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ریدغلا همجرت 
: هدنسیون

 ( هر  ) ینیما همالع 

: یپاچ رشان 

تثعب داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ریدغلا 87همجرت 

باتک 87تاصخشم 

88دلج 1

هلاقم کی  همان و  88کی 

همان نیع  همجرت  88کنیا 

ریدغ ياه  هیاس  89رد 

ریدغلا فلوم  نانخس  زا  يا  93هصالخ 

راکشآ اسر و  93نامرف 

94ناغمرا

94همدقم

حیحص 95خیرات 

خیرات رد  ریدغ  97تیمها 

مخ ریدغ  102هعقاو 

ریدغ ثیدح  هب  صوصخم  هجوت  105تیانع و 

ربمغیپ هباحص  زا  مخریدغ  ثیدح  107نایوار 

دوش یم  عورش  فلا ) فرح   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  107هباحص 

دوش یم  عورش  فرح ب )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  110هباحص 

دوش یم  عورش  فرح ث )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  112هباحص 

دوش یم  عورش  فرح ج )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  112هباحص 

دوش یم  عورش  فرح ح )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  115هباحص 

دوش یم  عورش  فرح خ )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  119هباحص 

دوش یم  عورش  ز ) فرح ر -  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  120هباحص 
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دوش یم  عورش  فرح س )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  128هباحص 

دوش یم  عورش  ض ) فرح ص -  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  134هباحص 

دوش یم  عورش  فرح ط )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  134هباحص 

دوش یم  عورش  فرح ع )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  135هباحص 

دوش یم  عورش  فرح ف )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  145هباحص 

دوش یم  عورش  ك ) فرح ق -  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  145هباحص 

دوش یم  عورش  فرح م )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  145هباحص 

دوش یم  عورش  فرح ن )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  146هباحص 

دوش یم  عورش  فورح ) رخآ  ات  فرح ه -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  146هباحص 

نیعبات زا  مخ  ریدغ  ثیدح  147نایوار 

دوش یم  عورش  فلا ) فرح   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  148نیعبات 

دوش یم  عورش  خ ) ح -  فرح ج -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  148نیعبات 

دوش یم  عورش  ز ) فرح ر -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  149نیعبات 

دوش یم  عورش  ش ) فرح س -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  150نیعبات 

دوش یم  عورش  فرح ض )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  151نیعبات 

دوش یم  عورش  فرح ط )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  151نیعبات 

دوش یم  عورش  فرح ع )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  152نیعبات 

دوش یم  عورش  ق ) فرح ف -  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  154نیعبات 

دوش یم  عورش  فورح ) نیرخآ  ات  فرح م -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  155نیعبات 

ءاملع زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  156تاقبط 

156هراشا

نرق 02 157ءاملع 

نرق 03 163ءاملع 

نرق 04 177ءاملع 
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نرق 05 184ءاملع 

نرق 06 188ءاملع 

نرق 07 192ءاملع 

نرق 08 197ءاملع 

نرق 09 201ءاملع 

نرق 10 205ءاملع 

نرق 11 208ءاملع 

نرق 12 211ءاملع 

نرق 13 214ءاملع 

نرق 14 217ءاملع 

220دلج 2

باتک 220تاصخشم 

مخ ریدغ  فیرش  ثیدحب  جاجتحا  221هدشانم و 

221هراشا

يروش زور  رد  نینموملاریما  222هدشانم 

نافع نب  نامثع  مایا  رد  نینموملاریما  225هدشانم 

هبحر زور  رد  نینموملاریما  228هدشانم 

228هراشا

دنداد تداهش  هبحر  زور  رد  هک  روهشم  243ناهاوگ 

لمج زور  رد  هحلط  رب  نینموملاریما  245هدشانم 

245هراشا

هفوک رد  نابکر  246ناتساد 

دندش نیرفن  راچد  ریدغ  ثیدح  نامتک  ببسب  هک  250یناسک 

نیرفن تباصا  ثیدح  نوماریپ  رد  یسررب  250کی 
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نینموملاریما 253هدشانم 

هقیدص ترضح  254جاجتحا 

نسح ماما  255جاجتحا 

نیسح ماما  256جاجتحا 

هیواعم رب  رفعج  نب  هللا  دبع  257جاجتحا 

صاع نب  ورمع  رب  درب  258جاجتحا 

هیواعم رب  صاع  نب  ورمع  259جاجتحا 

نیفص زور  رد  صاع  نب  ورمع  رب  رسای  نب  رامع  259جاجتحا 

هیواعم سلجم  رد  هتابن  نب  غبصا  260جاجتحا 

هفوک دجسم  رد  ریدغ  ثیدحب  هریره  یبا  رب  یناوج  260هدشانم 

مقرا نب  دیز  رب  يدرم  261هدشانم 

يراصنا رباج  رب  یقارع  يدرم  262هدشانم 

هیواعم رب  دعس  نب  سیق  264جاجتحا 

هیواعم رب  ینوجح  هیمراد  265جاجتحا 

یلع هدننک  شهوکن  رب  يدوا  ورمع  265جاجتحا 

يوما هفیلخ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  266جاجتحا 

ءاهقف رب  یسابع  هفیلخ  نومام  266جاجتحا 

يدوعسم 268مالک 

نآرق زیزع  باتک  رد  269ریدغ 

269هراشا

غیلبت 269هیآ 

تیالوب نید  284لامکا 

هیآ نیا  لوزن  تقو  هب  طوبرم  285تایاور 

عقاو 292باذع 
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292هراشا

روکذم ثیدح  نوماریپ  رد  هیرظن  297کی 

یکم یندم و  اه  311هروس 

مالسا رد  ریدغ  321دیع 

321هراشا

تینهت 324ناتساد 

بلطم زاغآ  هب  334تشگزاب 

دهدیم ناشن  وتب  اهیتفگش  راگزور  ینک  یناگدنز  ردق  339ره 

ریدغ زور  341يراذگجات 

ثیدح دنس  نوماریپ  رظن  ناباحص  ثیدح و  ظافح  زا  دنچ  343ینخس 

ثیدح دنس  نوماریپ  360یسرداد 

یسلدنا مزح  نبا  هرابرد  یناگمه  369يار 

مخ ریدغ  ثیدح  387دافم 

387هراشا

لعفا يانعمب  394لعفم 

ثیدح دافم  رد  يزار  398نخس 

ءاملع دزن  روبزم  401ههبش 

يزار رگید  404نخس 

يزار 407باوج 

لیعف يانعمب  409لعفم 

یلوم یناعم  رد  409يرظن 

409هراشا

ثحب دروم  هب  قیبطت  یناعم و  زا  کی  ره  410یسررب 

دراد ناکما  ثیدح  زا  اهنآ  هدارا  هک  414یناعم 
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هلصفنم هلصتم و  هنیعم  417نیارق 

هدومن ریسفت  ار  تیالو  یلوم و  یناعم  هک  432یثیداحا 

ریدغ ثیدح  دافم  نوماریپ  رد  436ینانخس 

ثیدح دافم  هرابرد  حضاو  444حیضوت 

ریدغ زور  رد  هدراو ) لامعا  تادابع و   ) 445تابرق

445هراشا

ریدغ زور  هزور  446ثیدح 

ثیدح دنس  446لاجر 

446هراشا

ریدغ رد  وا  بلاطم  هرابرد  ریثک  نبا  زا  449داقتنا 

نیدباعلا نیز  ماما  453نخس 

455دلج 3

باتک 455تاصخشم 

حودحد ایعس  دمحم  همان  456نتم 

456ریدغلا

فلوم 458هچابید 

ارعش 459رعش و 

459هراشا

ثیدح نآرق و  رظن  زا  نارعاش  رعش و  461تیعقوم 

یبیغ 467ياهرعش 

نارعاش 473بکوم 

يده همئا  دزن  رد  ارعش  رعش و  475ماقم 

نید ناگرزب  دزن  رد  نارعاش  477رعش و 

نرق 01 رد  ریدغ  479ءارعش 
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یلع نینموملاریما  479هیریدغ 

479هراشا

دانسا 480كرادم و 

دوش حیحصت  دیاب  هک  485یطلغ 

داقتنا 485رکشت و 

رگید دنس  هب  نینموملاریما  486هیریدغ 

486هراشا

راعشا هدنیارس  487تیصخش 

يراصنا تباث  نب  ناسح  487هیریدغ 

487هراشا

رعش نیا  هنیمز  رد  488ینخس 

ثیدح نادنمشناد  ظافح و  زا  راعشا  نیا  488نایوار 

هعیش ناگرزب  زا  راعشا  نیا  490نایوار 

490هراشا

هجوت بلاج  492هتکن 

ناسح 494ناوید 

494هراشا

نآ حرش  یلع و  هرابرد  ناسح  زا  رگید  498يرعش 

رگید يرعش  500و 

نینموملاریما شیاتس  حدم و  رد  رگید  512هعطق 

ناسح زا  يرگید  517رعش 

رعاش همان  518یگدنز 

رعاش 522هینک 

يراصنا هدابع  نب  دعس  نب  سیق  522هیریدغ 
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522هراشا

راعشا بیقعت  523رد 

رعاش 525یفارگویب 

525هراشا

يراوگرزب 525فرش و 

یئامرفنامرف 526تسایر و 

یکریز تقاذح و  528ینادراک و 

یگنج یماظن و  نونف  رب  وا  532طلست 

تواخس ششخب و  549بتارم 

وا هباطخ  ینادنخس و  رد  552يراتفگ 

یئاسراپ دهز و  زا  553ینخس 

ثیدح شناد و  556لضف و 

يراصنا دعسا  نب  سیق  هرابرد  ام  یئاهن  559نخس 

دنا هدرک  تیاور  وا  زا  هک  یناسک  سیق و  خیاشم  560ناداتسا و 

نانآ تابتاکم  سیق و  562هیواعم و 

562هراشا

تشون وا  باوج  رد  563سیق 

تشون وا  باوج  رد  563سیق 

تشون وا  هب  ار  همان  نیا  دش و  دیماان  سیق  زا  564هیواعم 

تشون باوج  رد  564سیق 

یگتخاس همان  565کی 

565هراشا

همان 565نتم 

هیواعم سیق و  نیب  شزاس  568حلص و 
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حلص زا  دعب  هنیدم  رد  هیواعم  570سیق و 

سیق یمسج  573تازایتما 

يراصنا دعس  نب  سیق  576گرم 

سیق 576نادناخ 

یمهس صاع  نب  ورمع  578هیریدغ 

578هراشا

راعشا همجرت  585حیضوت و 

هدیصق نیا  نوماریپ  رد  595ینخس 

صاع ورمع  همجرت  598رداصم 

هدیصق رعاش  لاح  600حرش 

600هراشا

صاع ورمع  600بسن 

600هراشا

صاع ورمع  رفعج و  نب  هللادبع  605هرجاشم 

صاع ورمع  مالسا  607یگنوگچ 

صاع ورمع  هرابرد  608ینانخس 

ادخ ربمایپ  608نخس 

نینموملاریما 609نانخس 

609هراشا

یضر فیرش  تیاور  هب  یلع  609نخس 

هبیتق نبا  تیاور  هب  یلع  609نخس 

هبردبع نبا  تیاور  هب  یلع  610نخس 

نانمومریما زا  رگید  610ینخس 

یلع زا  يرگید  610نخس 
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صاع نب  ورمع  هب  نانمومریما  611همان 

611هراشا

دیفم هتکن  611کی 

یلع همان  زا  رگید  612تروص 

نیمکح میکحت  زا  دعب  نینموملاریما  612هبطخ 

دتسرف یم  تنعل  شتونق  رد  ار  ورمع  613نانمومریما 

ورمع رب  هشیاع  614نیرفن 

صاع ورمع  یبتجم و  نسح  ماما  615دروخرب 

ورمع هب  سابع  نبا  618همان 

سابع نبا  صاع و  ورمع  619دروخرب 

صاع ورمع  622هیواعم و 

صاع ورمع  رسای و  627رامع 

ورمع يریمح و  حون  629وبا 

ورمع یلئود و  دوسالا  629وبا 

نسح نب  دیز  رفعج و  وبا  زا  632ینخس 

شا هدازردارب  صاع و  633ورمع 

صاع ورمع  هیشرق و  636همناغ 

ورمع تیصخش  نوماریپ  فلوم  637نخس 

نیفص گنج  رد  ورمع  تعاجش  642ناتساد 

نیفص گنج  رد  صاع  ورمع  644نینموملاریما و 

644هراشا

سابع نبا  646تیاور 

نیفص گنج  رد  ورمع  647هیواعم و 

نیفص گنج  رد  صاع  ورمع  رتشا و  652کلام 
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ورمع سابع و  نبا  654ناتساد 

654هراشا

رگید یعامتجا  رد  ورمع  سابع و  655نبا 

ورمع لاقرم و  مشاه  نب  655هللادبع 

یقالخا ینید و  سرد  657کی 

یمهس صاع  نب  ورمع  660تشذگرد 

دنمدوس يا  662هتکن 

يریمح دمحم  662هیریدغ 

662هراشا

يریمح راعشا  663نوماریپ 

رعاش لاح  664حرش 

664دلج 4

باتک 664تاصخشم 

نرق 02 رد  ریدغ  666ءارعش 

تیمک لهتسم  666وبا 

666هراشا

رعش نوماریپ  رد  666ینخس 

نایمشاه هینیع  668هدیصق 

670تایمشاه

تایمشاه هیمیم  673هدیصق 

تایمشاه هیئاب  676هدیصق 

تایمشاه هیمال  678هدیصق 

رعاش 682یگدنز 

وا یبهذم  یگدنز  684تیمک و 
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وا هرابرد  همئا  ياعد  687تیمک و 

کلملا دبع  نب  ماشه  690تیمک و 

کلملا دبع  نب  دیزی  696تیمک و 

تیمک تداهش  697تدالو و 

يریمح 698دیس 

698هراشا

698هیریدغ 01

698هیریدغ 02

699هیریدغ 03

700هیریدغ 04

700هیریدغ 05

701هیریدغ 06

701هیریدغ 07

702هیریدغ 08

702هیریدغ 09

704هیریدغ 10

704هراشا

هیریدغ نیا  نوماریپ  705رد 

هدیصق 708حورش 

نآ 709سیمخت 

711هیریدغ 11

711هیریدغ 12

712هیریدغ 13

712هیریدغ 14
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713هیریدغ 15

714هیریدغ 16

714هیریدغ 17

715هیریدغ 18

715هیریدغ 19

715هیریدغ 20

716هیریدغ 21

716هیریدغ 22

716هیریدغ 23

رعاش 716یگدنز 

شردام ردپ و  اب  دیس  717ناتساد 

.. دیس و 720يراوگرزب 

رعاش یبدا  ماقم  722شیاتس 

هللا لآ  شیاتس  رد  دیس  يزادرپ  724نخس 

دیس رعش  ناظفاح  727نایوار و 

نآ نوماریپ  رد  مالعا  نخس  دیس و  728بهذم 

نیسح هط  رب  735يدقن 

هعیش ریغ  اب  دیس  735راتفر 

دیس ياهییارآ  مزب  740اهشرازگ و 

دیس راگزور  748ءافلخ 

دیس یندب  نامتخاس  749امیس و 

شتافو 750تدالو و 

خیرات ملع و  رد  دیس  752تراهم 

توعد ثیدح  هرابرد  دیس  754رعش 
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بدا خیرات و  تنس و  رد  توعد  زاغآرس  755ثیدح 

755هراشا

ثیدح هناگ  تفه  ياه  757تروص 

ثیدح هرابرد  یکاطنا  رعش  761نخس و 

هینامثعلا یلع  ضقنلا  باتک  رد  ثیدح  نیا  نوماریپ  رد  یفاکسا  763نخس 

تسا هتفر  ثیدح  نیا  رب  هک  763یتایانج 

یفوک 765يدبع 

765هراشا

رعاش 769یگدنز 

ثیدح بدا و  رد  يدبع  771غوبن 

يدبع تشذگرد  772تدالو و 

تسا هدیصق  نیا  وا  رعش  ياه  هنومن  772زا 

دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  هماع  مان  هب  نادنمشناد  هدمآ و  يدبع  هدیصق  هک  یثیداحا  نایب  773رد 

نینمؤملاریما ماما  هرابرد  رمع  773ثیدح 

سابع نبا  زا  774یثیدح 

هناگ جنپ  حابشا  تلیضف  775ثیدح 

تیب لها  ندوب  تاجن  775یتشک 

تسا تیالو  هب  لامعا  776لوبق 

تسین مامت  لآ  رب  دورد  هب  زج  777زامن 

تسا هتفریذپ  ربمغیپ  نامدود  رب  دورد  هب  779اعد 

دنلاب یم  هکئالم  رگید  رب  یلع  نابهگن  780ناگتشرف 

يدبع زا  يرگید  780رعش 

780هراشا

تسا رعش  نآ  رد  هک  781یثیداحا 
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دنربمغیپ نادناخ  781نوقباس 

تسا بجاو  نادناخ  نیا  782تدوم 

دنتیب لها  میقتسم  787طارص 

تسا تما  قوراف  قیدص و  گرزب  یلع  هقیدص و  788همطاف 

تسا بوتکم  تشهب  رد  رب  هک  ییاه  790مان 

ارهز یلع و  ییوشانز  790دنویپ 

ارهز 792نیباک 

ارهز 792راثن 

يدبع زا  يرگید  793هماکچ 

لوسر ترضح  نخس  ارهز و  ترضح  793هیرگ 

نرق 03 رد  ریدغ  803ءارعش 

ییاط مامت  803وبا 

803هراشا

رعش نوماریپ  805رد 

رعاش 807یگدنز 

مامت یبا  رعش  810ناوید 

نآ حورش  هسامح و  811ناوید 

هسامح 813ياهناوید 

مامت یبا  یبدا  813راثآ 

دنا هتشون  باتک  مامت  یبا  یگدنز  هرابرد  هک  813یناسک 

مامت یبا  تافو  815تدالو و 

مامت یبا  رب  816يدقن 

دنا هتشون  باتک  راتخم  هرابرد  هک  817یناسک 

راتخم هرابرد  يا  818هماکچ 
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یعازخ 820لبعد 

820هراشا

لبعد هیثات  نوماریپ  823رد 

هدیصق نیا  841زاغآرس 

رعاش 842یگدنز 

842هراشا

نیرز 842نادناخ 

لبعد یبدا  847غوبن 

وا تیاور  خیاشم  850لبعد و 

ءارزو ءافلخ و  اب  لبعد  راتفر  852اما 

لبعد رداون  856اهیگزمشوخ و 

لبعد یبهذم  راعشا  زا  ییاه  857هنومن 

لبعد تافو  860تدالو و 

اهینادردق رب  862یساپس 

862دلج 5

باتک 862تاصخشم 

یناهج روهشم  هلجم  کی  رد  863ریدغلا 

متشه دلج  بدالا  هنسلا و  باتکلا و  یف  863ریدغلا 

يدابدرا یلع  دمحم  ازریم  داتسا  مالسالا  هجح  راوگرزب  همالع  زا  ردقنارگ  يا  864هلاقم 

فلوم 866هچابید 

نرق 03 رد  ریدغ  867ءارعش 

يولع لیعامسا  وبا  867هیریدغ 

867هراشا

میسانشب ار  867رعاش 
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یحیسم قماو  870هیریدغ 

870هراشا

وا رعش  870نوماریپ 

میسانشب ار  872رعاش 

یلع شیاتس  رد  نایحیسم  ياه  هماکچ  زا  873یتمسق 

تیلهاج بصعت  ياه  هدبرع  زا  يا  875هنومن 

875هراشا

ماگنم رد  لیما  فیلات  دمحم  تایح  باتک  875دقن 

نیملسم طاطحنا  ای  نیمز  قرشم  878طوقس 

ناشفیب گش  رس  یمالسا ، نهیم  ماما  879يا 

تسین یشهوکن  ار  ور  881هلابند 

درک دومناو  تشز  ار  فیلات  هرهچ  هک  888یقافتا 

یمور نبا  889هیریدغ 

889هراشا

میسانشب ار  891رعاش 

یمور نبا  ياه  897همان 

شیاه هشیدنا  راکفا و  رعاش و  یبهذم  900تاداقتعا 

رعاش ینارس  وجه  هزیگنا  رد  یثحب  رعش و  کبس  907هویش و 

رصاعم يارعش  یمور و  912نبا 

وا تداهش  رعاش و  تافو  خیرات  914قیقحت 

ینامح هوفا  916هیریدغ 

916هراشا

میسانشب ار  917رعاش 

رعاش راعشا  زا  920هنومن 
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هیرشع ینثا  هیماما  هعیش  دیهش و  928دیز 

وا تلزنم  ماقم و  دیهش و  دیز  هرابرد  عطاق  933مالک 

یحالصا داقتنا  935کی 

935هراشا

دیرفلا دقع  باتک  935دقن 

935هراشا

دیدنخب 944دیناوخب و 

راصتنا باتک  946دقن 

قرفلا نیب  947قرفلا 

یسلدنا مزح  نبا  لحنلا  للملا و  یف  لصفلا  باتک  947دقن 

948هراشا

دنتسین ناملسم  948نایضفار 

948هراشا

دنا هدوب  دامتعا  دروم  تنس  لها  حاحص  رد  هک  هعیش  نایوار  یماسا  948جرد 

تسا هدوبن  رتشیب  هباحص  مامت  زا  یلع  952ملع 

952هراشا

تسا تما  ملعا  یلع  هک  ربمایپ  یهاوگ  رد  هدراو  953ثیداحا 

ترضح نآ  شناد  ملع و  هرابرد  ربمایپ  هباحص  954ءارآ 

نآ خساپ  دنا و  نآرق  فیرحت  هب  لئاق  هیماما  957هعیش 

نآ خساپ  دنرامشیم و  زیاج  ار  نز  هن  اب  جاودزا  958هیماما 

دومن تعیب  رکبوبا  اب  تبغر  يور  زا  958یلع 

958هراشا

تعیب هنیمز  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع  داتسا  959رظن 

نآ خساپ  دنناد و  یم  زیاج  ار  نینج  نز و  تماما  960نایضفار 
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تسین تلیضف  یلع  هب  تبسن  ربمایپ  961یتسود 

دش یهن  وا  یتسود  زا  هکنآ  ات  تشاد  یم  تسود  دوب  رفاک  هک  ار  بلاطوبا  شیومع  ادخ  961لوسر 

961هراشا

بلاطوبا نامیا  تابثا  نخس و  نیا  962خساپ 

تیب لها  هرابرد  یتا  له  هروس  لوزن  962راکنا 

962هراشا

نآ نایوار  هروس و  نیا  لوزن  ناش  رد  هدراو  963ثیداحا 

بلاطیبا نب  یلع  اب  ادخ  لوسر  يردارب )  ) توخا 967راکنا 

967هراشا

عوضوم نیا  هب  یلامجا  967خساپ 

نآ نایوار  نینموملاریما و  اب  ربمغیپ  يردارب  ثیدح  نوماریپ  968نخس 

969هراشا

هعیش نیملکتم  دئاقع  هب  عجار  مزح  نبا  یگتخاس  ياه  تبسن  980خساپ 

سمش در  ثیدح  هب  عجار  مزح  نبا  981راکنا 

هدش فیلات  سمشلا  در  هرابرد  هک  981ییاهباتک 

دنا هدرک  لقن  ار  سمشلا  در  ثیدح  هک  نادنمشناد  زا  982یهورگ 

وا ياه  هوای  خساپ  یناتسرهش و  لحن  للم و  باتک  994دقن 

هیمیت نبا  هنسلا  جاهنم  باتک  999دقن 

999هراشا

هناقمحا ياه  تمهت  اه و  تبسن  999خساپ 

هعیش نید  لوصا  هب  عجار  وا  ياه  تمهت  1003خساپ 

یلع هرابرد  هللا ) مکیلو  امنا   ) تیالو هیآ  لوزن  1006راکنا 

1006هراشا

نآ نایوار  بلطم و  نیا  هرابرد  هدراو  1006ثیداحا 
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نآ خساپ  یسولآ و  زا  دودرم  داریا  1012کی 

نآ خساپ  تیب و  لها  هرابرد  یتا  له  هروس  لوزن  1017راکنا 

نآ خساپ  تیب و  لها  هرابرد  تدوم  هیآ  لوزن  1018راکنا 

تشذگ هک  نآ  خساپ  یلع و  اب  ادخ  لوسر  يردارب  توخا و  1021راکنا 

تسا هدش  مارح  شا  هیرذ  همطاف و  رب  شتآ  هک  ثیدح  نیا  1022راکنا 

1022هراشا

ظافح نادنمشناد و  زا  ثیدح  نیا  1023نایوار 

یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  ثیدح  1024راکنا 

1024هراشا

نآ دیتاسا  حیحصت  هنیمز و  نیا  رد  هدراو  1024تایاور 

اهاضرل یضری  همطاف و  بضغل  بضغی  هللا  نا  ثیدح  1028راکنا 

1028هراشا

نآ نایوار  باب و  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  1028لقن 

تسا لطاب  قح و  نیب  قوراف  یلع  هکنیا  1029راکنا 

1029هراشا

تسا قافن  تمالع  وا  ینمشد  نامیا و  هناشن  یلع  بح  هکنیا  بلطم و  نیا  رد  هدراو  1029ثیداحا 

تسا یلع  داهتجا  هکلب  هدوبن  ادخ  لوسر  روتسد  هب  نیفص  لمج و  1034گنج 

1034هراشا

ثیدح نیا  ظافح  نایوار و  بلطم و  نیا  رد  هدراو  1035ثیداحا 

تسا بلاطیبا  نب  یلع  صوصخم  هک  هناگهد  بقانم  1039راکنا 

1039هراشا

تلزنم ثیدح  رد  ضارتعا  1041خساپ 

باوبا دس  ثیدح  تابثا  هلمج  زا  تاضارتعا و  1046خساپ 

نآ خساپ  تیالو و  ثیدح  1055راکنا 
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1058دلج 6

باتک 1059تاصخشم 

یمالسا رکف  لیصا  عبانم  تخانش  رد  ریدغلا  1060شقن 

دودرم دنس  لوبقم و  1060دنس 

مدرم فارحنا  رد  نارادمامز  1061شقن 

1061هراشا

یمالسا رکف  زرط  1062رد 

دیلقت داهتجا و  1063رد 

ثیدح لقن  1064رد 

مالسا خیرات  1066رد 

نرق 03 رد  ریدغ  1068ءارعش 

ینامح هوفا  1068هیریدغ 

یحالصا داقتنا  1068کی 

هیاهنلا 1068هیادبلا و 

1068هراشا

يوبن حیرص  1069ثیداحا 

ناملسم نیلوا  هرابرد  نینموملاریما  1071نانخس 

ناملسم نیلوا  هرابرد  ربمایپ  طبس  نسح  ماما  1073نخس 

ناملسم نیلوا  هرابرد  نیعبات  باحصا و  1073هیرظن 

ناملسم نیلوا  نوماریپ  1078راعشا 

ناملسم نیلوا  نوماریپ  راعشا  1083لیذ 

هیمالسالا ممالا  خیرات  1094تارضاحم 

هعیشلا 1108هنسلا و 

هینثولا مالسالا و  نیب  1125عارصلا 
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1125هراشا

1141هعتم

مالسالا رهظ  مالسالا ، یحض  مالسالا ، 1144رجف 

یندالا قرشلا  عوبر  یف  1144هلوجلا 

1144هراشا

يرصم تباث  دمحم  1145تاماهتا 

قرشتسم کی  تاماهتا  هعیشلا ، 1151هدیقع 

هللاراج یسوم  تاماهتا  1154هعیشولا ،

1154هراشا

نآرق رد  تقوم  1159جاودزا 

مالسا رد  تقوم  جاودزا  1160دودح 

درک عونمم  ار  تقوم  جاودزا  هک  یسک  1161لوا 

نیعبات 1161هباحص و 

دش راکشآ  تقیقح  هرهچ  1163نونکا 

ناگدننز تمهت  رب  1163یتحیصن 

نرق 04 رد  ریدغ  1167ءارعش 

یناهفصا ابطابطلا  1167نبا 

1167هراشا

میسانشب ار  1167رعاش 

یناهفصا هیولع  1175نبا 

1175هراشا

راعشا 1177نوماریپ 

میسانشب ار  1177رعاش 

1180عجفملا
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1180هراشا

راعشا 1184نوماریپ 

هابشا 1184ثیدح 

میسانشب ار  1188رعاش 

وا دنمشزرا  1190راثآ 

يربونص مساقلا  1193وبا 

1193هراشا

میسانشب ار  1195رعاش 

1202تیاکح

یخونت 1204یضاق 

1204هراشا

راعشا 1205نوماریپ 

میسانشب ار  1208رعاش 

تیبرت 1208دلوت و 

وا شوه  هظفاح و  1209هیضق 

1210شتافیلات

وا 1211بهذم 

وا 1212تافو 

یهازلا 1214مساقلاوبا 

1214هراشا

میسانشب ار  1219رعاش 

ینادمحلا سارف  وبا  1227ریما 

1227هراشا

وا راعشا  نوماریپ  1233یثحب 
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میسانشب ار  1237رعاش 

وا لتق  1244دلوت و 

1247دلج 7

باتک 1247تاصخشم 

فلؤم 1248هچابید 

نرق 04 رد  ریدغ  1249ءارعش 

مجاشک حتفلاوبا  1249هیریدغ 

1249هراشا

1250رعاش

مجاشک رعش  1251بدا و 

مجاشک ییارس  1254وجه 

يرادم تسایر  1255مجاشک و 

زیمآ تمکح  نانخس  زیبرهگ و  1256تاملک 

يدرگناهج 1258تحایس و 

مجاشک 1260دئاقع 

تافیلات 1264دیتاسا -

تافو 1265تدالو -

رعاش 1266نادنزرف 

ریغص یشان  1268هیریدغ 

1268هراشا

رعاش 1272یفارگویب 

تافو 1276تدالو -

رعاش یفارگویب  همجرت و  1277رداصم 

يدرک يونشب  1278هیریدغ 
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1278هراشا

رعاش 1279یفارگویب 

هیونشب 1280هفیاط 

يونشب راعشا  زا  1281یتمسق 

دابع نبا  بحاص  1283هیریدغ 

1284هراشا

رعاش 1287یفارگویب 

بحاص 1289تافیلات 

نایارس هحیدم  تحامس - 1292ترازو -

بهذم رئاعش  رد  بحاص  1304راعشا 

بحاص 1311بهذم 

اهیتفگش هارمه  کین  1319لاصخ 

راصق 1321تاملک 

بحاص 1323تافو 

لاجر گنهرف  همجرت و  1329رداصم 

یناجرج 1330هیریدغ 

1330هراشا

رعاش لاح  1331حرش 

يدادغب جاجح  نبا  1336هیریدغ 

1336هراشا

رعاش لاح  1339حرش 

شناد ملع و  1339هیاپ 

رنه 1341بدا و 

ناهاش افلخ و  زا  رعاش  1342نیرصاعم 
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تافو 1346تدالو و 

یبض سابعلا  وبا  1349هیریدغ 

1349هراشا

وا راعشا  رعاش و  1350یفارگویب 

یکاطنا قمعقر  وبا  1359هیریدغ 

1359هراشا

شراعشا هنومن  رعاش و  لاح  1360حرش 

يورس ءالعلا  وبا  1365هیریدغ 

1365هراشا

رعاش لاح  1366حرش 

ینوع دمحم  وبا  1370هیریدغ 

1370هراشا

رعاش لاح  1374حرش 

يدبع دامح  نبا  1387هیریدغ 

1387هراشا

رعاش لاح  1398حرش 

تافو 1400تدالو و 

يزار جرفلاوبا  1422هیریدغ 

1422هراشا

رعاش لاح  1422حرش 

نیسح نب  رفعج  1425هیریدغ 

نرق 05 رد  ریدغ  1426ءارعش 

رهاط بیجنلاوبا  1426هیریدغ 

1426هراشا
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رعاش لاح  1427حرش 

یضر فیرش  1429هیریدغ 

1429هراشا

رعاش لاح  1430حرش 

ثیدح خیاشم  بدا و  1432ناملعم 

نایوار 1433نادرگاش و 

فینصت 1434فیلات و 

هغالبلا جهن  1434نوماریپ 

1434هراشا

هغالبلا جهن  1439فلوم 

یضر دیس  تافیلأت  1443ریاس 

يرعاش 1445رعش و 

بصانم 1449باقلا -

1449هراشا

1450تباقن

1450هراشا

یمومع یلک و  1451تباقن 

( یناتسداد  ) ملاظم 1452یتسرپرس 

جح روما  1452یتسرپرس 

تافو 1454تدالو -

اه همانگوس  1455یثارم -

دئاصق راعشا و  زا  يا  1456هنومن 

1467دلج 8

باتک 1467تاصخشم 
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نرق 05 رد  ریدغ  1468ءارعش 

يروص دمحم  وبا  1468هیریدغ 

1468هراشا

وا راعشا  هنومن  رعاش و  لاح  1474حرش 

یملید رایهم  1485هیریدغ 

1485هراشا

راکفا راعشا و  هنومن  رعاش ، لاح  1493حرش 

یضترم فیرش  دیس  1518هیریدغ 

1518هراشا

رعاش راثآ  تافیلأت و  لاح ، 1523حرش 

ثیدح خیاشم  ملع و  1531دیتاسا 

نایوار 1531نادرگاش و 

1531هراشا

يرعم ءالعلا  وبا  يدهلا و  1532ملع 

زرطم نبا  يدهلا و  1534ملع 

يربهر یضترم و  1536دیس 

تافو 1538تدالو ،

یضترم فیرش  ناوید  زا  يا  1539هدیزگرب 

ریصب یلع  وبا  1565هیریدغ 

1565هراشا

راعشا هنومن  رعاش ، لاح  1566حرش 

يرعم ءالعلا  وبا  1568هیریدغ 

1568هراشا

وا همجرت  رداصم  رعاش و  لاح  حرش  هب  1569هراشا 
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نیدلا یف  دیوملا  1570هیریدغ 

1570هراشا

دادغب نایلبنح  هنتف  موس ، هدیصق  نوماریپ  1576یحرش 

راثآ تافیلأت و  رعاش ، لاح  1578حرش 

يرصم ربج  نبا  1580هیریدغ 

1580هراشا

رعاش لاح  1588حرش 

نرق 06 رد  ریدغ  1588ءارعش 

يدرکجنف نسحلا  وبا  1588هیریدغ 

1588هراشا

رعاش لاح  1590حرش 

یسلبارط رینم  نبا  1594هیریدغ 

1594هراشا

هدیصق نیا  نوماریپ  1597یحرش 

رعاش 1601یناگدنز 

سوداق نبا  یضاق  1610هیریدغ 

1610هراشا

رعاش لاح  1611حرش 

حلاص کلم  1613هیریدغ 

1613هراشا

رعاش یناگدنز  1617حرش 

یثارم حیادم و  تافو ، 1624تدالو ،

حلاص کلم  ساسحا  رعش و  زا  يا  1638هنومن 

یلین يدوع  نبا  1651هیریدغ 
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1651هراشا

رعاش یناگدنز  1660حرش 

سیلج یضاق  1669هیریدغ 

1669هراشا

رعاش یناگدنز  1673حرش 

یلین یکم  نبا  1683هیریدغ 

1683هراشا

رعاش یناگدنز  1684حرش 

یمزراوخ بیطخ  1691هیریدغ 

1691هراشا

رعاش لاح  1693حرش 

تیاور دیتاسا  1693خیاشم ،

نایوار 1695نادرگاش ،

یمزراوخ 1695تافیلات 

شیاه هبطخ  یمزراوخ و  1698رعش 

تافو 1698تدالو و 

ینمی هرامع  هیقف  1699هیریدغ 

1699هراشا

رعاش لاح  1700حرش 

1714دلج 9

باتک 1714تاصخشم 

1715راتفگشیپ

یمالسا تدحو  ظفح  اب  هدیقع  1718يدازآ 

یتنطلس صوصخم  رتفد  1720همان 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاریش يداهلادبع  ازریم  جاح  هللا  هیآ  1720ظیرقت 

ندنل زا  ییاه  1721همان 

دادغب زا  يا  1722همان 

فلوم 1724همدقم 

نرق 06 رد  ریدغ  1725ءارعش 

یطاسقا دمحم  1725دیس 

1725هراشا

یساسقا 1726تیصخش 

یساسقا نادناخ  لاح  1726حرش 

1727هراشا

یساسقا نادناخ  زا  رگید  1727یکی 

یساسقا 1729ياین 

نینموملا ریما  ضرالا  یط  1735ناتساد 

1735هراشا

؟ تسا لاحم  ضرالا  یط  1737ایآ 

ضرالا یط  دروم  رد  هماع  ياه  1738هصق 

اج یب  بصعت  نیا  زا  1742تفگش 

1743هراشا

نینموملا ریما  يارب  دیشروخ  ندنادرگرب  1743ثیدح 

تعکر رازه  1745زامن 

1745هراشا

هیمیت نبا  ياهرادنپ  1746خساپ 

اه متخ  داروا و  1751لکشم 

1751هراشا
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نآرق متخ  1752لکشم 

مالسا رد  1757ثدحم 

1757هراشا

تنس لها  1758صوصن 

ثدحم هرابرد  هعیش  1762صوصن 

1762هراشا

فاصنا 1764يرواد و 

بیغ هب  هعیش  ناماما  1766ملع 

1766هراشا

بیغ ملع  1766تقیقح 

1766هراشا

؟ ادخ هب  صوصخم  بیغ  1771ملع 

یمیصق اب  1773يراتفگ 

هفرشم دهاشم  هب  اه  هزانج  1778لقن 

ربمغیپ نادناخ  هفرشم  دهاشم  1793ترایز 

1793هراشا

مرکا ربمایپ  ربق  ترایز  هب  1799بیغرت 

مالسا راوگرزب  ربمایپ  ربق  ترایز  نوماریپ  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب  1812راتفگ 

هناگ هس  1827عورف 

تنس لها  ءاملع  رظن  قبط  مرکا  ربمایپ  ترایز  1830بادآ 

1830هراشا

مالسا راوگرزب  ربمایپ  1834ترایز 

مرکا ربمایپ  رس  الاب  1839ياعد 

كاپ ربمایپ  رب  1841دورد 
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فیرش ربق  هب  عافشتسا  1841لسوت و 

فیرش ربق  هب  1844كربت 

هفاحق یبا  نب  رکب  یبا  1852ترایز 

باطخ نب  رمع  1852ترایز 

فیرش مرح  زا  1854عادو 

نآ ياه  هاگترایز  رگید  عیقب و  همئا  1855ترایز 

دحا ءادهش  1856ترایز 

مالسا راوگرزب  ربمایپ  يومع  هزمح  1856ترایز 

ءادهش هیقب  1856ترایز 

ثحب نیا  عبانم  1858رداصم و 

روبق ترایز  هب  1859بیغرت 

روبق ترایز  1863بادآ 

1863هراشا

روبق لها  ترایز  1864یگنوگچ 

روبق لها  يارب  1873اهرذن 

دنوش یم  ترایز  هک  1876يروبق 

1876هراشا

دمحا ربق  راوز  1889تلیضف 

نآ راوج  دمحا و  ربق  1889تکرب 

روبق ترایز  هرابرد  راتفگ  1894نیرخآ 

1896دلج 10

باتک 1896تاصخشم 

1897راتفگشیپ

نرق 06 رد  ریدغ  1899ءارعش 
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یماسقا دمحم  دیس  1899هیریدغ 

یماسقا نادناخ  لاح  1899حرش 

اج یب  بصعت  نیا  زا  1899تفگش 

هلوعجم ثیداحا  یگنوگچ  ثیدح و  رد  يواک  1899دنک و 

1899هراشا

نازاس ثیدح  نایوگغرد و  1901هلسلس 

( فلا  ) 1901فرح

( ءاب  ) 1909فرح

( میج  ) 1910فورح

( ءاح  ) 1911فرح

( ءاخ  ) 1914فرح

( لاد  ) 1915فرح

( ءاز ءار و   ) 1916فرح

( نیس  ) 1917فرح

( نیش  ) 1918فرح

( داض داص و   ) 1919فرح

( ءاظ ءاط و   ) 1919فرح

( نیع  ) 1919فرح

( نیغ  ) 1930فرح

( ءاف  ) 1930فرح

( فاق  ) 1931فرح

( فاک  ) 1931فرح

( مال  ) 1931فرح

( میم  ) 1932فرح
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( نون  ) 1943فرح

( ءاه  ) 1944فرح

( واو  ) 1945فرح

( ءای  ) 1945فرح

اه 1946هنیک 

ادخ هب  برقت  لماع  يزاس  1948ثیدح 

1948هراشا

هفینح وبا  حدم  رد  1950تیاور 

هفینح وبا  تمذم  رد  1952راتفگ 

تنس لها  نایاوشیپ  رگید  هرابرد  1954يراتفگ 

هدش نوگرگد  یگتخاس و  ثیداحا  1958تسرهف 

1958هراشا

ۀعوضوم ثیداحا  اه و  1960هخسن 

تاقث هقث و  1963لکشم 

دنا هتخاس  ادخ  لوسر  مانب  هک  1966یثیداحا 

تفالخ دروم  رد  یگتخاس  1997ثیداحا 

1997هراشا

ریوزت 2019ییاوسر 

؟ تسیچ يارب  اهادص  رس و  اهیزرو و  ضرغ  2035نیا 

نازاس ثیدح  هرابرد  تنس  لها  ءاملع  ظافح و  2037رظن 

يدنوار نیدلا  2038بطق 

2038هراشا

يدنوار لاح  حرش  2039تیصخش و 

دناهدرک تیاور  وا  زا  هک  یناسک  وا و  2039خیاشم 
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وا 2041تافیلات 

وا هتسیاش  2041دنزرف 

يذیواعت نبا  2042طبس 

2042هراشا

؟ تسیک 2043يذیواعت 

نرق 07 رد  ریدغ  2046ءارعش 

هللااب روصنملا  نسحلا  2046وبا 

2046هراشا

هللااب روصنملا  2047تیصخش 

لیمج نبا  نیدلا  2048دجم 

2048هراشا

؟ دمآ شیپ  هچ  رعش  نیا  لابند  2050هب 

؟ تسیک لیمج  2050نبا 

لیمج نبا  نیدلا  دجم  گنهرف  2052بدا و 

یلح یفوک  2054ءاوشلا 

2054هراشا

؟ تسیک 2055وا 

یعفاش نیدلا  2057لامک 

2057هراشا

؟ رعاش نیا  لاح  2058حرش 

هللااب روصنملا  دمحم  2061وبا 

2061هراشا

هللااب روصنملا  لاح  2065حرش 

رازج نسحلا  2065وبا 
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2065هراشا

رعاش نیا  اب  2066ییانشآ 

نیدلا ماظن  2067یضاق 

2068هراشا

رعاش اب  2069ییانشآ 

ظوفحم نیدلا  2070سمش 

2070هراشا

؟ تسیک رعاش  2071نیا 

یلبرا 2073نیدلاءاهب 

2073هراشا

رعاش 2074تیصخش 

دناهدرک تیاور  وا  زا  هک  یناسک  وا و  تیاور  2075خیاشم 

2082دلج 11

باتک 2082تاصخشم 

نرق 08 رد  ریدغ  2083ءارعش 

یلح دواد  نب  دمحم  2083وبا 

2083هراشا

؟ تسیک 2086رعاش 

وا زا  نایوار  2086ندارگاش و 

وا هدنزرا  2087تافیلات 

یعلخ نیدلا  2088لامج 

2088هراشا

؟ تسیک 2091رعاش 

اه هدیصق  2096علطم 
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یلاوالا 2104یجیرس 

2104هراشا

هبعک رد  نینموملاریما  ندمآ  ایند  2107هب 

؟ تسیک 2125رعاش 

یلح نیدلا  2125یفص 

2125هراشا

؟ تسیک 2128رعاش 

وا هتسجرب  ياهراک  2129راثآ و 

وا تافو  وا  2139تدالو 

یعفاش ینابیش  2142ماما 

2142هراشا

؟ تسیک 2144رعاش 

یکلام نیدلا  2145سمش 

2145هراشا

ثیدح 2161تحص 

ثیدح 2162ظفل 

رمع شناد  رد  بایمک  2166راثآ 

درادن بآ  هک  یسک  هرابرد  هفیلخ  2166هدیقع 

2166هراشا

يزاس غورد  2166فیرحت و 

دنادیمن ار  اهکش  مکح  2174هفیلخ 

ادخ باتک  هب  هفیلخ  2175ینادان 

2175هراشا

اه یتفگش  نیرت  2176تفگش 
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دیئاز هام  شش  هک  يرگید  2177نز 

دنرتاناد رمع  زا  مدرم  2177همه 

ار با  يانعم  هفیلخ  2180نتسنادن 

تسا هداد  انز  هک  يا  هناوید  نز  هرابرد  هفیلخ  2182تواضق 

ادخ باتک  لیوات  هب  هفیلخ  2184ینادان 

غرمرتش مخت  هرافک  هب  هفیلخ  2185لهج 

دنرتاناد رمع  زا  مدرم  2186همه 

دوب هدرک  عازن  شردام  اب  هک  یناوج  ندز  هب  هفیلخ  2186نامرف 

تاملک دافم  هب  هفیلخ  2187ینادان 

زامن تئارق  رد  هفیلخ  2190داهتجا 

ثاریم رد  هفیلخ  2191هدیقع 

هدرب زینک و  قالط  هب  هفیلخ  2192ینادان 

دوب كاله  رمع  دوبن  یلع  2192رگا 

تسا رت  هیقف  رمع  زا  یسک  2193ره 

تافرع كرد  زا  دعب  ضئاح  رد  هفیلخ  2193مکح 

تنس هب  هفیلخ  2195لهج 

دج رد  هفیلخ  2197داهتجا 

هدرک شزیمآ  شمالغ  اب  هک  ینز  هرابرد  هفیلخ  2199يار 

ناوخ هزاوآ  نز  2200هفیلخ و 

هرطضم نز  ندرک  راسگنس  هب  هفیلخ  2201مکح 

دیوگیم هچ  دنادیمن  2202هفیلخ 

وا يدرگبش  سسجت و  2202تیاکح 

بارش دح  رد  هفیلخ  2206يار 

دوب هدرک  هلیح  یناوج  رب  هک  ینز  2208هفیلخ و 
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دراذگن یقاب  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دعب  ارم  2208ادخ 

هلالک 2209هفیلخ و 

شوگرخ هرابرد  هفیلخ  2213يار 

صاصق رد  هفیلخ  2213يار 

دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  ذاعم  رگا  2213رمع 

صاصق رد  هفیلخ  2214يار 

هدش هتشک  یمذ  رد  هفیلخ  2214يار 

لوتقم یمذ  هرابرد  يرگید  2215هصق 

هدش هدوشخب  لتاق  رد  هفیلخ  2215يار 

ناتشگنا رد  هفیلخ  2215يار 

نینج هید  رد  هفیلخ  2216يار 

دزد هرابرد  هفیلخ  2217يار 

مور هکلم  یشکشیپ  رد  هفیلخ  2217داهتجا 

هریغم هب  ندز  قالش  رد  هفیلخ  2218يار 

اهنزریپ یتح  تسا  رمع  زا  رت  هیقف  یسک  2225ره 

دنا هداد  شحف  مه  هب  هک  يرفن  ود  رد  هفیلخ  2225تروشم 

ناوضر هرجش  هفیلخ  2227يار 

ناربمایپ راثآ  رد  هفیلخ  2227يار 

دوهی ءاملع  زا  يا  هدع  2228هفیلخ و 

تاکز رد  هفیلخ  2236يار 

ردق بش  رد  هفیلخ  2237يار 

یبجوم نودب  هنایزات  اب  هفیلخ  2238ندز 

هروهشم تنس  هب  هفیلخ  2239لهج 

تیم هب  نتسیرگ  رد  هفیلخ  2240داهتجا 
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ینابرق رد  هفیلخ  2250داهتجا 

هید زا  نز  ثرا  رد  2251هفیلخ 

غولب ققحت  رد  هفیلخ  2253يار 

دح زا  هفیلخ  ندرک  2253مک 

یشابن نآ  رد  وت  هک  یلکشم  يارب  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ  2254نسحلاوبا 

بیجع دازون  2255هفیلخ و 

زینک دح  رد  هفیلخ  2256داهتجا 

دوب هدومن  نآ  هب  رما  ادخ  لوسر  هچ  نآ  زا  هفیلخ  2257یهن 

هبعک رویز  رد  هفیلخ  2259داهتجا 

قالط هس  رد  هفیلخ  2260داهتجا 

رصع زا  دعب  زامن  رد  هفیلخ  2265داهتجا 

مجع هرابرد  هفیلخ  2267يار 

همظعم هکم  رد  ربمایپ  2268هبطخ 

تمهت هب  هفیلخ  2270سسجت 

نآرق میلعت  نتفرگ و  2270ارف 

هیباج رد  هفیلخ  2272هبطخ 

2279دلج 12

باتک 2279تاصخشم 

نرق 08 رد  ریدغ  2280ءارعش 

یکلام نیدلا  2280سمش 

بایمک 2280راثآ 

( جح هعتم   ) هعتم ود  رد  هفیلخ  هدیقع  2280يار و 

ءاسن 2287هعتم 

2287هراشا
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( نانز هعتم  جح و  هعتم   ) 2291ناتعتم

2291هراشا

هعتم ود  رد  2294یشرگن 

ءاسن هعتم  2300اما 

دیجم نآرق  رد  2308هعتم 

مالسا رد  هعتم  2314دودح 

منموم نم  دیوگ : هک  یسک  هرابرد  هفیلخ  2317يار 

هفیلخ رب  نارجن  فقسا  2319دورو 

هتسشن بارش  رانک  رب  هک  يراد  هزور  هب  ندز  2320قالش 

لاملا تیب  کشم  رد  هفیلخ  2320يار 

تیم زامن  رد  هفیلخ  2321داهتجا 

مور ناطلس  لئاسم  2323هفیلخ و 

ماکحا رد  هفیلخ  2326یهاگآ 

کسانم رد  هفیلخ  2327يار 

نآ تایآ  بارش و  هرابرد  هفیلخ  2328داهتجا 

تبانج زا  لسغ  هب  هفیلخ  2338لهج 

دجسم ود  هب  نداد  تعسو  2339هفیلخ و 

قالط مکح  زا  هفیلخ  2343توکس 

تشوگ ندروخ  رد  هفیلخ  2343يار 

یندم يدوهی  2344هفیلخ و 

دش لوعب  لئاق  ثاریم  ضئارف  رد  هک  تسا  یسک  لوا  2346هفیلخ 

شلامع لاوما  ندرک  هرداصم  ندرک و  میسقت  رد  رمع  2347داهتجا 

رتش ندیرخ  رد  2354هفیلخ 

سدقملا تیب  هرابرد  هفیلخ  2355يار 
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سوجم رد  هفیلخ  2358يار 

بجر هزور  رد  هفیلخ  2358يار 

نآرق تالکشم  زا  تالاوس  رد  هفیلخ  2365داهتجا 

هدشن عقاو  هچنآ  زا  لاوس  رد  هفیلخ  2366يار 

ثیدح زا  هفیلخ  2367یهن 

ننس نتشون  2370ثیدح 

اهباتک هرابرد  هفیلخ  2370يار 

اهتئارق 2375هفیلخ و 

اه هینک  اهمان و  رد  هفیلخ  2379داهتجا 

دح زا  دعب  ار  شرسپ  هفیلخ  ندز  2387دح 

دوشیم هدناوخ  دیع  زور  هچنآ  هب  هفیلخ  2390لهج 

ظافلا یناعم  2391هفیلخ و 

لاس هزور  رد  هفیلخ  2392يار 

2393هراشا

2416تالسرم

؟ تسیک 2418رعاش 

وا 2419تافیلات 

یلح نیدلا  2430ءالع 

2430هراشا

؟ تسیک 2442رعاش 

2442هراشا

2442هدیصق 01

2449هدیصق 02

2453هدیصق 03
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2458هدیصق 04

2464هدیصق 05

2468هدیصق 06

2474دلج 13

باتک 2474تاصخشم 

هدنراگن 2475نخس 

وا هتشاگن  هدنراگن و  زا  همان  شیاتس  2476هس 

2480هچابید

نرق 09 رد  ریدغ  2480ءارعش 

یلح سدنرع  نبا  2480هیریدغ 

2480هراشا

اههدورس يارب  2490یسیونریز 

وا ياه  هدورس  هنومن  سدنرع و  نبا  همان  2495یگدنز 

اه هدورس  زا  يا  هراپ  2504لصا 

یلح رغاد  نبا  2508هیریدغ 

2508هراشا

شیاه هماکچ  زاغآرس  وا و  ياه  هدورس  زا  يا  2511هنومن 

همان 2514یگدنز 

اه هدورس  زا  يا  هراپ  2521لصا 

یلح یسرب  ظفاح  2523هیریدغ 

2523هراشا

یسرب 2524همانیگدنز 

اهنآ نوماریپ  رد  یبدا  یخیرات و  ياه  یسررب  نید و  ناربهار  كوس  شیاتس و  رد  یسرب  ياه  2528هدورس 

2528هراشا
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نآ هب  یعبس  نبا  ياه  هدوزفا  اب  یسرب  هماکچ  2534نادرگرب 

نآ هب  يوحن  دمحا  ياه  هدوزفا  اب  یسرب  هماکچ  2539نادرگرب 

یسرب ياه  هدورس  زا  يا  هراپ  2571لصا 

اه یناوخ  رترب  رد  2575ییوگفازگ 

2575هراشا

رکبوب هرابرد  اه  2579ییوگفازگ 

؟ دش ماجنا  هنوگچ  ربمایپ  ینیشناج  هب  رکبوب  ندیزگرب  2580راک 

2580هراشا

رکبوب شنیزگ  ربارب  رد  یلع  ياه  2585شنکاو 

هیقشقش ینارنخس  نارگ  2586وگزاب 

لین يارسنخس  ياه  2590هدبرع 

دنا هدرمش  رکبوب  يارب  هک  ییاه  2592يرترب 

شا یناور  ياه  هیام  اه و  2598شنم 

2598هراشا

درکن يراسگ  یم  زگره  رکبوب  دناسر  یم  هک  یشرازگ  2600یسررب 

؟ دش هتخانش  اوران  یماگنه  هچ  زا  يراسگ  2603هداب 

دنام یم  رد  هلالک ) ابا -   ) نآرق ياه  هژاو  ندومن  زاب  رد  2605رکبوب 

2605هراشا

راکهزب 2608نادهتجم 

ادخ همان  زا  رکبوب  یهاگآ  دنچ  2609نوچ و 

ربمایپ همانرب  ییامن  زاب  رد  هفیلخ  2610ياوشیپ 

2610هراشا

هدش وگزاب  رکبوبا  نابز  زا  هک  ییاه  ثیدح  هریجنز  رد  2611یسررب 

اه همان  نیئآ  زا  یهاگآ  رد  نارگید  اب  رکبوب  شجنس  ربمایپ و  ياه  همان  نیئآ  2616یناوارف 
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ربمایپ زا  رکبوب  همانرب  2619ییادج 

رکبوب هنارسدوخ  ياه  2621تشادرب 

2621هراشا

گرزب ردام  هرهب  هرابرد  هفیلخ  2621تشادرب 

يردام يردپ و  گرزب  ردام  هرهب  هرابرد  يو  2621تشادرب 

2621هراشا

دندرک لامیاپ  يرتخد  ناگداون  هرابرد  ار  ادخ  2622نامرف 

دنیام نادنزرف  ام  ناگداز  2624رتخد 

دزد رفیک  هرابرد  رکبوب  تسردان  2630يرواد 

گیر هدرم  زا  گرزب  ردپ  هرهب  هرابرد  هفیلخ  2630تشادرب 

نارتهک هب  ندیشخب  یئاورنامرف  رد  هفیلخ  2632تشادرب 

تسا ناگدیرفآ  نیرترب  ربمایپ  2635نیشناج 

نارگید هاگدید  زا  ربمایپ  2636ینیشناج 

ناینس هدوت  دزن  ربمایپ  2636ینیشناج 

2636هراشا

ینالقاب 2636راتفگ 

ینازاتفت 2640راتفگ 

یجیا یضاق  2640راتفگ 

ءانثلا وبا  2641راتفگ 

دوش یم  هتسب  هنوگچ  تماما  2641نامیپ 

2641هراشا

يدروام 2642راتفگ 

ینیوج 2643راتفگ 

یبطرق 2643راتفگ 
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هنیمز نیا  رد  وا  نانخس  ربمایپ و  ینیشناج  زا  رمع  2644تشادرب 

هورگ نیا  هاگدید  زا  ربمایپ  ینیشناج  هب  2645یهاگن 

رکبوب تشادرب  زا  ناینس  2648يوریپ 

2649هراشا

ناگمه رب  رمعو  رکبوب  يرترب  رد  يرتو  2651نخس 

ییادخ تشونرس  زا  هفیلخ  2652تشادرب 

2652هراشا

ییادخ تشونرس  زا  هشیاع  2654تشادرب 

دنراگنایب هتسیاب  ار  يو  راک  هک  نآ  میب  زا  دنک  یمن  ینابرق  ربمایپ  2654نیشناج 

یمیلس ناگتشگرب  شیک  2654زا 

دنازوس یم  ار  هاجف  ربمایپ  2656نیشناج 

کلام ناتساد  رد  هفیلخ  2657روتسد 

2657هراشا

تفرگ ناوت  دلاخ  زا  رکبوب  ینابیتشپ  يارب  هک  ییاه  2660هدرخ 

وا مشخ  نتخیگنارب  ربمایپ و  راگزور  رد  دلاخ  2665ياهیراکهبت 

2668دلج 14

باتک 2668تاصخشم 

نرق 09 رد  ریدغ  2669ءارعش 

یسرب ظفاح  2669هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  2669شهوکن 

وا ینامیشپ  گرم و  مد  رد  وا  نانخس  2669یسررب 

2669هراشا

دش نامیشپ  شندادن  ماجنا  زا  رکبوب  هک  يراک  2674هس 

نیسپزاب هنیمز  2675هس 
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يزیر وربآ  زا  2678يریگولج 

رکبوب زا  يدوهی  کی  2678شسرپ 

ناشیا ياه  شسرپ  نایاسرت و  ياه  2679کیپ 

میسانشب ار  يوردنت  ات  2681دییایب 

ناشاه فال  ندوب  غورد  رب  شنارای  ربمایپ و  ياه  2682یهاوگ 

نآ یسررب  رکبوب و  ندوب  رتاناد  رب  ییاه  2684هناشن 

دریم یم  مه  ربمایپ  هک  هتسناد  یم  وا  2684اهنت 

هدوب ناسکی  ربمایپ  اب  يو  2685خساپ 

درپس كاخ  هب  دیاب  اجک  ار  ربمایپ  هک  هتسناد  یم  وا  2686اهنت 

دنراذگ یمن  ثرا  ناربمایپ  هتسناد  یم  وا  2690اهنت 

2690هراشا

تفگن شناثراو  هب  ار  نخس  نآ  ربمایپ  2690ارچ 

دوب هدیشخب  همطاف  هب  ربمایپ  ار  2691كدف 

2691هراشا

كدف راد  ریگرد و  وا  ینارنخس  زا  2692ییاهزارف 

؟ دنراذگ یم  ثرا  ناربمایپ  دناسر  یم  هک  نآرق  ياه  2692هیآ 

2692هراشا

؟ دنناسر یم  ار  يربمایپ  شناد  هیامرس  زا  ندرب  ثرا  اه  هیآ  نیا  2693ایآ 

دنا هدناسانش  وگ  مانشد  ار  شیومع  یلع  هب  ییوگ  مانشد  2694يارب 

كدف هرابرد  نومام  همان  2696نامرف 

اه غورد  نماد  هب  2697تسد 

رکبوب 2700يریلد 

2700هراشا

تسا مدرم  نیرتریلد  رکبوب  یلع ، یهاوگ  2701هب 
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2701هراشا

جدوه هب  2705لالدتسا 

ظحاج خساپ  رد  یفاکسا  2706نخس 

تسا مدرم  نیرتریلد  رکبوب  نآرق ، یهاوگ  2711هب 

دوعسم نبا  2713یهاوگ 

یتدیقع داینب  رب  هفیلخ  2713يرادیاپ 

یتسرپادخ رد  هفیلخ  2716يراپسناج 

قالخا رد  هفیلخ  2719یگدیزرو 

2719هراشا

رکبوب ياه  ییوگ  مانشد  2720رگید 

رکبوب يرابدرب  رد  غورد  2722یشرازگ 

2722هراشا

ربمایپ رتخد  اب  وا  یتشرد  2722يدنت و 

وا ياه  شنکاو  همطاف و  ندش  2722هدرزآ 

ارهز زا  هفیلخ  یهاوخ  2723شزوپ 

ظحاج 2725نخس 

هدنهد رازآ  نخس  کی  رد  2726یهاگن 

هدرزآ ارم  درازایب  ار  همطاف  سک  ره  همطاف  ثیدح  هرابرد  ربمایپ  زا  2726یئاهشرازگ 

2726هراشا

ثیدح هدنهد  شرازگ  ناینس  زا  نت  هن  هاجنپ و  2727یماسا 

یفارخ ياه  هصق  ای  زیمآ  ولغ  2731ثیداحا 

2731هراشا

هدندرگ خرچ  رب  2731دیشروخ 

رکبوب شیر  هب  2733لسوت 
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لیئربج رکبوب و  2737یهاوگ 

شقن ربمایپ و  2737رتشگنا 

رکبوب تشهب  2739يانهپ 

دنک یم  ایح  رکبوب  زا  2740ادخ 

رکبوبا نفد  2741تمارک 

دتفا یم  كاخ  هب  رکبوب  تبیه  زا  2743لیئربج 

رکبوب زا  یتمارک  رب  لمتشم  2745یناتساد 

سانشان یناوج  ربمایپ  سانشرس و  يدرمریپ  2748رکبوب 

2748هراشا

تعیب ود  رد  راصنا  2752شقن 

ترجه 2757شرازگ 

ربمایپ زا  رت  هدروخلاس  2761رکبوب 

یلع دلوت  زا  شیپ  رکبوب  ندش  2762ناملسم 

ربمایپ نارای  نیرت  هدروخلاس  2770رکبوب 

وزارت هفک  رد  2774رکبوب 

رکبوب هب  دیشروخ  2776لسوت 

ناوید نایم  زا  رومام  یگس  2777هدام 

شنارادتسود يارب  رکبوب  2779ناغمرا 

نیسوق باق  رد  2781رکبوبا 

نآ مشچ  شوگ و  2782نید و 

ادخ دزن  وا  هاگیاپ  2783رکبوب و 

دریگ یم  يرای  رمع  رکبوب و  زا  2786ربمایپ 

مدآ ناگداز  زا  هناگجنپ  2786حابشا 

نیمز اه و  نامسآ  همه  رد  تسا  ناسک  نیرتهب  2792رکبوب 
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رکبوب ربمایپ و  2793شاداپ 

ناملسم هدوت  رب  بجاو  يرازگساپس  2793یتسود و 

وزارت هفک  رد  2794رکبوب 

دشن ناملسمرکبوب  زج  نارجاهم  زا  مادک  چیه  2796ردپ 

2796هراشا

رکبوب ردام  ردپ و  ندش  2798ناملسم 

2798هراشا

رکبوب ردپ  2798یناملسم 

رکبوب ردام  2806یناملسم 

نآرق رد  شردام  ردپ و  2810رکبوب و 

2810هراشا

شردپ رکبوب و  هرابرد  رگید  يا  2812هیآ 

وگم وگب  زا  2813فده 

هدوب ناملسم  بلاطوبا  دنک  یم  نشور  2814هچنآ 

2814هراشا

وا زا  يرایسب  ياه  2814هدورس 

هتساخرب نآ  هب  هک  يرازگساپس  هتسیاش  نانخس  وکین و  2827ياهراک 

دنا هدرک  شرازگ  وا  زا  شناسک  نادناخ و  2853هچنآ 

دنا هداد  يو  هب  وا  ناگتسباو  زا  یناسک  هک  ییاه  2869تبسن 

موظنم ياه  2894شیاتس 

2894هراشا

ریدغلا همان  رد  تقیقح  2895ربلد 

2898دلج 15

باتک 2898تاصخشم 
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2899راتفگشیپ

نرق 09 رد  ریدغ  2900ءارعش 

یسرب ظفاح  2900هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  2900شهوکن 

رکبوب يراوگرزب  رد  روآ  هدنخ  2900ياهناتساد 

دشن ناملسم  رکبوب  زج  نارجاهم  زا  مادک  چیه  2900ردپ 

بلاطوبا زا  دای  میکح و  2900نآرق 

2900هراشا

دنا هدنابسچ  بلاطوبا  هب  ناشندربتسد  اب  هک  2900یتایآ 

هنیکبآ 2918ناتساد 

بلاطوبا شیاتس  رد  ییاه  2922هدورس 

هفیلخ يوگمانشد  هب  هتشرف  2926خساپ 

رکبوب يرترب  رد  ربمایپ  2929ینارنخس 

هفیلخ زا  ناگدنورگ  ياوشیپ  2932شیاتس 

دنارذگ هوک  فاکش  نآ  رد  هک  یبش  2937رکبوب و 

دیامن یمن  رکبوب  دننام  ار  دوخ  2941نمیرها 

تخاسن نیگهودنا  ار  ربمایپ  زگره  2942رکبوب 

هدمآ دورف  رکبوب  هرابرد  هک  ادخ  همان  زا  2943ییاهزارف 

2943هراشا

رکبوب ییاراد  هب  2944یهاگن 

هدمآ یلع  شیاتس  هب  ناینس  رظن  زا  هک  يا  2949هیآ 

رمع ياه  يرترب  رد  ییوگ  2953فازگ 

2953هراشا

رمع شناد  هرابرد  2954ینانخس 
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تسا رتسانش  نیئآ  رتناد و  نآرق  ربمایپ ، نارای  همه  زا  2955رمع 

دزیرگ یم  رمع  زا  2957نمیرها 

2957هراشا

يرگیزاب یگدنناوخ و  هرابرد  ربمایپ  2961ياهروتسد 

بهذم راهچ  رد  یناوخ  2964هزاوآ 

اه ناتساد  نآ  هب  2966یهاگن 

یناوخ هزاوآ  هرابرد  رمع  2969هشیدنا 

رمع زا  هناراوگرزب  زیگنا و  تفگش  شیامن  2973راهچ 

ناگدنورگ ياورنامرف  هب  رمع  ندش  2976هدیمان 

دراد یمن  تسود  ار  یتسردان  2979رمع 

دنیوگ یم  نخس  باطخ  رسپ  رمع  اب  2980ناگتشرف 

رمع گرم  هماج  رد  2981يذغاک 

رمع لد  2982نابز و 

رمع شناد  هرابرد  ادخ  هتخیگنارب  ندید  2983باوخ 

يو زا  نمیرها  نتخیرگ  2984رمع و 

نامثع ياه  يرترب  رد  ییوگ  2986فازگ 

2986هراشا

دیئاز ههام  شش  هک  ینز  هرابرد  وا  2986يرواد 

دناوخ یمن  هتسکش  ار  رفس  زامن  2987نامثع 

2987هراشا

هفیلخ تشادرب  هب  2991یهاگن 

تسا هدوب  زور  تسایس  نامه  ناگتشذگ  نیا  3005شیک 

دنک یم  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  3008هفیلخ 

هفیلخ روتسد  هب  موس  3014ياوآ 
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دیامن یم  روانهپ  ار  هبعک - ادخ -  هناخ  3017هفیلخ 

جح هعتم  هرابرد  هفیلخ  3018هشیدنا 

دنک یم  لامیاپ  ار  ناهانگ  یب  نوخ  3019هفیلخ 

3020هراشا

یگتخاس 3028هناهب 

تبانج هرابرد  هفیلخ  3030هشیدنا 

3030هراشا

تبانج هرابرد  ربمایپ  ياه  همان  3031نییآ 

هباحص هب  نیغورد  ياه  3034تبسن 

دنک یم  ناهنپ  ار  ربمایپ  شرازگ  3037هفیلخ 

بسا تاکز  هرابرد  هفیلخ  3041هشیدنا 

دهد یم  ماجنا  زامن  زا  شیپ  ار  ینارنخس  همانرب  3046نامثع 

هدنشک نتشک  اهبنوخ و  هرابرد  هفیلخ  3052روتسد 

زامن رد  هروس  دمح و  ندناوخ  هرابرد  هفیلخ  3057تشادرب 

3057هراشا

دمحا نابز  زا  شرازگ  هدرتسگ  3060هرهچ 

یعفاش 3063تشادرب 

کلام 3064تشادرب 

نایلبنح 3065تشادرب 

رفاسم زامن  هرابرد  هفیلخ  3068تشادرب 

مرح راکش  هرابرد  هفیلخ  3069هیرظن 

3069هراشا

ربمایپ همان  3072نییآ 

دتسرف یم  یلع  دزن  هب  ار  نآ  هفیلخ  هک  3076ییاوعد 
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هعلتخم هدع  رد  هفیلخ  3078هیرظن 

هدش مگ  شرهوش  هک  ینز  هرابرد  هفیلخ  3081رظن 

دریگ یم  ارف  یبا  زا  ار  ادخ  مکح  3086هفیلخ 

دزومآ یم  نز  کی  زا  ار  ربمایپ  تنس  3086هفیلخ 

تاقیم زا  شیپ  مارحا  هرابرد  هفیلخ  3087هیرظن 

دش یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  3092رگا 

هدرب رهاوخ  ود  نایم  عمج  رد  هفیلخ  3093هدیقع 

3093هراشا

هدش هتسب  یلع  هب  هک  3094یغورد 

رهاوخ ود  نایم  عمج  لیلد  رد  3097یهاگن 

دنوش یم  ردام  هب  ثاریم  ثلث  ندیسر  زا  عنام  ردارب  ود  هک  نیا  هرابرد  هفیلخ  3100ياوتف 

انز هب  فرتعم  نز  هرابرد  هفیلخ  3104ياوتف 

3107دلج 16

باتک 3107تاصخشم 

نرق 09 رد  ریدغ  3108ءارعش 

یسرب ظفاح  3108هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  3108شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  3108فازگ 

درخ یم  ار  ادخ  لوسر  هقدص  3108هفیلخ 

موثلک ما  تافو  بش  رد  3109هفیلخ 

دهد یم  رارق  یصوصخ  هاگارچ  شناسک  دوخ و  يارب  3112هفیلخ 

دنادرگ یم  ناورم  لویت  ار  كدف  3113هفیلخ 

تاقدص لاوما و  هرابرد  هفیلخ  3115تشادرب 

3115هراشا
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صاعلا یبا  نب  مکح  هب  هفیلخ  ياه  ششخب  3118لذب و 

3118هراشا

نآرق رد  3122مکح 

زارف ود  هب  3124یهاگن 

رجح نبا  نخس  رد  3125یهاگن 

مکح هب  نداد  هانپ  رد  نامثع  زا  یتساوخ  3128زاب 

هعاضق تاقدص  دروم  رد  یتساوخ  3129زاب 

ناورم هب  هفیلخ  ياه  ششخب  3131لذب و 

3131هراشا

یناورم هچ  3133ناورم و 

میسانشب رتهب  ار  3135ناورم 

ناورم دوب  3139نیا 

وا هب  شیاه  ششخب  لذب و  داد و  ثراح  هب  هفیلخ  هک  ییاه  3140لویت 

هفیلخ ششخب  زا  دیعس  3141هرهب 

ناناملسم لام  زا  دیلو  هب  هفیلخ  3143ششخب 

3143هراشا

شردپ 3143دیلو و 

دیلو نوماریپ  ییاه  3145شرازگ 

ناناملسم لاوما  زا  هللادبع  هب  هفیلخ  3147ششخب 

نایفسوبا هب  هفیلخ  3148ششخب 

هیقیرفا مئانغ  زا  هفیلخ  ياه  3150ششخب 

هفیلخ تکرب  هب  هدش  رابنا  لت  ياه  3152جنگ 

3152هراشا

وا تکرب  هب  هدش  نادابآ  ياه  جنگ  هفیلخ و  ياه  ششخب  زا  يا  3155ههایس 
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هفیلخ نآرق و  رد  هدش  تنعل  3158يرجش 

دنک یم  دیعبت  هذبر  هب  ار  رذوبا  3161هفیلخ 

3161هراشا

دندرک نوریب  هذبر  يوس  هب  ار  رذوبا  هک  یماگنه  نانمومریما  3168نخس 

3168هراشا

نامثع اب  رذوبا  3170يریگرد 

ربمایپ تثعب  زا  شیپ  شایتسرپ  3174ادخ 

رذوبا شناد  3176ثیدح 

رذوبا ییاسراپ  ییوگتسار و  3178ناتساد 

رذوبا يرترب  3179ناتساد 

رذوبا اب  گرزب  ربمایپ  3181نامیپ 

خیرات 3187يراکهبت 

3187هراشا

3187يرذالب

يربط خیرات  هب  رادجرا  3190یهاگن 

يرزج ریثا  3191نبا 

ریثک نبا  نیدلا  3194دامع 

اه تورث  هرابرد  رذوبا  3197هیرظن 

یکارتشا کلسم  3203رذوبا و 

اهییاراد هرابرد  رذوبا  3210ياهشرازگ 

تسا هدیسر  رذوبا  شیاتس  رد  هک  ینانخس  رد  3215یهاگن 

3215هراشا

درپس يو  هب  هچنآ  وا و  زا  ربمایپ  3218شیاتس 

دنا هداد  نوریب  رهزالا  ناگدنهد  اوتف  تئیه  هک  يراتفگ  رد  3218یهاگن 
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3218هراشا

تسین مسینومک  مالسا  3219رد 

ناولهپ دوب  متسر  هک  منآ  3223نم 

نارواد تئیه  3224ناهاوگ 

رجح نبا  راتفگ  زا  نارواد  تئیه  نتساوخ  3234یهاوگ 

ام نخس  3237نیرخآ 

موظنم ياه  همان  3241شیاتس 

یفجن یمظاک  نیسای  لآ  اضر  دمحم  خیش  زا  يا  3249همان 

قارع نیشیپ  ریزو  تسخن  تسایس ، شناد و  درم  زا  يا  3250همان 

یکفتنم يدهملا  دبع  زا  3251يراتفگ 

درشف یم  مهرد  یمالسا  هعماج  رد  ار  اه  فص  3252ریدغلا 

3252هراشا

رصم رد  3253ریدغلا 

بلح رد  3254ریدغلا 

3255همان

هتشذگ همان  رشن  3257هزاجا 

3257هراشا

3260همجرت

نانموم ياورنامرف  3261شور 

3262دلج 17

باتک 3262تاصخشم 

یفجن یمامح  يوسوم  نیسح  هللا  هیآ  ظیرقت  3263همان و 

ردقنارگ يا  3264همان 

یلباک رادرس  یلق  ردیح  خیش  ردقیلاع  هدنسیون  اناوت و  دنمشناد  زا  يا  3266همان 
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همان 3267ود 

يدیبز حاود  ناملس  اناوت  داتسا  زا  3268یظیرقت 

نرق 09 رد  ریدغ  3269ءارعش 

یسرب ظفاح  3269هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  3269شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  3269فازگ 

دزادنایم نوریب  دجسم  زا  تنوشخ  اب  ار  دوعسم  نب  هللا  دبع  3269نامثع 

دوعسم نب  هللادبع  ماقم  3273تیصخش و 

رسای رامع  اب  نامثع  3279راتفر 

3279هراشا

ارجام 3281حورشم 

نآرق رد  3286رامع 

رسای رامع  هرابرد  یمارگ  ربمایپ  ياهشیاتس  3287دیجمت و 

رسای رامع  اب  تسیاشان  3290راتفر 

دنکیم دیعبت  ماش  هب  ار  هفوک  بلط  حالصا  نمادکاپ و  نادرم  3292نامثع 

3292هراشا

ارجام 3293لیصفت 

رتشا 3299کلام 

همان نیمه  زا  يرگید  3299تروص 

ناحوص نب  3302دیز 

ناحوص نب  3303هعصعص 

يدزا ریه  نب  3304بدنج 

هدبع نب  3304بعک 

یئاط متاح  رسپ  3304يدع 
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بیبح نب  3305کلام 

یبحرا سیق  نب  3305دیزی 

یعازخ قمح  نب  3306ورمع 

دعج نب  3306هورع 

سیق نب  3307رعصا 

یعخن دایز  نب  3307لیمک 

ینادمه هللا  دبع  نب  3307ثراح 

دنکیم دیعبت  دنزیم و  ار  هدبع  نب  بعک  3308نامثع 

یمان ياسراپ  دهاز و  سیق  دبع  نب  رماع  3313دیعبت 

یحمج نمحرلا  دبع  3319دیعبت 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  3321دیعبت 

نامثع هرابرد  يا  3323هیآ 

دنادیمن ار  يراگتسر  هار  3325نامثع 

دنکیم كرت  زامن  تاکرح  رد  ار  ریبکت  3326نامثع 

ثحب نیا  زا  يا  3327هجیتن 

نامثع هرابرد  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  3329نخس 

رکبوبا رتخد  نینموملا  ما  هشئاع  3337نخس 

فوع نب  نمحرلا  دبع  3345نخس 

هحلط 3349هیرظن 

ماوع نب  ریبز  3358هیرظن 

نامثع اب  ریبز  هحلط و  3359هطبار 

ماقمیلاع يردب  یباحص و  دوعسم  نب  هللا  دبع  3366نخس 

رسای رامع  هیرظن  3366نخس و 

ردب گنج  هراوس  هناگی  دادقم  3370نخس 
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هفوک روهشم  ياسراپ  يدع  نب  رجح  3373رظن 

ناسح نب  نمحرلادبع  3375نخس 

لاقرملا مشاه  3376نخس 

ناوضر تعیب  ناگدننک  تعیب  زا  يرافغ  هاجهج  3377نخس 

ردب نادهاجم  زا  توسک و  شیپ  باحصا  زا  يراصنا  بویا  وبا  3379نخس 

يردب دهاجم  جرزخ و  هلیبق  سیئر  يراصنا  دعس  نب  سیق  3380نخس 

يردب دهاجم  يراصنا  ورمع  نب  هورف  3382نخس 

يراصنا مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  3383نخس 

ربمایپ باحصا  زا  یعمج  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  3383نخس 

ردب دهاجم  يراصنا  ورمع  نب  هلبج  3383نخس 

ردب دهاجم  يراصنا  هملسم  نب  دمحم  3385نخس 

یمارگ ربمایپ  يومع  رسپ  مالسا و  تما  همالع  سابع  نب  هللا  دبع  3386نخس 

لاحلا مولعم  یصاع  نب  ورمع  3388نخس 

مرتحم هدروخلاس و  یباحص  لیفط ) وبا   ) هلثاو نب  رماع  3391نخس 

صاقو یبا  نب  دعس  3392نخس 

رتشا کلام  3393نخس 

میکع نب  هللا  دبع  3395نخس 

هفیذح یبا  نب  دمحم  3395نخس 

ربمایپ رصاعم  هرارز  نب  ورمع  3398نخس 

سیقلا دبع  هلیبق  سیئر  ناحوص  نب  هعصعص  3398هیرظن 

لمج گنج  دیهش  هلبج  نب  میکح  3399نخس 

دیلو نب  دلاخ  ردارب  دیلو  نب  ماشه  3400نخس 

يوما نایفسوبا  رسپ  هیواعم  3400نخس 

شیوخ هرابرد  نامثع  3403نخس 
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3403هراشا

یسانش 3404نتشیوخ 

تشذگ هچنآ  دییات  رد  3405يراعشا 

راصنا نارجاهم و  3407هیرظن 

دندوب یجراخ  داهج  مرگرس  يزرم  قطانم  رد  هک  یباحصا  هب  هنیدم  مدرم  3412همان 

دندوب رصم  رد  هک  ینیعبات  باحصا و  هب  نارجاهم  3412همان 

نامثع هب  هنیدم  مدرم  3413همان 

عامجا 3413نامثع و 

هرصاحم 3417نیتسخن 

نامثع هب  نایرصم  3419همان 

يرجه لاس 35  رد  نامثع  3419دهعت 

3419هراشا

نامثع هبوت  زا  يرگید  3421فصو 

نامثع هبوت  هرابرد  يرگید  3423تیاور 

مازتلا دهعت و  3424نیمود 

هرصاحم 3426نیمود 

عوضوم نیمه  رد  يرگید  یخیرات  3428تیاور 

هراب نیا  رد  يدقاو  3430هتشون 

تسا نکش  هبوت  يراک  هبوت  3432نامثع 

یخیرات تایاور  نیا  3434یسررب 

3436دلج 18

باتک 3436تاصخشم 

نرق 09 رد  ریدغ  3437ءارعش 

یسرب ظفاح  3437هیریدغ 
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اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  3437شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  3437فازگ 

نامثع هرصاحم  3437مایا 

هرصاحم تدم  3439هرابرد 

تسا هتشون  هرصاحم  هرود  رد  نامثع  هک  ییاه  3440همان 

3440هراشا

ماش یلاها  هب  نامثع  3441همان 

هرصب یلاها  هب  شا  3441همان 

اهناتسرهش اهناتسا و  مدرم  هب  شا  3442همان 

يرجه مجنپ  یس و  لاس  نارازگجح  هکم و  یلاها  هب  شا  3442همان 

نامثع ياه  همان  هب  3444یهاگن 

نامثع هناخ  رد  رب  3448گنج 

نامثع ندش  3452هتشک 

نامثع نفد  3456نفک و 

نیغورد یلعج و  یخیرات  3464تایاور 

حورشم 3485یتیاور 

یگتخاس لوعجم و  تایاور  رد  یقیقحت  3486یلمات 

تافیلات زا  يا  هراپ  هب  3491یهاگن 

3491هراشا

گرزب 3494شروش 

نافع نب  نامثع  3498باتک 

نامثع قح  رد  3499فاصنا 

رگید ياهباتک  رد  3504یلمات 

نامثع هب  مالسا  يالاو  ربمایپ  3505تیصو 
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3505هراشا

تایاور نیا  رد  3512یلمات 

دناهتخاس نامثع  يارب  هک  اهفیرعت  دیجمت و  3514یسررب 

3514هراشا

ایح مرش و  تلیضف  3516رد 

نامثع ءایح  تایاور  هب  يرگید  3520هاگن 

نار ندیناشوپ  رد  3522يواتف 

نیحیحص رد  مرکا  ربمایپ  هب  اوران  ياه  3523تبسن 

ملسم يراخب و  حیحص  تایاور  هب  یهاگن  3525زاب 

نامثع بقانم  هب  3527یهاگن 

لئاضف لعج  رد  یساسا  هدعاق  3530کی 

نامثع بقانم  هب  3531یهاگن 

3531هراشا

دندوب یلع  اب  نیفص  گنج  رد  هک  ربمایپ  3586باحصا 

لمج گنج  رد  ریبز  هحلط و  3591یگداتسیا 

مینک یم  متخ  کی  نیا  اب  ار  نامثع  یگتخاس  لئاضف  اهشیاتس و  3598هریجنز 

راتفگ 3598نایاپ 

نامثع رمع ، رکبوبا ، هناگ : هس  ماکح  لئاضف  رد  يور  هدایز  3599هغلابم و 

3599هراشا

افلخ تفالخ  رد  نینمؤملاریما  3601يار 

هثالث ءافلخ  بقانم  هب  3602یهاگن 

3615دلج 19

باتک 3615تاصخشم 

ریدغ رب  ردص  نیدلا  ردص  دیس  هللا  هیآ  3616ظیرقت 
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نیسای لآ  یضترم  خیش  نیملسملا  مالسالا و  هجح  3617ظیرقت 

يزاریش دمحم  دیس  مالسالا  هجح  زا  يا  همان  3618ریدقت 

ردقنارگ ظیرقت  3619دنچ 

نرق 09 رد  ریدغ  3620ءارعش 

یسرب ظفاح  3620هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  3620شهوکن 

دنا هدروآ  هناگ  هس  يافلخ  دیجمت  رد  هک  3620یتایاور 

تعیب زا  شیراد  دوخ  رمع و  رسپ  ندرک  3635تعیب 

3635هراشا

دیزی تعیب  رب  یمومع  قافتا  3643عامجا و 

رمع رسپ  بیجع  ياهراک  اه و  3647هتفگ 

3647هراشا

زامن یلخاد و  گنج  هرابرد  رمع  رسپ  3655هدیقع 

3655هراشا

میورب رمع  رسپ  زامن  غارس  هب  دییایب  3659نونکا 

رمع رسپ  رگید  3664هناهب 

دنک یم  ایحا  ار  شردپ  ياه  تعدب  رمع  3670رسپ 

رمع رسپ  3673تایاور 

دنا هدروآ  هناگ  هس  يافلخ  دیجمت  رد  3678یتایاور 

3678هراشا

شدنس 3679لاجر 

نایفسوبا بقانم  3684یسررب 

ربمایپ دزن  باحصا  3689نیرتبوبحم 

افلخ يارب  يا  هزجعم  سانش و  هفیلخ  3693هدنرد 
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دنیوگ یم  حیبست  افلخ  تسد  رد  اه  3700گیر 

3700هراشا

تسا نانآ  نتفای  تفالخ  بیترت  هب  زین  ربمایپ  دزن  هب  افلخ  3701ندمآ 

تسس یثیدح  دانتسا  هب  هعیش  هب  یمصاع  3705هلمح 

دنا هتفرگ  تشهب  هدژم  هفیلخ  هس  اعقاو  3706ایآ 

؟ دنک یم  لیلجت  هیواعم  زا  هفیلخ و  هس  زا  نیسح  3709ایآ 

دنک یم  یفرعم  نایتشهب  زا  ار  نت  هد  نآ  هک  یتیاور  3715یسررب 

.. نامثع و تلیضف  رد  رذوبا  زا  3725یتیاور 

دنا هدرک  لزان  افلخ  بقانم  رد  هک  3727یتایآ 

نایفس وبا  رسپ  هیواعم  يارب  یشارت  3731تلیضف 

3731هراشا

هیواعم شهوکن  رد  ربمایپ  زا  دنتسم  3732یتایاور 

تیاور نیا  دنس  3734یسررب 

تیاور نیا  دنس  لاجر  3735یسررب 

شدنس لاجر  هب  3736يرظن 

هیواعم شهوکن  رد  یلع  زا  3740ینانخس 

هیواعم شهوکن  رد  ربمایپ  گرزب  نارای  زا  3747ینانخس 

دنک یم  شیاتس  ار  یلع  شهوکن و  ار  وا  هیواعم  ربارب  رد  نز  3755کی 

هیواعم 3758رابت 

دنک یم  هیبشت  نوعرف  هب  ار  هیواعم  3762هشیاع 

نادنز رد  هیواعم  اب  یلع  نارای  زا  یکی  هناریلد  3763يوگتفگ 

هیواعم هرابرد  رگید  نت  کی  3765يرواد 

شقح رد  يار  رودص  هیواعم و  3766همکاحم 

هیواعم 3768يراوخبارش 
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هیواعم يراوخ  3772ابر 

دناوخ یم  مامت  رفس  رد  ار  زامن  3777هیواعم 

دیع زامن  يارب  نتفگ  ناذا  3778تعدب 

دناوخ یم  هبنشراهچ  ار  هعمج  زامن  3781هیواعم 

نتشاد يرسمه  هب  نامزمه  ار  رهاوخ  ود  3784تعدب 

3784دلج 20

باتک 3784تاصخشم 

نرق 09 رد  ریدغ  3785ءارعش 

یسرب ظفاح  3785هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  3785شهوکن 

نایفسوبا رسپ  هیواعم  يارب  یشارت  3785تلیضف 

تاید دروم  رد  هیواعم  3785تعدب 

شزامن ریبکت  3786كرت 

دنک یم  يراددوخ  کیبل  مهللا  کیبل  نتفگ  زا  یلع  اب  ینمشد  رس  زا  3790هیواعم 

دنام كورتم  هعیش  اب  ینمشد  يارب  هک  ییاه  3792تنس 

ندناوخ زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  3794تعدب 

دنک یمن  ارجا  ار  مالسا  يرفیک  نیناوق  زا  یکی  3796هیواعم 

تسین زیاج  هک  دشوپ  یم  ییاه  سابل  3797هیواعم 

دزاس یم  بوسنم  شیوخ  اب  ار  دایز  3798هیواعم 

نایفسوبا هب  دایز  باستنا  اب  3801تفلاخم 

دش مالعا  هنوگچ  نایوما  هب  دایز  3805یگتسب 

دیزی يارب  يریگ  3808تعیب 

3808هراشا

دریگ یم  تعیب  دیزی  يارب  ماش  3811رد 
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دیزی يدهع  تیالو  تعیب  دلاخ و  نب  3813نمحرلادبع 

يرجه جنپ  هاجنپ و  لاس  نامثع  نب  3814دیعس 

دیزی يدهع  تیالو  تعیب  دروم  رد  هیواعم  ياه  3815همان 

3815هراشا

صاع نب  دیعس  هب  هیواعم  3818همان 

یلع نب  نیسح  هب  هیواعم  3819همان 

رفعج نب  هللادبع  هب  هیواعم  3819همان 

دیزی يدهع  تیالو  3820تعیب 

3820هراشا

لوا 3821رفس 

3821هراشا

لوا رفس  ياه  وگتفگ  زا  يرگید  3823نایب 

ءادهشلا دیس  نیسح  ماما  3826قطن 

يریگ تعیب  يارب  شالت  رفس و  3829نیمود 

شتایانج دیزی و  هب  3832یهاگن 

هیواعم ياه  3834تیانج 

ییوگ مانشد  زا  یهن  رد  ربمایپ  3841ثیداحا 

دگنج یم  یلع  نینموملاریما  اب  راوخرگج  هدنه  3845رسپ 

یلع تلیضف  رد  3849یثیداحا 

دنک یم  هرخسم  ار  ربمایپ  ثیداحا  3853هیواعم 

درادرب نایم  زا  مه  ار  لوسر  مان  دهاوخ  یم  3854هیواعم 

شیاه همان  رد  یلع  هب  هیواعم  3855یخاتسگ 

راوخ رگج  هدنه  رسپ  يزرو  هانگ  يراکهبت و  هدنورپ  زا  3858یشخب 

راوخ رگج  هدنه  رسپ  هایس  همانراک  رد  اوران  ياه  3860تمهت 
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یلع اب  گنج  يارب  هیواعم  ياه  هناهب  3863یسررب 

3863هراشا

دنتشک ار  نامثع  یناسک  3869هچ 

دش یم  ماجنا  دیاب  هنوگچ  نامثع  3869یهاوخنوخ 

هیواعم زا  رجح  نبا  3872هیعافد 

یلع نینموملاریما  یمازعا  ياه  3876تئیه 

نینموملاریما تمدخ  هب  هیواعم  یمازعا  3880تئیه 

دنراد یم  رب  هیواعم  فده  روظنم و  زا  هدرپ  اه  3882همان 

دزاس یم  الم  رب  ار  شروظنم  هیواعم  حیرص  3889فرح 

تسا هدوب  نمزم  هیواعم  3893میمصت 

هدعج اب  هیواعم  ردارب  3896يوگتفگ 

هدید یم  توبن  باوخ  3900هیواعم 

؟ روظنم هچ  هب  3901تیمکح ،

هیواعم يارب  رجح  نبا  هیعافد  3904یسررب 

3904هراشا

ناراکتیانج يارب  يرپس  3905داهتجا 

؟ تسیچ 3908داهتجا ،

هیواعم داهتجا  هب  3912یهاگن 

3912هراشا

هیواعم یناد  3913تنس 

تسا هدرک  لقن  هیواعم  هک  ییاه  ثیدح  هب  3914یهاگن 

3924عامجا

هیواعم زا  رجح  نبا  3931عافد 

هیواعم بقانم  رد  3940یهاگن 
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3940دلج 21

باتک 3940تاصخشم 

نرق 09 رد  ریدغ  3941ءارعش 

یسرب ظفاح  3941هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  3941شهوکن 

نایفسوبا رسپ  هیواعم  يارب  یشارت  3941تلیضف 

نسح ماما  اب  هیواعم  3941عضوم 

3941هراشا

؟ تسیک نسح  3942ماما 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  ناوریپ  3951هیواعم و 

هیواعم لصفم  3953ریوصت 

هاطرا نب  رسب  لصفم  3957ریوصت 

وا نارای  يدع و  نب  رجح  هب  تبسن  هیواعم  3968تایانج 

3969هراشا

قمح نب  3973ورمع 

لیسف نب  3977یفیص 

هعیبض نب  3978هصیبق 

هفیلخ نب  3978هللادبع 

رجح هیلع  رب  غورد  3979یهاوگ 

ناشهاگلتق هیواعم و  فرط  هب  شنارای  رجح و  نداد  3981تکرح 

رجح نارای  يزنع ، 3984یمعثخ و 

عیشت هانگ  هب  اهنآ  ندش  هتشک  یمرضح و  نت  3992ود 

رتشا 3993کلام 

رکب یبا  نب  3995دمحم 
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3995هراشا

رکب یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  رگید  3998يریوصت 

دنه رسپ  نیغورد  بقانم  هب  4001یهاگن 

4001همدقم

هیواعم رب  ربمایپ  4005دورد 

هیواعم رب  ادخ  4005مالس 

تسا نیما  يدرف  4006هیواعم 

هیواعم طسوت  یحو  تباتک  هب  ربمایپ  4007تاهابم 

تشهب رد  ربمایپ  اب  هیواعم  4007تاقالم 

تسا تشهب  لها  زا  4007هیواعم 

ملح شناد و  زا  هیواعم  مکش  ندش  4007رپ 

تشهب رد  ربمایپ  اب  هیواعم  4008تاقالم 

یتشهب ياه  هماج  رد  4009هیواعم 

دیوگ یمن  مانشد  ار  هیواعم  4009هعیش 

رون زا  ییادر  رد  4010هیواعم 

تسا تشهب  لها  زا  4010هیواعم 

4010هراشا

ثیدح نیا  دانسا  4011هرابرد 

دزومآ یم  هیواعم  هب  ار  باتک  ملع  4011دنوادخ 

دنراد تسود  ار  هیواعم  شربمایپ  4012ادخ و 

یحو نانیما  هلمج  زا  4012هیواعم 

ءایبنا ماقم  رد  هیواعم  4012رشح 

هیواعم تیاده  يارب  ربمایپ  4013ياعد 

تسا یحو  نیما  4013هیواعم 
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هیواعم يارب  ربمایپ  4014ياعد 

تسا نیما  يوق و  يدرف  4015هیواعم 

تسا تشهب  لها  زا  4016هیواعم 

دنکن ریس  ار  هیواعم  مکش  4017ادخ 

درک یحو  تباتک  هب  رما  ار  هیواعم  یهلا  رما  هب  4022ربمایپ 

تسا ربمغیپ  ملع  رهش  برد  هقلح  4022هیواعم 

راد هگن  ناما  رد  دوخ  باذع  زا  ار  هیواعم  4023ایادخ 

سدقملا تیب  رد  هیواعم  اب  مدرم  تعیب  هب  ادخ  لوسر  4023ییوگشیپ 

یهلا نامرف  هب  هیواعم  اب  ربمایپ  4024تروشم 

تشهب رد  ربمایپ  اب  هیواعم  4024رادید 

توبن ماقم  رد  هیواعم  4025رشح 

دشک یمن  باسح  هیواعم  رادتسود  زا  4026ادخ 

تسا رتهب  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  هیواعم  ینیب  4026رابغ 

تسا منهج  رد  هیواعم  4027نمشد 

تسا ربمایپ  باحصا  زا  4027هیواعم 

درم دوب ، هدروخ  ار  هیواعم  لیاضف  يواح  قاروا  هک  4028یشوم 

هیواعم لیاضف  رد  يذاولک  4028هدیصق 

یفارخ ياهناتساد  شحاف  4029ولغ 

4029هراشا

گرم زا  سپ  هجراخ  نب  دیز  4029ملکت 

دیوگ یم  نخس  ندش  هتشک  زا  سپ  4031يراصنا 

دنک یم  هدنز  ار  دوخ  هدرم  رخ  4032نابیش 

دابع دیسا و  4033ياصع 

تسا هدش  لسع  هب  لیدبت  هداب  دلاخ  ياعد  رثا  4034رب 
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دنازوس یمن  ار  ملسموبا  4034شتآ 

تشذگ هلجد  زا  درک  هک  ییاعد  هلیسو  هب  ملسم  4034وبا 

دیوگ یم  حیبست  ار  ادخ  شتسد  رد  ملسموبا  4035حیبست 

دننک یم  رفس  هقوذآ  هشوت و  نودب  4035یهورگ 

نز کی  ررض  عفن و  هب  ملسموبا  4036ياعد 

دتفا یم  ماد  هب  ملسموبا  ياعد  هب  4036وهآ 

دیوگ یم  نخس  گرم  زا  سپ  4038عیبر 

دنرذگ یم  بآ  زا  یهاپس  رازه  4039راهچ 

دنک یم  رذگ  بآ  زا  دعس  ياعد  هب  4040يرگشل 

دنکفا یم  ریخات  هب  ار  وا  لجا  دعس  4040ياعد 

دنایور یم  دنک و  یم  يرایبآ  4041يربا 

ددنویپ یم  مه  هب  ار  زور  لهچ  یمیت  4041یمیهاربا 

درم وا  درک و  اعد  یسک  هیلع  رب  4041ظفاح 

دنکفا یم  هیاس  هرب  نبزرک و  رس  رب  4042يربا 

دنک یم  الط  رپ  ار  نیمز  4042يریقف 

دنز یم  دنخبل  تسا  هدرم  هک  یلاح  رد  4043ینافطغ 

تاروت رد  زیزعلادبع  نب  4043رمع 

زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ  رد  نانارچ  4043دنفسوگ 

زیزعلادبع نب  رمع  همان  4044هئربت 

دیاز یم  هلاس  راهچ  رسپ  رانید  نب  کلام  ياعد  هطساوب  4044ینز 

هوعدلا باجتسم  یبصان  4045کی 

دنک یم  يراج  بآ  4046ینایتخس 

دشورف یم  خاک  تشهب  رد  4047یخیش 

دوش یم  رضاح  فورعم  ياعد  هب  یبئاغ  4047صخش 
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تسا هتسشن  وناز  راهچ  اوه  رد  4047يدرم 

دیوگ یم  نخس  یعازخ  اب  4048نج 

دیوگ یم  نخس  یعازخ  دمحا  4048رس 

دنک یم  راختفا  هفینحوبا  دوجو  هب  4049ربمغیپ 

دنک یم  الط  ار  گیر  4054هعرزوبا 

یناسارخ میهاربا  4054يوضو 

دوش یم  هدنز  دریم و  یم  4055نوشجام 

نایلبنح ياوشیپ  دمحا  هب  دنوادخ  زا  يا  4056همان 

لبنح دمحا  بناج  هب  هتشرف  سایلا و  4057هداتسرف 

دنک یم  لمح  دریگ و  یم  ار  دمحا  ملق  امرخ  4057تخرد 

وا تمارک  دمحا و  تروع  4057فشک 

دمحا تمارک  ندش و  قرغ  يزوس و  4057شتآ 

دنک یم  رادید  دمحا  اب  هلاس  همه  4058ادخ 

رکنم ریکن و  4058دمحا و 

دنک یم  ترایز  ار  ربمغیپ  بش  ره  کلام  4061ماما 

ینادمه العلا  وبا  کلم و  4061ود 

دنکفا یم  هیاس  يا  هزانج  رب  4062ربا 

تسا راگدرورپ  هزاجا  رظتنم  4062یناوج 

دهد یم  امرخ  نالیغ  ما  4063تخرد 

رونت رد  يراوجلا  یبا  4063نبا 

قفوم نبا  هب  ادخ  زا  يا  4064همان 

دیوگ یم  نخس  ییحی  وبا  اب  يروح  نز  4064کی 

يرتست هللا  دبع  نب  لهس  4064ياهاعدا 

فاق هوک  4065لهس و 
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دروآ یم  وضو  بآ  یشحو ، ناویح  4065کی 

دراد رب  رد  ار  تمارک  ود  هک  4066یناتساد 

ادخ رطاخ  هب  شیر  4066ندیشارت 

تسا هدش  هدیشک  یلبنح  روگ  رب  نامسآ  زا  هک  يرون  4073نوتس 

دوش یم  هزات  بطر  هب  لیدبت  ییامرخ  نوعمس ، نبا  رطاخ  4074هب 

دهد یم  ربخ  تسا  باوخ  لاح  رد  هک  یسک  بوخ  زا  نوعمس  4075نبا 

صاصر رتخد  يافش  نوعمس و  4075نبا 

دوش یم  لزان  یلاعملاوبا  رب  يا  4075هتشرف 

دیوگ یم  نخس  یلازغ  دماح  وبا  اب  4076ادخ 

نیلسرم دیس  تسد  رد  یلازغ  4077تسد 

یلازغ مولعلا  4077ءایحا 

دنک یم  هدجس  هناخدور  نیمز  رب  4081یشمال 

دناشوپ یم  ار  دوخ  تروع  ندرم  زا  سپ  4082یحلط 

یمجنم زا  تادامج  تاناویح و  4082يرادربنامرف 

يوما رفاسم  نبا  4083تمارک 

دنک یم  هدنز  ار  یغرم  4084رداقلادبع 

دوش یم  ملتحم  راب  لهچ  بش  کی  رد  4085رداقلادبع 

تسا هداهن  مدق  رداقلادبع  ندرگ  رب  4086ربمغیپ 

توملا کلم  4086رداقلادبع و 

رداقلادبع خیش  4087تشذگرد 

دسوب یم  ار  ربمغیپ  تسد  4087یعافر 

دراد یمرب  هدرپ  تسا  اهلد  رد  هچنآ  زا  4092ینالزغ 

تسا هاگآ  بنج  صخش  تیانج  زا  4092یبطاش 

دنزیر یم  نوریب  یخلب  ظفاح  ربق  زا  4093تارشح 
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دور یم  هار  اوه  رد  4093ینینوی 

دزومآ یم  هزاجا  اب  ار  وحن  4094یمرضح 

روبق لها  4094یموصخ و 

یمرضح لیعامسا  يارب  باتفآ  ندرک  4095گنرد 

دهد یم  ریش  ار  یلفط  4095يوالد 

دنک یم  تبقارم  هتفه  کی  يدرک  نیدلا  4095سمش 

دزادنا یم  ریخات  هب  ار  هدرم  گرم  4096يواش 

تفگ یم  دوخ  ربق  زا  ار  نیرئاز  تاجاح  هک  4096ییاوشیپ 

دروخن اذغ  هام  شش  یناورش  ییحی  4097دیس 

دروخ یم  ار  يواگ  4097یخیش 

تسا هدش  هکرس  رهش  کی  4098بارش 

دناریم یم  دنک و  یم  هدنز  4098یلاعملاوبا 

زور بش و  رد  یلعوبا  تالاح  4099لوحت 

تسا هدید  رادیب  لاح  رد  ار  ربمغیپ  4099یطویس 

ضرالا یط  4100یطویس و 

دنک یم  هدنز  ار  هدرم  يولع ، اب  4101رکبوبا 

دهد یم  تاجن  ار  دنیوج  هانپ  يولع  اب  4102رکبوبا 

دنارپ یم  ار  اهشوم  4102يورس 

دور یم  هار  بآ  يور  رب  4102بیوذ 

يدابع طسوت  ربمغیپ  حیرض  هرجح و  ندش  4102زاب 

یقیدص رما  هب  لین  4103يدایز 

تداع قراوخ  4103اهتمارک و 

بیارغ 4103بیاجع و 

ثحب 4104نایاپ 
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4105دلج 22

باتک 4105تاصخشم 

نرق 09 رد  ریدغ  4106ءارعش 

يداه نیدلا  4106ءایض 

4106هراشا

رعاش لاح  4107حرش 

میرکلادبع یبا  لآ  4109نسح 

4109هراشا

رعاش لاح  4118حرش 

نرق 10 رد  ریدغ  4119ءارعش 

یمعفک 4119خیش 

4119هراشا

رعاش لاح  4121حرش 

وا مهم  4121تافیلات 

یلماع 4124نیدلازع 

4124هراشا

رعاش لاح  4125حرش 

وا زا  نایوار  دمصلادبع و  نب  نیسح  خیش  4132خیاشم 

وا رثآم  4132راثآ و 

رعاش تافو  4133تدالو و 

نرق 11 رد  ریدغ  4136ءارعش 

ینارحب نیفاش  یبا  4137نبا 

4137هراشا

رعاش لاح  4138حرش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


نیفاش یبا  4141نبا 

يدیمح نیدلا  4141نیز 

4141هراشا

رعاش لاح  4144حرش 

نیدلا هلملا و  4146ءاهب 

4146هراشا

رعاش لاح  4150حرش 

وا خیاشم  4151ناداتسا و 

خیش 4153نادرگاش 

4153هراشا

( فلا  ) 4153فرح

ب)  ) 4153فرح

خ) ح ، ج ،  ) 4154فرح

ز) ر ،  ) 4155فرح

ص) ش ، س ،  ) 4155فرح

ل) ك ، ق ،  ) 4156فرح

ي) ه ،  ) 4158فرح

یئاهب خیش  مهم  4159تافیلات 

4159هراشا

یئاهب خیش  راثآ  رب  تاقیلعت  4161حورش و 

4161هراشا

تایرشع 4162ینثالا 

4162نیعبرا

كالفالا 4162حیرشت 
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یسابع 4163عماج 

باسحلا 4164هصالخ 

لوصالا 4165هدبز 

هیدمصلا 4167دئاوفلا 

یئاهب خیش  ياهزغل  4169رد 

4169هزیجولا

زوفلا 4169هلیسو 

نایبلا 4169بیذهت 

یئاهب خیش  ریذپلد  4169تایبدا 

خیش 4176دلوت 

4177تافو

تسین یندوشخب  هک  ییاطخ  4178شزغل و 

یلماعلا 4180یشوفرحلا 

4180هراشا

رعاش لاح  4181حرش 

یلماع نسحلا  یبا  4185نبا 

4185هراشا

رعاش لاح  4186حرش 

یکرک نیسح  4192خیش 

4192هراشا

رعاش لاح  4192حرش 

نیدلا فرش  4195یضاق 

4195هراشا

رعاش لاح  4196حرش 
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یسنا یلع  وبا  4197دیس 

4197هراشا

رعاش لاح  4198حرش 

يوسوم باهش  4198دیس 

4198هراشا

رعاش لاح  4199حرش 

یعشعشم ناخ  یلع  4201دیس 

4201هراشا

رعاش لاح  4203حرش 

ینمی نیدلا  ءایض  4206دیس 

4206هراشا

رعاش لاح  4208حرش 

یمق رهاط  دمحم  4208الم 

4208هراشا

رعاش لاح  4209حرش 

یکم نیدلا  لامج  4215یضاق 

4215هراشا

رعاش لاح  4216حرش 

ناعنص خیش  نب  دمحم  4219وبا 

4219هراشا

رعاش لاح  4220حرش 

نرق 12 رد  ریدغ  4220ءارعش 

یلماع رح  4221خیش 

4221هراشا
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رعاش لاح  4224حرش 

يدالب دمحا  4228خیش 

4228هراشا

رعاش لاح  4229حرش 

ینمی بدالا  4229سمش 

4229هراشا

رعاش 4230تیصخش 

یندم ناخ  یلع  4230دیس 

4230هراشا

رعاش لاح  4233حرش 

شیوخ رابت  بسن و  رد  همجرت  دروم  رعاش  4238نخس 

یمظاک يرقم  اضرلادبع  4238خیش 

4238هراشا

رعاش لاح  4245حرش 

ضیف نسحم  الم  دنزرف  دمحم  يدهلا  4245ملع 

4245هراشا

رعاش لاح  4246حرش 

یلماع یلع  4247خیش 

4247هراشا

رعاش لاح  4248حرش 

يوسف ياحیسم  4251یلوم 

4251هراشا

رعاش لاح  4254حرش 

يورغ هراشب  4254نبا 
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4254هراشا

رعاش لاوحا  4255حرش 

يدالب میهاربا  4262خیش 

4262هراشا

رعاش لاح  4264حرش 

یکیوش دمحم  وبا  4264خیش 

4264هراشا

رعاش لاح  4267حرش 

يوضر نیسح  4268دیس 

4268هراشا

رعاش لاح  4268حرش 

نیدلا ردب  4272دیس 

4272هراشا

رعاش لاح  4273حرش 

4273همتاخ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  4274هرابرد 
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ریدغلا همجرت 

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دلج 1

هلاقم کی  همان و  کی 

ینغلا دبع  دمحم  ياقآ  مارهالا "  رادقمیلاع " . تسدربز و  رعاش  راوگرزب و  داتسا  رایدنآ ، زراب  ياه  تیصخش  رصم و  نادرمدار  زا  یکی 
هداد . شیارآ  دوخ  زغن  نانخس  اب  ار  ریدغلا "  باتک "  تسا  رادربمان  زین  ریدغلا "  يارعش "  دادع  رد  هک  يرصم  نسح 

دهدیم . ناشن  ار  وا  گرزب  تیصخش  یملع و  دنمجرا  ماقم  هک  تسا  هیامنارگ  داتسا  نیا  بدا  شناد و  بتارم  زا  يرادومن  روبزم  هلاقم 
و تسا ، رکف  يدازاب  فصتم  رایـسب و  هکارد  يورین  ساسح و  یحور  ياراد  روکذم  دـنمجرا  بیدا  هک  تسا  هتکن  نیاب  رعـشم  هلاقم  نیا 
و هدننک ) زاین  یب  تسیا  هیامرس  هک   ) یقیقح مولع  هعاشا  رشن و  هملک و  دیحوت  يالسا و  تما  يدنلبرس  هار  رد  ششوک  هتـسویپ  وا  فده 

تسا . مالسا  هزنم  قیاقح  لباقم  رد  ناهج  للم  ماوقا و  نداهن  ندرگ  تابجوم  نتخاس  مهارف 
ناشیا تیقفوم  هنادنمتداعس و  یگدنز  جرد و  وا  نیتم  نخـس  اناوت و  ملق  زا  ریدقت  يرازگـساپس و  اب  ماوت  ار  هل  مظعم  هلاقم  همان و  نیع  ام 

میئامنیم . تلئسم  لاعتم  يادخ  زا  ار 

هحفص 2 ] ] 

همان نیع  همجرت  کنیا 

ربماون 1952  لوالا 1372 و 25  عیبر  هرهاق 7 
ینیما  دمحا  نیسحلا  دبع  ياقآ  ردقلا  لیلج  داتسا  راوگرزب و  دنمشناد 

رد ار  دوخ  رادیاپان  یتقوم و  یتمالس  هک  داد  تسد  یهاتوک  تاظحل  مارتحا . مالس و  يادا  زا  دعب  هتاکرب -  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا 
دش . رسیم  میارب  ریدغلا "  امش "  باتک  زا  یتمسق  رد  يرصتخم  یسررب  ساسحا و  نآ 

تسا  زیچان  باتک  نیا  ربارب  رد  دوش  گرزب  مه  ردق  ره  نخس  هک  منکیم  ناعذا  دوخ  زیچان  هعلاطم  اب 
ریدغب مدومنیم و  باتک  نیا  رد  يرتشیب  یـسررب  ات  درکیم  يرای  ارم  هدنادرگ  ور  نم  زا  هک  یتسردنت  تیفاع و  هک  متـشاد  تسود  ردـقچ 

مدـع نامه  مرذـع  منکچ ؟  میامن . لیلحت  هعلاطم و  نآ  روخ  رد  امـش  گرزب  لمع  نیا  لابق  رد  مناوتب  ات  متفای :  یم  يرتشیب  فوقو  اـمش 
رد  ) ناونع تحت  دنچ  ینخـس  شریذپ  اب  هک  تسا  بانجنآ  شـشخب  نم  ترذعم  زا  رتالاب  و  تسا ، نم  نانعمه  هک  تسا  جازم  تماقتـسا 

دیئامرف . نآ  رشنب  رما  دینادیم  یضتقم  عون  ره  ریدغ ) ياه  هیاس 
میامنیم . تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  تسا  ناملسم  تلم  يدنمورین  بجوم  هک  مهم  تمدخ  نیا  ماجنا  رد  ار  امش  قیفوت  شاداپ و  نیرتهب 

نسح  ینغلا  دبع  دمحم 

هحفص 3 ] ] 
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ریدغ ياه  هیاس  رد 

یلایخ و ياه  یگدنکارپ  نایم  زا  هملک  نیا  تسین . تالیخت  زا  هیشان  فطاوع  لیامت  ای  هنارعاش  تاساسحا  هراپ  لیبق  زا  ریبعت  نیا  اه  هیاس 
. تسا نایامن  تیعقاو  نشور و  هرهچ  اب  قیاقح  ههبج  رد  هک  تسا  يزراب  تقیقح  کی  نیا  هدـشن  یـشان  ناوتان  حور  کی  تارطاخ  زا  اـی 

روصت مسجم و  ار  ینعم  نیا  دوخ  رظن  رد  امـش  تسا . نیـشنلد  شخب و  حرف  باتک  نیا  هدـنناوخ  يارب  ریدـغ  رورپ  حور  ياه  هیاس  يرآ ،
ار وا  كانمهـس  دیدش و  ياهدابدرگ  باتفآ و  نازوس  هعـشا  دشاب و  هتـشگ  نادرگرـس  اهتنا  یب  روانهپ و  یتشد  رد  هک  رفاسم  کی  دینک : 
دنک و بلج  ار  وا  هجوت  یئافصم  هرظنم  هاگانب  هدش  یلوتـسم  وا  رب  یناوتان  یتسـس و  رایـسب  جنر  زا  هک  یماگنهنآ  رد  دشاب . هدروآ  کنتب 
و تسا ؟  شخب  تذل  ردقچ  دـنیب . هب  زیگنا  برط  زبس و  رـس  ناتخرد  هیاس  ریز  رد  ابیز و  مرخ و  غاب  کی  رد  ار  دوخ  دـنچ  یماگ  زا  سپ 
. دراد تقیقح  نیا  تسین ، لایخ  باوخ و  ناتساد  نیا  دوشیم ؟  لاحشوخ  باداش و  دح  هچ  ات  رظتنم  ریغ  شمارآ  شیاسآ و  نینچ  کی  زا 
راکفا و هدـنزیگنارب  هک  ریدـغلا "  ساسح "  نشور و  هرظنم  هکیناـمز  مرذـگیم ، نازورف  افـص و  اـب  هچاـیرد  نیا  رب  هک  یماـگنه  یتسارب .
رد دـشخردیم  نآ  قاـمعا  رد  هک  ار  یئاـهبنارگ  ياـهرهوگ  و  دوشیم ، ناـیامن  مربارب  رد  تسا  اویـش  نانخـس  دنـسپلد و  بلاـطم  نمـضتم 

دـشخب و یم  غورف  ار  لد  مشچ و  قیاقد  ریاخذ و  نآ  رب  نتفای  تسد  قیاقحنآ و  رد  رکفت  همادا  هک  منکیم  ناـعذا  منیب . یم  دوخ  شرتسد 
هینبا راثاب و  هک  يدرگ  ناهج  حایـس و  دننام  دنکیم ، یتفگـش  باجعا و  راچد  رایتخا  یب  ار  هدننیب  ره  دهد و  یم  ورین  ار  حراوج  ءاضعا و 

هدنام اجرباپ  راوتسا و  نآ  ناینب  مئاوق و  هدرکن و  ریثات  نآ  رد  ناراگزور  اه و  نرق  رورم  نامز و  تشذگ  هک  دیامن  دروخرب  یئاه 

هحفص 4 ] ] 

یـسررب نمـض  هتفر و  راکب  نآ  ندروآ  درگ  رد  یناوارف  شـشوک  دهج و  هک  درک  ناعذا  دـیاب  ریدـغلا "  زا "  تمـسق  نیتسخن  هعلاطم  اب 
يرآ هدومن . زارحا  ار  یگتـسارآ  لامک و  هبترم  نیرتیلاع  هک  دوشیم  هدـهاشم  تسا  لاس  ياهزور  دادـعت  لداعم  هک  نآ  ساسح  تاحفص 

رد ار  ریدغ  ناتساد  قح  دوخ  راکفا  لوصحم  نیلوا  نیودت  نمض  رما  زاغآ  رد  ینیما ) نیسحلا  دبع  تسدربز ( داتـسا  راوگرزب و  دنمـشناد 
نیا ات  ءاملع  تاقبط  نیعبات و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  زا  ریدـغ  ثیدـح  نایوارب  تبـسن  هدومن و  ادا  یئاناوت  عسو و  دودـح 

رب اهنآ  تلالد  نآ و  تیاور  دنس و  رد  قیقحت  مخ و  ریدغ  ثیدحب -  لالدتسا  زا  رادقم  نیاب  هدنار و  نخس  یفوتـسم  یفاک و  روطب  نامز 
نآرق تایآ  ای  دـیآ و  تسدـب  ثیدـح  صن  زا  هک  هچنآ  زا  معا  مالـسلا  هیلع  یلع  یمارگ  ياوشیپ  يارب  تیالو  خـماش  ماقم  ندوب  راوتـسا 

 : یلو هدومن . ادا  ار  نخـس  قح  هدش  نالعا  نایب و  باحـصا  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناسل  زا  ثیدـح  نمـض  هک  میرک 
هدنار و شیپ  نادیم  نیا  رد  ار  دوخ  يالاو  تمه  نسوت  اهنآ . دنـس  تایاور و  قیقحت  لالدتـسا و  يداو  رد  دورو  زا  سپ  راوگرزب . داتـسا 
اب هداهن و  رتارف  ناگدنـسیون  رگید  لومعم  دح  رـس  زا  ار  هشیدنا  ياپ  رما  قیاقح  رد  شواک  فلتخم و  بهاذم  لاوقا و  یـسررب  هب  تبـسن 

هداهن و مدق  اههار  نیرتراوشد  رد  ریطخ  رما  نیا  یسررب  رد  ینیما )  ) دنمجرا درمدار  یلب :  هتفرگ . تقبس  ناگمه  رب  دوخ  فرگـش  يورین 
هدومن يورـشیپ  هار  نیا  رد  هچ  ره  هدـنارذگ و  رظن  ریز  زا  دوخ  بیجع  ذـفان و  شنیب  نینهآ و  يورین  اب  ارناب  طوبرم  لئاسم  يایاوز  ماـمت 

ره هک  هام  هرهچ  دـننام  هداد ، ناشن  واب  ار  يرتابیز  ياه  هرظنم  قیاقح  قیاقد  یناعم و  هرهچ  هتـشگ و  نایامن  رتشیب  شریـسم  هنماد  تعـسو 
. دوشیم رگ  هولج  رظن  رد  يرتشیب  یئابیز  میرگنب  نادب  رتشیب  ردق 

هحفص 5 ] ] 

رد بلاج  بلاطم  نشور و  قیاقح  لماش  هحفـص  نارازه  هدیـسر و  ءزج  هن  هب  نونکات  ریدـغلا "  باـتک "  نیا  ءازجا  مینیب . یم  هک  تسنیا 
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یگتسخ مزع  راک و  تشپ  یئابیکش و  يورین  راوگرزب و  فلوم  تسرامم  تحت  ثحب  زا  هتشر  نیا  هتـسویپ  هتـشگ و  رگ  هولج  مشچ  ربارب 
يرگید زیچ  نادجو  شناد و  تقیقح و  قح و  يدونشخ  زج  هک  ماقمیلاع  هدنسیون  یلاع  فده  هک  اجنآ  ات  تشاد  دهاوخ  همادا  شریذپان 

ماج زا  ینیما )  ) ام راوگرزب  دنمـشناد  ددرگ . بایماک  نادب  دنم و  هرهب  نآ  زا  حیحـص  قطنم  ملع و  ملاس و  هشیدنا  و  دـیآ . تسدـب  تسین 
تسدب يارب  هک  هتشاد  نآ  رب  ار  وا  ینادواج  قشع  نیا  هتشگ و  شوخ  رـس  باریـس و  وا  ناوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نوچ  یئاوشیپ  تبحم 

شناد و غورف  زا  هدومنن و  غیرد  دوخ  یمسج  یحور و  ياهورین  نیرتزیزع  لذب  زا  يولع  گرزب  نادناخ  هاگـشیپ  هب  برق  هلیـسو  ندروآ 
ار دوخ  یئاهن  هفیظو  هداد و  خساپ  دوخ  شیک  بهذم و  يادنب  ریظن  یب  يراکادف  نیا  اب  دناوتب  ات  دـیامنب  ار  هدافتـسا  رثکادـح  دوخ  شنیب 
اب دـیاب  اریز . تسین . تمـالم  روـخ  رد  يراکادـف  یتـسود و  نینچ  نیا  و  تـسا . نـینچ  یگتفیـش  یتـسود و  نـیئآ  يرآ ، دـناسرب . ماـجناب 

تیبصع زا  هتفرگ . ارف  ار  وا  دوجو  رسارس  هک  یگتفیش  راشرس و  تبحم  نیع  رد  عبتتم  راوگرزب و  دنمشناد  نیا  هک  هدومن  ناعذا  تحارص 
مالـسلا و هیلع  یلعب  هک  یئاـهتنم  یب  تبحم  هار  رد  ار  دوخ  يزودـنا  شناد  هجیتـن  هک  تسا  يدنمـشناد  وا  تسا . رودـب  یناـسفن  ياوه  و 
ساسح و لدتسم و  ياه  ثحب  یگتسارآ  یتسرد و  ملع و  ماظن  تحت  ار  دوخ  یناسفن  فطاوع  لاح  نیع  رد  هتسب و  راکب  دراد  وا  ناوریپ 

تمالم روخ  رد  سکنآ  تسین . تمالم  روخ  رد  هک  تسا  تبحم  يداو  رد  يرادیاپ  نینچ  نیا  هتشاد و  زاب  یـشکرس  هوای و  زا  دوخ  نیتم 
داتـسا و  ددرگ ، لطاب  تیبصع  هاوخلد و  ریـسا  دزاس و  فرحنم  یتسار  قح و  ریـسم  زا  ار  وا  يزیچ  اـی  صخـشب  تبحم  هقـالع و  هک  تسا 
دوصقم هرهچ  زا  باـقن  ندـنکفارب  تقیقح و  فشک  هار  رد  وا  شـشوک  ماـمت  اریز :  تسا  اربم  هزنم و  تفـص  نیا  زا  ینیما )  ) اـم راوگرزب 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  هباحص  هقبط  زا  ار  ثیدح  نیا  نایوار  راوگرزب . فلوم  هک  مینکیم  هدهاشم  ریدغلا "  ءزج "  نیتسخن  رد  ام . تسا .
زا هورگ  نیا  دـنربمغیپ . هباحـص  ناگرزب  زا  همه  هدـیدرگ و  غلاب  نت  هد  دـصکی و  هب  اـهنآ  دادـعت  هک  هدرب  ماـن  یجهت  فورح  بیترتب  هلآ 

. تسا هداد  نایاپ  یفقث  بهو  نبا  هرم  نب  یلعی  مزارم . یبا  هب  هدومن و  زاغآ  هریره  یبا  زا  ار  نایوار 

هحفص 6 ] ] 

ریدغ ثیدح  روکذم  نایوار  هک  زین  ار  یکرادم  بتک و  هکلب  هدرکن . افتکا  نایوار  مان  رکذب  اهنت  بلطم  زا  هتـشر  نیا  رد  راوگرزب  فلوم 
تیفیک نیاب  هتشاد و  نایب  نآ  تاحفص  هرامش  رکذب  حیرـصت  هروکذم و  بتک  زا  کی  ره  تایـصوصخ  نییعت  اب  مهنآ  دنا . هدومن  رکذ  ار 

 : تسا رگ  هولج  ناـشورخ  لیـس  نوچ  نآ  رد  هربتعم  بتک  هک  دوشیم  ناـیامن  نارک  یب  یئاـیرد  دـننامب  نآ  هدـنناوخ  رظن  رد  ریدـغلا "  " 
هیاهنلا هیادبلا و  یطویـس -  ءافلخلا  خیرات  لامکلا -  بیذهت  يدادغب -  بیطخ  خیرات  بیذهتلا -  بیذهت  هباصالا -  هباغلا -  دسا  دـننام : 

هباحص اهنآ  بجومب  هک  خیرات  ریـسفت و  ثیدح و  بتک  اه  هد  و  هجام -  نبا  ننـس  لبنح -  نب  دمحا  دنـسم  بقانملا -  بخن  ریثک -  نبا 
سپس هتخادرپ  نیعبات  رکذ  هباحص  رکذ  زا  دعب  دنمجرا . راوگرزب و  فلوم  دنا . هدومن  تیاور  ار  ریدغ  ناتساد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

ره رد  نانآ  تافو  خـیرات  رکذ  اب  یتح  کی و  ره  نامز  رـصع و  بیترت  تیاعر  اـب  ار  ریـسفت  خـیرات و  ثیدـح و  همئا  نادنمـشناد و  رگید 
 : هکنآ رت  بلاج  هتکن  تسا . هداد  ناـیاپ  رـضاح  رـصع  ناـیوارب  زاـغآ و  یحمج  راـنید  نبا  زا  ار  هورگ  نیا  هدرب و  ماـن  ینرق  زا  سپ  ینرق 

یقاـب لدـج  يارب  یلحم  هدـش  هتخانـش  دـیدرت  لـباق  ریغ  هملـسم و  قیاـقح  هلمج  زا  ترهـش  طرف  زا  هک  تهج  نیا  زا  مخ  ریدـغ  ناتـساد 
جاجتحا و دروم  نیعبات و  هباحـص و  راظنا  حرطم  هک  اجنآ  ات  تسا  هدیـسر  هعیـش  تنـس و  لها  زا  یمالـسا  تما  عامجا  دـحب  هدراذـگن و 

تاجاجتحا رب  ینبم  لقتسم  یلصف  هتشادن و  رود  رظن  زا  زین  ار  عوضوم  نیا  دنمجرا . دنمـشناد  تسا . هتفرگ  رارق  هدشانم )  ) دنگوس هلدابم 
هللا مالـس   ) همطاف تاجاجتحا  رکذب  تسخن  مانب  ياه  تیـصخش  زا  و  هداد . لیکـشت  نانآ  هدشانم  لالدتـسا و  نیعبات و  هباحـص و  نیب  امیف 

رمعب دسریم  ات  هتخادرپ  رفعج  نب  هللا  دبع  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  اهیلع )
. یسابع هفیلخ  نومام  زیزعلا و  دبع  نب 
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تسین نآ  دییات  تابثاب و  يزاین  هک  تسا  يروط  نآ  رختاوت  تحص و  دنس و  يراوتـسا  توبث و  رظن  زا  ناتـساد  نیا  هکنیا  فصو  اب  زین  و 
. دهد لیکشت  ثیدح  نیا  دانـسا  تحـص  نایب  لماش  لقتـسم  روطب  مه  یلـصف  هکنیا  زا  هتفای  زاین  یب  ار  دوخ  هکنیا  اب  زین  دنمجرا  فلوم  و 

رادم رب  يرما  چیه  رگید  دشاب ، لیلد  هماقاب  يزاین  زور  ینشور  تابثا  يارب  رگا  تسا و  روهشم  راکـشآ و  زور  ینـشور  نوچ  رما  نیا  هچ 
هحفـص زا  دوصقم  رد  تماقتـسا  فیلات و  بادآ  ننـس و  تیاعر  روظنمب  یملع و  شورب  انب  فصولا  عم  دـنام . یمن  یقاـب  حـضو  توبث و 

لقن وا  حیحـص  زا  ار  يذمرت  راتفگ  هلمج  زا  هدومن . رکذ  لامک  دیزم  يارب  ار  ثیدـح  دنـس  ناظفاح  نایوار و  نانخـس  نآ  دـعب  ام  266 و 
مـسارم ءارجا  هب  طوبرم  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  یبطرق  ربلا  دـبع  نبا  ظفاح  و  تسا . حیحـص  وکین و  ثیدـح  نیا  انامه  دراگنیم :  هک  هدومن 

تباث و راـثآ  همه  اـهنیا  هک :  هدومن  حیرـصت  مخریدـغب . طوبرم  مچرپ و  ءاـطعاب  طوبرم  رگید  ثیدـح  ود  و  نیملـسم ) دارفا  نیب   ) توخا
. تسا هدومن  رکذ  ریدغ  دنس  تحصب  ریاد  ار  نایوار  ظافح و  نانخس  دوخ  باتک  زا  لصف  نیا  رد  لاونم  نیمهب  و  تسا . ملسم 
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صاخـشا زا  یـضعب  ناب  تبـسن  یعامجا  نینچ  فالخ  رب  هدیـسر  عاـمجا  رتاوت و  دـح  رب  ریدـغ  ناتـساد  هک  تیفیک  نیا  اـب  هکنآ  تفگش 
هتفرگ و دوخب  فلاخم  ربارب  رد  ار  نیگمـشخ  تسود  هفایق  ریدـغلا "  باتک "  بحاص  دروم  نیا  رد  دـنا :  هدومن  داریا  ینانخـس  تارظن و 

راکنا دـیدرت و  هک  ار  یـسلدنا  مزح  نبا  دوخ  باتک  زا  یـساسح  لقتـسم  لصف  کی  رد  هداد و  رارق  همکاحم  دروم  ار  نیفلاـخم  لـیبق  نیا 
ناتساد نیا  تحص  يارب  لالدتسا  يانبم  رب  ریدغلا "  باتک "  رگا  دیامنیم . یـسرداد  همکاحم و  هدرک  باب  حتف  ار  ققحم  رما  نیاب  تبـسن 

یعس دهج و  لذب و  نآ  هتـشاد و  نایب  خیرات  نامز  لوط  رد  نایوار  رکذ  زا  هراب  نیا  رد  ینیما "  دنمـشناد "  داتـسا  هچنآ  دوب  هدش  نیودت 
طلـست ریظن و  یب  تراهم  اب  دنمـشناد  فلوم  نیا  یلو  دوب . عماج  اسر و  یفاک و  هدرب  راـکب  تیـالو  یقیقح  ینعم  تاـبثا  رد  هک  ار  یغیلب 

زا هتفای و  تسد  بناج  رهب  نآ  هتشابنا  مه  رب  ناشورخ و  جاوما  هک  دهد  لیکشت  ینارکیب  يایرد  ریدغ ، يداو  نیا  زا  هتـساوخ  دوخ  لماک 
یمارگ ياوشیپ  هرابرد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناشلا  میظع  ربمغیپ  حیلم  تاحیرصت  حیرص و  نانخـس  هک  دیآ  دوجوب  يروحم  نایمنآ 

دـئاصق و رد  هک  هدروآ  نایمب  ار  ارعـش  ابدا و  مان  روظنم . نیا  نیمات  يارب  و  ددرگ :  نایامن  وس  ره  زا  هدـش  رداـص  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
هللا یلص  مرکا  لوسر  نانخس  مالسلا و  هیلع  یلع  مان  ماف  کشم  رورپ و  حور  میمش  اب  دنا و  هدرک  دای  ریدغ  ناتـساد  زا  دوخ  ياه  هموظنم 
ارعش زا  ناوراک  نیلوا  اب  ریدغلا "  تسد "  ربز  هدومزآ و  فلوم  مینیب :  یم  هک  تسنیا  دنا . هداد  شیارآ  ار  دوخ  راعشا  راثآ و  هلآ  هیلع و 
نورق بیترتب  هدش و  ماگمه  دنا  هدومن  زارحا  ار  فرش  رخف و  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمغیپ  دهع  ینعی  ناتـساد  نیا  زاغآ  زا  هک 

هدومن جرد  لقن و  ار  نرق  ره  ياه  هیریدغ  وجتسج و  نرق  ره  يابدا  راعشا  دیاصق و  رد  ار  یمالسا  كانبات  خیرات  زا  هتشر  نیا  هیلاوتم 

هحفص 9 ] ] 

تیوـه لاوـحا و  حرـش  روـبزم  راعـشا  تبث  جرد و  نمـض  هـکلب  هدوـمنن و  ءاـفتکا  رادـقم  نیاـب  زین  یبدا  ياویـش  اـبیز و  ثـحبم  نـیا  رد 
نیدب زین  ار  بدا  رعـش و  غباون  هدراذـگ و  قیاقح  ناگدـنیوج  خـیرات و  بداب و  نادـنمقالع  هدافتـسا  ضرعمب  مه  ار  نرق  ره  ناگدـنیارس 

دنا هدومن  طبـض  تبث و  ار  ارعـش  لاح  حرـش  البق  هک  یئاهناوید  یفرعم  رداصم و  رکذب  دش . رکذ  هچنآ  رب  افاضم  تسا . هدناسانـش  هلیـسو 
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ارعـش لاح  حرـش  نیودـت  رد  ریدـغلا )  ) راکتباب تبـسن  اجنیا  رد  نم  تسا  ریظن  یب  رـضاح  رـصع  رد  هصاخ  هرکذـت  زا  وحن  نیا  هتخادرپ و 
تیوه نایب  لاح و  حرش  الثم  دیئامن :  هظحالم  ما . هدرک  نایب  ار  تقیقح  نیع  هکلب  ما ، هدومنن  هغلابم  یئوگ و  فازگ  دش  رکذ  هک  یبیترتب 
ناوتیم هک  هدومن  لاغشا  ار  باتک  نیا  زا  هحفـص  یـس  رب  غلاب  ریدغلا "  مود "  دلج  رد  یمالـسا  مود  نرق  رد  ریدغ  يارعـش  زا  تیمک -  - 

نامه زا  هحفص  تصش  رگید  ریهـش  رعاش  يریمح  دیـس  دروم  رد  نینچمه  دروآ . باسحب  تیمک )  ) مانب لقتـسم  یبدا  هعومجم  کی  ارنآ 
نایم رد  روبزم  نرق  رد  ار  وا  هک  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  يروطب  رعاش  نیا  تایصوصخ  نآ  نمـض  تسا و  وا  لاح  حرـش  لمتـشم  دلجم 

ره رد  ابدا  ارعش و  هیقب  هدیدرگ ، جرد  هحفص  شش  تسیب و  نمض  موس  دلج  رد  یمور  نبا  لاح  حرـش  زین  و  دهدیم ، ناشن  زاتمم  شنارقا 
. دوش سایق  لاونم  نیدب  زین  نرق 

هحفص 10 ] ] 

تسا راوگرزب  فلوم  نیا  ياسرف  تقاط  تفرگش و  يورین  رد  یتفگش  ياهتنم  هکلب  درادن  یتفگش  ارعش  لاوحا  حرـش  رد  مالک  طسب  نیا 
لاح و حرـش  میظنت  یمور و  نبا  دروم  رد  اهنت  هکنآ  هچ  هدرب  راکب  ارعـش  نیا  زا  کـی  ره  تایـصوصخ  یگدـنز و  نارود  هعلاـطم  رد  هک 
زا ار  کـی  ره  نوگاـنوگ  تاروـطت  بلاـطم و  رداوـن  یتـح  هعجارم و  دـیدج  میدـق و  بـتک  اههدـب  ریظن ، یب  دنمـشناد  نـیا  وا ، یگدـنز 

یتح هک  دومن  ناعذا  دیاب  هرخالاب  دنا :  هتـشادن  فوقو  رداصم  نآ  رب  عبتت  لها  شناد و  بابرا  زا  يرایـسب  هک  هدومن  جارختـسا  يرداصم 
ذـفان و رظن  زا  هدوب  دـب  کین و  ابیز و  تشز و  زا  وا  تالاح  نایب  نمـضتم  یمور و  نبا  ناشن  ماـن و  رکذ  لـماش  هک  یبتک  زا  باـتک  کـی 
هک یقارع  رد  هعبطنم  يدـهلا "  هلجم "  رد  جردـنم  داـقع  دومحم  ساـبع  داتـسا  هلاـقم  یتح  هدـنامن  روتـسم  رود و  وا  ياـناوت  عبتت  تسد 

هطاحا عبتت و  زا  رادقم  نیاب  هجوت  اب  ام  هدش و  عقاو  ریدـغلا )  ) راوگرزب فلوم  یـسررب  دروم  هدوب  هدربمان  رعاشب  طوبرم  یتمـسق  نمـضتم 
یـسک يارب  هطاحا  طلـست و  زا  هبترم  هیاپ و  نیا  هک  مینک  ناعذا  رارقا و  دـیاب  لماک  ناـمیا  اـب  ققحم و  روطب  هک  تسا  ریدـغلا "  فلوم " 

رما ره  قیاقد  زومرب و  هزادنا  نیا  ات  هک  دشاب  هدش  اطعا  واب  دنوادخ  فرط  زا  صوصخم  تبهوم  اب  یصاخ  يورین  هکنآ  زج  تسین . رـسیم 
مان هدیدرگ . جرد  وا  لاح  حرش  ریدغلا "  مود "  دلج  رد  هک  رعاش  مامت  یبا  دروم  رد  الثم  تسا  زیگنا  تربع  یـسب  ددرگ . علطم  فقاو و 

موحرمب عورش و  مساق  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  زا  هک  هدش  رکذ  دنا  هتشون  حرـش  وا  هسامح  ناوید  رب  هک  روهـشم  دارفا  زا  نت  تفه  تسیب و 
روکذم مامت  یباب  طوبرم  رابخا  نیفلوم  رکذ  دروم  رد  و  دوشیم . یهتنم  هدوب  ام  نامز  بدا  ملع و  لاجر  زا  هک  یفصرم  یلع  نب  دیس  خیش 

زا هک  خورف  رمع  رتکدـب  عورـش و  هتـسیزیم ) يرجه  موس  نرق  رد   ) رهاط یبا  نب  دـمحا  لـضفلاوبا  زا  هک  درب  یم  ماـن  ار  نیفلوم  زا  اـههد 
. ددرگیم یهتنم  تسا  ام  نامز  ناگدنسیون 

هحفص 11 ] ] 

نامز ثداوح  لغاشمب و  يراتفرگ  نیع  رد  باتـش و  اب  هک  تسا  یلامجا  یـسررب  کی  هجیتن  دیدرگ  نایب  ریدـغلا "  هرابرد "  هک  اجنیا  ات 
داتـسا هدوـبن و  رودـقم  میارب  نآ  هراـبرد  رظن  راـهظا  نآ و  تاـیوتحم  ماـمت  رد  تقد  رتـشیب و  رظن  ناـعما  مباـی و  تسد  نادـب  ما  هتـسناوت 

دنهد و رارق  ضامغا  وفع و  دروم  زجع  روصق و  نیا  لابق  رد  ار  دوخ  يرصم  ینس  تسود  هک  تسا  راوازس  ینیما  نیـسحلا  دبع  راوگرزب ،
لها نیب  يونعم  يافص  کی  ریدغلا "  لالز "  همـشچ  نیا  زا  هک  میامنیم  تلئـسم  لاعتم  يادخ  زا  دنیامنن و  يریگ  هدروخ  وا  یئاساران  رب 

ریذپان لاوز  راوتـسا و  يانب  کی  دحتم و  تما  کی  دنناوتب  یگناگی  تدحو و  اب  ات  دروآ  دـیدپ  یمالـسا  يردارب  قیرط  رد  هعیـش  تنس و 
يادخ ددرگ و  نیمات  ناهج  رد  نانآ  ماقم  يدنمجرا  نایمالسا و  تزع  نوزفا  زور  دنهد و  لیکشت  فرـش  يدازآ و  اب  ماوت  یگدنز  يارب 
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دیامرف  تیانع  قیفوت  سدقم  هار  نیا  رد  ار  راوگرزب  دنمشناد  نآ  لاعتم 
نسح ینغلا  دبع  دمحم 

هحفص 12 ] ] 

ریدغلا فلوم  نانخس  زا  يا  هصالخ 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
جنر رمع و  فرـص  يداـمتم  ياـهلاس  هجیتـن  باـتک  نیا  نتخاـس  مهارف  ندروآ و  درگ  هک  تسین  هدیـشوپ  شناد  باـبرا  نانادنخـس و  رب 

گنهرف میرک . نآرق  گنهرف  مچرپ  نتشارفارب  روظنمب  بدا و  شنادب و  تمدخ  مانب  ار  هعومجم  نیا  ات  ما  هدش  لمحتم  هک  تسا  يرایسب 
هک تسناد  دنهاوخ  دنیامن  هعلاطم  تقد  اب  فرگـش  ثحب  نیا  رد  هک  نانآ  مداد . رارق  تریـصب  لها  سرتسد  رد  یئادخ  هزنم  كاپ و  نید 

ار هقالعیذ  دنمشناد و  ره  ینادردق  سح  باتک  نیا  هعلاطم  هک  مراد  نانیمطا  ما ؟  هتفای  قیفوت  تمدخ  نیا  ماجناب  ات  ما  هدید  اه  یتخس  هچ 
نانیمطا نیمه  اب  دومن و  دنهاوخ  يرای  نآ  راشتنا  رد  ارم  هتفر  راکب  هار  نیا  رد  هک  یناوارف  تدهاجم  شـشوک و  ساپب  هدومن و  کیرحت 

هار رد  ارم  تماهـش  يریلد و  اب  هک  تلیـضف  قح و  ناراداوه  زیمت و  شناد و  بابرا  هب  ار  مزال  يراذگـساپس  ناـنتما و  نونکا  مه  دـیما ، و 
تلئسم اناوت  يادخ  زا  اهنآ  يارب  ار  مدق  تابث  يرادیاپ و  قیفوت و  هتـشاد  میدقت  دومن  دنهاوخ  هدومن و  ینابیتشپ  سدقم  همانرب  نیا  ءارجا 

میامنیم .
یفجن  ینیما - 

هحفص 13 ] ] 

راکشآ اسر و  نامرف 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
. تسا مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  بح  نموملا  هفیحص  ناونع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راوگرزب -  ربمایپ  نابز  زا 

هکنیاب دـشاب  نامداش  دونـشوخ و  سک  ره  تسا . مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  یتسود  نامیا ، اـب  درف  ره  هماـنرب  راـموط و  زاـغآ  رس 
ار نآ  لاهن  هک  دـشاب  ینادواج  هتـسارآ  تشهب  رد  وا  هاگیاج  دـشاب و  نم  گرم  یگدـنز و  دـننامه  گـنهآ و  مه  وا  گرم  یناگدـنز و 

تـسود دنک و  يوریپ  نم و  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  درادب  تسود  دـنک و  يوریپ  دـیاب  هدـناشن . دوخ  تردـق  تسدـب  نم  راگدرورپ 
همـشچرس زا  دنا و  هدش  هدیرفآ  نم  تشرـس  زا  دننم و  ترتع  نانآ  هچ  دیامن  ادـتقا  نم  زا  دـعب  نایاوشیپ  هب  و  ار ، وا  تسود  وریپ و  درادـب 

دنلسگب اهنآ  اب  ارم  هتسویپ  هتشر  هتشادنپ و  غورد  ار  اهنآ  يرترب  تلیضف و  هک  هورگ  نآ  رب  ياو  دنا ، هتفرگ  یفاک  بیـصن  شناد  كرد و 
. دناسرن ناناب  ارم  تعافش  يادخ ..

هحفص 14 ] ] 
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ناغمرا

يا هیلع . هللا  تاولص  نینموملاریما  یمظع  تیالو . رادمچرپ  متفاین . نآ  یلـصا  بحاص  زا  رتراوازـس  ار  یـسک  دوخ  باتک  نیا  ءادها  يارب 
لیکلا و انل  فواف  هاجزم  هعاضبب  انئج  رـضلا و  انلها  انـسم و  زیزعلا  اهیا  ای   ) نایاوشیپ ناـماما و  ردـپ  يا  تما . ياـقآ  يا  تیـالو . بحاـص 

هاگـشیپ هب  دوخ  هبئاش  یب  یتسود  زا  يرادومن  زیچان و  هیامرـس  کی  ناونعب  ار  دوخ  باتک  نیا  نیقدـصتملا .) يزجی  هللا  نا  اـنیلع  قدـصت 
نمب تمدخ  نیا  ساپب  هد و  رارق  دوخ  نارک  یب  ناسحا  تیانع و  لومشم  امرف و  يراوگرزب  نم  رب  نآ  شریذپ  اب  منکیم  ءادها  وت  سدقم 

درادیم . تسود  ار  ناراکوکین  يادخ  انامه  امرف  یکین 
ینیما دمحا  نیسحلا  دبع 

هحفص 15 ] ] 

همدقم

ناتسرپرس و  وا ، دالوا  زا  نایاوشیپ  وا و  ربمغیپ  رب  دورد  و  تسنآ ، راوازـس  یقیقح و  کلام  هک  تسا  دنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دمح و 
. تسا يربک  تیالو  ناتـساد  تسا . یئادخ  توعد  ناتـساد  مخریدغ ) هعقاو   ) مهم گرزب و  ناتـساد  قحلاب  مکیلع  قطنی  انباتک  اذـه  تما .

نادب دنوادخ  حیرص  باتک  هک  یتایآ  قبط  رب  تسا . راگدرورپ  يدونشخ  و  تمعن . ندومن  مامت  و  نید . نتخاس  لماک  نتسارآ و  ناتـساد 
مهب ياه  هقلح  دننام  نآ  دانسا  كرادم و  هتشر  هدومن و  نادب  حیرصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هدیـسر  هرتاوتم  رابخا  هتـشگ و  لزان 

یبلاطم نمضتم  باتک  نیا  هتفای . دادتما  نامز  نیا  ات  نیعبات  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نارای   ) هباحـص نارود  زا  ریجنز ، کی  هتـسویپ 
اب هچنآ  باتک  نیا  رد  نآ . دنـس  روبزم و  ثیدح  نتم  هب  طوبرم  راکـشآ  نشور و  قیاقح  زا  هدیـسر ، ریدغ  ثیدـح  نوماریپ  رد  هک  تسا 

ياهگنهآ هتخیمآ و  مهرد  بلاطم  زا  یهوبنا  نایم  زا  هتشگ  طبض  تبث و  مهم  رما  نیاب  ریاد  رهاظم  نیرتراکشآ  رد  تحارـص و  یتسرد و 
مخریدغ ناتساد  هک  ار  یئارعش  مان  سپس . دوش . رگ  هولج  راکشآ و  نآ  هدنناوخ  رب  لاح  تقیقح  ات  هدش  جارختسا  هتخیر  مهب  نوزومان و 

باتک نیا  رد  نامز  تشذگ  بیترتب  رـضاح  نرق  ات  لوا  هدص )  ) نرق زا  ارناشراعـشا  دـیاصق و  اهنآ و  لاح  حرـش  اب  دـنا  هدروآرد  مظنب  ار 
ناتـساد هک  دوش  هتـسناد  ات  میئامن  تباث  هلیـسونیدب  ار  عوضوم  نیا  رتاوت  ترهـش و  هک  تسنیا  راـک  نیا  زا  اـم  مهم  دوصقم  و  میا . هدروآ 

هتشاد نایب  ارظن  امظن و  ار  رما  نیا  تایصوصخ  هدوب و  مانب  يارعش  ابدا و  دز  نابز  نامز  نرق و  ره  رد  هک  هتشاد  ترهش  يروطب  مخ  ریدغ 
دیدجت قح و  هملک  ءالعا  نیدب و  تمدخ  مانب  هدیدرگ و  نیودت  دلجم  هدزناش  رد  اعومجم  دش  نایب  هک  یتایـصوصخ  اب  باتک  نیا  دـنا : 

زاربا روطنمب  نینچمه  ناملـسم و  لـلم  يارب  غورف  اـب  نیون و  یگدـنز  کـی  ندروآ  دوجوب  مالـسا و  خـیرات  هرطاـخ  نیرتـمهم  نیرتـهب و 
دادمتسا و ناحبس  دنوادخ  زا  دوشیم و  هدراذگ  شنیب  شناد و  بابرا  رایتخا  رد  هقلطم  تیالو  بحاص  سدقم  تحاسب  تدارا  صولخ و 

ماجنارـس زاغآ و  و  دناسر . ققحت  هب  ارم  يوزرآ  نیا  دیامرف و  يرای  سدقم  فدـه  مهم و  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  ارم  هک  میوجیم  تناعتـسا 
تسار . قح  شیاتس  دمح و  تمدخ  نیا 

( ینیما )
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حیحص خیرات 

، دراد دوجو  تساک  مک و  نودب  تلم  موق و  ره  رد  تاقبط و  مامت  رد  هزیگنا  نیا  و  دنجاتحم . خیراتب  هقبط  ره  زا  ناهج  للم  ماوقا و  مامت 
ره دـیوجیم و  خـیرات  زا  ار  دوخ  دوـصقم  یفنـص  ره  یهتنم  دـشابیمن ، يرگید  زا  رتـمک  خـیراتب  شزاـین  نیملـسم  قرف  زا  يا  هقرف  چـیه  و 

مما و لاوحا  زا  یهاگآ  راگزور و  ثداوح  رب  هطاحا  شروظنم  یلک ، روطب  خروم -  دیامنیم . بیقعت  ار  دوخب  صوصخم  فدـه  یهورگ 
ياه تیبولغم  اه و  يزوریپ  هک  تسا  یسایس  ياهتمسق  صیخشت  خیرات  رد  شروظنم  نادایفارغج ، تساهنآ . طبـض  تبث و  نیـشیپ و  ماوقا 

رثا رد  تلم  مادـک  هتفرگ و  رارقتـسا  نآ  رد  هتفای و  تسد  یکلامم  هچ  دودـح  رب  تلم  مادـک  هک  دـیوجیم ، نوگانوگ  تاـهج  رد  ار  لـلم 
تـشونرس دوش و  فقاو  دنپ  تربع و  دراوم  رب  ات  دنکیم  یـسررب  ار  خیرات  رونخـس -  بیطخ و  دنا . هدش  هدنار  دوخ  ياهزرم  زا  تیبولغم 

ار یئاه  تلم  نآ  ددرگ و  نشور  وا  رب  دنتشگ  اهنآ  نیزگیاج  هک  رگید  هورگنآ  دندش و  دوبان  ضرقنم و  هک  اهنآ  كولم -  للم و  ماوقا و 
هدیدنـسپ روماب  مازتلا  یکین و  رثا  رد  هک  یماوقا  سکعلاب  دـندش و  راـبدا  تبکن و  راـچود  اـهیئاوران  باـکترا  اهیدـب و  شکاـشک  رد  هک 

بتارم دنک و  ادیپ  ار  نید  يراذگ  هیاپ  دراوم  خیرات  یـسررب  هلیـسوب  دهاوخیم  ینید -  درم  دسانـشب . دندیـسر  یتخب  کین  يراگتـسرب و 
يوه و يانبم  رب  نآ  نوماریپ  رد  هچنآ  زا  ار  روبزم  نوئـش  لوصا و  دـیامن و  زارحا  هدـش  هداهن  هیاپ  ساسا و  نآ  رب  هک  ار  ینوئـش  اـقترا و 
هک تسنیا  خـیرات  یـسررب  زا  شدوصقم  یقـالخا -  دـیامن . زیاـمتم  ادـج و  هدـش  رگ  هولج  نید  تروصب  يداـم  عماـطم  يور  زا  سوه و 

دنا هدیسر  يراگتسر  زوفب و  هجیتن  رد  هتسارآ و  اهنادب  ار  دوخ  هک  یهورگنآ  رد  ار  اهنآ  لمعلا  سکع  هدیدنسپ و  تاکلم 
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هدیدرگ تیمورحم  یتخبدب و  راچود  هتـشگ و  هدولآ  نادـب  هک  یهورگنآ  رد  ار  نآ  موش  راثآ  دـیلپ و  تاکلم  هلیذر و  قالخا  نینچمه  و 
رد طوقس  زا  ار  هعماج  دارفا  هجیتن  رد  دهد و  ناشن  دوخ  نامز  مدرمب  ار  هلـصاح  تایبرجت  ندرب  راکب  هار  هلیـسونیدب  ات  دروآ ، تسدب  دنا 

حلاصم نیمات  لوئـسم  هک  اهنآ  ینعی   - ) یـسایس درادـب . نوصم  نمیا و  یناشیرپ  یگدـنکارپ و  زا  ار  عامتجا  رکیپ  قالخا و  داسف  هاـگترپ 
يوهـش تـالیامت  هنوگچ  هک  دـبایرد  زین  ددرگ و  علطم  هتـشذگ  لـلم  یلاـعت  مدـقت و  زار  هب  خـیرات  شواـک  زا  دـهاوخیم  دنتـسه ) یتـلم 
ماجنارس هب  فوقو  اب  ات  هدومن  وحم  راگزور  هحفص  زا  ار  ناشمان  هک  يدحب  ات  هدیناشک  تکاله  یتسپ و  هب  ار  دوخ  ناگتفیش  ناراداوه و 

تلم يارب  يدـنمدوس  همانرب  لماک  تریـصب  اب  هدـیدرگ ، نانآ  ریگنابیرگ  هک  يریذـپان  ناربج  تالکـشم  اه و  یگنت  اه و  یتخـس  نانآ و 
هتشذگ مما  لاوحا  خیرات  يالبال  زا  دهاوخیم  بیدا -  دیامن . نیمات  ینیب و  شیپ  ار  نانآ  تداعس  یقرت و  مدقت و  هلیسونادب  میظنت و  دوخ 

مالک و بولـسا  یئابیز  زومر  صیخـشت و  هتفریم  راکب  یناـعم  تمظع  ظاـفلا و  شیارآ  يارب  هک  ار  هچنآ  یبدا و  قیقر  قیقد و  ياـه  هتکن 
هک یلومـش  سامت و  اب  و  درب . راکب  دوخ  دروم  رد  هدروآ و  تسدب  ار  تاراعتـسا  دراوم  تاراشا و  نونف  زا  رثن  رعـش و  رد  دوصقم  بیرقت 

دانـسا و حیحـصت  يارب  هکنآ  هچ  دـندنمزاین  خـیراتب  زین  ماظع  ياهقف  هک :  میئوگب  دـیاب  راچان  دراد  نانآ  تاقبط  لاـجر و  ملع  رد  خـیرات 
نیا زا  زین  نیثدـحم -  دـنیامن . هعجارم  تسا  لاجر  ملعب  طوبرم  هک  خـیرات  زا  تمـسقناب  دـندیزگان  يوتف  ینابم  ندومن  راوتـسا  تیاور و 

طوبرم تمسقب  یتسیاب  دراد ) نانآ  فیرش  نف  اب  میقتسم  طابترا  هک   ) تایاورب دامتعا  قوثو و  لیصحت  روظنمب  هدربن و  رانک  رب  يدنمزاین 
اب هک  تسه  یتاعوضوم  الوصا  ثیدح  نف  رد  هوالعب  دنیامن ، رظن  ناعما  هجوت و  رما  نیاب 
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ار هچنآ  دـیامن و  لماک  روغ  هنیمز  نیا  رد  تسا  ریزگان  ثدـحم  هک  نانآ ، میلاعت  لیلحت  ناربمغیپ و  ناتـساد  لیبق  زا  تسا  هتخیمآ  خـیرات 
دراوم ددرگ و  عقاو  وا  یـسررب  هسیاقم و  دروم  هتفرگ  رارق  تقد  دروم  خیرات  تاحفـص  رد  هک  هچنآ  اب  هدروآ  تسدب  تمـسق  نیا  رد  هک 

رب رعـشم  هک  همیرک  تایآ  زا  کی  ره  دروم  رد  هدوبن و  زاین  یب  خـیرات  زا  زین  نیرـسفم -  دروآ . تسدـب  تقیقح  زارحا  رد  ار  اـهنآ  قیبطت 
تایآ نینچمه  هتـشگ و  نایب  هظعوم  دـنپ و  هب  نآ  لامتـشا  ای  مکح و  زا  يا  هراپ  ياضتقاب  هک  تسا  ناینیـشیپ  لاوحا  ناگتـشذگ و  عیاـقو 

هعجارم و دش  نایب  لیـصفتب  خیرات  رد  هروکذم  نوئـش  صـصق و  عیاقو و  هنیمز  رد  هچناب  دیاب  هدیدرگ  لزان  هصاخ  نوئـش  رد  هک  يرگید 
هدومن كرد  خیرات  اب  ارنآ  سامت  طابترا و  دنوش  دراو  هک  نونف  مولع و  زا  هتشر  ره  رد  قیقحت  ثحب و  لها  هرخالاب  دیامن . لماک  یسررب 

. تسا دنمشناد  ره  هدشمگ  خیرات  دش ، رکذ  هچنآ  رب  انب  و  دیسر ، دنهاوخن  دوخ  دوصقمب  خیرات  رد  روغ  نودب  هک  دوب  دنهاوخ  فرتعم  و 
بیدا ره  فده  تسا . رادمتـسایس  ره  دصقم  تسا . نیدـتم  ره  هقالع  دروم  تسا . قیقحت  عبتت و  لها  هیامرـس  تسا . دـنمرنه  ره  بولطم 

مامت اب  هک  یگتـسویپ  طابترا و  نیا  اب  خـیرات  هک  تسناد  دـیاب  نونکا -  تسا . يرـشب  عمتجم  مامت  جایتحا  دروم  خـیرات  هلمجلاـب  و  تسا .
تبث زج  هک  یخیرات  نآ  دـشاب . تایعقاو  قیاقح و  رب  ینتبم  حیحـص و  هک  تسا  یخیراـت  نآ  دراد ، قلخ  تاـقبط  هیلک  ضارغا  دـصاقم و 
هتسد تالیامت  هتفرگن و  رارق  نوگانوگ  ضارغا  هچیزاب  دشاب . هتـشادن  تلاخد  نآ  نیودت  رد  رگید  ضرغ  دصقم و  یعقاو  روما  قیاقح و 

نایاورنامرف نایاوشیپ و  رظن  بلج  يانبم  رب  دشاب . هتفاین  هار  نآ  نیودـت  رد  یلـصاخ  هورگ  هناهاوخدوخ  هناضرغم و  دـصاقم  صوصخم و 
دورف ای  اهنآ و  ندومن  گرزب  صاخـشا و  ماقم  ندرب  الاب  روظنمب  ای  صاخ و  هشیدـنا  مارم و  تیوقت  ای  ارما  رطاخ  تیاـضر  نیماـت  تقو و 

دـصاقم ضارغا و  دراوـم  فـالتخا  بسح  رب  هـک  يدـصاقمب  ندیـسر  يارب  ناـنآ و  نتخاـس  جرا  یب  تـسپ و  رگید و  صاخـشا  ندروآ 
يارب ای  و  دشاب . هدشن  مهارف  دوشیم  ادیپ  یفلتخم 
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هک خیرات  مانب  تافلوم  زا  يرایـسب  دننام  دشاب  هدـشن  نیودـت  دـنوش  هبتـشم  راکتـسرد  حـلاص و  رـصانعب  راعـش  بیرف  راکم و  دارفا  هکنیا 
هدولآ بوشم و  ياهخیرات  هنوگ  نیا  نیفلوم  هتفای و  تلاخد  اـهنآ  نیودـت  رد  یـصاخ  ضارغا  هتـشگ و  روما  لـیبق  نیاـب  هدولآ  هنافـساتم 

رب ینعم  نیا  دـیامنیم و  ناـنآ  شناد  ملع و  هنماد  هعـسوت  زا  تیاـکح  ساـسا  یب  یهاو و  بلاـطم  تـشمکی  يروآدرگ  هـک  دـنا  هتـشادنپ 
یئارـس و هوای  رد  هن  تسا  تیارد  مهف و  رد  نادرم  تلزنم  شزرا و  هک  دـنا ، هدـیمهفن  هیامورف  نارظن  هتوک  نیا  دوزفا  دـهاوخ  ناـشترهش 

هدومن خیرات  لخاد  تفایرد و  دوخ  ناینیشیپ  زا  ار  يرامشیب  ياهشزغل  تسردان  رادنپ  تلفغ و  نیمه  رثا  رد  دارفا  هنوگنیا  تیاور  يرایسب 
نیدناعم نانمـشد و  و  یهورگ ، نیعفادم  نارودزم و  دوخ  ساسا  یب  هیام و  یب  بلاطم  ماهوا و  هنوگنیا  نایوار  هک  دنا  هدشن  هجوتم  دنا و 

دیزم بسک  روظنمب  هتـشادن و  یکاب  یئارـس  هوای  یئوگ و  رپ  زا  هک  دنا  هدوب  یتفرعم  یب  نایارـسناتساد  ای  دنا و  هدوب  رگید  هورگب  تبـسن 
هداس ندرک و  نینچ  اـهنآ  دـنا  هدز  یتاـیانج  نینچب  تسد  هدوب  اـهنآ  رد  تسپ  لاـیما  ياـضتقمب  هک  یـصرح  علو و  نیکـست  اـی  ترهش و 
هاگنآ دندومن ؟  لقن  دوخ  تافلوم  بتک و  رد  هملـسم  قیاقح  ناونعب  هتفرگ و  نانآ  زا  ار  یهاو  بلاطم  نآ  يدعب  راصعا  رد  دنچ  یناحول 

يدارفا
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یب هتخادرپ و  نآ  در  درطب و  دـنتفای  موهوم  یفارخ و  ار  اـهنآ  نوچ  فقاو و  تـالوقنم  راـثآ و  نآ  یگنوگچ  رب  نیب  کـیراب  واـکجنک و 
تلآ هتشگ و  تسدب  تسد  هناروکروک  و  ساسا ، یب  راثآ  نیا  هک  دنتـسنادن  ناحول  هداس  نآ  دندوشگ  خیرات  رب  نعطب  ملق  نابز و  هناکاب 
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اـه و یئوگ  رپ  ناـمه  تسا ، درط  نعط و  روخ  رد  هچنآ  هک  دـنا  هدرکن  هجوت  زین  عبتتم  قیقد و  دارفا  نیا  و  هدوب ، یـصاخشا  عماـطم  ءارجا 
زا هتـسد  نیا  دهاوش  میهاوخب  رگا  و  هدوبن -  شنزرـس  نعط و  روخ  رد  خیرات  نف  لصا  تسا و  تیـصخش  یب  ناگدنـسیون  ياهیرادرکدب 
 : یلب درادـن . شزاس  باتک  نیا  عضو  اب  دـماجنایم و  لوطب  نخـس  مینک  نایب  هتـشگ  جوزمم  ناب  خـیرات  هک  ار  اـه  یئارـس  هواـی  تاـهرت و 

ثحب و لها  رب  سپ  دیدرگ  تاوهـش  لایما و  يادـف  هتـشگ و  ناهنپ  طیرفت  طارفا و  بولطمان  شور  ود  نیب  رد  تایعقاو  قیاقح و  روطنیا .
هورگب لیامت  نودب  هدنام و  رانک  رب  لاجنج  وه و  هفلتخم و  قرف  نوزومان  ياهگنهآ  زا  يداو  نیا  رد  یسررب  روغ و  رند  هک  تسا ، قیقحت 

غیرد یب  درکن  قیبطت  روبزم  سایقم  اب  هچنآ  دـنهد و  رارق  صیخـشت  سایقم  ار  هملـسم  لوصا  طقف  ضغب ، بح و  لماوع  زا  رود  صاـخ و 
تسین . نآ  حرش  شیاجنگ  اجنیا  رد  هک  یلیصفتب  دنریذپب  تفرگ  رارق  دامتعا  دروم  هچنآ  درط و  ارنآ 

خیرات رد  ریدغ  تیمها 

نایم رد  هدعاق :  نیاربانب  تسا . زیچ  نآ  هجیتن  هدیافب و  هتـسب  يزیچ  ره  يرترب  فرـش و  هک  تسین  ریذـپ  دـیدرت  يدـنمدرخ  چـیه  رظن  رد 
يراذگ هیاپ  نآ  رب  یهلا  نید  هک  تسا  یعوضوم  دشاب  جیاتن  دیاوف و  نیرتمهم  نمـضتم  دناوتیم  هک  يرما  نیتسخن  یخیرات  ياه  عوضوم 

یئاهتلود دشاب و  هدمآ  دوجوب  نآ  زا  یتا  بصن و  نآ  رب  یبهذم  ياه  هناوتسا  مئاوق و  هتشگ و  راوتسا  نآ  ساسا  رب  ینیئآ  شیک و  هدش و 
. دشاب هدیدرگ  ینادواج  نآ  رکذ  موادم و  نآ  ترهش  تیصو  لکشتم  ساسا  ینبم و  نآ  رب 
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 - لیبق زا  ناب  هطوبرم  نوئـش  هعباـت و  عیاـقو  هدومن و  يراکادـف  ناـیدا  میلاـعت  يداـبم و  تبث  رد  خـیرات  ناـیاوشیپ  هک  تسا  تهج  نیمهب 
نآ رب  يدامتم  ياهنرق  زارد و  ناراگزور  هک  ارنآ  هب  هبترتم  تالیکـشت  ریاس  تاـموکح و  تازراـبم و  توعد و  هوحن  شیادـیپ و  تیفیک 

دنا . هدومن  دیق  تبث و  ار  همه  هتشذگ 
الیدبت . هللا  هنسل  دجت  نل  اولخ و  نیذلا  یف  هللا  هنس 

لامها نآ  طبـض  تبث و  رد  ای  هحماسم و  عوضوم  نیاـب  هطوبرم  روما  زا  يرماـب  تبـسن  خروم  هچناـنچ  دراوم  نینچ  رد  هک ، تسا  یهیدـب 
رد نآ  ءدبم  زاغآ و  هک  یخیرات  و  دنکیمن ، رپ  ارنآ  يرما  چیه  هک  دوش  دیلوت  یفاکش  هلـصاف و  شفیلات  راموط  یخیرات و  هتـشر  رد  دیامن 
زین نآ  نایاپ  ماجنارـسب و  تبـسن  یخیرات  نینچ  هدـنناوخ  هک  دوش  نآ  بجوم  اـسب  هچ  ددرگ  مولعماـن  مهبم و  یلاـمها  تلفغ و  نینچ  رثا 

رد یخیراـت  عوضوم  نیرتریطخ  دوـخ  همهم و  ياـیاضق  نیمه  هلمج  زا  مخریدـغ "  یخیراـت "  هعقاو  ددرگ  لـهج  ینادرگرـس و  راـچود 
نادناخ راثآ  زا  هک  تسا  یئاهنآ  بهذم  ساسا  ینبم و  ناب ) طبترم   ) هعطاق نیهارب  زا  يرایـسب  اب  مهم  هعقاو  نیا  اریز . تسا . مالـسا  ناهج 

شناد و رهاـظم  میظع  هورگ  نیا  رد  تسا ، ناناملـسم  سوـفن  زا  اـهنویلم . لـماش  هک  دـنیامنیم  يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ 
. نارادمتـسایس نیطالـس . هعونتم . نونف  مولع و  رد  غباون  گرزب . نادرم  هفـسالف . امکح . مانب  نادنمـشناد  اـهنآ  ناـیم  زا  ناـیامن و  یگرزب 
زا دوخ  خروم . رگا  نیاربانب  هتشگ  رشتنم  ناهج  رد  نانآ  زا  نف  ره  رد  اهبنارگ  تافلوم  بتک و  و  دنا : .. هتـساخرب  الـضف . ابدا . ناهدنامرف .

تبث و هلیـسوب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  توعد  ودب  هب  طوبرم  همهم  بلاطم  رابخا و  هک  تسا  بجاو  ضرف و  وا  رب  دـشاب ، هورگ  نیا 
هورگ زا  ریغ  ینعی   ) هورگ نیا  ریغ  زا  خروم  رگا  و  دـهد . رارق  دوخ  ناشیک  مه  هدافتـسا  سرتسد  رد  لیـصفت  روطب  دوخ  خـیرات  رد  طـبض 

تـسا راچان  هورگ  نیا  دننام  یگرزب  تیعمج  خیرات  رد  یـسررب  نمـض  نیمه  زاب  دشاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  راثآ  ناوریپ 
تبسن هک 
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هحفص 23 ] ] 

هنتف تاناجیه  رخـسم  یموق و  فطاوع  ریثات  تحت  هچنانچ  ای  دیامنب و  يرکذ  هدش ) مه  تطاسب  یگداس و  اب  هچرگا   ) یمهم هعقاو  نینچب 
تـسا وا  رظن  دروم  نآ  تلالد  رد  داقتنا  ظاحل  زا  هیـضق  نیا  نوماریپ  رد  هک  يروما  اب  ار  یخیرات  هیـضق  نیا  رکذ  هدش  دوخ  هفیاط  هنایوج 

دیامن . ماوت 
نیا زا  نیخروم  يارب  اریز  دریگ ) رارق  فالتخا  داجیا  زیواتـسد  تسا  نکمم  هک  تسا  یتهج  اهنت  نیا  تلـالد ... رد  داـقتنا  میتفگ :  هکنیا  )

دـهج و نآ  اب  اریز  دنرامـشب ؟  فیعـض  ارنآ  ای  دـننک و  دراو  ینعط  هیـضق  نیا  كرادـم  دنـس و  رب  هک  دوب  دـهاوخن  رـسیم  رودـقم و  لیبق 
نیا عوقو  دومرف  راومه  دوخ  رب  مخ  ریدـغ  زور  رد  رما  نیا  غـالبا  یناـکم ) یناـمز و   ) تیفیک رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یتقـشم 

هدیـشوپ انیب  هاگآ و  دارفا  رب  هک  یئاـه  هبئاـش  ضارغا و  لـلعب  دـنچ  ره  دـنرادن . فـالتخا  نآ  رد  مه  رفن  ود  یتح  هک  تسا  يروط  هیـضق 
بتک راثآ و  رد  ار  مخریدغ  هعقاو  هک  ینیخروم  تایـصوصخ  رکذب و  کنیا ، دـنا ... هداد  فالتخا  لیکـشت  نآ  دافم  لولدـم و  رد  تسین 

دوشیم :  تردابم  دنا  هدومن  تبث  دوخ  یخیرات 
وا  باتک  مان  وا ، توف  خیرات  خروم ، مان 

فارشالا باسنا  يرجه ، 279 يرذالب ،  - 1
 " هسایسلا همامالا و  فراعملا " و  يرجه " ،  276 هبیتق ، نبا   - 2

هتشون عوضوم  نیا  صوصخ  رد  یباتک  يرجه ،  310 يربط ،  - 3
دوخ فیلات  رد  يرجه ،  278 يرصم ، یثیل  قالوز  نبا   - 4

دوخ خیرات  رد  يرجه ،  463 يدادغب ، بیطخ   - 5
باعیتسالا يرجه ،  464 ربلا ، دبع  نبا   - 6

لحنلا للملا و  يرجه ،  548 یناتسرهش ،  - 7
ماش خیرات  يرجه ،  571 رکاسع ، نبا   - 8

ریخا پاچ  هحفص 84  ءابدالا  مجعم  دلج 18  يرجه ،  626 يومح ، توقای   - 9
هباغلا دسا  يرجه ،  630 ریثا ، نبا   - 10

هحفص 24 ] ] 

هغالبلا جهن  حرش  يرجه ،  656 دیدحلا ، یبا  نبا  - 11
نایعالا تایفو  يرجه ،  582 ناکلخ ، نبا   - 12

نانجلا تآرم  يرجه ،  768 یعفای ،  - 13
 " ءاب فلا  رد "  دودح 605 ، يولبلا ، خیشلا  نبا   - 14

هیاهنلا هیادبلا و  يرجه ،  774 یماش ، ریثک  نبا   - 15
دوخ خیرات  همدقم  رد  يرجه ،  808 نودلخ ، نبا   - 16

ظافحلا هرکذت  يرجه ،  748 یبهذ ، نیدلا  سمش   - 17
بدالا نونف  یف  برالا  هیاهن  يرجه ، دودح 833  يریون ،  - 18
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 " بیذهتلا بیذهت  هباصالا " و "  يرجه " ،  852 ینالقسع ، رجح  نبا   - 19
همهملا لوصفلا  يرجه ،  855 یکلام ، غابص  نبا   - 20

ططخلا يرجه ،  845 يزیرقم ،  - 21
هددعتم بتک  رد  يرجه ،  911 یطویس ، نیدلا  لالج   - 22

لودلا رابخا  يرجه ،  1019 یقشمد ، ینامرق   - 23
هیبلحلا  هریسلا  يرجه ،  1044 یبلح ، نیدلا  رون   - 24

خیرات  نف  ریهاشم  زا  اهنیا  ریغ  و 
مک یب  دش  نایب  خیرات  ملع  رد  هک  هریتو  نامهب  لالدتـسا ، عوضوم  زین  نف  نیا  رد  ثیدح . نف  اما  و  خروم . ناش  خـیرات و  ملع  رظن  زا  نیا 

تایاور دـیامن . هجوت  دراد  دوجو  نآ  هنماد  رد  هک  هعـسوت  اب  ثیدـح  زا  هتـسد  ره  بناج و  رهب  زین  ثدـحم . اریز :  تسا . دراو  تساـک  و 
هقبط زا  هقبط  ره  هک  يروطب  دشابیم  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نید یلو  يارب  مدقت  تیزم و  نیا  رب  رعـشم  هک  تفای  دهاوخ  يدنـسم  هحیحص و 
عبنم زا  ار  ربخ  نیا  هتـشاد و و  روضح  دوخ  هک  نانآ  ینعی  هباحـص  هقبطب  دوشیم  یهتنم  رود  ات  هدومن  تفایرد  ار  ثیدـح  نیا  دوخ  زا  لبق 
هدننک هریخ  تینارون  نامه  دنا ، هداد  لیکشت  ینالوط  هلصاف  تاور  هددعتم  تاقبط  هکنیا  نیا  رد  و  دنا :  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یحو 

 : دوشیم ساسحا  یقاب و  هعقاو  نیا 

هحفص 25 ] ] 

ءافیا زا  دـیامن  تلفغ  ای  لامها  تسا ) دـجاو  ار  تمظع  تیمها و  زا  دـح  نیا  ات  هک   ) یثیدـح نینچ  رکذ  زا  ثدـحم  رگا  تیفیک  نینچ  اب 
بهاوم عیسو  هنیجنگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هک  هزیکاپ  قیاقح  دایز  تمسق  کی  زا  ار  نیملسم  هتساک و  یمالـسا  تما  قح 

ناـشربمغیپ هک  ینـشور  هارهاـشب  نتفاـی  هار  زا  و  هدومن ، بیـصن  یب  مورحم و  هدومرف  تیاـنع  هتـشاد و  اور  مالـسا  تلمب  دوـخ  ناـسحا  و 
تسا . هتشاد  زاب  ار  یمالسا  تما  تسا  هدومرف  یئامنهار 

هعقاو ) هک  اهنآ  گرزب . نیثدحم  زا  هلمج  مان  نونکا  )
 :( دنا هدومن  ثیدح  ار  مخ  ریدغ  )

ریثا نبا  هیاهنلا "  رد "  روکذم  قبط  تافو 204 - )  ) یعفاش سیردا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  یعفاش -  بهذم  ياوشیپ   - 1
( بقانم  ) و دنسم )  ) رد یفوتم 241 )  ) لبنح نب  دمحا  یلبنح -  بهذم  ياوشیپ   - 2

( ننس  ) رد یفوتم 273 )  ) هجام نبا   - 3
دوخ حیحص )  ) رد یفوتم 279 )  ) يذمرت  - 4
( صیاصخ  ) رد یفوتم 303 )  ) یئاسن  - 5

دوخ دنسم )  ) رد یفوتم 307 )  ) یلصوم یلعیوبا   - 6
( هنسلا حیباصم   ) رد یفوتم 317 )  ) يوغب  - 7

( ءامسالا ینکلا و   ) رد یفوتم 320 )  ) یبالود  - 8
( راثالا لکشم   ) رد یفوتم 321 )  ) يواحط  - 9

( كردتسم  ) رد یفوتم 405 )  ) مکاح  - 10
( بقانم  ) رد یفوتم 483 )  ) یعفاش یلزاغملا  نبا   - 11
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هددعتم قرطب  دوخ  فیلات  رد  یفوتم 512 )  ) یناهفصا هدنم  نبا   - 12
( مالسلا هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  یبا  لتقم   ) رد و  بقانم )  ) رد یفوتم 568 )  ) یمزراوخ بیطخ   - 13

( بلاطلا تیافک   ) رد یفوتم 658 )  ) یجنگ  - 14
( یبقعلا ریاخذ   ) و هرضنلا ) ضایرلا   ) رد یفوتم 694 )  ) يربط نیدلا  بحم   - 15

هحفص 26 ] ] 

( نیطمسلا دیارف   ) رد یفوتم 722 )  ) ینیومح - 16
( صیخلت  ) رد یفوتم 748 )  ) یبهذ  - 17

( دیاوزلا عمجم   ) رد یفوتم 807 )  ) یمثیه  - 18
( بلاطملا ینسا   ) رد یفوتم 830 )  ) يرزج  - 19

( هیندللا بهاوملا   ) رد یفوتم 923 )  ) ینالطسق سابعلا  وبا   - 20
( لامعلا زنک   ) رد یفوتم 975 )  ) يدنه یقتم   - 21

( تاکشملا حرش  یف  هاقرملا   ) رد یفوتم 1014 )  ) يراق يوره   - 22
( ریدقلا ضیف   ) و قیالخلا ) ریخ  ثیدح  یف  قیاقحلا  زونک   ) رد یفوتم 1031 ) يوانم  نیدلا  جات   - 23

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارصلا   ) رد يرداق -  یناخیش   - 24
( لالا بقانم  یف  لاملا  هلیسو   ) رد یفوتم 1047 )  ) یکم ریثکاب   - 25

( بهاوملا حرش   ) رد یفوتم 1122 )  ) یکلام یناقرز  هللا  دبع  وبا   - 26
( فیرعتلا نایبلا و   ) رد یفنح  یقشمد  هزمح  نبا   - 27

نیثدحم -  زا  اهنیا  ریغ  و  - 
هدـش لزان  هیـضق  نیا  دروم  رد  هک  میرک  نآرق  زا  یتایآ  اریز :  ریـسفت . ءاملع  ناش  لاح و  تسا  روط  نیمه  و  ثیدـح . نف  ظاحل  زا  مهنیا 

نآ ریـسفت  تایآ و  نآ  لوزن  هراـبرد  یحو  ردـصم  زا  هچنآ  هک  تسا  بجاو  مزـال و  رـسفم  رب  دوشیم و  ناـیامن  رـسفم  ناگدـید  ربارب  رد 
نیا رکذب  دوخ  ریسفت  رد  هک  مانب  نیرسفم  زا  یتمسق  کنیا  دشاب : . صقان  وا  ششوک  اسران و  وا  راک  هک  دنادیمن  اور  و  دنک ، نایب  هدیسر 

 : دنا هتخادرپ  هعقاو 
دوخ ریسفت  رد  لاس 310 ) يافوتم   ) يربط  - 1

هحفص 27 ] ] 

دوخ ریسفت  رد  ( 437 ای -  لاس 427 -  يافوتم   ) یبلعث - 2
لوزنلا "  بابسا  رد "  لاس 468 ) يافوتم   ) يدحاو  - 3

لاس 516) يافوتم   ) يوغب دمحم  وبا   - 4
دوخ ریسفت  رد  لاس 567 ) يافوتم   ) یبطرق  - 5

ریبک ریسفت  رد  لاس 606 ) يافوتم   ) يزار رخف   - 6
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شریسفت رد  لاس 685 ) يافوتم   ) يواضیب یضاق   - 7
شریسفت رد  لاس 774 ) يافوتم   ) یماش ریثک  نبا   - 8
شریسفت رد  متشه ) نرق  رد  يافوتم   ) يروباشین  - 9

شریسفت رد  لاس 911  يافوتم  یطویس  نیدلا  لالج   - 10
لاس 972) يافوتم   ) يدامعلا دوعسلا  وبا   - 11

لاس 977) يافوتم   ) ینیمرش بیطخ   - 12
لاس 1173) يافوتم   ) یناکوش یضاق   - 13

شریسفت رد  لاس 1270 ) رد  يافوتم   ) يدادغب یسولآ   - 14
نیرسفم :  زا  اهنیا  ریغ  و  - 

رب هبلغ  يارب  دنـسریم :  تماما  عوضومب  هک  یتقو  مالک -  لئاسم  زا  کی  ره  رد  ناهرب  لـیلد و  هماـقا  دروم  رد  مـالک -  ملع  ءاـملع  اـما  و 
معزب مادقا  نیا  نیع  رد  هک  دـنچ  ره  دـنوش -  مخ  ریدـغ  هعقاو  ضرعتم  هک  دـنریزگان  دوخ  فرط  ناهرب  لیلد و  لقن  روظنمب  ای  یعدـم و 

هتخادرپ مخریدغ  هعقاو  رکذب  دوخ  بتک  رد  هک  مانب  نیملکتم  زا  هلمج  کنیا  دنزادرپ . هشقانمب  روبزم  ثیدـح  تلالد  یگنوگچ  رد  دوخ 
 : دنا

( دیهمتلا  ) رد یفوتم 403 )  ) يرصب ینالقاب  رکبوبا  یضاق   - 1
( فقاوملا  ) رد یفوتم 756 )  ) یعفاش یجیا  نمحرلا  دبع  یضاق   - 2

( فقاوملا حرش   ) رد یفوتم 816 )  ) یناجرج فیرش  دیس   - 3
( راونالا علاوط   ) رد یفوتم 685 )  ) يواضیب  - 4

هحفص 28 ] ] 

( راظنالا علاطم   ) رد یناهفصا  نیدلا  سمش   - 5
( دصاقملا حرش   ) رد یفوتم 792 )  ) ینازاتفت  - 6

دیرجت ) حرش   ) رد یفوتم 879 )  ) نیدلا ءالع  یلوملا  یچشوق -   - 7
دوشیم :  رکذ  همجرت و  الیذ  هک  تسا  يروطب  ناگدربمان  ظافلا  نیع  و 

ماـگنه هفحج -  ماـنب  هنیدـم  هکم و  نیب  تسا  یلحم  رد  هک  مخریدـغ  زور  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  هـک  هتـسویپ  قـیقحتب 
اپ ریز  ار  دوخ  يادر  زا  یتمـسق  مدرم  هک  يدـحب  دوـب  نازوـس  مرگ و  رایـسب  زور  نآ  دوـمرف و  عـمج  ار  مدرم  عادوـلا  هجح  زا  تشگزاـب 
يا دومرف :  هلمج  زا  دومرف و  داریا  هبطخ  يدـنلب  هاـگیاج  رد  ترـضحنآ  قلخ -  ندـمآ  درگ  زا  سپ  نیمز . یمرگ  تدـش  زا  دـندراذگیم 

هک سک  ره  دومرف :  هاگنآ  مسق . ادخب  يرآ  دنتفگ :  متسین ؟  امش  دوخ  زا  امش  روما  امش و  رب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  ایآ  ناناملـسم . هورگ 
رادب نمشد  و  درادب ، تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  تسود  ادنوادخ  دوب ، دهاوخ  وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  نم  زا  سپ  میوا  يالوم  نم 

دمحم مجنلا  یـضاق  نیملکتم -  هلمج  زا  ار و  وا  ناگدـننکراوخ  نک  راوخ  ار و  وا  ناراـی  نک  يراـی  و  درادـب ، نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ 
ماش یتفم  دوخ و  نیعبرا  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  و  تسا ، هدرک  رکذ  ار  هعقاو  نیا  یناـعملا ) عیدـب   ) رد هک  تسا  یفوتم 867 )  ) یعفاش

ءاملع اهنیا . ریغ  و  یلاـئللا ) رثن   ) رد یفوتم 1324 )  ) يدادغب یـسولآ  و  هرتاوتملا ) ثیداحالاب  هرخافلا  هالـصلا   ) رد يدامع  یلع  نب  دـماح 
نبا دننام :  دنیامنیم -  هراشا  مخ  ریدغ  ثیدحب  راچان  دـنیامن  دروخ  رب  یلو  ریدـغ . مخ . یلوم . لیبق . زا  یتاغلب  هک  اجنآ  رد  زین  تغل  ملع 
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مجعم رد "  يومح  هیاهنلا " و  رد "  ریثا  نبا  و  هرهمج " ص 71 -  دلج 1 "  رد  یفوتم 321 )  ) نسح نب  دمحم  دیرد 

هحفص 29 ] ] 

 " هیناهبنلا . هعومجملا  رد "  یناهبن  سورعلا " و  جات  رد "  یفنح  يدیبز  و  مخ )  ) نایب رد  نادلبلا " 

مخ ریدغ  هعقاو 

لیابق نایم  رد  و  دومرف . گنهآ  نیملسم  عامتجا  اب  ار  هبعک )  ) ادخ هناخ  ترایز  ترجه ، لاس  نیمهد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یهلا فیلکت  نیا  ماجنا  رد  اـت  دـندمآ  هنیدـمب  یمیظع  هورگ  هجیتن  رد  و  دـش ، نـالعا  ترـضحنآ  رما  بسح  رب  فارطا  فئاوط  هفلتخم و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دوب  یجح  اهنت  نیا  دنریگ . ارف  ار  ترضحنآ  تامیلعت  يوریپ و  ترضحنآ  زا  هللا ) تیب  جح  کسانم  يادا  )
یماساب ار  جح  نیا  هتفاین و  عوقو  ترـضحنآ  فرط  زا  لمع  نیا  رگید  نآ  زا  دعب  هن  نآ و  زا  شیپ  هن  داد ، ماجنا  هنیدمب  ترجاهم  زا  دـعب 

عقوم نیا  رد  ماـمتلا . هجح  لاـمکلا -  هجح  غـالبلا -  هجح  مالـسالا -  هجح  عادولا -  هجح  لـیبق :  زا  دـنا ، هدومن  تبث  خـیرات  رد  ددـعتم 
شودـب ار  رگیدـنآ  تسب و  رمکب  ار  یکی  هک  مارحا )  ) هداس هماج  ود  اب  طـقف  دومرف و  نیهدـت  لـسغ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

زین ار  دوخ  مرح  لها  نانز و  یمامت  دش و  جراخ  هنیدم  زا  هدایپ  جح  دصقب  مارحلا  هدعقیذ  مجنپ  تسیب  ای  مراهچ  تسیب  هبنـش  زور  دنکفا 
. دومرف تکرح  قلخ  زا  یمیظع  هورگ  برع و  لیابق  راصنا و  نیرجاهم و  مامت  قافتاب  دوخ و  تیبلا  لها  همه  اب  و  داد ، رارق  اـه  جدوه  رد 
زا مدرم  زا  يرایـسب  هک  دـیدرگ  بجوم  هضراع  نیمه  دوب و  هتفای  عویـش  مدرم  نایم  رد  هبـصح -  ای  هلبآ -  يرامیب  ماـگنه  نیا  رد  اـقافتا 

زاب رفس  نیا  رد  تکرش  تمیزع و 

هحفص 30 ] ] 

دصکی و ات  تسیب  دصکی و  رازه و  هدراهچ  دصکی و  هب  اهنآ  دادعت  هک  دندومن  تکرح  ترضحنآ  اب  يرامشیب  هورگ  فصولا  عم  دندنام 
نمی زا  یـسوم  وبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  قافتاب  هک  اـهنآ  هکم و  یلاـها  زا  هتبلا  تسا . هدـش  تبث  رتشیب  رازه و  راـهچ  تسیب و 

 " هلایسلا فرش  هب "  هاگنابش  دوب و  ململی "  رد "  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  بکوم  هبنـشکی  دادماب  دنوشیم -  هفاضا  دادعت  نیا  رب  دندمآ 
دورف ءاحور )  ) رد سپـس  دندومرف  هضیرف  يادا  هیبظلا ) قرع   ) رد ار  بشنآ  حبـص  دـندناوخ و  ار  ءاشع  برغم و  زامن  اجنآ  رد  دندیـسر و 

اجنامه رد  دـندناوخ و  یـشعتم )  ) رد ار  اشع  برغم و  زامن  دـندومرف و  ادا  فرـصنم )  ) رد ار  رـصع  زاـمن  اـجنآ  زا  چوک  زا  سپ  دـندمآ و 
مانب هک  يا  هطقن  رد  دندرک و  كرد  جرع )  ) رد ار  هبنـش  هس  دادماب  دـندناوخ و  هباثا )  ) رد ار  دـعب  زور  حبـص  زامن  دـندرک و  اذـغ  فرص 
زور  ) دـندمآ دورف  ءایقـس )  ) رد سپـس  درک  تماـجح  ترـضحنآ  تسا  هفحج )  ) ياـهزارف بیـش و  رد  هـک  تـسا  فورعم  لـمج ) یحل  )

زا دندیسر و  هفحج )  ) هب هعمج  زور  دندرک و  تکرح  اجنآ  زا  دندناوخ و  ءاوبا )  ) رد ار  حبص  زامن  اجنآ  زا  تکرح  زا  سپ  و  هبنـشراهچ )
(. میمغ  ) هب ندیـسر  اجنآ و  زا  هار  یط  زا  سپ  و  نافـسع )  ) رد هبنـشکی  زور  دـندومرف و  كرد  اجنآ  رد  ار  هبنـش  هتفر و  دـیدق )  ) هب اـجنآ 

اهناب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دندومن . هوکش  یگتسخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  و  دنتـسب . فص  ربمغیپ  لباقم  رد  ناگدایپ 
هب باتفآ  بورغ  ماگنه  دندرب و  رسب  نارهظلا ) رم   ) رد هبنشود  زور  دندومن . یتحار  ساسحا  روتـسد  نیا  ءارجا  اب  دنداد و  ود  مدق  روتـسد 

هدرب رسب  اجنآ  رد  ار  بش  دندمآ و  دورف  هکمب ) فرشم  هوک  ود   ) نیتینث رد  دندیسر و  هکم  یلاوحب  برغم  زامن  يادا  زا  شیپ  و  فرـس ) )
هارمهب هک  یتیعمج  اب  دنداد و  ماجنا  ار  جـح  کسانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  دـندش . هکم  لخاد  هبنـش  هس  زور  و 
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زا دمآ و  دورف  نیما  لیئربج  دندیسر . تسا ) هفحج  کیدزن  رد  هک   ) مخریدغب نوچ  دندومرف  هنیدمب  تشگزاب  گنهآ  دندوب  ترـضحنآ 
 : دروآ ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ 

هحفص 31 ] ] 

رـصم و هنیدـم و  لها  هار   ) ددـعتم ياه  هار  هک  تسا  یهاگلزنم  هفحج  هک  تسناد  دـیاب  کـبر ... نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی 
هجحیذ مهدـجه  هبنـشجنپ  زور  رد  هطقن  نآ  هب  ناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دورو  و  دوشیم .. ادـج  بعـشنم و  اـجنآ  زا  قارع )

تیـالوب و ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  رما  ار  ترـضحنآ  دـنوادخ  فرط  زا  دروآ و  ار  رکذـلا  قوـف  هیآ  یهلا  یحو  نـیما  تفاـی  قـقحت 
. دیامرف غالبا  ناگمهب  هدمآ  بجاو  قلخ  رب  ادخ  بناج  زا  وا  رماوا  تعاطا  وا و  زا  يوریپ  هرابرد  هچنآ  دیامرف و  بوصنم  یفرعم و  تماما 

فقوتم اجنامه  رد  دندیسر و  دندوب  هلفاق  لابند  رد  هک  مه  اهنآ  دنتشگزاب و  ربمغیپ  رماب  دندوب  هتشذگ  ناکمنآ  زا  هک  اهنآ  ماگنه  نیا  رد 
ناتخرد ریز  یسک  دومرف  نغدق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تشاد  دوجو  رتسگ  هیاس  هوبنا و  نهک و  ناتخرد  نیمزرس  نیا  رد  دندش .

مدرم هکیروطب  تفای  تدش  اوه  ترارح  رهظ  تقو  دنزاس . فرطرب  ار  اجنآ  كاشاخ  راخ و  دیاین و  دورف  دندوب  هتـسویپ  مهب  هک  هناگجنپ 
تخرد يور  هیهت و  يرداچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیاـسآ  يارب  دـندنکفا و  اـپ  ریز  ار  یتمـسق  رـس و  رب  ار  دوخ  يادر  زا  یتمـسق 

ار رهظ  زامن  ناتخردنآ  ریز  رد  ترـضحنآ  دش و  هتفگ  رهظ  ناذا  تشگ . مهارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  یلماک  هیاس  ات  دندنکفا 
رارق دـندوب  هداد  بیترت  نارتش  زاهج  زا  هک  یعفترم  لحم  رب  نیرـضاح  هورگ  ناـیم  رد  زاـمن  زا  غارف  زا  سپ  دومرف . ادا  ناـهارمه  همه  اـب 
يرای تسا . ادخ  تاذ  صوصخم  شیاتس  دمح و  دومرف :  نینچ  تخاس و  هجوتم  ار  ناگمه  دنلب  يادص  اب  دومرف و  هبطخ  زاغآ  تفرگ و 

میراد نامیا  واب  میهاوخیم و  وا  زا 

هحفص 32 ] ] 

یئامنهار وا  هک  ار  سکنآ  تسین و  یئامنهار  وا  زج  ار  ناهارمگ  میربیم . هانپ  واب  اوران  لامعا  دوخ و  ياهیدـب  زا  تسا و  واـب  اـم  لـکوت  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  و  تسین . وا  زج  شتـسرپ ) روخ  رد   ) يدوبعم هک  مهدیم  یهاوگ  و  دوب . دـهاوخن  هدـننک  هارمگ  هدومرف 
هداد یهگآ  ارم  اناد  نابرهم و  دنوادخ  انامه  مدرم . هورگ  يا  وا . یگناگی  هب  یهاوگ  دنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ  تسا . وا  هداتـسرف  هدنب و 
هچنآ بسح  رب  مادک  ره  اهامـش  و  نم . تفاتـش . مهاوخ  یقاب  يارـسب  تباجا و  ار  دـنوادخ  توعد  ابیرق  هتـشگ و  يرپس  مرمع  نارود  هک 

ام و دـنپ  زا  يدومرف و  غالبا  وت  هک  میهدـیم  یهاوگ  اـم  دـنتفگ :  مدرم  تسیچ .؟  امـش  راـتفگ  هشیدـنا و  کـنیا  میلوئـسم . میراد  هدـهعب 
هکنیا دنوادخ و  یگناگیب  اهامـش  هک  تسنیا  هن  ایا  دومرف :  دیامرف :  اطع  وکین  شاداپ  وتب  يادـخ  يدومرفن . غیرد  هفیظو  هار  رد  شـشوک 

تسا و ریذپان  دیدرت  تمایق  گرم و  خزود و  تشهب و  هکنیاب  و  دیهدیم ؟  یهاوگ  تسا  وا  هداتـسرف  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
. میهدیم یهاوگ  قیاقح  نیاب  يرآ ، دنتفگ  ناگمه  تسا .؟  امـش  دامتعا  دروم  تسار و  همه  اهنیا  دزیگنا و  یم  رب  ادـخ  ار  ناگدرم  هکنیا 

هکنیاـب ناـنآ  ددـجم  رارقا  یگمه و  یئاونـش  هجوت و  رد  هغلاـبم  دـیکات و  اـب  و  شاـب ، هاوگ  ادـنوادخ  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
مهاوخ تقبـس  امـش  رب  ضوح  رانکب  ندیـسر  رگید و  يارـسب  لاقتنا  رد  نم  اـنامه  دومرف :  دـنراد  هجوت  هدینـش و  ار  ترـضحنآ  ناـنخس 

هرامـشب نآ  رد  تسا و  يرـصب  اعنـص و  نیب  تفاـسم  دـننامب  نم  ضوـح  ياـنهپ  دـیوشیم . دراو  نم  رب  ضوـح  راـنک  رد  امـش  و  تـفرگ .
رد هک  دنمجرا  اهبنارگ و  زیچ  ود  اب  نم  نتـشذگرد  زا  سپ  هک  دیـشاب  بظاوم  دیـشیدنیب و  تسه . نیمیـس  ياهماج  اهحدق و  ناگراتس - 

ود نآ  هللا  لوسر  ای  هک  دروآرب  گناب  مدرم  نایم  رد  یکی  عقوم  نیا  رد  دیئامن ؟  راتفر  هنوگچ  مراذگیم  امش  نایم 
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هحفص 33 ] ] 

تسد رد  نآ  رگید  فرط  ادخ و  تسد  رد  نآ  فرطکی  هک  تسا  ادخ  باتک  تسا  رتگرزب  هکنآ  دومرف  تسیچ ؟  دنمجرا  اهبنارگ و  زیچ 
و دیوشن . هارمگ  ات  دیهدن  تسد  زا  دیریگب و  مکحم  ارنآ  نیاربانب  تسا ) دنوادخ  اب  طابترا  هلیـسو  ادـخ  باتک  هکنیا  زا  هیانک   ) تسا امش 
زا زگره  ود  نیا  هک  دوـمرف  هاـگآ  ارم  اـناد  ناـبرهم و  يادـخ  اـنامه  دـشابیم و  نم ) تیب  لـها   ) نم ترتـع  تسا  رتـکچوک  هـک  رگید  نآ 

دوخ راگدرورپ  زا  ار ) ترتع  باتک و  یئادـج  مدـع   ) ار رما  نیا  نم  و  دـنوش . دراو  نم  رب  ضوح  راـنک  اـت  دـش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی 
سپـس دش . دیهاوخ  كاله  هک  دینکن  یهاتوک  دـیتسیان و  زاب  ود  نآ  يوریپ  زا  دـیریگن و  یـشیپ  ودـنآ  رب  نیاربانب . ما . هدومن  تساوخرد 

و دنتخانـش . دندید و  ار  وا  مدرم  دش و  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفـس  هک  يدحب  ات  دومن  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد 
ادـخ انامه  دومرف  دـنرتاناد . شلوسر  يادـخ و  دـنتفگ :  دـشابیم ؟  رتراوازـس )  ) اهنآ دوخ  زا  ناـمیا  لـها  رب  هک  تسیک  مدرم  يا  دومرف : 

مالسلا هیلع  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  ناشدوخ . زا  اهنآ  هب  مرتراوازس  یلوا و  متسه و  نینموم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم 
اعدـب تسد  سپـس  دومرف . رارکت  راب  راهچ  اه  یلبنح  ياوشیپ  لبنح  نب  دـمحا  هتفگب  انب  راب و  هس  ار  نخـس  نیا  دوب و  دـهاوخ  وا  يـالوم 

وا نارای  امرف  يرای  دراد و  نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  تسود  ایادخ . راب  تفگ :  دوشگ و 
نیا دنرـضاح  هک  نانآ  دـیاب  دومرف . هاگنآ  هد . رارق  یتسار  قح و  روحم  نازیم و  رایعم و  ار  وا  و  ار ، وا  ناگدـننک  راوخ  نادرگ  راوخ  ار و 

تلمکا مویلا "  دروآ :  ار  هیآ  نیا  دیـسر و  یهلا  یحو  نیما  هک  دوب  هدشن  هدـنکارپ  تیعمج  زونه  دـنیامن . غالبا  دـنناسرب و  نیبئاغب  ار  رما 
لاـمکا رب  ربکا ، هللا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  عقوم  نیا  رد  اـنید "  مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل 

عورش هورگ  نآ  سپس  نم ، زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسرب  ادخ  يدونشخ  تمعن و  مامتا  نید و 

هحفص 34 ] ] 

وت يارب  هب  هب  دنتفگ :  هک  دندوب  رمع ) رکبوبا و   - ) نیخیش نارگید ) زا  شیپ   ) نانآ هلمج  زا  مالـسا و  هیلع  نینموملاریما  تینهت  هب  دندرک 
 : تفگ سابع  نبا  و  یتشگ . ینموم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  كرد  ار  ماش  حبـص و  هک  بلاـط  یبا  رـسپ  يا 
ات امرف  هزاجا  هللا  لوسر  ای  تفگ :  تباث  نبا  ناـسح  سپـس  تشگ . بجاو  همه  رب  مالـسلا ) هیلع  یلع  تیـالو   ) رما نیا  هک  دـنگوس  ادـخب 

تساخرب ناسح  ماگنه  نیا  رد  یهلا . تکرب  تنمیم و  اب  وگب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  میارسب . يراعشا  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد 
منکیم و نایب  ار  دوخ  راعشا  راتفگ و  تشگ ، ملسم  هک  تیالو  هرابرد  مالسا  ربمغیپ  رـضحم  رد  شیرق . ناگرزب  هورگ  يا  تفگ :  نینچ  و 

امـش رظنب  ابیرق  لامجا  نیا  لیـصفت  و  مخریدغ ، هعقاو  زا  یلامجا  دوب  نیا  ایدانم  لوسرلاب  عمـساف  مخب  مهیبن  ریدـغلا  موی  مهیدانی ، تفگ : 
ناشن و مان و  نیاب  یناتساد  هعقاو و  نیمز  نیا  هاگرارق  ناهج و  مامت  رد  دنا و  هدومن  قافتا  رما  نیا  عوقو  رب  یگمه  یمالسا  تما  دسریم و 

هچنانچ دوشن و  فرصنم  رگید  زیچب  هعقاو  نیاب  زج  دوش  هدرب  زور  نیا  زا  یمان  تقو  ره  دش و  رکذ  هک  هچنآ  زج  هدادن  خر  تایـصوصخ 
رظنب یقیقحت . لـها  نادنخـس و  چـیه  تسا و  هفحج  یکیدزن  رد  هک  تسا  لـحم  نیمه  روظنم  دوش  هدرب  مخریدـغ )  ) لـحم نیا  زا  یماـن 

هک هدش  تفای  دوسا -  میهاربا  محلم -  رتکد  مانب  نتکی :  طقف  نیخروم  ناگدنسیون و  نایم  زا  یلب . دیامن . رظن  راهظا  نیا  زج  هک  هدیـسرن 
هعقاو نیا  تسا :  هتشون  مخریدغ )  ) هلمج رکذ  زا  سپ  هتشگ و  فرحنم  ملسم  لصا  نیا  زا  هتـشاگن ، مامت  یبا  ناوید  رب  هک  يا  هیـشاح  رد 

هللا ءاشنا  ریدـغلا )  ) مود دـلج  رد  مامت  یبا  لاوحا  همجرت  رد  هک  میا  هدومن  یفاک  ثحب  راتفگ  نیا  نوماریپ  رد  اـم  تسا و  یفورعم  گـنج 
دیسر . دهاوخ  امش  رظنب  یلاعت 
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ریدغ ثیدح  هب  صوصخم  هجوت  تیانع و 

هدومرف رایسب  تیانع  همهم ، هعقاو  نیا  لماک  راهتشا  رشنب و  تبسن  لاعتم  يادخ 

هحفص 35 ] ] 

نیا دـننک و  نایب  دـنیوگب و  ناهدـب  ناهد  ار  ناتـساد  نیا  نامز  رـصع و  ره  رد  نایوار  دـشاب و  ناگمه  دز  ناـبز  هتـسویپ  ثیدـح  نیا  هک 
تمـس و نیا  غیلبتب  رما  ههج  نیمهب  و  هیلع ، هللا  تاولـص  ماقیملاع  ياوشیپ  نیا  نایماح  نارادـفرط و  يارب  دـشاب  یئاجرباپ  ناـهرب  عوضوم 
هیلع و هللا  یلص  ردقیلاع  ربمغیپ  هک  ساسح  عقوم  نینچ  رد  ات  دومرف ، عیرـست  دیکات و  اب  نورقم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  يارب  ماقم 
نتخومآ و تبـسانمب  نیملـسم  زا  هدیدع  فیاوط  هفلتخم و  تاقبط  زا  یمیظع  هورگ  هک  یماگنه  رد  هدومرف و  تشگزاب  ربکا  جـح  زا  هلآ 
دوـمرف و مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  رما  غـالبا  روماـم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شیمارگ  ربـمغیپ  دـنا ، هتـشگ  عـمتجم  هللا  تـیب  جـح  ماـجنا 

هدمآ درگ  نیملسم  زا  هفلتخم  لیابق  ماوقا و  زا  هدرشف  تیعمج  هک  ریظن  یب  عقوم  نینچ  رد  دومن . رما  نیا  ءارجاب  يروف  مایق  زین  ترـضحنآ 
دنوش و هدنادرگ  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رماب  دنا  هتـشذگ  لحمنآ  زا  هک  نانآ  دـیامرف و  فقوتب  رما  يداع  ریغ  هطقن  کی  رد  دـنا 

يادص داریا و  ار  ساسح  هبطخ  نآ  دنلب  کناب  اسر و  يادص  اب  بانجنآ  دنـسرب و  هطقن  ناب  دنیایم  گرزب  ناوراک  نیا  لابند  رد  هک  نانآ 
تیالو غالبا  زا  سپ  دیامرف و  تردابم  صوصخم  تیفیکب  مالسلا  هیلع  یلع  ندناسانـشب  تامدقم  نآ  زا  سپ  دناسرب و  اهنآ  همهب  ار  دوخ 

غالبا و رومام  امامت  دـنا  هدوب  نت  رازه  دـصکی  زا  شیب  هک  دارفا  نآ  همه  ات  دـنیامن  غالبا  زین  نیبئاغب  هک  دـنک  رما  نیرـضاحب  وا  تماـما  و 
داتـسرف ورف  صوصخ  نیا  رد  همیرک  تایآ  هکلب  دومرفن و  ءافتکا  مه  رادقم  نیاب  نانم  يادخ  دنـشاب و  همهم  هیـضق  ثیدح و  نیا  نایوار 

رد تایآ  نآ  موادم  توالت  اب  ملاع  ناناملسم  دوش و  توالت  ماش  حبص و  ره  رد  هک 

هحفص 36 ] ] 

دوخ یقیقح  ياوشیپ  یعقاو و  عجرم  دنسانشب و  ار  دوخ  تداعس  دشر و  قیرط  اهنت  دنشاب و  رما  نیا  هجوتم  رکذتم و  اج  همه  تقو و  همه 
ینیب شیپ  البق  هناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنهد . صیخشت  دیدرت  نودب  مالـسا  هزنم  نیئآ  ماکحا  نید و  ملاعم  تفایرد  يارب  ار 

نیملـسم تاقبط  دارفا و  همه  ات  داد -  یمومع  مالعا  هک  تسا  شیپ  رد  مهم ) گرزب و  ربخ   ) میظع ءابن  ترفاـسم ، نیا  رد  هک  دوب  هدومرف 
دندرگ قحلم  بانجناب  هورگ  هورگ  هتـسد و  هتـسد  دنوش و  نوریب  شیوخ  ناطوا  لزانم و  زا  جح  کسانم  باداب و  لمع  نتخومآ و  يارب 

دوش و نایامن  دنلب و  نید  ياه  هفرش  رهاظم و  ددرگ و  راوتسا  مالـسا  سدقم  نیئآ  ناینب  فینح و  نید  ياه  هیاپ  ریطخ  رما  نیا  ققحت  اب  ات 
نید نیا  تنطلـس  هنازوریپ و  شبنج  دـنبای و  يرترب  دـنیامن و  يرورـس  ناهج  مما  ریاـس  رب  یمالـسا  تما  یهلا  هتـشارفا  مچرپ  نیا  ریز  رد 

رب دـمآ و  مهارف  ثیح  ره  زا  یناهج  تدایـس  التعا و  نیا  هنیمز  یهلا  نقتم  یـساسا و  نامزاس  اـب  يرآ . دریگ . ارف  ار  ناـهج  برغ  قرش و 
دـیحوت و هملک  اب  دـنریگ و  شیپ  ار  تلیـضف  نید و  لقع و  نیئآ  هجیتن  نیاـب  لوصو  يارب  هک  هدوب  بجاو  مزـال و  موق  يـالقع  اـحلص و 

؟  اما دنوش ... لیان  يراگتسر  دشر و  لزنم  رسب  ات  دننک  یط  ار  تمظع  تدایس و  لحارم  هملک  دیحوت 

هحفص 37 ] ] 
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ناب وگزاب و  تبسانم  ره  رد  عقوم و  ره  رد  ار  مخ  ریدغ  هعقاو  هتـسویپ  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نید  نایاوشیپ  روظنم  نیمه  نیمات  يارب  و 
روطنامه دنتشادیم . للدم  راکشآ و  ار  دوخ  ناردپ  تیاصو  تماما و  حیرص  صن  خسار و  يانبم  نیا  اب  دندومرفیم و  جاجتحا  لالدتـسا و 

دوـمرفیم و جاـجتحا  رما  نیاـب  هتـسویپ  دوـخ  فیرـش  یمارگ و  یگدـنز  نارود  لوـط  رد  زین  هیلع  هللا  تاولـص  نینموـملاریما  صخـش  هک 
رما نیا  رب  اهنآ  زا  دادیم و  دنگوس  یمومع  عماجم  رد  دـنا  هتـشاد  روضح  عادولا  هجح  رد  هک  هباحـص  دارفا  زا  ار  ثیدـح  نیا  ناگدـنونش 

دنامب و باداش  هزات و  هتـسویپ  سدـقم  هرطاخ  نشور و  خـیرات  نیا  هک  هدوب  نیا  يارب  همه  اه  مامتها  اه و  تیدـج  نیا  دـیبلطیم . یهاوگ 
. دزاسن یفخم  كورتم و  ار  هعقاو  نیا  جیردتب  نامز  تشذگ 
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کیربت تینهت و  عماجم  دنریگب و  دـیع  ار  مخ  ریدـغ  زور  هک  دـندومرفیم  راداو  هتـسویپ  ار  دوخ  نادـنمقالع  ناوریپ و  روظنم  نیمهب  زاب  و 
لماک لیـصفت  هک  دنراد  هاگن  راکـشآ  هدنز و  هشیمه  ار  گرزب  هعقاو  نیا  نآ  هنایلاس  رمتـسم  هداعا  شور و  نیا  همادا  اب  دنهد و  لیکـشت 

لفاحم عماجم و  رب  هوـالع  هدـنیآ . دـیماب  یلاـعت -  هللا  ءاـشنا  دیـسر  دـهاوخ  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  رظنب  باـتک  نیا  رد  اـبیرق  بلاـطم  نیا 
هلاس همه  زین  مالسلا  هیلع  يولع  كرابم  دقرم  سدقم و  ناتـسآ  رد  دراد  دوجو  نیملـسم  نایم  رد  مخریدغ  دیع  تبـسانمب  هک  یهوکـشاب 

انحاورا يولع  سدـق  ناتـسآ  فرطب  کیدزن  رود و  هفلتخم  دالب  زا  قلخ  هوجو  هک  دوشیم  لیکـشت  یتمظع  اب  تاـعامتجا  تبـسانم  نیمهب 
هک ینالوط  تارایز  دننکیم و  دنلب  ار  ینارون  ملع  نیا  لابند و  ار  سدقم  دوبدای  نیا  هدومن  تکرش  یلـصا  عمتجم  نیا  رد  راپـسهر و  هادف 

تاراـیز نآ  نمـض  رد  هک  دـنناوخیم  هدـش  نیقلت  میلعت و  نـیعمجا  مـهیلع  هللا  مالـس  نـید  ناـیاوشیپ  فرط  زا  صوـصخب  زور  نـیا  يارب 
ریدغ زور  ناتساد  تایصوصخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تنس  باتک و  زا  هیهلا  تفالخ  هعطاق  نیهارب  تماما و  ياه  هناشن  هصوصخم 
اـسر يادـص  اـب  هتـشگ  لیکـشت  رفن  اـهرازه  زا  هک  تیعمج  نیا  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  دوـشیم  هدـهاشم  هتـشگ و  حیرـصت  حیـضوت و  مـخ 

تـسادیوه نیرئاز  تانجو  زا  راختفا  رورـس و  راثآ  لاح  نیع  رد  دننکیم و  يراج  نابز  رب  ار  ینارون  تاملک  نآ  دنناوخیم و  ار  تارایزنآ 
نیا نایوار  زا  يدرف  دوخ  کی  ره  تارایز  نآ  ندناوخ  اب  هک  دننکیم  تاهابم  هتفای و  هار  تیالو  میقتسم  طارص  رد  هیهلا  تیاده  نیاب  هک 

دنرادیم و رب  ماگ  سدقم  نیئآ  هار  رد  نآ  دافمب  هتـسناد و  یئادخ  نید  یعقاو  يانبم  ار  نینموملاریما  تیالو  هدیدرگ  تلیـضف  رپ  ثیدـح 
هاگیاج زا  قطانم  نیرترود  رد  دنا ، هتفاین  قیفوت  مالـسلا  هیلع  يولع  سدقم  دقرم  فرطب  تمیزعب  هک  مه  دـنمقالع  دارفا  نآ  دـننکیم  لمع 

دوخ هاگیاج  نامه  زا  و  دنناوخیم . ار  هصوصخم  ترایز  سدـقم  ناتـسآ  ناب  هراشا  اب  هدروآ و  رظنب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رونم  دـقرم  دوخ 
زور نیا  يروآدای  نمضتم  هک  اعد  زامن و  هزور و  زا  یتادابع  فئاظو و  زین  و  دنیامنیم . تیالو  سدق  تحاسب  هراشا 
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نیوانع لئاسو و  نیدب  دنیامنیم و  ناب  مایق  دوخ  نکاما  ءارق و  اهرهش و  رد  بانجنآ  ناوریپ  هک  هتـشگ  ررقم  دراو و  تسا  ریدغ )  ) یخیرات
دیدجت و هتسویپ  ار  مخ  ریدغ  هرطاخ  دنهدیم ) لیکشت  ار  ناهج  نیملسم  زا  یمین  بیرقت  روطب  یتح  موسکی و  هک   ) سوفن اهنویلم  هسدقم 

نآ هتـسباو  هتـسناد و  دوخ  نیئآ  نید و  ساـسا  لـصا و  ار  وا  هدومن و  تیـالو  زکرم  هجوتم  ار  دوخ  بوـلق  هعقاو  نیا  ندوـمن  تیاـکح  اـب 
دش دهاوخ  هظحالم  دوش  یسررب  هجوت و  راثآ  نیا  زا  کی  رهب  مالک -  خیرات و  ریسفت و  ثیدح و  رد  هیماما  راثآ  بتک و  اما  و  دنـشابیم .

هلسلس مان  هک  دنسم  تایاور  زا  نآ -  لصحم  لولدمب و  جاجتحا  لالدتـسا و  ریدغ و  هیـضق  تابثا  هعقاو و  نیا  زا  تسا  رپ  نوحـشم و  هک 
لاسرا باب  نم  هک  رگید  رامـشیب  تایاور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  توبن  راونا  زکرمب  دوشیم  یهتنم  ات  هتـشگ  تبث  رگیدکی  بقاعتم  تاور 
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منکیمن نامگ  و  تسا ، نیملسم  قرف  مومع  قافتا  دروم  عوضوم  نیا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هدیدرگ و  طبض  دنس  هلسلس  فذح  اب  ملـسم 
ققحم ار  هعقاو  نیا  زین  نانآ  هچ  دنشاب :  هتشاد  یمک  تسد  هیماما  زا  ثیدح  نیا  تیاور  طبض و  تبث و  رد  زین  تنس  لها  نادنمـشناد  هک 

زا و  هتـشگ ، فرحنم  تیارد  مسر  هار و  زا  هک  يزیچان  لیلق و  دارفا  ای  درف  رگم  دـنراد . ناعذا  نآ  رتاوتب  فرتعم و  نآ  تحـصب  هتـسناد و 
یهاوخدوخ تلعب  هدیدن و  ار  یـسک  دوخ  زج  زیچان  تیلقا  نیا  دنا  هتفگ  هوایب  ینخـس  هعقاو  نیاب  تبـسن  هناروکروک  هلطاب  تیبصع  يور 

ریذـپان دـیدرت  ملـسم و  ار  ثیدـح  نیا  اهریغ  خـیرات و  ثیدـح و  نف  لها  زا  نیعلطم  نادنمـشناد و  لـماک  تیرثکا  هک  دـنا  هدومنن  هجوت 
تسا و تایملسم  تارتاوتم و  زا  تسا و  ققحم  تباث و  زین  تنس  لها  ياملع  رظن  رد  مخریدغ )  ) عوضوم نیا  هکنآ  هصالخ  دنا ؟  هتـسناد 

ریدغ ثیدح  نایوار  مان  کنیا  ام 

هحفص 40 ] ] 

میئامنیم :  رکذ  ابفلا -  فورح -  بیترتب  میا  هتفای  فوقو  اهناب  هیهتنم  قرطب  هک  اجنآ  ات  نیعبات  هباحص و  زا  ار  مخ 

ربمغیپ هباحص  زا  مخریدغ  ثیدح  نایوار 

دوش یم  عورش  فلا ) فرح   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

رد دنسم  روطب  وا  تیاور  هتـشذگرد - )  57  - 58 ياهلاس 59 -  زا  یکی  رد  یگلاـس  تشه  داـتفه و  نس  رد  هک   ) یـسود هریره  وبا   - 1
دوجوم دوشیم  رکذ  ادعب  هک  وا  ظفلب  هریرهوبا  زا  بشوج  نب  رهـش  زا  قارو  رطم  زا  قیرط  ودب  هحفص 290  يدادغب  بیطخ  خیرات  دلج 8 

بقانم رد  و  بیذهتلا " ص 327 ، بیذهت  زا "  دلج 7  رد  يزم و  جاجحلا  یبا  فیلات  لاجرلا "  ءامـسا  یف  لامکلا  بیذهت  رد "  تسا و 
ثیدح نایوار  هلمج  زا  ار  وا  مالسلا ) هیلع  یلع  نب  نیـسح   ) دیهـش طبـس  ماما  لتقم  باتک  رد  یمزراوخ  هدش و  رکذ  یمزراوخ ص 130 

نبا زا  دلج 2 ص 259  روثنملا "  رد  رد "  یطویـس  بلاطملا " و  ینـسا  زا "  رد ص 3  يرزج -  و  تسا . هدروآ  رامشب  هباحـص  زا  ریدغ 
زا لقن  ءافلخلا "  خیرات  رد ص 114 "  و  دنا ، هدومن  تیاور  هریره ) وبا   ) وا زا  دوخ  دنس  هلـسلسب  کی  ره  رکاسع  نبا  بیطخ و  هیودرم و 
وا بشوج  نب  رهش  زا  شدانساب  ینیومح  فیلات  نیطمسلا "  دئارف  رد "  هدومن و  تیاور  هدربمان  زا  دوخ  دنـس  هلـسلسب  یلـصوم  یلعی  یبا 
زا رگید  نت  هدزاود  زا  وا و  زا  هبیـش  یبا  نـبا  قـیرطب  يدـنه ص 154  یقتم  فیلات  لاـمعلا "  زنک  زا "  دلج 6  رد  هدـش و  تیاور  هدربمان 

دـلج 5"  رد  ربلا ص 473 و  دـبع  نبا  فیلات  باـعیتسالا "  دـلج 2 "  رد  و  وا ، زا  دعـس  نـب  هریمع  زا  دـلج ص 403  نامه  رد  هباحص و 
ردـپ زا  دواد  سیردا و  زا  ودـنآ  دانـساب  ریرج  نبا  ظفاح  یلعی و  یبا  ظفاح  زا  لقن  یقـشمد ص 214  ریثک  نبا  فیلات  هیاهنلا "  هیادـبلا و 

نبا فیلات  هیالولا "  ثیدـح  باتک "  رد  و  وا ، زا  دعـس  نب  هریمع  زا  نینچمه  وا و  زا  بشوج  نب  رهـش  زا  نینچمه  و  وا ، زا  دـیزی )  ) اـهنآ
هدقع

هحفص 41 ] ] 

، هدش تیاور  وا  زا  هبیش  یبا  نبا  یلـصوم و  یلعی  یبا  قیرط  زا  راربالا " ص 20  لزن  رد "  یباعج و  رکبوبا  فیلاـت  بقاـنملا "  بخن  و " 
. دوشیم هریره  یبا  هب  یهتنم  همه  هدش  لقن  ددعتم  ياه  هلسلس  زا  اقوف  هچنآ 

 " بقانملا باـتک "  زا  رد ص 35  دنسم  روطب  وا  ظفل  هدش ) هتـشک  نیفـص  رد  لاس 37  رد  هدربمان  هک  هدـش  هتفگ   ) يراـصنا یلعوبا   - 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفگ :  مردپ  تسا :  جردنم  نینچ  شردپ  زا  یلیل  یبا  نمحرلا  دبع  زا  هتخاف  یبا  نب  ریوث  زا  دانساب  یمزراوخ 
مخ ریدغ  زور  رد  و  دوشگ -  مالسلا  هیلع  یلع  تسدب  ار  ربیخ  یلاعت  يادخ  داد و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعب  ار  مچرپ  ربیخ  زور  رد 

ثیدح هدقع  نبا  و  دوب ، دهاوخ  نامیا  لها  زا  نز  درم و  ره  يالوم  مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وا هک  دومرف  مالعا  مدرمب  تشاد و  اپب  ار  وا 
یلیل وبا  زا  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمـس  ءافلخلا " ص 114 و  خیرات  رد "  یطویـس  هیالولا " و  ثیدح  رد "  دوخ  دانـساب  ار  ریدـغ 

. دنا هدومن  لقن  روکذم 
 " هباصالا دلج 3 "  رد  دلج 5 ص 205 و  رد  هباغلا " ص 307 و  دسا  دـلج 3 "  رد  وا  تیاور  ظفل  يراصنالا -  فوع  نب  بنیز  وبا   - 3
زا فاکـسا  دعـس  زا  يدبع  نیـسح  نب  یلع  قیرط  زا  هدقع -  نبا  هیالولا "  ثیدح  زا "  دلج 4 ص 80  رد  هتابن و  نب  غبـصا  زا  ص 408 
زا هک  هدومرف  رکذ  زین  هبحر  زور  رد  مخ  ریدغ  ثیدحب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نداد - ) دنگوس   ) هدشانم ثیدح  هدش و  لقن  غبـصا 
هللا ءاشنا  دومرف  دـیهاوخ  هظحالم  ار  ثیدـح  ظفل  ابیرق  تسا و  هدربمان  ار  بنیز  وبا  دـنا  هداد  ناب  یهاوگ  هدـشانم  نمـض  هکیناسک  هلمج 

. یلاعت
نیا تسا  هدـش  هتـشک  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  اب  نیفـص  گنج  رد  تسا و  ردـب  لها  زا  هدربمان  يراـصنا -  هلاـضف  وبا   - 4
هلمج زا  هدـش  تبث  هیالولا " ص 205  ثیدـح  دلج 5 "  هباغلا " ص 307 و  دعـسا  دـلج 3 "  رد  هک  هتابن  نب  غبـصا  تیاور  رد  صخش 

تسا یناسک 

هحفص 42 ] ] 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  تجهب  لولهب  یـضاق  تسا و  هداد  تداهـش  ریدغ  ثیدحب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  هبحر  زور  رد  هک 
. تسا هدومن  رکذ  ریدغ  ثیدح  نایاور  رامش  رد  ار  وا  هلآ ص 67 

جردنم قبط  هدوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  دـنگوس  هدـشانم و  فرط  هبحر  زور  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  يراصنا  همادـق  وبا   - 5
رد هک  هدربمان  زا  لیفطلا  یبا  زا  دوراج  نبا  رطف و  زا  ریثک  نب  دـمحم  زا  شدانـساب  هدـقع  نبا  زا  لقن  هباغلا " ص 276  دـسا  دلج 5 "  رد 

 " هباصالا دلج 4 "  رد  يدوهمس و  نیدقعلا ) رهاوج   ) هدقع و نبا  هیالولا ) ثیدح   ) رد مالـسلا و  هیلع  یلع  يارب  داد  تداهـش  هبحر  زور 
دزن تفگ  وا  هک  هدومن  تیاور  لیفطلا  وبا  زا  رطف  زا  ریثک  نب  دمحم  قیرط  زا  هدومن ) لقن  هدقع  نبا  هیالولا  ثیدح  زا  زین  وا  هک   ) ص 159
دنا هدوب  رما  نیا  رب  دـهاش  هتـشاد و  روضح  مخ  ریدـغ  زور  هک  ار  یناسک  مهدـیم  ادـخب  مسق  دومرف  بانجنآ  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  یلع 

زورنآ رد  مخ  ریدغ  ناتـسادب  هک  تسا  یناسک  زا  يراصنا  همادق  وبا  هک  تسا  روکذم  هدربمان  باتک  رد  دوشیم ) رکذ  ادعب  ثیدـح  مامت  )
. داد تداهش 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  هدشانم  ثیدح  هباغلا " ص 307  دسا  دـلج 3 "  رد  ریثا  نبا  يراصنا -  نصحم  نب  ورمع  نب  هرمع  وبا   - 6
زا ار  روبزم  ثیدح  هیالولا "  ثیدح  دوخ "  باتک  رد  هدقع  نبا  هدومن و  رکذ  ریدغ  ثیدحب  ار  هدربمان  هرمع  وبا  تداهـش  هفوک و  رد  ار 

. تسا هدومن  تیاور  وا 
بخن رد "  هدقع و  نبا  فیلات  هیالولا "  ثیدح  باتک "  رد  وا  ثیدح  هتفای ) تداهـش  نیفـص  رد  لاس 37  رد   ) ناـهیتلا نب  مثیهلا  وبا   - 7

 " نیدقعلا رهاوج  رد "  تسا و  هدش  رکذ  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  یمزراوخ  لتقم  رد  تسا و  دوجوم  یباعج  بقانملا " 
رد هدربمان  دوخ  زا  ار  وا  تداهش  لیفطلا  یبا  زا  دوراجلا  یبا  رطف و  زا  يدوهمس 

هحفص 43 ] ] 
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ریدغ ثیدح  نایوار  رامش  رد  هدربمان  هلآ ص 67  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  دنا و  هدومن  رکذ  مخ  ریدغ  ثیدحب  هدشانم  زور 
. تسا هدش  رکذ 

 " رد یباعج  رکبوبا  هیالولا " و  ثیدح  رد "  هدـقع  نبا  ار  وا  ثیدـح  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـش  دازآ  یطبق  عفار  وبا   - 8
. تسا هدومن  رکذ  هباحص  هرمز  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  وا  دوخ  لتقم  رد  یمزراوخ  دنا و  هدومن  تیاور  بخن " 

نامثع تفالخ  رد  تسا و  مالسا  رصع  تیلهاج و  نامز  يارعش  زا  هدربمان   ) یلذهلا ثرحم  نب  دلاخ  رسپ  دلاخ ) ای   ) دلیوخ بیوذ  وبا   - 9
وا زا  ار  ریدغ  ثیدح  مالـسلا  هیلع  طبـس  ماما  لتقم  زا  مراهچ  لصف  رد  یمزراوخ  بیطخ  هیالولا " و  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  هتـشذگرد )

. دنا هدرک  تیاور 
 " بخن رد "  یباعج  رکبوبا  هیالولا " و  ثیدح  رد "  دوخ  دانـساب  هدقع  نبا  يرجه ) لاس 13  تافو :   ) یمیت هفاـحق  یبا  نب  رکبوبا   - 10
 " رد يرزج  نیدلا  سمش  دنا و  هدومن  تیاور  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  تسا ) هتـشون  ریدغ  عوضوم  رد  هک   ) دوخ باتک  رد  يزار  روصنم  و 

. تسا هدومن  رکذ  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  وا  بلاطملا " ص 3  ینسا 
ریدغ عوضوم  رد  وا  ثیدح  هتـشذگ - ) رد  یگلاسجنپ  داتفه و  نس  رد  يرجه  لاس 54  رد  هدربمان  یبلک  هثراح  نب  دـیز  نب  هماسا   - 11

. تسا روکذم  بقانملا "  بخن  رد "  هیالولا " و  ثیدح  رد "  مخ 
ياهلاس 30 زا  یکی  رد  وا  تافو   - ) هدوب نآرق  ناظفاح  نایراق و  ناگرزب  زا  ینعی  ءارقلا -  دیـس   - ) یجرزخ يراصنا  بعک  نب  یبا   - 12

ثیدح دوخ  دانساب  بقانملا "  بخن  رد "  یباعج  رکبوبا  تسا ) هدش  يرکذ  زین  نیا  زج  وا  تافو  لاسب  تبـسن  هدش و  عقاو  يرجه  ات 32 
. تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  مخ  ریدغ 

نب لضف  نب  دمحم  زا  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  يراصنا -  هرارز  نب  دعسا   - 13

هحفص 44 ] ] 

زا هرارز  نب  دعـسا  نب  هللا  دبع  زا  يراصنا  ریثک  نبا  زا  یفریـص  بویا  نب  لاله  زا  یمرـضح  مساق  نبا  ینثم  زا  شردـپ  زا  يرعـشا  میهاربا 
روـصنم دیعـس  وـبا  بخن " و  رد "  یباـعج  رکبوـبا  هدوـمن و  تیاور  ادـخ  لوـسر  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  روکذـم  هرارز  نـب  دعـسا  شردـپ 

هک هدومن  طبض  لاس 394  رفـص  هام  رد  وا  ءالماب  ینیچ )  ) ینیـص زازب  دـمحم  نب  دـمحا  نسحلا  یبا  زا  هیالولا "  باـتک  رد "  یناتـسجس 
داد و ربخ  امب  یطورش  یلع  نب  دمحم  نب  دمحم  نیسحلاوبا  دومن و  ثیدح  لاس 330  رد  ظفاح  یفوک  دیعس  نب  دمحا  سابعلاوبا  تفگ : 

نب هللا  دبع  دمحم  وبا  و  ینیچ )  ) ینیـص یـضاق  دمحم  نب  نوراه  نب  نیـسح  هللا  دبع  وبا  و  هتهب . نب  رمع  نب  دـمحم  نیـسحلاوبا  هک  تفگ 
يرعـشا میهاربا  نب  لضف  نب  دمحم  هک :  تفگ  هداد  ربخ  امب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  هک :  دنتفگ  هداد  ربخ  امب  یـضاق  ینافکا  دـمحم 

رد ار  هدربمان  بلاطملا " ص 4  ینـسا  رد "  يرزج  نیدلا  سمـش  و  هدروآ -  هدقع  نبا  هک  روکذم  دنـس  رخآ  ات   ) دومن ثیدـح  ام  يارب 
. تسا هدومن  رکذ  هباحص  هرمز  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش 

. تسا هدومن  تیاور  وا  زا  دوخ  دانساب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  همیعثخ -  سیمع  تنب  ءامسا   - 14
ار تیاور  نیا  هملـس  ما  زا  شدج  زا  هریبه  نب  هدـعج  نب  ورمع  قیرط  زا  هدـقع  نبا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هجوز  هملـس -  ما   - 15

يدحب ات  دومن  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :  هملـس  ما  هک  هدروآ 
نم مدرم . يا  دومرف :  سپس  تسا . وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا :  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :  هاگنآ  مدید . ار  وا  لغب  ریز  يدیفس  هک 

ضوح رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نیا  و  نم ، ترتع  ادـخ و  باتک  مراذـگیماو . امـش  نایم  رد  سیفن  نارگ و  زیچ  ود 
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خیـش هدروآ و  هدوملا "  عیبانی  رد ص 40 "  جردنم  ربانب  نیدـقعلا "  رهاوج  رد "  یعفاش  يدوهمـس  ار  تیاور  نیا  و  دـنوش . دراو  نم  رب 
. تسا هدومن  تیاور  ظافلا  نیمهب  هملس  ما  زا  هدقع  نبا  قیرط  زا  لاملا "  هلیسو  رد "  یعفاش  یکم  ریثکاب  دمحم  نب  لضف  نب  دمحا 

هحفص 45 ] ] 

مخریدغ رد  ات  تشگزاب  دوخ  جـح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :  هدربمان  امهیلع -  هللا  مالـس  بلاط  یبا  تنب  یناه  ما  - 16
رازب ار  تیاور  نیا  ثیدح .) رخآ  ات  ... ) مدرم يا  دومرف  هبطخ  نایب  زا  سپ  دناوخ و  هبطخ  داتـسیا و  مرگ  ياوه  نآ  رد  سپـس  دمآ ، دورف 
رکذ هدوملا "  عیباـنی  رد ص 40 "  یفنح  يزودـنق  هچنآ  ربانب   ) یعفاش يدوهمـس  هدرک و  تبث  یناـه  ما  زا  دوخ  دنـسم  رد  دنـس  رکذ  اـب 

. تسا هدروآ  یناه  ما  زا  ار  ثیدح  نیا  هیالولا "  ثیدح  رد " -  دوخ  دانساب  زین  هدقع  نبا  هدومن و  تیاور  هدربمان  زا  ارنآ  هدومن )
( تسا هتشذگ  رد  يرجه  لاس 93  رد  هک   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راکتمدخ  یجرزخ -  يراصنا  کلام  نب  سنا  هزمح  وبا   - 17
 " هیالولا ثیدح  رد " -  هدـقع  نبا  فراـعملا " ص 291 و  رد "  يرونید  هبیتق  نبا  رد ص 277 و  شخیرات  دلج 7  رد  يدادغب  بیطخ 
( ءافلخلا خیرات   ) رد یطویس  و  لتقم ، رد  یمزراوخ  بیطخ  دوخ " و  بخن -  رد "  یباعج  رکبوبا  و  سنا ، زا  یئالم  ملسم  زا  دوخ  دانـساب 

لزن رد "  یشخدب  و  سنا ، زا  دیعس  نب  هریمع  زا  لامعلا " ص 154 و ص 403  زنک  دلج 6 "  رد  يدنه  یقتم  و  یناربط ، قیرطب  ص 114 
هدربمان يرزج ص 4  بلاطملا "  ینـسا  رد "  و  دنا ، هدومن  تیاور  هدربمان  زا  ار  ثیدح  نیا  بیطخ ، یناربط و  قیرط  زا  " ص 20  راربالا 

. تسا هدش  رکذ  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد 

دوش یم  عورش  فرح ب )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

دمحا دنسملا "  دلج 4 " -  رد  تسا ) هتشذگرد  يرجه  لاس 72  اجنآ  رد  هدیزگ و  تماقا  هفوک  رد   ) یسوا يراصنا  بزاع  نب  ءارب   - 18
نب یلع  زا  هملـس  نب  دامح  زا  نافع  زا  دوخ  دانـساب  دنـسم "  بحاص "  هک  تسا  دوجوم  هدربمان  ظفلب  ریدـغ  ثیدـح  لبنح ص 281  نب 

دهاوخ رکذ  هللا  ءاشنا  هینهت  ثیدح  رد  هک  ینایب  حرـشب و  هدرک  تیاور  ءارب  زا  يدع  زا  رگید  قیرطب  و  ءارب )  ) وا زا  تباث  نب  يدع  زا  دیز 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  تفگ :  هک  هدش  تیاور  وا  زا  يدع  زا  ناعدج  نبا  زا  دلج 2 ص 28 و 29  هجام  نبا  ننس "  رد "  دش و 

بانجنآ فرط  زا  دمآ و  دورف  لزانم  یضعب  رد  میدمآ . دومن  هک  یجح  زا  هلآ  هیلع و 

هحفص 46 ] ] 

زا نامیا  لهاب  رتراوازس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرف :  تفرگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپـس  دندرگ . عمتجم  زامن  يارب  یگمه  هک  دش  مالعا 
 : دومرف یتسه ، يرآ  دنتفگ ، متسین ؟  شدوخ  زا  واب  یلوا  نموم  درف  رهب  نم  ایآ  دومرف :  یتسه ، يرآ  دنتفگ ، یگمه  متـسین ؟  اهنآ  دوخ 
ار وا  هکنآ  رادب  تسود  ایادخ  راب  میوا . يالوم  نم  هک  تسا  یسک  روما  راد  هدهع  یلو و  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) صخـش نیا  نیاربانب ،

دلج يدادغب  بیطخ  خیرات  رد  و  وا ، زا  قحـسا  یبا  زا  یئاسن ص 16  صیاصخ  رد  و  دراد . نمشد  وا  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود 
یبلعث فیلات  نایبلا "  فشکلا و  رد "  " و  لاجرلا ، ءامـسا  یف  لامکلا  بیذـهت  رد "  دلج 3 ص 427 و  يربط  ریـسفت  رد  14 ص 236 و 

دلج 2 ص يرقط  نیدلا  بحم  هرضنلا "  ضایرلا  رد "  دلج 2 ص 473 و  ربلا  دبع  نبا  باعیتسا "  رد "  و  دمآ ) دهاوخ  وا  دنـس  ظفل و  )
نبا فیلات  همهملا "  لوصفلا  رد "  هدربمان و  ءارب  زا  يدع ) زا  دانساب   ) یمزراوخ ص 94 بیطخ  بقانم  نامس و  نبا  ظفاح  قیرط  زا   169

بحم فیلات  یبقعلا "  ریاخذ  رد "  و  لبنح ) نب  دـمحا  ماما  یقهیب و  نسح  نب  دـمحا  نب  رکب  یبا  ظـفاح  زا  لـقن   ) یکلام ص 25 غابص 
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دلج يزار  رخف  ریـسفت  رد  و  وا -  زا  تباث  نب  يدع  زا  یعفاش ص 14  یجنگ  ظفاح  فیلات  بلاطلا "  هیافک  رد "  يربط ص 67 و  نیدلا 
دلج 1 ریغـص "  عماج  رد "  يدنرز و  نیدلا  لامج  فیلات  نیطمـسلا "  ررد  مظن  رد "  دلج 6 ص 194 و  يروباشین  ریسفت  3 ص 636 و 

تیاور مقرا  نب  دـیز  ءارب و  زا  دـمحا  قـیرط  زا  هک  هچنآ   ) حـیباصملا " ص 557 تاکـشم  رد "  هجاـم و  نبا  دـمحا و  قیرط  زا  ص 555 
زا تباث  نب  يدع  زا  قیرط  جنپ  هب  نیطمسلا "  دیارف  رد "  دمحا و  قیرطب  يدبیم  فیلات  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناوید  حرش  رد  و  هدش )

 " رد وا و  زا  شدانساب  هبیـش  یبا  نبا  ظفاح  ننـس  زا  لقن  رد ص 397  وا و  زا  دـمحا  قیرط  زا  دـلج 6 ص 152  لاـمعلا "  زنک  رد "  وا و 
ظفاح یلـصوم و  یلعیوبا  ظفاح  قازرلا و  دـبع  ظفاح  هجاـم و  نبا  زا  لـقنب  وا  زا  يدـع  زا  ص 209  دـلج 5  ریثک  نبا  هیاهنلا "  هیادـبلا و 

زا ناعدـج  نبا  زا  رمعم  زا  قازرلا  دـبع  ظفاح  قیرط  زا  روکذـم ص 349  باتک  دـلج 7  رد  يربط و  ریرج  نبا  ظفاح  نایفـس و  نب  نسح 
لوسر اب  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  يدع 

هحفص 47 ] ] 

درک و مالعا  ار  یمومع  عامتجا  بانجنآ  فرط  زا  يدانم  میدمآ . دورف  مخریدغ  رد  ات  هکم ) زا   ) میدمآ نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
یلوا نم  ایآ  دومرف  هللا ، لوسر  ای  یتسه  يرآ  میتفگ . متسین ؟  امـش  دوخ  زا  امـشب  یلوا  نم  ایآ  دومرف :  میدمآ  درگ  یگمه  هکنآ  زا  سپ 

ای یلب  میتفگ  ناتناردپ ؟  زا  امـشب  متـسین  یلوا  نم  ایآ  دومرف :  هللا ، لوسر  ای  یتسه  يرآ  میتفگ . ناتناردام ؟  زا  امـشب  متـسین  رتراوازـس ) )
ره دومرف :  هاگنآ  میدومن . رارقا  قیدصت و  ار  همه  دومرف و  رارکت  راب  دنچ  دوخ  تیولواب  ریاد  اه  شسرپ  لیبق  نیا  زا  و  یتسه ، هللا  لوسر 

دراد و تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود  ایادـخ  راـب  دوب  دـهاوخ  وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  متـسه  وا  يـالوم  نم  هک  سک 
رد يدومن  كرد  ار  زورما  هک  بلاط  یبا  رسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ :  باطخ  نب  رمع  سپ  دراد  نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  راد  نمشد 

یبا و  دیز -  نب  یلع  زا  هملـس  نب  دامح  ثیدح  زا  هجام  نبا  ار  ثیدح  نیا  تیفیک  نیمهب  و  یتسه ، نموم  ره  تسرپرـس  یلو و  هکیتلاح 
و تسا . هدومن  تیاور  ءارب  زا  ناونع  نیمهب  قحسا  نبا  زا  زین  یمرضح  نامثع  نب  یـسوم  هدروآ و  ءارب  زا  تباث  نب  يدع  زا  يدبع  نوراه 

میهاربا نب  دمحم  رفعج  یبا  زا  ینادمه  دـمحا  یبا  زا  بالج  رکب  یبا  زا  یتفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  دـمحم  وبا  ظفاح  ار  روبزم  ثیدـح 
زا تباث  نب  يدع  زا  ناعدج  نب  دیز  نب  یلع  زا  هملـس  نب  دامح  زا  شردپ  زا  يرقم  یحی  یبا  زا  هعمج  نب  دمحم  شیرق  یبا  زا  یناتـسهق 

دمحا و قیرط  زا  هحفـص 19  رد  زین  راربالا "  لزن  رد "  هدومن و  تیاور  دمآ  دهاوخ  هینهت  ثیدـح  رد  هک  یظفل  حرـشب و  بزاع  نب  ءارب 
يزیرقم ص ططخلا "  زا "  دـلج 2  رد  تسا و  دوجوم  بزاع  نب  ءارب  زا  وا  ثیدـح  هباحـص  لیاضف  رد  میعن  یبا  قیرط  زا  هحفص 21  رد 

یناعملا حور  باتک "  زا  دلج 2  رد  وا و  زا  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  دمحا و  قیرط  زا  هثالثلا "  بقانم  رد "  و  ءارب )  ) وا زا  دـمحا  قیرطب   222
 " رد يرزج  تسا و  هدش  رکذ  تیاور  نیا  هدربمان  زا  هجام  نبا  دـمحا و  قیرط  زا  دلج 6 ص 464  رانملا "  ریسفت "  رد  وا  زا  "ص 350   

. هدومن رکذ  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  روکذم  بزاع  نب  ءارب  بلاطملا " ص 3  ینسا 

هحفص 48 ] ] 

نب دـمحم  زا  مکاح ص 110  كردتـسم  دلج 3  رد  شثیدـح  يرجه )  63 لاس :  رد  تافو   ) یملـسا لهـس  وبا  بیـصخ  نب  هدـیرب   - 19
يرافغ مزاح  نب  دمحا  زا  هدینش  هفوک  رد  ینابیـش  یلع  نب  دمحم  زا  مکاح  زاب  رـصن و  نب  دمحا  زا  لقن  وا  هک  هدش  رکذ  یناه  نب  حلاص 

نبا زا  وا  میعن و  یبا  زا  هدرک  لقن  فسوی  نب  دمحا  ییحی و  نب  دمحم  زا  وا  قحـسا و  نب  دمحم  زا  وا  يرمع و  هللا  دبع  نب  دـمحم  زا  وا  و 
دلج 4"  رد  هدرک و  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  روکذم  هدـیرب  زا  وا  هک  هدومن  لقن  سابع -  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  مکح  زا  وا  هینغ و  یبا 
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لاح حرش  رد  ربلا ص 473  دـبع  نبا  باعیتسالا "  دلج 2 "  رد  هدروآ و  هروکذـم  هنییع  نبا  قیرط  زا  شدانـساب  ءاـیلوالا " ص 23  هیلح 
ریدغ ثیدح  نایوار  رامش  رد  هدربمان  یعفاش ص 3 -  يرزج  بلاطملا  ینسا  یمزراوخ و  لتقم  رد  هدش و  رکذ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

زا ریغـصلا " ص 555  عماجلا  دلج 2 "  رد  وا و  زا  رازب  قیرط  زا  ریدـغ  ثیدـح  ءافلخلا " ص 114  خیرات  رد "  هدـش و  رکذ  هباحـص  زا 
حاتفم رد "  وا و  زا  ناشدانـساب  میعن  یبا  ریرج و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  ظفاح  زا  لـقن  لاـمعلا " ص 397  زنک  دلج 6 "  رد  دـمحا و  قیرط 

. دنا هدومن  تیاور  هدربمان  زا  دمحا  قیرط  زا  رانملا " ص 464  ریسفت "  لج 4  رد  و  رازب -  قیرط  زا  راربالا " ص 20  لزن  اجنلا " و " 

دوش یم  عورش  فرح ث )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

نبا هیالولا " و  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  تیاور  رد  دمآ  دهاوخ  ادعب  هکیروطب  یندـم -  یجرزخ  يراصنا  هعیدو  نب  تباث  دیعـس  وبا   - 20
تبسن مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  هدشانم  ثیدح  رد  دلج 5 ص 205 -  هباغلا " ص 307 و  دسا  دلج 3 "  رد  رثیا 

هدش رکذ  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامـش  رد  هدربمان  هلآ ص 67  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  خیرات  رد  و  تسا . هداد  تداهـش  ریدـغ  هعقاوب 
. تسا

دوش یم  عورش  فرح ج )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

رد هدمآ و  هفوکب  هدربمان   ) یئاوس نامیلس  وبا  هدانج  نب  هرمس  نب  رباج   - 21

هحفص 49 ] ] 

( هتفای تافو  يرجه  لاس 74  رد  هباصالا "  رد "  جردنم  قبط  هتشذگ و  رد  يرجه  لاس 70  زا  دعب  اج -  نامه  رد  هدیزگ و  نکسم  اجنآ 
وا شلتقم  زا  مراهچ  لصف  رد  یمزراوخ  هدومن و  تیاور  هرمـس ) نب  رباج   ) هدربمان ظفلب  ار  ریدغ  هعقاو  هیالولا ) ثیدـح   "  ) رد هدـقع  نبا 

لقن لامعلا " ص 398  زنک  دلج 6 "  رد  يدنه  یقتم  هدومن و  رکذ  هباحص  زا  دنا  هدومن  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  هک  یناسک  رامـش  رد  ار 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هاگان  میدوب  مخریدـغ "  هفحج "  رد  ام ، تفگ :  وا  هک  هدومن  تیاور  هدربمان  زا  شدانـساب  هبیـش  یبا  نبا  ظفاح  زا 

وا يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف :  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپ  دـش . نوریب  اـم  رب  هلآ  هیلع و 
. تسا

ظفاح هتفای ) تافو  هنیدـم  رد   73  - 74 ياهلاس 78 -  زا  یکی  رد  یگلاس  راهچ  دون و  نس  رد  هدربمان   ) يراـصنا هللا  دـبع  نب  رباـج   - 22
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  عادولا  هجح  رفس  رد  ام  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  وا  زا  شدانساب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  گرزب .

لوئـسم مه  امـش  متـسه و  لوئـسم  نم  مدرم ، يا  دومرف :  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  دـمآ و  دورف  هفحج  رد  تشگزاب  زا  سپ  میدوب . هلآ 
هچنآ يداد و  دـنپ  ار  ام  يدـیناسر و  اـمب  ار  ادـخ  رماوا  وت  هک  میهدـیم  یهاوگ  دـنتفگ :  دـیئوگ ، زاـب  ار  دوخ  رظن  يار و  نونکا  دـیتسه .

رب ضوح  رانک  رد  امش  مریگیم و  یشیپ  رگید  يارسب  لاقتنا  رد  امش  رب  نم  انامه  دومرف :  يدومن . نایب  دوب  ام  تداعس  حالـص و  نمـضتم 
هارمگ زگره  دـینک  ظـفح  ود  ناـب  ار  دوخ  یگتـسویپ  رگا  هک  مراذـگیم  او  سیفن  نارگ و  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  دـیوشیم و  دراو  نم 
سپس دنوش . دراو  نم  رب  ضوح  رانک  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نیا  و  نم . تیب  لها  نم . ترتع  ادخ و  باتک  دش ، دیهاوخن 
تـسد هکیلاح  رد  ماگنه  نیا  رد  تسا ، نینچ  يرآ  دنتفگ :  امـش ؟  سوفن  زا  امـشب  متراوازـس )  ) یلوا نم  هک  دیا  هتـسنادیمن  ایآ  دومرف : 

رادب تسود  ایادخ  راب  دومرف :  سپس  دوب . دهاوخ  وا  يالوم  یلع  میوا . يالوم  نم  سک  ره  دومرف :  تشاد  تسد  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
( باعیتسا  ) دلج 2 رد  ربلا  دبع  نبا  دوخ و  بخن  رد  یباعج  رکبوبا  ار  ثیدح  نیمه  و  ار . وا  نانمشد  راد  نمشد  و  ار . وا  ناتسود 
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دلج 7 ص 337 و"  بیذهتلا "  بیذهت  جاجحلا و "  یبا  فیلات  لاجرلا "  ءامسا  رد "  هدربمان  ثیدح  دنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  ص 473 
و یمـشاهلا ، راخفلا  یبا  نب  یلع  مامت  وبا  فیرـش  دنا و  هدوب  ثیدح  نیظفاح  همه  هک  وا  خیاشم  زا  یلاع  قیرطب  " ص 16  بلاطلا  هیافک 
 : تفگ هک  دنا  هدروآ  لیقع  نب  دمحم  نب  هللا  دـبع  زا  ناشقرطب  يرغـشاک  نامثع  نب  میهاربا  و  یطیبق ، دـمحم  نب  فیطللا  دـبع  بلاط  وبا 
زا يدرم  سپ  میدوب ، وا  هناخ  رد  هللا  دبع  نب  رباج  دزن  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  هیفنحلا و  نب  دـمحم  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  قافتاب 

نایب نم  يارب  يدینش  يدید و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ار  وت  تفگ :  رباج  دش و  لخاد  قارع  لها 
 " نیطمـسلا دیارف  رد "  ینیومح  ظفاح  و  دمآ . دهاوخ  هللا  دبع  نبا  رباج  اب  یقارع  درم  هدشانم  ثیدـح  رد  هک  ناتـساد  نیا  رخآ  ات  ، ) نک

دمحم نب  هللا  دبع  زا  دانساب  دلج 5 ص 209  هیاهنلا "  هیادبلا و  رد " -  ریثک  نبا  و  یطبلا ، نبا  ظفاح  قیرط  زا  مهن  باب  رد  لوا  طمـس  رد 
زا  ) ثیدح نیا  تفگ :  یبهذ  ام  داتـسا  تسا :  هتفگ  ثیدح  لقن  زا  سپ  و  دنا . هدومن  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  رباج ) ینعی   ) وا زا  لیقع  نب 

نمحرلا دبع  نب  هملس  یبا  وا  زج  هداوس و  نب  رکب  زا  هعیهل  نبا  و  تسا . یئوکین  ثیدح  دراد - ) تیاور  هلـسلس  رد  هک  ینایوار  رظن  هطقن 
 " رد يدوهمـس  و  وا ، زا  شدانـساب  رازب  زا  لقن  لاـمعلا " ص 398  زنک  دـلج 6 "  رد  يدـنه  یقتم  نینچمه . و  وحن -  نیمهب  رباـج -  زا 

یباصو هدـقع و  نبا  زا  ناـیب  ظـفل و  ناـمهب  هدرک - ) لـقن  وا  زا  رد ص 41  دوخ  عیباـنی  رد  یفنح  يزودـنق  هکناـنچ   "  ) نیدـقعلا رهاوج 
یلزاـغملا نبا  ظـفاح  و  دـنا . هدوـمن  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  وا  زا  شدانـساب  هبیـش  یبا  نـبا  ظـفاح  ننـس  زا  لـقن  ءاـفتکالا "  رد "  یعفاـش 

یبا بیوذ و  نب  هصیبق  زا  هداوس  نب  رکب  زا  دوخ  دانـساب  دنـس و  رکذ  اـب  تسا ) روکذـم  قیرطب 53  نبا  فیلاـت  هدـمعلا "  رد "  هکیروطب  )
بانجنآ زا  مدرم  دمآ و  دورف  مخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیاب :  هدومن  تیاور  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  نمحرلا  دـبع  نب  هملس 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  اهنآ  عامتجا  زا  سپ  دـیامن و  عمج  ار  مدرم  هک  دومرف  رما  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  بانجنآ  سپ  دنتـشگ . قرفتم  رود و 
تسدب هیکت  هکیلاح  رد  هلآ  هیلع و 

هحفص 51 ] ] 

نم رب  يدحب  امش  هقرفت  يرود و  دومرف :  اهناب  باطخ  دنوادخ . يانث  دمح و  يادا  زا  سپ  داتسیا و  اهنآ  نایم  رد  تشاد  مالسلا  هیلع  یلع 
هیانک  ) تسا امش  مشخ  یگقالع و  یب  دروم  يرگید  تخرد  ره  زا  شیب  مراد  نآ  رب  هیکت  نم  هک  یتخرد  یتح  متـشادنپ  هک  دمآ  راوگان 
يرما چیه  هک  يروطب  تسا  کیدزن  نمب  هتسویپ  یلع  نکیل  دومرف :  سپس  تسا ) ترضحنآ  زا  نیملـسم  يرود  هقرفت و  زا  رثات  تیاهن  زا 

هک روطنامه  هداد و  رارق  وا  يارب  نم  هلزنمب  نم  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ببـس  نیمهب  و  دـنکیمن . رایتخا  نم  یتسود  یکیدزن و  رب  ار 
نم هک  سک  ره  دومرف . درک و  دنلب  ار  یلع  تسد  سپـس  هتـشگ  دونـشوخ  یـضار و  وا  زا  زین  دنوادخ  متـسه  یـضار  دونـشخ و  وا  زا  نم 

ار وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  راـب  دوـب . دـهاوخ  وا  يـالوم  یلع  سپ  مـیوا  يـالوم 
دنتفاتش و بانجنآ  يوسب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رثات  زاربا  زا   ) ینارگن باتش و  اب  مدرم  ماگنه  نیا  رد  دیوگ -  رباج  دراد -  نمـشد 

دوب نیا  يارب  تترضح  زا  ام  ندش  رود  قرفت و  هللا  لوسر  ای  دنتشاد :  هضرع  هتساوخ و  ترذعم  دوخ  يرود  هقرفت و  زا  هیرگ  عرـضت و  اب 
مشخ زا  میربیم  ادخب  هانپ  هتشگ ، امـش  مشخ  یتحاران و  بجوم  ینعم  نیا  هک  نونکا  دشاب  راوگان  نارگ و  بانجنآ  رب  ام  عامتجا  ادابم  هک 

رد یبلعث  ار  ناتـساد  نیا  تفریذـپ و  ار  اهنآ  ترذـعم  دومرف و  تیاـضر  زاربا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  عقوم  نیا  رد  شربمغیپ - 
 " بلاطملا ینـسا  رد  يرزج  دوخ و  لتقم  رد  یمزراوخ  و  هدومن . تیاور  تسا  روکذـم  نیملاـعلا "  ءایـض  رد "  هکیروطب  دوخ -  ریـسفت 
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رکذ ریدغ  ثیدـح  نایوار  رامـش  رد  ار ) هللا  دـبع  نب  رباج   ) ار وا  هلآ " ص 67  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  خـیرات  رد "  یـضاق  ص 3 و 
. دنا هدومن 

. تسا هدومن  تیاور   " هیالولا -  ثیدح  رد "  دوخ  دانساب  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هدقع  نبا  يراصنالا -  ورمع  نب  هلبج   - 23
خیرات رد  تجهب  لولهب  یضاق  هتشذگرد - ) يرجه   - 57  - 58 ياهلاس 59 -  زا  یکی  رد   ) یلفون یـشرق  يدع  نب  معطم  نب  ریبج   - 24

زا یتمسق  یبرقلا "  هدوم  رد "  ینادمه  هدروآ و  رامـشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  هدربمان  هلآ ص 68  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ 
ثیدح

هحفص 52 ] ] 

هدرک لقن  وا  زا  یفنح  هدوملا  عیبانی  رد ص 31 و ص 336  هدرک و  تیاور  وا  زا  ار  ریدغ 
ریدغ ثیدحب  ریاد  هدرب -  مان  تیاور  هدـش ) تبث  یلا 54  ياهلاس 51  زا  یکی  رد  وا  تشذگ  رد   ) یلجب رباج  نب  هللا  دـبع  نب  ریرج   - 25
هجح رد  اـم ، تفگ :  هک  تسا  دوجوم  وا  زا  شدانـساب  یناربط  مجعم "  زا "  لـقن  یمثیه ص 106  ظفاح  دـیاوزلا "  عمجم  دلج 9 "  رد 

دش یمومع  عامتجا  مالعا  اجنآ  رد  دوشیم . هدیمان  مخ  ریدغ  هک  میدیسر  یئاجب  تشگزاب ) و   ) مسوم كرد  زا  سپ  میتفای . روضح  عادولا 
تداهش هچ  هب  دومرف :  قلخب  باطخ  تساوخ و  اپب  ام  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راصنا  نیرجاهم و  ندمآ  ندرگ  زا  سپ  و 

. تسا وا  هداتـسرف )  ) لوسر هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیاب  دنتفگ  هچ ؟  هب  رگید  دومرف :  دنوادخ . یئاتکیب  دنتفگ :  دـیهدیم ؟ 

. تسا ام  يالوم  وا  هداتسرف  ادخ و  دنتفگ :  تسیک ؟  تسا ) نوئش  عیمج  رد  فرصت  یتسرپرـس و  روخ  رد  هک  یـسک   ) امـش یلو  دومرف : 
ار وا  ياهتسد  چم  هدومرف و  اهر  ار -  وا  يوزاب  سپس  تشاد ، اپب  ار  وا  تخاون و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  رب  ار  دوخ  تسد  ماگنه  نیا  رد 

تـسود ایادخ  راب  دوب . دهاوخ  وا  يالوم  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) نیا سپ  تسا  وا  يالوم  وا  لوسر  ادخ و  هک  سکنآ  ره  هدومرف :  تفرگ و 
وت سپ  ار  وا  درادیم  تسود  مدرم  زا  سک  ره  ایادخ  راب  دراد . نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب 
زا سپ  حلاص  هدنب  ود  زا  سپ  هک  ار  یسک  مبای  یمن  نم  ایادخ . راب  شاب ، وا  نمـشد  وت  سپ  ار  وا  دراد  نمـشد  هک  ره  و  شاب . وا  تسود 

نیمز رد  دوخ 
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هدنب ود  نیا  دیـسرپ :  ریرج )  ) وا زا  هدوب ) نیرـضاح  زا   ) رـشب ماگنه  نیا  رد  امرف . ریدقت  مکح و  وا  يارب  یکینب  وت  سپ  مراذگب . تعیدوب 
 " هیاهنلا هیادبلا و  ریثک "  نبا  یناربط و  قیرطب  ءافلخلا " ص 14  خیرات  رد "  زین  یطویس  ار  تیاور  نیا  و  منادیمن . تفگ :  دننایک  حلاص 

یـشخدب ءافتکالا " و  باتک "  رد  یباصو  یناربط و  قیرطب  دلج 6 ص 154 و 399  لامعلا "  زنک  رد "  يدـنه  یقتم  دلج 7 ص 349 و 
. تسا هدروآ  رامشب  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  وا  دوخ  لتقم  رد  یمزراوخ  دنا و  هدومن  تیاور  وا  زا  اجنلا "  حاتفم  رد " 

نبا فیلات  هیالولا "  ثیدح  رد "  ریدغ  ثیدـحب  ریاد  وا  تیاور  هتفای ) تافو  يرجه  لاس 31  رد   ) يرافغلا هدانج  نب  بدـنج  رذوبا   - 26
شلتقم و رد  یمزراوـخ  بـیطخ  دـیدرگ و  تـبث  نیطمـسلا "  دـیارف  زا "  باـب 58  رد  یباـعج و  فیلاـت  بقاـنملا "  بخن  رد "  هدـقع و 

هدومن رکذ  هباحص  هلمج  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  هدربمان  بلاطملا " ص 4  ینسا  رد "  یعفاش  يرزج  نیدلا  سمش  نینچمه 
. دنا

زا يرهز  زا  الع  نب  هللا  دبع  زا  دانـساب  هباغلا " ص 308  دسا  دلج 1 "  رد  ریثا  نبا  يراصنا -  نزام  نب  ورمع  نب  عدـنج  هدـینج  وبا   - 27
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زا سک  ره  دومرفیم . مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  عدنج  زا  ینزام  هناوفنع  یبا  زا  بانج  نب  دیعس 
ود ره  دشاب  نینچ  هن  رگا   ) مدینـش ادخ  لوسر  زا  تفگ . هدربمان  سپـس  دوب -  دـهاوخ  شتآ  رد  وا  هاگیاج  ددـنب  نم  رب  غورد  دـمع  يور 

هیلع یلع  تسد  هبطخ و  لاح  رد  تساوخ  اپب  دمآ  دورف  مخریدـغ  رد  نوچ  دوب  هتـشگزاب  عادولا  هجح  زا  هک  یماگنه  داب ) رک  نم  شوگ 
وا هک  ار  یـسک  راد  تسود  ایادـخ  راـب  تسوا . يـالوم  یلع )  ) نیا سپ  متـسه  وا  يـالوم  نم  هـک  سک  ره  تـفگ :  تـفرگ و  ار  مالـسلا 
زا وت  ياـه  شوگ  هک  ماـش  رد  متفگ :  يرهزب  تفگ :  ءـالع  نب  هللا  دـبع  و  دراد . نمـشد  ار  وا  هک  ار  یـسک  راد  نمـشد  دراد و  تسودار 
رد يردـقب  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  مسق  ادـخب  تفگ :  نم  باوج  رد  امنم  وگزاـب  ار  ثیدـح  نیا  تسا  رپ  مالـسلا  هیلع  یلعب  مانـشد 

؟  دش مهاوخ  هتشک  میامن  وگزاب  ار  اهنآ  رگا  هک  تسه  مرطاخ 
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میعن یبا  ظفاح -  قیرط  زا  یلعلا "  جراعم  رد "  ملاعلا  ردص  دمحم  خیـش  دنا و  هدومن  تبث  دنـس  رکذ  اب  ار  تیاور  نیا  هس  ره  ناگدربمان 
ریدغ ثیدح  نایوار  رامش  رد  هدربمان  هلآ ص 67  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  خیرات  رد  هدومن و  تیاور  ار  ربخ  نیا  عدنج  زا  شدانـساب 

. تسا هدش  تبث 

دوش یم  عورش  فرح ح )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

رد ات 79   76 ياـه -  لاـس  زا  یکی  رد   ) یلجب ءار ) حـتف  نیع و  مضب   ) ینرع همادـق  وـبا  نیوـج  نبا  اـب ) دـیدشت  ءاـح و  حـتفب   ) هبح  - 28
رد یمزراوخ  بیطخ  تسا و  هدومن  یفرعم  داـمتعا  قوـثو و  دروـم  ار  وا  دـیاوزلا " ص 103  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  هتـشذگ )

نیعبات زا  هدربمان  هک  تسا  هدش  رکذتم  هدومن و  تیاکح  شردپ  زا  دمحا  نب  حلاص  زا  ار  وا  ندوب  قوثو  دروم  شخیرات ص 276  دلج 8 
نبا نسح  زا  ءامسالا " ص 88  ینکلا و  دلج 2 "  رد  یبالود  هدومن  تیاور  وا  زا  دوخ  دانـساب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدـقع  نبا  تسا - 

تیاور هبالق  نبا  زا  هبح  هدومن و  لقن  ینرعلا  هبح  زا  وا  لیهک و  نب  یحی  زا  هدربمان  هیطع و  نب  نسح  زا  وا  هک  هدومن  لـقن  ناـفع  نب  یلع 
نایم رد  دنتساوخ و  اپب  مدرمنآ  زا  نت  هدفه  داد و  دنگوس  مخ  ریدغ  عوضومب  ریاد  هفوک ) هبحر   ) رد ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدومن 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  یهاوگ  اهنآ  سپ  هدوب . هدیشوپ  نآ  رب  هیمرـضح  يرا  زا  تشاد و  نتب  يا  هبج  هک  هدوب  يدرم  نانآ 
رد یثیدـح  بقانملا "  رد "  یلزاغملا  نبا  ظـفاح  تسا . وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  متـسه  وا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف :  هلآ 

لتقم رد  یمزراوخ  بیطخ  دمآ و  دهاوخ  هللا  ءاشنا  روکذم  ثحبم  رد  هک  هدومن  تیاور  روکذم  هبح  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هدشانم 
هبح همجرت  رد  هباغلا " ص 367  دـسا  دـلج 1 "  رد  ریثا  نبا  هدروآ و  رامـشب  هباحـص  زا  ریدـغ  ثیدـح  نایوار  هلمج  زا  ار  هدربمان  دوخ 

کلملا دبع  نب  نیسح  نب  دمحا  دایز و  نب  فسوی  نب  بوقعی  زا  هدومن و  رکذ  هباحص  رامش  رد  ار  وا  هدقع  نبا  سابعلا  وبا  دیوگ :  نینچ 
ربخ یلجبلا  ینرعلا  نیوج  نب  هبح  زا  شردپ  زا  یئالم  ملسم  نب  کلملا  دبع  زا  وا  محازم و  نب  رضن  زا  اهنآ  هک  هدومن  تیاور 

هحفص 55 ] ] 

دنتـشگ و عمتجم  مدرم  مومع  زور  طـسو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  رما  بسح  رب  دیـسر  رد  مخ  ریدـغ  زور  نوـچ  تفگ :  هک  هداد 
( رتراوازـس  ) یلوا نم  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :  مدرمب  باطخ  نآ  زا  سپ  دروآ و  اجب  ار  دنوادخ  يانث  دـمح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

راد تسود  ایادخ  راب  تسا . وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  دومرف  یلب ، دنتفگ . امش ؟  دوخ  زا  امشب  متـسه 
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زور نآ  رد  نم  مدید و  ار  ود  ره  لغب  ریز  هک  دومن  دنلب  يدحب  ار  وا  تفرگ و  ار  یلع  تسد  ار و  وا  نانمشد  راد  نمشد  ار و  وا  ناتـسود 
عیبانی رد "  يزودنق  نینچمه  هباصالا " ص 372 و  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  هدروآ و  دنس  رکذ  اب  ار  تیاور  نیا  یسوم  وبا  مدوب . كرـشم 

. دنا هدومن  تیاور  هدقع  نبا  فیلات  تالاوملا "  باتک "  زا  ار  ثیدح  نیا  هدوملا " ص 34 
هیلع یلع  يارب  هدشانم  زور  رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  هدربمان  هتفرگ ) نکسم  هفوک  رد   ) یلولسلا هدانج  نبا  ءاح ) مضب   ) یـشبح  - 29

ثیدح  ) رد هدقع  نبا  دشابیم .) نآ  رب  رعشم  رکذلا  یتآ  هتابن  نبا  غبصا  ثیدح  هکیروطب   ) هداد تداهش  مخ  ریدغ  ناتسادب  تبسن  مالسلا 
دلج 2 هرضنلا "  ضایرلا  رد "  يربط  نیدلا  بحم  دلج 5 ص 205 و  رد  زین  هباغلا " ص 307 و  دسا  زا "  دلج 3  رد  ریثا  نبا  و  هیالولا )
رد يدنه  یقتم  ریبکلا " و  مجعم  رد "  یناربط  قیرط  زا  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویس  دنا و  هدومن  تیاور  ارنآ  یبهذ ) زا  لقن   ) ص 169
دنا هدومن  تیاور  هدربمان  زا  قحسا  یبا  زا  هیاهنلا " ص 211  هیادبلا و  دلج 5 "  رد  یماش -  ریثک  نبا  لامعلا " ص 154 و  زنک  دلج 6 " 

ادنوادخ تسا . وا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :  هک  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مخ  ریدغ  زور  رد  وا  هک  : 
دلج رد  یمثیه  ظفاح  و  هدرک . تیاور  وا  زا  ارنآ  زین  دلج 7 ص 349  رد  ریثک  نبا  ار و  وا  نانمشد  راد  نمشد  ار و  وا  ناتسود  راد  تسود 
راب دومرفیم :  مخ  ریدـغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ :  یـشبح  هک  هدرک  تیاور  دـیاوزلا " ص 106  عمجم   " 9

هک ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تسود  ادنوادخ  تسا . وا  يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  ایادخ 
ار وا  هک  ار  یسک  امرف  ینابیتشپ  يریگتسد و  دنک و  يرای  ار  وا  هک  ار  یسک  نک  يرای  دراد و  نمشد  ار  وا 

هحفص 56 ] ] 

ءافلخلا " ص 114 خیرات  رد "  زین  یطویـس  دنا و  هدـش  قیفوت  نآ  دنـس  لاجر  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  یناربط  دـیامن . یناب  یتشپ 
راربالا " ص 20 لزن  رد "  یشخدب  و  تسین . ادنوادخ )  ) هملک ثیدح  ردص  رد  هدرک و  رکذ  یناربط  زا  لقن  ار  ثیدح  نیا  قیرط  نیمهب 
وا زا  یطویـس  نایب  هب  یناربط  قیرط  زا  ءافلخلا ء " هعبرـالا  لـضف  یف  ءاـفتکالا  رد "  یعفاـش  یباـصو  میهاربا  خیـش  اـجنلا " و  حاـتفم  و " 

. تسا هدروآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  زا  ار  هدربمان  بلاطملا " ص 4  ینسا  رد "  يرزج  دنا و  هدومن  تیاور 
رد ریثا  نبا  هدومن و  تیاور  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  شدانـساب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدـقع  نبا  یعازخ -  ءاقرو  نب  لیدـب  نب  بیبح   - 30

مالـسلا  ) باطخ اب  هک  ار  نابکر  ثیدـح  شیبح  نب  رز  زا  شدانـساب  هدـقع  نبا  تالاوملا "  باتک "  زا  هباغلا " ص 368  دـسا  دلج 1 " 
هدش و رکذ  مخریدغ  ثیدحب  ریاد  بیبح  تداهش  نآ  رد  هدومن و  تیاور  دندومن  مالس  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریماب  انالوم ) ای  کیلع 

. هدومن رکذ  هصالخ  روطب  ار  تیاور  نیا  هباصالا " ص 304  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  دمآ و  دهاوخ  تیاور  نیا  نابکر  ثیدح  رد  ابیرق 
هدقع نبا  هتفای ) تافو  ات 42  ياهلاس 40  زا  یکی  رد  تسا و  هرجش  باحصا  زا   - ) يرافغ نیس ) حتفب   ) هحیرس وبا  دیـسا  نب  هفیذح   - 31

نبا  ) وا زا  يدوهمس  زا  رد ص 38  هدوملا  عیبانی  بحاص  هک  يروطب  هدرک -  تیاور  وا  زا  ار  ریدـغ  هعقاو  هیالولا "  ثیدـح  باـتک "  رد 
 : دـنتفگ ودـنآ  هک  هدومن  تیاور  دنـس  رکذ  اب  دیـسا  نب  هفیذـح  هرمـض و  نب  رماع  زا  تالاوملا "  رد "  هدـقع  نبا  و  هدومن :  لقن  هدـقع )

هاگآ امش . دوخ  زا  امشب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  تسا و  نم  يالوم  يادخ  انامه  دومرف :  مدرمب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
نآ همه  ات  درک  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  یلع  تسد  تسا و  وا  يالوم  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) نیا سپ  میوا  يالوم  نم  هک  یسک  دیشاب و 

. دراد نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تسود  ایادـخ  راـب  دومرف . سپـس  دنتخانـش . ار  وا  هورگ 
هذـخاوم و امـش  زا  سیفن  نارگ و  زیچ  ود  هراـبرد  دـیوشیم  دراو  نم  رب  ضوـح  راـنک  رد  هک  ماـگنه  نآ  رد  اـنامه  و  دوـمرف :  نآ  زا  سپ 

. دومن مهاوخ  لاوئس 
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هحفص 57 ] ] 

هک کی  نآ  دومرف :  تسیچ ؟  سیفن  نارگ و  زیچ  ودنآ  دنتفگ :  دومن ؟  دیهاوخ  راتفر  ودنآ  هرابرد  نم  زا  دـعب  هنوگچ  ات  دیـشیدنیب  سپ 
. تسا امش  تسد  رد  نآ  رگید  فرط  ادخ و  تسد  رد  نآ  فرطکی  هک  تسا  یطابترا  هتشر  ببس و  نآ  تسا و  ادخ  باتک  تسا  رتگرزب 

دیوگ سپس  هدروآ  دنس  رکذ  اب  زین  رگید  قیرطب  ار  تیاور  نیا  و  روبزم . ثیدح  نایاپ  ات  تسا ... نم  ترتع  تسا  رتکچوک  هک  رگیدنآ  و 
زا دلج 2 ص 298  رد  دوخ  حیحص  رد  يذمرت  و  دنا . هدروآ  دنس  رکذ  اب  هراتخملا "  رد "  ءایض  ریبکلا " و  رد "  یناربط  ار  تیاور  نیا  : 

 " رد ریثا  نبا  و  تسا . وکین  تسرد و  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هتفگ  هدومن و  تیاور  هفیذـح  هحیرـس  یبا  زا  لیفطلا  یبا  زا  لـیهک  نب  هملس 
 " رد ینیومح  و  یـسوم ، یبا  ظفاح  میعن و  یبا  ظفاح  ورمع و  یبا  ظفاح  قیرط  زا  هفیذح )  ) وا زا  لیهک  نب  هملـس  زا  دانـساب  هباغلا "  دسا 

یف زجوملا  رد "  یلجع  لیاضفلا  یبا  نب  دعسا  حوتفلا  یبا  زا  لقن  همهملا " ص 25  لوصفلا  رد "  یکلام  غابص  نبا  نیطمـسلا " و  دیارف 
لوسر نوچ  دنتفگ :  ودنآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هرمض  نب  یلیل  نب  رماع  دیسا و  نب  هفیذحب  دسرب  ات  دوخ  دنـسب  هعبرالا "  ءافلخلا  لیاضف 

ریز رد  یـسک  هک  دوـمرف  نغدـق  هفحجب  ندیـسر  زا  سپ  دوـمرفن ) جـح  نآ  زج  و   ) تشگزاـب عادوـلا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
ریز كاشاخ  راخ و  دومرف  روتـسد  دـنتفای  رارق  دوخ  ياههاگیاج  رد  ناهارمه  هکنآ -  زا  سپ  دـیاین و  دورف  اجنآ  هوبنا  گرزب و  ناتخرد 

هدروآ و فیرـشت  ناتخرد ) ریز   ) اجناب بانجنآ  دش و  زاغآ  رهظ  زامن  یمومع  مالعا  زا  سپ  دنتخاس و  فرطرب  هدنک و  ار  روبزم  ناتخرد 
انامه دومرف :  مدرمب  باطخ  زامن  وا  غارف  زا  سپ  دوب  مخ  ریدـغ  زور  رد  نایرج  نیا  دـیناسر و  مامتاب  هطقن  نآ  رد  تیعمج  نآ  اب  ار  زاـمن 

يارسب ابیرق  هک  مراد  نامگ  نم  دنکیمن و  تسیز  نیشیپ  ربمغیپ  رمع  زا  یمین  زج  يربمغیپ  چیه  هک  هدومرف  هاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  يادخ 
امش و  يربمغیپ ) تمس  اب   ) نم میامن و  تباجا  موش و  هدناوخ  رگید 

هحفص 58 ] ] 

ادخ رماوا   ) نم ایآ  تسیچ ؟  دروم  نیا  رد  امـش  راتفگ  نیا  ربانب  دوب . میهاوخ  لوئـسم  دـیتسه ) ناب  فلکم  هک  تیعبت  تعاطا و  بسح  رب 
اجب دوب  یئامنهار  تحیصن و  همزال  هچنآ  رایسب  ششوک  اب  يدومرف و  غیلبت  یتسرد  قیقحتب و  دنتفگ . مدومن ؟  غیلبت  مدیناسر و  امـشب  ار )

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  دیا و  هداد  ادخ  یئاتکیب  تداهـش  هک  دیتسین  امـش  ایآ  دومرف :  دیامرف . اطع  وتب  وکین  شاداپ  يادخ  يدروآ 
هاوگ ایادخ  راب  دومرف :  يرآ . دنتفگ :  تسا ؟  قح  گرم  زا  دعب  ندش  هتخیگنا  رب  وا  خزود  تشهب و  هکنیا  تسا و  وا  هداتسرف  هدنب و  هلآ 
ادـخ انامه  دیـشاب  هاگآ  دومرف :  شنانخـس . ندینـش و  نداد و  شوگ  رد  هغلابم  دـیکات و  زاربا  اب  مدرم  ناب  باطخ  رگید  راب  سپـس  شاـب .

يالوم مالسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  دیشاب . هاگآ  ناتدوخ . زا  اهامشب  متسه  رتاوازس )  ) یلوا نم  تسا و  نم  يالوم 
راد تسود  ایادخ  راب  تفگ :  سپـس  دـندید . ار  وا  هورگنآ  هک  يدـح  ات  درک  دـنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  و  تسا . وا 
زین رد ص 19  رصم  پاچ  هثالثلا  بقانم  باتک  بحاص  و  دراد . نمشد  هک  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ 

وا زا  لیفطلا  یبا  زا  ار  تیاور  نیا  دوخ  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  هدومن و  لقن  حوتفلا  وبا  ظفاح  فیلات  زجوملا "  باـتک "  زا  ار  تیاور  نیا 
ار تیاور  نیا  هکنیاب  هدومن  راعـشا  هیاهنلا "  هیادـبلا و  دلج 7 ص 348 "  رد  دـلج 5 ص 209 و  رد  ریثک  نبا  هدومن و  تیاور  هفیذـح ) )

عادولا هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  حرـش :  نیاب  هدرک  تیاور  دیـسا  نب  هفیذـح  زا  لـیفطلا  یبا  زا  ذوبرخ  نب  فورعم 
راضحا ار  اهنآ  سپـس  دنیاین . دورف  تسا  ارحـص  نآ  رد  هک  مهب  کیدزن  ناتخرد  فارطا  رد  ناهارمه  نارای و  هک  دومرف  نغدق  تشگزاب 

چیه هک  دومرف  هاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  دنوادخ  دومرف . هورگ  ناب  باطخ  تساوخ و  اپب  سپس  دناوخ  زامن  روبزم  ناتخرد  ریز  رد  دومرف و 
تباجا موش و  هدـناوخ  رگید  يارـسب  يدوز  نیمهب  هک  مراد  ناـمگ  نم  دـنکیمن و  تسیز  دوخ  نیـشیپ  ربمغیپ  رمع  زا  یمین  زج  يربمغیپ 
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میهدیم تداهـش  ام  دـنتفگ . تفگ ؟  دـیهاوخ  هچ  دوخ  تیلوئـسم  لابق  رد  ایآ  دوب . میهاوخ  لوئـسم  هذـخاوم و  دروم  امـش  نم و  میامن و 
همزال هچنآ  يدومرف و  غیلبت  وت  هکنیاب 

هحفص 59 ] ] 

تداهـش هک  دیا  هدوبن  اهامـش  ایآ  دومرف  دیامرف . اطع  وکین  شاداپ  وتب  يادخ  يدروآ  لمعب  هدوب  ام  تیادـه  هار  رد  شـشوک  تحیـصن و 
تماـیق تسا و  قـح  ندرم  هکنیا  تسا و  قـح  وا  خزود  تشهب و  هکنیا  تسا و  وا  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  هکنیا  دـیداد و  ادـخ  یئاـتکیب 
یهاوگ قیاقح  نیاب  ام  يرآ  دنتفگ . دزیگنا ؟  یم  رب  ناشهاگرارق  زا  ار  ناگدرم  همه  دنوادخ  هکنیا  تسین و  نآ  رد  یکش  دمآ و  دهاوخ 

یلوا نم  منامیا و  لها  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  دـنوادخ  انامه  دومرف . مدرمناـب  باـطخ  سپـس  شاـب . هاوگ  ایادـخ  دومرف  میا . هداد 
تسود ایادخ  راب  تسا . وا  يالوم  مالسلا ) هیلع  ینعی   ) نیا سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  اهنآ . دوخ  زا  نامیا  لهاب  متسه  رتراوازـس ) )

( ینادواج يارسب  لاقتنا  رد   ) نم مدرم  يا  دومرف . سپس  دراد . نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد 
رتشیب اعنص  يرصب و  نیب  تفاسم  زا  نآ  تعسو  هک  یـضوح  دیوشیم  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  اهامـش  تفرگ و  مهاوخ  یـشیپ  امـش  رب 

نارگ و زیچ  ود  هرابرد  امـش  زا  دیوش  دراو  نم  رب  امـش  هک  یماگنه  تسه ، نیمیـس  ياهحدق  فورظ و  ناگراتـس  دادـعتب  نآ  رد  تسا و 
ادخ باتک  تسا  رتگرزب  هکنآ  درک . دیهاوخ  راتفر  هنوگچ  زیچ  ود  ناب  تبـسن  نم  زا  دعب  ات  دیـشیدنیب  سپ  دومن . مهاوخ  شـسرپ  سیفن 
ارنآ دیریگب و  مکحم  ارنآ  سپ  تسا . امش  تسدب  نآ  رگید  فرط  دنوادخ و  تسدب  نآ  فرطکی  تسا و  طابترا  هتشر  ببس و  هک  تسا 
اناد نابرهم و  دنوادخ  قیقحتب  انامه  دننم . تیب  لها  نم -  ترتع  تسا  رتکچوک  هک  رگید  نآ  دیوشن و  هارمگ  ات  دینکن  فیرحت  لیدبت و 

یفورعم قیرط  زا  ار  نیا  مامت  رکاسع  نبا  دنوش -  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  زگره  رگیدکی  زا  ودـنآ  هک  دومرف  هاگآ  ارم 
وا دزن  هک  يدنـسب  هفیذح  زا  هریغ  یناربط و  زا  نایب  ظفل و  نیمهب  ار  ثیدـح  نیا  ص 25  قعاوص )  ) رد رجح  نبا  و  تسا . هدوـمن  تیاور 

میکح هدومن و  رکذ  ارنآ  یناربـط  زا  لـقن  هیبلحلا " ص 301  هریـسلا  دلج 3 "  رد  یبلح  نینچمه  هدومن و  تیاور  هدـش  هتخانـش  حـیحص 
حیحص دنسب  ریبک "  مجعم  رد "  یناربط  لوصالا " و  رداون  دوخ "  باتک  رد  ظفل  نیمهب  زین  يذمرت 

هحفص 60 ] ] 

یمثیه ظفاح  لیـصفت  نیمهب  دـنا و  هدومن  تیاور  ار  نآ  هدرک  لقن  ودـنآ  زا  ءابعلا ) لآ  بقانم  یفاجنلا  حاتفم  باتک "  بحاص  هکیروطب 
دروم همه  دانسا  ود  زا  یکی  لاجر  تسا :  هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  یناربط  قیرط  ود  زا  دئاوزلا " ص 165  عمجم  باتک "  دلج 9  رد 

یبا زا  ناشدانـساب  ریبک "  مجعم  رد "  یناربط  لوصالا و  رداون  رد  يذـمرت  قیرط  زا  راربالا " ص 18  لزن  رد "  دنتـسه و  قوثو  دامتعا و 
 " ءافلخلا خیرات  رد "  یطویس  يذمرت و  قیرطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  وا  زا  لودلا " ص 102  رابخا  رد "  ینامرق  وا و  زا  لیفطلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  خیرات  رد  یـضاق  شلتقم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  دنا و  هدروآ  ار  روبزم  تیاور  يذـمرت  زا  لقن  ص 114 
. دنا هدروآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  هباحص  هلمج  زا  ار  وا  ص 68 

مکاح دوخ " و  بخن  رد  یباعج  رکبوبا  هیالولا " و  ثیدـح  رد "  هدـقع  نبا  هتفای ) تاـفو  لاس 36  رد   ) ینامیلا نامیلا  نب  هفیذـح   - 32
زا دعب  مکاح  و  دـنا . هدومن  تیاور  وا  زا  شدوخ  ظفلب  ار  روبزم  ثیدـح  تالاوملا "  قح  ءادا  یلا  تادـهلا  هاعد  شباتک "  رد  یناکـسح 

بلاطملا ینسا  رد "  يرزج  دومن  رارقا  نادب  مدومن و  تئارق  ینالدیـص  دمحم  نب  دمحم  رکب  یبا  رب  ار  وا  ثیدح  هتفگ :  وا  ثیدح  رکذ 
. تسا هدروآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  هباحص  هلمج  زا  ار  وا   "ص 4 
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. دیئامرف هعجارم  وا  لاح  همجرت  رعشب و  دوخ  لحم  رد  لوا  نرق  رد  تسا  ریدغ  يارعش  زا  یکی  هدربمان  تباث -  نب  ناسح   - 33
ثیدح بخن "  رد "  یباعج  هیالولا " و  ثیدح  رد "  دوخ  دانساب  هدقع  نبا  هیلع -  هللا  تاولص  طبسلا  نسح  ترـضح  یبتجم  ماما   - 34

. هدرک رکذ  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  ترضحنآ  یمزراوخ  دنا و  هدومن  تیاور  بانج  نآ  زا  ار  ریدغ 
رد دوخ  دانساب  هدقع  نبا  مالسلا -  هیلع  دیهش  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  طبس  ماما   - 35

هحفص 61 ] ] 

ترـضحنآ دوخ  لتقم  رد  یمزراوخ  بیطخ  دنا و  هدومن  تیاور  بانجنآ  زا  ار  ریدغ  ثیدح  بخن "  رد "  یباعج  هیالولا " و  ثیدـح  " 
یبا زا  يزار  دیعس  یبا  زا  بالج  رکب  یبا  دوخ  خیش  زا  یتفلا "  نیز  رد "  یمصاع  ظفاح  هدرک و  رکذ  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار 

زا مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  نامیلـس  نب  دواد  زا  ینیوزق  هیورهم  نـب  یلع  نـسحلا 
هیلع نینموملاریما  زا  هیلع ) هللا  مالـس  نیـسح   ) بانجنآ زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  شردـپ 
راـب تسا  وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم  سک  ره  دومرف . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا 
راوـخ ار  وا  هک  ار  هکنآ  نادرگ  راوـخ  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تـسود  ایادـخ 

یلع نب  دـمحم  نسحلا  یبا  زا  ایرکز  یبا  نب  دـمحم  دوخ  خیـش  زا  زاب  ار  ثیدـح  نیا  دـنک و  يرای  وا  هک  ار  هکنآ  نک  يراـی  دـنادرگ و 
رخآ ات  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  شردپ  زا  یقر  هقدص  نب  یلع  نب  دمحا  زا  ینادمه 

ار روبزم  تیاور  یناهفصا  یحرب  نیـسح  نب  دمحم  لضفلا  یبا  زا  بقانملا "  رد "  یلزاغملا  نبا  ظفاح  و  دش ، رکذ  اقوف  هک  یظفل  دنس و 
ءایلوالا هیلح  دلج 9 "  رد  میعن  وبا  ظفاح  مالسلا و  هیلع  طبس  نیسح  ترضحب  دوشیم  یهتنم  ات  هدرک  رکذ  ار  نایوار  هلـسلس  هدومن و  رکذ 

لحم رد  زین  ریدغ  ثیدحب  بانجنآ  جاجتحا  هدومن و  تیاور  دش  دهاوخ  رکذ  هللا  ءاشنا  ادعب  هک  يدنـس  ظفلب و  ار  ثیدح  نیا  "ص 64   
. دمآ دهاوخ  دوخ 

دوش یم  عورش  فرح خ )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

عوضوم رد  ار  وا  ثیدح  هتفای ) تداهـش   50  - 51 ياهلاس 52 -  زا  یکی  رد  مور  گـنج  رد   - ) يراـصنا دـیز  نب  دـلاخ  بویا  وبا  - 36
هرضنلا " ص 169 و ضایرلا  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  بقانملا " و  بخن  رد "  یباعج  هیالولا " و  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  ریدـغ 

هتابن نب  غبصا  زا  دانساب  دلج 5 ص 205  رد  دلج 3 ص 307 و  رد  وا و  زا  هرم  نب  یلعی  زا  دانساب  هباغلا " ص 6  دسا  دلج 5 "  رد  ریثا  نبا 
ثراح نب  حایر  زا  یعجشا  زا  مدآ  نبا  زا  لبنح  نب  دمحا  زا  هیاهنلا " ص 209  هیادبلا و  دلج 5 "  رد  ریثک  نبا  و  دنا . هدرک  تیاور  وا  زا 

زا ءافلخلا ص 114  خیرات  رد  عماوجلا و  عمج  رد  یطویس  و  وا -  زا 

هحفص 62 ] ] 

 " یسدقم ءایـض  ریبک " و "  مجعم  رد "  یناربط  و  دمحا -  قیرطب  لامعلا " ص 154  زنک  دلج 2 "  رد  يدنه  یقتم  وا و  زا  دمحا  قیرط 
لوا ص 408 و پاچ  زا  دلج 2  دلج 6 ص 223 و  هباصالا " ص 780 و  دلج 7 "  رد  ینالقسع  رجح  نبا  و  هباحص ، زا  یعمج  زا  وا و  زا 
ار ریدغ  هعقاو  یناربط  دمحا و  قیرط  ود  زا  راربالا " ص 20  لزن  رد "  یـشخدب  وا و  زا  لیفطلا  یبا  زا  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمس 

ینـسا رد "  يرزج  و  دـیئامن . هعجارم  باـتک  نیمه  رد  ناـبکر  ثیدـح  هبحر و  ثیدـح  هب  طوبرم  تمـسق  رد  دـنا -  هدومن  تیاور  وا  زا 
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. تسا هدروآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  هباحص  هلمج  زا  ار  هدربمان  بلاطملا " ص 4 
مخریدغ هیضقب  ریاد  ار  وا  ثیدح  یباعج  هتشذگرد ) يرجه  ای 22  لاس 21  رد   ) یموزخملا هریغم  نب  دیلو  نب  دلاخ  نامیلـس -  وبا   - 37

تسا . هدومن  تبث  دنس  رکذ  اب  بخن  رد "  دوخ  دانساب 
هیالولا " و ثیدح  رد "  هدقع  نبا  ار  وا  ثیدـح  هتفای ) تداهـش  نیفـص  رد  لاس 37  رد   ) نیتداهـشلا وذ  يراصنا  تباـث  نب  همیزخ   - 38
دلج 3"  رد  ریثا  نبا  دـنا و  هدومن  تیاور  وا  زا  لیفطلا  یبا  زا  دانـساب  نیدـقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمـس  بقانملا " و  بخن  رد "  یباعج 
رد دـنا و  هدومن  رکذ  ار  هبحر  زور  هدـشانم  ثیدـح  هتابن  نب  غبـصا  زا  يدـبع  نسح  نب  یلع  زا  یـسوم  وبا  قیرطب  هباغلا " ص 307  دـسا 

بلاطملا " ص 4 و ینسا  رد "  يرزج  هدش و  حیرصت  مخریدغ  عوضوم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  همیزخ  نداد  تداهـش  روبزم  ناتـساد 
. دنا هدروآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  هباحص  هلمج  زا  ار  هدربمان  هلآ ص 67  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  یضاق 

عوضوم رد  هکیروطب  هتفای ) تاـفو  لاس 68  رد  هدـیزگ و  لزنم  هنیدـمب  هک   ) یعازخلا ورمع  نبا  روهـشم ) ربانب   ) دـلیوخ حیرـش  وبا   - 39
مخ ریدغ  هیضقب  ریاد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  هک  تسا  يدوهـش  زا  یکی  هدربمان  دمآ -  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هدشانم 

. تسا هداد  تداهش 

هحفص 63 ] ] 

دوش یم  عورش  ز ) فرح ر -  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

 " رد یباعج و  بقانملا "  بخن  باتک "  رد  هدقع و  نبا  دانـساب  هیالولا "  ثیدح  رد "  وا  تیاور  يراصنا -  رذنملا  دـبع  نب  هعافر   - 40
. تسا دوجوم  يزار  روصنم  ریدغلا "  باتک 

باتک رد "  يزار  روصنم  دوخ و  بخن  رد  یباعج  هیالولا و  باـتک  رد  هدـقع  نبا  هدـش ) هتـشک  لاـس 37  رد   ) یـشرق ماوع  نب  ریبز   - 41
نایوار رامش  رد  ار  نانآ  یلزاغملا  نبا  ظفاح  هک  تسا  هرشبم ) هرشع   ) زا یکی  هدربمان  دنا و  هدومن  تیاور  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  ریدغلا " 

. تسا هدومن  تبث  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  وا  ص 3  بلاطملا ) ینسا   ) رد یعفاش  يرزج  هدرک و  رکذ  ریدغ 
نبا زا  دنسم " ص 368  زا "  دلج 4  رد  لبنح  نب  دمحا  هتفای ) تافو  ات 68  ياهلاس 66  زا  یکی  رد   ) یجرزخ يراصنا  مقرا  نب  دیز   - 42

مراد و يداماد  نم  متفگ :  هدومن  لاوئس  مقرا  نب  دیز  زا  تفگ :  وا  هک  هدروآ  دنس  رکذ  اب  یفوع  هیطع  زا  نامیلس  نب  کلملا  دبع  زا  ریمن 
تفگ دیز  مونشب ؟  تدوخ  زا  ار  ثیدح  نآ  هک  مراد  تسود  نم  هدومن  رکذ  مخ  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  وت  زا  یثیدح  وا 

 : تفگ شاب . هتـشادن  سرت  هشیدنا و  نم  زا  دـشابن  یکاب  نم  زا  وت  رب  متفگ :  واب  نم  تسه :  هچنآ  تسه  امـش  رد  نایقارع ، هورگ  امـش  : 
هتفرگ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  هکیلاح  رد  رهظ  تقو  رد  دش  نوریب  ام  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  میدوب  هفحج  رد  ام  یلب 

ره نیاربانب . دومرف  تسا . نینچ  يرآ  دـنتفگ  یگمه  ناشدوخ ؟  زا  متـسه  نینمومب  یلوا  نم  هک  دـینادیمن  ایآ  دومرف :  امب  باـطخ  دوب و 
ایادـخ راب  دومرف :  مه  ار  هلمج  نیا  ترـضح  نآ  ایآ  متفگ  واـب  سپ  دوب . دـهاوخ  وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا  يـالوم  نم  هک  سک 

. مداد ربخ  وتب  مدینش  هک  ار  هچنآ  نم  تفگ :  ار ؟  وا  نانمشد  رادب  نمشد  ار  وا  ناتسود  رادب  تسود 

هحفص 64 ] ] 

مقرا نب  دیز  لوق  زا  هک  هدومن  رکذ  نومیم  هللا  دبع  یبا  زا  دـیبع  یبا  زا  هریغم  زا  هناوع  یبا  زا  نایفـس  زا  دنسم " ص 372  دلج 4 "  رد  و 
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دورف دوشیم  هدـیمان  مخ  هک  يداو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـی  تفگ :  نینچ  دـیز  مدینـشیم  نم  هکیلاـح  رد  هک  هدوـمن  لـقن 
ندنکفا اب  هکیلاح  رد  دومرف  داریا  هبطخ  ام  يارب  سپـس  دروآ  اجب  ار  زامن  زورمین  يامرگ  رد  دومرف و  زامن  هماقاب  رما  ترـضحنآ  میدـمآ .

نم هکنیاب  دیهدیمن  تداهـش  ایآ  دـینادیمن ؟  ایآ  دومرف :  هاگنآ  دوب . هدـش  هداد  لیکـشت  هیاس  بانجنآ  يارب  گرزب  تخردـکی  رب  هچراپ 
مالـسلا هیلع  یلع  اـنامه  میوا  يـالوم  نم  هک  ره  سپ  دومرف :  تسا . نینچ  يرآ  دـنتفگ  وا ؟  دوخ  زا  ینموم  رهب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا

دلجم نامه  رد  زاب  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تسود  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  ایادـخ  راب  تسا . وا  يالوم 
دانساب صیاصخ " ص 16  رد "  یئاسن  هدومن و  تیاور  نومیم  زا  هبعش  زا  رفعج  نب  دمحم  زا  ار  ثیدح  نیا  هحفص  نامه  رد  دنـسم و  زا 

زا وا  دامح و  نب  ییحی  لوق  زا  وا  هک  هدروآ  ینثم  نب  دـمحا  زا  یئاسن  صیاـصخ "  رد  هحفـص 15 "  رد  هدرک و  تیاور  دیز  زا  ارنآ  دوخ 
هجح زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  تفگ :  هک  هدروآ  مقرا  نب  دـیز  زا  لیفطلا  یبا  زا  تباـث  یبا  نب  بیبح  زا  نامیلـس  زا  هناوع  وبا 

ارم هک  دیامنیم  نینچ  دومرف  هاگنآ  دنتخاس . فرطرب  ار  اجنآ  كاشاخ  راخ و  دومرف  رما  دمآ ، دورف  مخریدغ  رد  دومرف و  تشگزاب  عادولا 
ودنآ زا  یکی  ار . سیفن  نارگ و  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  مراذگیم  او  نم  انامه  دومن و  مهاوخ  تباجا  يدوزب  دـنا و  هدـناوخ  رگید  يارـسب 

نیا انامه  دومن ؟  دیهاوخ  راتفر  ودنآ  اب  هنوگچ  نم  زا  دعب  هک  دیـشیدنیب  سپ  نم . تیب  لها  نم . ترتع  ادخ و  باتک  رگیدنآ . زا  رتگرزب 
. متـسه نموم  ره  یلو  نم  تسا و  نم  يالوم  يادخ  انامه  دومرف :  سپـس  دنوش . دراو  نمب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  ود 

نم زا  سپ  متسه  وا ) روما  رد  راتخم  فرصتم و   ) وا یلو  نم  سک  ره  تفگ :  تفرگ و  ار  هنع ) هللا  یضر   ) یلع تسد  نخـس  نیا  زا  سپ 
ار وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  تسود  ایادخ  راب  دوب . دـهاوخ  وا  یلو  مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) نیا

دیزب دیوگ :  يوار  دراد . نمشد 
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ار وا  هکنیا  زج  دوبن  ناتخرد  نآ  نایم  رد  اجنآ و  رد  یـسک  تفگ  يدینـش ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  وت  ار  نخـس  نیا  متفگ : 
فوع زا  يدع  یبا  نبا  زا  دیعـس  نب  هبیتق  زا  زین  رد ص 16  صیاصخ "  رد "  زاب  و  دینـش . دوخ  شوگب  ار  نانخـس  نیا  دید و  دوخ  مشچب 

اجب ار  ادـخ  يانث  دـمح و  تساوخ و  اپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :  مقرا  نب  دـیز  هک  هدرک  تیاور  نومیم  هللا  دـبع  یبا  زا 
وت هک  میهاوگ  فرتعم و  رما  نیاب  يرآ  دنتفگ  وا ؟  دوخ  زا  نموم  رهب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  هک  دینادیمن  ایآ  دومرف :  سپـس  دروآ 

ار یلع  تسد  تسا و  وا  يـالوم  مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) نیا میوا  يـالوم  نم  سک  ره  دومرف :  سپ  شدوخ . زا  یتسه  یلوا  نموم  رهب 
زا يدع  یبا  نبا  زا  دیعس  نب  هبیتق  زا  بیعـش  نب  دمحا  زا  ءامسالا " ص 61  ینکلا و  دـلج 2 "  رد  یبالود  ظفل ، نایب و  نیمهب  و  تفرگ .

ریدغ رد  ار  اجنآ  هک  یلزنم  رد  ات  هنیدم  هکم و  نیب  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تفگ :  هک  هدروآ  دـیز  زا  نومیم  زا  فوع 
يانث دمح و  سپ  تساخ ، اپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش و  مالعا  یمومع  عامتجا  ماگنه  نیا  رد  میدـمآ . دورف  دـنمان  یم  مخ 

نب دیزی  زا  نایح  یبا  زا  شدانساب  لاس 1327  پاچ  دوخ " ص 325  حیحص  زا "  دلج 2  رد  ملسم  و  ثیدح . حرشب  دروآ ... اجب  ار  ادخ 
مخ هک  یبآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تفگ :  دـیز  هک  هدومن  تیاور  ار  ریدـغ  ثیدـح  زا  یتمـسق  رگید  قـیرطب  و  دـیز ، زا  ناـیح 

درکن و تیاور  وا  زا  دنا ) هدومن  تیاور  ارنآ  وا  ناگرزب  خیاشم و  هکنیا  اب   ) تسا تیالوب  عجار  هک  ار  هچنآ  یلو  دناوخ  هبطخ  هدش  هدیمان 
هنـسلا " ص 199 حیباصم  دـلج 2 "  رد  يوغب  ظفاح  و  تسا :  رتاسانـش  رتاـناد و  ناـب  شدوخ  هک  تسا  یفدـه  روظنمب و  يراددوخ  نیا 

ثیدح دلج 2 ص 298  رد  دوخ  حیحص  رد  يذمرت  ظافح  هدروآ و  امشب  وکین  ثیداحا  زا  ارنآ  هدرک و  تیاور  دیز  زا  ار  تیالو  ثیدح 
هدومن و تیاور  دیز  زا  نومیم  هللا  دبع  یبا  زا  ار  روبزم 
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میمت نب  دمحا  نب  دمحم  نیسحلا  یبا  زا  كردتسملا " ص 109  دلج 3 "  رد  مکاح  و  تسا . تسرد  وکین و  ثیدح  نیا  هک  تسا  هتفگ 
رفعج نب  دمحم  هیولاب و  نب  دمحم  رکبوبا  لوق  زا  زاب  دامح و  نب  ییحی  زا  یـشاقر  دمحم  نب  کلملا  دبع  هبالق  یبا  زا  دادـغب  رد  یلظنح 

زا يراخب  هیقف  لهـس  نب  دـمحا  رـصن  وبا  لوق  زا  زین  و  دامح -  نب  ییحی  زا  شردـپ  زا  لـبنح  نب  دـمحا  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  ودـنآ  رازب و 
لقن هناوع  یبا  زا  دامح ) نبا  ییحی  وا و  هک  هدرک -  تیاور  دامح  نب  ییحی  زا  یمرخم  ملاس  نب  فلخ  زا  يدادغب  ظفاح  دمحم  نب  حلاص 

هتشاد و راعشا  ار  دانـسا  قیرط و  نیا  یتسرد  تحـص و  دیز و  زا  لیفطلا  یبا  زا  تباث  یبا  نب  بیبح  زا  وا  شمعا و  نامیلـس  زا  وا  هدرک و 
دلج رد ص 109  و  هدوـمن . تیاور  شمعا  زا  کیرـش -  زا  ص 118  دنسملا )  ) دلج 1 رد  لبنح  نب  دمحا  ار  روبزم  ثیدـح  دنـس  نیمهب 

ناسح زا  وا  یلع و  نب  قرزا  زا  وا  بویا و  نب  دمحم  زا  ودنآ  يرجنس و  دمحا  نب  جلعد  قحـسا و  نب  رکب  یبا  زا  كردتـسم "  روکذم " 
یلص ادخ  لوسر  هک :  هدرک  تیاور  دیز  زا  وا  لیفطلا و  یبا  زا  وا  شردپ و  زا  وا  لیهک و  نب  هملـس  نب  دمحم  زا  وا  ینامرک و  میهاربا  نب 

بوراج ار  روبزم  ناتخرد  ریز  مدرم  دـمآ . دورف  دوب  رادراخ  رواـنت و  ناـتخرد  هلـصا  جـنپ  هک  یلحم  رد  هنیدـم  هکم و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا 
تساخ اپب  هبطخ  يارب  زامن  ندروآ  اجب  زا  سپ  دینارذگ و  اجنآ  رد  ار  بش  بانجنآ  دنتخاس و  فرطرب  ار  اجنآ  كاشاخ  راخ و  دندرک و 

مراذگیم او  امـش  نایم  رد  رما  ود  نم  انامه  دومرف :  مدرمب  باطخ  دوخ  نانخـس  زا  سپ  دومرف و  هظعوم  دومن و  دـنوادخ  يانث  دـمح و  و 
راب هس  بانجنآ  سپـس  نم ، تیب ) لها   ) ترتع تسادـخ و  باتک  ودـنآ  دـیوشن و  هارمگ  زگره  دـیئامن  تیعبت  يوریپ و  ار  ودـنآ  رگا  هک 
نم هک  سک  ره  دومرف :  نآ  زا  سپ  یلب . دنتفگ :  یگمه  اهنآ . دوخ  زا  نامیا  لهاب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  هک  دـینادیم  ایآ  دومرف : 

هفوک رد  ینابیش  یلع  نب  دمحم  زا  كردتسم ) زا  دلجم  نامه   ) هحفص 533 رد  و  تسوا . يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا  يالوم 
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ربخ تباـث  یبا  نب  بیبح  مدینـش  تفگ  وا  هک  ءـالعلا  وبا  لـماک  زا  میعن  وبا  زا  وا  يراـفغ و  مزاـح  نب  دـمحا  لوق  زا  وا  هک  هدومن  تیاور 
هک يزور  رد  مخ  ریدغب  میدیسر  ات  هکم ) زا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  میدش  نوریب  تفگ  هک  دیز  زا  هدعج  نب  ییحی  زا  دادیم 

دنوادخ يانث  دمح و  بانجنآ  سپ  دـش . هتفر  اجنآ  كاشاخ  راخ و  بانجنآ  رما  بسح  سپ  دوب  هتـشذگن  ام  رب  زورنآ  زا  رت  مرگ  نونکات 
تـسیز دوخ  زا  لـبق  ربمغیپ  رمع  زا  یمین  زا  شیب  هکنآ  رگم  هدـشن  ثوعبم  يربمغیپ  چـیه  دومرف :  مدرمب  باـطخ  سپـس  دروآ و  اـجب  ار 

هارمگ زگره  هک  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد  مراذگیماو  نم  انامه  میامن . تباجا  موش و  هدناوخ  رگید  يارـسب  هک  هدـش  کیدزن  نم  هدرکن و 
تفرگ ار  هنع  هللا  یضر  یلع  تسد  تساخرب و  سپس  لج . زع و  يادخ  باتک  نآ - ) قح  يادا  تیعبت و  زا  دعب  ینعی   ) نآ زا  دعب  دیوشن 

هک سک  ره  دومرف :  دنرتاناد . وا  لوسر  ادخ و  دـنتفگ  امـش ؟  دوخ  زا  امـشب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا هک  تسیک  دومرف :  مدرمب  باطخ  و 
دنـس رکذ  ماقم  رد  تسا و  تسرد  شدانـسا  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  مکاح  سپـس  تسا . وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا . يالوم  نم 
لوق زا  عمج  نب  قحسا  نب  دمحم  نبا  دمحا  خیش  ارم  داد  ربخ  هتفگ :  هدومن و  تیاور  یتفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  ظفاح  و  هدماین . رب  نآ 

زا قحـسا  نب  یلع  زا  هنع  هللا  یـضر  مارک  نب  دمحم  هللا  دبع  یبا  ماما  زا  مساق  نب  نیـسح  نب  دمحم  زا  یکـسرد  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع 
مخ ریدغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هکنیاب :  مقرا  نب  دیز  زا  ورمع  زا  ینادمه  قحسا  یبا  زا  تایز  هزمح  ردارب  بیسح  نب  بیسح 
هیلع یلع  يوزاـب  تسد و  دـش  غراـف  دوخ  هبطخ  زا  هکنآ  زا  سپ  دومن . ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  سپ  دومرف  داریا  هبطخ  مدرم  يارب  دـمآ و 

مالسلا هیلع  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف :  مدرمب  باطخ  سپ  هدش . هدید  شلغب  ریز  يدیفس  هکیروطب  تفرگ  ار  مالسلا 
يریگتـسد يرای و  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تسود  ایادـخ  راب  تسا . وا  يالوم 
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ار وا  هک  ار  هکنآ  امرف 
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مزوماین وتب  اـیآ  یلع  اـی  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلعب  سپـس  درادـب  بوبحم  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  بوبحم  دـیامن و  يریگتـسد  يراـی و 
هزنم و هانگ  زا   ) یتسه هدـیزرمآ  وت  هکنیا  اب  دوش  هدـیزرمآ  دـشاب  اه  هرذ  ددـعب  وت  ناهانگ  هاگ  ره  یناوخب ؟  ار  ادـخ  اهناب  هک  ار  یتاملک 

بحم دوخ و  دانساب  باب 58  رد  نیطمـسلا "  دیارف  بحاص "  و  میظعلا ، شرعلا  بر  کناحبـس  كرابت  تنا  الا  هلا  مهللا ال  وگب  یئاربم .)
دلج رد  یبهذ  دمحا و  قیرط  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناوید  حرش  رد  يدبیم  هرضنلا " ص 169 و  ضایرلا  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا 
نیا مه  رگید  قیرطب  یبهذ  دـنا و  هدومن  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  ار  ثیدـح  نیا  هدرک ) دـییات  ارنآ  تحـص  و   ) دوـخ ص 433 صیخلت   3

زا هللا  دبع  یبا  نومیم  زا  هبعـش  زا  ردنغ  زا  هدومن  تیاور  ارنآ  لادتعالا " ص 224  نازیم  دلج 3 "  رد  هدومن و  تیاور  دیز  زا  ار  ثیدـح 
دیز زا  يذمرت  هتفگ :  نینچ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  دـیز  زا  يرهز  يذـمرت و  زا  همهملا " ص 24  لوصفلا  رد "  یکلام  غابـص  نبا  دیز و 

وا يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :  وا  هک  هدومن  تیاور  مقرا  نب 
زین ار  ناـکم  ناـمز و  زور و  يرهز  ینعی  وا  زج  یلو  هدرکن  داـیز  يزیچ  وا  رب  هدرک و  تیاور  ار  هلمج  ظـفل و  نیمه  اـهنت  يذـمرت  تسا .
مخ ریدغ  رد  دومرف ، تشگزاب  هنیدم  دصقب  داد و  ماجنا  ار  عادولا  هجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دـیوگ :  هدومن و  حیرـصت 

سپ تفای . ماجنا  زورمین  دیدش  يامرگ  رد  مارحلا  هجحلاذ  زا  مهدـجیه  زور  رد  رما  نیا  هنیدـم و  هکم و  نیب  تسا  یبآ  نآ  و  تساخ ، اپب 
دنپ يدومرف و  غیلبت  وت  هک  میهدیم  تداهـش  دنتفگ :  مدومن ؟  غیلبت  نم  ایآ  دیتسه . لوئـسم  زین  امـش  ملوئـسم ، نم  دومرف :  مدرمب  باطخ 

هن ایآ  مدرم  يا  دومرف :  سپـس  مداد . دنپ  مدومن و  غیلبت  هک  مهدیم  تداهـش  دوخ  مهنم  و  دومرف . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يداد .
وت هک  میهدـیم  یهاوگ  میهدـیم و  ادـخ  یئاتکیب  یهاوگ  ام  دـنتفگ  دـیهدیم ؟  یهاوگ  نم  تلاسر  دـنوادخ و  یئاتکی  هب  امـش  هک  تسنیا 
ما هدراذـگاو  امـش  نایم  رد  نم  دومرف ، هدرک  مدرمب  باطخ  سپـس  مهدـیم . تداهـش  امـش  دـننام  زین  دوخ  نم  دومرف :  یئادـخ . هداتـسرف 

ادخ و باتک  دیوشن ، هارمگ  زگره  نم  زا  دعب  دیئوج  کسمت  ناب  رگا  هک  اریزیچ 
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ضوح دنوش . دراو  نمب  ضوح  رانک  ات  هدشن  ادج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  داد  ربخ  نمب  اناد  نابرهم و  يادـخ  هک  دیـشاب  هاگآ  متیب . لها 
دهاوخ شسرپ  امش  زا  ادخ  هکیتسردب  تسا . ناگراتس  دادعتب  نآ  ياهفرظ  تسا ، اعنص  يرصب و  هلصاف  دننام  انهپ  تعـسو و  ثیح  زا  نم 

نیرتراوازس هک  تسیک  تفگ :  دومرف و  مدرمب  باطخ  سپـس  دیا ؟  هدرک  راتفر  هنوگچ  نم  تیب  لها  وا و  باتک  اب  نم  زا  دعب  هک  دومرف 
ار نخس  نیا  و  دنـشابیم ، نم  تیب  لها  نامیا  لهاب  مدرم  نیرتراوازـس  دومرف :  دنرتاناد ، وا  لوسر  ادخ و  دنتفگ  نامیا ؟  لهاب  تسا  مدرم 

يالوم مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  ایادـخ  راب  دومرف  تفرگ و  ار  یلع  تسد  مراهچ  هبترم  رد  دومرف و  رارکت  راب  هس 
رارکت راب  هس  زین  ار  نخس  نیا  دراد  نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  راد  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  راد  تسود  ادنوادخ  تسا . وا 

لوئسلا " ص 16 بلاطم  رد "  یعفاش  هحلط  نبا  و  دنیامن . غالبا  نیبئاغب  ار  هعقاو  نیا  دنتسه  رـضاح  نونکا  هک  نانآ  دیـشاب  هاگآ  دومرف : 
دمحا و قیرط  زا  دـیاوزلا " ص 104  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  رکبوبا  ظفاح  هدومن و  تیاور  دـیز  زا  يذـمرت  زا  لقن  ار  روبزم  ثیدـح 
 : تفگ دـیز  هک  تسا  حرـش  نیاـب  مود  تیاور  رد  وا  ظـفل  هدروآ و  ار  روبزم  ثیدـح  رد ص 163  دـیز و  زا  ناشدانـساب  رازب  یناربـط و 

يارب مبای -  یمن  نم  دومرف :  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  دروآ و  مدرمب  ور  سپـس  دمآ ، دورف  هفحج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
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دیئوگب کنیا  میامن . تباجا  موش و  هدـناوخ  رگید  يارـسب  نم  هک  تسا  هدـش  کیدزن  و  وا ، زا  لبق  ربمغیپ  رمع  فصن  زج  يربمغیپ  چـیه 
هک تسنیا  هن  ایآ  دومرف :  يدومرف . لمع  ام  داشرا  تحیـصن و  هفیظوب  دنتفگ :  دیراد ؟  رارقا  هچ  ما ) هدـیناسر  ماجناب  هک  یفیاظو  هرابرد  )
؟  دیهدیم تداهـش  تسا  قح  وا  خزود  تشهب و  هکنیا  تسا و  وا  هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  دنوادخ و  یئاتکی  هب 
زا سپ  مهدیم . تداهش  امش  اب  زین  نم  دومرف  داهن و  هنیس  رب  درک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  عقوم  نیا  رد  ترضحنآ  میهدیم . تداهش  دنتفگ : 

انامه دـیوشیم و  دراو  نم  رب  ضوح  راـنک  رد  امـش  مریگیم و  یـشیپ  امـش  رب  نم  دومرف :  درک و  بلج  ندینـش  هب  ار  مدرم  رتشیب  هجوت  نآ 
دننام ضوحنآ  يانهپ 

هحفص 70 ] ] 

نارگ و زیچ  ود  اب  نم  زا  سپ  هک  دشیدنیب  سپ  تسه . نیمیـس  ياهحدـق  ناگراتـس  دادـعتب  نآ  رد  تسا و  يرـصب  ءاعنـص و  نیب  تفاسم 
ودنآ هللا  لوسر  ای  تفگ :  هدروآرب و  ادص  نتکی  هورگ  نآ  نایم  زا  دومن ؟  دـیهاوخ  راتفر  هنوگچ  مراذـگیماو ) امـش  نایم  رد  هک   ) سیفن

ات دـیراد  هاگن  مکحم  ارنآ  سپ  تسا ، امـش  تسد  نآ  رگید  فرط  دـنوادخ و  تسد  رد  نآ  فرطکی  ادـخ . باتک  دومرف  دـنمادک ؟  زیچ 
رب ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  دومرف . هاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  يادـخ  انامه  هریـشع و  رگید  دـیوشن و  هارمگ 
زا دیوشیم و  كاله  هک  دیریگن  یـشیپ  ودنآ  رب  سپ  مدومن . تلئـسم  دـنوادخ  زا  ودـنآ  يارب  ار  یئادـج  مدـع  نیا  نم  دـنوش و  دراو  نم 

هیلع یلع  تسد  سپس  دنرتاناد . امـش  زا  نانآ  هچ  دیزوماین . يزیچ  ار  ودنآ  دیوشیم و  كاله  هک  دینکن  یهاتوک  فلخت و و  ودنآ  يوریپ 
تسود ایادخ  راب  تسا ، وا  یلو  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  متسه  شدوخ  زا  وا  هب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  سک  ره  دومرف :  تفرگ و  ار  مالـسلا 

نینچ تسا  نیا  رترـصتخم ا  هک  رگید  تـیاور  رد  و  دراد . نمـشد  ار  وا  هـک  ار  هـکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تـسود  ار  وا  هـک  ار  هـکنآ  راد 
باتک رتگرزب  تسه :  زین  هلمج  نیا  رگید  تیاورنا  رد  تسه و  هرقن  ـالط و  ياهحدـق  ناگراتـس  دادـعتب  ضوح )  ) نآ رد  تسا :  روطـسم 
دومرف تعجارم  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  هک :  هدیـسر  نینچ  رگید  تیاور  رد  و  نم . ترتع  رتکچوک  ادخ و 

نینچ دومرف :  تساـخ و  اـپب  سپـس  دـش . فرطرب  هدودز و  نیمز  نآ  كاـشاخ  راـخ و  باـنجنآ  رما  بسح  دـمآ . دوـمرف  مخریدـغ  رد  و 
نیا وت  متفگ :  دیزب  دیوگ :  يوار  هک  تسا  روکذم  نآ  نایاپ  رد  و  دومن ... مهاوخ  تباجا  هدش و  هدـناوخ  رگید  يارـسب  نم  هک  دـیامنیم 

دـید و دوخ  مشچب  ار  وا  هکنآ  زج  دوبن  یـسک  هوبنا  ناتخرد  نآ  نایم  رد  تفگ  يدینـش ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نانخس 
رازب یناربط و  يذمرت و  زا  لقن  ص 105  دیوازلا ) عمجم   - ) دلج 9 رد  زین  و  دینش . دوخ  شوگب  ار  نانخس  نیا 
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اجنآ دش و  هدنک  نیمز  نآ  زا  راخ  ياه  لاهن  دومرف ، رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  تسا :  روکذم  نینچ  دیز  زا  ناشدانساب 
ربخ ناب  ار  ام  زورنا  هکنیا  زج  دنامن  دوشیم  عقاو  تمایق  مایق  ات  هک  يزیچ  چیه  ادخب  مسق  سپ  دناوخ . هبطخ  سپـس  دـندرک  یـشاپ  بآ  ار 

( رتراوازس  ) یلوا شلوسر  ادخ و  میتفگ  امش ؟  دوخ  زا  امشب  تسا ) رتراوازـس   ) تسا یلوا  هک  تسیک  دومرف :  مدرمب  باطخ  سپـس  داد .
تفرگ ار  وا  تسد  سپ  تسا  وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی  نیا  نم  زا  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  ره  سپ  دومرف  ام . دوخ  زا  امب  دنتـسه 

نیا لاجر  و   ) دراد نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تسود  ایادـخ  راب  تفگ :  سپـس  دوشگ  و 
رکذ اب  هدرک  تیاور  ناشدوخ  قیرطب  یئاسن  يذمرت و  هک  ار  هچنآ  و  دش . مامت  یمثیه  ظفاح  ظفل  هتـسناد ) نانیمطا  قوثو و  دروم  ار  دنس 
مقرا نب  دیز  زا  ار  ثیدح  نیا  بهاوملا " ص 13  حرش  دلج 7 " -  رد  یکلام  یناقرز  ظفاح  و  تسا . هدومن  تبث  مقرا  نب  دـیز  زا  دـنس 
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ادخ لوسر  شیامرف  زا  هلمج  نیا  ثیدح ، زا  یتمسق  رد  یناربط  قیرط  زا  هتشاد و  مالعا  ارنآ  قیرط  تحص  یسدقم  ءایض  هدومن و  تیاور 
یلوا نم  و  متـسه . ناـمیا  لـها  يـالوم  نم  تسا و  نـم  يـالوم  ادـخ  اـنامه  مدرم :  يا  دوـمرف . هـک  هدوـمن  رکذ  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

راد تسود  ایادـخ  راب  تسا  وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  یـسک  ره  سپ  اهنآ  دوخ  زا  متـسه  نامیا  لـهاب  رتراوازـس ) )
هبحا و نم  بحا  هلمجب :  هدومرف  دیکات  ار  اعد  نیا  رگید  راب   ) دراد نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ 

رارق قح  روحم  رادم و  ار  وا  دنادرگ و  راوخ  ار  وا  هک  ار  یسک  نادرگ  راوخ  دنک و  يرای  وا  هک  ار  یسک  نک  يرای  و  هضغبا .) نم  ضغبا 
ظفاح هللا  دـبع  یبا  زا  یقهیب  نیـسح  نب  دـمحا  رکب  یبا  ظـفاح  زا  شدانـساب  بقاـنم ص 93  رد  یمزراوـخ  بیطخ  ار  ثیدـح  نـیا  و  هد .
هناوع یبا  زا  دامح  نب  ییحی  زا  ملاس  نب  فلخ  زا  يدادغب  دمحم  نب  حلاص  ظفاح  زا  لیهس  نب  دمحا  رـصن  یبا  هیقف  زا  بوقعی  نب  دمحم 

ظفاح ظفلب  مقرا  نب  دیز  زا  لیفطلا  یبا  زا  تباث  یبا  نب  بیبح  زا  شمعا  نامیلس  زا 
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وبا باعیتسالا " ص 473 و  دلج 2 "  رد  ربلا  دبع  نبا  و  تسا . هدـش  لقن  شـصیاصخ  زا  وا  ظفل  هحفـص 29  رد  هک  هدومن  تیاور  یئاسن 
زا تباث  یبا  نب  بیبح  زا  هیاهنلا " ص 208  هیادبلا و  دلج 5 "  رد  یماش  ریثک  نبا  لاجرلا " و  ءامـسا  یف  لامکلا  بیذهت  رد "  جاجحلا 
رد و  یبهذ ) زا  لقن   ) تسا حیحـص  ثیدـح  نیا  هک  هتفگ  ریثک  نبا  دـنا و  هدومن  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  یئاسن  قیرطب  دـیز  زا  لیفطلا  یبا 

دانـسا نیا  هتفگ  هدرک و  تیاور  دیز  زا  نومیم  هللا  دبع  یبا  هدـعج و  نب  ییحی  لیفطلا و  یبا  زا  هیاهنلا "  هیادـبلا و  ءزج "  نامه  ص 109 
میرم یبا  زا  لیفطلا  یبا  زا  لیهک  نب  هملس  زا  هبعش  زا  ردنغ  قیرط  زا  هحفص 348  دلج 7  رد  دندامتعا و  قوثو و  دروم  نآ  لاجر  وکین و 

قحسا وبا  اهنآ  هلمج  زا  هک  یتعامج  هک :  هتفگ  سپس  هدومن  رکذ  ارنآ  رد ص 29  روکذم  ظفل  دنسب و  دمحا  قیرط  زا  مقرا و  نب  دیزی  ای 
. دنا هدومن  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  ار  ثیدح  نیا  دنا  هلثاو  نب  رماع  لیفطلاوبا  یماش و  هللا  دبع  وبا  یفوع و  هیطع  فاسا و  بیبج  یعیبس و 

قرطب وا  ظافلا  رکذ  زا  سپ  هدومن و  تیاور  ارنآ  لبنح  نب  دـمحا  هناگ  هس  قیرطب  بلاطلا " ص 14  هیافک  رد "  یعفاش  یجنگ  ظـفاح  و 
کیب ارنآ  رگا  يوار  نینچ  هدومن و  تبث  دنـس  رکذ  اب  ار  روکذم  تیاور  دوخ  دنـسم  رد  نینچ  نیا  لبنح  نب  دـمحا  هتفگ :  رد ص 15  وا 
خیاشم زا  سپس  هدومن :  عمج  تیاور  نیا  رکذ  رد  ار  دوخ  هددعتم  قرط  یئاوشیپ  نینچ  هکنیاب  دسر  هچ  ات  دوب  یفاک  دومنیم  رکذ  مهدنس 

نب میرکلا  دبع  لیاضفلا  وبا  یـضاق  یئارذابلا و  دمحم  ءافولا  یبا  نبا  هللا  دبع  دمحم  وبا  مالـسالا  خیـش  زا :  دنترابع  هک  هعبرا  ظافح  دوخ 
يذمرت عماج  زا  ناشیاهدانساب  سایلا ، یبا  نب  رکب  یبا  نب  هلا  رصن  حتفلا  وبا  و  یبطرق ، هللا  دبع  نب  جرف  ثیغلا  وبا  و  يراصنا ، دمصلا  دبع 

 " ءافلخلا خیرات  عماوجلا " و "  عمج  رد "  مقرا  نب  دیز  ثیدـح  هدومن . تیاور  دـیز  زا  ارنآ  لیفطلا  یبا  زا  لیهک  نب  هملـس  زا  شدانـساب 
نبا بیذهتلا "  بیذـهت  دلج 7 "  یـسدقم و  ءایـض  یئاسن و  يذمرت و  زا  لقن  دلج 2 ص 555  ریغـصلا "  عماجلا  ص 114 و "  یطویس 

زا لیفطلا  یبا  زا  ناشدانـساب  مکاح  یناربط و  زا  فیرعتلا " ص 136  ناـیبلا و  دلج 2 "  نیحلاصلا ص 152 و  ضاـیر  ص 337 و  رجح 
نینچمه و  تسا . دوجوم  دیز 
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ثیدح نیا  هک  دیوگ  یطویـس  لوق  زا  رکذلا ) ریخا   ) باتک بحاص  وا  زا  ناشدانـساب  یـسدقم  ءایـض  یئاسن و  يذـمرت و  زا  ص 230  رد 
مجعملا رد "  یناربط  نینچمه  دمحا و  زا  رد ص 154  یسدقم و  ءایض  يذمرت و  زا  لامعلا " ص 152  زنک  دلج 6 "  رد  تسا و  رتاوتم 

رد یناربط و  ریبکلا "  مجعملا  زا "  لقن  لامعلا "  زنک  زا "  هحفص  نامه  رد  هباحص و  زا  رفن  یـس  زا  دیز و  زا  یـسدقم  ءایـض  ریبکلا " و 
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يربط ریرج  نب  دمحم  زا  لقن  دیز و  زا  یگمه  یحـضلا  یبا  یفوع و  هیطع  نومیم و  هللا  دبع  یبا  هلثاو و  نب  رماع  لیفطلا  یبا  زا  ص 390 
بزاع نب  ءارب  زا  دمحا  قیرط  زا  حیباصملا " ص 557  هاکشم  رد  دیز و  زا  نایح  یبا  نب  دیز  زا  رد ص 102  هیالولا " و  ثیدح "  رد " 

هیطع زا  وا  کـلملا و  دـبع  زا  وا  ریمن و  نبا  لوق  زا  لـیاضفلا "  رد "  دـمحا  هک  دـیوگ :  همالا " ص 18  صاوخ  هرکذـت  رد "  و  دـیز ، و 
یلع ناـش  رد  ار  یثیدـح  وت  زا  وا  هک  مراد  يداـماد  نم  متفگ :  واـب  مدـمآ و  مقرا  نب  دـیز  دزن  تفگ :  یفوع  هیطع  هک  هدرک  لـقن  یفوع 

تـسه امـش  رد  قارع ، لها  هورگ  امـش  تفگ :  مونـشب . وت  زا  ار  ثیدح  نآ  مراد  تسود  هدومن و  لقن  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لوسر میدوب . هفحج  رد  یلب . تفگ :  سپ  سرتن . دوخ  رب  نم  فرط  زا  متفگ :  واب  سپ  تسا ) داـمتعا  مدـع  راـهظا  روظنم   : ) تسه هچنآ 

ایآ دومرف  مدرمب  باطخ  دـش و  نوریب  ام  رب  دوب  هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  يوزاـب  هکیلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
يالوم نم  هک  سک  ره  دومرف :  سپ  تسا  نینچ  یلب  دنتفگ :  یگمه  ناشدوخ ؟  زا  نینموم  رب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  هک  دـینادیمن 
هیدنلا هضورلا  رد "  ینمی  لیعمسا  نب  دمحم  دومرف . رارکت  هبترم  راهچ  ار  نخس  نیا  تسا و  وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  نم  زا  سپ  میوا ،

مامت راهزالا "  نساحم  رد "  یلحم  دـیمح  همالع  هیقف  دـیوگ :  دوخ  هفلتخم  قرطب  ریدـغ  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  هیولعلا "  هفحتلا  حرـش  - 
 : دـیوگ مقرا  نب  دـیزب  دوشیم  یهتنم  ات  دوخ  دنـسب  هدومن و  رکذ  هدومرف ) داریا  لیـصفت  لوط و  نآ  اب  ریدـغ  زور  رد  هک   ) ار ربمغیپ  هبطخ 

هنیدم هکم و  نیب  دومرف -  لوزن  هفحج  رد  ات  دمآ  تعجارم ) رد   ) عادولا هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ  دیز 
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توعد زامن  يارب  یمومع  عامتجاب  ار  مدرم  سپـس  دـندرک ، كاپ  كاشاخ  راـخ و  زا  ار  اـجنآ  هوبنا  میظع و  ناـتخرد  ریز  دومرف  رما  سپ 
زا یتمـسق  ام  زا  یـضعب  هکیلاح  رد  میدمآ  درگ  ترـضحنآ  يوسب  ربمغیپ  رمالا  بسح  یگمه  دوب و  نازوس  مرگ و  رایـسب  زورنآ  دندرک .

دروآ و اجب  ام  اب  ار  رهظ  زامن  ادـخ  لوسر  سپ  دوب . هداهن  اـپ  ریز  نیمز  یگدـنزوس  تدـش  زا  ار  یتمـسق  هدیـشک و  رـس  رب  ار  دوخ  يادر 
واب میهاوخیم و  يرای  وا  زا  ار و  وا  مینکیم  شیاتـس  تسا . دـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  دومرف :  دـینادرگب و  ام  فرطب  ور  سپس 
بلس رثا  رد   ) هک ره  هک  يدنوادخ  نآ  نامرادرک . یئاوران  زا  نامسوفن و  ياهیدب  زا  میربیم  ادخب  هانپ  مینکیم . لکوت  وا  رب  میراد و  نامیا 

میهدـیم یهاوگ  و  دوب . دـهاوخن  يا  هدـننک  هارمگ  دـیامرف  یئامنهار  وا  هک  ار  هکنآ  تسین و  یئامنهار  وا  يارب  درک  هارمگ  ار  وا  تیانع )
هک هتسویپ  قیقحتب  انامه  مدرم . يا  دعب . اما  تسا . وا  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  و  تسین ، وا  هزنم  سدقم و  تاذ  زج  شتـسرپ  قیال  دوبعم  هک 
نم درک و  تسیز  لاس  لهچ  دوخ  موق  ناـیم  رد  میرم  نب  یـسیع  اـنامه  و  تسین ، وا  زا  لـبق  ربمغیپ  رمع  زا  یمین  زج  يربمغیپ  چـیه  يارب 
امش متسه و  امش  لوئسم  نم  هک  دیشاب  هاگآ  هدش و  کیدزن  امش  زا  نم  یئادج  هک  دیشاب  هاگآ  مدومن . ارجا  ار  دوخ  تعیرش  لاس  تسیب 

دنتفگ هتـساوخرب و  هدنهد  خساپ  هورگ  نآ  نایم  رد  یفرط  ره  زا  ماگنه  نیا  رد  مدومن ؟  غیلبت  نم  ایآ  دـیئوگب  نونکا  دـیتسه . لوئـسم  زین 
يدرک و شـشوک  ادخ  هار  رد  يدومرف و  غیلبت  ار  يدنوادخ  تلاسر  قیقحتب  یتسه و  وا  هداتـسرف  یئادخ و  هدنب  وت  هک  میهدـیم  تداهش 
رد دیامرف -  اطع  وتب  دنکیم  اطع  يربمغیپ  هب  هک  ار  شاداپ  نیرتهب  يادـخ  يدومن ، وا  یگدـنب  مد  نیرخآ  ات  يدومن و  تردابم  ادـخ  رماب 

خزود تشهب و  هکنیاب  و  تسا ، وا  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  هکنیاب  دـیهدیم و  یهاوگ  ادـخ  یئاتکی  هب  هک  تسنیا  هن  ایآ  دومرف :  ماگنه  نیا 
زین امـش  مدناوخ و  ار  امـش  یتسارب  هک  مهدیم  تداهـش  زین  نم  دومرف :  يرآ . دنتفگ . دـیراد ؟  نامیا  ادـخ  باتک  یمامتب  و  تسا ، قح  وا 
نم رب  ضوح  رانک  رد  يدوزب  نم  زا  سپ  امـش  میرگیم و  یـشیپ  امـش  رب  يارـس  رگیدب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  ارم . توعد  دیدومن  قیدـصت 

یماگنه و  دیوشیم . دراو 

هحفص 75 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


هنوگچ مدراذگاو ) امـش  نایم  رد  هک   ) سیفن نارگ و  زیچ  ود  اب  نم  زا  دعب  هک  دومن  مهاوخ  هذخاوم  امـش  زا  نم  دینکیم . تاقالم  ارم  هک 
تساخرب نیرجاهم  زا  يدرم  هکنیا  ات  دنتسیچ ؟  سیفن  نارگ و  ءیـش  ودنآ  میتسنادن  دش :  لکـشم  ام  رب  رما  عقوم  نیا  رد  دیدومن ؟  راتفر 

. تسا ادخ  باتک  يرگیدنآ  زا  تسا  رتگرزب  هک  کی  نآ  دومرف :  تسیچ ؟  ود  نآ  ادخ . لوسر  يا  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ :  و 
نآ زا  دیراد و  هاگن  مکحم  ارنآ  تسا  امـش  تسد  رد  نآ  رگید  فرط  دنوادخ و  تسد  رد  نآ  فرطکی  هک  تسا  یطابترا  هتـشر  ببس و 
ارم توـعد  دـندومن و  نم  هلبق  هب  ور  هک  یئاـهنآ  . ) تسا نم  ترتـع  تسا  رتـکچوک  هک  رگید  نآ  دـیوشن و  هارمگ  هـک  دـینادرگم  رب  ور 

تـساوخرد اناد  نابرهم و  يادخ  زا  نانآ  هرابرد  نم  انامه  دینامن :  سپاو  اهنآ  زا  دیئامنن و  هبلغ  اهنآ  رب و  ار  اهنآ  دیـشکن  دـندرک  تباجا 
راوخ تسا و  نم  هدـننک  يرای  نم  ترتع  ادـخ و  باتک  هدـننک  يرای  دومرف  اطع  مدرک ) تلئـسم  اـهنآ  هراـبرد  هچنآ   ) نمب ادـخ  مدومن و 

قیقحتب دیشاب و  هاگآ  نم . نمشد  ودنآ  نمـشد  فلختم و  تسا و  نم  تسود  وریپ و  ودنآ  تسود  وریپ و  نم و  هدننک  راوخ  ودنآ  هدننک 
رب دندرک و  راتفر  دوخ  یناسفن  ياوه  هاوخلدـب و  هکنیا  رثا  رد  رگم  دـندشن  كاله  امـش  زا  لبق  ياه  تما  ماوقا و  زا  کیچیه  هک  دـینادب 

هیلع بلاط  یبا  نبا  یلع  تسد  سپس  دنتشک :  دنتـساوخرب  داد  لدعب و  هک  ار  نانآ  دنتـساخرب و  ینمـشد  تفلاخمب و  دوخ  توبن  تحاس 
ار هکنآ  رادب  تسود  ایادخ  راب  تسا . وا  یلو  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نیا سپ  میوا  یلو  نم  سک  ره  دومرف :  درک و  دنلب  تفرگ و  ار  مالسلا 
و دومرف :  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراد . نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک 

تیاور لیـصفت  نیمهب  فورح و  ظافلا و  نیمه  اب  انیع  ار  ثیدـح  نیا  بقانملا "  رد "  یعفاش  یطـساو  یلزاغم  نب  یلع  نسحلاوبا  ظفاح 
وا رازب و  بیبح  نب  کلملا  دبع  نب  مالسلا  دبع  لوق  زا  هک  میدینش  رازب  فالع  هللا  دبع  یبا  نب  یلع  یلعیوبا  زا  دیوگ :  هدومن 
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یبلهم دمحم  نب  هریغم  متاح  وبا  زا  وا  قازرلا و  دبع  نب  رکب  نب  دمحم  زا  درک  تیاور  وا  داد و  ربخ  امب  نامثع  نب  دـمحم  هللا  دـبع  لوق  زا 
و روبزم . ثیدح  نایاپ  ات  مقرا ... نب  دیز  نز  رـسپ  زا  وا  حـلاص و  نب  دـیلو  زا  وا  ینادـح و  سیق  نب  حون  زا  وا  میهاربا و  نب  ملـسم  زا  وا  و 

یبا زا  زین  رد ص 21  و  هدرک . رکذ  یناربط  دمحا و  قیرط  زا  مقرا  نب  دیز  ظفلب  ار  ریدـغ  ثیدـح  راربالا " ص 19  لزن  رد "  یناشخدـب 
تـسمق رد  هدومن و  تیاور  ارنآ  یناــعملا " ص 350  حور  دـلج 2 "  رد  یـسولآ  هدرک و  تیاور  دـیز  زا  لـیفطلا  یبا  زا  یناربط  میعن و 

. دمآ دهاوخ  دیز  زا  یثیدح  يدنک  یلیل  یبا  ظفلب  زین  نیعبات  هب  هطوبرم 
رد هدقع  نبا  هدش ) هتشون  زین  يرجه  مهاجنپ  لاس  زا  دعب  هدش  رکذ  ات 48  ياهلاس 45  زا  یکی  رد  وا  تافو   ) تباث نب  دیز  دیعس  وبا   - 43

ینـسا رد "  یعفاـش  يرزج  و  دـنا . هدوـمن  تیاور  وا  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  بقاـنملا "  بـخن  رد "  یباـعج  رکبوـبا  هیـالولا " و  ثیدـح  " 
. تسا هدومن  رکذ  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  هدربمان  بلاطملا " ص 4 

عوضوم رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  هدشانم  زور  رد  هک  تسا  یناهاوگ  زا  یکی  هدربمان  يراصنا -  لیحارـش  نب  دیزی  دیز -   - 44
هدرک تیاور  ار  وا  تداهش  ناتـساد  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  ظفاح  دمآ -  دهاوخ  ادعب  وا  ثیدح  هک  داد  تداهـش  ریدغ  ثیدح 
لتقم رد  دنا و  هدومن  لقن  هدـقع  نبا  زا  ارنآ  هباصالا " ص 567  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  هباغلا " ص 233 و  دسا  دلج 2 "  رد  ریثا  نبا  و 

. تسا هدش  تبث  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایاور  رامش  رد  هلآ ص 67  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  یمزراوخ و 
. تسا هدومن  تیاور  دنس  رکذ  اب  ار  وا  ثیدح  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  يراصنا -  هلا  دبع  نب  دیز   - 45
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دوش یم  عورش  فرح س )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

صیاصخ رد  یئاسن  ظفاح  و  هدـش ) رکذ  ياهلاس 54 و 55 و 56 و 58  زا  یکی  رد  وا  تشذگرد   ) صاقو یبا  نب  دعـس  قحـسا  وبا   - 46
مدینش تفگ :  مدینش  مردپ  زا  تفگ :  هدومن  تیاور  دنس  رکذ  اب  دعس  تنب  هشیاع  زا  هملس  نبا  رامسم  نیرجاهم  زا  شدانساب  دوخ ص 3 
مدرم يا  دومرف :  سپس  داریا و  دنوادخ  يانث  دمح و  رب  لمتشم  هبطخ  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هک  هفحج  زور  رد  ادخ  لوسر 

یلو نیا  دومرف :  هدرک و  دنلب  دوب  هتفرگ  هک  ار  یلع  تسد  سپـس  هللا ، لوسر  ای  يدومرف  تسار  دنتفگ :  یگمه  متـسه ؟  امـش  یلو  نم  : 
ار وا  هک  یـسک  اب  متـسه  نمـشد  دشاب و  تسود  ار  وا  هک  یـسک  اب  متـسود  نم  دـنکیم و  ادا  نم  فرط  زا  تسا و  نم  یلو  نیا  تسا . نم 

یلع هک  مدوب  هتسشن  یعمج  نایم  رد  تفگ :  هک  هدروآ  دعس  زا  طباس  نبا  نمحرلا  دبع  زا  شدانـساب  صیاصخ ص 4  رد  و  دشاب . نمشد 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  زایتما  تلصخ و  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  قیقحتب  متفگ  اهناب  دندرک . شهوکن  ار  مالسلا  هیلع 
انامه دومرفیم :  هک  مدینـش  وم  خرـس  نارتش  زا  دوب  رت  بوبحم  نم  دزن  دوب  یم  نم  يارب  اـه  تلـصخ  نآ  زا  یکی  رگا  هک  مدینـش  مالـسلا 

رکـشل تیار  ادرف  هتبلا  دومرف :  هک  مدینـش  و  دوب . دـهاوخن  يربـمغیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یـسوم  يارب  تسا  نوره  هلزنمب  نم  يارب  یلع 
نم هک  سک  ره  دومرفیم :  هک  مدینش  و  دنراد . تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  مهدیم  یسکب  ار  مالـسا 

هدروآ رامس  نبرجاهم  دانساب  نآ ص 25  رگید  پاـچ  رد  صیاصخ ص 18 و  رد  و  تسا . وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يـالوم 
اجنآ هجوتم  هکیلاح  رد  هکم  هار  رد  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تفگ :  هک  درک  لقن  دعـس  زا  دعـس  تنب  هشیاع  تفگ :  هک 

دندوب هتـشذگ  هک  نانآ  دندیـسر و  دـندوب  هدـنام  بقع  هک  اهنآ  اـت  دومن  فقوت  مدرم  يارب  اـجنآ  رد  دیـسر  مخ  ریدـغ  هب  نوچ  سپ  دوب 
راد هدهع  تیحالـص  يور  زا  هکنآ   ) امـش یلو  مدرم  يا  دومرف :  ناناب  باطخ  دندمآ  درگ  هورگ  نآ  همه  هکنیمه  دـندش . هداد  تشگزاب 

. دنتفگ تسیک ؟  تسا ) امش  روما  عیمج 

هحفص 78 ] ] 

سک ره  دومرف :  تشاد و  اپب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپـس  دش . رارکت  راب  هس  باوج  لاوئـس و  نیا  شلوسر -  ادخ و 
دراد و تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تسود  ایادـخ  راـب  تـسا . وا  یلو  مالـسلا ) هـیلع  یلع   ) وا سپ  تـسا . وا  یلو  شلوـسر  ادـخ و  هـک 

نبا زا  رگید ) قیرط  رد   ) هدومن و تیاور  وا  زا  دعـس  نب  رماع  زا  ار  ثیدـح  نیا  رد ص 18  و  دراد :  نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد 
زا دانساب  تسا ) روکذم  هدمعلا " ص 48  رد "  هکیروطب   ) لبنح نب  دمحا  نب  هللا  دـبع  ار  ثیدـح  نیا  و  وا . زا  دعـس  تنب  هشیاع  زا  هنییع 

و شردپ ، زا  حیجن  یبا  نبا  زا  دومن  نایب  ام  يارب  بساک  نب  نادمح  نبا  بوقعی  هک  هتفگ  هدومن و  تیاور  لاس 299  رد  رفص  نب  هللا  دبع 
دنـس رکذ  اب  طباس  نب  نمحرلا  دـبع  زا  شدانـساب  " ص 30  ننـس   " دـلج 1  رد  هجام  نب  دـمحم  گرزب  ظفاح  دعـس و  زا  یـشرج  هعیبر 

سلجم نآ  رد  دـش . لخاد  وا  رب  دعـس  دوب  هدـمآ  دوخ  جـح  ياهرفـس  زا  یکی  زا  هیواعم  هک  یماـگنه  تفگ :  هک  دعـس  زا  هدومن  تیاور 
ار اوران  نانخـس  نیا  تفگ :  دـمآ و  مشخ  رد  دعـس  تفگ ، یتاملک  زین  هیواعم  دـندوشگ و  يدـب  نعطب و  نابز  مالـسلا  هیلع  یلعب  تبـسن 

هیلع یلع  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  دومرفیم :  هک  مدینـش  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  یئوگیم  يدرم  هرابرد 
نم زا  دعب  هکنیا  زج  یسوم  يارب  یتسه  نوراه  هلزنمب  نم  يارب  وت  دومرفیم . مالسلا ) هیلع  یلع   ) واب هک  مدینش  و  تسا . وا  يالوم  مالـسلا 

رد مکاح  ظفاح  و  دنراد ؟  تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  مراپـسیم  يدرمب  ار  گنج  تیار  زورما  دومرف :  هک  مدینـش  و  تسین . يربمغیپ 
ملـسم زا  لیـضف  یبا  زا  رذنم -  نب  یلع  زا  بلاط  یبا  نب  میهاربا  زا  يربنع  دمحم  نب  یحی  ایرکز  یبا  زا  كردتسم " ص 116  دلج 3 " 
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هکنیا يارب  دومن  شهوکن  ار  وت  بلاط  یبا  نب  یلع  انامه  تفگ :  واب  يدرم  هک  هدومن  تیاور  دعـس  زا  نمحرلا  دـبع  نب  همثیخ  زا  یئـالم 
بلاط یبا  نب  یلع  هب  انامه  متفرگ . شیپ  اطخب  هک  دوب  نم  يار  یلع ) زا  فلخت   ) نیا مسق  ادـخب  تفگ :  دعـس  سپ  يدومن . فلخت  وا  زا 

ایند و زا  نم  يارب  دوب  هدش  اطع  نمب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  هدش  هداد  زایتما  هس  مالسلا  هیلع 

هحفص 79 ] ] 

 : دومرف دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  مخریدغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  قیقحت  روطب  دوب  رت  بوبحم  تسا  ایند  رد  هک  هچنآ 
وا يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  ایادخ  راب  دومرف :  يرآ . میتفگ . مرتراوازس ؟  یلوا و  نامیا  لهاب  نم  هک  دینادیم  ایآ 
دزن ربـیخ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دراد . نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تـسود  تـسا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  ار  دوخ  مشچ  درد  دیدیمن و  يرامیب  تلعب  وا  نامشچ  هکیلاح  رد  دش  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
ياعد تکرب  زا  دومرف . اعد  وا  هرابرد  تخیر و  وا  ياه  مشچ  رد  ار  دوخ  ناهد  بآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  تشاد . هضرع 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیدرگ و  حتف  هدوشگ و  وا  يورین  اب  ربیخ  تشگن و  مشچ  هضراعب  التبم  رگید  شتداهش  ماگنه  ات  ترـضحنآ 
وت هلیبق  هتـسباو و  هکیتروص  رد  یئامرفیم  جارخا  ار  ام  تفگ  واب  سابع  سپ  دومرف . جراـخ  دجـسم  زا  ار  وا  زج  ساـبع و  دوخ  يومع  هلآ 

هکلب هدوبن و  نم  صخش  هدارا  لیمب و  دجـسم  رد  وا  ندراذگ  یقاب  اهامـش و  جارخا  دومرف  يراذگیم ؟  یقاب  دجـسم  رد  ار  یلع  میتسه و 
یبا نبا  زا  مکح  زا  هبعش  زا  شدانـساب  ءاـیلوالا " ص 356  هیلح  دـلج 4 "  رد  میعن  وبا  ظفاح  و  تفای . ماجنا  راـک  نیا  یهلا  رما  بسح  رب 

هـس مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ :  هک  هدوـمن  تیاور  صاـقو  یبا  نبا  دعـس  زا  یلیل 
نایرب غرم  ناتـساد  مود )  ) دراد تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  مهدـیم  يدرمب  ادرف  ار  رکـشل  تیار  هتبلا  لوا )  ) دومرف اطعا  زایتما  تبهوم و 

رد یمصاع  دمحم  وبا  ظفاح  دعس و  زا  بیسم  نب  دیعـس  زا  شدانـساب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  ظفاح  و  مخریدغ . ثیدح  موس ) )
و دمآ . دهاوخ  هینهت  ثیدح  رد  نآ  ظفل  نیع  هک  دنا  هدومن  تیاور  دعس )  ) هدربمان زا  ار  ریدغ  ثیدح  هدقع  نبا  قیرط  زا  یتفلا "  نیز  " 

بعصم زا  شدانساب  راثالا " ص 309  لکشم  دلج 2 "  رد  یفنح  يواحط  ظفاح 

هحفص 80 ] ] 

شتیاور رد  صخش  نیا  هک :  هتفگ  جاجح  نبا  هبعش  هرابرد  هدرک و  تیاور  ار  ثیدح  نیا  جاجح  نب  هبعش  قیرط -  زا  دعـس  زا  دعـس  نبا 
زا شدانساب  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح  و  تسا ، تجح  تیاور  رد  وا  راتفگ  دنکیم و  طبـض  ار  تیاور  وا  تسه و  نمیا  ثیح  ره  زا 

بلاطملا " ص 3 ینـسا  رد "  يرزج  دوخ و  لتقم  رد  یمزراوخ  بیطخ  هدومن و  تیاور  ار  ریدـغ  ثیدـح  شردـپ  زا  دعـس  رتخد  هشیاع 
ظفاح قیرطب  بلاطلا " ص 16  هیافک  رد "  یعفاش  یجنگ  ظفاح  و  دنا . هدومن  رکذ  هباحـص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامـش  رد  ار  هدربمان 
هدومن تیاور  دعس  زا  بیسم  نبا  دیعس  زا  ناعدج  نبا  زا  ناشدانساب  یـسرن  یلع  نب  دمحم  میانغلا  وبا  ظفاح  یقـشمد و  لیلخ  نب  فسوی 

رد ص 151 بلاطلا  تیافک  بحاص  دمآ و  دهاوخ  هینهت  ثیدح  رد  هک  ثیدح  رخآ  ات  متفگ ... دعـسب  دیوگ . بیـسم  نب  دیعـس  هک  دـنا 
وا یعفاش و  هللا  هبه  نب  نسح  نب  یلع  مساقلاوبا  ظفاح  لوق  زا  داد  ربخ  امب  قشمد  رد  هیومح  نب  رمع  نبا  هللا  دبع  خویـشلا  خیـش  هک  هتفگ 
زا لیئارسا  زا  مداق  نب  یلع  زا  يذمرت  دادش  نب  دمحا  زا  وا  یشاش و  بیلک  نب  مثیه  زا  وا  یعازخ و  مساقلاوبا  زا  وا  یلیضف و  لضفلاوبا  زا 

یلع زا  یتبقنم  ایآ  متفگ  واب  مدومن و  تاقالم  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  مدمآ و  هکمب  هتفگ  وا  هک  کلام  نب  ثرح  زا  کیرـش  نب  هللا  دـبع 
رت بوبحم  نم  دزن  رد  دوبیم  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  ما  هدومن  هدهاشم  یلع  هرابرد  تبقنم  راهچ  تفگ :  يا ؟  هدینش  مالـسلا  هیلع 
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نیکرـشمب تئارب )  ) هروس غالبا  ناونعب  ار  رکبابا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  منک . یگدـنز  اـیند  رد  حون  دـننامب  هکنیا  زا  دوب 
رد دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  درک ، یط  ار  تفاسم  زا  زور  هنابـشکی  وا  داتـسرف و  شیرق 

هیرگ هکیلاح  رد  رکبوبا  داد و  ماجنا  ار  تیرومام  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  امن . غالبا  ارنآ  وت  ریگب و  وا  زا  ار  تئارب  هروس  ورب و  رکب  یبا  یپ 
نم فرط  زا  انامه  تسین . يزیچ  ریخ  زج  دومرف  بانجنآ  هدـش ؟  لزان  هیآ  نم  هراـبرد  اـیآ  هللا  لوسر  اـی  درک :  ضرع  تشگرب و  درکیم 
ادخ لوسر  اب  ام  زین  و  دـشاب .) نم  تیب  لها  زا  هک  سکنآ  و  دومرف :  ای  . ) دـشاب نم  زا  هک  سکنآ  نم و  زج  ار  يرما  یـسک  دـنکیمن  غیلبت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 81 ] ] 

مهیلع یلع  لآ  لوسر و  لآ  رگم  دور ، نوریب  تسا  دجـسم  رد  هک  ره  دـیاب  هک :  دـش  ام  ناـیم  رد  یئادـن  بش  ماـگنه  میدوب ، دجـسم  رد 
، میدومن حبـص  هکنیمه  نتفر ) نوریب  رد  باتـش  زا  هیانک   ) میدیـشکیم ار  دوخ  ياه  شوپاپ  هکیلاح  رد  میدـش  جراخ  اـم  تفگ :  مالـسلا .

یلع ار "  رـسپ  نیا  يدرک و  نوریب  ار  دوخ  ياهومع  هللا  لوسر  ای  تفگ :  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  بلطملا  دـبع  نب  سابع 
يرارقرب امش و  ندش  نوریب  هب  رما  دوخ  لیمب  دوخ و  شیپ  زا  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يدومن ؟  رارقرب  مالسلا "  هیلع 

ار دعـس  رمع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  مالـسلا :  هیلع  یلع  تبقنم  نیموس  تفگ :  دومن . رما  ناب  دنوادخ  انامه  مدومنن  رـسپ  نیا 
ار رکـشل  تیار  هتبلا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لاـح  نیا  رد  تشگرب . رمع  دـش و  حورجم  دعـس  سپ  داتـسرف  ربـیخ  يوسب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نخـس  نیا  و   ) دـنراد تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوـخ  يدرمب 

ضرع دـیبلط . ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  مراد .) سرت  نآ  ياـصحا  زا  نم  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  تبـسن  يرایـسب  حدـم  نمـضتم 
دزن دندیـشکیم  ار  وا  هتفرگ و  ار  وا  تسد  هکیلاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  بانجنآ  رمالا  بسح  راچان  تسا ، ـالتبم  مشچ  دردـب  دـندرک : 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  يوار  مناوتیمن -  درک  ضرع  اشگب  ار  دوخ  مشچ  دومرف  دـندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
مخریدـغ زور  مراهچ -  تبقنم  و  دومرف -  ءاطعا  واب  ار  تیار  دـیلام و  ارنآ  شماهبا  تشگنا  اب  دـنکفا و  یلع  مشچ  رد  ار  دوخ  ناهد  بآ 

نامیا لهاب  متسین  رتاوازس )  ) یلوا نم  ایآ  مدرم  يا  دومرف :  سپس  تشاد . نایب  دیکات  هغلابم و  اب  ینانخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ار دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  ایب . کیدزن  یلع  ای  دومرف  یتسه . يرآ  دنتفگ . همه  دومرف : ) راب  هس  ار  نخـس  نیا  و  ( ؟  ناشدوخ زا 
هک سک  ره  تفگ :  سپ  دش . رادومن  شلغب  ریز  يدیفـس  هک  درب  الاب  يدحب  ات  ار  وا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک و  دـنلب 

نیا هک :  هتفگ  ثیدح  نیا  رکذ  زا  سپ  یجنگ  ظفاح  دومرف . راب  هس  زین  ار  نخس  نیا  و  تسوا ، يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا . يالوم  نم 
هجام و نبا  مخریدـغ .) ثیدـح   - ) ماهچ و  تفگ : ) هک  اـجنآ  اـت  . ) تسا تسرد  دانـسا ) ثیح  زا   ) زین نآ  تاـهج  تسا و  وکین  ثیدـح 

دمحم زا  يذمرت 

هحفص 82 ] ] 

دعـس زا  رازب  قیرط  زا  دـیاوزلا " ص 107  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  ظـفاح  و  دـنا . هدومن  تیاور  ار  نآ  رفعج  نب  دـمحم  زا  راـشب  نبا 
ناشدوخ زا  نینمومب  متسین  رتراوازس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرف :  تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  هدومن  تیاور 

نآ لاـجر  هدوـمن و  تیاور  رازب  ار  ثیدـح  نیا  تفگ :  یمثیه  سپـس  تسا . وا  یلو  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  یلو  نم  هک  سک  ره   ؟
یبا زا  يربط  يریرج  نبا  ریدـغلا "  باتک "  زا  هیاهنلا " ص 212  هیادبلا و  دلج 5 "  رد  یماش  ریثک  نبا  و  دنتـسه . قوثو  دامتعا و  دروم 
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زا یتـسار ) تقادـصب و  فـصتم  تسا  يدرم  وا  و   ) یعمز بوـقعی  نب  یـسوم  زا  همثع  زا  دـلاخ  نب  دـمحم  زا  ناـمثع  نب  دـمحا  ءازوـجلا 
رد هفحج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ :  هک  هدوـمن  تیاور  دعـس  زا  دعـس  رتـخد  هشیاـع  زا  رامـسم  نبرجاـهم 

تـسد سپ  یتفگ . یتسار  دـنتفگ . متـسه . امـش  یلو  نم  دومرف :  مدرمب  باـطخ  هبطخ  يادا  زا  سپ  و  دوب ، هتفرگ  ار  یلع  تسد  هکیلاـح 
تسود یلاعت  دنوادخ  دنکیم و  غالبا  ار  رماوا  نم  فرط  زا  هک  تسا  یـسک  تسا و  نم  یلو  نیا  دومرف :  درک و  دنلب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
بوقعی ثیدح  زا  ریرج  نبا  سپس  تسا ، تبرغ  ياراد  وکین و  ثیدح  نیا  و  هتفگ :  یبهذ  ام  داتـسا  درادب . تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک 

زاب هک  اهنآ  ات  داتسیا  بانجنآ  هک  هدومن  رکذ  زین  هدرک و  رکذ  ار  ثیدح  هدومن و  تیاور  ارنآ  رامـسم  نیرجاهم  زا  ریثک  یبا  نب  رفعج  نب 
و . ) ثیدح نایاپ  ات   ) دومرف داریا  هبطخ  اهنآ  يارب  سپـس  دندینادرگ ، زاب  دندوب  هتفر  هک  ار  اهنآ  وا  رما  بسح  دندش و  قحلم  دندوب  هدنام 

نب یـسوم  زا  انیبان  هیواعم  ردپ  مزاخ  نب  دمحم  لوق  زا  يدبعلا  هقرع  نب  نسح  هک  تسا  بوکذـم  ص 340  هیاهنلا ) هیادبلا و   ) دلج 7 رد 
سپ تشگزاب  دوخ  جح  ياهرفس  زا  یکی  زا  هیواعم  تفگ :  هدومن  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  زا  طباس  نب  نمحرلا  دبع  زا  ینابیش  ملسم 
رگا هک  تسا  وا  يارب  تیزم  تلـصخ و  هس  تفگ :  دعـس  دندرب . ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  ماگنه  نآ  رد  دمآ ، وا  دزن  صاقو  یبا  نب  دـعس 

ره دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تسا . ایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  دزن  دوب  رت  بوبحم  دوب  یم  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی 
هک سک 

هحفص 83 ] ] 

ریثک نبا  سپـس  داتفا . روکذم  رد ص 38  هک  هجام  نبا  ظفلب  ثیدـح ... رخآ  اـت  تسا  وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم 
 " ءافلخلا خیرات  عماوجلا " و "  عمج  رد "  یطویس  نیدلا  لامج  دعس  قیرطب  و  تسا . وکین  نآ  دانسا  دنا و  هدرکن  رکذ  ارنآ  دنـس  تفگ : 
زا رد ص 405  هباحص و  لیاضف  رد  میعن  یبا  زا  لامعلا ص 154  زنک  دلج 6 "  رد  يدنه  یقتم  هدرک و  تیاور  ارنآ  یناربط  زا  ص 114 

ودـنآ ننـس  رد  روصنم  نب  دیعـس  مصاع و  یبا  نبا  زا  لقن  ءافلخلا " . هعبرالا  لیاضف  یف  ءافتکالا  رد  یباـصو  نینچمه  يربط و  ریرج  نبا 
هدربمان و  دـنا ، هدومن  تیاور  وا  زا  ارنآ  هباحـص "  لـیاضف  رد  میعن  یبا  و  یناربط . زا  راربالا " ص 20  لزن  رد "  یناشخدب  و  ناشدانـساب .
رامـشب ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  اهنآ  دوخ  بقانم  رد  یلزاغملا  نبا  ظفاح  هک  تسا  هرـشبم  هرـشع  زا  نتکی  صاقو ) یبا  نب  دعـس  )

شلتقم رد  یمزراوخ  بیطخ  نینچمه  هدروآ و 
ثیدح بقانملا ) بخن  رد "  یباعج  رکبوبا  یـضاق  هیالولا " و  ثیدـح  رد "  هدـقع  نبا  یفوع ) هیطع  ردـپ   ) یفوع هدانج  نب  دعـس   - 47

. تسا هدومن  تبث  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  وا  دوخ  لتقم  رد  یمزراوخ  دنا و  هدومن  تیاور  وا  زا  ار  ریدغ 
یباعج رکبوبا  تسا ، هناگ  هدزاود  ءابقن  زا  یکی  هدربمان  هتفاـی ) تاـفو  يرجه  ای 15  لاس 14  رد   ) یجرزخ يراصنا  هدابع  نب  دعـس   - 48

. تسا هدومن  تیاور  مخریدغ  هرابرد  ار  وا  ثیدح  بقانملا "  بخن  رد 
ظفاح تسا ) نوفدم  عیقب  رد  هتـشذگرد و  ياهلاس 63 و 64و 65 و 74  زا  یکی  رد   ) يردخ يراصنا  کلام  نب  دعـس  دیعـس -  وبا   - 49

هکم هب  اـقفتم  همقلع  نب  هللا  دـبع  نم و  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  يدـسا  نیـصح  نب  مهـس  زا  دانـساب  هیـالولا "  ثیدـح  رد "  هدـقع  نبا 
نیا اب  یتسه  لیام  ایآ  متفگ :  واب  سپ  تفگیم  مانشد  ازـسان و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  رایـسب  هک  دوب  اهتدم  هدربمان  هللا  دبع  میدمآ و 

( يردخ دیعس  وبا  ینعی   ) صخش

هحفص 84 ] ] 
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؟  يا هدینش  یتلیضف  تبقنم و  یلع  هرابرد  ایآ  تفگ :  واب  روبزم  هللا  دبع  میدمآ و  دیعسوبا  دزن  سپ  يرآ ، تفگ :  ینک ؟  يدهع  دیدجت 
للدـم وت  رب  نآ  تقیقح  قدـص و  ات   ) نک لاوئـس  ارنآ  زین  شیرق  راصنا و  رجاهم و  زا  مدومن ، نایب  وت  يارب  هکنآ  زا  سپ  و  يرآ . تفگ : 

زا متـسین  نینمومب  یلوا  نم  ایآ  دومرف :  لماک  هغلابم  دیکات و  اب  مخریدغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  تسنیا  نآ  و  دوش )
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  ایب . کیدزن  یلع  ای  دومرف :  سپـس  دومرف . رارکت  راب  هس  ار  شـسرپ  نیا  و  یلب . دـنتفگ  ناشدوخ ؟ 

مالـسلا هیلع  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  تفگ :  دش و  رادومن  ناشلغب  ریز  يدیفـس  هک  يدـحب  ات  درک  دـنلب  ار  یلع  ياهتـسد 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نانخس  نیا  وت  تفگ :  دیعسوبا  نب  همقلع  نب  هللا  دبع  دیوگ :  يدسا ) نیصح  نب  مهس   ) يوار تسا ، وا  يالوم 
ارنآ هنیـس  رد  مدینـش و  شوگ  ود  اب  هکنیا  زا  هیانک  دومن -  دوخ  هنیـس  شوگ و  ودـب  هراـشا  و  یلب ، تفگ  دیعـسوبا  يدینـش ؟  هلآ  هیلع و 
رهظ هضیرف  هکنآ  زا  سپ  دندمآ و  ام  دزن  نیـصح  نبا  همقلع و  نبا  هللا  دبع  نایرج  نیا  زا  سپ  تفگ :  کیرـش  نب  هللا  دبع  مدومن ) ظفح 
هیلع یلعب  هک  یئاهازـسانب  تبـسن  وا  زا  منکیم و  ادـخ  يوـسب  تشگزاـب  نم . تفگ :  همقلع  نب  هللا  دـبع  مـیداد . ماـجنا  اوـه  یمرگ  رد  ار 
دنـس رکذ  اب  دیعـس  یبا  زا  شدانـساب  هیودرم  نب  رکبوبا  ظفاح  و  تفگ -  ار  تاملک  نیا  راب  هس  میامنیم -  شزرمآ  بلط  ما  هتفگ  مالـسلا 

راخ و ناتخرد  ریز  رد  هچنآ  درک  رما  دناوخ ، دوخ  دزن  ار  مدرم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مخ  ریدـغ  رد  هکیزور  هدرک :  تیاور 
مالـسلا هیلع  یلع  يوسب  توـعد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  و  دوـب . هبنـشجنپ  زور  نآ  دـنتخاس و  فرطرب  دوـب  كاـشاخ 

 " یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  دوخ "  باتک  رد  میعن  وبا  ظـفاح  و  دـش ، دـهاوخ  رکذ  لاـمکا  هیآ  حرـش  نمـض  رد  ثیدـح  ماـمت  دومرف ...
رد درک  مالـسلا  هیلع  یلع  يوـسب  توـعد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک :  هدرک  تـیاور  دنـس  رکذ  اـب  دیعـس  یبا  زا  شدانـساب 

رد كاشاخ  راخ و  هچنآ  درک ، رما  مخریدغ و 
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 " رد یناتسجس  رـصان  نب  دوعـسم  دیعـس  وبا  ظفاح  و  دمآ . دهاوخ  ادعب  هللا  ءاشنا  وا  ظفل  مامت  دنتخاس ... فرطرب  هدنک و  دوب  تخرد  ریز 
اب قفاوم  نآ  دنـس  تیاور و  نتم و  ثیح  زا  هک  ار  تیاور  نیمه  هدوـمن  تیاور  دیعـس  یبا  زا  دنـس  رکذ  اـب  هک  هچنآ  رد  هیـالولا "  باـتک 

نایب دنـس  رکذ  اب  یناکـسح  هللا  دـبع  مساقلاوبا  ظـفاح  هک  ار  هچنآ  و  دـش ، دـهاوخ  رکذ  هدـنیآ  رد  هک  هدومن  ناـیب  تسا  میعن  وبا  تیاور 
یلع نب  دمحم  حـتفلا  وبا  ظفاح  و  دـمآ . دـهاوخ  هللا  ءاشنا  زین  نآ  و  تسا ، قباطم  قفاوم و  ناگدربمان -  اب  دنـس  نتم و  ثیح  زا  زین  هدومن 

دمحا نب  دمحم  لوق  زا  وا  هک  هدومن  تیاور  دمحا  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحا  زا  يرهم  دـمحا  نب  نسح  زا  هیولعلا "  صیاصخلا  رد "  يزنطن 
يردـخ دیعـس  یبا  زا  يدـبع  نوراه  یبا  زا  عیبر  نب  سیق  زا  ینامح و  ییحی  لوق  زا  وا  هبیـش و  یبا  نب  نامثع  نب  دـمحم  زا  وا  یلع و  نب 

راـخ و دومرف  رما  مالـسلا و  هیلع  یلع  يوسب  مخ  ریدـغ  رد  ار  مدرم  دومرف  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک :  هدوـمن  تیاور 
ریز مدرم  هک  يدح  ات  درک  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  يوزاب  دـیبلط و  ار  یلع  سپ  دوب . هبنـشجنپ  زورنآ  دـنتفور و  ار  تخرد  ریز  كاشاخ 

 " مکنید مکل  تلمکا  مویلا  دش " :  لزان  هیآ  نیا  هک  دندوب  هدشن  هدنکارپ  زونه  سپـس -  دندید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لغب 
راـگدرورپ يدونـشخ  تمعن و  ماـمتا  نید و  لاـمکا  رب  باـجعا ) رورـس و  طرف  زا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  سپ  هیآ ،. رخآ  اـت 

مالـسلا هیلع  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  تفگ :  سپـس  دومرف  ریبکت  دوخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  دوخ و  تلاـسرب 
امرف يراـی  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تسود  ایادـخ  راـب  دوب . دـهاوخ  وا  يـالوم 

هللا لوسر  ای  درک  ضرع  تباث  نب  ناسح  ماـگنه  نیا  رد  دـنادرگ . راوخ  ار  وا  هک  ار  هکنآ  نادرگ  راوخ  دـیامن و  يراـی  ار  وا  هک  ار  هکنآ 
تنمیمب وگب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دیونشب . ار  اهنآ  امش  ات  میوگب  یتایبا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ات  هدب  نذا  نمب 

ادـخ لوسر  روضح  اب  ارم  راتفگ  شیرق  هورگ  يا  تفگ :  تساوخ و  اپب  ناسح  سپ  هدـش . لاح  لـماش  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یکراـبم  و 
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 : دیونشب هتباث  تیالو  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 86 ] ] 

دوخ ص ریسفت  دـلج 6  رد  يروباشین  و  دـش . دـهاوخ  رکذ  لوا  نرق  يارعـش  نمـض  هک  وا  تایبا  رخآ  ات   " مهیبن .. ریدـغلا  موی  مهیدانی  " 
هدومن تیاور  وا  زا  دبع  زا  قیرط  ودب  نیطمـسلا "  دیارف  رد "  ینیومح -  هدومن و  تیاور  يردخ ) دیعـس  وبا   ) وا زا  ار  ریدغ  ثیدح   194

دلج 9 رد  یمثیه  ظفاح  و  همهملا " ص 27 ، لوصفلا  رد "  یکلام  غابص  نبا  وا و  زا  يدبع  نوراه  یبا  زا  بقانم ص 80  رد  یمزراوخ  و 
قیرط زا  هیودرم و  نبا  زا  لقن  شریسفت ص 14  دـلج 2  رد  ریثک  نبا  طسوالا " و  رد "  یناربط  قیرط  زا  هحفص 108   " دیاوزلا  عمجم  "  

یطویس دیعـس و  یبا  زا  رکاسع  نبا  هیودرم و  نبا  زا  هیاهنلا " ص 349 و 350  هیادـبلا و  دلج 7 "  رد  و  دیعـس ، یبا  زا  يدبع  نوراه  یبا 
زا رد ص 298  رکاسع و  نبا  هیودرم و  نبا  قیرط  زا  دلج 2 ص 259  روثنملا "  ردلا  ءافلخلا ص 114 و "  خیرات  عماوجلا " و  عمج  رد " 
زا وا . زا  یفوع -  هیطع  زا  لامعلا " ص 390  زنک  دلج 6 "  رد  يدنه  یفتم  و  وا ، زا  رکاسع  نبا  هیودرم و  نبا  یناتـسجس و  متاح  یبا  نبا 

تداهش دعس ، نب  هریمع  زا  رد ص 403  و  دش ) روکذم  یئاسن  قیرط  زا  دـیز  ثیدـح  رد  هک   ) مقرا نب  دـیز  ظفلب  يربط  ریرج  نبا  قیرط 
زا راربالا " ص 20  لزن  رد "  یناشخدب  هدومن و  رکذ  ریدغ  ثیدحب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هرابرد  هبحر  هدشانم  زور  رد  ار  دیعـس  یبا 

بحاص و  رکاسع ، نبا  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا  زا  یطویس  زا  دلج 2 ص 349  یناعملا "  حور  رد "  یـسولآ  و  وا ، زا  یناربط  قیرط 
 " رد یفنح  ینیعلا  نبا  هب  رهـش  دومحم  نیدلا  ردـب  رکاسع و  نبا  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  یبا  زا  دلج 6 ص 463  رد  رانملا "  ریـسفت " 

رکذ هللا  ءاشنا  دوخ  ياه  عضوم  رد  هورگ  نیا  تایاور  ظافلا  ابیرق  و  دیعس ، یبا  زا  یفوع  هیطع  زا  يدحاو  ظفاح  قیرط  زا  يراقلا "  هدمع 
. تسا هدومن  تبث  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  وا  بلاطملا " ص 3  ینسا  رد "  يرزج  و  دش . دهاوخ 

 " رد یلزاغملا  نبا  ظفاح  هک  تسا  هرـشبم  هرـشع  زا  یکی  هدربماـن  هتـشذگ ،) رد  و 52  لاس 51  رد   ) يودع یـشرق  دـیز  نب  دیعـس   - 50
هلمج زا  ار  اهنآ  دوخ  بقانم " 

هحفص 87 ] ] 

. تسا هدروآ  رامشب  دوخ  قرطب  ریدغ  ثیدح  نایوار  نت  دصکی 
. هدومن تیاور  وا  زا  ار  ریدغ  هعقاو  هیالولا "  ثیدح  باتک "  رد  هدقع  نبا  ظفاح  يراصنا -  هدابع  نب  دعس  نب  دیعس   - 51

نبا ظفاح  هتفای ) تافو  دوب  لاس  دصیـس  دودح  رد  شفیرـش  نس  هکیلاح  رد  يرجه  لاس 36 ر 37  رد   ) یسراف ناملـس  هللا  دبع  وبا   - 52
قرطب ار  ریدغ  هعقاو  نیطمـسلا "  دیارف  زا " -  باب 58  رد  یعفاش  ینیومح  دوخ و  بخن "  رد "  یباعج  هیالولا " و  ثیدـح  رد "  هدـقع 
نایوار رامـش  رد  ار  هدربمان  بلاـطملا "  ینـسا  زا "  رد ص 4  یعفاش  يرزج  نیدـلا  سمـش  دـنا و  هدومن  تیاور  وا  زا  دنـس  رکذ  اب  دوخ 

. تسا هدومن  رکذ  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح 
تیاور وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  هتشذگرد ) لاس 74  رد   ) یملسا عوکا  نب  ورمع  نب  هملسم  ملسم  وبا   - 53

. تسا هدومن 
 " رد هکیروطب  هتشذگرد ) هرـصب  رد  يرجه  ياه 58 و 59 و 60  لاس  رد   ) راصنا نامیپ  مه  يرازف ، بدنج  نب  هرمـس  نامیلـس  وبا   - 54

يرزج نیدـلا  سمـش  و  تسا . ریدـغ  ثیدـح  نایوار  زا  یکی  هدربمان  تسا ، روکذـم  بقانملا "  بخن  هدـقع و "  نبا  هیـالولا "  ثیدـح 
. تسا هدومن  رکذ  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  هدربمان  بلاطملا " ص 4  ینسا  رد "  یعفاش 
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ار ریدغ  ثیدح  یباعج ، و  دنس ، رکذ  اب  دوخ و  قیرطب  هدقع  نبا  ظفاح  و  هتـشذگرد ) لاس 38  رد   ) یسوا يراصنا  فینح  نب  لهس   - 55
هیلع یلع  هراـبرد -  هبحر  زور  هک  یئاـهنآ  رامـش  رد  ار  هدربماـن  هباغلا ص 307  دعـسا  دـلج 3 "  رد  ریثا  نبا  و  دـنا ، هدوـمن  تیاور  وا  زا 
دنس رکذ  اب  ارنآ  یسوم  وبا  هک  هتفگ  هدروآرد و  تسا ) روکذم  رکذلا  یتآ  هتابن  نبا  غبصا  ثیدح  رد  هکیروطب   ) دنا هداد  تداهش  مالسلا 

. تسا هدروآ  رامشب  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  وا  بلاطملا " ص 4  ینسا  رد "  یعفاش  يرزج  و  هدومن . تیاور 
يرجه لاس 91  رد   ) يدعاس یجرزخ  يراصنا  دعس  نب  لهس  سابعلا -  وبا   - 56

هحفص 88 ] ] 

 - هداد ریدغ  ثیدحب  تداهش  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هدشانم  ثیدح  رد  هک  تسا  یناسک  زا  هدربمان  هتفای -  تافو  یگلاس  دص  نس  رد 
هدوملا عیبانی  رد "  يزودنق  هدقع و  نبا  قیرط  زا  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  ارنآ  يدوهمـس  دمآ و  دهاوخ  لیفطلا  یبا  قیرطب  روبزم  ثیدح 

. تسا هدش  تبث  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ص 67  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد "  دنا و  هدومن  تیاور  وا  زا   "ص 38 

دوش یم  عورش  ض ) فرح ص -  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

هک تسا  یناسک  رامش  رد  هتـشذگرد ) يرجه  لاسب 86  اجنامه  رد  هدـیزگ و  نکـسم  ماش  رد   ) یلهاب نالجع  نبا  يدـص  هماما  وبا   - 57
. تسا هدومن  تیاور  وا  زا  دنس  رکذ  اب  ار  ریدغ  ثیدح  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا 

رد وا  مان  هدـش و  رکذ  يزار  روصنم  فیلات  ریدـغلا "  باتک  رد "  نینچمه  هیالولا " و  ثیدـح  رد "  وا  تیاور  يدـسالا -  هریمـض   - 58
. دیئامن هعجارم  دشاب -  بیبح -  نب  هریمض  ای -  بدنج -  نب  هریمض  مراد -  نامگ  هدش و  رکذ  دیدحلا -  نب  هرمض  ریدغلا -  باتک 

دوش یم  عورش  فرح ط )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

يارب لـمج  زور  رد  هدربماـن  هدـش - ) هتــشک  یگلاـس  نــس 63  رد  لــمج  زور  يرجه  لاــس 36  رد   ) یمیمت هللا  دــیبع  نـب  هـحلط   - 59
كردتسملا دلج 3 "  رد  مکاح  بهذلا " ص 11 و  جورم  دلج 2 "  رد  دوعسم  هداد و  تداهش  ریدغ  ثیدحب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

عماوجلا " و عمج  رد ر  یطویـس  دیاوزلا " ص 107 و  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  بقاـنم ص 112 و  رد  یمزراوخ  "ص 171 و   
زا لقن   ) لاـمعلا " ص 83 زنک  دـلج 6 "  رد  يدـنه  یقتم  و  یئاسن ) ظفاح  زا  لقن   ) بیذهتلا " ص 391 بیذـهت  دـلج 1 "  رد  رجح  نبا 

دروم رد  و  دنا -  هدومن  تیاور  وا  زا  ارنآ  لمج ) زور  هدشانم  ثیدـح  زا  ریغ  مکاح  كردتـسم  زا  لقن  رد ص 154  رکاسع و  نبا  ظـفاح 
یمـصاع ظفاح  و  دمآ . دهاوخ  لمج  زور  هدشانم  ثیدـح  رد  اهنآ  قافلا  نیع  هک  تسا  تسد  رد  زین  يرگید  رایـسب  قرط  روبزم  ثیدـح 

. ایرکز یبا  نب  دمحم  زا  یتا "  له  هروس  حرش  یف  یتفلا  نیز  رد " 

هحفص 89 ] ] 

زا يرمع -  رمع -  نب  صفح  زا  شردپ  زا  يربقم  دایز  نب  هللا  دبع  زا  زازب  رمع  نب  دمحم  زا  يولع  لیعامسا  یبا  نب  دمحم  نسحلا  یبا  زا 
ره دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  هللا  دـیبع  نب  هحلط  زا  یـسیع  وا  يومع  زا  ییحی  نب  هحلط  زا  میهاربا  نب  ثاـیغ 
اب ار  ریدغ  ثیدح  هیاهنلا " ص 349  هیادبلا و  دلج 7 "  رد  ریثک  نبا  و  تسا . وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  سک 

هدش تیاور  زین  هللا  دبع  نب  رباج  هللا و  دیبع  نب  هحلط  دعس و  زا  ثیدح  نیا  هتفگ :  سپس  و  هدومن ، تیاور  بزاع  نب  ءارب  ظفلب  دنس  رکذ 
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تیاور زین  هریره  یبا  باطخ و  نب  رمع  هللا و  دبع  نب  ریرج  هدانج و  نب  یشبح  يردخ و  دیعـس  یبا  زا  و  تسا ، يددعتم  قرط  نآ  يارب  و 
اهنآ زا  هدربمان  هحلط  هدرمش و  ریدغ  ثیدح  نایوار  نت  دصکی  هلمج  زا  ار  هرـشبم  هرـشع  دوخ  بقانم "  رد "  یلزاغملا  نبا  ظفاح  هدش و 

. تسا هدومن  رکذ  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  ار  هدربمان  بلاطملا " ص 3  ینسا  رد "  یعفاش  يرزج  و  تسا ،

دوش یم  عورش  فرح ع )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

دلج 2"  رد  رجح  نبا  و  هدرک ، تیاور  وا  زا  دنـس  رکذ  اب  ار  ریدغ  ثیدح  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  يریمن -  ریمع  نب  رماع   - 60
. هدومن تیاور  هدربمان )  ) ریماع شیومع  زا  يریمن  ریمع  نب  لتکا  نبا  یسوم  زا  ار  روبزم  ثیدح  هباصالا " ص 255 

نبا هدرک و  تیاور  وا  زا  شدانـساب  ار  روبزم  ثیدح  دنـس  رکذ  اب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  ظفاح  هرمـض . نب  یلیل  نب  رماع   - 61
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  وا  زا  لیفطلا  یبا  زا  یـسوم  وبا  قیرطب  هباغلا " ص 92  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا 

لوسر و  تسا ، هفحج  کیدزن  رد  مخ  مخ - ) ریدغ  زور  رد   ) دیـسر هفحجب  ات  دـمآ  هدومرفن ) جـح  نآ  زج   ) تشگرب عادولا  هجح  زا  هلآ 
یکلام غابـص  نبا  و  ثیدـح . نایاپ  ات  دومرف ... مدرمب  باطخ  سپ  تسا . فورعم  هک  دراد  يدجـسم  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

 " هباصالا دلج 2 " -  رد  رجح  نبا  و  رماع -  هب  دوش  یهتنم  ات  دوخ  دنسب  لیاضفلا  یبا  نب  دعـسا  ظفاح  فیلات  زجوملا "  باتک "  زا  لقن 
باتک زا  ص 257 
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نوچ هک :  دنا  هدومن  تیاور  یلیل  نب  رماع  دیسا و  نب  هفیذح  زا  لیفطلا  یبا  زا  نانـس  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  هدقع  نبا  فیلات  تالاوملا "  " 
ار نآ  دنس  رکذ  اب  یسوم  وبا  و  ثیدح . نایاپ  ات  دیسر ... هفحجب  ات  دمآ  دومرف  تشگزاب  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هدومن تیاور  دیسا  نب  هفیذح  رماع و  زا  ناشقرطب  یلجع  حوتفلا  یبا  یسوم و  یبا  هدقع و  نبا  ظفاح  زا  لقن  يدوهمـس  و  هدومن ، تیاور 
. دیـسر هفحج  هب  ات  دمآ  دوب ) هدرکن  جح  نآ  زج  و   ) دومرف تشگزاب  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دـنتفگ :  هک 

دورف دوخ  ياههاگیاج  رد  هورگنآ  هکنآ  زا  سپ  دـنیاین . دورف  تسا ) ارحـص  نآ  رد  هک   ) مهب کـیدزن  ناـتخرد  ریز  رد  هک  دومرف  نغدـق 
كاشاخ راخ  كاپ و  ار  مدرم  رس  رب  فرشم  ياه  هخاش  ناتخرد و  ریز  داتسرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندش . رقتـسم  دندمآ و 

دناوخ و زامن  روبزم  ناتخرد  ریز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  دش ، دنلب  زامن  کناب  هک  یماگنه  ات  دندومن  قرفتم  فرطرب و  ار 
اجنآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تسا ، هفحج  زا  مخ  و  دوـب ، مخ  ریدـغ  زور  رد  هعقاو  نـیا  دـینادرگ و  مدرم  فرطب  ور  سپس 

ربمغیپ رمع  زا  یمین  زج  يربمغیپ  چیه  هک  دومرف  هاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  دنوادخ  انامه  دومرف :  مدرمب  باطخ  سپ  دراد . یفورعم  دجسم 
رما رد   ) متـسه لوئـسم  نم  انامه  میامن و  تباـجا  موش و  توعد  رگید  يارـسب  اـبیرق  هک  مراد  ناـمگ  نم  دـنکیمن و  تسیز  دوخ  زا  شیپ 

غیلبت قیقحتب  هک  میئوگیم  ام  دنتفگ  تسیچ ؟  امش  راتفگ  رظن و  مدومن ؟  غیلبت  نم  ایآ  تیعبت .) يوریپ و  رد   ) دیتسه لوئسم  امـش  و  غیلبت )
یئاتکی هب  تداهش  امش  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  دومرف :  دیامرف . اطع  امشب  کین  يازج  يادخ  سپ  يدومن . تحیـصن  شـشوک و  هدومرف و 

؟  تسا قح  ندرم  زا  دعب  ندش  روشحم  و  تسا ، قح  وا  خزود  تشهب و  هکنیا  و  تسا ، وا  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  هکنیا  دـیهدیم و  ادـخ 
دنوادـخ انامه  دیـشاب  هاگآ  دومرف :  نانآ  یئاونـش  هجوت و  بلج  رد  دـیکات  هغلابم و  اب  سپـس  شاـب . هاوگ  ایادـخ  راـب  دومرف  یلب . دـنتفگ 

هیلع یلع  نیا  سپ  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  دیـشاب و  هاگآ  امـش . دوخ  زا  متـسه  امـشب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  تسا و  نم  يـالوم 
. دنتخانش ار  وا  هورگنآ -  مامت  هک  يدحب  ات  دومرف  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  و  تسا . وا  يالوم  مالسلا 
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يا دومرف :  سپـس  دراد -  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  راـب  تفگ :  سپس 
نیب تفاسم  زا  نآ  ياـنهپ  هک  یـضوح  راـنک  رد  دـیوشیم  دراو  نم  رب  امـش  مریگیم و  یـشیپ  امـش  رب  رگید ) يارـسب  لاـقتنا  رد   ) نم مدرم 

دیوشیم دراو  نم  رب  هک  یماگنه  و -  دیشاب ) هاگآ   ) تسه نیمیس  ياهحدق  نامسآ  ناگراتس  هرامشب  نآ  رد  تسا . رتشیب  ءاعنص  يرصب و 
، دومن دیهاوخ  راتفر  ود  نآ  اب  نم  زا  دعب  هنوگچ  ات  دیشیدنیب  سپ  دومن . مهاوخ  لاوئـس  هذخاوم و  سیفن  نارگ و  زیچ  ود  هرابرد  امـش  زا 

ادـخ باتک  تسا  رتگرزب  هکنآ  دومرف :  تسیچ ؟  سیفن  نارگ و  زیچ  ودـنآ  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ :  دـیئامن . راهظا  نم  تاقالم  ماـگنه  هک 
ات دیریگب  مکحم  ارنآ  سپ  تسا . امـش  تسد  رد  نآ  رگید  فرط  ادـخ و  تسد  رد  نآ  فرطکی  هک  تسا  یطابترا ) هتـشر   ) ببـس تسا ،
زا ودـنآ  هک  داد  ربخ  نمب  اـناد  دـنوادخ  اـنامه  دـننم . ترتع  رگید  نآ  و  دـیزاسن -  نوگرگد  لیدـبت و  ارنآ  دـیوشن و  هارمگ  نم  زا  دـعب 

یعفاش یکم  ریثکاب  دمحم  نب  لضفلاوبا  دمحا  خیـش  نایب . ظفل و  نیمهب  و  ثیدح . نایاپ  ات  دنیامن . تاقالم  ارم  ات  دـنوشن  ادـج  رگیدـکی 
رامش رد  ار  هدربمان  شلتقم  رد  یمزراوخ  بیطخ  هدومن و  تیاور  رماع  هفیذح و  زا  ار  روبزم  ثیدح  لالا "  بقانم  یف  لاملا  هلیسو  رد " 
شدج زا  شردپ  زا  یلعی  نبا  هللا  دبع  نب  رمع  زا  هباغلا " ص 93  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  هدومن و  رکذ  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار 

. هدومن تیاور  دمآ ) دهاوخ  نآ  ثیدح  هک   ) هبحر زور  رد  ریدغ  ثیدحب  مالسلا  هیلع  یلع  رب  ار  وا  تداهش 
هک هتفگ  هدربمان و  هناگادج  رکذلا  قباس  رماع  زا  دعب  هباصالا " ص 257  دلج 2 "  رد  ار  هدربمان  رجح  نبا  يرافغ -  یلیل  نب  رماع   - 62

یلـص ربمغیپ  مدینـش  تفگ :  هک  هدروآ  شدج  زا  شردپ  زا  هرم  نب  یلعی  نب  هللا  دبع  نب  رمع  قیرط  زا  هدومن و  رکذ  ار  وا  زین  هدـنم  نبا  : 
دمآ هفوکب  مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ  و  تسا . وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  تفگیم :  هلآ  هیلع و  هللا 

دنداد و یهاوگ  يرافغ ) یلیل  نب  رماع  نانآ  هلمج  زا   ) نت هدفه  و  ریدغ ) ثیدح  هرابرد   ) داد دنگوس  ار  مدرم 

هحفص 92 ] ] 

هیجوت هدرک و  يوریپ  وا  زا  ریثا  نبا  دشاب و  رکذلا  قباس  هرمض  نب  یلیل  نب  رماع  نامه  رماع  نیا  تسا  نکمم  هک  هدومن  زیوجت  یسوم  وبا 
هلیبق زا  فیدر 61 )  ) یلیل نب  رماع  ینعی  هدـش -  هتـشاگن  نبا )  ) طلغب نم )  ) هملک و  تسا . هرمـض  نب  یلیل  نب  رماع  نامه  وا  هکنیاب  هدومن 
رسپ وا  لیلم و  رسپ  رافغ  اریز  تسا  هرمض  هلیبق  زا  دشاب  يرافغ  هک  سک  ره  تسین  یکـش  تروصنیا  رد  و  هرمـض -  رـسپ  هن  هدوب ، هرمض 

نب رماع  يرافغ و  یلیل  نب  رماع  ینعی   ) ار اهنآ  ندوب  ددعتم  دشاب  جحرم  دنـس  قیرط و  فالتخا  هکنیا ، رگم  دیوگ :  فلوم  هدوب -  هرمض 
( دنشاب رفن  ود  هرمض  نب  یلیل 

دلج رد  لبنح  نب  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ  هتشذگرد ) ياهلاس 100 و 102 و 108 و 110  زا  یکی  رد   ) یثیل هلثاو  نب  رماع  لـیفطلاوبا   - 63
ظفلب مقرا  نب  دـیز  زا  لیفطلا  یبا  زا  تباث  یبا  نب  بیبح  زا  شمعا  زا  کیرـش  زا  میکح  نب  یلع  زا  دنـس  رکذ  اـب  دوخ ص 118  دنسم   1

( دمآ دهاوخ  وا  دنـس  ظفلب و  هک   ) ار هبحر  رد  هدشانم  ثیدح  لیفطلا  یبا  زا  دلج 4 ص 370  رد  و  هحفص 64 )  ) دیز ثیدح  رد  روکذم 
زا رطف  زا  نامیلس  نبا  دمحم  مادقم و  نبا  زا  رد ص 17  دیز و  زا  وا  زا  شدانساب  صیاصخلا " ص 15  رد "  یئاسن  هدومن و  تیاور  وا  زا 

دیسا نب  هفیذح  زا  روکذم ) لیفطلاوبا   ) وا زا  لیهک  نب  هملس  زا  دوخ ص 298  حیحص  دلج 2  رد  يذمرت  هدومن و  تیاور  دنس  رکذ  اب  وا 
ارنآ تحـص  هک  یقرطب  كردتـسم " ص 109  دـلج 3 "  رد  مکاـح  هک  يربخ  هدومن و  تیاور  تشذـگ ) هحفـص 57  رد  هک  روطنامه  )
رطف زا  شدانـساب  یتـفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  دـمحم  وبا  و  دـش ، رکذ  هحفـص 66  رد  هدومن ، تیاور  دـیز  زا  لـیفطلاوبا  زا  هدوـمن  زارحا 

وا زا  زین  دلج 5 ص 376  رد  هباغلا " ص 92 و  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  و  هدرک -  تیاور  وا  زا  دمآ  دهاوخ  ادعب  هک  ار  هدشانم  ثیدـح 
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ار دوش  ثیدح  رد ص 217  هدومن و  تیاور  ار  مقرا  نب  دیز  ثیدح  وا  زا  شدانـساب  بقاـنم " ص 93  رد "  یمزراوخ  و  هدرک -  تیاور 
بلاـطلا " ص 15 هیاـفک  رد "  یعفاـش  یجنگ  هدومن و  تیاور  تسا ، ریدـغ  ثیدـحب  لالدتـسا  جاـجتحا و  نمـضتم  دـمآ و  دـهاوخ  هک 

یناربط زا  لقن  فیرعتلا "  نایبلا و  رد "  یقـشمد  یفنح  هزمح  نبا  دلج 2 ص 179 و  هرـضنلا "  ضایرلا  رد " -  يربط  و  ار ، دیز  ثیدح 
ریثک نبا  و  مکاح . و 
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دلج ص نیمه  رد  یئاسن و  دمحا و  زا  دلج 7 ص 246  رد  يذمرت و  یئاسن و  دمحا و  قیرط  زا  هیاهنلا " ص 211  هیادبلا و  دلج 5 "  رد 
زا وا  زا  دلج 2 ص 252  رد  هباصالا " ص 159 و  دلج 4 "  رد  رجح  نبا  و  دیز ، زا  وا  زا  لیهک  نب  هملس  زا  هبعـش  زا  ردنغ  قیرط  زا   348

 " نیدقعلا رهاوج  رد "  يدوهمس  ریرج و  نبا  زا  لقن  لامعلا " ص 390  زنک  دلج 6 "  رد  یقتم  دمآ و  دهاوخ  هک  یظفلب  رماع  هفیذح و 
. دنا هدروآ  ار  وا  ثیدح  عیبانی  زا  رد ص 38  یفنح  يزودنق  زا  لقن 

رکذ اب  ار  ریدـغ  هعقاو  هیالولا "  ثیدـح  رد "  هدـقع  نبا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هجوز   ) هفاحق یبا  نب  رکب  یبا  رتخد  هشیاـع   - 64
. هدومن تیاور  وا  زا  دنس 

دنس رکذ  اب  دوخ  قیرطب  هدقع  نبا  هتفای ) تافو  لاس 32  رد  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يومع  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  سابع   - 65
. هدومن رکذ  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  وا  بلاطملا " ص 3  ینسا  رد "  يرزج  هدومن و  تیاور  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح 

ثیدح رد  هکیروطب  هبحر  زور  رد  ریدغ  ثیدحب  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  دوهش  زا  یکی  هدربمان  يراصنا ، بر  دبع  نب  نمحرلا  دبع   - 66
دلج 5 ص 205 و رد  هباغلا " ص 307 و  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  هدومن و  تیاور  وا  زا  هدقع  نبا  ظفاح  هک  دمآ  دهاوخ  هتابن  نب  غبصا 
زا ار  وا  هلآ " ص 67  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد "  یـضاق  و  دنا . هدومن  رکذ  وا  زا  هباصالا " ص 408  دلج 2 "  رد  رجح  نبا 

. تسا هدومن  تبث  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج 
 " رد شدانـساب  هدقع  نبا  ار  ریدغ  ثیدح  هتـشذگرد ) يرجه  لاس 31 و 32  رد   ) يرهز یـشرق  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دـمحم  وبا   - 67
ار اهنآ  یلزاغملا  نبا  ظفاح  هک  تسا  هرشبم  هرـشع  زا  وا  دنا و  هدومن  تیاور  وا  زا  ریدغلا ر  باتک  رد "  يزار  روصنم  هیالولا " و  ثیدح 

ثیدح نایوار  هلمج  زا  ار  وا  بلاطملا " ص 3  ینسا  رد "  يرزج  هدروآ و  باسح  دوخ  قرطب  ریدغ  ثیدح  نایوار  نت  دصکی  هلمج  زا 
. تسا هدومن  رکذ  ریدغ 

ثیدح هدقع  نبا  هدیزگ ،) نکسم  هفوک  رد   ) یلید رمعی  نب  نمحرلا  دبع   - 68
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. هدمآ رامشب  روبزم  ثیدح  نایوار  زا  یمزراوخ  لتقم  رد  هدرک و  تیاور  وا  زا  هیالولا "  ثیدح  رد "  ار  ریدغ 
. هدرک تیاور  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هدقع  نبا  یموزخم . دسالا  دبع  یبا  نبا  هللا  دیع   - 69

زور رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دوهش  زا  یکی  هدربمان  هدش ) هتـشک  نیفـص  رد   ) هعازخ دیـس  ءاقرو  نب  لیدب  نب  هللا  دبع   - 70
. هداد یهاوگ  ریدغ  ثیدحب  دمآ  دهاوخ  وا  ثیدح  هکیروطب  نابکر 

. تسا هدروآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  زا  ار  وا  هدقع  نبا  ینزام . ریشب  نب  هللا  دبع   - 71
مالـسلا هیلع  یلع  يارب  هبحر  زور  رد  دش ) دهاوخ  رکذ   ) تسا هتابن  نب  غبـصا  نایب  رد  هکیروطب  هدربمان  يراصنا . تباث  نب  هللا  دـبع   - 72
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. تسا هدمآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  هلآ ص 67  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  هداد و  تداهش  ریدغ  ثیدحب 
هدومن و تیاور  وا  زا  دنـس  رکذ  اب  ار  ریدغ  ثیدـح  هدـقع  نبا  هتفای ) تافو  لاس 80  رد   ) یمـشاه بلاـط  یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع   - 73

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدحب  هیواعم  رب  وا  جاجتحا  ناتساد 
نب بلطم  زا  شدانـساب  وا  هک  هدومن  تیاکح  یناربط  ظفاح  زا  تیملا "  ءاـیحا  رد "  یطویـس  یموزخم . یـشرق  بطنح  نب  هللا  دـبع   - 74

. هدومن تیاور  دنس  رکذ  اب  هفحج  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هبطخ  شردپ  زا  بطنح  نب  هللا  دبع 
. تسا هدروآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  زا  ار  وا  شلتقم  رد  یمزراوخ  هعیبر . نب  هللا  دبع   - 75

صیاصخلا " ص.7 رد "  یئاسن  ظفاح  هتفای ) تافو  لاس 68  رد   ) سابع نب  هللا  دبع   - 76
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میلـس یبا  نب  جلب  وبا  زا  وا  هدرک و  لقن  تسا  هناوع  وبا  نامه  هک  حاضولا  وبا  لوق  زا  وا  هک  هدومن  تیاور  دنـس  رکذ  اب  ینثم  نب  نومیم  زا 
وا دزن  هورگ  هن  ماگنه  نیا  رد  مدوب  هتـسشن  ساـبع  نبا  دزن  نم  تفگ :  هک  هدروآ  ینـالوط  یثیدـح  رد  ساـبع  نبا  زا  نومیم  نب  ورمع  زا 

ورمع مزیخیم . رب  امـش  اب  تفگ :  سابع  نبا  نک . یلاخ  رایغا  زا  ام  يارب  ار  سلجم  ای  و  زیخرب ، ام  اب  ای  سابع  رـسپ  يا  دنتفگ  واب  دندمآ و 
دنتفگ نخس  رگیدکی  اب  دنتسشن و  يرانک  رد  سپ  دوب . حیحـص  دوب و  هدشن  انیبان  وا  مشچ  عقوم  نیا  رد  سابع  نبا  هک :  دیوگ  نومیم  نب 
راهظا دادیم و  ناکت  ار  دوخ  سابل  هکیلاح  رد  دمآ  سابع  نبا  هرکاذـم  هسلج و  نآ  زا  سپ  دـیوگ :  يوار  دـنتفگ . هچ  هک  میتسنادـن  ام  و 

هکیروطب تسا  وا  يارب  تلیـضف  ود  زا  شیب  هک  دنتفگ  يدرم  هرابرد  شهوکن  اوران و  ینانخـس  نانیا  تفگیم :  درکیم و  راجزنا  فسات و 
مرادیم مازعا  هتبلا  دومرف :  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دندومن  يدرم  زا  یئوگدب  نانیا  درادن  دوجو  لیاضف  نیا  وا  ریغ  يارب 

ار وا  لوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  وا  دـنکیمن و  راوخ  تقوـچیه  دـنوادخار  وا  هک  نمـشد ) اـب  دربـن  يارب   ) ار يدرم 
؟  تسا اجک  یلع  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومن ، کیدزن  گنج  تیار  هب  ار  دوخ  یـصخش  عقوم  نیا  رد  دـنراد . تسود 

دمآ مالـسلا  هیلع  یلع  عقوم  نیا  رد  دیوگ . سابع  نبا  دیامن ؟  هیهت  درآ  هک  دوبن  يرگید  دومرف  تسا . درآ  هیهت  لوغـشم  ایـسآ  رد  دنتفگ 
تیار دیمد و  وا  نامشچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دوبن . ندید  هب  رداق  هکیروطب  دوب  درد  راچود  وا  ياه  مشچ  هکیلاح  رد 

مالـسلا هیلع  یلع  يوریپ ) زارحا  نادوهی و  ای  دربن  هب  بانجنآ  تمیزع  هجیتن  رد   ) سپ دومرف  ءاطعا  واب  ارنآ  سپـس  داد  تکرح  راـب  هس  ار 
هروس اب  ار  نالف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  هداد  همادا  نخـسب  سابع  نبا  دروآ ، دوخ  اب  ار  یح  رتخد  هفـص  هکیلاح  رد  دمآ 
يارب ار  هروس  نیا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفرگ و  وا  زا  ار  هروس  داتـسرف و  وا  یپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  داتـسرف و  هبوت 

ياهومع رسپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیوگ :  سابع  نبا  متسه . وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  هک  يدرم  رگم  درب  یمن  نیکرشم 
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رد زین  یلع  تفگ :  سابع  نبا  دندرک . ابا  یگمه  دیامن ؟  یتسود  ترخآ  ایند و  رد  نم  اب  هک  تسا  رضاح  امش  زا  کیمادک  دومرف :  دوخ 
نانآ زا  درف  درفب  ور  تشاذگاو و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرضاح . راختفا  نیا  يارب  نم  نم . تفگ  دوب و  هتـسشن  اهنآ  نایم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  عقومنیا  رد  درک . رارکت  ار  دوخ  نخـس  یلع  و  دندومن . عانتما  اهنآ  زاب  دومن . رارکت  ار  لاوئـس  نیا  درک و 
سپ هک  تسا  یـسک  لوا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ :  هداد  همادا  سابع  نبا  ترخآ . ایند و  رد  یتسه  نم  یلو  وت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلعب 

همطاف و یلع و  رب  تفرگ و  ار  دوخ  ششوپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :  هداد و  همادا  سابع  نبا  زاب ، دروآ . نامیا  هجیدخ  زا 
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هزیکاپ نم و  تیب  لها  يا  دربب  اهامـش  زا  اریدیلپ  هک  دنوادخ  تسا  هدومرف  هدارا  تسین ، نیا  زج  تسنیا و  تفگ :  داهن و  نیـسح  نسح و 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  سابل  درک . راثن  تخورف و  ار  دوخ  ناج  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ :  سابع  نبا  یندنادرگ . هزیکاپ  ار  امـش  دـنادرگ 
رد دـمآ  رکبوبا  سپ  دـندرکیم . يزادـناریت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فرطب  نیکرـشم  دـیباوخ . وا  هاـگیاج  رد  هدیـشوپ و  ار  هلآ 
 : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دز . ادص  هللا  ینب  ای  باطخب  ار  وا  تسا و  ادخ  لوسر  هک  درک  نامگ  وا  دوب و  هدیباوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هکیلاح 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تفر و  رکبوبا  سپ  تفگ :  بایرد . ار  وا  تفر ، نومیم  رئب  فرطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  انامه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  روطنامه  دشیم  ناراب  گنـس  نیکرـشم  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  عقوم  نیا  رد  دـش . راغ  لخاد  هلآ 

هکنیمه درواین . نوریب  ار  دوخ  رـس  دادماب  ات  دوب و  هتخاس  ناهنپ  هدـیچیپ و  سابل  رد  ار  دوخ  رـس  دـیچیپ و  یم  دوخب  ترـضحنآ  دـشیم و 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینعی   ) وت بحاص  دنتفگ  دندمآرب و  وا  شهوکن  ماقم  رد  نیکرشم - )  ) نانآ درک . نوریب  ار  دوخ  رس  دش  حبص 

همادا دوخ  نانخـسب  سابع  نبا  نانخـس :  لیبق  نیا  زا  و  ینکیم ؟  نینچ  وت  دـیچیپ و  یمن  دوخ  رب  میدزیم  گنـس  ار  وا  اـم  هک  یتقو  هلآ ) و 
امـش اب  نم  درک ؟  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندش . جراخ  ترـضح  نآ  اب  مدرم  دـش و  جراـخ  كوبت  هوزغ  رد  ادـخ  لوسر  تفگ :  هداد 

یلع عقوم  نیا  رد  هن  دومرف . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  موش ؟  جراخ 

هحفص 97 ] ] 

هکنآ زج  یشاب  یسوم  يارب  نوراه  هلزنمب  نمب  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دش . نایرگ  مالـسلا  هیلع 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :  سابع  نبا  یـشاب -  نم  ياجب  وت  هکنآ  زج  مورب  نم  هک  تسین  اور  انامه  دوب . دـهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  سپ 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  و  تفگ :  ساـبع  نبا  دوب . یهاوخ  نموم  نز  درم و  ره  یلو  نم  زا  دـعب  وت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و 

زایتما نیا  هجیتن ، رد  تشاذـگ و  دوخ  لاحب  ار  یلع  هرجح  برد  تسب و  ار  همه  دـشیم  زاب  دجـسمب  هک  ار  ام  تارجح  ياهرد  هلآ  هیلع و 
يرگید هار  اریز  دـشیم  دجـسم  لخاد  دوب  هک  یلاـح  ره  رد  دـمایم  نوریب  دوخ  هناـخ  زا  عقوم  ره  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  طـقف 

وا يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  متـسه  وا  يـالوم  نم  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  تفگ :  ساـبع  نبا  تشادـن .
دنا هدومن  رکذ  دوخ  تافیلات  رد  یلیصفت  ياهدنـس  اب  ظافح  زا  يدایز  هورگ  شلیـصفت  لوط و  اب  ار  ثیدح  نیا  ثیدح . نایاپ  ات  تسا ...
نب ورمع  زا  جـلب  نبا  زا  هناوع  یبا  زا  دامح  نب  ییحی  زا  دوخ ص 331  دنسم  دلج 1  رد  دـمحا )  - ) نایلبنح ياوشیپ  تسا :  اهنآ  هلمج  زا 

نیمهب تسا و  حیحص  ثیدح  نیا  دانسا  هک  هتفگ :  هدربمان  و  كردتسملا " ص 132 ، دلج 3 "  رد  مکاح  ظفاح  سابع و  نبا  زا  نومیم 
نیدلا بحم  هدومن و  تیاور  ارنآ  یقهیب  ظفاح  قیرطب  بقانم " ص 75  رد "  یمزراوخ  بیطخ  و  هدماین . رب  نآ  دنس  رکذ  ماقم  رد  تهج 
قیرطب وا  زا  كاحض  زا  شدانساب  شدیءارف  رد  ینیومح  ظفاح  و  یبقعلا " ص 87 ، ریاخذ  رد "  ضایر " ص 203 و  دلج 2 "  رد  يربط 

زا یلعی  یبا  زا  هدربمان و  دنـسب  دمحا  قیرط  زا  هیاهنلا " ص 337  هیادبلا و  دلج 7 "  رد  یماش  ریثک  نبا  و  دـمحا ، نب  مساقلا  یبا  یناربط 
هک هتفگ  و  یناربط ، دمحا و  زا  دیاوزلا " ص 108  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  و  دنـس ، رخآ  ات  هناوع  یبا  زا  دیمحلا  دبع  نب  ییحی 

ظفاح تسا و  قوثو  دامتعا و  دروم  یلو  تسا  تنیل  یمرن و  عونکی  ياراد  هدربمان  يرازف و  جلب  یبا  زج  تسا  تسرد  دـمحا  قیرط  لاجر 
وا لاجر  هدرک و  تیاور  یثیدح  ءانثا  رد  ارنآ  رازب  هک :  هتفگ  سپـس  هدرک  تیاور  رد ص 108  سابع  نبا  زا  زین  ار  ریدغ  ثیدـح  یمثیه 

دروم

هحفص 98 ] ] 
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باتک رد  رکاسع  نبا  و  دمحا ، زا  لقن  نآ  لیصفت  لوط و  اب  ار  روبزم  ثیدح  هیافکلا " ص 115  رد "  یجنگ  ظفاح  دندامتعا و  قوثو و 
دوخ یلاما  رد  یلماـحم  ظـفاح  هدومن ، رکذ  ارنآ  هحفـص 509  هباـصالا "  دـلج "  رد  رجح  نبا  هدومن و  رکذ  لاوطلا "  نیعبرـالا  دوـخ " 

هک هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  دنـس  رکذ  اب  شدانـساب  هدرک ) لقن  وا  زا  ءافتکالا "  باتک "  رد  یعفاـش  یباـصو  میهاربا  خیـش  هکیروطب  )
هللا یلـص  ربمغیپ  دیامرف . رارقرب  دوخ  ماقم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دش  رومام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  تفگ : 

، مهد ماـجنا  تیعقوم  نیا  رد  ار  رما  نیا  هچناـنچ  دـنکیدزن . رفک  تیلهاـج و  دـهعب  مدرم  هک  مدـید  دوـمرف :  دـش و  هکم  هناور  هلآ  هیلع و 
تفر و هکم  هب  ترضح  نآ  سپ  داد  واب  ار  ماقم  نیا  یصخش ) هقالع  يور  زا   ) دوب وا  مع  رـسپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  تفگ  دنهاوخ 
ام غلب  لوسرلا  اهیا  ای  داتسرف :  واب  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  عقوم  نیا  رد  دیسر ، مخریدغ  هب  ات  دومرف  تعجارم  دروآ و  اجب  ار  عادولا  هجح 
اپب بانجنآ  سپس  دومن . مالعا  ار  یمومع  عامتجا  ترـضحنآ  فرط  زا  يدانم  ماگنه  نیا  رد  هکرابم ، هیآ  رخآ  ات  کبر ... نم  کیلا  لزنا 

هکنآ رادب  تسود  ایادخ ، راب  تسا . وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :  تفرگ و  ار  یلع  تسد  تساخ و 
زا ار  ثیدح  نیا  لامعلا " ص 153  زنک  دلج 6 "  رد  يدنه  یقتم  دراد . نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار 

نیعبرا رد  هللا  لضف  نب  هللا  ءاطع  نیدـلا  لامج  یفرح  فالتخا  نودـب  ظافلا  نیمهب  هدومن و  لـقن  هدرک  رکذ  دوخ  یلاـما  رد  هک  یلماـحم 
ار نآ  ساـبع  نبا  زا  رد ص 114  رازب  قیرطب  ءافلخلا "  خـیرات  رد "  یطویـس  نیدـلا  لـالج  هدومن و  تیاور  ساـبع  نبا  قیرطب  ارنآ  دوخ 
رازب و قیرطب  راربالا " ص 20  لزن  رد "  یناشخدـب  هللااب " و  دـشرملا  یلاما  زا "  رابخالا " ص 38  سمـش  رد "  یـشرق  هدومن و  تیاور 
 " هیالولا باتک "  رد  یناتسجس  ظفاح  و  دنا . هدومن  تیاور  ارنآ  هیومس  مکاح و  نایح و  نبا  دمحا و  قیرط  زا  رد ص 21  و  هیودرم ، نبا 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  هکنوچ  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  دنـس  رکذ  اب  سابع  نبا  زا  شدانـساب  هداد  صاصتخا  اهنت  ریدغ  ثیدحب  ارنآ  هک 

هلآ

هحفص 99 ] ] 

اپب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  رما  ار  وا  دنوادخ ) فرط  زا   ) دمآ و وا  دزن  لیئربج  دمآ . دورف  هفحج  رد  دـش و  جراخ  عادولا  هجح  يارب 
دنتفگ ناشدوخ ؟  زا  متسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  هکنیا  رب  دیدقتعم  هک  تسنیا  هن  ایآ  دومرف :  مدرمب  باطخ  بانجنآ  سپ  دراد ،

تـسود ایادـخ  راب  تسا . وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا ، يالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف :  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  یلب 
( هدش رارکت  ضغب  بح و  هملک  هب  ریبعت  اب  هلمج  نیا  و   ) دراد نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب 
، دیامن يریگ  تسد  ار  وا  هک  ار  یسک  نک  يریگتسد  دراد و  زیزع  ار  وا  هک  ار  یـسک  راد  زیزع  دنک و  يرای  وا  هک  ار  یـسک  نک  يرای  و 

دیعس زا  ار  ریدغ  ثیدح  شخیرات ص 348  دلج 7  رد  ریثک  نبا  و  دمآ . بجاو  هورگ  نیا  رب  یلع ) تیالو   ) ادخب مسق  تفگ :  سابع  نبا 
دنس رکذ  اب  هیودرم  نبا  ظفاح  و  دمآ ، دهاوخ  وا  زا  یثیدح  كاحض ، مان  نمض  رد  نیعبات  رکذ  رد  هدرک و  تیاور  سابع  نبا  زا  ریبج  نب 

رد يزار  نیدـلا  رخف  و  یناکـسح ، مکاح  نایبلا " و  فشکلا و  رد "  یبلعث  قحـسا  وبا  و  نآرقلا ،) نم  لزن  اـم  یف   ) رد يزاریـش  رکبوبا  و 
حور دلج 2 "  رد  یسولآ  شریسفت ص 194 و  دلج 6  رد  يروباسین  نیدلا  ماظن  یلبنح و  یلصوم  نیدلا  زع  شریسفت ص 636 و  دلج 3 
اهنآ ظفل  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  ناشقرطب  اهنآ  ریغ  اجنلا " و  حاتفم  رد "  یناشخدـب  " ص 348 و  یناعملا 

. دمآ دهاوخ  هللا  ءاشنا  نید  لامکا  غیلبت و  هیآ  ود  ثحبم  رد 
اب وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  ظفاح  هتشذگرد ) لاس 86 و 87  رد   ) یملسا همقلع  یفوا  یبا  نب  هللا  دبع   - 77

. هدومن تیاور  دنس  رکذ 
دیاوزلا " ص عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  هتشذگ ) رد  لاس 72 و 73  رد   ) يودع باطخ  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نمحرلا  دبع  وبا   - 78
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نم سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  دنـس  رکذ  اـب  یناربـط  قیرط  زا   106
ار وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـش  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تسود  ایادـخ  راب  تسا . وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  متـسه  وا  يـالوم 

ننس رد  هبیش  یبا  نبا  ظفاح  و  دراد ، نمشد 

هحفص 100 ] ] 

عماوجلا عمج  رد  یطویـس ر  هدومن و  لقن  ار  روبزم  تیاور  وا  زا  ءافتکالا "  رد "  یعفاش  یباصو  هدروآ و  دنـس  رکذ  اب  ار  وا  تیاور  دوخ 
قیرطب لامعلا " ص 154  زنک  باتک "  دلج 6  رد  يدـنه  یقتم  هدومن و  تیاور  ارنآ  یناربط  زا  لقن  ءافلخلا " ص 114  خـیرات  رد "   "و 
تیاور اجنلا "  حاـتفم  رد "  راربـالا " ص 20 و  لزن  رد "  قیرط  نیمهب  زین  یناشخدـب  هدومن و  رکذ  ارنآ  ریبـکلا "  مجعملا  رد "  یناربـط 
ثیدح نایوار  هلمج  زا  ار  هدربمان  بلاطملا " ص 4  ینسا  رد "  يرزج  نینچمه  شلتقم و  زا  مراهچ  لصف  رد  یمزراوخ  بیطخ  هدومن و 

. دنا هدروآ  رامشب  هباحص  زا  ریدغ 
شدانـساب هیودرم  نبا  ظفاح  تسا ) نوفدـم  عیقب  رد  هتـشذگ و  رد  و 33  لاس 32  رد   ) یلذه دوعـسم  نب  هللا  دـبع  نمحرلا  دـبع  وبا   - 79

روثنملا " ص 298 و ردلا  دلج "  رد  یطویس  هدومن و  تیاور  وا  زا  دنس  رکذ  اب  ریدغ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ار  غیلبت  هیآ  لوزن 
وا زا  ارنآ  یناعملا " ص 348  حور  دلج 2 "  رد  هیودرم  نبا  زا  یطویس  زا  يدادغب  یسولآ  شریسفت ص 57 و  دلج 2  رد  یناکوش  یضاق 

رامـشب هباحـص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  وا  بلاطملا " ص 4  ینـسا  يرزج "  نیدلا  سمـش  یمزراوخ و  دـنا و  هدومن  تیاور 
. دنا هدروآ 

نب رفعج  زا  هدومن  دـمحم  نب  میهارباب  یهتنم  هک  يدنـسب  ثیدـحلا "  یف  درفملا  باتک "  رد  هدـقع  نبا  ظـفاح  لـیمای  نب  هللا  دـبع   - 80
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  وا  زا  دنس  رکذ  اب  لیمای  نب  هللا  دبع  نب  لبان  نب  نمیا  شردپ و  زا  دمحم 

 " هباغلا دسا  دـلج 3 "  رد  ریثا  نبا  روبزم ، ثیدـح  رخآ  ات  تسا .. وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :  یم 
 - یسوم وبا  ظفاح  هدقع و  نبا  ظفاح  قیرط  زا  هحفص 382  هباصالا "  دلج 2 "  رد  رجح  نبا  ینیدم و  یسوم  وبا  ظفاح  قیرطب  ص 274 

. دنا هدومن  تیاور  وا  زا  ارنآ  عیبانی ص 34  رد  یفنح  يزودنق  و 
 " ریدغلا باتک  رد "  يزار  روصنم  دوخ و  دانساب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  ظفاح  هتشذگرد ) لاس 35  رد   ) نافع نب  نامثع   - 81

دنا هدومن  تیاور  وا  زا  دنس  رکذ  اب 

هحفص 101 ] ] 

. تسا هدروآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  نت  دصکی  هلمج  زا  ار  اهنآ  دوخ  قرطب  یلزاغملا  نبا  هک  تسا  هرشبم  هریشع  زا  یکی  وا  و 
مالـسلا هیلع  یلع  يارب  هبحر  رد  هدـشانم  زور  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  هدربماـن  بزاـع ،) نب  ءارب  ردارب   ) يراـصنا بزاـع  نـب  دـیبع   - 82

دمآ ) دهاوخ  هبحر  ناتساد  رد   ) دنداد یهاوگ  ریدغ  ثیدحب 
قیرط زا  هیالولا "  ثیدح  باتک "  رد  هدقع  نبا  ظفاح  هتفای ) تافو  یگلاس  دصکی  نس  رد  لاس 68  رد   ) متاح نب  يدع  فیرط  وبا   - 83
يارب هبحر  رد  هدـشانم  زور  رد  هک  تسا  یئاهنآ  زا  هدربمان  هک  هدروآ  دنـس  رکذ  اـب  لـیفطلا  یبا  زا  دوراـج  نبا  رطف و  زا  ریثک  نب  دـمحم 

 " رد يزودنق  هدومن و  رکذ  ارنآ  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمـس  نیدلا  رون  دیـس  و  دنداد ، تداهـش  ریدـغ  ثیدـحب  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد هدومن و  تیاور  وا  زا  لالا "  بقانم  یف  لاملا  هلیسو  رد "  یعفاش  یکم  دمحا  خیش  هدرک و  لقن  يدوهمـس  زا  هدوملا " ص 38  عیبانی 
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تسا هدیدرگ  تبث  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش  رد  هلآ ص 67  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات 
. هدومن تیاور  وا  زا  دنس  رکذ  اب  ار  ریدغ  هعقاو  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  رسب -  نب  هیطع   - 84

تافو لاس 60  کیدزن  هدوب و  یقاب  تمـس  نیا  رد  لاس  هس  دـش و  بوصنم  رـصم  تیـالوب  هیواـعم  فرط  زا   ) ینهج رماـع  نب  هبقع   - 85
مالـسلا هیلع  یلع  يارب  ار  هدربمان  تداهـش  میداد  تبـسن  واب  متاح  نب  يدع  تداهـش  دروم  رد  هک  یثیدح  نمـض  هدقع  نبا  ظفاح  هتفای )

ثیدح نایوار  رامـش  رد  ار  وا  هلآ ص 67  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  خـیرات  رد  یـضاق  و  هدومن ، تیاور  هبحر  زور  رد  ریدـغ  ثیدـحب 
. هدومن تبث  ریدغ 

رکذ ارنآ  دامتعا ، قوثو و  دروم  نایوار  تسا و  روهشم  ریدغ  رد  بانجنآ  رعـش  هیلع -  هللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما   - 86
ياهزور رد  بانجنآ  جاجتحا  ناتساد  و  دمآ ، دهاوخ  نآ  نایوار  رکذ  اب  لوا  نرق  رد  ریدغلا  يارعش  رد  دنا ، هدومن 

هحفص 102 ] ] 

ياوشیپ و  دـمآ . دـهاوخ  هبحر -  زور  رد  ریدـغ  ثیدـح  هب  شنداد ) دـنگوس   ) ترـضحنآ داشنتـسا  ریدـغ و  ثیدـحب  لـیمج  يروش و و 
هک هدومن  تیاور  دنـس  رکذ  اب  میکح  نب  میعن  زا  هبابـش  زا  رعاش  جاجح  زا  هحفص 152  دوخ  دنسم  دلج 1  رد  لبنح ) نب  دـمحا   ) نایلبنح

مخریدـغ زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دـندومن  لقن  بانجنآ  زا  مدینـش ، مالـسلا  هیلع  یلع  نانیـشنمه  زا  يدرم  میرم و  وبا 
وا زا  ارنآ  هیاهنلا " ص 348  هیادـبلا و  دـلج 2 "  رد  ریثک  نبا  و  تسا ، وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف : 

دیازلا " ص عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  هدش و  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ددعتم . قرط  زا  ثیدح  نیا  هک :  هتفگ  سپس  هدومن و  تیاور 
خیرات رد "  عماوجلا " و  عمج  رد "  یطویـس  دنتـسه و  قوثو  دامتعا و  دروم  نآ  لاجر  هتفگ :  هدومن و  تیاور  ارنآ  دـمحا  قیرط  زا   107

زا راربالا " ص 20  لزن  باتک "  رد  یناشخدب  بیذهتلا " ص 337 و  بیذهت  دلج 7 "  رد  رجح  نبا  دمحا و  قیرطب  ءافلخلا " ص 114 
لکشم  " دـلج 2  رد  يواحط  ظفاح  و  دـنا . هدومن  رکذ  ار  روبزم  ثیدـح  ودـنآ ، قیرطب  زین  اجنلا "  حاتفم  رد "  و  مکاح ، دـمحا و  قیرط 
تیاور دنس  رکذ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شردپ  زا  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما   ) یلع رمع  نب  دمحم  زا  ریثک  نب  دیزی  زا  " ص 307  راثالا 

یلع تسد  هکیلاـح  رد  دوخ  هاـگرارق  زا  دومرف ) دورو  اـجنآ  رد  هکنآ  زا  سپ   ) تخرد ریز  مخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدرک 
؟  تسا امش  راگدرورپ  دنوادخ  هکنیاب  دیهدیم  تداهش  هک  دیتسین  امش  ایآ  دومرف :  مدرمب  باطخ  دمآ و  نوریب  دوب  هتفرگ  ار  مالسلا  هیلع 

ادـخ و هکنیا  و  امـش ؟  دوخ  زا  امـشب  دنتـسه  یلوا  شلوسر  ادـخ و  هکنیاب  دـیهدیم  تداهـش  هک  دـیتسین  امـش  اـیآ  دومرف :  یلب . دـنتفگ .
نم انامه  تسا -  وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف :  یلب  دنتفگ . دنتـسه ؟  امـش  يالوم  شلوسر 
امـش تسد  رد  هک  ادخ  باتک  دیوشن ، هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  دیهدن  تسد  زا  دیریگب و  ارنآ  رگا  هک  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد  مدراذگاو 

. نم تیب  لها  تسا و 

هحفص 103 ] ] 

زا دـیز  نب  ریثک  زا  ودـنآ  دانـساب  مصاع  یبا  نبا  ریرج و  نبا  قیرطب  هیاهنلا " ص 211  هیادـبلا و  دـلج 5 "  رد  ار  تیاور  نیا  ریثـک  نبا  و 
كردتسم زا  لاـمعلا " ص 154  زنک  دلج 6 "  رد  يدـنه  یقتم  هدومن و  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شردـپ  زا  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم 

نبا زا  رد ص 406  مصاع و  یبا  نبا  زا  لقن  دلج ص 397  نامه  رد  یسدقم و  ءایـض  و  ریبکلا ) مجعملا  رد   ) یناربط زا  و  دمحا ، مکاح و 
هدرک زارحا  ارنآ  تحـص  هدومن و  تیاور  وا ) یلاما  رد   ) یلماـحم زا  مصاـع و  یبا  نبا  ریرج و  نبا  زا  رد ص 399  ریرج و  نبا  هیوـهار و 
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و تسا . وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا ، دنتـسه  وا  يالوم  شلوسر  ادخ و  سک  ره  سپ  تسا :  روکذم  هلمج  نیا  اهنآ  ظفل  رد  و  تسا .
یبهذ و  تسا . هدومن  تبث  یئاسن ) هبعش  نبا   ) روصنم نب  دیعس  ننـس  مصاع و  یبا  نبا  ننـس  زا  لقن  افتکالا "  رد "  یباصو  ار  تیاور  نیا 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  زا  رم  يذ  ورمع  فاحسا -  یبا  زا  رح  نبا  رباج  زا  میهاربا  نب  لوخم  زا  لادتعالا " ص 303  نازیم  دلج 2 "  رد 
يذ ورمع  زا  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح  هدیسر و  زین  نیا  زا  رتهب  يدانساب  تیاور  نیا  و  هتفگ :  سپـس  هدومن و  تیاور  دنـس  رکذ  اب 

فیلات ءایلوالا "  هیلح  رد "  و  تسا . هدروآ  ار  روبزم  تیاور  باـنجنآ  زا  ینارح  دـشار  یبا  زا  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  زا  رم 
رفعج زا  یکم  عسی  نب  میهاربا  زا  رـصن  نب  رامع  زا  یبض  سنوی  نب  دـمحا  زا  رفعج  نب  هللا  دـبع  زا  دلج 9 ص 64  رد  یناهفـصا  میعن  یبا 
هبطخ هفحج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  تسا  روکذم  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما   ) یلع زا  شدج  زا  شردـپ  زا  دـمحم  نب 

. هدومن تیاور  دنس  رکذ  اب  بانجنآ  زا  ریدغ  ثیدح  دافم  رد  یمصاع  ظفاح  ارنآ  هک  دمآ  دهاوخ  رگید  ثیدح  ثیدح و  رخآ  ات  دناوخ 

هحفص 104 ] ] 

زا ابیرق  ریدغ  ثیدحب  صاع  نب  ورمع  رب  هدربمان  جاجتحا  هتفای ) تداهش  نیفـص  رد  لاس 37  رد   ) یسنع رـسای  نب  رامع  ناظقیلا  وبا   - 87
ینیومح و  تسا ، جردـنم  زین  دلج 2 ص 273  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دش و  دـهاوخ  رکذ  محازم ص 186  نب  رـصن  فیلات  نیفـص  باتک 

یمزراوخ و هدومن و  تیاور  وا  زا  دوخ  قیرطب  ار  ریدـغ  ثیدـح  متـشه  هاجنپ و  باب  ملهچ و  باب  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  شدانـساب 
نابکر زا  رامع )  ) وا دنا و  هدومن  رکذ  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامـش  رد  ار  وا  بلاطملا " ص 4  ینـسا  رد "  يرزج  نیدلا  سمش 

. دمآ دهاوخ  هک  یثیدح  رد  دنداد ، تداهش  ریدغ  ثیدحب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  تسا 
زا رازب  قیرط  زا  دـیاوزلا " ص 107  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  هدـش ) هتـشک  همامی  هعقاو  زور  رد   ) يراصنا یجرزخ  هرامع   - 88

یلع تسد  هکیلاح  رد  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگیم :  هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  هرامع  نب  دیمح 
تسود ار  یلع  هک  ار  هکنآ  رادب  تسود  ایادخ  راب  تسا . وا  يالوم  نیا  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :  دوب  هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع 

لاجر هیقب  متخانشن و  ار  دیمح  هدرک و  تیاور  رازب  ار  ثیدح  نیا  هک  دیوگ  سپس  دراد ، نمشد  ار  یلع  هک  ار  هکنآ  رادب  نمشد  دراد و 
حاتفم رد "  یناشخدـب  ءافلخلا " ص 65 و  خیرات  رد "  ار  روبزم  ثیدح  یطویـس  دـنا و  هدـش  هتخانـش  قوثو  دامتعا و  دروم  تیاور  نیا 

. دنا هدومن  تیاور  وا  زا  رازب  قیرطب  راربالا "  لزن  اجنلا " و " 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هجوز  هملـس  ما  وا  ردام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  بیبر  یموزخم  دسالا  دبع  نب  هملـس  یبا  نب  رمع   - 89

. تسا هدومن  تیاور  وا  زا  دنس  رکذ  اب  ار  ریدغ  ثیدح  دوخ  دانساب  هدقع  نبا  ظفاح  هتشذگرد ) لاس 83  رد  هدربمان  هدوب و 
حلاص یبا  نب  دیوس  زا  ملسم  نب  نارمع  زا  قیرط  ودب  بقانملا "  رد "  یلزاغملا  نبا  ظفاح  دش ) هتشک  لاس 23  رد   ) باطخ نب  رمع   - 90

نب رمع  زا  هریره  یبا  زا  شردپ  زا 

هحفص 105 ] ] 

مالـسلا هیلع  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  دنـس  رکذ  اب  ضر )  ) باطخ
رد يربط  نیدـلا  بحم  هدومن و  رکذ  وا  زا  هریره  یبا  زا  دوخ  دانـساب  هباحـصلا "  لیاضف  رد "  یناعمـس  ار  تیاور  نیا  و  تسا . وا  يالوم 
ناب رد ص 244  و  مود ) پاچ  یتدایز   ) دروآ وا  زا  ودنآ و  قیرطب  نامس  نبا  دمحا و  بقانم  زا  لقن  هرضنلا " ص 161  ضایرلا  دلج 2 " 

هجراوخ دمحم  ظفاح  هدش و  تیاور  وا  زا  ودـنآ  دانـساب  هبعـش  زا  دـمحا و  بقانم  زا  لقن  یبقعلا " ص 67  ریاـخذ  رد "  هدومن و  هراـشا 
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 " هیاهنلا هیادـبلا و  دـلج 7 "  رد  یماش  ریثک  نبا  شلتقم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  هدومن و  رکذ  ارنآ  باطخلا "  لـصف  باـتک "  رد  اـسراپ 
هدوم رد "  و  دنا . هدروآ  رامـشب  هباحـص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  وا  بلاطملا "  ینـسا  رد "  يرزج  نیدلا  سمـش  ص 349 و 

مالسلا هیلع  یلع  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  هک  تسا  روکذم  باطخ  نب  رمع  زا  ینادمه . نیدلا  باهـش  فیلات  یبرقلا " 
ار هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  تسا . وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف :  تشاد و  بوصنم  ناـیامن  روطب 
ار هکنآ  امرف  يرای  دـنادرگ و  راوخ  ار  وا  هک  ار  هکنآ  نادرگ  راوخ  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک 
رد هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  باطخ  نب  رمع  ناشیا . رب  ینم  هاوگ  وت  ایادـخ  راب  دـیامن . يرای  ار  وا  هک 

قیقحت روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ :  نمب  دوب و  نم  يولهپ  یئوبـشخ  ابیز و  ناوج  يدومرف  یم  نخـس  نیا  امـش  هکیلاح 
 : دومرف تفرگ و  ارم  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  سپ  دیاشگیمن ، ارنآ  ور ) ود   ) قفانم زج  هک  تخاس  راوتسا  تسب و  ار  يا  هتشر 
ارم راتفگ  تساوخ  هک  دوب  لیئربج  وا  هکلب  دوبن . نایمدآ  سنج  زا  يدینش  وا  زا  ار  نخس  نیا  یتفای و  دوخ  يولهپ  هک  ناوج  نیا  رمع ، يا 

هدومن تیاور  رمع  زا  عیبانی " ص 249  رد "  یفنح  يزودنق  ار  ناتساد  نیا  دیامن و  دکوم  راوتسا و  امش  رب  مالـسلا -  هیلع  یلع  هرابرد  - 
فوع نبا  دومحم  لوق  زا  اجنآ  رد  هک  هدومن  تیاور  ریرج  نبا  فیلاـت  ریدـغ "  باـتک  زا "  لوا  ءزج  زا  دـلج 5 ص 213  رد  ریثک  نبا  و 

روطب وا  یسوم و  نب  هللا  دبع  زا  وا  یئاط و 

هحفص 106 ] ] 

نیا و  رمع ، زا  تفگ :  هک  مراد  نامگ  دیوگ :  ریرج  نبا   ) رمع نب  هللا  دـبع  نب  ملاس  زا  هرامع  نب  لیمج  زا  طیـشک  نب  لیعامـسا  زا  رابخا 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هکیلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ :  هک  هدوـمن  تیاور  تسین .) نم  باـتک  رد  هلمج 

تـسود ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  تسود  ایادـخ  راب  تسا . وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :  دوب  هتفرگ 
. دراد نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمشد  دراد و 

رکذ اب  ار  ریدغ  ثیدح  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  هتـشذگرد ) هرـصب  رد  لاس 52  رد  یعازخ "  نیـصح  نب  نارمع  دیجن  وبا   - 91
 " رد يرزج  نیدلا  سمـش  یمزراوخ و -  بیطخ  هدومن و  يذمرت  ظفاح  زا  لقن  يراخب  ملاس  دـمحم  يولوم  هدومن و  تیاور  وا  زا  دـنس 

. دنا هدروآ  رامشب  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  وا  بلاطملا " ص 4  ینسا 
ار وا  شلتقم  رد  یمزراوخ  هدومن و  تیاور  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هدقع  نبا  هتشذگرد ) لاس 50  رد   ) یفوک یعازخ  قمح  نب  ورمع   - 92

. هدروآ رامشب  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا 

هحفص 107 ] ] 

. تسا هدروآ  رامشب  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  هدربمان  شلتقم  رد  یمزراوخ  لیحارش -  نب  ورمع   - 93
تفای دیهاوخ  ابیرق  تسا و  هدش  رکذ  یمالسا  لوا  نرق  يارعش  رکذ  نمض  وا  رعش  تسا و  ریدغ  يارعـش  زا  یکی  صاع -  نب  ورمع   - 94

دنس رکذ  اب  هسایسلا " ص 93  همامالا و  رد "  هبیتق  نبا  ار  ناتساد  نیا  ناب ، وا  فارتعا  ریدغ و  ثیدحب  وا  رب  ار  درب )  ) جاجتحا لالدتـسا و 
اب بقانملا " ص 126  رد "  دوخ  دانساب  ار  نآ  یمزراوخ  تشون و  هیواعمب  ریدغ  ثیدح  دروم  رد  وا  هک  همان  دمآ  دهاوخ  و  هدومن ، تبث 

. تسا هدومن  تبث  دنس  رکذ 
هدومن تیاور  هدربمان  زا  ناشدانـساب  ریبکلا ) مجعملا  رد   ) یناربط لبنح و  نب  دـمحا  میرم ) وبا  اـی -   ) هحلط وبا  ینهجلا  هرم  نب  ورمع  - 95
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راب تسا . وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا . يالوم  نم  سک  ره  دومرف :  مخریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیاب :  دـنا 
ار وا  هک  ار  هکنآ  نک  يریگتسد  يرای و  دراد و  نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  تسود  ایادخ 

میهاربا خیش  نینچمه  و  هدرک . لقن  یناربط  زا  ار  ثیدح  نیا  دلج 6 ص 154  رد  لامعلا "  زنک  بحاص "  و  دیامن - . يریگتـسد  يرای و 
زا ارنآ  راربالا "  لزن  اجنلا " و "  حاتفم  رد "  یناشخدب  زین  یلعلا " و  جراعم  رد "  ملاعلا  ردص  دـمحم  ءافتکالا " و  رد "  یعفاش  یباصو 

. تسا هدومن  لقن  یناربط  مجعملا "  زا "  دمحا و 

دوش یم  عورش  فرح ف )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

رد يزار -  روصنم  هیالولا " و  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  گرزب  ربمغیپ  رتخد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هقیدص همطاف   - 96
يرزج قیرطب  مریدـغ  ثیدـحب  هردـخم  نآ  جاجتحا  دـنا و  هدومن  تیاور  هموصعم  هردـخم  نآ  زا  ار  مخ  ریدـغ  هعقاو  ریدـغلا "  باتک  " 

 : هک هدومن  تیاور  هردخم  نآ  زا  یبرقلا "  هدوم  رد "  ینادـمه  نیدـلا  باهـش  و  دـمآ ، دـهاوخ  یـسدقم "  ظفاح  شداتـسا "  زا  یعفاش 
نم سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 108 ] ] 

. تسا وا  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  متسه  وا  ياوشیپ  نم  سک  ره  تسا و  وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يالوم 
. دنا هدومن  تیاور  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  ریدغلا "  باتک  رد  يزار "  روصنم  هدقع و  نبا  بلطملا ، دبع  نبا  هزمح  تنب  همطاف   - 97

دوش یم  عورش  ك ) فرح ق -  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

نآ ناتساد  هک  ریدغ  ثیدحب  تسا  مالـسلا  هیع  نینموملاریما  دوهـش  نابکر )  ) زا یکی  هدربمان  يراصنا -  سامـش  نب  تباث  نب  سیق  - 98
وا زا  دنـس  رکذ  اب  ار  ریدغ  ثیدح  شیبح  نب  رز  میرم  یبا  زا  شدانـساب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدـقع  نبا  ظفاح  دـمآ . دـهاوخ  نابکر ) )

 " رد ملاعلا  ردص  دمحم  خیش  هباصالا " ص 305 و  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  هباغلا " ص 368 و  دسا  دلج 1 "  رد  ریثا  نبا  هدومن و  تیاور 
. دنا هدومن  لقن  یسوم  وبا  زا  و  هدقع ) نبا   ) هدربمان زا  ارنآ  یلعلا "  جراعم 

دوهش زا  یکی  هکنیا  امک  یمالـسا -  لوا  نرق  رد  تسا  ریدغ  يارعـش  زا  یکی  هدربمان  یجرزخ -  يراصنا  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق   - 99
دهاوخ زین  ریدغ  ثیدحب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  رب  وا  جاجتحا  و  دمآ ، دهاوخ  هک  نابکر  ناتساد  رد  ریدغ  ثیدحب  تسا  مالسلا  هیلع  یلع 

. دمآ
. هدومن تیاور  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هدقع  نبا  هتشذگ - ) رد  لاس 51  رد   ) یندم يراصنا  هرجع  نب  بعک  دمحم  وبا   - 100

دوش یم  عورش  فرح م )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

هدقع نبا  ظفاح  بقانملا " و  رد "  لبنح  نب  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ  هتشذگ ) رد  لاس 74  رد   ) یثیل ثریوح  نب  کلام  نامیلس  وبا   - 101
 : هک دنا  هدومن  تیاور  دنـس  رکذ  اب  شدـج  زا  شردـپ  زا  ثریوح  نب  کلام  نب  نیـسح  نب  کلام  زا  ناشدانـساب  هیالولا "  ثیدـح  رد " 

يالوم نم  سک  ره  دومرف :  مخریدغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 109 ] ] 
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کلام زا  شدانـساب  یناربط  قیرط  زا  دـیاوزلا " ص 108  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا  و  تسا . وا  يـالوم  یلع  میوا 
 " رد یطویـس  نیدـلا  لالج  و  تسا ، یفالخ  اهنآ  رد  دنتـسه و  قوثو  دامتعا و  دروم  تیاور  نیا  لاـجر  هک  هتفگ  سپـس  هدومن و  تیاور 

خیـش یناربط و  قیرطب  راربـالا " ص 20  لزن  رد "  اـجنلا " و  حاـتفم  رد "  یناشخدـب  و  یناربـط -  زا  لـقن  هحفـص 114  ءافلخلا "  خیرات 
ارنآ هباحصلا "  لیاضف  رد "  میعن  یبا  زا  لقن  ءافتکالا "  رد "  یعفاش  یباصو  و  یناربط -  زا  یلعلا "  جراعم  رد "  زین  ملاعلا  ردص  دمحم 

. تسا هدروآ  رامشب  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  هدربمان  شلتقم  رد  یمزراوخ  دنا و  هدومن  تیاور 
ظفاح هیـالولا " و -  ثیدـح  رد "  هدـقع  نبا  هتـشذگرد ) یگلاـس  داـتفه  نس  رد  لاـس 33  رد   ) يرهز يدـنک  ورمع  نـبا  دادـقم   - 102

. دنا هدومن  تیاور  دنس  رکذ  اب  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح 

دوش یم  عورش  فرح ن )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

ریدـغ ثیدـحب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  هفوـک  رد  هدـشانم  زور  رد  هک  تسا  یناـسک  هـلمج  زا  هدربماـن  یعازخ -  ورمع  نـب  هیجاـن  - 103
ار روبزم  ناتـساد  شدج  زا  شردپ  زا -  هرم  نب  یلعی  نب  هللا  دبع  نب  ورمع  قیرطب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدـقع  نبا  ظفاح  و  داد . یهاوگ 
دـلج 3"  رد  رجح  نبا  و  یـسوم ، یبا  میعن و  یبا  زا  لـقن  هباغلا " ص 6  دـسا  دـلج 5 "  رد  ریثا  نبا  هدومن و  تیاور  وا  زا  دنـس  رکذ  اـب 

نایاور هلمج  زا  ار  وا  یمزراوخ  بیطخ  دـنا و  هدومن  تیاور  وا  زا  دنـس  رکذ  اب  ار  روبزم  ناتـساد  هدـقع  نبا  قیرط  زا  " ص 542  هباصالا 
. هدروآ رامشب  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح 

قیرطب ار  ریدغ  هعقاو  هیالولا "  ثیدح  باتک "  رد  دقع  نبا  هتـشذگ ) رد  ناسارخ  رد  لاس 65  رد   ) یملسا هبتع  نب  هلضف  هزرب  وبا   - 104
. تسا هدومن  تیاور  وا  زا  دنس  رکذ  اب  دوخ 

هحفص 110 ] ] 

دهاوخ هتابن  نبا  غبـصا  قیرطب  هدشانم  زور  رد  ریدغ  ثیدحب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هدربمان  یهاوگ  يراصنا ، نالجع  نب  نامعن  - 105
هدروآ رامـشب  هباحـص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  هدربمان  هلآ " ص 67  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  خیرات  رد "  یـضاق  دـمآ و 

. تسا

دوش یم  عورش  فورح ) رخآ  ات  فرح ه -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  هباحص 

 " رد شدانـساب  هدقع  نبا  ظفاح  تسا ) هدش  هتـشک  نیفـص  رد  لاس 37  رد   ) یندـم يرهز  صاقو  یبا  نبا  هبتع  نبا  لاـقرم  مشاـه   - 106
رکذ اب  نابکر )  ) زور رد  هفوک  رد  ریدغ  ثیدحب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ار  هدربمان  یهاوگ  شیبح  نب  رز  میرم  یبا  زا  هیالولا "  ثیدح 

دلج 1 رد  رجح  نبا  هدومن و  لقن  هدقع  نبا  زا  هتفای  ارنآ  هکیروطب  هباغلا " ص 368  دسا  دلج 1 "  رد  ارنآ  ریثا  نبا  هدومن و  تیاور  دنس 
نیا زا  رایـسب  هچ  هدومنن و  رکذ  ار  لاق  رم  هبتع  نب  مشاه  ماـن  و  هتخادـنا :  ارنآ  لوا  زا  یتمـسق  هدرک و  تیاور  ارنآ  " ص 305  هباصالا  "  

. دوشیم هدهاشم  رجح  نبا  فیلات  بتک و  رد  فیرحت ) طقس و   ) لیبق
تیاور دنـس  رکذ  اب  وا  ظفلب  ار  ریدغ  ثیدـح  هیالولا "  ثیدـح  رد "  هدـقع  نبا  یـصمح -  یـشبح  برح  نب  یـشحو  همـسو  وبا   - 107

. هدروآ رامشب  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  وا  شلتقم  رد  یمزراوخ  بیطخ  هدومن و 
هدروآ رامشب  هباحص  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  هدربمان  دوخ  لتقم  زا  مراهچ  لصف  رد  یمزراوخ  بیطخ  هزمح  نب  بهو   - 108
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. تسا
ریخلا بهو  هدربمانب   ) یئاوش هللا  دبع  نب  بهو  هفیجح  وبا   - 109

هحفص 111 ] ] 

تیاور دنس  رکذ  اب  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  دوخ  قیرطب  هیالولا "  ثیدح  رد "  هدقع  نبا  ظفاح  هتـشذگ ) رد  لاس 74  رد  دوشیم ، هتفگ  زین 
. هدومن

ثیدح ناشدوخ  قرطب  میعن  وبا  ظفاح  یـسوم و  وبا  ظفاح  هدـقع و  نبا  ظفاح  یفقث . بهو  نب  هرم  نب  یلعی  میم ) مضب   ) مزارم وبا   - 110
دلج 5 رد  دلج 4 ص 93 و  رد  هباغلا " ص 233 و  دسا  دلج 2 " -  رد  ریثا  نبا  دنا و  هدومن  تیاور  وا  زا  دنـس  رکذ  اب  هدربمان  زا  ار  ریدغ 

ناتـساد رد  دوشیم  واب  یهتنم  هک  یقیرط  وا و  ظفل  نیع  دـنا -  هدرک  لقن  اـهنآ  زا  هباـصالا " ص 452  دـلج 3 "  رد  رجح  نبا  و  ص 6 - 
ار اهنآ  تیاور  هک  دـنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص )  ) نارای ناـگرزب  زا  نت  هد  دـصکی و  اـهنیا  دـمآ . دـهاوخ  هبحر  زور  هدـشانم 
رد هک  یتایصوصخب  رظن   ) لاح تعیبط  دشاب و  اهنیا  زا  رتشیب  یلیخ  میا  هدرواین  تسدب  هچنآ  دیاش  و  میا -  هتفای  مخریدغ  ناتـساد  هرابرد 

نیاب زور  نآ  رد  هک  نانآ  اریز  دنـشاب . ناگدربمان  ربارب  نیدنچ  روبزم  ثیدح  نایوار  هک  دنکیم  باجیا  هتـشاد ) دوجو  مخ  ریدـغ  عامتجا 
ناطواب تشگزاب  زا  سپ  میظع  هورگ  نیا  عبطلاـب  دـنا و  هدوب  نت  رازه  دـصکی  رب  هداـیز  دـنا  هدومن  كرد  ارنآ  هداد و  ارف  شوگ  ناتـساد 

یط رد  يداـع  ریغ  مهم و  ثداوـح  زا  هچنآ  نطوـب  دوـع  زا  سپ  يرفاـسم  ره  هک  روطناـمه  دـنا ، هدـنار  نخـس  هعقاو  نیا  زا  همه  دوـخ - 
یگمه ار  مهم  یخیرات و  ناتـساد  نیا  و  دـنا . هدوب  نینچ  مه  میظع  هورگ  نیا  يرآ  دـنکیم ، نایب  دوخ  ناتـسود  ناسکب و  هدـید  ترفاسم 

رایسب هورگنآ  زا  ار  مهم  ناتساد  نیا  هکنیا  زا  هدوب  عنام  اهنآ  ینورد  دقح  دنا -  هتـشاد  لد  رد  یئاه  هنیک  هکینانآ  یهتنم  دنا . هدرک  وگزاب 
و دنا ، هدومن  لقن  تعامجنآ  زا  ار  هعقاو  نیا  هک  دنتـسه  یـصاخشا  هلمج  زا  دش ، هدرب  اهنآ  مان  هک  دادعت  نیا  نیاربانب ، دنهد  هعاشا  لقن و 
زا شیپ  ای  دنسرب و  دوخ  نکـسم  نطوب و  هکنآ  زا  لبق  مهم  رما  نیا  ندینـش  گرزب و  عمجم  نیا  كرد  زا  سپ  هک  مه  یناسک  رایـسب  هچ 

گرم زاجح  يارحص  هنهپ  اه و  نابایب  رد -  ای  هتخاس  دوبان  ار  اهنآ  ثداوح  تسد  دنوش  دوخ  تاعومـسم  تادوهـشم و  نایبب  قفوم  هکنآ 
نوگانوگ ثداوح  حناوس و  ای  هتفرگ و  ار  ناشنابیرگ 

هحفص 112 ] ] 

نیرضاح زا  یتمسق  هک  هدش  هراشا  ینعم  نیاب  احیولت  مقرا  نب  دیز  تیاور  رد  و  هتشاد . زاب  گرزب  هرطاخ  نیا  نایب  يروآدای و  زا  ار  اهنآ 
عقاو ربخ  نیا  دانسا  رشن و  اشنم  هتفرگن و  رارق  نارگید  سرتسد  رد  نانآ  زا  ینخس  هک  هدوب  نانیشنارحص  هلمج  زا  ناکمنآ  رد  زورنآ و  رد 

دمحلاف تسا . یفاک  میدومن  رکذ  هتفای و  تسد  ناب  هک  هچنآ  ثیدح  نیا  رتاوت  تابثا و  رد  عناوم  قئاوع و  روما و  نیا  همه  اب  دنا و  هدـشن 
ارخآ الوا و  هللا 

هحفص 113 ] ] 

نیعبات زا  مخ  ریدغ  ثیدح  نایوار 
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دوش یم  عورش  فلا ) فرح   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 

دامتعا قوثو و  دروم  نیعبات  هلمج  زا  ار  وا  تسا ) ثیدـح  ءاملع  زا  هک   ) یلجع تسا .) نامعن  ای  رـضخ -  وا -  مان   ) یناربح دـشار  وبا   - 1
، هتشاد مالعا  ار  وا  ندوب  قثوم  هحفـص 419  بیرقتلا "  رد "  رجح  نبا  و  هدوبن ، وا  زا  لضفا  يدحا  قشمد  رد  هتفگ :  وا  هرابرد  هتـسناد و 

تسا هدش  رکذ  هحفص 103  رد  هدربمان  ثیدح 
زا هحفص 380  یجرزخ "  هصالخ  رد "  یندم  يرهز  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نبا  هدش ) هتفگ  زین  لیعمسا  هللا -  دبع  وا  مان   ) هملس وبا   - 2

بتارم ص 422  بیرقت )  ) رد هدش و  لقن  وا  زا  رایـسب  ثیدح  تسا و  دامتعا  قوثو و  دروم  هیقف و  يدرم  هدربمان  هک  هدـش  لقن  دعـس  نبا 
حیحص روبزم  قیرط  دوشیم و  یهتنم  يراصنا  رباجب  واب  بوسنم  ثیدح  قرط  هدش - ، تبث  لاسب 94  وا  تافو  دییات و  واب  تبسن  هروکذم 

. دوش هعجارم  هحفصب 50  دنقوثو . دامتعا و  دروم  همه  نآ  لاجر  تسا و 
لوبقم ءاملع  رظن  رد  وا  ثیدـح  تسا و  نیعبات  ناـگرزب  زا  هدربماـن  هدـش و  طبـض  ناملـس  وبا  بیرقتلا "  رد "   - ) نذوم نامیلـس  وبا   - 3

. دمآ دهاوخ  دامتعا  دروم  هقث و  لاجر  رب  لمتشم  هبحر -  رد  هدشانم  تمسق  رد  وا  تیاور  تسا .
لقن دمحا  زا  هحفـص 78  دوخ  هرکذت  دـلج 1  رد  یبهذ  ینافطغ .) يوناـب   ) هیریوج هدرک  دازآ  یندـم -  ناوکذ  نامـس -  حـلاص  وبا   - 4

هدربمان هک ، هدومن 

هحفص 114 ] ] 

رد دیئامن و  هعجارم  رد ص 104  هروکذم  قرطب  هتـشذگرد . لاـس 101  رد  و  تسا ، مدرم  نیرت  قثوم  نیرتـگرزب و  هلمج  زا  تسا ، قثوم 
. دمآ دهاوخ  وا  ثیدح  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  غیلبت  هیآ  لوزن  عوضوم 

. تشذگ هحفص 53  رد  عدنج  زا  وا  تیاور  قیرط  ینزام . هناوفنع  وبا   - 5
. دمآ دهاوخ  ناذاز "  ظفلب "  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  واب  بوسنم  قیرط  يدنک ، میحرلا  دبع  وبا   - 6

عوضوم نیاـب  نیعم  نبا  یلجع و  تسا . داـمتعا  قوثو و  دروم  نیعباـت  هرمز  زا  هدربماـن  یفوک . یمیمت . هتاـبن -  نب  غبـصا  مساـقلا  وـبا   - 7
. تسا هدش  رکذ  هحفص 61  رد  دمآ و  دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  واب  بوسنم  قیرط  دنا . هدومن  راعشا 

یلع زا  بقانم "  رد "  لبنح  نب  دـمحا  تسا . قثوم  نیعبات و  لاجر  زا  هدربماـن  هحفص 435  بیرقتلا "  راعـشا "  قبط  يدنک  یلیل  وبا   - 8
نینچ مقرا  نب  دیز  زا  يدـنک ) یلیل  وبا   ) هدربمان زا  لیهک . نب  هملـس  زا  شردـپ  زا  لیعمـسا  نب  میهاربا  زا  وا  هک  هدومن  تیاور  نیـسح  نب 

واب دومن و  وا  زا  اجنآ  رد  نیرضاح  زا  یکی  هک  یشسرپ  باوج  رد  میدوب  يا  هزانج  زا  تعیاشم  راظتنا  رد  هک  یماگنه  دیوگ :  هدرک  لقن 
هالوم تنک  نم  دومرف :  هک  يدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مخ  ریدغ  زور  رد  ایآ  تسا ) مقرا  نب  دـیز  هینک   ) رماع وبا  يا  تفگ : 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نخـس  نیا  متفگ :  دـیزب  مدرک و  رارکت  ار  وا  لاوئـس  نم  دـیوگ :  یلیل  وـبا  يرآ . تـفگ  هـالوم ؟ -  یلعف 
 : دومرف هبترم  راهچ  ار  نخس  نیا  یلب  تفگ :  يدینش ؟ 

مالـسلا هیلع  یلع  جاجتحا  ناتـساد  رد  هدربماـن  تیاورب  هدومن ، رکذ  داـمتعا  قوثو و  دروم  دارفا  زا  ار  وا  ناـبج  نبا  ریذـن -  نب  ساـیا   - 9
. دش دیهاوخ  هاگآ  ابیرق  لمج )  ) زور رد  ریدغ  ثیدحب 

دوش یم  عورش  خ ) ح -  فرح ج -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 

زا ریثک  نبا  زا  يربط  ریرج  نبا  قیرط  زا  وا  ثیدح  هرامع . نب  لیمج   - 10
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هحفص 115 ] ] 

. تشذگ هحفص 106  رد  وا 
. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  هدربمان  تیاور  رصن -  نب  هثراح   - 11

یکی رد  تسا -  نیعبات  زا  قوثو  دروم  دارفا  هلمج  زا  تسا و  یفوک  هیقف  هدربمان  دیوگ :  یبهذ  یفوک -  يدسا  تباث  یبا  نب  بیبح   - 12
بیذهت دلج 1 "  رد  رجح  نبا  هتشاگن و  هحفص 103  رد  دوخ  هرکذت  دلج 1  رد  ار  وا  لاح  حرـش  و  هتفای . تافو  ات 119  ياهلاس 117  زا 

. تشذگ  67 هحفص ... رد  واب  بوسنم  قرط  هدومن ، تیاکح  یعمج  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  هحفص 178  بیذهتلا " 
. تشذگ هحفص 80  رد  واب  بوسنم  قیرط  کلام . نب  ثرح   - 13

. تشذگ هحفص 108  رد  واب  بوسنم  قیرط  ثریوح . نب  کلام  نب  نیسح   - 14
هقیرط ياراد  تسا و  هیقف  هدربمان  تسا . دامتعا  دروم  وا  تیاور  هک  تسا  یـسک  قثوم و  تسا  يدرم  يدنک . یفوک  هنییع  نب  مکح   - 15

بسونم قیرط  تسا . هتشذگ  رد  ای 115  لاس 114 -  رد  هتشون ، ار  وا  لاح  حرش  هحفص 104  دوخ  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ  تسیناوریپ . و 
. دمآ دهاوخ  واب  بوسنم  ثیدح  رد  يرایسب  قرط  تشذگ و  هحفص 78 و 79  رد  واب 

. تشذگ هحفص 104  رد  وا  ثیدح  يراصنا . یجرزخ . هرامع  نب  دیمح   - 16
 : دیوگ وا  هرابرد  هحفص 136  رد  شا  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ  لاس 143 -  يافوتم  يرـصب  دیمح  یبا  نبا  هدیبع  وبا  لیوط  دـیمح   - 17

. دمآ دهاوخ  تینهت )  ) ناتساد رد  هدربمان  ثیدح  هزاجا ، بحاص  ناداتسا  زا  قوثو ، دروم  ثدحم ، ظفاح  تسا  يدرم  دیمح 
ندوب قثوم  یلجع . یئاـسن و  نیعم و  نبا  زا  هحفص 179  بیذهتلا "  دـلج 3 "  رد  رجح  نبا  یفوک ، یفعج  نمحرلا  دـبع  نب  همثیخ   - 18

 - هدومن تیاکح  ار  هدربمان 

هحفص 116 ] ] 

. تشذگ هحفص 78  رد  وا  دانسا  هدومن ، رکذ  ار 80  وا  تافو  خیرات  عناق  نبا  تسا و  يرجه  زا 80  دعب  وا  تافو 

دوش یم  عورش  ز ) فرح ر -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 

هحفص 123 بیرقتلا "  رد "  تسا . فالتخا  دروم  رما  نیا  تحص  هدش و  هتـشک   60  - 61 ياهلاس 74 -  زا  یکی  رد  یشرج  هعیبر   - 19
هحفـص 78 رد  واب  بوسنم  قیرط  دـنا ، هدومن  راعـشا  ار  واب  دامتعا  قوثو و  هریغ  ینطق و  راد  هک  تسا  یهیقف  هدربماـن  هک :  تسا  روکذـم 

. تشذگ
نیعباـت ناـگرزب  زا  قوثو و  دروم  هدربماـن  هک  هدومن  راعـشا  بیرقتلا "  رد "  رجح  نبا  یفوک -  یعخن  ثراـح  نب  حاـیر  ینثملا  وبا   - 20

نابکر ناتساد  رد  واب  بوسنم  قیرط  هدومن ، تیاکح  نابح  نبا  یلجع و  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  هحفص 299  بیذهتلا "  دلج 3 "  رد  تسا و 
. دمآ دهاوخ 

نبا هدـش و  تبث  نیعباـت  ناـگرزب  زا  هدربماـن  لادـتعالا "  نازیم  رد "  یفوک -  زازب -  اـی  رازب -  يدـنک -  رمع  نب  ناذاز  ورمع -  وبا  - 21
هدشانم ناتـسادب  هدش -  تبث  لاـسب 82  وا  تاـفو  هدومن -  رکذ  یعمج  زا  ار  وا  ندوب  قـثوم  هحفـص 303  بیذهتلا "  دـلج 3 "  رد  رجح 

. دیئامن هعجارم 
هرکذت دلج 1  رد  یبهذ  هتشذگرد .  81  - 82 ياهلاس 83 -  زا  یکی  رد  تسا و  نیعبات  ناگرزب  زا  يدـسا  شیبح  نب  رز  میرم -  وبا   - 22
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تیلهاج نامز  رد  تسا و  راوگرزب  هقث و  هدربمان  هک  هدش  راعشا  بیرقتلا "  رد "  هدوب و  ربهر  اوشیپ و  هدربمان  دیوگ :  هحفص 40  رد  شا 
 " بیذهتلا دلج 3 "  رد  هکیروطب  هدومن و  تسیز  مالسا  و 

هحفص 117 ] ] 

لقتسم و لاح  حرش   191 ات -  تاحفص 181 -  هیلح "  دلج 4 "  رد  میعن  وبا  دنا و  هدرمـش  قثوم  ار  وا  یعمج  تسا . روکذم  هحفص 332 
. دمآ دهاوخ  نابکر  هبحر و  هدشانم )  ) ياه ناتساد  رد  واب  بوسنم  قیرط  هتشون ، وا  زا  یلصفم 

رد واب  بوسنم  قرط  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  بیرقتلا "  رد "  رجح  نبا  دـیاوزلا " و  عمجم  رد "  یمثیه  ظفاح  دایز -  یبا  نب  داـیز   - 23
. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد

نیعبات ناگرزب  زا  داـمتعا و  قوثو و  دروم  هدربماـن  بیرقتلا "  هحفـص 136 "  رد  جردنم  بسح  رب  یفوک . ینادمه  عیثی -  نب  دـیز   - 24
. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) رد واب  بوسنم  يرایسب  قرط  هدرک -  تسیز  مالسا  تیلهاج و  نامز  رد  هدوب و 

دوش یم  عورش  ش ) فرح س -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 

هتشون و ار  وا  لاح  حرـش  هحفص 77  رد  شا  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ  یندم -  يودـع  یـشرف  باطخ  نب  رمع  نب  هللا  دـبع  نب  ملاس   - 25
جردنم قبط  هدش و  عمج  وا  رد  فرش  دهز و  لمع و  ملع و  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  ناهرب و  اب  تسا  یهیقف  هدربمان  هک :  هتـشاد  راعـشا 
دننامه تیـصخش  تناتم و  رد  و  هدوب ، تدابع  لها  زا  قوثو و  دروم  وا  تیاور  تسا ، هناگ  تفه  ءاهقف  زا  یکی  هدربماـن  بیرقتلا "  رد " 

رد وا  بوسنم  قیرط  هتفای -  تافو  حیحـص ) خـیرات  ربانب   ) لاس 106 نایاپ  رد  هدربمان  تسا ، موس  هقبط  ناـگرزب  دادـع  رد  هدوب و  شردـپ 
قیرط زا  هحفص 375  کی  مسق  رد  شخیرات -  زا  دلج 1  رد  يراخب  و  تسا . هدش  رکذ  زین  هحفص 106  رد  دمآ و  دهاوخ  نابکر  ناتساد 

اب هک  درک  ثیدـح  وا  يارب  هدربمان )  ) ملاس هک :  هدومن  تیاور  رماع  نب  لیمج  زا  يرماـع  طیـشن  نب  لیعامـسا  زا  ریکب  نب  سنوی  زا  دـیبع 
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :  مخریدغ  زور  رد  هک  هدینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راتفگ  هطساوکی 

هحفص 118 ] ] 

، اسر لماک و  روطب  ار  وا  هتـشاگن و  ار  وا  لاـح  حرـش  هحفـص 65  رد  شا  هرکذت  دـلج 1  رد  یبهذ  یفوک -  يدـسا  ریبج  نب  دیعـس  - 26
تـسا یئاوشیپ  تسا و  دامتعا  قوثو و  دروم  هدربمان  یئاکلال -  زا  لقن  یجرزخ  هصالخ  هحفص 116  رد  جردنم  قبط  رب  هدومن و  شیاتس 

دندوب و جاتحم  وا  ملعب  نیمز  نیا  لها  همه  هک  یلاح  رد  تسب  ناهج  زا  مشچ  روکذم )  ) دیعـس هک :  هدش  لقن  نارهم  نبا  زا  و  ناهرب -  اب 
لاس 95 رد  هدربمان  تسا . موس  هقبط  ءاهقف  زا  دامتعا و  دروم  وا  تیاور  قثوم و  هدربماـن  هک :  تسا  جردـنم  بیرقتلا "  هحفص 133 "  رد 
زا هحفـص 13  بیذهتلا "  بیذهت  دـلج 4 "  رد  و  هدیـسر ، لقنب  وا ) رماب  و   ) جاجح ربارب  رد  یگلاس  هاـجنپ  نسب  ندیـسر  زا  لـبق  يرجه 

. تشذگ هحفص 48 و 99  رد  واب  بوسنم  قیرط  تسا . نیملسم  رب  تجح  هدوب و  یقثوم  درم  هدربمان  هک  هدرک  لقن  يربط 
دروم صاخشا  زا  ار  وا  نابح  نبا  هک  هتشاگن  بیذهتلا "  بیذهت  رد "  یفوک -  هدش ) هتفگ  واب  زین  نادح  يذ   ) نادح یبا  نب  دیعس   - 27

. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) رد وا  ثیدح  هدرمش -  قوثو 
هحفـص 47 ظافحلا "  هرکذت  دـلج 1 "  رد  یبهذ  هتفای ، تافو  لاس 94  رد  هریره -  یبا  داماد  یموزخم -  یـشرق  بیـسم  نب  دیعـس   - 28

هنماد تعسوب  ار  یـسک  نیعبات  رد  هتفگ :  یندم  نبا  و  دنتـسه . حیحـص  دیعـس -  لسرم  تایاور  هریغ -  لبنح و  نب  دمحا  لوقب  دراگنیم : 
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 " ءایلوالا هیلح   " دـلج 2  رد  هدروآ و  ءایلوا  رامـش  رد  ار  وا  میعن  وبا  و  تسا ، نیعبات  هلجا  زا  هدربماـن  نم  هدـیقع  رظنب و  منادـیمن ، وا  ملع 
وا رگید  ثیدح  دمآ و  دهاوخ  تینهت )  ) عوضوم رد  وا  تیاور  ظافح  زا  یعمج  قیرط  زا  تسا . هدومن  تبث  ار  وا  لاح  حرـش  هحفص 161 

. تشذگ هحفص 79 و 80  رد 
رد لاس 76  هدربمان  هدومن -  قیثوت  ار -  وا  لاـمکلا  بیذـهت  هصـالخ  هحفـص 122  رد  نیعم  نبا  یفوک -  ینادـمه  بهو  نب  دعـس   - 29

. دنا هدومن  تیاور  دمآ  دهاوخ  هکنانچ  ار  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد وا  قیرطب  ثیدح  نایاوشیپ  زا  يرایسب  هورگ  هتشذگ ،

هحفص 119 ] ] 

هصالخ  " هحفـص 136  رد  جردـنم  حرـشب  یلجع  دـمحا و  لاـس 121 -  رد  ياـفوتم  یفوک  یمرـضح  لـیهک  نب  هملـس  ییحیوبا -   - 30
. تشذگ ، 72 تاحفص 54 و 57 و 66 و .. رد  واب  بوسنم  قیرط  دنا . هدومن  قیثوت  ار  هدربمان  بیرقتلا "  هحفص 154 "  بیذهتلا " و 
نیقیرف دزن  رد  شتاشراگنب . واـب و  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  هدربماـن  يرجه -  لاس 90  يافوتم  یلاله  سیق  نب  میلـس  قداـص  وبا   - 31

مه وا  باتک  هدومن . تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  شباتک  زا  ددعتم  عضاوم  رد  هدربمان  دمآ ، دهاوخ  هکنانچ  دوشیم . لالدتسا  یعیـش ) ینـس و  )
. تسا سرتسد  رد  دوجوم و  نونکا 

. دـندیمانیم فحـصم  ار  وا  یتسرد  یتـسار و  طرف  زا  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  هریغ  یبـهذ و  شمعا ، نارهم  نب  نامیلـس  دـمحم  وبا   - 32
لاس 61 رد  وا  تدالو  هدـش و  عقاو  147 و 148  لاسب -  وا  تافو  هدرک  تبث  ار  وا  لاح  حرـش  هحفـص 138  هرکذت "  دلج 1 "  رد  یبهذ 

. دمآ دهاوخ  زین  غیلبت  هیآ  رد  و  هدشانم )  ) ثیدح رد  تشذگ و  تاحفص 64 و 71 و 92  رد  واب  بوسنم  قیرط  هدوب - 
. دش رکذ  هحفص 83  رد  وا  تیاور  يدسا  نیصح  نب  مهس   - 33

دهاوخ ریدغ  هزور  عوضوم  ثیدح  رد  تینهت و  ثیدح  رد  نید و  لامکا  هیآ  رد  واب  بوسنم  قرط  لاح و  حرش  بشوج . نب  رهـش   - 34
. دمآ

دوش یم  عورش  فرح ض )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 

هک وا  قیرط  دنا :  هدومن  قیثوت  ار  وا  هعرز  وبا  نیعم و  نبا  دمحا و  يرجه -  يافوتم 105  مساقلا :  وبا  یلاله -  محازم  نب  كاحض   - 35
یناربط دمحا  مساقلاوبا  زا  لقن  مهد  باب  رد  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح  ظفاح  تشذگ و  هحفص 97  رد  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا 

 : هک هدرک  تیاور  سابع  نب  هللا  دبع  زا  روکذم )  ) كاحض زا  رهوج  زا  نسح  کلم  یبا  زا  قباس  نب  دمحم  نب  فسوی  زا  يرین  نیـسح  زا 
وا ببسب  امرف و  يرای  ار  وا  ایادخ . راب  تفگ :  مالسلا ) هیلع  یلع  هرابرد  ياعد  نمض   ) مخریدغ زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

دوخ تفوطع  محر و  دروم  ار  وا  و  نک -  يرای  ار ) نیملسم  )

هحفص 120 ] ] 

ایادـخ راب  امرف -  ترـصن  ار ) نیملـسم   ) وا ببـسب  امرف و  وا  لاح  لماش  ار  دوخ  ترـصن  و  نک -  محر  ار ) نیملـسم   ) وا ببـسب  هد و  رارق 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ظافلا  نیا  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  تسود 

. تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  هرم  يذ  ورمع  زا  رگید  دانساب 

دوش یم  عورش  فرح ط )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 
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دوش یم  عورش  فرح ط )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 

رد هدوـمن و  رکذ   20 هحفـص 23 -  هیلح "  دـلج 4 "  رد  ار  وا  میعن  وـبا  يرجه ، يافوتم 106  يدـنج -  ینامی  ناـسیک  نب  سواـط   - 36
زا رقشا  نیسح  زا  فلخ  نب  یلع  نب  دمحم  زا  یئاسن  یلع  نب  سابع  زا -  ملسم  نبا  رفعج  نب  دمحا  ار  ام  دومن  ثیدح  دیوگ :  هحفص 23 

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هدیرب  زا  روکذم )  ) سواط زا  رانید  نب  ورمع  زا  هنییع  نبا 
فوصوم تئارق و  لها  تسا  يدرم  وا  قوثو  دامتعا و  دروم  هدربمان  دیوگ :  رجح  نبا  یفوک -  یمامی "  یمایا "  فرصم  نب  هحلط   - 37

. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  واب  بوسنم  قرط  تسا . هتشذگرد  نآ  زا  دعب  ای  لاس 112  رد  لضفب - 

دوش یم  عورش  فرح ع )  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 

موس هقبط  زا  هدوب و  قوثو  داـمتعا و  دروم  هدربماـن  بیرقتلا "  هحفـص 185 "  رد  جردنم  قبط  یندم . صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رماع   - 38
دوش هعجارم  هحفصب 78  هتشذگرد . لاس 104  رد  تسا . نیعبات 

رد اهیلا  راـشم  ثیدـح  هدومن ، قیثوت  ار  وا  هحفـص 473  بیرقتلا "  رد "  رجح  نـبا  هتـشذگرد . لاـس 117  رد  دعـس -  تنب  هشیاـع   - 39
. دش روکذم  تاحفص 77 و 80 و 82 

وا تیاور  دنا . هدومن  قیثوت  ار  وا  بیرقتلا "  هحفـص 224 "  رد  رجح  نبا  نینچمه  یئاسن و  يدبع . دوراج  نب  رذنم  نب  دیمحلا  دبع   - 40
. دمآ دهاوخ  دنقوثو  دروم  یگمه  دنس  لاجر  هک  یقیرطب  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  لیفطلا  یبا  زا 

هحفص 121 ] ] 

. تسا جردنم  هحفـص 269  هصالخ "  رد "  هکیروطب  یلجع  نیعم و  نبا  یمرـضخم ، یفوک  ینادمه  دیزی  نب  ریخ  دبع  هرامع -  وبا   - 41
قیرط هدروآ و  رامـشب  نیعبات  ناگرزب  زا  ار  هدربمان  هدومن و  قیثوت  ار  وا  هحفـص 225  بیرقتلا "  رد "  رجح  نبا  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا 

دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  دیعس  ظفلب  واب  بوسنم 
نیقثوم نایاوشیپ و  زا  هدربماـن  هحفـص 115  نازیملا "  دلج 2 "  رد  جردـنم  قبط   - 82  / 3 ياـفوتم 4 /  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع   - 42

زا رایـسب  قرطب  هبحر  رد  هدشانم  ثیدح  هدش ، قیثوت  بیرقتلا "  رد "  هتفرگ و  رارق  شیاتـس  دروم  وان  هقف  هرکذـت "  رد "  تسا و  نیعبات 
. تشذگ هحفص 41 و 79  رد  وا  زا  ثیدح  دمآ و  دهاوخ  وا 

قیثوت ار  وا  بیرقتلا "  رد "  رجح  نبا  یکم -  یحمج ، هدش ) هتفگ  زین  طباس  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  . ) طباس نب  نمحرلا  دـبع   - 43
و 78 تاحفـص 77  رد  واب  بوسنم  قرط  دـش . تبث  لاس 118  رد  وا  تافو  هدروآ -  رامـشب  نیعباـت  طـسوتم  هقبط  زا  ار  هدربماـن  هدومن و 

تشذگ
. دوش هعجارم  هحفصب 44  هرارز -  نب  دعسا  نب  هللا  دبع   - 44

هدرک و قیثوت  ار  وا  تسا ) روکذم  یجرزخ  هصالخ  هحفص 168  رد  هکیروطب   ) نابح نبا  یفوک -  يدسا  دایز  نب  هللا  دبع  میرم  وبا   - 45
. دوش هعجارم  هحفصب 102  هدومن  راعشا  ار  واب  دامتعا  قوثو و  بیرقتلا "  هحفص 130 "  رد  رجح  نبا 

وا ندوب  هعیش  یلو  تقادصب ، فوصوم  تسا  يدرم  بیرقتلا "  هحفص 202 "  رد  جردنم  حرشب  یفوک . يرماع  کیرش  نب  هللا  دبع   - 46
هحفص یبهذ "  نازیم  دلج 2 "  رد  هکیروطب  امهریغ  نیعم و  نبا  دمحا و  هدومن  بیذکت  ار  وا  هدـنکفا و  واب  تبـسن  طارفاب  ار  یناجزوج 

. تشذگ هحفص 80  رد  واب  بوسنم  قیرط  دنا ، هتسناد  قثوم  ار  وا  تسا  روکذم   46
هـصالخ رد  هدـش ، تبث  يرجه  لهچ  دـصکی و  زا  دـعب  وا  تافو  خـیرات  یندـم ، یمـشاه  لـیقع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  دـمحم  وبا   - 47
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بوسنم ثیدحب  يدیمح  قحـسا و  دمحا و  هدوب و  یتسارب  فوصوم  ثیدح ، رد  هدربمان  هک  هدش  لقن  يذـمرت  زا  بیرقت . رد  یجرزخ و 
واب

هحفص 122 ] ] 

روکذم يربط  يریرج  نبا  زا  هحفـص 213  هیاهنلا "  هیادبلا و  دلج 5 "  رد  دوش . هعحارم  هحفص 50  رد  رباج  قیرطب  دندومنیم ، لالدتـسا 
، تفگ وا  هک  هدینـش  هللا  دبع  نب  رباج  زا  وا  هدومن و  تیاور  روکذم )  ) لیقع نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  زا  دایز  نب  بلطم  لوق  زا  وا  هک  تسا 

تفرگ ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپ  دش ، نوریب  يا  همیخ  ای  راچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میدوب  مخریدغ  رد  هفحج ، رد 
تیاور هعیهل  نبا  ارنآ  قیقحتب  تسا و  نسح  شنایوار ) رظن  زا   ) ثیدح نیا  تفگ  یبهذ  ام . داتـسا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :  و 

. دمآ دهاوخ  يراصنا  رباج  اب  یقارع  يدرم  هدشانم  ناتساد  رد  تشذگ و  هحفص 50  رد  هکیروطب  هدومن 
. تشذگ هحفص 91  رد  هدربمان  قرط  زا  یضعب  دمآ و  دهاوخ  هدشانم  ثیدح  رد  واب  بوسنم  قرط  هرم ، نب  یلعی  نب  هللا  دبع   - 48

، دنمـشناد دراگنیم :  وا  هرابرد  هحفـص 193  نازیملا "  دـلج 2 "  رد  یبهذ  يافوتم 116 ، یمطخ ، یفوک  يراـصنا  تباـث  نب  يدـع   - 49
قثوم ار  وا  یئاسن  یلجع و  دمحا و  دوب ، مک  اهنآ  دب  هنیآ  ره  دندوب ، وا  دننام  هعیش  رگا  تسا و  اهنآ  هعیش  ماما  هعیش و  ققحم  و  وگتـسار ،

. دمآ دهاوخ  تینهت )  ) ثیدح رد -  تشذگ و  هحفص 45 و 46  رد  واب  بوسنم  تایاور  قرط  دنا . هتسناد 
نینچمه دوخ و  هرکذـت  هحفص 25  رد  يزوج  نبا  طبـس  يافوتم 111 ، روهـشم . یعباـت  یفوک -  یفوع . هداـنج  نب  هیطع  نسحلاوبا   - 50

ار هدربمان   242 هحفص . نانجلا "  تآرم  دلج 1 "  رد  یعفای  و  نیعم ، نبا  زا  لقنب  هحفص 109  دیاوزلا "  عمحم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح 
، درکن ار  راک  نیا  وا  دـیوگ و  مانـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  دز  هنایزات  دـص  راهچ  ار  وا  هللا ) هنعل   ) فسوی نب  جاجح  دـنا ، هدومن  قیثوت 

. دمآ دهاوخ  غیلبت  هیآ  رد  تشذگ و  هحفص 63 و 72  رد  واب  بوسنم  تایاور  قرط 
فوصوم هدربمان  هک  هدش  لقن  يذمرت  زا  هتـسناد و  قثوم  ار  وا  هبیـش  یبا  نبا   129 يافوتم 131 /  يرـصب  ناعدج  نب  دیز  نب  یلع   - 51

. دیئامن هعجارم  تشذگ  هحفص 45 و 46 و 47  رد  وا  زا  هچناب  هدوتس ، یئاوشیپ  هب  ار  وا  یبهذ  و  تسا ، تقادصب 

هحفص 123 ] ] 

هدومن و تیاور  دنس  رد  تقد  اب  هحفص 377  دوخ  خیرات  دلج 7  رد  بیطخ  دمآ و  دهاوخ  تینهت "  ناتـساد "  رد  وا  زا  يرایـسب  قرط  و 
نبا نادمح  زا  یلوقاع ، لهس  نب  یلع  نب  نسح  زا  ظفاح :  یمیمت  رمع  نب  دمحم  زا  داد ، ربخ  امب  ناهفـصا  رد  لدعم  نمحرلا  دبع  هتفگ : 

مدینـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ :  وا  هک  سنا  زا  دیز . نب  یلع  زا  يروث  نایفـس  زا  رمع  نب  هللا  دبع  نب  صفح  زا  راتخم .
. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم :  هک 

نید لامکا  هیآ  رد  نآ  ضعب  تشذگ و  هحفص 47  رد  واب  بوسنم  تایاور  قرط   134 يافوتم . يدبع  نیوج  نب  هرامع  نوراه ، وبا   - 52
. دمآ دهاوخ  تینهت "  ناتساد "  رد  و 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدحب  وا  جاجتحا  لالدتسا و  يافوتم 101 ، يوما . هفیلخ  زیزعلا ، دبع  نب  رمع   - 53
. دمآ دهاوخ  یتیاور  وا  زا  هریره ، یبا  رب  یناوج  نداد  دنگوس  ناتساد  رد  رافغلا . دبع  نب  رمع   - 54

هقبط زا  تسا و  داـمتعا  قوثو و  دروم  هدربماـن  بیرقتلا "  هحفـص 281 "  رد  جردنم  قبط  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما   ) یلع نب  رمع   - 55
. دیئامن هعجارم  هحفصب 102  هتفای  تافو  نآ  زا  شیپ  یلوقب  دیلو و  نامز  رد  تسا ، نیعبات  زا  موس 
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. تشذگ هحفص 44  رد  وا  ثیدح  هریبه . نب  هدعج  نب  ورمع   - 56
لقن یلجع  زا  بیذهتلا "  بیذهت  دـلج 8 "  رد  دوشیم ، هتفگ  هرم  وذ  واب :   116 يافوتم . ینادمه  یفوک  هللا  دـبع  وبا  هرم . نب  ورمع   - 57

قثومب ار  وا  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش  هحفص 108  شا  هرکذت  دـلج 1  رد  یبهذ  و  تسا . یقوثو  دامتعا و  دروم  یعباـت  هدربماـن  هک  هدومن 
يرایسب قرط  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  تشذگ و  هحفص 103  رد  واب  بوسنم  ثیدح  هدومن ، شیاتـس  یئاوشیپ  تقد و  تیاهن  ندوب و 

واب هک 

هحفص 124 ] ] 

. دنشابیم دامتعا  قوثو و  دروم  نآ  دنس  لاجر  تسا و  حیحص  اهنآ  زا  يدادعت  هک  دمآ  دهاوخ  دوشیم  یهتنم 
رظن تقد  لها  نایاوشیپ و  زا  هفوک  نیعبات  هرمز  رد  هدربمان  شنازیم :  رد  یبهذ  لوقب  ینادمه ، یعیبس  هللا  دبع  نب  ورمع  قاقحسا  وبا   - 58
دروم يدرم  هدربمان  بیرقتلا "  رد "  هدومن و  شیاتـس  ار  وا  هتـشاگن و  ار  وا  لاح  حرـش  هحفـص 101  رد  دوخ  هرکذت  دـلج 1  رد  تسا و 

ناتساد رد  تشذگ و  هحفص 67 و 72  رد  وا  ثیدح  هتفای ، تافو  رتشیب  یلوقب  لاس 127 و  رد  هدش ، رکذ  ضیف  رپ  تدابع و  لها  قوثو و 
. دمآ دهاوخ  دوشیم  یهتنم  واب  هک  يرایسب  قرط  تینهت )  ) و هدشانم ) )

رد هدرک و  رکذ  قوثو  داـمتعا و  دروم  یئاوشیپ و  هب  ار  وا  هحفص 56  هرکذت  دـلج 1  رد  یبهذ  يدوا . نومیم  نب  ورمع  هللا  دـبع  وبا   - 59
قرط هتشذگ ، رد  نآ  زا  دعب  یلوقب  لاسب 74 و  هتفرگ و  نکسم  هفوک  رد  هدربمان  هدش . تبث  دباع  هقث و  ناونعب  بیرقتلا "  هحفص 288 " 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدحب  وا  جاجتحا  تشذگ و  هحفص 97  رد  واب  بوسنم 
ظافح قرط  هدش . دای  یلوبقم  ثدحم  هحفص 291  بیرقتلا "  رد "  هدومن و  قیثوت  ار  وا  نابح  نبا  یفوک . ینادمه  دعـس  نب  هریمع   - 60

. تشذگ تاحفص و  رد  اهنآ  زا  یضعب  دمآ و  دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  تسا  رایسب  دوشیم و  یهتنم  واب  هک 
هیلع نینموملاریما  هدشانم )  ) ناتـساد رد  واب  بوسنم  قرط  رـشبم ، نب  هعافر  ردام  لهـس و  رهاوخ  یندم . کلام  نب  دعـس  تنب  هریمع   - 61

. دومن میهاوخ  راعشا  نادب  دوخ  لحم  رد  هک  میراد  يرظن  دنس  نیا  رد  ام  دمآ و  دهاوخ  هبحر  رد  مالسلا 
تسینادنمشناد زا  یکی  یندم . دمحم  وبا  یمیمت . هللا  دیبع  نب  هحلط  نب  یسیع   - 62

هحفص 125 ] ] 

نب رمع  تفالخ  رد  هدربمان  هتـشاگن ، شا  هصالخ  هحفـص 257  رد  یجرزخ  هک  یلاح  حرـش  بجومب  و  هدومن ، قیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  هک 
. تشذگ هحفص 88  رد  واب  بوسنم  قیرط  هتفای . تافو  زیزعلا  دبع 

دوش یم  عورش  ق ) فرح ف -  ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 

نیعم و نبا  دـمحا و  تسا ، یتـسارب  فصتم  قوثو و  دروـم  درم  طاـنح -  موزخم ) ینب  هدـش  دازآ   ) یموزخم هفیلخ  نب  رطف  رکبوـبا   - 63
وا زا  یثیدـح  هتفای ، تافو  رتشیب  ای   150 لاس 153 /  رد  بیذهتلا "  بیذهت  رد "  جردنم  قبط  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  دعـس  نبا  یلجع و 

هحفص رد  واب  بوسنم  قیرط  دمآ و  دهاوخ  دنتسه  قوثو  دروم  اهنآ  دنـس  لاجر  هک  حیحـص  رایـسب و  قرطب  هبحر  رد  هدشانم )  ) دروم رد 
. تشذگ 92 و 101 

رد هکیروطب  نابح  نبا  هدومن و  شیاتس  ار  وا  هتشون و  ار  وا  لاح  حرـش  هحفص 52  دوخ  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ  بیوذ ، نب  هصیبق   - 64
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. تشذگ هحفص 50  رد  واب  بوسنم  قیرط  هدومن ، قیثوت  ار  وا  تسا ، روکذم  هصالخ  هحفص 268 
بوسنم قیرط  هدومن  قیثوت  ار  وا  یئاسن  تسا . روکذـم  یجرزخ  هصـالخ  هحفـص 395  رد  هکیروطب  ینئادـم . یفقث  سیق  میرم . وبا   - 65

. دنتسه قوثو  دروم  نآ  دنس  لاجر  تشذگ و  هحفص 102  رد  واب 

دوش یم  عورش  فورح ) نیرخآ  ات  فرح م -   ) اب اهنآ  مان  يادتبا  هک  ربمغیپ  نیعبات 

نابح نبا  هتفای . تافو  ترجه  لاس 100  یلوقب  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  تفالخ  رد  مالسلا . هیلع  نینموملاریما  یلع  نب  رمع  نب  دمحم   - 66
واب بوسنم  قرطب  هتفای . تافو  یـس )  ) زا دعب  تسا . یئوگتـسارب  فصتم  مشـش و  هقبط  زا  هدربمان  هک  هتفگ  رجح  نبا  هدومن و  قیثوت  ار  وا 

. دیئامن هعجارم   102 تاحفص 103 -  رد 
 " بیرقتلا  " هحفـص 422  بیذهتلا " و  هصالخ  هحفـص 321 "  رد  هکیروطب  راطع . یفوک  ینادمه  حیبص  نب  ملـسم  یحـضلا . وبا   - 67

. تشذگ هحفص 73  رد  واب  بوسنم  قرط  دنا . هدومن  قیثوت  ار  وا  هعرز  وبا  نیعم و  نبا  تسا  روکذم 

هحفص 126 ] ] 

. تشذگ تاحفص 54 و 78  رد  واب  بوسنم  قرط  یئالم . ملسم   - 68
تافو لاس 103  رد  تسا  قثوم  بیرقتلا "  هحفص 334 "  رد  جردنم  قبط  یندم . يرهز  صاقو  یبا  نب  دعس  نب  بعـصم  هرارز  وبا   - 69

. دیئامن هعجارم  هحفصب 79  هتفای .
. تشذگ هحفص 94  رد  وا  ثیدح  دنا . هدومن  قیثوت  ار  وا  ینطق  راد  هعرز و  وبا  یندم . یموزخم  یشرق  هللا  دبع  نب  بلطم   - 70

. دمآ دهاوخ  تینهت  ثیدح  نید و  لامکا  هیآ  دروم  رد  ریدغ و  زور  هرابرد  وا  ثیدح  لاح و  حرش  قارو -  رطم   - 71
. یلاعت هللا  ءاشنا  دمآ  دهاوخ  زین  ادعب  وا  ثیدح  دیئامن . هعجارم  هحفصب 58  هدومن ، قیثوت  ار  وا  نابح  نبا  ذوبرخ . نب  فورعم   - 72

. دمآ دهاوخ  وا  لاح  حرش  و  لئاس ) لئس   ) هیآ عوضوم  رد  وا  ثیدح  یعبر . نب  روصنم   - 73
. تشذگ تاحفص 77 و 82  رد  واب  بوسنم  قرط  هدومن . قیثوت  ار  وا  نابح  نبا  یندم . يرهز  رامسم  نب  رجاهم   - 74

. تشذگ هحفص 89  رد  واب  بوسنم  قیرط  يریمن -  ریمع  نب  لیکا  نب  یسوم   - 75
هحفـص 111 دـیاوزلا "  عمجم  دـلج 9 "  رد  هکیروطب  ناـبح  نبا  هرمـس ، نب  نمحرلا  دـبع  هدرک  دازآ  يرـصب  نوـمیم  هللا  دـبع  وـبا   - 76

ظفحب تبسن  هدش و  عقاو  هدع  قیثوت  دروم  نومیم  دیوگ :  ددسملا "  لوقلا  هحفص 17 "  رد  رجح  نبا  هدومن و  قیثوت  ار  وا  تسا  روکذم 
تاحفص رد  تسا و  رایسب  واب  بوسنم  ظافح  قرط  هدومن -  حیحصت  ار  وا  زا  یثیدح  يذمرت  دنا و  هتفگ  نخس  لاجر  ءاملع  زا  یضعب  وا 

. هدومن حیحصت  ار  وا  قرط  ریثک  نبا  تشذگ و  64 و 65 و 68 و 73 
رد واب  بوسنم  یثیدح  تسا . نیعبات  ناگرزب  زا  یفوک . یبضلا  ریذن   - 77

هحفص 127 ] ] 

. دش دهاوخ  رکذ  دوخ  دروم  رد  لمج -  زور  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هدشانم )  ) ناتساد
عوضوم رد  وا  ثیدـح  تسین ، وا  رب  یکاب  تسا  هتفگ  یئاسن  تسا ، روکذـم  بیرقت  رد  هکیروطب  یفوک . ینادـمه  یناـه  نب  یناـه   - 78

. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم ) )
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تسا روکذم  یجرزخ -  هصالخ  هحفص 383  رد  هکیروطب  ینطق  راد  یئاسن و  نیعم و  نبا  یطـساو . يرازف  میلـس  نب  ییحی  جلب  وبا   - 79
تاحفص 95 و رد  واب  بوسنم  قرط  هدومن  قیثوت  ار  وا  هحفص 109  دیاوزلا "  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا 

. دندامتعا دروم  هقث و  نآ  دنس  لاجر  مامت  تسا و  حیحص  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  قیرطب  هک  یثیدح  تشذگ و   97
موس هقبط  زا  تسا و  قوـثو  داـمتعا و  دروـم  بیرقتلا "  هحفـص 389 "  رد  جردـنم  بسح  رب  یموزخم ، هریبـه  نب  هدـعج  نب  یحی   - 80

. دیئامن هعجارم  هحفصب 72  تسا .
وا ثیدـح  هتفای ، تافو  ناب  کیدزن  ای  یگلاس  دون  نس  رد  لاس 136  رد  تسا ، هفوک  نایاوشیپ  زا  یکی  یفوک -  دایز  یبا  نب  دـیزی   - 81

. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) رد
قیثوت ار  وا  یجرزخ "  هصـالخ  هحفـص 370 "  رد  جردنم  قبط  یئاسن  یتفلا " و  نیز  رد "  یمـصاع  یفوک . یمیت  نایح  نب  دـیزی   - 82

رد واب  بوسنم  قیرط  تسا . هدومن  یفرعم  نیعبات  زا  یطـسو  هقبط  رامـش  رد  هتـسناد و  قثوم  ار  وا  دوخ  بیرقت  رد  رجح  نبا  دـنا و  هدومن 
یفوک نایح  نب  دیزی  زا  هقث "  يزورم "  میهاربا  نب  قحسا  زا  شدانساب  یتفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  ظفاح  تشذگ و  تاحفص 65 و 73 

 : دومرف سپـس  دومرف ، رکذت  هظعوم و  سپ  تساخ . اپب  مخریدـغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  هدومن  تیاور  مرح ) رد  هقث  )
رخآ ات  منک ... تباجا  دسرب و  ارم  قح  هداتـسرف  هک  تسا  کیدزن  امـش ، دننامه  متـسه  يرـشب  نم  هک  تسین  نیا  زج  تسنیا و  مدرم :  يا 

. ثیدح

هحفص 128 ] ] 

قیثوت ار  وا  ناـبح  نبا  یجرزخ "  هصـالخ  هحفـص 372 "  رد  جردـنم  بسح  رب  یفوک ، يدوا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـیزی  دواد  وـبا   - 83
. دمآ دهاوخ  وا  ثیدح  هریره  یبا  اب  یناوج  هدشانم "  ناتساد "  رد  تشذگ و  هحفص 40  رد  واب  بوسنم  قرط  هدومن ،

. هدومن قیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  یجرزخ "  هصـالخ  هحفـص 384 "  رد  جردنم  بسح  رب  يرجه -  يافوتم 109  یفقث  راسی  حـیجن  وبا   - 84
نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  تشذگ . رد ص 78  واب  بوسنم  قرط 

هحفص 129 ] ] 

ءاملع زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  تاقبط 

هراشا

ناشتافو  خیرات  بیترتب 
هریـس نیا  ءارجا  ظفح و  رد  زین  يدعب  ياه  نرق  ءاملع  هکلب  هدوبن و  نیعبات  هباحـص و  راصحنا  رد  مخریدغ  مهم  عوضومب  تیانع  هجوت و 

اب ظافح  زا  يرایسب  هورگ  ینرق  ره  رد  هک  دوشیم  هظحالم  طوبرم ، خیرات  یسررب  اب  دنا و  هتشاد  ار  تبقارم  تیاهن  ریذپان  لاوز  رثا  مهم و 
هک يدـعب  هقبطب  دـنا  هدوـمن  ریطخ  رما  نیا  رد  هـک  یتاـقیقحت  قـبط  رب  تفاـیرد و  نیـشیپ  هورگ  زا  ار  نـید  ناـیامن  هناـشن  نـیا  رظن  تـقد 
هک میرب ، یم  مان  یعدم  نیا  تابثا  يارب  ار  نانآ  زا  يدادعت  کنیا  دنا . هدرپس  نآ ، تحـصب  میلـست  عوضخ و  اب  دـنا  هدـش  اهنآ  نیزگیاج 

راوگرزب هدنناوخ  تردق  هنمادب  لوکوم  ءاملع  هقبط  زا  ثیدح  نیا  نایوار  همهب  هطاحا  و  دنشابیم ، ناتساد  نیا  ققحت  رب  هاوگ  ینرق  ره  رد 
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. دندرگ لئان  دوخ  روظنم  هب  درب ، دنهاوخ  راکب  ثیدح  نف  دیتاسا  یئاسانشب  ریاد  هک  یششوک  دودح  رد  هک  تسا 

نرق 02 ءاملع 

راب هس  رعسم ، تسا :  جردنم  یجرزخ  هصالخ  رد ص 244  هکیروطب  يافوتم 115 ر 116 ، یکم  یحمج  رانید  نب  ورمع  دـمحم  وبا   - 1
تیاور رد ص 120  یعبات  سواط  زا  هدربمان  هک  یثیدـحب  هتـشاد . مـالعا  قیدـصت و  ار  هدربماـن  ندوب  قثوم  تسا ) دـیکات  زا  یکاـح  هک  )

. دوش هعجارم  هدومن 
ماش زاجح و  ملاع  وا  تسا و  روهشم  مانب و  نایاوشیپ  زا  یکی  هدربمان   124 يافوتم . يرهز  یشرق  هللا  دیبع  نب  ملسم  نب  دمحم  رکبوبا   - 2

هرکذت دلج 1  رد  یبهذ  دنا ، هدومن  شیاتس  واب  تبسن  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  هرکذت  نابحاص  زا  يرایسب  تسا ،

هحفص 130 ] ] 

ثیدح دوش ، هداد  حرـش  جرد و  قرو  لهچ  رد  لقاال )  ) هک تسنآ  روخ  رد  يرهز )  ) گرزب دنمـشناد  نیا  بقانم  دراگنیم :  دوخ ص 96 
. تشذگ رد ص 53 و 68  وا 

هدومن قیثوت  ار  وا  متاح  وبا  دعس و  نبا  دمحا و  يافوتم 126 ، یندم  دمحم  وبا  یمیت -  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  نب  نمحرلا  دـبع   - 3
ثیدحب هریره  یبا  اب  ار  یناوج  هدشانم  هدربمان  تسا ، هدوتـس  ندوب  قثوم  یئاوشیپ و  هب  ار  وا  شا  هصالخ  هحفص 197  رد  یجرزخ  دنا و 

. دمآ دهاوخ  هک  تسا ، هدومن  تیاور  ریدغ 
نبا تسا ، نایاوشیپ  ءاـهقف و  زا  یکی  یجرزخ ، هصـالخ  هحفـص 44  رد  جردنم  قبط  يافوتم 128 ، يرـصب  هماـمث  نب  هداوس  نب  رکب   - 4

دروم هقث و  شدنـس  لاـجر  همه  حیحـص و  دوشیم  رباـجب  یهتنم  هک  وا  تیاور  قیرط  دـنا ، هدومن  قـیثوت  ار  وا  یئاـسن  دعـس و  نبا  نیعم و 
. تشذگ رد ص 50  دندامتعا - 

 " بیرقتلا  " هصـالخ " و ص 145  رد ص 183 "  هکیروـطب  يافوتم 131 ، یکم -  راـسی  وبا  یفقث -  راـسی  حـیجن  یبا  نب  هللا  دـبع   - 5
. تشذگ هحفص 78  رد  دنقوثو  دامتعا و  دروم  نآ  دنس  لاجر  حیحص و  نآ  قیرط  هک  وا  ثیدح  هدومن . قیثوت  ار  وا  دمحا  تسا ، جردنم 

یبهذ ص هرکذت  دلج 1  رد  جردـنم  قبط  يافوتم 133 ، هدـش ) دـلوتم  انیبان  ردام  زا   ) یفوک یبض  ماـشه  وبا  مسقم  نب  هریغم  ظـفاح .  - 6
. تشذگ رد ص 64  وا  ثیدح  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  یلجع  یمزرع و  یجرزخ ص 320  هصالخ  128 و 

یئاسن نایفس و  نب  بوقعی  یلجع و  هعرز و  وبا  يوتف ، لها  تسا  یهیقف  يافوتم 139 ، يرصم  یحمج  دیز  نب  دلاخ  میحرلا  دبع  وبا   - 7
 " بیذهتلا بیذهت   " دـلج 3  رد  وا  لاح  حرـش  هدرک ، دای  دامتعا  قوثو و  دروم  دارفا  رامـش  رد  ار  وا  نابح  نبا  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا 
. دمآ دهاوخ  دنتسه ، هقث  یگمه  نآ  دنس  لاجر  هک  حیحص  دانساب  ناذاز و  ظفلب  هدشانم )  ) ناتساد رد  وا  تیاور  تسا ، جردنم  ص 129 

قثوـم ار  وا  نیعم  نبا  یجرزخ ص 67 -  هصالخ  رد  جردـنم  قبط  هتفای ،) تافو  لاـس 140  زا  دـعب   ) یفوک یعخن -  مکح  نب  نسح   - 8
قیرطب نابکر  ثیدح  هتسناد ،

هحفص 131 ] ] 

. دنشابیم هقث  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  روبزم  قیرط  دمآ و  دهاوخ  وا 
یبا اب  یناوج  هدشانم  ثیدح  تشذگ و  رد ص 40  وا  تیاور  هتـسناد ، قثوم  ار  وا  یئاسن  یفوک ، يدوا  هللا  دبع  وبا  دـیزی  نب  سیردا   - 9
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. دنشابیم هقث  یگمه  اهنآ  لاجر  حیحص و  ود  ره  هدشانم  روکذم و  ثیدح  قیرط  دمآ و  دهاوخ  وا  قیرطب  هریره 
وا تافو  نابح  نبا  هتسناد و  جلاص  هقث و  ار  وا  یلجع  یجرزخ ص 363  هصالخ  قبط  یندم ، یفوک  یمیت  نایح  نب  دیعس  نب  ییحی   - 10

 " حیحـص رد "   ) تسا ملـسم  دانـسا  زا  نآ  دنـس  هک  یعبات )-  نایح -  نب  دیزی   ) شیومع زا  وا  ثیدح  قیرط  هدومن -  تبث  لاسب 145  ار 
. تشذگ رد ص 127  دنتسه ، هقث  نآ  لاجر  و  وا )

دلج رد  یبهذ  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  یئاسن  لبنح و  نب  دـمحا  يافوتم 145 -  یفوک ، یمزرع  نامیلـس  یبا  نب  کلملا  دبع  ظفاح   - 11
رد ص 63 قثوم  لاجر  اب  حیحـص و  دانـساب  وا  زا  ثیدح  تسا ، رظن  تقد  بحاص  ظافح -  زا  هدربمان  هک :  هتفگ  شا ص 139  هرکذت   1

. دمآ دهاوخ  ناذاز  ظفلب  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  وا  تیاور  و  تشذگ ، و 73 
هرکذت رد ص 253 "  یجرزخ  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  یتعامج  یئاسن و  يافوتم 146 -  يرصب  يرجه  يدبع  هلیمج  یبا  نب  فوع   - 12

هقث روبزم  ثیدح  دانسا  لاجر  دیئامن ، هعجارم  رد ص 65  روکذم  ثیدحب  دـنا ، هدرب  مان  وا  زا   " بیرقت -  رد ص 199 "  رجح  نبا   "و 
. دنتسه

یئاسن و نیعم و  نبا  تسا -  هناگتفه  ءاهقف  زا  یکی  یندم ، يرمع  يودع  باطخ  نب  رمع  نب  مصاع  نب  صفح  نب  رمع  نب  هللا  دبع   - 13
دلج رد  ار  وا  لاح  حرـش  رجح  نبا  هدش ، عقاو  لاس  نیا  ریغ  رد  یلوقب  لاسب 147 و  وا  تافو  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  متاح  وبا  هعرز و  وبا 

. تسا هدروآ  یتفلا "  نیز  رد "  وا  قیرطب  ار  یتیاور  یمصاع  ظفاح  هدومن و  رکذ  بیذهت " ص 40   " 8
هدومن قیثوت  ار  وا  یلجع  نیعم و  نبا  دـنا ، هدرک  تیاور  وا  زا  ناطق  ظـفاح  هناوع و  وبا  ظـفاح  يافوتم 148  ینئادـم  میکح  نب  میعن   - 14

بیطخ ار  وا  لاح  حرش  دنا و 

هحفص 132 ] ] 

. دنشابیم هقث  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  وا  قیرط  تشذگ و  رد ص 102  واب  یهتنم  قیرط  هدومن -  رکذ  شخیرات ص 302  دلج 13  رد 
وبا ار  وا  تیحالـص  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  یلجع و  يافوتم 148 -  یفوک  یمیت  هللا  دـیبع  نب  هحلط  نب  ییحی  نب  هحلط   - 15

. دنا هدومن  تبث  بیذهتلا "  بیذهت  رد "  رجح  نبا  هصالخ " ص 153 و  رد "  یجرزخ  ار  وا  لاح  حرـش  دنا . هدرک  دییات  یئاسن  هعرز و 
. تشذگ رد ص 89  وا  ثیدح 

فـصتم هدربماـن  هتفگ :  هعرز  وبا  تسا . فورعم  هبقاـم ) نبا   ) هب هتـشذگرد و  لاس 150  زا  دعب  یملـسا -  دـیز  نب  ریثک  دـمحم  وبا   - 16
ار وا  لاـح  حرـش  درادـن ) لاـجر  تایـصوصخ  رد  يریگ  تخـس  هکنیا  زا  هیاـنک   ) تسا تمیـالم  یمرن و  وا  شور )  ) رد تـسا و  قدـصب 

. تشذگ رد ص 103  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هیقب  هک  یقیرطب  وا  زا  ثیدح  هدومن ، رکذ  هصالخ " ص 283  رد "  یجرزخ 
ملع و یئاوشیپ و  ندوب و  قثومب  ار  وا  فورعم  ماـنب و  ءاـملع  ر 152 -  يافوتم 151  هریـس  بحاص  یندم  قاحـسا  نب  دمحم  ظفاح   - 17

تبث هصالخ "  رد ص 279 "  یجرزخ  شا ص 155 و  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ  ار  وا  لاح  حرـش  دـنا . هدومن  فیرعت  رظن  تقد  ظفح و 
. تشذگ هریغ  رد ص 48 و  هکیروطب  هدومن  تیاور  دلج 3 ص 110  كردتسم )  ) رد وا  قیرطب  مکاح  دنا :  هدرک 

دلج رد  یبهذ  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  یناعمـس  یئاسن و  یلجع و  يافوتم 153 ر 4 ، يرـصب  يدزا  هورع  وبا  دشار ، نب  رمعم  ظفاح   - 18
رد ص 46 دنتـسه  هقث  نآ  لاـجر  هک  حیحـص  قـیرطب  وا  ثیدـح  و  هدرک ، داـی  ار  وا  تجح  ماـما و  هب ، ریبـعت  اـب  هرکذــت " ص 171   " 1

. تشذگ
نیرترظنلا قیقد  وا  متفاین ، ار  وا  دـننامه  هتفگ :  ناـطق  ر 155 ، يافوتم 132  یفوک  یـساور  یلاله  ریهظ  نبا  مادـک  نب  رعـسم  ظفاح   - 19

قیثوت ار  وا  یلجع  هعرز و  وبا  دمحا و  هدشیم ، هدیمان  فحصم  تناتم ، يراوتسا و  طرف  زا  هتفگ :  هبعش  دوب و  ءاملع 
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هحفص 133 ] ] 

هریمع ظفلب  هدشانم )  ) ناتـساد رد  وا  تیاور  دیئامن . هعجارم  یجرزخ ص 320  هصالخ  دلج 1 ص 169 و  رد  یبهذ  هرکذتب  دـنا ، هدومن 
دمآ دهاوخ  ینادمه 

هک ماگنه  نآ  رد  هدربمان  شور ، هریس و  ياراد  تسیا  هقث  هدربمان  دیوگ :  یلجع  يافوتم 154 ر 5 ، یندع ، نابا  نب  مکح  یسیع  وبا   - 20
 " رد ار  وا  لاح  حرـش  یجرزخ  دیزرویم  لاغتـشا  ادخ  رکذـب  داتـسیایم و  ایرد  رد  دوخ  يوناز  ات  تفریم ) باوخب   ) تفرگیم مارآ  اهمـشچ 

. تشذگ هحفص 48  رد  وا  ثیدح  هتشاگن ، نینچ  هصالخ " ص 75 
یهاگآ وا  لاح  حرـشب  ریدـغ  هزور  اب  رد  ابیرق  يافوتم 157 -  هتفرگ ، نکـسم  اجنآ  رد  هدمآ و  هرـصبب  یخلب -  بذوش  نب  هللا  دـبع   - 21

ار ریدـغ  هزور  ثیدـح  هدوب ، یتوکلم  رظنم  یناحور و  هرهچ  ياراد  هدربمان  دـمآ ، دـهاوخ  وا  هرابرد  دـیلو  نبا  راتفگ  و  تفاـی ، دـیهاوخ 
. تسا هدومن  تیاور  وا  دنتسه ، هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  قیرطب 

نیعم نبا  لوقب  هتفای ، تافو  لاس 160  رد  هدیزگ و  نکسم  اجنآ  رد  هدمآ و  هرصب  هب  یطـساو -  ماطـسب  وبا  جاجح  نب  هبعـش  ظفاح   - 22
، تسا نامیا  لها  ياورناـمرف  ثیدـح  رد  هبعـش  يروث :  لوقب  تسا و  ناـیاوشیپ  ياوشیپ  مکح  لوقب  تسا و  يوقت  لـها  ياوشیپ  هدربماـن 

قیرطب رد ص 64  وا  ثیدح  دـنا -  هدومن  تبث  ار  وا  لاح  حرـش  هصـالخ " ص 140  رد "  یجرزخ  هرکذت ص 174 و  دلج 1  رد  یبهذ 
دهاوخ عیثی  نب  دیز  ظفلب  هدشانم )  ) ناتـساد رد  وا  زا  یثیدح  تشذـگ و  رد ص 68 و 72 و 79 و 93  نینچمه  قثوم و  لاجر  حـیحص و 

. دمآ
بـسح رب  یئاسن  يدع و  نبا  هدومن و  قیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  دودـح 160 ، رد  يافوتم  یفوک  یمیمت  ءالع  نب  لماک  ءالعلا  وبا  ظفاح   - 23

ندوب حیحص  كردتسم "  رد "  مکاح  و  تسین ) وا  رب  یکاب   ) هک دنا  هتفگ  یجرزخ ص 272  هصالخ  رد  جردنم 

هحفص 134 ] ] 

. تشذگ رد ص 67  دنتسه  قثوم  یگمه  هک  یلاجر  حیحص و  قیرطب  هدربمان  ثیدح  هدومن . دییات  ار  وا  ثیدح 
، هدش نییعت  لاس 77  رد  وا  تدالو  تسا و  هتـشذگرد  هرـصب  رد  لاس 161  رد  یفوک -  هللا  دـبع  وبا  يروث  دیعـس  نب  نایفـس  ظفاح   - 24
 : هک هدومن  حیرـصت  هتـسناد و  نید  ياـه  هناـشن  زا  هناـشن  نیملـسم و  ناـیاوشیپ  زا  یئاوـشیپ  ار  وا  شخیراـت ص 252  دـلج 9  رد  بیطخ 

فیرعت و هنوگ  ره  زا  تسا  وا  رد  هک  عرو  دـهز و  تفرعم و  ظفح و  طبـض و  ناقتا و  بتارم  ار  هکیروطب  تسا ، عامجا  دروم  وا  یئاوشیپ 
زا طیطق )  ) راطع نیـسح  نب  دمحم  حـتفلا  وبا  ار  ام  داد  ربخ  هک :  تسا  جردـنم  بیطخ ص 377  خـیرات  دـلج 7  رد  تسا ، زاین  یب  هیکزت 

لهـس نب  یلع  نب  نسح  زا  یباعج )  ) ظفاح یمیمت  رمع  نب  دمحم  رکبوبا  زا  ناهفـصا -  رد  لدـعم -  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحا  نب  دـمحم 
ادخ لوسر  زا  مدینـش  تفگ :  هک  سنا  زا  دـیز  نب  یلع  زا  يروث  نایفـس  زا  رمع  نب  هللا  دـیبع  نب  صفح  زا  راتخم  نب  نادـمح  زا  یلوقاع 

. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد یبهذ  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  هریغ  نیعم و  نبا  يافوتم 162 ، یفوک  فسوی  وبا  یعیبس  قحسا  یبا  نب  سنوی  نب  لیئارسا  ظفاح   - 25
وا ثیدح  هدشانم )  ) ناتساد رد  و  تشذگ ، رد ص 80  وا  زا  ثیدح  هدومن ، واب  تبسن  شیاتـس  رد  هغلابم  ص 193  شا -  هرکذت  دلج 1 

. دمآ دهاوخ  قثوم  لاجر  حیحص و  قیرطب 
رد جردـنم  حرـشب  و  تسا ، یعیـش  و  تسا ، داـمتعا  قوثو و  دروـم  هتفگ  دواد  وـبا  ر 7 ، ياـفوتم 165  رمحا  یفوـک  داـیز  نب  رفعج   - 26
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ناتـساد رد  وا  ثیدـح  تسین ، وا  رب  یکاـب  هتفگ :  یئاـسن  هدرک و  یفرعم  قدـصب  فـصتم  ار  وا  هـعرز  وـبا  رد ص 53  یجرزخ  هصـالخ 
. دمآ دهاوخ  قثوم  لاجر  حیحص و  قیرطب  نمحرلا  دبع  ظفلب  هبحر  هدشانم ) )

رد ار  وا  تیحالص  متاح  وبا  هدومن و  قیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  هتـشذگرد ) مود  نرق  طساوا  رد   ) یفوک هورف  وبا  يدنه  ملاس  نب  ملـسم   - 27
یکاب هک :  هتفگ  دییات و  ثیدح 

هحفص 135 ] ] 

. دمآ دهاوخ  قثوم  لاجر  حیحص و  قیرطب  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  وا  ثیدح  تسین ، وا  رب 
هبیش نبا  بوقعی  و  تسا ، هدوب  دامتعا  قوثو و  دروم  وا  هک  دیوگ  نافع  يافوتم 165 ، یفوک  يدسا  دمحم  وبا  عیبر  نب  سیق  ظفاح   - 28
ظفح يورین  یلو  تسا ، تیحالص  ياراد  هتشون  ثیداحا )  ) زا ار  هچنآ  تسا و  قدصب  فصتم  ام . باحصا  عیمج  دزن  رد  هدربمان  دیوگ : 

وا ثیدح  دنا ، هدومن  تبث  ار  وا  لاح  حرش  هصالخ " ص 270  رد "  یجرزخ  هرکذت " ص 205 و  دلج 1 "  رد  یبهذ  تسین ، بوخ  وا 
. دش دهاوخ  رکذ  وا  ثیدح  زین  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  نید  لامکا  هیآ  لوزن  رد  و  تشذگ ، رد ص 85 

ناطق هدروآ و  رامـشب  لادـبا  زا  ار  وا  رمعم  نبا  هدرک و  قیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  يافوتم 167 ، يرصب  هملس  وبا  هملـس  نب  دامح  ظفاح   - 29
يرورس ام  رب  و  تسا ، ام  ملعا  دامح  دیوگ :  بهو  دینادب . مهتم  مالـسا  رد  ار  وا  دنکیم . شهوکن  واب  تبـسن  هک  دیدید  ار  هک  ره  دیوگ ،
هرکذت دلج 1  رد  ار  وا  لاح  حرش  هتسناد ، شور  هریـس و  ياراد  رو و  نخـس  حیـصف و  هیقف و  يدرم  تیبرع و  رد  لماک  ار  وا  یبهذ  دراد ،

نب ءارب  هب  یهتنم  هک  وا  قیرطب  ثیدح  نیاربانب -  دـیئامن . هعجارم  هحفصب 45  تسا ، تبث  یجرزخ  هصالخ  رد ص 78  یبهذ ص 182 و 
. دمآ دهاوخ  قثوم  لاجر  حیحص و  دانساب  تینهت  عوضوم  رد  وا  ثیدح  تسا و  قثوم  نآ  لاجر  حیحص و  دوشیم  بزاع 

هدومن و تبث  ار  وا  لاح  حرش  هرکذت " ص 215  دلج 1 "  رد  یبهذ  يافوتم 174 ، يرصم  نمحرلا  دبع  وبا  هعیهل  نب  هللا  دبع  ظفاح   - 30
رد هتفگ :  هدربمان  هرابرد  لبنح  نب  دمحا  دیوگ :  و  هقطنم . نآ  ثدحم  دنمشناد و  رصم و  راید  یـضاق  گرزب ، ياوشیپ  هتفگ :  وا  هرابرد 
هک وا  زا  هدیسر  قیرط  هروکذم  بتارم  رب  انب  دیئامن ، هعجارم  هحفصب 50  تسا ، هدوب  اشوک  ملع  بلط  رد  تیحالص و  ياراد  هتشون  هچنآ 

. دنشابیم قثوم  نآ  لاجر  حیحص و  دوشیم  يراصنا  رباجب  یهتنم 
يافوتم زازب  یطساو  يرکشی  هللا  دبع  نبا  حاضو  هناوع  وبا  ظفاح   - 31

هحفص 136 ] ] 

یبهذ ص 241 هرکذت  دـلج 1  بیذـهتلا " و  بیذـهت  رد "  هکیروطب  هدوب و  دامتعا  قوثو و  دروم  یتسارب و  فصتم  هدربماـن  ر 6 ،  175
رد ص 31 و 66 حیحص و  دیناساب  رد ص 64  واب  بوسنم  قرط  دنراد ، عامجا  هدومن  ثیدح  هچنآ  رد  وا  تیجحب  ناگمه  تسا ، روکذم 

. تسا حیحص  وا  تیاور  قرط  زا  يرایسب  و  تشذگ ، و 97 
زا یکی  ار  هدربماـن  هرکذــت " ص 210  دـلج 1 "  رد  یبهذ  ياـفوتم 177 ، یفوک  یعخن  هللا  دـبع  وبا  هللا ، دـبع  نب  کیرـش  یـضاق   - 32

ناقتا رد  رایسب و  ثیداحا  ياراد  ثدحم و  هیقف و  تسا  یئاوشیپ  هدربمان  تسا و  نسح  وا  ثیدح  دیوگ :  هدومن  مالعا  روهـشم  نایاوشیپ 
ار وا  نیعم  نب  یحی  هدومن ، تیاور  لقن  وا  تعباتم  يوریپب و  ملـسم  هدومن و  واب  داهـشتسا  يراخب  تسین ، دیز  نب  دامح  دننام  يراوتـسا  و 

قیرطب وا  ثیدـح  هدوـمن ، یفرعم  هـیفنح  زا  ار  وا  هیـضملا " ص 256 ، رهاوـجلا  دـلج 1 "  رد  ءاـفولا  یبا  نب  نیدـلا  یحم  هدرک و  قـیثوت 
ناتـساد رد  هبحر و  هدشانم )  ) ناتـساد رد  حیحـص  قیرطب  وا  ثیدح  تشذگ و  رد ص 92  نـینچمه  رد ص 66 و  قثوم  لاجر  حـیحص و 
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. دمآ دهاوخ  هریره  یبا  اب  یناوج  هدشانم 
دلج 1 رد  هکیروطب  يافوتم 182  یعجـشا  نمحرلا  دبع  ردپ  یفوک . نمحرلا "  دبع  نمحرلا "  دیبع  نب  هللا "  دیبع  هللا "  دبع  ظفاح   - 33
وا ثیدـح  دـنا  هدومن  قیثوت  ار  وا  رجح  نبا  یبـهذ و  نیعم و  نبا  تسا  روکذـم  بـیرقتلا " ص 170  ظافحلا " ص 284 و "  هرکذـت  " 

. تشذگ رد ص 61  قثوم  لاجر  حیحص و  قیرطب 
روکذـم نآ  هیـشاح  هصالخلا " و  رد ص 347 "  هکیروـطب  نیعم  نـبا  هرم و  ياـفوتم 183 ، يرـصب  ینادـح  حور  وبا  سیق  نب  حون   - 34

. تشذگ رد ص 76  وا  ثیدح  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  هدربمان  تسا ،
دنا هدومن  دامتعا  وا  تیاورب  ثیدـح  نایاوشیپ  ظافح و  زا  يدایز  هورگ  يافوتم 185 ، بلاطوبا  یفوک  ریهز  یبا  نب  داـیز  نب  بلطم   - 35
لاح حرـش  راوگرزب ، تسا  یثدـحم  نارگید  دزن  رد  تسا و  قدـصب  فصتم  رجح  نبا  دواد و  یبا  دزن  رد  هدومن ، قیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  و 

، تسا روکذم  هصالخلا " 324  بیرقتلا " ص 247 و "  رد "  وا 

هحفص 137 ] ] 

. دمآ دهاوخ  قثوم  لاجر  حیحص و  قیرطب  يراصنا  رباج  اب  یقارع  يدرم  هدشانم )  ) ناتساد رد  وا  زا  هدیسر  ثیدح 
هیشاح هصالخلا " و  رد "  هکنانچ  يدع  نبا  نیعم و  نبا  هعرز و  وبا  دمحا و  يافوتم 186 ، مشاهوبا  يزنع  میهاربا  نب  ناسح  یضاق   - 36

. تشذگ رد ص 66  دنتسه  هقث  نآ  لاجر  مامت  هک  یقیرطب  وا  ثیدح  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  هدربمان  تسا ، روکذم  نآ ص 64 
رد یبهذ   " هتـشذگ ، رد  یگلاس  نس 78  رد   " يافوتم 188  يزار ) ادعب -   ) یفوک یبض  هللا  دـبع  وبا  دـیمحلا  دـبع  نب  ریرج  ظفاح   - 37

هنماد تعـسو  ظفح و  بتارم  واب و  قوثو  دامتعا و  ببـسب  ثیدح  ملع  ءاملع  دـیوگ :  هدربمان  رکذ  نمـض  دوخ ص 247  هرکذـت  دلج 1 
رد دنتسه ، هقث  یگمه  هک  یلاجر  حیحـص و  دانـساب  یمـصاع  ظفاح  قیرطب  وا  زا  ثیدح  دنتفاتـشیم . وا  يوسب  دوخ ) نطاوم  زا   ) وا شناد 

. هدومن تیاور  دوخ  حیحص  رد  ریدغ  زور  هبطخ  هرابرد  هک  تسا  ملسم  دنس  وا ، تیاور  قیرط  نیمه  تشذگ و  ص 127 
ار وا  متاـح  وـبا  نیعم و  نبا  هصالخلا " ص 263  رد "  جردـنم  حرـشب  يافوتم 192 ، ینانیـس  يزورم  هللا  دـبع  وبا  یـسوم  نب  لضف   - 38

قرطب دـیز  دیعـس و  ظـفلب  وا  زا  یثیدـح  هدـیدرگ . تبث  رظن  تقد  بحاـص  هقث و  ناونعب  بیرقتلا " ص 205  رد "  دـنا و  هدوـمن  قـیثوت 
. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  قثوم  لاجر  حیحص و 

یبتک راثآ  دـیوگ :  نیعم  نبا  تسا ، ناقتا  اب  ظافح  زا  هدربمان  يافوتم 193 ، ردنغ  هللا  دبع  وبا  يرـصب  یندم  رفعج  نب  دمحم  ظفاح   - 39
شا ص 274 هرکذت  دلج 1  رد  ار  وا  لاح  حرش  یبهذ  دنتسناوتن ، دنهد و  تبسن  ءاطخب  ار  وا  دنتساوخ  یضعب  تسا ، راثآ  نیرت  حیحص  وا 
رد وا  زا  تیاور  و  تشذـگ ، و 35 و 48  تاحفـص 32  رد  نینچمه  رد ص 31 و  هقث  لاجر  حیحـص و  دانـسا  اب  وا  ثیدـح  هدومن ، جرد 

. دمآ دهاوخ  هقث  لاجر  حیحص و  دانساب  دیعس و  ظفلب  هبحر  رد  هدشانم )  ) ناتساد
يافوتم 193، يدسا  میهاربا  نبا  رشب  وبا  هیلع  نب  لیعمسا  ظفاح   - 40

هحفص 138 ] ] 

هیلع و نبا  زج -  داتفا ، اطخب  هکنآ  رگم  دوبن  يدـحا  تفگ :  هک  هدومن  تیاـکح  دواد  یبا  زا  رد ص 295  دوخ  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ 
. دراد يرورـس  نیثدـحم  رب  وا  هک  دـش :  لقن  هبعـش  زا  و  يوقت ، عروب و  فوصوم  قثوم و  تسا  يدرم  هدربماـن  هتفگ :  نیعم  نبا  و  رـشب - 

. دمآ دهاوخ  لیوط "  دیمح  رهاوخ  رسپ  ناونعب  تینهت " )  ) ناتساد رد  وا  ثیدح 
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هرکذت دلج 1 "  رد  هکیروطب  هتفای ، تافو  هرصب  رد  لاس 194  رد  يرصب ، یملـس  يدع  یبا  نبا  ورمع  وبا  میهاربا  نب  دمحم  ظفاح   - 41
قیرطب ثیدح  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  یبهذ  متاح و  وبا  یئاسن و  تسا  روکذـم  یجرزخ " ص 276  هصالخ  رد "  " ص 296 و  ظافحلا 

. تشذگ رد ص 65  قثوم  لاجر  حیحص و  دانسا  اب  وا 
یلجع و نآ ص 285 ، هیـشاح  هصـالخ " و  رد "  جردـنم  حرـشب  يافوتم 195 ، ریرـض  یمیمت  هیواعم  وبا  مزاـخ  نب  دـمحم  ظـفاح   - 42
اب وا  زا  ثیدح  هدومن ، جرد   242 دوخ ص 249 -  خیرات  دلج 5  رد  ار  وا  لاح  حرش  بیطخ  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  شارخ  نبا  یئاسن و 

. تشذگ رد ص 82  حیحص  دانسا 
قدـصب فصتم  ار  وا  هعرز  وـبا  هدوـمن و  قـیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  يافوتم 195 ، )  ) یفوک نمحرلا  دـبع  وبا  لیـضف  نب  دـمحم  ظفاح   - 43
هدربمان هک :  هتفگ  بیرقت "  رد "  رجح  نبا  و  تسین ) يداریا  لاکـشا و  شتیاور  وا و  رب  ینعی   ) تسین وا  رب  یکاب  هتفگ ، یئاـسن  هتـسناد و 

وا زا  نابکر  ثیدح  هدرک ، دای  دامتعا -  قوثوب و  وا  زا  هرکذـت "  دلج 1 "  رد  یبهذ  و  تسا ، اناد  اسانش و  ثیدح ) نیزاومب   ) وگتـسار و
. دمآ دهاوخ  قثوم  لاجر  اب  حیحص و  قیرطب 

دمحا دنا و  هتـسناد  هقث  ار  وا  دعـس  نبا  یلجع و  نیعم و  نبا  يافوتم 196 ر 197 ، یفوک  نایفـسوبا  یـساور . حارج  هب  عیکو  ظفاح .  - 44
شخیرات ص 466 دلج 13  رد  بیطخ  ار  وا  لاح  حرـش  مدیدن ، عرو  عوشخ و  اب  ماوت  ناقتا  ظفح و  يورین  شناد و  رد  وا  دننامه  هتفگ : 
رب انب   ) شبقانم رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  دنا ، هدومن  تبث  هحفص 356  هصالخلا "  رد "  یجرزخ  شا ص 280 و  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ  و 

لقن هچنآ 

هحفص 139 ] ] 

زا هدیرب  نبا  زا  هدیبع -  نب  دعـس  زا  شمعا -  زا  وا  هک  هدومن  تیاور  عیکو ) ظفاح -   ) هدربمان زا  نآ  دانـسا  رد  تقد  اب  ار  یثیدـح  هدـش )
بوسنم تیاور  ریغـصلا "  عماجلا  رد "  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  هدرک  ثیدـح  شردـپ 

. دنتسه هقث  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دانسا  و  هدش ، رکذ  واب 
حیرصت شا ص 239  هرکذـت  دـلج 1  رد  یبهذ  هتفای ) تاـفو  هکم  رد  لاـس 198  رد   ) یفوک یلـاله  دـمحم  وبا  هنییع -  نب  نایفـس   - 45

نبا و  ماـقم ، ردـق و  یگرزب  شناد و  هنماد  تعـسو  ظـفح و  هوقب  فوصوم  ناـهرب و  تجح و  ياراد  هدوب  یئاوـشیپ  هدربماـن  هک :  هدوـمن 
لها عرو و  دـهاز و  رظن و  تقد  اـب  دنمـشناد و  تسا  هدوب  یئاوشیپ  هدربماـن  هک :  هدومن  مـالعا  هحفص 226  شخیرات  دـلج 1  رد  ناکلخ 

هدومن تبث  شیاتـس  اب  ماوت  ار  وا  لاح  حرـش  هرکذت  نابحاص  زا  يرایـسب  و  دنراد ، قافتا  عامجا و  وا  تیاور  ثیدح و  تحـص  رب  ثیدح 
رد ص 48 و قثوم  لاجر  اب  حیحـص و  قیرطب  وا  ثیدح  دمآ و  دـهاوخ  ریدـغ  ناتـساد  نوماریپ  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  رد  وا  ثیدـح  دـنا ،

. تشذگ  120
نب ییحی  قیثوت  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  شا ص 299  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ  یفراخ ، ینادـمه  ماشه  وبا  ریمن ، نب  هللا  دـبع  ظفاح   - 46

هب هتـشذگرد ، یگلاس  نـس 84  رد  لاـس 199  رد  هدوـب و  ثیدـح  باحـصا  ناـگرزب  زا  هدربماـن  هدرک ، لـقن  واـب  تبـسن  ار  هریغ  نیعم و 
هیطع زا  یمثیه ) نیعم و  نبا  نینچمه  و   ) دعـس نبا  رایتخا  قبط  رب  تسا  وا  ثیدح  رد  هک  قیرط  نیا  و  دیئامن ، هعجارم  تاحفص 63 و 73 

. دمآ دهاوخ  ناذاز  ظفلب  وا  تیاورب  هبحر  زور  رد  هدشانم  ثیدح  و  دنشابیم . هقث  نآ  لاجر  تسا و  یحیحص  قیرط  هقث )  ) یفوع
، تسین وا  رب  یکاـب  هتفگ :  متاـح  وبا  و  دـنا ، هتـسناد  قثوم  ار  وا  یمثیه  میعن و  وـبا  یفوـک ، یعخن  طـیقل  نب  ثرح  نب  شنح  ظـفاح   - 47

. دمآ دهاوخ  هقث  لاجر  اب  حیحص و  قیرطب  وا  زا  نابکر  ثیدح 
هتسناد و قثوم  ار  وا  نیعم  نبا  یندم ، یعمز  بوقعی  نب  یسوم  دمحم  وبا   - 48
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هحفص 140 ] ] 

هقث لاجراب  حیحص و  قیرطب  هحفـص 82  رد  وا  ثیدح  هداتفا ، قافتا  روصنم  تفالخ  نایاپ  رد  وا  تافو  هدومن ، مالعا  حلاص  ار  وا  دواد  وبا 
. تشذگ

دنا هدومن  تیاور  وا  قیرطب  ار  هدشانم  ناتـساد  هریغ  بیطخ و  قثوم ، ياوشیپ  دیعـس . یبا  جشالا ) خیـش   ) یفوک راطع  ملاس  نب  ءالع   - 49
. دمآ دهاوخ  هک 

، هتـسناد قثوم  ار  وا  تسا ) روکذـم  هصالخ  رد ص 21  هکیروـطب   ) ناـبح نبا  یفوـک ، مهجلا  وـبا  یفنح -  ملـسم  نب  یلع  نب  قزرا   - 50
. تشذگ قثوم  لاجر  اب  حیحص و  دنسب  رد ص 66  وا  ثیدح 

هدشانم ناتـساد  رد  ار  وا  ثیدـح  یئاسن  هدومن ، قیثوت  ار  وا  شخیرات ص 211  دـلج 5  رد  ریثک  نبا  یفوک ، یفنح  بویا  نب  یناـه   - 51
. دنتسه هقث  نآ  لاجر  حیحص و  وا  قیرط  نیاربانب  هدومن ، تیاور  دنس  رد  تقد  اب  هریمع  ظفلب 

قیثوـت ار  وا  نیعم  نبا  هنییع و  نبا  يروـث و  دودح 160 ، يافوتم  نمحرلا ، دبع  وبا  یفوک -  یـساور  یـشاقر  رغا  قوزرم  نب  لیـضف   - 52
رد تقد  اب  دوخ  حیحص  رد  ار  وا  ثیدح  ملـسم  هدوب و  تیاده  ياوشیپ  لضف  دهز و  ههج  زا  هدربمان  دیوگ :  لیمج  نبا  مثیه  دنا و  هدومن 

ظفلب هدشانم )  ) رد وا  ثیدـح  هدومن ، تبث  ار  وا  لاح  حرـش  بیذهتلا " ص 299  بیذـهت  دـلج 2 "  رد  رجح  نبا  و  هدرک ، تیاور  دـنس 
. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانسا  اب  ورمع  دیعس و 

ص هصالخ )  ) رد هکیروطب  رجح  نبا  یئاسن و  هتفای ) تافو  هریبه  نب  ورمع  تیالو  نامز  رد   ) یفوک یملس  هدیبع  نب  دعس  هزمح  وبا   - 53
( هقث  ) هدیرب نبا  هللا  دبع  زا  هک  هقث  لاجر  حیحـص و  دانـساب  وا  ثیدح  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  هدربمان  تسا  جردنم  ص 89  بیرقت )  ) 115 و

. تشذگ رد ص 80  هدرک ، تیاور  شردپ  زا 
نابح نبا  هدومن و  قیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  ریغص ، یسوم  هب -  فورعم  ناحط -  یفوک  یسیع  وبا  ینابیـش -  یمازح  ملـسم  نب  یـسوم   - 54

، هدومن تبث  ار  وا  لاح  حرـش  بیذهتلا " ص 372  بیذـهت  دـلج 10 "  رد  رجح  نبا  هدرک ، دای  وا  زا  داـمتعا  هقث و  دروم  دارفا  رامـش  رد 
. تشذگ رد ص 82  هقث  لاجر  حیحص و  دانساب  وا  ثیدح 

هحفص 141 ] ] 

و دنکیم ، تیاور  فیدر 48 ) رد  روکذـم  هقث   ) یعمز بوقعی  نب  یـسوم  زا  هدربمان  یندـم ، يراصنا  ریثک  یبا  نب  رفعج  نب  بوقعی   - 55
. دمآ دهاوخ  مه  تشذگ و  رد ص 82  وا  ثیدح  دیامنیم ، تیاور  وا  زا  يافوتم 243  هقث )  ) رمع یبا  نب  ییحی  نب  دمحم 

هدرک دای  دامتعا  هقث و  دروم  دارفا  رامش  رد  ار  وا  نابح  نبا  فوفکم .)  ) یفوک یلع ) وبا   ) هللا دبع  وبا  یـشرق  هرم  نب  دعـس  نب  نامثع  - 56
دهاوخ کیرـش  زا  لقن  هدـشانم  عوضوم  رد  وا  ثیدـح  دـنا ، هدرک  تیاور  وا  زا  ثیدـح ، ملع  نایاوشیپ  زا  وا  ءارظن  بیرک و  وبا  ظفاح  و 

دمآ .

نرق 03 ءاملع 

دهاوخ هدومن  تیاور  ریدغ  هزور  هرابرد  رایسب  قرطب  هک  وا  ثیدح  لاح و  حرش  يافوتم 202 ، یندم  یشرق  هعیبر  نب  هرمض  ظفاح   - 57
هتسناد تناماب  فصتم  ءاملع  زا  یکی  ار  هدربمان  هک :  تفای ، دیهاوخ  ار  لبنح  نب  دمحا  راتفگ  دوشیم  رکذ  وا  ثیدح  هک  اجنآ  رد  و  دمآ ،
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. دشابن نآ  مامت  رگا  تسا  حیحص  نآ  رتشیب  وا  ثیدح  قرط  هدوبن ، وا  دننامه  ماش  رد  هک  تسا  هدومن  حیرصت  و 
رد ناـگرزب  زا  یـضعب  دـنا و  هدوـمن  قـیثوت  ار  وا  هریغ  یلجع و  ياـفوتم 203 ، یفوک ، دـمحا  وبا  يریبز  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ظـفاح   - 58

رد ص 327 شا  هرکذـت  دـلج 1  رد  یبـهذ  دـهتجم ، دـباع و  تسا  يدرم  و  ظـفح ، يورین  ياراد  قوثو و  دروم  وا  هک :  هتفگ  وا  شیاـتس 
هقث ارنآ  لاجر  هدومن و  حیحصت  ارنآ  یمثیه  هک  يدانساب  دایز )  ) ظفلب هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  وا  ثیدح  هدومن ، تبث  ار  وا  لاح  حرش 

. دمآ دهاوخ  هتسناد 
وا رب  هک  هتفگ  دواد  وبا  دـنا و  هدومن  قـیثوت  ار  وا  ینطق  راد  نیعم و  نبا  يافوتم 203 ، یفوک  هللا  دبع  وبا  یمعثخ  مدقم  نب  بعـصم   - 59
رد یجرزخ  ار  وا  لاـح  حرـش  هتـسناد ، حـلاص  ار  وا  متاـح  وـبا  و  دوـمن ) ناوـتیمن  شثیدـح  واـب و  يداریا  یلاکـشا و  ینعی   ) تسین یکاـب 

هک حیحص  دانساب  وا  زا  هدشانم  ثیدح  هدومن ، تبث  ص 323  هصالخ ) )

هحفص 142 ] ] 

. تشذگ وا  ثیدح  زین  رد ص 92  و  دمآ ، دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر 
قیثوت ار  وا  هبیـش  نب  بوقعی  یئاـسن و  نیعم و  نبا  يافوتم 203 ، یفوک  ایرکز  وبا  يوما -  یـشرق  نامیلـس  نب  مدآ  نب  ییحی  ظفاح   - 60

رد دنتسه  هقث  شلاجر  حیحص و  شدنس  هک  وا  ثیدح  هب  هدومن  تبث  ار  وا  لاح  حرـش  شا ص 330  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ  دنا ، هدومن 
. دمآ دهاوخ  هقث  لاجر  حیحص و  دانسا  اب  نابکر  ثیدح  رد  وا  قیرطب  تیاور  دیئامن و  هعجارم  هحفص 61 

الوکام نبا  ینطق و  راد  حلاص و  نب  دمحا  نیعم و  نبا  یتبس و  یندم و  نبا  يافوتم 203 ، یفوک  یناسارخ  نیسح  وبا  بابح  نب  دیز   - 61
رد هفلتخم  قرطب  وا  تیاور  هدومن ، تبث  شبیذهت ص 404  دلج 1  رد  ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  هبیـش  یبا  نبا  و 

. تسا حیحص  اهنآ  زا  یضعب  هک  دمآ  دهاوخ  هبحر  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هدشانم  ثیدح 
هدربمان تسا ، روکذم  ریثا ص 246  نبا  هیاهن  دلج 4  رد  هکیروطب  يافوتم 204 ، یعفاش  سیردا  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  هیعفاش  ماما   - 62

. تسا هدومن  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح 
قیثوت ار  وا  ص 142  هصالخ )  ) رد جردـنم  حرـشب  هریغ  نیعم و  نبا  يافوتم 206 ، ینئادـم  يرازف  راوس  نب  هبابـش  رمع و  وبا  ظفاح   - 63

. هدش رکذ  رد ص 102  هقث  لاجر  حیحص و  دنس  اب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  وا  قیرطب  ثیدح  دنا ، هدومن 
هعرز وبا  هدرک و  دییات  ثیدح  رد  ار  وا  تیحالـص  متاح  وبا  هدومن و  رکذ  تاقث  زا  ار  وا  نابح  نبا  يرـصب ، یفنح  دلاخ  نب  دـمحم   - 64

. تشذگ رد ص 41  وا  ثیدح  دنکیم . تیاور  همثع )  ) دوخ ردام  زا  هدربمان  تسین ، وا  رب  یکاب  هتفگ : 
رد هکیروطب  متاح  وبا  هبیش و  نب  بوقعی  يافوتم 206 ر 213 ، هصیصم -  نکاس  نمحرلا -  دبع  وبا  یفوک -  میمت  نب  قلخ  ظفاح -   - 65

يدباع وگتـسار و  درم  هدربمان  دیوگ :  بیرقت "  رد "  رجح  نبا  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  تسا ، روکذم  هحفص 347  یبهذ  هرکذت  دلج 1 
. هدومن تیاور  دنتسه . هقث  اهنآ  یگمه  هک  یلاجر  حیحص و  دانساب  هرم  يذ  رمع و  ظفلب  ار  هدشانم  ثیدح  وا  قیرطب  یئاسن  تسا ،

هحفص 143 ] ] 

هدومن و قیثوت  ار  وا  ینیدملا -  نبا  يافوتم 208 -  داد  نکاس  یماش - ) ناذاش   ) هب فورعم  نمحرلا  دبع  وبا  رماع . نب  دوسا  ظفاح .  - 66
وا لاح  حرش  شخیرات ص 34  دلج 8  رد  بیطخ  هدون و  راعـشا  رظن  تقد  نابحاص  زا  یکی  ار  وا  دوخ ص 338  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ 

یلاجر حیحص و  دانساب  هریره  یبا  اب  یناوج  هدشانم  ناتـساد  نینچمه  مقرا و  نب  دیز  ظفلب  قیرطب و  هدشانم  ثیدح  تسا ، هدومن  تبث  ار 
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. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  اهنآ  یگمه  هک 
رد یبهذ  هدرک و  دای  قوثو  دروم  ياملع  رامـش  رد  ار  وا  ناـبح  نبا  يافوتم 208 ، یفوک  يرازف  رقـشا  نسح  نب  نیـسح  هللا  دبع  وبا   - 67

 " كردتـسم رد "  مکاح  هک  روطناـمه  هداد ، وا  ثیدـح  تحـصب  مکح  هدومن و  قیثوت  ار  وا  كردتـسملا " ص 130  صیخلت  دلج 3 " 
دقاف هدربمان  هک :  هتفگ  وا  هرابرد  هک  یسک  راتفگ  نیاربانب  تسا و  قدصب  فصتم  زین  ثیدح  ءاملع  ریاس  رظن  رد  هدربمان  و  هتشاد ، راعشا 

. دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  غیلبت  هیآ  لوزن  رد  تشذگ و  رد ص 66  وا  ثیدح  تشاد ، دهاوخن  یشزرا  تسا :  ظفح  ي   ) ورین
قوثو دروم  ياملع  رامش  رد  ار  وا  نابح  نبا  يافوتم 209 ، يروباشین -  یضاق  یملـس  ورمع  وبا  دشار  نب  هللا  دبع  نب  صفح  ظفاح   - 68

وا دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  و  تسین . وا  رب  یکاـب  هتفگ :  تسا . روکذـم  نآ ص 74  هیـشاح  هصالخ و  رد  هکیروطب  یئاـسن  هدرک و  داـی 
. تشذگ رد ص 68  حیحص  دانسا  اب  وا  ثیدح  دنکیم . تیاور  هدربمان 

هحفص دوخ  هرکذت  دلج 1  رد  یبهذ  هدوب -  لاس 126  رد  وا  تدالو  يافوتم 211 -  یناعنص -  رکبوبا  مامه . نب  قازرلا  دبع  ظفاح   - 69
فیدر رد  وا  ثیدح  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  لاجر -  تیارد و  بابرا  زا  یعمج  هک :  دـیوگ  وا  هرابرد  هتـشاگن و  ار  وا  لاح  حرـش   334

رد دنا  هدومن  هنیک  ینیبدـب و  زاربا  عیـشت  ببـسب  وا  رب  و  تسه ، هدومن  رکذ  ار  اهنآ  یئاهنتب  وا  هک  مه  یتایاور  هدـمآرد ، حیحـص  ثیداحا 
وا لتاق  زا  هتشادیم و  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هکلب :  هدومنن . مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  يولغ  هدربمان  هکیلاح 

هحفص 144 ] ] 

تشذگ و رد ص 18  دنتـسه  هقث  اهنآ  یگمه  هک  یلاجر  حیحـص و  دانـساب  وا و  قیرطب  ثیدـح  یبهذ ... راتفگ  رخآ  اـت  هدیـشوپ .. مشچ 
. دمآ دهاوخ  هقث  لاجر  حیحص و  قیرطب  ریخ  دبع  دیعس و  ظفلب  هدشانم  عوضوم  رد  وا  ثیدح 

فـصتم هدربمان  هتفگ :  متاح  وبا  دـننکیم و  تیاور  وا  زا  ظافح  يافوتم 211 ، رازب  یلع  وبا  یفوک  یـشرق  حـیجن  نب  هیطع  نب  نسح   - 70
. تشذگ هحفص 24  رد  دنتسه  هقث  شدنس  لاجر  هیقب  هک  وا  ثیدح  دنکیم ، تیاور  وا  زا  شخیرات  رد  يراخب  تسا و  یئوگتسارب 

رد  ) يافوتم 212 و 213 هکم  نکاس  ریـصق ) هب -  فورعم   ) يرقم نمحرلا  دبع  وبا  رمع -  لآ  هدـش  دازآ  يودـع  دـیزی  نب  هللادـبع   - 71
ثیدح تسا و  هقث  هدربمان  دیوگ :  یلیلخ  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  عناق  نبا  دعـس و  نبا  یئاسن و  هدرک ،) رمع  لاس  دصکی  دودح  هکیلاح 
تیاور ار  اهنآ  یسک  وا  زج  ینعی   ) تسا درفنم  ثیدح  دنچ  تیاور  رد  و  دوشیم ، لالدتسا  اهناب  تسا و  قوثو  دروم  ثیداحا  رامـش  رد  وا 

ار وا  لاح  حرـش  ناونع  نیمهب  دوخ ص 84  بیذهت  دـلج 6  رد  رجح  نبا  هدرمـش و  قوثو  دروم  ياملع  زا  ار  هدربمان  ناـبح  نبا  هدرکن ،)
. دمآ دهاوخ  دنتسه . هقث  یگمه  هک  یلاجر  حیحص و  دانساب  یمصاع  ظفاح  تیاورب  تینهت  عوضوم  رد  وا  ثیدح  هدرک ، تبث 

نبا عناـق و -  نبا  دعـس و -  نبا  ر 214 ، يافوتم 213  دادـغب  نکاس  يزورم  یمیمت  دـمحم  وبا  مارهب ، نب  دـمحم  نب  نیـسح  ظفاح   - 72
رد ار  وا  لاح  حرش  بیطخ  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  هتفگ ) بیذهت ص 367  دلج 2  رد  رجح  نبا  هکیروطب   ) نارگید یلجع و  دوعسم و - 

. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  هک  یلاجر  حیحص و  دنسب  لیفطلا  یبا  ظفلب  وا  زا  هدشانم  ثیدح  هدومن ، تبث  شخیرات  دلج 8 ص 88 
نبا يدع و  نبا  یلجع و  نیعم و  نبا  متاح و  وبا  دنـسم .) بحاص   ) يافوتم 212 یفوک  یسبع  یـسوم  نب  هللا  دیبع  دمحم  وبا  ظفاح   - 73

بیذهت " ص 53 دلج 7 "  رد  رجح  نبا  هحفص 324 و  هرکذت "  دلج 1 "  رد  یبهذ  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  هبیش  یبا  نب  نامثع  دعس و 

هحفص 145 ] ] 

هک یلاجر  حیحـص و  دانـساب  دعـس  نب  هریمع  عیثی و  نب  دیز  ظفلب  هبحر  هدشانم )  ) ناتـساد رد  وا  ثیدح  دنا ، هدومن  تبث  ار  وا  لاح  حرش 
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. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  اهنآ  همه 
نبا هدرک و  قیثوت  ار  وا  نوفلخ  نبا  هدوـمن و  رکذ  تاـقث  زا  ار  وا  ناـبح  نبا  ياـفوتم 213 ، یفوک  یعازخ  مداـق  نب  یلع  نسحلا  وبا   - 74

هحفص 374 شبیذهت  دلج 7  رد  رجح  نبا  تسا ، تقادـص  هب  فصتم  هدربمان  هتفگ :  متاح  وبا  تسا و  یحلاص  یفوک  هدربمان  هتفگ :  عناق 
. تشذگ هحفص 39  رد  وا  ثیدح  هتشاگن ، نینچ  ار  وا  لاح  حرش 

نبا هدومن و  قیثوت  ار  وا  ینیئارفـسا  هناوع  وبا  يافوتم 213 ، هموب )  ) نب فورعم  هللا  دـبع  وبا  ینارح  دواد  یبا  نب  نامیلـس  نب  دـمحم   - 75
هحفص  " بیذهت   " دـلج 9  رد  ار  وا  لاح  حرـش  رجح  نبا  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  زین  نارگید  هدرک ، رکذ  تاـقث  فیدر  رد  ار  وا  ناـبح 

. تشذگ هحفص 48  رد  وا  ثیدح  هتشاگن ،  199
نیعم و نبا  دعـس و  نبا  هرـصب ) رد  تسیا  هلحم  یبیرخ -   ) هب فورعم  یفوک  نمحرلا  دبع  وبا  ینادمه -  رماع  نب  دواد  نب  هللا  دـبع   - 76
هحفص 20. بیذهت "  دلج 5 "  رد  رجح  نبا  هتفای ،) تافو  لاس 213  رد   ) دنا هدومن  قیثوت  ار  وا  عناق  نبا  ینطق و  راد  یئاسن و  هعرز و  وبا 

دواد نب  هللا  دبع  زا  وا  یلع و  نب  رـصن  زا  ییحی  نب  ایرکز  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ :  هحفص 22  صیاصخ  رد  یئاسن  هتشاگن ، ار  وا  لاح  حرش 
روبزم ثیدح  دنس  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  دعـس  زا  شردپ  زا  نمیا  نبا  دحاولا  دبع  زا 

. دنتسه هقث  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و 
نبا دمحا و  يراخب و  تسا ، ناداتـسا  زا  یکی  هدربمان  يافوتم 215 ، يزورم  يدبع  رانید  نب  نسح  نب  یلع  نمحرلا  دـبع  وبا  ظفاح   - 77

زا هبیش  یبا  نبا  نیعم و 

هحفص 146 ] ] 

نبا هدرمـش و  تاقث  زا  ار  وا  نابح  نبا  مدیدن ، هدربمان  زا  لضفا  دندمآ  ناسارخ  زا  هک  یئاهنآ  نایم  رد  هتفگ :  دمحا  و  دننکیم ، تیاور  وا 
ناتـساد رد  وا  ثیحد  تشذگ و  هحفص 15 و 29  رد  وا  ثیدح  هتـشاگن ، نینچ  ار  وا  لاح  حرـش  هحفص 298  شبیذهت  دلج 7  رد  رجح 

. دمآ دهاوخ  غبصا  ظفلب  هبحر  هدشانم ) )
وا دعـس  نبا  متاح و  وبا  یلجع و  وا ، زا  هدننک  تیاور  روکذم و  هناوع  یبا  داماد  يافوتم 215  يرصب  ینابیش  دامح  نب  ییحی  ظفاح   - 78

، تسا روکذم  هحفـص 199  بیذهتلا "  بیذهت  دلج 11 "  یجرزخ ص 361 و  هصـالخ  رد  هکیروطب  ناـبح  نبا  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار 
و 51 و 34  تاحفـص 31  رد  نینچمه  هقث و  لاجر  اـب  حیحـص و  قیرطب  هحفـص 30  رد  وا  ثیدـح  هدرک ، دای  تاقث  رامـش  رد  ار  هدربمان 

. تشذگ حیحص  قیرطب 
ار وا  دعـس  نبا  یئاسن و  متاـح و  وبا  عناـق و  نبا  یلجع و  يافوتم 217 ، يرـصب -  یطامنا  دمحم  وبا  یملـس  لاهنم  نب  جاجح  ظفاح  - 79
هحفـص 370 و دوخ  هرکذت  دـلج 1  رد  ار  وا  لاح  حرـش  یبهذ  مدـیدن ، نید  لـضف و  رد  ار  وا  دـننامه  هتفگ :  سـالف  دـنا و  هدومن  قیثوت 

دانـساب تینهت  باب  رد  وا  ثیدح  دنا ، هدومن  تبث  هحفص 206   " بیذهت   " دـلج 2  رد  رجح  نبا  هحفـص 63 و  هصالخ "  رد "  یجرزخ 
. دمآ دهاوخ  هقث  لاجر  حیحص و 

ياراد دامتعا و  قوثو و  دروم  هدربماـن  هک :  هتفگ  هبیـش  نب  بوقعی  يافوتم 218 و 219 ، یفوک  میعن  وبا  نیکد -  نب  لـضف  ظـفاح   - 80
ار وا  شخیراـت  رد  بیطخ  نیهاـش و  نبا  دعـس و  نبا  یلجع و  یندـملا و  نبا  متاـح و  وبا  دـمحا و  و  تسا ، قدـصب  فـصتم  رظن و  تقد 
رد یبهذ  ار  وا  لاح  حرش  هدوب ، ناقتا  تیاهن  رد  میعن  وبا  هکنیا  رب  دنا  هدومن  عامجا  ام  نارای  هتفگ :  نایفس  نب  بوقعی  دنا و  هدومن  قیثوت 

هحفص 20 رد  وا  قیرطب  ثیدح  دنا ، هدومن  تبث   270 هحفص 276 -  بیذهت "  دلج 8 "  رد  رجح  نبا  هحفص 341 و  هرکذت "  دلج 1 " 
هبحر هدشانم )  ) ناتساد رد  وا  ثیدح  تشذگ و  دنتـسه  قوثو  دروم  نآ  لاجر  حیحـص و  ناشدنـس  ود  ره  هک  هحفص 32  رد  نینچمه  و 
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باب رد  و  ددعتم ) قرطب  )

هحفص 147 ] ] 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  صن  نوماریپ  رد   " لئاس -  لاس  هیآ "  لوزن 
هحفص رد  شا  هرکذت  دلج 1  رد  ار  وا  یبهذ  يافوتم 219 ، يدادغب -  يرصب -  يراصنا -  رافـص  نامثع  وبا  ملـسم  نب  نافع  ظفاح   - 81

هک هتفگ  متاح  وبا  تسا و  هریس  ياراد  رظن و  تقد  ياراد  دامتعا و  قوثو و  دروم  نافع  هک :  هدرک  لقن  یلجع  لوق  زا  هدومن و  رکذ   347
رد وا  هک :  هدومن  تیاکح  يدـع  نبا  زا  هحفص 230   " بیذهت   " دـلج 7  رد  رجح  نبا  و  تسا ، تناتم  ناقتاب و  فصتم  هقث و  هدربماـن  : 

شارخ و نبا  دعس و  نبا  نیعم و  نبا  زا  ار  وا  رظن  تقد  ندوب و  هقث  و  دوش ، هتفگ  يزیچ  وا  هرابرد  هک  تسنآ  زا  رتروهـشم  هقث  تقادص و 
. تشذگ هحفص 18  رد  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  وا  قیرطب  وا و  زا  ثیدح  هدومن ، تیاکح  عناق  نبا 

یلجع ینطق و  راد  یئاسن و  هک  تسا  یئاهنآ  زا  یکی  يافوتم 219  یصمح -  نسحلاوبا -  یناهلا -  ملسم  نب  شایع  نب  یلع  ظفاح   - 82
رظن تقد  بحاص  هقث و  ار  وا  تسا  روکذـم  هحفص 368  رجح  نبا  بیذهت  دلج 7  رد  هحفص 352 و  یبهذ  هرکذت  دلج 1  رد  هکیروطب 

. تسا هدومن  تیاور  وا  قیرطب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  ار  غیلبت  هیآ  لوزن  يدحاو  دمآ :  دهاوخ  هکیروطب  دنا ، هتسناد 
ناقتا رد  هک  یثدحم  ملاع و  هفوک  رد  دیوگ :  نیعم  نبا  يافوتم 219 ، یفوک  يدهن  ناسغ  وبا  مهرد  نب  لیعامـسا  نب  کلام  ظفاح   - 83
یئاسن و  تسا . تدابع  لها  زا  تسا و  حیحص  وا  ثیدح  تسا و  هقث  هدربمان  دیوگ :  هبیـش  نبا  و  تسین ، دشاب  هتـشاد  يرترب  وا  رب  ثیدح 

رد رجح  نبا  ار  وا  لاح  حرش  دنا ، هدروآ  تاقث  رامش  رد  ار  وا  نیهاش  نبا  نینچمه  نابح و  نبا  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  متاح  وبا  هرم و  و 
حیحـص و دانـساب  ورمع  دیعـس و  نمحرلا و  دبع  ظفلب  هبحر  هدـشانم )  ) ناتـساد وا  زا  ثیدـح  هدومن ، تبث  هحفـص 3  بیذهت "  دلج 1 " 

. مآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  هک  یلاجر 
، نقتم یمالـسا و  مولع  فانـصا  رد  ینابر و  تسا  یملاـع  هکم ، رد  ر 224  يافوتم 223  يوره  هدـیبع  وبا  مالـس -  نب  مساق  ظـفاح   - 84

دلج 1 رد  ناکلخ  نبا  دشاب . هدومن  یشهوکن  نعط و  وا  رب  شنید  رما  رد  یسک  هک  هدیسرن  رظنب  حیحص ، وا  لقن  نسح و  وا  تیاور 

هحفص 148 ] ] 

وا زا  ریدغ  نوماریپ  رد  لئاس  لاس  هیآ :  لوزن  ثیدـح  نآرقلا ) بیرغ   ) ریـسفت رد  هتـشاگن ، نینچ  ار  وا  لاح  حرـش  هحفص 457  شخیرات 
. دمآ دهاوخ 

 : هک هتفگ :  ناـبح  نبا  هدوب ) رتگرزب  شردارب  زا  لاـس  هاـجنپ   ) ریثک نب  نامیلـس  ردارب  يرـصب -  دـبع  هللا  دـبع  وبا  ریثـک  نب  دـمحم   - 85
رد رجح  نبا  هتشاگن :  نینچ  هحفص 295  یجرزخ  هصالخ  رد  هتفای ، تافو  یگلاس  دص  نس  رد  لاس 223  رد  تسا ، لضاف  هقث و  هدربمان 
هک هدومن  لقن  دمحا  زا  بیذهت "  رد  و "  دیامن ، فیعضت  ار  وا  هک  هتفاین  ار  یـسک  تسا و  هقث  هدربمان  دیوگ :  هحفص 232  بیرقتلا "  " 

دـمآ و دـهاوخ  لـیفطلاوبا  ظـفلب  هبحر  هدـشانم )  ) ناتـساد رد  وا  ثیدـح  هتـشذگ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  رب  هدوب و  هقث  : 
. دش رکذ  یتیاور  وا  زا  زین  هحفص 45  رد  دنشابیم ، هقث  وا  لاجر  حیحص و  وا  قیرط  نیاربانب  تشذگ ، هحفص 16  رد  واب  بوسنم  یثیدح 

زا متاح  یبا  نبا  زا  تسا و  تناما  قوثو و  دروم  هدربمان  هک  هدش  لقن  نیعم  نبا  زا  يافوتم 223 ، يرصب  يرقنم  لیعامسا  نب  یسوم   - 86
دلج 1"  رد  رجح  نبا -  ار  وا  لاح  حرش  هدرک و  قیثوت  ار  وا  زین  دعـس  نبا  تسا ، قدصب  فصتم  قوثو و  دروم  وا  هک  هدش  لقن  یـسلایط 

هقث یگمه  هک  یلاجر  حیحـص و  قیرطب  ریثک  نبا  تیاورب  تینهت  باب  رد  وا  ثیدـح  هدومن ، تبث  فاصوا  نیمهب  هحفص 334   " بیذهت 
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. دمآ دهاوخ  دنتسه 
زا ار  وا  ناـبح  نبا  دـنا و  هدومن  قـیثوت  ار  وا  ینطق  راد  نیعم و  نبا  يافوتم 227 ، يرـصب -  دـمحم  وبا  عاقعق -  نب  صفح  نب  سیق   - 87

، هدومن تبث  هحفـص 390  شبیذهت  دـلج 8  رد  رجح  نبا  ار  وا  لاح  حرـش  هدومن و  تیاور  وا  زا  ثیدـح  هدزاود  يراـخب  هدرمـش ، تاـقث 
. دمآ دهاوخ  یمزراوخ  بیطخ  تیاورب  نید  لامکا  هیآ  هرابرد  وا  ثیدح 

دیوگ هصالخ " ص 121  رد "  یجزرخ  يافوتم 227 ، هکم  میقم  یناسارخ -  نامثع  وبا  یئاسن -  هبعش  نب  روصنم  نب  دیعـس  ظفاح   - 88
( نارگید  ) وا زج  ار  هچنآ  نآ  رد  هدومن و  فینصت  ار  ننـس  هتـشاد  رایـسب  هطاحا  نالوج و  ثیدح  رد  هدوب و  ظفح  يورین  ياراد  هدربمان  : 
هقث و ار  وا  شبیرقت ص 94  رد  رجح  نبا  هتـسناد و  فینـصت  لها  رظن و  تقد  ياراد  نقتم و  ار  وا  متاح  وبا  هدروآ ، درگ  دنا  هدرکن  عمج 

فینصت لها 

هحفص 149 ] ] 

مـساق نب  هملـسم  یلیلخ و  عناـق و  نبا  متاـح و  یبا  شارخ و  نـبا  ریمن و  نـبا  زا  هحفـص 4  شبیذهت  دـلج 4  رد  ار  وا  ندوب  هقث  هتـسناد و 
. تشذگ رد ص 55  رد ص 42 و  وا  قیرطب  ثیدح  هدومن ، تیاکح 

دمحا و دنا و  هتسناد  قدصب  فصتم  ار  وا  نیعم  نبا  هرم و  يافوتم 228 ، یفوک -  ایرکز  وبا  ینامح -  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  ظفاح   - 89
دنکیم تکرش  ثیدح  ظفح  رد  وا  اب  هک  تسا  يدرم  هفوک  رد  تسا و  هقث  دیوگ :  نیعم  نبا  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  یجنـشوب  ریمن و  نبا 

تمالـس زا  رگم  منادـیمن  ار  رما  نیا  و  دـنا ، هتفگ  نخـس  وا  هرابرد  رایـسب  مدرم  هک  هدـش  لقن  ریثک  نبا  زا  و  دـنربیم ، کشر  وا  رب  نانیا  و 
هک مراودیما  متفاین و  يدنسپان  زیچ  وا  دنـسم  رد  تسا و  تیحالـص  ياراد  هک  دراد  يدنـسم  هدربمان  دیوگ :  يدع  نبا  وا ، تناتم  سفن و 
زا ار  یئوگدب  نیا  دوشیم . هظحالم  هدربمان  نایاوشیپ  زا  هک  رایسب  ياهتداهـش  نیا  دیوگ :  ینیما -   " ریدغلا -  فلوم "  دشابن . وا  رب  یکاب 

لاجر هکیدانساب  رد ص 43 و 51  وا  زا  ثیدح  هدومن ، تبث   243 شبیذهت ص 249 -  دلج 11  رد  رجح  نبا  ار  وا  لاح  حرش  دربیم . نیب 
. دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  نید  لامکا  هیآ  لوزن  هرابرد  هدش و  رکذ  تسا  هقث  نآ 

رکذ هحفـص 14  هصالخ "  رد "  هکیروطب   231 يافوتم 233 -  يرـصب -  یماس -  قحـسا  وبا  دـیز -  نب  جاجح  نب  میهاربا  ظـفاح   - 90
هقث شبیذهت ص 113  دلج 1  رد  و  هدومن ، قیثوت  ار  وا  هحفـص 12  بیرقتلا "  رد "  رجح  نبا  هدرک و  رکذ  تاقث  زا  ار  وا  نابح  نبا  هدش ،

حیحص دانـساب  یئومح  تیاور  رد  تینهت  باب  رد  وا  ثیدح  تسا ، هدومن  تیاکح  عناق  نبا  زا  ار  وا  تیحالـص  ینطق و  راد  زا  ار  وا  ندوب 
. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  اهنآ  همه  هک  یلاجر  و 

عناـق نبا  یمرـضح و  هللا  دـبع  نب  دـمحم  یئاـسن و  نیعم و  نبا  ياـفوتم 231 ، يدوا -  یفوـک -  ناـیبذ  نب  مـیکح  نـب  یلع  ظـفاح   - 91
قیرطب وا  ثیدح  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  تسا  روکذم  هحفص 311  دلج 7  رجح  نبا  بیذهت  یجرزخ و  هصالخ  رد  هکیروطب 

هحفص 150 ] ] 

. دمآ دهاوخ  عیثی  نبا  دیز  دیعس و  ظفلب  حیحص  قیرطب  هدشانم )  ) ناتساد رد  تشذگ و  هحفص 48  رد  هقث  لاجر  حیحص و 
بیذهتلا بیذهت  دلج 3 "  و  یجرزخ ص 90 -  هصالخ  رد  هکیروطب  يافوتم 231 ، يدادـغب  یمرخم  یبلهم  ملاس  نب  فلخ  ظفاح   - 92

قثوم هحفص 328  شخیرات  دلج 8  رد  بیطخ  و  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  ینانک  هزمح  هبیـش و  نبا  یئاسن و  تسا ، روکذـم  هحفص 152  "  
رد نینچمه  و  تشذگ ، هقث  لاجر  حیحص و  قیرطب  رد ص 31  وا  زا  ثیدح  هدومن ، تیاکح  یعمج  زا  ار  وا  رظن  تقد  قدـص و  ندوب و 
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ص 340
هدومن و یفرعم  وگتـسار  هقث و  ار  وا  متاح  وبا  يافوتم 233 ر 5 ، ير -  میقم  یفوک -  یـسفانط  نسحلاوبا  دـمحم -  نب  یلع  ظفاح   - 93
، دنتفاتـش یم  ودنآ  تاقالم  يارب  ناگرزب  دنا و  هدوب  اراد  ار  یمهم  تیعقوم  نیوزق  رد  نسح  شردارب  وا و  تسا ، یئاوشیپ  دیوگ :  یلیلخ 
شبیرقت ص 186 رد  هدرک و  رکذ  نینچ  ار  وا  لاح  حرش  شبیذهت ص 379  دـلج 7  رد  رجح  نبا  و  هدومن ، رکذ  تاقث  زا  ار  وا  نابح  نبا 

ننس دـلج 1  رد  هجام  نبا  ظـفاح  هدومن ، رکذ  ار  وا  ندوب  قثوم  هصـالخ " ص 135  رد "  یجرزخ  تسا و  هدومن  تبث  دـباع  هقث و  ار  وا 
ملـسم نب  یـسوم  زا  وا  و  مزاخ ) نب  دمحم   ) هیواعم وبا  زا  وا  هک  هدروآ  ار  تیاور  نیا  روکذـم )  ) یـسفانط دـمحم  نب  یلع  زا  ص 3  دوخ 

دوـخ جـح  ياهرفـس  یکی  زا  هیواـعم  هـک  یماـگنه  هدوـمن :  تـیاور  صاـقو  یبا  نـب  دعـس  زا  طـباس ، نـب  نـمحرلا  دـبع  زا  وا  یناـبیش و 
دلج 1 رد  زین  هجام  نبا  دنتسه . قثوم  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دانسا  تسا و  هدش  رکذ  رد ص 78  هک  ثیدح  رخآ  ات  تشگزاب ...
زا هملـس  نب  دامح  داد  ربخ  ارم  تفگ :  وا  هک  بابح ) نب  دیز   ) نسحلاوبا زا  دمحم  نب  یلع  ار  ام  دومن  ثیدح  دیوگ :  دوخ ص 29  ننس 
ات میدمآ ... هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  تفگ :  هک  هنع  هللا  یـضر  بزاع  نب  ءارب  زا  تباث  نب  يدـع  زا  ناعدـج  نب  دـیز  نب  یلع 

. دنتسه قثوم  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  دانسا  نیا  و  تسا ، هدش  رکذ  هحفص 45  رد  هک  ثیدح  رخآ 
نیعم و نبا  يافوتم 235 ، يرصب -  یسیق -  دلاخ  وبا  دلاخ -  نب  هبده  ظفاح   - 94

هحفص 151 ] ] 

رد تسین  وا  رب  یکاب  تسا و  قدصب  فوصوم  هدربمان  هتفگ :  يدع  نبا  و  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  یلعی  وبا  مساق و  نب  هملسم  نابح و  نبا 
نبا هصالخ " ص 355 و  رد "  یجزرخ  هحفص 50 و  هرکذت "  دلج 2 "  رد  یبهذ  ار  وا  لاح  حرش  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  مدرم  هکیلاح 

. دمآ دهاوخ  هقث  لاجر  حیحص و  قیرطب  تینهت  ثیدح  رد  وا  تیاور  دنا ، هدومن  تبث  هحفص 25  بیذهت "  دلج 11 "  رد  رجح 
هدومن قیثوت  ار  وا  شارخ  نبا  متاح و  وبا  یلجع و  يافوتم 235 ، یفوک -  یسیع -  رکبوبا  هبیـش -  یبا  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  ظفاح   - 95

دلج 10 رد  بیطخ  هحفص 20 و  هرکذت "  دلج 2 "  رد  یبهذ  ار  وا  لاح  حرـش  هدومن . دییات  ار  وا  ناقتا  ظفح و  نیدت و  نابح  نبا  و  دنا ،
اب یناوج  هدشانم  ناتـساد  رد  هدربمان  تیاور  دنا ، هدومن  تبث  هحفص 4   " بیذهت   " دـلج 6  رد  رجح  نبا  66 و  هحفص 71 -   " خیرات  "  

. دمآ دهاوخ  تینهت  ثیدح  رد  و  دنتسه ، هقث  یگمه  نآ  لاجر  هکیدانساب  نابکر  ثیدح  رد  نینچمه  حیحص و  دنسب  هریره  یبا 
هرزج حـلاص  ظفاح  یئاسن و  یلجع و  نیعم و  نبا  يافوتم 235 ، يرـصب -  يریراوق -  یمـشج -  رمع  نب  هللا  دیبع  دیعـس  وبا  ظفاح   - 96
ظفلب هبحر  هدشانم  ثیدـح  رد  وا  تیاور  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  تسا ، روکذـم   220 هحفص 223 -  بیطخ  خیرات  دلج 10  رد  هکنانچ 

. دمآ دهاوخ  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع 
دمحا و نب  هللا  دـبع  نیعم و  نبا  يافوتم 235 ، دادـغب ، نکاس  یفوک -  یعیکو -  رفعجوبا  بالج  صفح  نب  رمع  نب  دـمحا  ظـفاح   - 97

ثیدح رد  وا  قیرطب  تیاور  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  تسا ، روکذـم  هحفـص 284  بیطخ  خیرات  دلج 4  رد  هکیروطب  سودبع  نب  دـمحم 
. دمآ دهاوخ  نمحرلا  دبع  ظفلب  هبحر  هدشانم 

نبا دنا و  هدرک  قیثوت  ار  وا  حاضو  نبا  ینطق و  راد  يافوتم 236 ، یندم -  قاحـسا  وبا  یمازح -  هللا  دبع  نب  رذنم  نب  میهاربا  ظفاح   - 98
( فورعم ریغ   ) رکنم تایاور  هدربمان  هتفگ :  هکیسک  راتفگ  در  رد  بیطخ  و  هدروآ ، تاقث  رامش  رد  ار  وا  نابح 

هحفص 152 ] ] 
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عم و  دـشاب ، سانـشان  نایوار  زا  هک  یتایاور  رگم  دوشیم  تفای  مک  رایـسب  وا  ثیداحا  رد  فورعم ، ریغ  تایاور  اـما  و  دـیوگ :  نینچ  دراد 
دلج رد  ار  وا  لاح  حرـش  رجح  نبا  دنیامنیم ، قیثوت  ار  وا  دـنا و  هداد  تیاضر  وا  تایاورب  ظافح  ءاملع  زا  هریغ  نیعم و  نب  ییحی  فصولا 
نب ایرکز  نمحرلا  دـبع  وبا  ارم  داد  ربخ  هک :  هدروآ  هحفـص 25  صیاصخ "  رد "  یئاسن  ظفاح  هدومن ، تبث  هحفص 167   " بیذهت   "  1
دعس تنب  هشیاع  زا  رامسم  نیرجاهم  زا  بوقعی  نب  یسوم  زا  وا  نعم و  زا  روکذم )  ) میهاربا زا  میحرلا  دبع  نب  دمحم  زا  یناتـسجس  ییحی 

، متسه امش  یلو  نم  هک  یتسردب  مدرم ، هورگ  يا  دومرف  دناوخ و  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  دعس  زا  دعـس  نب  رماع  زا  و 
ادا نم -  فرط  زا  و  تسا ، نم  یلو  نیا  دومرف :  درک و  دنلب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپـس  دـندومن ، قیدـصت  ار  وا  شیامرف  نیا  هورگنآ 

دانـسا و  تسا ، ادخ  نمـشد  دزروب  توادع  وا  اب  هک  یـسک  دنکیم و  يوریپ  دراد و  تسود  ار  ادخ  وا  وریپ  تسود و  وا ) فیاظو   ) دـنکیم
. دنتسه هقث  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  ثیدح  نیا 

رد هکیروطب  نابح  نبا  و  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  یلیقع  ینطق و  راد  يافوتم 237 ، يرقم  یفعج  یفوک  نامیلس  نب  ییحی  دیعـس  وبا   - 99
ثیدح رد  وا  تیاورب  هدروآ ، تاقث  رامش  رد  ار  وا  تسا ، روکذم  هحفص 364  هصالخ "  رد "  بیذهتلا " ص 227 و  بیذهت  دلج 11 " 

. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  هک  یلاجر  حیحص و  دانساب  نابکر 
نایاوشیپ اـم  دزن  رد  وا  يارب  يدـننامه  ریظن و  هتفگ :  دـمحا  ياـفوتم 237 ، يزورم  یلظنح  میهاربا  نب  قحـسا  هیوهار  نبا  ظـفاح   - 100

دلج 1 رد  ناکلخ  نبا  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  یهورگ  تسا ، روکذم  یجرزخ ص 23  هصالخ "  رد "  هکنانچ  و  دسریمن ، رظنب  نیملسم 
دنسم ياراد  تسا و  مالـسا  نایاوشیپ  زا  یکی  هدربمان  و  تسا ، عمج  وا  رد  عرو  تفـص  هقف و  ثیدح و  نف  دراگنیم :  دوخ ص 68  خیرات 

، تسیروهشم

هحفص 153 ] ] 

. تشذگ حیحص  دانساب  رد ص 103 و 117  وا  ثیدح 
دلج 11 رد  هکیروطب  يافوتم 239 ، ریسفت ، دنـسم و  بحاص  یفوک ،-  یـسیع ، نسحلاوبا  هبیـش -  یبا  نب  دمحم  نب  نامثع  ظفاح   - 101
 " رد هدربمان  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  یلجع  نیعم و  نبا  تسا ، روکذم  یبهذ ص 30  هرکذت  دلج 2  رد  283 و  بیطخ ص 288 -  خیرات 

هعجارم و 99  و 50  و 48  و 46  تاحفـصب 40  هدروآ ، دنتـسه  هقث  یگمه  نآ ، لاـجر  هک  حیحـص  قیرطب  ار  ریدـغ "  ثیدـح "  ننس " 
. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  تینهت  ثیدح  رد  وا  تیاور  و  دیئامن ،

رد یگلاس  نس 92  رد  لاس 420  رد  هدربمان   ) یفقث ءاجر  وبا  خـلب ) رد  تسیا  هیرق  نالغب   ) ینالغب لیمج  نب  دیعـس  نب  هبیتق  ظفاح   - 102
وا يوسب  راید  رهـش و  ره  زا  ناهج  ناـیاوشیپ  هدوب و  ثدـحم  برغ  قرـش و  رد  هدربماـن  هک  هتـشاگن  باـسنا "  رد "  یناعمـس  هتـشذگ ،)

، دنا هدرک  تیاور  وا  زا  رگید  رامشیب  هورگ  و  نمحرلا ) دبع  وبا  یسیع  وبا  دواد -  وبا  ملـسم -  يراخب -   ) هناگجنپ نایاوشیپ  و  دنتفاتـشیم ،
هقث یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحـص  دانـساب  وا  ثیدح  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  " ص 33 ) هرکذت   " دـلج 2  رد   ) یبهذ یئاسن و  نیعم و  نبا 

. تشذگ رد ص 65  دنتسه 
رایـسب و قرطب  بقانم "  دنـسم " و "  رد "  ار  ریدغ  ثیدح  يافوتم 241 ، ینابیـش  لبنح  نب  دمحا  هللا  دـبع  وبا  نایلبنح -  ياوشیپ   - 103

. یلاعت هللا  ءاشنا  دمآ  دهاوخ  یفاو  روطب  زین  نآ  هیقب  هدش و  رکذ  البق  نآ  زا  هلمج  هک  هدروآ  حیحص 
ار وا  مساـق  نب  هملـسم  ریبز و  نب  بعـصم  نیعم و  نبا  يافوتم 241 ، یندـم -  فسوی  وبا  بساـک -  نب  دـیمح  نب  بوقعی  ظـفاح   - 104
رد یبوخ  زج  ام  دیوگ :  يراخب  و  تسین ، وا  رب  یکاب  هتفگ :  يدع  نبا  هدروآ و  تاقث  رامـش  رد  ار  هدربمان  نابح  نبا  دـنا و  هدومن  قیثوت 

هرکذت " ص دلج 2 "  رد  وا  لاح  حرش  دوب ، دهاوخن  عومسم  یسک  زا  وا  فیعضت  نیا  ربانب  و  تسا ، قدصب  فصتم  الصا  وا  میدیدن ، وا 
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هصالخ " ص 375 51 و " 

هحفص 154 ] ] 

. تشذگ رد ص 78  وا  ثیدح  تسا ، روکذم  دلج 11 ص 384  بیذهتلا "  بیذهت  و " 
 " رد هکیروطب  هتـسناد و  تنـس  بحاص  ار  وا  دـمحا  يافوتم 241  يدادـغب  هداجـس  یلع  وبا  بیـسک -  نب  دامح  نب  نسح  ظـفاح   - 105
دلج 7"  رد  بیطخ  ار  وا  لاح  حرش  هدرک ، رکذ  تاقث  رامـش  رد  ار  وا  نابح  نبا  تسا  روکذم  نآ  هیـشاح  " ص 66 و  یجرزخ  هصالخ 

مالـسلا هیلع  یلع  تیالو  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  دروم  رد  يدحاو  ظفاح  قیرطب  وا  تیاور  تسا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  تبث و  " ص 295  خیرات 
. دمآ دهاوخ 

دـلج 2"  رد  یبهذ  یئاـسن و  ینطق و  راد  يافوتم 243  لامح  هب  فورعم  رازب  یـسوم  وبا  ناورم -  نب  هللا  دـبع  نب  نوراـه  ظـفاح   - 106
لیفطلا یبا  ظفلب  هبحر  هدشانم  ثیدح  رد  وا  تیاور  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  خیرات " ص 22  دلج 14 "  رد  بیطخ  " ص 62 و  هرکذت 

. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  نآ  لاجر  هک  حیحص  قیرطب 
، تسا روکذم  بیطخ ص 36  خیرات  دلج 8  رد  هکیروطب  صوصللا ) رـصق  رد   ) يافوتم 244 يزورم ، ثیرح  نب  نیـسح  رامع  وبا  - 107

دانـسا دیعـس و  ظفلب  هدـشانم  ثیدـح  رد  وا  تیاور  هدرک ، رکذ  هقث  ار  وا  بیرقت " ص 57  رد "  رجح  نـبا  هدوـمن و  قـیثوت  ار  وا  یئاـسن 
. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص 

تاقث رامش  رد  ار  وا  نابح  نبا  هدرک و  قیثوت  ار  وا  یئاسن  يافوتم 246 ، بدحا -  يرصب -  نسحلاوبا  بوبحم -  نب  رشب  نب  لاله   - 108
زا همثع ) نبا   ) دلاخ نب  دمحم  زا  يرـصب  رـشب  نب  لاله  ار  ام  داد  ربخ  هک :  هدروآ  ار  ثیدح  نیا  صئاصخ " ص 3  رد "  یئاسن  هدروآ ،

روکذم ثیدح  رخآ  ات  تفگیم ... هک  مدینش  دعس  مردپ  زا  تفگ :  هک  دعس  رتخد  هشیاع  زا  رامسم  نب  رجاهم  زا  یعمز  بوقعی  نب  یسوم 
. دنتسه هقث  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دانسا  رد ص 77 و 

لها كاسن  زا  هدربمان  هک  هتفگ :  مصاع  یبا  نبا  هدومن و  قیثوت  ار  وا  متاـح  وبا  يافوتم 246 ، يرصب  نامثع  نب  دمحا  ءازوجلا  وبا   - 109
دلج 1 رد  رجح  نبا  ار  وا  لاح  حرش  هدومن . رکذ  تاقث  رامش  رد  ار  وا  نابح  نبا  هتسناد و  تناماب  فوصوم  هقث و  ار  وا  رازب  تسا و  هرصب 

هحفص 82 رد  وا  زا  ثیدح  هدومن ، تبث  بیذهت " ص 61  " 

هحفص 155 ] ] 

، مدیدن وا  هرابرد  مه  یشهوکن  متخانشن و  ار  همثع  تشذگ و  دنتسه ، هقث  یگمه  دلاخ  نب  دمحم  ردام  همثع )  ) زج نآ  لاجر  هکیدانـساب 
رتخد هنییع  نبا  زا  ءازوجلا -  وبا  يرـصب -  نامثع  نب  دمحا  ار  ام  داد  ربخ  دـیوگ :  هدروآ  ار  تیاور  نیا  صیاصخ " ص 25  رد "  یئاسن 

دنوادخ يانث  دمح و  دناوخ و  هبطخ  سپس  تفرگ ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  هک  دعـس  زا  دعس 
لوسر يا  يدومرف  تسار  یلب  دنتفگ :  ناتدوخ ؟  زا  امشب  متسه  رتراوازس )  ) یلوا نم  هک  دینادیمن  امش  ایآ  دومرف :  سپـس  دومن ، ءآدا  ار 

نیا میوا ، یلو  نم  هک  سک  ره  ینعی  هیلو  اذـهف  هیلو  تنک  نم  دوـمرف :  و  درک ، دـنلب  تـفرگ و  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  تـسد  سپـس  ادـخ 
، دراد نمـشد  ار  وا  هگ  ار  یـسک  دراد  نمـشد  و  درادب ، تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  درادیم  تسود  دـنوادخ  انامه  و  تسا ، وا  یلو  یلع ) )

. دنتسه هقث  یگمه  نآ  لاجر  تسا و  حیحص  دانسا 
تیاور هدومن  قیثوت  ار  وا  هرکذت " ص 80  دلج 2 "  رد  یبهذ  يافوتم 248 ، بیرک  وبا  یفوک -  ینادمه  ءالع  نب  دـمحم  ظفاح   - 110
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. دمآ دهاوخ  دنتسه ، هقث  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  هریره  یبا  رب  یناوج  هدشانم  ناتساد  رد  وا  قیرطب 
و تسا ، لضفب  فوصوم  هقث و  هدربمان  بیرقت "  تیاکحب "  يافوتم 249 ، يزورم  بوقعی  وبا  يرهز  رانید  نب  یسیع  نب  فسوی   - 111
وا و قیرطب  ار  هدـشانم  ثیدـح  یئاسن  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  ظاـفح  زا  یعمج  تسا ، روکذـم  یجرزخ ص 378  هصـالخ  رد  هکیروطب 

. دنتسه هقث  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دانسا  دمآ و  دهاوخ  هک  هدومن  تیاور  هثراح  ظفلب 

هحفص 156 ] ] 

دـنا و هدومن  قیثوت  ار  وا  شارخ  نبا  یئاـسن و  متاـح و  وبا  يافوتم 251 ، يرـصب -  یمـضهج  رمع و  وبا  رـصن -  نب  یلع  نب  رـصن   - 112
وا ثیدح  هدومن  تبث  بیذهت " ص 430  دلج 10 "  رد  رجح  نبا  ار  وا  لاح  حرش  هدوب ، هقث  نانآ  همه  دزن  رد  هدربمان  هک :  دیوگ  هملسم 

. تشذگ هحفص 145  رد  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب 
تیاور وا  زا  هتـس  حاحـص  نابحاص  ثیدح  همئا  يافوتم 252 ، يرـصب -  يدبع -  رکبوبا  رادنب )  ) هب ریهـش  راشب  نب  دـمحم  ظفاح   - 113

يرابتعا دیوگ :  هرکذـت " ص 53  دـلج 2 "  رد  یبهذ  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  مهریغ  مساق و  نبا  هملـسم  رایـس و  نبا  یلجع و  دـننکیم ،
رد دنتسه  هقث  نآ  لاجر  هک  حیحـص  دانـساب  يذمرت  هجام و  نبا  قیرطب  وا  زا  ثیدح  تسین ، هدرمـش  فیعـض  ار  وا  هک  هک  یـسک  راتفگب 

. تشذگ  81 هحفص 82 - 
 - خـیرات " ص 286 دلج 3 "  رد  بیطخ  ار  وا  لاح  حرـش  يافوتم 252 ، يرـصب -  يزنع  یـسوم -  وبا  ینثم -  نب  دـمحم  ظفاح   - 114

شیاتـس ندوب و  قثوم  دنیامنیم ، لالدتـسا  وا  تیاورب  ثیدـح  همئا  ریاس  تسا و  رظن  تقد  ياراد  هقث و  هدربمان  هتفگ :  هدومن و  تبث   283
حیحص دانساب  دیعس و  ظفلب  هدشانم  ثیدح  رد  وا  تیاور  تسا  دوجوم  ثیدح  ءاملع  لاح  حرش  هرکذت و  بتک  زا  يرایسب  رد  واب  تبسن 

. تشذگ حیحص  دانساب  زین  رد ص 64  و  دمآ ، دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک 
دوخ ص 304 خیرات  دلج 14  رد  بیطخ  ار  وا  لاح  حرش  يافوتم 253 ، یفوک -  ناطق  بوقعی  وبا  یـسوم -  نب  فسوی  ظفاح -   - 115
وا تیاور  هدومن ، لالدتسا  وا  ثیدحب  دوخ  حیحص  رد  يراخب  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  هدربمان  ثیدح  همئا  زا  یهورگ  هتفگ :  هدومن و  تبث 

. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  قیرطب  عیثی  نب  دیز  ظفلب  هدشانم ، ثیدح  رد 
( هقعاص  ) هب فورعم  زازب  يدادغب -  ییحی  وبا  میحرلا -  دبع  نب  دمحم  ظفاح   - 116

هحفص 157 ] ] 

مهریغ بارق و  هملسم و  جارس و  قحسا  نبا  دعاص و  نب  دمحا  یئاسن و  دمحا و  نب  هللا  دبع  هتفای ،) تافو  رد 255  دلوتم و  لاس 185  رد  )
بیذهت  " دـلج 9  رد  ار  وا  لاـح  حرـش  رجح  نبا  هدرک ، دـییات  ار  وا  ظـفح  شناد و  طبـض و  ناـقتا و  بـیطخ  دـنا و  هدوـمن  قـیثوت  ار  وا 

. تسا هدش  رکذ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  وا  زا  ثیدح  هدومن ، تبث  هحفص 311  بیذهتلا " 
وا زا  ثیدح  مردپ  اب  لاس 255  رد  دیوگ :  متاح  یبا  نبا  يافوتم 256 ، يرقم -  يودع -  رد ص 84 ) روکذم   ) هللا دبع  نب  دمحم   - 117

یئاسن و و  تسا ، قدصب  فصتم  هدربمان  تفگ :  مردـپ -  دـش و  لاوئـس  مردـپ  زا  وا  هرابرد  تسا ، قدـصب  فوصوم  هقث و  وا  میدـینش و 
نبا هدروآ و  تاقث  رامـش  رد  ار  وا  نابح  نبا  تسا ، قافتا  دروم  وا  ندوب  قثوم  دـیوگ :  یلیلخ  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  مساـق  نب  هملـسم 

لاجر هک  حیحص  دانساب  تینهت  ناتساد  رد  وا  تیاور  هدرک ، تبث  ار  وا  لاح  حرش  فاصوا  نیمهب  بیذهت " ص 284  دلج 9 "  رد  رجح 
. دمآ دهاوخ  دنتسه ، هقث  یگمه  نآ 
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حیحص هب  فورعم   ) وا ریاد  روهشم و  حیحـص  يافوتم 256 -  يراخب  لیعمـسا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  مود ) پاچ  یتدایز   - ) 118
ملاس قیرط  رد  هکیروطب   ) کی ص 375 مسق  رد  دوخ  خیرات  دلج 1  رد  هدربمان  ار ) ریدغ  ثیدح   ) تسا هتس ، حاحـص  هلمج  زا  يراخب )

. تسا هدروآ  هدش ) رکذ  رمع  نب  هللا  دبع  نب 
نیعم نبا  هدرک ،) یگدنز  لاس  هد  دصکی و   ) ءارماس رد  يافوتم 257  يدادغب -  يدبع  یلع  وبا  دـیزی -  نب  هفرع  نب  نسح  ظفاح   - 119

بیطخ ص 394 و خیرات  دـلج 7  رد  هکنانچ  هدرک  رکذ  تاقث  رامـش  رد  ار  وا  نابح  نبا  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  مساق  نبا  متاح و  وبا  و 
دانساب رد ص 82  هدربمان  قیرطب  ریدغ  ثیدح  تسا ، روکذم  هحفص 239  بیذهتلا "  بیذهت  دلج 2 "  رد  یجرزخ ص 67 و  هصاخ  رد 

. تشذگ دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص 

هحفص 158 ] ] 

هرکذت دلج 2 "  رد  یبهذ  يافوتم 257 ، ددعتم ، فینصت  ریسفت و  بحاص  جشا -  دعس  وبا  یفوک ، يدنک  دیعـس  نب  هللا  دبع  ظفاح  - 120
، هدوب دوخ  نامز  لها  ياوشیپ  هقث و  هدربمان  هک  هتشون  متاح  یبا  لوق  زا  هدوتس و  یئاوشیپ  هب  ار  هدربمان  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  "ص 84   

ناتـساد رد  وا  زا  تیاور  هدومن ، رکذ  مساق  نب  هملـسم  یلیلخ و  لوق  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  رجح  نبا  هدومن و  قدصب  فصتم  ار  وا  یئاسن  و 
دهاوخ هقث  لاجر  اب  حیحـص و  قیرطب  يراصنا  رباج  اب  یقارع  يدرم  هدشانم  ناتـساد  رد  نینچمه  نمحرلا و  دـبع  ظفلب  هبحر  رد  هدـشانم 

. دمآ
( يرهز ثیداحا  تاـیرهز -  هدـنروآ  درگ   ) يرهز لـهذ ) ینب  هدـش  دازآ   ) یلهذ يروباـشین  هللا  دـبع  نب  ییحی  نب  دـمحم  ظـفاح   - 121

واب ناسارخ  رد  ملع  دیتاسا  دیوگ :  هدوتس  یئاوشیپ  هب  ار  وا  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  هرکذت " ص 111  دلج 2 "  رد  یبهذ  يافوتم 258 ،
 : هتشون دوخ ص 415  خیرات  دلج 3  رد  بیطخ  هداد و  یهاوگ  وا  هرابرد  ار  ننـس  زا  يوریپ  نید و  تنایـص و  هقث و  بتارم  هدش و  یهتنم 

دانساب هریمع  ظفلب  وا و  قیرطب  ار  هبحر  ثیدح  یئاسن  تسا ، تناماب  فوصوم  تاقث  زا  نقتم و  ظافح  یقارع و  نایاوشیپ  زا  یکی  هدربمان 
. تشذگ رد ص 53 و 68  وا  زا  تیاور  هدومن و  تیاور  دنتسه  هقث  یگمه  هک  یلاجر  اب  حیحص و 

باسنا رد "  یناعمس  ار  وا  لاح  حرش  يافوتم 259 ، رعاشلا ) نبا   ) هب روهـشم  دمحم -  وبا  يدادغب  یفقث  فسوی  نب  جاجح  ظفاح   - 122
ار وا  لاح  حرش  هرکذت " ص 129  دلج 2 "  رد  زین  یبهذ  هدرک ، تبث  هدربمان  ظفح  مهف و  ندوب و  قثومب  راعـشا  اب  رعاش )  ) تبـسن رد  " 
دلج 2"  رد  رجح  نبا  هدرک و  رکذ  ار  وا  دوخ ص 240  خیرات  دلج 8  رد  مه  بیطخ  هدومن ، لقن  متاح  نبا  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  هتشاگن و 

هقث لاجر  اب  حیحص و  قیرطب  رد ص 102  وا  تیاور  هدومن -  تیاکح  ثیدح  ءاملع  زا  هدع  لوق  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  بیذهت " ص 210 
. تشذگ

لاح حرش  بیطخ  و  دنا -  هدومن  قیثوت  ار  وا  شارخ  نبا  یئاسن و  يافوتم 261 ر 262 ، يدوا  هللا  دبع  وبا  میکح  نامثع ، نب  دمحا   - 123
شخیرات ص 296 دلج 4  رد  ار  وا 

هحفص 159 ] ] 

. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  هریمع  ظفلب  هدشانم )  ) ناتساد رد  وا  زا  تیاور  هدومن ، تبث 
رد یبهذ ص 98 و  هرکذـت "  دـلج 2 "  رد  هک  يروطب  يافوتم 262 ، يرابخا -  يرـصب -  دـیز  وبا  يریمن -  هبـش  نب  رمع  ظفاح   - 124

هدرک و قیثوت  ار  وا  هحفص 208  شخیرات  دلج 11  رد  بیطخ  هتـسناد و  قثوم  ار  وا  ینطق  راد  تسا ، روکذم  یجرزخ ص 240  هصالخ 
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دبع نب  رمع  جاجتحا  ناتـساد  رد  وا  تیاور  هدومن ، راعـشا  ار  وا  ندوب  قثوم  قدص و  ءارعـشلا  مجعم  رد  ینابزرم  هدـش  تیاکح  هکیروطب 
. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدحب  زیزعلا 

دزن هب  کیدزن  ینعی   - ) هرشع نیمهن  رد  يافوتم 264  يروباشین -  نسحلاوبا  یملـس -  متاح  نب  فسوی  نب  دمحا  نادـمح  ظفاح   - 125
ثیدـح نف  هتـسجرب  دارفا  زا  یکی  هدربمان  دـیوگ :  مکاـح  و  دـنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  ینطق  راد  یلیلخ و  ملـسم و  هدومن ،) یگدـنز  لاـس 

 " بیذهت دلج 1 "  رد  رجح  نبا  هصالخ " ص 12 و  رد "  یجرزخ  ار  وا  لاح  حرش  هدوب ، عیسو  وا  مهف  هنماد  هدرک و  رفس  رایـسب  تسا ،
. تشذگ رد ص 48  هقث  لاجر  حیحص و  دنس  اب  وا  تیاور  دنا ، هدومن  جرد  نینچ  هحفص 92 

 - دوخ ص 337 خیرات  دلج 10  رد  بیطخ  يافوتم 264 ر 8 ، يزار -  یموزخم  هعرز  وبا  دیزی  نب  میرکلا  دبع  نب  هللا  دیبع  ظفاح   - 126
نم يارب  هعرز  وبا  دـیوگ :  متاح -  وبا  و  قدـص ، ظفح و  رایـسب و  ثیدـح  ياراد  یناـبر ، هدوب  یئاوشیپ  هدربماـن  هک :  هدومن  راعـشا   326

وا نوچ  ار  یسک  ملاع  برغ  قرـش و  رد  و  هتـشگن ، وا  نیزگیاج  تقادص  يراددوخ و  مهف و  ملع و  رد  وا  دننامب  یـسک  و  دومن :  ثیدح 
یب هقباس و  یب  هک  نادـب  هدومن -  هعرز  یباب  تبـسن  یتصقنم  شهوکن و  يزار  هک  ینک  هدـهاشم  هچناـنچ  منادـیمن و  وا  ناـش  مهف و  رد 

دلج 8 رد  ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  دنا ، هدوتس  هدومن و  قیثوت  ار  وا  ثیدح  ءاملع  زا  زین  وا  زج  هدومن و  قیثوت  ار  وا  یئاسن  تسا ، ساسا 
دنتسه هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  ریثک  نبا  تیاورب  تینهت "  ثیدح "  رد  وا  تیاور  هدومن  جرد   30 بیذهت " ص 40 -  " 

. دمآ دهاوخ 
يافوتم دنسم  بحاص  يدادغب -  رکبوبا  رایس -  نب  روصنم  نب  دمحا  ظفاح   - 127

هحفص 160 ] ] 

قیثوت ار  وا  ینطق  راد  متاح و  وبا  تسا ، روکذـم  هحفص 151  بیطخ  خیرات  دلج 5  رد  هکیروطب  هتـشذگرد ،) یگلاس  نس 83  رد   ) 265
ریخ دبع  عیثی و  نب  دیز  ظفلب  ار  هدشانم  ثیدح  هدومن ، تیاکح  مساق  نب  هملسم  یلیلخ و  لوق  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  رجح  نبا  دنا و  هدومن 

. دمآ دهاوخ  هدومن  تیاور  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هکیدانساب 
هدوب ینقتم  ظفاح  هدربمان  دیوگ :  خیشلا  وبا  يافوتم 267 ، هیومس  هب  روهشم  یناهفصا -  رشب  وبا  يدبع  دوعسم  نب  لیعمسا  ظفاح   - 128

هرکذت " ص دلج 2 "  رد  ار  وا  لاح  حرش  یبهذ  هدومن ، راعشا  ار  وا  تقادص  متاح  وبا  و  تسا ، اهقف  ظافح و  هلمج  زا  دیوگ :  میعن  وبا  و 
. دیئامن عوجر  هحفصب 98  هتشاگن ، نینچ   145

وا ریاظن  هجام و  نبا  گرزب  ظـفاح  ناداتـسا  زا  یکی  يافوتم 270 ، یفوک -  دـمحم  وبا  يرماع -  ناـفع  نب  یلع  نب  نسح  ظـفاح   - 129
 " رد یجرزخ  ار  وا  لاح  حرـش  هدرک ، رکذ  تاقث  رامـش  رد  ار  وا  نابح  نبا  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  مساق  نب  هملـسم  ینطق و  راد  تسا ،

نب نسح  تیعقوم  هطساوب   ) نسح قیرطب  وا  زا  ثیدح  دنا ، هدومن  تبث  هحفص 302  بیذهت "  دلج 2 "  رد  رجح  نبا  هصالخ " ص 68 و 
دادع رد  روبزم  ثیدح  هچ  رگا  تشذـگ  رد ص 54  دـنکیم ) تیاور  وا  زا  يراخب  تسا و  قدـصب  فوصوم  هدربمان  هک  حـیجن  نب  هیطع 

. دمآ دهاوخ  دنتسه  تاقث  نآ -  لاجر  هک  حیحص  قیرطب  عیثی  نب  دیز  ظفلب  هدشانم  ثیدح  رد  وا  زا  تیاور  و  تسین ، حیحص  ثیداحا 
" ص هرکذت -  دلج 2 "  رد  ار  وا  لاح  حرش  یبهذ  يافوتم 272 ، یصمح -  یئاط  رفعج  وبا  نایفـس -  نب  فوع  نب  دمحم  ظفاح   - 130

ثیدح دنا  هدوتـس  ار  وا  تفرعم  يراوگرزب و  بتارم  دنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  ثیدح  ءاملع  زا  هدع  قیقحت  روطب  دـیوگ :  هتـشاگن و   159
. تشذگ رد ص 105  وا  قیرطب  ریدغ 

، دـنکیم تیاور  رایـسب  وا  زا  هدومن و  قیثوت  ار  وا  یئاسن  يافوتم 272 ، ینارحلا  دواد  وبا  یئاطلا  یحی  نب  فیـس  نب  نامیلـس  ظفاح   - 131
هحفص 199 بیذهت "  دلج 4 "  رد  ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  هدروآ ، تاقث  رامش  رد  ار  هدربمان  نابح  نبا 
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هحفص 161 ] ] 

. دمآ دهاوخ  عیثی  نب  دیز  ظفلب  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  وا  قیرطب  تیاور  هدومن ، تبث 
، دنا هتشاگن  ار  وا  لاح  حرش  مالعا  زا  يرایسب  يافوتم 173 ، ننس -  بحاص  هجام -  نبا  هللا  دبع  وبا  ینیوزق  دیزی  نب  دمحم  ظفاح   - 132

تـسا قافتا  دروم  وا  ندوب  قثوم  و  تسا ، یگرزب  درم  هجام  نبا  دیوگ :  یلیلخ  یلعیوبا  لوق  زا  هحفص 209  هرکذت "  دلج 2 "  رد  یبهذ 
هک حیحص  دانساب  هحفـص 45 و 46 و 47  رد  وا  ثیدح  تسا ، ظفح  تفرعم و  ياراد  هدربمان  دوشیم ، لالدتـسا  جاجتحا و  وا  ثیدـحب  و 

. تشذگ هحفص 78  رد  نینچمه  و  دنتسه ، هقث  یگمه  نآ  لاجر 
دوخ ص 170 خیرات  دلج 10  رد  ار  وا  لاح  حرش  بیطخ  يافوتم 276 ، يدادغب -  يرونید  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا   - 133

راعـشا ار  وا  تلیـضف  هدومن و  قیثوت  ار  وا  شخیرات  رد  زین  ناکلخ  نبا  تسا ، هدومن  یفرعم  لضاف  نیدتم و  هقث و  ار  هدربمان  هدرک و  رکذ 
. دمآ دهاوخ  هریره  یبا  اب  یناوج  هدشانم  رد  یثیدح  یصاع و  نب  ورمع  رب  درب -  جاجتحا -  رد  وا  زا  یثیدح  هتشاد ،

دواد وبا  هدش ،) تبث  شتافو 276  رد 190 و  وا  تدالو   ) هرـصب ثدحم  دهاز و  یـضاقر ، هبالق  وبا  دمحم ، نب  کلملا  دبع  ظفاح   - 134
هرکذت " ص دـلج 2 "  رد  ار  وا  لاح  حرـش  یبهذ  ما ، هدومن  تبث  هدینـش و  ار  وا  تیاور  نم  تسا و  تناما  هب  فوصوم  هدربمان  دـیوگ : 

نابح وبا  هدرک ، تیاکح  مساق  نب  هملسم  یبارعا و  نبا  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  بیذهت " ص 420  دلج 6 "  رد  رجح  نبا  هدومن و  تبث   197
. تشذگ دنتسه ، هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  قیرطب  رد ص 66  وا  زا  ثیدح  هدومن ، رکذ  تاقث  رامش  رد  ار  وا  زین 

تاقث رامش  رد  ار  وا  نابح  نبا  دنـسم -  بحاص  يافوتم 276 -  هزیزع ) نبا   ) هب روهـشم  یفوک -  يرافغ -  مزاح  نب  دمحا  ظفاح   - 135
راعشا ار  وا  ناقتا  هدرک و  رکذ 

هحفص 162 ] ] 

رد ص هقث  لاجر  اب  حیحص و  دانـساب  وا  قیرطب  ثیدح  هدومن ، تبث  نینچ  ار  وا  لاح  حرـش  هرکذت " ص 171  دلج 2 "  رد  یبهذ  هتشاد 
هک حیحص  قیرطب  هرم  يذ  ورمع  ظفلب  هدشانم  ثیدح  رد  وا  دانـساب  تیاور  و  هدش ، رکذ  رد ص 67  وا  زا  هچنآ  نینچمه  و  تشذگ ،  48

. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر 
زاین یب  یقیثوت  ره  زا  حاحـص -  نابحاص  هناـگ -  شـش  همئا  زا  یکی  يافوتم 279 ، يذمرت  یـسیع  وبا  یـسیع -  نب  دمحم  ظفاح   - 136

. دنشابیم هقث  نآ  لاجر  حیحص و  وا  قرط  زا  يرایسب  و  دوش ، هعجارم  اهریغ  و  تاحفصب 57 ر 60 ر 65 ر 68 ر 69 ر 70 ، تسا ،
دامتعا وا  زا  لقنب  وا و  تافیلات  باتکب و  واب و  زورما  ات  وا  نامز  زا  مالـسا  نایاوشیپ  يافوتم 279 ، يرذالب ، یحی  نب  دـمحا  ظفاح   - 137

. هدومن رکذ  فارشالا "  باسنا  رد "  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان  دنراد ، هتشاد و 
دهاوخ هکیروطب  هدربمان  يافوتم 280 ر 281 ، لیزید ) نبا   ) هب فورعم  قحـسا  وبا  ینادـمه -  یئاسک -  نیـسح  نب  میهاربا  ظفاح   - 138

ار وا  تناما  ندوب و  هقث  مکاح  لوق  زا  هرکذت " ص 183  دلج 2 "  رد  یبهذ  دنکیم ، تیاور  يافوتم 237  یفعج  ییحی  دیعس  وبا  زا  دمآ ،
نینچمه دنتـسه و  هقث  نآ  لاجر  هک  حیحـص  قیرطب  ار  نابکر  ثیدح  دمآ . دهاوخ  هکیروطب  نیفـص  باتک  رد  هدربمان  دـنکیم ، تیاکح 

. دنیامنیم تیاور  ریدغ  هعقاو  نوماریپ  رد  ار  لئاس "  لاس  هیآ "  لوزن 
حرش هرکذـت " ص 214  دلج 2 "  رد  یبهذ  يافوتم 287 ، مصاع ) یبا  نبا   ) هب روهـشم  ینابیـش -  رکبوبا  ورمع  نب  دـمحا  ظفاح   - 139

رد نازاذ  ظفلب  وا  تیاور  تشذگ و  رد ص 83 و 103  وا  ثیدح  هدوتس ، هقفن  قدص و  دهز و  یئاوشیپ و  هب  ار  هدربمان  تبث و  ار  وا  لاح 
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. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم  ناتساد 
رد هنـسلا " - ) طایخ   ) هب فورعم  قشمد  نکاس  ناتـسجس ) هب  بوسنم   ) يزجـس نمحرلا  دبع  وبا  سایا  نب  ییحی  نب  ایرکز  ظفاح   - 140

هدومن قیثوت  ار  وا  هرکذت " ص 223  دـلج 2 "  رد  یبهذ  نینچمه  يدزا و  یئاسن و  هتفای "  تافو  لاس 289  رد  یگلاس  راهچ  دون و  نس 
رد دنتسه ، هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  وا  زا  ثیدح  دنا ،

هحفص 163 ] ] 

نب ریثک  نبا  رفعج  نب  بوقعی  زا  وا  هک  هداد  ربخ  ییحی ) نب  ایرکز   ) هدربمان زا  صیاصخ " ص 25  رد "  یئاسن  و  تشذگ ، ص 41 و 62 
لوسر اب  هکم  هار  رد  تفگ  دعس  هک  داد  ربخ  دعس  شردپ  زا  وا  دعس و  رتخد  هشیاع  زا  وا  هک  هدومن  ثیدح  رامسم  نبرجاهم  زا  ریثک  یبا 

. تسا روکذم  رد ص 77  هک  ثیدح  رخآ  ات  میدوب .. هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
قثومب ار  هدربمان  شخیرات ص 375  دلج 9  رد  بیطخ  يافوتم 290 ، ینابیش  نمحرلا  دبع  وبا  لبنح -  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  ظفاح   - 141

ناگرزب و هک  میدومن  هدـهاشم  هتـسویپ  ام  دراگنیم :  وا  هرابرد  " ص 237  هرکذت   " دـلج 1  رد  یبهذ  هدوتـس و  مهف  رظن و  تقد  ندوب و 
دندادیم تداهش  وا  شواک  بلط و  رب  تبظاوم  اهمان و  ثیدح و  للع  یئاسانـش  لاجر و  لاحب  هدربمان  تفرعم  بتارمب  تبـسن  ام  ناداتـسا 

وا زا  ثیدحب  دنتشادیم ، مدقم  تفرعم ) تقد و   ) يرایسب رد  نایلبنح  ياوشیپ  شردپ  رب  ار  وا  هدومن و  طارفا  نانآ  زا  یـضعب  هک  يدحب  ات 
یتایاور دیئامن ، هعجارم  رد ص 78  روکذم  حیحص  دنسب  نینچمه  دنتسه و  هقث  اهنآ  یگمه  هک  یلاجر  حیحص و  دانـساب  هک  رد ص 66 

. دمآ دهاوخ  حیحص  قرطب  هدشانم  ثیدح  رد  وا  زا  زین 
هدربمان دیوگ :  شخیرات ص 334  دلج 4  رد  بیطخ  للعم ، دنسم  بحاص  يافوتم 292 -  يرـصب -  رازب  رکبوبا  رمع و  نب  دمحا   - 142

، هتـشاد نایب  یـسررب و  ار  اهنآ  للع  هتفگ و  نخـس  ثیداحا  نوماریپ  رد  هدومن و  فینـصت  ار  دنـسم  هدوب ، قوثو  دروم  ظـفح و  هوق  يراد 
تاحفـص 50 رد  وا  ثیدح  هدومن ، تیاکح  ینطق  راد  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  تبث و  هرکذت " ص 228  دلج 2 "  رد  ار  وا  لاح  حرش  یبهذ 

تاقث نآ  لاجر  تسا و  حیحـص  وا  قرط  زا  هدع  هک  دمآ  دهاوخ  زین  رگید  قرطب  وا  تایاور  تشذگ و  ر 69 ر 82 ر 97 ر 98 ر 104 - 
. تسا هدراذگ  هحص  اهنآ  رب  یمثیه  ظفاح  دنتسه و 

 " هرکذت دلج 2 "  رد  ار  وا  لاح  حرـش  یبهذ  يافوتم 292 ، ننس ، بحاص  يرـصب -  یجک -  ملـسم  نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  ظفاح   - 143
حدم ار  وا  يرتحب  تسا ، ثیدحب  ياناد  راوگرزب و  هدربمان  دنا ، هدومن  قیثوت  ار  وا  هریغ  ینطق و  راد  هک :  هتفگ  هدومن و  تبث  هحفص 195 

حیحص دانساب  دمآ  دهاوخ  هکنانچ  ار  تینهت  ثیدح  هدربمان  و  هدرک ،

هحفص 164 ] ] 

. هدومن تیاور  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک 
شخیرات ص دلج 9  رد  ار  وا  لاح  حرـش  بیطخ  يافوتم 293 ر 4 ، هرزج )  ) هب بقلم  يدادغب  ورمع  نب  دـمحم  نب  حـلاص  ظفاح   - 144

رابخا نایوار  تفرعم  راـثآ و  ملع  رد  هک  یئاـملع  زا  ثیدـح و  همئا  زا  ناـفراع  هلمج  زا  هدوب  یظفاـح  هدربماـن  هتفگ :  هدومن و  تبث   322
هدرک و دای  وا  زا  هحفص 215  هرکذت "  دلج 2 "  رد  یبهذ  هدوب ، تناما  رظن و  تقد  قدـصب و  فوصوم  هدربمان  دـنثیدح ، نف  لها  عجرم 
رد ص هقث  لاجر  اب  حیحص و  دانساب  وا  ثیدح  هتخانـش ، نیزاومب  فراع  ظفاح و  هقث و  ار  هدربمان  زین  وا  هک  هدومن  تیاکح  ینطق  راد  زا 

. تسا تاقث  زا  شلاجر  حیحص و  شدانسا  دش  رکذ  رد ص 71  وا  زا  هک  یثیدح  نینچمه  تشذگ و   66
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یبهذ مکاح و  هدرک و  قیثوت  ار  وا  هرزج  حـلاص  يافوتم 297 ، یفوک -  یـسیع -  رفعج  وبا  هبیـش  یبا  نب  نامثع  نب  دمحم  ظفاح   - 145
هرکذت " ص 233 دلج 2 "  رد  یبهذ  دنا ، هدومن  فارتعا  نآ  تحـصب  دنا  هدرک  تیاور  صیخلت  كردتـسم و  رد  وا  قیرطب  هک  ار  هچنآ 
. دمآ دهاوخ  وا  ثیدح  مخ  ریدغ  زور  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  دروم  رد  و  تشذگ ، رد ص 85  وا  دانساب  ثیدح  هدومن ، تبث  ار  وا  لاح  حرش 
یجرزخ ص هصالخ  رد  ننس " و  رد "  هکیروطب  هدوب ، داتسا  وا  ءارظن  یئاسن و  ظفاح  رب  هدربمان  یصیصم ، دمحم  نب  یلع  یضاق   - 146
ار وا  قیثوت  بیذهت " ص 380  دلج 7 "  رد  هتسناد و  قثوم  ار  وا  بیرقت "  رد "  رجح  نبا  هدومن و  قیثوت  ار  وا  یئاسن  تسا  روکذم   135
نآ لاجر  هک  حیحص  دانساب  دیز  دیعـس و  ظفلب  یئاسن  ار  هدشانم  ثیدح  هدومن ، تیاکح  مساق  نب  هملـسم  نابح و  نبا  یئاسن و  فرط  زا 

. هدومن تیاور  هدربمان  زا  دنتسه  هقث  یگمه 
هدرک و رکذ  تاـقث  رامـش  رد  ار  وا  ناـبح  نبا  یمرح ،)  ) هب بقلم  سوطرط  میقم  يدادـغب -  بدوم  دـمحم  نب  سنوـی  نب  میهاربا   - 147

یمرح زا  صئاـصخ " ص 4  رد "  یئاـسن  هدرک ، يوریپ  وا  زا  بـیرقت "  رد "  رجح  نـبا  هدوـمن و  راعــشا  قدـصب  فـصتم  ار  وا  یئاـسن 
نب کلام   ) ناسغ وبا  زا  وا  هک :  هدومن  تیاور  وا  زا  رابخا  روطب  هدربمان ) )

هحفص 165 ] ] 

زا طباس  نب  نمحرلادبع  زا  تشذگ ) رد ص 140  وا  لاح  حرش   ) ریغص یسوم  زا  وا  مالسلا و  دبع  زا  روبزم  کلام  هداد و  ربخ  لیعامـسا )
ثیدح رخآ  ات  دندمآرب ... شهوکن  تصقنم و  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعب  تبـسن  هک  میدوب  هتـسشن  تفگ :  دعـس  هک  دعس 

. دنتسه هقث  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دنس  هک  رد ص 77  روکذم 
 " رد ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  هدومن و  دییات  ار  وا  تیحالـص  یجرزخ  تیاکحب  متاح -  وبا  یطـساو ، بویا  نب  دمحم  هریره  وبا   - 148

یبا نبا  هدروآ و  تاقث  رامش  رد  ار  وا  نابح  نبا  دیوگ :  هحفص 69  بیذهت "  دلج 9 "  رد  هدومن و  تبث  وا  تیحالصب  راعشا  اب  بیرقت " 
، هدومن راعشا  ار  وا  ثیدح  تحص  هحفص 109  كردتسم "  دلج 3 "  رد  مکاح  هتـشون و  ار  وا  ثیدح  لاس 214  رد  مردپ  هتفگ :  متاح 
رد لئاس  لاس  هیآ  لوزن  دروم  رد  وا  زا  ثیدـح  و  تشذـگ ، هحفص 66  رد  هدومن  حیرصت  نآ  تحـصب  مکاح  هکیدانـساب  هدربمان  ثیدح 

دمآ . دهاوخ  ریدغ  هیضق  نوماریپ 

نرق 04 ءاملع 

حرش هحفص 483  شخیرات  دلج 9  رد  بیطخ  يافوتم 302 ، يدادغب -  يرکـس -  سابعلاوبا  رـصن -  نب  رقـص  نب  هللا  دبع  ظفاح   - 149
رد دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحـص  دانـساب  وا  ثیدح  هدرک ، دییات  ار  وا  تقادص  ینطق  راد  هتـسناد و  هقث  ار  وا  تبث و  ار  وا  لاح 

. تسا هدش  رکذ  هحفص 78 
دلج 2"  رد  یبهذ  هتشذگ ) رد  یگلاس  نس 88  رد  لاس 303  رد   ) ننس بحاص  یئاسن -  بیعش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح   - 150
زا و  هدوب ، ثیدـح  رد  دوخ  رـصع  ءاملع  ملعا  رـصم و  ناداتـسا  نیرت  هیقف  یئاسن  هک :  هدومن  تیاکح  ینطق  راد  زا  هحفص 268   " هرکذت 

یکبس و  ضراعم ، نودب  تسا  یئاوشیپ  یئاسن  هک :  هدومن  تیاکح  يروباشین 

هحفص 166 ] ] 

ریثک نبا  و  نیملسم ، نایاوشیپ  زا  تسا  یئاوشیپ  یئاسن  هک :  هدومن  تیاکح  يواحط  رفعج  یبا  لوق  زا  هحفص 84  دوخ  تاقبط  دلج 2  رد 
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هقث و هب  تسا  فوصوم  هک  ثیدـح  نف  رد  هدوب  یئاوشیپ  یئاسن  هک :  هدومن  تیاـکح  سنوی  نبا  لوق  زا  شخیرات ص 123  دلج 11  رد 
قرطنآ بلغا  هک  هدومن  تیاور  رایـسب  قرطب  صیاصخ "  رد "  ننـس " و  رد "  ار  ریدـغ  ثیدـح  یئاسن )  ) هدربمان ظفح ، هوق  رظن و  تقد 

رد ص 46 و 64 و 65 و 72 و 77 نآ  زا  مه  یتمسق  دمآ و  دهاوخ  هک  تسا  یتایاور  قرط  نآ  هلمج  زا  دنتـسه  هقث  اهنآ  لاجر  حیحص و 
. دش رکذ  و 88 و 92 و 94 

 " رد یناعمـس  يافوتم 303 ، ریبک  دنـسم  بحاـص  يزولاـب  يوسن -  ینابیـش -  ساـبعلا -  وبا  رماـع -  نب  نایفـس  نب  نسح  ظـفاح   - 151
رد یکبس  و  هدرک ، دای  ظفاح  عرو و  اب  ناقتا و  اب  یئاوشیپ  مان  هب  ار  وا  رگید  ياج  رد  هتـشاد و  مدقم  بدا  ملع و  هقف و  رد  ار  وا  باسنا " 

ترثک رظن و  تقد  رد  هک  هدوب  ناسارخ  رد  دوخ  نامز  رـصع و  ثدـحم  هدربمان  هک :  هدرک  لـقن  مکاـح  زا  تاـقبط " ص 210  دلج 2 " 
هیلع نینموملاریما  هدشانم  ناتـساد  رد  وا  تیاور  تشذـگ و  رد ص 46  وا  زا  ثیدـح  هدوب ، مدـقم  ناگمه  رب  بدا  هقف و  مهف و  هطاـحا و 

. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  تینهت  مسارم  ناتساد  رد  لمج و  زور  رد  مالسلا 
 " هرکذت دـلج 2 "  رد  یبهذ  مکاح و  نابح و  نبا  يافوتم 307 ، ریبک  دنـسم  بحاص  یلعیوبا -  یلـصوم -  یلع  نب  دمحا  ظفاح   - 152

فینـصت ياراد  یـشیدنا و  کین  ظفح و  فاصوا  اب  ار  وا  شخیرات ص 130  دـلج 11  رد  رثک  نبا  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  وا  هحفص 274 
زا ثیدح  تسا ، هدومن  رکذ  دیامنیم ، ثیدح  نادب  هچنآ  رد  طبـض ، يورین  ياراد  و  دنکیم ، تیاور  هچنآ  رد  تلادع  تیاعر  هدیدنـسپ و 

دانـساب هریره  یبا  رب  یناوج  هدـشانم  ناتـساد  رد  نینچمه  هدـشانم و  ثیدـح  رد  وا  تیاور  و  تشذـگ ، و 97  و 46  تاحفـص 40  رد  وا 
. دمآ دهاوخ  حیحص  دانساب  تینهت  ثیدح  رد  نینچمه  دنتسه و  هقث  نآ  لاجر  هک  حیحص 

روهشم خیرات  ریسفت و  بحاص  رفعجوبا  يربط  يریرج  نب  دمحم  ظفاح   - 153

هحفص 167 ] ] 

هک تسا  یئاملع  زا  یکی  هدربمان  دـیوگ :  هتـشاگن و   162 تاحفص 169 -  شخیرات  دـلج 2  رد  ار  وا  لاح  حرـش  بیطخ  يافوتم 310 ،
و هدومن ، رایسب  شیاتس  فیرعت و  واب  تبسن  سپس  و  لضف ، تفرعم و  بتارم  ببـسب  دوشیم ، عوجر  اهنآ  يارب  دوشیم و  مکح  ناشراتفگب 

هدربمان تسا ، هدومن  شیاتـس  ار  وا  ایند  كرت  دهز و  تماما و  فاصواب  رکذ و  ار  وا   277 تاحفص 283 -  هرکذت "  دلج 1 "  رد  یبهذ 
تاحفـص 40 و 46 و 48 و 82 و 86 و 93 و 103 و 105 و 122 رد  وا  زا  ثیدح  هدومن ، فیلات  ریدغ  عوضوم  رد  يا  هناگادـج  باتک 

. دمآ دهاوخ  وا  زا  مه  رگید  قرطب  تشذگ و 
دهاوخ نمحرلا  دـبع  ظفلب  هبحر  هدـشانم  عوضوم  رد  وا  زا  ثیدـح  يافوتم 311 ، لوحا ،-  یعبـض -  دـمحم  نب  دـمحا  رفعج  وبا   - 154

. دمآ
شخیرات ص 169 دلج 12  رد  بیطخ  يافوتم 313 ، ریبک ، دنسم  بحاص  شیرق ، وبا  یناتـسهق ، فلخ  نب  هعمج  نب  دمحم  ظفاح   - 155
دلج 2 رد  یبهذ  و  هدرک ، رفس  رایسب  هداد و  ارف  شوگ  رابخا  عیاقوب و  رایـسب  تسا و  ناقتا  ظفح و  طبـض و  يورین  ياراد  هدربمان  دیوگ : 

تشذگ رد ص 47  وا  ثیدحب  هراشا  نیما  هقث و  ظفاح  شیرق  وبا  ار  ام  داد  ربخ  دـیوگ :  ظفاح  یلع  یبا  لوق  زا  هحفص 328  هرکذت "  " 
. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  تینهت  عوضوم  رد  وا  تیاور  و 

اب  111 شخیرات ص 117 -  دـلج 10  رد  ار  وا  لاح  حرـش  بیطخ  يافوتم 317 ، مساقلاوبا -  يوغب -  دـمحم  نب  هللا  دـبع  ظـفاح  - 156
زین نوراه  نب  یـسوم  زا  و  هدومن ، تبث  تسا -  نافرع  مهف و  يورین  ياراد  رایـسب و  راثآ  رظن و  تقد  ياراد  هقث و  هدربماـن  هکنیاـب  راعـشا 
دوخ باتک  رد  هدربمان  دشیم ، هتفگ  مساقلاوبا  هرابرد  هنیآ  ره  هقث ، قوف  ام  دوش :  هتفگ  یناسناب  هک  دشاب  اور  هاگ  ره  هک :  هدرک  تیاکح 

. دش رکذ  هحفص 65  رد  نسح  دانساب  وا  زا  یثیدح  و  دمآ ، دهاوخ  هک  هدومن  تیاور  ار  نابکر  ناتساد  مجعم ) )
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رد 320 هتفای و  تدالو  لاس 224  رد  یبالود ، دمحا  نب  دمحم  رشب  وبا   - 157

هحفص 168 ] ] 

رد ص 54 و 65 وا  ثیدح  تسا ، دامتعا  دروم  هدربمان  تیاور  هدومن ، دیق  شخیرات ص 85  دلج 2  رد  ناکلخ  نبا  هکیروطب  هتشذگ ، رد 
. دش رکذ  هقث ، لاجر  حیحص و  دانساب  ود  ره 

بیطخ تسا ، هتشذگرد  رد 320  هتفای و  تدالو  لاس 232  رد  يرینلا ، یبا  هب ، فورعم  زازب  دمحا  نب  هللا  دبع  نب  دـمحا  رفعج  وبا   - 158
رد نید و  لاـمکا  هیآ  عوـضوم  رد  وا  زا  ثیدـح  تسا ، هقث  هدربماـن  هک :  هتفگ  تـبث و  ار  وا  لاـح  حرـش  شخیراـت ص 226  دلج 4  رد 

. دنتسه هقث  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دانسا  هک  دمآ  دهاوخ  تینهت  ناتساد 
داتسا تسا ، هتشذگرد  رد 321  هتفای و  تدالو  لاس 229  رد  يرـصم -  یفنح -  يواحط  يدزا  دمحم  نب  دـمحا  رفعجوبا  ظفاح   - 159

هتفگ هتشاگن و  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 174  دلج 11  رد  ریثک  نبا  دوشیم ، یهتنم  واب  رـصم  رد  ینید  تسایر  تسا و  ثیدح  هقف و 
هرکذت " ص دـلج 3 "  رد  یبهذ  و  تسا ، نف  نیا  هتـسجرب  دارفا  زا  ظفح و  يورین  رظن و  تقد  ياراد  هقث و  ءاـملع  زا  یکی  هدربماـن  هک : 
وا نیزگیاج  یـسک  وا  نوچ  هک  تسا  يدـنمدرخ  تسا و  تهاـقف  رظن و  تقد  ياراد  هقث و  هدربماـن  هک  هدومن  تیاـکح  سنوی  نبا  زا   30

. دش رکذ  رد ص 102  نینچمه  رد ص 79 و  دنتسه  هقث  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  وا  زا  ثیدح  تسین ،
تبث ار  وا  لاح  حرـش  شخیرات ص 137  دـلج 6  رد  بیطخ  يافوتم 325  یمشاه  یـسوم  نب  دمـصلا  دبع  نب  میهاربا  قحـسا  وبا   - 160

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدحب  يراصنا  رباج  رب  یقارع  يدرم  هدشانم  ناتساد  رد  وا  قیرطب  ثیدح  هدرک ،
حرـش رد  هکیروطب  لوصالا "  رداون  قورف " و "  باتک "  بحاص  یعفاـش -  یفوص -  يذـمرت -  یلع  نب  دـمحم  میکح ، ظـفاح   - 161
هدوتس ار  وا  هیلح "  رد "  میعن  وبا  ظفاح  دنکیم ، تیاور  دوخ  ناداتسا  یضعب  زا  لوصالا "  رداون  دوخ "  باتک  رد  تسا ، روکذم  وا  لاح 

زا ثیدح  هدومن ، تبث  هحفص 20  شتاقبط  دلج 2  رد  یکبس  ار  وا  لاح  حرش  و 

هحفص 169 ] ] 

. تشذگ رد 59  وا 
هرکذت دلج 3 "  رد  یبهذ  يافوتم 327 ، يزار ، یلظنح  یمیمت  سیردا  نب  دمحم  متاح  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  ظفاحلا ، نبا  ظفاح ،  - 162

یجاب دـیلو  نبا  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  هدوتـس و  صیخـشت  ظفح و  يورین  یئاوشیپ و  تمـسب  ار  هدربمان  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش  "ص 48   
درم هدربمان  هک  هدومن  تیاکح  یلیلخ  یلعی  یبا  زا  هدرک و  تبث  ار  وا  لاح  حرش  شتاقبط ص 237  دلج 2  رد  زین  یکبس  هدومن ، تیاکح 

دهاوخ زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  دروم  رد  تشذگ و  رد ص 86  وا  زا  ثیدح  دشیم ، هدرمـش  لادبا  زا  هدوب و  يدهاز 
. دمآ

هدربمان هتفگ :  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 34  دلج 1  رد  ناکلخ  نبا  يافوتم 328 ، یبطرق  هبر  دبع  نب  دمحا  ورمع ، وبا   - 163
، تسا دنمدوس  بتک  زا  هک  ار  دـیرفلا "  دـقعلا  باتک "  هدوب و  مدرم  رابخا  رب  دایز  عالطا  رایـسب و  تاظوفحم  ياراد  هک  تسا  یئاملع  زا 

مالسا یگلاس  هدزناپ  نس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هتشاگن :  نینچ  دیرفلا " ص 275  دقع  دوخ "  باتک  دلج 2  رد  هدربمان  هدومن ، فینصت  وا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  داد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلاسر  دنوادخ و  تینادـحوب  تداهـش  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  دروآ و 

ءاهقف زا  نت  لهچ  رب  نومام  جاجتحا  ناتـساد  رد  وا  زا  تیاور  هاداع و  نم  داع  هـالاو و  نم  لآو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف 
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. دمآ دهاوخ  تسا ، ریدغ  ثیدح  نآ  هلمج  زا  هک  یثیداحاب 
شباسنا رد  یناعمس  هتشذگ ، رد  لاس 330  رد  یگلاس  نس 95  رد   ) یبض یلماحم  دیعس  نب  لیعمـسا  نب  نیـسح  هللا  دبع  وبا  هیقف   - 164

نیدت و قدـصب و  فوصوم  ار  وا  هحفص 203  شخیرات  دـلج 3  رد  ریثک  نبا  و  هدومن ، یفرعم  هقث  نیدـتم و  قداص و  لضاف و  ار  هدربمان 
لوحم واب  زین  نآ  عباوت  سراف و  تواضق  هدوب و  وا  هدهعب  هفوک  رد  تواضق  لاس  تصـش  هک  هدومن  راعـشا  هدرک و  مالعا  ثدـحم  هیقف و 

رد ص 98 وا  زا  تیاور  هدومن ، ثیدح  نایب  ندینشب و  ءافتکا  هدش و  دوخ  هناخ  مزالم  هدرک و  افعتسا  یلکب  روبزم  ماقم  زا  سپس  هتـشگ ،
هدومن قیدصت  دوخ  یلاما  رد  ارنآ  تحص  هکیدانساب  و 103 

هحفص 170 ] ] 

. دمآ دهاوخ  دنتسه ، هقث  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  عیثی  نب  دیز  ظفلب  هدشانم  ثیدح  رد  وا  رگید  تیاور  و  تشذگ ،
لاثما ینطق و  راد  ظفاح  داتسا -  هدربمان  هتشذگرد ، رد 331  دلوتم و  لاس 234  رد  لالخ -  بویا  نب  یسوم  نب  نوشبح  رـصن  وبا   - 165

رد شلاح  حرش  وا و  ثیدح  تسا ، هقث  هدربمان  هتفگ :  هدومن و  تبث  ار  وا  لاح  حرـش  هحفص 290  شخیرات  دلج 8  رد  بیطخ  تسا ، وا 
. دش دیهاوخ  فقاو  نآ  لاجر  یمامت  ندوب  هقث  نآ و  دانسا  تحص  رب  يدوزب  دمآ و  دهاوخ  ریدغ  هزور  باب 

تبسن شیاتس  لاح و  حرـش  دیبایب ، تسد  لاح  حرـش  هرکذت و  بتک  زا  کی  رهب  يافوتم 333 ، هدقع  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  ظفاح   - 166
زا مخریدغ  عوضوم  رد  بتک  نیفلوم  دادعت  رد  ابیرق  هداد و  ریدغ  ناتـسادب  صاصتخا  فیلات و  باتک  کی  هدربمان  تفای ، دیهاوخ  ار  واب 

هدـش و رکذ  البق  نآ  زا  یتمـسق  هک  هدومن  تیاور  رایـسب  قرطب  ار  مخریدـغ  ناتـساد  هدربمان  دـش ، دـیهاوخ  هاگآ  لیـصفتب  روبزم  فیلاـت 
. دمآ دهاوخ  زین  یتمسق 

لوق زا  تبث و  رد ص 57  شخیرات  دـلج 3  رد  ار  وا  لاح  حرـش  بیطخ  دادـغب ، میقم  یفوک  راطع  فلخ  نب  یلع  نب  هللا  دـبع  وبا   - 167
دانساب وا  ثیدح  تسا ، درخ  لقع و  نسح  تناماب و  فصتم  هقث و  فلخ  نب  یلع  نب  دمحم  هک :  هدرک  لقن  هدینش  وا  زا  دوخ  هک  روصنم 

. تشذگ رد ص 120  هقث  لاجر  حیحص و 
لاح و حرش  هرکذـت " ص 66  دلج 3 "  رد  یبهد  ریبک ، دنـسم  بحاص  يافوتم 335  یـشاش -  دیعـس  وبا  بیلک  نب  مثیه  ظـفاح   - 168

. تسا حیحص  نآ  فارطا  نسح و  روبزم  ثیدح  هک  هدومن  راعشا  یجنک  تشذگ و  رد ص 80  وا  ثیدح  هدومن ، تبث  ار  وا  قیثوت 
هیاهنلا " ص هیادبلا و  شخیرات "  دلج 11  رد  ریثک  نبا  يافوتم 340  يروباشین  قارو  رفعجوبا  یناه  نب  حلاص  نب  دـمحم  ظفاح   - 169

زا طقف  هک  هدوب  نیا  وا  دهز  تایصوصخ  زا  هدوب و  دهاز  هقث و  هدربمان  هتفگ :  هدومن و  تبث  ار  وا  لاح  حرش   225

هحفص 171 ] ] 

حرش رد س 164  شتاقبط  دلج 2  رد  زین  یکبـس  درکن ، كرت  عطق و  ار  دوخ  بش ) هلفان   ) دـجهت درکیم و  یگدـنز  رارما  دوخ  جـنرتسد 
. تشذگ دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانسال  رد ص 48  وا  ثیدح  هدرک  شیاتس  ار  وا  هتشاگن و  ار  وا  لاح 

رد 344 هدش و  دلوتم  لاس 250  رد   "  ) مرخا نبا  هب "  فورعم  يروباشین ، ینابیش  فسوی  نب  بوقعی  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  ظفاح   - 170
هداد رارق  شیاتـس  دروم  ار  هدربمان  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش  هرکذـت " ص 82  دلج 3 "  رد  یبهذ  ریبک -  دنـسم  بحاص  هتـشذگرد - ،)

هدربمان راـتفگب  دـشیم  دراو  وا  رب  هک  هچنآ  رد  تشادـیم و  مدـقم  شنارقا  ماـمت  رب  ار  بوقعی  نب  هللا  دـبع  اـبا  هتـسویپ  همیزخ  نبا  دـیوگ : 
زا هدش  رکذ  رد ص 71  هک  ار  وا  تیاور  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  دومنیم ، هضرع  واب  ارنآ  درکیم  کـش  يزیچ  رد  ناـمز  ره  تشاد و  داـمتعا 
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. دنتسه هقث  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دانسا  هک  هدرک  تیاور  يروباشین  مکاح  ظفاح 
یناعمس هتفای ، تافو  لاس 344  یگلاس  شـش  داتفه و  نس  رد  ینایغبلا  يربنعلا -  ایرکز  وبا  هللا -  دـبع  نب  دـمحم  نب  ییحی  ظفاح   - 171

رکذ ناـیاوشیپ  زا  یکی  ناونعب  ار  وا  تاقبط " ص 321  دلج 2 "  رد  یکبس  و  هدوتـس ، ار  هدربمان  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  باسنا "  رد " 
ام ظفح  زا  مدرم  دـیوگ :  ظفاح  یلع  وبا  لوق  زا  و  هدومن ، یفرعم  شنارقا -  نیب  هناگی  رـسفم  بیدا . لدـع . فصوب  ار  وا  مکاح  و  هدومن ،

ظفح هچنانچ  هک  هتفر  شیپ  مولع  ظفح  رد  يدـحب  يربنع  ایرکز  وبا  هکیلاـح :  رد  دـننکیم ، بجعت  تاـیاور  قرط  دـیناسا و  نیاـب  تبـسن 
. تشذگ رد ص 78  وا  ثیدح  مشاب  هدید  ار  وا  رظن  هک  مرادن  دای  نم  دوب و  میهاوخ  زجاع  نآ  زا  دوش ، فیلکت  امب  نآ  زا  یتمسق 

دلج 2"  رد  یکبـس  دوعـسم ، نب  هللا  دبعب  دوشیم  یهتنم  وا  بسن  يافوتم 346 ، يرصم -  يدادغب -  نیـسح  نب  یلع  يدوعـسم -   - 172
و هدوب ، همالع )  ) دنمـشناد رایـسب  راکزیهرپ و  يدرم  يرابخا و  هدربمان  دـیوگ :  هتـشاگن و  ار  وا  لاـح  حرـش  هیعفاشلا " ص 307  تاـقبط 

لمج زور  رد  ریدـغ  ثیدـحب  هحلط  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  جاجتحا  رد  وا  زا  ثیدـح  هدوب ، یلزتعم  هدـیقع  ثیح  زا  هک :  هدـش  هتفگ 
. دمآ دهاوخ 

هحفص 172 ] ] 

دلج 1 رد  بیطخ  هتفای ،) تافو  رد 340  دلوتم و  لاس 259  رد  یلظنح و  يرطنق -  طایخ -  میمت  نب  دمحا  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا   - 173
. هدش رکذ  دنتسه  هقث  نآ  لاجر  مامت  هک  يدانساب  رد ص 66  وا  ثیدح  هدومن ، تبث  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 283 

هحفص شخیرات  دلج 7  رد  بیطخ  يافوتم 347 ، يدلخ -  نب  فورعم  صاوخ -  دـمحم  وبا  ریـصن -  نب  دـمحم  نب  رفعج  ظفاح   - 174
لامکا هیآ  لوزن  باب  رد  وا  ثیدـح  هدوب ، لـضاف  نیدـتم و  قداـص و  هقث و  هدربماـن  هتفگ :  هدومن و  تبث  ار  وا  لاـح  حرـش  و 231   226

. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد 
 " رد مکاح  دنتـسه ، فینـصت  ياراد  مخریدغ  ثیدح  هرابرد  هک  تسا  یئاملع  هلمج  زا  یفوک ، ینابیـش  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا   - 175

حیحص دانساب  هحفص 48  رد  وا  ثیدح  دنا ، هدومن  حیرصت  ار  وا  ثیدح  تحـص  هدیدع  دراوم  رد  صیخلت "  رد "  یبهذ  كردتـسم " و 
. تشذگ هحفص 66  رد  نینچمه  و  دنتسه ، هقث  نآ  لاجر  هک 

هحفص شخیرات  دلج 8  رد  بیطخ  يافوتم 341 ، لدعم ، یناتسجس  دمحم  وبا  نمحرلا -  دبع  نب  جلعد  نب  دمحا  نب  جلعد  ظفاح   - 176
ار وا  تلادـع  دـنا و  هتفریذـپ  ار  وا  تداهـش  ماکح  هدوب و  رظن  تقد  ياراد  هقث و  هدربمان  هتفگ :  هتـشاگن و  ار  وا  لاـح  حرـش   387  / 392

دیتاسا نایم  رد  دیوگ :  ینطق  راد  دنا ،) هدرک  عمج  ار  وا  دنسم  ياه  تیاور  ینعی  ، ) دنا هداد  بیترت  دنسم "  وا "  يارب  و  دنا ، هدرک  تابثا 
متفاین یسک  مدومن  باختنا  هک  یناسک  نایم  رد  دادغب  رد  دیوگ :  يرصب  رمع  و  دوب ، نیما  هقث و  وا  میتفاین  رظن  تقد  ياراد  وا  نوچ  دوخ 

دلج 3"  رد  ار  اهنآ  تحص  مکاح  هک  يدانساب  وا  ثیدح  دشاب  رتهب  جلعد  زا  ثیداحا ) عامـس   ) عامـس یئوکین  تباتک و  تحـص  رد  هک 
. تشذگ هحفص 66  رد  هدومن  حیرصت  هحفص 109  كردتسم " 

هحفص 241 شخیرات  دلج 11  رد  ریثک  نبا  يافوتم 351 ، يدادغب -  یلصوم -  رـسفم  شاقن -  دمحم  نب  نسح  نب  دمحم  رکبوبا   - 177
رودصلا ءافش  هب "  موسوم  ریسفت  باداب ، مزتلم  دباع و  یناسفن و  تیحالص  ياراد  تسا  يدرم  هدربمان  هتفگ :  هتـشاگن و  ار  وا  لاح  حرش 

صن نوماریپ  رد  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  باب  رد  وا  ثیدح  تسوا ، زا  " 

هحفص 173 ] ] 
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. دمآ دهاوخ  ریدغ 
شخیرات ص دلج 5  رد  بیطخ  هدش ،) دـلوتم  لاس 260  رد   ) يافوتم 354 يدادـغب ، زازب -  یعفاش -  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ظـفاح   - 178

ینطق راد  زا  و  تسا ، وکین  هدیدنـسپ و  فینـصت  رایـسب و  ثیدـح  رظن و  تقد  ياراد  هقث و  هدربماـن  هتفگ :  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش   456
تسا و نیما  هقث و  هدربمان  دیوگ :  هدومن و  دای  وا  زا  هرکذت " ص 96  دلج 3 "  رد  یبهذ  هدوب و  نیما  هقث و  هدربمان  هک :  هدومن  تیاکح 

ياراد رظن و  تقد  ياراد  هقث و  هدربماـن  هـتفگ :  هحفص 260  شخیرات  دـلج 11  رد  ریثک  نبا  و  هدوبن ، رت  قثوم  وا  زا  یـسک  وا  ناـمز  رد 
. دمآ دهاوخ  حیحص  دانساب  مقرا  نب  دیز  ظفلب  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد رد  وا  ثیدح  تسا ، رایسب  تیاور 

ار وا  لاح  حرش  هرکذت " ص 133  دلج 3 "  رد  یبهذ  يافوتم 354 ، یتسب  یمیمت -  دمحا  نب  نابح  نب  دمحم  متاح -  وبا  ظفاح   - 179
و هدوب ، دنمدرخ  نادرم  زا  رپ و  ظعو  تغل و  هقف و  ملع  زا  وا  دیوگ :  مکاح  هدوب و  راثآ  نیظفاح  نید و  ءاهقف  زا  هدربمان  هتفگ :  هتشاگن و 

یکی هدربمان  دیوگ ؟  هدومن و  دای  وا  زا  هحفص 259  شخیرات  دلج 11  رد  ریثک  نبا  هدوب و  مهف  ياراد  راوگرزب و  هقث و  دـیوگ :  بیطخ 
ثیدح هرضنلا " ص 169  ضایر  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  تسا  رادقمیلاع  نیدـهتجم  نیفنـصم و  زا  راوگرزب و  ظافح  زا 
تیاور دانـسا  رد  یـسررب  اب  متاح  وبا  ار  ثیدح  نیا  هتفگ :  سپـس  هدومن ، تیاور  دمآ ، دهاوخ  لیفطلا  یبا  ظفلب  هک  ار  هبحر  رد  هدشانم 

هدرک
دـلج 3"  رد  یبهذ  هتفای ) تافو  رد 360  دـلوتم و  لاس 260  رد   ) یناربط مساـقلاوبا  یمخل -  يویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  ظـفاح   - 180
داتسا و رازه  زا  ایند ، دنـسم  بحاص  هناگی  تجح -  همالع  ماما  دیوگ :  وا  هرابرد  هتـشاگن و  ار  وا  لاح  حرـش   126 " ص 131 -  هرکذت 

مالعا ار  وا  ندوب  قثوم  يزاریـش  سابعلا  وبا  هدوب ، ثیدح ) رما   ) رما نیا  هدبز  نادرم  زا  تناما  تقادص و  فصو  اب  هدومن و  ثیدح  رتشیب 
تاحفصب 45 و 53 و 55 دنتسه ، هقث  شدانسا  لاجر  حیحص و  نآ  بلغا  هک  هدومن  تیاور  رایـسب  قرطب  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان  هتـشاد ،

و 56 و 57 و 59 و 69 و 70 و 73 و 76 و 82

هحفص 174 ] ] 

دانساب عیثی  نب  دیز  ظفلب  هدشانم  ثیدح  رد  وا  تیاور  و  دیئامن ، هعجارم  و 83 و 86 و 92 و 94 و 97 و 99 و 103 و 107 و 109 و 119 
. دمآ دهاوخ  دنتسه  هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص 

شخیرات ص 283 دلج 11  رد  ریثک  نبا  يافوتم 365 ، ریبک ، دنـسم  بحاص  یلبنح ، رکبوبا  ملـسم ، نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحا   - 181
. تشذگ هحفص 120  رد  هقث  لاجر  حیحص و  دانساب  وا  ثیدح  هدرک ، یگدنز  لاس  دون  کیدزن  تسا ، هقث  هدربمان  دیوگ : 

دـلج 4 رد  بیطخ  هتفای ،) تاـفو  لاس 367  رد  یگلاـس  نس 96  رد   ) یعیطق کـلام  نـب  نادـمح  نـب  رفعج  نـب  دـمحا  رکبوـبا -   - 182
تیاکح يرگید  زا  تیحالص و  اب  هدوب  يداتـسا  هدربمان  هک :  هدومن  تیاکح  کلام  نبا  زا  هتـشاگن و  ار  وا  لاح  حرـش  شخیرات ص 74 

وا دـش و  فـلت  قرغ و  بآ  رد  وا  تاجتـشون  زا  یتمـسق  هک :  هدوـمن  تیاـکح  یناـقرب  زا  و  هدوـب ، قدـصب  فـصتم  هدربماـن  هک :  هدوـمن 
، دنداد رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  تبـسانم  نیمهب  و  هدوبن ، نآ  رد  وا  تاعومـسم  دنتفگیم )  ) هک درک  خاسنتـسا  يا  هتـشون  زا  ار  تمـسقنآ 
 " رد مکاح  و  تسا ، رایسب  ثیدح  ياراد  هقث و  هدربمان  هک :  هتشون  شخیرات ص 293  دلج 11  رد  ریثک  نبا  تسا و  هقث  هدربمان  هنرگو ،

نب نمحرلا  دبع  زا  وا  قیرطب  هبحر  رد  هدشانم  ثیدح  دـنا ، هدومن  حیرـصت  ار  وا  ثیدـح  تحـص  دوخ  صیخلت  رد  یبهذ  كردتـسم " و 
 : دیوگ كردتسم " ص 132  دلج 3 "  رد  مکاح  و  دمآ ، دهاوخ  دنتسم ، هقث  یگمه  هک  یلاجر  حیحص و  دانساب  لیفطلا  یبا  یلیل و  یبا 
زا شردپ -  زا  وا  لبنح و  نب  هللا  دبع  زا  ثیدح  دوخ ، هتـشون  لصا  زا  دادغب  رد  یعیطق  نادمح  نب  رفعج  نب  دمحا  رکبوبا  ار ، ام  داد  ربخ 
هن ماـگنه  نیا  رد  مدوب :  هتـسشن  ساـبع  نب  هللا  دـبع  دزن  نم  تفگ :  هک  نومیم  نب  ورمع  زا -  جـلب  وبا  زا  هناوع -  وـبا  زا  داـمح  نب  ییحی 
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. دنتسه هقث  یگمه  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دانسا  و  رد ص 95 ، روکذم  ثیدح  رخآ  ات  دندش ... دراو  وا  رب  هورگ 

هحفص 175 ] ] 

شخیرات ص 473 دلج 8  رد  بیطخ  يافوتم 370 ، روباشین ، میقم  يزوت  يدادغب ، فسوی  نب  یـسوم  نب  هللا  دبع  نب  ریبز  یلعی  وبا  - 183
دهاوخ حیحص  دانـساب  تینهت  باب  رد  وا  ثیدح  هدرک ، رکذ  ار  وا  " ص 4  لماک -  دـلج 9 "  رد  ریثا  نبا  هدومن و  تبث  ار  وا  لاح  حرش 

. دمآ
رد بیطخ  هتفای ) تافو  یگلاس  نس 94  رد  لاس 374  رد   ) لدعم يروباشین -  هیولاب -  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رکبوبا -  یلعی -  وبا   - 184
زا رایسب  تیاور  كردتسم "  رد "  مکاح  و  هدرک ، تیاکح  یناقرب  زا  ار  وا  ندوب  قثوم  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 282  دلج 1 

هکیدانساب مخریدغ  هب  عجار  وا  ثیدح  هدومن ، دای  وا  زا  دوخ  صیخلت  رد  زین  یبهذ  هدرک ، حیرـصت  ار  وا  ثیدح  تحـص  هدومن و  لقن  وا 
. تشذگ رد ص 66  دنتسه ، هقث  یگمه  نآ  لاجر 

، دوشیم تفای  وا  لاح  حرـش  خـیرات  هرکذـت و  بتک  زا  يرایـسب  رد  ياـفوتم 385 ، ینطق -  راد  دـمحا  نـب  رمع  نـب  یلع  ظـفاح -   - 185
ياوشیپ دوخب و  رـصحنم  تایرطفب  هتفای  شرورپ  دوخ و  رـصع  هردان  نامز و  هناگی  هدربمان  دیوگ :  شخیرات ص 34  دلج 12  رد  بیطخ 

اب تناما و  تقادصب و  مازتلا  اب  نایوار  لاوحا  ثیدـح و  نادرم  مان  ثیدـح و  للعب  تبـسن  یئاسانـش  نیـشیپ و  راثاب  ملع  هدوب ، دوخ  نامز 
یهتنم واب  یمامت  مولع ، عاونا  رایـسب  هطاحا  نتـشادرب و  رد  بهذم و  تمالـس  داقتعا و  تحـص  رد  تداهـش  لوبق  تلادع و  هقف و  فصو 

هقث لاجر  اب  حیحـص و  دانـساب  ود  ره  هک  دمآ  دهاوخ  هبحر  هدـشانم  باب  رد  نینچمه  ریدـغ و  زور  هزور  عوضوم  رد  وا  ثیدـح  دوشیم ،
. دشابیم

(، هتفای تافو  یگلاس  نس 81  رد  لاس 387  رد  ( ) قالوز نبا   ) هب روهشم  يرصم  دمحم  وبا  نیـسح -  نب  میهاربا  نب  نسح  ظفاح -   - 186
ار وا  لاح  حرش  " ص 321  هیاهنلا ، هیادبلا و   ) دلج 11 رد  ریثک  نبا  شخیرات ص 146 و  دلج 1  رد  ناکلخ  نبا 

هحفص 176 ] ] 

هدومن تیاور  دوخ  خیرات  رد  ار  ریدـغ  ثیدـح  تسا  ضرعتم  طـطخ " ص 222  دلج 2 "  رد  يزیرقم  هکیروطب  هدربمان  دـنا ، هدرک  تبث 
. تسا

وا شباسنا  رد  یناعمس  يافوتم 387 ، هطب "  نبا  نب "  روهـشم  یلبنح -  یطب -  هللا  دبع  وبا  يربکع -  دمحم  نب  هللا  دـیبع  ظفاح -   - 187
اب بزاع  نب  ءارب  ظفلب  دمآ ، دهاوخ  هک  ار  تینهت  ثیدح  هدوتس ، ار  وا  دهز  هقف و  ثیدح و  ملع و  لضف و  یئاوشیپ و  هب  هدومن و  رکذ  ار 

. تسا هدومن  تیاور  دنس  رکذ 
شخیرات ص دلج 11  رد  ریثک  نبا   388 يافوتم . یبهذلا ) صلخم   ) هب روهشم  رهاظ  وبا  سابع -  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ظفاح   - 188
دلج 2"  رد  يربط  نیدلا  بحم  حـلاص ، دارفا  زا  هقث و  و  هیاورلا ، ریثک  تسیداتـسا  هدربمان  هتفگ :  وا  هرابرد  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش   333

دانسا رکذ  یسررب و  اب  ار  تیاور  نیا  هتفگ :  هدومن و  تیاور  رد ص 55  روکذم  یشبح  ظفلب  ار  ریدغ  ثیدح  هرضنلا " ص 169  ضابر 
. تسا هدومن  رکذ  یبهذلا  صلخم  - 

تحص هدرک و  لقن  وا  زا  كردتسم "  رد "  رایـسب  تایاور  هک  مکاح  ناداتـسا  زا  یکی  يراخب -  هیقف  لهـس -  نب  دمحا  ظفاح -   - 189
یمامت هک  حیحص  دانـسا  ودب  رد ص 66  هدربماـن  ثیدـح  دوخ -  صیخلت  رد  یبـهذ  نینچمه ، هدومن و  حیرـصت  اـجنآ  رد  ار  وا  ثیدـح 
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. دش رکذ  دنتسه  هقث  نآ  لاجر 
رد وا  ثیدح  هتسناد ، هقث  ار  وا  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  شخیرات ص 154  دـلج 12  رد  بیطخ  یئاسن ، سابع  نب  یلع  نب  سابع   - 190

. تشذگ دنتسه  هقث  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  ص 120 
هبحر هدشانم  ثیدح  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 236  دلج 14  رد  بیطخ  يدادغب ، رمع  وبا  يرابخا -  دمحم  نب  ییحی   - 191

، دمآ دهاوخ  هک  هدروآ  نسح  دانساب  نمحرلا  دبع  ظفلب  وا و  قیرطب  اجنآ  رد  ار 

هحفص 177 ] ] 

نرق 05 ءاملع 

، هدـیزگ تماقا  دادـغب  رد  هک  تسا  هرـصب  لها  زا  ياـفوتم 403 ، ینـالقاب  رکبوبا  دـمحم -  نب  بیط  نب  دـمحم  یـضاق -  ملکتم ،  - 192
هدربمان هدومن  شیاتـس  قیثوت و  ار  وا   379 شخیراـت ص -  دـلج 5  رد  بیطخ  تسا ، نارگید  زا  شیب  مالک )  ) رد وا  فینـصت  ناـنخس و 

. دمآ دهاوخ  هک  هدومن ، تیاور  بهاذم  رب  در  رد  دیهمتلا "  دوخ "  باتک  رد  ار  تینهت  ثیدح  تالاوم و  ثیدح 
 " بحاص يافوتم 405 -  يروباشین -  عیبلا ) نبا   ) هب فورعم  یبض -  مکاح  هللا -  دبع  وبا  دمحم ، نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  ظفاح -   - 193
زا هتفای و  تدـالو  لاس 321  رد  تسا -  روهـشم  ناگمه و  رظن  دروم  هک  يراخب ) حیحـص  ملـسم و  حیحـص   ) نیحیحـص رب  كردتـسم " 

یبهذ بیطخ و  هدرک  زارحا  ار  ثیدح  ظفح  ندینش و  تیحالص  یگلاس  نس 30  رد  هدوب و  ثیدح  بلط  لیصحت و  رد  یکدوک  نارود 
ار وا  هحفـص 355  هیاهنلا ) هیادبلا و   ) دـلج 11 رد  هحفـص 242 و  هرکذت "  دـلج 3 "  رد  شخیرات ص 273 و  دـلج 6  رد  ریثـک  نبا  و  - 

اهنآ هلمج  زا  هدرک ، تیاور  هدومن ، حیرصت  ار  اهنآ  رثکا  تحص  هک  فلتخم  قرطب  دوخ  كردتسم  رد  ار  ریدغ  ثیدح  دنا ، هدومن  قیثوت 
دانـساب عیثی  نب  دیز  ظفلب  هبحر  هدشانم  ثیدـح  رد  وا  تیاور  و  تشذـگ ، و 97 و 103  و 92  و 88  و 78  و 72  و 66  تاحفص 48  رد 

. دمآ دهاوخ  لمج ، زور  جاجتحا  ثیدح  رد  دنتسه و  هقث  نآ  لاجر  هک  حیحص 
هحفص 95 شخیرات  دلج 5  رد  بیطخ  يافوتم 405 ، يدادغب  ربجم  نسحلاوبا  تلـص -  نب  مساق  نب  یـسوم  نب  دمحم  نب  دـمحا   - 194

يدرم هدـشانم  ثیدـح  رد  وا  تیاور  هدوب ، نیدـتم  تیحالـص و  اب  يداتـسا  هدربمان  هک :  هدومن  تیاکح  قاقد  زا  تبث و  ار  وا  لاح  حرش 
. دمآ دهاوخ  حیحص  دانساب  يراصنا  رباج  رب  یقارع 

هحفص 178 ] ] 

وا لاح  حرش  ربع )  ) رد یبهذ  يافوتم 407 ، یشوکرخ )  ) نب روهـشم  يروباشین -  دعـس  وبا  نامثع -  یبا  نب  کلملا  دبع  ظفاح -   - 195
ودب وا  زا  تینهت  ثیدح  مدیدن ، دنوادخ  يوسب  داشرا  عضاوت و  دهذ و  ملع و  ثیدـح  زا  وا  زا  رت  عماج  دـیوگ :  مکاح  لوق  زا  تبث و  ار 

. دمآ دهاوخ  قیرط 
هحفص هرکذت "  دلج 3 "  رد  یبهذ  ، 407 يافوتم 411 /  يزاریـش  یـسراف -  رکبوبا  دمحا -  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحا  ظفاح -   - 196

تیاکح یلجب  جرفلا  یبا  زا  و  ثیداحا ،) رد   ) رگ نالوج  طیحم و  اوشیپ ، ظـفاح ، دـیوگ :  نینچ  وا  هراـبرد  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش   267
رد ار  سابع  نبا  زا  ثیدح  تسا ، هدومن  رکذ  هدمآرب  هدـهع  زا  وکین  رایـسب  هتـشر  نیا  رد  هک  ظفح  قدـصب و  فوصوم  ار :  وا  هک  هدومن 

و تشذگ ، هحفص 99  رد  واب  بوسنم  ثیدح  هدومن ، تیاور  دانسا  رد  یـسررب  اب  هدش ، لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  نآرق  زا  هک  تایآ 
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. دمآ دهاوخ  زین  غیلبت  هیآ  دروم  رد 
رد هدوب - ) سراوفلاوبا  شا  هینک  لهـس -  وا -  دج   ) سراوفلا یبا  نب  حتفلا  یبا  لهـس -  نب  دمحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  ظفاح -   - 197

رایسب دراگنیم :  نینچ  وا  هرابرد  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  هحفص 352  شخیرات  دلج 1  رد  بیطخ  هتفای ، تافو  رد 412  دلوتم و  لاس 338 
وا باختنا  صیخشت و  يور  زا  مدرم  و  تسا ، تیحالصب  روهشم  هدوب و  هقث  تناما و  تفرعم و  ظفح و  هوق  ياراد  هدروآ و  درگ  هتشون و 

. دمآ دهاوخ  تینهت  ثیدح  رد  وا  تیاور  دنا ، هتشون  خاسنتسا و  هدروآ  تسدب  دیتاسا  زا  هک  ار  یثیداحا 
رکذ ار  وا  هحفـص 252  هرکذت "  دـلج 3 "  رد  یبهذ  يافوتم 410 ، رکبوبا  یناهفـصا -  هیودرم -  نب  یـسوم  نب  دـمحا  ظـفاح -   - 198

تریـصب ياراد  مدـق و  تباث  نآ  عمج  ثیداحا و  یـسررب  هتـشر  رد  همالع ، رظن و  تقد  ياراد  ظفاح  هتـشاگن :  نینچ  وا  هراـبرد  هدومن و 
تاحفـص 40 و 84 و 86 و رد  واب  بوسنم  ثیدح  دشابیم ، بولطم  نیکمن و  فیناصت  ياراد  رایـسب و  وا  قیقحت  ثیدـح و  لاجر  لاحب 

. دمآ دهاوخ  تینهت  ثیدح  رد  نید و  لامکا  هیآ  دروم  رد  نابکر و  ناتساد  رد  وا  تیاور  و  تشذگ ، 99 و 100 

هحفص 179 ] ] 

دلج 1"  رد  نایح  وبا  يافوتم 421 ، براجتلا "  باتک "  بحاص  هیوکـسم )  ) هب بقلم  بوقعی -  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یلع -  وبا   - 199
ریغ تایفولاب " ص 269 و  یفاولا  دلج 2 "  رد  رکاش  نبا  5 و  هحفص 19 -  ءابدالا "  مجعم  دلج 5 "  رد  توقای  هحفص 35 و   " عاتمالا 

ءاهقف رب  یـسابع  هفیلخ  نومام  جاجتحا  رد  وا  ظفل  هک  هدومن  تیاور  دیرفلا "  میدن  رد "  ار  مخریدغ  ثیدح  هدربمان  دنا ، هدوتـس  ار  اهنآ 
. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدحب 

تافو رد 424  یگلاـس  نس 95  رد   "  ) يدادـغب كامـس  نبا  هب "  فورعم  نسحلاوـبا -  دـمحا -  نب  نیـسح  نـب  دـمحا  یـضاق -   - 200
دـلج 4 رد  بیطخ  هدرکیم ، ینارنخـس  سلجم -  نآ  رد  هک  هتـشاد  یظعو  سلجم  روصنم  عماـج  رد  هدوـب و  یگرزب  درم  هدربماـن  هتفاـی ،)

. تسا هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ار  نید  لامکا  هیآ  لوزن  ثیدح  هدربمان  هدرک ، رکذ  ار  عوضوم  نیا  هحفص 110  شخیرات 
شخیرات دـلج 1  رد  ناکلخ  نبا  ر 37 ، يافوتم 427  روهـشم -  رـسفم  يروباشین -  یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دـمحا  قحـسا  وبا   - 201

ریسافت ریاس  زا  رترب  هک  ار  ریبک  ریسفت  هدوب و  دوخ  نامز  رصع و  هناگی  ریسفت  ملع  رد  هدربمان  دیوگ :  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  هحفص 22 
دامتعا قوثو و  دروم  حیحـص و  دنکیم -  لقن  هچنآ  یبلعث  هتفگ :  هدرب و  مان  ار  وا  روباشین  خـیرات  رد  یـسراف -  و  هدومن ، فینـصت  تسا ،

رد دندایز ، وا  ناداتـسا  خیاشم و  رایـسب و  وا  ثیدـح  دـنکیم و  ثیدـح  يرقم  نارهم  نب  رکب  یبا  ماما  همیزخ و  نب  رهاط  یبا  زا  وا  تسا ،
نآ دانـسا  رد  یـسررب  اب  ریدغ  هعقاو  نوماریپ  ار  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  ثیدح  غیلبت و  هیآ  لوزن  ثیدـح  نایبلا "  فشکلا و  دوخ "  ریـسفت 

. تسا هدومن  تیاور 
دلج 10 رد  يدادغب  بیطخ  خیـش  هتفای ، تافو  رد 429  دلوتم و  لاس 355  رد  نارـشب -  نب  دمحم  نب  یلع  نب  هللا  دبع  دـمحم  وبا   - 202
وا ثیدح  تسا ، حیحص  هدرک  لقن  دوخ  خیاشم  دیتاسا و  زا  ندینـش  اب  ار  هچنآ  متـشون و  وا  ثیداحا  زا  نم  دیوگ :  هحفص 14  شخیرات 

. دمآ دهاوخ  دنتسه ، هقث  یگمه  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  ریدغ  هزور  تینهت و  ناتساد  رد 

هحفص 180 ] ] 

دلج 1 رد  ناکلخ  نبا  رهدلا "  همیتی  بحاص "  يافوتم 429  يروباشین -  یبلاعث -  لیعمـسا  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع  روصنم  وبا   - 203
ار وا  شخیرات ص 44  دلج 12  رد  ریثک  نبا  و  هدوتـس ، ار  شیاهبنارگ  نیز و  تافیلات و  وا و  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  شخیرات ص 315 
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رد ص 511 ار  ریدـغ  ثیدـح  هدوب ، يدـنموس  دوجو  طیحم و  اوشیپ و  قلخ  ماـیا  ثداوح  راـبخا و  تغل و  رد  هدربماـن  هتفگ :  هدرب و  ماـن 
. دمآ دهاوخ  ریدغ ، دیع  رد -  وا  ظفل  هدومن ، تیاور  بولقلا "  رامث  باتک " 

يرایسب رد  وا  شیاتس  لاح و  حرش  هتفای ، تافو  رد 430  دلوتم و  لاس 336  رد  یناهفـصا -  میعن  وبا  هللا -  دبع  نب  دمحا  ظفاح -   - 204
مانب و نیثدـحم  زا  هدربمان  دـیوگ :  شخیراـت ص 27  دـلج 1  رد  ناکلخ  نبا  تسا ، تبث  جردـنم و  لاجر  لاـح  حرـش  خـیرات و  بتک  زا 
و دنا ، هدـش  عفتنم  وا  ثیدـحب  ذـخا و  وا  زا  لضافا  هتفرگ و  نیثدـحم  لضافا  زا  تسا ، قوثو  دامتعا و  دروم  ظافح  ناگرزب  زا  روهـشم و 

میعن وبا  هک :  هدرک  لـقن  هیودرم  نبا  لوق  زا  شا ص 292  هرکذت  دـلج 3  رد  یبهذ  و  تسا ، بتک  نیرتهب  زا  ءایلوالا "  هیلح  وا "  باـتک 
رد و  دنتفاتـش ، یم  وا  يوسب  دنتـسب و  یم  رفـس  راب  وا  زا  يریگ  هرهب  سلجم و  كرد  يارب  ثیدـح  نابلاط  هک  هدوب  یـسک  دوخ  نامز  رد 

عمج وا  دزن  رد  ناگمه  هدوب ، دوخ ) نامز  رد   ) ایند ظفاح  هناگی  وا  هدوبن ، وا  نوچ  مالک  تیدنـس  ظفح و  هوق  رد  يدـحا  ناهج  راطقا  قفا 
دومنیم و تئارق  شرـضحم  رد  رهظ  کیدزن  ات  دوب  شزاین  دروم  ثیداحا  زا  هچنآ  زور  ره  رد  دوخ  هبونب  نیرـضاح  زا  کی  ره  دندشیم و 
و تشذگ ، تاحفص 47 و 54 و 57 و 61 و 76 و 79 و 83 و 84 و 103 و 111 و 120  رد  مخریدغ ) رد   ) وا ثیداحا  درکیم ، حیحـصت 

هیلع یلع  هرابرد  نید  لامکا  هیآ  غیلبت و  هیآ  لوزن  رد  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  جاـجتحا  باـب  رد  هبحر و  هدـشانم )  ) ناتـساد رد  وا  ثیدـح 
. دنتسه هقث  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دانسا  زا  يرایسب  هک  دمآ  دهاوخ  مالسلا 

( هتفای تافو  یگلاس  نس 89  رد  لاـس 444  رد  ( ) بهذـملا نبا   ) هب فورعم  ظـعاو  یمیمت -  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  یلع -  وبا   - 205
یعیطق زا  دمحا  دنسمب  تبسن  وا  تاعومسم  هک :  هتفگ  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 390  دلج 7  رد  بیطخ 

هحفص 181 ] ] 

نبا لوق  زا   " هیاهنلا ) هیادبلا و  دلج 12 ص 94 "  رد   ) ریثک نبا  هدش -  قاحلا  اهنآ  رد  وا  مسا  هک  نآ  ءازجا  ضعب  رد  رگم  تسا ، حیحص 
مان هک  تساور ، هدینش ) هچناب  دامتعا   ) عوضوم ققحت  زا  سپ  اریز  دوب ، دهاوخن  وا  عامس  شهوکن  حدق و  بجوم  رما  نیا  دیوگ :  يزوج 
. دمآ دهاوخ  یلیل  یبا  نبا  نمحرلا  دبع  ظفلب  هبحر  هدشانم  دروم -  رد  وا  تیاور  دیامن ، قحلم  هدش  ققحم  نآ  ندینش  هچنآ  هب  ار  دوخ 

شخیرات دـلج 3  رد  رکاسع  نبا  يافوتم 445 ، نامس ) نبا   ) هب فورعم  يزار -  دیعـس  وبا  نیـسح -  نب  یلع  نب  لیعامـسا  ظفاح ،  - 206
رد هدرک ، ثیدح  عامتـسا  رفن -  دص  راهچ  دودح  رد  ثیدح  ناداتـسا  خـیاشم و  هدـع  زا  هدربمان  هتفگ :  رکذ و  ار  وا  لاح  حرـش  ص 35 

گرزب و هدربمان  دیوگ :  یبلک  رمع  و  هدوب ، دوهشم  عرو  دهز و  وا  رد  تسا ، ظافح  ناگرزب  زا  هدوب و  هلزتعم  ياوشیپ  دوخ  نامز  رصع و 
ضیارف باسنا و  لاجر و  یئاسانش  ثیدح و  اه و  تئارق  رد  هدوب و  هورگنآ  ثدحم  ملکتم و  هیقف و  ملاع و  و  هلزتعم ) ینعی   ) هیلدع داتسا 
شیاتـس رد  اسر  تاملک  لیبق  نیا  زا  و  هدوب .. اوشیپ  هفینح  یبا  هقف  رد  زین  و  هدوب ، ضراعم  الب  یئاوشیپ  تارودـقم  طورـش و  باسح و  و 

. تشذگ رد ص 46 و 105  واب  بوسنم  ثیدح  وا ،
، خیرات هرکذت و  بابرا  رثکا  هتفای ، تافو  یگلاس  نس 74  رد  لاس 458  رد  یقهیب -  رکبوبا  یلع -  نب  نیـسح  نب  دـمحا  ظفاح -   - 207

نامیا لها  نایامنهار  نیملسم و  همئا  زا  یکی  یقهیب -  ماما  دیوگ :  تاقبط " ص 3  دلج 3 "  رد  یکبس  دنا ، هدرک  رکذ  ار  وا  لاح  حرش 
تسا يدهاز  عماج ، هتسجرب و  تسا  ییلوصا  ریبک ، تسا  یظفاح  راوگرزب ، تسا  یهیقف  هدوب ، نیتم  هللا  لبح  يوسب  ناگ  هدننک  توعد  و 

رد ریثا  نبا  و  ملع ، ياههوک  زا  تسا  یهوک  هدومن ، عورف  لوصا و  زا  بهذم  يرایب  مایق  هک  دـنوادخ ، يارب  تسا  یـصلاخ  هدـنب  عرو ، اب 
، دراد يددعتم  تافنـصم  اه  هتـشر  نیا  رد  و  هدوب ، اوشیپ  یعفاش  بهذم  رب  هقف  ثیدح و  رد  هدربمان  دـیوگ :  " ص 20  لماک   " دلج 10 
، دوب دـهز  تفع و  هب  فوصوم  هدربمان  وا ، هدیدنـسپ  ياه  فینـصت  زا  نآ  ریغ  دـلجم و  هدرب  لمتـشم  تسا  وا  ياربک  ننـس  اـهنآ  زا  یکی 

تاحفص 46 و 47 و رد  وا  ثیدح 
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هحفص 182 ] ] 

هقث نآ  لاجر  هک  حیحـص  دانـساب  ریدغ  هزور  ثیدـح  رد  وا  تیاور  تشذـگ و  تسا ، حیحـص  اهنآ  زا  يا  هدـع  هک  يدانـساب  و 97 ،  71
. هدش رکذ  زین  لامکا  هیآ  لوزن  عوضوم  نآ  رد  هک  دمآ  دهاوخ  دنتسه 

(، هتفای تافو  رد 463  دـلوتم و  لاـس 368  رد   ) یبطرق يرمن -  ربلا -  دـبع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  نب  فسوی  رمع -  وبا  ظـفاح -   - 208
رد رمع -  وبا  برغم -  ظفاح  مالسالا -  خیـش  ماما -  دیوگ :  شا ص 324  هرکذت  دـلج 3  رد  یبهذ  تسا ، وا  فیلات  باعیتسا "  باتک " 
رد ثیدح ، ملع  رد  رمع  یبا  دننام  دیوگ :  یجاب  دیلولا  وبا  و  تفای ، يرورـس  یئاقآ و  ناقتا  ظفح و  رد  دوخ  نامز  رـصع و  ءاملع )  ) نایم
زا دوخ  ناینیـشیپ  رب  هک  تفای  نآ  رد  یـصصخت  طلـست و  نانچ  دیـشوک و  موادم  ثیدح  ندروآ  تسدب  بلط و  رد  هدربمان  دوبن ، سلدنا 
 - دوب هدومن  زارحا  یناعم  هقفب و  لماک  شنیب  رثا و  تیاورب و  ملع  رد  هک ، يرترب  قوفت و  نیع  رد  و  تفای ، قوفت  يرترب و  سلدـنا  لاجر 

تیجح و ياراد  قوثو و  دروم  ناوارف و  ترهش  ياراد  نید و  هب  دنب  ياپ  هدربمان  تفای و  يراپسب  طلـست  طسب و  زین  رابا  باسنا و  ملع  رد 
لاح نیع  رد  دمآرد و  یکلام  شورب  سپـس  دوب ، يرابخا  يرهاظ و  هدـیقع ) ثیح  زا   ) رما زاغآ  رد  هدربمان  دوب ، ناوریپ  تنـس و  بحاص 

زا ار  هروکذم  تایاور  تشذـگ و  تاحفـص 40 و 48 و 72 49  رد  فلتخم  قرطب  وا  ثیدح  تشاد ، يرایـسب  تبغر  لیم و  یعفاش  هقفب 
. تسا هدرمش  هتباث  راثآ 

هدربمان دیوگ :  لماک " ص 26  دلج 10 "  رد  ریثا  نبا  يافوتم 463 ، يدادغب  بیطخ  رکبوبا  تباث -  نب  یلع  نب  دـمحا  ظفاح -   - 209
رارق شیاتس  دروم  رایسب  ار  وا  رکذ و  ار  وا  لاح  حرش   12 تاقبط " ص 16 -  دلج 3 "  رد  یکبس  و  هدوب ، یناهج  ياوشیپ  دوخ  نامز  رد 
طبـض ناقتا و  ظفح و  تفرعم و  ثیح  زا  اـم  هک  یناـسک  زا  دوب  یتیـصخش  نیرخآ  بیطخ )  ) رکبوبا دـیوگ :  ـالوکام  نبا  لوق  زا  و  هداد ،

حورطم رکنم و  درف و  بیرغ و  حیحـص و  صیخـشت  نآ و  دیناسا  للع و  صیخـشت  رد  طلـست  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیدـح 
دلج رد  وا  زا  زین  یئاسر  لماک و  لاح  حرـش  دوبن ، وا  دننام  ینطق  راد  نسحلاوبا -  زا -  دعب  اهیدادغب  نایم  رد  و  میدومن ، هدـهاشم  اهنآ - 

رکاسع نبا  خیرات   1

هحفص 183 ] ] 

دمآ دهاوخ  ریدغ  هزور  باب  رد  وا  ثیدح  تشذگ و  تاحفص 40 و 45 و 123 و 124 و 134  رد  وا  ثیدح  تسا ، روکذم  رد ص 398 
. دنتسه هقث  نآ  لاجر  حیحص و  نآ  دانسا  زا  يا  هدع  هک 

 - يروباـشین يدـحاو -  هیوتم - ) ناـکلخ -  نبا  طبـض  قبط  رب  اـی   ) هیوتم مب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  نسحلاوبا  ریبک  رـسفم   - 210
دوخ فیناصت  رد  هدوب و  دوخ  رـصع  داتـسا  ریـسفت  وحن و  رد  هدربماـن  دـیوگ :  شخیراـت ص 361  دـلج 1  رد  ناکلخ  نبا  يافوتم 468 ،
هلمج زا  دـنرب ، یم  ماـن  اـهنآ  زا  دوخ  ياهـسرد  رد  نیـسردم  هدـمآ و  وکین  مومع  رظن  رد  هکیروطب  هتـشگ ، وا  بیـصن  قـیفوت  تداـعس و 

رد ص واب  بوسنم  ریدغ  ثیدح  تسا  وا  زا  لوزنلا "  بابسا  باتک "  و  ریسفت ، رد  زیجولا "  طیسبلا " و "  طیـسولا " و "  وا "  فیناصت 
. دمآ دهاوخ  زین  ریدغ  هعقاو  نوماریپ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  غیلبت  هیآ  لوزن  دروم  رد  تشذگ و   86

شا ص 16 هرکذت  دلج 4  رد  یبهذ  يافوتم 477 ، یناتسجس )  ) يزجس دیعس  وبا  دمحا -  نب  هللا  دبع  نب  رصان  نب  دوعسم  ظفاح -   - 211
یتافینـصت هجیتـن  رد  هدرک و  اهرفـس  ثیدـح  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  هدرک  داـی  هیقف -  ظـفاح -  ناونعب :  ار  وا  تبث و  ار  وا  لاـح  حرش 

رد ریثک  نبا  و  متفاین ، وا  زا  رتهب  طبـض  يورین  ناقتا و  ثیح  زا  نیثدـحم  نایم  رد  دـیوگ :  قاقد  دـحاولا  دـبع  نب  دـمحم  و  هتخاس ، مهارف 
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بتک هدومن و  عامتـسا  نف  دیتاسا  زا  رایـسب  ثیدح  هدرب و  رفـس  جنر  ثیدح  عمج  هار  رد  دـیوگ :  وا  هرابرد  شخیرات ص 127  دلج 12 
، هداد صاصتخا  ریدـغ  ثیدـح  هرابرد  یباتک  هدوب ، طباض  ظفاح و  لقنلا و  حیحـص  طخ و  شوخ  هدربمان  هدروآ ، درگ  رایـسب  ياـهبنارگ 

. دمآ دهاوخ  رگید  ضعب  تشذگ و  رد ص 44 و 85 و 98  وا  قرط  زا  یضعب 
تسا يزراب  رادومن  بقانم "  وا "  باتک  يافوتم 483 ، یلزاغملا ) نبا   ) هب فورعم  یعفاش -  یبالج -  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا   - 212

زج تشذگ و  رد ص 50 و 54 و 61 و 63 و 75 و 83 و 86 و 93 و 104  وا  ثیدح  نآ ، نونف  ثیدح و  رد  وا  طلـست  هطاحا و  بتارم  زا 
. دمآ دهاوخ  هدش  رکذ  هچنآ 

هحفص 184 ] ] 

لاس 405 رد  اجنآ  رد  و  تسا ، رصم  رد  وا  هناخ  تسا و  یلصوم  الـصا  یعلخ -  یـضاق -  نیـسح -  نب  نسح  نب  یلع  نسحلا  وبا   - 213
رصم رد  دوخ  رصع  رد  هدربمان  دیوگ :  هتشاگن و  ار  وا  لاح  حرش  شتاقبط ص 296  دلج 3  رد  یکبس  هتفای ، تافو  رد 492  هدش و  دلوتم 

درک و يرواد  زورکی  طقف  دـش و  تواضق  ماقم  قدـصتم  فیناصت ، ياراد  تسا  یهیقف  دـیوگ ، هرکـس  نبا  و  هدوب ، راـبخا  دانـسا و  زکرم 
ثیدـح هدوب ، دانـسا  زکرم  رـصم  رد  لابح )  ) زا دـعب  هدربماـن  دومن ، راـیتخا  اوزنا  ینیـشن و  هشوگ  هفارق  رد  یفعتـسم و  دوخ  ماـق  زا  سپس 

. دش دهاوخ  رکذ  لقن و  عیثی  نب  دیز  ظفلب  تاعیلخ )  ) وا باتک  زا  هبحر  هدشانم 
 - یفنح يروباشین -  مکاح  مساقلاوبا -  ناکـسح -  نب  دمحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  هللا  دـبع  نب  هللا  دـیبع  ظفاح -   - 214

هدوب و ناقتا  ياراد  هدربمان  دیوگ :  جرد و  ار  وا  لاح  حرش  هحفص 390  شا  هرکذت  دلج 3  رد  یبهذ  یناکسحدا ) دحلا  نبا   ) هب فورعم 
، هدومن يروآدرگ  فینـصت و  ار ) ثیدـح  ، ) هدوب یلاـع  دانـسا  ياراد  هدروخلاـس و  يدرم  هتـشاد ، ثیدـح  ملعب  یماـمت  هجوـت  تیاـنع و 
ود تشذگ و  تاحفص 60 و 85 و 99  رد  وا  ثیدح  هتـشون ، ریدغ  ثیدح  هرابرد  هناگادج  یباتک  هتفای ، تافو  لاس 490  زا  دعب  هدربمان 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  هعقاو  رد  لئاس  لاس  هیآ  نید و  لامکا  هیآ  دروم  رد  وا  زا  ثیدح 
یتا له  هروس  حرش  رد  یتفلا  نیز  باتک "  فلوم  مجنپ ، نرق  نایاوشیپ  زا  یکی  یمـصاع ، یلع ، نب  دمحم  نب  دمحا  دمحم -  وبا   - 215

صفر و رب  ار  وا  دیدش  راکنا  تفلاخم و  نآ  نمض  هکنانچ  دهدیم ، ناشن  بدا  ثیدح و  ریسفت و  رد  ار  وا  هطاحا  طلـست و  باتک  نیا   "و 
زا یضعب  هک  هدومن  تیاور  نآ  دانسا  رد  یسررب  اب  هفلتخم  قرطب  ار  ریدغ  ثیدح  یتفلا "  نیز  روبزم "  باتک  رد  دزاسیم  راکـشآ  عیـشت 

. دمآ دهاوخ  زین  وا  رگید  قرط  هدش و  رکذ  تاحفص 47 و 61 و 79 و 88 و 92 و 127  رد  اهنآ 

هحفص 185 ] ] 

نرق 06 ءاملع 

رد وا  شیاتس  لاح و  حرـش  يافوتم 505 ، مالـسالا ) هجح   ) هب روهـشم  یلازغ -  یـسوط -  دمحم  نب  دـمحم  دـماح -  وبا  ظفاح -   - 216
دمحا رتـکد  و  هدومن ، تبث  ار  وا  لاـح  حرـش   101 شتاـقبط ص 182 -  دـلج 4  رد  یکبـس  تسا ، دوجوم  لاجر  هرکذـت  خـیرات و  بتک 
رضاح رـصع  تانـسحم  ایازم و  زا  فیلات  نیا  و  هداد ، هدربمان  لاوحا  حرـشب  صاصتخا  دلجم  هس  رد  هناگادج  باتک  کی  يرـصم  یعافر 

، دنیامن هعجارم  یعافر ) رتکد  باتک  و  یکبـس -  تاقبط   ) باتک ود  نیاب  هدربمان  تالاوحا  یلیـصفت  حرـش  نیبلاط  نیاربانب  دـیایم ، رامـشب 
. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  رد  هدربمان  راتفگ 
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 - هدوب هفوک  ثدـحم  وا  هتفای ،) تافو  رد 510  دـلوتم و  لاس 424  رد   - ) یـسرن یفوک -  یلع  نب  دـمحم  میاـنغلا -  وبا  ظـفاح -   - 217
ثروم ناقتا و  اب  هدوب  یظفاـح  یـسرن  هک :  هدومن  تیاـکح  رهاـط  نبا  زا  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش  شا ص 57  هرکذـت  دـلج 4  رد  یبهذ 

زین تینهت  ثیدح  رد  تشذـگ و  هحفـص 80  رد  واب  بوسنم  ثیدح  دوب ، دـجهتم  راد و  هدـنز  بش  هتـسویپ  میتفاین ، ار  وا  دـننامه  قوثو ،
. دمآ دهاوخ 

شخیرات ص دلج 2  رد  ناکلخ  نبا  يافوتم 512 ، هدنم ) نبا   ) هب روهشم  یناهفـصا -  ایرکز  وبا  باهولا -  دبع  نب  ییحی  ظفاح -   - 218
رایـسب و لضف  ياراد  ردـقلا ، لیلج  تسیدرم  هدوب ، ثیدـح  باحـصا  نیزربم  زا  یکی  ماـنب و  روهـشم و  ظاـفح  زا  هدربماـن  دـیوگ :   366
هحفـص 91 رد  وا  ثیدـح  هدوب ، دایز  فیناصت  بحاص  قدـصب و  فوصوم  رایـسب و  ثیداـحا  ظـفح و  ياراد  هقث و  رامـش ، یب  تاـیاور 

. تشذگ
وا لاح  حرش  شا ص 54  هرکذت  دلج 4  رد  یبهذ  يافوتم 516 ، یعفاش ، يوغب -  ءارف -  دمحم  وبا  دوعـسم -  نب  نیـسح  ظفاح -   - 219

، مک زیچب  تعانقب  فصتم  تدابعب و  هدادلد  ینابر و  ءاملع  زا  هدربمان  تنـس ، هدننک  هدنز  دهتجم ، ظفاح ، ماما  هتفگ :  وا  هرابرد  تبث و  ار 
هدربمان دیوگ :  شخیرات ص 193  دلج 12  رد  ریثک  نبا  و 

هحفص 186 ] ] 

و نسح -  حیحص و  ثیداحا  رد  حیباصم "  نیحیحص " و "  نیب  عمج  باتک "  و  هقف ، رد  بیذهتلا "  هنـسلا و  حرـش  ریـسفت و "  بحاص 
دـهز و عرو و  يراد و  نیدـب  فصتم  هدوب و  دوخ  نامز  همالع  اهنآ  رد  هتفای و  صـصخت  طلـست و  هدربماـن  مولع  رد  دـشابیم ، کـلذ  ریغ 

. تشذگ هحفص 65  رد  حیباصم "  زا "  لقن  واب  بوسنم  ثیدح  تسا ، تیحالص  تدابع و 
هحفص شخیرات  رد  ریثک  نبا  هتفای ،) تافو  یگلاس  نس 94  رد  لاس 525  رد   ) ینابیش دحاولا  دبع  نب  دمحم  نب  هللا  هبه  مساقلا  وبا   - 220

يزوج و نبا  و  دشابیم ، شردپ  زا  دمحا  نب  هللا  دبع  زا  کلام  نب  رکب  یبا  زا  بهذملا  نبا  یلع  یبا  زا  دنـسم  يوار  هدربمان  دـیوگ :   203
ظفلب وا و  قیرطب  هبحر  هدشانم  ثیدح  عامس ، تحـص  رظن و  تقد  ياراد  هقث و  هدوب  یملاع  دنا ، هدومن  تیاور  وا  زا  نیثدحم  زا  يا  هدع 

. دمآ دهاوخ  نمحرلا  دبع 
یئاوشیپ دیوگ :  شخیرات ص 205  دلج 12  رد  ریثک  نبا  يافوتم 527 ، ینوغاز ، يرس  نب  رصن  نب  هللا  دبع  نب  یلع  ینوغاز -  نبا   - 221
تافنـصم ياراد  هقف  لوصا و  رد  هتـشاد و  تغل  وحن و  هقف و  هب  لاغتـشا  و  هدومن ، عامتـسا  ار  اهنآ  و  هدرک ، تئارق  ار  ثیداحا  ماـنب ، تسا 

هدشانم ثیدـح  دـندوب ، هظحالم  لباق  تیعمج  دـندش و  عمج  وا  هزانج  عییـشت  رد  مدرم  هتـشاد ، یتسد  هباطخ  ظعو و  رد  تسا ، يرایـسب 
. دش دهاوخ  رکذ  وا  زا  حیحص  دانساب  يراصنا  رباج  رب  یقارع  يدرم 

باتک رد  هدربمان  هدومن ، تبث  ار  وا  لاـح  حرـش  ربع "  رد "  یبهذ  يافوتم 535 ، یـسلدنا  يردـبع -  هیواعم  نب  نیزر  نسحلا  وبا   - 222
تنک نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  هدومن  تیاور  مقرا  نب  دیز  ای  هحیرس -  یبا  زا  هتسلا "  حاحصلا  نیب  عمجلا  دوخ " 

. هالوم یلعف  هالوم ،
هتشاگن ار  وا  لاح  حرش  هحفص 197  شخیرات  دلج 2  رد  ناکلخ  نبا  يافوتم 538 ، يرشخمز  رمع  نب  دومحم   - هللا راج  مساقلاوبا   - 223

نامز ضراعم  الب  ياوشیپ  هدربمان  نایب ، ملع  وحن و  ثیدح و  ریسفت و  رد  ریبک  ماما  دیوگ :  وا  هرابرد  و 

هحفص 187 ] ] 
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ریسفت رد  هدربمان  هک :  هتشاگن  تارم "  رد "  یعفای  دنتفاتشیم ، وا  يوسب  دنتـسب و  یم  رفـس  راب  وا  نونف  زا  يریگ  هرهب  يارب  هک  هدوب  دوخ 
هک تسا  ریظن  یب  رایـسب و  ياه  فینـصت  ياراد  هدوب ، دوخ  ناـمز  ياوشیپ  دوخ  نونف  رد  ناـقتا و  ياراد  ناـیب  تغل و  وحن و  ثیدـح و  و 

لـضف ياراد  عیـسو و  شملع  هنماد  يرـشخمز  دـیوگ :  هدرک  دای  وا  زا  هاـعولا " ص 388  هیغب  رد "  یطویـس  هتفرگ ، رارق  شیاتـس  دروم 
نادـب و  شبهذـم ، رد  ياـناوت  يوق و  هدوب  یلزتـعم  هدربماـن  هدوب ، ملع  ره  رد  نقتم  هحیرق و  شوخ  تواـکذ و  شوه و  ياـهتنم  رایـسب و 

هک تسا  دوجوم  هیهبلا " ص 209  دیاوفلا  رد "  وا  لاح  حرش  هدرب ، مان  ار  وا  تافیلات  دیتاسا و  سپس  تسا ، هدوب  یفنح  هدرکیم و  رهاظت 
ثیدح هدرک ، دای  وا  زا  شخیرات ص 219  دلج 12  رد  ریثک  نبا  هدش ، دادعت  وا  تافیلات  هتفرگ و  رارق  شیاتـس  دروم  زین  روبزم  باتک  رد 

دزن رد  روبزم  باتک  دمآ -  دـهاوخ  راربالا "  عیبر  يرـشخمز "  باتک  زا  لقن  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  رب  هیمراد  جاجتحا  لالدتـسا و  رد  وا 
دنرادیب و تدابع  دجهت و  اب  بش -  نآ  رد  تسا و  میظعت  دروم  هعیش  دزن  رد  ریدغ  بش  دیوگ :  نآ  رد  تسا ، دوجوم  ریدغلا "  فلوم " 

دوخ هبطخ  رد  دـناوخ و  هبطخ  نارتـش  زاـهج  رب  مخریدـغ  رد  نآ ) زور  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یبـش  روبزم  بش 
. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : 

تبث ار  وا  لاح  حرش  خیرات  هرکذت و  نابحاص  زا  يرایسب  يافوتم 544 ، یتبس -  یبصحی -  یسوم -  نب  ضایع  یـضاق -  ظفاح -   - 224
برع و مالک  تغل و  رد  وحن و  رد  ناب و  طوبرم  مولع  ثیدح و  رد  هدربمان  دیوگ :  شخیرات ص 428  دلج 1  رد  ناکلخ  نبا  دنا ، هدومن 
هدرب و مان  ار  وا  تافیلات  سپـس  هدومن  يدـنمدوس  تافینـصت  و  هدوب ، دوخ  نامز  رـصع و  هدـبز  اوشیپ و  ارنآ  باسنا  رد  ناـشمایا و  عیاـقو 

. تسا هدومن  تیاور  ءافشلا "  دوخ "  روهشم  باتک  رد  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان  هدرک ، رکذ  ار  وا  رعش  زا  هنومن 
 : دیوگ ناکلخ  نبا  يافوتم 548 ، يرعشا  شور  رب  ملکتم  یعفاش -  یناتـسرهش -  میرکلا  دبع  مساقلا -  یبا  نب  دمحم  حتفلا -  وبا   - 225

ملکتم یهیقف  زربم و  یئاوشیپ 

هحفص 188 ] ] 

رد ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان  هدوتس ، ار  لحنلا "  للملا و  شباتک "  وا و  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  شتاقبط ص 78  دلج 4  رد  یکبس  هدوب ،
. دمآ دهاوخ  تینهت  ثیدح  رد  وا  ظفل  هدومن ، رکذ  لحنلا "  للملا و  " 

 " باسنا رد "  یناعمس  هدماین ،) تسدب  وا  تافو  خیرات   ) هدش دلوتم  لاس 480  رد  يزنطن -  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  حتفلاوبا -   - 226
رد هدربمان  تسا ، لضفا  رعـش  تعنـصب  مایق  بدا و  تغل و  نونف  رد  دنقارع  ناسارخ و  رد  هک  یئاملع  زا  هدربمان  دـیوگ :  هدومن  رکذ  ار  وا 

مولع و يایرد  زا  مدـش و  دـنم  هرهب  وا  زا  مدومن و  تئارق  وا  رب  ار  بدا  زا  یبسانتم  تمـسق  نم  دـش و  دراو  اـم  رب  دـمآ و  ورمب  لاس 521 
دورو ام  رب  دمآ و  اجناب  هبترم  نیدنچ  متـشاد و  تماقا  دادغب  رد  نم  ادعب  مدومن ، تاقالم  نادمه  رد  ار  وا  سپـس  متفرگرب ، یفک  وا  نونف 

خـیاشم و مان  سپـس  مدرک ، سابتقا  وا  شناد  راونا  زا  متـشون و  وا  راعـشا  تاملک و  زا  هکنآ  رگم  مدومنن  تاقالم  ار  وا  مادـکچیه  دومن و 
. دمآ دهاوخ  نید  لامکا  هیآ  رد  وا  زا  رگید  قیرطب  زاب  تشذگ و  رد ص 85  وا  دانساب  ریدغ  ثیدح  هدرک ، رکذ  ار  وا  ناداتسا 

ياهباتک بحاص  هتفای ،) تافو   562 رد 3 /  دلوتم و  لاس 506  رد   - ) یعفاش یناعمس -  دمحا  نب  میرکلا  دبع  دعس -  وبا  ظفاح -   - 227
رد یبهذ  هدوتـس ، ار  هدربمان  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  شخیرات ص 326  دـلج 1  رد  ناکلخ  نبا   " هباحـصلا -  لئاضف  باـسنالا " و "  " 

يدرم هدوب ، عیسو  نید  لدع و  ثیدح  زا  وا  ریـس  هنماد  تجح ، و  ظفاح -  هقث و  تسا  یملاع  وا  هک :  دیوگ  شا ص 111  هرکذت  دلج 4 
دیتاسا خیاشم و  دادعت  هک :  مدینش  یهاگآ  صخش  زا  دیوگ :  راجن  نبا  رایسب ، تاظوفحم  ياراد  ترـشاعم و  وکین  تریـس و  شوخ  هدوب 

. تشذگ رد ص 105  واب  بوسنم  ثیدح  هدیسرن ، ناب  يدحا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دشیم و  غلاب  رفن  رازهتفه  هب  یناعمس 
 - هتفای تافو  رد 567  دلوتم و   486 لاس 7 /  رد  نیدلا - ) قباس   ) هب بقلم  یبطرق -  يدزالا -  مامت  نب  نودعـس  نب  ییحی  رکبوبا   - 228
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اوشیپ مولع  زا  نآ  ریغ  وحن  تئارق و  رد  هدربمان  دیوگ :  لماک " ص 152  دلج 11 "  رد  ریثا  نبا  ریبک -  ریسفت  بحاص 

هحفص 189 ] ] 

رد هدربمان  اریز  لصوم ، لها  صوصخب  دـندشیم ، عفتنم  زا  دوجو  زا  دالب  زا  يرایـسب  مدرم  هک  دیـسر  یماقمب  تدابع  دـهز و  رد  و  هدوب ،
نادلبلا " ص 54 عمجم  دلج 7 "  رد  هدومن ، تبث  ار  وا  لاح  حرـش  دوخ  باتک  ود  رد  توقای  تفای ، تافو  اجنامه  دـیزگ و  تماقا  اجنآ 
، تغل وحن و  هب  فراـع  تئارق ، هدـنزومآ  لـضاف ، بیدا ، دوـب ، يدرم  وا  دـندومن ، تئارق  وا  رب  اـم  ناداتـسا  خویـش و  زا  يرایـسب  دـیوگ : 

فراع لضاف و  تسا  يداتسا  دیوگ :  ءابدالا " ص 14  عمجم  دلج 20 "  رد  و  هدینش ، دیتاسا  زا  هدرک و  كرد  ار  بدا  بتک  زا  يرایـسب 
زا وا  ثیدـح  هدوـب ، رایـسب  وا  دوـجو  ریخ  هدوـب و  نید  قدـصب و  فـصتم  رظن و  تقد  ياراد  هقث و  هدربماـن  و  تآارق ، هوـجو  وـحن و  هـب 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  هیضق  نوماریپ  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  باب  رد  شریسفت 
حرـش وا و  رعـش  تسا ، ریدغ  يارعـش  زا  یکی  هدربمان  ياـفوتم 568 ، یمزراوخ -  ءاـبطخ  بطخا  دـیوملا -  وبا  دـمحا -  نب  قفوم   - 229

هک هدرک  تیاور  رایـسب  قرطب  دوخ -  لتقم ، رد "  بقانم " و  رد "  ار  ریدغ  ثیدح  دمآ - ، دهاوخ  مشـش  نرق  ءارعـش  نمـض  رد  شلاح 
تشذگ تاحفص 40 و 41 و 42 و 45 و 48 و 49 و 51 و 53 و 54 و 60 و 61 و 71 و 76 و 80 و 83 و 82 و 84 -  رد  اهنآ  زا  یضعب 

. دمآ دهاوخ  وا  زا  يرگید  قرط  و 
، هدومن تیاور  بزاع  نب  ءارب  ظفلب  نیدبعتملا "  هلیسو  ار "  ریدغ  ثیدح  الم -  هب :  فورعم  یلیبدرا -  رـضخ  نب  دمحم  نب  رمع   - 230

. دمآ دهاوخ  تینهت  ثیدح  رد 
يافوتم رکاسع -  نبا  هب :  روهـشم  نیدـلا -  هقث  هب :  بقلم  یعفاـش -  یقـشمد -  مساـقلا  وبا  هللا -  هبه  نب  نسح  نب  یلع  ظـفاح -   - 231

رد ریثا  نبا  هدرک و  تبث  ار  وا  لاح  حرـش  شخیرات ص 363  دلج 1  رد  ناکلخ  نبا  تسا -  روهـشم  ریاد و  ریبک -  خـیرات  بحاص  ، 571
زا یکی  هدربمان  دیوگ :  رکذلا  ریخا  خیرات  رد  دنا و  هدوتس  ار  وا  شخیرات ص 294  دلج 12  رد  ریثک  نبا  لماک " ص 177 و  دلج 11 " 

ظفح عالطا و  فینصت و  عمج و  ثیدح و  عامس  ثیح  زا  هک  تسا  یسک  تسا و  ثیدح  ظافح  ناگرزب 

هحفص 190 ] ] 

خیرات هدربمان  هدوب ، هتشر  نیاب  نادنمقالع  لابقا  هجوت و  دروم  نآ  نونف  ثیدح و  بولسا  هب  تبسن  ناقتا  ثیداحا و  نتم  دانساب و  تبـسن 
لماک نیرتاسر و  و  هدومن ، بانطا  هغلابم و  شتافیلات  واب و  تبسن  شیاتس  رد  ریثک ) نبا   ) سپس هدومن ، فینـصت  دلجم  داتـشه  رد  ار  ماش 

هدوتـس و رایـسب  ار  وا  ندوب  قثوم  ار و  وا  هدرک و  رکذ   273 شتاقبط ص 277 -  دلج 4  رد  یکبس  هک  تسا  یحرـش  وا  لاح  حرـش  نیرت 
رد ریدـغ "  مهم "  ناتـساد  نیا  هرابرد  يرایـسب  ثیداحا  هدربمان  هتـشاد ، نایب  ریثک  نبا  هکنانچ  و  هدومن ، ریدـقت  ار  وا  تافیلات  وا و  ناقتا 

لاـمکا هیآ  غیلبت و  هیآ  لوزن  رد  وا  ثیدـح  تشذـگ و  و 98  و 88  و 86  و 80  و 58  تاحفـص 40  رد  اهنآ  زا  ضعب  هدروآ ، شخیراـت 
. دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد 

رد 581 دلوتم و  لاس 501  رد   ) یعفاش یناهفـصا -  ینیدم  یـسوم  وبا  دمحا  یـسیع -  یبا  نب  رمع  رکب -  یبا  نب  دمحم  ظفاح -   - 232
دوخ نامز  ياوشیپ  یئاسانش ، ظفح و  رد  هدربمان  هتفگ :  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  شخیرات ص 161  دلج 2  رد  ناکلخ  نبا  هتفای ،) تافو 

یبهذ شتاقبط ص 90 و  دلج 4  رد  یکبس  و  هتخادرپ ، وا  تافیل  ات  رکذب  سپـس  تسیدنمدوس ، تافیلات  ياراد  مولع  ثیدح و  رد  هدوب و 
مدـقت و گرزب ، مالـسالا -  خیـش  ظـفاح -  هتـشاگن :  نـینچ  وا  هراـبرد  یبـهذ  دـنا و  هدوـمن  رکذ  ار  وا  شا ص 128  هرکذــت  دـلج 4  رد 
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ات درک  یگدنز  تسیز و  نادنچ  یسوم  وبا  دیوگ :  یبنیزلا  نبا  و  هتشگ ، یهتنم  واب  دانـسا  يدنلب  اب  ثیدح  یـسررب  عمج و  رد  یتسدشیپ 
ثیداحا زا  مدومن و  عامتسا  ثیدح  وا  زا  نم  دیوگ :  یناعمس  دیدرگ ، دوخ  نامز  داتسا  ظفح ، دانـسا و  ثیح  زا  دش و  دوخ  رـصع  هناگی 

هک تشگ  لصاح  يدحب  ناهفـصا  رد  ثیدح  تاعومـسم  هدربمان  يارب  دیوگ :  رداقلا  دبع  تسا ، قدـصب  فصتم  هقث و  وا  تشون و  نم 
ياراد هدربماـن  تسا ، وا  ناـقتا  ظـفح و  بتارم  تسا  وا  صوـصخم  هک  تیزم  نیا  رب  اـفاضم  تشگن و  لـصاح  وا  ناـمز  رد  يدـحا  يارب 

، هتفای یتدایز  يرترب و  تفع  يورین  ندوب و  هقث  فصو  اب  ناینیشیپ  رب  نآ  رد  هک  تسا  یفیناصت 

هحفص 191 ] ] 

. دراد زین  هروکذم  قرط  زا  ریغ  تشذگ و  تاحفص 54 و 57 و 62 و 87 و 89 و 100 و 108 و 109 و 111  رد  واب  بوسنم  قرط 
رد دلوتم و  لاس 548  رد   ) یعفاش ینادمه -  تسا ) مزاح  وا  دج  هب  تبـسن   ) یمزاح رکبوبا  نامثع -  نب  یـسوم  نب  دـمحم  ظفاح   - 233

یبنیزلا نبا  زا  و  هدناوخ ، هتسجرب  ناقتا و  اب  ياوشیپ  ار  وا  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  شتاقبط ص 189  دلج 4  رد  یکبس  هتفای ،) تافو   584
تـضایر تدابعب و  مازتلا  دهز و  لیبق  زا  تسا  وا  رد  هک  یفاصوا  اب  نآ  لاجر  دیناسا و  ثیدح و  ظفح  ثیدح  زا  هدربمان  هک :  هدـش  لقن 

هقفب نیملاع  ظاـفح  ناـیاوشیپ  زا  هدربماـن  دـیوگ :  راـجن  نبا  و  دراد :  یتافنـصم  ثیدـح  ملع  رد  هدوب ، دوخ  ناـمز  مدرم  نیرتهب  رکذ ، و 
رما رشابم  تولخ و  اب  مزالم  عرو و  دهزب و  فصتم  هدوب ، يراوگرزب  تجح  قوثو و  دامتعا و  دروم  هدوب و  نآ  لاجر  یناعم و  ثیدح و 

هدربمان تسا  روکذم  نادـلبلا " ص 466  مجعم  دلج 3 "  ناکلخ ص 223 و  نبا  خـیرات  دلج 2  رد  هکنانچ  هدوب ، ملع  رـشن  فینـصت و 
. تسا هدومن  حیرصت  مخریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هبطخب 

 - يدادغب قیدص ) رکب  یبا  شدجب  وا  تبسن  تبسانمب   - ) يرکب يزوج -  نبا  جرفلا  وبا  دمحم -  نب  یلع  نب  نمحرلا  دبع  ظفاح   - 234
طعو نف  ثیدح و  رد  دوخ  نامز  ياوشیپ  رصع و  همالع  هدربمان  هتفگ :  شخیرات ص 301  دلج 1  رد  ناکلخ  نبا  يافوتم 597 ، یلبنح - 
ظفلب ار  هبحر  رد  هدشانم  ثیدح  هدش ، رکذ  وا  لاح  حرـش  خیرات  هرکذت و  بتک  زا  يا  هدـع  رد  هدرک و  فینـصت  هدـیدع  نونف  رد  هدوب ،

. دمآ دهاوخ  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک  رد  وا  ظفل  و  مود ) پاچ  یتدایز   ) هدومن تیاور  دمحا  قیرط  زا  ناذاز 
یناهفـصا یعفاش -  دوشیم - ) هتفگ  زین  حـتفلا -  وبا  واـب -   ) حوتفلا وبا  یلجع -  فلخ  نب  دومحم  لـیاضفلا  یبا  نب  دعـسا  هیقف -   - 235

لاس رد  یگلاس  نس 85  رد  )

هحفص 192 ] ] 

شخیرات ص دلج 13  رد  ریثک  نبا  و  هدوب .، یلـضاف  ياوشیپ  هدربمان  دیوگ :  لماک " ص 83  دـلج 12 "  رد  ریثا  نبا  هتفای ،) تیافو   600
یکبس هدوب ، دنم  هرهب  تدابع  دهز و  يایازم  زا  دومن ، فینصت  باتک  هتفای و  هطاحا  طلست و  هقف  رد  هدومن و  ثیدح  عامتـسا  دیوگ :   40

شخیرات ص دلج 1  رد  ناکلخ  نبا  هدرک ، دادعت  ار  شتافیلات  هدوتس و  ار  وا  رایـسب  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  شتاقبط ص 50  دلج 5  رد 
سرد 57 هناگراهچ  ءافلخ  لیاضف  رد  زجوملا "  شباتک "  زا  لقن  هدربمانب  بوسنم  ثیدح  هدومن ، شیاتس  واب  تبسن  هدرب و  مان  وا  زا   71

تشذگ . و 89 

نرق 07 ءاملع 

رد ناکلخ  نبا  روهشم ، ریبک  ریسفت  بحاص  يافوتم 606 ، یعفاش -  يزار -  نیدلا  رخف  نسح -  نب  رمع  نب  دمحم  هللا -  دـبع  وبا   - 236
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ملع رد  هدوب ، دوخ  صوصخم  هناگی و  ترطف  هتفای  شرورپ  رصع و  هناگی  دیوگ :  هدومن و  تبث  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 48  دلج 2 
دیوگ نینچ  ریثا  نبا  و  هدومن ، دادعت  ار  وا  تافیلات  سپس  هتفای ، يرترب  قوفت و  دوخ  نامز  نادنمشناد )  ) رب لیاوا  ملع  تالوقعم و  مالک و 

شتاقبط ص دلج 5  رد  یکبـس  و  هدرب ، مان  وا  زا  شخیرات ص 55  دلج 13  رد  ریثک  نبا  هدوب و  یناهج  ياوشیپ  دوخ  رـصع  رد  هدربمان  : 
ثیدح هدومن ، هغلابم   " لادتعالا -  نازیم  رد "  وا  رب  یبهذ  شهوکن  در  رد  هدوتـس و  ار  وا  هداد و  مالک  طسب  وا  لاح  حرـش  رد   33  - 40

. دمآ دهاوخ  زین  غیلبت  هیآ  رد  تشذگ و  رد ص 46 و 99  وا 
رد ریثا  نبا  شردارب -  يافوتم 606 ، یعفاش -  يرزج -  ینابیـش -  ریثا  نبا  میرکلا -  دبع  نب  دـمحم  نب  كرابم  تاداعـسلا -  وبا   - 237

هلمج زا  مولع ، زا  يا  هدع  رد  تاداعسلا ، وبا  نیدلا  دجم  مردارب -  هتشاگن :  نینچ  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  لماک " ص 120 -  دلج 12 " 
بیرغ باسح و  وحن و  ثیدح و  ریسفت و  رد  تسیروهشم ، تافینـصت  ياراد  دوب و  ملاع  تغل -  ثیدح و  لوصا  وحن و  لوصا  هقف و  رد 

یئاه هلاسر  ثیدح ،

هحفص 193 ] ] 

تباث و نید  ياراد  هدوب ، لثملا  برـض  وا  شراگن  زرط  نامز  لها  نایم  رد  هک  هدوب  يزاتمم  هتـسجرب و  هدنـسیون  هدربماـن  هتخاـس ، مهارف 
یبا ای -  مقرا -  نب  دـیز  زا  ار  تیاور  نیا  لوسرلا "  ثیداحا  یف  لوصـالا  عماـج  دوخ "  باـتک  رد  هدوب ، میقتـسم  قیرط  مزتلم  راوتـسا و 
نیا يذمرت  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  هدرک  لقن  هدومن ) ار  دـیدرت  نیا  هبعـش -   ) هحیرس

تیاکح دـلج 4 ص 246  هیاهنلا "  دوخ "  باتک  رد  نایعفاش ) ياوشیپ   ) یعفاش زا  ارنآ  هدرک و  تیاور  شدانـسا  رد  یـسررب  اب  ار  تیاور 
. هدومن

نیا اب "  فلا  باـتک "  فلوم  دودـح 605 ، يافوتم  خیـشلا ) نبا   ) نب روهـشم  یکلام -  يولب -  دـمحم  نب  فسوی  جاجحلا -  وبا   - 238
دلجم رد  وا  ظـفل  هدومن -  رکذ  ار  وا  " ص 1184  مالعالا   " دـلج 3  رد  یناکرز  وا ، راشرـس  بدا  لضف و  عماجم  زا  تسیرادومن  باتک 

. دمآ دهاوخ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تایبا  نوماریپ  لوا  نرق  يارعش  رد  ریدغلا )  - ) مود
لقتنم و ماشب  سپـس  هتفای ، شرورپ  اجنآ  رد  تدالو و  دادغب  رد  يدادغب -  نمیلا  وبا  يدنک -  دیز  نب  نسح  نب  دیز  نیدلا -  جات   - 239
هدوب و اوشیپ  تغل  وحن و  رد  هدربمان  دیوگ :  لماک " ص 130  دلج 12 "  رد  ریثا  نبا  هتشذگرد ، لاس 613  رد  هدیزگ و  تماقا  اجنآ  رد 

یبا نب  نمحرلا  دبع  ظفلب  وا و  دانساب  هبحر  هدشانم  ثیدح  هدوب ، اراد  ار  عونتم  مولع  رایسب و  نونف  تسا و  یلاع  دانسا  ياراد  ثیدح  رد 
. دمآ دهاوخ  یلیل 

رکذ  " راتخملا ، یبنلا  مالک  نم  یقتنملا  رابخالا  سمـش  رد "  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان -  يافوتم 621 ، یشرق  دیمح  نب  یلع  خیش   - 240
. دمآ دهاوخ  ثیدح  دافم  رد  وا  ظفل  و  تشذگ ، رد ص 98  هکنانچ  هدومن ،

یکدوک رد  هدربمان  هدوب ، دادـغب  رد  وا  نکـسم  تسا :  دـلوملا  يومح  تسا و  یمور  وا  داژن  هللا -  دـبع  نب  توقاـی  هللا -  دـبع  وبا   - 241
 " ءابدالا مجعم  نادلبلا " و "  مجعم  باتک "  هتشذگرد ، لاس 626  رد  هدیرخ ، ار  وا  يرجات  درم  دادغب  رد  هدش و  ریسا 

هحفص 194 ] ] 

شخیرات ص دـلج 2  رد  ناکلخ  نبا  هدوب ، بصعتم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  رب  هتـشادرب و  يدـنلب  ياهماگ  تایبدا  رد  تسا ، وا  زا 
نادلبلا " ص 466 مجعم  دلج 3 "  رد  هدربمان  هدومن ، تبث  بهذم  تافیلات و  بدا و  ملع و  ماقم و  ثیح  زا  ار  وا  لاح  حرش   349  - 355
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 " باتک زا  لقن  وا  نانخس  و  دومرف ... داریا  هبطخ  مخریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  هدومن  رکذ  ار  ثیدح  نیا  یمزاح  زا 
. تسا هدش  رکذ  ریدغ  ثیدح  دروم  رد  فلوم  نایب  نمض  ءابدالا "  مجعم 

 "، هباغلا دسا  لماک " و "  خـیرات "  بحاص  يافوتم 630 ، يرزج  ریثا -  نبا  نب -  فورعم  ینابیـش -  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا   - 242
تسناب طوبرم  هک  هچنآ  یئاسانش  ثیدح و  ظفح  رد  هتفگ :  وا  هرابرد  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  شخیرات ص 378  دلج 2  رد  ناکلخ  نبا 

نانجلا " ص تآرم  دلج 4 "  رد  یعفای  هدوتس و  ار  اهنآ  هدومن و  رکذ  ار  وا  تافیلات  سپس  هدوب . اوشیپ  رخاتم  مدقتم و  خیرات  ظفح  رد  و 
وا زا  هدروآ و  رامـشب  ظافح  زا  ار  هدربمان  شا ص 191  هرکذت  دلج 4  رد  یبهذ  هدومن ، شیاتـس  شتافیلات  واب و  تبـسن  رکذ و  ار  وا   70

تاحفص 41 و 48 و 53 و 54 رد  مه  یتمسق  دمآ و  دهاوخ  نآ  زا  یتمسق  هک  هدرک  تیاور  رایـسب  قرطب  ار  ریدغ  ثیدح  هدرک ، شیاتس 
. تسا هدش  رکذ  و 55 و 61 و 76 و 87 و 89 و 91 و 93 و 100 و 108 و 110 

ثیدـح تسا و  ثدـحم  هدربمان  هتفای ،) تافو  یگلاس  نس 90  رد  لاس 640  رد   ) یفاـصر يدادـغب -  جرف  نب  هللا  دـبع  نب  لـبنح   - 243
لیذ رد "  هماـش  وـبا  دـنکیم ، تیاور  هللا  دـبع  شرـسپ  زا  دـش  دـهاوخ  رکذ  هک  شدانـساب  لـبنح  نب  دـمحا  دنـسم  هدوـمن ، تیاور  رایـسب 

. دمآ دهاوخ  نمحرلا  دبع  ظفلب  وا  دانساب  هبحر  هدشانم  ثیدح  هدرک ، جرد  ار  وا  لاح  حرش  نیتضورلا " 
 - یقشمد یسدقم -  هللا  دبع  وبا  دحاولا -  دبع  نب  دمحم  نیدلا  ءایض  ظفاح -   - 244

هحفص 195 ] ] 

و هدومن ، رکذ  وا  زا  شیاتـس  اب  ار  وا  ماـن  شخیرات ص 169  دـلج 13  رد  ریثک  نبا  هتفای ،) تافو  رد 643  دـلوتم و  لاس 569  رد   ) یلبنح
وا هک  هدرک  تیاکح  بجاح  نب  رمع  لوق  زا  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش  شا ص 197  هرکذت  دلج 4  رد  یبهذ  تسا ، هدوتـس  ار  وا  تافیلات 
ملع ثیح  زا  و  دشابیم ، شدوخ  يراصحنا  تیصخش  ترطف و  رب  هتفای  شرورپ  دوخ و  نامز  گرزب  هللا  دبع  وبا  ام  داتسا  گرزب و  هتفگ : 

، هدومن رایسب  ششوک  ترابع  رد  هدرکیم و  یـسررب  تقد و  رایـسب  تیاور ، رد  تسا ، ینابر  ءاملع  زا  نید  ندوب و  قوثو  دروم  ظفح و  و 
هدربمان هتفگ :  راجنلا  نبا  دیوگ :  وا  شیاتس  فصو و  رد  هرخالاب  هدوب .. ینتورف  عضاوتب و  فصتم  ادخ و  ریغ  زا  عطقنم  ادخ و  دایب  رایسب 

سفن و تفع  یهاگآ و  رد  تسا ، يوقت  عروب و  فوصوم  ثیدـح ، لاجر  لاحب  فقاو  تجح و  تسا  یملاـع  ناـقتا و  اـب  تسا  یظفاـح 
زا زین  يرگید  ثیداحا  تشذگ و  هحفـص 57 و 62 و 71 و 72 و 103 و 107  رد  وا  ثیدح  رخآ .. ات  مدیدن .-  وا  دننامه  تقیرط ، نسح 

. دمآ دهاوخ  وا 
رد هک  متفه  نرق  رد  تسا  ریدـغ  ءارعـش  زا  یکی  هدربمان  يافوتم 652 ، یعفاش -  یبیـصن -  یـشرق -  هحلط  نب  دـمحم  ملاس -  وبا   - 245

لوئسلا بلاطم  وا "  باتک  زا  لقن  رگید  ثیدح  تشذگ و  رد ص 69  واب  بوسنم  ثیدح  دمآ ، دهاوخ  وا  لاح  حرش  رعـش و  دوخ  لحم 
. دش دهاوخ  لقن  هدیسر  پاچ  هب  ار  رکم  هک  " 

رتخد زا   ) يزوج نبا  ظفاح  طبس  يافوتم 654 ، یفنح -  يدادغب -  هللا  دبع  نبا  یلغوا  زق  نیدـلا  ماسح  ریما  فسوی -  رفظملا -  وبا  - 246
نبا هدومن و  تبث  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 194  دلج 13  رد  ریثک  نبا  تآرم " ص 136 و  دلج 4 "  رد  یعفای   " هعبار ) وا "  یمارگ 
مان ار  وا  هیهبلا " ص 230  دیاوف  رد "  تانسحلا  وبا  و  هدوتـس ، هباطخ  نسح  لضف و  ملع و  بتارمب  تبـسن  ار  وا  لاح ، حرـش  نمـض  ریثک 

هدرب و

هحفص 196 ] ] 
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 " راتخملا بختنم  رد "  هکیروطب  یمالس -  یلاعملا  وبا  ترشاعم ، شوخ  ظعاو و  هیقف و  تسا  یملاع  هتفای ، طلست  هقف  رد  هدربمان  هتفگ : 
تـسا يریـسفت  ياراد  هقف ، ثیدح و  ریـسفت و  هب  ملاع  دنمـشناد -  حلاص و  تسیداتـسا  هدربمان  هتفگ :  وا  هرابرد  تسا  روکذم  ص 236 
ظافلاب رگید  تاناونع  رد  تشذـگ و  رد ص 73  وا  ثیدـح  هدرک -  رکذ  ار  وا  تاـفیلات  ناداتـسا و  سپـس  و  دـلجم ، هن  تسیب  رد  گرزب 

. دمآ دهاوخ  همالا "  صاوخ  هرکذت  وا "  روهشم  فیلات  زا  لقن  هدش  رکذ  هچنآ  زا  ریغ  رگید 
هک هغالبلا  جهن  حرـش  فلوم  يافوتم 655 ، یلزتعم  دیدحلا "  یبا  نبا  هب "  روهـشم  ینئادم -  هللا  هبه  نب  دـیمحلا  دـبع  نیدـلا  زع   - 247
وا لاح  حرش  بدا ، خیرات و  مالک و  ثیدح و  رد  وا  لماک  هطاحا  زا  تسا  يزراب  رادومن  حرـش  نیا  تسا و  مومع  شرتسد  رد  روهـشم و 

نیرفن و ناتساد  هبحر و  هدشانم  ناتساد  رد  تشذگ و  رد ص 104  وا  ثیدح  تسا ، روکذم  وا ص 575  هغالبلا ) جهن  حرش   ) دلج 4 رد 
. دمآ دهاوخ  هریره  یبا  رب  یناوج  هدشانم  ریدغ و  ثیدحب  رامع  جاجتحا  نابکر و  ناتساد 

رد رـصم  رد  هک  بلاطلا "  هیافک  باتک "  بحاص  يافوتم 658 -  یعفاش -  یجنگ -  فسوی -  نب  دمحم  هللا -  دـبع  وبا  ظفاح -   - 248
روبزم باتک  و  هدـش ، پاچ  نآ ) لصا  قباطم   ) دنـس رکذ  اـب  فرـشا  فجن  رد  هدـیدرگ و  فذـح  نآ  دانـسا  هدـش و  پاـچ  هحفـص   160
یصاخ تیانع  هجوت و  هدومن و  زارحا  هک  يرایسب  تلیـضف  مولع و  رد  وا  لماک  هطاحا  ثیدح و  رد  وا  طلـست  يورـشیپ و  زا  تسیرادومن 

 : ظفاح ماما -  هلمج :  هب  هدربمان  زا  دـنکیم و  لـقن  وا  زا  همهملا "  لوصف  رد "  یکلاـم  غابـص  نبا  دراد ، نآ  نونف  ثیدـح و  راـک  رد  هک 
عوضوم رد  فلتخم و  قرطب  هبحر  هدشانم  ناتساد  رد  تشذگ و  تاحفص 46 و 50 و 72 و 80 و 92 و 98  رد  وا  ثیدح  دیامنیم ، ریبعت 

. دمآ دهاوخ  تینهت  ثیدح  رد  يراصنا و  رباج  رب  یقارع  يدرم  هدشانم 
هرکذت دلج 4 "  رد  یبهذ  يافوتم 661 ، یلبنح -  ینعـسر -  نیدلا  زع  رکب -  یبا  نب  هللا  دبع  نب  قازرلا  دبع  دمحم -  وبا  ظفاح -   - 249

ار وا  ظافحلا " ص 243 

هحفص 197 ] ] 

درگ یبوخ  ریـسفت  و  تسا ، وا  زا  مالـسلا "  هیلع  نیـسحلا  لـتقم  باـتک "  بدا ، نونف و  ياراد  نقتم ، هدوب  یئاوشیپ  دـیوگ :  هدوـمن  رکذ 
، تسا هدوتس  ار  وا  شخیرات ص 241  دلج 13  رد  ریثک  نبا  دنکیم ، تیاور  دوخ  دانـساب  نآ  رد  مدید ، ارنآ  نم  هدومن ، فینـصت  يروآ و 

هیلع یلع  هرابرد  غیلبت  هیآ  لوزن  رد  وا  ثیدح  دمآ ، دـهاوخ  هدربمان  لاح  حرـش  رد  وا ) راکمه  فیدرمه و -   ) یلبرا راتفگ  زا  یتمـسق  و 
. دش دهاوخ  رکذ  مالسلا 

هدربمان هتفگ :  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  شتاقبط ص 146  دلج 4  رد  یکبس  یتشب ، روت  یعفاش -  نسح  دیعـس -  یبا  نب  هللا  لضف   - 250
مرغم نبا  باـهولا  دـبع  زا  ار  يراـخب  حیحـص  هتـشون و  يوغب  حـییاصم "  رب "  یبوخ  حرـش  زاریـش ، لـها  زا  هیقف  ثدـحم و  تسا  يدرم 
رـسیم وا  لاحب  تفرعم  راتات  هعقو  هطاسوب  و  هتفاـی ، تاـفو  لاس 660  دودـح  رد  گرزب  درم  نیا  مراد ، ناـمگ  هدرک ، تیاور  شدانـساب ) )

رد ار  مخریدغ  ثیدح  هدربمان  هدومن ، رکذ  ار ) وا  فیلات   ) حیباصم حرـش  رد  هروکذـم  دـئاوف  زا  یـضعب  یکبـس  بلاط  وبا  زا  سپ  هدـشن ،
. هدومن تیاور  دقتعملا "  یف  دمتعملا  شباتک " 

شتاقبط دلج 5  رد  یکبس  يافوتم 676 ، یعفاش  یقـشمد -  يوون  ایرکز  وبا  نسح -  نب  فرـش  نب  ییحی  نیدلا -  یحم  ظفاح -   - 251
هدوـمن و رکذ  ار  وا  شخیرات ص 278  دـلج 13  رد  ریثک  نبا  هدومن ، واب  تبـسن  غیلب  شیاتـس  رکذ و  ار  وا  لاـح  حرـش   166 ص 168 - 

یگتسویپ مهب  تابجوم  نتخاس  مهارف  قیقحت و  عرو و  تدابع و  دهز و  ثیح  زا  هدوب و  دوخ  نامز  ءاهقف  گرزب  بهذم و  داتسا  دیوگ : 
دلج 4 رد  زین  یبهذ  هدومن ، فیـصوت  رکذ و  ار  وا  تافیلات  سپـس  دندوبن ، ناب  لوصوب  رداق  ءاهقف  زا  يدحا  هک  دیـسر  يا  هبترمب  مدرم - 
، تشذگ رد ص 72  نیحلاصلا "  ضایر  وا "  فیلات  زا  لقن  ریدغ  ثیدح  هداد ، مالک  طسب  وا  لاح  حرش  رد   259 شا ص 264 -  هرکذت 
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باتک رد  و  هتشاگن :  نینچ  هدومن  فیلات  تاغل  ءامسا و  بیذهت  رد  هک  شرگید  باتک  رد  و 

هحفص 198 ] ] 

تنک نم  دومرف  هک :  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  تسا ) هبعش  زا  دیدرت   ) مقرا نب  دیز  ای  یباحص -  هحیرـس  یبا  زا  يذمرت 
همطل ثیدح  تحـصب  يوار )  ) یباحـص صخـش  رد  کش  تسا و  نسح  ثیدح  دـیوگ  هدومن و  تیاور  ارنآ  يذـمرت  هالوم ، یلعف  هالوم 

. دنتسه لودع  اهنآ  مامت  اریز  دنزیمن ،
رد تانسحلا  وبا  هتفای ،) تافو  رد 683  دلوتم و  لاس 599  رد   ) یلصوم یفنح -  دوروم  نب  دومحم  نب  هللا  دبع  نیدلا -  دجم  خیش   - 252

رمع نایاپ  ات  هتـسویپ  هدوب و  راگزور  هناگی  لوصا  عورف و  رد  هدربمان  هتفگ :  هدومن و  تبث  ار  وا  لاـح  حرـش  هیهبلا " ص 106  دـئاوفلا  " 
دهاوخ هک  يراصنا  رباج  رب  ار  يدرم  هدشانم  ثیدح  نیطمسلا "  دیارف  بحاص "  هیومح  نبا  هتـشاد ، لاغتـشا  سیردت  يوتف و  رماب  دوخ 

. هدومن تیاور  وا  زا  دمآ 
نید و"  لوصا  رد  حابصملا "  علاوطلا و  بحاص "  يافوتم 685  یعفاش -  يواضیب  ریخلا  وبا  رمع -  هللا  دبع  نیدلا -  رصان  یضاق   - 253
رد یکبـس  ثیدح ، رد  حیباصملا "  حرـش  ریـسفت و "  رد  فاشکلا "  رـصتخم  هقف و "  لوصا  رد  جاهنملا "  هقف و "  رد  يوصقلا "  هیاغلا 

دهزب فصتم  تدابع و  اب  مزالم  تیحالـص و  ياراد  رظن و  لها  رایـسب  و  هدوب -  يزربم  ياوشیپ  هدربماـن  هتفگ :  شتاقبط ص 59  دلج 5 
هدومن تبث  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 309  دلج 13  رد  ریثک  نبا  تفر ، زیرت  هب  دش و  هاضقلا  یضاق  ماقم -  قدصتم  زاریـش  رد  هدوب ،

. تشذگ رد ص 27  راونالا "  علاوط  شباتک "  زا  مخریدغ  عوضوم  رد  وا  ثیدح  تفای ، تافو  زیربت  رد  هک  هتفگ  و 
ار وا  لاح  حرش  یکبس  يافوتم 494 ، یعفاش  یکم -  يربط -  سابعلا  وبا  نیدلا -  بحم  مرح -  هیقف  هللا -  دبع  نب  دمحا  ظفاح -   - 254
 " هرکذت دلج 4 "  رد  یبهذ  هدومن و  رکذ  ار  وا  شخیرات ص 340  دلج 13  رد  ریثک  نبا  هدوتس و  ار  وا  تبث و  شتاقبط ص 9  دلج 5  رد 
و دومن ، فینصت  باتک  داد و  يوتف  دومن و  سیردت  تفای و  طلست  هقف  رد  هدربمان  هتفگ :  هدروآ و  رامـشب  ظافح  هلمج  زا  ار  وا  ص 264 

هیعفاش داتسا 

هحفص 199 ] ] 

هرـضنلا " و"  ضایر  شباتک "  رد  ار  ریدـغ  ثیدـح  ردـقیلاع ، دـهزب و  فصتم  تیحالـص و  ياراد  دوب  یئاوشیپ  دوب ، زاجح  ثدـحم  و 
رد نابکر و  ثیدـح  رد  هبحر و  هدـشانم  ثیدـح  رد  نآ  زا  یـضعب  هک  هدومن  تیاور  دانـسا  رد  یـسررب  اب  ددـعتم  قرطب  یبقعلا "  رئاخذ 

. تشذگ تاحفص 46 و 55 و 61 و 68 و 92 و 97 و 105  رد  وا  قرط  زا  رگید  یضعب  دمآ و  دهاوخ  تینهت  ناتساد 
ددعتم قرطب  ار  ریدغ  ثیدح  ءافلخلا "  هعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  باتک "  فلوم  یعفاش -  ینمی -  یباصو -  هللا  دبع  نب  میهاربا   - 255
لوزن رد  لمج و  زور  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  جاجتحا  رد  هبحر و  هدشانم  ثیدح  رد  نآ  زا  یـضعب  هک  هدومن  رکذ  ءافتکالا "  رد " 

رد ص 50 و 53 و 56 و 83 و 98 و 100 و 103 و 107 و هدربمان  قرط  زا  یـضعب  و  دمآ ، دهاوخ  ریدـغ  هیـضق  نوماریپ  لئاس  لاس  هیآ 
. تشذگ  109

ربعلا رد "  یبهذ  هتفای ، تافو  لاس 700  دودح  رد  هداد ، حرش  ار  ضراف  نبا  هیئات  هدیصق  یناغرف ، دمحا  نب  دمحم  نیدلا -  دیعس   - 256
هک هدش  تیاکش  نینچ  هدومن ، حرـش  ار  ضراف  نبا  هیئات  هدیـصق  هک  تسا  یـسک  لوا  هدربمان  هدرک ، طبـض   699 ار -  وا  تافو  خـیرات  " 
نآ رب  یبرع  حرـش  سپـس  هتـشون و  نآ  رب  یـسراف  حرـش  ادعب  هدـناوخ  يولوم -  یمور -  نیدـلا  لالج  روضح  رد  لوا  ار  روبزم  هدیـصق 
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ار نایرج  نیا  هحفص 209  نونظلا "  فشک  دلج 1 "  رد  یبلچ  تسا ، یگرزب  باتک  هدراذگ و  كرادملا "  یهتنم  ارنآ "  مان  هتـشاگن و 
دوخ و نامز  ناهرب  دوخ و  رـصع  يایوگ  نابز  هدومن ، عمج  ار  هیقیقح  هیعرـش و  مولع  هدربمان  هک :  هدش  لقن  يوفک  زا  و  هتـشاگن ، نینچ 
رد وا  ظفل  تسا ، دوجوم  راونـالا "  تاـقبع  هحفص 270 "  دـلج 1  رد  وا  لاح  حرـش  هدوب ، قلخ  نیب  رد  يدـنوادخ  رـس  قح و  هار  لـیلد 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دافم  نوماریپ  نانخس 

هحفص 20 ]. ] 

نرق 08 ءاملع 

یگلاس نس 78  رد   ) يافوتم 722 ینیوج  یناسارخ  هیومح  دیوم  نب  دمحم  نیدلا -  دعس  نب  میهاربا  قحسا -  وبا  مالسالا -  خیـش   - 257
 : دیوگ وا  هرابرد  زین  و  لمکا :  هناگی  ثدحم  ماما  دـیوگ :  وا  هرابرد  هدوتـس و  ار  وا  هرکذت " ص 298  دلج 4 "  رد  یبهذ  هتشذگ ،) رد 
وا تسدب  نازاغ  کلم  هدومنیم ، رایسب  ششوک  ثیدح  تاهج  ندروآ  تسدب  یسررب و  رد  هتشاد و  تیانع  هجوت و  رایسب  تیاورب  تبسن 

قرطب ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان  هدرک ، شیاتس  واب  تبسن  هتشاگن و  ار  وا  لاح  حرـش  ررد " ص 67  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  هدروآ ، مالـسا 
دزن رد  و   ) هدومن فیلات  مالسلا ) مهیلع   ) نیطبس لوتب و  مالسلا و  هیلع  یضترم  تلیـضف  رد  هک  نیطمـسلا "  دئارف  دوخ "  باتک  رد  رایـسب 

تاحفص 40 و 46 و 50 و 53 و 57 و 68 و 80 و 86 و 87 و 103 رد  وا  قرط  زا  یـضعب  هدومن  تیاور  تسا ) دوجوم  ریدغلا "  فلوم " 
رمع جاجتحا  عوضوم  رد  يراصنا و  رباج  رب  یقارع  درم  هدشانم  ثیدح  هبحر و  هدشانم  ثیدح  رد  وا  تیاور  هدـش و  رکذ  و 104 و 119 

، تینهت ثیدح  رد  ریدغ و  هیـضق  نوماریپ  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  رد  مالـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  نید  لامکا  هیآ  لوزن  رد  زیزعلا و  دـبع  نب 
. دمآ دهاوخ 

رردلا  " دـلج 1  رد  رجح  نبا  هتفای ، تاـفو  رد 736  دـلوتم و  لاس 659  رد   ) ینانمـس دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نیدـلا -  ءالع   - 258
تکیرـش لیاضف  رد  دـمآرب و  ثیدـح  بلط  ماقم  رد  تفای و  طلـست  هقف  رف  هدربماـن  هتفگ :  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش  هنماـکلا " ص 250 

و تفای ، سوفن  رد  یتیعقوم  دومنیم ، نآرق )  ) توـالت رایـسب  عماـج ، دوب  یئاوشیپ  دـیوگ :  وا  هراـبرد  یبهذ  تفاـی ، رحبت  ملع  رد  هدومن و 
 " شباتک زا  لقن  وا  ظفل  هدرک ، ثیدح  ذخا  وا  زا  هیومح  نبا  نیدلا  ردص  تسا ، باتک  دصیس  زا  شیب  وا  تافنصم  هک  هدرک  رکذ  نینچ 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  نانخس  باب  رد  یقثولا "  هورع 

هحفص 201 ] ] 

یکبس يافوتم 742 ، یعفاش -  يزم  جاجحلا  وبا  قشمد -  فسوی  نب  نمحرلا  دبع  نب  فسوی  نب  نمحرلا  دبع  نب  فسوی  ظفاح -  - 259
وبا نیدـلا -  لامج  خیـش  ام -  ياوشیپ  ام و  داتـسا  ام و  گرزب  دـیوگ :  هتـشاگن  ار  وا  لاـح  حرـش   251 شتاـقبط ص 267 -  دلج 6  رد 

ياوشیپ تعاط و  سابل  هدنریگرب  رد  و  تعانـص ، نیا  نوئـش  هدـنراد  اپرب  تعامج و  تنـس و  مچرپ  لماح  ام ، نامز  ظفاح  يزم ، جاجحلا 
هدومن رکذ  ار  وا   457 هنماکلا " ص 461 -  رردلا  دلج 4 "  رد  رجح  نبا  شخیرات ص 191 و  دلج 14  رد  ریثک  نبا  رخآ ... ات  ظافح ...
یظفاح و  تشاد ، يرترب  همه  رب  هک  میتفای  یئاوشیپ  ملع  لها  نایم  زا  قشمد  رد  تفگ :  هک  هدـش  تیاکح  سانلا "  دیـس  نبا  زا "  و  دـنا ،

ملع نیا  ناشورخ  رایرد  جاجحلا ، وبا  تفای ، قوفت  دـندوب ،) وا  زا  شیپ  هک  اهنآ  هچ  دـندمآ و  وا  زا  دـعب  هک  اهنآ  هچ   ) شنارقا همه  رب  هک 
تبـسن مدرم  نیرت  هاگآ  و  لاجر )  ) لاوحا حرـشب  قلخ  نیرتاناد  رخالا ؟  لوالا  كرت  مک  دیوگ :  دوخ  هک  يدرم  گرزب  و  ثیدح ) ملع  )
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تاحفـص 40 و 46 و رد  هک  هدومن  تیاور  لاجرلا "  بیذهت  رد "  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمانب -  تبـسن  وا  ياه  شیاتـس  رخآ  ات  نایوارب ...
یبا زا  ودـنآ  دانـساب  یئاسن  يذـمرت و  زا  فارطـالا "  هفرعمب  فارـشالا  هفحت  رد "  ار  روبزم  ثیدـح  هدربماـن  و  تسا ، روکذـم  و 72   50

زا نمحرلا  دبع  زا  هحفـص 78  رد  روکذم  ظفل  دنـس و  ودب  هجام  نبا  زا  و  هحفـص 64 -  رد  روکذم  ظفل  دنـسب و  مقرا  نب  دیز  زا  لیفطلا 
. تسا هدومن  تیاور  دعس - 

حرـش ءآرقلا "  تاقبط  دـلج 2 "  رد  يرزج  يافوتم 748 ، یعفاش -  یبهذ -  نامثع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  ظفاح -   - 260
هدربمان هتفگ :  تبث و  ار  وا  لاح 

هحفص 202 ] ] 

هک يدحب  ات  تشاد  نآ  لاجر  ءامسا  ثیدحب و  لاغتشا  و  دیوگ :  وا  هرابرد  هک  اجنآ  ات  دامتعا ...، ثوثو و  دروم  گرزب و  تسا  يداتـسا 
رد هدرب و  ماـن  وا  زا   216 شخیرات ص 219 -  دلج 5  رد  یکبـس  و  تشگ . غلاب  نت  رازهب  نونف  ریاس  ثیدح و  نف  رد  وا  ناداتـسا  دادـعت 

دیوگ وا  ناش  رد  هدرب و  مان  وا  زا  زین  شخیرات ص 225  دلج 14  رد  ریثک  نبا  و  هدرب ، راک  يدایز  هغلابم  لیصفت و  وا  فیصوت  شیاتس و 
رردلا دلج 3 "  رد  رجح  نبا  و  دش ، متخ  وا  دوجوب  نونف  ریاس  ثیدح و  ظافح  نیثدحم -  ناگرزب  داتـسا  مالـسا و  خروم  ریبک -  ظفاح  : 

رد هک  تفای  طلـست  تراهم و  يروطب  مالـسا  خـیرات  يروآ  درگ  ثیدـح و  نف  رد  دـیوگ :  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش   336 "ص 338 -   
، هداد رارق  شیاتـس  دروم  رکذ و  ار  وا  فیلات  سپـس  تفای ، قوفت  يرترب و  ناینیـشیپ  رب  اصوصخم )  ) ثیدـح ءاملع  رابخا  تبث  شراـگن و 

. تسا هدش  رکذ  تاحفص 68 و 72 و 82 و 103  رد  وا  ثیدح  هدومن و  فیلات  ریدغ  ثیدح  هرابرد  هناگادج  باتک  هدربمان 
رـصم و رد  راب  نیدـنچ  هک  نآرقلا ) بئارغ   ) هب موسوم  ریبک  ریـسفت  بحاص  يروباشین -  یمق -  دـمحم  نب  نسح  نیدـلا -  ماـظن   - 261

لوزن باب  رد  وا  ثیدح  و  دـئامن ، هعجارم  تاحفـصب 46 و 86 و 99  هدرک ، رکذ  شریـسفت  رد  هدربمان  ار  ریدغ  ثیدح  هدش ، پاچ  ناریا 
. دمآ دهاوخ  ریدغ  هعقاو  نوماریپ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  غیلبت  هیآ 

هحفص رد  وا  زا  ثیدح  يافوتم 737 ، حیباصملا "  هاکـشم  فلوم "  يزیربت -  يرمع  بیطخ -  هللا -  دبع  نب  دمحم  نیدلا -  یلو   - 262
. دمآ دهاوخ  دمحا  قیرطب  تینهت  ناتساد  رد  تشذگ و  46 و 73 

تاقبط دلج 1 "  رد  يرزج  يافوتم 749 ، يوحن -  یفنح -  یـسیق -  دمحم  وبا  موتکم -  نب  رداقلا  دبع  نب  دـمحا  نیدـلا -  جات   - 263
رکذب لاح  حرش  نمض   - 174 رردلا " ص 176 -  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  و  هدوتس ، ار  هدربمان  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  " ص 70  ءارقلا 

هلمج زا  رکذ و  ار  شتافیلات  سپـس  تفای ، مکح  رد  تباین  هدومن و  يورـشیپ  سیردت  هقف و  رد  دـیوگ :  هتخادرپ و  وا  تافیلات  ناداتـسا و 
هدرب مان  ار  هرکذت "  اهنآ " 

هحفص 203 ] ] 

رد هدربمان  متفای -  هیدومحم  زا  وا  دوخ  طخب  ارنآ  نم  داهن و  دباوالا "  دـیق  ارنآ "  مان  نیودـت و  دـلجم  هس  رد  ار  روبزم  باتک  دـیوگ :  و 
. دمآ دهاوخ  لوا  نرق  ءارعش  نمض  هک  هدومن  رکذ  ریدغ  ثیدح  رد  ار  ناسح  تایبا  روکذم "  هرکذت  دوخ "  باتک 

هغب رد "  یطویـس  ياـفوتم 749 ، يدروـلا -  نبا  هب -  روهـشم  یعفاـش -  یبـلح -  يرعم -  رمع -  نب  رفظم  نب  رمع  نیدـلا -  نیز   - 264
نیرت یلاع  رد  وا  مظن  ملع و  رد  ملـسم  بدا و  وحن و  هقف و  رد  لماک  دوب  یئاوشیپ  هدربمان  دـیوگ :  هتـشاگن و  ار  وا  لاـح  حرـش  هاـعولا " 

رد ار  تیالو  ثیدح  هدربمان  هدرک ، رکذ  ار  وا  راعشا  زا  یتمسق  تافیلات و  سپس  دراد ، يروهشم  لیاضف  دوب  یئوکین ) یئابیز و  زا   ) هبترم
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. تسا هدومن  رکذ  رصم -  پاچ  رشبلا "  رابخا  یف  رصتخملا  همتت  " 
دودـح 757، رد  ياـفوتم  نیدـلا -  سمـش  یفنح -  یندـم -  يدـنرز -  دـمحم  نب  نسح  نب  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا -  لاـمج   - 265
هدرک و رکذ  ار  وا  ناداتسا  هتـشون و  ار  وا  لاح  حرـش  وا -  رـصاعم  یمالـس -  تسا ، روکذم  راـتخملا " ص 210  بختنم  رد "  هکیروطب 

بقانم یف  نیطمسلا  ررد   ) باتک هدربمان ، دیوگ :  هدرب و  مان  ار  وا  رردلا " ص 295  دلج 4 "  رد  رجح  نبا  و  هدرک ، نایب  ار  وا  اب  تاقالم 
، دومن سیردت  ثیدح  هقف و  درک و  فینـصت  يددعتم  بتک  دیـسر و  تسایرب  هنیدـم  رد  شردـپ  زا  دـعب  هدومن و  فینـصت  ار  نیطبـسلا )
ار نایرج  نیا  نوحرف  نبا  تفای ، تافو  ای 748  لاس 747  رد  هکنیا  ات  دش  تواضق  ماقم  قدصتم  اجنآ  رد  درک و  ترفاسم  زا  ریـشب  سپس 
 " رد یکلام  غابص  نبا  و  هدرک ، نییعت  زاریش 757  رد  ار  وا  تافو  خیرات  هک  هدش  تیاکح  دینج  ناداتـسا  ناگرزب و  زا  هدرک و  رکذ  وا  زا 

باتک رد  يدنرز ) نیدلا  لامج   ) هدربمان هدومن . ریبعت  يوبن  فیرـش  مرح  رد  ثدحم  همالع  اوشیپ و  و  خیـش -  هب :  وا  زا  همهملا "  لوصف 
همحر یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا -  ظفاح -  ماما  دیوگ :  نیطبسلا ) لوتبلا و  یضترملا و  یفطصملا و  لیاضف  یف  نیطمسلا  ررد  مظن  )
ثیدح رد  روکذم  ظفل  رخآ  ات  میدمآ .... هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  تفگ :  هک  دنکیم  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  دوخ  دنسب  هللا 

. تینهت

هحفص 204 ] ] 

رد هدوب  یئاوشیپ  هدربمان  دیوگ :  شتاقبط ص 108  دلج 6  رد  یکبس  يافوتم 756 ، یعفاش  یجیا -  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  یضاق   - 266
وا مالک  رد  ار  فقاوملا "  باتک "  و  هقف ، وحن و  نایب و  یناعمب و  و  ثیدـح ) هقف و  لوصا   ) لصا ود  رهب  تسا  هدوب  یفراـع  تـالوقعم و 
رد هدربمان  ظفل  هدومن ، دادـعت  ار  شتاـفیلات  هدوتـس و  ار  وا  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش  رردـلا " ص 322  دـلج 2 "  رد  رجح  نبا  و  هتـشون ،

. تشذگ رد ص 27  فقاوملا "  زا "  لقن  ریدغ  نوماریپ 
رردلا " ص 255 دلج 4 "  رد  رجح  نبا  يافوتم 758 ، ینورزاک -  دوعسم  هجاوخ  نب  دمحم  نب  دوعسم  نب  دمحم  نیدلا ، دیعـس   - 267

هزاجا واب  يزم -  دینش و -  رایسب  ثیدح  لضاف ، دوب  یثدحم  نیدلا  دیعس  دیوگ :  سپس  هدرک  رکذ  ار  وا  ناداتسا  تبث و  ار  وا  لاح  حرش 
شباتک رد  هدربمان  دنکیم ، تیاور  وا  زا  تسا و  رد ص 20 . روکذم  نیطمـسلا "  دیارف  فلوم "  هیومح  وبا  درگاش  وا  و  هآ ... داد  ثیدح 

مهللا هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  یلع : ) هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینعی   ) تفگ و  دیوگ :  یفطصملا "  هریس  یف  یقتنملا  " 
. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو 

 " شتاقبط دلج 6 "  رد  یکبس  يافوتم 768 ، یکم -  سپس  ینمی -  یعفاش -  یعفای -  یلع  نب  دعسا  نب  هللا  دبع  تاداعـسلا -  وبا   - 268
وا و لاح  حرش  رردلا " ص 247  دلج 2 "  رد  رجح  نبا  هدوتس ، ار  وا  دایز  مظن  رایسب و  تافینصت  وا و  تیحالـص  رکذ و  ار  وا  ص 103 
، تسه ینخس  هیمیت  نبا  شهوکن  تمذم و  رد  ار  هدربمان  دیوگ :  هداد و  رارق  شیاتـس  دروم  ار  وا  رکذ و  هقف  ثیدح و  رد  ار  وا  ناداتـسا 

رامشب ملـسم  لاسرا  ثیداحا  هلمج  زا  لبنح  نب  دمحا  قیرط  زا  نانجلا " ص 109  تآرم  شخیرات "  دلج 1  رد  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان 
. تسا هدروآ 

رردلا " ص 384 دلج 1 "  رد  رجح  نبا  يافوتم 774 ، یقشمد  یسیق -  یعفاش -  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسا  نیدلا -  دامع  ظفاح   - 269
يوتف و بحاص  تسا  یئاوشیپ  دیوگ :  صتخملا "  مجعملا  رد "  یبهذ  لوق  زا  سپـس  هدومن ، رکذ  ار  وا  تافیلات  ناداتـسا و  لاح و  حرش 

نقتم تسا  یثدحم  نونف ، بحاص  هیقف  عماج و  هطاحا و  اب  ثدحم 

هحفص 205 ] ] 
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ریبک خیرات  رد  دوخ  رایـسب  قرطب  هدربمان  ار  ریدغ  ثیدح  تسا ، يدنمدوس  فیناصت  ياراد  هدومن ، ثیدح  لقن  رایـسب  هک  تسیرـسفم  و 
تاحفص 40 و 46 و 53 و 55 و 58 و 61 و 82 و 86 و 89 و 92 و 97 و 99 و 103 و 105 و رد  نآ  زا  یتمـسق  هک  هدرک  تیاور  دوخ 

يدرم هدشانم  رد  هریره و  یبا  رب  یناوج  هدشانم  رد  نابکر و  ثیدـح  رد  هبحر و  هدـشانم  ثیدـح  دروم  رد  مه  یتمـسق  تشذـگ و   122
. دمآ دهاوخ  يراصنا  رباج  رب  یقارع 

 " هلیما نبا  هب "  روهشم  يزم -  سپس -  یقـشمد -  سپـس -  یبلح  سپـس -  یغارم  هلیما  نب  دیزم  نب  نسح  نب  رمع  صفح -  وبا   - 270
رردلا " ص 159 دلج 3 "  رد  رجح  نبا  ءآرقلا " ص 590 و  تاقبط  دلج 1 "  رد  يرزج  هتفای ،) تافو  رد 778  دلوتم و  لاس 679  رد  )

رایـسب وا  دوجو  زا  هدرک و  تیاور  رایـسب  ثیداحا  هدوب ، دوخ  نامز  دنـسم  دیوگ :  وا  هرابرد  رجح  نبا  دـنا و  هدومن  تبث  ار  وا  لاح  حرش 
قثومب ار  هدربمان  ءآرقلا "  تاقبط  رد "  يرزجلا  نبا  و  ها ، هدومن .. توالت  رایـسب  هتفگ و  ثیدـح  لاس  هاجنپ  دودـح  رد  دـنا ، هدـش  عفتنم 

و تسا ، ناقتا  اب  هقث و  هدربمان  هتفگ :  وا  هرابرد  هک  هدش  لقن  ناهب  زور  نبا  لضف  زا  و  هدوتـس ، یئوکین  تیحالـص و  يرادـنید و  ندوب و 
. دمآ دهاوخ  نمحرلا  دبع  ظفلب  هبحر  هدشانم  عوضوم  رد  وا  ثیدح  دوشیم ، یهتنم  واب  باحصا  هلجا  دیتاسا و  زا  ناگرزب  دانسا 

،780 ياـفوتم -  یـسلدنا -  رباـج  نبا  هب -  روهـشم  یکلاـم -  يراوهلا -  یلع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  هللا -  دـبع  وبا  نیدـلا  سمـش   - 271
. دمآ دهاوخ  متشه  نرق  يارعش  نمض  شلاح  حرش  رعش و  تسا ، ریدغ  يارعش  زا  یکی  هدربمان 

شتامارک تاماقم و  تافیلات و  واب و  تبـسن  ناگرزب  مالعا و  زا  يا  هدـع  يافوتم 786 ، ینادمه ، دمحم  نب  باهـش  نب  یلع  دیـس   - 272
تسا روکذم   241 ریدغ " ص 244 -  صوصخم "  دلجم  دلج 1  تابقعلا "  رد "  هدربمان  لاح  حرش  دنا ، هدومن  شیاتس  حدم و 

هحفص 206 ] ] 

زا یتمـسق  هدومن ، تیاور  هددـعتم  قرطب  تسا  هدـش  پاچ  ریاد و  بتک  زا  هک  یبرقلا "  هدوم  دوخ "  باتک  رد  ار  ریدـغ  ثیدـح  هدربمان 
. دمآ دهاوخ  تینهت  ثیدح  رد  مالسلا و  هیلع  یلع  ناش  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  اب  رد  تشذگ ، تاحفص 51 و 105 و 107  رد  هدربمان  قرط 
دلج رد  يرزج  يافوتم 789 ، تماص )  ) هب فورعم  یلبنح  یـسدقم -  دمحا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  رکبوبا  نیدلا -  سمـش  ظفاح ،  - 273

رد وا  ناداتسا  زا  ضعب  رکذب  سپس  نیدلا ، سمش  گرزب ، ظفاح  امز ، ربم  ياوشیپ  دیوگ :  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  س 174  شتاقبط ،  2
دـیتاسا و وا و  لاح  حرـش  رردـلا " ص 465  دـلج 3 "  رد  رجح  نبا  و  هدوـمن ، شیاتـس  ارثـن  اـمظن و  ار  وا  هتخادرپ و  شتاـفیلات  تئارق و 

بلط شواک و  رد  اصخـش  زین  دوخ  هدوب و  دایز  وا  عامـس  كرد و  ار  يرایـسب  ناداتـسا  هدربمان  دـیوگ :  وا  هرابرد  جرد و  ار  وا  تازاـجا 
، هدومن ثیدـح  نیبلاط  دـیاع  يرایـسب  دوس  هار  نیا  زا  هدروآ و  تسدـب  یبوخب  ار  دانـسا  یناـبم و  هدرک و  تئارق  رایـسب  هدوب و  ثیداـحا 

يراگزور هدربن  جنر  وا  نوچ  یـسک  هک  يدحب  ات  هدرک  لمحت  رایـسب  تقـشم  جـنر و  هار  نیا  رد  هک  نونف  وذ  تسا  هدوب  یملاع  هدربمان 
هک اجنآ  ات  دش  لئان  هیلاع  جرادمب  لامک  بسک  هار  رد  هدربمان  تفای ، تافو  هیحلاص "  رد "  ات  هدیزرو  لاغتـشا  نآ  لقن  ثیدـح و  راکب 

، دوب یناسنا  لامک  تافـصب  فصتم  یگنادرم و  ياراد  رایـسب  لاـح  نیع  رد  دوب و  سرد  يوتف و  قدـصتم  و  تفاـی ، يرترب  دوخ  نارقا  رب 
هکنانچ دنکیم ، تیاور  وا  زا  بلاطملا "  ینـسا  رد "  ریدغ  ثیدحب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدص  لالدتـسا  جاجتحا و  ثیدح  يرزج 

. دمآ دهاوخ 
 - هتفای تافو  لاس 791  رد  یگلاس  داتـشه  هب  بیرق  نس  رد  یعفاش  ینازاتفت -  يوره  هللا  دبع  نب  رمع  نب  دوعـسم  نیدـلا -  دعـس   - 274
دـش رکذ  هچنآ  زج  وا  يارب  هتفگ :  سپـس  هدومن ، دادعت  ار  وا  تافیلات  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  رردـلا " ص 350  دلج 4 "  رد  رجح  نبا 
ماقم دندومنیم ، رایسب  هغلابم  اهنادب  ءانتعا  اهنآ و  ندروآ  تسدب  رد  ثیدح  همئا  هکیروطب  تسه  مولع  عاونا  لماش  زین  يرگید  تافینـصت 
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یتح قرش و  رد  لوقعم  ملع  تغالب و  زومر  یئاسانش  هک  دیسر  يدحب  تفرعم  ملع و  رد  هدربمان 

هحفص 207 ] ] 

ار وا  هاعولا " ص 391  هیغب  رد "  یطویـس  تشادـن ، مولع  نیا  یئاسانـش  رد  يریظن  دـننامه و  دـشیم ، یهتنم  واب  دالب  قطاـنم و  ریاـس  رد 
تشذگ . رد ص 28  دصاقملا "  حرش  شباتک "  زا  هدربمان  ظفل  تسا ، هدومن  دادعت  ار  وا  تافیلات  هدوتس و 

نرق 09 ءاملع 

يواخس هتفای ، تافو  رد 807  دلوتم و  لاس 735  رد  یعفاش -  يرهاق -  یمثیه -  نسحلاوبا  نامیلـس -  نب  رکب  یبا  نب  یلع  ظفاح   - 275
شیاتس رایسب  واب  تبسن  رکذ و  ار  شتافیلات  دادعت و  ار  وا  ناداتسا  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  . 20 عماللا " ص 203 -  ءوضلا  دلج 5 "  رد 

اب وکین و  یملاع  هتشاد و  رایسب  ظفح  راثآ ، ثیدح و  نتمب  تبسن  یمثیه ) ظفاح   ) هدربمان هک :  هدومن  لقن  یـساف  یقت  لوق :  زا  و  هدومن ،
ياراد مدرمب ، تبـسن  تبحم  تدوم و  اب  عضاوتم و  دـهاز و  ظـفاح و  ملاـع و  هدوب  یئاوشیپ  هدربماـن ، هتفگ :  یـسهفقا  و  هدوب ، تیحـالص 
رایـسب وا  هیلاع  تاکلم  ریاس  عرو و  دهز و  يرادنید و  دیوگ :  سپـس  هآ ... دوب ..، عروب  فصتم  تقـشم و  جنر و  لمحت  تدابعب و  هقالع 

وا هدرب و  مان  وا  زا  تارذش " ص 70  دلج 7 "  رد  یلبنح  یحلا  دبع  و  تسا ، قافتا  دروم  تاهج  نیا  رد  هکلب  هدـش ، عقاو  شیاتـس  دروم 
تیاور رایـسب  قرطب  دیاوزلا "  عمجم  دوخ "  گرزب  باتک  رد  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان  هدومن ، رکذ  ار  وا  تافیلات  ناداتـسا و  هدوتـس و  ار 

تاحفص 52 و 55 و 60 و 69 و 70 و 82 و 86 و رد  وا  قرطب  تایاور  زا  یتمـسق  تسا ، حیحـص  وا  قرط  هیقب  قیرط  کی  زج  هک  هدومن 
نینچمه لیفطلا و  یبا  مقرا و  نب  دیز  دایز و  ناذاز و  ظفلب  هدشانم  باب  رد  وا  ثیدـح  تشذـگ و  88 و 97 و 99 و 102 و 104 و 109 

. دمآ دهاوخ  هدومن  حیرصت  ار  نآ  لاجر  ندوب  هقث  نآ و  تحص  هک  یقیرطب  نابکر  باب  رد 
رد دلوتم و  لاس 732  رد   - ) یکلام یلیبشا -  یمرضح -  نودلخ "  نبا  هب "  روهـشم  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا -  یلو  ظفاح   - 276

بحاص هتفای ،) تافو   808

هحفص 208 ] ] 

مولع رد  ار  وا  ناداتـسا  هداد و  مالک  طسب  وا  لاح  حرـش  رد   145 عمـاللا " ص 149 -  ءوضلا  دلج 4 "  رد  یبحم  ریاد ، روهـشم و  خیرات 
شخیرات همدـقم  رد  هدربمان  هداد ، رارق  شیاتـس  دروم  ار  شتاـفلوم  دوخ و  دادـعت و  ار  وا  تاـفیلات  هدومن و  رکذ  لوقنم  لوقعم و  هعونتم 

دننام تسا  راکـشآ  هک  هچنآ  اما  تسا ، ناهنپ  مه  راکـشآ و  مه  عوضوم  نیا  دـیوگ :  هیماما  دزن  رد  تماما  رب  صن  نایب  هراـبرد  ص 138 
تسین يدحاب  قبطنم  لماش و  تیالو  نیا  هک  دنا  هتفگ  دیوگ :  سپس  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) لوق
هدومن هراشا  نآ  دافم  رد  هشقانمب  سپـس  هنموم ، نموم و  لک  یلوم  تحبـصا  تفگ :  رمع  تهج  نیمهب  مالـسلا و  هیلع  یلع  هراـبرد  رگم 

. تسا
رد يواخس  هتفای ) تافو  زاریش  رد  لاس 816  رد   - ) یفنح ینیسح -  نسحلاوبا  یلع -  نب  دمحم  نب  یلع  یناجرج -  فیرش  دیس   - 277

فیصوت ار  وا  شناداتسا  هلمج  رد  یهرج  فیفع  هتفگ :  هدوتس و  ار  وا  تبث و  ار  شلاح  حرش   328 عماللا " ص 330 -  ءوضلا  دلج 5 " 
شیاتـس بتارم  سپـس  نیرـسفملا .. مظاعا  راختفا  نیلماعلا -  ءاملعلا  ناطلـس  شراگزور  دـننامه  یب  شرـصع و  هناـگی  همـالع  هب :  هدومن 

وا و ناداتـسا  رکذ  وا و  لاح  حرـش  رد   125 هیهبلا " ص 134 -  دـئاوفلا  رد "  تانـسحلا  وبا  دادـعت و  ار  وا  تافیلات  رکذ و  ار  واـب  تبـسن 
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هحفـص رد  هکیروطب  هدرک  تیاور  فقاوملا "  حرـش "  رد  ار  ریدغ  ثیدـح  هدربمان  هداد ، مالک  طسب  وا  شیاتـس  رد  هرخالاب  شتافیلات و 
. تسا هدش  رکذ   24

يواخس هتفای -  تافو  رد 822  دلوتم و  لاس 756  رد  اسراپ ) هجاوخ   ) هب فورعم  يراخب -  یظفاح -  دومحم  نب  دمحم  نب  دمحم   - 278
ءاملع رب  دیوگ  هدرب و  مان  ار  وا  دیاوف " ص 199  رد "  تانسحلا  وبا  هدومن و  تبث  ار  وا  لاح  حرش  عماللا " ص 20  ءوضلا  دلج 10 "  رد 

رد و  دومن ، لیـصحت  ار  لوصا  عرف و  تفاـی و و  يرترب  دوـخ  نارقا  رب  تئارق ) رد   ) تراـهم ثیح  زا  دوـمن و  تئارق  ار  ثیداـحا  شرـصع 
هلمج زا  تسا ، یئاه  فینـصت  ياراد  هدربمان  دـیوگ :  هک  اـجنآ  اـت  تخومآ .. دـمحم  رهاـط  یبا  زا  ار  هقف  تفاـی ، طلـست  لوقنم  لوقعم و 

یندـل و ملع  قیاقح  رب  تسا  لمتـشم  تمظع و  فطل و  ياراد  تسیباتک  ریخا  باتک  باـطخلا " و  لـصف  هتـسلا " و "  لوصفلا  باـتک " 
قیرط قیاقد  نمضتم 

هحفص 209 ] ] 

زا لقن  ثیدح  رد  وا  تیاور  هدومن ، جرد  ار  هدربمان  لاح  حرش  قیاقشلا " ص 286  دلج 1 "  رد  هداز  يربکشاط  و  ها . تسا ..، يدنبشقن 
. دمآ دهاوخ  باطخلا "  لصف  شباتک " - 

مالـسلا هیلع  نینموملاریما  جاـجتحا  ناتـساد  رد  وا  تیاور  ر 8 ، ياـفوتم 827  یکلاـم  یناتـش -  هفیلخ و  نب  دـمحم  هللا -  دـبع  وبا   - 279
. دمآ دهاوخ  هتشاگن  ملسم  حیحص  رب  هدربمان  هک  یحرش  زا  لقن  لمج  زور  رد  مخریدغ  ثیدحب 

حرش يافوتم 833 ، يرزجلا ) نبا   ) هب فورعم  یعفاش  يرقم -  یقـشمد -  ریخلا  وبا  دمحم -  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش   - 280
هقف و لوصا  رد  هقف و  رد  وا  ناداتسا  نآ  نمـض  هک  تسا  دوجوم   255 عماللا " ص 260 -  ءوضلا  دلج 9 "  رد  وا  زا  یفاو  لماک و  لاح 

هداد ءارقا  سیردت و  يوتف و  هزاجا  واب  خیاشم  زا  يا  هدع  دـیوگ :  روبزم  باتک  رد  يواخـس  هدـش و  رکذ  نایب  یناعم و  رد  ثیدـح و  رد 
نب یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینسا  باتک "  وا  تافینصت  هلمج  زا  هدوتـس و  ار  اهنآ  هدومن و  دادعت  هفلتخم  مولع  رد  ار  وا  تافینـصت  و  دنا ،

هیهبلا " ص دیاوفلا  یشاوح "  رد  نینچمه  39 و  هینامعنلا " ص 49 -  قئاقشلا  دلج 1 "  رد  و  دیامنیم ، رکذ  ار  مالسلا "  هیلع  بلاط  یبا 
تیاور بلاطملا "  ینـسا  دوخ "  روکذم  باتک  رد  هفلتخم  قرطب  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان  تسا ، روکذـم  وا  زا  یلـصفم  لاح  حرـش   140

43 و 47 و 51 و 53 و 56 و 60 و 62 و 76 و 80 و 86 و 87 و 89 و 93 و تاحفص 45 -  رد  هدربمان  قرط  زا  یـضعب  هب  هراشا  هدومن ،
. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدحب  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  جاجتحا  رد  وا  تیاور  تشذگ و  100 و 104 و 106 

رد وا  لماک  طوسبم و  لاح  حرـش  يافوتم 845 ، یفنح -  يزیرقم  يرهاق -  ینیـسح -  رداقلا  دبع  نب  یلع  نب  دـمحا  نیدـلا  یقت   - 281
رد هدش و  دراو  هددعتم  نون  رد  هدربمان  دیوگ :  وا  لاح  حرـش  نمـض  يواخـس  تسا و  روکذـم   21 عمـاللا " ص 25 -  ءوضلا  دلج 1 " 

لیصحت و هجیتن  رد  هتفگ و  رثن  رعش و  تاملک  هدومن و  تباتک  رایـسب  شابیز  هزیکاپ و  طخ  اب  هتـشگ و  کیرـش  نآ  لها  اب  لیاضف  لوصا 
لیمکت

هحفص 210 ] ] 

روما يدـصتم  هرهاق  رد  راب  نیدـنچ  هدرک و  رداص  ماکحا  هتفای و  ار  يرواد  مکح و  رد  تباین  ماقم  هدـیناسر و  اهدوس  ملع  نیبلاطب  نونف 
ثیدـح تئارق  هیدـیوم  عماج  رد  و  هدومن ، تماما  مکاح  عماج  دجـسم  رد  هدرک و  داریا  هباـطخ  ورمع  عماـج  دجـسم  رد  هتـشگ و  یبسح 
تـسیود زا  وا  تافینـصت  هک  مدناوخ  يزیرقم )  ) وا دوخ  طخب  هک :  هتفگ  هداد و  رارق  شیاتـس  دروم  دادـعت و  ار  وا  تافیلات  سپـس  هدرک ،
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تشذگ و رد ص 47  مخریدغ ) ناتساد  عوضوم  رد   ) وا ثیدحب  هراشا  هتشگ ، غلاب  نت  دصشش  هب  وا  ناداتسا  و  تسا ، رتشیب  گرزب  دلجم 
. دمآ دهاوخ  زین  تینهت  ثیدح  رد 

هیادـه و "  وحن -  رد  داشرالا "  بحاـص "  يافوتم 849 ، يدابآ ، تلود  رمع ، نیدلا -  سمـش  نب  دمحا  نیدلا -  باهـش  یـضاق   - 282
ظفل تسا ، روکذم  وا  زا  یلصفم  لماک و  لاح  حرش   29 هحفص 33 -  تاقبعلا "  دلج 2 "  رد  ریسفت ، رد   " جاوملا . رحبلا  ءادعـسلا " و " 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  هیضق  فارطا  رد  لیاس  لاس  هیآ  لوزن  رد  مخریدغ و  ثیدح  دافم  نوماریپ  تاملک  رد  وا 
رد دلوتم و  لاس 773  رد  رجح - ) نبا   ) هب فورعم  یعفاش -  يرـصم -  ینالقـسع -  لضفلاوبا  دمحم -  نب  یلع  نب  دـمحا  ظفاح   - 283

حرش رد   36 عماللا " ص 40 -  ءوضلا  دلج 2 "  رد  يواخـس   " بیذهتلا ، بیذهت  هباصالا " و "  ياهباتک "  بحاص  هتفای -  تافو   852
زا يامدـق  نایاوشیپ ، ياوشیپ  دـیوگ :  وا  هرابرد  هداد و  رارق  شیاتـس  دروم  رکذ و  ار  شتافیلات  وا و  ناداتـسا  هداد و  مالک  طـسب  وا  لاـح 
رد وا  ملع  هنماد  تعـسو  طرفم و  شوه  ناشخرد و  نشور و  نهذ  همات و  تفرعم  تناـما و  ندوب و  قوثو  دروم  ظـفح و  يورین  هب  ءاـملع 
رفن ود  زا  کی  ره  و  تسا ، ثیدحب  وا  باحصا  نیرتاناد  هدربمان  هک  هداد  تداهش  یقارع "  وا "  داتـسا  و  دنا ، هداد  تداهـش  هفلتخم  نونف 

هدرب و ماـن  وا  زا   270 تارذـش " ص 273 -  دـلج 7 "  رد  یحلا  دـبع  و  میتفاین ، ار  وا  دـننامه  دـنا :  هتفگ  یبلح  یناهرب  یـساف -  یقت  - 
ار وا  تافیلات  دیشک و  ازاردب  نخـس  واب  تبـسن  شیاتـس  رد  سپـس  و  هدش ، مالـسا  ظفاح  هتفای و  طلـست  هطاحا و  تیبرع  هقف و  رد  دیوگ .

تاحفص 40 ر 41 ر 50 ر 56 ر 62 ر 72 ر 88 ر 89 ر 91 و 93 رد  ریدغ ) عوضوم  رد   ) وا ثیدحب  هراشا  هدوتس ، ار  اهنآ  رکذ و 

هحفص 211 ] ] 

. دمآ دهاوخ  نابکر  عوضوم  هبحر و  هدشانم  ناتساد  رد  تشذگ و  100 ر 102 ر 108 ر و 109 و 111 
رد 855 دلوتم و  لاس 784  رد  غابـص -  نبا   ) نب فورعم  یکلام -  یکم -  لصالا -  يزغ  دمحا -  نب  دمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون   - 284
هقف و رد  ار  وا  ناداتسا  تبث و  عماللا " ص 283  ءوضلا  دلج 5 "  رد  ار  وا  لاح  حرش  دنکیم و  تیاور  هزاجاب  وا  زا  يواخس  هتفای -  تافو 

اهنآ هکنیاب :  حیرـصت  اب  همئالا "  هفرعمل  همهملا  لوصفلا  اهنآ "  هلمج  زا  تسا ، یتافلوم  ياراد  هدربمان  دـیوگ :  سپـس  هدومن ، رکذ  هریغ 
لاملا هریخذ  رد "  یعفاش  رداقلا  دبع  نب  دمحا  خیش  سلاجملا " و  ههزن  رد "  يروفص  ها -   " رظنلا .. هفـش  نمیف  ربعلا  و "  دنرفن ، هدزاود 

تاحفـص 46 و رد  مخریدغ  باب  رد  وا  تیاور  دننکیم ، ثیدـح  لقن  همهملا "  لوصفلا  وا "  باتک  زا  راصبالا "  رون  رد "  یجنلبـش   "و 
. دمآ دهاوخ  تینهت  ثیدح  غیلبت و  هیآ  رد  تشذگ و  57 و 78 و 86 و 89 

رد دلوتم و  رصم  رد  لاس 762  رد  یفنح -  ینیع  هب  روهشم  نیدلا -  ردب  هاضقلا -  یضاق  دمحا -  نب  یسوم  نب  دمحا  نب  دومحم   - 285
لوصا هقف و  رد  ار  وا  ناداتـسا  اجنآ  رد  و  تسا ، روکذم  وا  لاح  حرـش   131 عمـاللا " ص 135 -  ءوضلا  دـلج 10  رد  هتفای -  تافو   855

سیردـت داد و  يوتف  درک و  ثیدـح  ینیع )  ) هدربمان هتفگ :  هدوتـس و  ار  اهنآ  دادـعت و  ار  وا  تافیلات  هدومن و  رکذ  بدا  ثیدـح و  هقف و 
ثیدح وا  زا  زین  موس  هقبط  لها  ءاملع  هکلب  دـنتفرگ ، وا  زا  ار  ثیدـح  يرگید  زا  سپ  یکی  هقبط  بهذـم و  ره  زا  نایاوشیپ  مامت  و  دومن ،

شخیرات رد  يرصان  بیطخ  نبا  مدومن ، تئارق  وا  رب  ار ) ثیداحا  زا   ) يرادقم هک  متـسه  یناسک  زا  یکی  دوخ  نم  و  دنا ، هتـشاد  تفایرد 
مشتحم ار  وا  یناسفن -  تایصوصخ  هدومن ، تکرـش  مولع  نتفرگ  ارف  رد  لضاف ، ملاع -  تسا  یئاوشیپ  دیوگ :  وا  هرابرد  هدرب و  مان  وا  زا 

ار وا  رکذ و  ار  وا  لاح  حرش  هاعولا " ص 386  هیغب  رد "  یطویـس  تسا ، تناـید  تیبصع و  یگنادرم و  ياراد  هدومن ، مارتحا  روخ  رد  و 
یئاوشیپ دیوگ :  وا  هرابرد  هدومن و  نایب  ار  وا  تافیلات  تئارق و  ناداتسا و  هدوتس و 

هحفص 212 ] ] 
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وا ثیدحب  هراشا  هدومن ، رکذ  ار  وا  دئاوف " ص 207  رد "  تانسحلاوبا  اهنآ ، ریغ  فیرصت و  تیبرعب و  فراع  اناد و  رایـسب  ملاع -  تسا 
. دمآ دهاوخ  وا  ظفل  زین  غیلبت  هیآ  رد  تشذگ و  هحفص 86  رد 

لاس رد  نولجع -  نبا   ) هب فورعم  یعفاش  یقـشمد -  یعرز - )  ) یعرذا نمحرلا  دبع  نب  هللا  دـبع  یـضاق  نب  دـمحم  نیدـلا  مجن   - 286
ناقتا و اب  همالع و  تسا  یئاوشیپ  هدربماـن  دـیوگ :  عمـاللا " ص 96  ءوضلا  دـلج 8 "  رد  يواخـس  هتفای -  تافو  رد 876  دـلوتم و   831

سپـس ناوارف ، لقع  تفع و  نب  فوصوم  نیدـتم و  تسا  رتهب  وا  ظفح  يورین  نکل  وکین ، مهف  كرد و  يورین  ياراد  طـباض و  تجح و 
دلج 7 رد  یحلا  دبع  هدومن ، دادعت  ار  وا  تافینصت  رکذ و  تیبرع ، قطنم و  ریسفت و  ثیدح و  هقف و  لوصا  هقف و  رد  ار  وا  تئارق  ناداتـسا 

هتفای طلست  هتخومآ و  دوخ  رصع  ءاملع  زا  همالع ، تسا  یئاوشیپ  وا  دیوگ :  وا  هرابرد  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  دوخ ص 322  تارذش "  " 
لاح حرش  زین  علاطلا " ص 197  ردبلا  دلج 2 "  رد  دنا ، هتخومآ  وا  زا  هدرک و  ثیدح  ذخا  وا  زا  يرامـشیب  هورگ  هک  يدحب  هدش  رهام  و 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ءارعش  رکذ  نمض  ینابیش  هللا  دبع  یبا  رعش  رد  وا  ظفل  تسا ، دوجوم  وا 
رکذ و ار  وا  لاح  حرـش  هیهبلا " ص 214  دئاوفلا  یـشاوح "  رد  نیدلا  ردب  يافوتم 879 ، یچـشوق  دمحم  نب  یلع  نیدلا -  ءالع   - 287

حرش رکذ -  دروم  رد  نونظلا "  فشک  رد "  یبلچ  بتاک  هتفای ، تراهم  یـضایر  مولع  رد  هدربمان  دیوگ :  وا  هرابرد  نایب و  ار  وا  تافیلات 
هینامعنلا " 181 قیاقشلا  دلج 1 "  رد  هداز  يربکشاط  و  هدوتـس ، ار  وا  دیرجت  حرـش  هدومن و  ریبعت  ققحم -  يالوم  هب :  وا ، زا  وا -  دیرجت 

تبث ار  وا  لاح  حرش  علاطلا " ص 495  ردبلا  دلج 1 "  رد  یناکوش  هدوتس . ار  وا  لضاف  يالوم  هب  ریبعت  اب  تبث و  ار  وا  لاح  حرش   177 - 
رکذ شدیرجت  حرش  رد  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان  هدومن ،

هحفص 213 ] ] 

. تشذگ هحفص 28  رد  هکنانچ  هدرک 
گرزب خروم  يافوتم 883 ، هکم -  میقم  یعفاش -  یجیا -  ینیسح -  نیدلا  لیـصا  دیـس  هب :  روهـشم  دمحم  نب  دمحا  نب  هللا  دبع   - 288
ناگرزب ناهج و  ءاملع  رب  هدربمان  دیوگ :  وا  هرابرد  هدومن و  شیاتس  رایـسب  ار  وا  لاح  حرـش  ریـسلا  بیبح  ریبک "  خیرات  رد  نیدلا  ثایغ 

وا زا  رشبلا "  دیس  هریـس  یف -  رردلا -  جرد  باتک "  هتفای ، قوفت  يرترب و  عرو  نید و  یئاسراپ و  يرایـشوه و  تلالج و  ببـسب  نایمدآ 
ثیدح ذـخا  نم  زا  هکم  رد  هک  تسا  یلـضافا  هلمج  زا  وا  دـیوگ :  هدرب و  مان  ار  وا  عمـاللا " ص 12  ءوضلا  دلج 5 "  رد  يواخس  تسا ،

هک هدیدنسپ  وکین و  تافص  تاکلم و  ریاس  طبض و  طخ و  یئوکین  بدا و  تعانق و  لوبق  ینتورف و  يرادنید و  بتارم  رب  افاضم  دندومن ،
 " دوخ باتک  رد  دمآ ، دهاوخ  هدش و  تیاور  تینهت  ثیدح  رد  بزاع  نب  ءارب  ظفلب  هک  ار  ریدغ  ثیدح  حرش  هدربمان  تسا ، عمج  وا  رد 

. تسا هدروآ  رامشب  عادولا  هجح  رد  هعقاو  هیلک  روما  زا  ارنآ  هدومن و  رکذ  رردلا "  جرد 
هناگادج یباتک  وا  درگاش  یلالم  لاس 895 ، رد  يافوتم  یناسملت -  یسونس -  ینیـسح -  فسوی  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا   - 289

رایسب شیاتس  واب  تبـسن  و  هدراذگ ، هیـسونسلا "  بقانملا  یف  هیـسدقلا  بهاوملا  ارنآ "  مان  هدومن و  فیلات  وا  دیاوف  هریـس و  لاوحا و  رد 
ثیدحب لمج  زور  هحلط  رب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  جاجتحا  ناتساد  دیئامن ، هعجارم  تاعوبطملا " ص 1058  مجعم  دلج 1 "  هب  هدومن 

. دمآ دهاوخ  هتشون  ملسم  حیحص  رب  وا  هک  یحرش  زا  لقن  مخریدغ 
ءوضلا دـلج 6 "  رد  يواخـس  الم "  هجاوخ  هب "  فورعم  یعفاش -  يزاریـش -  یجنخ  هللا  لضف  ناهبزور -  نب  هللا  لضف  ریخلا  وبا   - 290

يورشیپ اهنآ  زج  نیلصاو و  یناعم  تیبرع و  زا  ینونف  رد  هدربمان  دیوگ :  رکذ و  ار  وا  ناداتسا  جرد و  ار  وا  لاح  حرـش  عماللا " ص 171 
یـشیدنا کین  تغالب و  رثا  رد  هک  لاس 97  رد  متفای  عالطا  دـیوگ  هکنآ  ات  هجوت .. يراتفرـشوخ و  زا  یناسفن  ياهتلـصخ  رب  افاضم  هدرک 
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ناطلس ناوید  یشنم 

هحفص 214 ] ] 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  نوماریپ  رد  نانخس  باب  رد  لطابلا "  لاطبا  شباتک "  زا  لقن  ریدغ  ناتساد  دروم  رد  هدربمان  ظفل  دش ، بوقعی 

نرق 10 ءاملع 

حرش لاس 890  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هب  بوسنم  ناوید  حراـش  يدـبیم  يدزی -  نیدـلا  نیعم  نب  نیـسح  نیدـلا -  لاـمک   - 291
ارنآ لاس 908  رد  هک  دراد  یباتک  ریدغ  ثیدـح  حرـش  رد  و  هدومن ، فیلات  لاس 897  رد  هفـسلف  تمکح و  رد  یباتک  هتـشون و  ار  روبزم 

و تسا ، دروم  یب  دنا  هتشاد  راعـشا  لاسب 870  لاح  حرـش  هرکذـت و  بتک  زا  یـضعب  رد  هک  ار  وا  تافو  خـیرات  نیاربانب  و  هدومن ، فیلات 
ناتساد رد  تشذگ و  هحفـص 46 و 68  رد  ریدغ  عوضوم  رد  وا  ثیدحب  هراشا  مولع ، رب  تسا  وا  عالطا  تکراشم و  زا  رادومن  وا  تافیلات 

. دمآ دهاوخ  نید  لامکا  هیآ  تینهت و 
 " تارذش  " دلج 8  رد  یحلا  دـبع  يافوتم 911 ، یعفاش  یطویـس  يرـصم -  نیدلا  لامک  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  لالج  ظفاح -   - 292
هدوتـس و ار  وا  رایـسب  دـنمدوس ، یلاع و  تافیلات  بحاص  تقد ، اب  ققحم  دنـسم  دـیوگ :  وا  هرابرد  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش   51 ص 55 - 

يارب ضرالا  یط  تمارک  هدید و  يرادیب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راب  دنچ  داتفه و  هدربمان  هتفگ :  هدومن و  دادـعت  ار  شتافیلات 
سوردیع نبا  و  تفای :  ماجنا  ماگ  دنچ  نتشادرب  اب  وا  نتشگرب  نتفر و  درب و  هکمب  هفارق  زا  ار  دوخ  رفـسمه  هک  هدومن  تیاکح  لئاق و  وا 

هراـشا هدومن ، رکذ  ار  وا  تاـفیلات  تاـمارک و  زا  ضعب  هداد و  رارق  شیاتـس  دروـم  هدرب و  ماـن  ار  وا   54 رفاـسملا " ص 57 -  روـنلا  رد " 
و 109 و 102  و 100  و 98 88  و 86  و 83  و 72  و 61  و 60  و 55  و 53  و 48  و 45  تاحفـص 40  رد  ریدغ  ناتـساد  رد  وا  ثیدحب 
غیلبت و هیآ  لوزن  باب  رد  ریدغ و  ثیدحب  هبحر  رد  يروش و  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هدشانم  عوضوم  رد  وا  ثیدح  تشذگ و 

نوماریپ مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  نید  لامکا  هیآ 

هحفص 215 ] ] 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  هعقاو 
تارذش دلج 7 "  رد  یحلا  دـبع  يافوتم 911 ، یعفاش -  يدوهمـس -  یندم -  ینـسح -  دمحا  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا -  رون   - 293

خروم سردم و  یتفم و  ملاع و  هتفرگ و  ینکس  اجنآ  رد  هدمآ و  هرونم  هنیدمب  هدربمان  هتفگ :  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  " ص 50  بهذلا 
نبا و  هدوتس ، ار  اهنآ  هدومن و  دادعت  ار  وا  تافیلات  ناداتسا و  سپس  هدوب  هنیدم  رد  نونف  بحاص  تجح  مارتحا و  دروم  ياوشیپ  یعفاش و 

و هداد ، رارق  شیاتـس  دروـم  دادـعت و  ار  وا  تاـفیلات  رکذ و  ار  وا  ناداتـسا  هدرب و  ماـن  ار  وا   58 رفاـسلا " ص 60 -  رونلا  رد "  سوردـیع 
تاحفص 41 و 42 و 44 و 50 و 56 و رد  وا  ثیدح  هب  هراشا  هدومن . جرد  ار  وا  لاح  حرش  علاطلا " ص 470  رونلا  دلج 1 "  رد  یناکوش 

. دمآ دهاوخ  تینهت  ناتساد  رد  ریدغ و  ثیدحب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  جاجتحا  رد  وا  تیاور  تشذگ و  62 و 88 و 90 و 93 و 101 
 " رفاسلا رونلا  رد "  وا  لاح  حرش  يافوتم 926 ، یعفاش  يرصم -  ینالطـسق -  سابعلا  وبا  رکب -  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  ظفاح -   - 294

لیلج ناقتا و  اب  ظفاح و  هدوب و  یئاوشیپ  هدربمان  دیوگ :  و  هدش ، رکذ  دادـعت و  وا  تافیلات  ناداتـسا و  تسا و  دوجوم   - 113 ص 115 - 
لها تنیز  هدربمان  هتـسارآ ، مظنم و  وکین و  وا  فیلات  يروآدرگ و  اسر و  تاراـبع  هراـشا و  فطل  وکین و  ریرحت  ریرقت و  ياراد  ردـقلا و 
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 " يراخب حیحص  حرش  هیدمحملا " و "  حنملا  یف  هیندللا  بهاوملا  وا "  تافیلات  هلمج  زا  هدوب و  دوخ  رصع  مدرم  هدیزگرب  دوخ و  نامز 
رکذ ار  وا  لاح  حرش  علاطلا " ص 102  رونلا  دلج 1 "  رد  یناکوش  و  تسا ،) دوجوم  ریدغلا "  فلوم "  دزن  رد  باتک  ود  ره   ) هدرب مان  ار 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  نانخس  رد  هیندللا "  بهاوملا  زا "  لقن  ریدغ  ثیدح  رد  هدربمان  ظفل  هدومن ،
ثیح زا  وا  فیصوت  وا و  شیاتـس  لاح و  حرـش  يافوتم 932 ، يراخب  ینیـسح -  دمحا  نیدلا  عیفر  دمحم  نبا  باهولا  دـبع  دیـس   - 295

 " رایخالا رابخا  رد "  لمع  ملع و 

هحفص 216 ] ] 

هیلع یلع  هرابرد  غیلبت  هیآ  لوزن  رد  شریسفت  زا  لقن  وا  تیاور  تسا ، دوجوم  دمحم  دیس  راربالا "  هرکذت  رد "  یلوهد و  قحلا  دبع  خیش 
. دمآ دهاوخ  ریدغ  هعقاو  نوماریپ  مالسلا 

(، هتفای تافو  رد 944  دلوتم و  لاس 866  رد   ) یعفاش ینابیـش -  دمحم  وبا  عیبدلا ) نبا   ) هب فورعم  یلع -  نب  نمحرلا  دـبع  ظفاح   - 296
وا هرابرد  رکذ و  ار  وا  تافیلات  هدومن و  رایسب  شیاتس  ار  وا  جرد و  ار  وا  لاح  حرـش   212 رفاسلا " ص 221 -  رونلا  رد "  سور  دـیع  نبا 
رد نامیا  لها  هدنامرف  ایند -  دنـسم  صیخـشت -  اب  قیقد و  ياوشیپ  مانالا -  همالع  مالـسالا -  خیـش  ناقتا -  اب  تجح  ظفاح . ماما . هتفگ : 

هدرب و ماـن  ار  وا  علاطلا " ص 335  ردـبلا  دلج 1 "  رد  یناکوش  و  ام ، زربم  ناداتـسا  داتـسا  نیققحملا -  همتاخ  نیلـسرملا -  دیـس  ثیدح 
 " لوصالا عماج  یلا  لوصولا  ریسیت  دلج 3 "  رد  ار  وا  تافیلات  هدرک و  دادعت  هسدنه  باسح و  ریسفت و  ثیدح و  هقف و  رد  ار  وا  ناداتسا 

. هدومن رکذ  ص 271 
لاس رد  دلوتم و  لاس 909  رد   ) یعفاش يراصنا -  يدعـس -  یمتیه -  رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدـلا  باهـش  ظفاح -   - 297

وا هرابرد  هداد و  مالک  طسب  وا  لاـح  حرـش  رد   287 رفاـسلا " ص 292 -  رونلا  رد "  سوردـیع  نبا  هتفاـی ،) تاـفو  همرکم  هکم  رد   974
زا ناوتیمن  دهج  دج و  ولد  اب  هک  تسا  یئایرد  هلزنمب  هقف  ملع  رد  سیردت ، يوتف و  لها  همتاخ  مالـسالا -  خیـش  اوشیپ -  خیـش -  دیوگ : 
ره نایم  رد  وا  لیاضف  تسا و  نیمرحلا  ماما  هدربماـن  هک  دـنراد ، نآ  رب  قاـفتا  عاـمجا و  نیفراـع  هکیروطب  تفرگ -  هرهب  وا  قیقحت  لـالز 

هجوتم زاجح  میلقا  مدرم  مومع  بولق  هک  تسا  يراوگرزب  دنا ، هدومن  ادتقا  واب  نایاوشیپ  هک  تسا  یئاوشیپ  هدش ، دادـعت  روهـشم و  هورگ 
وا و ناداتـسا  سپـس -  دـنناوتان ، نآ  دـننام  ندروآ  زا  وا  نارـصع  مه  هک  تسا  یتـیآ  دوـخ  ناـبز  رد  وا  تافینـصت  هدوـب  واـب  فرـصنم  و 
رد ریدغ  هرابرد  وا  ثیدح  تسا ، دوجوم  وا  لاح  حرـش  زین  علاطلا " ص 109  ردبلا  دلج 1 "  رد  و  هدوتـس ، ار  اهنآ  دادعت و  ار  شتافیلات 

هچنآ لیصفت  تشذگ و  هحفص 59 

هحفص 217 ] ] 

. دمآ دهاوخ  هدش  رکذ  وا  زا  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  نانخس  رد  هک 
، هتفای تافو  لاس 975  رد  اجنآ  رد  هدمآ و  هفرـشم  هکم  هب  يدنه ، یـشرق -  کلملا  دبع  یـضاق  نب  نیدلا  ماسح  نب  یلع  یقتم -   - 298
رد تسا ، دوجوم  وا  زا  یفاک  لصفم و  لاح  حرش   315 رفاسلا " ص 319 -  رونلا  رد "   " لامعلا ، زنک  گرزب "  اهبنارگ و  باتک  بحاص 

كرت ترابع و  رد  ششوک  يوقت و  عرو و  تهج  زا  هدوب و  دنوادخ  حلاص  ناگدنب  زا  نیلماع و  ءاملع  زا  هدربمان  دیوگ :  وا  هرابرد  اجنآ 
، وا بقانم  هلمج  زا  هدوب و  مدرم  دز  نابز  وا  هدیدنـسپ  تالاح  ترهـش  دراد و  هدـیدع  تافنـصم  هدوب ، اراد  ار  یگرزب  ماـقم  هللا  يوس  اـم 
زا رایـسب و  وا  تاـفلوم  دـیوگ :  سپـس  دوخ ، ناـمز  رد  تسا  قلخ  لـضفا  وا  هدومرف :  باوخ  ملاـع  رد  هک  هدومن ، رکذ  ار  ربـمغیپ  راـتفگ 
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یکم یهکاف  دمحا  نب  رداقلا  دبع  همالع  هک  تسا  يردقب  وا  بقانم  قالخا و  نساحم  تسا ، دلجم  دصکی  دودـح  رد  گرزب  کچوک و 
هریس و نآ  رد  هدیمان و  یقتملا "  بقانم  یف  یفنلا  لوقلا  ار "  نآ  هداد و  بیترت  وا  لیاضف  بقانم و  رب  لمتشم  صوصخم و  یفیطل  فیلات 

هکنآ نخس  هصالخ  دیوگ :  هک  اجنآ  ات  هدومن .. رکذ  ار  وا  زیگنا  تریح  راوشد و  ياهششوک  گرزب و  ياه  تضایر  وا و  هدیدنسپ  شور 
ینغتـسم و لاح  حرـش  حیـضوت  زا  وا  ترهـش  و  دـنه ، رخافم  زا  عرو و  لـها  همتاـخ  ناـمز و  ياـه  یئوکین  زا  یکی  زج  تسین  درم -  نیا 
تاحفص 40 و 45 و 48 و 50 و 53 و 55 و 62 و 73 و 86 و 93 و 98 و رد  وا  ثیدح  هب  هراشا  زاین ، یب  شیاتـس  زا  بولق  رد  وا  یگرزب 

. دمآ دهاوخ  فلتخم  قرطب  هبحر  هدشانم  عوضوم  رد  تشذگ و  103 و 107 
فیلات ود  بحاص  يافوتم 977 ، یعفاش -  يرهاق -  ینیبرـش -  هدش ) رکذ  دمحم  تارذش :  رد   ) دمحا نب  دمحم  نیدلا -  سمـش   - 299

یف عانقالا  و "  هدیـسر -  پاچب  دلجم  راهچ  رد  هدـش و  فیلات  لاـس 968  رد  هک  رینملا "  جارـسلا  هب "  موسوم  وا  ریـسفت  مهم :  گرزب و 
تشه وا  هدش  پاچ  تافیلات  ثیدح ، ءاملع  لاوحا  حرش  هرکذت و  بتک  رد  و  هدیـسر -  پاچب  دلجم  ود  رد  هک  عاجـش "  یبا  ظافلا  لح 

 : دیوگ نینچ  وا  هرابرد  هدرک و  رکذ  ار  وا  لاح  حرش  تارذش " ص 384  دلج 8 "  رد  یحلا  دبع  هدش -  دادعت  دلج 

هحفص 218 ] ] 

ات هدرک  دادعت  ار  وا  ناداتسا  سپس  هدومن ، ثیدح  ذخا  یسلرب  دمحا  خیش  زا  هتفگ :  بکاوکلا "  رد "  ینیبرـش  همالع -  ماما -  بیطخ - 
زا يرامش  یب  قلخ  داد و  يوتف  دومن و  سیردت  شناداتـسا  تایح  نامز  رد  وا  دنداد و  سیردت  ءاتفا و  هزاجا  واب  وا  خیاشم  دیوگ :  هکنیا 

فیـصوت زامن  تدابع و  يرایـسب  عرو و  دـهز و  لمع و  ملع و  هب  ار  وا  دـقتعم و  وا  تیحالـصب  رـصم  لـها  همه  دـندش و  عفتنم  وا  دوجو 
یهلا تایآ  زا  یتیآ  وا  دیوگ :  وا  هرابرد  هرخالاب  هدومن و  رکذ  هتشادرب  حالصا  هار  رد  هک  ار  یئاهماگ  تافیلات و  زا  ضعب  سپس  دندرک ،

وا ریسفت  زا  لقن  مخریدغ  هعقاو  نوماریپ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  ثیدح  دوب ، شقلخ  رب  دنوادخ  ججح  زا  یتجح  و 
. دمآ دهاوخ 

تیالو ثیدح  هتفای ، تافو  رصم  رد  لاس 900  زا  دعب  متشه  هرـشع  رد  یعفاش -  يرتو -  دمحم  نب  دمحا  دمحم  وبا  نیدلا  ءایـض   - 300
. تسا هدومن  رکذ  ملسم  لاسرا  روطب  نیرظانلا " ص 2  هضور  دوخ "  باتک  رد  ار 

نبا نادرگاش  زا  و  دش ، هتـشک  لاس 986  رد  ینتف -  يدـنه -  نیثدـحملا ) کلم   ) هب بقلم  رهاط  دـمحم  نیدـلا -  لامج  ظفاح -   - 301
هغلابم وا  شیاتس  رد  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  رفاسلا " س 361  رونلا  رد "  سوردیع  نبا  هدوب ، يدـنه  یقتم  یلع  داتـسا -  یمتیه و  رجح 

ات تفرگ  يرترب  دوخ  نارقا  رب  تفای و  طلـست  هدـیدع  مولع  رد  هدربمان  دـیوگ :  هدومن و  دادـعت  ار  وا  ناداتـسا  زا  یهورگ  هدومن و  رایـسب 
هدرک رکذ  نینچ  ام  ناگرزب  زا  ضعب  دـشاب ، هدیـسر  وا  هبترمب  ثیدـح  ملع  رد  هک  دیـسرن  رظنب  تارجگ  ءاملع  زا  يدـحا  رگید  هک  اجنآ 
حرـش و  رابخالا ) فیاطل  لیزنتلا و  بئارغ  یف  راونالا  راحب  عمجم   ) هب موسوم  باتک  هلمج  زا  تسیدنمدوس ، ياه  فینـصت  ار  هدربمان  دنا ،

هعلاطم هک  وا  بتک  هلمج  زا  دـیوگ :  واـب  تبـسن  شیاتـس  زا  دـعب  اـجنآ  رد  تسا ، دوجوم  ص 164  هیهبلا ) دـیاوفلا   ) یـشاوح رد  وا  لاح 
ءافعضلا رکذ  یف  تاعوضوملا  نوناق  لاجرلا و "  ءامسا  طبض  یف  ینغملا  ثیدحلا " و  بیرغ  یف  راحبلا  عمجم  باتک "  مدومن 

هحفص 219 ] ] 

یحلا دبع  و  تسا ، یگرزب  دیاوف  رب  لمتشم  بتک  نیا  مامت  دشابیم و  هعوضوملا "  ثیداحالا  یف  تاعوضوملا  هرکذت  نیعاضولا " و "  و 
طیحم لماع و  ملاع و  هدوب  يدرم  هدربمان  دیوگ :  وا  هرابرد  هدومن و  رکذ  ار  وا  ناداتسا  هدرب و  مان  وا  زا  تارذش " ص 410  دلج 8 "  رد 
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هک ار  هچنآ  هدربمان  رخآ ... ات  تسا :  راونـالا  راـحب  عمجم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا ، یتافنـصم  ار  وا  عروب و  فوصوم  مولع و  رد  رحبتم  و 
. تسا هدومن  رکذ  راحبلا "  عمجم  روبزم "  باتک  رد  هتفگ  هیاهنلا "  رد "  مخریدغ  ثیدح  نوماریپ  رد  ریثا  نبا 

هدومن و رکذ  ضفاورلا "  صقاون  شفیلات "  رد  ار  ریدـغ  ثیدـح  رتاوت  هدربمان  دودح 995 ، يافوتم  یقابلا  دبع  نب  مودـخم  ازریم   - 302
. تسا هدومن  یفن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تماما  رب  ار  روبزم  ثیدح  تلالدب  عطق  زج و 

تیاور هدش ، پاچ  راب  دنچ  رصم  رد  هک  سلاجملا "  ههزن  باتک "  فلوم  یعفاش ، يروفص -  مالسلا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  خیـش   - 303
. دمآ دهاوخ  هدومن  یبطرق  زا  لقن  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  باب  رد  وا 

مالسلا و هیلع  نینموملاریما  بقانم  یف  نیعبرالا  باتک "  يافوتم 1000 ، يزاریش -  ینیـسح -  هللا  لضف  نب  هللا  ءاطع  نیدلا  لامج   - 304
نونظلا فشک  دلج 1 "  رد  یبلچ  بتاک  تسا ، وا  زا  باحصالا "  لالا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هریـس  یف  بابحالا  هضور  باتک " 

دوخ نیعبرا "  رد "  هک  تشذـگ  رد ص 98  هدربمان  زا  ریدغ  ثیدح  هدومن ، رکذ  ار  وا  رکذـلا  ریخا  باتک  لوصف  لیـصفت  "ص 582 -   
رد مالـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  غیلبت  هیآ  لوزن  باـب  رد  وا  تیاور  و  تشذـگ ، هدومن  تیاور  رد ص 56  روکذم  دیـسا  نب  هفیذح  ظفلب : 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک  رد  ثیدح  رتاوتب  وا  حیرصت  نابکر و  ثیدح 

هحفص 220 ] ] 

نرق 11 ءاملع 

لاس 1014 رد  هدیزگ و  نکـسم  اجنآ  رد  هدمآ و  هفرـشم  هکم  هب  یفنح  يراق "  هب "  فورعم  يوره  دـمحم  ناطلـس  نب  یلع  الم   - 305
یکی دیوگ :  وا  هرابرد  رکذ و  ار  وا  لاح  حرش  رثالا " ص 185  هصالخ  دلج 4 "  رد  یبحم  دراد ، یئاهبنارگ  رایسب  تافیلات  هتفای ، تافو 

، هدوب يا  هدننک  هریخ  نشور و  تئیه  هرهچ و  طلـست و  ياراد  ثیدـح )  ) تارابع حـیقنت  قیقحت و  رد  شنامز ، هناگی  ماقم ، یلاع  ءاملع  زا 
نـسحلاوبا داتـسا  زا  اجنآ  رد  تفاتـش و  هکم  يوسب  دـش و  دـلوتم  تاره  رد  درادـن ، فیـصوت  شیاتـسب و  يزاین  تسا و  یفاک  وا  ترهش 

رد وا  هزاوآ  تشگ و  روهشم  وا  مان  دیوگ :  وا  فیصوت  رد  زاب  و  دیامنیم ، دادعت  ار  وا  ناداتسا  خیاشم و  سپـس  دومن ، ثیدح  ذخا  يرکب 
هک هاکـشملا "  رب "  حرـش  اهنآ :  هلمج  زا  تخاس :  مهارف  گرزب  دیاوف  رب  لمتـشم  فطل و  ياراد  رایـسب و  تافیلات  دـیدرگ ، رـشتنم  دالب 

لئامشلا حرش  ءافشلا " و "  حرـش  و "  تسا ، وا  تافیلات  نیرت  یمارگ  نیرتگرزب و  نیا  و  تسا ، هاقرملا "  نآ "  مان  تسا و  دلجم  نیدنچ 
وا نامز  رـصع و  ءاملعب  وا  نتـشذگ  رد  ربخ  نوچ  دیوگ :  هاگنآ  هدرک  رکذ  ار  وا  تافو  خیرات  هدومن و  دادعت  ار  وا  تافیلات  روطنیمه  "  - 

نایم رد  شندـب  هکیتلاح  رد  وا -  رب  و  رتشیب -  نت و  رازه  راهچ  لماش  ریثک  عمج  دنتـشگ -  عمتجم  ره  زا  عماج  رد  رـصم  ءاـملع  دیـسر - 
دلج 1"  رد  و  هدومن ، دادعت  ار  وا  تافیلات  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  دوخ ص 697  مالعالا "  دلج 2 "  رد  یلک  رز  و  دندرازگ ، زامن  دوبن 

تاکشملا حرش  یف  تاقرملا  رد "  يراق )  ) هدربمان هدرک ، دادعت  ار  وا  هدش  پاچ  تافیلات  زا  دلجم  تسیب  تاعوبطملا " ص 1792  مجعم 
دمحا ار "  روبزم  ثیدح   " عماجلا " :  رد "  و  دنا ، هدومن  تیاور  يذمرت -  دمحا و  ار ) ریدغ  ثیدح   : ) دیوگ فنـصم  لوق  حرـش  رد  " 

( دروم نیا  رد  دوخ  حرش  رد   ) هاگنآ مقرا ، نب  دیز  زا  ءایـض  یئاسن و  يذمرت و  و  هدیرب ، زا  دمحا  و  دنا ، هدومن  تیاور  ءارب  زا  هجام  نبا  و 
تسیا هحماسم  يذمرت  دمحا و  هب  ار  مقرا  نب  دیز  زا  ثیدح  فنصم ، دانسا  رد  دراگنیم : 

هحفص 221 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یلماحم  هدـش و  رکذ  هیلو  یلعف  هیلو  تنک  نم  ظفلب :  هدـیرب  زا  مکاح  یئاـسن و  دـمحا و  هب  بوسنم  تیاور  رد  و  تسین ، هدیـشوپ  هک 
تاـملک رد  وا  زا  تیاور  و  هـالوم ، تنک  نم  یلوم  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسا :  نینچ  وا  ظـفل  دـنکیم و  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دوخ  یلاـمآ 

. دمآ دهاوخ  ثیدح  دنس  نوماریپ 
 - روهشم خیرات  فلوم  يافوتم 1019 ، یقـشمد -  ینامرق "  نانـس  نبا  هب "  روهـشم  دمحا  نب  فسوی  نب  یبلچ  دمحا  سابعلا  وبا   - 306

ار وا  لاح  حرش  شا ص 209  هصالخ  دـلج 1  رد  یبحم  تسا ، هدیـسر  پاچب  راب  نیدـنچ  هک  لوالا "  راثآ  لودـلا و  رابخا  هب "  موسوم 
. تشذگ هحفص 60  رد  هدربمان  زا  ریدغ  ثیدحب  هراشا  هدومن ، تبث 

تافو یگلاس  نس 79  رد  لاس 1031  رد   ) یعفاش يرهاق -  يوانم -  يدادح -  یلع  نب  نیفراعلا  جات  نب  فورلا  دبع  نیدلا - نیز   - 307
 - تجح گرزب ، ياوشیپ  دیوگ :  وا  هرابرد  هدومن و  نخس  طسب  وا  لاح  حرـش  رد  رثالا " ص 412  هصالخ  دلج 2 "  رد  یبحم  هتفای - )

هدربمان دیدرت ،) نودـب   ) شرهـش لها  نیرتراوگرزب  ریاد -  روهـشم و  تافینـصت  بحاص  ءاملع -  نایم  رد  هدـیزگرب  رظن -  تقد  بحاص 
قحب برق  قیرط  رد  هدیدنسپ  رادرک  اب  رایسب و  وا  يدوجو  عفانم  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  عشاخ  هجوتم و  دباع ، دهاز ، لضاف ، هدوب  یئاوشیپ 

هعونتم و مولع  زا  هدرکیم ، افتکا  اذـغ  توبن  کی  هب  زور  هنابـش  رد  هدوب ، قدـص  ربص و  هب  فصتم  هدوب ، لوغـشم  ادـخ  رکذ  حـیبست و  هب 
لوصا هقف و  رد  ار  وا  ناداتسا  خیاشم و  سپس  هدوبن ، رداق  نآ  لیصحت  رد  وا  نامزمه  ءاملع  زا  يدحا  هک  هدومن  لیـصحت  يردقب  فراعم 

زونک رد "  هدربمان  هدرک ، شیاتس  رایـسب  اهناب  تبـسن  دادعت و  ار  وا  رایـسب  تافیلات  رکذ و  تولخ  تقیرط و  بدا و  ثیدح و  ریـسفت و  و 
یلوم یلع  و :  هیلو . یلعف  هیلو  تنک  نم  و :  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ار :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هدومرف  نیا  قیاقحلا " ص 147 ،

عماـجلا حرـش  یف  ریدـقلا  ضیف  وا "  باـتک  زا  لـقن  مخ  ریدـغ  هعقاو  رد  لـئاس  لاـس  هیآ  لوزن  ثیدـح  و  هدرک ، تیاور  هـالوم  تنک  نم 
. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک  باب  رد  ثیدح  تحص  رد  وا  هدافا  نینچمه  دمآ و  دهاوخ  ریغصلا " 

هحفص 222 ] ] 

رد 1041 دلوتم و  لاس 933  رد   ) ینمی ینیسح -  سور -  دیع  هللا  دبع  نب  خیـش  نب  هللا  دبع  نب  خیـش  نب  هللا  دبع  نب  خیـش  هیقف -   - 308
 - یفوص ثدـحم  راوگرزب -  داتـسا  تاملک :  اب  ار  وا  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  رثالا " ص 235  هصـالخ  دـلج 2 "  رد  یبحم  هتفای ، تافو 

دروم رد  وا  يارب  یتمارک  هدومن و  دادـعت  دـنه  رد  نیمرح و  رد  نمی و  رد  ثیدـح -  تئارق  رد  ار  وا  ناداتـسا  خـیاشم و  هدوتـس و  هیقف - 
هدوب یضفار  تسخن  هک  روبزم  ناطلـس  هجیتن  رد  هک  هدومن  تیاکح  وا -  رماب  دوب ) هدش  ریگ  نیمز  هک   ) میهاربا ناطلـس  تحارج  يدوبهب 

يوبنلا دقعلا  باتک "  زا  لقن  نمض  يوسلا "  طارصلا  شباتک "  رد  یندم  يرداق  دومحم  دیس  و  هدمآرد . تعامج  تنس و  لها  بهذمب 
دیـسلا فراعملا ، قیاقحلا و  رحب  مامه ، ثوغ  ماما و  خیـش  هدوتـس :  باقلا  اهناونع و  نیا  اـب  ار  وا  هدربماـن ، فیلاـت  يوفطـصملا "  رـسلا  و 
دهاوخ يوبنلا "  دقعلا  روکذـم "  باتک  زا  لقن  مخریدـغ  هعقاو  نوماریپ  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  دروم  رد  وا  تیاور  دـجمالا  درفلا  دنـسلا و 

. دمآ
هلآ " و هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لآ  بقانم  یف  يوسلا . طارصلا  باتک "  فلوم  یندم ، يرداق -  یناخیـش -  یلع  دمحم  نب  دومحم   - 309

. دمآ دهاوخ  مخ  ریدغ  هیضق  نوماریپ  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  دروم  رد  وا  تیاور  نیرکاذلا "  تایح  باتک " 
یبحم هیوبنلا "  هریسلا  روهـشم "  باتک  بحاص  يافوتم 1044 ، یعفاش ، يرهاق -  یبلح -  دـمحا  نب  میهاربا  نب  یلع  نیدـلا ، رون   - 310
همالع مالعا ، خـیاشم  نیرتردـقلا  لیلج  راوگرزب ، ياوشیپ  دـیوگ :  وا  هرابرد  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  هصـالخلا " ص 122  دلج 3 "  رد 

هدـنروآدرگ رادـقم ، یلاـع  دنمـشناد  يراـبدرب )  ) مـلح عیـسو  هـقطنم  ياراد  نآ ، نارک  یب  ياـیرد  شناد و  ياـههوک  زا  یهوـک  ناـمز ،
ظح مولع  هخماش  تاماقمب  ندیسر  رثا  رد  و  هدومن ، فرص  نآ  رشن  عفان و  ملع  نتخودنا  رد  ار  شفیرش  رمع  دقن  هک  یـسک  اهیگدنکارپ ،
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گرزب ياهتیصخش  نادنمدرخ و  هدوب و  الضف  عمجم  وا  سرد  سلجم  هتشگن  لیان  تیقفوم  زا  هیاپ  نادب  يدحا  هک  هدرک  زارحا  یبیصن  و 
مهف اب  و  هدومیپ ، ار  قیقحت  بتارم  ياهتنم  دندوشگیم ، رفس  راب  وا  شناد  میرح  رد 

هحفص 223 ] ] 

، هدومن قیاقح  كرد  رد  ناوارف  دهج  دـج و  و  هدرک ، عمج  ار  لمع  ملع و  نیب  هدومن و  يواتف  رد  شواک  رکف ، يدـنمورین  ذـفان و  دـنت و 
انث رد  سپس  دنتفاتشیم ...، وا  يوسب  يرهش  هطقن و  ره  زا  تلیـضف  ملع و  نیبلاط  هکیروطب  هدیـسر  ناگمهب  وا  یملع  راثآ  يدوجو و  عفانم 

ثیدح رد  وا  تیاور  دراد ، يرایسب  تافیلات  هدوتس ، ار  شتافیلات  هدرک و  دادعت  ار  وا  تافیلات  ناداتسا و  هتفگ و  رایسب  نخس  وا  شیاتس  و 
دنـس نوماریپ  تاملک  باب  رد  وا  نخـس  نینچمه  ریدغ و  هعقاو  فارطا  رد  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  دروم  رد  هتـشذگ و  هحفص 59  رد  ریدغ 

. دمآ دهاوخ  مخ  ریدغ  ثیدح 
هدرب و ماـن  وا  زا  هصالخ ص 271   " دـلج 1  رد  یبحم  يافوتم 1047 ، یعفاش -  یکم -  ریثکاب  دـمحم  نب  لضف  نب  دـمحا  خیـش   - 311
ناهج و قافآ  تفرعم  هیکلف و  مولع  رد  هدوب ، دنمجرا  یماقم  ياراد  بدا  لضف و  رد  هدوب ، زاجح  نیکمت  اب  ءالـضف  ءابدا و  زا  وا  دیوگ : 
 " وا تافلوم  هلمج  زا  دیوگ :  هک  اجنآ  ات  هتشاد .. یئازسب  ترهش  تلزنم و  هکم  فارشا  ناگرزب و  نایم  رد  هتـشاد و  یتسد  شنیرفآ  ملاع 

نآ نمض  هک  دنکیم  لقن  وا  زا  يا  هدیصق  سپس  هداد ، رارق  هکم  ریما  سیردا  شفیرش  مانب :  ارنآ  هک  تسا ، لالا "  بقانم  یف  لاملا  نسح 
دهاوخ مخریدغ  هیـضق  فارطا  رد  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  دروم  رد  وا  تیاور  هدرک ، شیاتـس  حدـم و  ار  تاکرب  نب  یلع  ینـسح -  فیرش 

تسا ینخـس  نآ  دافم  ریدغ و  ثیدح  تحـص  نوماریپ  رد  ار  هدربمان  روکذم و  تاحفـص 44 و 91 و 101  رد  وا  زا  ریدغ  ثیدح  دمآ و 
. دمآ دهاوخ  مخریدغ  ثیدح  نوماریپ  تاملک  باب  رد  هک 

دلجم ود  رد  هک  نیزو  اهبنارگ و  فیلاـت  بحاـص  يافوتم 1050 ، ینمی  یلع  نب  دـمحم  نب  مساق  هللااـب -  روصنم  ماـما  نب  نیـسح   - 312
زا لاس 1049  رد  لوقعلا "  تیاده  مانب "  نآ  حرـش  و  هدیمان ، لوصالا "  ملع  یف  لوئـسلا  هیاغ  هب "  ارنآ  هدیـسر و  پاچب  دنه  رد  میخض 

هدربمان قح  رد  وا  هک  دیوگ  الهم  ینیسح  یضاق  لوق  زا  تبث و  ار  وا  لاح  حرش  هصالخ " ص 104  دلج 2 "  رد  یبحم  هتفای ، تغارف  نآ 
رظن تقد  بابرا  و  وا ، قیقحت  بتارم  هب  فارتعا  قیقحت ، لها  هک  یسک  نانچنآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مولع  ياوشیپ  هتفگ :  نینچ 

هحفص 224 ] ] 

ثیدح ذخا  روصنم  ماما  شردپ :  زا  وا  هتـشگ ، روهـشم  هیلاع  مولع  ندوب  ارادب  نمی  دالب  راطقا  مامت  رد  دندومن و  وا  رظن  تقدـب  قیدـصت 
 " لوقعلا تیاده  نآ " :  حرش  لوئسلا " و  هیاغ  باتک "  نیمه  وا  هیلاع  فیناصت  هلمج  زا  هدومن و  رکذ  ار  وا  ناداتسا  هیقب  سپـس  هدومن ،

دیـس فیلات  نیدـقعلا "  رهاوج  زا "  ار  روبزم  باتک  هدربماـن  دـیوگ :  سپـس  نیملعتم ، ءاـملع و  بادآ  رد  مه  یباـتک  هدروآ و  رامـشب  ار 
دزن رد  هک   "  ) لوقعلا تیادـه  دوخ "  باتک  رد  هدربمان  هدومن . رکذ  ار  وا  رعـش  ياه  هنومن  زا  يا  هعطق  سپـس  هدومن ، هصـالخ  يدوهمس 
يا هلاسر  دوخ  درکیم  میظنت  ارنآ  هناگادج  هاگ  ره  هک  هدومن  رکذ  رایـسب  قرطب  ار  ریدغ  ثیدح  تسا ) دوجوم  ریدـغلا "  مظعم "  فلوم 

. دمآ دهاوخ  مخریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک  باب  رد  وا  نخس  دوب ، لقتسم 
هک  ) يافوتم 1069 یفنح -  يرصم -  یجافخ -  نیدلا -  باهـش  هب -  بقلم  تاضقلا -  یـضاق  رمع -  نب  دمحم  نب  دمحا  خیـش   - 313

ناداتسا هداد و  مالک  طسب  وا  شیاتس  لاح و  حرش  رد   331 رثالا " ص 343 -  هصالخ  دلج 1 "  رد  یبحم  هدوب ،) لاس  دون  بیرق  وا  نس 
زا يا  هنومن  و  تفرگ ، نکـسم  اجنآ  رد  دمآ و  قشمدب  دـش و  تواضق  يدـصتم  هدربمان  هک  هدومن  راعـشا  هدرک و  دادـعت  ار  وا  تافیلات  و 
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هطاـحا و رد  هک  تسا ، یئاهتیـصخش  زا  یکی  مهم و  ساـسح و  ياـه  فینـصت  ياراد -  دـیوگ :  نینچ  وا  هراـبرد  هدرک و  رکذ  ار  وا  رعش 
بابرا فیلات و  لها  رب  هدوب ، رثن  مظن و  قفا  رد  نابات  دیشروخ  شناد و  نامسآ  هام  دننامب  دوخ  رصع  رد  و  هتفای ، یناهج  ترهش  صصخت 

مولع قفا  رد  کلف  ناشخرد  ناگ  هراتس  نوچ  وا  رابخا  هتشگ و  رشتنم  طاقن  مامتب  وا  تیصخش  مان و  هتشاد و  يرورس  تسایر و  فینـصت 
ریرحت و ریرقت و  رد  وا  يرترب  ندوب و  هناگی  هب  ناگمه  میدینش ، هدرک -  كرد  ار  وا  تاقالم  هک  یسک  ره  زا  میدید و  ار  هک  ره  هدیبات و 
رد مومع و  هدافتـسا  روخ  رد  رایـسب و  وا  تافیلات  و  هدیـسرن ، شناد  رد  وا  دنلب  هاگیاجب  وا  نامز  رد  یـسک  و  دـندوب ، فرتعم  ءاشنا  نسح 

دـلج 3 رد  ار  ریدـغ  ثیدـح  هدربمان  رخآ ... اـت  تسا ، هدومن  زارحا  ار  یگرزب  تداعـس  تیقفوم و  هار  نیا  زا  هتـشگ و  رـشتنم  دـالب  ماـمت 
 " ضایرلا میسن  مانب "  هک  یحرش 
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یضاق  ) فنـصم هک  اجنآ  هدومن ، رکذ  رد ص 456  هدیـسر ، پاچب  دـلجم  راهچ  رد  هتـشون و  ضایع  یـضاق  فیلات  ءافـشلا "  باتک "  رب 
داع هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ :  ضایع )

. دناوخ هبطخ  مدرم  يارب  ترضحنآ  هکیلاح  رد  هدوب  مخریدغ  رد  شیامرف  نیا  و  دیوگ :  هدربمان  حراش  هاداع ، نم 
تاکشملا حرش  یف  تاعمللا  هلمج " :  زا  اهبنارگ ، تافیلات  بحاص  يافوتم 1052 ، يراخب -  يولهد -  نیدلا  فیس  نب  قحلا  دبع   - 314

رد هدربمان  ظفل   " هوبنلا ، جرادم  رایخالا " و "  رابخا  " و "  بولقلا ، بذج  " و "  باطخلا ، لصف  همجرت  تاکشملا " و "  لاجر  "و "  ، 
. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک 

هیلع نینموملاریما  مان  رکذ  رد  روبزم  باتک  رد   " لاملا ، ءدب  ظافلا  لحب  لاوعلا  رردلا  باتک "  فلوم  يرـصم ، دـمحم  نب  دـمحم   - 315
یلعف هالوم  تنک  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  اهنآ :  هلمج  زا  هدـش ، دراو  رایـسب  ثیداحا  وا  لـضف  رد  دـیوگ :  مالـسلا 

. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم 
هیآ لوزن  باب  رد  وا  تیاور  یهاش ،) ریسفت   ) هب روهشم  ریـسفت  فلوم  ملاعلا ، ردب  رفعج -  نیدلا  یفـص  نبا  ملاعلا  بوبحم  دمحم   - 316

دمآ . دهاوخ  هدربمان  ریسفت  زا  لقن  ریدغ  ثیدح  نوماریپ  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  مالسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  غیلبت 

نرق 12 ءاملع 

تافو رد 1103  دـلوتم و  لاس 1040  رد   ) یجنزرب یعفاش -  ینیـسح -  لوسرلا  دبع  نب  دیـسلا  دبع  نب  لوسرلا  دـبع  دـمحم  دیـس   - 317
 : دـیوگ وا  هراـبرد  هدوـمن و  رکذ  تئارق  رد  ار  وا  ناداتـسا  تبث و  ار  وا  لاـح  حرـش  رردـلا " ص 65  کلـس  دـلج 4 "  رد  يدارم  هتفای ،)
رد سپس  هدومن ، ثیدح  ذخا  هروکذم  دالب  ءاملع  زا  هدرک و  ترفاسم  رصم  هینطنطسق و  قشمد و  دادغبب و  سپس  هتفر ، نادمه  هب  هدربمان 

اجنآ ياسور  زا  هتشگ و  نطوتم  هرونم  هنیدم 
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يدارم هک  وا  تافیلات  هلمج  زا  و  تسا ، ضفاورلل "  ضقاونلا  باتک "  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدومن  دادعت  ار  وا  تافیلات  سپـس  هدـش  بوسحم 
نالحد ینیز  مرتحم ، دنمشناد  هتشون ، بلاط  یبا  وا  مع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیوبا  تاجن  رد  هک  تسا  یباتک  هدرکن ، رکذ  ار  نآ 

زاغآ رد  هدیمان و  بلاط "  یبا  تاجن  یف  بلاطملا  ینسا  ار "  نآ  هدرک و  هصالخ  روبزم  باتک  زا  ار  بلاط  یبا  تاجن  هب  طوبرم  تمـسق 
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رد ياـفوتم  یجنزرب  لوسر  نب  دـمحم  دیـس  اـنالوم  راوـگرزب -  همـالع  زا  هک  متفاـی  یهاـگآ  یگرزب  فیلاـت  رب  هدرک :  ناوـنع  نینچ  نآ 
بلاط یبا  تاجن  باب  رد  روبزم  باتک  نایاپ  رد  هدومن و  فیلات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیوبا  تاجن  رد  هک  تسا  دـصکی  رازهکی و 

ره هک  هدروآ  ءاملع  لاوقا  تنـس و  باتک و  زا  ینیهارب  هدرک و  رما  نیا  رب  لـیلد  هماـقا  و  تسا ، هدومن  تاـبثا  ار  وا  تاـجن  هدومن و  ثحب 
هب تبسن  هحیحـص  یناعم  نایب  اب  دوشیم ، لصاح  وا  يارب  بلاط  یبا  تاجن  هب  نیقی  دیامن ، یـسررب  لمات و  هدربمان  نیهارب  هلدا و  رد  سک 

هدومیپ ار  یهار  هنیمز  نیا  رد  دراد و  وا  تاجن  رب  تحارـص  صوصن  مامت  هجیتن  رد  هک  دیامنیم  ءاضتقا  ار  ینعم  نیا  فالخ  هک  یـصوصن 
هقیرط لابق  رد  دـندومنیم  راکنا  ار  بلاط  یبا  تاـجن  هک  اـهنآ  یتح  هک  تسیروطب  هتفرگن و  تقبـس  وا  رب  هار  نیا  رد  يدـحا  نونکاـت  هک 

ار همه  وا  دنا ، هدومن  هماقا  بلاط  یبا  تاجن  مدعب  نیلئاق  هک  ار  یلئالد  مامت  دنریذپب و  ار  وا  لئالد  هک  دـنوشیم  مزلم  وا  ناهرب  لالدتـسا و 
ار ههبـش  ره  و  دیامنیم ، بلاط  یبا  تاجنب  ریاد  دوخ  هدیقع  دوصقم و  اب  قبطنم  ار  لئالد  نامه  دـنادرگیم و  رب  دوخ ) صوصخم  ناهرب  اب  )
رب لیلد  هماقا  هروبزم  تابهش  عفر  اب  هدومن و  لیاز  عفترم و  ار  اهنآ  نتقم  لیالد  اب  دنا  هتسج  کسمت  ناب  بلاط  یبا  تاجن  مدعب  نیلئاق  هک 
رب دیآ و  یم  رب  ءاملع  لوحف  هدهع  زا  طقف  قیاقد  نآ  كرد  هک  تسه  یقیقد  ياهعوضوم  ثحابم  نیا  زا  ضعب  رد  و  هدومن ، دوخ  يوعد 

ار وا  تابثا  دروم  تیوقت  هبنج  هک  تسا  بولطم  تابثا  رب  دیاز  هدربمان  ثحابم  زا  ضعب  و  تسا :  راوشد  نآ  كرد  دـنراد  دوصق  هک  اهنآ 
. شبلاطم رخآ  ات  میامن .... صخلم  ار  هروکذم  بلاطم  متساوخ  نالحد ) ینیز   ) نم دنراد و 
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. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک  باب  رد  ریدغ  ثیدح  هرابرد  یجنزرب )  ) هدربمان ظفل 
رـصم یمارگ  ءالـضف  یمان و  ءاملع  زا  ياـفوتم 1106 ، یکلاـم ، يرـصم -  یتیخ -  ربش  هیطع  نب  یعرم  نب  میهاربا  نیدـلا  ناـهرب   - 318
باتک فیلات  امهریغ  وحن و  ثیدح و  مولع  رد  هدرک و  هقف  بسک  هتفرگ و  سرد  یشیف  فسوی  خیـش  يروهجا و  خیـش  زا  هدربمان  تسا ،

( دیشر  ) هب نتفر  مزاع  تسا ، وا  زا  هدیسر  پاچب  رصم  رد  هک  يوون  ثیدح ) لهچ   ) نیعبرا حرش  رد  هیبهولا "  تاحوتفلا  باتک "  هدومن ،
، درب یم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مان  مهدزای  ثیدح  رد  هیبهولا ) تاحوتف   ) روبزم باتک  رد  هدربمان  دش ، قرغ  لین  دور  رد  دوب و 
. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یسک  نامه  دراگنیم : 
رد رد 1108  دلوتم و  لاس 1047  رد   - ) یکم سپس -  یناعنص -  سپس  یلبقم  هللا  دبع  نب  یلع  نب  يدهم  نب  حلاص  نیدلا . ءایض   - 319

تسا یـسک  هدربمان  دیوگ :  وا  هرابرد  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش   288 علاطلا " ص 292 -  ردـبلا  دـلج 1 "  رد  یناکوش  هتفای ،) تافو  هکم 
، هداد رارق  یسررب  دروم  ار  ریسفت  نایب و  یناعم و  تیبرع و  ثیدح و  هقف و  لوصا  هتفای و  رحبت  طلست و  تنس  باتک و  مولع  عیمج  رد  هک 
هدومن و لابقا  اهناب  و  هدـش ، عقاو  لوبقم  بوبحم و  ءاملع  رظن  رد  هک  دراد  یتافلوم  هدربمان  هدومن ، زارحا  يرترب  قوفت و  اهنآ  عیمج  رد  و 
 " نآ هلمج  زا  هک  هدومن  دادـعت  ار  وا  تافلوم  سپـس . تسه ، مه  یماـقم  نینچ  روخ  رد  دـنیامنیم و  لالدتـسا  جاـجتحا و  اـهنآ  بلاـطمب 

رتاوت رب  وا  صن  ریدـغ و  ثیدـح  دنـس  نوماریپ  تاملک  باب  رد  ریدـغ  هراـبرد  هدربماـن  ظـفل   " هددـعتملا ، نونفلا  یف  هددـسملا  ثاـحبالا 
. دمآ دهاوخ  روبزم  ثیدح 

دلج 1 رد  يدارم  يافوتم 1120 ، یقـشمد ، ینارح -  هزمح  نبا  هب -  فورعم  یفنح -  نیدلا  لامک  دمحم -  نب  دمحم  نب  میهاربا   - 320
، همالع يوحن و  ثدحم  روهشم . ياوشیپ  ملاع و  دیوگ :  وا  هرابرد  تبث و  ار  وا  لاح  حرش   22 رردلا " ص 24 -  کلس  " 

هحفص 228 ] ] 
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فیرش تسا  يدیس  تسا ، ردقلا  میظع  ءاملع  نیثدحم و  مالعا  زا  یکی  و  تسا ، رایسب  لیاضفب  روهـشم  ناوارف و  مارتحا  روخ  رد  هدربمان 
هدومن رکذ  تیاور  ثیدح و  ذخا  رد  ار  وا  ناداتـسا  سپـس  هدرک ، امن  وشن و  اجنامه  رد  هدش و  دلوتم  قشمد  رد  بسن ، بسح و  ياراد  و 

، هدومن رکذ  ار  وا  تافو  وا  تافیلات  سپـس  هدـش ، غلاب  رفن  داتـشه  هب  وا  دـیتاسا  خـیاشم و  دادـعت  هک  متفای  وا  طخب  وا  هزاجا  رد  دـیوگ :  و 
. تشذگ هحفص 72 و 92  رد  وا  ثیدحب  هراشا  هدومن و  رکذ  فیرعتلا "  نایبلا و  شفیلات "  رد  ار  ریدغ  ثیدح 

( هتفای تافو  رد 1122  دلوتم و  رـصم  رد  لاس 1055  رد   ) یکلام يرـصم -  یناقرز  فسوی  نب  یقابلا  دبع  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا   - 321
 " رردلا کلس  زا "  دلج 4  رد  يدارم  هتشاد ، طلست  تکرش و  مولع  عاونا  رد  هک  رصم  راید  رد  نیثدحم  زا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  نیرخآ 

پاچ  " هیندللا -  بهاوملا  حرش  باتک "  دننام  هدومن ، رکذ  دادعت و  ار  وا  ياهبنارگ  تافیلات  ناداتـسا و  تبث و  ار  وا  لاح  حرـش  ص 32 
 - همالعلا یلوملا  هب :  ریبعت  اب  نونظلا "  فشک  رد "  یبلچ  و  دـلج -  راهچ  رد  رـصم  پاچ  اطوملا "  حرـش  و "  دـلج -  تشه  رد  قـالوب 

دمآ و دهاوخ  دعس  ظفلب  تینهت  ثیدح  رد  و  تشذگ ، رد ص 71  مخریدغ  هرابرد  وا  ثیدح  هدومن ، شیاتـس  ار  وا  نیثدحملا -  همتاخ 
. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک  باب  رد  هک  تسا  ینخس  نآ  رتاوت  روبزم و  ثیدح  تحص  رد  ار  هدربمان 

بزاع نب  ءارب  زا  هدومن :  رکذ  دوخ  فیلات  رد  هدربمان  ضفاورلا "  ضفارم  بحاص "  يروپنراهس -  دیزی -  اب  دمحم  نیدلا  ماسح   - 322
امش ایآ  دومرف :  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دمآ  دورف  مخ  ریدغ  رد  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  مغرا  نب  دیز  و 
نم هک  سک  ره  ایادخ  راب  دومرف :  سپس  یلب -  دنتفگ  شدوخ ؟  زا  ینموم  ره  رب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  هکنیاب . دینادیم  هک  دیتسین 

ار وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  تسا ، وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا  يـالوم 
ماش حبص و  بلاط ، یبا  رسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ :  واب  درک و  تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایرج  نیا  زا  دعب  رمع  سپ  دراد ، نمشد 

يالوم هکیلاح  رد  يدومن 

هحفص 229 ] ] 

. یتسه ینموم  نز  درم و  ره 
تیبلا لها  بقانم  نم  حص  امب  راربالا  لزن  ابعلا " و "  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  فلوم "  یـشخدب ، ناخ  دمتعم  نب  دـمحم  ازریم   - 323

نآ نونف  ثیدح و  ملع  رد  هدربمان  فلوم  هطاحا  لماک و  طلست  رب  دنراد  تلالد  باتک  ود  نیا  و  هدیسر -  پاچب -  یبمب  رد   " راهطالا - 
تاحفـص رد  روبزم  باتک  ود  زا  لقنب  هک  هدومن  تیاور  رایـسب  قرطب  روکذم  باتک  ود  رد  ار  ریدغ  ثیدح  نآ ، دـیناسم  هب  لماک  فوقو 

دهاوخ هبحر  هدشانم  ثیدح  رد  وا  تیاور  و  هدـش ، رکذ  41 و 45 و 48 و 53 و 56 و 60 و 62 و 76 و 86 و 98 و 99 و 102 و 107 
. دمآ دهاوخ  ثیدح  دنس  نوماریپ  رد  تاملک  باب  رد  هک  تسا  ینخس  روبزم  ثیدح  تحص  نوماریپ  رد  ار  هدربمان  و  دمآ ،

باتک رد  شددعتم  قرطب  ار  ریدـغ  ثیدـح  هدربمان   " یـضترملا ، بقانم  یف  یلعلا  جراعملا  باتک "  فلوم  ملاعلا ، ردـص  دـمحم   - 324
ثیدح نوماریپ  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  باب  رد  و  تشذـگ ، تاحفـص 54 و 107 و 109  رد  وا  قرط  زا  یـضعب  هدومن ، رکذ  جراعم )  ) دوخ

دنـس نوماریپ  تاملک  باب  رد  هک  تسا  ینخـس  ار  هدربمان  روبزم  ثیدح  تحـص  رتاوت و  رد  و  دمآ . دـهاوخ  تینهت  ثیدـح  رد  ریدـغ و 
. دمآ دهاوخ  ثیدح 

رد 1171 دلوتم و  قشمد  رد  لاس 1103 -  رد   - ) يدامع هب  فورعم  یقشمد -  یفنح -  میحرلا  دبع  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دماح   - 325
دنزرف قشمد و  رد  هیفنح  یتفم  دیوگ :  وا  هرابرد  تبث و  ار  وا  لاح  حرش   11 رردلا " ص 19 -  کلس  دلج 2 "  رد  يدارم  هتفای ،) تافو 
هدربمان یـضرف ، لضاف  هیقف  ملاع ، نیرتردقلا  لیلج  هدوب  يراوگرزب  تباهم و  ياراد  هک  يردـص  ردـص ، رـسپ  اهنآ و  ردـص  اجنآ ، یتفم 

زا هدومن ، دادعت  ار  وا  ياهبنارگ  رایسب و  تافیلات  وا و  ناداتسا  سپـس  بذهم . لماک و  رایـشوه و  فراع و  بیدا و  ققحم و  تسا  یملاع 
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رادومن ود  ره  هک  هدومن  رکذ  ار  وا  رثن  مظن و  زا  یئاه  هنومن  هدـش و  پاچ  رـصم  رد  هک  هرتاوتملا "  ثیداـحالاب  هرخاـفلا  هولـصلا  هلمج " 
هرخافلا هولصلا  دوخ "  باتک  رد  ار  اهنآ  هدومن و  تیاور  رایسب  قرط  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هدربمان  تسا ، بدا  ملع و  رد  وا  طلـست  هطاحا و 

باب رد  وا  ظفل  هروآ ، رامشب  هرتاوتم  ثیداحا  زا  " 

هحفص 230 ] ] 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک 
زا هدومن ، رایسب  فیلات  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  يافوتم 1176 ، يولهد ، يرمع -  میحرلا  دبع  نب  دمحا  هللا  یلو  وبا  زیزعلا ، دـبع   - 326

لئاسر نینیعلا " "  ریونت  فالتخالا " "  ببـس  نایب  یف  فاصنالا  ثالثلا " "  لئاسملا  هبوجا  هدش "  پاچ  هک  شیاهنبارگ  تافیلات  هلمج 
داهتجالا و یف  دیجلا  دقع  يراخب " "  حیحص  باوبا  مجارت  حرش  ماکحالا " "  للع  ثیداحالا و  رارسا  یف  هغلابلا  هللا  هجح  يولهدلا " " 

یف لـیمجلا  لوقلا  ریـسفتلا " "  لوصا  یف  ریبخلا  حـتف  عم  ریبکلا  زوفلا  ریـسفتلا " "  ملع  یف  هظفح  نم  دـبال  اـمب  ریبخلا  حـتف  دـیلقتلا " " 
نب ءارب  زا  هدومن :  رکذ  نینیعلا "  هرق  رد  هدربماـن -   " ءاـفخلا ، هلازا  " و "  نینیعلا ، هرق  تسا "  وا  تاـفیلات  بتک و  هلمج  زا  فوصتلا " و 

دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دمآ ، دورف  مخ  ریدغ  رد  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیاب :  مقرا  نب  دیز  بزاع و 
نم هک  سک  ره  ایادخ  راب  دومرف :  سپ  یلب :  دنتفگ :  شدوخ ؟  زا  نموم  رهب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  دینادیم ، هک  دیتسین  امـش  ایآ  : 

، دراد نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  تسا ، وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم 
ماش حبـص و  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ :  واب  دومن و  تاقالم  ار ) مالـسلا  هیلع  یلع   ) ار وا  رمع  ناـیرج  نیا  زا  دـعب  سپس 

ار یتیاور  ءافلخلا "  هلازا  رد "  و  هدومن ، رکذ  دنـس  یـسررب  اب  ار  تیاور  نیا  دـمحا  یتسه ، نموم  نز  درم  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن 
. هدومن تیاور  هدش ، رکذ  هحفص 66  رد  هک  قیرط  ودب  ظفل و  ودب  هدروآ ، ریدغ  ثیدح  زا  مقرا  نب  دیز  زا  دنس  یسررب  اب  مکاح  هک 

زا یکی  هدربمان  هتفای ) تاـفو  رد 1181  دـلوتم و  لاس 1101  رد   ) یعفاش نیدلا  سمـش  ینفح  يرـصم  دـمحا  نب  ملاس  نب  دـمحم   - 327
ص 49 و رردلا ) کلس   ) دلج 4 رد  وا  لاح  حرش  هدرک ، تکرـش  هعونتم  مولع  رد  هرهاق  نونفیذ  ناداتـسا  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  یئاهقف 

، تسا دوجوم  هحفص 74  هدیدجلا ) ططخلا   ) دلج 10 رد 

هحفص 231 ] ] 

حرشب وا  هیشاح  هدش و  پاچ  هیکملا "  حنملا  هیشاح "  رد  هک  رردلا "  سئافن  سفنا  اهنآ "  هلمج  زا  تسا ، یئاهبنارگ  تافیلات  ار  هدربمان 
 " ریغـصلا عماجلا  هیـشاح "  رد  ار  ریدغ  ثیدـح  هدربمان   " هیردـبلا ، هباحـصلا  ءامـسا  یف  هیهبلا  هرمثلا  ریغـصلا " و "  عماجلا  رب "  يزیزع 

. تسا هدومن  رکذ  یپاچ 
هدربمان هتفای ،) تافو  رد 1182  دلوتم و  لاس 1059  رد   - ) ینیسح یناغص -  ینامیلا -  ریمالا  حالص ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  دیس   - 328

هحفـص 73 رد  مخ  ریدغ  هرابرد  وا  ثیدح  دمآ ، دهاوخ  مهدزاود  نرق  ءارعـش  رد  وا  لاح  حرـش  رعـش و  هک  تسا  ریدغ  يارعـش  زا  یکی 
. دش دهاوخ  رکذ  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک  باب  رد  هک  تسا  ینخس  ار  وا  و  دمآ ، دهاوخ  تینهت  ناتساد  رد  تشذگ و 

نرق ءارعش  نمض  وا  لاح  حرش  رعش و  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  هدربمان  یعفاش ، یظفح ، رداقلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا ، باهش   - 329
دش . دهاوخ  رکذ  وا  لاح  حرش  رد  ریدغ و  ثیدح  دنس  نوماریپ  تاملک  رد  وا  ظفل  و  دمآ ، دهاوخ  مهدزاود 

نرق 13 ءاملع 
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جات فلوم "  هتفای ) تافو  رد 1205  دلوتم و  لاس 1145  رد   ) یفنح يدیبز -  ینیـسح -  یـضترملا  دمحم  نب  دـمحم  ضیفلا  وبا   - 330
نمی روشک  زا  دیبز -  رد  هدش و  دلوتم  دنه  رد  هدوب ، قارع  طساو "  رد "  وا  هاگیاج  تغل ، رد  عجرم  هناگی  سوماقلا "  حرش  یف  سورعلا 
مولع عاونا  رد  و  هتـسج ، تکرـش  هعونتم  مولع  بسک  رد  هدیزگ  تماقا  رـصم  رد  هدـیدرگ و  راپـسهر  زاجح  فرطب  هدومن و  امن  وشن و  - 

زا هدومن ، فیلات  سیفن  رایـسب  اهبنارگ و  بتک  هتفای ، ترهـش  اج  همه  هتـشگ و  رـشتنم  شلـضف  تیـصو  وا  هزاوآ  و  هتفای ، طلـست  هطاحا و 
تسلا " و حاحـصلا  دیناسا  و "  هدـش -  پاچ  دـلج  هد  رد  هک  یلازغ -  مولعلا "  ءایحا  حرـش "  رد  نیقتملا "  هداسلا  فاحتا  اهنآ "  هلمج 

یلو زین  و  دیوگ :  یلوم  یناعم  دادعت  رد  سورعلا " ص 399  جات  دلج 10 "  رد  تسا ، هدش  پاچ  وا  تافیلات  بتک و  زا  یتمسق  زین 

هحفص 232 ] ] 

ریغب تحکن  هارما  امیا  و  ثیدـح :  تسا  باب  نیا  زا  و  تسا ، کـی  ینعم  یلو ) یلوم و   ) ار ودـنآ  دوشیم و  وت  رما  یلوتم  هک  تسا  یـسک 
هک ینز  ره  و  الاب :  هلمج  يانعم  تروص ، ود  ره  رد  ، - ) اهیلو نذا  ریغب  دـنا ، هدومن  تیاور  نینچ  ثیدـح  بابرا  زا  ضعب  و  اـهالوم .. نذا 

لوق تسنیا  و  تسا ، یلو  ناـمه  نید  رد  یلوم . هک :  هدرک  تیاور  سنوـی  زا  مالـس  نبا  و  .. ) دوـخ تسرپرـس  نذا  نودـب  دـنک  یئوشاـنز 
تنک نم  ثیدـح :  تسا ، لیبق  نیا  زا  و  مهل ، یلو  ینعی ال  مهل  یلوم  نیرفاکلا ال  نا  اونمآ و  نیذـلا  یلوم  هللا  ناب  کلذ  یلاـعت :  يادـخ 
لقن ارنآ  يرهاوج  رصان ،-  هب -  دوشیم ) لمح  ینعی   ) زین و  مالـسا ، ءالو  رب  دوشیم  لمح  هتفگ :  یعفاش  و  هیلو ... تنک  نم  ینعی :  هالوم ...

. تسا هدش  ریسفت  ناب  زین  هالوم ... تنک  نم  هلمج :  هدومن و 
تحت رد  هدرک و  امن  وشن و  دـلوتم و  رـصم  رد  هدربمان  لاس 1206 ، يافوتم  یعفاش -  نابـص -  یلع  نب  دـمحم  خیـش  نافرعلا ، وبا   - 331

قیقحت و هب  هتفای و  هطاحا  صـصخت و  یلقن  یلقع و  مولع  رد  ات  هداد  همادا  قیقحتب  هدـش و  لیـصحتلا  غراف  راید  نآ  ءاملع  هیلاع  تاـمیلعت 
وا تافیلات  زا  هرقف  هد  رب  غلاب  هک  هدومن  يرایـسب  اهبنارگ و  تافیلات  هدربماـن  هدـیچیپ ، وا  ماـن  ماـش  رـصم و  رد  هتـشگ و  روهـشم  رظن  تقد 
رد هدش ، فیلات  لاس 1185  رد  هک  نیرهاطلا "  هتیب  لها  لیاضف  یفطصملا و  هریس  یف  نیبغارلا  فاعـسا  اهنآ " :  هلمج  زا  هدیـسر ، پاچب 

تنک نم  دومرف :  مخ  ریدـغ  زور  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ :  رد ص 152  هدـش  پاچ  راـصبالا "  رون  هیـشاح "  رد  هک  روبزم  باـتک 
ردا هلذخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هضغبا و  نم  ضغبا  هبحا و  نم  بحا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لآ  مهللا و  هالوم  یلعف  هالوم 

ای حیحص  نآ  قرط  زا  يرایسب  دنا و  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هباحـص  زا  نت  یـس  ار  ثیدح  نیا  راد  ثیح  هعم  قحلا 
. تسا نسح 

هحفص 233 ] ] 

، هتشاگن نینچ  نیلسرملا "  دیس  تیب  لها  لیاضف  یف  نیبملا  حتفلا  هب "  موسوم  دوخ  هلاسر  رد  هدربمان  يولهد ، ناخ  نیدلا  دیـشر   - 332
نم دومرف " :  مخریدـغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  هدرک  تیاور  هریغ  رمع و  نبا  زا  دنـس  رد  یـسررب  اـب  یناربط  دـیوگ : 

 " هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لآو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک 
زا سابع و  نبا  مقرا و  نب  دیز  ظفلب  مکاح  قیرط  زا  هاجنلا "  هلیـسو  رد "  ار  روبزم  ثیدح  هدربمان  يونهکل ، نیبم  دـمحم  يولوم   - 333

نابح و نبا  قیرط  زا  مقرا و  نب  دیز  بزاع و  نب  ءارب  زا  دمحا  قیرط  زا  و  دیسا ، نب  هفیذح  زا  لیفطلا  یبا  زا  حیحـص  دنـسب  یناربط  قیرط 
نب ءارب  زا  هاکـشملا "  زا "  مقرا و  نب  دـیز  یلع و  زا  هباحـص  زا  یهورگ  بویا و  یبا  زا  یناربط  دـمحا و  قیرطب  و  ساـبع ، نبا  زا  مکاـح 
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. تسا هدومن  تیاور  لسرم  روطب  رجح  نبا  قعاوص "  زا "  يذمرت و  دمحا و  قیرط  زا  دیز  بزاع و 
نب دیز  بزاع و  نب  ءارب  زا  دمحا  هک  ار  یثیدـح  نامیالا "  لوصا  دوخ "  هلاسر  رد  هدربمان  يولهد ، يراخب  ملاس -  دـمحم  یلوم   - 334

. تسا هدش  رکذ  لقن و  وا  زا  رد ص 106  هک  تسا ، هدرک  رکذ  هدومن  تیاور  مقرا 
رد رجح  نبا  هک  ار  یثیدح  نیلـسرملا "  دیـس  تیب  لها  بقانم  یف  نینموملا  تآرم  باتک "  رد  هدربمان  يونهکل ، هللا  یلو  يولوم   - 335

هدومن و تیاور  دعـس ، زا  دعـس  تنب  هشیاـع  دعـس و  نب  رماـع  زا  تشذـگ ) ـالبق   ) هک ار  یثیدـح  هدرک و  تیاور  یناربـط  زا  قعاوص "  " 
همه هدومن  تیاور  رماع  لیفطلا  یبا  عیثی و  نبا  دیز  ظفلب  هبحر  هدشانم  ثیدح  زا  یئاسن  صیاصخ "  زا "  هک  دـمآ ) دـهاوخ   ) ار یثیدـح 

رد تسین . تافتلا  هجوت و  لباق  نآ  تحص  رد  شهوکن  حدق و  هکنیا  ثیدح و  تحص  رد  ار  رجح  نبا  نخس  سپـس  تسا . هدرک  رکذ  ار 
. هدروآ روبزم  باتک 

هدومن رکذ  هجام  نبا  لبنح و  نب  دـمحا  زا  لقن  مالکلا "  یهتنم  رد "  هدربمان  ار  ریدـغ  ثیدـح  يدابآ ، ضیف  یلع  ردـیح  يولوم   - 336
. تسا

هحفص 234 ] ] 

هطاحا و اب  تسا  یهیقف  هتفای ،) تاـفو  رد 1250  دـلوتم و  لاس 1173  رد   ) یناعنـص یناکوش -  دمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  یـضاق   - 337
شدوخ ملقب  وا و  زا  یلماک  لاح  حرش  تسا ، هدیدنسپ  وکین و  وا  تافیلات  همه  دراد و  يدایز  فیلات  لئاضف . هب  هتسارآ  مولع و  رد  طلسم 
لوصا هقف و  مالک و  تمکح و  رد  ار  دوخ  ناداتـسا  خیاشم و  تسا ، دوجوم   214 دلج 3 ص 225 -  علاطلا "  ردبلا  شدوخ "  باتک  رد 
هدومن دادعت  باتک  دصکی  رب  غلاب  دوخ  ياه  هتشون  ياه و  هلاسر  زا  هدومن و  رکذ  هیبرع  مولع  نایب و  یناعم و  نآ و  نونف  ثیدح و  هقف و 
هتشون علاطلا "  ردبلا  وا "  باتک  رب  هیشاح  هک  یسک  هدرب و  مان  اهنآ  زا  شتافلوم  بتک و  دادعت  نمـض -  هک  دراد  مه  يرگید  تافیلات  و 

نونفب و وا  هطاحا  طلـست و  رب  دراد  تلالد  همه  هدـش و  پاچ  وا  تافیلات  زا  يرایـسب  هدرک ، داـی  وا  رگید  تاـفلوم  زا  هدومن و  كاردتـسا 
باتک همدقم  رد  وا  لاح  حرش  زین  و  اهنآ ، دیناسم  ثیدح و  ناداتسا  تفرعم  زا  تسا  ودناب  طوبرم  هچنآ  تنس و  باتک و  زا  هیعرـش  مولع 
قالوب رد  دلجم  تشه  رد  روبزم  باتک  هدش -  هتشون  یعبس  نسحم  نب  نیسح  ملقب  هک  تسا  دوجوم  راطوالا "  لین  هب "  موسوم  وا  رگید 

حتف شریـسفت "  زا  لقن  ریدـغ  هیـضق  نوماریپ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هرابرد  غیلبت  هیآ  لوزن  رد  وا  ثیدـح  تسا . هدیـسر  پاچب  رـصم 
. دمآ دهاوخ  ریدقلا " 

رد دـلوتم و  خرک  رد  لاس 1217  رد   ) یعفاش يدادغب -  ءانثلا  وبا  نیدلا -  باهـش  یـسولآ -  ینیـسح -  هللا  دـبع  نب  دومحم  دیـس   - 338
نونف مولع و  عاونا  رد  و  هدـیچیپ ، قافآ  رد  شترهـش  تیـص  هک  تسا ، مانب  نادنمـشناد  قارع و  غباون  زا  یکی  هدربمان  هتفای ،) تافو   1270

ياهبنارگ رایسب و  تافیلات  دنا ، هتشاد  هشیر  بدا  ملع و  رد  امیدق  هک  تسا  یقارع  روهشم  نادناخ  کی  زا  هدربمان  تسا ، طلـسم  طیحم و 
رد وا  ثیدح  تشذگ و  تاحفص 76 و 86 و 99 و 100 -  رد  وا  ثیدحب  هراشا  دراد ، هظحالم  لباق 

هحفص 235 ] ] 

باب رد  هک  تسا  ینخـس  ریدغ "  ثیدـح "  تحـص  نوماریپ  رد  ار  وا  دـمآ و  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناش  رد  غیلبت  هیآ  لوزن 
. دمآ دهاوخ  ثیدح  دنس  فارطا  رد  تاملک 

هفلتخم ثیداحا  یف  بلاطملا  ینـسا  باـتک "  رد  هدربماـن  ياـفوتم 1276 ، یعفاـش -  یتوریب -  توحلا  شیورد  نب  دـمحم  خیـش   - 339
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دمحا و  دنا ، هدرک  تیاور  دواد ، یبازج  ننس  نابحاص  ار  هالوم :  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح :  دیوگ :  هتشاگن ، توریب ) پاچ   ) بتارملا
ارنآ مکاح ، یئاـسن و  دـمحا و  هدـش ، تیاور  زین  هیلو  یلعف  هیلو  تنک  نم  ظـفلب :  و  دـنا ، هدراذـگ  هحـص  نآ  رب  هدومن و  تیاور  ارنآ  زین 

. دنا هدراذگ  هحص  نآ  رب  دنا و  هدرک  تیاور 
يزودنق یخلب -  ینیسح -  هجاوخ ) اباب   ) هب فورعم  دمحم  خیـش  نبا  نالک ) هجاوخ   ) هب فورعم  میهاربا  خیـش  نب  نامیلـس  خیـش   - 340

نآ نونف  ثیدـح و  ملع  رد  هدوب و  هناگی  مالعا  زا  هدربماـن  هتفاـی ، تاـفو  لاس 1293  رد  هینطنطـسق  رد  تسا و  خـلب  لها  هدربماـن  یفنح ،
مومع دزن  رد  ریخا  باتک  هدومن ، فیلات  ار  هدوملا "  عیبانی  ناوکالا " و "  قرشم  دئاوفلا " و "  عمجا  ياهباتک " :  هدیـسر ، غوبن  دحرـسب 

و 100 و 93  و 88  و 56  و 55  و 50  تاحفـص 45  رد  وا  ثیدـح  هدیـسر ، عـبطب  ررکم  هفلتخم  راـطقا  رد  و  تـسا ، روهـشم  فورعم و 
. تشذگ

رعـش هدش ، پاچ  هناتـسآ  رد  هک  باحـصالا "  لیاضف  یف  باترملا  هیاده  باتک "  فلوم  یناخ ، نیداق  یفطـصم  نب  دـمحا  دیـس   - 341
. دمآ دهاوخ  هک  هدومن  تیاور  ریدغ  عوضوم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

هحفص 236 ] ] 

نرق 14 ءاملع 

تافو هرونم  هنیدـم  رد  لاس 1304  رد  دـلوتم و  هکم  رد  لاس 1232  رد   ) یعفاش یکم -  نـالحد  دـمحا  نب  ینیز  نب  دـمحا  دیـس   - 342
تسا یخروم  هدوب ، دنم  هرهب  هفلتخم  مولع  زا  هک  نونفیذ  تسا  یملاع  هدوب ، اجنآ  مالـسالا  خیـش  هفرـشم و  هکم  رد  نایعفاش  یتفم  هتفای )

هناگادـج یباتک  یطایمد  يرکب -  دـمحم  نب  نامثع  رکبوبا  هدـش ، پاچ  اهنآ  زا  دـلج  تسیب  رب  غلاـب  هک  دراد  يرایـسب  تاـفیلات  طـیحم ،
زا تینهت  عوضوم  رد  ثیدح -  رصم ) پاچ   "  ) نالحد ینیز  دمحا  دیـس  بقانم  یف  نمحرلا  هحفن  مانب "  هداد ، صاصتخا  وا  لاح  حرـشب 

. دمآ دهاوخ  وا 
دیس مالک  نم  نیحیحصلا  بختنم  باتک "  فلوم  توریب ، رد  قوقح  همکحم  سیئر  یتوریب ، یناهبن -  لیعمـسا  نب  فسوی  خیـش   - 343

دلج 1"  رد  دادح  هدومن ، زارحا  یفاک  مهس  بدا  ملع  رد  تسا و  یگرزب  رونخس  هدش -  پاچ  رصم  رد  لاس 1329  رد  هک   " نینوکلا - 
دودـح رد  هک  هدومن  رایـسب  فیلات  بدا  ثیدـح و  رد  تسا ، هدومن  ریبعت  همالع  خیـش  رـصع -  ملاع  هب :  وا  زا  لـصفلا " ص 444  لوقلا 

دبوملا " ص فرـشلا  دوخ "  باتک  رد  دوخ  ملقب  هدربمان  ار  دوخ  لاح  حرـش  هدـش ، پاچ  توریب  رـصم و  رد  وا  تافیلات  زا  دـلجم  هاجنپ 
. دمآ دهاوخ  هبحر  هدشانم  باب  رد  وا  ثیدح  هدومن ، تبث   140  - 143

پاـچب رتشیب  اـی  هبترم  جـنپ  هک  راـتخملا "  یبـنلا  تیب  لآ  بقاـنم  یف  راـصبالا  رون  فلوم "  یجنلبـش  نموم  نسح  نب  نموم  دیـس   - 344
 - هدرک دادعت  ار  دوخ  تافیلات  زا  ضعب  هدومن و  رکذ  هفلتخم  مولع  رد  ار  دوخ  ناداتـسا  تبث و  ار  دوخ  لاح  حرـش  نآ  زاغآ  رد  هدیـسر ،

هیـضق نوماریپ  لئاس  لاس  هیآ  لوزن  باب  رد  وا  ثیدح  هدماین ، تسدب  یعالطا  وا  تافو  خیرات  زا  یلو  هدش  دـلوتم  لاس 1250  دودح  رد 
. دمآ دهاوخ  ریدغ 

هحفص 237 ] ] 

ترهـش یملع  بتارم  رد  هدربمان  رـصم  راید  راوگرزب  همـالع  یتفم و  يافوتم 1323  يرـصم  هللا  ریخ  نسح  نب  هدبع  دـمحم  خیـش   - 345
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دلج 1"  قاروا  رد  وا  يارب  ار  تایصوصخ  نیا  خیرات ، هدوب ، مدق  تباث  تما  حلاصم  رد  یعس  یعامتجا و  تاحالـصا  رد  دراد و  ینالوط 
البق وا  ثیدحب  هراشا  تسا ، هدومن  طبـض  لیجـست و  امهریغ  434 و  یبرعلا " ص 439 -  بدـالا  خـیرات  قرـشلا " ص 300 و "  ریهاشم 

. دمآ دهاوخ  ریدغ  هیضق  نوماریپ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هرابرد  غیلبت  هیآ  لوزن  رد  وا  ثیدح  هدش و 
دادغب رد  هتفای -  تافو  رد 1324  دلوتم و  لاس 1232  رد  انیبان -  یعفاش -  يدادغب -  یسولآ  دومحم  دیـس  نب  دیمحلا  دبع  دیـس   - 346
ثیدح هدربمان  هدیسر ، پاچب  یلامالا "  مظن  حرش  یف  یلائللا  رثن  هب "  موسوم  وا  باتک  هدوب ، هناگی  بیدا  همالع و  قارع  روشک  تختیاپ 

رودصلا ملـسم  رد  نآ و  دافم  رد  رد ص 170  هدروآ و  رامـشب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لئاضف  زا  روبزم  باـتک  رد ص 166  ار  ریدـغ 
. تسا هدرک  هراشا  روبزم  ثیدحب  هدومن و  نییعت  ار  مخریدغ  رد ص 172 ، هتفگ و  نخس  یهلا  یحو  ردصم  زا  نآ  ندوب 

هقطنم میلقا و  ظاحل  زا  یطیقنش  و  اجناب . وا  ترجاهم  تهج  زا  یندم  و  بسن ، ثیح  زا  یفسوی  هللا  دبع  نب  هللا  بیبح  دمحم  خیـش   - 347
و"  دوشیم ، تشهب  لوخد  بجوم  هک  هحفاصم  دنس  لاصتا  عوضوم  رد  هنملا "  لامکا  باتک "  هدوب  رـصم  ثدحم  همالع و  رونخـس و  - 
وا زا  هعفانلا "  هصالخلا  ریبکلا " و "  ریمالا  خیشلا  تبث  باتک "  و  ماما ، فحصم  طخلا  مسر  يوریپ  بوجو  عوضوم  رد  مالعالا "  ظاقیا 

لاـس 1345 دودـح  رد  بتک  نیا  ماـمت  و  تسا ، موسوم  هینیدـلا "  حـیاصنلا  هب "  هک  دراد  هزوجرا  رکذـلا  ریخا  باـتک  هلاـبند  رد  تسا و 
ار یثیدح   28 رد ص 30 -  رصم  پاچ  مالسلا "  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  بقانمل  بلاطلا  هیافک  دوخ "  باتک  رد  هدربمان  هدیسر ، پاچب 
رد دیز  زا  دمحا  بزاع و  نب  ءارب  زا  نامـس  نبا  هک  ار  یثیدح  هدومن و  تیاور  دنـس  رد  یـسررب  اب  دیز -  ای -  هحیرـس  یبا  زا  يذمرت  هک 

ثیدح و  هدومن ، تیاور  دنس  رد  یسررب  اب  شبقانم  رد  رمع  زا  شدنسم و 

هحفص 238 ] ] 

هک ار  یثیدح  يوغب و  دمحا و  قیرط  زا  ار  نابکر  ثیدح  بهو و  نب  دیعـس  زا  دمحا  قیرط  زا  و  متاح ، یبا  قیرط  زا  ار  هبحر  رد  هدـشانم 
. تسا هدرک  رکذ  دنا  هدومن  تیاور  ریدغ  ناتساد  زا  دیز  ءارب و  رباج و  هریره و  یبا  هدیرب و  زا  باعیتسا "  رد "  ربلا  دبع  نبا 

هتـشون و یکرت  تغلب  هک  هلآ "  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  خـیرات  فلوم "  روز ، هکنز  یـضاق  یعفاـش -  تجهب  لوـلهب  یـضاق   - 348
باتک نیا  و  دـنا ، هدومن  همجرت  یبرعب  ارنآ  هشمق  یلع  ازریم  خیـش  راوگرزب  لـضاف  یـسرافب و  ارنآ  يزیربت  يدـهم  ازریم  دنمـشناد  بیدا 

ثحابم رد  وا  طوسبم  عالطا  و  خـیرات ، ثیدـح و  رد  شفلوم  طلـست  هطاحا و  زا  تسا  يرادومن  تسا و  رـصع  نیا  تانـسحم  زا  هدربماـن 
 " يوزمحلا داشرالا  و "  دراد ، یئاور  هبنج  هک  نیفص ، هعقاو  رد  زور ، ردص  ینعی :  موی "  هاملا  مانب "  تسا  یباتک  وا  تافیلات  زا  و  ینید ،

هراشا یفارغج ، یخیرات -  یبدا -  تسا  یباـتک  هک  ناـجیابرذآ  راـثآ  هیثرـالا " و "  قوقحلا  و "  تسا ، موظنم  هک  يدـع "  نب  رجح  و " 
. تشذگ تاحفص 43 و 47 و 51 و 54 و 60 و 62 و 76 و 88 و 93  رد  هدرک ، رکذ  ریدغ  ثیدح  يارب  هدربمان  هک  یقرطب 

رعش و دوخ  لحم  رد  هک  مهدراهچ  نرق  رد  تسا  ریدغ  يارعش  زا  یکی  هدربمان  يرصم ، یکاطنا -  حیـسملا  دبع  ریهـش ، هدنـسیون   - 349
. دمآ دهاوخ  وا  لاح  حرش 

رکذ ریدغ  هرابرد  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیب  ود  دلج 14 ص 48  ءابدالا "  مجعم  هیـشاح "  رد  یعافر ، دیرف  دـمحا  رتکد   - 350
. هدومن

بتک رد  هک  یشاوح  هلیسوب  هدربمان  هیرصملا -  بتکلا  راد  رد -  حیحـصت  تمـسق  سیئر  يرـصم -  يودع -  یکز  دمحا  داتـسا   - 351
ار ریدغ  ناتساد  ریخا  پاچ  زا  دلج 7 ص 363  یناغالا "  یـشاوح "  رد  هدربمان  هدراذگ ، دوخ  زا  ینادواج  اهبنارگ و  راثآ  دراد ، هددعتم 

. تسا هدومن  رکذ 
دلج رایهم  ناوید  رب  هیشاح  رد  ار  ریدغ  ناتساد  هدربمان  هیرصملا -  بتکلا  راد  رد -  یبدا  تمسق  وضع  يرصم  میسن  دمحا  داتـسا   - 352
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. هدومن رکذ  3 ص 182 
رد وا  لاح  حرش  رعش و  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  دادغب ، رد  قوقح  هدکـشناد  ریدم  يدادغب -  یمظعا -  یلع  نیـسح  داتـسا   - 353

نرق ءارعش  هب  طوبرم  تمسق 

هحفص 239 ] ] 

هدومن و فیلات  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هرابرد  یباتک  هک  هداد  ربخ  ریدغلا "  مظعم "  فلومب  اصخـش  هدربمان  دـمآ ، دـهاوخ  مهدراهچ 
. تسا هدرک  رکذ  ار  ریدغ  ثیدح  زین  اجنآ  رد 

ثیدح هب "  موسوم  وا  ناوید  رعاش ، تسا  یبیدا  طلسم و  طیحم و  تسا  يرونخس  يرصم -  ینیـسح -  نیدلا  لالج  یلع -  دیـس   - 354
روبزم فیلات  دلج 1  رد  هدربمان  ار  تیالو  ثیدح  هدیسر ، پاچب  هرهاق  رد  ءزج  ود  رد  مالسلا "  هیلع  نیسحلا  مانب "  وا  باتک  سفنلا " و 

. تسا هدومن  رکذ  ص 132 
زا تسا  يرادومن  هدـش  پاچ  رـصم  رد  راب  نیدـنچ  هک  تیمک )  ) تایمـشاه رب  وا  حرـش  يرـصم ، یعفار -  دومحم  دـمحم  داتـسا   - 355

رد ص اعیطا  ول  هیالولا  هل  نابا  مخریدغ  حود  حودـلا  موی  و  تیمک : )  ) تیب نیا  حرـش  رد  هدربمان  بدا و  خـیرات و  رد  وا  طلـست  هطاحا و 
راکـشآ ینعی  نابا . هنیدم -  هکم و  نیب  تسا  یعـضوم  مخریدغ  تسا و  هحود  نآ  دـحاو  تسا ، یگرزب  تخرد  حود  دـیوگ :  نینچ   81

 : دومرف هلذخ " و  نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  دومرف " :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درک : 
هکیلاح رد  يدومن  حبـص  یلع  ای  وت  لاحب  اشوخ  تفگ :  رمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاشیامرف  زا  دـعب  هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم 

. یتسه نموم  نز  درم و  ره  يالوم 
هدربمان هدش ، پاچ  رصم  رد  لاس 1321  رد  هک  تیمک "  تایمشاه "  حراش  يرصم -  يرهزا  یسلبان -  طایخ  رکاش  دمحم  داتسا   - 356

نیب تسا  یعـضوم  مخ  ریدغ  دیوگ :  اعیطا  ول  هیالولا  هل  نابا  مخریدغ  حود  حودلا  موی  و  تیمک :  لوق  حرـش  رد  روبزم ص 60  حرش  رد 
رد ار  مدرم  لاس 35  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  لـیفطلا  یبا  زا  دـمحا  ماـما  هیـالولا  هل  ناـبا  هفحج  رد  هنیدـم  هکم و 

لوسر نانخس  مخ  ریدغ  زور  هک  یملـسم  درم  ره  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امـش  تفگ :  اهناب  سپـس  درک ، عمج  هبحر )  ) هفوک عیـسو  نادیم 
، دزیخرب تسا ، هدینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هحفص 240 ] ] 

مهللا هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیاب  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  مدرم  زا  نت  یـس  هجیتن :  رد 
. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو 

، باتک نیاب  هک  یظیرقت  رد  هدربماـن  دـلجم ، رد 4  یلع "  مامالا  باتک "  بحاص  يرـصم -  دوصقملا  دـبع  حاـتفلا -  دـبع  داتـسا   - 357
. دمآ دهاوخ  مشش  دلج  همدقم  رد  وا  لاقم  مامت  هدومن و  مخ  ریدغ  ثیدحب  هراشا  هدومن 

نیـسح دمحم  خیـش  تجح -  همالع  هب  هک  همان  رد  هدربمان  بلح ، رد  تعامج  همئا  زا  یکی  حودحد ، دیعـس  دمحم  خیـش  داتـسا ،  - 358
. دمآ دهاوخ  تسا ، جردنم  متشه  دلج  زاغآ  رد  هک  وا  همان  صن  نیع و  يدوزب  هدومن و  جرد  نآ  رد  ار  ریدغ  ناتساد  هتشون -  يرفظم 

فلومب هک  همان  رد  ار  ریدغ  ناتساد  هدربمان  اجنامه ، رد  سردم  اجنآ و  هاگشناد  لیصحتلا  غراف  ندنل و  میقم  یصولخ  افص  داتسا   - 359
. دمآ دهاوخ  تسا  جردنم  مجنپ  دلج  زاغآ  رد  هک  نآ  نیع  يدوزب  هدومن و  یقلت  یطعق  هتشون  ردقلا  لیلج 
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ناتساد هدربمان  اهبنارگ ، تافیلات  بحاص  قیدص ، نب  دمحم  نب  دمحا  ضیفلا -  وبا  نیدلا -  باهش  هنسلا -  رصان  دهتجم -  ظفاح   - 360
زا نت  راهچ  هاجنپ و  زا  اهنآ  دانـساب  ظافح  زا  يرایـسب  هورگ  زا  لقن  ناذالا " ص 77  فینـشت  دوخ "  دنمجرا  مهم و  باتک  رد  ار  ریدـغ 

هیلع یلع  نب  نیـسح  طبـس -  ماـما  مالـسلا -  هیلع  نینموـملاریما  یلع  تسا :  رارقنیا  زا  نیروکذـم  هباحـص  ياـهمان  هدرک -  رکذ  هباـحص 
نب هفیذح  بویا -  وبا  هدیرب -  مقرا -  نب  دیز  بزاع -  نب  ءارب  سابع -  نب  هللا  دبع  مالسلا -  هیلع  یلع  نب  نیسح  طبس -  ماما  مالـسلا - 

هرم يذ  نب  ورمع  هللا -  دبع  نب  رباج  يردخ -  دیعس  وبا  کلام -  نب  سنا  صاقو -  یبا  نب  دعس  دیسا - 

هحفص 241 ] ] 

 - ثراح نب  حایر  رـسای -  نب  رامع  هرامع -  یلجب  هللا  دـبع  نب  ریرج  هدانج -  نب  یـشبح  ثریوح -  نب  کلام  رمع -  نب  هللا  دـبع  هرم - 
نب دـیز  تباـث -  نب  سیق  لیدـب -  نب  بیبـح  يراـصنا -  بدـنج  یلیل -  وبا  بدـنج -  نب  هرمـس  طیرـش -  نب  طـیبن  باـطخ -  نب  رمع 
نب یلعی  یـسراف -  ناملـس  يرافغ -  رذوبا  تباث -  یبا  نب  دیز  عوکا -  نب  هملـس  رفعج -  نب  هللا  دبع  بلطملا -  دبع  نب  سابع  لیبحرش 
هللا دبع  یفوا -  یبا  نب  هللا  دبع  یملسالا -  هرمض  هرمس . نب  رباج  هثراح -  نب  دیز  عفار . وبا  فینح -  نب  لهـس  تباث -  نب  همیزخ  هرم - 
نب رماع  هماما -  وبا  ینرع -  هبح  هریمع -  نب  رماع  هدانج -  نب  دعـس  رماع -  لیفطلاوبا  یملید -  رمعی  نب  نمحرلا  دـبع  ینزام -  رـسب  نب 
امـش رظنب  هللا  ءاشنا  ثیدـح  دنـس  زا  ثحب  باب  رد  يدوزب  وا  ظفل  و  هللا ، دـیبع  نب  هحلط  هملـس -  ما  هشیاع -  برح -  نب  یـشحو  یلیل - 

. دیسر دهاوخ 
( عمسلا یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  نا  )

( دیهش وه  (و 

دلج 2

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،
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. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مخ ریدغ  فیرش  ثیدحب  جاجتحا  هدشانم و 

هراشا

رـضاح رـصع  ات  نیتسخن  ياهنرق  زا  ص -))  ) يوبن ترجه  زا  مهد  لاس  هجحلا  يذ  مهدجه  زور   ) عوقو يادـتبا  زا  مخریدـغ )  ) هعقاو نیا 
هتـشاد و ناب  ناعذا  نامیا و  ناتـساد  نیاب  ناکیدزن  هکیروطب  هدوب ، دـیدرت  لباق  ریغ  ثداوح  هملـسم و  لوصا  زا  عاـطقنا  نودـب  هتـسویپ و 

ققحت زا  هیاپ  نادب  ات  و  دنا ، هدومن  تیاور )  ) یئوگزاب ارنآ  دـنهد ، هار  دوخ  رطاخ  رد  يراکنا  ای  دـیدرت  هکنیا  نودـب  نیفلاخم  نانمـشد و 
یهتنم نآ  تیاورب  هیـضق  هدـش و  هدیـشک  نادـب  هرظانم  هنماد  اهنآ  نایعدـم  فرط  زا  هک  تقو  ره  زین  هضراعم  لدـج و  بابرا  هک  هدیـسر 

دنراگنا . هدینشان  ای  هدیدان و  ارنآ  یلدج  گنرین و  چیه  اب  دنا  هتسناوتن  هداد و  نت  نادب  راچان  هتشگ ،
دعب راصعا  بانجنآ و  تفالخ  دـهع  رد  هچ  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  يرهاظ  تفالخ  نارود  زا  شیپ  هچ  نیعبات ، هباحـص و  نیب  امیف  اذـل ،

هداد . تسد  رایسب  هدشانم )  ) دنگوس هلدابم  اب  نادب  يروآدای  ریدغ و  هیضق  هب  لالدتسا  نآ ، زا 
رد رـصاعم  نامزمه و  صاخـشا  اـب  ع )  ) نینموملاریما صخـش  هلیـسوب  هک  تسا  يدونـش  تفگ و  تیفیک  لاونم ، نیدـب  لالدتـسا  نیتسخن 
رد یلاله  سیق  نب  میلـس  ار  ارجام  نیا  هتفای ، عوقو  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم 
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هک ار  هچنآ  اجنیا  رد  ام  دنیامن و  هعجارم  نادب  دنراتساوخ  ار  ناب  یهاگآ  هک  اهنآ  هتشاد ، نایب  لیصفتب  هدیسر "  پاچب  هک  دوخ "  باتک 
میئامنیم . رکذ  هتسویپ  عوقوب  نآ  دعب  تادشانم  زا 

هحفص 2 ] ] 

يروش زور  رد  نینموملاریما  هدشانم 

ترجه  زا  لاس 24  زاغآ  ای - و  لاس 23 - هب 
وبا ظاـفح - لـضفا  نیدـلا - باهـش  اوشیپ - داتـسا و  ارم  داد  ربخ  دـیوگ : بقاـنم "  هحفـص 217 "  رد  یفنح - مزراوـخ - ءاـبطخ  بطخا 

- یلع وبا  ظفاح - زا  وا  رابخاب  هتـشون ، نمب  نادمه  زا  هک  هچنآ  رد  يزورم "  هب "  فورعم  ینادمه  نسح  نب  هللا  دبع  نب  دیعـس  بیجنلا -
میهاربا نب  رمع  نب  قازرلا  دبع  یلعی - وبا  بیدا  داتـسا  زا  رابخاب  هداد ، واب  ارنآ  تیاور  هزاجا  نذا و  هچنآ  رد  نیـسح  نب  دمحا  نبا  نسح 

هیودرم . نب  یسوم  نب  دمحا  رکبوبا  نیثدحملا - زارط  ظفاح - ياوشیپ  زا  رابخاب  لاسب 437 ، ینادمه .
نامیلس ظفاح - ياوشیپ  یلاع  ثیدح  نیاب  داد  ربخ  ار  ام  هک : هتفگ  ینادمه  هللا  دبع  نب  دعس  بیجنلا - وبا  نیدلا . باهـش  اوشیپ ، داتـسا  و 

هلثاو نب  رماع  لیفطلا - یبا  زا  دمحم . نب  ثراح  زا  نامیلس . نب  رفاز  زا  دیمح . نب  دمحم  زا  يزار . دعس  نب  یلعی  زا  دمحا - نب  دمحم  نب 
تفگ : هک 

رب دکوم  روطب  نم  دومرفیم : اهناب  هک  مدینـش  دوب و  يروش ) عامتجا و  لحم   ) هناخ رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مدوب و  نابرد  يروش  زور  رد  نم 
امـش دومرف : سپـس  دـیامن ، نوگرگد  ارنآ  دـناوتن  امـش  زا  یبرع  ریغ  یبرع و  درف  چـیه  هکیزیچ  هب  دومن  مهاوخ  لالدتـسا  جاجتحا و  امش 

یگمه دشاب ؟ هدروآ  نامیا  ادخ  تینادحوب  نم  زا  شیپ  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  ادخب ، مهدیم  دنگوس  ار  امـش  همه  دارفا ،
اب تشهب  رد  هک  دشاب  هتشاد  رایط  رفعج  نوچ  يردارب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  هک  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف  هن ، دنتفگ :

یسک نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امش  دومرف  مسق ، ادخب  هن  دنتفگ : یگمه  دنکیم ؟ زاورپ  ناگتشرف 

هحفص 3 ] ] 

، مسق ادخب  هن  دـنتفگ : تسا ؟ نادیهـش  رورـس  ادـخ و  لوسر  ریـش  ادخریـش و  هک  دـشاب  هتـشاد  هزمح  نم  يومع  نوچ  یئومع  هک  تسه 
هیلع هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  نم  رسمه  نوچ  يرسمه  هک  تسه  یسک  نم  زج  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امش  دومرف :

نم زج  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امش  دومرف : مسق ، ادخب  هن  دنتفگ : تسا ، تشهب  لها  نانز  يوناب  هک  دشاب ، هتشاد  هلآ  و 
هن دنتفگ : دنشابیم ؟ تشهب  لها  ناناوج  رورـس  اقآ و  ود  هک  دشاب  هتـشاد  نیـسح  نسح و  نم  طبـس  ود  دننام  طبـس  ود  هک  تسه ، یـسک 

یلص ادخ  لوسر  اب  راب  نیدنچ  هک  تسه  یسک  نم  زا  شیپ  نم و  زج  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : مسق ، ادخب 
رد ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : مسق ، ادخب  هن  دنتفگ : دشاب ؟ هداد  هقدص  يوجن  زا  شیپ  دـشاب و  هدرک  يوجن  هلآ  هیلع و  هللا 

دشاب : هدومرف  وا  هرابرد  ادخ  لوسر  هک  تسه  یسک  نم  زج  امش  نایم 
ات مسق ...، ادـخب  هن  دـنتفگ : بئاغلا ؟ دـهاشلا  غلبیل  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 

: دیوگ هدروآ  نیطمـسلا "  دیارف  رد "  باب 58  رد  ینیومح  نیثدـحم )  ) ياوشیپ نآ  دنـس  رد  یـسررب  اب  ار  تیاور  نیا  و  ثیدـح ... رخآ 
وبا نیدلا ، ناهرب  اوشیپ ، زا  واو . یعاسلا  نبا  هب : فورعم  يدادغب ، نزاخ  هللا  دبع  نب  بح  نب  یلع  نیدلا ، جات  اوشیپ - داتسا و  ارم  داد  ربخ 
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دنـس رخآ  ات  یکم . دمحا  نب  قفوم  دیوملا ، وبا  نیدلا ، ءایـض  مزراوخ ، بطخا  زا  وا  و  یمزراوخ ، يزرطم  مراکملا  یبا  نب  رـصان  رفظملا ،
دش . رکذ  هک  یقیرط  ودب 

هحفص 4 ] ] 

وبا دومن ، ثیدح  دیوگ : هک  هدروآ ، شرگید  دنـسب  هیودرم  نبا  ظفاح  قیرط  زا  میظنلا "  ردـلا  رد "  یماش  متاح  نبا  ار  تیاور  نیا  زین  و 
یـسوم نب  دمحا  رکبوبا  زا  وا  ینارهط و  رمع  نب  قازرلا  دبع  ثیدـح  زا  وا  يرقم و  هذیـش  نب  دـمحم  نب  دـمح  نب  دـحاولا  دـبع  رفظملا ،

نب رماع  زا  بلغت ، نب  نابا  زا  وا  دوخ و  يومع  زا  وا  دـمحم و  نب  رذـنم  زا  ماد  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رکب  یبا  زا  هیودرم ) نبا   ) ظـفاح
(، تفای لیکـشت  نآ  رد  يروش  هک   ) دوب هناـخ  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مدوب و  ناـبرد  يروش  زور  رد  نم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هلثاو 

یسک ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امش  دومرف  یلع  تفگ : يوار  هک  اجنآ  ات  دش .) رکذ  اقوف  هک  یظافلا  نیع   ) دومرفیم بانجنآ  هک  مدینش 
مسق . ادخب  هن  دنتفگ : دشاب ؟ هدومرف  بصن  تیالوب  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  وا  هک  تسه  نم  زج  امش  زا 

ثیدـح بلاـطم  لوصف  زا  ضعب  رجح  نبا  هدومن و  تیاور  نآ  قیرط  رد  یـسررب  اـب  ینطق  راد  گرزب - ظـفاح  ار  يروـش  ثیدـح  نیا  و 
شش نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدروآ  دنـس  رد  تقد  اب  ینطق  راد  دیوگ : هحفـص 75  رد  هدربمان  دنکیم ، لقن  قعاوص  رد  وا  زا  ار  روبزم 

ار امش   " مالـسلا : هیلع  یلع  وا "  نانخـس  هلمج  زا  تفگ ، ینالوط  نخـس  دومن  لوحم  يروشب  اهنآ  نایم  رد  ار  تفالخ  رما  رمع  هک  يرفن 
زور رد  وت  یلع  ای  دشاب : هدومرف  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زج  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدـیم ، دـنگوس  ادـخب 
هیلع یلع  هک  هدروآ  دنـس  رد  تقد  اب  ینطق  راد  دـیوگ : هحفـص 93  رد  و  مسق ، ادخب  هن  دنتفگ : یخزود ، تشهب و  هدـننک  تمـسق  تمایق 
یسک امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  تفگ : اهناب  دومن و  جاجتحا  لالدتـسا و  يروش  ياضعا  رب  يروش  زور  رد  مالـسلا 

تسه ؟ رت  کیدزن  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  رد 
زا يدنک  هبیبح  نب  دمحم  نب  یلع  ار  ام  درک  ثیدح  دـیوگ : هدروآ ، نآ  دنـس  رد  یـسررب  اب  هدـقع  نبا  راوگرزب  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا  و 

نالیغ یبا  زا  نیسح ، نب  نسح 

هحفص 5 ] ] 

حرشب تفگیم . مالسلا  هیلع  یلع  هک  مدینش  مدوب و  نابرد  يروش  زور  رد  نم  تفگ : هک  لیفطلا  یبا  زا  قحـسا  زا  ینابیـش  بلاط  نب  دعس 
تسا . ریدغ  ناتسادب  هدشانم  نآ  هلمج  زا  هک  روکذم 

قحـسا زا  دانق ، هحلط  نب  دامح  نب  ورمع  زا  یفوص ، يدزا ، ایرکز  نب  ییحی  نب  دمحا  ار ، ام  دومن  ثیدح  دـیوگ : هدـقع ، نبا  ظفاح  زین  و 
راضتحا و ماگنه  رد  رمع  تفگ : هک  لیفطلا  یبا  زا  یملـسا ، دمحم  نب  دیعـس  و  رذنم ، نب  دایز  و  ذوبرخ ، نب  فورعم  زا  يدزا  میهاربا  نب 

یبا نب  دعـس  ریبز و  هحلط و  نافع و  نب  نامثع  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  داهن ، يروشب  رفن  شـش  نیب  ار  تفالخ  رما  دوخ  گرم 
: دیوگ لیفطلاوبا  تفالخ ، يدصت  قح  نودـب ، دوب  رواشم  وضع  زین  رمع  نب  هللا  دـبع  مهنع و  هللا  یـضر  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  صاقو و 

حرـشب دومرف ... مالـسلا  هیلع  یلع  عقوم  نیا  رد  میامن ، يریگولج  مدرم  دورو  زا  هک  دنداد  رارق  نابرد  ارم  دنتـشگ ، عمتجم  هدع  نیا  نوچ 
تسا . ریدغ  ثیدحب  هدشانم  نآ  هلمج  زا  هک  روکذم ،

هریغم نب  ییحی  زا  ینیجارو  دمحا  نب  دمحم  ار ، ام  دومن  ثیدح  دیوگ : هدروآ  دنـس  رد  تقد  یـسررب و  اب  یلیقع  ظفاح  ار  تیاور  نیا  و 
زا یلماـک  زارف  و  مدوـب ... رد  رب  يروـش  زور  رد  نم  تـفگ : هـک  لـیفطلا  یبا  زا  دـمحم  نـب  ثراـح  زا  وا  يدرم و  زا  وا  و  رفاز ، زا  يزار ،

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


دومن . رکذ  ار  ثیدح 
باحـصا هدـشانم  ناتـساد  زا  تایاور  رد  هک  ار  هچنآ  اجنیا  رد  ام  دـیوگ : هحفـص 61  هغالبلا "  جهن  حرـش "  دلج 2  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

هدیسر ، هضافتسا  رتاوت و  روطب  يروش 

هحفص 6 ] ] 

نیثدـحم ار  نایرج  نیا  میئامنیم ، رکذ  هتـشگ  زیامتم  نارگید  زا  اهنآ  ببـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یـصیاصخ  لیاضف و  نمـضتم  و 
، هتفاین نایاپ  بانجنآ ) لیاضف  رب  لمتشم  تایاور  زا   ) دش رکذ  هچناب  نایرج ، نیا  هتسویپ  تحصب  ام  دزن  رد  هچنآ  و  دنا . هدومن  رکذ  رایسب 

انامه تفگ : نینچ  دومن  يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک و  تعیب  نامثع  اب  نیرضاح  نمحرلا و  دبع  هکنآ  زا  دعب  هکلب  و 
یلع  ) وا دـشاب ، ینالوط  يور  بش  هچرگا  میزاسیم  اه  یتخـس  اب  دوش  عنم  رگا  میریگ و  یم  ارنآ  دوش  هداد  اـمب  رگا  تسا  یقح  اـم  يارب 
نایب ارنآ  زا  ضعب  دـش  هتـشاگن  البق  هچنآ  رد  ام  دـنا و  هدومن  رکذ  ارنآ  ریـس  بابرا  هک  دومرف  یمالک  نمـض  ار  نخـس  نیا  مالـسلا ) هیلع 

لوسر هک  تسه  یسک  نم  زج  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم : دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : اهناب  سپـس  تیاور ... قایـسب  ددرگیم  رب  میتشاد ...
سپـس هن ، دنتفگ : دومرف ؟ ءارجا  نیملـسم  نایم  رد  ار  يردارب  مسارم  هک  ماگنه  نآ  رد  دنک  ردارب  دوخ  اب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

؟ هالوم اذهف  هالوم  تنک  نم  دشاب : هدومرف  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  دومرف :
هن . دنتفگ :

رکذ دنسم  روطب  هباصالا "  هیشاح "  رد  باعیتسالا " ص 35  دلج 3 "  رد  ربلا  دبع  نبا  ار  ناتساد  نیا  زا  یتمسق  و  مود -) پاچ  یتدایز  )
فورعم زا  يدزا ، میهاربا  نب  قحـسا  زا  دانق - دامح  نب  ورمع  زا  ریهز  نب  دمحا  زا  مساق  زا  ثراولا  دبع  ار  ام  دومن  ثیدح  دـیوگ ، هدرک 

لیفطلا . یبا  زا  يذزا ، دمحم  نب  دعس  زا  رذنم ، نب  دایز  زا  ذوبرخ ، نب 
یبا نب  یلع  انامه  دـیوگ : نینچ  هیالا ... هلوسر . هللا و  مکیلو  امنا  یلاعت : يادـخ  لوق  دروم  رد  رد ص 418  شریسفت  دلج 3  رد  يربط  و 

سلاجم و زا  یکی  رد  تشاد ، وا  تماما  رب  تلالد  هیآ  نیا  رگا  نیارباـنب  تسا ، نآرق  ریـسفتب  رتاـناد  نایـضفار  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  بلاـط 
ار نایضفار )  ) هورگ نیا  و  دومنیم ، لالدتسا  نادب  لفاحم 

هحفص 7 ] ] 

مامتب هلهابم و  ربخ  ریدـغ و  ربخب  يروش  زور  رد  هک  دـنکیم  لـقن  وا  زا  هکنآ  هچ  هدومنن ، ناـب  لالدتـسا  هیقت  هار  زا  دـنیوگب ، هک  دزـسیمن 
یبوخب روطـس ) نیا  هدنناوخ   ) وت و  ها . هدومنن ، کسمت  هیآ  نیاب  دوخ  تماما  تابثا  رد  متح  روطب  هتـسج و  کسمت  دوخ  بقانم  لیاضف و 

هنیک تیبصع و  زا  یشان  طقف ، نایـضفار  صوصخب  هریغ  ریدغ و  ثیدحب  لالدتـسا  جاجتحا و  تیاور  دانـسا  رد  يربط  نخـس  هک  ینادیم 
اهنآ ظافح و  همئا  ناداتسا و  زا  ار  جاجتحا )  ) روبزم ثیدح  دانـسا  یفنح  یمزراوخ  دیتسناد ، هکنانچ  اریز  تسا ، دودرم  تسا و  وا  يزوت 
ظفاح تیاورب  رجح  نبا  حیرـصت  هب  ریاد  هک  یحرـشب  دـنثیدح  لقن  همئا  ثیدـح و  ظافح  زا  هک  هیودرم  نبا  یلعی و  یبا  نوچ  یناـسک  زا 

زین و  یلیقع ، ظفاح  هدقع و  نبا  ظفاح  تیاور  و  دیامن ، زاربا  نآ  رد  یفلاخم  رظن  شهوکن و  هکنیا  نودب  هدومن ، لقن  دش ، نایب  ینطق  راد 
رد هک  ار  هچنآ  تسا و  ضیفتـسم  عیاش و  ثیدح  لها  نایم  رد  جاجتحا  ناتـساد  هکنیاب  ار ، وا  حیرـصت  دیدحلا و  یبا  نبا  نخـس  دـیدینش 

دیدومن . هظحالم  هتشگ ، عقاو  دییات  تحص و  دروم  روبزم  ثیدح  زا  وا  رظن 
هک دش ، دیهاوخ  فقاو  هحفص 187  هعونـصملا "  یلائللا  دلج 1 "  رد  زین  یطویـس  بلاطم  تمیق  ردـقب و  هروکذـم  بلاطم  عومجم  زا  و 
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دانـسا رد  هکنیا  ناونعب  دـهدیم  لالدتـسا ) جاجتحا و   ) روبزم ثیدـح  ندوب  تقیقح  زا  يراع  ندوب و  عوضوم  هب  مکح  اـجنآ  رد  هدربماـن 
رد دراد ، دوجو  لوـهجم  سانـشان و  يدرم  هدربماـن  تیاور  قـیرط  رد  زین  و  تسا ، فیعـض  تاور  ناـیم  رد  وا  دراد و  دوـجو  رفاز  یلیقع ،

هدـیقع رد  وا  اـنب  رگا  اـم  یهگناو  لوهجم  درم  هن  تسه و  يرفاز  هن  اـهنآ  رد  هک  میدومن  رکذ  زین  ار  يرگید  قرط  اهدانـسا و  اـم  هکیلاـح 
یطویس هکنانچ  داد ؟ یعطق  مکح  نآ  ندوب  تقیقح  زا  يراعب  هک  تساور  قیرط  رد  فیعض  دوجو  درجمب  ایآ  میشاب  هارمه  رفاز  فعـضب 
هدومن فیلات  تقیقح  یب  یگتخاس و  تایاور  هرابرد  هک  اهنآ  شور  فـالخ  رب  دوخ  هدربماـن  باـتک  زا  دراوم  عیمج  رد  و  هدرک ؟ ناـمگ 

فعض زا  یشور  رادنپ و  نینچ  هکلب  و  تسا ، نینچ  هن  هن . تسا ؟ هدومن  راتفر  دنا 
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لالدتـسا هک : تسنیا  تسا ، هب  لومعم  ءافعـض  تیاور  هرابرد  هچنآ  یهتنم  تیارد ) لـها  هیور  قبط  رب   ) اریز تسا ، تریـصب  یمک  يار و 
لقن رد  رظن  تقد  نابحاص  هقث و  ظافح  مینیب : یم  اـم  هوـالعب  تسین ، یکاـب  دـییات ، ناونعب  ناـب  لالدتـسا  رد  هچرگ  دوشیمن . تیاور  ناـب 

یصاخ درم  هتشون  رد  ای  صاخ و  تیاور  رد  نآ و  تحـص  رب  هک  يرایـسب  نئارق  هطـساوب  دنروآ ، یم  ءافعـض  زا  یتایاور  اسب  هچ  ثیدح 
دندقتعم صوصخب  دروم  نآ  رد  دننکیم و  تیاور  وا  زا  ار  تحص  نئارقب  هفوفحم  تیاور  نآ  یتایصوصخ ، نئارق و  نینچ  اب  دراد ، دوجو 

دراوم ریاس  رد  دنچ  ره  تسا ، قوثو  دامتعا و  دروم  صوصخب  دروم  نآ  رد  يوار  ای  تسا و  جراخ  فیعض  تایاور  یمومع  مکح  زا  هک 
تسین . دامتعا  دروم  هدوب و  دنسپان  شلامعا 

زا تیاور ، زا  دـناولمم  هک  درک  دـیهاوخ  هظحالم  دـیامن  هعجارم  اهدنـسم  حاحـص و  ریاس  يراخب و  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  هب  هچنانچ 
دراد ؟ يرگید  لمحم  میدومن  راعشا  نادب  هک  ینبم  نامه  زج  نیا  ایآ  نایبصان  جراوخ و 

دواد وبا  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  رفاز  نیعم  نبا  دـمحا و  الوصا  دـش ، رکذ  وا ) فعـض  رفاز و  دروم  رد   ) تاشامم لیبس  رب  هچنآ  زا  هتـشذگ 
زا رفاز ) نب  نعط   ) دروم نیا  رد  یطویـس  تسا  تقادص  یتسار و  وا  هاگیاج  دیوگ  متاح  وبا  و  هدوب ، حلاص  يدرم  وا  تسا ، هقث  وا  دیوگ :
زا شناسل  رد  هدمآ و  رجح  نبا  وا  زا  دعب  و  هتفای ، حیحـص  ریغ  سانـشان و  ار  روبزم  ثیدح  نازیم "  رد "  هدربمان  هک  هدومن  يوریپ  یبهذ 
وا نازیم "  يور "  زا  دـنا ، هتخانـش  هک  اهنآ  ار  رجح  نبا  یبهذ و  هکنآ  لاح  تسا و  هدومن  ثیدـح  عضوب  مهتم  ار  رفاز  هدرک و  دـیلقت  وا 

مکاح كردتسم  رب  یبهذ  صیخلت  تسنیا  تسا  هناضرغم  ياهفده  نعطب و  هدولآ  هک  یناسل  تسا و  فارحنا  رازه  نآ  رد  هک  دنا  هتخانش 
ینبم و چـیه  هدومن و  شهوکن  نعط و  اه  نآ  رب  یبهذ  هدـش  تیاور  نآ  حاحـص  ثیداحا  رد  هللا  لآ  لیاضف  زا  هک  هچنآ  دـینیب : هب  دـیئایب 

ترتع  ) اهنآ ياوس  امب  هک  يا  هقالع  لیامت و  هتفای و  خوسر  وا  رد  هک  هنیک ، نامه  زج  تفای  ناوتیمن  نآ  يارب  یلیلد 
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تسا  هدومن  يوریپ  وا  زا  مدقب  مدق  دوخ  تافیلات  رد  مه  رجح  نبا  دراد و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

نافع نب  نامثع  مایا  رد  نینموملاریما  هدشانم 

دیارف رد "  شدانـساب  تشذگ ) دلج 1  هحفـص 200  رد  وا  لاح  حرـش   ) هیومحلا نبا  نیدلا  دعـس  نب  میهاربا  قحـسا ، وبا  مالـسالا ، خـیش 
دجـسم رد  نامثع  تفالخ  نامز  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلـس  گرزب ، یعباـت  زا  باب 58  رد  لوا  طمس  نیطمـسلا " 

نمض رد  دندروآ . نایمب  نخـس  تفع  ملع و  زا  دنتفگیم و  نخـس  رگیدکی  اب  هک  دندوب  عمتجم  یهورگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
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هدومرف تلیـضف  زا  اهنآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  دمآ و  نایمب  ناشترجه  اهنآ و  قباوس  لیاضف و  شیرق و  مان 
همئا شیرق  شیرقل و  عبت  سانلا  ترضحنآ "  رگید  شیامرف  و  دنشابیم ) شیرق  زا  ناماما  ینعی   "  ) شیرق نم  همئالا  شیامرف " : نیا  دننام 

و دوخ ) نادرمب  هلیبق  ره  ترخافم  رکذ  زا  دعب   ) دیوگ هک  اجنآ  ات  دنتـسه ) برع  نایاوشیپ  شیرق  دنـشیرق و  ناوریپ  مدرم  ینعی   "  ) برعلا
دبع صاقو و  یبا  نب  دعس  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دندوب : اهنآ  نایم  رد  هک  دندوب  هدمآ  درگ  نت  تسیود  زا  شیب  هقلح  نیا  رد 
نب هللا  دبع  رکب و  یبا  نب  دمحم  سابع و  نبا  نیـسح و  نسح و  رمع و  نبا  هبتع و  نب  مشاه  دادـقم و  ریبز و  هحلط و  فوع و  نب  نمحرلا 
نب دعـس  نب  سیق  هملـس و  نب  دـمحم  ناهیتلا و  نب  مثیهلا  وبا  يراـصنا و  بویا  یبا  تباـث و  نب  دـیز  بعک و  نب  یبا  راـصنا : زا  و  رفعج ،

دوب و هتـسشن  نمحرلا  دبع  شرـسپ  وا  اب  و  یلیل ، یبا  یفوا و  یبا  نب  هللا  دبع  مقرا و  نب  دیز  کلام و  نب  سنا  هللا و  دبع  نبا  رباج  هدابع و 
دوب یکرـسپ  زین  وا  هک  دوب  وا  اـب  يرـصب  نسح  شرـسپ  دـمآ و  يرـصب  نسحلاوبا  ماـگنه  نیا  رد  و  يور ، اـبیز  سرون و  دوـب  یکرـسپ  وا 

زج دوب ؟ يرگید  نآ  زا  رتابیز  مادک  منادیمن  متـسیرگنیم و  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  هب  واب و  نم  دیوگ : يوار  هماقلا ، لدتعم  يورابیز و 
زا عامتجا  نیا  دنتفگ و  نخس  رایسب  هورگ  نآ  ماگنه  نیا  رد  دوب ، رتاسر  يدق  رت و  تشرد  یمادنا  ياراد  يرصب  نسح  هکنیا 
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نب یلع  و  تشادن ، یعالطا  هورگ  نیا  نانخس  عامتجا و  زا  دوب و  دوخ  هناخ  رد  نامثع  دیشک و  لوط  رهظ )  ) باتفآ لاوز  ماگنه  ات  دادماب 
هورگ نآ  هجیتن  رد  دـنتفگیمن ، ینخـس  شتیب  لها  ناسک و  زا  يدـحا  هن  شدوخ و  هن  دوب و  تکاـس  شوماـخ و  ناـیم  نآ  رد  بلاـط  یبا 

دـنتفگ و نخـس  هلیبـق  ود  دارفا  زا  کـی  ره  دومرف  یئوگب ؟ نخـس  زین  وت  هک  تسه  یعناـم  هچ  نسحلا  اـبا  اـی  دـنتفگ : دـندش و  وا  هجوـتم 
دنوادخ ار  اه  تلیضف  نیا  منکیم : لاوس  راصنا  شیرق و  هورگ  يا  امش  زا  نم  نونکا ، دنتفگ ، مه  تسرد  دنتـشاد و  نایب  دوخ  زا  یتلیـضف 

زج یبجوم  ای  هدوب  امش  نادناخ  هلیبق و  امش و  دوخ  دوجو  رد  دیداد ، تبسن  دوخب  هک  لیاضف  نیا  ءاشنم  ایآ  دومرف ؟ اطع  امشب  هلیسو  هچب 
تنم ام  رب  گرزب  يادخ  هکلب  دنا ، هدوبن  لیاضف  نیا  زا  کی  چیه  ءاشنم  ام  ياهنادـناخ  هریـشع و  دـنتفگ : خـساپ  رد  یگمه  هتـشاد ؟ اهنیا 

، دیتفگ تسار  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دومرف ، اطع  امب  وا  تیب  لها  هریـشع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ببـسب  ار  لیاضف  نیا  داهن و 
انامه و  ام ؟ ریغ  هن  تسا  تیبلا  لها  ام  زا  طقف  هتـشگ  امـش  بیـصن  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  هچنآ  هک  دـینادیمن  ایآ  راصنا  شیرق و  هورگ  يا 

میدوب ناـیامن  دـنوادخ  تمظع  هاگـشیپ  رد  هک  میدوب  يرون  منادـناخ  نم و  هک  یتسردـب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ممع  رـسپ 
دورف نیمزب  ار  وا  داـهن و  وا  بلـص  رد  ار  روـن  نیا  وا  شنیرفآ  زا  سپ  دـنیرفایب ، ار  مدآ  لاـعتم  يادـخ  هکنآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  هدراـهچ 

هتسویپ سپس  دش ، هدنکفا  شتآ  رد  دش و  میهاربا  بلصب  لقتنم  سپس  تسشن ، یتشک  رد  دش و  حون  بلـصب  لقتنم  ام  رون  سپـس  دروآ ،
یکاپان ره  زا  یگمه  هک  دوب  یتیفیکب  ناردام  ناردپ و  زا  لاقتنا  نیا  و  دومرف ، لقتنم  هزیکاپ  ماحراب  یمارگ  بالـصا  زا  ار  ام  اناوت  يادخ 

دندوب . هزنم  رودب و  يدیلپ  و 
: دنتفگ دندوب  هدومن  كرد  ار  دحا  ردب و  هک  دندوب  یئاهنآ  زا  دنتشاد و  یـشیپ  تقبـس و  هک  اهنآ  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانخـس  نیا  زا  سپ 
هک دینادیم  یگمه  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  دومرف : سپـس  ما ، هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نانخـس  نیا  ام  يرآ .

قباس وا  لوسر  يوریپ  هناگی و  يادخ  شتسرپ  رد  نم  هتشاد و  مدقم  قوبسم  رب  ار  قباس  ددعتم  تایآ  رد  دوخ  باتک  رد  لج  زع و  يادخ 
تما نیا  زا  يدحا  هکیروطب  ما ، هدوب  مدقم  و 
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تسا . نینچ  يرآ  دنتفگ : یگمه  تسا ؟ هتفرگن  یشیپ  نم  رب  هار  نیا  رد 
هیآ نیا  و  راصنالا ... نورجاهملا و  نم  نولوالا  نوقباسلا  و  هیآ : نیا  هک  یماگنه  دیراد ؟ یهاگآ  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف 

هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـش ؟ لزان  یعوضوم  هچ  رد  دروم و  هچ  رد  دـش  لزان  نوبرقملا  کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  و 
متسه و لسر  ءایبنا و  لضفا  نم  سپ  اهنآ ، ءایصوا  ءایبنا و  هرابرد  هدومرف  لزان  ار  اهنیا  لاعتم  يادخ  دومرف : دش ؟ لاوس  تایآ  نیا  لولدم 

یهاگآ ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : مسق ، ادـخب  يرآ  دـنتفگ : یگمه  تسا ، ءایـصوا  لضفا  نم ، یـصو  بلاط  یبا  نب  یلع 
هللا و ال نود  نم  اوذختی  مل  هیآ و  نیا  مکنم و  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هیآ : نیا  هک  یماگنه  دـیراد ؟

سپ دوشیم ؟ اهنآ  همه  لماش  ای  دراد  نینموم  زا  ضعب  هب  صاصتخا  ایآ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : مدرم  دـش  لزان  هجیلو ، نینموملا  هلوسر و ال 
هک روطنامه  ار  وا  دومرف  رما  دنـسانشب و  ار  ناشرما  نایدـصتم  ءایلوا و  ات  دـیامرف  میلعت  اهناب  هک  ار  شربمغیپ  دومرف  رما  لج  زع و  يادـخ 

يارب مخریدغ  رد  ارم  هک  تشگ  رومام  و  دیامرف ، ریسفت  اهنآ  يارب  زین  ار  تیالو  هدومرف ، نایب  ریسفت و  ار  ناشجح  ناشتاکز و  ناشزامن و 
هک هدرک  رومام  يرما  ءارجاب  ارم  دـنوادخ  انامه  مدرم  يا  دومرف : نآ  نمـض  دومرف و  داریا  هبطخ  سپـس  دـیامرف ، بوصنم  تیـالوب  مدرم 
نآ هکیتروص  رد  دومرف  هجنکشب  دیدهت  ارم  دنوادخ  سپ  دننکیم ، بیذکت  ارم  مدرم  هک  متـشادنپ  نینچ  هدومن و  گنت  رما  نآ  ار  ما  هنیس 
ایآ مدرم : يا  دومرف  دـناوخ و  هبطخ  زاـمن  ماـجنا  زا  سپ  دومرف ، توعد  تعاـمج  زاـمن  ماـجنا  يارب  ار  مدرم  سپـس  میاـمنن . غـالبا  ار  رما 

، ناشدوخ زا  نینموم  رب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  متـسه و  نینموم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  لج  زع و  يادـخ  انامه  هک  دـینادیم :
هالاو نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : عقوم  نیا  رد  متساوخرب  سپ  زیخرب ، یلع  ای  دومرف  سپ  تسا ، نینچ  يرآ . دنتفگ 

هللا لوسر  ای  تفگ : تساخ و  اپب  ناملس  ماگنه  نیا  رد  هاداع ، نم  داع  و 

هحفص 12 ] ] 

تنک نم  نم ، يالو  دـننام  ءالو  ینعی  یئالوک ، ءالو  دومرف :  " تسا ؟ یئالو  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ءالو "  ینعی  اذ ؟ اـمک  ءـالو 
تلمکا مویلا  داتـسرف : ورف  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  سپ  شدوخ ، زا  واب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  هک  سک  ره  ینعی  هسفن  نم  هب  یلوا 

، تسا یلع  تیالو  ادـخ  نید  یماـمت  نم و  توبن  یماـمت  ربکا "  هللا  تفگ "  دومرف و  ریبکت  ادـخ  لوسر  سپ  هیآ ، رخآ  اـت  مکنید .. مکل 
وا و رد  یلب ، دومرف : تسا ؟ هصاخ  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  تایآ  نیا  هللا : لوسر  ای  دنتفگ : دنتساخرب و  رمع  رکبوبا و  سپ  نم ، زا  دعب 

ریزو نم و  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف : ام ، يارب  ار ) دوخ  ءایـصوا   ) ار ناشیا  امرف  نایب  دنتفگ : تمایق ، زور  ات  تسا  نم  ءایـصوا  هرابرد 
وا زا  سپ  نسح و  لوا  مدـنزرف  ود  سپـس  نم ، زا  دـعب  تسا  نموـم  ره  یلو  و  نم ، تما  رد  تسا  نم  هفیلخ  یـصو و  نم و  ثراو  نـم و 

دنوشن و ادج  نآرق  زا  دـننآرق ، اب  اهنآ  تسا و  اهنآ  اب  نآرق  يرگید ، زا  سپ  کی  ره  نیـسح  مرـسپ  نادـنزرف  زا  نت  هن  وا  زا  سپ  نیـسح ،
نایم رد  مسق  دـیق  اب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نایب ، حرـش و  نیا  زا  سپ  ( ؟ دـنوش دراو  ضوح  راـنک  نم  رب  اـت  دوشن  ادـج  اـهنآ  زا  نآرق 

هکیروطب میا و  هدینش  ام  ار  ادخ  لوسر  تاملک  نیا  مسق  ادخب  يرآ  دنتفگ : یگمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  نمجنا 
میتشادن ظفح  رد  ار  نآ  مامت  یلو  میراد  رطاخ  رد  ار  بلاطم  نیا  رتشیب  دنتفگ  هورگ  نآ  زا  رگید  ضعب  و  میهدیم . تداهـش  نادـب  یتفگ 

مالسلا هیلع  یلع  سپ  دنشابیم ، ام  تلیـضف  اب  مدرم  ناکین و  زا  اهنآ  همه  دنداد  یهاوگ  نادب  هتـشاد و  رطاخ  رد  ار  نآ  مامت  هک  نانیا  یلو 
رطاخ رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ  نیا  هک  ار  ینانآ  نم  دنتـسین ، ناـسکی  ظـفح  رد  مدرم  یگمه  دـیتفگ  تسار  دومرف :

نب ءارب  مقرا ، نب  دیز  دنتـساوخرب : صاخـشا  نیا  سپ  دنهد ، ربخ  دـنراد  رطاخ  رد  هچنادـب  دـنزیخرب و  هک  مهدـیم  دـنگوس  ادـخب  دـنراد 
هکیتلاح رد  میراد  رطاخ  رد  ار  ادخ  لوسر  تاشیامرف  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  دـنتفگ : اهنیا  رامع : و  دادـقم ، و  رذوبا ، و  ناملـس ، و  بزاع ،
بوصنم ار  امـش  ياوشیپ  ماما و  هک  هدرک  رما  لج  زع و  يادـخ  انامه  مدرم . يا  دومرفیم : وا  و  يدوب ، وا  يولهپ  وت  دوب و  هداتـسیا  ربنم  رب 
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تسا و نم  هفیلخ  نم و  یصو  نم  زا  دعب  هک  ار  هکنآ  میامن و 

هحفص 13 ] ] 

رما ار  امـش  هتخاس و  نم  تعاط  شودـمه  ار  وا  تعاـط  هدومرف و  بجاو  ار  وا  تعاـط  دوخ  باـتک  رد  لـج  زع و  يادـخ  هک  ار  یـسکنآ 
هعجارم دوخ  يادـخب  اهنآ  بیذـکت  قافن و  لها  شهوکن  و  نعط ، سرت  زا  رما  نیا  غالبا  رد  نم  و  منک ، یفرعم  امـشب  هدومرف  وا  تیـالوب 

دیامرف . باذع  ارم  منکن  غیلبت  ار  رما  نیا  رگا  هک  دومرف  دیدهت  ارم  يادخ  مدومن ،
جح هزور و  هاکزب و  رما  تسا و  هدرک  نایب  امـش  يارب  ار  نآ  قیقحت  روطب  هدومرف و  زامن )  ) هالـص هب  رما  ار  امـش  دـنوادخ  انامه  مدرم  يا 

مریگیم دهاش  نم  و  تیالوب ، ار "  امش  تسا  هدرک  رما  و  ما ، هدرک  ریسفت  امـش  يارب  ار  اهنآ  نم  هدومن و  نایب  امـش  يارب  ار  اهنآ  هدومرف و 
، هراشا هملک  يادا  ماـگنه  رد  دراد - مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) نیاـب صاـصتخا  هدومرف ) رما  دـنوادخ  هک   ) تیـالو نآ  اـنامه  هک  ار  اـمش 

ادج نآرق  زا  ناشنادنزرف ، زا  ناشدـعب  ءایـصواب  سپـس  دراد و  شرـسپ  هب  صاصتخا  وا  زا  دـعب  دومرف : سپـس  داهن  یلع  رب  ار  دوخ  تسد 
امـش و هاگ  هانپ  و  امـش ، يارب  مدرک  نایب  نم  قیقحتب  مدرم ، يا  دـنوش  دراو  ضوح  رانک  رد  نم  رب  ات  دوشن  ادـج  اـهنآ  زا  نآرق  دـنوشن و 

نم هلزنمب  امـش  نایم  رد  وا  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  وا  مداد و  ناشن  ار  امـش  يامنهار  امـش و  یلو  امـش و  ياوشیپ 
میلعت نمب  لج  زع و  يادـخ  هچنآ  مامت  اریز  دـیئامن ، تعاطا  روما  مامت  رد  ار  وا  دـیهن و  ندرگ  رب  نید  رد  ار  وا  تعاطا  هدالق  سپ  تسا ،
میلعت ار  اهنآ  و  وا ، زا  دـعب  ایـصوا  زا  دـیزومایب و  وا  زا  دـینک و  لاوس  وا  زا  سپ  تسا ، وا  دزن  رد  امامت  اـنامه  شتمکح ، ملع و  زا  هدومرف 

زا قح  قح و  زا  اهنآ  هاگچیه  تساهنآ ، اب  قح  دنقح و  اب  اهنآ  انامه  اریز  دـنیامن ، بقع  رود و  اهنآ  زا  دـیریگن و  یـشیپ  اهنآ  رب  دـیهدن و 
اب ینیومح  ظفل  نیا  ثیدح ، رخآ  ات  دنتسشن ... بلاطم  نیاب  تداهـش  زا  سپ  دندوب . هتـساخرب  هک  صاخـشا  نیا  دوشن - ادج  لیاز و  اهنآ 

دهاوخ وا  باتک  میلس و  نوماریپ  رد  ار  ام  نخس  دراد و  یتادایز  یمک و  فالتخا  تسا  روکذم  سیق  نبا  میلـس  باتک  دوخ  رد  هک  هچنآ 
دمآ .

هحفص 14 ] ] 

هبحر زور  رد  نینموملاریما  هدشانم 

هراشا

يرجه لاس 35 
لوسر زا  ترضحنآ  هک  هچناب  تبسن  مدرم  زا  یخرب  تفای  عوقو  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اب  تفالخ  رما  رد  هک  هعزانم  هضراعم و  رثا  رد 
فرط زا  تادراو  دـنتخاس و  مهتم  ار  ترـضحنآ  دوب  هدومرف  لـقن  تیاور و  نارگید  رب  باـنجنآ  میدـقتب  ریاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
عیسو نادیم  رد  دیـسر ، ترـضحناب  تیفیک  نیا  نوچ  دندرک ، یقلت  راکنا  دیدرت و  اب  عوضوم  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نآ اب  تفالخ  رما  رد  هک  اهنآ  رب  در  قح و  زا  عافد  روظنمب  دـندوب  هدـمآ  درگ  اجنآ  رد  هک  يرایـسب  هورگ  نایم  رد  تفاـی و  روضح  هفوک 
ارنآ نیعبات  زا  يرایـسب  هک  هدرک  تیمها  بلج  يدـحب  عوضوم  نیا  و  دومرف ، هدـشانم  لالدتـسا و  هورگ  نآ  اـب  دـندرکیم ، عزاـنم  باـنج 

رد  ) نیعبات زا  رفن  هدراهچ  باحـصا و  زا  نت  راهچ  تیاورب  ام  هدیـسر و  رفاظت  رتاوت و  دحب  ءاملع  بتک  رد  نآ  دانـسا  دنا و  هدومن  تیاور 
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نآ لیصفت  کنیا  و  میدش ، فقاو  صوصخ ) نیا 
لیئارسا وبا  دیوگ : هغالبلا ص 362  جهن  حرش  دلج 1  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تشذگ ) دلج 1  رد 113  وا  لاح  حرش  ، ) نذوم نامیلس  وبا  - 1

ار مدرم  داد  دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا ، دمآ ) دهاوخ  هک  تسا  دمحا  دنـس  نامه  نیا   ) نذوم نامیلـس  زا  وا  هدرک و  تیاور  مکح  زا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  نیا  اهنآ  زا  سک  ره  هک 

هحفص 15 ] ] 

رد ناـب  تداهـش  زا  مقرا  نب  دـیز  دـنداد و  تداهـش  نادـب  یهورگ  سپ  دـهد ، یهاوگ  هـالوم .. یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : هک  هدـینش 
ندـش انیبان  زا  سپ  و  دـش ، انیبان  وا  دومرف و  نیرفن  یئانیبان  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سپ  دومن ، كاسما  دوب  هاگآ  نادـب  هکیلاح 

هک دمآ  دهاوخ  نذوم ) نامیلس  ینعی   ) وا زا  رگید  قرطب  و  درکیم ، نایب  مدرم  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  ناتـساد 
. تسا هداتفا  ملق  زا  تسنآ و  زا  مه  تیاور  نیا  دیاش  هدرک و  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  ار  ناتساد  نیا 

دلج 205 رد  هباغلا " ص 307 و  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  دش .) رکذ  دلج 1  رد ص 114  وا  لاح  حرش   ) هتابن نب  غبـصا  مساقلا ، وبا  - 2
زا يدبع ، نسح  نب  یلع  زا  يریمن ، فلخ  نب  دمحم  زا  وا  هدومن و  تیاور  يدشار  قاحسا  نب  لیعامسا  نب  دمحم  زا  هدقع ، نبا  ظفاح  زا 

ریدغ زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  سک  ره  هک  هبحر  رد  ار  مدرم  داد  دـنگوس  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  غبـصا ،
یعمج دشاب ، هدینش  اصخش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  هک  دزیخرب  یـسک  طقف  و  دهد ، یهاوگ  نادب  دزیخرب و  هدینـش  مخ 
فوع نبا   ) بنیز وـبا  و  نصحم ، نب  ورمع  نب  هرمع  وـبا  و  يراـصنا ، بوـیا  وـبا  هورگ ، نآ  ناـیم  رد  هک  دنتـساخرب  رفن  هدـفه  دودـح  رد 

و يراصنا ، بزاع  نبا  دیبع  و  یلولس ، هدانج  نب  یشبح  و  يراصنا ، تباث  نب  هللا  دبع  و  تباث ، نب  همیزخ  و  فینح ، نب  لهس  و  يراصنا ،)
هدربمان هورگ  دندوب ، يراصنا ، بر  دبع  نب  نمحرلا  دـبع  و  يراصنا ، هلاضف  وبا  و  يراصنا ، هعیدو  نب  تباث  و  يراصنا ، نالجع  نب  نامعن 

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک ، میهدیم  تداهش  ام  دنتفگ : دنتساخرب ، هک 
هناعا . نع  نعا  هضغبا و  نم  ضغبا  هبحا و  نم  بحا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  الا 

راتفگ سک  ره  هک  ار  مدرم  مداد  دنگوس  نادب  درک و  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدش ، رکذ  هتابن  نب  غبـصا  زا  هباغلا  دـسا  رد  و 
وبا ناشنایم  رد  هک  دنتساخرب  نت  هدفه  رب  غلاب  یعمج  ماگنه  نیا  رد  دزیخرب ، هدینش  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

میدینش دنتفگ : دنتساخرب  هک  اهنآ  دندوب ، بنیز  وبا  يراصنا و  بویا 

هحفص 16 ] ] 

دیتـسین هاوگ  امـش  اـیآ  دومرف : دوب ، هدومن  دـنلب  هتفرگ و  ار  وت  تسد  هکیلاـح  رد  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
، تسا نم  یلو  لج  زع و  يادخ  انامه  دیشاب ، هاگآ  دومرف : سپس  مدومن ؟ نایب  ار  امش  حالص  ریخ و  مدناسر و  ار ) ادخ  رماوا   ) نم هکنیاب 
ار وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  راـب  تسا ، وا  يـالوم  یلع ، نیا  سپ  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  متـسه ، نینموم  یلو  نم  و 

تسا . هدروآ  دنس  رد  تقد  اب  یسوم  وبا  ار  تیاور  نیا  درادب ، نمشد  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمشد  دراد و  تسود 
هیلع یلع  نوچ  تفگ : هک  هدروآ  غبـصا  زا  هدـقع  نبا  قیرط  زا  هباـصالا " ص 408  دـلج 4 "  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ار  روبزم  تیاور  و 

رد دیوگ ، زاب  هدینش  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخـس   ) سک ره  هک  درک  لاوس  اهنآ  زا  داد و  دنگوس  ار  مدرم  هبحر  رد  مالـسلا 
تداهـش دـنتفگ : هورگ  نآ  دـندوب و  بر  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  بنیز و  وبا  بویا و  وبا  اـهنآ  رد  هک  دنتـساخرب  رفن  هدـفه  رب  غلاـب  هجیتن 
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ایآ دومرف : دوب ، هدرک  دنلب  هتفرگ و  مخریدـغ  زور  رد  ار  وت  تسد  هکیلاح  رد  میدینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  میهدـیم 
دلج 4"  رد  و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نمف  دومرف : میهدیم ، یهاوگ  يرآ  دـنتفگ : مدـیناسر ؟ ار ) ادـخ  رماوا   ) نم هک  دـیتسین  هاوگ  امش 
زا تـالاوملا "  باـتک "  رد  هدـقع  نبا  ساـبعلاوبا  ار  تیاور  نیا  هک  تفگ : یـسوم  وبا  دـیوگ : هدرک و  تیاور  ار  نآ  هباـصالا " ص 80 

داد و دنگوس  ار  مدرم  هبحر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدومن  رکذ  هتابن  نب  غبصا  زا  فاکسا )  ) دعـس زا  يدبع  نسح  نب  یلع  قیرط 
دنتساخرب نت  هدفه  رب  غلاب  سپ  دزیخرب ، هدینش  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  سک  ره  هک : دیـسرپ  اهنآ  زا 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میدینـش ، هک  میهدیم  تداهـش  ام  دنتفگ : نانآ  فوع  نبا  بنیز  وبا  بویا و  وبا  دوب  اهنآ  هلمج  زا  هک 
، میهاوگ دـنتفگ : مدـیناسر ؟ ار ) ادـخ  رما  وا   ) هک دـیتسین  هاوگ  اـیآ  دومرف : هدومن  دـنلب  هتفرگ و  ار  وـت  تسد  هکیلاـح  رد  مخ  ریدـغ  زور 

هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نمف  دومرف :

هحفص 17 ] ] 

نب دمحم  بلاط ، یبا  زا  بقانملا "  رد "  یعفاش  یلزاغم  نبا  ظفاح  يافوتم 76 و 79  یباحص ، یلجب - همادق  وبا  ینرع ، نیوج  نب  هبح  - 3
هیلع یلع  داهشتسا  ریدغ و  زور  ناتـساد  وا  یبرع و  هبح  هب  دناسریم  ار  تیاور  وا  هک  هدومن  تیاور  ظفاح  یـسیع  یبا  زا  نامثع ، نب  دمحا 
مقرا نب  دیز  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  ردب  لها  زا  نت  هزاود  سپ  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دـیامنیم ، رکذ  نداد  دـنگوس  اب  نادـب  ار  مالـسلا 

دومرفیم : مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدینش  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  دنتفگ : و  دوب ،
. ثیدح حرشب  هالوم .. یلعف  هالوم  تنک  نم 

داد دنگوس  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  تیاور  همادق  یبا  زا  شدانـساب  هک  دـیدرگ  روکذـم  یبالود  زا  دلج 1  هحفص 54  رد  و 
نآ رب  تشاد و  نت  رب  هبج  هک  دوب  يدرم  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دنتـساخرب ، يدـنا  هد و  رب  غلاـب  یعمج  سپ  دومرف ، لاوس  اـهنآ  زا  ار و  مدرم 

ثیدح . حرشب  دنداد .. تداهش  هورگ  نآ  سپ  دوب  هدنکفا  یتوم  رضح  شوپالاب 
رد یسررب  اب  رد ص 84  شدنسم  دلج 1  رد  نایلبنح  ياوشیپ  دمحا  هدش ) رکذ  دلج 1  هحفص 116  رد  وا  لاح  حرـش   ) رمع نب  ناذاز  - 4
رد هک  مدینش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نخـس  تفگ : هک  رمع  نب  ناذاز  زا  يدنک ، میحرلا  دبع  یبا  زا  کلملا ، دبع  زا  ریمن ، نبا  زا  هدروآ  دنس 

ار وا  نانخـس  هدید و  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سک  ره  هک  داد  دـنگوس  ار  اهنآ  درک و  لاوس  مدرم  زا  هبحر 
دومرفیم : هک  دندینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اهنآ  هک  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  نت  هدزیس  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هدینش 

. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 
و هدومن ، تیاور  دـش  رکذ  هک  یظفلب  دـمحا  قیرط  زا  ناذاز ، زا  ار  ثیدـح  نیا  دـیاوزلا " ص 107  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  و 
لوسلا " ص 54 بلاطم  رد "  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  ملاـس  وبا  هوفصلا " ص 121 و  هفـص  دـلج 1 "  رد  يزوج  نبا  جرفلاوبا  نینچمه 

 " هیاهنلا هیادبلا و  دلج 5 "  رد  یماش  ریثک  نبا  و  هدیسر ) پاچب  لاس 1302  رد  )

هحفص 18 ] ] 

زا لـقن  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس  و  هرکذـت " ص 17 ، رد "  يزوج  نبا  طبـس  دـمحا و  قـیرط  زا  ص 348  دـلج 7  رد  ص 210 و 
دنا هدومن  رکذ  ار  هروکذم  تیاور  تسا ) روکذم  لامعلا " ص 407  زنک  دلج 6 "  رد  هک  يروطب   "  ) هنسلا رد "  مصاع  یبا  نبا  و  دمحا ،
حرش  " دـلج 7  رد  یکلام - یناقرز - هللا  دـبع  وبا  ظـفاح  هدـش ) رکذ  دلج 1  هحفـص 116  رد  وا  لاـح  حرـش   ) يدـسا شیبح  نب  رز  .- 5
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زا اـجنیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شیبح  نب  رز  زا  دنـس  رد  تقد  اـب  هدـقع  نبا  دـیوگ : بهاوـملا " ص 13 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  تداهش  دنتـساخرب و  نت  هدزاود  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا 

دومرف : دندینش ،
هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم 

دبع نب  دمحم  زا  هدروآ ، دنسم " ص 88  دلج 1 "  رد  لبنح  نب  دمحا  هدش ،) رکذ  رد ص 117 ج 1  وا  لاح  حرش   ) دایز یبا  نب  دایز  - 6
دومن و لاوس  مدرم  زا  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  مدینش  تفگ : هک  دایز  یبا  نب  دایز  زا  یملـسا ، حلاص  یبا  نبا  ینعی  عیبر - زا  هللا ،
، دزیخرب هدومرف ، ار  هچنآ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینـش  هک  یملـسم  درم  ره  هکنیاب  داد  دـنگوس  ار  اهنآ 

دنداد . تداهش  دنتساخرب و  ردب  باحصا  زا  نت  هدزاود  سپ 
دنتـسه و هقث  نآ  لاجر  هک  هتفگ  هدومن و  تیاور  دمحا  قیرط  زا  دیاوزلا " ص 106  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا  و 

یبقعلا ریاخذ  هحفص 170 و  هرضنلا "  ضایرلا  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  و  دمحا ، زا  هیادبلا " ص 348  دلج 7  رد  ریثک  نبا 
دنا . هدومن  رکذ  ار  روبزم  تیاور   "ص 67 

مقرا نب  دیز  زا  نامیلس ، یبا  زا  مکح  زا  لیئارـسا ، یبا  زا  رماع ، نب  دوسا  زا  دنـس  رد  تقد  اب  دمحا  یباحـص - يراصنا - مقرا  نب  دیز  - 7
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینـش  سک  ره  هک  دومن  لاوئـس  مدرم  زا  دنگوس  دیق  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور 

دومرف : هک  هلآ 
هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

هحفص 19 ] ] 

هجیتن رد  دندومن و  نامتک  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  دنداد و  تداهـش  ناب  دنتـساخرب و  ردب  باحـصا  زا  نت  هزاود  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و 
مداد . تسد  زا  ار  دوخ  مشچ 

و دـنا ، هدومن  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  روکذـم ، ظفلب  ریبکلا "  رد "  یناربط  دـمحا و  زا  دـیاوزلا " ص 106  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  و 
نیرفن درکیم  نامتک  هک  ره  رب  یلع  و  تسا : روکذم  هلمج  نیا  هدش  طبض  وا  دزن  هک  یتیاور  رد  و  هتسناد ، قوثو  دروم  ارنآ  لاجر  یناربط 

ینارفعز نیسح  نب  دمحم  زا  شردپ  زا  بذوش  نب  هللا  دبع  نب  رمع  نب  یلع  نیـسحلا  یبا  زا  ارنآ  بقانملا "  رد "  یلزاغم  نبا  و  دومرفیم :
تـسا روکذم  نآ  رد  هدرک و  تیاور  روکذم  ظفلب  دیز ، زا  نامیلـس ، یبا  زا  مکح  زا  لیئارـسا ، یبا  زا  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  نب  دـمحا  زا 

هک ار  یـسک  ههجو  هللا  مرک  یلع  دومرف و  انیبان  ار  ممـشچ  يادـخ  سپ  دـندرک ، نامتک  هک  مدوب  یناسک  هلمج  زا  نم  هک : دـیز ) لوق  زا  )
هدومن . تیاور  ریبکلا "  مجعملا  رد "  یناربط  زا  روکذم  ظفلب  ءافتکالا "  رد "  ارنآ  یباصو  میهاربا  خیش  دومرف و  نیرفن  دنک  نامتک 

مدرم زا  دـنگوس  دـیق  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدومن  تیاور  دـیز  زا  یبقعلا " ص 67  ریاـخذ  رد "  يربط  نیدـلا  بحم  ظـفاح ، و 
دومرف : هک  هدینش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سک  ره  هک : دومن  لاوئس 

و دنداد ، یهاوگ  ناب  دنتـساخرب و  نت  هدزناش  دـهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
لامعلا " ص زنک  دلج 6 "  رد  هکیروطب  یطویس  هدومن و  تیاور  دمحا  قیرط  زا  دیاوزلا " ص 107  عمجم  رد "  ارنآ  یمثیه  ظفل  نیمهب 

نت هدزاود  تسا : روکذم  نآ  رد  هدروآ و  عماوجلا "  عمج  رد "  ار  ثیدح  نیا  تسا ، روکذـم  یناربط  طسوالا "  مجعملا  زا "  لقنب   403
دنداد . تداهش  ناب  دنتساخرب و 
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هحفص 20 ] ] 

 " هکم یهلا "  مرح  هبتکم  رد  هک   ) دـیاوف دوـخ "  باـتک  رد  هدـش ،) رکذ  رد ص 173 ج 1  وا  لاح  حرـش   ) هللا دـبع  نب  دـمحم  ظفاح ، و 
نامیلـس یبا  زا  مکح ، زا  یئـالم ، لیئارـسا  یبا  زا  یـسوم ، نب  هللا  دـیبع  زا  ثرح  نب  دـمحم  زا  هدروآ  دنـس  رد  یـسررب  اـب  تسا ) دوجوم 

هک هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سک  ره  هک  درک  لاوئـس  دنگوس  دیق  اب  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  هک : دیز  زا  نذوم ،
دومرف :

و دنداد ، تداهش  ناب  دنتـساخرب و  نت  هدزناش  دهد ، تداهـش  دزیخرب و  هاداع  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
تسا . هدومن  تیاکح  وا  زا  هیاهنلا " ص 346  هیادبلا و  دلج 7 "  رد  ریثک  نبا  ار  تیاور  نیا  مدوب و  اهنآ  نایم  رد  نم 

میکح نـب  یلع  زا  هدروآ  دنـسملا " ص 118  جرد 1 "  لبنح  نب  دمحا  هدـش ،) رکذ  رد ص 117 ج 1  وا  لاح  حرـش   ) عیثی نب  دـیز  - 8
زا هبحر و  رد  ار  مدرم  داد  دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  دنتفگ : ودنآ  هک  عیثی  نب  دیز  بهو و  نب  دیعس  زا  قحسا ، یبا  زا  کیرـش ، زا  يدوا ،

دعـس لبق  زا  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هدینـش  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  سک  ره  هک  دومن  لاوئـس  اهنآ 
هرابرد هک  دندینش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  یهاوگ  دنتـساخرب و  نت  شـش  دیز  لبق  زا  نت و  شش 

دومرف : يرآ . دنتفگ : تسین ؟ رتراوازس )  ) یلوا نامیا  لهاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
یجنگ هیاهنلا " ص 210 و  هیادـبلا و  دـلج 5 "  رد  ریثک  نبا  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  مهللا 

 " بلاطلا هیافک  رد "  یعفاش 

هحفص 21 ] ] 

دنا . هدومن  تیاور  ارنآ  ظفل  نیمهب  دمحا  قیرط  زا  بلاطملا " ص 4  ینسا  رد "  يرزج  ص 17 و 
رد دیز و  دیعس و  زا  قحـسا ، یبا  زا  هبعـش ، زا  میمت ) نبا   ) فلخ زا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  یـضاق  زا  صیاصخ " ص 22  رد "  یئاـسن  و 
زا مدینش  هک : هدومن  تیاور  دیز ، زا  قحـسا  یبا  زا  کیرـش ، زا  نابا ، نبا   ) يافوتم 205  ) نارمع زا  ینارح ) نامیلـس   ) دواد یبا  زا  ص 23 

باحصا رگم  دهدن  تداهش  و   ) ار يدرم  نآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  نم  انامه  تفگیم : هفوک  ربنم  رب  هک  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع 
دومرف : مخ  ریدغ  زور  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دشاب  هدینش  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

دنتـساخرب و ربنم  رگید  بناج  زا  نت  شـش  دـهد ، تداهـش  دزیخرب و  هاداع - نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
ءارب زا  ایآ  متفگ : قحسا  یباب  دیوگ : کیرش  دومرفیم ... هک  دندینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  هک  دنداد  تداهش 

یلب . تفگ : دنک ؟ ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیاب  هک  يدینش  بزاع  نب 
نب دیعس  زا  قاحسا ، یبا  زا  هفیلخ ، نب  رطف  زا  یـسوم ، نب  هللا  دیبع  زا  روصنم ، نب  دمحا  زا  هدروآ ، دنـس  رد  یـسررب  اب  يربط  ریرج  نبا  و 
نبا و  هدرک ، رکذ  ار  روبزم  ثیدـح  داد و ... دـنگوس  ار  مدرم  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  هک : رم  يذ  ورمع  عیثی و  نب  دـیز  بهو و 

تسا . هدومن  تیاکح  ریرج  نبا  زا  ار  نیا  شخیرات ص 210  دلج 5  رد  ریثک 
زا قاحـسا ، یبا  زا  رطف ، زا  یـسوم ، نب  هللا  دیبع  زا  يرماع ، نافع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هدروآ  ارنآ  دنـس  رد  یـسررب  اب  هدـقع  نبا  ظفاح  و 

رکذ ار  روبزم  ثیدح  و  تفگیم .. هبحر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  مدینش  دنتفگ : ناگدربمان  هک  عیثی  نب  دیز  بهو و  نب  دیعس  هرم و  نب  ورمع 
دنتساخرب نت  هدزیس  هک : هدومن  رکذ  نآ  رد  و  هدرک ،
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هحفص 22 ] ] 

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  تداهش  و 
نم لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هضغبا و  نم  ضغبا  هبحا و  نم  بحا  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
ارنآ شخیرات ص 347  دلج 7  رد  ریثک  نبا  دندوب ؟ یناگرزب  هچ  اهنآ  رکبابا ، يا  تفگ : ثیدح  نیا  زا  تغارف  ماگنه  قحـسا  وبا  هلذـخ ،
هتفگ هدومن و  تیاور  رازب  قـیرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  دـئاوزلا " ص 105  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  و  هدومن ، تیاور  هدـقع  نبا  زا 

تیاور دـمحا  نب  هللا  دـبع  رازب و  قـیرط  زا  ارنآ  هحفـص 107  رد  و  تسا ، هقث  وا  و  رطف ، زج  تسا ، حیحـص  لاـجر  قـیرط  نیا  لاـجر  هک :
زا قحـسا  یبا  زا  عماوجلا "  عمج  رد "  ار  روبزم  ثیدح  یطویـس  تسا ، روکذم  لاـمعلا " ص 403  زنک  دـلج 6 "  رد  هکیروطب  هدومن و 

یمثیه لوق  زا  سپس  هدومن ، تیاور  تایعیلخ "  رد "  یعلخ  زا  ریرج و  نبا  رازب و  زا  لقن  عیثی ، نب  دیز  بهو و  نب  دیعـس  رم و  يذ  ورمع 
. تسا نینچ  اهنآ  ظفل  دنتسه و  تاقث  نآ  دانسا  لاجر  هک : هتفگ 

ریدغ زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  هک  ار  يدرم  ادخب  مهدیم  دـنگوس  تفگیم : مالـسلا  هیلع  یلع  میدینـش  دـنتفگ :
، نم ایآ  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  نت  هدزیس  دهد ، یهاوگ  هدینش  هچناب  دزیخرب و  هدینش ،

دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپ  هللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : متسین ؟ اهنآ  دوخ  زا  نینمومب  رتراوازس )  ) یلوا
نم لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هضغبا و  نم  ضغبا  هبحا و  نم  بحا  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالاوم  تنک  نم 

هدومن تیاور  عیثـی  نب  دـیز  زا  هبیـش  یبا  نبا  قیرط  زا  هحفـص 113  دبوملا "  فرـشلا  رد "  یناهبن  فسوی  خیـش  ار  ثیدح  نیا  و  هلذـخ ،
تسا .

: دیوگ مهد  باب  رد  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح  مالسالا  خیـش  هدش ) رکذ  رد ص 118 ج 1  وا  لاح  حرش   ) نادح یبا  نب  دیعـس  - 9
ظفاحلا دبع  نیدلا  دامع  خیش  ار ، ام  داد  ربخ 

هحفص 23 ] ] 

هزاجا روطب  یناتسزخ  لضفلا  یبا  نب  دمـصلا  دبع  نب  دمحم  یـضاق  ار  وت  تسا  هداد  ربخ  متفگ : واب  وا ، دزن  نم  تئارق  هلیـسوب  ناردب  نبا 
رکبوبا زا  ظفاح  یقهیب  نیـسح  نب  دـمحا  رکبوبا  داد  ربخ  تفگ : هزاجا ، روطب  يوارع  لضف  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ار  اـم  داد  ربخ  تفگ :

، قوزرم نب  لیضف  زا  کلام )  ) ناسغ وبا  زا  هریزع ، نب  مزاح  نب  دمحا  زا  میعند ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  یـضاق ، نیـسح  نب  دمحا 
مهدیمن دنگوس  و  مهدیم ، دنگوس  اذخب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دنتفگ : ودنآ  هک  رم  يذ  رمع و  نادح و  یبا  نب  دیعس  زا  قحـسا  یبا  زا 

نت هدزاود  دـیوگ : يوار  دـنا ، هدینـش  مخریدـغ  زور  رد  ار  ترـضحنآ  هـبطخ  هـک  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  باحــصا  رگم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دندینش  اهنآ  هک  دنداد  تداهش  رم و  يذ  ورمع  لبق  زا  نت  شش  دیعـس و  لبق  زا  نت  شـش  دنتـساخرب ،

دومرفیم :
هضغبا . نم  ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا 

زا يدوا  میکح  نب  یلع  زا  هدروآ  شدنسم ص 118  رد ج 1  لبنح  نبا  دش ،) رکذ  رد ص 118 ج 1  وا  لاح  حرش   ) بهو نب  دیعس  - 10
زا دـلج 5 ص 366  رد  میدومن و  لقن  هحفـص 20  رد  شیپ  رد  هک  یظفلب  ار  ثیدح  نیا  عیثی  نب  دیز  دیعـس و  زا  قحـسا  یبا  زا  کیرش ،

، مدرم رب  داد  دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : مدینـش  بهو  نب  دیعـس  زا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  قحـسا  یبا  زا  هبعـش  زا  رفعج  نب  دمحم 
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  یهاوگ  دنتساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  نت  شش  ای  جنپ 
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هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم 
زا ورمع "  قحـسا "  یبا  زا  نامیلـس )  ) شمعا زا  یـسوم  نب  لـضف  زا  يزورم ، ثیرح  نب  نیـسح  زا  صیاـصخ " ص 26  رد "  یئاـسن  و 

تسا هدینش  سک  ره  هک  داد  دنگوس  ادخب  ار  مدرم  هبحر  رد  ههجو  هللا  مرک  یلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیعس 

هحفص 24 ] ] 

دنتسه : نینموم  یلو  ادخ  لوسر  ادخ و  انامه  دومرف : هک  مخریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
نم يولهپ  زا  نت  شـش  هک  دـیوگ  دعـس  لوق  زا  يوار  هرـصن  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هیلو  اذـهف  هیلو  تنک  نم  و 

بحا هدرک " : رکذ  زین  ار  هلمج  نیا  رم  يذ  ورمع  لوق  زا  دنتساخرب و  نم  يولهپ  زا  نت  شش  هک : دیوگ  عبثی  نب  دیز  لوق  زا  دنتـساخرب و 
تیاور رم  يذ  ورمع  زا  قاحـسا  زا  لیئارـسا  ار  ثیدـح  نیا  تسا ، هدومن  رکذ  ار  ثیدـح  هلاـبند  سپـس  هضغبا " و  نم  ضغبا  هبحا و  نم 
هدومن تیاور  روکذم  ظفل  دنـس و  رخآ  ات  شمعا  زا  یـسوم  نب  لضف  زا  یـسیع  نب  فسوی  زا  ارنآ  صیاصخ "  هحفص 40 "  رد  هدرک و 

نب دیعس  زا  قحسا  یبا  زا  هبعش  زا  ردنغ ) رفعج  نب   ) دمحم زا  ینثم  نب  دمجم  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ : صیاصخ "  هحفص 22 "  رد  و  تسا .
دنتـساخرب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  نت  شـش  ای  جـنپ  مالـسلا ) هیلع  یلع  نداد  دـنگوس  زا  سپ  : ) تفگ هک  بهو 

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  یهاوگ 
هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

یبا زا  يروباشین  هبنم  نبا  دمحا  یبا  زا  يزار  دمحم  نب  هللا  دبع  دیعـس  یبا  زا  بالج  رکب  یبا  زا  هدروآ ، یتفلا  نیز  رد  یمـصاع  همالع  و 
ار مدرم  هبحر  رد  ههجو  هللا  مرک  نینموـملاریما  تفگ : هـک  دیعـس ، زا  ینادـمه  يرـس  ریرج  زا  يدـنک  دیعـس  نـب  یلع  زا  یمرـضح  رفعج 

هالوم تنک  نم  دومرف " : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینـش  هک  ار  يدرم  مهدـیم  دـنگوس  ادـخب  دومرف : داد و  دـنگوس 
دنداد . تداهش  دنتساخرب و  نت  هدزاود  دهد ، تداهش  زیخرب و   " هداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف 

یبا زا  بلاط  نب  دعس  نالیغ  یبا  زا  رـضن  نب  یـسوم  قیرط  زا  هدقع  نبا  سابعلا  یبا  زا  هحفص 321  هباغلا "  دسا  دـلج 3 "  رد  ریثا  نبا  و 
بهو نب  دیعس  زا  قحسا 

هحفص 25 ] ] 

ار اهنآ  مناوتیمن  هک  هدع  نمب  دندومن  ثیدح  و  هک : هتفگ  قحـسا  وبا  و  هدومن ، تیاور  یناه  نب  یناه  و  عیثی ، نب  دـیز  و  رم ، يذ  رمع و  و 
تنک نم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  سک  ره  هکنیاب : هبحر  رد  ار  مدرم  داد  دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیاب : میامن  هرامش 

زا ار  نخـس  نیا  هک  دـنداد  یهاوگ  دنتـساخرب و  یهورگ  دـهد ، یهاوگ  هدینـش ، هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم 
تفآ اهناب  دندش و  انیبان  هکنآ  رگم  دنتفرن  ایند  زا  نامتک  هجیتن  رد  دندومن ، نامتک  یهورگ  دنا و  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

تیاور قیرط  رد  یـسررب  اب  یـسوم  وبا  ار  ناتـساد  نیا  دـندوب ، حـلدم  نب  نمحرلا  دـیعو  هعیدو  نب  دـیزی  نانآ  هلمج  زا  دیـسر ، يا  هیلب  و 
نب نمحرلا  دـبع  لاح  حرـش  رد  هدومن و  رکذ  هحفـص 421  هباصالا "  دـلج 2 "  رد  رجح  نبا  ار ، هدـقع  نبا  ثیدـح  نیا  و  تسا . هدومن 

رد یسررب  اب  یصمح  عیبر  نب  رـضن  نب  یـسوم  قیرط  زا  و  هدومن . رکذ  تالوملا "  باتک "  رد  ارنآ  هدقع  نبا  سابعلاوبا  هک : هتفگ  حلدم 
ار هدع  نآ  ءاصحا  هک  هدع  ارم  دندومن  ثیدح  تفگ : هک  قحـسا  وبا  زا  نالیغ ، - وبا  بلاط - نب  دعـس  ارم  دومن  ثیدح  هک : هدروآ  دنس 

نم  ) ار راتفگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سک  ره  هک  داد  دـنگوس  هبحر  رد  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیاب : دومن ، مناوتن 
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و دوب ، جـلدم  نب  نمحرلا  دـبع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  نانآ - زا  يدادـعت  هجیتن  رد  دـهد ، یهاوگ  هدینـش  هـالوم ) یلعف  هـالوم  تنک 
نبا زا  دنـس  رد  یـسررب  اب  ار  ثیدح  نیا  نیهاش  نبا  و  دـنا ، هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  راتفگ  نیا  هک  دـنداد  تداهش 

زا روبزم  ثیدـح  اـب  هنوگچ  رجح  نبا  هک  ینیب  یم  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت و  تسا ، هدومن  تاـبثا  یـسررب و  ارنآ  یـسوم  وبا  هدروآ و  هدـقع 
نامتک هک  ار  نانآ  ناتـساد  هدرک و  ور  ریز و  شا  هدربمان  نایوار  رفن  راـهچ  نتخادـنا  ملق . زا  اـب  ارنآ  هدرک و  يزاـب  نآ  نتم  دنـس و  ثیح 

ناگدننک نامتک  هلمج  زا  هک  ار  جلدم  نب  نمحرلا  دبع  هدومن و  فذح  دندش  مالسلا ) هیلع  نینموملاریما   ) نیرفن راچد  دندومن و  تداهش 
هچ و  دتـسرف ) دورد  ار  لقن  رد  تناما  دنوادخ  ( ؟ هدرب نیب  زا  اساسا  ار  هعیدو  نب  دیزی  مان  هدروآ و  رد  نآ  نایوار  رامـش  رد  هدوب  ثیدـح 

زا هباصا "  باتک "  رد  هصاخ  اه  يزاب  نیا  ریظن  رایسب 

هحفص 26 ] ] 

هتفگ هدومن و  تیاور  دـمحا  قـیرط  زا  هحفـص 104  دیاوزلا "  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  ار  روبزم  ثیدـح  و  هدز . رـس  رجح  نبا 
. تسا دامتعا  دروم  هقث و  رطف  تسا و  حیحص  لاجر  رطف  زج  ثیدح  نیا  لاجر  تسا 

دبع زا  روصنم  نب  دـمحا  زا  ریرج  نبا  قیرط  زا  و  یئاسن ، زا  و  وا ، قیرط  ودـب  دـمحا  زا  لقن  هحفص 209  شخیرات  دـلج 5  رد  ریثک  نبا  و 
نب دیز  تیاور  رد  البق  ام  هکیدنـسب  هدـقع  نبا  قیرط  زا  هحفص 347  دلج 7  رد  و  ریخ ، دبع  دیعس و  زا  قحـسا  یبا  زا  لیئارـسا  زا  قازرلا 
یبا زا  هبعش  زا  ردنغ "  دمحم "  زا  دمحا ، قیرط  زا  و  دیعس ، زا  قحسا  یبا  زا  لیئارـسا  زا  قازرلا  دبع  ظفاح  قیرط  زا  و  میدومن ، رکذ  عیثی 

زا دوشیم  یهتنم  قازرلا  دبع  ظفاحب  هک  شدانساب  هحفص 94  بقانم "  رد "  یمزراوخ  و  هدومن ، رکذ  ار  تیاور  نیا  دیعس )  ) وا زا  قحـسا 
هک میدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هفوـک  هبحر  رد  دـنتفگ : ودـنآ  هـک  هدوـمن  تـیاور  ریخ  دـبع  زا  و  دیعـس )  ) وا زا  قحـسا  یبا  زا  لیئارـسا 

دومرف : هک  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سک  ره  ادخب  مهدیم  دنگوس  تفگیم :
تداهش اهنآ  همه  دنتساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحـصا  زا  يا  هدع  هجیتن  رد  دیوگ  دهد ، یهاوگ  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

عیثی نب  دـیز  قیرط  رد  هک  تسه  مه  يرگید  قرط  اـجنآ  رد  و  دـنا ، هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  هک  دـنداد 
. تشذگ

دـصکی و ود و  دـصکی و  دـصکی و  ياهلاس  دودـح  يافوتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  زا   ) یثیل هلثاو  نب  رماع  لیفطلاوبا  - 11
رطف زا  ودنآ  هک  هدرک  تیاور  ار  ینعم  نیا  میعن  یبا  دمحم و  نب  نیسح  زا  هحفص 370  دنسم )  ) دلج 4 رد  دمحا  هد - دصکی و  تشه و -

: دومرف اهناب  سپس  دومن و  عمج  هفوک ) عیسو  نادیم   ) هبحر رد  ار  مدرم  هنع  هللا  یـضر  یلع  تفگ : هک  دندومن  ثیدح  لیفطلا  یبا  زا  وا  و 
هجیتن رد  دزیخرب ، هدینـش  هچنآ  هدینـش  مخریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  یملـسم  درم  ره  مهدیم  دنگوس  ادخب 
یهاوگ دنتساخرب و  يرایسب  مدرم  سپ  دیوگ : تسا ) روکذم  رد ص 114 ج 1 - وا  لاح  حرش   ) میعن وبا  و  دنتساخرب . مدرمنآ  زا  نت  یس 

هک ار  یماگنه  دنداد 

هحفص 27 ] ] 

( رتراوازس  ) یلوا نینمومب  نم  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : مدرمب  تفرگ و  ار ) مالسلا  هیلع  یلع   ) ار وا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرس 
دومرف : هاگنآ  هللا ، لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : اهنآ ؟ دوخ  زا  متسه 

نم لد  رد  يزیچ  یئوگ  هکیلاح  رد  مدش  نوریب  نم  تفگ : لیفطلاوبا ) ، ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، اذهف  هالوم  تنک  نم 
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؟ يراد يراکنا  هچ  تفگ  دیز ) ، ) تفگیم نینچ  هک  مدینش  هنع  هللا  یـضر  یلع  زا  انامه  متفگ : واب  تاقالم و  ار  مقرا  نب  دیز  سپ  تسه ،
دلج 9"  رد  یمثیه  ظفاح  ار  ثیدح  نیا  و  دومرفیم ، وا  هرابرد  ار  نانخس  نیا  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  قیقحتب 

یلو تسا  حیحص  لاجر  هفیلخ  نب  رطف  زج  نآ  لاجر  هتفگ : سپس  هدومن و  تیاور  دمحا  زا  نتم  دنـس و  زا  هحفص 104  دیاوزلا "  عمجم 
تسا . دامتعا  دروم  هقث و  هدربمان 

زا لامح ، يدادغب  هللا  دبع  نب  نوراه  ارم  داد  ربخ  دیوگ : هدروآ  نآ  قیرط  یـسررب  اب  هحفص 17  صیاصخ  رد  ار  روبزم  ثیدح  یئاسن  و 
ظفلب لیفطلا  یبا  زا  رطف  زا  نامیلـس  نب  دمحم  هک  تفگ  وا  و  دواد ، یبا  زا  و  لیفطلا ، یبا  زا  وا  هفیلخ و  نب  رطف  زا  وا  مادقم و  نب  بصعم 

نبا دوخ  داتـسا  زا  روکذـم  ظـفلب  ار  روبزم  ثیدـح  یتـفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  دـمحم  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  و  هدوـمن ، تیاور  روکذـم 
، لیفطلا یبا  زا  رطف  زا  مداق  نب  یلع  زا  نارهم  نب  دمحا  زا  رافـص  دمحم  هللا  دبع  یبا  زا  ینادمه  دمحا  یبا  زا  وا  هدومن و  تیاور  بالجلا 

میعن یبا  زا  دابل  دمحم  نب  دمحا  زا  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  ینادمه  یلع  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  دمحا  نب  دمحم  شداتـسا  زا  رگید  قیرطب  و 
زا یشرق  یلع  نب  دمحم  یلاعملا  یبا  نب  ییحی  دوخ  داتسا  زا  ارنآ  هحفص 13  شا  هیافک )  ) رد یجنگ  ظفل  نیمهب  و  لیفطلا ، یبا  زا  رطف  زا 

رکب یبا  زا  بهذم  نبا  یلع  یبا  زا  نیصح  نبا  مساقلا  یبا  يدادغب و  هللا  دبع  نب  لبنح  یلع  یبا 

هحفص 28 ] ] 

هحفص هرـضنلا "  ضایر  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  و  هدومن ، تیاور  دـمحا  دنـس  رخآ  ات  شردـپ .. زا  دـمحا  نب  هللا  دـبع  زا  یعیطق 
راتفگ و نیا  نیب  هدش :) لقن  وا  زا  ثیدح  نیا  هکیسک  ینعی   ) متفگ رطفب  هک : تسه  نآ  نایاپ  رد  هدومن و  تیاور  روکذم  ظفلب  ارنآ   169

نتشذگ رد  وا  دوصقم  دیوگ : هدروآ و  قیرط  یـسررب  اب  متاح  وبا  ار  ثیدح  نیا  زور ، دص  تفگ ، دوب ؟ هلـصاف  زور  دنچ  وا  نتـشذگ  رد 
قیرط زا  ار  ثیدـح  نیا  هحفـص 20  راربالا ) لزن   ) رد یـشخدب  هحفـص 211 و  هیادبلا )  ) دـلج 5 رد  ریثـک  نبا  هدوب و  بلاـط  یبا  نب  یلع 

دنا . هدومن  تیاور  وا  ظفلب  دمحا و 
یبا زا  یناقرطاب  دمحا  زا  يولع  هزمح  دمحم  یبا  فیرش  زا  یـسوم  یبا  دوخ  داتـسا  زا  هحفص 276  هباغلا "  دسا  دـلج 5 "  رد  ریثا  نبا  و 

لیفطلا یبا  زا  دوراج  نبا  و  رطف ، زا  ریثک  نب  دـمحم  زا  هللا  دـبع  نب  اجر  زا  يرعـشا  دـمحم  زا  هدـقع  نبا  سابعلا  یبا  زا  لدهـش  نب  ملـسم 
كرد ار  مخریدغ  زور  هک  ارک  ره  یلاعت  يادخب  مهدـیم  دـنگوس  دومرف : هک  میدوب  هنع  هللا  یـضر  یلع  دزن  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور 

میهدیم یهاوگ  ام  دنتفگ : سپس  دوب ، يراصنا  همادق  وبا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  نت  هدفه  هجیتن  رد  دزیخرب ، هتـشاد  روضح  هدومن و 
دومرف رما  دـمآ و  نوریب  دوخ ) هاگرارق  زا   ) ادـخ لوسر  رهظ  ماگنه  میتشگیم ، رب  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  هک 

يانث دمح و  تساخ و  اپب  سپس  میدراذگ ، زامن  سپ  درک ، مالعا  ار  زامن  سپس  دندنکفا ، اهنآ  رب  هچراپ  دنتـسب و  مکحم  ار  تخرد  دنچ 
امـشب نم  انامه  متـسه و  نینموم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  لج  زع و  يادخ  هک  دینادیم  ایآ  مدرم : يا  دومرف : سپـس  دومن ، دـنوادخ 

( رتراوازس  ) یلوا

هحفص 29 ] ] 

( مالسلا هیلع  یلعب  باطخ   ) ار وت  تسد  هکیلاح  رد  ماگنه  نیا  رد  يرآ . میتفگ : دومرف ، رارکت  راب  دنچ  ار  نخس  نیا  امش - دوخ  زا  متسه 
دومرف : دوب  هتفرگ 

زا هدومن و  تیاور  دنـس  یـسررب  اب  ار  ثیدـح  نیا  یـسوم  وبا  راب . هس  هاداع - نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
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تسا . هدرک  تیاور  ارنآ  هحفص 159  هباصالا "  دلج 4 "  رد  رجح  نبا  ریدغلا ) ثیدح  یف  تالاوملا   ) وا باتک  زا  هدقع  نبا  قیرط 
هدرک تیاور  لیفطلا  یبا  زا  ءایلوالا "  هیلح  رد "  یناهفـصا  میعن  یبا  ظفاح  زا  لقن  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمـس  نیدـلا  رون  دیـس  و 

مخ ریدغ  زور  هک  سک  ره  مهدیم  دنگوس  ادخب  تفگ : سپـس  دومن و  دنوادخ  يانث  دمح و  تساخ و  اپب  هنع  هللا  یـضر  یلع  تفگ : هک 
لوسر زا   ) اهنآ شوگ  هک  دـنزیخرب  یناسک  طقف  دـنزیخن ، رب  دـنهاوگ  رما  نیا  رب  نارگید  زا  لوق  لقن  اب  هک  اـهنآ  دزیخرب - هتـشاد  روضح 

: اـهنآ هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  نت  هدـفه  هجیتن  رد  تسا ، هدومن  طبـض  ارنآ  اـهنآ  بلق  هدینـش و  ار  راـتفگ  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
وبا یعازخ و  حیرـش  وبا  يردخ و  دیعـس  وبا  يراصنا و  بویا  وبا  رماع و  نب  هبقع  متاح و  نب  يددع  دعـس و  نب  لهـس  تباث و  نب  همیزخ 

هچنآ دـیروایب  تفگ : مهنع  هنع و  هللا  یـضر  یلع  سپـس  دـندوب . شیرق  زا  ینادرم  ناـهیت و  نب  مـثیهلا  وـبا  یلیل و  وـبا  يراـصنا و  همادـق 
ادخ لوسر  هک  رهظ  ماگنه  ات  میدمآ  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ام  هک : مهدـیم  تداهـش  دـنتفگ : نانآ  دـیدینش ،

سپـس دندنکف  اهنآ  رب  هقرخ  دندودز و  ار  تخرد  دـنچ  ياهراخ  هخاش و  دومرف  رما  دـمآ و  نوریب  دوخ ) هاگیاج  زا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 
راتفگ مدرم  يا  دومرف : نآ  زا  سپ  دومن و  ادخ  يانث  دمح و  تساخ و  اپب  سپـس  میدراذـگ ، زامن  میدـش و  نوریب  ام  دومرف و  زامن  مالعا 

(. دومرف ار  مالک  نیا  راب  هس   ) شاب هاوگ  ایادخ  تفگ : يدومن . غالبا  قیقحتب  دـنتفگ : تسیچ ؟ ما ) هداد  ماجنا  هک  یفیاظو  هنیمز  رد   ) امش
موش توعد  نم  هک  تسا  کیدزن  دومرف : سپس 

هحفص 30 ] ] 

ادخ و باتک  مراذگیم ، اهبنارگ  ریطخ و  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم  يا  دومرف : سپـس  دـیلوسم . امـش  ملوسم و  نم  میامن و  تباجا  و 
دش . دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم  ودناب  رگا  نم ، تیب  لها  نم : ترتع 

نم رب  ضوح  رانک  ات  دنوشیمن  ادج  زگره  ودنآ  انامه  و  دش ؟ دـیهاوخ  یفلخ  هنوگ  هچ  ودـنآ ، هرابرد  نم  زا  سپ  هک  دیـشاب  هجوتم  سپ 
نینموم يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  يادـخ  اـنامه  دومرف : سپـس  داد . ربخ  رما  ربخ  نیاـب  ارم  هاـگآ ، فطل و  يذ  دـنوادخ  دـنوش ، دراو 

نینموملاریما ای  ار  وت  تسد  سپـس  راب - هس  منادیم - یلب  دنتفگ  ناتدوخ ؟ زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا امـشب  نم  هک  دـینادیمن  ایآ  متـسه .
دومرف : درک و  دنلب  تفرگ و 

زا رما  نیا  رب  زین  نم  دـیتفگ و  تسار  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم 
دمحم نب  لضف  نب  دـمحا  خیـش  هدومن و  تیاـکح  يدومهـس  زا  ار  ثیدـح  نیا  هحفـص 38  رد  هدوملا  عیبانی  بحاص  و  متـسه . ناـهاوگ 

تسا هدومن  رکذ  لیفطلا  یبا  زا  ظفل  نیمهب  ارنآ  لالا ) بقانم  دع  یف  لاملا  هلیسو   ) رد یعفاش  یکم  ریثکاب 
هحفـص 94 بقانملا "  رد "  یمزراوخ  تشذگ ،) دلج 1  رد ص 121  وا  لاح  حرـش   ) یفوک ینادمه  دـیزی  نب  ریخ  دـبع  هرامع  وبا  - 12
رد يرکـس  رابجلا  دـبع  نب  نوراه  نب  ییحی  نب  هللا  دـبع  دـمحم  وبا  زا  رابخاب  وا  هک  هدروآ  یقهیب  نیـسح  نب  دـمحا  ظـفاح  زا  شدانـساب 

: تفگ هک  هدومن  تیاور  قحسا  یبا  زا  لیئارسا  زا  قازرلا  دبع  زا  يدام  روصنم  نب  دمحا  زا  وا  رافص و  دمحم  نب  لیعمسا  زا  رابخاب  دادغب 
نبا قیرط  زا  ریثک  نبا  زا  هحفـص  نامه  رد  و  تشذـگ . هحفـص 26 - رد  هک  هچنآ  رخآ  ات  ریخ ... دبع  بهو و  نب  دیعـس  ارم  دومن  ثیدـح 

. دیئامن هعجارم  دش . رکذ  ریخ  دبع  دیعس و  زا  ریرج 
رد یسررب  اب  رد ص 119  شدنسم  رد ج 1  لبنح  نبا  دمحا  دش ،) رکذ  رد ص 121 ج 1  وا  لاح  حرـش   ) یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع  - 13

تیاور یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  دایز  یبا  نب  دیزی  زا  مقرا  نب  سنوی  زا  وا  هک  هدروآ  يریراوق  رمع  نب  هللا  دبع  زا  دنس 

هحفص 31 ] ] 
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رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ره  هک : ار  مدرم  دادیم  دنگوس  مدومن ، هدهاشم  هبحر  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدومن 
رد هک  یناسک  زا  نت  هدزاود  تفگ : نمحرلا  دبع  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هدینش  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ار  راتفگ  نیا  مخ  ریدغ  زور 
زا مخریدغ  زور  رد  هک  میهدـیم  تداهـش  ام  دـنتفگ : سپـس  مرگنیم  نانآ  زا  یکیب  یئوگ  دنتـساخ ، اپب  دـندوب  هدومن  تکرـش  ردـب  هوزغ 

نینموم ناردام  نم  نانز  ایآ  متسین و  ناشدوخ  زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرف : هک  میدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دومرف : سپس  هللا . لوسر  ای  یلب  میتفگ  دنتسین ؟

هک هدروآ  یعیک  رمع و  نب  دمحا  زا  دنس  یسررب  اب  رد ص 119  زین  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نمف 
یبا نب  نمحرلا  دبع  رب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یسبع  دیلو  نب  دیبع  نب  كامـس  زا  یـسبع  رازن  نب  هبقع  نب  دیلو  زا  بابح  نب  دیز  زا  وا 

ار يدرم  مهدیم  دنگوس  ادخب  تفگ  هک  دومن  هدهاشم  هبحر  رد  ار  هنع  هللا  یضر  یلع  هکنیاب  دومن  ثیدح  نم  يارب  وا  مدش و  دراو  یلیل 
رد دزیخن . رب  هدید ، ار  وا  شدوخ  هکنآ  زج  و  دزیخرب . هدینـش  ار  وا  راتفگ  هدید و  مخ  ریدغ  زور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 

هتفرگ ار ) مالـسلا  هیلع  یلع   ) ار وت  تسد  هکیلاح  رد  میدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ام  دنتفگ  دنتـساخرب و  درم  هدزاود  هجیتن 
دومرف : هک  میدینش  دوب 

هیلع یلع  نداد  دـنگوس  هدـشانم و  ماگنه   ) ماگنه نآ  رد  هلذـخ و  نم  لذـخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا 
نیز رد "  یمصاع  دمحم  نب  دمحا  و  دیـسر . اهناب  وا  نیرفن  رثا  درک و  نیرفن  اهنآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دنتـساخنرب ، نت  هس  مالـسلا )

نب فسوی  زا  هورع  نب  هللا  دبع  زا  يوره  یلع  یبا  دهاز  خیـش  زا  وا  هدومن و  تیاور  رجاهم  نب  دمحا  هللا  دـبع  یبا  دـهاز  خیـش  زا  یتفلا " 
زا دایز و  یبا  نبا  دیزی  زا  دمحا  دایز  نب  رفعج  زا  لیعامسا  نب  کلام  زا  ناطق  یسوم 

هحفص 32 ] ] 

رد ج 14 يدادـغب  بیطخ  ظفل  نیمهب  و  دـش ، رکذ  دـمحا  ثیدـح  ود  زا  لوا  ثیدـح  رد  هک  وا  ظـفلب  نمحرلا  دـبع  زا  ملاـس ، نب  ملـسم 
رد يراـبخا  رمع  نب  دـمحم  نب  ییحی  رمع  وبا  ار  اـم  داد  ربخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریکب  نب  رمع  نب  دـمحم  زا  رد ص 236  شخیرات 

دایز یبا  نب  دیزی  زا  راطع  ملاس  نب  ءالع  زا  جشا - دیعس  وبا  يدنک - دیعس  نب  هللا  دبع  زا  یعبـض  دمحم  نب  دمحا  رفعج  یبا  زا  لاس 363 
هبحر ... رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مدینش  تفگ : هک  نمحرلا  دبع  زا 

هک مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  نمحرلا  دبع  زا  دنـس  یـسررب  اب  راثالا " ص 308  لکـشم  رد ج 2 "  يواحط  و 
هدینـش هچنآ  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ار  يدرم  ره  مهد  یم  دـنگوس  ادـخب  تفگیم : دادـیم و  دـنگوس 

یلع تسد  ادخ  لوسر  دنتفگ : دنتـساخرب و  دـندوب  هدومن  كرد  ار  ردـب  گنج  هک  اهنآ  زا  نت  هدزاود  هجیتن  رد  دـهد ، یهاوگ  دزیخرب و 
هللا لوسر  ای  يرآ  دـنتفگ : ناشدوخ ؟ زا  متـسین  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  ایآ  مدرم  يا  دومرف : درک و  دـنلب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع 

. هدومن رکذ  ار  ثیدح  مامت  و  تسا ... وا  يالوم  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نیا سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  ایادخ  راب  دومرف : یتسه ،
روطب وا  هک  هدومن  تیاور  یلع  نب  دمحا  یلعی  یبا  هب  شدانساب  هیقف  هللا  دیبع  نب  لضفلا  یبا  زا  هباغلا " ص 28  دسا  رد ج 4 "  ریثا  نبا  و 

مالـسلا هیلع  یلع  تفگ : هک  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  داـیز  یبا  نب  دـیزی  زا  مقرا ، نب  سنوی  زا  وا  هدوـمن و  لـقن  يریراوـق  زا  راـبخا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  سک  ره  ادخب  مهد  یم  دنگوس  دومرفیم : داد و  یم  دنگوس  ار  مدرم  هبحر  رد  هک  مدومن  هدهاشم 

ردـب باحـصا  زا  رفن  هزاود  هجیتـن  رد  تفگ  نمحرلا  دـبع  دزیخرب ، هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دوـمرف : هـک  هدینـش  مـخ  ریدـغ  زور  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدینش  هک  میهاوگ  ام  دنتفگ : ناگمه  تشاد و  نتب  راولش  هک  منیب  یم  ارنانآ  زا  یکی  یئوگ  دنتـساخرب ،
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ای یلب ، میتفگ : دنتسین ؟ نینموم  ناردام  نم  نانز  ایآ  و  متسین ؟ ناشدوخ  زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرفیم : مخ  ریدغ  زور  رد 
دومرف : سپس  هللا ، لوسر 

هحفص 33 ] ] 

تیاور زین  بزاع  نب  ءارب  زا  ثیدح  نیا  دـننام  دـیوگ  ریثا  نبا  سپـس  هاداع - نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
ره یلو  زورما  بلاط  یبا  رسپ  يا  تفگ : باطخ  نب  رمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راتفگ  نیا  هجیتن  رد  هک : تسا  هدوزفا  نآ  رد  هدش و 
نب هللا  دبع  یبا  نب  لیعمسا  لضفلاوبا  خیش  ارم ، داد  ربخ  دیوگ : هدرک  تیاور  مهد  باب  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح  و  یتشگ ، نموم 
هللا هبه  مساقلا  یبا  زا  رابخاب  وا  زا  عامس  روطب  یفاصر  یکم  هداعـس  نب  هللا  دبع  نب  لبنح  خیـش  زا  رابخاب  دوخ  باتک  رد  ینالفـسف  دامح 
یبا زا  یفیطق ، رکب  یبا  زا  رابخاب  وا  زا  عامس  روطب  بهذملا  نبا  یلع  وبا  زا  رابخاب  وا  زا  عامس  روطب  نیصح  نب  دحاولا  دبع  نب  دمحم  نب 

داتفا . روکذم  ود  ره  هک  وا  ظفل  دنس و  رخآ  ات  لبنح .. نب  دمحا  نب  هللا  دبع  هللا  دبع 
نـسح نب  رمع  صفح  وبا  ارم  داد  ربخ  دـیوگ : هدومن  تیاور  ار  روبزم  ثیدـح  هحفص 3  بلاطملا "  ینـسا  رد "  يرزج  نیدلا  سمـش  و 

زا تباـث ، نب  رکب  یبا  زا  زارق ، روصنم  یبا  زا  يدـنک ، دـیز  نمیلا  یبا  زا  ینابیـش ، بوقعی  نب  فسوی  حـتفلا  یبا  زا  ههفاـشم  روـطب  یغارم 
زا تسا و  نسح  هجو  نیا  زا  ثیدح  نیا  هتفگ : سپس  دش  رکذ  شیپ  یمک  هک  يدادغب  بیطخ  دنـس  رخآ  ات  رمع ، یبا  زا  رمع ، نب  دمحم 

رتاوتم روطب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  رتاوـت  روـطب  هک  تسا  حیحـص  رایـسب  هوـجو 
هللا دبع  زا  هحفص 105  دوخ  دیاوزلا "  عمجم  دلج 9 "  رد  ریثا  نبا  زا  روکذم  ظفلب  ار  ثیدـح  نآ  یمثیه  رکبوبا  ظفاح  و  تسا ، هدیـسر 

تسا . هدومن  قیثوت  ارنآ  لاجر  هدرک و  تیاور  یلعی  یبا  ظفاح  و  دمحا ، نب 
رکذ زا  دعب  هدومن و  تیاور  دش  رکذ  هک  دمحا  ظفل  ودب  قیرط و  ود  زا  هحفص 211  رد  ار  روبزم  ثیدح  شخیرات  دلج 5  رد  ریثک  نبا  و 

تیاور ظفل  نیدب  روبزم  ثیدح  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  هریغ  یبلعث و  رماع  نبا  یلعالا  دبع  زا  زین  و  دیوگ : مود  ظفلب  تیاور  ندرک 
قیرط زا  ار  روبزم  ثیدح  باتک  نآ  هحفص 346  دلج 7  رد  و  هدش ،

هحفص 34 ] ] 

نب یسیع  شمان  و  ءاط ) مضب   ) يوهط دواد  وبا  ار  روبزم  ثیدح  نینچمه  و  دیوگ : سپس  هدومن  تیاور  شدانسا ) ودب   ) دمحا یلعی و  یبا 
نامهب سپـس  دنا و  هدومن  تیاور  نمحرلا  دبع  زا  ودنآ  یبلعث و  رماع  نبا  یلعالا  دبع  یلمج و  دنه  نب  هللا  دـبع  نب  ورمع  زا  تسا  ملـسم 

عمج رد "  ینطق  راد  زا  ار  روبزم  ثیدح  یطویس  تسا  روکذم  هحفص 397  لامعلا "  زنک  دلج 6 "  رد  هکیروطب  و  هدرک ، رکذ  ارنآ  وحن 
تسا : نینچ  وا  ظفل  هدومن و  تیاور  عماوجلا " 

ریدغ زور  هک  ار  يدرف  ره  تسا ) ررقم  مالسا  رد  هک  يدنگوس   ) ادخب مهدیم  دنگوس  تفگ : سپـس  درک و  داریا  هبطخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
يا امـشب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  هک  هاگنآ  هتـشاد  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  مخ 

و هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : سپ  ادخ ، لوسر  يا  یتسه  یلب ، دـنتفگ  متـسین ؟ امـش  دوخ  زا  نیملـسم  هورگ 
دنداد و تداهـش  دنتـساخرب و  نت  هدفه  دودح  هجیتن  رد  دهد ، تداهـش  دزیخرب و  هلذـخ ، نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع 

. دندش صرب  راچد  انیبان و  هکنآ  زا  دعب  رگم  دنتفرن  ایند  زا  نانآ  دندومن و  نامتک  یهورگ 
ریرج نبا  و  یلصوم - یلعی  یبا  و  دمحا ، نب  هللا  دبع  قیرط  زا  دش ، رکذ  دمحا  زا  هک  لوا  ظفلب  هحفص 407  دلج 6  رد  ار  روبزم  ثیدح  و 
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هک دـمحا  ظفل  ود  زا  لوا  ظفلب  ار  روبزم  ثیدـح  ءافتکالا "  رد "  یباصو  و  هدومن ، تیاور  یـسدقم  ءایـض  و  يدادـغب ، بیطخ  و  يربط ،
زا راثالا " و  بیذهت  رد "  يربط  ریرج  نبا  زا  شدنـسم و  رد  یلعی  یبا  قیرط  زا  دمحا و  نب  هللا  دبع  دنـسملا "  دیاوز  زا "  لقن  دـش  رکذ 

. تسا هدومن  تیاور  هحفص 132  هراتخملا " ع 2  رد "  ءایض  زا  شخیرات و  رد  بیطخ 
قیرط یسررب  اب  هحفص 118  شدنسم  دلج 1  رد  لبنح  نب  دمحا  تسا ،) روکذـم  هحفص 123 ج 1  رد  وا  لاح  حرـش   ) رم يذ  ورمع  - 14

دیز دیعس و  زا  قحسا  یبا  ثیدح  دننامب  ورمع  زا  قحسا  یبا  زا  کیرش  زا  رابخاب  میکح  نب  یلع  ار  ام  دومن  ثیدح  دیوگ : هدرک  تیاور 
هدومن رکذ  زین  ار  هلمج  نیا  روبزم  تیاور  رد  دش و  رکذ  هحفص 21  رد  هک 

هحفص 35 ] ] 

ار ام  داد  ربخ  دیوگ : هدرک  تیاور  هعبط 26  رد  هحفص 19 و  صیاصخ  رد  یئاسن  و  هلذخ ، نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  و  تسا : هدوزفا  و 
ار مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  رم  يذ  ورمع  زا  وا  قحسا و  یبا  زا  وا  لیئارسا و  زا  وا  میمت و  نب  فلخ  زا  ثیدحب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع 

ادخ لوسر  نخس  امش  زا  کی  مادک  دومرفیم  اهناب  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا  دادیم  دنگوس  هک  مدومن  هدهاشم  هبحر  رد 
یلص ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  یمدرم  هجیتن  رد  هدومرف ، هک  ار  هچنآ  هدینش  مخریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دومرف : یم  هک  دندینش  هلآ  هیلع و  هللا 
هحفص رد  و  هرصن ، نم  رـصنا  و  هضغبا ، نم  ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

. تسا هدومن  تیاور  وا  زا  ار  روبزم  ثیدح  رگید  دانساب   40
و هدومن ، تیاور  هحفـص 22  رد  روکذم  ظفل  دنـسب و  رم ) يذ  ورمع   ) وا زا  ار  ثیدح  نیا  مهد  باب  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  ینیومح  و 

دش رکذ  هحفص 22  رد  هک  هدقع  نبا  ظفلب  دیعـس  عیثی و  نب  دیز  زا  هدربمان و  زا  هحفص 105  دیاوزلا "  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح 
تشذگ . رخآ  ات  ثیدح  دنس  لاجر  ندوب  حیحصب  ریاد  اجنآ  رد  وا  حیرصت  هدرک و  رکذ  ار  تیاور  رازب  قیرط  زا 

( نازیملا  ) دـلج 2 رد  یبـهذ  و  بهو - نب  دیعـس  عیثـی و  نب  دـیز  هرم و  نب  ورمع  زا  دانـساب  هحفـص 17  هیافکلا "  رد "  یعفاـش  یجنگ  و 
دـلج 7 رد  و  ریرج ، نبا  یئاـسن و  دـمحا و  قیرط  زا  هحفص 211  شخیرات  دـلج 5  رد  ریثـک  نبا  و  ورمع - زا  قحـسا  یبا  زا  هحفص 303 

رکذ هحفص 22  رد  هک  وا  ظفلب  رمع و  زا  رطف  زا  یسوم  نب  هللا  دیبع  زا  يرماع  نافع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هدقع  نبا  قیرط  زا  هحفص 347 
دنتسه ؟ یناداتسا  هنوگچ  نانآ  رکب ؟ یبا  يا  تفگ : هک  هدرک  رکذ  ار  قحسا  یبا  نخس  و  دنا ، هدومن  تیاور  ار  روبزم  ثیدح  دش 

یبا زا  تسا  روکذم  هحفص 403  لامعلا "  زنک  دلج 6 "  رد  هکنانچ   " عماوجلا - عمج  هحفص 114 و "  ءافخلا "  خیرات  رد "  یطویـس  و 
شیپ ظفلب  دیز  دیعس و  ورمع و  زا  قحسا 

هحفص 36 ] ] 

دنا . هدومن  تیاور  ار  روبزم  ثیدح  دمحا - ظفلب  هحفص 4  بلاطملا "  ینسا  رد "  يرزج  و  یعیلخ - ریرج و  نبا  رازب و  قیرط  زا  هتفگ 
یسررب اب  هحفص 26  ءایلوالا "  هیلح  دلج 5 "  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  تشذگ ) هحفص 124  رد  وا  لاح  حرش   ) دعـس نب  هریمع  - 15

رعـسم زا  یلجب  ورمع  نب  لیعمـسا  زا  ناسیک  نب  میهاربا  نب  دمحا  زا  یناربط )  ) دمحا نب  نامیلـس  ار  ام  دومن  ثیدح  دـیوگ : هدروآ  قیرط 
ادخ لوسر  باحصا  هکیلاح  رد  مدرک  هدهاشم  ربنم  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ  هک  دعـس  نب  هریمع  زا  فرـصم ، نب  هحلط  زا  مادک ، نب 
ربنم فارطا  رد  هک  نت  هدزاود  هلمج  زا  کلام  نب  سنا  و  هریرهوبا ، دیعـس و  وبا  اـهنآ : ناـیم  رد  دادـیم و  دـنگوس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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یلص ادخ  لوسر  زا  دیدینش  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  دومرف : تشاد  رارق  ربنم  رب  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشاد و  روضح  دندوب 
دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هللا 
هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم 

زا دش  عنام  هچ  ار  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تساخن ، رب  هورگ  نآ  زا  یکی  يرآ ، ایادخ ، راب  دـنتفگ : دنتـساوخرب و  اهنآ  همه  هجیتن  رد 
دیوگیم غورد  رگا  ایادخ  راب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  مدش  یـشومارف  راچد  یگدروخلاس  رثا  رد  نینموملاریما  ای  تفگ : يزیخرب ؟ هکنیا 

زا دیوگ : يوار  نادرگب  وکین )  ) نسح یئالب  راتفرگ  ار  وا 

هحفص 37 ] ] 

زا تسا  یبیرغ  ثیدح  دـناشوپب  تسناوتیمن  ارنآ  همامع  هک  دـش  راکـشآ  يدیفـس  هطقن  وا  مشچ  ود  نیب  هک  میدـید  ام  هکنیا  ات  تفرن  ایند 
، هدرک تیاور  وا  دننامب  لیعمسا  زا  هشیاع  نبا  ار  ثیدح  نیا  و  هدرک ، لقن  وا  زا  ینالوط  روطب  اهنت  مادک  نب  رعسم  هک  فرـصم  نب  هحلط 

دنا . هدومن  تیاور  هحلط  زا  راصتخا  روطب  ارنآ  بویا  نب  یناه  حلجا و  و 
زا یـسوم  نب  هللا  دیبع  زا  مکح ، نب  نامثع  نب  دمحا  و  يروباشین ، هللا  دبع  نب  ییحی  نب  دمحم  زا  هحفص 16  رد  شصیاصخ  رد  یئاسن  و 
ره داد  دـنگوس  هبحر  رد  بانجنآ  هک  هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هدربمان  هک  هدومن  تیاور  دعـس  نب  هریمع  زا  هحلط ، زا  بویا ، نب  یناه 

شش هجیتن  رد  دهد و  یهاوگ  دزیخرب و  هدینـش  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) ار راتفگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  هک 
دنداد . نادب  تداهش  دنتساخرب و  نت 

ماگنه یناهفـصا  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  لضف  مساقلا  وبا  ارم  درک  ثیدـح  دـیوگ : هدرک  تیاور  دوخ  بقانم  رد  یلزاغملا  نبا  نسحلاوبا  و 
رمع نب  یلع  نب  دمحم  ار  دومن  ثیدح  تفگ : هدومن و  ءالما  لاس 434  ناضمر  رخآ  خیرات  رد  دوخ  باتک  زا  هک  طساو  رد  امب  شدورو 

نب رعسم  زا  یلجب ، رمع  نب  لیعمسا  زا  یناهفصا  یفقث  ناسیک  نب  میهاربا  نب  دمحا  زا  یناربط ، بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  زا  يدهم ، نب 
ادخ لوسر  باحصا  دادیم  دنگوس  هکیلاح  رد  مدید  ربنم  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  دعس  نب  هریمع  زا  فرصم  نب  هحلط  زا  مادک ،

یهاوگ نادب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هچنآ  ریدغ  زور  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 38 ] ] 

دنداد تداهـش  هک  کـلام  نب  سنا  هریره و  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  دـندوب : اـهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  نت  هدزاود  هجیتن  رد  و  دـنهد ،
دومرفیم : دندینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هکنیاب 

هاداع  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
قیرط زا  هریمع و  زا  هحلط  زا  رعسم  زا  یلجب  رمع  نب  لیعمـسا  قیرط  زا  هحفص 211  رد  شخیرات  دلج 5  رد  ار  روبزم  ثیدـح  ریثک  نبا  و 

یطویـس و  هدومن ، تیاور  روکذم  یناربط  قیرط  زا  هحفص 347  دلج 7  رد  هریمع و  زا  هحلط ، زا  بویا ، نب  یناه  زا  یـسوم ، نب  هللا  دـیبع 
شظفل ودـب  وا  طسوا  باـتک  رد  یناربط  قیرط  زا  عماوجلا "  عمج  رد "  تسا  روکذـم  هحفـص 403  لامعلا "  زنک  دلج 6 "  رد  هکیروطب 

و نت ، هدزاود  مود  تیاور  رد  دنداد و  تداهش  دنتـساخرب و  نت  هدجه  هجیتن  رد  هک : تسا  نینچ  ودنآ  زا  یکی  رد  هک  هدومن  تیاور  ارنآ 
هدومن . تیاور  ارنآ  وا  ظفل  ودب  یناربط  طسوالا "  مجعملا  زا "  لقن  ءافتکالا "  باتک "  رد  یباصو  میهاربا  خیش 

طسوا و عماج  رد  یناربط  قیرط  زا  دنس  رد  یـسررب  اب  ار  هدشانم  ثیدح  هحفص 108  دیاوزلا "  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  هدئاف -
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ثیدح نیرخاتم  زا  یضعب  سپس : هدومن ، تیاور  هدش  رکذ  یلزاغم  نبا  زا  الاب  رد  هک  دعس  نب  هریمع  ظفلب  دعـس ، تنب  هریمع  زا  وا  ریغص 
وا رظن  زا  هکیلاح  رد  هدومن ، جرد  تسا  روکذم  هحفص 124  رد  هکیروطب  ار  وا  یفرعم  لاح و  حرش  رکذ و  دعـس  تنب  هریمع  زا  ار  روبزم 
نب هریمع  زا  یناربط  قیرط  زا  ارنآ  ظافح  هک  تسا  یتیاور  نامه  روکذم  ثیدح  تسا و  طلغ  هابتشا و  رما  نیا  هک  هدنام  هدیشوپ  یفخم و 

دنا . هدومن  لقن  دعس 
 " هباغلا دسا  دلج 5 "  رد  ریثا  نبا  یباحص ، یفقث  بهو  نب  هرم  نب  یلعی  - 16

هحفص 39 ] ] 

زا هبیتق  نب  میهاربا  نب  هللا  دبع  زا  هدومن ، تیاور  هدـقع ، یبا  سابعلا  یباب  ودـنآ  دانـساب  ینیدـم  یـسوم  یبا  میعن و  یبا  قیرط  زا  هحفص 6 
مدینـش تفگ : هک  هدربمان ) یلعی   ) شدج زا  شردپ ، زا  هرم ، نب  یلعی  نب  هللا  دبع  نب  ورمع  زا  يرـصب ، دیعـس  نب  ورمع  زا  دایز ، نب  نسح 

دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هاداع  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

دنداد تداهـش  بانجنآ  دنگوس  لابق  رد  نانآ  زا  نت  هدفه  دودح  رد  داد و  دنگوس  ار  مدرم  دـمآ ، هفوکب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لزنم  بحاص  بویا  وبا  دندوب : هدعنآ  نایم  رد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  عامتساب  )
هحفص 542 هباصالا ج 3  باتک  رد  هدـقع  نبا  تالاوملا "  باـتک  دـلج 3 "  زا  ار  روکذـم  ثیدـح  رجح  نبا  و  یعازخ ، ورمع  نب  هیجان 

ظفل دانسا و  نامهب  ینیدم  یسوم  نبا  هدقع و  نبا  ظفاح  قیرط  زا  هحفص 233  هباغلا "  دسا  دلج 2 "  رد  هدربمان  ثیدح  و  هدومن ، تیاور 
نب دـیز  اـی - دـیزی - اـهنآ  هلمج  زا  دـنداد و  تداهـش  رتـشیب  هد  زا  رفن  دـنچ  تسا : روکذـم  نینچ  نآ  رد  هکنیا  زج  هدـش  تیاور  روکذـم 

هدرک و لقن  هدقع  نبا  تالاوملا "  باتک  زا "  فرحب  فرح  ارنآ  هحفص 567  هباصالا "  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  و  دوب ، يراصنا  لیحارش 
زا يدنا  هد و  هدش : رکذ  نینچ  نآ  رد  هکنیا  زج  هدومن  تیاور  روکذـم  ظفل  دانـساب و  ارنآ  هحفص 93  هباغلا "  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا 

. دوب يرافغ  یلیل  نب  رماع  اهنآ  نایم  رد  هک  دنداد  تداهش  نانآ 
، نالیغ یبا  زا  یسوم  یبا  هدقع و  نبا  قیرط  زا  هحفص 331  هباغلا "  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  یعبات ، یفوک  ینادمه  یناه  نب  یناه  - 17

تشذگ هحفـص 25  رد  هک  یظفلب  ار ) روبزم  ثیدح   ) یناه نب  یناه  بهو و  نب  دیعـس  عیثی و  نب  دـیز  رم و  يذ  ورمع  زا  قحـسا ، یبا  زا 
!. دیدومن روبزم  ثیدح  هب  تبسن  هباصالا "  رد "  رجح  نبا  فیرحت  هب  هجوت  اجنآ  رد  هدومن و  تیاور 

نب لضف  زا  رابخاب  یسیع ، نب  فسوی  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ : هدروآ  یـسررب  اب  هحفص 40  صیاصخ  رد  یئاسن  یعبات ، رصن  نب  هثراح  - 18
شمعا زا  وا  تیاورب  یسوم 

هحفص 40 ] ] 

یلص ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینش  هک  مهدیم  دنگوس  ادخب  دومرف  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  بهو  نب  دیعـس  زا  قحـسا  یبا  زا 
یلو یلع  نیا  میوا ، یلو  نم  هک  سک  ره  متـسه و  نینموم  یلو  نم  تسا و  نم  یلو  دنوادخ  دومرف : مخ  ریدغ  زور  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا 

ار وا  هک  ار  یسک  نک  يرای  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  یـسک  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  ایادخ  تسا  وا 
نت شش  تفگ : عیثی  نب  دیز  و  دنتساخرب ، نت  شش  تفگ ، رصن  نب  هثراح  و  دنتساخرب ، نت  شش  نم  يولهپ  زا  تفگ : دیعس  دنک ؟ يرای 

بحا دومن : نایب  دش ) رکذ  اقوف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعدا  زا  هچنآ  رب  هفاضا   ) ار هلمج  نیا  رم  يذ  ورمع  و  دنتـساخرب ، نم  دزن  رد 
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هضغبا . نم  ضغبا  هبحا و  نم 
يافوتم 177  ) یـضاق هللا - دبع  نب  کیرـش  زا  دیعـس  نب  نامثع  دـیوگ : هحفـص 209  هغالبلا "  جهن  حرـش "  دلج 1  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

ربمغیپ نداد  يرترب  نتشاد و  مدقمب  عجار  شیاعدا  صوصخ  رد  ار  وا  مدرم  هک  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلعب  نوچ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  )
هللا یلص  ربمغیپ  هباحـص  زا   ) هک ار  یئاهنآ  دومرف  دنرادنپ  یم  عقاو  فالخ  ار  وا  تانایب  هتـشاد و  مهتم  نارگیدب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دنزیخرب و هک  مهدیم  دنگوس  ادخب  دنا ، هدینـش  ریدـغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ  دـنا و  هدـنام  یقاب  هلآ ) هیلع و 
زا نت  شـش  بانجنآ و  تسار  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  نت  شـش  هجیتن  رد  دنهد  یهاوگ  دنا  هدینـش  هچناب 

هکیلاح رد  زورنآ  رد  هک  دندینـش  ربمغیپ  زا  دوخ  هک  دنداد  تداهـش  دنتـساخ و  اپب  دـندوب  هباحـص  زا  زین  اهنآ  هک  ترـضحنآ  پچ  فرط 
دومرف : دوب  هدرک  دنلب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياهتسد 

ضغبا و  هبحا ، نم  بحا  و  هلذـخ ، نم  لذـخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  و 
هضغبا . نم 

و تساخ ، اپب  هبطخ  لاح  رد  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  هتـسویپ  قیقحتب  دـیوگ : هیبلحلا " ص 302  هریس  دلج 3 "  رد  یبلح  نیدـلا  هناهرب  و 
: دنیوگب هک  اهنآ  دنزیخرب ، هک  مهدـیم  مسق  ادـخب  دـنا  هدومن  كرد  ار  مخ  ریدـغ  زور  هک  ار  نانآ  دومرف : دـنوادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ 

ود هک  یناسک  اهنت  دنزیخنرب ، هدیسر ، نینچ  نمب  ای - متفای - یهاگآ 

هحفص 41 ] ] 

زا ینعی   ) یباحـص نت  هدـفه  هجیتن  رد  دـنزیخرب ، هدومن  كرد  ارنآ  اهنآ  بلق  هدینـش و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا   ) اهنآ شوگ 
نیا رد  نت - هدزاود  یتیاور  رد  و  نت - هدزناش  ریبکلا - مجعم  رد  نت ، یس  یتیاور  رد  دنتساخ و  اپب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا 
مالک نیا  نآ  هلمج  زا  هک  دندومن  رکذ  ار  ثیدح  نیا  اهنآ  دیا ، هدینـش  هچنآ  دـینک  نایب  دـیروایب و  دومرف : اهناب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه 

نم تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  هنع  هللا  یـضر  مقرا  نب  دیز  زا  و  هالوم ، اذـهف  هک : تسا  نینچ  یتیاور  رد  و  هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  دوب 
ناگدننک نامتک  رب  ههجو  هللا  مرک  یلع  و  تخاس ، انیبان  ارم  دـنوادخ  هجیتن  رد  و  دـندادن ؟ تداهـش  دـندرک و  نامتک  هک  مدوب  یناسک  زا 

دوب . هدومن  ار  نیرفن  نیا 
اهنآ حرـش  رکذ و  زا  ام  هک  دـنا  هتخادرپ  هدـشانم  نیا  تیاور  رکذـب و  هک  دنتـسه  ثیدـح  ءاملع  نیرخاتم  زا  يرگید  هورگ  دروم  نیا  رد 

میئامنیم : افتکا  دش  رکذ  هچناب  مینکیم و  رظن  فرص 

دنداد تداهش  هبحر  زور  رد  هک  روهشم  ناهاوگ 

. يراصنا فوع  نب  بنیز  وبا  - 1
. يراصنا نصحم  نب  ورمع  نب  هرمع  وبا  - 2

. هتفای تداهش  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  يرای  هار  رد  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هدربمان  يراصنا - هلاضف  وبا  - 3
. هتفای تداهش  نیفص  رد  هک  يراصنا  همادق  وبا  - 4

. هتفای تداهش  نیفص  رد  زین  وا  هک  هدش  هتفگ  يراصن - یلیل  وبا  -5
هتشذگ .) رد   57 / 8 ياهلاس 9 / زا  یکی  رد   ) هک یسود  هریره  وبا  -6

هدیسر . تداهشب  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هک  ناهیت  نب  مثیهلا  وبا  - 7
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یندم . یجرزخ - يراصنا - هعیدو  نب  تباث  - 8

هحفص 42 ] ] 

. هتشاد روضح  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تاوزغ  رد  یلولس  هدانج  نب  یشبح  - 9
. هدیسر تداهشب   50 / 1 ياهلاس 2 / دودح   ) مور اب  گنج  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هک  يراصنا  دلاخ  بویا  وبا  - 10

. هتفای تداهش  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هک  نیتداهشلا  وذ  يراصنا و  تباث  نب  همیزخ  - 11
. هتفای تافو  لاس 68  رد  هک  یعازخ  ورمع  نب  دلیوخ  حیرش  وبا  - 12

. يراصنا لیحارش  نب  دیزی  ای  دیز - - 13
. هتفای تافو  لاس 38  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هک  یسوا  يراصنا  فینح  نب  لهس  - 14

. هتفای تافو   63 / 4 ياهلاس 5 / زا  یکی  رد  هک  يراصنا  يردخ  کلام  نب  دعس  دیعس  وبا  - 15
. هتفای تافو  لاس 91  رد  هک  يراصنا  دعس  نب  لهس  سابعلاوبا  - 16

يرافغ . یلیل  نب  رماع  - 17
. يراصنا بر  دبع  نب  نمحرلا  دبع  - 18

. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راکتمدخ  هک  يراصنا  تباث  نب  هللا  دبع  - 19
. دندش هتشامگ  مالساب  مدرم  توعد  يارب  هک  تسا  يرفن  هد  هلمج  زا  هک  يراصنا  بزاع  نب  دیبع  - 20

. هتفای تافو  یگلاس  دص  نس  رد  لاس 68  رد  هک  متاح  نب  يدع  فیرط  وبا  - 21
. هتشذگرد لاس 60  کیدزن  دوب و  هیواعم  نادنواشیوخ  ناکیدزن و  زا  هک  ینهج  رماع  نب  هبقع  - 22

. یعازخ ورمع  نب  هیجان  - 23
هدوب . راصنا  رعاش  وگنخس و  يراصنا - نالجع  نب  نامعن  - 24

هحفص 43 ] ] 

فقاو اهنادب  هتفگ  شیپ  ثیداحا  بسح  رب  خیرات و  يرایتسدب  هبحر  هدشانم  رد  ریدغ  ناتساد  مانب  روهشم و  ناهاوگ  زا  هکیناسک  دنیاهنیا 
هدوب و نت  یـس  هبحر )  ) زورنآ رد  دوهـش  دادعت  هک  هدومن  حیرـصت  تشذگ ، هحفـص 26  رد  هک  یثیدح  رد  دمحا  ماما  و  میدـش . هاگآ  و 

يزوج نبا  طبس  هرکذت  رد  و  هدومن ، راعشا  نآ  تحص  یـسررب و  ار  ناتـساد  نیا  تشذگ  هکیروطب  دوخ  دیاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح 
رد نیکد "  نب  لضف  میعن "  یبا  ظفل  و  دوشیم ، هظحـالم  زین  هیبلحلا ص 302  هریسلا  دلج 3  یطویس ص 65 و  يافلخلا  خیرات  ص 17 و 

هحفـص 26- رد  هکنانچ  دنداد - یهاوگ  دنتـساخ و  اپب  يرایـسب  مدرم  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما  نداد  دنگوس  زا  سپ   ) تسا نینچ  اجنیا 
. تشذگ

لاس  ) عوقو خیرات  اب  هک   ) لاس 35  ) هتفرگ تروص  یخیرات  رد  هدشانم  نیا  هک  دراد ، هجوت  ادج  هتکن  نیاب  یمارگ  هدـنناوخ  هجوت - بلج 
روضح مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  يرایـسب  تدـم  نیا  لالخ  رد  هتـشاد و  هلـصاف  لاـسجنپ  تسیب و  زا  شیب  عادولا ) هجح 

اب مه  هفوک  و  دنا ، هتـشگ  هدنکارپ  هفلتخم  دالب  رد  مه  یهورگ  دنا و  هدش  هتـشک  اهگنج  رد  اهنآ  زا  یـضعب  دـنا و  هتفای  تافو  دـنا  هتـشاد 
رصع رد  هک  قح  ناوریپ  زا  يدودعم  زج  هتشاد و  يدایز  هلصاف  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  عامتجا  زکرم  هک  هرونم  هنیدم 
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هک تسا  هدوب  یقافتا  روما  زا  هدشانم  ناتساد  نیا  دنا و  هتشادن  روضح  دنا  هدوب  هدومن  ترجاهم  اجنادب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفالخ 
دنیامن اجنآ  گنهآ  عامتجا  نآ  رد  روضحب  نادنمقالع  ات  دشاب  هدش  مالعا  البق  هک  هدوبن  يروط  هتفرگ و  تروص  همدـقم  هقباس و  نودـب 

هدوب یناسک  زین  نیرضاح  نایم  رد  و  دنشاب ، هتشاد  روضح  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هدشانم  عمجم  رد  یناوارف  نایوار  رایـسب و  ناهاوگ  و 
ناب هروکذـم  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  هکیروطب  دـنا  هدرک  نامتک  يراددوخ و  تداهـش  يادا  زا  يزرو  هنیک  اـی  تهافـس  يور  زا  هک  دـنا 

هدومن تیاور  لقن و  ار  ناتساد  نیا  يرایسب  هورگ  تاهج  للع و  نیا  همه  اب  دش ، دهاوخ  نایب  هیتآ  بلاطم  رد  زین  نآ  لیصفت  دش و  هراشا 
راکشآ هدنناوخ  رب  دش  رکذ  هچنآ  اب  سپ  تشادیمن  دوجو  یللع  عناوم و  نینچ  هکنیاب  دسر  هچ  ات  دنا 

هحفص 44 ] ] 

تسا ؟ هدوب  رتاوت  ترهش و  ياراد  دح  هچ  ات  هتشذگ  هنمزا  راصعا و  نآ  رد  مخ ) ریدغ  ناتساد   ) ثیدح نیا  هک  تسا 
هک ار  یناسک  هبحر  هدـشانم  هیـضق  نایوار  زا  کی  ره  هک  تسنیا  رب  لومحم  دـش ، رکذ  هک  یثیداـحا  رد  ناـهاوگ  دادـعت  فـالتخا  اـما  و 

تداهـش هدید و  دـنا  هدوب  زورنآ  رد  نآ  فرط  ود  زا  یکی  ای  ربنم  يولهپ  رد  ای  وا  دزن  رد  هک  ار  یناسک  ای  هتـشاد  هجوت  ودـب  ای  هتخانـشیم 
سلجم نآ  رد  زورنآ و  رد  راصنا  هورگ  زا  اـی  ردـب و  باحـصا  زا  هک  یئاـهنآ  طـقف  اـی  و  هتـشادن - هجوت  يرگیدـب  هدومن و  رکذ  ار  اـهنآ 
اهـشوگ اهمـشچ و  ندش  هتخود  تداهـش و  يارب  هورگ  نآ  ياهادـص  ندـش  دـنلب  هجیتن  رد  ای  هدوب  يوار  هجوت  دروم  دـنا  هتـشاد  روضح 

تلفغ رگید  ضعب  زا  یـضعب  تستاعمتجم  نآ  لاثما  ياضتقم  هکنانچ  سلجم  رد  جرم  جره  لالتخا و  دوجو  تداهـش و  عوضوم  كردب 
تسا . هدومن  لقن  تسا  هدروآرد  باسحب  هک  ناگدنهد  تداهش  زا  ار  یسکنآ  سک  ره  هدیزرو و 

لمج زور  رد  هحلط  رب  نینموملاریما  هدشانم 

هراشا

يرجه لاس 36 
شیرق نب  رکب  یبا  دیلو و  زا  هدومن  تیاور  قیرط  رد  یسررب  اب  هحفص 371  كردتسم "  دلج 3 "  رد  مکاح - هللا - دبع  وبا  گرزب  ظفاح 

شدج زا  وا  شردپ و  زا  وا  یبض و  سایا  نب  هعافر  زا  وا  نیـسح و  نب  نسح  زا  وا  هدبع و  نب  دمحم  زا  وا  نایفـس و  نب  نسح  زا  ودنآ  هک 
رد دش ، راتساوخ  ار  وا  اب  تاقالم  هللا و  دیبع  نب  هحلط  دزن  داتسرف  ترضحنآ  میدوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  اب  لمج  گنج  رد  هک : هدومن  لقن 

نآ دزنب  هحلط  هجیتن 

هحفص 45 ] ] 

دومرف : یم  هک  يدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  وت  دومرف  واب  دمآ ، ترضح 
هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

باـنجنآ تمدـخ  زا  هحلط  هک  دـیوگ  يوار  مدوـبن  رکذـتم  تفگ  ینکیم ؟ دربـن  هلتاـقم و  نـم  اـب  ارچ  سپ  دوـمرف : يرآ ، تـفگ : هـحلط 
دومن . تشگزاب 

تسنیا : وا  ظفل  هدرک و  تیاور  هحفص 11  بهذلا "  جورم  دلج 2 "  رد  يدوعسم  ار  ناتساد  نیا  و 
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؟ هتخیگنارب نم  اب  دربن  نادـیمب  ار  وت  يرما  هچ  دـمحم  ابا  يا  دومرف : دز و  گناب  هحلط  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ریبز ، تشگزاب  ماـگنه  سپس 
هک يدینـشن  ایآ  تسا  رتراوازـس  رما  نیدب  هک  ار  هکنآ  امـش  ام و  زا  دشکب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع ، یهاوخنوخ  تفگ :

تعیب سپس  يدرک و  تعیب  نم  اب  هک  هدوب  یـسک  لوا  وت  و  هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
بلط  ) هللا رفغتـسا  تفگ  هحلط  ماگنه  نیا  رد  هسفن "  یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نم  دـیامرف " و  لج  زع و  دـنوادخ  هکیلاح  رد  یتسکـش  ار 

تشگرب . سپس  و  ادخ ) زا  منکیم  شزرمآ 
، شردپ زا  هعافر  زا  مکاح  هللا  دبع  وبا  ظفاح  قیرط  زا  دوخ  دانساب  هحفص 112  بقانملا "  رد "  یفنح  یمزراوخ  بیطخ  ار  ناتساد  نیا  و 

دزنب دمآ  هدربمان  یمیمت و  هللا  دیبع  نب  هحلط  دزن  داتسرف  هک  میدوب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  لمج  زور  رد  هک  هتفگ  هدرک و  تیاور  شدج ، زا 
دومرف : هک  يدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  وت  دومرف  واب  بانجنآ ،

اب ارچ  سپ  دومرف : يرآ  تفگ : هرصن ؟ نم  هرـصنا  هلذخ و  نم  لذخا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 
نخس هکنیا  نودب  هحلط  سپس  دیوگ : يوار  مدوبن - رکذتم  مدوب و  هدرک  شومارف  تفگ  ینکیم ؟ گنج  نم 

هحفص 46 ] ] 

دومن . تعجارم  دیوگب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باوج  رد  يرگید 
ظفاح هحفـص 42 و  دوخ  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  و  هحفـص 83 ، ماش  خیرات  دـلج 7  رد  رکاسع  نبا  گرزب  ظـفاح  ار  عوضوم  نیا  و 

زا شدانساب  هحفـص 391  بیذهت "  دـلج 1 "  رد  رجح  نبا  و  رازب ، قـیرط  زا  هحفـص 107  دیاوزلا "  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  رکبوبا 
زا یمزراوخ  ظفلب  بیرق  تسا ) روکذم  هحفص 83  لامعلا "  زنک  دلج 6 "  رد  هکیروطب   "  ) عماوجلا عمج  رد "  یطویـس  و  یئاسن ، قیرط 
نب دمحم  هللا  دبع  وبا  و  هحفص 236 ، ملسم "  حرش  دلج 6 "  رد  یـسونس  فسوی  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  و  رکاسع ، نبا  قیرط 

هدومن تیاور  رکاسع  نبا  قیرط  زا  ءافتکالا "  رد "  یباـص  میهاربا و  خیـش  و  هحفص 236 ، دلج 6  ملسم  حرش  رد  یکلام  یناتـش  هفیلخ و 
دنا .

هفوک رد  نابکر  ناتساد 

يرجه  لاس 36 و 37 
زا یعجـشا ، یعخن  طیقل  نب  ثراـح  نب  شنح  زا  مدآ ، نب  ییحی  زا  هدومن  تیاور  تقد  یـسررب و  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  اـهیلبنح - ياوشیپ 

: دومرف انالوم . ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ : دندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هبحر  رد  نت  دنچ  تفگ : وا  هک  ثراح  نب  هطقن ) ود  ءای  اب   ) حایر
هک میدینش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ام  دنتفگ  دیتسه ؟ برع  امش  هکیلاح  رد  متسه  امـش  يالوم  نم  هنوگچ 
زا یهورگ  دنتفگ : دننایک ؟ اهنیا  مدیسرپ  متفر و  اهنآ  لابندب  نم  دنتشذگ ، اجنآ  زا  نوچ  تفگ : حایر  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :

تسا . يراصنا  بویا  وبا  اهنآ  نایم  رد  هک  دنراصنا ،
: دندیـسرپ بانجنآ  دندمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هبحر  رد  هک  مدـید  ار  راصنا  زا  یهورگ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  حایر  زا  شدانـساب  و 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدرک  لقن  وا  زا  زاب  ثیدـح و  حرـشب  نینموملاریما ... اـی  وت  یلاوم  دـنتفگ  دـیتسه ؟ یناـسک  هچ 
ای کیلع  مالسلا  تفگ : دش و  لخاد  دوب  وا  رب  رفس  رثا  هکیدرم  دوب ، هتسشن 

هحفص 47 ] ] 
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دش دراو  بویا  وبا  هکنآ  زا  سپ  دیهد ، هار  ار  وا  دومرف : متـسه ، يراصنا  بویا  وبا  تفگ : تسیک ؟ نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  يالوم ،
دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : بانجنآ ، رب 

رد تشذگ ) هحفص 162 ج 1  رد  وا  لاح  حرـش   ) لیزید نبا  هب  فورعم  یئاسک  یلع  نب  نیـسح  نب  میهاربا  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم 
نب حایر  زا  یعخن ، مکح  نبا  نسح  زا  یفوک ،) دمحم   ) لیضف نبا  زا  یفعج )  ) نامیلـس نب  ییحی  ار ، ام  دومن  ثیدح  هتفک  نیفـص  باتک 

هک ار  هچراپ  برع  مسر  قباطم   ) دندوب هتسب  ماثل  هک  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  مدوب ، هتـسشن  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  تفگ : هک  یعخن  ثراح 
کیلع مالسلا  دنتفگ : هدش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  رب  دیوگ ) ماثل  برع  ار  نیا  دننکفیم و  دوخ  ناهد  ینیب و  ولج  دنراد  لاگع  ریزو  رس  رب 

زور رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  میدینـش  اـم  یلو  يرآ ، دـنتفگ : دـیتسین ؟ برع  زا  یهورگ  امـش  رگم  دوـمرف : اـنیلوم  اـی 
دومرف : مخریدغ 

هیلع یلع  مدـید  تفگ : سپـس  هلذـخ ، نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
يوسب هورگ  نآ  ادـعب  دیـشاب  هاوگ  دومرف : سپـس  و  دـش ، رادومن  شکرابم  ناهد  رانک  ياهنادـند  هک  يدـحب  دـش  نادـنخ  هک  ار  مالـسلا 

زا یهورگ  ام  دـنتفگ ؟ دـیتسه  یموق  هفیاط و  هچ  زا  امـش  متفگ : اهنآ  زا  یکیب  مدومن و  بیقعت  ار  اهنآ  نم  دـندش ، هناور  دوخ  ياـهبکرم 
دزن نم  دیوگ ، حایر  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لزنم  بحاص  بویا  وبا  دوب ) ناشدوخ  زا  يدرمب  هراشا   ) نآ میتسه و  راصنا 

مدومن . هحفاصم  وا  اب  متفر و  وا 
رد نم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ثراح  نب  حایر  زا  تسا ) روکذم  هحفص 93  همغلا "  فشک  رد "  هکیروطب   ) هیودرم نب  رکبوبا  ظفاح  و 

سپـس دندیناباوخ  ار  دوخ  نارتش  هبحر  نادیم  رد  دندروآ و  ور  کچوک  يا  هلفاق  ماگنه  نیا  رد  مدوب ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اب  هبحر 
نینموملاریما ای  کیلع  مالسلا  دنتفگ : دندیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  دزنب  ات  دنداتفا  هارب 

هحفص 48 ] ] 

: دومرف هدنخ  اب  هک  مدـید  ار  بانجنآ  دـیوگ  يوار  نینموملا  ریما  ای  وت  یلاوم  دـنتفگ : دـیتسه ؟ یناسک  هچ  دومرف : هتاکرب ، هللا و  همحر  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مخ  ریدغ  زور  رد  دنتفگ ، دیتسه ؟ برع  زا  یهورگ  امـش  هکنآ  لاح  و  دیتسه ) نم  یلاوم  زا   ) هنوگچ

، یلب میتفگ  ناـشدوخ ؟ زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  اـیآ  دومرف : مدرمب  باـطخ  دوب  هتفرگ  ار  وت  يوزاـب  هکیلاـح  رد  میدـینش 
نم هک  تسا  یـسک  يـالوم  یلع  و  متـسه ، نینموم  يـالوم  نم  تسا و  نم  يـالوم  يدـنوادخ  اـنامه  دومرف  سپ  ادـخ ، لوسر  يا  یتسه 

ار نیا  امـش  دومرف : دراد ، نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  میوا ، يالوم 
هورگ نآ  سپ  دیتفگ  تسار  دومرف : يرآ ، دنتفگ : دیهدیم ؟ یهاوگ  راتفگ  نیا  رب  و  دومرف : يرآ ، دـنتفگ : دـیتسه ؟) دـقتعم  و   ) دـیئوگیم

نیا میراصنا و  زا  یهورگ  ام  تفگ : ادخ ؟ هدنب  يا  دیتسه ؟ یناسک  هچ  امش  متفگ : اهنآ  زا  يدرمب  متفر و  اهنآ  لابندب  نم  دندش و  هناور 
هحفاـصم وا  اـب  متفگ و  تیحت  دورد و  واـب  متفرگ و  ار  وا  تسد  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  لزنم  بحاـص  بوـیا  وـبا  تـسا 

. مدومن
هبحر رد  ار  دوخ  نارتش  هکنیا  اـت  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دزن  دـندمآ  راوس  راـهچ  هک  هدـش  تیاور  هلیمر  یبا  زا  راـسی ، نب  بیبح  زا  و 

اجک زا  مالـسلا  مکیلع  دومرف و  هتاکرب ، هللا و  همحر  و  نینموملاریما ، ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ : دندمآ و  بانجنآ  دزنب  سپـس  دندیناباوخ ،
زا مخ  ریدغ  زور  رد  ام  دنتفگ : دـیتسه ؟ نم  یلاوم  امـش  اجک  زا  دومرف  دـنا ، هدـمآ  نالف  نیمزرـس  زا  وت  یلاوم  دـنتفگ : هلفاق ؟ نیا  هدـمآ 

دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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باتک زا  هدرک  تیاور  هباغلا " ص 368  دسا  دـلج 1 "  رد  ریثا  نبا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
هک یناراوس  دندش  وربور  وا  اب  دمآ و  نوریب  رصق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  شیبح  نیرز  میرم  یبا  زا  شدانساب  هدقع  نبا  تالاوملا 

مالسلا هیلع  یلع  هتاکرب ، هللا و  همحر  انالوم و  ای  کیلع  مالسلا  نینموملاریما ، ای  کیلع  مالسلا  دنتفگ : و  دنتشاد ، لیامح  ریشمش 

هحفص 49 ] ] 

سیق دندوب : اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتساخرب  نت  هدزاود  سپ  دراد ؟ روضح  یسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  اجنیا  رد  دومرف :
هک دنا  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  دنداد  یهاوگ  سپ  ءاقرو ، نب  لیدـب  نب  بیبح  هبتع و  نب  مشاه  و  سامـش ، نب  تباث  نب 

هدروآ . دنس  رد  تقد  یسررب و  اب  ار  ثیدح  نیا  ینیدم "  یسوم "  وبا  و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم :
 " هک نتم  زا  ياجنآ  ات  ار  ربخ  ردص  هدومن و  تیاور  هدـقع  نبا  تالاوملا  باتک  زا  ارنآ  هحفص 305  هباصالا "  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  و 

شهاک رد  هدربمان  هک  تسا  یتداع  ياضتقمب  وا  شور  نیا  هدرکن و  رکذ  ار  هبتع  نب  مشاه  هتخادنا و  نآ  زا   " تفگ ... مالـسلا  هیلع  یلع 
دراد  هللا  لآ  لیاضف 

يوغب ظـفاح  مجعم  زا  وا و  لوا  ظـفلب  دـمحا  قیرط  زا  ار  روـبزم  تیاور  هرـضنلا " ص 169  ضایرلا  دلج 2 "  رد  يربط  نیدـلا  بحم  و 
هحفص 347 دلج 7  رد  و  وا ، یلوا  ظفل  ود  قیرط و  ودب  دمحا  زا  هحفص 212  شخیرات  دلج 5  رد  ریثک  نبا  و  دمحا ، مود  ظفلب  مساقلاوبا 

حایر زا  شنح  زا  کیرش  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ : هبیـش  یبا  نب  رکبوبا  دیوگ : هحفـص 348  رد  و  دنا ، هدومن  رکذ  وا  لوا  ظفلب  دمحا  زا 
دوب و وا  رب  رفـس  رثا  هک  دـش  دراو  ترـضحنآ  رب  يدرم  میدوب ، هتـسشن  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هبحر  رد  ام  هکیماگنه  تفگ : هک  ثراـح  نب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  نم  متـسه ، يراصنا  بارت  وبا  تفگ : تسیک ؟ نیا  دنتفگ : يالوم ، ای  کیلع  مالـسلا  تفگ :

هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم : هک  ملس 
ار روبزم  ثیدح  دیوگ : سپـس  هدومن ، تیاور  دـمحا  لوا  ظفلب  ار  روبزم  ثیدـح  دـیاوزلا " ص 104  عمجم  رد ج 9 "  یمثیه  ظـفاح  و 

دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدینش  دنتفگ : هک : هتفگ  وا  هکنیا  زج  دنا ، هدومن  تیاور  یناربط  دمحا و 
زا ار  شوپور  بویا  ویا  سپ  تسام  نایم  هک  تسا  بویا  وبا  نیا  و  هاداـع - نم  داـع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 

دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدینش  تفگ  سپس  درک  رود  دوخ 

هحفص 50 ] ] 

هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
بقانم یف  نیعبرالا  دوخ "  باتک  رد  يزاریـش  هللا  لضف  نب  هللا  ءاطع  نیدلا  لامج  و  ثیدح ، رخآ  ات  دنتـسه ... هقث  دـمحا  قیرط  لاجر  و 

جراخ رـصق  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هتفگ : نینچ  هدومن و  تیاور  شیبح  نب  رز  ارنآ  و  دـیوگ : ریدـغ  ثیدـح  رکذ  دروم  رد  نینموملاریما " 
دندش و وربور  ترـضحنآ  اب  دندوب  هدیـسر  هار  زا  هزات  تروص و  رب  شوپور  دنتـشاد و  لیامح  ریـشمش  هک  یناراوس  ماگنه  نیا  رد  دـش ،

دنتفگ :
زا اجنیا  رد  دومرف : مالـس  باوج  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  انالوم  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب ، هللا و  همحر  و  نینموملاریما ، ای  کیلع  مالـسلا 

بویا وبا  دیز  نب  دـلاخ  هلمج  زا  هک  دنتـساخرب ، اهنآ  زا  نت  هدزاود  سپ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا 
نب هبتع  نب  مشاه  و  ناهیت ، نب  مثیهلا  وبا  و  رـسای ، نب  رامع  و  سامـش ، نب  تباث  نب  سیق  و  نیتداهـشلا ، وذ  تباث و  نب  همیزخ  و  يراصنا ،
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هک دندینش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  تداهـش  سپ  دندوب . ءاقرو  نب  لیدب  نب  بیبح  و  صاقو ، یبا 
تداهـش يادا  زا  هک   ) بزاع نب  ءارب  کلام و  هب  سنا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  ثیدـح . رخآ  ات  هـالوم .. یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرفیم :

هدینش هورگ  نیا  هک  روطنامه  زین  امش  هکنآ  هچ  دیهد ؟ تداهش  دیزیخرب و  هکنیا  زا  ار  امـش  دش  عنام  زیچ  هچ  دومرف : دندرک ) يراددوخ 
انیبان زا  سپ  دش و  انیبان  ءارب  اما  نک ، التبم  ار  اهنآ  دـندرک  نامتک  دانع  تلعب  رفن  ود  نیا  رگا  ایادـخ  راب  دومرف : سپـس  دـیا ؟ هدینـش  دـنا ،

ياهاپ سنا ، اما  و  دبای ؟ یم  رد  ار  دوصقم  هار  هنوگچ  هدش  نیرفن  راتفرگ  هکیسک  تفگیم : درکیم  لاوس  دوخ  لزنم  زا  هک  یماگنه  ندش 
تنک نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راتفگب  ریاد  یهاوگ  بلط  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیماـگنه  تسا  هدـش  هتفگ  و  دـش ، صرب  هب  ـالتبم  وا 

يدیفـسب التبم  ار  وا  دـیوگیم  غورد  رگا  ایادـخ  راب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دـش و  یـشومارفب  رذـتعم  هدربمان  دومرف  هـالوم  یلعف  هـالوم 
هحفص 211 و ع 1  دنکفا - یم  دوخ  هرهچ  رب  هقرخ  هتـسویپ  دش و  صرب  راچد  وا  هرهچ  سپ  دزاسن  یفخم  ارنآ  وا  راتـسد  هک  نک  صرب ) )

هحفص 137. ج 2 

هحفص 51 ] ] 

رابخاب هدومن  تیاور  میهاربا  نب  هللا  دبع  دیوگ : هدومن  تیاور  هماع  تهج  زا  هک  هچنآ  رد  دوخ  تسرهف  هحفص 30  رد  یشک  ورمع  وبا  و 
هک یناراوس  دـش و  جراخ  رـصق  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : هک  شیبح  نب  رز  زا  ورمع ، نبا  لاهنم  زا  يراصنا ، میرم  وبا  زا 

دنتفگ : دندش و  وربور  بانجنآ  اب  دنتشاد  هرهچ  رب  مائل  لیامح و  ریشمش 
لوسر باحصا  زا  یسک  هچ  اجنیا  رد  دومرف : ترـضحنآ  انالوم ، ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب ، هللا و  همحر  و  نینموملاریما ، ای  کیلع  مالـسلا 

نبا هللا  دبع  و  هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق  و  نیتداهـشلا ، وذ  تباث  نب  همیزخ  و  بویا ، وبا  دـیز  نب  دـلاخ  تسه ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هک مخ  ریدـغ  زور  رد  دندینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکنیاب  دـنداد  تداهـش  اهنآ  یگمه  و  دنتـساخ ، اـپب  ءاـقرو  نب  لیدـب 
هک ار  امـش  دـش  عنام  هچ  دومرف : بزاع  نب  ءارب  کلام و  نب  سنا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرفیم :

يور زا  رفن  ود  نیا  رگا  ایادخ  راب  دومرف : سپس  دنا ؟ هدینش  هورگ  نیا  هک  روطنامه  دیا  هدینـش  مه  امـش  اریز  دیهد ؟ تداهـش  دیزیخرب و 
سپ دش  صرب  راچد  کلام  نب  سنا  ياهمدق  دش و  انیبان  بزاع  نب  ءارب  هجیتن  رد  نک ، التبم  ار  اهنآ  دندومن  نامتک  ار  دوخ  تداهش  دانع 

نب ءارب  اما  و  دنکن ، نامتک  زگره  دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  ار  یتلیـضف  یتبقنم و  چیه  هک  درک  دای  دنگوس  کلام  نب  سنا 
نیرفن تباصا  دروم  هکیـسک  دوشیم  داشرا  یئاـمنهار و  هنوگچ  تفگیم  سپ  دـندادیم ، یناـشن  واـب  درکیم و  لاوس  دوخ  لزنم  زا  بزاـع ،

هدش ؟ عقاو 
اهنآ رکذب  ام  دنا و  هدومن  رکذ  ار  عیاقو  اهناتـساد و  نیا  هک  دنتـسه  رخاتم  نیثدحم  زا  يرگید  دادـعت  نایرج  نیاب  عجار  هنیمز و  نیا  رد  و 

مینکیمن . ینالوط  ار  نخس 
تشذگ . ثیداحا  زا  هچنآ  بسح  رب  دنا  هداد  تداهش  هلفاق )  ) نابکر زور  رد  ریدغ  ثیدحب  تبسن  هک  مانب  روهشم و  دوهش 

(. ردب باحصا  زا   ) ناهیت نب  مثیهلا  وبا  - 1
. يراصنا دیز  نب  دلاخ  بویا  وبا  - 2

یعازخ . ءاقرو  نب  لیدب  نب  بیبح  - 3

هحفص 52 ] ] 
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(. هتفای تداهش  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا   ) نیتداهشلا وذ  تباث  نب  همیزخ  - 4
. هتفای تداهش  نیفص  رد  ءاقرو - نب  لیدب  نب  هللا  دبع  - 5

هدش .) هتشک  راکمتس  هورگ  تسدب  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا   ) رسای نب  رامع  - 6
يراصنا  سامش  نب  تباث  نب  سیق  - 7

تسا .) ردب  باحصا  زا   ) یجرزخ هدابع  نب  دعس  نب  سیق  - 8
هتفای .) تداهش  گنج  نامه  رد  هک  نیفص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یلع  رادمچرپ   ) هبتع نب  لاقرم  مشاه  - 9

دندش نیرفن  راچد  ریدغ  ثیدح  نامتک  ببسب  هک  یناسک 

رد هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  یعمج  هک  دش  هراشا  ناراوس "  دورو  زور "  هبحر و  زور  هدشانم  ثیداحا  زا  يدادعت  رد 
هیلب راچد  بانجنآ  نیرفن  هجیتن  رد  دندومن و  نامتک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  لباقم  رد  ار  دوخ  تداهـش  دنا  هدوب  رـضاح  مخ  ریدغ  زور 

دنتسه : اهنیا  دارفا  نآ  تسا ، هدش  نادب  حیرصت  مجاعم  بتک  زا  يرایسب  رد  هکنانچ  دندش 
ياهلاس 93/91/99. زا  یکی  رد  يافوتم  کلام  نب  سنا  هزمح  وبا  - 1

ياهلاس 72/71 . زا  یکی  رد  يافوتم  يراصنا  بزاع  نب  ءارب  - 2

ياهلاس 54/51 . زا  یکی  رد  يافوتم  یلجب  هللا  دبع  نب  ریرج  - 3
ياهلاس 68/66 . زا  یکی  رد  يافوتم  یجرزخ  مقرا  نب  دیز  - 4

جلدم . نب  نمحرلا  دبع  - 5
. هعیدو نب  دیزی  - 6

نیرفن تباصا  ثیدح  نوماریپ  رد  یسررب  کی 

هک ثیداحا  زا  هچنآ  اب  دیدرگ  نیرفن  رثاب  التبم  تداهش  نامتک  ببسب  کلام  هب  سنا  هکنیاب  دراد  تحارص  هک  یثیداحا  فالتخا  اسب  هچ 
دراد وا  نداد  تداهش  هب  ماهیا 

هحفص 53 ] ] 

دنامب . لحنی  دنک و ال  ههبش  داجیا  هدنناوخ  رطاخ  رد 
یفرحت هکنیا  ضرفب  هتـشگ و  فیحـصت  فیرحت و  راچد  هدربمان  تداهـشب  مهوم  رابخا  نتم  هک  دش  دهاوخ  مولعم  هجوت ) يردق  اب   ) یلو

تحص ظاحل  زا  هچ  رابخا و  دادعت  يدایز  رظن  زا  هچ  نیرفن - رثاب  شیالتبا  وا و  نامتک  هب  هحرصم  رابخا  لباقم  رد  دشاب  هدادن  تسد  مه 
دراد . دوجو  هدش  رکذ  هچنآ  زج  مهیرگید  صوصن  هراب  نیا  رد  هکنآ  هصاخ  دنک ، يربارب  دناوتیمن  تحارص - و 

صرب کلام  نب  سنا  هرهچ  رد  دـیوگ : هحفـص 251  فراعملا "  رد "  تشذگ ) هحفص 161  رد ج 1  وا  لاح  حرـش   ) هبیتق نبا  دمحم  وبا 
هالاو و نم  لاو  مهللا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ  هرابرد  وا  زا  هنع  هللا  یـضر  یلع  هک  دـنا  هدرک  رکذ  یهورگ  دوب و  نایامن 

یئوگب غورد  رگا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  و  ما ، هدرک  شومارف  هدش و  دایز  نم  نس  تفگ : خساپ  رد  هدربمان  دومن ، لاوس  هاداع ) نم  داع 
؛ دنکن ناهنپ  ارنآ  همامع )  ) راتسد هک  دیامن  تسا ) صرب  دارم   ) يدیفس هب  التبم  ار  وت  دنوادخ 
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دلج 4 رد  هک  اجنآ  هدومن  دامتعا  وا  رب  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  یسک  هدربمان  روبزم و  باتک  رد  هبیتق  نبا  حیرـصت  تسنیا  دیوگ : ینیما 
 " باـتک رد  کـلام  نب  سنا  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  نـیرفن  صرب و  ثیدـح  هبیتـق  نـبا  دـیوگ : هحفـص 388  هغالبلا  جـهن  حرش 

روهشم وا  فارحناب  تبسن  هچنآ  دوجو  اب  هبیتق ) نبا   ) هدربمان هدومن و  رکذ  دنا  هدوب  التبم  نادب  لاجر  نایعا  هک  صرب  باب  رد  فراعملا " 
ربارب ترابع و  تحـصب  دیدحلا  یبا  نبا  نیقی  زا  تسا  فشاک  نیا  و  ها . درادـن ..، مالـسلا ) هیلع  یلعب  هقالع  تبحمب و  ریاد   ) یماهتا تسا 

دنا هدرک  لقن  فراعملا "  باتک "  زا  ار  هملک  نیا  هکیـصاخشا  ریاس  زا  هک  روطنامه  بلطم  نیا  رب  اهنآ  قباطت  باتک و  ياه  هخـسن  ندوب 
( هنافـساتم  ) دنـشاب نیما  ناشبتک  رد  ءاملع  عیادو  هب  تبـسن  دیاب  هکیئاهتـسد  يرـصم  ياه  هناخپاچ  رد  یلو  دیایم  تسدب  بلطم  نیمه  زین 

نیا ناتساد  نیا  رکذ  زا  سپ  دنا و  هدوزفا  نآ  رب  هتـشادن  دوجو  وا  باتک  نتم  رد  تسین و  هبیتق  نبا  زا  هک  یتاملک  هدش و  تنایخ  بکترم 
تقیقح لصا و  ناتساد  نیا  دیوگ : هبیتق ) نبا   ) دمحم وبا  دنا : هدرک  جرد  ار  هلمج 

هحفص 54 ] ] 

باتک فلوم  اریز : دریذپ  یمن  ار  هنانئاخ  شیازفا  نیا  داد و  دهاوخ  ناشن  ار  تنایخ  نیا  باتک  لصا  بلاطم  قایـس  هکنیا  زا  لفاغ  درادـن .
هدـید باتک  نیا  ماجنا  ات  زاغآ  زا  و  دـشاب ، ملـسم  وا  دزن  رد  هک  دـنکیم  رکذ  ار  يدراوم  قیداصم و  یعوضوم  ره  دروم  رد  فراعملا "  " 

ار یسک  لوا  هچ  ثحب  دروم  عوضوم  زج  دنامن ، در  یفن و  ار  اهنآ  سپس  دنک و  رکذ  ارنآ  قیداصم  دیامن و  ناونع  ار  یعوضوم  هک  هدشن 
رد فلوم  هک  تسا  نکمم  ایآ  نیاربانب  درب  یم  ار  رگید  دارفا  مان  سپـس  تسا ، کلام  نب  سنا  درب  یم  ار  وا  مان  هدش و  صرب  هب  التبم  هک 
درادن ؟ لصا  ناتساد  نیا  دیوگب : دنک و  راکنا  ارنآ  سپس  دیامن و  حیرصت  نادب  رکذ و  هتسناد  رما  نآ  قادصم  هک  ار  يزیچ  يرما ، تابثا 

تفای دـیهاوخ  مهدراهچ  هدـشانم  رد  بیرقنع  و  تسین ، هقباس  یب  باب  نیا  رد  هتفرگ  تروص  فراعملا "  باتک "  رد  هک  فیرحت  نیا  و 
هحفص 273 ناکلخ  نبا  خیرات  دلج 2  رد  هرفص ، یبا  نب  بلهم  لاح  حرش  رد  ام  و  دنا ، هدرک  طاقـسا  فذح و  نآ  زا  ار  تمـسق  نیا  هک 

دنا ؛ هدومن  فذح  ارنآ  اه  هناخپاچ  هک  میدروآ  تسدب  فراعملا "  زا "  لقن  ار  یعوضوم 
دنگوس ادـخب  تفگ : ربـنم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیوگ : فارـشالا "  باـسنا  زا "  لوا  ءزج  رد  يافوتم 379  يرذالب )  ) رباـج نب  دـمحا  و 

، دهد یهاوگ  دزیخرب و  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  دومرف : مخ  ریدغ  زور  رد  هک  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینش  هک  ار  یسک  مهدیم 
دومن و رارکت  ار  دوخ  نداد  دنگوس  مالـسلا  هیلع  یلع  دندوب ، ربنم  ریز  رد  یلجب ، هللا  دبع  نب  ریرج  و  بزاع ، نب  ءارب  و  کلام ، نب  سنا  و 

رگم ربم  ایند  زا  ار  وا  دنادیم  ارنآ  هکیلاح  رد  دنکیم  نامتک  ار  تداهـش  نیا  هک  سک  ره  ایادخ  راب  دومرف  سپ  دادـن ، ار  وا  خـساپ  يدـحا 
ریرج و  تشگ ، اـنیبان  ءارب  و  دـش ، صرب  راـتفرگ  سنا  هجیتـن  رد  دـیوگ : دوـش  هتخانـش  نادـب  هـک  یهد  رارق  یتمـالع  وا  رب  هـکنآ  زا  دـعب 

. تشذگرد شردام  هناخ  رد  تفر و  دوخ  یلوا  هاگیاجب  تشگرب و  مالساب ) ترجاهم  زا  سپ   ) تیلهاج یهارمگ  ینیشنارحصب و 
روهشم دیوگ : هحفص 488  رد  هغالبلا  جهن  حرش  دلج 4  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

هحفص 55 ] ] 

ادخ لوسر  تشگزاب  رد  هک  ار  سک  ره  مهدیم  دنگوس  ادخب  تفگ : داد و  دنگوس  ار  مدرم  هفوک  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسنیا 
دومرف : نم  هرابرد  هک  هدینش  ترضحنآ  زا  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

راتفگ نیاب  دنتـساخ و  اپب  ینادرم  هجیتن  رد  دـهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هاداع ، نم  داع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
هچ ار  وت  یتشاد ، روضح  زور  نآ  زین  وت  دومرف : کلام  هب  سنا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  دنداد ، یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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هچنآ زا  تسا  رتشیب  ما  هدرک  شومارف  هک  ار  هچنآ  هدـش و  دایز  نم  نس  نینموملاریما  ای  تفگ : هدربمان  یهدـیمن ؟) یهاوگ  هک   ) دوش یم 
صرب هب  التبم  ات  درمن  هدربمان  سپ  دنکن ، ناهنپ  ارنآ  همامع  هک  دـنک  التبم  يدیفـسب  ار  وت  دـنوادخ  یئوگیم  غورد  رگا  دومرف : مراد ، دایب 

. دش
هیلع یلع  زا  نیثدـحم  نیعبات و  هباحـص و  زا  هدـع  هک  دـندومن  رکذ  ام  يدادـغب  ناداتـسا  زا  یهورگ  و  دـیوگ : هحفص 361  دـلج 1  رد  و 

نامتک ار  وا  بقانم  نآ ، لعاج  ینآ و  عفانم  ایندب و  ندیسر  يارب  اهنآ  زا  یضعب  دندرکیم و  یئوگدب  واب  تبـسن  دندوب و  فرحنم  مالـسلا 
- ای - ) رـصق گرزب ) نادیم   ) هبحر رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا ، کلام  نب  سنا  اهنآ  هلمج  زا  دندومنیم و  تناعا  وا  نانمـشدب  دـندرکیم و 

یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  امـش  زا  کی  مادک  هک  داد  دنگوس  هفوک ) عماج  دجـسم  هبحر 
مالـسلا هیلع  یلع  تساخن ، رب  دوب  هورگ  نآ  نایم  رد  هک  کلام  نب  سنا  دنداد و  تداهـش  نادب  دنتـساخ و  اپب  نت  هدزاود  هجیتن  رد  هالوم 

ای تفگ : یتـشاد ؟ روـضح  مخ ) ریدـغ  رد   ) زین وـت  هکیلاـح  رد  یهد  تداهـش  يزیخرب و  هـک  دـش  عناـم  ار  وـت  زیچ  هـچ  سنا  يا  دوـمرف :
هک يدیفـس  هب  نک  راـتفرگ  ار  وا  دـیوگیم  غورد  رگا  ایادـخ  راـب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  ما ، هدومن  شومارف  ما و  هدـش  ریپ  نینموملاریما 

دش . ادیپ  صرب  زا  وا  مشچ  ود  نیب  يدیفس  هک  مدید  راکشآ  روطب  نآ  زا  دعب  ادخب  مسق  تفگ : ریمع  نب  هحلط  دناشوپن ، ارنآ  همامع 
: تفگ وا  باوج  رد  سنا  دومن ، لاوس  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  شرمع  ناـیاپ  رد  کـلام  نب  سنا  زا  يدرم  تفگ : فرطم  نب  ناـمثع  و 

مسق هبحر  هعقاو  زور  زا  دعب  نم 

هحفص 56 ] ] 

مسق ادخب  تسا ، يوقت  لها  رورس  تمایق  زور  رد  وا  منکن  نامتک  دننک ، لاوئـس  نم  زا  هک  ار  يزیچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  مدروخ 
مدینش . امش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  نخس  نیا 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  باحـصا  زا  يدحا  تفگ : یلجع  حلاص  نب  دمحا  هک : تسا  روکذم  هحفص 150  رکاسع  نبا  خیرات  دلج 3  رد  و 
دوب . صرب  هب  التبم  هک  کلام  نب  سنا  یکی  دوب و  ماذج  يرامیب  هب  التبم  هک  بیقیعم  یکی  رفن ، ود  رگم  دشن ، یلتبم  هلآ 

هکنیا يارب   ) دوب و نایامن  وا  رد  صرب  يرامیب  تفرگیم و  یگرزب  ياه  همقل  دوب و  ندروخ  لوغـشم  هک  مدید  ار  سنا  تفگ : رفعج  وبا  و 
رد هکیروطب   ) دوخ بیذـهت  باـتک  رد  يدزم  جاـجحلا  وبا  دـش  رکذ  اـقوف  هک  ار  یلجع  راـتفگ  دـیلامیم و  قولخ  درادـب ) یفخم  ار  صرب 

دهاوخ هک  دوخ  هیمال  هدیـصق  رد  ار  نیرفن  تباصا  عوضوم  يریمح  دیـس  و  هدومن ، تیاکح  تسا ) روکذـم  هحفص 35  یجرزخ  هصالخ 
هدروآرد : مظنب  تیب  ود  نیدب  دمآ 

يرولا  لک  دیس  هدر  یف 
لزنملا مکحملا  یف  مهالوم 

هدشر  دنع  شرعلا  وذ  هدصف 
لکنالا صربلاب  هناش  و 

هدورس : نینچ  دمآ  دهاوخ  دوخ  دروم  رد  هک  دوخ  هدیصق  رد  یهاز  و 
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هحفص 57 ] ] 

سنا  هنم  شحوتسا  يذلا  كاذ 
صربلا دهاشف  قحلا  دهشی  نا 

یل ؟ ریدغلاب  دهشی  نم  لاق  ذا 
صکن دق  وه  عماسلا و  ردابف 

بذاک  لاقف : تیسنا : لاقف 
صمقلا هیراوت  ام ال  يرت  فوس 

بقانم رد  هیودرم  نبا  ظفاح  قیرط  زا  یـسررب  اب  یمزراوخ  تسا ، لـماش  ار  لیـصفت  نیا  زا  یلاـمجا  هک  تسه  یلمجم  ثیدـح  اـجنیا  رد 
بیذـکت ار  وا  درم  نآ  درک ؟ شـسرپ  یثیدـح  هراـبرد  يدرم  زا  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هـک : ورمع  یبا  ناذاز  زا  هدرک  تـیاور  دوـخ 

رگا هک  مهاوخیم  ادخ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  مدرکن ، بیذکت  ار  وت  تفگ  يدرک ؟ بیذکت  ارم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دومن ،
هبحر زا  درمنآ  هجیتـن  رد  درک و  نیرفن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـگنه  نیا  رد  هاوخب ، تفگ  دـنک ، روک  ار  وـت  مشچ  يدرک  بیذـکت  ارم 

دش ! انیبان  شمشچ  هک  دوب  هتفرن  نوریب 
زا یماج  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  رون  نینچمه  هدومن و  رکذ  يرفغتـسم  ماما  قیرط  زا  باطخلا "  لـصف  رد "  اـسراپ  هجاوخ  ار  تیاور  نیا  و 
رد یباصو  هدرمـش و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تامارک  هلمج  زا  ارنآ  هحفـص 77  قـعاوص "  رد "  رجح  نبا  و  هدرک ، تیاور  يرفغتـسم 

هدومن تیاور  ارنآ  ثیدح ) بابرا  زا   ) رگید عمج  وا و  هریـس "  رد "  یئالم  دمحم  نب  رمع  ظفاح  قیرط  زا  ناذاز  زا  ءافتکالا "  یکحم " 
دنا .

هحفص 58 ] ] 

نینموملاریما هدشانم 

يرجه لاس 37  نیفص  زور  رد 
دوخ و نایهاپس  نایم  رد  نیفص ) رد   ) مالـسلا هیلع  یلع  هک : هدرک  ناونع  دوخ  باتک  رد  راوگرزب  یعبات  یلاله  سیق  نب  میلـس  قداص  وبا 

هک یناسک  مدرم و  زا  یهورگ 

هحفص 59 ] ] 

، مدرم هورگ  يا  دومرف : دنوادخ  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  تفر و  الاب  ربنم  رب  دـندوب  شروضح  راصنا  نیرجاهم و  زا  هفلتخم و  یحاون  رد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هچنآ  هدومرف و  لزان  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هچنآ  زا  دـعب  تسا و  ءاصحا  دـح  زا  شیب  نم  بقانم 
و هداد ، يرترب  قوبـسم  رب  ار  قباس  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  دـینادیم  ایآ  منکیم : ناب  اـفتکا  دوخ  يرترب  تاـهج  بقاـنم و  ماـمت  زا  هدومرف 

ایآ مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : تسا . نینچ  يرآ  دنتفگ : تسا ؟ هتفرگن  یـشیپ  نم  رب  لوسر  ادخ و  هار  رد  تما  نیا  زا  يدـحا 
یلص ادخ  لوسر  نوبرقملا : کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  یلاعت : يادخ  لوق  زا  دش  لاوئس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  یماگنه 

متسه و دنوادخ  نالوسر  ءایبنا و  لضفا  نم  ناربمغیپ و  ءایـصوا  ناربمغیپ و  هرابرد  هدومرف  لزان  دنوادخ  ار  هیآ  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
زا هیقب  راصنا و  زا  اهنآ  رثکا  هک  ردـب  باحـصا  زا  نت  داتفه  کیدزن  ماگنه  نیا  رد  تسا ؟ ءایـصوا  لـضفا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نم  یـصو 

رامع دوب  نیرجاهم  نایم  رد  و  يراصنا ، بویا  وبا  دیز  نب  دلاخ  و  ناهیت ، نب  مثیهلا  وبا  دندوب : اهنآ  هلمج  زا  دنتـساخرب و  دندوب  نیرجاهم 
. دومرف ار  نخس  نیا  هک  میدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  میهدیم  تداهش  ام  دنتفگ : رسای و  نب 

لوق مکنم و  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یلاعت  يادخ  لوق  دروم  رد  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف :
دیامرف : هک  هیآ  نیا  سپس  هیآ و  رخآ  ات  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  یلاعت  يادخ 

ای تسا و  نینموم  زا  یـضعب  صوصخم  ایآ  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : مدرم  سپ  هجیلو ، نینموملا  ـال  هلوسر و  ـال  هللا و  نود  نم  اوذـختی  مل  و 
؟ تسا اهنآ  همه  لماش 

هحفص 60 ] ] 

روط نامه  ار  تیالو  دیامن  ریسفت  اهنآ  يارب  دزومایب و  اهناب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ  ربمغیپ  هب  دومرف  رما  لج  زع و  يادخ  هجیتن  رد 
غالباب ارم  دـنوادخ  انامه  دومرف : دومن و  بوصنم  مخ  ریدـغ  رد  ارم  سپ  دومرف ، میلعت  ریـسفت و  ار  اهنآ  جـح  هوکز و  هزور و  زاـمن و  هک 
باذعب دیدهت  ارم  دنوادخ  سپ  دنیآرب . نم  بیذکت  ماقم  رد  مدرم  هک  مدومن  هشیدنا  هدـش و  گنت  ناب  نم  هنیـس  هک  هدومرف  رومام  يرما 

دناوخ . نانآ  اب  ار  رهظ  زامن  درک و  توعد  تعامج  زامن  يارب  ار  مدرم  سپس  زیخرب و  یلع  ای  منکن . غالبا  ارنآ  هچنانچ  دومرف 
سک ره  ناشدوخ ، زا  اهناب  مرتراوازس )  ) متسه یلوا  متسه و  نینموم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  دنوادخ  انامه  مدرم  يا  دومرف : سپس 

ار وا  هک  ار  یـسک  راد  نمـشد  درادـب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  تسا  وا  يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک 
نآ نایم  زا   ) ناملس ماگنه  نآ  رد  دیامن . راوخ  ار  وا  هک  ار  هکنآ  نادرگ  راوخ  دیامن و  يرای  ار  وا  هک  ار  هکنآ  نک  يرای  درادب و  نمشد 
زا متسه  رتراوازـس )  ) یلوا واب  نم  هک  سک  ره  نم ، ءالو  دننام  یئالو  دومرف : یئالو ؟ هنوگچ  هللا  لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  ریثک ) عمج 

مکنید و مکل  تلمکا  مویلا  ار " : هیآ  نیا  دومرف  لزاـن  لاـعتم  يادـخ  وا و  دوخ  زا  تسا  واـب  رتراوازـس )  ) یلوا مالـسلا  هیلع  یلع  شدوخ 
دنتـساخ و اپب  ردـب  باحـصا  زا  نت  هدزاود  عقوم  نیا  رد  دـیوگ ) يوار  هک  اـجنآ  اـت   ) اـنید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا 
تسا و ینالوط  نآ  ثیدـح و  رخآ  اـت  میدینـش .. هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يدومرف  ار  هچنآ  هک  میهدـیم  تداهـش  اـم  دـنتفگ 

يرایسب . دیاوف  رب  لمتشم 

هقیدص ترضح  جاجتحا 

یف بلاطملا  ینـسا   ) دوخ باتک  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 209  وا  لاح  حرـش   ) یعفاش يرقم - یقـشمد - يرزج  ریخلاوبا  نیدـلا  سمش 
( ریدغ ثیدح  ینعی   ) ثیدح نیا  يارب  قیرط  نیرت  بیرغ  نیرت و  فیطل  دیوگ  بلاط ) یبا  نب  یلع  بقانم 

هحفص 61 ] ] 
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اب یـسدقم  بحم  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  رکبوبا  ثیدح  ناگدـننک  ظفح  همتاخ  ام  داتـسا  امب  ارنآ  داد  ربخ  هک  تسنآ  هدیـسر  نم  رظنب  هک 
ینثم نب  نایتف  نب  دمحم  رفظم  یبا  زا  هیـسدقم ، میحرلا  دبع  نب  دمحا  تنب  بنیز  دـمحم ، ما  وناب  داتـسا  امب  داد  ربخ  تفگ  هک  دوخ  نابز 

دحاولا دبع  نب  دـمحم  نب  دـحاولا  دـبع  مساقلاوبا  یـضاق ، نم  ردـپ  همع  رـسپ  زا  رابخاب  ظفاح ، رکب  یبا  نب  دـمحم  یـسوم  یبا  زا  رابخاب 
هک یفرطم ، فرطم  نب  دـمحا  وبا  زا  شردـپ و  زا  رابخاب  دابآرتسا ، رد  يولع  یعاد  نب  رفظ  زا  رابخاب  وا  رـضحم  رد  تئارق  هلیـسوب  یندـم 

دمحم زا  ثیدحب  هدروآ ، تسدب  یسررب و  دابآرتسا  خیرات  رد  هچنآ  رد  هزاجا  قیرطب  یسیردا  دیعس  وبا  ار  ام  دومن  ثیدح  دنتفگ ، ودنآ 
رگم ار  ثیدح  نیا  ام  میتشونن  تفگ : یسیردا  دیعس  وبا  دنقرمس و  رد  دیشرلا - نرواه  دالوا  زا  يدیـشر - سابعلاوبا  نسح  نب  دمحم  نب 

نب رکب  زا  دیـشر ،) هتـسباو   ) يزاوها رفعج  نب  دمحم  نب  یلع  زا  یناولح ، رفعج  نب  دمحم  نسحلاوبا  ار  ام  دومن  ثیدـح  تفگ : هک  وا  زا 
: دنتفگ اهنآ  هک  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  موثلک ، ما  و  بنیز ، و  همطاف ، ام : يارب  دندومن  ثیدح  تفگ : هک  يرـصق  دمحا 

یلع نب  دمحم  رتخد  همطاف  نم ، يارب  دومن  ثیدح  تفگ : و  مالـسلا ، امهیلع  قداص  دـمحم  نب  رفعج  رتخد  همطاف  ام  يارب  دومن  ثیدـح 
همطاف نم : يارب  دندومن  ثیدح  تفگ : مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  رتخد  همطاف  نم : يارب  دومن  ثیدح  تفگ : وا  مالـسلا و  امهیلع 

اهیلع همطاف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  رتخد  موثلک  ما  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارتخد  هنیکـس  و 
: دومرف هک  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  دیدرک  شومارف  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  مالـسلا 

مالسلا :؟؟ امهیلع  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  مالسلا ) هیلع  یلعب   ) دومرف هک  ار  بانجنآ  راتفگ  و  هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم 
هدومن و تیاور  ار  ثیدح  نیا  ءامسالاب "  لسلسملا  دوخ "  باتک  رد  یسررب  تقد و  اب  ینیدم  یسوم  وبا  راوگرزب  ظفاح  قیرط  نیمهب  و 

دیوگ :
موسوم ناوناب  زا  کی  ره  هک : تسنیا  نآ  و  تسا ، لسلسم  هجو  کی  زا  ثیدح  نیا 

هحفص 62 ] ] 

هدومن تیاور  دوخ  همع  زا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  ردارب  رتخد  جـنپ  زا  تسا  یتیاور  نیا  نیاربانب ، دـنا و  هدومن  تیاور  دوخ  همع  زا  همطاف  هب 
دنا .

نسح ماما  جاجتحا 

يرجه لاس 41  رد 
اب حلـص  رد  تقفاوم  زا  سپ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نسح  هک : هدروآ  قیرط  رد  یـسررب  تقد و  اـب  هدـقع  نب  ساـبعلا  وبا  گرزب  ظـفاح 

توبن تلاسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  شدج  زا  ندرب  مان  دنوادخ و  يانث  دـمح و  زا  سپ  تساخ و  اپب  هبطخ  يادا  يارب  هیواعم 
ار و يدـیلپ  ره  ام  زا  تخاس  فرطرب  دـیزگرب و  ار  ام  تشاد و  یمارگ  مالـساب  ار  ام  لاعتم  يادـخ  هک  میتسه  یتیب  لها  اـم  اـنامه  دومرف :
رد ار  ام  هکنآ  رگم  دندشن  هورگ  هقرف و  ود  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نم  دـج  نامز  ات  مدآ  نامز  زا  ار ، ام  تخاس  هزنم  هزیکاپ و 

شباتک واب  داتـسرف  ورف  دـیزگرب و  تلاـسرب  ثوعبم و  توبن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنآ  زا  سپ  داد ، رارق  هقرف  ودـنآ  نیرتهب 
ار لوسر  ادـخ و  هک  دوب  یـسک  لوا  نم  ردـپ  دـنک ، توعد  ار ) قلخ   ) لـج زع و  يادـخ  يوـسب  هک  ار  وا  دوـمرف  رما  سپـس  ار و  نآرق ) )

دوخ هداتسرف  ربمغیپ  هب  هک  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  و  ار ، وا  لوسر  ادخ و  دومن  قیدصت  دروآ و  نامیا  هک  دوب  یسک  لوا  و  دومن ، تباجا 
هاوگ ناهرب و  يانبم  رب  شراگدرورپ  زا  هک  یـسک  سپ  اـیآ   " ... ) هنم دـهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناـک  نمفا  دـیامرف " : هدومن  لزاـن 
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ردپ و  هتـشگ ) ثوعبم   ) هاوگ ناهرب  رب  شراگدرورپ  زا  هک  تسا  یـسک  نانچنآ  نم  دج  سپ  وا ) زا  یهاوگ ، ار  وا  دـنکیم  يوریپ  تسا و 
هک دنا  هدینش  نم  دج  زا  تما  نیا  دومرف : هک  اجنآ  ات  وا .... زا  تسا  یهاوگ  دهاش و  وا  و  ار ، وا  دنکیم  يوریپ  هک  تسا  یسک  نانچنآ  نم 

هکنآ رگم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  اهنآ  نایم  رد  سکنآ  زا  رتاناد  هک  یتلاـح  رد  دادـن  یـسک  تسدـب  ار  روما  ماـمز  یتما  موق و  چـیه  دومرف :
دومرفیم : مردپب  هک  دندینش  وا  زا  و  دنیامن ، تشگزاب  دنا  هتشاذگاو  ارنآ  هچنآ  يوسب  ات  دیارگیم  یتسپ  هب  تما  نآ  رما  هتسویپ 

دعب يربمغیپ  هکنآ  زج  یـسوم ، زا  یتسه  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  یلع ) ای   ) ینعی يدـعب  یبن  الا  هنا  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 
دوب ، دهاوخن  نم  زا 

هحفص 63 ] ] 

، هالاو نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : ناناب  تفرگ و  ار  مردپ  مخریدغ  رد  هک  یماگنه  وا ، زا  دندینـش  ار و  وا  دندید  و 
 " هدوملا عیبانی  رد "  ار  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  یفنح  يزودـنق  و  دـیامن . غالبا  بیاغب  رـضاح  هک  دومرف  رما  اهناب  سپـس  هاداع و  نم  داع  و 

. تسا هدش  جاجتحا  لالدتسا و  ریدغ  ثیدحب  دراد ) ناب  حیرصت  هکنانچ   ) هبطخ نیا  رد  هدومن و  رکذ  هحفص 482 

نیسح ماما  جاجتحا 

يرجه لاس 58-9  رد 
یبا نب  هیواعم  هنامصخ  ياه  تمحازم  ياهریگ و  تخس  نوماریپ  رد  دوخ ، باتک  رد  یلاله  سیق  نب  میلس  قداص - وبا  راوگرزب - یعبات 
نینچ سپس  هتشاد  نایب  یفاو  نانخس  عماج و  بلاطم  بانجنآ  تداهـش  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ناگتـسباو  نایعیـش و  رب  نایفس 

دراگنیم :
رفعج نب  هللا  دـبع  سابع و  نب  هللا  دـبع  یهارمهب  هللا  تیب  جـحب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هیواـعم  گرم  زا  لـبق  لاـس  ود  هکنیا  اـت 

هدومن هن  جـح  هک  اهنآ  هچ  دـندوب و  هدومن  جـح  هک  اـهنآ  هچ  ار  ناشناگتـسباو  ناوریپ و  و  نز ) درم و  زا   ) ار مشاـه  ینب  دومرف و  تمیزع 
لوسر باحـصا  زا  دروآ و  درگ  ار  همه  دـندوب  فراع  شتیب  لها  بانجنآ و  ماقم  تیـصخشب و  هک  ار  اهنآ  راصنا  زا  دومن و  عمج  دـندوب 

راذگ ورف  ار  يدحا  دندوب  هدـمآ  جـحب  لاس  نآ  دـندوب و  فوصوم  يوقت  تیحالـصب و  هک  راصنا  نیعبات  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
نت تسیود  رب  غلاب  دندوب و  نیعبات  زا  یگمه  هک  دندش  عمج  بانجنآ  رضحم  رد  نادرم  زا  رفن  دصتفه  رب  غلاب  یتیعمج  هجیتن  رد  دومرفن ،

دمح و زا  دعب  سپس  دنتفای ، روضح  ترضحنآ  هاگتماقا  هاگرخ و  رد  ینم و  رد  ناگمه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا 
دیدرک هدهاشم  دیدید . دیتسناد و  هک  ار  هچنآ  دروآ  ام  نایعیش  رس  رب  ام و  رس  رب  هیواعم )  ) یغای راکمتـس  نیا  انامه  دومرف : دنوادخ  يانث 

تسا یتسار  تقادصب و  نورقم  نم  نخس  هچنانچ  منک ، لاوئس  يزیچ  هرابرد  امش  زا  مهاوخیم  نم  و  دیسر ، نآ  ربخ  امشب  و 

هحفص 64 ] ] 

تبث دیـسیونب و  ارم  راتفگ  دیونـشب و  ارم  نخـس  دـیئامن ، بیذـکت  ارم  دیدینـش  نم  زا  يزیچ  تقیقح  فالخ  رب  رگا  دـینک و  قیدـصت  ارم 
( دننکن يزیگنا  هنتف  ینیچ و  نخس  دنزرون و  قافن  هک   ) دیتسه نمیا  اهنآ  زا  هک  ار  اهنآ  دینک و  تعجارم  دوخ  راید  رهـشب و  سپـس  دینک ،

غالبا دیزومایب و  ناناب  دیتسه  دقتعم  نادب  دیراد و  ناب  ملع  ام  قح  ام و  هرابرد  هک  ار  هچنآ  دـینک و  توعد  دـیراد  قوثو  دامتعا و  اهناب  و 
بولغم دورب و  نیب  زا  نمشد ) موادم  تاغیلبت  گنرین و  دیک و  رثا  رد   ) دوش و كورتم  هنهک و  قح  نیا  هکنیا  زا  میسرت  یم  ام  اریز  دیئامن 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


رافک و هچرگا  دـیامرف  یم  لماک  مامت و  ار  دوخ  رون  هدومرف ) نآرق  رد  هک  یحیرـصت  هدـعو و  بسح  رب   ) لاعتم يادـخ  هکیلاح  رد  دوش 
هدومرف لزان  تیبلا  لها  هرابرد  نآرق  رد  دنوادخ  هچنآ  هدومرفن و  راذگ  ورف  بانجنآ  عقوم  نیا  رد  دنـشاب ، هتـشاد  هارکا  نآ  زا  ناساپـسان 

شتیب لها  شدوخ و  شردام و  شردـپ و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  دومرف و  ریـسفت  تشاد و  ناـیب  توـالت و 
تـسار تسا و  تسرد  اهنیا  مامت  ایادـخ  راب  دـنتفگیم : نیرـضاح  باـنجنآ  تاـشیامرف  زا  هلمج  ره  دروم  رد  دومرف و  تیاور  دوب  هدومرف 

دروم هباحـص  زا  هک  نانآ  تسا . نینچ  ایادخ  راب  دنتفگیم : نیعبات  میهاوگ و  اهنادـب  هدینـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تسا و 
میهاوگ ... میراد و  نامیا  ناب  هدینش و  اهنآ  زا  ام  دنا و  هدومن  ثیدح  ار  نیا  دنتسه  قیدصت  قوثو و 

ریدغ زور  رد  ار ) مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیراد  یهاگآ  ایآ  ار  امـش  مهدیم  دنگوس  ادخب  دومرف : هک  اجنآ 
علطم هاگآ و  نایرج  نیاب  يرآ  ایادخ  راب  دنتفگ : دنک ؟ غالبا  بیاغب  رـضاح  دیاب  دومرف  دومن و  مالعا  ار  وا  تیالو  دومرف و  بوصنم  مخ 

هعجارم تسا . روکذـم  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لیاضف  رب  لمتـشم  رتاوتم  رابخا  زا  یبلاج  ياهتمـسق  نآ  رد  و  ربخ . نایاپ  اـت  میهاوگ . و 
. دینک

هیواعم رب  رفعج  نب  هللا  دبع  جاجتحا 

نب لضف  سابع و  نب  هللا  دـبع  دـندوب و  ام  اب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  مدوب و  هیواـعم  دزن  تفگ : بلاـط  یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع 
فرطب هیواعم  دندوب ، هیواعم  دزن  زین  سابع 
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رتهب ناشردپ  هن  دنتسه و  وت  زا  رتهب  اهنآ  دوخ  هن  هکنآ  لاح  و  يرامـشیم ؟ گرزب  ار  نیـسح  نسح و  ردقچ  تفگ : نمب  درک و  هجوت  نم 
ءامـسا وت  ردام  هک : متفگیم  هنیآ  ره  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و  وت ؟ ردـپ  زا 

هک تسین  نینچ  و  تسا ، مک  اهنآ  رداـم  ردـپ و  اـهناب و  تبـسن  وت  یهاـگآ  ادـخب  متفگ : وا  باوج  رد  تسین ، وا  نوداـم  مه  سیمع  تنب 
لفاغ وت  هیواعم  يا  نم ، ردام  زا  تسا  رتهب  اهنآ  ردام  نم و  ردپ  زا  تسا  رتهب  اهنآ  ردپ  نم و  زا  دـنرتهب  ود  نیا  دـنگوس  ادـخب  یتشادـنپ ،

مدرک و ظفح  مدینـش  هچنآ  مدینـش و  اهنآ  ردام  ردـپ و  هرابرد  اهنآ و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  هک  هچنآ  زا  یتسه 
رد نم  هچنآ  متفگ  یتسه . ماهتا  دروم  هن  یئوگیم و  غورد  هن  وت  مسق  ادخب  رفعج  رسپ  يا  روایب  تفگ  مدرک . تیاور  ارنآ  مدومن و  كرد 
هک نونکا  دشاب . ءاح ) رـسکب   ) ءارح دحا و  اههوک  زا  رتگرزب  دـنچ  ره  تفگ : يرادـنپ  یم  وت  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  منادـیم  عوضوم  نیا 

میرادـن و یئوگب  هچنآ  زا  یک  اب  ام  نک ، ثیدـح  وت  هدیـسر  شلهاب  تفالخ  رما  هدومن و  هقرفتب  لدـبم  ار  امـش  عمج  هتـشک و  ار  وا  ادـخ 
دناسریمن . امب  ینایز  ینک  دادعت  وا ) لیاضف  رد   ) هچنآ

هنتف الا  كانیرا  یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و  دش " : لاوس  شترـضح  زا  هیآ  نیا  زا  هکیماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  متفگ :
دنیایم دورف  دنوریم و  الاب  نم  ربنم  رب  هک  ار  یهارمگ  نایاوشیپ  زا  نت  هدزاود  مدـید  انامه  دومرف :  " نآرقلا : یف  هنوعلملا  هرجـشلا  سانلل و 
دیـسر نت  هدزناپب  ناشدادعت  هک  ینامز  صاعلا  یبا  نادـنزرف  انامه  دومرفیم : ترـضحنآ  زا  مدینـش  دـنرب و  یم  یئارهقهق  ریـسب  ارم  تما  و 

دنرادنپ . یصخش  تورث  ار  ادخ  لام  دنهدیم و  رارق  دوخ  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دنهدیم و  رارق  فیرحت  زواجت و  دروم  ار  ادخ  باتک 
دوب ربنم  رب  بانجنآ  هکیلاح  رد  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  انامه  هیواعم ، يا 
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ماوع نب  ریبز  و  دادقم ، و  رذوبا ، و  یسراف ، ناملس  و  صاقو ، یبا  نب  دعس  و  دیز ، نب  هماسا  و  هملس ، یبا  نب  رمع  مدوب و  وا  ربارب  رد  نم  و 
: دومرف هللا ، لوسر  ای  یلب  میتفگ : ناشدوخ ؟ زا  متسین  رتراوازس )  ) یلوا نینمومب  نم  ایآ  دومرف : بانجنآ  دنتشاد  روضح  ربنم  لباقم  رد  زین 

یلع هدـیب  برـض  هسفن و  نم  هب  یلوا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هللا  لوسر  اـی  یلب  میتفگ  دنتـسین ؟ امـش  نارداـم  نم  ناـنز  اـیآ 
یلوا تسا ، وا  يـالوم  یلع  سپ  متـسه ، وا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  ینعی : هاداـع -، نم  داـع  و  هـالاو ، نـم  لاو  مـهللا  لاـقف  یلع  بـکنم 

ار وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ ، راب  دومرف : تخاون و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناش  رب  ار  دوخ  تسد  شدوخ و  زا  واـب  تسا  رتراوازـس ) )
نم دوجو  اب  ناشدوخ و  زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  مدرم ، يا  دراد ، نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  نمـشد  درادب و  تسود 

یلوا نم  زا  سپ  یلع  و  دـننکن ) زاربا  هدـیقع  يار و  دوخ  زا  دنـشاب و  نم  نامرفب  عیطم و  دـیاب  ینعی   ) تسین يراـیتخا )  ) يرما ناـنآ  يارب 
زا تسا  نینمومب  یلوا  نسح  مرـسپ  سپـس ، تسین ، يراـیتخا )  ) يرما ناـنآ  يارب  وا  دوجو  اـب  ناـشدوخ و  زا  نینموـمب  تسا  رتراوازـس ) )

تخر اـیند  زا  نم  هکیناـمز  دومرف : دومن و  مدرمب  باـطخ  رگید  راـب  سپـس  تسین ، يراـیتخا )  ) يرما اـهنآ  يارب  وا  دوجو  اـب  ناـشدوخ و 
هکینامز اـهنآ و  دوخ  زا  تسا  نینمومب  یلوا  نسح  مرـسپ  تفر ، اـیند  زا  یلع  هک  یناـمز  و  امـش ، دوخ  زا  تسا  یلوا  امـشب  یلع  متـسبرب ،

رفعج دنزرف  يا  تفگ : هیواعم  دیوگ : رفعج  نب  هللا  دـبع  هک  اجنآ  ات  اهنآ ... دوخ  زا  تسا  نینمومب  یلوا  نیـسح  مرـسپ  تفر  ایند  زا  نسح 
زج یگمه ، راصنا  رجاـهم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  قیقحت  روطب  دـشاب ، قحب  یتفگ  هچنآ  هچناـنچ  و  یتفگ ، یگرزب  نخس 

ادـخ لوسر  زا  ارنآ  متفگ و  عقاو  قباطم  قحب و  متفگ ، هچنآ  ادـخب  مسق  متفگ : دـنا  هدـش  كاله  امـش  نارای  ناتـسود و  تیب و  لها  اـمش 
هچ رفعج  دنزرف  تفگ : اهناب ) دومن و  سابع  نبا  مالسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  فرطب  ور   ) هیواعم مدومن ، عامتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لابند تسرفب  يرادن  نامیا  تفگ  وا  هچناب  وت  رگا  تفگ : هیواعم  خساپ  رد  سابع  نبا  دیوگیم ؟
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لاوس اهنآ  زا  دیز و  نب  هماسا  هملس و  یبا  نب  رمع  لابند  داتسرف  هیواعم  نک ، لاوس  بلاطم  نیاب  ریاد  اهنآ  زا  درب و  ار  اهنآ  مان  هک  یئاهنآ 
هدینش وا  هک  روطنامه  میدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  تفگ ، رفعج  دنزرف  ار  هچنآ  هک  دنداد  یهاوگ  اهنآ  دومن ،

رد مخریدغ و  رد  ار  قلخ  نیرترب  نیرتهب و  قیقحت  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ام  ربمغیپ  و  تسا ) رفعج  نبا  نخـس  همتت   ) تفگ هک  اجنآ  ات 
وا هک  داد  یهاـگآ  مدرمب  دومرف و  رما  وا  تعاـطاب  ار  اـهنآ  تفرگ و  تجح  وا  اـب  اـهنآ  رب  دوـمرف و  بصن  دوـخ  تما  يارب  رگید  نطاوـم 
ادخ لوسر  زا  دعب  تسا  نموم  ره  یلو  وا  هکنیا  یسوم و  يارب  تسا  نوراه  لزنمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا ) هیلع  یلع  )

رد فرـصتم   ) یلو مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  وا  روما ) رد  فرـصتم   ) یلو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سک  ره  هکنیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. واب تسا  رتراوازس )  ) یلوا مالسلا  هیلع  یلع  شدوخ ، زا  تسا  رتراوازس )  ) یلوا واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سک  ره  تسا و  وا  روما )
، دنک وا  تعاطا  سک  ره  هکنیا  تسا و  وا  یصو  اهنآ و  نایم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیشناج  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هکنیا  و 
اب سک  ره  و  هتشاد ، تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود  ار  وا  سک  ره  و  هدومن ، ادخ  ینامرفان  دنک  وا  ینامرفان  سک  ره  هدومن و  ادخ  تعاطا 

 ". میلس باتک  تسا "  یئاهبنارگ  رایسب و  دئاوف  رب  لمتشم  هک  ثیدح  نایاپ  ات  هدرک ... ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  دزروب و  هنیک  وا 

صاع نب  ورمع  رب  درب  جاجتحا 

( نیخروم  ) و دیوگ : هسایـسلا " ص 93  همامالا و  دوخ "  باتک  رد  تسا ) روکذم  رد ج 1 ص 161  وا  لاح  حرـش   ) هبیتق نبا  دمحم ، وبا 
مالـسلا هیلع  یلعب  تبـسن  هک  دینـش  صاع  نب  ورمع  زا  ماگنهنآ  رد  دمآ ، هیواعم  دزنب  درب "  مانب "  نادمه )  ) زا يدرم  هک : دـنا  هدرک  رکذ 
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هالوم تنک  نم  دومرف : هک  دنا  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  ناگرزب  انامه  تفگ : واب  دیوگیم  زیمآ  نیهوت  اوران و  نانخس 
نم تسا و  تسرد  قح و  تفگ : صاع  نب  ورمع  تسا ؟ لطاب  تسردان و  ای  تسرد ؟ قح و  بلطم  نیا  ایآ  هالوم ، یلعف 

هحفص 68 ] ] 

ناوج نآ  دـشاب ، وا  يارب  یلع  بقاـنم  نوـچ  یبقاـنم  هک  تسین  ادـخ  لوـسر  هباحـص  زا  يدـحا  میوـگیم : میازفاـیم و  يا  هدینـش  هچنآ  رب 
درب تخاس  دوبان  هابت و  دومن  نامثع  هرابرد  هک  یمادـقا  ببـسب  ار  دوخ  بقانم  یلع  تفگ : ورمع  دـش ، ناـساره  باـتیب و  درب )  ) ینادـمه

ار وا  دوخ  هن  دومن و  رما  هن  وا   ) هن تفگ : ورمع  درک ؟ وا  نتـشکب  مادـقا  دوـخ  اـی  دوـمن  ناـمثع  نتـشکب  رما  مالـسلا  هیلع  یلع  اـیآ  تفگ :
؟ دـندرک تعیب  تفالخب  وا  اب  مدرم  فصو ) نیا  اب   ) اـیآ تفگ : درب  واـب ،) نتفاـی  تسد  زا   ) درک عنم  و  ار ) وا  لـتاق   ) داد هاـنپ  یلو  تشک )
، نامثع لتق  هرابرد  ار  وا  نم  نتـسناد  مهتم  تفگ : دومن ؟ جراخ  مالـسلا  هیلع  یلع  تعیب  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  سپ  تفگ : درب  يرآ ، تفگ :

هرواحم نیا  زا  سپ  متفر ، نیطـسلف  هب  تلع  نیمهب  و  یتفگ ، تسار  تفگ : ورمع  يدش ؟ عقاو  یماهتا  نینچ  دروم  زین  دوخ  وت  تفگ : درب 
ناـشدوخ ظـفل  زا  موق  نآ  هیلع  میتفر و  یموق  يوسب  اـم  تفگ : اـهناب  تشگرب و  دوخ  موق  هلیبق و  يوسب  درب )  ) هدربماـن ناوج  جاـجتحا  و 

. دینک يوریپ  زا  تسا ، قح  رب  مالسلا  هیلع  یلع  میتفرگ  ار ) ناشتیموکحم  دنس  و   ) ناهرب

هیواعم رب  صاع  نب  ورمع  جاجتحا 

همان نآ  نمض  هتشون و  صاع  نب  ورمع  هب  هیواعم  هک  هدومن  رکذ  ار  يا  همان  بقانملا " ص 124  باتک "  رد  یفنح - یمزراوخ - بیطخ 
حرـش رد  اـبیرق  هداد و  باوج  هیواـعمب  هک  هدرک  رکذ  ورمع  زا  ار  يا  هماـن  ساپـس  و  هدومن ، بیغرت  دوخ  يراـیب  نیفـص  گـنج  رد  ار  وا 

اما و  تسا : هلمج  نیا  هیواعمب  باوج  رد  ورمع  همان  بلاطم  هلمج  زا  و  تفای ، دـیهاوخ  عوقو  عالطا و  همان  ود  رهب  صاع  نب  ورمع  لاوحا 
ندرب کشر  بانج و  نآ  ندومن  متس  هب  ریاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  ردارب و  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نسحلا یباب  هک  ار  هچنآ 

عقاو و فالخ  بلطم  نیا  دومن ، نامثع  نتشکب  راداو  ار  اهنآ  وا  هک  یتشادنپ  نینچ  يدیمان و  قساف  ار  هباحص  يداد و  تبـسن  نامثع  رب  وا 
! تسا یهارمگ  نآ  نتشادنپ 
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و دیباوخ ؟ وا  شارف  رد  دومن و  لذب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هار  رد  ار  دوخ  ناج  نسحلاوبا  هک  یتسنادن  ایآ  هیواعم  يا  وت  رب  ياو 
. متسه یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دومرف : وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراد و  تقبس  نیریاس  رب  ترجه  مالـسا و  رد  وا 

هالوم تنک  نم  دومرف : مخ  ریدـغ  زور  رد  وا  هراـبرد  و  تسین ، يربمغیپ  نم  زا  سپ  هکنآ  زج  یـسوم ، زا  تسا  نوراـه  هلزنمب  نم  زا  وا  و 
. هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف 

نیفص زور  رد  صاع  نب  ورمع  رب  رسای  نب  رامع  جاجتحا 

يرجه لاس 37 
باطخ نیفص  زور  رد  هک  هدومن  تیاور  رـسای  نب  رامع  زا  ینالوط  یثیدح  رد  هحفص 176  نیفص "  باتک "  رد  یفوک  محازم  نب  رـصن 

اب نم  و  منک ، گنج  نامیپ ) ناگدننکـش   ) نیثکان اب  هک  دومرف  رما  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : دومن و  صاع  نب  ورمع  هب 
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امـش و  موش ، وربور  قح ) قیرط  زا  نیفرحنم   ) نیطـساق اب  هک  دومرف  ارم  و  مدومن ، گنج  ناشنارای ) ریبز و  هحلط و  لمج ، باحـصا   ) اـهنآ
هک يا  هتـسنادیمن  وت  ایآ  بقع :) الب   ) رتبا يا  هن ؟ ای  منکیم  كرد  ار  نانآ  منادیمن  دنتـسج ) نوریب  نید  زا  هک  اهنآ   ) نیقرام اما  دـیئاهنآ و 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
یلوم . کل  سیل  هدعب و  یلع  هلوسر و  هللا و  یلوم  انا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

نب ورمع  لاوحا  حرـش  نمـض  ثیدح  یمامت  یهدیم ...؟ مانـشد  ارم  ارچ  تسا ) رامع  هینک   ) ناظقیلا وبا  يا  تفگ : رامع  باوج  رد  ورمع 
تسا . هدرک  رکذ  ارنآ  هحفص 273  رد  هغالبلا "  جهن  حرش  دلج 2 "  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  و  دینک ، هعجارم  دمآ ، دهاوخ  صاع 

هحفص 70 ] ] 

هیواعم سلجم  رد  هتابن  نب  غبصا  جاجتحا 

يرجه لاس 37  رد 
، دناسرب واب  هک  داد  هتابن  نب  غبـصا  تسدب  تشون و  نایفـس  یبا  نب  هیواعمب  يا  همان  نیفـص  گنج  مایا  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریما 
ود رب  دوب و  هتـسشن  یمرچ  هعطق  رب  هکیلاح  رد  مدش  لخاد  هیواعم  رب  دیوگ  هدربمان  تسا ) روکذم  هحفص 114  دلج 1  رد  وا  لاح  حرش  )

یبا نبا  هبتع  شردارب  وا  پچ  فرط  رد  عـالکلا و  وذ  و  بشوح ، و  صاـع ، نب  ورمع  وا  تسار  فرط  رد  دوـب ، هداد  هیکت  يزبـس  تشلاـب 
نب نمحرلا  دـبع  و  هبقع ، نب  نآرق ) صنب  قساف   ) دـیلو و   ) لاس 8/57 يافوتم   ) زیرک نب  رماـع  نب  هللا  دـبع  و   ) لاس 4/43 يافوتم   ) نایفس
لاس يافوتم   ) ریـشب نب  نامعن  ءادردلا و  وبا  هریرهوبا و  شربارب ، رد  و   ) لاس 1/40 يافوتم   ) طمس نب  لیبحرش  و   ) لاس 47 يافوتم   ) دلاخ

ناگدنـشک یلع  انامه  تفگ : درک ، تئارق  ار  بانجنآ  همان  هیواـعم  هکنآ  زا  سپ  دنتـشاد ، رارق   ) لاس 81 يافوتم   ) یلهاب هماـما  وبا  و   ) 65
و یتسه ، تنطلـس  یهاشداپ و  يایوج  وت  ریگم ، هناهب  ار  نامثع  نوخ  هیواعم  يا  متفگ  واب  دـیوگ : غبـصا  دـنک ، یمن  میلـست  امب  ار  نامثع 
ار رما  نیا  ات  يدوب  وا  ندش  هتـشک  راظتنا  رد  تصرف و  نیمک  رد  یلو  يدرکیم ، ینک  يرای  ار  وا  یتساوخیم  نامثع  یگدنز  نامز  رد  رگا 

اذل دوش ، رتشیب  وا  مشخ  متساوخ  نم  دش و  مشخ  رد  نم  نانخس  زا  هیواعم  دیوگ : غبصا  یهد ، رارق  یهاشداپ )  ) دوصقمب ندیسر  زیواتسد 
وا زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  ناب  مهدـیم  دـنگوس  ار  وت  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رای  يا  متفگ  واب  مدرک و  هریره  یبا  هب  ور 

یفطصم شبیبح  قحب  تسا و  ناهن  راکشآ و  ياناد  تسین و 

هحفص 71 ] ] 

هرابرد هچ  متفگ  مدوب ، رـضاح  یلب  تفگ : یتشاد ؟ روضح  يدومن و  كرد  ار  مخ  ریدـغ  زور  اـیآ  یهد ، ربخ  ارم  هک  مالـسلا  هلآ  هیلع و 
يدینش ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

هلذخ . نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم : مدینش  تفگ :
زا یکاح  هک  يدـنلب  سفن  هریرهوبا  عقوم  نیا  رد  تسود  وا  نمـشد  اب  يدـش و  نمـشد  وا  تسود  اب  وت  هریره ، ابا  يا  نیاربانب  متفگ : واـب 

هرکذت ص 48 رد  يزوج  نبا  طبـس  بقانم ص 130 و  رد  یفنح  ار  تیاور  نیا  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : و  دیـشک ، دوب  وا  فساـت 
. دنا هدومن  رکذ 

هفوک دجسم  رد  ریدغ  ثیدحب  هریره  یبا  رب  یناوج  هدشانم 
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هفوک دجسم  رد  ریدغ  ثیدحب  هریره  یبا  رب  یناوج  هدشانم 

ار ام  دومن  ثیدـح  دـیوگ : هدروآ  قیرط  رد  تقد  یـسررب و  اب  تسا ) روکذـم  ص 166  رد ج 1  وا  لاح  حرـش   ) یلـصوم یلعیوبا  ظفاح 
تقد اب  زین  يربط  ریرج  نبا  ظفاح  و  يدوا ، يدزی  شردپ  زا  يافوتم 150 ، يدوا  دواد  دیزی  یبا  زا  کیرش  زا  رابخاب  هبیش ، یبا  نب  رکبوبا 
لخاد هریرهوـبا  تفگ : هک  يدوا  دـیزی  ناشردـپ  زا  دواد ، شردارب  سیردا و  زا  کیرـش ، زا  ناذاـش ، زا  بیرک ، یبا  زا  هدروآ  قـیرط  رد 

ادخ لوسر  زا  مهدیم ، دنگوس  ادـخب  ار  وت  تفگ : هدومن و  هریره  یبا  هب  ور  تساخرب و  یناوج  دـندش ، عمج  وا  درگ  مدرم  دـش ، دجـسم 
تداهـش نم  تفگ : هریرهوبا  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : هک  يدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک  مهدیم 

هحفص 72 ] ] 

رکذ دوخ  قیرط  ودـب  رازب ، و  یناربط ، و  یلعی ، یبا  زا  لقن  هب  دیاوزلا " ص 105  عمجم  رد ج 9 "  یمثیه  رکبوبا  ظـفاح  ار  تیاور  نیا  و 
یلعی یبا  قیرط  زا  دوخ ص 213  خیرات  دلج 5  رد  ریثک  نبا  و  هدومن ، قیثوت  ار  نآ  لاجر  مالعا و  تحـصب  ار  قیرط  ود  زا  یکی  هدومن و 

. تسا هدومن  تیاور  ارنآ  يربط  ریرج  نبا  و  یلصوم ،
دبع نب  رمع  زا  مساـق ، نب  نمحرلا  دـبع  زا  هدومن  تیاور  يروث  نایفـس  دـیوگ : هغالبلا ص 360  جهن  حرـش  رد ج 1  دـیدحلا  یبا  نـبا  و 
دمآ هفوک  زا  یناوج  دندشیم  عمج  وا  درگ  مدرم  تسشن و  یم  هدنک  باب  رد  اهبـش  دمآ ، هفوکب  هیواعم  اب  هریره  وبا  هکینامز  هکنیا  رافغلا ،

نب یلع  هرابرد  هک  يا  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  وت  تفگ : واب  باطخ  تسـشن و  وا  دزن  رد  و 
؟ هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

اب یتـفرگ و  تسود  ار  وا  نمـشد  وت ، قیقحتب  مریگیم ، هاوـگ  ار  ادـخ  نم  نیارباـنب  تفگ : ناوـج  نآ  يرآ ، ایادـخ ، راـب  تفگ : هریرهوـبا 
اذغ مه  رذـگهر  رد  ناکدوک  اب  هریرهابا  هک : دـنا  هدومن  تیاور  نینچ  نایوار  و  تساخرب ، وا  دزن  زا  سپـس  يدومن و  ینمـشد  وا  تسود 

 " اماما هریره  ابا  امایق و  نیدلا  لعج  يذـلا  دـمحلا هللا  دـناوخ " : نینچ  هبطخ  دوب  هنیدـم  ریما  هک  یماگنه  و  درکیم ، يزاب  اهنآ  اب  دـشیم و 
هنیدم ریما  هکیماگنه  زین  دـینادنخیم و  نخـس  نیا  اب  ار  مدرم  و  دومن . ماما  ار  هریره  یبا  داد و  رارق  مایق  ار  نید  هک  ار  یئادـخ  دـمح  ینعی 

ریما دیهد  هار  دیهد  هار  تفگیم : دزیم و  نیمز  رب  دوخ  ياپ  اب  تفریم  هار  وا  ولج  رد  هک  دیسریم  يدرمب  هاگ  ره  تفریم و  هار  رازاب  رد  دوب 
یبا لاح  حرـش  رد  فراعملا "  باتک "  رد  ار  روما  نیا  یمامت  هبیتق  نبا  دیوگ : سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا  دوب ، شدوخ  شدوصقم  و  دـمآ ،

. تسین مهتم  وا  اریز  تسا ، تجح  وا  قح  رد  هدربمان  راتفگ  هدومن و  رکذ  هریره 
يرجه لاس 1353  خروم  رـصم  عبط  فراعملا "  باتک "  زا  ار  بلاطم  نیا  مامت  هدرک و  يزاب  تیاور  نیا  اب  تناـیخ  تسد  دـیوگ : ینیما 

رایسب هچ  و  هتخادنا ، ملق  زا 

هحفص 73 ] ] 

رد هک  ار  يزیچ  راک  تنایخ  تسد  نیمه  هک  روطنامه  هدـش ، بکترم  نآ  زا  يددـعتم  دراوم  رد  ار  تنایخ  نیا  ریاظن  تناما  اب  تسد  نیا 
. دش رما  نیاب  هراشا  رد ص 53  هکنانچ  هدرک  لخاد  هدوبن  نآ 

مقرا نب  دیز  رب  يدرم  هدشانم 
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زا نیمادک  دیسرپ ، دمآ و  يدرم  هاگان  مدوب  مقرا  نب  دیز  دزن  رد  نم  ینامز  تفگ : هک  هدش  تیاور  هنع  هللا  یضر  ینابیـش  هللا  دبع  یبا  زا 
وا زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  ناب  مهدیم  دنگوس  ار  وت  تفگ : درک و  واب  يور  درمنآ  دـنداد ، ناشن  واب  ار  دـیز  تسا ؟ مقرا  نب  دـیز  امش 

؟ هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يدینـش  اـیآ  تسین ،
هحفص 249 . هدوملا  عیبانی  و  یبرقلا ، هدوم  تیاور : نیا  ذخام  يرآ - تفگ : دیز 

يراصنا رباج  رب  یقارع  يدرم  هدشانم 

ناداتسا یلاع  تایاور  نمـض  رد  ار  تیاور  نیا  دیوگ : هدروآ  دنـس  رد  تقد  اب  هحفـص 16  بلاطلا "  هیافک  رد "  یعفاش  یجنگ - همالع 
بلاطوبا و  دادغب - خرک - رد  یمشاه  روصنم  یبا  نب  راخفلا  یبا  نب  یلع  مامت ، وبا  بیطخ  فیرـش  اهنآ : هلمج  زا  دنداد ، ربخ  نمب  ددعتم 

و یلعم ، رهن  رد - یطیبق ، هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  فیطللا  دبع 

هحفص 74 ] ] 

بیـسن نب  فورعم  نامیلـس - نب  یقابلا  دبع  نب  دمحم  حتفلاوبا ، زا  رابخاب  اهنآ  یگمه  يرغـشاک ، بویا  نب  فسوی  نب  نامثع  نب  میهاربا 
هللا دبع  وبا  زا  رابخاب  ودـنآ  ءارقلا " و  جات  نبا  هب "  فورعم  یـسوط ، مساقلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  زا  رابخاب  زین  يرغـشاک  و  یطبلا ، نبا 
وبا زا  یمشاه ، دمصلا  دبع  نب  میهاربا  زا  ثیدحب  تلص ، نب  یسوم  نب  دمحم  نب  دمحا  نسحلاوبا  زا  یـساین ، اب  یلع  نب  دمحا  نب  کلام 

و مدوب ، وا  هناخ  رد  هللا  دبع  نب  رباج  دزن  نم  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  لیقع ، نب  دمحم  نب  هللا  دـبع  زا  دایز  نب  بلطم  زا  جـشا ، دـیعس 
: تفگ رباجب )  ) دـش و لخاد  قارع  لـها  زا  يدرم  دنتـشاد ، روضح  زین  رفعجوبا  و  هیفنح ، نب  دـمحم  و  مالـسلا ، اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
، میدوب مخ  ریدغ  رد  هفحج ، رد  تفگ : يدینش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يدید و  ار  هچنآ  درک  ثیدح  نم  يارب  ادخب  دنگوس 

دیارف رد  و  ءابخ -  ) دوخ همیخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندوب ، راـفغ ، و  هنیزم ، و  هنیهج ، لـیابق )  ) زا رایـسب  مدرم  اـجنآ  رد  و 
یبا نب  یلع  تسد  سپـس  درک ، هراشا  دوخ  تسدب  راب  هس  دمآ و  نوریب  تاناویح ) يوم  زا  هدـش  هتفاب  رداچ  طاطـسف  ای - تسا - روکذـم 

هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  بلاط 
دومحم نب  هللا  دبع  نیدلا ، دجم  خیـش  ارم ، داد  ربخ  دیوگ : هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  مهن  باب  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  ینیومح  و 
يدادغب سیوع  نب  رمع  نب  رامسم  رکبوبا ، خیش  لاس 672 : بجر  موس  خیرات  رد  دادـغب  رد  وا  دزن  نم  ندـناوخ  ماگنه  یفنح  دودوم  نب 

زین و  وا ، رب  عامس  روطب  یطبلا - نبا  نب - فورعم  یقابلا ، دبع  نب  دمحم  حتفلاوبا ، ار ، ام  داد  ربخ  تفگ : وا ) زا  ندینش   ) وا رب  عامـس  روطب 
دادغب رد  رـصن  عماج  رد  وا  دزن  نم  ندناوخ  ماگنه  يرماس  هللا  هبه  بلاغ ، وبا  نیدـلا ، لامک  هیقف ، ياوشیپ  ار ، ام  داد  ربخ  تفگ  ینیومح 

تسیب و وا  رب  عامس  روطب  ینیئارح  ناوضر  نب  رمع  نب  نساحم  خیـش  داد ، ربخ  تفگ : لاس 682  ناضمر  هام  متفه  تسیب و  هبنشکی  بش 
مرحم هام  مکی 

هحفص 75 ] ] 

داد ربخ  تفگ : لاس 505  بجر  هام  هدزناش  رد  وا  رب  عامس  روطب  ینارفعز  رـصن  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  رکبوبا ، داد  ربخ  تفگ : لاس 622 
رکذ رد ج 1 ص 186  وا  لاح  حرش   ) ینوغازلا نبا  زا  وا ، رب  عامس  روطب  یساین  اب  ارف - میهاربا - نب  یلع  نب  دمحا  نب  کلام  هللا ، دبع  وبا 

رد وا  شیپ  تئارق  ماگنه  تلـص  نب  مساـق  نب  یـسوم  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نسحلاوبا  داد  ربخ  تفگ : هک  لاس 463  نابعـش  هام  رد  دش )
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وبا داد ، ربخ  تفگ : قاحـسا . یبا  هب  ینکم  یمـشاه  دمـصلا  دـبع  نب  میهاربا  زا  لاس 405 ، بجر  هام  مهدزیـس  رد  مدینـشیم  نم  هکیلاـح 
. روبزم ثیدح  ظفل  حرشب و  مدوب ... رباج  دزن  رد  تفگ  هک  لیقع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  زا  دایز ، نب  بلطم  بلاط  یبا  زا  جشا ، دیعس 

لیقع نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  داـیز  نب  بلطم  هتفگ : هدومن و  رکذ  هحفص 213  شخیرات  دـلج 5  رد  ریثـک  نبا  ار  تیاور  نیمه  و 
ظفل رد   ) همیخ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدوب  مخ  ریدـغ  رد  هفحج  رد  تفگ : هک  هدینـش  هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  هک  تفگ 
تفگ یبهذ  ام ، داتسا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  دش و  نوریب  تسا ) روکذم  طاطسف - وا  ءابخ  تیاور -

تسا . نسح  ثیدح  نیا  هک 
هتخادـنا و نآ  زا  دـنا  هدوب  رباـج  دزن  هک  یهورگ  رکذ  رب  لمتـشم  ار  ثیدـح  زا  یتمـسق  ریثـک  نبا  هک  تسین  مهم  اـم  يارب  دـیوگ : ینیما 
 " هیاهنلا هیادبلا و  هدربمان "  خیرات  تاحفـص  اریز  هدومن  رکذ  ردق  یب  کچوک و  ار  ثیدح  هدرکن و  رکذ  رباج  رب  ار  یقارع  درم  هدـشانم 

دنتسه هللا  لآ  هک  وا  ترتع  هیرذ و  لیاضف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب  ربمغیپ  عیادوب  تبـسن  ار  وا  راکتیانج  تسد  وا و  مرـش  یب  ناسل 
هچنانچ دـهدیم ، ناشن  تسا  رو  هلعـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخب  تبـسن  توادـع  زا  هک  ار  وا  هدولآ  نورد  دزاـسیم و  راکـشآ 

حدم و اهنآ  نیفلاخم  نادناخ و  نیا  نانمشدب  تبسن  دهدیم و  ازسان  مانـشد و  ار  نادناخ  نیا  ناتـسود  روبزم ) باتک  رد   ) دینکیم هدهاشم 
هقث فصو  اب  ار  تایاورنآ  يوار  و  دیامنیم ، مهتم  ندوب  یگتخاسب  ار  تیب  لها  بقانم  رد  حیرـص  حیحـص و  تایاور  و  دـیامنیم ؟ شیاتس 

رب ینتبم  ار و  روما  نیا  زا  کیچیه  و  دیامنیم ، بوسنم  فعضب  اهنآ  ندوب 

هحفص 76 ] ] 

تافرصت دروم  هک  هچنآ  مامت  رکذ  ماقم  رد  میهاوخب  رگا  و  دزاسیم ، فرحنم  یلصا  ياهعوضوم  زا  ار  قح  نانخـس  هدوبن . یلیلد  هدعاق و 
وا ياجیب  تافرصت  تافیرحت و  تابثا  يارب  دبای و  یم  لیکشت  میخض  باتک  کی  میئآرب ، هتـشگ  عقاو  وا  هنادناعم  تابـصعت  هناراکمتس و 

کتریـشع رذـنا  و  هیآ : لوزن  دروم  رد  هدومن  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  توعد  زاغآ  ناتـساد  زا  هدربمان  هچنآ  ار  امـش  تسا  یفاـک 
دعب هحفص 40  دوخ  خیرات  دلج 3  رد  هدربمان  دنرتکیدزن :) هک  نانآ  ار  دوخ  نادنواشیوخ  دنوادخ  باذع  زا  ناسرتب  نک  راذـنا  : ) نیبرقالا

زا ریرج  نبا  رفعجوبا ، ار  ثیدح  نیا  قیقحتب  و  دـیوگ : هدـش ، تیاور  هروکذـم  هفیرـش  هیآ  دروم  رد  یقهیب  قیرط  زا  هک  یثیدـح  رکذ  زا 
و دومرف : هک  دوخ  شیامرف  نیا  رکذ  زا  دعب  و  دیوگ : سپـس  هتـشاد ، نایب  رخآ  ات  ار  تیاور  دنـس  هدرک و  تیاور  يزار  دـیمح  نب  دـمحم 

نآ يوسب  ار  امـش  هک  هدومرف  رما  ارم  دـنوادخ  قیقحتب  و  دومرف : هفاضا  ار  هلمج  نیا  ما ، هدروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  انامه 
نینموملاریما دارم   ) تفگ نانچ ... نینچ و  و  دشاب ؟ نم  ردارب  ات  دنکیم  یناب  یتشپ  رما  نیا  رب  ارم  امش  زا  کی  نیمادک  سپ  میامن ، توعد 

ناوج رت و  سرون  هکیلاح  رد  نم  و  دنتـسشن ، شوماخ  یگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  داهنـشیپ  نیا  لابق  رد  تسا ) مالـسلا  هیلع  یلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  يا  متفگ : دوب  رتگرزب  ممکش  رترغال و  همه  زا  میاپ  قاس  رت و  هدولآ  كرچ  اب  ممـشچ  مدوب و  اهنآ  نیرت 
نم ردارب  نیا  انامه  تفگ : تفرگ و  ارم  ندرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) ماگنه نیا  رد  مشاب ، رما  نیا  رب  وت  نابیتشپ  مرضاح  نم 

هکیلاح رد  دنتـساخرب  هورگ  نآ  ماگنه  نیا  رد  تفگ : دینک ، تعاطا  ار  وا  رما  دیـشاب و  هتـشاد  یئاونـش  وا  زا  تسا ، نانچ  نینچ و  تسا و 
یـشاب و عیطم  رادربنامرف و  دوخ  دـنزرف  لابق  رد  هک  درک  رما  ار  وت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  : ) دـنتفگیم بلاـط  یبا  هب  دـندیدنخیم و 

انیع دیمح  نبا  زا  ریرج  نبا  رفعجوبا  ار  تیاور  نیا  دیوگ : هدومن و  رکذ  هحفص 351  شریسفت  دلج 3  رد  ار ) روبزم  ثیدح   ) ظفل نیمهب 
ددرگ : روهشم  زیامتم و  یتساران  يژک و  زا  راکشآ و  تقیقح  ات  مینکیم ، رکذ  انیع  ار  يربط  ظفل  نونکا  ام  و  هدومن . رکذ  نآ  رخآ  ات 

هحفص 77 ] ] 
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قیقحتب ما و  هدروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  نم  اـنامه  هـتفگ : نـینچ  لوا  پاـچ  زا  هحفـص 217  دوخ  خیرات  دـلج 2  رد  هدربمان 
یصو ردارب و  وا  ات  دنکیم  ینابیتشپ  رما  نیا  رب  ارم  امـش  زا  کی  نیمادک  سپ  مناوخب ، نآ  يوسب  ار  امـش  هک  هدومرف  رما  ارم  یلاعت  يادخ 

نم نس  هکیلاح  رد  متفگ  نم  دندنام و  شوماخ  یگمه  هورگ  نآ  مالسلا :) هیلع  یلع  ینعی   ) تفگ دشاب ؟ هدوب  امـش  نایم  رد  نم  هفیلخ  و 
، دوب مهاوخ  رما  نیا  رب  وت  نابیتشپ  ادـخ ، ربمایپ  يا  نم ، رتکزان : میاپ  قاـس  رتگرزب و  ممکـش  رت و  هدولآ  بآ  ممـشچ  دوب و  رتمک  همه  زا 

واب سپ  امش ، نایم  رد  تسا  نم  هفیلخ  نم و  یصو  نم و  ردارب  نیا ، انامه  دومرف : تفرگ و  ارم  ندرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) سپ
هللا یلـص  دمحم  : ) دنتفگیم بلاط  یباب  دندیدنخیم و  هکیلاح  رد  دنتـساخرب  هورگ  نآ  ماگنه  نیا  رد  تفگ : دینک ، تعاطا  دیـشاب و  اونش 

. تسا دنوادخ  سدقا  تاذ  ام  هوکش  عجرم  نیاربانب .. یهن .. ندرگ  ار  وا  رما  یشاب و  اونش  دوخ  رسپ  هب  هک  هدرک  رما  ار  وت  هلآ ) هیلع و 
رکذ هحفص 74  شریسفت  دلج 19  رد  هک  زا  ار  تیاور  نیا  ریثک ) نبا  لیلد  نودـب  رادـنپ  هب   ) يربط یلب .  " ریدـغلا ) مود "  پاچ  شیازفا  )

نودـب ارنآ  اـجنآ  رد  هک  تفاـی  یم  فوقو  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  يربط  هچنآ  رب  ریثـک  نبا  هک  هدوبن  اـجب  اـیآ  هدومن  فیرحت  ارنآ  هدرک 
وا هکنیا  اـی  دومنیم ؟ یهجوت  دـنا  هدومن  رکذ  دوخ  تاـفیلات  رد  خـیرات  ثیدـح و  ناـیاوشیپ  زا  يربط  زا  ریغ  هچناـب  اـی  و  هدروآ ؟ فیرحت 

ياه هنیـس  رد  هچناب  یلاعت  يادـخ  هکیلاح  رد  تسا ؟ هدرک  رایتخا  ار  هدـش  فیرحت  نانخـس  هک  هتفرگ  رارق  دوخ  دانع  هنیک و  ریثات  تحت 
!! تسهاگآ تسا  اهنآ  نیکب  هدنکآ 

هیواعم رب  دعس  نب  سیق  جاجتحا 

يرجه لاس 50-56  رد 
مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  طبـس ، ماما  تافو  زا  دـعب  زاجحب ، دوخ  ترفاسم  رد  هللا  تیب  جـح  ناونعب  تفالخ  يدـصت  هرود  رد  هیواعم 

لابقتسا ار  وا  هنیدم  لها  دمآ ، هنیدمب 

هحفص 78 ] ] 

رد نآ  لیصفت  حرش و  هک  داد  خر  یناتساد  راوگرزب  یباحص  یجرزخ ، يراصنا ، هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  وا و  نیب  عقوم  نیا  رد  دندومن ،
یلع دوجو  اب  مدوخ ، ناجب  و  سیق : راتفگ  نیا  زا  سپ  تسا ، روبزم  ناتساد  رد  و  دمآ ، دهاوخ  لوا  نرق  ءارعـش  نمـض  سیق  لاوحا  حرش 
یقح تفالخ  رد  مجع  برع و  زا  یـسک  يارب  هن  شیرق و  زا  هن  راصنا و  زا  هن  يدـحا  يارب  باـنجنآ ، زا  دـعب  وا  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع 

زا و  يدومن ؟ تیاور  هک  زا  و  یتفرگ ؟ هک  زا  ار  بلطم  نیا  دعس  رـسپ  يا  تفگ : دش و  مشخ  رد  هیواعم  سپ  تسا : روکذم  نینچ  تسین ،
رتگرزب مردپ  زا  هک  مدومن  ذخا  مدینش و  یسک  زا  ارنآ  تفگ : سیق  يا ؟ هتفرگ  وا  زا  هتخاس و  هاگآ  نآ  زا  ار  وت  تردپ  ایآ  يدینـش ؟ هک 

، تما نیا  قیدـص  ملاع و  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  تفگ  سیق  تسیک ؟ وا  تفگ : هیواعم  تسا ، رتـالاب  رتشیب و  وا  قح  و 
ورف سیق )  ) عقوم نیا  رد   ) 1 باتکلا ) ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهـش  هللااب  یفک  لق  هدومرف : لزان  وا  هرابرد  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ 

رکبوبا تما  نیا  قیدـص  تفگ : هیواعم  تشاد ، ناـیب  دومن و  رکذ  ار  همه  دوب  هدـش  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـش  رد  هیآ  ره  درکن  راذـگ 
نیاب دارفا  نیرتراوازـس  تفگ : سیق  تسا ، مالـس  نب  هللا  دبع  تسا ، باتک  زا  یملع  وا  دزن  رد  هکنآ  تسا و  رمع  تما  نیا  قوراف  تسا و 

یلص ادخ  لوسر  هک : یسکنآ  هنم و  دهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا  هدومرف : لزان  وا  هرابرد  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  نآ  اهمان 
كوبت هوزغ  رد  هسفن و  نم  هب  یلوا  یلعف  هسفن - نم  هب  یلوا  هـالوم - تنک  نم  تفگ : دوـمرف و  بصن  مخ  ریدـغ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا 

( یلاله سیق  نب  میلس  باتک  . ) دوب دهاوخن  نم  زا  سپ  يربمغیپ  هکنآ  زج  یسوم  زا  یتسه  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  دومرف : واب 
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هحفص 79 ] ] 

هیواعم رب  ینوجح  هیمراد  جاجتحا 

يرجه لاس 50-56  رد 
اجنآ رد  و  تفر ، جحب  هیواعم  دیوگ : کی  لهچ و  باب  رد  راربالا "  عیب  رد "  تسا ) روکذـم  رد ج 1 ص 186  وا  لاح  حرش   ) يرشخمز
سپ دنمونت ، هدرچ و  هایس  دوب  ینز  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هدربمان  دشیم ، هدیمان  هینوجح  هیمراد  هک  دمآرب  ینز  يوجتـسج  رد 

متـسین و ماح  دالوا  زا  نم  یلو  تسبوخ  ملاح  تفگ : ماح ؟ رتخد  يا  تسنوچ ؟ تلاـح  تفگ : واـب  هیواـعم  دـمآ ، هیواـعم  دزن  هب  هکنآ  زا 
رد  ) هللا ناحبس  ای  تفگ : مدومن ؟ راضحا  توعد و  ار  وت  هچ  يارب  ینادیم  ایآ  یتفگ ، تسار  تفگ : هیواعم  هنانک ، ینب  زا  متسه  ینز  هکلب 

يراد تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  هک : مسرپب  وت  زا  متساوخیم  تفگ : هیواعم  ما ، هدوبن  بیغ  نب  ملاع  نم  دوشیم ) هتفگ  باجعا  دروم 
، هن تفگ : يرادـیم ؟ هدوشخب  لاوس  نیا  خـساپ  زا  ارم  اـیآ  تفگ : یئاـمنیم ؟ ینمـشد  نم  اـب  ینکیم و  يوریپ  وا  زا  یتسه و  نمـشد  ارم  و 

ءارجا ار  تلادـع  تیعر  نایم  رد  هکنیا  يارب  مرادـیم ، تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  يراد ، عاـنتما  نم  وفع  شریذـپ  زا  هک  لاـح  تفگ 
دربن تسا ، وت  زا  رتراوازـس  تفالخ  رماب  هکیـسک  اب  هکنیا  يارب  مرادـیم ، نمـشد  ار  وت  و  دادـیم ، ماجنا  يواسم  روطب  ار  تمـسق  و  درکیم ،

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  يارب  مدوـمن  يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  و  تسین ، وـت  نآ  زا  هک  یتـسجیم  ار  يزیچ  يدرک و 
گرزب ار  نید  لها  و  تشادـیم ، تسود  ار  نانیکـسم  بانجنآ  هکنیا  يارب  و  دومرف ، دـقعنم  ار  وا  تیالو  هتـشر  وت  روضح  اب  مخ و  ریدـغ 

دوخ هاوخلدب  يدومن و  متس  تواضق  رد  و  يدش ، هملک  فالتخا  يزیرنوخ و  بجوم  هکنیا  يارب  متسه  نمشد  وت  اب  و  درمشیم ،

هحفص 80 ] ] 

روبزم .. ثیدح  نایاپ  ات  يدومن ... يرواد 

یلع هدننک  شهوکن  رب  يدوا  ورمع  جاجتحا 

رد ج 1 وا  لاح  حرش   ) یعیبس قحسا  یبا  زا  تشذگ ،) رد ج 1 ص 136  وا  لاح  حرش   ) هفوک یـضاق  یتفم و  یعخن - هللا  دبع  نب  کیرش 
ینعی  ) وا رـضحم  رد  دـیوگ ، هدومن  تیاور  دـش ) رکذ  ص 124  رد ج 1  شلاـح  حرـش   ) يدوا نوـمیم  نبا  ورمع  زا  تشذـگ ،) ص 124 
منهج هریگ  شتآ  هورگ  نیا  دنیوگیم  اوران  نانخـس  بانجناب  تبـسن  یهورگ  تفگ : دـش ، هدرب  مان  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  روکذـم ) ورمع 

، دـنا هرجع  نب  بعک  نامیلا و  نب  هفیذـح  ناـنآ ، هلمج  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  زا  هدـع  زا  قیقحت  روطب  نم  دنتـسه ،
هداد يرشب  چیهب  هک  یگرزب ) ياه  تبهوم   ) یئاهزیچ مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تسا  هدش  ءاطعا  قیقحتب  دنتفگیم : اهنآ  زا  کی  ره  هک  مدینش 

نیلوا و قلخ  رد  یـسک  هک  هدینـش  هک  و  هدـید ؟ هک  یئوناب  نینچ  دـننام  تسا ، ناـیناهج  ناـنز  يوناـب  هک  تسا ، همطاـف  رـسمه  وا ، هدـشن 
رورـس هک  تسا ، مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  و  نسح ، ردـپ ، مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وا و  تسا ؟ هدومن  جاودزا  وا  نوچ  یئوناـب  اـب  نیرخآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دشاب ؟ هدوب  دنزرف  ودنآ  دننام  وا  يارب  هک  تسا  یک  مدرم  يا  نیرخآ ، نیلوا و  زا  دنتـشهب  لها  ناناوج 
هرجح زا  هک  یئاهرد  مامت  و  شنانز ، نادناخ و  نایم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یـصو  وا  تسا و  وا  رـسمه  هجوز و  ردـپ 

وا مالـسلا .) هیلع  یلع   ) وا هرجح  رد  زج  دیدرگ ، دودسم  هتـسب و  دشیم ، زاب  دجـسمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناسک  باحـصا و  ياه 
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ادـخ لوسر  دوب ، مشچ  درد  راچد  هکیلاح  رد  دـنک  یئاـهنتب  ار  ربیخ  هعلق  رد  تفرگ و  تسدـب  ار  مچرپ  ربیخ  گـنج  رد  هک  یـسک  تسا 
ناهد بآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 81 ] ] 

چیه زورنآ  زا  دعب  و  دشن ، شـضراع  مشچ ) درد   ) يرامیب نینچ  رگید  نآ  زا  دـعب  هکیروطب  تفای  يدوبهب  دز و  وا  نامـشچب  ار  شکرابم 
وا مانب  حیرـصت  زور  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  ریدـغ ، زور  بحاص  تسا  وا  و  داتفین . رثوم  بانجنآ  رد  يدرـس  مرگ و 

: دومرف مدرمب  باـطخ  دومرف ، ناـیب  مدرم  يارب  ار  وا  هاـگیاج  دناسانـش و  ار  وا  تمظع  تیمها و  دومرف و  وا  تیـالوب  مزلم  ار  تما  درک و 
. نخس نایاپ  ات  هالوم .. یلع  اذهف  هالوم  تنک  نمف  دومرف : دنرتاناد ، شلوسر  ادخ و  دنتفگ : امش  دوخ  زا  امشب  رتراوازس )  ) یلوا تسیک 

يوما هفیلخ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  جاجتحا 

لاس 101 يافوتم 
رمع زا  و  بوقعی ، زا  وا  هدومن و  تیاور  يرتشوش )  ) يرتست دمحم  رکب  یبا  زا  هحفص 364 ، ءایلوالا "  هیلح  دلج 5 "  رد  میعن . وبا  ظفاح ،
ماش رد  نم  تفگ : هک  قروم - نب  رمع  نب  دیزی  زا  یسیع ، زا  هبـش ، نب  رمع  زا  ودنآ - و  دواد ، یبا  نبا  زا   ) يافوتم 378  ) يرس دمحم  نب 

، شیرق زا  متفگ : یتـسه ؟ هلیبـق  هچ  زا  وت  تفگ : نمب  متفر ، وا  دزن  هب  زین  نم  دومنیم ، اـطع  مدرمب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  یماـگنه  مدوب 
؟ مشاه ینب  زا  هلیبق  مادک  زا  تفگ : توکـس  لمات و  یمک  زا  سپ  اجنیا  رد  دیوگ : مشاه ، ینب  زا  متفگ : شیرق ؟ زا  هورگ  مادـک  زا  تفگ 

زین نم  تفگ : داهن و  هنیـس  رب  ار  دوخ  تسد  سپـس  دـش ، تکاـس  و  تسیک ؟ یلع  تفگ : مالـسلا ، هیلع  یلع  ناتـسود  ناوریپ و  زا  متفگ :
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دندومن  ثیدح  نم  يارب  يا  هدع  تفگ : سپس  متسه ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتسود  زا  ادخب ، مسق 

هچ صخش  نیا  دننام  یناسکب  تفگ : درک و  محازم  هب  باطخ  سپس  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم : دندینش  هلآ  هیلع و 

هحفص 82 ] ] 

روتـسد دیوگ ، دواد  یبا  نبا   ) نک ءاطعا  رانید  هاجنپ  نمب ) ینعی   ) واب تفگ : مهرد ، تسیود  ای  دص ، تفگ : یهدیم ؟ ارم  ياطع  زا  یغلبم 
، درگ رب  دوخ  رهش  لحمب و  تفگ : نمب  سپس  مالسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  وا  تیالو  يارب  دنک  ءاطعا  رانید  تصش  هک  داد 

دش . دهاوخ  ءاطعا  زین  وتب  دوشیم ، ءاطعا  وت  دننام  يدارفاب  هچنآ  ابیرق 
نب دمحم  نب  هللا  دبع  نب  یسیع  زا  هبـش  نب  رمع  قیرط  زا  یناـغالا " ج 8 ص 156  رد "  جرفلاوبا  ار ، تیاور  نیا  و  مود - پاـچ  شیازفا 

- یندم یشرق  قیرز  زا  هحفص 320  شخیرات  دلج 5  رد  زین  رکاسع  نبا  و  تسا . هدومن  رکذ  قروم  نب  یـسیع  نب  دـیزی  زا  یلع - نب  رمع 
. هدومن تیاور  دنس  رد  تقد  اب  مالسلا - هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتسود  یلاوم و  زا 

ظفل دنـسب و  میعن  یبا  ظفاح  زا  شدانـساب  یلبنح  بوقعی  نب  هللا  دبع  وبا  دوخ  داتـسا  زا  مهد  باب  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  ینیومح  و 
نب دیزی  زا  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدومهـس  نیطمـسلا " و  ررد  مظن  رد "  يدـنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح  و  هدومن ، تیاور  ارنآ  روکذـم ،

. ) دراد دوجو  یهابتشا "  فیحصت "  نآ  رد   ) دنا هدومن  تیاور  ارنآ  قوزرم  نب  ورمع 

ءاهقف رب  یسابع  هفیلخ  نومام  جاجتحا 
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نب میهاربا  نب  قحـسا  زا  هحفـص 42 ، دیرفلا "  دـقعلا  دلج 2 "  رد  تشذـگ ) هحفص 169  رد ج 1  وا  لاـح  حرـش   ) هبر دـبع  نب  رمع  وبا 
یـضاق تقونآ  رد  هدرب  مان  نم و  نارای  زا  يا  هدع  نم و  دزن  داتـسرف  مثکا ، نب  ییحی  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـیز  نب  دامح  نب  لیعمـسا 

نراقم هک  هدرک  رما  ارم  نومام )  ) نینموملاریما هکنیاب : دوب  هاضقلا 

هحفص 83 ] ] 

، مربب وا  روضحب  دوخ  اب  دنهد  باوج  دنناوتب  یبوخب  دنیامن و  مهف  كرد و  بوخ  ار  هتفگ  دنـشاب و  هیقف  اهنآ  همه  هک  رفن  لهچ  ادرف  رجف 
ار يا  هدع  مه  وا  دوخ  میدرب و  مان  ار  يا  هدع  ام  دنوش ، راضحا  روظنم  نیا  يارب  دیربب ، مان  دنراد  تیحالـص  امـش  رظنب  هک  ار  اهنآ  کنیا 

داتـسرف سک  رجف  عولط  زا  شیپ  دنوش  رـضاح  رجف  عولط  نراقم  هک  ندش  هتـشون  نانآ  مان  و  دـش ، نییعت  موزل  دروم  دادـعت  ات  دروآ  رظنب 
ام دش و  راوس  گنرد  الب  تسا ، ام  راظتنا  رد  هتسشن و  هدیشوپ و  سابل  مدید  میدش  رضاح  ام  هک  یماگنه  داد ، روضحب  رما  نانآ و  لابندب 
ای تفگ : دومن و  هاضقلا  یـضاق  هب  باطخ  دید  ار  ام  ات  دوب ، هداتـسیا  اجنآ  رد  یمداخ  میدیـسر ، نومام  لزنم  ردب  ات  میدش  راوس  وا  اب  مه 

مالعا مداخ  هک  میدوب  هدـشن  غراف  زامن  زا  زونه  میناوخب ، زامن  هک  دـش  رما  امب  میدـش ، لخاد  تسا ، وت  راظتنا  رد  نینموملاریما  دـمحم  ابا 
امب يور  هاضقلا  یـضاق  دیوگ  قحـسا  هکنیا  ات  دراد ... رارق  دوخ  شارف  رب  نینموملاریما  میدید  میدـش  لخاد  هکنیمه  دـیوش ، لخاد  درک ،

بهذم و رد  هتساوخ  نینموملاریما  انامه  هک  منک  مالعا  امـشب  متـساوخ  هکلب  مداتـسرفن ، سک  امـش  لابندب  تهج  نیدب  نم  تفگ : هدومن 
لباقم رد  وا  ینید  هدیقع  نینموملاریما  انامه  تفگ : دراد ، قفوم  ار  وا  ادخ  دـنیامرف  مادـقا  متفگ : دـیامن ، هرظانم  امـش  اب  دوخ  ینید  شور 

نیرتراوازـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تسا  یهلا  يافلخ  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک : تسنیا  رب  دنوادخ 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفالخ  يارب  تسا  مدرم 

دیدومرف مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  هچناب  تبسن  هک  دنتسه  یناسک  ام  نایم  رد  نینموملاریما  ای  متفگ : هدومن  نومام  هب  ور  دیوگ : قحسا 
یهاوخب رگا  يراتخم  وت  نونکا  قحـسا  يا  تفگ : نومام  دـیا ؟ هدومرف  توعد  هرظانم  يارب  ار  ام  هکنآ  لاح  و  دـنرادن ، یتفرعم  هقباـس و 

ای متفگ  هدرمـش و  منتغم  ار  راـیتخا  نیا  دـیوگ : قحـسا  مرـضاح ، یـسرپب  نم  زا  وـت  یهاوـخب  رگا  و  منکیم ، لاوـس  منک  لاوـس  وـت  زا  نم 
هک  ) نینموملاریما راتفگ  هدیقع و  نیا  متفگ : نک ، لاوس  تفگ : منکیم ، لاوس  نم  نینموملاریما 

هحفص 84 ] ] 

ربمغیپ زا  دعب  تفالخب  تسا  قلخ  نیرتراوازس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تسا  قلخ  لضفا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
هتفگ هک  اجنآ  ات  دـنوشیم  تیلـضفا  ياراد  زیچ  هچب  مدرم  ایآ  قحـسا ، يا  تفگ : نومام  تسا ؟ یلیلد  ینبم و  هچ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص 
یکی هک  رفن  ود  زا  هد  ربخ  نمب  نونکا  یتفگ ، تسار  تفگ : هدیدنسپ ، بوخ و  ياهراک  هلیسوب  متفگ : تسا ؟ لضفا  نالف  زا  نالف  دوش :

دعب هدش ) عقاو  لوضفم  هک   ) يرگید نآ  سپس  هتفای ، تلیـضف  يرترب و  يرگید  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع  رد  ودنآ  زا 
رتهب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  هتفای  يرترب  صخش  نآ  لمع  زا  هک  دیامنب  یلمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا 

واب هک  یئوگن : تفگ : نومام  مدنام ، تکاس  مدنکفا و  ریزب  رـس  نم  دیوگ : قحـسا  دسریم ؟ لوا  صخـشب  تلیـضف  رد  ایآ  دشاب ، لضفا  و 
مه وا  زا  هقدـص  و  زامن ، و  هزور ، و  جـح ، و  داهج ، زا  شیاه  لمع  هک  ار  یـسک  منکیم  ادـیپ  وت  يارب  نامدوخ  نامز  رد  نم  اریز  دـسریم ،
رد بانجنآ  زا  دعب  هدوب ، لوضفم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع  رد  هکنآ  نینموملاریما  ای  تسا ، نینچ  متفگ : دشاب ، رتشیب 

دوشیمن . قحلم  دسریمن و  زگره  هتشاد  يرترب  تلیضف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  هکناب  رتهب  لمع  رثا 
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ثیدـح مه  نم  امن ، تیاور  نک و  نایب  تفگ  یلب . متفگ : يا ؟ هدروآ  تسدـب  ار  تیالو  ناتـساد  ثیدـح و  ایآ  قحـسا  يا  تفگ : نومام 
رب هک  دنکیم  باجیا  ار  يزیچ  یلعب  تبـسن  رمع  رکب و  یبا  همذ  رب  ثیدح  نیا  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  تفگ : نومام  متـشاد  نایب  ار  تیالو 
هک دنیوگیم  مدرم  متفگ : دننادب ) دوخ  يالوم  ار  یلع  هک  دنکیم  مزلم  ار  اهنآ  ینعی   ) دیامن یمن  باجیا  ار  رما  نآ  ود  ناب  تبسن  یلع  همذ 
رد ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  وا  دوب و  هداد  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  وا و  نیب  هک  ینایرج  يارب  هدوب  هثراح  نب  دیز  ببـسب  ریدغ  ناتـساد 

. دومن راکنا  نایرج  نآ 
هللا یلـص  ربمغیپ  تفگ  نومام  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اذـل 

هچ اجک و  رد  ار  نخس  نیا  هلآ  هیلع و 

هحفص 85 ] ] 

عوقو ریدـغ  زا  لبق  هثراح  نب  دـیز  ندـش  هتـشک  تفگ : یلب ، متفگ : هدوب ؟ عادولا  هجح  زا  تشگزاـب  رد  هک  تسنیا  هن  رگم  دومرف ؟ عقوم 
لاس هدزناپ  نسب  هک  یـشاب  هتـشاد  يرـسپ  رگا  وگب : نمب  نونکا  ساسا ؟ یب  هعیاش  نینچ  لوبق  هب  دوخ  يارب  يداد  تیاـضر  هنوگچ  هتفاـی 

ار يزیچ  دننادیم و  ار  نیا  مدرم  همه  هکیلاح  رد  دینادب ، ار  نیا  مدرم  تسا ، نم  يومع  رـسپ  يالوم  نم ، يالوم  دـیوگب : دـشاب و  هدیـسر 
، دمآ دهاوخ  هنوگچ  وت  رظن  رد  ایآ  دیآرب  نآ  دیکات  فیرعت و  ماقم  رد  رسپ  نیا  دنتـسین و  عالطا  یب  ناب  تبـسن  دنرادن و  راکنا  مدرم  هک 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  یلو  ینادـیم  هزنم  یلمع  نینچ  زا  ار  دوخ  هلاس  هدزناپ  دـنزرف  ایآ  قحـسا  يا  تفگ : ارچ ، متفگ : تسین ؟ دنـسپان  ایآ 
باتک رد  لاعتم  يادـخ  دـیهدن  رارق  دوخ  راـگدرورپ  دوبعم و  هلزنمب  ار  دوخ  ءاـهقف  امـش ، رب  ياو  يرامـشیمن ؟ هزنم  نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و 
يارب ار  دوخ  زامن  اهنآ  هکیلاح  رد  هللا "  نود  نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و  اوذختا  دیامرفیم " : يراصن ) دوهی و  شهوکن  ماقم  رد   ) دوخ

دـندرکیم و رما  اهناب  نابهر  رابحا و  طقف  دنتـسناد ، یمن  دوخ  نایادـخ  ار  اهنآ  عقاو  يور  زا  دـنتفرگن و  اهنآ  يارب  هزور  دـندناوخن و  اهنآ 
. دنداهنیم ندرگ  ار  ناشرما  اهنآ 

ینب هب  هک  دنکیم  تیاور  نومام  زا  ار  همان  دـیرفلا "  میدـن  دوخ "  فیلات  رد  تشذـگ ) رد ج 1 ص 179  وا  لاح  حرـش   ) هیوکـسم نبا  و 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسرب  تبسن  يراکادف  تمدخب و  مایق  نیرجاهم  زا  يدحا  هک : هدومن  رکذ  ار  هلمج  نیا  روبزم  همان  زا  هتشون و  مشاه 

رد یناشفناج  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک  یناب  یتشپ  هک  دوب  وا  اریز  دندرکن ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  هلآ  و 
رد دش و  وربور  ناروالد  ناعاجش و  اب  تشاد و  هاگن  ار  یمالسا  ياهزرم  دودح و  هتسویپ  سپـس  و  دیباوخ ، وا  هاگباوخ  رد  دومن و  وا  هار 

چیه ربارب 

هحفص 86 ] ] 

تفای و تیرمآ  طلست و  ناگمه  رب  دوب ، ریذپان  ذوفن  يوق و  وا  بلق  دنادرگن ، رب  ور  یهاپس  چیه  زا  دشن و  ناوتان  هجنپ  يوق  يوج  گنج 
ناگمه زا  دنوادخ  هار  رد  وا  داهج  دوب و  رت  تخـس  همه  زا  كرـش  لها  ندیبوک  رد  دشاب . هتـشاد  تسناوتیمن  یطلـست  نینچ  وا  رب  يدحا 
بحاص وا  و  دوب ، رتاناد  ناگمه  زا  مارح  لالحب و  تبـسن  دناوخ و  رتهب  همه  زا  ار  ادخ  باتک  هدـیمهف و  رتهب  همه  زا  ار  ادـخ  نید  رتشیب ،

نم نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف "  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  ماقم  نیا  هدـنراد  و  مخریدـغ ، ثیدـح  رد  تسا  تیـالو 
 ". يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم 

يدوعسم مالک 
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دیوگ : هحفص 49  بهذلا "  جورم  دلج 2 "  رد  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 171  شلاح  حرش   ) یعفاش يدوعسم - نسحلاوبا 
رد یتسدشیپ  انامه  دنتفای  یم  نارگید  رب  يرترب  تلیضف و  قاقحتـسا  نآ  ببـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  هک  یئاهزیچ 
ادخ لوسر  هار  رد  یناشفناج  تعانق و  یـشیوخ و  رد  بانجناب  ندش  کیدزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرای  ترجه و  نامیا و 

ایازم و نیا  مامت  رد  دوب و  ملع  تفع و  يرواد و  مکح و  دهز و  عرو و  ادخ و  هار  رد  داهج  لیزنت و  باتکب و  ملع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تسا . هدومن  زارحا  يرایسب  ناوارف  بیصن  ظح و  اراد و  ارنآ  رثکادح  مالسلا  هیلع  یلع  تاراختفا ،

هک یماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  نیاب  ارصحنم  یئاهنتب و  هک  هتفرشیپ  تلیـضف ) فرـش و  يرترب و  رد   ) اجنآ ات  و 
لوسر يارب  هکیتروص  رد  یتـسه  نم  ردارب  وت  ینعی : یخا  تنا  دومرف : هک  هتـشگ  رختفم  دوـمرف  ارجا  دوـخ  باحـصا  ناـیم  يردارب  تنس 

: ینعی يدعب  یبن  الا ال  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف : رگید  ياج  رد  و  دوبن ، دننامه  فیرح و  سک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
دوب ، دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  یسوم ، زا  یتسه  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت 
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سپـس " و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ "  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  نیا  هرخـالاب  و 
کیلا کقلخ  بحا  یلع  لخدا  مهللا  دومن : ضرع  درک و  اعد  دروآ ، بانجنآ  روضحب  ار  ینایرب  غرم  سنا  هک  یماگنه  ترضحنآ  ياعد 

اعد نیا  هجیتن  رد  و  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  امرف  لخاد  نم  رب  ار  تقلخ  نیرت  بوبحم  ایادـخ  راـب  ینعی  رئاـطلا ، اذـه  نم  یعم  لـکای 
. يدوعسم نخس  نایاپ  ات  دش . لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالسلا  هیلع  یلع 

لمزم هروس  الیبس ) هبر  یلا  ذختا  ءاش  نمف  هرکذت ، اذه  نا  )
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نآرق زیزع  باتک  رد  ریدغ 

هراشا

رت و یقاب و  هتـسویپ  ریدغ  ناتـساد  هک  تفای  قلعت  نیا  رب  هناحبـس ) يراب  سدقا  تاذ   ) یلوم هدارا  تیـشم و  هکنیاب  دش  هراشا  هتـشذگ  رد 
دومرف لزان  یتایآ  نآ  نوماریپ  رد  اذل  دهاکن ، نآ  رثا  تیمها و  وا  هام ، لاس و  دزاسن و  كورتم  هنهک و  ار  نآ  نامز  تشذگ  دنامب و  هزات 

ار همیرک  تایآ  لولدم  توالت و  ار  میرک  نآرق  تایآ  لیترت ، اب  ماش  حبـص و  ره  یمالـسا  تما  دشاب و  نآ  نامجرت  نایب  تحارـص  اب  هک 
فوطعم روبزم  ناتـسادب  ار  نآرق  نایراق  هجوت  ناب  طوبرم  تایآ  زا  کی  ره  توـالت  نمـض  ناحبـس  دـنوادخ  یئوگ  و  دنراپـسب ، رطاـخب 

ملسم و ره  ات  دیامرفیم  سکعنم  وا  شوگ  رد  ار  هعقاو  نیا  نینط  و  دیدجت ، يراق  بلق  رد  ار  مخریدغ  همهم  هعقاو  ناشخرد  رثا  و  درادیم ،
تباـث راوتـسا و  نآ  لولدـمب  هداد و  رارق  نیعلا  بصن  هتـشگ  بجاو  وا  رب  يربک  تفـالخ  باـب  رد  یهلا  نید  زا  هک  ار  هچنآ  نآرق  يراـق 

. دنامب

غیلبت هیآ 
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هدئام : هروس  رد  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  همیرک : تایآ  هلمج  زا 
سانلا . نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  ناف  کبر ، نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  دش ، لزان  ترجه ) زا  مهد   ) عادولا هجح  لاس  هجحلا  يذ  مهدجه  زور  هفیرـش  هیآ  نیا 
انامه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ای  تفگ : دمآ و  دورف  بانجنآ  رب  روکذم  زور  زا  مجنپ  تعاس  رد  لیئربج  دیـسر  مخریدـغب  راوگرزب  و 

تراگدرورپ بناج  زا  مالسلا ) هیلع  یلع  هرابرد  هک   ) ار هچنآ  نک  غالبا  ادخ ، هداتسرف  يا  دیامرفیم " : دتسرفیم و  دورد  وتب  لاعتم  يادخ 
ءارجا ار  رما  نیا  رگا  و  دش ، لزان  وتب 
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رتشیب ای  رازه  دـصکی  اهنآ  دادـعت  هک  میظع  ناوراک  نآ  ناورـشیپ  عقوم  نیا  رد  هیآ ، رخآ  ات  يا " ... هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  یئامنن ،
ار اهنآ  دننادرگرب و  دنا  هدرک  يورـشیپ  هطقن  نآ  زا  هک  ار  اهنآ  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـندوب  هدیـسر  هفحج  کیدزن  دوب 

هرابرد لاعتم  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دزاس و  راکـشآ  هورگنآ  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  دنزاس  فقوتم  دوخ  ياج  رد  دندوب  بقع  هک 
هدومرف . يرادهاگن  ناهاوخدب ) دیک  زا   ) ار وا  دنوادخ  هک  تخاس ، هاگآ  ار  بانج  نآ  لیئربج )  ) و دیامرف ، غالبا  اهناب  هدومرف  لزان  وا 

رد تنـس  لها  ثیداحاب  ماقم  نیا  رد  اجنیا  ام  یلو  تسا ، یناگمه  قافتا  دروم  هیماما ) ام  ءاملع  دزن  رد  میدومن  راعـشا  نادب  الاب  رد  هچنآ 
دوصقم : نایب  کنیا  میئامنیم ، جاجتحا  لالدتسا و  هنیمز  نیا 

باتک رد "  یـسررب ، اب  دوخ  دانـساب  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 166  وا  لاح  حرـش  . ) يافوتم 31 يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  ظـفاح  - 1
عادولا هجح  زا  تشگزاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  هک : هدومن  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  ریدـغ  ثیدـح  قیرط  رد  هیالولا " 
تعامج زامن  هتخاس و  فرطرب  ار  لحم  نآ  كاشاخ  راخ و  بانجنآ  رماب  دوب ، یمرگ  تیاهن  رد  اوه  دوب و  رهظ  ماگنه  دیـسر ، مخریدغب 
هدومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  انامه  دومرف : نآ  زا  دـعب  دومرف ، ءاشنا  اـسر  هبطخ  سپـس  میدـش  عمتجم  یگمه  اـم  دـش و  مـالعا 

نمب نم  راگدرورپ  فرط  زا  لیئربج  و  سانلا ، نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  تسا ...:
بلاط یبا  نب  یلع  هکنیاب : میامن  هاگآ  ار  یهایـس  دیفـس و  ره  متـسیاب و  دنراد ) روضح  ناناملـسم  هورگ  هک   ) لحم نیا  رد  هک  هدومن  رما 

رب رما  نیا  ماـجنا  زا  ارم  مراـگدرورپ  هک  مدرک  تساوخرد  لـیئربج  زا  نم  تسا ، نم  زا  دـعب  ياوشیپ  و  نم ، هفیلخ  نم ، یـصو  نم ، ردارب 
دننکیم شهوکن  یلعاب  دایز  یگتسویپ  هب  ارم  هک  دندایز  ناگدننک  تمالم  نایذوم و  مک و  يوقت  اب  دارفا  هک  متسنادیم  اریز  دیامرف ، رانک 

يادخ و  دنا ، هدیمان  شوگ )  ) نذا ارم  هک  دنتسه  نیبدب  نارگن و  يدحب  یلعب  نم  دایز  هجوت  زا  و 
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رگا مکل و  ریخ  نذا  لـق  نذا  وه  نولوقی  یبنلا و  نوذوی  نیذـلا  مهنم  و  داد : ربخ  نمب  ار  ناـنآ  راـتفگ  شهوکن و  هیآ ، نیا  نمـض  لاـعتم 
. مدوزفا دوخ  تمارکب  اهنآ  هدرپ  ندیردن  اب  یلو  دومن ، مهاوخ  منک ، یفرعم  ار  اهنآ  مربب و  ار  اهنآ  مان  میهاوخب 

یلو و ناونعب  ار ) مالـسلا  هیلع  یلع   ) ار وا  دنوادخ  انامه  دینادب  ار  نیا  مدرم  هورگ  يا  سپ  رما ، نیا  غالباب  زج  دشن  یـضار  لاعتم  يادخ 
تفلاخم وا  اب  سک  ره  و  تسا ، ذفان  اور و  وا  راتفگ  يراج و  وا  مکح  دومرف ، بجاو  همه  رب  ار  وا  رما  تعاطا  دومن و  بصن  امـش  رب  ماما 

: انامه سپ  دینک  تعاطا  دیونـشب و  تسا  راگدرورپ  تمحر  لومـشم  دـیامن  قیدـصت  ار  وا  هکیـسک  و  تسا ، رود  ادـخ  تمحر  زا  دـیامن 
ات تسا ، رارقرب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا بلص  زا  نم  نادنزرف  رد  تماما  سپس  و  تسا ، امش  اوشیپ )  ) ماما یلع  و  تسا ، امـش  يالوم  يادخ 
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مارح ارنآ  شلوسر  ادـخ و  هچنآ  رگم  تسین  یمارح  و  دـنا ، هدومرف  لـالح  ارنآ  شلوـسر  ادـخ و  هچنآ  رگم  تسین  یلـالح  تماـیق ، زور 
تبهوم نمب  و   ) ءاصحا نم  رد  ارنآ  لاعتم  يادخ  رگم  تسین  یملع  وا ،) نادنزرف  زا  ناماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ینعی  ، ) نانآ دـنا و  هدومن 

یئاـمنهار قح  يوسب  هک  تسوا  اریز  دـیئامنن . فاکنتـسا  وا  رماوا  زا  دـیوشن و  هارمگ  وا  زا  سپ ، یلع ، هب  مدومن  لـقن  ارنآ  نم  و  هدومرف )
هک تسا  متح  ادخ  رب  دزرمایمن . ار  وا  دریذپ و  یمن  دـندومن  راکنا  ار  وا  هکنانآ  زا  ار  يدـحا  هبوت  دـنوادخ  دـیامنیم ، لمع  قحب  دـنکیم و 

قزر هک  مادام  نم  زا  دـعب  تسا  مدرم  مامت  لضفا  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا سپ  دـنک  ـالتبم  یکاـندرد  باذـعب  نادـیواج  ار  وا  دـنک : نینچ 
. تسا رود  ادخ  تمحر  زا  دوش  بکترم  ار  وا  تفالخ  هک  سکنآ  دنتسه ، یقاب  ناهج  قلخ  دوشیم و  لزان  ناگدنب 

؟ تسا هداتسرف  شیپ  هچ  دوخ  يادرف  يارب  هک  دشیدنیب  دشاب و  نارگن  سک  ره  سپ  تسا ، دنوادخ  زا  لیئربج ، زا  نم ، راتفگ  نیا 

هحفص 91 ] ] 

لیوات حیضوت و  ریـسفت و  نایب و  هب  دنمزاین  هکیتایآ   ) ارنآ هباشتم  دینکن  يوریپ  و  ارنآ ) حیرـص  راوتـسا و  بلاطم   ) ار نآرق  مکحم  دیمهفب 
ناـشن ار  وا  امـشب  ما و  هدومن  دـنلب  ار  وا  يوزاـب  ما و  هتفرگ  ار  وا  تسد  نم  هکیـسک  رگم  ارنآ  درک  دـناوتن  تسرد  ریـسفت  زگره  و  تسا )

هاگآ تسا ، هدومن  لزان  نمرب  ارنآ  هک  تسا  دنوادخ  بناج  زا  وا  تالاوم  و  تسا ، وا  يالوم  یلع  نیا  میوا ، يالوم  نم  سک  ره  مهدـیم :
، مدیناونـش امـشب  مدوب  رومام  ار  هچنآ  دیـشاب  هاگآ  مدرک ، غالبا  ار  قح  رما  دیـشاب  هاـگآ  مدومن ، ءادا  ار  دوخ  هفیظو  قیقحت  روطب  دیـشاب ،
وا سپس ، تسین  اور  وا  زج  يدحا  يارب  نم  زا  دعب  نینموم  یهدنامرف  تراما و  مدومن ، حیضوت  دوب  حیضوت  هب  دنمزاین  هچنآ  دیشاب ، هاگآ 

هورگ يا  دومرف : و  تفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يوناز  لباقم  وا  ياپ  هک  يدحب  ات  دومرف  دـنلب  الابب  ار ) مالـسلا  هیلع  یلع   ) ار
باـتک ریـسفت  رب  هدروآ و  ناـمیا  نمب  هک  سک  ره  رب  نم  نیـشناج  تـسا و  نـم  مـلع  هدـنریگ  ارف  نـم و  یـصو  و  نـم ، ردارب  نـیا  مدرم ،

هقح . دحج  نم  یلع  بضغا  و  هرکنا ، نم  نعلا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  دوزفا . یتیاور  رد  و  نم ، راگدرورپ 
رب اـمرف  مشخ  و  ار ، وا  نیرکنم  راد  رود  دوـخ  تمحر  زا  و  ار ، وا  نانمـشد  رادـب  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادـب  تـسود  ایادـخ  راـب  ینعی 

مکل تلمکا  مویلا  ار " : هیآ  نیا  یلع  يارب  رما  نیا  ندرک  راکـشآ  ماـگنه  يدومرف  لزاـن  وت  ایادـخ  راـب  دـیامن . راـکنا  ار  وا  قح  هکیـسک 
هک ناماما ) زا   ) اهنآ وا و  یئاوشیپ  هب  سک  ره  سپ  وا ، تماما  ببسب  ار ، امش  نید  امش  يارب  متخاس  لماک  زورما  ینعی  هتماماب )  "  ) مکنید

انامه دوب ، دنهاوخ  شتآ  رد  هشیمه  نانآ  دوشیم و  دوبان  ناشلامعا  هورگ  نیا  دنهدن ، نت  تمایق  زور  ات  تسا  وا  بلـص  زا  نم  نادنزرف  زا 
لامعا هجیتن  رد  هک  دیزرون  دسح  سپ  دسح ، ببـسب  دیدرگ ، دوب ) ادـخ  هدـیزگرب  هکنیا  اب   ) مالـسلا هیلع  مدآ  ندـش  نوریب  ثعاب  سیلبا 

 " رسخ . یفل  ناسنالا  نا  رصعلا ، هروس " و  تسا ، هدش  لزان  یلع  هرابرد  دزغلب ، امش  ياهمدق  دوش و  دوبان  امش 
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هب ار  اهنآ  میزاس و  نوگرگد  ار  یئاه  هرهچ  هکنآ  زا  شیپ  هدش ، لزان  وا  اب  هکیرونب  و  وا ، لوسر  ادـخب و  دـیروایب  نامیا  مدرم : هورگ  يا 
رد سپـس  و  تسا ، نم  رد  دنوادخ  زا  رون  نآ  میدومن ، تنعل  ار  تبـس  باحـصا  هک  روطنامه  مینک  تنعل  ار  اهنآ  ای  مینادرگرب  رـس  تشپ 

. يدهم مئاق  ات  تسا  وا  لسن  رد  وا  زا  دعب  مالسلا و  هیلع  یلع 
یهلا باذـع  قحتـسم  ار  دوـخ  ناوریپ   ) دـننکیم توـعد  شتآ  يوـسب  هـک  دوـب  دـنهاوخ  یناـیاوشیپ  نـم ، زا  دـعب  يدوزب  مدرم : هورگ  يا 

تاجرد نیرت  تسپ  رد  ناشناوریپ  نارای و  نانآ و  میرازیب ، نانآ  زا  نم  دنوادخ و  و  دنکیمن ، يرای  ار  اهنآ  یـسک  تمایق  زور  و  دنیامنیم )
رد سپ  دومن ، دنهاوخ  قلخ ) رب  هناهاوخدوخ  طلـست  و   ) یهاشداپب لیدـبت  قح  نودـب  ار  تفالخ  رما  هک  تسا  دوز  و  دوب ، دـنهاوخ  منهج 
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ناور هتخادـگ و  سم  شتآ و  ياه  هرارـش  امـش  يوسب  و  سنا ، نج و  هورگ  يا  دزادرپ  یمامـش  تازاجمب  دـنوادخ  هک  تسا  ماگنه  نیا 
 ". نیملاعلا ءایض  زا "  لقن  ثیدح - نایاپ  ات  دید ... دیهاوخن  ترصن  يور  رگید  ماگنه  نیا  رد  دزاسیم و 

دیعس یبا  زا  دوخ  دانـساب  تشذگ ) رد ج 1 ص 169  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 327 يزار ، یلظنح ، دـمحم  وبا  متاح ، یبا  نبا  ظـفاح ، - 2
لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخ  ریدـغ  زور  غلب " ... لوسرلا  اهیا  ای  هیآ "  نیا  هک  هدروآ ، يردـخ 

. دش
ار یثیدح  سابع  نبا  زا  شدانساب  دوخ  یلاما  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 169  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 330 یلماحم  هللا  دبع  وبا  ظفاح ، - 3
، دیـسر مخریدغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  ات  هک : تسا  روبزم  ثیدح  رد  تشذگ و  رد ج 1 ص 98  هک  هدرک  تیاور 

اپب زامن  هدـننک  ادـن  ماگنه  نیا  رد  هیآ  رخآ  ات  کـبر " ... نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  دومرف " : لزاـن  وا  رب  لـج  زع و  يادـخ 
دش . روکذم  هکیحرشب  ثیدح  نایاپ  ات  دش ... مالعا  تعامج  زامن  تساخ و 
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یف نآرقلا  نم  لزن  ام  دوخ "  باتک  رد  تشذـگ ) رد ج 1 ص 178  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 11/407 يزاریش ، یسراف ، رکبوبا  ظفاح  - 4
. تشگ لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  مخریدغ  زور  هیآ  نیا  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  دانساب  نینموملاریما " 

يردخ دیعس  یبا  زا  دوخ  دانساب  تشذگ ) رد ج 1 ص 178  وا  لاح  حرش   ) لاس 416 يافوتم  لاس 323 و  دلوتم  هیودرم ، نبا  ظفاح ، - 5
. دیدرگ لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  مخ  ریدغ  زور  هیآ : نیا  هک  هدومن  تیاور 

ای میدرکیم : توالت  نینچ  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  ام  دیوگ : هک  هدومن  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  رگید  دانـساب  و 
سانلا . نم  کمصعی  هللا  و  هتلاسر ، تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  نینموملا ، یلوم  ایلع  نا  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا 

هیلع یلع  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربـمغیپ  دومرف  رما  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  هک : هدومن  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دوـخ  دانـساب  و 
هزات تیلهاج  زا  نم  موق  انامه  ایادـخ ، راب  تفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ ، هک  ار  هچنآ  وا  قح  رد  دـیوگب  دراد و  اـپب  ار  مالـسلا 
لزان وا  رب  دنوادخ  دمآ ، دورف  مخریدغ  رد  نوچ  تعجارم  ماگنه  دـش ، هناور  دوخ  جـحب  بلطم  نیا  نایب  زا  سپ  دـنا و  هدـیئارگ  مالـساب 

عامتجا لحمب  سپـس  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  سپ  هیآ . رخآ  ات  کبر " ... نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  دومرف " :
یلوا وت  هللا ، لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : متـسین ؟ ناتدوخ  زا  رتراوازـس )  ) یلوا امـشب  نم  ایآ  مدرم : يا  دومرف  قلخب  باطخ  دـش و  جراخ  مدرم 

نمـشد ار و  وا  ناتـسود  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  تسا ، وا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  ایادـخ  راب  دومرف : ام ، دوخ  زا  امب  یتسه 
ار وا  هدننک  راوخ  نادرگ  راوخ  ار و  وا  هدننک  تناعا  نک  تناعا  ار و  وا  نانمشد  رادب ،
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مالعا نیا  زا  سپ  تفگ : سابع  نبا  ار ، وا  هدـنراد  نمـشد  رادـب  نمـشد  ار و  وا  هدـنراد  تسود  رادـب  تسود  ار و  وا  ناروای  امرف  يرای  و 
تفگ : تباث  نب  ناسح  و  هورگ ، نآ  ندرگ  رب  مالسلا ) هیلع  یلع  تیالو   ) دش بجاو  دنگوس  ادخب 

مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی ،
ایدانم لوسرلاب  عمسا  مخب و 
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مکیلو  مکالوم و  نمف  لوقی :
ایماعتلا كانه  اودبی  مل  اولاقف و 

انیلو  تنا  انالوم و  کهلا 
ایصاع هیالولا  یف  انم  رت  مل  و 

ینناف  یلع  ای  مق  هل : لاقف 
ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

(" 1  ) الاب ياهرعش  موظنم  همجرت  " 

ریدق  یح  رماب  يار ، كاپ  ربمیپ 
ریدغ زورب  مخب ، دومن  تماب  ادن 

ریذپلد  سب  يادن  اوشیپ  ناز  ونشب 
ریظن یب  تمصعب  دوتس  شلیئربج  هک 

نایب  یتسس  نودب  ینک  دیاب  نونکاک 
نانمشد زا  یسرتن  قلخب  ار  ادخ  رما 

میظع  قلخ  رهظم  نآ  تساخ  اپب  سپس 
میلک اضیب  دی  نوچ  تفرگ  ار  یلع  تسد 

میمر  مظعب  حور  دیمد  شیاسر  گنلپ 
میرک لوسر  لوق  ازفلد  سپ  یگناب 

یلو  شلام  ناجب و  منم  سک  ره  هک  تفگ 
یلع یلوم  یلو و  نم  دعب  ارو  تسه 

نم  دعب  دوب  یلع  امش  يامنهار 
نمتوم سک  يو  زج  تسین  تسا و  ماما  یلع 
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نز  درم و  زا  همه  رب  ياوشیپ  دوب  یلع 
نلع رسب و  یلع  دوب  يوام  ءاجلم و 

هاوگ  تلاسر  نیاب  یئوت  ایادخ  راب 
هارهاش ناگمه  رب  نایع  مدومن  نم  هک 
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اعد  تسد  دوشگ  نید  هاشنآ  مدنیا 
الو لهاب  تسود  شاب  وت  اهلا  راب  هک 

اهتنم  یب  شاب  وت  ودع  ار  وا  نمشد 
ارس ود  رهب  رای  شاب  وت  ار  شنارای 

ریگتسد  ار  شاب و  فطلب  ایادخ  راب 
رینم ردب  وچ  هولج  ناهج  ردنا  دنک  ات 

نم موق  دومرف : دش و  گنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  هصرع  دروآ ، ار  تیالو  رما  لیئربج  نوچ  هک : هدـش  تیاور  یلع  نب  دـیز  زا  و 
 ). هحفص 94 همغلا "  فشک  زا "  لقن   ) دش لزان  هیآ  نیا  سپس  دنا ، هدیئارگ  مالساب  تیلهاج  زا  هزات 

زا نایبلا "  فشکلا و  دوخ "  ریـسفت  رد  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 179  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 37/427 يروباشین - یبلعث - قحـسا  وبا  - 6
بناـج زا  هک  ار  هچنآ  اـمن  غیلبت  : " تسا ... نینچ  روبزم  هیآ  ینعم  هک  هدوـمن  تیاور  مالـسلا ) هیلع  رقاـب  ماـما   ) یلع نب  دـمحم  رفعج  یبا 

تنک نم  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  یلع " و  لـضف  يرترب و  رد  هدـش  لزاـن  وـت  رب  تراـگدرورپ 
هالوم یلعف  هالوم 

نب دمحم  رکبوبا  زا  یبیـصن ، نامثع  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا - زا  ینیاق ، دمحم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  ارم ، داد  ربخ  دیوگ : روکذـم  یبلعث  و 
یبا زا  یبلک ، زا  نابح ، زا  نیـسح ، نب  نسح  زا  مکح ، نب  نیـسح  زا  صاصج ، میهاربا  نب  نسح  ناهد و  دمحم  نب  یلع  زا  یعبـس ، نسح 
هیلع یلع  هرابرد  تفگ : هیآ ، رخآ  ات  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  یلاعت " : يادـخ  لوق  هرابرد  سابع ، یبا  زا  حـلاص ،
یلع تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دنک ، غلبت  وا  هرابرد  هک  دش  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  تسا ، هدش  لزان  مالـسلا 

هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع 
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یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  دوخ "  فیلات  رد  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 180  وا  لاح  حرش   ) لاس 430 يافوتم  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  - 7
فاجحلا یبا  زا  سباع ، نب  یلع  زا  نومیم ، نب  دمحم  نب  میهاربا  زا  هبیش ، یبا  نب  نامثع  نب  دمحم  زا  دالخ  نب  رکب  یبا  زا  مالـسلا ) هیلع 

مخریدغ زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  نیا  هک : دـنا  هدرک  تیاور  هیطع  زا  ود  نیا  و  شمعا ، و 
(. صیاصخلا " ص 29 لقنب "   ) دش لزان 

دیعس یبا  زا  لوزنلا " ص 150 ، بابـسا  رد "  دـش ) رکذ  ص 183  رد ج 1  لاح  حرـش   ) يافوتم 468 يروباشین  يدـحاو  نسحلاوبا  - 8
دامح نب  نسح  زا  یناولح ، میهاربا  نب  دمحم  زا  دـلاخ ، نب  نودـمح  نب  دـمحم  زا  يدـلخم ، دـمحا  نب  نسح  زا  رافـص ، یلع  نب  دـمحم 

زور رد  هیآ  نیا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يردخ  دیعـس  یبا  زا  هیطع ، زا  ود ، نیا  فاجحلا و  یبا  شمعا و  زا  سباع ، نب  یلع  زا  هداجس ،
. تسا هدش  لزان  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  مخ  ریدغ 

قیرط نیدنچ  زا  شدانساب  هیالولا "  باتک  رد "  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 183  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 477 یناتسجس  دیعس  وبا  ظفاح ، - 9
يادخ سپ  دیامن ، غیلبت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  دش  رومام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا 
ربمغیپ دـش ، مخ  ریدـغ  زور  نوچ  هیآ ، رخآ  ات  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  اـی  دومرف " : لزاـن  واـب  ار  هیآ  نیا  لـج  زع و 

: دنتفگ امش ؟ دوخ  زا  متسین  امشب  رتراوازس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرف : دنوادخ  شیاتس  دمح و  يادا  زا  سپ  تساخ و  اپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هرصن و نم  رـصنا  و  هضغبا ، نم  ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نمف  دومرف : یلب 

(. فیارط  ) هناعا نم  نعا  هزعا و  نم  زعا 
 " لیواتلا لیـصفتلا و  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  رد "  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 184  وا  لاح  حرـش   ) مساقلا وبا  یناکـسح ، مکاح  ظفاح ، - 10

هیلع هللا  یلـص  دمحم  دومرف  رما  یلاعت  يادخ  دنتفگ : هک  هدومن  تیاور  يراصنا  رباج  سابع و  نبا  زا  حلاص ، یبا  زا  یبلک ، زا  شدانـساب ،
دیامن . مالعا  قلخ  رب  ار  وا  تیالو  بوصنم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ار  هلآ  و 
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یحو واب  لاعتم  يادـخ  اذـل  دـننک ، شهوکن  نآ  رب  ار  ترـضحنآ  دـنکیم و  يراداوه  دوخ  مع  رـسپ  زا  دـنیوگب : ادابم  دیـسرت  ترـضحنآ 
ار وا  تیالو  مخ  ریدـغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  هیآ ، رخآ  ات  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دومرف " :

 ). نایبلا ج 2 ص 223 عمجم  . ) دومرف راوتسا  قلخ  رب 
دیعـس یبا  زا  دوخ  دانـساب  دش ) رکذ  ص 189  رد ج 1  وا  لاـح  حرـش   ) لاس 571 يافوتم  یعفاـش ، رکاـسع  نبا  مساـقلا  وبا  ظـفاح ، - 11

. تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناش  رد  مخ  ریدغ  زور  رد  هروکذم  هیآ  هک  هدومن  تیاور  يردخ 
رقابلا و یلع  نب  دـمحم  نیماما ، زا  دوخ  دانـساب  هیولعلا  صیاصخ  رد  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 188  وا  لاح  حرـش   ) يزنطن حـتفلا  وبا  - 12

نیملاعلا .) ءایض   ) تسا هدش  لزان  مخریدغ  زور  روبزم  هیآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج 
: دیوگ ریبک ص 636  ریسفت  رد ج 3  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 192  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 606 یعفاش ، يزار  نیدلا  رخف  هللا  دـبع  وبا  - 13
( ار مالسلا  هیلع  یلع   ) ار وا  تسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) دش لزان  هیآ  نوچ  دش و  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  لضف  رد  روبزم  هیآ  مهد 
درک و تاقالم  ار  وا  هنع  هللا  یـضر  رمع  نآ  زا  سپ  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و 
بزاع و نب  ءارب  سابع و  نبا  لوق  نیا  و  نموم ، نز  درم و  ره  يـالوم  نم و  يـالوم  يدـیدرگ  بلاـط ، یبا  رـسپ  يا  وت  داـب  اراوگ  تفگ :

تسا . یلع  نب  دمحم 
: دیوگ لوسلا " ص 16  بلاطم  رد "  دـمآ ) دـهاوخ  متفه  نرق  يارعـش  رد  وا  لاـح  حرـش   ) يافوتم 562 یعفاش ، یبیـصن ، ملاـس  وبا  - 14
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هب دنکیم  یهتنم  ارنآ  دنس  هک  هدومن  لقن  ار  يربخ  دوخ  دنسب  لوزنلا "  بابسا  هب "  یمسم  دوخ ، باتک  رد  يدحاو  یلع  نسحلاوبا  اوشیپ 
مخ ریدغ  زور  رد  هیآ  نیا  تفگ : هک  هنع  هللا  یضر  يردخ  دیعس  یبا 

هحفص 98 ] ] 

تسا . هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد 
ریـسفت رد  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 196  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 661 لاس 589 و  دلوتم  یلبنح ، یلـصوم ، ینعـسر  نیدلا  زع  ظفاح ، - 15

لزان هیآ  نیا  نوچ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هنع  هللا  یضر  سابع  نبا  زا  هدش ) رکذ  البق  یبهذ  لوق  زا  وا  ریـسفت  هب  تبـسن  شیاتـس   ) دوخ
نم داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـش 

هاداع ،
هس ناداتـسا  زا  نیطمـسلا "  دیارف  رد "  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 200  وا  لاح  رحـش   ) يافوتم 722 ینیومح  قحسا  وبا  مالسالا ، خیـش  - 16

دمحم نیدلا  ردب  و  یلصوم ، دومحم  نب  هللا  دبع  نیدلا  دجم  اوشیپ  خیش  و  یندم ، ینیـسح  رمع  نب  میهاربا  نیدلا  ناهرب  دیـس  دوخ : هناگ 
تسا . هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  روبزم  هیآ  هک : هدرک  تیاور  هریره  یبا  زا  ناشدانساب  يراخب  دعسا  نب  دمحم  نب 

هنع هللا  یضر  بزاع  نب  ءارب  لوق  زا  یبرقلا "  هدوم  رد "  تشذگ ) رد ج 1 ص 205  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 786 ینادمه  یلع  دیس  - 17
لوسر دش  مالعا  تعامج  زامن  میدیـسر  مخ  ریدغب  نوچ  مدمآ  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تفگ : هک  هدرک  لقن 

دوخ زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  اـیآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  تسـشن و  یتخرد  ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هللا لوسر  ای  یتسه  یلب ، دنتفگ : متسین ؟ اهنآ 

هحفص 99 ] ] 

رادـب نمـشد  ار و  وا  تسود  رادـب  تسود  ایادـخ ، راب  تسا ، وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دیـشاب ، هاـگآ  دومرف :
نم و يالوم  يدـیدرگ  بلاط  یبا  نب  یلع  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : واب  دومن و  تاـقالم  ار  وا  هنع  هللا  یـضر  رمع  سپـس  ار ، وا  نمـشد 

. هیآ رخآ  ات  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دش "  لزان  هراب  نیا  رد  و  نموم ، نز  درم و  ره  يالوم 
رد يراقلا "  هدمع  باتک "  رد  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 211  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 855 دلوتم 762 و  یفنح  ینیع  نبا  نیدلا  ردـب  - 18

، يدـحا و  ظفاح ، زا  دومن  رکذ  کیلا " ... لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  یلاعت " : يادـخ  لوق  دروم  رد  يراخب ج 8 ص 584  حیحص  حرش 
روکذم رگید  هوجو  ضعب  يرـشخمز  زا  لتاقم و  زا  سپـس  نتم ، دنـس و  نامه  اب  تشذگ  هداجـس  دامح  نب  نسح  ثیدح  زا  هک  ار  هچنآ 

... تسنیا روبزم  هیآ  يانعم  هک : هدرک  ناـیب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  هک  هتفگ  و  هدرک ، تیاـکح  ار  روبزم  هیآ  لوزن  ببـس  رد 
هللا یلـص  ربمغیپ  دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  سپ  هتـشگ ، لزان  وت  يوسب  هنع  هللا  یـضر  یلع  لضف  رد  تراگدرورپ  زا  هک  ار  هچنآ  نک  غیلبت 

هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و 
ار یتیاور  همهملا " ص 27  لوصف  رد "  تشذگ ،) رد ج 1 ص 211  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 855 یکم  یکلام  غابص  نبا  نیدلا  رون  - 19

. تسا هدرک  رکذ  هدومن  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  لوزنلا  بابسا  باتک  رد  يدحاو  هک 
اهیا ای  هیآ "  نیا  هک  هدش  تیاور  يردخ  دیعـس  یبا  زا  و  دیوگ : نینچ  رد ص 170  دوخ  ریسفت  رد ج 6  يروباشین  یمق  نیدلا  ماظن  - 20

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ ، لوزن  هجیتن  رد  دـش و  لزاـن  هنع  هللا  یـضر  بلاـط  یبا  نب  یلع  يرترب  لـضف و  رد  غلب " ... لوسرلا 
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: تفگ واب  دومن و  تاقالم  ار  وا  رمع  سپ  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  وا  تسد 
نبا لوق  نیا  و  نموم ، نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدیدرگ  بلاط  یبا  رسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ 

هحفص 100 ] ] 

. تسا هدومن  رکذ  نآ  لوزن  ببس  رد  يرگید  لاوقا  سپس  تسا ، یلع  نب  دمحم  بزاع و  نب  ءارب  سابع و 
رد ص 415 مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناوید  حرش  رد  هدش ،) رکذ  رد ج 1 ص 214   ) لاس 908 زا  دعب  يافوتم  يدبیم ، نیدلا  لامک  - 21
ای یلاعت " : يادخ  لوق  لوزن  زا  دـعب  دومرف : مخریدـغ  رد  هک  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  یبلعث  دـیوگ :
نم نینموملاب  یلوا  یبنلا  یلاـعت " : يادـخ  لوق  هک  تسین  هدیـشوپ  قیفوت  لـها  رب  و  دوب ، کـبر " ... نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا 

. تسا رتاناد  يادخ ، دراد و  شزاس  ... ) مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  و   ) ریدغ ناتساد  اب  مهسفنا " 
روثنملا " ص 298 رردـلا  رد ج 2 "  تسا ) روکذم  رد ج 1 ص 214  وا  لاح  حرـش  ، ) يافوتم 911 یعفاش ، یطویـس ، نیدلا  لالج  - 22

یتلاـسرب ارم  دـنوادخ  اـنامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک " : هدومن  تیاور  نسح  زا  دنـس  رد  تقد  اـب  خیـشلا  وبا  دـیوگ :
ارم لاعتم  يادخ  سپ  دومن ، دـنهاوخ  بیذـکت  ارم  مدرم  هک  متـسناد  دـش و  گنت  نآ ) غالبا  رد   ) مرکف هصرع  هک  دومرف  رومام )  ) ثوعبم

... " کبر . نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دش " : لزان  هیآ  نیا  سپ  دیامرف ، باذع  ارم  منکن  غالبا  رگا  هک  دومرف  دیدهت 
ام غلب  هیآ "  نیا  نوچ  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  دهاجم  زا  دنس  رد  تقد  اب  خیشلا  وبا  و  متاح ، یبا  نبا  و  ریرج ، نبا  دیمح و  نب  دبع  و 

؟ مهد ماجنا  ار ) هفیظو  نیا   ) هنوگچ متسه ، اهنت  نتکی  نم  اراگدرورپ  دومن : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دش ، لزان  کیلا " ... لزنا 
... " هتلاسر . تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  دش " : لزان  هیآ  زا  تمسق  نیا  هجیتن  رد  دومن ، دنهاوخ  عامتجا  نم ) نایز  تیذاب و   ) مدرم

یلـص ادخ  لوسر  رب  هیآ  نیا  هک  دنا  هدومن  تیاور  دنـس  رد  تقد  اب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  رکاسع ، نبا  و  هیودرم ، نبا  و  متاح ، یبا  نبا  و 
لوسرلا اهیا  ای  دش : لزان  هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 101 ] ] 

. سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  نینموملا - یلوم  ایلع  نا  کبر - نم  کیلا  لزنا  ام  غلب 
: " یلاعت يادخ  لوق  ریـسفت  رد  هدش ،) رکذ  رد ج 1 ص 215  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 932 دلوتم 869 و  يراخب ، باهولا  دبع  دیـس  - 23

اهیا ای  یلاعت " : يادـخ  لوق  ریـسفت )  ) رد هنع  هللا  یـضر  بزاع  نب  ءارب  زا  دـیوگ : نینچ  یبرقلا "  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال 
سپ دش ، لزان  مخ  ریدـغ  رد  هیآ  نیا  و  یلع . لیاضف  زا  نک  غیلبت  ینعی  تفگ : هک  هدـش  تیاور  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا 

هللا یلص  ربمغیپ  نایب  نیا  زا  سپ  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : سپـس  تشاد و  نایب  يا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هدروآ و ار  تیاور  نیا  میعن  وبا  ینموم ، نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدـیدرگ  یلع  اـی  هب  هب  تفگ : هنع  هللا  یـضر  رمع  هلآ  هیلع و 

. تسا هدومن  رکذ  دوخ  باتک  رد  ارنآ  زین  یبلاعث 
زا مخ  ریدغ  رد  ار  هروکذم  هیآ  لوزن  دوخ  نیعبرا  رد  تشذگ ،) رد ج 1 ص 219  هکنانچ   ) يافوتم 100 يزاریش  نیدلا  لامج  دیس  - 24

. تسا هدومن  تیاور  تشذگ  رد ج 1 ص 98  هک  یظفلب  سابع  نبا 
نیدلا ماظن  ریسفت  زا  لقن  هک  یحرشب  یهاش ) ریسفت  هب  روهـشم   ) دوخ ریـسفت  رد   ) رد ج 1 ص 225 روکذم   ) ملاعلا بوبحم  دـمحم  - 25

. تسا هدومن  تیاکح  تشذگ  يروباشین 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناش  رد  هک  یتایآ  دیوگ : اجنلا "  حاتفم  رد "  رد ج 1 ص 229 ،(  روکذم   ) یناشخدب دمحم  ازریم  - 26
نیا رد  ار ) اهنآ  هبخن   ) بابل بل  راچان  میامن ، لصاح  اهنآ  همهب  هطاحا  مناوتیمن  نم  هک  يدحب  تسا  دایز  رایسب  هدش  لزان  ههجو  هللا  مرک 
نامز دـهع و  رد  ام  هک : هدروآ  دنـس  رد  تقد  اـب  هنع  هللا  یـضر  هللا  دـبع  زا  رز ، زا  هیودرم ، نبا  دـیوگ : هک  اـجنآ  اـت  مدومن ، دراو  باـتک 
سپس دش . روکذم  هیودرم  نبا  زا  هحفص 93  رد  هکیحرش  تیفیکب و  میدرکیم : تئارق  نینچ  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نایاپ رد  هدومن و  تیاور  ارنآ  يردخ  دیعس  یبا  زا  دوخ  قیرط  زا 

هحفص 102 ] ] 

هحفص 98 رد  و   ) هدروآ دنـس  رد  تقد  اب  ینعـسر  ظفاح  هک  ار  یتیاور  مکنید " و  مکل  تلمکا  مویلا  دش " : لزان  سپـس  هدرک : رکذ  نآ 
. تسا هدرک  تیاور  زین  وا  دش ) رکذ 

نبا دیوگ : ریدقلا " ج 3 ص 57  حتف  دوخ "  ریـسفت  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 234  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 1250 یناکوش  یضاق  - 27
ام غلب  لوسرلا  اهیا  ای  هیآ "  نیا  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  دنس  رد  تقد  اب  رکاسع ، نبا  هیودرم و  نبا  و  متاح ، یبا 

نبا و  دیدرگ ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  ریدغ  زور  رد  کبر " ... نم  کیلا  لزنا 
اهیا اـی  میدومنیم : تئارق  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـهع  رد  اـم  هک : هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  دنـس  رد  تقد  اـب  هیودرم 

. سانلا نم  کمصعی  هللا  و  هتلاسر ، تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  نینموملا - یلوم  ایلع  نا  کبر - نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا 
 " یناعملا حور  رد ج 2 "  تشذگ ،) رد ج 1 ص 234  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 1270 يدادغب ، یعفاش ، یسولآ ، نیدلا  باهش  دیـس  - 28

ههجو هللا  مرک  یلع  فالخ  تسا ، هدومرف  لزان  وتب  ادـخ  هک  هچنآ  زا - هیآ  دارم  هک  تسا ) دـقتعم   ) درادـنپ نینچ  هعیـش  دـیوگ : ص 348 
هب دومرف  یحو  یلاعت  يادخ  هک : دنا  هدرک  تیاور  امهنع  هللا  یـضر  هللا  دبع  یبا  رفعج و  یبا  زا  ناشاهدانـساب  هعیـش )  ) نانآ هچ ، دشابیم ،
زا یتعاـمج  رب  رما  نیا  هک  دیـسرتیم  ترـضح  نآ  و  دـیامن ، مـالعا  یفرعم و  دوخ  ینیـشناجب  ار  ههجو  یلاـعت  هللا  مرک  یلع  هک  شربـمغیپ 

تخس شباحصا 

هحفص 103 ] ] 

هیآ نیا  هک : هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  و  دومرف ، لزاـن  ار  هیآ  نیا  تسا  روماـم  هکیراـکب  وا  عیجـشت  يارب  دـنوادخ  سپ  دـشاب ، راوشد  و 
سپ دیامرف ، هاگآ  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا تیالوب  ار  مدرم  هک  دومرف  رما  ار  شلوسر  ادخ  هک  ینامز  دش  لزان  ههجو  هللا  مرک  یلع  هرابرد 
يادخ سپ  دنیامن ، شهوکن  شنزرـس و  رما  نیاب  ار  وا  درک و  يراداوه  دوخ  مع  رـسپ  زا  دنیوگب  مدرم  هکنیا  زا  دومن  هشیدنا  ترـضحنآ 

: دومرف تفرگ و  ار  وا  تسد  مخ و  ریدـغ  زور  رد  تشاد  مالعا  ار  وا  تیالو  تساخ و  اپب  ترـضحنآ  سپ  دومرف ، یحو  ار  هیآ  نیا  لاعتم 
. هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

دیعس یبا  زا  اهنآ  هک  هدروآ  رکاسع  نبا  و  هیودرم ، نبا  و  متاح ، یبا  نبا  زا  دانسا  رد  تقد  اب  روثنملا "  ردلا  رد "  یطویـس  نیدلا  لالج  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرب  ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلع  ناش  رد  مخ  ریدغ  زور  هیآ  نیا  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور  يردـخ 

نینچ ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  ام  تفگ : وا  هک  هدروآ  دوعسم  نبا  زا  دنـس  رد  تقد  اب  هیودرم  نبا  و  دش ، لزان 
. هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  نینموملا - یلو  ایلع  نا  کبر - نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  میدومن : یم  تئارق 

: دیوگ هدوملا " ص 120  عیبانی  رد "  تسا ،) روکذم  رد ج 1 ص 235  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 1293 یفنح  يزودنق ، نامیلس  خیش  - 29
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یلع هرابرد  هیآ  نیا  هک : هدومن  تیاور  امهنع  هللا  یـضر  رقاب )  ) یلع نب  دـمحم  زا  سابع و  نبا  زا  حـلاص ، یبا  زا  دنـس  رد  تقد  اـب  یبلعث 
اب يردخ  دیعس  یبا  زا  همهملا "  لوصف  رد "  یکلام  نینچمه  هریره و  یبا  زا  نیطمسلا "  دئارف  رد "  زین  ینیومح  هدش ، لزان  مالسلا  هیلع 

نینچ ارنآ  يوون  نیدلا  ییحم  خیـش  هدش . لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخ  ریدـغ  زور  هیآ  نیا  هک : دـنا ، هدومن  تیاور  دانـسا  رد  تقد 
رانملا " ص ریسفت "  رد ج 6  تشذگ ) هحفص 237  رد ج 1  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 1323 يرصم  هدبع  دمحم  خیـش  - 30 هدومن . رکذ 

هیودرم ، نبا  متاح ، یبا  نبا  دیوگ :  463
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هدش . لزان  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخریدغ  زور  رد  روبزم  هیآ  هک  دنا  هدومن  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  رکاسع ، نبا  و 
یبا نب  یلع  ناـش  رد  غیلبت  هیآ  لوزنب  ریاد  تنـس ) لـها  نیرـسفم  ءاـملع و   ) لاوقا ثیداـحا و  زا  ماـقم  نیا  رد  هچنآ  دوب  نیا  نخـس - قح 

هیآ لوزن  دروم  رد  يرگید  هوجو  دـنا ، هداد  هعـسوت  ار  دوخ  لقن  هنماد  هک  اهنآ  داتفا ، رودـقم  ام  يارب  نآ  رکذ  عبتت و  مالـسلا  هیلع  بلاط 
رد ج 6 هک  تسا  يربط  هدرک ، رکذ  هیآ  لوزن  يارب  يرگید  هوجو  هک  میا  هتخانـش  ار  وا  ام  هک  یـسک  نیتسخن  دنا ، هدومن  رکذ  هروکذـم 

هدناسر لوق  هن  هب  ار  هیآ  لوزن  ناش  لاوقا  يزار  رخف  هیاهنلاب  دنا و  هدرک  يوریپ  وا  زا  نیرخاتم  سپـس  هتخادرپ و  نادب  شریسفت ص 198 
میدومن . رکذ  باتک  نیا  رد  ام  هک  دوب  نآ  اهنآ  نیمهد  و 

زا ار  يا  هیآ  ینک  ناـمتک  رگا  ینعی  تفگ : وا  هک  هدروآ  ساـبع  نبا  زا  هدومن  رکذ  روـبزم ) هیآ  لوزن  ناـش  رد   ) يربـط هک  ار  یهجو  اـما 
ریدغ ناتساد  رد  هروکذم  هیآ  لوزن  اب  هجو  لوق و  نیا  و  ارم . تلاسر  يا  هدرکن  غیلبت  تراگدرورپ ، فرط  زا  وت  رب  تسا  هدش  لزان  هچنآ 

و هدش ، هداد  صیـصخت  هرکن  ای  و  میریگب ، ضحم  هرکن  ار ) هیآ  ینک  نامتک  رگا   ) سابع نبا  لوق  رد  ار  هیآ )  ) ظفل هاوخ  درادـن ، یتافانم 
ماقم رد  دـش  لقن  هک  یتایاور  ثیداحا و  زا  هچنآ  هلیـسوب  ام  هکتـسیا  یئانعم  نامه  دارم  میریگب ، هدـش  هداد  صیـصخت  هرکن  هکنیا  رب  اـنب 

 " هتلاسر تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  هلمج " و  نیا  تروصنیا : رد  میریگب ، ضحم  قلطم و  هرکن  ارنآ  هکنیا  رب  اـنب  و  میتسه ، ینعم  نآ  تاـبثا 
نیاربانب دوشیم و  لماش  ار  یعوضوم  قادصم و  ره  هک  قلطم  ظفلب  یهتنم  هدـش  نآ  غیلبت  هب  رما  هکیزیچ  ءارجا  ماجنا و  رد  تسا  يدـیکات 

. دشابیم اهعوضوم  اه و  قادصم  نآ  زا  یکی  مه  ریدغ  ناتساد 
زا  ) ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفرگ  دـهاوخ  دوخ  تیافکب  لاـعتم ) دـنوادخ   ) يدوزب تفگ : يو  هک  هدروآ  هداـتق  زا  رگید ) لوق   ) و

اب مه  لوق  نیا  و  دومرف ، غالباب  رما  ار  وا  دیون ) نیا  اب   ) و تشاد ، دهاوخ  هاگن  اهنآ  دیک  زا  ار  وا  و  نازودنا ) هنیک  ناهاوخدب و 
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زا يرادهگن  نمـشد و  دیک  تیافک  لاعتم  يادخ  هک  تسین  روظنم  نیا  زج  ینعم  نیا  رد  اریز  درادن ، یتافانم  تیدض و  میئوگیم  ام  هچنآ 
زا درادن  یعانتما  و  هدومرف . نیمـضت  هدومنیم  نآ  رد  ار  شتما  نیکمت  مدع  فالتخا و  هشیدنا  ربمغیپ  هک  يرما  غیلبت  رد  ار  اهنآ  تین  ءوس 

دوشیم . نیعتم  ینعم  نیمه  تسا  روهشم  دش ) رکذ  هک   ) ثیداحا نیا  رد  هکیتاحیرصت  اب  و  دشاب ، ریدغ  صن  نامه  رما ، نآ  هکنیا 
شیپ تسا ) هشیاع  زا  تیاور  ظفل  و   ) دنتفگ نانآ  هک  هدروآ  هشیاع  و  یظرق ، بعک  نب  دمحم  و  قیقش ، نب  هللا  دبع  و  ریبج ، نب  دیعس  زا  و 
ربمغیپ هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  یلو  دـندومنیم ، تسارح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  هدـع  ساـنلا "  نم  کمـصعی  هللا  و  هیآ " : لوزن  زا 

، دیورب ینعی   ) دیدرگرب دومرف : دوخ ) ناگدننک  تسارح  نانابهگن و   ) مدرمب درک و  نوریب  دوخ  هرجح  زا  ار  دوخ  رس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دومرف يرادهگن  ارم  دنوادخ  اریز  مرادن ) امش  تسارح  ینابهگن و  هب  يزاین  رگید 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 279 

http://www.ghaemiyeh.com


هاـگیاج نوماریپ  زا   ) ار دوخ  ناـنابهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دـنوادخ ، يرادـهگن  هدـعو  لوزن  زا  سپ  هکنیا  زج  زین ، لوق  نیا  رد 
هـشیدنا سرت و  تهج  نادـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يرما  هنوگچیه  ضرعتم  درادـن و  دوجو  يرگید  زیچ  تخاس ، قرفتم  دوخ )

ریدغ هلئـسم  ناتـساد و  نامه  رما  نیا  هکنیا  زا  درادن  یعانتما  و  دـشاب ، یمن  هتـشاد ، قلطم ، روطب  ای  ناتـساد و  نیا  رد  ار  مدرم  نتخیگنارب 
دنکیم . نییعت  دییات و  ار  رما  نیمه  نآ  ریغ  باتک و  نیا  رد  هروکذم  تایاور  یفرط  زا  و  دشاب ،

ترضحنآ باحصا  دمآ  یم  دورف  یلزنمب  تقو  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : هدومن  رکذ  یظرق  زا  زین  هیآ  لوزن  ببـس  رد  يربط  و 
شیاسآ ماگنه  يزور  دیاسایب ، تخرد  نآ  ریز  رد  ار  زورمین  باوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دندرکیم  باختنا  يراد  هیاس  تخرد 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  دش ؟ دهاوخ  عنام  نم  هلمح )  ) زا ار  وت  یسک  هچ  تفگ : دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  دمآ و  یئارحـص  یبرع  ربمغیپ ،
ریغ یعـضو  اب   ) لاح نآ  رد  روبزم  برع  دیوگ  يوار  داتفا ، وا  تسد  زا  ریـشمش  دیزرل و  برع  نآ  تسد  ماگنه  نیا  رد  ادـخ : دومرف  هلآ 

ردقنآ يداع )
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تیاور نیا  و  رخآ . ات  سانلا .. نم  کمـصعی  هللا  و  دومرف : لزان  لاعتم  يادخ  سپ  تشگ ، یـشالتم  وا  زغم  ات  دیبوک  تخردـب  ار  دوخ  رس 
رود رایـسب  اریز  دش ، لزان  هیآ  نیا  هکیماگنه  ات  دـنتفرگیم  رب  رد  ار  بانجنآ  نانابهگن  هکنیاب  ریاد  دـش  رکذ  البق  هک  هچنآ  اب  دراد  ضقانت 

یئارحـص برع  نآ  ترـضحنآ ، دزن  رد  ریـشمش  ندـش  هتخیوآ  باـنجنآ و  هاـگیاج  نوـماریپ  رد  ناـنابهگن  دوـجو  اـب  هک  تسا  روـصت  زا 
مزلتـسم هعقاو  نینچ  لوبق  نیا ، رب  هوـالع  دـبایب ؟ هار  ترـضحنآ  يوسب  دـناوتب  هدومرف  تحارتسا  یعـضو  نینچ  اـب  باـنجنآ  هک  یماـگنه 

برعنآ ناتـساد  زا  دـعب  هچنآ  هک  دراد  حیرـصت  تیاور  نیا  اریز ، دـشاب ، هدـش  لزاـن  قرفتم  هدـنکارپ و  روـطب  هروکذـم  هـیآ  هـک  تـسنیا 
لوسرلا اهیا  ای   ) هیآ ردص  اب  ناتـساد  نیا  نیب  و  سانلا ، نم  کمـصعی  هللا  و  دوب : یلاعت  يادخ  لوق  زا  هلمج  نیا  طقف  دـش ، لزان  یئارحص 

ارنآ یئاـهنتب  یظرق  هک  روبزم ) هیآ  لوزن  ببـس  رد   ) یلوق نینچ  شریذـپ  یتـیفیک  نینچ  اـب  درادـن و  دوجو  یتبـسانم  تیخنـس و  ها ) غلب ...
صن نوماریپ  رد  هک  دشاب  یتاقافتا  هلمج  زا  یئارحص  برع  ندمآ  ناتساد  هک  تسین  لاحم  دیعب و  و  تسا ، لکشم  راوشد و  هدرک  تیاور 
رطاخ يارب  هیآ  نیا  هک  دنـشاب  هتـشادنپ  مزال ) تاهج  رد  تقد  هجوت و  نودب   ) حول هداس  نایوار  دشاب و  هدـمآ  دوجوب  هیآ  لوزن  ریدـغ و 
دوجو نآ  لوزن  يارب  يرتمهم  رتـگرزب و  ببـس  هکیتلاـح  رد  تسا  هدـش  لزاـن  هدوب ) یقاـفتا  یعرف و  عوضوم  کـی  هک   ) یبارعا عوضوم 

هچ و  ددرگ ؟ لزان  يا  هیآ  نآ  رطاخ  يارب  هک  هدوبن  یمهم  هثداح  عوقو ) ضرفب   ) هثداح نیا  هنرگو  هدوب ، يربک  تیـالو  رما  نآ  هتـشاد و 
صن اب  نراقم  نوچ  تحص ) عوقو و  ضرفب   ) یقافتا نینچ  یهتنم  هتفرگن ، رارق  هجوت  تیمها و  دروم  هک  هداتفا  قافتا  رما  نیا  ریاظن  رایـسب 

!!! تسا هدنکفا  يرادنپ  مهو و  نینچب  ار  حول  هداس  طیسب و  صاخشا  هداتفا  قافتا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
( سانلا نم  کمصعی  هللا  و   ) هیآ نیا  نوچ  دوب ، كانشیدنا  شیرق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک : هدومن  تیاور  جیرج  نبا  زا  يربط  و 

هک دراد  یعنام  هچ  و  دیایب . هدومن  ارم  ندرک  راوخ  هدارا  سک  ره  دومرف : راب  هس  ای  ود  دیشک و  زارد  ترضحنآ  دش ، لزان 
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ثیداحا و هکنانچ  دشاب ، تفالخ  صن  نامه  دوب  كانـشیدنا  شیرق  زا  رما  نآ  رطاخ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يرما  نآ 
تشاد ؟ دهاوخن  یتافانم  تیدض و  میئوگیم  ام  هک  هچنآ  اب  مه  تیاور  نیا  نیاربانب ، سپ  هدومن ، راعشا  نادب  لیصفتب  هروکذم  تایاور 

نامتک ار  ادخ  باتک  زا  يرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دنک  نامگ  سک  ره  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هشیاع  زا  دنس  راهچب  يربط  و 
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کیلا لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دیامرف : لاعتم  يادـخ  هکیلاح  رد  هتـشگ ، بکترم  لاعتم  يادـخب  یگرزب  يارتفا  ناتهب و  هنیآ  ره  هدومن ،
ربمغیپ هکنیاب  تسا  هدومن  لالدتـسا  همیرک  هیآ  نیاب  طقف  هدوبن ، لوزن  ببـس  نایب  ددـص  رد  بلطم  نیا  راـتفگ  اـب  هشیاـع  و  کـبر ... نم 

ارنآ هکنآ  رگم  هدومنن  راذگ  ورف  ادخ  باتک  زا  ار  يا  هیآ  چیه  هدومرف و  ار  مامتها  تبقارم و  تیاهن  غیلبت  رماب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لوزن زا  لبق  هچ  میتسه  ناب  لئاق  زین  ام  و  هدوبن ، دـیدرت  کـش و  روخ  رد  هجوچیهب  هک  تسا  یبلطم  نیا  هدرک و  ناـیب  حیـضوت و  غـالبا و 

. نآ زا  دعب  هچ  هروکذم و  هیآ 
هدروآ درگ  هروکذم -) هیآ  لوزن  بابسا  هب  طوبرم  لاوقا   ) هناگ هد  هوجو  زا  هحفص 635  رد  شریسفت  دلج 3  رد  يزار  هک  ار  هچنآ  اما ، و 

نیمهد ار  ریدغ  صن  و 
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دوهی و شیازفا  اب  ار  شیرق  زا  هشیدـنا  هداد و  رارق  اـهنآ  نیمتـشه  ار  يربط  ریـسفت  رد  روکذـم  یئارحـص  برع  ناتـساد  هداد و  رارق  اـهنآ 
ینتبم و هروکذـم  لاوقا  دـیتسناد ،) روکذـم  لوق  ود  هرابرد  ار  نخـس  قح  هکیتلاح  رد   ) هداد رارق  ناب  طوبرم  لاوقا  نیمهن  نآ  رب  يراـصن 

! تسا مولعم  ریغ  نآ  هدنیوگ  عوطقم و  نآ  قیرط  ياهدنس  هک  لسرم  تسا  یتایاور  رب  یکتم 
ار یتیاور  يروباشین )  ) هدربمان تسا و  هدش  هداد  تبـسن  هدش ) هتفگ  ینعی :  ) لیق هب  لاوقا  نآ  مامت  يروباشین  نیدلا  ماظن  ریـسفت  رد  اذـل  و 

نب دمحم  يردـخ و  دیـس  یبا  بزاع و  نب  ءارب  سابع و  نبا  هب  ارنآ  هداد و  رارق  هروکذـم  لاوقا  هوجو و  لوا  تسا  تیالو  صن  لماش  هک 
ره هدرواین و  باسحب  اسار  ار  هروکذم  هوجو  هدوب  نوئـش  نیاب  رتاناد  رت و  مدقم  دوخ  هک  يربط  و  تسا . هداد  تبـسن  مالـسلا  امهیلع  یلع 

هکنانچ هدروآ  قیرط  دنا  داتفهب و  ار  تیالو  ثیدح  هدومن و  فیلات  نآ  رد  هناگادج  باتک  نکیل  هدومنن ، رکذ  زین  ار  تیالو  ثیدح  دنچ 
صن مالعا و  ماگنه   ) ماگنه نآ  رد  ار  هروکذـم  هیآ  لوزن  يربط  اـجنآ  رد  و  دـش ، داـی  هداد  تبـسن  واـب  ارنآ  هکیـسک  زا  وا و  زا  شیپ ، رد 

هک ار  هچنآ  رگم  هروکذم  هوجو  زا  تسا  هدرمشن  ربتعم  يزار  دوخ  و  هدومن . تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  شدانساب  مالـسلا ) هیلع  یلع  تیالوب 
هک هتفگ  هدوزفا و  يربط  تیاور  رب  مهن  هجو  نایم  رد 

هحفص 109 ] ] 

. دش دیهاوخ  فقاو  رما  نیا  رد  لاح  تقیقحب  يدوزب  دوب و  كانشیدنا  يراصن  دوهی و  زا  ربمغیپ 
قباس هربتعم  ثیداحا  اب  هک  تسین  نآ  روخ  رد  دریگ و  رارق  دامتعا  دروم  هک  درادـن  ارنآ  تیحالـص  هدربمان  هوجو  هروطـسم ، بتارم  رباـنب 

و يدحاو ، و  یبلعث ، قحـسا  یبا  و  میعن ، یبا  و  رکاسع ، نبا  و  هیودرم ، نبا  و  متاح ، یبا  نبا  و  يربط ، دننام  گرزب  نادنمـشناد  هک  رکذلا 
ایآ دیامن ، هلداعم  هلباقم و  دنا - هدومن  تیاور  ار  اهنآ  هتسویپ  مهب  ياهدانسا  اب  اهنآ  ریغ  و  ینعـسر ، و  يزنطن ، و  یناکـسح ، و  یناتـسجس ،

، دـش هتفگ  هچنآ  رب  اـفاضم  دومن ؟ ناوتیم  يرگید  ناـمگ  هچ  نآ  تقیقحب  قیدـصت  زج  دـننادیم  ربتعم  ناـیاوشیپ  نیا  هک  یثیدـحب  تبـسن 
هیآ قایس  هکنآ  هچ  تسا ، نایامن  راکشآ و  یگتخاس  لئالد  هدومن .) رکذ  يزار  غیلبت "  هیآ  لوزن "  ببس  رد  هک   ) هوجو ضعب  رد  الوصا 

يارب ریـسفت  هک  تسین  رود  هروکذم ) هناگ  هن   ) هوجو مامت  هب  انب  درادن  یتبـسانم  تمیالم و  هدـش  رکذ  لوزن  ببـس  ناونعب  هک  یهوجو  اب 
نآ يورین  ات  تیالو ، ثیدـح  ربارب  رد  تسا  يداـیز  عناوم  داـجیا  دوصقم  اـی  تسا ، لـیلد  دـقاف  هک  یـضرف  تسا  یتاناسحتـسا  اـی  دـشاب ،
ابا لاعتم  يادخ  هکیلاح  رد  ددرگ  نوبز  فیعض و  ریطخ  رما  نیاب  قیدصت  بناج  دوش و  هتسکش  مهرد  ماهوا ) هنوگ  نیا  ءاقلا  اب   ) تقیقح

دیامرف . رگ  هولج  مامت و  ار  دوخ  رون  هک  اجنآ  ات  ناشیدنا ) دب  دوصقم  لوصح  زا   ) دراد عانتما  و 
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یلوا یلو  تسا ، رایـسب  هچ  رگا  تیاور  نیا  هک  نادـب  دـیوگ : غیلبت ) هیآ  لوزن  بابـساب  ریاد  هناـگهد   ) هوجو دادـعت  رکذ و  زا  دـعب  يزار 
رما ار  وا  تخاس و  نمیا  يراصن  دوهی و  رکم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یلاعت  يادـخ  هکنیا  رب  دوش  لمح  هیآ  لولدـم  هک  تسنیا 
نیا زا  لبق  يرایـسب  نخـس  ثحب و  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رظن  نیا  ناحجر  و  دزاس ، رهاظ  ار  دوخ  غیلبت  نانآ  زا  هشیدنا  نودب  هک  هدومرف 

دعب لبق و  بلاطم  نیب  رد  هیآ  کی  نیا  هک  تسین  اور  رگید  اذل  دراد ، نایرج  يراصن  دوهی و  اب  نآ  زا  دعب  هیآ و 

هحفص 110 ] ] 

ددرگ ... طابترا  یب  هناگیب و  دعب  لبق و  بلاطم  زا  هک  دشاب  يرگید  عوضوم  هب  طوبرم  نآ 
هدومن تایآ  قایس  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  یطابنتسا  فرص  هجو  نیاب  تبـسن  يزار  حیرجت  نیا  هک  دینیب  یم  یمارگ )  ) هدنناوخ امـش  هآ و 

، تسا اهنآ  لوزن  بیترت  زا  ریغ  اعون  تایآ  رکذ  بیترت  هک : لصا  نیا  نتـسناد  زا  سپ  ام  و  دشاب ، هتـشاد  یتیاور  زا  يدنتـسم  هکنیا  نودـب 
رد اهنآ  بیترت  اب  هک  یئاه  هروس  لوزن  بیترت  هظحالم  اب  و  دوب ، دهاوخن  مهم  ام  يارب  تایآ  قایـس  تاعارم  حیحـص  لقن  لباقم  رد  رگید 

لزان هنیدم  رد  هک  یئاه  هروس  رد  هدش  لزان  هکم  رد  هک  یتایآ  هوجو  دش و  دـهاوخ  لصاح  رما  نیاب  نانیمطا  دـیزم  دراد  تفلاخم  نآرق 
هتشاگن : نینچ  هحفص 24  ناقتالا "  دلج 1 "  رد  یطویس  تسا ، عوضوم  نیا  دیوم  سکعلاب ، هدش و 

نیاب عامجا  اما  تسین ، رما  نیا  رد  ههبش  و  تسا ، یفیقوت  نآرق )  ) تایآ بیترت  هک : تسا  میاق  رما  نیا  رب  هفدارتم  صوصن  عامجا و  لصف :
ترابع و  دنا ، هدرک  لقن  ار  بلطم  نیا  تابـسانم "  رد "  ریبز  نب  رفعجوبا  ناهربلا " و  رد "  یـشکرز  هلمج ، زا  ریـسفت  ءاملع  زا  هدع  رما :
نودـب هتـشگ ، عقاو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ   ) مـالعا رما و  فیقوتب و  اـهنآ  ياـه  هروس  رد  نآرق )  ) تاـیآ بیترت  تسا : نیا  ریبز  نبا 

زا هک  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا : رب  هدرک  رکذ  ار  یصوصن  سپس  دشاب ، نیملـسم  نیب  یفالخ  عوضوم  نیا  رد  هکنیا 
وا میلعت  دومرفیم و  میلعت  دوخ  باحـصاب  تسا  تبثم  نآرق )  ) ام ياـه  فحـصم  رد  نونکا  مه  هک  یبیترت  نیمهب  دـشیم  لزاـن  وا  رب  نآرق 
هیآ نالف  بقع  رد  هیآ  نیا  نتـشون  ياج  هک  تشادـیم  نایب  هیآ  ره  لوزن  ماگنه  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  مالعا  فیقوتب و  وحن  نیدـب 

ها . تسا .. هروس  نالف  رد 
رد یتسیاب  یم  لاوحا  عاضوا و  ياضتقمب  يراصن  دوهی و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سرت  هشیدنا و  الوصا  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  هوالع 
رثا رد   ) ملاع ياه  تلود  هک  یعقوم  رد  ینعی  ترـضحنآ  نارود  رخاوا  رد  هن  ترجه ، زا  دعب  یمک  لقا  ای ال  دشاب و  بانجنآ  تثعب  لیاوا 

و وا (  زا  ناهج  هفلتخم  مما  و  دندشیم ، دیدهت  نیملسم ) مالسا و  قوفت  ورین و 
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( دندوب دوهی  فیاوط  نیرت  مهم  هک   ) ار ریظنلا  ینب  هضیرق و  ینب  دوب و  هدرک  حتف  ار  ربیخ  هکیماگنه  و  دندوب ، كانـسرت  شرما ) تفرـشیپ 
هچ دندوب ، هدش  عضاخ  میلـست و  هاوخان  هاوخ  وا  لباقم  رد  ناشکندرگ  نارگن و  وا  يوسب  ياه  هرهچ  و  هدوب ، هدومن  لصاتـسم  هدنکارپ و 

یبطرق و  هدـش . لزان  عادولا ) هجح   ) نآ رد  دـیتسناد  رکذـلا  قباس  ثیداحا  زا  هکنانچ  مه  هیآ  نیا  تفای و  ماجنا  ناوا  نیا  رد  عادولا  هجح 
رد تسا ) روبزم  هروس  رد  غیلبت  هیآ  هک   ) هدئام هروس  هکنیاب  دیامنیم  حیرـصت  مالعا و  ار  نیرـسفم  عامجا  هحفص 30  شریسفت  دلج 6  رد 
نبا زا  ار  هلمج  نیا  نآ  لابندب  هدش و  لزان  ترجه ) زا  مشش  لاس   ) هیبیدح لاس  رد  هک  دنکیم  لقن  شاقن )  ) زا سپـس  هتـشگ ، لزان  هنیدم 

نیمه زا  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دیامنب .. ناب  داقتعا  هک  تسین  اور  یملـسم  چیه  يارب  تسا و  یگتخاس  ثیدـح  نیا  هک  دـنکیم  لقن  یبرعلا 
رخآ ات   " موق ... نائنش  مکنمرجی  و ال  تسا " : هیآ  نیا  نآ ، و  هکم )  ) حتف لاس  رد  رگید  یضعب  هدش و  لزان  عادولا  هجح  رد  یضعب  هروس 
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زا یکی  رد  ای  دشاب  هدش  لزان  هنیدم  دوخ  رد  هکنیا  زا  معا  هدش  لزان  هنیدم  رد  ینعی  تسا  یندـم  دـش  لزان  ترجه  زا  دـعب  هچنآ  و  هیآ ،
هروس هتفگ : هحفص 448  شریـسفت  دـلج 1  رد  نزاخ  و  دـشاب . هدـش  لزان  ترجه  زا  لبق  هک  دوشیم  هدـیمان  یکم  یتایآ  اـهنت  و  اـهرفس ،
هجح  ) رد هفرع و  رد  روبزم  هیآ  هک   " مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  یلاعت "  يادـخ  لوق  هفیرـش ، هیآ  رگم  هدـش ، لزاـن  هنیدـم  رد  هدـئام -

( عادولا هجح   ) رد هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دنـس  رد  تقد  اب  نزاخ  یبطرق و  و  تسا ، هدـش  لزان  عادولا )
. تسا نآرق  تمسق  نیرخآ  لوزن  نامز  ثیح  زا  هدئام  هروس  دومرف :

امیف عادولا ) هجح   ) رد هدئام  هروس  هک : هدومن  تیاور  دیبع  یبا  قیرط  زا  بعک  نب  دمحم  زا  هحفص 20  ناقتالا "  دلج 1 "  رد  یطویس  و 
زا يزار ، رفعج  یبا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  هحفص 11  سیرض  نبا  فیلات  نآرقلا "  لئاضف  دلج 1 "  رد  هدش و  لزان  هنیدم  هکم و  نیب 
... کبر مساب  ارقا  نآرق " : زا  لزان  هیآ  لوا  هک : هدـش  تیاور  سابع ، نبا  زا  شردـپ ، زا  یناسارخ ، ياطع  نب  نامثع  زا  نوراه ، نب  ورمع 

تسا ، " 
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ار تئارب  هروس  تئارب ، هروس  سپـس  هدـئام ، هروس  سپـس  حـتف ، هروس  دـیامنیم : دادـعت  بیترت  نیمهب  و  لمزملا .. اهیا  اـی  نآ " : زا  دـعب  و 
تیاور رمع  نب  هللا  دـبع  زا  هحفص 2  شریسفت  دلج 2  رد  ریثک  نبا  تسا و  هدش  لزان  نآ  زا  لبق  هدـئام  هک  دـنکیم  دادـملق  هروس  نیرخآ 

هدرک لقن  هشیاع  زا  یئاسن  مکاح و  دمحا و  قیرط  زا  و  رـصن ) هروس  ینعی   ) تسا حتف  هروس  هدئام و  هروس  هلزان ، هروس  نیرخآ  هک  هدرک 
. هدش لزان  هک  تسیا  هروس  نیرخآ  هدئام  هک :

 " رد یطویس  و  هدومن ، تیاور  هحفص 244  شریـسفت  مشـش  دلج  رد  یبطرق  هک  هچنآ  شزرا  دوشیم  مولعم  دش ، رکذ  هچنآ  مامت  زا  سپ ،
ینب زا  ینادرم  هزور  همه  بلاـط  وبا  هکنیا : رب  ینبم  هدومن  رکذ  ساـبع  نبا  زا  یناربـط  هیودرم و  نبا  قیرط  زا  هحفص 117   " لوقنلا  بابل 

دیدرگ لزان  سانلا ) نم  کمصعی  هللا  و   ) هیآ نیا  هکنیا  ات  دنیامن ، تسارح  ینابهگن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  داتـسرفیم  مشاه 
انامه دومرف : دوخ  معب  بانجنآ  دتسرفب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسارح  يارب  ار  یناسک  تساوخ  بلاطوبا  هک  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ 

ربخ نیا  و  دشاب ، هدش  لزان  هکم  رد  روبزم  هیآ  هک  تسنآ  مزلتـسم  تیاور  نیا  دومرف ، تسارح  ظفح و  سنا  نج و  رـش )  ) زا ارم  دنوادخ 
اریخا هک  نیرسفم  صوصن  قباس و  عامجا  هتـشذگ و  ثیداحا  لابق  رد  دناوتب  هک  تسنآ  زا  رت  ناوتان  هدیدرگ ) نایب  هک  یتاهج  رب  هوالع  )

. دیامن تمواقم  دش  رکذ 
: کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  یلاعت : يادخ  لوق  هرابرد  هحفص 242  شریسفت  دلج 6  رد  یبطرق  وگتفگ : نیا  نایاپ  لابند و 

تعیرش رما  زا  يزیچ  هکنیاب ، وا  تما  زا  نادنمشناد  يارب  تسا  یبیدات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  تسا  یبیدات  کی  نیا ، دیوگ :
و دیامنیمن ، نامتک  ار  یهلا  یحو  وا  زا  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  ربمغیپ  هک  تسنادیم  لاعتم  يادخ  هکیلاح  رد  دننکن ، نامتک  ار  ادخ 
زا يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنیا  دومن  تیاکح  وتب  هک ، ره  تفگ : وا  هک  هدش  تیاور  هشیاع  زا  قورسم ، زا  ملـسم ، حیحـص  رد 
ات کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دیامرفیم " : یلاعت  يادخ  هکیلاح  رد  هتفگ ، غورد  قیقحت  روطب  دومرف ، نامتک  ار  یحو 

هیآ رخآ 
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مدرم زاین  دروم  هک  یهلا  یحو  زا  ار  يزیچ  ترـضح  نآ  هک : دنتفگ  اهنآ  اریز  ار  نایـضفار  دنادرگ  تشز  ادخ  و  تسا ) رـسفم  راتفگ  زا  )
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ترـضحنآ هک : دنیوگیم  هعیـش  دیوگ : هدروآ  راب  ارتفا  يور  ارتفا  يرابلا " ص 101  حـتف  رد ج 7 "  ینالطـسق  یهتنا و  دومن  ناـمتک  دوب 
!! دومن نامتک  هیقت  لیبس  رب  ار  يزیچ 

ارنآ هک  يدنمـشناد  هاوخ  دندادیم  ناشن  دنا  هتـسب  هعیـشب  هکیئارتفا  نیا  يارب  ياشنم  دنتـسم و  ینالطـسق ) یبطرق و   ) رفن ود  نیا  شاک  يا 
و دنتفاین . لیبق  نیا  زا  يزیچ  رفن  ود  نیا  یلب  دنـشاب  هتـسب  دوخب  ار  هدـیقع  نینچ  هک  يا  هقرف  ای  هتـشاد  رب  رد  ارنآ  هک  یفیلات  ای  تسا  هتفگ 

! دنریگیم رارق  قیدصت  دروم  دنهد ، تبسن  لاح  ره  رد  یهورگ  ره  دروم  رد  هک  هچ  ره  رد  هک  دنتشادنپ  هکلب ،
ناشتادـقتعم هعومجم  دوشیم  هداد  اهناب  یتبـسن  هک  يدراوم  رد  ات  دـنرادن  دـشاب  ناشتادـقتعم  لماش  هک  یتافیلات  هعیـش  هک : دنتـشادنپ  اـی 

هورگ اب  هک  دنارورپ  یمن  ار  ینادرم  يدعب  ياهلـسن  هک  دنتـشادنپ  نینچ  ای  نآ و  اب  اهتبـسن  قیبطت  شجنـس و  يارب  دشاب  راکـشآ  یـسایقم 
نیا اب  ار  هعیش  راهتشا  نسح  هک  هدومن  قیوشت  هتشاداو و  ار  اهنآ  ماهوا  هنوگ  نیا  راچان ، دنسرب  اهنآ  نانخس  باسحب  دنوش و  ربارب  يرتفم 

رد ار  يرتفم  دناعم و  ناگدنـسیون  ریاس  ینعی  نارگید  هک  روطنامه  دـنزاس  نوگرگد  هدولآ و  ساسا  یب  اوران و  ياهتبـسن  اهارتفا و  هنوگ 
نانآ هیلع  ار  دراو  ریغ  ربخ و  یب  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  دننک و  وجتسج  هعیش  هیلع  ار  یئاوران  ازسان و  هنوگ  ره  هک  هدنکفا  يداو  نیا 

! دنزاس مهارف  اهنآ  زا  ار  مما  ماوقا و  یئادج  تابجوم  دنزادنیب و  ناجیهب  کیرحت و 
نخـس هعیـش  هورگ  هیلع  عقاو  فالخ  رب  هدرک و  اهر  ار  نخـس  نانع  غیرد  یب  هک  دـش  ثعاـب  اوراـن  ياهرادـنپ  تاروصت و  هنوگ  نیا  يآ 

یعفادم رگید  هتفر و  نیب  زا  اهنآ  یعامتجا  یتایح و  رثا  دنا و  هدش  ضرقنم  هک  دنیوگیم  نخس  یتلم  موق و  هیلع  یئوگ  هک  يروطب  دنیوگ 
بحاـص سدـقم  تحاـس  هک  تشادـن  یتارج  نینچ  زگره  هعیـش  درادـن و  تقیقح  دـنا  هتـشون  هتفگ و  ناـنیا  هچنآ  هکیتروص  رد  دـنرادن 

دروم ار  تلاسر 

هحفص 114 ] ] 

غیلبت هکنآ  رگم  دـنرادنپ  اور  شترـضح  هراـبرد  تـسا  بـجاو  باـنج  نآ  رب  نآ  غـیلبت  هـک  ار  هـچنآ  ناـمتک  دـنهد و  رارق  تبـسن  نـینچ 
دهدن . نیعم  دعوم  زا  لبق  ارنآ  نتخاس  راکشآ  هزاجا  یهلا  یحو  هک  دشاب  ناکم  نامز و  زا  ینیعم  فرظ  صوصخم 

نایب يزار  هک  اریا  هناگهد  هوجو  اصوصخم  دندرکیم و  رظن  ناعما  نیرـسفم ) ریاس   ) دوخ نارای  نانخـس  مامت  رد  رـسفم  ود  نیا  رگا  ادخب ،
ناشمهتم دـننزیم و  نعط  اهنآ  نتفگب  ار  هعیـش  هک  ینانخـس  هدـنیوگب  دـندرکیم و  يراددوخ  هعیـشب  يارتفا  زا  دـندومنیم  هظحـالم  هتـشاد 

، هدش لزان  داهج  هرابرد  غیلبت  هیآ  دنیوگیم : اهنآ  زا  یـضعب  دش ، لقن  هروکذم  هوجو  لاوقا و  هک  روطنامه  هچ ؟ دـندشیم  فقاو  دـنرادیم 
هک یماگنه  دـیوگ : يرگیدـنآ  دومنیم ، كاسما  يراددوخ و  داهجب  نیقفانم  ضیرحت  زا  عقاوم  هراـپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اریز 

نانز زا  ار  رییخت  هیآ  ترـضحنآ  هک  یماگنه  دـیوگ : یموسنآ  و  دـش ، لزان  هیآ  نیا  دومرف ، توکـس  اـهیونث  نایادـخ  شهوکن  زا  ربمغیپ 
: دینکیم هظحالم  هکنانچ  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  تشگ ، لزان  هیآ  نیا  دومرف  نامتک  دش ) راعـشا  نادب  هحفص 107  رد  هک  روطنامه   ) دوخ

هدومن يراددوخ  دوخ ، تیرومام  ماجنا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  رب  تسا  لمتـشم  لاوقا  هوجو و  نیا  يانبم  رب  غیلبت  هیآ  لوزن 
. تسا رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمغیپ  تسادق  تمظع و  تحاس  زا  اهتبسن  نینچ  الک  اشاح و 

 " هقاحلا هروس "  نیبذکم  مکنم  نا  ملعنل  انا  نیقتملل و  هرکذتل  هنا 

هحفص 115 ] ] 

تیالوب نید  لامکا 
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تسا : هیآ  نیا  دش  لزان  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناش  رد  ریدغ  زور  رد  هک  تایآ  هلمج  زا  و 
 ) 3 هدئام : هروس   "  ) انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  " 

هللا یلص  ربمغیپ  هکنآ  زا  دعب  تسا ، هدش  لزان  ریدغ  صن  نوماریپ  همیرک  هیآ  نیا  هکنیاب : دنراد  قافتا  ءانثتـسا  نودب  مومع و  روطب  هیماما 
صن هجیتن ، رد  هک  دومرف ، راهظا  مالعا و  حیرـص  نشور و  یتاملک  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اـم  يـالوم  تیـالو  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ربخ نیا  هک  سک  ره  و  دندومن ، مهف  كرد و  ارنآ  برع  دنتسناد و  ربمغیپ  هباحص  هک  يروطب  تفرگ  رب  رد  ار  رما  نیا  رب  یلج  راکـشآ و 
نآ رب  هیماما  اب  تنس  لها  زا  راثآ  نیظفاح  ثیدح و  نف  نایاوشیپ  ریسفت و  ءاملع  زا  يرایسب  و  دومن ، جاجتحا  لالدتسا و  نادب  دیـسر ، واب 

نایوار و  ) راثآ باحـصا  زا  ص 529  يزار ، ریـسفت  دـلج 3  رد  هک  یلقن  هدـش و  هتخانـش  ربتعم  هک  تسا  یتقیقح  نآ  دـنا و  هدومن  قافتا 
هکنیا : رب  رعشم  دیامن  یم  دییات  ارنآ  هتشگ  تبث  نیرسفم )

رد دوعـسلاوبا  و  دوبن ، هدنز  زور  ود  داتـشه و  ای  زور  کی  داتـشه و  زا  شیب  بانجنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  هبآ  نیا  لوزن  زا  سپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  تافو  هک  دنا  هدومن  رکذ  تنس  لها  زا  نیخروم  و  هدرک ، نییعت  ار  تدم  نیا  دلج 3 ص 523  يزار  ریسفت  هیشاح 

زور کی  بانجنآ  تافو  زور  ریدغ و  زور  ندرواین  باسحب  زا  دعب  یئوگ ، هدوب و  لوالا  عیبر  مهدزاود  رد  هلآ 

هحفص 116 ] ] 

هدش لزان  هفرع  زور  رد  روبزم  هیآ  هکنیاب : لوق  زا  تسا  رت  کیدزن  تقیقحب  نیا  تروص ، ره  رد  هدش و  هدوزفا  نآ  رب  حـماست ) لیبس  رب  )
نیا زا  هک  يرایسب  صوصن  رب  افاضم  دیامنیم ، دایز  زور  دنچ  تروص  نیا  رد  هچ  هتشگ ، روکذم  يراخب  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  رد  هک 

. نآ نوماریپ  رد  ثحب  هب  میسرب  ات  تسین ، يزیرگ  نآ  دافمب  میلست  زج  هکیروطب  دیامنیم  یناب  یتشپ  لوق 

هیآ نیا  لوزن  تقو  هب  طوبرم  تایاور 

رد ص هک  یثیدح  رد  مقرا  نب  دـیز  زا  دوخ  دانـساب  هیالولا "  باتک  رد "  لاس 310 ، يافوتم  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا ، ظفاح ، -1
. هدش لزان  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناش  رد  مخ  ریدغ  زور  همیرک  هیآ  نیا  هک : هدومن  تیاور  تشذگ   89

زور رد  هیآ  نیا  هک : هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  يدـبع ، نوراـه  یبا  قیرط  زا  يافوتم 410 ، یناهفـصا ، هیودرم ، نبا  ظفاح ، - 2
زا ار  روبزم  تیاور  سپـس  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  یماگنه  تشگ ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  مخ  ریدـغ 
هللا یلـص  ربمغیپ  تشگزاب  زور  ینعی  تسا  مارحلا  هجحلا  يذ  هام  مهدـجه  روبزم  زور  هک  هدـش  حیرـصت  نآ  رد  هدرک و  لـقن  هریره  یبا 

دلج 2 ص 14 . ریثک ، نبا  ریسفت  عادولا - هجح  زا  هلآ  هیلع و 
هک دنا  هدروآ  يردخ  دیعـس  یبا  زا  فیعـض ) دنـسب   ) رکاسع نبا  هیودرم و  نبا  دـیوگ : روثنملا " ص 259  ردـلا  دلج 2 "  رد  یطویـس  و 

ار هیآ  نیا  لیئربج  دومرف ، مالعا  ار  وا  تیـالو  بوصنم و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
.... مکنید مکل  تلمکا  مویلا  دروآ :

زور نآ  و  دـش ، مخ  ریدـغ  زور  نوـچ  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  هریره  یبا  زا  فیعـض  دنـسب  رکاـسع  نبا  و  بیطخ ، و  هیودرم ، نبا  و 
مارحلا هجحلا  يذ  مهدجه 
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مکل تلمکا  مویلا  داتـسرف : ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادـخ  سپـس   " هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا ،
تسا . هدروآ  ار  هدربمان  تیاور  وا  زا  قیرط  ودب  لاس 1360 "  پاچ  زا  ناقتالا " ص 31 "  دلج 1 "  رد  یطویس  و  مکنید ...

نبا و  دیوگ : سپـس  هدومن ، رکذ  تشذگ  رد ص 98  هک  ار  هچنآ  سابع  نبا  زا  ینعـسر  قازرلا  دـبع  زا  اـجنلا "  حاـتفم  رد "  یـشخدب  و 
مکل تلمکا  مویلا  دـش : لزان  سپ  تسا : روکذـم  نآ  ناـیاپ  رد  و  هدرک ، تیاور  نآ  دـننامب  هنع  هللا  یـضر  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  هیودرم 

یتلاسرب برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد  هیآ  رخآ  ات  مکنید ..
هیجانلا هقرفلا  رد "  یفیطق  هدرک و  لقن  وا  ریسفت  زا  همغلا " ص 95  فشک  رد "  ارنآ  ظفل  نیمهب  یلبرا  بلاط " و  یبا  نب  یلعل  هیالولا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک : هدومن  تیاور  دوشیم  يردـخ  دیعـس  یباـب  یهتنم  هک  دوخ  دانـساب  ظـفاح ، هیودرم  نبا  رکبوبا  دـیوگ : " 
و دوب ، هبنـشجنپ  زور  نآ ، و  دـنتخاس ، فرطرب  تخرد  ریز  زا  ار  كاشاخ  راـخ و  درک  رما  دومرف ، توعد  مخ  ریدـغ  رد  ار  مدرم  هکیزور 

لغب ریز  يدیفـس  مدرم  هکیدـح  اـت  درک  دـنلب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاـب  ود  درک و  توـعد  مالـسلا  هیلع  یلع  يوـسب  ار  مدرم 
لزان هیآ  نیا  ات  دندشن  ادج  مالـسلا ) هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) رگیدکی زا  سپـس  دـندید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

دیایم . فرحب  فرح  یناهفصا  میعن  یبا  زا  هچنآ  رخآ  ات  تفگ ... سپ  هیآ  رخآ  ات  مکنید "  مکل  تلمکا  مویلا  دش " :
درک ثیدح  دـیوگ : هدومن  تیاور  مالـسلا ) هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   ) دوخ باتک  رد  يافوتم 430  یناهفـصا ، میعن  وبا  ظفاح ، - 3

زا وا  ینامح و  ییحی  زا  وا  هبیـش و  یبا  نب  نامثع  نب  دـمحم  زا  وا  هک   ) يافوتم 357 بستحم ،  ) دلخم نب  یلع  نب  دمحا  نب  دـمحم  ار ، ام 
هنع هللا  یضر  يردخ  دیعس  یبا  زا  يدبع ، نوراه  یبا  زا  وا  و  عیبر ، نب  سیق 

هحفص 118 ] ] 

كاشاخ راخ و  بانجنآ  رماب  دومن ، توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسب  مخریدغ  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : هدومن  تیاور 
تفرگ و ار  وا  يوزاب  ود  دیبلط و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپـس  دوب ، هبنـشجنپ  زورنآ  دش و  فرطرب  تخرد  ریز 

مویلا هیآ : نیا  لوزن  زا  دـعب  رگم  دـشن  قرفتم  عامتجا  نآ  سپـس  دـندید . ار  ادـخ  لوسر  لغب  ریز  يدیفـس  مدرم  هک  يدـحب  ات  درک  دـنلب 
. هیآ رخآ  ات  مکنید  مکل  تلمکا 

نم یلعل  هیالولاب  یتلاـسرب و  برلا  یـضر  همعنلا و  ماـمتا  نیدـلا و  لاـمکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ 
. هلذخ نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : سپس  يدعب " 

وگب دومرف : دیونشب ، ار  اهنآ  امش  هک  میوگب  يراعـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  امرف  هزاجا  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناسح  ماگنه  نیا  رد 
ادـخ لوسر  تداهـشب  ار  دوخ  راتفگ  تیالو  رما  وریپ  نم  شیرق  ناگرزب  هورگ  يا  تفگ  تساخرب و  ناسح  سپ  یهلا ، تکرب  تنمیمب و 

تفگ : سپس  میرادیم ، مالعا  تسا ، يرجم  یضمم و  تیالو  رما  رد  هک 

مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 
ایدانم لوسرلاب  عمساف  مخب ،

مکیلو  مکالوم و  نمف  لوقی 
ایماعتلا كانه  اودبی  مل  اولاقف و 
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انیلو  تنا  انالوم و  کهلا 
ایصاع هیالولا  یف  انم  رت  مل  و 

ینناف  یلع  ای  مق  هل  لاقف 
ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

هیلو  اذهف  هالوم ، تنک  نمف 
ایلاوم قدص  راصنا  هل  اونوکف 

هیلو  لاو  مهللا  اعد  كانه 
ایداعم ایلع  اداع  يذلل  نک  و 

هحفص 119 ] ] 

انامه تفگ : هک  هدومن  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  دوخ  باتک  رد  ظفل  نیمهب  ار  ثیدـح  نیا  یلاله - سیق  نب  میلـس  یعباـت - خیـش  و 
و دندومن ، فرطرب  دوب  تخرد  ریز  رد  كاشاخ  راخ و  هچنآ  دومرف  رما  دیبلط و  مخ  ریدـغ  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هک يدـح  ات  درک  دـنلب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يوزاـب  دـناوخ و  دوخ  يوسب  ار  مدرم  سپـس  دوب ، هبنـشجنپ  زور  نآ 

. دش رکذ  هک  یظفلب  تیاور  نایاپ  ات  مدید ... ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لغب  ریز  يدیفس 
، ظفاح زا  نارـشب ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  هللا  دبع  زا  دلج 8 ص 290  دوخ ، خیرات  رد  يافوتم 463 ، يدادـغب ، بیطخ  رکبوبا ، ظفاح ، - 4

یبا زا  بشوـح ، نبا  زا  قارو ، رطم  زا  بذوـش ، نـبا  زا  هرمـض ، زا  یلمر ، دیعـس  نـب  یلع  زا  لـالخ ، نوـشبح  زا  ینطق ، راد  رمع  نـب  یلع 
هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدومن ، تیاور  هریره ،

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هریره ، یبا  زا  بشوح ، نبا  زا  رطم ، زا  بذوش ، نبا  زا  هرمـض ، زا  دیعـس ، نب  یلع  زا  يرین ، هللا  دبع  نب  دمحا  زا  و 
زور نآ  و  دـسیونیم ، وا  يارب  هاـم  تصـش  هزور  دـنوادخ  درادـب ، هزور  ار  مارحلا  هجحلا  يذ  زا  مهدـجه  زور  سک  ره  دوـمرف : هک  هلآ  و 

یلوا نینمومب  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یماگنه  تسا  مخ  ریدغ 
يا هب  هب  تفگ : باطخ  نب  رمع  سپس  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : ترضحنآ  هللا . لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : متـسین ؟ ناشدوخ  زا 

ات  " مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  دومرف " : لزان  دنوادخ  سپ  تسا ، ملـسم  هک  یـسک  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدـیدرگ  بلاط ، یبا  رـسپ 
. هیآ رخآ 

یبا زا  عیبر  نب  سیق  زا  یفوک ، ینامح  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  زا  شدانساب  هیالولا  باتک  رد  يافوتم 477  یناتسجس ، دیعس  وبا  ظفاح ، - 5
بانجنآ رماب  دومرف  توعد  مخ  ریدغ  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  هک  هدومن  تیاور  يردخ ، دیعـس  یبا  زا  نوراه 

ات دوب ... هبنشجنپ  زورنآ  دش و  فرطرب  تخرد  ریز  كاشاخ  راخ و 
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هحفص 120 ] ] 

. یناهفصا میعن  یبا  قیرط  رد  روکذم  ظفلب  ثیدح  رخآ 
ربخ تفگ : هک  هدومن  تیاور  ناواط  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رکب ، یبا  زا  دوخ  بقانم  رد  يافوتم 483  یعفاش ، یلزاـغملا  نبا  نسحلاوبا  - 6

هک یلمر ، هبیتق  نب  دیعس  نب  یلع  زا  يدلخ ، ریصن  نب  دمحم  نب  رفعج  دمحم  وبا  زا  كامـس ، نب  نیـسح  نب  دمحا  نیـسحلاوبا ، ار  ام  داد 
رد روکذم  ظفلب  ثیدح  نایاپ  ات  هریره ... یبا  زا  بشوح ، نب  رهش  زا  قارو  رطم  زا  بذوش ، نبا  زا  یشرق ، هعیبر  نب  هرمض  داد  ربخ  تفگ 

. دنا هدومن  رکذ  ارنآ  زین  يرگید  هورگ  و   ) هحفص 52 هدمعلا  رد   ) يدادغب بیطخ  قیرط 
زا يزاریـش ، هللا  دـبع  وبا  ار : ام  داد  ربخ  تفگ : تسا ) روکذـم  رد ج 1 ص 184  وا  لاح  حرـش   ) یناکـسح مکاح  مساقلاوبا ، ظـفاح ، - 7

نوراه یبا  زا  عیبر ، نب  سیق  زا  ینامح ، دـیمحلا  دـبع  نب  ییحی  زا  دـلاخ ، نب  راـمع  نب  دـمحا  زا  يرـصب ، دـمحا  وبا  زا  یناـجرج ، رکوبا 
هللا دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیالا  مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  دش : لزان  هیآ  نیا  نوچ  هکنیاب  يردخ ، دیعس  یبا  زا  يدبع ،

یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف : يدـعب و  نم  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیـالو  و  یتلاـسرب ، برلا  یـضر  همعنلا و  ماـمتا  نیدـلا و  لاـمکا  یلع  ربکا 
. هلذخ نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم 

هکیروطب  ) هریره یبا  دیعس و  یبا  زا  هیودرم  نبا  قیرطب  ار  روبزم  ثیدح  يافوتم 571  یقشمد ، یعفاش ، رکاسع  نبا  مساقلاوبا  ظفاح ، - 8
. تسا هدومن  تیاور  تسا ، روکذم  روثنملا " ص 259  ردلا  دلج 2 "  رد 

نب هیوریش  نب  رادرهش  روصنم  وبا  ظافحلا ، دیس  ار ، ام  داد  ربخ  دیوگ : بقانم " ص 80  رد "  يافوتم 568  یمزراوخ ، ابطخ ، بطخا  - 9
ینادـمه سودـبع  نب  هللا  دـبع  نب  سودـبع  حـتفلاوبا  ارم  هدرک  لـقن  تفگ  تشوـن  نمب  نادـمه  زا  هک  هچنآ  نمـض  رد  یملید ، رادرهش 

نب سیق  زا  عارز ، نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  زا  يونغ ، لیلع  نب  نسح  زا  يوغب ، قاحـسا  نب  هللا  دـبع  ارم  داد  ربخ  تفگ  تباـتک ) هلیـسوب  )
تفگ : هک  يردخ ، دیعس  یبا  زا  يدبع ، نوراه  یبا  زا  يدبع ، نسح  نب  یلع  زا  صفح ،

هحفص 121 ] ] 

زورنآ و  دش ، فرطرب  تخرد  ریز  كاشاخ  راخ و  بانجنآ  رمالا  بسح  دیبلط ، مخریدغ  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکیزور 
هک يدـحب  ات  دومن  دـنلب  تفرگ و  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا يوزاب  درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسب  توعد  ار  مدرم  سپـس  دوب ، هبنـشجنپ 

نایاپ ات  هیالا ، مکنید " ... مکل  تلمکا  مویلا  دـش " : لزاـن  هیآ  نیا  هکنیا  اـت  دـندید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياـه  لـغب  ریز  مدرم 
. داتفا روکذم  یناهفصا  میعن  یبا  قیرطب  هک  یظافلا  قبط  ثیدح 

زا يروث ، هللا  دبع  نب  ریبز  یلعی  یبا  زا  مکاح ، هللا  دبع  یبا  ظفاح  زا  یقهیب ، نیـسح  نب  دمحا  ظفاح  زا  دانـساب  بقانملا " ص 94  رد "  و 
زا هک  هچنآ  رخآ  اـت  هدوـمن  تیاور  قارو  رطم  زا  بذوـش ، نبا  زا  هرمـض ، زا  یلمر ، دیعـس  نب  یلع  زا  زازب  هللا  دـبع  نـب  دـمحا  رفعج  یبا 

. ثیدح نتم  دنس و  ثیح  زا  دش . لقن  يدادغب  بیطخ 
هدومن و تیاور  تشذگ  رد ج 1 ص 85  هک  یظفلب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  هیولعلا "  صیاصخلا  دوخ "  باتک  رد  يزنطن  حوتفلا  وبا  - 10

ربمغیپ دـش ، لزان  هیـالا  مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  هیآ : نیا  نوچ  دـنتفگ : هک  هدومن  تیاور  يراـصنا  رباـج  يردـخ و  دیعـس  یبا  زا  زین 
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يدعب . بلاط  یبا  نب  یلع  هیالو  و  یتلاسرب ، برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا 
ینعی  ) هیآ نیا  دندومرف : هک  تسا  روکذـم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم  ماما  زا  شدانـساب  صیاصخ )  ) روبزم باتک  رد  و 
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قداص ترـضح  لوق  زا  و  دیدرگ ، لزان  مکنید " ... مکل  تلمکا  مویلا  هیآ "  نیا  زین  زور  نامه  رد  دـش و  لزان  ریدـغ  زور  رد  غیلبت ) هیآ 
مامت امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  نآ و  نابهگن  نتـشاد  اپب  ببـسب  مدومن  لماک  ار  امـش  نید  زورما  تسنیا : هیآ  نیا  ینعم  دـیوگ : مالـسلا  هیلع 

ببسب ینعی  مدرک -

هحفص 122 ] ] 

دوخ صیاصخ  رد  زاب  و  ام . رماب  تبـسن  سفن  ندـش  میلـست  ینعی  مداد ، اـضر  نادـب  مدیدنـسپ و  امـش  يارب  ار  مالـسا  نید  و  اـم ، تیـالو 
هیآ لوزن  نآ  رد  هدومن و  تیاور  تشذگ  يدادغب  بیطخ  قیرطب  هک  یظفلب  ار  ریدـغ  زور  نتـشاد  هزور  ثیدـح  هریره  یبا  زا  شدانـساب 

تسا . روکذم  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  روبزم ) )
زا روکذم  دانساب  و  هدومن : رکذ  لیاضفلا ) حیجرت  یلع  لیالدلا - حیضوت   ) رد دمحا  نیدلا  باهـش  یناحلاص ، نیدلا  دعـس  دماح  وبا  - 11
نآ لوزن  زا  سپ  و  دـش ، لزاـن  مخ  ریدـغ  رد   " مکنید ... مکل  تلمکا  موـیلا  هیآ " : نیا  تفگ : هک  هدـش  تیاور  هـنع  هللا  یـضر  دـهاجم 

یتلاسرب و برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف " : داب  وا  لآ  وا و  رب  ادخ  تاکرب  مالـس و  هولـص و  ادخ  لوسر 
. تسا هدومن  تیاور  ارنآ  یناحلاص   " یلعل - هیالولا 

دنس رد  تقد  اب  يدادغب  بیطخ  هک  ار  یتیاور  دوخ ص 18  هرکذت  رد  يافوتم 654  يدادغب ، یفنح ، يزوج ، نبا  طبـس  رفظملا ، وبا  - 12
. تسا هدومن  لقن  دش ، رکذ  رد ص 119  هدروآ و  ینطق  راد  ظفاح ، قیرط  زا 

بلاط وبا  نیدلا  جات  خیش  زا  هک  هدومن  تیاور  نیطمسلا "  دیارف  زا "  مهدزاود  باب  رد  يافوتم 722  یفنح ، ینیومح  مالسالا  خیش  - 13
بطخا ماما  زا  رابخاب  هزاجا ) لیبس  رب   ) يزرطم مراکملا  یبا  نب  رـصان  نیدـلا  ناهرب  ماما  زا  نزاـخ ، هللا  دـبع  نب  ناـمثع  نب  بح  نب  یلع 

نم يارب  نادـمه  زا  هک  یبوتکم  نمـض  رد  ظاـفحلا  دیـس  ارم  داد  ربـخ  تفگ : یمزراوـخ ، یکم  دـمحا  نب  قـفوم  دـیوملا ، وـبا  مزراوـخ 
. ثیدح نتم  دنس و  زا  دش ، رکذ  یمزراوخ  يابطخ  بطخا  زا  هک  یتیاور  رخآ  ات  داتسرف ...

تیاور یملید  رادرهش  نب  هیوریش  نب  رادرهش  روصنم  یبا  ظافحلا ، دیس  زا  و 

هحفص 123 ] ] 

دمحم زا  دمحا ، نب  دمحم  زا  دمحا ، نب  هللا  دبع  نب  دمحا  زا  ظفاح  يرعم  دادح  نسح  نب  دمحا  نب  نسح  ارم  داد  ربخ  تفگ : هک  هدومن 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : يردخ ، دیعـس  یبا  زا  يدـبع . نوراه  یبا  زا  عیبر ، نب  سیق  زا  ینامح  ییحی  زا  هبیـش  یبا  نب  نامثع  نب 

هتفگ سپـس  دش ، رکذ  انیع  رد ص 118  میعن  یبا  قیرطب  هک  یظفلب  ثیدـح  رخآ  اـت  دومن .. توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسب  ار  مدرم  هلآ 
. يراصنا يردخ  کلام  نب  دعس  دیعس ، یبا  هب  دوشیم  یهتنم  هک  تسا  يرایسب  قرط  ياراد  هک  تسا  یثیدح  نیا  هک :

یبا دیعـس و  یبا  زا  هیودرم  نبا  قـیرط  زا  شریـسفت ص 14  دـلج 2  رد  يافوتم 774 ، یعفاش  یقـشمد  یـشرق  ریثک  نبا  نیدـلا  دامع  - 14
شخیرات ص 210 دـلج 5  رد  و  هدـش ، لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخ  ریدـغ  زور  رد  هیآ  نیا  انامه  دـنتفگ : هک  هدومن  تیاور  هریره 

زور هزور  عوضوم  رد  نآ  ناـیب  هک  دراد  ینانخـس  دروم  نیا  رد  هدرک و  تیاور  يدادـغب  بیطخ  قیرطب  ار  هریره  یبا  زا  روکذـم  ثیدـح 
دمآ . دهاوخ  ریدغ 

نیا رکاـسع  نبا  بیطخ و  هیودرم و  نبا  قـیرط  زا  روـثنملا " ص 259  رد  دلج 2 "  رد  يافوتم 911  یعفاش ، یطویـس  نیدلا  لالج  - 15
هدومن . تیاور  تشذگ  هیودرم  نبا  تیاور  رد  هک  یظفلب  ار  ثیدح 
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رد مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  تسا : اهنآ  هلمج  زا  و  دیوگ : هدش  لزان  رفس  رد  هک  یتایآ  دادعت  نمض  ناقتالا " ص 31  دلج 1 "  رد  و 
يرایـسب قرط  نآ  يارب  هدش ، لزان  عادولا "  هجح  لاس "  هعمج ) زور   ) هفرع ماش  رد  روبزم  هیآ  هک  هدش  تیاور  رمع  زا  حیحـص  ثیدـح 

ارنآ دننام  و  تشگ ، لزان  مخ  ریدغ  زور  روبزم  هیآ  هک  هدومن  تیاور  يردخ  دیعـس  یبا  زا  قیرط  رد  یـسررب  اب  هیودرم  نبا  نکیل ، تسا .
 " زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشگزاب  ماگنه  هجحلا "  يذ  مهدجه "  زورنآ  هک : تسا  روکذم  نآ  رد  هدومن و  تیاور  هریره  یبا  زا 

ها دیآ . یمن  حیحص  اهنآ  يود  ره  هدوب و  عادولا "  هجح 
ناداتـسا دزن  رد  هریره  یبا  تیاور  اریز  تسین ، تسرد  نیا  تسا ، دانـسا  رد  شهوکن  داریا و  تحـص  مدـع  زا  وا  دارم  رگا  میئوگیم :) ام  )

روطب ام  و  دنا ، هدرک  حیرصت  ار  نآ  لاجر  ندوب  دامتعا  دروم  هقث و  هدش و  هتخانش  دانسالا  حیحص  ثیدح  نف 

هحفص 124 ] ] 

ینیومح مالک  رد  هکنانچ  دراد  يرایـسب  قرط  دیعـس ، وبا  ثیدح  و  درک ، میهاوخ  نایب  ریدـغ  زور  هزور  باب  رد  ار  عوضوم  نیا  لیـصفت 
بلاطم نمـض  و  درادـن ، هریره  یبا  دیعـس و  یباب  صاصتخا  تیاور  نیا  نیا ، رب  هوالع  تشذـگ ، نیطمـسلا "  دـیارف  وا "  باـتک  زا  لـقن 

امهیلع قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  ناماما  یکم و  دـهاجم  یعباـت  رـسفم  هللا و  دـبع  نب  رباـج  ارنآ  نیع  هک  دـیتسناد  یبوخب  هتـشذگ 
ءاملع زا  نآ  تیاور  هکنیا  امک  دنا  هدش  میلـست  هدربمان  تیاور  ربارب  رد  هدرک و  هیکت  هاور  نیاب  ثیدح  ءاملع  دنا و  هدرک  تیاور  مالـسلا 

 " رد هک  دیتسناد  ار و  رکاسع  نبا  بیطخ و  تیاور  دیدینش  شروثنم  رد  یطویـس  دوخ  زا  هدوبن و  هیودرم  نباب  صتخم  ثیدح  نیظفاح  و 
: دننام تسا  يدارفا  اهنآ  دادع  رد  هک  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ  دنس  رد  یسررب  اب  هک  دنتسه  زین  يرگید  هورگ  ثیدح  نیا  تیاور "  لقن و 
رد هکنیا  نودـب  اهنآ ، ریغ  دادـح و  ظفاح  و  یملید ، ظفاح  و  ینطق ، راد  ظفاح  و  هبیـش ، یبا  نبا  ظفاح  یقهیب و  ظفاح  يروباشین و  مکاح 

. ددرگ دوهشم  نانآ  زا  یکی  فرط  زا  يداقتنا  نعط و  نآ 
رد تـسا ؟ هـفرع  زور  رد  روـبزم  هـیآ  لوزن  زا  یکاـح  هـک  تـسا  یتاـیاور  اـب  نآ  ندوـب  ضراـعم  ظاـحل  زا  تحــص  مدـع  وا  دارم  رگا  و 

ناـحجر وا  رظن  رد  رگید  بناـج  هکنیا  ضرف  رب  هدومن و  یئوـگ  هفازگ  بناـج ، ود  زا  یکی  نـالطبب  یعطق  مکح  رد  هدربماـن  تروـصنیا ،
، تسا ررقم  ثیدـح  ود  ضراـعت  دروم  رد  هکناـنچ  دـهدب  نـالطبب  یعطق  مکح  رگید  بناـجب  هک  دوب  دـهاوخن  نآ  بجوم  دـشاب  هتـشاد 

يزوج نبا  ار  لامتحا  نیمه  هکنانچ  هتـشگ ، لزان  راب  ود  هیآ  نیا  دوش : هتفگ  هکنیاب  ودنآ  نیب  عمج  دـشاب  نکمم  هکیتروص  رد  اصوصخ 
هلمـسب هیآ  تسا : هلمج  نآ  زا  و  دنا ، هدش  لزان  ررکم  هک  همیرک  تایآ  زا  دنچ  یتایآ  دـننام  هداد  رد ص 18  هرکذـت "  دوخ "  باتک  رد 

. دمآ دهاوخ  اهنآ  رکذ  هک  هیآ  نیا  ریغ  هدش و  لزان  هنیدم  رد  رگید  راب  هکم و  رد  رابکی  هک 
رب ریاد  میدومن  راعـشا  ودـنآ  ریغ  دوعـسلا و  یبا  يزار و  زا  شیپ  رد  هچناـب  دوشیم  دـییات  ریدـغ  زور  رد  روبزم  هیآ  لوزن  ناتـساد  هوـالعب ،

لوزن زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنیا :
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. دیئامن هعجارم  هحفصب 115  هدومرفن ، تسیز  زور  ود  ای  کی  داتشه و  زا  شیب  هیآ  نیا 
روبزم ثیدح  رکذ  زا  دعب  شریسفت ص 14  دلج 2  رد  هدربمان  هچ  هدرک : يوریپ  ریثک  نبا  زا  دوخ  یئوگروز  مکحت و  نیا  رد  یطویـس  و 

. تسا رتراکمتس  وا  نیاربانب  دیآ ، یمن  تسرد  ثیدح  ود  نیا  زا  کیچیه  دیوگ : شقیرط  ودب 
تسا . هدومن  رکذ  اجنلا "  حاتفم  رد "  تشذگ  رد ص 117  هک  یحرشب  ار  هیودرم  نبا  ثیدح  یشخدب ، دمحم  ازریم  - 16
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یناـعملا " ص 249 حور  رد ج 2 "  هک  تسا  یـسولآ  نخـس  تسا ، یتفگـش  تیاهن  روخ  رد  هچنآ  راـثآ ، لـئالد و  نیا  ماـمت  زا  سپ  و 
رد هک  ههجو  هللا  مرک  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغبپ  شیامرف  زا  سپ  هیآ  نیا  هک : دنا  هدروآ  يردخ  دیعـس  یبا  زا  هعیـش  دیوگ :

، همعنلا مامتا  و  نیدلا ، لامکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف : بانجنآ  نآ  لوزن  زا  سپ  و  دش ، لزان  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : مخ  ریدـغ 
. يدعب ههجو  یلاعت  هللا  مرک  یلع  هیالو  یتلاسرب و  برلا  یضر  و 

... تسا بلطم  نیا  رب  هاوگ  رما ، زاغآ  رد  ربخ  یگیام ) یب  فعض و   ) تکاکر و  تسا ، هعیش )  ) نانآ ياهارتفا  زا  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  و 
ها 

تیاور نیا  فوقو  مدع  لهج و  تلعب  هتـشادن و  یهاگآ  نآ  نایوار  ثیدح و  نیا  قرط  رب  یـسولآ  هک  میهدب  ار  نیا  لامتحا  میناوتیمن  ام 
هابتشا ياه  هدرپ  رد  ار  راکشآ  تقیقح  نیا  هک  هدومن  راداو  ار  وا  يزوت  هنیک  یبصع و  ياه  هزیگنا  هکلب  تسا  هداد  تبـسن  طقف  هعیـشب  ار 
تایاور تنس و  لها  بتک  رب  عالطا  فوقو و  زا  سپ  دشاب و  یسک  هک  هدادن  هار  دوخب  ار  نامگ  نیا  رگید  دناشوپب ، يرگیچوه  يراک و 

دسرب !! وا  يزیگنا  هنتف  باسحب  دزیوآ و  رد  وا  اب  اهنآ 
هورگ ریغ  زا  خیرات  نیلماح  ریـسفت و  ءاملع  ثیدح و  نایاوشیپ  زا  ار  یناسک  وت  یئاسانـش  اب  دنک : لاوس  درم  ود  نیا  زا  تسین ، یـسک  ایآ 

دانسا هلسلس  هکنیا  اب  و  هداد ؟ هعیشب  صاصتخا  ار  روبزم  تیاور  هنوگچ  دنا ، هدومن  تیاور  ار  روبزم  ثیدح  هک  هعیش 
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روبزم ثیدح  دانسا  هنوگچ  هتشگ  یهتنم  زین  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  هریره و  یبا  هب  تیاور  نیا 
ارنآ هتشادنپ و  روبزم  ثیدح  رد  هک  ار  یگیام ) یب  فعض و   ) تکاکر دوش ، لاوس  وا  زا  سپس  هدومن ؟ صوصخم  يردخ  دیعـس  یباب  ار 

یثیداحا ریاس  دازمه  هکنآ  لاح  و  دراد ؟ دوجو  ثیدـح  ظفل  رد  ایآ  تسا  هعیـش  ياه  هتخاس  زا  روبزم  ثیدـح  هک  هداد  رارق  نیا  رب  هاوگ 
؟ تسه نآ  بولسا  رد  هک  تسا  یفعـض  زا  یلایخ  تکاکر  نیا  ای  تسین ، نآ  رد  یماهبا  یگدیچیپ و  هنوگچیه  و  هدش ، تیاور  هک  تسا 

يراج فرـص  تیبرع  نیزاوم  يارجم  رب  هکیلاح  رد  دراد  دوجو  نآ  بیکرت  رد  يرفانت  ای  و  دوصقم ؟ نایب  رد  تسا  یفلکت  نمـضتم  ای  و 
تلیـضف رد  هچنآ  هکنآ : زج  تسین  تکاکر  عون  نیا  زا  يرثا  تیاور  نآ  رد  هکیتروص  رد  تسا . نآ  يانعم  رد  تکاکر  نیا  اـی  و  تسا ؟

کـیکر و وا  هدـیقعب  یـسولآ و  رظن  رد  دوـش  هداد  تبـسن  باـنجناب  هک  یتلیـضف  تبقنم و  ره  دوـش و  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما 
رگا هعیـش  هک : متـسنادیم  شاک  دنکفیم  تکاله  يداوب  ارنآ  هدنراد  هک  تسیا  هلطاب  تیبصع  هنیک و  نامه  نیا  تسا و  دنـسپان  فیعض و 

یبصان کی  هک  دـنا  هدـش  بکترم  یهانگ  هچ  دومن ، ینابیتشپ  دـییات و  ارنآ  مه  تنـس  لها  تاـیاور  دـندومن و  لـقن  ار  یحیحـص  تیاور 
تـسین هدیـشوپ  و  هدروآ ... هعیـش  ار  تیاور  نیا  دیوگب : هناجوجل  دانع  اب  دهد و  رـس  ار  دوخ  نانع  توادع  يداو  رد  تیفیک  نیا  اب  دناعم 

خلا . تسا ... اهنآ  تقیقح  یب  هتخاس و  بلاطم  زا  نیا  هک 
ضرعم رد  نآ ، زا  تسا  رپ  وا  میخـض  باـتک  هک  ار  وا  هیاـم  یب  کـیکر و  ثیداـحا  نوـنکا  مه  هک  تسا  مهارف  اـم  يارب  هـک  یتلاـح  رد 

نآ زا  یـشوپ  مشچ  اب  یلو  دـنهد ، زیمت  نآ  ریغ  زا  ار  کیکر  فیعـض و  بلاطم  نخـس ، نافارـص  فاصنا و  باـبرا  اـت  میراذـگب  شیاـمن 
.!! میراذگیم او  ار  وا  توتف  مرک و  هار  زا  میرذگیم و 

ةرکذت هنا  الک 
( رثدم هروس   ) هللا ءاشی  نا  الا  نورکذی  ام  و  هرکذ ، ءاش  نمف 
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عقاو باذع 

هراشا

عفاد هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذـع  لئاس  لاس  جراعملا " "  هروس "  رد  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  ریدـغ  صن  زا  دـعب  هلزان  تایآ  هلمج  زا 
بتک رد  ارنآ  تسا  قیدصت  دروم  ناش  تیـصخش  هک  تنـس  لها  ياملع  زا  یعمج  ناب ، هعیـش  داقتعا  رب  هوالع  هک  جراعملا "  يذ  هللا  نم 

دنا . هدومن  طبض  تبث و  ثیدح  ریسفت و 
دینک : هجوت  روکذم  تایاور  صن  رکذب  کنیا  و 

 " دوخ ریـسفت  رد  هدش ،) رکذ  ص 147  رد ج 1  وا  لاـح  حرـش  هتـشذگ و  رد  هکم  رد  لاس 4/223  رد  هک   ) يوره دـیبع  وبا  ظـفاح ، - 1
دوب نادب  رومام  هک  ار  هچنآ  دومرف  غیلبت  مخ  ریغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : هدومن  تیاور  نآرقلا "  بیرغ 

هدومن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ  دـمآ و  يردـبع  هدـلک  نب  ثراح  نب  رـضن  نب  رباج  دـش ، رـشتنم  عیاش و  دـالب  رد  رما  نیا  و 
مینک لاثتما  ار  هاکز  جح و  هزور و  زامن و  میهدب و  وت  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  هک  يدرک  رما  دنوادخ  فرط  زا  امب  تفگ :

يرترب ام  رب  ار  وا  يدومن و  دنلب  یتفرگ و  ار  تمع  رـسپ  يوزاب  هکنیا  ات  يدومنن  افتکا  اهنیاب  وت  و  میدرک ، لوبق  میتفریذـپ و  وت  زا  ار  همه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنوادخ ؟ بناج  زا  ای  تسا  وت  فرط  زا  رما  نیا  ایآ  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  یتفگ : يداد و 
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دوخ رتش  فرطب  ور  نخس  نیا  ندینـش  زا  سپ  هدربمان  تسا  دنوادخ  بناج  زا  رما  نیا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخب  مسق  دومرف :
كاندرد یباذع  ای  و  رابب ، نامسآ  زا  یگنس  ام  رب  تسا  قح  تسار و  دیوگیم  دمحم  هچنآ  رگا  ایادخ ، راب  تفگیم : هکیلاح  رد  دش  ناور 

هیآ نیا  یلاعت  يادخ  تشک و  ار  وا  دش و  جراخ  وا  ربد  زا  دمآ و  وا  رـس  رب  زارف  زا  یگنـس  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ  رتش  هب  زونه  ناسرب ، امب 
. رخآ ات  عقاو ... باذعب  لئاس  لاس  دومرف : لزان  ار 

ءافش دوخ "  ریسفت  رد  تسا ) روکذم  رد ج 1 ص 172  وا  لاح  حرش  هتشذگ و  رد  لاس 351  رد  هک   ) يدادغب یلصوم  شاقن  رکبوبا  - 2
يرهف نامعن  نب  ثراح  رضن : نب  رباج  ياجب  ار  روبزم  صخـش  مان  هک  توافت  نیا  اب  هدومن  تیاور  ار  روکذم  دیبع  وبا  ثیدح  رودصلا " 

. دشاب وا  فرط  زا  حیحصت  نیا  هک  مراد  نامگ  دمآ و  دهاوخ  یبلعث  تیاور  رد  هکنانچ  هدومن  رکذ 
يادـخ لوق  هرابرد  هنییع  نب  نایفـس  زا  دـیوگ : ناـیبلا "  فشکلا و  دوخ "  ریـسفت  رد   ) يافوتم 37/427  ) يروباـشین یبلعث  قحـسا  وبا  - 3

يدیسرپ نم  زا  ار  يا  هلئاس  تفگ  هدننک  لاوسب  هدربمان  هدش ؟ لزان  یسک  هچ  دروم  رد  هک  دش  لاوس  عقاو "  باذعب  لئاس  لاس  یلاعت " :
هللا تاولـص   ) شناردـپ زا  بانجنآ  و  هدومن ، تیاور  مالـسلا  اـمهیلع  دـمحم  نم  رفعج  زا  مردـپ  هدیـسرپن ، نم  زا  ارنآ  یـسک  نونکاـت  هک 
هیلع یلع  تسد  هکیلاح  رد  مدرم  ندمآ  درگ  زا  سپ  دیـسر  مخ  ریدـغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  هک  هدومن  تیاور  مهیلع )

شوگب تشگ و  رـشتنم  عیاش و  دالب  رد  ربخ  نیا  سپ  هـالوم "  یلعف  هـالوم ، تنک  نم  دومرف " : هدومن  مـالعا  اـهناب  دوب  هتفرگ  ار  مالـسلا 
رد دیسر ، حطبا  هب  ات  دوب ، راوس  يا  هقان  رب  هک  یتلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هدربمان  دیـسر . يرهف  نامعن  نب  ثرح 

ادخ لوسرب  دیناباوخ و  ارنآ  دمآ و  دورف  دوخ  هقان  زا  اجنآ 
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تداهـش وت  تلاسر  ادخ و  یئاتکی  هب  هک  يدرک  رما  ار  ام  دنوادخ  فرط  زا  دمحم  يا  تفگ : دومن و  باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
کی هک  يدرک  رما  امب  و  میدرک ، تعاطا  يدرک  رما  هاکز  ندادب  ار  ام  و  میتفریذـپ ، يدومن  رما  زامن  جـنپ  هب  ار  ام  و  میدرک ، لوبق  میهد ،
دنلب ار  وا  یتفرگ و  ار  تمع  رـسپ  ناوزاب  ات  يدومنن  افتکا  روما  ناب  میدش ، اریذپ  يدرک  رما  جحب  ار  ام  و  میدومن ، لوبق  میرادـب  هزور  هام 

دنوادـخ فرط  زا  مهنیا  ای  تسا  وت  صخـش  زا  رما  نیا  ایآ  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  یتفگ : يداد و  تلیـضف  يرترب و  اـم  رب  يدرک و 
نب ثرح  تسا ، دنوادخ  فرط  زا  رما  نیا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  ناب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا ؟

دمحم هچنآ  رگا  ایادخ  راب  تفگیم : هکیلاح  رد  دش  ناور  دوخ  بکرم  فرطب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  ندینش  زا  سپ  نامعن 
دنوادخ هک  دوب  هدیسرن  دوخ  بکرمب  زونه  نک ، لزان  ام  رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  نامـسآ  زا  یگنـس  ام  رب  تسا ، قح  تسار و  دیوگیم 

... عقاو باذعب  لئاس  لاس  دومرف " : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  تشک و  ار  وا  دش و  جراخ  وا  ربد  زا  هک  دروآ  دورف  وا  رـس  رب  زارف  زا  یگنس 
. تایآ رخآ  ات  " 

تیاور هالاوملا "  قح  ءادا  یلا  هادهلا  هاعد  باتک "  رد  تسا ) روکذـم  رد ج 1 ص 184  وا  لاح  حرش   ) یناکـسح مساقلاوبا  مکاح ، - 4
نب هللا  دبع  دمحم  وبا  ار  امـش  دومن  ثیدح  متفگ  درک و  رارقا  نادب  مدومن و  تئارق  ینالدیـص  دمحم  نب  دـمحم  رکبوبا  رب  دـیوگ : هدرک 
نب نایفـس  زا  نیکد ، نب  لضف  زا  لیزید ) نبا   ) یئاسک نیـسح  نب  میهاربا  زا  يدسا ، نیـسح  نب  نمحرلا  دبع  زا  ینابیـش ، رفعج  نب  دـمحا 

مالسلا هیلع  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  نامی  نب  هفیذح  زا  یعبر  زا  روصنم  زا  يروث ،)  ) دیعس

هحفص 130 ] ] 

؟ یئوگیم دوخ  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفگ : يرهف  تسا ) فیحـصت  هملک  نیا   ) رذنم نب  نامعن  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف :
راب تفگ : هدربمان  هدومرف  رما  مراگدرورپ  هکلب  میوگیمن ، دوخ  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدرک ؟ رما  ناب  تراگدرورپ  ای 

يوسب یگنس  هک  دوب  هدیسرن  دوخ  بکرمب  زونه  نامسآ ، زا  ار  یگنس  تسا ) روکذم  نینچ  ياه  هخـسن  رد   ) تسرف ورف  ام  رب  راگدرورپ :
عقاو  باذعب  لئاس  لاس  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپس  درم ، داتفا و  دومن و  نینوخ  ار  وا  دمآ و  وا 

هتسباو لیعامسا  نب  دیز  زا  لهس ، نب  دمحم  زا  يرصب  دمحا  وبا  زا  یناجرج ، رکبوبا  زا  يزاریش ، هللا  دبع  وبا  ار : ام  دومن  ثیدح  تفگ : و 
نوچ هکنیا : مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  امهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  زا  هنییع ، نب  نایفـس  زا  یطـساو ، بویا  نب  دمحم  زا  راصنا 

هب ربخ  نیا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ : دومرف و  بوصنم  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ادخ و یئاتکی  هب  هک  يدرک  رما  امب  ادخ  فرط  زا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  يرهف  ثرح  نب  نامعن  و  دش ، رشتنم  دالب 

هکنیا ات  يدومنن  افتکا  روما  نیاب  سپـس  میدرک  لوبق  ام  يدروآ و  ار  هاکز  زامن و  هزور و  جـح و  داهج و  مهدـیم و  تداهـش  وت  تلاـسر 
وت صخـش  فرط  زا  اـیآ  رما  نیا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  یتفگ : یتشاد و  بوصنم  تسا ) مالـسلا  هیلع  یلع  شروظنم   ) ار رـسپ  نیا 
زا نیا  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هکیدـنوادخ  ناـب  مسق  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـنوادخ ؟ بناـج  زا  تسا  يرما  اـی  تسا 

نیا رگا  ایادـخ  راب  تفگیم : لاح  نآ  رد  تشگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  زا  ثرح  نب  نامعن  ماگنه  نیا  رد  تسادـخ ، بناـج 
لئاس لاس  دش " : لزان  هیآ  نیا  تشک و  ار  وا  دنکفا و  ورف  وا  رس  رب  یگنـس  دنوادخ  سپ  رابب ، نامـسآ  زا  یگنـس  ام  رب  تسا  قح  بلطم 

رد دوخ  ریـسفت  رد  دش ،) رکذ  هحفص 188  رد  وا  لاح  حرـش   ) ياـفوتم 567 یبطرق ، ییحی  رکبوبا ، - 5 تایآ . رخآ  اـت  عقاو " ... باذـعب 
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : جراعملا "  هروس " 
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هحفص 131 ] ] 

زا ام  يدومرف و  نیتداهشب  رما  دنوادخ  فرط  زا  امب  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرب  ثراح  نب  رـضن  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 
ار وت  ادـخ  ایآ  يداد ، يرترب  ام  رب  ار  دوخ  مع  رـسپ  هکنیا  ات  يدرکن  افتکا  روما  نیاـب  يدومن و  هاـکز  زاـمن و  هب  رما  ار  اـم  میتفریذـپ و  وت 

تـشگرب هدربمان  دوب ، ادخ  بناج  زا  نیا  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هکیدنوادخب  مسق  دومرف : يدومن ؟ ار  راک  نیا  دوخ  زا  ای  دومرف  رما  نادب 
ار وا  داتفا و  وا  رب  یگنـس  سپ  رابب ، یگنـس  نامـسآ  زا  ام  رب  تسا  وت  بناج  زا  تسا و  قح  نخـس  نیا  رگا  ادنوادخ  تفگیم : هکیلاح  رد 

. تشک
نیا دـیوگ : هدومن  رکذ  ار  تیاور  نیا  هحفـص 19  دوخ  هرکذت  رد  يافوتم 654  یفنح ، يزوج ، نبا  طبـس  رفظملا ، وبا  نیدلا ، سمـش  - 6

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  شدانـساب  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  قحـسا  وبا  ار  ثیدح 
هدربمان دیسر ، يرهف  نامعن  نب  ثرحب  و  دش ، عیاش  دالب  رد  رـشتنم و  فارطاب  ربخ  نیا  دومرف ، مالعا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  عوضوم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  دش و  دجـسم  لخاد  ات  دمآ  دومن و  لاقع  ار  دوخ  هقان  دجـسم  برد  دمآ  دش و  راوس  يا  هقان  رب 
وت تلاسر  ادـخ و  یئاتکی  هب  تداهـش  هک  يدرک  رما  ار  اـم  وت  اـنامه  تفگ : هدومن  ترـضحناب  باـطخ  ماـنب  حیرـصت  اـب  دز و  نیمزب  وناز 

ار ادخ  هناخ  میرادـب و  هزور  ار  ناضمر  مینک و  زامن  زور  بش و  رد  راب  جـنپ  هک  يدرک  رما  ار  ام  وت  میتفریذـپ و  وت  زا  ار  نیا  ام  میهدـب و 
ار تمع  رـسپ  ناوزاب  ات  يدرکن  افتکا  اهنیاب  میدومن . لوبق  وت  زا  ار  اـهنیا  اـم  میئاـمن و  كاـپ  هاـکز  نداد  اـب  ار  دوخ  لاـم  مینک و  تراـیز 

يرما نیا  ایآ  هالوم "  یلعف  هالوم ، تنک  نم  یتفگ " : يداد و  تلیضف  يرترب و  مدرم  رب  ار  وا  يدومن و  دنلب  یتفرگ و 

هحفص 132 ] ] 

هک یئادخب  مسق  دومرف : دوب  هدش  خرس  شنامشچ  هکیلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ ؟ بناج  زا  ای  تدوخ و  فرط  زا  هدوب 
ماگنه نیا  رد  دومرف  رارکت  راب  هس  ار  نخـس  نیا  مدومنن ، ار  يرما  نینچ  دوخ  شیپ  نم  هدوب و  ادـخ  فرط  زا  نیا  تسین ، يدوبعم  وا  زج 

ام رب  نامـسآ  زا  یگنـس  سپ  تسا ، قح  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هچنآ  رگا  ادـنوادخ ، تفگیم : هکیلاح  رد  تساوخرب  ثرح 
رس رب  داتسرف و  نامسآ  زا  یگنس  ادخ  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ  هقان  هب  زونه  مسق  ادخب  دیوگ : نک ، دراو  ام  رب  كاندرد  یباذع  ای  تسرفب و 

رخآ ات  عقاو " .. باذـعب  لئاس  لاس  دومرف " : لزان  ار  هیآ  نیا  ادـخ  و  دـیدرگ ، كـاله  هدربماـن  دـش و  نوریب  وا  ربد  زا  درک و  تباـصا  وا 
. تایآ

هحفـص رد  هک  ار  یبلعث  ثیدح  ءافلخلا "  هعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  دوخ "  باتک  رد  یعفاش  یباصو  ینمی  هللا  دـبع  نب  میهاربا  خیـش  - 7
. تسا هدومن  تیاور  دش  رکذ   128

نیدلا دامع  خیـش  ارم  داد  ربخ  دیوگ : هدرک  تیاور  مهدزیـس  باب  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  يافوتم 722  ینیومح - مالسالا  خیـش  - 8
دبع نیدـلا  لامج  یـضاق  زا  هزاجا  لیبس  رب  میامن ، تیاور  وا  زا  هک  داد  هزاـجا  هک  یتاـیاور  هلمج  رد  سلباـن  رهـش  رد  ناردـب  نب  ظـفاح 

دمحا نب  یلع  نسحلا  یبا  ماما  زا  هزاجا  لیبس  رب  یقهیب ، يراوح  دمحم  نب  رابجلا  دبع  زا  هزاجا  لیبس  رب  يراصنا  دمـصلا  دبع  نب  مساقلا 
: " یلاعت يادخ  لوق  زا  هنییع  نب  نایفس  هک : مدرک  تئارق  هیآ  نیا  ریسفت  رد  یبلعث  قحسا  یبا  نامراوگرزب  داتسا  رب  تفگ : وا  هک  يدحاو 

رکذ رد ص 128  یبلعث  ظفلب  هک  یحرشب  ثیدح  نامه  تفگ .. هدش ؟ لزان  یـسک  هچ  هرابرد  هک  دش  هدیـسرپ  عقاو "  باذعب  لئاس  لاس 
. دش
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لوصولا " و"  جراعم  دوخ "  باـتک  ود  رد  ار  ناتـساد  نیا  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 203  وا  لاح  حرـش   ) یفنح يدنرز ، دمحم  خیـش  - 9
. تسا هدومن  رکذ  نیطمسلا "  ررد 

: هک هدومن  تیاور  متشه  تیاده  زا  مود  هولج  رد  ءادعسلا "  هیاده  دوخ "  باتک  رد  يافوتم 849  يدابآ  تلود  دمحا  نیدلا  باهش  - 10
هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 133 ] ] 

ای تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  دمآ  و  دینـش ، ار  نیا  جراوخ  هلمج  زا  رافک ، زا  یکی  هلذخ ، نم  لذخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و 
هناتـسآ رد  دش و  نوریب  دجـسم  زا  هدربمان  رفاک  تسا ، ادخ  بناج  زا  نیا  دومرف : دـنوادخ ؟ فرط  زا  ای  تسا  وت  بناج  زا  نیا  ایآ  دـمحم 

وا رس  رب  یگنس  سپ  دیوگ  يوار  نامـسآ ، زا  یگنـس  نم  رـس  رب  رآ  ورف  ایادخ  دشاب  قح  دیوگیم  دمحم  هچنآ  رگا  تفگ  درک و  مایق  رد 
. دش لزان  رخآ  ات  لئاس " ... لاس  هیآ " : نیا  سپ  تسکش ، وا  رس  داتفا و 

. تسا هدومن  تیاور  هحفص 26  همهملا "  وصفلا ل  دوخ "  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  يافوتم 855  یکم  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  - 11
 " نیدقعلا رهاوج  رد "  ار  ثیدـح  نیا  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 215  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 911 یعفاش  يدوهمس  نیدلا  رون  دیـس  - 12

تسا . هدومن  رکذ 
( باذع هدننک  تساوخرد  ینعی   ) وا هک  هدـش  هتفگ  هتـشاگن : نینچ  شریسفت ص 292  دلج 8  رد  يافوتم 982 ، يدامع  دوعـسلا  وبا  - 13

یلع هرابرد  هک  دیـسر  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  نوچ  هک : هدوب  رارقنیا  زا  رما  نایرج  هدوب و  يرهف  نامعن  نب  ثرح 
الب رابب ، نامـسآ  زا  یگنـس  ام  رب  تسا  قح  دیوگیم  دمحم  هچنآ  رگا  دنوادخ ، تفگ : هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هنع  هللا  یـضر 

. درپس ناج  مد  رد  دش و  نوریب  وا  نیریز  وضع  زا  درک و  تباصا  وا  غامدب  هک  دنکفا  وا  رب  یگنس  ادخ  گنرد 
( رینملا جارسلا   ) شریسفت دلج 4  رد  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 217  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 977 یعفاش  يرهاق  ینیبرش  نیدلا  سمـش  - 14

رضن وا : هک  هتفگ  سابع  نبا  تسا ، فالتخا  دومن  باذع  بلط  ادخ  زا  هک  یسک  نیا  رد  دیوگ : هحفص 364 

هحفص 134 ] ] 

نم هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  راـتفگ  نوچ  هک  هدوب  نینچ  رما  ناـیرج  و  هدوب ، ناـمعن  نب  ثرح  وا  هک  هدـش  هتفگ  هدوب و  ثرح  نب 
هللا یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ  سپـس  دیناباوخ ، ار  دوخ  رتش  دیـسر ، حطبا  هب  ات  دـش  راوس  دوخ  هقان  رب  دیـسر  واب  هالوم "  یلعف  هالوم ، تنک 
رما میدرک و  لوبق  وت  زا  اـم  میهد و  تداهـش  وت  تلاـسر  ادـخ و  یئاـتکی  هب  هک  يدرک  رما  اـمب  ادـخ  بناـج  زا  تفگ : هدوـمن  هلآ  هیلع و 

لوبق میرادب ، هزور  ار  ناضمر  هام  هلاس  همه  هک  يدرک  رما  و  میتفریذپ ، میئامن  هیکزت  ار  دوخ  لاوما  میناوخب و  زامن  تبون  جـنپ  هک  يدرک 
وت هیحان  زا  رما  نیا  تایآ  يداد  يرترب  ام  رب  ار  دوخ  مع  رـسپ  ات  يدومنن  افتکا  روما  نیاب  میدرک و  لوبق  يدومن  جـحب  رما  ار  ام  میدرک و 

، هدوبن ادـخ  بناـج  زا  زج  رما  نیا  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  یئادـخب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ ؟ بناـج  زا  اـی  تسا 
ام رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  یگنـس  نامـسآ  زا  ام  رب  تسا ، قح  دیوگیم  دمحم  هچنآ  رگا  ادنوادخ ، تفگیم : هکیلاح  رد  تشگرب  ثرح 
ار وا  دش و  نوریب  شربد  زا  دومن و  تباصا  وا  غامدب  هک  دنکفا  وا  رب  یگنس  ادخ  هک  دوب  هدیسرن  دوخ  رتش  هب  زونه  دنوادخب  مسق  ناسرب ،

. تایآ رخآ  ات   " عقاو ... باذعب  لئاس  لاس  دش " : لزان  هیآ  نیا  سپس  تشک ،
مهدزیس ثیدح  دیوگ : مالسلا ) هیلع  نینموملاریما  بقانم  یف  نیعبرالا   ) دوخ باتک  رد  لاس 100  يافوتم  يزاریش  نیدلا  لامج  دیس  - 15
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مخ ریدغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  زا 
دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دندش ، عمج  هکنآ  زا  سپ  دیبلط  ار  مدرم  دیسر ،

ناک ، ثیح  هعم  قحلا  ردا  و  هلذخ ، نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
زا دیـسر و  دالبب  دش و  عیاش  ربخ  نیا  هب  رـصنا  هرـصنا و  و  هب ، محرا  همحرا و  و  هب ، نعا  هنعا و  مهللا  دومرف : هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 

نب ثرح  هب  هلمج 
@135= هحفص

یبلعث هچنآ  رخآ  ات  ار  ثیدـح  نیا  و  دـمآ ... هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دـش و  راوس  دوخ  هقان  رب  هدربمان  دیـسر ، يرهف  نامعن 
. تسا هدروآ  تفگ 

ضیف  ) دوخ باتک  رد  ار  ناتساد  نیا  تشذگ ،) رد ج 1 ص 221  وا  لاح  حرش   ) لاس 1031 يافوتم  یعفاش  يوانم  نیدلا  نیز  خیش  - 16
. تسا هدومن  تیاور  تیالو  ثیدح  حرش  رد  هحفص 218  دلج 6  ریغصلا ) عماجلا  حرش  یف  ریدقلا 

دوخ باتک  رد  ار  ناتـساد  نیا  تشذگ ) رد ج 1 ص 222  وا  لاح  حرـش   ) لاس 1041 يافوتم  ینمی ، ینیـسح  سور  دیع  نبا  دیـس  - 17
. تسا هدومن  رکذ  يوفطصملا ) رسلا  يوبنلا و  دقعلا  )

هلیسو  ) دوخ فیلات  رد  ار  ناتساد  نیا  تشذگ ،) رد ج 1 ص 223  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 1047 یعفاش  یکم  ریثکاب  نب  دمحا  خیش  - 18
. هدومن لقن  لالا ) بقانم  دع  یف  لاملا 

. تسا هدومن  تیاور  ار  یبطرق  ثیدح  ص 242  تهزن )  ) دوخ باتک  رد ج 2  يروفص  نمحرلا  دبع  خیش  - 19
نیا نوچ  هدرک : رکذ  نینچ  ار  ناتساد  نیا  ص 302  هیبلحلا ) هریسلا   ) رد ج 3 يافوتم 1044  یعفاش ، یبلح ، یلع  نیدلا  ناهرب  خیـش  - 20

نب ثرح  هب  تشگ و  رـشتنم  عیاش و  هفلتخم  راـطقا  اهرهـش و  رد  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـتفگ 
دوب و هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکیلاح  رد  دـش  لخاد  دـیناباوخ و  دجـسم  رد  ار  دوخ  رتش  دـمآ و  هنیدـمب  دیـس ، يرهف  ناـمعن 

قبط ناتـساد  رخآ  ات  دـمحم ... اـی  تفگ : دز و  نیمزب  وناز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لـباقم  اـت  دـمآ  دـندوب ، شنوماریپ  رد  وا  باحـصا 
. دش رکذ  رد ص 131  هک  يزوج  نبا  طبس  تیاور 

نیا راب  نیدنچ  دیوگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  بقانم  یف  يوسلا  طارصلا   ) دوخ فیلات  رد  یندم ، يراق ، دمحم  نب  دومحم  دیـس  - 21
یلو دوب  ملـسم  نامعن  نب  ثراح  هک : دنا  هتفگ  دش ، روکذـم  لقن و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ 

دینش ، هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  نیا  ناتساد  هکنآ  زا  سپ 

هحفص 136 ] ] 

زا یگنـس  تسا  قح  دـیوگیم  دـمحم  هچنآ  رگا  ایادـخ ، راـب  تفگ : سپـس  دومن و  دـیدرت  کـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  توبن  رد 
هد دودح  رد  زونه  دوش  راوس  دوخ  رتش )  ) هلحار رب  هک  تفر  نخس  نیا  نتفگ  زا  سپ  ناسرب ، امب  یکاندرد  باذع  ای  و  رابب ، ام  رب  نامسآ 
ار وا  دـش و  نوریب  وا  ربد  زا  تباـصا و  وا  زغم  هب  هک  دـنکفا  وا  رب  یگنـس  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  دوـب  هتفرن  دوـخ  هلحار  فرطب  ماـگ  هـس 

. هطوبرم تایآ  رخآ  ات  عقاو " ... باذعب  لئاس  لاس  دومرف " : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هراب  نیا  رد  و  تشک ،
یطویس ج 2 ص 387 ریغص  عماج  حرش  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 230  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 1181 یعفاش ، یفنح  نیدلا  سمش  - 22
: تفگ دینش ، ار  نخس  نیا  باحـصا  زا  ضعب  نوچ  دیوگ : هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  حرـش  رد 
میتشاد و اپب  ار  زامن  میدومن و  وا ) تلاسر  ادخ و  یئاتکی  هب   ) تداهش يادا  ام  هک  تسین  یفاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  ایآ 
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صخـش زا  رما  نیا  ایآ  داد ، يرترب  ام  رب  ار  بلاط  یبا  رـسپ  هک  يدحب  ات  تفگ : هک  اجنآ  ات  وا  نانخـس  رخآ  ات  میداد ... ار  دوخ  لام  هاکز 
يدوبعم هک  يدنوادخب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا ؟ ادخ  بناج  زا  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ   ) تسا وت 

. مالسلا هیلع  یلع  لضف  یگرزب  هب  تسا  لیلد  هعقاو  نیا  سپ  تسا  ادخ  بناج  زا  رما  نیا  تسین  وا  زج 
یلص هللا ادخ  لوسر  دیوگ : یـضترملا "  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  دوخ "  باتک  رد  اضرلا ، وبا  خیـش  طبـس  ملاعلا  ردص  دمحم  خیـش  - 23

دومرف : يزور  هلآ  هیلع و 
یلـص ربمغیپ  دزن  دینـش و  ار  نخـس  نیا  جراوخ  هلمج  زا  رافک  زا  یکی  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تسا ؟ ادـخ  بناـج  زا  اـی  تسا ؟ وت  زا  رما  نیا  اـیآ  تفگ : هدومن  ترـضحناب  باـطخ  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 
( دنوادخب باطخ  : ) تفگ داتسیا و  دجـسم  رد  رب  دش و  نوریب  دجـسم  زا  رفاک  صخـشنآ  عضوم  نیا  رد  تسا ، ادخ  بناج  زا  نیا  دومرف :
دمآ و یگنس  ماگنه  نیا  رد  تسرفب ، نامسآ  زا  یگنس  ام  رب  سپ  تسا ، قح  دیوگیم ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) نیا هک  ار  هچنآ  رگا 

تفوک . مهرد  ار  وا  رس 

هحفص 137 ] ] 

. تسا هتشاد  نایب  یهاش "  ریسفت  هب "  روهشم  دوخ  ریسفت  رد  ار  ناتساد  نیا  ملاعلا ، بوبحم  دمحم  خیش  - 24
. تسا هدومن  تیاکح  ار  ناتساد  نیا  دلج 7 ص 13  هیندللا "  بهاوملا  لاح "  حرش  رد  يافوتم 1122  یکلام ، یناقرز  هللا  دبع  وبا  - 25

هدومن رکذ  ار  ناتـساد  نیا  لاللا "  رهاوج  دقع  حرـش  یف  لاملا  هریخذ  دوخ "  باتک  رد  یعفاش  یظفح  رداقلا  دبع  نب  دـمحا  خیـش  - 26
. تسا

هدومن رکذ  هیولعلا "  هفحتلا  حرش  یف  هیدنلا  هضورلا  دوخ "  باتک  رد  ار  ناتساد  نیا  يافوتم 1182  ینامی  لیعامسا  نب  دمحم  دیس  - 27
. تسا

رکذ راتخملا " ص 78  یبنلا  تیب  لآ  بقانم  یف  راصبالا  رون  دوخ "  باتک  رد  ار  ناتـساد  نیا  یندـم ، یعفاش  یجنلبـش  نموم  دیـس  - 28
. تسا هدومن 

هدومن رکذ  لقن و  یبلعث  زا  دلج 6 ص 464  رانملا "  ریسفت "  رد  ار  ناتساد  نیا  لاس 1323  يافوتم  يرصم  هدبع  دمحم  خیش  داتسا  - 29
وا لاکشا  داریا و  داسف  نالطب و  رب  ابیرق  هک  هدومن  لاکشا  زین  وا  هدرک  دراو  داریا  روبزم  ثیدح  رب  هیمیت  نبا  هچنآ  زا  یتمـسق  اب  سپـس  و 

دش . دیهاوخ  فقاو 
توبکنع هروس  نیبملا  غالبلا  الا  لوسرلا  یلع  ام  مکلبق و  نم  مما  بذک  دقف  اوبذکت  نا  و 

هحفص 138 ] ] 

روکذم ثیدح  نوماریپ  رد  هیرظن  کی 

مه اب  گنهآ  مه  دـحتم و  لئاس ) لاس   ) همیرک هیآ  لوزن  ببـس  هرابرد  ثیدـح  ریـسفت و  دـیدرک ، هظحالم  هتـشذگ  بلاـطم  رد  هکناـنچ 
نیا زین  ءارعـش  دـیدرگ ، زرحم  ناـنیمطا  لوصح  ثیدـح و  تاـبثا  رد  ددـعتم  ياهدانـسا  صوصن و  تقباـطم  هدرک و  راکـشآ  ار  تقیقح 

، دنا هدروآرد  مظن  هتشرب  مایالا  میدق  زا  ار  ناتساد  نیا  زین  ءارعـش  دیدرگ ، زرحم  نانیمطا  لوصح  ثیدح و  تابثا  رد  میدق  زا  ار  ناتـساد 
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: دیارسیم نینچ  صوصخ  نیا  رد  هلمج  زا  هدش ، نایب  وا  مظن  لاح و  حرش  مراهچ  نرق  يارعش  دادع  رد  هک  یناسغ  ینوع  دمحم  یبا  دننام 

یتمال  اذه  هللا ، لوسر  لوقی 
عمساف تلق  ام  بر  یلوم ، مویلا  وه 

قفانم  قاقش  وذ  دوحج  لاقف 
عجوم بلق  نم  هللا  لوسر  يدانی 

هتعرتخا ؟ تنا  ما  اذه ، انبر  نعا 
عدبمب تسل  هللا ، ذاعم  لاقف :

نکی  نا  مه  هللا ال  ودع  لاقف 
عقواف اباذع  یب  اقح  لاق  امک 

هرفکب  ءامسلا  قفا  نم  لجوعف 
عرصمب واث  بکناف  هلدنجب 

و دومرف ، غالبا  تماب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیاصو  تیالو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیماگنه  الاب : تایبا  یلامجا  دافم 
باطخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  هنیک  قح و  زا  كاندرد  یبلق  اب  ور  ود  دـناعم و  يرکنم  تفرگ ، نآ  رب  هاوگ  ار  لاـعتم  دـنوادخ 

رب هانپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا ؟ هدروآ  ارنآ  دوخ  شیپ  زا  اـی  تسا ؟ راـگدرورپ  بناـج  زا  رما  نیا  اـیآ  تفگ : هدومن 
باذـع و تسا ، قح  تفگ  ار  هچنآ  رگا  ایادـخ  راـب  تفگ : ادـخ  نمـشد  نآ  ما ، هدرکن  يرما  دوـخ  لـیمب  دوـخ و  زا  هاـگچیه  نم  ادـخ ،

. دش كاله  داتفیب و  مد  رد  دمآ و  دورف  وا  رب  نامسآ  زا  یگنس  وا  یساپسان  لباق  رد  گنرد  الب  تسرف  نم  رب  يا  هجنکش 
دیوگیم : نینچ  هراب  نیا  رد  يرگید  و 

هحفص 139 ] ] 

نامعنلا  ثراحل  يرج  ام  و 
ناهربلا حضوا  نم  هرما  یف 

همالا  رمال  هرایتخا  یلع 
همغ هءاس و  كانه  نمف 
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هنیدملاب  یبنلا  یتا  یتح 
هنیغضلا هدش  نم  ائطنبحم 

لاقملا  نم  لاق  ام  لاق  و 
لاکنلا باذعلاب و  ءابف 

ادـخ لوسر  رایتخا  لابق  رد  هک  تسا ، ناهرب  نیرتراکـشآ  تشذـگ  وا  راک  ماجنارـس  نامعن و  نب  ثراح  يارب  هچنآ  و  ـالاب : تاـیبا  داـفم 
مهرد هنیک  تدش  زا  هک  دش ، كانهودنا  لاح و  دب  نانچ  مالسلا ) هیلع  یلع  تیالو  رما  غالبا  رد   ) تما تداعس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
راتفرگ هجیتن  رد  تفگ و  تیالو ) رما  راکنا  دـیدرت و  رد   ) هک ار  هچنآ  تفگ  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  هنیدـم  رد  دـیچیپ و 

دیدرگ . یهلا  هجنکش  ماقتنا و 
امامت هک  نآ  دانسا  لاجر  لباقم  رد  هکنیا  زج  دیامنب ، یبیذکت  ای  نعط  ناتساد  نیا  رد  هک  ار  یـسک  میتفاین  رود  زا  هن  کیدزن و  زا  هن  ام  و 

هک تسا  هدیـسر  هیمیت  نبا  زا : هک  هچنآ  زج  دندرک ، نیکمت  دـیدرت  یب  نآ  عوقو  ربارب  رد  لوبق و  ار  ناتـساد  نیا  یگمه  دنتـسه  تاقث  زا 
و تسا ، وا  يزودنا  هنیک  يداهن و  دب  زا  يرادومن  هک  هدومن  نایب  روکذم  ثیدـح  لاطبا  رد  یهوجو  هنسلا " ص 13  جاهنم  دلج 4 "  رد 

هدوب ملسم  ناگمه  دزن  رد  هکیروماب  تبسن  نیملسم  قرف  لباقم  رد  وا  اهنت  هک  هدوب  نینچ  هلئسم  عوضوم و  ره  رد  وا  دنسپان  يوخ  هتسویپ 
میئوگیم : خساپ  واب  هدومن و  نایب  راصتخا  روطب  ار  وا  نانخس  کنیا  ام  دیآرب و  یئوجارجام  راکنا و  ماقم  رد 

هجح زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشگزاب  عقوم  رد  ریدغ  ناتساد  انامه  لوا  هجو 

هحفص 140 ] ] 

دـش رـشتنم  عیاش و  دالب  رد  ربخ  نیا  نوچ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  روبزم  ثیدـح  هکیلاح  رد  دـنراد ، قافتا  رما  نیا  رب  مدرم  هدوب  عادولا 
رد رما  نیا  هک  دـنکیم  باجیا  لاح  تعیبط  و  دوب ، هکم  حـطبا - رد  ترـضحنآ  هکیلاح  رد  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزنب  ثراـح 

؛ تسا هدوب  لهاج  ناب  تبسن  عالطا و  یب  ریدغ  ناتساد  خیرات  زا  ثیدح  نیا  هدنزاس  نیاربانب ، دشاب . هنیدم 
باوج : کنیا 

 " یلعلا جراـعم  رد "  ملاـعلا  ردـص  دـمحم  خیـش  هرکذـت " و  رد "  يزوج  نبا  طبـس  هیبلحلا " و  هریـس  رد "  یبلح  تیاور  زا  هچنآ  ـالوا 
رد هک  هدرک  حیرـصت  یبلح  نیا ، رب  افاضم  دـشاب - هنیدـم  دجـسم  دارم  رگا  هدوب - دجـسم  رد  روبزم  صخـش  ندـمآ  هک  تسنیا  تشذـگ 

هتـشادنپ هک  یتروصب  ار  روبزم  ناتـساد  هدرک و  یئاد  هرزه  هب  عورـش  بلاطم  نیاـب  هجوت  ندوب  هیمیت  نبا  دوشیم  مولعم  سپ  هدوب ، هنیدـم 
تسا .! هداد  رارق  بیذکت  دروم 

هدرپ و هک  تسا  وا  دـیدش  تیبـصع  اـی  يوغل  قیاـقحب  وا  هجوت  مدـع  هجیتـن  رد  هکم  یلاوـح  هب  ار  حـطبا  درم ، نیا  نداد  صاـصتخا  اـیناث 
رو هطوغ  داـنع  لـهج و  هطرو  بادرگ و  رد  اـنیبان و  يوغل  یناـعم  هدـهاشم  كرد و  زا  ار  وا  هتخادـنا و  يوـغل  تقیقح  وا و  نیب  یباـجح 

یبوـخب دوـمن . یم  هـعجارم  یبدا  بـتک  نکاـما و  اهرهـشب و  هـعجار  تاـفلوم  تاـغل و  حرـش  ثیدـح و  بـتک  هـب  رگا  درم  نـیا  هتخاـس ،
دراد دوجو  نش  هزیر و  گنـس  نآ  رد  هک  لیـسم  يداو و  ره  هب  ار  حـطبا  هملک  اهنآ  هک  تسنادـیم  تفاییم و  تسد  نف  لـها  تاحیرـصتب 

هک دومنیم  كرد  زین  دنربیم و  اجنآ ) رازگیر  لیـسم  يداو و  ینعی   ) هکم ءاحطب  زا  مان  هملک  نآ  قیداصمب  هراشا  نمـض  دـننکیم و  قالطا 
یعنام چیه  دوشیم و  قالطا  دـشاب ) نش  کچوک و  ياهگیر  ياراد  ینعی   ) دـشاب یتفـص  نینچ  ياراد  هک  يداو  لیـسم و  ره  رب  هملک  نیا 
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دشاب . هتشاد  دوجو  رازگیر  لیسم و  ینوماه  تشد و  ره  راید و  رهش و  ره  فارطا  رد  هک  درادن 

هحفص 141 ] ] 

لوسر هک : دنا  هدومن  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  زا  هحفص 382  دوخ  حیحص  رد ج 1  مه  ملسم  هحفص 181 و  دوخ  حیحص  رد ج 1  يراخب 
ود ره  رد  و  درک ، زاـمن  دـیناباوخ و  ار  دوخ  رتـش  اـجنآ ) رازگیر  لیـسم  يداو و  ینعی   ) هفیلحلا يذ  ءاـحطب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

ادخلوسر هک  اجنامه  هفیلحلا  يذ  ءاحطب  رد  تشگیم  رب  هرمع  ای  جـح  زا  هک  نامز  ره  رمع  نبا  هک : هدـش  تیاور  عفان  زا  روکذـم  حـیحص 
. دیناباوخیم ار  دوخ  رتش  دوب ، هدیناباوخ  ار  دوخ  رتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تحارتسا باوخ و  يارب  هک  یبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : هدش  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  زا  ملسم ج 1 ص 382  حیحص  رد  و 
. دیتسه یتکرب  اب  ءاحطب  رد  امش  هک : هتفگ  واب  دمآ ، دورف  هفیلحلا  يذ  رد 

لخاد حـطبا  هاـگلزنم  زا  دومرف ، تشگزاـب  هکم  زا  هکیماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : تسا  روکذـم  هریغ  يزیرقم و  عاـتما  رد  و 
. یتسه یکرابم  ءاحطب  رد  وت  انامه  هک : دش  هتفگ  واب  دوب  يداو  طسو  رد  دوخ  هاگلزنم  رد  هک  هاگنآ  دش و  هنیدم 

هفیلحلا يذ  رد  دومن  یم  هرمع  هکیماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک : هدش  تیاور  رمع  نبا  زا  يراخب ص 175  حیحص  رد ج 1  و 
لوزن تسا  هفیلحلا  يذ  رد  هکیدجـسم  لـحم  رد  دوـشیم  هدـیمان  هرمـس  هک  تخرد  زا  یعوـن  ریز  رد  دوـمرف  هک  یجح  رد  دـمایم و  دورف 

و دمایم ، دورف  يداو  نطب  رد  دادیم  ماجنا  هرمع  ای  جـح  ای  دوب و  هار  نآ  رد  هک  دومرفیم  تعجارم  هوزغ  یگنج و  زا  هک  نامز  ره  دومرف و 
ات درکیم  لزنم  اجنآ  رد  دـیناباوخیم و  ار  دوخ  رتش  دوب  يداو  یقرـش  راـنک  رب  هک  یئاـحطب  رد  دـمایم ، نوریب  يداو  طـسو  زا  هک  تقو  ره 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  لمر  زا  یلت  نآ  نایم  رد  و  دراذگیم ، زامن  اجنآ  رد  هللا  دبع  هک  دوب  یجیلخ  اجنآ  رد  حبص و 

. ثیدح رخآ  ات  رازگیر ...) لیسم ،  ) ءاحطب هب  دش  يراج  نآ  رد  لیس  دراذگیم و  زامن  اجنآ 
هک یئاحطب  رد  ار  دوخ  رتش  دـمایم  نوریب  يداو  طسو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ینامز  هک : تسا  روکذـم  هلابز  نبا  تیاور  رد  و 

. دیناباوخ یم  دوب  يداو  یقرش  رانک  رد 
تفگ : دمحم  نب  مساق  هک : تسا  روکذم  هحفص 83  يوغب  حیباصم "  رد ج 1 "  و 

هحفص 142 ] ] 

دومن راکشآ  ربق  هس  وا  نک ، راکشآ  نم  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ربق  ردام ، يا  متفگ : واب  مدش و  دراو  هنع  هللا  یضر  هشیاع  رب 
دوب . هدش  هدیشوپ  گنر  خرس  هزیرگنس )  ) ءاحطب اب  روبق )  ) نآ يور  دوب و  هدیبسچ  نیمزب  هن  دوب و  عفترم  نیمز  زا  هن  هک 

هک هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هشیاع ، زا  رازب  هبـش و  نبا  قیرط  زا  هحفـص 212  ءافولا "  ءافو  دلج 2 "  رد  يدوهمس  و 
. تشهب ياهغاب  زا  هتفرگ  رارق  یغاب  رب  ناحطب  دومرف :

تاحفص رد  و   ) هدیـسر یلیل  نب  رماع  دیـسا و  نب  هفیذح  قیرط  زا  ریدغ  ثیدح  صوصخ  رد  هک  تسا  یتیاور  تایاور  نیا  همهب  مدقم  و 
رد  ) تشگرب عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  نوچ  دـنتفگ : ودـنآ  هک  دوش ) هعجارم  هدـش  رکذ  لصا  لوا  دـلج  و 46   26

تـسا عقاو  ءاحطب  رد  مهب  کیدزن  هک  هرمـس  ناتخرد  ریز  رد  هک  دومرف  نقدـغ  دیـسر و  هفحجب  اـت  دـمآ  دومرفن ) یجح  نآ  زج  هکیلاـح 
ثیدح . رخآ  ات  دیاین ... دورف  یسک 

لیـس روبع  لحم  يداو  تغل  رد  ءاحطب  تسا : روکذم  نینچ  هحفـص 213  نادلبلا "  مجعم  دلج 2 "  رد  نادلب : تاغل و  حرـش  بتک  اما  و 
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یلع نب  دمحم  نسحلاوبا  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدمآ ، حاطب  حطابا و  سایق ، فالخ  رب  ءاحطب  عمج  دراد و  دوجو  هزیرگنس  نآ  رد  هک  تسا 
هتفگ کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  هرابرد  هک  ار  یفقث  لیعمـسا  نب  حـیرط  راعـشا  هک  يا  هدـنزاون  نز  زا  مدینـش  دـیوگ : بتاک  رـصن  نب 

تسا . روکذم  دیلو  ياهیئاد  زا  هدربمان  دومنیم و  ینغت 

مل  حاطبلا و  حطنلسم  نبا  تنا 
جلولا ینحلا و  کیلع  قرطت 

هحفص 143 ] ] 

نیا رد  دراد ؟ ینعم  هچ  تسا ) حـطبا  عمج  حاطب   ) عمج لامعتـسا  تروصنیا  رد  تسین ، هکم  رد  زج  اـحطب ، دـنتفگ : نیرـضاح  زا  یـضعب 
یئاجنآ نم  دـج  تسا و  رت  عیـسو  رتگرزب و  هکم  ءاحطب  زا  هنیدـم  ءاحطب  و  هنیدـم ، ءاحطب  تفگ : دـمآ و  مشخ  رد  يولع  يواحطب  عقوم 

دومن : داشنا  ار  تیب  نیا  شیارب  تسا و 

لزنم  یل  هنیدملا  احطب  و 
لزنم نم  كاذ  اذبح  ایف 

ار برع  میتفگ : باوج  رد  دراد ؟ یتروص  هچ  عمج  هملک  اب  دراد و  دوجو  ءاحطب  ود  نیاربانب  تفگ : دوب ) نیرـضاح  ضعب  زا  هک   ) درمنآ
هتفگ حالطـصا ) لها   ) مدرم زا  ضعب  یهگناو  دنکیم ، نایب  عمج  تروصب  ار  زیچ  ود  انبم  نیا  رب  و  تسا ، یتعـسو  دوخ  رعـش  نخـس و  رد 

تسا : قدزرف  راتفگ  ءاحطب  ندوب  ود  ینعی  رما  نیا  هتبثم  روما  هلمج  زا  و  تسا ، ود  عمج  لقا  هک :

اشت  ناف  شیرق  يو  احطب  نبا  تنا  و 
رفع بدا  يذ  لیس  فیقث  یف  نکت 

رب تغل  لـها  عاـمجا  زا  سپ  هکیلاـح  رد  تسا ، فـلکت  نتفر و  ههاریب  همه  اـهنیا  میوـگ : نم  هک : دـیوگ  نادـلبلا ) مجعم  فـلوم  ، ) سپس
، تسا ینبم  نیمه  رب  عمج  يانب  تسا و  ءاحطب  دـشاب  نینچ  هک  نیمز  زا  هعطق  ره  دـشاب ، راز  گیر  هک  تسا  ینیمز  يانعمب  ءاحطب  هکنیا :
رد اـهنآ  زا  نتکی  زونه  هکیتروص  رد  هدـش ، هدـیمان  رهاوظلا  شیرق  حاـطبلا و  شیرق  هب : تیلهاـج  يادـتبا  شیرق  هلیبـق  تبـسانم  نیمهب  و 

ناتمقر ار "  همقر  برع "  هکنآ  هچ  تسا ، احطب  ود  احطب  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  مهنیا  هتابن ، نبا  قدزرف و  نخـس  اما  تسا و  هدوبن  هنیدم 
( تسا هلمج  ای  رعـش و  رد   ) نز تیاعر و  روظنم  تشذگ و  دهاوخ  زین  باتک  نیا  رد  رایـسب و  زین  اهنیا  دننام  هتفگ و  ناتمار  ار "  همار  و " 

تسا . رابتعا  زا  يراع  هینثت  رب  اهنآ  ندومن  تلالد  ظاحل  زا  و 

هحفص 144 ] ] 
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دیوگ : هدرک  دای  ار  نانآ  دوخ  رعش  رد  دیبل  عوبری و  ینب  هلیبق )  ) هب طوبرم  تسا  یهاگیاج  لزنم و  حاطب "  " 

تفیصت  مث  فارشالا  تعبرت 
الئالسلا نعجتنا  حاطبلا و  ءاسح 

تـسد رازراک  هدر  لها  دیلو و  نب  دلاخ  یهدـنامرف  اب  نیملـسم  نیب  اجنامه  رد  و  دـسا ، ینب  هلیبق  راید  رد  تسا  یبآ  حاطب  هدـش : هتفگ  و 
نامه رد  دندمآ و  دربن  نادیمب  دوخ  نارای  زات  شیپ  ناونعب  هریون  نب  کلام  دلاخ و  نوشق  زات  شیپ  ناونعب  يدـسا  روزا  نب  رارـض  و  داد ،

رد ممتم )  ) لوتقم ردارب  و  تشک ، ار  هریون  نب  کلام  روبزم  رارـض  هجیتن  رد  دـندش و  وربور  رگیدـکی  اـب  هدـش ) هدـیمان  حاـطب  هک   ) هطقن
دیوگ : دوخ  ردارب  يراوگوس 

همامح  توص  ماد  ام  یخا  یکباس 
امامح حاطبلا  يداو  یف  قروت 

دیوگ : حاطب  هعقاو  يروآدای  رد  کلام  هب  عیکو  و 

هئاولب  دلاخ  اناتا  املف 
عیادولا حاطبلاب  هیلا  تطخت 

: دیوگ رضن  دشاب و  هزیر  گنـس  نآ  رد  هک  تسا  یخارف  لیـسم  يانعمب  ءاحطب  تغل  لصا  دیوگ : نادلبلا ) مجعم  دلج 2   ) رد ص 215 و 
اهلیـس نایرج  رثا  رد  هک  یمرن  ياهنـش  اه و  كاخ  ینعی  يداو - دنلب و  تسپ و  نیمز  راومه و  مرن و  دوگ و  نیمز  يانعمب  ءاحطب  حـطبا و 
تفای يداو  رد  هک  تسا  یمرن  ياه  نش  كاخ و  دارم  هک  میدـمآ  يداو  ءاحطب  هب  اـی  حـطبا  هب  دوشیم : هتفگ  دوشیم ، عقاو  اـهنآ  ناـیم  رد 

یخارف نیمز  ره  يانعمب  ءاحطب  دنا : هتفگ  تغل  ءاملع  زا  یضعب  و  تسا ، حطابا  نآ  عمج  دوشیم و 

هحفص 145 ] ] 

نیعم تسا  یناکم  ءاحطب  زین  و  دیزیرب ، دجسم  فک  رد  هزیر  گنس  ینعی  دجسملا  اوحطب  تفگ : هک  هنع ) هللا  یضر   ) رمع راتفگ  و  تسا ،
هللا یلـص  ربمغیپ  دیوگ : قاحـسا  نبا  هفیلحلا ، يذ  ءاحطب  نینچمه  نآ و  حطبا  دماب و  هکم  ءاحطب  دوشیم  هتفگ  راق " و  يذ  یکیدزن "  رد 

قاسلا تاذ  هک  یتخرد  ریز  رد  رهزا  نبا  ءاحطب  رد  سپـس  دومیپ ، ار  رانید  ینب  یناتـسهوک  هار  دـش و  جراـخ  يا  هوزغ  دـصقب  هلآ  هیلع و 
کیدزن برغم  رد  تسا  يرهـش  ءاحطب  زین  و  تسا ، بانجنآ  دجـسم  اـجنآ  رد  سپ  درک ، زاـمن  روبزم  تخرد  ریز  رد  دـمآ و  دورف  دـنمان 

. ناتسملت
نینچ نآ  رد  رعاش  و  دـشابیم ، هاتق  ناـحطب . قیقع . اـهنآ : ماـن  هک  تسا  هنیدـم  يداو  هس  زا  یکی  حـتف ) مض و  تیاورب   ) ناـحطب ناـحطب و 

دنک : یم  دییات  هتسناد  ءاط  نوکسب  ارنآ  هک  ار  یسک  تیاور  رعش  نیا  و  هدورس -
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مکدعب  لزا  مل  دیعس  ابا 
یناشغت قوشلل  برک  یف 

هتاذلب  یلو  سلجم  مک 
ینامدن باغذا  یننهی  مل 

اهتاحاسل  علسل و  ایقس 
ناحطب فانکا  یف  شیعلا  و 

دیوگ : نینچ  هدناوخ  روسکم  ار  ءاط  هکنآ  دییات  رد  لبقم  نبا  و 

برثیف  یمیلس  نم  ناحطب  یفع 
بصحملاف ینم  نم  لامرلا  یقلمف 

تسا . بابض  هلیبق  ياه  بآ  زا  ناحطب  دیوگ : دایز  وبا  و 
، لیـسلا حطبت  دنیوگ : یتقو  و  تسا ، ناسکی  ءاحطب  هحیطب و  و  تسا ) حئاطب  نآ  عمج  و   ) هحیطب دیوگ : نادلبلا "  مجعم  رد ص 222 "  و 

نیمز رد  لیس  ینعی :

هحفص 146 ] ] 

یعیسو خارف و  نیمز  اهنآ ، تسا و  هتشگ  نهپ  يراج و  اجنآ  رد  اهبآ  اریز  دوشیم  هتفگ  طساو  حئاطب  تبسانم  نیدب  تشگ و  عیسو  نهپ و 
هلجد زیورپ  يرـسک  نامز  رد  اقافتا  هدوب ، يدابآ  نیمز  مهب و  هتـسویپ  ءارق  رب  لمتـشم  ماـیالا  میدـق  رد  اـجنآ  هرـصب و  طـساو و  نیب  تسا 
قطانم نآ  رد  رایسب  بآ  رشن  رثا  رد  راچان  دندش ، زجاع  نآ  يریگولج  زا  درک و  نایغط  تداع  فالخ  رب  زین  تارف  دومن ، يرایـسب  نایغط 

رخآ .. ات  تخاس ... هدنکارپ  ار  رایدنآ  نینکاس  دومن و  هابت  ار  اجنآ  عرازم  تارامع و 
يداو ءاحطب  دنیوگ : هصالخ ) روطب   ) سورعلا " ص 124 جات  دلج 2 "  رد  يدیبز  برعلا " ص 236 و  ناسل  دلج 3 "  رد  روظنم  نبا  و 
تـسا یمرن  ياهگیر  نآ  حطبا  يداو و  ءاحطب  دیوگ : ریثا  نبا  و  دوشیم ، هدـید  اهنآ  ریـسم  رد  اهلیـس  نایرج  رثا  رد  هک  تسا  یمرن  كاخ 

حطبا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  زا  دراد  تیاکح  هک : یثیدـح  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  و  دوشیم ، دـیلوت  لیـس  يارجم  رد  هک 
انامه دیوریمن ، يزیچ  حطبا  رد  هک  هدش  لقن  هفینح  یبا  زا  و  تسا ، هکم  يداو  لیسم  نآ  دیوگ و  ریثا  نبا  هکم ، حطبا  ینعی  دراذگ ، زامن 
یمرن ياهکاخ  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  هرد  دنلب و  ای  تسپ  نیمز  نورد  ءاحطب  هک : هدش  لقن  رـضن  زا  و  تسا ، لیـس  يارجم  يوت  حطبا 

اهکاخ و نآ  تسنآ و  دننام  يداو  ءاحطب  و  میدیباوخ ، نآ  يور  رب  میدـمآ و  يداو  حـطبا  هب  دوشیم : هتفگ  دروایم  اهنآ  نوردـب  لیـس  هک 
تـسار پچب و  ینعی  دنک  ادیپ  حاطبنا  نآ  حطـس  رب  بآ  هک : دنیوگ  حطبا  ار  یناکم  دیوگ : رمع  وبا  و  تسا ، نآ  رد  ناور  مرن و  ياهگیر 
هحفـص رد  تفای  تعـسو  لیـس  ینعی  لیـسلا ، حطبت  هک : تسا  روکذم  حاحـص "  رد "  و  هدمآ ، حئاطب  حـطابا و  نآ  عمج  و  دـبای ، نایرج 

دیوگ : همرلا  وذ  و  تفای ، یضیرع  نالیس  بآ  هک  تسنیا  نآ  يانعم  دیوگ : هدیس  نبا  و  يداو .
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امکیلع  كامسلا  ءون  نم  لاز  و ال 
حطبتم لبا  ایرثلا و  ءون  و 

دیوگ : دیبل  و 

هحفص 147 ] ] 

هدمی  يرثلا و  نع  مایهلا  عزی 
نابثکلا نع  هلیاهب  حطب 

دیوگ : يرگید  و 

لماحملا  یلع  نحطبت  اذا 
لحاسلا بنجب  طبلا  حطب 

هملک نیا  رب  بلاغ  ءاط و  نوکس  ءاب و  مضب  ناحطب  تسا ، فورعم  اجنآ ) رد  نش  گیر و   ) شرتسگ تبـسانمب  نآ  حطبا  هکم و  ءاحطب  و 
نینچ ثیدـح  لـها  هک : هتفگ  قراـشملا "  رد "  ضیارع  و  هتـسناد ، رت  حیحـص  ار  ءاـط  نوکـس  اـب  هیاـهنلا "  رد "  ریثا  نبا  تسا - نـیمه 

 " رد یلاق  و  نارطق . دننام  تسا  ءاط  رسک  ءاب و  حتف  حیحص  نکل  میدینش و  نینچ  دوخ  ناداتـسا  زا  و  دننکیم ، تیاور  ارنآ  ءاط ) نوکـسب  )
زج هک  هدومن  هفاضا  يرکب  و  تسا ، نیمه  نآ  تسرد  طبض  هک  دنا  هدومن  حیرـصت  دیق و   " مجعملا ) رد "   ) يرکب متاح و  وبا  عرابلا " و 

تیاور زین  ءاط  حـتفب  ارنآ  ریثا  نبا  و  هاتق ) ناـحطب . قیقع .  ) تسا هنیدـم  يداو  هس  زا  یکی  هدربماـن  هملک  تروص ) ره  رد  ، ) تسین اور  نیا 
نم هوحطب  تفگ " : دجـسملا " و  حطب  هک "  تسا  یـسک  لوا  رمع  هک : تسا  دراو  ثیدـح  رد  دـنا . هدرک  تیاور  رـسکب  وا  زج  هدومن و 

: تسا ریثا  نبا  ثیدح  رد  و  نآ ، اب  تسا  نیمز  ندرک  هراومه  نآ و  رد  هزیر  گنـس  ندرتسگ  ینعمب  دجـسم  حیطبت -  " كرابملا . يداولا 
. نآ اب  نآ  ندرک  ضرف  ینعی  دومن ، توعد  هزیر  گنس  اب  دجسم  فک  حطب  يارب  ار  مدرم 

هتفگ نویناحطب . هنیدم . ناحطب  هب  نداد  تبـسن  رد  تفای و  هعـسوت  ناکم  نیا  رد  يداو  ینعی : حطبتـسا ، ناکملا و  اذه  یف  يداولا  حـطبنا 
دوشیم ا ه .

اهراز نش  رد  هار  هرصب  ات  طساو  زا  و  دیوگ : نادلبلا " ص 84  باتک "  رد  یبوقعی  و 

هحفص 148 ] ] 

، دوشیم یهتنم  ءاروعلا  هلجدـب  اهراز  نش  نآ  زا  هار  سپـس  دوشیم  عمج  يددـعتم  ياهبآ  هلـصاف  نیا  رد  هکنیا  تلعب  تسا ، عقاو  حـئاطب  و 
برع فورعم  ياهزور  زا  ءاحطب ) زور   ) ءاحطبلا موی  و  ها - رمع ...) نبا  رهن   ) طش هب  دوشیم  یهتنم  ات  هرـصب  اـت  دـنکیم  ادـیپ  دادـتما  سپس 
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دش . عقاو  گنج  لئاو  نب  رکب  هلیبق  يرسک و  نیب  اجنآ  رد  هک  تسا  راق  يذ  ءاحطب  هب : بوسنم  و  تسا ،
جاـجتحا ناـنآ  لوقب  هک  تسه  یئارعـش  رعـش  زا  يرایـسب  دـهاوش  یبرع ) تغل  رد  ءاـحطب  حـطبا و  ياـنعم  میمعت  رد  ینعی   ) دروم نیا  رد 

نب دـیلو  هب  باطخ  هک  تسا  ینانخـس  هلمج  زا  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ام  يالومب  بوسنم  هک  تسا  يرعـش  هلمج  زا  دوشیم 
دیامرف : هریغم 

دیلولا  میظعلاب  ینددهی 
بلاط یبا  نبا  انا  تلقف :

نیحطبالاب  لجبملا  نبا  انا 
بلاغ یفلس  نم  تیبلاب  و 

رد ص 104 شناوید  رد  نابیش  ینب  هغبان  و  تسا ، هنیدم  هکم و  حطبا  نیحطبا ) زا   ) ترضحنآ دارم  هک  هدومن  رکذ  نآ  حرش  رد  يدبیم  و 
دیوگ : هدورس  ناورم  نب  کلملا  دبع  شیاتس  رد  هک  هدیصق  هلمج  زا 

اهب  تابنلا  مج  هنم  ضرالا  و 
حبص هنولل  یبارزلا  لثم 

يذ  لیواهت  نم  مکالا  تدترا  و 
حطبلا لهسالا  میمع و  رون 

هحفص 149 ] ] 

نمض هک  هدیصق  رد  دنکیم  باریس  نآ  زا  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  رثوک  فصو  رد  يریمح  دیـس  و 
دیوگ : نینچ  هلمج  زا  هدش ، رکذ  وا  لاح  حرش  اب  مود  نرق  ءارعش 

هتافاح  کسم و  هواحطب 
عبرم قنوم  اهنم  زتهی 

نینچ تسا  روطسم  شناوید  رد ص 68  هک  یحیدم  نمـض  رد  تسا ) روکذـم  موس  نرق  ءارعـش  نمـض  رد  وا  لاح  حرـش  هک   ) مامت وبا  و 
دیوگ :

اهب  مامحلا  لبق  اونما  مه ، موق 
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اهحئان یکابلا و  اهعجاس  نیب  نم 

مه  لابجلا و  لبق  اهل  لابجلا  اوناک 
اهحطابا یف  لیس  کی  مل  اولاس و 

دیوگ : نینچ  هحفص 205  شناوید  دلج 1  رد  دوخ  هدیصق  نمض  رد  یضر  فیرش  و 

هلالح  نم  متسل  ءام  درو  اوعد 
حطابالا لیس  لبق  یباورلا  اولح  و 

تسا : روکذم  رد ص 198  شناوید  رد  هک  تسا  وا  رگید  هدیصق  زا  و 

ترطما  دق  ضیبلا و  يرا  یتم 
حاطبلا لیس  بلغی  مد  لیس 

دیوگ : هک  تسا  رد ص 194  وا  رگید  هدیصق  زا  زین  و 

هحفص 150 ] ] 

همیسن  قر  کیف  شیع  بولق 
حاطب بونج  یلع  قر  ءاملاک 

دیوگ : هک  تسا  هحفص 191  رد  وا  رگید  هدیصق  زا  و 

دایجلا  دوقت  هالف  لکب 
یحادالا ضیبب  اهیف  رثعت 

لابجلاب  اهقانعا  مجلیف 
حاطبلاب اهعاسرا  لعنی  و 

دیوگ : وا  یئوشانز  رماب  تبسن  وا  تینهت  هب  ریاد  هتشون  یناورهن  يارب  هک  يا  هدیصق  نمض  رد  یملید  رایهم  و 
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ائفاکت  یتح  نادعسلا  قفتا  امف 
حاطب زعا  یف  نوطب  زعا 

هیده  تقیس  سمشلا  ریغ  لیق  ول  و 
حاکنب هل  حرفا  مل  ردبلا  یلا 

هحفص 151 ] ] 

دیوگ : هتشاگن  مساقلاوبا  بحاصب  هک  يا  هدیصق  نمض  هحفص 199  رد  وا  ناوید  دلج 1  رد  و 

هرسم  يدان  لک  یف  اعماس  نکف 
احراوب نسل  ایندلا و  یف  دراوش 

افئافخ  ءانثلا  ءابعا  لماوح 
احطاب الا  نطبه  وا  باضهلا  ندعص 

دیوگ : هتشاگن  نامعب  هلودلا  رصان  يارب  هک  يا  هدیصق  زاغآ  رد  و 

حئالط  لابجلا  یف  تایغاص  نمل 
حطابالا اهنم  نامعن  یلع  لیست 

دیوگ : هموظنم  نمض  رد   ) يافوتم 533  ) یسلدنا هجافخ  نبا  قحسا  وبا  و 

هبرغ  رادلا  كرکشا و  مل  انا  ناف 
حئار نزملا  نم  داغ  ینداج  الف 

ابرلا  هب  یلا  اموی  تفرشتسا  و ال 
حطابالا یلا  تشه  الالج و ال 

دیوگ : هک  شناوید  رد ص 37  تسا  وا  رگید  هدیصق  رد  و 

یکاذملا  مهب  هوخن  لیاخت 
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حامرلا مهل  هزه  لسعت  و 

لابج  تخمش  امک  ممه  مهل 
حاطب تثمد  امک  قالخا  و 

هحفص 152 ] ] 

دیوگ : لاغش  گس و  فصو  رد  شناوید  رد ص 37  تسا  وا  رگید  هدیصق  زا  و 

لاصن  نع  رشکی  ثیحب  لوجی 
حامر هلمحت  هللاوم و 

یباورلا  بدح  یقتری  اروط  و 
حاطبلا هب  لیست  هنوآ  و 

دیوگ : هدورس  هاضقلا  یضاق  تینهت  رد  هک  يا  هدیصق  رد  و 

حابصلا  هجو  رفسا  امک  يرشب 
حالا اقرب  دئارلا  فرشتسا  و 

يدنلا  جلب  دعرلا  زجترا  و 
حایر لا  ایاطمب  ودحی  ایر و 

یبرلا  نوتم  رهزلا  رندف 
حاطبلا نوطب  رطقلا  مهرد  و 

دیوگ : هدورس  یگنج  نادیم  فصو  رد  هک  يا  هدیصق  رد  و 

همحز  يداعالا  هبکانم  تمحز 
احاطب حاطبلا  قوف  مهتطسب ،

دیوگ : رگید  هدیصق  رد  و 
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هحفص 153 ] ] 

ریزو شیاتس  رد  هک  يا  هدیصق  نمض  رد   ) يافوتم 544  ) یناجرا حطبا و  نمزملا  نم  شط  یلع  نال  هبضه و  بناج  تنشختسا  امک  مالغ 
دیوگ : شناوید  رد ص 80  هدرس  کلملا  سمش 

یتلقم  امد  تضاف  نا  رغ و  ال 
حارج يداوف  ءلم  تدغ  دق  و 

هترز  اذا  یحلا ، اخا  ای  لب 
حاطبلا تانکاس  ینع  یحف 

مهیلع تیب  لها  يراوگوس  رد  هدش ) نوفدـم  شیرق  رباقم  رد  هتـشذگ و  رد  لاس 574  رد   "  ) صیب صیح  هب "  فورعم  نیدـلا  باهـش  و 
دیوگ : دندومن  يرجت  لاعتم  يادخ  رب  اهنآ  نتشکب  هک  ناراکمتس  هب  باطخ  اهنآ  نابز  زا  مالسلا 

هیجس  انم  وفعلا  ناکف  انلکم 
حطبا مدلاب  لاس  متکلم  املف 

املاط  يراسالا و  لتق  متللح  و 
حفصن فعن و  ارسالا  نع  انودغ 

اهنآ زا  ضعب  هدوب و  نآ  ریغ  و  البرک )  ) فط قارع و  رد  اعون  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تداهش  لحم  هک  تسا  مولعم  یبوخب  بلطم  نیا  و 
دراد تفاسم  لیم  شش  دودح  رد  هکم  زا  هک  تسا  هنیدم  هکم و  نیب  رد  یلو  تسا  هکم  زج  دنچ  ره  روبزم  لحم  هک  دندش  هتشک  خف  رد 

هحفص 154 ] ] 

تسین . عقاو  هکم  یقرش  فرط  رد  ینم  یکیدزن  رد  بصحم  يداو  زا  تسا  ترابع  هک  هکم  روهشم  حطبا  تهج  رد  نیاربانب  و 
تسا : تایبا  نیا  هدورس  مالسلا "  هیلع  ءادهشلا  دیس  طبس "  ماما  يراوگوس  هیثرم و  رد  هک  ارعش  زا  یکی  هدیصق  هلمج  زا  زین  و 

ادغ  دق  عوبرلل و  یسفن  نئت  و 
بانطالا عطقم  یبنلا  تیب 

البرک  یف  یفطصملا  لال  تیب 
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یباور حطابا و  نیب  هوبرض 

ریدغ هعقاو  زا  لبق  رتشیب  ای  لاس  هد  نیاربانب  نادنمشناد و  قافتاب  تسا  یکم  جراعملا "  هروس "  هکنیا  هیمیت ) نبا  تالاکشا  زا   ) مود هجو 
هدش  لزان 

عیمج هن  تسا  یکم  عومجملا  ثیح  نم  روبزم  هروس  هک  تسنیا  دوشیم  لـصاح  روکذـم  قاـفتا  عاـمجا و  زا  هچنآ  لاکـشا - نیا  باوـج 
دراو داریا  نیا  دراد و  ریظن  ياه  هروس  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  امک  دـشاب ، یندـم  صوصخلاب  تاـیآ  نیا  تسا  نکمم  نیارباـنب  نآ ، تاـیآ 

زا هروس  مان  هک  يا  هیآ  ای  زین  نآ  نیلوا  تایآ  هک  تسنیا  نآ  همزال  یندـم  ای  تسا  یکم  يا  هروس  هک  دـش  نقیتم  یتقو  هک : دوب  دـهاوخن 
هن تسا  فیقوت  ياضتقمب  دوشیم  هظحالم  روس  تایآ و  رد  هک  یبیترت  میدومن ، راعـشا  زین  البق  هکنانچ  اریز  دـشاب ، نانچ  هدـش  هتفرگ  نآ 
ره دشاب ، فیقوت  ببـسب  هدش  لزان  البق  هک  یتایآ  رب  اهنآ  نتـشاد  مدقم  دشاب و  رخاتم  تایآ  نیا  لوزن  دراد  ناکما  نیاربانب  لوزن ، بیترت 
هچ میرادن و  یفوقو  نآ  تمکحب  ام  نآرق  روس  تایآ و  رد  بیترت  دراوم  رثکا  رد  هک  روطنامه  میـشابن ، فقاو  رما  نیا  تمکحب  ام  دـنچ 

هلمج : زا  دراد ، ریظن  رایسب 
رد ص 86 و شریـسفت  متـسیب  ءزج  رد  يربـط  ار  درما  نیا  هکیروطب  نآ ، ءادـتبا  زا  هیآ  هد  زج  تسا ، یکم  هک   " توـبکنع ، هروـس "  - 1

. دنا هدومن  تیاور  رینملا " ص 116  جارسلا  رد ج 3 "  ینیبرش  رد ص 323 و  شریسفت  دلج 13  رد  یبطرق 
تسا یندم  هک  نآ  ءادتبا  زا  هیآ  تفه  زج  تسا ، یکم   " فهک ، هروس "  - 2

هحفص 155 ] ] 

 " ناقتا  " هحفص 346 و ج 1  یبطرق  ریـسفت  رد ج 10  هکناـنچ  تسا  یندـم  زین  کـسفن " ... ربصا  و  هدربماـن " : هروس  رد  زین  هیآ  نیا  و 
. تسا روکذم  هحفص 16  یطویس 

روکذم هحفص 1  یبطرق  ریسفت  دلج 9  رد  هکنانچ  راهنلا " ... یفرط  هولـصلا  مقا  و  هکرابم " : هیآ  نیا  رگم  تسا  یکم  دوه "  هروس "  - 3
. تسا روکذم  هحفص 40  رینملا "  جارسلا  ءزج 2 "  رد  هکنانچ  کیلا " .. یحوی  ام  ضعب  كرات  کلعلف  هیآ " : نیا  تسا و 

هحفص 16 یطویـس  ناقتالا "  ءزج 1 "  رد  هکیروطب  اـهدراو "  ـالا  مکنم  نا  هیآ " : هدجـس و  هیآ  رگم  تسا ، یکم  میرم "  هروـس "  - 4
. تسا روکذم 

هکیروطب تسا ، نیا  سکع  اـی  نآ و  رگید  تاـیآ  ضعب  و  اورفک " ... نیذـلا  لازی  ـال  و  هیآ " : نیا  رگم  تسا ، یکم  دـعر "  هروس "  - 5
نادب هحفص 137  شریسفت  ءزج 2  رد  ینیبرـش  هحفص 258 و  شریسفت  ءزج 6  رد  يزار  هحفص 278 و  رد  شریـسفت  ءزج 9  رد  یبطرق 

دنا . هدومن  حیرصت 
ءزج 9 رد  یبـطرق  هکناـنچ  نآ ، دـعب  هیآ  و  هللا " ... همعن  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  مـلا  هـیآ " : نـیا  رگم  تـسا ، یکم  مـیهاربا "  هروـس "  - 6

دنا . هدومن  حیرصت  ناب  هحفص 159  ءزج 2  رینملا "  جارسلا  رد "  ینیبرش  هحفص 338 و  شریسفت 
 " اریصن اناطلس  کندل  نم  یل  لعجا  و  ات " : ضرالا " ... نم  کنوزفتسیل  اوداک  نا  و  هیآ " : نیا  رگم  تسا ، یکم  ءارسالا "  هروس "  - 7

روکذم هحفص 261  رینملا "  جارـسلا  ءزج 2 "  هحفص 540 و  يزار  ریـسفت  ءزج 5  و  هحفص 203  یبطرق  ریـسفت  ءزج 10  رد  هکیروـطب 
. تسا

ءزج 6 یبطرق ص 1 و  ریسفت  ءزج 12  رد  هکنانچ  فرح ، یلع  هللا  دـبعی  نم  ساـنلا  نم  و  هیآ : نیا  رگم  تسا ، یکم  جـح "  هروس "  - 8
. تسا روکذم  رینملا " ص 511  جارسلا  ءزج 2 "  يزار ص 206 و  ریسفت 
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اهلا هللا  عم  نوعدی  نیذلا ال  و  هیآ : رگم  تسا ، یکم  ناقرف "  هروس "  - 9

هحفص 156 ] ] 

. تسا روکذم  هحفص 617  رینملا "  جارسلا  ءزج 2 "  یبطرق ص 1 و  ریسفت  ءزج 13  رد  هکنانچ  رخآ ،
شریسفت ص ءزج 15  رد  یبطرق  روبزم ، هروس  رخآ  ات  متبقوع .. ام  لـثمب  اوبقاـعف  متبقاـع  نا  و  هیآ : رگم  تسا  یکم  لـمن "  هروس "  - 10

. دنا هدومن  حیرصت  ناب  شریسفت ص 205  ءزج 2  رد  ینیبرش  65 و 
... نآرقلا کیلع  ضرف  يذلا  نا  هیآ " : رگم  یلوقب  هلبق " و  نم  باتکلا  مهانیتآ  نیذـلا  هیآ " : رگم  تسا ، یکم  صـصق "  هروس "  - 11

. تسا روکذم  يزار ص 585  ریسفت  ءزج 6  رد  یبطرق ص 247 و  ریسفت  ءزج 13  رد  هکنانچ  " ، 
. تسا روکذم  هحفص 343  نزاخ  ریسفت  ءزج 4  رد  هکنانچ  یلوقب ، انب  نآ ، رخآ  رد  هیآ  کی  رگم  تسا ، یکم  رثدملا "  هروس "  - 12
لوق نیا  هحفص 136  رینملا "  جارسلا  ءزج 4 "  رد  ینیبرش  ربدلا "  نولوی  عمجلا و  مزهیـس  هیآ " : رگم  تسا ، یکم  رمقلا "  هروس "  - 13

. هدومن رکذ  ار 
. تسا روکذم  رینملا " ص 171  جارسلا  ءزج 4 "  رد  هکنانچ  هیآ ، راهچ  رگم  تسا ، یکم  هعقاو "  هروس "  - 14

رد ص شریسفت  زا  ءزج 30  رد  يربط  هکناـنچ  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  هروس  ماـن  هک  نآ  لوا  هیآ  رگم  تسا  یکم  نیففطملا "  هروس "  - 15
. هدرک تیاور  ارنآ   58

. تسا روکذم  ءزج 1 ص 17  ناقتالا "  رد "  هکنانچ  هدش  هتفرگ  نآ  زا  هروس  مان  هک  لوا  هیآ  رگم  تسا  یکم  لیللا "  هروس " و  - 16
هکنانچ ... " هب ، نموی  نم  مهنم  هیآ " و  ای  هیآ  هس  ای  هیآ  ود  اـت  کـش " .. یف  تنک  نا  و  هیآ " : رگم  تسا ، یکم  سنوی "  هروس "  - 17

تسا . روکذم  هحفص 2  ءزج 2  ینیبرش  ریسفت  ءزج 1 ص 15 و  یطویس  ناقتا "  يزار ص 774 و "  ریسفت  ءزج 4  رد 

هحفص 157 ] ] 

یکم یندم و  اه  هروس 

رد دوعـسلا  یبا  ریـسفت  رد  هکنانچ  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  هروس  مان  هک  نآ  لوا  زا  هیآ  هد  رگم  تسا ، یندم  هلداجم "  هروس "  اهنآ : هلمج  زا 
. تسا روکذم  رینملا " ص 210  جارسلا  ءزج 4 "  و  يزار ص 148 ، ریسفت  زا  ءزج 8  هیشاح 

رد لوق  نیا  هکنانچ  مراهچ ، هیآ  رخآ  ات  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  دـلب  هروس  مان  هک  نآ  لوا  هیآ  رگم  تسا ، یندـم  دـلبلا "  هروس "  هلمج  زا  و 
. تسا لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  رگید  ياه  هروس  و  هدش ، رکذ  ناقتالا " ص 17  ءزج 1 " 

دـنپ و رظن  زا  هک  دـنا  هدومن  حیرـصت  ءاملع  هک  تایآ  زا  يرایـسب  دـننام  دـشاب ، هدـش  لزاـن  راـبود  هیآ  کـی  تسا  نکمم  نیا ، رب  هوـالع 
نمحرلا هللا  مسب   ) ریظن دنک ، باجیا  ارنآ  لوزن  راب  کی  زا  شیب  هک  دروم  ود  ءاضتقا  تهج  ای  اهنآ و  ناشب  مامتها  ظاحل  زا  ای  يروآدای و 

و هیآ " : نیکرـشملل " و  اورفغتـسی  نا  اونمآ  نیذلا  یبنلل و  ناک  ام  هیآ " : دننام  و  حور )  ) هیآ دننام : و  مور )  ) هروس لوا  دـننام  و  میحرلا )
یفرط هولـصلا  مقا  هیآ " : هیآ و  رخآ  ات   " اودـع هللا ... ناک  نم  هیآ " : و  لحن )  ) هروس رخآ  اـت  هب " ... متبقوع  اـم  لـثمب  اوبقاـعف  متبقاـع  نا 

. هنیدـم رد  رابکی  زامن و  ندـش  بجاو  ماگنه  هکم  رد  رابکی  هک  باتکلا "  هحتاف  هروس "  " و  هدـبع . فاکب  هللا  سیلا  هیآ "  " و  راهنلا ...
هدش . هدیمان  یناثم )  ) هب تهج  نیمهب  هدش و  لزان  هلبق  ندینادرگرب  ماگنه 
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هراجح انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا  مهللا  اولاق  ذا  و  یلاعت : يادـخ  لوق  هک : تسنیا  هیمیت ) نبا  تالاکـشا  زا   ) موس هجو 
تسا . هدش  لزان  ریدغ  زور  زا  لبق  لاس  دنچ  ردب  زا  دعب  نیرسفم )  ) قافتاب ءامسلا ... نم 

دنرگیدمه دیوم  هک  یثیداحا  نایوار  رظن  دنکیم  نامگ  درم  نیا  ایوگ  باوج .

هحفص 158 ] ] 

اعد بلاـق  رد  ارنآ  وا  هدـش و  لزاـن  اـقباس  هک  تسیا  همیرک  هیآ  زا  هدروآ  ناـبز  رب  هـچنآ  رفاـک ) درمنآ   ) ناـمعن نـب  ثراـح  هـک  تـسنیا 
درم نیا  هکنیا  ای  و  تسین . تسرد  نامگ  نیا  هک  دنکیم  كرد  یبوخب  رابخا  نیا  هدنناوخ  هکیتروص  رد  هتشاد  نایب  زورنآ  رد  هدروآرد و 

زج هعقاو ) نیا  لقن  و   ) تیاور نیا  رد  رگم  دیوگ ، نخس  ناب  یسک  هک  تسه  یعنام  هدش  لزان  اقباس  هک  یتایآ  رد  هک  دومن  نامگ  نینچ 
روبزم هیآ  لوزن  تقو  اب  یطبر  هچ  بلطم  نیا  هدروآ ؟ نابز  رب  ار  یتاملک  نینچ  رباج ) اـی - ثراـح -  ) دـترم درم  نیا  هک  هدـش ؟ رکذ  نیا 

وا زا  لبق  رافک  هکنیا  امک  هتخاس  راکـشآ  ناب  ار  دوخ  رفک  درم  نیا  دوخ . ياجب  دـحا  ای - ردـب - هدوب - هک  عقوم  ره  رد  روبزم  هیآ  دراد ؟
ار یتباث  قح و  بلطم  کی  دنکیم  حرط  هک  یتالاکـشا  دادعت  اب  دهاوخیم  هیمیت  نبا  تسا  مولعم  بلطم  دندومن  راکـشآ  ناب  ار  دوخ  داحلا 

دیامن  لاطبا  دوخ  معزب 
دوجو هطـساوب  هدـیدرگن  لزان  اهنآ  رب  باذـع  اجنآ  رد  هکنآ  لاح  هدـش و  لزان  هکم  رد  نیکرـشم  راتفگ  ببـس  هب  هیآ  نیا  مراهچ - هجو 

مه مهبذـعم و  هللا  ناـک  اـم  مهیف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناـک  اـم  و  یلاـعت : يادـخ  لوق  لیلدـب  اـهنآ . نیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
نورفغتسی .

يادـخ لاعفا  اریز  تسین . همزالم  دـناعم  درم  نیا  رب  اجنیا  رد  باذـع  لوزن  مدـع  اب  نیکرـشم  رب  هکم  رد  باذـع  لوزن  مدـع  نیب  باوج -
مالـس ادعب  اهنآ  زا  یهورگ  هک  تسنادـیم  لاعتم  دـنوادخ  عقومنآ  رد  اهنآ  دروم  رد  تسا ، فلتخم  تمکح  هوجو  فالتخا  ببـسب  لاعتم 

ار اهنآ  باذـع  لوزن  اب  زورنآ  رگا  نیارب  انب  دوب  دـنهاوخ  ملـسم  اهنآ  هک  دـمآ  دـنهاوخ  دوجوب  يدارفا  اهنآ  بلـص  زا  ای  دروآ و  دـنهاوخ 
رفک اب  هک  دناعم  رکنم و  درف  نیاب  تبـسن  و  تشاد ، تافانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  تثعب  زا  یلـصا  روظنم  اب  تخاسیم ، دوبان 

تیاده تداعس و  هارهاشب  دانع  رد  یتخـسرس  هنامـصخ و  راتفگ  نیا  اب  هکنیاب  دراد  هطاحا  یهلا  ملع  هدومن و  یئارقهق  ریـس  نامیا  زا  دعب 
تبسن حون  ترضح  هک  روطنامه   ) دوشیمن دیلوت  ینامیا  اب  درف  مه  وا  بلص  زا  درادن و  یهار  رگید 

هحفص 159 ] ] 

رب ار  وا  تایح  هشیر  ارافک  ارجاف  الا  اودلی  نل  و  دومن : ضرع  وا - زا  میرک  نآرق  تیاکح  قبط  دومن و  كرد  ار  تقیقح  نیا  رافک  هورگب 
اب يدعب  تیحالـص  تیاده و  دیماب  هک  رما  ودب  رد  هورگ  نآ  نیب  تسا  قرف  یلیخ  نیاربانب ، تشک ، ار  وا  دـنکرب و  شدوخ  يانمت  بسح 
زا هک  نانآ  زا  يدارفا  انایحا  لیکـشت و  هموحرم  تما  اهنآ  باقعا  زا  دارفا و  نامه  زا  اجیردت  هک  دوب  ارادم  قفر و  نیمه  دش و  ارادم  اهنآ 

ياه یتخبدـب  راچد  ای  كاله و  نینوخ  ياهگنج  رد  دـندوب  ینامیا  تیحالـص  دـقاف  مه  اهنآ  باقعا  لـسن و  مورحم و  یعقاو  تیحـالص 
یلیخ يرآ  دنزیگنارب  دنتـسناوتن  مهیداسف  درکن و  رـشن  يرگیدب  دوب و  دودحم  اهنآ  دوخ  دوجوب  اهنآ  یهارمگ  هجیتن  رد  هک  دندش  رگید 

هنتف و ءاشنم  وا  دوجو  هکنیاب  يدـنوادخ  ملع  و  ینمـشد ، دانع و  رد  تخـسرس  راکبان و  درف  نیا  ناـیم  هدربماـن و  هورگ  نیا  ناـیم  تسقرف 
یلص مرکا  لوسر  دوجو  اما  و  دوشیم ، ینیب  شیپ  وا  لسن  زا  هدافتـسا  هن  تسه و  یتیاده  دیما  وا  دوخ  رد  هن  هکیروطب  تسا  داحلا  بجوم 

تمحر همزـال  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  مه  هتکن  نیاـب  یلو  دـنکیم  عـنم  تما  زا  ار  باذـع  تسا و  تمحر  هک  تسا  تسرد  هلآ  هیلع و  هللا 
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دوجو نآ  ناحبـس  يادخ  هک  دوب  ساسا  نیمه  يور  و  دنک ، فرطرب  تما  تداعـس  هار  ولج  زا  مه  ار  شخب  نایز  عناوم  هک  تسنیا  هلماک 
شدوخ يداهن  دب  يازـسب  هدـش  ماربا  مالعا و  ادـخ  ربمغیپ و  فرط  زا  هک  هیهلا  تفالخ  رما  اب  تفلاخم  مرجب  ار  شخب  نایز  لگنا  دـیلپ و 

هک یناسکب  تبسن  دنک و  یم  رب  ار  ناراکمتس  هشیر  دوخ  غیرد  یب  غیت  اب  تاوزغ  اهگنج و  رد  تمحر  ربمغیپ  نیمه  هک  روطنامه  دناسر ،
! دشیم باجتسم  دارفا  نآ  هرابرد  بانجنآ  توعد  دومرفیم و  نیرفن  دنتفرگیم  يزاب  هرخسم و  هب  ار  تلاسر  رما  دندرکیم و  یشکرس 

ربمغیپ و لاـبق  رد  ار  یناـمرفان  رـس  شیرق  نوچ  هک : هدومن  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  شدانـساب  رد ص 468  دوخ  حیحـص  ءزج 2  رد  ملـسم 
امرف يرای  اهنآ  رب  ارم  ایادخ ، راب  تفگ : دومرف و  اعد  اهنآ  هرابرد  ربمغیپ  دـندومن  يراددوخ  مالـسا  شریذـپ  زا  دـنتفرگ و  شیپ  وا  تایآ 

دندرک و فرصم  دنتـشاد  هچنآ  هک  دروآ  ور  اهناب  یطحق  یتخـس و  ربمغیپ  نیرفن  رثا  رد  فسوی  نارود  دننام  هلاس  تفه  یئالغ  طحقب و 
يروطب یگراچیب  یگنسرگ و 

هحفص 160 ] ] 

اهنآ مشچ  زا  شنیب  هوق  هک  دیسر  یئاجب  اهنآ  یگنـسرگ  دنتخادرپ و  تاناویح  هشال  رادرم و  تشوگ  ندروخب  هک  دومن  لصاتـسم  ار  اهنآ 
یتات موی  دـیامرف " : هک  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  لولدـم  نیا  دـشیم و  نایامن  دود  دـننامب  ناشناگدـید  لباقم  رد  اضف  دوب و  هدـش  هتفرگ 

هدرک . تیاور  ءزج 2 ص 125  رد  زین  يراخب  ار  ناتساد  نیمه  نیبم " و  ناخدب  ءامسلا 
ایادخ راب  تفگ : دندرک  بیذکت  شموق  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکم  رد  نوچ  تسا : روکذـم  يزار ص 467  ریسفت  ءزج 7  رد  و 

یگنـسرگ تدش  دیئورن و  هایگ  نیمز  زا  دش و  عنم  اهنآ  زا  ناراب  هجیتن  رد  الغ ، طحق و  رد  نادرگ  فسوی  ياهلاس  دننام  ار  نانآ  ياهلاس 
دود زج  اـضف  رد  اـهنآ  نامـشچ  و  تخاـس ، ناـشروبجم  اـهرادرم  ناگـس و  اهناوختـسا و  ندروخب  هک  دـناسر  اـجناب  ار  شیرق  یتوق  یب  و 

دنا . هدومن  رایتخا  ارنآ  جاجز  ءارف و  هدش و  لقن  دوعسم  نبا  دهاجم و  لتاقم و  سابع و  نبا  لوق  زا  ینعم  نیمه  دیدیمن و 
ددـشا مهللا  دوـمرف " : نینچ  دوـخ  ياـعد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  هدرک  تیاور  " ص 124  هیاـهنلا   " دـلج 3  رد  ریثا  نـبا  و 

ار ناتساد  نیا  و  دندش ، زهلع  ندروخب  راچان  هک  دش  تخس  نانآ  رب  نانچ  یگدنز  راک  هجیتن  رد  فسوی "  ینس  لثم  رـضم  یلع  کتاطو 
هدومن تیاور  هریره  یبا  زا  میعن  یبا  قیرط  وا و  قیرط  زا  هورع و  زا  یقهیب  قـیرط  زا  يربکلا " ص 257  صیاصخلا  ءزج 1 "  رد  یطویس 

تسا .
ربمغیپ هب  رخـسمت  يور  زا  وا  نارای  يزعلا و  دبع  نب  دسا  نب  بلطم  نب  دوسا  هعمز - وبا  دیوگ : لماکلا " ص 27  دلج 2 "  رد  ریثا  نبا  و 
گرم رد  دوش و  دروک  هک  درک  نیرفن  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دندومنیم ، ءازهتـسا  دندزیم و  کمـشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

انیبان ات  دز  وا  مشچ  تروص و  رب  نآ  ياهراخ  تخردنآ و  گرب  اب  لیئربج  هک  دوب  هتـسشن  یتخرد  هیاس  رد  هدربمان  دوش ، راوگوس  دنزرف 
دش .

هحفص 161 ] ] 

، وا رسب  لیئربج  هراشا  اب  هجیتن  رد  درک ، نیرفن  ناشبغ  نب  ورمع  نب  هلالط  نب  کلام  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  هدربمان 
. دش كاله  تفرگ و  ارف  ار  وا  رس  تحارج  كرچ و 

هار هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  هدرک  تـیاور  هباـصالا " 218  ءزج 1 "  هیـشاح  رد  باـعیتسالا "  رد "  ربـلا  دـبع  نبا  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درکیم ، دیلقت  ار  ترضحنآ  نتفر  هار  تیفیک  صاعلا  یبا  نب  مکح  دشیم و  لیامتم  ولجب  شکرابم  ندب  تفریم 
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ناسح نب  نمحرلا  دبع  دش ، جالتخا  شاعترا و  راچد  زورنآ  زا  صاعلا  یبا  نب  مکح  شاب ، نینچ  دومرف : واب  و  دش ، وا  لمع  تفتلم  يزور 
دورس : نینچ  مکح  نب  نمحرلا  دبع  وجه  رد  و  دومن ، شهوکن  ار  وا  تباث  نب 

هماظع  مراف  كوبا  نیعللا  نا 
انونجم اجلخم  مرت  مرت ، نا 

یقتلا  لمع  نم  نطبلا  صیمخ  یسمی 
انیطب ثیبخلا  لمع  نم  لظی  و 

، ناورم ردـپ  هیما  نب  صاعلا  یبا  نب  مکح  هک : هدومن  تیاور  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  قیرط  زا  هیاهنلا " ص 345  رد ج 1 "  ریثا  نبا  و 
نوگرگد ءازهتـسا  قـیرطب  ار  دوـخ  يور  زا  تفگیم  نخـس  ترـضحنآ  هک  یماـگنه  تسـشنیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  رـس  تشپ 

نامهب شتروص  گرم  ماگنه  ات  سپ  شاب  نینچ  دومرف : واب  دید  تئیه  نآ  اب  ار  وا  ربمغیپ  دادـیم ، ناشن  زیمآ  هرخـسم  لاکـشا  تخاسیم و 
عرص ضرم  جنشت  بارطضا و  زا  هقافا  زا  سپ  و  دش ، بارطضا  جنـشت و  هب  التبم  هام  ود  ات  رگید  تیاور  رب  انب  دوب  جالتخا  رد  هیرک  تئیه 

جـالتخا ياـجب  تفر و  نیب  زا  وا  ندـب  تشوگ  ورین و  هجیتـن  رد  اـت  دوـب  جـالتخا  جنـشت و  راـتفرگ  نآ  زا  هقاـفا  زا  سپ  تفرگ و  ارف  ار  وا 
دنا . هتفگ  زین  شاعترا 

صیاصخلا رد ج 2 "  یطویـس  لئالدـلا " و  رد "  یقهیب  و  هدومن ، تیاور  یناربط  قیرط  زا  " ص 345  هباصالا   " دلج 1  رد  رجح  نبا  و 
مکاح زا  هحفص 79  يربکلا " 

هحفص 162 ] ] 

یبا نب  مکح  هک : دـنا  هدومن  تیاور  قیدـص  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  یناربط  یقهیب و  زا  و  هدرک ) حیرـصت  نآ  تحـصب  هکیلاح  رد  )
ءازهتسا ار  ترضحنآ  دوخ  لکش  هرهچ و  رییغت  اب  بانجنآ  نتفگ  نخس  ماگنه  تسشنیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  کیدزن  رد  صاعلا 

زا تیاور  نیا  دـننام  و  درم ، ات  دوب  جنـشت  جالتخاب و  التبم  هتـسویپ  هجیتن  رد  شاـب ، نینچ  دومرف  واـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دومنیم ،
رسپ دنه  زا  وا  هک  هدروآ  رانید  نب  کلام  قیرط  زا  یقهیب  هک : تسا  روکذم  هباصالا " ص 346  رد ج 1 "  هدش و  تیاور  زین  رگید  قیرط 

تکرح اب  هدربماـن  و  دومرف ، روبع  مکح  ربارب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : هدومن  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هجوز  هجیدـخ 
ار وا  ایادخ  راب  دومرف : درک و  نیرفن  دومرف  هدـهاشم  ار  وا  تکرح  وا و  هک  ربمغیپ  دومن ، ءازهتـسا  هرخـسم و  ار  ترـضحنآ  تشگنا  نداد 

دش . ندیزخب  التبم  گنرد  الب  نادرگ ، هساپلچ 
: هکنیا هدومن  رکذ  يربط  زا  نوحتف  نبا  هک : تسا  روکذم  هحفص 79  يربکلا "  صئاصخلا  دلج 2 "  هباصالا " ص 276 و  دلج 1 "  رد  و 

التبم يدب  يرامیب  هب  مرتخد  تفگ : ثراح  دومرف ، يراگتـساوخ  ار  هرمج  شرتخد  هثراحلا  یبا  نب  ثراح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
صئاصخلا دلج 2 "  رد  و  هدش ، صرب  هب  التبم  شرتخد  هک  دومن  هدهاشم  دـمآ  هناخب  هکنآ  زا  سپ  یلو  دوبن ، نینچ  هک  یتلاح  رد  تسا ،

مازعا یتیروماـمب  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدوـمن  تیاور  دـیز  نب  هماـسا  زا  یقهیب  قـیرط  زا  هحفـص 78  يربکلا " 
دوب هدش  هتفاکش  وا  مکـش  هک  یلاح  رد  دنتفای  رادرم  ار  وا  هجیتن  رد  درک ، نیرفن  ار  وا  ربمغیپ  تسب ، ادخ  لوسر  رب  غورد  درم  نآ  دومرف ،

. دوب هتفریذپن  ار  وا  نیمز  و 
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شردـپ زا  برقع  یبا  نبا  لـفون  یبا  قیرط  زا  میعن  وبا  یقهیب و  هک  تسا  روکذـم  هحفـص 147  يربکلا "  صئاصخلا  دـلج 1 "  رد  زاب  و 
هیلع هللا  یلص  ادخلوسر  داد ، مانشد  ار  ترضحنآ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزنب  بهل  یبا  نب  بهل  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور 

نامالغ و اب  زین  ار  بهل  شدنزرف  داتـسرفیم و  ماشب  هراجتلا  لام  بهل  وبا  دیوگ : امرف ، طلـسم  ام  رب  ار  دوخ  گس  ایادـخ  راب  تفگ : هلآ  و 
اهناب تشادیم ، مازعا  دوخ  يالکو 

هحفص 163 ] ] 

دورف هک  لزنم  رهب  اـهنآ  متـسه ، كانـسرت  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نیرفن  رثا  رد  نم  اریز  دیـشاب  وهل  بقارم  هک  دومن  شراـفس 
ات دندرکیم  تبظاوم  وا  زا  تیفیک  نیاب  هار  رد  یتدـم  دـندیناشوپیم ، ثاثا  سابل و  اب  ار  وا  دـندیناباوخیم و  راوید  يولهپ  ار  بهل  دـندمایم 

دیناسر . لتقب  دز و  نیمزب  ار  وا  دمآ و  يا  هدنرد  یبش 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفای ، تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ءاذیا  رب  بهل  یبا  نب  هبتع  هک  هدومن  تیاور  هداتق  زا  یقهیب  و 

بش ماگنه  دش و  نوریب  شیرق  زا  یتیعمج  اب  هدربمان  دیامرف ، طلـسم  وا  رب  ار  دوخ  گس  هک  منکیم  تلئـسم  ادخ  زا  نم  انامه  دومرف : هلآ 
نآ نایم  رد  ات  درک  شدرگ  اهنآ  نوماریپ  تفای و  تسد  هورگ  نآ  رب  يریـش  هاگان  دـندمآ ، دورف  ءاـقرز )  ) ماـنب یلحم  رد  ماـش  یلاوح  رد 

درک . ادج  ندب  زا  نادند  اب  تفرگ و  نهدب  ار  وا  رس  دومن و  هلمح  واب  تفای ، ار  هبتع  موق 
دنتـساخرب ياج  زا  اهنآ  تشگرب ، رگید  يوسب  لزنم  نآ  رد  هورگ  نآ  نتفای  زا  سپ  ریـش  بش  نآ  رد  هک : هدرک  تیاور  هورع  زا  یقهیب  و 

دناکش . تفرگ و  ار  شرس  دیسر و  هبتعب  ات  تفر  اهنآ  نایم  رد  دمآ و  ریش  اددجم  سپس  دنتفرگ ، نایم  رد  ار  هبتع  و 
دمحم زا  مه  رگید  قیرط  زا  ار  ناتساد  نیا  میعن  وبا  قاحسا و  نبا  و  هدش ، تیاور  نآ  دننام  هورع  قیرط  زا  زین  رکاسع  نبا  میعن و  یبا  زا  و 

هدورس : نینچ  عوضوم  نیا  رد  تباث  نب  ناسح  هک : دنا  هدومن  هفاضا  دنا و  هدومن  تیاور  هریغ  یظرق و  بعک  نب 

مهتئج  نا  رقشالا  ینب  لئاس 
عساو یبا  ءابنا  ناک  ام 

هربق  هل  هللا  عسو  ال 
عطاقلا یلع  هللا  قیض  لب 

تباث  هدج  یبن  محر 
عطاس هل  رون  یلا  وعدی 

هبیذکتل  رجحلاب  لبسا 
عراقلا هزهن  شیرق  نود 

امب  هنم  هوعدلا  بجوتساف 
عماسلا رظانلل و  نیب 
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هحفص 164 ] ] 

هبلک  اهب  هللا  طلس  نا 
عداخلا هیشم  انیوهلا  یشمی 

هباحصا  طسو  هاتا  یتح 
عجاهلا هنس  مهتلع  دق  و 

هخوفایب  سارلا  مقتلاف 
عیاجلا هرغف  هنم  رحنلا  و 

هدورس : نینچ  لوا  تیب  زا  دعب  دوشیمن و  تفای  لوا  تیب  زج  ناسح  ناوید  رد  دیوگ : فلوم 

مهوعدی  وه  هوکرت و  ذا 
عماجلاب یصقالا و  بسنلاب 

هبایناب  هولعی  ثیللا  و 
عقان مد  طسو  ارفعنم 

مهعورصم  نمحرلا  عفری  ال 
عراصلا هوق  نهوی  و ال 

، دومرف توـالت  يوه "  اذا  مجنلا  ار " و  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سوواـط  زا  میعن  وـبا  و 
ار دوخ  ناگـس  زا  یگـس  وت  رب  ادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مجن ، مراگرورپ  هب  مدـش  رفاک  نم  تفگ : بهل  یبا  نب  هبتع 

. ناتساد نایاپ  ات  دیامرف .. طلسم 
یلص ربمغیپ  سپس  يوه ، اذا  مجنلا  و  تفگ : هک  یسکب  تسا  رفاک  وا  تفگ : بهل  یبا  رـسپ  هک : هدرک  تیاور  یحـضلا  یبا  زا  میعن  وبا  و 

ثیدح . نایاپ  ات  دومرف .... ار  نیرفن  نآ  هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 165 ] ] 
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هدش یفن  دوهعم  هیآ  ود  لولدمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سدقم  دوجو  ببـسب  هک  یباذـع  هک : تسناد  دـیهاوخ  روما  نیاب  هجوت  اب  و 
دـش دـساف  هک  يوـضع  اریز  تسا ، یموـمع  تحلـصم  تیاـعر  تمکح و  ياـضتقم  ینعم  نیا  یلک و  یفن  هن  تسا  هـلمجلا  یف  یفن  دارم 

روطنآ تسا و  رامیب  نآ  زا  یتمـسق  هک  يوضع  فالخب  دوش ، عطق  دـیاب  دـساف  وضع  نآ  ءاـضعا  ریاـس  ندـنام  نومـصم  يارب  هرورـضلاب 
يادـخ دـبای  يدوبهب  هجلاعم  اب  هک  تسه  دـیما  یلو  هدـید  همدـص  شمامت  هک  يوضع  ای  دوش و  ءاضعا  ریاـسب  تیارـس  ثعاـب  هک  تسین 

هیآ نیا  هکنانچ  دیامرف  باذـع  ار  اهنآ  دـندرک  ضارعا  نید  زا  یگمه  رگا  هک  دومث  داع و  هقعاص  دـننامب  دومرف  دـیدهت  ار  شیرق  لاعتم 
نموم يدارفا  هدوب و  یگمه  ضارعا و  مکح  طانم  نوچ  دومث " و  داع و  هقعاص  لثم  هقعاص  مکترذـنا  لقف  اوضرعا  ناف  تسا " : یکاح 

هدش هک  يدیدهت  قبط  رب  هقعاص  دندادیم  همادا  دوخ  یهارمگب  نانآ  یگمه  رگا  و  دشن ، لزان  اهنآ  رب  هقعاص  دـمآ ، دوجوب  اهنآ  نایم  رد 
دیدهت نیا  دوبیم  باذع  ماسقا  مامت  زا  عنام  یلک  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوجو  رگا  هکیتلاح  رد  تشگیم  لزان  اهنآ  رب  دوب 

بانج نآ  مشخ  ببسب  ترضح  نآ  ياهگنج  تاوزغ و  رد  يدحا  یتح  دشیمن و  باذع  راتفرگ  میتفگ  هک  اهنآ  زا  يدحا  و  دوبن ، تسرد 
اهنآ . زا  دهد  هانپ  ار  ام  يادخ  تسا ، باذع  ماسقا  زا  روما  نیا  مامت  اریز  دشیمن ، هتشک 

باحصا تیآ  دننام  دوب  یتیآ  دوخ  دوب ، عقاو  قباطم  تسرد و  ثراح ) ناتـساد   ) ناتـساد نیا  رگا  هیمیت ) نبا  ياهلاکـشا  زا  - ) مجنپ هجو 
نوچ تسا و  ناـیب  لـقن و  روـخ  رد  هک  نآ  رئاـظن  و  دوـش - هتـشامگ  تمه  نآ  تیاور  لـقنب و  هک  تسنآ  روـخ  رد  یتـیآ  نینچ  و  لـیف -

یهجوت اسار  ار  عوضوم  نیا  اهنیا  دـننام  خـیرات و  ریـسفت و  لئاضف و  حاحـص و  اهدنـسم و  نابحاص  زا  ملع  رد  نیفنـصم  مینکیم  هظحالم 
تسا . ساسا  یب  غورد و  نیاربانب  هدشن ، تیاور  سانشان  دانسا  نیاب  زج  ناتساد  نیا  دنا و  هدومنن 

رد هثداح  نیا  هچ ، تسا  فازگ  اوراـن و  بساـنمان و  لـیف ، باحـصا  ناتـساد  اـب  هدوب  يدرف  هثداـح  کـی  هک  ناتـساد  نیا  ساـیق  باوج -
رد هکنیا  رب  افاضم  هتشادن ، دنک  بلج  دوخب  ار  یمومع  ءانتعا  هجوت و  هک  یتیفیک  بسانم و  هنیمز  زور  نآ  عامتجا 
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لـصا رب  هک  روطناـمه  دنـشکب  نآ  رب  یـشومارف  هدرپ  هک  هدومنیم  اـضتقا  دـندوب  رما  نیا  دـهاش  هک  یهورگ  دوـصقم  فدـه و  لاـح  نیع 
لئان دوخ  دوصقم  فدهب و  دوب  کیدزن  هک  دندرک  دهج  دج و  نآ  لاطبا  نوماریپ  يردقب  دندیشک و  مخ ) ریدغ  رد  تیالو  رما   ) عوضوم

ار دوخ  رون  ناساپـسان  ناهاوخدب و  مغرب  اناوت  يادـخ  یلو  دـنزاس  نوگرگد  ار  عضو  هنابـصعتم  ياه  هئطوت  يراک و  هابتـشا  اب  دـندرگ و 
. دناسریم لامک  دحب  نابات و 

یتخبدب و راچد  ار  یمیظع  هورگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هرهاب  تایآ  زا  مهم و  گرزب و  دوب  يا  هثداح  لیف ، باحـصا  هثداح 
تابجوم دیشخب و  تاجن  نانآ  دیک  زا  دشاب  مما  نیرت  یقرتم  يزور  دیاب  هک  ار  یتما  تشگ و  دوهشم  نایناهج  رب  هکیروطب  دومن  تکاله 

ترایز و زکرم  مما و  هاگ  فاوط  دیاب  هک  ار  هبعک )  ) وا یتسرپ  هناگی  هاگیاپ  وا و  تاسدقم  تمظع  يرارقرب و  تما و  نآ  رارقتـسا  ءاقب و 
نیرتگرزب اهنرق  زا  سپ  نونکا  هعقاو  نآ  هجیتن  رد  هک  دومرف  ءاضما  دراد  رب  رد  ار  تاـکرب  ریخ و  زومر  هک  دـشاب  ناـب  نیدـقتعم  تیدوبع 

تسا . یئادخ  هاگ  شتسرپ  رهاظم 
( ثحب دروم  ناتـساد   ) هدربمان هعقاو  رد  هک  تسا  يدـصاقم  یعاود و  زا  ریغ  لیف ) باحـصا   ) یلوا هثداـح  رد  دـصاقم  یعاود و  نیارباـنب 

یلـص ربمغیپ  تازجعم  نایم  رد  توافت  قرف و  نیا  هکنیا  امک  تسا  قح  زا  ضامغا  یئوگروز و  رگیدـمهب  ود  نآ  سایق  و  تسا ، دوجوم 
رگید ضعب  لباقم  رد  هدش و  لقن  داحآ  رابخا  اب  طقف  بانج  نآ  تازجعم  زا  یضعب  ینبم  نیمه  رب  و  تسا ، راکشآ  یبوخب  هلآ  هیلع و  هللا 
مومع لوبق  قافتا و  دروم  دوشب  نآ  دنـسب  یئانتعا  هجوت و  هکنیا  نودب  بانجنآ  تازجعم  زا  یـضعب  زین  و  هدومن ، زواجت  مه  رتاوت  دـح  زا 

اهنآ . تانراقم  طیارش و  ای  تیمها  تمظع و  ثیح  زا  تسا  اه  هزجعم  نآ  دوخب  طوبرم  توافت  فالتخا و  نیا  و  تسا ، نیملسم 
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رد هچ  تسا  يرگید  یئوـگ  فازگ  زین  نیا  دـنا  هدـنارذگ  لاـمهاب  ار  عوـضوم  نیا  نیفنـصم  تاـقبط  هکنیاـب  ریاد  هیمیت  نـبا  ياـعدا  اـما 
ناظفاح ریسفت و  نالماح  ملع و  نایاوشیپ  زا  همه  هک  میدومن  رکذ  ار  هعقاو  نیا  نیفنصم  تیاور  هتشذگ ، تاحفص 

هحفص 167 ] ] 

زا سپ  یکی  نادنمـشناد  تسا و  نمـضتم  ار  اهنآ  رایـسب  لئاضف  ناگرزب  لاح  حرـش  لاـجر و  بتک  دنـشابیم و  خـیرات  نـالقان  ثیدـح و 
... سانـشان دانـسا  نیاب  زج   ) وا هیلا  راشم  درم و  نیا  دوصقم  مینادـیمن  هرخالاب  و  دـنا ، هدوتـس  ار  اـهنآ  تیـصخش  تیارد و  بتارم  يرگید 

رد ص60 وا  لاح  حرـش   ) راوگرزب یباحـص  نامی  نب  هفیذحب  هتـشگ  یهتنم  دـش  رکذ  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  اریز  تسیچ ؟ تسیک و  )
رد وا  لاح  حرش   ) تسا فورعم  تیاور  رد  وا  ندوب  دامتعا  دروم  ریسفت و  ثیدح و  ملع و  رد  وا  یئاوشیپ  هک  هنییع  نب  نایفس  و  تشذگ )
هقث هب  فوصوم  تیفورعم و  ترهش و  تیاهن  رد  هیمیت  نبا  ياعدا  روصت و  فالخ  رب  هک   ) تیـصخش رظن  زا  نیا  تشذگ ) ج 1 ص 139 

دشابیم .) تناما  و 
هتسناد و دامتعا  رکذ و  روخ  رد  هتخانش و  ار  دانسا  نیا  قیقحت  لها  نیرـسفم و  نیثدحم و  ظافح و  زین ، رفن  ود  نیاب  دانـسا  ظاحل  زا  اما  و 

ياهدانسا اب  هک  دنتـسین  یناسک  زا  نانیا  و  دنا ، هدومن  ریـسفت  دانـسا  نیدب  ار  میکح  رکذ  میرک و  نآرق  زا  يا  هیآ  يراکنا ، دیدرت و  نودب 
ار دنس  هیمیت  نبا  یلو . هدوب  نینچ  شناد  لها  شور  تسا و  نینچ  رما  هقباس  یلب  دننک ، ریسفت  ار  نآرق  تسس  تسپ و  تایاور  جرا و  مک 

دیامن  یمن  قیبطت  وا  راومهان  شور  اب  لیبق  نیا  زا  زیچ  چیه  اریز  هتخادرپ  هشقانمب  زین  نآ  نتم  رد  هتشادنپ و  سانشان  رکنم و 
دوخ مالسا  هنوگجنپ  يدابمب  فارتعا  ببـسب  هدربمان  ثراح  هک : دیایم  تسدب  نینچ  ثیح  نیا  زا  هیمیت :) نبا  تالاکـشا  زا  - ) مشـش هجو 

تسا . هدشن  التبم  باذعب  مرکا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دهع  رد  نیملسم  زا  يدحا  هرورضلاب  هدوب و  ملسم 
ربمغیپ هدومرف  در  لیلدـب  دراد  رب  رد  زین  مالـسا  زا  ار  وا  جورخ  هدر و  دـنکیم  تباث  ار  هدربماـن  مالـسا  هک  روطناـمه  ثیدـح  نیا  باوج -

رب نتشاد  مالسا  ماگنه  رد  باذع  نیاربانب  هداد ، ربخ  یلاعت  يادخ  فرط  زا  ترـضحنآ  هچنآ  رد  وا  دیدرت  کش و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رد ثیدح ، ندینش  زا  سپ  شدربمان  تشذگ  هحفـص 136  رد  هک  روطنامه  هدیـسر  وا  رب  باذع  دادترا  رفک و  زا  دعب  هکلب  هدشن  لزان  وا 

کش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  توبن 
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يوبن سدق  تحاسب  هک  يرجت  تلعب  دنا  هدش  عقاو  تبوقع  لومشم  مالسا  فصو  اب  هک  دنا  هدوب  مه  یناسک  بلطم  نیا  زا  هتـشذگ  دومن 
اهنآ ناتساد  هک  رگید  یضعب  دننام  تشذگ و  رد ص 162  وا  ناتـساد  هک  ثراح  رتخد  هرمج  دننام  هدز  رـس  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: هک هدومن  تیاور  عوکا  نب  هملس  زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  هک ) تسیفاک  عوضوم  نیا  دییات  يارب   ) دش و رکذ  مراهچ  لاکـشا  باوج  رد 
، روخب تسار  تسد  اـب  دومرف : واـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دروخ ، اذـغ  پچ  تسد  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  روضح  رد  يدرم 
ار دوخ  پچ  تسد  تسناوتن  هاـگچیه  هجیتـن  رد  يوش  ناوتاـن  پچ  تسد  زا  دومرف : ربـمغیپ  تسناوتیم ) هکیتروـص  رد  ، ) مناوـتیمن تفگ 

دناسرب ! ناهدب 
مسر و  دش ، دراو  یئارحـص  برع  رب  تدایع  ناونعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : تسا  روکذم  يراخب ص 227  حیحص  دلج 5  رد  و 
برع دومرف ، ار  نخـس  نیا  درم  ناب  هیور  نیمه  بسح  رب  و  تسین ، یکاـب  دومرفیم : تفریم ، ضیرم  تداـیعب  تقو  ره  هک  دوب  نیا  ربمغیپ 
دربیم ربقب  ار  وا  هدرک و  موجه  هدروخلاـس  درم  رب  هک  تسا  بت  هکلب  تسین و  نینچ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  باوج  رد  راـمیب 
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. درپس ناج  دیناسرن و  ماشب  ار  دعب  زور  برع  نآ  هجیتن  رد  دشاب ، نینچ  یتشادنپ ، نینچ  هک  لاح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هک دوب  هدومرف  نغدق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تسا  روکذـم  يدروام ص 81  هوبنلا "  مالعا  رد "  و  مود ) پاـچ  یتداـیز  )

ار وت  يوم  يادخ  دومرف  واب  دنکیم ، نینچ  زامن  لاح  رد  هک  دـید  ار  يدرم  بانجنآ  دزادرپن ، دوخ  يوم  نتـساراب  زامن  لاح  رد  رازگ  زامن 
دش . علصا  تخیر و  درم  نآ  يوم  هجیتن  رد  دنادرگ ، تشز 

 " رد ربلا  دـبع  نبا  لیبق  زا  ثیدـح  بابرا  هچ  تسین ، فورعم  هباحـص  ناـیم  رد  ناـمعن  نب  ثراـح  هیمیت ) نبا  تالاکـشا  زا  - ) متفه هجو 
و دـنا ، هدرواین  نایمب  وا  زا  یمان  هباحـص  ياـهمان  نمـض  رد  دوخ  تاـفیلات  رد  یـسوم  وبا  یناهفـصا و  میعن  وبا  هدـنم و  نبا  باـعیتسا " و 

هتفاین  ققحت  ام  شیپ  یسک  نینچ  دوجو  نیاربانب 
هباحص زا  هچنآ  عوضوم  نیا  نیفلوم  زا  کی  ره  هکلب  تسین ، هباحص  مامت  رکذ  لفکتم  هباحص  لاح  حرش  مان و  رب  لمتشم  بتک  باوج -

رد عالطا و  هطیح  رد  هک 
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ناشن مان و  زا  راثآ  بتک و  يایاوز  زا  تسا  هتسناوت  هک  ار  هچنآ  هدمآ و  رگید  فلوم  سپـس  هتخادرپ و  نآ  رکذب  هدوب  وا  یـسررب  دودح 
نیا رد  هک  یباتک  نیرت  عماج  و  هدرک ، هفاـضا  یلوا  فلوم  هتفگ  رب  هتفاـی  فوقو  اـهنآ  رب  وا  فلـس  هک  درواـیب  تسدـب  هباحـص  زا  يدارفا 

زا انامه  دراگنیم : دوخ  باتک  زاغآ  رد  هدربمان  فصولا  عم  تسا و  ینالقـسع  رجح  نب  هباحـصلا "  زییمتب  هباصالا  باـتک "  میتفاـی  هنیمز 
صیخشت یئاسانش  روخ  رد  تاعوضوم  نیرتمهم  هلمج  زا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح  مولع  ینید  مولع  نیرت  فیرـش  هلمج 

دارفا زا  هک  ار  هچنآ  ظافح  زا  یهورگ  دنا و  هدمآ  اهنآ  زا  دعب  هک  تسا  یناسک  زا  اهنآ  زییمت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا 
رد هک  اهنآ  زا  ما  هتخانش  هکیسک  نیتسخن  دنا و  هدروآ  درگ  دوخ  تافیلات  رد  هتفای  نآ  رب  عالطا  هتـسناوت و  نیعبات ) هباحـص و  زا   ) هدربمان
ریغ يوغب و  مساقلا  وبا  هتسب و  راکب  يا  هناگادج  فینصت  هراب  نیا  رد  هکتسا  يراخب  هللا  دبع  وبا  تسا  هدومن  فینصت  باتک  عوضوم  نیا 

طایخ و نب  هفیلخ  دننام ، هدروآ  درگ  يدـعب  هقبط  مامـضناب  ار  هباحـص  مان  هدربمان  خـیاشم  هقبط  زا  یعمج  دـنا و  هدرک  لقن  هدربمان  زا  وا 
زین يرگید  هورگ  هنیمز  نیا  رد  همثیخ و  یبا  نب  رکب  یبا  نایفـس و  نب  بوقعی  دـننام  وا  فیدرمه  زین  يدارفا  نینچمه  دعـس و  نب  دـمحم 

، نیط دننام  دنا  هدوب  اهنآ  زا  لبق  یمک  هک  اهنآ  نادبع و  دواد و  یبا  نب  رکب  یبا  يوغب و  مساقلاوبا  دننام  دنا  هدرک  یتافینـصت  اهنآ  زا  دعب 
شباتک نمض  رد  یناربط  دننام  نابح و  نب  متاح  یبا  يدروام و  روصنم  یبا  نیهاش و  نب  صفح  یبا  نکس و  نب  یلع  یبا  دننام  سپـس  و 

باعیتسا ار "  دوخ  باتک  هدربمان  هک  ربلا  دبع  نب  رمع  یبا  دننام  سپس  میعن ، یبا  هدنم و  نب  هللا  دبع  یبا  دننام  سپـس  ریبکلا " و  مجعم  " 
وا زا  يدایز  رادـقم  فصولا  عم  هدرک  يروآ  عمج  نآ  رد  هدوب  وا  زا  لبق  بتک  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  هدرب  ناـمگ  هکنیا  راـبتعاب  هدـیمان  " 

فیطل ياه  همتت  وا  باتک  هلابند  رد  مه  یهورگ  هدومن و  یعماج  فیلات  وا  باتک  لیمکت  رد  نوحتف  نب  رکبوبا  هدربن و  مان  هک  هدش  توف 
لکشم و ناشدادعت  هک  دنا  هدوب  ینامدرم  نانیا  رصع  رد  هتشون و  یگرزب  لییذت  هدنم  نبا  فیلات  رب  ینیدم  یسوم  وبا  دنا و  هدومن  فیلات 

نرقب رود  هکنیا  ات  دنا  هدومن  فینصت  هنیمز  نیا  رد  ار  همه 
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فیناصت زا  يرایسب  نآ  رد  هدیمان و  هباغلا "  دسا  ار "  نآ  هدومن و  فیلات  یعماج  باتک  ریثا  نبا  نیدلا  زع  ماگنه  نیا  رد  هدیـسر و  متفه 
زا يرایسب  رب  هیبنت  هجوت و  زا  هدرک و  طولخم  باحـصاب  ار  یباحـص  ریغ  دوخ  ناینیـشیپ  زا  يوریپب  مه  وا  یلو  هدومن  عمج  ار  دوخ  زا  لبق 
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نبا  ) وا باتک  رد  هک  ار  یئاهمان  دوخ  باتک  رد  یبهذ  هللا  دـبع  وبا  ظـفاح  سپـس ، هدـیزرو ، تلفغ  دراد  دوجو  ناـنآ  بتک  رد  هک  ماـهوا 
اهنآ ندوب  یباحـص  هک  ار  یئاهنآ  ای  هدروآ و  نایمب  يرکذ  اهنآ  زا  طلغب  يو  هک  ار  یناسک  هدوزفا و  اهنآ  رب  هدرک و  ادج  هدش  رکذ  ریثا )

مدومن هک  یـشواک  عبتت و  اب  هدـماین و  کیدزن  دوصقمب  هدـشن و  همه  لـماش  وا  مادـقا  نیا  لاـح  نیع  رد  یلو  هدرب  ماـن  هتـسویپن  تحـصب 
اب تقباطم  دوجو  اب  هباغلا ) دـسا   ) باتک نآ  لصا  رد  هن  و  یبهذ )  ) وا باتک  رد  هن  هک  مدروخرب  یئاهمانب  تسا ) رجح  نبا  نانخـس  هلابند  )

تسین . ود  نآ  طیارش 
یماسا زا  مهدـکی  رب  یتح  اهـششوک  نیا  همه  اب  مدومن و  ادـج  هباحـص  ریغ  زا  ار  هباحـص  نآ  رد  مدروآ و  درگ  یگرزب  باـتک  هجیتن  رد 

رد تفای  تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیوگ : هعرز  وبا  تشگن ، لصاح  فوقو  هدش  لقن  يزار  هعرز  یبا  زا  هک  هچناب  تبسن  هباحص 
رادید و فصو  اب  اهنآ  همه  هک  نز  درم و  زا  دنا  هدوب  نت  رازه  دصکی  زا  شیب  دندینـش  ار  وا  نخـس  دندید و  ار  وا  هک  یناسک  هک ، یلاح 

دنا . هدرک  تیاور  وا  زا  بانجنآ  نانخس  عامتسا  ای 
صوصخ هرابرد  هک  یـسک  شـسرپ  باوج  رد  ار  ناتـساد  نیا  هعرز  وبا  دیوگ : باعیتسا "  لیذ "  رد  بلطم  نیا  رکذ  زا  سپ  نوحتف  نبا 

هک اهنآ  ینعی  تسا  روکذـم  باعیتسا "  رد "  هک  اهنآ  مامت  فصولا  عم  اهنآ و  ریغب  دـسر  هچ  ات  هتـشاد ، نایب  دومن ، لاوئـس  وا  زا  ناـیوار 
( باـعیتسا بحاـص   ) وا طرـش  قباـطم  هک  ار  هچنآ  هک  هدوـمن  رکذ  نوـحتف  نبا  و  دـنرفن ، دـصناپ  رازه و  هس  دـنا  هدـش  رکذ  هینک  اـی  ماـنب 

یگمه دیاش  دوب : هتشون  دوخ  دیرجت  باتک  تشپ  رد  هک  مدناوخ  یبهذ  ظفاح  طخب  نم  و  تسا . دادعت  نیاب  بیرق  هدومن  ناب  كرادتـسا 
 " هباغلا دـسا  رد "  هک  اهنآ  ماـمت  هک : مدـید  وا  طـخب  سپـس  دنتـسین ، نیا  زا  رتمک  دنـشابن  دادـعت  نیا  زا  شیب  رگا  دنـشاب ، رفن  رازهتـشه 

دنروکذم
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لوق زا  تسا  نیحیحـص  رد  تاجردنم  دنکیم  دییات  ار  هعرز  یبا  راتفگ  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  و  دنرفن ، راهچ  هاجنپ و  دصناپ و  رازهتفه و 
هک هچنآ  رد  دروآرد و  رامشب  ناوتیمن  ار  اهنآ  يرتفد  رد  هک  دنتشاد  روضح  يرایسب  مدرم  دیوگ : هک  كوبت  ناتـساد  رد  کلام  نب  بعک 

رازه هدزاودب  عقاو  رد  دنرادب  مدقم  نامثع  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  اهنآ  تسا : نینچ  هدومن  تبث  لقن و  يروث  زا  حیحص  دنـسب  بیطخ 
يوون دوب ، یضار  اهنآ  زا  دوخ  تافو  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دندوب  یصاخشا  زا  یگمه  هک  دنا  هداد  اوران  تبسن  رفن 

رد رکب  یبا  تفالخ  دهع  رد  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  لاس  هدزاود  هب  طوبرم  نخـس  نیا  دیوگ :
رمع تفالخ  هرود  رد  سپس  دنا و  هدوب  هتفر  نایم  زا  تسا  هدشن  طبـض  نانآ  ياهمان  هک  یناسک  زا  رایـسب  نیملـسم  تاحوتف  هدر و  هیـضق 
مان ندنام  ناهنپ  ببـس  دنا و  هدوب  هدرم  دنتـسه  نوریب  هرامـش  زا  هک  یناسک  نآ  ریغ  ساومع و  یمومع و  نوعاط  رد  اه و  حتف  نمـض  رد 

ها  تسا . رتاناد  ادخ  و  دنا : هتشاد  روضح  عادولا  هجح  رد  اهنآ  رثکا  هک  تسنیا  نانآ  ياه 
ای نت  رازه  دصکی  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  عادولا  هجح  رد  رـضاح  هدع  دش : راعـشا  رد ج 1 ص 30  البق  هکناـنچ  و 

يارجم زا  الوصا  دنیامن ؟ طبـض  تبث و  ار  میظع  هورگ  نیا  مامت  مان  هک  هدوب  نکمم  بتک  نیا  يارب  هنوگچ  تروصنیا  رد  دـنا  هدوب  رتشیب 
اهراسهوک و اهارحص و  رد  هورگ  نیا  رتشیب  هچ  تفای ، طلست  هطاحا و  لماک  روطب  تیعمج  نیا  لاح  حرـش  مانب و  هک  تسا  جراخ  یعیبط 

یقافتا عقاوم  رد  انایحا  هک  صاخ  دصاقم  يارب  رگم  دنتـشادن  یتفر  دمآ و  هدوارم و  اهرهـش  عماجم و  رد  دندوب و  هدـنکارپ  هقرفتم  قطانم 
هبساحم ناوید  عقاوم  هنوگنآ  رد  دندومن و  یم  كرد  ار  یتیاور  تبحـص و  دندشیم و  رـضاح  عماجمنآ  رد  یجئاوح  ندروآ  تسدب  يارب 

دوش . یسررب  نانآ  لاوحا  ددرگ و  طبض  تبث و  دوشیم  جراخ  دراو و  هک  ره  مان  هک  دوبن  يرتافد  و 
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نیفنـصم راچان  تسا ، نینچ  اهنآ  عضو  هک  دننک  ادیپ  هطاحا  یتما  نوئـش  لاوحاب و  هک  دوب  دهاوخن  رـسیم  قیقحت  لها  يارب  تروصنیا  رد 
دجاو هداد  خر  هک  یثداوح  رد  اهنآ  دوجو  ای  هدـش و  هدرب  ناشمان  رتشیب  تایاور  رد  هک  دـنا  هدومن  تردابم  یناـسک  ماـن  طبـض  تبث و  هب 
جراخ فاصنا  هطیح  زا  وا  دوجو  راکنا  دشن  رکذ  بتک  نینچ  رد  یصخش  مان  رگا  دش  نایب  هک  تیفیک  نیا  اب  تسا ، هدوب  یـصاخ  تیمها 
تلعب هباحـص  لاح  حرـش  رب  لمتـشم  بتک  نیفلوم  تسا  نکمم  یهگناو ، درادـن ، شزاس  لالدتـسا  ثحب و  تاررقم  لوصا و  اب  و  تسا ،

دنشاب . هدومن  رظن  فرص  وا  مان  رکذ  زا  تشگ  دوهشم  صخش  نیا  زا  یگدنز  ماجنارس  رد  هکیرفک  هدر و 
( نامقل هروس   ) رینم باتک  يده و ال  ملع و ال  ریغب  هللا  یف  لداجی  نم  سانلا  نم  و 
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مالسا رد  ریدغ  دیع 

هراشا

مامتها هجوت و  دروم  نآ  دافم  توبث  ققحت و  نیمات  نآ و  هرطاخ  ندـنام  نادواج  ریدـغ و  ناتـساد  رـشن  تابث و  روظنمب  هکیروما  هلمج  زا 
زاربا ادخ و  یگدنب  مسارم  دوش و  لیکـشت  لفاحم و  عماجم و  نآ  بش  زور و  رد  هلاس  همه  هک  تسا  یخیرات  زور  نیا  نتفرگ  دیع  هدوب ،

یگدنزب هعـسوت  نادنمتـسم و  ناناوتان و  لاحب  هجوت  هیرب و  هوجو  لذب  شـشخب و  یکین و  هریـس  ددرگ و  ءارجا  تیدحا  هاگردـب  عوشخ 
تافیرـشت و نیا  ءارجا  هجیتن  رد  و  دریگ ، رارق  لمع  دروم  يوریپ و  شیارآ ، اب  ابیز  ون و  ياه  سابل  ندرک  رب  رد  اه و  هلئاع  اه و  هداوناـخ 

ناربخیب عضو  نیا  هدـش و  فوطعم  بلاج  هرظنم  نیون و  عضو  کی  فرطب  تاقبط  مومع  هجوت  هک  تسا  دـقتعم  مدرم  نایم  رد  تارهاظت 
لمتشم هرتاوتم  تایاور  نایب  هب  نایاناد  نآ و  تیاور  زا  سـسجت  هب  دوشیم  رجنم  نآ و  تابجوم  للع و  شـسرپ  صحفت و  هب  درادیم  او  ار 
تیاور هتشر  لئاسو  نیدب  دنزادرپ و  یم  تاموظنم  دیاصق و  ءاشنا  هباطخ و  داریا  هب  ناگدنیارس  ناگدنیوگ و  هتخادرپ و  ریطخ  رما  نیا  رب 
ناتساد نیا  رارکت و  ربخ  نیا  نامز  رـصع و  ره  رد  هورگ و  موق و  ره  نایم  رد  هتـشگ و  هتـسویپ  لصتم و  رگیدکیب  نآ  دانـسا  مخ و  ریدغ 

ددرگ . یم  رادیاپ  ظوفحم و  ناهذا  رد  نآ  هلصتم  قرط  يراج و  اهنابزب 
ره درادن و  طقف  هعیـش  هورگب  صاصتخا  مخ  ریدـغ  دـیع  هکنیا  یکی  تسا ، رما  ود  دوشیم  راکـشآ  قیقحت  لها  يارب  تیفیک  نیا  زا  هچنآ 

هعیش اب  دیع  نیا  رد  نیملسم  قرف  ریاس  زا  مه  نارگید  لاح  نیع  رد  یلو  دنیامنیم  زاربا  یـصاخ  هقالع  رما  نیاب  تبـسن  هورگ  نیا  هک  دنچ 
هجوت و دروـم  هک  هدوـمن  رکذ  يداـیعا  هلمج  زا  ار  زور  نیا  هیلاخلا " ص 334  نورقلا  یف  هیقاـبلا  راـثالا  رد "  ینوریب  دـنیامنیم ، تکرش 
ار مـخ  ریدـغ  زور  تـسا : روکذـم  نـینچ  رد ص 53  یعفاـش  هـحلط  نـبا  فیلاـت  لوئــسلا "  بلاـطم  رد "  و  تـسا ، مالــسا  لـها  ءاـنتعا 

يارب هتشگ  دیع  زور  نیا  هدرک و  دای  دوخ  رعش  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
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رب تهج  نیدب  ار  وا  هدومن و  بوصنم  تیالو )  ) دنمجرا هاگیاج  نیاب  ار  بانجنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور  هکنیا 
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ادخ لوسر  صخشب  تبسن  دشاب  هتشاد  نآ  رب  تلالد  یلوم  ظفل  تسا  نکمم  هک  یئانعم  ره  دیوگ : رد 56  و  هدیشخب ، يرترب  قلخ  عیمج 
تـسا یماـقم  عـیفر و  تسا  یهاـگیاج  یلاـع و  تسیا  هبترم  نیا  هداد و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  ینعم  ناـمه  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
ترـسم طاسبنا و  مسوم  ینامداش و  رورـس و  ماگنه  دـیع و  زور  زور ، نیا  تهج  نیمهب  هدومن و  صوصخم  نادـب  ار  بانجنآ  هک  خـماش 

یهتنا  هتشگ ... وا  ناتسود 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  وا ) ناتسود   ) ریمض هاوخ  دیامنیم ، تباث  زور  نیا  نتفرگ  دیع  رد  ار  نیملـسم  مامت  كارتشا  دوخ  هلمج  نیا 

دوصقم زاب  ددرگرب  مالسلا  هیلع  یلعب  رگا  و  تسا ، حضاو  بلطم  هک  ددرگرب  ربمغیپ  هب  رگا  ددرگرب ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  هاوخ  ددرگرب و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لـصف  ـالب  نیـشناج  ار  وا  هک  اـهنآ  هچ  دـنراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نیملـسم  همه  اریز  تسا ، لـصاح 

. دنا هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  نیمراهچ  ار  ترضحنآ  هک  اهنآ  هچ  دننادیم و 
زا اهنآ  هک  جراوخ  زا  يزیچان  دادعت  زج  دشاب  هتـشاد  ینمـشد  توادـع و  رـس  بانجنآ  اب  هک  تسین  یـسک  نیملـسم  قرف  مامت  نایم  رد  و 

دنا . هدش  جراخ  مالسا  نید 
مدرم دنراد و  قفاوت  دیع  نیا  رب  ناهج  برغ  قرـش و  رد  یمالـسا  مما  هک  تسا  یکاح  دهدیم و  امب  دیع  نیا  زا  ییاهـسرد  خیرات  بتک  و 
هبطخ اعد و  زامن و  هک  نانآ  دزن  هدوب  يزور  هتشاد و  ءانتعا  هجوت و  نآ  ندوب  دیعب  ریاد  زور  نیاب  هتشذگ  نورق  زا  قارع  هبراغم و  رصم و 

تسا . روکذم  الصفم  هطوبرم  بتک  رد  هکنانچ  هدوب  لومعم  نآ  رد  رعش  داشنا  و 
حرش رد  الثم  دوشیم ، هدافتـسا  زور  نیا  ندوب  دیع  رب  نیملـسم  مومع  قافتا  ناکلخ - نبا  فیلات  نایعالا "  تایفو  زا "  هدیدع  دراوم  رد  و 

يذ مهدجه  نآ  هدش و  عقاو  مخ  ریدغ  دیع  زور  رد  هدربمان  اب  تعیب  تسا : روکذم  نینچ  دلج 1 ص 60  رد  رصنتسم - رسپ  یلعتسم  لاح 
يدیبع هللااب  رصنتسم  لاح  حرش  رد  و  لاسب 487 ، تسا  هجحلا 
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نیا و  دـیوگ : دوخ  سپـس  تفای ، تافو  لاس 487  هجحلا  يذ  مهدـجه  هبنـشجنپ  بش  هدربمان  تسا : روکذـم  نینچ  ص 223  دلج 2  رد 
نیا زا  دننکیم  لاوس  هک  متفای  ار  يرایـسب  هورگ  و  تسا ، مخ  ریدغ  نآ ، و  هجحلا ، يذ  مهدـجه  بش  ینعی  تسا ، ریدـغ  دـیع  بش  بش ،

رد هک  دوشیم  هتفگ  تسا و  یبآ  لادوگ  نآ  رد  تسا و  هنیدم  هکم و  نیب  مخ ) ریدـغ   ) ناکم نیا  و  هدوب ؟ هجحلا  يذ  مدـنچ  رد  هک  بش 
هفرـشم هکم  زا  عادولا  هجح  رفـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نوـچ  و  دوـشیم ، عـمج  نآ  رد  بآ  هک  تسا  يراز  تخرد  اـجنآ 

زا تسا  نوراه  هلزنمب  نم  زا  یلع  تفگ : دومرف ، مالعا  ار  دوخ  يردارب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  دیسر و  ناکم  نیاب  تشگزاب و 
وا هک  ار  هکنآ  امرف  يرای  درادب و  نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  تسود  ایادخ ، راب  یـسوم 

نیب تسا  ییداو  اجنآ  دیوگ : یمزاح  و  دنراد . يدایز  هقالع  زور  نیاب  هعیش  و  دیامن ، راخ  ار  وا  هک  ار  هکنآ  نادرگ  راخ  دیامن و  يرای  ار 
یمرگ تدـش  يراوشدـب و  يداو  نیا  دـناوخ و  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اجنآ  رد  هک  تسا  یلادوگ  هفحج  دزن  هنیدـم و  هکم و 

تسا . فورعم  فوصوم و 
زا دعب  فارشالا " ص 221  هیبنتلا و  رد "  زین  يدوعـسم  هدومن  رکذ  ناکلخ  نبا  هک  زور ) نیاب  هعیـش  دایز  هقالعب  ریاد   ) ار بلطم  نیمه  و 

یبلعث ار  بلطم  نیا  دننام  و  دنرامشیم ، گرزب  ار  زور  نیا  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  و  دیوگ : هتشاد  نایب  ریدغ  ثیدح  رکذ 
نیا و  دیوگ : رد ص 511  هدرمش  تما  دزن  رد  دوهشم  مانب و  فاضم  ياهبش  زا  ار  ریدغ  بش  هکنآ  زا  سپ  هتـشاگن ، بولقلا "  رامث  رد " 
دومرف : دوخ  هبطخ  نمض  دناوخ و  هبطخ  نارتش  زاهج  رب  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  يادرف  هک  تسا  یبش  نامه 
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هلذخ . نم  لذخا  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
یهتنا  دنربیم ... رسب  تدابعب  مایق  يراد و  هدنز  بشب  ار  نآ  دنرامشیم و  گرزب  ار  بش  نیا  هعیش 

نیریاس زا  هدـیقع  نیاب  هچرگ  نانآ  و  هتفای ، ققحت  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) لصف الب  فالخ  رب  حیرـصت  صن و  هک  دـندقتعم  اهنآ  یلب 
نیا و  دنـشابیم ، هدـیقعمه  قفتم و  یمالـسا  تما  اب  تسا  روهـشم  مانب و  فاـضم  ياهبـش  زا  ریدـغ  بش  هک  نیا  رد  یلو  دـندرفنم  ادـج و 
رما نیمه  عوقو  و  هتفرگ . تروص  نآ  دادماب  رد  هک  يراکشآ  تلیضف  یگرزب و  ریطخ و  رماب  داقتعا  ببـسب  رگم  تسین  تیمها  ترهش و 
طرف نآ ، بش  ریدـغ و  زور  تلیـضف  رد  داقتعا  نیا  رثا  رد  و  تسا ، هدـنادرگ  یکرابم  دـیع  ای  صاخ  زور  ارنآ  زور  نیا  رد  مهم  گرزب و 

راید بحاص  زعم  نب  میمت  هدش ، هیبشت  ناب  هنابیدا ) تالزاغم  هنارعاش و  تانایب  رد   ) غورف یئابیز و  هک  هدیسر  يدحب  ات  تهج  نیا  راهتشا 
هدورس : نینچ  هدومن  لقن  وا  زا  رصقلا " ص 38  هیمد  رد "  يزرخ  اب  هک  هدیصق  نمض  هتفای  تافو  لاس 374  رد  هک  هیرصم 

اهقادحاب  انیلع  حورت 
هنهرشن نم  نهتکح  ناسح 

ضوهنلا  نعطتسی  معاون ال 
هنهف دارا  لقث  نم  نمق  اذا 

ریدغلا  یلایل  نسحک  نسح 
هنهمایا هجهبب  نئج  و 

هباحص زا  اهنآ  زج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانز  نیخیـش و  هلیـسوب  هک  تسا  يداب  كرابم  تینهت و  رما ، نیا  لئالد  هلمج  زا  و 
دش دیهاوخ  فقاو  نآ  یگنوگچب  ابیرق  هکیروطب  هتفرگ ، تروص  مالسلا  هیلع  نینموملاریماب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رماب 

كرابم تینهت و  و 

هحفص 177 ] ] 

تسا . رورس  ینامداش و  عقاوم  دیع و  صاوخ  زا  داب 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  دهع  نارود  ات  هدوب  نینچ  هتـشذگ  نورق  راصعا و  رد  هتـسویپ  هتـشاد و  دادتما  دیع  نیا  هقباس  هک  تسنیا  مود ، رما 

هاگیاج هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  عادولا  هجح  رد  تسا  هدوب  ریدغ  زور  دیع ، تلیـضف و  نیا  شیادـیپ  زاغآ  هلآ و 
دومرف و زاربا  دوخ  ناوریپ  زا  میظع  هورگ  ناب  يویند  ینید و  ههجو  زا  ار  دوخ  تراما  زکرم  راکـشآ و  ار  يربک  تفـالخ  تباـث  راوتـسا و 
مالـسا و اب  سک  ره  هک  يدـحب  ات  ندروآ  تسدـب  ار  راهتـشا  نیرتیلاـع  روبزم  زور  هجیتن  رد  تشاد ، نیعم  ار  شـسدقم  نید  عیفر  ياـنبم 
تعیرش و زکرم  يزور  نینچ  رد  هک  رتالاب  نیا  زا  یترسم  هچ  دیدرگ ، ترـسم  نیرق  زورنآ  تیعقوم  زا  دوب  دقتعم  هتـسباو و  مالـسا  ملاعم 
لیاز و ار  راوتـسا  هاگیاپ  نیا  نآ  نیا و  ءاوها  لایما و  رگید  هتـشگ و  دوهـشم  مولعم و  نید  ماکحا  نابات  راونا  ناـضیف  شزیر و  همـشچرس 
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زور نیا  زا  رتگرزب  يزور  هچ  دیامن ، ناهنپ  ماهوا  تسپ  لادوگ  رد  ار  حیرـص  رما  نیا  هک  درادـن  دوجو  یماهبا  لهج و  دـنکیمن و  بلقنم 
رد تمعن  مامتا  نید و  لیمکت  هدش و  هدنایامن  تداعس  هارهاش  هتـشگ و  راکـشآ  زور  نیا  رد  تعیرـش  بادآ  ننـس و  هکیتلاح  رد  تسه ؟

هدومن . ینابیتشپ  دییات و  ار  نآ  میرک  نآرق  هتفرگ و  تروص  نآ 
ناغارچ نآ  راختفاب  دـنریگیم و  دـیع  ترـسم و  يداش و  زور  ار  زورنآ  تلم  دـننزیم  هیکت  تنطلـس  ریرـس  رب  يروص  ناهاشداپ  هک  یناـمز 
حیادم ندورس  هباطخ و  داریاب  ءابدا  ءابطخ و  هدش و  عمتجم  لفاحم  عماجم و  نآ  رد  هورگ  هورگ  دنهدیم و  لیکشت  نشج  لفاحم  دننکیم ،

هک يزور  هدعاق  نیا  ربانب  تسا ، لومعم  یتلم  موق و  ره  رد  تداع  هریـس و  نیا  هکنانچ  دننارتسگیم  تمعن  ياهناوخ  دنزادرپیم و  دئاصق  و 
حیرـصت و اب  ار  وا  یهلا  یحوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک  یتیـصخش  مانب  هتفای  ققحت  نید  ياـمظع  تیـالو  یمالـسا  تنطلس 

نایامن نآ  رد  رورـس  نشج و  رهاـظم  نیرت  لـلجم  دوش و  هتفرگ  دـیع  يزور  نینچ  هک  تسا  رتراوزـس  هدومرف  بوصنم  ماـقم  ناـب  دـیکات 
هک زین  يروما  ترـسم  يداش و  مسارم  ءارجا  رب  اـفاضم  هک  تسا  اور  هتـسیاش و  تسا  ینید  داـیعا  زا  يزور  نینچ  هکنیا  راـبتعاب  و  ددرگ ،

زامن هزور و  زا  تسا  يراب  ترضح  هاگردب  برق  بجوم 
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. یلاعت هللا  ءاشنا  دش  دیهاوخ  فقاو  زین  هروکذم  تاررقم  فئاظوب و  ابیرق  هکنانچ  دریگ  رارق  لمع  دروم  هریغ  اعد و  و 
هک دوخ  تما  زا  ار  عمجم  نآ  رد  نیرـضاح  دومرف ، رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، رکذ  هکیروما  روظنم و  نیمه  نیمات  يارب  و 

نینموملا ریما  رب  هک  ار  دوخ  تاجوز  نینچمه  راـصنا و  هوجو  شیرق و  ناـگرزب  رگید  دـندوب و  رمع ) و  رکبوبا -  ) نیخیـش اـهنآ  هلمج  زا 
نید رد  یهن  رما و  هکیرا  يربک و  تیالو  ماقم  ندش  راد  هدهع  ببـسب  هکیرفاو  ظح  یلاع و  بصنم  نیاب  ار  وا  دنوش و  دراو  مالـسلا  هیلع 

. دنیوگ شاب  داش  تینهت و  هدومن  زارحا  ادخ 

تینهت ناتساد 

تاحفـص رد  نآ  زا  يدایز  تمـسق  هک  مقرا  نب  دیز  زا  هدروآ  دوخ  دانـساب  ار  یثیدح  هیالولا )  ) باتک رد  ریرج - نب  دـمحم  يربط - ماما 
زا وت  اب  میتسب  نامیپ  دیئوگب : مدرم  هورگ  يا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  روبزم  ثیدح  نایاپ  رد  دش و  رکذ   89 - 92

نادـب ار  دوخ  ناسک  تیب و  لها  دالوا و  هک  یتعیب  نامیپ و  دـهع و  رما ، نیا  رب  میداد  تعیب  تسد  ناـبز و  اـب  میدومن  دـهع  بلق و  میمص 
دیئوگب تسا ، یفاک  یهاوگ  ثیح  زا  دنوادخ  یتسه و  ام  رب  هاوگ  وت  میریذپن و  ار  يرگید  شور  سدقم  هریـس  نیا  ياجب  میئامن و  راداو 

انک ام  اذهل و  اناده  يذلا  دمحلا هللا  دیئوگب : نامیا و  لها  یهدنامرفب  حیرصت  اب  یلع  رب  دینک  مالس  مدومن و  میلعت  نیقلت و  امـشب  ار  هچنآ 
نامیپ سک  ره  سپ  تسا ، فقاو  نئاخ  ره  تنایخب  دونـشیم و  دسانـشیم و  ار  یگنهآ  ادص و  ره  دنوادخ  انامه  هللا  اناده  نا  ول ال  يدتهنل 
بجوم هک  ار  يزیچ  دیئوگب  داد ، دهاوخ  واب  گرزب  شاداپ  يادخ  دنامب  رادافو  یئادخ  نامیپ  هب  هکیسک  هدرک و  دوخ  نایزب  دنک  ینکش 

. دوب دهاوخ  زاین  یب  امش  زا  دنوادخ  دینک  یساپسان  رگا  تسا و  دنوادخ  تیاضر 
رد دنتفاتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  فرطب  ور  مدرم  ماگنه  نیا  رد  تفگ : مقرا  نب  دیز 
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بلق میمــص  زا  شلوـسر  ادــخ و  رما  رب  میدینــش و  ینعی : اـنبولقب "  هلوـسر  هللا و  رما  یلع  اــنعطا  انعمــس و  دــنتفگیم " : هـمه  هکیلاــح 
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رکب یبا  دندیناسر ، مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپب  تعیب  تعاطا و  ناونعب  ار  دوخ  تسد  هک  یناسک  لوا  و  میرادربنامرف ،
دـش هدناوخ  تقو  کی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  هکیماگنه  ات  مدرم  ریاس  و  راصنا ، نیرجاهم و  یقاب  اب  دندوب  ریبز  هحلط و  نامثع و  رمع و  و 

. تشاد همادا  هتسویپ  تعیب  نداد و  تسد  رما  زور  هس  ات  دش و  هدناوخ  تقو  کی  رد  زین  ءاشع  برغم و  زامن  ات  تفای  دادتما  نایرج  نیا  و 
رد لاس 411  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  بقاـنم  باـتک "  رد  یلیلخ )  ) هب روهـشم  يربط  دـمحم  نب  دـمحا  ار  تیاور  نیا  و 
رما  ) هجیتـن رد  تسا : روکذـم  نینچ  وا  تیاور  رد  هدروآ و  نمحرلا  دـبع  نب  رکب  یبا  نب  دـمحم  شداتـسا  قیرط  زا  هدوـمن  فیلاـت  هرهاـق 

ءاضعا حراوج و  عیمجب  نابزب و  لدب و  ار  شلوسر  ادخ و  رما  میدینـش  دنتفگ : دنتفاتـش و  وا  اب  تعیبب  مدرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپب 
مالـسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  تعیب  هحفاصم و  يارب  هداشگ  ياـه  تسد  اـب  ار  دوخ  سپـس  میرادربناـمرف  دوخ 

نیرجاهم و یقاب  سپـس  دوب و  ریبز  هحلط و  رمع و  رکبوبا و  داد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تعیب  تسد  هکیـسک  لوا  دندنکفا و 
کی رد  ءاشع  برغم و  زامن  نینچمه  دـش و  هدروآ  اجب  تقوکی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  هکنیا  ات  ناشبتارم ، تاقبط و  بسح  رب  مدرم  رئاـس 
تعیب زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  تشاد . همادا  اهنآ  تعیب  قلخ و  نداد  تسد  رما  هتـسویپ  زور  هس  ات  تفرگ و  ماجنا  نامز 

یلوادتم مسر  هیراج و  تنس  هحفاصم  نداد و  تسد  هجیتن  رد  نیملاعلا و  عیمج  یلع  انلضف  يذلا  دمحلا هللا  دومرفیم : یهورگ  هتسد و  ره 
دندوب . قح  يذ  هک  دندرب  راکب  یناسک  ار  نآ  هک  اجنآ  ات  تشگ 

میدینش و یلب . یلب . دنتفگیم  هکیتلاح  رد  دنتفاتش  بانجنآ  يوسب  مدرم  سپس  هدش : رکذ  نینچ  ناتساد  نیا  یطلا "  رشنلا و  باتک "  رد  و 
اب ار  شلوسر  ادخ و  رما 
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دنداتفا و ورف  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دندوب  هدوشگ  تعیب  يارب  هک  یئاهتـسد  اب  میرادربنامرف و  یبلق  نامیا 
زین ءاشع  برغم و  زامن  هکنیا  ات  تشاد . همادا  زین  زور  هیقب  دـش و  هدـناوخ  تقوکی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  هکنیا  ات  تشاد  همادا  مسارم  نیا 

انلضف يذلا  دمحلا هللا  دومرفیم : اهنآ  تعیب  مدرم و  زا  هتسد  ره  ندمآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  تفای ، ماجنا  تقوکی  رد 
نیملاعلا . یلع 

دومن و تاقالم  ار  بانجنآ  رمع  سپس  هتشاگن : نومضم  نیاب  ریدغ  ناتـساد  رکذ  رد  نینموملا "  تآرم  رد "  يونهکل  هللا  یلو  يولوم ، و 
و یتسه . نامیا  اب  نز  درم و  ره  يـالوم  نم و  يـالوم  هکیلاـح  رد  يدومن  ماـش  حبـص و  بلاـط  یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داـب  اراوگ  تفگ : واـب 

تفگیم . تینهت  ار  وا  دشیم و  وربور  بانجنآ  اب  باحصا  زا  کی  ره  هتسویپ 
نومـضم نیاب  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دـعب  ص 173  دـلج 1  زا  مود  ءزج  افــصلا "  هـضور  رد "  يافوتم 903  هاـش - دـنواخ  نبا  خروم ، و 

هیلع نینموملاریما  ترـضحنآ  رما  بسح  رب  دومرف و  سولج  دوخ  یـصاصتخا  همیخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  هتـشاگن :
، مدرم تینهت  نایاپ  زا  سپ  دنیوگب و  تینهت  ار  وا  دنور و  بانجنآ  همیخب  هک  مدرم  تاقبطب  دومرف  رما  و  تسـشن ، رگید  همیخ  رد  مالـسلا 

نانآ دنیوگب و  تینهت  دنور و  ترضحنآ  دزنب  زین  اهنآ  هک  دومرف  رما  دوخ ) تاجوز   ) نامیا لها  ناردامب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
اراوگ تفگ : بانجناب  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  تفگ : تینهت  ترـضحناب  هباحـص  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  و  دندومن ، مادقا  هفیظو  نیاب  زین 

یتسه . نامیا  اب  نانز  نادرم و  مامت  يالوم  نم و  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  حبص  بلاط  یبا  رسپ  يا  ار  وت  داب 
موس ءزج  رد  ریسلا "  بیبح  رد "  يافوتم 942  نیدلا ، ثایغ  خروم - و 
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هک همیخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رما  بسح  رب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سپـس  هتـشاگن ، نومـضم  نیاب  دلج 1 ص 144  زا 
: تفگ ترضحناب  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  نآ  نایم  رد  دنتفاتش و  وا  تینهت  رادیدب و  مدرم  تفرگ و  رارق  دوب  هدش  اپب  بانجنآ  صوصخم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپـس  یتسه ، نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هکیلاح  رد  يدرک  حبـص  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  هب  هب .
. دنیوگ تینهت  ار  وا  دنوش و  لخاد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رب  هک  دومرف  رما  دوخ ) تاجوز   ) نامیا لها  ناردامب 

تـسا هجوت  لباق  نانآ  هدع  هک  تنـس  لها  خیرات  ریـسفت و  ثیدـح و  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  دادـعت  ار  نیخیـش  تینهت  ناتـساد  صوصخ  و 
لاجر و  حیحص - دیناسمب  ارنآ  هک  اهنآ  هچ  دنا و  هدومن  تیاور  ریذپان  دیدرت  لسرم  روطب  ار  ناتـساد  نیا  هک  اهنآ  هچ  دنا ، هدومن  تیاور 

بزاع و نب  ءارب  هریره و  یبا  سابع و  نبا  دننام  هباحص  زا  يدادعتب  دوشیم  یهتنم  نیلقان  هلـسلس  هک  دنا  هدومن  تیاور  دامتعا  دروم  هقث و 
. مقرا نب  دیز 

دنا : هدرک  تیاور  ار  روبزم  ناتساد  هک  ریسفت  ثیدح و  نایاوشیپ  هلمج  زا  و 
زا دوخ  دانساب  فنصملا )  ) رد دش ) رکذ  رد ج 1 ص 151  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 235 هبیـش  یبا  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  رکبوبا  ظفاح  - 1

ماگنه نیا  رد  میدمآ ، دورف  مخ  ریدـغ  رد  میدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  اب  يرفـس  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  بزاع  نب  ءارب 
رهظ زامن  ترـضحنآ  و  دش ، هتفور  كاشاخ  راخ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  یتخرد  ریز  دش و  دـنلب  تعامج  زامن  گناب 

زا نموم  نز  درم و  رهب  متـسه  یلوا  نم  هک  دـینادیم  اـیآ  دوـمرف : مدرمب ) باـطخ   ) تفرگ و ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپـس  دـناوخ  ار 
راب تسا ، وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک ، ره  ایادـخ  راـب  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپ  يرآ  دـنتفگ : شدوخ ؟

، ار وت  داب  اراوگ  تفگ : درک و  تاقالم  ار  بانجنآ  رمع  نایرج  نیا  زا  سپ  وا . نانمـشد  رادب  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادب  تسود  ایادخ 
. یتسه نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  ماش  حبص و  بلاط ، یبا  رسپ  يا 

دنسم دلج 4  رد  يافوتم 241  لبنح  نب  دمحا  نایلبنح ، ياوشیپ  ماما و  - 2

هحفص 182 ] ] 

لوسر اب  ام  تفگ : هک  هدومن  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  تباث ، نب  يدع  زا  دیز ، نب  یلع  زا  هملس ، نب  دامح  زا  نافع ، زا  رد ص 281  دوخ 
رد روبزم  تیاور  رد  هک  قرف  نیا  اب  دش ، رکذ  هبیـش  یبا  نبا  قیرط  زا  روکذم  ظفلب  هک  یتیاور  نایاپ  ات  میدوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

تسا  هدشن  رکذ  ایادخ ) راب  - ) مهللا هملک  تیالو  مالعا  زاغآ 
دامح زا  هبده ، ار  ام  دومن  ثیدح  دیوگ : تشذگ ) هحفص 166  رد ج 1  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 303 يوسن ، ینابیش  سابعلاوبا  ظفاح  - 3

میدوب عادولا "  هجح  رفس "  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تفگ : هک  ءارب  زا  تباث ، نب  يدع  زا  نوراه ، وبا  و  دیز ، زا  هملـس ، نب 
ادخ لوسر  دش و  دنلب  تعامج  زامن  گناب  دش و  هتفور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  تخرد  ود  ریز  میدـمآ ، مخ  ریدـغب  نوچ 
رهب نم  ایآ  دومرف : سپـس  تشاد ، اپب  ار  وا  دوخ  تسار  فرط  رد  تفرگ و  ار  وا  تسد  دـیبلط و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، ایادـخ راـب  میوا ، يـالوم  نم  هک  تسا  یـسک  يـالوم  نیا  سپ  دومرف  یتسه . يرآ . دـنتفگ : شدوخ ؟ زا  متـسین  رتراوازـس )  ) یلوا يدرف 
ماش حبص و  ار ، وت  داب  اراوگ  تفگ : درک و  تاقالم  وا  اب  باطخ  نب  رمع  سپس  ار ، وا  نانمـشد  راد  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادب  تسود 

یتسه . نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن 
ات دامح  زا  هبده ، زا  دوخ  دنـسم  رد  ار  ناتـساد  نیا  تشذگ ) رد ج 1 ص 166  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 307 یلـصوم  یلعیوبا  ظفاح ، - 4

. تسا هدومن  تیاور  ینابیش  قیرط  رد  روکذم  نتم  دنس و  نایاپ 
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رمع سپس  دیوگ : ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دعب  رد ص 428  شریسفت  دلج 3  رد  يافوتم 310  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  رفعج ، وبا  ظفاح  - 5
نامیا اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هکیلاـح  رد  يدومن  حبـص  بلاـط ، یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داـب  اراوگ  تفگ : دومن و  تاـقالم  ار  وا 

. تسا یلع  نب  دمحم  بزاع و  نب  ءارب  سابع و  نبا  هتفگ  نیا  یتسه و 
زا دامح  نب  دـیلو  نب  میهاربا  دوخ  داتـسا  زا  تسا  باـتک  لوا  نآ  هک  هیـالولا  باـتک  رد  يافوتم 333  یفوک ، هدـقع  نب  دـمحا  ظفاح  - 6

هدومن تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا  ناعدج ، نبا  زا  لیوط ، دیمح  رهاوخ  رسپ  زا  حیبص  نب  برح  زا  یلعی  نب  ییحی 

هحفص 183 ] ] 

، نک لاوس  یهاوخیم  هچنآ  تفگ : منکیم ، زیهرپ  یلو  منک  لاوس  وت  زا  يرماب  عجار  مهاوخیم  نم  متفگ : صاقو  یبا  نب  دعـسب  تفگ : هک 
، مخ ریدـغ  زور  رد  امـش  نایم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نداتـسیا  اـپرب  زا  نم  لاوس  متفگ : متـسه ، وت  يومع  نم  اـنامه 

دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  داتسیا و  ام  نایم  رد  رهظ  ماگنه  یلب  تفگ :
ره يالوم  بلاط  یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ : رمع  و  رکبوبا ، سپـس  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم ، تنک  نم 

نامیا . اب  نز  درم و 
تیاور رعشلا ) تاقرس   ) دوخ باتک  رد  يردخ  دیعس  یبا  زا  شدانساب  ار  ناتساد  نیا  يافوتم 384  يدادغب  ینابزرم  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 7

. تسا هدومن 
نوچ هک : تسا  روکذم  نآ  رد  هدومن و  تیاور  دوخ  دانـساب  ار  ریدغ  ثیدـح  يافوتم 285 - يدادـغب ، ینطق  راد  رمع  نب  یلع  ظفاح  - 8
نیا قعاوص ص 26  رد  رجح  نبا  نامیا ، اب  نز  درم و  ره  يالوم  بلاط  یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ : واب  دندینـش  ار  نایرج  رمع  رکبابا و 

. دش رکذ  وا  زا  رگید  ظفلب  رد ص 119 - زین  يدادغب  بیطخ  قیرط  زا  هدرک و  تیاکح  وا  زا  ار  ثیدح 
وبا ظفاح  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  هنابالا "  دوخ "  باتک  رد  شدانساب  ار  ناتـساد  نیا  يافوتم 387 ، یلبنح  هطب  نبا  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - 9

هدومن . تیاور   " يدیدرگ ) تیسما "   ) هلمج طاقسا  اب  داتفا ) روکذم  هک   ) ینابیش سابعلا 
دیهمتلا دوخ "  باتک  رد  ار  روبزم  ناتـساد  تشذگ ) رد ج 1 ص 177  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 403 يدادغب ، ینالقاب  رکبوبا  یـضاق  - 10

. تسا هدومن  تیاور  دنس  رد  تقد  اب  نیدلا " ص 171  لوصا  یف 
بزاع نب  ءارب  زا  شدانساب  یفطصملا ) فرـش   ) دوخ فیلات  رد  ار  ثیدح  نیا  يافوتم 407 ، يروباشین  یشوگرخ ، دیعـس  وبا  ظفاح  - 11

و لبنح ، نب  دمحا  ظفلب 

هحفص 184 ] ] 

. دیئوگب تینهت  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  تسا : نینچ  وا  ظفل  هدومن و  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  رگید  دانـساب 
نب رمع  نایرج  نیا  زا  سپ  تماماب ، دومرف  صوصخم  ارم  تیب  لـها  توبن و  هب  دومرف  صوصخم  ارم  دـنوادخ  اـنامه  دـیئوگب . تینهت  ارم 

اب نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدـیدرگ  نسحلا ، ابا  ای  وت  لاحب  اشوخ  تفگ : دومن و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باـطخ 
. نامیا

روکذم نآ  رد  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  ار  روبزم  ثیدح  يافوتم 416  یناهفصا ، هیودرم  نب  دمحا  ظفاح  - 12
يالوم هکیلاح  رد  يدومن  ماش  حبـص و  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : دومن و  تاقالم  ار  یلع  باطخ  نب  رمع  سپـس  تسا :
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. یتسه نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و 
دمحا نب  بوقعی  مساقلا  وبا  ار ، ام  داد  ربخ  دیوگ : هدومن  تیاور  نایبلا ) فشکلا و   ) دوخ ریـسفت  رد  يافوتم 427  یبلعث ، قحسا  وبا  - 13

یلع زا  هملـس ،) نبا   ) دامح زا  لاهنم  نب  جاجح  زا  یجک ، هللا  دبع  نب  میهاربا  ملـسم  یبا  زا  دمحم ، نب  هللا  دبع  نب  دمحم  رکبوبا  زا  يرس ،
دورف مخ  ریدـغ  رد  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  نوچ  تفگ  هک  بزاـع  نب  ءارب  زا  تباـث ، نب  يدـع  زا  دـیز ، نب 
تـسد سپـس  دش ، هتفر  كاشاخ  راخ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  تخرد  ود  ریز  درک و  مالعا  ار  تعامج  زامن  میدـمآ ،

نم هک  تسا  یسک  يالوم  نیا  دومرف  یتسه . یلب . دنتفگ : متسین ؟ ناشدوخ  زا  نینمومب  یلوا  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
: تفگ درک و  تاقالم  ار  وا  رمع  نایرج  نیا  زا  سپ  تفگ : ار . وا  نانمشد  راد  نمشد  ار و  وا  ناتـسود  راد  تسود  ایادخ  راب  میوا . يالوم 

. نامیا اب  نز  درم و  ره  يالوم  يدیدرگ  بلاط ، یبا  رسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ 
هدومن و تیاور  لبنح  نب  دمحا  زا  روکذم  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  دوخ  دانساب  ار  ثیدح  نیا  يافوتم 445  يزار ، نامس  نبا  ظفاح ، - 14
رد مالسلا ) هیلع  بلاط  یبا - نب  یلع  هایح   ) رد یطیقنـش  دلج 2 ص 169 و  هرـضنلا "  ضایرلا  رد "  يربط  نیدلا  بحم  ار  روبزم  تیاور 

دنا . هدومن  تیاکح  وا  زا  ص 28 

هحفص 185 ] ] 

نبا همهملا ) لوصفلا   ) رد هکیروطب  بزاع - نب  ءارب  زا  دنـس  لاجر  رکذ  نودب  ار  روبزم  ثیدح  يافوتم 458 ، یقهیب ، رکبوبا  ظفاح  - 15
نیمه تسا  روکذم  یفنح  يدنرز  نیدـلا  لامج  نیطمـسلا ) ررد   ) رد هکنانچ  هدومن و  تیاور  تسا  روکذـم  یکم ص 25  یکلام  غاـبص 
هریره یبا  زا  ءارب و  زا  وا ، زا  هک  دمآ  دهاوخ  مه  یمزراوخ  قیرط  زا  هدومن و  تیاور  هریره  یبا  زا  دمآ  دهاوخ  ادعب  هکیدنـسب  ار  ثیدح 

. تسا هدومن  تیاور 
. تشذگ رد ص 119  هریره  یبا  زا  حیحص  دنس  ودب  وا  زا  تیاور  يافوتم 463 ، يدادغب  بیطخ  رکبوبا ، ظفاح ، - 16

زا ناواط  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رکبوبا  ار  ام  داد  ربخ  دـیوگ : بقانملا "  باـتک "  رد  ياـفوتم 483  یلزاـغملا ، نبا  نسحلا ، وبا  هیقف ، - 17
ات هرمـض ... زا  یلمر  هبیتق  نب  دیعـس  نب  یلع  زا  يدلخ ، ریـصن  نب  دمحم  نب  رفعج  دمحم  وبا  زا  كامـس ، نب  نیـسح  نب  دمحا  نسحلاوبا 

رفظم نب  دمحا  نسحلاوبا  ار : ام  داد  ربخ  دیوگ : یلزاغم ) نبا   ) هدربمان زین  119 و  يدادغب ص . بیطخ  قیرط  زا  روکذم  ظفل  دنس و  رخآ 
تیاور داد  نذا  نمب  هک  يرابخا  هلمج  زا  یطـساو  عیب  باصق  هللا  دـبع  نب  یلع  نسحلاوبا  ار ، ام  داد  ربخ  ءاقـس و  نبا  دـمحم  وبا  زا  راطع 

، يرهوج نسح  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  زا  يرـسایب ، دمحم  نب  نسح  نب  دمحم  رکبوبا  ارم ، دومن  ثیدح  تفگ : وا  هک  ارنآ ، ندومن 
ار وا  تسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) سپـس تفگ : هک  یثیدح  نمـض  رد  سنا ، زا  لیوط ، دیمح  زا  يدبع ، ایرکز  نب  دمحم  زا 

نم زا  وا  اـنامه  دیـشاب ، هاـگآ  میوا ، زا  نم  و  تسا ، نم  زا  نیا  ایادـخ ، راـب  دومرف : درب و  ربـنم  يـالابب  ار  وا  تفرگ و  مالـسلا ) هیلع  یلع  )
ترسم و اب  یلع  ناتـساد  نیا  زا  سپ  دیوگ : تسا ، وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  یـسوم ، زا  تسا  نوراه  هلزنمب 

. ملسم ره  يالوم  نم و  يالوم  يدیدرگ  نسحلاوبا ، يا  هب  هب  تفگ : واب  دمآ و  وا  لابندب  باطخ  نبا  رمع  تشگرب و  ینامداش 
داد ربخ  دیوگ : یتفلا "  نیز  دوخ "  فیلات  رد  یمصاع ، دمحا  دمحم  وبا  - 18

هحفص 186 ] ] 

وبا زا  یناتسهق  هلبج  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نبا  میهاربا  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  ینادمه . دمحا  وبا  زا  هللا ، همحر  دمحا  نب  دمحم  مداتسا  ارم 
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نب دامح  زا  مردپ ، ارم  دومن  ثیدح  تفگ : هک  يرقم  دیزی  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ییحی  وبا  زا  ینیاق ، فلخ  نب  هعمج  نب  دـمحم  شیرق 
تنک نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  تفگ : هک  بزاع  نب  ءارب  زا  تباث ، نب  يدع  زا  ناعدج ، نب  دیز  نب  یلع  زا  هملس ،

. ملسم ره  يالوم  يدیدرگ  نسحلا ، وبا  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : رمع  هالوم ، یلعف  هالوم 
نبا حتفلاوبا  تئارق  هلیـسوب  زازب  هتهب  نب  رمع  نب  دمحم  نسحلاوبا  زا  هللا  همحر  ایرکز  یبا  نب  دمحم  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ : یمـصاع  زین  و 
نب نمحرلا  دبع  نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دـمحا  سابعلاوبا  ار ، ام  داد  ربخ  تفگ : هدومن  رارقا  نادـب  هک  دادـغب  رد  وا  رب  ظفاح  سراوفلاوبا 

: تفگ دومن ، دورو  ام  رب  دادـغب  رد  هک  یماـگنه  لاس 330  رد  شباتک  لصا  زا  وا  رب  تئارق  هلیـسوب  مشاه ) ینب  هتـسباو   ) ینادـمه هدـقع 
قیرط زا  رد ص 183  روکذم  ربخ  رخآ  ات  یلعی . نب  ییحی  زا  داد  ربخ  ار  ام  مردـپ  تفگ  دامح و  نب  دـیلو  نبا  میهاربا  ار  ام  درک  ثیدـح 

. دنس نتم و  تهج  زا  هدقع  نبا  ظفاح 
رد ص هک  لبنح  نب  دمحا  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  دانـساب  هباحـصلا ) لیاضف   ) دوخ باتک  رد  يافوتم 562  یناعمس  دعـس  وبا  ظفاح ، - 19

هدومن . رکذ  ار  تینهت  ناتساد  دش ، رکذ   182
نتم رب  دنراد  عامجا  نیملـسم  ریهامج  دـیوگ : ص 9  نیملاعلا ) رـس   ) دوخ فیلاـت  رد  يافوتم 505  یلازغ ، دـماح  وبا  مالـسالا ، هجح  - 20
رمع سپس  و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  ناگمه  قافتاب  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هبطخ  زا  ثیدح 

يدیدرگ قیقحتب  هنیآ  ره  نسحلاوبا  يا  وت  يارب  هب  هب  تفگ :

هحفص 187 ] ] 

. نموم نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم 
ص 220 دـلج 1  مزح  نبا  لصف  باتک  هیـشاح  رد  هدـش  پاچ  لـحنلا "  لـلملا و  رد "  يافوتم 548  یناتـسرهش ، يرعـشا  حتفلا  وبا  - 21

نم کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  یلاعت " : يادخ  هلوق  لوزن  ماگنه  لاح  ماظتنا  مالـسا و  لامک  رد  تفای  نایرج  هچنآ  دننام  و  دـیوگ :
هتفر و كاشاخ  راخ و  بانج  نآ  رماب  دیسر  مخ  ریدغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  " و  هتلاسر ، تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و 

یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف " : تشاد  رارق  نارتش  زاهج  رب  هکیلاح  رد  ترـضحنآ  سپـس  دـندومن ، مالعا  ار  تعامج  زاـمن  دـش و  هدودز 
ایآ دومرف : راب  هس  سپـس  راد " و  ثیح  هعم  قحلا  ردا  هلذخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم 
هللا یلص  ربمغیپ  هک  سک  ره  هدومرف ) نیا  لولدمب  : ) مینیب یم  هکنآ  هچ  تسا ، یحیرص  صن  نیا  هک  دنتسه  یعدم  هیماما  مدومن ؟؟ غالبا 
میا هدیمهف  ام  هک  ار  نامه  تیلوت  زا  هباحص  و  دوشیم ، مالسلا  هیلع  لماش  میوش  لئاق  یلوم  يارب  هک  ینعم  رهب  تسا  وا  يالوم  هلآ  هیلع و 

اب نز  درم و  ره  يالوم  يدـیدرگ  یلع ، ای  وت  لاحب  اشوخ  تفگ : واب  دـش  وربور  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  یتقو  رمع  هک  اجنآ  اـت  دـنا  هدـیمهف 
. نامیا

یمصاع دمحا  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  دنس  رد  تقد  اب  دوخ ص 94  بقانم  باتک  رد  يافوتم 568  یفنح ، یمزراوخ  يابطخ  بطخا  - 22
نامیلـس نب  دمحا  زا  دیبع  نب  دمحا  زا  نادمح ، نب  دـمحا  نب  یلع  زا  یقهیب ، رکب  یبا  ظفاح  زا  ظعاو ، دـمحا  نب  لیعمـسا  زا  یمزراوخ ،

بزاع نب  ءارب  زا  تباث ، نب  يدـع  زا  ناعدـج  نب  دـیز  نب  یلع  زا  هملـس  نب  دامح  زا  بابح  نب  دـیز  زا  هبیـش ) یبا  نبا   ) نامثع زا  بدوم 
دورف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هنیدم  هکم و  نیب  رد  ات  میدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جح  رفس  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور 

دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس  دش ، مالعا  تعامج  زامن  بانجنآ  رماب  دمآ و 

هحفص 188 ] ] 
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تسا یـسک  یلو  مالـسلا ) هیلع  یلعب  هراشا   ) نیا سپ  دومرف : یتسه . يرآ  دنتفگ  متـسین ؟ اهنآ  دوخ  زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  ایآ 
اب ار  تـالمج  نیا  هـالوم ، یلعف  هـالوم ، تنک  نم  ار  وا  نانمـشد  دراد  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  راد  تسود  ایادـخ  راـب  میوا ، یلو  نم  هـک 

يالوم يدیدرگ  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : دش و  وربور  وا  اب  باطخ  نب  رمع  مالعا ، نیا  زا  دعب  دومرف  یم  دنلب  يادـص 
. نامیا اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و 

نب دـمحا  رفعج  یبا  زا  يروث  هللا  دـبع  نب  ریبز  یلعی  یبا  زا  مکاح ، هللا  دـبع  یبا  ظفاح  زا  یقهیب ، رکب  یبا  ظفاح  زا  روکذـم  دانـساب  زین  و 
دنس و ثیح  زا  رد ص 119  يدادغب  بیطخ  قیرط  زا  روکذم  ثیدح  رخآ  ات  بذوش  نبا  زا  هرمـض ، زا  دیعـس ، نب  یلع  زا  زازب ، هللا  دـبع 

تسا . هدش  تیاور  نتم 
روکذم هکنانچ  وا  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  دانـساب  لبنح  نب  دمحا  قیرط  زا  دوخ  بقانم  رد  يافوتم 597  یلبنح  يزوج  نبا  جرفلاوبا  - 23

. تسا هدومن  تیاور  داتفا 
هک یظفلب  رگید ص 443  پاچ  رد  دلج 3 ص 636 و  دوخ  ریبک  ریسفت  رد  ار  تینهت  ناتساد  يافوتم 606  یعفاش ، يزار  نیدلا  رخف  - 24

تسا . هدومن  تیاور  دش  رکذ  رد ص 97 
نیا زا  و  دیوگ : الوم  یناعم  ندرمش  زا  دعب  هیاهنلا " ص 246  دلج 4 "  رد  يافوتم 606  ینابیش  ریثا  نبا  نیدلا  دجم  تاداعسلا ، وبا  - 25

 ". نموم لک  یلوم  تحبصا  مالسلا " : هیلع  یلع  نب  رمع  نخس  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح : تسا  لیبق 
قیرط زا  نآ  ظفلب  هریره  یبا  زا  ار  تینهت  ناتساد  دوخ  دانـساب  هیولعلا - صئاصخلا  دوخ - باتک  رد  يزنطن  یلع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  - 26

رد هک  يدادغب  بیطخ 

هحفص 189 ] ] 

. تسا هدومن  تیاور  دش  رکذ  هحفص 119 
دش رکذ  هحفص 33  رد  هک  یظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  دوخ  دانساب  ار  تینهت  ناتساد  يافوتم 630  ینابیش  ریثا  نبا  نسحلاوبا  نیدلا  زع  - 27

. تسا هدومن  تیاور 
یقشمد لیلخ  نب  فسوی  ظفاح  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ : بلاطلا " ص 16  هیافک  رد "  يافوتم 658  یعفاش ، یجنگ  هللا  دبع  وبا  ظفاح ، - 28

یلع نب  دمحم  مئانغلا  وبا  ار ، ام  داد  ربخ  و  دادغب ، رد  یفوک  ینیسح  هردیح  نب  دمحم  رمعملا  وبا  فیرـش  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : بلح ، رد 
وبا زا  یمیمت  يرـس  نب  میهاربا  نب  دمحم  میکح  وبا  زا  ثیدحب  یلـشهن  دیز  نب  دمحم  نب  مراد  ینثملا  وبا  زا  هفوک ، رد  یـسرن  نومیم  نب 

زا رابخاب  داد  ربخ  نمب  مردپ  تفگ  وا  هک  دامح  نب  دیلو  نب  میهاربا  زا  هدقع ) نبا  هب  روهشم   ) ینادمه دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا 
. دنس نتم و  زا  دش  رکذ  رد ص 183  هدقع  نبا  زا  هک  هچنآ  رخآ  ات  لیوط ... دیمح  رهاوخ  رسپ  زا  حیبص  نب  برح  زا  یلعی  نب  ییحی 
تیاکح لبنح  نب  دـمحا  لئاضف  زا  رد ص 18  دوخ  هرکذـت  رد  يافوتم 654  یفنح ، يزوج  نبا  طبـس  رفظملا ، وبا  نیدـلا ، سمـش  - 29

. دش رکذ  رد ص 182  هک  يدنس  ظفلب و  بزاع  نب  ءارب  زا  شدانساب  هدومن ،
. هدومن تیاور  دمحا  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  نیدبعتملا "  هلیسو  رد "  ار  تینهت  ناتساد  الم ، دمحم  نب  رمع  - 30

نب ءارب  زا  لبنح  نب  دـمحا  قیرطب  دلج 2 ص 169  هرـضنلا ) ضایرلا   ) رد يافوتم 694  یعفاش ، يربط  نیدـلا  بحم  رفعجوبا  ظفاح ، - 31
ار تینهت  ناتساد  بزاع  نب  ءارب  ظفلب  دمحا  قیرط  زا  یبقعلا " ص 67  رئاخذ  رد "  و  هدرک ، تیاور  روکذم  ظفلب  مقرا  نب  دـیز  بزاع و 

. هدومن تیاور 
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دامع اوشیپ ) داتـسا و   ) ماما خیـش - ار  ام  داد  ربخ  دـیوگ : باب 13  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  يافوتم 722  ینیومح ، مالسالا  خیـش  - 32
مساقلاوبا ، یضاق  متفگ : واب  اجنآ  دجسم  رد  سلبان  رهش  رد  وا  رب  نم  تئارق  هلیسوب  ناردب  نب  ظفاحلا  دبع  نیدلا 

هحفص 190 ] ] 

وبا ار  ام  داد  ربخ  تفگ : دومن ، نادب  رارقا  هدربمان  داد ؟ ربخ  وتب  هزاجا  لیبس  رب  یناتـسرح  يراصنا  لضفلا  یبا  نب  دمحم  نب  دمـصلا  دـبع 
داد ربخ  تفگ : ظفاح ، یقهیب  نیـسح  نب  دمحا  رکبوبا  هنـسلا ، خیـش  داد : ربخ  تفگ : هزاجا ، روطب  يوارع  لضفلا  یبا  نب  دمحم  هللا  دـبع 
زا هعیبر  نب  هرمض  زا  رابخاب  یقرب  دیعس  نب  یلع  زا  رابخاب  زازب  هللا  دبع  نب  دمحا  رفعجوبا  زا  رابخاب  يرون  هللا  دبع  نب  ریبز  یلعیوبا  مکاح 

ار اـم  داد  ربـخ  تفگ : هحفـص 119 و  رد  روکذـم  يدادـغب  بیطخ  ظـفلب  هریره  یبا  زا  بشوـح ، نب  رهـش  زا  قارو ، رطم  زا  بذوـش  نبا 
لاس 663 یلوالا  يدامج  رد  دابآ  ریخ  رد  وا  رب  نم  تئارق  هلیـسوب  ینیوج  دیزی  یبا  نب  رکب  یبا  نب  دـمحم  نیدـلا  دـیحو  دـهاز . ياوشیپ 

یبا نب  دمحم  نیدـلا  رخف  ماما  مردـپ  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : هک  عامتـسا  روطب  یبوقعی  حوتفلا  یبا  نب  دـمحم  نیدـلا  جارـس  ماما  زا  رابخاب 
- ارم داد  ربخ  و  يراق ، لضف  نب  یلع  نب  دمحم  اوشیپ  داتـسا  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : هک  بوقعی  نب  رمع  نب  دـمحم  هللا  دـبع  یبا  نب  حوتفلا 

داد ربخ  تفگ : هک  شردپ  زا  وا  تیاورب  لاس 671  رد  هزاجا  لیبس  رب  يرتشا  ینیسح  دومحم  نب  یـضترم  نیدلا  رخف  هزنم  ياوشیپ  دیس و 
دمحم نب  هیومح  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  هنـسلا  لامج  ار ، ام  داد  ربخ  تفگ : ینیوزق ، دمحم  نب  هللا  دبع  مساقلاوبا  نیدـلا  دـجم  اوشیپ ، ارم 

دبع اوشیپ  ار  ام  داد  ربخ  تفگ  يدنراف ، دمحم  نب  لضف  مالسالا  خیش  نب  یلع  نساحملا  وبا  مالـسالا  لامج  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : ینیوج 
نـسحلاوبا ار  ام  داد  ربخ  تفگ : تعیرـش ، رد  اوشیپ  نیملـسم و  هجوت  دروم  دوب و  هیلا  راشم  تقیرط  رد  هک  دوخ  نامز  داتـسا  یلع  نب  هللا 

هدـیبع نب  دـمحم  زا  وا  راـبخاب  وا  رب  تئارق  لـیبس  رب  يربح  دـمحم  نب  رمع  نب  یلع  زا  راـبخاب  هکم  رد  ینیوزق  رادـنب  نب  دـمحم  نب  یلع 
اب تفگ : هک  بزاع  نب  ءارب  زا  تباث  نب  يدـع  زا  يدـبع ، نوراه  یبا  دـیز و  نب  یلع  زا  دامح ، زا  جاـجح ، نبا  میهاربا  زا  راـبخاب  یـضاق 

ریزو دومرف ، مالعا  ار  تعامج  زامن  اجنآ  رد  میدیـسر ، مخریدغب  ات  میدمآ  میدوب ، هارمه  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
یلوا نامیا  لهاب  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپـس  دش ، هتفر  ربمغیپ  يارب  تخرد  ود 

یتسه . يرآ  دنتفگ : متسین ؟ نانآ  دوخ  زا  رتراوازس ) )

هحفص 191 ] ] 

دومرف ارچ  دنتفگ : دنتسین ؟ نینموم  ناردام  نم  ياهنز  ایآ  دومرف  یتسه ، يرآ  دنتفگ : شدوخ ؟ زا  متـسین  یلوا  ینموم  رهب  نم  ایآ  دومرف :
نمـشد درادب و  تسود  ار  وا  هکنآ  رادب  تسود  ایادـخ  راب  میوا - يالوم  نم  هک  تسا  یـسک  يالوم  مالـسلا ) هیلع  یلعب  هراشا   ) نیا سب 

ار وت  داب  اراوگ  تفگ : واب  درک و  تاقالم  ار ) مالـسلا  هیلع  یلع   ) ار وا  باطخ  نب  رمع  نایرج  نیا  زا  دعب  درادب ، نمـشد  ار  وا  هکنآ  رادـب 
خیـش ظفاح - ماما  دـیوگ : ینیومح )  ) سپـس یتسه . نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  ماـش  حبـص و  بلاـط ، یبا  رـسپ  يا 

شکرابم طخ  زا  ار  نآ  نم  هدرک و  دراو  هنع  هللا  یضر  یلع  نینموملاریما  لئاضف  رد  ار  ثیدح  نیا  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  هنـسلا 
رب نم  تئارق  هلیسوب  یسدقم  ناحرط  نب  لبـش  نب  ناردب  نب  ظفاحلا  دبع  نیدلا  دامع  اوشیپ  داتـسا - ار - ام  داد  ربخ  تفگ : و  مدومن ، لقن 

يوارع لضف  نب  دمحم  هللا  دبع  یبا  زا  نآ ، تیاور  هزاجا  قیرطب  یناتسرح  يراصنا  هللا  دبع  نب  دمحم  حلاص - خیش  و  سلبان ، رهـش  رد  وا 
نب دمحا  زا  رابخاب  دیبع  نب  دمحا  نب  یلع  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : هک  نیـسح  نب  دـمحا  رکب  یبا  اوشیپ ، داتـسا - زا  نآ ، تیاور  نذا  قیرطب 

زا تباث  نب  يدع  زا  ناعدج ، نب  دیز  نب  یلع  زا  هملـس  نب  دامح  زا  وا  ثیدحب  بابح  نب  دـیز  زا  وا  نامثع و  زا  ثیدـحب  بدوم  نامیلس 
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. دش رکذ  هک  ثیدح  رخآ  ات  میدروآ  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  اب  تفگ : هک  ءارب 
. تشذگ رد ص 99  يردخ  دیعس  یبا  ظفلب  وا  تیاور  يروباشین  یمق  نیدلا  ماظن  - 33

نب ءارب  زا  دمحا  قیرطب  ار  تینهت  ناتـساد  رد ص 557  هدش  فیلات  لاس 737  رد  هک  حیباصملا "  هاکـشم  رد "  بیطخ  نیدـلا  یلو  - 34
. هدومن تیاور  رد ص 182  يو  روکذم  ظفلب  مقرا  نب  دیز  بزاع و 

یبا ظفاح  قیرط  زا  نیطمـسلا "  ررد  دوخ "  باتک  رد  ار  تینهت  ناتـساد  دنا ، هاجنپ و  دصتفه و  يافوتم  یندم  يدنرز  نیدلا  لامج  - 35
هدومن . تیاور  ینیومح  زا  روکذم  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  شدانساب  یقهیب  رکب 

هحفص 192 ] ] 

تعامج زامن  سپ  میدیـسر  مخ  ریدغب  هجحلا  يذ  مهدجه  هبنـشجنپ  زور  رد  هکنیا  ات  تسا : روکذم  وا  تیاور  رد  و  مود -: پاچ  یتدایز 
دش ... مالعا 

ظفلب ار  تینهت  ناتساد   209 دلج 5 ص 210 - هیاهنلا "  هیادبلا و  دوخ "  باتک  رد  يافوتم 774  یعفاش ، یماش ، ریثک  نبا  ءادفلا  وبا  - 36
زا بزاع  نب  ءارب  زا  زین  و  ناگدربمان - نایفـس - نب  نسح  ظفاح  یلـصوم و  یلعی  یبا  ظـفاح  قیرط  زا  بزاـع  نب  ءارب  زا  لـبنح  نب  دـمحا 
نب يدـع  زا  يدـبع  نوراه  یبا  دـیز و  نب  یلع  زا  هملـس ، نب  دامح  زا  يرقنم "  لیعامـسا "  نب  یـسوم  زا  هعرز ، یبا  زا  ریرج  نبا  قیرط 
یبا زا  رد ص 212  هدومن و  تیاور  مقرا  نب  دـیز  ءارب و  زا  یعیبس  قاحـسا  یبا  زا  یمرـضخ  نامثع  نب  یـسوم  ثیدـح  زا  ءارب و  زا  تباث 

. هدروآ يدادغب  بیطخ  ظفلب  هریره 
هتفگ شیپ  ظفلب  يزاع  نب  ءارب  زا  دمحا  قیرطب  ططخ " ص 223  رد "  ار  تینهت  ناتساد  يافوتم 845  يرصم ، يزیرقم  نیدلا  یقت  - 37

. تسا هدومن  تیاور 
زا یقهیب  ظفاح  دـمحا و  زا  همهملا " ص 25  لوـصفلا  رد "  ار  تینهت  ناتـساد  يافوتم 855  یکم ، یکلام ، غابـص  نبا  نیدـلا - رون  - 38

. هدومن تیاکح  اهنآ  روکذم  ظفل  نامهب  بزاع  نب  ءارب 
باطخ نب  رمع  هک  هدش  دراو  قیقحتب  و  دـیوگ : هحفـص 75  یناعملا "  عیدب  رد "  يافوتم 876  یعفاش ، یعرذا ، نیدلا  مجن  یـضاق  - 39

: تفگ هنع  هللا  یضر  یلعب  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  دینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  نخس  هکیماگنه  هنع  هللا  یضر 
. نموم نز  درم و  ره  يالوم  يدیدرگ  ار ، وت  داب  اراوگ 

دیز بزاع و  نب  ءارب  زا  ار  دمحا  ثیدـح  هحفص 406  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  بوسنم  ناوید  حرـش  رد  يدبیم  نیدلا  لامک  - 40
. تسا هدومن  رکذ  شا  هتفگ  شیپ  ظفلب  مقرا  نب 

تسا روکذم  دلج 6 ص 397  لامعلا  زنک  رد  هک  يروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  ار  تینهت  ناتساد  يافوتم 911  یطویس  نیدلا  لالج  - 41
هدومن . رکذ  رد ص 181 - هتفگ  شیپ  ظفلب  هبیش  یبا  نبا  ظفاح  زا  لقنب 

هحفص 193 ] ] 

دلج 2 ص یفطصملا ) راد  رابخاب  افولا  ءافو   ) دوخ باتک  رد  راد  تینهت  ناتـساد  يافوتم 911  یعفاش ، یندم ، يدوهمس ، نیدلا  رون  - 42
تسا . هدومن  تیاور  دیز  ءارب و  زا  وا  قیرطب  دمحا  زا  لقن   173

هک رمع  نخـس  و  دـیوگ : یلوم  ینعم  رد  هیندـللا " ص 13  بهاوم  دلج 2 "  رد  يافوتم 923  ینالطـسق ، نیدلا  باهـش  سابعلا  وبا  - 43
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نموم . لک  یلو  ینعی  نموم ، لک  یلوم  تحبصا  تفگ :
. تشذگ رد ص 101  وا  ظفل  يافوتم 932  يراخب ، ینیسح ، بهولا  دبع  دیس  - 44

میراد لوبق  ار  نیا  ام  دیوگ : ثیدـح  دافم  هرابرد  هحفـص 26  هقرحملا "  قعاوصلا  رد "  يافوتم 973  یمتیه ، ینالقـسع ، رجح  نبا  - 45
هب یلوا  وا  هک  تسنیا  دارم  هکلب  تسا  تماـماب  یلوا  هک  میوـشیمن  ینعم  نیاـب  میلـست  یلو  تـسا ، یلوا  مالـسلا ) هـیلع  یلع  ینعی   ) وا هـک 

یفاک رفن  ود  نیا  مهف  دنا و  هدیمهف  ثیدح  زا  رمع  رکبوبا و  هک  تسا  ینعم  نیمه  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  تسوا ، يوسب  یکیدزن  يوریپ و 
بلاط یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ  مالسلا ) هیلع  یلع   ) واب دندینش  ار ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس   ) هکنآ زا  سپ  ود  نآ  هچ  تسا ،

. تسا هدومن  تیاور  ینطق  راد  ار  ثیدح  نیا  نموم ... نز  درم و  ره  يالوم 
. هدومن تیاور  ءارب  ظفلب  یبرقلا "  هدوم  رد "  ار  تینهت  ناتساد  ینادمه  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  - 46

رد نایفـس  نب  نسح  یلعی و  وبا  دیوگ  یبنلا ) لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارـصلا   ) دوخ باتک  رد  یندم  يرداق ، یناخیـش ، دومحم  دیـس  - 47
میدوب .. هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  اب  عادولا  هجح  رد  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور  هنع  هللا  یضر  بزاع  نب  ءارب  زا  ناشدنسم 

هحفص 194 ] ] 

ام هچنآ  رب  تنـس  لها  ءاملع  مامت  تسا و  نسح  ثیدـح  نیا  هتفگ : یبهذ  ظفاح  دـیوگ : سپـس  و  دـش . رکذ  ودـنآ  زا  هک  یظفل  رخآ  اـت 
زین میدرک  رکذ  هچنآ  هلمج  زا  حیحص  و  دیوگ : تسا  تسرد  وا ) هدیقعب   ) ریدغ هبطخ  زا  هک  هچنآ  هرابرد  سپـس  دنا . هدومن  قافتا  میتفگ 

زا متـسین  یلوا  ینموـم  رهب  نم  اـیآ  ینعی  هسفن "  نم  نموـم  مکب  یلوا  تسلا  تسا " : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هدوـمرف  زا  زارف  نـیا 
تسود ایادخ ، راب  میوا ، يالوم  نم  هک  تسا  یسک  يالوم  مالسلا ) هیلع  یلع  هب  هراشا   ) نیا انامه  دومرف : یتسه . يرآ ، دنتفگ : شدوخ ؟

هیلع یلع   ) ار وا  هنع  هللا  یضر  رمع  راتفگ  نیا  زا  سپ  درادب ، نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب 
حیحص ياهتمسق  یتسه ، نموم  نز  درم و  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  ماش  حبـص و  ار ، وت  داب  اراوگ  تفگ : درک و  تاقالم  ار ) مالـسلا 
نانخـس دروم : رد  وا  نخـس  مامت  رخآ ... ات  تسین  نایم  رد  یعدم  تآارتفا  اه و  هتخاس  زا  يزیچ  دش  رکذ  هچنآ  رد  تفای و  نایاپ  نسح  و 

. دمآ دهاوخ  ثیدح ، نوماریپ 
ثیدح  ) ار نیا  رمع  رکبوبا و  نوچ  دیوگ : دلج 6 ص 218  ریدقلا "  ضیف  باتک "  رد  يافوتم 1031  یعفاش ، يوانم ، نیدلا  سمش  - 48

درم و ره  يالوم  بلاط  یبا  رـسپ  يا  يدیدرگ  هدومن :) تیاور  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  ینطق  راد  هک  هچنآ  قبط   ) دـنتفگ دندینـش  هیالولا )
نموم . نز 

بزاع نب  ءارب  ظفلب  لـالا ) بقاـنم  دـع  یف  لاـملا  هلیـسو   ) رد ار  تینهت  ناتـساد  يافوتم 1047  یعفاش ، یکم ، ریثکاـب  دـمحا ، خیـش  - 49
هدومن . تیاور 

هک هدومن  تیاور  دعـس  زا  ینطق  راد  دیوگ : هحفص 13  دلج 7  بهاوملا "  حرـش  رد "  يافوتم 1122  یکلام ، یناقرز ، هللا  دـبع  وبا  - 50
. نموم نز  درم و  ره  يالوم  بلاط  یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ : دندینش  ار  نیا  رمع  رکبوبا و  نوچ  تفگ :

رکذ تشذگ  ص 228  رد ج 1  هک  یظفلب  ضفاورلا ) ضفارم   ) رد ار  تینهت  ناتـساد  يروپنراهـس  دـیزی  اب  دـمحم  نب  نیدـلا  ماسح  - 51
. تسا هدومن 

یف اجنلا  حاتفم   ) دوخ باتک  ود  رد  ار  تینهت  ناتساد  یناشخدب  دمحم  ازریم  - 52

هحفص 195 ] ] 
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. هدومن رکذ  دمحا  قیرط  زا  دیز  ءارب و  زا  راهطالا ) تیبلا  لها  یف  حص  امب  راربالا  لزن   ) و ابعلا ) لآ  بقانم 
. هدومن رکذ  دیز  ارب و  زا  دمحا  قیرط  زا  یضترملا ) بقانم  یف  یلعلا  جراعم   ) رد ار  تینهت  ناتساد  ملاعلا  ردص  دمحم  خیش  - 53

. تشذگ رد ج 1 ص 230  وا  ظفل  يافوتم 1176  يولهد ، يرمع  دمحا  هللا  یلو  وبا  - 54
زا دمحا  قیرط  زا  هک  ار  یثیدح  يربط  نیدلا  بحم  زا  هیولعلا ) هفحتلا  حرش  هیدنلا  هضورلا   ) رد يافوتم 1182  یناعنص ، دمحم  دیس  - 55

. تسا هدرک  رکذ  هدومن  تیاور  ءارب 
. تسا هدومن  رکذ  دیز  ءارب و  زا  هاجنلا ) هلیسو   ) رد ار  تینهت  ناتساد  يونهکل  نیبم  دمحم  يولوم  - 56

:.. هتفگ هدومن و  رکذ  دمحا  ظفلب  نیلسرملا ) دیس  تیب  لها  بقانم  یف  نینموملا  تآرم   ) راد تینهت  ناتساد  يونهکل  هللا  یلو  يولوم  - 57
. رخآ ات  يدومن ... ماش  حبص و  یلع  ای  هب . هب  تسا ) روکذم  نینچ   ) یتیاور رد  و 

. تسا هدومن  رکذ  تشذگ  يروباشین  ظفلب  هحفص 99  رد  هک  ار  هچنآ  يردخ  دیعس  یبا  زا  یهاش ) ریسفت   ) رد ملاعلا  بوبحم  دمحم  - 58
، هنع هللا  یـضر  رمع  دیوگ : هیمالـسالا " ص 306  تاحوتفلا  دلج 2 "  رد  يافوتم 1304  یعفاش ، یکم ، نالحد ، ینیز  دـمحا  دیـس  - 59
، هدمآ تسدب  وا  زا  يرایـسب  بلاطم  دروم  نیا  رد  و  تشادیم ، تسود  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  بلاط و  یبا  نب  یلع 

امهنع هللا  یـضر  رمع  رکبوبا و  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نوچ  هک  بلطم  نیا  تسا  هلمجنآ  زا  و 
. نموم نز  درم و  ره  يالوم  بلاط  یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ :

هیافک  ) رد ار  تینهت  ناتساد  یکلام ، یندم ، یطیقنش ، هللا  بیبح  دمحم  خیش  - 60

هحفص 196 ] ] 

روکذم ظفلب  مقرا  نب  دـیز  زا  دـمحا ، قیرط  زا  بزاع و  نب  ءارب  زا  نامـس ، نبا  قیرط  زا  هحفـص 28  بلاط ) یبا  نب  یلع  هایح  یف  بلاطلا 
. تسا هدرک  رکذ 

بلطم زاغآ  هب  تشگزاب 

مالسا رد  ریدغ  دیع 
یلاحـشوخ ترـسم و  زاربا  اـب  هدربماـن  تعیب  هب  نداد  تسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  توـبن  ماـقم  زا  رما  رودـص  رب  ینتبم  تینهت ، عوـضوم 

هکنانچ  ) همیرک هیآ  لوزن  رب  افاضم  نیملاعلا  عیمج  یلع  انلـضف  يذـلا  دـمحلا هللا  هلمج : راـهظاب  ناـیرج  نیاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
زور نیا  رد  هچناب  راگدرورپ  يدونـشوخ  تمعن و  مامتا  نید و  لاـمکا  هب  هدـش  حیرـصت  نآ  نمـض  رد  هک  ناـیامن  زور  نیا  رد  دـیتسناد )
هیآ نیا  رگا  تفگ : تشاد ، روـضح  باـطخ  نب  رمع  سلجم  رد  هک  یماـگنه  یباـتک ، باهـش  نب  قراـط  ینبم ، نیمه  رب  و  هتفاـی - عوـقو 
رمع زا  یتح  درکن و  راکنا  سلجم  نآ  رد  نیرـضاح  زا  يدحا  ار  وا  نخـس  نیا  و  میتفرگیم ، دـیع  ار  زور  نیا  ام  دوب  هدـش  لزان  ام  هرابرد 

رد دـیدهت  هب  هیبش  يرما  نآ  رد  هک  غیلبت  هیآ  لوزن  زا  دـعب  رما  نیا  مالعا  و  دوب - وا  نخـس  قیدـصت  زا  یکاح  هک  تشگ  دوهـشم  یتیفیک 
هک روما  نیا  مامت  تشاد .. دوجو  تلم  هنابـصعتم  تارهاظت  بالقنا و  ياهدـمآ  شیپ  زا  زارتحا  يارب  نشور  صن  نیا  غیلبت  ریخات  تروص 
زا دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هیمتاخ  تلاسر  بحاص  هک  دیـشخب  يدنلب  تعفر و  یگرزب و  لالج و  يدح  ات  ار  زور  نیا  دش  هراشا  نادب 

نتفرگ دیع  زا  هچنآ  تسنیا  تخاس و  ینامداش  رد  قرغ  نامیا  لها  زا  ار  اهنآ  ناوریپ  و  مهیلع ) هللا  مالـس  همئا   ) تیاده قیرط  نایاوشیپ  وا 
زا موس ) نرق  رد   ) یفوک میهاربا  نب  تارف  هک  یتیاورب  انب  هدومرف  راعشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ینعم  نیمهب  تسا و  ام  دوصقم 
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لضف نب  هللا  دبع  زا  ریهظ ، نب  دمحم 

هحفص 197 ] ] 

هللا یلـص  مرکا  یبن  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شیمارگ  دادجا  ردـپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمـشاه 
یلع مردارب  هک  دومرف  رما  ارم  یلاعت  يادـخ  هک  تسیزور  نامه  نیا  تسا و  نم  تما  ياهدـیع  نیرترب  مخ  ریدـغ  زور  دومرف : هلآ  هیلع و 
نامه نیا  و  دـنوش ، یئامنهار  نم  زا  دـعب  وا  دوجو  راونا  ببـسب  اـت  مراد  بوصنم  تما  يارب  هناـشن  ناونعب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب 

نید اـهنآ  يارب  ار  مالـسا  نید  دوـمن و  ماـمت  نآ  رد  نم  تما  رب  ار  دوـخ  تمعن  دوـمرف و  لـماک  ار  نـید  نآ  رد  دـنوادخ  هـک  تـسیزور 
هللا یلـص  ربمغیپ  شیامرف  تشذگ ) هحفص 184  رد  هک  یحرـشب   ) هدروآ ارنآ  یـشوگرخ  ظفاح  هک  یثیدح  رد  و  دومرف . مالعا  هدیدنـسپ 
یبا نب  یلع  نینموـملاریما  و  دـیهد . تینهت  ارم  دـیهد . تینهت  ارم  ینعی  ینوـئنه - ینوـئنه . دوـمرف : هک  تسا  رما  نیا  رب  رعـشم  هلآ  هـیلع و 
دیع هکیلاس  رد  هتفرگ و  دیع  ار  زور  نیا  زین  اصخش  هدومن و  يوریپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمغیپ  راعـش  زین  مالـسلا  هیلع  بلاط 
هللا نا  دومرف " : هک  تسا  هلمج  نیا  روبزم  هبطخ  رد  بانجنآ  تاشیامرف  هلمج  زا  دومرف و  داریا  هبطخ  دوب  هدش  عقاو  هعمج  زور  رد  ریدـغ 

هعنـص و لیمج  مکدنع  لمکیل  هبحاصب  الا  امهدحا  موقی  نیریبک و ال  نیمیظع  نیدیع  مویلا  اذه  یف  نینموملا  رـشعم  مکل  عمج  لج  زع و 
لعجف هدـفر  ءیینه  مکیلع  روفی  و  هدـصق ، جاـهنم  مککلـسی  و  هتیادـه ، رونب  نیئیـضتسملا  راـثآ  مکب  وفقی  و  هدـشر ، قـیرط  یلع  مکفقی 

، نیقتملا هیـشخ  نایبت  نینموملل و  يرکذ  هلثم و  یلا  هلثم  نم  ءوسلا  بساکم  هتعقوا  ام  لسغ  هلبق و  ناک  ام  ریهطتل  هیلا  بدن  اعمجم  هعمجلا 
، هنع یهن  امع  ءاهتنالا  هب و  رما  امل  رامتیالاب  الا  متی  هلعج ال  و  هلبق ، مایالا  یف  هتعاط  لهال  بهو  ام  فاعضا  هیف  لامعالا  باوث  نم  بهو  و 

نم هیالوب  الا  انید  لبقی  و ال  هتوبنب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنل  فارتعالاب  الا  هدیحوت  لبقی  الف  هیلا  بدن  هیلع و  ثح  امیف  هتعاطب  عوخبلا  و 
نیب ام  حودلا  موی  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیبن  یلع  لزناف  هتیالو  لها  مصع  همـصعب و  کسمتلاب  الا  هتعاط  بابـسا  مظتنت  و ال  هتیالوب ، رما 

: دیامرف هک  اجنآ  ات  مهنم ... هتمصع  هل  نمض  قافنلا و  غیزلا و  لهاب  لفحلا  كرت  غالبلاب و  هرما  و  هئابتجا ، يذ  هئاصلخ و  یف  هتدارا  نع  هب 
مکناوخاب ، ربلاب  مکلایع و  یلع  هعسوتلاب  مکعمجم  ءاضقنا  دعب  هللا  مکمحرا  دوع و 
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هیف باوثلاب  مکنم  امک  هللا  همعن  اوداهت  مکتفلا و  هللا  لصی  اورابت ، و  مکلمش ، هللا  عمجی  اوعمجا ، و  مکحنم ، ام  یلع  لج  زع و  رکـشلا هللا  و 
اوئیه هفطع و  هللا و  همحر  یـضتقی  هیف  فطاعتلا  و  رمعلا ، یف  دـیزی  لاملا و  رمثی  هیف  ربلا  و  هلثم ، یف  الا  هدـعب  وا  هلبق  دایعالا  فاعـضا  یلع 

یف رورـسلا  مکنیب و  اـمیف  رـشبلا  اورهظ  و  مکتعاطتـسا ، نم  هردـقلا  هلاـنت  اـمب  مکدوـجو و  نم  دـهجلاب  هلـضف  نـع  مکلاـیع  مکناوخـال و 
هبطخلا . مکتاقالم .

هک ریدـغ ) هعمج -  ) هدومرف عجار  تمظع  اب  گرزب و  دـیع  ود  زور  نیا  رد  نامیا  لها  هورگ  امـش  يارب  لج  زع و  يادـخ  اـنامه  همجرت -
هرابرد ار  دوخ  تیانع  هتسیاش و  رادرک  ات  دومرف  امشب  ار  تبهوم  نیا  دوب ، دهاوخن  راوتـسا  رارقرب و  يرگید  نآ  نودب  ود  نیا  زا  کیچیه 
هارهاش رد  و  دهد ، رارق  دندنم  هرهب  وا  تیاده  رون  زا  هک  نانآ  لابندـب  دراد و  ار  حالـص  دـشر و  قیرط  رب  ار  امـش  و  دـنادرگ ، لماک  امش 

رد ات  امـش  عامتجا  يارب  دومرف  ررقم  ار  هعمج  ور  نیا  زا  دیازفیب ، امـش  رب  ار  دوخ  ياراوگ  يایاطع  و  دزادـنا ، هارب  دوخ  هنامیکح  دوصقم 
کی فرظ  رد  هک  دنـسپان  اوران و  ياه  بسک  فیثک  راثآ  دـیئامن و  هزیکاپ  كاپ و  نآ  زا  شیپ  ياـه  يدـیلپ  زا  ار  دوخ  عاـمتجا ، نیا  رثا 

زا يرادومن  و  تسا ، يروآداـی  کـی  ناـمیا  لـها  يارب  زور  نیا  دـیئامن  وشتـسش  هدومن  هدولآ  ار  امـش  ناـماد  هعمج  ود  نیب  هلـصاف  هتفه 
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امـشب دـنا  هدومن  نایتا  رگید  ياهزور  رد  تعاط  لها  هک  ار  یبوخ  ياهراک  شاداپ  ربارب  دـنچ  زور  نیا  رد  و  تسا ، ناراگزیهرپ  تیـشخ 
تدهاجم و  هدومرف ، یهن  هچنآ  زا  يراددوخ  و  وا ، رماوا  ماجناب  رگم  دوشن  ادا  نآ  قح  هک  هداد  رارق  نانچ  ار  زور  نیا  و  دـیامرف ، تبهوم 

هللا یلص  ربمغیپ  توبنب  فارتعا  اب  رگم  دوشیمن  هتفریذپ  وا  یگناگیب  فارتعا  کنیا  هدومن  توعد  دیکات  اب  نادب  هک  هچنآ  ماجنا  رد  رایـسب 
اب رگم  دوـشن  مهارف  وا  تعاـطا  تاـبجوم  و  هدوـمرف ، رماوا  تیـالوب  هکنآ  تیـالو  شریذـپ  اـب  رگم  دوـشیمن  هتفریذـپ  ینید  و  هلآ ، هیلع و 

هچنآ داتسرف  ورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  ربمغیپ  رب  مخ  ریدغ  زور  رد  تبسانم  نیمهب  دنیوا و  تیالو  لها  هکنانآ  وا و  هتشرب  نتسویپ 
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زا دـنکن و  یئاـنتعا  قاـفن  ههبـش و  لـهاب  هکنیا  غـالباب و  درک  رما  ار  وا  دوب و  هدومرف  هدارا  دوـخ  ناگدـیزگرب  نیـصلخم و  هراـبرد  هک  ار 
دومرف ... نیمضت  نیقفانم  دیک  زا  ار  بانجنآ  تینوصم  دیامنن و  هشیدنا  قح  دض  رب  نانآ  ياه  يراکمه 

هعـسوت دوخ  تالایع  تیب و  لها  رب  سلجم  نیا  زا  تشگزاب  ماگنه  دـیامرف . دوخ  تمحر  لومـشم  ار  امـش  دـنوادخ  دـیامرف : هک  اجنآ  ات 
قافتاب و ار  دوخ  هدومرف و  قفوم  تبهوم  نیاب  ار  امـش  هک  دـیئامن  يراذگـساپس  ار  لـج  زع و  ادـخ  دـینک و  یکین  دوخ  نارداربب  دـیهد و 
اب ار  امش  ياهینابرهم  تفلا و  يادخ  ات  دینک  یکین  رگیدکی  اب  لباقتم  روطب  و  دیامرف ، عمج  ار  امش  ياهیئادج  دنوادخ  ات  دیراداو  عامتجا 

دنچ زور  نیا  رد  ار  امش  لامعا  شاداپ  باوث و  هکنیا  ساپب  دیئامن  هیده  رگیدکیب  ار  یهلا  ياه  تمعن  دنادرگ و  تباث  هتسویپ و  رگیدکی 
دنکیم هرهب  رپ  ار  امـش  لام  زور  نیا  رد  یکین  و  هداد ، زورما  لثمب  صاصتخا  ار  تلیـضف  نیا  و  هداد ، رارق  نآ  دعب  لبق و  رگید  دایعا  ربارب 

لها ناردارب و  يارب  دوشیم و  امـشب  دنوادخ  تفوطع  تمحر و  بجوم  زور  نیا  رد  امـش  لباقتم  ياه  ینابرهم  و  دیازفیم ، امـش  رمع  رب  و 
دراد ناکما  امش  يارب  ات  دیشخبب و  دیراد  تعاطتسا  هک  اجنآ  ات  دیزاس و  ایهم  دیناوتب  ات  هدومرف  لضفت  امـشب  دنوادخ  هچنآ  زا  دوخ  هناخ 

خلا  دیوش .. وربور  ینامداش  هداشگ و  ياه  هرهچ  اب  رگیدکی  اب  دیشوکب و  راک  نیا  رد 
رما نادـب  ار  نیملـسم  همه  دـندیمان و  دـیع  ارنآ  دـندومرف و  یفرعم  زین  مهیلع  هللا  تاولـص  هرهاـط  ترتـع  ناـماما  ار  مخریدـغ )  ) زور نیا 

دندومرف . رشن  ار  زور  نیا  رد  ناراکوکین  شاداپ  زور و  نیا  تلیضف  و  دندرک ،
یلع نب  نسح  زا  غئاـص ، نیـسح  نب  دـمحم  زا  يدزا ، دـمحم  نب  رفعج  زا  هدـئام  هروـس  رد  یفوـک  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  رد  هـلمج : زا 

ایآ موش ، وت  يادف  مدرک : ضرع  ترضحناب  دیوگ : هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  زا  فنحا  نب  تارف  زا  زازب ، دمحم  زا  یفریص ،
دزن رد  فرشا  مظعا و  لضفا و  یلب . دومرف : دشاب ؟ لضفا  هفرع  زور  هعمج و  زور  یحـضا و  رطف و  دیع  زا  هک  تسا  يدیع  نیملـسم  يارب 

ربمغیپ رب  ار  هیآ  نیا  دومن و  لماک  ار  دوخ  نید  زورنآ  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزورنآ  تلزنم ، ثیح  زا  ادخ 
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؟ تسا يزور  هچ  نآ  مدرکضرع : انید "  مالسالا  مکل  تیضر  و  یتمعن ، مکیلع  تممتا  و  مکنید ، مکل  تلمکا  مویلا  داتـسرف " : ورف  دوخ 
، نآ ماجنا  زا  سپ  دـنیامن ، دـقعنم  دوخ  زا  دـعب  يارب  ار  تماما  تیـصو و  هتـشر  دنتـساوخیم  تقو  ره  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  انامه  دومرف 

نآ رد  دومرف و  بوصنم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  تسا  يزور  زور ، نیا  و  دندادیم ، رارق  دیع  زور  ار  زورنآ 
مایا رد  زور  نیا  مدرک : ضرع  تشگ ، مامت  نینموم  رب  زورنآ  رد  تمعن  و  دـیدرگ ، لماک  زورنآ  رد  نید  دـش و  لزان  هک  هچنآ  دـش  لزان 

ضرع هتفه . مایا  رخآ  ات  هبنـشکی ... زورب  هاگ  دـنکیم و  تباصا  هبنـش  زورب  هاگ  دوشیم  رخوم  مدـقم و  ماـیا  دومرف : تسا  يزور  هچ  لاـس 
راگدرورپ شیاتـس  رکـش و  زامن و  تداـبع و  زور  زور  نیا  دومرف : میروآ ؟ اـجب  هک  تسا  راوازـس  اـم  يارب  یلمع  هچ  زور  نیا  رد  مدرک :
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هدیـشخب و ار  تبهوم  نآ  امـش  رب  زور  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ام  تیالو  تمعن  لابق  رد  تسا  امـش  یلاحـشوخ  ترـسم و  زاربا  زور  تسا و 
. دیرادب هزور  زور  نیا  رد  امش  هک  مراد  تسود  نم  انامه 

یبا زا  دشار  نب  نسح  شدج  زا  ییحی  نب  مساق  زا  شردپ ، زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  دلج 1 ص 303  ینیلک  مالسالا  هقث  فی  ات  یفاک  رد  و 
يدیع نیملسم  يارب  یحضا ) رطف و   ) دیع ود  زج  ایآ  موش ، تیادف  مدرکضرع : ترـضحناب  دیوگ : هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع 
زورنآ رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هکیزور  دومرف : تسیزور ؟ هچ  متفگ : دیع ، ود  نآ  زا  فرـشا  مظعا و  نسح ، يا  یلب . دومرف  تسه ؟
راوازـس دومرف : میهد ؟ ماجنا  زورنآ  رد  هک  تسا  راوازـس  یلمع  هچ  ام  يارب  موش ، تیادـف  متفگ : تشگ ، بوصنم  یئاوشیپ  هب  مدرم  يارب 
يرازیب یهلا  هاگـشیپ  رد  و  یتـسرفب ، رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لآ  دـمحم و  رب  دورد  و  يرادـب ، هزور  زورنآ  رد  هک  نسح  اـی  تـسا 

يزور ات  ار  دوخ  ءایصوا  دندومرفیم  رما  مالسلا  مهیلع  ناربمغیپ  انامه  اریز  اهنآ ، رب  دندومن  متس  هک  اهنآ  زا  یئوجب 
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شاداپ درادب  هزور  زور  نیا  رد  هک  یسک  مدرک : ضرع  دیوگ : يوار  دنریگب ، دیع  هدش  بوصنم  تیاصوب  زور  نآ  رد  اهنآ  یـصو  هک  ار 
نتشاد . زور  هام  تصش  شاداپ  لداعم  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  وا 

هللا دبع  یبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  ملاس  نب  نمحرلا  دـبع  زا  دایز ، نب  لهـس  زا  یفاک ص 204  دلج 1  رد  زین  و 
ياهدـیع زا  شتمرح  هک  يدـیع  يرآ ، دومرف : تسه ؟ يدـیع  رطف  یحـضا و  هعمج و  زج  نیملـسم  يارب  ایآ  مدومن : لاوئـس  مالـسلا  هیلع 

نآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يزور  دومرف  تسا ؟ يدیع  هچ  نآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  تسا ، رتگرزب  رتدایز و  هدربمان 
ار وت  دومرف : هدوب ؟ يزور  هچ  نآ  مدرک  ضرع  هالوم ، یلعف  هـالوم ، تنک  نم  دومرف : تشاد و  بوصنم  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زور 
هچ زور  نیا  رد  ام ، مدرکـضرع : تسا ، هجح  يذ  هام  مهدـجه  زور  نآ  یلو  ددرگیم ، لاس  هکنیا  هچ  هدوب ؟ يزور  هچ  هکنیا  اـب  راـک  هچ 

ار وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دیشاب و  ادخ  دایب  تدابع  نتشاد و  هزور  هلیسوب  زورنآ  رد  دومرف : میهد ؟ ماجنا  تسا  راوازس  یلمع 
نینچ زین  ناربمغیپ  ریاس  و  دنریگب ، دیع  ار  زورنآ  هک  دومرف  رما  مالسلا  هیلع  نینموملاریماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  دینک ، دای 

. دنریگب دیع  ار  تیاصو  مالعا  زور  هک  دندرکیم  ریما  دوخ  ءایصواب  و  دندرکیم ،
هدومن تیاور  يدبع  نیسح  نب  یلع  زا  یطساو ، ناسح  نب  یلع  زا  ینادمه ، یسوم  نب  دمحم  زا  ینیسح ، نسح  نب  نیسح  زا  شدانساب  و 

جح دصکی  اب  تسا  لداعم  دنوادخ  دزن  رد  لاس  ره  رد  مخریدغ  زور  هزور  دومرفیم : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ترضح  مدینـش  تفگ : هک 
شدانساب قودص - خیـش  ام - داتـسا  لاصخلا )  ) رد و  ثیدحلا . تسا  یهلا  دیع  نیرتگرزب  زور  نیا  هدش و  هتفریذپ  يوکین  هرمع  دصکی  و 

دیع دنچ  نیملسم  يارب  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ترضحب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا 

هحفص 202 ] ] 

زور اهنآ  زا  رتفیرش  رتگرزب و  دومرف : مسانشیم . منادیم و  ار  هعمج  و  یحـضا ) رطف -  ) نیدیع مدرکـضرع  دیع ، راهچ  دومرف : دراد ؟ دوجو 
مدرم يارب  ار  وا  تشاد و  اپب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  تسیزور  نآ  و  تسا ، هجحلا  يذ  مهدـجه 

نیا نتشاد  هزور  امش  رب  تسا  بجاو  دومرف : تسه ؟ یفیلاکت  هچ  زور  نیا  رد  ام  يارب  مدرک : ضرع  دومرف ، بوصنم  تیالو ) تماماب و  )
نینچمه و  دریگ ، ماجنا  وا  شیاتس  رکش و  تعاس  ره  رد  هک  تسنیا  روخ  رد  وا  سدقا  تاذ  هکنیا  اب  دنوادخ  شیاتس  رکـش و  ناونعب  زور 

ثیدحلا .. دنریگب .. دیع  هدش  بوصنم  اهنآ  یصو  هک  اریزور  هک  دندرک  رما  دوخ  ءایصواب  ناربمغیپ  ریاس 
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زور رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يدبع  زیرح  نب  رامع  نوراه  یبا  زا  یقر ، دواد  زا  هحفص 513  یسوط - هفیاطلا - خیش  حابصملا )  ) رد و 
تمرح دنوادخ  تسا ، یگرزب  زور  نیا ، دومرف : نمب  و  دوب ، راد  هزور  بانجنآ  مدش ، بایفرـش  هللا  دبع  یبا  روضحب  هجحلا  يذ  مهدـجه 

ار ینامیپ  دـهع و  هدرک و  مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمعن  هدومرف و  لماک  زور  نیا  رد  ار  اهنآ  نید  هتـشاد ، گرزب  نامیا  لـها  رب  ار  زور  نیا 
دیع و زور  زور . نیا  دومرف : تسیچ ؟ زور  نیا  نتـشاد  هزور  باوث  دـش : ضرع  بانجنآ  روضح  هدومرف ، دـیدجت  هتـشاد  نامیا  لها  اب  هک 
زا زور  نیا  نتشاد  هزور  انامه  تشاد و  هزور  دیاب  دنوادخ  يرازگساپس  رکش و  ناونعب  هک  تسا  يزور  تسا و  ترسم  یلاحشوخ و  زور 

ثیدحلا .. دشابیم  مرتحم ) ینعی   ) مارح ياههام  نتشاد  هزور  هام  تصش  لداعم  شاداپ  تلیضف و  ثیح 
ناتـسودب و بانجنآ  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  زا  یثیل  نسحلا  یبا  زا  ملـسم . نب  نوراه  زا  يریمح  رفعج  نب  هللا  دـبع  و 

تخاس و هبترم  دنلب  ار  مالسا  زورنآ  ببسب  دنوادخ  هک  اریزور  دیسانشیم  ایآ  دومرف : دندوب  وا  رضحم  رد  هک  دوخ  نایعیش 

هحفص 203 ] ] 

شلوسر و ادـخ و  دـنتفگ : هداد ؟ رارق  دـیع  ام  نایعیـش  ناتـسود و  يارب  ام و  يارب  ار  زورنآ  و  دومرف ، راکـشآ  نآ  رد  ار  نید  ياـه  هراـنم 
ود نیا  لاح  نیع  رد  و  هن . دومرف : تسا  یحضا  زور  ایآ  دندرک : ضرع  هن ، دومرف : ام ؟ رورس  تسا  رطف  زور  ایآ  دنرتاناد ، شلوسر  دنزرف 
زور نآ  و  تسا ، رتفیرـش  رتگرزب و  زور  ودنآ  زا  نید  ياه  هرانم  نییعت  زور  یلو  تسا . یتفارـش  اب  گرزب و  ياهزور  دـیدرب  مان  هکیزور 
رخآ اـت  دیـسر ... مخ  ریدـغب  هک  یماـگنه  عادولا  هجح  زا  تشگزاـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هجحلا  يذ  مهدـجه 

ثیدح .
هیف انتفرـش  يذلا  اندیع  موی  یف  انهوجو  جرفن  انا  مهللا  یئوگیم " : هدجـس  رد  ریدغ  زور  هنارکـش  زامن  زا  دعب  تسا : يریمح  ثیدح  رد  و 

 " هیلع . هللا  یلص  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  انالوم  هیالوب 
ار مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترـضح  هک : تفگ  یگلاس  دون  نس  رد  لاس 259  رد  یسوط  رمع  نب  دمحم  نب  ضایف 
دوب و هتـشادهاگن  دوخ  دزن  راطفا  يارب  ار  اهنآ  دندوب و  شکرابم  رـضحم  رد  صاوخ  زا  یهورگ  هکیلاح  رد  دومن  تاقالم  ریدـغ  زور  رد 

ثیح زا   ) ار اـهنآ  یگدـنز  عضو  دوب و  هداتـسرف  اـهنآ  ياـه  هناـخ  يارب  شفک  يرتشگنا و  یتح  ساـبل و  ایادـه و  اذـغ و  لاـح - نیع  رد 
هیلک رد  هکیروطب  دوب  هدروآرد  ینیون  تروص  عضوب و  تهج  ره  زا  ار  دوـخ  ناـکیدزن  ناگتـسباو و  نینچمه  دوـب و  هداد  رییغت  تشیعم )

تلیضف و ترضحنآ  تشاد و  قرف  لبق  ياهزور  اب  هک  دندوب  هتفرگ  دوخب  ینیون  دیدج و  عضو  یلومعم  تاودا  تالآ و  یگدنز و  نوئش 
. دومرفیم نایب  اهنآ  يارب  ار  زور  نیا  تقبس 

رد ودنآ ، هک  هدومن  تیاور  يدادغب  حیرج  نب  ییحی  و  یطـساو - ینادـمه  ءالع  نب  دـمحم  زا  دانـساب  تاجردـلا - رئاصب  رـصتخم - رد  و 
( هتفای تافو  لاس 260  رد   ) ار يرکسع  دمحم  یبا  ترضح  هدنیامن  یمق - قاحسا  نب  دمحا  تاقالم  دصق  مه  اب  ام  دنیوگ : یثیدح  نمض 
وا تاـقالم  دـصق  قاحـسا و  نب  دـمحا  هراـبرد  وا  زا  دوشگ و  ار  رد  یقارع  یک  رتخد  میدـیبوک ، ار  وا  هناـخ  برد  میدومن و  مق  رهـش  رد 

تفگ : یقارع  كرتخد  میدومن ، لاوئس 

هحفص 204 ] ] 

راهچ هعیـش  ياهدـیع  هللا  ناحبـس  میتفگ : دوخ  اب  نایرج  نیا  زا  سپ  اـم  تسا ، دـیع  زورما  اریز  تسا ، لوغـشم  شدـیع  مسارمب  باـنجنآ 
ثیدحلا .. هعمج .- ریدغ - رطف - یحضا - تسا :
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دهدیم ناشن  وتب  اهیتفگش  راگزور  ینک  یناگدنز  ردق  ره 

تما مامتب  طوبرم  مخ ) ریدـغ   ) دـیع نیا  هک  دومن  تاـبثا  راکـشآ و  ار  ینعم  نیا  اـجنیا  اـت  دـیع  نیا  تقیقح  نوماریپ  رد  شواـک  ثحب و 
دهع زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دهع  ات  تسا  هتـسویپ  دیع  نیا  سیـسات  خیرات  و  درادـن ) یـصاخ  هورگب  صاصتخا   ) تسا یمالـسا 

زا ار  مدرم  نید  نایاوشیپ  هتـشاد و  لاـصتا  دـعب  یـصوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ءایـصوا  زا  کـی  ره  زا  دـیع  نیا  هتـشر  هتـسویپ  يوبن 
دبع وبا  ماما  دننام  دنا ، هدومرف  راعشا  حیرصت و  یحو  ءانما  زا  کی  ره  ار  زور  نیا  هعیفر  هبترم  هدومرف و  هاگآ  دیع  نیا  تفارش  تلیـضف و 

. مهیلع هللا  تاولص  نینموملاریما  ناشیمارگ  دج  زا  دعب  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماما  قداص و  هللا 
هدومرف حیرصت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  دهعب  نآ  لاصتا  ریدغ و  دیع  تمظعب  دوخ  یگدنز  نارود  رد  هک  راوگرزب  ماما  ود  نیا 

تبث یفاک  رد  تارف و  ریـسفت  رد  اهنآ  تایاور  دوب و  هدشن  دقعنم  هیوب  لآ  ياه  هفطن  زونه  هک  دنا  هتفر  ایند  نیا  زا  ینامز  رد  کی  ره  دنا 
میدق و دهع  زا  زور  نیا  هک  تسا ، اهنآ  رداصم  هعیـش و  كرادم  رابخا  تایاور و  نیمه  و  هدـش ، فیلات  موس  نرق  رد  ود  ره  هک  هدـیدرگ 

. تسا هدوب  نیملسم  دیع  روما  یعقاو  رداصم  شناد و  ياهناک  زا  رداص  یئالط  نانخس  بجومب  يزارد  سب  نارود 
نانخـس و میئآرب و  شـسرپ  ماقم  رد  يزیرقم  يریون و  زا  ات  دـیئایب  نم  اب  نونکا  دـیدومن ، هجوت  نادـب  دـیتسناد و  ار  همدـقم  نیا  هک  لاح 

هدروآ دوجوب  لاس 352  رد  هیوب  نب  یلع  هلودـلا  زعم  ار  دـیع  نیا  هکنیاـب : ریاد  مینک ، یـسررب  ار  اـهنآ  عقاو  فـالخ  هیاـپ و  یب  تاـیرظن 
!!! تسا

يدیع دایعا  زا  رگید  و  دیوگ ...: یمالـسا  ياهدیع  رکذ  نمـض  هحفص 177  دـلج 1  بدالا "  نونف  یف  برالا  هیاـهن  باـتک "  رد  يریون 
هدروآ و دوجوب  هعیش  هک  تسا 

هحفص 205 ] ] 

ریدـغ و  زورنآ - رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يردارب  لیکـشت  ببـس  دـنا و  هدـیمان  ریدـغ  دـیع  ارنآ 
لادوگ  ) ریدـغ نیب  دراد و  دوـجو  يا  هدـیچیپ  مهب  گرزب و  ناـتخرد  نآ  رود  دوـشیم و  هتخیر  نآ  رد  یبآ  همـشچ  هک ) تسا  یلادوـگ  )

، تسا هجحلا  يذ  مهدجه  دنا  هداد  رارق  دیع  زور  ارنآ  هک  يزور  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  بآ  همـشچ  و  روبزم )
تروص نیملـسم  نیب  امیف  يردارب  نیئآ  يرارقرب  يزور  نینچ  رد  هتفای  ماـجنا  لاـس  نآ  رد  عادولا  هجح  هک  ترجه  زا  مهد  لاـس  رد  اریز 

ناشراعش هیور و  دنروایم و  اجب  زامن  تعکر  ود  رهظ  زا  لبق  ات  زورنآ  دادماب  رد  دننارذگیم و  تدابع  زامنب و  ار  زورنآ  بش  هعیش  هتفرگ ،
. تسا نادنفسوگ  ندرک  ینابرق  ناگناگیب و  هب  یتح  یکین  ناگدرب و  ندرک  دازآ  ون و  سابل  ندیشوپ  زور  نیا  رد 

لاس 352 عئاقو  واب و  طوبرم  راـبخا  رد  هک  یحرـشب  تسا  هیوب  نب  هیلع  نسحلاوبا  هلودـلا ، زعم  هدومن ، عادـبا  ار  دـیع  نیا  هکیـسک  لوا  و 
ماوع داد ، همادا  یبهذـم ) بادآ  و   ) ننـس زا  یکی  ناونعب  ارنآ  دروآ و  دوجوب  هعیـش  هک  دـیع  نیا  لابق  رد  و  دومن ، میهاوخ  رکذ  هللا  ءاـشنا 

رد هک  دنتفگ  تسا و  هعیش  دیع  زا  دعب  زور  تشه  زورنآ  دندومن و  عارتخا  دوخ  يارب  نآ  ریظن  يرورس  زور  لاس 389  رد  مه  تنس  لها 
رب لمتـشم  زور  نآ  رد  ار  یمـسارم  هتفرگ و  تروص  راغ  رد  قیدص  رکبوبا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندـش  لخاد  يزور  نینچ 

! دندرک ءارجا  شتآ  نتخورفا  اه و  هبق  بصن  شیارآ و 
شور و هک  اهنآ  تما  ناینیشیپ  زا  هدوبن و  یعرش  دیع  البق )  ) ریغ دیع  دیوگ : هتـشاگن  نینچ  هحفص 222  ططخ "  دلج 2 "  رد  يزیرقم  و 

قارع رد  یفرعم و  مخ ) ریدغ   ) دیع نیا  مالـسا  رد  هک  ینامز  نیتسخن  دنا و  هدرکیمن  ارجا  اریدـیع  نینچ  هدوب  مدرم  يوریپ  دروم  ناشلمع 
یفرعم دیع  ار  ریدغ )  ) زور نیا  يرجه  لاس 352  رد  هدربمان  هچ  تسا  هدوب  هیوب  نب  یلع  هلودلا  زعم  نامز  دهع و  هدـش  ءارجا  نآ  مسارم 
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ها  دنتفرگ .. دیع  ارنآ  اه  هعیش  زورنآ  زا  درک و 
دبای فوقو  نآ  قئاقح  رب  هکنآ  زا  شیپ  دراگنیم  یبلاطم  هعیش  خیرات  زا  هک  قیقحت  شواک و  لها  زا  یـسک  هرابرد  میوگب  مناوتیم  هچ  نم 

هتسناد ار  رما  تقیقح  ای 

هحفص 206 ] ] 

فرص قیاقح  نآ  رکذ  زا  هتفر  راکب  ماگنه  بش  هکیربدت  هجیتن  رد  رما - قئاقح  رب  فوقو  اب  ایآ  دنکیم  شومارف  ارنآ  نتشاگن  ماگنه  یلو 
تسا ! یتفگش  ياج  رایسب  دیوگیم ...؟ هچناب  درادن  یکاب  ای  دنک  كرد  ارنآ  هکنآ  نودب  دیوگ  یم  ار  يزیچ  هکنیا  ای  دیامنیم  رظن 

و دراگنیم : فارـشالا " ص 221  هیبـنتلا و  باـتک "  رد  هک  تـسین  هتفاـی  تاـفو  لاـس 346  رد  هک  ریهـش ) خروـم  ، ) يدوعـسم نیا  رگم ؟
دنکیم تیاور  یفاک  رد  ار  ریدغ  دیع  ثیدح  هک  ینیلک  نیا  رگم  دنرامشیم ؟ گرزب  ار  زور  نیا  وا  ناوریپ  هنع و  هللا  یـضر  یلع  نادنزرف 

و دراد . رارق  هدربمان  ینیلک  مالـسالا  هقث  ناداتـسا  هقبط  رد  هک  تسین ، یفوک  میهاربا  نب  تارف  وا  زا  شیپ  ای  و  هتفاین ؟ تافو  لاس 329  رد 
زا لبق  اهنآ  ثیدح  بتک  ءاملع و  نیا  هدومن ؟ تیاور  تسا  دوجوم  ام  دزن  هک  شریسفت  رد  ار  مخریدغ  ثیدح  هک  تسا  مانب  نیرـسفم  زا 
هک تسین  یسوط  رمع  نب  دمحم  نب  ضایف  نیا  رگم ؟ دنا  هتـشاد  دوجو   ) لاس 352 زا  لبق   ) دـننکیم ناونع  يزیرقم  يریون و  هک  یخیرات 

لاس 203 رد   ) هک مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  رضحم  رد  دوخ  هداد و  ربخ  لاس 259  رد  ار  نآ  هقباس  مخریدغ و  دیع  دوجو 
رکذ مالـسا ) رگید  دایعا  رب   ) ارنآ تلیـضف  دـیع و  نیا  دـتمم  هقباس  هتفرگ و  دـیع  ار  زور  نیا  ترـضحنآ  هک  هتـشاد  روضح  هتفاـی  تاـفو  )

تسا ؟ هدومرف  تیاور  دوشیم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  یهتنم  ات  شناردپ  زا  ارنآ  و  تسا ؟ هدومرف 
ننـس هیور و  هک  هداد  ربخ  اهناب  هدومرف و  میلعت  روما  نیا  مامتب  ار  دوخ  باحـصا  هتفای  تافو  لاس 148  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

نیا رب  تنـس  هکنانچ  دنا  هتفرگیم  دیع  دـنا  هدومنیم  بوصنم  ار  دوخ  نیـشناج  نآ  رد  هک  اریزور  هدوب ، نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمغیپ 
تسا ؟ هدوب  يراج  دنتفرگیم  دیع  ار  دوخ  یهاشداپ  تخت  رب  رارقتسا  يراذگجات و  زور  هک  ناهاشداپ  كولم و  نایم  رد 

رما زور  نیا  هصوصخم  فیاظوب  ار  دوخ  نایعیش  دوخ ) نامز  دهع و  رد  کی  ره   ) همیدق راصعا  رد  نیعمجا  مهیلع  مالـسا  نید  همئا  یتح 
دندومرفیم راداو  ار  اهنآ  دندومرفیم و 

هحفص 207 ] ] 

 " تاجردـلا رئاصب  رـصتخم "  زا  هک  یـصوصخم  ثیدـح  و  زور ؟ نیاب  صوصخم  ياهاعد  کین و  ياهراک  هصاخ و  تاعاط  تادابعب و 
تسا . هدوب  هعیش  هناگراهچ  دایعا  هلمج  زا  يرجه  موس  نرق  لیاوا  رد  زور  نیا  هکنیا  رب  دراد  راعشا  هحارصلاب  دش  رکذ 

نیـشیپ ياحلـص  زا  هک  یقباوس  همه  اب  ار  تقیقح  نیا  دننزب  هعیـش  رب  نعط  هکنیا  يارب  درم ، ود  نیا  یلو  ریدغ )  ) دیع نیا  تقیقح  تسنیا 
تنایخ نیا  رب  عبتتم  ناسانـش  خیرات  هک  دـنا  هتـشادنپ  دـنا و  هداد  تبـسن  هلودـلا  زعم  هب  هزات  تعدـب  کی  ناونعب  ارنآ  هدومن و  راکنا  هدوب 

دنسر ؟ یمن  اهنآ  ياه  یئاوران  باسحب  دنوشیمن و  فقاو 
117 و 116 فارعا : هروس  نیرغاص  اوبلقنا  کلانه و  اوبلغف  نولمعی ، اوناک  ام  لطب  قحلا و  عقوف 

هحفص 208 ] ] 
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ریدغ زور  يراذگجات 

دش و نییعت  یمالسا  تنطلـس  يارب  تفالخ  خماش  ماقم  بحاص  هک ، دیتسناد  داتفا  روکذم  هصاخ  هماع و  تادراو  عومجم  زا  هک  یحرـشب 
دیدرگ ... راذگاو  ودب  يوبن  دهع  تیالو  ماقم 

سرف ناهاشداپ  جات  دریذپ ، ماجنا  زین  يراذگ  جات  مسارم  هک  هدوب  راوازس  هتسیاش و  تسا . ناهاشداپ  كولم و  هریس  هک  روطنامه  نونکا ،
رـس رب  هدـش و  هتـسارآ  اهبنارگ  سیفن و  ياه  هناد  اب  هک  ناشن  رهاوج  ياه  جات  هک  هدوب  نیا  نانآ  شور  ناـش و  هتـشاد و  يروص  شیارآ 

سابل و برع  فرع  رد  همامع  هکنآ  هچ  تفرگ ، یم  تروص  همامع )  ) هلیـسوب راعـشا  نیا  ار  برع  میهید ، رـسفا  نآ  ياجب  یلو  دنراذگ ،
هلزنمب اه  همامع  ینعی : برعلا  ناجیت  مئامعلا  هک : تسا  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اذل  هدوب و  موق  فارشا  ناگرزب و  هناشن 

تحص هحفص 155  ریغصلا "  عماج  دلج 2 "  رد  یطویـس  دنا و  هدرک  تیاور  یملید  یعاضق و  ار  ثیدح  نیا  تسا ، برع  میهید  جات و 
تسا . هدروآ  ارنآ  هیاهنلا "  رد "  ریثا  نبا  هدرک و  دییات  ارنآ 

- تسا هیبشت  رب  انب  هریخا  تغل  و  همامع ، هضف و  لیلکا و  ینعی ، جاـت : دـیوگ : سورعلا " ص 12  جات  دلج 2 "  رد  يدیبز  یفنح  یـضترم 
نآ تسا و  جات  عمج  هک  برعلا . ناجیت  مئامعلا  تسا ، دراو  ثیدح  رد  و  دمانیم ، جات  ار  همامع  برع ، و  تسا ، جاوتا  ناجیت و  جات : عمج 

؟ هچ تسا ، ناـهاشداپ  ياـهجات  هلزنمب  اـه  هماـمع  هک : تسنیا  وا  دوصقم  دوشیم ، هتخاـس  ناـهاشداپ  يارب  رهاوـج  ـالط و  زا  هک  تسیزیچ 
لیلاکا و  تسا ، مک  اهنآ  نایم  رد  همامع  تسا و  اهنآ  رـس  رب  شـشوپ  زا  یعون  ای  دـنا و  هنهرب  رـس  اهارحـص  اه و  هیداب  رد  ناشرثکا  برع 

داهن . وا  رس  رب  همامع  داد و  يرورس  واب  ینعی  هجوت . و  تسا - مجع  ناهاشداپ  ياهجات 

هحفص 209 ] ] 

ینعی دوس ، ینعمب : دـش  هداـهن  وا  رـس  رب  هماـمع  لوا ، مضب  ممع  دوـشیم : هتفگ  زاـجم  لـیبس  رب  هک  تسا  روکذـم  ص 410  دـلج 8  رد  و 
هتفگ برع  نابز  رد  درک  يراذـگ  جات  هدـش : هتفگ  مجع  نابز  رد  هک  روطنامه  سپ  تسا ، اه  همامع  برع  ياهجات  اریز  تفاـی ، يرورس 
نینچ برع  نایم  رد  مسر  و  ممعم ، دوشیم  هتفگ  دندراذگ  یسک  رـس  رب  جات  هکیتقو  برع  رد  هک  هتفگ  زین  و  داهن ، وا  رـس  رب  همامع  هدش :

رـس رب  جاـت  نوـچ  سرف  یلو  دـنداهن ، یم  وا  رـس  رب  یخرـس  هماـمع  دنتـشادیم  بوـصنم  یئاـقآ  يرورـسب و  ار  يدرم  هک  یماـگنه  دوـب :
هدش . يراذگ  جات  ینعی  جوتم : دنتفگیم  واب  دندراذگیم  ناشناهاشداپ 

: هتفگ سپس  هدومن و  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باقلا  هلمج  زا  ار  جاتلا "  بحاص  راصبالا " ص 25 " - رون  رد "  یجنلبش  و 
زورنآ رد  ینبم  ساسا و  نیاربانب  هدمآ ، ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا ، برع  ياه  جات  اه  همامع  اریز  همامع ، هدـنراد  ینعی  تسا ، همامع  دارم 
لالج تمظع و  رب  رعـشم  هک  یـصاخ  تئیهب  دراذگ  مالـسلا  هیلع  یلع  رـس  رب  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مخ ) ریدـغ  زور  )

عامتجا نآ  رد  دوخ  كرابم  تسدب  دوب  باحس "  نآ "  مان  هک  دوخ  همامع  هلیسوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرآ . دوب . بانجنآ 
( مالـسلا هیلع  یلع   ) هدش يراذگ  جات  صخـش  هک  دومرف  ینعم  نیاب  راعـشا  لمع  نیا  اب  دومرف و  يراذـگ  جات  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  میظع 

غالبا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  قرف  نیا  اب  هتـشگ ، بوصنم  هتخیگنارب و  دوخ  تراما  ریظن  تراما  ماـقمب 
. وا زا  دعب  تسا  ترضحنآ  ماقم  میاق  دنکیم و 

روکذم لامعلا " ص 60  زنک  دلج 8 "  رد  هکیروطب  یقهیب ، رکبوبا  يوغب و  عینم  نبا  یـسلایط و  دواد  وبا  هبیـش و  یبا  نب  هللا  دبع  ظفاح ،
دیچیپ و نم  رـس  رب  يا  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد  دومرف : هک  دنا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسا 
: دومرف مرکا  ربمغیپ  سپس  دنکفا ، مشود  رب  ار  همامع  زا  یفرط  تسا : روکذم  نینچ  یتیاور  ظفل  رد  دنکفا و  مرس  تشپ  زا  ارنآ  زا  یتمـسق 
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ارم نینح  ردب و  زور  رد  دنوادخ  انامه 

هحفص 210 ] ] 

هلـصاف و همامع  انامه  دومرف : و  دنتـشاد ، رـس  رب  تیفیک  نیاب  یئاه  همامع  ناگتـشرف  نآ  هک  دومرف  کمک  يراـی و  یئاـه  هتـشرف  هلیـسوب 
هناگراهچ مالعا  زا  یطویـس  قیرط  زا  دیجملا "  طمـسلا  باتک "  رد  یـشاشق  دمحا  دیـس  ار  ثیدح  نیا  و  نامیا ، رفک و  نیب  تسا  یلئاح 

. تسا هدومن  تیاور 
دبع شردارب  زا  ینارحب  يدبع  نب  نمحرلا  دـبع  زا  ریخـش  نب  هللا  دـبع  دنـسم  زا  هک  تسا  روکذـم  لاـمعلا " ص 60  زنک  دـلج 8 "  رد  و 

دـناوخ و دوخ  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  هک : هدـش  تیاور  يدـع  نب  یلعالا 
یملید .) ، ) دنکفا وا  رس  تشپ  زا  ارنآ  زا  یفرط  تسب و  وا  رس  رب  همامع  سپس 

مالسلا هیلع  یلع  رس  رب  ار  باحـس  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  تفگ : هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  یملید ، ظفاح  زا  و 
دنبرع . ياهجات  اه  همامع  ینعی  برعلا . ناجیت  مئامعلا  یلع ، ای  دومرف : واب  داهن 

بانجنآ رس  رب  همامع  دوخ  تسدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  انامه  هک : هدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  وا  خویـش  قیرط  زا  ناذاش  نبا  زا  و 
: دومرف واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپس  داد ، رارق  هلابند  وا  بقع  ولج و  رد  دروآ و  رد  وا  يولج  زا  رس و  تشپ  زا  ارنآ  هشوگ  داهن و 

باحصاب ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  عقوم  نیا  رد  درک ، تعاطا  وش ، وربور  نم  اب  دومرف : سپـس  درک ، نینچ  نادرگرب ، ار  دوخ  يور 
ضایرلا  " دـلج 3  رد  يربط ، نیدـلا  بحم  هباحـصلا " و  هفرعم  رد "  میعن  وبا  ظفاح ، و  تسا ، نینچ  ناگتـشرف  ياه  جاـت  دومرف : دومن و 

هیلع یلع  مخ  ریدغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا ، هدروآ  دنس  رکذ  اب  یناورهن  يدع  نب  یلعالا  دبع  زا  هرضنلا " ص 217 
داهن وا  رس  رب  همامع  و  دناوخ ، دوخ  يوسب  ار  مالسلا 

هحفص 211 ] ] 

هدومن . رکذ  بهاوملا " ص 10  حرش  دلج 5 "  رد  یناقرز  همالع  ار  تیاور  نیا  و  دنکفا ، شرس  تشپ  زا  ارنآ  هشوگ  و 
رظن تقد  بابرا  ظافح و  زا  يا  هدع  هکیدانساب  عین  نب  دمحا  قیرط  زا  نیطمسلا "  دیارف  زا "  مهدزاود  باب  رد  ینیومح  مالسالا  خیـش  و 

لج زع و  يادخ  انامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دشار  یبا  زا  دنتـسه  نآ  رد 
نیملـسم و نیب  تسا  یلئاـح  دـس و  هماـمع )  ) نیا و  دنتـشاد ، رـس  رب  يا  هماـمع  نینچ  هک  دوـمرف  يراـی  یناگتـشرفب  نینح  ردـب و  رد  ارم 
داهن و بانجنآ  رـس  رب  هماـمع  ریدـغ  زور  رد  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلعب  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  نخـس  نیا  نیکرـشم ،
( تشذگ دلج 1 ص 170  رد  وا  لاح  حرـش   ) یـشاش دیعـس  یبا  ظفاح  قیرط  زا  يرگید  دانـساب  و  دنکفا ، بانجنآ  شودـب  ارنآ  زا  یفرط 
ود داهن و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رـس  رب  ار  باحـس ) هب  موسوم   ) دوخ همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : هدرک  تیاور 

، دومن تشپ  ترضحنآ  نک ، نمب  تشپ  دومرف  دعب  دومن ، ور  ترضحنآ  درک ، نمب  ور  دومرف : سپس  دنکفا ، وا  بقع  ولج و  زا  ارنآ  فرط 
. دندمآ نینچ  نم  دزن  هب  ناگتشرف  دومرف : سپس 

باهـش و  دوخ ، نیعبرا  رد  يزاریـش ، نیدـلا  لامج  و  نیطمـسلا ) ررد  مظن   ) رد یفنح  يدـنرز  نیدـلا  لاـمج  ظـفل ، نیمهب  ار  تیاور  نیا 
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپس  دنا : هدوزفا  ار  هلمج  نیا  هدومن و  تیاور  لیالدلا  حیضوت  رد  دمحا ، نیدلا 

هلذخ . نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم ، تنک  نم 
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هللا یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هشیاع  نبا  نمحرلا  دـبع  یبا  ظفاح  قیرط  زا  رگید  دانـساب  ینیومح  و 
ارم نینح  ردب و  زور  رد  دنوادخ  انامه  دومرف : دنکفا و  ما  هناش  رب  ارنآ  هیـشاح  داهن و  نم  رـس  رب  يا  همامع  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و 

ظفل نیمهب  و  دنتشاد ، رس  رب  همامع  نینچ  هک  یناگتشرفب  درک  يرای 

هحفص 212 ] ] 

يراق دومحم  دیـس  نیطمـسلا " و  ررد  مظن  رد "  يدنرز  ظفاح  همهملا " ص 27 و  لوصفلا  رد "  یکلام  غابـص  نبا  ار ، روکذم  ثیدـح 
دنا . هدومن  تیاور  يوسلا "  طارصلا  رد "  یندم 

نخـس نآ ، ءاشنم  تسا - باحـس  رد  یلع  هکنیاب : نایـضفار ، راتفگ  دیوگ : نینچ  درلا " ص 26  هیبـنتلا و  رد "  یطلم  نیـسحلاوبا  هدـیاف :
هک ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هماـمع  وا  هکیتلاـح  رد  نک  نم  يوـسب  يور  هک  مالـسلا  هیلع  یلعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
رد هکیلاح ، رد  دـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  قیقحتب ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد  تشاد ، رـس  رب  دوب  باحـس  هب  موسوم 

دندومن ! لیوات  دوخ  ینعم  ریغب  ار  عوضوم  نیا  نایضفار  هدیشوپ و  تسا ، باحس  شمان  هک  اریا  همامع  ینعی  تسا ، باحس 
هدیمان باحـس  هک  تشاد  يا  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیوگ : یلازغ  تسا ، روکذـم  رخازلا " ص 215  رحب  رد "  هکیروــطب  و 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دشیم ، رهاظ  همامع  نیا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  اسب  هچ  و  دیشخب ، مالسلا  هیلع  یلعب  ارنآ  و  دشیم ،
دیوگ هیبلحلا " ص 369  هریسلا  دلج 3 "  رد  یبلح  و  تسا ، باحس  رد  هکیتلاح  رد  دمآ  امش  يوسب  یلع  ینعی  باحسلا - یف  یلع  مکاتا 

هک اسب  هچ  و  دیناشوپ ، ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلعب  ارنآ  دـندیمانیم ، باحـس  ارنآ  هک  تشاد  يا  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
و تسا ، باحس  رد  هکیلاح  رد  دمآ  امش  يوسب  یلع  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دشیم و  رهاظ  همامع  نآ  اب  ههجو  هللا  مرک  یلع 

. دوب هدیشخب  واب  ارنآ  هک  دوب  همامع  نامه  ترضحنآ  دوصقم 
هاگچیه هعیـش  زا  يدحا  و - تسا ، ینعم  نیمه  باحـسلا ) یف  یلع   ) هلمج نیا  راتفگ  رد  دوشیم  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هچنآ  دیوگ : ینیما 

لیبس رب  ارنآ  لیوات و  يرگید  يانعمب  ار  هلمج  نیا  ینامدرم  هکلب  هدرب  نامگ  یطلم  هکنانچ  هتفرگن  رظن  رد  هلمج  نیا  يارب  يرگید  ینعم 
باسح دنا ، هداد  تبسن  امب  تمهت  ارتفا و 

هحفص 213 ] ] 

تسا . ادخ  تسد  رد  اهنآ  ءارتفا  تنایخ و 
نارادتـسود يارب  تسا  رورـس  نشج و  زور  نیرتگرزب  مالـسا و  رد  تسا  زور  نیرت  هدـنخرف  يراذـگجات  زور  نیا  دـش ، رکذ  هچنآ  رباـنب 

. تسا يزودنا  هنیک  هصغ و  مغ و  زور  ناشیدنا  دب  نانمشد و  يارب  هک  روطنامه  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما 
هرتق اهقهرت  هربغ ، اهیلع  ذئموی  هوجو  و  هرشبتسم ، هکحاض  هرفسم ، ذئموی  هوجو 

 " سبع هروس  " 
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ثیدح دنس  نوماریپ  رظن  ناباحص  ثیدح و  ظافح  زا  دنچ  ینخس 
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هچ هتـشادن ، دوجو  ام  يارب  یعاد  زاین و  نآ  رتاوت  تاـبثا  روظنمب  هن  و  ثیدـح ، تحـص  و  یتسرد ، هراـبرد  هن  ثحب ، نیا  نتـسب  راـکب  رد 
رد دوش ؟ رکنم  ارنآ  تحـص  هک  دسریم  ارک  تسا ، زاین  یب  لالدتـسا  لیلد و  هنوگ  ره  زا  دوخ  تیعقاو  اب  هتاذ  دح  یف  ثیدـح  دوخ  هکنآ 

دییات اهنآ  ندوب  هقث  دامتعا و  دروم  تبث و  ناشمان  يراخب  حیحص  ملسم و  حیحص  رد  هک  دنتسه  ینانآ  نآ  دنس  لاجر  زا  يرایسب  هکیلاح 
رتاوت و  لیـصافت ) رد   ) يونعم رتاوت  و  ثیدح ) هلمج  رد   ) یظفل رتاوت  هک  تسه  نآ  ناکما  ار  هشیپ  دانع  جوجل و  رـصنع  مادـک  و  هدـش ،؟
رثکا دنا و  هدومن  قافتا  نآ  تیاور  رد  هاوگ و  نآ  عوقوب  کیدزن  رود و  هکیلاح  رد  دیامن ؟ راکنا  ای  در  نآ  نوئش  مامت  رد  ار  نآ  یلامجا 

نیودت هناگادج  ار  ناتساد  نیا  رگید  هورگ  دنا و  هدومن  طبض  تبث و  دوخ  تافلوم  رد  ارنآ  مالک  ریـسفت و  خیرات و  ثیدح و  رد  نیفلوم 
ار نآ  دوخ  يازف  حور  يادص  اب  رـشب  تداعـس  دشر و  يدانم  هک  یماگنه  زا  هعقاو  نیا  هکنآ  هصالخ  و  دنا ، هدروآ  رابب  یتافیلات  هدومن و 
رارقرب و نامز  نتـشذگ  اهنرق و  رورمب  زین  هدـنیآ  رد  هدـنکفا و  نینط  رـضاح  رـصع  ات  قلخ  عماسم  تاساسحا و  ياـضف  رد  هدومرف  مـالعا 
دریگب و هدیدان  ار  نابات  دیشروخ  هک  تسا  یـسک  دننامب  دیآرب  راکنا  ای  دیدرت  ماقم  رد  تقیقح  نینچ  لابق  رد  سک  ره  و  تسا ، نادواج 

قافتا یگنهآ و  مه  هک  تسا  تباث  تقیقح  نیا  نایب  طقف  ثحب  نیا  داریا  رد  اـم  هزیگنا  نیارباـنب  دـیامن  راـکنا  ار  نآ  يارآ  ناـهج  هعـشا 
، دنا هدومن  ناعذا  ناتساد  نیا  رتاوت  تحص و  رب  امومع  هک  میهد  ناشن  مهم  راکشآ و  تقیقح  نیاب  تبـسن  ار  فلاخم ) فلوم و   ) ناگمه

تما عامتجا  قافتا و  دروم  ههجو  زا  هدش و  ادـج  یقیقح  میقتـسم  ریـسم  زا  دوش  فرحنم  هارهاش  نیا  زا  سک  ره  دـننادب ، ناگدـنناوخ  ات 
تما هک  تسا  فرتعم  دقتعم و  دوخ  هکیلاح  رد  هدنادرگ  ور  یمالسا 
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دنکیمن . قافتا  عامتجا و  عقاو  فالخ  طبخ و  رما  کی  رب  یمالسا 
دنا : هدومن  حیرصت  ثیدح  نیا  تحص  هب  هک  ظافح  ءاملع و  ناگرزب  هلمج  زا  کنیا 

نسح و ثیدح ، نیا  دیوگ : روبزم  ثیدح  رکذ  زا  دـعب  رد ص 298  دوخ  حیحص  دلج 2  رد  يافوتم 279  يذمرت  یـسیع  وبا  ظفاح ، - 1
تسا . حیحص 

درو عفد  ماقم  رد  يرکنم  هتفگ : رفعجوبا  دـیوگ : رد ص 308  راثالا "  لکـشم  دلج 2 "  رد  يافوتم 279  يواحط ، رفعج  وبا  ظـفاح ، - 2
هنیدم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ندش  نوریب  ماگنه  هک  هدومن  راعشا  تسین و  نکمم  رما  نیا  عوقو  هک  هتشادنپ  هدمآرب و  ثیدح  نیا 

تسا !! هدوبن  ترضحنآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هتشذگ ، هفحج  رد  مخ  ریدغ  زا  دوخ  هار  رد  هک  جح  روظنمب 
امهیلع دـمحم  نب  رفعج  ار  ام  دومن  ثیدـح  تفگ : يو  هدومن  رکذ  هدرک  تیاور  ام  يارب  شدانـساب  دـمحا  هک  ار  یثیدـح  هراب  نیا  رد  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  جح  صوصخ  رد  دوخ  ثیدح  زا  يرکذ  میدش  لخاد  هللا  دبع  نب  رباج  رب  دومرف  هک  شردـپ  زا  مالـسلا 
رکذ ار  ثیدـح  هیقب  سپـس  و  دروآ ، نمی  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یناـبرق  رتـش  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : سپـس  دروآ و  ناـیمب 

هدومن .
نخـس نیا  هک  تسا  نینچ  ثیدح  نآ  رد  تسین و  ینعط  نآ  نایوارب  تبـسن  ار  يدحا  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  دانـسا  هتفگ ، رفعجوبا 

زا جورخ  ماگنه  هن  هدوب ، هنیدمب  دوخ  جح  زا  بانجنآ  تشگزاب  ماگنه  مخ  ریدغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نیا هدش و  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  ناتـساد  نیا  دروم  رد  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  دوخ  رادنپب  رکنم  هدنیوگ  نیا  جـح و  يارب  هنیدـم 

هنیدم . يوسب  جح  زا  تشگزاب  رد  هن  هدوب  جح  يوسب  هنیدم  زا  وا  جورخ  یماگنه  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  نخس 
تیاور نیا  مکح  هک : تسنیا  عوضوم  نیا  رد  حیحص  دیوگ : رفعجوبا 
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هحفص 216 ] ] 

تیاور طبض  رد  هک  یسک  هدرک ، تیاور  ارنآ  ثیل  ریغ  نینچمه  و  هتفرگ ، دعس  نب  بعصم  زا  ارنآ  هکلب  هتفرگن و  دعس  رتخد  هشیاع  زا  ار 
. تسا جاجح  نب  هبعش  وا  و  تسا ، تجح  نآ  رد  وا  لوق  تسا و  دامتعا  دروم  ریصب و 

دییات تشذگ  ص 103  رد ج 1  هکیروطب  دوخ  یلاـما  رد  ار  ثیدـح  نیا  تحـص  يافوتم 330  يدادـغب ، یلماحم  هللا  دـبع  وبا  هیقف ، - 3
هدومن .

لحم رد  هکنانچ  هدرک  دییات  ارنآ  تحص  كردتـسملا "  رد "  هدروآ و  ددعتم  قرطب  ار  روبزم  تیاور  يافوتم 405  مکاح  هللا  دبع  وبا  - 4
. تشذگ دوخ 

و هالوم ، یلعف  هالوم ، تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیوگ : یتفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  دـمحم  نب  دـمحا  دـمحم ، وبا  - 5
تـشذگ دوخ  لحم  رد  هکیروطب  ارنآ  سپـس  تسا ، قفاوم  لوصا  اب  هدومن و  تفایرد  شریذپ  اب  ارنآ  یمالـسا  تما  هک  تسا  یثیدح  نیا 

. هدومن تیاور  فلتخم  قرطب 
نیئآ ءارجا  مالعا و   ) تاـخاوم ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  " ص 373  باـعیتسالا   " دـلج 2  رد  يافوتم 463  یبطرق ، ربلا  دـبع  نبا  ظـفاح ، - 6

. هدیسر توبث  هب  هک  تسا  يرابخا  اهنیا  همه  دیوگ : ریدغ )  ) و تیار )  ) ثیدح ود  و  يردارب )
دوـخ داتـسا  زا  ار  روـبزم  ثیدـح  هـکنآ  زا  دـعب  بقاـنملا "  دوـخ "  باـتک  رد  ياـفوتم 483  یعفاـش ، یلزاـغملا  نبا  نسحلاوـبا  هیقف ، - 7

تسا و حیحص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  نیا  تفگ  مساقلاوبا  دیوگ : هدرک  تیاور  یناهفصا  دمحم  نب  لضف  مساقلاوبا 
نآ يارب  یتلع  صقن و  چیه  تباث و  تسا  یثیدح  نیا  و  تسا ، هرـشبم  هرـشع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  تیاور  نت  دـصکی  دودـح  ارنآ 

. تسا هدوبن  کیرش  بانجنآ  اب  تلیضف  نیا  رد  يدحا  تسا و  تلیضف  نیاب  درفتم  صوصخم و  مالسلا  هیلع  یلع  هدیسرن ، رظنب 
تما  ) قرف ماـمت  دوـشگ و  هرهچ  تجح  ناـهرب و  دـیوگ : نیملاـعلا " ص 9  رــس  رد "  ياـفوتم 505  یلازغ  دـماح  وبا  مالـسالا  هجح  - 8

ترـضحنآ هک  عیمج  قافتاب  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   ) وا هبطخ  زا  ثیدـح  نتم  رب  دـندومن  قافتا  یمالـسا )
رخآ ات  هب ... هب . تفگ : رمع  سپس ، هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم " :

هحفص 217 ] ] 

. دمآ دهاوخ  هللا  ءاشنا  ثیدح  دافم  رد  نخس  مامت  ناتساد ،
زا دعب  ریدغ  ناتـساد  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  خـیرات  ءاملع  دـیوگ : بقانملا "  رد "  يافوتم 597  یلبنح ، يزوج  نبا  جرفلا ، وبا  ظـفاح ، - 9

فارطا نینکاس  نانیشنارحص و  هباحص و  زا  هکیلاح  رد  هدوب ، هجح  يذ  مهدجه  رد  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تشگزاب 
ار عادولا  هجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  هک  دـندوب  یناسک  هورگ  نیا  و  دـندوب ، بانجنآ  اب  نت  رازه  تسیب  دـصکی و  هنیدـم  هکم و 

. دندورس رایسب  راعشا  ناتساد  نیاب  عجار  عقوم و  نیا  رد  ارعش  دندینش و  وا  زا  ار  نخس  نیا  دندومن و  كرد 
نآ و ماجنا  زاغآ و  نایب  ریدغ و  ثیدح  رکذ  زا  دعب  رد ص 18  دوخ  هرکذت  رد  يافوتم 654  یفنح ، يزوج ، نبا  طبس  رفظملا ، وبا  - 10

انب هدومن ، تیاور  یـسررب و  يرتشیب  لیـصفت  اب  لیاضفلا "  رد "  لبنح  نب  دمحا  ار  تایاور  نیا  همه  و  دیوگ : ددـعتم  قرطب  رمع ، تینهت 
دـشابیم هنموم  نموم و  لـک  یلوم  يـالوم و  تحبـصا  هنع : هللا  یـضر  رمع  نخـس  نیا  رب  لمتـشم  هک  یتـیاور  دوش : هتفگ  هاـگ  ره  نیا  رب 

زا بیطخ  تباث  نب  دمحا  رکبوبا  ارنآ ، هک  تسا  یتیاور  انامه  فیعـض  و  تسا ، حیحـص  تیاور  نیا  هک : تسنیا  نآ  خساپ  تسا ، فیعض 
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روطب  ) هریره یبا  هب  ارنآ  دناسر  یم  ات  لالخ  بویا  نب  یسوم  نب  نوشبح  رصن  یبا  زا  ینطق  راد  رمع  نب  یلع  زا  رشب ، نب  یلع  نب  هللا  دبع 
هـالوم تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نوچ  هتفگ : نآ  ناـیاپ  رد  هدرک و  تیاور  ناـیوار ) هیقب  رکذ  نودـب  ینعی - عوـفرم -

یئاهنتب نوشبح  دنا ، هتفگ  انید ، مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دش : لزان  هیآ  نیا  هالوم ، یلعف 
 " لیاضفلا رد "  دمحا  هک  تسا  یثیدحب  ام  لالدتسا  هکلب  و  میا ، هدرکن  لالدتـسا  نوشبح  ثیدحب  میئوگیم : ام  و  هدروآ ، ار  ثیدح  نیا 

تعجارم زا  دعب  ریدغ  ناتساد  هکنیا  رب  دنقفتم  خیرات  ءاملع  دیوگ : هک  اجنآ  ات  تسا ، حیحص  نآ  دانسا  هدومن و  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هحفص 218 ] ] 

هالوم تنک  نم  دومرف : دـندوب  نت  رازه  تسیب  دـصکی و  هک  هباحـص  عمج  ناـیم  رد  هک  هتفاـی  عوقو  هجحلا  يذ  مهدـجه  رد  عادولا  هجح 
یهتنا و هراشا  حـیولت و  هن  هدومرف  حیرـصت  حـضاو  تارابع  اب  بلاـطم  نیاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثیدـح . رخآ  اـت  هـالوم ..، یلعف 

. دش دهاوخ  رکذ  هللا  ءاشنا  ثیدح "  دافم  ثحبم "  رد  شنخس  همتت  يدوزب 
لیاـضف رد  هکیراـبخا  هلمج  زا  ار  تینهت  ثیدـح  هغالبلا ص 449  جـهن  حرـش  دـلج 2  رد  ياـفوتم 655  یلزتـعم ، دـیدحلا  یبا  نبا  - 11

رد مالسلا  هیلع  نینموملاریما  جاجتحا  ناتساد  ندوب  عیاش  ضیفتسم و  وا  زا  رد ص 148  هدروآ ، رامشب  دراد  راهتشا  عویش و  نینموملاریما 
. تشذگ هدش  رکذ  ریدغ  ثیدح  نآ  رد  هک  يروش  زور 

رد دمحا  دیوگ : دمحا  قرط  زا  ثیدح  رکذ  زا  دعب  بلاطلا " ص 15  هیافک  رد "  يافوتم 658 ، یعفاش ، یجنگ  هللا  دبع  وبا  ظفاح ، - 12
قرط مامت  هکنیاب  دسر  هچ  ات  دروایب  دحاو  دنـسب  ار  ثیدحنآ  يوارکی  وا  لثم  هک  تسا  یفاک  هدروآ و  نینچ  ار  ثیدـح  نیا  دوخ  دنـسم 

تیاور دوخ ) عماج  رد   ) يذـمرت یـسیع  یبا  ظفاح  قرط  زا  ار  روبزم  ثیدـح  هکنآ  زا  دـعب  دـنک و  يروآ  عمج  یئاوشیپ  نینچ  ار  تیاور 
نیا رد  يا  هناگادج  باتک  یفوک  هدقع  نبا  ظفاح  و  هدومن ، عمج  یلقتـسم )  ) ءزج رد  ار  تیاور  نیا  قرط  ینطق  راد  ظفاح  دیوگ : هدومن 

زا هفلتخم  فرطب  ارنآ  دوخ  باتک  رد  یماش  ثدحم  دـنا و  هدومن  تیاور  ار  مخریدـغ  ناتـساد  خـیراوت  ریـس و  لها  و  هدومن ، فیلات  هراب 
ناتـساد یجنگ )  ) هدربمان ظفاح  و  دـنداد ، ربخ  نمب  یلاع  روطب  ناداتـسا  ار  عوضوم  نیا  هدومن ، رکذ  لقن و  نیعبات  هباحـص و  زا  يدادـعت 

هقث دامتعا و  دروم  نایوار  تسا و  نسح  روهشم و  ثیدح  نیا  دیوگ  دوخ  سپس  هدومن  تیاور  یلماحم  زا  شدانساب  رد ص 17  ار  روبزم 
. لقن تحص  رد  تسا  یناهرب  رگیدکیب  اهدانسا  نیا  یگتسویپ  و  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ 

هیلع  ) یلعب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  دـیوگ : یقثوـلا "  هورع  رد "  يافوتم 736  ینانمـس ، نیدلا  ءالع  مراکملا ، وبا  خیـش  - 13
دومرف : مارکلا ) هکئالملا  مالس  مالسلا و 

هحفص 219 ] ] 

روضح رد  دوب  هتفرگ  ار  وا  هناش  هکیلاح  رد  عادولا  هجح  زا  دعب  مخریدـغ  رد  يدـعب و  یبن  نکل ال  یـسوم و  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 
دومرف : راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ 

هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
هیحتلا هیلع  دمحم  بلق  رب  وا  بلق  دش و  ءایلوا  رورس  مالسلا  هیلع  یلع  نیاربانب ، دنراد ، قافتا  نآ  تحصب  ناگمه  هک  تسا  یثیدح  نیا  و 

نبا هدـیبع  یبا  هک  ماگنهنآ  رد  هدومن ، هراشا  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راـغ  راـی  نیقیدـص  رورـس  زار ، نیمهب  و  دوب ، مالـسلا  و 
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یسک يوسب  ار  وت  نم  یتسه ، تما  نیا  نیما  وت  هدیبع  ابا  يا  تفگ : داتسرف و  دوخ  دزن  رد  روضح  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  يوسب  ار  حارج 
تسا هتسیاش  راوازـس و  نیاربانب  و  تسا ، هبترم  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ینعی   ) میداد تسد  زا  ار  وا  زورید  هکنآ  اب  هک  متـسرفیم 

. وا ینالوط  راتفگ  نایاپ  ات  یئوگب  نخس  وکین  بدا  اب  وا  دزن  رد  هک 
ناتساد عوضوم  رد  يا  هناگادج  باتک  هدربمان  تشذگ  همدقم ج 1 ص 146  رد  هکنانچ  يافوتم 748 ، یعفاش ، یبهذ  نیدلا  سمش  - 14
مـالعا حیحـص  ارنآ  قرط  زا  يدادـعت  هدومن و  رکذ  فلتخم  قرطب  ار  روبزم  ثیدـح  كردتـسملا "  صیخلت  رد "  هداد و  لیکـشت  ریدـغ 

دارم  ) ارنآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مراد  نیقی  نم  تسا و  رتاوتم  ثیدح  ردص  هتفگ : هک  دـمآ  دـهاوخ  وا  راتفگ  نیا  هدرک و 
تسا و يوـق  نآ  دانـسا  لاـح  نیع  رد  هک  تسا  یتداـیز  هـالاو "  نم  لاو  مهللا  هلمج "  اـما ، هدوـمرف ، تسا ) هـالوم ... تـنک  نـم  هـلمج :

. دش دیهاوخ  فقاو  ابیرق  اهنآ  زا  ضعب  تاملکب  هکنانچ  دنا  هدومن  نآ  تحصب  دامتعا  نیثدحم  مالعا  زا  یهورگ 
ینثم نب  دمحم  زا  یئاسن  ظفاح  ننس  زا  رد ص 209  شخیرات  دلج 5  رد  يافوتم 774  یقشمد ، یعفاش  ریثک  نبا  نیدلا  دامع  ظفاح ، - 15

یظفلب مقرا  نب  دیز  زا  لیفطلا  یبا  زا  تباث  نب  بیبح  زا  نامیلس )  ) شمعا زا  هناوع  یبا  زا  دامح  نب  ییحی  زا 

هحفص 220 ] ] 

تهج نیا  زا  تیاور  نیا  لقن  رد  یئاـسن  دـیوگ : سپـس  هدومن  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  دـش . روکذـم  یئاـسن  قیرطب  ص 64  رد ج 1  هـک 
و تسا ، یحیحص  ثیدح  نیا  هک  تسا  هتفگ  یبهذ  هللا  دبع  وبا  ام  داتسا  و  هدرکن ،) تیاور  ظفل  نیدب  وا  زا  ریغ  ینعی   ) تسا درفب  رصحنم 

دانسا دیوگ : هدرک و  تیاور  دیز  زا  دمحا  قرطب  ارنآ  تسا و  وکین  ثیدح  نیا  دانـسا  هتفگ ، هدومن و  تیاور  ار  هبحر  رد  هدشانم  ثیدح 
ثیدح هدومن و  حیحـصت  دنـس  نیدب  ار  یثیدـح  ثیر  عوضوم  رد  يذـمرت  دنتـسه و  هقث  قباطم و  ننـس  طورـش  اب  نآ  لاجر  وکین و  نآ 

ارنآ تسا و  بیرغ  نسح و  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  یبهذ  لوق  زا  هدومن و  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  زا  يربط  ریرج  نبا  قیرطب  ار  روکذم 
هدرک و تیاور  زین  رگید  قیرطب  ارنآ  تسا و  نسح  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  یبهذ  لوق  زا  هدومن و  تیاور  هللا  دـبع  نبا  رباج  زا  رگید  قیرطب 

ادخ لوسر  هک  منادیم  نیقیب  نم  و  .. ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هلمج : ینعی   ) تسا رتاوتم  ثیدـح  ردـص  هک : هتفگ  یبهذ  لوق  زا  سپس 
. تسا يوق  نآ  دانسا  لاح  نیع  رد  هک  تسا  یتدایز  هالاو " .. نم  لاو  مهللا  هلمج " : اما  و  هدومرف ، ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

قیرط زا  البق  هک  ار  نابکر  هب  طوبرم  ثیدـح   104 دیاوزلا " ص 109 - عمجم  دلج 9 "  رد  يافوتم 807  یمثیه  نیدـلا  رون  ظفاح ، - 16
لیفطلا یبا  زا  دمحا  قیرط  زا  ار  هدشانم  ناتـساد  و  دنتـسه ، هقث  دـمحا  لاجر  دـیوگ : سپـس  هدرک  تیاور  داتفا  روکذـم  یناربط  دـمحا و 

دیعس زا  دمحا  رگید  قیرط  زا  ار  روبزم  ناتـساد  تسا و  هقث  هدربمان  رطف و  زج ، دشاب ، یم  حیحـص  لاجر  نآ  لاجر  هتفگ  هدومن و  تیاور 
دیز دیعس و  زا  رازب  قیرط  زا  ارنآ  و  دشابیم ، حیحص  لاجر  نآ  لاجر  هتفگ  هدرک و  تیاور  بهو  نب 

هحفص 221 ] ] 

نب نمحرلا  دـبع  زا  یلعی  یبا  قیرط  زا  ارنآ  و  تسا ، هقث  هدربمان  رطف و  رگم  تسا ، حیحـص  لاجر  نآ  لاـجر  هتفگ : سپـس  هدومن  تیاور 
قیثوت ارنآ  لاـجر  هدومن و  تیاور  داـیز  یبا  نب  داـیز  زا  دـمحا  قیرط  زا  ارنآ  و  تسا ، هدومن  قیثوت  ارنآ  لاـجر  هدومن و  تیاور  یلعی  یبا 

هدرک و تیاور  زین  رگید  ياهدانـسا  قرطب و  هدرک و  قیثوت  ارنآ  لاـجر  هدومن و  تیاور  یناربـط  قیرط  زا  هداـنج . نب  یـشبح  زا  و  هدومن ،
. تشذگ دوخ  لحم  رد  هک  يروطب  هدومن  حیرصت  اهنآ  لاجر  ندوب  هقث  قرط و  نآ  ندوب  حیحصب 

 " بلاطملا ینـسا  مانب "  ار  دوخ  هلاسر  هدومن و  تیاور  قیرط  داتـشهب  ار  ریدغ  ثیدـح   833 يافوتم ، یعفاش ، يرزج  نیدلا  سمـش  - 17
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تسا . هدومن  فیلات  روبزم  ثیدح  رتاوت  تابثا  رد  اهنت  هدیسر  پاچب  هک 
هک رایـسب  هوجو  زا  تسا و  نسح  هجو  نیا  زا  ثیدـح  نیا  هک : هتفگ  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  هدـشانم  ناتـساد  رکذ  زا  دـعب  و 

هورگ زا  رایسب  هورگ  هک  هدیسر  ارتاوتم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  و  تسا ، حیحـص  هدیـسر  هنع  هللا  یـضر  نینموملاریما  زا  ارتاوتم 
انتعا و لباق  دنک  دادملق  فیعض  ار  ثیدح  نیا  هتساوخ  ثیدح ) ملع   ) ملع نیا  رد  عالطا  نودب  هک  یسک  دنا و  هدومن  تیاور  ارنآ  رایـسب 

یبا نب  دعـس  و  ماوع ، نب  ریبز  و  هللا ، دیبع  نب  هحلط  و  باطخ ، نب  رمع  و  قیدص ، رکب  یبا  زا  روبزم  ثیدـح  هکنآ  هچ  تسین ، رابتعا  زیاج 
یبا و  هریره ، یبا  و  بیـصح ، نب  هدیرب  و  بزاع ، نب  ءارب  و  مقرا ، نب  دیز  و  بلطملا ، دبع  نب  سابع  و  فوع ، نب  نمحرلا  دـبع  و  صاقو ،

نب هللا  دبع  نیـصح و  نبا  نارمع  و  دوعـسم ، نب  هللا  دبع  و  هدانج ، نب  یـشبح  و  سابع ، نب  هللا  دبع  و  هللا ، دبع  نبا  رباج  و  يردـخ ، دـیعس 
نب لهـس  و  يراـصنا ، بویا  یبا  تباـث و  نب  همیزخ  و  هدارز ، نب  دعـسا  و  یـسراف ، ناملـس  و  يراـفغ ، رذ  یبا  و  رـسای ، نب  راـمع  و  رمع ،

هدیسر اعوفرم  مهیلع  هللا  ناوضر  هباحص  زا  اهنآ  ریغ  کلام و  نب  سنا  تباث و  نب  دیز  و  بدنج ، نب  هرمس  و  نامی ، نب  هفیذح  و  فینح ،
ادخ لوسر  زا  راتفگ  نیا  هک  تسا  هدش  ملسم  زین  هدیسر و  توبثب  نآ  تحص  تسا  رصاح  اهنآ  ربخب  عطق  هک  اهنآ  زا  یهورگ  زا  و  تسا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 222 ] ] 

ماما زا  داد  ربخ  امب  وا - رب  تئارق  روطب  یـسدقم ، همادق  نب  دمحا  نب  دمحم  رمع  وبا  ام  داتـسا  هکنانچ  هدیدرگ ، رداص  مخ  ریدـغ  زور  رد 
. تسا هدومن  رکذ  ددعتم  قرطب  ار  هدشانم  ثیدح  سپس  یسدقم  دمحا  نب  یلع  نیدلا  رخف 

، هدومن تیاور  ددعتم  قرطب  ددعتم و  دراوم  رد  بیذهتلا "  بیذهت  رد "  ار  روبزم  ثیدـح  يافوتم 852  ینالقسع ، رجح  نبا  ظفاح  - 18
هک هچنآ  زا   ) يافوتم 742 يزم  جاجحلا  وبا   ) فلوم دـیوگ : هدربمان  دوخ  رد ص 339  و  روبزم ص 337 ، باـتک  زا  دـلج 7  رد  هلمج  زا 
هک هدومن  رکذ  يا  هدع  زا  ار  تالاوم  ثیدح  نکیل  درک ، تعانق  ناوتیم  مه  رادقم  نیمهب  و  تسا ، هدرکن  زواجت  هدومن  رکذ  ربلا  دبع  نبا 
وبا و  تسا ، روکذـم  اهنآ  ربارب  نیدـنچ  هدربمان  فیلات  رد  هدومن و  عمج  ارنآ  دوخ  زا  یفیلات  رد  يربط  ریرج  نبا  و  هدرب ، ار  اهنآ  مان  طـقف 

رد تقد  اب  رتشیب  ای  یباحـص  داتفه  زا  هداد و  رارق  انتعا  هجوت و  دروم  ارنآ  قرط  يروآدرگ  دییات و  ار  ثیدـح  تحـص  هدـقع  نبا  سابعلا 
هیلع یلع  ترـضح  بقانم  همه  زا  رتشیب  هک  یـسک  دیوگ ، يرابلا " ص 61  حـتف  دلج 7 "  رد  و  هدومن ، تیاور  ار  روبزم  ثیدـح  دانـسا 

، هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح : اما  و  صئاصخ ، باتک  رد  تسا  یئاسن  هدروآ  درگ  یفوتـسم  روطب  وکین  ثیداحا  نایم  زا  ار  مالـسلا 
رد ار  اهنآ  هدـقع  نبا  و  دـنا ، هدومن  تیاور  تسا ، يدایز  قرط  ياراد  ادـج  هک  نآ  دانـسا  رد  یـسررب  اب  یئاسن  يذـمرت و  ار  ثیدـح  نیا 

لیاضف  ) زا هچنآ  تسا : هتفگ  امب  دمحا  ماما  زا  یتیاور  و  تسا ، نسح  حیحص و  نآ  ياهدانسا  زا  يرایسب  هداد و  رارق  يا  هناگادج  باتک 
تسا : هدیسرن  نآ  دننامب  هباحص  زا  کی  چیه  زا  هدیسر - امب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم ) و 

هتشون قحلا "  جهن  رب "  در  رد  هک  لطابلا "  لاطبا  باتک "  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 213  وا  لاح  حرش   ) یعفاش يزاریش  ریخلا  وبا  - 19
رد هدروآ  ناـیمب  یلع  زا  يرکذ  مخریدـغ  زور  رد  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هک  هـچنآ  اـما  و  دـیوگ : نـینچ 
رد ارنآ  رس  ام  هتسویپ و  قیقحتب  تبث و  حاحص  رد  روبزم  ثیدح  مکـسفنا ؟ نم  مکب  یلوا  تسلا  دومرف : دوب و  هتفرگ  ار  وا  تسد  هکیلاح 

همغلا فشک  باتک "  همجرت 
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. میا هدومن  رکذ  همئالا "  هفرعم  یف 
نیا وا  زا  دعب  ثیدح  ءاملع  زا  يا  هدع  هدومن و  حیرصت  ثیدح  نیا  ندوب  رتاوتمب  يافوتم 911  یعفاش ، یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  - 20

. دمآ دهاوخ  هکنانچ  دنا  هدومن  لقن  تیاکح و  وا  زا  ار  نخس 
يذمرت ثیدح  اما  و  دیوگ : هیندللا " ص 13  بهاوملا  باتک "  دلج 7  رد  يافوتم 923  ینالطسق ، نیدلا  باهش  سابعلا ، وبا  ظفاح  - 21

یلوم هللا  ناب  کلذ  لاعتم : يادـخ  لوق  دـننام  تسا ، مالـسا  ءالو  ءالو ، نیا  زا  دارم  دـیوگ : یعفاش  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  یئاسن : و 
دایز یلیخ  ثیدح  نیا  قرط  و  نموم ، لک  یلو  ینعی : نموم  لک  یلوم  تحبـصا  رمع : نخـس  مهل و  یلوم  نیرفاکلا ال  نا  اونمآ و  نیذـلا 

. دشابیم نسح  حیحص و  اهنآ  ياهدانسا  زا  يرایسب  هدرک و  عمج  هناگادج  باتک  رد  هدقع  نبا  ار  همه  و  تسا ،
ریدغ ثیدحب  هعیش  لالدتسا  در  رد  هقرحملا " ص 25  قـعاوصلا  رد "  يافوتم 974  یکم ، یمثیه ، رجح  نبا  نیدلا ، باهـش  ظفاح  - 22

جرخم ثیدح و  نایب  روبزم  همدقم  تسیا و  همدـقمب  جاتحم  تسا  هعیـش ) ینعی   ) اهنآ تاهبـش  نیرت  يوق  هک  ههبـش  نیا  باوج  و  دـیوگ :
: دننام ثیدح ) ءاملع  زا   ) یتعامج هکنآ  هچ  تسین ، نآ  رد  یکـش  حیحـص و  تسا  یثیدـح  روبزم ، ثیدـح  هک : تسنیا  نآ  نایب  تسنآ ،

رفن هدزناش  هک  تسا  اجنیا  زا  و  تسا ، دایز  یلیخ  نآ  قرط  و  دنا ، هدرک  تیاور  ارنآ  دانسا  رد  تقد  یـسررب و  اب  دمحا  یئاسن و  يذمرت و 
زا رفن  یـس  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  روکذـم  دـمحا  زا  یتـیاور  رد  و  دـنا ، هدوـمن  تیاور  ارنآ  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ   ) هباحـص زا 

لولدمب دش ، هعزانم  هضراعم و  وا  اب  هکیماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  رد  دـنا و  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هباحص -
ثیدح نیا  تحـص  رد  هکنآ  و  تسا ، نسح  حیحـص و  نآ  ياهدانـسا  زا  يرایـسب  و  دمآ ، دهاوخ  ابیرق  و  دـنداد ، تداهـش  وا  هرابرد  نآ 

دیابن هتشاد  اور  حدق 
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رد هدوب ، نمی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه ) نآ  رد   ) هکنیا دانتساب  هدرک  داریا  ثیدح  نآ  در  رد  هکنآ  نخـس  نینچمه  دشاب و  هجوت  دروم 
و تسا ، هدیـسر  توبثب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  جح  كرد  نمی و  زا  بانجنآ  تشگزاب  هکنآ  هچ  تسین ، ءانتعا  لباق  هجوت و  روخ 
زا  ) هلمج نیا  اریز  تسا ، دودرم  تسا ، یگتخاس  رخآ  یلا  هـالاو ... نم  لاو  مهللا  هلمج : یتداـیز  هکنیاـب  ریاد  نیـضرتعم  زا  یـضعب  نخس 

صوصخ رد  رجح ) نبا   ) سپـس هتـسناد ، حیحـص  یبهذ  ار  قرط  نآ  رتشیب  هک  هدش  تیاور  یقرط  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانخس 
نینچ حیحص  دنسب  وا  ریغ  یناربط و  دزن  رد  روبزم ) ثیدح   ) ظفل و  دیوگ : رگید ، ماقم  رد  نآ  رتاوت  رب  در  یماقم و  رد  ناتـساد  نیا  رب  در 

نابرهم و دنوادخ  انامه  سانلا ، اهیا  دومرف : سپـس  دومن و  داریا  هبطخ  ناتخرد  ریز  مخ - ریدـغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : تسا 
نینموملاریما بقانم  ددـعت  ماقم  رد  قعاوص "  رد ص 73 "  و  دش . رکذ   58 رد ج 1 ص 59 - هک  ثیدـح  رخآ  ات  دومرف ... هاگآ  ارم  اناد 

، هالاو نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مخریدغ  زور  مراهچ - ثیدح  دیوگ : مالسلا  هیلع 
ربمغیپ زا  ارنآ  هباحـص  زا  نت  یـس  هکنیا  تشذگ  نینچمه  و  تشذگ ، مهدزای  ههبـش ، رد  قیقحتب  و  ثیدح ، نایاپ  ات  ، " هاداع ،. نم  داع  و 

روطب ثیدح  يانعم  نوماریپ  رد  نخـس  و  تسا ، نسح  ای - حیحـص - نآ  قرط  زا  يرایـسب  هکنیا  دـنا و  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
داتفا . روکذم  اجنآ  رد  لماک 

وا : هدیصق  زا  تیب  نیا  حرش  رد  رد ص 221  يریصوب  هیزمه  هدیصق  حرش  رد  و 
عازن و تفالخ  رما  رد  وا  اـب  هکنآ  رب  در  وا و  ماـقم  زا  عاـفد  وا و  يراـی  ینعی  دـیوگ : ءـالولا  هدادو و  يداوف  نید  نم  یبنلا و  ونـص  یلع  و 

هزیتس اب  تفالخ  رما  رد  دـندومن و  جورخ  وا  رب  هکناـنآ  دـندومنن و  روظنم  ار  باـنجنآ  تفـالخ  رب  عاـمجا  هک  ناـنآ  در  دومن و  هضراـعم 
یئاوران ياهتبسن  دندرک و 
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ربمغیپ نخـس  لولدم  هب  ندومن  لمع  روظنمب  بانجنآ  يرای ) یتسود و   ) تیاعر و  دوب ، يرب  اه  تبـسن  نآ  زا  هکیلاح  رد  دنداد ، بانجناب 
لک یلو  وه  و  هنم ، اـنا  ینم و  اـیلع  نا  هاداـع ، نم  داـع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  دومرف : هک  هتـسویپ  تحـصب  هچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تدم وا  شهوکن  نداد و  مانشد  رد  هک  جراوخ  هیما و  ینب  زا  وا  نانمشد  يدایز  هطساوب  بانجنآ ، زا  عافد  دیکات  روظنمب  و  يدعب .. نموم 
هداد و رارق  دوخ  نیئآ  ار  وا  ءالو  و  هدروآ . دوخ  مظن  رد  صخالاب  ار  ینعم  نیا  روکذم ) مظان  ، ) دندرکن یهاتوک  اهربنم  رب  یتح  هام  رازه 

هدومن يرای  ار  قح  هدومن و  یـشیدناریخ  تماب  تبـسن  ات  دنتـسب  راکب  ار  بانجنآ  لیاضف  رـشن  ظافح  ناـگرزب  روظنم  نیمه  نیماـت  يارب 
و هدماین ، هباحـص ) زا   ) يدحا هرابرد  هدمآ  تسدب  یلع  هرابرد  هک  یلئاضف  دـننامب  دـیوگ : دـمحا  هک  تسا  رظن  هطقن  نیمه  زا  و  دنـشاب ،

کیچیه قح  رد  نسح  حیحص و  ياهدانساب  هدیـسر  یلع  هرابرد  هچنآ  بلغا  دنا : هتفگ  يروباشین ، یلع  وبا  و  یئاسن ، یـضاق و  لیعامـسا 
يادـخ انامه  ینعی  هبحی "  هللا  لوسر  نا  هبحی و  یلاعت  هللا  نا  هک " : هدیـسر  تحـصب  تسا  یتیاور  اـهنآ  هلمج  زا  هدـشن ، دراو  هباحـص  زا 
هدومن تیاور  يذمرت  هکلب  ار ، وا  درادیم  تسود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  ار و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا درادیم  تسود  یلاعت 

زا هیآ 60   ) هلهابم هیآ  نوچ  دـیوگ : هک  اـجنآ  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد  دوب  مدرم  نیرتبوبحم  مالـسلا ) هیلع  یلع  : ) هک
راب تفگ : سپـس  دـناوخ و  دوخ  يوسب  ار  شدـنزرف  ود  همطاف و  یلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تشگ  لزان  نارمع ) لآ  هروس 

فرط زا  نکل  تسا ، برع  رورس  یلع  متـسه و  مدآ  نادنزرف  رورـس  نم  هک : تسا  هدومرف  زین  و  دنتـسه ، نم  هداوناخ )  ) لها نانیا  ایادخ ،
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) هک هدیسر  تحـصب  زین  تسا و  هدش  ضارتعا  ثیدح  نیاب  تبـسن  مکاح  فورعم  ثدحم  حیحـصتب  یـضعب 

دومرف : هلآ )
هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

ربمغیپ دومرف  رما  لاعتم  يادخ  هک  تسنیا  هتسویپ  تحصب  هک  یتایاور  هلمج  زا  زین  و  دنا ، هدومن  تیاور  هباحص  زا  رفن  یس  ار  ثیدح  نیا 
زا و  درادیم ، تسود  ار  اهنآ  زین  وا  سدقا  تاذ  هک  ار  شربمغیپ  داد  ربخ  درادب و  تسود  ار  رفن  راهچ  هک : ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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رگم ار  وا  درادیمن  نمـشد  نموم و  رگم  ار  وا  درادـیمن  تسود  هکنیا  هتـسویپ  تحـصب  زین  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  رفن  راهچ  نآ  هلمج 
نآرق لیوات  رب  دنکیم  دوبن  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا هکنیا  و  هتفگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دیوگب ، ازـسان  واب  سک  ره  هکنیا  و  قفانم ،

یتسود دنوشیم ، كاله  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هورگ  ود  هکنیا  و  نآرق ، لیزنت  رب  دومرف  دربن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  روطنامه 
هدنـشک انامه  و  دزروب ، دانع  تدش و  وا  ینمـشد  رد  هک  ینمـشد  و  دـیامن ) ولغ  هب  یهتنم  ار  یتسود  ینعی   ) دـنک وا  یتسود  رد  طارفا  هک 

. تسا نیلوا  رت  یقش  حلاص )  ) هقان هدننک  یپ  هک  روطنامه  تسا  نیرخآ  رت  یقش   " عل ) مجلم "  نبا   ) بانجنآ
نیا رد  لئاس "  لاس  هیآ " : لوزن  ریدغ و  ثیدح  رکذ  زا  سپ  دوخ  نیعبرا  باتک  رد  يافوتم 1000  يزاریش ، ینیسح ، نیدلا  لامج  - 23

ربمغیپ زا  ارتاوتم  زین  ثراح  ناتساد  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  رتاوتم  ثراح  ناتـساد  ياوس  ثیدح  نیا  لصا  دیوگ : ناتـساد 
ارنآ ساـبع  نبا  دـنا و  هدومن  تیاور  هباحـص  زا  يرایـسب  هورگ  ریثـک و  عـمج  ار  روـبزم  ناتـساد  تسا ، هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا هدرک  تیاور  ار  نابکر  ثیدح  يرافغ و  دیسا  نب  هفیذح  سابع و  نبا  ظفل  سپس  هدرک ، تیاور 
هلثاو لیفطلاوبا  دیوگ : رـصتخملا " ص 413  نم  رـصتعملا  باتک "  رد  یفنح ، نیدلا  حالـص  نب  فسوی  نساحملاوبا ، نیدلا  لامج  - 24
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يدرم ره  لج  زع و  يادخب  مهدیم  دنگوس  دومرف : سپس  دومن و  عمج  هبحر  رد  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : عقسا  نب 
دهد .) تداهش  دزیخرب و   ) هدینش مخریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  هک  ار 

دومرف : مخریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیاب  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  اهنآ  زا  یتعامج  سپ 
سپـس دومرف و  هداتـسیا  لاح  رد  ار  نخـس  نیا  ترـضحنآ  اهنآ ؟؟ دوخ  زا  تسا  رتراوازـس  رتشیب و  نینمومب  نم  تیالو  هک  دـینادیمن  اـیآ 

تفرگ و ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد 
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رد مدـش  نوریب  عمج  نآ  زا  نم  دـیوگ : لیفطلاوبا  هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف :
مدوب هدینش  هک  ار  هچنآ  مدومن و  تاقالم  ار  مقرا  نب  دیز  سپ  مدرکیم  ساسحا  يزیچ  دوخ  سفن  رد  نایرج  نیا  نخس و  نیا  زا  هکیتلاح 
جورخ هک  یـسکنآ  سپ  مدینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نانخـس  نیا  زین )  ) نم دوب ، یهاوخن  مهتم  تفگ : مداد ، ربخ  واـب 

هیلع یلع  تفگ : و  دومن ، راـکنا  مخ  ریدـغ  هب  هار  رد  ار  وا  نتـشذگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  جـح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  جورخ  ماگنه  بانجنآ  هک  دنچ  ره  اریز  تسین  انتعا  هجوت و  دروخ  رد  دـمآ  نمی  زا  ینابرق  نارتش  اب  مالـسلا 

مخ ریدـغ  زا  هک  یهارب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  تشگزاب ، رد  یلو  دوبن  باـنجنآ  تمدـخ  رد  جـح  دـصقب  هنیدـم  زا  هلآ 
هک دنکیم ، دییات  حیحص  ثیدح  ار  رظن  نیا  هدوب و  تعجارم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخـس  نیا  هک  دراد  اج  نیاربانب  تشذگیم ،

، تسا هدومرفیم  تعجارم  هنیدمب  هتشگیم و  رب  جح  زا  بانجنآ  هک  هدوب  یماگنه  مخریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا 
دومرف لوزن  مخ  ریدـغ  رد  درک و  تعجارم  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوـچ  تفگ : وا  هب  هدیـسر  مقرا  نب  دـیز  زا 

هتشاد نایب  رد ج 1 ص 64  یئاسن  قیرط  زا  دـش  رکذ  هک  دـیز  ظفلب  ار  روبزم  ثیدـح  هدربمان  و  دـنتفوک .. ارناتخرد  بانج  نآ  رما  بسح 
تسا .

روبزم ثیدح  تیاور  زا  دـعب  هوکـشملا " ص 568  حرـش  هاقرملا  ج 5 "  رد  يافوتم 1014  یفنح ، يراق  يوره ، نیدـلا  رون  خیـش  - 25
زا ارنآ  ظافح  ءاملع  زا  ضعب  هکلب  تسین ، نآ  رد  یکـش  تسا و  حیحـص  ثیدـح  نیا  هک  تسنیا  مـالک  لـصاح  و  دـیوگ : هفلتخم  قرطب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ارنآ  هباحـص  زا  رفن  یـس  هک  تسا  روکذـم  دـمحا  زا  یتیاور  رد  اریز  دـنا ، هدروآ  رامـشب  هرتاوتم  ثیداـحا 

بانجنآ هرابرد  هک  ار  هچنآ  دوب  هتفرگ  رارق  هعزانم  هضراعم و  دروم  شتفالخ  مایا  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هک  ماگنهنآ  رد  دنا و  هدینش 
رد ص 584 و  دنداد ، تداهش  وا  هرابرد  دندوب  هدینش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  )
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حدقب و ریاد  هکنآ  نخس  نیاربانب  دشاب ، نسح - هک - تسنیا  ثیدح  نیا  هبترم  نیرتمک  هدومن و  تیاور  دوخ  دنسم  رد  ارنآ  دمحا  دیوگ :
هجوت لباق  انتعا و  روخ  رد  هدرک  در  تسا  هدوب  نمی  رد  ماگنهنآ  رد  یلع  هکنیا  ناونعب  ارنآ  هدش و  داریا  ثیدح  نیا  توبثب  تبـسن  دیدرت 
ببـس دـیاش  و  تسا ، هدومن  كرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـب  ار  جـح  تعجارم و  نمی  زا  باـنجنآ  هک  هدیـسر  توبث  هب  اریز  تسین ،

هکمب و هنیدم  زا  تمیزع  ماگنه  ار  .. ) هالوم تنک  نم   ) راتفگ نیا  ربمغیپ  هک  تسا  هتـشادنپ  هک  هدوب  نیا  هدـنیوگ  نیا  زیمآ  دـیدرت  راتفگ 
.. " هالاو نم  لاو  مهللا  هلمج " : یتدایز  هکنیاب . ریاد  ثیدح  بابرا  زا  ضعب  نخـس  هلحرم  نیا  زا  سپ  تسا  هدومرف  مخریدغ  هب  ندیـسر 

تسا . هتفریذپ  تحصب  یبهذ  ار  قرط  نآ  زا  يرایسب  هک  هدش  تیاور  یقرط  زا  یتدایز  نیا  هکنآ  هچ  تسا ، دودرم  تسا  یگتخاس 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


یثیدح ریدغ ) ثیدح   ) هک هتفگ  رجح  نبا  دیوگ : هحفص 218  ریدقلا "  ضیف  رد ج 6 "  يافوتم 1031  یعفاش ، يوانم  نیدلا  دیز  - 26
حیحص قرط  نآ  زا  ضعب  هک  هدومن  عمج  يا  هناگادج  باتک  رد  ارنآ  قرط  مامت  هدقع  نبا  هدش و  تیاور  يدایز  رایسب  قرط  زا  هک  تسا 

یلع هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانخـس  ینعی   ) نیا هک  هدومن  حیرـصت  هروکذـم  قرط  زا  ضعب  رد  و  تسا ، نسح  رگید  ضعب  و 
تیاور هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس  لابند  رد   ) ار یتدایز  نیا  دوخ  تیاور  رد  رازب  و  هتفای ، عوقو  مخ  ریدغ  زور  رد  مالـسلا ) هیلع 

 ". هلذخ نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هضغبا ، نم  ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  دومرف " : هک  هدومن 
یتیاور قبط  دندینش ، ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) نانخس نیا  رمع  رکبوبا و  نوچ  و 
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رـسپ يا  يدیدرگ  ینعی  هنموم "  نموم و  لک  یلوم  بلاط  یبا  نبای  تیـسما  دنتفگ " : هدومن - لقن  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  ینطق  راد  هک 
يراتفر نسح  مالسلا  هیلع  یلعب  تبسن  وت  دش : هتفگ  رمعب  هک  هدومن  تیاور  دنس  رد  تقد  اب  زین  ینموم و  نز  درم و  ره  يالوم  بلاط  یبا 

زا دعب  سپـس  تسا ، نم  يالوم  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا انامه  تفگ : رمع  يا ؟ هدومنن  هباحـص  زا  کی  چیهب  تبـسن  ارنآ  دـننام  هک  ینکیم 
رگید عضوم  رد  و  دنتـسه ، هقث  دمحا  لاجر  هک  هتفگ  یمثیه  دیوگ : ریدغ ، زور  رد  عقاو "  باذعب  لئاس  لاس  هیآ "  لوزن  ثیدح  تیاور 

تسا . رتاوتم  ثیدح  هتفگ : یطویس )  ) فنصم دنتسه و  حیحص  لاجر  وا  لاجر  هتفگ :
نآ دورو  ثیدـح و  تحـصب  ریاد  هک  ار  هـچنآ  هیبـلحلا " ص 302  هریـسلا  دـلج 3 "  رد  يافوتم 1044 ، یعفاـش ، یبلح  نیدـلا  رون  - 27

ای هدرک و  حدق  ثیدح  تحص  رد  هک  ار  یسک  نآ  نخس  ندوبن  هجوت  لباق  هدرک و  رکذ  تشذگ  رجح  نبا  زا  نسح  حیحص و  ياهدنسب 
. تسا هتشاد  نایب  هتفریذپ ، تحصب  یبهذ  ار  قرط  نآ  زا  يرایسب  هک  یقرط  زا  ار  نآ  دورو  هدومن و  لقن  هتسناد  هتخاس  ار  نآ  لیذ 

روبزم ثیدح  تیاور  زا  دـعب  لالا "  بقانم  دـع  یف  لاملا  هلیـسو  باتک "  رد  يافوتم 1047  یعفاش ، یکم ، ریثک  اب  نب  دـمحا  خیـش  - 28
اب هفیلخ  نب  رطف  زا  حیحـص  لاجرب  رازب  ار  ثیدـح  نیا  تفگ : بزاع  نب  ءارب  و  ساـبع ، نبا  و  یلیل ، نبا  رماـع  و  دیـسا ، نب  هفیذـح  ظـفلب 
نب دعس  ظفل  دعب  هملس و  ما  ظفل  سپس  هدرک ، تیاور  اهنع  هللا  یضر  هملس  ما  زا  زین  و  تسا ، هقث  هدربمان  هدومن و  تیاور  قیرط  رد  تقد 

زا تفگ : هک  هدروآ  قیرط  رد  تیذ  اب  هنع  هللا  یـضر  راسی  نب  لقعم  زا  لیاضف  رد  ینطق  راد  دیوگ : نآ  زا  دعب  هدومن ، رکذ  ار  صاقو  یبا 
ربمغیپ هک  تسا  اهنآ  زا  ینعی  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترتع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگیم : هک  مدینش  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا 

اهنآ زا  هک  ره  دنتسه ، تداعـس )  ) هار ناشخرد  ناگراتـس  اهنآ  اریز  اهنآ ، هار  يوریپ  اهناب و  کسمت  رب  هدومرف  دیکات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نیا رد  بانجنآ  هکنیا  تلعب  هتسناد ، تلیضف  نیاب  صوصخم  ار  وا  رکبوبا  و  تسا ، هتفای  هار  تداعس ) لزنم  رسب   ) دنک يوریپ 
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شور نیا  رکب  یبا  یئوگ ، و  تسا ، تما  ملاع  همئا و  ماما  وا  هجیتنلاب ، و  تسا ، نافرع  ملع و  رهـش  رد  تسا و  اوشیپ  ماما و  تبترم  ناـش و 
رکذ هک  یتایصوصخب  ناگمه  نایم  رد  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نداد  صاصتخا  زا  ار 

درادن دوجو  نآ  رد  دشاب ، نآ  یفانم  هک  یکش  هنوگچیه  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  و  تسا ، هدومن  ذاختا  دش 
، تسیفاک عادولا  هجح  عمجم  نآ  ترهش  رد  اهنت  و  هتفای . لماک  راهتشا  عویش و  هدش و  تیاور  هباحص  زا  يرایـسب  هورگ  زا  ثیدح  نیا  و 
دنا و هدومن  تیاور  قیرط  رد  تقد  اب  یئاسن  يذمرت و  ار  هالوم " ... تنک  نم  ثیدح " : دیوگ : یلاعت  هللا  همحر  ینالقسع  مالـسالا  خیش 

حیحص نآ  ياهدانسا  زا  يرایسب  و  هدومن ، عمج  يا  هناگادج  باتک  رد  ار  روبزم  ثیدح  قرط  مامت  هدقع  نبا  و  دراد ، يدایز  یلیخ  قرط 
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نارود رد  ههجو  مرک  هنع و  هللا  یضر  یلع  هک : هدرک  تیاور  هنع  هللا  یضر  لیفطلا  وبا  هک  هچنآ  دراد  ینعم  نیا  رب  تلالد  تسا ، نسح  و 
هک تیاور  نایاپ  ات  دروآ  اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تساخ و  اپب  سپس  درک  عمج  قارع  رد  تسا  یعضوم  هک  هبحر  رد  ار  مدرم  شتفالخ 

. تسا هدش  رکذ  رد ص 29 
نودب ثیدح  نیا  و  تسنیا : نآ  همجرت  دافم و  هک  دراد  يراتفگ  تاکشملا  حرش  رد  يافوتم 1052  يراخب ، يولهد  قحلا  دبع  خیش  - 29

باحصا زا  رفن  هدزناش  تسا  رایسب  نآ  قرط  و  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ  دمحا  یئاسن و  يذمرت و  دننام  یعمج  تسا  حیحص  دیدرت  کش و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ارنآ  هباحص  زا  نت  یس  هک : تسا  روکذم  یتیاور  رد  و  دنا ، هدرک  تیاور  ارنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  )

مالـسلا هیلع  یلع  هرابرد  دندوب  هدینـش  هچناب  دوب  هتفرگ  رارق  هعزانم  هضراعم و  دروم  تفالخ  مایا  رد  ترـضحنآ  هک  ینامز  رد  دندینش و 
انتعا هجوت و  لباق  هتفگ  نخـس  نآ  تحـص  رد  هک  سک  نآ  تاراهظا  و  تسا ، نسح  حیحـص و  نآ  دانـسا  زا  يرایـسب  و  دـنداد ، تداهش 

هفلتخم قرطب  هکنآ  هچ  تسا  یگتخاـس  هـالاو " .. نم  لاو  مهللا  هلمج " : یتداـیز  هکنیاـب . نیـضرتعم  زا  ضعب  راـتفگ  نینچمه  و  تسین .
تسا هتفریذپ  تحصب  یبهذ  ار  قرط  نآ  رثکا  هک  هدش  تیاور 
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رد تقد  اب  يذمرت ... دننام  یهورگ  قیقحت  روطب  تسین و  نآ  رد  یکـش  تسا و  حیحـص  ثیدـح  نیا  دـیوگ : دوخ  تاعمل )  ) باتک رد  و 
. تسا هتفگ  نینچ  هقرحملا "  قعاوصلا  رد "  رجح  نبا  داتسا  دیوگ : سپس  هدرک  رکذ  هچنآ  رخآ  ات  دنا  هدومن  تیاور  ارنآ  قیرط 

ياهثیدـح هلمج  زا  و  دـیوگ : یبنلا "  لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارـصلا  باتک "  رد  یندـم  يرداق  یناخیـش ، دـمحم  نب  دومحم  خیـش  - 30
يذمرت و هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هنع  هللا  یـضر  یلع  هرابرد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ  هدـش  دراو  هک  یحیحص 
، دنا هدرواین  هدربمان  ناداتسا  هک  تسه  یحیحـص  ثیدح  اسب  هچ  و  دنا ، هدرک  تیاور  ارنآ  قیرط  رد  تقد  اب  مهریغ  دمحا و  ماما  یئاسن و 

تیاور دعب  تسا و  حیحـص  ثیدـح  نیا  هک : هتفگ  یبهذ  دـیوگ : سپـس  هدومن ، تیاور  بهو  نبا  دیعـس  ظفلب  ار  هبحر )  ) ناتـساد سپس 
بیرغ حیحـص و  ثیدح  نیا  هتفگ : یبهذ  ظفاح  دیوگ : سپـس  و  هدومن ، رکذ  مقرا  نب  دبز  لیفطلا و  یبا  زا  هبحر ، ناتـساد  رد  ار  دـمحا 

، تسا حیحـص  ثیدـح  نیا  هتفگ  یبهذ  ظـفاح  دـیوگ : دـعب  هدومن و  تیاور  دـیز  زا  لـیفطلا  یبا  زا  هناوع  نبا  قیرط  زا  ارنآ  سپـس  تسا 
نـسح ثیدـح  نیا  هتفگ  یبهذ  ظفاح  دـیوگ : نآ  زا  دـعب  هدومن و  تیاور  نایفـس  نب  نسح  ظفاح  یلعی و  یبا  ظفاح  قیرط  زا  ارنآ  سپس 

. دنشابیم قفتم  ام  رظن  نیا  رد  تنس  لها  روهمج  و  تسا ،
ننـس تعامج و  هعمج و  لها  اب  دوخ  راتفگ  نیا  اب  دـنا و  هتفگ  دوخ  معزب  نمی  دـالب  رد  هیلیعامـسا  زا  اهتعدـب  لـها  اـهنت  هک  هچنآ  اـما  و 

اهنآ هکنآ  هچ  دنا : هدیزرو  تفلاخم 

هحفص 232 ] ] 

عمج زا  دـعب  هک  عادولا  هجح  زا  بانجنآ  تشگزاب  ماگنه  ینعی  مخ  ریدـغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیاـمرف  نیا  دروم  رد 
قیدـصت و باـنجنآ  باوج  رد  اـهنآ  دومرف و  رارکت  اـهنآ  رب  راـب  هس   " مکـسفنا ؟ نم  مکب  یلوا  تسلا  ار " : هلمج  نیا  باحـصا  ندوـمن 

نم داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف " : تفرگ و  ار  هنع  هللا  یـضر  یلع  تسد  سپـس  دـندومنیم و  فارتعا 
 ". راد ثیح  هعم  قحلا  ردا  هرصن و  نم  رصنا  و  هلذخ ، نم  لذخا  و  هاداع ،

: دیوگ هیلیعامسا  هقرف  زا  ینعم  نیا  یعدم  نآ ، هکرتشم  یناعم  ریاس  هن  و  رـصان ، هن  تسا ، یلوا  ینعمب  ثیدح  نیا  رد  یلوم  هک  دنا  هتفگ 
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یلص ادخ  لوسر  يارب  فرـصت ) رد  تیولوا   ) ءالو زا  هک  یتمـس  نامه  هک  هدوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدارا  هک  تسین  نیا  زج 
تـسلا ار "  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  راـتفگ  زا  تسخن  هلمج  و  تسا ، ملـسم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  تسه  مدرم  رب  هلآ  هیلع و  هللا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دارم   ) رگا دیوگ : زین  ینعم  نیا  یعدم  تسا ، هداد  رارق  یعدم  نیا  رب  لیلد ) و   ) دنس مکسفنا "  نم  مکب  یلوا 
تسد هک  تشادن  یبجوم  تشادن و  اهنآ  نتفرگ  هاوگ  هباحص و  ندرک  عمجب  يزاین  دوب  یم  نآ  ریغ  دیس و  اقآ و  ای  رـصان ، یلوم  زا  هلآ )

نم لاو  مهللا  هب  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياعدب  دوبن  یجایتحا  و  تسنادیم ، سک  همه  ارنیا  اریز ، دنک  دنلب  دریگب و  ار  یلع 
نآ . رخآ  ات  هالاو 

یعدم دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  هعاطلا  موصعم و  ماما  رگم  دوشیمن  یـسک  روخ  رد  یئاعد  نینچ  هک  دیوگ : یعدـم  زین  و 
تسین هتسیاش  ماقم  نیا  و  وا ، عوبتم  هن  مالسلا  هیلع  یلع  وریپ  عبات و  ار  قح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نداد  رارق  لیلدب  هتشذگ و  لئالدب 

هللا یـضر  یلع  هک : تسا  تباث  نیهارب ) لیالد و   ) نیا ربانب  دیوگ : یعدـم  دـشاب ، بجاو  وا  تمـصع  يرادربنامرف و  هک  سکنآ  يارب  زج 
تفرگ یـشیپ  وا  رب  هک  سکنآ  تفالخ  و  تسا ، صوصنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فرط  زا  وا  تیاصو  تسا و  یـصو  اهنت  هنع 

دش . مامت  یعدم  ءاعدا )  ) ءارتفا تسا ، ینامرفان  تیصعم و 
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هچنآ زا  هکلب  تسین ، هدومن  رکذ  یعدم  هچنآ  مامت  ثیداحا  نآ  رد  و  تشذگ ، نسح  حیحـص و  ثیداحا  قیقحتب  دیوگ :) ریدغلا  فلوم  )
هللا نا  هلمج :)  ) هالاو و نم  لاو  مهللا  هلمج )  ) هالوم و یلعف  هالوم ، تنک  نم  هلمج )  ) زا تسترابع  هتـسویپ  تحـصب  هچنآ  میدرک  رکذ  اـم 
رکذ اـم  هچنآ  زا  حیحـص  زین  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداـع ، نم  داـع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  هیلو ، اذـهف  هیلو ، تنک  نـم  و  نینموـملا ، یلو 

تیالوب رتراوازـس )  ) یلوا نم  هک  دـیراد ) قیدـصت   ) دـینادیم ایآ  دومرف : مدرمب  هک  تسا : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  میدومن 
: ایادـخ راب  تسا ، وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا ، يـالوم  نم  سک  ره  دومرف : هللا  لوسر  اـی  یلب  دـنتفگ  اـهنآ ؟ دوخ  زا  متـسه  نینموم 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  زین  درادیم و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  نمـشد  و  درادیم ، تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود 

ریطخ زیچ  ود  امش  نایم  رد  ما  هتشاذگ  او  نم  انامه  و  ما ، هدومن  تباجا  ار  توعد  ما و  هدش  توعد  هک  تسنیا  دننام  دومرف : هک  تسا  هلآ 
ادـج زگره  ودـنآ ) ( ؟ دـیئامنیم راتفر  ودـنآ  هرابرد  نم  زا  دـعب  هنوگچ  دیـشاب  بقارم  سپ  متیب . لها  مترتع : ادـخ و  باـتک  ار : اـهبنارگ  و 
یلع تسد  سپس  متسه ، نموم  ره  یلو  نم  و  تسا ، نم  يالوم  دنوادخ  انامه  دومرف : سپس  دنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن 

دراد و تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  راـب  تسا ، وا  یلو  نیا  میوا ، يـالوم  نم  سک  ره  دوـمرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع 
: دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  نیا  میدرک ، رکذ  ام  هچنآ  زا  حیحص  زین  و  دراد ، نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  نمشد 
( مالسلا هیلع  یلعب  هراشا   ) نیا انامه  سپ  دومرف : عقوم  نیا  رد  یتسه ، یلب  دنتفگ : متسین ؟ وا  دوخ  زا  رتراوازـس )  ) یلوا ینموم  رهب  نم  ایآ 

هللا یضر  رمع  نایرج  نیا  زا  سپ  ار  وا  نانمشد  رادب  نمشد  و  ار ، وا  ناتسود  رادب  تسود  ایادخ  میوا ، يالوم  نم  هک  تسا  یسک  يالوم 
، یتسه نموم  نز  درم و  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  ماش  حبـص و  ار ، وت  داب  اراوگ  تفگ : درک و  تاقالم  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) ار وا  هنع 

زا يزیچ  دش ، رکذ  هچنآ  رد  هدمآ و  تسدب  نسح ) حیحص و  تایاور  رابخا و  زا   ) هچنآ دش  مامت 
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درادن . دوجو  وا  ياهارتفا  یعدم و  تاعارتخا 
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. تسا هدومن  عمج  يا  هناگادج  باتک  رد  ار  اهنآ  ریغ  هروکذم و  ثیداحا  قرط  یمامت  هدقع  نبا  و 
یـصن ثیدح  نیا  هک  دننکیم  اعدا  هعیـش  هکنادب ، دیوگ : ضقاونلا "  دوخ "  فیلات  رد  يافوتم 1103  یعفاش ، یجنزرب ، دمحم  دیـس  - 31

رکذ ام  روکذم ) ثیدح  زا   ) هکیرادـقم و  تسا ، اهنآ  ياه  ههبـش  نیرت  مهم  نیا  و  هنع ، هللا  یـضر  یلع  تماما  رد  نایامن  راکـشآ و  تسا 
تسا هدش  تیاور  رایسب  قرط  زا  تسا و  حیحص  ... ) هالاو نم  لاو  مهللا   ) یتدایز نآ  نودب  هالوم ، یلعف  هالوم ، تنک  نم  میدومن " :

هرتاوتم و ثیداحا  زا  هددعتملا "  نونفلا  یف  هددسملا  ثاحبالا  دوخ "  باتک  رد  ار  ریدغ  ثیدح  يافوتم 1108  یلبقم ، نیدلا  ءایض  - 32
. تسا هدروآ  رامشب  یعطق 

- دوخ فورعم  خیرات  رد  ریزو ، نب  هللا  دـبع  دیـس  همالع ، دراگنیم :)  ) دلج 2 ص 30 رد  لوئـسلا "  هیاغ  یلا  لوقعلا  هیادـه  قیلعت "  رد  و 
نآ همه  یلو  دراد ، قیرط  هاجنپ  دصکی و   " هالوم . تنک  نم  ثیدح "  هک : هدومن  لقن  میهاربا  دمحم  دیـس  زا  يولحلا ) قبط   ) هب موسوم -

دصکی و روبزم  ثیدح  هتفگ : هللا  همحر  ریما  لیعمـسا  نب  دـمحم  راوگرزب  همالع  و  دـنا ، هتخانـشن  ثیدـح  ظافح  زا  يدارفا  زج  ار  قیرط 
و دراد ، قیرط  هاجنپ 
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مولعم رما  نیا  هاگ  ره  دیوگ : ثیدح  نیا  قرط  ضعب  یـسررب  قیقحت و  زا  دـعب  تشذـگ ) رد ج 1 ص 227  وا  لاح  حرـش   ) یلبقم همالع 
ثیداحا زا  ار  تلزنم  ثیدح  نینچمه  ثیدح و  نیا  دوخ  لوصف  رد  تشاد و  دهاوخن  دوجو  عوطقم ) يرما   ) یمولعم نید  رد  سپ  دشابن 

هدشن میلست  تلزنم  ثیدح  ندوب  رتاوتمب  یلو  هدومن  رارقا  ار  لوصف )  ) مالک ریدغ  ثیدح  رتاوتب  تبـسن  لالج ، و  هداد ، رارق  یظفل  رتاوتم 
رتاوتم . هن  تسا ، روهشم  حیحص و  تلزنم  ثیدح  دیوگ : نینچ  و 

نایاوشیپ زا  رتشیب  دزن  ریدغ  ثیدح  و  دیوگ :  " هیولعلا - هفحتلا  حرـش  هیدنلا - هضورلا  باتک "  رد  هدرمان  یناعنـص - دمحم  ریما  دیـس - و 
هرابرد يربط )  ) ریرج نب  دمحم  دیوگ : يربط  لاح  حرـش  رد  ظافحلا "  هرکذت  رد "  یبهذ ، ظفاح  تسا ، هدـش ) هتخانـش   ) رتاوتم ثیدـح 

!! مدش تشهد  راچد  نآ  قرط  يرایسب  زا  متفای و  تسد  باتک  نآ  رب  نم  دیوگ : یبهذ  تسا ، هدومن  فیلات  هناگادج  یباتک  ریدغ  ثیدح 
فینصت هناگادج  ارنآ  قرط  هک  تسا ، یئوکین  قرط  ياراد  روبزم  ثیدح  دیوگ : هک ) هدومن  لقن  وا  زا   ) مکاح لاح  حرش  رد  یبهذ  زین  و 

ما . هدومن  عمج  و 
 " دوخ ثاحبا  رد "  هدیزگ ) نکـسم  هکم "  دنوادخ "  مرح  رد  هک   ) یلبقم يدهم  نب  حلاص  نیدلا  ءایـض  دهتجم ، داتـسا - دـیوگ : سپس 

فاصنا اب  و  تسا ، فاـصنا  يوقت و  ملع و  ناـیاوشیپ  زا  هدربماـن  و  هدروآ ، رامـشب  هدومن  عمج  هک  هرتاوتم  ثیداـحا  رد  ار  ریدـغ  ثیدـح 
زا یـضعب  رکذـب  كربت  نمیت و  يارب  هکلب  دوش ، لالم  داجیا  نآ  قرط  داریا  اـب  هک  درادـن  یموزل  رگید  نآ  رتاوتب  ریاد  ثیدـح  ناـیاوشیپ 

. دوشیم هتخادرپ  اهنآ 
رظن رد  تالاوم  ثیدح  هک  نادـب  سپـس  دـیوگ : نینچ  یـضترملا "  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  باتک "  رد  ملاعلا  ردـص  دـمحم  خیـش  - 33

راکشآ رتاوت  نیا  ات  منک  یـسراو  ارنآ  قرط  متـساوخ  نم  اذل  تسا ، رتاوتم  هدومن  رکذ  راهزالا "  فطق  رد "  هکیروطب  هللا  همحر  یطویس 
هبیش یبا  نبا  سابع و  نبا  زا  مکاح  دمحا و  میوگیم : نیا  رب  انب  ددرگ ،
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زا عناق  نبا  و  يراصنا . عدـنج  زا  میعن  وبا  و  ریرج . زا  یناربط  و  ءارب ، زا  هجاـم  نبا  دـمحا و  و  هدـیرب ، زا  ساـبع ) نبا   ) هدربماـن زا  دـمحا  و 
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. تسا بیرغ  نسح و  ثیدح - هتفگ  هدومن و  تیاور  دنس  رد  تقد  اب  يذمرت  و  دنا . هدانج  نب  یشبح 
یبا نبا  و  بویا ، یبا  زا  یناربط  هبیش و  یبا  نبا  و  دیسا . نب  هفیذح  ای  مقرا  نب  دیز  زا  لیفطلا ، یبا  زا  یـسدقم  ءایـض  یناربط و  یئاسن و  و 

رد میعن  وبا  و  ثریوح . نب  کلام  زا  یناربط  و  رمع . زا  باقلالا "  رد "  يزاریش  و  صاقو . یبا  نب  دعـس  زا  ءایـض  مصاع و  یبا  نبا  هبیش و 
تباث نب  سیق  و  ءاقرو . نب  لیدب  نب  بیبح  زا  تالاوملا  باتک  رد  هدقع  نبا  و  مقرا ، نب  دیز  زا  هدعج ، نب  ییحی  زا  هباحـصلا "  لیاضف  " 

يراصنا . لیحارش  نب  دیز  و 
تیاور رمع  نب  ناذاز  زا  هنسلا "  رد "  قیرط  رد  تقد  اب  مصاع  یبا  نبا  دمحا و  و  رباج . زا  هبیش  یبا  نبا  و  رفن . هدزیـس  یلع و  زا  دمحا  و 

ءارب زا  قیرط  رد  تقد  اب  دمحا  و  دیوگ : سپـس  هدومن ، رکذ  ار  ثیدح  رخآ  ات  مدینـش ... مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هبحر  رد  تفگ : دـنا ، هدرک 
هریره یبا  زا  هبیـش  یبا  نبا  و  رمع . نبا  زا  یناربط  و  دیوگ : سپـس  هدومن ، رکذ  ار  ودنآ  ظفل  و  هدومن ... تیاور  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نبا 

ءایض یناربط و  دمحا و  و  هحلط . یلع و  زا  مکاح  هباحـص و  زا  یعمج  بویا و  یبا  زا  ءایـض  یناربط و  دمحا و  هباحـص و  زا  نت  هدزاود  و 
نب هللا  دبع  و  دنا . هدومن  تیاور  سنا  زا  بیطخ  و  دعـس . زا  هباحـصلا  لیاضف  رد  میعن  وبا  و  هباحـص . زا  رفن  یـس  مقرا و  نب  دیز  یلع و  زا 

هبحر رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  ءایـض  بیطخ و  ریرج و  نبا  یلعی و  وبا  دـمحا و 
مکاح یناربط و  و  هدومن . تیاور  مه  اب  مقرا  نب  دیز  هرم و  نب  ورمع  زا  یناربط  و  دیوگ : سپـس  و  هدومن . رکذ  ار  ثیدح  مامت  و  مدید ...

نب یشبح  زا  یناربط  و  دیوگ : سپـس  هتـشاد و  نایب  میدومن  رکذ  هک  یظفلب  ار  ثیدح  دنا و  هدومن  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  لیفطلا  یبا  زا 
. هدومن تیاور  بزاع  نب  ءارب  مقرا و  نب  دیز  زا  هباحصلا "  لیاضف  رد "  میعن  وبا  و  هدرک . تیاور  هدانج 

ریدغ ثیدح  يافوتم 1120  یفنح ، یقشمد ، ینارح ، هزمح ، نبا  دیس  - 34
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تیاور یـسدقم  ءایـض  مکاح و  یناربط و  یئاسن و  يذمرت و  قیرط  زا  دـلج 2 ص 136 و 230  فیرعتلا "  نایبلا و  دوخ "  باـتک  رد  ار 
. تسا رتاوتم  ثیدح  هک  هتفگ  یطویس  دیوگ : سپس  هدومن 

رد ص 300- روکذم  فنصم  مالک  رکذ  زا  دعب  بهاوملا " ص 13  حرش  دلج 7 "  رد  يافوتم 1122  یکلام ، یناقرز ، هللا  دبع  وبا  - 35
، وا مهف  طابنتسا و  قیاقد  و  وا ، ملع  یتدایز  ببسب  ار  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) دومرف صوصخم  و  دیوگ :

دانساب وا  ریغ  یناربط و  و  دیوگ :) هک  اجنآ  ات  - ) وا مدق  ماکحتسا  يراوتـسا و  و  وا ، میرک ، قالخا  و  وا ، هریرـس  يافـص  تریـس و  نسح  و 
نآ عادولا " و  هجح  زا "  تشگزاـب  ماـگنه  دوـمرف  داریا  مخ  ریدـغ  رد  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک : دـنا  هدروآ  حـیحص 

يالوم نم  و  نم ، يالوم  دـنوادخ  انامه  مدرم ، يا  تسا : روبزم  ثیدـح  رد  و  هدومن - رکذ  ار  ثیدـح  سپـس  هفحج - رد  تسا  یعـضوم 
، تسا وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  سپ  اهنآ ، دوخ  زا  متسه  رتراوازس )  ) یلوا نامیا  لهاب  نم  میتسه و  نامیا  لها 
وا هک  ار  یسک  امن  راوخ  و  دیامن ، يرای  ار  وا  هک  ار  یسک  نک  يرای  ار و  وا  نانمشد  راد  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادب  تسود  ایادخ  راب 

رادنپ نیا  تسا و  یگتخاس  هالاو " ... نم  لاو  مهللا  یتدایز "  هک  دنا  هتشادنپ  یضعب  و  هد ، رارق  قح  رادم  روحم و  ار  وا  دیامن و  راوخ  ار 
هک هدرک  تیاور  دعس  زا  ینطق  راد  هتفریذپ و  تحصب  یبهذ  ار  قرط  نآ  زا  يرایـسب  هک  هدمآ  یقرط  زا  اه  هلمج  نیا  هکنیاب  تسا  دودرم 
نز درم و  ره  يـالوم  بلاـط  یبا  رـسپ  يا  يدـیدرگ  دـنتفگ : دندینـش ، ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) تاـملک نیا  رمع  رکبوبا و  نوچ 

: دیوگ سپس  هدوتس  ار  وا  رکذ و  ار  هدقع  نبا  لاح  حرش  هدومن و  رکذ  هیضق  نوماریپ  ار  لئاس " .. لاس  هیآ " : لوزن  ناتساد  سپس  نموم ،
یتیاور رد  و  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ  یباحص  رفن  هدزناش  تسا ، رتاوتم  ثیدح  نیا  و 
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مالسلا هیلع  یلع  هک  یماگنه  دندینش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  نخس  هبطخ و  نیا  یباحـص  نت  یـس  هک : تسا  روکذم  دمحا  زا 
رب هک  یسک  نخس  نیاربانب  دنداد ، تداهش  ترـضحنآ  يارب  دندوب  هدینـش  هچناب  دوب  هدش  عقاو  هعزانم  هضراعم و  دروم  شتفالخ  مایا  رد 
اریز تسین ، تاـفتلا  هجوت و  لـباق  هدوب - نمی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  راـبتعاب  هدوـمن  در  ار  روـبزم  ناتـساد  اـی  ضرتـعم و  نآ  تحص 

دومرف . كرد  ار  عادولا "  هجح  هلآ "  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  دومرف و  تعجارم  نمی  زا  بانجنآ  هک  هدیسر  توبثب 
رهاوج دقع  حرش  یف  لامعالا  هریخذ  باتک  رد  هدربمان  مهدزاود  نرق  رد  تسا  ریدغلا  يارعش  زا  یکی  یعفاش ، یظفح  نیدلا  باهش  - 36

، تسا رایسب  نآ  قرط  دنا و  هدرک  تیاور  ارنآ  دمحا  یئاسن و  يذمرت و  تسین ، نآ  رد  یکـش  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  دیوگ : لاللا -
دوب هتفرگ  رارق  هعزانم  هضراعم و  دروم  شتفالخ  مایا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  یباحـص  نت  یـس  و  دیوگ : هللا  همحر  دمحا  ماما 

. دنداد تداهش  ترضحنآ  يارب  ثیدح  نیاب 
نیا تحص  راکناب  تبـسن  و  تسا ، روهـشم  حیحـص و  ثیدح  نیا  دیوگ : راربالا " ص 21  لزن  باـتک "  رد  یـشخدب  دـمحم  ارزیم  - 37
هدقع نبا  دراد و  يدایز  رایسب  قرط  روبزم  ثیدح  هکنآ  هچ  تسا  رابتعا  یب  وا  نخـس  هک  هشیپ  راکنا  بصعتم  رگم  هتفگن  نخـس  ثیدح 

ارنآ هباحـص  زا  يرایـسب  دادعت  و  هدومن ، حیرـصت  نآ  قرط  زا  يرایـسب  تحـصب  یبهذ  هدومن و  عمج  هناگادـج  باتک  رد  ارنآ  قرط  مامت 
دنا . هدومن  تیاور 

یبا زا  ریبک "  خیرات  رد "  حیحـص  دنـسب  یناربط  لوصالا " و  رداون  رد "  میکح  دـیوگ : ابعلا "  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  باتک "  رد  و 
داریا هبطخ  یتخرد  ریز  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : دنا  هدومن  تیاور  هنع  هللا  یـضر  دیـسا  نب  هفیذـح  زا  لیفطلا ،

: دیوگ سپس  تشذگ ، دلج 1  هحفـص 59  رد  هک  هبطخ  رخآ  ات  دومرف . هاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  يادخ  قیقحتب  سانلا  اهیا  تفگ : دومرف و 
سپس متـشاد ، نایب  لوا  دلج  رد ص 63 و 64 - هک  یظفلب  هدومن ، تیاور  اـمهنع  هللا  یـضر  مقرا  نب  دـیز  بزاـع و  نبا  ءارب  زا  دـمحا  و 

هرم نب  ورمع  يراصنا و  بویا  یبا  یلع و  زا  دمحا  و  دیوگ :

هحفص 239 ] ] 

رمع و نبا  زا  یناربط  و  هدـیرب . هرامع و  سابع و  نبا  زا  رازب  و  هباحـص . زا  نت  هدزاود  زا  وا و  زا  هبیـش  یبا  نبا  و  هریره . یبا  زا  یلعی  وبا  و 
 " رد میعن  وبا  و  هحلط . یلع و  زا  مکاح ، و  سنا . يردـخ و  دیعـس  یبا  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  ریرج و  بویا و  یبا  ثریوح و  نب  کـلام 

تیاور رد  و  دـیوگ : هدومن و  رکذ  ار  ثیدـح  سپـس  دـنا ، هدومن  تیاور  مهنع  هللا  یـضر  سنا  زا  بیطخ  و  دعـس . زا  هباحـصلا "  لیاضف 
لاو مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ظفلب : اعوفرم  مهنع ، هللا  یـضر  هدانج  نب  یـشبح  مقرا و  نب  دـیز  هرم و  نب  ورمع  زا  یناربط  رگید 

اعوفرم امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  دزن  رد  هدش و  تیاور  هناعا ، نع  نعا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم 
نم بحا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هلذخ ، نم  لذـخا  هاداع و  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  مهللا : تسا : نینچ 

اعوفرم مه  اب  بزاع  نب  ءارب  مقرا و  نب  دـیز  زا  هباحـصلا "  لیاضف  باـتک "  رد  میعن  یبا  زا  رگید  تیاور  رد  و  هضغبا ، نم  ضغبا  هبحا و 
ناـبح و نبا  زا  و  رگید . تیاور  رد  دـمحا  زا  هـالوم و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  نموم ، لـک  یلو  اـنا  ییلو و  هللا  نا  ـالا  تسا : روکذـم  نینچ 

رکذ ار  تیاور  ظفل  و   ) هدش تیاور  هدیرب  زا  سابع  نبا  زا  هیومسب  روهشم  یناهفصا ، يدبع  هللا  دبع  نب  لیعامسا  رشب  یبا  ظفاح  مکاح و 
زا مکاح ، يذـمرت و  دزن  و  هدرک - رکذ  ار  نآ  ظفل  و  هدـش - تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  لیفطلا  یبا  زا  رگید  تیاور  رد  یناربط  زا  و  هدومن )

هدومن .- رکذ  نآ  ظفل  و  هدش - تیاور  مقرا  نب  دیز 
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، یقشمد سپس  یقراف ، ینامکرت  یبهذ  نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  ظفاح  تسا ، روهشم  حیحـص و  ثیدح  نیا  دیوگ -: سپس 
نب دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  ظفاح ، و  دراد ، يدایز  رایسب  قرط  ثیدح  نیا  و  هدومن ، حیرصت  روبزم  ثیدح  قرط  زا  يرایـسب  تحـصب 

هدرک تیاور  لیفطلا  یبا  زا  دمحا  و  هدومن ، عمج  هناگادج  باتک  کی  رد  ار  ثیدح  نیا  قرط  مامت  هدـقع  نبا  هب  فورعم  یفوک ، دـیعس 
تسا . هدومن  رکذ  ار  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد سپس  دومن ... عمج  ار  مدرم  هبحر  رد  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک :
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هرتاوتم ثیداـحا  زا  ار  روبزم  ثیدـح  هرخاـفلا " ص 49  هالـصلا  باـتک "  رد  يافوتم 1171  یقـشمد ، یفنح ، يداـمع  ماـش ، یتفم  - 38
رازب و يذـمرت و  زا  لـقن  هب  ناداتـسا  زا  رتـشیب  نت و  هد  زا  ار  روبزم  ثیدـح  تسا ، ضرعتم  شباـتک  زاـغآ  رد  هکیروطب  و  هدروآ ، رامـشب 

. تسا هدرک  تیاور  یلعی  یبا  هدقع و  نبا  رکاسع و  نبا  میعن و  یبا  يربط و  دمحا و 
ثیدح تیاور  زا  دعب  راصبالا ص 153  رون  هیـشاح  رد  نیبغارلا "  فاعـسا  باتک "  رد  يافوتم 1206  یعفاش ، نابـص  نافرعلا - وبا  - 39

. تسا نسح  ای  حیحص  نآ  قرط  زا  يرایسب  و  هدومن ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ارنآ  یباحص  نت  یس  دیوگ :
هک هتسویپ  توبثب  ام  دزن  رد  یلب  دیوگ : یناعملا " ص 249  حور  باتک "  دلج 2  رد  يافوتم 1270  يدادغب ، یسولآ  دومحم  دیس  - 40

نیا رب  " و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هدومرف " : مخریدـغ ) ینعی   ) اـجنآ رد  مالـسلا  هیلع  ریما  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تماعز يربک و  تماما  زا  دنراد  اعدا  هچنآ  رب  هدش  تیاور  هچنآ  عیمج  رد  نکیل  هدومرف ، هفاضا  تسه  تایاور  یـضعب  رد  هکنانچ  هلمج 

. هدومن لقن  یبهذ  لوق  زا  ارنآ  تحص  دلج 2 ص 350  رد  تسین و  یتلالد  یمظع 
ارنآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نقیتم  تسا و  رتاوتم  هالوم "  تنک  نم  هلمج " : انامه  تفگ : هک  هدرک  لقن  یبهذ  زا  زین  و 

. تسا يوق  نآ  دانسا  هک  تسا  یتدایز   " هالاو ، نم  لاو  مهللا  هلمج " : اما : و  هدومرف ،
، هالوم تنک  نم  ثیدـح " : دـیوگ : بلاطملا " ص 227  ینـسا  باـتک "  رد  يافوتم 1276  یعفاش ، یتوریب ، توح ، دـمحم ، خیـش  - 41
: ظفلب و  دنا ، هدومن  راعشا  ارنآ  تحص  و  هدرک ، تیاور  ارنآ  دمحا  و  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ  دواد ، یبا  زج  ننـس  باحـصا   " هالوم ، یلعف 

. دنا هدومن  راعشا  ارنآ  تحص  تیاور و  ارنآ  مکاح  یئاسن و  دمحا و  و  هدش ، تیاور  زین  هیلو "  یلعف  هیلو ، تنک  نم  " 
لها بقانم  یف  نینموملا  تآرم   ) باتک رد  يونهکل  هللا  یلو  يولوم ، - 42

هحفص 241 ] ] 

ثیدح نیا  هک  تسناد  دیاب  و  تسنیا : نآ  همجرت  دافم و  هک  هدومن  داریا  یمالک  ددعتم  قرطب  ثیدح  رکذ  زا  دـعب  نیلـسرملا ) دیـس  تیب 
ءاملع زا  یعمج  ار  روبزم  ثیدح  اریز  هدومن ، اطخ  دراد  ینخـس  نآ  تحـص  رد  هک  سکنآ  و  تسا ، هدیدع  قرط  ياراد  تسا و  حـیحص 
يارب ارنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  مایا  رد  هباحـص  زا  یعمج  و  دـنا ، هدومن  تیاور  قیرط  رد  تقد  اـب  یئاـسن ، يذـمرت و  دـننام  ثیدـح 

! هدومن رکذ  ار  مالسلا ) هیلع  ترضح   ) نیرفن ندش  اریگ  هدشانم و  ثیدح  سپس  دنا  هداد  تداهش  بانجنآ 
و دیوگ : ناذالا " ص 77  فینشت  دوخ "  باتک  رد  یمرضح  قیدص  نب  دمحم  نب  دمحا  ضیفلا ، وبا  نیدلا ، باهش  رـصاعم ، ظفاح  - 43
، رفن تصش  بیرق  تیاور  زا  تسا ، هدیسر  رتاوتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ثیدح  نیا   " هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح " : اما 

تیاور ارنآ  قیرط  رد  تقد  اب  هک  اهنآ  رکذب  هدیاف  ندومن  مامت  رظن  زا  یلو  دوب  دهاوخ  ینالوط  رایسب  میروایب  ار  اهنآ  همه  ياهدانسا  رگا 
کنیا دـیامن ، عوجر  رتاوتم  رد  ام  باتک  هب  دـبای  فوقو  تیاور  نیا  ياهدانـسا  قرط و  رب  دـهاوخب  سک  ره  و  میئامنیم ، هراشا  دـنا  هدومن 
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میئوگیم :
و دنا ، هدومن  تیاور  هباحص  زا  نت  هدزیـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  هنـسلا "  رد "  مصاع  یبا  نبا  و  دوخ ، دنـسم  رد  دمحا  ار  روبزم  ثیدح 

رگید ناسک  رکاسع و  نبا  " و  دنـسم ، رد "  رازب  راثالا " و  لکـشم  رد "  يواحط  و  درم ، رفن  دـناو  هد  یلع و  زا  صیاصخ "  رد "  یئاسن 
لکـشم رد "  يواحط  هنـسلا " و  رد "  مصاع  یبا  نبا  راثالا " و  بیذـهت  رد "  ریرج  نبا  دنـسم " و  رد "  هیوهار  نبا  و  دـنا ، هدروآ  ارنآ 

يربکلا " و"  رد "  یئاسن  دـمحا و  و  دـنا ، هدومن  تیاور  سابع  نبا  ثیدـح  زا  بیطخ  هدـقع و  نبا  یلاما " و  رد "  یلماحم  راـثالا " و 
تیاور بزاـع  نب  ءارب  ثیدـح  زا  خـیراتلا "  رد "  رکاـسع  نبا  ینکلا " و  رد "  یبـالود  نایفـس و  نب  نسح  هجاـم و  نبا  صیاـصخ " و 

مکاح و یناربط و  ینکلا " و  رد "  یبالود  رازب و  حیحـص " و  رد "  نابح  نبا  يربکلا " و  رد "  یئاسن  يذمرت و  دـمحا و  و  دـنا ، هدومن 
دوخ و دـئاوف "  رد "  هیومـس  صیاـصخ " و  يربکلا " و "  رد "  یئاـسن  دـمحا و  و  دـنا ، هدومن  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  رگید  نیثدـحم 

نب نامثع 
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ناهفصا " و"  خیرات  هیلحلا " و "  رد "  میعن  وبا  ریغصلا " و  رد "  یناربط  مکاح و  نابح و  نبا  بیذهتلا " و  رد "  ریرج  نبا  هبیـش و  یبا 
يربکلا " و رد "  یئاسن  دـمحا و  و  دـنا ، هدرک  تیاور  هدـیرب  زا  دـسریم  رتاوت  دـحب  هک  یقرط  زا  رکاسع ، نبا  هدـقع و  نبا  لـیاضفلا " و 

ثیدح زا  رکاسع ، نبا  ینطق ، راد  قیرط  زا  ینطق و  راد  یناربط و  هدقع و  نبا  يذمرت و  و  دنا ، هدومن  تیاور  بویا  یبا  ثیدح  زا  یناربط 
تسا . کش  دروم  يذمرت  دزن  رد  قیرط  نیا  هکنآ  زج  دنا ، هدرک  تیاور  دیسا  نبا  هفیذح 

صاقو یبا  نب  دعـس  ثیدـح  زا  رکاسع  نبا  هدـقع و  نبا  رازب و  بیذـهت " و  رد  ریرج "  نبا  روصنم و  نب  دیعـس  هجاـم و  نبا  یئاـسن و  و 
 " رد یناربـط  زین  هدـقع و  نبا  طـسوالا " و  رد "  یناربـط  یلعیوبا و  دوـخ و  دنـسم  رد  ود  ره  رازب  هبیـش و  یبا  نبا  و  دـنا ، هدوـمن  تیاور 

مکاح و  دنا ، هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  ثیدح  زا  رکاسع  نبا  بیطخ و  خیرات " و  هیلح " و "  رد "  میعن  وبا  هدقع و  نبا  ریغصلا " و 
ره یئاسن  هبیـش و  یبا  نب  نامثع  دنا و  هدرک  تیاور  دیعـس  یبا  ثیدـح  زا  رکاسع ، نبا  خـیرات و  رد  میعن  وبا  طسوالا " و  رد "  یناربط  و 

خیرات رد  رکاـسع  نبا  ناهفـصا و  خـیرات  رد  میعن  وبا  و  دوخ ، ءزج "  رد "  یـسایناب  یناربط و  یلعیوبا و  هدـقع و  نبا  دوخ و  ننـس  رد  ود 
نبا دوخ و  ننـس  رد  هبیـش  یبا  نب  نامثع  رم و  يذ  نب  ورمع  ثیدح  زا  یناربط  و  دـنا ، هدومن  تیاور  هللا  دـبع  نب  رباج  ثیدـح  زا  قشمد ،

رکاسع نبا  یناربط و  هدقع و  نبا  و  دنا ، هدرک  تیاور  رمع  نبا  ثیدح  زا  رکاسع ، نبا  يدع  نبا  قیرط  زا  يدـع و  نبا  یناربط و  هدـقع و 
تیاور هدانج  نب  یـشبح  زا  رکاسع  نبا  عناـق و  نبا  یـصلخم و  رهاـط  وبا  یناربط و  هلیح و  رد  میعن  وبا  و  ثریوح ، نب  کـلام  ثیدـح  زا 

زا رکاسع  نبا  هدـقع و  نبا  یناربط و  و  هراـمع ، ثیدـح  زا  رازب  و  یلجب ، هللا  دـبع  نب  ریرج  ثیدـح  زا  هدـقع  نبا  یناربط و  و  دـنا ، هدومن 
تیاور طیرـش ، نب  طیبن  طیدح  زا  و  باطخ ، نب  رمع  ثیدـح  زا  ثراح و  نب  حابر  ثیدـح  زا  رکاسع  نبا  زین  و  رـسای ، نب  رامع  ثیدـح 

 " رد میعن  وبا  یلعی و  یبا  ثیدـح  زا  دوخ ، یلاـما  رد  یـسوط  و  بدـنج ، نب  هرمـسم  ثیدـح  زا  رکاـسع  نبا  هدـقع و  نبا  و  دـنا ، هدوـمن 
باتک رد  هدقع  نبا  و  يراصنا ، بنج  ثیدح  زا  هباحصلا " 
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دبع نب  سابع  و  لیبحرـش ، نب  دیز  و  تباث ، نب  سیق  و  لیدب ، نب  بیبح  هلمج : زا  ددعتم ، ياهدانـساب  یتعامج  ثیدـح  زا  تالاوملا "  " 
یسراف و ناملس  و  رذوبا ، و  تباث ، یبا  نب  دیز  و  عوکا ، نب  هملس  و  رفعج ، نب  هللا  دبع  مالـسلا و  امهیلع  ردارب  یلع و  نب  نسح  بلطملا و 
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یبا نبا  هللا  دبع  یملـسالا و  هرمـض  و  هرمـس ، نب  رباج  هثراح و  نب  دیز  و  عفار ، وبا  و  فینح ، نب  لهـس  تباث و  نب  همیزخ  هرم و  نب  یلعی 
وبا و  نیوج ، نب  هبح  هریمع و  نب  رماع  و  هدانج ، نب  دعس  و  لیفطلاوبا ، و  یملید ، رمعی  نب  نمحرلا  دبع  ینزام و  رـسب  نب  هللا  دبع  و  یفوا ،

هدومن تیاور  هللا  دیبع  نب  هحلط  ثیدح  زا  مکاح ، دنا و  هدومن  تیاور  هملس  ما  و  هشیاع ، و  برح ، نب  یـشحو  و  یلعی ، نب  رماع  و  هماما ،
تسا .

نوعبتی نا  هللا  لیبس  نع  كولضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  میلعلا . عیمسلا  وه  هتاملکل و  لدبم  ال  الدع ، اقدص و  کبر  هملک  تمت  و 
هیآ 116 و 115 ماعنا  هروس  نوصرخی  الا  مه  نا  نظلا و  الا 
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ثیدح دنس  نوماریپ  یسرداد 

هدئام  هروس  مهئاوها  عبتت  هللا و ال  لزنا  امب  مکحا  نا  و 
زا رایـسب  ياههورگ  رب  تخاس  هاـگآ  ار  یمارگ ) هدـنناوخ   ) امـش تفرگ ، تروص  هتـشذگ ) بلاـطم  لـالخ  رد   ) هک یئاهـشواک  قیقحت و 
ارنآ رطاخ  توکـس  نانیمطا و  اب  دندرک و  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  هک  تعامج ) تنـس و   ) بهذـم ءاسور  ثیدـح و  ظافح  تما و  ءاملع 

يدایز ياهدانسا  ندوب  حیحصب  دندرک و  يراداوه  عافد و  ناب  تبـسن  بیر  کش و  هنوگ  ره  لابق  رد  هک  رگید  هورگ  رب  و  دندومن ، یقلت 
یهورگ هنیمز  نیا  رد  و  دندومن ، مکح  ثیدح  قرط  زا  رگید  یضعب  دانسا  ندوب  يوق  رگید و  قرط  ندوب  نسح  روبزم و  ثیدح  قرط  زا 

هداد رارق  شنزرـس  داقتنا و  دروم  دـنا  هدـش  ینعم  نیا  رکنم  هک  ار  اهنآ  دـنا و  هدومن  مکح  روبزم  ثیدـح  ندوب  رتاوتمب  ءاملع  ناگرزب  زا 
دنا هدومن  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  هباحص ، زا  نت  هد  دصکی و  میتفای  فوقو  نادب  هچنآ  بسح  رب  هک  دیتسناد  دش و  ققحم  امـش  رب  و  دنا ،

دصکی و زا  ار  روبزم  ثیدح  یناتسجس  ظفاح  هک : هدش  رکذ  ریدغ "  ثیدح  نیفلوم  دادعت  لیمکت  رد  لوا "  دلج  همدقم  رد ص 145  و 
روکذم ثیدح  هدربمان  هک  دش  لقن  ینادمه  ءالعلا  وبا  ظفاح  زا  رکذلا  قوف  همدقم  رد ص 149  زین  هدومن و  تیاور  هباحص  زا  نت  تسیب 

( دش رکذ  لوا  دلج  رد  هک   ) دننانآ زا  رترخاتم  هک  اهنآ  نیعبات و  تیاور  تسا  سایقم  نیمه  رب  و  هدرک ، تیاور  قیرط  هاجنپ  تسیودب و  ار 
نیقی و توبث و  زا  هبترم  نیاب  هک  تفای  دیهاوخن  ار  یثیدح  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدراو  ثیداحا  رد  تایفیک  نیا  اب  و 

! دشاب هدیسر  رتاوت 
هداد و بیترت  ثیدـح  نیا  رتاوت  تابثا  رد  هناگادـج  هلاسر  کی  هدـش ) نایب  لوا  دـلج  رد ص 209 وا  لاح  حرـش   ) يرزج نیدـلا  سمش 

رد ص 235 یلبقم  نیدلا  ءایض  هیقف ، زا  هک  روطنامه  نیاربانب  هدومن ، ینادانب  بوسنم  ارنآ  رتاوت  رکنم 
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( للدـم و   ) مولعم نید  رد  يرما  چـیه  دوش ، هتـشادنپ  مولعم  ریغ  لیالد ) دـهاوش و  همه  نیا  اب   ) ثیدـح نیا  توبث  ققحت و  رگا  دـش ، رکذ 
( نآ رتاوت  تحص و   ) شریذپ هدومن و  یقلت  لوبقب  یمالسا )  ) تما ار  روبزم  ثیدح  هک : دش  لقن  یمـصاع  زا  رد ص 216  دوب و  دهاوخن 
زا رد ص 231  و  دـنراد ، روبزم  ثیدـح  نتم  رب  عامجا  ناگمه  هک : دـش  لـقن  یلازغ  زا  رد ص 216  و  تسا ، تیارد )  ) لوصا اـب  قـفاوم 

روهشم حیحص و  ثیدح  نیا  هک : دش  لقن  یشخدب  زا  رد ص 238  و  دنراد ، قافتا  ثیدح  نیا  رب  تنـس  لها  روهمج  هک  دش  لقن  یبهذ 
یثیدح نیا  هک : دش  رکذ  رد ص 219  تسین و  يرابتعا  وا  نخسب  هک  هشیپ  راکنا  بصعتم  رگم  هتفگن  نخس  نآ  تحص  نوماریپ  و  تسا ،
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نقیتم  و  تسا ، رتاوتم  ثیدح  ردص  هکنیا  و  تسا ، یناگمه  قافتا  دروم  نآ  تحـص  هک  تسا 
رد ص 241 و  تسا ، يوق  نآ  دانـسا  هک  تسا  یتدایز  ... ) هالاو نم  لاو  مهللا   ) ثیدـح لیذ  هدومرف و  ار  ... ) هـالوم تنک  نم   ) نخـس نیا 

ثیدح نیا  هک : دـش  رکذ  رد ص 239  و  هتفر ، اطخب  هتفگ  ینخـس  نآ  تحـص  رد  سک  ره  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  هک : دـش  راعـشا 
ادخ لوسر  هک  تسا  تباث  ام  دزن  یلب  هک : دـش  رکذ  یـسولآ  لوق  زا  رد ص 239  زین  و  تسا ، يدایز  رایـسب  قرط  ياراد  تسا و  روهـشم 
نآ رد  یکـش  تسا و  حیحـص  روبزم  ثیدح  هک : دش  رکذ  رد ص 227  و  هدوـمرف .. مالـسلا  هیلع  یلع  قـح  رد  ارنآ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

مالـسلا هیلع  نینموملاریما  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تسا  رتاوتم  ثیدح  نیا  هک : تشگ  روکذـم  رد ص 221 و 226  و  تسین ،
نودـب هک  یـسک  يارب  دـش  لیاق  ناوتیمن  يرابتعا  و  دـنا ، هدومن  تیاور  نیثدـحم ) نایوار و  زا   ) يرایـسب هورگ  ارنآ  هدیـسر و  ارتاوتم  زین 

یکش تسا و  حیحص  ثیدح  نیا  هک : دش  رکذ  رد ص 230  هداد و  فعض  دانسا  روبزم  ثیدحب  تبسن  ثیدح  ملع  رد  طلـست  یهاگآ و 
نینچمه و  تسین ، تافتلا  هجوت و  دروخ  رد  درک  دـیدرت  نآ  تحـص  نوماریپ  رد  هک  یـسک  نخـس  و  تسین ، نآ  رد  دـشاب  نآ  یفاـنم  هک 

! دوب دهاوخن  انتعا  لباق  هدومن  یفن  ارنآ  هتسناد و  يدایز  ار  هالاو " ... نم  لاو  مهللا  يدعب "  هلمج  هک  یسک  نخس 
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تحـص و  دوب ، دـهاوخن  هجوت  لـباق  هدرک  دـیدرت  نآ  تحـص  رد  هکنآ  نخـس  تسا و  رتاوتم  ثیدـح  نیا  هک : دـش  رکذ  ص 221  رد  و 
تسا و حیحص  روبزم  ثیدح  هک : هدش  لقن  یناهفصا  زا  رد ص 216  و  تسه ، اهنآ  ربخب  عطق  هک  هدش  لصاح  یهورگ  زا  روبزم  ثیدح 

دنتـسه يرفن  هد  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  تیاور  نت  دصکی  دودح  ار  ثیدح  نیا  و  دسریمن ، رظنب  نآ  رد  یـصقن ) و   ) تلع هنوگچیه 
. تشگ روکذم  لیصفت  هب  هک  ینانخس  رخآ  ات  دنا ...، هتفای  تشهب  هب  تراشب  هک 

( دناعم هشیپ و  افج   ) یهورگ هک  هدمآ  تسدب  یموش  لوصحم  اه  هنیک  ياه  هپت  تشپ  اه و  تیبصع  لالخ  زا  تایفیک ) نیا  همه  اب   ) نکیل
هلاس رد  هک   ) ار ینانیمطا  شمارآ و  دنتخاس و  ردک  هریت و  ار  تقیقح  قح و  يافص  ات  هدیناشک  رگید  يوسب  يولع ) تلیضف  عاعـش   ) زا ار 

تقیقح کی  لابق  رد  نوزومان  ياهلاجنج  هنایوج و  ارجام  ياه  گنهآ  اب  دـندومن و  لدـبم  بارطـضاب  هتـشاد  دوجو  هیهلا ) هقلطم  تیالو 
!! دندیئارگ یفاصنا  یب  تفلاخمب و  راکشآ 

اب وا  ندوبن  نمی و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترفاسم  ار  دوخ  راکنا  تلع  دش و  مخ  ریدغ  ثیدـح  رودـص  تحـص  رکنم  کی - نآ  هجیتن ، رد 
هک یئاهنآ  رتشیب  تفگ : دـش و  ثیدـح  ردـص  تحـص  رکنم  يرگیدـنآ  تشاد و  نایب  عادولا  هجح  رفـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

: تفگ داد و  تبـسن  دنـس )  ) فعـضب ار  ثیدح  لیذ  یموس  دنا  هدرکن  تیاور  ار  ثیدح  ردص  دنا - هدومن  تیاور  ار  مخ  ریدـغ  ناتـساد 
ءاعد دومن و  نعط  شهوکن و  ثیدح  لصا  رد  یمراهچ  تسا  تقیقح  زا  يراع  ثیدح  لیذ  هک  تسین  یکش 
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تیاور خـلا  هـالاو ... نم  لاو  مهللا  زا " : تستراـبع  هک  ار  ثیدـح  ریخا  تمـسق  زج  دـمحا ، زا  ریغ  تفگ : تسناد و  ربـتعم  ار  ناـب  قحلم 
رخآ  ات  هدومنن !!

تحص رب  قافتا  ثیدح  ءاملع  مومع  تسا و  رتاوتم  روبزم  ثیدح  مامت  هک : دیتسناد  دش ) نایب  الیـصفت  هک  یبلاطم  بسح  رب   ) هکیلاح رد 
هنایوجارجام ساسا و  یب  نانخـس  اه و  یئارـس  هدوهیب  هب  دـنا و  هدومن  حیرـصت  دوخ ) تاملک  رد   ) ثیدـح مامت  راـبتعاب  دـنا و  هدومن  نآ 

هدرک بیقعت  ار  اهنآ  هتفرگ و  تقبس  نایارس  هدوهیب  رب  ثیدح ) مامت  تحـص  رب   ) ثیدح لها  ءاملع  عامجا  هجیتن  رد  و  دنا ، هدادن  تیمها 
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نیا ام  ءاملع  دیوگ : رابکی  دناعم ) نانادان   ) زا یـضعب  دـیدرت  راکنا و  هنیمز  رد  هدـنامن  یقاب  اهنآ  يارب  رابتعا  يداو  رد  یهاگهانپ  رگید  و 
وا زا  دیلقتب  نیرخاتم  زا  یخرب  تسا و  هدشن  دییات  ثیدح  نیا  تحـص  هقث  نایوار  قیرط  زا  دیوگ : رگید  راب  دنا  هدرکن  تیاور  ار  ثیدح 

شباتک زا  رگید  عضوم  رد  دـلقم  هدـنیوگ  نیا  دوخ  لاح  نیع  رد  دـنا و  هدومنن  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  هقث  دامتعا و  دروم  نیثدـحم  دـیوگ :
نآ هب  ار  ام  هناحبس  يادخ  هکنانچ  میوشیمن ، وربور  مالـس  اب  زج  نانآ  ناوریپ  زاس و  هنیـشیپ  هورگ  نآ  لابق  رد  ام  دوشیم و  نآ  رتاوتب  لئاق 

. هدومرف رما 
بتک رب  ای  دنـسانشب ؟ ار  دوخ  شیک  مه  ءاملع  تاهرت ) نیا   ) يودـب هدـنیوگ  هک  هتـشگ  نآ  عناـم  شناد  يورین  یئاـسران  مناد  یمن  نم  و 

؟ دنادیمن دامتعا  دروم  هقث و  ار  تنس ) لها  روهشم  نادنمشناد   ) مالعا نیا  همه  وا  هکنیا  ای  و  دیامن .؟ لصاح  فوقو  دنسم  حیحص و 
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هبیصم  کلتف  يردی  ناک ال  ناف 
مظعا هبیصملاف  يردی  ناک  نا  و 

ياورپ یب  ناهد  هک  تسه : یـسک  دناعم )  ) هورگ نیا  نایم  رد  تسا  رتگرزب  تبیـصم  دنادیم  رگا  تسا و  یتبیـصم  دوخ  نیا  دـنادیمن  رگا 
!! هدرکن تیاور  یسک  شدنسم  رد  دمحا  زا  ریغ  ار  ثیدح  نیا  هک : دیالایم  نخس  نیاب  ار  دوخ 

ریس و ای  و  هتفاین ؟ تسد  دمحا  دنسم  زج  یفیلات  چیهب  یئوگ  صخش  نیا  دشابیم  فیعض  حیحص و  ثیدح  رب  لمتـشم  مه  دمحا  دنـسم  و 
هدومنن و فقاو  اهریغ  ننـس و  اهدنـسم و  حیحـص و  ياه  باـتک  رد  دـنمورین  هتـسویپ و  مهب  حیحـص و  ياهدانـسا  رب  ار  وا  یملع  كولس 
وا شوگب  یکبس  نخس  ای  هتفاین  یهاگآ  دنا  هدومن  فیلات  هناگادج  وا  دنسم  دمحا و  نوماریپ  رد  روهـشم  مانب و  ءاملع  هک  هچنآ  رب  یئوگ 

، تسا تما  نیا  لوصا  زا  یلـصا  باتک  نیا  هدومن و  فیلات  ار  دوخ  دنـسم  دـمحا ، هک : دـیوگ  شتاقبط ص 201  دـلج 1  رد  هک  هدروخن 
راوتـسا و عجرم  و  گرزب ، لصا  دـمحا ، ماما  دنـسم  دـیوگ : تشذـگ ) ص 190  رد ج 1  وا  لاح  حرـش   ) یندـم یـسوم  وبا  ظـفاح ، ماـما 

باتک نیا  هجیتن ، رد  و  ناوارف ، تاعومسم  رایسب و  ثیداحا  رب  لمتشم  تسا  یبختنم  روبزم  باتک  ثیدح ، باحـصا  يارب  تسا  یمکحم 
نب كرابم  هکنیاب  دنداد ، ربخ  ار  ام  يرگید  مردـپ و  هچنآ  ربانب  تسا ، دانتـسا  دروم  هاگ و  هانپ  عزانت  عقوم  رد  و  تسا ، هاگ  هیکت  اوشیپ و 

، دیوگ هدومن و  رکذ  دمحا  ات  هطب  نبا  ظفاح  قیرط  زا  ار  دنـس  سپـس  ار ... ام  داد  ربخ  هک  تفگ  تشون و  اهناب  ابتک  دادـغب  زا  رابجلا  دـبع 
ره نیاربانب  مدرک  باختنا  ثیدح  رازه  هاجنپ  دـصتفه و  زا  شیب  زا  ارنآ  مدومن و  عمج  ار  دنـسم )  ) باتک نیا  نم  انامه  تفگ : دـمحا  هک 

چیه و دوب  اجنآ  رد  رگا  دنیامن ، هعجارم  دنسم )  ) نآ هب  دندومن  فالتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  هرابرد  نیملسم  نامز 
بتک عضو  زا  ارچ  متفگ  مردـپب  دـیوگ : هللا  دـبع  و  تسا ، تیدنـس  تیجح و  دـقاف  هدـش  عقاو  فـالتخا  دروـم  هک  یثیدـح  نآ  دوـبن  رگا 

یتسب راکب  ار  دنسم  دوخ  هکیلاح  رد  يراد ؟ تهارک 
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دشاب اهنآ  ياوشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  رد  مدرم  فالتخا  ماگنه  ات  مدومن  میظنت  ار  باتک  نیا  تفگ  يدومن ؟) فیلات  )
زا رگم  هدرواین  دنـسم ) رد  دمحا -  ) ار یثیدح  دیوگ : ینیدـم  یـسوم  وبا  لوق  زا  زین  و  دـنیامن . هعجارم  نادـب  فالتخا  لح  عفر و  يارب  و 
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یـسوم وبا  زین )  ) تسا و نعط  شهوکن و  دروم  ناشتناما  هک  یئاهنآ  زا  هن  دشاب  هدیـسر  توبث  هب  وا  دزن  رد  وا  تناید  قدـص و  هک  یـسک 
دنس هک  هچنآ  زج  هدومن و  طایتحا  نآ  رد  نتم  دنـس و  ثیح  زا  هداد  رارق  دوخ  باتک  رد  دمحا  ماما  هچنآ  هکنیا  رب  لئالد  هلمج  زا  دیوگ :

و تفای ) نایاپ  هصـالخ  روطب   ) هدومن رکذ  ار  دوخ  ياعدـم  نیا  لـیلد  سپـس  هک ... تسنیا  هدومنن  دراو  دوخ  باـتک  رد  هدوب  حیحـص  نآ 
فقاو هدش ) رکذ  رد ج 1 ص 209  ار  وا  لاح  حرش   ) يرزج ظفاح  نخسب  دراد  شدنسم  دمحا و  هرابرد  ار  هدیقع  نیا  هک  سکنآ  یئوگ 
دنسم متخ  یف  دمحالا  دعصملا  رد "  ار  روبزم  هدیصق  هدومن و  شیاتس  فیصوت و  ار  وا  دنسم  دمجا و  ماما  نادب  هک  هدیصق  رد  هک  هدشن 

هدورس : نینچ  هلمج  زا  هدرک ، تبث  رکذ و  دمحا " ص 45 

یضرلل  رحبلا  دنسملا  باتک  نا  و 
دنسم هیا  نیدلل  لبنح  یتف 

رهوج  لک  یفطصملا  ثیدح  نم  يوح 
دضنم رد  لک  هیف  عمج  و 

اعماج  يراخبلاک  حیحص  نم  امف 
دمحا دنسمک  یفلی  دنسم  و ال 

زا  ) هچ ره  و  دیوگ : تسا ) روکذم  لامعلا ص 3  زنک  دلج 1  رد  هکیروطب   "  ) عماوجلا عمج  باتک "  هچابید  رد  یطویس ، ظفاح  تسنیا  و 
دنسم رد  ثیداحا )
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درم نیا  هچناب  ام  هکنیا  ضرفب  سپ - تسا ، نسح  ثیدحب  کیدزن  نآ  رد  روکذم  فیعـض  ثیدح  سپ  تسا ، هتفریذپ  هدش  رکذ  دـمحا 
زا ثیدح  نیا  هک  تسا  یمرج  هچ  دنـسم  رب  و  تسیچ ؟ دـمحا  هانگ  میهد ، نت  دـیوگ  شدنـسم ) دـمحا و  هرابرد  روبزم  هدـیقع  بحاص  )

روبزم و ثیدح  تیاور  صیصخت  هب  ریاد  درم  نیا  نخـسب  نداد  نت  تملاسم و  یهگناو  هدروآ ؟ نآ  رد  هک  دشاب  حیحـص  ثیداحا  هلمج 
بتک رد  ار  ثیدـح  نیا  هک  ثیدـح  هاور  ناـیاوشیپ  زا  دنتـسه  یهورگ  روبزم  ثیدـح  ناـیوار  هکیتلاـح  رد  دوب ، دـهاوخن  نکمم  دـمحا 
هدرک تیاور  تفایرد و  ارنآ  دامتعا  دروم  هقث و  دارفا  زا  دندامتعا  دروم  هقث و  همه  هکیدارفا  دنا و  هدومن  جرد  دوخ  ياهدنـسم  حیحص و 

دنروکذم . يراخب  ملسم و  حیحص  رد  هک  دنتسه  یلاجر  نآ  دانسا  لاجر  زا  يرایسب  مدرم  دنا و 
ار روبزم  ثیدـح  هکنیا  زا  تسا  لفاغ  وا  هدـش و  لقن  حیحـص  بتک  ریغ  رد  ریدـغ ) ثیدـح  و  دـیوگیم : هدـمآ و  داـنع ) لـها  زا   ) يرگید

تقد اب  ارنآ  و و و ... هراتخملا )  ) رد یسدقم  نیدلا  ءایض  و  ددعتم ، قرطب  ینطق  راد  و  دوخ ، ننس  رد  هجام  نبا  دوخ و  حیحـص  رد  يذمرت 
باحصا ار  ثیدح  نیا  دیوگ : هک  يدینش  ار  توح  دمحم  خیش  نخـس  رد ص 240  و  مود - پاچ  یتدایز   ] دـنا هدومن  تیاور  قیرط  رد 

نآ باحـصا  و  دـنا ] هدوـمن  رارقا  ار  ثیدـح  نیا  تحـص  همه  هدرک و  تیاور  ارنآ  زین  دـمحا  و  دـنا ، هدوـمن  تیاور  دواد ) یبا  زج   ) ننس
تسا . ثیدحنآ  تحص  رادومن  دوش  هداد  هروکذم  بتکب  تبسن  ثیدح  زا  هچنآ  نیاربانب  تسا و  یحیحص  بتک  بتک  نیا  هک : دنیوگ 

رد ارنآ  يراخب ) ملـسم و   ) داتـسا ود  ندومنن  تیاور  دانتـساب  ثیدـح  نیا  تحـص  رد  هکنآ  راتفگ  هک  تسناد  دـیهاوخ  بلاـطم  نیا  اـب  و 
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!!؟ تشاد دهاوخ  یشزرا  هچ  هدومن ، حدق  نعط و  ناشدوخ - حیحص 
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دـنکیم و لقن  نآ  رب  ار  تنـس  لها  روهمج  قافتا  دـنادیم و  للدـم  ارنآ  ندوب  نسح  دـییات و  ار  ثیدـح  تحـص  هدـمآ و  يرگید  هکنیا  اب 
. تشذگ رد ص 231  هکنانچ  دنا  هدرکن  تیاور  ارنآ  هدربمان  داتسا  ود  لاح - نیع  رد  هک  تسه  حیحص  ثیدح  اسب  هچ  دیوگیم :

باتک يروباشین  مکاح  هک  تسا  يدـح  اـت  ار ) هحیحـص  ثیداـحا  زا  يرایـسب  يراـخب  ملـسم و  تیاور  مدـع   ) بلطم نیا  میئوگیم : اـم  و 
دوخ حیحـص  رد  ودـنآ  هک  یثیداـحا  ناربج  كرادـت و  رد  تسین  يراـخب  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  زا  رتـمک  مجح  ثیح  زا  هک  یگرزب 
بتک ءاـملع  لاـح  حرـش  رد  هدـش و  تسد  مه  هدرک  تیاور  صخلملا "  رد "  هک  هچنآ  رد  یبهذ  اـب  هدومن و  فیلاـت  دـنا  هدرکن  تیاور 

تسا . هدش  فیلات  هتشگن  تبث  يراخب  ملسم و  حیحص  رد  هک  یحیحص  ثیداحا  ناربج  كرادت و  رد  هک  تفای  دیهاوخ  زین  يرگید 
: هک دنا  هدومنن  یناونع  نینچ  کی  چیه  ملـسم - يراخب و  دـیوگ : هحفص 3  كردتسم )  ) دـلج 1 رد  هک  تسا  يروباشین  مکاـح  نیمه  و 

رـصع نیمه  رد  ناراذگ  تعدب  زا  یهورگ  و  دـنا ، هداد  رارق  تیاور  یـسررب و  دروم  ودـنآ  هک  تسا  یثیداحا  ارـصحنم  حیحـص  ثیدـح 
نآ مامت  هدش  یقلت  حیحص  امش  دزن  رد  ثیدح  زا  هچنآ  هکنیاب  دنا  هداد  رارق  تتامش  دروم  ار  راثآ  نایوار  هک  دنا  هتسویپ  روهظب  رـضاح ،
همه هدیدرگ  رتشیب  ای  رتمک  ای  دلجم )  ) ءزج رازهکی  رب  لمتـشم  هدش و  يروآ  عمج  هک  یئاهدانـسا  همه  نیا  دسریمن و  ثیدـح  رازه  هدـب 

! تسا ینتفریذپان  حیحص و  ریغ  اهنآ 
میامن فیلات  یباتک  هک  دندش  راتساوخ  تسا ) يروباشین  مکاح  راتفگ   ) نم زا  نآ  ریغ  رهـش و  نیا  رد  ملع  لها  ناگتـسجرب  زا  یهورگ  و 

جاجتحا لالدتسا و  اهنآ  لاثماب  جاجح  نب  ملسم  و  يراخب )  ) لیعمـسا نب  دمحم  هکیئاهدانـساب  تسا  هدش  تیاور  هک  یثیداحا  رب  لمتـشم 
مه اصخـش  ار  اـعدا  نیا  هللا ) اـمهمحر   ) ودـنآ دوخ  و  درادـن ، دوجو  تسین  لولعم  هک  یثیداـحا  ندرک  جارخا  يارب  یهار  اریز  دـنیامنیم ،

هدروآ و تسدب  ار  یثیداحا  اهنآ  زا  دعب  راصعا  و  ملسم ) يراخب و   ) اهنآ رصع  املع  زا  یتعامج  و  دنا ، هدومنن 
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ادیپ رد  مدرب  راکب  يرایـسب  شـشوک  نم  تسا و  لولعم  اهنآ  هکیتلاح  رد  دنا  هدروآ  ار  هروکذم  ثیداحا  ودنآ  هک  دـنا  هدیـشک  اهنآ  خرب 
دنوادـخ زا  نم  و  میامن ، عاـفد  ثیداـحا  نآ  زا  دـشاب  ثیدـح  نف  لـها  تیاـضر  دنـسپ و  دروم  هک  یقیرطب  اـت  اـهنآ  حیحـصت  هار  ندرک 

ودـنآ زا  یکی  ای  يراخب ) ملـسم و   ) هدربمان داتـسا  ود  ره  هدوب و  هقث  اهنآ  نایوار  هک  یثیداـحا  تیاور  یـسررب و  يارب  میوجیم  تناعتـسا 
نتم اهدانسا و  رد  یتدایز  هک  تسا  نیمه  مالسا  لها  ءاهقف  مامت  رظن  رد  هدوب  حیحص  طرـش  دنا و  هدومن  جاجتحا  لالدتـسا و  اهنآ  لاثماب 

. ها تسا . لوبقم  هتفریذپ و  دامتعا  دروم  قوثو و  لها  زا  ثیداحا 
 " ثیدح . هیفلا  رد  دوخ  تیب  ود  نیا  حرش  رد  ثیغملا " ص 17  حتف  باتک "  رد  یقارع  راوگرزب  ظفاح  و 

ام  لق  نکل  هامعی و  مل  و 
امهتاف دق  هنم  مرخالا  نبا  دنع 

ثیداحا مامت  لماش  ودنآ  باتک  ینعی  دنا ، هدرکن  تیاور  تبث و  ار  حیحـص  ثیداحا  مامت  يراخب ) ملـسم و  : ) هک تسنیا  دوصقم  دـیوگ :
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. تسا مزال  ریغ  ثیداحاب  ار  ودنآ  هریغ  ینطق و  راد  مازلا  و  دنا ، هدشن  دهعتم  مزتلم و  يرما  نینچ  هب  ودنآ  تسین و  هحیحص 
اهنآ ثیدـح  زا  هچنآ  زج  هک : دـنا  هدومنن  یمیکح  نینچ  اهنآ  زا  کـیچیه  ملـسم ) يراـخب و  : ) دـیوگ كردتـسم "  هبطخ "  رد  مکاـح ،

ها . تسین . حیحص  یثیدح  دنا  هدومن  تیاور  یسررب و 
كرت و ندوب  ینالوط  تلعب  ار  هحیحص  ثیداحا  زا  یـضعب  مدومنن و  لخاد  یثیدح  حیحـص  ثیداحا  زج  عماج  باتک  رد  دیوگ : يراخب 

طقف و  ما ، هدادن  رارق  دوخ ) حیحص  باتک  رد  ینعی   ) اجنیا رد  ار  یحیحص  ثیدح  ره  نم  دیوگ : ملسم  مدومن و  رظن  فرـص  اهنآ  رکذ  زا 
رد وا  رظنب  ندوب  هیلع  عمجم  طیارـش  هک  تسا  یثیداحا  نآ  شدارم  دـنا  هدومن  نآ  رب  عامجا  ثیدـح ) لها   ) هک مداهن  نآ  رد  ار  یثیداحا 

و دشاب ، هدشن  رهاظ  ثیدـح  لها  زا  ضعب  رظن  رد  ثیداحا  نآ  زا  ضعب  رد  هروکذـم  طیارـش  عامتجا  دـنچ  ره  هتـشاد  دوجو  ثیداحا  نآ 
دوخ : تیب  ود  نیا  حرش  رد  رد ص 19  زین  یقارع 
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صنت  ذا  حیحصلا  هدایز  ذخ  و 
صنی فنصم  نم  وا  هتحص 

یکزلا  نابح  نبا  وحن  هعمجب 
كردتسملاک همیزخ و  نبا  و 

اب  ) هک دش  هتفگ  هناک  دنا  هدرکن  تیاور  یسررب و  عمج و  ار  هحیحص  ثیداحا  مامت  ملسم  يراخب و  هک : دش  ناونع  شیپ  رد  نوچ  دیوگ :
نآ دیوگ : خساپ  رد  وا  و  دوش ؟ هتخانش  اجک  زا  هنوگچ و  تسا  يراخب  ملـسم و  حیحـص  رد  هچنآ  رب  دیاز  ثیداحا  تحـص  تیفیک ) نیا 

یئاسن و يذمرت و  دواد و  یبا  نوچ  يدامتعا  دروم  ياوشیپ  ینعی  نک ، لوبق  تحصب  دشاب  هدش  نآ  تحـصب  حیرـصت  هک  ار  دئاز  ثیدح 
تافنـصم رد   ) ار دیق  نیا  حالـصلا  نبا  دنـشاب ، هدومن  حیرـصت  ارنآ  تحـص  دوخ  دامتعا  دروم  تافنـصم  رد  یقهیب  یباطخ و  ینطق و  راد 

ار ثیدـح  اهنآ  هکنیا  رب  رعـشم  دـمآ  تسدـب  حیحـص  قیرط  هکنیمه  میوگیم )  ) منکیمن و دـیقم  دـیق  نیاب  ار  عوضوم  نم  هدروآ و  اـهنآ )
فینـصت هک  دومن  مالعا  ثیدح  همئا  زا  یئاوشیپ  ار  یثیدح  تحـص  ای  دشاب  اهنآ  دوخ  تافنـصم  ریغ  رد  هچرگا  دنا  هدومن  مالعا  حیحص 

اجب و ثیدح  تحـصب  مکح  مه  تروص  نیا  رد  هک  اهنآ  دننام  نیعم و  نبا  ناطق و  دیعـس  نب  ییحی  دننام  هدماین  تسدب  وا  زا  يروهـشم 
نیا رد  هکنیاب  هدش  دقتعم  وا  هک  تسنیا  يارب  هدومن  دیق  اهنآ  تافنـصم  رد  ار  ثیدـح  ندوب  روکذـم  حالـصلا  نبا  هکنیا  و  تسا . تسرد 

ریغ رد  یسک  هلیسوب  هکیدنس  تحص  رب  تلع  نیاب  دیامن ، مکح  نادب  یسررب و  ار  ثیداحا  تحص  هک  دزسیمن  ار  یسک  هنمزا  اهرـصع و 
طقف هحیحص  ثیداحا  عمجب  هک  یتافنصم  زا  دوشیم  ذخا  حیحص  ثیدح  زین  و  تسا ، هدومنن  دامتعا  دشاب  هدش  مالعا  يروهشم  فینـصت 

رب كردتسم  باتک  نابح و  نب  دمحم  متاح  یبا  حیحص  و  همیزخ ، نب  قاحـسا  نب  دمحم  رکب ، یبا  حیحـص  دننام  دشاب  هتـشاد  صاصتخا 
هدش فذح  يزیچ  نآ  زا  هک  یثیدح  همتت  ای  و  یثیدحب ) لصتم   ) یتدایز زا  هچنآ  و  مکاح ، هللا  دـبع  یبا  فیلات  يراخب  ملـسم و  حـیحص 

دوب . دهاوخ  تحصب  موکحم  زین  همتت  ای  یتدایز  نآ  دوش ، تفای  ملسم  يراخب و  حیحص  رب  ياه  هجرختسم  رد  هک  دشاب 
( تیالو  ) رما ربارب  رد  نیتسخن  نورق  رد  هک  دشابن  هدیشوپ  ثحب  قیقحت و  بابرا  رب  و 
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یب ياه  همهمه  نوزومان و  ياهادص  رـس و  هنوگنیا  دومرف ، نالعا  حیرـصت و  نادب  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک 
مالعا  ) ناتـساد نیا  يارب  هک  هتـشاد  دوجو  هللا  لآ  رب  يزرو  توادع  هنیک و  لها  زا  يدودـعم  نامزنآ  رد  هکنیا  زج  هتـشادن ، دوجو  ساسا 

تیعقوم ندومن  کچوک  يارب  هدش  عقاو  هثراح  نب  دیز  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  نیب  هک  دندیـشارتیم  یـصخش  هیـضق  تلع و  تیالو )
هرابرد اهنآ  اب  رـضاحا و  ار  رـصع  ءاهقف  زا  رفن  لهچ  هدربمان  هدیـسر و  یـسابع  هفیلخ  نوماـم  ناـمز  هکنیا  اـت  سوفن . رد  باـنجنآ  گرزب 
مراهچ نرق  رد  سپـس  تشذگ ، هحفـص 82  رد  هکیروطب  تخاس  للدـم  تابثا و  اهنآ  رب  ار  بلطم  قح  دومن و  هرظاـنم  مخریدـغ  عوضوم 

دورف نیکمت  رس  عضاخ و  هیـضق  نیا  ربارب  رد  رظن  تقد  نابحاص  ظافح و  املع  دندومن و  یقلت  شریذپ  اب  ار  ریدغ  ناتـساد  یمالـسا  تما 
هیلع یلع  هکنیا : رب  ریاد  تسا  سانـشان  مسر  مساب و  هک  ار  یـسک  زیمآ  دیدرت  نخـس  دـنیامنب و  یـضارتعا  نیرتمک  هکنیا  نودـب  دـندروآ 

حیرص و  تشذگ ، رد ص 215  هکیروطب  دندرک  لاطبا  در و  هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  عادولا ) هجح   ) رفس نیا  رد  مالـسلا 
هتشذگ بلاطم  رد  نآ  رتاوت  رد  ار  اهنآ  نخس  روبزم و  ثیدح  تحـصب  ریاد  تنـس  لها  روهمج  قافتاب  ار  ثیدح ) ملع   ) ناگرزب تاملک 

حیحـص و ياهدانـسا  اب  قیقحتب  ار  روبزم  ثیدح  يراخب ) ملـسم و   ) ثیدح گرزب  درم  ود  ناداتـسا  ناگرزب  اهنآ  نایم  رد  میدومن و  نایب 
موس نرق  دیتاسا  زا  یهورگ  روکذـم  دـیتاسا  ناگرزب  نایم  رد  و  دـنا ، هدومن  لصاح  نانیمطا  نآ ) ققحت  توبثب و   ) هدومن و تیاور  نسح 

دنرارقنیا : زا  اهنآ  دننکیم و  تیاور  دوخ  حیحص  ياهباتک  رد  اهنآ  ياهدانساب  اهنآ  زا  هدربمان  داتسا  ود  هک  دنسته 
نب هللا  دبع  يافوتم 211 ، مامه  نب  قازرلا  دـبع  يافوتم 208 ، رماـع  نب  دوسا  يافوتم 206 ، راوس  نب  هبابـش  ياـفوتم 203 ، مدآ  نب  ییحی 

يافوتم ملسم  نب  نافع  يافوتم 218 ، نیکد  نب  لضف  يافوتم 217 ، لاهنم  نب  جاجح  يافوتم 213 ، یسوم  نب  هللا  دیبع  يافوتم 212  دیزی 
هیده يافوتم 227  صفح  نب  سیق  يافوتم 223 ، لیعامسا  نب  یـسوم  يافوتم 223 ، ریثک  نب  دـمحم  يافوتم 219 ، شاـیع  نب  یلع  ، 219

رمع نب  هللا  دیبع  يافوتم 235 ، هبیش  یبا  نب  هللا  دبع  يافوتم 235 ، دلاخ  نب 

هحفص 255 ] ] 

يافوتم دیعس  نب  هبیتق  يافوتم 239 ، هبیـش  یبا  نب  نامثع  يافوتم 237 ، قاحـسا  هیوهار  نبا  يافوتم 236 ، رذـنم  نب  میهاربا  يافوتم 325 ،
يافوتم 249، یسیع  نبا  فسوی  يافوتم 248 ، دمحم  بیرک  وبا  يافوتم 246 ، دمحا  ءازوجلا  وبا  يافوتم 244 ، ثیرح  نب  نیـسح  ، 240

هقعاص دمحم  يافوتم 253 ، یـسوم  نب  فسوی  يافوتم 252 ، ینثم  نب  دـمحم  يافوتم 252 ، راشب  نب  دـمحم  يافوتم 251 ، یلع  نب  رصن 
اهنیا . ریغ  يافوتم 255 و 

باسحب رگا  تسا  قافتا  دروم  نآ  رتاوت  تحـص و  هک  ثیدـح  نیاـب  تبـسن  ملـسم  يراـخب و  فرط  زا  تیاور  یـسررب و  مدـع  نیارباـنب 
خیـش یئوگ  دوب و  دـهاوخن  روبزم  ثیدـح  صقن  ای  نعط  دوشن ، هدرازگ  اهنآ  نیفلومب  نعط  يراـخب و  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  ناـصقن 

رد هک  دـنا ) هدومنن  تیاور  ارنآ  هدربمان  داتـسا  ود  هک  حیحـص  ثیدـح  اـسب  هچ  هلمج : ناونع  اـب  هتفاـیرد و  ار  بلطم  نیا  يرداـق  دومحم 
صقن زا  اهنآ  فلوم  ود  و  يراخب ) حیحـص  ملـسم و  حیحـص   ) روکذـم باتک  ود  تحاس  نتخاـس  هزنم  شروظنم  دـش ) رکذ  هحفص 231 
میدرک رکذ  ام  هچناب  تنـس  لها  روهمج  دـیوگ : ثیدـح ) دروم  رد   ) هدربمان هکنآ  هچ  دـیامن  تابثا  ار  ثیدـح  هتـساوخیم  هکنیا  هن  هدوب ،

دنراد . قافتا 
صخش نیمه  هکیتلاح  رد  تسا  یسلدنا  مزح  نبا  عامجا  فالخ  رب  ثیدح  در  هدننک  زاغآ  هک  تسین  هدیشوپ  انیب  رایـشوه و  درف  ره  رب  و 
ثیدح رب  دوخ  نعط  كردم  ار  مزح  نبا  نخـس  هدرک و  يوریپ  وا  زا  هیمیت  نبا  سپـس  دنکیمن ، اطخ  رب  عامتجا  تما  هکنیاب : تسا  دـقتعم 
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ینارح میهاربا  يراخب و  زا  دیوگ : هدوزفا  مزح  نبا  نخس  رب  هکنیا  رگم  هتفاین  رما  نیا  رد  دوخ  يارب  يزیواتـسد  نآ  زج  هداد و  رارق  روبزم 
درم نیا  دـنا  هدرمـش  فیعـض  ارنآ  هدز و  نعط  شهوکن و  روبزم  ثیدـحب  تبـسن  ناگدربمان  هک  هدـش  لقن  ثیدـحب  ملع  لها  زا  هفئاط  و 

لوسر تشگزاب  ماگنه  رد  ریدغ  ناتساد  انامه  دیوگ : هنسلا " ص 13  جاهنم  دلج 4 "  رد  هک  هدرب  دای  زا  زین  ار  دوخ  نخس 

هحفص 256 ] ] 

زا یئادج  فارحنا و  هتفیـش  هک  يدارفا  سپـس  دنراد ، عامجا  قافتا و  نیدب  مدرم  هدـش و  عقاو  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هدومن يوریپ  دیلقت و  هیمیت ) نبا  مزح و  نبا   ) رفن ود  نیا  زا  یناجرج ، دیس  و  یچشوق ، و  یجیا ، یضاق  و  ینازاتفت ، ریظن : دندوب  تباث  قح 
تبسن هب  ریاد  هیمیت  نبا  تمهت  ءارتفا و  رب  دندرکن و  نیحیحص  رد  نآ  مدع  دانتساب  افتکا  روبزم  ثیدح  در  رد  دندوزفا و  هیلب  رب  يا  هیلب  و 

( هیمیت نبا   ) لقان فعـض  ببـسب  ینارح  يراخب و  هب  بلاطم  نیا  تبـسن  ای  دندشن  فقاو  ینارح  يراخب و  هب  روبزم  ثیدح  رد  نعط  نداد 
ار ثیدـح  نیا  یناتـسجس  متاح  وبا  دواد و  یبا  نبا  دـنتفگ : ملـسم  لاسرا  روطب  يرجت ) يور  زا   ) ات تخاـسن  هدوسآ  لدـشوخ و  ار  اـهنآ 

ریغ و   ) هملک یناتـسجس  دواد و  یبا  هب  عوضوم  نیا  نداد  تبـسن  رب  دمآ و  نایمب  رجح  نبا  سپـس ، دـنا ، هداد  رارق  شهوکن  نعط و  دروم 
هکنانچ داد  رارق  ار  همیزخ  نبا  يدـقاو و  وا  ياجب  رانک و  رب  ار  یناتـسجس  وا  دیـشخب و  ار  يوره  دوجو  راگزور  هکنیا  ات  دوزفا : ار  اـهنآ )

دواد و یبا  دـننام  دـنا ، هداد  رارق  شهوکن  نعط و  دروم  ار  روبزم  ثیدـح  تحـص  ثیدـح  همئا  زا  يرایـسب  دـیوگ : هبقاـثلا "  ماـهلا  رد " 
!! دامتعا قوثو و  دروم  ءاملع  زا  اهنآ  ریغ  همیزخ و  نبا  يدقاو و 

تسا .)! بیصن  یب  مورحم و  ماجنارس  يرتفم  هکیلاح  رد  ( ؟ دنکاب یب  يرج و  نابرهم  يادخ  رب  دح  هچ  ات  اهنیا  منادیمن 
همئا هب  ار  ساسا  یب  یگتخاس و  ياـه  تبـسن  هنوگنیا  هک  قیقحت  ثحب و  لـها  دنمـشناد  کـی  هراـبرد  تفگ  ناوتیم  هچ  میوگب و  هچ  نم 

ایآ تسا ؟ اجک  تافاضا  اه و  لقن  نیا  ردصم  اشنم و  هک  دوشیمن  لاوس  نانیا  زا  ایآ  دنیب ؟ یم  اور  دوخ  باتک  رد  تنـس  ظافح  ثیدـح و 
دیتاسا زا  ای  دنا ؟ هدربن  ار  باتکنآ  مان  ارچ  و  تسا ؟ اجک  رد  تسا و  یباتک  هچ  باتک  نآ  دـنا ؟ هتفای  ارنآ  هدـش  يروآدرگ  هک  یباتک  رد 

نوچ یـسک  شهوکن  نعط و  دـسرپ : یمن  اـهنیا  زا  یـسک  اـیآ  دـنا  هدرک  يراددوخ  دانـسا  رکذ  زا  ارچ  دـنا ؟ هدوـمن  تیاور  ارنآ  ثیدـح 
ات تسخن  ياهنرق  رد  ثیدـح  نف  رد  رهام  نایاناد  ءاملع و  فیراعم  ظافح و  زا  يرایـسب  هورگ  رب  هنوگچ  ثیدـح  رد  وا  ریاظن  يراـخب و 

متفه و نرق 

هحفص 257 ] ] 

يدنـسم فیلات و  چیه  رد  بلطم  نیا  زا  يرثا  هدزن و  مد  هلوقم  نیا  زا  يدحا  هکیروطب  هدنام ؟ ناهنپ  وا ) نیدلقم  هیمیت و  نبا  نرق   ) متـشه
لئاق نآ  يارب  یشزرا  قح  رازاب  رد  اهنآ  یلو  دومن  علطم  فقاو و  رما  نیا  رب  ار  اهنآ  كرادم ) رد   ) ریس یسررب و  هکنیا  ای  دوشیمن ؟ تفای 

دنتشاگنا !!؟ هدیدان  ارنآ  اذل  هدشن و 
: هک اوران  راتفگ  نیا  زا  هدیشخب و  ار  ثیدحنآ  رتاوت  راکناب  لوق  هانگ  هک  يراد  غارس  ار  یـسک  اجک  تقیقح  هنهپ  رد  اهنیا ، همه  زا  دعب  و 

ثیدـحب هک  تسا  اور  زیاج و  اهنآ  يارب  هنوگچ  سپ  دـنیامنیم ، لالدتـسا  تماما  رب  نادـب  هک  هچنآ  رد  رتاوت  رابتعا  رب  دـنراد  قافتا  هعیش 
رد دیوگیم  ار  نخـس  نیا  درم  نیا  دراد  اور  ضامغا  دشاب ؟ داحآ  ثیداحا  زا  روبزم  ثیدح  هکیلاح  رد  دننک ، لالدتـسا  جاجتحا و  ریدـغ 

ثیدح هک  یسک  تسه  هورگ  نیا  رد  انامه  دنادیم و  رتاوتم  دنا  هدومن  تیاور  ارنآ  یباحص  رفن  تشه  هکنیا  دانتساب  ار  ثیدح  وا  هکیلاح 
همئالا  ) ثیدح ندوب  رتاوتمب  تسین و  اور  نآ  تفلاخم  دیوگیم : دنادیم و  رتاوتم  هدومن  تیاور  ارنآ  هباحص  زا  رفن  راهچ  هکنیا  دانتـساب  ار 
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ثیدح يانعم  و  دنا ، هدرک  تیاور  هیواعم  رمع و  نبا  هللا  دبع  کلام و  نبا  سنا  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : هکیلاح  رد  دراد  عطق  شیرق ) نم 
يرگید ثیدـح  هراـبرد  ار  نخـس  نیا  يرگید  و  دـنا ، هدومن  تیاور  تماـص  نب  هداـبع  هرمـس و  نب  رباـج  هللا و  دـبع  نبا  رباـج  ار  روـبزم 

دنا و هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ارنآ  رفن  هدزاود  هدومن و  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ارنآ  هک  دیوگیم 
هدزاود نیا  دیوگیم : سپس 

هحفص 258 ] ] 

دروم رد   ) ار هیغابلا "  هئفلا  کلتقت  ثیدح " : يرگید  و  تسا ، رتاوت  دح  رد  یثیدح  نینچ  دوشیم و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) واب یهتنم  قیرط 
دوعسم و نبا  نامثع و  رامع و  زا  ثیدح  نیا  ثیدح ، نیا  هب  تبسن  تسا  هدیسر  رتاوتب  تایاور  دیوگیم : دنادیم و  رتاوتم  رـسای ) نب  رامع 
هدرمـش و وکین  هتخاس  دودحم  رفن  هدب  ار  ثیدح )  ) رتاوت هک  اریـسک  نخـس  یطویـس  و  هدش ، تیاور  نارگید  هرابرد  سابع  نبا  هفیذح و 

دیوگ : هحفص 16  دوخ  هیفلا  رد 

بجی  مج  ددع  هاور  ام  و 
بذکلا یلع  مهعامتجا  هلاحا 

اوددح  موق  رتاوتمف و 
دوجا يدل  وه  هرشعب و 

ار نازیم  دـح و  نآ  شریذـپ  يارب  دـندومن ، ریدـغ  ثیدـحب  دروخ  رب  هک  یماگنه  نکل  رتاوت ، دـح  رد  نانیا  هروهـشم  تایرظن  تسا  اهنیا 
دسر ؟ یمن  دنا  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  هک  يدحب  دشاب - دادعت  رهب  رتشیب  ای  یباحص  نت  هد  دصکی و  تیاور  هک  دنربیم  الاب  يردقب 

: هکنیا دافمب  هدروآ  هحفـص 194  قیلعت  مالـسا "  رهظ  دوخ "  باتک  رد  نیما  دـمحا  هک  تسا  یبلطم  زورما  ياـه  یتفگـش  بئارغ و  زا  و 
لـقن و زا  بزاـع  نب  ءارب  مهـس  بیـصن و  هک : ینادـیم  یمارگ )  ) هدـنناوخ وت  و  هدومن ، تیاور  بزاـع  نب  ءارب  زا  هعیـش  ار  ریدـغ  ثیدـح 

تاحفـص لوا و  45 ج  تاحفـص 48 - نمـض  هکنآ  هچ  تسا ، رتدایز  رترفاو و  هباحـص  تایاور  زا  يرایـسب  زا  تنـس  لها  ءامع  یـسررب 
نبا ءارب  زا  قیرط  رد  تقد  یـسررب و  اب  ار  ثیدـح  ناـشئاملع  ناـگ  هتـسجرب  زا  درم  لـهچ  زا  زواـجتم  هک  یتسناد  دـلجم  نیا   181 - 196

يذمرت هجام و  نبا  دمحا و  نوچ : یئاهتیصخش  اهنآ  رد  هک  دنا ، هدومن  تیاور  بزاع 

هحفص 259 ] ] 

دمحا نکیل  دنتسه ، هقث  یگمه  نانآ  لاجر  تسا و  حیحص  نآ  ياهدانـسا  زا  هلمج  و  دراد ، دوجو  اهنیا  ریاظن  هبیـش و  یبا  نبا  یئاسن و  و 
نیما دمحا  نخس  نیا  یلب  دوش  طقاس  لالدتسا  تیحالـص  زا  هکنیا  يارب  دشاب ؟ هعیـشب  بوسنم  طقف  تیاور  نیا  هک  هدیدنـسپ  نینچ  نیما 

زورمین رهظ و  زا  شیپ  دادـماب و  رد  یمالـسا  تاحفـص  رد  هک  شـساسا  یب  یگتخاس و  نانخـس  ریاس  ناـیم  رد  درادـن  یتبارغ  یگزاـت و 
. هتشابنا

فهک هروس  افسا  ثیدحلا  اذهب  اونموی  مل  نا  مهراثآ  یلع  کسفن  عخاب  کلعلف  ابذک . الا  نولوقی  نا  مههاوفا  نم  جرخت  هملک  تربک 
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هحفص 260 ] ] 

یسلدنا مزح  نبا  هرابرد  یناگمه  يار 

يافوتم 456 
کیدزن زا  ارماوع  هدومن و  عامجا  دـیدش  شهوکن  واب و  تبـسن  یهارمگ  نداد  رد  شناـمز  ءاـهقف  هک  یتیـصخش  زا  تشاـگن  مناوتیم  هچ 

هکنانچ دننازوسب ، دنتفای  یهارمگ  رب  لمتشم  نامز  ره  ار  وا  تانودم  تافیلات و  هکنیاب  دنداد  مکح  ناگمه  دنا و  هتشاد  رذح  رب  واب  ندش 
، لاض دیامنیم : یفرعم  هلمج  نیاب  ار  وا  درب  یم  مان  وا  زا  هک  یماگنه  یسولآ - و  تسا ، روکذم  هحفص 200  نازیملا "  ناسل  دلج 4 "  رد 

تسا ؟ روکذم  شریسفت  هحفص 76  دلج 21  رد  هکنانچ  تسا  هدننک  هارمگ  هارمگ و  لضم -
عرـش تاسدقم  هب  ندیزرو  تراسج  رب  درادـن و  سرت  وا  لوسر  ادـخب و  نتـسب  غورد  زا  هک  یفلوم  هدنـسیون و  هرابرد  تفگ  مناوتیم  هچ 

تسکاب ؟ یب  هیام  ورف  ياهیار  لطاب و  نانخس  نتخاس  هشیپ  یئاشحف و  اوان و  رهب  نیملسم  نتخاس  مهتم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن 
دانتسا تنـس  باتک و  زا  يذخامب  دوخ  يار  رد  هدوبن و  لئاق  یئدبم  هب  دوخ  ياهراتفگ  رد  هک  یثحب  لها  نادنخـس و  زا  منک  دای  هنوگچ 

تسا !. ساسا  یب  غورد و  دنک  مکح  نامز  ره  و  تسا ، یئوگروز  شناینب  دنک  راهظا  ییار  تقو  ره  هکنیا  زج  درادن 
دنرود نآ  زا  هک  دـهدیم  دانـسا  بهذـم  ظافح  نایاوشیپ و  هب  ار  یبلاطم  دنتـسه و  اربم  نآ  زا  هک  دـهدیم  تبـسن  یمالـسا  تماـب  اریروما 

ءارآ زا  يدنچ  ياه  هنومن  کنیا  دنکیم ، ادا  وا  یهارمگ  رب  ناگمه  يار  هرابرد  ار  نخـس  قح  هک  تسا  يرادومن  نیرتهب  هدربمان  تافیلات 
. وا

ای بیاغ و  هک  دنتسه  یناسک  لوتقم  ءایلوا  نایم  رد  هدش و  هتشک  یسک  هلئسم ، دیوگ : هحفص 482  دلج 10  یلحملا )  ) دوخ هقف  باتک  رد 
دیوگیم : وا  هک  دنکیم  لقن  هفینح  یبا  زا  سپس  دنا ، هدومن  فالتخا  دروم  نیا  رد  دنشابیم ، نونجم  ای  كدوک و 

هحفص 261 ] ] 

دنام . یمن  ناکدوک  راظتنا  رد  تسا و  غلاب  فلکم و  یلواب  لتاق  زا  نتشک )  ) صاصق قح  انامه 
، دـسرب دـشر  غولب و  دـحب  كدوک  ات  دـنکب ، دـیابن  صاصق  گرزب  یلو  تسا  یکدوک  لوتقم  ءایلوا  رد  مادام  هک : هدرک  لقن  یعفاش  زا  و 

مالـسلا هیلع  یلع  هکیتلاح  رد  تشک  ار  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  هکنیاـب : دـنکیم  ضارتعا  اـهیعفاش  رب  سپس 
بجوم دننک  یم  نعط  نآ  اب  ار  اه  یعفاش  هچنآ  ربارب  مجلم ) نبا  لتق  ینعی   ) ناتساد نیا  دیوگ : مزح ) نبا   ) سپس تشاد ، ریغـص  نادنزرف 

لتق نیا  رد  دـشکب ، لیوات  رب  ار  یـسک  سک ، ره  هکنیا  رد  دـنرادن  فالتخا  اه  یکلاـم  اـهنآ و  اـنامه  اریز  تسه ، زین  ناـنآ  دوخ  رب  نعط 
رد رگم  تشکن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مجلم ، نب  نمحرلا  دبع  هکنیا : رد  تسین  یفالخ  یمالسا  تما  زا  يدحا  نیب  و  تسین ، وا  رب  یصاصق 

هیرفـص هفئاط  رعاش  ناطح  نب  نارمع  هراب  نیا  رد  تسا و  باوصب  نورقم  تسرد و  راکنیا  راکنیا  نتفرگ  رظن  رد  داهتجا و  لیوات و  لاـح 
دیوگ :

اهب  دارا  ام  یقت  نم  هبرض  ای 
اناوضر شرعلا  يذ  نم  غلبیل  الا 
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هبسحاف  انیح  هرکذال  ینا 
انازیم هللا  دنع  هیربلا  یف  وا 

نب نسح  اب  تفلاخم  رد  نویفنح  نیارباـنب ، سپ  مرادـنپیم .... نینچ  سپـس  منکیم و  هشیدـنا  مجلم ) نبا   ) وا صوصخ  رد  نم  تسنیا : دارم 
ناشدوخ يوسب  شنزرـس ) تمالم و   ) ياهریت تشگزاب  زا  دنتـشادیم و  اور  اه  یعفاشب  ارنآ  هک  دنتـسه  یتمالم  نعط و  ریظن  راـتفرگ  یلع 

هک یهاچ  رد  ناشدوخ  نداتفا  زا  دننکیمن و  لقن  زگره 

هحفص 262 ] ] 

دننزیمن ! مد  دندنک 
هتفرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  زا  تمسق  هچ  زا  يوتف  هناگی  نیا  مینک  لاوئـس  مالـسا  نیدب  هتـسباو  ره  زا  ات  دیئایب ، نم  اب  نونکا 

نیرتراکبان نیرت و  تسپ  وت  هدنشک  دومرف : مالسلا  هیلع  یلعب  هک  هدش  دراو  حیحص  ثیدح  رد  هک  تسا  وا  هدومرف  نیا  زا  ایآ  تسا . هدش 
تـسا تما  نیرتراـکبان  تسپ و  موـس : ثیدـح  رد  و  تسا ؟ مدرم  نیرتراـکبان  نیرت و  تـسپ  رگید : ثیدـح  ظـفل  رد  و  تـسا ؟ نـیرخآ 

تقد نابحاص  ظافح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  نیا  تسا ؟ دومث  موق  نیرتدیلپ  تسپ و  حـلاص )  ) هقان هدـننک  یپ  هکنانچ 
، دنا هدومن  تیاور  دشاب - رتاوتم  هک  تسنیاب  کیدزن  مزح ، نبا  رتاوت  دح  نییعت  رب  انب  هک  يددعتم - قرطب  ثیدـح  همئا  زا  ناگرزب  رظن و 

تسا : نآ  نایوار  هلمج  زا 
همامالا و  " دـلج 1  رد  هبیتق  نبا  و  هحفـص 39 ، صئاصخلا  رد "  یئاسن  و  هحفص 263 ، دنـسملا "  دلج 4 "  رد  دـمحا ، نایلبنح ، ياوشیپ 

تحـص ود  ره  هک  دوخ  صیخلت "  رد "  یبـهذ  و  راـمع ، زا  هحفص 140 - كردتـسملا "  دـلج 3 "  رد  مکاح  و  هحفص 135 ،  " هسایسلا 
ار بلطم  نیا  هدومن و  دییات  ارنآ  ندوب  حیحص  هدرک و  تیاور  یلود  نانـس  نبا  زا  هحفـص 113  رد  ارنآ  زین  مکاح  دنا و  هدرک  تیبثت  ارنآ 

باعیتسالا رد "  ربلا  دبع  نبا  و  هرمـس ، نب  رباج  زا  هحفص 135 ، شخیرات  دـلج 1  رد  بیطخ  و  تسا ، هدرک  رکذ  دوخ  صیخلت  رد  یبهذ 
نبا و  دنا ، هدرک  رکذ  ارنآ  زین  هریغ  يربط و  و  دیوگ : سپس  هدرک  لقن  یئاسن  زا  ار  تیاور  نیا  هحفص 60 - دلج 3  رد  هباصالا ) هیشاح  "  )

و تسا ، فورعم  رـسای - نب  راـمع  زا  مشج  نب  دـیزی  زا  یظرق  بعک  نب  دـمحم  زا  تیاور  نیا  هدوـمن و  رکذ  ارنآ  ریـسلا "  رد "  قاحـسا 
هیلع یلع  زا  كاحض  نبا  دمحا و  قیرط  زا  دوخ  ضایر "  رد "  يربط  نیدلا  بحم  و  هدرک ، رکذ  یقرط  زا  همثیخ  یبا  زا  ار  روبزم  تیاور 

مالسلا

هحفص 263 ] ] 

یلعی و یبا  قیرط  زا  هحفص 323  شخیرات  دلج 7  رد  ریثک  نبا  و  هدومن ، تیاور  قیرط  رد  تقد  اب  بیهص  زا  الم - متاح و  یبا  قیرط  زا  و 
نبا زا  تسا  وا  عماوجلا  عمج  بیترت  رد  هکناـنچ  هحفـص 411  عماوجلا "  عمج  دلج 6 "  رد  یطویـس  و  بیطخ ، قیرط  زا  هحفص 325  رد 

زا هحفـص 157  رد  و  هیودرم ، نبا  قیرط  زا  هحفـص 413  رد  و  رکاسع ، نبا  زا  قیرط  دـنچب  هحفـص 412  رد  و  یقهیب ، مکاح و  رکاـسع و 
تیاور راجن - نبا  رکاسع و  نبا  میعن و  یبا  هیودرم و  نبا  مکاح و  یناربط و  يوغب و  دمحا و  قیرط  زا  هحفص 399  رد  ینطق و  راد  قیرط 

هدومن ؟.
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ربخ ار  وت  ایآ  مالـسلا : هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگید  شیامرف  اب  دراد ؟ یتبـسانم  شزاـس و  هچ  مزح  نبا  نخـس  نیا  و 
، هللا لوسر  ای  ارم  هد  ربخ  دومن : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ رت  تخس  مدرم  همه  زا  تمایق  زور  وا  هجنکش  باذع و  هک  یـسک  زا  مهد 

نیا دـنکیم ، باضخ  ترـس  نوخب  ار  وت  شیر  هک  سکنآ  و  تسا ، دومث  هقان  هدـننک  یپ  تمایق  زور  رد  مدرم  نیرت  بذـعم  انامه  دومرف :
هدروآ . دیرفلا " ص 298  دقعلا  دلج 2 "  رد  هبر  دبع  نبا  ار  تیاور 

یلو تسا  دوهی  هبش  وت  هدنشک  مالـسلا :) - هیلع  یلعب  باطخ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگید  شیامرف  اب  دراد ؟ شزاس  هچ  زین  و 
هحفص 413 دـلج 6  عـماوجلا  عـمج  بیترت  رد  هکیروـطب  رکاـسع  نبا  لـماکلا " و  رد "  يدـع  نبا  ار ، تیاور  نیا  تسا ، دوـهی  دوـخ  وا 

. دنا هدروآ  قیرط  رد  تقد  اب  تسا - روکذم 
رایسب مالسلا  هیلع  یلع  هک : هدومن  رکذ  هحفص 323  رد  شخیرات  دلج 7  رد  ریثک  نبا  هک  ینخس  اب  دراد  بسانت  هچ  مزح  نبا  نخس  زین  و 

دـلج 6 ص وا  بیترت  رد  هکنانچ  عماوجلا "  عمج  دلج 6 "  رد  یطویـس  ار  ربخ  نیا  و  ار ؟ تما  نیرت  یقـش  درادیم  زاب  زیچ  هچ  دومرفیم :
رکذ قیرط  رد  تقد  اـب  رکاـسع  نبا  قیرط  زا  هحفـص 413  رد  و  هبیـش ، یبا  نبا  میعن و  یبا  دعـس و  یبا  زا  قیرط  ودـب  تسا  روکذـم   411

. هدومن
يربط ار  ربخ  نیا  ادخ ، قلخ  نیرتدب  زا  زج  ار ، وت  منیب  یمن  مجلم : نباب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رگید  نخـس  اب  دراد ؟ یتبـسانم  هچ  ای  و 

رد ص 85 شخیرات  دلج 6  رد 

هحفص 264 ] ] 

دنا . هدومن  تیاور  هحفص 169 ، لماک "  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  و 
هیاهنلا هیادبلا و  دلج 7 "  رد  هکیروطب  شدانساب - دمحا  ار  ربخ  نیا  یقش . کی  زج  تسین  نم  نیمک  رد  ترـضحنآ : رگید  نخـس  اب  ای  و 

تما نیرت  یقش  مراد  تسود  دنگوس  ادخب  شتیب : لهاب  بانجنآ  مراهچ  نخس  اب  هدروآ و  قیرط  رد  تقد  اب  تسا  روکذم  هحفص 324  "  
قیرط رد  تقد  اب  ار  ربخ  نیا  تسا ، روکذم  هحفص 248  ضایر "  دلج 2 "  رد  هکیروطب  دوخ  هریـس  رد  الم  متاح و  وبا  دوش ؟ هتخیگنارب 

دلج 6 رد  هحفص 168 و  لماک "  دلج 3 "  رد  هکیروطب  ار ؟ امش  نیرت  یقش  تسا ، عنام  زیچ  هچ  ترضحنآ : مجنپ  نخس  اب  و  دنا ، هدروآ 
؟ تسیچ رظتنم  تما  نیرت  یقـش  باـنجنآ : مشـش  نخـس  اـب  و  هدـش . رکذ  دعـس  نبا  قازرلا و  دـبع  قیرط  زا  هحفـص 12  لاـمعلا "  زنک  " 

هدرک . تیاور  ارنآ  قیرط  رد  تقد  اب  یلماحم  تسا ، روکذم  هحفص 248  ضایرلا "  دلج 2 "  رد  هکیروطب 
نتـشک هک  دنکیم  زیوجت  داهتجا  مادـک  و  دوش ؟ بجاو  هعاطلا  ضرتفم  ماما  لتق  هک  دـسریم  هجیتن  نیاب  داهتجا  مادـک  متـسنادیم : شاکیا 
نشور صن  ربارب  رد  داهتجا  يارب  ای  و  هدش ؟ وا  هدادلد  دارم  هلیبق  درف  نیرت  یقش  هک  دوش  هداد  رارق  هیجراخ  ینز  حاکن  هیرهم  ياجب  ماما 

ناربمغیپ و همه  نتشک  لماش  داهتجا  دوشب ، یباب  حتف  نینچ  رگا  و  تسا ؟ یقاب  یتیعقوم  لاجم و  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نایامن  و 
دوشیم ؟ ناربمغیپ  ءافلخ 

رمع و هدنـشک  هک  دـهدیمن  تیاـضر  دـنادیم ) ماـما  لـتق  زوجم  ار  داـهتجا  دروم  نینچ  رد  هک  دوخ  فیخـس  هیرظن  نیا  اـب   ) مزح نبا  یلو 
. میرادن يرظن  نینچ  زین  ام  دنشاب ؟ روذعم  دهتجم و  زین  نامثع 

نبا شاک  دش ؟ بکترم  هک  یتیانج  رد  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  نتـشاد  روذعم  رد  درک  قافتا  مما  زا  یتما  مادـک  متـسنادیم : شاکیا  سپس 
جراوخ رگم  تسین ، هدوبن و  فیخس  هدیقع  نینچ  ياراد  یمالسا  تما  اریز  درکیم ؟ یئامنهار  تما  ناب  ار  ام  مزح 

هحفص 265 ] ] 
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؟ تسا هدرک  لالدتسا  ناشیا  رعاش  رعشب  هدومن و  يوریپ  نانآ  زا  درم  نیا  دنا و  هدش  جراخ  نید  زا  هک 
ادـخ و یلو  نوخ  نتخیر  رد  يو  لمع  ندرمـش  وکین  هب  ریاد  مجلم  نبا  هراـبرد  وا  يرواد  و  تسیک ؟ دوخ  ناـطح  نب  نارمع  ایادـخ ، راـب 

رارق هاگ  هیکت  مالسا  ماکحا  رد  دوش و  لالدتـسا  نادب  ات  دراد  یـشزرا  هچ  وا  رعـش )  ) نخـس تسا ؟ يرثا  هچ  اشنم  نینموملاریما  هزنم  ماما 
ربمغیپ اب  دنکیم و  زیواتسد  ار  وا  نخـس  ادخ  نید  رد  دنکیم و  يوریپ  ار  نارمع  نوچ  یـسک  ریـسم  هک  مزح ) نبا   ) یهیقف شزرا  و  دریگ ؟

فیخس و نانخسب  دنکیم و  در  ار  صوصن  نآ  دزرو و  یم  تفلاخم  ترضحنآ  هتباث  هحیحـص و  صوصن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب 
، بیطلاوبا وا  نامز  مه  یـضاق  نیا  هکیلاح  رد  تسیچ ؟؟ دزاسیم  مهتم  ار  یمالـسا  تما  هتفر  نوریب  نید  زا  هک  یجراـخ  رفنکی  هناـکدوک 

دیارسیم : نینچ  وا  شور  نارمع و  هرابرد  یعفاش  هللا  دبع  نب  رهاط 

هلئاق  تنا  امم  ءربال  ینا 
اناتهب نوعلملا  مجلم  نبا  نع 

اهب  دارا  ام  یقش  نم  هبرض  ای 
اناکرا مالسالل  مدهیل  الا 

هنعلاف  اموی  هرکذال  ینا 
اناطح انارمع و  نعلا  ایند و 

الصتم  رهدلا  هیلع  مث  هیلع 
انالعا ارارسا و  هللا  نئاعل 

هب  ءاج  رانلا  بالک  نم  امتناف 
انایبت اناهرب و  هعیرشلا  صن 

هدارا هک  یقـش  کی  تبرـض  زا  تفگـش  مرازیب . يا  هتفگ  عقاو  فالخ  رب  نوعلم  مجلم  نبا  هرابرد  هک  هچنآ  زا  نم  اـنامه  تاـیبا - همجرت 
ناطح و  نارمع ، و  منکیم ، دای  ار  وا  يزور  نم  انامه  دزاس ، ناریو  مدهنم و  ار  مالسا  ياه  هیاپ  هکنیا  زج  نآ  زا  تشادن 

هحفص 266 ] ] 

مجلم و نبا  روظنم   ) نت ود  امش  داب ، يرگیدنآ  وا و  رب  ادخ  ياه  تنعل  راکـشآ  ناهن و  رد  موادم  روطب  متـسرف ، یم  نعل  ار  نارمع ) ردپ  )
. دیتسه منهج  ناگس  زا  دشاب ) ناطح  شردپ  نارمع و  روظنم  هک  تسه  مه  نکمم  تسا و  نارمع )  ) وا يارب  زیمآ  شیاتس  راعشا  هدنیارس 

تسنآ : ناهرب  لیلد و  تعیرش  صن  هک 
دیوگ : یلهاب  ناسح  نب  رکب  و 
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هبلاغ  رادقالا  مجلم و  نبال  لق 
اناکرا مالسالل  کلیو  تمده 

مدق  یلع  یشمی  نم  لضفا  تلتق 
انامیا امالسا و  سانلا  لوا  و 

امب  مث  نآرقلاب  سانلا  ملعا  و 
انایبت اعرش و  انل  لوسرلا  نس 

هرصان  انالوم و  یبنلا و  رهص 
اناهرب ارون و  هبقانم  تحضا 

هل  دوسحلا  مغر  یلع  هنم  ناک  و 
انارمع نب  یسوم  نم  نوره  ناکم 

ارکذ  امراص  افیس  برحلا  یف  ناک  و 
انارقا نارقالا  یقل  ام  اذا  اثیل 

ردحنم  عمدلا  هلتاق و  ترکذ 
اناحبس سانلا  بر  ناحبس  تلقف 

رشب  نم  ناک  ام  هبسحال  ینا 
اناطیش ناک  نکل  داعملا و  یشخی 

اهلئابق  تدع  اذا  دارم  یقشا 
انازیم هللا  دنع  سانلا  رسخا  و 

تبلج  یتلا  یلوالا  هقانلا  رقاعک 
انارسخ رجحلا  ضراب  دومث  یلع 

اهبضخی  فوس  نا  مهربخی  ناک  دق 
انامزاف انامزا  هینملا  لبق 
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هلمحت  ام  هنع  هللا  یفع  الف 
اناطح نارمع و  ربق  یقس  و ال 

امرتجم  لظ  یقش  یف  هلوقل 
انوادع املظ و  هلان  ام  لان  و 

اهب  دارا  ام  یقت  نم  هبرض  ای  )
( اناوضر شرعلا  يذ  نم  غلبیل  الا 

یظل  هتثروا  يوغ  نم  هبرض  لب 
انابضغ نمحرلا  هب  یقلی  فوس  و 

هتبرضب  ادصق  دری  مل  هناک 
انارین دلخلا  باذع  یلصیل  الا 

هحفص 267 ] ] 

ار نانآ  نیرترب  يدومن ، بارخ  ار  مالـسا  ناکرا  هک  وت  رب  ياو  تسا ، هدـننک  هبلغ  تاردـقم  هکیلاح  رد  ار ، مجلم  نبا  وگب  تایبا - همجرت 
نیرتاناد هکنآ  یتشک و  داد  رارق  دوخ  شیک  ار  مالـسا  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یـسک  نیتسخن  و  رـشب ) ینعی   ) دـنوریم هار  دوخ  ياـپ  اـب  هک 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  روای  و  ام ، رورـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  داماد  داد  رارق  تعیرـش  نیئآ و  ربمغیپ  هچناب  نآرقب و  هدوب  مدرم 
دنناـمه شدوسح  مغرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  تبـسن  وا  تلزنم  ماـقم و  هکنآ  تسا ، ناـهرب  دروم  ناـیملاعب  شبقاـنم  هکنآ  هلآ ،

نم دوب ، يریـش  دننامب  ناعاجـش )  ) نارقا ربارب  رد  ساسح و  هدـنرب و  يریـشمش  دربن  رد  هکنآ  تسا ، نارمع  نب  یـسوم  زا  نوراه  هاگیاج 
مرادـن نامگ  نم  یهزنم ، ياهتنمب  قلخ  رهاگدرورپ  تسا  هزنم  متفگ : تسا  يراج  منامـشچ  کشا  هکیلاح  رد  ار  وا  هدنـشک  مدروآ  داـیب 

( يدیلپ یهارمگ و  رد  ضرغ  وا  دوجو  رـس  ات  رـس   ) تسا هدوب  یناطیـش  هکلب  دـشاب ، ناسرت  تشگزاب  زور  زا  هک  هدوب  رـشب  زا  وا  هدنـشک 
، تسا مدرم  نیرتراکنایز  وا  لدع  نازیم  رد  دنوادخ و  دزن  رد  دـنیآ و  رامـشب  لئابق  هکیماگنه  تسا  دارم  هلیبق  نیرت  یقـش  نایم  رد  هکنآ 

مدرمب مالـسلا ) هیلع  یلع   ) بانجنآ دروآ - راب  ناـیز  نارـسخ و  رجح "  نیمزرـس "  رد  دومث  موق  رب  هک  نیتسخن ، هقاـن  هدـننک  یپ  دـننامب 
!! دومن دهاوخ  گنر  شسدقم ) نوخ  اب  شا  هدنشک   ) ار وا  نساحم  يدوزب  هک  دوخ ، گرم  زا  لبق  دادیم  ربخ  نامزب  نامز 

بکترم هکیدیلپ  هرابرد  وا  نخـس  تلعب  دنادرگن ، باریـس  ار  ناطح  نارمع و  ربق  و  دش ، لمحتم  هک  ار  یتیانج  درذگن  وا  زا  يادـخ  سپ 
( مجلم نبا  نوچ   ) يراکزیهرپ زا  هک  یتبرض  زا  تفگش  هک  ینمشد : ملظ و  هار  زا  دیسر  هچنآ  مالسلا ) هیلع  یلع   ) واب دیسر  دش و  تیانج 
وا هک  یهارمگ  زا  دوب  یتبرض  هکلب  تسا -) نینچ  هن   ) دیآ لئان  دنوادخ  يدونشخب  هکنیا  رگم  تبرـض  ناب  هدرکن  هدارا  هک  تشگ  رداص 
رد هکنیا  رگم  درکن  هدارا  تبرض  نیا  اب  وا  یئوگ  دش ، دهاوخ  یهلا  مشخ  راتفرگ  ببـس  نادب  يدوزب  دنکفا و  خزود  شتآ  هرارـش  رد  ار 
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. دزوسب یمئاد  باذع  شتآ 
تایبا بحاص  هحفص 179  دلج 3  رد  رجح  نبا  : ] مود پاچ  یتدایز 

هحفص 268 ] ] 

راعـشا نآ  زا  هداد  باوج  هتـسیزیم و  يراخب  ناـمز  رد  هدوب و  ناوریق  لـها  زا  هدربماـن  و  هدومن ، تبث  یترهاـت  داـمح  نب  رکب  ار  هروکذـم 
ها - تسا . وا  ناوید  رد  راعشا  نیا  هعیش و  روهشم  رعاش  يریمح  دیس  نارمع ) )

رکذ مالسلا  هیلع  نینموملاریما  يراوگوس  رد  وا  زا  مهیراعـشا  و  هدش . تبث  یترهات  دامح  نب  رکبوبا  باعیتسا " ص 472 : دلج 2 "  رد  و 
دوشیم : زاغآ  تیب  نیا  اب  هک  هدومن 

هیحل  نیقارعلاب  یلع  زه  و 
ملسم لک  یلع  تلج  اهتبیصم 

. دیدرگ تخس  یناملسم  رهب  نآ  تبیصم  هک  ینساحم  هفوک  هرصب و  رد  دروآ  تکرحب  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی 
دیوگ : ناطح  نب  نارمع  رب  در  ماقم  رد  بیبط  دمحا  نب  دمحم  و 

اهبراض  راص  رودع  نم  هبرض  ای 
اناسنا هللا  دنع  هیربلا  یقشا 

هنعلا  تلظ  هیف  ترکفت  اذا 
اناطح نب  نارمع  بلکلا  نعلا 

رد نم  هک  نامز  ره  دیدرگ  قلخ  نیرت  دیلپ  دنوادخ  دزن  رد  ببس  نادب  نآ  هدننز  دز و  رس  راکم  رایسب  يدرم  زا  هک  دوب  یتبرض  هچ  ینعی 
ار .[ ناطح ) نب  نارمع   ) گس نآ  منکیم  نعل  منکیم و  نعل  ار  وا  میامنیم  هشیدنا  نآ 

نایمنآ رد  نیعبات  هباحـص و  زا  هک  نیملـسم  هورگ  روضح  رد  مجلم  نبا  نتـشکب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  مادقا  دش ، رکذ  هچنآ  رب  افاضم 
نیا دشاب  دیلپ  نآ  نتـشک  رـشابم  وا  هک  تشادیم  تسود  اهنآ  زا  کی  ره  یتح  دـندومن و  یقلت  حیحـص  هتـسیاش و  ار  مادـقا  نیا  دـندوب و 

هتـشاد هار  نآ  رد  داهتجا  هک  هدوبن  يروما  زا  نیعل  نآ  گرزب ) تایانج   ) لـمع نیا  هک : تقیقح  نیا  يوسب  دـنکیم  تلـالد  ار  اـم  تاـهج 
ربارب رد  داهتجا  نآ  دوجو  ضرف  رب  دروم  نینچ  رد  داهتجا  هدرمش ؟ وکین  ار  لمع  نیا  داهتجا  هکنیاب  دسر  هچ  ات  دشاب ،

هحفص 269 ] ] 

دوبان ار  اهیدـیلپ  رورـش و  ءاشنم  هموثرج و  نیا  هک  نیملـسم  مامت  يارب  دومنیم  باجیا  یمومع  تحلـصم  نیاربانب  تسا ، راکـشآ  صوصن 
لئاضف نوئش و  ریاس  دننام  تلیضف  نیا  زارحاب  یبتجم  ترـضح  تقو  ماما  هکنیا : زج  دوب ، نیملـسم  همهب  بجاو  لمع  مادقا  نیا  دنزاس و 
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، یکلام یفنح و  یعفاش و  رب  هدروآرد و  ریرحت  هتـشرب  مزح  نبا  هک  تسین  یئاهعوضومنآ  زا  تیفیک  نیا  سپ  تفرگ ، یـشیپ  نارگید  رب 
دریگب . ءازهتسا  هرخسم و  دابب  ار  اهنآ  ای  دنک و  مکح  هناهاوخدوخ 

اهنآ دینیب  یم  تهج  نیمهب  و  دوش ) هتشک  وا  لتاق  دیاب  هک   ) یقحب ياوشیپ  ماما و  ره  هدنشک  دروم  رد  تسا  مالسا  تایرورـض  زا  رما  نیا 
لاجم و يدروم  نینچ  رد  اهنآ  زا  کیچیه  و  دـنرادن . يدـیدرت  کش و  وا  لتاق  نتـشک  بوجو  رد  دـندقتعم  باطخ  نب  رمع  تماـماب  هک 

يارب نامثع  ناگدنـشک  دروم  رد  هدربمان  هک  دـمآ : دـهاوخ  زین  مزح  نبا  دوخ  نانخـس  رد  اـبیرق  هکناـنچ  دـنیب - یمن  داـهتجا  يارب  یلحم 
تفاین . یلاجم  یلحم و  داهتجا 

مان رکذ  زا  کی  نیا  درامـشیم و  هدیدنـسپ  ار  مجلم ) نبا   ) نمحرلا دبع  لمع  کی ، نآ  رجح ، نبا  مزح و  نبا  نیب  تسا  قرف  ردق  هچ  سپ 
!!- دهاوخیم ترذعم  نازیملا "  ناسل "  دوخ "  باتک  رد  وا 

درامشیم . رگ  هلیح  شک  مدآ  درم  کی  جراوخ و  يایاقب  زا  ار  وا  بیذهتلا " 338  بیذهت  دلج 7 "  رد  و  - 00 مود [ پاچ  یتدایز 
: دیوگ هحفـص 86  بیرثتلا "  حرط  دـلج 1 "  رد  هک  اجنآ  هدومن  يوریپ  یقارع  هعرز  یبا  ظـفاح ، زا  دوخ  راـتفگ  رظن و  نیا  رد  رجح  نبا 

یقش اهنآ  يایاقب  زا  سپـس : تشگ ، زوریپ  نانآ  رب  دومن و  گنج  اهنآ  اب  وا  و  دندرب ، موجه  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا رب  جراوخ  زا  یهورگ 
دروآرد .[ ياپ  زا  ار  ترضحنآ  دش و  رو  هلمح  وا  رب  دوب  ریگ  لفاغ  هدز و  تنعل  يدرم  هک  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  نیرخآ  نیرت 

هللا یضر  رامع  و  دشاب ...: هتفر  اطخب  هک  يدهتجم  هرابرد  لصفلا 4 ص 161  رد  تسا  وا  نخس  مزح ) نبا   ) وا ءارآ  ياه  هنومن  هلمج  زا  و 
راسی هیداغلا ، وبا  ار  هنع 

هحفص 270 ] ] 

هک هداد  یهاوگ  وا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک  زا  وا  تهج  نیاـب  و  هتـشاد ، روضح  ناوضر  تعیب  رد  راـمع  تشک ، یملـس  عبـس  نب 
هللا یضر  هیداغلا  وبا  سپ  تسا ، هدیدرگ  دونشخ  وا  زا  هداتسرف و  وا  رب  ار  نانیمطا ) شمارآ و   ) هنیکس هدوب و  شبلق  رد  هچنآ  تسا  هتسناد 

دننام صخـش  نیا  و  هدـیدرگ ، لـئان  شاداـپ  کـیب  هدومن و  متـس  وا  رب  هتفر و  اـطخب  وا  هراـبرد  هک  تسیدـهتجم  لواـتم و  وا ) لـتاق   ) هنع
یسک نامثع )  ) وا هکنیا  تهجب  تسین ، وا  نتشک  رد  داهتجا  يارب  یلحم  یلاجم و  اهنآ  يارب  اریز  تسین ، هنع  هللا  یضر  نامثع  ناگدنـشک 

یلیوات ات  هدشن  رفاک  نامیا  زا  سپ  هدرکن و  انز  رـسمه  نتـشاد  زا  سپ  هدومنن و  عافد  هدرکن و  راتـشک  دربن و  یـسک  اب  تسا و  هتـشکن  ار 
ملظ و لیبس  رب  لیوات  الب  دـمعب و  مارح  نوخ  هدـنزیر  وج ، گنج  راـکهانگ ، ناـمثع ) ناگدنـشک   ) ناـنآ هکلب  دـیامن ، زیوجت  ار  هبراـحم 

! دش مامت  دننوعلم ... راکهانگ و  نانآ  سپ  دنشابیم ، یقحان 
یب تیـصخش و  یب  دارفا  زا  ایند و  رد  تسا  سانـشان  دارفا  زا  درم  نیا  هچ  ما  هتفاین  یئانعم  راد ) هطقن  نیغاب   ) هیداغلا یبا  داـهتجا  يارب  نم 
لاح حرـش  رب  لمتـشم  باتک  چیه  رد  تسا و  هدشن  یفرعم  يرگید  تمـس  ناونعب و  تسا  ینهج )  ) وا هکنیاب  زج  تسا ، يوبن  دهع  شزرا 

: هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغبپ  شیامرف  نیا  زج  هدشن  لقن  وا  زا  يزیچ  یهلا  ملع  زا  هدشن و  رکذ  دشاب  وا  داهتجا  رب  رعـشم  هک  يزیچ  لاجر 
ال باـنجنآ : شیاـمرف  نیا  و  تسا ) ضرعت  زا  نوصم  مرتحم و  ینعی   ) تسا مارح  امـش  ياـهلام  اـهنوخ و  ینعی : مارح  مکلاوما  مکئاـمد و 
و دشکب . ار  رگید  ضعب  امـش  زا  ضعب  هک  دیئامنن  رفکب  تشگزاب  نم  زا  دعب  ینعی : ضعب - باقر  مکـضعب  برـضی  ارافک  يدـعب  اوعجرت 

فصولا عم  هدینش و  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانخـس   ) نیا وا  هکنیا  زا  دنتـشاد  بجعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا 
هتفگن ینخس  هدزن و  مد  هیداغلا  وبا  نوچ  یسک  داهتجا  زا  مزح  نبا  ندش  ادیپ  ات  نید  رد  مالعا  ءاملع  زا  يدحا  دوشیم و  رامع  لتق  رـشابم 

!! دنا
هرابرد يوبن  ياهحیرصت  اه و  صن  ربارب  رد  هک  ما  هتسنادن  نیا ، زا  هتشذگ 
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هحفص 271 ] ] 

دراد .؟؟ ینعم  هچ  داهتجا  نیا  رامع ،
: دومرف رامعب  بانجنآ  رتاوتم  تباث و  حیحص و  تیاور  رد  هک  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  اهنت  صوصن  زا  مدوصقم 
زا هک  یناسک  زا  هتسد  ینعی  قیرطلا "  نع  هبکانلا  رگید " : تیاور  ظفل  رد  و  دنراکمتس ، هتـسد  وت  هدنـشک  ینعی  هیغابلا "  هئفلا  کلتقت  " 
هب لئاق  ردق  ره  وا  هدنـشک  اریز  وا ، لتق  نتـشادنپ  وکین  رد  داهتجا  يارب  دراذگیمن  یقاب  یلاجم  نخـس  نیمه  دنچ  ره  دنفرحنم ، تسار  هار 
هک یناودـع  دـیامن  زیوجت  ار  ناودـع  هک  میـسانشیمن  يداهتجا  ام  و  هدـش ، فرحنم  تسار  هار  زا  هدومن و  رامع  رب  ینمـشد  دـشاب ، لیوات 
ارنآ هیواعم  دنچ  ره  تسا ، هدومن  ینابیتشپ  ار  لقع  نوناق  نآ  ندرمش  حیبق  رد  مه  یهلا  سدقا  نید  هتسناد و  تباث  ارنآ  تحابق  دوخ  لقع 

: تفگ واب  صاع  نب  ورمع  و  درک ، لقن  هیواعم  رامع  لتقب  عجار  ار  يوبن  ثیدـح  هکیتقو  رمع  نب  هللا  دـبعب  شراتفگ  اب  دومن  در  ای  لـیوات 
تلوب نایم  رد  هکنآ  لاح  ینکیم و  لقن  ثیدـح  هتـسویپ  هک  یتسه  قمحا  يریپ  وت  انامه  تفگ  هیواعم  يونـشیمن ، ار  هللا  دـبع  نخـس  اـیآ 

رد دندروآ و  ار  وا  دنتشک  ار  وا  شنارای  یلع و  هک  تسین  نیا  زج  میتشک ؟ ار  وا  ام  ایآ  یتسه ، لوب  رد  قرغ  يریپ  زا  ینعی  يوشیم  هتـسش 
! دندنکفا ام  ياه  هزین  نایم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکیزیچ  ره  ایآ  يدومن : هابت  نم  رب  ار  ماش  لها  صاعلا : نب  ورمعب  هیواـعم )  ) يرگید راـتفگ  نیا  اـب  و 
نم دهدیم ؟ تسد  نیفـص ) گنج   ) نیفـص متـسنادیمن  متـشادن و  بیغب  ملع  یلو  متفگ ، نم  تفگ : ورمع  ینکیم ؟ وگزاب  ارنآ  يا  هدینش 

يدرک ..! تیاور  وا  هرابرد  نم  دننام  مه  وت  دوب و  وت  عبتم  تسود  رامع  هک  متفگ  ارنآ  یماگنه 

هحفص 272 ] ] 

ورمع تایبا  نیا  هلمج  زا  هدش ، لقن  يرعـش  تسا و  يروهـشم  هذـخاوم  هبتاعم و  هیـضق  نیا  رد  صاع ) نب  ورمع  هیواعم و   ) ودـنآ يارب  و 
تسا :

هتعمس  ائیش  تلق  نا  ینبتاعت 
یلبق هلثم  ینتفصنا  ول  تلق  دق  و 

هتیبث  لعن  تلق  امیف  کلعنا 
یلعن هتلق  ام  لثم  یف  یب  قلزت  و 

اهنا  نیفصب  ملع  یل  ناک  ام  و 
یلتق یلع  ثحی  رامع  نوکت و 

اهتمتک  ملع  بیغلاب  یل  ناک  ول  و 
یلغت مهلجارم  اماوقا  تدباک  و 
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رغا  كردص و  نا  الا  هللا  یبا 
لحذ تینج و ال  بنذ  الب  یلع 

هیشع  تاصقارلا  یننا و  يوس 
لقعلا لهاذ  يوهلا  لوخدم  كرصنب 

نم زا  شیپ  ارنآ  دـننام  دوخ  ینک  فاصنا  نم  اب  رگا  هکیتلاح  رد  ما ؟ هدینـش  ارنآ  هک  يزیچ  نتفگب  ینکیم  هذـخاوم  باتع و  ارم  همجرت -
نیفصب ارم  و  دنازغلیم ؟ ارم  وت  نخـس  ریظن  ینخـس  نتفگ  رد  نم  شوپاپ  تسا و  راوتـسا  تباث و  یتفگ  هچنآ  رد  وت ، شوپاپ  ایآ  يا ، هتفگ 

ياهتقـشم مدرکیم و  نامتک  ار  راتفگ  نآ  دوب  یبیغ  ملع  ارم  رگا  دـیامنیم ، نم  نتـشکرب  صیرحت  راـمع  دوشیم و  مهارف  هک  دوبن  یهاـگآ 
هانگ و نودب  دشاب  كانمشخ  نم  رب  وت  هنیس  هکنیا  زج  هدومرف  ابا  دنوادخ  مدرکیم ، لمحت  دشوجیم  دسح  زا  ناشیاه  هنیس  هک  ار  یهورگ 

مک وت  يرایب  تبـسن  ماش  تقو  رد  ور  هار  نارتشب  مسق  نم  هکنیا  زج  دـشاب ، نم  ندرگ  رب  هک  ینوخ  ای  مشاب و  هدـش  بکترم  هک  یتیاـنج 
مشابیم . لقع  هدیرپ  لیم و 

تایبا : نآ  هلمج  زا  داد ، خساپ  واب  یتایبا  اب  هیواعم  و 

هلها  باتعلا و  هللا  حبق  ایف 
لغشلا نم  هیف  تحبصا  ام  رت  ملا 

هلیح  مویلا  کل  له  نکل  اذ و  عدف 
یلغت مهلجارم  اموق  اهب  درت 

هوعدل  اوباجتساف  یلع  مهاعد 
لهالا لاملا و  يرث  نم  مهیلا  بحا 
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زورما ایآ  راذگاو ، ار  نانخـس  نیا  مربیم ؟ رـسب  يراتفرگ  راگزور  هچ  رد  ینیب  یمن  ایآ  ارنآ ، لها  باتع و  دنادرگ  تشز  يادـخ  همجرت -
دزن رد  هک  ار  یتوعد  دندومن  تباجا  اهنآ  درک و  توعد  ار  اهنآ  یلع  ینک  در  دنزرو  یم  دسح  هک  ار  یهورگ  هلیـسونادب  هک  يراد  هلیح 

تسا . رت  بوبحم  لایع  لام و  تورث و  زا  اهنآ 
هک هدومن  تیاور  قیرط  رد  تقد  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دوعـسم  نبا  زا  ارنآ  یناربط  هک  تسین  يربخ  نآ  مدوصقم  هکنیا  اـمک 

( تسا هیمس  شردام  مان  رامع -  ) هیمس رسپ  دندومن  فالتخا  مدرم  هک  ینامز  ینعی  قحلا "  عم  هیمـس  نبا  ناک  سانلا  فلتخا  اذا  دومرف " :
دهاوخ لطاب  رب  راچان  رامع )  ) هیمـس نبا  اب  ضراعم  فصو  نیا  اـب  هکنآ  هچ  عطاـق ، تسا  یناـهرب  مه  تیاور  نیا  دـنچ  ره  تسا . قح  اـب 
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درامشب ؟ وکین  يراکشآ  یلج و  صن  نینچ  زا  دعب  قحم  رب  ار  لطبم  هبلغ  هک  اریداهتجا  ینک  ادیپ  یناوتیمن  و  دوب ،
هتشاد و مالعا  ارنآ  تحص  هدومن و  تیاور  قیرط  رد  تقد  اب  كردتسم " ص 387  رد ج 3 "  مکاح  هک  تسا  يربخ  مدوصقم  نم  انامه 
: دوـمرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مدینـش  تفگ : هک  هدوـمن  تیاور  صاـع  نب  ورمع  زا  دانـساب  شـصیخلت  رد  یبـهذ  نینچمه 

قیرط زا  یطویـس  ار  ربخ  نیا  و  تسا ، شتآ  رد  وا  هدـننک  هنهرب  رامع و  هدنـشک  انامه  تسا ، صیرح  رامع  رازآ ) رد   ) شیرق اراـگدرورپ 
دنا . هدروآ  هباصالا " ص 151  دلج 4 "  رد  رجح  نبا  ریغص " ص 193 و  عماج  دلج 2 "  رد  یناربط 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  نیا  عماوجلا  عمج  رد  تسا  روکذم  عماوجلا " ص 73  عمج  بیترت  دلج 7 "  رد  هکیروطب  یطویس  و 
قیرط زا  روبزم  دـلج  رد  یطویـس  ار  ربخ  نیا  دوشیم ، شتآ  رد  لخاد  وت  هدنـشک  وت و  هننک  هنهرب  دومرف : رامعب  هک  هدرک  تیاور  ار  هلآ  و 

تسا . هدومن  تیاور  ارنآ  مکاح  قیرط  زا  رد ص 184  و  طسوالا ) رد   ) یناربط قیرط  زا  دلج 6 ص 184  رد  هدرک و  تیاور  رکاسع  نبا 
عماوجلا عمج  بیترت  دلج 7  رد  هکیروطب  رکاسع - نبا  و  میعن ، وبا  ظفاح ، و 
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زین شیرق  دوـب و  صیرح  شیرقب  نتفرگ  هدروـخب  رـسای  نب  راـمع  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  بهو  نب  دـیز  زا  تسا ، روکذـم  ص 72 
وا دزن  زا  سپـس  دـمآ و  وا  تدایعب  نامثع  تسـشن ، دوخ  هناخ  رد  يو  دـندز ، ار  وا  هتفای و  تسد  وا  رب  هجیتن  رد  درک و  یم  لـثمب  هلماـعم 

 " رانلا یف  رامع  لتاق  هیغابلا ، هئفلا  کلتقت  دومرف " : رامعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش ، تفگ : دمآرب و  ربنم  رب  دش و  نوریب 
تسا . شتآ  رد  رامع  هدنشک  دنشکیم ، ار  وت  راکمتس  یهورگ  رامعب ) باطخ   ) ینعی

رمع نب  هللا  دبع  زا  قیرط  رد  تقد  اب  تسا ، روکذم  ص 74  عماوجلا - عمج  بیترت - دلج 7  رد  هکیروطب  رکاسع ، نبا  یلعیوبا و  ظفاح ، و 
ینعی رانلاب . رامع  لتاق  رـشب  هیغابلا ، هئفلا  کلتقت  دومرفیم : رامعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش ، تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور 

شتاب . ار  رامع  هدنشک  هد  تراشب  دنشکیم ، ار  وت  راکمتس  هورگ 
نب هماسا  زا  رکاسع  نبا  ظفاح  قیرط  زا  تسا ، روکذم  دلج 6 ص 184  نآ ص 75 و  بیترت  دلج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  و 
یف هبلاس  هلتاق و  رانلا  یلا  هنوعدی  هنجلا و  یلا  مهوعدی  رامعل  مهلام و  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدروآ  دـیز 

هنهرب هدنـشک و  شتآ ، يوسب  دـننکیم  توعد  ار  وا  اهنآ  و  تشهب ، يوسب  ار  اهنآ  دـناوخیم  رامع ؟ راکب  تسا  راکچ  ار  اهنآ  ینعی  رانلا " 
هدومن . تیاور  ارنآ  شخیرات ص 268  دلج 7  رد  ریثک  نبا  تسا ، شتآ  رد  رامع  هدننک 

هعم قحلا  قحلا و  عم  اراـمع  نا  تسا " : روکذـم  مالـسلا  هیلع  یلع  دنـسم  زا  رکاـسع ، نبا  قیرط  زا  دـلج 7 ص 75  عمجلا - بیترت  رد  و 
هک اجک  رهب  قح  اب  رامع  ددرگیم  تسا  وا  اب  قح  تسا و  قح  اب  رامع  انامه  ینعی   " رانلا ، یف  رامع  لتاق  و  راد ، امنیا  قحلا  عم  اـمع  رودـی 

. تسا شتآ  رد  رامع  هدنشک  ددرگب و  قح 
کلتقت دومرف : رامعب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنا  هدومن  تیاور  هملـس  ما  زا  رکاسع  نبا  و  نامثع . زا  رکاسع  نبا  دمحا و  و 

184 دلج 6 ص . لامعلا  زنک  تسا . شتآ  رد  وت  هدنشک  دنشکیم ، ار  وت  راکمتس  هورگ  ینعی  رانلا . یف  کلتاق  هیغابلا  هئفلا 
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هدروآ . هملس  ما  زا  هبیش  یبا  نب  رکب  یبا  قیرط  زا  ار  ثیدح  نیا  شخیرات  دلج 7  رد  ریثک  نبا  و 
ارامع يداع  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیلو  نب  دـلاخ  زا  شدنسم ص 89  دلج 4  رد  دمحا  و 
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اب ادخ  دزرو  هنیک  رامع  اب  سک  ره  دنکیم و  ینمشد  وا  اب  ادخ  دنک  ینمـشد  رامع  اب  هک  ره  ینعی  هللا  هضغبا  ارامع  ضغبا  نم  و  هللا ، هاداع 
ار روبزم  قیرط  ود  یبهذ  وا و  هدروآ و  تقد  اـب  قیرط  ودـب  كردتـسم " ص 391  دـلج 3 "  رد  مکاـح  ار  ربخ  نیا  و  دزرو ، یم  نیک  وا 
دـلج 7 رد  ریثـک  نبا  و  هباـغلا " ص 45 ، دـسا  دـلج 4 "  رد  ریثا  نـبا  و  شخیراـت ص 152 ، دلج 1  رد  بیطخ  و  دنا ، هتفریذـپ  تحـصب 
نآ ص بیترت  ءزج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس  و  هباصالا " ص 512 ، دـلج 2 "  رد  رجح  نبا  و  شخیرات ص 311 ،
نابح و نبا  دـمحا و  قیرط  زا  تسا  روکذـم  بـیترت ص 184  ءزج 6  رد  هکیروطب  دـمحا و  هبیـش و  یبا  نبا  قـیرط  زا  تسا  روکذـم   73

دنا . هدروآ  ارنآ  مکاح 
ظفل نیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دنا  هتفریذپ  تحـصب  یبهذ  وا و  هکیدانـساب  كردتـسملا " ص 390  دلج 3 "  رد  مکاح  و 
دیامن بس  ار  رامع  سک  ره  ینعی  هللا ، ههفسی  ارامع  هفـسی  نم  هللا و  هضغبی  ارامع  ضغبی  نم  و  هللا ، هبـسی  ارامع  بسی  نم  هدومن : تیاور 
تبـسن تهافـسب  ار  رامع  سک  ره  و  دزرو ، نیک  واب  ادخ  دریگب  لد  رد  ار  رامع  ضغب  سک  ره  دنکیم و  بس  ار  وا  ادـخ  دـهد ) مانـشد  )

نبا قیرط  زا  تسا ، روکذم  نآ ص 73  بیترت  ءزج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  ار  ربخ  نیا  و  دنادیم . هیفـس  ار  وا  ادخ  دهد 
هدروآ . راجنلا ،

مانـشد سک  ره  ینعی  هدومن ، تیاور  هللا "  هفـس  رامع  هفـس  نم  هللا و  هرقح  ارامع  رقح  نم  و  هللا ، هبـس  ارامع  بس  نم  ظـفلب " : یناربط  و 
ار رامع  سک  ره  دـیامن و  ریقحت  ار  وا  ادـخ  ار  رامع  درامـشب ) کچوک   ) دـیامن ریقحت  سک  ره  دـهد و  مانـشد  ار  وا  ادـخ  ار  رامع  دـهد 

دنک . هیفست  ار  وا  ادخ  دهد  تبسن  تهافسب 
هرقحی ارامع  رقحی  نم  ظفلب " : دوخ ، دانساب  كردتسم " ص 391  رد ج 3 "  مکاح  و 
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بیرت ءزج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا - عمج  رد  ارنآ  یطویس  و  هدرک . تیاور  هللا ، هضغبی  ارامع  ضغبی  نم  هللا و  هبسی  ارامع  بسی  نم  هللا و 
- یسدقم ءایض  و  یناربط . عناق و  نبا  یلعی و  یبا  زا  ءزج 6 ص 185  رد  رکاسع و  نبا  یلعی و  یبا  قیرط  زا  تسا ، روکذم  عمجلا ص 73 

هدومن . تیاور  هراتخملا "  رد " 
هبسی ارامع  بسی  نم  ظفلب : دنا ، هتفریذپ  تحصب  ارنآ  شصیخلت  رد  یبهذ  وا و  هک  يدانساب  كردتسم " ص 389  دلج 3 "  رد  مکاح  و 

هدرک . تیاور  هللا  هداعی  ارامع  داعی  نم  هللا و 
هبـسی نم  لج و  زع و  هللا  هضغبی  هضغبی  نم  لج و  زع و  هللا  هداعی  ارامع  داعی  نم  ظفلب : شدانـساب ، دنسم " ص 90  دلج 4 "  رد  دمحا  و 

هدومن . تیاور  لج ، زع و  هللا  هبسی 
-؟ اجک ار  هیداغلا  یبا  لمع  مزح  نبا  ندرمـش  وکین  اجک و  اهنآ  ای - اجک -؟ هیداغلا  وبا  داـهتجا  و  اـجک ؟ هرتاوتم  هحیحـص و  صوصن  نیا 

هیلع و هللا  یلص  يوبن  فیرش  صن  بجومب  هکیلاح  رد  اجک ؟ ار  دحاو  شاداپ  هیداغلا  یباب  شندیـشخب  ای  اجک ؟ شداهتجا  رد  وا  يار  ای -
تسا ؟ روصتم  نتشک  زا  رتگرزب  يریقحت  ضغب و  ایآ  تسا ، شتآ  رد  رامع ) هدنشک   ) راچان هلآ 

لماک " ص دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  دزومایم ، امب  خیرات  هک  بلاطم  نیاب  عجار  تسه  یئاهسرد  دش  رکذ  هچنآ  عومجم  زا  هنیمز و  نیا  رد  و 
، تشاد یمارگ  ار  وا  مدقم  جاجح  دش و  لخاد  جاجح  رب  دومن و  یگدنز  جاجح  نامز  ات  تشک و  ار  رامع  هیداغلا  وبا  انامه  دـیوگ :  134
اناوت و يدرف  تمایق  زور  رد  هک  دوشیم  رورـسم  سک  ره  تفگ : جاجح  يرآ ، تفگ : یتشک ؟ وت  ار  رامع ) ینعی   ) هیمـس نبا  تفگ : واب  و 

تفریذپن جاجح  دومن و  تلئسم  یتجاح  جاجح  زا  هیداغلا  وبا  سپس  درگنب ، هتشک  ار  رامع )  ) هیمس نبا  هک  صخش  نیاب  دنیب ، هب  ار  ردتقم 
اهنآ يارب  ام  شـشوک  اب  هک   ) ایند زا  نانیا  میا و  هدومن  مار  ایهم و  نانیا  يارب  ار  ایند  اـم  تفگ : رثاـت ) اـب  ضارتعا و  لـیبس  رب   ) هیداـغلا وبا 
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رخسم

هحفص 277 ] ] 

هک یسک  دنگوس  ادخب  يرآ . تفگ : جاجح  متـسه  اناوت  تمایق  زور  رد  نم  هک  درادنپیم  نینچ  لاح  نیع  رد  دنهد و  یمن  هرهب  امب  هدش )
زور رد  یسک  نینچ  انامه  تسا ، هذبر  هنیدم و  دننام  وا  هاگ  نمیـشن  تسا و  ناقر  هوک و  دننام  وا  نار  تسا و  دحا  هوک )  ) دننام وا  نادند 

یتدایز : ] دندشیم شتآ  لخاد  همه  دندوب  هدومن  تکرش  رامع  نتشک  رد  نیمز  لها  مامت  رگا  ادخب  دنگوس  تسا  ردتقم  گرزب و  تمایق 
تسا .] هدومن  رکذ  هباصا " ص 151  دلج 4 "  رد  رجح  نبا  ار  ناتساد  نیا  و  مود : پاچ 

، تسا رامع  هدنـشک  وا  دوب و  نامثع  رادتـسود  هیداـغلا  وبا  هک : تسا  روکذـم  ص 151  ءزج 4  هباـصا "  هیــشاح   " باـعیتسا " - رد "  و 
نتشک ناتسادب  تبـسن  تقو  ره  و  تسا ، رد  رب  رامع  هدنـشک  تفگیم : دیبلطیم ، ناذا  هریغ  هیواعم و  سلجمب  دورو  يارب  تقو  ره  هدربمان 

اریز تسا ، یتفگـش  وا  ناتـساد  رد  ملع  لها  دزن  رد  تشادـن و  یکاب  درکیم و  فصو  ار  وا  نتـشک  یگنوگچ  دـشیم ، لاوئـس  وا  زا  راـمع 
ار رگید  ضعب  امـش  زا  ضعب  هک  دـینکن  رفکب  تشگزاـب  نم  زا  دـعب  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  درم  ناـمه 

دیناسر !! لتقب  ار  رامع  فصولا  عم  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  نخس  نیا  وا  دشکب ،
ربمغیپ هچنآ  رب  وا  فوقو  یهاگآ و  رامع و  نتـشک  رد  وا  هقالع  دروم  فدـه  زا  تسا  رعـشم  یکاح و  عومجملا  ثیح  نم  تاـهج  نیا  و 

زا ریغ  نیا  زا  سپ  راـمع ، نتـشک  رد  وا  یئاورپ  یب  يراددوخ و  مدـع  و  هدومرف ، راـمع  لـتاق  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هزنم  یمارگ و 
نخـس هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف  نیثدحم  هب  هک  هدوب  هیواعم  شیاوشیپ  اب  هدـیقعمه  وریپ و  هیداغلا ) وبا   ) درم نیا  عبطلاب  هکنیا 

يوشیم !! وشتسش  دوخ  لوب  رد  هک  یلاح  رد  یئامنیم  ثیدح  هتسویپ  یتسه و  قمحا  يریپ  وت  هک : تفگیم  ار  شا  هدربمان 
یحو ردصم  زا  هک  هچنآ  زا  وا  يوریپ  هیوبن و  تنسب  نآ  هدنیوگ  يدنمقالع  رادقم  و  هیواعم )  ) نخس نیا  دصقمب  یمارگ ) هدنناوخ   ) وت و 

هک يا  هطرو  نآ  رد  دـش و  بکترم  هک  هچنآ  رد  هیداغلا  وبا  داهتجا  هدوب  تادـقتعم ) یناـبم و   ) نیا لاـثماب  يرتاـناد و  هدـش  تیاور  یهلا 
!! داتفا

هک : تسنیا  تسا ، دقتعم  نامثع  ناگدنشک  هرابرد  مزح  نبا  هچنآ  ياهتنم  و 
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، دهدیم تداهـش  نم  تلاسر  ادـخ و  تینادـحوب  هک  یملـسم  درم  نوخ  نتخیر "  تسین "  اور  تسا : يوبن  صن  نیا  ربارب  رد  اهنآ  داهتجا 
تعامج زا  دراذـگاو و  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  لتق "  لابق  رد  صاـصق  سفن "  لـباقم  رد  سفن  راـکانز . بیث  صخـش : هس  زا  یکی  رگم 

هکنآ لاح  تسین و  لئاق  رامع  لتاق  هرابرد  و  دندومن ، هلتاقم  وا  اب  هک  نانآ  مالسلا و  هیلع  یلع  لتاق  هرابرد  ار  هدیقع  نیا  یلو  دوش - ادج 
!! هتشادنپ نامثع  ناگدنشک  هرابرد  هک  تسا  ینایرج  نامه  نیع  نانیا  دروم  رد  نایرج  هک  یتسناد 

رد هورگ  نیا  ءاـطخ  هب  رگم  دوـشیمن  یهتنم  هدـیدع  دراوـم  رد  هدرک - تسرد  صخـش  نیا  هـک  یلـصا  رباـنب  ینبم  نـیا  هـکنیا ، رب  هوـالع 
اور وا  ءارظن  مجلم و  نب  نمحرلا  دـبع  يارب  هـک  روطناـمه  ار  شاداـپ  کـی  قاقحتـسا  دـناد  یمن  اور  اـهنآ  هراـبرد  ارچ  سپ  ناـشداهتجا ،

!!! نامثع ناگدنشک  اهنآ  تسا و  یلع  لتاق  نیا : هک  دوش  ینعم  نیاب  رذتعم  تسا ، نکمم  یلب . دنادیم ؟
رد طقف  وا  رادـنپ  ربانب  ینعم  نیا  تسین ، لئاق  داـهتجا  يارب  یلحم  لاـجم و  ناـمثع ) ناگدنـشک  دروم  رد   ) دروم نیا  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ 

هدـیقعب انب  نیا  لاثما  رد  هکنانچ  تسیراج  زین  دروم  نیا  رد  باوصان ، داهتجا  اما  دـشاب و  باوص  قفو  رب  تسرد و  هک  تسیداـهتجا  دروم 
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. دراد نایرج  شا 
ینعی تسا : هدنکفا  یبولطمان  هطرو  کی  رد  ار  دوخ  هتـشادنپ  هک  هدـساف  تایرظن  ندومن  اج  رب  اپ  تابثا و  رد  درم  نیا  بتارم  نیا  زا  دـعب 

دننآ رب  وا  ناشیک  مه  نارای و  مامت  هکیلاح  رد  دنتسه  نوعلم  راکهانگ و  نامثع ) ناگدنشک  ینعی   ) اهنآ تفگ : هک  هباحصب ، نداد  مانـشد 
نودـب قلطم  لوقب  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  رظن  رد  رما  نیا  تسا و  قیـسفت  ای  ریفکت  روخ  رد  تسهارمگ و  دـهد  مانـشد  ار  اهنآ  سک  ره  هک 

دنراد عامجا  اریز  تسا ، ریزعت  بجوم  نانآ  زا  يدحا  ءانثتسا  ای  رگید و  هقرف  اب  هقرف  نیب  کیکفت 
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مانشد ار  مهنع  هللا  یضر  هباحص  زا  یکی  هکیسک  اما  دیوگیم : لصف " ص 257  دلج 3 "  رد  صخش  نیا  دوخ  هباحص و  مامت  تلادع  رب 
نینچ جاجل  دانع و  نودـب  دـهد  همادا  دوخ  شورب  وا  اذـه  عم  دوش  مئاق  یتجح  لیلد و  وا  رب  رگا  و  تسا ، روذـعم  دـشاب  نادان  رگا  دـهد ،

دیزرو جاجل  دانع و  راک  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخب و  رگا  و  دوش ، بکترم  يدزد  انز و  هک  یسک  دننام  تسا ، قساف  یسک 
زا نیرجاهم و  زا  هک   ) بطاح هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـضحم  رد  هنع  هللا  یـضر  رمع  هک  هدیـسر  قیقحتب  و  تسا ، رفاـک  وا 

هکیلاح رد  دوب ، راکاطخ  لواتم  هکلب  دـشن ، رفاک  بطاح ، ریفکت  رد  رمع  منزب ، ندرگ  ار  قفاـنم  نیا  راذـگب ، تفگ : تسا ) ردـب  باحـصا 
رگم دزرو  یمن  هنیک  وت  اـب  دومرف : یلع  هب  و  تسا ، راـصنا  اـب  يزرو  هنیک  قاـفن  تمـالع  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

قفانم ...
اهنآ هکنیاـب  هداد  مکح  لـصف "  رد "  هک  دنتـسه  هیداـغلا  وـبا  مجلم و  نـب  نـمحرلا  دـبع  ریظن  نیدـهتجم  رایـسب  هـچ  مزح  نـبا  رظن  رد  و 

هنع و هللا  یـضر  هیواعم  هک  میراد  عطق  دـیوگ : دلج 4 ص 161  رد  دنتـسه  شاداپ  روخ  رد  دـنهد  صیخـشت  اطخب  هچنآ  رد  دـندهتجم و 
، هدرمـش نیدهتجم  زا  ار  یـصاع  نب  ورمع  هیواعم و  رد ص 160  و  دنتـسه ، رجا  شاداپ و  کی  قحتـسم  دـندومن و  داهتجا  اطخب  وا  نارای 
رد و  دننکیم ، داهتجا  اهنآ  هرابرد  يوتف  لها  هک  یئاهنوخ  دننام  دندومن  داهتجا  یئاهنوخ  لئاسم  رد  نانیا  هک  تسین  نیا  زج  دیوگ : سپس 

دنرادن . يار  نینچ  هک  دنتسه  يرگید  ناسک  تسا و  رحاس  نتشک  رب  اهنآ  يار  هک  تسه  یناسک  ناگدنهد  يوتف  نایم 
اهنآ نایم  رد  یناسک  و  تسین ، نینچ  ناشیار  هک  دنتسه  یناسک  و  هدنب ، نتشک  صاصقب  تسا  دازآ  نتـشک  ناشرظن  هک  دنتـسه  یناسک  و 

هیواعم داهتجا  اب  اهداهتجا  هنوگ  نیا  نیب  تسه  یقرف  هچ  سپ  دننینچ ، هن  یناسک  دوش و  هتـشک  رفاک  نتـشک  صاصقب  نموم  هک  دندقتعم 
مهرد یئانیبان و  ینادان و  رگا  امهریغ ؟ ورمع و  و 
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دش . مامت  دوبن  نایم  رد  شناد  نودب  بلاطم  ندومن 
مهفب تبـسن  ول  روهظ و  تحارـص و  تهج  زا  ای  هتـشگ و  هبتـشم  اهنآ  رب  يوتف  رد  هلدا  هک  یناگدـنهد  يوتف  نیب  تسه ، توافت  ردـقچ  و 

هتفای و رتیوق  دانسا  ددعت  ای  وا  دزن  رد  قیرط  تحص  تلعب  رگید  هتـسد  زا  ار  لئالد  هتـسد  ود  زا  یکی  یتفم  هکنیا  ای  هتـشاد  فالتخا  یتفم 
کی ره  سپ  هتـسناد  رتیوق  لوا  یتفم  فالخ  رب  ار  رگید  بناج  طابنتـسا  زا  یعونب  رگید  یتفم  هدرک و  ادیپ  لیامت  توق  بناجب  هجیتن  رد 

قرف و ردـقچ  دـنا  هداد  رارق  یعدـم  لیلد  ارنآ  هدرک و  تنـس  باتکب و  داـمتعا  هیکت و  دوخ  يار  رد  همه  هداد و  يوتف  دوخ  بهذـمب  اـنب 
عقاو و یمالـسا  تلم  شوگ  مشچ و  ربارب  رد  یهلا  زیزع  باتک  هکیلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نایوجگنج  نیب  نانیا و  نیب  تسا  تواـفت 

لزان نانآ  قح  رد  هلهابم  هیآ  سدـقم  باتک  نآ  رد  تسوا و  هداز  رتخد  ود  وا و  هدـیزگرب  داـماد  ربمغیپ و  تمـصعب  قطاـن  هک  ریهطت  هیآ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


نینموملاریما ماما  هرابرد  یگمه  هک  هیآ  دصیس  رب  غلاب  رگید  تایآ  زا  ودنآ  زا  ریغ  هدش و  هدناوخ  ربمغیپ  سفن  هیآ  نآ  رد  یلع  هتـشگ و 
. دنکیم یئامندوخ  تعاس  ره  زور و  ره  هتفای  رودص  فرش 

بتک نآ  رد  تسا و  اهدنسم  حیحص و  بتک  اهنآ  لباقم  رد  روهشم و  نایاوشیپ  رظن و  تقد  ياراد  ظافح  صوصن  تاحیرصت و  تسنیا  و 
ار اهنآ  همه  هباحص  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  رتاوتم  نشور و  اسر و  گناب  نامه  تئارب ، ثیدح  تلزنم و  ثیدح  و  ریهطت ، ناتـساد 

. تسا هدیسر  نیعباتب  نانآ  زا  هتخاس و  يراج  دوخ  نابز  رب 
یکاـپان و هنوگ  ره  زا  ار  یتیـصخش  تاذ و  ندوب  هزنم  یکاـپ و  یعمتجم  رد  یلاـعت  هناحبـس و  یلوـم  هک  دراد ؟ ناـکما  امـش  رظن  رد  اـیآ 
دـهد و رارق  راوگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سیفن  سفن  هلزنمب  ار  وا  ای  راعـشا  يدـیلپ  ره  زا  ار  وا  تمـصع  دـیامرف و  مالعا  یگریت 

باتک صن  بجومب  ای  دناسرب ، شناگدنب  شوگب  ار ) وا  بقانم  نیا  )
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اهنآ رورـس  نینموملاریما  هکیلاح  رد   ) دـنادرگ بجاو  ار  وا  نادـنواشیوخ  تدوم  شـسدقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تما  رب  شـسدقم 
دهد ربخ  وا  تماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ  ناسلب  دهد و  رارق  یمظع  یئاهن  تلاسر  نیگنس  راب  لمحت  شاداپ  ار  اهنآ  ءالو  و  تسا )
دشاب یقاب  داهتجا  يارب  یلحم  لاجم و  اهنیا  همه  اب  تسا و  وا  نایصع  درمت و  واب  نایصع  درمت و  وا و  تعاط  مالسلا  هیلع  یلع  تعاط  هک 
ازـسان مانـشد و  واب  ماع  ءالم  رد  اـی  دوش ، یفن  نیمز  يور  زا  اـی  دوش و  هتـشک  اـی  و  دـنیامن ، گـنج  وا  اـب  هک  ددرگ  زیاـج  نآ  قبط  رب  هک 
دنکیم مکح  زیزع ) هدنناوخ   ) وت هکارد  دازآ و  مهف  ایآ  دوش  هضراعم  هجاحم و  وا  اب  انلع  دننک و  نعل  وا  رب  نیملـسم  ربانم  رب  ای  و  دنیوگ ؟

نآ !!؟؟ لاثما  رحاس و  لتق  دروم  رد  تسا  يوتف  لها  داهتجا  دننامب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اهداهتجا  نینچ  نیا  هکنیاب 
دوشن مئاق  وا  رب  یتجح  رگا  دور  اطخب  دنک و  لیوات  مالسا  لها  زا  سک  ره  دیوگیم : لصف ص 258  ءزج 3  رد  مزح  نبا  دوخ  هکیلاح  رد 

نوچ و  هتشاد ، قح  يوسب  دصق  هدوب و  قح  بلط  رد  هکنیا  ساپب  تسا  شاداپ  کی  قحتـسم  تسا و  رذعم  وا  ددرگن  راکـشآ  وا  رب  قح  و 
ینعی مکبولق "  تدمعت  ام  نکل  هب و  متاطخا  امیف  حانج  مکیلع  سیل  یلاعت " و  يادخ  لوق  لیلدب  تسا  هدوشخب  وا  ءاطخ  هتـشادن ، دمعت 

، هدیسر باوص  عقاوب و  دوخ  لیوات  رد  رگا  و  هتشادن ، دمعت  ناب  امش  ياهلد  یلو  دیداتفا  اطخب  نآ  رد  هک  يرما  رد  تسین  امش  رب  یکاب  و 
دشاب و هدش  مئاق  وا  رب  تجح  رگا  و  وا ، شواک  بلط و  يارب  مه  یکی  باوص و  عقاوب و  وا  ندیـسر  يارب  یکی  تسا ، شاداپ  ود  وا  يارب 

ببـسب هکنیا  يارب  تسا ، قساف  وا  دـشابن ، لوسر  ادـخ و  اب  ضراعم  یلو  دـشاب  هدومن  دانع  کلذـعم  دـشاب و  هدـش  راکـشآ  وا  يارب  قح 
تسا و دـترم  رفاک و  وا  دـنک  هضراعم  شلوسر  ادـخ و  اب  قح  زا  دانع  نمـض  رگا  و  هدومن ، تارج  یلاـعت  يادـخ  رب  مارح  رما  رد  رارـصا 

نیب تسین  یقرف  ماکحا  نیا  رد  تسا و  لالح  وا  لام  نوخ و 
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دش . مامت  دشاب .. هک  يرما  ره  رد  يوتف  رد  باطخ  دشاب و  تعیرش  زا  هک  يزیچ  ره  رد  داقتعا  رد  ياطخ 
هک دوش  هداد  لامتحا  تسا  نکمم  ای  نآ ؟ زا  میدومن  توالت  هچنآ  یفن  ای  دـنوادخ ؟ زیزع  باتک  تیجح  راکنا  تسا  نکمم  ایآ  نیاربانب :

لیوات داهتجا و  ای  هتـشگن ؟ مئاق  اهنآ  رب  تجح  و  هدشن ؟؟ راکـشآ  اهنآ  رب  قح  هدنام و  ناهنپ  نیدهتجم  نیا  رب  الک  عطاق  ياه  تجح  نیا 
هتفای ؟ نایرج  زین  صوصن  نیا  رد 

اب ملس  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  برح  هرابرد  تسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  يرگید  صوصن  هنیمز  نیا  رد  دش ، رکذ  هچنآ  رب  افاضم 
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هللا یلـص  ربمغیپ  زا  مقرا  نب  دـیز  زا  قیرط  رد  تقد  اب  كردتسم ص 149  دـلج 3  رد  مکاح  هک  تسا  یثیدـح  صوصن : نآ  هلمج  زا  وا 
ملس متبراح و  نمل  برح  انا  دومرف " : مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  مالـسلا و  هیلع  یلعب  بانجنآ  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و 
نیا یبهذ  و  مشمارآ ، ملـس و  لاح  رد  دـینک  تملاسم  امـش  هک  یـسک  اب  مگنج و  رد  دـیگنجب  امـش  هک  یـسک  اب  نم  ینعی  متلاـس "  نمل 

رد یطویس  بقانم ص 90 و  رد  یمزراوخ  و  یناربط ، قیرط  زا  هیافکلا " ص 189  رد "  یجنگ  هدرک و  رکذ  دوخ  صیخلت  رد  ار  ثیدح 
و دنا ، هدومن  تیاور  مکاح  نابح و  نبا  هجام و  نبا  يذمرت و  قیرط  زا  تسا  روکذم  شبیترت ص 216  ءزج 6  رد  هکیروطب  عماوجلا  عمج 

ینعی  " مکملاس : نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا  ظفلب " : دیز  زا  شدانساب  ار  روبزم  ثیدح  رد ص 137  شخیرات  دلج 7  رد  بیطخ 
دلج 4 رد  رکاسع  نبا  ظفاح  هدروآ و  مشابیم ، ملـس  رد  دنک  تملاسم  امـش  اب  هک  یـسک  اب  و  مگنج ، رد  دگنجب  امـش  اب  هک  یـسک  اب  نم 

قیرط زا  قعاوص " ص 112  رد "  رجح  نبا  و  يذـمرت ، قیرط  زا  هیاـفک " ص 189  رد "  یجنگ  و  هدومن ، رکذ  ارنآ  شخیرات ص 316 
و " ص 189 ، ضایرلا   " دلج 2  رد  نیدـلا  بحم  شلوصف ص 11 و  رد  یکلام  غابـص  نبا  و  مکاح ، نابح و  نبا  هجاـم و  نبا  يذـمرت و 
و مکاح ، یناربط و  يذمرت و  هبیش و  یبا  نبا  قیرط  زا  تسا  روکذم  شبیترت ص 102  ءزج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویس 

نبا و  مود : پاچ  یتدایز  . ] دنا هدومن  تیاور  شا - هراتخم  رد  یسدقم  ءایض 

هحفص 283 ] ] 

هجام نبا  نیکد و  نب  لضف  میعن - یبا  ثیدح  زا  یئاسن  قیرط  زا  هریره  یبا  زا  لوا  ظفلب  ار ص 36  تیاور  نیا  شخیرات  دلج 8  رد  ریثک 
دنا .[ هدرک  تیاور  يروث  نایفس  زا  اهنآ  يود  ره  عیکو - ثیدح  زا 

دلج 3 رد  مکاح  و  هدومن . تیاور  مکملاس  نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا  ظفلب : هریره  یبا  زا  شدنسم ص 442  دلج 2  رد  دمحا  و 
هدومن تیاور  ارنآ  دمحا  قیرط  زا  هیافکلا " ص 189 ، رد "  یجنگ  شخیرات ص 208 و  دلج 4  رد  بیطخ  و  " ص 149 ، كردتسم  "  

. هدرک تیاور  مکاح  یناربط و  دمحا و  قیرط  زا  دلج 6 ص 216  زنک "  رد "  یقتم  و  تسا ، حیحص  نسح و  ثیدح ، نیا  هتفگ : و 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدروآ  قیرط  رد  تقد  اب  قیدص  رکب  یبا  زا  ضایرلا " ص 189  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  و 

مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  همیخ  رد  تشاد و  هیکت  یبرع  ناـمک  رب  هکیلاـح  رد  هدومن  اـپرب  همیخ  هک  مدـید  ار  هلآ  و 
بیط دجلا  دیعس  الا  مهبحی  ال  مهالاو ، نمل  یلو  مهبراح ، نمل  برح  همیخلا ، لها  ملاس  نمل  ملس  انا  نیملسملا ، رـشعم  دومرف  سپ  دندوب 

ملاسم دشاب  تملاسم  رد  همیخ  نیا  لها  اب  هک  سک  ره  اب  نم  نیملسم ، هورگ  يا  ینعی : دلوملا ، يدر  دجلا  یقشالا  مهضغبی  و ال  دلوملا ،
كاپ تخب و  کین  هک  یـسک  رگم  ار  اهنآ  درادیمن  تسود  متـسود ، اهنآ  ناتـسود  اب  مگنج و  رد  دگنجب  اهنآ  اب  هک  سک  ره  اب  متـسه و 

هداز . كاپان  تخبدب و  رگم  دزرویمن  نیک  اهنآ  اب  دشاب و  داز 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  قیرط  رد  تقد  اب  هحفص 129  كردتسم  دلج 3  رد  مکاح  و 

هرـصن نم  روصنم  هرجفلا ، لـتاق  هرربلا ، ریما  اذـه  دومرف " : دوب  هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  يوزاـب  هکیلاـح  رد  هلآ  هیلع و 
يرای دنک  يرای  ار  وا  هک  یـسک  تسا ، نارجاف  نادب و  هدنـشک  تسا . ناکین  هدـنامرف  نیا  ینعی  هتوص "  اهب  دـم  مث  هلذـخ ، نم  لوذـخم 

يرتشیب هجوت  بلج  هک   ) دیشک نانخس  نیا  نتفگب  ار  دوخ  يادص  سپـس  تسا . نوبز  راوخ و  دیامن  راوخ  ار  وا  هک  یـسک  و  تسا ، هدش 
 " لوسلا بلاطم  رد "  یعفاش  هحلط  یبا  ار  تیاور  نیا  و  دیامن ) ناگدنونش  رد 

هحفص 284 ] ] 
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ناساپسان هدنشک  ناکین و  ياوشیپ  ینعی  تسا . هدروآ  رخآ  ات  هرفکلا "  لتاق  هرربلا و  دئاق  ظفلب " : قیرط  رد  تقد  اب  رذ  یبا  زا  هحفص 31 
هحفص 338 هیمالسا "  تاحوتف  رد ج 2 "  نالحد  ینیز  دمحا  و  هدرک . تیاور  مکاح  زا  قعاوص ص 75  رد  ارنآ  رجح  نبا  و  نارفاک . و 

. هدومن رکذ  ارنآ 
دوب . دهاوخ  مجح  رپ  گرزب و  تادلجم  رب  لمتشم  میامن  عمج  ار  اهنآ  رگا  هک  تسه  يدایز  رایسب  ثیداحا  ینبم  نیا  رب 

نینموملاریما فیلاکت  زا  ار  ناگمه  دومرفیم و  غیلبت  رشن  وا  هلتاقمب  رئاد  دوخ  باحصا  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیا . رب  هوالع 
داهتجا هب  دـقتعم  نآ  رد  رجح  نبا  هک  يا  هلتاـقم  نیمه  دادـیم . یهاـگآ  نیفرحنم ) نادرمتم و  نانکـش و  ناـمیپ  اـب  دربن  رد   ) مالـسلا هیلع 

یلص ربمغیپ  هکیلاح  رد  دیامن ) دادملق  روجام  روذعم و  هلتاقم  نآ  رد  ار  اهنآ  هکنیا  يارب   ) تساهنآ ناهارمه  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و 
( نیقرام نیطـساق ، نیثکان ،  ) هدربمان ياههورگ  راتـشک  گنجب و  دومرفیم  رما  ار  دنوادخ ) هزنم  یلو   ) اهنآ ریما  نامیا و  لها  هلآ  هیلع و  هللا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رابخا  رماوا و  اهتوعد و  زا  یئاه  هنومن  هکنیا  دنام  یمن  یفخم  هدیشوپ و  باحصا  زا  يدحا  رب  رما  نیا  عبطلاب  و 
رما . نیاب  ریاد  هلآ  و 

: تفگ هک  دـنا  هدومن  تیاور  قیرط  رد  تقد  اب  يراصنا  بویا  یبا  زا  دوخ  صیخلت  رد  یبهذ  هحفص 139 و  كردتسم  دلج 3  رد  مکاح 
نیفرحنم  ) نیطساق و  نانکش ) نامیپ   ) نیثکان گنج  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه 

هدرک . تیاور  هیافک ص 72  رد  یجنگ  ار  تیاور  نیا  و  تعدب .) تلالضب و  نید  زا  نیجراخ   ) نیقرام و  قح ) زا 
یلع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هدروآ  بویا  یبا  زا  قیرط  رد  تقد  اب  كردتسم ص 140  دلج 3  رد  مکاح  و 

دومن . یهاوخ  دربن  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  وت  دومرفیم : مالسلا  هیلع 

هحفص 285 ] ] 

هک مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  دنا  هدومن  تیاور  رکاسع  نبا  نینچمه  دلج 13 ص 187 و  رد  شخیرات ص 340 و  دلج 8  رد  بیطخ  و 
دیارف  " باب 35  رد  ار  تیاور  نیا  ینیومح  و  نیقراـم ، نیطـساق و  نیثکاـن و  لـتاقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ارم  درک  رما  دومرف 

و دنا ، هدومن  تیاور  هدـش  رکذ  شبیترت ص 392  ءزج 6  رد  هکیروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس  و  قـیرط ، رد  تقد  اـب  نیطمـسلا " 
یلص ادخلوسر  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور  دوعسم  نبا  زا  تسا ، روکذم  عماوجلا  عمج  بیترت  ءزج 6  رد  هکیروطب  رکاسع  نبا  مکاح و 

، دنگوس ادخب  دومرف : هملس  ماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دمآ  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  دیسر  هملس  ما  لزنمب  دمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا 
دعـس زا  قیرط  ودب  مراهچ ) هاجنپ و  باب  رد   "  ) نیطمـسلا دیارف  رد "  ینیومح  و  نم ، زا  دـعب  تسا  نیقرام  نیثکان و  نیطـساق و  لتاق  نیا 

. متسه نیطساق  نیقرام و  نیثکان و  اب  دربن  هب  رومام  نم  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هدابع  نب 
نبا زا  بقانم ص 52 و 58  رد  یمزراوخ  و  تسا ) مود  پاچ  یتداـیز  تمـسق  نیا   ) يواسملا " ج 1 ص 31 نساـحملا و  رد "  یقهیب  و 

دومرف : هملس  ما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع 
اذـه هملـس ، ما  ای  يدـعب  یبن  ـال  هنا  ـالا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  وه  و  یمد ، نم  همد  یمحل و  نم  همحل  بلاـط ، یبا  نب  یلع  اذـه 
یلع یلعالا ، ماقملا  یف  یعم  هرخالا و  ایندلا و  یف  یخا  هنم ، یتوا  يذـلا  یباب  و  ییـصو ، یملع و  ءاعو  نیملـسملا و  دیـس  نینموملاریما و 

نیقراملا  نیثکانلا و  نیطساقلا و  لتقی 
زا تسا  نوراـه  هلزنمب  نم  زا  وا  و  تسا ، نم  نوـخ  زا  وا  نوـخ  تـسا و  نـم  تشوـگ  زا  وا  تشوـگ  بلاـط ، یبا  نـب  یلع  تـسنیا  ینعی :
نم یصو  نم و  ملع  هاگیاج  نیملسملا و  دیس  نینموملاریما و  تسا  نیا  هملس ، ما  يا  دوب ، دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یـسوم ،

دشکیم یلع  رتالاب ، رترب و  ماقم  رد  تسا  نم  اب  وا  ترخآ ، ایند و  تسا و  نم  ردارب  وا  تفای ، دنهاوخ  هار  نمب  رد  نآ  زا  هک  تسا  يرد  و 
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ار . نید  زا  نیجراخ  نانکش و  نامیپ  قح و  زا  نیفرحنم 

هحفص 286 ] ] 

ءاعو ياـجب " : یملع "  هبیع  و  هلمج : نیا  وا  تیاور  رد  و   ) هدومن تیاور  قیرط  هسب  دـیارف "  باـب 27 و 29 "  رد  ینیومح  ار  ربخ  نیا  و 
نم .) ملع  هبعج  ینعی  تسا  روکذم  یملع " 

دنا . هدومن  تیاور  ارنآ  یلیقع  ظفاح  قیرط  زا  زنک " ص 154 ، رد ج 6 "  یقتم  هیافکلا " ص 69 و  رد "  یجنگ  و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مکاح  قیرط  زا  بویا  یبا  زا  قیرط  رد  تقد  اب  شدیارف  رد  ینیومح  مالسالا  خیش  و 

بویا وبا  هک  دیوگ  ثایغ - هدرک - تیاور  بویا  یبا  زا  هبلعث  نب  ثایغ  زا  شرگید  قیرط  زا  نیطـساق و  نیثکان و  لاتقب  دومرف  رما  ارم  هلآ 
تفگ . باطخ  نب  رمع  تفالخ  رد  ار  نخس  نیا 

لاتقب دومرف  رما  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  باب 53  رد  دـیارف  رد  ینیومح  و 
اب دومرف : میهد ؟ ماجنا  ار  رما  نیا  سک  هچ  اب  دـیدومرف ، رما  اهنیا  لاتقب  ار  ام  هللا  لوسر  ای  میدومن : ضرع  ام  نیقرام . نیطـساق و  نیثکان و 

بلاط . یبا  نب  یلع 
مالسلا و هیلع  یلع  ثیدح  زا  هدش  تیاور  و  دیوگ : هباصا  هیـشاح  باعیتسالا " ص 53  دلج 3 "  رد  ربلا  دـبع  نبا  و  مود : پاچ  یتدایز  ]
نیطـساق و نیثکان و  لاتقب  دومرف  رما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : ) هکنیا يراـصنا  بویا  یبا  ثیدـح  زا  دوعـسم و  نبا  ثیدـح  زا 

نیقرام .]
نب ورمع  هیواعم و  هرابرد  عطاق  نخـس  يایوج  نونکا  طقف  يدومن و  ناـعذا  قح  زا  يدـش  فقاو  هچناـب  هک  دـیاش  یمارگ ) هدـنناوخ   ) وت
لاح حرـش  نمـض  زین  ام  يدوزب  و  تسا ، تبث  ودنآ  نانخـس  زا  خیرات  ياهباتک  یط  رد  هک  هچناب  هعجارم  داب  وت  رب  نیاربانب  یتسه ، صاع 

یمغ و زا  ار  حالـص  دـشر و  هک  هچنآ  رب  تخاس  میهاوخ  فقاو  ار  امـش  مهد  دـلج  رد  هیواعم  زا  یـسررب  ثحب و  رد  صاـع و  نب  ورمع 
دومن . دهاوخ  راکشآ  زیامتم و  یهارمگ 

هحفص 287 ] ] 

( یمارگ هدنناوخ   ) امـش هتفگ ) شدوخ  هک  روطنامه   ) نیا رب  انب  و  وا ، ياهیئوگروز  یهارمگ و  مزح و  نبا  ءارآ  رد  دوب  نخـس  لامجا  نیا 
هک تفای  دـیهاوخ  هدربمان  یهارمگ  رد  ار  یمومع  يار  دـشابن ، راک  رد  عالطا  ملع و  نودـب  بلاطم  ندومن  مهرد  یئانیبان و  ینادان و  رگا 

اهنآ ریغ  ای  نیکلام  زا  یناسکب  هنیک  دسح و  نداد  تبـسن  يارب  تسین  یلاجم  رگید  اجنیا  رد  و  هتـشگ ، عقاو  شلحم  رد  رداص و  شلها  زا 
وا باـتک  و  وا ، زا  نیرخاـتم  هچ  دـنا و  هدوب  وا  اـب  ناـمزمه  هک  اـهنآ  هچ  دـنا ، هدوـمن  مکح  مزح ) نبا  یهارمگ  ینعی   ) عوـضوم نیاـب  هک 

. تسا ام  تسرد  يار  قح و  راتفگ  رب  لیلد  نیرت  يوق  لصف ) )
نابز زا  یسک  هدرک و  یئوگدب  رایسب  دوخ  زا  شیپ  ءاملعب  تبسن  مزح ) نبا   ) هدربمان دیوگ : رد ص 370  شخیرات  ءزج 1  رد  ناکلخ  نبا 

یئوگدب تلعب  هتفگ  وا  هرابرد  ار  نخـس  نیا  دندوب  رگیدکی  دننامه  جاجح  ریـشمش  مزح و  نبا  نابز  دیوگ : فیرع  نبا  هدـنامن . نمیا  وا 
هتفرگ لدب  ار  وا  هنیک  دنداد و  رارق  یئوگدب  فده  ار  وا  نامز  ءاهقف  و  تشگ ، رفتنم  وا  زا  اهلد  هجیتن  رد  هک  نایاوشیپ  هب  تبـسن  وا  رایـسب 

ار ناشماوع  دندناسرت و  وا  هنتف  زا  ار  ناگرزب  نیطالـس و  دندز و  اهنعط  وا  رب  و  دندرک ، وا  یهارمگ  رب  عامجا  دندرک و  در  ار  وا  نخـس  و 
هب ار  دوخ  راچان  ات  دندرک  هراوآ  شنادناخ  زا  دندومن و  دیعبت  ار  وا  ناهاشداپ  هجیتن  رد  دندومن ، یهن  وا  ءارآ  ذخا  واب و  ندش  کیدزن  زا 
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تسب . ناهج  زا  مشچ  اجنآ  رد  لاس 456  هدنام  نابعش  هام  زا  زور  ود  هبنشکی  زور  نایاپ  رد  دیناسر و  هلبل  يارحص 
رانلا یف  نم  ذقنت  تنافا  باذعلا . هملک  هیلع  قح  دقل  و 

هحفص 288 ] ] 

مخ ریدغ  ثیدح  دافم 

هراشا

مخریدغ ثیدح  رودص  رد  دیدرت  کش و  يارب  یهار  هنیمز و  رگید  هک  تسا  دیما  دش  نایب  حرـش و  باتک  نیا  ثحابم  رد  هچنآ  زا  سپ 
کش و روخ  رد  زیچ  ره  رگا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ام  يالوم  تماما  رب  نآ  تلالد  اما  و  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  يوبن  سدـقم  ردـصم  زا 

هطـساوب هاوخ  و  دـشاب ، اـم  دوصقم  ياـنعم  رد  حیرـص  يوغل ، عضو  بسح  رب  هاوـخ  یلوـم )  ) ظـفل هکنیا  رد  میرادـن  یکـش  دـشاب  دـیدرت 
تـسا ام  روظنم  هک  تماما  يانعم  هدـننک  نییعت  نئارق  زا  هاوخ  و  دـشاب ، لـمجم  نآ  داـفم  ددـعتم ، رایـسب و  یناـعم  نیب  نآ  ندوب  كرتشم 

رگید ياـنعمب  ینعم  نیمهب  زج  ماـقم  نیا  رد  ظـفل  نیا  تروص  ره  رد  دـشاب ، هتـشاد  رب  رد  ار  یتئارق  نینچ  هاوخ  و  دـشاب ، هنهرب  يراـع و 
ربخ نیا  ینامز  زا  سپ  ای  هدومن و  كرد  هدینـش و  ار  ظفل  نیا  مخ ) ریدغ  زور   ) میظع عامتجا  نآ  رد  هکنانآ  اریز  تشاد  دـهاوخن  تلالد 

ظفل نیا  زا  ار  ینعم  نیمه  همه ، دراد ) تیجح  اهنآ  رظن  و   ) دوشیم لالدتـسا  تغل  رد  اـهنآ  نخـس  رظنب و  هکیناـسک  زا  هدیـسر  اـهناب  مهم 
لاجر ارعـش و  نایم  رد  اهنآ  زا  دعب  هتـسویپ  ینعم  نیمه  مهف  كرد و  و  دوش ؟ هدید  يراکنا  عنم و  اهنآ  نایم  رد  هکنیا  نودب  دـنا  هدـیمهف 

رد یپ  ياههورگ  نیا  هعیلط  رد  دوصقم و  يانعم  رد  عطاق  تسا  یناهرب  صیخشت ) تدحو   ) نیمه ام و  رضاح  رصع  ات  هتشاد  نایرج  بدا 
دوخ لحم  رد  هک  هتشاد  موقرم  ءاشنا و  یتایبا  هیواعم  همان  خساپ  رد  هک  اجنآ  تسا ، رادربمان  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یلوم  صخـش  یپ 

تسا . صوصنم  نآ  رد  تیب  نیا  دینش و  دیهاوخ 

مکیلع  هتیالو  یل  بجوا  و 
مخریدغ موی  هللا  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هتـشاد و  روضح  اصخـش  دوهعم  زور  مخ و  نیمزرـس  رد  هک  تسا  تباـث  نب  ناـسح  ناـنآ  هلمج  زا  و 
تسا : تیب  نیا  وا  تایبا  هلمج  زا  دروآرد و  مظنب  ار  تیالو  رما  ثیدح و  ناتساد  هک  تساوخ  تصخر 
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ینناف  یلع  ای  مق  هل  لاقف 
ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 
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دیوگ : یتایبا  نمض  هک  تسا  يراصنا  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  راوگرزب ، یباحص  نانآ  هلمج  زا  و 

ماما  انماما و  یلع  و 
لیزنتلا هب  یتا  اناوسل 

، هالوم تنک  نم  یبنلا : لاق  موی 
لیلج بطخ  هالوم  اذهف 

دیوگ : هک  تسا  يریمح  هللا  دبع  نب  دمحم  هورگنآ : هلمج  زا  و 

مخ  موی  یف  هبصن  اوسانت 
مانالا ریخ  نم  يرابلا و  نم 

دیوگ : هک  تسا : یباحص  یصاع  نب  ورمع  اهنآ : هلمج  زا  و 

یفطصملا  نم  انعمس  دق  مک  و 
یلع یف  هصصخم  ایاصو 

اربنم  یقر  مخ  موی  یف  و 
لحرت مل  بحصلا  غلب و  و 

نینموملا  هرما  هحنماف 
لحنملا فلختسم  هللا  نم 

انلعم  هفک ، هفک  یف  و 
یلعلا زیزعلا  رماب  يدانی 

هل  یلوم  تنک  نمف  لاق  و 
یلولا معن  مویلا  هل  یلع 

دیوگ : نآ  نمض  هک  هموظنم  رد  دیسر  تداهشب  لاس 126  رد  هک  تسا  يدسا  دیز  نب  تیمک  اهنآ : هلمج  زا  و 
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مخ  ریدغ  حود  حودلا  موی  و 
اعیطا ول  هیالولا  هل  نابا 

اهوعیابت  لاجرلا  نکل  و 
اعیبم ارطخ  اهلثم  را  ملف 

هلمج زا  و  دمآ ، دهاوخ  هک  هدورس  يرایسب  راعشا  هراب  نیا  رد  هتفای ، تافو  لاس 179  رد  هک  تسا  يریمح  لیعمسا  دیس  اهنآ : هلمج  زا  و 
تسا : اهنآ 

هبر  هراتخا  ام  کلذل 
اریهظ ایصو  مانالا  ریخل 

ریدغلا  ثیحب  مخب  ماقف 
اریسملا فاع  لاحرلا و  طح  و 

یقترا  مث  حودلا  هل  مق  و 
اروک الحر و  ناک  ربنم  یلع 

جیجحلا  عامتجاب  یحض  يدان  و 
اریبک اریغص  هیلا  اواجف 

ردیح  هفک  یف  لاقف و 
اریشم انیبم  هیلا  حیلی 

هل  یلوم  انا  نم  نا  الا 
اروجی نل  اضق  اذه  هالومف 

معن  اولاق  تغلب ؟ انا  لهف 
اروضح وا  ابیغ  اودهشا  لاقف 

ابئاغ  مکرضاح  غلبی 
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اریصبلا عیمسلا  یبر  دهشا  و 

ءامسلا  کیلم  رماب  اوموقف 
اریما هیلع  لک  هعیابی 

نیقفاص  هتعیبل  اوماقف 
اریکن مهنم  سجواف  افکا 

یلولا  لاو  یهلا  لاقف :
اروفکلا هل و  ودعلا  داع  و 

نولذخی  یلوالل  الذاخ  نک  و 
اریصن نورصنی  یلوالل  نک  و 

یفطصملا  هوعد  يرت  فیکف 
اریثن ءابه  ما  اهب  اباجم 

یفطصملا  یناثای  کبحا 
اریدغلا هیف  سانلا  دهشا  نم  و 
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تسا : تایبا  نیا  نآ  هلمج  زا  هک  وا  گرزب  هیئاب  هدیصق  رد  تسا  مود  نرق  يارعش  زا  یفوک . يدبع  اهنآ : هلمج  زا  و 

رجدزم  مخ  یف  مهل  اهنع  ناک  و 
بتق یلع  يداهلا  دمحا  یقر  امل 

نم  هیلا و  ناد  نم  سانلا  لاق و  و 
بقترم غصم و  نم  هیدل و  واث 

ناب  ترما  دق  یناف  یلع  ای  مق 
یب ردجا  غیلبتلا  سانلا و  غلبا 
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املع  ایداه  ایلع  تبصن  ینا 
بصتنم ریخ  ایلع  نا  يدعب و 

هدی  طساب  لک  كوعیابف و 
بلقنم کنع  بلق  قوف  نم  کیلا 
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تستایبا : نیا  نآ  هلمج  زا  هک  يا  هیئار  هدیصق  رد  تسا ، يافوتم 231  مامت  وبا  بدا  تیبرع و  داتسا  اهنآ : هلمج  زا  و 

هلها  قحلا  حضوتسا  ریدغلا  موی  و 
رتس باجح و ال  اهیف  ءایحضب ال 

اهب  مهوعدی  هللا  لوسر  ماقا 
رکن مهائنی  فرع و  مهبرقیل 

هنا  ملعی  هیعبضب و  دمی 
؟ ربخ مکل  لهف  مکیلوم  یلو و 

رشعمل  نایبلاب  ودغی  حوری و 
رمغ مهب  ودغی  رمغ و  مهب  حوری 

هقح  تابثاب  رهج  مهل  ناکف 
رهج هقح  مهزب  یف  مهل  ناک  و 

نیزاومب دـیقت  ظافلا و  عضوب  یهاـگآ  تغل و  دراومب  مازتلا  اـب  دـنا  هدوب  تیبرع  ملع و  زومرب  فراـع  هک  نادنمـشناد  غباون  زا  یهورگ  و 
: يدهلا ملع  و  سارف ، وبا  ریما  و  یفوک ، ینامح  و  یعازخ ، لبعد  دـننام : دـنا  هدومن  يوریپ  هتـسد  نآ  زا  رعـش  مالک و  بیکرت  رد  حـیحص 
ریغص و ءیشان  و  دابع ، نب  بحاص  و  عجفم ، و  يربونص ، و  مجاشک ، و  یمور ، نبا  جاجح و  نب  نیسح  و  یضر ، فیرش ، دیس  و  یضترم ،
و یلین ، یلوـص  و  راـیهم ، و  جرفلا ، یبا  و  اـبطابط ، نبا  داـمح و  نبا  و  هیوـلع ، نبا  و  يرهوـج ، و  يورـس ، ءـالعلا  وـبا  و  یهاز ، و  یخوـنت ،

تبث لقن و  هتسویپ  ناراگزور  تشذگ  اب  اهنآ  راثآ  هک  تغل ، ناداتسا  بدا و  ناگرزب  زا  اهنآ  ریغ  يدرکجنف و 
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هحفص 293 ] ] 

یمامت هچ  دنک ، مکح  صیخشت  رد  اهنآ  همه  ياطخب  هک  تسین  نکمم  اور و  نف  لها  نادنخس و  چیه  يارب  و  ام ، نامز  رصع و  ات  هتـشگ 
دنشابیم . بدا  رد  تما  یلصا  عجرم  تاغل و  همشچرس  دوخ  نانآ 

نادب رعـش  اب  هچ  رگا  اهنآ  دنا و  هدیمهف  ار  ینعم  نیا  یلو ) یلوم و   ) ظفل نآ  زا  هک  دـنا  هدوب  مدرم  زا  یئاه  هتـسد  دارفا و  هنیمز  نیا  رد  و 
هلمج زا  و  هتشگ ، راکـشآ  ینعم  نیا  ناشباطخ  نومـضم  زا  ای  دنا و  هتخاس  راکـشآ  ارنآ  دوخ  حیرـص  نانخـس  رد  یلو  دنا ، هدرکن  راعـشا 

: " دنتفگیم هکیلاح  رد  دندمآ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  هب  تعیب  تینهت و  روظنمب  هکیماگنه  دنتـسه ، رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش نانآ 
زا لبق  هتـشاد  ناکما  ام  يالوم  رب  نآ  قیبطت  هک  یلوم  یناعم  زا  کی  مادـک  منادـیمن  هنموم "  نموم و  لک  یلوم  بلاط  یبا  نباـی  تیـسما 

موسوم و زورنآ  رد  هک  دنیامن  حیرصت  دنیوگ و  تینهت  ار  وا  نآ  رطاخ  يارب  دنیایب و  نیخیش  دوش و  هتخانـش  هزات  ات  هتـشادن  دوجو  زورنآ 
اب هدروخ و  ریش  نامیا  ناتسپ  زا  هکیزور  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تبحم  ترـصن و  زا  ترابع  یناعم  نآ  ایآ  هدیدرگ ؟ ناب  فوصوم 

ماـقم نیا  رد  ار  اـهنآ  ناوتیمن  هک  یلوم  رگید  یناـعم  اـی  هدوب ؟ اـهناب  فصتم  هتـسویپ  هدرک  اـمن  وـشن و  دوـخ  هدـیزگرب  مع  رـسپ  ردارب و 
هدومن مهف  ارنآ  نیرـضاح  همه  هک  دوبن  یئانعم  نامه  زج  دوبن و  کیچیه  نآ  هن  نیا و  هن  مسق  ادخب  هن  تسناد ؟ دارم  روظنم و  صوصخب 
تینهت ار  وا  دـندرک و  تعیب  وا  اب  ینبم  ینعم و  نیمه  رب  ناـشدوخ و  زا  نیملـسم  عیمجب  رفن و  ودـناب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیولوا  ینعی  دـنا 

. دنتفگ
دانع و شاداپ  اروف  هک  تسا  يرهف ) نامعن  نب  رباج  ای   ) يرهف نامعن  نب  ثراح  دیمهف ) یلوم  هملک  زا  ار  ینعم  نیمه  هک   ) اهنآ هلمج  زا  و 

رما جح  تاکز و  زامنب و  نیتداهـشب و  ار  ام  دمحم  ای  تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دـمآ  هکیزورنآ  دیـسر ، واب  وا  راکنا 
هالوم تنک  نم  یتفگ " : يداد و  يرترب  ام  رب  يدومن و  دـنلب  ار  وا  یتفرگ و  ار  تمع  رـسپ  يوزاب  اـت  يدومنن  اـفتکا  رماوا  نیاـب  يدرک و 

یلعف
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تشذگ .  127 هحفص 137 - رد  نآ  ناتساد  هک   " هالوم .
ای تسا و  دنوادخ  فرط  زا  نآ  هک  دومن  دیدرت  دمآ و  نارگ  ار  دناعم  دوسح و  رفاک  نیا  هک  نداد ) يرترب   ) لیـضفت اب  مزالم  دوصقم  ایآ 

ریاس زا  نآ  ریغ  ای  بحم ) رصان -  ) هتفگ شیپ  ینعم  ود  تسا  نکمم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صخـش  هقالع  تبحم و  ياضتقمب 
يورین نشور و  ریمـض  هکلب  دـنادب ؟ اور  دریذـپب و  ار  یلامتحا  نینچ  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت دازآ  رکف  مرادـن  ناـمگ  دـشاب ؟ یلوم )  ) یناـعم

یلص ادخ  لوسر  دوخ  هرابرد  شیرق  ناراکمتس  هک  تسیا  هقلطم  تیالو  نامه  هملک  نیا  ینعم  دیوگیم : وتب  تحارـص  لامک  اب  وت  كرد 
دروخ ياهدربن  ناهرب و  يورین  دنتـشگ و  روهقم  تازجعم ) و   ) هرهاب تایآ  هلیـسوب  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندرواین  نامیا  نادب  هلآ  هیلع و  هللا 

، دندیئارگ یئادخ  نیدـب  جوف  جوف  هتـسد و  هتـسد  مدرم  هک  يدـید  دیـسر و  قح  يزوریپ  یهلا و  ترـصن  ات  تخاس  نوبز  ار  اهنآ  هدـننک 
لد رد  نیدـناعم  هک  ار  هچنآ  یهتنم  تسا ، رت  مهم  رت و  نارگ  اهنآ  رب  عبطلاب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هرابرد  ینعم  نیا  شریذـپ  راـچان 

داد !! رارق  دوخ  تبوقع  دروم  ار  وا  اناوت  زیزع و  يادخ  دومن و  راکشآ  ارنآ  نامعن  نب  ثراح  دنتشاد 
هفوک عیـسو  نادیم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رب  هک  دنتـسه  یهورگنآ  دـنا ) هدومن  مهف  تیالو  زا  ار  ینعم  نیمه  هک   ) نانآ هلمج  زا  و 

رب نیرـضاح  ناگدنونـش و  ریاس  نتخاس  فقاو  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  انالوم  ای  کیلع  مالـسلا  دـندرکیم : ضرع  هکیلاح  رد  دـندش  دراو 
رد ناـنآ  دـیتسه ؟ برع  زا  یهورگ  امـش  هکیلاـح  رد  متـسه  امـش  يـالوم  هنوگچ  نم  دومرف : تساوخ و  حیـضوت  اـهنآ  زا  تسرد ، ینعم 
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یلعف هالوم  تنک  نم  دومرفیم " : هک  میدینـش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  دندرک : ضرع  ترـضحنآ  باوج 
تیمها و دروم  دوشیمن ) عضاخ  سک  ره  ربارب  رد  زگره  هک  یبرع   ) برع رظن  رد  هک  تیولوم  نآ  دنادیم : دوخ  یمارگ  هدـنناوخ  هالوم " 

تمظع ياراد 

هحفص 295 ] ] 

نآ لمحت  هک  تسا  يرورـس  يربک و  تسایر  نامه  تیولوم  نیا  هکلب  هدوبن . یلوم  یفرع  یناعم  ریاس  ای  ترـصن و  ای  تبحم  اـهنت ، تسا 
تـسنامه روبزم  يانعم  و  دهد ، تسد  ینعم  نآ  لابق  رد  اهنآ  نداهن  ندرگ  عوضخ و  يارب  یبجوم  رگم  هدوب  راوشد  تخـس و  نانآ  يارب 
ترـضحنآ باوج  رد  هک  تخاـس  مزلم  ار  اـهنآ  تساوخ و  حیـضوت  ماهفتـسا  روطب  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  تیعمجنآ  روـضح  رد  هک 

دنا . هدومن  كرد  دنا و  هدیمهف  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حیرصت  صن و  زا  هک  دندومن  ضرع 
وناب هک  میدومن  لـقن  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز  زا  رد ص 79  هکناـنچ  دوـبن  هدیـشوپ  نیـشن  هدرپ  ناـنز  رب  یتـح  ینعم  نیا  مهف  كرد و 
وناـب نآ  دومن ؟ شـسرپ  شدوخب  تبـسن  وا  هنیک  مالـسلا و  هیلع  نینموـملاریما  هب  تبـسن  وا  یتـسود  ببـس  زا  هیواـعم  هک  هیبوـجح  هیمراد 

زور رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  ار  تیالو  تمـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : رما  نیاب  هلمج  زا  دومن ، يروماب  لالدتـسا 
تفالخ رما  رب  هک  هدرک  گنج  یسک  اب  هیواعم )  ) وا هک  دومن  مالعا  تلع  نیاب  هیواعم )  ) واب تبسن  ار  دوخ  هنیک  دومرف و  رارقرب  مخ  ریدغ 

نیا همه  زا  لبق  دومنن و  يراکنا  روما  نیا  رد  وا  رب  هیواعم  و  هدومن ، بلط  هدوبن  نآ  روخ  رد  هک  ار  یماـقمنآ  هدوب و  یلوا  هیواـعم )  ) وا زا 
قرط اهدانسا و  لیصفت  هب  هک  هبحر  زور  رد  تسا  بانجنآ  لالدتسا  جاجتحا و  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  صخـش  هدشانم  لئالد  روما و 
دروم تفالخ  رما  رد  هک  تفرگ  تروص  یماگنه  رد  بانجنآ  جاجتحا  هدشانم و  نایرج  دش و  راعـشا   14 تاحفص 44 - رد  نآ  هحیحص 
هچناب تبـسن  ار  ترـضحنآ  ءوس ) تاغیلبت  هناضرغم و  تائاقلا  رثا  رد   ) مدرم هک  دوب  هدیـسر  بانجناب  دوب و  هتفرگ  رارق  هعزانم  هضراعم و 
نتـشاد مدـقم  رد  هتخاـس و  مهتم  دوب ، هدومرف  تیاور  لـقن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  دوـخ  تیوـلوا ) يرترب و   ) لیـضفتب ریاد  هک 

و 238 و 230  و 224  و 223  تاحفص 40  رد  هک  یحرـشب  ترـضحنآ  لالدتـسا  تادشانم و  دندوب  هدومن  دیدرت  نیریاس  رب  ترـضحنآ 
لالدتـسا جاجتحا و  ریدغ  ثیدحب  بانجنآ  دـیوگ  هیبلحلا " ص 303  هریـس  دلج 3 "  رد  یبلح  نیدـلا  ناهرب  دـش و  نایب  تسا  روکذـم 

تشگرب ، ترضحناب  تفالخ  رما  هکنآ  زا  سپ  دومرف 

هحفص 296 ] ] 

. دومن هعزانم  هضراعم و  تفالخ  رما  رد  بانجنآ  اب  هکنآ  يواعد  لاطبا  در و  روظنمب 
ای هدرک  كرد  مهف و  باـنجنآ  دوخ  هک  یئاـنعم  زج  میئوگیم و  اـم  هچنآ  زج  یلوـم  يارب  يرگید  ياـنعم  اـیآ  تاـیفیک  تـالاح و  نیا  اـب 

يالب يالتبم  ات  دـندرک  تداهـش  نامتک  وا  تلیـضف  نتـشاد  ناـهنپ  يارب  هکناـنآ  دـنداد و  یهاوگ  تداهـش و  وا  يارب  هباحـص  زا  هکناـنآ 
روصتم لوقعم و  دـندیمهف  دـش ، هتـسب  تداهـش  نآ  هطـساوب  ناشیاهنهد  ات  دـندومیپ  تعزانم  قیرط  وا  اب  هکناـنآ  اـی  دـندش  روآ  حاـضتفا 

ود نیا  هکنآ  لاـح  دوب و  باـنج  نآ  يارب  یهاوـگ  هچ  ترـصن  بح و  ینعم  رد  تفـالخ  رما  هعزاـنم  هضراـعم و  ربارب  رد  هنرگو  تسه ؟
ینعم نامه  نآ  دومن و  میهاوخ  ارنآ  رکذ  يدوزب  هک  یفیرعت  رب  انب  رگم  تشادن  بانجناب  صاصتخا  دوب و  مه  نیملـسم  ریاس  لماش  ینعم 

. تسا ام  بولطم  هک  تسا  تیولوا 
ات هنمزا  نیرت  میدق  زا  رایسب  بتک  لالخ  رد  هک  یتاجاجتحاب  ای  نانآ  تاعامتجا  تما و  دارفا  نیب  جاجتحا  لالدتسا و  دراوم  رب  هک  اهنآ  و 
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ینعم نامه  زج  مخ  ریدغ  ثیدح  زا  ناسل  لها  هک  دننادیم  یبوخب  دـنا  هتفای  فوقو  یـسررب و  هدـیدرگ  فینـصت  فیلات و  رـضاح  رـصع 
ناجب تبسن  درف  ره  زا  تیولوا  نامه  زا  تسترابع  هک  دنا  هدیمهفن  رگید  ینعم  دوشیم . لالدتسا  نادب  هقلطم  تماما  تابثا  رد  هک  تیولوا 
تباث ملسم و  وا  زا  دعب  وا  صوصنم  نانیشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  هک  تیولوا  نامه  شیایند ، نید و  رما  رد  وا  لام  و 

ماقم نیا  رد  نیا  زا  شیب  هدومن و  لوحم  قیقحت  عبتت و  لها  یملع  تردـق  ثحب و  لها  هطاحا  رادـقمب  ار  تقیقح  نیا  رب  فوقو  ام  تسا ،
میهدیمن . نخس  طسب 

هحفص 297 ] ] 

لعفا يانعمب  لعفم 

يارب تسا ، یلوم "  یناعم "  زا  یکی  یلوا "  هکنیا "  ای  تسا " و  یلوا  ناـمه "  تغل  رد  یلوم "  ظـفل "  زا  دارم  هکنیا  صوصخ  رد  اـما 
ریسفت رد  تفای  دیهاوخ  نیثدحم  نیرسفم و  تاملک  رد  هک  هچنآ  تسا  یفاک  ار  یمارگ )  ) هدنناوخ امـش  رما  نیا  رب  ناهرب  ندروآ  تسدب 

زا ضعب  ریصملا  سئب  مکیلوم و  یه  رانلا  مکاوام  اورفک  نیذلا  نم  هیدف و ال  مکنم  ذخوی  مویلاف ال  دیدح :)  ) هروس رد  یلاعت  يادخ  لوق 
هلمج زا  هتسناد - یلوم  یناعم  زا  یکی  ار  یلوا - یـضعب - هدومن و  ریـسفت  یلوا )  ) هب هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ار  یلوم  هملک  ارـصحنم  نیرـسفم 

دنا .) هدرک  ریسفت  یلوا  هب  ارصحنم  ار  یلوم  هک  اهنآ  ینعی   ) لوا هتسد 
يدابآزوریف ص 342 ریسفت  زا  شریسفت - رد  سابع  نبا  - 1

هدومن تیاکح  وا  زا  رد ص 93  شریسفت  دلج 8  رد  يزار  رخف  هک  یبلک  - 2
. هدومن تیاکح  وا  زا  رد ص 93  شریسفت  دلج 8  رد  يزار  رخف  هک  يافوتم 207 ، يوحن  یفوک  دایز  نب  ییحی  ءارف - - 3

هب ار  وا  داهـشتسا  هدومن و  لـقن  وا  زا  رد ص 93  شریسفت  دـلج 8  رد  يزار  رخف  هک  يافوتم 210 ، يرـصب ، ینثم  نب  رمعم  هدـیبع  وبا  - 4
دیبل : تیب  هدومن  رکذ  دیبل  تیب 

هنا  بسحت  نیجرفلا  الک  تدغف 
اهماما اهفلخ و  هفاخملا  یلوم 

هحفص 298 ] ] 

 " رد یـضترم  فیرـش  و  هدرک ، رکذ  هدومن  فیلات  یلوم  ینعم  هک  دوخ  هلاـسر  رد  هدـیبع  وبا  زا  ار  ینعم  نیا  زین  دـیفم  راوگرزب  داتـسا  و 
حرش  ) دلج 3 رد  یناجرج  فیرـش  و  هدرک - دیق  زین  دیبل  تیب  هب  ار  وا  داهـشتسا  هدومن و  رکذ  زین  نآرقلا ) بیرغ   ) دوخ باتک  زا  یفاش " 

. نتم بحاص  رب  در  يارب  هدومن  لالدتسا  وا  زا  لوق  نیا  لقن  اب  ص 271  فقاوملا )
نینچمه وا و  زا  لوــقعلا "  هیاــهن  رد "  يزار  رخف  ار  ینعم  نــیا   215 ياـفوتم . يوحن  هدعـسم  نب  دیعـس  نسحلا  وبا  طـسوا . شفخا  - 5

. هدومن لقن  دیبل  تیب  هب  ار  وا  داهشتسا 
. هدرک لقن  وا  زا  ار  روبزم  ینعم  هیرقبعلا "  رهاوج  باتک "  بحاص  يافوتم 215 ، يرصب ، يوغل  سوا  نب  دعس  دیز  وبا  - 6
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. هدومن نایب  دوخ ص 240  حیحص  رد ج 7  ار  ینعم  نیا  يافوتم 215  لیعامسا ، نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  يراخب  - 7
هدومن ناونع  ار  ینعم  نیا  هحفص 164  رد  نیطرقلا "  دلج 2 "  رد  هدش ) رکذ  رد ج 1 ص 161  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 276 هبیتق ، نبا  - 8

. هتسج داهشتسا  دیبل  تیب  هب  و 
- هقلعم هعبس  حرش - رد  يافوتم 486  دمحا ، نب  نیسح  ینزوز  یضاق  يافوتم 291 ، ینابیش ، يوحن  ییحی  نب  دمحا  بلغت  سابعلا  وبا  - 9

دیوگ : هدربمان  دیبل  تیب  رد 

هحفص 299 ] ] 

شتآ ینعی : مکالوم "  یه  رانلا  مکیواـم  یلاـعت " ) يادـخ   ) لوق دـننام  تسا ، زیچب  یلوا  ياـنعمب  تیب  نیا  رد  یلوم  اـنامه  هتفگ : بلغت 
. تسا امشب  یلوا 

. تسا هدومن  رکذ  دوخ ص 117  ریسفت  رد ج 9  ار  روبزم  ینعم  يافوتم 310  يربط ، رفعجوبا  - 10
هدومن و رکذ  نآرقلا ) لکـشم   ) ماـنب دوـخ  ریـسفت  رد  ار  روـبزم  ینعم  يافوتم 328  يوحن ، يوغل ، مساـق  نب  دـمحم  يراـبنا ، رکبوبا  - 11

لقن وا  زا  هدـمعلا " ص 55  رد "  زین  قیرطب  نبا  تسا ، هدروآ  دـیبل  تیب  هب  ار  وا  داهـشتسا  لـقن و  وا  زا  یفاـشلا "  رد "  یـضترم  فیرش 
. تسا هدومن 

لقن وا  زا  ار  روبزم  ینعم  لوقعلا "  هیاهن  رد "  يزار  رخف  يافوتم 82/384  يوحن ، قارو  هب  روهشم  یسیع  نب  یلع  ینامر ، نسحلاوبا  - 12
. هدومن

یه رانلا  مکیوام  هدروآ " : طیـسولا "  رد "  تسا ) روکذـم  هحفص 183 ج 1  رد  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 468 يدـحاو ، نسحلاوبا  - 13
شتآ انامه  ینعی  دیا  هدش  بکترم  ناهانگ  زا  هچنآ  تلعب  امشب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا شتآ  تسا ، شتآ  امـش  هاگیاج  ینعی  مکالوم " 

. يزیچ ره  زا  تسا  امشب  یلوا  شتآ  سپ  دشابیم  نآ  رایتخا  رد  امش  رما  هکنیا  تلعب  دنکیم ، تیالو  امش  رب  هک  تسا 
یبا زا  ریسملا "  داز  دوخ "  ریسفت  رد  ار  روبزم  ینعم  هدش ) رکذ  رد ج 1 ص 191  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 597 يزوج ، نبا  جرفلاوبا  - 14

. تسا هدیدنسپ  ارنآ  لقن و  هدیبع 
. هدومن ناونع  لوسلا " ص 16  بلاطم  رد "  ار  ینعم  نیا  يافوتم 652  یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  - 15

. هدرک رکذ  ارنآ  هحفص 19  هرکذتلا "  رد "  يافوتم 654  یفنح ، يزوج  نبا  طبس  نیدلا  سمش  - 16
 " نآرقلا بیرغ  رد "  حاحصلا "  راتخم  بحاص "  يزار  رکب  یبا  نب  دمحم  - 17

هحفص 300 ] ] 

يادـخ لوـق  تسا  لـیبق  نیا  زا  تسا و  زیچب  رتراوازـس )  ) یلوا هک  تسا  یـسکنآ  یلوـم  دـیوگ : هتفاـی ) تغارف  نآ  زا  لاـس 668  رد  هک  )
نآ هلمج  زا  تسا و  هجو  تشه  رب  تغل  رد  یلوم  و  امشب ، تسا  رتراوازس )  ) یلوا شتآ )  ) نآ ینعی  مکالوم "  یه  رانلا  مکاوام  یلاعت " :

. تسا هدروآ  امشب  ار  ءیشلاب  یلوا  هجو  تشه 
. هدرک رکذ  ار  روبزم  ینعم  هدیبع  یبا  زا  لقن  دصاقملا " ص 288  حرش  رد "  يافوتم 791 ، ینازاتفت ، - 18

زا ار  ءیشلاب ، یلوا  همهملا " ص 28  لوـصفلا  رد "  هدـش ) رکذ  رد ج 1 ص 211  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 855 یکلام ، غابـص  نبا  - 19
. تسا هدروآ  رامشب  هدش  لامعتسا  زیزع  نآرق  رد  هک  یلوم  هملک  یناعم 
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 ". نیلالج ریسفت  رد "  يافوتم 854  یعفاش ، یلحم  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  لالج  - 20
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دننام امشب  تسا  رتقیال  نآ  ینعی  مکب "  یلوا  وه  هک "  دوش  هتفگ  تسا  راوازـس  نآ  هرابرد  هک  یهاگیاج  ینعی  دشابیم  مکارحم "  نآ " 
یلوا يانعم " : اـی  تسا  میرک  وا  یتسارب  ینعی  میرکلا "  هنا  هک " : تسا  هدـنیوگ  راـتفگ  ناـکم  وا  ینعی  مرکلا "  هنئم  وه  یئوگ " : هکنیا 

لوق قبط  هب  امـش  رای  ینعی  تسا  مکرـصان "  ینعمب "  ای  تسا - برق  يانعمب  یلو  زا  هک  دـشابیم  بیرق "  امع  مکناـکم  ینعمب " : مکب " 
 ": مکالوم يانعم "  ای  كاندرد ، تبرـض  زا  تسا  ترابع  ناشیا  ناـیم  تیحت  مالـس و  ینعی  عیجو "  برـض  مهنیب  هیحت  هتفگ : هک  رعاـش 

. دیا هدوب  راد  هدهع  ایند  رد  ارنآ  تابجوم  هکنانچ  تسا  امش  راد  هدهع  شتآ ) : ) ینعی دشاب ، مکیلوتم 
ینعم لصاح  نایب  شدوصقم  هکلب  تسین ، هدومن  حیرـصت  نادـب  زاغآ  رد  هک  نآ  يوغل  یقیقح  ینعم  نایب  حرـش  نیا  زا  يواـضیب  دوصقم 
هدـشن هداد  لامتحا  نآ  رد  یلوا )  ) ینعم نیا  زج  هک  دـیبل  تیب  هب  وا  داهـشتسا  " و  مکب ، یلوا  یه  هک " : ینعم  نیا  نتـشاد  مدـقم  تسا و 

نآ هرابرد  هک  یهاگیاج  هتفگ : هک  وا  ریخا  نخـس  تسا و  یلوا )  ) نامه یلوم )  ) هملک یقیقح  یلـصا و  ینعم  هک  تسنیا  رب  رعـشم  تسا ،
یناعم نآ  زا  یکی  اب  بسانم  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تارابع  زا  يوحنب  یناعم  هیقب  بیرقت  رد  وا  یجنـس  هتکن  خلا و  دوش  هتفگ  تسا  راوازس 

تیب هب  داهـشتسا  نآ و  نتـشاد  مدـقم  اب  ار  يوغل  ینعم  هکلب  تسین  يوغل  ههجو  زا  ینعم  بیرقت  ظاحل  زا  یلوا "  ینعم "  يانثتـساب  تسا 
رد يوغل  ینعم  نآ  زا  هک  تسنیا  شدارم  رگید  تراـبعب   ) تسا هدارا  دـصق و  ههجو  زا  ینعم  بیرقت  دارم  اـجنیا  رد  هدوـمن و  تیبـثت  دـیبل 

. تسا نیاب  بیرق  تسا  روکذم  یفسن  ریسفت  رد  هچنآ  و  تسا ) هتشاد  نایب  هک  تسا  یناعم  نآ  دوصقم  دارم و  هیآ ،
یلوا ياـنعمب  هک  هدـش  هتفگ  و  تسا ، یلو  ياـنعمب  یلوم  داهـشتسا ) دروـم  هیآ  رد   ) ینعی مکیلو "  يا  مکـالوم : یه  دـیوگ " : نزاـخ  و 

امش رما  یلوتم  هک  تسا  شتآ  دوشیم : نینچ  ینعم  و  دیا ، هدش  بکترم  هک  یهانگ  يارب  تسا  امشب  رتراوازـس ) . ) یلوا شتآ  ینعی  تسا ،
یلوا يزیچ  ره  زا  شتآ  سپ  دیا ، هدومن  نآ  میلـست  قافن ) رفک و  ببـسب   ) ار دوخ  امـش  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  امـش  رما  شتآ  اریز  دوشیم 

( راوازس )
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شتآ هک  یسک  اریز  دوب ، دهاوخن  امـش  يارب  يرـصان  یلوم و  هک : تسنیا  مکالوم "  یه  هلمج "  يانعم  هک  هدش  هتفگ  و  امـشب ، تسا  رت 
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. ها هرادن ، رگید  يالوم  دشاب  وا  يالوم 
هلمج زا  تسا و  ناسکی  يددعتم  یناعم  رد  یلوم  اب  یلو  هک  هدش  ققحم  تباث و  اریز  درادن  ام  رظن  اب  یتافانم  مهنیا  یلو ، هب  نآ  ریسفت  اما 
ریبعت رد  اهنت  لوق  ود  ره  نیاربانب  یلاـعت ، هللا  ءاـشنا  تسویپ  دـهاوخ  حوضوب  امـش  يارب  عوضوم  نیا  اـبیرق  تسا و  رماـب  یلوا  یناـعم : نآ 
هدارا يارب  تسا  یبیرقت  میدومن  راعـشا  البق  هک  روطنامه  هدش  نایب  رما  نیا  زا  دعب  هچنآ  و  دـنرادن ، یتنیابم  تقیقح  رد  دـنراد و  تریاغم 

دـش نایب  ظفل  ریـسفت  زا  هچنآ  اب  زین  نآ  نیب  نیارباـنب  و  یلوا ، هاوخ  دـشاب و  یلو  هاوخ  ینعم  همزـال  رکذ  زا  تستراـبع  موس  لوق  و  ینعم ،
نآ هلمج  زا  هدـش ، لامعتـسا  رماب  یلوا  يانعم  هب  اهنآ  رد  یلوم  هک  تسه  زین  يرگید  تاـیآ  اـجنیا  رد  و  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  یتاـفانم 

انیلو و انظفاح و  انرـصان و  ینعی : دیوگیم : نایبلا "  فشکلا و  رد "  یبلعث  انالوم "  تنا  هرقب " : هروس  رد  یلاعت  يادـخ  لوق  تسا : تایآ 
. انب یلوا 

 " ینعی دیوگ : يدهاز  هب  دوخ  ریسفت  رد  یکجاو  رد  دهاز  نسح  نب  دمحا  مکالوم "  هللا  لب  نارمع " : لآ  هروس  رد  یلاعت  يادخ  لوق  و 
. دوش تعاطا  هک  تسنیا  هب  رت  راوازس )  ) یلوا دنوادخ  عاطی "  ناب  یلوا  هللا 

رد ص 52 شریسفت  دلج 5  رد  نایح  وبا  نونموملا "  لکوتیلف  هللا  یلع  انالوم و  وه  انل  هللا  بتک  ام  هبوت " : هروس  رد  یلاعت  يادـخ  لوق  و 
ام دوخ  زا  امب  تسا  رت  راوازـس )  ) یلوا وا  ینعی : هایحلا "  توملا و  یف  انـسفنا  نم  انب  یلوا  وه  ینعی  انالوم  وه  تسا " : هتفگ  یبلک  دیوگ :

تمـس نیا  يارب  سپ  تسا  ام  ياقآ  ام و  کلام  ینعی  ءاشی "  فیک  فرـصتی  اذهلف  اندیـس  انکلام و  هدش " : هتفگ  و  یگدنز ، گرم و  رد 
و تسا ، ام  یلو  ینعی  دـیوگ : نآرقلا " ص 154  بیرغ  رد "  يزیزع  یناتـسجس  و  دـیامنیم ، فرـصت  دـهاوخب  روط  ره  دراد ) اـم  رب  هک  )

مه هیاـسمه و  و  داـماد ، و  مع ، نبا  و  ءیـشلاب ، یلوا  و  یلو ، و  هدـش ) هدرک  دازآ   ) قتعم هدـننک ) دازآ   ) قـتعم تسا : هجو  تشه  رب  یلوـم 
نامیپ .
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ثیدح دافم  رد  يزار  نخس 

راوخشن ینامز  هدرب و  ورف  یهاگ  هدیوج  نهد  رد  تسناوتان  زجاع و  نآ  راهظا  زا  هک  دیدرت  کش و  يور  زا  ار  یئاه  ههبش  هدمآ و  يزار 
. دهد ناشن  ابیز  توسک  هدیدنسپ و  تروص  اب  ار  اهنآ  دهاوخیم  بیشن  زارفب و  لیامت  اب  دراذگ و  یم  نایمب  هدرک و 

رد ریـصملا "  سئب  مکیلوم و  یه  رانلا  مکیوام  یلاعت : لاق  دـیوگیم " : نینچ  یتعاـمج ، زا  یلوا  هب  یلوم "  ینعم "  لـقن  زا  دـعب  هدربماـن 
نیا قیقحت  و  امـش ) تشگزاـب   ) مکریـصم ینعی  مکیلوم ، هتفگ : هک  تسا  ساـبع  نبا  زا  لاوقا  نآ  زا  یکی  تسا ، یلاوقا  اـجنیا  یلوم  ظـفل 
امـش هاـگیاج  شتآ  اـنامه  دوشیم : نینچ  ینعم  نیارباـنب  و  یکیدزن )  ) برق زا  تستراـبع  نآ  تسا و  یلو  عضوم  یلوـم  هک : تسنیا  ینعم 
یبا ءارف و  جاجز و  لوق  نیمه - و  مکب ، یلوا  ینعی : تسا ، یبلک  زا  مود  ینعم  دیـسریم . ناب  دیوشیم و  کیدزن  نادـب  هک  یهاگیاج  تسا 

، دـندوب یکی  تغل  رد  یلوا  یلوـم و  رگا  اریز  ظـفل ، ریـسفت  هن  تسا ) هملک   ) ياـنعم دـنا  هتفگ  ناـنیا  هک  ار  هچنآ  نادـب ، و  تـسا ، هدـیبع 
هتفگ هک  روطنامه   ) نالف نم  یلوم  اذـه  دوش : هتفگ  هک  دوب  مزال  تقونآ  دوب ، یم  حیحـص  يرگیدـنآ  ياـجب  اـهنآ  زا  کـی  ره  لامعتـسا 

ام هکنیا  ریـسفت و  هن  تسا  ینعم  دـنا  هتفگ  هراب  نیا  رد  هچنآ  هک  تسناد  میهاوخ  تسین  تسرد  نیا  نوچ  و  نـالف ) نم  یلوا  اذـه  دوشیم 
ادخ لوسر   ) لوقب مالسلا  هیلع  یلع  تماما  رد  هتسج  کسمت  هکیماگنه  یضترم  فیرـش  هک : تسنیا  يارب  میداد  یهاگآ  قیقد  هتکن  نیاب 

لالدتـسا رما  نیا  تاـبثا  يارب  تسا و  یلوا - یلوـم - یناـعم  زا  یکی  هک : هتفگ   " هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  هلآ " :) هـیلع و  هللا  یلص 
ینعم نیا  لمحتم  هغل )  ) روبزم ظفل  هک  دش  تباث  نوچ  و  دشابیم ، یلوا - یلوم - يانعم  هکنیاب  هدومن  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تغل  همئا  لاوقاب 
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رگید یناعم  اریز  دوش  ینعم  نیمهب  لمح  دیاب  دروم ) نیا  رد   ) راچان دوشیم  یلوا ) )

هحفص 306 ] ] 

لثم تسا ، یفتنم  دروم  نیا  رد  اـققحم  اـی  ندوب و  رـصان  مع و  نبا  دـننام  تسا ، راکـشآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  نآ  توـبث  اـی  یلوـم 
مود ریدقت  رب  دوب و  دهاوخ  ثبع  ظفل  نیا  قالطا  توبث ) ققحت   ) لوا ریدقت  رب  نیاربانب  هدش -) دازآ  هدـننک و  دازآ   ) قتعم قتعم و  ینعم -

ریـسفت هن  تسا  ینعم  نایب  دروم  نیا  رد  نانیا  نانخـس  هک  میدرک  نایب  لیلد  اب  ام - اما - تسا و  عقاو  فالخ  بذک و  قالطا  یفن ) ققحت  )
يزار ص 93 . ریسفت  دلج 8  دوشیم - طقاس  ناب  لالدتسا  دش  نینچ  هک  یماگنه  و 

رارق ظفل  ود  نیا  زا  یکی  نیرق  هچنآ  هک  دـشاب  حیحـص  دـیاب  دـیابب  یلوا  يانعمب  یلوم  هک  دـشاب  اور  رگا  دـیوگ : لوقعلا "  هیاهن  رد "  و 
. دشاب یلوا  يانعمب  یلوم  هک  تسا  عنتمم  سپ  تسین ، نینچ  هکنآ  لاح  دریگ و  رارق  زین  رگید  ظفل  نآ  نیرق  دریگیم 

یلو درادـن ، يرگید  فرـصت  یئاـهنتب  نآ  هدرفم  یناـعم  ربارب  رد  هدرفم  ظاـفلا  عـضو  رد  زج  تغل  عـضاو  هک : تسنیا  همزـالم  نـیا  ناـیب 
(، یعـضو هن   ) یلقع تسیرما  هدـش ، عضو  دوخ  درفم  ياـنعمب  ود  نآ  زا  کـی  ره  هکنآ  زا  دـعب  رگید  ضعبب  ظاـفلا  نیا  زا  ضعب  نتـسویپ 
زین ناویح  ظفل  هدافا  تسا و  نآ  عضو  بسح  رب  ار  هصوصخم  تقیقح  ناسنا  ظفل  هدافا  تسا ، ناویح  ناـسنا  میتفگ : اـم  هک  یناـمز  ـالثم ،

رد ظفل  ود  نیا  زا  کی  ره  هکنیاب  ندرب  یپ  زا  دعب  ناسناب  ناویح  نداد  تبسن  اما  دشابیم ، نآ  عضو  بسح  رب  ار  دوخ  هصوصخم  تقیقح 
هدش عضو  یئانعم  يارب  یلوا "  ظفل "  هکیتقو  رما  نیا  توبث  زا  سپ  یعـضو و  هن  یلقع  تسیرما  تسا  هدش  عضو  صوصخم  يانعم  ربارب 

، عوضوم نیا  توبث  زا  سپ  و  عضو ، هن  تسا  یلقع  زیوجتب  يرگیدـب  اهنآ  زا  یکی  لوخد  ندوب  تسرد  رگید ، ياـنعم  يارب  نم )  ) ظـفل و 
مک و نودب  یلوا "  ظفل "  زا  موهفم  هاگ  ره 
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شا همزال  داد  صیخـشت  تسرد  یلوا "  موهفمب "  ار  نم "  موهفم "  ندـش  نورقم  لـقع  دـشاب و  یلوم "  ظـفل "  زا  موهفم  ناـمه  داـیز 
. ظفل ود  نیب  هن  تسا  موهفم  ود  نیب  نارتقا  نیا  تحص  اریز  دشاب ، تسرد  زین  یلوم "  ظفلب "  نم ) موهفم   ) نآ ندش  نورقم  هک  تسنیا 
هتفگ هک : تسنیا  يرگیدنآ ، رب  نآ  لوخد  دشاب  حیحـص  ودـنآ ، زا  یکی  رب  نآ  لوخد  دـشاب  حیحـص  هچ  ره  هک : تسین  نینچ  هکنیا  نایب 

و تسا ، یلوم  کـی  وا  ناـیلوم : اـمه  یلوم و  وه  دوش  هتفگ  هک  تسا  تسرد  یلو  تسا ، ینـالف  زا  یلوم  وا  نـالف : نم  یلوم  وه  دوشیمن 
. نایلوا امه  نم " و  نودب "  یلوا  وه  دوش  هتفگ  هک  تسین  تسرد  و  دنتسه ، یلوم  ود  ودنآ 

دیز يالوا  وا  درمنآ - يالوا  وا  یئوگیمن : و  تسا ، دـیز  يالوم  تسا و  درم  نآ  يـالوم  وا  دـیز : یلوم  لـجرلا و  یلوم  وه  یئوگیم  زین  و 
، دنتـسه ینادرم  يالوا  اهنآ  ای - دنتـسه  درم  ود  يالوا  ودـنآ ، لاـجر : یلوا  مه  نیلجر و  یلوا  اـمه  یئوگب  هک  تسا  تسرد  زین  و  تسا ،

تسا تسرد  زین  و  دنتسه ، ینادرم  يالوم  اهنآ  دنتسه و  درم  ود  يالوم  ودنآ  لاجر : یلوم  مه  نیلجر و  یلوم  امه  یئوگب : یناوتیمن  یلو 
وا تسا و  وا  يالوا  وا  كالوا : هالوا و  وه  دوشیمن  هتفگ  یلو  تسا ، وت  يالوم  وا  تسا و  وا  يالوم  وا  كالوم : هالوم و  وه  دوش  هتفگ  هک 
هک میئوگیم  اریز  وا ؟ تسا  یئـالوم  هچ  ینعی : هـالوا ؟ اـم  دوـش : هتفگ  تسین  تسرد  رگم  هک : تسین  دراو  مه  داریا  نیا  تسا ، وـت  يـالوا 

بوصنم اجنیا  رد  ریمـض  و  تسا ، مسا  یلبق  دروم  رد  تسا و  لعف  یلوا  هملک  اجنیا  رد  هوالعب  لیـضفت ، لعفا  هن  تسا ، بجعت  لـعفا  نیا ،
. دش مامت  تسین ، زیاج  یلوا  رب  یلوم  لمح  تهج  نیاربانب  تسا ، رورجم  یلبق  دروم  رد  تسا و 

ياه هغیص  بسح  رب  ندوب  يدعتم  ندوب و  مزال  ثیح  زا  تاقتشم  رد  لاوحا  فالتخا  هک : تسا  بجعت  ياج  ینک  بجعت  یهاوخب  رگا  و 
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هن تسا  یناعم  رهوج  تاذب و  طوبرم  ظافلا  ندوب  فدارم  ای  ینعم  داحتا  دشاب  هدیشوپ  يزار  رب  اهنآ  فلتخم 
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رد ظاحل  زا  یلوا  یلوم و  نیب  لصاح  فالتخا  نیاربانب  دیایم ؟ دوجوب  اهنآ  ياه  هغیص  ظافلا و  فیرصت  ای  بیکرت  عاونا  زا  هک  یضراوعب 
روطنامه هدام - نیا  زا  تسا  لعفا )  ) هغیـص هیحان  زا  یـشان  انامه  نآ  زا  یلوم )  ) ظفل ندوب  هنهرب  ار و  ب - فرح - یلوا )  ) ظفل نتفرگ  رب 

: يانعم و  تسا ، نالفب  یلوا  نالف ، يانعم - دافم و  نیاربانب ، و  تسا ، لـعفا )  ) هغیـص نیا  ياـضتقم  قلطم  روطب  نم )  ) فرح تبحاـصم  هک 
لاح اب  لعفا  ظفل  هکنیا  امک  دوش ، هدارا  يرگید ) زا  واـب  رتراوازـس   ) هب یلوا  ینعم  یلوم  زا  هکیتقو  تسا  یکی  تسا ، نـالف  يـالوم  نـالف 

نیرت لضاف  دیز  ینعی : امهلضفا - دیز  ای - نیلجرلا - لضفا  دیز  دوشیم : هتفگ  الثم ) ، ) دوشیم لامعتسا  اهنآ  ریمض  ای  عمج  هینثت و  هب  هفاضا 
- ای تسهورگنآ - نیرت  لضاف  دیز : ینعی : مهلـضفا - دیز  ای - موقلا - لضفا  دیز  و - تسا - ودنآ  نیرت  لضاف  دـیز  ای - تسا - درم  ودـنآ 

دیز دوشیمن : هتفگ  ینعی  دوشیمن - لامعتـسا  هفاضا ) لاح  اب   ) نینچ دشاب  درفم  روبزم  هملک  دـعب  ام  رگا  یلو  تسا ، اهنآ  نیرت  لضاف  دـیز 
دیز ینعی  ورمع - نم  لضفا  دـیز  دوش  هتفگ  هدـش و  لامعتـسا  دـیاب  نم )  ) رگید فرح  کـمک  اـب  راـچان  دروم  نینچ  رد  و  ورمع ، لـضفا 
ریاس رد  تسا  روط  نیمه  و  تسا ، یکی  ینعم  دراوم  نیا  مامت  رد  هک  درادن  دـیدرت  یلقاع  چـیه  تیفیک  نیا  اب  و  ورمع ، زا  تسا  رت  لضاف 

. اهنآ ریاظن  لمجا و  حمسا . نسحا . عجشا . ملعا  لثم : لعفا )  ) اب نزو  مه  تاملک 
فدارم وا  اب  هک  رگید  ظفل  ياجب  یظفل  ندش  عقاو  دیوگ : حیرـصت )  ) دوخ باتک  رد  لیـضفتلا ) لعفا   ) باب رد  يرهزا  هللا  دـبع  نب  دـلاخ 

مسا اریز ، تسا  لامعتسا  روتسد )  ) نامه عنام  دروم ، نیا  رد  و  دشابن ، راک  رد  یعنام  هک  تسا  تسرد  یتقو  تسا ، دحتم ) ینعم  ثیح  زا  )
ینعی  ) شرورجم اب  نم )  ) ظفل نیا  هاگ  و  درادـن ، شزاس  هراج  فورح  زا  کـیچیه  اـب  دـشابیم  نآ  صاـخ  هک  نم )  ) ظـفل اـب  زج  لیـضفت 

 " یقبا . ریخ و  هرخالا  و  لثم " : دشاب ، مولعم  نآ  فذح  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  و  دوشیم ، فذح  هدمآرد ) نآ  رس  رب  هک  یمسا 
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زا دوشیم ، زین  دنا  هدومن  رکذ  وا  ریغ  وا و  هک  یلوم  رگید  یناعم  لماش  هدومن  ثبـشت  ناب  يزار  هک  ار  یلاکـشا  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  افاضم 
یلوم هللا ، نید  رصان  ياجب : هکنآ  هچ  هدرک ، رایتخا  یلوم "  هملک " : يارب  ... ) هالوم تنک  نم   ) ثیدح دروم  رد  هک  رصان )  ) يانعم هلمج 

 " هللا یلا  يراصنا  نم  هک " : هدش  رکذ  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسیع  زا ) تیاکح   ) هک اجنآ  و  هدشن ، لامعتـسا  هللا ، نید 
. دنا هتفگن  هللا  راصنا  نحن  ياجب  هللا "  یلاوم  نحن  باوج " : رد  زین  نویراوح  و  هتفگن ،  " هللا ، یلا  یلاوم  نم  نآ " : ياجب 

هتفگ هکیلاـح ، رد  هدـشن ، دراو  هللا : یلوـم  تغل : رد  یلو  هدـش  هـتفگ  هللا - یلو  نموـم - هراـبرد - تـسا ، یلو  یلوـم ، یناـعم  هـلمج  زا  و 
. هدومن حیرصت  هتکن  نیاب  رد ص 555  تادرفم )  ) دوخ باتک  رد  بغار  هکنانچ  مهالوم . نینموملا و  یلو  هللا  دنوشیم :

و تسا ، هیلع  معنم  قاـفتا  دروم  یناـعم  زا  یکی  مینک ، یـسررب  دنتـسه ، قفتم  نآ  رب  همه  هک  ار  یلوـم  یناـعم  زا  یکی  اـت  دـیئایب  نم  اـب  و 
نیا رد  ار  ینعم  نیا  تسا  ریزگان  يزار  و  تسا ، فلاخم  یلوم ) ظفل   ) نآ لـصا  اـب  یلع "  تبحاـصم "  رد  ینعم  نیا  هک  تسا  سوسحم 

رد ار  ینعم  نیا  هدربمان  یلو  تسا ، یلوم  يانعم  مه  يور  اعومجم و  هیلع )  ) شرورجم اب  معنم  ظـفل  دـیوگب  هکنیا  رگم  دـیامن ، عنم  دروم 
دوجو دروم  نیا  رد  وا  يراددوخ  تلع  دریذـپ و  یمن  دـشاب ، یلوم  يانعم  مه  يور  هب )  ) رورجم یلوا و  ظفل  عومجم  هک  هب ) یلوا   ) دروم

. تسا هدیشیدنا  ارنآ  بش  ماگنه  هک  تسا  يرما 
رگا فدارتم  تاملک  زا  يرایسب  تاقتشم و  ظافلا و  ریسفت  رد  تلاح  نیا  و 
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بکا دومن - فیلکت  شتقاط  قوفب  ار  وا  ینعی  هفحج - هب و  فحجا  دوشیم : هتفگ  الثم ، دـشابیم  درطم  عیاش و  میـشاب  فدارت  توبثب  لـئاق 
ینعی هب : تیرزا  ایرز و  هیلع  تیز  و  دومن - يرادهاگن  ار  وا  ینعی  هسرح - هب و  سرحا  ادخ - دـنکفا  يور  رب  ار  وا  ینعی  هللا  هبک  ههجول و 
ارادم وا  اب  ینعی  هتقفرا - هب و  تقفر  و  ادخ ، تخادنا  ریخاتب  ار  وا  لجا  ینعی  هلجا - اسنا  هلجا و  یف  هللا  اسن  و  مدومن - باتع  ریقحت و  ار  وا 

موـقلا و تیذـبا  و  مدـش - لـفاغ  وا  زا  ینعی : هتلفغا - هنع و  تلفغ  و  مدوـمن ، جراـخ  ار  وا  ینعی  هتجرخا ، هـب و  تـجرخ  و  مدرک ، یمرن  و 
تمار دوشیم  هتفگ  هکنانچ  مدومن ، دنلب  ار  گنـس  ینعی  هب - تلـش  رجحلا و  تلـشا  و  متفگ ، هورگ  ناب  تشز  نخـس  ینعی  مهیلع ، توذب 

، هل اعد  ینعی  هیلع - یلـص  دومن ، رکم  وا  اب  هعدخ - ینعی  هلاتتخا - دـش - دوخ  دـنزرفب  لیامتم  هدام  رتش  هیلع : تفطع  ینعی  اهدـلو - هقانلا 
نیمز رب  خلم  اهیلع : یلوتسا  ینعی  ضرالا  دارجلا  کنتحا  هدرک ، ریگولگ  ار  وا  هیرگ  ءابکلاب - صغ  ینعی  هربعلا - هتقنخ  درک ، اعد  وا  يارب 

- هبلغ ینعی : هیلع - یلوتسا  دوشیم : هتفگ  و  موشیم ، یلوتسم  وا  هیرذ  رب  مهیلع : نیلوتسا  ینعی  هتیرذ ، نکنتحال  نآرق ) رد   ) و دش ، یلوتـسم 
: دوشیم هتفگ  و  دـنراد ، رب  رد  ار  ینعم  کی  دـنوشیم  لامعتـسا  رگیدـکی  فدارم  هک  ظافلا  نیا  همه  و  تفاـی ، تردـق  دـش و  بلاـغ  وا  رب 

. دومن فیلکت  تشادن  یئاناوت  هک  يرماب  ار  دوخ  هدنب  قاطی - ام ال  هفلک  ینعی - هدبعب - نالف  فحجا 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  رد  یلوا )  ) ظفل انامه  دیوگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هبطخ  و   ) ریدـغ ثیدـح  دروم  رد  بحاص ، هاش  و 

یلوا دوـشیم "  هتفگ  سپ  ها  یتـسود .. ياـنعمب  تسا ، تیـالو  زا  قتـشم  مهـسفنا "  نم  نینموملاـب  یلوا  تسلا  دوـمرف "  هـک  هـلآ  هـیلع و 
ار فالتخا  نیا  و  دـید ، ار  وا  ینعی  تسا  یکی  همه  هآر - و  هیلا - رظن  و  هبرـصب - دوشیم : هتفگ  و  نانآ ، دزن  رت  بوبحم  ینعی : نینموملاب " 

 ) رصم 1321 پاچ   ) لماش 45 ص هناگادج  فیلات  کی  رد  ار  اهنآ   ) يافوتم 384 ینامر -  ) هک هفدارتم  ظافلا  رثکا  رد 
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، تسا هدومنن  راکنا  فورح  نتـسویپ  اـب  تیفیک  فـالتخا  درجمب  رما  نیاـب  تبـسن  تغل  ءاـملع  زا  يدـحا  و  تفاـی ، دـیهاوخ  هدومن  عمج 
هداد هزاجا  دیج " و  ریغ  مهرد  يدنع  دوشیم " : هتفگ  الثم ) ،- ) دـنا هدومنن  يراکنا  بیکرت  ثیح  زا  هدراو  تافالتخا  ریاسب  هک  روطنامه 

: دوشیم هتفگ  و  تسا ) فلتخم  اهنآ  لامعتـسا  دراوم  دنتـسه و  انثتـسا  تادا  زا  ود  ره  الا  ریغ و   ) دیج الا  مهرد  يدنع  دوش  هتفگ  هک  هدشن 
( یلا  ) و تسا ) فلتخم  نآ  لامعتسا  دراوم  تسا و  لعفلاب  ههبشم  فورح  زا  ود  ره  نا  نا و   ) ملاع تنا  نا  دوشیمن : هتفگ  یلو  ملاع ، کنا 
- وا و - ما - فرح - ود  رد  دینک  هظحالم  ای  تسا ، یکی  اهنآ  يانعم  هکنیا  اب  دوشیمن  ریمـض  رب  لخاد  یتح )  ) یلو دوشیم  لخاد  ریمـض  رب 
ره هک  هزمه  له و  نینچمه ، دنتـسه و  ادج  رگیدکی  زا  هجو  مراهچب  مالک  بیکرت  رد  یلو  دنوشیم  لامعتـسا  دـیدرت  دروم  رد  ود  ره  هک 

نیع رد  دـندحتم و  ینعم  ثیح  زا  ثیح - و  نایا - و - دـنراد ، قرف  رگیدـکی  اب  تهج  هد  زا  یلو  دـنوشیم  لامعتـسا  ماهفتـسا  دروم  رد  ود 
لامعتـسا رد  رگیدکی  اب  تهج  جنپ  زا  یلو  دنهدیم  ینعم  کی  نیاک - و  مک - و - دنراد ، قرف  لامعتـسا  رد  رگیدکی  اب  تهج  هس  زا  لاح 

تهج شش  زا  ینعم  داحتا  اب  يدل - و  ندل - و - دنع - و - دنراد -، قرف  تهج  شـش  زا  ینعم  داحتا  دوجو  اب  نم - و  يا - و - دنراد ، قرف 
ماگنه نیا  رد  و  هتفگ : هک  اجنآ  ات  يزار  مـالک  لـصحم  لـقن  زا  دـعب  دوخ  ریـسفت  رد  يروباـشین  نیدـلا  ماـظن  دـیاش - و  دنتـسه ، نیاـبتم 
ندرک طقاس   ) طاقـسا نیا  رد  دـیوگ : وا  مالک  نیرخآ  لـقن  زا  دـعب  هک  هدومن  هراـشا  وا  یئوگ  هفازگ  نیمهب  دوشیم  طـقاس  ناـب  لالدتـسا 

! تسین هدیشوپ  درخ ) بابرا  رب   ) هک تسا  یثحب  لالدتسا )

ءاملع دزن  روبزم  ههبش 
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نوچ هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  وا  زا  دـعب  يزار و  زا  لبق  هدوبن و  هدیـشوپ  ءاـملع  برع و  ناـسل ) لـها   ) رب يزار  ساـسا  یب  ههبـش  نیا 
زا ار  اهنآ  ههبش  نیا  حرط  اذل  و  دنا ، هداد  صیخشت  ارنآ  ندوب  دراو  ریغ  نالطب و  هتشادن  یتسرد  هیاپ  ساسا و 

هحفص 312 ] ] 

حرش رد "  یچشوق  دصاقملا " ص 289 و  حرـش  رد "  ینازاتفت  هتخاسن و  فرحنم  یلوا  يانعمب  یلوم  ظفل  ندمآ  ینعی  دوخ  رظن  يار و 
و مع ، نبا  و  هیاسمه )  ) راج و  نامیپ ) مه   ) فیلح و  هدننک ) دازآ   ) قتعم دوشیم  هدارا  نآ  زا  هاگ  یلوم ، دنا : هتفگ  دـحتم  نایب  اب  دـیرجت " 

هللا یلص  ربمغیپ  و  هدرک ، رکذ  ارنآ  هدیبع  وبا  مکب ، یلوا  ینعی : مکیلوم ، یه  رانلا  مکیوام  دیامرف : لاعتم  يادخ  فرـصتب ، یلوا  و  رـصان ،
وا رما  راد  هدهع  کلام و  دراد و  تیولوا  واب  هک  یـسک  نذا  نودـب  ینعی  دـیامن .. جاودزا  شیالوم  نذا  نودـب  ینز  ره  دومرف : هلآ  هیلع و 

یلوتم و ینعمب  یلوم  لامعتسا  هصالخ  تسا  ناوارف  برع  رعـش  رد  ریبعت  نیا  و  تسا ، وا  نوئـش )  ) رد فرـصتب  رتراوازـس )  ) یلوا تسا و 
يارب یلوم )  ) هملک نیا  هک  تسنیا  دوصقم  و  تسا ، هدش  لقن  تغل  نایاوشیپ  بلاغ  زا  عیاش و  برع  مالک  رد  فرـصتب  یلوا  رما و  کلام 

نآ دننام  نیاربانب  تسین و  لیضفتلا  لعفا  هغیص  هک  ددرگ  عقاو  ضارتعا  دروم  ات  یلوا ، هلزنمب  تسا  یتفـص  هکنیا  هن  تسا ، مسا  ینعم  نیا 
ها  دوشیمن .. لامعتسا 

تاهج زا  سپـس  دـنا  هدومن  رکذ  تماـما  رب  ریدـغ )  ) ثیدـحب لالدتـسا  بیرقت  دروم  رد  ار  ینعم  نیا  یچـشوق ) ینازاـتفت و   ) ناـگدربمان
حرـش رد "  یناـجرج  فیرـش  هکناـنچ ، دـنا ، هتفریذـپ  دروم  نیا  رد  ار  ینعم  نیا  هجیتن  رد  تهج و  نیا  زا  زج  دـنا  هدومن  در  ارنآ  هفلتخم 

یـضاق هشقانم  نآ ) تابثا  و   ) ینعم نیا  اب  ینازاتفت  هکنیاب : هدومن  هفاضا  هدش و  قفتم  ماگ و  مه  ینعم  نیا  شریذپ  رد  ودنآ  اب  دصاقملا " 
هشقانم نیا  زا  تسا  هدش  هداد  خساپ  دیوگ : یناجرج  سپـس  هدرکن ، رکذ  يدحا  لعفا ، يانعمب  ار  لعفم  هکنیا : رب  ریاد  هدومن  در  ار  دضع 

هدـش لقن  تغل  نایاوشیپ  زا  عیاش و  برع  مالک  رد  فرـصتب  رتراوازـس )  ) یلوا رما و  کلام  و  راد ) هدـهع   ) یلوتم ياـنعمب  یلوم  هکنیاـب :
، اهیلوم نذا  ریغب  تحکن  هئرما  امیا  هدومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) و مکب ، یلوا  ینعی : مکیلوم ، یه  دـیوگ : هدـیبع  وبا  تسا ،
در رد  هک  یتدش  یتخـس و  همه  اب  رحج  نبا  ها و  تسا .. وا  رما  رد  ریبدـت  راد ) هدـهع  و   ) کلام تسواب و  یلوا  هک  سکنآ  نذا  ریغب  ینعی 

دراد روبزم  ثیدحب  لالدتسا 
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نیا ایآ  هک  هدومن  هشقانم  تیولوا  قلعتم  رد  اـهتنم  هدـش  میلـست  ءیـشلاب - یلوا  ینعمب  یلوم  ندـمآ  هب  قـعاوص " ص 24  رد "  کلذـعم 
رکبوبا و  ) نیخیـشب ریدـغ )  ) ثیدـح زا  ار  ینعم  نیا  مهف  هدرک و  راـیتخا  ار  یمود  و  تاـهج ؟ ضعب  زا  اـی  تسا و  روما  ماـمت  رد  تیولوا 

تاعمل رد "  قحلا  دبع  خیش  ار  ناونع  نیا  هنموم " و  نموم و  لک  یلوم  تیسما  مالسلا " :) هیلع  یلعب   ) اهنآ راتفگ  رد  هداد - تبسن  رمع )
( هدـیقع رد  و   ) ماگ مه  وا  اب  لاملا "  هریخذ  رد "  یعفاش  رداـقلا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  خیـش  نینچمه  هدرک و  رکذ  وا  زا  دوخ  " 
، تسا واب  ندش  کیدزن  يوریپ و  هب  رتراوازـس )  ) یلوا يانعمب ، ای  و  روای - تسود و  يانعمب  تسا و  تیالو  يانعمب  یلوت : دـیوگ : هدـش ،

يوریپ وا  زا  هک  دـننانآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  انامه  ینعی  هوعبتا " .. نیذـلل  میهارباب  ساـنلا  یلوا  نا  یلاـعت " : يادـخ  لوق  دـننام 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس   ) ندینـش زا  سپ  وا  هچ  دیمهف ، ریدغ )  ) ثیدح زا  هنع  هللا  یـضر  رمع  هک  تسا  انعم  نیمه  و  دندرک ..

نز درم و  ره  یلو  يدـیدرگ  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  ینعی  هنموم "  نموم و  لک  یلو  تیـسما  بلاط  یبا  نبای  ائینه  تفگ " :
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. ها نموم .
يزار و  تسا ، ءییـشلاب  یلوا  یناعمنآ : زا  یکی  تسا و  ینعم  تشه  یلوم  يارب  هک : دـش  لقن  نآرقلا "  لکـشم  رد "  يراـبنا  زا  زین  ـالبق 

ار یلوم  ظفل  سک  ره  هک  ار  بلطم  نیا  میریذپ  یمن  ام  دـیوگ : لوقعلا "  هیاهن  رد "  سپـس  هدومن . تیاکح  هدـیبع  یبا  زا  وا و  زا  ار  نیا 
نبا هدـیبع و  ابا  هک  تسنیا  هن  رگم  دراد ، هنع  هللا  یـضر  یلع  تماما  رب  تلالد  ریغ )  ) ثیدـح هک  تسنیاب  لئاق  هدرک  لـمح  یلوا  ياـنعمب 

ها  دنشابیم .. هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  تماماب  لئاق  کلذعم  تسا و  یلوا  يانعمب  یلوم  ظفل  هکنیاب  دنا  هدومن  مکح  يرابنا 
و یلوم ، تسنآ ، دننام  و  تسا ، رتراوازس )  ) قحا یلوا و  هکنآ  ینعی  لصا  رد  یلو  هک : هدومن  لقن  دربم  سابعلا  یبا  زا  یـضترم  فیرـش  و 

یباراف رصن  وبا 

هحفص 314 ] ] 

یلوم زا  دارم  دش ) رکذ  البق  هک  یتیب  رد   ) دیبل لوق  رد  دیوگ : یلو )  ) هدام رد  هغللا " ص 564  حاحص  دلج 2 "  رد  يافوتم 393  يرهوج 
نب رفعج  لوق  رد  هسامح ص 22  ناوید  دلج 1  رد  يزیربت  بیطخ  ایرکز  وبا  و  تسا ، سرت  لحم  هک  تسا  یعضوم  نیرتراوازـس )  ) یلوا

یثراح : هبلع 

تبلحا  نیح  لبحس  يرقب  یفهلا 
لسابملا ودعلا  ایالولا و  انیلع 

فاشکلا فشک  رد "  ینیوزق  یسراف  نمحرلا  دبع  نب  رمع  زا  و  هدروآ ، رامـشب  ءیـشلاب  یلوا  یلو و  ار  یلوم  هناگ  تشه  یناعم  زا  یکی 
يزوج نبا  طبس  دشاب و  فوخ  نآ  رد  هک  نیاب  رت  قیال  و  رتراوازـس ) و   ) یلوا ینعی  هفاخملا . یلوم  تسا : روکذم  دیبل )  ) تیب دروم  رد  " 

هحلط نبا  تسوا  دـننام  و  تسا ، هدرمـش  تسا  دنتـسم  تیبرع  ءاـملعب  هک  یلوـم  هناـگ  هد  یناـعم  زا  ار  ینعم  نیا  هرکذــت " ص 19  رد " 
رون رد "  یجنلبـش  تسا و  هداد  رارق  هدروآ  شباتک  رد  هدربمان  هک  یناعم  زاـغآ  رد  ار  یلوا )  ) يو لوسلا " ص 16  بلاطم  رد "  یعفاـش 

ناگدنهد حرـش  یبنلا ، دیـشر  میرکلا و  دبع  نبا  میحرلا  دـبع  هداد و  ءاملع  هب  دانـسا  ار  ینعم  نیا  هدرک و  يوریپ  وا  زا  " ص 78  راصبالا 
. هدومن هدارا  ار  هفاخمب  یلوا  هفاخملا : یلوم  زا : روبزم  رعاش  هک  دنیوگ : دیبل  تیب  رد  عبس  تاقلعم 

ار ءیشلاب  یلوا  يانعمب ، یلوم  لامعتـسا  راکنا  هیرـشع "  ینثا  هفحت  بحاص "  دانـسا  هک : دوشیم  مولعم  دش  رکذ  هک  تایفیک  نیا  مامت  اب 
یـسراف تایبدا  نایاوشیپ  میدرب  مان  ام  هک  ار  اهنیا  هدرک ، ناـمگ  درم  نیا  اـیآ  تسا  تقیقح  زا  يراـع  هزادـنا  هچ  اـت  تیبرع  لـها  هبطاـقب 

( دنمجرا هدنناوخ   ) وت دازآ  ریمـض  كاپ و  داهن  دنا ؟ هتـشادن  هاگآ  یبرع  تغل  دراوم  زا  يدنه  بحاص  هاش  ردـقب  نانآ  هکنیا  ای  دنتـسه ؟
دیامن . يرواد  رما  نیا  رد  دوخ 

هحفص 315 ] ] 

هکنانچ اریز  تسا ، عونمم  قلطم  روطب  تسا  هدشن  لامعتـسا  هفاضا  لاح  رد  یلوا  هکنیاب  ریاد  يزار  هدیقع  راهظا  دش ، نایب  هچنآ  رب  افاضم 
ءزج يراخب  حیحـص  رد  دوشیم ، هظحالم  هرکن  هب  نآ  ندش  هفاضا  يوبن  ثیدح  رد  یتح  هدش و  هفاضا  عمج  هینثت و  هب  ظفل  نیا  دـیتسناد ،
هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  هدش ، تیاور  سابع  نبا  زا  دنتـسه ، قفتم  ظفل  ثیح  زا  هک  رایـسب  ياهدانـساب  و 9 و 10 و 13  تاحفص 7  مهد 
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ارنآ مود ص 2  ءزج  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  رکذ " و  لجر  یلوالف  ضئارفلا  تکرت  امف  اـهلهاب  ضئارفلا  اوقحلا  دومرف " : هک  هلآ  هیلع و 
یلوالف هحفـص 235 " : رد  هدـش و  لقن  رکذ "  یلوالف  هدروآ " : دنـسم " ص 313  ءزج 1 "  رد  دـمحا  هک  یتیاور  رد  و  هدومن ، تیاور 

. هدیدرگ تبث  رکذ "  لجر  یلوال  ریثا ص 49 " : نبا  هیاهن "  ءزج 2 "  رد  رکذ " و  لجر 
لوسر شیامرف  نآ  دیامن و  یم  دییات  رید  ثیدح  هرابرد  ار  ام  هیرظن  ادـج  تسا  لثم  مه  ریدـغ  ثیدـح  اب  قایـس  ظاحل  زا  هک  یثیدـح  و 

نینموملاب یلوا  یبنلا  متئـش : نا  اوورقا  هرخالا ، ایندـلا و  یف  هب  سانلا  یلوا  انا  الا  نموم  نم  اـم  دومرف : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هالوم . انا  ینتایلف و  اعایض  وا  انید  كرت  ناف  اوناک ، نم  هتبصع  هثریلف  ام ال  كرت  نموم  امیاف  مهسفنا ، نم 

: " هدروآ ارنآ  ظفل  نیاب  دوخ ص 4  حیحص  مود  ءزج  رد  ملـسم  و  هدروآ ، هحفص 190  دوخ  حیحـص  متفه  زج  رد  يراخب  ار  تیاور  نیا 
 " هالوم اناف  اعایض  وا  انید  كرت  ام  مکیاف  هب ، سانلا  یلوا  انا  الا  نموم  نم  ضرالا  یلع  نا 
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يزار رگید  نخس 

زا سک  چیه  هک : هتـشادنپ  نینچ  لوقعلا "  هیاهن  شباتک "  رد  هدمآ و  نیئاپ  هاگ  هتفر و  الاب  نآ  رد  هاگ  هک  تسا  يرگید  نخـس  ار  يزار 
- لعفا يانعمب - ناکم  ای  نامز  ای  يردصم  ینعم  يارب  تسا  هدـش  عضو  هک  لعفم  نزو  هک - هدرکن  رما  نیاب  راعـشا  تغل  وحن و  نایاوشیپ 

حیرـصت صن و  زا  میدناوخ  وت  يارب  هک  هچنآ  كرد  زا  سپ  زیزع ) هدنناوخ   ) وت و  دیآ ، یم  تسدب  لیـضفت  يانعم  نآ  زا  هک  دشاب  هدمآ 
فقاو دـنا  هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناـسک  وا و  راـتفگ  یـساسا  یب  نهوـب و  ءیـشلاب ، یلوا  ياـنعمب - یلوـم  ندـمآ  رب  رعـشم  تغل ) همئا  )

عقاوص " و رد "  یلباک  هیرـشع " و  ینثالا  هفحتلا  رد "  يدنه  بحاص  هاش  فقاوملا " و  رد "  یجیا  دـضع  یـضاق  لیبق  زا  دـش  یهاوخ 
هار راکنا  رد  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  نایم  رد  لولـسملا " و  فیـسلا  رد "  یتپ  یناپ  هللا  ءانـس  یـضاق  تاعمل " و  رد "  يولهد  قحلا  دبع 
ارنآ وا  تسا و  يزار  زا  ههبـش  نیا  ساسا  دیتسناد  هکنانچ  دنا و  هداد  ارعوضومنیا  راکنا  تبـسن  تیبرع  لهاب  هک  يدـحب  ات  هدومیپ  هغلابم 

هدومن يوریپ  دیلقت و  وا  زا  هناروکروک  دنا  هدرک  ادیپ  هیماما  هیرظن  رب  تلالد  رد  ینعط  هک  اج  ره  صاخـشا  نیا  هدادـن و  دانـسا  يرگیدـب 
. دنا

زا تیبرع و  نف  زا  نانیا  اریز  دـنرادن ، یفوقو  ار  دوخ  ظافلا  برع  ندرب  راکب  تغل و  لها  تاملک  رب  هک  منکیمن  تمالم  ار  هورگ  نیا  نم 
هچ برع و  صلاخ  نابز  اب  یتبـسن  هچ  یتپ  یناپ  ات  يولهد  زا  و  یلباـک ، اـت  يدـنه  زا  و  یجیا ، اـت  يزار  زا  اریز  دـنرود  ناـسل  لـها  نیئآ 

هکیماگنه دوبن و  اهنآ  زا  هک  هدیـشارتان  يریت  دمآرد  هلانب  ینعی  اهنم  سیل  حدق  نح  برع  لوقب  یلب  دنراد  نانآ ) نابز   ) تیبرع اب  شزاس 
هک یناسک  دیآ و  یمن  تسدب  راکش  دندش  مه  لخاد  زادناریت  زادنا و  روت  ینعی  لبانلاب  لباحلا  طلتخا  نایزات  رگید  لوقب 

هحفص 317 ] ] 

. دیایم تسدب  اوه  رد  اپ  چوپ و  نانخس  نیا  هجیتن  دنیامن  يرواد  نآ  رد  رگا  دنا  هناگیب  رودب و  تغل  نف  زا 

شیرق  ایلع  تلصف  ام  اذا 
ریفنلا تناریعلا و ال  یفالف 
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دننام هکیـسک  نیا  زا  دـنا  هدوبن  تغل  عقاومب  رتاناد  دـیایم ، ءیـشلاب  یلوا  يانعمب  هاگ  یلوم  ظفل  هکنیاب  دـنا  هدومن  حیرـصت  هک  نانآ  اـیآ 
تیبرع نونفب  طیحم  بدا و  ياوشیپ  تغل و  ءاشنم  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  ناـیم  رد  هکنآ  لاـح  تسهابتـشا و  طـبخ و  رد  روکبش 

نیاربانب هدمآ ، دراوم ) ضعب  رد   ) لعفا يانعمب  لعفم  هکنیاب : تسین  عطاق  لیلد  نانیا  حیرـصت  ایآ  دنتـسه ، عجرم  ریـسفت  ملع  رد  دنتـسه و 
؟ دوب دهاوخ  قلطم  راکنا  نیا  رد  یگتسیاش  هچ 

دوجوب ار  هطـسفس  نیا  هک  يزار  يارب  دیرب  ار  دوخ  غامد  ریـصق  يرما  رطاخ  هب  يزوجم و  يارب  هفنا "  ریـصق  عدج  ام  رمال  برع "  لوقب 
مولع عاونا  رد  يزار  دیوگ : هک  لاس 606  ثداوح  رد  رظانملا "  ضور  رد "  یبلح  یفنح  هنحـش  نبا  دـیلولا  یبا  لوق  تسا  یفاک  هدروآ 

برع و مالک  هوحن  زا  وا  ریسفت  دیوگ : يزار  مالک  لقن  زا  دعب  رد ص 149  شریسفت  رد ج 4  نایح  وبا  و  تیبرع ، ملع  زج  تشاد  تسد 
و مود ) پاچ  یتدایز   ) دنمانیم ءامکح  زا  ار  دوخ  هک  اهنآ  مالکب  دراد  تهابـش  شبلاطم  رثکا  رد  وا  نانخـس  تسا و  جراخ  نانآ  دـصاقم 
: دـیوگ صـصق ) هروس   "  ) نیملاظلا موقلا  نم  توجن  فخت  ال  یلاـعت " : يادـخ  لوق  دروم  رد  رد ص 163  شریـسفت  رد ج 4  یناـکوش 

لج زع و  يادخ  مالک  ریـسفت  رد  یبلاطم  نینچ  تسین  اراوزـس  هک  يدحب  تسا  درـس  رایـسب  هک  تسا  یتالاکـشا  عضوم  نیا  رد  ار  يزار 
نیلماک 0 هب  دسر  هچ  ات  تسا  راکشآ  يدتبم  دارفا  رظن  رد  وا  هدراب  تالاکشا  باوج  وا  دوش  رکذ 

هحفص 318 ] ] 

ضراوع هلمج  زا  تاقتـشم ، زا  کی  ره  صاوخ  دـننام  لیـضفت و  رب  لعفا  نزو  تلالد  نوچ  ناکم  نامز و  رب  لعفم  نزو  تلـالد  یهگناو 
فالخ هک  مادام  سایق  هدـعاقب و  هار  نیا  زا  هک  یبلاغ  تسا  يرما  نیا  و  درادـن ، ظافلا  داوم  رهوج و  اب  یطبر  دـشابیم و  ظفل  ياه  تئیه 

رگا و  درپس ، اهنادب  ظافلا  یناعم  رد  ار  تموکح  دیاب  دش  تباث  برع  زا  نآ  فالخ  هکیدروم  یلو  دوشیم ، هدرب  یپ  هدیـسرن  برع  زا  نآ 
دوب دهاوخ  مزلم  تروصنیا  رد  تسا  عقاو  ناکم  نامز و  رد  هکیثودحب  ای  ثودـحب  دراد  صاصتخا  یلوم  هک  دـشاب  هدـش  مولعم  يزار  رب 

و قتعم ، و  قتعم ، و  رـصان ، یناعمب  یلوم  هک  هدومن  حیرـصت  دوخ  هکنآ  لاح  دیامن و  راکنا  لیعف  لوعفم و  لعاف و  يانعمب  ارنآ  ندمآ  هک 
زا تغل  لها  زا  هدع  هدمآ و  یلو  يانعمب  یلوم  هکنیاب  دنرقم  یگمه  دنتـسه و  قفتم  رما  نیا  رد  وا  اب  مه  تیبرع  لها  مامت  هدمآ و  فیلح 

تغل لها  ریهامج  نیا ، رب  هوـالع  دـنا  هدومن  رکذ  ار  کـیلم  و  کـلام ، و  دـیقع ، و  قیتع ، بحم و  و  بیرق ، و  کیرـش ، نآ : یناـعم  هلمج 
یفـصو يانعم  یلوا  هک  هدوبن  نیا  ناشدـصق  دـنا  هدومن  رکذ  یلوم  یناعم  هلمج  زا  ار  یلوا  دراد و  تیدنـس  ناـش  لوق  زا  هک  ناـنآ  ینعی 

اب یلوم  دناوتیمن  هجیتن  رد  دراد و  یتدایز  نآ  رب  تسا و  جراخ  یلوم  دافم  زا  لیضفت  يانعم  هکنیاب  دوش  عقاو  هشقانم  دروم  ات  تسا  یلوم 
هک درادـن  دوجو  يزیواتـسد  رگید  نیارباـنب  و  یلوا )  ) ینعم نیا  يارب  تسا  مسا  یلوم  هک  تسنیا  ناـنآ  دوـصقم  هکلب  دـشاب ؟ یکی  یلوا 

.؟ دزاس فیعض  ار  تغل  لها  رظن  صیخشت و  يورین 
همهنیا اب  مهنآ  فوقو  مدـع  نیا  دـندشن ، هاگآ  فقاو و  یلوم  ریغ  رد  لامعتـسا  نیا  ریظن  رب  دـنیوا  دـننامه  هک  اهنآ  يزار و  هکنیا  ضرفب 

، هدام کیب  صوصخم  لامعتسا  زا  برع  تغل  رد  تسا  رایـسب  هچ  دنیامن ؟ راکنا  ارنآ  لصا  زا  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  دیتسناد  هک  صوصن 
صوصخم هداـم  کـی  نیا  رد  رگم  هدـماین  لاـعف  نزوب  نآ  عمج  لـعفا  نزو  هدـعاق  بسح  رب  هک  فـجعا  عـمج  فاـجع )  ) هملک هلمج  زا 

هدومن . حیرصت  ناب  حاحص  رد  يرهوج  هکنانچ 
رما نیاب  رهزملا " ص 63  دلج 2 "  رد  یطویس  و  شریسفت ، رد  مه  يزار  دوخ  و 

هحفص 319 ] ] 
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زا و  فسوی ) هروس   ) فاجع عبس  نهلکای  نامـس  تارقب  عبـس  يرا  ینا  کلملا  لاق  و  هدمآ " : نینچ  میرک  نآرق  رد  دنا و  هدومن  حیرـصت 
فانم : دبع  نب  مشاه  رضم  دیس  حدم  رد  برع  رعش  تسا  هدام  نیمه 

هموقل  دیرثلا  مشه  یلعلا  ورمع 
فاجع نوتنسم  هکم  لاجر  و 

نیعلا مومـضم  نآ  عراضم  دـشاب  نیعلا ) حوتفم   ) تلعف نزو  رب  هک  يدـعتم  فعاضم و  لعف  فرـص )  ) هدـعاق قباطم  تسا : لـیبق  نیا  زا  و 
رب یضعب  و  لع ، من ، دش . زا : دنترابع  هک  هدمآ  روسکم  مومضم و  اهنآ  عراضم  هک  هدام ) هس   ) فرح هس  رگم  تددع  تددر و  لثم  تسا 

(. بتاکلا ص 361 بدا   ) ثب دنا : هدوزفا  اهنآ 
اه رد "  رگم  هم ، هص و  دننام ، دوشیمن  رهاظ  لاعفا  ءامسا  زا  کیچیه  رد  عیمج  هینثت و  ریمـض  هک  تسنیا  یئانثتـسا ) دعاوق   ) هلمج زا  زین  و 

مواه تسا " : نآرق )  ) هناحبـس يادـخ  مالک  رد  و  نواه ، و  مواه ، و  اـمواه ، دوشیم : هتفگ  نآ  رد  هک  تسا ، ریگب "  ذـخ "  ياـنعمب  هک  " 
دینک . هعجارم  یطویس  ریاظن "  هابشا و  ماشه و "  نبا  هرکذت  هب  هیباتک "  اورقا 

مض لوا  هدام  نیا  ردصم  رد  يرهوج  هک  توافت "  هدام "  رد  رگم  تسا ) نیع  مضب   ) لعافت لعافت - ردصم - رد  عیاش  سایق  هلمج : زا  و 
دیز یبا  زا  و  ار ، وا  رـسک و  يربنع  زا  هدومن و  لقن  ار  وا  حـتف و  برع ) زا  يا  هلیبق   ) نییبـالک زا  تیکـس  نبا  زا  سپـس  هدرک  رکذ  ار  وا  و 

تاکرح " ص 39  رهزملا   " رد ج 2  یطویـس  هدش و  تیاکح  ود  ره  رـسک  حتف و  تسا ، روکذـم  بتاـکلا ص 593  بدا  رد  هکیروطب 
. هدومن لقن  نآ  رد  ار  هثالث 

لامعتـسا نیعلا  مومـضم  هک  تسنیا  تسا  نیع  رـسکب  لـعفی  نآ  عراـضم  هک  نیعلا  حوـتفم  لـعف - عراـضم - رد  عیاـش  ساـیق  هـلمج : زا  و 
دجو - هدام - رد  رگم  دوشیمن ،

هحفص 320 ] ] 

روبزم هلیبق  رعاش  دـنا و  هدومن  لامعتـسا  نیعلا  مومـضم  ارنآ  عراضم  تسا  روکذـم  حاحـص  رد  هکیروطب  برع ) زا  يا  هلیبق   ) نییرماع هک 
هتفگ : دیبل 

هبرشب  داوفلا  عقن  دق  تئش  ول 
هلیلغ ندجی  يداوصلا ال  عدف 

رهزملا رد ج 2 "  دنا و  هدومن  حیرصت  نادب  دلج 343  سوماق "  دلج 1 "  رد  يدابآ  زوریف  بتاـکلا " ص 361 و  بدا  رد "  هبیتق  نبا  و 
- لعفی لعف  دشاب -، واو  نآ  لعفلا  ءاف  هک  يا  هدام  رد  برع  مالک  رد  هتفگ : هک  هدش  لقن  هیدیردلا "  حرش  رد "  هیولاخ  نبا  زا   "ص 49 

تسا . دجی  دجو  نآ : و  هدام ) کی   ) فرح کی  رد  رگم  تسین 
ياراد سروا  دـشاب و  تابوبح  ياراد  لقبا  ياه : هدام  رد  رگم  هدـماین  لعاف  رب  لعفا  نزو  لعاف  مسا  هک : تسنیا  عیاـش  ساـیق  هلمج : زا  و 

رد ج 2  " عفای . وهف  مالغلا  عفیا  سراو و  وهف  رجشلا  سروا  لقاب و  وهف  عضوملا  لقبا  دوشیم " : هتفگ  هک  دیدرگ  سرون  عفیا  دش و  گرب 
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دوشیمن هتفگ  نآ  یضام  رد  هکیلاح  رد  راد : فلع  ياج  بشاع  دلب  هدش : رکذ  حاحص "  رد "  و  تسا ، روکذم  نینچ  رهزملا " ص 40  " 
ضرالا . تبشعا  رگم :

تماـسا تسا : برع  لوق  نآ  و  هداـم ) کـی   ) فرح کـی  رد  رگم  هدـماین  لـعاف  نزوب  لـعفا  باـب  زا  لوعفم  مسا  هک : تسنیا  هلمج ، زا  و 
زا هک  نومیـست ، هیف  تسا : یلاعت  يادـخ  لوق  و  هماسم ، دـنا : هتفگن  هاگارچ و  رد  ار  اپراهچ  مدـینارچ  همئاـس "  یهف  یعرملا  یف  هیـشاملا 

هدومن . رکذ  ار  بلطم  نیا  رهزملا " ص 47  رد ج 2 "  یطویس  دشابیم ، میسی  ماسا  هدام :
دلج 2"  رد  یطویـس  و  تفای ، دیهاوخ  برعلا  ناسل  هدیـس و  نبا  فیلات  صـصخملا "  رد "  ار  تاانثتـسا  رداون و  نیا  زا  يرایـسب  امـش  و 

تسا . هدومن  رکذ  ار  اهنآ  زا  هحفص  لهچ  رهزملا " 

هحفص 321 ] ] 

يزار باوج 

رد هدربمان  تسوا  تین  ءوس  نورد و  یگ  هریت  زا  فشاک  هک  تسا  ینخـس  ار  يزار  میدناسر ، توبثب  ام  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  مدرم  لابق  رد 
رما نیا  رد  نانآ  يارب  تسا  یلوا  يانعمب  یلوم  هکنیاب : ریاد  دنا  هدرک  لقن  تغل  لها  ءاملع  زا  هک  ار  هچنآ  اما  و  دـیوگ : لوقعلا "  هیاهن  " 

نخـس  ) میئوگیم ام  نیاربانب  دوش ، لالدتـسا  نادـب  هک  درادـن  ارنآ  تیحالـص  لـقن  هنوگ  نیا  تغل  تاـبثا  رد  اریز  تسین ، یلیلد  تجح و 
و دشابیم ، مکب "  یلوا  یه  نآ "  يانعم  مکالوم "  یه  رانلا  مکیوام  یلاعت " : يادخ  لوق  رد  هتفگ : هدـیبع  ابا  هک  دـنچ  ره  تسا :) يزار 

هیحان زا  بلاطم  نیا  یلو  دنا ، هدرک  داهـشتسا  مه  دـیبل "  تیب "  هب  دـنا و  هدومن  رکذ  زین  یـسیع  نب  یلع  جاجز و  شفخا و  ار  ینعم  نیا 
هیآ و نیا  ریـسفت  رد  طقف  ار  ینعم  نیا  وا  ياهزارط  مه  لیلخ و  نوچ  نیلقان  زا  ناگرزب  هکنیا  تلعب  قیقحت  هن  تسا  لهاست  ناـیاوشیپ  نیا 

يزار نخـس  دنا . هدرواین  نایمب  ینعم  نیا  زا  يرکذ  تغل  یلـصا  بتک  رد  دـنا و  هدومن  رکذ  دنـسم ) ریغ  لسرم و  روطب  رگید  هیآ  ریـسفت 
دش . مامت 

لـهاست و هبنج  تغل ) ریـسفت و   ) ناـیاوشیپ فرط  زا  هیجوـت  نیا  هک  داد  ربـخ  يزارب  یـسک  هچ  هک  دوـب  نشور  نم  يارب  هتکن  نـیا  شاـک 
هکنیا ای  تسا ؟ دراوم  همه  لماش  عیاش و  هدـش  لقن  نانآ  زا  هیوغل  یناعم  زا  هچنآ  مامت  رد  يزار  هدـیقع  راـهظا  نیا  اـیآ  و  تسین ؟ قیقحت 

داهشتسا هکنیا  زج  دوشیم  لئاق  یظفل  يارب  ار  یئانعم  هکیماگنه  يوغل  رفنکی  يارب  ایآ  و  دراد ؟ يرگید  باسح  یلوم  ظفل  اب  صخـش  نیا 
تسه ؟ مه  يرگید  فیلکت  دنا ،) هدرک  ار  راک  نیا  هک   ) دیامنب میرک  نآرق  زا  يا  هیآ  ای  برع  تیب  هب 

ینعم کی  ققحت  يارب  تغل ؟ همئا  زا  لقن  نایب  زا  دـعب  مهنآ  هتفرگ  حـماست  رب  لیلد  هنوگچ  ار  وا  ياهزارط  مه  لـیلخ و  رکذ  مدـع  اـیآ  و 
يانعم هک  هدشن  طرش 

هحفص 322 ] ] 

يارب رـصحنم  لیلد  ار  نآ  دننامه  و  لیلخ ) فیلات   "  ) نیعلا باتک "  طقف  دروم  نیا  رد  يزار  ایآ  و  دشاب ، هدش  رکذ  بتک  مامت  رد  روبزم 
رگم دوش ؟ رکذ  حیرـصت  روطب  دانـسا  هلـسلس  امتح  هک  تغل  لقن  رد  هدومن  طرـش  یـسک  هچ  نونکات  ایآ  و  دـنادیم ؟ يوغل  ياـنعم  ققحت 

زا  ) هک یلامعتـسا  ای  هتباث و  تنـس  ای  نآرق )  ) زا يا  همیرک  هیآ  ای  و  هدـش ) لقن  برع  زا  هک   ) رعـش تیب  هب  ءاکتا  زج  یتغل  ندروآ  تسدـب 
یناعم میلعت  يارب  یـسک  هریغ ) شفخا و  هدـیبع و  وبا   ) ناـنیا زا  رتهب  يزار  اـیآ  و  دراد ؟ يرگید  هار  دـشاب  هدـش  هدینـش  حالطـصا ) لـها 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 407 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ار  ینخـس  دنا  هدومن  رکذ  ار  یبرع  تغل "  یناعم "  زا  یئانعم  هورگ  نیا  زا  یکی  هک  دراوم  ریاس  رد  ارچ  درم  نیا  دنک  یفرعم  دـناوتیم 
هک دراد  یـصاخ  فده  دروم  نیا  رد  هک  میئوگب  میراچان  يرآ  دـیوگیمن ؟ درومنآ  رد  دـیوگیم  یلوم ) یئانعم   ) صوصخم دروم  نیا  رد 

! دیامن زواجت  دوخ  فده  نآ  زا  دناوتیمن 
ای يا ، هیآ  ریـسفت  رد  رگا  هکیروطب  دـنادیم ؟ طرـش  تاغل  گنهرف  رد  ار  یناعم  نآ  دوجو  طقف  يوغل  يانعم  کـی  توبث  رد  اـیآ  درم  نیا 
رد ءاملع  هک  مینیب  یم  ام  هک  یتروص  رد  تسین ؟ لئاق  نآ  يارب  ینزو  شزرا و  دـشاب  هدـش  رکذ  يرعـش  تیب  یـسررب  ای  یثیدـح ، يانعم 
رد دشاب و  ینابایب  برع  زا  یکرتخد  هچرگا  دـنیامنیم ، دامتعا  دـشاب  هتـشاد  تغل  زا  عالطا  هک  یـسک  ره  راتفگب  يوغل  يانعم  کی  توبث 

يراخبلا " ص 75 حرـش  رد ج 7 "  ینالطـسق  تسنیا  تسین  طرـش  دروم  نیا  رد  غولب  ای  تلادـع ، ای  نامیا ، لـیبق  زا  يزیچ  تیرثکا  رظن 
تسا . لیلد  تجح و  یعفاش  لوق  نامه  اهنت  تغل  تابثا  رد  دیوگ :

لقن هدش  تیاکح  يرابنا  زا  رد ص 83  و  تسا ، لوبقب  موکحم  تغل  لها  زا  نتکی  لقن  دیوگ : هحفص 77  رهزملا "  رد ج 1 "  یطویس  و 
خیش و کی  لوقب  دیوگ : رد ص 87  و  دـشاب ، هدرک  تقفاوم  لقن  نآ  رد  وا  اب  مه  يرگید  هک  تسین  طرـش  تسا و  یفاـک  لداـع  درفکی 

هدرک لقن  ینج  نبا  صیاصخ  زا  رد ص 27  و  دوشیم ، تباث  تغل  یبرع  کی 

هحفص 323 ] ] 

مه نئارق  هلیـسوب  هاگ  تغل  اریز  هتفر ) اطخب   ) دـشاب هدـش  لقن  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتخانـش  یتغل  هک  دـیوگب  سک  ره  دـیوگ : هدربماـن  هک 
هدورس : هک  دونشب  ار  يرعاش  راتفگ  ناسنا  هک  یماگنه  الثم )  ) دیآ یم  تسدب 

مهل  هیدجان  يدبا  رشلا  اذا  موق 
انادحو تافارز و  هیلا  اوراط 

مامت هتـسناد و  یفاک  یبرع  رعاش  کی  راتفگب  هنیرق و  هلیـسوب  ار  تغل  توبث  زین  و  تسا ، تاعامج  ياـنعمب  تاـفارز  هک : تسناد  دـهاوخ 
یم اذـل  و  دوشیم ؟ تباث  هلیـسو  هچب  تغل  هک  دـنادیمن  يزار  یهتنم  دراد  دوجو  یلوا ) يانعمب   ) یلوم ظفل  دروم  رد  لیالد  رداـصم و  نیا 

تنوشخ يدنت و  قرب  دعر و  دننام  يا  هدعاق  ینبم و  نودب  تسا و  بارطـضاب  ماوت  ناهد  رد  فرح  هتـشاد و  دیدرت  دوخ  نخـس  رد  دینیب 
. دهد باوج  میدراذگ  وا  ربارب  رد  هک  ار  تالاوس  نیا  زا  یکی  یتح  دناوتب  مرادن  نامگ  شیاهندب  دز و  همه  اب  دهدیم و  جرخب 

هچنآ هرابرد  هدز  یـشومارفب  ار  دوخ  ای  هدرک و  شومارف  تغل ، نیا  زا  روبزم  باتک  ندوب  یهت  نیعلا " و  باـتکب "  شلالدتـسا  رد  یئوگ 
؟ دـنا هداد  رارق  شهوکن  دروم  ار  نیعلا "  باتک "  قافتالاب  تغل  لـها  یماـمت  هکنیا : رب  رعـشم  هدروآ  ناـبزب  دوخ  لوصحملا "  رد "  هک 

تسا . هدومن  لقن  وا  زا  رهزملا " ص 47 و 48  دلج 2 "  رد  یطویس  ار  ینعم  نیا  هکیروطب 
اهنآ قیبطت  ظافلا و  یسررب  اهنآ  زا  دوصقم  هک  تاغل  گنهرف  بتک  هب  یسک  هچ  تسیچ و  تغل  یلـصا  بتک  زا  وا  دوصقم  منادیمن  نم  و 
برع تایبدا  ای  ثیدـح  اـی  نآرق  مولعم  ریغ  تاـغل  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  هداد و  صاـصتخا  ار  ماـن  نیا  جاـجتحا ، ماـقم  رد  تسا  یناـعم  رب 
دروم ای  و  دراد ؟ تلاخد  ناب  لالدتـسا  تحـص  رد  تاغل  گنهرف  نابحاص  تین  ایآ  و  هتخاس ؟ ادـج  جراخ و  هیلـصا  بتک  زا  هدـش  فیلات 

برع لامعتسا  دراوم  رد  اهنآ  يوجتسج  قیقحت و  نفب و  اهنآ  طلست  بتک و  نابحاص  ندوب  نانیمطا  قوثو و 
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ندمآ هکیروهشم  مانب و  ءاملع  نایاوشیپ و  بتک  رد  تاهج  نیا  مامت  هکیتلاح  رد  دوش ؟ لالدتسا  هروکذم  بتک  هب  هک  هتـشگ  نآ  بجوم 
. تسا دوجوم  دش  لقن  اهنآ  زا  یلوا  يانعمب  یلوم 

لیعف يانعمب  لعفم 

هتخادنا و هارب  هیرـشع  ینثالا  هفحت  دوخ ) فیلات   ) رد هک  ار  يدنه  بحاص  هللا  یلو  هاش  ناجیه  دایرف و  داد و  ات  ایب  نم  اب  زیزع ) هدنناوخ  )
ماقم رد  درم  نیا  تسا ) راوگان  نارگ و  یسب  تیبرع  نیئآ  برع و  تلم  رب  هک  تسیروما  زا  نیا  و   ) مینک یـسررب  هدروآ  موجه  تیبرع  رب 
مامت ثیدح  نیاب  لالدتـسا  هک  هتـشادنپ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما  تیالو  رب   "  ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدـح "  تلالد  در 

تسا . هدماین  لیعف  يانعمب  لعفم  نزو  هکیتروص  رد  یلو  يانعمب  یلوم  ندماب  رگم  دوب  دهاوخن 
، رما یلو  زا : هک  تسا  یئانعم  نامه  یلو  يانعمب  یلوم  ندمآ  زا  دارم  هکنیاب  ریاد  دربب  نایم  زا  ار  تغل  لها  حیرصت  هتـساوخ  نایب  نیا  اب  و 

يارب ار  وا  تکلمم  تسرپرس  هاشداپ و  هک  یـسکب  تبـسن  دهعیلو )  ) دهع یلو  ناطلـس و  تیالو  و  كولمم ، هدنب  یلو  میتی  یلو  نز ، یلو 
دوشیم . هدیمهف  دیامنیم ) باختنا  و   ) دزیگنا یم  رب  دوخ  زا  دعب  نامز 

رظن زا  تسا  یکی  برع  تغل  رد  یلوم  یلو و  هکنیا : رب  رعـشم  دربم  سابعلا  یبا  نآرقلا " و  یناعم  رد "  يافوتم 207  ءارف - راتفگ  يرآ !
یناعم هلمج  زا  ار  یلو  تاغل ، گنهرف  بتک  رد  هک  هدرب  دای  زا  رما  نیا  رب  ار  تغل  ملع  نایاوشیپ  قافتا  هتشگ و  روتسم  يولهد  ملاع )  ) نیا

يرابنا و"  فیلات  نآرقلا "  لکـشم  لـیبق "  زا  هتفرگ ، هدـیدان  ار  ریـسفت ) تغل و  ءاـملع  زا   ) نیریاـس نانخـس  دـنا و  هدروآ  رامـشب  یلوم 
 " نآرقلا بیرغ  دلج 2 ص 564 و "  يرهوج  فیلات  حاحـص "  انیلوم و "  تنا  یلاعت : يادخ  لوق  رد  یبلعث - فیلات  نایبلا "  فشکلا و 

یبطرق ریسفت  و  يدحاو - فیلات  طیسولا "  دلج 4 ص 401 و "  يدابآ  زوریف  فیلات  سوماق "  یناتسجس ص 154 و "  فیلات 

هحفص 325 ] ] 

یلوم تحبصا  مالسلا : هیلع  یلعب  رمع  راتفگ  تسا - لیبق  نیا  زا  و  دیوگ : دلج 4 ص 246 - ریثا  نبا  فیلات  هیاهن "  دلج 3 ص 431 و " 
نیرفاکلا ال نا  اونمآ و  نیذـلا  یلوم  هللا  ناب  یلاـعت : يادـخ  لوقب  هدرک  داهـشتسا  هک  دـلج 10 ص 399  سورعلا "  جات  و "  نموم ، لـک 

یلعف هالوم  تنک  نم  ریدـغ : ثیدـحب  " و  اـهیلوم .. نذا  ریغب  تحکن  هارما  اـمیا  و  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوقب  مهل و  یلوم 
. هالوم

یلوم یناعم  رد  يرظن 

هراشا

هدومن رکذ  یلو  یناعم  هلمج  زا  هک  روطنامه  تسا ، قتعم  کلام و  زا  ریغ  هک  ار  دیـس  دـنا : هدومن  رکذ  یلوم  یناعم  هلمج  زا  تغل  ءاـملع 
تیولوا يانعم  نمضتم  هتـسویپ  دیـس ) ریما و   ) ینعم ود  نیا  زا  کی  ره  و  یلوم ، یلو و  يانعم  داحتا  رب  ناشقافتا  اب  ار ، ناطلـس  ریما و  دنا :
نینچمه تیعر و  دارفا  زا  تسا  رتراوازس )  ) یلوا هعماج  مظن  هب  طوبرم  همانرب  نییعت  رد  هک  تسا  یـسک  ریما  ینبم : نیا  رب  و  دشابیم ، رماب 

- دیـس نینچمه - يرگیدب و  تبـسن  نانآ  زا  يدرف  ره  زواجت  زا  يریگولج  دارفا و  تیبرت  بیذـهت و  هب  طوبرم  نیناوق  دـعاوق - يارجا  رد 
ثیح زا  فصو  ود  نیا  هریاد  تسا و  رتراوازـس )  ) یلوا دـنک  یم  تدایـس  ناناب  هک  یموق  نوئـش  رد  فرـصتب  تبـسن  رورـس ، اـقآ و  ینعی 
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تدایـس تراما و  تارایتخا  فیاظو و  هنماد  نیاربانب  دوب ، دهاوخ  فلتخم  تدایـس  تراما و  ریداقم  رد  فالتخا  تبـسنب  یگنت  تعـسو و 
هک تسا  یـسک  تارایتخا  هنیدم  یلاو  تارایتخا  زا  رت  عیـسو  اه و  هناخ  ناوید  نایدـصتم  تارایتخا  زا  تسا  رت  عیـسو  رهـش  کی  یلاو  رد 

يرورـس روشک  کی  رب  هک   ) تسا ناهاشداپ  ماقم  تاماقم  نیا  همه  زا  رتالاب  و  نارادناتـسا ) دننام   ) دراد رایتخا  رد  ار  هقطنم  تلایا و  کی 
رب هک  تسا  يربمغیپ  ماقم  تارایتخا  رد  هعسوت  ثیح  زا  نیطالس  ماقم  زا  رتالاب  و  دنیامنیم )

هحفص 326 ] ] 

دوخ .) تعیرش  نیناوق  ءارجا  يارب   ) دهدیم رارق  دوخ  هفیلخ  نیشناج و  ار  وا  ربمغیپ  هک  سکنآ  و  دشاب ، هدش  ثوعبم  ناهج  عیمج 
ینعم ود  نیا  زا  میئامن  رظن  فرـص  نیع و  ضمغ  ءییـشلاب  یلوا  يانعمب  یلوم  ندـمآ  زا  فلاخم ) هورگ  نیا  اب  تاشامم  يارب   ) رگا اـم  و 
هنماد اـی  نآ و  بتارم  نیرت  یلاـعب  زج  مخریدـغ ) ثیدـح   ) ثیدـح نیا  رد  ار  دیـس ) ریما و   ) ینعم ود  نیا  مینک و  رظن  فرـص  میناوـتیمن 

تـسیب رب  غلاب  برع ) تغل  رد  یـسررب  اب   ) هک میتسناد  ار  یلوم  یناعم  زا  کی  ره  هکنیا  زا  دعب  تخاس ، قبطنم  ناوتیمن  نآ  ریاود  نیرتراد 
هتـشاد تقباطم  ینعم  ود  نیا  اب  هکیئانعمنآ  رگم  درادـن  تبـسانم ) و   ) ناکما روبزم  ثیدـح  رد  یناـعم  نآ  هدارا  هک  دوشیم  ینعم  تفه  و 

تسا : رارقنیا  زا  یلوم  هناگ  تفه  تسیب و  یناعم  دشاب و 
هدرک دازآ   ) قتعم - 7 هدننک ) دازآ   ) قتعم - 6 هدازرهاوخ )  ) تخا نبا  - 5 دنزرف -)  ) نبا - 4 مع - نبا  - 3 مع - - 2 راگدرورپ )  ) بر - 1
فیلح - 13 کیرش - - 12 هتفرگ -) رارق  ناسحا  دروم   ) هیلع معنم  - 11 وریپ -)  ) عبات کلام 10 - - 9 كولمم -) هدرب و   ) دبع - 8 هدش -)

-19 کیدزن -)  ) بیرق - 18 داماد -)  ) رهص - 17 نکاس -) دراو و   ) لیزن - 16 هیاسمه -)  ) راج - 15 قیفر -)  ) بحاص - 14 نامیپ ) مه  )
بحم - 24 اـقآ ) رورـس و   ) دیــس - 23 ءیــشلاب - یلوا  - 22 یلو - - 21 هتـسباو -) دـهع و  مـه   ) دـیقع - 20 تمعن -) دـنوادخ   ) مـعنم

. ) رما رد  یلوتم  - 27 رما - رد  فرصتم  - 26 روای -)  ) رصان - 25 رادتسود -) )

ثحب دروم  هب  قیبطت  یناعم و  زا  کی  ره  یسررب 

يراگدرورپ نایملاع  يارب  اریز  تسا ، رفک  نآ  هدارا  بر ،)  ) لوا يانعم  اما 
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ربمغیپ اریز  تسا ، بذک  مزلتـسم  روبزم  ثیدح  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هدارا  مهدراهچ - ات  موس  مود و  یناعم  اما  و  تسین ، یلاعت  يادخ  زج 
دوب دهاوخ  اهنآ  ردپ  مع  نبا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دشاب و  يردارب  ياراد  رگا  دوب ، دهاوخ  شردارب  نادنزرف  مع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

حـضاو و  تسا ، بلاطوبا )  ) هللا دبع  ردارب  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسا و  هللا  دبع  دنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنآ  لاح  و 
و تسا ، ریاغم  يرگیدنآ  ياه  یئاد  اب  ودنآ  زا  کی  ره  ياه  یئاد  نیا  ربانب  تسا ، فلتخم  بسن  رد  تسا و  ادـج  کی  ره  ردام  هک  تسا 
( زیزع هدنناوخ   ) امـش و  دوب ، دـهاوخن  تسا  وا  هدازرهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  سکنآ  هدازرهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هجیتن  رد 

هدرک دازآ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین ) لوقعم   ) رگید راب  هدرک  دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یـسک  دـینادیم : یبوخب 
نیلوا و زا  نادرم  دازآ  ياـقآ  رورـس و  کـی  ره  مالـسلا ) هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) ودـنآ هک  دـینادیم  یبوخب  زین  دـشاب و 
تفاخـس و رد  ودنآ  زا  کی  رهب  یگدرب  یگدـنب و  تبـسن  دـندوبن و  ینز  دـنزرف  چـیه  هدـش  دازآ  مادـکچیه  نیاربانب  دنـشابیم و  نیرخآ 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  كولمم  ناگدرب  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یصو  هک  تسا  مولعم  زین  بلطم  نیا  تسا و  مولعم  تعانش 
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وریپ عباـت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  درادـن ، تبـسانم  تسا ) روبزم  یناـعم  زا  یکی  هک   ) مه کـلام  نیارباـنب  هتـشادن ، تیکلاـم  هلآ 
نم هک  سک  ره  دیامرفب : اسر  يادص  اب  نیملـسم  ءالم  رد  هک  تسا  ینعم  زا  يراع  سپ  هدوبن  وا ) هدنتـسرف  لج  زع و  يادخ  زج   ) يدـحا

رب بانجنآ  هیحان  زا  تمعن  تنم و  هکلب  هدوبن و  یمعنم  تمس  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تسا و  وا  عبات  یلع  میوا  عبات 
یتکرـش هریغ  تراجت و  رد  یـسک  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  تشاد ، دـهاوخن  دروم  زین  هیلع ) معنم   ) ياـنعم سپ  هدوب ، قلخ  ماـمت 

دشاب . کیرش  وا  اب  زین  وا  یصو  ات  هتشادن 
یتکرش بانجنآ  يارب  هکنیا  ضرفب  تسا ، ساسا  هیاپ و  یب  تاروصت  رامش  رد  يرگیدب ) تکرش  قح  میلست   ) روصت نیا  هکنیا ، رب  افاضم 

تسا هتشاد  دوجو  يرگید  اب 
وا اب  هکنیا  هن  هدوب  وا  يارب  هجیدخ و  عفنب  ندرک  راک  افرـص  تثعب  زا  لبق  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  نینموملا  ما  يارب  بانجنآ  تراجت  اما  و 

هکنیا ضرفب  و  تسا ، هتشاد  تکرش 
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وا تراجت  رما  رد  یتلاخد  هن  هدوب و  بانجنآ  اب  رفـس  رد  هن  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا یمارگ  یـصو  هدوب  عفن  يذ  هتـشاد و  تکرـش  میئوگب 
. هتشاد

دنوادخ صوصخم  تزع  انامه  دنک و  تزع  تردق و  یسک  هلیـسونادب  هک  هدوبن  نامیپ  مه  يدحا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  و 
ناکما ماقمنیا  رد  ینعمنیا  دصق  نیاربانب  و  دـندرک ، ورین  تزع و  بسک  بانجنآ  ببـسب  ناناملـسم  همه  و  تسا ، نامیا  لها  وا و  لوسر  و 

دـشاب و یمحر  تبارق  دارم  هاوخ  بیرق ، رهـص و  لیزن و  راج و  بحاص و  اما ، و  تسین ، ودـنآ  نیب  همزـالم  توبث ، ضرفب  تسین و  ریذـپ 
گرزب و یعامتجا  نآ  نتخاس  اپرب  اب  یناعم  نیا  یجرا  مک  اریز  تسین  نکمم  یناعم  نیا  زا  کی  چـیه  هدارا  ناکم ، ثیح  زا  تبارق  هاوخ 

رمالا بسح  هک  یتیفیکب  مهنآ  دـسر ، یم  توبثب  اسرف ، تقاط  يامرگ  نآ  رد  نوکـسم ، ریغ  راز  گیر  هقطنم  رد  ترفاسم و  ءانثا  رد  مهم 
لحم هک  یئاج  رد  دـنراد  زاب  ریـس  همادا  زا  ار  ناوراک  هلاـبند  دـنزاس و  فقوتم  ار  ناوراـک  نآ  زا  ناور  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

بجوم غیلبت ) مدـع  تروـص  رد   ) دـیدهت اـب  ماوـت  یهلا  دـکوم  رما  زج  يزیچ  هک  دراد ) تیاـکح  تایـصوصخ  نیا  ، ) تسین ندـمآ  دورف 
رفـس جـنر  زا  مدرم  هکیلاح  رد  درادـیم  اـپ  رب  ار  یلفحم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسنیا  هدوبن ، هطقن  نآ  رد  تشادزاـب 

، دنکفا یم  دوخ  ياپ  ریزب  ار  دوخ  يادر  دارفا  زا  یـضعب  هک  يدـح  ات  دزاسیم  راوشد  ار  فقوت  نامزنآ  رد  هطقنآ  ترارح  هدـید و  همدـص 
ار مدرم  نآ  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنیامن و  یم  اپرب  نارتش  زاهج  زا  يربنم  هداـعلا  قوف  تیعقوم  تخـس و  طیارـش  نینچ  رد 

نایاپ هطساوب  هکنیا  زا  تسا  كانشیدنا  هک  تسا  یمهم  رما  غیلبتب  رومام  وا  هدیسر و  ارف  وا  تشذگ  رد  هک  دیامرف  یم  هاگآ  دنوادخ  رماب 
یئادخ نید  رد  ار  تیمها  نیرتگرزب  رما  نیا  هکیلاح  رد  دشاب ، هدـنامن  یقاب  رما  نیا  ماجنا  يارب  رگید  یتصرف  شیناگدـنز  راگزور  نتفای 

زا مدرمب  ترـضحنآ  هک  تسا  لوقعم  هقباس  یب  مهم و  تالیکـشت  هداعلا و  قوف  تامدقم  همه  نیا  اب  ایآ  تسا ، اراد  قلخ  يایند  رما  رد  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سک ، ره  هک : دهد  ربخ  مدرمب  الثم  دشاب  هتـشادن  یتیمها  شزرا و  نادنچ  هکیروماب  دهد  ربخ  دنوادخ  فرط 

هتشاد تبحاصم  تقافر و  وا  اب 
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( دـش رکذ  هک  ینعم  ود  زا  کی  رهب   ) وا اب  ای  هدـیزگ  لزنم  هدومن و  دورو  وا  هناخب  ای  هتـشاد و  وا  اب  يداماد  هقـالع  اـی  هدوب  وا  هیاـسمه  اـی 
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درخ و مک  دارفا  زا  یتح  تفریذپ  ناوتیمن  ار  یناعم  نینچ  هک  دـنادیم  ادـخ  هن ، دوب ؟ دـهاوخ  نانچ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هتـشاد ، تبارق 
تسپ تمهت  یتسار  دشاب ؟ تغالب  هب  فوصوم  بیطخ  اناد و  ربمایپ  لماک و  ناسنا  نیتسخن و  لقع  هکیـسک  زا  دسر  هچ  ات  لقعلا  فیعض 

هک مینک  ضرف  نینچ  رگا  دوش و  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هب  یناعم  نیا  زا  يزیچ  ندرک  هدارا  رگا  تسا  یئاوران  و 
نیرفآ تینهت و  نآ  لابق  رد  واب  هک  هدوب  ینعم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  یتیزم  تلیـضف و  هچ  هدوب  دارم  یناعم  نیا  زا  یکی 

وا يارب  هک  دهد  يرترب  وم  خرس  نارتش  رب  ارنآ  دوخ  ثیدح  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  و  دریگ ؟ رارق  نیسحت  باجعا و  دروم  و  دوش ؟ هتفگ 
. دشاب اراد  ار  حون  رمع  ماقمنآ  نتشاد  اب  هک  دنک  وزرآ  دشاب و  رتبوبحم  اهیف  ام  ایند و  زا  وا  رظن  رد  ای  دنشاب 

دـشاب هدرک  ناسحا  ماعنا و  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  سک  ره  اریز  درادـن ، دروم  زین  ینعم ) نیا  هدارا  ضرف   ) معنم اما  و 
دشاب نیا  دارم  هکنیا  رگم  تسا ، یهیدب  ینعم  نیا  فالخ  هکلب  دشاب ، هدومن  ماعنا  واب  زین  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هکنیاب  درادن  همزالم 

تبـسن ترخآ  رد  تاجن  ایند و  رد  تزع  داشرا و  و  قالخا )  ) بیذهت تیادـه و  نید و  ببـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سک  ره  هک :
، تسا وا  فرط  زا  فیاظو  لمحتم  بانجنآ و  ماقم  میاق  هکنیا  تلعب  دیامن  ماعنا  واب  روما  نیا  مامتب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف  ماعنا  واب 
و  ) وا ببـسب  ار  مالـسا )  ) نید لاعتم  يادخ  هک  تسا  وا  ماقم  تمـس و  نیمه  يارب  تسا و  وا  نید  هدننک  غالبا  و  تسا ، وا  عرـش  ظفاح  و 

تسا یتیالو  تماما و  ینعم  نامه  نیا  تروص  نیا  رد  دومرف ، مامت  راکـشآ  توعد  نیا  ببـسب  ار  دوخ  تمعن  دومرف و  لماک  وا ) تیالو 
؟ میرادن يدوصقم  نیا  زج  میشابیم و  نآ  تابثا  ماقم  رد  ام  هک  تسا  یئانعم  نامه  اب  يواسم  میئوجیم و  ارنآ  ام  هک 

لیابق ضعب  اب  هدهاعم  هدقاعم و  هملک  نیا  زا  دارم  هک  تسا  یهیدب  هدیقع  ینعم  اما  و 
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هک تهجنآ  زا  رگم  دشاب  نینچ  نینموملاریما  هک  درادن  ینعم  نیاربانب  یگنهآ ، مه  ندرک و  يرای  ای  حلص  شمارآ و  يرارقرب  يارب  تسا 
بانجنآ اب  فصو  نیا  رد  نیملـسم  مامت  ینعم  نیاربانب  و  تسا ، وا  وریپ  یفنم  تبثم و  زا  بانجنآ  دـصاقم  تامادـقا و  ماـمت  رد  باـنجنآ 

رد هک  دشاب  نیا  دارم  هکنآ  رگم  درادن  ینعم  دش  نایب  هک  یمامتها  تافیرـشت و  نیا  اب  مهنآ  رکذـب  بانجنآ  صیـصخت  دنتـسه و  يواسم 
تلود يرادهگن  یمالسا و  تنطلـس  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف  دقعنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یئاهدادرارق  تادهاعم و 

تلاخد و ینعم  نیاربانب  و  دراد ، هصاخ  تلاخد  ثداوح  تالکشم و  هنوگ  ره  زا  نآ  تنایص  ظفح و  لالحنا و  یگدنکارپ و  زا  یمالـسا 
هتفگ هکنانچ  دشاب  لیاضف  فاصوا و  رد  هدقاعم  دارم  رگا  و  دوب ، دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صخـش  نوچ  بانجنآ  تمس 

کلذـعم دریذـپ  یمن  یبرع  قوذ  ار  انعم  نیا  لمح  دـنچ  ره  لضاف  تسا و  میرک  ینعی : تسا ، لـضف  دـیقع  مرک و  دـیقع  ینـالف  دوشیم :
نیا دننامب  دیاب  ما  هدش  هتخانش  لیاضف  هدیقع  وا  دزن  رد  نم  سک ، ره  هک  دوشیم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوصقم  ینعم و  هجیتن 

تسا . کیدزن  ام  دصقم  اب  ینعم  نیا  بیرقت ، نیاربانب  و  دشاب ، دقتعم  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد 
رب تخاس  دقعنم  دندرک  تعیب  وا  اب  هک  یناناملـسم  اب  ربمغیپ  هک  يدوهع  دوش  هدارا  نآ  زا  هک  تسنیا  هدیقع  هملک  یناعم  نیرت  کیدزن  و 

يارب یعنام  تروصنیا  رد  دنـشوکب  نآ  زا  داسف  اوراـن و  ره  نتخاـس  رود  نآ و  حـلاصم  هار  رد  دـنریگ و  شوغاـب  ار  وا  نید  هک  ینبم  نیا 
هیلع یلع   ) وا اـنامه  يدـعب "  نم  ماـمالا  یتفیلخ و  هنا  باـنج " : نآ  راـتفگ  زا  تسا  يرگید  ریبـعت  ینعم  نیا  هکلب  تسین  ینعم  نیا  هدارا 

. تسا ماما  نم  زا  دعب  تسا و  نم  نیشناج  مالسلا )
تلعب وا  يراـی  تبحم و  رب  تسا  مدرم  صیرحت  دارم  اـی  تسین ، نوریب  لاـح  ود  نیا  زا  ینعم ، ود  نیا  هدارا  ضرفب  رـصان ، بـحم و  اـما  و 

هلمج ای  ریدـقت  ره  رب  نینموم و  يرای  تبحمب و  تسا  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) واب رما  ای  و  تسا ، وا  زا  نیعفادـم  واـب و  نینموم  هلمج  زا  هکنیا 
هک هدوبن  هقباس  یب  لوهجم و  رما  کـی  نیا  ناـمیا ، لـها  رب  وا  یتسود  بوجوب  راـبخا  ینعی  لوا  لاـمتحا  اـما  یئاـشنا ، اـی  تسا ، يراـبخا 
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نیاب هدرکن و  غالبا  مرکا  ربمغیپ 
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هکیروطب دشاب  تلاسر  رما  غیلبت  مدع  اب  ربارب  نآ  غالبا  رد  یهاتوک  دشاب و  نآ  غالباب  رومام  ترضحنآ  بیترت  نیا  اب  هقباس و  یب  تیفیک 
رد یمهم  عمجم  نینچ  کی  دنوش و  تشادزاب  ناکمنآ ) رد   ) قلخ ياههورگ  هک  دـشاب  نیا  مزتلـسم  هدـش و  حیرـصت  ناب  میکح  نآرق  رد 

ققحت راگدرورپ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لـیمکت  نآ  غـالبا  اـب  سپـس  ددرگ و  دـقعنم  تسین  هاـگرارق  هک  یجرح  رپ  هطقن  نینچ 
هک اهنآ  سپـس  و  تسا ، هدومرف  ررقم  مالعا و  دنا  هتـسنادیمن  اه  ناملـسم  هک  ار  يزیچ  هدومرف و  غالبا  ار  هزات  رما  کی  یئوگ : هک  دریذپ 
رما کی  ثودح  زا  یکاح  دنهد ، تینهت  ار  وا  هنموم "  نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  ياه " : هلمج  اب  دندمآرب  وا  تینهت  ماقم  رد 
نانآ هکیلاح  رد  داد ؟ ناوتیم  ار  یلامتحا  نینچ  هنوگچ  هتـسنادیمن  ارنآ  عقومنآ  اـت  تینهت )  ) نانخـس نیا  هدـنیوگ  هک  هقباـس  یب  گرزب و 

 " هوخا نونموملا  امنا  دنرگیدکی "  ناتـسود  نامیا  لها   " ضعب : ءایلوا  مضهعب  نونموملا  و  ار " : تایآ  نیا  دندرکیم  توالت  زور  بش و 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  اشاح  تسا ؟ ردارب  ود  نیب  هک  روطنامه  اهنآ  نیب  لباقتم  یتسود  موزلب  تسا  رعـشم  نیا  هک  دـنناردارب ، نامیا  لها 

دیامرف !! عیرشت  ار  هدوهیب  رما  نیا  هیبش  هک  تسنیا  زا  رتکاپ  ام  میکح  يادخ  غالبا و  ار  یشزرا  یب  رما  نینچ  هکتسنیا  زا  مظعا  هلآ 
درادـن لوا  لامتحا  زا  یمک  تسد  یتسـس  رد  زین  لامتحا  نیا  راتفگ ، نآ  اب  وا  ترـصن  یتسود و  بوجو  ءاشنا  ینعی  مود - لامتحا  اـما  و 

نآ یئاشنا  نایب  هب  يزاین  ات  دشاب  هدشن  غالبا  عیرـشت و  هک  هدوبن  یمکح  دـشاب و  هدـشن  ءاشنا  هک  هتـشادن  دوجو  يرما  ماگنه  نآ  رد  اریز 
وهف يالوم ، ناک  نم  دیامرفب " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدوب  نیا  ماقم  قح  هجو  ود  نیا  ربانب  هوالعب  دیتسناد ، هکنانچ  دشاب ،
دیاش و  تسا ، جراخ  ظفل  دافم  زا  لامتحا  ود  نیا  سپ  دشاب  زین  یلع  رـصان  بحم و  دیاب  تسنم  رـصان  بحم و  هک  ره  ینعی  یلع "  یلوم 

نیمهب شرظن  دوش ، لمح  رـصان  رب  ثیدـح  نیا  رد  یلوم  ظفل  هک  تسین  زیاـج  دـیوگ : رد ص 19  شا  هرکذـت  رد  هک  يزوج  نبا  طـبس 
نیاربانب اهنیا ، رب  افاضم  دش ، دهاوخ  رکذ  وا  ظفل  مامت  ابیرق  و  هدوب ، ینعم 
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روطب هک  تسا  شور  هریـس و  کی  هکلب  تشاد و  دهاوخن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریماب  صاصتخا  ترـصن  هلدابم  تبحم و  بوجو  لامتحا 
ترـصن تبحم و  دوصقم  رگا  و  تسیچ ؟ وا  ناش  رد  مامتها  بانجناب و  نآ  صیـصخت  لـیلد  نیارباـنب  تسا ، نیملـسم  همه  يارب  يواـسم 

، وا لابق  رد  میلـست  رماوا و  لاثتما  يوریپ و  تعباتم و  بوجو  لیبق  زا  هدوب ، رتـالاب  تیعر  ترـصن  تبحم و  دودـح  زا  هک  هدوب  صوصخم 
اب تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  رد  نآ  ریظن  هک  هچناب  نآ  هنراقم  زا  دعب  اصوصخ  تسا ، تماما  تیجح و  يانعم  نامه  دوخ  نیا 

یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) ودنآ دروم  رد  یلوم  يانعم  نیب  کیکفت  تروصنیا  رد  " و  هالوم ... تنک  نم  هلمج " : نیاب  حیرـصت 
!! دوب دهاوخ  مالک  لاطبا  مزلتسم  ناونع  قایس و  کی  رد  مالسلا ) هیلع 

، تسا مالسلا  هیلع  یلع  همذ  رب  ناشیا  رب  يرای  مدرم و  تبحم  هکنیاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رابخا  ینعی ، موس - لامتحا  اما  و 
ناگدنونش هب  هکنیا  هن  دومرفیم ، دیکات  واب  دوبیم و  مالسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  يور  هک  دوب  مزال  تروص  نیا  رد 

نیا رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  همذ  رب  مدرم  قح  رد  يراـی  یتسود و  بوجو  ءاـشنا  ینعی  رگید  لاـمتحا  نینچمه  و  دـیامن ، دـیکات  غـالبا و 
هجوت بلج  هبطخ و  داریا  هصاـخ و  تافیرـشت  نآ  ندروآ  دوجوب  ماـمتها و  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تفگ  دـیاب  مه  ضرف 
ناـنآ تبحم  شیازفا  مدرم و  فطاوع  بلج  شدوصقم  هکنیا  رگم  دوب  زاـین  یب  روما  نیا  همه  زا  غـیلبت .. رد  هغلاـبم  عامتـسا و  يارب  قـلخ 
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چیه رد  دننک و  تیعبت  وا  زا  تسا  اهنآ  روای  تسود و  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـسناد  هک  یتقو  مدرم  هک  دشاب  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلعب  تبـسن 
!! دنکن در  ار  وا  نخس  هاگ  چیه  دننادن و  اور  ار  وا  تفلاخم  يرما 

ریدـقت نیا  رب  هک  تسناد  میهاوخ  اـم   " هـالوم ... تنک  نم  هلمج " : هب  ندومن  ادـتبا  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نخـس  هوـحن  اـب  و 
یتسود اریز  هتشاد ، دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  رد  هک  ار  رادقم  هزادنا و  نآ  رگم  هدومرفن  هدارا  ترصن  تبحم و  زا  بانجنآ 

یتسود و زا  ریغ  تهج ) تیفیک و  ثیح  زا   ) شتماب تبسن  بانجنآ  يرای  و 

هحفص 333 ] ] 

هطقن زا  دیامرفیم  يرای  ار  اهنآ  دراد و  تسود  ار  دوخ  تما  بانجنآ  هچ  دراد ، دوجو  رگیدکیب ) تبـسن   ) نینموم دارفا  رد  هک  تسا  يرای 
زا و  تسا ، اهنآ  تیـصخش  ظفاح  تسا ، اهنآ  هزوح  نابهگن  تسا ، اهنآ  رما  کـلام  تسا ، اـهنآ  ياـیند  نید و  هدـنامرف )  ) میعز هکنیا  رظن 

ناـگرگ دومرفیمن  یلمع  ءارجا و  ار  ترـصن  تبحم و  زا  هجرد  نیا  اـهناب  تبـسن  باـنجنآ  رگا  تسا ، رتراوازـس )  ) یلوا اـهناب  اـهنآ  دوخ 
هدوشگ اهنآ  فرطب  زواجت  متـس و  ياهتـسد  فرط  ره  زا  دنتخاسیم و  دوبان  هدـنکارپ و  ار  اهنآ  كاب  یب  شکرـس و  نایـشحو  راوخنوخ و 

رد هک  دادـیم  خر  صاخـشا  تمرح  کته  سوفن و  نتـشک  لاوما و  جارات  و  نانمـشد ، موجه  لـیبق  زا  هدـننک  دوباـن  ثداوح  هچ  دـشیم و 
هعماج یگدـنکارپ  اب  یهلا  تایآ  نتـشاد  دـنلب  نید و  طاسب  شرتسگ  توعد و  نتـشاد  اـپب  زا  تعیرـش  بحاـص  یلـصا  ضرغ  تروصنیا 

رد تسا  هللا  هفیلخ  وا  راـچان  دوـش ، یفرعم  تیفیک  نیاـب  دـح و  نیا  رد  قـلخ  ترـصن  تبحم و  رد  سک  ره  سپ  تفریم ، نیب  زا  یمالـسا 
میتفگ . ام  هک  ینعم  نامه  رگم  تسین  ثیدح  يانعم  ضرف  نیاربانب  و  قلخ ) نایم  رد   ) تسا ادخ  هداتسرف  هفیلخ  نیمز و 

دراد ناکما  ثیدح  زا  اهنآ  هدارا  هک  یناعم 

هن اقآ - رورـس و  يانعمب   ) دیـس ءیـشلاب و  یلوا  یلو و  زج " : دـنامن  یقاب  تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  دـش و  نایب  یلوم  يارب  هک  یناعم  زا 
 ". رما یلوتم  رما و  رد  فرصتم  و  هدننک ) دازآ  کلام و  يانعمب 

یناـعم هیقب  تحـص  مدـع  تلعب  دوـشیم ، هدارا  یلوا "  زا "  هک  یئاـنعمنآ  صوـصخ  دوـش  هدارا  نآ  زا  هک  دـیامنیم  باـجیا  یلو "  اـما  " 
شیپ يانعمب  دیس "  اما  و  میتخاس " ، مولعم  للدم و  ار ) اهنآ  تبسانم  نادقف  یناعمنآ و  کیاکی   ) امشب هکیروطب 
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هک هملک  رد  اصوصخ  تسا ، زرحم  شریغ  رب  نآ  مدقت  اریز  تسا ، ریذـپان  یئادـج  ءیـشلاب "  یلوا  يانعم " : زا  هتـسویپ  ینعم  نیا  هتفگ ،
هداد رارق  دوخ  فصو  اـب  ربارب  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) دوخ مع  رـسپ  سپـس  هدومرف و  نادـب  فصتم  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
نیا هکلب  و  دـشاب ، هتفای  يرورـس  متـس  هبلغ و  یتسد و  شیپ  اـب  هک  دـشاب  یـسک  نآ  زا  دارم  ـالثم )  ) هک تشاد  دـهاوخن  ناـکما  نیارباـنب 

دهاوخ بجاو  تسا  ناـنآ  رب  تدایـس  هک  یناـسک  ماـمت  رب  نآ  زا  يوریپ  تیعبت و  هکیروطب  دراد  تیمومع  همه  رب  تسا و  ینید  تداـیس 
. دوب

، هللااب اومصتعا  و  یلاعت " : يادخ  لوق  دروم  رد  لافق  زا  شریـسفت  دلج 6  رد  يزار  ار  ینعم  نیا  رما " و  رد  فرـصتم  تسا " : نینچمه  و 
، یپـلچ دیعـس  ار ، ینعم  ود  نیا  " و  مکیف . فرـصتملا  مکدیـس و  مکیلوم : وه  هتفگ " : لاـفق  هک  هدومن  رکذ  جـح ) هروس   "  ) مکیلوم وـه 
زا ار  ینعم  نیا  قعاوص ص 25  رد  رجح ) نبا   ) دنا و هدومن  رکذ  يواضیب  رب  دوخ  هیـشاح  رد  یجافخ  دمحا  نیدلا ، باهـش  و  مور ، یتفم 
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یجنزرب لوسرلا  دبع  نب  دمحم  نینچمه  قعاوص و  همجرت  رد  مه  یمرهج  نیدلا  لامک  و  تسا ، هدروآ  رامشب  یلوم )  ) نآ یقیقح  یناعم 
دارم هکنیا  زج  تسین  یناکما  ماقم  نیا  رد  سپ  دنا ، هدومن  يوریپ  وا  زا  بلطم  نیا  رد  تاعمل "  رد "  قحلا  دبع  خیـش  ضقاونلا " و  رد " 

. دیامن يربهر  يراگتسر  قرط  يوسب  ار  رشب  وا  و  دشاب ، تیعبت  روخ  رد  هک  هتخیگنارب  ار  وا  ناحبس  يادخ  هک  دشاب  یفرصتم  ناب :
یتمس نینچ  ياراد  هک  یسک  نیاربانب  و  شریغ ، زا  تسا  رتراوازس )  ) یلوا تیناسنا  هعماجب  تبـسن  فرـصت  عاونا  رد  یـصخش  نینچ  سپ 

هک هدـش  یفرعم  حیرـصت و  راگدرورپ  رماب  ثوعبم ، ربمغیپ  فرط  زا  هک  هعاطلا  ضرتفم  تسا  یماما  ای  ثوعبم و  تسا  يربمغیپ  ای  تسا ،
یحو رگم  تسین  دیوگب ، هچنآ  دیوگیمن و  ینخـس  دوخ  هاوخلد  یـصخش و  لیم  يور  زا  دوشیمن و  ادج  رما  نآ  زا  شرادرک  راتفگ و  رد 

. دوشیم غالبا  واب  هک  یهلا 
یلوم یناعم  هلمج  زا  ارنآ  دربم  سابعلاوبا  هک  رما ، یلوتم  تسا : نینچمه  و 
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راوازـس هک  تسوا  و  دنناسکی ، ینعم  رد  یلوم  یلو و  دیوگ : اونمآ "  نیذلا  یلوم  هللا  نا  یلاعت " : يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  هدروآ ، رامـشب 
ریسفت رد  رد ص 232  شریسفت  دلج 4  رد  یبطرق  طیسولا " و  شریسفت "  رد  يدحاو  نسحلاوبا  تسا و  ناشیا  روما  یلوتم  دوخ و  قلخب 

جات  " دلج 10  رد  يدـیبز  و  هیاـهنلا " ص 246 ، دـلج 4 "  رد  ریثا  نبا  مکیلوم " و  هللا  لـب  نارمع " : لآ  هروس  رد  یلاـعت  يادـخ  لوـق 
تـسا لیبق  نیا  زا  و  دـنا : هتفگ  نینچ  و  دـنا ) هدومن  راعـشا  ینعم  نیاب   ) برعلا " ص 20 ناـسل  رد "  روـظنم  نبا  و  ص 398 ،  " سورعلا 
اهرما یلوتم  ینعی " : تسا ، روکذم  اهیلو "  نذا  ریغب  رگید " : تیاور  رد  لطاب " و  اهحاکنف  اهیلوم  نذا  ریغب  تحکن  هارما  امیا  ثیدح " :
يادخ لوق  رد  و  رد ص 505 ، شریسفت  دلج 1  رد  هبوت ) هروس   "  ) انیلوم وه  انل  بتک  ام  : " یلاعت ... يادخ  لوق  ریـسفت  رد  يواضیب  "و  ، 

رد میرحت ) هروس   "  ) مکیلوم هللا  و  یلاعت " : يادـخ  لوق  رد  و  دلج 2 ص 114 ، رد  جح ) هروس   "  ) مکیلوم وه  هللااب  اومـصتعا  و  یلاعت " :
دلج 8 ص يزار ) ریـسفت  هیـشاح  رد  میرحت  هروس   ) مکیلوم هللا  یلاعت " و  يادخ  لوق  ریـسفت  رد  يدامع  دوعـسلا  وبا  دلج 2 ص 530 و 
: دـنیوگ شریـسفت  رد  یکجاو  رد  دـهاز  نسح  نب  دـمحا  تادرفم " و  رد "  بـغار  " و  مکیلوـم ، یه  یلاـعت " : يادـخ  لوـق  رد  183 و 
رب ار  وت  دنکیم و  لابند  ار  وت  روماب  مایق  تسا : وت  يالوم  وا  نیاربانب ، تسا ، وت  حلاصم  راد ) هدهع   ) یلوتم هک  تسا  یسک  تغل  رد  یلوم ،
هک یسک  يارب  هدیدرگ  مسا  یلوم )  ) هملک نیا  سپـس  هدش و  هدیمان  یلوم  قتعم ، مع و  نبا  تبـسانم ، نیمهب  و  دیامنیم ، يرای  تنانمـشد 

فـسوی نب  دمحا  سابعلا ، وبا  فاشک " و  رد "  يرـشخمز  و  دوشیمن ، ادـج  نآ  زا  و  دوشیم ) راد  هدـهع   ) دریگیم رب  رد  ار  يرما )  ) يزیچ
نآرقلا بیرغ  رد "  يروباشین  " و  انیلوم ، تنا  یلاعت " : يادخ  لوق  ریسفت  رد  یفسن  و  شصیخلت ، رد  لاس 680  يافوتم  یشاوک - ینابیش 

نیاب  " ، ) مکیلوم یه  یلاعت " : يادـخ  لوق  مکیلوم " و  هللا  نا  اوملعاف  یلاعت " : يادـخ  لوق  انیلوم " و  تنا  یلاـعت " : يادـخ  لوق  رد  " 
ینالطسق و  دنا ،) هدومن  راعشا  ینعم 
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یلو يا : دیوگ " : هالوم "  انا  هلآ "  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  رد  ملـسم - يراخب و  لوق  زا  تشذـگ  رد ص 315  هک  یثیدح  رد 
لوق رد  نیلـالج )  ) ریـسفت رد  یطویـس  و  دوب ، مهاوـخ  راد  هدـهع  ار  وا  روـما  وا  بناـج  زا   " هروـما - هنع  یلوـتا  هدرم ) یلو  ینعی   ) تیملا

وه انل  هللا  بتک  ام  الا  انبیـصی  نل  یلاعت " : يادخ  لوق  مکیلوم " و  هللا  نا  اوملعاف  یلاعت " : يادـخ  لوق  " و  انیلوم ، تنا  یلاعت " : يادـخ 
دوخ تلاسر  بحاص  هک  یئانعمب  هصاخ  تشاد ، دهاوخن  یئادـج  یلوا - زا - زین  نیعم  نیا  نیاربانب ، هدومن ) رکذ  ار  ینعم  نیمه   "  ) انیلوم

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب هدرک  هدارا  ارنآ  هک  نیاربانب  هدومرف  فیصوت  نادب  ار 
یبرع ياه  هعماج  یبدا و  ياه  هعومجم  تغل و  قامعا  رد  نتفر  ورف  زا  دـعب  تسا ، ام  هدـیقع  هیرظن و  ماقم  نیا  صوصخ  رد  هک  هچنآ  اما 

ره رد  تسا و  یناعم  نآ  یمامت  عماـج  ینعم  نیا  و  ءیـشلاب ، یلوا  رگم : تسین  ددـعتم )  ) یناـعم ناـیم  زا  یلوم  ینعم  تقیقح  هک : تسنیا 
نیاربانب ینعم ، نیا  تبـسانمب  رگم  هدـشن  قالطا  یناعم  نآ  زا  کیچیه  رب  یلوم  ظفل  تسا و  ذوخام  هجوت  زا  یعون  اب  یناـعم  نآ  زا  کـی 

همدقم :
فرصت هتساوخ و  شتمکح  هکیروطب  هدیرفآ ، ار  يوس  ام  رهاق ، بلاغ و  ره  زا  دوخ  قلخب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا ناحبـس  راگدرورپ  - 1

. دوخ هدارا  ياضتقمب  دنکیم 
( رتراوازـس  ) یلوا هک  تسا ، وا  ردپ  نیزگیاج  وا  تسا و  رتراوازـس )  ) یلوا واب  تفوطع  شردارب و  دنزرف  تظفاحم  مدرم  همه  زا  مع  و  - 2

. هدوب واب 
. دنتخرد کی  ياه  هخاش  ود  ودنآ  هچ  تسا  دوخ  مع  رسپ  یناب  یتشپ  یگناگیب و  رتراوازس )  ) یلوا مع  نبا  و  - 3

نم لذلا  حانج  امهل  ضفخا  و  دیامرف " : لاعتم  يادـخ  وا - ربارب  رد  ینتورف  ردـپ و  تعاطاب  تسا  قلخ  نیرتراوازـس )  ) یلوا دـنزرف  و  - 4
 ". همحرلا

عوضخ ینتورفب و  تسا  قلخ  نیرتراوازس )  ) یلوا زین  رهاوخ ، دنزرف  و  - 5
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. هدوب شردام  ردارب  هک  دوخ  یئاد  هب  تبسن 
. دوخ ریغ  زا  تسا  هدرک  دازآ  هک  یسکب  تبسن  لضفت  هب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا هدننک ) دازآ   ) قتعم و  - 6

ندربنامرف هلیـسوب  دراد و  روظنم  هدرک  دازآ  ار  وا  هک  ار  یـسک  یکین  ناسحا و  هکنیاـب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا هدـش ) هدازآ   ) قتعم و  - 7
. دیامنب ار  وا  يراذگساپس  وا  لابق  رد  ینتورف  وا و  رماوا 

بجاو وا  رب  کلام  رما  تعاطا  نیا  شریغ و  زا  دوخ  يالوم  رما  تعاطا  تیعبت و  هب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا زین  كولمم ) هدنب   ) دبع و  - 8
. دشابیم ناب  طونم  وا  تداعس  تسا و 

متس دحب  هکیدودح  ات  نانآ  رد  فرصت  اهنآ و  روما  دوخ و  كولمم  ياه  هدنب  تظافح  یتسرپرسب و  تسا  رتراوازس )  ) یلوا کلام  و  - 9
. دسرن

. تسین وا  وریپ )  ) عبات هک  یسک  زا  دوخ  عوبتم  يرای  هب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا عبات  و  - 10
. شریغ زا  دوخ  معنم  يراذگساپسب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا هیلع ، معنم  و  - 11

. دسرن ینایز  واب  ات  شکیرش  قیفر و  ظفح  تکرش و  قوقح  تیاعرب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا کیرش  و  - 12
ره عفد  تسا و  ناـمیپ  مه  وا  اـب  هک  یـسک  ظـفحب  ماـیقب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا وا  هچ  تسا ، حـضاو  وا  رما  ناـمیپ ) مه   ) فـیلح و  - 13

. وا تحاس  زا  يراکمتس 
. شریغ زا  تبحص  قح  ياداب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا وا  قیفر ،)  ) بحاص تسا  نینچمه  و  - 14

. دنتسه رود  هک  اهنآ  زا  شناگیاسمه  قوقح  تیاعرب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا هیاسمه )  ) راج هک - روطنامه  - 15
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هتفرگ و رارق  اهنآ  نایم  رد  هک  یئاهنآ  یـسانشقح  ینادردـقب و  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا وا  یموق -) رب  دراو   ) لـیزن تسنآ - دـننام  و  - 16
. تسا هدیدرگ  نمیا  هدوب ) نازیرگ  هچنآ  زا   ) اهنآ وترپ  رد  هدرب و  هانپ  اهنادب 

یگدـنز رد  هتفای و  یناـب  یتشپ  هلیـسونیدب  هدـیدرگ و  وا  داـماد  هکیـسک  قوقح  تاـعارمب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا داـماد )  ) رهـص و  - 17
هکیسک هداد ، نز  وتب  هک  یسک  هدروآ ، دوجوب  ار  وت  هکیردپ  تسا ، يردپ  تمـس  ياراد  سک  هس  هک : تسا  ثیدح  رد  هتـشگ ، دنمورین 

. هداد میلعت  وتب 
حلاصم هار  رد  شـشوک  نانآ و  زا  عافد  شناکیدزن و  رماـب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا وا  هچ  ار ، کـیدزن )  ) بیرق نک ، ساـیق  نآ  رب  و  - 18

. نانآ
. دیامن رارکت  واب  تبسن  ار  یکین  هکنیا  هتشگ و  عقاو  وا  ماعنا  دروم  هک  یسک  رب  افص  رهم و  یتدایزب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا معنم ، و  - 19

(. هتسب دهع   ) هدومن دنویپ  وا  اب  هک  سکنآ  ندرک  يرای  يارب  تیولوا  رد  تسا  نامیپ ) مه   ) فیلح دننام  هتسباو )  ) هدیقع و  - 20
ای دنراد  تسود  ار  وا  هک  یسک  زا  عافدب  دنتـسه  رتراوازـس )  ) یلوا ودنیا  زا  کی  ره  هچ  رـصان ، بحم و 22 - تسا  ودنآ  دـننامه  و  - 21

. دنا هتفرگ  هدهعب  ار  وا  يرای 
هاگآ لاح  یگنوگچ  زا  دش  هداد  البق  هک  یحرـشب  رما - یلوتم  و 26 - رما - رد  فرصتم  و 25 - دیس - یلو " و 24 - دروـم "  رد  و  - 23

. دیدش
و ینعم ، کی  رگم  هدنامن  یقاب  یلوم  يارب  رگید  تشگ ، نشور  ثحب  دروم  اب  اهنآ  بسانت  مدع  الاب و  هحورشم  یناعم  تیعـضو  هک  لاح 

كارتشا یلوم ، رد  كارتشا  نیارباـنب  و  تسا ، فلتخم  شدراوم  زا  کـی  ره  رد  لامعتـسا  بسحب  تیولوا  نیا  تسا و  ءیـشلاب  یلوا  نآ :
داـیز و ياـه  عضو  مزلتـسم  یظفل  كارتـشا  هکنآ  هچ  تسا ، رتـهب  یلوا  یظفل  كارتـشا  زا  تسا  يونعم )  ) كارتـشا نیا  و  تسا ، يوـنعم 

 " هدمعلا رد "  قیرطب  نبا  نیدلا  سمش  تسا و  یفتنم  اهعضو  اهنآ  ملسم  لصاب  انب  هک  تباث  صنب  تسا  مولعمان 

هحفص 339 ] ] 

لها ءاملع  زا  يدادعت  تاملک  زا  مشـش و  نرق  رد  تسا  هفئاط  مالعا  زا  یکی  هدربمان  هتفرگ و  یـشیپ  ام  رب  هیرظن  نیا  زا  ضعب  رد  ص 56 
. میدرک رکذ  ام  هچنآ  دننام  دنا  هدومن  رکذ  ار  یلوم  یناعم  زا  یضعب  تابسانم  هک  اجنآ  هدومن  شزیر  یتمسق  هنیمز  نیا  رد  زین  تنس 

ینعی  " يالوم - هدیـسل  دبعلا  لقی  ال  هدروآ " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  حیحص ص 197  رد  دوخ  دانساب  ملـسم  هک  یتیاور  و 
انامه اریز  ینعی :  " هللا ، مکالوم  ناف  هدوزفا " : ار  هلمج  نیا  هیواعم  یبا  ثیدح  رد  و  نم ، يالوم  دیوگب : دوخ  کلامب  كولمم  هدنب  دیابن 

تیاور نیا  دـنا ، هدروآ  قیرط  رد  یـسررب  اـب  دوخ  تاـفیلات  رد  ثیدـح  ناـیاوشیپ  زا  يدادـعت  ار  تیاور  نیا  و  تسا ، ادـخ  امـش  يـالوم 
زا بلطمنیا  ناـیب  یلوم  زا  دوش  هتفگ  قلطم  روطب  هکیتـقو  تسا  نهذـب  رداـبتم  تسا  یلوا "  هک "  دوصقم ، ياـنعم  هک  تسنیا  زا  فشاـک 

. دمآ دهاوخ  دوشیم  داریا  ریدغ )  ) ثیدح دافم  نوماریپ  هک  یبلاطم  نمض  رد  اه  یضعب 

هلصفنم هلصتم و  هنیعم  نیارق 

یلوا يانعمب - یلوم  هکنیاب  دنـشاب  میلـست  دـیاب  راچان  هدـنامن و  يریزگ  ار  شواک  ثحب و  لـها  دـش ) هداد  هک  یتاحیـضوت  اـب   ) اـجنیا اـت 
، مینادـب یظفل  كرتشم  ارنآ  و  تسا ، ینعم  نیا  یلوم  یناعم  زا  یکی  میئوگب : هدرک و  لزنت  میتفگ  هکنآ  زا  اـم  هچناـنچ  تسا و  ءیـشلاب -

نیا دوجو  اب  هک  دراد  دوجو  هلـصفنم  یهاگ  هلـصتم و  ياه  هنیرق  ریدغ ) ثیدـح   ) روبزم ثیدـح  رد  اریز  تسا ) لصاح  دوصقم  مه  زاب  )
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هدارا نئارق 
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بلطم : نایب  کنیا  دوریم - نیب  زا  ینعم  نیا  ریغ 
ایآ ینعی   "  ) مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  دومرف " : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نآ ، تسا و  ثیدح  همدقم  یلوا - هنیرق 
نیا رب  دومرف  عرفتم  و  دـنامهفیم ، ار  ینعم  نیمه  هک  رگید  ظافلاب  بانجنآ  رگید  نانخـس  اـی  اهامـش ) دوخ  زا  امـشب  متـسین  رتراوازـس  نم 

تیاور نیقیرف - ءاـملع  زا  يرایـسب  دـش  ناـیب  هک  یتیفیکب  ار  ثیدـح  نیا  " و  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نمف  ار " : هلمج  نیا  دوخ  نخس 
تساهنیا : نانآ  نایاوشیپ  تنس و  لها  ظافح  زا  و  دنا ، هدومن 

-10 هدقع - نبا  - 9 يواحط - - 8 يذمرت - - 7 يربط - - 6 یلعی - وبا  - 5 ینابیش - - 4 یئاسن - - 3 هجام - نبا  - 2 لبنح - نب  دمحا  - 1
وبا - 19 یبلعث - - 18 مکاح - - 17 یبهذ - - 16 ینطق - راد  - 15 هطب - نبا  - 14 یعیطق - - 13 یناربط - - 12 متاح - وبا  - 11 يربنع -

- یعلخ - 27 یمصاع - - 26 یناکسح - - 25 یلزاغملا - نبا  - 24 یناتسجس - - 23 بیطخ - - 22 یقهیب - - 21 نامسلا - نبا  - 20 میعن -
ءایض - 36 ریثا - نبا  - 35 جرفلا - وبا  - 34 یسوم - وبا  - 33 رکاسع - نبا  - 32 الم - - 31 يواضیب - - 30 یمزراوخ - - 29 یناعمس - - 28

- نیدلا یلو  - 44 یجیا - - 43 ینیومح - - 42 یباصو - - 41 نیدلا - بحم  - 40 ینازاتفت - - 39 یجنگ - - 38 یلغوازق - - 37 نیدلا -
-53 یمثیه - - 52 غابـصلا - نبا  - 51 يزیرقم - - 50 يرزج - - 49 نیدلا - باهـش  - 48 فیرش - - 47 ریثـک ، نبا  - 46 يدنرز - - 45
-61 یطویس - - 60 یناخیش - - 59 یشخدب - - 58 نیدـلا - لامک  - 57 يدوهمس - - 56 نیدلا - لیـصا  رجح 55 - نـبا  - 54 يدبیم -

. یکم رجح  نبا  - 64 يروپنراهس - - 63 ریثکاب - نبا  - 62 یبلح -
مالعا ءاملع  زا  هتسد  نیا  بتک  ءازجا  نییعت  اب  ار  ریدغ  ثیدح  همدقم  رکذ  دراوم  حوضو  روطب  نیعبات  هباحـص و  زا  ثیدح  قرط  نایب  رد 

رد اهنآ  هدع  هک  دنتسه  همدقم  نیا  نایوار  زا  زین  يرگید  هورگ  و  میدومن ، نایب  اقباس  اهنآ  تاحفص  و 
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رظن رد  زین  ار  هعیش  ءاملع  زا  يرامـش  یب  دادعت  اهنآ  رب  افاضم  میهدیمن ، نخـس  هلاطا  اهنآ  ددجم )  ) رکذ اب  اجنیا  رد  ام  تسا و  هجوت  روخ 
دنا . هدومن  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هک  دیریگب 

هدربمان مالعا  زا  رایـسب  دادـعت  هکیروطب  تسا و  تباث  حیحـص و  تادراو  هلمج  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس   ) همدـقم نیاربانب ،
تسین . ناب  فارتعا  زج  يرفم  هراچ و  دنا  هدومن  حیرصت 

نادب مکـسفنا " .. نم  مکب  یلوا  تسلا  دوخ "  نخـس  همدقم  رد  هک  یئانعم  زا  ریغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  بلطم ، نیاربانب 
دشاب و هتخیـسگ  نآ  طابترا  هتـشر  هک  دمایم  رد  یمالک  تروصب  بانجنآ  شیامرف  دوب ، هدومرف  هدارا  ار  يرگید  يانعم  هدومرف  حیرـصت 

تروصنیا رد  و  یئاسران ) نخـس  شزغل و  ره  زا  مینادیم  رتگرزب  ار  راوگرزب  ربمغیپ  ام  و   ) دشاب طابترا  یب  رگید  تمـسق  اب  نآ  زا  یتمـسق 
، تسا هدوشگ  نهد  یبرع  نابزب  هک  تسا  یناسک  نیرت  غیلب  اغلب و  حصفا  بانجنآ  هکیلاح  رد  دوبیم  ادج  تغالب  زرم  زا  ترضحنآ  نخس 
رد مه  قح  تسین و  یهار  همدقملا  يذ  همدقم و  رد  ینعم  نتسناد  دحتم  اب  ترضح  نآ  مالک  ءازجا  طابتراب  فارتعا  ناعذا و  زا  زج  سپ 

. تسین نآ  زج  هتفرگ  همشچرس  یهلا  یحو  زا  هکیمالک  ره 
، تسا روکذم  رد ص 20  يزوج  نبا  طبـس  هرکذت  رد  هک  تسا  یحرـش  یمارگ ) هدـنناوخ   ) امـش يارب  بلطم  نایب  حیـضوت و  رب  دـیزم  و 
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ثیدح رد  یلوم )  ) زا دارم  و  دیوگ : نینچ  تسا ، یلوا )  ) یلوم مهد  يانعم  هکنیاب  حیرـصت  یلوم و  يارب  ینعم  هد  هدادعت  زا  دـعب  هدربمان 
واب یلوا  نم  سک  ره  دوشیم : نینچ  ثیدـح  ياـنعم  تسا و  نیعتم  تسا ) یلوا  هک :  ) مهد ياـنعم  سپ  تسا ، صوصخم  تعاـط  ریدـغ ) )

دوخ باتک  رد  یناهفصا  یفقث  دیعس  نب  ییحی  جرفلاوبا  ظفاح  و  تسا ، واب  یلوا  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  شدوخ ، زا  هک  متسه 

هحفص 342 ] ] 

نینچ روبزم  تیاور  رد  هدومن و  تیاور  شناداتـسا  هب  دوخ  دانـساب  ار  ثیدحنیا  وا  هچ  هدومن ، نیاب  حیرـصت  نیرحبلا "  جرم  هب "  یمـسم 
 " هیلو یلعف  هسفن ، نم  هب  یلوا  هیلو و  تنک  نم  دومرف " : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  هتفگ :

مامت هک  دـش  هتـسناد  سپ  تسا . وا  یلو  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  شدوخ ، زا  متـسه  واـب  رتراوازـس )  ) یلوا میوا و  یلو  نم  سک ، ره  ینعی 
 " مهسفنا نم  نینموملاب  یلوا  تسلا  زین " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  و  دراد . ءیـشلاب ) یلوا   ) مهد يانعمب  تشگزاب  یناعم 

ها - وا ... تعاط  شریذپ  و  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا تماما  تابثا  رد  تسا  حیرص  صن  ثیدح )  ) نیا و  دراد ، ینعم  نیمه  رب  تلالد  زین 
( ریدغ  ) ثیدح رد  ار  یلوم )  ) ظفل ثیدح ) ءاملع  زا   ) هفیاط هک  تسا  هدومن  حیرـصت  لوسلا " ص 16  بلاطم  رد "  یعفاـش  هحلط  نبا  و 

دیسر . دهاوخ  امش  رظنب  هللا  ءاش  نا  دوخ  لحم  رد  زین  ابیرق  ءاملع ) تافارتعا  زا   ) اه هلمج  نیا  ریظن  و  دنا ، هدومن  یلوا )  ) رب لمح 
قرط زا  هلمج  رد  هاداع "  نم  داع  و  هالاو . نم  لاو  مهللا  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا ، ثیدـح  هلابند  مود - هنیرق 
یئاه هلمج  ای  هلذخ "  نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  و  هدش " : هدوزفا  زین  اه  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  رب  ثیدح 

و تسین ، اهنآ  رکذ  هداعاب  لیوطت  يارب  یبجوم  رگید  میدومن  رکذ  البق  هک  نایوار  ياه  هورگ  رکذ  اب  و  تسا ، یناـعم  نیمه  نمـضتم  هک 
يرایسب هدع  نتسناد  حیحص  هکنیا  تشذگ  زیزع ) هدنناوخ   ) امش رب   214 تاحفص 243 - رد  ثیدح  دنس  نوماریپ  هدیـسر  تاملک  نمض 

لها يارب  تیفیک  نیا  اب  و  هـالاو " ... نم  لاو  مهللا  نآ "  هلاـبند  اـب  تسا  ثیدـح  عومجم  ياـنبم  رب  ینتبم  ار  ریدـغ )  ) ثیدـح ءاـملع ، زا 
هک یتیولوا  تیولوا  يانعم  اب  زج  هکیهوجو  لیالدب و  دنادب  یعدم  هنیرق  ار  روبزم  ثیدح  لیذ  هک  تشاد  دـهاوخ  ناکما  ثحب  قیقحت و 

. دوب دهاوخن  مئتلم  دشاب  تماما  تمس  اب  مزالم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  نامز  نآ  رد  لوا : روبزم : لئالد  هوجو و 
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شدوخ زا  دعب  وا  هقلطم  تماما  یمالسا و  تما  یمامت  رب  هماع  تسایر  خماش  ماقم  زارحاب  رئاد  وا  یصوب  هناحبـس  يادخ  تبهومب  تبـسن 
رایـسب و ناراداوهب  دنمزاین  رما  نیا  تیمامت  هک  تسنادـیم  عبطلاب  لاوحا  عاضوا و  بسح  رب  بانج  نآ  دومرف  مالعا  ار  مهم  رما  نیا  مایق و 

نایم رد  هک  دوب  علطم  ترضحنآ  یفرط  زا  دنهن ، ندرگ  رما  نیا  لابق  رد  لامع  تایالو و  روما  نایدصتم  هلیسونادب  ات  تسا  رادتقا  اب  نارای 
بانج نآ  اب  هک  دنتسه  یصاخشا  زین  هدش و  راعشا  نادب  نآرق  رد  هکنانچ  دنربیم  کشر  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هک  دنتسه  یناسک  هورگ  نآ 

دعب دنا و  هتشادهاگن  دوخ  ياهلد  رد  ار  وا  اب  ینمـشد  تیلهاج  ياهنوخ  يانبم  رب  هک  دنتـسه  يدارفا  قافن  لها  هتـسد  رد  دنزرویم و  نیک 
ثداوـح دـننارورپ  یم  دوـخ  زغم  رد  يداـم  ياـه  هرهب  شیازفا  تساـیر و  يرورـس و  رکف  هک  اـهنآ  زآ  صرح و  ياـنبم  رب  باـنج  نآ  زا 

عامطا اهوزرآ و  تلادع  یهاوخ و  قح  مکحب  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  و  داتفا ، دهاوخ  راکب  یئاهـشوج  بنج و  داد و  دهاوخ  خر  يراوگان 
دهاوخن دنا  هتخود  نادـب  عمط  مشچ  هکیئاهماقم  راوازـس  قیال و  یتیافک  یب  یگبرجت و  یب  تهج  ار  اهنآ  درک و  دـهاوخن  تباجا  ار  اهنآ 

یئوگ و شیپ  لامجا  روطب  هکنیا  امک  دومن ، دـنهاوخ  هتفـشآ  ار  عاضوا  هتفر و  وا  اب  یئوجمزر  تفلاخم و  رـس  رب  مه  اهنآ  راچان  تسناد ،
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نینچ رگید  تیاور )  ) ظفل رد  ایدـهم " و  ایداه  هودـجت  نیلعاف  مکارا  ایلع و ال  اورموت  نا  دوخ " : شیاـمرف  زا  هلمج  نیا  اـب  دومرف  راـبخا 
یمن هکیتلاح  رد  دیریذپب  تفالخ - یهدنامرفب - ار  یلع  رگا  ینعی  ایدـهم "  ایداه  هودـجت  نیلعاف  مکارا  ام  ایلع و  اوفلختـست  نا  دومرف " :
نیاب هجوت  هجیتن  رد  دیئامن ) هعجارم  هب ص 36 و 37 ج 1   ) علطم تریـصب و  اب  یئامنهار  ار  وا  تفای  دیهاوخ  دـینکب ، ار  راک  نیا  هک  منیب 

وریپ هک  اهناب  ندرک  اعدب  دومرف  عورش  مالسلا ) هیلع  یلع  تیالو  غالبا  زا  دعب   ) بانج نآ  روما ، تایفیک و 
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دننادب مدرم  دبای و  تیمامت  وا  يارب  تفالخ  رما  هلیسونیدب  ات  دنیوا  زا  یضارعا  ینمشد و  رـس  رب  هک  اهناب  نیرفن  دنیوا و  روای  تسود و  و 
بجوم مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ضارعا  ینمـشد و  ناحبـس و  يادـخ  تـالاوم  زا  يدـنم  هرهب  بجوم  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  يوریپ و  هک 

رگم دوب  دـهاوخن  یمومع  ظفلب  مهنآ  یئاعد  نینچ  و  دـنیارگب ، قح  لها  قح و  يوسب  هلیـسو  نیدـب  اـت  تسا ، راـگدرورپ  طخـس  مشخ و 
نیا ریظن  هدومرف ، بجاو  اهنآ  رب  ار  لباقتم  یتسود  لاعتم  يادخ  هک  نامیا  لها  دارفا  اذل  دشاب و  اداد  نینچ  یماقم  ناش و  هکیـسک  هرابرد 

تیمها زا  هیاپ  نیاب  هک  تسا  یتایئزج  دوشیم  تفای  اهنآ  رد  هک  یئاهیرهم  یب  ترفانم و  هکنآ  هچ  هدـشن  لقن  اـهنآ  هراـبرد  ءاـعد  نخس و 
نایامن وا  ماقم  تیصخش و  مالـسا  رد  دشاب و  هیاپ  نوتـس و  مکح  رد  نید  رما  رد  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  هرابرد  یئاعد  نینچ  نیا  دسریمن 

هتـشر نتخیـسگ  قح و  یناوتان  ثعاب  ماقمنآ  رد  وا  تفرـشیپ  مدع  فعـض و  هک  دشاب  هتـشاد  يرورـس  تماما و  یمالـسا  تما  رب  دشاب و 
ددرگ . مالسا 

ینامز تیمومع  دوشیم و  هدـیمهف  نم  هملک  زا  هک  يدارفا  تیمومع  هدافا  ثیح  زا  هالاو " ... نم  لاو  مهللا  تسا "  ءاعد  نیا  قایـس  مود -
تالاوم و هک  دوشیم  هدافتـسا  روبزم  هلمج  زا  اریز  دراد ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمـصع  رب  تلالد  ددرگیم  مولعم  قلعتم  فذح  زا  هک  یلاح  و 
هک تسنیا  مزلتـسم  ینعم  نـیا  و  تـسا ، بـجاو  لاـح  ره  رد  ناـمز و  ره  رد  سک و  ره  رب  وا  زا  ضارعا  ینمـشد و  زا  زارتـحا  وا و  يراـی 
زا يراک  قحب  زج  دیوگن و  ینخس  هاگچیه  قح  زج  و  دشاب ، تیصعم  زا  نوصم  تمصعب و  فوصوم  نامزا  لاوحا و  مامت  رد  ترـضحنآ 

رطاخب دوش و  ضارتعا  وا  رب  هک  تسا  مزال  دریگ  رارق  یتیـصعم  یفالخ و  باـکترا  ضرعم  رد  رگا  اریز  دـشابن  قح  اـب  زج  دـنزن و  رـس  وا 
نوش و زا  کـیچیهب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  سپ  دوش ، ضارعا  وا  زا  دریگ و  رارق  توادـع  دروم  شیاوراـن  لـمع 

دقاف لاح  چـیه  رد  نامز و  چـیه  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) بانجنآ هک  تسناد  میهاوخ  ام  هدرواین ، دوخ  شیامرف  رد  یئانثتـسا  وا  ياـهنامز 
ام هکیسک  تماما  هچ  دشاب ، قلخ  رب  ماما  هک  تسا  بجاو  دشاب  یماقم  نینچ  ياراد  هک  یسک  و  هدوبن ، یهاوخ  قح  تلادع و  تمـصع و 

حیبق هدش  نایب  دوخ  لحم  رد  هک  یلالدتسا  نیزاوم  قبط  وا  رب  دشاب  وا  نود 
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ناشدوخ . زا  اهنآ  هب  تسا  مدرم  نیرتراوازس )  ) یلوا راچان  تسا  ماما  وا  نوچ  سپ  دوب ، دهاوخ  اوران  و 
اعد ياه  هلمج  راچان  و   ) هداد نایاپ  نآ  اب  ار  دوخ  نانخـس  هک  اـعد  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوصقم  نیرت  بساـنم  موس -

تعاط بوجو  زا  دـشاب  ترابع  هک  هدوب  نیرـضاح  رب  فیلکت  نایب  ماقم  رد  بانجنآ  هک  تسنیا  تسا ) نآ  زا  لـبق  ياـه  هلمج  اـب  طـبترم 
ندرگ يرادربنامرف و  هب  اـعد  نآ  رد  تسا  مدرم  بیغرت  هجیتن  رد  هک  تـالاوم  بوجو  و  مالـسلا ) هیلع  یلع  لاـبق  رد  تما  يرادربناـمرف  )
دـشاب یلوا  هلزنم  لزاـن  یلوم  هک  تسا  یتروص  رد  طـقف  ینعم  نیا  و  وا ، رماوا  زا  یچیپرـس  درمت و  زا  تسا  دـیدهت  وا و  لاـبق  رد  نداـهن 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس  زا  تروص  نیا  رد  هک  هدوب  رصان  بحم و  یلوم )  ) زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دارم  میئوگب  هکنیا  فالخب 
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تـسود ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  رادتـسود  بحم و  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : دمآ  یمن  تسدب  نیا  زج  هلآ  و 
صاصتخا اعد  هک  دوب  نیا  بسانم  تروصنیا  رد  و  دشاب ، وا  رای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  راکددم  رای و  ای  درادب 

تلم هماع  لماش  هکنیا  هن  دیامنب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـصن  ای  تبحمب  مایق  وا  هکیعقوم  رد  دشاب  هتـشاد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) واب
ضرغ میئامن ) ضرف   ) هکنیا رگم  دـنیامنب ، وا  اب  ینمـشدب  مایق  رگا  دـشاب  نانآ  هماعب  نیرفن  دـنیامن و  وا  تـالاومب  مادـقا  ماـیق و  رگا  دوش 
يرای درادـیم و  تسود  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا دنتـسناد  هکیتقو  هدوب  تما  وا و  نیب  هناتـسود  مسارم  یگتـسویپ  تابجوم  دـیکات  باـنجنآ 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  هجیتن  رد  تروص و  نیا  رد  تسا و  نینچ  بانجنآ  هکنیا  امک  نامز  ره  رد  لاح و  ره  رد  ار  اهنآ  زا  يدرف  ره  دنکیم 
زا تاجن  هلیـسو  تما  يارب  نییعت  نیا  اب  دهد و  ماجنا  ار  ترـصن  تبحم و  هفیظو  ات  دهدیم  رارق  هفیلخ  دوخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  و 

نادـب بیترت  ناروماـم  ءارما و  اـیاعر و  نیطالـس و  نـیب  هکناـنچ  ددرگ  مـهارف  یتـسپ  ره  زا  ظاـفتحا  سرت و  ره  زا  صـالخ  هـکلهم و  ره 
تسیراج .

مدق ياجب  مدق  هک  مه  یسکنآ  رد  راچان  تسا  تفـص  انبم و  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نینزان  دوجو  رد  ترـصن  تبحم و  نوچ 
اب هجیتن  رد  دوشیم ، هتخیسگ  نخس  طابترا  لتخم و  مالک  قایس  الا  دشاب و  تیصوصخ  لاونم و  نیمه  رب  دیاب  دراذگیم  بانجنآ 
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تسا و یکی  تماما  يانعم  اب  یلوم  ینعم  زاب  دنا  هتفرگ  رصان  بحم و  يانعمب  ار  یلوم  هک  اهنآ  اب  تاشامم  زا  سپ  حیضوت  بیرقت و  نیا 
ثیدـحب لصتم  هک  تسا  یتاملک  ظافلا و  نوگانوگ  فرط  رد  ءاـملع  ظاـفح  زا  ریدـغ )  ) ثیدـح يارب  و  دـناسریم . ار  یلوا  داـفم  ناـمه 

. درادن مایتلا  شزاس و  یلوم  هملک  زا  تسا  ام  دوصقم  هک  یئانعم  اب  زج  هک  هدش  تیاور  روبزم 
تداهـش دنتفگ : مدرم  دـیهدیم ؟ تداهـش  يرما  هچ  مدرم  هورگ  يا  حرـش : نیاب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  موس - هنیرق 

امـش یلو  دومرف : تسا ، وا  هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنیاب  دـنتفگ : هچب ؟ نآ  زا  دـعب  دومرف  ادـخ ، یگناگیب  میهدـیم 
ادـخ و سک ، ره  دومرف : تشاد و  اپب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  سپـس  دـنیام ، يالوم  شلوسر  ادـخ و  دـنتفگ : تسیک ؟

ثیدح . رخآ  ات  تسا .. وا  يالوم  نیا  تسا ، وا  يالوم  وا  لوسر 
دیز تیاور  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  دوخ  زا  هدیسر  تیاور  ظفل  و  تسا ، روکذم  هدیـسر  ریرج  تیاور  زا  هک  یثیدح  رد  اه  هلمج  نیا 

هک دیتسین  امش  ایآ  تسا : روکذم  نینچ  حیحص  دنسب  دیـسا  نب  هفیذح  ظفل  رد  و  تسا ، نومـضم  نیاب  بیرق  زین  یلیل  نب  رماع  مقرا و  نب 
نیاب یلب ، دنتفگ  دیوگ : يوار  هک  اجنآ  ات  تسا ؟ وا  هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  ادخ و  یگناگیب  دـیهدیم  تداهش 
یلوا و  متـسه ، نینموم  يالوم  نم  و  تسا ، نم  يالوم  ادخ  انامه  مدرم ، يا  دومرف : سپـس  شاب ، هاوگ  ادنوادخ  دومرف : میهدـیم ، تداهش 

تسا . وا  يالوم  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) نیا متسه ، وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  ناشدوخ ، زا  اهناب  متسه  رتراوازس ) )
وا لوسر  ناحبس و  يادخ  هقلطم  تیولوم  لابند  رد  نآ  ندومن  فیدر  تلاسر و  دیحوتب و  تداهش  قایـس  رد  تیالو  ندش  عقاو  نیاربانب ،

تیولوا اب  مزالم  هک  یتماما  تیـالو و  ینعم  نآ  زا  دوش  هدارا  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  نخـس ) ءاـشنا  رد  ماـظن  بیترت و  نیا  ، ) وا زا  دـعب 
دشاب . نانآ  دوخ  زا  قلخ  دوخب 
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همعنلا و مامتا  نیدـلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  ثیدـح " : ظفل  هلابند  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـتفگ  نیا  مراـهچ - هنیرق 
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یلع هیالوب  هللا  نید  مامت  یتوبن و  مامت  ربکا  هللا  ینیومح " : مالسالا  خیش  ظفل  رد  " و  بلاط ، یبا  نب  یلعل  هیالولا  یتلاسرب و  برلا  یضر 
مامت تمعن  دوش و  لیمکت  نید  نآ  ببـسب  هک  دـیریگیم ؟ رظن  رد  تلاسر  فیرد  رد  ار  یئانعم  هچ  یمارگ ) هدـنناوخ   ) امـش ایآ  يدـعب " 

؟ تسا ناب  هتـسب  نآ  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  نآ و  رـشن  لیمکت  تلاسر و  رما  تیمامت  هک  یتماـما  زا  ریغ  ددرگ ؟ دونـشخ  نادـب  ادـخ  دوش و 
. ناشدوخ زا  اهناب  تسا  مدرم  نیرتراوازس )  ) یلوا عبطلاب )  ) دراد هدهع  رب  ار  مهم  سدقم و  هفیظو  نیا  هک  یسک  نیاربانب 

يارب  ) ار یهلا  توعد  ما و  هدـش  هدـناوخ  نم  هک  یئوگ  تیـالو : ناـیب  زا  لـبق  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  مجنپ - هنیرق 
هک تسا  کیدزن  انامه  دیـشاب ، هاگآ  ای - میامن -، تباجا  موش و  هدـناوخ  هک  تسا  کیدزن  ای - ما -، هدومن  تباجا  رگید ) يارـسب  لاـقتنا 

ررکم ثیدح  ظافح  تایاور  زا  تاملک  نیا  میامن و  تباجا  نم  دیایب و  مراگدرورپ  هداتسرف  هک  تسا  کیدزن  ای - موش - ادج  امش  زا  نم 
زا دراد  فوخ  هک  تسا  یقاـب  یمهم  عوضوم  باـنجنآ  یغیلبت  فیاـظو  زا  هک  دوشیم  موـلعم  تقیقح  نیا  نخـس  نیا  زا  تسا . هدـش  لـقن 
نآ زا  دعب  ترـضحنآ  و  دنام ، دهاوخ  مامتان  تلاسر  رما  دـنکن  رما  ناب  مایق  رگا  و  دـشاب ، هدومرفن  مالعا  ار  نآ  دـسر و  رد  شگرم  هکنیا 

نایب و تسا ، نانآ  هقلح  رـس  وا  هک  هرهاط  ترتع  تیالو  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  تیـالو  زا  ریغ  ار  يرما  تیمهاـب ، راعـشا  تاـملک و 
لقن رد  هکیروطب  دومرفن ، مالعا 

هحفص 348 ] ] 

بتک حیرـصت  دروم  هک  تماما  ياـنعم  زج  تیـالو ، نیا  اـب  قبطنم  مهم  رما  نآ  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  تیفیک ، نیا  اـب  تسا ، حرـصم  ملـسم 
دشاب ؟ اهنآ  دوخ  زا  مدرمب  رتراوازس )  ) یلوا هک  تسنیا  زج  ماقم  نیا  ياراد  ایآ  و  دشاب ؟ يرگید  يانعم  تسا ، حاحص 

انامه ارم ، دیهد  تینهت  ارم ، دیهد  تینهت  مالسلا : هیلع  یلع  تیالو  نایب  زا  دعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  مشـش - هنیرق 
روبزم تدابع  حیرـص  نیاربانب  تشذگ . رد ص 184  هکنانچ  تماماب ، ارم  تیب  لـها  توبن و  هب  ارم  دـینادرگ  صوصخم  لاـعتم  دـنوادخ 
روظنم عقوم  نیا  رد  بانجنآ  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  اـهنآ  هقلح  رـس  رورـس و  هک  تسا  تیب  لـهاب  صوصخم  تماـما  ناـمه 

تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میقتسم ) )
- زور هس  اـت  مسارم  نیا  هتـسویپ  همادا  مسارم و  نیا  ماـجنا  يارب  ندـمآ  درگ  نداد و  تسد  تعیب و  تینهت و  نیمه  دوخ  نیا ، زا  هتـشذگ 

نیمهب درادـن و  تبـسانم  شزاس و  يرگید  يانعم  اب  تیولوا  تفالخ و  يانعم  اـب  زج  دـش ، روکذـم   177 تاحفـص 196 - رد  هکیروطب -
نیا رد  و  دـنتفگ ، تینهت  تیـالوب  ار  وا  دـندش و  وربور  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  اـب  رمع  رکبوـبا و  نیخیـش : دـینیب ، یم  هک  تسا  تهج 
نیا هکیـسک  تروصنیا  رد  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  رد  هک  یلوم - نامه - هدـش ، یلوم  يانعم  نایب  ناـیرج 

اهنآ . دوخ  زا  اهناب  مدرم  نیرتراوازس )  ) یلوا رگم  تسین  هدیشوپ ، ار  تعلخ 
دنراد روضح  هک  اهنآ  ینعی  بیاغلا "  دـهاشلا  غلبیلف  تیالو " : نایب  زا  دـعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیاـمرف  متفه ، هنیرق 

تشذگ . دلجم  نیمه  دلج 1 و ص 3 و 63  تاحفص 69  رد  هکنانچ  دنیامن : غالبا  نیبیاغب  ار  بتارم 
تبحم و تالاومب و  تبـسن  دـینکیم  نامگ  دـنیامن  غالبا  نیبیاغب  نیرـضاح  هکنیاب  ریاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـیکات  هنوگ  نیا  اـیآ 

هتوک چیه  مرادن  نامگ  دشاب ؟ رارقرب  نیملسم  دارفا  نایم  رد  یتسیاب  هک  هتسنادیم  ارنآ  يدرف  ره  تنس  باتک و  بجومب  هک  هدوب  ترـصن 
رما کی  ار  مالـسا  ربمغیپ  رظن  دروم  عوضوم  دـیکات  مامتها و  تافیرـشت و  همه  نیا  ربارب  رد  دـیامنب و  ینامگ  نینچ  يارلا  فیعـض  رظن و 

دنک روصت  یمومع  هداس و 

هحفص 349 ] ] 
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هدوبن دکوم  رما  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوصقم  هک  داد  دیهاوخ  صیخـشت  روکف ) هدنناوخ   ) امـش دیدرت  کش و  نودب  و 
یعالطا دـنا  هتـشادن  روضح  عمجمنآ  رد  هک  هفلتخم  لیابق  فئاوط و  هدوبن و  نآ  غالبا  تصرف  ماگنهنآ  اـت  هک  یمهم  عوضوم  رگم  تسا 

دـشابیم و ناب  هتـسب  راـگدرورپ  يدونـشخ  تمعن و  ماـمت  نید و  لاـمک  هک  تماـما  ناـمه  رگم  تسین  مهم  رما  نیا  و  دـنا ، هتـشادن  نآ  زا 
یمارگ لوسر  دنا و  هدرکن  مهف  كرد و  يرگید  زیچ  مهم  رما  نیا  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس  زا  دنتـشاد  روضح  هک  یهورگ 

هک تیمها  همهنیا  اـب  دومرفن و  راـیتخا  یلوم )  ) ظـفل رب  دـشاب  غیلبت  روـخ  رد  گرزب  عـمجم  نآ  رد  هک  يرگید  ظـفل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تسا - هدومرفن  هدارا  یلوا  زج  یلوم - یناعم  زا  داد  دوخ  غیلبت  هوحنب 

دلج 1 و ردروکذـم ص 85   ) رباج دیعـس و  یبا  ظفل  رد  تیالو - نایب  زا  دـعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  متـشه - هنیرق 
سپ ینعی : يدعب - نم  یلعل  هیالولا  یتلاسرب و  برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  دلجم :) نیمه  118 و 125  - 122

تیالو دوخ و  تلاسرب  راگدرورپ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  باجعا ) رورـس و  طرف  زا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هک یلع  ظفل  رد  تسا و  يدعب "  مکیلو  هنا  دلج 1 " : رد ص 110  روکذم  بهو  ظفل  رد  و  دومرف : ریبکت  دوخ ، زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع 

. هدمآ نم ، زا  دعب  تسا  نموم  ره  یلو  نامثع :) مایا  رد  ترضحنآ  هدشانم  رد   ) دلجم نیمه  رد ص 12 
هحیحص قرطب  ظافح  زا  رگید  يرایـسب  يربط و  هبیـش و  یبا  نبا  یئاسن و  مکاح و  دمحا و  يذمرت و  هک  یتیاور  تسا  نومـضم  نیمهب  و 

و نم ، زا  دعب  تسا  نموم  ره  یلو  وا  و  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  انامه  دـنا : هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا 
نم . زا  دعب  تسا  امش  یلو  وا  و  رگید : تیاور  رد 

هدرک تیاور  حیحص  دانساب  ثیدح ) ءاملع  زا   ) رگید دارفا  هدروآ و  ءایلوالا " ص 86  هیلح  دلج 1 "  رد  میعن  وبا  هک  یتیاور  نینچمه  و 
گرم نم و  یگدنز  دننامه  وا  یگدنز  هک  دزاسیم  دونشخ  ار  وا  هک  سک  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  زا  دنا 

هحفص 350 ] ] 

نم و زا  دعب  ار  یلع  درادـب  تسود  سپ  دریگ ، نکـسم  هدـناشن  ارنآ  لاهن  مراگدرورپ  هک  ندـع  تشهب  رد  دـشاب و  نم  گرم  دـننامه  وا 
میعن وبا  هک  یتیاور  نینچمه  ثیدح و  رخآ  ات  دنا .. هدش  هدیرفآ  نم  تشرـس  زا  دننم و  ترتع  اهنآ  اریز  نم ، زا  دعب  همئا  رب  دـیامن  تیعبت 

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع ، نبا  دیز و  هفیذح و  زا  دندامتعا ، قوثو و  دروم  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  هیلح " ص 86  دلج 1 "  رد 
توقاـی زا  رهوج  هنادـب  دـشاب و  نم  نوچ  وا  گرم  یگدـنز و  هک  دزاـسیم  لاحـشوخ  ار  وا  سک  ره  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و 

( دنک يوریپ   ) درادب تسود  سپ  دش ، دوجوم  مهنآ  يآ . دوجوب  ناب : دومرف  سپـس  دیرفآ و  دوخ  تسدب  ارنآ  دنوادخ  هک  دیوج  کسمت 
. نم زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

اب تلاسر  بحاص  هبترم  اب  لداعم  تسیا  هبترم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  هتباث  تیالو  هک  دهدیم  نیقی  ملع  امب  اهریبعت  تانایب و  نیا 
ناکما سپ  هبتر ، ای  دـشاب  نامز  ثیح  زا  تیدـعب  نم ) زا  دـعب   ) ظفل زا  هاوخ  تیولوا ، ینامز و  مدـقت  ثیح  زا  هبترم  ود  نیب  توافت  ظفح 

، دـیق نیاـب  یلوم  زا  تبحم  ترـصن و  ینعم  هدارا  رد  اریز  ناـشنووش  ماـمت  رد  قلخ  رب  تیولوا  رگم  دوش  هدارا  یلوـم  هملک  زا  هک  درادـن 
هدیـشوپ هکیروطب  دـمآ  دـهاوخ  رامـشب  یتصقنم  عونکی  دـشاب ، تاهابم  رخف و  زا  یکاـح  هکنیا  ياـجب  دوشیم و  نوگژاو  ثیدـح  قاـیس 

! تسین
راب ینعی : تحصن "  تغلب و  دق  ینا  مهیلع  دیهش  تنا  مهللا  تیالو " : غالبا  زا  دعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  مهن ، هنیرق 

مزلتـسم تحیـصن  غالباب و  تما  رب  نتفرگ  هاوگ  متفگ ، ناـشیاب  ار  اـهنآ  حالـص  ریخ و  مدومن و  غـالبا  نم  هک  یهاوگ  اـهنیا  رب  وت  ایادـخ 
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افاضم هدوب ، هدومرفن  غالبا  ار  رما  نآ  زورنآ  زا  لبق  هک  دشاب  يدیدج  رما  زورنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  غیلبت  عوضوم  هک  تسنیا 
یلع هراـبرد  تما  رب  نـتفرگ  هاوـگ  يارب  يزاـین  يراـی - یتـسود و  لـیبق  زا  نیملـسم  دارفا  نـیب  یلوـم  یموـمع  یناـعم  هـیقب  رد  هـکنیا  رب 

میدومن . نایب  هک  يدح  ینبم و  رب  رگم  تسین  روصت  روخ  رد  صوصخب 

هحفص 351 ] ] 

: هدومرف هک  تشذگ ) و 60  تاحفـص 11  رد  هکیروطب   ) ثیدـح نایب  زا  لبق  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  مهد - هنیرق 
ارم دنوادخ  دننکیم  بیذکت  ارم  مدرم  هک  مدومن  نامگ  دش و  گنت  نم  هنیـس  نآ  ببـسب  هک  هدومن  يرما  غالبا  رومام  رما  دـنوادخ  انامه 

دیامرف . باذع  ارم  منکن  غالبا  ار  رما  نآ  رگا  هک  دومرف  دیدهت 
یندـعواف یبذـکم  سانلا  نا  تفرع  اعرذ و  اهب  تقـضف  هلاسرب  ینثعب  هللا  نا  هدـش " : رکذ  ظـفل  نیاـب  رد ص 100  يوـبن  شیاـمرف  نیا  و 

تسا ،) یکی  دش  همجرت  رکذ و  البق  هک  هلمج  اب  نآ  دافم   " ، ) ینبذعیل وا  نغلبال 
قافن و لـها  شهوکن  نعط و  سرت  زا  رما  نیا  غـالبا  رد  نم  و  تسا : روکذـم  نینچ  باـنجنآ  شیاـمرف  داـفم  دـلجم  نیمه  ص 13  رد  و 
دلج 1 رد ص 98  و  دیامرف : باذع  ارم  ای  منک  غیلبت  ار  رما  نیا  ای  هک  دومرف  دیدهت  ارم  يادخ  مدومن ، هعجارم  دوخ  يادخب  اهنآ  بیذـکت 

ماقم رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـش  رومام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  تسا : روکذـم  نینچ  سابع ) نبا  ربخ  داـفم  )
هچنانچ دنکیدزن . تیلهاج  نامز  رفک و  دـهعب  مدرم  هک  مدـید  دومرف : دـش و  هکم  هناور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـیامرف ، رارقرب  دوخ 

سپ داد  واـب  ار  ماـقم  نیا  یـصخش ) هقـالع  يور  زا   ) دوب وا  مع  رـسپ  یلع  نوچ  هک  تفگ  دـنهاوخ  مهد ، ماـجنا  یلع  قـح  رد  ار  رما  نیا 
دلجم نیمه  رد ص 96  و  ثیدـح . رخآ  ات  دیـسر ... مخ  ریدـغب  ات  دومرف  تعجارم  دروآ و  اـجب  ار  عادولا  هجح  تفر و  هکمب  ترـضحنآ 

ار نانآ  دهد و  ناشن  مدرمب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دومرف  رما  دنوادخ  انامه  تسا : روکذم  نینچ  ادافم ) )
رب مادقا  نیا  رد  و  هدومرف : یناب  یتشپ  دوخ  مع  رسپ  زا  وا  دنیوگب  هکنیا  زا  دومرف  هشیدنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دهد  ربخ  وا  تیالوب 

دوخ لوسر  دومرف  رما  دنوادخ  نوچ  تسا : روکذم  نینچ  ادافم -)  ) دلجم نیمه  رد ص 93  و  ثیدح ، رخآ  ات  دنیامن ... تمالم  نعط و  وا 
درک ضرع  دیوگب  وا  هرابرد  دومرف ، هک  ار  هچنآ  دراد و  اپب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ار 

هحفص 352 ] ] 

درک تعجارم  نوچ  و  تفر ، دوخ  جح  ماجناب  سپس  تسا ) روکذم  نینچ  اه  هخـسن  رد   ) دندهعلا بیرق  تیلهاجب  نم  موق  انامه  اراگرورپ 
هللا یلـص  ربمغیپ  رب  هصرع  دروآ ، ار  تیالو  رما  لیئربج  هکینامز  تسا : روکذم  هحفـص 95  رد  و  ثیدح . رخآ  ات  دمآ .. دورف  مخریدغ  رد 

دیدرگ . لزان  ... ) لوسرلا اهیا  ای   ) هیآ عقوم  نیا  رد  دنشابیم ، تیلهاجب  دهعلا  بیرق  نم  موق  دومرف : دش و  گنت  هلآ  هیلع و 
لها شزیگنا  زا  نآ  غـالبا  ناـیب و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) هک تسا  یمهم  گرزب و  ربـخ  زا  رعـشم  یکاـح و  روما  نیا  عومجم 
يانبم رب  دوخ  مع  نباب  تبـسن  دوش : هتفگ  هک  دشیم  نآ  بجوم  دومرفیم و  رذح  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  سپ  دیـسرتیم ، اهنآ  بیذـکت  قافن و 

همه هک  يداع  رما  کی  هن  دـشاب ، هتـشاد  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریماب  هک  دـشاب  يرما  یتسیاـبیم  هدومن ، مادـقا  یتسود  هقـالع و 
تیولوا يارجم  يراج  هک  يرگید  یناعم  رماب و  تیولوا  رگم  تسین  رما  نیا  و  تبحم ، ترصن و  لیبق  زا  دنراد ، تکرـش  نآ  رد  نیملـسم 

دشاب .
هدش . ریبعت  بصن - ظفلب - ریدغ  زور  عوضوم  زا  دایز ، رایسب  ياهدانسا  رد  مهدزای - هنیرق 
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روطب ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـملع ) اـیلع  هللا  لوسر  بصن  : ) هک دـش  رکذ  باـطخ  نب  رمع  لوق  زا  دلج 1  ص 105  رد 
هللا رماف  دش " : روکذم  نامثع ) تفالخ  دهع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هدشانم  رد   ) دلج 1 رد ص 11  و  دومرف ،...: تشاد و  بوصنم  ناـیامن 

بوصنم تیالوب  مدرم  يارب  مخ  ریدغ  رد  ارم  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) تشگ رومام  مخ " و  ریدغب  سانلل  ینبـصنی  نا  و  هیبن ....
زا تسا  دلجم  نیمه  رد ص 64  " و  املع ، ینبـصن  دمآ " :) دهاوخ  هکیروطب   ) یمـصاع تیاور  رد  بانجنآ  رگید  راتفگ  رد  و  دـیامرف ..
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیهاگآ  ایآ  ینعی :  " مخ : ریدغ  موی  هبـصن  هللا  لوسر  نا  نوملعتا  مالـسلا " : هیلع  طبـس - نسح - ماما 

ار مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا دومرف  بصن 

هحفص 353 ] ] 

و ینعی :  " مخریدـغب ، مهریخ  مهیلوا و  سانلا و  لضفا  هتمال  بصن  دـق  اـنیبن  و  رفعج " : نب  هللا  دـبع  زا  رد ص 67  و  مخ ؟ ریدـغ  زور  رد 
رد و  مخریدـغ .. رد  ار  اهنآ  نیرتهب  اـهنآ و  نیرتراوازـس  مدرم و  نیرترب  شتما  يارب  دومرف  بصن  قیقحتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اـم  ربمغیپ 

رکذ مخریدغ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  وا  دومرف  بصن  ینعی :  " مخ ، ریدغب  هللا  لوسر  هبـصن  دعـس " : نب  سیق  زا  ص 78 
. هدش

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ادخ ، دومرف  رما  ینعی : هتیالوب . مهربخیف  سانلل  ایلع  بصنی  نا  ادـمحم  هللا  رما  رباج : سابع و  نبا  زا  رد ص 96  و 
بصن امل  يردخ " : دیعس  یبا  زا  رد ص 116  و  وا . تیالوب  ار  اهنآ  دهد  ربخ  و  مدرم ، يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دیامن  بصن  هک  ار  هلآ 

، مخ ریدـغ  زور  رد  ار  یلع  دومرف  بصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  ینعی :  " هیالولاب . هل  يدانف  مخریدـغ  موی  ایلع  هللا  لوسر 
هدیدرگ . تبث  تشاد ، مالع  ار  وا  تیالو  سپ 

يارب هبترم  نینچ  زورنآ  زا  لـبق  هک  مخریدـغ )  ) زورنآ رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  هبترم  داـجیاب  دزاـسیم  هاـگآ  ار  اـم  بـصن )  ) ظـفل نـیا 
، هدوب تباث  نیملسم  دارفا  زا  يدرف  ره  يارب  هدوب و  مولعم  همه  دزن  هک  تسا  ترصن  تبحم و  زا  ریغ  هبترم  نیا  و  هدشن ، هتخانـش  بانجنآ 

دیدرت لباق  تایالو  تیبثت  اهتموکح و  يرارقرب  رد  نآ  لامعتـسا  ندوب  عیاش  يانبم  رب  بصن  هملک  زا  تیولوا )  ) صاـخ ياـنعم  هدافتـسا  و 
( بصن هملک  زا   ) يدروم نینچ  رد  و  درک ، بصن  یلاو  ناونعب  تیالو  هقطنم و  نـالف  رب  ار  دـیز  هاـشداپ ، دوشیم : هتفگ  ـالثم ) ، ) هچ تسین 
هک ینعمنآ  اب  يواسم  دننامه و  دومن - بصن  روصنم  ای  بوبحم ، ای  رصان ، ای  بحم ، ای  ندوب  تیعر  ناونعب  ار  وا  هک : داد  لامتحا  ناوتیمن 

تسا . لماش  دنهاشداپ  نآ  رما  هرطیس و  ریز  هک  عمتجم  دارفاب 
وا بصن  هک : هدش  حیرـصت  نآ  لابند  رد  ای  هدـش و  رکذ  تیالو  ظفلب  نورقم  ثیدـح  هددـعتم  قرط  رد  بصن )  ) ظفل نیا  هکنیا  رب  افاضم 

هقلطم تیمکاح  نامه  وا  يارب  هدـش  تباث  هبترم  هک  تسناد  دـیهاوخ  تایـصوصخ  نیا  اـب  و  هتفرگ ، تروص  تما  يارب  اـی - مدرم - يارب 
ینعم نیا  و  یلوم ، ینعم  رد  تسا  ام  دقتعم  یعدـم و  هک  تسا  یتیولوا  اب  مزالم  هک  تسا  تماما  يانعم  نامه  نیا  و  تما ، همه  رب  تسا ،

ظفل زا 

هحفص 354 ] ] 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  هکنوچ  دیوگ : هک  اجنآ  دوشیم  هدافتـسا  تشذگ  دلجم  نیمه  رد ص 98 ج 1 و ص 93  هک  ساـبع  نبا  رگید 
تسا . مئاق  نآ  رد  دوخ  هکیماقم  رد  دیامن  رارقرب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دش  رما  هلآ 

رما لج  زع و  يادخ  هک : دراد  حیرصت  تسا  ام  دارم  هک  ینعم  نیاب  تشذگ  رد ص 12 ج 1  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  و 
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لج زع و  يادخ  هک  ار  یسکنآ  تسا و  نم  هفیلخ  نم و  یصو  نم  زا  دعب  هک  ار  هکنآ  و  میامن ، بوصنم  ار  امش  ياوشیپ  ماما و  هک  هدرک 
ربمغیپ نخـس  و  هدومرف . وا  تیالوب  رما  ار  امـش  هتخاس و  نم  تعاط  شودـمه  ار  وا  تعاط  هدومرف و  بجاو  ار  وا  تعاط  دوخ  باـتک  رد 

یلو و امـش  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا تسا  هدومرف  بصن  قیقحتب  دنوادخ  انامه  هک : تشذـگ  رد ص 90  هک  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
تسا . عاطم  وا  نخس  ذفان و  وا  مکح  سک ، ره  رب  ار  وا  تعاط  هتخاس  بجاو  ماما و 

: " تشذگ دـلجم  نیمه  هحفـص 94  دلج 1 و  هحفـص 99  رد  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  ساـبع  نبا  لوق  زا  هک  تسا  ینخـس  مهدزاود - هنیرق 
تیالو  ) دش بجاو  ادخب  دـنگوس  سپ  ینعی : رگید ) تیاور  ظفل  رد   "  ) موقلا قانعا  یف  و  یتیاور " ) ظفل  رد   "  ) موقلا باقر  یف  تبجوف 

هورگ . نیا  ياهندرگ  رد  یلع )
درف ره  رظن  رد  دنتخانشیم و  نیملسم  نآ  زا  لبق  هچنآ  زا  ریغ  هدش  هدافتسا  ثیدح  زا  هک  دناسریم  اریا  هزات  يانعم  سابع ) نبا   ) نخـس نیا 

هداد . رارق  دیکات  دروم  دنگوس  اب  ار  رما  نیا  سابع  نبا  و  دوب ، تباث  اهنآ  زا 
تسا و شودـمه  تلاسرب  رارقا  اب  هک  یئانعم  تسا  مزال  اهندرگ  رب  بجاو و  اه  همذ  رب  نآ  يافیا  هک  تسا  یمهم  گرزب و  ياـنعم  نآ  و 

هتشگ زاتمم  نادب  یمالسا  عمتجم  نیب  زا  مالسلا ) هیلع  یلع   ) هک یتفالخ  رگم  تسین  نآ  تسین و  ربارب  يرگید  اب  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
. دوب دهاوخن  کفنم  نآ  زا  تیولوا  ینعم  و 

یلص ادخ  لوسر  نوچ  تفگ : هک  هدروآ  هریره  یبا  زا  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح  مالـسالا  خیـش  هک  تسا  یتیاور  مهدزیـس - هنیرق 
تعجارم عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 355 ] ] 

هللا و  ار " : یلاـعت  يادـخ  لوق  دومن  عامتـسا  ترـضحنآ )  ) نوچ و  ... کـیلا " لزنا  اـم  غلب  لوـسرلا  اـهیا  اـی  دـش " : لزاـن  هیآ  نیا  دوـمرف 
نیا ینعی و  هدابع "  هللا  بجوا  هضیرف  رخآ  هذـه  و  دـیوگ " : ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  هکنیا  ات  تفای  شمارآ  وا  بلق  سانلا "  نم  کمـصعی 

( هیآ نیا   ) دومرف غیلبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  سپ  دومرف ، مزلم  نادب  ار  دوخ  ناگدنب  دـنوادخ  هک  دوب  یبجاو  رما  نیرخآ 
هیآ . رخآ  ات  مکنید " ... مکل  تلمکا  مویلا  دش " : لزان 

و هتشادن ، غیلبت  هقباس  نآ  زا  لبق  هک  يا  هضیرف  زا  هتـشادرب  هدرپ  هملک  نیا  رد  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دزاسیم  هاگآ  ار  ام  ظفل  نیا 
ررقم فورعم و  شیپ  يراگزور  زا  تنس  هچ  باتک و  نایب  اب  هچ  ترـصن  تبحم و  اریز  دشاب ، ترـصن  تبحم و  ینعم  نیا  هک  تسین  اور 

دوش و هدودز  نوبز و  اهیرـسدوخ ) اهتیبصع و   ) تدـش شیوشت و  ات  تفای  ریخات  نادـب  رما  هک  تماما  يانعم  رگم  دـنامن  یقاـب  سپ  هدوب .
اب رما  نینچ  نیا  دنمرن و  شکرس  سوفن  یگرزب  مهم و  رما  نینچ  زا  ات  ددرگ ، یهلا  یحو  لابق  رد  میلست  شریذپ و  هدامآ  نیملـسم  سوفن 

دراد . شزاس  یلوا  يانعم 
مخ ریدغ  ثیدح  هرابرد  وا  زا  وا  داماد  هک : شرایسب  قرطب  مقرا  نب  دیز  ثیدح  رد  دش ، نایب  تاحفص 63 و 73 ج 1  رد  مدراهچ - هنیرق 
رب یک  اب  تفگ : واب  شداماد  قافن ) ینیچ و  نخس  زا   ) تسه هچنآ  تسه  امـش  رد  قارع ، لها  امـش  تفگ : واب  مقرا  نب  دیز  دومن ، لاوس 

نوریب دوخ ) هاگیاج  زا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  میدوب ، هفحج  رد  ام  یلب ، تفگ : دیز  یتسه . نمیا  نم  زا  دوب ، دهاوخن  وت 
ثیدح . نایاپ  ات  دمآ ...

ثیدح نیا  ماش  رد  تفگ : دومن ، ثیدح  ار  ریدغ  ناتـساد  وا  هکنآ  زا  سپ  يرهزب  هک  العلا  نب  هللا  دبع  زا  تشذگ  هحفص 53 ج 1  رد  و 
صاقو یبا  نب  دعسب  تفگ : هک  مدومن  لقن  امش  يارب  بیسم  نب  دیعس  زا  دلجم  نیمه  رد ص 183  و  امنم ، وگزاب  ار 
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ماوت . يومع  رسپ  نم  نک  لاوس  یهاوخیم  هچنآ  تفگ  منکیم . زیهرپ  یلو  منک  لاوس  وت  زا  یعوضومب  عجار  مهاوخیم  متفگ :
هک نآ  نایب  زا  هتـشاد  سرت  نآ  هدننک  تیاور  هک  هدوب  ردابتم  یئانعم  ریدغ )  ) ثیدـح يارب  مدرم  نیب  رد  هک  تسنیا  تاملک  نیا  زا  رهاظ 
دیز تلع  نیمهب  و  دسرب . یبیسآ  يدب و  واب  ماش  رد  قارع و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) یصو هب  تبـسن  توادع  دیلوت  رثا  رد  ادابم 
اذل دوب و  هاگآ  دوب  هدش  ادـیپ  زورنآ  زا  نییقارع  نایم  رد  تیدـض  یئور و  ود  زا  هچنآ  زا  وا  اریز  درک  زیهرپ  دوخ  یقارع  داماد  زا  مقرا  نب 

ضرف ناوتیمن  رگید  تیفیک  نیا  اب  دومن . نایب  وا  يارب  ار  ناتـساد  هاگنآ  داد ، ینمیا  ناـنیمطا و  واـب  فرط )  ) اـت درکیمن  شاـف  ار  دوخ  رس 
ماما تماقب  طقف  هک  تسا  يرما  ثیدح  يانعم  هکلب  و  دشاب ، یملـسم  ره  رد  عیاش  لذتبم و  يانعم  نامه  یلوم )  ) ثیدح يانعم  هک  دومن 
تسا ام  دارم  هک  تیولوا  اب  هک  تسا  تفالخ  يانعم  نآ  و  دباییم ، يرترب  دوخ  ياوس  ام  رب  ببسنادب  هک  دیایم  تسار  مالـسلا ) هیلع  یلع  )

تسا . دحتم  ناسکی و 
روظنمب تشگ  یهتنم  واب  تفالخ  هکنآ  زا  دعب  هبحر  زور  رد  مخریدغ )  ) ثیدحب تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  جاجتحا  مهدزناپ - هنیرق 

ندش باوج  الب  یـشومخ و  و  تشذگ ، دلجم  نیمه  هحفـص 296  رد  هکنانچ  دومنیم ، هعزانم  هضراعم و  وا  اب  تفالخ  رد  هکیـسک  رب  در 
همزالم هدوب و  ترصن  بح و  هک  دوش  ضرف  ریدغ ) ثیدح  رد   ) یلوم يانعم  رگا  ایآ  دنداد ، تداهـش  ناهاوگ )  ) هکنآ زا  سپ  هورگ  نآ 

داهـشتسا ناب  هک  هتـشاد  دوجو  بانج  نآ  يارب  تفالخ  رما  رد  هضراعم  هعزانم و  للابق  رد  یلیلد  ناهرب و  هچ  هتـشادن ، قلخ  رب  تیولوا  اب 
دنهد ؟ تداهش  هک  هداد  دنگوس  دندوب ) هبحر  رد  هک   ) ار مخریدغ  رد  نیرضاح  هدومن و 

دوب يراـصنا  بویا  وبا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  یهورگ  هک : تشذـگ  دـلجم  نیمه   46 تاحفـص 52 - رد  نابکر  ناتـساد  رد  مهدزناش - هنیرق 
هفیاط امش  هکیتلاح  رد  میامش  يالوم  نم  هنوگچ  دومرف : بانج  نآ  انالوم "  ای  کیلع  مالسلا  دندومن " : مالس  هلمج  نیا  اب  نینموملاریماب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  میدینش  ام  دنتفگ : دیتسه  برع  نانیشنارحص )  ) زا

هحفص 357 ] ] 

خـساپ زا   ) مالـسلا هیلع  نینموملاریما  بجعت  هکنیاب  يراد  ملع  یبوخب  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت هـالوم " و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف " : هک 
دارفا نیب  تسا  یلباقتم  يواسم و  هریـس  هک  ترـصن ) بح و   ) لذـتبم ینعم  تهجب  نیرـضاح  هورگ  يارب  تقیقح  فشک  هدارا  اـی  ناـنآ )

انرصان وا  انبحم  ای  کیلع  مالسلا  تسنیا " : انالوم "  ای  کیلع  مالسلا  روبزم " : ناراوس  نخـس  يانعم  الثم )  ) هک ینعم  نیاب  دوبن  نیملـسم 
سوفن اریز  دیتسه ) برع  نانیشنارحص  زا  هفیاط  امـش  هکیلاح  رد  ینعی -  "  ) برعلا نم  طهر  متنا  و  هلمج " : نیاب  لیلعت  زا  دعب  هصاخ  " ، 
هدرمش مهم  گرزب و  اهنآ  رظن  رد  ینعم  نیا  هکلب  دشاب ، رارقرب  نانآ  هعماج  دارفا  نیب  ترصن  تبحم و  يانعم  هک  هتشادن  یفاکنتسا  یبرع 

دـننک و یمن  ناعذا  یئانعم  نینچب  هک  تسا  تهج  نیاب  ددرگ  صوصخم  ام ) دوصقم  يانعمب   ) اهنآ رب  تیولومب  اهنآ  زا  یکی  هک  هدـشیم 
نیا و  دـیامن ، مزلم  ناب  ار  اهنآ  ناملـسم  دارفا  هک  یئادـخ  صن  ای  دریگ  قوفت  نانآ  یگمه  رب  هک  يدایز  يورین  اـب  رگم  دـنهن  یمن  ندرگ 

رد اهنآ  دومرف و  عالطا  بسک  ناب  ریاد  اهنآ  زا  بانج  نآ  هک  هقلطم  تیالو  تماما و  اب  تسا  فدارم  هک  یلوا )  ) ناـمه رگم  تسین  ینعم 
دندومن . ریدغ  ثیدحب  دانتسا  دنداد  هک  یخساپ 

تداهـش هک  یئاهنآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  نیرفن  ندش  اریگ  تشذـگ ، دـلجم  نیمه  هحفـص 53  رد  مهدفه - هنیرق 
ءوس راچد  ای  دـندش و  صرب  یئاـنیبان و  راـچد  هجیتن  رد  و  ناـبکر ، زور  هبحر و  هدـشانم  زور  رد  دـندرک  ناـمتک  ریدـغ  ثیدـحب  ار  دوخ 
زور رد   ) مخ ریدـغ  رد  هک  دـندوب  يدارفا  زا  اهنآ  هک  یتلاح  رد  دـندیدرگ  يرگید  یتخبدـب  تفآ و  ای  و  مالـسا ) زا  دـعب  دادـترا   ) تبقاع
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دنا !! هدوب  رضاح  دوهعم )
يریگ تخـس  موق و  نآ  رب  اه  یتخبدب  اه و  هیلب  نیا  عوقو  هکنیاب  دوش ، هداد  لامتحا  هک  دـنیب  یم  اور  یقیقحت  لها  نادنخـس و  چـیه  ایآ 

؟ دراد تیمومع  لومش و  ینید  دارفا  مامت  نایم  رد  هک  دشاب  یترصن  تبحم و  يانعمب  تبـسن  اهنآ  نامتک  يارب  اهنآ  رب  ندرک  نیرفنب  ماما 
دروخ و دز و  ینمـشد و  دوخ  نایم  هک  دوش  نیملـسم  زا  يرایـسب  لماش  ماما  نیرفن  هک  دـمآ  یم  مزـال  يرما  نینچ  ندوب  اور  تروص  رد 

هشیر ات  دندومن  راتشک 

هحفص 358 ] ] 

راچد همه  دندومن  نامتک  دوخ  نایم  ار  تفـص  ودنآ  يرارقرب  توبث و  هک  ناناب  دسر  هچ  ات  دندنک  ار  ترـصن ) تبحم و   ) تفـص ود  نیا 
هک هدیـسر  اهنآ  رب  نیرفن  هدش و  هدز  اهنآ  رب  هک  دنیبیم  ار  راع  گنن و  غاد  واکجنک  نیب و  عقاو  صخـش  یلو  دنوشب  هدربمان  موش  بقاوع 

رگم تسین  نآ  و  هتـشگ ، صوصخم  نادـب  هیلع  هللا  تاولـص  راوگرزب  يالوم  نیا  هک  یمیظع  ابن  نامه  دـندومن ، ناـمتک  ار  میظع  اـبن  نیا 
بانجنآ تیولوا  تماما و  زا  تسترابع  هک  هتخاس  نایامن  ارنآ  دایز  همکارتم  نئارق  هدرک و  قفاوت  نآ  رب  رایـسب  صوصن  هک  یئانعم  ناـمه 

اهنآ . دوخ  زا  اهنآ  رب 
دـشاب هتـشاد  دوجو  هیوسلا  یلع  روطب  وا  ریغ  بانجنآ و  رد  هک  يداع  يرما  کیب  تبـسن  اهنآ  تداهـش  ناـمتک  هلحرم ، نیا  زا  هتـشذگ  و 

اراوگ اهنآ  رب  یئوگ  هک  دراد ، بانجنآ  صخـش  هب  صاصتخا  هک  دشاب  یتلیـضفب  تبـسن  نامتک  نیا  هک  تسا  مزال  هکلب  دـشاب ، دـناوتیمن 
اوسر و قح  ندومن  راکشآ  هلیـسوب  ار  نانآ  ترـضحنآ  نیرفن  نکیل  دندومن  نامتک  اذل  دشاب و  صوصخم  زاتمم و  رما  نادب  ماما  هک  دوبن 

قاروا مه  اهنآ  زا  دعب  و  دندوب ، هدنز  ات  دنام  یقاب  اهنآ  اهولهپ  اه و  مشچ  اه و  ههبج  رب  نامتک  نیا  راکشآ  تشز و  هناشن  دومن و  حضتفم 
دشاب . نایناهج  دز  نابز  ناهج  رمع  نایاپ  ات  ددرگب و  ناهدب  ناهد  هک  درک  تبث  دوخ  رد  ار  راثآ  نآ  بتک  خیرات و 

دانـساب يربط  نیدـلا  بحم  یمثیه و  یئاسن و  دـمحا و  قیرط  زا  دـلجم  نیمه  و 27  ص 26  هبحر - هدشانم  ناتـساد  رد  مهدـجه - هنیرق 
لوسر باحصا  زا  يا  هدع  داد ، دنگوس  ریدغ  ثیدح  عوضوم  رد  ار  مدرم  هبحر  رد  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک : تشذگ  حیحص 
هکیلاح رد  مدش  جراخ  سلجم  نآ  زا  نم  تفگ : لیفطلا  وبا  دندینش ، ترـضحنآ  زا  ارنآ  هکنیاب  دنداد  تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

زا متفگ  واب  مدرک و  تاقالم  ار  مقرا  نب  دیز  سپس  مدومنیم ، ساسحا  راکنا ) دیدرت و  زا   ) يزیچ دوخ  رد 

هحفص 359 ] ] 

مدینـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  زین  نم  يراد ؟ يراکنا  هچ  تفگ : دیز  تفگیم ، نانچ  نینچ و  هک  مدینـش  هنع  هللا  یـضر  یلع 
دومرفیم . ار  نانخس  نآ  هک 

ثیدح رودصب  تبسن  وا  راکنا  دیدرت و  ایآ  درمش ؟ یم  مهم  گرزب و  ای  دومنیم  راکنا  ار  يزیچ  هچ  لیفطلاوبا  زیزع ) هدنناوخ   ) امـش رظنب 
هقث و رد  هک  تسا  یناسک  زا  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  راکادف  ناتسود  زا  یعیـش و  درم  نیا  اریز  تسین ، تسرد  هک  لامتحا  نیا  هدوب ؟

دیدرت ياـج  وا  يارب   ) هن دـنک ، یمن  يدـیدرت  کـش و  دـنکیم  تیاور  وا  يـالوم  هک  یثیدـح  رد  نیارباـنب  تسا ، باـنجنآ  داـمتعا  دروـم 
تقیقح نیا  هورگنآ  هک  دوب  بجعت  رد  نیا  زا  وا  دوب و  ثیدح  نآ  تمظع  اب  يانعم  هدوب  وا  رابکتـسا  ای  دـیدرت  دروم  هچنآ  هکلب  تسین .)

ظفلب و دندوب و  لیـصا  برع  همه  اهنآ  هکنیا  اب  دندومن ؟ ریـصقت  یهاتوک و  نارگید ) فالخ  رب   ) تداهـش نایب  زا  دنتخاس و  نوگرگد  ار 
دوب لامتحا  ياج  سپ  دندوب ، بانجنآ  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناوریپ  زا  هکیلاح  رد  دندوب ، هاگآ  نآ  یقیقح  يانعم 
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مقرا نب  دیز  هک  دوب  نیا  تسا ، هدش  تداهش  زاربا و  زا  عنام  اهنآ  نیب  هلئاه  تالکـشم  همهم و  ثداوح  ای  دنا ، هدینـشن  ارنآ  اهنآ  رثکا  هک 
رد میلـست  اهنآ و  نیب  هورگنآ  یناسفن  ياـهاوه  تـالیامت و  هک  تسناد  لـیفطلا ) وبا   ) وا هجیتن  رد  هدینـش ، زین  دوخ  هک  دومن  نئمطم  ار  وا 

ینعم هک  تسا  یهیدب  دـشاب  دـناوتیم  تسا  تیولوا  زارط  مه  هک  تفالخ  زا  ریغ  مهم  يانعم  نیا  ایآ  لاح  هتـشگ ، لیاح  تقیقح  نیا  ربارب 
دراد . تیمومع  لومش و  یمالسا  هعماج  درف  درفب  تبسن  ترصن ) بح و   ) ود نیا  زا  کی  ره  هچ  تسین ، روظنم  ترصن  بح و 

تاحفص رد  زین  نیا  تسا ، ریدغ  ناتساد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـسب  تبـسن  يرهف  ثراح  راکنا  ناتـساد  مهدزون - هنیرق 
شزاس یلوم  یناعم  زا  یلوا "  ریغ "  اب  دناوتیمن  ثیدح  نیا  میداد  حرـش  ادکوم  رد ص 293  هکیروطب  تشذگ  دلجم  نیمه   127 - 137

دشاب . هتشاد 
يربط ص 68 نیدلا  بحم  فیلات  یبقعلا "  ریاخذ  هرضنلا " ص 170 و "  ضایرلا  دلج 2 "  رد  هکیروطب  نامس  نبا  ظفاح  متسیب - هنیرق 

 " لاملا هلیسو  و " 

هحفص 360 ] ] 

رمع زا  ینطق  راد  ظـفاح  زا  تـسا ، روکذـم  قــعاوص " ص 107  و "  یمزراوخ ص 97 ، بقانم  و  یکم ، ریثکاـب  نب  دـمحا  خیـش  فیلاـت 
نیا نیب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رمع  دـندمآ ، رمع  دزن  دنتـشاد  عازن  تموصخ و  مه  اب  هک  نانیـشنارحص  زا  نت  ود  هک : هدومن  تیاور 

اج زا  رمع  ماـگنه  نیا  رد  ریقحت ،) فافختـسا و  يور  زا  ( ؟ اـم نیب  درک  دـهاوخ  تواـضق  نیا ، تفگ : ودـنآ  زا  یکی  نک ، مـکح  رفن  ود 
نیا هک  سک  ره  و  تسا ، نموم  ره  يالوم  نم و  يالوم  نیا ، تسیک ؟ نیا  ینادـیم  وت  رب  ياو  تفگ : تفرگ و  ار  درمنآ  نابیرگ  تسج و 

. تسین نموم  وا  دشابن  وا  يالوم  صخش 
بلاط یبا  نب  یلعب  هراشا   ) هتـسشن هک  صخـش  نیا  تفگ : رمع  دومن ، هعزانم  يا  هلئـسم  رد  وا  اـب  يدرم  هک : هدومن  تیاور  رمع  زا  زاـب  و 

تساـخرب و دوـخ  ياـج  زا  رمع  فافختـسا ) يور  زا   ) هدـنگ مکـش  نیا ، تفگ : درمنآ  دـشاب ، مکح )  ) وـت نم و  نیب  دوـمن ) مالـسلا  هیلع 
نم يالوم  نیا ، يدرمش ؟ کچوک  ار  یسک  هچ  هک  ینادیم  ایآ  تفگ : واب  سپس  دومن ، دنلب  نیمز  زا  ار  وا  هکیروطب  تفرگ  ار  وا  نابیرگ 

. تسا ملسم  ره  يالوم  و 
مکحب یضار  درمنآ  و  دومرف ، يرواد  ینیشنارحص  درم  رب  رابکی  مالسلا  هیلع  یلع  تسا : روکذم  دلج 2 ص 307  هیمالسا  تاحوتف  رد  و 

و تسا ، نموم  نز  درم و  ره  يالوم  وت و  يـالوم  وا  اـنامه  وت  رب  ياو  تفگ : واـب  تفرگ و  ار  وا  ناـبیرگ  باـطخ  نب  رمع  دـشن  باـنجنآ 
زا يدـحا  اـب  هک  يرواـیم  اـجب  میرکت  میظعت و  یعون  یلعب  تبـسن  وت  هدـش : هتفگ  رمعب  هک : هدومن  تیاور  قـیرط  رد  یـسررب  اـب  یناربـط 

بهاوملا حرـش  رد  یکلام  یناقرز  ار  تیاور  نیا  و  تسا ، نم  يالوم  وا  انامه  تفگ : یئاـمن ؟ یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا 
تسا . هدومن  رکذ  لقن و  ینطق  راد  زا  ص 13 

نامه اب  نزومه  نموم  رهب  تبـسن  دوخ و  هب  تبـسن  دومن  فارتعا  نادـب  رمع  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  هتباـث  تیولوم  نیارباـنب ،
هیلع یلع  ینعی   ) یـصو نیا  سک ، ره  هک : دومن  هلمج  نیاـب  ماوت  ار  دوخ  فارتعا  و  هدرک ، فارتعا  نادـب  مخریدـغ  زور  رد  هک  یتـیولوم 

هک ینعم  نیاب  دوب  دهاوخن  نموم  وا  تسین ، وا  يالوم  مالسلا )

هحفص 361 ] ] 

بحم و ینعی  دـشابن ، مالـسلا  هیلع  یلع  يالوم  سک ، ره  هک : ینعمنیاب  اـی  تسین ، نموم  دـنکن ، باـنجنآ  تیولومب  فارتعا  هک  سک  ره 
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اب رگم  دوب  دهاوخن  طبترم  ینعم  نیا  هدیدرگ ، یفتنم  وا  زا  نامیا  دوش  یفتنم  وا  زا  رگا  هک  یترصن  تبحم و  نانچنآ  یلو  دشابن ، وا  رـصان 
نیملـسم مامت  نیب  رد  تسا و  سدـقم ) عراش   ) بیغرت روتـسد و  دروم  هک  يداع  ترـصن  تبحم و  اریز  وا ، يارب  تفـالخ  ققحت  توبث و 

لباقتم ياه  ینمشد  تفلاخم و  هک  تسمولعم  اریز  دشاب  نینچ  تسین  مه  نکمم  و  دوشیمن ، یفتنم  نامیا  نآ  ندش  یفتنم  اب  تسا ، رارقرب 
دیدرگ و یم  رگیدکی  اب  اهنآ  ندش  زیوالگ  نداد و  مانـشدب  رجنم  دراوم  یـضعب  رد  هک  يدـح  ات  تشاد  دوجو  نیعبات  هباحـص و  نیب  هک 

بانجنآ کلذ ، عم  دش  یم  عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـضحم  رد  روما  نیا  زا  یـضعب  یتح  و  دش ، یم  یهتنم  گنج  دربن و  هب  راک 
هدروخ اهنآ  زا  يدحاب  تاعزانم  تارجاشم و  نآ  هدهاشم  اب  دندوب  هباحـص  یمامت  تلادعب  دـقتعم  هک  اهنآ  هدومرفن و  نامیا  یفن  اهنآ  زا 

هک تسا  تماما  نامه  تسا ) نامیا  یفن  ینعی   ) تسا تفص  نیا  ياراد  هک  یتیالو  میئوگب :)  ) هکنیا زج  دنامن  یقاب  یهار )  ) سپ دنتفرگن ،
بحم ظفاح  هدروآ  هکنیا  امک   ) دـشاب ریدـغ  ثیدـح  هب  رظان  دوخ  نخـس  نیاب  رمع - هاوخ - تسا ، ام  دوصقم  هک  تسا  یتیولوا  اب  مزالم 

هملک نیا  هاوخ  و  تسا ) ریدغ  ثیدحب  دوخ  نخـس  رد  رمع  دانتـسا  هک  دراد  ناب  هراشا  ریدغ  ثیدح  لیذ  رد  ار  تیاور  نیا  يربط  نیدـلا 
!. دشاب هدومن  راهظا  هدوب  ققحم  تباث و  وا  رظن  رد  هفلتخم  یحاون  زا  هک  راکشآ ، مهم و  تقیقح  کی  ناونعب  ار 

لوهجم صخشب  ار  تیاور  نیا  رگید  ضعب  هریس " ص 304 و  دلج 3 "  رد  یبلح  هیاهن " ص 246 و  دلج 4 "  رد  ریثا  نبا  نخس - هلابند 
نب دـیز  نبا  هماسا  هک : هدوب  نیا  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مالک  نیا  ببـس  هک : دـنا  هتفگ  هداد و  تبـسن 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  تسا ، نم  يالوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ارـصحنم  یتسین ، نم  يالوم  وت  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع 
تسا . وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف : هلآ 

هحفص 362 ] ] 

تیمها بلـس  نآ  زا  هدروآ و  ورف  نآ  تمظع  زا  ار  روبزم  ثیدـح  هک  هدوب  نیا  شروظنم  هدومن ، رکذ  ار  لوـهجم  تیاور  نیا  هک  یـسک 
رفن ود  نیب  يراقن  هضراعم و  رصتخم  هک  هدرک  دومناو  نینچ  هدروآرد و  یصخش  کچوک و  هیـضق  کی  تروصب  ارنآ  روظنم  نیاب  دیامن 
یمن وا  هکیلاح  رد  هدومرف ، حالـصا  ارنآ  دوخ  شیامرف  زا  هلمج  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدوب و  هداد  تسد  تما  دارفا  زا 

هیاپ و یب  رادنپ  لباقم  رد  ریطخ  رما  نیا  نتخارفارب  ببس  رد  يدایز  رایسب  ثیداحا  هرتاوتم و  تایاور  هکنیا  رد  دنزیم  ینادانب  ار  دوخ  دناد 
رما نیا  غـالبا  همدـقم  رد  هک  همهم  تامادـقا  اـت  غیلبت  هیآ  لوزن  زا  دنکـشیم ، مه  رد  ار  وا  دوـصقم  هک  دراد  دوـجو  وا  هناـضرغم ) و   ) هیاـم

غورد ساـسا و  یب  بلطم  نیا  اـب  عیاـقو  روما و  نیا  زا  کـیچیه  هکیروطب  تفاـی ، عوقو  نآ  غـالبا  نراـقم  هک  یعیاـقو  تفرگ و  تروـص 
مویلا همیرک "  هیآ   " هماسا ) عوضوم  لوعجم "  تیاور  نیا  بیذکت  در و  رد   ) تسا روبزم  هیعطق  لئالد  دننام  و  درادن ، یتبسانم  شزاس و 

و  ) تمظع نیا  و  راکـشآ ، گنهآ  نیاب  راگدرورپ  يدونـشخ  تمعن و  یمامت  نید و  لامک  هب  دراد  تحارـص  هک  مکنید " .. مکل  تلمکا 
تسین . دنا ، هدومن  هرجاشم  رگیدکی  اب  هک  درم  ود  نیب  حالصا  شزرا  زا  یشان  تیمها )

( فلاخم فرط   ) مصخ رب  نآ  تیجح  ینعم و  دیکات  رب  نآ  تحص  ضرف  رب  ناتساد  نیمه  هک  هدرکن  هجوت  ناتـساد  نیا  هدنیوگ  یهگناو 
تسا : هدوزفا 

نآ میئوگیم : ام  یلو  هدومن ، رکذ  لوهجم )  ) يوار نیا  هک  تسا  يرما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) راکـشآ نایب  نیا  ببـس  دینک ، ضرف 
راکنا ارنآ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریماب  تبـسن  هتـسناد و  تباث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هراـبرد  یلوم  هملک  زا  هماـسا  هک  ار  ینعم 

دوخ یتح  تسا  دـنم  هرهب  نآ  زا  سک  ره  هک  یئانعم  هن  دـشاب  یـصاخ )  ) تلیـضف يرترب و  مزلتـسم  هک  دـشاب  یئانعم  دـیاب  راچان  هتـشاد ،
نخـس اب  سپـس  هدـش و  عقاو  راکنا  دروم  هک  ینعم  نیا  تروصنیا ، رد  دوب ، دـهاوخن  يرترب  بجوم  نیملـسم  نیب  نآ  ندوب  اراد  و  هماسا ،

رگم تسین  هدش  ققحم  تباث و  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
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هک تسنادیم  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  انامه  میئوگیم : و  یلوم . یناعم  زا  تسا  تیولوا  يارجم  يراج  هک  هچنآ  ای  تیولوا  نامه 
یهتنم یظفل  هرجاشم  نیا  هک  تسا  نکمم  دومن و  دـنهاوخ  راتفگ  اب  هرجاشم  هضراعم و  وا  مع  رـسپ  اب  هک  دنتـسه  یناـسک  تما  ناـیم  رد 

زا دـعب  وا  یحالـصا  راتفر  ربارب  رد  یئاه  يراوگان  یهاود و  ندرک  اـپرب  وا و  اـب  تیدـض  ثروم  هک  دوش  یمیخو  بقاوع  اوراـن و  روماـب 
رما رد  ار  دوخ  یـصو  هاـگیاج  تیعقوم و  عمجم  نآ  رد  داد و  لیکـشت  مخ ) ریدـغ  رد   ) ار گرزب  عمجم  نآ  ورنیا ، زا  ددرگ  مرکا  ربمغیپ 

ای راتفگب  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا اـب  هک  دـسر  یمن  ار  تما  دارفا  زا  يدـحا  هکنیا : تلـالجب و  ار  وا  تیلها  و  واـب ، وا  تلزنم  برق و  نید و 
ربارب رد  ینتورف  وا و  رما  لباقم  رد  میلـست  تیعبت و  تعاطا و  ناـمه  تسنارگید  هدـهع  رد  هچنآ  و  دـیامن ، هضراـعم ) و   ) هلباـقم يرادرک 

تالیکـشت و نیا  اب  روظنم  نیاب  دـنکیم ، ریـس  ترـضحنآ  ریـسم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صخـش  زا  دـعب  باـنجنآ  و  تسوا ، ماـقم 
هبطخ اب  و  دومرف ، راکشآ  وا  لباقم  رد  ار  يرادرب  نامرف  مسارم  ننس و  دومرف و  فرطرب  وا  ریسم  زا  ار  شزغل  تابجوم  عناوم و  تاحیرصت 

نآ دافم  نایب  حیضوت و  رد  دهج  دج و  هنوگ  ره  زا  ام  هک  دومرف ، عطق  هناهب ) رذع و  رهب   ) ار وا  اب  تیدض  تیفرظ و  قرط  دومرف  ءاشنا  هک 
. میدومنن غیرد 

زا ثیدـح ) ءاملع  زا   ) رگید رفن  دـنچ  رد ص 347 و  شدنـسم  رد ج 5  لـبنح  نب  دـمحا  هکیتـیاور  تسا ، لوهجم  تیاور  نیا  دـننامه  و 
روضحب تشگزاب  زا  سپ  مدید ، وا  زا  یتظلغ  تدش و  مدوب  هارمه  نمی  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تفگ : وا  هک  دنا  هدرک  لقن  هدیرب 

دش و ریغتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرهچ  هک  مدید  هاگان  مدومن ، وا  شهوکن  مدرب و  مان  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف " : هللا ، لوسر  ای  یتسه  یلب  متفگ : متـسین ؟ رتراوازـس )  ) یلوا ناشدوخ  زا  نینمومب  نم  اـیآ  هدـیرب  يا  دومرف :

 " هالوم .
بلاق رد  ارنآ  روظنم  نیاب  دهد  هولج  زیچان  کچوک و  ار  روبزم  رما  تروص  هتـساوخ  یلبق  ناتـساد  يوار  دـننام  ناتـساد  نیا  يوار  یئوگ 

هتخیر یصخش  هیضق  کی 
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يزیچ ياهتنم  اریز  میهدیمن ، تایاور  ایاضق و  لیبق  نیاب  یتیمها  رگید  میدومن  تباث  شرتاوتم  قرط  اب  ار  ریدغ  ثیدح  هکنیا  زا  دـعب  ام  و 
( مالسلا هیلع  یلع  تیولوا   ) تقیقح نیا  هاگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تسا  ظفل  نیا  ندومن  ررکم  دیآرب  ثیدح  نیا  زا  هک 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  زا  هک  ار  هچنآ  دنادب  هدیرب  هکنیا  ات  یـصخش ، تروصب  هاگ  هدش و  مالعا  یمومع ) رـضحم  رد   ) یعون تروصب 
یماکح ناش  ماقم و  روخ  رد  هک  هچنآ  ساسا  رب  دیوگب ، اوران  نخس  بانج  نآ  هرابرد  هک  تسین  نآ  زوجم  هتـشادنپ  یتشرد  ارنآ  هدید و 

نآ رگا  تسا  یمومع  تحلـصم  نمـضتم  هک  دنکیم  يرماب  مادقا  مکاح  هکیماگنه  هکنانچ  تسا ، هدش  راذـگاو  اهناب  تیعر  رما  هک  تسا 
اریز دیامنب  یشهوکن  ضارتعا و  دیوگب و  نخس  هراب  نیا  رد  درادن  قح  وا  دیآرب ، بولطمان  شوخان و  يداع  دارفا  زا  يدرف  رظن  رد  مادقا 

تموکح يدرف  یصخش و  تاراظتنا  تاعقوت و  رب  تیالو  ماقم  تیحالص  تبترم و  درادن و  يریثات  يدرف  رظن  یمومع  تحلصم  ءارجا  رد 
رد دنکن  زواجت  دوخ  دح  زا  هک  دیامرف  مزلم  ار  وا  دناشنب و  دوخ  ياجب  ار  هدـیرب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اذـل  دراد  يرترب  و 
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دوـخ  يارب  هک  هچنآ  ریظن  هماـع  تیـالو  زا  هتـشگ  ررقم  نیعم و  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  يارب  هک  هچنآ 

للدـم تباـث و  متـسین )؟ رتراوازـس )  ) یلوا اـهنآ  دوخ  زا  نینموـمب  نم  اـیآ   "  ) مهـسفنا نم  نینموملاـب  یلوا  تسلا  باـنجنآ " :، شیاـمرف 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 431 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدیدرگ 
هیآ 138 نارمع - لآ  هروس  نینموملل  هظعوم  يده و  سانلل و  نایب  اذه 

هحفص 365 ] ] 

هدومن ریسفت  ار  تیالو  یلوم و  یناعم  هک  یثیداحا 

دوخ كرابم )  ) ظفل يانعم  هراـبرد  اصخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يریـسفت  هب  درک ) هجوت  دـیاب   ) نئارق نیا  ماـمتا  زا  شیپ 
. هدومرف نایب  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  ریسفت  قباطم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ام  يالوم  هک  هچناب  نآ  زا  سپ  و  هدومرف ،

- ردپ یناجرج  لیعمسا  نب  نیسح  هللااب ، قفوملا  فیلات : نیفراعلا "  هولـس  زا "  لقنب  رابخالا " ص 38  سمش  رد "  یـشرق  دیمح  نب  یلع 
: هدومرف نیا  يانعم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نوچ  هک : هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  شدانـساب  هللااب - دشرملا 
( هدارا لیم و   ) يرما مدوخ ، زا  نمب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا تسا ، نم  يالوم  ادـخ ، دومرف : دـش ، لاوس  هالوم "  یلعف  هـالوم ، تنک  نم  " 

رما نم  دوجو  اب  و  مشابیم ، رتراوازـس )  ) یلوا ناـشدوخ  زا  اـهناب  متـسه ، نینموم  يـالوم  نم  و  تسین ، وا  سدـقم  تاذ  دوجو  اـب  نم  يارب 
نم دوجو  اـب  وا  يارب  هدارا ) لـیم و   ) رما متـسه ، یلوا  شدوـخ  زا  واـب  میوا ، يـالوم  نم  هک  سک  ره  و  تسین ، اـهنآ  يارب  یلیم ) هدارا و  )

وا . دوجو  اب  تسین  هدارا ) لیم و   ) يرما وا  يارب  تسا  رتاوازس )  ) یلوا شدوخ  زا  واب  تسا ، وا  يالوم  یلع  تسین ،
انامه هیواعم ، يا  تفگ : واب  هک  داتفا  روکذم  هیواعم  رب  رفعج  نب  هللا  دـبع  جاجتحا  لالدتـسا و  ثیدـح  رد  دـلجم  نیمه  هحفص 65  رد  و 

و دـیز ، نب  هماسا  و  هملـس ، یبا  نب  رمع  مدوب و  وا  يوربور  هکیلاـح  رد  دومرفیم ، ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  نم 
( رتراوازـس  ) یلوا نینمومب  نم  ایآ  دومرفیم : هک  دـندوب ، زین  ماوع  نب  ریبز  و  دادـقم ، و  رذوبا ، و  یـسراف ، ناملـس  و  صاـقو ، یبا  نب  دـعس 

تنک نم  دومرف " : هللا . لوسر  ای  یلب  میتفگ : دنتـسین ؟ امـش  نارداـم  نم  ناـنز  اـیآ  دومرف : هللا  لوسر  اـی  یلب  میتفگ : ناـشدوخ ؟ زا  متـسین 
رادـب نمـشد  و  ار ، وا  ناتـسود  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  تفگ : دز و  یلع  هناشب  دوخ  تسد  اب  هسفن " و  نم  هب  یلوا  هـالوم ، یلعف  هـالوم ،

شنانمشد
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نم زا  دـعب  یلع  و  تسین ، هدارا ) لیم و   ) يرما نم  دوجو  اب  اـهنآ  يارب  اـهنآ ، دوخ  زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  مدرم ، يا  ار ،
و تفگ : رفعج  نب  هللا  دـبع  هک  اجنآ  ات  تسین . هدارا ) لیم و   ) يرما وا  دوجو  اب  اـهنآ  يارب  اـهنآ ، دوخ  زا  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب 

شتما يارب  درومنآ  ریغ  رد  مخریدـغ و  زور  رد  ار  اـهنآ  نیرتـهب  مدرم و  نیرتراوازـس  نیرترب و  قـیقحتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اـم  ربـمغیپ 
بانج نآ  زا  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هک  ار  اهنآ  داد  ربخ  دومرف و  وا  تعاطاب  رما  ار  اهنآ  دروآ و  تجح  اـهنآ  رب  وا  ببـسب  دومرف و  بصن 

یلو هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) وا سک  ره  هکنیا ، ترـضحنآ و  زا  دعب  تسا  نموم  ره  یلو  وا  انامه  و  یـسوم ، زا  تسا  نوراه  هلزنمب 
ات تسا ... وا  یـصو  نیـشناج و  وا  هکنیا  و  تسا ، واب  یلوا  زین  یلع  وا  دوخ  زا  تسا  واب  یلوا  وا  سک  ره  تسا و  وا  یلو  زین  یلع  تسا  وا 

روبزم . ثیدح  نایاپ 
سپس هک : دش  رکذ  هدروآ  نامثع  تفالخ  مایا  رد  نینموملاریما  جاجتحا  ناتساد  رد  ینیومح  مالـسالا  خیـش  هک  یتیاور  رد  رد ص 11  و 
يالوم نم  تسا و  نم  يالوم  لج  زع و  يادخ  هک  دیتسه  هاگآ  ایآ  مدرم  يا  تفگ  دومرف و  داریا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع نینموملاریما  ، ) زیخرب یلع ، ای  دومرف : هللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : ناشدوخ ؟ زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  متـسه و  نینموم 
( ربمغیپ نخـس  زا  سپ   "  ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : متـساخرب  نم  سپ  دـیامرف :) مالـسلا 

یلوا واب  نم  هک  سک  ره  نم ، يالو  دـننام  یئالو  دومرف : دراد ) اـم  رب  یلع  ( ؟ یئـالو هنوگچ  هللا ، لوسر  اـی  تفگ . تساـخ و  اـپب  ناـملس 
شدوخ . زا  تسا  یلوا  واب  زین  یلع  سپ  شدوخ ، زا  متسه 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس ، هک : دش  روکذم  بانجنآ  نخـس  نیفـص  زور  رد  نینموملاریما  هدشانم  ناتـساد  رد  ص 61  رد  و 
يالوم نم  هک  ره  ناشدوخ ، زا  میاـهناب  رتراوازـس )  ) یلوا و  متـسه ، نینموم  يـالوم  نم  و  تسنم ، يـالوم  ادـخ ، اـنامه  مدرم ، يا  دومرف :

وا نارای  نک  يرای  ار و  شنانمشد  رادب  نمشد  ار و  شناتسود  رادب  تسود  ادنوادخ ، تسا ، وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  نم  زا  سپ  میوا ،
نادرگ راوخ  و  ار ،

هحفص 367 ] ] 

، نم يالو  نوچ  دومرف : یئالو ؟ هنوگچ  هللا ، لوسر  ای  تفگ : دمآ و  بانجنآ  دزن  تساخ و  اپب  یسراف  ناملـس  سپ  ار ، وا  ناگدننک  راوخ 
شدوخ . زا  تسا  یلوا  واب  یلع  نم  زا  سپ  شدوخ ، زا  متسه  یلوا  واب  نم  هک  سک  ره 

یلـص ربمغیپ  هدومرف  هرابرد  دش  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک : هدش  تیاور  دیوگ : یتفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  ظفاح  و 
متساخ . اپب  هک  نامزنآ  داد  یئاوشیپ  بصنم  ارم  دومرف : هالوم ؟ یلعف  هالوم ، تنک  نم  هلآ : هیلع و  هللا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  عمجم ، نآ  رد  ریدغ  زور  رد  تسا  وا  مایق  متساخرب ) نم  هک  ینامز   ) هلمج زا  بانجنآ  دارم 
ینعم نیا  و  دیامرف . بصن  تما  رب  یئاوشیپ )  ) تیملع هب  ار  وا  و  دیامرف ، یفرعم  دـنک و  دـنلب  ار  وا  هکنیا  يارب  دزیخرب ) هک   ) دومرف رما  واب 

هک اجنآ  دومن ، ترـضحنآ  مایقب  هراشا  زورنآ  رد  ناسح  تشذگ و  نآ  رکذ  دـلجم  نیمه  دلج 1 و ص 11 و 93  تاحفص 23 و 51  رد 
دیوگ :

ینناف  یلع  ای  مق  هل : لاقف 
ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

هورگ يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : تسا  روکذم  هدرک  تیاور  یبرقلا "  هدوم  رد "  ینادـمه  دیـس  هک ، یثیدـح  رد  و 
ای یلب  دـنتفگ : تسین ؟ ییهن  رما و  دـنوادخ  رب  نم  يارب  دـنکیم ، یهن  دـنکیم و  رما  ارم  هک  مدوخ ؟ زا  تسین  یلوا  نمب  دـنوادخ  ایآ  مدرم 

ییهن رما و  امش  يارب  دیامنیم ، یهن  رما و  امشب  تسا ، وا  يالوم  یلع  نیا  سپ  تسا ، وا  يالوم  نم  ادخ و  هک  سک  ره  دومرف : هللا ، لوسر 
راوخ اـمن  راوـخ  و  ار ، وا  ناراـی  اـمن  يراـی  ار و  وا  نانمـشد  رادـب  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادـب  تسود  اراـگدرورپ  دوـب ، دـهاوخن  وا  رب 

مداد . دنپ  مدومن و  غالبا  نم  هک  ناشیا  رب  یهاوگ  وت  اراگدرورپ ، ار ، وا  ناگدننک 
، دومرف رارقرب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یتیالو  نیا  دیوگ : ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دعب  يدحا  ظفاح و  ماما ، و 

هدش : تیاور   " نولوئسم - مهنا  مهوفقو  یلاعت " : يادخ  لوق  رد  تفرگ ، دهاوخ  رارق  شسرپ  دروم  تمایق  زور  رد 
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قح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شرافس  قبط  رب  ایآ  دوشیم  لاوس  نانآ  زا  انامه  دوشیم : نینچ  ینعم  و  هنع ، هللا  یضر  یلع  تیالو  زا  ینعی 
دنسرب . درخ  لامعا  رفیک  رب  دنیآرب و  هبلاطم  ماقمب  ات  دندراذگ ؟ لمهم  عیاض و  ار  تیالو  رما  ای  دندومن  ادا  ار  وا  تالاوم 

 " رد رجح  نبا  نیطمـسلا " و  ررد  مظن  رد "  يدنر  نیدلا  لامج  و  مهدراهچ ، راب  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  ینیومح  مالـسالا  خیـش  و 
دنا . هدومن  رکذ  تیاور و  قیرط  رد  یسررب  اب  ار  ثیدح  نیا  هفشرلا " ص 24  رد "  یمرضح  و  قعاوص " ص 89 ،

هللا دبع  امب  درک  تیاور  هک  هدومن  تیاور  نآ  قیرط  یـسررب  اب  رفظم  نب  دمحم  زا  وا ، عیبلا و  نبا  هللا  دبع  یبا  مکاح  قیرط  زا  ینیومح ، و 
زا میهاربا ، زا  هقوس ، نب  دمحم  زا  لیـضف ، نب  دـمحم  زا  هللا ، دـبع  نبا  ظفاح  دـلاخ  نب  دـمحم  زا  رباج ، نب  یلع  زا  ناوزغ ، نب  دـمحم  نب 

انلسرا نم  لس  دمحم  ای  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هتشرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : يو  هک  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  دوسا ،
ناربمغیپ  ) اهنآ دـندش ؟ ثوعبم  يرما  هچ  رب  نک ؟ لاوئـس  دوخ  زا  شیپ  ناربمغیپ  زا  دـمحم  يا  ینعی  اوثعب -؟؟ اـم  یلع  انلـسر  نم  کـلبق 

بلاط . یبا  نب  یلع  تیالو  وت و  تیالو  رب  دنتفگ : نیشیپ )
، تالاوم تسا  هدـش  هداد  رارق  ینعی :  " نیدـلا ، لوصا  نم  الـصا  هالاوملا  تلعج  دومرف " : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هتفگ  و 
زا مزاح ، نب  دمحا  زا  یلع ، نب  دمحم  ثیدح  زا  هدومن  تیاور  قیرط  یسررب  اب  عیبلا  نبا  مکاح  قیرط  زا  يو  زین  و  نید ، لوصا  زا  یلـصا 

مالسالا لوصا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : وا  هک  قداص  یبا  زا  شردپ ، زا  يونرح  میهاربا  نب  نایفـس  زا  یعوبری ، فسوی  نب  مصاع 
نودـب اـهنآ  زا  کـیچیه  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسا  لوصا  ینعی  هـالاوملا  و  هاـکزلا ، و  هالـصلا ، هبحاـص : نود  اـهنم  دـحاو  عـفنی  ـال  هثـالث ،
هکیـسک زا  دومن  نامیا  یفن  باطخ  نب  رمع  هک : تشذگ  دـلجم  نیمه  رد ص 360  تالاوم و  و  تاکز ، و  زامن ، دـهدن ، دوس  يرگیدـنآ 

دشابن . وا  يالوم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

هحفص 369 ] ] 

، هدیـسر نآ  ریـسفت  رد  هک  یلاوقا  دادعت  زا  دعب  نولوئـسم ، مهنا  مهوفقو  یلاعت : يادـخ  لوق  رد  شریسفت ص 74  ءزج 23  رد  یـسولآ  و 
اهنآ نیرتگرزب  زا  تسا و  هللا  الا  هلا  ال  اهنآ : دمآرس  تسا و  لامعا  دیاقع و  زا  لاوس  هک : تسنیا  لاوقا  نیا  نیرت ) مدقم   ) نیرتهب و  دیوگ :

. دشابیم ههجو  یلاعت  هللا  مرک  یلع  تیالو 
( لاعتم  ) يادخ هک  یماگنه  هک : هدش ) تیاور   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شدانساب  يروباشین  مکاح  ظفاح  زا  یقهیب  قیرط  زا  و 

تءارب وا  اـب  رگم  دـنک ، یمن  روبع  نآ  زا  يدـحا  دوش ، بصن  منهج  رـسج  رب  طارـص  دـیامرف و  عـمج  تماـیق  زور  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و 
هحفص ضایر "  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  ار  تیاور  نیا  و  دشاب . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ببـسب  شتآ ) زا  ینمیا  )

هدروآ . قیرط  رد  یسررب  اب   172
لوق ریسفت )  ) رد هدراو  تایاور  اهنآ  رد  میا و  هتفای  فوقو  یهگآ و  اهنآ  رب  هک  اریرایـسب  رداصم  زا  هچنآ  هک  درادن  تعـسو  ردقنآ  لاجم 

اب ثیدح )  ) ظافح هک  ار  هچنآ  نینچمه  هدـش و  رکذ  انلـسر "  نم  کلبق  انلـسرا  نم  لس  نولوئـسم " و " : مهنا  مهفوقو  یلاعت " : يادـخ 
، میئامن رکذ  دنا  هدرک  تیاور  طارـص  لپ  زا  ندرک  رذگ  تئارب و  ثیدح  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  قیرط  رد  یـسررب 

یتمیالم تبـسانم و  نئارق ) لیالد و   ) نیا مامت  هکنیاب  دـیامن  مکح  زیزع  هدـنناوخ  وت  دازآ  نادـجو  مرادـن  نامگ  دـش ) رکذ  هچنآ   ) رباـنب
و نید ، لوصا  زا  یلصا  ار  ینعمنآ  کلذعم  دشاب و  هناگیب  اهنآ  دوخ  زا  مدرم  رب  تیولوا  تفالخ و  لولدم )  ) زا هک  یئانعم  اب  دشاب  هتـشاد 

دنادب ؟ تسرد  نآ  نودب  ار  هدننک  لمع  چیه  لمع  و  یفتنم ، ار  ینعم  نآ  ندوبن  اب  نامیا 
رد ص 360  ) رمع مـالک  رد  هکیروطب  تسا ، یفتنم  نآ  ندوبن  اـب  ناـمیا  هک  یتـیولوم  و  هدـمآ ، رامـشب  نید  لوصا  زا  هک  تیولوا ، نیا  و 

رد شتارضاحم  دلج 7  رد  ارنآ  بغار  هدش و  ناب  حیرصت  سابع  نباب  رمع )  ) وا رگید  مالک  رد  تشذگ ، )
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( رمع  ) عقومنیا رد  میدوب ، راوس  یبسا  رب  نم  يرطاـق و  رب  رمع  و  متفریم ، یهارب  رمع  اـب  یبـش  تفگ : ساـبع  نبا  هک  هدومن  رکذ  ص 213 
روطب بلطملا ، دبع  دالوا  يا  ادخب  دـنگوس  تفگ : سپـس  هدـش ، دای  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  نآ  رد  هک  درک  تئارق  ار  يا  هیآ 

دشخبن ارم  ادخ  متفگ : دوخ  اب  نم  دیوگ : سابع  نبا  رکب . یبا  نم و  زا  دوب  تفالخ )  ) رما نیاب  رتراوازس )  ) یلوا امش  نایم  رد  یلع  قیقحت 
رد یئوگیم ؟ ار  ینخـس  نینچ  وت  ایآ  نینموملاریما  ای  متفگ : واب  سپ  مرادـب ،) وا  زا  تسد  رگا  دـنکن  اـهر  ارم  ادـخ   ) مشخبب ار  وا  نم  رگا 

نخـس نیا  زا  اـی -  ) دـیوش رود  تفگ : رمع  مدرم  ریاـس  هن  دـیدومن ، بلـس  اـم  زا  امـش  ار  تفـالخ  رما  دـیتسجرب و  تـقیفر  وـت و  هکیلاـح 
ار دوخ  نم  وا ، نخـس  نیا  زا  سپ  دیوگ ) سابع  نبا  ، ) دیتسه باطخ  نب  رمع  نارای  امـش  انامه  بلطملا : دبع  دالوا  يا  دـینک ) يراددوخ 

یهارمه هب  رما  شهوکن  ضرعت و  اب   ) ارم دومن ) ساسحا  هار  یط  رد  ارم  للعت  نوچ   ) سپـس داتفا  ولج  كدـنا  یناـمز  وا  مدـنکفا و  بقعب 
ارنآ خساپ  نم  و  يدش ، روآدای  ار  یبلطم  متفگ : نک ، رارکت  نم  رب  ار  دوخ  نخس  تفگ : و  یناما ، هار و  زا  ایب  هار  تفگ : دومن ) شور  رد 

میدوب . تکاس  زین  ام  يدرک ، یم  توکس  وت  رگا  و  مدومن ، در 
ببـسب برع  هک  میدیـسرت  میدرمـش و  کچوک  ار  وا  ام  نکیل  تلادـع و  يور  زا  میدرک  هک  ار  هچنآ  میدرکن  ام  مسق  ادـخب  تفگ : رمع 

رد  ) متـساوخ دیوگ ) سابع  نبا  ، ) دـنوشن دـحتم  ناتـساد و  مه  وا  اب  دـنهدن و  نت  وا  تفالخب  هدرک  اهنآ  زا  تاوزغ ) رد   ) هک یئاهراتـشک 
ار اهنآ  ياسور  ناگرزب و  وا  و  گنج ) ياهنادـیم  برع و  لئابقب   ) دومنیم مازعا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میوگب : وا ) خـساپ 
وت و فصولا  عم  درمـش ، یمن  کـچوک  ار  یلع  اـه  تیروماـم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تخاـسیم و  نوبز  تسکـشیم و  مهرد 

چیه رد  ام  مسق ، ادـخب  ینیبیم ؟ هنوگچ  وت  لاح  نیع  رد  دـش ، هچنآ  دـش  تفگ : رمع  سپـس  دیرامـشیم ؟ کچوک  ار  وا  رکبوبا )  ) تقیفر
میهدیمن . ماجنا  وا  نذا  نودب  يراک  چیه  میریگیمن و  میمصت  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا نودب  يرما 

هحفص 371 ] ] 

نیا انامه ، ادخب  دـنگوس  سابع  نبا  يا  تفگ : رمع  تسا : روکذـم  نینچ  ناتـساد ) نیا  رکذ  رد   ) دلج 2 ص 20 هغالبلا  جهن  حرـش  رد  و 
هکنیا زج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تفالخ )  ) رماب تسا  مدرم  نیرتراوازس )  ) یلوا مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وت قیفر 
مادـک زیچ  ود  نآ  نینموملاریما ، ای  متفگ  دـیوگ : سابع  نبا  هک  اجنآ  ات  میدیـسرت ..، زیچ  ود  زا  تفالخ ) رماـب  وا  قیدـصت   ) وا هراـبرد  اـم 

دوب . بلطملا  دبع  دالواب  تبسن  وا  تنحم  هقالع و  و  وا ، یناوج  زا  ام  هشیدنا  سرت و  تفگ : تسا ؟
بلطملا دبع  دالواب  تبسن  وا  تبحم  وا و  یناوج  تهجب  واب  تبـسن  ام  یلیم  یب  تسا : روکذم  نینچ  باتک ) نامه   ) دلج 2 ص 115 رد  و 

. دوب
باـنجنآ ناتـسود  ياـهلد  رد  هک  تسا  یتمکح  رون و  قلطم ) تیولوا   ) اـم دوصقم  ياـنعمب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـالوب  یهاوگ  و 

، دنوشیم مازعا  نالوسر  تیالو )  ) نآ نیگنس  راب  لماح  صیخشت ) و   ) نییعت يارب  دوشیم و  هتسب  رفس  راب  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  هداهن 
( صمح  ) یلاها زا  يدرم  سابع و  نبا  نیب  هک  ینالوط  ثیدح  نمض  يواسملا " ج 1 ص 30  نساحملا و  رد "  یقهیب  هچنآ  رد  هکناـنچ 

رفـس جرخ  نم  هلیبق  هفیاط و  انامه  تفگ : سابع  نباب  یماش  درمنآ  تسا : روکذم  نینچ  نآ  نمـض  هدـش ، دراو  هتفای  نایرج  ماش  عباوت  زا 
متجاح ندروآرب  نودب  ارم  هک  دزسیمن  ار  وت  دنا و  هداتسرف  وت  دزن  ارم  دوخ  نیما  ناونعب  هک  میاهنآ  هداتـسرف  نم  دندروآ و  درگ  نم  يارب 
لکشم یگنت و  نیا  زا  ار  اهنآ  وت  دنتسه ، تکاله  ضرعم  رد  وا ) تبحم  يارب  و   ) مالسلا هیلع  یلع  رما  رد  نم  موق  هلیبق و  اریز  ینادرگرب ،
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ثیح زا  تما  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  یماش  ردارب  يا  تفگ : واب  سابع  نبا  هجیتن  رد  دـناهرب ، یگنت  زا  ار  وت  دـنوادخ  اـت  ناـهرب ،
ثیدح سپس  دومن . تاقالم  وا  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  تسا  حلاص  دبع  نآ  دننامه  شملع  تلیضف و 

هحفص 372 ] ] 

رون و زا  ارم  هنیـس  تفگ : سابع  نباب  یماش  درم  نآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  يارب  تسا  يرایـسب  لیاضف  نمـضتم  هک  هدومن  رکذ  ار  هملـس  ما 
نم يالوم  هنع  هللا  یضر  یلع  هکنیاب  مهدیم  یهاوگ  داناهرب ، یگنت  زا  ار  وت  يادخ  يدناهر  تقـشم  یگنت و  زا  ارم  يدومن و  رپ  تمکح 

تسا . ینموم  نز  درم و  ره  يالوم  و 
نورکذی موقل  تایالا  انلصف  دق  امیقتسم  کبر  طارص  اذه 

هیآ 136. ماعنا  هروس 

هحفص 373 ] ] 

ریدغ ثیدح  دافم  نوماریپ  رد  ینانخس 

راکـشآ و شرهاـظم  نیرتهب  رد  دراد ، تقفاوم  رما  تقیقح  اـب  یلوم )  ) ياـنعم زا  هچنآ  ناـشتافیلات  رد  ثیدـح "  ناـیاوشیپ "  ناـگرزب  زا 
جاجل دانع و  هار  هکیـسک  رگم  دـنامن ، یقاب  تقیقح  نآ  لباقم  رد  هداهن  ندرگ  میلـست و  زج  یهار  رگید  ار  مصخ  هکیروطب  دـش ، نایامن 

دنمـشناد یهورگ  زا  كانبات  ینانخـسب  ار  ام  تقیقح  فشک  بیقعت  شواک و  و  دشاب . تسار  هار  زا  فارحنا  وا  شور  کلـسم و  دـیوپ و 
هک ار  یقیاقح  هجیتن  رد  هدومن و  يربهر  دراد  دوصقم ) يانعم  رد   ) تحارـص هچناب  ار  اهنآ  یئوج  تقیقح  سح  هک  دومن  هاـگآ  فقاو و 

دنیامنب  اهیئوجارجام  راجنهان و  ياهگنهاب  هجوت  هکنیا  نودب  دنا  هدومن  راعشا  نادب  دندروآ  تسدب  هراب  نیا  رد 
نانآ : تاملک  نیع  کنیا 

دیوگ : نینچ  رصم  خیرات  رد  يافوتم 387  يرصم ، دمحم  وبا  میهاربا ، نب  نسح  قالوز ، نبا  - 1
، دندمآ درگ  اعد  يارب  نارگید  اهنآ  قافتاب  هبراغم و  رـصم و  یلاها  زا  یهورگ  تسا ) ریدغ  زور  هک   ) لاس 362 هجح  يذ  مهدجه  رد  و 

تفـالخب ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  زور  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اریز  دوـب . دـیع  زور  زورنآ ، هچ 
. دیزگرب

يانعم تسا  ام  رظن  هک  ینعم  ناـمه  زج  ریدـغ ، ثیدـح  زا  بدا  تغلب و  اـناوت  برع  درم  نآ  قـالوز  نبا  هک : تسنیا  رب  رعـشم  مـالک  نیا 
. هدیدن تفالخب  وا  بصن  نینموملاریما و  اب  تعیب  زور  زج  ار  زورنآ  هدیمهفن و  ار  يرگید 

راوتـسا و ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تیالو  نیا  دـیوگ : ریدـغ  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  يافوتم 468  يدـحاو ، نسحلاوبا  ماـما  - 2
یسررب دروم  تمایق  زور  تشاد ، رارقرب 

هحفص 374 ] ] 

دیئامن . هعجارم  تسا  روکذم  دلجم  نیمه   367 هحفص رد  وا  بلاطم  مامت  دوب . دهاوخ  لاوس  و 
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( یگنوگچ  ) تفالخ و بیترت  رد  ءاملع  دیوگ : هحفص 9  نیملاعلا  رس  دوخ "  باتک  رد  يافوتم 505  یلازغ ، دماح  وبا  مالسالا  هجح  - 3
صن هب  تفـالخ  هک  تسا  نیا  ناـنآ  زا  ضعب  رظن  دـنا  هدومن  فـالتخا  هدـش  عاـجرا  واـب  تفـالخ  رما  هکیـسک  يارب  نآ  لوصح  ققحت و 

موق یلا  نوعدتس  بارعالا  نم  نیفلخملل  لق  تسا " : یلاعت  يادخ  لوق  هلئسم  نیا  رد  نانیا  لیلد  و  تسا ، تیحالص ) يذ  ماقمب  حیرصت  )
قیقحتب امیلا و  اباذع  مکبذـعی  لبق  نم  متیلوت  امک  اولوتت  نا  انـسح و  ارجا  هللا  مکتوی  اوعیطت  ناف  نوملـسی ، وا  مهنولتاقت  دـیدش  ساب  یلوا 

زا ضعب  دندومن و  تباجا  ار  وا  توعد  اهنآ  و  دومن . تعاطب  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  رکبوبا  ار ) نیملـسم   ) ار اهنآ 
ضعب یلا  یبنلا  رسا  ذا  و  یلاعت " : يادخ  لوق  ریسفت )  ) رد نیرسفم 
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لوسرب  ) ینز و  ءاریمح - يا  نم  زا  دـعب  هفیلخ - تسا  وا  وت ، ردـپ  انامه  ینعی  هتفگ  نینچ  هیآ ) رد   ) ثیدـح ظفلب  عجار  اثیدـح ... هجاوزا 
رکب یبا  هب  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  میئاـمن ؟ عوجر  هکب  میداد ، تسد  زا  ار  وت  هک  یماـگنه  تفگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـیح  رد  رکبوـبا )  ) وا هکنیا  دـنا :) هتـسناد  رکب  یبا  تفـالخ  صن  هلزنمب  هکیروـما  هلمج  زا   ) و دوـمن ،
. تسا نید  هاگ  هیکت  تعامج )  ) تماما و  دومن ، تماما  تعامجب ) )

رگا دنیوگ : هدومن  لیوات  سپس  و  دنا ، هدومن  دانتسا ) و   ) قلعت نادب  صوصنب  نیلئاق  هچنآ  زا  یلامجا  دوب  نیا  تسا ) یلازغ  نخـس  هلابند  )
رد يزوریپ  هجیتن  رد  تخاسیم و  مهارف  بلج و  تما )  ) اهنآ يارب  ار  یتسین  انف و  تابجوم  دوبیم ، ءافلخ  صخش )  ) نیلوا مالسلا  هیلع  یلع 
امک دشاب ، هفیلخ  نیمراهچ  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هکنیا  رد  دوب  دهاوخن  یتصقنم  تمالم و  و  دـشیمن ، اهنآ  بیـصن  اه  تبقنم  تاحوتف و 
نینچ دنا  هدومن  لودع  هقیرط  نیا  زا  هک  اهنآ  و  درادن ، یتصقنم  تمالم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندوب  ناربمغیپ  نیرخآ  هکنیا 

نامگ و زا  تسا و  ساسا ) یب  و   ) درـس مه  روبزم  لـیوات  تسا و  دـساف  هتفاـی  دانتـسا )  ) قلعت نادـب  هچنآ  و  ینبم )  ) نیا هک : دـنا  هتـشادنپ 
نیا و  ییحی ، و  نامیلـس ، و  ایرکز ، و  دواد ، دـننام  هتفرگ  تروص  ثاریم  ماکحا  تفالخ و  رد  قیقحت  روطب  و  هتـشگ ، رداـص  امـش  هاوخلد 

لطاب رظن )  ) نیا و  دـنا ، هدرک  دانتـسا  هدـیقع  نیاب  سپ  هدوب ، تفالخ  متـشهکی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) ياهنز يارب  دـنیوگ : هتـسد 
دوب . رتراوازس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يومع   ) سابع هنیآ  ره  دوب ، یم  ثاریم  تفالخ )  ) رگا اریز  تسا ،

یلص ادخ  لوسر  هبطخ  زا  ریدغ )  ) ثیدح نتم  رب  دندومن  عامجا  ریسفت ) ثیدح و  ءاملع   ) ياههورگ تشگ و  نایامن  ناهرب  هرهچ  نکل ،
هللا یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  زا   ) سپ هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : بانجنآ  هک  ناگمه  قافتاب  مخریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

نداهن ندرگ  رمع ) نخـس   ) نیا سپ  هنموم "  نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  دقل  نسحلا ، ابا  ای  خـب  خـب  تفگ " : رمع  هلآ ) هیلع و 
تسا دییات  تیاضر و  رماب و 
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گرزب ياه  مچرپ  ندرک  دنلب  تفالخ و  هناوتـسا  نتفرگ  تسدب  هقالع  قشع و  درک و  هبلغ  تسایرب  یگتفیـش  تلعب  یناسفن  ياوه  سپس 
دـالب و ندومن  حـتف  اـهراوس و  نتـسویپ  مهرد  اههاپـس و  ياـه  یئارآ  فص  اهحالـس و  کـچاکچب  ماوـت  اـهقریب  تکرح  و  یهدـنامرف ) )
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  رما   ) دندومن و تسخن  یشکرس  تفالخب و  تشگزاب  هجیتن  رد  دومن ، باریـس  وزرآ  زا  رپ  ماج  اب  ار  نانآ  کلامم ،

دندیرخ !! هچنآ  دوب  دب  هچ  دندرک و  هک  دوب  يدب  دتس  داد و  هچ  دنتخورف و  ار  نآ  یمک  ياهبب  دندنکفا و  رس  تشپ  ار ) هلآ 
ریدغ ناتساد  هک  دنقفتم  خیرات  ءاملع  دیوگ : ص 18  همالا ) صاوخ  هرکذت   ) رد يافوتم 654  یفنح ، يزوج  نبا  طبس  نیدلا ، سمش  - 4
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تـسیب دصکی و  نانآ  ار و  هباحـص  دروآ  درگ  هدوب ، هجح  يذ  مهدجه  رد  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشگزاب  زا  دـعب 
حـیولت و روطب  هن  هدومن ، رما  نیا  رب  حیرـصت  مرکا  ربمغیپ  ثیدـح  ناـیاپ  اـت   " هـالوم .. یلعف  هـالوم  تنک  نم  تفگ " : دـندوب و  نت  رازه 

هراشا .
رد دش و  رشتنم  راطقا  رد  دومرف ، ار  نخس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نوچ  هک : هدروآ  شدانـساب  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  قحـسا  وبا  و 
وا لوق  اما  و  دـیوگ : نآ  زا  دـعب  هدومن ) نایب  دـش ، رکذ  لئاس " ... لئـس  هیآ " : هرابرد  هک  ار  هچنآ  سپـس  .. ) تشگ عیاش  اهرهـش  دـالب و 

یناعم زا  سپـس  ، ) هدـمآ يددـعتم  یناعمب  یلوم  ظـفل  هک  دـنا  هتفگ  تیبرع  ءاـملع  هـالوم " .. تنک  نم  هلآ " :) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  )
هدومن رکذ  ینعم  هن  یلوم ،

هحفص 377 ] ] 

یه رانلا ، مکیوام  اورفک  نیذـلا  نم  هیدـف و ال  مکنم  ذـخوی  مویلاف ال  دـیامرف " : یلاـعت  يادـخ  تسا ، یلوا  ياـنعمب  مهد  و  دـیوگ : دـعب 
دیوگ : هدومن و  هروکذم  یناعم  کیاکی  لاطباب  عورش  سپس   " مکالوم .

 " یلوا نآ " : تسا و  نیعتم  مهد  هجو  سپ  تـسا ، هصوـصخم  هـضحم و  يرادربناـمرف )  ) تعاـط روـبزم ، ثیدـح  رد  یلوـم )  ) زا دارم  و 
یلوا یلع  وا ، دوخ  زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا واب  نم  هک  سک  ره  دوشیم : نینچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف   ) ياـنعم و  تسا ،
ینعم نیاب  حیرـصت  نیرحبلا ) جرم  ماـنب -  ) دوخ باـتک  رد  یناهفـصا  یفقث  دیعـس  نب  ییحی  جرفلا ، وبا  ظـفاح ، و  واـب .. تسا  رتراوازـس ) )
تـسد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دیوگ : نآ  رد  هدومن و  تیاور  شناداتـسا  زا  دوخ  دانـساب  ار  ثیدح  نیا  هدربمان  هچ  هدومن .
يانعمب یلوم )  ) یناعم مامت  هک  دـش  هتـسناد  سپ   " هیلو ، یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هیلو و  تنک  نم  تفگ " : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

نم نینموملاب  یلوا  تسلا  دراد " : ینعم  نیمهب  تلالد  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) بانجنآ نخس  دیامنیم و  تشگ  زاب  یلوا )  ) مهد
هیلع یلع   ) وا تماما  تابثا  رد  تسا  یحیرـص  صن  نیا  و  ناشدوخ ،)؟ زا  متـسه  نینمومب  یلوا  نم  هک  تسنیا  هن  اـیآ  ینعی :  " ( ؟ مهـسفنا

: " ینعی راد "  اـمفیک  راد و  اـمثیح  هعم  قـحلا  ردا  و  هـلآ " : هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نخـس  نـینچمه  و  وا ، تعاـط  شریذـپ  و  مالـسلا )
... رخآ ات  هد "  رارق  قح  رادم  روحم و  ار  وا  اراگدرورپ " 

، هراب نآ  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  ریدغ و  ثیدح  رکذ  زا  دعب  لوئسلا " ص 16  بلاطم  رد "  يافوتم 654  یعفاش ، هحلط  نبا  نیدلا  لامک  - 5
ظفل نیا  دشابیم و  سک ) ره   "  ) نم ظفل "  رب  لمتشم  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  سپ  دیوگ :

هیلع یلع  هدوب ، وا  يالوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناسنا  ره  هک : ار  ینعم  نیا  دراد  اضتقا  سپ  تسا ، یمومع  يانعم  ياراد 
میرک نآرق  رد  هک  هدش  لامعتسا  ددعتم  یناعم  لابق  رد  ظفل  نیا  و  تسا . یلوم )  ) ظفل رب  لمتشم  روبزم  ثیدح  و  تسا ، وا  يالوم  مالسلا 
یلوا ینعی " : مکالوم "  یه  رانلا  مکاوام  هدومرف " : نیقفانم  هرابرد  یلاعت  يادـخ  هدـمآ : یلوا  يانعمب  رابکی  هدـش ، لامعتـسا  یناعم  ناب 

 " مکب
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. میمح و  قیدـص ، و  شیوخ ) دـنویپ و   ) هبـصع و  ثراو . و  رـصان ، هدومن : رکذ  ار  اهنیا  نآ - یناـعم  هلمج  زا  هحلط ) نبا  - ) هدربماـن سپس 
هکنانچ یلوا  يانعمب  ای - دوش  لمح  یناعم  نآ  زا  کی  رهب  هدـش - دراو  یناعم  نیاـب  یلوم )  ) هک یتقو  دـیوگ : سپـس  قتعم ، و  کـیدزن ) )

- ای متسه ، واب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  هک  سک ، ره  دوشیم : نینچ  ثیدح  يانعم  میمح ، قیدص و  ینعمب  ای - دنا -، هدیقع  نیا  رب  يا  هفیاط 
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دراد تحارص  نایب  نیا  و  تسا ، نینچ  واب  تبـسن  زین  یلع  میوا . کیدزن  قیدص و  ای  میوا . شیوخ  دنویپ و  ای  میوا . ثراو  ای  میوا ، رـصان 
تبـسن شدوخ  دـننامه  نیریاس  يارب  ار  وا  هداد و  صاصتخا  هیلاع  تبقنم  نیاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) هکنیاب

. تسا هدادن  رارق  وا  ریغ  يارب  هک  يزایتماب  هداد ، رارق  تسا  اهنآ  لماش  یمومع ) نم   ) هملک هک  سک  رهب 
مکئاسن انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  هلهابم : هیآ  رد  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  رارسا  زا  ریدغ )  ) ثیدح نیا  هک  تسناد  دیاب  و 

ادخ لوسر  صخـش  نوچ  لاعتم  يادخ  هچ  تشذـگ . هک  یلئالد )  ) ربانب تسا ، یلع  صخـش  انـسفنا )  ) زا دارم  هک  مکـسفنا ... انـسفنا و  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  فاضم  هک  يریمض  اب  ار  ود  ره  داد و  رارق  مه  نیرق  مالسلا  هیلع  یلع  صخـش  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يارب هک  ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  دومرف  تباث  ریدغ )  ) ثیدح نیا  بجومب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک ، عمج  تسا 
نینموم رورس ) اقآ و   ) دیس نینموم . رصان  تسا ، نینمومب  یلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اریز  نامیا ، لها  یمامت  رب  تسا  تباث  شدوخ 

یلع يارب  ارنآ  دوش  قالطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هراـبرد  هک  دـشاب  هتـشاد  ناـکما  یلوم )  ) هملک بجومب  هک  یئاـنعم  ره  و  تسا ...
یلعب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  عیفر  سب  تسا  یهاگیاج  هجرد و  دـنمجرا و  یـسب  تسیا  هبترم  نیا  و  داد ، رارق  مالـسلا  هیلع 

ناتـسود يارب  تسا  رورـس  مسوم  دـیع و  زور  مخ ) ریدـغ  زور   ) زورنآ رما  نیمه  يارب  و  وا . زج  يدـحاب  هن  هداد ، صاصتخا  مالـسلا  هیلع 
. بانجنآ

يورین شفطلب  دزاس و  فقاو  لیزنت  رارـساب  ار  وت  شدوخ  رونب  يادـخ  دـنمجرا -) هدـنناوخ  يا   ) نادـب بلطم : نیا  نایب  حرـش و  ریرقت و 
هک دیامرف  اطع  وتب  شنیب 

هحفص 379 ] ] 

( ینعم نیاربانب   ) و تسا ، رـصان "  هدش "  ناب  لمح  یلوم )  ) ظفل هک  یناعم  هلمج  زا  نوچ  هک ، دـیامرف - يربهر  تداعـس )  ) هارهاشب ار  وت 
یلص ربمغیپ  تروصنیا ، رد  و  تسا ، وا  رصان  یلع  متـسه ، وا  رـصان  نم  هک  سک  ره  دوشیم : نینچ  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلمج " :
مومع ظـفلب  ار  ینعم  نیا  اریز  تسا ، وا  رـصان  شدوخ  هک  سک  رهب  تبـسن  هدوـمرف  فـصو  رـصان  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا 

تسنیا يارب  مالسلا  هیلع  یلع  قح  رد  ار  تیرصان )  ) تفص نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تابثا  هک  تسین  نیا  زج  هدومرف و  رکذ  نم ) )
. تسا هداد  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ار  تفص  نیا  لج  زع و  يادخ  هک 

نوچ تفگ : هک  دوشیم  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  یهتنم  تیاور  هدومن و  لقن  شریـسفت  رد  دوخ - دنـسب  یبلعث  قحـساوبا  بلطم ) نیا  دیوم  )
: " دومرف مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نینموملا ، حـلاص  لیربج و  هالوم و  وه  هللا  ناف  هیلع  ارهاظت  نا  و  دـش : لزان  هیآ  نیا 
ربخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دومرف  لزان  هک  هیآ  رد  یلاعت  يادـخ  نوچ  سپ  مالـسلا ) هیلع   "  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  حـلاص 
سپ تسا ، تباث  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ادـخ ) بناـج  زا   ) تیرـصان فصو  تسا ، یلع  و  تسا ، لـیئربج  و  تسا ، ادـخ  وا  رـصان  هک  داد 

هللا یلص  ادخ  لوسر  سپس  دومرف . تباث  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  تیرـصان  فصو  میرک  نآرق  زا  يوریپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
میعن وبا  ظفاح  هکیروطب  دوخ ، نخس  حیرصب  دومرف  فیصوت  تسا  فصو  تمس و  نیا  مزاول  زا  هک  هچناب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و 

بانجنآ دـش و  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  هدومن : تیاور  دوخ  دنـسب  ص 66  هیلح )  ) دلج 1 رد 
نیملسم و رب  تدایس  سپ  ناراکزیهرپ ، ياوشیپ  نیملسم و  رورـس  اقاب و  مدقم  ریخ  ینعی : نیقتملا ، ماما  و  نیملـسملا ، دیـسب  ابحرم  دومرف :
هب هلهابم ) هیآ  رد  انـسفنا : هملک : بجومب   ) یلع زا  لاعتم  يادـخ  تسا و  ربمغیپ  صخـش  یـسفن و  تافـص  زا  نوچ  ناراـکزیهرپ  یئاوشیپ 

نک . مهف  بایرد و  ار  بلطم  نیا  تسا  ربمغیپ  تافص  زا  نآ  هک  هدومرف  فیصوت  يزیچب  ار  وا  هدومرف و  ریبعت  ربمغیپ )  ) وا سفن 
رکذ هک  هتکن  هکنیاـب  رظن  تسا  هدومرف  فصتم  دوخ  هصاـخ  تافـصب  ار  باـنجنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هتـسویپ  تهجنیدـب ،
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ار تیاور  نیا  هدربمان  ظفاح  یتح ، میدومن .

هحفص 380 ] ] 

نم هکیلاح  رد   ) هزرب یباب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  دنـسب  هیلح ص 67  دلج 1  رد  زین 
ناـمیا و تینارون  زکرم  تیادـه و  مچرپ  وا  هک  هدرپـس  نمب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هراـبرد  دـنوادخ  اـنامه  هزرب  یبا  يا  دومرف : مدینـش ) یم 

تـسود ارم  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  تسا ، ناراـکزیهرپ  ياوشیپ  یلع  هزرب  وبا  يا  تسا ، نم  ناوریپ  همه  رون  نم و  ياـیلوا  ياوـشیپ 
حضاو و وت  يارب  دنتـسم  نیا  هکنآ  زا  سپ  هد . تراشب  رما  نیاب  ار  وا  سپ  درادیم . نمـشد  ارم  درادـب  نمـشد  ار  وا  یـسک  ره  و  دراد . یم 

تسین وا  ریغ  يارب  هک  تافص  زا  يرایسب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  یلع  صاصتخا  تمکح  رـس و  دش  راکـشآ 
. نوسفانتملا سفانتیلف  کلذ  یف  ددرگ و  یم  ادیوه 

یلص ربمغیپ  نخس  رکذ  زا  دعب  بلاطلا " ص 69  هیافک  رد "  يافوتم 658  یعفاش ، یجنگ ، هللا  دبع  وبا  نیمرحلا ، دیقف  ظافحلا ، ردص  - 6
مالسا و رد  وت  یشیپ  هطـساوب  دوبن  رتراوازـس  وت  زا  سکچیه  مدرکیم - نییعت  دوخ  ياجب  ار  یـسک  رگا  مالـسلا : هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا 

مدعب دراد  تلالد  دنچ  ره  ثیدح  نیا  و  دیوگ : نینچ  نیملاع  نانز  هدیـس  همطاف  يرـسمه  اب  وت  ندوب  داماد  ادـخ و  لوسر  اب  وت  یـشیوخ 
ثیدـح ینعی  ثیدـح  نیا  و  تسا ، هفیلخ  نییعت  نامه  تیلوت  و  یتسرپرـس )  ) تیلوت رب  تسا  لیلد  مخ  ریدـغ  ثیدـح  یلو  هفیلخ ، نییعت 

. تسا خسان  هتفای  رودصفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یگدنز  نایاپ  رد  هک  نیا  تلعب  مخ  ریدغ 
يافوتم 576 يومح  ضراف  نبا  هیئات  هدیصق  حرـش  رد  هدومن ، رکذ  ربعلا "  رد "  یبهذ  هکیروطب  يافوتم 699 - یناغرف ، نیدلا  دیعس  - 7

تسا : تیب  نیا  نآ  لوا  هک 

یتلقم  هیحار  بحلا  ایمح  ینتقس 
تلج نسحلا  نع  نم  ایحم  یساک  و 

هحفص 381 ] ] 

وا : تیب  نیا  حرش  رد 

الکشم  ناک  ام  لیواتلاب  حضوا  و 
هیصولاب هلان  ملعب  یلع 

هلیـسوب وا  حیـضوت  ههجو و  هللا  مرک  یلع  نایب  و  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  فوذـحم ، نآ  ربخ  تسا و  ادـتبم  تیب ، نیا  نینچمه ، و  دـیوگ :
ماقمیاق یـصو و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ببـس  نیدـب  دیـسر  واب  هک  تسا  یملع  هطـساوب  تنـس  باتک و  تالکـشم  لـیوات 

مخ ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  هـالوم " و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دوخ " : نخـس  نیا  اـب  داد  رارق  دوخ  صخش 
تسا : نیا  هلمج  نآ  زا  هک  هتشاد  راعشا  نادب  دوخ  تایبا  زا  هلمج  رد  ههجو  هللا  مرک  بانجنآ  دوخ  هچنآ  ربانب  تسا ،
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يرایتخا  یلع  یبنلا  یناصوا  و 
یمکحب هنم  یضر  هتمال 

مکیلع  هتیالو  یل  بجوا  و 
مخریدغ موی  هللا  لوسر 

لیوات هطساوب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نایب نیا  تسا  فورعم  هکم ) یلا  هاشملا  قیرط   ) نونکا هک  هنیدم  یلزنم  کی  رب  تسا  یبآ  مخ  ریدغ  و 
وا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسیرامش  یب  لیاضف  هلمج  زا  هتشگ  لصاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیصوب  هک  یملع  ببسب 

. تفرگ رب  رد  ار  اهنآ  بانجنآ  دینادرگ و  صوصخم  نادب  ار  مالسلا ) هیلع  یلع  )
تالکـشم زا  نتـشادرب  هدرپ  فشک و  ملع و  زا  ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلع  هرهب ) و   ) مهـس اـما  و  تسا :) یناـغرف  نخـس   ) دـیوگ و 

زایتما و  ) ببـسب ناـیب  نیرت  حـضاوب  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) تازجعم نیرت  هصاـخ  هک  نآرق )  ) میرک باـتک  گرزب و  نخس 
یلع ملعلا و  هنیدم  انا  هلآ " :) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) لوق ببسب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) هک تسیراختفا )

هحفص 382 ] ] 

. رگید رامش  یب  لیاضف  اب  تشگ ، رختفم  لیان و  نادب  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  بانجنآ " : لوقب  اهباب " و 
رب یلعب - هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) و دیوگ : یقثولا "  هورعلا  رد "  يافوتم 736  یکم ، یضایب ، ینانمس ، مراکملا  وبا  نیدلا  ءالع  - 8

هجح زا  دعب  مخریدغ  رد  يدـعب " و  یبن  نکل ال  یـسوم و  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف " : یمارگ - ناگتـشرف  دورد  دورد و  داب  وا 
نم لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف " : دوب  هتفرگ  ار  وا  هناـش  هکیلاـح  رد  راـصنا  رجاـهم و  زا  یهورگ  رب  فرـشم )  ) عادولا

اقآ و مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هجیتن  رد  دنراد  قافتا  نآ  تحـص  رب  امومع ) ثیدح  ءاملع  هک  تسا  یثیدح  نیا  هاداع " و  نم  داع  و  هالاو ،
راغ هارمه  قیفر و  نیقیدص  رورس  تسا  هدومن  هراشا  رـس  نیاب  و  دوب ، مالـسلا  هیحتلا و  هیلع  دمحم  بلق  رب  وا  بلق  و  دیدرگ ، ءایلوا  رورس 
يا راتفگ : نیاب  داتسرف  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا روضح  بلط  يارب  ار  حارج  هدیبع  ابا  هک  یماگنه  رکبوبا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
یلص ربمغیپ   ) میداد تسد  زا  ار  وا  زورید  هکیسک  اب  تسا  زارط  مه  هبترم  رد  هک  یسک  يوسب  متـسرفیم  ار  وت  یتما  نیا  نیما  وت  هدیبع ، ابا 

. یئوگب نخس  بدا  نسحب  وا  اب  هک  تسا  راوازس  هلآ ،) هیلع و  هللا 
ینا هلآ " ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) وا لوق  دیوگ : ریدـغ  ثیدـح  حرـش  رد  فشاکلا "  رد "  يافوتم 743  دـمحم ، نب  نسح  یبیط ، - 9

يادخ لوق  لولدم )  ) ترـضحنآ دصق  اهنآ "  دوخ  زا  نامیا  لهاب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  انامه  ینعی  مهـسفنا "  نم  نینموملاب  یلوا 
زیچ هچب  اهنآ  دوخ  زا  نامیا  لهاب  هک  دـشن  هتـسناد  دراد و  قالطا  هیآ ) زا  هلمج  نیا   "  ) مهـسفنا نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  تسا " : یلاعت 

و تسا ، ردـپ  هلزنمب  بانجنآ  هک  دـشاب  هدومرف  مالعا  ات  مهتاهما "  هجاوزا  و  هلمج " :) نیاـب   ) تخاـس دـیقم  نآ  زا  سپ  اذـل  تسا ؟ یلوا 
" و مهل . با  وه  مهسفنا و  نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  هدرک " : تئارق  نینچ  وا  دنکیم ، دییات  ار  ینعم  نیا  هنع  هللا  یضر  دوعـسم  نبا  تئارق 

لوق رد  ماگنه  نیا  رد  سپ  دندش  رگیدکی  ناردارب  نینموم  تبـسانم  تهج و  نیمهب  دشابیم و  شتما  ردپ  يربمغیپ  ره  هک : هتفگ  دـهاجم 
وا ندوب  رد  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ " : هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
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هحفص 383 ] ] 

هک تسا  وا  رب  و  واب ، یکین  وا و  تشاد  گرزب  مارتحا و  تسا  بجاو  تما  رب  سپ  هتفرگ ، تروص  هیبشت  ردـپ  هلزنمب  مالـسلا ) هیلع  یلع  )
نبای ترابع " : نیا  اب  تفگ  تینهت  رمع  نیمه  يارب  دشاب و  فوور  اهنآ  اب  دالوا  رب  ردـپ  نوچ  دـیامن و  ینابرهم  تقفـش و  تماب  تبـسن 

 ". هنموم نموم و  لک  یلوم  تیسما  تحبصا و  بلاط  یبا 
( حر  ) مساقلاوبا دیوگ : حیرشت "  رد "  و  دیوگ : ءادعسلا "  هیاده  رد "  يافوتم 1049  يدابآ ، تلود  نیدلا  سمش  نب  نیدلا  باهش  - 10

هللا یـضر  هفینح  وبا  هکنیا  تلعب  هتفگن ) فازگب  نخـس  ینعی   ) تسین وا  رب  يزیچ  تسا  لضفا  نامثع  زا  یلع  هک  دـیوگب  سک  ره  تفگ :
يزیچ وا  رب  تسا ، ناگرزب  نیرتگرزب  ای  تسا ، مدرم  لضفا  ای  تسا ، نیملاع  لـضفا  یلع  دـیوگب : سک  ره  دـنا : هتفگ  كراـبم  نبا  هنع و 
نخس دننام  تسا  وا  تفالخ  نامز  رصع و  مدرمب  تبسن  تلیضفا  لیضفت )  ) نیا زا  دارم  هکنیا  يارب  هتفگن ) فازگ  هغلابمب و  نخس   ) تسین
لاوقا ثیداحا و  رد  نآرق و  رد  مالک  نیا  دننام  شتفالخ و  نامز  رد  ینعی  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ " ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  )

. تسا جراخ  ءاصحا  دادعت و  زا  ءاملع 
هللا یلص  ربمغیپ  انامه  هک : هدمآ  نینچ  قیاقحلا ) روتسد  رکب و  یبا  هفالخ  یف  دیهمتلا  لصاح   ) رد هک : هتفگ  ءادعـسلا "  هیاده  رد "  زین  و 

يربنم دـننام  دـندروآ و  درگ  رگیدـکی  رب  ار  نارتش  زاـهج  دومرف  رما  دـمآ و  دورف  مخریدـغ  رد  دومرف  تعجارم  هکم  زا  نوچ  هلآ  هیلع و 
سپ تسا ، نینچ  يرآ  دـنتفگ  ناـشدوخ ؟ زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  هک  تسنیا  هن  اـیآ  دومرف : تفر و  نآ  رب  سپ  تخاـس 

لج زع و  يادخ  هلذـخ " و  نم  لذـخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " :
زا دارم  دنا : هتفگ  تنـس  لها  نوعکار " و  مه  هاکزلا و  نوتوی  هالـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ : نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  دومرف " :

. وا تماما  تفالخ و  تقو  رد  ینعی  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح " 
تماما دنیوگ : نایضفار  دیوگ : دیحوتلا "  نایب  یف  دیهمتلا  رد "  یفنح  یملاس  یـشک ، دمحم  نب  دیعـسلا  دبع  نب  دمحم  روکـش  وبا  - 11

هنع هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب 

هحفص 384 ] ] 

دونـشخ ایآ  دومرف : هک  اـجنآ  داد ، رارق  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  دوخ و  یـصو  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  لیلدـب  تسا ، صوصنم 
هفیلخ مالسلا  هیلع  نوراه  هک ) روطنامه   ) سپ تسین ، يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یسوم  زا  نوراه  هلزنمب  نم  زا  یـشاب  هدوب  هک  یتسین 
سپ داد ، رارق  مدرم  یلو  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسنیا  مود  لیلد  و  هنع ، هللا  یـضر  یلع  نینچمه  دوب ، مالـسلا  هیلع  یـسوم 

ار اهنآ  دنروآ و  درگ  ار  نارتش  زاهج  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  درک  رما  دمآ  دورف  مخریدـغ  رد  دومرف و  تعجارم  هکم  زا  هکنآ  زا 
هالوم تنک  نم  دومرف "  سپ  يرآ ، دـنتفگ  مهـسفنا "  نم  نینموملا  یلواب  تسلا  دومرف " : تفر و  ـالاب  نآ  رب  تخاـس و  يربنم  تروصب 

هللا و مکیلو  امنا  دیامرف : هلالج  لج  يادخ  " و  هلذـخ ، نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف 
تلالد هتشگ ، لزان  هنع  هللا  یضر  یلع  ناش  رد  هک  هیآ  نیا  نوعکار ، مه  هوکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ : نیذلا  هلوسر و 

. هدوب مدرم  نیرتراوازس )  ) يالوا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  وا  هکنیا  رب  دراد 
ربمغیپ  ) وا دارم  میئوگیم : داد ، رارق  یلو  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  هک  نایـضفار )  ) نخـس اما  و  دیوگ : دش ، رکذ  هچنآ  زا  باوج  رد  سپس 

زین ام  هنع و  هللا  یـضر  هیواعم  نامز  رد  هنع و  هللا  یـضر  نامثع  زا  دـعب  ینعی  تسا ، مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا تقو  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص 
هللا یـضر  یلع  هک : میئوگیم  اـم  اونمآ ... نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  اـمنا  یلاعتیادـخ  لوق  زا  باوج  تسا  نینچمه  میئوگیم و  ار  نیمه 
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یمتس نینچ  تقو  نآ  زا  لبق  اما  تسا و  هنع  هللا  یـضر  نامثع  زا  دعب  نآ  دوخ و  تقو  رد  دوخ و  مایا  رد  هدوب ، ریما  یلو و  لیلد  نیاب  هنع 
. هتشادن ار 

و دیوگ : هددعتم  قرط  هب  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دعب  لالا "  بقانم  دع  یف  لاملا  هلیـسو  رد "  يافوتم 1047  یعفاش ، یکم  ریثکاب  نبا  - 12
زا لیاضف  رد  ینطق  راد 

هحفص 385 ] ] 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تفگیم : هنع  هللا  یـضر  رکبوبا  مدینـش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  قیرط  یـسررب  اب  هنع  هللا  یـضر  راـسی  نب  لـقعم 
اهنآ يربهر  شریذپ  اهناب و  کسمتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یئاهنآ  ینعی  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترتع  مالـسلا 
هیلع یلع   ) وا هنع  هللا  یضر  رکبوبا  و  تفای ، تیاده  دومن  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  دنتسه  یئامنهار  ناگراتـس  اهنآ  سپ  هدومرف ، دیکات  ار 
ماما وا  سپ  تسا ، نافرع  ملع و  رهش  رد  و  تسا ، ماما  ماقم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا اریز  هتـشاد ، صوصخم  تیزم  نیاب  ار  مالـسلا )

وا بانجنآ  هک  هدومن  تیعبت  واب  ذخا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رکبوبا )  ) ار راتفگ  رظن و  نیا  یئوگ  و  تسا . تما  ملاع  همئا و 
دوجو دشاب  نآ  اب  یفانم  هک  یبیر  یکـش و  تسرد و  ثیدح  نیا  و  داد ، صاصتخا  دش  رکذ  اقباس  هچناب  اهنآ  نیب  زا  مخریدغ  زور  رد  ار 

. عادولا هجح  عمجم  باب  نیا  رد  تسا  یفاک  هتفای و  ازسب  رهش  عویش و  هدش و  تیاور  هباحص  زا  يدایز  رایسب  هورگ  زا  و  درادن ،
و دیوگ : ددعتم  قرطب  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دعب  هیولعلا "  هفحتلا  حرـش  هیدـنلا  هضورلا  رد "  يافوتم 1182  ینمی ، دمحم  ریما  دیـس  - 13

هکنیا ات   ) میئامنیم لقن  اـم  ار  وا  نانخـس  زا  ضعب  هداد و  مـالک  هلاـطا  نآ  رد  هتفگ و  نخـس  ریدـغ ) ثیدـح   ) نآ یناـعم  رد  دـیمح  هیقف ،
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ " : درک و  دنلب  تفرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) ار وا  تسد  تسنیا : وا  نانخـس  هلمج  زا  و  دیوگ :)

يددـعتم یناعم  يارب  لصا  رد  هکیماـگنه  و  دوشیم ، هدـیمهف  فرـصتم  کـلام  ینعم  نآ  زا  دوش  قـالطا  هنیرق  نودـب  تقو  ره  یلوم   "و 
رد ینعم  نیا  موقلا "  یلوم  اذـه  دوش " : هتفگ  هک  ینامز  تسا ، تلع  نیمهب  و  تسا ، فرـصت  کلام  یناعمنآ : هلمج  زا  دـشیم  لامعتـسا 

، مع نبا  و  رصان ، هدرمش : ار  اهنیا  یلوم )  ) نآ یناعم  زا  سپس  اهنآ ، روما  رد  فرـصت  يارب  تسا  کلام  وا  هک : دریگیم  تقبـس  نآ  زا  مهف 
مکب یلوا  ینعی " : مکالوم "  یه  رانلا  مکاوام  دیامرف " : یلاعت  يادخ  تسا ، یلوا  نآ  یناعم  هلمج  زا  و  دـیوگ : سپـس  قتعم ، و  قتعم ، و 

نم هقباس "  هلمج  رد  یلوم  ظفل  زا  رگا  بلاطم ، نیا  همه  زا  دعب  مکباذعب " و  و 

هحفص 386 ] ] 

دوب دهاوخ  یناعم  مامتب  بوسنم  يواسم  روطب  راچان  دوشن ) نهذب  ردابتم   ) دریگن مهف  هب  تقبس  فرصت  رب  کلام  يانعم  هالوم " ... تنک 
رد قتعم ، قتعم و  لیبق : زا  درادـن ، لمح  ناکما  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا قح  رد  هک  یناعمنآ  رگم  دومن ، میهاوخ  لـمح  یناـعم  همهب  ارنآ  و 

هکیماگنه تسا و  فرصت  کلم  نآ  زا  دیفم  و  رتراوازس )  ) ینعم تسا و  هلمتحم  یناعم  رد  لخاد  فرـصت ) يارب  کلام   ) ینعم نیا  هجیتن 
تـستاملک نآ  هلمج  زا  و  دوب ، دهاوخ  ماما  دـشاب ، اهنآ  دوخ  زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدومرف  صنب  )

ریغ رد  هچ  رگا  تسا ، فرصت  يارب  کلام  مهفب  ردابت  بسح  رب  یلو  هیلو "  اذهف  هیلو  تنک  نم  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق 
ناطلس و  ینعی : هل "  یلو  نم ال  یلو  ناطلـسلا  و  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ینعم  نیاربانب  و  دوش ، لامعتـسا  نآ 

وا رد  تیـالو  تـسا  ناطلـس  يارب  ینعی : تـسا ، حاـکن  دـقع و  رد  فرــصت  کـلم  شدارم  تـسین ، وا  يارب  ییلو  هـک  تـسا  یــسک  یلو 
يانعمب صیصخت  رب  لیلد  هک  ینامز  هدعاقلا  یلع  سپ  تسا ، تقیقح  لیبس  رب  ینعم  نیا  دشابن و  دوجوم  يدنواشیوخ  هتسب و  هکیماگنه 
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. دوشب اهنآ  مامتب  لمح  هملک  دیاب  دشابن  صاخ 
ناتـساد ریدـغ و  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  لالا "  لئاضف  یف  لاللا  رهاوج  دـقع  حرـش  لاملا  هریخذ  رد "  یعفاش ، یلیجع ، دـمحا  خیـش  - 14
تفالخ تماماب و  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا هنع  هللا  یـضر  یلع  هکنیا  رب  تسا  لیالد  نیرتدنمورین  زا  نیا  و  دیوگ : يرهف  نامعن  نب  ثراح 

درادن دوجو  یتافانم ) و   ) هضقانم نخس  نیا  رد  مومع و  صوصخ و  تاقوا و  لاوحا و  رابتعاب  وا  زا  ندومن  يوریپ  ترـصن و  تقادص و  و 
دوب وا  اب  هک  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) بانجنآ ناهارمه  زا  ضعب  نمی  رد  هکنیاب  ریاد  دـمآ  دـهاوخ  یلاعت  هللا  ءاشنا  هچنآ  تشذـگ و  هچنآ  اـب 
يارب دومرف  داریا  وا ) تیـالوب  رعـشم   ) يا هبطخ  شجح  زا  تعجارم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) تفگ یئاوراـن )  ) نخـس وا  هراـبرد 

دوب هتفگ  نمی ) رد   ) وا ناهارمه  زا  ضعب  هک  یئاوران )  ) نخس در  وا و  ردق  تلزنم و  هب  قلخ  ندومن  هاگآ 

هحفص 387 ] ] 

یلـص ربمغیپ  يارب  تعجارم ) زا   ) سپ دید و  یتدش  نمی  ترفاسم  رد  تشاد و  توادع  هنیک و  بانجناب  تبـسن  هدربمان  هچ  هدیرب ، دـننام 
نم نینموملاـب  یلوا  تسلا  هدـیرب "  اـی  دومرف : دـشیم و  نوگرگد  ترـضحنآ  هرهچ  وا  تیاـکح  نیح  رد  و  درک ، تیاـکح  هلآ  هیلع و  هللا 
نم تسا و  نم  زا  یلع  اریز  نکم ، شهوکن  یلع  هرابرد  دومرف : هدیرب  هب  شیامرف ) نیا  زا  دعب  " و   ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  مهـسفنا ؟

. تسا امش  یلو  نم  زا  دعب  وا  میوا و  زا 
دیمحلا طارص  یلا  اوده  لوقلا و  نم  بیطلا  یلا  اوده  و 

هیآ 24"  جح ، هروس  " 

هحفص 388 ] ] 

ثیدح دافم  هرابرد  حضاو  حیضوت 

ارنآ هکیماگنه  دـنا  هدومن  ثیدـح  دافم  رد  قحب  فارتعا  هک  قح  همزال  زا  تسیا  هدـع  یـشوپ  مشچ  حـضاو ) حیـضوت   ) رما نیاب  ام  یعاد 
تـسنیا تسا  تقیقح  نیا  همزال  هچنآ  دـنا و  هدرک  یگنهآ  مه  راهظا  نآ  شریذـپ  رد  ام  اب  ای  هتفای  ناشخرد  نشور و  نابات  باـتفآ  نوچ 

همزـال ال تشگ  نهربـم  تباـث و  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  اـم  يـالوم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفـالخ  هکنآ  زا  سپ  هک 
دهع تیالوب  ار  دوخ  هقالع  دروم  ناکیدزن  زا  یکی  یهاشداپ  رگا  تسیراـج  نیدـب  هریـس  هک  روطناـمه  تساندوب  لـصف  ـالب  نآ  کـفنی 

ایآ تروص  نیا  رد  دنریگب  رما  نیا  رب  یناهاوگ  ود  ره  دهد و  رارق  دوخ  یصو  ار  یسک  شندرم  ماگنه  هکیـسک  ای  دیامن و  بوصنم  دوخ 
زا هک  یـصو  تیاصو  ای  هدـش ، نییعت  هاشداپ  فرط  زا  هک  یـسک  دـهع  تیالو  هک : دـنهدب  لامتحا  تسا  نکمم  اهنآ  ریغ  ای  ناـهاوگ  نآ 

ققحت هدننک  تیـصو  صخـشنآ  ای  هاشداپ  نآ  ندرم  زا  سپ  ینالوط  یتدم  نتـشذگ  زا  دـعب  هدـش ، نییعت  هدـننک  تیـصو  صخـش  فرط 
زا یمان  تیـصو  نایب  ای  دهع و  تیالو  رما  يرارقرب  نیح  رد  هک  تیاصو  نآ  ای  ماقمنآ  يدصتب  رگید  ناسک  مایق  زا  دعب  ای  تفای ؟ دـهوخ 

دنیایب و مدرم  فصولا  عم  یصوم ، فرط  زا  یصو  ای  هاشداپ  فرط  زا  نیشناج  نییعت  حیرصت و  اب  هک  تسا  لوقعم  ایآ  و  هدشن ؟ هدرب  اهنآ 
تـسدب يارب  یناسک  دـننک و  باختنا  هدـننک  تیـصو  دـصاقم  ءارجا  يارب  ای  هاشاپ و  نآ  زا  دـعب  تنطلـس  ماقم  قیدـصت  يارب  ار  يرگید 

نینچ هن  هتفر ؟ ایند  زا  نیـشناج  نییعت  نودـب  یهاشداپ  ای  هدرم و  تیـصو  ندوب  صخـش  هک  يدروم  دـننامب  دـنیامن ، مایق  روما  نیا  نتفرگ 
دنز . زابرس  نادنمدرخ  يار  زا  دوش و  فرحنم  حیرص  راکشآ و  قح  زا  هکنآ  رگم  دنکیمن  يراک  نینچ  يداقتعا و  نینچ  یسک  تسین 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 444 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 389 ] ] 

دوخ دهع  تیالوب  هک  سکنآ  ریغب  هاشداپ  رگا  دیوگب : اهنآ  هب  هدش  وربور  ناگدـننک  باختنا  نیا  اب  هک  دوشیمن  ادـیپ  یـسک  اجنآ  رد  ایآ 
ار راک  نیا  دوخ  ارچ  تشادـیم ، یلیامت  يرظن و  هداد  رارق  دوخ  یـصو  هک  سکنآ  ریغب  هدـننک  تیـصو  صخـش  نآ  اـی  هدومن و  بوصنم 

تخانشیم .؟ دیدیم و  ار  مدرم  نیا  هکیلاح  رد  هدرکن ؟
يروص تفالخ  نامزب  طوبرم  ریدغ  زور  حیرـصت  صنب و  ام  يالوم  يارب  هتباث  تیالو  دنیوگیم : هکنانآ  میئوگیم  زین  تفالخ  رما  دروم  رد 
تقبـس مالـسلا ) هیلع  یلع   ) شمع رـسپ  رب  هک  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  دـیوگب : تسین  یـسک  تسا  نامثع  زا  دـعب  وا 

نیا يراد  هدهع  دید  کیدزن  ار  دوخ  گرم  هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسنادیمن ؟ ار  اهنآ  تیحالـص  دودح  ماقم و  تخانـش و  یمن  دـنتفرگ 
غـالبا نیبیاـغب  هک  دوـمرف  رما  نیرـضاحب  دـننک و  تعیب  واـب  هک  دوـمرف  رما  ار  نیرـضاح  هورگ  داد و  صاـصتخا  مالـسلا  هیلع  یلعب  ار  رما 

نیا هکنآ  لاـح  و  درک ؟ يراددوخ  تجاـح  عـقوم  رد  نآ  ناـیب  زا  ارچ  دـیدیم  تفـالخ  رما  زا  یبیـصن  صاخـشا  نآ  يارب  رگا  و  دـنیامن ؟
نینچ رد  مدرم  رظن  يار و  لاوحا  عاضوا و  بسح  رب  هک  تسنادـیم  دوب و  نیئآ  لوصا  زا  یـساسا  لصا  نید و  ضیارف  نیرت  مهم  عوضوم 

دزب و یظفل ) تاـفالتخا  و   ) لادـج هاـگ  هک  دومرفیم  ینیب  شیپ  و  درک ) دروخرب  هکناـنچ   ) درک دـهاوخ  دروـخرب  رگیدـکی  اـب  یمهم  رما 
هناهب زوجم و  هچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربمغیپ  تایفیک  نیا  اب  دـماجنا  یم  راتـشک  دربن و  هب  تارجاشم  دوش و  یم  یهتنم  دروخ 

؟ دومرف اهر  فیلکت  الب  نید  ملاعم  نیرتگرزب  دروم  رد  ار  دوخ  تما 
( دربن مان  یسک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مان  زج  دوخ  زا  دعب  تیاصو  تفالخ و  يارب  و  ، ) درکن ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمغیپ 
ندوب و ناوج  ناونعب  دنتساخ و  اپب  تفالخ  بحاص  هیلع  دندش و  راکب  تسد  تفالخ  رما  رد  هک  ناشناگتشذگب  هورگ  نیا  ینیبشوخ  یلو 

تشذگ رد ص 370  هکنانچ  بلطملا  دبع  دالواب  تبسن  وا  تبحم  هقالع و  وا و  نس  یمک 
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. دندنابسچ يروص  تفالخ  نامز )  ) فرظب ار  ملسم  صن  حیرص و  لولدم 
اجنآ ات  یفاک  اسر و  نایبب  ریاد  ار  دوخ  بجاو  فیلکت  هکنیاب : داقتعاب  دراد  مزلم  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  نیقی  نسح  یلو 

. دیامرف تیاده  تسار  هارب  ار  ام  دنوادخ  هدومرف  افیا  تسا  تما  جایتحا  دروم  هک 

ریدغ زور  رد  هدراو ) لامعا  تادابع و   ) تابرق

هراشا

دوخ يدونشخ  هک  تهج  نیا  زا  دومرف  مامت  شناگدنب  رب  ار  تمعن  لماک و  ار  نید  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسیزور  ریدغ  هک  اجنآ  زا 
زا دراد و  او  قح  میقتـسم  هار  تداعـس و  ننـسب  ار  تما  ات  داد  رارق  تیادـه  تیار  ار  وا  دومرف و  مالعا  نینموملاریما  ام  يالوم  تماـماب  ار 
زور نیا  تمظعب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوـبن  ثـعبم  زور  زا  دـعب  ببـس  نیدـب  دراد ، زاـب  تلالـض  هاـگ  شزغل  تکـاله و  هاـگترپ 
نیا زا  رتگرزب  دشاب ، هتفرگ  ارف  ار  یگمه  وا  هعـساو  تمحر  هدش و  ناوارف  نینچ  نیا  نآ  رد  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  هک  تفای  دیهاوخن 
هورگ دارفا  زا  درف  ره  رب  نیاربانب  تسا ، یـسدق  توعد  نیا  هدنزاس  راوتـسا  و  يوبن ) تثعب   ) سدقم ساسا  نیا  عرف  هک  يا ) هدنخرف   ) زور
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تحاسب برقت  راگدرورپ و  يراذگرکـش  رهاظم  مامت  دـیامن و  يراذگـساپسب  مایق  یمظع  ياهتمعن  نیا  لابق  رد  هک  تسا  بجاو  رادـنید 
هلکـشتم عماجم  رد  تکرـش  ماعطا و  محر و  هحلـص  یکین و  هزور و  زامن و  لیبق  زا  تادابع ، عاونا  زا  دزاـس و  رهاـظ  دوخ  زا  ار  وا  سدـق 

. تسا هزور  اهنآ  هلمج  زا  هدیسر  یبادآ  یمسارم و  روما  نیا  زا  هروثام  ثیداحا  رد  و  دوش ، دنم  هرهب  زور  نیا  بسانم 

ریدغ زور  هزور  ثیدح 

ظفاح زا  نارـشب ، نب  دـمحم  نب  یلع  نب  هللا  دـبع  زا  هدروآ ، شخیرات ص 290  دلج 8  رد  يافوتم 463  يدادـغب ، بیطخ  رکبوبا  ظفاح ،
بذوش نب  هللا  دبع  زا  هعیبر ، نب  هرمض  زا  یلمر ، دیعس  نب  یلع  زا  لالخ ، نوشبح  رصن  یبا  زا  ینطق ، راد  رمع  نب  یلع 
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تـصش هزور  باوث )  ) وا يارب  درادب  هزور  هجح  يذ  مهدـجه  زور  سک  ره  تفگ : هک  هریره  یبا  زا  بشوح ، نب  رهـش  زا  قارو ، رطم  زا 
: " دومرف تفرگ و  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یماـگنه  تسا  مخ  ریدـغ  زور  نآ  و  دوشیم ، هتـشون  هاـم 
زا سپ  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : یتسه ، هللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ  متسین ؟ نینموم  یلو  نم  ایآ  ینعی  نینموملا "  یلو  تسلا 

( ار هیآ  نیا   ) دـنوادخ نآ  زا  سپ  ملـسم ، ره  يالوم  نم و  يالوم  يدـیدرگ  بلاط  یبا  رـسپ  يا  وت  يارب  هب  هب  تفگ : باطخ  نب  رمع  نآ 
هاـم تصـش  هزور  باوث )  ) وا يارب  درادـب  هزور  ار  بجر  متفه  تسیب و  زور  هک  یـسک  و  مکنید " ... مکل  تلمکا  موـیلا  دوـمرف " : لزاـن 

دش . لزان  تلاسرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  تسا  يزور  نیلوا  نآ  و  دوشیم ، هتشون 
نب دـمحم  ار  اـم  داد  ربخ  هک : هدروآ  یتفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  و  هدومن ، تیاور  یلمر  دیعـس  نب  یلع  زا  رگید  قیرطب  ار  تیاور  نیا  و 
نب نوشبح  زا  یماع ، دمحم  نب  میهاربا  زا  ینیـسح ، يولع  دمحم  نب  ییحی  دمحم  وبا  زا  هیقف ، دـمحم  نبا  لیعمـسا  وبا  رابخاب  ایرکز ، یبا 
بجر . هزور  رکذ  نودب  روکذم  نتم  دنس و  رخآ  ات  بذوش ، زا  هرمض ، ثیدحب  وا  یماش و  دیعس  نب  یلع  ثیدحب  وا  و  يدادغب ، یسوم 
نب دـمحا  نیـسحلاوبا  ار ، ام  داد  ربخ  تفگ : هک  هدروآ  ناواط  نب  دـمحا  رکب ، یبا  زا  شبقانم  رد  یعفاش  یلزاـغم  نبا  ار ، روبزم  تیاور  و 

. روکذم نتم  دنس و  رخآ  ات  یلمر . دیعس  نب  یلع  ثیدحب  يدلخ . ریصن  نب  دمحم  نب  رفعج  دمحم  وبا  ثیدحب  كامس ، نب  نیسح 
نبا يروباشین  مکاح  ظفاح  زا  یقهیب  ظـفاح  قیرط  زا  شبقانم ص 94  رد  یمزراوخ  بیطخ  شا ص 18 و  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  و 

مالسالا خیـش  و  رخآ ، ات  یمر . دیعـس  نب  یلع  زا  زازب ، هللا  دبع  نب  دمحا  رفعج  یبا  زا  يریبز ، یلعی  یبا  زا  كردتـسملا "  بحاص "  عیبلا 
دنا . هدومن  رکذ  ار  روبزم  تیاور  یقهیب  قیرط  زا  مهدزیس  باب  رد  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح 
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ثیدح دنس  لاجر 

هراشا

. میرادن وا  هرابرد  لاقم  طسب  هب  یجایتحا  نیاربانب  دنراد  عامجا  وا  ندوب  هقث  تلادع و  رب  تنس ) ءاملع   ) روهمج هریرهوبا . - 1
هیلح " ص 67- جرد 6 "  وا  يارب  يا  هناگادج  لماک و  لاح  حرش  هدرمش و  ءایلوا  زا  ار  وا  میعن  وبا  ظفاح  يرعشا ، بشوح  نب  رهـش  - 2
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هیبش و نبا  ییحی و  یلجع و  هللا  دـبع  نب  دـمحا  زا  و  هدومن ، تیاکح  شنازیم  رد  واب  تبـسن  ار  يراـخب  شیاتـس  یبهذ  و  هدومن ، رکذ   59
: دـیوگ هدومن و  تبث  شخیرات ص 343  دـلج 6  رد  ار  وا  لاـح  حرـش  رکاـسع  نبا  ظـفاح  و  هدومن ، رکذ  ار  وا  ندوب  هقث  يوسن  دـمحا و 
( وا هرابرد   ) رابکی و  درک ، شیاتـس  دومن و  قیثوت  ار  وا  و  وا ، ثیدـح  تسا  وکین  هچ  تفگ : هدربمان  دـش ، لاوس  دـمحا  ماـما  زا  وا  هراـبرد 

بوقعی و  هدومن ، قیثوت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  و  تسا ، هقث  تسا . نیعبات  زا  تسا ، یماش  وا  دـیوگ : یلجع  تسین و  وا  رب  یکاـب  هک : تفگ 
دنا . هداد  رارق  نعط  دروم  ار  وا  ءاملع )  ) نانآ زا  ضعب  یلو  تسا ، هقث  وا  دیوگ : هبیش  نب 

و هدرک . لقن  ار  وا  شیاتس  ثیدح و  یئوکین  ندوب و  هقث  دمحا  زا  رکذ و  بیذهتلا " ص 370  دلج 4 "  رد  ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  و 
هقث يوسن  بوقعی و  یلجع و  زا  و  ار ، وا  رظن  تقد  ندوب و  هقث  نیعم  زا  و  ثیدح ، رما  رد  ار  وا  توق  رابتعا و  ثیدح و  نیـسح  يراخب  زا 

مه یـسک  وا  دروم  رد  هدوب و  ملاع  تءارق و  رد  ياـناوت  هیقف و  هدربماـن  هک  هدرک  لـقن  يربط  رفعج  یبا  زا  و  هدرک ، تیاـکح  ار  وا  ندوب 
راهچ ملـسم و  يراـخب و  هکیلاـح  رد  هدـشن ، هدینـش  وا  يارب  یناـهرب  هتفگ  ناـطق  نسحلاوبا  هکیروطب  هدرمـش و  فیعـض  ار  وا  هک  تسه 

. دنا هدومن  ثیدح  لقن  وا  زا  هجام ، نبا  یئاسن  دواد . وبا  يذمرت ، حاحص ) نابحاص   ) رگید ياوشیپ 
ءایلوا زا  ار  وا  میعن  وبا  ظفاح  هدومن ، كرد  ار  سنا  هتفرگ و  تنوکس  هرصب  رد  یلع ، یلوم  یناسارخ ، ءاجر  وبا  قارو  نامهط  نب  رطم  - 3

رطم دننامب  نم  هتفگ : وا  هدرک  تیاور  یـسیع  یبا  زا  و  هدومن ، تبث  وا  يارب  هناگادج  لاح  حرـش  هحفص 75  هیلح "  رد ج 3 "  هدرمش و 
رد ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  و  مدیدن ، دهز  تهاقف و  رد 
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یتـسار یلجع  زا  هدرک و  داـی  وا  زا  هقث  دارفا  رد  ناـبح  نبا  هدوـمن و  لـقن  ار  روکذـم  میعن  یبا  راـتفگ  جرد و  بیذـهت ص 167  دلج 10 
ار یسک  میرادن  غارـس  هدید و  ار  سنا  تسین و  وا  رب  یکاب  هک : هدومن  تیاکح  زازب  زا  لقن و  تسین  وا  تیاورب  یکاب  هکنیا  ار و  وا  راتفگ 
ار وا  روصنم  دودح 140  رد  هک  هدش  هتفگ  و  هتـشذگ ، رد  هدش 129  هتفگ  لاس 125 و  رد  هدربمان  دـشاب ، هدومن  كرت  ار  وا  ثیدـح  هک 

. دنا هدومن  تیاور  لقن و  ثیدح  وا  زا  حاحص  نابحاص  ینعی  هناگ  شش  رگید  نایاوشیپ  هیقب  ملسم و  يراخب و  هتشک ،
تیاور دیلو  نب  ریثک  زا  هدروآ و  ءایلوا  رامش  رد  ار  وا   129 هیلح " ص 135 - رد ج 6 "  میعن  وبا  ظفاح  بذوش ، نب  نمحرلا  دبع  وبا  - 4

مدومنیم . دای  ار  هکئالم  مدیدیم  ار  بذوش  نبا  تقو  ره  هتفگ : وا  هک  هدومن 
وا زا  بیذهت " ص 255  دلج 5 "  رد  رجح  نبا  هدومن و  تیاکح  ار  وا  ندوب  هقث  نیعم  نبا  دمحا و  زا  هصالخ " ص 170  رد "  يرزج  و 

: هتفگ يروث  نایفـس  هدوب  تاـقث  زا  هتفاـی و  تسد  هقف  رد  هدومن و  ثیدـح  عامتـسا  وا  هک : تسنیا  شا  هصـالخ  هک  هدروآ  ناـیمب  يرکذ 
راـمع و نبا  یلجع و  بلاـط و  یبا  زا  هدرک و  نلقن  ار  وا  قیثوت  هریغ  ریمن و  نبا  زا  نوفلخ  نبا  هدوب و  اـم  قوثو  دروم  ناداتـسا  زا  هدربماـن 
وا ثیدح  هتفای ، تافو  ياهلاس 156/156/144  زا  یکی  رد  دلوتم و  لاس 86  رد  تسا ، هقث  هدربمان  هک  هدرک  تیاکح  یئاـسن  نیعم و  نبا 

ار وا  ثیدـح  ندوـب  حیحـص  صیخلت "  رد "  یبـهذ  كردتـسم " و  رد "  مکاـح  و  دـنا ، هدرک  تـیاور  ملـسم  زج  هناگـشش  ناـیاوشیپ  ار 
. دنا هدومن  قیدصت 

ار وا  لاح  حرش  شخیرات ص 36  دلج 7  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  يافوتم 202/200/182  یقشمد ، هللا  دبع  وبا  یشرق ، هعیبر  نب  هرمـض  - 5
نیا تفگ : دش ، وا  زا  هک  یشسرپ  باوج  رد  و  هدوب ، حلاص  يداتسا  هدربمان  هک : دیـسر  نمب  تفگ  هک  هدرک  تیاکح  دمحا  زا  هتـشاگن و 

تیاکح دعس  نبا  زا  و  هدومن ، لقن  ار  وا  ندوب  هقث  نیعم  نبا  زا  و  تیاور ، شوخ  تیحالصیذ و  تسا  يدرم  دامتعا ، دروم  هقث  درم 
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نبا زا  و  هدوبن ، رترب  لضفا و  وا  زا  یـسک  تانـسحم ) ایازم و   ) نیا رد  هدوب و  ریخ  لـمع  ياراد  ناـنیمطا و  دروم  هقث و  هدربماـن  هک : هدرک 
نبا یئاـسن و  دـمحا و  زا  ار  وا  ندوب  هقث  دوخ ص 150  هصـالخ  رد  يرزج  و  هدوب ، هیقف  يدرم  دوخ  ناـمز  رد  وا  هک : هدرک  لـقن  سنوـی 

وا ثیدح  هک  تسا  يدرم  وا ، هک  تسا  دمحا  لوق  زا  تسا : نینچ  رجح  نبا  بیذهت  رد  هجردنم  هصالخ  و  هدرک . رکذ  دعـس  نبا  نیعم و 
هقث وا  هک  تسا  یلجع  نابح و  نبا  یئاسن و  نیعم و  نبا  لوق  زا  و  هدوبن ، وا  دـننامه  ماش  رد  تسا ، ناـنیمطا  دروم  هقث و  دارفا  زا  حـلاص و 

نابحاص هتـشاد  ار  روکذم  فصو  ود  ره  وا  هک  تسا  سنوی  نبا  دعـس و  نبا  لوق  زا  و  هدوب ، حـلاص  وا  هک  تسا  متاح  یبا  لوق  زا  هدوب و 
ار وا  ثیدح  ندوب  حیحص  صیخلت "  رد "  یبهذ  كردتسم " و  رد "  مکاح  دنا و  هدومن  تیاور  ثیدح  وا  قیرط  زا  ملـسم - زج  حاحص 

. دنا هدومن  راعشا 
 " لادـتعالا نازیم  رد "  یبهذ  هدرک ، تبث  نینچ  يراـخب  ار  وا  توف  خـیرات  يافوتم 216 ، یلمر ، هلمح  یبا  دیعـس ، نب  یلع  رـصن  وبا  - 6

رما رد  وا  و  دیوگب ، ینخـس  وا  دروم  رد  يدحا  هک  ما  هدـیدن  نونکات  متفاین و  وا  رب  یکاب  نم  هتفگ : هدومن و  قیثوت  ار  وا  دلج 2 ص 224 
، دنا هدرکن  تیاور  یثیدح  وا  قیرط  زا  شندوب  هقث  دوجو  اب  هتس  حاحـص )  ) بتک نابحاص  زا  يدحا  و  تسا ، تیحالـص  ياراد  ثیدح ) )
و تسا ، قودص  یئوگ  هک  تسا  تباث  نینچ  وا  صوصخ  رد  هتفگ : هدروآ و  ار  وا  لاح  حرش  زین  دیعس  نب  یلع  ناونعب  یبهذ )  ) هدربمان و 

یـسک تسا و  هقث  وا  هکنیا  فصو  اب  هتفگ  هتفرگ و  داریا  یبهذ  رب  هدومن و  راـیتخا  ار  وا  ندوب  هقث  ص 227  ناسل )  ) دلج 4 رد  رجح  نبا 
!؟ يا هدومن  رکذ  ءافعض  دادع  رد  ار  وا  هنوگچ  هدرکن  شهوکن  وا  هرابرد 

هدومن و تبث   289 دلج 8 ص 291 - رد  يدادغب  بیطخ  ار  وا  لاح  حرش  يافوتم 331 ، لالخ ، بویا  نب  یسوم  نب  نوشبح  رـصن  وبا  - 7
تسا . قودص  وا  هک  هدومن  تیاکح  ینطق  راد  ظفاح  زا  هتشاد و  تنوکس  هرصبلا  باب  دادغب - رد  تسا و  هقث  هدربمان  هتفگ :

هحفص 395 ] ] 

دلج رد  ار  وا  لاح  حرـش  يدادغب  بیطخ  يافوتم 385  ننـس ، بحاص  ینطق ، راد  هب  روهـشم  يدادغب ، نسحلاوبا  رمع  نب  یلع  ظفاح ، - 8
رثا و ملع  هدوب ، اتمه  یب  دوخ و  نامز  ياوشیپ  راـگزور و  هبخن  رـصع و  هناـگی  هدربماـن - هتفگ : هدومن و  تبث   34 شخیرات ص 40 -  12
تداهش و لوبق  تلادع و  هقف و  تناما و  قدص و  بتارم  رب  افاضم  هتشگ ، یهتنم  واب  نایوار  لاوحا  لاجر و  ءامسا  ثیدح و  للعب  تفرعم 

راد هک : هدومن  تیاکح  يربط  هللا  دـبع  نب  رهاط  بیطلا ، یبا  زا  و  ثیدـح ، ملع  ياوس  مولعب ، هطاحا  بهذـم و  تمالـس  داقتعا و  تحص 
وا مدقت  ربارب  رد  ینعی  دش ، میلـست  واب  تفاتـش و  وا  يوسب  هکنآ  رگم  هدش  دادغب  دراو  مدـیدن  یظفاح  و  دوب ، ثیدـح  نینموملاریما  ینطق 

هداد . مالک  طسب  وا  ندوتس  لاح و  حرش  رد  سپس  و  داهن ، ندرگ  ملع  رد  تلزنم  يرترب  ظفح و  رد 
زا 199 و  هرکذت ص 203 - دلج 3  رد  یبهذ  نینچمه  هدوتس و  ار  وا  رکذ و  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 359  دلج 1  رد  ناکلخ  نبا  و 

لاس 67 رد  نم  دوب و  نییوحن  ءارق و  ياوشیپ  دـیدرگ و  دوخ  رـصع  هناگی  عرو  مهف و  ظـفح و  رد  ینطق  راد  هک : هدرک  لـقن  مکاـح  لوق 
وا زا  و  متفای ، دوب  هدش  فیـصوت  نم  يارب  هچنآ  زا  رتالاب  ار  وا  وا ، اب  فداصت  رد  دش و  دایز  ام  عامتجا  مدـش و  میقم  دادـغب  رد  هام  راهچ 

طیسب رد  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دماجنا و  یم  لوطب  اهنآ  رکذ  هک  تسا  یتافنصم  ار  هدربمان  مدومن و  لاوس  ثیدح )  ) ناداتـسا للع و  زا 
رخآ . ات  تسشن ... هن  شیاجب  وا  دننامه  نیمز 

مالک هلاـطا  اـهنآ  رکذـب  اـم  هک  تسا  دوجوم  اـه  شیاتـس  عاونا  وا  لـماک  لاـح  حرـش  نمـض  لاـجر  بتک  زا  يرایـسب  رد  هراـب  نیا  رد  و 
هیاپ هچ  ات  ثیدـح  نیا  هکنیاب  میـشاب  هدومن  هاگآ  ار  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت ات  میدومن  ینالوط  یـسررب  ثیدـح  نیا  دانـسا  رد  ام  میهدـیمن ،

صوصخ نیا  رد  تسا و  نهربم  حضاو و  اه  نآ  ندوب  هقث  نانچنآ  دنتـسه و  تاقث  هزادنا  هچ  ات  ثیدح  نیا  قیرط  لاجر  تسا و  حـیحص 
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راتفگ نخـس و  ره  رد  راک و  هزیر  لدـج  عاونا  رد  هک  یئوجارجام  چـیه  يارب  هک  هدیـسر  حوضو  زا  یئاجب  اـهنآ  ندوب  هقث  هک  تسیفاـک 
تسین یقاب  یلاجم  ددنب  یم  راکب  یئاجبان  تافرصت 

هحفص 396 ] ] 

. يرگشیاتس یناوخ و  انث  رهب  تسا  اهنآ  فیصوت  زا  رپ  همه  لاجر  لاح  حرش  بتک  همهنیا  هچ  دنک ، زارد  شهوکنب  نابز  ناب  تبسن  هک 
دیوم هک  مخریدغ  زور  رد  مکنید " .. مکل  تلمکا  مویلا  همیرک "  هیآ  لوزن  هب  نآ  راعـشا  ینعی  تساراد  ثیدح  نیا  هک  یتیزم  رب  افاضم 

میعن و یبا  هیودرم و  نبا  يربط و  دـننام  يدارفا  نآ  نایوار  نایم  رد  و  دـنراد ، رما  نیاب  حیرـصت  هک  تسا  هتـشذگ  ثیداـحا  ناـب  یتشپ  و 
. دیئامن هعجارم   115 تاحفصب 126 - دنراد ، دوجو  ظافح  نایاوشیپ و  زا  نانآ  ریاظن  یناکسح و  رکاسع و  نبا  یناتسجس و  بیطخ و 

ریدغ رد  وا  بلاطم  هرابرد  ریثک  نبا  زا  داقتنا 

نوماریپ رد  هک  میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  ریثک  نبا  بلاطم  ات  ایب  نم  اب  دش ، للدم  راکـشآ و  دنمجرا ) هدنناوخ   ) وت رب  رما  نیا  هک  نونکا 
هیآ نیا  هکنیا  زا  یکاح  هدروآ  تسدب  هک  یتیاور  دانتساب  تسا  غورد  هکلب  سانشان و  ثیدح  نیا  هک  هتشادنپ  نینچ  و  هتفگ : ثیدح  نیا 

ود زا  یکی  ندوب  سانـشان  هب  دیامن  لصاح  عطق  یـسک  هک  تسا  یتفگـش  ياج  یتسار  هدـیدرگ و  لزان  عادولا  هجح  مسوم  هفرع  زور  رد 
هفک رد  هک  متسنادیم  شاک  دنرگیدکی  اب  ربارب  دننامه و  تحص  رد  ود  ره  هکیلاح  رد  هضراعتم  تایاور  رد  نایوار ) زا   ) هتسد ود  هورگ و 

هدومن کبـس  ار  ثیدح  نیا  بناج  هفک  يرما  هچ  دهد و  حیجرت  ارنآ  تحـص  هک  دراد  دوجو  حجرم  مادک  ام  رظن ) دروم   ) ثیدح لباقم 
ام هچنآ  اب  هک  یتفلاخم  يارب  رگید  بناج  هرابرد  شراتفگ  دننامب  ریثک  نبا  هضراعم  ناکما  اب  هدیدرگ ؟ نازیم  رد  لادتعا  مدـع  بجوم  و 

دهاوخیم وا  هکنیا  زا  ریغ  دراد ؟ دوجو  هدیدنـسپ  يزوجم  ریثـک  نبا  رادـنپ  نیا  يارب  اـیآ  و  دراد ؟ میدومن  تباـث  همیرک  هیآ  لوزن  هراـبرد 
هک تشاد  ناکما  مه  ریثک  نبا  يارب  تسا ؟ نینچ  هن  رگا  دزاس ؟ ادـج  فرحنم و  تماما ) تیـالو و  رما   ) میظع ءاـبن  نیا  زا  ار  میرک  نآرق 

هلمـسب و دروـم  رد  لوزن ) رارکت   ) هکنیا اـمک  دـهد  لاـمتحا  هبترم  ود  ار  هیآ  لوزن  مه  وا  شا ص 18  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  دـننام 
يرگید تایآ 

هحفص 397 ] ] 

، هدومن رکذ  رد ص 214  شخیرات  دلج 5  رد  هک  تسا  يرگید  ههبـش  ار  ریثک  نبا  هدـش ، عقاو  میدومن  رکذ   ) هحفـص 157  ) شیپ رد  هک 
لداعم رگا  روبزم ) تیاور  رد  روکذـم   ) ریدـغ زور  شاداپ  هکنیا  رد  وا  رادـنپ  زا  تسا  ترابع  روبزم  ههبـش  ثیدـح  راکنا  رد  دـییاتب  ریاد 
ناضمر هام  مامت  هزور  هرابرد  هچنآ  اریز  دشاب  هتـشاد  تلیـضف  يرترب و  بجاو  رب  بحتـسم  هک  تسنیا  مزلتـسم  هام  تصـش  هزور  اب  دشاب 

. تسا لطاب  اوران و  هقباس و  یب  توافت )  ) نیا و  تسهام ، هد  اب  لداعم  نآ  باوث  هک  تسنیا  هدیسر 
يارب هک  تسا  دایز  رایسب  تایاور  هدعکی  هلیسوب  یـضقن  در  اما  دریگیم ، تروص  لح  ضقن و  قیرط  ودب  رادنپ  ههبـش و  نیا  لهاطبا  در و 

ثیدح : دنچب  اهنآ  زا  مینکیم  افتکا  و  تسین ، اهنآ ) رثکا  رکذ  یتح  و   ) اهنآ همه  رکذ  لاجم  ام 
هک تسنیا  لثم  دریگب  هزور  ینعی  دهد  رارق  نآ  لابند  رد  مه  ار  لاوش  زا  زور  شـش  درادب و  هزور  ار  ناضمر  هام  هک  یـسک  ثیدـح : - 1

دوخ ننـس  رد  دواد  وبا  دلج 1 ص 323 و  دوخ  حیحـص  رد  قیرط  دنچب  ملـسم  ار  ثیدح  نیا  هتـشاد ، هزور  ار  دوخ ) رمع   ) راگزور مامت 
دلج 5 ص دوخ  دنـسم  رد  دمحا  دلج 2 ص 21 و  دوخ  ننـس  رد  یمراد  دلج 1 ص 524 و  دوخ  ننـس  رد  هجام  نبا  دلج 1 ص 381 و 
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سک ره  دنا و  هدومن  تیاور  قیرط  یسررب  اب  ملـسم - يذمرت و  زا  لقن  دلج 2 ص 329 - لوصولا "  ریـسیت  رد "  عیبر  نبا  417 و 419 و 
. تسا تیاور  نیا  رب  شدانسا  ءاکتا و  تسا  زور  شش  نیا  هزور  بابحتساب  لیاق  هک 

ننس رد  هجام  نبا  ار ، روبزم  ثیدح  هتشاد ، هزور  ار  لاس  مامت  هک  تسنانچ  ار ، رطف  زا  دعب  زور  شـش  درادب  هزور  هک  یـسک  ثیدح : - 2
دلج 5 ص 280 رد  دلج 3 ص 308 و 324 و 344 و  شدنسم  رد  دمحا  دلج 2 ص 21 و  دوخ  ننس  رد  یمراد  دلج 1 ص 524 و  دوخ 

قیرط یسررب  اب  دوخ  ننس  رد  ود  ره  نابح  نبا  یئاسن و  و 

هحفص 398 ] ] 

. تسا هدومن  دییات  ریغصلا " ص 79  عماج  دلج 2 "  رد  ار  ثیدح  نیا  تحص  یطویس  دنا و  هدومن  تیاور 
دومرفیم و  هام ) ره   ) مهدزناپ مهدراهچ و  مهدزیـس و  ینعی - ضیبلا - مایا  نتـشاد  هزورب  دومرفیم  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 3

دوخ ننـس  رد  یمراد  دلج 1 ص 522 و  دوخ  ننـس  رد  هجام  نبا  ار ، ثیدح  نیا  تسا ، رمع  لاح  دننام  ای  رمع  مامت  نتـشاد  هزور  دـننام 
. دنا هدومن  تیاور  قیرط  یسررب  اب  دلج 2 ص 19 

زور کی  نتشاد  هزور  انامه  و  هجح ) يذ   ) ههد تدابع  زا  ادخ  دزن  رد  تسین  رت  بوبحم  تدابع  يارب  ایند  ياهزور  زا  یئاهزور  چیه  - 4
دوخ ننـس  رد  هجام  نبا  ار ، ثیدح  نیا  تسا ، ردق  بش  لداعم  تلیـضف -) رد   ) نآ بشکی  لاسکی و  نتـشاد  هزور  اب  تسا  لداعم  نآ  زا 

زین ثیدح  نیا  ، ) رکذلا ریخا  باتک  رد  و  دنا . هدومن  تیاور  قیرط  یـسررب  اب  دلج 1 ص 227  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ  دلج 1 ص 527 و 
وا يارب  زور  ره  شاداپب  ادخ  درادب  هزور  هبنـش  هعمج و  هبنـشجنپ و  زا  تسترابع  هک  ار  یمارح  هام  زا  زور  هس  هک  یـسک  تسا :) روکذـم 

. دیامرفیم تبث  لاس  دصهن  تدابع 
زور هرابرد  و  زور ، رازه  زور  رهب  هجحیذ )  ) هناگهد مایا  رد  دـشیم  هتفگ  تفگ : هک  هدـش  لقن  کلام  نب  سنا  زا  مود ) پاچ  یتدایز  - ) 5
رکذ یناهفصا  یقهیب و  زا  لقن  دلج 6 ص 66  بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  يرذنم  ار ، عوضوم  نیا  تلیضف - رد  ینعی  زور ، رازه  هد  هفرع 

. هدومن
نبا و  دـلج 5 ص 34 ، شدنـسم  رد  دـمحا  ار  روبزم  ثیدـح  نآ ، راطفا  اب  تسا  رمع  هزور  لداعم )  ) هاـم ره  زا  زور  هس  نتـشاد  هزور  - 6

و هدومن ، دییات  ارنآ  تحـص  ریغـصلا " ص 78  عماجلا  دلج 2 "  رد  یطویس  و  دنا ، هدومن  تیاور  قیرط  یـسررب  اب  دوخ  حیحـس  رد  نابح 
هزور ظفلب : ار  روبزم  تیاور  تسا ، روکذم  ریغصلا ص 78  عماج  دلج 2  رد  هکیروطب  ریرج  زا  یقهیب  دوخ و  دنـسم  رد  یلعیوبا  یئاسن و 

. دنا هدروآ  تسا ، رمع  هزور  هام  ره  زا  زور  هس 
روکذم لوصولا " ص 330  ریسیت  دلج 2 "  رد  هکیروطب   ) یئاسن يذمرت و  و 

هحفص 399 ] ] 

رمع هزور  لداعم  باوث ) ثیدـح  زا   ) نیا درادـب ، هزور  ار  هام  ره  زا  زور  هس  سک ، ره  هک : دـنا  هدومن  تیاور  قیرط  رد  یـسررب  اب  تسا )
، زور هد  هب  زورکی  اهلاثما "  رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم  هک " : دومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  دوخ  باتک  رد  نیا  قیدصت  رد  لاعتم  يادخ  و  تسا ،

هزور هک : هدروآ  ریرج  ثیدـح  زا  یئاسن  و  هدروآ ، دلج 1 ص 319 و 321  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  نیاب ، بیرق  یظفلب  ار  ثیدح  نیا  و 
ار تیاور  نیا  و  مود ) پاـچ  یتداـیز   ) ضیبلا ماـیا  زور  هس  تسا ، رمع  ماـمت  نتـشاد  هزور  لداـعم  باوث ) رد   ) هاـم ره  زا  زور  هس  نتـشاد 
رکذ و ارنآ  مالسلا " ص 234  لبـس  دـلج 2 "  رد  رجح  نبا  هدومن و  رکذ  دـلج 2 ص 33  بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  زین  يرذـنم  ظفاح 
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. هدومن راعشا  ارنآ  تحص 
ریغصلا " ص عماجلا  دلج 2 "  رد  هکیروطب   ) نابح نبا  ار  روبزم  ثیدح  تسا ، زور  رازه  نتـشاد  هزور  دننام  هفرع  زور  نتـشاد  هزور  - 7
بیغرتلا و  " دـلج 2  رد  هکیروطب   ) یقهیب طسوالا " و  رد "  یناربط  و  مود ) پاچ  یتداـیز   ) هدومن تیاور  هشیاـع  زا  تسا ) روکذـم   78

. دنا هدرک  تیاور  ارنآ  قیرط  رد  یسررب  اب  تسا ) روکذم  بیهرتلا " ص 27 و 66 
زور نتـشاد  هزور  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  هکیماگنه  تفگ : هک  هدیـسر  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  مود ) پاچ  یتدایز  - ) 8

بیغرتلا دلج 2 "  رد  هکیروطب   ) یئاسن دزن  رد  هدومن و  تیاور  طسوالا "  رد "  یناربط  ار  ثیدح  نیا  میتسنادیم ، لاس  ود  لداعم  ار  هفرع 
. تسا لاسکی - ظفلب - تسا ) روکذم  بیهرتلا " ص 27  و 

ظفاح ار ، ثیدح  نیا  دـیامرفیم ، تبث  هام  تصـش  باوث  وا  يارب  یلاعت  يادـخ  دریگب  هزور  ار  بجر  هام  متفه  تسیب و  زور  سک  ره  - 9
قیرط - رد  یسررب  اب  تسا ،) روکذم  هیبلحلا " ص 254  هریسلا  دلج 1 "  رد  هکنانچ   ) دوخ هریس  رد  یطایمد 

هحفص 400 ] ] 

. تسا هدومن  تیاور  ارنآ  سلاجملا " ص 154  ههزن  دلج 1 "  رد  يروفص  و  هدرک ، تیاور 
ار زورنآ  سک  ره  هک  تسه  یبش  زور و  بجر  رد  هکنیاب : هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدش ، تیاور  ناملـس  هریره و  یبا  زا  - 10
نآ و  دنک . تدابعب  مایق  اهبـش  درادب و  هزور  اهزور  لاس  دـص  هکیـسک  شاداپ  تسا  وا  يارب  دـیامن  تدابعب  مایق  ار  بشنآ  درادـب و  هزور 

يروفص سلاجملا "  ههزن  رد "  هکیروطب   ) ینالیگ رداقلا  دبع  خیش  ار  ثیدح  نیا  تسا ، بجر  هام  زا  هدنام  یقاب  زور  هس  زور ) بش و  )
. هدرک تیاور  نیبلاطلا "  هینغ  رد "  تسا ،) روکذم  دلج 1 ص 154 

، دومرف دـهاوخ  تبث - وا  يارب  لاـس  رازه  هس  باوث )  ) دـنوادخ درادـب  هزور  ارنآ  زا  زورکی  سک  ره  تسا ، یگرزب  هاـم  بجر ، هاـم  - 11
. هدومن تیاور  نیبلاطلا "  هینغ  رد "  ار  ثیدح  نیا  ینالیگ  تسا ) روکذم  يروفص ص 153  سلاجملا "  ههزن  رد "  هکیروطب  )

دلج 1"  رد  يروفـص  ار  تیاور  نیا  هدش ، هتـشون  تاروت  رد  هتفرگ ، هزور  ار  رمع  مامت  یئوگ  درادب ، هزور  اروشاع  زور  هک  یـسک  - 12
. هدومن رکذ  سلاجملا " ص 174  ههزن 

هکیروطب ، ) نتـشاد هزور  زور  یـس  باوث )  ) هزور رهب  تسا  وا  يارب  درادـب ، هزور  ار  مرحم  زا  زورکی  سک  ره  مود ) پاچ  یتداـیز  - ) 13
. هدروآ ریغصلا "  رد "  ار  ثیدح  نیا  یناربط  هدومن ) رکذ  دلج 2 ص 27  بیهرتلا "  بیغرتلا " و  رد "  يرذنم  ظفاح 

یلح : در  اما  و 
یثیداحا لاثما  هکلب  میرامشب ، مزال  تابحتسم  باوث  رب  ار  هبجاو  تدابع  شاداپ  یتدایز  نآ  ءاکتاب  هک  میرادن  تسد  رد  یملـسم  لصا  ام 

زج هبحتسم )  ) لامعا ریاس  دروم  رد  هدراو  ثیداحا  و  دیامنیم ، یئامنهار  نآ  عوقو  یتح  سکع و  ناکماب  ار  ام  دش  رکذ  یضقن  در  رد  هک 
قیاقح لباقم  رد  باوث  شاداپ و  الوصا  نیا ، رب  افاضم  دیامنیم ، دیکات  دـییات و  ار  ینعم  نیا  هتفرگ و  رارق  بیغرت  دروم  عرـش  رد  هک  هزور 

تایضتقم لامعا و 

هحفص 401 ] ] 

ررقم لامعا  نادـب  نورقم  حـلاصم  بسح  رب  هک  بابحتـسا  بوجو و  لـیبق  زا  نآ  رب  ضراـع  ياـهناونع  ربارب  رد  هن  دراد ، رارق  نآ  یعیبط 
. دوشیم
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نامزمه تابـسانم  بسح  رب  دحتم  ياهتیهام  رد  ای  نوگانوگ  ياه  تیهام  رد  بحتـسم ، لمع  کی  تعیبط  رد  هک  تسین  یعانتما  نیاربانب 
ددرگ . شاداپ  باوث و  شیازفا  بجوم  هک  دشاب  يزیچ  لمع  ناب 

زا لمع  نآ  فشک  رادقم  تبـسن و  هب  ارـصحنم  لمع  کی  رب  شاداپ  باوث و  ندش  بترتم  هک : تسا  رکذـت  لباق  هتکن  نیا  ماقم  نیا  رد  و 
رب هفاضا  هبحتـسم )  ) لامعا ندروآ  اجب  هک  تسنیا  تسین  نآ  رد  یکـش  هک  هچنآ  و  سفن ، رد  تسا  نآ  ندوب  نیزگیاج  ناـمیا و  تقیقح 

تماقتـسا تابث و  زا  رتشیب  اوران  مرحم و  روما  كرت  رب  هوالع  تاهورکم  زا  بانتجا  يرود و  ای  تسا و  هدـنب  هدـهع  رب  تاـبجاو  زا  هچنآ 
تـسواب تبـسن  تبحم  هقالع و  زاربا  وا و  ربارب  رد  ینتورف  عوضخ و  وا و  لاثتما  رب  لاد  هدننک و  فشک  یلوم )  ) رما ندروآ  اجب  رد  ناسنا 

ار وا  هک  دح  نادب  ات  هبحتـسم ) لامعا  هلیـسوب   ) دوخ يالومب  دیوجیم  برقت  هدنب  هتـسویپ  و  دوشیم ، راوتـسا ) و   ) لماک نامیا  رما  نیمهب  و 
ادخ لوسر  هک  تسا  روکذم  هدومن  تیاور  هریره  یبا  زا  دوخ ص 214  حیحص  دلج 9  رد  يراخب  هک  یثیدح  رد  هکنانچ  درادب ، تسود 

يذلا هعمـس  تنک  هتببحا  اذاف  هبحا ، یتح  لفاونلاب  یلا  برقتی  يدبع  لازی  ام  دـیامرف : لج  زع و  يادـخ  انامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نمب اه  هلفان  ببـسب  نم  هدنب  هتـسویپ  ینعی : ثیدـحلا  اهب .. یـشمی  یتلا  هلجر  اهب و  شطبی  یتلا  هدـی  هب و  رـصبی  يذـلا  هرـصب  هب و  عمـسی 
دنیبب وا  ار  هک  وا  مشچ  دونشب و  نآ  اب  هک  وا  شوگ  دوب  مهاوخ  متشاد ، تسود  ار  وا  هکیتقو  سپ  مرادب ، تسود  ار  وا  ات  دیوجیم  یکیدزن 

دور . هار  وا  اب  هک  وا  ياپ  دنک و  هضبق  وا  اب  هک  وا  تسد  و 
درادن یموزل  یهلا )  ) تلادع سیماون  بسح  رب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  هکلب 

هحفص 402 ] ] 

رادروخرب و نآ  زا  هدـنب  هک  یبهاوم  ایاطع و  نامه  زج  دوش ، بترتم  مارح  لمع  كرت  بجاو و  هفیظوب  نایتا  رب  هفاـضا  شاداـپ  رجا و  هک 
رد شتآ  زا  نتفای  تاجن  لمع و  يارب  یگدامآ  تاـیح و  يورین  زا  هدافتـسا  تیفاـع و  درخ و  یگدـنز و  تمعن  لـیبق  زا  تسا ، دـنم  هرهب 

زیچان کچوک و  یـسب  وا  ياهتنم  یب  ياه  تمعن  هیهلا و  ایاطع  بهاوم و  همهنیا  لباقم  رد  هدـنب  هحلاص  لامعا  ماـمت  هکنیا  یتح  ترخآ ،
. دوخ هدنب  هب  وا  لضفت  رگم  تسین  راگدرورپ  هیلاع  تایانع  همه  نیا  تسا و 

ماقم یف  نیقتملا  نا  لاـعتم " : يادـخ  مـالک  نیا  ریظن  دوشیم ، هدافتـسا  نآرق )  ) زیزع باـتک  هددـعتم  تاـیآ  زا  هک  تسا  تقیقح  نیمه  و 
ال نینمآ ، ههکاف  لـکب  اـهیف  نوعدـی  نیع ، روحب  مهاـنجوز  کلذـک و  نیلباـقتم  قربتـسا  سدنـس و  نم  نوسبلی  نویع  تاـنج و  یف  نیما ،

 " میظعلا . زوفلا  وه  کلذ  کبر ، نم  الضف  میحجلا  باذع  مهاقو  یلوالا و  هتوملا  الا  توملا  اهیف  نوقوذی 
. تسا یلاعت  هناحبس و  يادخ  ناسحا  لضفب و  همه  هک  تسین  نیا  زج  تسه  باوث  اهشاداپ و  زا  اجنآ  رد  هچنآ  مامت  سپ 

زا شاداپ  باوث و  زا  يدـنم  هرهب  هکنیا  رب  دـندومن  لالدتـسا  هیآ  نیاب  ام  باحـصا  دـیوگ : رد ص 459  شریـسفت  دـلج 7  رد  يزار  رخف 
دادـعت ار  يوقت  لها  شاداپ ) و   ) باوث ماسقا  نوچ  یلاعت  يادـخ  اریز  قاقحتـسا ، هار  زا  هن  تسا  لضفت  لیبس  رب  یهلا  سدـقا  تاذ  فرط 

 " میظعلا زوفلا  وه  کلذ  دومرف " : سپس  دوشیم و  لصاح  نانآ  يارب  وا  بناج  زا  ناسحا  لضف و  لیبس  رب  اهنآ  مامت  هک  درک  نایب  دومرف ،
( ناسحا و   ) لضفت هکنیا  رب  دنا  هدومن  لالدتسا  هیآ  نیاب  ام  باحصا  زین )  ) و تسا ، یگرزب  يراگتسر  نیا  ینعی :

هحفص 403 ] ] 

، دنوادخ بناج  زا  تسا  یلضف  هکنیاب  هدومرف  فیصوت  ارنآ  لاعتم  دنوادخ  هچ  یقاقحتـسا ، شاداپ  باوث و  زا  تسا  رتالاب  هجرد  ثیح  زا 
شاداپ و هکیتقو  گرزب  هاشداپ  هک : تسنیا  بلطم  نیا  رب  لیلد  زاب  و  تسا ، یگرزب  يراگتسر  هکنیاب  هدومرف  فیـصوت  ار  لضف  سپـس  و 
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. تسا شاداپ  ترجا و  نآ  زا  رتالاب  لاح ) تعیبطب   ) تعلخ نیا  دیشخب ، یتعلخ  ار  يرگید  صخش  سپس  دومن و  اطع  ار  ریجا  ترجا 
: دومرف هک  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  حیحـص  تیاور  رد  هتفگ : رد ص 147  شریسفت  دلج 4  رد  مه  شدوخ  ریثک  نبا  و 

لخاد ار  وا  زگره  سکچیه  لمع  هک  دـینادب  دـیهد و  ماـجنا  ارنآ  قدـص  صولخ و  هار  زا  دـیزاس و  راوتـسا  ار  دوخ  لـمع  دـینک و  لـمع 
ارف ارم  ادـخ  لـضف  تمحر و  هکنیا  رگم  يرآ  دومرف  هللا ؟ لوسر  اـی  تسا ، نینچ  مه  امـش  دوـخ  هراـبرد  دـندرک : ضرع  دـنکیمن ، تشهب 

. دش مامت  دریگ .
زا دـلج 4 ص 264  دوخ  حیحـص "  رد "  يراـخب  هک  حیحـص  تیاور  زا  ار  ینعم  نیا  هک  تسا  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت عـسو  راـیتخا و  رد  و 
رد ار  يزیچ  دننک و  شتـسرپ  ار  وا  هک  تسنیا  ناگدنب  رب  دـنوادخ  قح  دومرف : هک  دـینک  كرد  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

دیامرفن . باذع  هجنکش و  ار  نیدحوم  هک  تسنیا  ادخ  رب  ناگدنب  قح  دنرواین و  زابنا  کیرش و  وا  شتسرپ 
و تسا ، میلـس  لمع  ریرقتب  انب  انامه  ناگدنب  يارب  دنوادخ  رب  تباث  قح  زا  رادقم  نیا  هکنیاب : یتسه  هاگآ  یبوخب  یمارگ ) هدنناوخ   ) وت و 

یلوم بناج  زا  ناسحا  لضف و  رگم  تسین  هدومرف  توکس  نآ  نایب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یهلا )  ) ياهتمعن زا  نآ  رب  دیاز  اما 
. ناحبس راگدرورپ ) )

اهنآ رجا  شاداپ و  نآ  رد  ندرکن  تنایخ  فیلاکت و  ماجنا  لباقم  رد  هک  دـینکیم  هدـهاشم  نادـنمراک  دارفا  اب  اه  تلود  راک  شور و  رد  و 
، ددرگ لیان  قاقحتـسا  رب  هفاضا  يدایز  هبتر  ای  یماقم  عیفرتب  اهنآ  زا  یکی  هچناـنچ  و  تسین ، ینوناـق  ياـه  هبتر  ررقم و  قوقح  ناـمه  زج 

يریگ هدروخ  اه  تموکح  رب  ار  شور  نیا  هک  تسین  مدرم  نایم  رد  یـسک  تسا و  وا  رب  هررقم  فیاظو  رب  دایز  یفاـضا ، تمدـخ  ببـسب 
نیا و  دوش ، نیبدب  دیامن و 

هحفص 404 ] ] 

رـشب دارفا  مامت  سوفن  رد  هک  تسا  يرادـیاپ  تباث و  روما  زا  شور  نیا  تسا و  لومعم  رارقرب و  اـهنآ  یلاوم  ناـگدرب و  نیب  اـنیع  تلاـح 
اهشاداپ و ناشفیاظو  هبجاو  فیلاکت  ربارب  رد  ار  نایناهج  دوخ  هتسویپ  میاد و  لضفب  ناحبس  دنوادخ  سدقا  تاذ  هکنیا  زج  تسا ، دوجوم 

هللا تاولص  نیسحلا  نب  یلع  هزنم  ماما  نیدباعلا ، نیز  ام  يالوم  رورـس و  زا  تسیا  هیـسدق  هملک  اجنیا  رد  دیامرفیم و  اطع  ناوارف  ياهرجا 
ریصقتب فارتعا  ماقم  رد  هک  یئاعد  نمض  رد  تسا  بانجنآ  شیامرف  نآ  درک و  يراددوخ  دیابن  اجنیا  رد  نآ  رکذ  زا  هک  امهلآ  امهیلع و 

هدش : دراو  بانج  نآ  هفیرش  هفیحص  رد  رکش  يادا  زا  یئاسران  و 

نیدباعلا نیز  ماما  نخس 

ناک الا  دـهتجا  نا  کتعاط و  نم  اغلبم  غلبی  ارکـش و ال  همزلی  ام  کناسحا  نم  هیلع  لصح  الا  هیاغ  كرکـش  نم  غلبی  ـال  ادـحا  نا  مهللا  " 
هل رفغت  نا  دـحال  بـجی  ـال  کـتعاط ، نـع  رـصقم  مهدـبعا  كرکـش و  نـع  زجاـع  كداـبع  رکـشاف  کلـضفب  کقاقحتـسا  نود  ارـصقم 

یلع بیثت  و  هب ، ترکش  ام  ریسی  رکشت  کلـضفب ، هنع  تیـضر  نم  کلوطبف و  هل  ترفغ  نمف  هباجیتساب ، هنع  یـضرت  نا  و ال  هقاقحتـساب ،
کنود هنم  عانتمالا  هعاطتـسا  اوکلم  رما  مهئازج  هنع  تمظعا  مهباوث و  هیلع  تبجوا  يذـلا  كداـبع  رکـش  ناـک  یتح  هیف ، عاـطت  اـم  لـیلق 

یف اوضیفی  نا  لبق  مهباوث  تددـعا  و  کتدابع ، اوکلمی  نا  لبق  مهرما ، یهلا  ای  تکلم  لب  مهتیزاجف ، كدـیب  هببـس  نکی  مل  وا  مهتیفاـکف ،
هدـهاش و  تبقاع ، نمل  ملاظ  ریغ  کناب  هفرتعم  هیربلا  لکف  وفعلا ، کیبس  و  ناـسحا ، کـتداع  و  لاـضفالا ، کتنـس  نا  کـلذ  و  کـتعاط ،
كاصع ام  کتعاط ، نع  مهعدـتخی  ناطیـشلا  نا  ولف ال  تبجوتـسا ، امع  ریـصقتلاب  هسفن  یلع  رقم  لک  و  تیفاع ، نم  یلع  لـصفتم  کـناب 

وا کعاطا  نم  هلماعم  یف  کمرک  نیبا  ام  کناحبـسف  لاض ، کقیرط  نع  لـض  اـم  قحلا ، لاـثم  یف  لـطابلا  مهل  روص  هنا  ـال  ول  و  صاـع ،
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لک یلع  تلضفت  و  هل ، بجی  مل  ام  امهنم  الک  تیطعا  هیف  هتلجاعم  کلمت  امیف  یصاعلل  یلمت  و  هل ، هتیلوت  تنا  ام  عیطملل  رکـشت  كاصع ،
کنکل و  کـتمعن ، هنع  لوزت  نا  و  کـباوث . دـقفی  نا  کـش  ـال و  هتیلوت  تنا  اـم  یلع  عیطملا  تاـفاک  وـل  و  هنع ، هلمع  رـصقی  اـمب  اـمهنم 

هینافلا هریصقلا  هدملا  یلع  هتیزاج  کمرکب 

هحفص 405 ] ] 

یلع هب  يوقی  يذـلا  کقزر ، نم  لکا  امیف  صاصقلا  همـست  مل  مث  هیقابلا ، هدـیدملا  هیاـغلاب  هلئازلا  هیاـغلا  یلع  و  هدـلاخلا ، هلیوطلا  هدـملاب 
و هل ، حدک  ام  عیمجب  بهذل  هب  کلذ  تلعف  ول  کترفغم و  یلا  اهلامعتـساب  ببـست  یتلا  تالالا  یف  تاشقانملا  یلع  هلمحت  مل  و  کتعاط ،

کباوث نم  ائیـش  قحتـسی  ناک  یتمف  کمعن . رئاسب  کیدـی  نیب  انیهر  یقبل  و  کننم ، کـیدایا و  نم  يرغـصلل  ءازج  هیف ، یعـس  اـم  هلمج 
خلا . یتمال 

وا رب  ناسحا  لابق  رد  يرگید  ساپـس  رکـش و  رگم  دناسر  یمن  ماجناب  یتبهوم ) لابق  رد   ) ار وت  ساپـس  رکـش و  یـسک  ایادخ ، راب  همجرت :
وت لضف  قح  ءادا  زا  وا  یئاسران  روصق و  هکنآ  زج  دسریمن  یئاجب  دنک  ششوک  ردق  ره  وت  یگدنب  تعاط و  هار  رد  یـسک  و  دیآ ، بجاو 

. تسا رصاق  تیگدنب  قح  يادا  زا  اهنآ  نیرتاشوک  زجاع و  ترکش  قح  يادا  زا  وت  ناگدنب  نیرترکاش  نیاربانب ، ددرگ ، راکشآ 
ره زا  تسا و  وت  مرک  ياضتقمب  يدیزرمآ  ار  سک  ره  سپ  وت ، ياضر  هتسیاش  هن  تسا و  وت  شزرمآ  روخ  رد  هن  قاقحتسا  يور  زا  یسک 

. تسا وت  تیانع  لضف و  بجومب  يدش  یضار  سک 
هتشاد شاداپ  بجوتسم  هک  ار  تناگدنب  رکش  یئوگ  یهد  شاداپ  ار  تعاط  نیرتزیچان  یئاتـس و  یم  ار  تا  هدنب  ساپـس  رکـش و  نیرتمک 

ارنآ شاداپب  هک  دـنا  هدوب  اـناوت  راـتخم و  تربارب  رد  نآ  زا  يراددوخ  رد  هک  هدوب  يروما  زا  يا  هداد  رارق  گرزب  يرجا  شربارب  رد  يا و 
دوخ وت  نم . دوبعم  يا  هکلب  تسا ، نینچ  هن  يا  هتشاد  هدامآ  ناوارف  يرجا  شلابق  رد  هک  يا  هدوبن  نآ  ببـس  دوخ  وت  ای  يا  هدومرف  یفالت 
اریز دـنهن ، ندرگ  تیگدـنب  رب  هکنآ  زا  شیپ  هدومرف  هدامآ  ار  اهنآ  شاداپ  دـننک و  مایق  وت  تعاطب  هکنآ  زا  لبق  يا  هدومن  نانآ  رماب  ماـیق 

رب ینک  باقع  ارک  ره  هک : دنفرتعم  قلخ  یمامت  يرآ  تسا ، ناگدنب  رب  وفع  وت  هیور  ناسحا و  تناعا و  وت  تداع  مرک و  لضف و  وت  هویش 
یبجوتـسم وت  هچنآ  ماـجنا  رد  هک  دـنراد  رارقا  هلمج  هدومرف و  لـضفت  واـب  ینک  ـالب  عفد  وا  زا  هک  ره  هک  دـنهاوگ  همه  هتفرن و  یمتـس  وا 

دشیمن درمت  هانگ و  بکترم  یسک  تشادیمن  زاب  وت  تعاطا  زا  دهدیمن و  بیرف  ار  اهنآ  ناطیش  رگا  دنرصقم ،

هحفص 406 ] ] 

! تشگیمن هارمگ  وت  یگدنب  هار  زا  یسک  تخاسیمن ، رگ  هولج  ناشرظن  رد  قح  تروصب  ار  لطاب  رگا  و 
ار وا  دوخ  هک  يرما  رد  یهدـیم  رارق  شزاون  دروم  ار  عیطم  تسا ؟ ناـیامن  یـصاع  عیطم و  قح  رد  وـت  ناـسحا  مرک و  ردـقچ  یهزنم ، وـت 

یتیانع یـصاع ) عیطم و   ) هورگ ود  رهب  ینک ؟ باتـش  وا  باقع  رد  يرداق  هکیلاح  رد  یهدـیم  تلهم  ار  یـصاع  یتخاس و  اناوت  نآ  ماجناب 
بـسح رب  ار  عیطم  رگا  تسهاتوک . اـسران و  شربارب  رد  اـهنآ  لـمع  هک  يا  هدومن  یلـضفت  و  دـنا ، هتـشادن  ارنآ  قاقحتـسا  هک  يا  هدومرف 

رد وت  یلو  دهن ، لاوزب  يور  وا  زا  وت  تمعن  دنام و  مورحم  وت  شاداپ  زا  هک  دوب  نیا  ياج  يدادیم  شاداپ  يا  هداد  واب  تدوخ  هک  یتردق 
زارد تدم  اب  رادیاپان  کیدزن  تدم  لابق  رد  يدومرف و  اطع  واب  ریذپان  نایاپ  رایـسب و  شاداپ  یمک ، هاتوک  نامز  رد  وا  زیچان  تعاط  ربارب 

. یتخاس روجام  رادیاپ 
هک تالآ  نآ  زا  ندرب  راکب  رد  یتشادـن و  اور  صاصق  دریگ  ورین  وت  تعاط  رب  نآ  هلیـسوب  تسناوتیم  هک  يزور  نآ  زا  ندروخ  رد  سپس 
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هدروآ اجب  لباقم  رد  وا  تادهاجم  همه  هنرگو  يدرواین  اجب  باسح  رد  يریگ  هدروخ  دـبای  هار  وت  ترفغم  وفعب و  نآ  هطـساوب  تسناوتیم 
یک تروص  نیا  رد  دـنام  یم  وت  فاـطلا  تاـیانع و  رئاـس  ورگ  رد  ناـنچمه  تشادـیمن و  شزرا  وت  ياـیاطع  بهاوـم و  نیرتـکچوک  وـت 

خلا . یک .؟ هن ، تشاد  ار  وت  شاداپ  نیرتمک  قاقحتسا 
زامن نآ  هرابرد  دنا  هدومن  فیلات  هناگادج  یباتک  نآ  هرابرد  يرصم  ینوباص  و  یشایع ، رضنلا  وبا  هک  تسا  دراو  يزامن  ریدغ ، زور  رد  و 

. دیئامرف هعجارم  هدش  يروآ  عمج  هیهت و  روظنم  نیدب  هک  یتافیلاتب  تسا  دراو  زور  نآ  رد  هک  یئاهاعد  و 
. نومحرت مکلعل  اوقتا  هوعبتاف و  كرابم  هانلزنا  باتک  اذه 

هیآ 155. ماعنا ، هروس 

دلج 3

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
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. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 

تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
مخ ریدغ  عوضوم : 

مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 
-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 

رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 
8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

حودحد ایعس  دمحم  همان  نتم 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دورد و  تسوا . تسود  هک  ره  رب  و  شیمارگ ، نارای  دمحم و  لآ  رب  و  تسا ، هدیزگرب  هک  شربمایپ  رب  دورد  و  تسازـس ، ار  يادخ  ساپس 

داب ! امش  رب  ادخ  تکرب  تمحر و  و 
. دیازفیب شرمع  رب  ظفاح و  شیادخ  هک  یفجن ، ینیما  نیسحلادبع  خیش  ياقآ  اوشیپ ، گرزب  هناگی ، همالع  زیزع ! رورس 

دمحم لآ  یتسود  هب  هک  از  هوکـش  ياه  هولج  هزیکاپ و  داهن  و  اجرب ، اـپ  یتسود  و  وکین ، ياهتلـصخ  زا  شمدـناوخ ، و  دیـسر ، امـش  هماـن 
هدومن و رپ  ار  تیناسنا  ياـضف  نآ  زورفا  لد  رطع  هدـمآ و  تسد  هب  یتسود  نآ  هرمث  لاـح  مدرمـش . گرزب  مدرب و  تذـل  هتفاـی ، شرورپ 

تسا . هتفرگ  ارف  ار  اهناسنا  غامد  شیاسآ  ریبع  ماف و  کشم  میسن 
وت ریدـغلا  هب  یناغمرا  متـساوخ  یم  ، تسب نم  رب  ار  يرذـع  هنوگ  ره  هار  و  تخیگنارب ، ساپـس  هب  ارم  ریدـغلا )  ) وت ناغمرا  درم ! گرزب  يا 

لها هاگدید  رد  دیشخرد و  بدا  یناشیپ  رب  هک  ماگنه  نآ  تفای ، نایاپ  تریدغلاهرود  هکنیا  زا  دعب  یلو  لصفم ، یـسررب  کی  اب  متـسرفب 
یمن میآ و  یمن  رب  هفیظو  نیا  هدهع  زا  هک  منادیم  کین  و  دـمآ . رد  شراگنب  تاملک  نیا  یهاوخ ، یم  وت  نوچ  یلو  تفرگ . رارق  خـیرات 
دازآ ثحب  ناگدنیوج  تقیقح و  ناگنهاشیپ  هب  ار  ریدـغ  درک و  گنرد  ریدـغ  هرانکرب  هکنآ  قح  مه  منک و  افیا  ار  ریدـغ "  قح "  مناوت 

. دومن یفرعم 

هحفص 3 ] ] 

ریدغلا

نیمزرـس رد  مرکا  لوسر  نتفرگ  عضوم  و  یخیرات ، ثحب  کی  قیقحت  هراب  رد  تسا  یفیلات  مان  و  نیـشنلد ، اـبیز و  تسا . نیریـش  یمـالک 
ار وا  هک  درک ، یفرعم  ار  یلع  تیـصخش  ماقم و  دندوب ، هدـمآ  درگ  اجنآ  هک  اه  هورگ  هب  رفـس . نیرخآ  رد  هکم ، زا  عوجر  زا  دـعب  ریدـغ 

قلخ ياوشیپ  دوش و  وا  یصو  هکنیاقیال  ناگمه و  دمآرـس  تیناسنا و  لئاضف  عون  همه  ياراد  تسا و  هتخاسو  هدومن  تیبرت  دوخ  تسدب 
دنک . تیاده  تسارهار  هب  ار  اهرشب  ددرگ و  ربمایپ  نیشناج  ات  ناملسم ،
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ول ناتـساد و  نیا  دزاس . علطم  یخیرات  گرزب  هثداح  نیا  هب  ار  عالطا  یب  نامدرم  ات  هتفای  شراگن  يا  هنیمز  نینچ  کی  رد  ریدغلا )  ) باتک
اب اجکی  ار  ینآرق  تایآ  هتخاس ، نشور  ار  هثداح  نیا  هرهچ  هک  تسا  ریدـغلا )  ) نیا هداتفا و  یـشومارف  تسد  هب  یلو  تساتبث  اـهباتک  رد 
دروآ . یم  دییات  ناسیون  همجرت  ناسیون و  خیرات  ارعش و  ابدا و  نخس  زا  دنکیم و  لقن  نیرسفم  ثیدح و  نایوار  یمارگ و  ربمایپ  نانخس 

خیرات لاجر  لاح  حرـش  هب  هداهن  رتارف  اپ  دح  نیازا  یتح  هدومن و  عمج  هدمآ ، ناتـساد  نیا  نوماریپ  مالـسا  هیلوا  نورق  رد  هچنآ  ریدغلا ) )
تسا . هدومن  نایب  ار  قح  نخس  هدناشک و  هدشیم  ناتساد  نیا  هب  طوبرم  هکیئاه  هنیمز  همه  رد  ار  قیقحت  هتخادرپ و 

هجیتـن رد  هدروآ و  مه  ضرع  رد  ار  هباـشتم  مکحم و  هدوـمن و  رکذ  ار  نمـشد  تسود و  نخـس  لیـصفت  هب  هک  تسیباـتک  ریدـغلا )  ) سپ
نانموم ریما  سدق  تحاس  زا  ار  لطاب  یفارحنا  راکفا  و  ساسا ، یب  ياهرادنپ  دساف و  تاداقتعا  هتخانش و  زاب  مه  زا  ار  حیحـصان  حیحص و 

تساهدومن . رود 
شنادنزرف ناشیوخ و  ناگتسب و  بلاط و  یبا  ترضح  درمدار ، نآ  ردپ  نینچمه  و 

هحفص 4 ] ] 

، رگنشور یمالک  اب  تسا و  هدومن  كاپ  اهیئاوران  زا  هدرم  هچ  هدنز و  هچ  ار  ترـضح  ناواریپ  نماد  هتـشاد و  رودب  اوران  ياه  تمهت  زا  ار 
. تسا هدومن  نایب  ار  شیمارگ  ایصوا  زا  وا  زج  و  ماما ، کین  ياه  تلصخ  ناهرب  لیلد و  زا  يا  هناوتشپ  اب 

رفظم ياقآ  طسوت  ریدـغلا )  ) یلاسرا ازجا  ضعب  هک  تسا  یقئاقح  هدرک و  تفایرد  ریدـغلا )  ) باـتک لـحاس  زا  هک  تسا  یبلاـطم  اـهنیا ، -
مالسا ناهج  هدنزرا  نیرکفتم  مالسا و  ناگرزب  زا  یکی  دراد  یئاهبنارگ  تافیلات  هک  رفظم ، نیسح  دمحم  خیش  ترـضح  ما ، هدومن  سمل 

. دراد ناشخرد  يا  هیصان  نیحلاص  نوچ  تسا و  رادروخرب  یقالخا  لیاضف  زا  هک  تسا 
ات هک  تسا  يروما  هدـنزرا و  یملع  ثحابم  لـماش  ریدـغلا )  ) نوچ مدرک ، یم  ینیب  شیپ  ار  نیا  نم  ملاحـشوخ و  ریدـغلا )  ) عبط هداـعا  زا 

لها ناگدـید  رد  دیـشخب و  ناهج  هب  ار  یمالـسا  هدـنزرا  ثاریم  نینچ  هکتسا  ریدـغلا )  ) نیا تسا و  هتفرگن  رارق  رـشب  سرتسد  رد  لاحب 
دسرب . هجیتن  هب  تسرد  ات  داد  رارق  تسنادیمن  هچنآ  خیرات ، قیقحت و 

لوط رد  تیرـشب  هک  ار  هچنآ  تسـش و  رـشب  نهذ  هنحـص  زا  ار  یتافارخ  ماـهوا و  و  دومن ، يزیر  هیاـپ  ار  یلئاـسم  هک  تسا  ریدـغلا )  ) نیا
يرکف اب  میهن و  انب  ار  نامیوزرآ  خاـک  هتـشذگ  ثداوح  يور  رب  دـیاب  اـم  هک  تسا  نینچ  قح  و  داد . ودـب  دوب  لـفاغ  نآ  زا  زارد  ناـیلاس 

. میرآ ون  یئانب  انبریز ، نآ  رب  قیمع  حیحص و 
كرد زا  سپ  و  دسرب ، تقیقح  هب  دمهفب و  دنادب و  دهاوخ  یم  هک  یقیقحت  لها  ره  يارب  تسا  یترورض  دش ، نایب  لاحب  ات  هچنآ  همه  و 

یلد اب  دنتـساخرب ، شورخ  هب  خیرات  لوط  رد  هک  هورگ ، نیا  دننایک  هک  دناسانـشب  ناهج  هب  ار  یلع  هعیـشو  دوش  اههار  رگنـشور  تقیقح ،
دنکیم . هدنز  ار  هنیرید  ياه  هنیک  تسا و  تیئود  فالخ و  راتساوخ  هکنآ  يارب  هن  دمحم ، لآ  بح  زا  ولمم 

زا دنـشاب و  حیحـص  مهف  ور  هلابند  غاد  تاـساسحا  هنوگ  ره  زا  يادـج  دـننادب و  ار  لـئاسم  نیا  هک  قیقحت  لـها  رب  تسا  یترورـض  يرآ :
مشخ تسا و  هورگود  نیب  هقرفت  بجوم  تافالتخا  هک : دنزومایب  دوخ  دیدج  لسن  هب  هتفرگ و  سرد  دوخ  هتشذگ  تاهابتشا 

هحفص 5 ] ] 

ادج و مه  زا  دننام ، رودـب  یحیحـص  ساسحا  یتسود و  هنوگ  ره  زا  هک  دربیم  یئاج  هب  ار  نیملـسم  دریگیم و  تسد  زا  ار  تدـحو  هنیک  و 
يزیچ یکین  قالخا و  ياعدا  زج  هک  دـنوش  کیروئت  ناملـسم  کی  هصـالخ  دنـشیدنین و  دوخ  یـصخش  حـلاصم  هب  زج  دـنوش و  هناـگیب 
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. دننام رودب  الماک  مالسا  یلمع  تیعقاو  زا  هتشادن و 
تسا و یتزع  هن  نآ  نودـب  تسا و  قالخا  تسا  لسن  کی  شیور  ببـس  هچنآ  تسا و  تما  کی  شزرا  هدـنهد  ناشن  قالخا  هکیلاح  رد 
هتخادرپ و قالخا  بیذـهت  هب  هک  دـندناوخ  یم  هار  نیا  ربمادـم  ار  اـم  راـهطا  همئا  مرکا و  لوسر  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  و  يزوریپ ، هن 

. میناوخ رب  داحتا  هب  ار  ناناملسم 
تـسد ادـخ  یتسود  مکحم  هتـشر  هب  اوقرفت "  اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا  هک " و  دراد  اـهدایرف  رما ، نیا  رب  اـهنرق  رگادـن  نآ  نآرق  و 

. دیزیهرپب یئادج  هقرفت و  هنوگ  ره  زا  دیزای و 
دیوگ : زاب  و 

. دننانآ نیرتراکزیهرپنامدرم  نیرت  یمارگ  مکیقتا "  هللا  دنع  مکمرکا  نا  " 
: دیوگ ای  و 

 ". متبسک ام  مکل  تبستکا و  ام  اهل  تلخ  دق  هما  کلت  " 
. تسامش اب  دیروآ  تسد  هب  هچنآ  هک  دوبدیهاوخ  نینچ  مه  امش  دنشوغامه و  دوخ  ياهراک  اب  هک  دندوب  یتما  دیرگنیم  هک  نانیا 

: دیوگ ای  و 
 ". نیقداصلا عم  اونوک  هللا و  اوقتا  يرخا ، رزو  هرزاو  رزت   "و ال 

. دیزاس هارمه  نایوگتسار  اب  دوخ  دیشاب و  راکزیهرپ  دریگیمن ، هدهع  هب  ار  يرگید  تسیاشان  لامعا  سکچیه 
رد موش و  رازگرکـش  ار  یمارگ  فلوم  تادـهاجم  هداد و  ماـجنا  ار  دوـخ  هفیظو  هک  مراـچان  متـسیا  زاـب  شراـگن  زا  هکنآ  زا  شیپ  نم  و 

همه نیا  متسیا و  ساپس  هب  شلباقم 

هحفص 6 ] ] 

اپ ارـس  هک  تسا  هداد  لیوحت  يرـشب  عامتجا  هب  ار  یئاهبنارگ  رثا  نینچ  هداد و  ماجنا  یلـسن  ندومن  هدـنز  هار  رد  هک  تسا  یجنر  رطاخ  هب 
. هقباس یب  راد و  هنماد  ياه  یسررب  عیسو و  تاعالطا  قیقحت و  تسا و  ملع 

داحتا و قح و  يوسب  مدرم  یئامنهار  يارب  دزاس  يا  هلیـسو  ار  ریدـغلا )  ) باتک دـیامرف و  تیاـنع  اـم  خیـش  هب  ار  شاداـپ  نیرتهب  دـنوادخ 
ره هک  مرکا  لوسر  یمارگ  نادـناخ  نآرق و  نیلقث : هراب  رد  یمارگ  لوسر  شرافـس  هب  نیملـسم  نآ  وترپرد  اـت  یمالـسا  قرف  نیب  یتسود 

. دنشاب هدرک  لمع  تسا  رودب  ناشنماد  زا  يدیلپ  سجر و 
. ریذپب ار  ترادتسود  ردارب و  مالس  همتاخ  رد 

رخالا 1372  عیبر   4
حودحد دیعسدمحم 

هحفص 7 ] ] 

فلوم هچابید 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
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یفطصا  نیذلا  هدابع  یلع  مالس  دمحلا هللا و 
: یمارگ هدنناوخ 

ار ربمغیپ  حیرص  صن  دیدش و  انـشآ  یناشخرد  قئاقح  اب  امـش  و  تفریذپ ، نایاپ  ریدغلا  لوا  دلج  دومن و  قفوم  ار  ام  هک  ار ، يادخ  ساپس 
ار تاهبش  مامت  دنامن و  یقاب  یفرح  ياج  سکچیه  يارب  دومن و  یم  نایب  ار  ع )  ) یلع تماما  اراکـشآ  هک  دیدومن  هظحالم  ریدغ  هراب  رد 

. درب نیب  زا 
مالـسا و ردص  برع  دـمهف : یم  برع  هک  تسنامه  میدومن  نایب  الوم "  يارب "  هکیئانعم  نآ  هک  دـش  نشور  تقیقح  نیا  امنخـس  رد  و 

شیپ رد  ینئارق  هک  دسر  هچ  دوب  قباطم  انعم  نامه  اب  يا  هنیرق  چیه  نودب  مه  يوغل  يانعم  و  زورما ، برع  هب  دسرب  ات  ناش  هدنیآ  ياهلسن 
ارعـش هک  میرگنب  ات  میـسر  یم  ارعـش  هب  هدرک  لابند  ار  نخـس  لاح ، میدومن و  نایب  دوخ  ياعدم  رب  ار  دهاوش  زا  یخرب  ام  وتشاد  سپ  و 

دنا . هدورس  هچ  ریدغ  هراب  رد 
ترثک تهج  هب  نیا  ددرگ و  هدنناوخ  رتشیب  شنیب  ثعاب  ات  مینکیم  نایب  برع  نیب  رد  ار  نانآ  تیعقوم  ارعش و  لاح  همجرت  زا  يردق  الاح 

. میهد یم  ناتساد  نیا  هب  هک  تسا  یتیمها  هقالع و 
فرص نارعاش  نیا  نخس  هچ ، دنریدغ . ثیدح  نایوار  هرمز  رد  دننادنمـشناد -  زا  ناشرثکا  هک  ماقمیلاع -  يارعـش  نیا  زا  کی  ره  انمض 

. دنیارسیم رعش  قیرط  نیا  هب  نارعاش  رتشیب  دوشیم و  هدورس  وحن  نیدب  اهرعش  بلغا  هکنانچ  تسین  یلایخ  ناتساد  کی  نایب 

هحفص 8 ] ] 

دنراپسهر  یهار  رهب  ارعش  هک  دینیب  یمن  رگم 
بلاق رد  ای  مظن  بلاق  رد  هچ  دنا  هتفگ  هچنآ  هدش و  عقاو  ناشینیع  يایند  رد  هک  دنتـسه  یناتـساد  کی  نایب  حطـس  رد  ریدـغ ، يارعـش  اما 

. يزادرپ لایخ  هب  یشیارگ  چیه  نودب  تسا  تقیقح  نآ  نایب  رثن ،
ار نیا  تیحالـص  و  دنا . هدـمآ  رد  رعـش  نیئالط  ياه  بلاق  رد  بسانم  ياه  هیفاق  اب  هک  دنتـسم ، تسا  یتایاورنوچ  ناشراعـشا  عقاو  رد  و 

. دننک دیکات  ار  ریدغ  یخیرات  هصق  هک  دنراد 
مه رعاش  غوبن  هب  ومیا  هتفرگن  رظن  رد  يرعـش  تعانـص  ثیح  زا  ار  رعـش  یبوخ  ياه  هبنج  نارعاش  رعـش  لقن  رد  ام  هک  تسانبم ، نیا  رب  و 
ناتساد  نیا  تیعقاو  كرد  يرعش و  تروص  هب  تسا  ریدغ  تیاور  لقن  دارم  هکلب  هدوبن  اه  هبنج  نیا  ام  روظنم  نوچ  میا  هدنکفین  يرظن 

ارعش رعش و 

هراشا

ینکارپ ترابع  یظافل و  هلحرم  زا  هک  میرگنیم  یحطس  رد  ار  اهنآ  میروخ ، یم  رب  نیـشیپ  تشرـس  كاپ  نابیدا  موظنم  راثآ  هب  هکیماگنه 
راکب يرشب  فراعم  رـشن  یناسنا و  یبتکم  یگدنزاس  هیاپ  رب  ار  ناشرعـش  دنا و  هدنام  رودب  نآ  نیا و  قلمت  درگ  هب  نتـشگ  زا  هتفرگ  جوا 

يرـشب مولع  نونف و  رد  اـپ  دـنا و  هدومن  ثحب  یفـسلف  یلقع و  موـلع  زا  هتخادرپ  ثیدـح  نآرق و  زا  يوریپ  هب  هار  نیا  رد  دـنا و  هتخادـنا 
مه یبدا  يایازم  لماش  ناشرعش  هکنیا  اب  دنا . هدومنن  غیرد  تسا ، لماک  ناسنا  حور  هدنهد  ناشن  هک  دنمدوس  ازدنپ و  نانخس  زا  هتشاذگ ،

دیامن یم  جایتحا  ساسحا  نادب  تیرشب  هک  تسا ، نادنمـشیدنا  تمکح و  نابحاص  نادنمـشناد و  هاگدید  رد  یتایبدا  نینچ  تسا و  هدوب 
. تسا رگید  ياهناسنا  خیرات و  لها  هتساوخ  و 
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رعاش هنوگچ  هک  مینکیم  لالدتـسا  هعیـش ، یئوج  قح  یبهذم و  ینابم  رب  ومیریگیم  راعـشا  نیا  زا  ار  رثا  نیرتاهبنارگ  تشادرب ، نیا  رد  ام ،
ناجزا ام ، دنمشیدنا 

هحفص 9 ] ] 

ناشن یـصاخ  هولج  اب  ار  تقیقح  هک  تسا  يرعاش  رعـش و  رنه  نیا  و  دزاس ، یم  رادومن  ار  دـمحم  لآ  يوکین  ياهتلـصخ  دریگیم و  هیاـم 
. دهدیم رارق  دنیئوج  قح  هنشت  هک  هدنیآ ، ياهلسن  هاگدید  رد  دهدیم و 

تقیقح لالز  همـشچ  هب  ار  وج  قح  ورهر  قیمع  هبذـج  کی  اب  هتخیمآرد و  هدنونـش  حور  اب  ار  يونعم  روما  یقالخا و  لئاضف  رعاش ، رعش 
نارعاش لد  زا  هک  اهزاوآ  نیا  رایـسب  هچ  دـناسریم و  یناسنا  ره  لد  هب  ار  شنیـشنلد  دایرف  رتعیـسو و  ار  اهناسنا  عیـسو  ياـضف  دـناسر . یم 

روش ناورهر  لد  رد  هک  تسا  زاوآ  اون و  نیا  دهدیم و  نارتشب  يرگید  طاشن  دوشیم و  نایناوراک  نیـشنلد  ياون  بش  لد  رد  دزیخ ، یمرب 
. دراپسیم رشب  هب  ار  زورفا  لد  یحبص  دیون  دنکفا و  یمیگدنز 

اب دـننکیم و  همزمز  هراوهاگ ، راـنک  رد  فعـش  روش و  رازه  اـب  نارداـم  دـنراد و  یئاـمنرنه  رعـش  ناگدنیارـس  ناـگرزب ، ارما و  سلجم  رد 
وکین ياهتلصخ  هدیدنسپ و  فاصوا  نیقلت  ادبم  رعش  یکدوک  نینـس  رد  دنـشخب . یم  شمارآ  ار  لفط  مارآان  لد  يرعـش ، يابیز  ياهزارف 

دـهدیم و جوا  كاپ  ياهنامـسآ  هب  ار  لـفط  حور  یمـسج  دـشر  اـب  هارمه  دـهدیم و  ياـج  ناـناوج  یپ  گر و  رد  ار  ناـمیا  روش  تسا و 
نیا دهدیم و  طبر  دنناکاپ  نیرتهب  هک  ربمغیپ  نادناخ  هب  ار  شلد  دزاس و  یم  انـشآ  ناکاپ  اب  ار  وا  دـیاشگ ، یم  شیور  هب  يرگید  ياهقفا 
دهاش نیرتهب  دنک و  ناشلیلذ  راوخ و  دبوک و  مهرد  ار  نیفلاخم  نامزاس  شورخ ، کی  یپ  رد  دـناوت  یم  ودراد  رنه  همهنیا  هک  تسا  رعش 

دنکفایم . رس  رد  یشورخ  لد و  رد  يروش  هچ  بوخ  رعش  دینادیم  هک  دیئامش 
سنا تیمک ، تایمـشاه  اب  دـیتخاب و  یم  لد  قدزرف ، هیمیم  هدیـصق  لباقم  رد  هنوگچ  دـیدید  یم  دـیتشاد ) یئانـشآ  یبرع  ناـبز  اـب  رگا  )

دیناوخب و ار  یعازخ  لبعد  هیئات  هدیصق  دشیم  ایآ  دنکفا ، یم  ناترـس  لد و  رد  یـسامح  یـساسحا  روش و  يریمح  هینیع  هدیـصق  هتفرگ و 
رعاـش اـب  هدرکن و  نوگرگد  ار  امـش  سارف  یبا  ریما  هیمیم  هدیـصق  اـی  دـیزیرن و  گـشا  هتفر  لوـسر  نادـناخ  رب  هکیئامهتـس  تاـیانجرب و 

هتشگن هارمه  هتخوسلد 

هحفص 10 ] ] 

: هک دیوشن  زاوآ  مه  و 
مرگ نوخ  یگدنز  دربن  رد  هک  دنتسه  مه  یناگدنزرا  هنیآ  ره  هک  دیتسیا  زاب  یئاتسدوخ  زا  دیلابم و  دوخ  هب  كاب  یب  ناشورف  بارـش  يا 

. دننکیم راثن  ار  دوخ 
يرجه لوا  نرق  نارعاش  اذل  میوشیم ، انشآ  دنا  هدیـشک  وج  قح  نارعاش  نیا  هک  یناوارف  ياهجنر  هتخوص و  هآ  اب  باتک  نیا  لالخ  رد  ام 

دوب یکانرطخ  ریت  ناشرعش  دندرک و  تیامح  نید  نایاوشیپ  زا  ینارب  ریـشمش  نوچ  ودنداد  رـس  ار  هیثرم  هحیدم و  هنوگچ  هک  میرگنیم  ار 
. دنتشادن يراک  دمحم  نادناخ  یتسود  مالعا  زج  موب  زرم و  ره  رد  نمشدرگج و  رد 

حور ندرک  هدـنز  هک  مهم  رما  نیا  هب  هدـش و  ینغتـسم  روما  رگید  راک و  زا  هک  دـندادیم  نارعاـش  نیدـب  يداـیز  لاـم  مه  نید  ناـیاوشیپ 
قیوشت رد  قح  نایاوشیپ  دنهد . قوس  ناشیوس  هب  هتخاس و  انـشآ  یتایح  رما  نیا  اب  ار  مدرم  دنزرو و  لاغتـشا  تسا  مدرم  حاورا  رد  یناسنا 

دنیوگیم : نینچ  نارعاش  نیا 
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دای ظفح و  رد  مه  ار  مدرم  ناس  نیدـب  دزاس " و  یم  شیارب  يا  هناخ  تشهب  رد  دـنوادخ  دـیوگب  ام  هراـب  رد  رعـش ، طـخ  کـی  هک  ره  " 
دیامرفیم : ع )  ) قداص ترضح  هکنانچ  دندرکیم  صیرحت  راعشا  نیا  نتفرگ 

. ددرگ دییات  سدقلا  حور  بناج  زا  هکنیا  رگم  دیوگن  يرعش  یسک  ام  هراب  رد  دندومرفیم : ای  دیزاس ، انشآ  يدبع  رعش  اب  ار  دوخ  نادنزرف 
دیوگ : وا  هک  دنکیم  تیاور  یمق  بلاطوبا  زا  شلاجر ص 160  باتک  رد  لاجر ، ملع  گرزب  دنمشناد  یشک 

هزاجا مدرک  اضاقت  ترضح  زا  دوب ، هتفر  يدای  رقاب  ماما  ردپ  زا  راعشا  نمض  رد  مداتسرف و  ع )  ) رقاب ماما  رضحم  هب  مدورس و  يرعـش  دنچ 
شیپ دندرک و  ادج  دوب  هتشون  رعش  هکیئاج  زا  ار  ذغاک  ع )  ) رقاب ترضح  یلو  میوگ ، ترضح  دوخ  حدم  هک  دنهد 

هحفص 11 ] ] 

دهد . کین  يازس  وتب  يادخ  يدورس  وکین  هچ  تنسحا  دنتشون : الاب  يدیفس  تمسق  رد  دنتشاد و  هاگن  دوخ 
هک : تسا  نینچ  رگید  تیاور  رد  و 

مردپ و يارب  تسین  یلاکشا  دنتشون : باوج  رد  ترضح  منک  یئارس  هحون  ناشردپ  تبیصم  رد  ات  دنیامرف  هزاجا  مدرک  اضاقت  ترضح  زا 
نک . رس  هحون  نم  يارب  مه 

ثیدح نآرق و  رظن  زا  نارعاش  رعش و  تیعقوم 

هداعلا قوف  ص )  ) مرکا لوسر  اریز  دنا ، هتخومآ  ناشراوگرزب  دج  زا  هک  تسا  يراتفر  دـندومرف ، ارعـش  قیوشت  رد  ام  قح  رب  ناماما  هچنآ 
دنناوخب و رعـش  هک  تساوخ  یم  نارگید  زا  دناوخ و  یم  رعـش  ترـضح  دوخ  دومرفیم ، قیوشتنیفلاخم  مذ  ناکاپ و  حدـم  رد  ار  نارعاش 

میرگن یم  ار  ترـضح  ام  داهن و  یم  جرا  دـندومنیم  تاعارم  ار  رعـش  تلاـسر  هکناـنآ  هب  دنیارـسب و  رعـش  اـت  دومرفیم  هزاـجا  ار  نارعاـش 
دومرفیم . یبات  یب  بلاط  یبا  شیومع  رعش  لباقم  رد  هنوگچ 

نیا زا  شنامـشچ  دوب  هدنز  وا  رگا  داب ، یکین  ادخ  زا  بلاط  یبارب  تفگ : نینچ  دـیراب ، ناراب  شیادـخ  دومن و  ناراب  بلط  هک  ماگنه  نآ 
دیا : هتساوخ  ار  رعش  نیا  دیاش  درک : ضرع  تساخرب و  رمع  دناوخب ؟ وا  زا  يرعش  هک  تسیک  لاح  دشیم ، نشور  هثداح 

اهرهظ  قوف  هقان  نم  تلمح  ام  و 
دمحم نم  همذ  یفوا  ربا و 

تسا . هدرکن  لمح  دمحم  زا  رتافو  اب  رتوکین و  دوخ  تشپ  رب  يرتش  چیه 
نیا دیاش  درک  ضرع  تساوخرب و  ع )  ) یلع ترضح  سپـس  تسا ، تباث  نب  ناسح  زا  تسین  میومع  هتفگ  نیا  دومرف : ص )  ) مرکا لوسر 

دیا : هدومرف  هدارا  ار  رعش 

ههجوب  مامغلا  یقستسی  ضیبا  و 
لمارالل همصع  یماتیلا  عیبر 

مشاه  لآ  نم  كالهلا  هبذولت 
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لضاوف همعن و  یف  هدنع  مهف 

 " دوشیم ناراب  بلط  ربا  زا  وا  يور  نمی  هب  هک  یئوردیفس  " 

هحفص 12 ] ] 

تسا "  نانز  هویب  نامیتی و  هانپ  دمحم )  ) وا " 
 " دنوشیم . هدنهانپ  وا  تبحم  رهم و  رپ  نماد  هب  یگدنامرد  یتخس و  رد  مشاه  ینب  "

بلاطوبا . رعش  تسنیا  يرآ  دومرف : ادخ  لوسر 
تفگ : دوخ  هدورس  رد  تساخرب و  هنانک  هفئاط  زا  یصخش  ماگنه  نیا  رد 

میدیسر . ناراب  هب  دمحم ، يور  تنمیم  هب  هچ ، تسام . رب  نتفگ  وت  ساپس  تساروت و  شیاتس  اراگدرورپ  " 
دراب . ناراب  هک  دناوخ  ار  ادخ  قح ، تمحر  نارگن  ینامشچ  اب  وا 

تخیر "  نامرس  رب  ناراب ، ماف  رد  ياه  هناد  هک  تشذگن ، دنچ  يا  هظحل 
شیومع هکنانوچ  ربمغیپ ، سپ  . دندومن باریـس  ار  رـضم  هلیبق  دنلب  قطانم  یتح  دندمآ و  شـشوجب  اه  لیـسم  دندیراب و  تدـشهب  اهربا  " 

تسا يربخ  مهنآ  راکـشآ و  تسا  یبلطم  نیا  دروایم ، شزیر  هب  ار  اهربا  دنوادخ  وا  هطـساو  هب  هک  تسا  یئوربآ  ياراد  دیوگ ، وا  فصو 
 " میونش . یم  هک 

دهد . شاداپ  وت  هب  تشهب  رد  يا  هناخ  رعش  تیب  ره  هب  دنوادخ  ینانک ، يا  ابحرم  دومرف : ربمغیپ 
هنوگچ هک  دید  یم  دوب ، هدنز  میومع  رگا  دومرف : رکب  یبا  هب  داتفا ، هتشغآ  نوخ  هب  ناگ  هتـشکب  ترـضح  نامـشچ  نوچ  ردب ، گنج  رد 

تسا . هدیشک  نوخب  ار  نانآ  یمان  نادرم  ام ، ياهریشمش 
دوب : هدورس  نینچ  بلاطوبا  ترضح  ربمغیپ  يومع 

دش . دهاوخ  انشآ  ناشناگرزب  نوخ  تشوگ و  اب  ام  ياهریشمش  دیآ ، رد  دج  تروص  هب  منیبیم  نم  رگا  ادخ  هب  دنگوس 
وا هچ  هتشگ ، رورسم  سابع  شیومع  رعش  زا  هک  میرگن  یم  ار  ادخ  لوسر  زاب  و 

هحفص 13 ] ] 

دورس : نینچ  سابع  دابم ، دروخ  تناهد  وگب  دومرف ، ربمغیپ  دیارسب . يرعش  شحدم  رد  ات  دومن  تساوخرد  ترضحزا 
يرـشب بلاق  هب  زونه  یلو  يدمآ ، دورف  ایند  هب  یـشنیرفآ و  ره  زا  لبق  دوب  تعیدو  هب  یهلا  سدق  ياه  هیاس  رد  تکاپ  تشرـس  ربمغیپ  يا 

دوجو هنحص  هب  ات  درکیم ، روبع  بالصا  زا  تشذگیم و  اهلسن  زا  وت  يدوجو  هتـسه  هکلب  نوخ ، تشوگ و  تروصب  هن  يدوب و  هدماین  رد 
يدومن . نشور  ار  یتسه  ناهج  يدمآ و 

میراپس  یم  ار  دوخ  یلقع  دشر  حالص و  هار  تیئانشور  وترپ  رد  ام 
رعش دشاب . وت  رای  ادخ  يدومن ، يرای  ار  ام  هک  اقح  دومرف : ترضح  دناوخ  ار  دوخ  رعش  دش و  دراو  ربمغیپ  رب  ملاس  نب  ورمع  هکیماگنه  و 

دوشیم : عورش  نینچ  وا 
زا هدیئارگ و  مالـسا  هب  میئوت و  نادنزرف  ام  هکنیا  متخاس و  ناشن  رطاخ  وا  نیـشیپ  ردپ  اب  ار  دوخ  ناردپ  دنگوس  دمحم ، اب  نم  اراگدرورپ 
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تسرف . وا  يرای  هب  ار  تناگدنب  نک و  يرای  ار  دمحم  ادنوادخ  میتسینرادرب . تسد  وت 
ربمغیپ دناوخ . یم  دوبهدورس ، ترـضح  حدم  رد  هک  يرعـش  تیب  تسیود  دوشیم  دراو  ربمغیپ  رب  هک  میرگن ، یم  ار  يدعج  هغبان  یلیل  وبا 

دابم . دروخ  تناهد  هک  دنکیم  شیاعد  هتشگ  رورسم 
تسنیا : وا  رعش  لوا 

زاب تمالم  هب  نابز  دـیهاوخیم  رهد  ياهیزاب  ثداوح و  لباقم  رد  ریگ ، مارآ  يرانک  رد  هدـناباوخ و  ورف  ار  مشخ  يا  هظحل  نم  تسود  يا 
دیرذگ : رد  هناشنم  گرزب  قالخا  اب  ای  دینک 

تسا : هعطق  نیا  دورس  ربمغیپ  روضح  رد  هک  شرعش  زا  رگید  تمسق 
كانبات يا  هراتـس  نوچ  هک  دوب  نآرق  شرگید  تسد  هب  تسد و  کی  هب  ار  رـشب  تیاده  غارچ  هکیماگنه  متفاتـش ، ادخلوسر  تمدخ  هب 

نم اب  هک  ره  نم و  دیشخرد . یم 

هحفص 14 ] ] 

نازوس شتآ  زا  هچ ، موش  راکزیهرپ  هک  تسنیا  میعـس  همه  میدیمهفن . ار  لیهـس  هراتـس  بورغ  عولط و  هک  میدش  شیارگ  رد  نانچ  دوب ،
مناسرت .

دیسر : رعش  نیاب  هکنیا  ات 
میوش . رب  يرتالاب  هاگ  هولج  هب  هک  تسنیا  وزرآ  میا و  هدیسر  یگرزبو  دجم  نامسآ  هب  مالسا  هب  شیارگ  اب  ام 

دومرف : یلیل  وبا  هب  ربمغیپ 
تشهب . درک : ضرع  رتالاب ؟ هاگ  هولج  مادک 

ادخ . تساوخ  هب  یلب  دومرف : ترضح 
دورس : نینچ  سپس  و 

دشاب . يدنت  اب  ماوت  یهاگهاگ  هک  دنامیم  ظوفحم  ترودک  زا  دهدیم و  هجیتن  یعقوم  يرابدرب  ملح و 
تسا . هدئاف  یب  درادشظوفحم  تارطخ  زا  هک  ددرگن  ملح  اب  ماوت  رگا  مه  يدنت  و 

هناد نوچ  شیاهنادند  رمع  يدایز  دوجو  اب  دندید  یم  ار  وا  داب . ملاس  تناهد  يدورس ، وکین  دومرف : رابود  ص ،)  ) ادخ لوسر  عقومنیا  رد 
دوب . هداتفا  هن  هتسکش و  هن  شیاهنادند  زا  کیچیه  قارب ، فافشهدش و  بآ  گرگت  ياه 

هک داد  هلـص  وا  هب  يدرب  ربمغیپ  دـناوخ و  یم  ترـضح  يارب  ار  دوخ  هیمال  ریهز  نب  بعک  هکیماـگنه  مینیب  یم  ار  باـنجنآ  رورـس  زاـب  و 
دندیشوپ . یم  دیع  ياهزور  رد  ارنآافلخ  هتسویپ  دیرخ و  وا  زا  مهرد  رازه  تسیب  هب  هیواعم  اهدعب 

: هک دیسر  رعش  نیا  هب  دناوخ  ترضح  روضح  رد  ار  دوخهدیصق  بعک  نوچ  هک  هدمآ  مکاح ج 3 ص 582  كردتسم  رد 

هحفص 15 ] ] 

دوشیم . ینشور  بسک  نادب  هک  تسا  يریشمش  نوچ  ادخ  ربمایپ  دمحم  انامه 
ادخ . هار  رد  هدش  هدیشک  ياهریشمش  زا  تسیا  هدنرب  ریشمش  و 

دنونشب . ار  بعک  هدیصق  ات  داد  توکس  نامرف  مدرم  هب  دوخ  نیتسآ  اب  ربمغیپ 
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 " هللا . فویس  نم  هن "  دومرف : ربمغیپ  دوب  هدورس  دنهلا "  فویس  نم  ار "  رخآ  عرصم  بعک  دیوگیم : رگید  یتیاور  و 
مدید ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دیوگ : بزاع  نب  ارب  دوشیم : رورـسم  وا  دناوخ و  یمرعـش  ترـضح  رب  هک  مینیب  یم  ار  هحاور  نب  هللادبع  زاب  و 
هحاور نب  هللادبع  رعش  ماگنه  نآ  رد  ترضح  دوب ، هدناشوپ  ار  ترـضح  مکـش  يور  كاخ  درگ و  دنکیم و  لمح  ار  قدنخ  ياهکاخ  هک 

درکیم : همزمز  ار 
دوخ وت  ، میداتـسیا یم  زامن  هب  وت  ساپـس  هب  هن  میدومن و  یم  تهار  رد  یقافنا  هن  میدیـسر و  یمن  تیادـه  هب  اـم  يدوبن  وت  رگا  ادـنوادخ 

نادرگ . راوتسا  ار  ام  ياهماگ  رآ و  دورف  ام  رب  یشمارآ 
میدومن . يدرمیاپ  ناشیاه  هنتف  لباقم  رد  ام  دندومن و  متس  ام  رب  نانمشد 

دسا  ) جرد 3 ریثا  نبا  : تسا عوکا  نبا  رماع  هب  طوبرم  الاب  ياهرعـش  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  ریثا  نبا  و  شتاقبط )  ) رد دعـس  نبا  تیاور  زا  و 
گنهآ هب  دوخ  راعـشا  زا  يآ و  دورف  دوخ  بکرم  زا  دومرف ، رماـع  هب  ربیخ  هب  نتفر  ماـگنه  ادـخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  ص 72  هباغلا )

ناوخب . يدح 
ج 3 ص تاقبط )  ) رد و  دروآ ، محر  وت  رب  ادخ  دومرف : ادخ  لوسر  سپس  دورـس . ار  الاب  رعـش  دمآ و  دورف  بسا  زا  رماع  هک  دیوگ  يوار 

نینچ  619

هحفص 16 ] ] 

دزرمایب . تیادخ  هک : تسا 
ربمغیپ دروآ ، رد  رعـش  هب  ار  ریدغ  نایرج  مخ  ریدغ  زور  ناسح  مینیب : یم  رورـس  دجو و  رد  تباث  نب  ناسح  رعـش  زا  ار  مرک  ربمغیپ  زین  و 

هک : درک  اعد 
کناسلب . انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  ناسح  ای  لازت  ال 

يدرگ . دنمرهب  سدقلا  حور  تادییات  زا  ینک  يرای  ار  ام  تنخس  اب  هک  ماگنه  نآ  ات 
و درکیم ، وگزاب  ار ، وا  بتکم  ربمغیپ و  لیاضف  داتـسیا و  یم  ربنم  رب  وا  دراذـگیم و  ناسح  يارب  دجـسم  رد  يربنم  ص )  ) ربمغیپ ترـضح 

هک : دومرف  ادخ  لوسر  زاب 
 " دیامرف . دییات  دنکیم  عافد  ام  زا  هکیعقوم  ات  ار  ناسح  دنوادخ  " 

ار دوخ  شوپاپ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دـیوگ : هشیاع  مینکیم ، هدـهاشم  یلذـه  ریبک  یبا  رعـش  زا  ص )  ) ار لوسر  ترـضح  رورـس  نینچمه  و 
دیشخرد یم  قرع  شا  هرهچ  رد  هک  داتفا  شکرابم  تروص  هب  ممشچ  ناهگان  مدوب  لوغشم  یگدنسیر  هب  هتسشن  نم  دومن و  یم  حالـصا 

ادـخ لوسر  يا  متفگ : يرگنیم ؟ هدز  تهب  نینچ  هک  هدـش  هچ  دومرف : تسیرگن و  نم  هب  لوـسر  ترـضح  مدـش ، توـهبم  تلاـح  نیا  زا 
هتسیاش وت  هب  سک  ره  زا  وا  هدورس  هک  تسنادیم  دیدیم  ار  وت  یلذه  ریبکوبا  رگا  دننکیم ، یناشفارون  قرع  ياه  هناد  امـش  هرهچ  رد  مدید 

رعش : تسنیا  تفگ  هدورسهچ ؟ ریبکوبا  رگم  دومرف : تسا . رت 
يابیز طوطخ  هب  هکیماگنه  و  تسین . وا  ریگنماد  يرامیب  هنوگچیه  رانکرب و  شناتسپ  هیاد و  ياهیگدولآ  زا  كاپ و  ردام  محر  رازآ  زا  وا 

دشخردیم . تسا  نازیر  نامسآ  زا  هک  ناراب  ياه  هناد  ششخرد  نوچ  مرگنیم  شتروص 
دومرف . رورس  راهظا  هشئاع  نخس  زا  مرکا  ربمغیپ 

دومرف و یم  راداو  دوخراعشا  طبض  ندورسب و  ار  ارعش  هتسویپ  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
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طاقن رکذ  اـب  هتفرگ و  داـی  علطم  طارفا  زا  ار  اـهنآ  ياـمن  وشن و  خـیرات  وبسن  بسح و  نیفلاـخم و  راـتفگ  هک  درکیم  یئاـمنهار  اـهنآ  هب 
هلاسمب دـح  نیا  ات  و   ) نآرق نتفرگ  ارف  هب  دومرفیم  رما  ار  اهنآ  هکنانوچ  دـنزاس ، هتـسکشرس  فیفخ و  ار  نانآ  هتـساخرب  هلباقم  هب  فعض ،

مالسا . فینح  نید  ظفح  رطاخ  هب  سدقم ، يداهج  تسنادیم و  نید  يرای  ار  لمع  نیا  دادیم ) تیها  رعش 
هچ دیئوگوجه  ار  نانمشد  دومرفیم : ارعش  هب  تسا . يداهج  هچ  رد  دراد و  یناش  هچ  تاعامتجا  رد  هکدنامهف  یم  واب  ار  رعاش  تیـصخش 

دنک . هدهاجم  ادخ  هار  رد  دیاب  دوخ  لام  ناج و  اب  نموم 
دیفاکشب و ار  نمشد  بلق  نیـشتآ  ياهریت  اب  هک  تسنانچ  امـش  لمع  نیا  هک  منکیم  دای  مسق  تسوا  تردق  هضبق  رد  دمحم  ناج  هکنآ  هب 

دیزاس . دوبان  ار  اهنآ 
دننام دـیزیخ ، یمرب  تفلاـخم  هب  نیفلاـخم  اـب  رعـش  هلیـسو  هب  هکیتقو  دومرف : ترـضح  هک  دـش  هدینـش  مرکا  لوسر  زا  رگید  ظـفلب  زاـب  و 

دننکیم . باترپ  نمشد  ناشن  هب  ار  اهریت  هک  دینادهاجم 
هـسامح اب  هک  درکیم  ناشراداو  دنزیخرب و  نیفلاخم  اب  راکیپ  هب  رعـش  زودلد  ریت  اب  ات  تخیگنا  یمرب  ار  ارعـش  هتـسویپ  ص )  ) ادخ لوسر  و 

لباقم رد  ار  ناشتیمح  هدیمد و  نیملـسم  نیب  رد  ار  ینید  دنمورین  حور  دنبوک ، مهرد  ار  رافک  يدنب  ههبج  تیدض و  زیگنا  تعاجـش  ياه 
قحب توعد  فراـعم و  وشن  هار  رد  ار  اـهنآ  درواـیم و  طاـشن  ناـجیه و  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  رعـش  هچ ، دوـمنیم  تیوـقت  تیلهاـج  تیمح 

درادیم . او  مالسا  میرح  زا  عافد  هب  دنکیم و  کیرحت 
رعاش رگید  هب  تسامش و  هارمه  سدقلا  حور  ماگنه  نیا  رد  هچ  دینک  وجه  دنرودب  قح  قیرط  زا  هکنانآ  ار و  نیکرشم  دومرفیم : رعاش  هب 

هک دینک  وجه  ار  اهنآ  دومرفیم :

هحفص 18 ] ] 

تسامش . راکددم  ورای  لیئربج 
نب هللادـبع  دـنکیم ، شهوکن  ار  وت  بلطملادـبع  نبا  ثراـح  نب  نایفـس  وبا  هک  دـندروآ  ربخ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  دـیوگ : بزاـع  نب  ارب 

ترضح میارـسب ، يرعـش  هارمگ  نیا  هراب  رد  ات  امرف  هزاجا  نمب  هک  درک  اضاقت  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  دوب و  رـضاح  سلجم  رد  هحاور 
ما ! هدورس  نم  يرآ  درکضرع : دوشیم ؟ عورش  هللا ) تبث   ) هلمج اب  هک  رعش  نآ  هدنیارس  یئوت  هک  دندرک  لاوئس 

نسح  نم  كاطعا  ام  هللا  تبثف 
اورصن ام  لثم  ارصن  یسوم و  تیبثت 

ار اهنآ  هکنانوچ  دـنک  يرای  ار  وت  تشاد و  اج  رب  اپ  ار  یـسوم  هکنانوچ  هدومرف  اطع  وت  هب  یئوکین  نسح و  زا  هچنآ  دراد  رارقرب  دـنوادخ 
دومن . يرای 

داهد . ریخ  شاداپ  مه  وتب  ادخ  هک  دومرف  شیاعد  مرکا  ربمغیپ 
يرعـش نآ  بحاـص  وت  دومرف  ترـضح  دیارـسب  يرعـش  نایفـسوبا  در  رد  هک  درک  اـضاقت  هللادـبع  دـننام  تساوـخرب و  بعک  دـیوگ : ءارب 

هک : ما  هدورس  نم  يرآ  درک  ضرع  تسا  تمه "  هلمج "  شزاغآرسهک 
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اهبر  بلاغت  نا  هنیخس  تمه 
بالغلا بلاغم  نبلغیلف 

ددرگ -  بلاغ  دوخ  هدنهد  شرورپ  رب  تساوخ  هنیخس 
دمآ . رد  وا  مشخ  لاگنچ  رد  نارگید  نوچ  یلو 

دنک . یمن  شومارفار  وت  شاداپ  دنوادخ  دندومرف : ص )  ) مرکا لوسر  ترضح 
دـناشنب و یئاوسر  تلذـم و  كاخب  ار  هدـنیوگ  ناـبز ، ریـشمش  اـب  هک  تساوخ  هزاـجا  یمارگ  لوسر  زا  تساـخ و  اـپب  ناـسح  دـیوگ : ارب 

دنک . شحضتفم 
لیئربج هک  امن  وجه  اراهنآ  سپـس  نک و  عالطا  بسک  هورگ  نآ  یقـالخا  یگداوناـخ و  تایـصوصخ  زا  ورب و  رکبوبا  دزن  دومرف : ربمغیپ 

. تساوت رای  هفیظو ، نیا  ماجنا  رد 

هحفص 19 ] ] 

دنتسه : هیآ  نیا  لومشم  دننکش  یم  ار  نمشد  تشپ  نابز  ریشمش  اب  دنزادرپ و  یم  يرعاشسدقم  هفیظوب  هکیئارعش 
" اوملظ . ام  دعب  نم  اورصتنا  اریثک و  هللا  اورکذ  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  " 

لماش قح  يرای  دندیـشک  ملظ  هکنیا  زا  دعب  نانیا  هک  دـندوب  ادـخ  دای  هب  دایز  دـنداد و  ماجنا  کین  لمع  دـندروآ و  نامیا  هکیناسک  رگم 
دوش . یم  ناشلاح 

دنا . هدش  انثتتسا  نوواغلا "  مهعبتی  ارعشلا  هیآ " و  رد  راب  دنب و  یب  ارعش  زا  هک  دننانیا  يرآ 
، تسا هدومن  شهوکن  ار  ام  دنوادخهک  دنتسیرگیم  هدمآ و  مرکا  لوسر  دزن  هب  يا  هدع  دش ، لزان  ارعـش  تمذم  رد  هیآ  نیا  نوچ  دنیوگ :
دیتسه " و هیآ  زا  تمـسق  نیا  قادصم  هک  دیتسه  امـش  و  تاحلاصلا " .... اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  هک "  دـناوخ  ار  هیآ  هلابند  مرک  ربمغیپ 

دعب هک  اوملظ "  ام  دعب  نم  اورصتنا  دوش " و  یم  ناتلاح  لماش  هیآ  زا  هکت  نیا  هک  دیئامـش  زاب  دننک و  ادخ  دای  دایز  اریثک " و  هللا  اورکذ 
دنوش . یم  يرای  دندش  ملظ  هک  نآ  زا 

دراو نارعاش  هراب  رد  ارعش  هروس  رد  هک  یتایآ  رد  امـش  رظن  دیـسرپ : دیـسر و  ص )  ) لوسر ترـضح  تمدخ  هب  کلام  نب  بعک  دنیوگ :
دیداهج  رد  نابز  ریشمش  اب  امش  هک  تقیقحب  دندومرف : ربمغیپ  ترضح  تسیچ ؟ هدش 

شهوکن تایآ  هک : تفگ  دـیاب  دـنرودب ، تایآ  تمذـم  زا  دـننکیم  وگاو  ار  یگدـنز  قئاقح  هکیناسک  یبهذـم و  نارعاش  هکنیا  رب  هوالع 
دننک . یم  جیورت  لطاب  ملظ و  زا  هکتسیناسکهجوتم 

ناتـساد غوردـب  هک  تسا  یناسک  شهوکن  هیآ ، زا  دارم  هک  دـنکیم : لقن  یتیاور  ع )  ) قداص ماـما  زا  شدـئاقع  باـتک  رد  قودـص  خـیش 
. دنراد یئارس 

هحفص 20 ] ] 
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دومرف : ع )  ) قداص ترضح  هک  دنک  یم  لقن  دوخ ص 474  ریسفت  باتک  رد  میهاربا  نب  یلع 
دئاقع رشن  بجوم  دنزرو و  یم  تفلاخم  یهلا  رماوا  ابو  هداد  رییغت  ار  ادخ  نید  هکتسیناسک  لومـشم  هدش  نآ  رد  ارعـش  تمذم  هک  یتایآ 

دنراد . او  لطاب  ياههار  يوریپهب  ارنانآ  هدش  مدرم  نیب  رد  دساف 
 " نومیهیداو . لک  یف  مهنا  رت  ملا  دیامرفیم " : هک  تسا  هیآ  هلابند  هیآ  زا  ام  هدافتسا  دکوم 

دنیایم . رد  يا  هدیقع  بهذم و  ره  هب  دننک و  یم  ادیپ  لیم  یبناج  رهب  ودننز  یم  يرد  رهب  نارعاش  نیا  هک  يرگن  یمن  ایآ 
هتخومآ و حیحص  ریغ  ملعهک  دنتسه  یهورگ  هیآ  زا  دارم  دندومرف : ترضح  هک  تسا  یتیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یـشایع  ریـسفت  رد 

دنداد . قوس  یهارمگ  هب  ار  مدرم  دنداتفا و  یهارمگ  هب 
، هچ دنک ، تمذم  ار  ارس  لطاب  نارعاش  هک  هدوب  نیا  هیآ  دارم  اهنت  تسا و  هدیـسران  قحب  نارعاش  هراب  رد  یمذ  یـشهوکن ، تایآ  رد  سپ 
دریگب . ار  رعش  بولطمان  ياهرثا  نیا  يولج  دهاوخ  یم  نآرق  دراذگیم و  رثا  هدنونشحور  رد  دروآ  یم  دوجوب  هک  ییئرمان  جاوما  اب  رعش 

رعشلا نم  نا  دننک : لقن  ینـس  هعیـش و  هک  تسا  یتیاور  تسا : هدومن  مه  فیرعت  هدومنن  شهوکن  ار  قحب  نارعاش  هکنیا  رب  هوالع  مالـسا 
. تسا رثوم  وداج  نوچ  اهنایب  یخرب  تسا و  تمکح  اهرعش  زا  يا  هراپ  ارحسل : نایبلا  نم  نا  همکحل و 

هحفص 21 ] ] 

یبیغ ياهرعش 

یصاخشا هب  یئرمان  یناگدنیوگ  زا  راعشا  نیا  دنا . هدوب  یئرمریغ  مولعمان و  ناگدنیارـس ، هک  تسا  هدومن  تبث  ار  يا  هیبیغ  راعـشا  خیرات ،
هدنهد ناشن  نیرتهب  تسا و  هدش  هدرمش  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تازجعم  زا  یکی  دوخ  نیا  و  تسا ، هدیدرگ  ناشتیاده  ببـس  هدش و  باطخ 

دنکیم . ریخست  ار  بولق  رثنزا ، شیب  رعش  هنوگچ  هک  قح  هار  رب  لالدتسا  هار  رد  تسا  يرعاش  رعش و  تیمها 
دوش . يرادرب  هرهب  رعش  زا  یناحور  یناهج  قح و  هارب  نامدرم  توعد  و  حلاص ، یعامتجا  نتخاس  هار  رد  هک  تسا  نینچ  راوازس  سپ 

: میزادرپ یم  راعشا  خنس  نیا  زا  يا  هراپ  رکذ  هب  نونکا  ام 
هک : دینش  یئادیپ  ریغ  هدنیوگ  زا  يراعشا  مرکا  ربمغیپ  تدالو  ماگنه  ص )  ) ادخ لوسر  یمارگ  ردام  بهو -  رتخد  هنمآ  - 1

داب . یتسه  تشدنهپ  نازورف  غارچ  رب  تسه  هک  یحلاص  هدنب  ره  ادخ و  دورد 
هدیزگ شخب و  تنیز  اهناسنا  قفا  رد  هدومن  شا  هطاحا  یکاپ  زا  يا  هلاه  هک  تسیناهج  يارآ  رون  تساقلخ ، نیرتهب  یفطـصم  دـمحم  وا 

راکوکین . تسوگتسار و  اهنآ ،
دیامن . یم  هار  اهتملظ  جاوما  هنایم  رد  شدنمورین ، تسدب  تیاده  مچرپ  هک  تسا  یئاسراپ  وا 

. دورد و  داب ، ادخ  تمحر  وا  رب  دنیارس ، یم  مه  شوگب  قشع  همغن  نارتوبک  دنزیم و  هسوب  لگ  هرهچ  رب  نیمز  میسن  ات 

هحفص 22 ] ] 

همجرت دنتخیر . ورف  همه  اهتب  و  دناوخ ، يراعشا  یئرمان  يا  هدنیوگ  تب  کی  بناج  زا  ص ،)  ) مرکا لوسر  ترـضح  تدالو  بش  رد   - 2
: رعش نآ 

همه ناهج  ناهاشداپ  دـنتخیر و  نیمز  رب  يراوخ  هب  اهتب  تفای . ینـشور  شرون  زا  ملاع  برغ  قرـش و  طاقن  همه  دـیدج  يدولوم  دـلوت  اب 
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. دنداتفا هزرلب 
. دروآ زورب  هودنا  مغ و  اب  ار  بش  ناشهاشداپ  دش و  شوماخ  نایسراف  ياه  هدکشتآ 

. دنتشارب تسد  ناشغورد  تسار و  رابخا  زا  و  دندش . هدنام  او  دنسانش ، زاب  كالفا  لاوحا  هک  نانهاک 
. دیرآ يور  یتیگ ، زاب  هنحص  نآ  مالسایوسب : دیئوش و  تسد  اهیهارمگ  زا  یصق ، هلیبق  ناگرزب  يا 

نیا یتب  نورد  زا  هاگان  مدوب ، هتسشن  رادیب  دوب  ام  هلیبق  هب  قلعتم  هک  یتب  دزن  رد  ادخ ، لوسر  دلوت  بش  رد  دیوگ : هقرو  مانب  یـصخش   - 3
: مدینش ادن 

كالمالا  تلذف  یبنلا  دلو 
كارشالا ربدا  لالضلا و  يان  و 

دنداتفا . يراوخب  ناهاشداپ  رگید  دش و  دلوتم  ربمغیپ 
تشگ . هدودز  تیرشب  تحاس  زا  كرش  یتسرپ و  تب  یهارمگ و  نینچمه  و 

4 داتفا نیمزب  رس  اب  تب  نیا ، زا  سپ  و 
: دیوگ ثوغی  مانب  يروهشم  هناخ  تب  راددیلک  ینادمه  لیهج  نب  ماوع   - 4

هحفص 23 ] ] 

هچ نک  عادو  ثوغی  تب  اب  رگید  وت  هدش ، اهتب  يدوبان  ماگنه  لیهج  رسپ  يا  دیوگیم : هک  مدینش  تب  نآ  زاو  مدنراذگ  هناختب  رد  ار  یبش 
نتفرگ . تسیاب  مدع  هار  اهتملظ  رگید  تشگ و  علاط  هکم  نیمز  قفا  زا  يرون 

تفگنینچ : یئرمان  يا  هدنیوگ  زاب  درک و  فیرعت  دوخ  موق  يارب  دوب  هدینش  هچنآ  ماوع 
يدنبیم . ورف  بل  هدیزرو و  لخب  ای  یناسریم  دوخ  موق  شوگب  ار  قح  نخس  ایآ  ماوع  يا 

دندیئارگ . مالسا  يوسب  مدرم  دنتشگ و  دوبان  اهیگریت  نادب ،
دیوگ : باوج  رد  ماوع 

دتسیا . یمن  زاب  قح  نخس  زا  ماوع  هک  نادب  یئامن  یم  باطخ  ماوع  هب  هکيا 
ناوخ . رب  ام  رب  ار  یمالسا  تنس 

تفگ : خساپ  هرابود  زاب  متخانش  یمن  یمالسا  نم  نخس ، نیا  ندینش  زا  لبق  هک  دنگوس  ادخب  دیوگ : ماوع 
زیرگب . یلیم  یب  یتسس و  زا  نتفر  رد  نک و  هار  مزع  وا  قیفوت  ادخ و  مانب 

تسا . هدش  قیدصت  هک  یئوگتسار  ربمغیپ  يوس  هب  دنیاهورگ ، نیرتهب  هک  دشاب  یهورگب  تهار 
مدش جراخ  هتخادنا و  يا  هشوگب  ار  تب  مدینشب ، نیا  نوچ  هک  دیوگ  ماوع 

هحفص 24 ] ] 

، متفگب دوخ  لاوحا  هدـش و  دراو  ربمغیپ  رب  دـنعمج ، ص )  ) لوسر ترـضح  درگرب  هک  مدروخرب  نادـمه  هلیبق  زا  دراو  هزاـت  یهورگ  هب  و 
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رد متـشگرب  نمی  هب  نآ  زا  دـعب  و  منکـش . ار  اـهتب  هک  دومرف  رما  سپـس  وگب و  ناناملـسم  هب  ار  ناتـساد  نیا  دومرف : دـش و  رورـسم  ربمغیپ 
مدورس : نینچ  هراب  نیا  رد  دوب و  هدش  نشور  مالسا  رون  هب  مبلق  هکیلاح 

ام . موق  ناماجرفدب  هب  هک  تسیک 
دنرهاظ . ای  دنا و  هدونغ  دوخ  لزانم  هشوگ  رد  هکنانآ 

دندوب . هدش  ینارصن  يدوهی و  ام  زا  يا  هدع  هکنآ  زادعب  دومرف  تیاده  قح  هار  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  دهد  ربخ  و  دناسرب ، ار  ام  يادن 
. قئالخ نیرتهب  يا  میئوت . ناریپ  زا  میا و  هتفرگرب  يور  اهتب  رئاس  قوعی و  ثوغی و  زا  نونکا  ام 

هک : دنک  تیاور  یملس  سادرم  نب  سابع  زا  ج 1 ص 34  هوبنلالئالد )  ) رد میعن  وبا   - 5
بطاخم ارم  دش و  دـنلب  یئادـص  ناهگان  شمدیـسوبب ، هدومن  هزیکاپ  ار  شفارطا  متفر ، رامـض  تب  کیدزن  هب  هدـش و  هناختب  دراو  يزور 

هک : تخاس 
دندش . راگتسر  دجسم  لها  دیدرگ و  دوبان  دیدوب ، هتفرگ  سنا  نادب  هک  یتسرپ  تب  وگب : میلس  لئابق  مامت  هب 

داب . كاله  دوب ، شتسرپ  دروم  نآرق  لوزن  دمحم و  ندمآ  زا  لبق  هک  رامض 
تسا . هدیئارگ  تقیقح  هب  هدومیپ و  تسار  هر  هک  دشابیم  شیرق  درم  گرزب  دمحم  تسا  توبن  بصنم  ثراو  یسیع  زا  دعب  هکنآ 

سابع تروص  هب  ترـضح  نامـشچ  ات  دمآ ، ص )  ) مرکا ربمغیپ  تمدخ  هب  دوخ  هلیبق  زا  نت  دصیـس  اب  سادرمنب  سابع  هعقاو  نیا  زا  سپ 
مالسا هنوگچ  وت  دومرف : داتفا 

هحفص 25 ] ] 

. دش داش  شنارای  وا و  ندروآ  مالسا  زا  تسا و  تسرد  دومرف : ترضح  دناسر ، ضرع  هب  ار  دوخ  ناتساد  سابع  يدروآ ؟
دندوب . عمج  درگ  معثخ  هفئاط  زا  یهورگ  هک  دنک : تیاور  یمعثخ  يدرم  زا  دوخ ج 1 ص 33  لئالد )  ) رد میعن  وبا   - 6

دیارس : یم  نینچ  هک  دندینش  یئادص  هاگان 
دیرب . اهتب  شیپ  يرواد  هکیدنمونت  میسج و  مدرم  يا 

دیتسین . چوپ  هدوهیب و  تالیخت  یپ  رد  زج  امش ،
دیون ار  مالـسا  تساهلد : رگنـشور  رون  وا  تسمدرم . نیرت  لداع  يرواد  ماـگنه  هب  هک  تسا  ناـیمدآ  نیرتهب  امـش و  ربمغیپ  دـمحم ، نیا ،

درادیم . زاب  دنهدیم  ماجنا  هکم  مرتحم  رهش  رد  هک  یتسیاشان  ياهراک  زا  ار  مدرم  دهدیم و 
دش : هدینش  یئرمان  يا  هدنیارس  زا  هک  دنک  لقن  رمع  زا  میعن  وبا  زاب  و 

هاگدـید رد  ار  رون  ایآ  قمحا ، ناغرم  رتش  نوچ  دـیلفاغ  نادرگرـس و  دـیرب و  اـهتب  شیپ  يرواد  هک  ناوج  ریپ و  زا  همه  دـنمونت ، مدرم  يا 
تسیکاپان . رفک و  هچ  ره  هدندودز  تسا و  مالسا  هدنروآ  دمحم ، نیا  دیشاب ؟ ناما  رد  اهیگریت  زا  دیبایرد و  ار  هار  ات  دیرگن  یمن  دوخ 

محر . هلص  یکین و  هب  هدنهد  شرافس  و 
تسین شرارکت  رد  یترورض  هک  هدروآ  تایبا  رد  یفالتخا  اب  ار  ناتساد  نیمه  شخیرات ج 2 ص 343  رد  ریثک  نبا  لقن  هب  انب  یطئارخ  و 

میدوب -  یکشخ  نیمزرس  رد  ام  هک : دنک  لقن  يدرم  زا  یمیت  هحلط  نب  دیزی  نب  بوقعی  زا  میعن  وبا  - 7
: دورس نینچ  ام  رس  تشپ  زا  یئرمان  يا  هدنیوگ  هاگان 

هحفص 26 ] ] 
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دنار . یگدنز  تحاس  زا  ار  اهیگریت  دوخ  ینارون  جاوما  اب  دیشخردب و  يا  هراتس 
دیشخب  يرترب  ار  وا  دنوادخ  هچ ، دوشیم ، راگتسر  ددرگ  وا  وریپ  هک  ره  تسادخ ، لوسر  هراتس  نآ 

دومن : ضرع  دیسر و  ص )  ) مرکا لوسر  تمدخ  یصخش  هک : دننک  لقن  سابع  نبا  زا  رکاسع  نب  یقهیب و ا  - 8
گناـب نینچ  یئرماـن  يا  هدـنیوگ  هک  دوب  زور  دادـماب  متخادرپ  شیوجتـسج  هب  نمو  دـش  مگ  مرتـش  تیلهاـج ، ماـیا  رد  ادـخ ، لوسر  يا 

دروآرب :
تسا . مشاهنادناخ  زا  هک  هتخیگنارب  يربمغیپ  هکم  رد  دنوادخ  هک  نادب  یباوخ  رد  یناملظ  بش  رد  هکيا 

دیادز . یم  دوخ  شخب  تیاده  راونا  اب  ار  رفک  كرش و  كانرطخ  ياهیکیرات  هک  تسا  ومه  راوگرزب و  افو و  اب 
مدورس : نینچ  مدروآ و  رب  گناب  سپس  متفاین و  ارمتسیرگن  ار  دوخ  فارطا  هچ  ره  هکدیوگ  هدرک  مگ  رتش  نآ 

یناهنپ  اهیکیرات  نایم  هک  ادیپان  هدنیارس  يا 
دابم . تنماد  هب  درد  مغ و  درگ 

دیوگیم ؟ هچ  ربمغیپنآ  وگ  رب  نم  هب  دنک ، تیاده  ارت  ادخ 
دینش : نخس  نیا  هاگان 

رویخلاب . ادمحم  هللا  ثعب  روزلا و  لطب  رونلا و  رهظ 
تخیگنارب . تسیکین  ریخ و  هچناب  ار  دمحم  ادخ  تسب و  رب  تخر  تسا  لیمحت  هچ  ره  متس و  ملظ و  دش و  رهاظ  نابات  رون 

. دیرفاین ثبع  هب  ار  قلخ  هک  تساریادخ  شیاتس  دورس : ار  راعشا  نیا  سپس  و 

هحفص 27 ] ] 

هب جح  ياه  ناوراک  هک  یمادام  دتـسرف  دورد  وا  رب  ادخ  تسا ، هدـش  ثوعبم  ناربمایپ  نیرتهب  هک  داتـسرف  ام  يوس  هب  ار  دـمحم  ترـضح 
دنناور وا  يوس 

هار هب  جح  دصق  هب  هک  میدوب  رفن  راهچ  ام  تیلهاج  نامز  رد  هک : دنک  لقن  يدارم  سیق  نب  دعج  زا  یفطـصملا ) فرـش   ) رد دعـس  وبا  - 9
دیارس : یم  نینچ  یسک  میدینش  نمی  ياه  هرد  زا  یکی  رد  میداتفا ،

مالس تیحت و  ام  بناج  زا  ار  ثوعبم  ربمغیپ  دمحم  میدیسر ، مزمز  میطح و  هب  هکیماگنه  دیا . هدومن  لزنم  تحارتسا  يارب  هکیناوراک  يا 
دیئوگ .

تسا  هدومرف  شرافس  رما  نیاب  ار  ام  یسیع  ترضح  اریز  میتسه  وت  نید  وریپ  ام  هک  دیئوگب  واب 
دندینش : ادص  نیا  سیبق  وبا  هوک  زا  نایشیرق  ماگنه  بش  هک : هدمآ  ربج  نب  شیع  زا  ج 3 ص 253  مکاح :) كردتسم   ) رد - 10

دمحم  حبصی  نادعسلا  ملسی  ناف 
فلاخم فالخ  یشخی  هکمب ال 

دیسرت . دهاوخن  هکم  رد  یفلاخم  چیه  تفلاخم  زا  دمحم  رگید  دنروایب ، مالسا  تسا  دعس  ناشمان  هک  ود  نآ  رگا 
. دوشیم باطخ  نینچ  هک  دندینش  زاب  بش  نیمود  رد  یلو  تسا  میذه  هلیبق  دعس  میمت و  هلیبق  دعس  دعس ، ود  زا  دارم  هک  دنتشادنپ  شیرق 
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جرزخ  راوگرزب  هلیبق  دعس  يا  سوا و  هلیبق  دعس  يا 
هدنیوج هکیناسک  شاداپ  هچ ، دینک ، بلط  ار  سودرف  تشهب  ادخ  زا  لباقم ، رد  دیونـشب و  دناوخ  یم  تیاده  هب  ار  امـش  هک  یـسک  نخس 

تسوا . رد  هچنآ  همه  اب  تسا  تشهب  دنتیاده  هار 
: تفگ نایفسوبا  دش  دادماب  نوچ 

هحفص 28 ] ] 

تسا  هدابع  نب  دعس  ذاعم و  نب  دعس  دعس ، ود  زا  هدنیوگ  نآ  دارم  هک  دنگوس  ادخ  هب 
تسنیا : شا  هصالخ  هک  دنک  لقن  یتیاور  ج 1 ص 215-219  يربکلا ) تاقبط   ) رد دعس  نبا   - 11

دبعم ما  هک  داتفا ، یعازخ  دبعم  ما  همیخ  هب  ناشرذگ  دوب  هارمه  هک  یـصخش  اب  دومرف ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  ص )  ) مرکا لوسر  نوچ 
هدومن رقف  راچد  ار  وا  هلیبق  یلاسکشخ ، هچ  تشادن ، دنرخب ، هک  دنتـساوخ  تشوگ  ای  امرخ  يردق  نز  نآ  زا  دوب  هتـسشن  همیخ  يولج  رد 
هـشوگ رد  يدنفـسوگ  هب  ترـضح  نامـشچ  هاگان  میدرک . یم  تمدق  راثن  میتشادیم  يزیچ  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دـبعم  ما  دوب ،

دومرف : لاوس  داتفا  همیخ 
تشادزاب . هلگ  زا  ار  وا  یناوتان  فعض و  تفگ  دبعم  ما  هدنام ؟ اجنیا  اهنت  ارچ  دنفسوگ  نیا 

دهد ؟ یم  ریش  دومرف : ترضح 
شناتـسپ هب  كرابم  تسد  دـندیبلط و  ار  دنفـسوگ  ترـضح  دوش ، یمن  عمج  شناتـسپ  رد  ریـش  هک  تسا  ردـقنآ  شیناوتاـن  درک : ضرع 

یفرظ ربمغیپ  دش . يراج  ناتسپ  رد  ریـش  هلـصافالب  هد  تکرب  ار  دنفـسوگ  نیا  ناتـسپ  ایادخ  هک : دندومن  يراج  نابز  رب  ادخ  مان  هدیلام و 
دندش و ریس  ات  دندیشون  کی  ره  ار ، دوخ  نارای  سپـس  دش و  ریـس  دیـشون و  داد و  دز  نآ  هب  ادتبا  دش ، رپ  فرظ  ات  دیـشود  ریـش  دیبلط و 

دومرف : دیشوندوخ و  همه  زا  دعب 
مهرخآ . موقلا  یقاس 

. دومرف تکرح  تشاذگ و  نز  شیپ  دومرف و  ریش  زا  رپ  ار  فرظ  هرابود  دشون و  رخآ  دوخ  دیاب  دوشیم  یهورگ  یقاس  هکنآ 

هحفص 29 ] ] 

هک دهد  هارمه  قیفر  ود  نآ  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادخ  دیوگیم : هک  دندینش  یگناب  نامـسآ  نیمز و  نیب  زا  هکم  مدرمدش  دادماب  نوچ 
دندمآ . دورف  دبعم  ما  همیخ  هب 

دوب . یمارگ  لوسر  هارمه  هک  دمحم  قیفر  دوب  تخبشوخ  هچ  دندرک و  چوک  اجنآ  زا  سپس  و 
تسا  هدرکن  رود  امش  زا  ار  يرورس  دنوادخ  هک  دینادب  یصق  هلیبق  يا 

ربمغیپ دهدیم ، یهاوگ  هک  دیـسرپب  دنفـسوگ  دوخ  زا  دیدشن  عناق  مه  رگا  دیـسرپ و  زاب  ار  ربمغیپ  دورو  ناتـساد  دـبعم  ما  دوخ ، رهاوخ  زا 
نز ناب  هتسویپ  دنفسوگ  نآ  تمارک ، نیا  هب  یلو  تفر  ربمغیپ  دیـشود ، ریـش  شریـش  یب  ناتـسپ  زا  دناوخ و  دوخ  کیدزن  هب  ار  دنفـسوگ 

دادیم  ریش 
دینش : یئرمان  هدنیوگ  زا  ربمغیپ  تافو  بش  رد  هک : دنک  لقن  رعاش  یلذه  بیوذ  یبا  زا  ج 5 ص 188  هباغلا ) دسا   ) رد ریثا  نبا  - 12
همـشچ نوچمه  ام  ياهمـشچ  وا  گرم  رد  تشذـگرد و  (ص ) ادـخ ربمایپ  دـمحم  تسویپ ، عوقو  هب  زاـجح  نیمزرـس  رد  یمیظع  هثداـح 
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دیزیریم . گشا  ناشوج 
یناگدنیوگ نینچ  کی  هب  یمالسا  رداصم  رد  ام  دندوب و  هتفگ  یمارگ  لوسر  ناش  رد  یئرمان  یناگدنیوگ  هک  دش  لقن  يراعـشا  اجنیا  ات 

هلمج : نآ  زا  دنا ، هتفگ  يراعشا  راهطا  همئا  ناش  رد  هک  میروخ  یمرب 
دش و هبعک  دراو  ترضح  ردپ  بلاطوبا  تشگ ، دلوتمهبعک  رد  ع )  ) یلع نوچ  هک : دنک  لقن  دوخ ص 81  هیافک )  ) رد یجنگ  ظفاح  - 13

دورس : یم 

یجدلا  قسغلا  اذه  بر  ای 
یضملا جلبنملا  رمقلاو 

یفخلا  كرما  نم  انل  نیب 
یبصلا اذ  مسا  یف  يرت  اذام 

ناشخرد شخب  ینشور  هام  نآ  رات و  هریت و  بش  نیا  راگدرورپ  يا  همجرت :

هحفص 30 ] ] 

امن . نشور  ار  كدوک  نیا  مان  ترارسا  هچقودنص  زا 
دیوگ : یئرمان  يا  هدنیوگ  هک  دینش  نخس  نیا  زا  دعب 

یبنلا  یفطصملا  تیب  لها  ای 
یکزلا دلولاب  متصصخ 

یلع  خماش  نم  همسا  نا 
یلعلا نم  قتشا  یلع 

تسامش . هداوناخ  هژیو  كاپ  دازون  نیا  مرکا  لوسر  نامودود  يا 
هدش . نییعت  یلع  یهلا  سدق  تحاس  بناج  زا  وا  مان 

تسا . هدش  ادج  یهلا  تفص  زا  هک  تسا  یمان  یلع  هچ ،
. تسا هدومن  لقن  یئاهنت  هب  یعفاش -  داتسا  دلاخ -  نب  ملسم  ار  ثیدح  نیا  هک : دیوگ  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  یجنگ  ظفاح 

زا یکی  رد  تفریم . همطاف  ربق  تراـیز  هب  زور ، ره  نینموملا ) ریما   ) یلع ترـضح  دـیوگ : ص 47  راصبالارون )  ) باتک رد  یجنلبـش   - 14
دورس : ار  رعش  نیا  تسیرگ و  هتخادنا و  ربق  يور  هب  ار  دوخ  دوب  هتفر  ترایز  هبهک  اهزور 

مونش . یمن  یباوج  مهدیم و  مالس  منکیم و  روبع  مبیبح  ربق  رب  هکیماگنه  تسا ، زادگناج  هچ 
یهد  یمن  ارم  باوج  هک  هدش  هچ  ربق  يا 
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هدش ؟ زیمآ  تمالم  ناسک ، اب  یتسود  رگید  نم  زا  دعب  ایآ 
داد : خساپ  يو  هب  دشیم  هدینش  شیادص  طقف  هک  يا  هدنیوگ  سپس 

دیوگ . تباوج  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، گنس  كاخ و  ورگ  رد  هک  یسک  تفگ : بیبح  نآ  و 
دروخ . ارم  ياهیئابیز  كاخ  مدنام و  ادج  دوخ ، نارسمه  و  ناکیدزن ، زا  نم 
داب امش  رب  نم  دورد  دلسگ ، یم  مه  زا  تبحم  ياه  هتشر  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

زا دش  هتشک  ع )  ) نیسح هکیماگنه  هب  هک : دننک  تیاور  هملس  ما  زا  هیافک )  ) رد یجنگ  ،و  دوخ خیرات  رد ج 4 ص 341  رکاسع  نبا   - 15
هک مدینش  ییادیپان  هدنیوگ 

هحفص 31 ] ] 

دورس : یم  نینچ 
داب . تراشب  ماقتنا  كاندرد و  یباذع  هب  ار  امش  نیسح  ناگدنشک  يا 

دنتسرفیم . نیرفن  امش  رب  هورگ  هتسد و  ره  ایبنا و  زا  ناینامسآ ،
دیا . هدش  تنعل  یسیع  یسوم و  و  نامیلس )  ) دواد دنزرف  نابز  هب  هنیآ  ره  و 

نارعاش بکوم 

درگ وس  ره  زا  دنتـشاد ، یتیانع  رعـش  هب  هک  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  يا  هدع  ثیدح  نآرق و  تنمیم  هب  تشذگ ، شحرـش  هک  ساسا  نیا  رب 
ناریش نوچ  دنتشامگیم و  تمه  راعشا ، ندناوخ  ندورسب و  ترضح  روضح  رد  رضح  رفـس و  زا  هفلتخم ، تاقوا  رد  دندش و  عمج  ربمغیپ 

رد هتـسویپ  نانآ  دـندناشک ، یم  دوخ  دیـص  هب  ار  اـهلد  يراکـش  ياـهزاب  ناـسمه  هدـیرد و  مه  زا  ار  یهارمگ  كرـش و  ههبج  هجنپ  يوق 
مظن زودلد  ریت  رعش و  نارب  ریشمش  اب  هک  دندوب  یگنج  ناراوس  کباچ  دندش ، یمن  ادج  وا  زا  اهرفس  رد  یتح  دندوب و  ترـضح  نوماریپ 

دنهورگ : نیا  هلمج  زا  دندومنیم ، عافد  مالسا  میرح  زا  هنادرم  دربن ، نادیم  رد  دندرکیم و  اوسر  حضتفم و  ار  مالسا  نانمشد 
، ریهز نب  بعک  یـشیرق ، رارـض  يدسا ، رارـض  يدعج ، هغبان  تباث ، نب  ناسح  هحاور ، نب  هللادـبع  کلام ، نب  بعک  ربمایپ ، يومع  سابع 

یبا نب  همرـص  فوع ، نب  کلام  طمن ، نب  بعک  يونغ ، لـیفط  سادرم ، نب  ساـبع  نـالجع ، نب  ناـمعن  تلـص ، نب  هیما  همرـص ، نب  سیق 
کلام . نب  هقارس  یملس ، یبا  نب  ریحب  برح ، نب  هللادبع  رحب ، نب  سیق  سنا ،

رارق دوخ  ریثات  تحت  ار  ناملـسم  نانز  یتح  هک  دـش  هتخیمآ  ناشحور  اب  و  هدومن ، رخـسم  ار  زورنآ  عمتجم  مدرم  ياهلد  نانچ  ینید  حور 
ندورـس اب  تشادـن و  زاب  مالـسا  سدـقم  میرح  زا  عافد  زا  ار  ناـنآ  باـجح  ینیـشن و  هدرپ  دـندومنهنیمز و  نیا  رد  یئاـهیئامن  رنه  و  داد ،

: دنناشیا هلمج  زا  هک  دندومن  عافد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  نیشنلد  يراعشا 

هحفص 32 ] ] 

هب هک  تسا  يرعش  هلمج  زا  دورـس ، یم  فیطل  زغن و  يراعـشا  وناب ، نیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  رـسمه  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  نینموملا  ما   - 1
نابز هب  شترـضح  كراـبم  دوجو  لـضف  هب  ندـیلام و  ترـضح  نآ  مدـق  رب  هرهچ  و  ربماـیپ ، لـباقم  رد  شرتش  ندز  نیمز  هب  وناز  ماـگنه 

تسا : هدورس  ندمآ ،
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تفای . تفارش  هکم  نیمز  رس  ترضح  دوجو  هب  هک  داد : ربخ  دمآ و  نابز  هب  رتش  ربمایپ ، لضف  هب 
تسا . تما  عیفش  هداهن و  مدق  كاخ  رب  هک  تسادخ  ناگتخیگنا  رب  نیرتهب  دمحم ، نیا 

دزاس . دوبان  ار  امش  مشخ ، دیراذگب  دیزرو  یم  دسح  ودب  هکیناسک  يا 
. تسین قئالخ  رد  وا  زا  رتهب  بوبحم و  تسوا  هچ 

زا حـضاو  لیلد  اب  هک  يربمایپ  تسنیا  ناـمثع  يا  هلمج : زا  تسا  هدورـس  نید  زا  غیلبت  رد  يراعـشا  ناـمثع ، هلاـخ  زیرک  رتخد  يدعـس  - 2
یشاب . وا  وریپ  دنزاسن و  هارمگ  ارت  اهتب  هک  راهنز  هتشگ  لزان  وا  رب  نآرق  تسا و  هدمآ  ادخ  بناج 

دوشیم . لزان  وا  رب  لیئربج  و  تسادخ ، لوسر  دمحم  انامه  تفگ : سپس 
تحلـصم یهاوخ و  ریخ  ياهرد  شناهد ، كاپ  فدـص  زا  هتـسویپ  تساهناسنا . رگنـشور  شکانبات  راونا  هک  تسا  یتیادـه  لعـشمدمحم 

دوب . دهاوخ  وا  ارب  یئاهن  يزوریپ  هرخالاب  تسوا و  سدقم  نید  رد  يراگتسر  ددرگیم ، تیرشب  راثن  یشیدنا 
. هتفگ نامثع  مالسا  هرابرد  مه  يرعش  دنچ  هدورس ، نیا  زا  دعب  و 

هدورس : نینچ  ترضح  نآ  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  یعاضر  رهاوخ  يزعلا  دبع  نب  ثراح  رتخد  امیش  - 3
وا هک  ار  زور  نآ  و  نادرگ ، ناشراوخ  دنزرو  یم  دسح  ودب  هکیناسک  نانمـشد و  راذگب و  یقاب  ام  يارب  لاح  همه  رد  ار  دمحم  ادـنوادخ 

وددرگ نایناهج  همه  رورس 

هحفص 33 ] ] 

. امرف اطع  رادیاپ  یتزع  ودب  ياشگب و  ام  يور  شیپ  دناوخ ، قح  يوس  هب  ار  همه 
گنج رد  هدورـس و  يراعـشا  مرکا  یبن  هرابرد  ج 4ص 148  يربکلا ) تاقبط   ) لقن هب  اـنب  يو  بلطملا ، نب  داـبع  نب  ناـبا  رتخد  دـنه  - 4

تفگیم : درکیم و  رورس  راهظا  نیملسم  ادهش  ریاس  هب  هزمح  ندش  هتشک  هب  هک  هبتع  رتخد  دنه  باوج  رد  مهدحا ،
میتفرگ . ار  ردب  گنج  ماقتنا  گنج ، نیا  رد  ام 

دوب . هدش  مامت  مربص  مماکان  ردارب  ومع و  ردپ و  ندش  هتشک  زا  هچ ،
درک . مهاوخ  افو  دوخ  رذن  هب  مهنم  دیشخب  افش  ار  منورد  دزوس  هزمح ) نتشک  اب   ) یشحو هک  نونکا  و 

تفگ : باوج  رد  نابا  رتخد  دنه  و 
ینبو مالـسا  نادرمناوج  يزوریپ  دادـماب  رد  يدیـسر و  دوخ  يازـس  هب  نآ ، زج  ياهگنج  ردـب و  رد  وت  رفاک  وج و  ارجام  يدرم  رتخد  يا 

دسریم . دوخ  رادرک  رفیک  هب  راشنا  رب  ياهریشمش  اب  مشاه ،
. ام يراکش  زاب  یلع  تسام و  هشیب  ریش  هزمح 

هن وا و  زا  لبق  هن  هک  دنقفتم  یگلمج  ناسانش  رعش  و  هدورس ، رعـش  رایـسب  هک  تسینا  وناب  زا  سیقلا ، رما  هداز  رتخد  رمع و  رتخد  اشنخ  - 5
. دناوخب شرعش  زا  هک  دومرفیم  دشیم و  رورسم  رایسب  وناب  نیا  رعش  زا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدیسرن  وا  هیاپ  هبینز  وا  زا  دعب 

دـصق بش  ماگنه  هب  هک  داد  ربخ  شیرق  عامتجا  زا  ار  ربماـیپ  وناـب  نیا  مشاـه . نب  بلطملادـبع  نب  مشاـه  نب  یفیـص  یبا  رتخد  هقیقر ، - 6
. دیباوخ وا  ياج  رد  ع )  ) یلع دش و  جراخ  رتسب  زا  ادخ  لوسر  ببس  نیدب  دنراد و  شنتشک 

هحفص 34 ] ] 
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هارمه دوب  غولب  نس  هب  هک  نامز  نآ  رد  ص )  ) دـمحم تسا ، بلطملادـبع  اقـستسا  هرابرد  وا  رعـش  هلمج  زا  دراد ، یئاـبیز  راعـشا ، نز  نیا 
دوب . شدج 

دوب . نینچ  راعشا  نآ  تیب  لوا 
تسا : نینچ  راعشا  نآ  تیب  لوا 

دومن . باریس  ار  ام  رهش  دنوادخ  بلطملادبع ) ترضح  مسا   ) هبیش نمی  هب 
. دیراب یمن  ناراب  دیئور و  یمن  ناهایگ  هکیلاح  رد 

صاع نب  رمع و  لاح  حرش  رد  هک  تسا  روهشم  هیواعم ، رب  وا  جاجتحا  هک  تسینز  ص ،)  ) ادخ لوسر  همع  بلطملادبع ، رتخد  يورا   - 7
دوشیم : زاغآ  علطم  نیا  هب  هک  ربمایپ  گوس  رد  دراد  يراعشا  يو  دمآ . دهاوخ 

نک . يرای  تکشرس  اب  متسه  هدنز  هک  یماگنه  ات  ارم ، وت  مشچ  يا 
ددرگیم : عورش  تیب  نیا  اب  وا  رعش  رگید  تمسق  و 

میدیدن . امش  زا  یئافج  دوب و  ناملاح  لماش  تتمحرهتسویپ  يدوب و  ام  دیما  هیام  وت  ادخ  لوسر  يا 
دهدیم : همادا  نینچ  تایبا  نیمه  نمض  رد  و 

دتسرفیم . دورد  برثی  رد  وا ، هاگمارآ  رب  دمحم  راگدرورپ  همطاف  يا 
يرگب . وا  رب  رهد  رخآ  ات  كاندرد  يرطاخ  اب  يا  هدش  ادج  زا  وا  هک  نونکا  نسحلاوبا  يا 

دنترابع ): رگید  رعاش  نانزو  )
. بلطملادبع رتخد  هکتاع  - 8

. بلطملادبع ترخد  هیفص  - 9
. ثراح رتخد  دنه  - 10

مرکا ربمایپ  هجوز  هملس  ما  - 11
. ورمع دیز و  رتخد  هکتاع  - 12

هحفص 35 ] ] 

نمیا . ما  مرکا  یبن  همداخ   - 13
مرکا ربمغیپ  تشاد و  رطاخ  هب  رعاش  دیبل  زا  تیب  رازه  هدزاود  شدوخ  لقن  هب  انب  تشاد و  ظفح  يدایز  رعـش  یمارگ  ربمایپ  رـسمه  هشئاع 

تیب : ود  نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  دناوخب  تسا  ظفح  هکیراعشا  زا  شیارب  هک  تساوخ  یموا  زا  (ص )
دوشیم . ادج  مه  زاشوشغم  صلاخ و  يالط  ددرگیم و  راکشآ  نآ  شغ  کش  نودب  دوش ، شیامزآ  کحم  گنس  اب  الط  هاگ  ره 

تسا . کحم  گنس  نآ  دننام  ام ، نیب  رد  مه  ع )  ) یلع

يده همئا  دزن  رد  ارعش  رعش و  ماقم 

نیرهاط همئا  نامز  رد  دوب ، رادروخ  رب  مه  ثیدح  نآرق و  دـییات  زا  تفرگیم و  ماجنا  رعـش  هلیـسو  هب  هک  نید  يرای  یحور و  توعد  نیا 
بتکم قئاـقحو  دـشیم  رخـسم  ناـشبولق  تیب ، لـها  يارعـش  رعـش  زا  زورنآ ، عمتجم  مدرم  دوب و  رارق  رب  (ص ) ادـخ لوسر  ناـمز  نوچ  زین 

تشگیم . هتخیمآ  ناشناج  اب  تیالو 
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ناشیا مارکا  دقفت و  دروم  دندشیم و  فرشم  ع )  ) همئا تمدخ  هب  دوخ ، ینید  ياه  هماکچ  یبهذم و  دئاصق  اب  رود  طاقن  زا  ارعـش  هتـسویپ 
دنتشگیم . عقاو 

دندومرف . یم  نیسحت  دنتسیرگن و  یم  باجعا  رظن  هب  دوب  ناش  هشیدنا  رکف و  هدیکچ  هک  ار  نانآ  رعش  و 
ار ارعـش  اهبنارگ ، ياه  هزئاج  هلـص و  نداد  اب  و  دندرکیم ، توعد  لفاحم  نادـب  ار  دوخ  ناتـسود  لیکـشت و  اهلفحم  ناشمدـقم ، مارتحا  هب 

دندومنیمناشدزشوگ دوب  نانآ  رعش  صقن  للخ و  بجوم  هک  ار  یتاکن  دندادیم و  رارق  تمحرم  شزاون و  دروم 

هحفص 36 ] ] 

نونف مولع و  رتـشیب  زا  زورنآ  عاـمتجا  رد  دـیئارگ و  لاـمک  هب  دـش و  ادـیپ  بدا  رعـش و  رد  یتاروـطت  نیرهاـط  همئا  هرود  رد  هک  تساذـل 
تفرگ . یشیپ  یعامتجا 

هدرمش تاعاط  وزج  تیب و  لها  بتکم  رد  نآ  رطاخ  هب  ندومن  تقو  فرص  و  رعش ، سلجم  ندومن  اپ  هب  هک  دیسر  یئاج  هب  رعـش  تیمها 
هکنانچ دشیم  مدقم  هبحتـسم )  ) یتدابع لامعا  نیرتگرزب  رب  هدش و  هدناوخ  تاقوا  نیرت  فیرـش  رد  زغن ، راعـشا  زا  یـضعب  یهاگ  دشیم و 

میبای : یم  رعاش  تیمک  تایمشاه )  ) هب تبسن  ع )  ) قداص ماما  راتفر  راتفگ و  زا  حوضو  هب  ار  تقیقح  نیا 
يارب ات  تساوخ  هزاجا  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  ینم  رد  دـسریم ) يدایز  دـح  نیرخآ  هب  هام  رون  هکیئاهزور   ) قیرـشت ماـیا  رد  تیمک 

دناوخب . دوخ  راعشا  زا  ترضح 
تسا . شزرا  اب  فیرش و  رایسب  مایا  نیا  دومرف : ترضح 
هدش  هدورس  امش  هرابرد  راعشا  نیا  : درک ضرع  تیمک 

مه تیمک  دـناوخب ، ار  شرعـش  ات  داد  هزاجا  مه  تیمک  هب  دـنوش و  عمج  شناـهارمه  ناراـی و  اـت  دومرف  دینـشب  ار  باوج  نیا  نوچ  ماـما 
دناوخ . ار  شتایمشاه  دیاصق  زا  هیمال  هدیصق 

نیا لصفم  يدوز  هب  ام  دندومن و  تمحرم  وا  هب  تعلخ  تسدکی  رانید و  رازه  هدومرف  اعد  شا  هرابرد  ترضح  رعـش  ندومن  مامت  زا  سپ 
درک . میهاوخ  نایبلبعد  و  يریمح ، تیمک  لاح  حرش  رد  ار  رصتخم  ثحب 

نووش ریاس  هب  تبسن  دنتشادن و  رعاش  تیصخش  هب  يرظن  هنوگچیه  نید  نایاوشیپ  دوب ، راب  راعـشا  رب  هک  ینید  یعامتجا و  دئاوف  هب  رظن  و 
نینچ راعشا  راکفا و  هکنیمه  یلو  دندوب  یـضاران  شراتفر  زا  دوب و  شنمدب  هدولآ و  يرعاش  هک  دنچ  ره  دنتفرگ  مین  هدروخ  ناشلامعا  و 

یم ماحرتسا  هدیدب  یـشوپ و  مشچ  ناشدـب  لامعا  زا  تسا  دـیفم  قیاقح  نایب  نید و  جـیورت  تیادـه و  هار  رد  هک  دـندید  یم  ار  یئارعش 
يارب دندرک و  یم  کیرحت  ناشفارطا  هب  ار  نینموم  تاساسحا  دندومن و  یم  شزرمآ  بلط  ناشیا  رب  دنتسیرگن و 

هحفص 37 ] ] 

تسترابع : ناشیا  هرابرد  يده  همئا  نانخس  زا  یخرب  دندومرفیم ، یئاز  دیما  نانخس  ناشیا  یمرگلد 
دزرمایب . ار ، ام  نارگشیاتس  ناتسود و  ناهانگ  هک  تسین  تخس  گرزب  دنوادخ  رب 

ای : و 
تسا ؟ نیگنس  ادخ  رب  ع )  ) یلع نارادتسود  ناهانگ  ندوشخب  ایآ 

ایو :
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ياهمدق نیمه  رد  و  دننام . یم  ظوفحم  اهشزغل  زا  رگید  ياهمدق - رد  هکنیا  رگم  دهد  یمن  خر  ع )  ) یلع نارادتـسود  يارب  یـشزغل  چیه 
میوش . یم  هدنز  میریم و  یم  ام  هک  تسا  هدیقع  نیمه  رب  دنام و  یم  ظوفحم  یمالسا  عمتجم  حالص  هک  تسا  تباث 

ندومن ریخست  بهذمياه و  هیاپ  نتخاس  راوتسا  تهج  تسا ، يروتسد  دوخ  هک  هراب  نیا  رد  نید ، نایاوشیپ  زا  تسا  یحیحص  رکف  نیا  و 
تسیچ . نآ  دراوم  و  لاوما ، فرص  حیحص  هار  هک  دهدیم  ناشن  و  مدرم . بولق 

يارب نک  فقو  رادقم ) نالف   ) نم لام  زا  دـیامرفیم : هک  اجنآ  تسا  یلاع  يرکف  نیمه  هب  رعـشم  ع )  ) قداص ماما  هب  ع )  ) رقاب ماما  تیـصو 
تسا ینشور  لیلد  دوخ  تقو  لحم و  نییعت  نیا  دننک ، یئارس  هحون  نم  رب  دنعمج  نایجاح  هکیعقوم  ینم  رد  لاس  هد  ات  هک  نایارـس  هحون 
شوـگ هب  نایارـس  هحوـن  نیمه و  هلیـسو  هب  هتـشذگ  رد  ماـما  هب  طوـبرم  تاـهج  تایـصوصخ و  ماـن و  هک  تسنیا ، ماـما  ضرغ  هـکنیا  رب 
بهذم هب  تبسن  يا  هقالع  روش و  هجیتنلاب  دنیامن و  ناتسآ  نیا  هجوتم  ار  سوفن  ات  دسرب . دنا ، هتسج  تکرش  عامتجا  نآ  رد  هکیناناملـسم 

دوش . داجیا  اهنآ  رد  تیب  لها 
هب تبـسن  دـندرگ و  انـشآ  تیب  لها  بتکم  قئاقح  هب  دـنیآ  یم  دـعب  ياهلاس  هک  يرگید  ناناملـسم  ات  دوش  دـیدجت  مسارم  نیا  هلاس  همه 

راکب ار  ناششخب  تاجن  میلاعت  دنوش و  کیرحت  قح  رب  ناماما  بتکم  زا  يوریپ  هب  و  دندرگ ، لیامتم  (ع ) همئا تماما 

هحفص 38 ] ] 

دوشیم . نشور  زین  ادهش  دیس  ترضح  يرادازع  رس  تهج  نیمه  هب  و  دندنب .
هحیدم یئارآ و  سلجم  اریز  دندوب ، نیفلاخم  بضغ  مشخ و  دروم  هتسویپ  تیب  لها  يارعش  دوب  بترتم  رعش  رب  هک  دئاوف ، نیمه  هب  رظن  و 

دندوب و ساره  رد  هشیمه  نانمـشد  ياه  هسیـسد  دیک و  زا  يده  همئا  نایارـس  هحیدم  تهج  نیدب  دمایم و  نارگ  نانمـشد  رب  اهنآ  یئارس 
رـسب تقـشم  جـنر و  اب  يا  هشوگ  رد  دـندش و  یم  هراوآ  یگدـنز  هناـخ و  زا  ناـشناج  ظـفح  يارب  دوخ  تیعقوم  ياـضتقم  هب  مه  یهاـگ 

، دنتفریم نادنز  دندش  یم  دیعبت  دشیم ، هدیرب  ناشنابز  دندوب : هجنکش  هنوگ  ره  لومـشم  دندشیم  ریگتـسد  اهنآ ، زا  یـضعب  رگا  دندربیم و 
تشگ . یم  ناشبیصن  گرم  تبرش  مه  رما  رخآ  رد  دندروخ و  یم  کتک 

نید ناگرزب  دزن  رد  نارعاش  رعش و 

میرح و زا  تیاـمح  و  نید ، هب  تمدـخ  هار  رد  و  دـندرک ، يوریپ  ع )  ) نیموصعم همئا  هریـس  زا  زین  بهذـم  ياـمعز  یمالـسا و  تما  اـهقف 
هجوت تیب  لها  يارعش  هب  تبسن  دنهد ، جاور  ار  همئا  مان  دوخ  عمتجم  رد  ات  دنتساوخاپب  تیب  لها  رثام  تسارح  ظفح و  و  بهذم ، سومان 

، دندادیم تیمها  یمالسا  فراعم  و  یهقف ، بتک  فیلات  هب  هکنانچ  دندرکیم و  مهارف  ار  ناشقیوشت  تابجوم  هزیاج  نداد  اب  دندومن و  یم 
. دنامب دیواج  هدش  تیوقت  بدا  رعش و  لوصاات  دنتخادرپ  یم  یبدا  نونف  حیرشت  يرعش و  بتک  نیودت  هب 

دراد یباتک  دومن ، فرـص  یفاـک )  ) باـتک فیلاـت  هار  رد  ار  دوخ  رمع  لاـس  تسیب  هک  ینیلک  موحرم  اـم ، راوگرزب  ناـشلا و  میظع  خـیش 
یباتک هعیش ، هقف  رد  تسا  يرایـسب  بتک  ياراد  هک  یگرزب  ملاع  یـشایع ، و  هدش ، هدورـس  تیب  لها  فصو  رد  هک  يراعـشا ، رب  لمتمش 

موـحرم و  تـسا . يرعــش  باـتک  ياراد  ثیدـح ، هـقف و  ياـیحا  هتخاـبناج  نآ  قودـص ، موـحرم  دراد و  رعــشلا ) ضیراـعم   ) ماـن هـب  مـه 
. تسا هدومن  عمج  نآ  رد  هدش  هدورس  ع )  ) یلع هرابرد  رعش  هچ  ره  هک  دراد  یباتک  هرصب ، رد  هعیش  زراب  تیصخش  ، يدولج

لها هقف  رصتخم   ) فلوم یطاشمش  نسحلاوبا  هریزجلا ، رد  هعیش ، هفیاط  داتسا 

هحفص 39 ] ] 
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هب تبـسن  وا  هدنزرا  تامدـخ  هک  دـیفم ، موحرم  ام ، تلزنملا  میظع  خیـش  یمالـسا  تما  ملعم  و  دراد . رعـش  نونف  رد  اهبنارگ  یباتک  تیب )
يرعاش . رعش و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  دراد ، یباتک  تسین  هدیشوپ  يدحا  رب  نیملسم  مالسا و 

تافیلات رعـش  نونف  رد  هوالع  هب  تسا  يرعـش  لصفم  ناوید  ياراد  يدـهلا ) ملع   ) یـضترم دیـس  موحرم  ردـقلا  لیلج  دیـس  هفیاط ، رورس 
ياملع دـنا و  هدوب  هار  نیا  قوشم  مه  هعیـش  رگید  ياـملع  اـهقف و  میدرک  رکذ  هک  هعیـش  هدـنزرا  ياـهقف  زا  هدـع  نیا  زج  دراد و  یـسیفن 
بتکم هلیسونیدب  دندرکیم و  یئارس  هیثرم  دندمایم و  درگ  سلاجمرد  ارعش  نانآ  تافو  ياهزور  لیبق  زا  یبهذم ، دایعا  رد  هتسویپ  گرزب 

يا هتسیاش  ياه  هزئاج  دندوب و  میرکت  مارتحا و  دروم  سلاجم  نیا  هب  تبحم  رهم و  زا  ار  ناگدنونـش  ياهلد  دندومنیم و  ایحا  ار  تیب  لها 
دوب . رارقرب  وتباث  دنوادخ  دزن  اهنآ  يورخا  شاداپ  رجا و  هکیلاح  رد  دوب  ناشیا  يویند  رجا  نیا  هزات  دشیم ، اطعا  اهنآ  هب 

مدرم رد  تفرگیم و  رارق  يرتشیب  تیاـنع  دروم  تفاـی و  یم  قنور  رگید  رـصع  زا  رتشیب  راـصعا  زا  یـضعب  رد  وکین ، شیارگ  شور و  نیا 
داتـسا موـلعلا و  رحب  هللا  هیآ  اـم  گرزب  رورـس  نارود  تـشگیم ، ناشبیـصن  یئاـهبنارگ  جـئاتن  دـشیم و  سح  يرتـشیب  تاـساسحاو  طاـشن 

درمش . تیب  لها  بتکم  قنور  ياه  هرود  زا  ناوت  یم  ار  اطغلا  فشاک  موحرم  ردقنارگ 
؟ ددرگ نانآ  بتکم  ایحا  هک  ددرگیم  اپ  رب  یسلاجم  نانچ  ایآ  روطچ ؟ نامز  نیا  اما 

تسج  کسمت  رعش  نیا  هب  رصع  نیا  لاح  نایب  يارب  دیاب 
دومن متس  روج و  نانیشن  لفحم  رب  هک  ناس  نآ  و  دندش . راپسهر  رگید  يارس  هب  طاشنو  روش  رپ  نانیـشن  لفحم  تشگ و  یهت  اهلفحم  نآ 

درک ناش  هدنکارپ  و 

هحفص 40 ] ] 

تشگ . دوبان  هدنکارپ و  زین  دوخ 
نآ هیاس  ریز  رد  یمالـسا  تما  هکمیربب  مان  ار  ارماس  نکاس  يزاریـش  هللا  هیآ  تما  ددـجم  ياوشیپ  میناوتیم ، ربمایپ ، كاپ  نامدود  زا  يرآ 

دوب . هتفرگ  رب  رد  ار  مالسا  ناهج  شیربهر  هتشر  دندوب و  هدیمرآ  مالسا  درمدار 
سلاجم نآ  رد  هفلتخم  یحاون  یمان  ارعش  ابدا و  دادیم و  لیکشت  ینید  سلاجم  لفاحم و  هتسویپ  تایفو ) دایعا و   ) مایا رد  گرزب  درم  نآ 

هدـش و دـنم  هرهب  راوگرزب  نآ  يایاطع  اهقیوشت و  زا  دـنتفرگیم و  رارق  ناـشیا  فطاوع  دروم  دوخ  دـئاصق  اـشنا  اـب  دنتـسج و  یم  تکرش 
هک : سوسفا  یلو  دنتشگیم  زاب  دوخ  هاگیاج  هب  سپس 

دنتفر . دنتشاد ، شوخ  یگدنز  همه  ناش  هیاس  رد  هکنانآ 
هکنیا : هاگرد  نیا  ياه  هنومن  زا  یکی 

يزاریش دیـس  هاگرد  گنهآ  دورـس و  یئاویـش  هدیـصق  یبهذم  مسارم  زا  یکیرد  یلح ، ردیح  دیـس  تمـصع ، تیب  لها  لد  نشور  رعاش 
اب ار  هیـضق  هکنیا  زا  دـعب  یلو  دـهدب ، ردـیح  دیـس  هب  هلـص ، ناونع  هب  ینامثع  هریل  تشاد 2 . دـصق  دیـس  سلجم  يرازگرب  زا  سپ  دوـمن ،

رادقم نیا  تسا و  تیب  له  رابرد  رعاش  وا  : " تفگ تسا : مک  هک  دیدن ، حالص  يو  تشاذگ ، نایم  رد  لیعامـسا  ازریم  جاح  دوخ  يومع 
ایه هسیک  دوخ  نامز  نارعاش  هبنید  نایاوشیپ  دشابیم ، رترب  ود  نیا  ریاظن  يریمح و  لبعد و  لاثما  زا  ردیح  دیس  تسینناشیا ، ماقم  هدنبیز 

ردقیلاع عجرم  گرزب و  هللا  هیآ  ساسا  نیا  رب  دیهدب "و  ناشیاب  دوخ  فیرـشتسدب  هریل  دصکی  امـش  تسا  راوازـس  دندادیم و  الط  زا  رپ 
رعاش تسد  دندومرف و  تمحرم  ردیحدیس  هب  مارتحا  لیلجت و  لامک  اب  هلـص  ناونع  هب  هریل ، دص  غلبم  تفر و  ردیح  دیـس  ترایز  هب  هعیش 

دندیسوب . ار  تیب  لها 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 478 

http://www.ghaemiyeh.com


دنا هدومن  لقن  اقآ  یلع  ازریم  هللا  هیآ  ناشیا  ردقنارگ  دنزرف  هلمج  زا  دنتسیز  یم  یئالط  نارود  نآ  رد  هک  یعمج  ار  تفگش  ناتـساد  نیا 
سلاجم نیا  هب  ار  ارعش  تشاد و  صاخ  یتیانع  سلاجم  وحن  نیاب  ردپ  هدیدنسپ  شور  زا  يوریپ  هب  مه  دنزرف  دوخ  و 

هحفص 41 ] ] 

دیدرگ . لومعم  فرشا  فجن  رد  شور  نیا  ناشیا  هلیسو  هب  دومن و  یم  قیوشت  توعد و 
تساخ ربكاندرد  هنیس  زا  هک  دوب  ینازوس  هآ  هلزنم  هب  مه  هراشا  رصتخم  نیا  میئوگ و  نخس  هنیمز  نیا  رد  نیا  زا  شیب  میناوت  یمن  ام ، و 
هجیتن رد  میمورحم و  شدئاوف  زا  هدش و  كرت  هریس  نیا  ام  نامز  هک  نونکا  تخیر ، نوریب  هدرسفا ، یلد  زا  هک  تسا  یهودنا  ترسح و  و 

دوشیمن . يزیتس  چیه  یهابت  داسف و  ياهورین  اب  ددرگیم و  هدهاشم  مدرم  رد  یطاشن  هنو  دوشیم  داجیا  مدرم  رد  يروش  هن 
دوشیم هدورـس  هچنآ  هدـش و  التبم  یئارقهق  ریـس  هب  تیلهاج  نارود  نوچ  لدا ، رعـش و  نونکا  تسا . بیـشن  زارف و  ياراد  راـگزور ، يرآ 

هکیناگدنزرا نآ  ام  رگید  هدش  يرپس  رعـش  ناشخرد  نارود  تسا ، هدـننک  مومـسم  یقـشعياه  هناسفا  ماهوا و  لذـتبم و  بلاطم  نوماریپ 
هکیئاج رد  تفگ  دوشیم  هچ  رگید  دنتـسهادیپ ، هدـنزرا  ياهقف  نآ  هن  میبای و  یمن  دـندادیم  مدرم  هب  رعـش  بلاـغ  رد  ار  موهفم  اـیند  کـی 

دشابن . نیب  رد  یتعاطا 
مینکیم و رکذ  دـشاب  هللا  لآ  لئاضف  لمتـشم  هک  میدروخ  رب  لوا  نرق  يارعـش  زا  يرعـش  هب  اج  ره  هک  تسا  نانچ  باتک  نیا  رد  ام  شور 
ام هب  تنـس  لها  قیرط  زا  هکنیا  رگید  دـشاب و  دوجوم  ثیدـحو  نآرق  رد  هدـش  دای  لئاضف  نآ  هکنیا  کـی  مینکیم  تیاـعر  ار  طرـش  ورد 

هطاحا ثیدحو  نآرق  هب  رادقم  هچ  هک  دنرب  یپ  ام  يارعـش  تیعقوم  هب  هلیـسونیدب  قیقحت  ثحب و  لها  هک  تسا  نانچ  دیما  دشاب ، هدیـسر 
دنا . هتشاد 

ینیما  نیسحلادبع 
: نیملاعلا بر  هللادمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و 

. تسا نایملاع  راگدرورپ  دنوادخ ، تاذ  صوصخم  شیاتس  هکنیا : ام  نخس  نیرخآو 

هحفص 43 ] ] 

نرق 01 رد  ریدغ  ءارعش 

یلع نینموملاریما  هیریدغ 

هراشا

مرکا لوسر  زا  دعب  ع )  ) یلع انامه  تسادـخ . ربمایپ  هفیلخ  وا  میئوج  یم  كربت  هدرک و  زاغا  ع )  ) نینموملا ریما  نامیالوم  مان  هب  ار  باتک 
هالوم  " تنک نم  یمارگ  ربمایپ  مالک  زا  هک  تسوا  مه  و  برع ، مالک  نیزاوم  تایصوصخ و  هب  تسا  مدرم  نیرتانشآ  نیرتحیصف و  (ص )

تسا . بجاو  همه  رب  ربمایپ  نوچ  شتعاط  هکیماما  ینعی  الوم  هک  هدیمهف  نینچ  هالوم " یلع  اذهف 
: دورس نینچ  يراعشا  نمض  رد  ترضح  نآ 

تسنم نابرهم  ردارب  ادخ ، ربمایپ  دمحم 
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@44= هحفص -
نم . يومعنادیهش  رورس  هزمح ، و 

تسا . نم  ردام  رسپ  تسا ، زاورپ  رد  هکئالم  اب  بش  زور و  هکنآ  رفعج ، و 
دراد . یگتسب  نم  تشوگ  نوخ  اب  وا  تشوگ  نوخ و  تسا ، نم  رسمه  لد و  نوکس  ثعاب  ربمایپ  رتخد 

دیراد ؟ يا  هرهب  نینچ  اه  امش  نیمادک  دیئوگب ) نم  هب  ، ) دنا همطاف  نم و  نارسپ  ربمایپ ، هون  ودو 
مدومن  رایتخا  مالسا  امش ، همه  زا  لبق  ملع ، كرد و  يور  زا 

دومن  بجاو  امش  رب  ار  متیالو  ادخ ، رما  هب  مخ ، ریذغ  زور  رد  ادخ ، ربمایپ  و 
دشاب . هدومن  ملظ  نم  هب  هکیلاح  رد  دسر ، ادخ  تاقالم  هب  نیسپ  زاب  زور  رد  هکنآ  رب  ياو  سپ 

دنتشاگن : هیواعم  همان  باوج  رد  نانموم  ریما  ار  راعشا  نیا 
دوب : نینچ  هیواعم  همان 

و نینموم ، یئاد  و  ربمایپ ، دـنواشیوخ  مدیـسر . یهاشداپ  هب  مالـسا  رد  دوب ، اـقآ  گرزب و  تیلهاـج  رد  مردـپ  متـسه ، یلئاـضف  ياراد  نم 
متسه . یهلا  یحو  هدنسیون 

دومرف : همان  ندناوخزا  دعب  نینموملا  ریما 
هک یناوج  هبدعب  دیوج ؟ یم  يرترب  نم  رب  لئاضف  نیا  هب  راوخ  رگج  دنه  رسپ  ایآ 

هحفص 45 ] ] 

تشذگ . شا  همجرت  هک  راعشا  رخآ  ات  يونص ، یخا و  یبنلا  دمحم  سیونب : دندومرف  دوب  ناشکیدزن 
دندرگ . لیامتم  ترضح  يوس  هب  ادابم  دنراد ، هگن  رود  ماش  مدرمسرتسد  زا  هک  درک  رما  دناوخ ، ار  ترضح  راعشا  هیواعم  نوچ  و 

دانسا كرادم و 

نیا زا  هک  ار  هچنآ  ثیدح ، لها  زا  یهورگ  ره  هکنیا  زج  دنناتسادمه ، نآ  تحص  رب  هتـسناد و  یمتح  ار  تایبا  نیا  رودص  ، یمالـسا تما 
هب و  دنراد ، زاربا  ترضح ، زا  نآ  رودص  رد  يدیدرت  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  دنا . هداد  رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  هدوب  ناشروظنم  راعشا 

تیاور ارنآ  دنتفوصوم ، رظن  تقد  هب  هکنانآ  هقث و  نایوار  ظافح و  بلغا  تسا و  روهشم  دیاصق  زا  هدیـصق  نیا  هک  تفگ  میهاوخ  يدوز 
دنا . هدومن 

ار ترـضح  نآ  رخافم  ات  تسا  بجاو  ع )  ) یلع نایلاوم  همه  رب  راعـشا  نیا  ظفحهک  دـننک  لقن  یقهیب  زا  تنـس ، له  ناگرزب  زا  یعمج  و 
دننادب .

: زا دنترابع  نایعیش  زا  راعشا  نیا  نایوار  اما  و 
هدومن تیاور  ج 2 ص 78  هراتخملا ) لوصفلا   ) رد ار  هدیـصق  مامت  ق ) هتشذگ 413 ه -  رد  ) دیفم خیش  ام ، داتسا  یمالـسا ، تما  ملعم  - 1

نیب رد  نانچ  دنا و  هدومنن  نآ  رد  یفالخ  هنوگچیه  هک  تسا  روهـشم  يدـح  هب  هکنیا  لاح  مینک و  راکنا  ار  راعـشا  نیا  هنوگچ  دـیوگ : و 
دنا . هدومن  لقن  ارنآ  هصاخ ، هب  دسر  هچ  مدرم ، هماع  هک  تسا  رشتنم  مدرم 

هب حیرصت  نینچمه  هدومن و  رارقا  مالـسا  تیناقح  هب  ملع ، یلقع و  شنیب  تفرعم و  يور  زا  هک  تسا  نامیا  رد  یلع  مدقت  نیبم  رعـش ، نیا 
. دراد ص )  ) مرکا لوصر  زا  دعب  ترضح  نآ  تماما 
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ص 122. دئاوفلازنک )  ) رد ق ) هتشذگ 449 ه . رد   ) یکجارک ام ، خیش  - 2
ص 76. نیظعاولا ) ۀضور   ) يروباشین لاتف  یلعوبا   - 3

ص 79. جاجتحا )  ) باتک رد  تسا  بوشآ  رهش  نبا  یتیاور  دیتاسا  خیاشم و  زا  یکی  هک  یسربط ، روصنم  وب  - 4

هحفص 46 ] ] 

ج 1 ص 356. بقانم )  ) باتک رد  ق  هتشذگ ه . رد   ) بوشآ رهش  نبا   - 5
ص 92. ۀمغلا ) فشک   ) رد ق ) هتشذگ 692 ه . رد   ) یلبرا نسحلاوبا  - 6

ص 42. فلسلا ) باتک   ) رد یناوجخن  رجنس  نبا  - 7
(. میقتسملا طارصلا   ) رد ق ) هتشذگ 877 ه . رد   ) یضایب یلع  خیش  - 8

ج 9 ص 375. راونالا ) راحب   ) رد ق ) هتشذگ 1111 ه . رد   ) یسلجم - 9
ۀعیفرلا .) تاجردلا   ) رد ق ) هتشذگ 1120 ه . رد   ) یندم ناخ  یلع  نیدلاردص  يدس  - 10

ق ) هدش 1137 ه . فیلات  ( ) یملاعلا ءایض   ) رد فیرش  نسحلا  وبا  خیش  - 11
: زا دنترابع  تنس  لها  زا  هدیصق  نیا  نایوار  و 

رب دیوگیم : هدرک و  لقن  امامت  ار  هدیصق  هتفر ، ریدغلا  همجرت  رد ج 1ص 181  شلاح  حرش  هک  هتشذگ 458 ه.ق ) رد   ) یقهیب ظفاح   - 1
. دننادب ار  ترضح  نآ  رخافم  ات  دنک  ظفح  ار  هدیصق  نیا  تسا  بجاو  تسا  یلع  رادتسود  هکیصخش  ره 

دوخ اب ) فلا   ) باتک زا  جرد 1  يو  دودح 605 ه.ق ) هتشذگ  رد   ) خیشلا نبا  هب  روهـشم  یکلام  يولب  دمحم  نب  فسوی  جاجحلا  وبا   - 2
دسیونیم : ص 439 

هکیماگنه تسا و  ربمغیپ  رتخد  همطاف  رـسمه  دروآ ، مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  دراد ، دـنلب  سب  یتفارـش  هاگیاج و  ضر )  ) یلع اـما 
دنزرف رفعج  دوخ و  يومع  هزمح  زا  و  دومرف ، نایب  ار  دوخ  رخافم  یتایبا ، ندورس  اب  تخورف ، رخف  ترـضح  نآ  رب  شنانمـشد  زا  یـضعب 

دورس : درب و  مان  دوخ  ردام 
. تشذگ شا  همجرتهک  يراعشا  رخآ  ات  يونص - یخا و  یبنلا  دمحم 

هحفص 47 ] ] 

دیوگیم : دنکیم ، رکذ  ار  ریدغ  ناتساد  ترضح و  تیالو  هک  يرعش  زا  دعب  و 
دومرف : هک  تسا  ربمایپ  نخس  رعش  نیا  زا  دارم 

 " هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  " 
تسوا . يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  همجرت :

دشاب  وریپ  تسود و  ار  یلع  هک  سکنآ  اب  نک  یتسود  اراگدرورپ 
درادب  نمشد  ار  یلع  هک  ار  نآ  رادب  نمشد  و 

ص ینتجملا )  ) دوخ باتک  رد  ار  هدیصق  زا  تیب  جنپ  هتشذگ 612 ه.ق ) رد   ) یفنح يدنک  نیدلا  جات  نسح  نب  دیز  نیسحلاوبا  ظفاح  - 3
. تسا هدومن  لقن  دیرد ، نبا  قیرط  زا   39
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جرد 5 ار ، هدیـصق  نیا  زا  تیب  شـش  تشذگ ، ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 193  شرکذ  هـک  هتـشذگ 626 ه.ق ،) رد   ) يومح توقای  - 4
. تسا هدومن  هفاضا  رگید  تیب  ود  باتک ، هقیلعت  رد  مه ، يرصم  یعافر  دمحا  رتکد  وهدرک  رکذ  ص 266  ابدالا ) مجعم  )

ار هدیصق  همه  دمآ -  دهاوخ  متفهنرق  يارعش  هورگ  رد  شلاح ، حرـش  هک  هتشذگرد 652 ه.ق - )  ) یعفاش هحلط  نب  دمحم  ملاسوبا  - 5
دیوگیم : سپس  هدرک و  رکذ  ناریا ، ط . لووسلا ) بلاطم   ) سرد 11

. دنا هدوب  فورعم  يراکتسرد  و  رظن ، تقد  هب  هک  دنا  هدومن  تیاور  یناسک  ار  هدیصق  نیا 
هرکذت  ) رد ص 62 تشذـگ -  ریدـغلا  هـمجرت  ص 195  جرد 1  شلاـح  حرـش  هـک  هتـشذگرد 654 ه.ق )  ) یفنح يزوـج  نبا  طبـس  - 6

. تسا هدومن  لقن  تایبا ، یضعب  رد  يرصتخم  فالتخا  اب  ار  هدیصق  همه  همالا ،) صاوخ 
، نآ ترهش  هطساو  هب  رکذ و  ار  هدیصق  نیا  زا  تیب  ود  ص 377 ، هغالبلا ) جهن  حرش   ) جرد 2 هتشذگرد 658 ه.ق )  ) دیدحلا یبا  نبا  - 7

دیامنیم افتکا  ردق  نامه  هب 
هتشذگرد 658 ه.ق)  ) یعفاش یجنک  فسوی  نب  دمحم  هللادبع  وبا   - 8

هحفص 48 ] ] 

دیوگ : مالسا  هب  یلع  تقبسرب  لالدتسا  هراب  رد  سپس  و  هدومن ، رکذ  ار  هدیصق  رصم ) بقانم ط .  ) باتک رد ص 41 
تیب سپس  دنا و  هدرک  لقن  ارنآ  مه ، قثوم  نایوار  دیامنیم و  هراشا  رما  نیا  زایتمسق  هب  هدورس  هک  یتایبا  رد  ههجو ) هللا  مرک   ) یلع انامه 

. دنکیم رکذ  ار  متفه  مجنپ و  موس ، لوا ،
نبا هیئات  هدیصق  حرـش  رد  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 199  شلاح  حرـش  هک  هتشذگرد 699 ه.ق )  ) یناغرف نیدلا  دیعـس   - 9

رعش : نیا  تبسانم  هب  ضراف 

الکشم  ناک  ام  لیواتلاب  حضوا   "و 
. هیصولاب هلان  ملعب  یلع 

دزاس  یم  راکشآ  نشور و  حیحص  تالیوات  اب  دشاب ، لکشم  هچنآ  ره  هدرک ، تفایرد  ربمایپ  زا  هک  یملع  طساو  هب  یلع 
تسا : هدروآ  حیضوت  حرش و  ناونع  هب  ار  تیب  ود  نیا  " 

رایتخا  یلع  یبنلا  یناصوا  و 
یمکحب هنم  یضر  هتمال 

مکیلع  هتیالو  یل  بحوا  و 
مخ ریدغ  موی  هللا  لوسر 

ریدغ زور  رد  تشاد ، امـش  رب  هکیتیالو  نآ  و  داد ، تیاضر  ممکح  هب  درک و  رایتخا  شتما  يارب  ارم  دومن و  تیـصو  نم  هب  یمارگ ، ربمایپ 
درمش مزال  نم  يارب  مخ 
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رد ار  هدیصق  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 200  شلاح  حرش  هک  هتشذگ 722 ه.ق - ) رد   ) يومح قحسا  وبا  مالسالا ، خیـش   - 10
زا : تسترابع  هک  تسا  هدومن  هفاضا  نآ  زا  لبق  مه ، تیب  کی  هدرک و  رکذ  تیالو  تیبات  نآ  لوا  زا  نیطمسلا ) دئارف  )

رایتخا  یلع  یبنلا  یناصوا  و 
یمکحب هنم  یضر  هتمال ،

هدومن رکذ  دنکیم ، نایب  ار  ترـضح  مالـسا  تقبـس  هک  یتیب  اهنت  دوخ ، خیرات  رد ج 1 ص 118  ه.ق ) هتـشذگ 732  رد  ، ) ادفلا وبا  - 11
. تسا

لقن نیطمسلا ) ررد   ) رد رخآ  تیب  زج  ار  هدیصق  زا 750 ه.ق ) دعب  یلاس  دنچ  هتشذگرد   ) يدنرز فسوی  نب  دمحم  نیدلا  لامج  - 12

هحفص 49 ] ] 

. تسا هدومن 
ار هدیصق  تیب  جنپ  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 204 و 205  شلاوحا  حرش  هک  هتشذگرد 774 ه.ق - )  ) یماش ریثک  نبا   - 13

. تسا هدرک  لقن  هدیبع  یبا  زا  دامد ، زا  دیرد ، نب  رکب  یبا  زا  هیاهنلا ) هیادبلا و   ) دوخ خیرات  رد ج 8 ص 8
باتک رد  ار  هدیصق  همه  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  جرد 1 ص 208  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 822 ه.ق - )  ) یفنح اسراپ  هجاوخ   - 14

تسا . هدرک  تیاور  يراخب  يداب  ادخ  مالسالا  ات  نیعبرا )  ) باتک زا  دوخ ، باطخلا ) لصف  )
رد ص ار  هدیـصق  همه  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 211  شلاح  حرـش  هک  هتشذگرد 855ه.ق - )  ) یکم یکلام  غابـص  نبا   - 15

دیاتس . یم  يراکتسرد  رظن و  تقد  هب  ار  شنایوار  و  رکذ ، همهملا ) لوصفلا   ) باتک  16
. تسا هدرک  تیاور  اسراپ ) هجاوخ  ( ) باطخلا لصف   ) زا ریسلا ) بیبح   ) باتک رد ج 2 ص 5  ار  هدیصق  ریم  دناوخ  نیدلا  ثایغ   - 16

رد ص 79 ار  هدیـصق  تیب  جنپ  تشذـگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 216  رد ج 1  شلاـح  حرـش  هک  هتـشذگرد 974 ه.ق - )  ) رجح نبا  - 17
تسا و روکذم  هدیـصق  مامت  قعاوص )  ) یطخ هخـسن  رد  یلو  تسا . هدومن  رکذ  تشذگ  هک  ار  یقهیبمالک  هدرک و  لقن  قعاوص )  ) باتک

لقن یتسرد  دیوم  دوخ  نیا  تسا و  هدرک  رکذار  تیب  تفه  مامت  دنکیم  لقن  قعاوص )  ) زا هک  هدوملا ) عیبانی   ) بحاص يزرودنق  نینچمه 
فذح ارنآ  زا  دعب  تیب  تسا و  نانموم  ریما  ترضح  تیالو  رب  رعشم  هک  یتیب  نیما ، ياهتسد  قعاوص )  ) پاچ ماگنه  اما  یقهیب . زا  تسوا 

دنا . هدومن 
زا تیب  جـنپ  هیواعم و  همان  تشذـگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 217  رد ج 1  شلاـح  حرـش  هـک  هتـشذگرد 975 ه.ق - )  ) يدـنه یقتم   - 18

. دنکیم رکذ  لامعلا ) لزنک   ) رد ج 6 ص 392 ار  ریما  ترضح  باوج  هدیصق 

هحفص 50 ] ] 

ناسنیدب : تسا  يرییغت  تیالو  تیب  رد  یلو  هدومن  رکذ  ار  هدیصق  همه  هیواعم و  همان  لودلا ) رابخا  فیاطل   ) رد ص 33 یقاحسا  - 19

مکیلع  اضرف  یتعاط  بجوا  و 
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مخ ریدغ  موی  هللا  لوسر 

لیو  مث  لیو  مث  لیوف 
یمصخ وه  همایقلا و  دری  نمل 

هریسلا  ) ص 286 رد ج 1  تشذگ ، ریدـغلا  همجرت  ص 222  رد ج 1  شلاوـحا  حرـش  هک  هتـشذگرد 1044 ه.ق - )  ) یعفاش یبلح  - 20
دنکیم . رکذ  تسا  نینموملا  ریما  مالسا  تقبس  هب  عجار  هک  ار  یتیب  طقف  دوخ : هیوبنلا )

رد ص 181 و  فارشالا ) بحب  فاحتالا   ) رد ار  هدیـصق  زا  تیب  جنپ  هتشذگرد 1172( ، ) رصم رهزا  هاگشناد  داتـسا  یعفاش ، يواربش  - 21
. هدومن لقن  رگید ص 69 -  پاچ 

. دنکیم لقن  دوخ  باترملا ) هیاده   ) رد یقهیب ، مالک  هفاضا  هب  ار  هدیصق  همه  یناخ ، نیداق  دمحادیس  - 22
ار هدیصق  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 234 و 235  شلاوـحا  هک  هتشذگرد 1270 ه.ق - )  ) يدادغب یسولآ  دومحم  دیـس  - 23

یلع زا  تاقث  هطـساوب  هدیـصق  نیا  هتفگ : تسا و  هدروآ  يرمع  یقابلادبع  اناوت ، رعاش  هینیع ) حرـش   ) رد ص 78 نآ  رخآ  لواتـیب و  زجب 
. تسا هدش  لقن  (ع )

( هدوملا عیبانی   ) رد ص 291 تشذـگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 235  رد ج 1  شلاوـحا  هـک  هتـشذگرد 1293 ه.ق - )  ) یفنح يزودنق  - 24
. دنکیم لقن  يراخب ، يداب  ادخ  مالسالا  جات  نیعبرا )  ) زا مه  باتک  تسا و ص 371  هدومن  لقن  رجح  نبازا 

هک ار  یتیب  اهنت  تشذـگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 236  رد ج 1  شلاـح  حرـش  هک  هتـشذگرد 304 ه.ق - )  ) نالحد ینیز  دمحا  دیـس  - 25
ارتیب نیا  دیوگیم : سپـس  هدومن و  لقن  ج 1 ص 190 -  هیبلحلا ) هریسلا   ) هیشاح هیوبنلاهریسلا - )  ) رد تسا  یلع  مالسا  تقبـس  رب  رعـشم 

دنکیم . لقن  تشذگ  هک  ار  یقهیب  مالک  سپس  تشون و  هیواعم  همان  باوج  رد  ع )  ) یلع
رد ار  هدیصق  یمامت  یکلام ، یطیقنش  هللا  بیبح  دمحم  خیش   - 26

هحفص 51 ] ] 

دنادیم . حیحص  ع )  ) یلع هب  ار  شدانتسا  و  تسا ، نانیمطا  دروم  هک  درمشیم  یتایاور  هلمج  زا  ارنآ  هدومن و  لقن  ( بلاطلا هیافک   ) ص 36
ای نز  نیبوسنم  نتخ =(  و  نز ) ردـپ  رهـص =(  نیب  قرف  نایب  يارب  ار  هدیـصق  زا  تیب  کـی  دوخ ، خـیرات  رد ص 315  رکاـسع ، نبا  هجوت :

تسترابع : تیب  نآ  دنادیم و  ترضح  هب  بوسنم  هدروآ و  رتخد ،) رهوش 

يرهص  یخا و  یبنلا  دمحم 
ایلامهلک سانلا  بحا 

تسا  یلئود  دوسالا  یبا  هب  بوسنم  مود  عرصم  هکتسنیا ، هدرک  هک  یهابتشا  و 
دیوگیم : دوخ  رعش  رد  يو  اریز 

هوبرقا  یبنلا و  معونب 
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ایلا مهلک  سانلا  بحا 

دوش حیحصت  دیاب  هک  یطلغ 

هب ریس ) بتک   ) رد دوخ  یملع  ياهشواک  رد  ای  دشاب و  هدیشوپ  مخ ) ریدغ   ) ظفل حیحـص  رـصم  تغل  ملع و  ناداتـسا  رب  هک  منکیمن  نامگ 
یم لهاجت  نیا  زا  اـم  یلو  هدوب  یفورعم  گـنج  مسا  مخ  ریدـغ  هتفگ : ناـشیا  زا  یـضعب  هچ  رگ  دنـشاب ، هدروخن  رب  ریدـغ  هعقاو  تقیقح 

رب مفسات  رتشیب  دنراد و  هگن  ینادان  ولهج  رد  ار  یمالسا  تما  دنهاوخ  یم  هکنیا  ای  تسا ، يرگد  باسح  ظفل  نیا  اب  ار  ناشیا  هک  میمهف 
دنا . هداد  رارق  تریح  ینادرگرس و  رد  ار  هدنناوخ  هدومن و  يراددوخ  دوخ ، تافلوم  رد  ظفل  نیا  حیحصت  زا  یتح  نایاقآ  هکتسنیا 

یلع ترضح  رعش  رد ج 14 ص 48  هتشون  رصم 1357 ه.ق ) ابدالا ط . مجعم   ) رب هکیا  هقیلعت  رد  یعافر  دمحا  رتکد  گرزب ، داتـسا  الثم 
دنکیم : طبض  نینچ  ار  تیالو  تیب  دنکیم و  لقن  ار  (ع )

رایتخا  یلع  یبنلا  یناصوا  و 
محرب دغ  هادغ  هتعیبب 

هحفص 52 ] ] 

مجعم  ) ياج دنچ  رد  هکنیا  اب  مخ ) ریدغ   ) زا هداد و  رارق  ار  اهبآ  هنکما و  اهرهش و  تسرهف  باتک  رخآ  رد  هکنیا ، رت  بیجع  مه  نیا  زا  و 
. هدومن یشوپ  مشچ  تسا و  هدربن  یمسا  هتفر ، شمان  ابدالا )

رکذ ررکم  مخ ) ریدـغ   ) ظفل رطس 8و6 و 12  رد ص 511  هکنیا  اـب  رصم 1326( بولقلا ط  رامث   ) باتک ححصم  نیـسح  دمحم  داتـسا  و 
رابخا فیاطل   ) باتک ححصم  تسا و  طبـض  مخ ) ریدغ  ( ) بولقلا رامث   ) هخـسن رد  هکیتلاح  رد  هدراذگ ، مخ ) ریدغ   ) طلغ تروصب  هدش 

هتشون : نینچ  ار  تیالو  هب  طوبرم  تیب  هدش ، پاچ  رصم  رد  لاس 1310 ه،ق  هب  هک  لودلا )

مکیلع  اضرف  یتعاط  بجوا  و 
یمحرب ادغ  موی  هللا  لوسر 

تسا . هدش  دایز  یتافتلا  یب  مخ ) ریدغ   ) ظفل نیاب  تبسن  هک  دید  دیهاوخ  نینچ  مه ، رصم  ریغ  تاعوبطم  رد  حوضو  هب  امش  و 

داقتنا رکشت و 

( برعلا بطخ  هرهمج   ) باتک یکی  هدش  نم  باجعا  نیسحت و  بجوم  درمش ، شرـصع  نیا  تانـسحم  زا  ناوتیم  هک  ار  گرزب  باتک  ود 
تسا . هدومن  فیلات  ار  اهنآ  توفص ، یکز  دمحا  ياقآ  روهشم  هدنسیون  ردقیلاع و  ققحم  هک  برعلا ) لئاسر  هرهمج   ) باتک رگید  و 

، دوش دوبان  تفریم  هک  ار ، برع  تما  هتـشذگ  تارطاـخ  هدـش و  لـمحتم  يرایـسب  جـنر  سیفن  رثا  ود  نیا  يروآ  عمج  رد  مرتحم ، فلوم 
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دنیامن . ینادردق  يرازگساپس و  یملع  ياهبنارگ  تمدخ  نیا  وهدنسیون  رادیب  نادجو  زا  مدرم  هک  تسا  راوازس  دومن و  هدنز  هرابود 
رکذ هعومجم  نیارد  هداد ، ار  هیواـعم  هماـن  باوج  رعـش  هب  هک  ار  ناـنموم  ریما  ترـضح  هماـن  روطچ  هک  تسنیا  هدنـسیون  رب  اـم  دـقن  یلو 

بتک رد  هکنیا  اب  هدرکن 

هحفص 53 ] ] 

ویبدا هدیاف  تسا و  فیعض  كردم  دنس و  ثیح  زا  هک  ار  يرت  رصتخم  ياه  همان  ناشیا  هکیلاح  رد  تسا و  دوجوم  ناشیا  باتک  رداصم 
رد تسا  غورد  تیانج و  رـسارس  رود و  تقیقح  زا  هک  ار  شزرا  یب  راثآ  یـضعب  یتح  هدومن و  لقن  دوخ  باتک  رد  دراد ، یمک  یخیرات 

ینب هشیپ  تنایخ  لامع  رودزم  ياهملق  هک  نانموم  ریما  هب  سابع  نبا  هب  بوسنم  یگتخاس  ياه  هماـن  زا  یـضعب  نوچ  هدروآ : دوخ  باـتک 
يراددوخ شتلع  نایب  زا  العف  هک  گرزب  داتـسا  رب  ضارتعا  ياـج  تسا  نیمه  و  تسا ، هدومن  شقن  مالـسا  خـیرات  هرهچ  رب  ار  اـهنآ  هیما ،

مینکیم .
ترـضح و هـبطخ  تـیمها  هـکنیا  اـب  هدرکن  رکذ  مـخ  ریدـغ  زور  رد  ار  ص )  ) مرکا لوـسر  ترــضح  هـبطخ  هـکنیا  رتکاـندرد  هـمه  زا  و 

دح هب  ثیدح  بتک  رد  هعقاو  ود  نیاتایاور  هک  يوحن  هب  تسا  مولعم  روهـشم و  نیملـسم  دزن  رد  و  مالـسا ، خـیرات  رد  مخ ) ریدـغ  ) زور
تشذگ . شحرش  ریدغلا  لوا  دلج  رد  هک  تسا  هدیسر  رتاوت 

هک ار  هبطخ  زا  يرادقم  یلو  دوبن  داتـسا  ترـضح  دامتعا  دروم  رداصم  رد  زور ، نآ  حرـش  ترـضح و  هبطخ  همه  هک  مینکیم  ضرف  الاح 
دوشیم . يراددوخ  نآ  هب  حیرصت  زا  هک  تسین  یفخمرما  نیا  مه  ام  رب  تسا  ینس  هعیش و  لوبق  دروم 

رگید دنس  هب  نینموملاریما  هیریدغ 

هراشا

تفگ : یم  هک  دنک  لقن  هریره  یبا  زا  تنس ، لها  ياوشیپ  يدحاو  دمحا  نب  یلع 
هلمج : زا  دندرکیم  وگزاب  ار  دوخ  بقانم  و  عمج ، مه  رود  ادخ  لوسر  باحصا  زا  يا  هدع 

هللا یضر   ) دوعـسم نب  هللادبع  ناملـس و  دادقم ، رذوبا ، فوع ، نب  نمحرلادبع  رامع ، سابع ، نب  لضف  ریبز ، هحلط و  نامثع ، ، رمع رکبوبا ،
دیئوگیم ؟ نخس  یعوضوم  هچ  رد  دیسرپ : دش و  دراو  اهنآ  رب  ع )  ) یلع ترضح  سپس  دندوب ، مهنع )

مینکیم . رکذ  میا  هدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هک  ار  دوخ  بقانم  لئاضف و  دنتفگ 
: دورس ارراعشا  نیا  دیهد و  شوگ  نم  نانخس  هب  الاح  سپ  دومرف : ترضح 

هحفص 54 ] ] 

تسا . رتنوزف  همه  زا  مالسا  جیورت ) رد   ) نم مهس  هک  دنتسناد  یبوخ  هب  مدرم 
تسنم . يومع  رسپ  دنواشیوخ و  ردارب و  ص )  ) ادخ ربمایپ  دمحا ، و 

منکیم . يربهار  مالسا  يوس  هب  ار  مجعو  برع  هک  منم ، و 
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مدیشک . نوخ  كاخ و  هبار  رافک  ناریلد  ناشکندرگ و  ناگرزب و  هک  منم  و 
دناوخ . نم  زا  يوریپ  یتسود و  هب  ار  ناگمه  هک  تسا  نآرق  نیا 

نمرخف . تسا  نیمه  مدمحم  ردارب  مهنم  دوب ، وا  نیشناج  یصو و  یسوم ، ردارب  نوراه  هکنانچمه  و 
دومن . نیملسم  ياوشیپ  مخ ، ریدغ  رد  دارم  ساسا ، نیا  رب  و 

دنک . يربارب  نم  اب  دناوت  یم  ناشخرد  قباوس  و  يدنواشیوخ ، ندروآ و  مالسا  رد  امش  زا  کیمادک  لئاضف  همهنیا  اب  لاح .
ار مقح  دـنک و  راکنا  ار  متعاط  بوجو  هکیـسک ، رب  ياو  دـشاب و  هدرک  ملظ  نم  هب  ادـخ ، اب  تاقالم  ماگنه  تماـیق ، يادرف  هکنآ ، رب  ياو 

دیامن . لامیاپ 
دیامن . ینمشد  نم  اب  دنیب ، نم  رد  يریصقت  هکنیا  نودب  تهافس ، يور  زا  هکیتخبدب  نآ  رب  ياو  و 

یفنح يزودنق  ص 407-405 و  ع )  ) نینموملا ریما  هب  بوسنم  ناوید  حرش  رد  یعفاش ، يدبیم  یضاق  زا  يدحاو  ار ، راعـشا  تیاور و  نیا 
دنکیم . لقن  ص 68  هدوملا ) عیبانی   ) رد

راعشا هدنیارس  تیصخش 

تسا . ایصوا  متاخ  و  نامیا ، رد  ناتوسکشیپ  ربهر  ناناملسم ، دیس  نانموم ، ریما  وا ،
و مدرم ، نیرتگرزب  یناسنا  يایازم  رد  تسا ، یهلا  دهع  هب  مدرم  نیرترادافو  دروآ و  نامیا  ص )  ) دمحم تلاسر  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا 

تسا . نانآ  نیرتراوتسا  قح  هار  رد  يرادیاپ  رد 
، نامیا هاگشبات  قلخ ، تیاده  مچرپ  ادخ ، ماکحا  هب  مدرم  نیرتاناد 

هحفص 55 ] ] 

داب . وا  دمحم و  رب  دورد  هک  تسا  ربمغیپ  نیشناج  ادخ و  تاذ  رد  رارق  یب  هتخابدوخ و  ، تمکح رد 
زا ار  ادخ  هناخ  هک  تسا  یـسک  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  ادـخ  هناخ  رد  هک  مشاه ، نادـناخ  زا  يدرم  كاپ  تسا ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  وا ،

نانچ شیگدـنز  نایاپ  دیـسر ، تداهـش  هب  تدابع  بارحم  رد  هفوک ،) دجـسم   ) ادـخ هناخ  رد  لاس 40 ،. رد  هرخـالاب  و  دومن ، كاـپ  اـهتب 
تداهـش تبرـش  تسادـخ  ياه  هناخ  نیرتگرزب  زا  هک  يا  هناخ  رد  یگدـنز  نایاپ  رد  ادـخ ، هناخ  هداز  دوب : شدـلوت  يادـتباهک  تشذـگ 

. دوب یلعا  دبم  ابهتسویپ  یهتنم  ادبم و  نیا  نیب  رد  وا  یگدنز  ریسم  دیشون و 

هحفص 56 ] ] 

يراصنا تباث  نب  ناسح  هیریدغ 

هراشا

هصالخ روط  هب  زاب  تشذگ و  ریدغلا  همجرت  رد ص 94 و 95 ج 2  وا  راعشا  زا  یتمسق  همجرت  هک  تسا  ریدغ  يارعش  زا  تباث  نب  ناسح  )
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مسیونیم .) ار  شا  همجرت 
تفگ : درک و  ادن  ناناملسم  هب  ریدغ  زوررد  راوگرزب ، ربمایپ 

دنتفگ : یشوپ  مشچو  گنرد  هنوگچیه  نودب  تسیک ؟ امش  يالوم  یبن و 
دهد . یهاوخن  هنیمز  نیارد  ینایصع  هنوگچیه  ام ، زا  یئام و  ربمایپ  وت  تسام و  يالوم  دنوادخ 

یقلخ . نیا  ياوشیپ  نم  زا  دعب  وت  هک  زیخرب  دومرف : یلع  هب  مرکا  ربمغیپ 
دیشابوا . وریپ  یتسار  هب  هک  تسامش  رب  و  تسوا ، يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ره 

شنانمشد  نمشد  شاب و  وا  ناتسود  رادتسود  ادنوادخ 

رعش نیا  هنیمز  رد  ینخس 

رد هک  تیعمج  رفن  رازه  دـص  زا  شیب  روضح  رد  ناـسح  تسا و  رعـش  نیمه  هدـش ، هدورـس  ریدـغ  ناتـساد  هب  عـجار  هکیا  هدیـصق  نیلوا 
درم نیرتحیـصف  دناوخ و  ار  هدیـصق  نا  دـندوب ، فقاو  ینارنخـس  قئاقدـب  هک  شیرق ، ناگرزب  هدوب و  یمانب  نارعاش  نارونخـس و  ناشنایم 
رارق دوخ  فطل  تیاـنعدروم و  دومرف و  قیدـصت  ار  رعاـش  دوب و  هوکـشاب  عمجم  نآ  شخب  تنیز  هک  دوب  ص )  ) مرکا لوسر  دوـخ  برع 

: دومرف و  يدروآ ، رد  رعش  هب  ار  هثداح  نیا  وکین  هچ  هک  داد :

هحفص 57 ] ] 

. کناسلب انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  ناسح  ای  لازت  ال 
دروم قثوم و  يدرم  تسا ، هدوب  نیعبات  زا  هک  تسا  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  تسا ، هدومن  لقن  ار  رعـش  نیا  هک  یباتک  نیرت  یمیدق  و 

هب تسکیدزن  هک  یترابع  هب  ار  راعشا  نیا  وا  تشذگ ، ریدغلا  همجرت  لوا  دلج  رد  شلاح  حرـش  هک  دشابیم ، ینـس  یعیـش و  یملع  دامتعا 
زین تسا و  هدومن  تیاور  دوشیم -  ناـیب  يدوز  هب  هک  هدرک -  رکذ  دوـخ  نیقیلا ) ملع   ) باـتک رد  یناـشاک ، ضیف  راوـگرزب  قـقحم  هچنآ 

دنا . هدومن  تیاور  ار  هدیصق  نیا  مالسا  املع  زا  یهجوت  لباق  هدع 

ثیدح نادنمشناد  ظافح و  زا  راعشا  نیا  نایوار 

: زا دنترابع  ظافح  زا  راعشا  نیا  نایوار 
زا صفحزا  نیسح  نب  دمحم  زا  رعشلا ) هاقرم   ) باتک رد  هتشذگرد 378 ه.ق )  ) یناسارخ نارمع  نب  دمحم  ینابزرم  هللادبع  وبا  ظفاح   - 1
: هک دومن  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  يدبع  نوراه  وبا  زا  عیبر  نب  سیق  زا  دیمحلادبع  نب  ییحی  زا  نسح  نب  مساق  زا  نوراه  نب  دمحم 

تنک نم  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپـس  ، دـناوخب زامن  هب  ار  مدرم  دومن ، رما  ار  يدانم  یمارگ  ربماـیپ  میدیـسر  مخ  ریدـغ  هب  نوچ 
. دـیوگب يرعـش  یلع  هراب  رد  ات  تساوخ  هزاجا  تباث  نب  ناـسح  ماـگنه  نیا  رد  هاداـع . نمداـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم 

درک : عورش  ار  دوخ  رعش  ناسح  دعب  دنداد  هزاجا  مه  ترضح 
راعشا رخآ  ات  مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 

فرش  ) باتک رد  تشذگ -  ریدغلا ج 1 ص 178  همجرت  رد  شلاح  حرـش  هک  هتشذگرد 406 ه.ق - )  ) دیعس وبا  یـشوکرخ  ظفاح   - 2
. دنکیم لقن  ار  راعشا  نیا  یفطصملا )
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هحفص 58 ] ] 

يردخ دیعس  وبا  زا  تشذگ ، ریدغلا ج 1 ص 178  همجرت  رد  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 410 ه.ق - )  ) یناهفصا هیودرم  نبا  ظفاح   - 3
؟. میارـس هب  مخ ) ریدـغ  هراب  رد   ) يراعـشا یهدـیم  هزاجا  نم  هب  دـنکیم ، ضرع  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  تباث  نب  ناسح  هک  دـنکیم  تیاور 

دورس : ناسح  وگب ، یهلا  تکرب  تنمیم و  هب  هک  دندومرف  هزاجاترضح 

مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 
راعشا رخآ  ات 

. تشذگ ریدغلا  همجرت  دلج 2 ص 117  رد  هکنانچ  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ار  راعشا  نیا  نینچمه ، و 
باتک رد  ار  راعشا  نیا  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 180  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 430 ه.ق - )  ) یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  - 4

تفگ : ناسح  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 2 ص 118  هکینتم  دنس و  هب  یلع ) یف  نآرقلا  نملزن  ام   ) دوخ
يا تفگ : تساخرب و  ناسح  يارسب . تکرب  تنمیم و  هب  هک  دندومرف  ترـضح  میارـسب  يراعـشا  یلع  هراب  رد  ات  امرف  هزاجا  هللا  لوسر  ای 

... منکیم عورش  ار  دوخ  راعشا  یلع  تیالو  هراب  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  نانخس  زا  يوریپ  هب  نم  شیرق  ناگرزب 
رد ار  روکذم  راعـشا  تشذـگریدغلا -  همجرت  ص 184  رد ج 1  شلاوـحا  هـک  هتشذگرد 477 ه.ق - )  ) یناتـسجس دیعـس  وبا  ظفاح  - 5

. دنکیم لقن  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 2 ص 119-120  هک  ینتم  دنس و  هب  هیالولا )  ) باتک
رد ار  روکذم  راعشا  دمآ -  دهاوخ  مشش  نرق  يارعـش  رد  شلاح  حرـش  هک  هتـشذگرد 568 ه.ق - )  ) یکلام یمزراوخ  ابطخ ، بطخا  - 6
. دنکیم لقن  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 2 ص 120  هکینتم  دنس و  هب  ص 80  بقانم )  ) باتک رد  و  دیهشلا ) طبسلا  مامالا  لتقم   ) باتک

صیاصخلا  ) باتک رد  ار  راعشا  لوا  تیب  راهچ  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 188  شلاح  حرش  هک  يزنظن -  حتفلاوبا  ظفاح  - 7
دمحم هبیـش  یبا  نبا  زا  یلع ، نب  دمحا  نب  دمحم  زا  دمحا ، نبا  هللادـبع  نب  دـمحا  زا  يرهم ، دـمحا  نب  نسح  زا  هیربلا ) رئاس  یلع  هیولعلا 

زا نامثع ، نب 

هحفص 59 ] ] 

تسا هدومن  تیاور  هدرک ، لقن  یناهفصا  میعن  یبا  هکیظفل  هب  يردخ  دیعس  یبا  زا  يدبع  نوراه  یبا  زا  عیبرلا ، نبا  زا  ینامح ،
تشذگ ریدغلا  همجرت  ص 195-196  جرد 1  شلاـح  حرـش  هک  هتـشذگرد 654 ه.ق - )  ) یفنح يزوج  نبا  ظـفاح  هون  رفظملا ، وـبا  - 8

. تسا هدومن  لقن  ص 20  همالا ) صاوخ  هرکذت   ) رد ار  راعشا 
هیافک  ) باتک رد  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 196  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 658 ه.ق - )  ) یعفاش یجنگ  ظافحلا ، ردص  - 9

. هدومن تیاور  میعن  وبا  ظفل  هب  ار  راعشا  ص 17 ، بلاطلا )
رد ار  راعشا  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 200  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 722 ه.ق )  ) ینیومح نیدلاردص  مالسالا ، خیش  - 10

مراکملا یبانبا  رصان  نیدلا  ناهرب  زا  نزاخلا ، نامثع  نب  بحلا  نب  یلع  بلاطوبا  نیدلا  جات  خیش  زا  باب 12  رد  نیطمسلا ) دئارف   ) باتک
. دنکیم لقن  هدرک  رکذ  وا  هک  ینتم  دنسب و  مزراوخ  بطخا  زا  يزرطملا ،
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رد ج 1 ص شلاـح  حرـشهک  دودح 757 ه.ق - ) هتـشذگرد   ) یفنح نیدلا  سمـش  يدنرز  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  لامج  ظفاح  - 11
. دنکیم لقن  نیطمسلا ) ررد  مظن   ) باتک رد  ار  راعشا  تشذگ -  ریدغلا  همجرت   203

رد ار  راعـشا  تشذگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 214  رد ج 1  شلاـح  حرـش  هک  هتـشذگرد 911 ه.ق - ) ، ) یطویـس نیدلا  لالج  ظفاح  - 12
. دنکیم لقن  هتشذگرد 749 ه.ق ) یفنح ، موتکم  نبا  نیدلا  جات  خیش  هرکذت  زا  راعشالا ) نم  ارعشلا  هدقع  امیف  راهدزالا  هلاسر  )

هعیش ناگرزب  زا  راعشا  نیا  نایوار 

هراشا

نب هللادبع  زا  تسفورعم ، هابشالا )  ) هب هک  دوخ  هدیصق  حرـش  رد  ار  راعـشا  هتـشذگرد 227 ه.ق )  ) عجفملا دمحا  نب  دمحم  هللادبع  وبا  - 1
: هک دنک  تیاور  هللادبع  نب  رباج  زا  اط ، زا  ناملس ، وبا  نب  هللادبع  زا  كرابم ، زا  یشرق ، هشیاع  نب  دمحم 

هحفص 60 ] ] 

و دـنزاسب ، یناـبیاس  ساـبل  زا  دـندوب  روبجم  یـضعب  دوب . یمرگ  زور  دـمآ . دورف  یمیظع  ناـتخرد  ریز  مخ ، ریدـغ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
تساخاپب و ص )  ) مرکا لوسر  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دنهاکب ، امرگ  تدش  زا  ات  دنتشاذگیم  رـس  هب  هدومن  رت  ار  دوخ  سابل  رگید  یـضعب 

دومرف :
سپس ادخ  لوسر  يا  تسا  نینچ  میتفگ : دنتسین ؟ نینموملا  ما  نم  نانز  متـسین و  رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانموم  هب  نم  ایآ  مدرم  هورگ  يا 

هاداع " و نم  هالاو  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هک " : مریگیم  تداهشهب  ار  امش  دومرف : درک و  دنلب  تفرگ و  ار  یلع  تسد 
دومرف . رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا 

نم و يالوم  نونکا  هک  داب  اراوگ  وت  رب  تسا ) ع )  ) یلع ترـضح  هینک   ) نسحلاابا يا  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  مالک  ندینـش  زا  دعب  رمع 
هراب رد  يراعـشا  هکتساوخ  هزاجا  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تساخرب و  تیعمج  نایم  زا  یـصخش  سپـس  يدـش  نموم  نز  درم و  ره  يالوم 

دومرف : ترضح  دیارسب . یلع 
دورس : نینچ  ناسح  وگب و  ناسح  يا 

. تشذگ شا  همجرت  هک  راعشا  رخآ  ات  مهیبن ... ریدغلا  موی  مهیدانی 
، يدبع زا  سیق ، زا  ینامح ، ییحی  زا  شدانسا  هب  دشرتسملا )  ) رد ار  ناسح  هدیصق  يربط ، دیزی  نب  متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  - 2

تسا : نینچ  موس  تیب  طقف  هدومنتیاور  هدرک  لقن  یناهفصا  میعن  وبا  هکیظفل  هب  دیعس  یبا  زا 

انیلو  تنا  انالوم و  کهلا 
ایصاع مویلا  کل  انم  ندجت  و ال 

یئام . یلو  ربمایپ )  ) وت تسام و  يالوم  وت  يادخ 
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. دنک نایصع  وت  رب  هک  یبای  یمن  ار  ام  زا  کیچیه  زورما ، و 
دنس هب  یلاما ص 343   ) باتک رد  ار  ناسح  هدیصق  هتشذگرد 381 ه.ق ) ، ) یمق هیوباب  نب  دمحم  قودص  رفعجوبا  ام ، گرزب  داتـسا   - 3

. دنکیم تیاور  هدرک ، لقن  ینابزرم  هک  ینتم  و 

هحفص 61 ] ] 

. دنکیم لقن  همئالا ) صیاصخ   ) رد ار  هدیصق  هغالبلا ، جهن  هدنروآ  درگ  هتشذگرد 406 ه.ق )  ) یضر فیرش   - 4
ار ناسح  هدیصق  هراـتخملا ج 1 ص 87  لوصفلا  باـتک  رد  هتشذگرد 413 ه.ق )  ) دیفم خیـش  راوگرزب ، داتـسا  یمالـسا ، تما  ملعم   - 5
تماما و ـالوم  هملک  زا  مخ  ریدـغ  رد  مرکا  ربماـیپهک  دراد  هعیـش  لوق  تحـص  رب  تلـالد  هکیدراوم  زا  یکی  دـنکیم  هفاـضا  هدومن و  رکذ 

هدمآ : نینچ  تیاور  تسا . ناسح  رعش  هدومرف ، هدارا  ار  تما  يربهر 
هزاـجا ترـضح  زا  ناـسح  دومرف ، یلع  هراـب  رد  ینانخـس  و  دومن ، بصن  تماـما  هب  ریدـغ  زور  رد  ار  یلع  ص )  ) ادـخ لوسر  هکیماـگنه 

دورس : نینچ  دیارسب و  يرعشهراب  نیا  رد  ات  تساوخ 

تایبا  رخآ  ات  مهیبن ... ریدغلا  موی  مهیدانی 
کناسلب "  انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  ناسح  ای  لازت  ال  دندومرف : ترضح  رعش  ندش  مامت  زا  سپ 

يدرگ . دنمرهب  سدقلا  حور  تادییات  زا  ینکیم ، يرای  دوخ  نابز  اب  ار ، ام  هک  نامز  نآ  ات 
هک درکیم  هجوتم  ار  وا  دـیاب  اـیناث  درک و  یمن  دـیجمت  شرعـش  نیا  يارب  ار  ناـسح  ـالوا  دوبن ، تماـما  ـالوم  زا  ربـمغیپ  دوـصقم  رگا  سپ 

دومرفن .) نینچ  ترضح  هکیلاح  رد   ) یتفگ رعش  نم  دوصقم  فالخ  ارچ  تسین ، تماما  الوم  زا  نم  دوصقم 
هراب نیا  رد  ناسحرعش  دیوگیم : سپس  هدومن و  لقن  ار  ناسح  رعش  هدرک ، فیلات  یلوم  يانعم  رد  هک  يا  هلاسر  رد  دیفم  خیش  نینچمه  و 

رد ار  کناسلب "  انترـصن  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  لازت  هلمج "ال  ربمغیپ  هک  تسا  یـسک  تسادـخ و  لوسر  رابرد  رعاش  وا  تسا ، روهـشم 
هدش و هدافتـساریدغ  زور  رد  ص )  ) مرکا لوسر  مالک  زا  هک  تسا  ع )  ) یلع تماما  هب  رارقا  رد  حیرـص  مالک ، نیا  تسا و  هدومرف  وا  هراب 

. تسین زئاج  مه  یقیقحریغ  يانعم  هب  نآ  لمح  دریذپ و  یمن  لیوات  هجوچیهب 

هحفص 62 ] ] 

میعن وبا  لقن  هب  کـیدزن  یظفل  اـب  ص 31-64  داشرالا )  ) و هرـصبلا ) برح  یف  هرتعلا  دیـسل  هرـصنلا   ) ياـهباتک رد  ار  ناـسح  رعـش  زین ، و 
. تسا هدرک  تیاور  یناهفصا 

دنکیم . لقن  يریمح  دیس  هیئاب  حرش  رد  ار  هدیصق  هتشذگرد 436 ه.ق ) يدهلا ) ملع  یضترم =(  فیرش  - 6
شا هصالخ  هک  دراد  یمالک  سپـس  لقن و  ار  ناـسح  هدیـصق  دـیاوفلازنک )  ) ص 123 رد  ه.ق ) هتـشذگرد 449   ) یکجارک حتفلاوبا  - 7

تسنیا :
رب واتسایر  نانموم و  ریما  تماما  هب  رارقا  نمـضتم  رعـش  نیا  دـندرب ، فارطا  هب  دوخ  هارمه  هبنایناوراک  رـشتنم و  تعرـس  هب  ناـسح  رعش 
ای لازت  ال  هک : دومن  شیاعد  هدومرف  قیدـصتار  وا  ترـضح  دورـس  ار  رعـش  نیا  ص )  ) ربماـیپ روضح  رد  هکیماـگنه  تسا ، ناـمدرم  هلمج 

. کناسلب انترصن  ام  ادیوم  ناسح 
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. تسا هدومن  تیاور  تماما  ثحب  رد  عقنملا )  ) رد ار  ناسح  رعش  يدابادس  هللادبع  نب  هللادیبع  خیش  - 8

. دنکیم لقن  ار  راعشا  یفاشلا ) صیخلت   ) رد ه.ق ) هتشذگرد 460 . ، ) یسوط رفعج  وبا  هفئاطلا ، خیش  - 9
س 192 رد ج 2  تـسا  هتـشذگرد 588 ه.ق )  ) بوشآ رهـش  نبا  یتـیاور  ناداتـسا  زا  هک  يزار ، یعازخ  حوتفلاوبا  راوگرزب ، رـسفم  - 10

تیب . نیا  هفاضا  هب  هدومن  تیاور  یناهفصا  میعن  وبا  لقن  هب  بیرقیظفل  اب  ار  ناسح  رعش  دوخ  ریسفت 

اهلکهیربلا  نود  اهب  صخف 
ایخاوملا ریزولا  هامس  ایلع و 

. دناوخ دوخ  ردارب  ریزو  ار  وا  تسناد و  یلع  صوصخم  ار  تما  يربهر  تماما و 
هـضور  ) رد ار  ناسح  رعـش  هدـمآ -  ص 37  هلیـضفلا ) ادهـش   ) اـم باـتک  رد  شلاـح  حرـش  هک  دیهـش -  یلع  وبا  راوـگرزب ، داتـسا   - 11

. تسا هدومن  تیاور  ص 90  نیظعاولا )

هحفص 63 ] ] 

. هدومن تیاور  ص 81  يرولا ) مالعا   ) رد ار  روبزم  راعشا  یسربط ، نسح  نب  لضف  یلعوبا   - 12
تسا هدرک  لقن  ار  راعشا  بقانملا )  ) باتک رد ج 3 ص 35  هتشذگرد 588 ه.ق )  ) يورس بوشآ  رهش  نبا  - 13

یناهفـصا میعن  وبا  قیرط  زا  ص 37  صیاـصخلا )  ) رد ار  روبزم  راعـشا  قـیرطب -  نبا  هب -  روهـشم  یلح  نسح  نب  ییحی  اـیرکز ، وـبا  - 14
. دنا هدومن  تیاور 

. هدومن لقن  قئارلا ) عومجملا   ) دوخ یطخ  باتک  رد  ار  راعشا  نیدلا  هبه  دیس  - 15
. تسا هدومرف  رکذ  ار  راعشا  فئارطلا )  ) رد ص 35 هتشذگرد 664 ه.ق )  ) سواط نب  یلع  نیدلا  یضر  ام ، رورس  - 16

. دومن لقن  همغلا ) فشک   ) رد ص 94 هتشذگرد 692   ) یلبرا نسحلاوبا  نیدلا  اهب  - 17
. تسا هدرک  لقن  ار  ناسح  رعش  ص 152 و 217  یئاهبلا ) لماکلا   ) رد يربط  نسح  نیدلا  دامع  - 18

تسا . هدرک  رکذ  میظنلا ) ردلا   ) شباتک زا  عضوم  ود  رد  ار  روبزم  راعشا  یماش ، متاح  یبا  نب  فسوی  خیش   - 19
. هدرک لقن  ار  ناسح  رعش  میقتسملا ) طارصلا   ) باتک رد  یلماع  یضایب  یلع  خیش   - 20

 - هدمآ ص 171  هلیضفلا ) ادهش   ) رد شلاح  حرش  هک  دیـسر - ) تداهـش  هب  لاس 1019 ه.ق  هب  هک   ) دیهش یشعرم  هللا  رون  یـضاق   - 21
. تسا هدومن  رکذ  ص 21  نینموملا ) سلاجم   ) رد ار  ناسح  راعشا 

باتک زا  ص 142  نیقیلا ) ملع   ) رد ار  ناـسح  راعـشا  ق ) هتـشذگرد 1091 ه -  ( ) یناشاک ضیف   ) یناـشاک نسحم  راوگرزب  ققحم   - 22
هک : دنکیم  لقن  یعبات  یلاله  سیق  نب  میلس  ظفل  هب  کیدزن  یظفل  هب  نازحالا ) نارین  باهتلا  )

تفگ : درک و  ادن  ناناملسم  هب  ریدغ  زور  یمارگ ، ربمایپ 
ینک . یتسس  دیابن  یموصعم و  وت  هک  دروآ ، مکح  نیا  قح  بناج  زا  لیئربج ،

هجوت بلاج  هتکن 
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لماش هک  هدیـصق ، کی  تروص  هب  هدومن و  لـیمکت  ار  تاـیبا  نیا  ناـسح  هکتـسنیا : دوشیم  نشور  قیقحت  لـها  رب  یـسررب ، نمـض  هچنآ 
ثحب عوضوم  بسانم  هک  ار  دوخ  رظن  دروم  هکت  طقف  ثیدح ، نایوار  زا  کی  ره  یلوهدروآ  رد  تسا  ع )  ) نانموم ریما  بقانم  زا  یتمـسق 

تسا . هدومن  رکذ  هدیدیم  دوخ 
زا ریمع ، نب  عیمج  زا  هصفح ، یبا  نب  ملاس  زا  ار  ام  درک  ثیدـح  وا  ولضف  نیا  ار  ام  دومن  ثیدـح  هک : دـنک  تیاور  هبیـش  یبا  نبا  ظفاح 

رصمپاچ و ص 21 فجن و ص 16  پاچ  دوخ  هیافک )  ) باتک رد  رد ص 38  یعفاش  یجنگ  ظافح ، گرزب  نینچمه  و  رمع ، نب  هللادبع 
راعشا نآ  هلمج  زا  دنا  هدرک  لقن  تافاضا  اب  ار  ناسح  راعـشا  ناشیا ، زج  ص 22 و  همهملا ) لوصفلا   ) رد یکلام  غابـص  نبا  ناریا و  پاچ 

تسا : تیب  دنچ  نیا 
تفای . یمن  ار  یسک  دوب و  اود  لابند  هدیسر ، شمشچ  هب  دمر  یلع ،

تفگ : دیشخب و  افش  ار  شنامشچ  شکرابم ، ناهد  بآ  هلیسو  هب  ص )  ) ادخ لوسر  و 
تسا . ادخ  لوسر  بحم  تسا و  عاجش  هدننز و  هک  مهدیم ، یسک  تسدب  ار  مچرپ  زورما ، نم 

تسا . رادتسود  ار  وا  مه  ادخ  و  دراد ، تسود  ار  يادخ 
دیاشگ . یم  ار  مکحم  ياهرگنس  دنوادخ  وا  تسدب  و 

تسا . ربمایپ  ردارب  ریزو و  دش و  هدیزگرب  تماما  هب  ار  یلع )  ) وا مدرم ، همه  زج  اذل ،
دنتسه و هقث  شنایوار  یمامت  هکیئاهدنس  هب  دنا  هدرک  لقن  ثیدح  نایاوشیپ  هک  يرتاوتم  حیحص و  ثیدح  هب  تسیا  هراشا  راعـشا  نیا  رد 

، بیصخ نب  هدیرب  هب : دسریم  تیاور 

هحفص 66 ] ] 

یبا نب  دعس  یسود ، هریرهیبا  يدعاس ، لهس  يراصنا  یلیل  یبا  يردخ ، دیعس  یبا  نیصح ، نب  نارمع  سابع ، نب  هللادبع  ، رمع نب  هللادبع 
عوکا : نب  هملس  بزاع ، نب  ارب  صاقو ،

رد ج6 ص و  هملس ، زا  رد ص 270  و  لهـس ، زا  زاب  رد ج 5 ص 269  لهس و  زا  دوخ ، حیحـص )  ) باتک رد ج 4 ص ص 323 يراخب ،
رد ج 2 ص 300 يذمرت  و  دوخ ، حیحـص ) ) باتک رد ج 2 ص 324  مه ، ملسم  و  تسا . هدرک  لقن  ار  راعـشا  نیا  لهـس  هملـس و  زا   191
رد دعس ، نبا  هدرک و  لقن  نآ  ریغ  رد ج 5 ص 358 و353 و  و  دوخ ، دنسم )  ) باتک رد ج 1 ص 99  لبنح  نب  دمحا  و  دوخ ، حیحـص ) )
رد مه  یئاسن  رد ج 2 ص93.و  دوخ  خیرات  رد  يربط  شا و  هریس )  ) باتک رد ج 3 ص 386  ماشه  نبا  ج 3 ص 158 و  تاقبط )  ) باتک

دنا . هدرک  تیاور  ار  ناسح  راعشا  ج 4 ص 33 و16 و8  دوخ ، صیاصخ )  ) باتک
تسا . هدیسر  رتاوتدح  هب  ثیدح  نیا  دیوگیم : راعشا  نیا  لقن  هراب  رد  رد ج 3 ص 116 و190  مکاح 

ار اهنآ  زا  یـضعب  هک  قیرط  دنچ  هب  هیلح )  ) زا رد ج 1 ص 62  یناهفـصا  میعن  وبا  و  ج 7 ص 387 ، دادغب ) خـیرات   ) شخیرات رد  بیطخ 
)ش دیارف  ) رد ییومح  و  رماع ، لاح  حرش  رد  ج 2 ص 363  باعیتسالا )  ) رد ربلادبع  نبا  و  رد ج 4 ص 356 ، نینچمه  هدومن و  حیحصت 

نیدلا بحم  و  تسا . قافتا  دروم  حیحص و  ثیدح  نیا  هک : دنکیم  لقن  هنسلا  یحم  ماما  لوق  زا 

هحفص 67 ] ] 

یگلمج فقاوملا ،)  ) رد ج 3 ص 12و10 یجیالا  یضاق  و  نانجلا ) هآرم   ) رد ج 1 ص 109 یعفای ، و  ضایر )  ) رد ج 2 ص 187 يربط ،
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نیمهب ام  ددرگ و  لقتسم  یباتک  دوخ  دور  يدای  اهنآ  زا  اجنیا  رد  میهاوخب  رگا  هک  دنتسه  يرگید  نایوار  دنا و  هدرک  لقن  ار  ناسح  رعش 
مینکیم . افتکا  رادقم 

هک : دنک  تیاور  وا  مینکیم . افتکا  يراخب  لقن  هب  طقف  اجنیا  رد  ام  ثیدح ، نتم  اما  و 
. دنک نامبیصن  ار  يزوریپ  حتف و  وا  تسد  هب  دنوادخ  هک  مهدیم  يدرم  هب  ادرف  ار  مچرپ  نیا  انامه  دومرف : ربیخ  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر 

هتسبرب تخر  ناشنامشچ  زا  باوخ  بشنآ  رد  ناناملـسم  دنراد ، تسود  ار  وا  مه  ادخ  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  وا 
دنوشیم ؟ لئان  راختفا  نیا  هب  کیمادک  هک  دندوب  هشیدنا  رکف و  نیا  رد  همه  دوب ،

ربمغیپ یلو  دراپـس ، ودب  ار  مچرپ  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا  دیما  هب  کی  ره  دندمآ . ص )  ) ادخ لوسر  تمدـخ  هب  هلمج  دـش ، حبـص  نوچ 
مرکا ربمغیپ  دندروآ ، ار  ع )  ) یلع نوچ  دیروایب و  ار  وا  دومرف : دنکیم . درد  شنامـشچ  هک  دـش  هتفگ  تساجک ؟ یلع  دومرف : ص )  ) مرکا

ادخ ربمغیپ  تشگ ، تکاس  درد  دـش و  بوخ  یلع  نامـشچ  دومن ، شیاعد  دـیلام و  یلع  كاندرد  نامـشچ  هب  دوخ ، ناهد  بآ  زا  (ص )
داد . یلع  هب  ار  مچرپ 

هب تمیالم  اب  دومرف : باوج  ص )  ) لوسر ترضح  دنوش ؟ ناملـسم )  ) ام دننام  ات  مگنجب  اهنآ  اب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  ع )  ) یلع
هب یسک  وت  هلیـسو  هب  رگا  مسق  ادخ  هب  نک  دزـشوگ  ار  ناشتابجاو  امن و  توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  ادتبا  وش ، هناور  ربیخ ) لها   ) نانآ يوس 

. دومرف وا  بیصن  ار  حتف  دنوادخ  و  تسا : رگید  تیاور  رد  تسا و  رت  هدنزرا  وت  يارب  وم  خرس  نارتش  زا  دوش  تیاده  قح 

هحفص 68 ] ] 

ناسح ناوید 

هراشا

نیا رد  دـیایب . شرکذ  يدوز  هب  نآ ، زا  یبختنم  هک  دراد  یلع  نانموم  ریما  هراب  رد  يرایـسب  حـیادم  دـش ، لقن  ناـسح  راعـشا  زا  هچنآ  زج 
نوـچ ار  وا  ناوـید  تشگ و  زارد  ناـسح  ناوـید  يوـس  هب  هک  يراـکتنایخ  ياهتـسد  دوـش ، یم  هتخانـش  نیما  ياهتـسد  هک  تـسا  ماـگنه 

ار ناشیا  باحـصا  هدیدنـسپ  تارطاخ  یتح  و  داد ، رارق  فیرحت  دروم  دوب ، ع )  ) همئا هراب  رد  یلئاضف  حیادم و  لماش  هک  رگید  ياهناوید 
دومن . فذح 

رشان هکنیا  اب  دنا ، هتخادنا  ملق  زا  هدش ، هدورس  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  فصو  رد  هک  شترهش  همه  اب  تسا  قدزرف  هیمیم  هدیـصق  نیا 
دننادیم . قدزرف  زا  ار  هدیصق  نیا  هلمج  مجارت ، رگید و  بتک  دنکیم و  هراشا  هدیصق  نیا  هب  باتک  همدقم  رد  ناوید 

تمـسق مجاـشک ، ناوید  نوچ  مه  سارف  یبا  ناوید  دـنا و  هدومن  هفاـضا  نآ  رب  يرادـقم  مک و  نآ  زا  يراعـشا  هک  تیمک  ناوید  نوچ  و 
شلد هچنآ  فـیرحت  ياهتـسد  ار ، هبیتـق  نبا  فراـعملا )  ) باـتک تسا و  هدـش  فذـح  اـهنآ  زا  ع )  ) نیـسح ادهـشلا  دیـس  یثارم  زا  یمهم 

، دـندوب فراعملا )  ) باتک بلاطم  لقان  نآ  زا  دـعب  هک  یبتک  دـنا و  هتـساک  نآ  زا  هدوبن  ناشکلـسم  میـالم  هچنآ  هدوزفا و  نآ  رب  هتـساوخ 
رد فیرحت  عون  نیا  زا  تفگ و  میهاوخ  مه  ار  رگید  یضعب  هدومن و  رکذ  البق  ار  نآ  زا  يرادقم  ام  هک  دنتنایخ  فیرحت و  نیا  هاوگ  دوخ 

دوخ ياج  رد  نآ  لیصفت  میا و  هدومن  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  مینزن ، مه  هب  ار  باتک  عضو  هکنیا  تهج  هب  ام ، هک  هداد  خر  يرایسب  بتک 
وا هیئای  هدیـصق  دننام  دنا  هدومن  تبث  دامتعا  دروم  رداصم  هک  نآ ، زا  هدش  ادـج  ياه  هکت  لقن  ناسح و  ناوید  هب  میدرگیمرب  لاح  دـیایب ،
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دش . رکذ  شیپ  رد  هک 
هفیلخ هکیماگنه  رکبوبا  هک : دننک  لقن  باتک  ود  نیا  زج  دیدحلا ج 2 ص 14 و  یبا  نبا  حرش  یبوقعی ج 1 ص 107 و  خیرات  هلمج : زا 

: تفگ دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  تسشن و  ص )  ) ادخ لوسر  هاگیاج  زا  رتنیاپ  هلپ  کی  تفر و  ربنم  رب  دش 

هحفص 69 ] ] 

وشزغل راـچد  رگا  و  دـینک ، میوریپ  متفر  تسار  هار  هب  رگا  متـسین ، امـش  زا  رتـهب  هکنآ  لاـح  ما و  هدـش  امـش  روـما  راد  هدـهع  نم  اـنامه 
هدـهع هب  هک  تسا  یتیلوئـسم  تهج  زا  نم  يرترب  مراد ، یتلیـضف  امـش  رب  هک  میوـگ  یمن  نم  دـیراد . او  تسار  هار  هب  ارم  مدـش  فارحنا 

تفگ : درک و  دای  یکین  هب  راصنا  زا  راتفگ  نیزا  دعب  و  مراد ،
میرعش : نیا  قادصم  راصنا  هورگ  يا  امش  ام و 

تفلزا  نیح  ارفعج  انع  هللا  يزج 
تلوف نیئطاولا  یف  انلعن  انب 

انما  نا  ول  انولمی و  نا  اوبا 
تلمل انم  نوقلی  يذلا  یقالت 

تفر ردب  ام  ياپ  زا  شفک  ناگدنور  هار  نیب  رد  دیزغل و  ام  ياپ  هک  ماگنهنآ  رد  دنک  تیانع  یکین  شاداپ  ام  يوس  زا  ار  رفعج  دـنوادخ 
دش . یم  رطاخ  هدیجنر  ام  زا  درک  یم  هدهاشم  دندید  ام  زا  نانآ  هک  ار  هچنآ  ام  رد  ام  رگا  دندرک و  يراددوخ  ام  شنزرس  زا 

ناشنانارنخـس دـندمآ و  درگ  مه  هب  دـندش ، كانمـشخ  نانآ  تسد  زا  مه  شیرق  دـندیزگ و  يرود  رکبوبا  زا  راـصنا  ناـیب ، نیا  هجیتن  رد 
راصنا شهوکن  هب  ناهد  تساـخرب و  نک ، شهوکن  ار  راـصنا  زیخرب و  دـنتفگ  ودـب  دـش . دراو  ناـشیا  رب  صاـع  نب  ورمع  دـندنار ، نخس 

هک يرعش  دومن و  علطم  هیضق  زا  ار  ترضح  تفر و  ع )  ) یلع دزن  دومن و  در  ار  نانآ  نانخس  تساوخ و  اپ  هب  مه  سابع  نب  لضف  دوشگ .
. درک وگزاب  دوب ، هدرک  اشنا 

زا راصنا  دومن ، در  ار  صاع  نب  ورمع  راتفگو  دومرف  دای  یکین  هب  راصنا  زا  تفر و  دجـسم  هب  دـمآ و  نوریب  لزنم  زا  كانمـشخ  ع )  ) یلع
نب ناسح  دزن  هب  هلمج  میرادـن و  كاب  ینخـس  چـیه  زا  دومرف  ام  هراب  رد  ع )  ) یلع هکینخـس  اب  دـنتفگ : دـندش و  لاحـشوخ  ناـیرج  نیا 

راصنا دنکیم ، اوسر  ارم  وا  میارـسب  يرعـش  وا  ياه  هیفاق  ریغ  هب  رگا  تفگ  ناسح  دیوگب . ار  لصف  باوج  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنتفرتباث و 
طقف دنتفگ :

هحفص 70 ] ] 

دورس : نینچ  سپس  نک  دای  یلع  زا 
دشاب ؟ دناوت  یم  وا  نوچ  یسک  هچ  تسوا و  فک  رد  شاداپ  هچ  دهد ، ریخ  يازج  ار  یلع  ادخ 

تسا  هدش  ناحتما  تبلقو  خارف  راد  هنیس  یتفرگ ، یشیپ  شیرق  همه  رب  یتسه  اراد  هک  یلئاضف  تهج  هب  یلع ) يا  )
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تسا . زارد  سب  یهار  یگدنراد  ات  يرادن ، زا  یلو  دنراد  ار  وت  ماقم  يوزرآ  شیرق  ناگرزب 
تسا . هتسویپ  مه  هب  مکحم و  رایسب  هنیمز ، ره  رد  مالسا  هب  وت  تبسن 

دومن -  هدنز  ار  اه  هنیک  دیدحت و  ار  يراکزیهرپ  دوخ ، هدیهوکن  تلصخ  ببس  هب  ورمع ، هکیماگنه  و 
يدش . مشخ  رد  ام  رطاخ  هب  وت 

هدماین . دوجو  هب  زونه  هکیئاهتلصخ  یئوا و  يوکین  تافص  ياراد  هک  ام  دیما  هیام  یبلاغ و  نب  يول  راگدای  اهنت  وت 
تسیک ؟ وت ؟ زا  دهع  نیا  هب  یلوا  تسیک  يدرک و  افو  دوب  هدرپس  وت  هب  هک  يدهع  هب  يدوب و  ادخ  لوسر  نابهگن  ام  نیب  رد  وت 

يدوبن ؟ تیاده  قیرط  رد  ص )  ) ادخ لوسر  ردارب  وت  ایآ 
. تسا گرزب  هتخیمآ و  مه  هب  ام  رب  نمی "  رد  سپس "  دجن " و  رد "  هتسویپ  وت ، قح  سپ  رتاناد ؟ همه  زا  تنس  باتک و  هب  و  وا ، یصوو 

مالسالل . هردص  هللا  حرش  نمفا  تسا : نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هراشا  هدمآ ، هدیصق  رد  هک  حورشم "  كردصف  هلمج " 
(. تسا هدومن  خارف  مالسا  يارب  ار  شا  هنیس  دنوادخ  هک  یسک  )

هحفص 71 ] ] 

وبا ظفاح  يدـحاو و  ظفاح  زا  ضایر ،)  ) رد ج 2 ص 207 يربط  نیدـلا  بحم  ظفاح  تسا و  هدـش  لزاـن  هزمح  یلع و  هراـب  رد  هیآ  نیا 
یبقعلا .) ریاخذ   ) رد ص 88 نینچمه  دنک و  لقن  ار  تیاور  نیا  جرفلا 

هک : هدش  دراو  نانموم  ریما  هراب  رد  هک  دراد  يوبن  ثیدح  هب  هراشا  نحتمم "  کبلق  هلمج " و  و 
نامیالاب : هبلق  هللانحتما  هنا 

دومرف  ناحتما  نامیا  هب  ار  یلع )  ) وا بلق  دنوادخ 
دوخ حیحص )  ) رد ج2 ص 298 يذمرت  و  صیاصخ )  ) رد ص 11 یئاسن  هلمج : زا  دـنا  هدومن  لقن  املع  ظافح و  زا  یعمجار  تیاور  نیا 

دوخ . خیرات )  ) رد ج 1 ص 133 يدادغب  بیطخ  و 
رد ص و  ضایرلا )  ) رد ج 2 ص 191 يربط  نیدلا  بحم  و  يواسملا ) نساحملا و   ) باتک رد ج 1 ص 29  یقهیبو  مود ) پاچ  یتدایز  )

هدومن . حیحصت  دنس  ثیح  زا  لقن و  يذمرت  ار  تیاور  نیا  هک : دیوگ  يو  یبقعلا ) رئاخذ   ) 76
دیوگ : هدرک و  تیاور  دوخ  هیافکلا )  ) رد ص 34 یجنگ  و 

لقن ددعتم  ياهقیرطب  عماوجلا ) عمج   ) رد یطویـس  و  دوخ ، دـیارف )  ) باب 33 رد  ییومح  و  تسا ، حیحـص  یلاـع و  بوخ و  یثیدـح  نیا 
دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  ناشیا  زج  و  راربالا ) لزن   ) رد ص 11 یشخدب  هدش و  لقن  لامعلازنک )  ) رد ج 6 ص 393 و 396 هکنانچ  دنک 

هلمج : و 
 " هیصو . يدهلا و  یف  هاخا  تسلا  " 

هک تسا  رتاوتم  روهـشم و  يدح  هب  ثیدح  ود  نیا  تسا و  ترـضح  تیاصو  ثیدح  و  ص )  ) ربمایپ اب  ع )  ) یلع يردارب  ثیدح  هب  هراشا 
ظافح دیناسم  بلغا  رد  قیقحت ، لها 

هحفص 72 ] ] 

دنیایب . دنناوت  یم  ناگرزب  و 
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" ننسلاب . باتکلاب و  رهف  ملعا  و  هلمج " : و 
تسا . هدش  دراو  تنس  باتک و  هب  ع )  ) یلع ملع  هراب  رد  هک  تسا  یتایاور  هب  هراشا 

هک : دننک  لقن  تسا  همطاف  هب  باطخ  هک  یثیدح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ظافح 
امالسا . مهلوا  املح و  مهلضفا  املع و  مهملعا  یلها  ریخ  کتجوز 

همه رب  مالـسا  رد  دراد و  يرترب  اهنآ  رب  يراـبدرب  ملحر و  تسا و د  ناـشیا  ملعا  وا ، مداد  يرـسمه  هب  دوخ  ناگتـسباو  نیرتهب  ار  وت  نم  )
تسا .) هتفرگ  یشیپ 

دیامرفیم : رگید  ثیدح  رد  و 
بلاط . یبا  نب  یلع  يدعب  نم  یتما  ملعا 

هک : هدمآ  موس  ثیدح  رد  و  تسا ) ع )  ) یلع نم  تما  نیرتملاع  )
سانلاب . هللااب و  سانلا  ملعا 

تسا .) رتاناد  مدرم  ادخ و  هب  مدرم  همه  زا  یلع  )
دومرف : هلمج  زا  درمش و  کی  هب  کی  تسا ، تلصخ  تفه  ار  وت  یلع  يا  دومرف : رگید  یثیدح  رد  و 

هیضقلاب . مهملعا  و 
یتسه .) يرواد  اضق و  هب  مدرم  نیرتاناد  وت  )

هک باعیتسا ) .) ربلادبع ج 3 ص 40 نبا  دنک و  لقن  یبقعلا ) ریاخذ   ) رد ص 78 و  ایر )  ) رد ج 2 ص 193 ار  ثیدح  يربط  نیدـلا  بحم 
( هیافک  ) رد ص 190 یجنگ  و  تسا . ربمایپ  تنـس  هب  مدرم  نیرتاناد  یلع  هک : دنک  تیاور  هشئاع  زا  هدش  پاچ  هباصا )  ) باتک هیـشاح  رد 

هک : هدروآ  ص )  ) ربمغیپ زا  هماما ، یبا  زا 
بلاط . یبا  نب  یلع  يدعب  اضقلا  هنسلاب و  یتما  ملعا 

رد ناشیا  نیرتاناد  نم و  ثیدح  تنس و  هب  تسا  نم  تما  نیرتدنمشناد  یلع  )

هحفص 73 ] ] 

(. نم زا  دعب  تسا  يرواد  اضق و 
هک : دنا  هدومن  تیاور  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ناملس ، زا  باب 18  دیارف )  ) رد ییومح  مالسالا  خیش  و  دوخ ، بقانم )  ) رد ص 49 یمزراوخ 

بلاطیبا . نب  یلع  يدعب  نم  یتما  ملعا 
تسا .) ع )  ) یلع نم  زا  دعب  مدرم  نیرتاناد  )

لزان يرما  هچ  رد  متـسناد  هکنیا  رگم  دـشن  لزان  يا  هیآ  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هک  دـننک  لقن  ع )  ) یلع زا  ثیدـح  ربتعم  ناـیوار  ظاـفح و 
تسا . هدومرف  اطع  ایوگ  ینابز  و  اناد ، یلد  نم  هب  دنوادخ  انامه  هتشگ  لزان  یسک  هچ  يارب  و  هدش ،

مدرم هیقب  نیب  رگید  زج  کـی  هدـش و  هداد  ع )  ) یلع هب  نآ  زج  هن  تسا ، زج  هد  تمکح  هـک : هدـش  تـیاور  ص )  ) مرکا لوـسر  زا  زاـب  و 
تسا . هدش  میسقت 

: دیوگ دوخ  هیمالسالا ) تاحوتفلا   ) رد ج 2 ص 337 نالحد  ینیز  دمحا  دیس 
يراشرس : فشک  يورین )  ) هدومرف و تیانع  يدایز  ملع  (ع ) یلع هب  دنوادخ 

تفگ : یم  هک  مدید  ندناوخ  هبطخ  لاح  رد  ار  ع )  ) یلع دیوگ : لیفطلاوبا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 497 

http://www.ghaemiyeh.com


رد زور ، رد  ای  هدش  لزان  بش  رد  منادیم  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  رد  يا  هیآ  مسق  ادـخ  هب  دـینک  لاوس  نم  زا  نآرق  زا  دـیهاوخ  یم  هچنآ 
مروآ . یم  مهارف  باتکلا  هحتاف  ریسفت  زا  رتش ، . 7 0، مهاوخب رگا  هوک ، رد  ای  هدوب  نابایب 

نم تسا و  ص )  ) ادخ ربمایپ  ملع  زا  هنع ) هللا  یضر   ) یلع ملع  تسادخ و  ملع  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ملع  همـشچرس  هک : دیوگ  سابع  نبا 
دننام هب  ضر )  ) یلع ملع  لباقم  رد  ص )  ) ادخ ربمغیپ  باحصا  نم و  ملع  ما و  هتفرگ  ضر )  ) یلع ملع  زا  ار  دوخ  ملع 

هحفص 74 ] ] 

هک : هدش  هتفگ  و  ایرد . تفه  زا  تسا  يا  هرطق 
دش . روک  شنامشچ  هک  درک  هیرگ  یلع  قارف  رد  يردقب  سابع  نب  هللادبع 

تسا . کیرش  مدرم  اب  مه  رگید  مهد  کی  رد  هک  مسق  ادخ  هب  هدش ، هداد  ملع  مهد  هن  یلع  هب  هک : دنک  لقن  سابع  نبا  زاب  و 
: تفگ هیواعم  تشذگرد ، ع )  ) یلع هکنآ  زا  سپ  تساوخ و  یم  باوج  تشون و  یم  یلع  هب  اردوخ  یملع  تالکشم  هیواعم 

تفر . فک  زا  شناد  ملع و  ع )  ) یلع گرماب 
رد هک : دش  لاوس  اطع  زا  دشابن . رـضاح  شلح  يارب  یلع  دیآ و  شیپ  يا  هلکـشم  هکنیا  زا  درب  یم  هانپ  ادـخ  هب  هتـسویپ  باطخلا  نب  رمع 

مرادن . غارس  وا  زا  رتاناد  ار  یسک  ادخ  هب  هن . تفگ : دوب ؟ یلع  زا  رتاناد  یسک  ص )  ) ادخ ربمایپباحصا 
رهاظ ملع  ع )  ) یلع و  ینطاب ، تسا و  يرهاظ  ار  فورح  زا  کی  ره  هدش و  لزان  فرح  تفه  هب  نآرق  هک ، دنک  تیاور  دوعسم  نب  هللادبع 

تساراد . ار  نآرق  نطاب  و 
ار یمیخـض  باتک  دـننک  عمج  ار  اهنآ  رگا  هک  مینیب  یم  دایز  ثیدـح  بتک  رد  دـش  لـقن  یلع  ملع  هراـب  رد  هک  یثیداـحا  نیا  ریظن  اـم  و 

دهد . یم  لیکشت 

نآ حرش  یلع و  هرابرد  ناسح  زا  رگید  يرعش 

رد ص 20 یعفاـش  هحلط  نباو  هیاـفک )  ) رد ص 55 یعفاــش  یجنگ  و  دوخ ص 115 ، هرکذـت )  ) رد یفنح ، يزوج  نبا  طبـس  رفظملاوـبا 
رـشتنم و ناسح  لوق  زا  راعـشا  نیا  دـیوگ : راعـشا  لقن  نمـض  هحلط ، نبا  دـنهد و  یم  تبـسن  ناسح  هب  ار  لیذ  راعـشا  لووسلا ،) بلاطم  )

زا : دنترابع  راعشا  اما  هدش و  وگزاب  نابز  هب  نابز  شوگ و 
دومن -  لزاننآرق  دیلو  یلع و  هراب  رد  دنوادخ 

. دناوخ قساف  ار  دیلو  نموم و  ار  یلع 

هحفص 75 ] ] 

تسین . ربارب  نئاخ  قساف  اب  تسا  سانشادخ  هک  ینموم  زگره 
. يراوخ تکاله و  اب  دیلو  دوشیم و  رضاح  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تمارک  تزع و  اب  یلع 

دوش . یم  تشهب  لخاد  کش  نودب  ع )  ) یلع هکیلاح  رد  دسر  یم  دوخ  لامعا  يازج  هب  منهج  رد  دیلو  يدوز  هب 
دراد : هفاضا  ار  تایبا  نیا  موس  رعش  زا  دعب  هدرک و  لقن  ار  ناسح  راعشا  هغالبلا ج 2 ص 103  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
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دنوش . یم  هدناوخ  باسح  هب  ع )  ) یلع دیلو و  يدوز  هب 
دور  یم  تشهب  هب  شنامیا  وکین و  ياهتلصخ  ببس  هب  یلع 

تسین . منهج  يراوخ و  زج  دیلو  يازج  هکیلاح  رد 
دندیشوپ  یم  هاتوک  راولش  ام  ياهرهش  رد  هک  دندوب  یناسک  نابا  ناینشیپ  رد 

. تسا هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  ار  ناسح  راعشا  نیا  ج 2 ص 23  بطخلا ) هرهمج   ) رد یکز  دمحا  و 
هک : هدش  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هراشا  تایبا  نیا  رد 

 0 نووتسی اقساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا 
نب دیلو  یلع و  نیب  هک  يا  هرجاشم  هراب  رد  هیآ  نیا  (، دنتسین يواسم  هن ، دشاب  یم  قساف  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  نموم  هک  یـسک  ایآ  )

. تسا هدش  لزان  دش  عقاو  طیعم  یبا  نب  هبقع 
و رتروآ ، نابز  وت  زا  نم  تفگ : دیلو  دش  یتبحص  دیلو  یلع و  نیب  دیوگ : راسی  نب  اطع  زا  شدنس  هب  دوخ  ریسفت  رد ج 21 ص 62  يربط 

مرتاناوت . نمشد  فص  ندناشن  بقع  رد  رتزیت و  ما  هزین 
هرجاشم نیا  ببس  هب  یتسین و  شیب  یقساف  هک  وش ، تکاس  دومرف : ع )  ) یلع

هحفص 76 ] ] 

دش . لزان  قوف  هیآ 
: تفگ ع )  ) یلع هب  دیلو  دش  عقاو  يا  هعزانم  دـیلو  یلع و  نیب  هک : هدـمآ  (، نزاخ ریـسفت   ) و ج 3 ص 470 یناـغا )  ) ج 4 ص 185 رد  و 
مرتریلد و رتروآ  نابز  وت  زاو  رتزیت  تا  هزین  زا  ما  هزین  هک  مسق  ادـخب  ما ، هدروخلاس  يریپ  نم  یتسین و  شیب  یکدوکوت  هک  شاـب  تکاـس 

یتسین . نیب  یقساف  هک  وش ، تکاس  دومرف  یلع  متسه . رت  لد  رپ  دربن  فص  رد 
دومرف . لزان  تبسانم  نیدب  ار  قوف  هیآ  دنوادخ  و 

( مود پاچ  یتدایز  )
بحم هدومن و  لقن  حیحـص  ياهدنـس  هبار  تیاور  نیا  لومنلا ) بابـسا   ) باتک رد ص 263  ساـبع  نبا  قیرط  زا  دوخ  دانـسا  هب  يدـحاو 

( یبقعلا رئاخذ   ) رد ص 88 يدـحاو و  ظفاح  یفلـس و  ظفاح  قیرط  زا  هداتق  ساـبع و  نبا  زا  ضاـیرلا ،)  ) ص 206 رد ج 2  يربط  نیدـلا 
نبا دنا و  هدومن  رکذ  دوخریسفت  رد  يروباشین  و  هیاف )  ): رد ص 55 یجنگ  دوخ و  بقانم )  ) رد ص 188 یمزراوخ  دنک و  لقن  ار  تیاور 
هبقع بلاط و  یبا  نبا  یلع  هراب  رد  قوف  هیآ  هک : دنیوگ  ود  نیا  زج  ويدسو  راسی  نب  اطع  هک : دیوگ  دوخ  ریسفت  رد ج 3 ص 462  ریثک 

تسا . هدش  لزان 
تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیطمسلا ) ررد  مظن   ) رد يدنرز  نیدلا  لامج  و 

هک : دنک  تیاکح  دوخ  داتسا  زا  لقن و  ار  تیاور  هغالبلا ) جهن  حرش   ) رد ج 1 ص 394 و ج 2 ص 103 دیدحلا  یبا  نبا  و 
دنراد . قافتا  نآ  لقن  رد  یگمه  روهشم و  مه  شربخ  تسا و  یعطق  مولعم و  همه  شیپ  ع )  ) یلع ناش  رد  هیآ  نیا  لوزن 

نبا يدـع ، نبا  يدـحاو ، و  یناـغا ،)  ) رد جرفلاوبا  هک : هتفگ  هدرک و  تیاور  قـیرط  یـسررب  اـب  روـثنملارد )  ) ص 178 رد ج 4  یطوـیس 
قرط زا  ار  تیاور  نیا  رکاسع ، نبا  يدادغببیطخ ، هیودرم ،

هحفص 77 ] ] 
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زا متاحیبا  نیا  تسا و  هدومن  تیاور  قیرط  یـسررب  اب  راسی  نب  اطع  زا  ریرج  نبا  قاحـسا و  نبا  ودـنا  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  يدایز 
نبا لقن و  ار  تیاور  ضر )  ) یلیل یبا  نبا  نمحرلادـبعزا  متاح  یبا  نبا  زا  زاب  هدرک و  تیاور  قیرط  یـسررب  اـب  ارنآ  دـننام  ضر )  ) يدـس

دنا . هدرک  لقن  سابعنبا  زا  رکاسع  نبا  بیطخ ، هیودرم ،
تسا . هدومن  رکذ  ار  قوف  تیاور  دوخ  هریس  باتک  رد ج 2 ص 85  یبلح  مود ) پاچ  یتدایز  )

رگید يرعش  و 

تسا : هدرک  لقن  دوخ  هرکذت  رد ص 10  ار  ریز  راعشا  یفنح  يزوج  نبا  طبس  رفظملاوبا 
تشاد ؟ ناهنپ  دیشخب و  ریقف  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر  لاح  رد  هکنآتسیک 

دنک ؟ راغ  گنهآ  هنابش  دمحم  ات  دیباوخ  ص )  ) دمحم رتسب  رد  بش  یسک  هچ  و 
تسا  هدش  باطخنموم  نآرق  هیآ  هن  رد  یسک  هچ  و 

شا هراب  رد  دیشخب و  ریقف  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر  لاحرد  ع )  ) یلع ترـضح  هک  اجنآ  دنک ، یم  روهـشم  ناتـساد  هب  هراشا  لوا  تیب  رد 
دش : لزان  هیآ  نیا 

نوعکار  مه  هوکزلا و  نوتوی  هولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللامکیلو و  امنا 
دیایب . هیآ  نیا  حرش  و 

رد دیـشوپ و  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  گنر  زبس  درب  یلع  هک : دـنرادقافتا  نآ  لقن  هب  یمالـسا  تما  هک  تسا  یثیدـح  هب  هراشا  مود  رعـش  و 
تسد زاوا  ات  دیباوخ  ترضح  رتسب 

هحفص 78 ] ] 

دش : لزان  هیآ  نیا  تبسانم  نیدب  دومن و  ربمغیپ  يادف  ار  دوخ  دنک و  رارف  نیکرشم 
هللا  هاضرم  اغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و 

ندیباوخ ص )  ) مرکا لوسر  رتسب  رد  ناتساد  هتفگ : یفاکـسا  رفعج  وبا  تسا ، روکذم  هغالبلا ج 3 ص 270  جهن  حرـش  رد  هکیروط  هب  و 
سانلا نم  هیآ " و  هک  دنا  هدومن  تیاور  نیرـسفم  همه  دـنک و  یمن  راکنا  ارنآ  نید  یب  ای  هناوید  زج  هدـش و  تباث  رتاوت  هب  یلع  ترـضح 

تسا . هدش  لزان  ع )  ) یلع هراب  رد  و  ص )  ) لوسر ترضح  ياج  ع )  ) یلع ترضح  ندیباوخ  بش  رد  هیآ  رخآ  ات  يرشی "  نم 
دوخ ياـج  هب  هکم  رد  ار  ع )  ) یلع دومرف ، ارهنیدـم  يوس  هب  ترجه  هدارا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  نوچ  هک : دـنک  تیاور  شریـسفت  رد  یبلعث 

نیکرـشم هکیلاح  رد  راغ ، يوس  هب  جورخ  بش  رد  و  دـنک ، در  دـندوب  هدراذـگ  ترـضح  تمدـخ  هک  یعیادو  ربماـیپ و  نوید  اـت  دراذـگ 
هب ارم  یمرـضح  زبس  درب  درک : رما  دباوخب ، وا  رتسب  رد  هک  دومرف  رما  یلع  هب  دنتـشاد ، ار  ترـضح  نتـشک  دـصق  هتفرگ و  ار  هناخ  فارطا 

هللااشنا . دیسر  دهاوخن  یبیسآ  وتب  نیکرشم  هیحان  زاهک  نادب  نیقی  باوخب  نم  رتسب  رد  چیپ و  دوخ 
مدنکفا و يردارب  ود ، امـش  نیب  نم  هک : داتـسرف  یحو  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دـنوادخ  هجیتن  رد  ودرک  لمع  ترـضح  روتـسد  هب  ع )  ) یلع

یگدنز لوط  ود  ره  درادیم ؟ مدقم  دوخ  رب  ار  دوخ  ردارب  امش  زا  کیمادک  کنیا  تسا  يرگید  زا  رت  ینالوط  رفن ، ود  امـش  زا  یکی  رمع 
هک : داتسرف  یحودنوادخ  سپس  دندومن ، رایتخا  ار 
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ندومن ادف  يارب  ار  دوخ  ناج  دیباوخ و  ربمغیپ  ياج  رد  متـسب ، يردارب  دـقع  ص )  ) دـمحم وا و  نیب  نم  دـیدوبن ، ع )  ) یلع لثم  امـش  ارچ 
دینک . ظفح  نانمشد  تسد  زا  ار  وا  دیئآ و  دورف  تشاد ، مدقم  دوخ  رب  ار  وا  تخاس و  هدامآ 

وا ياپ  دزن  لیئاکیم  و  ع )  ) یلع ترضح  رس  دزن  لیئربج  دندم ، دورف  ود  ره 

هحفص 79 ] ] 

دز : گناب  لیئربج  دنتسشن 
هکئالملا . کب  یلاعت  كرابت و  هللا  یهابی  یلع  ای  کلثم  نم  خب  خب 

دیامرفیم .) تاهابم  هکئالم  رب  وت  دوجو  هب  دنوادخ  هک  یلع  يا  وت  دننام  تسیک  داب  كرابم  داب  كرابم  )
دومرف : لزان  ع )  ) یلع ناش  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دوب ، هنیدم  هناور  ادخ ، ربمایپ  هکیلاح  رد  و 

 " هللا . هاضرم  اغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم   "و 
رد یلع  ترـضح  ندـیباوخ  راغ و  يوس  هب  نیکرـشم  تسد  زا  رکب  یبا  اب  ص )  ) ربمایپ ندرک  رارف  لاح  ردهیآ  نیا  هک  دـیوگ  ساـبع  نبا 

دش . لزان  وا  ياج 
ص 114 و هیافک )  ) رد یجنگ  و  تسا . هدرک  لقن  مولعلا ) اـیحا   ) رد ج3 ص 238 یلازغ  شلیـصفت ، لوط و  همه  اب  ار  یبلعث  ثیدح  نیا 

نبا طبـس  دوخ و  لوصف )  ) رد ص 33 یکلام  غابـص  نبا  و  هدومن ، تیاور  یفـسن  ظفاح  زا  سلاـجملا ) ههزن   ) رد ج 2 ص 209 يروفص 
دنا . هدومن  تیاور  ار  ثیدح  نیا  راصبالا ) رون   ) رد ص 86 یجنلبش  دوخ و  هرکذت )  ) رد ص 12 یفنح  يزوج 

هک : هدمآ  نینچ  ریخا  ردصم  هس  رد 
هک : دومرف  وگزاب  نم  يارب  دوب  هدورس  بشنآ  رد  هک  يرعش  ع )  ) نانموم ریما  دیوگ : سابع  نبا 

اصحلا  یطو  نم  ریخیسفنب  تیق  و 
جحلا تیبلاب و  فاط  قلخ  مرکا  و 

ینووسی  ام  مهنم  یعارا  تبور 
رسالا لتقلا و  یلع  یسفن  تربص  دق  و 

انمآ  راغلا  یف  هللا  لوسر  تاب  و 
رتسلا یف  هلالا و  ظفح  یف  لاز  ام  و 

رجح هناخ و  فاوط  هک  دوب  یناـسنا  نیرت  یمارگ  وا  مداد . رارق  رپس  هدـمآ ، دـیدپ  نیمز  يور  رب  هک  یـصخش  نیرتهب  يارب  ار  دوخ  ناـج 
. دومن

هحفص 80 ] ] 
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دسرب . یبیسآ  نم  هب  نیکرشم  زا  هک  مدوب  رظتنم  بش  یمامت  رد 
مدوب . هتخاس  هدامآ  يریسا  ندش و  هتشک  يارب  ار  دوخ  و 

دومرف . ظفح  تشاد و  یفخم  اه  هدید  زا  اروا  دنوادخ  درب و  رسب  راغ  رد  ینمیا  اب  بش  نآ  رد  ادخ  لوسر 
و ج 1 يربط ) خیرات -   ) ج 2 ص 99-100 دمحا ، دنسم )  ) ج 1 ص 348 تسا : هدمآ  اهباتک  نیا  رد  ندیباوخ ) بش   ) تیبملا هلیل  ناتساد 
ج 13 ص دیرفلا ) دقعلا   ) ج 2 ص 90 ماشه ، نبا  هریـس )  ) ج 2 ص 291 یبوقعی ،) خـیرات   ) ج 2 ص 29 دعـس ، نبا  تاقبط )  ) ص 312
( عاتمالا  ) ص 39 یمزراوخ ، بقانم )  ) ص 75 ادفلا ، یبا  خیرات  ریثا ج 1 ص 126  نبا  خیرات  ج 2 ص 42  يدادغب ، بیطخ  خیرات   ) 191

هیبلحلا . هریسلا   ) ج 2 ص 29 ریثک ، نبا  خیرات )  ) ج 7 ص 338 يزیرقم ،
دراد هعقاو  نیا  هب  هراشا  هک  دنا  هدومن  لقن  ارنآ  ثیدح ، قثوم  نایوار  ظافح و  زا  يدایز  هدع  هدش و  لقن  یحیحص  ثیدح  سابع  نبا  زا 

دوش . هعجارم  ریدغلا  همجرت  لوا  دلج  هب ص 95 
هک : هدش  لقن  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  زا  یتیاور  هب  هعقاو  نیمه  و 

مه دنوادخ  دومن و  فرطرب  ترضح  رـس  زا  ار  نیکرـشم  رـش  دومن و  ادخ  لوسر  يادف  ار  دوخ  ناج  ع )  ) نینموملا ریما  ترجه ، بش  رد 
 ". هللا تاضرم  اغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و  دومرف " : لزان  وا  ناش  رد  ار  هیآ  نیا 

تسا ع )  ) یلع ترضح  نموم  زا  دارم  تایآ  نیآ  رد  ، تسا هدیدرگ  لزان  ع )  ) نینموملا ریما  هراب  رد  هک  هدومرف  هیآ  هن  هب  هراشا  موس  رعش 
میدش فقاو  هیآ  هد  هب  ام  یلو 

هحفص 81 ] ] 

تسا . هداد  صیصخت  هیآ  هن  هب  ناسح  ارچ  میناد  یمن  و 
نینچ دـنک ، یم  لقن  يو  زا  نیفـص )  ) باتک رد ص 31  محازم  نب  رـصن  هک  يا  هدیـصق  رد  هعـصعص  نب  هیواعم  و  مود :) پاچ  یتداـیز  )

دیوگ :

هیآ  نوثالث  هیف  تلزن  نم  و 
ادرف اصلخم  انموم  اهیف  هیمست 

اهریغ  هیف و  نشج  تابجوم  يوس 
ادلا هیالولا و  هللا  بجوا  اهب 

همجرت :
هدش  هدیمان  صلخم  نموم  نآرق  هیآ  یس  رد  هک  یسک 

دومرف . بجاو  ار  وا  یتسود  تیالو و  همهنآ ، ببسب  دنوادخ  هک  شرگید ، لیاضف  هفاضا  هب 
زا : تسا  ترابع  هدش  لزان  ترضح  هراب  رد  هکیتایآ  اما 

. نووتسی اقساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  - 
.18 هدجس : هروس 
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. تشذگ تسا  یلع  هراب  رد  هیآ  نیا  هکنیا  رب  تشاد  تلالد  هک  یثیداحا  دلج  نیا  رد ص 75  هک 
نینموملاب  هرصنب و  كدیا  يذلا  وه  - 2

.62 لافنا : هروس 
رکبوبا العلا و  نب  مساقلا  وبا  زا  یعفاش  ملسم  نب  یلع  نسحلاوبا  ار  ام  داد  ربخ  هک : دیوگ  حیحص  دنـس  هب  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح 

نب سابع  زا  يرهم ، لیعامـسا  نبنیـسح  هللادـبع  وبا  زا  دالخ ، نب  فسوی  نب  دـمحا  رکبوبا  زا  یبیـصن ، ینیر  نامیلـس  نب  رمع  نب  دـمحم 
: هدش هتشون  شرع  رب  تفگ : هک  هریره  یبا  زا  حلاص ، زا  یبلک ، زا  يدسا ، رمع  یبا  نب  دلاخ  زا  راکم ،

هحفص 82 ] ] 

هرـصنبكدیا يذلا  وه  میرکلا : هباتک  یف  لج  زع و  هلوق  کلذ  یلعب و  هتدیا  یلوسر  يدبع و  دمحمو  یل  کیرـش  يدحو ال  هللا  الا  هلا  ال 
هدحو . یلع  نینموملاب  و 

دییات ار  وا  یلع  هلیسو  هب  مداد و  رارق  دوخ  ربمایپ  ار  دمحم  ما  هدنب  مکیرش ، یب  هک  یئاتکی  يادخ  تسین  شتـسرپ  هتـسیاش  نم  زج  یـسک 
یلع نینموم  زا  دارم  و  دومرف ، دییات  نینموم  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  تسا  یـسک  وا  دـیوگ : هکنانچ  تسا  ادـخ  نخـس  نآ  لیلد  مدرک و 

تسا .) یئاهنتب 
رد ریرج  نباار  ثیدح  نیا  هک : دیامن  یم  حیرصت  سپس  هدرک و  تیاور  دوخ  دانسا  هب  ص 110  هیافک )  ) ردیعفاش یجنگ  ار  ثیدح  نیا 

رردلا  ) ص 199 رد ج 3  یطویـس  نیدـلا  لالج  ظـفاح  هدومن و  رکذ  ع )  ) یلع لاـح  حرـش  رد  دوخ  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  شریـسفت و 
قیرط زا  نینچمه  هریره و  وبا  زا  شدانـسا  هب  میعن  نبا  ظفاح  زا  هدوملا ) عیباـنی   ) رد ص 94 يزودـنق  هدرک و  لقن  رکاسع  نبا  زا  روثنملا )

تسا . هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  حلاص  یبا 
دوخ دانسا  هب  شخیرات  رد ج 1 ص 173  يدادغب  بیطخ  هلمج : زا  دنا  هدرک  لقن  دننانیمطا  دروم  هک  ظافح  زا  یعمج  ار  ثیدح  يادـتبا 

هدش : هتشون  شرع  رب  مدید  مدش  هدرب  جارعم  هبهکنآ  زا  سپ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هدرک و  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 
یلعب . هترصنیلعب  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  الا  هلا  ال 

تشذگ ) ثیدح  نیا  همجرت  )
رد یمزراوخ  و  یبقعلا ،) ریاخذ   ) رد ص 69 شا و  هریس  رد  الم  قیرط  زا  ارمحلا  یبا  زا  ضایرلا )  ) رد ج 2 ص 172 يربط  نیدلا  بحم  و 

تیاور نینچ  ظفل  کی  هب  قیرط  ود  زا  دوخ  دیارف )  ) باب 46 رد  ییومح  دوخ و  بقانم )  ) ص 254

هحفص 83 ] ] 

هدش : هتشون  شرع  رب  مدید  مدش  هداد  ریس  الاب  ملاوع  رد  نوچ  دومرف : ص )  ) لوسر ترضح  هک  دنا  هدرک 
هب . هترصن  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال 

فرط رد  مدـش ، هداد  ریـس  هک  یبـش  هک : هدرک  لـقن  ظـفل  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راکتمدـخ  ارمحلا ، یبا  زا  رگید  دانـسا  هب  و 
تسا : هتشون  مدید  شرع  تسار 

یلعب . هتدیا  یتوفص ، دمحمل  يدیب  ندع  هنج  تسرغی  ریغ  هلا  يدحو ال  هللا  انا 
قیرط زا  هدومن و  تیاور  ارمحلا  یبا  زا  قیرط  دـنچ  زا  هدرک  لقن  لامعلا ) زنک   ) رد ج 6 ص 158 هکنانچ  یطویـس  ظفاح  ظفل  نیمه  هب  و 
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هک : هدومن  تیاور  ربمایپ  زا  رباج  زا  رگید 
یلعب . هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  هنس " : یفلاب  ضرالا  تاومسلا و  هللا  قلخی  نا  لبق  هنجلا  باب  یف  بوتکم 

رد ج 1 ص 7 یطویـس  ارمحلا و  یبا  زا  یناربط ، قیرط  زا  عمجملا )  ) رد ج 9 ص 121 یمثیه  ظفاح  تسا :) مود  پاچ  يداـیز  هکت  نیا  )
دنا . هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  رکاسع  نبا  يدع و  نبا  زا  سنا  قیرط  زا  يربکلا ) صیاصخلا  )

ترـضح هب  باطخ  ( ) ص  ) ادخ لوسر  دیامرف : هک  دـنک  لقن  یلع  ترـضح  زا  یبرقلا ) هدوم   ) باتک زا  متـشه  یتسود  رد  ینادـمه  دـیس 
رب مدـید  مدیـسر  سدـقملا  تیب  هب  متـشاد و  جارعم  گنهآ  هک  یماگنه  مدـید : مدوخ  مسا  هب  نورقم  اـج  راـهچ  رد  ارت  مسا  دومرف : ریما )

: تسا هدش  هتشون  هرخص 

هحفص 84 ] ] 

هریزو . یلعب  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلاال 
دوب : هتشون  نآ  رب  مدیر  یهتنملا  هردس  هب  نوچ  و 

هب . هترصن  هریزویلعب و  هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  دمحم  يدح  انا و  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا 
هتدـیا یقلخ ، نم  یبیبح  دـمحم  انا  الا  هلا  لهلا ال  انا  ینا  دوبهدـش : هتـشون  شرع  ياه  هیاپ  رب  مدیـسر  ناـیملاع  راـگدرورپ  شرع  هب  نوچ 

هبهترصن . هریزو و  یلعب 
دندوب : هتشون  نآ  رد  رب  مدیسر  تشهب  هب  نوچ  و 

. هب هترصن  هریزو و  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یبیبح  دمحم  و  انا ، الا  هلا  ال 
نینموملانم  کعبتا  نم  هللا و  کبسح  یبنلا  اهیا  ای  - 3

 64 لافنا : هروس 
تسیفاک .) ار  وت  دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینینموم  و  دنوادخ ، ربمغیپ  يا  )

نینموم زا  دارم  هتشگ و  لزان  ع )  ) یلع فصو  رد  هیآ  نیا  هک : هدروآ  حیحـص  دنـس  هب  شدانـسا  هب  هباحـصلا ) لئاضف   ) رد میعن  وبا  ظفاح 
تسا ع )  ) یلع هیآ  رد 

. الیدبت اولدب  امو  رظتنی  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  ودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  - 4
 23 :. بازحا

يا هدع  هدرب و  ورف  دوخ  ماک  رد  گرم  ار  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  دننک  یم  افو  ادخ  اب  دوخ  دـهع  هب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانموم ، هورگ  زا  )
دنا .) هدادن  مارم  نیا  رد  يرییغت  لیدبت و  هنوگچیه  دنا و  هتسشن  گرم  راظتنا  هب  مه  رگید 

زا رگید  يا  هدـع  ریرج و  نـبا  زا  هیاـفکلا " ص 122  رد "  یجنگ  ظاـفحلا  ردـص  بقاـنملا " ص 188 و  باـتک "  رد  یمزراوخبیطخ 
نامیپ دـنوادخ  اب  نانآ  هدـش  لزان  وا  نارای  هزمح و  هراب  رد  هبحن  یـضق  نممهنمف  هکرابم  هیآ  زا  هلمج  نیا  هک  تسا  هدرک  لـقن  نارـسفم 

رد هجیتن  رد  دننادرگن  يور  نمشد  زا  هدرکن و  تشپ  دربن  نادیم  زا  هک  دندوب  هتسب 

هحفص 85 ] ] 

دندش . هتشک  ات  دندیگنج  دوخ  دوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هداتسیا و  نمشد  يوربور 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 504 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشن و فرحنم  ریـسم  زا  درک و  تکرح  دوخ  داهج  ریـسم  رد  هک  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  هراـب  رد  رظتنی "  نم  مهنم  هیآ " و  رگید  هلمج 
داهن . دوخ  ناگتشذگ  مدق  ياج  مدق  دادن و  تهج  رییغت 

وا زا  یصخش  تفگ  یم  نخس  تشاد  ربنم  يور  رب  هفوک  دجسم  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یماگنه  دیوگ : قعاوصلا  رد ص 80 ، رجح  نبا 
هیآ نیا  مناهاوخ ، ار  وت  ششخب  ادنوادخ  دومرف  ترضح  هیلع "  هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  درک "  لاوئس  هیآ  نیا  هراب  رد 

هزمح دش و  دیهـش  ردب  گنجرد  هدیبع  اما  تسا ، هدش  لزان  بلطملادبع  نب  ثرح  نب  هدـیبع  میومع  رـسپ  هزمح و  میومع  نم و  هراب  رد 
زا ار  منساحم  نیا  هک  متسه  تما  دارفا  نیرت  تخبدب  راظتنا  رد  نم ، اما  و  دیدرگ ، دیهش  ادخ  هار  رد  تسش و  ناج  زا  تسد  دحا  زور  رد 
. هدومن ینیب  شیپ  میارب  تسا و  هتسب  نم  اب  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  مساقلاوبا  نم  تسود  هک  تسا  ینامیپ  نیا  دیامننیگنر ، مرس  نوخ 

نوعکار . مه  هوکزلا و  نوتوی  هولصلانومیقی و  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  - 5
عوکر لاح  رد  ار  شیوخ  هوکز  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  وا و  هداتسرف  تسا و  دنوادخ  امش  یلو  انامه  همجرت -  )

.) دنزادرپ یم 
، مدـناوخ مرکا  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زاـمن  يزور  دـیوگ : هک  تسا  هدومن  تیاور  يراـفغ  رذ  یبا  زا  شدانـساب  شریـسفت  رد  یبلعث  قحـسا  وبا 

دنلب نامـسآ  يوسب  ار  دوخ  ياهتـسد  لئاس  دومنن ، یهجوت  يوب  دادـن و  یخـساپ  ار  وا  یـسک  درک و  یتجاح  تساوخرد  مدرم  زا  یلئاـس 
ماگنه نیا  رد  درکن  یهجوت  نمب  یـسک  متـساوخ و  يزیچ  مدرم  زا  دمحم  وت  ربمغیپ  دجـسم  رد  نم  شاب  دهاش  ادـنوادخ  تفگ : هدرک و 

دوب نآ  رد  اـهبنارگ  يرتـشگنا  هک  شیوخ  تسار  تسد  تشگنا  نیرخآ  اـب  دوب  عوـکر  لاـح  رد  دـناوخیم و  زاـمن  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع
نوریبوا تشگنا  زا  ار  رتشگنا  دمآ و  یلع  کیدزن  هب  مه  وا  دومرف و  هراشا  لئاس  يوسب 

هحفص 86 ] ] 

دوب . هرظنم  نیا  دهاش  مرکا  لوسر  دروآ و 
تفگ : درک و  تساوخرد  وت  زا  یسوم  مردارب  ادنوادخ  درک : ضرع  دوشگ و  نامسآ  يوسب  ار  دوخ  مشچ  مرکا  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
يرزا هب  ددشا  یخا ، نوراه  یلها  نم  اریزویل  لعجا  و  یلوق ، اوهقفی  یناسل ، نم  هدقع  للحا  و  يرما ، یلرـسی  و  يردص ، یل  حرـشا  بر 

يرما . یف  هکرشا  و 
هطهروس ) زا  ات 32  تایآ 25  )

مردارب نم  يارب  و  دـنمهفب ، ار  منخـس  ات  ياشگب  منابز  زا  هرگ  نادرگ ، ناسآ  میارب  ارم  راک  امرف ، هداـشگ  ار  ما  هنیـس  اراـگدرورپ  همجرت :
نادرگ . کیرش  نم  راک  رد  ار  وا  زاس و  مکحم  وا  اب  ارم  تشپ  نادرگ . مریزو  تسا  نم  نادناخ  زا  هک  ار  نوراه 

يدومرف : وا  هب  هدروآرب و  ار  شتجاح  یسوم  باوجرد  وت  ایادخ 
امکیلا . نولصی  الفاناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  دشنس 

امشب یسر  تسد  هجیتن  رد  ار ، طلـست  يرترب و  رفن  ود  امـش  يارب  میهد  یم  رارق  میزاس و  یم  مکحم  تردارب  ببـسب  ار  تیوزاب  يدوزب  )
درک .) دنهاوخن  ادیپ 

يرهظ . هب  ددشا  ایلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  يرما و  یلرسی  يردص و  یل  حرشا  مهللا و  کیفص  کیبن و  دمحم  ینا  مهللا و 
دارفا زا  ینابیتشپ  شخب و  یناسآ  ار  مراک  امرف و  هداشگ  زین  ارم  هنیـس  اراگدرورپ  متـسهوت  هدیزگرب  ربمایپ و  دمحم  نم  انامه  ادنوادخ و  )

زاس . مکحم  ارم  تشپ  وا  ببسب  هدب و  رارق  راک  نیا  يارب  ار  یلع  امرف ، باختنا  نم  يارب  نم  هداوناخ 
، دمحم يا  درک : ضرع  دـش و  لزان  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  ترـضحنآ  ياعد  زونه  دـیوگ  هنع  هللا  یـضر  رذوبا 
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ار : هیآ  نیا  ناوخب 
هیآ  رخآ  ات  اونمآ ... نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 

يرایسب هدع  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هرابرد  ار  لوزن  ناش  نیا  تیاور و  نیا 

هحفص 87 ] ] 

1 زا : دنترابع  هلمجنآ  زا  دنا  هدرک  رکذ  شدانسا  رد  تبظاوم  تقد و  اب  دوخ  ياه  هتشون  رد  ثیدح  ریسفت و  نایاوشیپ  زا 
. دهاجم و  میکح ، یبا  نب  هبتعو  سابع ، نبا  قیرط  زا  ریسفت ج 2 ص 165  رد  يربط  - 

. دنس ودب  قیرط و  ود  زا  لوزنلا ص 147  بابسا  رد  يدحاو  - 2
. میدرک رکذ  رذوبا  زا  هک  یثیدح  سابع و  نبا  مالس و  نب  هللادبع  زا  اطع  زا  موس ص 431  دلج  ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  - 3

شریسفت ج 1 ص 496. رد  نزاخلا  - 4
هحفص 496 مکی  دلج  شریسفت  رد  تاکربلا  وبا  - 5

هحفص 496 مکی  دلج  شریسفت  رد  يروباشین  - 6
. تسا هدرک  رکذ  ار  یبلعث  ثیدح  همهملا " ص 123  لوصف  رد "  یکلام  غابص  نبا  - 7

. تسا هدروآ  ار  رذ  یبا  ثیدح  لووسلا " ص 31  بلام  رد "  یعفاش  هحلطنبا  - 8
. تسا هدرک  تیاور  هللادبع  نب  بلاغ  هبتع و  يدس و  زا  یبلعث  ریسفت  زا  هرکذتلا " ص 9  رد "  يزوجلا  نبا  طبس  - 9

نیقارعلا و ظـفاح  دنـس  قـیرط و  زا  ساـبع  نبا  زا  صرد 122  سنا و  زا  شدانــسا  هـب  هیاـفکلا " ص 106  رد "  یعفاــشلا  یجنکلا  - 10
. یلاعملا یبا  یضاق  میعن و  یبا  زا  رکاسع  نبا  یمزراوخ و 

. دنس ود  قیرط و  ودب  بقانم " ص 188  رد "  یمزراوخ  - 12
سابع نبا  زا  و  سنا ، زا  مهن  یـسباب و  رد  تسا و  هدرک  لقن  يدـحاو  دنـس  قیرط و  زا  مهدراـهچ  باـب  رد  دـئارف "  رد "  ییومح  - 13

. رسای رامع  سابع و  نبا  زا  ملهچ  باب  رد  يرگید ، قیرط  دنسب و 
موس ص 276. دلج  فقاوملا "  رد "  یجیا  دضع  یضاق  - 14

نینچ مه  و  یلیاضف ، جرفلا و  یبا  يدحاو و  قیرط  زا  مالس  نب  هللادبع  زا  مود ص 227  دلج  ضایرلا "  رديربط "  نیدلا  بحم  - 15

هحفص 88 ] ] 

. يزوج نبا  يدقاو و  قیرط  زا  ریاخذلا " ص 102 باتک "  رد  زین  شباتک و  نیمه  هحفص 206  رد 
هملس زا  متاح  یبا  نبا  زا  رگید  دنس  رد  هدرک و  لقن  نینموملا  ریما  زا  دنـس  کی  رد  مود ص 71  دلج  شریـسفت  رد  یماش  ریثک  نبا   - 16
قیرط زا  سابع و  نبا  زا  يروثنایفس  زا  شدانـساب  هیودرم  نبا  ظفاح  زا  و  يدس ، دهاجم و  زا  شدانـساب  يربطلا  ریرج  نبازا  و  لیهک ، نب 

دیوگ : هاگنآ  هدرک و  تیاور  سابع  نبا  زا  یبلک 
ریما ظفل  اب  هک  دوب  نینچ  هیودرمنبا  ظـفاح  زا  و  دوش ، یمن  دارو  اـهنآ  رب  يا  هشدـخ  لاکـشا و  هنوگچیه  هک  تسا  يدنـس  هلـسلس  اـهنیا 

. دوب هدروآ  زین  ارعفار  یبا  رامع و  دوب و  هدرک  رکذ  ار  دنس  نینموملا 
زا رکاسع  نبا  قیرط  زا  و  نینموملا ، ریما  زا  شدانـساب  یناربط  زا  متفه ص357  دـلج  هیاهنلا "  هیادـبلا و  باتک "  رد  ریثک  نبا  زین  و   - 17
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. لیهک نب  هملس 
باتک رد  بیطخ  قیرط  زا  مشش  دلج  تسا ص 391  هدروآ  شزنکلا  باتک  رد  هکنانچ  عماوجلا "  عمج  باتک "  رد  یطویس  ظفاح   - 18

(. ع  ) نینموملا ریما  زا  هیودرم  نبا  خیشلا و  یبا  قیرط  زا  باتک  نامه  رد ص 405  سابع و  نبا  زا  قفتملا "  " 
قعاوصلا " ص 25. رد "  رجح  نبا  - 19

. تسا هدروآ  هدش  لقن  یبلاعث  لوق  زا  هک  ار  رذ  یبا  ثیدح  راصبالا ص 77  رون  رد "  یجنلبش  - 20
تیاور نیا  زین  يرگید  دارفا  هتبلا  یمالسا  گرزب  نارسفم  راتفگ  زا  هنومن  دوب  نیا  مود ص.329  دلج  یناعملا "  حور  رد "  یسولآ  - 21

. دنا هدرک  رکذ  ار  لوزن  ناش  نیا  و 

هحفص 89 ] ] 

تسا هدورس  دروم  نیا  رد  غیلب  رایسب  يا  هدیصق  هدروآ و  رد  رعشهب  ار  نایرج  نیا  ادخ  لوسر  هاگتسد  فورعم  رعاش  نآ  تباث  نب  ناسح 
. تشاگن میهاوخ  ار  نآ  هدنیآ  رد  ام  و 

هللا . دنع  نووتسی  هللا ال  لیبس  یف  دهاج  رخالا و  مویلا  هللااب و  نما  نمک  مارحلا  دجسملا  هرامع  جاحلا و  هیاقس  متلعجا  - 6
هیآ 19( هبوت  هروس  )

ششوک ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  ازج  زور  ادخب و  هک  یسک  دننام  ار  مارحلا  دجسم  نامتخاس  اهیجاح و  هب  نداد  بآ  دیا  هداد  رارق  ایآ 
دنتسین . يواسم  زگره  ود  نیا  تسین و  نینچ  نیا  هن  دننک ؟ یم 

مارحلا و دجسم  یلوتم  نامثع ) دنزرف   ) هبیش سابع و  دیوگ  يو  هک  هدرک  تیاور  سنا  زا  شدانساب  شریسفت  مهد  دلج  رد ص 59  يربط 
مرترب وت  زانم  تفگ : یم  وا  هب  سابع  دندیـشک ، یم  رگیدکی  خرب  ار  دوخ  تیـصخش  هدرک و  تاهابم  رگیدکی  رب  دـندوب و  هتـسشن  هبعک 

متسه . اهیجاح  یقاس  ترضحنآ و  ردپ  یصو  ربمایپ و  يومع  نوچ 
ارم دنوادخ  هک  نانچنآ  ایآ  متسه ، ادخ  هناخ  راد  هنازخ  شا و  هناخ  رب  میادخ  نیما  نوچ  مرت  راوگرزب  رت و  مهم  وت  زا  نم  : تفگ یم  هبیش 

متسین . وت  نیما  هداد  رارق  دوخ  نیما 
. دیسر ودنآ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  هکنیا  ات  دندرک  یم  هرخافم  رگیدکی  رب  دنتفگ و  یم  نانخس  لیبق  نیمه  زا  رگیدکی  اب  ودنیا 

یتفگ ؟ هچ  واب  وت  ومع  يا  تفگ : یلع  تسا . رترب  نم  زادنک  یم  نامگ  هدرک و  تاهابم  نم  نب  هبیش  تفگ : وا  هب  سابع 
مرتالاب . وت  زا  متسه و  اهیجاح  یقاس  ترضحنآ و  ردپ  یصو  نیشناج و  ربمایپ و  يومع  نم  متفگ : واب  داد : خساپ  سابع 

یئوگ ؟ یم  هچ  وت  هک  تفگ  درک و  ور  هبیشبیلع 
ادخ نیما  هک  یسک  ایآ  متـسه  هبعک  هناخ  راد  هنازخ  شا و  هناخ  رب  متـسه  ادخ  نیماهک  مرترب  وت  زا  تهج  نیدب  متفگ : نم  هکداد  باوج 

سنا دوب ؟ دهاوخن  وت  نیما  تسا 

هحفص 90 ] ] 

منک . وگزاب  ار  شیوخ  راختفا  مهنم  دیراذگب  تفگ : نانآ  خساپ  رد  یلع  هک  دیوگ 
دیئامرفب . مه  امش  تسا . بوخ  رایسب  دنتفگ :

ترجه وا  اب  هدروآ و  ناـمیا  ربماـیپ  ياـه  هدـعوب  هک  تما  نیا  نادرم  زا  متـسه  یـسک  نیتسخن  هک  مرترب  تهج  نیدـب  امـشزا  نم  دومرف :
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تهج مادـک  ره  دـندیدرگ و  فرـشم  ربمایپ  روضحب  دـندش و  هناور  رفنهس  ره  یلع ) نخـس  زا  دـعب  . ) مدرک داـهج  ادـخ  هار  رد  مدومن و 
یحو نآ  هراب  رد  هدش و  لزان  لیئربج  يزور  دـنچ  زا  دـعب  دـنتفر ، مه  اهنآ  تفگن و  نانآ  هب  يزیچ  ربمایپ  دـندرک ، وگزاب  ار  دوخ  يرترب 

دومرف : توالت  نانآ  رب  ار  هیآ  نیا  دندمآ ، ربمایپ  تمدخب  نانآ  یتقو  درک  راضحا  ار  رفن  هس  نآ  ادخ  لوسر  دروآ ،
... رخالا مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا  هرامع  جاحلا و  هیاقس  متلعجا 

هیآ . رخآ  ات 
تاقیقحت اب  هدروآ و  دوخ  بتک  رد  نارسفم  نادنمشناد و  ظافح و  زا  يدایز  هدع  نانآ ، ناش  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  و  هرخافم ، نیا  ناتساد 

يا هدع  دنا و  هدرک  رکذ  لامجا  روطب  یخرب  هتسناد ، ربتعم  ار  نآ  دنا  هدومن  نآ  دنس  هلسلس  ثیدح و  نیا  نایوار  هراب  رد  هک  يراد  هنماد 
هلمج : زا  دنا . هدرک  لقن  ار  نآ  الصفم 

. تسا هدرک  لقن  یظرقو  یبعشو  نسح  زا  لوزنلا " ص 182  بابسا  رد "  يدحاو  - 1
. يدس زا  دلج 8 ص 91  شریسفت  رد  یبطرق  - 2

سابع بلاطیبا و  نب  یلع  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دنیوگ : یظرق  بعک  نب  دمحم  یبعـش و  دـیوگ : موددلج ص 221  شریسفت  رد  نزاخ  - 3
بحاص نم  تفگ : هحلط  تفگ . یم  ینخـس  کی  ره  هدرک و  تاهابم  رگیدکی  اب  نانیا  دـش . لزان  هبیـش  یبا  نب  هحلط  بلطملادـبع و  نب 

مهد یم  بآ  ار  اهیجاح  نم  تفگ : سابع  متسه . هبعک  راددیلک  هناخ و 

هحفص 91 ] ] 

تسا . نم  اب  جاجح  ندرک  هرادا  و 
مدناوخ و زامن  هدروآ و  هلبقب  يور  رتولج  هام  شـش  دنناوخب  زامن  نارگید  هکنیا  زا  لبق  نم  دـیئوگ ، یم  هچ  امـش  منادـن  نم  تفگ : یلع 

. دش لزان  هیآ  نیا  سپس  ما . هدز  ریشمش  ربمغیپ  شوداشود  اهگنج  اهداهج و  رد  نم 
. شریسفت مود  دلج  رد ص 221  یفسن  تاکربلاوبا  - 5

. سنا زا  شدانساب  مکی  لهچ و  باب  رد  دئارفلا "  رد "  یئومح  - 6
. یظرقو یبشعو  نسح  زا  يدحاو  قیرط  زا  همهملا " ص 123  لوصفلا  رد "  یکلام  غابص  نبا  - 7

نیطمسلا . ررد  رعش  مظن و  رد  يدنرز  فسوینب  دمحم  نیدلا  لامج  - 8
. میدرک رکذ  ار  نآ  نتم  رد  هک  یترابع  نامهب  سنا  زا  رکاسع  نبا  ریرج و  نبا  قیرط  زا  هیافکلا ص 113  رد  یجنگ  - 9

بعک نب  دمحم  زا  ریرجنبا  قیرط  زا  و  یبعـش ، زا  شدانـساب  قازرلادـبع  ظفاح  زا  مود ص 341  دـلج  شریـسفت  رد  یماش  ریثک  نبا  - 10
هیقب دـندرک و  یم  تاهابم  رگیدـکی  اب  هبیـش  سابع و  یلع و  تسا : هدـمآ  نینچ  نیا  ناـنیا  تراـبع  قیرط و  نیا  رد  يدـس و  زا  و  یظرق ،

تسا . هدرکلقن  نسح  زا  رمعم  زا  روث  نب  دمحم  نسح و  زا  قازرلادبع  ظفاح  قیرط  زا  زین  و  تسا . قوف  ترابع  لثم  ناشترابع 
قازرلادبع و ظافح  قیرط  زا  هدرک و  لقن  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  ظفاح  قیرط  زا  موس ص 218  دلج  روثنملارد  رد  یطویس  ظفاح  - 11
زا و  نسح ، زا  قازرلادـبع  زا  و  یبعـش ، زا  هیودرم  نبا  زا  یبعـش و  زا  خیـشلا  یبا  متاح و  یبا  نبا  رذـنمنبا و  ریرج و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا 

زا هیدورم  نبا  خیشلا و  یبا  هبیش و  یبا  نبا  قیرط 

هحفص 92 ] ] 
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زا خیـشلا  یبا  ریرج و  نبا  قـیرط  زا  و  یظرقبعک ، نب  دـمحم  زا  ریرج  نـبا  زا  نیریـس و  نـبا  زا  یناـیرف  قـیرط  زا  و  هدـیبع ، نـب  هللادـیبع 
 0 تسا هدرک  تیاور  میدروآ  باتک  نتم  رد  ام  هک  یترابع  ظفلب و  سنا  زا  شدانساب  رکاسع  نبا  ظفاح  میعن و  یبا  ظفاح  زا  كاحض و 
لقن حنملا "  دراوم  حـلملا و  رداوش  باتک "  زا  يرگید ص 209  پاچ  رد  مود ص 242 و  دلج  سلاجملا "  ههزن  رد "  يروفـص   - 12

هک : تسا  هدرک 
ما . هتخاس  ار  هبعک  نم  اریز  مرتهب  وت  زا  نم  تفگ : یم  هزمح  دندرک  یم  رخافت  رگیدکی  رب  امهنع  هللا  یضر  هزمح  سابع و 

تسا . هدش  راذگاو  نمب  اهنآ  هب  نداد  بآ  اهیجاح و  تیاقس  اریز  متسه  رتهب  وت  زا  نم  تفگ : سابع 
نیب رد  دنداتفا و  هارب  میسرپ ، یم  میدرک  دروخرب  وا  ابهک  یسک  نیلوا  زا  میور و  یم  رازگیر ) ياه  لیـسم   ) حطبا هب  دنتفگ  رگیدکیب  سپ 

دنتساوخ . هیرظن  وا  زا  دنتفگ و  واب  ار  دوخ  نایرج  دندید  ار  هنع  هللا  یضر  یلع  هار 
نیا زا  دش و  رادربخ  نایرج  زا  ربمغیپ  ما . هدیورگ  مالسا  هب  امـش  زا  رتدوز  نم  اریز  متـسه  رتهب  امـش  يود  ره  زا  نم  تفگ  خساپ  رد  یلع 

تسا .) هتسناد  رتهب  ود  ره  زا  ار  دوخ  یلع  هدش و  هتفگ  شیومع  ودب  بلطم  نیا  ارچ  هک  دش  تحاران  يردق   ) دش گنتلد  عوضوم 
هیالا . جاحلا ... هیاقس  متلعجا  داتسرف : ار  هیآ  نیا  وا  تلیضف  رد  هدرک و  قیدصت  ار  یلع  راتفگ  دنوادخ  هاگنآ 

رد میا  هدرک  هعلاطم  ار  اهنآ  هتفای و  عالطا  اهنآ  رب  هیآ ، نیا  لوزن  و  هرخافم ، نیا  هراب  رد  هک  ار  يرداصم  كرادـم و  مامت  میناوت  یمن  اـم 
نآرق تایآهیقب  رد  هک  ار  یئاه  هتـشون  كرادم و  همه  میناوت  یمن  تسا ، یـسیون  هصالخ  ام ، روظنم  هکاجنآ  زا  روطنیمه  میروایب و  اجنیا 

. مینک رکذ  اجنیا  هدش  هدراو  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تلیضف  رد  ربمایپ  ثیداحا  و 
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ناش رد  هک  یتایآ  اجنآ  رد  هک  میا  هتـشاگن  زیزعل "  باتکلا  یف  هرهاطلا  هرتعلا  مانب "  يرگید  باتک  رد  هراب  نیا  رد  لـصفم  يراـتفگ  اـم 
میا . هداد  حرش  لیصفتب  هدشلزان  ادخ  لوسر  كاپ  نادناخ 

ادخ لوسر  ثیداحا  يرادهگن  ظفح و  رکف  رد  هتسویپ  هک  نانآ  گرزب ، ارعش  زا  رفن  نیدنچ  نانآ  هراب  رد  ار  هیآ  لوزن  هرخافم و  ناتـساد 
يدوزب هک  دنا  هدورس  يدئاصق  هراب  نیا  رد  يونشبلا ، یشانلا ، يریمحلا ، ارعـشلا  دیـس  نوچ  مه  يدارفا  هدروآ و  رد  مظن  هتـشرب  دنا  هدوب 

. دید میهاوخ  ار  ناشراعشا  نانآ  لاح  حرش  رد 
. ادو نمحرلا  مهل  لعجیس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  - 7

هیآ 96( میرم  هروس  )
داد . دهاوخ  رارق  تبحم  یتسود و  ناشیا  رب  راگدرورپ  يدوزب  دنداد  ماجنا  هتسیاش  يرادرکو  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  همجرت :

دومرف : بلاطیبا  نب  یلعب  ادخ  لوسر  دیوگ : هکهدرک  تیاور  بزاع  نب  ارب  زا  شدانساب  یبلعث  قحسا  وبا 
هدوم . نینموملا  رودص  یف  یل  لعجاو  ادهع  كدنع  یل  لعجا  مهللا  وگب  یلع  يا 

امرف . نیزگیاج  نم  يارب  یتبحم  یتسود و  نینموم  ياهلد  رد  هد و  رارق  يدهع  تدوخ  هاگشیپ  رد  نم  يارب  ادنوادخ 
لقن یمالـسا  نادنمـشناد  زا  يدایز  هدع  زین  ار  تیاور  نیا  اونمآ ... نیذلا  نا  دش : لزان  هیآ  نیا  دناوخ . ار  اعد  نیا  یـضترم  یلع  هک  دـعب 

هلمج : زا  دنا  هدرک 
نیا هک : ساـبع  نبا  زا  هدـش  تیاور  دـیوگ  هدرک و  لـقن  ار  تیاور  نـیا  هرکذـت " ص 10  رد "  یفنح  يزوـج  نبا  طبـس  رفظملاوـبا  - 1

هک دـنک  تیاور  سابع  نبا  زا  دیاوزلا ص 125  عمجم  مهن  دـلج  رد  .- 2 تـسا هداد  رارق  نینموم  ياهلد  رد  یلع  يارب  دـنوادخ  اریتسود 
: دش لزان  هیآ  نیا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هراب  رد  دیوگ : يو 
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(. تسا هدش  دایز  مود  پاچ  رد  تمسق  نیا   ) نینموم ياهلد  رد  یتبحم  ینعی  دیوگ : هاگنآ  اونمآ و  نیذلا  نا 
نب یلع  لوق  زا  هدرک  رکذ  هک  يدانـسا  اب  نآ  زا  دعب  هدرک و  تیاور  ار  سابع  نبا  ثیدح  بقانم " ص 188  رد "  یمزراوخ  بیطخ  - 3

مدمآ ربمایپ  تمدخب  نم  مراد . تسود  ادخ  رطاخب  ار  وت  نم  یلع  يا  تفگ  دیسر و  نمب  يدرم  دومرف : ترـضحنآ  هک  دنک  لقن  بلاطیبا 
لوسر ای  متفگ : يا  هداد  ماجنا  یبوخ  راک  وا  هراب  رد  وت  دیاش  یلع  يا  دومرف : ترـضح  تفگ  نینچ  نیا  نمب  يدرم  هللا  لوسر  ای  متفگ  و 

ما . هدرکن  واب  یتمدخ  چیهنم  هللا 
دومن . وت  یتسود  تبحمهتفیش و  ار  نینموم  ياهلد  هک  اراگدرورپ  ساپس  دومرف : ربمایپ 

... تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  دش : لزان  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد 
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  هیافکلا ص 121  رد  یجنگ  ظافحلا  ردص  - 4

دوبن ینموم  تفگ : وا  هک  دنک  لقن  هیفنح  نبا  زا  یفلـس  ظفاح  قیرط  زا  هیآ  نیا  هراب  رد  ضایر " ص 207  رد "  يربط  نیدلا  بحم  -- 5
. تشاد لد  رد  ار  شنادناخ  یلع و  یتسود  هکنیا  رگم 

. تسا هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دنس  ود  اب  يدحاو  قیرط  زا  مهدراهچ  باب  رد  دئارف "  رد "  یئومح  - 6
نبا زا  هیودرم  نبا  یناربـط و  قـیرط  زا  ارب و  زا  یملید  هـیودرم و  نـبا  ظـفاح  قـیرط  زا  مراهچ ص 287  دـلج  روثنملا  رد  رد  یطویـس  - 7

. تسا هدرک  تیاور  سابع 
. شاقن قیرط  زا  متفه ص 14  دلج  بهاوملا "  رد "  ینالطسق  - 8
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. تسا هدش  رکذتم  زین  وا  میدرک  لقن  هیفنح  نبا  زا  البق  هک  هچنآ  شاقن و  زا  راصبالا " ص 112  رون  رد "  یجنلبش   - 9
يداصلا " ص 25. هفشر  رد "  یمرضح  - 10

تاحلاصلا . اولمع  اونمآ و  نیذلاک  مهلعجن  نا  تائیسلا  اوحرتجا  نیذلا  بسح  ما  - 8
هیآ 21( هیثاج  هروس  )

داد ؟ میهاوخ  رارق  دنهدیم  ماجناحلاص  لمع  هک  ینانموم  دننام  ار  نانآ  ام  هک  دنوش  یم  اهیتشز  بکترم  هکیناسک  دنا  هدرک  نامگ  ای 
ع)  ) یلع هراب  رد  هیآ  نیا  هک : تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  يدس  دـیوگ : هرکذـت  رد ص 11  یفنح  يزوج  نبا  طبـس  رفظملا  وبا  - 1

ماجنا حلاص  لمع  هک  ینموم  و  هریغم ، دیلو و  هبیش ، هبتع ، زا : دندوب  ترابع  دندش  اهیتشز  بکترم  هکیناسک  دش  لزان  ردب  گنج  زور  رد 
. تسا ع )  ) یلع تسا  هداد 

. دوش یم  تفای  هدرک  لقن  يزوج  نبا  هک  هچ  نامهب  کیدزن  یبلطم  زین  یعفاش  یجنگ  هیافک  رد  - 2
هیربلا  ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  - 9

 7 :. هنیب هروس 
. دنتسه ناگدیرفآ  نیرتهب  نانآ  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هکیناسک  همجرت - 

ع)  ) یلع نب  دمحم  زادوراجلا  یبا  زا  شدانـساب  ار  یتیاور  هیربلا  ریخ  مه  کئلوا  هیآ  لیذ  رد  شریـسفت  دلج 30  رد ص 146  يربط   - 1
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. وت ناوریپ  یلع و  يا  یتسه  وتمدرم  نیرتهب  قولخم و  نیرتهب  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن 
لوسر دش  دراو  بلاطیبا  نب  یلع  میدوب  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  دیوگ : يوهک  دـنک  تیاور  رباج  زا  بقانم " ص 66  رد "  یمزراوخ  - 2

دنگوس تفگ  سپسو  دیبوک  هبعک  راویدب  شتسد  اب  هدومن و  هبعک  بناجب  يور  سپس  دمآ و  امش  بناجب  مردارب  دومرف : ادخ 
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امـش رفن  نیتسخن  وا  دومرف : سپـس  دنتمایق و  زور  ناراگتـسر  وا  نایعیـش  صخـش و  نیا  تسا  وا  تردق  تسد  رد  نم  ناج  هک  سکنآ  هب 
رتراوتـسا رتاجرباپ و  امـش  همه  زا  راگدرورپ  تاروتـسد  رد  راگدرورپ و  نامیپ  هب  تسا  امـش  نیرتراداـفوو  نم ، اـب  ناـمیا  تهج  زا  تسا 

هاگـشیپ رد  تسا و  رتشیب  شتیاعر  لاوما  میـسقت  نداد  رارق  ربارب  يواست و  رد  امـش  مامت  زا  مدرم و  نیب  رد  تسا  امـش  نیرتلداع  و  تسا .
هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلااولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ  رباج  تسا . رتگرزب  همه  زا  شتلزنم  ماـقم و  دـنوادخ 

دش . لزان  وا  هراب  رد 
. دمآ هیربلا  ریخ  دنتفگ  یم  دندید  یم  ار  یلع  هاگ  ره  هک  دندوب  هدرک  تداع  ربمغیپ  نارای 

دننک تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  بتاک  یشنم و  يراصنا  لیحارش  نب  دیزی  زا  هیودرم  نبا  ظفاح  قیرط  زا  شریـسفت  رد ص 178  نینچمه  و 
دوخ هنیـس  يور  رب  ار  ترـضحنآ  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  نم  يارب  درک  ثیدح  دومرف : یم  هک  نینموملا  ریما  زا  مدینـش  تفگ : هک 

دومرف : مدوب و  هداد  هیکت 
دومرف : هک  يا  هدینشن  ار  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  ایآ  یلع  يا 

هیربلا . ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا 
دنیآ یم  باسح  يارب  اه  هتـسد  اه و  تما  هکیناـمز  تسا  رثوک  ضوح  امـش  نم و  هاـگ  هدـعو  تنایعیـش ، یتسه و  وت  هیربلا  ریخ  یلع  يا 

. دیدرگ یم  رشحم  دراو  دیوش و  یم  هدناوخ  كانبات  ياه  یناشیپ  ینارون و  یئاه  هفایق  اب  امش 
. تسا هدرک  لقن  ار  لیحارش  نب  دیزی  ثیدح  هیافکلا " ص 119  رد "  یجنگ  - 3

یلعب ربمغیپ  دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ساـبع  نبا  زا  لاـسرا  روطب  لوصف " ص 122  رد "  یکلام  غابـص  نبا  - 4
هدش هدیدنسپ  دیتسه و  دونشخ  هکیلاح  رد  دیوش  یم  رشحم  يارحص  دراو  تمایق  زور  تنایعیش  وت و  یلع  يا  دومرف :
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. دش دنهاوخ  دراو  تحاران  نیگمشخ و  تنانمشد  یلو 
یم ار  یلع  تقو  ره  ربمایپ  ناراـی  دـش و  لزاـن  یلع  ناـش  رد  هیآنیا  هک : تسا  هدومن  تیاور  ربا  زا  قیرط  ودـب  دـئارف "  رد "  یئومح  - 5

. دمآ مدرم ) نیرتهب   ) هیربلا ریخ  دنتفگ : یم  دندش  یم  هجاوم  يواب  دندید و 
: دیوگ نینچ  درمش  یمرب  ار  اهنآ  هدش و  لزان  ربمایپ  تیب  لها  ناش  رد  هک  یتایآ  نمض  رد  قعاوص " ص 96  رد "  رجح  نبا  - 6

 0 هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  تسا : هیآ  نیا  مهدزای  هیآ 
تسا هدومن  لماک  یسررب  نآ  تاور  هلسلس  رد  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  امهنع  هللا  یضر  سابع  نبا  زا  يدنرز  نیدلا  لامج  ظفاح   - 7

دیوگیم :
دراو هدش  هدیدنـسپ  دونـشخ و  تمایق  زور  تناوریپ  وت و  دیتسه  وت  نایعیـش  وت و  نآ  دومرف : یلع  هب  مرکا  لوسر  دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ 
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دنیآ . یم  تحاران  ینابصع و  نیگمشخ و  تنانمشد  دش ، دیهاوخ 
تسیک : نم  نمشد  تفگ : یلع 

دیوگ . نعل  ار  وت  دیوج و  يرازیب  وت  زا  هک  سکنآ  دومرف : ترضح 
. دزرمایب ار  وا  دنوادخ  دنک ) تمحر  ار  یلع  دنوادخ   ) ایلع هللا  محر  دیوگب  سک  ره  دومرفادخ : لوسر  سپس 

هک هدرک  تیاور  هللادبع  نب  رباج  زا  ربتعم  يدنس  اب  رکاسع  نبا  دیوگ : مشش ص 376  دلج  روثنملا "  ردلا  رد "  یطویس  نیدلا  لالج  - 8
دیوگ :

صخـش و نیا  اـنامه  تسا  وا  تسد  رد  مناـج  هک  سکنآ  هـب  مـسق  دوـمرف : ربـمغیپ  دـش  دراو  یلع  میدوـب و  مرکا  ربـمغیپ  روـضح  رد  اـم 
هیآ : دش  لزان  ماگنه  نیا  رد  و  دوب . دنهاوخ  راگتسر  تمایق  زور  رد  شناوریپ 

. هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا 
. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تاور  هلسلس  یسررب  اب  سابع  نبا  زا  يدع  نبا  - 9
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دونـشخ و تمایق  زور  رد  تنایعیـش  وت و  دومرف : ع )  ) یلعب مرکا  ربمغیپ  دش  لزان  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  : هیآ نوچ  دیوگ : هک 
. دش دیهاوخ  دراو  هدیدنسپ 

دـش رکذ  قوفرد  هک  یظفل  نامهب  ار  لیحارـش  نب  دیزی  ثیدح  دعب  و  : ) دومرف ادخ  لوسر  هک  دـنک  تیاور  ع )  ) یلع زا  هیودرم  نبا  - 10
(. تسا هدروآ 

ار تیاور  دـش  رکذ  یکلام  غابـص  نبا  زا  هک  یظافلا  تاملک و  نیمه  اب  ساـبع  نبا  زا  راصبالا " ص 78 و 112  رون  رد "  یجنلبـش  - 11
. تسا هدرک  لقن 

. تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  رسخ  یفل  ناسنالا  نا  رصعلا  و  - 10
رصعلا  هروس 

دنهدیم . ماجنا  حلاص  لمع  ودنراد  هتسیاش  يراتفر  هدروآ و  نامیا  هکیناسک  زج  تسا  راکنایز  ناسنا  رصع  هب  دنگوس  همجرت - 
و نآرق : هیآ  نیا  هراب  رد  هدومن  تیاور  ساـبع  نبا  زا  هیودرم  نبا  دـیوگ : مشش ص 396  دلج  روثنملا "  ردلا  رد "  یطویـس  نیدلا  لالج 

نب یلع  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  ـالا  زا  دوصقم  تسا و  لـهجوبا  راـکنایز  ناـسنا  زا  دوـصقم  هک  رـسخ  یفل  ناـسنالا  نا  رـصعلا 
. دنشاب یم  یسراف  ناملس  بلاطیبا و 
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نینموملاریما شیاتس  حدم و  رد  رگید  هعطق 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


یتجهم  یسفن و  کیدفت  نسح  ابا 
عراسم يدهلا و  یف  یطب  لک  و 

يدنتب هچ  دور و  شیپ  يدنکب  هچ  تیاده  هار  راپسهر  ره  لد  ناج و  داب و  وت  يادف  نم  لد  ناج و  نسحلاوبا  يا 

اعیاض ؟ نیبحملا  یحدم و  بهذیا 
عیاضب هلالا  تاذ  یف  حدملا  ام  و 

تسین ینتفر  نیب  زا  راگدرورپ  تاذ  شیاتس  هکنیا  لاح  دور و  یم  نیب  زا  تناتسود  نم و  شیاتس  ایآ 

عکار  تنا  ذا  تیطعا  يذلا  تناف 
عکار ریخ  ای  موقلا  سوفن  کتدف 

ناگدننک عوکر  نیرتهب  يا  همه  ناج  وت  يادف  يداد  عوکر  لاح  رد  هک  يدوب  وت  سپ 

دیس  ریخ  ای  نومیملا  کمتاخب 
عیاب ریخ  ای  مث  راش  ریخ  ای  و 

ناگدنشورف نیرتهب  يا  نارادیرخ و  نیرتهب  ياو  اهاقآ  نیرتهب  يا  يداد ، ار  شیوخ  تنمیم  اب  رتشگنا 

هیالو  ریخ  هللا  کیف  لزناف 
عیارشلا تامکحم  یف  اهنیب  و 

دومرف نایب  داد و  حیضوت  ار  وت  تیالو  نآرق  تامکحم  تایآرد  درک و  لزان  ار  یئامرفمکح  تیالو و  نیرتهب  وت  هراب  رد  دنوادخ 

نیذلا اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هیآ "  لوزن  عوکر و  لاح  رد  لئاس  هب  ار  يرتشگنا  قدصتناتـساد  شراعـشا  نیا  رد  ناسح 
تشذگ . رد ص 85  شثیدح  هدروآ و  رد  رعشب  ار  نوعکار  مه  هوکزلا و  نوتوی  هولصلا و  نومیقی 

ظافحلا ردص  مهن و  یس و  باب  رد  دئارف  رد  یئومح  مالسالا  خیـش  بقانملا " ص 178 و  رد "  یمزراوخ  بیطخ  ار  راعـشا  نیا  هدنیارس 
دنا . هتسناد  تباث  نب  ناسح  هرکذت ص 10  رد  يزوج  نبا  طبس  و  هیافکلا " ص107 ، رد "  یجنگ 

 "( نیطمسلا ررد  مظن "  رد  يدنرز  نیدلا  لامج  و  مود -  پاچ  یتدایز  )

هحفص 100 ] ] 
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ع )  ) یلع حدم  رد  ناسح  زا  يرگید  رعش 

انلعم  يدان  لیربج 
یلجنمب سیل  عقنلا  و 

دوب . هدشن  رب  گنج  نادیم  رابغ  درگ و  هکیلاح  رد  دز  دایرف  دنلب  يادص  اب  لیئربج 

اوقدحا  دق  نوملسملا  و 
لسرملا یبنلا  لوح 

لسرم  ربمایپ  نوماریپ  رد  دوب  هدز  هقلح  اهناملسم  هکیلاح  رد  و 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

درادن  دوجو  یلع  نوچ  مه  يدرمناوج  تسین و  راقفلاوذ  زا  ریغ  يریشمش 
. دنک یم  هراشا  شریشمش  یلع و  هراب  رد  دحا  زور  رد  لیئربج  دایرف  ناتساد  هب  ناسح  شراعشا  نیا  رد 

هدرک : لقن  ار  تیاور  نیا  عفار  یبا  زا  شخیرات  موس  دلج  رد ص 17  يربط  - 1
هب دید ، ار  شیرق  ناکرـشم  زا  يا  هدع  ادـخ  لوسر  دـنکفا  نیمزب  تشک و  ار  شیرق  هاپـس  نارادـمچرپ  ع )  ) یلع هکیماگنه  دـحا  زور  رد 

لیئاربج سپـس  تشک ، ار  کلام  نب  هبیـش  درک و  هدـنکارپ  ار  نانآ  دومن و  هلمح  ناـنآ  هب  ترـضح  دـنک  هلمح  ناـنآ  هب  داد  روتـسد  یلع 
متسه . وا  زا  نم  تسا و  نمزا  یلع  دومرف  ربمغیپ  يردارب . يربارب و  يانعم  تسنیا  ادخ  لوسر  يا  تفگ :

متسه . امش  زا  مهنم  تفگ : لیئربج 
راقفلاوذ  الا  فیس  یلع ال  الا  یتف  ال  تفگ : یم  هک  دندینش  ار  یئادص  مدرم  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : عفار  یبا 

. هدرک لقن  سابع  نبا  زا  لئاضفلا "  باتک "  رد  لبنح  نب  دمحا  ار  تیاور  نیا  - 2
. تسا هدرک  تیاور  حیجن  یبا  نبا  زا  ار  نایرج  نیا  هریس ص 152  موس  دلج  رد  ماشه  نبا  - 3

مود ص 143 دلج  فنالا "  ضورلا  رد "  یمعثخ  - 4

هحفص 101 ] ] 

دلجرد تسا و  روهـشم  تیاور  نیا  دـیوگ  تساه و  درک  لـقن  ار  تیاور  نیا  مکی ص 9  دلج  جـهنلا "  حرـش  رد "  دـیدحلا  یبا  نبا   - 5
ار تیاور  نـیا  زین  ص 281  رد ج 3  تسا . لیئربج  يادـص  نیا  دومرف : دینـش  ار  ادـص  نیا  یتقو  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـیوگ  مود 236 

. تسا هدروآ 
ندیزو یتخس  داب  دحا  گنج  زور  رد  دیوگ : يو  هک  دنک  تیاور  راسی  نب  قاحسا  نب  دمحم  زا  بقانملا " ص 104 رد "  یمزراوخ   - 6
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تفگ : یم  هک  دیسر  همه  شوگب  یئادص  تفرگ 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

تسین  یلع  زا  ریغ  يدرمناوج  تسین و  راقفلاوذ  زج  يریشمش 

اکلاه  متبدن  اذاف 
یفولا اخا  یفولا  اوکباف 

. دیرگب تسا  رادافو  ردارب  هک  يرادافو  درم  رب  دییرگب  يا  هدرم  رب  دیتساوخ  هاگره 
بلاطیبا نب  یلع  ات  یقهیب  ظفاح  زا  شدانساب  یفلتخم  ياه  هار  زا  هدرک و  تیاور  شدئارف  مهن  لهچ و  باب  رد  ار  نیمه  لثم  یئومح  - 7

هک دراد  دوجو  نمی  رد  یتب  تفگ : دش و  فرشم  مرکا  ربمایپ  روضحب  لیئربج  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدروآار  دنـس  هلـسلس 
نک . طبض  ار  نآ  نهآ  دنک و  درخ  دبوک و  مهرد  ار  نآ  ات  تسرفب  ار  یسک  تسا  هدش  هدیشوپ  نهآ  رد 

ار تب  نم  داد ، نمب  ار  تیرومام  نیا  درک و  راـضحا  ارم  ربمغیپ  داد ، ص )  ) مرکا لوسر  هب  ار  روتـسد  نیا  لـیئربج  یتقو  دـیوگ  ع )  ) یلع
لوسر مذـجم  ار  يرگید  مدـیمان و  راقفلاوذ  ار  یکی  متخاس  نآ  زا  ریـشمش  ود  مدروآ  ربماـیپ  روضحب  متفرگ و  ار  نهآ  مدـیبوک و  مهرد 

ادـخ لوسر  يور  شیپ  هک  ماگنه  نآ  رد  دیـشخب ، نمب  زین  ار  راقفلاوذ  اهدـعب  داد و  نمب  ار  مذـجم  تسب و  رمکب  دوخ  ار  راقفلاوذ  ادـخ 
دومرف : داتفا و  نمب  ربمغیپ  مشچ  مدز ، یم  ریشمش  مدیگنج و  یم  دحا  زوررد 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

لئاضفلا رد  لبنح  دمحا  تسا : روکذم  يزوج  نبا  طبس  هرکذت  رد ص 16  - 8

هحفص 102 ] ] 

تفگ : یم  هک  دندینش  نامسآ  زا  ار  يریبکت  يادص  زور  نآ  رد  نانآ  هک  هدش  رکذتم 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

اب دورس و  ار  شرعش  مه  ناسح  داد و  هزاجا  واب  ربمایپ  دیارـسب  يرعـش  هراب  نیا  رد  ات  تفرگ ، هزاجا  ادخ  لوسر  زا  تباث  نب  ناسح  سپس 
درک : زاغآ  تیب  نیا 
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انلعم  يدان  لیربج 
. دش رکذ  هک  یتایبا  رخآ  ات 

نبا زا  لـبنح  نب  دـمحا  هکناـنچنآ  داـتفا  قاـفتا  دـحا  زور  رد  هعقاو  هک : تسنیا  شا  هصـالخ  هک  دراد  يراـتفگ  هنیمز  نیا  رد  يزوج  نبا 
کی چیه  و  تسا . هداتفا  قافتا  ربیخ  حتف  زور  رد  هک  تسنآ  رت  حیحص  یلو  هدوب  ردب  زور  رد  هک  هدش  هتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  سابع 
يزوج .) نبا  طبس  مالک  نایاپ   ) تسا هدرکن  يداریا  هدومنن و  یشهوکن  دشاب ) ربیخ  حتف  زور  هک   ) يرخآ نخس  نیا  رد  نادنمشناد  زا 

دحا زور  رد  يدانم  هدش و  عقاو  هبترم  نیدنچ  نایرج  هک  دنامهفیم  امب  تسا  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  يددـعتم  ثیداحا  دـیوگ : ینیما 
هکنانچ دنراد  عامجا  ناتساد  نیا  لقن  رب  ثیدح  ملع  نایاوشیپ  ناوضر و  مانب  هدوب  يرگید  کلم  ردب  زور  يدانم  یلو  تسا  هدوب  لیئربج 

نبا و  یقیلاوجلا ، نبا  یفلـس ، و  يزوج ، نبا  و  درک ، لقن  مئانغلا  یباق  يرط  زا  شا  هیافک  باتک  ردو ص 144  درک  عامجا  ياعدا  یجنگ 
، ردبلا یبا  نبا  دومحم  نب  دمحم  ظفاح  لدع ، مساق  نب  دمحم  یلـصوم ، میرکلادبع  یتفم  مهفلا ، یبا  نبا  دـیلولا ، نبا  يدادـغب ، افولا  یبا 

خویـشلا خیـش  هطب ، نبا  یماود ، یلاـعملا  یبا  نـب  بحاـص  يرقم ، ناورـش  نـب  فـسوی  نیـسحلا  نـب  هقدـص  دـمحا ، نـب  ینغلادـبع  هـیقف 
نب دعـس  زا  ناشیاهدانـساب  رمع  نب  دمحم  هللادبع  یبا  ویلاعملا  نبا  ظفاح  سورکب ، نبا  يرقم ، دمحم  نب  یلع  فیطللا ، نب  نمحرلادـبع 

: دز دایرف  دوب  ناوضر  شمان  هک  یکلم  ردب  زور  رد  دومرف : ترضحنآ  هک  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  زا  یلظنح  فیرط 

هحفص 103 ] ] 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

هدرک لقن  رگیدکی  زا  ناگرزب  هدرک و  عامجا  تیاور  ناتـساد و  تمـسق  نیا  لقن  رب  ثیدح  ملع  نایاوشیپ  متفگ  نم  دـیوگ : ینیما  سپس 
رد يرایـسب ، هدع  زا  دانـسا  هوحن  نیرتیلاع  هجو و  نیرتهب  هبراوگـشوخ  یبآ  نوچمه  ار  ثیدح  راگدرورپ  ساپـس  اب  ام  هکیروطنامه  دنا ،

میدروآ . دوخ  باتک  رد  ار  نآ  متخیر و  ورف  دوخ  ماک 
دیوگ : هدرک و  لقن  مکاح  زا  هدومن و  یسررب  دنس  هلسلس  رد  بقانم "  رد "  یقهیب  هدرک و  لقن  عوفرم  روطب  مکاح  ار  تیاور  نیا 

نیا دومرف  ردب  گنج  زور  رد  ربمایپ  هک  تسا  هداد  ربخ  امب  هللادبع  نب  رباج  زا  دنس ) رخآ  ات   ) یسوط زا  وا  راجن و  نباظفاح  ار  تیاور  نیا 
دندز : یم  ادص  تسا و  ادخ  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  هک  تسا  ناوضر 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

تسا . هدرک  لقن  تارابع  نیمه  اب  ار  تیاور  یبقعلا  رئاخذ  ضایر " و ص 74  رد ص 190 " يربطلا  نیدلا  بحم 
هدرک . لقن  ار  رباج  ثیدح  بقانم "  صرد 101 "  یمزراوخ 
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هک هدرک : تیاور  يراصنا  تسا ) ریمع  حیحـص   ) ریمن نب  رباج  زا  رصم ص 546( پاچ  رد   ) نیفص باتک  رد ص 257  محازم  نب  رـصن  و 
دناوخیم : ار  تیب  نیا  اهراب  هک  ص )  ) اخ لوسر  زا  مدینش  دیوگ :

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

هحفص 104 ] ] 

ناسح زا  يرگید  رعش 

اهجرف  تنصحا  میرم  نیا  و 
یجدلا ردبک  یسیعب  تاج  و 

اهدعب  مطاف  تنصحا  دقف 
يدهلا یبن  یطبسب  تاج  و 

دروآ . ایندب  دشخردبیکیرات  رد  هک  یهام  نوچمه  ار  یسیع  تسیز و  ینماد  كاپ  اب  میرم  هچرگ 
تشاد . میدقت  نایناهجب  ار  نیتسار  هار  يامنهار  ربمایپ و  هداون  طبس و  ود  ینماد  كاپ  اب  زین  همطاف  وا  زا  دعب 

هدش دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  هیضرم  ارهز  شنت  هراپ  هراب  رد  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یحیحص  تیاورهب  دنک  یم  هراشا  ناسح  تیب  ود  نیا  رد 
رانلا : یلع  اهتیرذ  هللا  مرحف  اهجرف  تنصحا  همطاف  نا  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا 

. تخاس مارح  منهج  شتآ  رب  ار  وا  دالوا  هیرذ و  دنوادخ  اذل  تخاسن  هدولآ  تشادهگن و  كاپ  ار  شنماد  همطاف  انامه  همجرت - 
. تسا حیحص  شدانسا  هک  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ : هدرک و  لقن  كردتسملا ص152  موس  دلج  رد  مکاح  ار  تیاور  نیا  - 1

موس ص 54 دلج  شخیرات  رد  یمزراوخ  بیطخ  - 2
. دئاوف رد  مامت  یبا  زا  یبقعلا " ص 48  رئاخذ  رد "  يربط  نیدلا  بحم  - 3

دیوگ : هک  نامیلا  نبهفیذح  زا  شدانساب  هیافکلا " ص 222  باتک "  رد  یعفاش  یجنگ  ظافحلا  ردص  - 4
یلع اهتیرذ  هللا و  اهمرحف  اهجرف  تنصحا  همطاف  نا  دومرف : ادخ  لوسر 

هحفص 105 ] ] 
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. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  هفیذح  تارابعب  دوعسم  نبا  زا  يرگید  دنسب  رد ص 223  و  رانلا ،
یناربط و یلیقع و  یلعی و  یبا  رازب و  قیرط  زا  دوعـسم  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  تیملا "  ایحا  باتک "  رد ص 257  یطویس  نیدلا  لالج  - 5
. تسا هدومن  لقن  ینامی  هفیذح  ترابع  اب  مکاح  یناربط و  یلیقعلا و  رازبلا و  قیرط  زا  عماوجلا "  عمج  رد "  یلو  تسا  هدروآ  نیهاش  نبا 

تسا : هدرک  تیاور  ترابع  نیا  اب  یناربط  قیرط  زا  مششدلج ص 219  لامعلا "  زنک  باتک "  لامکا  شخب  رد  يدنه  یقتم  - 6
تفع و هطـساوبدنوادخ  تشاد و  ینماد  كاپ  همطاف  ینعی  هنجلا  اـهتیرذ  اـهجرف و  ناـصحاب  اـهلخدا  هللا  نا  اـهجرف و  تنـصحا  همطاـف  نا 

. دنادرگ تشهب  لخاد  شا  هیرذ  اب  ار  وا  شیکاپ 
دیوگ : دعب  هدومن و  تیاور  ترابع  نیمهب  میعن  نبا  یناربط و  رازبلا و  مامت و  یبا  قیرط  زا   " قعاوص رد "  رجح  نبا  - 7

مکاح یناربط و  یلعی و  یبا  رازبلا و  قیرط  زا  ردو ص 112  رانلا ، یلع  اهتیرذ  هللا و  اهمرحف  تسا : هدمآ  ترابع  نیا  اب  يرگید  تیاور  رد 
. تسا هدومن  لقن  ار  تیاور  مود  ظفل  اب 

. تسا هدومن  تیاور  ظفل  ود  ره  اب  راصبالا  رون  رد ص 45  یجنلبش  - 8

هحفص 106 ] ] 

رعاش همان  یگدنز 

نب ورمع  نب  هبلعث  نب  هللا ) میت   ) راجنلا کلام  نب  ورمع  نب  يدع  نب  هانم  دیز  نب  ورمع  نب  مارح  نب  رذنملا  نب  تباث  نب  ناسح  دـیلولا  وبا 
نب امـسلا  اـم  نبرماـع  نب  ورمع  نبا  دوب ) هدـش  هداد  وا  هب  بقل  نیا  تشاد  هک  يزارد  ندرگ  رطاـخب   ) اـقنعلا هبلعث  نبا  هثراـح  نب  جرزخلا 
ابـس نب  نالهک  نب  دـیز  نب  کلام  نب  تبن  نب  ثوغلا  نب  دزالا  نب  نزاـم  نبا  لولهبلا  هبلعث  نبا  قیرطبلا  سیقلا  ورما  نبا  فیرطغلا  هثراـح 

ناطحق . نب  برعی  نب  بحشی  نب 
تسا . هتشاد  قیمع  يا  هشیر  یئارس  هحیدم  نایبدا و  رد  هدوب و  رعش  ياه  هداوناخ  زا  یکی  ناسح  نادناخ 

هدوب ناسح  نادـناخ  رعـش  رد  اه  هداوناخ  نیرتراد  هشیر  دـنا  هتفگ  دربم  لبعد و  دـیوگ : ارعـشلا "  مجعم  باـتک "  رد ص 366  یناـبزرم 
تسا .

دنا و هدورس  یم  رعش  کبسکی  هب  هدوب و  هیاپ  کی  رد  يرعاش  رعش و  ثیح  زا  نت  شش  ره  هک  دناه  درمش  رب  ار  ناسح  لآ  زا  رفن  شش 
مارح . نب  رذنملا  نب  تباث  نب  ناسح  نب  نمحرلادبع  نب  دیعس  زا : دنترابع  نانآ 

ورف ناهج  زا  هدـید  يرمق  يرجه  لاس 104  رد  يو  هدـش  لقن  اهباتک  رد  يرعـش  وا  زا  رتمک  هک  تسا  يرعاش  نمحرلادـبع  ناسح  دـنزرف 
دیوگ : نینچ  نیا  تسا و  هدورس  يرعش  ناسحشردپ  وا و  هراب  رد  يرعاش  تسب .

هنبا  ناسح و  دعب  یفاوقلل  نمف 
تباث نب  دیز  دعب  یناثملل  نم  و 

. تسا هدنام  یقاب  نآرق  يارب  تباث  نب  دیز  زا  دعب  یسک  هچ  تفگ و  دهاوخ  هیفاق  شرسپ  ناسح و  زا  دعب  یسک  هچ 
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رد تسا و  نانیـشنرهش  نیرترعاش  ناسح  هک  دنا  هتفریذپ  قافتالاب  دنا و  هدرک  عامجا  اهبرع  مامت  دـیوگ : هدـیبع  وبا  ناسح ، صخـش  اما  و 
مامت درفب  رصحنم  رعاش  مالسا  رصع  رد  هکنیا  موس  دورس و  یم  رعش  شترضح  يارب  ربمایپ  یگدنز  نارود  همه  زا  نیشنرهش  نارعاش  نیب 

دوب . نمی  تکلمم 
؟ تسا هدنام  یقاب  ردق  هچ  وت  نابز  زا  دومرف  واب  ربمایپيزور 

گنـس مبوکب  یگنـس  رب  ار  منابز  رگا  مسق  ادخب  تفگ  سپـس  دیلام و  دوخ  ینیب  رـسب  هک  اجنآ  ات  دروآ  نوریب  ناهد  زا  ار  شنابز  ناسح 
هراب رد  مزادنا و  راکب  دعم  هلیبق  هراب  رد  ار  نآ  هک  دـیآ  یمن  مشوخ  درب و  یم  نیب  زا  دـشارت و  یم  ار  نآ  منزب  یئومب  رگا  دفاکـش و  یم 

فیرعت ترضحنآ  زا  هداتسیا و  اپب  ربنم  نآ  يور  رب  يو  دوب ، هتشاذگ  شفیرش  دجسم  رد  يربنم  وا  يارب  ادخ  لوسر  میوگب . ینخس  نانآ 
حدم دیوگ و  ینخس  ادخ  لوسر  هراب  رد  هک  یمادام  دیامرفیم  دییات  سدقلا  حورب  ار  ناسح  دنوادخ  دومرفیم  ربمایپ  درک ، یم  شیاتـس  و 

. دیارسب ار  وا 
تلحر ربمایپ  هکیماگنه  تشاد ، لاغتـشاهباحص  ناگرزب  ادـخ و  لوسر  یئارـس  هحیدـمب  درک و  یگدـنز  ربمایپ  نارود  رد  تلاح  نیمه  رب 
دجسم رد  تفگ : هدرک و  شنزرس  ار  وا  رمع  دوب ، راعشا  ندورس  لوغـشم  هنیدم  دجـسم  رد  ناسح  يزور  تفگ  یگدنز  دوردب  دومرف و 

وا مدناوخیم و  ار  مراعـشا  دوب  رتهب  یلیخ  وت  زا  هک  یـصخش  روضح  اب  دجـسم  نیمه  رد  نم  تفگ : ناسح  یناوخ ؟ یمرعـش  ادـخ  لوسر 
حور هب  ار  ناـسح  ادـنوادخ  تفگ  یم  هک  يدینـش  ار  ادـخ  لوسرنخـس  وت  تفگ : هدومن  هریره  وـبا  هب  يور  سپـس  تفگ و  یمن  يزیچ 

يرآ . تفگ : هریره  وبا  امن ؟ تباجاار  میاعد  امرف و  دیوم  سدقلا 
تلالد بلطم  نیا  دیوگ : ملسم ص 317  حیحص  حرش  رد  یکلام  یبآ  هللادبع  وبا 
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نیا يارب  ار  یعیسو  نادیم  دجـسم  جراخ  رد  اذل  دمآ و  یمن  شـشوخ  دجـسم  رد  رعـش  ندناوخ  زا  هنع  هللا  یـضر  رمع  هکنیا  رب  دنک  یم 
تفگو : تخاس  هدامآ  راک 

دناوخب . ار  شزاوآ  دیارسب و  ار  شراعشا  نادیم و  نآ  نایم  دورب  دیارسب  يرعش  ای  دناوخب و  زاوآ  هک  دهاوخیم  سک  ره 
عناق ار  وا  هدرک و  موکحم  ار  وا  ناـسح  اـجنامه  رد  دوب و  شیگدـنز  نارود  رد  مرکاربماـیپ  راـتفر  فلاـخم  هفیلخ  باـنج  تاروتـسد  نیا 

درادن . يرابتعا  شیار  هیرظن و  دوش  یمن  ارجا  شنامرف  هک  یسک  تفگ : واب  تخاس و 
ناسح راعشا  رد  هک  ار  یقئاقحو  دومرف  عنم  تسردان  هشیدنا  نآ  زا  ار  يو  مرکا  لوسر  دیوگب ، رمع  هب  ار  نخس  نیا  ناسحهکنآ  زا  شیپ 

دومرف . دزشوگ  واب  تسا  هتفهن 
ار راعـشا  نیا  دوب و  هحاور  نب  هللادبع  تسد  رد  شا  هقان  راهم  درک و  یم  فاوط  هبعک  فارطا  رد  هک  یماگنه  ادـخ  لوسر  ار  بلاطم  نیا 

داد . رکذت  رمع  هب  دناوخیم 

هلیبس  نع  رافکلا  ینب  اولخ 
هلوسر عم  ریخلا  لکف  اولخ 

تسا . ادخ  لوسر  اب  اهیبوخ  مامت  اریز  دیورب  وسکی  هب  دیور  رانک  وا  هار  رس  زا  ناگداز و  رفاک  يا  دینک  زاب  هار 
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هلیزنت  یلع  مکانبرض  نحن 
هلیقم نع  ماهلالیزی  ابرض 

. دنک یم  نوریب  رس  هساک  زا  ار  اهزغم  هک  یندز  میدز  ار  امش  میدرک و  گنج  امش  اب  نآرق  تایآ  لوزن  قبط  رب  ام 

هلیخل  نع  لیلخلا  لهذی  و 
هلیقب نموم  ینا  بر  ای 

مراد . نامیا  تلوسر  راتفگب  نم  راگدرورپ  يا  دربب  نوریب  تسود  رکف  زا  ار  تسود  هرطاخ  هک  یندز  و 
یئوگ ؟ یم  نخس  نیا  یناوخیم و  رعش  اجنیا  رد  هحاور  دنزرف  يا  تفگ : وا  هب  رمع 

؟ ار شراعشا  يونش  یمن  ای  دیوگیم  هچ  ینادیمن  رمع  يا  دومرف : وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر 

هحفص 109 ] ] 

وا تردق  تسد  رد  نم  ناج  هک  يدنوادخب  دنگوس  رادرب  وا  زا  تسد  رمع  يا  دومرف  ربمایپ  هک  تسا : هدمآ  نینچ  یلعی ) یبا  تیاور  رد  )
تسا . رتلکشم  رت و  تخس  رافک  ناجب  ریت  نتفر  ورف  زا  وا  نانخس  تسا 

نامدرم نیرتوسرت  ناسح  دیوگ : مود ص 6  دـلج  هباغلا "  دـسا  باتک "  رد  ریثا  نبا  دـنفورعم . سرت  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  ناسح 
دوب .

دیوگ : وتسا  هدرمش  رب  اهوسرت  زا  ار  وا  صیاصخلا "  ررغ  باتک "  رد ص 355  طاوط  و 
همع بلطملادـبع  رتخد  هیفـص  درکن ، تکرـش  یگنج  چـیه  رد  ادـخ  لوسر  اب  ناسح  هک  تسا  هتـشون  فراـعملا "  باـتک "  رد  هبیتق  نبا 

، دوب هدروآ  هانپ  راصحب  نمـشد  سرت  زا  اه  هچب  نانز و  هارمهب  دوب و  ام  اب  غراف  راصحرد  ناسح  قدنخ  گنج  زو  رد  دـیوگ  مرکا  لوسر 
دندوب هتخادرپ  گنج  هب  نیملـسم  اب  هظیرقونب  درک ، شدرگ  راصح  فارطا  هبترم  نیدنچ  درک و  روبع  راصح  ژد و  رانک  زا  يدوهی  يدرم 

دندوب و زیوالگ  نمـشد  اب  اهناملـسم  ادخ و  لوسر  اریز  دـنک  تیامح  ام  زا  هک  دوبن  یـسک  دوب و  هدـش  عطق  مرکا  ربمغیپ  اب  نانآ  هطبار  و 
دنیایب  ام  زا  عافد  ظفح و  يارب  هدومن و  كرت  ار  دوخ  یگنج  هاگیاج  دنتسناوت  یمن  دمآ  یم  ام  فرطب  یسک  رگا 

رد دـیامن  يربـهر  تلـالد و  اـم  يوسب  ار  دوخ  ناراـی  يدوـهی  نیا  هکنیا  زامتـسین  نمیا  نم  مسق  ادـخب  متفگ : ناـسحب  نم  دـیوگ : هیفص 
. ناسرب لتقب  ار  يدوهی  نیا  يآ و  دورف  هعلق  زا  وت  سپ  تسا ، رازراک  مرگرس  مه  ادخ  لوسر  هکیتلاح 

. مرادن یعاجش  نم  بلطملادبع ) رتخد  يا   ) دزرمایب ار  وت  ادخ  تفگ : ناسح 
نآ فرطب  هتشادرب و  ار  يدومع  هتخادنا و  رس  رب  رداچ  مدرکن  هدهاشم  يریلد  تعاجش و  وا  رد  تفگ و  نینچ  ناسح  یتقو  دیوگ : هیفص 

شقرفب دومع  اب  هتفر و  يدوهی 
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روایب نوریب  شنت  زا  هماجو  هتفر  وا  دزن  يآ و  دورف  هعلق  زا  نونکا  متفگ : ناسحب  متـشگزاب و  هعلق  فرطب  هاـگنآ  دـش و  هتـشک  مدـیبوک و 
منک . هنهرب  تسا  درم  هک  ار  وا  ندب  متسناوت  یمن  متسه و  نز  نم  نوچ 

تسین . وا  سابلب  يزاین  ارم  و  میراد ؟ وا  سابلب  یجایتحا  هچ  بلطملادبع ) رتخد  يا  : ) داد خساپ  ناسح 
: دیوگ هک  تسا  هدومن  يوریپ  رعاش  نیا  زا  دوخ  شور  رد  ناسح 

تملع  ام  دنه و  ینعجشت  تتاب 
بطعلا اهب  نورقم  هعاجشلا  نا 

تسا  هارمه  یتحاران  تمحز و  اب  تعاجش  هک  تسناد  یمن  یلو  دادیم  تارج  نمب  هدومن و  عیجشت  ارم  رحسب  ات  بش  زا 

هتیور  راصبالا  عنم  يذلا  ال و 
برا هل  نم  يدنع  توملا  یهتشی  ام 

نآ هب  یلیم  دنکن و  گرميانمت  دـشاب  درخ  ياراد  هک  یـسک  دومرف  عنم  دوخ  رادـید  زا  ار  اه  هدـید  هک  یئادـخب  دـنگوس  تسا  نینچ  هن 
. تشاد دهاوخن 

مهیعس  هللا  لضا  موق  برحلل 
اوبث اهنارین و  یلا  مهتعد  اذا 

یم اج  زا  دننک  یم  ناشتوعد  گنج  شتآ  يوسب  هاگ  ره  هک  دناسرن  رمثب  دنوادخ  ار  نانآ  ششوک  هک  دنتسه  هدامآ  یمدرم  گنج  يارب 
دنود  یم  نآ  يوسب  دنرپ و 

مهلاعف  یغبا  مهنم و ال  تسل  و 
بلسلا مهنم و ال  ینبجعی  لتقلا  ال 

. ناگدش هتشک  ندرک  هنهرب  هن  درادیم و  او  یتفگشب  ارم  نتشک  هن  تفر  مهاوخن  نانآ  راتفر  لابندب  متسین و  نانآ  زا  نم 
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يرصم ياه  هناخپاچ  زا  تسا  فسات  ياج  یلو  هدرک  لقن  هبیتق  نبا  فراعملا "  باتک "  زا  طاوط  هک و  تسا  یناتـساد  نیا  دیوگ : ینیما 
هدرک فذح  فراعملا  زا  ار  ناتساد  نیا  دنهد ، یم  رییغت  ار  اهنآ  ياج  دنا و  هدرک  فیرحت  ار  تاملک  هنوگچ  اه  هناخپاچ  نیا  نانکراک  و 

دنا . هدرب  نیب  زا  هدرک و  فیرحت  زین  ار  يرگید  عیاقو  هکنانچ  دنا 
لاس تسیب  دصکی و  ناسیون  خیرات  همه  هتفگب  انب  دوشگ و  ناهجب  هدید  ص )  ) داهن كاپ  ربمایپ  دالیم  زا  لبق  لاس  تشه  تباث  نب  ناسح 
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درک . یگدنز 
. هدومنن فالتخا  یسک  ناسح  رمع  هراب  رد  دیوگ : ریثا  نبا 

کی رد  بلـص  کی  زا  هک  دنتـسه  رفن  راهچ  تسا : هدمآ  نینچ  هحفـص 7  هباغلا  دسا  مود  دلج  هحفص 486 و  كردتـسملا  موس  دلج  رد 
دنا . مارح  نب  رذنملا  نبتباث  نب  ناسح  نانآ : دندرک و  یگدنز  لاس  تسیب  دص و  ناشمادک  ره  دندوشگ و  ناهجب  هدیدنادناخ 

رعاش هینک 

ماسح واب  تسا  رتروهـشم  همه  زا  یلوا  نمحرلادبع و  وبا  ماسح  وبا  برـضملا ، وبا  دیلولا ، وبا  هلمجنم : تسا  ددـعتم  ياه  هینک  ياراد  يو 
تسا . هدومن  يرایسب  عافد  مالسا  سدقم  نیئآ  میرح  زا  شرعش  اب  هکنیا  رطاخب  دش  یم  هتفگ  زین 

انیبان مالسا و  نامز  رد  لاس  تصش  درک و  یگدنز  تیلهاج  نارود  رد  لاس  تصـش  ناسح  هکدیوگ  هک  هدومن  تیاور  بعـصم  زا  مکاح 
هلیبق سیئر  رورس و  راوگرزب  یباحـص  هکیروطب  دوب  هدیدرگ  مورحم  ینطاب  يرهاظ و  شنیب  زا  تشذگرد و  لاس 55  رد  یلوقب  انب  دش و 

وا دزن  ناسح  دوب ، هتشگرب  هنیدمب  هدومن و  لزع  رصم  يرادناتسا  زا  ار  وا  نینموملا  ریما  هک  ماگنه  نآ  رد  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  جرزخ 
: تفگ واب  هدرک  شنزرس  ار  سیق  دوب ، هدش  نامثع  نارادفرط  وزج  دوب ، یلع  نارادفرط  زا  هک  اهتدم  زا  دعب  هکیلاحر  هدمآ د 

هحفص 112 ] ] 

دادن . وتب  یبوخ  شاداپ  دومن و  لزع  رصم  تیالو  زا  ار  وت  مه  یلع  نونکا  دنام و  وتندرگ  رب  شهانگ  یتشک و  ار  نامثع 
یمن وت  ماوقا  دوخ و  هلیبـق  نیب  گـنج  عوقو  زا  رگا  دـنگوس  ادـخب  اـنیبان  يا  لدروک و  يا  تفگ : واـب  دـش و  تحاراـن  شنانخـس  زاسیق 

دنار دوخ  زا  ار  وا  و  مدز ، یم  ار  تندرگ  مدیسرت 
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يراصنا هدابع  نب  دعس  نب  سیق  هیریدغ 

هراشا

انیلع  ودعلا  یغب  امل  تلق 
لیکولا معن  انبر و  انبسح 

تسا  یبوخ  لیکو  تسا و  سب  ار  ام  ام  يادخ  متفگ -  درکمتس  امب  نمشد  هک  ماگنه  نآ  رد 

هرصبلا  حتف  يذلا  انبر  انبسح 
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لیوط ثیدحلا  سمالاب و 

تسا  ینالوط  نآ  نایرج  زورید و  درک  حتف  ار  هرصب  هک  یئادخ  ار  ام  تسا  یفاک 

ماما  انماما و  یلع  و 
لیزنتلا هب  یتا  اناوسل 

تسا . هدروآ  ار  بلطم  نیا  نآرق  تسا  ام  زا  ریغ  يدارفا  ياوشیپو  تسا  ام  ياوشیپ  یلع 

هالوم  تنک  نم  یبنلا : لاق  موی 
لیلج بطخ  هالوم  اذهف 

تسا . یتمظع  اب  گرزب و  رایسب  ربخ  نیا  تسا و  وا  يالوم  نیا  سپ  میوا  يالوم -  نم  هک  ار  سک  ره  دومرف : ربمایپ  هک  يزور 

همالا  یلع  یبنلا  هلاق  ام  نا 
لیق لاق و  هیف  ام  متح 

تسین  نآ  رد  یئوگتفگ  تسا و  ملسم  ویمتح  تسا  هتفگ  تماب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ 

راعشا بیقعت  رد 

. تسا هدورس  نینموملا  ریما  هاگشیپرد  نیفص  گنج  رد  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  جرزخ  هلیبق  سیئر  راوگرزب  یباحص  ار  راعشا  نیا 
نیا مود ص 87  دلج  هراتخملا "  لوصفلا  باتک "  رد  هتسب  ورف  ناهج  زا  هدید  لاس 413  رد  هک  یمالسا  هعماج  راگزومآ  دیفم  خیش  - 1
ریما تماـما  یئاوشیپ و  رب  تسا  یفارتعاو  لـیلد  دوخ  هکنیا  رب  هوـالع  راعـشا  نیا  تسا : هدومرف  اـهنآ  لـقن  زا  دـعب  هدرک و  لـقن  ار  راعـشا 
يور زا  هلزتعم  هک  يراتفگ  دنا و  هتـشاد  دوجو  ترـضح  نآ  دوخ  نامز  رد  هعیـش  ناینیـشیپ  هک  تسنیا  رب  لیلد  نمـض  رد  ع ،)  ) نینموملا

نامز رد  هک  دنیوگ  یم  دانع 

هحفص 114 ] ] 

لیلد . یب  تسا و  لطاب  دنا ، هتشادن  دوجو  هعیش  ناونعب  يدارفا  نینموملا  ریما  نارود  ادخ و  لوسر 
سک جـیه  هک  تسا  يروطب  سیق  هدیـصق  دـیوگ : هدروآ و  ار  راعـشا  نیا  هتـشون  تیالو  يانعم  هراب  رد  دـیفم  خیـش  هک  مه  يا  هلاسر  رد 
ندرک يرای  هک  يروطنامه  دنا  هدومن  لوبقار  نآ  ملع  يور  زا  دنرادن و  يدیدرت  کش و  وا  هب  راعشا  نیا  تبـسن  رد  نایوار  ناخرومزا و 

دوش : یم  عورش  تیب  نیا  اب  شلوا  هک  تسنامه  هدیصق  نیا  و  تسا . ملسم  یمتح و  لمج  نیفص و  گنج  رد  ار  نینمومل  ریما  وا 
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انیلع  ودعلا  یغب  امل  تلق 
لیکول معن  انبر و  انبسح 

تسا و هتسناد  ملسم  ار  ترـضحنآ  تماما  ریدغ ، زور  ربخ  دانتـساب  هداد و  یهاوگ  نینموملا  ریما  تماما  رب  حضاو  ینلع و  نینچ  نیا  سیق 
هتـسناد بجاو  یمالـسا  هعماج  مومع  رب  ار  ترـضحنآ  يرادمامز  یناگمه و  تسایر  هبطخ  نآ  رد  ادـخ  لوسر  راتفگ  هک  هدرک  حیرـصت 

. تسا
تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  همئالا  صیاصخ  رد  يافوتم 4.6  یضر  فیرش  ام  رورس  اقآ و  ار  هدیصق  نیا  - 2

دعب هدورـس  یم  ع )  ) نینموملا ریما  روضح  رد  ار  تایبا  نیا  سیق  هک  دنیوگ  دنراد و  رظن  قافتا  سیق  راعـشا  لقن  رب  رابخا  نیلقان  نایوار و 
تسا : نینچ  نیا  شلوا  هک  يا  هدیصق  رد  دندوب  هتشگرب  هرصب  زا  هکنآ  زا 

انیلع  ودعلا  یغب  امل  تلق 
لیکولا معن  انبر و  انبسح 

دهاش هک  یـسک  نوچ  مه  دنا ، هداد  یهاوگ  نینموملا  ریما  تماماب  هک  دنتـسه  ربمایپ  هباحـص  زا  ود  ره  ناسح ) سیق و   ) رعاش رفن  ود  نیا 
. تسا هدوب  رظان  ار  نایرج  مامت  جورخ  دورو و  لحم  هدوب و  هیضق  لصا 

 - تسه ام  دزن  میراد و  ام  ار  باتک  نیا  هک   "  ) عقنملا رد "  يدابآ  دـسلا  هللادـیبع  خیـش  روهـشم  دنمـشناد  تجح و  ار  هدیـصق  نیا  و  - 3
هدرک لقن  شدنس  رد  لماک  یسررب  اب  فلوم )

هحفص 115 ] ] 

: دیوگ هاگنآ  و 
نب سیقراتفگ  تسا ، هدومن  نییعت  ار  وا  ادـخ  لوسر  امـسر  هک  تسا  یئاوشیپ  ماـما و  ع )  ) نینموملا ریما  هکنیا  رب  اـهلیلد  هلمج  زا  دـنیوگ :

وا اب  تسا و  وا  صوصنم  ماما  تسا : هتفگ  هداد و  یهاوگ  ترـضحنآ  تماما  رب  هک  تسا  هباحـص  ناـگرزب  زا  وا  و  تسا ، هداـبع  نب  دـعس 
. تسا هدومن  قیدصت  ار  تباث  نب  ناسح  دعس و  نب  سیق  راتفگ  دیز  نب  تیمک  هک  دیوگ : و  دنا ) هتفرگ  ار  شقح  و   ) هدش تفلاخم 

هلمج زا  هدیـصق  نیا  دـیوگ : سپـس  هدوـمن و  تیاور  دــئاوفلا ص 234  زنک  رد  یفوـتم 449  یکجارک  همـالع  ار  هدیــصق  نـیا  زین  و  - 4
رد ار  مچرپ  هکیلاح  رد  نیفـص  گنج  رد  ار  راعـشا  نیا  تسا و  هدش  يرادهگن  هدش و  ظفح  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  زا  هک  تسیئاهزیچ 

. تسا هدورس  نینموملا  ریما  روضح  رد  تشاد  تسد 
هدرک و لقن  شدنس  رد  لماک  قیقحت  اب  ار  هدیصق  نیا  هرکذتلا " ص 20  باتک "  رد  یفوتم 654  یفنح  يزوج  نبا  طبس  رفظملا  وبا   - 5

. تسا هدورس  نیفص  گنج  رد  نینموملا  ریما  روضح  رد  ار  راعشا  نیاسیق  دیوگ :
. تسا هدرک  لقن  ار  هدیصق  نیا  فلوم ) تسه -  ام  هناخباتک  رد  باتک  نیا  هک   "  ) قئارلا عومجملا  رد "  يدنوار  نیدلا  هبه  ام  ياقآ  - 6

صشریسفت 193 . مود  دلج  رد  يزار  حوتفلا  وبا  خیش  ریبک  رسفم  - 7
صنیظعاولا 90. هضور  باتک  رد  لاتف  دیهش  ام  راوگرزب  خیش  بوشآ : رهش  نبا  دانسا  - 8

نینموملا " ص 101. سلاجم  باتک "  رد  لاس 1019  رد  دیهش  یشعرم  هللا  رون  یضاق  راوگرزب ، ياقآ  - 9
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مهن ص 245. دلج  راحبلا "  باتک "  رد  يافوتم 1111  سلجم  همالع  - 10
 " هعیفرلا تاجردلا  رد "  يافوتم 1120  ناخ  یلع  دیس  - 11

هحفص 116 ] ] 

. نیفص گنج  نمض  رد  فلوم ) تسا -  دوجوم  ام  هناخباتک  رد  )
لوکشک " ص 18. باتک "  رد  يافوتم 1186  ینارحبلا  قئادحلا "  بحاص "  ام  راوگرزب  خیش  - 12

دنا . هدومن  تیاور  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  زا  ار  هروکذم  تایبا  هعیش  ناگرزب  نیرخاتم  زا  رگید  يا  هدع  و 

رعاش یفارگویب 

هراشا

نب هدـعاس  نب  جرزخ  نب  فیرظ  نب  هیبلعث  نبا  هحوتفم ) هلمهم  احب   ) همیزح یبا  نب  هثراح  نب  میلد  نب  هدابع  هب  دعـس  نب  سیق  مساـقلاوبا 
. هثراح نب  میلد  نب  دیبع  رتخد  ههیکف  شردام : مان  دش  رکذ  رد ص 106  هک  بسن  هلسلس  رخآ  ات  هثراح ... نبا  ربکالا  جرزخ  نب  بعک 

داهز و نانارنخس ، نادنمتواخـس ، ناروآ ، گنج  نارادمتـسایس ، اسور و  زج  دمآ و  یم  باسحب  برع  فارـشا  زا  گرزب و  هباحـص  زا  وا 
تسا . بهذم  ياه  هناوتسا  نید و  یلصا  ياه  هیاپ  زا  دش و  یم  هدرمش  نادنمشناد 

يراوگرزب فرش و 

دـجم و ياراد  مالـسا  نامز  رد  مه  تیلهاج و  نارود  رد  مه  وا  نادـناخ  تسا  ناـنآ  ناـگرزب  نادـناخ  زا  جرزخ و  هفیاـط  سیئر  هدربماـن 
دنا . هدوب  تمظع 

. دوب نانآ  سیئر  گرزب و  دنزرف  راصنا و  ياقآ  گرزب و  دعس  نب  سیق  دیوگ : شباتک  رد  یلاله  سیق  نب  میلس 

هحفص 117 ] ] 

دوب . اقآ  راوگرزب و  تواخس و  اب  عاجش  يدرم  سیق  تسا : هدمآ  نینچ  دربم ص 309  نبا  لماک  لوا  دلج  رد 
يراوگرزب و تشاد و  يرورـس  تساـیر و  مالـسا  تیلهاـج و  نارود  رد  هشیمه  سیق  دـیوگ : لاجر ص 73  باـتک  رد  یـشک  ورمع  وبا 
، دادیم ياج  راوج ) ناونعب   ) دوخ هانپ  رد  ار  یـسک  رگا  دعـس  دندوب ، هلیبق  سیئر  همه  شناردپ  دجو و  ردپ  دوب  نانآ  نادـناخ  رد  تفارش 
وا و دوب ، وا  یـشنمگرزب  تدایـس و  یئاقآ و  رطاخب  بلطم  نیا  دـندشیمن و  وا  هدـنهانپ  ضرعتم  دنتـشادیم و  مرتحم  ار  وا  راوج  لئابق  همه 

تشاد . ار  تیعقوم  نیمه  زین  وا  زا  دعب  سیق  شدنزرف  دنتشاد . هدرتسگ  يا  هرفس  مالسا  تیلهاج و  نارود  رد  شردپ 
دوبن . ضراعم  شناردپ  وا و  اب  يدحا  هکیروطب  دوب  هفیاط  گرزب  سیق  هک : تسا  روکذم  باعیتسالا ج 2 ص 538  باتکرد 

ناگرزب نادناخ  زا  تشادن و  یعازن  وا  اب  سک  چـیه  دوب و  شا  هلیبق  گرزب  يو  تسا : هدـمآ  نینچ  هباغلا ص 215  دسا  مراهچ  دـلج  رد 
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دوب . اهنآ 
راوگرزب و يدرم  دندرک ، یمشتعاطا  یگمه  امرفنامرف و  عاطم و  اقآ و  گرزب و  سیق  دـیوگ : شخیرات ص 99  متشه  دلج  ردریثک  نبا 

دوب . هدیدنسپ  عاجش و  تواخس و  اب 
دیوگ : نینچ  هدورس  دوخ  هراب  رد  هک  يراعشا  رد  سیق 

دیس  نینامیلا  موقلا  نم  ینا  و 
دوسم دیس و  الا  سانلا  ام  و 

رادربنامرف . ای  هدنامرف و  ای  سوئرم  ای  سیئر و  ای  دنتسه : هتسد  ود  مه  مدرم  متسه و  لیبق  سیئر  اقآ و  نینامی  موق  زا  نم 

یبصنم  یصا و  سانلا  عیمج  زب  و 
دیدم لاجرلا  ولعا  هب  مسج  و 

نادرم همه  رب  هک  متسه  يوق  هدیـشک و  یمادنا  ياراد  تسا و  هدادرارق  عاعـشلا  تحت  ار  همه  هدرک و  هبلغ  مدرم  همه  رب  نم  ماقم  لصا و 
مراد . يرترب  تهج  نیا  زا 

لوسر يارب  ار  دوخ  موق  مالسا  هک  تسا  یناگرزب  بیقن و  هدزاود  زا  یکی  شردپ 

هحفص 118 ] ] 

دندرک . تنامض  ادخ 
دینک . هعجارم  دلج 1 ص 86  رکاسع  نبا  خیرات  هب   - دراد تسد  رد  ار  یسک  رایتخا  هک  سکنآ  نماض و  يانعمب  بیقن 

یئامرفنامرف تسایر و 

هداد و ماجنا  ار  يرهـش  ياهتیرومام  فیاظو و  هک  دوب  یهدنامرف  هاگتـسد  رد  سیلپ  سیئر  هلزنمب  ادـخ  لوسر  یگدـنز  نامز  رد  هدربمان 
دوب . هنیدم  رهش  رد  یماظتنا  یتینما و  تاروتسد  ارجا  راد  هدهع 

تیلام و يروآ  عمج  يارب  ار  وا  یهاـگ  درک . یم  تکرح  ربماـیپ  باـکر  رد  دیـشک و  یم  شودـب  وا  ار  راـصنا  مچرپ  اـهگنج  یـضعب  رد 
تلحر زا  دعب  دش  یم  هتـشاذگمارتحا  شئارآ  هب  تشاد و  يا  هیرظن  يار و  هشیدنا و  هک  دوب  یناسک  زا  دنداتـسرف و  یم  فارطاب  تاوکز 

دیدرگ . رصم  هزنم  كاپ و  ياورنامرف  درک و  نییعت  رصم  يرادناتسا  هب  ار  وا  ترضحنآ  نینموملا  ریما  تموکح  نارود  رد  مرکا  لوسر 
دش و رومام  رصم  يرادناتساب  لاس 36  رفص  رد  دوب ، ترضحنآ  تروشم  فرط  دوب و  وا  ناهاوخریخ  نارادفرط و  یلع و  نایعیش  زا  سیق 

لحم هک  يدارفا  ناتـسود و  نامب و  هنیدـم  جراخ  رد  مدرک  رومام  اجنآ  تیالوب  ار  وت  نم  نک  تکرح  رـصم  يوسب  دومرف : واـب  ترـضح 
راک نیا  یشاب ، هتشاد  یتمظعو  هوکش  يوش و  دراو  هوبنا  یتیعمج  اب  يوش  یم  رـصم  دراو  یتقو  ات  ربب  اجنیا  زا  دوخ  اب  دنتـسه  وت  نانیمطا 

ناراکوکین هب  يدش  دراو  رصمب  هللا  اشنا  هاگ  ره  دوش ، نانآ  تکوش  تزع و  ثعاب  دونشخ و  ار  ناتسود  لد  هدیناسرت و  ار  نانمشد  مشچ 
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اب ریگب و  تخس  كوکشم  صاخشا  رب  نک و  یئوکین 

هحفص 119 ] ] 

تسا . تکرب  نمی و  اب  یمرن  ارادم و  اریز  شاب  نابرهم  میالم و  ماع  صاخ و  دارفا  مامت 
تمدخ رد  نم  ار  هاپـس  رگـشل و  اما  مدـیمهف  دـیدومرف  هک  ار  هچنآ  دـنک ، تمحر  ار  وت  يادـخ  نینموملا  ریما  يا  تفگ : باوج  رد  سیق 

دیتسرفب یئاجب  ار  اهنآ  دیتساوخ  دـیتشاد و  يراک  نانآ  هب  یتقوکی  رگا  دنـشاب و  امـش  کیدزن  اهنآ ، هب  زاین  عقوم  رد  هک  مراذـگ  یم  امش 
دارفا اب  يارادـم  یئوخـشوخ و  هب  عجار  هک  یـشرافس  اما  مور و  یم  رـصمب  ما  هداوناخ  هارمه  نم  دـنورب و  اروف  دنـشاب و  امـش  روضح  رد 

منک . نینچ  نیا  مناوتب  هک  مهاوخ  یم  کمک  ادخ  زا  دیدومرف ،
تسشن و هتفر و  ربنم  يالاب  دش ، رصم  دراو  لوالا  عیبر  هام  لوا  رد  درک و  تکرح  رصم  يوسب  شا  هداوناخ  دارفا  زا  رفن  تفه  هارمه  سیق 
ار ناراکمتـس  درب و  نیب  زا  ار  لطاب  هدروآ و  ار  قح  هک  ار  دنوادخ  ساپـس  تفگ : دروآ و  ياجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  دـناوخ  يا  هبطخ 

دومن . بوکرس 
ادخ و باتک  ساسا  رب  دینک  تعیب  دیزیخ و  اپب  میا ، هدرک  تعیب  میتخانـش  یم  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  هک  يدرف  نیرتهب  اب  ام  مدرم  يا 

تشاد . میهاوخن  امش  ندرگ  رب  یتعیب  میشابن  شور  نیا  رب  دوخ  ام  رگا  و  وا ، لوسر  شور  تنس و 
روما هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  سیق  لباقم  رد  رـصم  یلاها  هارمه  يرـصم  نایاورنامرف  دندومن ، تعیب  وا  اب  هدرک و  تکرح  ياج  زا  مدرم 

نتـشک لتق و  اج  نآ  مدرم  هک  اـتبرخ "  ماـنب "  يا  هدـکهد  زج  داتـسرف  اهرهـش  فارطا و  هب  ار  دوخ  ناگدـنیامن  تشگ و  بترم  تکلمم 
هلیبق نآ  رد  هک  هنانک  ینب  زا  يدرم  دوب ، یلکـشم  راک  شا  هدـنیامن  و  ع )  ) یلع اب  تعیب  اهنآ  يارب  وهتـسناد  گرزب  سب  يراک  ار  ناـمثع 

دوخ ياه  هدنیامن  وت  میئآ  یمن  وت  دزن  ام  هک  داد  ماغیپو  داتـسرف  سیق  دزن  ار  یـصخش  دنتفگ  یم  ثراح  نب  دیزی  واب  درک و  یم  یگدنز 
نب دـلخم  نب  هملـسم  نب  دـمحم  دوش ، یم  هچ  مدرم  راـک  هجیتن  مینیبب  اـت  راذـگاو  دوخ  لاـحب  ار  اـم  یلوتسا  وت  نیمز  نیمز  تسرفب ، ار 

. درک توعد  وا  یهاوخنوخ  هبار  مدرم  مالعا و  ار  نامثع  گرم  ربخ  درک و  مایق  هیرق  نآ  رد  يراصنا  تماص 
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رـصم ماش و  تموکح  ربارب ، رد  مشکب و  ارت  متـسین  لیام  نم  مسق  ادخب  يا ؟ هدرک  مایق  نم  هیلع  وت  رب  ياو  هک  داتـسرف  وا  دزن  یمایپ  سیق 
هدم . نتشکب  ار  دوخ  هدوهیب  نک و  ظفح  ار  تنوخ  وت  دشابارم ،

تشاد . مهاوخن  وتب  يراک  یشاب  رصم  یلاو  وت  یتقو  ات  نم  هک  تشون  وا  باوج  رد  هملسم  نب  دمحم 
دش و جراخ  هنیدم  زالمج  گنج  يارب  نینموملا  ریما  دوب  رـصم  یلاو  سیق  هک  نامز  نامه  رد  دوب  صاخ  يا  هشیدـنا  يار و  ياراد  سیق 
هک روطنامه  درک و  تموکح  اجنآ  رب  زور  جـنپ  هام و  راهچ  تشاد و  هدـهعب  ار  رـصم  تیالو  سیق  ناـنچ  مه  تشگرب و  هفوکب  هرـصب  زا 

هدـش و هتـشون  يزیرقم  ططخلا  باتک  رد  هکیروطنآ  دـمآ ، نوریب  اـجنآ  زا  بجر  مجنپ  رد  دـش و  رـصم  دراو  لوـالا  عیبر  لوا  رد  میتفگ 
هارمه لاس 36  يرخالا  يدامج  رد  هدرک و  تکرـش  لمج  گنج  رد  وا  هک : تسا  نیا  هدـمآ  اهباتک  ریاـس  باـعیتسالا و  باـتک  رد  هچنآ 

تسا . هتشاد  تکرش  لمج  گنج  تامدقم  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  خیرات  زا  يرآ  تسا ، تسردان  لوق  نیا  هدوب ، ع )  ) یلع
هدمآ یبوقعی ص 178  خیرات  مود  دلج  رد  هکنانچ  درپس ، واب  ار  ناجیابرذآ  يرادناتـسا  نینموملا  ریما  دـمآ  هفوکب  رـصم  زا  هکنآ  زا  دـعب 

اب ریگب ، مدرم  زا  یتسرد  قحب و  ار  تایلام  جارخ و  دـعب  اما  تشون : واب  ار  همان  نیا  دوب  ناجیابرذآ  رد  سیق  هک  یتقو  رد  ترـضح  تسا ،
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هللادبع انمـض  زومایب ، دنیوت  روضح  رد  هک  نانآ  هب  تسا  هتخومآ  وتب  ادخ  هچنآ  زا  نک ، راتفر  تلادـع  فاصنا و  اب  تنایهاپـس  نازابرس و 
هدید نتورف  عضاوتم و  يدرم  ار  وا  نم  میامن  شرافس  وتب  وا  هراب  رد  مسیونب و  وتب  يا  همان  هک  هدومن  تساوخرد  نم  زا  یسمحا  لیبش  نب 

رادرب و دوخ  شیپ  زا  بجاح  هدرپ و  ما ،

هحفص 121 ] ] 

دوش و یمن  فرحنم  تلادع  زا  دشاب  هارمه  قح  اب  هک  سکنآ  هچ  دـشاب ، تقیقح  قح و  تهاگ  هیکت  نکزاب و  ناگمه  يورب  ار  هناخ  رد 
درادیمن . ماقم  نیریاس  رب  ار  صاوخ  ناکیدزن و 

هار زا  هک  نانآ  انامه  دراد  یم  زاـب  ادـخ  هار  زا  هارمگ و  ار  وت  سفن  ياوه  يوریپ  هک  نکم  یناـسفن  ياهـشهاوخ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ 
دنا  هدرب  دای  زا  هدرک و  شومارف  ار  باسح  زور  اریز  تسا ، تخس  يا  هجنکش  باذع و  اهنآ  يارب  دنوش  یم  فرحنم  ادخ 

نومضم : نیاب  تشون  سیقب  يرگید  همان  دش  هیواعم  اب  دربن  هدامآ  نینموملا  ریما  هکیماگنه  دیوگ : ثایغ 
رادربنامرف عیطم و  یگمه  هدش و  عمج  رگیدکی  درگ  نیملـسم  اریز  ایب  ام  دزن  راذـگب و  دوخ  ياج  ار  یـسمحا  لیبش  نب  هللادـبع  دـعب : اما 

. ما هداتسیا  وت  راظتناب  طقف  متسه و  وت  رظتنم  دش و  مهاوخ  رـضاح  هلحم "  ود  رد "  هام  لوا  رد  يدوزب  نم  نک  باتـش  ندمآر  دنا د  هدش 
دیامن . ردقم  دیامرف و  مکح  تسا  هتسیاش  بوخ و  هچنآ  هب  نامیاهراک  مامت  رد  وت  ام و  يارب  دنوادخ 

سیق ع )  ) یلع دـیوگ : يو  هک  تسا  هدرک  لقن  يرهز  زا  شخیرات ص 14  دلج 8  رد  ریثک  نبا  شخیرات ص 91 و  مشش  دلج  رد  يربط 
واب ار  دودـح  نیا  روما  هرادا  درامگ و  دـندوب  ناجیابرذآ  زرم  ات  قارع  ناـمدرم  زا  یگمه  هک  دوخ  هاپـس  همدـقم  یتسرپرـسب  ار  دعـس  نب 

دندوب هدرک  تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  دندوب  رفن  رازه  لهچ  تسا و  بارعا  تاعارتخا  زا  هک  سیمخلا -  هطرـش  هدنامرف  ار  وا  درک و  راذـگاو 
یم هرادا  دوخ  یهدنامرف  تحت  ار  هدع  نیا  هاپس و  نیا  سیق  داد ، رارق  دنـشاب -  ترـضحنآ  اب  گرم  مد  ات  یگدنز و  هظحل  نیرخآ  ات  هک 
. تفرگ تسدب  ار  قارع  تموکح  دیدرگ و  ترضحنآنیشناج  یلع  نبا  نسح  یبتجم  ماما  دش و  هتشک  نینموملا  ریما  هک  یتقو  ات  درک 
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یکریز تقاذح و  ینادراک و 

رد وا  یماظن  تیعقوم  هکنیا  هچ  تفای ، دهاوخ  وا  ینادراک  تقاذح و  رب  يا  هیوق  دهاوش  سیق ، یگدنز  خیرات  یسررب  نمـض  رد  هدنناوخ 
رد وا  دنلب  ياه  هشیدنا  راکفا و  مهم و  ياهدادیور  ایاضق و  رد  وا  تایرظن  اهدربن و  رد  شقیمع  فرژ و  ياه  هشیدنا  اهراکیپ و  اهگنج و 
درک یم  بیوصت  ار  شتایرظن  ارآ و  دادیم و  ماجنا  وا  هب  تبسن  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هک  یصاخ  میظعت  مارتحا و  یهدنامرف و  تراما و 

راکشآ للدم و  ار  وا  هظحالم  لباق  تازایتما  سیق و  یـسایس  یعامتجا و  تیـصخش  کی  ره  اه  نیا  دوتـس ، یم  ار  وا  تقایل  ینادراک و  و 
دزاس . یم 

تفگ و ترـضحنآ  هب  دوب  هداتفا  قاـفتا  رـصم  ناـگرزب  وا و  نیب  هک  ار  یقیاـقد  دـش و  نینموملا  ریما  رب  دراو  رـصم  زا  سیق  هک  یماـگنه 
هتـشاد و راک  ورـس  یمهم  عیاقو  اب  وا  هک : دـش  مولعم  نینموملا  ریما  رب  داد ، حرـش  ار  هیواعم  تاـکیرحت  رـصم و  لاـجر  وا و  نیب  ياـیاضق 

مامت رد  هکیروطب  تفر  الاب  ترضحنآ  دزن  سیق  ماقم  هبتر و  هجیتن  رد  هدش ، لمحتم  هفیظو  ماجنا  هار  رد  ار  يدایز  ياهیتخس  اه و  تنحم 
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 231 .( دلج 5 ص يربط  خیرات  . ) تفریذپ یم  هدیدنسپ و  ار  وا  يار  هیرظن و  روما 
زاتـشیپ ار  وا  و  تفاـی ، یهاوخ  نارظن  بحاـص  زا  هبترم  نیرترب  رد  ار  سیق )  ) جرزخ هلیبـق  رورـس  هک  تسا  روما  نیا  رب  فوقو  هجوت و  اـب 

نیرتگرزب ار  وا  هجیتنلاب  ینک و  یم  هدهاشم  وا  یباستکا  لقع  یتاذ و  درخ  زا  يزراب  ياه  هنومن  دید و  یهاوخ  نادنمشیدنا  نادنمدرخ و 
هتفرگ و مک  تسد  ار  وا  هکیتروص  رد  تسناد ، یهاوخ  راـکیپ  گـنج و  شتآ  شزورفا  بوـشآ و  هنتف و  زورب  ماـگنهب  برع  رادمتـسایس 

مدقم دنا  هدرمش  برع  گرزب  نارادمتسایس  زج  هک  يروهشم  رفن  جنپ  نآ  زا  ار  وا  ناهج . گرزب  نارادمتسایس  زا  میئوگن 
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ار هچنآ  هک  درک  دیهاوخ  قیدصت  نیا  ربانب  و  میباییم . رت  هتـسیاش  رترب و  نارگید  زا  شیدنارود  نیب و  فرژ  لقع  درخ و  رظن  زا  هتـسناد و 
يرثکا نایم  رد  ماقم  یلاع  زراب و  دارفا  زا  یکی  ار  سیق  هکنیا : رب  ریاد  اـه  هتـشون  بتک و  ریاـس  باعیتسالا " ص 538 و  مود "  دـلج  رد 
رامـشب تواخـس  يراوگرزب و  هب  فوصوم  گنج و  رد  کیتلپ  ریبدـت و  لها  نارظن و  بحاـص  زا  برع  نادراـک  تراـهم و  اـب  ناـیانادزا 

تسا  وا  دنمجرا  خماش و  ماقم  نود  ام  دنا  هدروآ 
راـچد وا  یکریز  لـقع و  روـفو  زا  دـباییهاگآ  داد  خر  هیواـعم  وا و  نیب  هک  هچنآ  رب  سک  ره  دـیوگ : هریـس "  دوـخ "  باـتک  رد  یبـلح 

یکریز و اب  وا  درامگرب و  رصم  يرادناتسا  تموکحب و  ار  وا  ع )  ) یلع دیوگ : صهیادبلا 99  متشه  دلج  رد  ریثک  نبا  دش  دهاوخ  یتفگش 
دومن . تمواقم  يربارب و  صاع  ورمع  هیواعم و  اب  دوخ  هلیح  وتسایس 

نادنمـشناد برع و  یمانناراوس  زا  نت  رازه  هدزاود  رب  هک  دوخ  رکـشل  هدنامرف  سابع  نب  هللادـبع  هب  یلع  نب  نسح  ربمایپ  طبـس  مود  ماما 
وا اـب  دـیامن و  هعجارم  سیق  هب  مهم  عقاوم  رد  هیواـعم  اـب  دربـن  رد  هک  دوـمرفیم  شرافـس  تشاد  یهدـنامرف  تمـس  نآرق  ناـیراق  رـصم و 

دمآ . دهاوخ  وا  ناتساد  هکیروطب  ددنب . راکب  ار  وا  رظن  يار و  نایهاپس  نازابرس و  هرادا  تسایس و  رد  دنک و  تروشم 
ناورم و تشگرب ، هنیدـمب  رـصم  زا  هک  ماگنه  نآ  شنارای . هیواعم و  شود  رب  دوب  ینیگنـس  راب  یبتجم  ماما  یلع و  فرط  رد  سیق  دوجو 

تسویپ . نینموملا  ریما  تمدخ  هب  سیق  دنداد ، رارق  راشف  تحتهدرک  دیدهت  ار  وا  يرتخبلا  وبا  نب  دوسا 
دیدومن کمک  شا  هیلاع  راکفا  سیق و  هطـساوب  ار  یلع  رفن  ود  امـش  هک  داد  رکذت  تشون و  ناورم  دوسا و  هبنیگآ  مشخ  يا  همان  هیواعم 

دوبن رتدب  نیا  زا  ام  دزن  دیداتـسرفیم  یلع  کمکب  وجگنج  رازه  دص  امـش  رگا  دنگوس  ادخب  دور ، یلع  فرطب  سیق  هک  دـیدرک  يراک  و 
. دشاب وا  راک  کمک  دور و  یلع  دزن  دیدرک  راداو  ار  سیق  هک 
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وا لوق  زا  ار  یباوج  تشوـن و  وا  يوـسب  هک  يا  هماـن  اـب  سیق  بناـج  زا  ار  اـهنآ  دروآ و  تسدـب  رگید  هار  زا  ار  دوـخ  ناراـی  لد  هیواـعم 
دمآ . دهاوخ  ناتساد  نیا  لیصفت  تخاس  نئمطم  دناوخ  ماش  مدرم  رب  یگتخاس  درک و  تسرد 

مدینـش ادخ  لوسر  زا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ : یم  تسنادیم و  ناروآ  مان  مامت  رب  مدقم  همه و  زا  رترب  ریبدت  یکریز و  رد  ار  دوخ  سیق 
يا هلیح  دوبن  نم  مالـسا  داقتعا  رگا  تفگ : یم  مدوب و  تما  نیا  دارفا  نیرتراـکم  زا  نم  هنیآ  ره  تسا  شتآ  رد  بیرف  رکم و  دومرف : یم 

دشاب . هتشادن  نآ  لباقم  رد  تمواقم  بات  یبرع  چیه  هک  مدومن  یم 
وا لماک  مازتلا  تعیرش و  سدقممیرح  زا  شعافد  نیدب و  وا  يدنب  ياپ  فصو  اب  ینادراک  یشیدنارود و  هب  سیق  نتفای  ترهـش  نیا  ربانب 

تاروتـسد تفلاخم  زا  يراددوخ  راگدرورپ و  ياه  هتـساوخ  اب  شراکفا  یگنهآ  مه  یمالـسا و  نوتم  اـب  شتاـیرظن  اـه و  هدـیا  قیبطت  رد 
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دنک یم  تباث  برع  ناکریز  نیرکفتم و  نارادمتسایس و  نیب  رد  ار  وا  تیـصخش  روهظ  یگنهآ و  شیپ  تهج و  ره  زا  وايرترب  دنوادخ ،
اب هدربمان  كارتشا  تلع  درک ، دـنهاوخن  يربارب  وا  اب  برع  هناگ  جـنپ  نارادمتـسایس  نانادراک و  زا  کـی  چـیه  لیدـب  نب  لهلادـبع  زج  و 
رد دندش و  یم  باریـس  همـشچرس  کی  زا  هدوب و  کیرـش  رگیدکی  اب  ناشراکفا  هدیا و  رد  ودـنیا  هک  تسا  تهج  نیالیدـب  نبا  هللادـبع 

دندوب . ادصمه  هدننک  هارمگ  ياه  هنتف  لباقم  رد  فوقو  یناسفن و  ياهاوه  يوریپ  زا  يراددوخ  یمالسا و  فینح  كاپ  نیئآ  هب  مازتلا 
مکحم و هشیدـنا  وکین  ریبدـت  راشرـس و  لقع  زا  تسا  يرادومن  تسیک )؟ کلام  ینادـن  وت  یکلاـم و  هچ  کـلام   ) رتشا کـلامب  وا  نخس 
رد ار  نخس  نیا  یسوط  خیش  هفیاطلا  خیش  تسا ، وا  هدنبات  ياه  تمکح  ینارون و  تاملک  هلمج  زا  نخس  نیا  وا ، دنمورین  نامیا  راوتسا و 

رتشا کلام  دیوگ : تسا و  هدرک  لقن  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  یلاما "  ص 86 " 
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هتفر تنانمـشد  لابندب  هتـشاذگ و  اهنت  ار  وت  هک  فلختم  دارفا  نیا  رب  يا  هلمح  ات  هدب  هزاجا  نینموملا  ریما  يا  درک : ضرع  نینموملا  ریماب 
مروآ . یشروی  اهنآ  رب  میامنب و  دنا 

رادرب . نم  زاتسد  کلام  دومرف : واب  ترضح 
درک . دروخرب  نینموملا  ریما  نارای  زا  رگید  رفن  دنچ  سیق و  هب  هار  نیب  رد  تشگرب ، هدولآ  مشخ  كانبضغ و  رتشا  کلام 

يزادـنا و یم  نوریب  لد  زا  ار  نآ  دوش ، یم  گنت  تامیالمان  اب  دروخرب  زا  تا  هنیـس  هاگ  ره  کلام  يا  تفگ  هدومن و  کـلامب  ور  سیق 
مـسر هار و  تسا و  میلـست  یئابیکـشنیئآ  هک  نادـب  کلام  يا  ینک ، یم  تکرح  ناباتـش  نآ  يوسب  يرادـنپ  یم  رود  ار  يراـک  هاـگ  ره 
تسنآ اه  هشیدنا  نیرتدب  دننامن و  بیع  یتشز و  اب  هک  تسا  ینخـس  راتفگ  نیرتدب  تسا ، نتـشاد  شمارآ  ندرک و  ارادم  هلجع  باتش و 

شیامزآ زا  لبق  شاب ، رادربنامرف  یتفای  یتیرومام  هک  هاگنآ  سرپب و  يدـش  يزیچ  راچد  هاگ  ره  دـشاب ، هارمه  ینامگدـب  تمهت و  اـب  هک 
لد رد  وت  درذگ و  یم  وت  رطاخ  رب  هچنآ  زادنایم ، تمحزب  زاسم و  فلکم  ار  دوخ  دسر  ارف  يروتسد  نآ  زا  شیپ  ياشگم و  لاوس  هب  بل 

ریگم . تخس  دوخ  يالوم  بحاص و  رب  میراد ، لد  رد  زین  اميراد 
درک و عانتما  نینموملا  ریما  اب  تعیب  زا  هیواعم  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  دیسر و  تفالخب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هک  ماگنه  نآ  رد 

مهاوخ تعیب  وا  اب  دـشاب  هتـشادن  نم  راکب  يراک  دراپـسب و  نمب  هدرپس  نمب  نامثع  هک  روطنامه  ار  ماش  تموکح  ترـضحنآ  رگا  تفگ :
هدرپس واب  ار  ماش  تیالو  وت  زا  شیپهفیلخ  یسانشیم و  بوخ  ار  هیواعم  وت  یلع  يا  تفگ : هدمآ و  نینموملا  ریما  دزن  هبعش  نب  هریغم  درک ،
یقاب دوخ  بصنم  رد  ار  وا  ددرگ  دارم  قفو  رب  عاضوا  دریگ و  یقنور  اهراک  هک  ماگنه  نآ  ات  يا  هدیـسر  تفـالخب  هزاـت  هک  نونکا  زین  وت 

نک . رانکرب  شماقم  زا  ار  وا  یتسناد  حالص  تساوخ و  تلد  تقو  ره  اهدعب  راذگ ،
ات نونکا  مه  زا  نم  هک  ینک  یم  تنامض  ایآ  هریغم  يا  دومرف : واب  نینموملا  ریما 

هحفص 126 ] ] 

هن . داد : خساپ  منامب ؟ هدنز  دوش  هاربور  اهراک  هک  تقونآ 
ناملـسم رفن  ود  رب  کیرات  بش  کی  رد  ار  وا  ارچ  هک  دنک  تساوخزاب  دیامن و  هذخاوم  ارم  دـنوادخ  هک  مهاوخیمن  نم  دومرف : ترـضح 

ودب ار  یسک  نم  نکل  تفرگ ، مهاوخن  دوخ  راکددم  رایار و  ناهارمگ  زگره  نم  ما ؟ هداد  وا  تسدب  ار  ود  نآ  روما  مامز  هدرک و  طلـسم 
هعماـج زا  يدرف  نوـچ  مه  وا  داد ، تبثم  خـساپ  رگا  دـناوخ ، مهاوـخ  مراد  تسد  رد  هک  یقح  شور  هـب  ار  وا  و  تـشاد ، مهاوـخ  لیـسگ 
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یچیپرـس رگا  یلو  دزادرپب ، دیاب  زین  وا  دـنزادرپب  دـیابهیقب  هک  ار  هچ  ره  دـشاب و  یم  اراد  زین  وا  تسا  نیریاس  يارب  هک  یقح  ره  یمالـسا 
تخاس . مهاوخ  يراج  وا  هراب  رد  ار  یهلا  مکح  هدرک و  راذگاو  ادخب  ار  وا  هک  درکن  تعاطا  دومن و 

رد نک و  ارجا  شا  هراب  رد  ار  ادخ  مکح  راذگاو و  ادخب  ار  وا  یلع  يا  تفگیم : دوخ  اب  هکیلاح  رد  دش  صخرم  ترـضحنآ  دزن  زا  هریغم 
دورس : یم  دوخ  اب  ار  راعشا  نیا  هار  نیب 

هحیصن  برحنبا  یف  ایلع  تحصن 
هیناث رهدلا  هل  ینم  امف  درف 

منک . تیحصن  ار  وا  رگید  راب  هک  دید  دهاوخن  راگزور  رگید  تفریذپن و  وا  مدومن  تحیصن  هیواعم )  ) برح دنزرف  هراب  رد  ار  یلع 

هب  هتئج  يذلا  حصنلا  لبقی  مل  و 
هیفاک هحیصنلا  کلت  هل  تناک  و 

یفاک . دوب و  سب  ار  وا  تحیصن  نیا  هکنآ  لاح  تفریذپن و  درکن و  لوبق  مدومن  واب  هک  یتحیصن 

هلک  حصنلا  صلخا  ام  هل : اولاق  و 
هبلاغ هحیصنلا  نا  هل : تلقف 

تسا یکاپ  افص و  يور  زا  هک  یهاوخریخ  تحیصن و  نیا  متفگ : واب  نم  یلو  تسین  افص  صالخا و  يورزا  یهاوخریخ  مامت  دنتفگ : واب 
تسا . اهبنارگ  رایسب 

هراشا امـش  هراـب  رد  ار  یعوضوم  هبعـش  نب  هریغم  نینموملا  ریما  يا  تفگ : درک و  تکرح  ياـج  زا  دـش  رادربخ  عوضوم  نیا  زا  هک  سیق 
هیواعم رب  دشاب و  وت  تسدب  يزوریپ  رگا  هک  درک  يراک  دیـشک و  بقع  یئاپ  تشاذگ و  ولج  یمدق  وا  هتـساوخن ، ار  نآدنوادخ  هک  درک 

زوریپ
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وا ناکیدزن  زا  هدوب  وا  ناهاوخریخ  زا  نوچ  دـتفا  هیواعم  تسدـب  روما  مامز  رگا  ددرگ و  وت  ناـکیدزن  زا  شزورما  تحیـصن  رطاـخب  يوش 
دیآ . باسحب 

دورس : ار  راعشا  نیا  سپس 

هناکم  اریثب  یسرا  نم  داکی و 
هیواعم کیلع  يوقی  نم  هریغم 
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دزاس . هریچ  دنادرگ و  زوریپ  وت  رب  ار  هیواعم  هریغم  دوب  کیدزن  هتخاس  مکحم  راوتسا و  دوخ  ياج  رب  ار  ریثب  هوک  هک  یسک  ناب  مسق 

اقفوم  انیف  هللا  دمحب  تنک  و 
هیفاک ریغ  اهکارا  یتلا  کلت  و 

تسین . یفاک  هجو  چیهب  هتشاد  راهظا  هکیا  هیرظن  نیا  و   - يدوب دیوم  قفوم و  ام  نیب  رد  هللا  دمحب  وت 

اهناکم  امسلا  الع  نم  ناحبسف 
هیهامک ترقتساف  اهاحد  اضرا  و 

دوخ ياج  رب  تسه  هکنانچنآ  داد و  شرتسگ  ار  نیمز  تخاس و  دنلب  عفترم و  دوخ  ياج  رب  ار  نامـسآ  هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و 
دش . اجرب  اپ  رقتسم و 

زا کلاهم  یگریت و  دراوم  رد  هک  یتسپ  جرا و  یب  دیلپ و  ارآ  لباقم  رد  هک  دوب  يرظن  بحاص  هناگی  كاپ  رهاط و  ياوشیپ  هاگشیپ  رد  وا 
درک . یم  تمواقم  دوب  يدب  اهیتشز و  هب  روصحم  رودب و  يونعم  یحور و  ياه  هزیگنا 

یگنج یماظن و  نونف  رب  وا  طلست 

نآ يالبال  رد  هکنیا  رگم  دننک  یمن  دروخرب  هدـش  تبث  نآ  رد  سیق  مان  هک  يا  هتـشون  چـیه  رد  خـیرات  بتک  رد  نارگـشواک  ناققحم و 
زا هدش و  اهثحب  وا  تعاجش  تیصخش و  بتارمب  تبسن  هک  دروخ  یم  ناشمشچب  وا  زا  ناوارف  دیجمت  شیاتس و  لماش  یئاهزارف  اه  هتشون 

تبحص راکیپ  ياه  نادیم  رد  وا  تماقتسا  ويرادیاپ  دربن و  ياه  هنحص  رد  وا  يدوجو  تیمها  يرگیهاپـس و  نونف  رب  وا  یهاگآ  هطاحا و 
. تسا هدش 
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تخسرس مرکا و  ربمایپ  رادریشمش  هدربمان  هدومن ، تبث  تیـصخش  راختفا و  اب  ار  وا  مان  خیرات  هک  يروالد  هراب  رد  مسیونب  مناوتیم  هچ  نم 
تسا . هدوب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  تبسن  يراذگتمدخ ) يرادافو و  رد   ) مدرم نیرت 

يداـع و يدارفا  اـهنت  هن  واتبیه  تبالـص و  هدوب و  رتنارگ  هیواـعم  رب  مدرم  یماـمت  زا  هک  يرگراـکیپ  يوجگنج  هراـب  رد  میوگب  هچ  نم 
تسا . هدومن  ساره  میب و  راچد  ار  هیواعمنازابرس  نارای و  ناریلد  ناعاجش و  هکلب  ار ، وسرت  نوبج و 

دوب . رتراوگان  رت و  تخس  هیواعم  رب  يرفن  رازه  دصکی  هدرشف  مهرد  فوفص  زا  مکارتم و  هاپس  کی  زا  وا 
دریگن ار  سیق  ولج  لیف ) باحـصا  موجه  رد   ) لیف هدنریگ  ولج  رگا  تفگ : یم  نینوخ  دربن  گنج و  نآ  نارود  نیفـص و  زور  رد  هیواعم 

تخاس . دهاوخ  دوبان  ار  ام  همه  سیق  گنج  يادرف 
یم ناشن  ار  اهنآ  ودراد  یمرب  هدرپ  تازایتما  نیا  زا  نینموملا  ریما  ادـخلوسر و  یگدـنز  نارود  رد  وا  ساسح  تیعقوم  تامدـخ و  هرطاخ 

دهد .
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بازحا ریـضن و  ربیخ و  دـحا و  نینح و  حـتف و  ردـب و  دربـن  ياـه  هنحـص  زا  مرکا ، لوسر  یگدـنز  نارود  رد  ار  وا  تیعقوم  تیـصخش و 
میناوخ . یم  خیراوت  نآ  رد  ار  شگرزب  ياهدادیور  ورابخا  هدروآ و  تسدب 

تسا : هتفگ  نینچ  هدورس و  يراعشا  دراوم  نآ  مامتب  تبسن  هدیناجنگ و  دوخ  راعشا  رد  ار  تانایرج  نیا  مامت  دوخ  وا 

حتفلا  اذا  نیذلا  اننا  اننا 
انینح اربیخ و  اندهش و 

میا . هتشاد  تکرش  نینح  ربیخ و  گنج  رد  هدوب و  رضاح  هکم -  حتف  رد  هک  میتسه  یئاهنامه  ام  ام ،

رهظلا  همصاق  کلت  ردب و  دعب 
اینث ریضنلاب  دحاو و 
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میدومن  هلمح  هرابود  هک  ریضنلا  ینب  نایدوهی  هب  دحا و  گنج  و  تسکش -  یم  ار  رمک  نآ  ردب و  گنج  زا  دعب 
ترضح نآ  رادمچرپ  رـضاح و  ادخ  لوسر  باکر  رد  اه  هوزغ  مامت  رد  سیق  دیوگ : هعیفرلا "  تاجردلا  باتک "  بحاص  ام  دیـس  اقآ و 

داد . واب  هتفرگ و  دعس  شردپ  زا  ار  مچرپ  ادخ  لوسر  هکم  حتف  زور  رد  دیشک ، یم  شودب  ار  راصنا  مچرپ  دوب و 
تفرگ . یم  شودب  اهگنج  زا  یضعب  رد  ار  ادخ  لوسر  مچرپ  سیق  دیوگ : شخیرات ص 177  لوا  دلج  رد  بیطخ 

نارظن و بحاص  زا  ادخ و  لوسر  هارمه  دوب  راصنا  رادمچرپ  وا  تسا : هدـمآ  نینچ  موس ص 106  دلج  ریثا  نبا  خیرات  يربط و  خـیرات  رد 
تشاد . مامت  سب  یتبیه  نادنمشیدنا و 

سیق تسدب  تفرگ و  دعس  تسد  زا  ار  دوخ  مچرپ  هکم  حتف  رد  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا : هدمآ  نینچ  باعیتسا "  باتک "  رد 
رد وا  هاگیاپ  تیعقوم و  داد . ماجناار  روتسد  نیا  مه  یلع  دهدب ، سیق  شرسپ  هب  هتفرگ و  دعس  تسد  زا  ار  مچرپ  ات  داتـسرف  اریلع  درپس ،

: دوب رارق  نیا  زا  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  نارود 
تفگ : یم  نینچ  تخیگنا و  یمرب  نیفلاخم  اب  گنج  رب  هدرک و  راداو  يو  نتشک  هیواعم و  اب  راکیپ  رب  ار  نینموملا  ریما  اهراب 

ماکحا ارجا  داد و  لدع و  هماقا  يارب  دریگ و  تسدب  ار  ام  روما  مامز  هک  میرادن  ار  یـسک  وت  زا  رتبوبحم  نیمز  يور  رد  نینموملا : ریما  يا 
زا ار  وت  رگا  هدروآ و  هانپ  وتب  اهیتخـس  رد  هک  یئام  هاگهانپ  وت  یتسه ، اـم  راـت  بش  ياـمنهار  نازورف و  هراتـس  وت  اریز  دزیخ  اـپب  یمالـسا 

دهاوخیم هک  يرکم  هلیح و  ره  هک  يراذگ  دوخ  لاحب  ار  هیواعم  رگا  دنگوس  ادخب  نکل  دش ، دهاوخ  هریت  امنامـسآ  نیمز و  میهد  تسد 
رصم گنهآ  دهد ، ماجنا 
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نمی مدرم  زا  يا  هدع  وا  هارمه  دومن ، دهاوخ  قارع  کلم  رد  عمط  تخیر و  دهاوخ  مهب  ار  نمی  عضو  تفر و  دـهاوخ  اجنآ  يوسب  هدرک 
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هنیک زا  ولمم  ناشاهلد  هتفرگ و  ياج  اهنآ  قورع  رد  متـس  ملظ و  کی  تیانج و  کی  ناونعب  وا  نوخ  نتخیر  ناـمثع و  نتـشک  هک  دنتـسه 
نظ هب  دـنرگنب  یعقاو  يدـید  زا  ار  قئاـقح  دـنور و  نیقی  ملع و  لاـبند  هکنیا  ياـجب  ناـنآ  تسا ، ناـمثع  نیلتاـق  زا  يریگ  ماـقتنا  یئوج و 

هدب و تکرح  دوخ  اب  ار  قارع  زاجح  مدرم  دنا ، هتفر  سفن  ياوه  لابند  اهیبوخ  ياجب  هتفرگ و  ار  کش  نیقی  ياجب  هدرک و  افتکا  نامگو 
سویام دوخ  زا  دـنک و  ینوبز  یناوتان و  ساسحا  دوخ  رد  هک  نک  يراـک  نک و  شا  هرـصاحم  تهج  دـنچ  زا  هداد و  رارق  اـنگنت  رد  ار  وا 

دوش .
یتخاس . يراج  نابز  رب  عقومب  ابیز و  یبلطم  یتفگ و  وکین  ینخس  سیق  يا  ادخب  دنگوس  دندومرف : وا  باوج  رد  نینموملا  ریما 

رد دـناوخب ، دوخ  يرایب  ار  اجنآ  مدرم  ات  داتـسرف  هفوکب  رـسای  رامع  یبتجم و  ماما  شداهن  كاپ  كاـپ و  دـنزرف  هارمهب  ار  سیق  ع )  ) یلع
انث دـمح و  زا  سپ  درک و  تـکرح  ياـج  زا  سیق  ود  نآ  زا  دــعب  هدرک و  ینارنخــس  مدرم  يارب  راـمع  سپــس  نـسح و  ماـما  ادــتبااجنآ 

تفگ : نینچ  راگدرورپ 
زا مدرم  مامت  زا  ع )  ) یلع هک  دینادب  دیاب  میریگب  كالم  ار  نآ  هدرک و  لابقتسا  يروش  زا  يرادمامز  تفالخ و  عوضوم  رد  رگا  مدرم  يا 

نیا رکنم  هک  سک  ره  لتق  بصنم ، نیا  يارب  رت  بسانم  تسا و  رت  هتسیاش  شناد ، ملع و  ادخ و  لوسر  اب  ترجه  یمالسا و  هقباس  تهج 
دسح يورزا  هدرک و  تعیب  ترضحنآ  اب  دوخ  هک  ریبز  هحلط و  يارب  هکنیا  لاح  دشابن و  لالح  هنوگچ  تسا  لالح  حابم و  دشاب  تیعقاو 

. دنرادن یلیلد  رگیدو  هدش  تجح  مامتا  دندرک  علخ  ار  ترضح  نآ  هدرک و  یلاخ  تعیب  راب  ریز  زا  هناش 
: تفگ نینچ  یشاجن  دنداد ، تبثم  خساپ  نانآ  يادن  هب  ناوارف  یباتش  هلجع و  اب  هدرک و  تکرح  ياج  زا  یفوک  ابطخ  نانارنخس و 
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انمسق  ناکذا  هللا  مسقب  انیضر 
دمحم یبنلا  انبا  ایلع و 

ام تمسق  ار  مرکا  لوسر  دمحم  ترضح  نادنزرف  یلع و  هک  ماگنه  نیا  رد  میتسه  یضار  دونشخ و  هدرک  ام  تمـسق  ادخ  هک  هچنآ  هب  ام 
تسا  هدومن 

ابحرم  الهس و  الها و  هل  انلق  و 
ددوت يوه و  نم  هیدی  لیقن 

میدیسوب  هقالع  قشع و  يور  زا  ار  شیاهتسد  میتفگ  واب  مدقم  ریخ  هتشاد و  یمارگ  ار  وا  مدقم  ام 

اضرلا  یلا  کبجن  یضرت  امب  انرمف 
دنهملا حیفصلا  یلاوعلا و  مصب 

گرزب و ياه  هزین  هدـنرب و  ياهریـشمش  ندرب  راکب  اب  داد و  میهاوخ  خـساپ  وتب  تیاـضر  اـب  اـم  هدـب و  روتـسد  اـمب  يدنـسپ  یم  وت  هچنآ 
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درک . میهاوخ  يرای  ار  وت  زیت  نهپ و  ياهریشمش 

عفادم  ریغ  تدوس  نم  دیوست  و 
دوسم ریغ  تدوس  نم  ناک  نا  و 

یئاقآ هب  هک  ار  سکنآ  هچ  رگ  درک  میهاوخ  لوبق  یئاقآ  هب  ار  وا  ارچ  نوچ و  نودـب  ینیزگرب  ام  یئاـقآ  یهدـنامرفب و  وت  هک  ار  سک  ره 
دشابن . اقآ  راوگرزب و  ینیزگرب  ام 

هدیرن  كاذف  يوهت  ام  تلن  ناف 
دمعت ریغف  يوهت  ام  طخت  نا  و 

تسا  هدش  هابتشا  هدوبن و  راک  رد  يدمعت  يدیسرن  دوخ  هاوخلدب  رگا  یلو  مینآ  ناهاوخ  زین  ام  يدیسر ، یتساوخ  یم  هچنآ  هب  رگا 
تفگ : نینچ  دنداد  یم  تبثم  باوج  هفوک  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  دعس  نب  سیق 

هرصن  مویلا  هفوکلا  لها  هللا  يزج 
لذخ نم  نالذخب  اوبای  مل  اوباجا و 

دندرکن . یهجوت  دنا  هدشن  يراکمه  هب  رضاح  هک  نارگید  هب  دنداد و  تبثم  خساپ  دنک  تیانع  وکین  شاداپ  ار  هفوک  مدرم  يرای  دنوادخ 

لعان  فاح و  ریخ  یلع  اولاق : و 
لدب نم  دهعلا  یضقان  نم  هب  انیضر 

نآ ياجب  ام  شفک  نودب  شفک و  اب  تسا  ناگدنور  هار  نیرتهب  یلع  دنتفگ : و 
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میدونشخ  وا  هب  هدیزگرب و  دوخ  يربهرب  ار  وا  دنتسکش ، ار  وا  نامیپ  هک  یمدرم 

ادمعت  یبنلا  جوز  ازربا  امه 
لمج یلع  خینملا  يداحلا  اهب  قوسی 

شرتش هدرک و  راوس  يرتش  يور  دنا و  هدروآ  نوریب  هناخ  زا  هدرک و  کیرحت  گنجب  دمع  يور  زا  ار  ربمایپ  رسمه  ریبز ) هحلط و   ) ودنآ
. دنناریم ار 
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مکیبن  هاصو  تناک  اذکه  امف 
لثملا اذب  مظعا  فاصنالا  اذکه  ام  و 

تسین  رتگرزب  نیا  زا  یفاصنا  یب  دوبن و  فاصنا  زا  نیا  دوبن و  نینچ  نیا  ناتربمایپ  تاشرافس 

لئاقل ؟ لاقم  نم  اذه  دعب  لهف 
للعلا ینامالا و  هللا  حبق  الا 

دیوگب ؟ هک  تسه  یسک  يارب  ینخس  ياج  ام ، دادیور  نیا  زا  دعب  ایآ 
یلاما " ص 87 و 94 و باتک "  رد  تسا  یـسوط  خیـش  هفئاطلا  خیـش  ترابع  نیا  ار  هنانئاخ  تافلخت  اهوزرآ و  دـنادرگ  تشز  دـنوادخ 

یم هیلاد  تایبا  اهنآ  هب  دوش و  یم  متخ  لادـبهک  ار  يراعـشا  تایبا و  هدرک و  لقن  ار  نآ  هرتعلا "  دیـسل  هرـصنلا  باـتک "  رد  دـیفم  خـیش 
تسا : هتفگ  نینچ  نیا  تیب ، دنچ  ندرک  دایز  نآ و  رد  يرییغت  رصتخم  اب  هداد  تبسن  سیق  هب  دنیوگ 

دعس نب  سیق  سپـس  دنتخاس .... یم  تکرح  هدامآ  گنج  يارب  ار  هفوک  مدرم  دمآ و  هفوک  هب  سیق  رامعهارمه و  نسح  ماما  هک  یماگنه 
هنیآ ره  میئامن  لابقتـسا  نآ  زا  هتـسناد و  ربتعم  ار  يروش  تفالخ  عوضوم  رد  رگا  مدرم  يا  تفگ : درک و  تکرح  ياج  زا  هیلع  هللا  همحر 

اب راکیپ  گنج و  تسا و  رت  هتسیاش  مدرم  همه  زا  دراد  ادخ  لوسر  اب  یـصاخ  یکیدزن  تبارق و  هک  تهجنآ  زامالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
ترضحنآ متس  دسح و  يور  دعب  دندرک و  تعیب  ادتبا  هک  دنراد  یلیلد  هچ  ریبز  هحلط و  تسا ، لالح  تسا  تیعقاو  نیا  رکنم  هک  سکنآ 

. دوب ناشخرد  نشور و  شا  هقباس  هدش و  رضاح  یلع  باکر  رد  راصنا  رجاهم و  هکنیا  لاح  دندومن و  علخ  ار 
دورس : ار  راعشا  نیا  سپس 

انمسق  ناک  ذا  هللا  مسقب  انیضر 
دمحم لوسرلا  انبا  ایلع و 
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درک . ام  تمسق  ار  هللا  لوسر  دمحم  ترضح  نادنزرف  یلع  هک  ماگنه  نآ  رد  میتسه  یضار  هدرک  ام  تمسق  ادخ  هک  هچنآ  هب  ام 

ابحرم  الهس و  الها و  مهل  انلق  و 
ددوت يوه و  نم  انیدی  دمن 

میدرک . زارد  نانآ  يوسب  هقالع  قشع و  يور  ار  نامیاهتسد  میتشاد  یمارگ  ار  ناشمدقم  میتفگ و  مدقم  ریخ  نانآ  هب  ام 
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همرح  دهعلا  ضقانلا  ریبزلل  امف 
دی نم  مویلا  هحلط  هیخال  و ال 

درادن  یمارتحا  تسین و  یتیعقوم  رما و  هحلط  شردارب  يارب  تسین و  یمارتحا  نکش  نامیپ  ریبز  يارب  رگید 

هیصو  یفطصملا و  لیلس  مکاتا 
دهملا نم  راغ  هللا  دمحب  متنا  و 

دیتسه . يراع  یتسس  سرت و  زا  راگدرورپ  يانث  دمحب و  امش  هدمآ و  امش  دزن  وا  یصو  ربمایپ و  دنزرف 

اغولا  یلا  لیخب  یجری  مئاق  نمف 
دنهملا حیفصلا  یلاوعلا و  مص  و 

دربن هدامآ  هدنرب  نهپ و  ياهریـشمش  دنلب و  ياه  هزین  اب  هدـیناسر و  گنج  هکرعمب  ار  دوخ  وردـنت  نابـسا  اب  هک  دنتـسه  يدارفا  ام  نیب  رد 
تسا 

عفادم  ریغ  هاندا  نم  دوسن 
دوسم ریغ  هیندی  ام  ناک  نا  و 

هتخاس کیدزن  دوخب  وا  هک  ار  سکنآ  هچ  رگ  مینیزگ  یمرب  دوخ  يرورس  هب  ارج  نوچ و  نودب  دزاس ، کیدزن  نینموملا  ریما  هک  سکنآ 
دشابن  يرورس  روخ  رد 

هدیرن  كاذف  يوهی  ام  تان  ناف 
دمعت ریغف  يوهی  ام  طخن  نا  و 

هدوبن يدمع  میدرک  یهابتشا  وا  هاوخلدب  تبسن  رگا  یلو  مینامه  ناهاوخ  تسا ، وا  هاوخ  لد  هک  ار  هچنآ  میهد  ماجنا  میروایب و  رگا  سپ 
میرادن . یهانگ  و 

دـینازرل و یم  ار  اهلد  هک  هناشنم  گرزب  یتسژ  هفایق و  اب  رتمامت  هچ  ره  لالج  تمظع و  اـب  سیق  دربن  ياـه  هصرع  اـه و  هنحـص  ماـمت  رد 
. درک یم  تکرح  تخادنا  یم  ناریلد  مادنا  رب  هزرل  دیناسرت و  یم  ار  ناعاجش 
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خرس بسا  رب  يزات  هکی  سپس  دنک : یم  فیصوت  نینچ  دوب ، هدید  هیواز  رد  ار  نینموملا  ریما  نایوجگنج  نایهاپـس و  هک  دوراج  نب  رذنم 
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شود و رب  نامک  ریت و  رـس ، رب  درز  يا  همامع  دیفـس و  یهالک  تشذـگ ، ام  ولج  زا  تشاد  نت  رب  دـیپس  يا  هماـج  هکیلاـح  رد  راوسنوگ 
همامع دیفس و  هالک  زا  یجات  دوخ  رس  رب  مه  اهنآ  هک  یهاپس  رفن  نارازه  نیب  رد  دیشک و  یم  نیمزب  شیاهاپ  دوب ، هتـسب  رمک  رب  يریـشش 

تشاد . تسدب  گنر  درز  یمچرپ  هکیلاح  رد  دش  یم  هدید  دندوب  هتسب  درز 
تسیک ؟ نی  متفگ 

دنتسه  اه  یناطحق  زج  هک  نانآ  ریغ  وا و  نادنواشیوخ  نادنزرف و  تسا و  راصنا  زج  هک  تسا  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  نیا  دش : هتفگ 
دمح و زا  دـعب  هدرک و  عمج  دـندوب  وا  هارمه  هک  يراصنا  نیرجاهم و  دـنک  تکرح  ماش  يوسب  تساوخ  نینموملا  ریما  هک  ماگنه  نآ  رد 

تفگ : نینچ  راگدرورپ  يانث 
تکرب اب  ناتروتـسد  رادرک و  هک  دـیتسه  يدارفا  و  قح ، ناگدـنیوگ  رتهب ، رترب و  يرابدرب  وکین و  ياه  هشیدـنا  اـب  یمدرم  امـش  دـعب  اـما 

هراشا دینادیم  حالص  هچنآ  هب  دینک و  غالبا  امب  ار  دوخ  تایرظن  مینک ، تکرح  امـش  نمـشد  دوخ و  نمـشد  يوسب  میراد  میمـصت  تسا ،
دینک .

تفگ : سپس  دروآ و  ياجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب و  دعس  نب  سیق 
زا تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  نانآ  اب  داهج  ادخب  دـنگوس  هکنآ  هچ  نکم . گنرد  يا  هظحل  باتـشب و  نانمـشد  يوسب  ام  اب  نانموم  ریما  يا 

ار ادـخ  لوسر  نارای  ادـخ و  ایلوا  دـندرک و  يرگ  هلیح  و  هدومن ، يراـگنا  لهـس  ادـخ  نید  رد  ناـنیا  اریز  كرت ، مور و  راـفک  اـب  راـکیپ 
رارق نانآ  بضغ  دروم  يدرف  هاگ  ره  دندرک و  ریقحت  ار  راکوکین  نیعبات  ناوریپ و  نارجاهم و  دندومن ، تناها  اهنآ  هب  هدرمـش و  کچوک 

دننک یم  شنامناخ  یب  هدرک و  دیعبت  رگید  رهشب  يرهش  زا  دننز و  یم  کتک  ای  هدرک و  ینادنز  ار  وا  دریگ  یم 
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دنرادنپ  یم  دوخ  نوبز  هدنب  ار  ام  تسا و  لالح  ناشیا  رب  نانآ  رظن  زا  ام  لاوما 
دروآ و نوریب  ار  ادخ  لوسر  مچرپ  تشارفا  یمرب  ار  یئاهمچرپ  نیفص  گنج  يارب  نینموملا  ریما  هکیماگنه  دیوگ : ناحوص  نبهعـصعص 
ار مچرپ  هدومرف  راضحا  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  تسب و  ار  مچرپ  دوب  هدشن  هدید  ترـضحنآ  تلحر  زا  دـعب  ربمغیپ  مچرپ  نامز  نآ  ات 

عقوم نیا  رد  دندومن  يرایسب  هیرگ  داتفا  ادخ  لوسر  مچرپ  هب  اهنآ  مشچ  هکنیمه  دومن  عمج  ار  ردب  نایوجگنج  راصنا و  سپـس  داد و  واب 
تفگ : نینچ  دورس و  اریراعشا  سیق 

هب  فحن  انک  يذلا  اوللا  اذه 
ددم انل  لیربج  یبنلا و  عم 

. دوب ام  رای  لیئربج  میدوب و  ادخ  لوس  اب  نآ  نوماریپ  هک  تسا  یمچرپ  نامه  نیا 

هتبیع  راصنالا  تناک  نم  رضام 
دحا مهریغ  نمهل  نوکی  نا ال 

دشابن . روای  رای و  سک  چیه  نانآ  زج  وا  يارب  هکیتروص  رد  دنتسه  وا  نابیتشپ  راصنا  هک  یسک  دنک  یمن  ررض 
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مهفکا  تلاط  اوبراح  اذا  موق 
دلبلا حتفی  یتح  هیفرشملاب 

. دوش حتف  اهروشک  اهرهش و  هک  دریگ  یم  ار  هیفرشم  ریشمش  ياه  هتسد  نانآ  ياه  هضبق  ردقنآ  دنزیخرب  راکیپ  هب  هاگ  ره  هک  یمدرم 
. تسا هدرک  لقن  موس ص 245  دلج  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ار  بلطم  نیا  - 1

مود ص 539 دلج  باعیتسالا "  رد "  ربلادبع  نبا  - 2
هباغلا ص 216 دسا  مراهچ "  دلج  رد  ریثا  نبا  - 3

بقانملا " ص 122 رد "  یمزراوخ  - 4
فرش رد  ار  دوخ  دش و  راوشد  تخس و  رایسب  هیواعم  رب  عاضوا  هک  ماگنه  نآ  رد 
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هدرک و راضحا  ار  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  باطخ و  نب  رمع  نب  هللادیبع  هاطرا ، نب  رـسب  صاع ، نب  ورمع  دید ، تیبولغم  تسکش و 
تفگ : نانآ  هب 

نب يدع  هبتع ) نب  مشاه   ) لاقرم شا و  هلیبق  نیب  رد  رتشا  نادمه  رد  سیق  نب  دیعس  دننام : دنا  هتخاس  نیگهودنا  ارم  یلع  نارای  زا  ینادرم 
راصنا . نیب  رد  دعس  نب  سیق  متاح و 

نم دیوش و  یم  بوسحم  شیرق  زا  امش  مدیـشک ، تلاجخ  امـش  رطاخب  نم  هک  اجنآ  ات  دندومن  يرادهگن  دوخ  ناج  اب  ار  امـش  نمی  مدرم 
نمب ار  رایتخا  نیا  امش  متفرگ  رظن  رد  ار  امـش  زا  یکی  ناگدربمان  زا  کی  ره  يارب  روظنم  نیاب  دننادب و  زاین  یب  ار  امـش  مدرم  متـساوخیم 

دیهدب .
هد . ماجنا  یهاوخیم  هچ  ره  دشاب و  وت  يارب  رایتخا  نیا  بوخ ، رایسب  دنتفگ :

درک . مهاوخ  هاتوک  اج  همه  زا  ار  شتسد  نشور و  ار  وا  عضو  ادرف  دشاب و  نم  هدهعب  شا  هیبق  سیق و  نب  دعس  تفگ :
رسب . يا  دشاب  وت  يارب  مه  دعس  نب  سیق  دوب ، یهاوخ  لاقرم )  ) هرهز ینب  هفیاط  مشچ  کی  عفد  لووسم  ورمع  يا  وت  و 

مراپس . یم  ار  متاح  نب  ینعی  یط  هفیاط  مشچ  کی  دلاخ  نب  نمحرلادبع  يا  وتهب  یتسه و  یعخن  رتشا  لووسم  هللادیبع  يا  وت  و 
داد : رارق  اهنیا  زا  یکی  تبون  ار  يزور  ره  زور  جنپ  ات  و  دینک ، باختنا  دوخ  يارب  ار  هاپس  ياهناب  هدید  زا  یهورگ  امش  زا  کی  ره  سپس 

سیق و لباقم  رد  دوخ  ناهارمه  نایهاپـس و  اب  زور  نادادـماب  دوب  موس  زور  شتبون  دوبهدـش ، هتـشامگ  سیق  اب  هلباقمب  هک  هاـطرا  نب  رـسب 
وا رب  طلست  رازآ و  هب  یسرتسد  ار  يدحا  یئوگ  هک  هنادرم  یتبیه  اب  سیق  تفرگ  رد  ودنآ  نیب  یتخس  گنج  تفرگ و  ههبج  شنایرکـشل 

دناوخیم : ار  زجر  نیا  درک و  زاغآ  ارهلمح  دش و  رهاظ  هاطرا  نب  رسب  لباقم  رد  تسین 

هدابع  هناز  دعس  نبا  انا 
هداس لاجر  نویجرزخلا  و 
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هحفص 137 ] ] 

دنتسه  اقآ  ینادرم  یگمه  اهیجرزخ  تسا  وا  تفارش  تنیز و  بجوم  شردپ  هدابع  هک  متسه  دعس  رسپ  نم 

هداعب  اغولاب  يرارف  سیل 
هدالق یتفلل  رارفلا  نا 

تسا راع  گنن و  بجوم  دتفا و  یم  وا  ندرگب  هک  تسا  يدنب  ندرگ  نوچ  مه  درم  ناوج  يارب  رارف  اریز  مرادن  گنج  زا  رارف  تداع  نم 

هداهشلا  ینقل  تنا  بر  ای 
هداغ قانع  نم  ریخ  لتقلا  و 

نت  مرن  يابیز  ناگزیشود  اب  یشوغآ  مه  زا  تسا  رتهب  وت  هار  رد  تداهش  نتشک و  امرف  مبیصن  ار  تداهش  وت  ادخ  يا 

هداسولا  یل  ینثت  یتم  یتح 

دوش  هدرتسگ  تحارتسا  رتسب  نم  يارب  یک  ات  رگید 
تفگ : نینچ  هدش و  راکشآ  وا  لباقم  رد  رسب  دعب  یمک  هدومن و  هاطرا  نب  رسب  نایهاپس  رب  يا  هلمح  سپس 

ردقلا  میظع  هاطرا  نبا  انا 
رهف نب  بلاغ  یف  دوارم 

تسا . نادناخ  نآ  زا  رهف و  نبا  بلاغ  هب  تسا  هتسباو  تسا  گرزب  شتلزنم  ردق و  هک  متسه  هاطرا  رسپ  نم 

رسب  عابط  نم  رارفلا  سیل 
رتو ریغب  مویلا  عجری  نا 

ددگرب . یصخش  نتشک  یهاوخنوخ و  نودب  زورما  ات  تسین  رسب  تعیبط  رد  رارف 

يرذن  يودع  یف  تیضق  دق  و 
يرمع نم  یقب  ام  يرعش  تیل  ای 

تسا . هدنام  یقاب  مرمع  زا  ردق  هچ  متسنادیم  شاک  يا  مداد  ماجنا  متشاد  هدهعرب  هچنآ  منمشد  هراب  رد  نم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 540 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ زا  دنار و  بقع  ار  وا  ریشمش  اب  سیق  درک و  هلمح  سیق  فرطب  هزین  اب  سپ 

هحفص 138 ] ] 

تفای  نایاپ  سیق  يرترب  نایوجگنج و  تشگزاب  اب  دربن  نیا  ماجنارس  ات  درک ، عفد 
ار يراصنا  دلخم  نب  هملسم  يراصنا و  دعس  نب  رشب  نب  نامعن  هیواعم  تسا : هدرک  تیاور  نینچ   227 . - رد ص 240 دوخ  باتک  رد  رصن 

تفگ : نینچ  هدرک و  تولخ  دوبن  نانآ  اب  راصنا  زا  رگید  سک  چیه  هکیلاح  رد  ودنآ  اب  درک و  راضحا 
ياهندرگ رب  ار  اهریشمش  هدنکفا ، تنحم  هب  ارم  هتخاس و  منیگمغ  مدرکهدهاشم  جرزخ  سوا و  زا  هچنآ  متسه ، رفن  ود  امـش  اب  نایاقآ  يا 

ار اهوسرت  ناعاجش و  زا  معا  ارم  نایهاپـس  نارای و  مامت  هک  اجنآ  ات  دنناوخیم  دوخ  لباقم  رد  ندمآ  دورف  هزرابم و  هب  ارام  هدراذگ و  دوخ 
ینیبزیت اب  دنگوس  ادخب  دنا ، هتـشک  ار  وا  راصنا  هک  دیآ  یم  باوج  مسرپ  یم  هک  یماش  ناراوس  هکی  زا  کی  ره  زا  هک  يدحب  هدیناسرت و 
يولگب هک  متـسرف  یم  ار  يزات  هکی  نانآ  زا  يراوس  رهلباقم  رد  دـش و  مهاوخ  وربور  اهنآ  اب  ما  هدـنرب  ياهریـشمش  اـب  مقیمع  هشیدـنا  و 

دنشاب . هدروخن  لشیفط  امرخ و  هک  داتسرف  مهاوخ  ار  ینادرم  شیرق  دارفا  زا  نانآ  دادعت  هب  دربب و  نیب  زا  ار  نانآ  هدیبسچ و  نانآ 
قوقح نکل  میراد  لوبق  ار  نیا  دندرک  يرای  دنداد و  لزنم  ار  ادخ  لوسر  نانیا  تسا  تسرد  میتسه ، ام  یقیقح  راصنا  نارای و  دـنیوگیم :

دندرب . نیب  زا  دندومن و  دساف  هتخاس و  عیاض  دنتفرگ  شیپ  رد  هک  یلطاب  هار  اب  ار  دوخ 
نارود رد  اهنآ  نکم  شنزرـس  ارنانآ  دـنا  هداد  جرخب  باتـش  گنجب  ندـمآ  رد  راصنا  هکنیا  زا  هیواعم  يا  : تفگ دـش و  نیگمـشخ  نامعن 

ادـخ لوسر  باکر  رد  ار  نانآ  هزرابم  تعاجـش و  دوخ  وت  ینکتوعد  دربن  هلباقمب و  ار  ناـنآ  هکنیا  اـما  دـندوب و  روطنیمه  مه  تیلهاـج 
رارق یتیعقوم  نینچ  رد  ارنانآ  يزاسب و  يا  هرظنم  نینچ  یتسرفب و  ار  يدارفا  شیرق  زا  اهنآ  هزادنا  هب  نانآ  لباقم  رد  هکنیا  اما  و  يا ، هدید 

نانآ زا  اه  تبیصم  هچ  شیرق  دندروآ و  شیرق  رسب  یئالب  هچ  راصنا  هک  يا  هدید  مه  زاب  یهد 

هحفص 139 ] ] 

امرخ و اما  امن و  رارکت  ار  خـیرات  نک و  نینچ  نیا  ینیب ، هب  مه  زاب  يا  هدـید  ناـنآ  زا  ـالبقهچنآ  رگید  راـب  دـهاوخیم  تلد  رگا  دندیـشک ،
هزم میدروخ  نآ  زا  ام  یتقو  دوب  اهیدوهی  ياذغ  لشیفط  اما  دیدش و  یم  کیرش  ام  اب  امـش  نآ  ندروخ  ماگنهب  دوب و  ام  زا  امرخ  لشیفط ،

درک و ار  لمع  نیا  هنیخـس  دروم  رد  شیرق  هکنانچ  میدروخ  اهنآ  زا  رتشیب  هدرک و  هبلغ  نانآ  رب  دروم  نیا  رد  دمآ و  بوخ  ام  ناهدب  شا 
داد . رارق  دوخ  یمسر  ياذغ  ارنآ 

شباتک .) رد  رصن  ... ) تفگ هک  اجنآ  ات  دمآ  رد  نخسب  دلخم  نب  هملسم  سپس 
ناـنآ نیب  رد  يا  هبطخ  درک و  تکرح  ياـج  زا  هدومن و  عـمج  ار  راـصنا  يراـصنا  دعـس  نب  سیق  دیـسر  راـصنا  هب  هک  سلجم  نیا  نخس 

: تفگ نینچ  دناوخ و 
اب هدومن و  مشخ  هیواعم  رب  زورما  رگا  مسق  ادخب  تسا ، هداد  ار  وا  خساپ  نامعن )  ) بحاص هدیسر و  امشب  شربخ  هک  هتفگ  ینانخس  هیواعم 
رد ار  وا  نوخ  رگا  دـیا و  هدوب  وا  نمـشد  هتـشاد و  هنیک  وا  اب  وا ) ندروآ  مالـسا  زا  لـبق   ) مه زورید  هک  دوش  یم  مولعم  دـیدیزرو  هنیک  وا 

يرای هب  هک  تسا  نیمه  هیواعم  رظن  رد  امش  هانگ  نیرتگرزب  دیتخیر ، یم  اروا  نوخ  شتکرـش  نامز  رد  هک  دوش  یم  مولعم  دیزیرب  مالـسا 
زورما ششوک  هک  دیئامن  تیدج  يزرط  ادرف  دینک و  شومارف  ار  زورید  تیلاعف  هک  دیـشوکب  يروط  زورما  دیا ، هتـساخرب  دیراد  هک  ینید 

دیربب . دای  زا  ار 
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بازحا لهجوبا و  مچرپ  ریز  رد  فیرح  یلو  دیگنج  یم  لیئاکیم  شپچ  تمس  رد  لیئربج و  شتسار  فرط  رد  هک  دیتسه  یمچرپ  اب  امش 
اما و  میدرک ، هبلغ  نآ  ندروخ  رد  نانآ  رب  هتفر و  رتولج  دنتـشاک  یم  ارنآ  هک  یناسک  رب  هکلب  میتشاکن  امرخ  ام  اـمرخ ، اـما  و  دـگنج . یم 

. دنتفگ هنیخسلاشیرق "  ارنانآ " : هکنانچ  میتشگ  یم  روهشم  مان  نآ  هب  هدش و  نآ  هب  بقلم  شیرق  دننام  مه  ام  دوب  ام  ياذغ  رگا  لشیفط 

هحفص 140 ] ] 

دورس : ار  راعشا  نیا  دروم  نیمه  رد  سپس 

برحلا  یفبثوتلا  عد  دنه  نبای 
انیان دالبلا  یف  نحن  اذا 

میرب  یم  رسب  گنج  نادیم  رد  هدش و  رود  دوخ  ياهرهش  زا  العف  ام  اریز  راذگباو  ار  اهشرپ  اهشهج و  نیا  گنج  رد  دنه : رسپ  يا 

اذا  نداف  تیار  دق  نم  نحن 
انیلا جاجعلا  یف  تئش  نمب  تئش 

روایب  دولآرابغو  رات  هریت و  هکرعم  نیا  رد  یهاوخیم  هک  ار  یسک  ره  یتساوخ  هک  هاگ  ره  نادرگ  کیدزن  امب  يا  هدید  وت  هک  مینامه  ام 

عمجلا  یف  کقلن  عمجلاب  انزرب  نا 
انیرسا هضحم  تئش  نا  و 

میهاوخ هلمح  میگنجب  رفن  کی  رفن  کی  اهنت و  هک  یهاوخب  رگا  درک و  میهاوخ  ادیپ  تیعمج  نیب  رد  ار  وت  مینک  هلمح  یعمج  هتـسد  رگا 
دیگنج . میهاوخ  درک و 

جرزخلا  یف  کقلن  فیفللا  یف  انقلاف 
انیوبا انبرح  یف  وعدت 

یناوخیم . ار  نامناردپ  ام  اب  گنج  رد  وت  درک  میهاوخ  دروخرب  وت  اب  جرزخنایم  رد  ام  امن ، دروخرب  تاعامتجا  فیفل و  رد  ام  اب 

هذخف ؟ تدرا  ام  نیذه  يا 
انیوهلا کنم  سیل  انم و  سیل 

تسین  ندرک  ارادم  شمرن و  وت  زا  هن  ام و  زاهن  ریگب  یهاوخیم  هک  ار  ودنیا  زا  کی  ره 
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یتح  هجاجعلا  عزنی  مث ال 
انیلع وا  انل  انبوح  یلجنت 

ام  ررضب  ایو  ام  عفنب  ای  دوش  فرطرب  رطخ  هکنیا  رگم  دنیشنن  ورف  گنج  رابغ  درگ و 

اناتا  هادعلا  بلطت  ام  تیل 
انیع هداهشلاب  هللا  معنا 

میبایب ار  نآ  انیع  هدرکتیانع و  ار  تداهش  تمعن  ام  رب  دنوادخ  دسرب و  امب  دنتسه  نآ  ناهاوخ  ام  يارب  نانمشد  هک  یگرم  نآ  شاک  يا 

هحفص 141 ] ] 

حتفلا  اذا  نیذلا  اننا  اننا 
انینح اربیخ و  اندهش و 

میدرک  تکرش  نینح  ربیخ و  گنج  رد  میدش و  رضاح  هکم  حتف  رد  هک  میتسه  یئاهنامه  ام  ام ،

رهظلا  همصاق  کلت  ردب و  دعب 
انینث ریضنلاب  دحاو و 

میدروآریضنلا  ینب  نایدوهی  رب  هک  نآ  زا  دعب  هلمح  دحا و  گنج  تسکش و  یم  ار  ناسنا  رمک  نآ  ردب و  گنج  زا  دعب 

سانلا  ملع  دق  بازحالا  موی 
انیفتشا مکلبق و  نم  انیفش 

دنناد یم  یبوخب  مدرم  بازحا  زور  رد 
میدش  دونشخ  هداد و  یفشت  ار  ناملد  هتفرگ و  ماقتنا  امش  ناگتشذگ  زا  ام  هک 

هب یئوگازسان  شحف و  رد  تفگ : هدرک و  راضحا  ار  صاع  نب  ورمع  دیسر ، ششوگب  راعشا  نیا  دش و  رادربخ  سیق  راعـشا  زا  هک  هیواعم 
ریخ ؟ ای  تسا  حالص  ایآ  یهد ؟ یم  رظن  هچ  راصنا 

دیاب ینک  تمذم  ارنانآ  یهاوخب  رگا  یئوگب ؟ نانآ  هبیهاوخیم  هچ  یهدن ، شحف  یلو  ینک  دـیدهت  هک  تسنیا  نم  رظن  داد : خـساپ  ورمع 
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یهد . رارق  تمذم  دروم  یشاب و  هتشاد  يراک  یناوت  یمن  اهنآ  بسن  بسح و  هب  یلو  ینک  تمذم  ار  ناشیاهندب 
ار ام  ادرف  دراد  رظن  رد  وا  مسق  ادخب  دنک  یم  ینارنخس  دزیخ و  یم  اپب  نانآ  نیب  رد  زور  ره  دعـس  نب  سیق  راصنا  نارنخـس  تفگ : هیواعم 

تسیچ ؟ امش  رظن  تخاس ، دهاوخ  دوبان  ار  ام  دریگن ، ار  وا  ولج  تشاد  زاب  ادخ  هناخ  زا  ار  اه  لیف  هک  سکنآ  رگا  هدرب و  نی  زا 
میزاس . دوخ  هشیپ  ار  ربص  میئامن و  لکوت  يادخ  رب  هک  تسنیا  نم  رظن  داد : خساپ  ورمع 

نمحرلادبع بزاع ، نب  ارب  دوعسم ، وبا  ، ورمع نب  هبقع  هلمج : نم  دومن  شنزرس  ار  نانآ  هتشون و  همان  راصنا  ناگرزب  زا  يا  هدع  هب  هیواعم 
، تباث نب  همیزخ  یلیل ، یبا  نب 

هحفص 142 ] ] 

دزن تفگ  اهنیا  هب  هیواعم  دـمآ و  لمعب  وگتفگ  تاقالم و  اهنیا  ماـمت  اـب  گـنج  نیا  رد  هیزغ ، نب  جاـجح  ورمع ، نب  ورمع  مقرا ، نب  دـیز 
یئوگدب شحف و  زا  وت  دیوگ  ازسان  ار  ام  دهاوخ  یمن  هیواعم  دنتفگ : هدمآ و  سیق  دزن  یگمه  دینک  تبحص  وا  اب  دیورب و  دعس  نب  سیق 

نک . يراددوخ  دوخ ،
هاگنآ ات  تشاد  مهاوخنرب  هیواعم  اب  گنج  زا  تسد  هاگ  چیهنم  نکل  دهدن  ازـسان  شحف و  نم  نوچ  مه  يدرف  ای  نم و  داد : خساپ  سیق 

منک . تاقالم  ار  ادخ  هک 
دوب هیواعم  هیبش  هک  يدرم  رب  تسا  اهنآ  نیب  رد  هیواـعم  هک  درک  ناـمگ  دعـس  نب  سیق  دـندمآ ، رد  تکرح  هب  نایرکـشل  زور  نآ  يادرف 
هبرض درک و  هلمح  دوب  هیواعم  دننامه  هک  رگید  يدرم  هب  تسین  هیواعم  دش  مولعم  تفرگرب و  وا  يور  زا  شوپور  ریشمش  اب  درک و  هلمح 

: تفگ یم  دوخ  اب  تشگرب و  تسین  هیواعم  دیمهف  یتقو  درک ، دراو  وا  رب  يا 

هیواعم  یمتاشلا  اذهل  اولوق 
هیواه حیر  تدعوا  املک  نا 

دزوب  يا  هپت  يالاب  زا  هک  تسا  يا  هدنزو  داب  ياهدرک  دیدهت  هچ  ره  دیئوگب  هیواعم  شاحف  نابزدب و  درم  نیاب 

هیواع  موق  بلکلانتفوخ 
هیضاملا نیئطاخلا  نبای  یلا 

ایب  نم  يوسب  هتشذگ  ناراکاطخ  دنزرف  يا  يدناسرت  تا  هلیبق  شک  هزوز  گس  زا  ار  ام  وت 

هیواخلا  زوجعلا  لاقرا  لقرت 
هیتاشلا لایل  يراسلا  رثا  یف 

يور  یم  هار  يود و  یم  نآ  دننام  وت  دود  یم  هداتفا و  بقع  ناوراک  زا  ناتسمز  رات  بش  رد  هک  ینز  ریپ  نوچ  مه 
فـص مه  لباقم  رد  رکـشل  ود  یتقو   ) دـیهد شحف  واب  دـیئوگب و  ار  شیاهیدـب  دـیدید  ار  درم  نیا  هاگ  ره  ماـش  مدرم  يا  تفگ : هیواـعم 
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هدش كانبضغ  هملسم  نامعت و  تفگ ) ازسان  داد و  شحف  یتشز  کیکر و  رایسب  ظافلا  هب  ار  راصنا  ریاس  وا و  هیواعم  دندرک  یئارآ 
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تخاس . دونشوخ  دوخ  زا  درک و  یضار  ار  نانآ  دنورب  دوخ  موق  فرطب  دنهاوخیم  دید  هکنیمه  هیواعم  یلو  دندرک  شاخرپ  هیواعم  رب 
روضح زا  نامعن  دـهد ، واب  یتشآ  داهنـشیپ  دـیامن و  خـیبوت  شنزرـس و  ار  وا  هتفر و  سیق  دزن  هک  درک  تساوخرد  نامعن  زا  هیواعم  سپس 

متسه . ریشب  نب  نامعن  نم  سیق ؟ يا  دز  دایرف  تفرگ و  رارق  رکشل  ود  نیب  دمآ و  نوریب  هیواعم 
یهاوخیم .؟ هچ  ریشب ؟ نب  نامعن  يا  تسا  ربخ  هچ  ناه  تفگ : سیق 

دنک . یتمدخ  امشب  دهاوخیم  دنک  یم  توعد  هتساوخ  دوخ  يارب  هچناب  ار  امش  هک  سکنآ  سیق  يا  تفگ : نامعن 
لمج گنج  زور  رد  ار  وا  نارای  دیدش و  هابتـشا  راچد  وا  نتـشک  نامثع و  اب  تفلاخم  دروم  رد  هک  دینادیمندوخ  امـش  ایآ  راصنا  هدوت  يا 
اهنت ار  نامثع  هک  امـش  دـیدومن ؟ هلمح  اهنآ  هب  نیفـص  گـنجزور  رد  دـیتخات و  ماـش  مدرم  يور  رب  ار  دوخ  نایهاپـس  نابـسا و  دـیتشک و 

رد لمع  کی  هداد و  ماجنا  راک  نآ  يواسم  يراک  هزاـت  دـینک  ناـنچ  نآ  یلع  اـب  زورما  رگا  دـیدومن  سک  یب  لـیلذ و  ار  وا  دـیتشاذگ و 
یضار نیا  هب  امش  دینک ، یم  وا  هب  کمک  هتفاتـش و  لطاب  يرایب  دیا و  هتـشادرب  قح  زا  تسد  امـش  نکل  دریگ ، یم  رارق  لمع  کی  لباقم 

دینک راکیپ  دیوش و  توعد  گنج  هزرابمب و  دوخ  هدرب و  تقیقحب  یپ  گنج  نادیم  رد  هک  اجنآ  ات  دیشاب  مدرم  هیقب  نوچ  مه  هک  دیوشن 
امش دیاب  ار  تبیصم  راب  هتخادرپ و  تحارتسا  هب  وا  هدومنکبس و  وا  رب  ار  اه  تبیصم  هک  دیتسه  امش  هدیسرن و  یلع  رب  یتحاران  چیه  یلو 

هک هتفرگ  ار  ینازیزع  هچ  امـش  ام و  تسد  زا  گنج  دیئامن . اهیراکادف  دینیـشنب و  تسا  هداد  هدعو  امـشب  هک  يزوریپ  راظتنا  رد  دیـشکب و 
. دیزاس دوخ  هشیپ  ار  يراکزیهرپ  دیسرتب و  ادخ  زا  هیقب  هب  تبسن  دینادیم  رتهب  دوخ  امش 

يراج نابز  رب  ار  نانخس  نیا  هک  یشاب  هتشاد  یتارج  نینچ  هک  نامعن  يا  میدرک  یمن  رکف  تفگ : نینچ  دیدنخ و  نامعن  نانخـس  زا  سیق 
هدننک هارمگ  هارمگ و  يا و  هدز  لوگ  ار  دوخ  وت  دنگوس  ادـخب  دـنک . یمن  تحیـصن  ار  شردارب  هدومن  تنایخ  دوخب  هک  سکنآ  يزاس ،

. یتسه
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: ونـشب ریگب و  نم  زا  مه  ربخ  کی  یهدـیم ، ارف  شوگ  يربخ  رهب  دـنک و  تیافک  ار  وت  رابخا  ندینـش  رگا  يدرب  ار  نامثع  مان  هک  نیا  اـما 
دنتسه . رتهب  وت  زا  املسم  هک  دندرک  شلیلذ  دنتشاذگ و  اهنت  ار  وا  يدارفا  یتسین و  رتهب  نانآ  زا  وت  هک  دنتشک  یناسک  ار  نامثع 

افو دوخ  دـهعب  دنتـسکش و  دـندوب  هدومن  هفیلخ  اب  هک  ار  یتعیب  تفالخ و  نامیپ  هک  میدـیگنج  نانآاب  تهج  نادـب  لمج ، باحـصا  اـما  و 
دیگنج . دنهاوخ  وا  اب  راصنا  دنریگب  ار  وا  رود  بارعا  مامت  رگا  هک  دنگوس  ادخب  هیواعم  اما  دندومنن و 

زا میدـیگنج ، یم  ادـخ  لوسر  باـکر  رد  هک  دـیگنج  میهاوـخ  روـطنآ  گـنج  رد  اـم  میتـسین ، مدرم  هیقب  نوـچ  مه  یتـفگ ، هکنیا  اـما  و 
ددرگ راکـشآ  ادخ  روتـسد  دـیایب و  قح  هک  اجنآ  ات  مینک  یم  تظافح  يرادـهگن و  دوخ  هاگولگ  اب  اه  هزین  زا  دوخ و  روص  اب  اهریـشمش 
مدرم زا  يرفن  دـنچ  ای  ینابایب و  ای  هدـش و  دازآ  دارفا  هدـع  زج  هیواعم  ناهارمه  رد  رگنب  نامعن  يا  نکل  و  دـهاوخن . ناـشلد  ناـنآ  هچرگ 

ینیب ؟ یم  دنا  هدش  وا  نایهاپس  لخاد  هدروخ و  بیرف  هک  نمی 
زا هیواعم  اب  هک  نیبب  دنتـسه و  فرط  مادک  مهنع  هللا  یـضر  دنا  هدرک  تیعبت  نانا  زا  یکی  هب  هک  اهنآ  ناوریپ  راصنا و  نارجاهم و  هک  نیبب 

تسه ؟ رگید  یسک  تکچوک  قیفر  وت و  زج  ادخ  لوسر  راصنا 
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لزان امـش  ناش  رد  نآرق  زايا  هیآ  هن  دیراد و  مالـسا  نید  رد  يا  هقباس  هن  دیدوب و  دحا  ردـب و  گنج  رد  هن  رفن  ود  امـش  دـنگوس  ادـخب 
درک و تنایخ  امب  زین  تردپ  يدرک  تنایخ  امب  هداد و  بیرف  ار  ام  نونکامه  وت  رگا  مسق  مدوخ  ناجب  دـیراد  نآرق  اب  یئانـشآ  هن  هدـش و 

تفگ : ار  رعش  نیا  سپس 

ربغا  ثعشا  لکب  تاصقارلا  و 
نابکرلا اهثحت  نویعلا  صوخ 

دوخ تشپ  رب  ار  هدولآ  كاخ  نایجاح  مرح ، ترایز  هار  رد  هکینارتش  هب  مسق 
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. دنرادیم او  تخاتب  ار  نارتش  دننزیم و  زیمهم  ناراوس  لاحنیا  اب  هتفر و  ورف  هقدح  رد  اهمشچ  هک  دنربیم 

انفایسا  ایسان  دلخملا  نباام 
نامعنلا هبراحن و ال  نمع 

نامعن . هن  دریگیم و  میگنجب  وا  اب  میهاوخیم  هک  سکنآ  زا  ارام  ریشمش  ولج  دلخم  دنزرف  هن 

هیافک  نایعلا  یف  نایعلا و  اکرت 
نایع هیبحاص  عفنی  ناک  ول 

حضاو و رما  ار  ناتسود  رفن  ود  نیا  رگا  دوب  سب  دوخ  دوب و  تیافک  حضاو  رما  نآ  رد  ودندومن  كرت  دوب  راکـشآ  حضاو و  هک  ار  هچنآ 
دشاب . دیفم  راکشآ 

واب ار  راصنا  يرورـس  یهدنامرف و  تمـس  درک و  شیاتـس  دیجمت و  اروا  هدـیبلط و  دوخ  دزن  ار  سیق  نینموملا  ریما  اهدادـیور  نیا  زا  دـعب 
داد .

تفگ : نانآ  هب  تفر و  جراوخ  يوسب  سیق  ناورهن  گنج  رد 
دیدرگرب دیا و  هتفر  نوریب  نآ  زا  هک  يرما  عوضوم و  نآ  رد  دیوش  لخاد  دیئآ و  ام  يوس  هک  تسنیا  امش  زا  ام  هتساوخ  ادخ  ناگدنب  يا 

، دیا هداد  كرش  یهاوگ  ام  هیلع  دیا و  هتسناد  كرشم  ار  ام  دیا  هداد  ماجنا  یگرزب  راک  امـش  میگنجب  امـش  دوخ و  نمـشد  اب  ات  ام  فرطب 
دینادیم . كرشم  ار  نانآ  دیزیر و  یم  ار  اهناملسم  نوخ  تسا  یگرزب  متس  كرش 

يارب ار  رمع  نوچ  مه  یصخش  هکنیا  رگم  درک  میخهاوخن  يوریپ  امش  زا  هدش و  نشور  ام  يارب  قح  تفگ : واب  یملـس  هرجـش  نب  هللادبع 
ار یـسک  دوخ  نیب  رد  امـش  ایآ  مینیب  یمن  ار  رگید  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  بحاص  زا  ریغ  دوخ  نیب  رد  ام  تفگ : سیق  دیروایب ، ام 

دیراد ؟
هن  دنتفگ 
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هنتف نم  دیربب  نیب  زا  ار  وا  رگا  مهدیم  مسق  ادخب  دوخ  هاگشیپ  رد  امش  تفگ :
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دیا  هتشگ  نآ  راچد  هدش و  زوریپ  امش  رب  هک  منیبیم  ار  گرزب  سب  یبوشآ  و 
ماگنه نآرد  دوب : هیلع  هللا  مالس  یبتجم  ماما  مود  ماما  هارمه  وا  نینموملا : ریما  ادخ و  لوسرنارود  زا  دعب  وا  یگدنز  عضو  فقوم و  اما  و 

ومعرسپ يا  دومرف  درک و  راضحا  ار  بلطملادبع  نب  سابع  نب  هللادیبع  تشاد ، یم  لیسگ  ماش  مدرم  اب  راکیپ  گنج و  يارب  يرکـشل  هک 
نانآ رفن  کی  ما  هداتسرف  رصم  موق  زا  ار  نآرق  ناگدننک  توالت  نایاسراپ و  برع و  ناریلد  ناعاجـش و  زا  رفن  رازه  هدزاود  وت  هارمه  نم 

یمرن و اـب  ربب و  هد و  تکرح  دوخ  اـب  ار  اـهنیا  دومن ، دـهاوخ  ار  یهورگ  اـب  گـنج  گـنهآ  هداتـسیا و  تیعمج  هاپـس و  کـی  لـباقم  رد 
یلیخ هدـب و  رارق  دوخ  کیدزن  ار  نانآ  شاب  نتورف  عضاوتم و  ناشلباقم  رد  وش و  هجاوم  نانآ  اب  زاب  یئور  اب  نک و  راتفر  نانآ  اب  تمیالم 

زا هد و  تکرح  ار  نانآ  تارف  دور  رانک  رب  دندوب  نینموملا  ریما  نانیمطا  دروم  هک  دنتـسه  يدارفا  ياه  هدنامزاب  اهنیا  ریگم  هلـصاف  اهنآ  زا 
واـب رگا  يریگ ، ههبج  وا  يور  رد  ور  يریگ و  رارق  هیواـعم  لـباقم  رد  اـت  رذـگب  اـجنآ  زا  نک و  تـکرح  نکـسم  ریـسم  زاو  رذـگب  تارف 

موش و علطم  زور  ره  وت  عضو  زا  دیاب  نم  درک  مهاوخ  تکرح  وت  لابندـبيدوزب  مسرب و  وتب  نم  ات  رادـهگن  اجنامه  ار  وا  يدومن  دروخرب 
نب سیق  داد ، خر  وت  يارب  يا  هثداح  رگا  نک و  تروشم  سیق  نب  دیعس  دعـس و  نب  سیق  ینعی : رفن  ود  نیا  اب  راذگبراک و  نایرج  رد  ارم 
نیا اب  تیعقوم و  نینچ  رد  هللادبع  دوب ، دهاوخ  بوصنم  مدرم  يربهرب  سیق  نب  دیعس  دش  هتشک  مه  وا  رگا  دوب و  دهاوخ  رکشل  ریما  دعس 

درکتکرح . تاشرافس 
رد دش و  اجنآ  دراو  مه  سابع  نب  هللادیبع  دمآ  دورف  اجنآ  رد  دـش و  دراو  نکـسم  رد  هضویحلا )  ) هیرقب ات  دـمآ  دـمآ و  ولج  هیواعم  اما  و 

دننک هلمح  نانآ  هب  داد  روتـسد  شنازابرـسب  هللادیبع  داتـسرف ، هللادـیبع  دزن  ار  يا  هدـع  هیواعم  زور  نآ  يادرف  درک ، یئارآ  فص  شلباقم 
رب دوخ  هاگودرا  هب  هدرک و  رود  دوخ  کیدزن  زا  ار  یمازعا  نایهاپس  هللادیبع  نازابرس 
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منک و یتشآ  وا  اب  هک  هداد  ماغیپ  نمب  یلع  نب  نسح  هک  داد  ماغیپ  واب  داتسرف و  هللادیبع  دزن  يدصاق  هیواعم  دیسر  ارف  هک  بش  دندینادرگ 
نم نامرفب  الاح  رگا  یلو  تسا  يوریپ  لباق  تتاروتسد  يوش و  یم  هدنامرف  دوخ  یئآ  رد  نم  نامرفب  نالا  رگا  دراپـسب  نمب  ار  روما  مامز 

تبثم خـساپ  الاح  رگا  دوب و  یهاوخ  رادربنامرف  عبات و  طـقف  زور  نآ  یلو  درک  یهاوخ  تعیب  راـبجالاب  اهدـعب  ینکن  تعباـتم  یئاـین و  رد 
ار رگید  فصن  مدش  هفوک  دراو  هاگ  ره  متسرف و  یم  تیارب  ار  شفـصن  طسق  شیپ  ناونعب  البق  مهدیم و  وتب  مهرد  رازه  رازه  یهدب  نمب 

داد . مهاوخ 
باوخ زا  مدرم  هک  هاگرحـس  درک  افو  دوب  هداد  واب  هک  يا  هدعو  مه  هیواعم  تشگ و  وا  هاگودرا  دراو  تفر و  هیواعم  دزن  هنابـش  هللادـیبع 

ار وا  دنتفر  وا  لابند  یتقو  دنناوخب  ار  حبـص  زامن  دنیامن و  ارجا  ار  هاگحبـصمسارم  وا  اب  ات  هک  دندوب  هللادیبع  جورخ  رتظنم  دندرک  تکرح 
يوریپ ماما و  زا  تعاطا  رد  ار  نانآ  درک و  ینارنخس  ناشیا  رب  زامن  زا  دعب  دناوخ و  نانآ  اب  ار  حبص  زامن  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  دنتفاین ،

شهج تمواقم و  يدرمیاپ و  يرابدرب و  هب  ار  مدرم  دش  علطم  هک  وا  عضو  زا  دیـسرپ و  هللادـیبع  لاح  زا  دومن و  اجرب  ياپ  دوخ  فدـه  زا 
ادخ مانب  هلمح  روتسد  سیق  يا  دنتفگ : دنداد و  واب  تبثم  خساپ  هدومن و  ار  وا  تعاطا  یگمه  مه  نایهاپس  داد و  روتسد  نمشد  لباقم  رد 

میئامن . هلمح  نمشد  رب  ات  نک  رداص 
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دنلب يادـص  اب  هدرک و  یئارآ  فص  وا  لباقم  رد  هاطرا  نبسب  درک ، رداـص  ار  هلمح  روتـسد  دـمآ و  نیئاـپ  دوب  هداتـسیا  هکیئاـج  زا  سیق 
امـش هدومن  حلـص  هک  تسا  یبتجم  ماما  امـش  ماما  نآ  هدومن و  تعیب  تسا و  ام  دزن  هک  تسا  امـش  هدنامرف  نیا  قارع  مدرم  يا  دز : دایرف 

. دیهدیم نتشکب  ار  دوخ  ارچ 
دینک . تعیب  تلالض  یهارمگ و  رب  ای  دیگنجب و  ماما  دوجو  نودب  ای  دیئامن  باختنا  ار  راک  ود  زا  یکی  تفگ  نانآ  هب  دعس  نب  سیق 

دوخ ياهرگنس  هاگودرا و  هب  ار  اه  یماش  دندومن و  یتخس  هلمح  هدمآ و  نوریب  دوخ  ياج  زا  میگنج  یم  ماما  نودب  ام  هکلب  دنداد  خساپ 
. دندینادرگرب
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: تشون وا  باوج  رد  سیق  درک ، عیمطت  ار  يو  هداد  وا  هب  یئاه  هدعو  دناوخ و  دوخ  دزنب  ار  وا  تشون و  دعـس  نب  سیق  هب  يا  همان  هیواعم 
دشاب . هلصاف  هزین  وت  نم و  نیب  هکنیا  رگم  دید  یهاوخن  ارم  هاگچیه  مسق  ادخب  هن 

گنج هب  نت  رازه  هدزاود  اب  ار  ربمغیپ ) يومع   ) سابعرسپ هللادیبع  ع ،)  ) نسح ماما  ترضح  دیوگ : دوخ  خیرات  رد ج 2 ص 191  یبوقعی 
دشاب . سیق  يار  رما و  عیطم  هک  هدومرفرما  هللادیبع  هب  داتسرف و  شهارمه  ار  يراصنا  هدابع  دعس  نب  سیق  تشاد و  لیسگ  هیواعم 

يور لصوم  فرط  هب  دـش ، هاگآ  ع )  ) یلع ترـضح  ندـش  هتـشک  زا  هکنیا  زا  سپ  هیواـعم ، دـش و  هناور  هریزج  هیحاـن  هب  هللادـیبع  سپس 
غلبم هیواعم  دندش  جیسب  مه  لباقم  رد  رگشل  ود  هک  دوب  ع )  ) یلع ترـضح  ندش  هتـشک  زا  دعب  زور  هدجیه  هیواعم  تکرح  خیرات  دروآ ،

اب یهاوخ  یم  تفگ : دـنادرگرب و  ار  اهلوپ  سیق  یلو  درگزاب  ای  وش و  قحلم  امهب  اـی  هک  داتـسرف  سیق  يارب  یماـیپ  اـب  مهرد  نویلیم  کـی 
ینادرگ .؟ فرحنم  منید  زا  ارم  بیرف  رکم و 

هیواعم هب  دوخ  نایهاپـس  زا  نت  رازه  اب  مه  وا  داد و  رارق  شیارب  مهرد  نویلیم  کی  داتـسرف و  هللادـیبع  يارب  ار  مایپ  هیواعم  هک  هدـش  هتفگ 
یم نسح  ماما  ترـضح  رکـشل  هب  یناسوساج  هسیـسد  اب  هتـسویپ  هیواعم  داد و  یم  ناشن  يدرمیاپ  هیواعم  اب  دربن  رد  سیق  یلو  دش  قحلم 

ترضح هک  دننک  عیاش  ات  داتسرف  سیق  رکشل  هب  مه  ار  يا  هدع  زاب  هدش و  وا  هارمه  هدومن و  حلص  هیواعم  اب  سیق  دننک  عیاش  هک  داتـسرف 
تسا . هدومن  حلص  هیواعم  اب  نسح  ماما 

هاپس رازهجنپ  رگشل  همدقم  رد  دوب و  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  اب  دعـس  نب  سیق  هک  هدش  لقنهورع  زا  باعیتسا  باتک  رد ج 2 ص 225  و 
هکیماگنه اما  گرم ، اب  نامیپمه  دندوب و  هدیشارت  ار  اهرس  ع )  ) یلع ترضح  گرم  زا  دعب  یگمه  هک  تشاد 
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دیهاوخ ؟ یم  هچ  امش  تفگ : دوخ  نارای  هب  دشن و  یضار  تعیب  هب  سیق  دومن ، حلص  هیواعم  اب  نسح  ماما  ترضح 
دریمب . ام  زانیرتزاتشیپ  ات  میگنج  یم  دیگنج ، هب  لیام  رگا 

مریگب . ناما  ناتیارب  دیلیام  رگا  و 
ریگب . ناما  نامیارب  دنتفگ :

نایهاپس يارب  هک  هچنآ  ریغ  یتیزم  دوخ ، يارب  دنوشن و  بیقعت  هجوچیهب  هکنیا  تفرگ و  ناما  یطئارش  قبط  دوخ  نارای  يارب  سیق  سپس 
(. دومن تکرح  هنیدم  فرط  هبدوخ  نایهاپس  اب  سپس   ) تساوخن دوب  هتساوخ  دوخ 
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تواخس ششخب و  بتارم 

يا هنومن  نکل  میئوگ ، نخـس  باب  نآ  رد  هدرتسگ  هک  میرادن  ار  نآ  یئاناوت  ام  تسا  ناوارف  وا  شـشخب  مرک و  نایامن  دراوم  هک  اجنآ  زا 
رود هک  هزادنا  نامهب  دنب  ندرگ  زا  میدرگ ، یم  روآدای  ار  دروم  دنچ  هزنم  كاپ  نیریـش و  ياهناتـساد  همهنآ  زا  میوش و  یم  رکذتم  دـنچ 

تسا . سب  ار  ام  دریگ  ارف  ار  ندرگ 
نیا ترطف  تشرـس و  رد  تواخـس  دوج و  دومرفیم : ص )  ) ادخ لوسر  هک  يدحب  ات  هدوب  میدق  زا  سیق  نادناخ  رد  شنم  تلـصخ و  نیا 

تسا . هتفهن  نادناخ 
هناخب دهاوخیم  یـضرق  سک  ره  هک  دندروآرب  دایرف  هنیدـم  رهـش  رد  وا  نایدانم  هاگنآ  تخورف و  هیواعمب  رازه  دون  غلبم  هب  ار  یلام  سیق 

زا دـعب  تفرگ  دنـس  ناگدـنریگ  ماو  زا  هدیـشخب و  هزیاج  هلـص و  ناونعب  مه  ار  هیقب  هداد و  ماو  مدرمب  ار  رازه  هاجنپ  ای  لهچ  دـیایب  دـعس 
تفگ : هدومن و  رکبوبا  رهاوخ  هفاحق و  یبا  رتخد  هبیرق  دوخ  رسمهب  يوردنتفر  وا  تدایعب  یمک  دارفا  یلو  داتفا  ضرم  رتسب  رد  يدنچ 

؟ تسیچ دندمآ  نم  تدایعب  رتمک  مدرم  هک  نیا  تلع  وت  رظنب  هبیرق  يا 
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يراک . بلط  وت  دنراد و  ضرق  وت  زا  یگمه  هکنیا  رطاخب  داد : خساپ 
دیشخب . ار  یگمه  ضرق  هدرک و  در  شنابحاصب  ار  دانسا  مامت  سیق 

نامهیم ار  یگمه  تشک و  اـم  يارب  رتش  هن  دوخ  لاـم  زاسیق  میدـش ، مازعا  یتیروماـمب  سیق  یهدـنامرف  تحت  یهورگ  اـب  دـیوگ : رباـج 
تواخس و دومرف  ادخ  لوسر  دنتفگ ، ترضحنآ  هب  ار  نایرج  ام  ناتسود  میدش  فرـشم  ادخلوسر  تمدخب  هک  یماگنه  تخاس  شیوخ 

تسا . نادناخ  نیا  تشرس  قالخا و  ، مرک
یتقو ات  دادیم  اذغ  ار  یگمه  تشک و  یم  دوخ  نایهارمه  ياذغ  يارب  رتشکی  يزور  ره  دـمآ  یم  هنیدـمب  قارع  زا  هک  يرگید  رفـس  رد 

دش . هنیدم  دراو  هک 
وا زا  ار  تلـص  نب  ریثک  هناخ  هک  داد  روتـسد  يوبو  تشون  ناورمب  يا  هماـن  هیواـعم  هک : هدرک  تیاور  هریوج  لوق  زا  كراـبم  نب  هللادـبع 

نک . يریگتخس  نم  بلط  ربارب  رد  ریثک  اب  داد  روتسد  ناورمب  هتشون و  رگید  يا  همان  هیواعم  تخورفن  واب  ار  دوخ  هناخ  ریثک  درخب ،
زور هس  تفگ  واب  هدیناسر و  ریثکب  ار  هیواعم  مایپناورم  رادرب ، ارم  بلط  شورفب و  ار  شا  هناخ  الاو  بوخ  رایـسب  هک  داد  ار  شـضرق  رگا 

مشورف . یم  ار  تا  هناخ  يزادرپن  تسا  راکبلط  وتزا  هیواعم  هک  یلام  رگا  يراد  تلهم 
تسه یسک  ایآ  تفگ  دومن و  کمک  تساوخرد  مدرم  زا  دروآ و  رسک  رازه  یـس  درک و  يروآ  عمج  ار  دوخ  لاوما  ریثک  دیوگ : هریوج 

داد واب  ار  رازه  یـس  مه  سیق  دومن  تساوخرد  وا  زا  تفر و  يو  دزن  داتفا و  دعـس  نب  سیق  دایب  دهدب  نمب  ار  غلبم  نیا  دسرب و  نم  دادـب 
سیق دزاس  درتسم  واب  ات  دروآ  سیق  دزن  ار  لوپ  ریثک  تفرگن  وا  زا  زین  ار  اه  لوپ  هدـنادرگرب  وابار  شا  هناخ  دـید  ار  اـه  لاـم  یتقو  ناورم 

. مریگ یمن  وت  زا  ما و  هدیشخب  وتب  ار  لوپ  نم  تفگ 
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زا تسین  یشوم  نم  هناخرد  هک  هیانک  نیا  نتفگ  اب  دمآ و  سیق  دزن  ینزریپ  هدرک : تیاور  نینچ  لماک ص 309  باتک  لوا  دلج  رد  دربم 
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درک . تیاکش  يوب  دوخ  یئاذغ  یب  يرادان و 
ياهاذغ عاونا  زا  ار  شا  هناخ  هاگنآ  منادرگ  ناوارف  ار  تا  هناخ  ياهـشوم  دـنگوس  ادـخب  يدرک ؟ یلاوس  وکین  هچ  تفگ  باوج  رد  سیق 

دراد . تحص  تسا و  روهشم  ناتساد  نیا  دیوگ  ربلادبع  نبا  درک  رپ  رایسب  رابوراوخ  ذیذل و  برچ و 
دوبن مولعم  دوب و  نتـسبآ  شرـسمه  تفر  ایند  زا  هدابع  نب  دعـس  سیق  ردـپ  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  نینچ  زین  باتک  نامه  ص 309  رد 

میسقت نادنزرف  نیب  ار  دوخلاوما  دوش  جراخ  هنیدم  زا  تساوخیم  هک  یتقو  البق  مه  دعـس  رتخد ، ای  تسا  رـسپ  دراد  محر  رد  هک  يدنزرف 
هدمآ و ایندب  كدوک  نیا  هک  لاح  دنتفگ  سیقب  رمع  رکبوبا و  دوب ، هدرکن  روظنم  یمهـس  دوب  هدماین  ایندـب  هک  يا  هچب  يارب  دوب و  هدرک 

نیا هب  ار  دوخ  مهس  نم  تفگ  خساپ  رد  سیق  نک  میسقت  يرگید  زرط  نزب و  مهب  هدومن  تردپ  هک  ار  یمیسقت  هدنامن  یقاب  وا  يارب  یلام 
مهدیمن . ماجنا  یلمع  وا  فالخرب  منز و  یمن  مهب  ار  مردپ  میسقت  مهدیم و  دازون 

لقن ار  بلطم  نیا  ناـنیمطا  دروـم  دارفا  هک  تسا  هـتفگ  هدرک و  رکذ  باعیتسالا " ج 2 ص 525  باـتک "  رد  ربلادـبع  نبا  ار  بلطم  نیا 
دنا . هدرک 

دش ضیرم  يدنچ  زا  دعب  دوب  هداد  ضرقب  مدرمب  تشاد و  يدایز  لاوما  يو  هک  تسا : هیضق  نیا  وا  تواخس  روهشم  ياهناتـساد  هلمج  زا 
يرتمک دارفا  اذل  دندیـشک و  یم  تلاجخ  دنیایب  وا  تدایعب  هکنیا  زا  دـندوب  هدرک  ریخات  يردـق  دوخ  ضرق  تخادرپ  رد  هک  اجنآ  زا  مدرم 

دندرک . تدایع  وا  زا 
رهش رد  داد  روتسد  هاگنآ  دزاس و  دوبان  تسین و  دنور  رگیدکی  رادیدب  رتمک  ینامیا  ناردارب  دوش  ثعاب  هک  ار  یلام  دنوادخ  تفگ  سیق 

موجه وا  هناخب  مدرم  تسا  هدومن  لالح  ار  یگمه  درادـن و  بلط  سک  چـیه  زا  هدیـشخب و  ار  دوخ  ناراکهدـب  مامت  سیق  هک  دـننزب  راج 
. دش بارخ  وا  لزنم  يدورو  رد  ناکلپ  هک  يا  هزادناب  دندروآ 

هحفص 152 ] ] 

هتـسکش ناگدننک  تدایع  ترثک  زا  شلزنم  هناتـسآ  هک  دوب  هدـشن  بش  زونه  هیمالعا  نیا  زا  دـعب  تسا : هدـمآ  نینچ  يرگید  ترابع  رد 
دش .

هک دوب  نیا  شراتفر  سیق  دـندوب ، زین  مه  رمع  رکبوبا و  هاپـس  نآ  رد  دوب و  هتـسج  تکرـش  ادـخ  لوسر  بناج  هک  ياـهگنج  زا  یکی  رد 
ار شردپ  لاوما  میراذگب  او  دوخ  لاحب  ار  ناوج  نیاام  رگا  دنتفگ  رمع  رکبوبا و  دادـیم ، نارگید  ضرقب  ار  شلاوما  هداد و  ماعط  ار  مدرم 

نیا یتـقو  دعـس  دـندرک  یم  يریگولج  سیق  اـیاطع  لوبق  زا  ار  مدرم  هداـتفا و  هارب  مدرم  نیب  رد  اذـل  دـهدیم  تسد  زا  دزاـس و  یم  دوباـن 
رـسپ هفاحق و  یبا  رـسپ  تسد  زا  ارم  هک  تسیک  تفگ : درک و  تکرح  ياج  زا  ادخ  لوسر  رـس  تشپ  زامن  زا  دعب  يزور  دینـش  ار  نایرج 

هباغلا " ج 4 ص.415  دسا  دنرادیم "  او  لخب  هب  نم  رطاخب  دوخلایخب  ار  مدنزرف  نانیا  دهد ، تاجن  باطخ 
اهیرفـسمه ریاس  نانآ و  هب  ار  دوخ  لاوما  تفر  یترفاسمب  رمع  رکبوبا و  هارمهب  سیق  ادـخ  لوسر  یناگدـنز  نارود  رد  رگید : تراـبع  رد 

ترفاـسم زا  یتـقو  رادرب . راـک  نیا  زا  تسد  یهدـب  تسد  زا  ار  ردـپ  لاوما  هک  دوش  یم  ثعاـب  وـت  راـتفر  تفگ  واـب  رکبوـبا  دیـشخب  یم 
ار يزرو  لخب  یئاناوت  هک  میتسه  یمدرم  ام  تسین  نینچ  هن  دزروب  لخب  مدـنزرف  یهاوخیم  وت  تفگ  رکبوبا  هب  هداـبع  نب  دعـس  دنتـشگرب 

میرادن .
تقو ره  دوـب و  وا  هارمه  هـشیمه  هـک  تـشاد  یگرزب  فرظ  دعــس  نـب  سیق  دـیوگ : نـینچ  شخیراـت ص 99  متـشه  دـلج  رد  ریثـک  نبا 

زین شدج  ردپ و  دیئامن ، تکرـش  سیق  اب  دـیرت  تشوگ و  ندروخ  رد  دـیئایب و  مدرم  يا  دـندزیم  دایرف  شنایدانم  دروخب  اذـغ  تساوخیم 
دنتشاد . ار  قالخا  هیور و  نیمه  البق 
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ره هدرک و  تبحـصرگیدکی  اب  تسیک  نامز  نیا  رد  مدرم  نیرت  میرک  هک  هراب  نیا  رد  رفن  هس  ادـخ  هناخ  رانک  رد  دـیوگ : يدـع  نب  مثیه 
: تفگ یموس  دعس و  نب  سیق  تفگ : يرگید  رفعج و  نب  هللادبع  تفگ : نانآ  زا  یکی  درک  یم  یفرعم  ار  یصخش  کی 
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تفگ : نانآ  هب  يدرم  دش  دنلب  نانآ  يوهایه  يادص  هک  دندرک  ثحب  رج و  رگیدکی  اب  ردقنآ  یسوا . هبارع 
هک دید  دیهاوخ  نایعل  اب  هاگنآ  دهدیم و  واب  هزادنا  هچ  دنیب  هب  دورب و  درادـنپ  یم  دارفا  نیرت  یخـس  ار  وا  هک  سکنآ  دزن  امـش  مادـک  ره 

هدرک و باـکر  رد  اـپ  دـید  دـش  دراو  وا  رب  یتـقو  تفر  وا  دزن  دوـب  هدـیزگرب  ار  رفعج  نب  هللادـبع  هک  سکنآ  تسیک  مدرم  نـیرت  مـیرک 
ما . هدنام  هار  رد  مبیرغ و  يدرم  نم  ادخ  لوسر  يومعرسپ  يا  تفگ : واب  دور ، دوخ  هعرزمب  دهاوخیم 

تسا دنب  كرت  رد  هک  هچنآ  دشاب و  وت  نآ  زا  تسا  وا  رب  هچنآ  بکرم و  نیا  وش ، راوس  نآ  رب  وت  تفگ  واب  هدیـشک و  باکر  زااپ  هللادبع 
دراد . ناوارف  سب  یشزرا  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  ریشمش  اریز  نکن  تلفغ  تسا  هتسب  بکرم  رب  هک  ریشمش  نیا  زا  رادرب و  دوخ  يارب 

یمـشیربا و سابل  تشگرب و  تشاد  رانید  رازه  راهچ  دنب  كرت  رد  هدـش و  لکیه  يوق  يرتش  رب  راوس  هکیلاح  رد  یتیعـضو  نینچ  اب  درم 
نیرت یخس  هللادبع  يرآ  درک  یم  رکف  هتفرگ و  تسد  رد  هک  بلاطیبا  نب  یلع  ریشمش  همه  زا  رتمهم  تشاد و  هارمه  رگید  ياهبنارگ  ایشا 

تسا . مدرم 
یهاوخیم ؟ هچ  تفگ  وا  هب  شزینک  دید  هدیباوخ  ار  وا  تفر و  وا  دزن  تسناد  یم  مدرم  نیرت  میرک  ار  سیق  هک  سکنآ  وا  زا  دعب 

ار سیق  هک  تسنیا  زا  رت  کچوک  رت و  ناسآ  وت  هتـساوخ  تفگ  زینک  مورب  نطوب  مرادن  يزیچ  ما و  هدـنام  هار  نیب  رد  مبیرغ  يدرم  تفگ 
هاگیاج رد  ورب  دوخ  تسین  يزیچ  نآ  زا  ریغسیق  هناخ  رد  زورما  ریگب  تسا  راـنید  دـصتفه  نآ  رد  هک  ار  هسیک  نیا  منک  رادـیب  باوخ  زا 

دـش رادـیب  باوخ  زا  سیق  عقوم  نیا  رد  وش ، راپـسهر  نطو  يوسب  نک و  باختنا  دوخ  يارب  مالغ  هدـنب و  کی  هارمهب  ار  هقان  کی  نارتش 
واب یئاطع  اـت  يدرک  یم  رادـیب  ارم  دوبن  رتهب  اـیآ  تفگ  واـب  تخاـس و  دازآ  ار  زینک  لـمع  نیا  هنارکـشب  سیق  تفگ  واـب  ار  ناـیرج  زینک 

دزاسن . فرطرب  ار  شزاین  يا  هداد  واب  هچنآ  دیاش  دشاب ، زاین  یب  هشیمه  يارب  هک  مشخب 
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ریز دورب  زاـمنب  تساوـخیم  دوـب و  هدـش  نوریب  لزنم  زا  هک  دیـسر  واـب  یلاـح  رد  تفر  وا  دزن  دوـب  هدـیزگرب  ار  هبارع  هـک  یموـس  هاـگنآ 
دید .) یمن  بوخ  تشادن و  یتسرد  رون  شیاه  هدید   ) دوب هدرک  هیکت  نانآ  رب  دندوب و  هتفرگ  شیاه  هدرب  زا  رفن  ود  ار  شیاهوزاب 

هبارع ؟ يا  تفگ  واب 
وگب  تفگ :

مرادن . يزیچ  ما و  هدنام  هار  رد  تفگ :
زورب و ار  یبش  ادخب  دنگوس  هوا  هوا ، تفگ : سپس  دز و  رگیدکی  رب  فسا  تسد  دیشکفرطکی و  هب  شیاه  هدنب  تسد  زا  ار  دوخ  هبارع 

ارم هدـنب  ود  نیا  وت  مشاب ، هدراذـگ  یقاـب  هدرب  ود  نیا  ریغ  نادـنمتجاح  قوقح  هار  رد  يزیچ  هبارع  لاـم  زا  هک  ما  هدرواـین  بشب  اريزور 
نک . تجاح  عفر  ریگب و 

منکن . يراک  نینچ  زگره  نم  تفگ : درم  نآ 
تـسد هاگنآ  ریگب ، یهاوخیم  نک و  دازآ  یهاوخیم  تسا  وت  اب  رایتخا  نونکا  دش  دنهاوخ  دازآ  ود  ره  يریگن  ار  اهنآ  وت  رگا  تفگ  هبارع 
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دمآ . دوخ  نارای  دزن  تفرگ و  ار  مالغ  ود  درم  نآ  ، دهد همادا  دوخ  هارب  هلیسو  نآ  هب  ات  تفر  راوید  فرطب  هداهن و  ولج  رد 
يا هقباس  یب  راک  لاح  نیع  رد  هدیشخب و  ار  یناوارف  لام  رفعجنب  هللادبع  هک  دندرک  قیدیصت  یگمه  دیـسر و  مدرم  شوگب  عوضوم  نیا 

سیق نینچ  مه  تسا و  هدوب  وا  ياطع  نیرتگرزب  ریـشمش  ندیـشخب  هک  توافت  نیا  اب  هتـشاد  اهـششخب  نیا  زا  هشیمه  تسا و  هدادـن  ماجنا 
دـشاب و هتـشاد  يزاب  تسد  نینچ  نیا  وا  عالطا  نودـب  هک  تسا  هداد  ار  هزاجا  نیا  دوخ  زینک  هب  هک  تسا  برع  نادرم  نیرتداوج  زا  یکی 

درک . دازآ  شراتفر  نیا  رطاخب  ار  وا  نیا  رب  هوالع  دنک و  ششخب  ردقنیا 
تسا یسوا  هبارع  رفن  هس  نیا  نیرت  یخس  هک  دندرک  قیدصت  ارآ  قافتاب  یگمه  و 
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هیاهنلا ج 8 ص 100. هیادبلا و  تسا ، هدش  هدهاشم  رادان  کی  زا  هک  تسا  يا  هدهاجم  عونکی  نیا  دیشخب و  تشاد  هچ  ره  وا  اریز 

وا هباطخ  ینادنخس و  رد  يراتفگ 

یئانشآ ربمایپ و  تنس  نآرق و  هب  وا  قیمع  هطاحا  یبهذم و  قئاقح  تاروتسد و  رد  اهنآ  گرزب  راصنا و  رورس  نتفرگ  یشیپ  مدقت و  انامه 
هچنآ هب  شندیـشخب  تـنیز  نداد و  شیارآ  تـسپ ، ارآ  فازگ و  هدوـهیب و  نانخـس  نوگاـنوگ و  فـلتخم و  ياـهراتفگ  صیخـشت  رد  وا 

هدوسآ و يرطاخ  ناوارف و  یتیبدا  رایسب و  یملع  شناد و  زا  دشاب  ترابع  هک  تسا  دنمزاین  نادب  گرزب  نانخـس  يرورپ و  نخـس  بتارم 
عالطا ایوگ و  ینابز  غیلب و  اسر و  یقطنم  اب  وکین ، یقیقحت  ابیز و  يریرقت  اب  بلاطم  ندرک  هضرع  یئاناوت  نتفگ و  نخس  نیح  رد  رقتـسم 

حضاو و یلیلد  دوخ  همه  همه و  یبدا  تارواحم  حیحـص  ياه  شور  جاجتحا و  هرظانم و  يارب  سایق  لالدتـسا و  تامدقم  ندیچ  زرط  رب 
نارگید زا  وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  یلاع و  یگژیو  نیا  تفص و  نیا  زا  تسا  وا  لماک  ندوب  اراد  ناوارف و  يدنم  هرهب  رب  راکـشآ  یناهرب 

اه و هباطخ  دـش و  رکذ  البق  هک  وا  نانخـس  تاـملک و  اـهنیا  زا  هتـشذگ  تسا  هدوب  لـماک  یبیطخ  رهاـم و  ینارنخـس  هدرب و  يرتشیب  مهس 
دربننادـیم و ناراوس  هکی  نازات و  شیپ  زا  اهنت  سیق  هکنیا  رب  تسا  یقداص  دـهاش  کـی  ره  دوش  یم  رکذ  ادـعب  هک  شزیگناروش  تاـنایب 

تسا . تسدربز  ینارنخس  دیآ و  یم  باسحب  زین  نخس  ارما  زا  هکلب  تسا  نانزریشمش 
نابز و اب  وا  تسا ، ربمایپ  كاـپ  نادـناخ  هرهاـط و  ترتع  ياـیوگ  ناـبز  هک  تسا  جرزخ  هلیبق  رونخـس  هناـگی  راـصنا و  ياـناوت  بیطخ  وا 
رد هدوبر و  تقبـس  يوگ  يدایالا  سق  زا  نایب  قطن و  رد  هتفرگ و  یـشیپ  لـئاو  نابحـسزا  هباـطخ  رد  دومن ، داـهج  مالـسا  هار  رد  ریـشمش 

تسا . هتفای  يرترب  هداتفا و  ولج  هاطق  زا  یئوگتسار 
رونخس بیطخ و  انامه  مینک " : یم  بلج  وا  هراب  رد  نیفص  زور  رد  هیواعم  نخس  هب  ار  زیزع ) هدنناوخ   ) امـش هجوت  ثحب  نیا  لیمکت  رد 

هبطخب زور  ره  دعس ) نب  سیق   ) راصنا
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ار ام  لیف  هک  سکنآ  رگا  دناشنب  تکاله  كاخب  ار  ام  دروآرب و  ام  راگزور  زا  رامد  ادرف  هک  تسنیا  وادوصقم  دـنگوس  ادـخب  دزادرپ  یم 
 " تخاس . دهاوخ  دوبان  ار  ام  دریگن  ار  وا  ولج  تشاد  زاب  هبعک  هناخ  ندرک  رابخ  زا 

ار ام  یتفگ "  وکین  سب  ینخـس  سیق  يا  دنگوس  ادخب  تفگ "  واب  هک  اجنآ  تشاد  وا  اب  وا  ینارنخـس  هراب  رد  نینموملا  ریما  هک  يراتفگ 
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تسا  سب  ار  ام  یلع  هتفگ  نامه  میرادن و  وا  هراب  رد  یشیاتس  چیه  نانخس و  رگیدب  يزاین  دنک و  یم  تیافک 

یئاسراپ دهز و  زا  ینخس 

افرص میسیون ، یم  اهنآ  یناگدنز  زا  دنچ  یتاملک  دوش و  یم  هداد  اهتیـصخش  نیا  لاح  حرـش  رد  هک  دوخ  ياهـشهوژپ  زا  تمـسق  نیا  رد 
میامن يروآدای  هتشذگ  نورق  هتسجرب  ياهتیصخش  زا  منک و  یـسررب  هتـشگ  يرپس  شنارود  هک  ار  یتلم  تشذگرـس  هک  تسین  نآ  يارب 

، یحور ياهرادومن  یلمع ، ياه  تمکح  یقـالخا ، ياـه  هفـسلف  یبهذـم و  ياهزردـنا  هک  میدـش  ثحاـبم  نیا  دراو  تبـسانم  نیاـب  هکلب 
اب دشاب  لاعتم  راگدرورپ  تاذ  هک  تمظع  تردـق و  تیاهن  یب  يوسب  نتفر  الاب  یلاعت و  ریـس و  يارب  هک  یتاروتـسد  یعامتجا و  حـلاصم 

ندیشخب ققحت  مامتا و  يارب  یمارگ  یبن  هک  یئاهنامه  قالخا ، مراکم  هب  نتـسارآ  يارب  یئاهـسرد  یحور و  تیبرت  يارب  هک  یئاه  همانرب 
میزاس . هدنز  دوخ  عامتجا  رد  رگید  راب  مینک و  یسررب  ار  اهنآ  تسا . هدش  هتخیگنارب  اهنآ 

رد هک  مییامن  یم  دروخرب  هرهاط  ترتع  ناوریپ  هعیـش و  قالخا  مراکم  یناـسفن و  تایـصوصخ  زا  یئاـه  هنومنب  یـسررب  نیا  نمـض  رد  و 
هار رد  هک  دنتـسه  نآ  روخ  رد  سیقنوچ  يدارفا  هک  دوش  یم  تباث  یبوخب  تسا و  هتـشگ  رهاظ  اهنآ  زا  ترتع  نانمـشد  نافلاخم و  ربارب 

یمالسا و بادآ  دنشاب و  رشب  ياوشیپ  ورشیپ و  سفن  بیذهت  رد  هک  دننیاراوازسو  دنـشاب  یم  یئاوشیپ  هتـسیاش  هچ  دوش  یـسات  اهناب  ادخ 
دنزومایب مدرمب  ار  هدیدنسپ  قالخا 
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تایصوصخ تازایتما و  نیاب  هجوت  اب  دنـشاب و  یعامتجا  تاحالـصا  راد  هدهع  دوخ  ملاس  تایحور  یقالخا و  یگتـسجرب  عبط و  ولع  اب  و 
دش . دهاوخن  ادیپ  دنشاب  روجهم  نارگید  هب  تداعس  ریخ و  هضافا  زا  رودب و  یشیدنارود  درخ و  زا  هک  يرصانع  هورگ  نیا  نایم  رد 

سیق و نوچ  تشرس  كاپ  ياهناسنا  خیرات  زا  هک  تسه  نیا  ناکما  دزادرپ  یمهتشر  نیا  رد  شواک  یسررب و  هب  هک  یسک  يارب  نیا  ربانب 
تعباتم و رب  ار  سفن  يوریپهک  شناراطقمه  صاع و  نب  ورمع  نوچ  وا  دادضا  نیفلاخم و  دنتـسه و  یبهذـم  يدابم  دـنب  ياپ  هک  وا  لاثما 
رب فوقو  خـیرات و  نادرم  لاوحاب  تفرعم  زا  هک  دروآ  تسدـب  ینیدياـهبنارگ  تقیقح  کـی  دـناهدیزگرب  تلاـسر  نادـناخ  يور  لاـبند 

فوقو يوما ) يولع و   ) بزح هتـسد و  ود  زا  کی  ره  تشونرـس  فده و  رب  هلیـسونیدب  دشاب و  رتردقنارگ  رتمهم و  هتـشذگ  ماوقا  خیرات 
دبای .

بصعت هناروکروک و  دیلقت  زا  دازآ و  رکف  هشیدنا و  رد  دشاب ، هتشاد  یناسفن  یتفارش  هدنناوخ  هک  دیـسر  ناوت  یم  هجیتن  نیاب  یتروص  رد 
تقیقح يوسب  ار  وا  ددرگ و  وا  لاح  لماش  قح  زا  يوریپ  قیفوت  هک  دوش  یم  وا  دـیاع  هرهب  هجیتن و  نیا  یماگنه  يرآ  دـشابرودب ، یموق 

عضاـخ و قئاـقح  ربارب  رد  ددرگن و  فرحنم  نشور  تسار و  هار  زا  دوش و  يوریپ  هک  تسا  رتراوازـس  قـح  هک  دـیامن  ساـسحا  دـناشکب .
دشاب . نآ  هب  لیامتم  عیطم و 

نادـناخ ناوریپ  روکذـم  هورگ  ود  زا  هنومن  ناونعب  ار  صاع  نب  ورمع  دعـس و  نب  سیق  یمارگ ) ناگدـنناوخ  يا   ) امـش همدـقم ، نیا  رباـنب 
تـسد دـیهاوخیم  هکاهنآ  زا  کی  ره  تایـصوصخ  زا  تمـسق  رهب  دـینک و  هسیاقم  ودـنآ  نیب  دـیریگب و  رظن  رد  اهنآ  نیفلاخم  تلاـسر و 

دیراذگب :
، راقو افو ، یـشنم ، گرزب  سفن ، تعانم  يدنلبرـس ، یئاقآ ، ایح ، تفع ، ریبدـت ، نسح  لـقع ، مالـسا ، یگداز ) لـالح   ) دـلوم تراـهط  رد 
، نید رد  يدرمیاپ  يراوتـسا و  تبحم ، یتسود و  دـشر ، تماقتـسا و  دـهز ، یکاـپ و  تواخـس ، يریلد ، بسن ، وبسح  تناـتم ، تنازر و 
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لاوحا رد  یسررب  اب  رگید  رامش  یب  يایازم  یهلا و  مراحم  زا  زیهرپ 

هحفص 158 ] ] 

دنتسه . دوخ  هورگ  بزح و  زا  يا  هنومن  هک  تیصخش  ود  نیا  زا  کی  ره 
دهاوخ نآ  تروص  لاثم و  سیقدوش  مسجم  تافص  نیا  زا  کی  ره  رگا  هکیروطب  تسا  اراد  ار  ایازم  نیا  مامت  هک  دینیب  یم  ار  سیق  یلوا 

دوب .
دید ؟؟ دیهاوخ  تیفیک  نیمهب  ار  وا  تسا و  نینچ  نیا  یمود  ایآ 

تـسا نایامن  وا  رد  اهنیا  سکع  هکلب  تسا  یتسین  هب  موکحم  دوش و  یمن  تفای  وا  تاذ  رد  تافـص  نیا  زا  کی  چـیه  تسین  نینچ  نیا  هن 
وا یناسفنتاکلم  ریاس  قالخا و  یگنادرم ، نید و  بسن و  بسح و  لصا و  تدالو و  رد  هک  یـصاخ  یئاوسر  يراوخ و  یتسپ و  هفاـضاب 

تسه .
تخاس . میهاوخ  للدم  مسجم و  ناتیارب  راکشآ  سوسحم و  روطب  ار  روما  نیا  زا  کی  ره  يدوزب  هللااشنا  ام 

و مهکولم ) نید  یلع  سانلا  اریز   ) دسانـش یم  یبوخب  ار  بزح  ود  نیا  نایاوشیپتاکلم  تایحور و  رگـشهوژپ  ناـسنا  هک  ماـگنه  نیا  رد 
رد دراد  دوخ  يوراشیپ  ار  نانیا  ياهرادومن  دسانش و  یم  ار  کی  ره  نیتسار  ياعدا  دبای و  یم  رد  ار  عوضوم  تقیقح  ینشور  یتسردب و 

هارمگ ار  وا  دشوک  یم  قئاقح  كرد  زا  يریگولج  یمالـسا و  تما  ینادان  هب  هک  یـسک  ياه  هشقن  دورن و  سفن  ياوه  لابندـب  هکیتروص 
دهتجم اهنآ  دنتفگ : الثم  هک  دـش  يراج  اهنابز  رب  نینموملا  ریما  اب  جراوخ  گنج  تبـسانمب  هک  یتسپ  دـئاقع  نانخـس و  نیالیبق  زا  دزاسن 

لوسر هباحـص  مامت  دوش : یم  هتفگ  هکنیا  ای  درک و  دنهاوخ  تفایرد  رجا  شاداپ و  کی  هجیتن  رد  دنتفر و  اطخب  دوخ  داهتجا  رد  دـندوب و 
زیاج ار  وا  هب  يازـسان  نعل و  دنـشاب و  هدیگنج  وا  اب  جراخ و  لداع  ماما  تعاطا  زا  هدش و  بکترم  ار  یتایانج  دنچ  ره  دـندوب  لداع  ادـخ 

دنشکب . ار  وا  هدومن و  وا  لتق  رب  مادقا  یتح  دننادب و 
دروم اباجیا  ابلـس و  ار  هروکذم  ياهتبـسن  فاصوا و  دـیامن و  رظن  ناعما  دارفا  زا  کی  ره  لاح  حرـش  رد  فاصنا  رظن  اب  سک  ره  نیا  ربانب 

دهاوخدقتعم دهد  رارق  یسررب 
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هکنیاب : دش 
هنـسح و تنـس  دـنک ، یئاـمنهر  تسار  هارب  ار  مدرم  هتفاـی و  تیادـه  هک  تسا  یلداـع  ياوـشیپ  نآ  وا  هاگـشیپ  رد  ادـخ  ناگدـنب  نیرترب 
هدنشخرد و هک  دراد  یئاه  هناشن  یمالسا  بادآ  ننس و  هک  تسا  یهیدب  دنادرگ ، دوبان  ار  تلالض  تعدب و  هتشاد و  اپب  ار  وکین  ياهراک 
هک تسا  یئاوشیپ  راگدرورپ  دزن  مدرم  نیرتدـب  تسا ، راکـشآ  هک  دراد  یمئالع  زین  ساسا  یب  ياه  هدـیدپ  اـه و  تعدـب  تسا و  ناـیامن 

دنوش . هارمگ  وا  ببسب  زین  مدرم  دشاب و  راکمتس  دوخ 
یم قیدـصت  ار  نیتسار  كاپ و  ربمایپ  راتفگ  عقوم  نی  رد  دـیامن  ایحا  ار  كورتم  تعدـبو  دربب  نیب  زا  هتفرگ  یحو  همـشچرس  زا  هک  یتنس 

شتآ رد  دشخب و  یم  ار  وا  رذع  هانگیـسک و  هن  يروای و  هن  دراد و  يرای  هن  دـنروآ  یم  ار  راکمتـس  ياوشیپ  تمایق  زور  دومرف  هکدـنک 
دش . دهاوخ  بذعم  هتسب و  منهج  رعق  رد  ماجنارس  دخرچ و  یم  نآ  رد  ایسآ  گنس  نوچ  مه  هدش و  هدنکفا  منهج 

ره هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  تسا  ملـسم  اراکـشآ و  سیق  بانج  جرزخ  هلیبق  سیئر  يراوگرزب  تمظع و  يوقت و  دـهز و  ماـقم  ردـقنآ 
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هتـشابنا یگتـسارآ  یکاپ و  زا  ار  اهنآ  هکنیا  رگم  درذـگیمن  وا  ياهوگتفگ  تاملک و  اه و  همان  اه و  هبطخ  زا  کـی  چـیه  رب  يرگـشهوژپ 
یکاح وا  يدوجو  راثآ  مامت  دید و  دهاوخ  يربم  هزنم و  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  يدیلپ و  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  تفای و  دهاوخ 

مایق ینید و  ریاعـش  تشادـگرزب  راگدرورپ و  سدـقا  تاذ  ربارب  رد  وا  یئاسراپ  رادومن  ایند و  قرب  قرزب و  یگقـالع  یب  يزرودـهز و  زا 
قح و هملک  العا  يارب  تشامگ و  تمه  شنید  ظفحب  یگتـشذگدوخ  زا  ورین و  مامت  اب  هک  تسا  تیبلا  لها  بناج  تیاعر  ربماـیپ و  قحب 

حالصا زا  هک  هاگنآ  هدیشوک و  ناراکزواجت  تکوش  نتسکش  مهرد  دسافم و  حالصا  لطاب و  ياهدیلپ  ندودز 
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هیقب هتـسب و  دوخ  يورب  ار  رد  هناخ  جـنک  رد  هرونم  هنیدـم  رهـش  رد  دـش و  نیـشنهناخ  تشگ  ناوتاـن  قح  يوسب  توعد  زا  دـیماان و  تما 
باعیتسالا ص 524 مود  دـلج  رد  ربلادـبع  نبا  هکنانچنآ  تسب ، ورف  ناهج  نیا  زا  مشچ  راگدرورپ  تدابعب  ار  دوخ  هنادنمتفارـش  یگدـنز 

تسا . هدرک  رکذ 
: دیوگ یم  تسا و  هدومن  نایب  بهذلا ص 63  جورم  مود  دلج  رد  يدوعسم  هک  تسا  يراتفگ  وا  تدابع  دهز و  هراب  رد  نخـس  نیرتاسر 

تسا . گرزب  یماقم  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يرادفرطب  تبسن  لیامت  يرادنید و  دهز و  ثیح  زا  دعس  نب  سیق 
يارب هک  یماگنه  زامن  رد  هک  دیـسر  یئاـجب  شراـک  راـگدرورپ  تاذـب  تبـسن  وا  تعاـطا  یگدـنب و  طرف  دـنوادخ و  زا  فوخ  هبترم  رد 

هار رطاخب  يا  هشیدنا  رام  نآ  زا  ای  یهجوت و  رطخ  نیاب  هکنیا  نودب  وا  دش و  نایامن  شهاگ  هدجـس  رد  یگرزب  رامهاگان  دش  مخ  هدـجس 
زامن زا  وا  دیچیپ و  شندرگ  رود  رام  عقوم  نیا  رد  تخادرپ ، هدجس  هب  نآ  يولهپ  رد  دروآ و  دورف  رام  نآ  رب  ار  دوخ  رـس  نانچ  مه  دهد 

دنکفا  یفرطب  ادج و  ندرگ  زا  دوخ  تسد  اب  ار  رام  دش و  غراف  زامن  زا  هک  ات  تساکن  يزیچ  نآ  زا  دومنن و  یهاتوک  دوخ 
نیا هدومن و  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلایبا  زا  دـالخ  نب  رمعم  زا  هریغملادـبع  نب  یلع  نب  نسح  ار  بلطم  نیا 

تسا . هدرک  تیاور  ترضحنآ  زا  شدانساب  رد ص 63  دوخ  لاجر  رد  یشک  ار  يوضر  ثیدح 
كرـسپ ياتفگ  یم  هک  دوب  وا  لدکاپ  ردـپ  يایاصو  زا  زامن  رد  بلق  روضح  تدابع و  لاح  رد  راگدرورپ  هب  لماک  هجوت  عوشخ و  نیا 

رتانتعا یب  نم  ياـیاصو  ریاـسب  تبـسن  یـشاب  اـنتعا  یب  متیـصو  نیا  هب  رگا  اریز  یـشوکب  نآ  ظـفح  رد  دـیاب  هک  منک  یم  یتیـصو  ارت  نم 
هک دنیب  یم  نینچ  دنک و  یم  عادو  زامن  اب  هک  یسک  دننام  زادرپب  زامنب  سپـس  زاسب . لماک  ار  نآ  یتخاس  وضو  هک  یماگنه  دوب . یهاوخ 

ار دوخ  جئاوح  هکنیا  زا  زیهرپ  هب  تسا و  يزاین  یب  دوخ  نیاهک  شاب  دیماان  مدرم  زا  دبای و  یمن  تسد  نآ  اداب  رگید  هدـمآ و  رـس  وا  رمع 
زا زیهرپب  تسا و  یملسم  یناشیرپ  رقف و  دوخ  راک  نیا  اریز  يربب  قلخ  دزن 
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یهاوخب . ترذعم  دیاب  شماجنا  زا  دعب  هک  يراک 
رگید باتک  دنچ  بیطخ " و  خیرات  هعیفرلا " و "  تاجردلا  رد "  هکیروطب  هدابع ) نب  دعس  نب  سیق   ) رورسنآ ياهاعد  نیماضم  هلمج  زا 

: تسا تارقف  نیا  تسا  روکذم 
هعسا . ینعسی و ال  لیلقلا ال  ناف  یلع  عسو  مهللا  لامب  الا  دجم  لاعفب و ال  الا  دمح  هناف ال  ادجم  ادمح و  ینقزرا  مهللا 

تسین و نکمم  دـشاب  شیاتـس  روخ  رد  هک  يراـک  ماـجنا  اـب  زج  شیاتـس  اریز  اـمرف  نم  يزور  ار  يراوـگرزب  شیاتـس و  دـنوادخ  ینعی :
رد اطع  شـشخب و  يوخ  هطـساوب  نم  تسین و  نم  روخ  رد  مک  لام  اریز  امرف  اطع  تعـسو  نمب  ادـنوادخ ، هن ، رـسیم  لامبزج  يراوگرزب 
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متسین . نآ  روخ 
تفگ : یم  دوخ  ياعد  رد  سیق  تسا  روکذم  8 ص 100  دلج هیاهنلا "  هیادبلا و  رد "  هکیروطب  و 

 0 لاملاب الا  لاعفلا  حلصت  هناف ال  الاعف  ام ال و  یقزرا  مهللا 
دیاین . راکب  تسین و  هتسیاش  تورث  هیامرس و  نودب  ششوک  راک و  اریز  نک  تیانع  نمب  راک  ششوک و  اب  یتورث  ادنوادخ 

ددرگن ناسنا  رب  طلـسم  کلام و  لام  هک  تسنآ  دهز  تقیقح  اریز  درادن  يوقت  دهز و  اب  تافانم  لام  ندـیبلط  هک  تسا  مولعم  بلطم  نیا 
دوشن . لام  کلام  ناسنا  هکنیا  هن 

ثیدح شناد و  لضف و 

هدش طبـض  تبث و  لیـصفتب  ناگرزب  لاح  حرـش  ياه  هعومجم  رد  هدنام و  راگدای  هب  سیق  زا  هک  يراتفگ  اهینارنخـس ، اه ، هباطخ  یتسارب 
تامدخ هتشادرب و  تنس  باتک و  ملع  نوماریپ  رد  هک  يدنلب  ياهماگ  هیهلا و  فراعمب  وا  هطاحا  رب  تسا  یقداص  هاوگ  کی  ره 
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دلج رد  هکیروطب  هچ  مالسا ، گرزب  ربمایپ  هب  تبـسن  هدشن -  طبـض  یتسردب  شماجنا  زاغآ و  هک  یتدم  ای  لاس -  هد  تدم  رد  وا  موادم 
باکر و مزالم  زور  بش و  رضح  رفس و  رد  ات  درپس  ادخ  لوسر  هب  ار  وا  هدابع  نب  دعس  شردپ  تسا  روکذم  هباغلا ص 215  دسا  مراهچ 

بیذهت هب  طرفم  يا  هقالع  وتسرد  يا  هشیدنا  دوب و  شوهزیت  دنمدرخ و  يدرم  زین  دوخ  وا  نیا  رب  هوالع  دـشاب  ترـضحنآ  راذـگتمدخ 
یب ياه  تلیضف  راشرس و  شناد  هراب  رد  یئانث  حدم و  ره  زا  ار  ام  دوخ  نیا  تشاد و  یحور  جرادم  لیمکت  هب  دایز  سب  یصرح  سفن و 

دزاس . یم  زاین  یب  تنس  نآرق و  مولع  زا  لماک  يدنم  هرهب  رد  وا  یتسد  شیپ  شرامش و 
یلاع هدومن و  میلعتبوخ  یلیخ  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  میرامـش  رب  ار  يدـهاوش  میهاوخب  ام  هک  تسین  هتـسیاش  یملع  تسرد و  راـک  نیا 
نادـب لماک  ناسنا  کـی  هک  ار  هچنآ  هدـیراب و  وا  رب  شمولع  لـضفنارک و  یب  ياـیرد  زا  هتخومآ و  وا  هب  ار  نید  ملاـعم  هدرک و  شتیبرت 

سب يا  هدازاقآ  دوبجرزخ و  هلیبق  سیئر و  هکیلاـح  رد  دوب  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  هشیمه  وا  هکنیمه  هدرک و  نیقلت  يوب  تسا  دـنمزاین 
نارکون و ریاس  تمزالم  نوچ  مه  یطیـسب  هداس و  يراذـگتمدخکی  ادـخ  لوسر  اب  وا  تمزالم  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوخ  دوب ، لـماک 

دیامن . یم  ار  داتسا  يراذگتمدخ  هک  دوب  يدرگاشدننامب  وا  دوبن ، ناراذگتمدخ 
يوب ناج  لد و  زا  دراپسیم و  داتسا  هب  ار  شدوجو  رسارس  هدراذگ  نیمزب  داتـسا  تمدخ  رد  بدايوناز  فراعم ، مولع و  يریگارف  يارب  و 

رد دیدرت  کش و  ياج  هکیئاهزیچ  هلمج  زا  ددرگ و  دنم  هرهب  وا  تینارون  زا  دنک و  هدافتـسا  وا  فراعم  راونا  وترپ  زا  ات  دننک  یم  تمدـخ 
تمینغار تصرف  مه  سیق  تخومآ و  یم  يوب  ار  دوخ  هیلاع  فراعم  زا  یتمـسق  دید  یم  ار  وا  تقو  رهادـخ  لوسر  هک  تسنیا  تسین  نآ 

تسا ینعم  نیمه  رب  رعشم  وا  دوخ  زا  هباغلادسا " ص 215  رد ج 4 "  ریثا  نبا  تیاور  هکنانچ  درک . یم  يرتشیب  هقالع  راهظا  درمش و  یم 
روبع نم  رب  ربمغیپ  دیوگ : سیق  دوخ  تیاور  نیا  رد 
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منک ؟ یئامنهار  تشهب  ياهرد  زا  يرد  هب  ار  وت  ایآ  دومرف  مدوب  هدناوخ  زامن  هکیلاح  رد  درک 
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يرآ . مدرک : ضرع 
هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  دومرف :

تخومآ يو  زا  ار  تنـس  نآرق و  مولع  هتفرگ و  ارف  ار  قئاقح  نینموملا  ریما  ینعی  ربمایپ  ملع  رهـش  هزاورد  زا  وا  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب 
رد وا  تفرگ و  رد  يا  هرظانم  هیواعم  وا و  نیب  هک  تقونآ  دـش  میهاوخ  نآ  رکذـتم  يدوزب  هک  یثیدـح  رد  تفگ  هیواعمب  دوخ  هکنانچنآ 
ات دناوخ  وا  يارب  دوب  هدیـسر  دروم  نیا  رد  ادخ  لوسر  زا  هک  یثیدـح  ره  دوب و  هدـش  لزان  ع )  ) یلع ناش  رد  هک  ار  یتایآ  هیواعم  باوج 

تفگ : هیواعم  هک  اجنآ 
وا زا  هتفگ و  وتب  ار  اهنیا  تردپ  ایآ  يا ؟ هدینش  هک  زا  ینک و  یم  تیاور  یسک  هچ  زا  يا و  هتفرگ  ارف  هک  زا  ار  بلاطم  نیا  دعـس  رـسپ  يا 

یقح تسا و  رتـهب  مردـپ  زا  هک  متفرگ  ارف  متخوـمآ و  یـسک  زا  مدینـش و  یـسک  زا  ار  بلاـطم  نیا  نـم  داد : خـساپ  سیق  يا ؟ هـتفرگ  ارف 
دراد . نم  ندرگ  رب  وا  زا  رتگرزب 

تسیک ؟ وا  تفگ  هیواعم 
. بهذم نیا  تیناقح  هدننک  قیدصت  تسا و  تما  نیا  ملاع  هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  داد  خساپ 

قمع تراهم و  هتشاد و  یمالسا  قئاقح  ینید و  ملاعم  رد  یعیسو  تاعالطا  وا  هکنیا  رب  تسا  لدتـسم  یناهرب  مکحم و  یلیلد  اهنیا  یمامت 
هدومن و ضیف  بسک  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  ام  يالوم  نوچ  یسک  زا  هک  سیق  نوچ  مه  یتیـصخش  و  دنک . یم  تباث  یهلا  مولع  رد  اروا 

تسا . اسران  وا  هیلاع  جاردم  كرد  زا  فیصوت  فیرعت و  ناوتان و  وا  تلیضف  هنکب  ندیسر  زا  نایب ، تسا ، هدرک  تیاور  وا  زا 
ار ادخ  لوسر  زا  دعب  نایاوشیپ  وناماما  دوب  ریذپان  لزلزت  يا  هدیقع  تباث و  ینامیا  ياراد  هک  تسا  نیا  وا  راشرـس  شناددـهاوش  زا  یکی 

هار رد  هتخانش و  یبوخب 
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رد درکن  انتعا  يدحا  تمالم  هنعط و  هب  هار  نیا  رد  هدومن و  یگتشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  شتایح  هظحل  نیرخآ  ات  اهنآ  يرای  یتسود و 
زا يوریپ  یتسود و  ببـسب  ار  وا  دندوب و  هشیپ  توادـع  لد و  دـب  قفانم و  وزوت  هنیک  هاوخدـب و  هک  دوب  هجاوم  یهورگ  اب  هشیمه  هکیلاح 

يدام و روما  زا  ار  يرما  چیه  هتفریذپن و  دوخ  نید  ربارب  رد  ار  یلماع  چیه  وا  هک  دننیبب  دنتسناوت  یمن  دندومنیم و  شنزرـس  هرهاط  ترتع 
راظتنا عقوت و  ار  یئایازم  قوقح و  هبتر و  چـیه  ناـنآ  تردـق  تلود و  زا  دراد و  یمن  مدـقم  دوخ  نید  ياـه  هزیگنا  رب  يروص  ياـه  هرهب 

. دهاوخ یمن  دوخ  يادرف  زورما و  يارب  یشاداپ  چیه  درادن و 
دمآ هنیدـمب  درک و  لزع  رـصم  يرادناتـسا  زا  ار  وا  نینموملاریما  هک  عقوم  نآ  رد  ناسح  وا و  نیب  هک  تسا  یئارجاـم  بلطم  نیا  رب  لـیلد 

ار وا  تفر و  وا  دزن  دوب  نامثع  نارادـفرط  زا  نامز  نآ  رد  هک  تباث  نب  ناسحدـمآ  هنیدـمب  یتقو  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناـیرج  داـتفا  قاـفتا 
ار تشاداپ  دـنام و  وت  ندرگ  رب  شهانگ  یتشک و  ار  نامثع  وت  درک و  رانک  رب  راک  زا  ار  وت  بلاـطیبا  نب  یلع  تفگ : يوب  هدومن  شنزرس 

تفگ : يوب  درک و  نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  سیق  دادن . یبوخب  یلع 
دوخ لزنم  زا  ار  وا  هاگنآ  مدز و  یم  ار  تندرگ  دش  یمن  وت  نم و  هلیبق  ود  نیب  گنج  داجیا  ثعاب  رگا  دنگوس  ادـخب  لد  روک  يانیبان  يا 

درک . نوریب 
یـشیدنا لام  یکریز و  رد  هک  روطنامه  دوب  تلیـضف  نابات  رهوگ  لماح  ینید و  ملاعم  عبنم  فراعم و  عماج و  سیق  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و 

نوئش يراد  هدهع  فیاظو و  درپس و  یمن  يوب  ار  رـصم  تموکح  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هنیآ  ره  هتفای  یئازـسب  ترهـش  ینالوط و  هقباس 
نمض تشذگ  رد ص 120  هکیروطب  ودومرف  یمن  راذـگاو  واب  ار  يرکـشل  يرادا و  یـسایس و  روما  هرادا  مامـضناب  ار  یعاـمتجا  وینید 
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تشون : یمن  وا  هب  ار  مالک  نیا  دومرف  موقرم  وا  يارب  هک  همانرب 
هکنآ هچ  زومایب  دوخ  ناکیدزن  صاوخب و  هتخومآ  وتب  دنوادخ  هچنآ  زا  و 

هحفص 165 ] ] 

یلکـشم ره  دـیلک  هدوشگ و  وا  تسدـب  ینید  لکـشمره  تسا و  روما  نیا  مامت  عجرم  دوخ  یئاورنامرف  زکرم  رد  هفیلخ  هدـنیامن  لـماع و 
یتمـسق رب  دوخ  بناج  زا  ار  یـسک  نیملـسم  هفیلخ  راچانب  تسا و  وا  هب  صتخم  تعامج  وهعمج  زامن  تماما  هکنانچ  مه  تسا  وا  تسدب 

هقطنم نآ  مدرم  ياه  هتساوخ  مامت  ندروآ  رب  يارب  دشاب و  هتشاد  ار  روما  نیا  مامت  یگتسیاش  هک  درامگ  یم  یمالـسا  تموکح  ورملق  زا 
. دشاب هدومزآ  هدامآ و  زهجم و 

لماش وا  تراما  یهدنامرف و  درامگب  یمیلقا  رب  ار  یئاورنامرف  ریما و  هفیلخ  هاگ  ره  دـیوگ : هیناطلـسلا  ماکحالا  باتک  رد ص 24 يدروام 
: تسا تمسق  ود 

هژیو . تمسق  یناگمه و  تمسق 
هدـش بوصنم  هک  یـصخش  هدارا  ورظن  تحت  رایتخا و  يانبم  رب  هک  یهدـنامرف  تراـما و  تسا : هبنج  ود  ياراد  زین  نآ  یمومعشخب  اـما 
هفیلخ ار  وا  دوخ  دهاوخیم و  صخـش  نآ  زا  تسا  راید  نآ  مدرم  يورخا  يویند و  نوئـشب  طوبرم  هک  يروما  مامت  هفیلخ  دریگ و  یم  رارق 

هتـشادن دوجو  يرت  هتـسیاش  وا  زا  نوچ  يراچان و  راطـضا و  يور  زا  هک  تسا  یهدـنامرف  عون  نآ  رگید  مسق  هدـیزگرب و  هدرک و  راـیتخا 
درامگ . یم  رب  ار  وا  يا  هدعکی  یتسرپرس  يارب 

هریـس رب  دودـحم و  ياهراک  لماش  ، دـشاب صخـش  کیب  مدرم  روما  مامت  ندرپس  يارب  رایتخا  يور  زا  تراما  یهدـنامرف و  هک  لواعون  اما 
تراـما و تقو  هفیلخ  هک  تسا  یـساسا  رب  تمـس  نیا  هب  ار  یـسک  ندومن  راد  هدـهع  دوش و  یم  يراذـگ  هیاـپ  رما  قباوس  هیراـج و  هیور 

لمع راک و  قباوس  يانبم  ربار  هقطنم  نآ  روما  یمامت  رد  فرصت  رایتخا  دنک و  راذگاو  یـصخشب  ار  یمیلقا  هقطنم و  ای  رهـش و  یهدنامرف 
رظن راهظا  قح  دنا  هداد  یم  ماجنا  ناگتشذگ  هک  هچنآ  رد  وا  تروصنیا  رد  دیامن  راذگاو  واب  هتشذگ  ناهدنامرف 

هحفص 166 ] ] 

1 تسا : دروم  تفه  لماش  دراوم  نآ  رد  وا  رظن  اذل  تسا و  رظن  ياراد  زین  وا  صاخ  دراوم  نآ  رد  نانآ  تایرظن  هب  تبسن  دراد و 
هفیلخ هکیدروم  رد  رگم  نانآ  قوقح  ندرک  يدـنب  هریج  اهزرم و  فارطا  رد  نانآ  ندرک  نیزگیاج  نایهاپـس و  هرابرد  روتـسد  يار و  - 1

. دهدیم نانآ  هب  هزادنا  نامهب  دروم  نیا  رد  هک  دشابهتفرگ  رظن  رد  ار  یصاخ  هزادنا  دوخ 
. هاضق ناروادنییعت و  ماکحا و  رد  رظن  راهظا  - 2

. ناقحتسم نیب  میسقت  لوصو و  نیرومام  نییعت  اه و  قافنا  تاناعا و  نتفرگ  تایلام و  يروآ  عمج  لوصو و  - 3
. لیدبت رییغت و  زا  نآ  ظفح  یمالسا و  ماکحا  يرادهگن  مالسا و  میرح  زا  عافد  نید و  زا  تیامح  - 4

. نآ ءارجا  ظفح و  مدرم و  قوقح  ادخ و  قح  رد  دودح  نتشاد  اپب  - 5
. بصنم نیا  رد  دوخ  يارب  نیشناج  نییعت  تعامج و  هعمج و  زامن  رد  تمام  یئاوشیپ و ا  - 6

جح . مسوم  رد  لاس  ره  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  یتسرپرس  جح و  رما  يراد  هدهع  - 7
ترابع هک  دوش  یم  هدوزفا  وا  فیلاکت  رب  زین  یمتشه  هفیظو  دوب  نمشدب  کیدزن  ای  نمـشد و  اب  زرم  مه  وا  یهدنامرف  هقطنم  لحم و  رگا 
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نیب عیزوت  يارب  سمخ )  ) مجنپ کی  تفایرد  یگنج و  مئانغ  میـسقت  اهنآ و  اب  گنج  زواجتم و  نانمـشد  اـب  دربن  يارب  یگداـمآ  زا  دـشاب 
شناقحتسم .

دوب . دهاوخ  ربتعم  زین  تسا  ربتعم  يراتخم  ترارزو  رد  هک  یطورش  یهدنامرف  عون  نیا  رد 
طورـش بسن و  طرـش  زجدوب  دـهاوخ  ربتعم  تماما  طورـش  مامت  يراتخم  ریزو  يراذـگاو  رد  دـیوگ : زین  ابتک  نامه  رد ص20  يدروام 

: تسا ربتعم  طرش  تفه  دیوگ  هدومن و  رکذ  دوخ  باتک  رد ص 4  ار  تماما 

هحفص 167 ] ] 

. نآ عماج  طئارش  مامت  اب  تلادع   - 1
. دشاب صیخشت  داهتجا و  هوق  دحرس  رد  ماکحا  يراج و  روما  ثداوح و  رد  هک  یملع   - 2

. شنابزو مشچ  شوگ و  وا  يرهاظ  ساوح  ندوب  ملاس  - 3
. دیامن تیلاعف  دنک و  تکرح  لماک  حیحص و  روطب  دناوتن  هک  دشاب  هتشادن  یصقن  شیاضعا  - 4

. ددنب راکب  دریگب و  رظن  ردار  روما  حلاصم  دناوتب  هدوب و  یفاک  تیعر  تسایس  رد  هک  يرظن  يار و  - 5
. دشاب اناوت  نمشد  یبوکرس  عفد و  عمتجم و  يرادهگن  رب  هک  یشنم  گرزب  تعاجش و  - 6

دشاب . شیرق  زا  هک  ینعم  نیاب  بسن  - 7
ریما و هک  يا  هناگ  تشه  تاهج  رما و  نیا  مهم  فدهب  دیتفای و  یهاگآ  نیملـسم  رب  یهدنامرف  یتسرپرـس و  يراذـگاو  زومرب و  هک  لاح 
رب دوش  یم  هتـشامگ  یبصنم  ماقم و  نینچ  رب  هک  یهدنامرف  ره  هک  دیتسناد  دیتشگ و  فقاو  دشاب  اراد  دبای  شتارایتخا  دودح  رد  هدنامرف 

دیاب ار  يروما  هچ  دعس ) نبسیق   ) مالـسا گرزب  هدنامرف  ریما و  دننام  تشاد  دهاوخ  قلطم  یئاورنامرف  هقطنم  تیالو و  کی  نوئـش  عیمج 
مزال راتخم  ریزو  کی  رد  هک  هچنآ  دوب و  طرش  تماما  رد  هک  يا  هناگشش  طورش  زا  دشاب  عمج  وا  رد  دیاب  یطورـش  هچ  دریگب و  رظن  رد 

تسین . یکاب  دیئوگ  نخس  دیهاوخب  دعس  نب  سیق  تلیضف  ردهچنآ  نونکا  تسا ،

يراصنا دعسا  نب  سیق  هرابرد  ام  یئاهن  نخس 

تسا . بهذم  ناکرا  نید و  ياه  هناوتسا  زا  وا 
، وا هتسج  رب  تافص  لئاضف و  میدرک : لقن  گرزب  تیصخش  نیا  هب  عجار  هکیبلاطم  رد  رتشیبتقد  زا  سپ  زیزع  هدنناوخ  يا  وت  تسا  دیما 

شیاه شنیب  اهگنهرف و  اهشناد و 

هحفص 168 ] ] 

رد مالسا  مچرپ  يراد  ياپ  شیاوشیپ و  يرای  هار  رد  شیاهیناشفناج  وا ، يراکتسرد  ویتسرد  شراوتسا و  نیتسار و  هدیقع  یشیدنارود و 
تسد دندینادرگ و  يور  وا  زا  قلخ  هک  هاگنآ  نسح  ماما  نارود  رد  شیرادیاپ  تابث و  وا و  هلیـسوب  نینموملاریما  ربمایپ و  یگدنز  نارود 
بیرف تشاد و  یم  نایب  هدرپ  یب  یعمتجم  لفحم و  ره  رد  یگدـنز  نایاپ  ات  یقح  نانخـس  ناـیب و  تحارـص  دندیـشک  وا  اـب  يراـکمه  زا 

رد وا  نداد  بـیرف  شنید و  زا  وا  فارحنايارب  هـک  هیواـعم  ناوارف  لاـنم  لاـم و  ینید و  یب  شیارآ  لـطاب و  ياــه  هوـلج  زا  وا  ندروـخن 
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هکیروطب  ) دیامن يراددوخ  وا  هیلع  تیلاعف  زا  ای  دنک و  يراکمه  وا  اب  ات  دیـشخب  واب  مهرد  نویلیم  کی  هک  هاگنآ  دش ، هدراذگ  شرایتخا 
(... تشذگ رد ص 148 

ناگرزب زا  بهذم و  راوتـسا  ياهنوتـس  نید و  مکحم  ياه  هیاپ  زا  سیق  هک  دیهدن  هار  دوخب  يدیدرت  هنوگ  چیه  روما  نیاب  هجوت  اب  رگید 
تیصخش ماقم و  شیاتسب  تبسن  وا  لاح  حرـش  رب  لمتـشم  خیراوت  بتک و  رد  هچنآ  نیاربانب  تسا و  قح  يوسب  ناگدننک  توعد  تما و 

تسین . وا  تیصخش  زراب  تقیقح  خماش و  ماقم  يایوگ  هتفر  راکب  نآ  رد  هک  يا  هغلابم  همه  اب  هتشگ  تبث  طبض و  وا 
تفگ : یمن  نینچ  نیا  تشادیمن و  رب  اعدب  تسد  ادخ  لوسر  تشاد  یمن  دوجو  سیق  نوچمه  يدنزرف  دعس  نادناخ  رد  هاگ  ره  يرآ -

هد . رارق  هدابع  نب  دعس  نادناخ  رب  ار  دوخ  تمحر  اهدورد و  اراگدرورپ :
هدابع . نب  دعستسا  يدرم  کین  هچ  راد  ینازرا  شنادناخ  دعس و  رب  ار  تمحر  دنوادخ  دومرف : یمن  درق " يذ  هوزغ "  رد  و 

هزور دنداتـسرف و  دورد  امـش  رب  ناگتـشرف  دندروخ و  ناکین  ار  امـش  ماعط  تفگ : یمن  دومرف  فرـص  اذغ  دعـس  هناخ  رد  هک  هاگنآ  زاب  و 
دندرک . راطفا  امش  هدرتسگ  ناخرب  ناراد 

دـش هدراذگ  بانجنآ  رایتخا  رد  هشوت  لمح  يارب  يرتش  هدابع  نب  دعـس  فرط  زا  دوب و  هدش  مگ  ادخ  لوسر  شکراب  رتش  هک  هاگنآ  ای  و 
دومرف : یمن 

ردپ دعس  هنیک   ) تباث ابا  يا  دهد  تکرب  ردپ ) رسپ و   ) رفن ود  امش  رب  دنوادخ 

هحفص 169 ] ] 

دنک هدارا  سک  رهب  تسا و  ادخ  تسد  رد  هتسیاش  نادنزرف  اه و  نیشناج  ندروآ  دوجوب  انامه  يدش  راگتسر  هک  اروت  داب  تراشب  سیق )
هدومرف تیانع  وتب  تریـس  وکین  نماد و  كاپ  يدنزرف  راگدرورپ  قیقحتب  دشخب  یم  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  ینیـشناج  دریگ  رارق  شتیـشم  و 

تسا 
ار یهلا  تکرب  وتمحر  امن و  هدـهاشم  سیق  رد  ار  راگدرورپ  لضف  ياههاگ  هولج  دورد و  رهاظم  تمحر و  راـثآ  هدـنناوخ ، يا  وت  سپ 

. داب وا  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  دورد و  رگنب  دش  شنادناخ  وا و  بیصن  ص )  ) ربمایپ ياعد  هطساوب  هک 
یبا نب  نسح  یملید ، دمحم  وبا  هک  تسا  یتارظانم  نانخس و  دیلو  نبدلاخ  قوط  ناتساد  رد  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش اب  ار  دعـس  نب  سیق 

ینامیا اسر و  ینایب  ایوگ و  یقطن  حیـصف و  یناب  زاب  سیق  هک  هدرک  نایب  هدش و  اهنآ  رکذتم  مود ص 201  دلج  بولقلا  داشرا  رد  نسحلا 
مینک . یم  رظن  فرص  نآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  هتفگ و  ار  نانخس  نیا  نانآ  لباقم  رد  تارج  اب  یلد  مکحم و 

دنا هدرک  تیاور  وا  زا  هک  یناسک  سیق و  خیاشم  ناداتسا و 

نایقتم يالوم  و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سیق ) ) جرزخ هلیبق  ياورنامرف  رورـس و  تسا : هدمآ  بیذهتلا  بیذهت  هباصالا و  باتک  رد  هکیروطب 
تسا . هدومن  تیاور  دعس  شردپ  زا  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 

زا عوفورم  روطب  هرتعلا " ملاعم   " باتک رد  یلبنح  يذـبانج  زیزعلادـبع  نب  دـمحم  ظـفاح  هک  تسا  یتیاور  شردـپ  زا  وا  تاـیاور  هلمج  زا 
تبرض هدزناش  دحا  گنج  زور  رد  دومرف : یم  هک  هدینش  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  هک  تسا  هدرک  لقنشردپ  زا  وا  سیق و 
میوزاب دمآ و  نم  دزن  وبشوخ  هرهچ و  کین  تروص و  شوخ  يدرم  مداتفا  نیمز  رب  مدمآ و  رد  ياپ  زا  تبرـض  راهچ  رد  دش  دراو  نم  رب 

دومرف درک و  دنلب  ياج  زا  ارم  تفرگ و  ار 
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نایرج مدمآ و  ادخ  لوسر  دزن  نآ  زا  دعب  دندونشوخ  وت  زا  ودنآ  یتسه و  لوسر  ادخ و  روتـسد  زا  يوریپ  لاح  رد  وت  روآ  نمـشدب  يور 
متفگ . ترضحنآ  هب  ار 

تسا  هدوب  لیئربج  وا  دنادرگ  نشور  ار  تناگدید  دنوادخ  یلع  يا  دومرف : ادخ  لوسر 
رد هکیلاح  رد  دش  هتـشک  هرحلا ) موی   ) لاس 63 رد  هدربماـن  دـنک  یم  تیاور  زین  يراـصنا  بهار  نب  هلظنح  نب  هللادـبع  زا  سیق  نینچ  مه 

دندوب . هدومن  تعیب  وا  اب  راصنا  زورنآ 
هدومن رکذ  هدربمان  زا  ار  سیق  تیاور  دلج 8 ص 396  مجنپ ص 193 و  دلج  هحفـص 193 و  مود  دلج  بیذهتلا " بیذهت   " رد رجح  نبا 

تسا .
و مراـهچ ص 215  دـلج  هباـغلا " دـسا  اـیلوالا "و"  هـیلح   " رد اـهنآ  زا  یـضعب  هـک  دـنا  هدوـمن  تـیاور  سیق  زا  نیعباـت  زا  يرایـسب  دارفا 

:. حرش نیاب  دنا  هدش  رکذ  دلج ص 396  بیذهتلا  بیذهت  موس ص 249 و  دلج  هباصالا " "

(. ص  ) ادخ لوسر  مداخ  يراصنا  کلام  نب  سنا  - 1
سیق زا  یهالم  رد  ار  یثیدح  هدربمان  تسا  روکذـم  ص 222  . 10 دلج یقهیب  فیلاـت  يربکلا " ننـسلا   " رد هکیروطب  هداوس ، نب  رکب  - 2

. تسا هدومن  تیاور 
. یظرقلا کلام  یبا  نب  هبلعث  - 3

لاس 104. يافوتم  یبعشلا  لیحارش  نب  رماع  - 4
فـسوی نب  جاجح  دوب ، ترـضحنآ  رادـمچرپ  لمج  گنج  رد  نینموملا و  ریما  صاخ  نارای  زا  هک  يراصنا  یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  - 5

نارای تسجن ، يربت  وا  زا  تفگن و  یلع  هب  ازسان  لاح  نیع  رد  تشگ و  هایس  شیاه  هناش  هک  دز  هنایزات  ار  وا  ردقنآ  یفقث 

هحفص 171 ] ] 

دندادیم ارف  شوگ  هتسشن و  تکاس  یگمه  تفگ و  یم  ثیدح  ناشیا  رب  وا  هدش و  عمج  وا  درگ  ترضحنآ  صاخ  هباحـص  ادخ و  لوسر 
 0 دنیازب وا  نوچ  مه  يدنزرف  دنناوتب  اهنز  منک  یمن  نامگ  دیوگ : ثراح  هللادبع 

رد ص ناکلخ  نبا  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدـید  ای 2 و 3 و 6  لاس 81  رد  يو   0 دنا هتـسناد  قثوم  ار  وا  رگید  يا  هدعو  یلجع  نیعم و  نبا 
. دنا هتشاگن  ار  وا  لاح  حرش  ناسیون  خیرات  زا  يرایسب  شخیرات و  لوا  دلج   296

یهورگ زا  هدروآ و  ار  وا  لاح  حرش  حرـش  بیذهت ص 380  مجنپ  دـلج  رد  رجح  نبا  لاس 77 و  يافوتم  یناشیج  کلام  نب  هللادـبع   - 6
دنا . هتسناد  هقث  ار  وا  هک  هدرک  لقن 

هبقع لبج و  نبذاـعم  رذ و  یبا  رمع و  نینموملاریما و  زا  يو  دوب ، رتراـگزیهرپ  رتدـباع و  همه  زا  رـصم  مدرم  نیب  رد  وا  هک  دـیوگ : دـثرم 
. تسا هدرکیم  تیاور 

. یندم يدسا  ماوع  نب  ریبز  نب  هورع  هللادبع  وبا  - 7
ار وا  نارگید  دمحا و  تسا  هدرکیم  تیاور  هرـسیم  یبا  رامع و  هفیذح و  نینموملا و  ریما  زا  يو  ینادـمه . دـیمح  نب  بیرع  رامع  وبا   - 8

. دینک هعجارم  بیذهتلا ص 191  بیذهت  دلج 7  هب  دنا ، هتسناد  یم  نانیمطا  دروم  هقث و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 561 

http://www.ghaemiyeh.com


شا هیارد  باتک  رد  ار  واهعیش  راوگرزب  تیصخش  داتـسا و  مود  دیهـش  لاس 63 ، يافوتم  یفوک  ینادمه  لیجرـش  نب  رمعهریـسم و  وبا  - 9
" هباصالا  " موس دلج  رد  رجح  نبا  تسا . هدوب  دوعـسم  نب  دـمحم  باحـصا  زا  تلیـضف و  اب  يدرم  نیعبات و  زج  يو  تسا : هتفگ  هدوتس و 

تداـبع زا  وا  دـیوگ : هتـسناد و  تاـقث  زج  ار  وا  ناـبح  نبا  تـسا : هـتفگ  هدروآ و  ار  وا  لاـح  حرـش  بیذـهت ص 47  دـلج 8  ص 114 و 
. دوب هتسب  هلصو  نارتش  يوناز  نوچ  مه  شیاهوناز  دوب  هدناوخ  زامن  سب  زا  دوب و  ناگدننک 

هدرک لقن  ثیدـح  هباحـص  زا  يرایـسب  هدـع  زا  هک  صاع  نب  رمع و  مالغ  الوم و  لاس 103  يافوتم  يرـصم  یمهـس  دیلو  نب  رمع و  - 10
هلمج زا  تسا  هدمآ  بلطم  نیا  متشه ص 116  دلج  بیذهتلا  بیذهت  رد  هکنانچ  تسا  سیق "  " اهنآ زا  یکی  تسا و 

هحفص 172 ] ] 

لقن سیق  قیرط  زا  ننـسلا "ص 222   " مهددلج رد  یقهیب  ار  نآ  هک  بعل  وهل و  هرابرد  تسا  یثیدح  هدرک  تیاور  سیق  زا  هک  یثیداحا 
(. مود پاچ  تافاضا   ) تسا هدومن 

رمع و نینموملا و  ریما  زا  صخـش  نیا  تسا  هدـش  هتفگ  زین  یقر  واب  لاس 83 و  ياـفوتم  یفوک  یعبر  بیبش  یبا  نب  نومیم  رـصن  وبا  - 11
. تسا هدرک  رکذ  شبیذهت  ابتک  رد  ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  تسا  هدرکیم  تیاور  دوعسم  نبا  دادقم و  رذ و  یبا  لبج و  نب  ذاعم 
. تسا هدش  رکذ  موس ص 620  دلج  هباصالا  دلج 5 ص 24 و  ایلوالا  هیلح  باتک  رد  هکنانچ  یفوک  يد  زا  لیجرش  نب  لیزه  - 12

تیاور سیق  زا  يو  تـسا  هدـمآ  رجح ص 141  نبا  بیذـهت  باـتک  دـلج 11  رد  هکیروطب  صاع  نب  رمع و  مـالغ  هدـبع  نب  دـیلو  - 13
. ددرگ یم  رهاظ  ینطق  راد  مالک  زا  هکنانچنآ  میدرب  ار  وا  مان  البق  هک  دشاب  دیلو  نبو  رمع  نامه  نیا  دیاش  تسا و  هدرکیم 

 0 تسا هتشذگ  رد  لاس 109  رد  هک  یکم  یفقث  راسی  عیخنوبا  - 14
هباـغلا "ص 215 دـسا   " مراـهچ دـلج  رد  ریثا  نبا  دـنا و  هتـسناد  هقث  ار  وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  يا  هدـع  زاشبیذـهت  باـتک  رد  رجح  نبا 
زا ینامدرم  دشاب  هدش  هدیبسچ  ناب  ایرث و  رد  شناد  رگا  دومرف : رضجنآ  هک  هدومن  لقن  ادخ  لوسر  زا  سیق  قیرط  زا  وا  لوق  زا  ار  یتیاور 

تفای . دنهاوخ  تسد  نآ  هب  سراف 
هدمآ هفیحصلا  ضییبت  باتک  رد ص 4  هکناـنچ  تسا  هدرکلـقن  يو  زا  ار  تیاور  نیا  باـقلالا "  " رد لاس 407  يافوتم  يزاریـش  رکبوبا 

. تسا

هحفص 173 ] ] 

نانآ تابتاکم  سیق و  هیواعم و 

هراشا

یلع رگا  هک  درک  باسح  دوخ  اب  هیواعم  ماجرفدب  گنج  نآ  عورش  زا  شیپ  نیفص و  راکیپ  زا  لبق  دنا  هتشون  ناسیون و  خیرات  زا  يا  هدع 
سرتو بارطضا  تهج  نیا  زا  دنک و  رسب  یکاخ  هچ  دننک  هرصاحم  ار  وا  هدش و  دراو  وا  رب  يرصم  نایرکشل  اب  سیق  یقارع و  نایهاپس  اب 

، درخب هداد و  بیرف  ار  وا  درک و  ادج  یلع  زا  ار  سیقدـیاب  هدـش  مامت  هک  تمیق  رهب  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  هتفرگ  ارف  ار  وا  يرتمامت  هچ  ره 
هتسناد و مدقموا  رب  ار  يرگید  هک  دیدرب  نیب  زا  ار  وا  هدیزرو و  ینمشد  نامثعاب  رطاخ  نیاب  رگا  امش  : تشاگن ودب  نومـضم  نیاب  يا  همان 
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ازسان شحف و  ار  یسک  ای  هدز و  صاخشا  یـضعب  رب  نامثع  هک  یئاه  هنایزات  رطاخب  ای  دیدید و  يرگید  صخـش  رد  ار  تفالخ  تیحالص 
مورحم ار  نارگید  هتـشامگ و  اهراکب  ار  دوخ  نادنواشیوخ  هکنیا  ای  هدومن و  ینادنز  ای  هدرک و  دـیعبت  دوخ  رهـش  زا  ار  یهانگیب  ای  هداد و 

یمن حابم  ار  یـسک  نوخ  دوش و  یمن  یناملـسم  ناسنا  نتـشک  بجوم  روما  نیا  هک  دـینادیم  یبوخب  دوخ  امـش  هک  تسا  اهنیا  رگا  هتخاس 
نامثع نوخ  رد  رگا  امن و  هبوت  دوخ  هدرک  زا  سیق  دـیا  هداد  ماجنا  یتشز  راک  دـیا و  هدـش  یگرزب  هاـنگ  بکترم  امـش  نیارباـنب  دـنادرگ 
یتسود بحاص و  اما  دشخب و  يا  هدیاف  ینامیا  اب  درف  نتشک  رد  ندرک  هبوت  رگا  نک  رافغتسا  هتشگرب و  تیادخ  يوسب  يا  هتشاد  تکرش 

وا نوخ  رد  وت  نادـنواشیوخ  زا  يرایـسب  درک  ناـشراداو  هفیلخ  نتـشک  رب  هدوـمن و  کـیرحت  ار  مدرم  يو  هک  مینادـیم  نیقیب  اـم  یلع  وـت 
یلع اب  ات  نک  تعیب  نم  اب  ایب و  يریگب  ار  وا  ماقتنا  یـشابنامثع و  ناهاوخ  نوخ  زا  هک  یهاوخیم  رگا  سیق  يا  وت  نونکا  دنا  هدوب  کیرش 

یـشاب لیاموت  هک  سک  رهب  ار  زاجح  تموکح  نآ  رب  هوالع  دش و  مبیـصن  يزوریپ  رگا  دشاب  وت  لام  قارع  تموکح  ضوع  رد  مگنجب و 
. داد مهاوخ  وتب  هاوخب  نم  زا  یهاوخیم  هچ  ره  دشاب و  نم  تسد  رد  روما  مامز  یتقو  ات  داد  مهاوخ 

هحفص 174 ] ] 

تشون وا  باوج  رد  سیق 

تاهمان رد  وت  متـشادن ، نآ  رد  یتلاخد  زگره  نم  هک  دوب  يراک  نآ  مدـش  هجوتم  يدوب  هتـشون  نامثع  هراـبرد  هچنآ  دیـسر  نمب  وت  هماـن 
هنوگ چیه  زین  عوضوم  نیا  زا  دنروآ  رد  ياپ  زا  ار  وا  دنروشب و  وا  رب  ات  درک  راداو  ار  مدرمیلع  نم  يالوم  بحاص و  هک  يا  هدش  روآدای 

رد نم  ناج  هک  یئادـخب  دـنا ، هتـشاد  تلاخد  نامثع  نوخ  رد  نم  هلیبق  نادـنواشیوخ و  رتشیب  هک  يا  هتـشون  نینچ  مه  مرادـن و  یعـالطا 
هتساوخ نم  زا  هچنآ  اما  دندومن و  یم  تیامح  وا  زا  دندوب و  وا  رادربنامرف  رتشیب  مدرم  همه  زا  نم  هلیبقو  هریثع  هک  دنگوس  تسا  وا  رایتخا 
یبوخب زین  ار  نآ  یهدـب ، نمب  یـشاداپ  ضوع  رد  مریگب و  وا  زاار  ناـمثع  نوـخ  ماـقتنا  مورب و  یلع  گـنجب  هدرک و  تعیب  وـت  اـب  هک  يا 

نآ يوسب  ناباتـش  ناوتب  هک  تسین  يراک  نیا  اریز  منکب ، ار  میاهرکف  مشیدنایب و  هراب  نآ  رد  رتشیب  دیاب  هک  تسا  یعوضوم  نیا  مدـیمهف 
دوش . یم  هچ  هدنیآ  رد  منیبب  ات  یشاب  یضاران  نم  زا  هک  ما  هدادن  ماجنا  وت  هرابرد  يراک  مرادن و  وتب  يراک  نم  داد ، جرخب  هلجع  تفر و 

مدرگ و وت  اب  حلص  شزاس و  يایهمات  مدیدن  دوخب  کیدزن  ار  وت  مدناوخ  ار  تا  همان  راگدرورپ : ساپس  دمح و  زا  دعب  تشون : واب  هیواعم 
یتوافت وا  يارب  دندنب و  یم  نادب  ار  نایاپ  راهچ  هک  مدـید  یباصق  نامـسیر  نوچ  مهار  وت  موش ، وت  اب  راکیپ  هدامآ  ات  يدوبن  رود  نادـنچ 

اریز دروخ  دهاوخن  مه  ار  یـسک  بیرف  لاح  نیع  رد  داد و  دهاوخن  بیرف  ار  یـسک  نم  نوچ  یـصخش  دوش  هتـسب  هک  ياپ  هب  هک  يرادن 
داد مهاوخ  وتب  یتفریذپ  مدرک  داهنشیپ  وتب  ار  هچنآ  رگا  دنتـسه  نم  باکر  رد  یقیال  نازات  هکی  دنمروز و  نادرم  مراد و  یهوبنا  نایهاپس 

و دوب ، یهاوخ  تدوخ  رصقم  دمآ  وت  رسب  الب  ره  رگید  هاگنآ  مزات  یم  وت  رس  رب  ار  ناراوس  نابـسا و  یهدن  ماجنا  متفگ  هک  يراک  رگا  و 
. مالسلا

هحفص 175 ] ] 

تشون وا  باوج  رد  سیق 

نیا رد  عمط  مشچ  يدرک و  طقاس  یلکب  هتسناد و  دودرم  ارم  هیرظن  هیواعم  يا  وت  هک  تسنیا  رد  یتفگش  راگدرورپ : يانث  دمح و  زا  سپ 
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يرادــمامز و يربـهر و  يارب  تـسا  رتراوازــس  مدرم  هـمه  زا  هـک  سکنآ  تعاـطا  يوریپ و  هریاد  زا  نـم  هـک  ردــپ ) یب  يا   ) يا هـتخود 
نامه وت  يرآ  میآرد  وت  یهدـنامرف  تحت  میآ و  نوریب  دـشاب  یم  ادـخ  لوسرب  دارفا  نیرتکیدزن  امنهار و  نیرتیلاع  مدرم و  نیرتوگتـسار 

همه زا  رتاوران و  هدوهیب و  نارگید  زا  تراتفگ  وت  اریز  یتسه  رت  تقایل  یب  یـسک  ره  زا  وهتـشادن  ار  ماقم  نیا  یگتـسیاش  چیه  هک  یـسک 
ياهتب زا  یتب  کی  ره  هک  دـنا  هتفرگ  دـننک  هارمگو  هارمگ  ینامدرم  ار  وت  فارطا  ادـخ ، لوسر  هب  یتسه  دارفا  نیرترود  رت و  هارمگ  سک 

دنتسه . ناطیش 
دیدهت نیا  اب  ارم  درک و  یهاوخ  راوس  هدایپ و  رکشل و  هاپس و  زا  رپ  ار  روشک  نیا  یمامت  هدیناروش و  نم  رب  اررـصم  هک  تنخـس  نیا  اما  و 

مالسلا . و  مشاب ، هتشادن  وتب  يراک  مراذگ و  او  دوخب  ار  وت  نم  هک  درک  یناوت  ار  راک  نیا  یتروص  رد  يا  هدیناسرت 
دـشاب وت  فدـه  نیرتمهم  تناج  ظفح  هکنیا  ات  مراذـگن  او  دوخ  لاـحب  ار  وت  رگا  دـنگوس  ادـخب  تسا : نینچ  شتراـبع  يربط  تیاور  رد 

دوب . دهاوخ  تسار  وت  نخس 

تشون وا  هب  ار  همان  نیا  دش و  دیماان  سیق  زا  هیواعم 

وت تبحم  یتسود و  دروم  رتشیب  هاپـس  ودنیا  زا  هک  سکنآ  رگا  یتسه  هداز  يدوهی  يدوهی و  سیق  يا  وت  دنوادخ : يانث  دـمح و  زا  سپ 
نیرت ضوغبم  هک  نم  هکیتروص  رد  دومن و  دـهاوخ  رومام  وت  ياجب  ار  يرگید  درف  درک و  دـهاوخ  رانکرب  راـک  زا  ار  وت  دوش  زوریپ  تسا 

دوخ نامک  زین  تردپ  دیرب  مهاوخ  ار  تینیب  شوگ و  تشک و  مهاوخ  ار  وت  منک  ادـیپ  وتب  یـسرتسد  مدرگ و  بایماک  متـسه  وت  دزن  دارفا 
نودب یلو  درک  هز  ار 

هحفص 176 ] ] 

زا یسک  یب  اهنت و  ناروح  رد  دمآشرسب و  راگزور  دنتشاذگ و  اهنت  ار  وا  شنارای  دیسرن  هجیتن  هب  یلو  دیشوک  رایـسب  تخادنا  ریت  هناشن 
مالسلا . و  تفر ، ایند 

تشون باوج  رد  سیق 

زا هتـشادرب و  نآ  زا  تسد  رایتخا  اب  یتشگ و  مالـسا  دراو  روزب  هارکا و  يور  زا  یتسه  هداز  تب  تب و  وت  انامه  راـگدرورپ : ياـنث  زا  سپ 
مردـپيرآ درادـن ، یگزات  وت  يزوت  هنیک  قافن و  فرطنآ  زا  یتسین و  راد  هقباس  نادـنچ  تشذـگن و  تنامیا  رب  يزیچ  یتشگ  جراخ  نید 

یمن وا  ياپ  كاـخ  هب  زگره  هک  دروآ  رد  ياـپ  زاار  وا  درب و  هلمح  وا  رب  یـسک  یلو  درک  يزادـناریت  فدـه  هب  درک و  هز  ار  دوخ  ناـمک 
يا هتـشگ  نآ  دراو  وت  هک  ینید  اب  يا و  هدـش  جراخ  نآ  زا  وت  هک  میتسه  ینید  نامه  نارای  ام  تشادـن  يا  هضرع  تقایل و  چـیه  دیـسر و 

مالسلا . و  میتسه ، نمشد 
هبیتق نبا  رابخالا  نویع  مود ص 163 ، دلج  یبوقعی  خـیرات  نییبتلا ص 68  ناـیبلا و  دربم ص 309 ج 2  لماک  لوا  دلج  هب  دـینک  هعجارم 

مراهچ ص.15  دلج  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  یمزراوخ ص 173  بقانم  مود ص 62  دلج  بهذلا  جورم  مود ص 213 دلج 
تسا : نینچ  جات ص 109  باتک  رد  ظحاج  ترابع  و 

رـس وت  تعاـط  هب  موـش و  ادـج  یلع  زا  هک  یهاوـخ  یم  نم  زا  یـسیون و  یم  هماـن  نم  هب  هداز  تب  يا  تب و  يا  تشوـن : هیواـعم  هب  سیق 
يدوبعم وا  زج  هک  يدنوادخ  نآ  هب  دنگوس  یناسرت ، یم  ارم  دنا  هتـسویپ  وت  هب  هدـش و  قرفتم  شرود  زا  وا  باحـصا  هکنیا  زا  مراذـگب و 
تملاـسم وت  اـب  یئوا  گـنج  رد  وت  هکیماداـم  دـنامن ، یقاـب  یـسک  وا  زج  مه  نم  يارب  دـنامن و  یقاـب  یـسک  نم  زج  وا  يارب  رگا  تسین ،
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رب ار  ناطیـش  بزح  ادخ و  تسود  رب  ار  ادـخ  نمـشد  نم  داد  مهاوخن  نت  تنامرفب  يزرو  یم  ینمـشد  وا  اب  هکیماگنه  ات  درک و  مهاوخن 
. مالسلا منک و  یمن  باختنا  ادخ  بزح 

هحفص 177 ] ] 

یگتخاس همان  کی 

هراشا

یم یبوخب  ار  وا  يریلد  یشیدنارود و  یفرط  زاو  دشاب  یلع  اب  سیق  هک  دمآ  نارگ  وا  رب  رما  نیا  دش و  سویام  شیوریپ  سیق و  زا  هیواعم 
امـش اـب  سیق  تفگ : غورد  هب  ماـش  مدرم  هب  راـچان  دیـشخبن  يدوـس  درب  راـکب  ع )  ) یلع زا  وا  ندوـمن  رود  يارب  هکیا  هلیح  ره  تـسناد و 
همان تسام و  ناوریپ  زا  وا  دیراد  زاب  وا  اب  دربنزا  ار  مدرم  دیهدم و  شمانـشد  دینک و  اعد  ریخ  هب  ار  وا  تسا ، هدش  هدیقعمه  ناتـسادمه و 

هنوگچ دنیوا  دزن  رد  هک  اتبرخ ) لها  زا   ) امش ناردارب  اب  هک  دینیب  یمن  رگم  دسریم . ام  هب  تسوا  یناهن  ياه  یشیدناریخ  لماش  هک  شیاه 
لها روضح  رد  تخاس و  سیق  لوق  زا  يا  همان  سپـس  دـنک ، یم  یکین  اهنآ  هب  هتـسویپ  دـهد و  یم  اهنآ  هب  قازرا  ایاطع و  دـنک  یم  راتفر 

دناوخ . ماش 

همان نتم 

همان : نتم  اما 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

نایفس : یبا  نب  هیواعم  ریما  هب  دعس  نب  سیق  زا 
تسین . یئادخ  وا  زج  هکیدنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  وت ، رب  دورد 

ار دوخ  راگزیهرپ  ماما  هک  منک  يوریپ  یهورگ  زا  تسین  هدنبیز  نم  يارب  هک  متسناد  مدیجنـس ، دوخ  نید  نازیم  اب  مدرک و  رکف  نوچ  نم 
دنتشک . دوب  مرتحم  شنوخ  یناملسم  هطساو  هب  هک 

شزاس یتسود و  نم  هک  دینادب  میـشاب . ملاس  نامنید  رما  رد  درادب و  ظوفحم  ناهانگ  زا  ارم  هک  مبلط  یم  شزرمآ  لج  وزع  يادخ  زا  اذل 
میامش . هارمه  ضر )  "  ) نامثع مولظم "  ياوشیپ  ناگدنشک  اب  دربن  رد  منک و  یم  مالعا  امش  اب  ار  دوخ 

و مزادرپ . یم  دوصقم  ماـجنا  هب  باتـش  اـب  هک  هد  رارق  نم  راـیتخا  رد  یناد  یم  حالـص  هک  وـجگنج  نادرم  گرب و  زاـس و  هنوـگ  ره  سپ 
مالسلا

هحفص 178 ] ] 

هیما و ینب  حدم  رد  نیغورد ، یلعج و  تایاور  وا  نامز  زا  و  تسا ، اهندرک  لعج  همان  اهیزاس و  هنحص  نیمه  هیواعم ، یگشیمه  تاداع  زا 
دش . عیاش  مشاه  ینب  حدق 

تبـسن ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  دنزاسب و  وا  حدـم  رد  غوردـب  یتایاور  اهنآ  ات  دیـشخب  یم  رودزم  ناهایـسور  هب  هرقن ، الط و  زا  رپ  ياه  هسیک 
هیآ : نیا  هک  دنک  لعج  یتیاور  ات  دشخب  یم  مهرد  رازه  دص  بدنج  نب  هرمس  هب  دنهد ،
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هللا "  تاضرم  اغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم   "و 
هیآ : و  هدش . لزان  یقش  مجلم  نبا  هراب  رد 

. ماصخلا دلا  وه  هبلق و  یف  ام  یلع  هللا  دهشی  ایندلا و  هایحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و 
. تسا هتشگلزان  ع )  ) یلع هراب  رد 

لوبق دیشخب و  ودب  مهرد  رازه  دص  راهچ  موس  هبترم  رد  ، درکن لوبق  مه  زاب  دیـشخب ، مهرد  رازه  تسیود  هرابود  درکن . لوبق  هرمـس  یلو 
درک .

تسا  هتفرگ  تروص  رایسب  هیواعم  زا  تانایخ  تایانج و  لیبق  نیا  زا  و 
ددنبب و ارتفا  یسیق  دننام  هب  هک  تسین  دیعب  دهد ، رشن  یبلاطم  نانموم  ریما  هیلع  و  دهدب ، ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  غورد  تبسن  هک  یسک  سپ ،

. دنهزنم اهتبسن  نیا  زا  نانآ  هک  دهدب  یئاوران  ياهتبسن  مشاه  ینب  كاپ  ياهتیصخش  ناگرزب و  هب  يزاسب و  وا  لوق  زا  يا  همان 

هحفص 179 ] ] 

شتداعو شیک  و  داهن ، شناراکمه  دوخ و  رب  شرادـتقا  طلـست و  کیرات  نارود  رد  ار ، هدـیهوکن  شنم  شور و  نیا  گـنن  هیواـعم  یلب ،
تایاور و  دنتخادرپ ، ثیداحا  لعج  هب  هک  دندش  ادـیپ  شنمدـب  هتخانـشان و  ادـخ  ینایوار  وا  زا  يوریپ  هب  دوب و  هدـیدرگ  يراج  نیا  يارب 

مه زاار  دب  بوخ و  تایاور  دنتـسناوت  هکنیا  ات  دندروآ  دوجوب  ثیدح  نایوار  نیققحم و  هار  رـس  رد  یتالکـشم  هچ  و  دـش . دایز  لوعجم 
دنزاس . ادج 

يریپ هب  انبم  نیا  رب  نـالاسگرزب  دـندش و  گرزب  یطیحم  نینچ  کـی  رد  ناـکدوک  هک  يدـحب  اـت  تفاـی  همادا  هیواـعم  دنـسپان  شور  نیا 
مانشد نعل و  رب  ریاد  هیواعم  تعدب  دش و  نیزگیاج  اهلد  رد  ع )  ) ربمایپ نادناخ  ینمشد  ضغب و  نیگنن  تسایـس  نیا  هجیتن  رد  دندیـسر و 

تشگ و لومعم  یمالسا  روشک  برغ  قرش و  رد  ربانم  يالاب  رد  دشیم و  رازگرب  تعامج  هب  هکیئاهزامن  هعمج و  زامن  زا  دعب  ع )  ) یلع رب 
دش . یم  لمع  نینچ  هرونم ) هنیدم  راگدرورپ =(  یحو  هاگیاپ  رد  یتح 

دیوگ : نادلبلا "  مجعم  رد ج 5 ص 38 "  يومح 
ماجنا اوران  لمع  نیا  رابکی  زج  ناتسجس ، ربنم  ردیلو  دیدرگ  ارجا  یمالسا  روشک  برغ  قرـش و  رد  ربانم  يالاب  رد  ضر ،)  ) یلع رب  نعل 

نعلسکچیه ناشیا  ربانم  رب  هک  دنتـشاد  ررقم  یتح  دـندومن . يراددوخ  هیما  ینب  فیثک  تعدـب  نیا  يارجا  زا  ناماس ، نآ  مدرم  تفرگن ،
رد هکیلاـح  رد  دـندومن  يراددوخ  ص )  ) ادـخلوسر ردارب  ع )  ) یلع نعل  زا  هتـشگ و  مدرم  نیا  بیـصن  هک  تسا  یتفارـش  هچ  هو  ددرگن .

دش . یم  نعل  هنیدم  هکم و  نیملسم  گرزب  مرح  ود  ربانم 
یلع ص )  ) ادخ لوسر  ربنم  يالاب  رد  تفرگ  میمصت  تشگ  هنیدم  دراو  هار  رـس  رد  دش و  جح  مزاع  هیواعم  ع )  ) نسح ماما  گرم  زا  سپ 

وا يوس  هب  یـسک  دشاب  یـضار  لمع  نیدب  وا  هک  مینک  یمن  نامگ  و  تسا ، صاقو  یبا  نب  دعـس  رهـش  نیا  رد  دش  هتفگ  ودب  دنک  نعل  ار 
تسیچ . هنیمز  نی  رد  وا  هدیقع  نیبب  تسرفب 

ع)  ) یلع نعل  هراب  رد  دعس  رظن  دنیبب  ات  داتسرف ، دعس  يوس  هب  ار  یسک  هیواعم 

هحفص 180 ] ] 

0 تسیچ
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اذل مراذگ  یمن  دجسم  هب  مدق  رگید  موش و  یم  جراخ  ص )  ) ادخ لوسر  دجسم  زا  نم  دریگ  ماجناراک  نیا  رگا  هک : داتـسرف  باوج  دعس 
دومن و نعل  لوسر  ربنم  رد  ار  ع )  ) یلع هیواعم  هک  دوب  دعـس  گرم  ماگنهب  درم و  دعـس  هکنیا  ات  درک  يراددوخ  ع )  ) یلع نعل  زا  هیواـعم 

دندرک . نینچ  دننک و  نعل  ربانم  رد  ار  یلع  هک  تشون  اهرهش  رد  شنارازگ  راک  هب 
رادتسود یلع و  امش  هچ ، دینک  یم  نعل  ربانم  رد  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  امـش  هک  تشون  هیواعم  هب  يا  همان  ص )  ) مرکا ربمایپ  نز  هملـس  ما 

یئانتعا هملـس  ما  راتفگ  همان و  هب  هیواعم  یلو  دـنراد . تسود  ار  یلع  شلوسر  ادـخ و  هک  مهد  یم  یهاوگ  قح  هب  دـینک و  یم  نعل  ار  وا 
درکن 

: دیوگ هیمامالا "  یلع  درلا  دوخ "  باتک  رد  ظحاج 
یتنعل تسرف  تنعل  ار  وا  تسا ، هتشاد  زاب  وت  هار  زا  ار ) مدرم   ) هدش و دحلم  ( یلع ، ) بارت وبا  نامه  تفگ : یم  دوخ  هبطخ  رخآ  رد  هیواعم 

امن . باذع  تخس  هجنکش  هب  ار  وا  دیدش و  هتسویپ و 
. دش یم  هتفگ  اراکشآ  ربانم  همه  رب  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  ات  داتسرف و  یمالسا  روشک  فلتخم  طاقن  هب  ار ، هبطخ  زا  زارف  نیا  سپس  و 

دنتفگ : هیواعم  هب  هیما  ینب  زا  یهورگ 
یئوگن  شنعل  و  يرادرب ، درم  نیا  زا  تسد  رگید  هک  رتهب  هچ  يدیسر ، تنطلس )  ) یتشاد وزرآ  هچنآ  هب  وت  نینموملا  ریما  يا 

نیا اب  نالاسگرزب  دـنوشگرزب و  شور  نیا  اب  ناـکدوک  اـت  مهد  یم  همادا  لـمع  نیا  هب  نادـنچ  مسق  ادـخب  هن  تفگ : باوج  رد  هیواـعم 
. دنکن رکذ  یلع  هراب  رد  یتیلضف  یسک  رگید  ات  دنسرب و  يریپ  هب  شنم  يوخ و 

هحفص 181 ] ] 

نهذ رد  هچنآ  ربانب  راربالا "  عیبر  باتک "  رد  يرشخمز  تسا . هدروآ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد ج 1 ر 356  دیدحلا  یبا  نبا  ار  ناتساد  نیا 
دنیوگ : یطویس  ظفاح  و  مراد ، دای 

یبا نب  یلع  هیواعم ، نومیمان  تنس  هب  انب  هک  تشاد  دوجو  ربنم  رازه  داتفه  زا  شیب  یمالـسا ) روشک  فلتخم  طاقن  رد   ) هیما ینب  نامز  رد 
دش . یم  نعلربانم  نیا  همه  رب  بلاط 

دیوگ : نینچ  دوخ  هموظنم  رد  یعفاش  یظفح  دمحا  خیش  راوگرزب  همالع 
هک : دوب  نی  رب  هیما  ینب  شور  هک  هدرک  تیاکح  یطویس 

دنتفگ . یم  ار  ع )  ) یلع نعل  ربنم  رازه  داتفه  زا  شیب  رب 
دیامن . یم  کچوک  نآ  لابق  رد  رگید  ياهتیانج  هک  تسا  یتیانج  نیا  و 

دنتفگ ؟ انث  دندیناشوپ و  ار  وا  بیع  هکنیا  ای  دندیزرو  ینمشد  دراذگ  یم  ار  نومیمان  تنس  نیا  هکیسک  اب  ایآ 
؟ دهدن یباوج  دشاب و  تکاس  دناوت  یم  دنمشناد  ایآ  و 

دحلم یـصخش  دنیوگ  یم  هن ، ای  دندنادرگرب ، شداهتجا  هب  ار  شیاهمتـس  هکنانچ  دننادرگ ، یم  رب  وا  داهتجا  هب  ار  هیواعم  لمع  نیا  ایآ  و 
تسا ؟

دهد ؟ یمنجنر  ار  یلع )  ) هدیدنسپان شور  نیا  ایآ 
دهد ؟ یم  رازآ  ار  وا  هک  تسیک  و 

هارمه نایاناد  نادنمشیدنا و  اب  دیـشاب و  شومخ  دهد ؟ مانـشد  ار  ادخ  هک  تسه  یـسک  امـشنیب  رد  ایآ  هک  هدمآ  هملـس  ما  زا  یتیاور  رد 
. دیوش
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دراد . یم  نمشد  ار  یلع  هک  یسک  ره  دیرادب  نمشد  و 
ولگ و هداشگ  دوش ، رهاظ  امـش  رب  يدرم  نم  زا  دعب  يدوز  هب  هک : دومرف  یم  یئوگـشیپ  هداد و  ربخ  اهارجام  نیا  مامت  هب  نانموم  ریما  البق 

، مکش گرزب 

هحفص 182 ] ] 

تشک . دیهاوخن  ار  وا  زگره  یلو  دیشکب  ار  وا  سپ  ددرگ ، یم  تسا  هتفاین  هچنآ  لابند  رد  دروخ و  یم  دبای  یم  هچنآ 
هغالبلا ) جهن   ) دیئوجب يرازیب  نم  زا  دیهد و  مانشد  ارم  دنکیم  رما  ار  امش  وا  هک  دیشاب  هاگآ 

هیواعم یگدـنز  رات  هریت و  تاحفـص  هچ ، ددرگ  یم  جراخ  دوخ  يداع  عضو  زا  باتک  میهد ، مالک  طسب  هنیمز  نی  رد  میهاوخب  رگا  اـم  و 
. تساهرازه هکلب  دجنگ  یمن  اهدص  اههد و  هب 

هیواعم سیق و  نیب  شزاس  حلص و 

سیمخلا هطرـش  تسرپرـس  بحاص و  سیق  هدـمآ ، یــشک ص 72  لاـجر  رد  هکناــنچ  و   ) داد رارق  دوـخ  ریما  ار  سیق  سیمخلا ، هـطرش 
دوب .) هدش  فورعم 

يراکادفناج لام و  اب  هک  درک  طرش  دننک  یم  شتیعبت  هکنانآ  و  ع )  ) یلع نایعیش  اب  دننک و  دربن  هیواعم  اب  هک  دش  دهعمه  ناشیا  اب  سیق 
. دنشاب میهس  بیاصم  رد  دننک و 

یلو تسا ؟ هدومن  تعیب  نم  اب  وت  عاطم  هدنامرف  هک  یناد  یمن  رگم  ینک ؟ یم  گنج  یسک  هچ  يارب  وت  هک  داتسرف  یمایپ  سیق  هب  هیواعم 
عفن هب  هچ  ره  هک  داتسرف  مایپ  وا  هب  داتسرف و  شیارب  دومن و  اضما  رهم و  ار  يدیفـس  هقرو  هیواعم  هکنیا  ات  درکن  لوبق  ار  هیواعم  هتفگسیق 

تسنم . لوبق  دروم  هک  سیونب  همان  نی  رد  یهاوخ  یم  دوخ 
نک . گنج  وا  اب  نکم  ار  راک  نیا  تفگ : هیواعم  نب  صاع  نب  ورمع 

دش میهاوخن  زوریپ  نانآ  نتشک  هب  ام  نکم  باتش  شاب و  مارآ  تفگ : هیواعم 

هحفص 183 ] ] 

دوب . دهاوخ  يریخ  هچ  یگدنز  رد  رگید  تیفیک  نیا  اب  دنناسرب  لتق  هب  ماش  لها  زا  ناشدادعت  هب  هکنیا  زا  دعب  رگم 
درک . مهاوخن  گنج  وا  اب  موشن  راچان  ات  مسق  ادخب 

هک دومن  طرـش  نآ  رد  درک و  میظنت  یلع  نایعیـش  دوخ و  يارب  يا  همان  ناما  سیق  هدش ، اضما  رهم و  دیفـس  هقرو  نآ  نداتـسرف  زا  دـعب  و 
دوخ عفن  هب  هیواـعم  رب  یلاـم  دـهعت  هنوگچیه  دـنریگن و  رارق  هبلاـطم  هذـخاوم و  درومهتفر  نیب  زا  ناـشیا  تسدـب  سوفن  لاوما و  زا  هچنآ 

رد هیواعم  تعاط  نامرف و  تحت  شناهارمه  اب  سیق  هجیتن  رد  تفریذپ و  دوب  هتشون  هقرو  نآ  رد  سیق  هچنآ  هیواعم  هدومنن و  تساوخرد 
دندمآ .

دای دنگوس  نم  تفگ : هیواعم  سلجم  هب  دورو  ماگنه  دومن . دوخ  اب  تعیب  هب  توعد  ار  وا  داتـسرف  سیق  يوس  هب  هیواعم  دـیوگ : جرفلاوبا 
دشاب . ریشمش  هزین و  وا  نم و  نیب  هکنیا  رگم  منکن  تاقالم  هیواعم  اب  هک  ما  هدومن 

سیق نوچ  داـهن و  سیق  دوخ و  ناـیم  رد  دـندروآ و  يریـشمشو  يا  هزین  درک  رما  دـشاب  هدرک  یلمع  ار  وا  دـناوس  هکنیا  يارب  مه  هیواـعم 
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اب تعیب  دیقزا  ایآ  درک : ضرع  دومن و  نسح  ماما  هب  ور  دوب  هدرک  تعیب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضحاب  البق  هکنیا  تهج  هب  دش  لخاد 
هب تفرگ و  رارق  دوخ  ریرس  رب  نسح  ماما  ترـضح  اب  مه  هیواعم  دنتـشاذگ و  شیارب  یـسرک  سپ  يرآ . دندومرف : ترـضح  مدازآ ؟ امش 

ینک ؟ یم  تعیب  ایآ  تفگ : سیق 
تساوخرب و دوخ  تخت  زا  هیواعم  درکن ، زارد  هیواعم  فرط  هب  دوب و  هدراذـگ  دوخ  نار  يور  ار  دوخ  تسد  یلو  يرآ  داد : باوج  سیق 

درکن دنلب  وا  فرطب  ار  دوخ  تسد  سیق  مه  زاب  یلو  دیشک  سیق  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  دش و  مخ  دناسر و  سیق  هب  ار  دوخ 
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تعیب زا  یـضعب  دومن و  عمج  تعیب  يارب  ار  مدرم  هفوک  رد  لاس  هدـعقیذ  هام  رد  هیواعم  هک : هدروآ  دوخ  خـیرات  ر 192  رد ج 2  یبوقعی 
ادخ دینک ، تعیب  تفگ : یم  باوج  رد  هیواعم  مینک و  یم  تعیب  وت  اب  هارکا  اب  مسق  ادخب  هک  دنتفگ  یم  هیواعم  هب  تحارـص  هب  ناگدـننک 
نیا رد  مرب . یم  هانپ  ادـخ  هبوت  رکم )  ) زا تفگ : هیواعم  هب  رگید  دـننک  تعیب  تسا  هداد  رارق  رایـسب  ریخ  دریگ  تروص  هارکااب  هکیرما  رد 

يزور نینچ  هک  متـشادن  شوخ  نم  هیواعم  يا  داد : باوج  سیق  درک  تعیب  سیق  : تفگ هیواعم  دـمآ . هداـبع  نب  دعـس  رب  سیق  راد  ریگ و 
. دیآ شیپ 

تفگ : سیق  دنک . تمحر  ار  وت  ادخ  شاب  تکاس  درک : تساوخرد  هیو 
ریذپرییغت ادخ  هداراو  رما  تفگ : هیواعم  تساوخن  ادخ  یلو  منکفیب  یئادـج  تنت  حور و  نیب  تاقالم  نیا  زا  شیپهک  مدوب  قاتـشم  رایـسب 

تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  سیق  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یبوقعی  سپس  تسین .
دیا و هدومن  نامیا  نیزگیاج  ار  رفک  دیا و  هتفرگ  ار  تلذ  تزع  ياج  هب  دیا و  هدروآ  ور  يدـب  رـش و  هب  یکین  ریخ و  ضوع  رد  مدرم  يا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومعرـسپ  نیملـسم و  ياقآ  رورـس و  نینموملا و  ریما  تیالو  زا  دعب  هک  دش  نینچ  ماجنارـس  يورجک  نیا  اب 

دیامن متس  روج و  امش  رب  دناشک و  یتسین  یتسپ و  هبار  امش  دنار و  مکح  ددرگ و  طلسم  امـش  رب  هدش  هدازآ  رـسپ  هدش  هدازآ  ملـس  هلآ و 
دینک ؟ یمن  لقعت  هک  هدز  رهم  ناتیاهلد  رب  دنوادخ  ای  دیزرو ؟ یم  لهج  هیضق  نیا  هب  هنوگچ 

نک و يراددوخ  راتفگ  شور و  نیا  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  تفگ : تفرگ و  ار  سیق  تسد  دـش و  مخ  هیواعم  هک  دوب  ماگنهنیا  رد 
دومن . تعیب  سیق  هک  دندروآرب  گناب  مه  مدرم  دز و  سیق  تسد  هب  ادص  اب  ار  دوخ  تسد  نمض  رد 

دوب یـسک  لوا  سیق  مسق و  اب  رگم  درکن  تعیب  هیواعم  اب  یـسک  هیـضق  نیا  زا  دعب  مدومنن و  تعیب  مسق  ادخب  دـیتفگ ، غورد  تفگ : سیق 
دومن . تعیبهیواعم  اب  مسق  اب  هک 

رگید دعاسمان  لماوع  اب  مه  وت  تفگ : هیواعم  دـش ، دراو  هیواعم  رب  دعـس  نب  سیق  تفگ : وا  هک  دـنک  لقن  هنییع  نبا  زا  قازرلادـبع  ظفاح 
مدصاقم زا  نم  نتشادزاب  رد 
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یم جـنر  ار  وت  یکاندرد  روطب  منخان  هجنپ و  هکنآرگم  دـمآ  یمن  شیپ  تاـقالم  نیا  هک  متـشاد  تسود  مسق  ادـخب  ینک ؟ یم  يراـکمه 
میوگ  دورد  تیحت و  نیملسم  مکاح  ناونع  هب  ار  وت  متسیاب و  یماقم  نینچ  رد  متشاد  هارکا  مسق  ادخب  زین  نم  و  تفگ : سیق  داد .

مالـسا تهارک  اـب  یتیلهاـج  ياـهتب  زا  یتـب  هیواـعم  يا  وت  و  تفگ : سیق  یتـسه ؟ دوهی  ناـگرزب  زا  یگرزب  وت  رگم  ارچ ؟ تفگ : هیواـعم 
يدش  جراخ  هتشادرب و  مالسا  زا  تسد  تیاضر  اب  يدروآ و 
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نم ات  وگب  یتفگ  هچنآ  زا  شیب  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : سیق  تعیب  يارب  نک  زارد  ار  تتـسد  زرمایب ،) ایادـخ   ) ارفغ مهللا  تفگ : هیواـعم 
. میوگب متفگ  هچنآ  زا  رتشیب  مه 

حلص زا  دعب  هنیدم  رد  هیواعم  سیق و 

؟ دیهاوخ یم  هچ  نم  زا  راصنا  هورگ  يا  تفگ : اهنآ  هب  هیواعم  دش ، دراو  هیواعم  رب  راصنا ، زا  یعمج  اب  دعس  نب  سیق  حلص ، زا  سپ 
رس رد  ار  گرم  هرارش  دیدومن و  يریگولج  نم  يورشیپ  زا  نیفص ، زور  رد  و  نم ، اب  یمک  دیدوب و  نم  هیلع  رب  امش  رتشیب  ادخب ، دنگوس 
هک ار  هچنآ  تشاد  اپ  رب  دنوادخ  هکیعقوم  یلو  هزین ، مخز  زا  رترگراک  يوجه  دیدومن ، وجه  ار  مناردـپ  ارم و  مدـید . نایع  هب  ناتیاه  هزین 

نک  تیاعر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیصو  دیتفگ : نم  هب  دیزاس ، شنوگنرس  دیتساوخ  یم  امش 
هرذعلا نیقحلا  یبای  تاهیه ، یلو 

یتفرگ .) رایتخا  رد  قح  نودب  هک  ار  نیملسم  رب  تفالخ   ) میهاوخ یم  تسوت  هدهع  رد  هک  ار  هچنآ  ام  تفگ : باوج ) رد   ) سیق
یئازهتسا اما  و  مینک . یم  يراددوخ  نآ  زا  یهاوخب  رگا  وت ، اب  ام  ینمشد  اما 
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دنام . یم  رارقرب  تباث و  تسا  قح  هک  يرادقم  نآ  دوش و  یم  لیاز  نآ  لطاب  مینک ، یم  وت  زا  هک 
تسام . تساوخ  فالخ  رب  ام و  تیاضر  نودب  هک  تسا  یبلطم  وت ، عفنب  تموکح  يرارقرب  اما 

تیـصو و اما  هدوب و  دـنوادخ  تعاط  ناسب  وا  تعاط  هک  دوب  يدرم  اب  يراـکمه  تهج  هب  نیفـص ، زوررد  وت  جرا  نتـسکش  مهرد  اـما  و 
ار وا  شرافس  مه  وا  زا  دعب  دیاب  دراد  نامیا  ربمایپ  هب  سک  ره  هک  ینادب  دیاب  ام ، هراب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شرافس 

دنک . تیاعر 
ره نادیم  نیا  يوگ و  نیا  دراد ، یمن  زاب  ام  زا  ار  وت  دنوادخ ، زج  یتسد  چـیه  هک ، ینادـب  دـیاب  هرذـعلا . نیقحلا  یبای  یتفگ : هکنیا  اما  و 

: دیوگ رعاش  هک  تسنانچ  وت  لثم  هد  ماجنا  دهاوخ  یم  تلد  هچ 

رمعمب  هربق  نم  کلای 
يرفصا یضیبف و  وجلا  کلالخ 

زور یلو  شکب ، توـس  راذـگب و  مخت  یناوـتیم  هچ  ره  تسا ، دـعاسم  وـت  هاوخلدـب  طـیحم  زورما  یناوارف  ياهگـشجنگ  هچ  هوا  هـمجرت :
تسا . لابند  رد  مه  يرگید 

دیهاوخب . ار  ناتدوخ  جئاوح  تفگ : تیعمج و  هبدرک  ور  يزروایر  یئوجلد و  روظنمب  هیواعم 
.) هسناوملا ج 3 ص 17 عاتمالا و  بهذلا ج2 ص 63 ، جورم  دیرفلا ج 2 ص 121 ، دقع  )

رب يدرم  هک  هدوب  نیا  اشنم  و  برع ، نیب  رد  تسا ، یلوادتم  لثم  هتفگ ، نیا  هرذعلا  نیقحلا  یبای  تفگ : هک  هیواعم  نخس  حیـضوت : نایب و 
ریـش هک  دـنرادیم  راـهظا  دـننک و  یم  يراددوخ  وا  هب  ریـش  نداد  زا  هدومن و  لـلعت  ناـنآ  دـبلط ، یم  ریـش  اـهنآ  زا  دوش و  یم  دراو  یموـق 

0 هدوب دوجوم  ریش  ناشیاهفرظ  رد  هکیلاح  رد  دنرادن ،

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 570 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 187 ] ] 

تسین : لوبق  ناشرذع  هکیلاح  رد  دنروآ  یم  رذع  يدروم  رد  هک  دوش  یم  هدروآ  یئوگغورد  صاخشا  يارب  لثم  نیا 
دنک . یم  بیذکت  ار  امش  رذع  تسا  ناتیاهفرظ  رد  هک  يریش  تسنیا : لثم  ینعم  و 

یلو رذعلا  ریبخلا  یبا  هدش : طبض  لکش  نیا  هب  دیرفلا  دقع  رد  هرذعلا و  ریقحلا  یبای  تسا : روکذم  نینچ  بهذلا  جورم  رد  لثم  نیا  یلو 
دش . هتفگ  هک  تسنامه  لصا  تسا و  هابتشا  فالخ و  طبضود  نیا 

هنیدم  رد  هیواعم  سیق و 
دیوگ : دوخ  باتک  رد  یلاله ، سیق  رسپ  میلس  قداص  وبا  راوگرزب ، یعبات 

لها لابقتـسا  دروم  دشدراو و  هنیدم  هب  ادخ  هناخ  جـح  ناونعب  شتفالخ  مایا  رد  و  ع ،)  ) نسح ماما  ترـضح  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هیواعم 
تفگ : درک و  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  هب  ور  دنشیرق و  هلیبق  زا  نیلبقتسم  همه  دید  هیواعم  تفرگ . رارق  هنیدم 

دندماین ؟ نم  لابقتسا  هب  ارچ  دندش ؟ هچ  راصنا 
تفگ : تتامش ) نعط و  لیبس  رب   ) هیواعم دنرادن . يراوس  هلیسو  دنریقف و  نانآ  دش : هتفگ 

دش  هچ  اهنآ  شکبآ  نارتش  سپ 
زا دندوب ، ص )  ) ادخ لوسر  بکوم  رد  هک  نآ  زا  دعب  تاوزغ  دحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  ار ، دوخ  شکبآ  نارتش  تفگ : خـساپ  رد  سیق 
رد زونه  امـش  دش و  راکـشآ  دـنوادخ  رما  هکنیا  ات  دـیئآ  مالـسا  هب  تردـپ  وت و  هک  دوب  اپرب  نیا  رطاخ  هب  گنج  هک  هاگنآ  دـنداد ، تسد 

. دیدوب یقاب  تهارک 
زرمایبار  ام  ادنوادخ  تفگ : هیواعم 

دید . دیهاوخ  ار  فلاخم  هبلغ  هزیگنا و  نم  زا  دعب  دومرف  یم  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سیق  رسپ 
ص)  ) ادخ لوسر  تفگ : سیق  درک ؟ رما  هچ  نآ  اب  هلباقم  يارب  تفگ  هیواعم 
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ندرم .) ات  میسرب =(  وا  تاقالم  هب  ات  مینک  ربص  دومرف  رما 
دیئامن  تاقالم  ار  وا  هکنیا  ات  دینک  ربص  سپ  تفگ : هیواعم 

هکیلاح رد  میدید  نارتش  نآ  رب  ار  امـش  ام  مسق  ادخب  ینک ؟ یم  شهوکن  شکبآ  نارتش  هب  ار  ام  هیواعم  يا  تفگ : هیواعم  هب  سیق  سپس 
رد هک  یمالسا  نامه  دیدروآ  مالسا  هارکا  هب  تردپ  وت و  سپس  دیهد  يرترب  ار  ناطیش  نخس  دینک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  دندیشوک  یم 

. میدیگنج یم  امش  اب  نآ  هار 
تسادخ و يارب  تیانع  تنم و  انامه  دیراذگ ، یم  تنم  ام  رب  دوخ ، يراکمه  ترـصن و  اب  امـش  دوشیم ، مولعم  هک  روطنیا  تفگ : هیواعم 

شیرق زا  وا  هکیلاح  رد  دـیهن  یم  تنم  ام  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ناتیرای  اب  امـش  هک  ربماـیپ ؟ ناراـی  يا  تسنیا  هن  اـیآ  تسا  شیرق  يارب 
ار امش  ام  ببس  هب  دومن و  ام  ناوریپ  زا  نارای و  ار  امـش  دنوادخ  هچ  تسام . يارب  ندراذگ  تنم  تقیقح  رد  سپ  تسام  هفئاط  زا  تسا و 

دومرف  تیاده 
تفگ : نینچ  هیواعم  خساپ  رد  سیق 

ثوعبم خرـس  دیفـس و  هایـس و  يوسب  ار  وا  دومرف و  رختفم  دوخ  يربمایپ  تلاـسر و  هب  دوب  ملاـع  همه  رب  تمحر  هک  ار  دـمحم  دـنوادخ ،
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زا ار  وا  درک و  عافد  وا  زا  مه  بلاطوبا  دوب ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  شمع  رسپ  دروآ  نامیا  شینامسآ  تلاسر  وا و  هب  هکیسک  نیلوا  دومن ،
رد هدومن و  ینابیتشپ  وا  زا  الماک  دنناسربتیذا و  وا  هب  هدومن و  يریگولج  وا  توعد  زا  شیرق  تشاذگ  یمن  دومن و  ظفح  شنانمشد  رش 

، دوب ظوفحم  شیرق  رازآ  تیذا و  عون  ره  زا  دوب  هدـنز  شیومع  هکیماداـم  دـمحم ، درک . یم  صیرحت  قـیوشت و  یهلا  تلاـسر  غـیلبت  هار 
عقاوـم اـهراشف و  اهیتخـس و  همه  رد  ع )  ) یلع دـنک . یناـبیتشپ  باـنجنآ  زا  هـک  دوـمن  رما  ع )  ) یلع شدـنزرف  هـب  گرم  ماـگنه  بلاـطوبا 

زا تیامح  گرزب  ماقم  نیا  شیرق  نیب  رد  دـنوادخ  دومن و  ینابیتشپ  ترـضحنآ  زا  تداـشر  لاـمک  اـب  داـهن و  فک  رب  ناـج  كاـنرطخ 
تشگ : یمارگ  مجع  برع و  نایم  رد  تخاس و  یلع  هژیو  اب  شلوسر 
بهلوبا بلاطوبا و  ناشنایم  رد  هک  ار ، بلطملادبع  نادنزرف  مامت  ادخ ، ربمایپ 
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تیامح رد  ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  دوب و  ترـضح  تمدخ  رد  یلع  هکیلاح  رد  دومرف ، توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  دندوب ، مه 
دومرف : نینچ  عمج  نآ  درک ؟ یم  یگدنز  بلاطوبا  شیومع 

يدعب ؟ نموم  لک  یلو  یتما و  یف  یتفیلخ  ییصو و  يریزو و  یخا و  نوکی  نا  بدتنی  مکیا 
( روما راد  هدـهع   ) یلو نم ، زا  دـعب  ددرگ و  متما  ناـیم  رد  نم  یـصو  ریزو و  ردارب و  هکنیا  اـت  دریذـپ  یم  ارم  توـعد  امـش  زا  کیمادـک 

دشاب ؟ نانموم 
تنخس نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هک  دوب  یلع  ماگنه ، نیا  رد  . دومرف رارکت  ار  دوخ  نخـس  راب  هس  ادخ  ربمایپ  دندوب و  تکاس  عمج  همه 

مهف و ملع و  زا  ار  یلع  هنیـس  ایادخ  راب  تفگ : دـیمد و  وا  ناهد  رد  داهن و  نمادـب  ار  ع )  ) یلع رـس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  سپـس  متفریذـپ  ار 
هب ار  وا  تبـسن  دـنوادخ  هچ ، شاب  ترـسپ  ریذـپ  نخـس  عیطمسپ و  نیا  زا  بلاطیبا  يا  دومرف : درک ، ور  بلاـطیبا  هب  نادرگ و  رپ  تمکح 

داد ... رارق  یسوم  هب  نوره  تبسن  نوچ  شربمایپ ،
نادب دومنن و  راذـگ  ورف  ار  ع )  ) یلع لئاضف  زا  يزیچ  مالک  نیا  زا  دـعب  سیق  سپـس  دومن و  رارقرب  يردارب  یلع  دوخ و  نیب  ادـخ  لوسر 

تفگ : نینچ  لئاضف  هلمج  زا  دومن  لالدتسا  یلع  مدقت  رب  لئاضف 
زا تشهب ، ناوناب  رورس  همطاف ، تسا و  ادهش  دیس  هزمح ، و  دنکیم ، زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  تسا  نادناخ  نیا  زا  بلاطیبا  نب  رفعج 

ادخ و دزن  رد  ام  هک  مسق  ادخب  مینک ، ادج  شیرق  زا  ار  وا  ترتع  نادناخ و  ادخ و  لوسر  دوش  انب  رگا  تسا . هداوناخ  نیا  تاراختفا  هلمج 
میرت . بوبحم  امش  زا  وا  نادناخ  شلوسر و 

رد زریتس  رد  زا  ام  اب  هدش  ربخ  اب  شیرق  مینک  یم  تعیب  دعـس  اب  ام  دنتفگ : دندمآ و  درگ  مردـپ  نوماریپ  راصنا  ادـخ ، ربمایپ  تافو  ماگنه 
دربن ام  اب  ناشتبارقو  ص )  ) مرکا یبن  تیب  لها  رطاخب  و  ام ، هیلع  رب  یلیلد  دندیـشک و  ام  خرب  ار  هللا  لوسر  نادناخ  یلع و  تیولا  دندمآ و 

تبسن  هک  یتیانج  گنن و  نیا  دناوت . یمن  رگید  شیرق  دندرک .
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، شنادنزرف بلاطیبا و  نب  یلع  دوجو  اب  هک  منک  یم  دای  دنگوس  مدوخ  ناجب  هکیلاح  رد  دیادزب . هدومن  ص )  ) دمحم نادـناخ  راصنا و  هب 
دنتشادن . ار  تفالخ  قحمجع  برع و  شیرق و  راصنا و  زا  يدحا 

یـسک هچ  زا  ینک و  یم  تیاور  هتفرگ و  اـجک  زا  ار  بلطم  نیا  وـت  دعـس  رـسپ  يا  تفگ : دـمآ و  مشخ  هب  هیواـعم  هـک  دوـب  ماـگنهنیا  رد 
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رتمیظع رتشیب و  وا  زا  نم  رب  شقح  دوب و  رتهب  مردپ  زا  هک  منک  یم  لقن  یـسک  زا  تفگ : سیق  تسا ؟ هداد  ربخ  وتب  تردـپ  ایآ  يدـینش ؟
تسا .

هدومرف لزان  ار  هیآ  نیا  وا  قح  رد  دـنوادخ  هک  تما  نیا  قیدـص  ملاع و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  داد : باوج  سیق  تسیک  وا  تفگ : هیواعم 
تسا :

باتکلا . ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هللااب  یفک  لق 
رد هک  یتایآ  مامت  سپس  و  باتک . ملع  تسوا  دزن  هکیسک  تداهش  تسا و  یفاک  دنوادخ  تداهش  امشو  نم  نیب  وگب  ربمایپ ) يا   ) همجرت

. درک رکذ  کیب  کی  دوب  هدش  لزان  ع )  ) یلع ترضح  ناش 
تسا . مالس  نب  هللادبع  تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  یسک  تسا و  رمع  شقوراف  تسا و  رکبوبا  تما  نیا  قیدص  تفگ : هیواعم 

دومرف : لزان  وا  ناش  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  وکین  باقلا  نیدب  یلوا  تفگ : باوج  رد  سیق 
هنم  دهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا 

وا ص )  ) ادخ لوسر  هک  یسک  نینچمه  و  دوخ .. زا  دراد  يدهاش  یپ  رد  تسا و  لیلد  ياراد  شراگدرورپ  بناج  زا  یسکنآ  ایآ  همجرت :
: دومرف تشاد و  بوصنم  تما  تفالخ  هب  ریدغ  زور  رد  ار 
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هسفن . نم  هب  یلوا  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هالوم  تنک  نم 
شدوخ . زا  تسوا  هب  یلوا  یلع  سپ  شدوخ ، زا  میوا  هبیلوا  میوا و  يالوم  نم  هک  ره  همجرت :

دومرف : یلع  فصو  رد  كوبت  هوزغ  رد  و 
يدعب . یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 

ددرگ . یمن  ثوعبم  يربمایپ  رگید  نم  زا  دعب  هک  قرف  نیا  اب  یسوم  هب  تسا  نوراه  تبسن  دننام  نم ، هب  وت  تبسن  یلع ) يا  : ) همجرت
ظافح ع )  ) یلع لضف  رد  يوبن  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  زا  هدومن ، حیرـصت  نادـب  هدرک و  رکذ  هرظانم  نیا  رد  سیق  هک  ار  هچنآ  یمامت  و 

ار نآ  زا  یضعب  ام  هک  دنا ، هدرک  رکذ  نآ ، نایوار  اهنآ و  دنس  رد  لماک  یسررب  اب  دوخ  حاحـص  اهدنـسم و  رد  تنـس  لها  گرزب  املعو 
درک . میهاوخ  رکذ  دوخ  لحم  رد  ار  هیقب  هدنیآ  رد  یهلا  لضف  هب  میا و  هیدومن  رکذ  هتشذگ  رد 

سیق یمسج  تازایتما 

اریز دراد ، یئازـسب  تلاخد  اهنآ  تشادـگرزب  تهبا و  رد  یناسنا  دارفا  ینامـسج  تازایتما  يرهاـظ و  تئیه  لکـش و  هک  تسین  يدـیدرت 
، يراد نادیم  يریلد و  اجرب ، اپ  مکحم و  بلق  لیبق : زا  يونعم  تاهج  سپـس  تسا و  ینامـسج  لکیه  نامه  دیآ  یم  مشچ  هب  ادـتبا  هچنآ 

هدش : هتفگ  تقیقح  نیمه  رب  و  نآ ، ریاظن  و  ینیبزیت ، یشیدنارود و 
نمثلا . نم  اطسق  هئیهلل  نا 

رزب تیعر  دارفا  اریز  تسا  هجوت  دروم  نارگیدزا  رتشیب  ماقمیلاع  ياهتیصخش  ناهدنامرف و  ناهاشداپ و  دروم  رد  تقیقح ، نیا  و 
لیبق نیا  يدوجو  تیمها  يراوگ و 
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زا ار  راوتسا  مزع  مکح و  ذوفن  تبالص و  تدش و  یشنم و  گرزب  يراوگرزب و  دنهد و  یم  صیخشت  اهنآ  هثج  رهاوظ و  زا  ار  اهتیـصخش 
کچوک و مادـنا  ناوتان و  هفایق  هک  هثج ، مک  فیحن و  درف  کی  ات  دـننک  یم  رواب  رتدوز  دنتـسه  لـکیه  يوق  رواـنت و  هک  دارفا  هنوگ  نیا 

نوبز دراد  هدهع  هب  هک  یمهم  ياهراک  هرادا  زا  و  درادن ، مه  يونعم  یحور و  یئاناوت  دننک  نامگ  هک  دوش  یم  بجوم  وا  فیعـض  مسج 
تسا . ناوتان  و 

دومن فیرعتو  فیـصوت  ار  وا  دنک  یم  یفرعم  لیئارـسا  ینب  هب  هاشداپ  کی  ناونع  هب  ار  تولاط  هکنآ  زا  سپ  ناحبـس  يادخ  تهج  نیمه 
ریبدـت هب  شملع  يورین  هب  نیارباـنب  تسا و  هدـش  اـطع  وا  هب  یئازـسب  مهـس  ندوـب ) لـکیهیوق  یمادـنا و  تشرد   ) مسج ملع و  زا  هکنیا  هب 

تنطلـس و فئاظو  ارجا  رد  مه  مادـنا  مسج و  ثیح  زا  وا  یگدـنزارب  یگتـسج و  رب  تسا و  اناوت  تلمیعاـمتجا  يونعم و  ینید و  نووش 
. دهد یم  وا  هب  تبیه  تهبا و  تیوقت و  یهدنامرف 

لیبق زا  ار  يونعم  يروص و  هیلاع  تافـص  زا  يزیچ  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  سیق )  ) راـصنا گرزب  رورـس  تسناد : دـیاب  همدـقم  نیا  زا  سپ 
تموکح و یهدـنامرف ، تقاـیل و  و  یکریز ، نیتـم ، يار  درخ ، يار و  رد  ماکحتـسا  یـشیدنا ، رود  ینمادـکاپ ، يربـهر ، و  لـمع ، و  ملع ،
، هدوـمرفن راذـگ  ورف  وا  هراـبرد  ار  یقـالخا  لـئاضف  نووـش و  ریاـس  يرگداد و  مرک ، تواخـس و  تماهـش ، يریلد و  تسایـس ، تساـیر ،
مادـنا و هثج و  یگرزب  يوق و  لـکیه  ینامـسج و  لاـمکب  ار  وا  اذـل  و  ، ) دـشاب هرهب  یب  مه  يرهاـظ  تلیـضف  تیزم و  زا  وا  هک  تساوخن 

دومرف .) بایماک  زین  يرهاظ  تداشر 
رد دوب ، بجو  جـنپ  ضرع  بجو و  هدـجیهلوطب  یمادـنا  ياراد  هک  دوب  يدرم  سیق ، انامه  دـیوگ : يداشرا  باتک  رد  یملید  ام ، داتـسا 

دوب مدرم  نیرتتخس  ع )  ) نینموملاریما زا  دعب  دوخ  نامز 

هحفص 193 ] ] 

رد هکنانچ  دیـسر و  یم  نیمزب  شیاهاپ  دش  یم  راوس  گرزب  لکیه  يوق  بسا  رب  هکیماگنه  دوب ، یتماق  دـنلب  درم  سیق  دـیوگ : جرفلاوبا 
نیمزب شیاهاپ  تسا و  راوس  گنر  یجنران  یبسا  رب  هک  دـید  يا  هشوگ  رد  ار  سیق  هک  هدـش  لقن  دوراج  نیرذـنم  زا  تشذـگ  ص 134 

دش . یم  هدیشک 
اب بجو  هد  اهنآ  لوط  تسویپ و  اهنآ  هب  نیتسخن  نامز  زا  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  يرفن  هد  هلمج  زا  سیق  دیوگ : شلاجر  رد  یـشک  ورم  وبا 

نیرتاسر سیق  هک  هدش  لقن  یفقث  میهاربا  فیلات  تاراغ "  " باتک زا  دندوب و  دارفا  نآ  زا  شردپ  دعـس  سیق و  دوب و  ناشدوخ  ياهتـسد 
تبسن و  هبرجت ، ياراد  عاجش ، گرزب ، يدرم  وا  دوب ، هتخیر  شرس  يولج  ياهوم  و  هتـشاد ، يدنلب  ياهتـسد  هدوب و  مدرم  نیرتدق  دنلب  و 

هلمج زا  ار  سیق  ياهراولـش  یبلاـعث  تفگ . دوردـب  ار  ناـهج  مه  هدـیقع  رظن و  نیمه  اـب  و  دوـب ، شیدـنا  ریخ  شنادـنزرف  و  ع )  ) یلع هـب 
دندز . یم  لاثم  سیق  راولش  هب  ار  الاب  دنلب  دنمونتدرم و  ره  سابل  دیوگ : هدروآ و  رامشب  لوادتم  روهشم و  ياهلثم 

هیواـعم داتـسرف ، هیواـعم  دزن  دوب ، ناـگمه  باـجعا  دروم  هثج  یگرزب  ظاـحل  زا  هک  ار  ناـیمور  زا  هثج  يوق  دـنمونت و  يدرم  مور ، رـصیق 
هب دوب  هیواعم  دزن  یمور  درم  نآ  هکیماـگنه  رد  ،و  درادـن یگتـسیاش  یـسک  دعـس  نب  سیق  زج  وا  ندرک  نوبز  يربارب و  يارب  هک  تسناد 

راولـش سلجم  ناـمه  رد  تسناد ، ار  هیواـعم  دوصقم  سیق  تسرفب . نم  يارب  ار  دوخ  راولـش  یتـفر ، دوخ  لزنم  هب  هک  یتـقو  تفگ : سیق 
تخادنا . یمور  لکیهیوق  درم  نآ  فرطب  دروآ و  نوریب  ار  دوخ 

تلجخ و رـس  یمور  دـندش و  بجعت  رد  مدرم  دیـسر  شا  هنیـس  ات  درک و  اپب  ار  سیق  راولـش  دـندرکیم ، اشامت  هکیلاح  رد  یمور  درم  نآ 
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دورس : باوج  رد  ار  راعشا  نیا  وا  و  دنداد ، رارق  تمالم  دروم  لمع  نیا  رب  ار  سیق  دنکفا ، شیپ  هب  یگدنکفارس 
نیا هک  دنشاب  دهاش  همه  دننادب و  مدرم  ات  دوب  نیا  رطاخ  هب  نم ) لمع  نیا  )

هحفص 194 ] ] 

تسا . سیق  دوخ  راولش 
تسا : هتفرگ  تعسو  دومث  موق  دهع  رد  هک  تسا  داع  هرود  راولش  نیا  تفر و  سیق  هک  دنیوگب  دناوتن  و 

موکحم . تسد و  ریز  رورس و  اقآ و  دنهورگ : ود  مدرم  متسه و  نمب  موق  ياقآ  دیس و  نم 
مراد . يرترب  نادرم  همه  رب  دنلب  تماق  یمسج و  ظاحل  زا  تسا و  مدقم  مدرم  همه  رب  مبسن  لصا و 

دنک : یم  لقن  نینچ  نآ  رد  يرییغت  اب  هیاهنلا " هیادبلا و  رد ج 8 ص 103 " ریثک  نبا  ار  ناتساد  نیا  و 
نیرتالاب دـنلب  هنومن  ار  يرگید  نآ  نیرتدـنمورین و  هنومن  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  داتـسرف  هیواعم  دزن  ار  دوخ  نایهاپـس  زا  درم  ود  مور  هاشداپ 

يدنمورین و رد  هک  تسه  یـسک  وت  تکلمم  نادرم  نایم  رد  ایآ  نیبب  را  رفن  ود  نیا  هک : دشاب  هدنانمهف  هیواعم  هب  ات  ده ، ناشن  مور  نادرم 
دشاب ؟ هتشاد  يرترب  اهنیا  رب  دق  يدنلب 

زا یعمج  نم  تروصنآ  رد  دیهد  هئارا  نم  هب  دـیراد  غارـس  دوخ  تکلمم  مدرم  نایم  رد  اهنآ ، زا  رتالاب  دـنلب  رتدـنمورین و  یـصاخشا  رگا 
هیواـعم دزن  رفن  ودـنآ  هکنآ  زا  سپ  یئاـمن . شزاـس  نم  اـب  دـیاب  لاـس  هس  يارب  ـالاو  داتـسرف  مهاوخ  وـت  يارب  هیدـه  يرادـقم  ناریـسا و 

دنک ؟ مایق  یمور ، دنمورین  درم  نیا  لباقم  رد  هک  تسیک  تفگ : هیواعم  . دندمآ
: دندروآ ار  هیفنح  نب  دمحم  ریبز ، نب  هللادبع  يرگید  هیفنح و  نب  دمحم  یکی ، دسر : یم  رظن  هب  رفن  ود  زا  یکی  ضرغ  نیا  يارب  دـنتفگ :
هچ يارب  یناد  یم  ایآ  تفگ : دمحم  هب  هیواعم  دـندناسر  مهب  روضح  سلجم  رد  هدـهاشم  يارب  همه  مدرم  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  وا 

نایب هفینح  نب  دـمحم  يارب  ار  وا  ینامـسج  تبیه  یمور و  دـنمورین  درم  نآ  عوضوم  هیواـعم  هن ، تفگ : ما ؟ هدرک  راـضحا  ار  وت  يروظنم 
دومن .

ای هدب و  نم  هب  ار  دوخ  تسد  نیشنب و  وت  ای  تفگ : یمور  درم  هب  هیفنح  نب  دمحم 

هحفص 195 ] ] 

بلاغ وا  دزاس  شدـنلب  دـنک و  رب  ياج  زا  تسا  هتـسشن  هکنآ  تسناوت  هک  ام  زاکـی  ره  مهد و  یم  وت  هب  ار  دوخ  تسد  منیـشن و  یم  نم 
دوب . دهاوخ  بولغمهن  رگ  تسا و 

تردق و هچ  ره  وا  داهن ، یمور  درم  تسد  رد  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  تسشن و  هیفنح  نب  دمحم  نیشنب ، وت  تفگ  یمور  دنمورین  درم 
وا ناهارمه  لوبق  دروم  مه  تیبولغم  نیا  دش و  بولغم  دهد و  تکرح  شهاگیاج  زا  ار  وا  تسناوتن  درک ، هچ  ره  درب و  راکب  تشاد  ورین 

تفرگ . رارق 
تشاذگ دمحم  تسد  رد  تسد  تسشن و  درم  نآ  منک ، دنلب  ار  وت  نم  ات  نیـشنب  تفگ : یمرو  درم  هب  تساخرب و  هیفنح  نب  دمحم  سپس 

دنکفا . شنیمز  هب  دومن و  دنلب  اوه  هب  ار  وا  یلطعم  گنرد و  لاب  دمحم  و 
نآ هب  دومن و  نوریب  ار  دوخ  راولش  تفر و  يرانکب  مدرم  عمج  زا  تساخ و  اپب  دعس  نب  سیق  سپس  دشدنسرخ ، رایسب  هبلغ  نیا  زا  هیواعم 

هدیسر یمور  درم  ناتسپ  هب  نآ  دنبرمک  هکیلاح  رد  دشیم  نیمزب  راولش  هبل ي  درک  اپب  ار  سیق  راولـش  وا  هکیتقو  داد  یمور  يالاب  دنلب  درم 
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دوب .
درک . لمع  دوب ، هدش  مزتلم  هک  هچنآ  هب  مور  هاشداپ  اذل  دومن . فارتعا  دوخ  تیبولغمهب  یمور  درم 

نمـشد و تسود و  عـجرم  تهج  ره  زا  ناـنآ  نایعیـش  ادـخ و  ربماـیپ  نادـناخ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  نآ  لاـثما  ناتـساد و  نیا  زا 
دشخرد . یم  تالکشم  لالح  ناونع  هب  ع )  ) یلع نانموم  ریما  نیب  نیا  رد  دنا و  هدوب  ناشتالکشم  هدنیاشگ 

يراصنا دعس  نب  سیق  گرم 

يرگید دایز  هدعو  دوخ  خیرات  رد ج 8 ص 102  زینک ، نبا  شخیراـت و  جرد 1 ص 179  يدادغب ، بیطخ  طایخ و  نب  هفیلخ  يدـقاو و 
دومن . توفهنیدم  رد  هیواعم  تفالخ  رخاوا  رد  سیق  هک : دننک  لقن 

الاو تسناد  يرجه  تصش  لاس  ار ، سیق  تافو  لاس  دوش  یم  ددرگ  باسح  هیواعم  تفالخ  ياهلاس  زا  هیواعم ، تافو  لاس  رگا  نیاربانب ،
هاجنپ لاس  رد  هک  تفگ  دیاب 

هحفص 196 ] ] 

تسا . هدومن  تافو  يرجه  هن  و 
. دنا هدش  ددرم  لاس  ود  نیا  نیب  سیق  تافو  خیرات  رد  هباغلادسا "  " رد ریثا  نباو  باعیتسا " رد "  ربلادبع  نبا  تهج  نیمهب  دیاش ، و 

يرجه هاجنپ  لاس  هب  لوق  هک : تسا  هتفگ  نمض  رد  هدومن و  رکذ  يرجه  تصش  لاس  هب  ار  سیق  تافو  خیرات  باعیتسا "  " رد هکنآ ، هچ 
تسه . مه  هیواعم  تفالخ  رخآ 

تسا . هدش  لقن  باعیتسا "  " سکع رب  هلاغلادسا "  " رد و 
یسک هک  تسه  مه  ردان  یلیخ  لوق  کی  نایم  نیا  رد  و  هتـشون ، هن  هاجنپ و  ار  تافو  لاس  يزوج  نبا  زا  تیعبت  هب  شخیرات  رد  ریثک ، نبا 

تفالخ نامز  لاـس 85 : رد  درک و  رارف  هیواـعم  تسد  زا  سیق  دـیوگیم . هک  تسا  ناـبح  نبا  هب  بوسنم  لوق  نآ  هدوـمنن ، یئاـنتعا  نادـب 
وا اب  هک  ار  یناسک  طایخ و  نب  هفیلخ  لوق  یلو  دـنک  یم  لـقن  هباـصا " جرد 3ص 249"  رجح  نبا  ار  لوق  نیا  تفای . تاـفو  کلملادـبع 

دناد . یم  باوص  هب  نورقم  دنک و  یم  تیوقت  دنلوقمه 

سیق نادناخ 

نیا قفا  زا  يراوگرزب  شناد و  راونا  هتـسویپ  و  دنتفر . یم  رامـشب  راصنا  ياهنادناخ  نیرتراوگرزب  زا  سیق  نادناخ  مالـسا ، ردص  هرود  رد 
ظـفح و تساـیر ، تماـعز و  ياـه  هبنج  رد  تسا ، هداد  لـیوحت  قیـال  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  يا  هنیمز  ره  رد  دیـشخرد و  یم  نادـناخ 

دنا . هتساخ  رب  نادناخ  نیا  زا  ینادرم  ینمادکاپ  یکاپ و  رد  شناد و  ملع و  رد  ثیداحایسررب ،
رد یناعمس  يراصنا ، یجرزخ  هدابع  نب  دعسنب  نمحرلادبع  نب  سابع  نب  ییحی  نب  میهاربا  نب  قاحسا  بوقعی  وبا  تسا ، ناشیا  هلمج  زا 

دیوگ : یم  شا  هرابرد  هدروآ و  ار  وا  لاح  حرش  دوخ  باسنا "  " باتک
سدق تلادع و  تورث و  هبنج  زا  روباشین  رد  تسا و  راصنا  نادناخ  نیرتفیرش  زا 
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هحفص 197 ] ] 

یم دایز  اهنآ  هب  تفرعم  قئاقح و  كرد  باب  رد  صیرح و  ثیدـح  بلط  رد  دوب ، دوخ  رـصع  هناـگی  تیاور  حیحـص  تفاـیرد  يوقت و  و 
نبا رمع  زا  قارع  رد  دنک و  یم  ثیدح  لقن  مکح ، نب  ریشب  نب  نمحرلادبع  روصنم ، نب  قاحـسا  عفار ، نب  دمحم  زا  روباشین  رد  دیـشوک .

، هعرزابا زا  ير  رد  دیامن و  یم  ثیدح  لقن  ناطق  نانس  نب  دمحا  یسمحا و  لیعامسا  نب  دمحم  حابص ، نب  دمحم  نب  نسح  يریمن ، هبش 
وبا ینیارفـسا ، کیرـش  نـب  دـمحم  سودـبع ، نـب  مـیهاربا  قاحــسا  وـبا  وا ، زا  تـسا و  هدرک  ثیدـح  لـقن  هراد ، نـب  ملــسم  نـب  دـمحم 
. تسا هدومن  تافو  روباشین  رد  لاس 317  هیناثلا  يدامج  رد  يو  دنا . هدومن  تیاور  هتفرگ و  ثیدح  ایرکز  نب  ییحی  نب  لیعامسادمحا 

ضایع نب  لفون  نب  رباج  نب  بلاغ  نب  هلبج  نب  نسح  نب  سابع  نب  دـمحا  رـصن  یبا  رکبوبا  تسا : ناشیا  هلمج  زا  مود "و  پاچ  یتدایز  "

یضایع . هب  روهشم  يراصنا  دعس  نب  سیق  نب  ییحینب 
هدـشیم بوسحم  رهـش  ياسور  هرمز  زا  هیقف و  راوگرزب و  يدرم  تسا  دنقرمـس  لها  وا  هک : دـیوگ  هدرک و  دای  وا  زا  شبانا  رد  یناـعمس ،

هدوب . قلخ  هجوت  رظن و  دروم  تسا و 
یثیدح یلو  هدومن  تاقالم  هدید و  ار  وا  یـسیردا  دیعـس  وبا  دنک و  یم  لقن  تیاور  يدنقرمـس  ظفاح  ثرح  دمحم  نب  دمحم  یلع  وبا  زا 

تسا . هدرکن  لقن  وا  زا 
تشذگ . شرکذ  هک  یضایع  رکب  یبا  ردارب  یضایع  رصن  یبا  نب  دمحا  وبا  تسا : هورگ  نیا  هلمج  زا  زاب  و 

نب یسیع  نب  فلخ  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  هللادبع  دمحم  وبا  يرطملا ، نبا  تساهنآ : هلمج  زا  و 

هحفص 198 ] ] 

رد ص 72 نینچمه  راتخملا "و   " ابتک رد  یمالـسلا  یلاـعملاوبا  یندـم . يداـبع  یجرزخ  يراـصنا  ناـمثع  نب  ردـب  نب  فسوی  نب  ساـبع 
تسا . هدابع  نب  دعس  نب  سیق  نادنزرف  زا  صخش  نیا  هک  دیوگ : یم  راتخملا "  " باتک بختنم 

دصق هب  دومن و  یم  ترـشاعم  یئوکین  هب  نایوجـشناد  املع و  اب  دایز و  یتدابع  تشاد ، هدوتـس  یقالخا  دوب و  دوخ  رـصع  ظافح  هورگ  زا 
هدید یکاندرد  ياهتبیصم  ثداوح و  دوخ ، یگدنز  رد  هتـسب و  قارع  رـصم و  ماش ، فرط  هب  رفـس  راب  ، گرزب نیثدحم  زا  ثیدح  ندینش 

تسا .
دش . دازآ  سپس  درب  یم  رسب  نادنز  رد  مه  یتدم  هدش و  جارات  شا  هناخ  لاس 742 ه.ق  هب 

تسا . هدومن  ثیدح  عامتساصاخشا  نیا  زا  مالعالا "و  نم  هنیدملا  لخد  نمیف  مالعالا   " مانب دراد  یباتک 
و ینتخ ، رمع  نب  فـسوی  و  یناوـسا ، رمع  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  هرهاـق  رد  ینادوـس و  دـمحا  نـب  رمع  صفح  یبا  زا  هفرـشم ، هنیدـم  رد 

هعامج : نب  فولخم  نب  نمحرلادبع  زا  هیردنکسا  رد  یسیبابد و  دمحم  نب  فوسی 
يزاریشلا ، نب  رصن  یبا  و  رکاسع ، نب  ماسق  و  هنحش ، نب  بلاط  یبا  نب  دمحا  زا  قشمد  رد  و 

یبیلاود . نسحملادبع و  نب  دمحم  زا  دادغب  رد  و 
تفای  تافو  هفرشم  هنیدم  رد  لاس 765  لوالا  عیبر  هام  رد  هرخالاب  و 

تسا : ناشیا  هلمج  زا  و 
نب یکم  نب  یطعملادبع  نب  دمحا  نب  یطعملادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا ، وبا 
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لاس 709 رد  هک  يوحن : کلام  یکم  يراصنا  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  نب  مالسالا  فیس  نب  سراوفلا  یبا  نب  فولخم  نب  نیسح  نب  درط 
. تسا هتفای  تافو  مه  لاس 808  مرحم  رد  هدش و  دلوتم 

. دنک یم  لقن  هاعولا "ص 161  هیغب   " باتک رد  ار  صخش  نیا  تالاوحا  یطویس 
یفطصا نیذلا  هدابع  یلع  مالس  هللادمحلا و 

هحفص 202 ] ] 

تسا  هدمآ  یمهس  صاع  نب  رمع و  هرابرد  هک  یبلاطم  تسرهف 
دراد  یپ  رد  هچنآ  شا و  هیلجلج  هدیصق 

شیردام  ردپ و  بسن 
وا ندروآ  مالسا 

تسوا  یقالخا  تیعقاو  تایحور و  رادومن  هک  وا  زا  نخس  تسیب 
وا  تعاجش 

گنج  نادیم  رد  رمع و  نانموم و  ریما  ناتساد 
گنج  نادیم  رد  رمع و  ورتشا  کلام  ناتساد 

قالخا  نید و  سرد 
ورمع گرم 

هحفص 203 ] ] 

یمهس صاع  نب  ورمع  هیریدغ 

هراشا

لاس 43 ه.ق  هتشذگ  رد  هیلجلج ) هدیصق  )
هیلجلج هدیـصق  مانب  هدیـصق  نیا  دور ، یم  رامـشب  یبرع  نابزياه  راـکهاش  زا  هک  تسا  هدورـس  تیب  رد 66  يا  هدیـصق  صاـع  نب  ورمع 

رد یـسراف  رعـش  هب  هک  نآ  همجرت  سپـس  مینک و  یم  لقن  یبرع  لکـش  نامه  هب  ار  هدیـصق  تایبا  نیاتمظع  تهج  هب  ام ، تسا  فورعم 
 0 دوشیم لقن  ما  هدروآ 

: یبرع نابزب  رعش  دوخ  اما 

لهجتلا  لاحلا  هیواعم 
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لدعت قحلا ال  لبس  نع  و 

قلج  یف  یلایتحا  تسیک 
؟ یلحلا سبل  موی  اهلها  یلع 

نوعرهی  ارمز  اولبقا  دق  و 
لفجلا رقبلاک  عیل  اهم 

هالصلاب  اوابعی  مهل : یلوق  و 
لبقت مل  كدوجو  ریغب 

هالصلاب  اوابعی  مل  اولوف و 
لطسقلا یلا  رافنلا  تمر  و 

يدهلا  ماما  تیصع  امل  و 
لحفتسم لک  هشیج  یف  و 

ماشلا  لها  مکغلا  رقبلابا 
؟ یلتبا یجحلا  یفتلا و  لهلا 

يرا  یناف  مق  معن  تلقف :
لضف الاب  لضفملا  لاتق 

ایصوالا  دیس  اودراح  یبق 
لثعن نم  لط  مد  یلوقب :

حامرلا  اوماقا  نآ  مهل  تدک  و 
لطسقلا یف  فحاصملا  اهیلع 

هحفص 204 ] ] 
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مهتاوس  فشک  مهت  هدع  و 
لیبقملا رفنضغلا  درل 

ردیح  یلع  هاغبلا  ماقف 
یلطصملا لعشملا  نع  اوفک  و 

يرعشالا  هرواحم  تسیک 
لدنجلا همود  یلع  نحن  و 

یبناج  یف  عمطیف  نیلا 
لتقملا یف  ضاخ  دق  نیمهس  و 

ردیح  نم  هفالخلا  تعلخ 
لجرالا نم  لاعنلا  علخک 

سایالا  دعب  کیف  اهتسبلا  و 
لمنلاب میتاوخلا  سبلک 

رخمشملا  ربنملا  کتیقر  و 
لصنم فیس و ال  دح  الب 

هلها  نم  تنا  نکت  مل  ول  و 
لمکت مل  ماقملا و  بر  و 

قارعلا  قافک  شیج  تریس  و 
لامشلا عم  بونجلا  ریسک 

نیقفاخلا  یف  كرکذ  تریس  و 
لمجملا عم  ریمحلا  ریسک 

لا  هلکآ  نبای  یب  کلهج  و 
یلتبا ام  مظعال  دوبک 
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عطت  مل  یترزاوم  ولف ال 
لبقت مل  يدوجو  ول ال  و 

ءاسنلا  لثمک  تنک  يال  ول  و 
لزنملا نم  جورخلا  فاعت 

دنه  نبای  انلهج  نم  كانرصن 
لضفالا مظعالا  ابنلا  یلع 

سورلا  قوف  كانعفر  ثیح  و 
لفسالا لفسا  یلا  انلزن 

یفطصملا  نم  انعمس  دق  مک  و 
یلع یف  هصصخم  ایاص  و 

اربنم  یقر  مخ "  " موی یف  و 
لحری مل  بکرلا  غلبی و 

انلعم  هفک  هفک  یف  و 
یلعلا زیزعلا  رماب  يدانی 

سوفنلا  یف  مکنم  مکب  تنا 
لعفاف یلب  اولاقف : یلواب ؟

نینموملا  رما  هلحناف 
لحنملا فلختسم  هللا  نم 

هل  یلوم  تنک  نمف  لاق : و 
یلولا معن  مویلا  هل  اذهف 

الجلاذ  ای  هیلاوم  لاوف 
لسرملا خا  يداعم  هداعو  ل 
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یترتع  نم  دهعلا  اوضقنت  و ال 
لصوی مل  یب  مهعطاقف 

هحفص 205 ] ] 

يار  امل  کخیش  خبخبف 
للحت مل  دیح  دقع  يرع 

هوظفحاف  مکیلو  : لاقف
یلخدم مکیف  هلخدمف 

انلعف  نم  ناک  ام  انا و  و 
لفسالا كردلا  یف  رانلا  یفل 

انل  جنم  نامثع  مد  ام  و 
لجخملا فقوملا  یف  هللا  نم 

انمصخ  ادغ  ایلع  نا  و 
لسرملا هللااب و  زتعی  و 

ترج  ورما  نع  انبساحی 
لزعم یف  قحلا  نع  نحن  و 

اطغلا  فشک  موی  انرذع  امف 
یل مک  اذغ  هنم  لیولا  کل 

نانجلا  تعبا  دنه  نبای  الا 
یل فوت  مل  تدهع و  دهعب 

لانت  امیک  كارخا  ترسخا  و 
لزجالا نم  ماطحلا  ریسی 
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مافتسا  یقح  سانلاب  تحبصا  و 
لوحم کلم  نم  کلملا  کل 

كارشلا  یف  صنتقمک  تنک  و 
لهنملا نع  امظلا  دوذت 

ریرهلا  لیل  تیسنا  کناک 
لوهملا اهلوه  عم  نیفصب 

ماعنلا  قرذ  قرذت  تبدق  و 
لبقملا لطبلا  نم  اراذج 

الضلا  شویج  حازا  نیح  و 
لسبملا دسالاک  كافا  ل و 

قانخلا  کیلع  کنم  قاض  دق  و 
لفلفلاک بحرلا  کب  راص  و 

رفملا  نیا  ورمعای  کلوق : و 
؟ لیبسملا روفلا  سرافلا  نم 

هینک  نع  نم  هلیح  یسع 
لعسع یف  يداوف  ناف 

میقتسی  ام  لک  ینترطاش  و 
لمکی مل  كرهد  کلملا  نم 

اعفار  یتلجع  یلع  تمقف 
یلیذا یتاوس  نع  فشکا  و 

ینثنا  ههجو و  نع  رتسف 
لقعی مل  کعور  ایح و 
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هساب  نم  کفوخل  تنا  و 
لکفالا نم  تئلم  كانه 

مانالا  هامح  تکلم  امل  و 
لوالا دی  كاصع  تلان  و 

هحفص 206 ] ] 

لابجلا  نزويریغل  تحنم 
لدرخلا هنز  ینطعت  مل  و 

کلملا  دبعل  ارصم  تلحنا  و 
لدعتمل یغلا  نع  تنا  و 

دقف  اهیف  عمطت  تنک  نا  و 
لدجاالا نم  اطقلا  یلخت 

اهدر  یلا  حماست  مل  نا  و 
یلطصم مکبوحل  یناف 

فونالا  مش  دایج و  لیخب 
لبذلاب تافهرملاب و  و 

رورغلا  باجح  کنع  فشکا  و 
لکثالا همئان  ظقیا  و 

نینموملا  هرما  نم  کناف 
لزعم یف  هفالخلا  يوعد  و 

هرذ  اهیف و ال  کلام  و 
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لوالاب كدودجل  و ال 

هبسن  امکنیب  ناک  ناف 
لجنملا نم  ماسحلا  نیاف 

امسلا  موجن  نماصحلا  نیا  و 
یلع ؟ نم  هیواعم  نیا  و 

ینملا  تغلباهیف  تنک  ناف 
لجلجلا قلع  یقنع  یفف 

هحفص 207 ] ] 

راعشا همجرت  حیضوت و 

موظنم  همجرت 
ار همه  نیا  تسا و  هادف  انحاورا  نینموملا  ریما  یلوم  هصاخ  يایازم  تلیـضف و  تیناقحب و  رارقا  قیدصت و  لماش  نوچ  هدش ، دای  هدیـصق  )

موظنم یسراف  هب  ع )  ) يولع سدقم  ناتسآ  زا  تیانع  ياعدتسا  زا  سپ  نانابز  یسراف  هدافتسا  تهج  هدورس  وا  نمـشد  راکبان و  یـصخش 
دیآ . رتشیب  شعفن  هک  دیاش  مدومن  همجرت 

یناعم هعومجم  سپس  تسا و  هدش  هراشا  رـصم ، جارخ  هبلاطم  هب  عجار  صاع  نب  ورمع  اب  هیواعم  يراگن  همان  ناتـسادب  هموظنم ، زاغآ  رد 
تسا . هدمآ  رد  مظن  هب  هدیصق 

( مجرتم
صاع  نب  ورمع  راعشا  همجرت 

نیرفآ  مظن  دنوادخ  دمحب 
نیتم زغن  مظن  زاغآ  دش 

داهن  ور  ما  هشیدنا  رحب  رهب 
دارم دمآ  رب  براقت  رحب  هب 

نخس  میوگ  هیواعم  زا  نونک 
نف  رکم و  رپ  صاع  نب  ورمع  زا  مه 
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لوعف  لوعف  لوعف  لوعف 
لوهج مولظ  لوکا ، مولم 

دوز  هک  ار  وا  تشونب  هیواعم 
دوس وت  يدرک  رصم  زا  هک  یجارخ 

ماشب  ارنآ  یتسرفب  هک  دیابب 
مالسلا و  نکم ، مرماز  للعت 

داد  ورمع  شخساپ  رد  هماچ  یکی 
داهن زا  هآ  دروآ  رب  شدناوخ  وچ 

مان  تسا  هیلجلج  ار "  هماچ  نی  ارم 
مامتها نونک  شحرشب  میامن 

راکهاش  نیا  هماکچ  نیا  دوب 
راگزور رد  هداز  یپسور  کیز 

نخس  داد  هداد  ناسچ  ات  رگن 
نسحلاوب ایلوا  هش  فصوب 

هحفص 208 ] ] 

ساپسان  وشم  نم  رب  هیواعم 
سابتلا ینادانب و  دوخ  نزم 

تیراداوه  ردناک  رآ  رایب 
تیرای یپ  دنا  مدرک  اهچ 

بیرف  رکمز و  شلهاب  ماشب و 
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بیجنان يا  مدرک  پب ا  اغوغ  هچ 

دندش  ناباتش  تیوس  قلخ  ات  هک 
دنب دیق و  زا  هتسسگب  ناواگ  وچ 

ناشنیئآ  نم  مدومن  نوگرگد 
ناشنید متخیمآ  وت  مانب 

یتسار  هر  ياوشیپ  اب  وچ 
یتساخرب وت  نایغط  نایصعب و 

روما  مدومن  نوگرگد  ناسنادب 
رورغر ار د  قلخ  نآ  مدنکفا  هک 

رده  دش  یقمحا  زا  هک  ینوخب 
رش روش و  نآ  گنج و  نآ  مدرک  اپب 

افج  زا  ایصوا  رورس  اب  هک 
اپب مدومن  نینوخ  گنج  نانچ 

اه  هزین  رب  دنچ  یفحصم  مدز 
اهچ مدومن  اپرب  هلیح  نیز  و 

رو  هلمح  قح  ریش  دش  هک  مدنآ  رد 
رطخ عفدب  مدرک  هلیح  ناسچ 

مدومن ... 
ار هلمج  متخومآ  يدرمانب 

متخیگنارب  ار  ناگ  هشیپ  متس 
متخیر افج  گندخ  ردیحب 

نم  رکمو  هلیح  زا  هلمج  ات  هک 
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نمز رون  زار  خر  دنتفهن 

يرعشا  اب  هک  يدرک  شومارف 
يرواد هگ  مدرک  هلیح  ناسچ 

بیرف  نم  شمداد  ناسچ  یمرنب 
بیقر یب  يدش  ردیح  علخ  اب  هک 

دارم  دمآ  رب  يدیماان  زا  سپ 
داتف تتسدب  تفالخ  مامز 

يرورس  هماج  تمدناشوپب 
يرتشگنا نمیرها  تسد  رد  وچ 

ریرس  زارف  رب  ار  وت  مدربب 
ریت ریشمش و  راک ، زا  داتفیب 

دنلب  ماقم  نآ  ارت  هچ  رگا 
دنمجراان تسپ  يا  روخ  رد  دبن 

ناهج  ردنا  مدنایامن  نم  ار  وت 
نامرهق یتشگ و  رومان  نمز 

هحفص 209 ] ] 

یتخانشن  هک  نم  رب  تسا  نارگ 
یند هداز  راوخرگج  يا  ارم ،

وت  راداوه  مدوبن  نم  رگا 
وت رادهگن  ریشم و  ریزو و 
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هار  چیه  هگیاج  نیا  رب  تدوبن 
هاگچیه اورنامرف  وت  يدوبن 

نانز  نوچمه  وت  مدوبن ، نم  رگا 
ناهن يدوب  هناخ  رد  هدرپ  سپ 

ار  وت  يرای  لهج  زا  میدومن 
اغد موش  دنه  هداز  ایا 

بیشن  زا  زارف  ردنا  تمیدربب 
بیصن یب  دوخ  میدنامب  یتسپ  ز 

زارفرس  هس  رب  ار  وت  قح  انب 
زآ صرح و  زا  میدومن  مدقم 

هلا  رماب  ربمیپ  زک  یهش 
هاوخداد رورس و  همه  رب  وا  دش 

ماقم  ره  رد  رایسب  هچ 
مانب ار  وا  دومرف  حیرصت  هک 

ایبنا  هش  نآ  ریدغ  زورب 
امس ردبوچ  دمآ  رب  ربنم  هب 

زیزع  راگدنوادخ  رما  هب 
زیمت اب  هش  نآ  اسر  گنابب 

تفج  تشاد  شفک  رب  فک  هک  مدنآ  رد 
تفس زغن  رد  نیا  یگلمج  رب 

رتراوازس  نم  مین  ایآ  هک 
؟ رسبرس امش  رب  امش  ناجز 
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امز  یلوا  وت  يرآ  دنتفگب 
امنهر رورس و  يا  یتسه  امب 

نید  کلم  هش  نآ  دومن  مدنآ  رد 
نینموم همه  ریما  ار  یلع 

ار  هالوم  تنک  نم  دومرفب 
ار هاش  نآ  دنسانش  هلمج  هک 

اعد  تسد  دروآرب  هگنآ  سپ 
ادخ يا  تفگ : نوچیب و  هاگردب 

رادتسوددوب  ار  وا  هک  سکنآ  ره 
رایتسد ارو  شاب و  تسود  ارو 

نایم  ددنبب  شنیکب  سکنآ  ره 
ناهج ود  رهب  نمشد  شاب  ارو 

نم  كاپ  ترتع  اب  تفگ : سپس 
نکش نامیپ  دیشاب  هک  ادابم 

ادج  دش  مترتع  زا  هک  سکنآ  رآ 
اقب هار  تسین  شنم  اب  رگد 

ارجام  نیا  دید  وت  داتسا  وچ 
یضترم هتشر  دلسگن  رگد 

هحفص 210 ] ] 

تفگ  باجعاز و  دمآرب  نیسحتب 
تفج تسین  ار  وت  هب  هب  هک : ار  یلع 
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يربهر  ار  قلخ  همه  دارم 
يرورس همه  رب  يالوم و  وت 

هوکشاب  عمجم  نآ  رد  هصالخ 
هورگ نآ  اب  دومرفب  ربمیپ 

ناه  دیرادب  ار  یلع  ساپ  هک 
نانموم همه  ریما  دش  یلع 

نیتم  ساسا  نیا  اب  هیواعم 
نیما یبن  نآ  دومن  اپرب  هک 

فارتعا  دوخ  میئامن  دیایب 
فازگ هار  میتفرگ  هلمج  هک 

نیک  روج و  نیا  رد  ار  دوخ  میدومن 
نیلفاس لفسا  رد  راتفرگ 

راسمرش  یگلمج  قح  هاگردب 
ران راتفرگ  باذع و  ریسا 

دوش  اهیگدنمرش  ناربج  هن 
دوب یتاجن  نامثع  نوخ  زو  هن 

دودو  يادخ  زیزع  نآ  یلع 
دورولا موی  هلمج  ام  مصخ  دوب 

متیخوس  دوخ  روجرد  رود و  قحز 
میتخودنا هک  یمان  تشز  یهز 

تسا  یلع  تسدب  وت  نم و  باسح 
تسا یلع  بساحم  رشحم  زور  یلب 
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ازج  زورب  ار  ام  تسا  يرذع  هچ 
اه هدرپ  خرز  دتفا  هک  مدنآ  رد 

تخس  زور  نآ  رد  وت  رب  ياو  يا  سپ 
تخب هریت  مرجم  نم  رب  سپس 

یتخاب  دب  دنه  هداز  ایا 
یتخاس هبت  ار  دوخ  ماجنارس 

دش ؟ هچ  يدومن  نم  اب  هک  يدهع  وت 
دوخ دهع  رب  وت  يدرکن  یئافو 

ناهج  نیا  زا  یتفرگب  هک  یماکب 
نآ تسا  رادیاپان  زیچان و  هک 

تسدز  يداد  رایسب  يایازم 
تسم چیه  زا  یتشگ  يدرک و  نایز 

یمد  متشگن  لفاغ  قلخ  زا  نم 
یمدرمان رکم و  یسب  مدومن 

هاج  کلم و  ارت  رسیم  دش  ات  هک 
هاگ هیکت  دنسم و  نیاب  يدیسر 

رازراک  فص  ردنا  وت  هنرگ  و 
راکش یئامن  ات  نیمک  رد  يدب 

ریره  لیل  هک  يدرک  شومارف 
ریظن یب  تشحو  نآ  رد  نیفصب 

رازغرمرتش  نوچ  يدیباوخب و 
رارق یب  دوخب  يدومن  طوغت 
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هحفص 211 ] ] 

ریلد  زات  هکی  نآ  هک  مدنآ  رد 
ریرش هاپسنآ  نایم  زا  دنارب 

رو  هلمح  نیگمشخ  نامد  يریش  وچ 
ررش رپ  يرطاخ  اب  سرت  زا  وت 

رفم  یتساوخ و  یم  هراچ  نمز 
رد هیح  هش  ردیح  لاگنچز 

رارق  دهع و  وت  مدنآر  یتسبب د 
راکبان يا  تدهع  وت و  رب  وفت 

ربب  دمآ  تکلم  دهاش  نوچ  هک 
رسبرس تکلمم  تدش  رخسم 

دوش  دیاع  هچنآ  زا  یمین  ارم 
ددع عون و  سنج و  زا  یئاشخبب 

متخاس  اه  هلیح  نم  هریس  نیا  رب 
متخادرپ رما  نیا  ریبدتب 

گنرد  یب  متروع  نایع  مدومن 
گنن راع و  نینچ  ردنا  نت  مدادب 

تفاتب  خر  ایح  زا  ایلوا  هش 
تفای مارآ  وت  رارق  یب  لد 

دیدش  زرل  وسرت  همه  نآ  زا  سپ 
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دیمد تنکم  زع و  علاط  ار  وت 

رقتسم  يدش  تزع  جوا  رب  وچ 
رظن زا  تفرب  نامیپ  دهع و  ار  وت 

دایز  ياطع  يداد  رایغا  هب 
دایز يدربب  ار  دوخ  رای  یلو 

ار  رصم  کلملادبع  هب  يدادب 
افج نم  رب  راک  نیا  رد  يدومن 

تسنمزا  رصم  هک  نونکا  لاح  رهب 
تسا نمیا  تحار و  ملد  شلصو  هب 

رظن  فرص  وت  شجارخ  زا  امن 
رذگرد وگتفگ  نیا  رارکتز 

دیما  مشچ  تسا  رصم  هب  رگا  ار  وت 
دیرپ انمت  غرم  وت  مابز 

تسایندرکان  هچنآ  منک  هنرگ  و 
تسا ینتفگان  هک  هچنآ  ره  میوگب 

هاپس  لیخ و  رصم  زا  مزیگنارب 
هابت سب  ارت  راگزور  منک 

منک  نوگرگد  وت  رب  قلخ  لد 
منکرب نایم  زا  رورغ  باجح 

وت  لاح  زا  هگآ  ار  قلخ  منک 
وت لامآ  لخن  نبز  مرآرب 

ار  زغن  هتکن  نیا  مزاس  نایع 
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ار زغم  نیا  تسوپ  زا  مرآ  نورب 

نینموملا  ةرما  بصنم  زا  هک 
نینچ یقح  تسین  ار  وت  يرود  وت 

اجک  ردنا  وت  اجک و  تفالخ 
ءامس ضرا و  نیب  دوب  تبسن  هچ 

هحفص 212 ] ] 

یلهاج  رصنع  نآ  هیواعم 
یلو یلع  اب  نیرق  دشابن 

نادب  ار  نیا  هیواعم  هصالخ ،
ناما رد  نم  رکم  زا  ار  وت  یشابن 

بایماک  يدش  نونکاک  رادنپم 
باسح تصاع  ورمع  اب  تسین  رگد 

وت  گنهآ  شیپ  رتشا  منم 
وت گنز  نآ  تسه  ارم  ندرگب 

ادص  درآ  گنز  مرس  دبنج  وچ 
المرب دوش  تگنس  گنز  نیزا 

دشن وا  ضرعتم  رگید  دیسر ، هیواعم  عمس  هب  تایبا  نیا  هکنآ  زا  سپ 

هحفص 213 ] ] 

هدیصق نیا  نوماریپ  رد  ینخس 
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هبلاطم هب  طوبرم  هیواعم  همان  تسا  هدورـس  نایفـس  یبانب  هیواـعم  هماـن  باوج  رد  صاـع  نب  ورمع  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  هیلجلج  ماـن  هب 
تسا . هدومنن  لاسرا  ار  جارخ  هک  هتفرگ  رارق  هذخاوم  درومو  دوب  صاع  نب  ورمع  زا  رصم  جارخ 

روبزم هناخباتک  یپاـچ  تسرهف  رد ج 4 ص 314  تسا و  دوجوم  رـصم  يویدـخ  هناخباتک  رد  هعومجم  ود  رد  هدیـصق ، نیا  زا  هخـسن  ود 
هکت نیا  هک  هدومن  هفاضا  هدومن و  تیاور  شا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد ج 2 ص 522  ارنآ  زا  يا  هعطق  دیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هدـش  طبض 

تسا . هتفای  هتشذگرد 502 ه ق )  ) يزیربت بیطخ  یلع  نب  ییحی  ایرکز ، یبا  طخ  هب  ار  هدیصق  زا 
تشون : صاع  رسپ  ورمع  هب  نومضم  نیا  هب  يا  همان  هیواعم  دیوگ  لودلا  رابخا  فئاطل  رد ص 41  یقاحسا  و 

یم راب  نیرخآ  يارب  نونکا  يدیزرو . عانتما  هدرک و  یهاتوک  نآ  باوج  رد  وت  متشون و  وتب  رـصم  جارخ  هبلاطم  رب  ینبم  ررکم  یئاه  همان 
مالسلا . و  امن ، لاسرا  ار  رصم  جارخ  اروف  يریخات  چیه  نودب  هک  مسیون 

دوشیم : عورش  تایبا  نیا  اب  هک  داتسرف  ار  هیلجلج  هدیصق  شباوج  رد  صاع  سپ  ورمع 

یل  سنتال  لضفلا  هیواعم 
لدعت قحلا ال  جهن  نع  و 

قلج  یف  یلایتحا  تیسن 
؟ یلحلا سبل  موی  اهلها  یلع 

نوعرهی  ارمز  اولبقا  دق  و 
لهملا رقبلاک  نوتای  و 

هحفص 214 ] ] 

تسنیا : روبزم  تایبا  هلمج  زا  زاب  و 

اسنلا  لثمک  تنک  يالول  و 
لزنملا نم  جورخلا  فاعت 

يرعشالا  هرواحم  تیسن 
لدنجلا همود  یلع  نحن  و 

ادراب  السع  هتقعلا  و 
لظنحلاب کلذ  تجزما  و 
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یبناج  یف  عمطیف  نیلا 
لصفملا یف  باغ  دق  یمهس  و 

هعدخ  نع  هنم  اهتعلخا  و 
لجرالا نم  لاعنلا  علخک 

تزجع  امل  کیف  اهتسبلا  و 
لمنالا یف  میتاوخلا  سبلک 

تسا : تایبا  نامه  هلمج  زا  زاب  و 

اهلها  نم  هللا  کت و  مل  و 
لمکت مل  ماقملا و  بر  و 

نیقفاخلا  یف  كرکذ  تریس  و 
لامشلا عم  بونجلا  ریسک 

دنه  نبای  انلهجنم  كانرصن 
لضفالا مظعالا  لطبلا  یلع 

مانملا  یف  اهرت  مل  تنک و  و 
یل رهم  کیلا و ال  تفزف 

سوفنلا  یلاعا  انکرت  ثیح  و 
لجرالا لفسا  یلا  انلزن 

یفطصملا  نم  انعمس  دق  مک  و 
یلع یف  هصصخم  ایاصو 

هتفگ : راعشا  نآ  هلمج  رد  زاب  و 

هبسن  امکنیب  ناک  نا  و 
؟ لجنملا نم  ماسحلا  نیاف 
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يرثلا ؟ نیا  ایرثلا و  نیا  و 
؟ یلع نمهیواعم  نیا  و 

نیا طقف  هدومن  لقن  انیع  یقاحـسا  خیرات  زا  ار  هروکذم  تایبا  یمامت  بیبللا " ج 1 ص 82  ینغم  باتک "  حرـش  رد  يرهزا  دمحم  خیش 
تسا : هدرک  فذح  ار  تیب  کی 

سوفنلا  یلاعا  انکرت  ثیح  و 
لجرالا لفسا  یلا  انلزن 

0 تسا هدومن  رکذ  بقانملا "  رد ج 3 ص 106 "  ار  روبزم  هدیصق  زا  تیب  هدزیس  بوشآ  رهش  نبا  و 

هحفص 215 ] ] 

تسا . هدرک  لقن  ارنآ  زا  تیب  تسیب  هینامعنلا "  راونالا  رد ص 43 "  يرئازج  هللا  تمعن  دیس  و 
هتفگ : هدومن و  رکذ  ار  هدیصق  یمامت  دوخ  هنجلا "  ضایر  باتک "  زا  مود  هضور  رد  يزونز  و 

تسا . هدش  هدیمان  هیلجلج "  هدیصق "  هب  لجلجلا ) قلع  یقنع  یف  و  نآ =(  عرصم  نیرخآ  تبسانمب  هدیصق  نیا 
ملق هب  هک  شیطخ  ناوید  رد  ار  نآ  نم  هدرک و  سیمخت  ار  هیلجلج  هدیـصق  یماـمت  يدادـغب ، يرویز  ساـبع  خیـش  ناور  نشور  هدـنیارس 

تسا . دوجوم  رصم  يویدخ  هناخباتک  رد  دوجوم  هخسن  ود  زا  یکی  رد  يرویز  سیمختو  ما  هدید  هدش  حیحصت  رعاش  دوخ 
نومتکی . امب  ملعا  هللا  مهبولق و  یف  سیل  ام  مههاوفاب  نولوقی 

. تسا رت  هاگآ  دننک  یم  نامتک  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دهد ، یمن  یهاوگ  ناشبولق  هک  دنیوگ  یم  یئاهزیچ  ناشیاهنابز  هب 

هحفص 216 ] ] 

صاع ورمع  همجرت  رداصم 

زا : تسا  ترابع  هدمآ  نآ  رد  صاع  نب  ورمع  لاح  حرش  هک  يرداصم  نیرتمهم 
فلوم  مسا  باتک ، مسا 

يراخب  حیحص ،
ملسم  حیحص ،
دوادوبا  ننس ،
يذمرت  ننس ،

یئاسن ننس ،
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سیق نب  میلس  خیرات ، باتک 
ماشه  نبا  هیوبنلا ، هریسلا 
هبیتق  نبا  رابخالا ، نویع 

هبیتق  نبا  فراعملا ،
هبیتق  نبا  هسایسلا ، همامالا و 

ظحاج  دادضالا ، نساحملا و 
نایبتلا " ، نایبلا و 

هدیبعوبا  ، باسنالا
يرذالب  فارشالا ، باسنا 

رهاط یبا  نبا  اسنلا ، تاغالب 
دربم  لماکلا ،

یبلک  بلاثملا ،
یبوقعی خیراتلا ،

هحفص 217 ] ] 

فلؤم مسا  باتک ، مسا 
نایحوبا  هسناوملا ، عاتمالا و 

جرفلاوبا  یناغالا ،
دعس  نبا  تاقبطلا ،

هبردبع  نبا  دیرفلا ، دقعلا 
يدوعسم  بهذلا ، جورم 

يروباشین  مکاح  كردتسملا ،
یقهیب  يواسملا ، نساحملا و 

ربلادبع نبا  باعیتسالا ،
يربط  ممالا ، خیرات 
رکاسع نبا  ماشلا ، خیرات 

يرشخمز  راربالا ، عیبر 
طاوطو  ، صیاصخلا

يزاررخف  ریبک ، ریسفت 
يرذنم  بیهرتلا ، بیغرتلا و 
دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

ریثا  نبا  لماک ،
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ریثک نبا  هیاهنلا ، هیادبلا و 
عبیدلا  نبا  ثیبخلا ، زییمت 

يزوج  نبا  طبس  ةرکذتلا ،
هجحلا نبا  قاروالا ، تارمث 

هحفص 218 ] ] 

فلوم  مسا  باتک ، مسا 
یبلحلا  ۀیوبنلا ، ةریسلا 

هنحش  نبا  رظانملا ، ضور 
یجنلبش  راصبالارون ،

یکز  دمحا  بطخلا ، ةرهمج 
یکز  دمحا  لئاسرلا ، ةرهمج 

يدجو دیرف  فراعملا ، ةریاد 

هحفص 219 ] ] 

هدیصق رعاش  لاح  حرش 

هراشا

هللادبع وبا  دمحم و  وبا  یشرق ، يول  رسپ  بعک  رسپ  صیصم  رسپ  رمع و  رسپ  مهس  رسپ  دیعس  رسپ  مشاه  رسپ  لئاو  رـسپ  صاع  رـسپ  ورمع 
دشاب . یم 

رد تفرگ  یم  ماجنارس  ودب  دش و  یم  زاغآ  وا  زا  يا  هنتف  ره  دندوب  روهشم  يرگ ) هلیح  یشوهزیت و   ) هیهاد هب  هک  تسا  يرفن  جنپ  زا  يو 
دنلاوحا . نیا  يایوگ  خیرات  بتک و  دوب و  ناگمه  روهشم  تافص  نیدب  دراو و  طلسم و  يزیگنا  هنتف  يزاسغورد و  داسف و  رش و 

رد ار  صخش  نیا  ناتساد  هک  تسیفاک  دیریگ ، شیپ  ار  طارفا  هار  هدرک  اهر  يراکبان  روجف و  ياه  هنیمز  رد  ار  نخـس  نانع  دیهاوخب  رگا 
زج شراتفر  رادرک و  رد  لصادب ، تسپ و  هیامورف و  دساف و  رصنع  نیا  هچ  دید  دیهاوخ  نیتسخن  هباحص  نانخـس  رد  هکنانچ  دیریگ ، رظن 

دشاب . یم  شهوکن  هنوگ  ره  روخ  رد  هتشادندوجو و  روج  يراکبان و  يدیلپ و 
دشاب . یم  قیقحت  یسررب و  ياج  رظن  دنچ  زا  شلاوحا  حرش 

صاع ورمع  بسن 

هراشا
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تسا . هداد  بقل  رتبا  ار  وا  نآرق  حیرص  هک  تسا  یسک  وا  ردپ 
رتبالا . وه  کئناش  نا 

تسا . ینعم  نیا  دیوم  املع ، نیرسفم و  زا  يرایسب  راتفگ  هدیقع و  و 
ددرم اهنآ  زج  طیعم و  یبا  رسپ  هبقع  بهل و  وب  لهجوبا ، صاع ، نیب  ندوب ) بقع  الب  رتبا و  بقل =(  نیا  ریسافت  زا  یضعب  رد  هک  دنچ  ره 

تسنامه بلطم  قح  یلو  هدنام 

هحفص 220 ] ] 

زا شیب  ورمعردپ )  ) لئاو نب  صاع  یهتنم  دنا  هدرک  شهوکن  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ناگدربمان  یمامت  دـیوگ : .و  هدرک نایب  يزار  رخف  هک 
تسا . هدومن  شهوکن  ار  بانجنآ  هدز و  مد  ص )  ) ادخ لوسر  شنزرس  تناها و  رد  اهنآ  همه 

نیب رد  روهـشم  اذـل  دـشاب . یم  صوـصخم  دـکوم و  نیعل  نیا  هب  هیآ  لومـش  یلو  دوـشیم  لـماش  ار  ناـگدربمان  همه  هک  دـنچ  ره  هـیآ  و 
تسا  صاع  نب  ورمع  رتبا  زا  دارم  هک  هدش  نیا  نیرسفم 

دیوگ : شریبک  ریسفت  رد ج 8 ص 503  يزار  رخف 
زا رگا  دشابشنیشناج و  وا  زا  دعب  هک  درادن  يرـسپ  تسا و  رتبا  ص )  ) دمحم انامه  تفگ : یم  هتـسویپ  لئاو  رـسپ  صاع  هک  تسا  تیاور 

دش . دیهاوخ  هدوسآ  وا  تسد  زا  شیرق ) رافک  ) امش دور و  یمن  وا  زا  يدای  هتشگ  وحم  اه  هرطاخ  زا  يدوزب  دورب و  ایند 
دوب . هتشذگرد  هجیدخ ،) رسپ   ) ادخ ربمایپ  دنزرف  هللادبع  هک  دش  هتفگ  یماگنه  نانخس ، نیا 

دنقفتم . ریسفت  لها  همه  ویبلک  لتاقم ، سابع ، نبا  نخس  نیا  رد  و 
دیوگ : نارگید  لاوقا  زا  دعب  رد ص 504  زاب  و 

شهوکن ریاـس  زا  شیب  لـئاو  رـسپ  صاـع  هک  دـیاش  رارکت  ار  ارجاـم  نیا  ناگدـننک  شهوکن  ریاـس  زا  شیب  لـئاو  رـسپ  صاـع  هک  دـیاش 
، دناد یم  لئاو  نب  صاع  هب  طوبرم  ار  هیآ  هکیتایاور  تهج  نیمهب  و  تسا ) رتبا  ربمایپ  هک   ) تسا هدومن  یم  رارکت  ار  ارجام  نیا  ناگدننک 

تسا . هتفای  راهتشا 
زا یکی  وا  هچ  هدـش  لزاـن  هدربماـن  صخـش  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  دـنک  تیاور  دوخ  باـتک  رد  یلـاله  سیق  رـسپ  میلـس  راوگرزب ، یعباـت 

تفگ : تشذگرد ، ص )  ) ادخلوسر دنزرف  میهاربا  هکیماگنه  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  ناگدننک  شنزرس 
دیامرف : هک  اجنآ  تسا  هدومن  دای  دوخ  راعشا  رد  تبسن  نیمه  اب  ار  لئاو  نب  صاع  ع )  ) نانموم ریما  دش و  رتبا  دمحم  انامه 

ارتبالا  هیصو و  اوفرقی  نا 
ارزخالا نیعللا  لوسرلا و  یناش 

هحفص 221 ] ] 

هدرک دای  تفص  نیمه  ای  نیفص  زور  رد  ار  لئاو  نب  صاع  دمآ ، دهاوخ  هک  ناشنانخس  نمض  رد  رفعج  رسپ  هللادبعو  رـسای ، رـسپ  رامع  و 
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دنا .
: هدومرف نینچ  هتخاس و  شبطاخم  دمآ  دهاوخ  هک  يا  همان  رد  فصو  نیمهاب  ار  وا  مه  نانموم  ریما  تسا و  رتبا  رـسپ  رتبا  هدربمان  نیا  ربانب 

مالسا . تیلهاج و  نامزرد  شنادناخ  دمحم و  هدننک  شهوکن  صاع ، نب  ورمع  رتبا  رسپ  رتبا  هب  نینموملا  ریما  ادخ  هدنب  زا 
تلیـضف اج  نیمه  زا  تسین و  هداز  لالح  دوش  هداد  تبـسن  صاع  هب  يدـنزرف  ره  هک  دـنک  یم  نیا  هب  يانـشآ  ار  ام  روکذـم ، همیرک  هیآ 

هک : تسا  هینالج  هیزنع  الیل  وا  ردام  ناتساد  نیا  رب  هفاضا  دش و  دهاوخ  مولعم  بسن  هیحان  زا  ورمع 
دوب  اه  هشحاف  نیرتنازرا  ناراکانز و  نیرتروهشم  هکمرهش ، رد 

هب ار  دنزرف  یلیل  یلو  دندومن  ورمع  يدنزرف  ياعدا  دندوب  هدش  رتسبمه  وا  اب  هکیناسک  زا  رفن  جنپ  دش ، دـلوتم  وا  زا  ورمع  هکنآ  زا  سپ  و 
داد . یم  لوپ  نارگید  زا  رتشیب  یلیل  هب  صاع  تشاد و  تهابش  رگید  ناسک  زا  رتشیب  صاع  هب  ورمع  هچ  دومن  قحلم  صاع 

هدومن . رکذ  دش  دراو  هیواعم  رب  هکیماگنه  بلطملادبع  نب  ثراح  رتخد  يورا  ار ، ناتساد  نیا 
دوب ؟ نوچ  وت  لاح  ام  زا  دعب  هک  دیسرپ  يو  زا  یسرپلاوحاو  نتفگ  دماشوخ  زا  سپ  هیواعم 

يدومن و يراتفردب  تمع  رـسپ  اب  تقافر  یتسود و  رد  يدرک و  یـساپسان  تمعن  قح  لابق  رد  هنیآ  ره  وت  نم  هدازردارب  يا  تفگ : يورا 
مالـسا هب  تبـسن  تمدـخ  هقباـس  هنوگچیه  تناردـپ  وت و  هچ  یتـفرگ ، تسدـب  دوبن  وت  قح  هک  ار  يرما  يدـیمان و  دوخ  ماـن  ریغب  ار  دوخ 

دیرادن 
ار امش  دنوادخ  هجیتن  رد  دیدش ، رفاک  هدومن و  راکنا  دروآ  دمحم  هک  ار  هچنآ  ادتبا 

هحفص 222 ] ] 

دمحم ام  ربمغیپ  تفای و  يرتربدنوادخ  نخـس  دیـسر و  شلها  هب  قح  هکنیا  ات  دنادرگرب  امـش  زا  ار  قلخ  يور  دومرف و  كاله  بوکنم و 
تفای . يزوریپ  ترصن و  شنانمشد  رب  نیکرشم  مغرب  (ص )

زا دـعب  ار  دوخ  ربماـیپ  دـنوادخ  هکنآ  اـتمیتسج  یگرزب  يرترب و  قلخ  رب  تلزنم  ردـق و  نید و  زا  يدـنم  هرهب  تهج  زا  توبن ، نادـناخام 
تـشذگرد زا  دعب  تشاد . شراوگرزب  هدیدنـسپ و  دومرف و  دـنلب  ار  شا  هجرد  و  درب ، يارـس  رگید  هب  وا  زا  اوران  ياهتبـسن  ندـش  هدودز 

يریسا هب  ار  ناشنانز  دنتشک و  یم  ار  ناشدالوا  هک  میدمآ  رد  ناینوعرف  تسد  رد  یـسوم  موق  هلزنم  هب  امـش  نایم  رد  وا  نادناخ  ام  ربمایپ ،
دوخ موق  زا  نوراه  هک  هاگنآ  یـسوم  زا  شیئادج  نارود  رد  دش  نوراه  نوچ  ترـضح  تافو  زا  دـعب  ادـخ  لوسر  مع  رـسپ  دـندرب و  یم 

تفگ : درب و  یسوم  هب  هوکش 
دنشکب . ارم  دوب  کیدزن  دندرمش و  نوبز  راوخ و  ارم  وت ، بایغر  موق د  نیا  مردام  رسپ  يا 

ماجنارس هک  دینادب )  ) یلو تشگن ، ناسآ  نامیاهیراوشد  دشن و  عمج  ام  یگدنکارپ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  امـش ) يراکافج   ) هجیتن رد 
شتآ . امش  ماجنارس  تسا و  تشهب  ام  رما 

نکفا . ریزب  مشچ  نک و  هاتوک  نخس  هارمگ  نز  هریپ  يا  تفگ : يورا  هب  صاع  نب  ورمع  ماگنه  نیا  رد 
یتسیک ؟ وت  ردام  یب  يا  تفگ : شباوج  رد 

مصاع . نب  ورمع  نم  تفگ :
ندادانز و هب  صیرح  دوب  هکم  راکانز  نز  نیرتروهـشم  تردام  هکیلاـح  رد  یئوگ  یم  نخـس  وت  راـکانز  نز  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  يورا 

شیرق نایم  رد  وت  مسق ، ادخب  شیدنیب  دوخ  يردپ  یب  یتسپ و  هب  رآ و  دایب  ار  تینوبز  یئاوسر و  نیـشنبتیاجب و  نادرم  زا  هتفرگ  ترجا 
شیرق نادرم  زا  رفن  شش  هک  ینامه  وت  یتسه  وربآ  یب  يرادن و  یبسح  لصا و 
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هحفص 223 ] ] 

دندومن . اعدا  ار  وت  يدنزرف 
دش . لاوس  تردام  زا  لاح  تقیقح 

قحلم شنامهب  تسا  رت  هیبش  اهنآ  زا  کیمادـکب  دـنزرف  نیا  دـینیبب  لاـح  دـندوب  هدـش  رتسبمه  نم  اـب  نادرم  نآ  یماـمت  تفگ  باوج  رد 
هدرب راکبان و  درم  ره  اب  هکم  رهـش  رد  ار  وت  ردام  نم  يدش . قحلم  وا  هب  راچان  یتشاد  تهابـش  رتشیب  صاع  هب  ورمع )  ) وت نوچ  دـیزاس و 

يرت . هیبش  اهنآ  هب  هک  یشاب  اهنآ  لابندب  وت  مدید  راکانز  كاپان و 
كرتشم تتبـسن  صاع  رـسپ  يا  وت ، اما  دومرف : ورمع  هب  دـندوب  رـضاح  رگید  یهورگ  هیواعم و  هک  یـسلجم  رد  ع )  ) نسح ماما  ترـضح 

دنتشاد . ار  وت  يدنزرف  يوعد  شیرق  زا  رفن  راهچ  دیئازب و  روجف  انز و  هار  زا  ار  وت  تردام  هچ ، تسا 
تساوخ و اپب  هک  یسکنامه  دمآ  بلاغ  همه  رب  ماقم  هبتر و  ثیح  زا  اهنآ  نیرتتـسپ  بسن و  لصا و  ثیح  زا  اهنآ  نیرت  هیامورف  هرخالاب  و 

دومرف لزاـن  وا  قح  رد  دـنوادخ  مدومن و  شـشنزرس  ندوب  بقع  یب  دـنزرف و  نتـشادن  هب  ار  وا  هک  مدـمحم  هدـننک  شهوکن  نم ، تفگ :
دومرف لزان  هک  ار  هچنآ 

هحفص 224 ] ] 

رامـش رد  ار  ورمع  رداـم  تسا  دوجوم  اـم  دزن  رد  هک  برعلا "  بلاـثم  دوـخ "  باـتک  رد  ر 4( هتـشذگرد 206   ) یبلک ماشه  رذـنم  وبا  و 
درک  یم  لمع  تیلهاج  دهع  شور  قبط  یئوشانزب  هک  هدروآ  یناسک 

نایم رد  صاع  نب  ورمع  ردام  هغباناما ، دـیوگ : درب ، یم  مان  ار  مچرپ  بحاص  هروهـشم  تفع و  یب  نانز  هک  دوخ ، باتک  زا  یتمـسق  رد  و 
زا يدادـعت  اب  لئاو  نب  صاع  دـمآ ، هکم  هب  دـندوب  شهارمه  هک  دـنچ  ینارتخد  اب  وا  دـشیم ، هدرمـش  راـکانز  ناـنز  زا  یکی  هکم  فیاوط 

دندش و رتسبمه  وا  اب  نامز  کی  رد  دـندوب  برح  نب  نایفـسوبا  هریغم و  نب  ماشه  فلخ ، نب  هیما  بهلوبا ، نانآ  هک  تیلهاج  دـهع  شیرق 
دمآ  دوجو  هب  ورمع  اهتبراقم ، نآ  هجیتن  رد 

زا نت  هس  سپـس  دندوب  ورمع  يدنزرف  یعدم  کی  ره  دندش و  زیتس  رد  رمع و  يدنزرف  رـس  رب  رگیدکی  اب  ناگدربمان  ورمع ، دلوت  زا  دعب 
ادخب تفگ : یم  نایفـسوبا  دندومن  يراشفاپ  دوخ  ياعدا  رب  برح  نب  نایفـسوبا  لئاو و  نب  صاع  دندیـشک و  تسد  دوخ  ياعدا  زا  نانآ 

راذگاو ورمع  ردام  هب  ار  يرواد  هرخالاب  تسنم و  دـنزرف  وا  دوبن ، نینچ  هن ، درک : یم  اعدا  صاع  مدراذـگ و  شردام  رد ... ار  وا  نم  مسق 
ورمع هک  تشاد  او  رما  نیا  هب  زیچ  هچ  ار  وت  دش  لاوس  نز  نآ  زا  نایرج  نیا  تشذگ  زا  سپ  داد و  تبـسن  صاع  هب  ار  ورمع  وا  دندرک و 

هب ار  ورمع  رگا  و  دوب ، منارتخد  جراخم  لفکتم  صاع  تفگ : دوب ؟ رتفیرـش  صاع  نایفـسوبا ا ز  هکیلاح  رد  يدرک  یفرعم  صاع  دنزرفار 
0 دش یم  لکشم  میارب  یناگدنز  مدنام و  یم  مورحم  صاع  قافنا  زا  مداد  یم  تبسن  نایفسوبا 

تسا . هدوب  هعیبر  نب  دسا  نب  هزنع  زا  ینز  وا  ردام  هک : تسا  دقتعم  صاع  نب  ورمع  دوخ 
یبا نب  مکحلا  نب  نمحرلادـبع  سمـش ، دـبع  نب  هیما  هفاضا  هب  دـش  هدرب  ماـن  هک  یهورگ  دـندوب  هتفاـی  یترهـش  هک  هکم ، راـکانز  نادرم 

نب هبتع  و  مکح ، نب  ناورم  ردارب  صاعلا 
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. دندوب طیعم  یبا  نب  هبقع  هیواعم و  ردارب  نایفس  یبا 
دیوگ : مثیه  لوق  زا  هدروآ و  رامشب  تیلهاج  دهعناگدازانز  نمض  رد  دوخ ) باتک  زا   ) ناگدازانز باب  رد  ار ، ورمع  یبلک 

صاـعلا یبا  نب  فـیفع  هب  هک  تسا  بنیرا  ورمع  رهاوـخ  تـسا و  هیـشبح  هغباـن  وا  رداـم  تـسا و  صاـع  نـب  ورمع  ناـگدازانز  هـلمج  زا 
ناـمثع صاـعلا . یبا  نب  فیفع  هب  تفگ : تسیکب ؟ بوسنم  وت  رهاوخ  ورمع  يا  تفگ : ورمع  هب  ناـمثع  وا  هراـب  رد  هک  دـنداد  یمتبـسن 

یتفگ : تسار  تفگ :
رد وا  رـس  ربرفن  ود  رمع و  تدالو  زور  رد  هک : هدومن  تیاور  باسنالا "  باتک "  رد  هتشذگ 209 ر 11( رد   ) ینثم نب  رمعم  هدیبع ، وبا  و 

. تسا لـئاو  نب  صاـع  زا  ورمع  تفگ : رداـم  دـنک . يروادهراـب  نیا  رد  وا  رداـم  هک : دـش  هتفگ  اـهنآ  هب  صاـع  و  نایفـسوبا ، دـندش  زیتس 
ار نایفـسوبا  بناـج  ورمع ، رداـم  یلو  ما  هداـهن  شرداـم  محر  رد  نم  ار  وا  هک  مرادـن  يدـیدرت  کـش و  هنوگچیه  نم  تفگ : نایفـسوبا 

داد . یم  صاع  هب  ار  شتبسن  نانچمه  تفرگن و 
نم هب  يرتشیب  هقفن  لام و  لئاو  نب  صاع  یلو  تسا  تسرد  تفگ : تسا  صاـع  زا  فرـشا  بسن  ثیح  زا  نایفـسوبا  هک : دـش  هتفگ  وا  هب 

تسا . یلیخب  درم  نایفسوبا  هدیشخب و 
، تسا هدومن  شهوکن  وجه و  ار  صاع  نبورمع  تباث ، نب  ناسح  ص ،)  ) ادخ لوسر  هب  رتبا  تبسن  ندرک  یفالت  يارب  تبسانم و  نیمهب  و 

ببس یهاوخ  یم  رگا  سپ  تسوت  رد  وا  زا  یحضاو  ياه  هناشن  هکنیا  تهجب  تسا  نایفسوبا  وت  ردپ  کش  نودب  ورمع  يا  راعشا ; نیا  هب 
لذب و زا  هک  داد  تبسن  صاع  هب  ارت  تهج  نیدب  تردام  هدیهوکن ، تشز  نآلئاو  رسپ  صاع  هب  هن  نک  رخف  وا  دوجوب  ینک ، ادیپ  يرخف 

. دوب هتخود  مشچ  نادب  مه  دوب و  رادروخرب  وا  شخب 

هحفص 226 ] ] 

نک  راکشآ  ار  دوخ  تبسن  ورمع  يا  وت  دندمآ  مه  درگناگدازانز  صیخشت  رد  مدرم  هاگ  ره  سپ 
دیوگ : راربالا "  عیبر  رد "  يرشخمز  و 

راکانز ینز  وا  دیرخ و  ار  وا  هکم  رد  یمیت  ناعدج  رسپ  هللادبع  دش و  ریـسا  هک  هزنع ، هلیبق  زا  دوب  يدرم  زینک  صاع  نب  ورمع  ردام  هغبان ،
دهد یم  تبسن  بلطملادبع  نب  ثراح  نایفسوبا  هب  دش  رکذ  هک  یتایبا  هدومن و  رکذ  ار  یبلک  یلوا  نخـس  ریظن  نخـس  نیا  زا  دعب  و  دوب ،
ورمع هکیماگنه  دیامن ، لاوس  دوب  ماندب  هک  ار  شردام  عضو  صاع  نبورمع  زا  هکیـسک  يارب  دـش  هداد  رارق  هزیاج  مهرد  رازه  دـیوگ : و 

تفگ : تفر و  شدزن  هب  درم  نآ  دوبرصم ، هدنامرف  صاع  نب 
منک . ادیپ  تفرعم  هدنامرف  ردام  هب  تبسن  ات  ما  هدمآ 

هدش نییعت  تیارب  هک  یشاداپ  ورب  لاح  دوب ، هغبان  شبقل  یلیل و  شمان  دوب  نالج  ینب  هب  بوسنم  هزنع  هلیبق  زا  ینز  وا  يرآ ، تفگ : ورمع 
ریگب

یئوشانز ماسقا  زا  تیلهاج  نامز  رد  هک  عمج ، حاکن  ناراکانز و  حاکن  باـب  رد  هیبلحلا "  هریـسلا  دوخ "  باـتک  رد ج 1 ص 46  یبلح ،
دندش یم  رتسبمه  يرگید  زا  سپ  یکی  راکانز  نز  اب  یهورگ  هک  هدوب  لومعم  نینچ  ناراکانز  حاکن  دیوگ : دشیم ، بوسحم 

هحفص 227 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 604 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب . واب  رت  هیبش  هک  دش  یم  قحلم  یسکب  هچب  لمح  عضو  زا  دعب  دش  یم  رادراب  نز  نآ  رگا  و 
یم رادراب  نوچو  دندش  یم  رتسبمه  دنتشاد -  مچرپ  هک  يرـس  نآ  زا  راکانز  ینز  اب  رفن  هد  زا  رتمک  یعمج  هک : هدوب  نینچ  عمج  حاکن  و 

هب روبجم  مه  اهنآ  دیبلط و  یم  دندوب ، هدـش  رتسبمه  وا  اب  هک  یعمج  نآ  تشذـگ  یم  نآ  زا  بش  دـنچ  دومن و  یم  لمح  عضو  تشگ و 
دندش . یم  عمج  نز  نآ  دزن  دندوب و  ندمآ 

هدروآ دوجوب  يدنزرف  نم  نونکا  دـیعلطم ، دـیا ، هداد  ماجنا  نم  اب  هک  یلمع  زا  یگمه  امـش  تفگ : یم  عمج و  نآ  هب  درک  یم  ور  سپس 
ما .

دش و یم  وا  هبقحلم  دازون  هجیتن  رد  تسا و  وت  نآ  زا  دنزرف  نیا  نالف  يا  درک : یم  باطخ  دوب  دنمقالع  هک  نیرضاح  زا  کی  ره  هب  دعب 
یم لامتحا  باسح  نیا  يور  دشاب  رتمک  نارگید  زا  شتهابش  ای  دشاب و  هتشادن  دازون  اب  یتهابش  هنوگچیه  ول  تشادن و  عانتما  قح  مه  وا 

يدنمقالع هک  صاع  هب  ار  ورمع  هدومن و  تبراقم  يا  هدـع  اب  عمج  حاکن  اب  ینعی   ) تسا هدوب  هتـسد  نیا  زا  صاع  نب  ورمع  ردام  هک  دور 
تسا .) هدومن  قحلم  هتشاد  واب  يرتشیب 

اعدا اهنآ  زا  کی  ره  نایفـسوبا و  و  هیما ، بهلوبا ، صاع ، دنا ، هدش  رتسبمه  وا  اب  رفن  راهچ  هدـش : هتفگ  هکتسا  تهج  نیدـب  لامتحا  نیا 
ردام هک  دوش  یم  دوب و  راد  هدهع  ار  شنارتخد  جراخم  وا  نوچ  دومن  قحلم  صاع  هب  ار  ورمع  هغبان  یلو  تسا  نم  دـنزرف  ورمع  هک  درک 

دش . قحلم  وا  هب  تشاد  تهابش  صاع  هب  رتشیب  همه  زا  نوچ  ورمع  هدش : هتفگ  هکنیا  لیلدب  درمش  ناراکانز  لوا  هتسد  زا  ار  ورمع 
نیاب ار  وا  ضر )  ) هباحص زا  ناشیا  زج  رسای و  رسپ  رامع  نسح ، نامثع ، یلع ، دش ، یم  عقاو  شنزرس  دروم  ببـس  نیا  هب  ورمع  هتـسویپ  و 

رکذهنیدم دجسم  نامتخاس  ثحب  رد  هک  نامثع  لتق  ناتساد  رد  شنزرس  نیا  تیفیک  هک  دندومن  یم  شنزرس  رما 
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دمآ . دهاوخ  هدش 

صاع ورمع  رفعج و  نب  هللادبع  هرجاشم 

ریقحت هار  زا  رفعج  نب  هللادـبع  هب  هیواعم  سلجم  رد  صاـع  نب  ورمع  هک  هدومن  تیاور  ماـش  خـیرات  رد ج 7 ص330 . رکاسع  نبا  ظـفاح 
رفعج رسپ  يا  تفگ :

رعـش ود  نیا  دـنادرگيور و  وا  زا  سپـس  و  بقع ) الب   ) رتبا هن  ما و  هدازانز  هن  هک  يداد  تبـسن  رفعج  هب  ارم  وت  تفگ : باوج  رد  هللادـبع 
: دناوخب

هریهظ  تقو  سمشلا  نرق  تضرع 
اکمالظب هوض  هنم  رتستل 

هفیخ  تنمآ  مث  ارایتخا  ترفک 
اکلذب دیهش  انایا  کضغب  و 

نامیا سرتزا  سپـس  يدش و  رفاک  اضر  رایتخا و  هب  يدرگ ، نآ  شبات  عنام  ات  يدش  دیـشروخ  ضرعتم  يرادهک  یگریت  اب  زورمین  رد  وت ،
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: يدروآ
تسا . هاوگ  اعدا ، نیا  رب  دوخ  ام ، هب  تبسن  تینمشد  هنیک و 

ورمع  هللادبع و 
بلطملادـبع نب  ثراحلا  نب  نایفـس  نب  ثراـحلا  نب  نایفـس  یبا  نب  هللادـبع  هک : هدروآ  شخیراـت  ص 438  رد ج 7  رکاـسع  نبا  ظـفاح 

یم تاقالم  هزاجا  هللادبع  تفگ : تساوخ و  هزاجا  هیواعم  زا  راکتمدـخ  دوب  اجنآ  مه  دـمآ  صاع  نب  ورمع  دـمآ و  هیواعم  دزنب  یمـشاهلا 
دهاوخ .

برط و سلاجم  تسا و  لوغـشم  بعل  وهلهب و  امئاد  هک  يداد  تاقالم  نذا  ار  یـسک  تفگ : هیواـعم  هب  ورمع  دـیایب . وگب  تفگ : هیواـعم 
تسا و خوش  وگ و  هلذب  نادرگور ، داهج  گنج و  زا  تسا و  دنمقالع  هدنناوخ  رهام و  ناکزینک  هب  تبسن  دهد و  یم  لیکشت  یگدنناوخ 

هاوخدوخ . مهرایسب 
تفگ : شباوج  رد  دینش  ورمع  زا  ار  شهوکن  همه  نیا  هللادبع 

رد هک  تسا  یفاصوا  يداد  تبسن  نم  هب  هچنآ  یئوگ و  یم  غورد  وت  ورمع  يا 
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زا تسا . قح  رازگ  ساپـس  الب  تنحم و  لباقم  رد  ادخ و  دایب  هشیمه  تسا  يدرم  هللادـبع  یئوگ . یم  وت  هک  تسین  نینچ  تسا  دوجوم  وت 
رابدرب . تسیا  هدنشخب  صالخا و  اب  تمارک و  بحاص  راوگرزب و  تساقآ و  نادرگ ، ور  اوران  متس و 

تسین و وجبیعو  درادـن ، رارق  سرت  یگنت و  رد  دـنک  یم  تباجا  دوش  یئاضاقت  وا  زا  رگا  تسا و  تحـصب  نورقم  دـهد  ماجنا  يراک  رگا 
تسین و سپ  هدازانز و  تسا و  یگرزب  بسن  بسح و  ياراد  تسا و  ریلد  كابیب و  ریـش  دـننام  تسا ، هتـساوخ  نینچ  وا  هراـبرد  دـنوادخ 
واگ و نتشک  شلغش  هک  اهنآ  نیرتتـسپ  رما ، رخآ  رد  دننک و  عازن  رگیدکی  اب  شیدنزرف ، ياعدا  رد  شیرق  رارـشا  هک  تسین  یـسک  دننام 

هاگباوخ هراوهگ و  ود  نیب  هکیدازون  دننام  دـش  راکـشآ  هلیبق  ود  نیب  دنابـسچ . شیرق  هب  ار  دوخ  و  درک ، هبلغ  نارگید  رب  تسا  دنفـسوگ 
دشاب . هداتفا 

. ددرگ یم  سح  وا  نادقف  دوش  رود  هلیبق  نآ  زا  هکیماگنه  هن  دنشاب و  هتفریذپ  ار  وا  هک  تسا  يروطب  هن  شیرقب  وا  تبسن 
؟ يا هتشگ  نادرم  ضرعتم  نشور )  ) هقباس مادک  اب  ای  يا ؟ هدمآ  فارشا )  ) دربن نادیم  رد  بسح  مادک  اب  ورمع )  ) وت هک  متسناد  یم  شاک 

يردپ ؟ یب  هیامورف و  رصنع و  تسس  تسپ و  نامه  وت  هکیلاح  رد  يراد ؟ هک  یتیصخش  اب  ایآ 
يروهشم ؟ تسپ  تهافس و  يراک و  اطخ  رد  شیرق  نیب  رد  هکیتروص  رد  یناسر ؟ یم  یسک  هچ  هب  ار  دوخ  تبسن  متسناد  یم  ای 

دوخ نابز  ریغ  اب  هشیمه  وت  هکنیا  زج  یمان  هن  یتسه و  یتقبـس  ياراد  هن  مه  مالـسا  رد  يا و  هرهب  یب  تیلهاـج  هرود  تمظع  فرـش و  زا 
ینک . یم  تکرح  يرگید  يورین  اب  یئوگ و  یم  نخس 

ناینب هنیآ  ره  دوشن ، زاب  شیرق  یئوگدب  هب  تناهد  ات  دز  یم  دنبزوپ  وت  هب  هیواعم  دننز ، یم  دنبزوپ  راتفک  هب  هکنانچمه  رگا  دنگوسادخب ،
هب تبـسن  هک  دـسر  هچ  ار  وـت  یتـسین و  زارطمه  رـسمه و  شیرق  اـب  وـت  هکنآ  هچ  دـش  یم  رتـعمج  شروـما  فارطا  رتراوتـسا و  وا  طلـست 

! يوش ضرعتم  شیرق  ياه  تیصخش 
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يدنب ! ورف  مد  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخب  ار  وت  تفگ : وا  هب  هیواعم  یلو  دیوگ  باوج  دزیخ و  رب  هلباقم  هب  هک  تساوخ  ورمع 
درکن ! راذگ  ورف  زیچ  چیه  زا  وا  شهوکن  رد  هللادبع  هچ ، دنک  عافد  دوخ  زا  دیوگ و  باوج  ار  هللادبع  نانخس  هک  درک  اضاقت  ورمع 

هراشا ناتساد  نیاب  هباصالا " جرد 6 ص 320"  رجح  نبا  شاب  ابیکش  نک و  يراد  دوخ  یئوگخـساپ  زا  سلجم  نیا  رد  اما  تفگ : هیواعم 
تسا . هدومن 

صاع ورمع  مالسا  یگنوگچ 

هکیرما اهنت  هدشن و  مالـسا  نیدب  نیدتم  الـصا  هک  مینک  یم  نیقی  میبایرد  ار  ورمع  یگدنز  تایـصوصخ  مامت  خیرات  زا  هکنیا  زا  دـعب  ام ،
نب رفعج  يریگتـسد  يارب  دـیلو  نب  هرامع  یهارمهب  وا  دـمآ . شیپ  هشبح  رد  هک  تسا  ینایرج  دـنک ، مالـسا  هب  رهاظت  وا  هک  هدـش  ثعاب 

هب مدرم  ندیورگ  مالسا و  يورشیپ  نیبم  هک  دیـسروا  هب  يرابخا  اجنآ  رد  تفر  هشبح  هب  دندوب  ربمایپ  ناگداتـسرف  هک  وا  نارای  بلاطیبا و 
تخاس ! نوگرگد  ار  وا  راکفا  هک  دش  يروط  تشاد ، هشبح ) هاشداپ   ) یشاجناب هک  يدروخرب  یفرط  زا  دوب و  ص )  ) لوسر ترضح 

، دوش یم  لزان  وا  رب  لیئربج )  ) ربکا سومان  تسا و  یسوم  نوچ  هک  ار  يدرم  هداتسرف  نم  هک  تسنیا  وت  دوصقم  ایآ  تفگ : وا  هب  یشاجن 
یناسرب ! لتقب  ار  وا  ات  میامن  میلست  وتب 

، امن يوریپ  ربمایپ  نآ  زا  ریذپب و  نم  زا  ورمع ، يا  وت  رب  ياو  تفگ : یشاجن  تسا ؟ نینچ  وا  ایآ  هاشداپ ! يا  تفگ : باجعا  يور  زا  ورمع 
درک . هبلغ  وا  نایهاپس  ناینوعرف و  رب  یسوم  هکنانچ  دومن  دهاوخ  هبلغ  دوخ  نیفلاخم  رب  متحروطب  تسا و  قح  رب  وا  مسق  ادخب  اریز 

وا ربارب  رد  دوش و  کیدزن  تلاسر  بحاص  هب  هک  تشاداو  ار  ورمع  نایرج  نیا 
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زا هک  دیـسرت  یم  ای  ددرگ و  دـنم  هرهب  مالـسا  عفانم  زا  ای  دـسرب  یماقم  هب  هکنیا  عمطب  رگم  تشگن  زاب  زاجح  هب  هشبح  زا  ددرگ و  میلـست 
دسرب . يدنزگ  وا  هب  نیملسم  هبلغ 

رما نارذـگ  دوخ و  ظفح  رطاخب  درک و  یم  مالـسا  هب  رهاظت  دوب و  نیملـسم  اب  صخـش  نیا  هکیناـمز  تدـم و  تفـالخ  رد  هکنآ  لـصاح 
وجه و رعش  داتفه  نمض  رد  ار  ادخلوسر  هک  میسانش  یم  يراگزور  هدیقع  هیحور و  نامه  رب  ار  وا  ام  دومن . یم  شزاس  اهنآ  اب  شیگدنز 

هدومرف : شا  هرابرد  نانموم  ریما  هک  تسا  یسک  وا  دومرف و  نعل  ار  وا  هدیصق  نامه  راعشا  دادعت  هب  مه  ادخلوسر  دومن و  شهوکن 
دشابن ؟ شردام  دننام  هک  تسا  نکمم  ایآ  تسا  هدوبن  نیملسم  نمشد  نیقساف و  رایتسد  ورمع  ینامز  هچ  رد 

یم كاخ  ریز  رد  ار  هناد  هک  يراگدرورپ  نآ  هب  دـیامرفیم : ترـضح  دـمآ - دـهاوخ  هک  تسا -  الوم  مالک  قادـصم  صخـش  نیا  يرآ .
هک هاگنآ  ات  دنتشاد  ناهنپ  ار  ناشرفک  دنا و  هدومن  مالسا  هب  رهاظت  هکلب  دنا  هدرواین  مالسانانیا  هدیرفآ ، ار  قئالخ  دنایور و  یم  دفاکش و 

دندومن ! تشگ  زاب  دنتشاد  ام  اب  هک  یلوا  يزوت  هنیک  رفک و  لصا  نامهب  دنتسویپ و  دوخ  نارایب 
دیوگ : شا  هغالبلا "  جهن  حرش  جرد 1 ص 137 "  دیدحلا  یبا  یبا 

هدومن : لقن  حرش  نیدب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  نیب  دونش  تفگ و  دزرمایب - شیادخ  یخلب - مساقلاوبا  امداتسا ،
هدوب يوـیند  ضارغا  يارب  هک  دـنیوگ  یم  تندروآ  مالـسا  وـت و  هراـبردمدرم  هک  مراد  هارکا  نم  هللادـبع ! اـبا  يا  تفگ : ورمع  هب  هیواـعم 

تسا .
راذگاو  ار  ام  تفگ : ورمع 
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لـصا و هک  راذـگاو  ار  اهنخـس  نیا  هک : تسنیا  نآ  ینعم  تسا و  ورمع  رفک  داـحلا و  هب  حیرـصت  هکلب  هیاـنک و  هلمج  نـیا  دـیوگ : داتـسا 
ترخآ هب  داقتعا  درادن و  یساسا 
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تسا . تافارخ  زا  دوش  هضواعم  يویند  ضرغ  اب  دیابن  هکنیا  و 
تسا . وا  دننام  زین  هیواعم  دشن و  فرصنم  شا  هقدنز  داحلا و  زا  هاگچیه  دوب و  دحلم  ادتبا  زا  صاع  نب  ورمع 

ار اهنآ  نم  هدش و  هداد  صاع  نب  ورمع  هب  تبسن  هک  ما  هدومن  لقن  يا  هنامیکح  نانخـس  هقرفتم ، بتک  زا  نم  دیوگ : رد ج 2 ص 113  و 
دشابن . هدیدنسپ  ینید  ظاحل  زا  هک  دنچ  ره  منک  یمن  راکنا  ار  سکچیه  تلیضف  نم  هچ ، مدومن  لقن  متفای و  وکین  هدیدنسپ و 

هک : هدرک  لقن  هللادبع  وبا  دوخ  داتسا  زا  رد ص 114  و 
نایز یهانگ  چیه  نامیا  دوجو  اب  هک  دنتـشادنپ  نینچ  ود  نیا  تسا ، صاع  نب  ورمع  هیواعم و  دـش  ضحم  ءاجرا  هب  لئاق  هک  یـسک  نیلوا 

یم بکترم  یهانگ  هچ  یهاگآ  يدومن و  هبراحم  یـسک  هچ  اب  یناد  یم  تدوخ  دش : هتفگ  وا  هب  هکیماگنه  ساسا  نیا  رب  و  دناسر ، یمن 
ار ناهانگ  همه  دنوادخ  اعیمج : بونذلا  رفغی  هللا  نا  دیامرف . یم  هک  متفای  یلاعت  يادخ  لوق : هب  قوثو  نانیمطا و  تفگ : باوج  رد  يوش ،

. دیاشخب یم 
زا دندرک  ینابیتشپ  ار  وا  هکیناسک  نینچمه  مالسا و  زا  فارحنا  نید و  تلق  هب  روهشم  دوب  یقـساف  هیواعم  اما  دیوگ : رد ج 2 ص 179  و 

هدیـشوپ یـسک  چـیه  رب  نانآ  رما  هک  یـشحو  نیـشنارحص و  نادان  راب و  دـنب و  یب  دارفا  و  ماش ، لها  ناراکمتـس  صاع و  نب  ورمع  هلمج 
اهنآ . اب  زیتس  گنج و  هبراحم و  روخ  رد  دنا  هدوب  یصاخشا  تسین و 

هدنناوخ لباقم  رد  صاع ) نب  ورمع   ) ار درم  نیا  تیصخش  هک  هدش  رکذ  دامتعا  دروم  ياهباتک  رد  هک  تسا  يرایسب  نانخس  هنیمز  نیا  رد 
نآ زا  يا  هنومن  کنیا  دـیامن  یم  رادومن  ار  شفعـض  بیع و  طاقن  یمامت  ار و  وا  دوجو  تقیقح  وتایحور  دزاس و  یم  ناـیامن  مسجم و 

: نانخس
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صاع ورمع  هرابرد  ینانخس 

ادخ ربمایپ  نخس 

ورمع داد . رارق  ود  نآ  نیب  رد  ار  دوخ  دیدب  نیا  نوچ  هتـسشن  تخت  کی  رب  وا  اب  صاع  نب  ورمع  دید  دـش ، دراو  هیواعم  رب  مقرا  نب  دـیز 
يدرک  عطق  نینموملاریما  اب  ارم  لاصتا  يدمآ  هک  یتفاین  يرگید  ياج  تفگ  وا  هب  صاع  نب 

رظن دید  مه  اب  ار  امـش  ادخ  لوسر  مشچ  نوچ  دـیدوب ، ترـضح  نآ  اب  زین  امـش  دوب و  هتفر  یگنج  هب  ادـخ  لوسر  تفگ : باوج  رد  دـیز 
هک نامز  ره  دومرف : زور  نیموس  رد  درک و  هاگن  امـش  هب  رظن  نامه  اب  دید  مه  اب  ار  امـش  نوچ  زین  موس  مود و  زور  دنکفا  ناتیوسب  يدـنت 

دوب . دهاوخن  ریخ  هب  زگره  ود  نیا  عامتجا  اریز  دینکفا  یئادج  ناشنیب  دیدید  صاع  نب  ورمع  اب  ار  هیواعم 
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رد ج 2 ص 290"  ار  ناتساد  نیا  هبر  دبع  نبا  هدروآ و  دوخ  نیفص "  باتک "  رد ص 112  دش  رکذ  هکنانچ  ار  تیاور  نیا  محازم  نبا 
هک : دراد  حیرصت  شتیاور  رد  دنک و  تیاور  تماص  نب  هدابع  زا   " دیرفلا . دقعلا 

تسا : نینچ  شترابع  هدومرف و  كوبت  هوزغ  رد  ار  نخس  نیا  ادخ  لوسر 
یمن عمج  مه  اب  کین  رما  رب  هاگچیه  ود  نیا  هچ ، دـینکفا  یئادـج  اهنآ  نیب  دـیتفای  مه  اب  صاـع ) نب  ورمع  هیواـعم و   ) ار ودـنآ  ناـمز  ره 

0 دنوش

نینموملاریما نانخس 

هراشا

دای ع )  ) یلع زا  صاـع  نب  ورمع  هکدیوگیبعـش  هک : هدومن  تیاور  هسناوملا "  عاـتمالا و  باـتک "  رد ج 3 ص 183  يدـیحوت  نایح  وبا 
دومرف : نینچ  دیسر  یلع  هب  نخس  نیا  نوچ  حازم  خوش و  تسا  یصخش  تفگ : دومن و 

مرگیزاب  ارس و  هدوهیب  ساوهلاوب و  خوش و  نم  درادنپ  هک  دنیبب  ار  هغبان  دنزرف 
، دراد یم  زاب  یسوهلاوب  ینارذگ و  هدوهیب  یهابت و  زا  ارم  باسح  رشحم و  ءهشیدنا  گرم و  دای  هچ ، نم . زا  تبـسن  نیا  تسا  رود  ردقچ 

، راتفگ نیرتدب  انامه  دراد ، زاب  هدیهوکن  تافص  زا  ار  رایشوه  ناسنا  ظعاو ، نیرتهب  نوچ  هک  تسیفاک  اهدای  نیمه  و 
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تسا . غورد  نخس 
نآ رد  یهان و  تسا و  رمآ  یتخس  راگزور  رد  دیوگ ، یم  غورد  دیوگ ، نخـس  هاگ  ره  و  دنک ، یم  فلخت  دهد  يا  هدعو  هاگ  ره  ورمع ،

دزاس  نایع  غیرد  یبار  دوخ  نیرس  هک  تسنیا  وا ، هلیح  گنرین و  نیرتگرزب  دتفا . راکب  اهریشمش  هک  ماگنه 
. تسا هدومن  تیاور  هدقع  نبا  ظفاح  زا  دوخ  یلاما "  باتک "  رد ص 82  یسوط  خیش  ظفل  نیمهب  ار  تیاور  نیا 

یضر فیرش  تیاور  هب  یلع  نخس 

شنخس نی  رد  هک  ینخـس  اوران  هچ  سوهلاوب . ارد و  هزره  و  محازم ، خوش و  نم  هک  هدومن  عیاش  ماش  لها  نایم  رد  هغبان ، رـسپ  زا  اتفگش 
ار يزیچ  رگا  دیامن ، یم  فلخت  شا  هدعو  رد  تسا و  وگغورد  شراتفگ  رد  وا  تسا ، غورد  راتفگ  نخـس ، نیرتدب  تسا . راکهانگ  دوخ 

ماگنه رد  تسین  رادافو  تناما  رب  دنک و  یم  تنایخ  شنامیپ  دهع و  رد  دزرو  یم  لخب  دوش  یئاضاقت  وا  زا  رگا  دهد و  یم  مسق  دـهاوخب 
وتروع هک  تسنیا  شریبدت  هشقن و  نیرتگرزب  دوش ، ریگرد  دروخ  دز و  دتفا و  راکب  اهریشمش  هکنیمه  اما  تسا  یهدنامرف  بوخ  گنج 

دزاس . نایامن  غیرد  یب  ار  دوخ  نیرس 
هیواعم اب  دراد ، یم  زاب  قح  راتفگ  زا  ار  وا  ترخآ  رما  زا  یـشومارف  یلو  هتـشاد  زاب  يرگیزاـب  یئارد و  هزره  زا  ارم  گرم  داـی  مسق  ادـخب 

 0 دنک میهس  ار  وا  دیآ ، یم  تسدب  هک  یتورث  دیاوع و  زا  هک  دومن  طرش  وا  اب  هکنیا  ات  درکن  تعیب 

هبیتق نبا  تیاور  هب  یلع  نخس 

هدوهیب وا  رد  هزره  حازم و  خوش و  نم  هک  درادنپ  یم  وا  هغبان  رسپ  زا  اتفگش  تفگ : نم  هب  ضر )  ) بلاطیبا نب  یلع  دیوگ : بهو  نب  دیز 
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اب دنک  بلط  يزیچ  هک  یماگنه  ورمع )  ) وا تسا . غورد  نخس  راتفگ ، نیرتدبانامه  یئاوران  تبسن  هچ  هو  میارس 

هحفص 235 ] ] 

ریگتخـس و تسا  يدرم  گنج  ماگنه  رد  دزرو  یم  لخب  دوش  اضاقت  يزیچ  وا  زا  هک  ینامز  دـنک و  یم  ماربا  دزاـس و  یم  شهارمه  مسق 
ار دوخ  هک  تسنیا  شگنرین  هلیح و  رتگرزب  دوش  ریگرد  دروخ  دز و  هک  یماگنه  یلو  هداـتفین  راـکب  اهریـشمش  هک  یماداـم  اـت  ناـمرف  رپ 

 0 دزاس دوبان  تسپ و  ار  وا  ادخ  دوش . قلخ  هلمح  زا  عنام  دوخ  نیرس  نتخاس  راکشآ  اب  دزاس و  نوگژاو 

هبردبع نبا  تیاور  هب  یلع  نخس 

هتشادنپ و نینچ  هغبان  رسپ  زا  اتفگـش  دومرف : نینچ  وا  هراب  رد  ترـضح  دمآ . شیپ  صاع  نب  ورمع  زا  نخـس  بلاطیبا  نب  یلع  رـضحم  رد 
یئاوران  تبسن  هچ  هو  مسوهلاوب  وا  رد  هزره  حازم و  نم  هک  هدرک  عیاش 

هک یماگنه  دزرو و  یم  لخب  دوش  اضاقت  يزیچ  وا  زا  رگا  دنک و  یم  ماربا  تساوخرد  ماگنه  وا  انامه  تسنآ ، نیرتغورد  نخـس  نیرتدب 
هلمح زا  دوخ  نیرـس  نتخاس  رهاظ  اب  دروآ و  رد  ار  دوخ  سابل  هک  تسنیا  شمه  همه  دـتفا  راکب  اهریـشمش  دـشک و  هناـبز  گـنج  هرارش 

دزاس  دوبان  كاله و  ار  وا  ادخ  دنک . نایوجگنج 

نانمومریما زا  رگید  ینخس 

يا دومرف : ع )  ) یلع دـندومن  توعد  نآرقمکح  هب  ار  نایوجگنج  دـندز و  اه  هزین  رب  ار  اهنآرق  نیفـص  گنجر  ماـش د  مدرم  هک  یماـگنه 
هملسم و نب  بیبح  طیعم ، یبا  نبا  صاع ، نب  ورمع  هیواعم ، اما  ما  هتفریذپ  ار  ادخ  باتک  هک  متـسه  یـسک  نیرتراوازـس  نم  ادخ  ناگدنب 
ما هدوب  اهنآ  اب  ناشیکدوک  تقو  رد  مسانش  یم  امـش  زا  رتهب  ار  اهنآ  نم  دنراد  يداقتعا  نآرق  هب  هن  دنتناید و  لها  هن  نانیا  حرـس ، یبا  نبا 

دندوب  نیرتدب  يدرم  یکدوک و  ماگنه  رد  ما  هدوب  اهنآ  ای  زاب  دندیسر  يدرم  دح  هب  هکنآ  زا  سپ  و 
نانیا دنا  هدرکن  دنلبار  نآرق  نانیا  مسق  ادخب  هدش ، اوران  لطاب و  هدارا  نآ  زا  هک  تسا  یقح  نخس  نآرق ) مکح  هب  وا  توعد  ، ) نخس نیا 

دنسانش یمن  ار  نآرق 

هحفص 236 ] ] 

تسین . يرگید  زیچ  هلیح  رکم و  زج  دنا  هدرک  اه  هزین  رس  رب  ار  اهنآرق  هک  دینیب  یم  هکنیا  دننک و  یمن  لمع  نادب  و 

یلع زا  يرگید  نخس 

گنج ردام  هک : درک  تیاور  میارب  لئاو  نبرکب  هلیبق  زا  هدروخلاس  يدرم  زا  فوع  نب  مقرا  نب  سنوی  دیوگ : يدوعـسم  نمحرلا  دـبع  وبا 
هک تسا  یتیار  نیا  هک  دنتفگ  یهورگ  دومن ، دنلب  درک و  يا  هزین  رس  هب  عبرم  هایـس و  يا  هراپ  هکت  صاع  نب  ورمع  میدوب ، یلع  اب  نیفص 
یم ایآ  دومرف : ترـضح  دیـسر . ع )  ) یلع ترـضح  هب  هکنیا  ات  دـش  عیاـش  مدرم  نیب  بلطم  نیا  هداد و  بیترت  وا  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر 

تسیچ ؟ تیار  نیا  ناتساد  دیناد 
دریذپب ؟ تسا  ررقم  نآ  هرابرد  هچنآ  اب  ارنآ  تسیک  دومرف : داد و  ناشن  ادخ ) نمشد  نیا   ) صاع نب  ورمع  هب  ار  هچراپ  نیا  ادخ ، لوسر 
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اب نآ  نتـشاد  تسد  رد  اـب  هک  تسنیا  شطرـش  دومرف  ص )  ) ادـخ لوـسر  تسیچ ؟ نآ  طئارـش  تاررقم و  ادـخ ! لوـسر  يا  تفگ : ورمع 
اب هتخاس و  کیدزن  نیکرـشم  هب  ار  نآ  مسق  ادـخب  نونکا  تفرگ و  ار  نآ  ورمع  یئامنن ، کیدزن  يرفاک  هب  ارنآ  ینکن و  گنج  یناملـسم 

نانیا هدیرفآ  ار  قلخ  همهنیا  هدنایور و  هتفاکـش و  نیمز  رد  ار  هناد  هک  يدـنوادخ  ناب  دـگنج  یم  نیملـسم  اب  زورما  نآ  نتـشاد  تسد  رد 
هب دنتفای  یناراکمه  ینارای و  هکنیمه  دنتشاد ! هاگن  دوخ  نورد  رد  ار  یـساپسان  رفک و  هدومن و  مالـسا  هب  رهاظت  هکلب  دنا ! هدرواین  مالـسا 

دندرکن ! كرت  رهاظ  تروصب  ار  زامن  هکنیا  زج  دنتشگ ، زاب  دوخ  دانع  ینمشد و 

صاع نب  ورمع  هب  نانمومریما  همان 

هراشا

لسن هداز  بقع و  یب  نآ  هب  نینموملا  ریما  یلع  ادخ  هدنب  بناج  زا  همان ) نیا  )

هحفص 237 ] ] 

هک سک  نآ  رب  مالـس  دوب - مالـساو  تیلهاج  رـصع  رد  دمحم  لآ  دمحم و  هدننک  شنزرـس  هک  تسا  لئاو  رـسپ  صاع  نب  ورمع  هدـیرب ،
دنک . يوریپ  تداعس 

صاخشا هک  یسک  يا ، هداد  تسد  زا  تسا ، هدیرد  شا  هدرپ  هک  یقساف  صخـش  رطاخ  هب  ار  یگنادرم  يدرم و  نووش  وت ، انامه  دعب ، اما 
رد دـنوش و  یم  بوسنم  تهافـس  هب  شزرا و  یب  وا  اب  شزیمآ  اب  رابدرب ، میلح و  صاخـشا  دوشیم و  تناها  شـسلجم  رد  میرک  فیرش و 

ار یهلا  هدرپس  دریگب و  وت  زا  ار  تنید  هک  دـش  ثعاـب  وا  زا  وت  يوریپ  نیا  هقبط  نش  قفاو  : دـش هتفگ  هکناـنچ  دـش  وا  لد  عباـت  تلد  هجیتن 
هکناـنچ تسناد  یم  تسخن  زور  زا  ار  وت  یتـسپ  يراـکبان و  ادـخ  هتبلا  دزاـس ، هاـبت  ار  تترخآ  اـیند و  و  نآ ) لـباقم  رد  تیلوسم  نید و  )

وریپ زین  وت  دروآ ، رد  ازع  زا  یمکـش  شراکـش  يدایز  زا  دـسرب و  یئاونب  شدـنمورین  لاگنچ  هیاس  رد  ات  دوشیم  هناور  ریـش  لابند  یگرگ 
. تسین يزیرگ  هتشگ  يراج  نآ  رب  ریدقت  ملق  هچنآ  زا  یلو  دسر  وتب  يزیچ  شا  هدنام  سپ  زا  ات  يدش  هیواعم 

هچ يدیـسر . یم  یتـشاد  لد  رد  ار  شندروآ  تسدـب  دـیما  هچنآ  هبيدرک  یم  ریـس  تقیقح  هار  رد  یتفاـی و  یم  ار  قح  رگا  هکیلاـح  رد 
دسر . یم  تداعس  دشر و  هب  دشاب  قحوریپ  هک  سکنآ  ره  تسا  ملسم 

نامز رد  هک  یئاهنآ  هب  درک  مهاوخ  قحلم  شیرق  ناراکمتس  هب  ار  امـش  دیامرف ، طلـسم  راوخ ، رگج  نز  هداز  نآ  وت و  رب  ارم  دنوادخ  رگا 
تیافک ار  امـش  ادخ  دبای ، همادا  نم  زا  دعب  ناتیگدنز  دینامب و  هدنز  وا  وت و  رگا  و  دومرف ، كاله  ار  اهنآ  راهق  دنوادخ  ص )  ) ادـخلوسر

تساسب . ار  امش  ادخ  باقع  ماقتنا و  نامه  دنک و 

دیفم هتکن  کی 

" هغالبلا جهن  حرش  جرد 4 ص 61"  تروص  نیا  هب  ار  همان  نیا  دیدحلا  یبا  نبا 

هحفص 238 ] ] 

سک ره  سپ  میتفاین ، محازم  نب  رصن  باتک  رد  ار  همان  نیا  ام  هکیلاح  رد  تسا  هدومن  لقن  محازم  نب  رصن  فیلات  ینفـص  باتک  زا  دوخ ،
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محازم نب  رصن  باتک  زا  هچنآ  هک  تسناد  دهاوخ  دنک ، رظن  ناعما  تقد و  هدومن  لقن  باتک  نیا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  زا  يرایـسب  رد 
هدوب رتگرزب  رایسب  تسا  سرتسد  رد  العف  هک  هچنآ  زا  رـصن  باتک  وا و  باتک  مامت  هن  تسا  یلـصا  باتک  زا  يرـصتخم  هدیـسر  پاچ  هب 

تسا .

یلع همان  زا  رگید  تروص 

راوگرزب ناسنا  هدیرد ، شنید  ایح و  هدرپو  تسا  راکشآ  شیراکمتـس  یهارمگ و  هک  يداد  رارق  یـسک  يایند  عبات  ار  دوخ  نید  وت  انامه 
رطاخب يدرک  يوریپ  وا  زا  وت  ددرگ ، بوسنم  تهافـس  هب  وا  شزیمآ  اب  میلح  راـبدربو و  دوش  عقاو  تناـها  شهوکن و  دروم  وا  سلجم  رد 

همعط هدنامیقاب  زا  هک  یـشاب  نآ  راظتنا  ردو  ددرگ  دـنم  هرهب  وا  دـنمورین  ياه  هجنپ  زا  ات  دریگ  ار  يریـش  لابند  هک  یگـس  نوچ  ایند ، لام 
هب یتـسویپ  یم  قـح  هب  رگا  هکیلاـح  رد  يداد ! تسد  زا  ار  دوـخ  ترخآ  اـیند و  شور ، نیا  هجیتـن  رد  دـنکفا  تیوـسب  يزیچ  دوـخ  دوـخ 

. يدیسر یم  تیاهوزرآ 
ریخاتب ناتگرم  رگا  مناسر و  یم  امـش  هب  ار  ناتلامعا  شاداپ  دهد ، هبلغ  دنک و  زوریپ  نایفـس  وبا  رـسپ  وت و  رب  ارم  دـنوادخ ، هک  ماگنه  نآ 

 0 مالسلاو تسا . رتدب  تسا  ناتراظتنا  رد  هدنیآ  رد  تسامش  يور  شیپ  رد  هچنآ  دیدنام ، یقاب  نمزا  دعب  دتفا و 

نیمکح میکحت  زا  دعب  نینموملاریما  هبطخ 

نیا هفوک  رد  ترضح  نآ  دنادرگرب ، هرصب  هب  ار  سابع  نبا  ع )  ) یلع تخیرگ و  هکم  هب  یسوموبا  دندومن و  جورخ  جراوخ  هکنآ  زا  سپ 
دومرف : داریا  ار  هباطخ 

دروآ دوجوب  ار  یگرزب  هثداح  مهم و  هحناس  راگزور  دنچ  ره  تساریادخ ، شیاتس ،

هحفص 239 ] ] 

رب ادخ  دورد  تسوا - هداتسرف  هدنب و  ص )  ) محم تسین و  شتسرپ  هتسیاش  یسک  کیرـش  یب  هناگی  يادخ  زج  هک  مهد  یم  تداهـش  نم 
 -. وا لآ  وا و 

. تسا تمادن  ثعاب  دروآ و  یم  رابب  ترسح  هدومزآ ، راک  اناد و  نابرهم و  حصان  یشیدنا  حالص  تحیصن و  زا  یچیپ  رـس  انامه  دعب ، اما 
یم امـش  راـیتخا  رد  ناـگیارب  مراد  هنیـس  رد  هچنآ  منک و  یم  مـالعا  ار  دوـخ  يار  ورما  تفرگ ، تروـص  هک  يرواد  نیا  عوـضوم  رد  نم 

دوش . تعاطا  ریصق  زا  يرما  رگا  ، مراذگ
بجوم اعبط  امش  شور  نیا  دیدنکفا ، رس  تشپ  ار  متحیصن  هنادرمتم  و  دیدز ، زاب  رـس  نم  رما  شریذپ  نافلاخم  ناراکافج و  نوچ  امـش  و 
. متسناد ندز  نادنس  رب  تشم  دننامه  ار  امش  هرابرد  یشیدنا  ریخ  نم  دنکفا  تریح  دیدرتب و  شیدنا  ریخ  حصانصخش  هک  دش  نآ 

نزاوه ردارب  هکنانچ  تشگ  راکـشآ  محیاصن  زار  ررـض ، ندـمآتسدب  رطخ و  عقو  زا  سپ  هک  دیـشک  اجنآ  هب  امـش  نم و  راک  هجیتن ، رد 
دیوگ 

يوللا  جرعنمب  يرما  مکترما 
دغلا یحض  الا  حصنلا  اونیبتست  ملف 
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: متفگ حوضوب  ناتیور  شیپ  هب  ار  دوخ  رما  يار و  نم  ینعی :
.

هحفص 240 ] ] 

دوب .) هتشگ  یضقنم  یلمع  ره  تقو  و  هتشذگ ، اهراک  همه  هکنیا  زا  دعب  ینعی  ) دندیمهفن ادرف  رهظ  ات  ار  محیاصن  تعامج  نآ  یلو 
رب دندنکفا و  رس  تشپ  ار  نآرق  مکح  دیتفریذپ ، يروادب  امش  هک  يرعـشا ) یـسوموبا  صاع و  نب  ورمع   ) درم ود  نیا  انامه  دیـشاب ! هاگآ 

تـسد رد  نودب  هتفرگ و  هدیدان  ار  ادخ  ياهیئامنهار  دندومن و  راتفر  دوخ  هاوخلدب  ناشمادک  ره  دندومن و  لمع  نآرق  یهن  رما و  فالخ 
کیچیه هجیتن  رد  دندومن و  فالتخا  ناشیرواد  رد  ود  ره  دندرک و  يرواد  هتـشذگ ، هریـس  نتفرگ  رظن  رد  ای  و  یناهرب ، تجح و  نتـشاد 

ماشيوسب تمیزع  هدامآ  اهنآ  دنتـسج و  يرازیب  ودنآ  زا  یگلمج  نامیا  لها  نیحلاص و  شلوسر و  ادخ و  دنتفاین و  هار  دشر  باوص و  هب 
دنتشگ .

هدیهوکن فاصوا  اب  هشیپ  تنایخ  ناراکهبت  هبطخ  نیا  رد  هکنیا  تهج  هب  یلو  هدروآ  دوخ  خیرات  جرد 7 ص 286  ار  هبطخ  نیا  ریثک  نبا 
نب ورمع  لاح  رب  مدرم  هدش  یمن  یـضار  هک  تلع  نیا  هب  ای  تسا و  هدرک  یم  هشدخ  هبطخ  نیلقان  رد  هک  ببـس  نیدب  ای  و  دنا ، هدـش  دای 

دیوگ : سپس  هدرک و  رکذ  داهشتسا  دروم  تیب  رخآ  ات  ار  نآ  هدیرب و  ار  هبطخ  لابند  دندرگ ، علطم  شقیفر  صاع و 
تنایخ و رب  ینانخـس  تسا و  هدومن  شهوکن  هدومن و  در  ار  ناشیرواد  دراد و  نارواد  راـتفر  هراـبرد  ینخـس  هلمج  نیا  زا  دـعب  ترـضح 

هدومرف . داریا  نیمکح  یهارمگ 
يارب اـم  هک  تسا  روکذـم  صاـع ) نب  ورمع   ) درم نیا  نوماریپ  رد  يرایـسب  نانخـس  ع )  ) نینموـملا ریما  ياـه  هبطخ  نمـض  دروـم  نیا  رد 

ترضح : نآ  شیامرف  زا  هلمج  نیا  دننام  میدومن  رظنفرص  نآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر 
دش . رصم  راپسهر  دراد ، یم  نمشد  ار  وا  ادخ  هکنآ  تسود  ادخ و  نمشد  نآ  هغبان ، رسپ 

: هلمج نیا  ای  و 

هحفص 241 ] ] 

فارحنا يورجک و  هتـسویپ  دنتـشاد و  زاب  یئادخ  هار  زا  ار  ادخ  قلخ  هک  ناگـشیپ  افج  نامه  دندرک ، حتف  را  رـصم  ناراکمتـس  ناکاپان و 
دندومن . جیورت 

دتسرف یم  تنعل  شتونق  رد  ار  ورمع  نانمومریما 

: هک تسا  هدروآ  میهاربا  قیرط  زا  دوخ  راثالا "  " باتک رد ص 71  یضاق  فسوی  وبا  تسا ) مود  پاچ  هفاضا  تمسق  نیا  )
زا راک  نیا  رد  مه  هفوک  لها  دومن و  یم  نیرفن  هیواـعم  رب  دوخ  تنونقرد  دومن  یم  گـنج  وا  اـب  هیواـعم  هک  یماـگنه  هب  ع )  ) یلع اـنامه 

. دندومن یم  تیعبت  وا  زا  مه  ماش  لها  درکیم و  ار  راک  نیمه  زین  هیواعم  دندرک ، يوریپ  ترضح 
دومرف . یم  نینچ  تونق  رد  دناوخ  یم  زامن  هک  یماگنه  ع )  ) یلع هک : دنک  تیاور  شخیرات  جرد 6 ص 40  يربط 

دیلولاو . سیق  نب  كاحضلا  دلاخ و  نب  نمحرلادبع  ابیج و  یملسلا و  روعالا  ابا  ارمع و  هیواعم و  نعلا  مهللا 
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تسرف . تنعل  ار  دیلو  سیق و  نب  كاحض  دلاخ  نب  نمحرلادبع  بیبح ، یملس ، روعالاوبا  ورمع ، هیواعم ، ادنوادخ ! همجرت :
دومن . نعل  ار  نیسح  نسح و  رتشا و  سابع و  نبا  یلع و  دوخ  تونق  رد  زین  وا  دیسر  هیواعم  هب  ربخ  نیا  نوچ 

روکذـم نینچ  محازم  تیاور  رد  وهدروآ  رـصم  پاچ  دوخ و ص 636  نیفـص ؟  " باتک رد ص 302  محازم  نب  رـصن  مه  ار  تیاور  نـیا 
تسا .

تفگ : یم  دش  یم  غراف  زامن  زا  دناوخ و  یم  ار  برغم  حبص و  زامن  هک  یماگنه  ع )  ) یلع
ثیدح رخآ  ات  هملس  نب  بیبح  یسوم و  ابا  ارمع و  هیواعم و  نعلا  مهللا 

هحفص 242 ] ] 

تسا . هدش  رکذ  دعس  نب  سیق  رتشا  ياجب  وا  تیاور  رد  هکنآ  زج  تسا  روکذم  ظفل  نامه  هب  هک 
توـنق رد  هیواـعم  یلع و  هک  دـنک  تـیاور  یلحملا "  " باـتک ص 145  جردرد 4  مزح  نبا  تـسا ) مود  پاـچ  هفاـضا  زین  تمـسق  نـیا  )

دندرک . یم  نیرفن  ار  رگیدکی  دوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن 
شور نیا  هتـسویپ  و  تسا : هدوزفا  نادب  ار  ترابع  نیا  هدومن و  تیاور  دوخ  صیاصخلا "  " باتک رد ص0 33 . طاوطو  ار  عوضوم  نیا  و 

درک . عنم  نآ  زا  دیسر و  تفالخ  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  ات  دوب  رارقرب 
تسا . هدومن  رکذ  يربط  ظفل  هب  هباغلا " دسا   " باتک جرد 3 ص 144  ریثا  نباار  تیاور  نیمه  و 

وا دـیوگ : یملـس  روعـالا  وـبا  لاـح  حرـش  رد  اـه  هینک  ثحبم  رد  باـعیتسالا "  " رد رمعوـبا  و  تسا ) مود  پاـچ  هفاـضا  زین  تمـسق  نیا  )
وا ع )  ) یلع دوب . رتتخس  نیریاس  زا  ترضح  هنیک  ینمشد و  هب  تبسن  وا  دندوب ، هیواعم  اب  نیفـص  گنج  رد  صاع  نب  ورمع  و  روعالاوبا ) )

جرد 1 ر ادـفلاوبا  درک و  یم  نیرفن  تونق  رد  زین  ار  نارگید  و  امرف ! عفد  ار  وا  ادـنوادخ ! دومرف : یم  درک و  یم  دای  حبـص  زاـمن  تونق  ار 
تسا . هدومن  رکذ  يربط  ظفل  هب  ار  ناتساد  نیا  شخیرات   179

دیوگ : میهاربا  زا  دوخ  هیارلا " بصن   " باتک جرد 2 ص 131  یعلیز  تسا ) مود  پاچ  هفاضا  زین  تمسق  نیا  )
دـندرک و یم  يوریپ  ترـضح  زا  مه  هفوک  لها  دومرف و  یم  نیرفن  ار  هیواعم  تونق  رد  یلع  دـش . اـپ  رب  گـنج  هیواـعم  یلع و  نیب  نوچ 

دندرک . یم  يوریپ  ار  وا  ماش  لها  درک و  یم  نیرفن  اریلع  مه  هیواعم 
هلابند رد  هدرک و  تیاور  هیواعم  تونق  ات  يربط  ظفل  نیع  هب  دوخ  هرکذـت  رد ص 59  یفنح  يزوج  نباطبس  رفظملاوبا ، ار  عوضوم  نیا  و 

. تسا هدوزفا  ار  یناه  نب  حیرش  هیفنح و  نب  دمحم  مان  نآ 

هحفص 243 ] ] 

( هدش رکذ  ردشلاح ص 162 ج 1  حرش   ) لیزید نبا  نیفص  باتک  زا  لقن  دوخ  هغالبلا " جهن  حرش  جرد 1 ص 20" . دیدحلا  یبا  نبا  و 
تسا . هدرک  رکذ  ارنآ  دوخ  راصبالا "  رون  رد ص 110 " . یجنلبش  هدومن و  تیاور  محازم  نب  رصن  نیفص  باتک  زا  و 

ورمع رب  هشیاع  نیرفن 

هیواعم هب  زامن  زا  دعب  تونق و  رد  هتسویپ  دومن و  رایسب  يرارقیب  شگرم  رد  دیسر  هشیاع  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتـشک  هکنآ  زا  سپ 
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نبا دوخ و  لماک "  رد ج 3 ص 155 "  ریثا  نبا  شخیرات و  رد ج 6 ص 60  يربـط  ار  عوضوم  نیا  دومن . یم  نیرفن  صاـع  نب  ورمع  و 
 0 دنا هدرک  تیاور  هغالبلا "  جهن  حرش  رد ج 2 ص 33 "  دیدحلا  یبا  نبا  دوخ و  خیرات  رد ج 314 7  ریثک 

صاع ورمع  یبتجم و  نسح  ماما  دروخرب 

هک : هدومن  تیاور  تارخافم "  باتک "  رد  راکب  نب  ریبز 
نانخـس دـندوب و  عمج  هیواعم  دزن  هبعـش ، نب  هریغم  و  برح ، نب  نایفـس  یبا  نب  هبتع  و  طـیعم ، یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  و  صاـع ، نب  ورمع 

دوب . هدیسر  نسح  ماما  هب  اهنآ  هیحان  زا  نانخس  نیمه  ریظن  دوب و  هدیسر  اهنآ  هب  نسح  ماما  زا  یکاندرد 
قیدـصت دروم  شنانخـس  هدومن و  هدـنز  ار  شردـپ  ماـن  هنوگچ  یلع  رـسپ  نسح  هک  رگنب  نینموملا  ریما  يا  دـنتفگ : هیواـعم  هب  عـمج  نآ 

روهـشم هبترم و  دنلب  تسه  هچنآ  زا  شیب  وا  نایرج  نیا  رثا  رب  دنیامن و  یم  يوریپ  وا  زا  دـنهن و  یم  ندرگ  ار  وا  رما  دـش و  عقاو  نیملـسم 
تسام . ینارگن  ثعاب  هک  میونش  یم  یئاهزیچ  وا  زا  هتسویپ  ام ، ددرگ . یم 

دیئوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  نونکا  تفگ : هیواعم 
لتاق شردـپ  هک  میئوگب  وا  هب  میئامن  شنزرـس  شوکن و  میهد و  مانـشد  وت  رـضحم  رد  ار  شردـپ  ار و  وا  ات  تسرفب  وا  لاـبند  هب  دـنتفگ :

. دنک هضراعم  ام  اب  وت ) روضح  رد   ) دناوت یمن  وا  هکنآ  لاح  میریگ و  یم  رارقا  وا  زا  هرابنیا  رد  دوب و  نامثع 

هحفص 244 ] ] 

تخاس . كانمیب  ارم  شیئوج  بیعو  وا  ماقم  هکنآ  رگم  متسشنن  وا  دزن  رد  هاگچیه  مسق  ادخب  دینکن ، نینچ  امش ، رب  ياو  تفگ : هیواعم 
نکب . ار  راک  نیا  وت  هدش  یتروص  رهب  دنتفگ :

مهد . یمن  تسد  زا  وا  هب  تبسن  ار  فاصنا  بناج  نم  هک  دینادب  دوش ، رضاح  رضحم  نیا  رد  ات  متسرفب  وا  لابند  هب  رگا  تفگ : هیواعم 
دبای ؟ يرترب  ام  نخس  رب  وا  نخس  ای  و  دنک ؟ هبلغ  ام  قح  رب  وا  لطاب  هک  يراد  نآ  سرت  ایآ  تفگ : صاع  نب  ورمع 

دشاب . دنتفگ : دنک  وگزاب  دسر ، یم  شرظن  هب  هچنآ  مامت  هک  منک  یم  رما  وا  هب  دیایب  هک  منک  رضاحار  وا  متسرفب و  رگا  تفگ : هیواعم 
هک دینادب  ار  بلطم  نیا  دینکن و  هضراعم  وا  اب  نخـس  ماگنه  رد  دیتفرگ  وا  راضحا  هب  میمـصت  نم ، رظن  فالخ  رب  هک  لاح  تفگ : هیواعم 

نامه اب  امـش  طقف  دبـسچ ، یمن  اهنآ  هب  یگنن  راع و  چیه  دیریگ و  بیع  اهنآ  رب  دـیناوت  یمن  هجو  چـیهب  هک  دنتـسه  یناسک  نادـناخ  نیا 
تشاد  شوخان  ار  لبق  يافلخ  تفالخ  تشک و  ار  نامثع  تردپ  دیئوگب . وا  هب  دیهد و  رارق  فده  ار  وا  تمهت )  ) گنس

دیسرپ : وا  زا  ترضح  داتسرف ، ترضح  نآ  دزن  ساسا  نیا  رب  ار  یسک  هیواعم ، سپس 
رب فقـس  دـنراد ؟ يدـصقم  هچ  اهنآ  دومرف : ع )  ) نسح ماما  درب . مان  ار  اهنآ  کی  کی  هیواـعم  هداتـسرف  دـندوب ؟ هیواـعم  دزن  یناـسک  هچ 
زا جورخ  زا  لبق  دنک و  رـضاح  ار  شـسابل  هک  دومرف ، روتـسد  دوخ  راکتمدخ  هب  سپـس  دندرگ ، یهلا  باذـع  راچد  دـیآ و  دورف  ناشرس 

دومرف : ار  تاملک  نیا  لزنم 
روما ناکم  نامز و  ره  رد  وت ! يزاس ؟ راوخ  موکحم و  ار  اهنآ  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مرب و  یم  هاـنپ  وت  هب  اـهنآ  ياهیدـب  زا  نم ، ادـنوادخ !

. ینابرهم نم  هب  همه  زا  شیب  هک  یئادخ  يا  امرف  يرای  تتردق  ورین و  اب  ارم 

هحفص 245 ] ] 
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نخس هب  عورش  صاع  نب  ورمع  دیوگ : هکنیا  ات  دهد  یم  همادا  ناتساد  نیا  هدنیوگ  تفر . هیواعم  سلجم  هب  تساخرب و  نخس  نیا  زا  سپ 
سهوکن ترـضح  زا  تسناوت  هچنآ  تخادرپ و  ع )  ) یلع مان  رکذ  هب  وا  هداتـسرف  رب  دورد  نداتـسرف  دنوادخ و  يانثو  دمح  زا  دعب  درک و 

تفگ : داد و  وا  هب  اوران  ياهتبسن  درک و 
مه رمع  نوخ  رد  دومن و  تعیب  هارکا  هب  مه  دعب  دیزرو و  عانتما  وا  اب  تعیب  زا  تشادن و  شوخ  ار  شتفالخ  داد و  مانـشد  رکبوبا ، هب  یلع 

دومن .... تفالخ  ياعدا  اورانب  تشک و  متس  يور  زا  مه  ار  نامثع  دومن و  تکرش 
. تفگ اوران  ترضح  هب  تبسنب  تسناوت  هچ  ره  داد و  تبسن  وا  هب  هتسویپ  عوقوب  هتشذگ  رد  هک  یثداوح  دعب 

درک : هفاضا  زاب  و 
تنطلس و هب  دیـسرب و  یهاشداپ  کلم و  هب  اوران  ياهیزیرنوخ  و  افلخ ، نتـشک  اب  هک  دیدوبن  نآ  زرم  رد  بلطملادبع ، نادنزرف  امـش  انامه 

وت نسح ، يا  تسا  وت  هب  طوبرم  هچنآ  اـما  دـینز  یم  یئاوراـن  ره  هب  تسد  روظنم  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  دیـصیرح  ردـقنیا  تموـکح 
تیحالـص هک  یـشیدنا  یم  هنوگچ  ادخ  هرابرد  يرادن  ار  راک  نیا  ریبدت  لقع و  چیه  هکیلاح  رد  یـسر  یم  تفالخ  هبهک  یتشادنپ  نینچ 

ار وت  هکنیا  زا  ضرغ  تساوت  ردپ  دب  لمع  هجیتن  نیا  یتسه و  ازهتـسا  هیرخـس و  روخ  رد  هک  يدح  هب  هدومن  بلـس  وت  زا  ار  تیلوسم  نیا 
میهد . مانشد  تردپ  وت و  هب  هک  دوب  نیا  میدومنراضحا ، سلجم  نیا  هب 

هرابرد میهاوخب ، هک  يروط  ره  ام  یئام ، سرتسد  رد  وت  اما  درک ، تحار  وا  تسد  زا  ام  و  اخس ، ار  وا  راک  ییاهنت  هب  دنوادخ  ار  تردپ  اما 
میوش . یمن  عقاو  شهوکن  دروم  مه ، مدرم  رظن  رد  میا و  هدرکن  یهانگ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  میشکب  ار  وت  رگا  و  مینک . یم  لمع  وت 

ینک ؟ بیذکت  ار  ام  نانخس  و  يریگب ، هدروخ  راتفگ  نیا  رب  یناوت  یم  وت  ایآ 
! دیراکمتس تردپ  وت و  هک  دیاب  ینک ، در  یتسناوتن  رگا  نک و  در  ار  نامنخس  میا ، هتفگ  ینخس  قح  فالخ  رب  ینک ، یم  لایخ  رگا 

هحفص 246 ] ] 

ربمغیپ رب  دروآ و  ياجب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  دومرف ، نخـسب  عورـش  ع )  ) نسح ماـما  تفگ : ار  نانخـس  نیا  صاـع ، ورمع  هکنیا  زا  سپ 
یتساخرب و زیتس  هب  اهگنج ، مامت  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  تفگ :) ورمع  هب  تشذگ  رد ص 222  هک  یئاه  هلمج  زا  سپ  و   ) داتسرف دورد 
رد یتسب و  راـکب  وا  هیلع  یتـشاد ، رکم  هلیح و  دـیک و  هچ  ره  يدومن و  شرازآ  يدرک و  وجه  دوب ، هکم  رد  هک  یماـگنه  هب  ار  ترـضح 

رفعج هداد و  رارق  ریثات  تحت  ار  یشاجن  ات  یتفر  هشبح  هب  یتشک  اب  دعب  يدوب و  رتتخس  رس  همه  زا  ادخ  لوسر  اب  ینمـشد  بیذکت و  ماقم 
اب ار  وت  دنوادخ ، یتشگ و  زاب  دیماان  یـشاجن ، رابرد  زا  دروخ و  گنـس  هب  تریت  یلو  یهد  لیوحت  هکم  لها  هب  یناتـسزاب و  ار  شنارای  و 

تخاس . راکشآ  تراتفگ ، بیذکت  نمض  ار  وت  يزیگنا  هنتف  دنادرگ و  رب  هشبح  زا  یگتسکشرس  سای و  تلاح 
نخس یشاجن  دزن  وا  زا  يداد و  رارق  ینیچ  نخس  هلیسو  یشاجن  رـسمه  هب  تبـسن  ار  وا  راتفر  يدیزرو و  دسح  دیلو  نب  هرامع  تقیفر ، هب 

يدوب مشاه  ینب  تخس  رس  نمشد  مالسا  وتیلهاج  رد  وت  سپ  دومن ، اوسر  ار  تقیفر  وت و  دنوادخ ، یلو  یتفگ 
میوگ و یمن  رعـش  نم  ادنوادخ ! دومرف : ادخ  لوسر  يدورـس و  رعـش  داتفه  هک : دـنهاگآ  عمج  نیا  ینادـیم و  رتهب  دوخ  وت  دومرف : سپس 

نعل ادخ ، ربمایپ  نیرفن  نیاربانب  و  تسرف ، تنعل  رازه  شیاوران ،) هدورس   ) نیا زا  یفرح  ره  رهب  ادنوادخ ، میارسب  رعـش  هک  تسین  مراوازس 
دوش . یم  نوریب  هرامش  زا  وت ، رب  ادخ 

ربخ هک  یماگنه  یتفر و  نیطسلف  هب  سپـس  یتخاس و  لدب  شتآ  رپ  ینوناک  هب  وا  يارب  ار  ایند  وت  یتفگ ، نامثع  رما  هرابرد  هک  ینخـس  اما 
رد ار  دوخ  سپـس  منک و  یم  نینوخ  ار  نآ  مراشفب ، ار  یمخز  هاگ  ره  تسا و  هللادبعوبا  ما  هینک  یتفگ : دیـسر ، وت  هب  نامثع  ندش  هتـشک 
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. یتخورف وا  يایند  هب  ار  تنید  يدراذگ و  هیواعم  رایتخا 
ادخب تسا . یتسود  يورزا  هن  مینک  یم  وت  هب  هک  یباتع  میراد و  وت  زا  هک  تسا  یمـشخ  تهج  هن  دوش  یم  وت  زا  هک  یتمالم  ینادب ، دیاب 

يا تلاح  هب  ياو  یتشگن  كانبضغ  مه ، شندش  هتشک  زا  دعب  يدرکن و  شیرای  نامثع ، یگدنز  رد  هک  دنگوس 
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؟ يدورسن ار  راعشا  نیا  مشاه  ینب  هرابرد  هشبح ، يوس  هب  هکم  زا  تجورخ  ماگنه  وت ، رگم  صاع  رسپ 
دوبن . یئانشآان  هقباس و  یب  زیچ  نم  يارب  ریسم  نیا  یط  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ يرفس  هچ  نیا  دیوگ : یم  مرتخد 

مبایب . تسد  رفعج  هب  ات  ناور ، یشاجن  يوس  هب  متسه  يدرم  نم  هک  نک  لو  ارم  متفگ : ودب 
منک . تسپ  یکچوک  هب  ار  وا  یشورف  رخف  توخن و  هک  مراذگب  منک و  غاد  نانچ  یشاجن  دزن  ار  رفعج 

مصاخشا . نیرتوگ  رپ  وا  هب  تبسن  یئاوران  نتفگ  رد  مدمحا و  هدننک  شهوکن  نم 
دوبخرس . يالط  نوچ  ماقم ) ثیح  زا   ) وا هک  دنچ  ره  تسا ، هعیبر ) نب  ) هبتع هجوتم  ششوک  نیا  رد  نم  شاداپ  و 

مراذگن . ورف  يزیچ  ناشبایغ  روضح و  رد  اهنآ ) هب  تبسن  يزوت  هنیک  رد   ) مشاه ینب  زا  نم  و 
منادرگ . یم  وا  يوس  هب  ار ) مریشمش  ای   ) ار مبکرم  نانع  الاو  تسه  شدوخ  عفن  هب  دیبلط  شزوپ  وا  زا  یسک  رگا 

توفص یکز  شا و  هغالبلا " جهن  حرش  رد ج 2 ص 103"  دیدحلا  یبا  نبا  و  شا ، " هرکذت رد ص 14"  يزوج  نیا  طبس  ار ، راعشا  نیا 
دنا . هدرک  لقن  بطخلا " هرهمج  جرد 2 ص 12 " 

(: ع  ) نسح ماما  نخس  نایب  حیضوت و  اما 
صاع ورمع  رفس  نیمود  هب  هراشا  ینادرگ ، زاب  هکم  هب  ار  شنارای  رفعج و  ات  یتفر  هشبح  هب  وت  دومرف : ورمع  هب  باطخ  ترضح  هکنیا  - 1

رفعج نادرم ، هلمج  زا  هک  دندوب  هدومن  ترجه  هشبح  هب  نت  هدـجه  نانز  زا  نت و  هس  داتـشه و  دودـح  ناملـسم  نادرم  زا  تسا ، هشبح  هب 
شیرق هکیعقوم  دوب  یلع ع ) ترضح  ردارب  ) بلاط یبا  نب 
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یشاجن يارب  دنچ  یئایاده  دنتشاد و  مازعا  هشبح  هب  ار  دیلو  نب  هرامع  صاع و  نب  ورمع  دندومن ، هدهاشم  هشبح  هب  ار  ناناملـسم  ترجه 
لیوحت ار  نیملسم  دنهد و  رارق  دوخ  فادها  ریثات  تحت  ار  یشاجن  هلیسو  نیدب  ات  دنداتـسرف  رابرد  یناحور  ياهتیـصخش  هشبح و  هاشداپ 

. دنتشگ زاب  هکم  هب  سویام  ودنآو  دومن  يرادفرط  ناملسم  ناگدنهانپ  زا  یشاجن  ناشراظتنا  فالخ  رب  یلو  دنریگ 
نیا هصالخ  يداد  رارق  ینیچ  نخس  ببس  یشاجن  رسمه  هب  تبسن  ار  وا  راتفر  يدرب و  گشر  تقیفر  هب  وت  دومرف : هک  ترضح  نخـس  - 2

تسا : نینچ  ناتساد 
هرهچ یئابیز  بسانم و  یمادنا  زا  هرامع  دوب . شهارمه  مه  ورمع  رسمه  دندش ، یتشک  راوس  هشبح  دصقم  هب  هرامع  ورمع و  هک  یماگنه 

تـسم تخـس  هرامع  دندروخ و  بارـش  یتشک  رد  ورمع  هرامع و  اهبـش  زا  یکی  رد  تخاس . یمهتفیـش  ار  نانز  هکیروط  هب  دوب  دنم  هرهب 
، دسوبب ار  دوخ  يومع  رسپ  دنکن و  در  ار  رامع  ياضاقت  هک  درک  رما  شرسمه  هب  ورمع  سوبب . ارم  تفگ : ورمع و  رسمه  هب  درک  ور  دش ،

درک . عانتما  وا  یلو  دریگرب  یماک  ورمع  رسمه  زا  هک  دمآ  رب  نیا  ماقم  رد  هرامع  تشگ ، وا  هتخابلد  هرامع  درک و  ار  راک  نیا  ورمع  نز 
ار ورمع  گنردالب  هرامع  دـنک ، یم  لوبهتـسشن  یتشک  ناکـس  هبل  رب  دـید  ار  ورمع  زور  کی  هکنیا  ات  دـنک  يریبدـت  دـش  رکف  رد  هرامع 
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هک تفایرد  هرامع  لمع  نیا  زا  هچ ، تفرگ  لدب  ار  هرامع  هنیک  یلو  تفای  تاجن  هدناسر  یتشک  هب  ار  دوخ  نانکانـش  ورمع  دنکفا ، ایردب 
تسا . هتشاد  ار  شنتشک  دصقوا 

مهارف ار  یلئاـسو  تشاد  مادـنا  هرهچ و  یئاـبیز  زا  هک  يا  هرهب  اـب  هراـمع  دندیـسر ، هشبح  هب  هکنآ  زا  سپ  دوـب و  یتـشک  رد  ناـیرج  نیا 
یم ماک  تفر و  یم  وا  دزن  هتسویپ  ، تفریذپ ار  وا  زین  یشاجن  رسمه  دیامن و  لصاح  هنامرحم  طابترا  یـشاجن  رـسمه  اب  تسناوت  ات  تخاس 

هک نم  تفگ  یم  ورمع  درک . یم  فـیرعت  ورمع  يارب  ار  یـشاجن  رـسمه  اـب  شزیمآ  تیفیک  ارجاـم و  همه  تعجارم ، عـقوم  رد  تـفرگ و 
طوبرم وا  اب  یناوتب  وت  هک  تسنیا  زا  رتالاب  وا  تیصخش  ماقم و  یبای ، تسد  یشاجن  رسمه  هب  یناوت  یم  هنوگچ  منک ، یمن  تقیدصت 
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يدرگ . بایماک  وا  زا  هدش و 
يارب ار  ایاضق  مامت  تشگ  یم  رب  هک  هاگرحس  درب و  یم  رـسب  یـشاجن  رـسمه  اب  ار  اهبـش  بلغا  هکیروطب  دش  یم  رارکت  هدوارم  نیا  یلو 

صوصخم رطع  زا  نک  اـضاقت  يدرک ، تاـقالم  وا  اـب  هکهعفد  نیا  یئوـگ  یم  تسار  وـت  رگا  تفگ : وا  هب  ورمع  درک . یم  فـیرعت  ورمع 
منک . قیدصت  ار  وت  ات  روایب  نم  يارب  تراتفگ  تهج  ار  نآ  زا  يرادقم  دهدب و  مه  وت  هب  یشاجن 

و دومنن ، هقیاضم  مه  وا  دومن  ار  اضاقت  نیا  درک  تاقالم  یـشاجن  رـسمه  اب  هک  یماگنه  دـهد و  ماجنا  ار  راـک  نیا  هک  درک  دـهعت  هراـمع 
مدیمهف الاح  تفگ : دید ، هرامع  تسد  رد  ار  هاش  صوصخم  رطع  یتقو  ورمع  داد ، هرامع  هب  ار  شرـسمه  صوصخم  رطع  زا  هشیـش  کی 

هاشداپ رسمه  هب  وت  هدربن ، يا  هرهب  نینچ  برع  زا  يدحا  هک  يا  هتفای  تسد  يزیچ  هب  وت  یئوگ و  یم  تسار  تراتفگ  نآ  همه  رد  وت  هک 
دشاب . هدیسر  یسک  هب  یبیصن  نینچ  هک  میا  هدینشن  و  يا ، هتفرگ  ماک  وا  زا  هتفای و  تسد  هشبح 

نیا هکنآ  زا  سپ  داد  ناشن  هاـش  هب  ار  صوصخم  رطع  درک و  فیرعت  یـشاجن  يارب  ار  هیـضق  لـصفم  تفر و  یـشاجن  دزن  هب  ورمع  سپس 
تلآ رد  ات  درک  رما  اهنز  هب  دنزاس و  هنهرب  ار  هرامع  داد  روتـسد  دومن ، رـضاح  دـنچ  ینانز  دـیبلط و  ارهرامع  دـش ، ملـسم  یـشاجن  رب  زار 

: ناتساد نیا  رداصم  درک  رارف  یئاوسر  اب  مه  هرامع  دنتخاس و  اهر  ار  وا  هیبنت  نیا  زا  سپ  دنمدب و  هرامع  تیلوجر 
دیدحلا و ص 89 ج 1"  یبا  نبا  هغالبلا "  جهن  حرـش  " ص 107 ج 2 "  یناغا ، ص 56 ج 9 "  هبیتق ، نبا  رابخالا  نویع  ص 37 ج 1 " 

 ". برعلا صصق 

ورمع هب  سابع  نبا  همان 

نومضم : نیا  هب  تشون  يا  همان  ورمع ، همان  خساپ  رد  سابع  نب 
وا هب  یمک  رایـسب  ياهب  هب  ار  دوخ  نید  مه  وت  و  تشاد ، او  اوه  زا  يوریپ  هب  ارت  هیواعم  متفاین ، رتایح  یب  وت  زا  برع ، نایم  رد  نم  دعب ، اما 

. یتخورف

هحفص 250 ] ] 

ار ایند  یتفاین و  یبیـصن  نآ  زا  نوچ  یتخادرپ و  یبیرف  مدرم  يزاسرهاظ و  هب  مدرم  نایم  رد  یهاـشداپ  کـلم و  هب  ندیـسر  عمط  هب  سپس 
گنج و نتخاس  هدامآ  گنرین ، همهنیا  زا  تضرغ  يدرک و  یئامندوخ  عرو  دهز و  هویـش  هب  اذـل  یتسناد ، گرزب  ناراکهانگ  رگید  نوچ 
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دوب  نینموم  يورین  نتسکش  مهرد 
هک گنج  نیا  رد  هچ ، درگرب . تا  هناخ  هب  و  رادرب ، رـصم  تموکح  زا  تسد  تسادـخ ، يارب  تیاه  هشقن  همه  هک  یئوگ  یم  تسار  رگا 

رکم و راچد  ماجنارـس  دومن و  زاغآ  قح  هب  ار  گنج  نآ  یلع  تسین ، یلع  نوچ  هجوچیه  هب  هیواعم  يدوب ، نآ  هدنزیگنا  دصرد ، دـص  وت 
. تخادرپ مدرم ) يزیرنوخ  و   ) فارسا هب  ماجنارس  دومن و  زاغآ  اوران  متس و  هب  ار  گنج  هیواعم  اما  دش ، امش  هلیح 

هک هیواعم  اب  ماـش  مدرم  دـندرک و  تعیب  دوب ، اـهنآ  نیرتهب  هک  یلع  اـب  قارع  مدرم  دـندوبن ، ماـش  مدرم  دـننام  گـنج ، نآ  رد  قارع  مدرم 
دندومن . تعیب  دوب  اهنآ  نیرتدب 

صیخـشت هک  دوب  اجنیا  دوب و  رـصم  تموکح  هب  ندیـسر  تدـصق  وت  متـشاد و  ارادـخ  هدارا  نم  میدوبن ، ناسکی  رما  نیا  رد  مه  وت  نم و 
تخاس . کیدزن  هیواعم  هب  ار  وت  رود و  نم  زا  اروت  زیچ  هچ  مداد 

یشیپ ام  رب  زگره  دشاب  تما  حالص  ریخ و  تدصق  رگا  میریگ و  یمن  یـشیپ  وت  رب  هجوچیهب  ام  يراد ، داسف  رـش و  دصق  وت  رگا  نیا  ربانب 
تفرگ . یهاوخن 

تفگ : ودب  دیبلط و  ار  سابع  نب  لضف  دوخ  ردارب  نانخس ، نیا  زا  سپ 
دورس : ار  راعشا  نیا  لضف ، وگب و  يراعشا  صاع  نب  ورمع  باوج  رد  مردام  رسپ  يا 

یپ رد  یپ  هک  هزین  رس  زج  تسین  یجالع  اود و  وت  ینادان  درد  يارب  هک  یئارس  ناشیرپ  یـشیدنادب و  يرگ و  هلیح  رکم و  ار  وت  تساسب 
دهد . همتاخ  نآ  رورغ  ینارگ و  رسب  دیئآ و  رد  ياپ  زا  ات  دننزب  ناتهاگولگ  رد 

. دیرآ دورف  سابع  نبا  و  ع )  ) یلع ربارب  رد  تعاطا  رس  ات  ار  امش  همه  يوراد  تسنیا 
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. داد يرترب  قلخ  رب  تلزنم  ردق و  يدنلب  تلیضف و  هب  ار  وا  يادخ  سپ  یلع ، اما 
ضرعم رد  ناگمه  درادن و  تشگزاب  دسرب ، امش  ام و  رب  رگا  میراذگ و  یم  او  مامتان  ار  گنج  زین  ام  دیرادرب ، گنج  زا  تسد  امـش  رگا 

. دوب دنهاوخ  رطخ 
كرابم يادخ ، میرادـن ، یکاب  یتسار  قح و  يارب  یلو  دـش  یفالت  مهب  تفرگ و  تروص  رگیدـکی  ربارب  رد  ماش  راتـشک  اب  قارع  راتـشک 

تسین . شیب  يا  هعرج  وت  بیصن  يدنم و  هرهب  ماج  نیا  زا  یتخیگنارب و  يرش  هک  رصم ، رد  ار ) وت  راک   ) دنادرگن
يدنم هرهب  مه  شاداپ  زور  رد  يرب و  یمن  یتمینغ  هرهب و  يدرک ، اپب  رـصم  رد  هک  يداسف  رـش و  زا  وت  هک  ناگراتـس  هبدنگوس  ورمع  يا 

يرادن .
ثحب : نیا  رداصم 

دیدحلا ج 2 ص.288 یبا  نبا  هغالبلا "  جهن  حرش  نیفص " ص 219 " ، باتک "  هسایسلا " ج 1 ص 95  همامالا و  " 
هدـش هداد  تبـسن  سابع  نبا  تما ، گرزب  هب  هک  تسا  روکذـم  محازم ص 300  نبا  نیفـص "  باـتک "  رد  يراعـشا  هنیمز  نیا  رد  زاـب  و 

. دشاب یم  ورمع  هب  نعط  شهوکن و  مذ و  لماش  راعشا  نیا  تسا و 

سابع نبا  صاع و  ورمع  دروخرب 

مدرم هک  یمارتحا  قلخ و  بولق  رد  ار  سابع  نبا  تیعقوم  داتفا و  سابع  نبا  رب  شروبع  دوب  هتفر  جـح  هب  هک  يرفـس  رد  صاـع ، نب  ورمع 
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تفگ : وا  هب  تفرگ و  هلعش  شلد  رد  دسح  کشر و  دومن . هدهاشم  دندوب ، لئاق  شیارب 
یلو هداتفا ، یتحارج  تنامـشچ  نیب  یئوگ  ینادرگ ؟ یم  يور  نم  زا  مهرد  شوخانیتلاح و  اب  ینیب  یم  ارم  تقو  ره  ارچ  سابع  رـسپ  يا 

ددرگ . یم  رهاظ  وت  رد  ساوسو  ینادان و  فعض و  راثآ  يریگ ، یم  رارق  مدرم  زا  یهورگ  نیب  رد  هک  یماگنه 
: تفگ شباوج  رد  سابع  نبا 
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ار یقح  دـننک و  یم  يراددوخ  دـنناد  یمن  هچنآ  لطاب و  نخـس  زا  دـنناکین ، ناگرزب و  زا  شیرق  یلو  یتسه  ناکاپان  نانود و  زا  هک  اریز 
شیرق لخاد  ار  دوخ  وت  دنمدرم ، نیرت  هبترم  دنلب  رهاظ  هب  دنقلخ و  ناگرزب  تایونعم ، شنم و  تهج  زا  دننک ، یمن  نامتک  دنتخانـش ، هک 

. یتسین نانآ  زا  هکیلاح  رد  یناد ، یم 
سمـش دـبع  ینب  نیب  رد  هن  يراد و  یماقم  هاگیاج و  مشاـه  ینب  نیب  رد  هن  يدـش  دـلوتم  باوخ ، رتسب  ود  نیب  رد  هک  یتسه  یـسک  وت  و 

زا مه  وت  درک و  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  وت  هیواـعم  يا ، هدـننک  هارمگ  هارمگ و  ردـپ و  یب  راـکهانگ  وت  دریگ ، یم  دوـخ  هب  ار  وـت  یـسک 
یتشادنپ . دوخ  ماقم  یگرزب و  باسح  هب  ار  وا  ششخب  يدیلاب و  دوخ  هب  وا  تیامح 

دراد ؟ یعفن  نم  يارب  وت  دزن  رد  تلاح  نیا  ایآ  ملاب  یم  دوخ  هب  مدنسرخ و  وت  دوجوب  نم  مسق ، ادخب  هن  تفگ : باوج  ردورمع 
دیرفلا " ج 2 دقع  ثحب " : نیا  ردصم  مینک . یم  گنهآ  دور  قح  هک  یهار  نآهب  میلیام و  دـشاب  قح  هک  اج  ره  هب  ام  تفگ : سابع  نبا 

ص 0136 
ورمع  سابع و  نبا   - 16

تفگ : صاع  نب  ورمع  دنتشاد ، روضح  مه  صاع  نب  ورمع  سابع و  نبا  دش ، دراو  هیواعم  سلجم  هب  رفعج  نب  هللادبع 
هدنزاون هدنناوخ و  ناکزینک  هتفیـش  دهد و  یم  لد  اهزاوآ  هب  برط  مزب و  سلاجم  رد  دراد و  اهوزرآ  لد  رد  هک  دش  دراو  امـش  رب  يدرم 

رد تسا و  راکشآ  شمشخ  ( دنتسین شا  هقالع  دروم  هک  اهنآ  اب   ) دنک و یم  تیامح  دایز  ناناوج  زا  تسا و  رس  هلذب  خوش و  رایسب  تسا ،
تسا . راکفارسا  قافنا  رد  دلاب و  یم  رایسب  دوخ  ناگتشذگ  هب  تسا ، دوخیب  دوخ  زا  ینارذگشوخ 

ربارب رد  تسادـخ و  دای  هب  رایـسب  وا  يدرک ، فیرعت  هکنانچنآ  ار  رفعج  نب  هللادـبع  یئوگ و  یم  غورد  هک  مسق  ادـخب  تفگ : ساـبع  نبا 
نیتسار یفده  رابدرب ، اقآ و  گرزب ، هدنشخب و  تسا  يدرم  تسا ، رانکرب  رود و  یئاوران  ره  زا  راذگساپس و  قح  ياهتمعن 
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یئوج و بیع  یـسک  زا  تسین ، وا  رد  ددرگ ، وا  هب  یکیدزن  زا  عنام  هک  یتبیه  تیدودحم و  دنک ، یم  تباجا  ار  نارگید  ياضاقت  و  دراد ،
یب دراد . فیرـش  یبسح  تسا . ریلدو  ورـشیپ  رازراک  رد  تسا . یگنادرم  هشیب  ریـش  دراد . الاو  یماقم  شیرق  نیب  رد  دـنک . یمن  شهوکن 

شیرق باصق  هجیتن  رد  ات  دننک  عازن  شیدـنزرف  رـس  رب  شیرق  دارفا  نیرتسپ  هک  تسین  كاپان  نآ  دـننامه  تسین . هیامورف  تسپ و  ردـپ و 
دوش . هتخانش  دارفا  نیرتسکان  ددرگ و  زوریپ  نارگید  رب  لئاو ) نب  صاع  )

یگداوناخ تیصخش  زا  دیارگب و  تلذم  يراوخب و  بسن  بسح و  ثیح  زا  هک  تسین  ماقم  یب  هیامورف  نآ  نوچ  رفعج  نب  هللادبع  يرآ ،
مادـک زا  تسین  مولعم  هک   ) دـشاب هداتفا  هلحم  ود  نیب  هک  يدازون  نوچ  دـنامب ، فیلکتـالب  هدـنام و  او  هلیبق ، ود  نیب  هتـشاد و  یمک  مهس 

(. تسا فرط 
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دشاب . هتسبرب  تخر  دوخ  هداوناخ  زا  ای  دشاب و  هدش  هتخانش  یگ  هراچیب  هب  هک  تسایسک  نوچ  هن 
هب بسح  لصا و  مادک  اب  و  يوش ؟ یم  نادرم  ضرعتم  یـشزرا  تیـصخش و  مادـک  اب  وت ، متـسناد  یم  شاک  دومن ) ورمع  هب  باطخدـعب  )

و هیامورف ، تسپ  يا  يدوب ؟ تدوخ  ایآ  يدرگ ؟ رهاظ  هدـنمزر  نادرم  نوچ  یتسناوت  گنج  مادـک  رد  ینک ؟ یم  زواـجت  نارگید  دودـح 
نیگمشخ یناهیفـس  زین ، دوخ  هکنانآ  یتسه ؟ اهنآ  هب  بوسنم  هک  یئاهنآ  اکتا  هب  ای  یئوگ ، یم  نینچ  دوخ  هب  اکتابایآ  ردپ ، یب  زیچان  يا 

، مالسا هب  تقبس  مدقت و  راختفا  هن  دنتـشاد و  یتفارـش  تیلهاج  دهع  ردهن  فورعم ، تلـصخ  نیدب  شرق  نایم  رد  دنا و  هیامورف  تسپ و  و 
هدش . ناشبیصن 

یتسین . اهنآ  زارطمه  هک  ینز  یم  مد  يا و  هداد  رارق  یناسک  نایم  رد  ار  دوخ  یئوگ و  نخس  ریغ  نابزب  دوخوت 
اهدرد هچ ، دوب . رود  متـس  اهیئاوران و  زا  دـش و  یم  رتکیدزن  تلیـضف  هب  تخاس  یم  رود  شهاگرد  زا  ار  وت  هیواـعم  رگا  دـنگوس ، ادـخب 

تیگدنز تخرد  هن  يدیسر و  یجنرتسد  هب  هن  هک  درب  شیپ  وزرآ  هطقن  نیرخآ  ات  ار  وت  هدنبیرف  اهیراودیما  و  تسا ، هتسویپ 
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تفرگ  یئاون  گرب و 
متیامح هب  يدومن و  عافد  نم  زا  یبوخ  هب  وت  یتسیا ، زاب  نخس  زا  رگید  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  سابع  نبا  يا  تفگ : رفعج  نب  هللادبع 

یتساخرب .
یم نونکا  یلو  دزات  یم  يا  هیام  چیه  نودـب  دـنیبن  یفیرح  دوخ  لباقم  رد  رگا  وا ، هچ  راذـگاو . ارم  هدرب ، نیا  ربارب  رد  تفگ : سابع  نبا 

. دزاس یم  ناج  یب  ار  رازراک  ناراد  نادیم  درد و  یم  مه  زا  ار  دوخ  گنسمه  ناروالد  هک  تسوا  ربارب  ردهزرش  يریش  هک  دنیب 
دومنن . راذگورف  يزیچ  هک  مسق  ادخب  میوگ ، نخس  وا  ربارب  رد  مهنم  ات  راذگب  نینموملا  ریما  ای  تفگ : هیواعم ) هب   ) صاع نب  ورمع 

تخـس و ملد  دنگوس  ادـخب  هتفگ ، دوخ  هیلع  رب  دـیوگ  هچ  ره  وا  دـیوگب  دـهاوخ  یم  هچ  ره  ات  هد  شا  هزاجا  : تفگ هیواعم  هب  سابع  نبا 
دیوگ : نایبذ  ینبهغبان  هک  منانچ  تسا و  ادخب  منانیمطا  همه  تسا  هدنبوک  مباوج  يوق و 

ینوعراق  تعرق و  دق  امدق  و 
یناجش مالکلا و ال  رزن  امف 

ینع  فارعلا  رعاشلا  دصی 
ناجه مرق  نع  رکبلا  دودص 

همجرت
تـسد نم  رازآ  جنر و  رب  اهنآ  هن  هدـمآ و  هاتوک  نم  نابز  هن  یلو  دـنا  هتفوک  ارم  اهنآ  ما و  هتفوک  ار  نارگید  نابز  ریـشمش  اب  نامز  رید  زا 

دنتفای .
دزیرگیم . هدیزگرب  رن  رتش  اب  فاصم  زا  هکیرتش  هچب  ناسب  دنازیرگیم  درادیم و  زاب  نم  زا  ار  یئوگرپ  رعاش  ره  نم  نابز 

هکیروط هب  و  دنا ، هدروآ  " يواسملا نساحملا و  رد ج 1 ص 68 "  یقهیب  " و  دادضالا ، نساحملا و  رد ص 101 "  ظحاج  ار  ناتساد  نیا 
نآ ظافلا  زا  یضعب  هک  هدش  رکذ  نآ  دننام  نایفس  یبا  نب  سابع  نب  هللادبع  زا  لقن  هب  رکاسع  نبا  زا  تشذگ . هحفص 228  رد 
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 0 دوش یم  حیحصت  اهطلغ  نآ  میدومن  اجنیا  هک  ناتساد  نیا  لقن  هلیسو  هب  هک  دوب  هدش  فیرحت  طلغ و 

صاع ورمع  هیواعم و 

ورمع امن ، يوریپ  نم  زا  تفگ : ورمع  هب  اذـل  دوش  یمن  لصاح  وا  دوصقم  دـنکن  تعیب  وا  اب  صاع  نب  ورمع  اـت  هک  درک  ساـسحا  هیواـعم 
ات تسین  وت  رایتخا  رد  مهنآ  هک  ایند ، يارب  ای  یئادج ، ترخآ  زا  مسق  ادخب  هک  ترخآ ، رطاخ  هب  منک ؟ يوریپ  وت  زا  ببـس  هچ  هب  دیـسرپ :

يزاس . کیرش  دوخ  اب  ارم 
مزاس . یم  کیرش  دوخ  اب  يویند  ياه  هرهب  رد  ار  وت  نم ، تفگ : هیواعم 

تـشون وا  مان  هب  ار  نآ  عباوت  تموکح و  نامرف  مه  هیواعم  سیونب  نم  مانب  ار  نآ  عباوت  رـصم و  تموکح  نامرف  سپ ، داد : شباوج  ورمع 
دشاب . مرما  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  هک  تسا  راد  هدهع  ورمع  : هک دوب  نینچ  نامرف  نایاپ  و 

تخاس . دهاوخن  دراو  ورمع  رارق  طرش و  هب  یصقن  هنوگچیه  ورمع  يرادربنامرف  هک  سیونب  مه  ار  هتکن  نیا  و  تفگ : ورمع 
دنگوس ادخب  و  تشون ، هیواعم  سیونب ، ار  هتکننیا  یلو  دشاب  روطنیا  ول  و  تفگ : ورمع  دنرادن . یهجوت  بلطم  نیاب  مدرم  تفگ : هیواعم 

. تشادن نآ  نتشون  زج  يا  هراچ  هیواعم  هک 
هب ار  رصم  تموکح  دیاب  تفگ : تحارصاب  مه  ورمع  و  دنتفگ ، یم  نخس  نآ  تموکح  رـصم و  رـس  رب  ورمع  اب  هیواعم  هک  ماگنه  نآ  رد 

دروم شنید  ببس  هب  درم  نیا  تفگ : دینش  ار  ورمع  نخس  نوچ  و  دش ، دراو  نایفس  یبا  نب  هبتع  مشورفب  وت  هب  ار  دوخ  نید  ات  یهدب ، نم 
دشاب . یم  ص )  ) دمحم نارای  و  هباحص ، زا  يدرف  اریز  تسا ، دامتعا 

تشون : هیواعم  هب  ورمع 

لنا  مل  ینید و  کیطعا  يواعم ال 
عنصت فیک  نرظناف  ایند  کنم  هب 

یننا  اوس و  ایندلا  نیدلا و  ام  و 
عنقم یسار  یطعت و  ام  ذخال 
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هقفص  حبراف  ارصم  ینظعت  ناف 
عفنی رضی و  اخیش  اهب  تذخا 
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همجرت :
تدـیاب هچ  هک  نک  رکف  تدوخ  موشن ، لئان  هرهب  هب  وت  يایند  زا  نآ  ربارب  رد  هکیماداـم  تخورف  مهاوخن  وتب  ار  دوخ  نید  نم  هیواـعم  يا 

درک .
مشکیم . باقن  رد  ار  مرس  منک  تفایرد  ایند  زا  هچنآ  نم  یلو  تسین  ربارب  ایند  اب  نید 

يوشیم . رو  هرهب  نادراک  هبرجتاب و  يدرمریپ  تیارد  زا  ربارب  رد  هک  تسا  يدوس  رپ  هلماعم  یهد ، نمب  ار  رصم  رگا 
دیرفلا " ج 2 ص 291  دقعلا  ثحب " : نیا  ردصم 

صاع ورمع  هیواعم و 
یبا نب  هبتع  دوخ ، ردارب  اب  عوضوم ، نی  رد  هیواـعم  دومرف ، توعد  دوخ  اـب  تعیب  هب  ار  هیواـعم  و  تشون ، يا  هماـن  نینموملا  ریما  ترـضح 

، یناد یم  الماک  ار  وا  یشیدنا  لام  یکریز و  وت  هچ ، نک  دادمتسا  صاع  نب  ورمع  راکفا  زا  رما  نیا  رد  تفگ : هبتع  دومن  تروشم  نایفس 
يرخب و ار  وا  نید  هکنیا  رگم  درک ، دهاوخ  يریگ  هرانکرتشیب  وت  هب  تبـسن  هک  نادـب  تفرگ و  هرانک  وا  رما  زا  نامثع  یگدـنز  رد  ورمع ،

. بلطایند تسا  يدرم  وا  هچ  دومن  دهاوخ  تعیب  وت  اب  وا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  یهد . رارق  شیارب  یبسانم  ياهب  لباقم  رد 
تشون : وا  هب  هیواعم  دوب ، نیطسلف  رد  صاع  نب  ورمع  عقوم  نآ  رد 

دوخ هدـنامرف  زا  هک  هرـصب  زا  رگید  یهورگ  اب  مکح  نب  ناورم  یعلطم ، هدیـسر و  وت  هب  امتح  دـش  ناـنچ  ریبز  وهحلط  یلع و  راـک  اـنامه 
ار دوخ  میمـصت  هدیقع و  زاربا  نم  یلو  هدمآ  نم  دزن  هب  یلع  اب  تعیب  هراب  رد  هللادبع  نب  ریرج  دنا و  هدمآ  ام  فرط  هب  دنا  هدرک  یچیپرس 

میامن . هرکاذم  وت  اب  رما  نیا  هب  تبسن  ات  ایب ، نم  دزن  هب  نونکا  ما ، هدومن  وت  رظن  هب  فقوتم 
دمحم  هللادبع و  دوخ  ناریپ  اب  هیواعم ، همان  ندناوخ  زا  سپ  صاع ، نب  ورمع 
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تفگ : هللادبع  تساوخ ، ار  اهنآ  رظن  دومنتروشم و 
هک مه  نامثع  ندش  هتشک  ماگنه  و  ترضح ، نآ  زا  دعب  هفیلخ  ود  نینچمه  دوب و  دونشخوت  زا  تشذگرد ، ماگنه  ادخ  لوسر  نم  رظن  هب 

مهنآ يدرگ ، هیواعم  رابرد  نیشن  هیـشاح  یهاوخ  یمن  مه  دننک و  یمن  هفیلخ  هک  ار  وت  نامب ، دوخ  هناخ  رد  نیا  ربانب  یتشادن ، روضح  وت 
. دیآ رس  ترمع  نارود  يدرگ و  مورحم  مه  نآ  زا  تسا  نکمم  هک  يزیچان  يایند  هب  ندیسر  يارب 

تفگ : ورمع ) رگید  رسپ   ) دمحم
روجهم مانمگ و  وت  دـبای و  همتاخ  رما  دریگب و  دوخب  یعطق  تروص  رما  نیا  رگا  یئاهنآ ، روما  راد  هدـهع  شیرق و  گرزب  وت  نم ، رظن  هب 

يرآ و رب  یتسد  يرگید  نوچ  دوخ  يوش و  قحلم  ماش  لها  هب  هک  تسنآ  تحلصم  نیربانب  دش ، دهاوخ  وت  ندش  کچوک  ثعاب  یـشاب ،
يا . هدومیپ  ار  تمالس  هار  هیما  ینب  اب  وت  هک  تسا  هلیسو  نیدب  ینک ، مایق  نامثع  یهاوخنوخ  ماقم  رد 

يایند حالص  ریخ و  دمحم  يا  وت  یلو  يا  هتفرگ  رظن  رد  ارم  نید  حالص  ریخ و  هللادبع  يا  وت  يار  هب  تبـسن  اما  تفگ : باوج  رد  ورمع ،
يادص اب  ار  راعشا  نیا  هک  دندید  یم  ار  ورمع  وا  هداوناخ  ماگنه ، بش  منک ، هعلاطم  رما  ود  نیا  رد  نم  دیاب  نونکا  يدرک و  داهنـشیپ  ارم 

. دناوخ یم  دنلب 

هحفص 258 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 623 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  اـهیراتفرگ  عناوم و  هرهچ  هک  داد  رارق  یئاـه  هشیدـنا  سرت و  رد  ارم  تشگ و  هریچ  نم  رب  هدـنبوک  ثداوـح  راـکفا و  ماـگنه ، بش 
دوب . رگ  هولج 

يارب ار  یلع  همان  ریرج ، . دوش یم  دـیلوت  نآ  زا  یهابت  داسف و  هیاـم  هک  تسا  رما  نیمه  و  تسا ، نم  رادـید  ناـهاوخ  هیواـعم )  ) دـنه رـسپ 
همان دسرب  دوخ  يوزرآ  هب  وا  نم ، تقفاوم  اب  رگا  سپ  هتفرگ . ارف  ار  وا  اهیراوشد ، یگنت و  خلت و  ار  وا  یگدنز  هکيا  همان  هدروآ ، هیواعم 

دوش . یم  وا  ریگنماد  یگراچیب  يراوخ و  دسرن  دوخ  يوزرآ  هب  رگا  و  دنک ، یم  در  ار 
مدوبن ، هدنامرد  نوبز و  نینچ  روما ) هنوگ  نیا  رد   ) نم هکیلاح  رد  منک ، هچ  مناد  یمن  مسق ، ادخب 

دهد  یم  قوس  دوخ  دصاقم  ارجا  يوسب  ارم  نونکا  هدناشک و  دوخ  يوسب  ارم  هتسویپ  وا 
ای و  میامن ؟ يراکمه  یـشیدناریخ  لامک  اب  وا  اب  منک و  وا  يادف  ار  دوخ  ای  هدـیهوکن و  تسپ و  تسا  یتفـص  هک  نیا  منک ؟ رکم  وا  اب  ایآ 

تسا . یتحار  شمارآ و  مساره ، یم  گرم  زا  هتسویپ  هک  نم  نوچ  يا  هدروخلاس  صخش  يارب  هک  منیشنب  دوخ  هناخ  رد 
دنکن ادج  رظن  نیا  زا  ارم  سفن ) ياوه  عمط و   ) عناوم رگا  دش ، عقاو  رثوم  نم  رد  هتفگ و  نم  هب  ار  رظن  يار و  نیمه  ورمع ،) رسپ   ) هللادبع

. مشاب یم  راوتسا  مکحم و  تایعقاو ، صیخشت  رد  دوخ  نم  و  دوب . فلاخم  يار  نیا  رد  وا  اب  ورمع ) رگید  دنزرف   ) دمحم و 
تسویپ .) هیواعم  هب  ورمع  هکنیا  زا  هیانک  . ) تفر خیش  تفگ : هللادبع  ماگنه  نیا  رد 

يو دـیبلط ، ار  مالغ  نادرو  ورمع  مدحبـص ، تخورف ، اـیند  هب  ار  دوخ  نید  درک و  لوب  دوخ  ياـپ  ياـه  هنـشاپ  رب  خیـش  هتـشون : یبوقعی  و 
ار رفـس  راب  نادرو  اشگب ، ار  رفـس  راب  نادرو  درک ، یهن  رما و  وا  هب  راب  نیدـنچ  ورمع  مالغ ، روضح  زاسپ  دوب  هدومزآ  كریز و  یمـالغ 

... دنبب و
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میوگب ؟ وت  هب  يراد  لد  رد  هچنآ  یهاوخ  یم  يا  هداد  تسد  زا  اردوخ  لقع  یئوگ  هللادبع  ابا  يا  تفگ : وا  هب  نادرو 
هب منک  تعیب  یلع  اب  رگا  یئوگ : یم  دوخ  اب  دنا  هتساخرب  دربن  هزرابم و  هب  وت  بلق  رد  ترخآ  ایند و  تفگ : وگب ، وت  رب  ياو  تفگ : ورمع 
یب ترخآ  زا  تسه و  ایند  هیواعم  اب  یلو  دنک . یم  ناربج  ار  میایند  تیمورحم  ترخآ  یلو  مرادن ، یبیصن  ایند  زا  یلو  ما  هدیـسر  ترخآ 

ار مادـک  یناد  یمن  يدـیدرت و  رد  رکف  ود  نیا  نیب  وـت  نوـنکا  دـنک ، یمن  ناربـج  ار  ترخآ  تـیمورحم  اـیند  هرهب  اـما  مناـم  یم  بیـصن 
. يریذپب

تسیچ ؟ رما  نیا  رد  وت  رظن  منادب  مهاوخ  یم  تسا ، نینچ  نم  لاح  هک  يا  هتشادنپتسار  يا ، هتفرن  اطخ  هک  ادخب  مسق  تفگ : ورمع 
و ینک ، یم  یگدـنز  اهنآ  نید  هانپ  رد  وت  دـنتفای ، هبلغ  نید  لها  رگا  ینامب ، هناخ  رد  يریگ و  هرانک  وت  هک  تسنیا  نم  رظن  تفگ : نادرو 

دنتسین . زاین  یب  ناشایندرما  رد  وت  دوجو  زا  دندش ، بلاغ  ایند  لها  رگا 
نیا تمیزع ، ماگنه  و  مراپـسهر ؟ هیواعم  فرط  هب  نم  دنا  هدش  هاگآ  برعموق  هک  ینکیم  داهنـشیپ  نم  هب  ار  هار  نیا  نونکا  تفگ : ورمع 

: دناوخ یم  ار  راعشا 
ینتخاس . راکشآ  دوب ، نم  لد  رد  هچنآ  هک  مسق  وت  ناجب  هچ ، دزاس ، دوبان  ار  تیک  ریزو  ار  وت  ادخ  نادرو 

مدومن . يور  وا  هب  زآو  صرح  يور  زا  زین  نم  دنایامن ، ور  نم  هب  ایند  هک  یماگنه 
دزاس . یم  نوگرگد  ار  اهنآ  ایند  رگید  یضعب  دننک و  یم  ظفح  ایند  یگدولآ  زا  ار  دوخ  یضعب  دنفلتخم ، سوفن 

دروخ . یم  مه  ار  هاک  یگنسرگ  عفر  يارب  هتفاین ، يا  همعط  هک  يا  هنسرگ  صخش  يرآ ،
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دوخ درخ  شنیب و  عمط ، طرف  زا  مهنم  تسا و  تنطلس  ایند و  هیواعم  یلو  درادن  یهار  وا  هاگتسد  رد  ایند  تسا و  صلاخ  نید  وا  یلع ، اما 
اذل ما و  هداد  تسد  زا  ار 
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رد یلو  مناد  یم  تسه ، نآ  بلط  ایند و  رد  هک  یتافآ  همه  نم  تسین . متـسد  رد  یناـهرب  راـیتخا ، وس  نیا  رد  ما و  هدومن  راـیتخا  ار  اـیند 
تلذ و هب  یضار  یناسنا  چیه  دنکیگدنز و  تفارش  اب  دراد  تسود  نم  سفن  لاح  نیع  رد  تسا و  دوجوم  ایند  یگتفیش  زا  یئاهگنرملد 

تسین . یگدنز  رد  يراوخ 
. تسا هدشن  هبتشم  نم  رب  رما  هک  مسق  مردپ  ناجب 

دیزگ و يرود  وا  زا  رکم ) يور  زا   ) تسناد یم  ار  هیواعم  جایتحا  نوچ  ادتبا  تسویپ ، هیواعم  هب  درک و  تکرح  ورمع  نایرج ، نیا  زا  سپ 
تفگ : هیواعم  دش ، دراو  هیواعم  سلجم  هب  نوچ  دنتشاد ، اه  هلیح  رکم و  رگیدکی  اب  ودنیا 

دباین . راشتنا  جراخ  رد  دنامب و  ظوفحم  ام  دزن  تسا  مزال  هک  هدیسر  امب  شرازگ  هس  بشما  هللادبع  ابا  يا 
تسیچ ؟ وگب  تفگ : ورمع 

شیپ نیا  دنا و  هدش  جراخ  شنارای  اب  هتسکش و  مهرد  ار  دنب  دیق و  دوب ، ینادنز  رـصم  رد  هک  هفیذح  یبا  نب  دمحم  انامه  تفگ : هیواعم 
، هکنیا موس  شرازگ  دـننک . هبلغ  ماش  رب  ات  هتخیگنارب  ار  نایمور  زا  یهورگ  مور ، رـصیق  هکنیا : رگید  شرازگ  تسا  یتفآ  نید  يارب  دـمآ 

درادن ، یتیمها  یتفگ ، هک  رما  هس  نیا  زا  کی  چیه  تفگ : ورمع  تسام . يوسب  تمیزع  هدامآ  هدیسر و  هفوک  هب  یلع 
یم ار  وا  ای  يراد ، یم  مازعا  شیوس  هب  یهاپس  دننک ) یم  مایق  هک   ) نارگید دننامه  ار  وا  تسین  یمهم  زیچ  هفیذح ، یبا  نب  دمحم  رما  اما 

دسر . یمن  وتب  ینایز  زاب  دزیرگب  مه  رگا  و  دروآ ، دنهاوخ  وت  دزن  هب  هدرک  شریگتسد  ای  دنشک و 
ياضاقت وا  زا  تسرفب و  شیارب  هیده  ناونعب  هرقن  الط و  فورظ  يرادـقم  اب  اریمور  سرون  خرهام  ناکزینک  زا  نت  دـنچ  مور ، رـصیق  اما 

دریذپ . یم  ار  وت  ياضاقت  يدوزب  هک  امن  شزاس  حلص و 
زا يدـحا  هک  دراد  یتیعقوم  بیـصن و  یلع  گنج ، رد  دـننیب  یمن  ناسکی  ار  وت  وا و  يرماچـیه  رد  برع  هک  دـنگوس  ادـخب  هن  یلع ، اـما 

، تسین یتیعقوم  نانچ  ياراد  شیرق 
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. يراد اور  متس  وا  رب  هکنآ  رگم  دراد  ارنآ  تیحالص  تسا و  صاخ  یتیعقوم  ياراد  وا 
نایـصع شراـگدرورپ  هب  هک  درم ، نیا  اـب  دربـن  يارب  مدـناوخ  مدوخ  يوس  هب  ار  وتنم  تفگ : ورمع  هب  هیواـعم  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

هدومن . محر  عطق  تسا و  هتشگ  تما  یگدنکارپ  ثعاب  هدومن و  اپب  هنتف  هتشک و  ار  ادخ  لوسر  هفیلخ  هدومن و 
تسیک .؟ تروظنم  تفگ : ورمع 

تسا . یلع  مروظنم  تفگ : هیواعم 
یتسین  گنسمه  یلع  اب  وت  مسق  ادخب  هیواعم  يا  تفگ : ورمع 

مهف و يورین  شناد و  رد  نینچمه  يرادـن و  ار  اهدربن  رد  ادـخ  ربمایپ  اب  یهارمه  تقافر و  و  مالـسا ، رد  یتسدـشیپ  و  ترجه ، راـختفا  وت 
تیعقوم بیـصن و  ار  وا  یئادخ  التبا  ناحتماو و  تسا  صاخ  يدودح  دح و  ار  یلع  ایازم ، نیا  همه  اب  مسق ، ادخب  یتسین  وا  دننامه  كرد 
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نم يارب  یشاداپ  هچ  دراد ، هک  یئاهیگدولآ  تالکشم و  اهرطخ و  همه  اب  موش  هارمه  وا  هیلع  وت  اب  نم  رگا  تیفیک  نیا  اب  تسا و  یئوکین 
يا ؟ هتفرگ  رظن  رد 

تسا . وت  رایتخا  رد  رما  نیا  تفگ : هیواعم 
راذگاو . نم  هب  ار  نآ  يایازم  رصم و  تموکح  تفگ : ورمع 

دش . ورف  رکف  رد  درک و  لمات  داهنشیپ  نیا  زا  دعب  هیواعم 
وت هراـب  رد  برع  هک  تسا  راوگاـن  نم  رب  تفگ : ورمع  هب  ورمع ، داهنـشیپ  لـباقم  رد  هیواـعم  هک  هدـش  لـقن  نینچ  هکت  نیا  یتـیاور  رد  و 

تسا  هدوب  ایند  هب  ندیسر  تفده  رما  نیا  رد  وت  هکنیا  رب  دنک  تواضق 
رادرب . نانخس  نیا  زا  تسد  تفگ : هیواعم  خساپ  رد  ورمع 

مدرک . یم  ار  راک  نیا  هنیآ  ره  میامن ، افتکا  وت  نتخاس  راودیما  هب  طقف  منک و  رکم  وت  اب  متساوخ  یم  رگا  نم  تفگ : هیواعم 
رارق هعدخ  رکم و  ریثات  تحت  هجوچیهب  ینم  نوچ  مسق ، ادخ  هن  تفگ : ورمع 
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موش . راودیما  ینخس  اب  هک  منآ  زا  رتکریز  نم  دریگ ، یمن 
وا هب  تفرگ و  زاـگ  ار  وا  شوگ  هیواـعم  درب ، کـیدزن  ار  دوخرـس  ورمع  میوگب ، وت  اـب  يزار  اـت  رآ  کـیدزن  ار  دوخ  رـس  تفگ : هیواـعم 

: تفگ
تسه ؟ یسک  قاطا  نیا  رد  وت  نم و  زج  رگم  دوب ، هعدخ  دوخ  نیا 

: تفگ دومن و  اشنا  ار  لیذ  تایبا  ماگنه  نیا  رد  ورمع 
درک . یهاوخ  هچ  هک  رگنب  مشورف ، یمن  وت  هب  ار  دوخ  نید  مسرن ، دوخ  دوصقم  يایند  هب  هک  مادام  هیواعم 

هلیح يار و  اب  هک  يراد  رایتخا  رد  هدروخلاس  يدرمریپ  ربارب  رد  يا  هدش  دنم  هرهب  یبوخ  هلماعم  زا  یهدـب ، نم  هب  ار  رـصم  تموکح  رگا 
دشاب . يرش  ریخ و  ره  ردصم  دناوتیم  دوخ 

مهرب هلماعم  نیا  رد  ار  دوخ  ناگژم  نم  مریگ . یم  ینک ، اطع  نم  هب  ار  هچنآ  هتـسب  مشچ  نم  دنتـسین و  ناسکی  وزارت  هفک  رد  اـیند  نید و 
نم رگا  تسا و  دنمدوس  رایـسب  وت  یهاشداپ  يارب  هک  دریگ  یم  رارق  ترایتخا  رد  یئورین  لباقم  رد  مهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  و  هتـشاذگ ،

دروخ . مهاوخ  نیمزب  مدرگ ، اطخ  شزغل و  راچد  راک  نیا  رد 
ما . هدوب  صیرح  نادب  شیپ  ياهنامز  زا  نم  یلو  تسین  يدایز  ياطع  رصم ، هکنآ  لاح  يراد و  یم  زاب  نم  زا  ار  رصم  وت 

تسا ؟ قارع  هقطنم  نوچ  تیمها  ثیح  زا  رصم  هقطنم  هک  یناد  یم  ایآ  تفگ : صاع  نب  ورمع  هب  هیواعم 
دوش یموت  نآ  زا  یماـگنه  ددرگ و  وت  نآ  زا  هک  تسا  تیعقوم  شزرا و  نیا  ياراد  وـت  يارب  یماـگنه  هقطنم  نیا  اـما  یلب ، تفگ : ورمع 

دنا  هداهن  ندرگ  ار  وا  تعاطا  هتسویپ و  یلع  هب  قارع ، لها  هکنآ  لاح  يوش و  طلسم  یلع  رب  قارع  رد  هک 
: تفگ هیواعم  هب  دش و  دراو  نایفس  یبا  نب  هبتع  عقوم  نیا  رد 
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يراذگاو ؟ وا  هب  ار  رصم  شیاهتیلاعف ، ورمع و  لباقم  رد  يوش  یمن  یضار  ایآ 
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يدرگ ؟ لئان  هجیتن  هب  یسرب و  دوصقم  هب  وا  کمک  اب  هک  ینک  راذگاو  نیا  طرشبمهنآ 
. يدش یمن  زوریپ  يدرک و  یمن  هبلغ  ماش  رب  وت  شاک 

دناوخ : ار  راعشا  نیا  دونشب  مه  هیواعم  هک  دنلب  يادص  اب  هبتع  تشذگ ، بش  زا  هک  یساپ  ، شاب ام  دزن  رد  بشما  تفگ : هبتع  هب  هیواعم 
تسا . هدماین  رد  زازتها  هب  زونه  هک  ار  يریشمش  يرادیم  زاب  هکیسک  يا 

یتسه . تحار  وت  شور  نیا  اب  و 
دوش . هبرف  ات  دنا  هدیچن  ار  وا  مشپ  مود  راب  يارب  هدیشود و  ار  شلوا  ریش  هک  یتسه  يدنفسوگ  دننام  وت 

زا تسا  هیانک  اهنیا  دوش و  هبرف  ات  نک  يراددوخ  يدعب  هرهب  زا  و  ریگب ، هرهب  دراد  شزیر  هک  لوا  ریـش  زا  يریگب ، هجیتن  یهاوخ  یم  رگا 
ینکن . ینیبدوخ  يریگب و  عقوم  نی  رد  ار  هرهب  رثکادح  دیاب  هکنیا 

رآرد . شبنج  هب  ار  ورمع )  ) وا رامش و  تمینغ  شتوف  زا  لبق  ار  تصرف  و  شکورف ، یلبنت  زا  نماد 
رب هبلغ  رهق و  اب  ددرگ و  زوریپ  نآ  ربهک  تسا  یـسک  نآ  زا  رـصم ، انامه  يازفیب ، زین  ارنآ  دننام  هدب و  ودب  ار  رـصم  تسا ، شبنجهدامآ  وا 

يا . هدروخ  بیرف  وت  هنرگ  زورفا و  رب  ار  گنج  هرئان  تسا و  یهارمگ  زاهک  نک  رود  دوخ  زا  ار  زآ  صرح و  دوش ، طلسم  نآ 
تسا . يرگید  نآ  یناوتان  زجع و  زا  مینک  هبلغ  ام  زا  کی  ره  تسا ، یلع  ام و  نیب  نونکا  رصم  انامه 

دهدب . وا  هب  ار  رصم  تیالو  درک  دهعت  دندرک و  رضاح  ار  ورمع  داتسرف  هبتع ، نانخس  عامتسا  زا  سپ  هیواعم 
: مریگیم هاوگ  نامیپ  دهع و  نیا  رد  وت  دوخ و  نیب  ار  ادخ  تفگ : ورمع 

هحفص 264 ] ] 

میدومن . حتف  ار  هفوک  رگا  تسا ، هاوگ  ما  هدومن  دهعت  وت  عفن  هب  نم  هچنآ  رب  ادخ  يرآ ، تفگ : هیواعم 
هچ هک  دندرک  لاوس  نادنزرف  تشگرب ، لزنم  هب  هکنیمه  دش . نوریب  هیواعم  دزن  زا  و  داب ، لیکو  تشذگ  ام  نیب  هچنآ  رب  ادخ  تفگ  ورمع 

يدرک ؟
دراد ؟ یشزرا  ردق و  هچ  برع  رب  تنطلس  ربارب  رد  رصم  دنتفگ : داد . ام  هب  ار  رصم  تموکح  نامرف  تفگ :

دنادرگن  ریس  ار  امش  مکش  هاگچیه  ادخ  دنک ، ریس  ار  امش  مکش  دناوتن  رصم  رگا  تفگ : ورمع 
: تشون دوخ  دـهعت  رد  مه  ورمع  دـنکن و  یچیپرـس  وا  رماوا  تعاـطا  زا  هکنیا  رب  طورـشم  دوب : هدرک  دـیق  دوخ  ناـمرف  نمـض  رد  هیواـعم 

رکم مه  اـب  دـندرک  مه  رب  هک  طرـش  ود  نـیا  اـب  ود  نـیا  زا  کـی  ره  دـیامنن و  ضقن  ار  رـصم  تیـالواطعا  وا  تعاـطا  هـکنیا  رب  طورـشم 
. دندیزرو

دیدحلا ج 1 ص 136-138" ، یبا  نبا  حرش  دربم ج 1 ص 221 ، لماک "  محازم ص 20-24 " ،. نبا  نیفـص "  باتک "  ثحب : رداصم 
برعلا " ج 2 ص 362  صصق  لماکلا " ج 3 ص 108 "  باتک  نم  لمالا  هبغر  یبوقعی ج 2 ص 161-163 " ، خیرات 

صاع ورمع  رسای و  رامع 

لیاـمح دـندمآ و  دورف  بکرم  زا  شناـهارمه  راـمع و  دـندمآ . درگ  مه  اـب  نیفـص  هاگرگـشل  رد  صاـع  نب  ورمع  اـب  رـسای ، رـسپ  راـمع 
هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ : ورمع  ماگنه  نیا  رد  دنتفرگرب ، رد  ار  ناشیاهریشمش 

وت زا  تداهـش  نیا  هب  ام  و  يدرک ، كرت  ار  تداهـش  نیا  وا  زا  دـعب  و  ص )  ) دـمحم یناگدـنز  نارود  رد  وت  شاـب ، تکاـس  تفگ : راـمع 
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رگا درب و  یم  نیب  زا  ار  وـت  لـطاب  اـم  قـح  یهد ، یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  ینمـشد  تموـصخ و  رظن  زا  ار  تداهـش  نیا  رگا  میرتراوازس ،
. میرتاناد هباطخرد  وت  زا  ام  يدنار ، هبطخ  لیبس  رب  ار  تداهش 

هحفص 265 ] ] 

تابثا ار  وت  رفک  دوش ، اپرب  گنج  هکنیا  زا  لبق  دزاس و  یم  زیاـمتم  ار  وتو  اـم  نیب  هک  منک  یم  هاـگآ  يا  هملک  هب  ار  وت  نم  یهاوخب ، رگا 
ینک  بیذکت  ارم  یناوت  یمن  یهد و  یم  یهاوگ  دوخ  هیلع  رب  دوخ  هکیروط  هب  دنک  یم 

نایم رد  ار  وت  هک  مدـمآ  درگ  وتاب  تهج  نیا  زا  هکلب  ما  هدـماین  یتفگ  هکنیا  يارب  نم  تسا ) رامع  هینک  نیا   ) ناـظقی اـبا  اـی  تفگ : ورمع 
ار ناشنوخ  يرادزاب و  گنج  حالـس و  لامعتـسا  زا  ار  هورگ  نیا  ات  مدروآ  تدایهب  ار  ادـخ  تهج  نیمهب  متفای و  نارگید  عاطم  هاپـس  نیا 

یگنج ؟ یم  ام  اب  یئانبم  هچ  رب  سپ  متسه  اشوک  هار  نیار  نم د  ینک ، ظفح 
رد امـش  هک  ار  نامه  و  میناوخ ؟ یم  زامن  دـیراذگ  یم  زامن  امـش  هک  هلبق  ناـمهب  میتسرپ و  یم  ار  هناـگی  يادـخزین  اـم  هک  تسنیا  هن  اـیآ 

میراد ؟ نامیا  امش  لوسرب  مینک و  یم  تئارق  مه  ام  دینک ، یم  تئارق  امش  هک  ار  باتک  نامه  و  میئوگ ، یم  ام  دیئوگ  یم  ناتیاعد 
مینک یم  ار  نابرهم  يادخ  شتـسرپ  منید ، هلبق و  ياراد  منارای  نم و  هک  درک  يراج  وت  نابزب  ار  اهرارقا  نیاهک  اریادخ  دمح  تفگ : رامع 

تنارای  وت و  فالخب  همهنیا  میراد و  لوبق  ار  شباتک  میدمحم و  يربمایپ  هب  فرتعم  و 
هار زا  هک  یناد  یمن  دوخ  وت  داد ، رارق  هدننک  هارمگ  هارمگ و  ار  وت  تنارای ، وت و  فالخب  داد  رارق  ام  عفن  هب  ار  وت  رارقا  هک  اریادـخ  دـمح 

. تسا یئانبم  هچ  رب  وت  اب  منارای  نم و  دربن  هک  مهد  یم  ربخ  وت  هب  نونکا  یتسه  انیبان  عقاو  صیخشت  زا  ناهارمگ و  ای  یناگتفای 
( تلادع زا  نیفرحنم   ) نیطـساق اب  هک : دومرف  رما  مدرک و  دربن  مهنم  منک  دربن  نانکـش ) نامیپ   ) نیثکان اب  هک : دومرف  رما  نم  هب  ادخ  لوسر 

هن ؟ ای  درک  مهاوخ  كرد  ار  اهنآ  مناد  یمن  دنوش ) یم  جراخ  نید  زا  هک  نانآ   ) ار نیقرام  اما  دیئامش ، هک  مزیخرب  دربن  هب 
: دومرف یلع  هراب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یتسنادن  ایآ  بقعالب  يا 
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 " هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  " 
يرادن . الوم  وت  متسه و  یلع  وریپو  رادتسود  ادخ ، لوسر  زا  دعب  ملوسر و  ادخ و  رادتسود  نم  و 

ما  هدادن  یمانشد  وت  هب  نم  هکنآ  لاحو  یهد ؟ یم  مانشد  نم  هب  ار  ناظقیابا  ای  تفگ : ورمع 
ما ؟ هدرک  ار  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  نم  هک  یئوگب  یناوت  یم  ایآ  یهد ؟ یم  ممانشد  زیچ  هچ  هب  وت  تفگ : رامع 

تفگ : رامع  تسه . یتفگ  هکنیا  زج  يرگیدتابجوم  وت ، رد  تفگ : ورمع 
، تخاس دازآ  ارم  ادخ  مدوب ، كولمم  هدرب و  درک ، دنلب  ارم  ادخ  مدوب  تسپ  نم  دشاب ، هتشاد  یمارگ  ار  وا  ادخ  هک  تسا ، یسک  راوگرزب 

دینادرگ . دنمتورث  ینغ و  ارم  ادخ  مدوب ، زیچ  یب  ریقف و  دیشخب ، ورین  ارم  دنوادخ  مدوب  ناوتان 
تسیچ ؟ نامثع  ندش  هتشک  رما  رد  وت  رظن  تفگ : ورمع 

دومن . باب  حتف  ار  اهیدب  امش  يارب  وا  تفگ : رامع 
تشک . اروا  یلع  يادخ  هکلب  هن  تفگ : رامع  تشک ؟ ار  وا  یلع  تفگ : ورمع 

هب هیلع ، هللا  همحر  رـسای  نب  رامع  نیفـص ، گنج  رد  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  یثیدح  رد  دوخ ص 165  باتک  رد  محازم ، نب  رـصن 
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یتخورف ؟ رصم  تموکح  هب  ار  دوخ  نید  تفگ : ورمع  هب  دش ، کیدزن  صاع  نب  ورمع 
یتشادنپ . جک  ار  مالسا  وت  شیپ ، یتدم  زا  داب  وت  رب  تکاله 

میمـصت وت و  دصق  ادخب ، دنگوس  دراد : هفاضا  ارهلمج  نیا  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  شا ص 53 ، هرکذـت "  رد "  يزوج  نبا  طبس 
. دیسرب ایند  هب  هک  هدوب  نیا  دیدومن ، زیواتسد  ار  نامثع  نوخ  هکنیا  زا  تسا ) هیواعم  دوصقم   ) ادخ نمشد  هداز  ادخ و  نمشد 

هحفص 267 ] ] 

ورمع يریمح و  حون  وبا 

مدرم و  دوب ، هیواعم  شیپ  ورمع  عقوم  نآ  رد  دـندمآ . صاع  نب  ورمع  دزن  عـالکلاوذ  قاـفتا  هب  نیفـص  زور  رد  یعـالک ، يریمح  حون  وبا 
عالکلاوذ دنداتسیا ، سلجم  نآ  رد  هکنیمه  ودنآ  دومن . یم  گنج  هب  صیرحت  ار  مدرم  رمع ، نب  هللادبع  دندوب و  هدش  عمج  اهنآ  رود  مه 

تفگ : ورمع  هب 
دیوگن .؟ غورد  دهد و  ربخ  وت  هب  رسای  نب  رامع  زا  هک  يوش  وربور  نابرهم  لقاع ، شیدناریخ ، يدرم  اب  یلیام  ایآ  هللادبع  ابا  يا 

تسیک ؟ وا  تفگ : ورمع 
منیب  یم  وت  رد  ار  بارتوبا  يامیس  تفگ : درک و  وا  هب  یهاگن  ورمع  تسا . هفوک  لها  زا  تسنم ، يومعرسپ  نیا  تفگ : عالکلاوذ 

نوعرف  لهجوبا و  يامیس  وت  تسا و ر  نایامن  وا  نارای  و  ص )  ) دمحم يامیس  نم  رب  تفگ : باوج  رد  حونوبا 
دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  نیفص " ص 174و  باتک "  ثحب : ردصم 

ورمع یلئود و  دوسالا  وبا 

. دوب هدمآ  رد  هیواعم  ذوفن  طلست و  ریز  رد  یمالسا  دالب  هکیلاح  رد  دش  دراو  هیواعم  رب  ضر )  ) یلع ندش  هتشک  زا  دعب  یلئود  دوسالا  وبا 
زاجم هیواعم  رب  دورو  هک  یماگنه  رد  درب و  کشر  وا  رب  صاـع  نب  ورمع  داد ، وا  هب  یگرزب  هزیاـجو  دـناشن ، دوخ  کـیدزن  ار  وا  هیواـعم 

. دش دراو  هیواعم  رب  هزاجا  نتفرگ  زا  سپ  تساوخ و  تاقالم  نذا  دمآ و  دوبن ،
؟ يوش دراو  نمرب  زاجم  تقو  زا  لبق  ینک و  باتش  دش  ثعاب  یبجوم  هچ  هللادبع  ابا  يا  تفگ : هیواعم 

هحفص 268 ] ] 

دـصق تسا ، هدروآ  مشخ  هب  ارم  هدوبر و  نم  زا  ار  باوخ  دوب و  كاندرد  میارب  هک  مدـمآ  وت  دزن  یعوضوم  يارب  نینموملا  ریما  ای  تفگ :
تسا . نینموملا  ریما  يارب  یتحیصن  یشیدناریخ و  ، عوضوم نیا  رد  نم 

تسیچ ؟ عوضوم  وگب  تفگ : هیواعم 
تفگ : ورمع 

رهش رد  وا  دشاب ، هتشاد  هرهب  يرونخـس  يورین  زا  وا  نوچ  هک  تسیک  تسا ، يرونخـس  دنمدرخ و  درم  یلئود  دوسالا  وبا  نینموملا  ریما  ای 
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یتسس وا  رب  ردقنیا  وت  هک  مسرت  یم  نم  هدرک و  دای  ینمشد  هب  ار  وا  نانمـشد  تسا و  هدومن  دیدجت  یکین ) هب   ) ار یلع  مان  وت ، تکلمم  و 
دوش . راوس  وت  شود  رب  ات  ینک ،

، تسین یلاخ  لاح  ود  زا  هجیتن  رد  ینک  شناحتما  یئامن و  یـسررب  یقیقحت و  وا  عضو  زا  یناسرتب و  یبلطب و  ار  وا  هک  تسنیا  نم  هدـیقع 
دراد لد  رد  هک  هچنآ  فالخ  رب  درک و  دهاوخ  رهاظت  ایو  دسر  یم  تسدب  شراتفگ  زا  يا  هنیمز  دوش و  یم  راکـشآ  وت  رب  وا  تایحور  ای 

دهاوخ حالـص  وریخ  هب  لمع  نیا  تبقاع  هجیتن و  نک ، دنـس  ذاختا  اجنیا  رد  وا  راتفگ  هب  ریذپب و  وا  زادرک  نینچ  رگا  درک ، دـهاوخ  راهظا 
. هللا اشنا  دوب 

يا هدـیقع  رظن و  هدـشن  هاگچیه  مریگب و  هدـیدان  ار  يرظنبحاص  هدـیقع  ورظن  هدـش  رتمک  هک  متـسه  يدرم  نم  مسق  ادـخب  تفگ : هیواعم 
وا هراـب  رد  ار  وت  رظن  ومنک  بلط  ار  وا  رگا  یلئود ) دوسـالاوبا   ) صخـش نیا  دروـم  رد  یلو  منکن ، رکف  نآ  فارطا  ردنم  ددرگ و  راـهظا 

. دزیخرب هضراعم  هب  وا  لباقم  رد  هک  مرادن  ار  یـسک  نم  دنک  تواقم  نم  دیدهت  هذخاوم و  ربارب  رد  دوخ  نایب  تردـق  اب  وا  و  میامن ، ارجا 
تسا نیا  رد  حالص  معلطم و  وا  لد  يادیوس  دوصقم و  زا  نم  اریز  ددرگ ، نم  یتحاران  مشخ و  ثعاب  وا  هضراعم  نخـستسا و  نکمم  و 

لاح هب  ار  وا  بلاطم  هیقب  رد  مینکن و  صحفت  وا  یعقاو  تانونکم  زا  ددرگ و  هتفریذـپ  وا  زا  دـنک  یم  ام  روضح  رد  يرهاظت  هنوگ  ره  هک 
میراذگ . او  شدوخ 

: تفگ ورمع 

هحفص 269 ] ] 

يار فالخ  رب  هک  منیب  یمن  حالص  یعلطم و  نم  يار  رکف و  هوحن  هبوت  و  تفر ، اه  هزین  رس  رب  اهنآرق  هکیزور  رد  مدوب  وت  قیفر  رای و  نم 
وا لـباقم  رد  ار  دوخ  دننکرـضاح و  ار  وا  تسرفب  ما  هدرکن  غـیرد  وـت  ياـهراک  رد  دیدحالـص  یـشیدناریخ و  زا  نم  هچ  ینک ، راـتفر  نم 

دزاس  بوکنم  دبوکب و  ارت  ات  دادملق  ناوتان  زجاع و 
، دوب سک  نیموس  دـش  سلجم  دراو  هک  یماگنه  و  دـنزاس ، شرـضاح  هک  داتـسرف  دوسالاوبا  یپ  رد  درک و  راتفر  ورمع  روتـسد  هب  هیواعم 

تفگ : داد و  رارقشباطخ  دروم  سپس  تفگ و  دماشوخ  وا  هب  هیواعم 
منادب . هشقانم  عازن و  نیا  عفر  رد  ار  وت  هدیقع  رظن و  مراد  تسود  میتشاد  هعزانم  هشقانم و  دمحم  باحصا  هراب  رد  صاع  نب  ورمع  نم و 

نک . لاوس  یهاوخ  یم  هچنآ  نینموملا  ریما  ای  تفگ : دوسالا  وبا 
دندوب ؟ رتبوبحم  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  کیمادک  دوسالاوبا  يا  تفگ : هیواعم 

. درک یم  يراکادف  وا  هار  رد  تشاد و  یم  تسود  ار  ادخ  لوسر  همه  زا  رتشیب  هک  سک  نآ  تفگ : دوسالاوبا 
تفگ . دوسالاوبا  هب  تفرگ و  ار  دوخ  لاوس  هلابند  سپس  داد و  ناکت  يرس  دنکفا و  يرظن  صاع  نب  ورمع  فرط  هب  هیواعم 

دنلضفا ؟ رترب و  وت  رظن  رد  اهنآ  زا  کیمادک  نیا  ربانب 
دش و كانمـشخ  ورمع  رب  عقوم  نیا  رد  هیواعم  دوب ، رتشیب  نارگید  زا  نید  رد  وا  فوخ  رتدایز و  وا  ياوقت  هک  سک  نآ  تفگ : دوسالاوبا 

اطخ زا  دوخ  راتفگ  رد  همه  زا  رتشیب  هک  سک  نآ  تفگ : دوب ؟ نارگید  زا  رتاناد  اـهنآ  زا  کیمادـک  نیا  رباـنب  تفگ : دوسـالاوبا  هب  سپس 
دوب . رتلماک  رتاسر و  شنخس  دوب و  نوصم 

دوب ؟ نیریاس  زا  رتعاجش  باحصا ، زا  کیمادک  درک : لاوس  هیواعم 
يرتشیب تنحم  جنر و  گنج  ياهنادیم  رد  هک  سک  نآ  هکداد  باوج  دوسالاوبا 
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هحفص 270 ] ] 

. دوب رترابدرب  نمشد  تالمح  لباقم  رد  دشلمحتم و  ار 
دوب ؟ ادخ  ربمایپ  نانیمطا  قوثو و  دروم  رتشیب  باحصا  زا  کیمادک  تفگ : هیواعم 

دومرف . تیصو  وا  هراب  رد  دوخ ، زا  دعب  هک  سک  نآ  داد : باوج  دوسالاوبا 
دوب ؟ رتوگتسار  ربمغیپ  هب  تبسن  باحصا  زا  کیمادک  تفگ : هیواعم 

دومن . قیدصت  ار  شیربمغیپ  ناگمه  زا  لبق  هک  سک  نآ  تفگ : دوسالاوبا 
يدر یناوت  یم  تفگ ، دوسالاوبا  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ایآ  دهدن ، وت  هب  وکین  شاداپ  يادخ  تفگ : درک و  ورمع  هب  ور  هیواعم  عقوم  نیا  رد 

ینک ؟ زاربا 
تسا . هدومن  کیرحت  رما  نیا  هب  ار  وت  یسک  هچ  هک  متسناد  لوا  زا  نم  تفگ : هیواعم  هب  دوسالاوبا 

میوگب . يا  هملک  دنچ  ورمع )  ) وا هراب  رد  هک  هدب  هزاجا  نم  هب  نونکا 
نک . نایبیناد  یم  وا  هراب  رد  هچنآ  يرآ ، تفگ : هیواعم 

تسا هدومن  شهوکن  وجه و  ار  ادخ  لوسر  هدورسهک  يراعشا  نمض  رد  هک  تسا  یسک  صخـش ، نیا  نینموملا  ریما  ای  تفگ : دوسالاوبا 
دومرف : وا  راعشا  لباقم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  و 

یم ادخ ، ربمایپ  نخس  نیا  اب  ایآ  تسرف . یتنعل  ار  وا  هدورـس ، نم  وجه  رد  ورمع  هک  یتیب  رهب  سپ  نتفگ ، مناوتن  رعـش  هک  نم  اراگدرورپ 
دسرب ؟ نآ  هب  ات  دومن ، روصت  ورمع  يارب  حالف  يراگتسر و  دوش 

دربب ؟ يدوس  دروآ  یم  تسدب  هچنآ  زا  ای  و 
یب تراقح و  ساسحا  دشاب و  هتـشاد  كانـسرت  یبلق  ناوتان و  نخـس  رد  دیاب  دشاب ، هعرق  اب  شبـسح  نتخانـش  هک  یـسک  دنگوس ، ادـخب 

هتشاد يرظن  يار و  نخـس ، نتـسب  راکب  رد  ای  دهد و  اج  نادرم  نایمرد  دناوت  یمن  ار  دوخ  دهدب ، يراخ  تلذم و  ره  هب  نت  دنک و  یهانپ 
دشاب .

ماگنه هب  دروآ و  یمن  رد  مد  دهد و  یم  شوگ  راچان  نادرم ، نتفگ  نخس  ماگنه 

هحفص 271 ] ] 

، هدش بکترم  هکی  رایسب  هانگ  ببسب  دنکفا  ایر  فلکت و  هب  ار  دوخ  نید  مانب  دنیـشن ، یم  گس  نوچ  وا  موق ، ره  ناراوگرزب  نتـساوخ  اپب 
نادرگرس تخس  ياهیگریت  رد  سپـس  دناوتن ، يرـسمه  هعزانم و  اهنآ  يراوگرزب  رد  لاح  نیع  رد  دنکفا و  یمن  رظن  ناراوگرزب  تهبا  اب 

رد هلیح  رکم و  ماجنارـس  هکیلاح  رد  دـنک  یم  هلماعم  گنرین  هلیح و  هب  مدرم  اب  دوش ، یم  لـغد  رکم و  هب  لـسوتم  یئاـیح  یباـب  و  هدـش ،
تسا . شتآ 

لـسوتمناونع نیا  هب  يدرک و  یمن  هنانک  هب  هتـسباو  ار  دوخ  بسن  رگا  و  یتسه ، هیاـمورف  راوخ و  وت  اـنامه  یلئود  ردارب  يا  تفگ : ورمع 
هب یـشورف و  یم  یگرزب  نارگید  رب  یگتـسباو  نیا  ببـسب  راچان  دـندوبر ، یم  ناـیم  زا  ار  وت  يراکـش  زاـب  نوچ  تناـیفارطا  يدـش ، یمن 

دهاوخ یلابو  تیارب  يروآ  نابز  یئاناوت و  نیمه  يدوزب  یلو  تسا  اناوت  ایوگ و  تنابز  اهزیواتـسد ، نیا  اب  ینک و  یم  هلمح  اـهنآ  يورین 
دوب .

وا هب  تبسن  تینمشد  توادع و  هاگچیه  مه  نونکا  يدوب و  هیواعم )  ) نینموملا ریما  هب  تبسن  صاخـشا  نیرتنمـشد  اهلبق  زا  وت  مسق . ادخب 
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رگا و  یتسه ، هثداح  داجیا  یئوجارجام و  یپ  رد  مادـم  ینمـشد ، ناتـسود  اب  تسود و  وا  نانمـشد  اب  اذـل  هدوبن ، تدـش  یتخـس و  نیا  هب 
نآ وت  اریز  تخاس ، یم  نوریب  ترـس  زا  ار  تیناطیـش  راکفا  درک و  یم  عطق  ار  وت  نابز  املـسم  هنیآ  ره  درک  یم  يوریپ  نم  رظن  زا  هیواعم 

يا  هدرک  نیمک  رن  یعفا  نوچ  هیواعم )  ) وا یتسه  تخرد  ياپ  رد  هک  یتسه  يراکبان  نمشد 
تفگ : دمآ و  نخس  هبهیواعم  ماگنه ، نیا  رد 

درک و ورمع  هب  ور  سپـس  یتشاذـگن و  یقاـب  شزاـس  یتشآ و  هار  چـیه  يدومن و  یتـساوخ  هچنآ  رد  ار  شواـک  ياـهتنم  وت  دوسا  اـبا  يا 
زواجت وت  رب  دـش و  زاغآ  وا  زا  نخـس  يدیـسرن ، دوخ  دوصقم  هب  دوسالاوبا ، ربارب  رد  يدـماینرب و  عافد  هدـهع  زا  دـیاب ، هک  روطنآ  تفگ :

نخـس دـیرذگ و  رد  نخـس  نیا  زا  تسا ، رتراـبدرب  هیواـعم )  ) امـش یموس  تسا و  رتراکمتـس  دـنک ، هلمح  هب  زاـغآ  هک  سک  نآ  دومن و 
نایم هب  يرگید 

هحفص 272 ] ] 

دیوش . جراخ  سلجم  زا  مدومن ، ناتجارخا  سلجم  زا  هک  دینک  روصت  هکنیا  نودب  دیروآ و 
دورس : یم  ار  تیب  نیا  هکیلاح  رد  تساخرب  ورمع 

تضم  یتلا  نورقلا  ییعا  دقل  يرمعل  " 
 " نیمک داوفلا  نیب  يوث  شغل 

دناوخ : یم  ار  تیب  نیا  و  تساوخ ، اپب  دوسالاوبا  و  تسا . هدومنهتسخ  ار  هتشذگ  ياهنرق  نورد ، یکاپان  مسق ، مدوخ  ناجب  همجرت :

هیفخ  ثیل  مار  ارمع  نا  الا  " 
 " نیرع ثیل  بئذلا  لانی  فیک  و 

دهاوخ گرگ  هنوگچ  هکنآ  لاـح  هدـیمرآ و  دوخ  ماـنک  رد  هک  يریـش  هب  تبـسن  هدوـمن ، تمحازم  گـنهآ  ورمع  دیـشاب  هاـگآ  همجرت :
دناسرب . ینایز  وا  هب  دسرب و  هزرش  ریش  هب  هک  تسناوت 

رکاسع " ج7 ص104-106. نبا  خیرات "  ثحب : نیا  ردصم 

نسح نب  دیز  رفعج و  وبا  زا  ینخس 

نایهاپس لباقم  رد  ار  ماش  لها  فوفص  هک  دومن  تساوخرد  صاع  نب  ورمع  زا  نیفـص  زور  رد  هیواعم  دنیوگ : نسح  نب  دیز  و  رفعجوبا ،
تفگ : ورمع  دیامن ، مظنم  قارع 

ذفان ربتعم و  وت  يارب   - يدرک رخـسم  ار  قارع  دـالب  و  دوش ، هتـشک  بلاـط  یبا  رـسپ  هکیتروص  رد  نم -  ناـمرف  مکحهکنیا و  رب  طورـشم 
دشاب 

تسا ؟ رصم  تموکح  هراب  رد  وت  نامرف  هک  تسنیا  هن  رگم  تفگ : هیواعم 
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تسا خزود  شتآ  ياهب  بلاط  یبا  رـسپ  ندش  هتـشک  تسا و  تشهب  ضوع  رد  نم  يارب  رـصم  تموکح  هک  تسنیا  هن  رگم  تفگ : ورمع 
دنراتفرگ ؟ خزود  رد  هتسویپ  ددرگ و  یمن  ادج  یتآ  شلها  زا  هک 

. دوش هتشک  بلاط  یبا  رسپ  رگا  تسیقاب ، دوخ  رابتع  رد  میدرک  اطعا  وت  هب  رصم  تموکح  يارب  هک  ینامرف  هللادبع ، ابا  يا  تفگ : هیواعم 

هحفص 273 ] ] 

دنونشب . ار  وت  نخس  ماش  لها  ادابم  وگب ، نخس  هراب  نیارد  هتسهآ  وت ،
هب ار  دوـخ  ياـه  همجمج  دـینک ، مظنم  ار  دوـخ  فوفـص  ماـش  مدرم  هورگ  يا  تفگ : دوـمن و  ماـش  لـها  هب  باـطخ  ورمع  عـقوم  نـیا  رد 

ار ناش  هلابند  دیشکب و  ار  اهنآ  دینک ، دربن  دوخ  نمشد  اب  و  دیئوج ، تناعتسا  شدیتسرپ ، یم  هک  دوخ  يادخ  زا  دیراپـسب و  ناتراگدرورپ 
شناگدنب زا  سک  ره  هب  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  نیمز  انامه  دیـشاب ، رابدرب  روبـص و  گنج  ياهدماشیپ  تالکـشم و  لباقم  رد  دینک و  عطق 

دوب . دهاوخ  يوقت  لها  عفن  هب  راک  ماجرف  دهد و  یم  هرهب  دهاوخب 
دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  و  محازم ص 123 ، نبا  نیفص "  باتک "  ثحب : نیا  ردصم 

( هیواعم لباقم  رد   ) ورمع هک  یتاملک  نیا  اریز ، دنک . یم  تلالد  ورمع )  ) درم نیا  ینید  فعض  رب  هک  تسا  یمالک  نیرتگرزب  ، نخـس نیا 
اب تسا  هداد  صیخـشت  ار  وا  اب  نیزراـبم  نیفلاـخم و  راـک  داـسف  یهاـبت و  هتخانـش و  ار  ع )  ) یلع ناـنموم  ریما  قح  هک  دـناسر  یم  تفگ ،

لالدتـسا نیا  هک  تسناد  دیاب  نیا ، ربانب  دزاس  یم  هبتـشم  مدرم  رب  ار  رما  تقیقح  دـنک و  یم  صیرحت  بانج  نآ  اب  دربن  هب  ار  مدرمهمهنیا 
. دنناد یم  وکین  وا  تلادع  ای  داهتجا و  يور  زا  ار  ورمع  لمع  هک  تسا  یناسک  هدیقع  رظن و  رب  در 

شا هدازردارب  صاع و  ورمع 

وت هک  وگب ، نم  هب  ورمع  يا  تفگ : وا  هب  دمآ و  وا  دزن  رصم  زا  هک  مهس  ینب  هلیبق  زا  تشاد  كریز  رایشوه و  يا  هدازردارب  صاع ، ورمع 
ینارورپ  یم  ار  تدوخ  ریغ  يایند  يوزرآ  لد  هب  يداد و  ار  دوخ  نید  ینک ؟ یم  یگدنز  ییار  هدیقع و  هچ  اب  شیرق  نایم  رد 

؟ تسا هدنز  ع )  ) یلع هکنآ  لاح  دومن و  دنهاوخ  میلست  هیواعم  هب  ار  رصم  تیالو  نامثع -  ناگدنشک  رصم -  لها  يرادنپ  یم  ایآ 
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زا مه  نخس  اب  داد  رارق  وت  همعط  ارنآ  نخـس ، اب  هک  روطنامه  تفرگ ، رارق  هیواعم  طلـست  تحت  رـصم  مه  رگا  هک  يرادنپ  یم  نینچ  زاب  و 
دناتس ؟ یمن  زاب  وت 

هیواعم  یلع و  تسد  رد  هن  تسادخ ، تسد  رد  رما  نانع  هدازردارب  يا  تفگ : ورمع 
دورس : نینچ  ورمع  خساپ  رد  کناوج 

وت دـشاب و  یم  لدـیوق  راددوخ و  رایـسب  و  تسا . راگزور  تسدربز  كریز و  ناـمرهق  ورمع  داـیز  ینب  هلیبق  رهاوخ  يا  دـنه  شاـب  هاـگآ 
ینآ . راتفرگ 

دنرگ  هلیح  كانرطخ و  یئارحص ، رام  نوچمه  شیاهیزاسرهاظ  دنوش و  یم  نادرگرس  اهدرخ ، هک  دنک  یم  هلیح  نانچ 
درادیمرب . هدرپ  وا  بیرف  هعدخ و  زا  هک  هدرک  لیمحت  ورمع  رب  یطئارش  دوخ  هماندهع  رد  هیواعم 
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دناراکبیرف . راکم و  رفن  ود  ره  دشاب ، وا  هلیح  ریگولج  هک  هدرک  داهنشیپ  یطرش  لباقم  رد  ورمع 
يدوبن  راگتسر  زاغآ  زا  يا و  هدیسرن  رصم  تموکح  هب  عقاو  يور  زا  وت  هک  ورمع  شاب  هاگآ  درک :) ورمع  هب  باطخ  سپس  )

یتسه  ناگدنب  نیرتدب  وت  اذل  يدرک ، نایز  هلماعم  نیا  رد  و  یتخورف ، ایند  هب  ار  تنید  وت 
دوب . دهاوخ  هارمه  اسرف  تقاط  ياهیراوشد  اب  دوصقم ، نیا  هب  وت  ندیسر  یلو  يدش ، بحاص  ار  رصم  راک ، زاغآ  رد  دنچ  ره  وت 

ار دوخ  یئور  هیـس  اب  و  یتخاب ، يدروآ  تسدـب  هچنآ  هار  نیا  رد  و  دوش ، یم  دراو  داع  موق  رب  هک  یـسک  نوچمه  يدـش  دراو  هیواـعم  رب 
یتخاس  مورحم 

يدرک و لودع  وا  اب  یهارمه  وا و  زا  دعب  و  يدشن ؟ هاگآ  دیسر  نمشد  هب  وا  قح  زا  هچنآ  هب  يا و  هتخانشن  ار  ع )  ) یلع نسحلاوبا  وت  ایآ 
برح داز  هیواعم ، يوس  هب 
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تسا . رایسب  هلصاف  يزور ) هریت   ) یهایس اب  تینارون )  ) يدیفس نایم  هکیلاح  رد  يدیئارگ 
وا هک  یماگنه  ایآ  تسا . رایسب  قرف  داسف  یهابت و  اب  ار  یگتسیاش  و  دسر ، اجک  لیهس  هراتس  هب  دشاب  اسر  زارد و  ردق  ره  یمدآ  ناتشگنا 

دوب ؟ یهاوخ  نمیا  دنک ، یم  نمشد  هب  هلمح  هب  راداو  هدنرب ، دنلب و  ياه  هزین  اب  ار  نایهاپس  هک  ینیبب  تخمز  تشرد و  بکرم  رب  ار 
ینک  یم  تموصخ  یسک  هچ  اب  نیبب  دبلطب ؟ دربن  هب  ار  وت  وا  يوش  کیدزن  وا  هب  هکیتقو  رد  درک  یهاوخ  هچ 

متسه . هیواعم  اب  نم  نونکا  یلو  تشاد  ارم  شیاجنگ  دوب و  یفاک  میارب  نم  هناخ  مدوبیلع  اب  نم  رگا  مردارب  رسپ  يا  تفگ : ورمع 
وت نید  ناـهاوخ  مه  وا  یهاوخ و  یم  ار  وا  ياـیند  وت  نکیل  دـهاوخ  یمن  ار  وت  مه  وا  یهاوـخن ، ار  هیواـعم  وـت  رگا  تفگ : شا  هدازردارب 

تسا . هدش 
نآ يارب  ار  هیواعم  ورمع و  ناتـساد  دـش و  قحلم  یلع  هب  تخیرگ و  وا  یلو  دومن  بلط  ار  وا  دیـسر ، هیواعم  شوگ  هب  ناوج ، نیا  نانخس 

تشاد . یمارگ  کیدزن و  دوخ  هب  ار  وا  داش و  وا  قاحلا  زا  ترضح  داد ، حرش  بانج 
نادرم ورمع  تسین ، نیا  زج  تفگ : هیواعم  منک ، هلماعمورمع  نوچ  مناوتن  هک  هدش  هچ  ارم  تفگ : دـش و  كانمـشخ  نایرج  نیا  زا  ناورم 

درخ . یم  وت  يارب  ار 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  ترضح  دیسر ، ع )  ) یلع هب  هیواعم  ورمع و  هلماعم  هصق  نوچ  : دیوگ يوار 

ارکنم  تعمس  دقل  ابجع  ای 
ارعشلا بیشی  هللا  یلع  ابذک 

ارصبلا  یشغی  عمسلا و  قرتسی 
اربخا ول  دمحا  یضری  ناک  ام 

ارتبالا  هیصو و  اونرقی  نا 
رزخالا نیعللا  لوسرلا و  یناش 
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ارکسع  دق  هدنج  یف  امهالک 
ارجفاف هنید  اذه  عاب  دق 
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ارسخ  دق  هعیب  ایندب  اذ  نم 
ارفظلا باصا  نا  رصم  کلمب 

ارضخ  اند و  توملا  اذا  ینا 
اربنق توعدو  یبوث  ترمش 

ارذح  رخوت  یئاول ال  مدق 
اردق امم  راذحلا  عفنی  نل 

ارمحا  اتوم  توملا  تیار  امل 
اریمح اوبع  نادمه و  تابع 

ارطخلا  نومظعی  نامی  یح 
ارسک انرق  حطان  اذا  نرق 

ارمحلا  بدت  برح ال  نبال  لق 
ارجضلا کنم  دبا  الیلق  دورا 

ارمع  برح  نبا  ای  ینبسحت  ال 
اربیخ اعم و  اردب  انب  لس  و 

ارزج  ردب  موی  شیرق  تناک 
اردصلا اومذف  رمالا  اودرو  ذا 

ارفعج  برح  نبا  ای  يدنع  نا  ول 
رهزالا مامهلا  مرقلا  هزمح  وا 
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ارهظ  لیل  مجن  شیرق  تارا 

دیدحلا ج 1 یبا  نبا  هغالبلا "  جهن  حرش  محازم ص 24 " ، نبا  نیفص "  باتک "  ج 1 ص 84 ، هسایسلا ، همامالا و  ثحب " : نیا  رداصم 
ص 138.

صاع ورمع  هیشرق و  همناغ 

هورگ يا  تفگ : دنهد ، یم  مانشد  مشاه  ینبهب  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  دینش  دوب و  هکم  رد  تسا ، همناغ  شمان  هک  ناملـسم  يوناب  نیا 
هب تبسن  هک  تسا  یسک  مسق  ادخب  وا  تسین ، هتشادنپ  دوخ  يارب  هک  یماقم  نیا  روخ  رد  تسین و  نینموملا  ریما  هیواعم  مسق  ادخب  شیرق 
رد قرع  يراسمرـش ، زا  هک  تفگ  مهاوخ  ینخـس  وا  اـب  تفر و  مهاوخ  هیواـعم  دزن  دوخ  نم  دوـمن  شهوـکن  يدـب و  ص )  ) ادـخ لوـسر 

ددرگنالان . تحاران و  رایسب  نآ  ندینش  زا  ددنب و  شقن  شیناشیپ 
درک رما  هدش ، کیدزن  وا  هب  همناغ  هک  تفای  عالطا  هیـضق  نیا  زا  هیواعم  هکنیمه  تشون ، هیواعم  هب  ار  نایرج  نیا  هیواعم ، هدنیامن  لماع و 

ناونع هب  ار  یلحم 
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تفر و وا  لابقتـسا  هب  شنامالغ  مشح و  اب  دـیزی  دیـسر  هنیدـم  یکیدزن  هب  همناغ  هکنیمه  دـندومن ، شورفم  هدامآ و  هزیکاپ و  هناـخنامهم 
تفر . مناغ  نب  ورمع  شردارب  هناخ  هب  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  همناغ 

یئآ . دورف  وا  هناخنامهم  هب  ( وت هدرک  رما  ( ) هیواعم  ) نمحرلادبع ابا  تفگ : وا  هب  دیزی 
دنک . ظفح  ار  وت  دنوادخ  یتسیک ؟ وت  درک : لاوس  اذل  تخانش  یمن  ار  دیزی  همناغ 

متسه . هیواعم  رسپ  دیزی  نم  تفگ :
یتسین  نامهم  یئاریذپ  دوخ  رد  وت  صقان ، يا  دراذگنیقاب  ار  وت  ادخ  تفگ : همناغ 

شیرق نز  نیرت  هدروخلاس  نیا  تفگ : هیواعم  داد ، ربخ  وا  هب  ار  نایرج  دـمآ و  شردـپ  دزن  هب  ودـش  نوگرگد  تناها  نیا  زا  دـیزی  گنر 
. دشاب یم  رتگرزب  همه  زا  تسا و 

دنا ؟ هدرک  طبض  يدح  هچ  رد  ار  وا  نس  تفگ : دیزی 
دزن هب  هیواعم  دـعب  زور  تسا . ناگرزب  هدـنامیقاب  نز  نیا  و  دـندرک ، دروارب  لاس  دـص  راـهچ  ص )  ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد  تفگ : هیواـعم 

تفگ : همناغ  درک . مالس  وا  هب  دمآ و  همناغ 
تسا . صاع  نب  ورمع  امش  زا  کیمادک  تفگ : سپس  ناساپسانب ، تکاله  يراوخ و  و  نامیا ، لها  ربمالس 

متسه . اجنیا  نم  هک  داد  باوج  اروف  ورمع 
مهارف وت  رد  مانشد  تابجوم  یتسه و  مانشد  قیال  دوخ  هکنآ  لاح  و  یهد ؟ یم  مانـشد  ار  مشاه  ینب  شیرق و  هک  یئوت  نیا  تفگ : همناغ 

وت منک  یم  دای  ار  وت  ياهبیع  کی  کی  میانشآ و  اناد و  تردام  وت و  ياهیتشز  بویع و  هب  مسق ، ادخب  ددرگ . یمرب  وت  هب  اهمانـشد  تسا ،
يارب ار  تسپ  هیامورف و  صاخـشا  درک و  یم  لوب  هداتـسیا  هک  یکزینک  يدش ، دلوتم  قمحا ، رادرکتشز و  هناوید و  یهایـس ، كزینک  زا 
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هاگ ره  تفریذپ ، یم  تبراقم 

هحفص 278 ] ] 

یم وا  رب  درم  لـهچ  زور  کـی  رد  تسا ) وا  توهـش  طرف  زا  هیاـنک   ) دوـمن یم  هبلغ  درم  نآهفطن  رب  وا  هـفطن  دـش  یم  رتـسبمه  وا  اـب  يرن 
تردام -  هب  طوبرم  نیا  دندش -  یم  رتسبمه  دندیهج و 

ار تیاده  حالصهک و  یتسه  هدننک  هابت  هابت و  دساف و  نانچ  يدیسرن و  حالـص  دشر و  هب  هک  متفای  هارمگ  وهوای  يدرم  ار  وت  نم  وت  اما  و 
. دشن هدید  وت  زا  یتفلاخم  تریغ و  سح  يدید و  تنز  اب  رتسبمه  ار  يا  هناگیب  درم  وت  تسین ، یهار  وت  رد 

ایآ مشاه ؟ ینب  اب  راکچ  ار  وت  يا ، هدشن  تیبرت  یکین  ریخ و  ساسا  رب  يرادن و  يراک  رـس و  حالـص  یکین و  اب  هاگچیه  هیواعم  يا  وت  اما 
دنمشاه ...؟ ینب  نانز  نوچ  هیما  ینب  نانز 

 " دادـضالا نساحملا و  هب "  نآ ) مامت  هعلاطم  يارب  و   ) میدرک رکذ  ار  نآ  يادـتبا  زا  يرادـقم  اـم  و  تسا ، ینـالوط  هک  ثیدـح  رخآ  اـت 
دوش . هعجارم  یقهیب ج 7107 ، فیلات  يواسملا "  نساحملا و  رگید ص.121-118 و "  پاچ  ظحاج ص 104-102 و  فیلات 

ورمع تیصخش  نوماریپ  فلوم  نخس 

زا دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  توبن  رـصع  رد  تیلهاج و  نامز  زا  صاع ،) نبورمع   ) درم نیا  تایحور  یتاذ و  رادومن  تقیقح و  دوب ، نیا 
هک يزور  رد  و  تخادنا ، گنج  هب  مه  لباقم  رد  ار  لئابق  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تموکح  نامز  رد  درک و  اپب  اه  هنتف  هک  هاگنآ  ات  نآ 

شنیگنن رمع  هک  یماگنه  ات  دومن  هک  اهیئوج  هثداح  اـهگنرین و  همهنآ  و  تسویپ ، قح  لـها  قح و  يدوباـن  يارب  راوخرگج ، دـنه  هدازاـب 
ياه هرارش  راتفرگ  خزود ، تاقبط  رد  شماجرف  درک و  بارخ  ار  وا  ياهوزرآ  ناینب  دیسر و  ارف  شگرم  تالاح  نیرتتـسپ  رد  دمآ و  رـسب 

تفرگ  نایم  رد  ار  وا  نیشتآ  نینهآ و  ياهدیق  تشگ و  شتآ 
نیمه زا  تسه  هچنآ  شیگدـنز  رـسارس  هک  تسا  يروط  درم  نیا  عضو  میدومن ، سوـسحم  یمارگ  ناگدـنناوخ  يارب  ار  تقیقح  نیا  اـم 

، هدش هتفگ  وا  فاصوا  رد  هچنآ  و  ددرگ ، وا  تاهابم  هیام  ات  یماقم  هن  وا و  يارب  تسا  یئانث  ثعاب  هن  هک  تشذگ  شحرش  هک  هدوب  روما 
، دنتلاسر نادناخ  نانمشد  زا  هک  تسوا  نارکفمه  ناراطقمه و  هتخاس 
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دناوتب دـشاب و  هدـنام  یقاب  اهنآ  یگتخاس  بلاطم  يارب  یئاج  دور  یمن  نامگ  میدومن  نایب  یخیرات ، قباوس  رکذ  اب  هک  یعطق  قئاقح  اـب  و 
لطاب شزیگنا  هار  رد  هک  شیدـنادب ، كاپان و  نایوار  تالاح  تایـصوصخ و  هب  هجوتاب  هصاخ  دزاـس ، فرحنم  دوخ  روحم  زا  ار  قیاـقح 

دنا هدیشوک 
دوش یمن  بوسحم  وا  يارب  یتلیـضف  دنک و  یمن  دیاع  واهب  يدوس  چـیه   " لسالـسلا ، تاذ  هوزغ "  رد  ورمع )  ) وا یهدـنامرف  ناتـساد  اما 

هتـشاد هگن  یقاب  دوخ  نطاب  رد  ار  قافن  رفک و  هدومن و  مالـسا  هب  رهاظت  شیگدنز ، نارود  مامت  رد  وا  هک  دـش  مولعم  یعطق  لئالد  اب  هچ ،
تشاد یم  زاب  دارفا ، نطاب  ياضتقم  هب  لمع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ار  ادخ  لوسر  یهلا ، تمکح  نیملسم و  یمومع  تحلـصم  یلو  تسا 

ياضتقم هب  هاگچیه  مالـسا  و  دـندوب ، هدـیئارگ  مالـسا  هب  تیلهاج  هرود  زا  هزات  اهنآ  اریز  دومرف ، یم  راتفر  ناشرهاوظ ، مکح  هب  اهنآ  اب  و 
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تسا . هدرکنراتفر  اهنآ  اب  ناهج ) نیا  رد   ) اهنآ ینورد  راکفا  تاساسحا و 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اذل  دنتفرگ ، یم  شیپ  تیلهاجيوس  هب  ار  یئارقهق  ریـس  اهنآ  دـشاب ، راک  رد  یئاهـشواک  نینچ  دوب  رارق  رگا 
رب دنک و  ادیپ  اهنآ  بولق  رد  یئاج  دناوتب  مالـسا  دنروآ و  نامیا  تقیقح  هب  اجیردت  دـیاش  ات  دومرف  یم  تاشاعماهنآ  اب  ناشرهاوظ  رب  هلآ 

لها نم  و  هک : دوب  هداد  ربخ  وا  هب  ار  ینعم  نیا  مه  دـنوادخ  دوب و  فقاو  هباحـص  زا  يرایـسب  یئورود  هب  ادـخ  لوسر  هک  دوب  ساسا  نیا 
يریگولج اهنآ  فارحنا  ضارعا و  زا  ات  تفرگ  یم  هدیدان  ار  لاح  تقیقح  بانجنآ  اهتنم  تایآ ، رگید  رد  و  قافنلا ... یلع  اودرم  هنیدملا 

دشاب . هدرک 
يا همزالم  هنوگچیه  تسا و  یهلا  تمکح  نیمه  ساسا  رب  دوب  هاگآ  وا  قافن  هب  ربمغیپ  هکنیا  اب  هوزغ ، نآ  رد  ورمع  یهدـنامرف  نیا ، ربانب 

دومرف : هک  دیدومن  هظحالم  هراب  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  نخس  هکنانچ  تشاد  دهاوخن  وا  تیحالص  تیلها و  اب 
درکن . لمع  نادب  هک  درک  یطرش  وا  اب  تسب ، لسالسلا ) تاذ  هوزغ  رد   ) ورمع مانب  ص )  ) ادخ لوسر  ار  یهدنامرف  مچرپ  نوچ 

: هکنیا رب  ریاد  تسا  وا  ریغ  ورمع و  یبا  راتفگ  تقیقح  نیا  رب  لیلد  و 
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درب و موجه  اهنآ  رب  گنرین  هئطوت و  نیا  اب  دـنا و  هدومن  ضقن  ار  دوخ  هدـهاعم  اهنآ  هک  دـش : یعدـم  هیردنکـسا  لها  رب  صاع  نب  ورمع 
دومن . ریسا  ار  اهنآ  زا  ینادناخ  تشک و  اهنآ  زا  يدایز  هدع  درک و  حتف  ار  هیردنکسا  دومن و  دربن 

درکن  یقلت  عقاو  قباطم  تسرد و  هیردنکسا ، لها  ینکش  نامیپ  هب  ار  ورمع  هناهب  دشنیگمشخ و  ورمع  رب  مادقا  نیا  رد  نامثع 
حرس یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  وا  ياجب  دومن و  لزع  رصم  تموکح  زا  ار  ورمع  دننادرگرب و  دوخ  ياهلحم  هب  ار  اجنآ  ناریسا  درک  رما  اذل ،

زا سپ  هدـش و  نامثع  صاع و  نب  ورمع  نیب  يزوت  هنیک  ینیبدـب و  ثعاب  لـمع  نیمه  دومن و  بوصنم  تموکح  تیـالو و  هب  ار  يرماـع 
دـیزگ و تماـقا  نیطـسلف  زا  يا  هیحاـن  رد  دـیزگ و  يرود  عاـمتجا  زا  دوـخ  نادـناخ  اـب  ورمع  دـش ، راکـشآ  توادـع  هنیک و  نـیا  هـکنیا 

دوشگ . یم  شهوکن  نعط و  هب  نابز  رگید  یضعب  نامثع و  زا  هنیدم ، رد  شتماقا  لالخ  رد  دز و  یم  يرس  هنیدم  هب  یهاگهاگ 
وا لزع  رثا  رد  یلو  دوب  یقاب  ماقم  نآ  رد  نامثع  تموکح  زاغآ  ات  تشامگ و  رصم  تموکح  هب  ار  ورمع  باطخ  نب  رمع  نامثع ، زا  شیپ 

، نامثع ندش  هتشک  زا  عالطا  زا  سپ  هکیدحب  تخورفا  شتآ  وا  بلق  رد  نامثع  هنیک  رـصم ، تموکح  زا  هلـصاح  تیمورحم  شماقم و  زا 
یمخز رگا  هک  متسه  یسک  (، هللادبع وبا  دوخ =  هینک  رکذ  اب   ) نم تفگ : نینچ  دمآ و  رب  یئارس  هسامح  یئاتـسدوخ و  ماقم  رد  دش و  داش 

طقف و  لزع ، رصم  تموکح  زا  ار  وا  شتفالخ ، زاغآ  رد  نامثع  دش ، رکذ  هکنانچ  يراب  مزادنا ، یم  دوخ  هب  ارنآ  مراشفب ، مایتلا  زا  شیپ  ار 
ار يزامنشیپ  یتدم  زا  سپ  دومن و  رصم  ياهتایلام ) نتفرگ   ) جارخ رومام  ار  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  و  درپس . ودب  يزامنـشیپ  هفیظو 
، تشگرب هنیدم  هب  ورمع  هکنآ  زا  سپ  درک ، هاتوک  رصم  تیالو  زا  یلکب  ار  ورمع  تسد  دومن و  راذگاو  هللادبع  هب  تفرگ و  ورمع  زا  مه 

. دومن یم  شهوکن  نعط و  ار  وا  درک و  یم  داقتنا  نامثع  زا  سلاجم  رد  هتسویپ 
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هتخادنا راک  زا  ار  وت  هزات  دـش  فیثک  هدولآ و  وت  هبج  نابیرگ  دوز  هچ  هغبان  هداز  يا  تفگ : وا  هب  دـیبلط و  ار  وا  تولخ  رد  نامثع  يزور 
یم جراـخ  هک  نم  دزن  زا  یناـیامن و  یم  ار  دوخ  هناراـکایر  هرهچ  اـب  یئآ  یم  نم  دزن  هکیتـقو  ینک ؟ یم  شهوکن  نعط و  نم  رب  وت  و  ما ،

يدرک . یمن  نینچ  دیسر ، یم  وتب  يا  هرهب  نم  زا  رگا  مسق ، ادخب  يرگید ؟ یعون  يوش 
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نظ وس  زا   ) ادخ رطاخ  هب  نینموملا  ریما  يا  تسین ، تسرد  چیه  هک  دنا  هتفگ  وت  هب  نم  زا  اهنخس  رایسب  هچ  تفگ : نامثع  خساپ  رد  ورمع 
نک . زیهرپ  ماوت ) تیعر  هک  نم  هب  تبسن 

يرایسب نانخـس  وت  هراب  رد  مه  تقونامه  متـسناد و  یم  ار  وت  يورجک  صقن و  متـشاذگ ، ماقم  نآ  رد  ار  وت  هک  ماگنه  نآ  تفگ : نامثع 
دوب . نایم  رد 

مه نم  رگا  تفگ : نامثع  دوب ، یضار  نم  زا  شتشذگرد  ماگنه  وا  مدوب و  ماقم  نآ  يدصتم  باطخ  نب  رمع  فرط  زا  نم ، تفگ : ورمع 
راتفر وت  اب  یمرنب  نم  یلو  يدرک ، یمن  زواجت  دوخ  دودـح  زا  مدوب ، تیاهراک  بقارم  تدـش  لامک  اب  مدرک و  یم  راتفر  وت  اب  رمع  نوچ 

يدش . كابیب  يرج و  اذل  مدرک  تفطالم  مدومن و 
نامثع هیلع  رب  ار  ترـضح  دـمآ ، یم  ع )  ) یلع دزن  هب  هاگ  رهو  دـش  نوریب  نامثع  دزن  زا  هنیک  دـقح و  مشخ و  تلاـح  اـب  صاـع  نب  ورمع 

هکم زا  اهیجاح  هک  یماگنه  هب  درک و  یم  کیرحت  نامثع  هیلع  ینمـشد  هب  ار  ودـنآ  تفر  یم  هحلط  ای  ریبز  دزن  هب  رگا  و  تخیگنا ، یمرب 
هنیدم هب  يرصم ، نیمجاهم  هک  یماگنه  تخاس  یم  علطم  نامثع  هنارـسدوخ  ياهراک  زا  ار  اهنآ  دناسر و  یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  دندمآ ، یم 
هجیتن رد  داد و  نیکـست  ار  اهنآ  یتاملک  اب  تاقالم و  اهنآ  اب  مه  یلع  دزاس . مارآ  ار  اهنآ  ات  دومن  تساوخرد  ع )  ) یلع زا  نامثع  دـندمآ ،

تفگ : دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  نامثع  سپس  دنتشگزاب 
نیا رد  دنتشگزاب  دندومن ، لصاح  نیقی  نآیتسردان  هب  هکنآ  زا  سپ  دندوب ، هدینش  دوخ  ياوشیپ  زا  لصا  یب  ياهزیچ  يرصم ، هورگ  نیا 

سرتب ادخ  زا  نامثع  يا  تفگ : دنلب  يادص  اب  دوب  هتسشن  دجسم  زا  يا  هشوگ  رد  هک  صاع  نب  ورمع  عقوم 
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مه ام  ات  نک  هبوت  اهراک  نآ  زا  وت  میدومن ، تکرـش  اهراک  نآ  رد  وت  زا  يوریپ  هب  مه  ام  تسا  رابتکاله  هک  يدـش  یئاـهراک  بکترم  وت 
مینک . هبوت 

رد شپش  ما  هتـشادزاب  رـصم  تموکح  تیالو و  رما  زا  ار  وت  هک  یتقو  زا  مسق  ادخب  یئاجنیا ؟ وت  هغبان  رـسپ  يا  دز : گناب  ورمع  رب  نامثع 
 " باسنالا باتک "  رد  يرذالب  يدرگ .) یم  هنتف  یپ  رد  مادـم  ینیـشنب و  مارآ  یناوت  یمن  یتحاران و  هکتـسنیا  زا  هیاـنک   ) هداـتفاتنابیرگ
زا ار  وـت  هک  تسنیا  رطاـخب  همهنیا  و  يزیگنا ، یمرب  نـم  هـیلع  ار  ناـیوجارجام  هـک  یتـسه  یناـسک  زا  وـت  و  هتـشون : نـینچ  ار  هـلمج  نـیا 

مدومن  لزع  رصم ، تموکح 
: تفگ یم  بلغا  دیزگ و  تماقا  تشاد ، نیطسلف  رد  عبس )  ) مانب هک  ینیمز  رد  دش و  جراخ  هنیدم  زا  ورمع  نامثع ، یلوا  هرـصاحم  زا  سپ 

دنگوس ادخب  دتفیب ، نوخ  هبات  مهد  یم  راشف  ارنآ  مدـناراخ  ار  یمخز  هحرق و  رگا  هک  متـسه  یـسک  هللادـبع ) وبا  دوخهینک =  رکذ  اب   ) نم
جییهت کیرحت و  هب  دومن  عورـش  و  تسا : هدـمآ  نینچ  يرذالب  رگید  ظفل  رد  و  درک ، مهاوخ  کیرحت  ناـمثع  هیلع  ار  اـهناپوچ  یتح  هک 

. ار اهناپوچ  یتح  نامثع  هیلع  مدرم 
وا تفگ : راوس  درک . لاوئس  نامثع  زا  ورمع  دیآ ، یم  هنیدم  زا  دید  ار  يراوس  دوب ، هداج  رب  فرشم  هک  نیطسلف  رد  دوخ  رـصق  رد  يزور 

مدید . هرصاحم  رد  ار 
نآ همجرت  زا  اـم  دوـش و  یم  کـیکر  شیـسراف  همجرت  هـک  دـنار  ناـبزب  ار  یلثم  سپـس  دـمآرب و  یئاتـسدوخ  هساـمح و  ماـقم  رد  ورمع 

هک : دوب  شروظنم  مینک و  یم  يراددوخ 
درب  یم  رسب  تلفغ  يربخ و  یب  لاح  رد  نامثع  هک  مدومن  مهارف  نانچ  ار  هئطوت  متخیگناربنانچ و  ار  مدرم  نم 

هتبلا متسه  عابـسلا ) يداو  رد "  دوخ  هکیلاح  رد  متـشک ، ار  نامثع  هللادبع ،) وبا   ) نم تفگ : دیـسر ، وا  هب  نامثع  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  و 
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تفالخ ماقم  يدصتم  ایآ  تفگ : دوخ  اب  دیشیدنا و  وا  زا  دعب  تیعضو  فارطا  رد  سپس  دیـسر ، ماجنارـس  نیا  هب  نم  تاکیرحت  اب  نامثع 
؟ دوش یم  یسک  هچ  نامثع  زا  دعب 
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ماقم راد  هدـهع  بلاـط  یبا  رـسپ  رگا  و  تسا ، روهـشم  تفـص  نیا  هب  برع  ناـیم  رد  درمناوج و  شـشخب  رد  دوش ، راد  هدـهع  هحلط  رگا 
راد هدهع  هک  تسا  یسک  نیرت  هورکم  نم  دزن  رد  وا  دنک و  یم  تیاعر  دراد و  رظن  رد  ار  قح  طقف  نووئـش  یمامت  رد  وا  ددرگ ، تفالخ 

دوش  ماقم  نیا 
درک ؟ دنهاوخ  هچ  مدرم  هک  دوب  دصرتم  دش و  تحاران  رایسب  هدش ، تعیب  یلع  اب  هک  تفای  عالطا  هکنآ  زا  سپ 

وا یهاوخنوخ  هب  ار  مدرم  هداد و  تیمها  ار  نامثع  ندـش  هتـشک  هدرک و  عانتما  ع )  ) یلع اب  تعیب  زا  ماش  رد  هیواـعم  هک  دـشهجوتم  سپس 
دنک . یم  صیرحت  کیرحت و 

كابیب و يرج و  قح  يارجا  رد  تسا  يدرم  ع )  ) یلع اما  تفگ : دمآ و  رب  هرواشم  ماقم  رد  دمحم  هللادـبع و  شنادـنزرف ، اب  عقوم  نیا  رد 
داد . دهاوخن  تلاخد  روما  زا  يرما  چیه  رد  ار  ینم  نوچ  وا  تسین  روصتم  وا  هیحان  زا  يا  هرهب  ریخ و 

نیا ربانب  دندوب ، یـضار  وت  زا  دنتفر و  ایند  زا  مه  رمع  رکبوبا و  دوب  یـضاروت  زا  هکیلاح  رد  تشذگرد  ص )  ) ربمغیپ ردپ ، تفگ : هللادبع 
زین وت  دـندومن ، قافتا  یماما  رب  همه  مدرم ، هک  یتقو  ات  ینیـشنب  دوخ  هناخ  رد  يرادرب و  تسد  يراک  ره  زا  هک  تسنیا  نم  يار  هدـیقع و 

: تفگ دمحم  اما  نک . تعیب 
دریگب لکش  دشاب  نایم  رد  یمان  وت  زا  هکنیا  نودب  تفالخ  رما  هک  منیب  یمن  حالص  نم  یتسه و  برع  ساسحياهتیصخش  زا  نت  کی  وت 

هب يار  دـمحم  يا  وت  اما  دوب  دـهاوخ  نم  نید  نماض  وت  يار  یتفرگ و  رظن  رد  ارم  يورخا  حالـص  ریخ و  هللادـبع  يا  وت  اما  تفگ : ورمع 
. تسا رضم  بولطمان و  مترخآ  رما  هب  تبسن  یلو  تسا  دیفم  نم  يایند  يارب  هک  يداد  يرما 

ورمع دننک . یم  کیرحت  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ار  هیواعم  مدرم  هک  درک  هدـهاشم  ماش  رد  تفر ، هیواعم  دزنهب  شنادـنزرف  قافتا  هب  سپس 
تفگ : ماش  مدرم  هب  صاع  نب 

. دیتسیان ياپ  زا  مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ  ماقمرد  تسا ، امش  اب  قح  دیا و  هداد  صیخشت  تسرد 
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نخـس درادن ؟ وت  تاساسحا  زاربا  هب  یتافتلا  هیواعم  ینیب  یمن  رگم  دنتفگ : وا  هب  شنادـنزرف  دوبن ، صاع  نب  ورمع  نانخـس  هجوتم  هیواعم 
ینک . بلج  دوخ  هب  ار  هیواعم  هجوت  ات  ریگ  شیپ  يرگید  هار  وگب و  يرگید 

نم زا  وت  مدـش و  دراو  وت  رب  تسا  وت  فدـه  قباطم  هک  یفدـه  اب  نم  تسا  بجعت  هیاـم  سب  تفگ : وا  هب  دـش و  لـخاد  هیواـعم  رب  ورمع 
هفیلخ یهاوخنوخ  هراـب  رد  مینک ، يراـکمه  تکرـش و  دربـن  رد  وـت  اـب  اـم  رگا  مسق  ادـخب  ینک ؟ یمن  نم  هب  یتاـفتلا  ینک و  یم  ضارعا 

هکد رک  میهاوخ  گنج  یسک  ابام  تسیچ ، تسادیپ  هتفگن  تسا  هیضق  نیا  هب  تبسن  ام  سوفن  رد  هچنآ  میوش ، یم  گنهامه  وت  اب  لوتقم 
. میئایند نیا  ناهاوخ  ام  تسه . هک  يزیچ  یهتنم  یهاگآ ، الماک  یناد و  یم  ادخ  لوسر  اب  ار  وا  يدنواشیوخ  تلیضف و  هقباس و  وت 

. دومن شزاس  وا  اب  دش و  لیامتم  ورمع  هب  اهراتفگ  نیا  زا  سپ  هیواعم 
ردـقنآ نامثع  هب  تبـسن  هک  روطنامه  دومن  یم  ع )  ) نینموملا ریما  ماما  نتـشک  هب  صیرحت  ار  مدرم  هتـسویپ  نومیمان ، شزاـس  نیا  زا  سپ 
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شاداپ ماقم و  هب  ندیسر  هلیسو  ار  وا  نهاریپ  نامثع ، راک  همتاخ  زا  سپ  دومن و  یم  راختفا  نآ  هب  داد و  نتشک  هب  ار  وا  ات  درک  تاکیرحت 
دومن . رهاظت  مایق و  وا  یهاوخنوخ  هب  داد و  رارق 

رد ج 4ص رکاسع  نبا  دوب . نایفس  یبا  نب  هیواعم  هتـسباو  ثیرح  دومن ، یم  کیرحت  نینموملا  ریما  هیلع  رب  ار  وا  ورمع  هکیناسک  هلمج  زا 
تفگ : فیرح  هب  هیواعم  دیوگ  شخیرات   113

، يدوـب یم  یـشرق  وـت  رگا  مسق ، ادـخب  ثیرح  يا  تفگ : ثیرح  هب  ورمع  راذـگب . یهاوـخ  یم  اـج  ره  هب  ار  دوـخ  هزین  زیهرپـب و  یلع  زا 
یتفای یتصرف  رگا  وت  سپ  ددرگ ، نارگید  بیـصن  رما  نیا  هکنیا  زا  دراد  تهارک  یناسرب و  لـتق  هب  ار  یلع  هک  تشاد  یم  تسود  هیواـعم 

. نک موجه  وا  رب 
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داد . ورمع )  ) وا هب  ار  تراشب  نیا  صاقو ، یبا  نبا  سمش  دبع  نب  نایفس  تشگ ، لاحشوخ  نادب  دش ، هتشک  نینموملا  ریما  نوچ  و 
نب ورمع  هیواعم و  دزن  هب  تراـشب  نایفـس  دروخ ، تبرـض  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  نوچ  دـیوگ : شخیراـت  ص 181  رد ج 6  رکاـسع  نبا 

تشون : ورمع  هب  ار  راعشا  نیا  هیواعم  سپس  درب ، صاع 
تسا . رایسب  گرم  لئاسو  بابسا و  هکیلاح  رد  تشاد  هاگن  ار  وت  بلاغ  نب  يول  لسن  زا  یگرزب  گرم 

نوخب هدولآ  هکم ، گرزب  دـنزرف  زا  يدارم  ریـشمش  هکیلاـح  رد  يرتـکیدزن ، شیوخ  نادرم  رگید  زا  وا  هب  وـت  شاـب ، مارآ  ورمع  يا  سپ 
دش .

رد وت  دوش و  یم  مامت  شدوخ  ررـض  هب  ماجنارـس  دـنز و  یم  ریـشمش  اب  ارم  يدارم  نوچ  جراوخ  زا  يرگید  هکیلاح  رد  یتفاـی  تاـجن  وت 
ینک . یم  یئارس  همغن  نادرگرس  يوهآ  دننام  دوخ  هاگیاج  رصم 

هک ینید  مه  نآ  نید ، رد  وا  زیچان  تعاضب  تسنیا  دومن و  دوخ  ناـیزب  هک  يدتـس  داد و  رما و  تیعقاو  و  ورمع )  ) درم نیا  هیحور  تسنیا 
رد دـش  یمن  عناق  یـشزاس  هلماـعم و  نینچ  هب  دوبن  نینچ  رگا  تسین ؟ یلدود  قاـفن و  زج  ناـشلد  رد  و  تسین . رفک  داـحلا و  زج  شتیعقاو 

( ادـخ لوسر  اب   ) ار وا  يدـنواشیوخ  يرترب و  و  ع )  ) نینموملا ریما  هقباس  تخانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  نآ  ياهب  شزاس و  عوضوم  هکیلاـح 
تفگ : یم  تسناد و  یم 

نیا اب  تخاس و  دـهاوخ  هزنم  كاپ و  لطاب ، تفاثک  ثول و  زا  ار  قح  هک  تسین  نیا  زج  دـبایرد ، ار  تفالخ  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  رگا 
: تفگ یم  دومن و  یم  هنیک  ینمشد و  زاربا  ترضح  نآ  هب  تبسن  لاح ،

تسا . یلع  نم  دزن  رد  دوش  تفالخ  راد  هدهع  هک  یسک  رتراوگان  رتاوران و 
سفن ياوه  زا  يوریپ  هب  یلو  تخانـش  یم  ار  تفالخ  يارب  حـلاص  هاگیاج  وا  دومن ، یم  نآ  فـالخب  ماـیق  یلو  تشاد  قح  هب  فارتعا  وا 

هیواعم هب  نآ ) عباوت  رصم و  تراما   ) يزیچان ياهب  هب  ار  دوخ  نید  انبم ، نیمه  رب  میا و  هتساوخ  ار  ایند  طقف  ام  تفگ : یم 
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اب وا  دش ، یم  رورسم  بانجنآ  نتشک  هب  تسا و  یهلا  باتک  صن  وا  یکاپ  تراهط و  هک  درک  یم  راداو  یماما  هیلع  رب  ار  مدرم  تخورف و 
دنادرگن  كرابم  ششزاس  راتفر و  هلماعم و  رد  ار  وا  يادخ  درک . یفرعم  نینچ  ار  دوخ  تحارص  لامک 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 641 

http://www.ghaemiyeh.com


نیفص گنج  رد  ورمع  تعاجش  ناتساد 

زا نیفص  گنج  اما  توبن . نارود  رد  هن  مالسا و  زا  لبق  تیلهاج  نامز  رد  هن  میرادن ، غارـس  اهدربن  تاوزغ و  رد  هغبان ، رـسپ  زا  يا  هقباس 
درادن . دوجو  رتشا ، کلام  زا  شرارف  و  ع )  ) نینموملا ریما  لباقم  رد  شتروع  فشک  نیگنن  هرطاخ  زج  وا 

یبا نب  هبتع  تفرگ ، رارق  زاـجح  لـها  ینغت  لـیثمت و  دروـم  دـش و  تبث  خـیرات  رد  هشیمه  يارب  وا  راـع  گـنن و  هک  تسا  گـنج  نیا  رد 
تسا : هدروآ  نینچ  شرعش  رد  وا  یئاوسر  هب  عجار  نایفس 

هاتیصخ  هتقو  ورمع  يوس  " 
 " بیج هنم و  هبلقل  یجن و 

دوب . بارطضا  رد  شلد  رطخ  نیا  اب  ههجاوم  زا  هکنآ  لاح  داد و  تاجن  رطخ  زا  ار  وا  شیاهمخت  هک  ورمع  زج  همجرت ...:
تسا : هدمآ  نینچ  نایفس  یبا  نب  هیواعم  رعش  رد  وا  تیعقوم  ورمع و  رکذ  و 

ایلع  نسح  ابا  یقال  دقف  " 
 " يزاخ بام  یلئاولا  باف 

یقالل  هتروع  دبی  مل  ولف  " 
 " يزاغ لک  للذی  اثیل  هب 

تشگزاب . یئاوسر  يراخ و  اب  تسا ) لئاو  هب  بوسنم  هکنآ   ) ورمع دش و  وربور  ع ،)  ) یلع نسحلاوبا  اب  ورمع  همجرت :
دنک . یم  راوخ  ار  یئوجگنج  ره  هک  دوب  شیوربور  رد  يدرمریش  دوب ، هتخاسن  راکشآ  ار  دوخ  تروع  رگا 

: تسا هدششهوکن  نینچ  یمهس  رصن  نب  ثراح  رعش  رد  ورمع ) (و 
. دنوشن وربور  یلع )  ) درمریش اب  هرابود  ات  دنشاب  هاگآ  بقارم و  دوخ  ریسم  رد  هک  دیئوگب  هاطرا  نبا  ورمع و  هب 
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تشاد . هگن  تکاله  زا  ار  امش  اهنآ  مسق  ادخب  هک  ار  دوخ  اضعا  لفاسا  رگم  دینکن  شیاتس  و 
تسا : هدمآ  نینچ  سارف  یبا  ریما  رعش  رد  و 

هلذمب  يدرلا  عفد  یف  ریخ  و ال 
ورمع هتوسب  اموی  اهدر  امک 

گرم زا  دوخ ، تروع  نداد  ناشن  اب  ورمع  هکنانچ  تسین  يریخ  یتسپ  يراوخ و  هب  ندروآ  هانپ  اب  تکاله  ندرک  فرطرب  هار  رد  همجرت 
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. دیهر
هدروآ : نینچ  شرعش  رد  يدادغب  یهاز 

. دش وربور  اهنآ  تروع  فشک  اب  هک  یماگنه  دینادرگب ، يور  رسب  ورمع  زا  يراوگرزب  يور  زا  یلع 
تسا : هدورس  نینچ  ارعش  زا  يرگید  و 

. دیناهر تکاله  زا  ار  دوخ  يراوخ  نینچ  کی  هب  ثبشت  اب  ورمع  هکنانچ  تسین  يریخ  يراوخ  تلذ و  هب  نداد  نت  اب  یگدنز  ظفح  يارب 
هتفگ : يرمع  یقوراف  یقابلادبع 

زا دش و  نیگمشخ  یلع  تخاس و  راکشآ  ار  دوخ  تروع  تفایبولغم ، ار  دوخ  نوچ  صاع  نب  ورمع  ریرهلا "  هلیل  هب "  روهـشم  بش  رد 
. تخاس یم  شدوبان  هداد ، دنویپ  هزین  رس  اب  ار  وا  تساوخ ، یم  رگا  هکیلاحر  دومن د  وفع  ار  وا  نابیجن  هریس  نوچ  تشذگ و  وا 

دوـجو تعاجـش  زا  یمک  درم  نیا  رد  رگا  يرآ  ، تسا هدزرـس  ررکم  وا  زا  اوـسر  تشز و  راـک  نیا  دـمآ ، دـهاوخ  نآ  حرـش  هکیروـطب  و 
رد دومن  یمن  عاـفد  دوخ  زا  بضغ  ناـبز و  اـب  دـش و  یم  وربور  نیگمـشخ  مهرد و  يا  هرهچ  اـب  ناگدـننک  شهوـکن  لـباقم  رد  تشاد ،

هدـهاشم گنج  ههبج  رد  يرثا  چـیه  وا  زا  دوب و  ریلد  نایهاپـس  هدـهع  هب  دربن  اهگنج ، رد  هک  تسا  زیچان  تسپ و  رـصنع  نامه  وا  هکیلاح 
اب دش و  یمن  ادج  هیواعم  هدرپارس  همیخ و  زا  الصا  دوش  یم  هدهاشم  نیفصگنج  رد  هکنانچ  دیـشیدنا  یم  يرگ  هلیح  رد  اهنت  دش ، یمن 

نآ لیصفت  هک  فقوم  ود  رد  زج  تشاد  يراکمه  وا  اب  هلیح  رکم و 

هحفص 288 ] ] 

. دمآ دهاوخ 
تسا . هتشگ  روهشم  ریوزت  رکم و  شوه و  ناونع  هب  طقف  درادن  یترهش  مان و  ناعاجش  نیب  رد  وا  اذل 

هک : تسا  هدروآ  دوخ  يواسملا "  نساحملا و  ردیقهیب ج 1 ص 39 " 
: دیوگ هللادبع  تسادیپ ؟ یلع  هاپـس  مدقم  فوفـص  رد  نک  هاگن  تسرد  تفگ : هللادبع  شرـسپ  هب  نیفـص  گنج  زور  رد  صاع  نب  ورمع 

تسا . هدیشوپ  يدیفس  هالک  ابق و  هتسشن و  يرطاق  رب  هک  یلع  تسنیا  متفگ : مردپ  هب  مدید ، ار  یلع  مدرک و  هاگن 
تفگ : دوخ  اب  سرت  ینارگن و  لامک  اب  صاع  نب  ورمع 

کشاک يا  تسین . نیدانجا "  كومری " و "  لسالسلا " و "  تاذ  هوزغ "  لیبق  زا  ص )  ) ربمایپ نامز  ياهگنج  دننامه  زورما  مسق ، ادخب 
دنا هتفگ  ورمع  هراب  رد  هک  اهنآ  نانخـس  يدوز  هب  و  دنا ، هدومن  كرد  وا  زا  وا ، ياهنامزمههچنآ  تسنیا  مدوب . یم  رود  هکرعم  نیا  زا  نم 

دمآ . دهاوخ 
شیرق و ناراوس  هکی  زا  ار  وا  باعیتسا "  دوخ "  باتک  رد  هک  هتفرگ  رظن  رد  نینچ  ینـالوط  یئاـهنامز  تشذـگ  زا  سپ  ربلادـبع  نبا  یلب 

فوقو باعیتسا "  رد "  وا  نخـس  رب  هدش  دلوتم  ربلادبع  نبا  زا  دعب  لاس  هد  هک  رینم  نبا  دیاش  و  دروآ ، باسح  هب  تیلهاج  رد  موق  ناریلد 
تسا  هدوتس  تعاجش  هب  نینچ  ار  ورمع  هک  هتفای 

: هدورس نینچ  دوخ  هدیصق  رد  رینم ، نبا 
ردقلا اطخا  امف  هیواعم  اطخا  نا  لوقا  و 

رکم ورمع  هیواعم و ال  ردغی  مل  اذه و 
رکذلا همراصب  لتاقی ال  هتوسب  لطب 

دومنن اطخ  ریدقت  درک ، اطخ  هیواعم  رگا  میوگ : یم  همجرت ...
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دندیزرون . هلیح  ورکم  چیه  ورمع  هیواعم و  هک  نادب  ار  نیا 
دوخ  هنادرم  ریشمش  اب  هن  درک  یم  دربن  نمشد  اب  دوخ  تروع  ندنکفا  نوریب  اب  هک  يروالد  ورمع 

اب ندـش  وربور  رد  ار  وا  یناوتاـن  فعـض و  اـت  هتفاـی ، فوقو  نآ  رب  ورمع )  ) وا هک  يراوشد  دراوـم  وـت و  نیا  زیزع ) هدـنناوخ  يا   ) نوـنکا
يدرگ . هاگآ  مه  تمسق  نیا  رد  وا  لاح  تقیقح  زا  و  يرگنب ، دربن  نادیم  رد  نایوجمزر 

ص)  ) ادـخ ربمایپ  هک : هدومن  لقن  هباصالا "  رد ج 3 ص 2 "  يو  دوش ، یم  مولعم  رجح  نبا  نخـس  شزرا  تشذـگ ، هک  اهراتفگ  نیا  زا 
اجک یک و  میـسرپب  رجح  نبا  زا  هک  میتـسین  نیا  ددـصرد  ـالعف  اـم  تشاد و  یم  کـیدزن  دوخ  هب  شتعاجـش  تفرعم و  تهج  هب  ار  ورمع 

دومرف کیدزن  دوخب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ
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نیفص گنج  رد  صاع  ورمع  نینموملاریما و 

هراشا

هدامآ ناـنچ  ار  ثرح  ع )  ) یلع دـیزرو . یم  توادـع  دوب ، ع )  ) یلع باحـصا  زا  هک  یمعثخ  رـضن  نب  ثرح  اـب  هتـسویپ  صاـع  نب  ورمع 
رضاح اهنآ  زا  يدحا  هک  دوب  هتفرگ  رارق  ماش  لها  بولق  رد  نانچ  وا  تعاجـش  دندیـسرت و  یم  وا  زا  ماش  هاپـس  نازات  هکی  هک  دوب  هتخاس 
داد . یم  رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  درب و  یم  مان  یتشز  هب  وا  زا  یلفحم  سلجم و  ره  رد  صاع ، نب  ورمع  دنوش و  وربور  وا  اب  دندوبن 

دورس : ار  تایبا  نیا  وا  هراب  رد  ثرح 
دوش  وربور  یلع  اب  هکنیا  رگم  دتسیا ، یمن  زاب  نامز  تشذگرد  ثرح  ندرک  دای  زا  ورمع 

دریگ . یمن  يزیچ  هب  ار  ناروالد  هداهن و  تسار  شود  رب  ار  ریشمش  هک  يدرم  دار  نآ 
نآ دش ، یم  وربور  ع )  ) یلع اب  ورمع  دنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  تردق  اهریـشمش  هک  نایوجگنج  عامتجا  و  تخـس ، هماگنه  نآ  رد  شاک ،
یم دوخ  يوسب  ار  نازرابم  وردـنت ، هایـس و  دیفـس و  ياهبـسا  رب  هک  یناریلد  اب  موق ، یماح  تسرپرـس و  نآ  رازراک  هصرع  رد  هک  ماگنه ،

ار . یمشاه  ینک  یم  تاقالم  نادب  يریگ و  یم  مارآ  تاهابم  رخف و  زا  ورمع  يا  وت  دندناوخ ،
تـسوا رد  تافـص  نیا  هکنآ  و  ار ، گرم  ای  و  ینک ، زارحا  يزوریپ  تروص  رد  ار  راـگزور  یگرزب  اـت  وش ، وربور  وا  اـب  یهاوخ  یم  رگا 

تسا . یلع 
دریمب . راب  رازه  ول  دوش و  یم  وربور  یلع  اب  امتح  هک  درک  دای  مسق  دیسر ، ورمع  شوگهب  ات  دش  عیاش  مدرم  نیب  رد  راعشا ، نیا 

، دندش مهرد  لباقتم ،) تالمح  رثا  رد   ) بناج ود  زا  نایهاپس  فوفص  نوچو 
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دومن . هلمح  تشاد  هارمه  هک  يا  هزین  اب  دش و  وربور  یلع  اب  ورمع 
بـسا هکنیمه  دش . کیدزن  وا  هب  دمآ و  وا  يوسب  دوب  هداد  رارق  نیز  باکرب  ار  دوخ  هزین  تشاد و  تسدرد  ریـشمش  هکیلاح  رد  ع )  ) یلع

. دش نایامن  شتروع  هکنانچ  دومن  دنلب  ار  دوخ  ياهاپ  دنکفا و  ریزب  بسا  زا  ار  دوخ  ورمع  دبای ، قوفت  وا  رب  ات  دنازات 
دش . لثملا  برض  ترضح  نآ  یئاقآ  يراوگرزب و  نیا  تشگرب و  دنادرگرب و  يور  وا  زا  یلع  لاح  نیا  رد 

: دیوگ هسایسلا "  همامالا و  رد ج 1 ص 91 "  هبیتق  نبا 
، دروخرب نیلوا  رد  یلع  اب  نم  مسق  ادخب  يراد ، یم  مهتم  تحیـصن  رد  ارم  ؟و  یـسرت یم  یلع  زا  ایآ  تفگ : هیواعم  هب  ورمع  هک  دنا  هتفگ 

مریمب . راب  رازه  ول  درک و  مهاوخ  دربن 
نایامن ار  شتروع  دوخ ، تاجن  يارب  ورمع  دنکفا . نیمز  هب  ار  وا  هزین  ابیلع  دش ، وربور  ترـضح  نآ  اب  ورمع  هکنیمه  دروخرب ، عقوم  رد 

رد ار  دوخ  يراوگرزب  درکن و  هاگن  یـسک  تروع  هب  ایح  يور  زا  هاگچیه  ترـضح  نآ  تشگرب و  دینادرگب و  وا  زا  يور  یلع  تخاس و 
دیناسر . توبث  هب  تسین ، اور  هچنآ  زا  ندوب  هزنم  رما و  نیا 

داد مسق  ار  وا  هیواعم  دومن ، راداو  یلع  اب  دربن  هب  ار  هیواعم  ورمع ، هک  یماگنه  دـیوگ : یم  بهذـلا "  جورم  رد ج 2 ص 25 "  يدوعسم 
دوش . وربور  یلع  اب  دربن  نادیم  رد  هکنآ  زج  تشادن  يا  هراچ  ورمع  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  هک 

تخاـس و ناـیامن  ار  دوخ  تروـع  اروـف  ورمع  دـنزب . ار  وا  اـت  دیـشک  ریـشمش  تخانـش  ار  وا  ع )  ) یلع تفرگ ، رارق  یلع  ربارب  رد  هکنیمه 
تشگزاب دوخ  لحم  هب  مه  ورمع  دومن و  ششهوکن  یتشزبو  تفاتب  يور  وا  زا  ع )  ) یلع مدوب  روبجم  متسین ، دربن  لها  نم  تفگ :
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هحلط نبا  رماع و  نب  هللادبع  مکح و  نب  ناورم  هبقع و  نب  دیلو  نایفس و  یبا  نب  هبتع  صاع و  نب  ورمع  ، نیفص گنج  ياهبـش  زا  یکی  رد 
مدج نم  اما  میتسه . ینوخ  وا  اب  یگمه  تسا ، بیجع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ام  رما  تفگ : هبتع  دندمآ ، درگ  هیواعم  دزن  یعازخ  تاحلطلا 

تسا . هتشاد  تکرش  هبیش  میومع ، نتشک  رد  یلع  زین  و  دندش ، هتشک  ردب  گنج  رد  یلع  تسدب  هلظنح  مردارب  هعیبر و  نب  هبتع 
يا وت  اما  و  دومن ، هنهرب  ار  تیومع  دنکفا و  كاخرب  یلع  ار  تردپ  رماع  رـسپ  يا  وت  اما  و  تشک ، رجز  اب  یلع  ار  تردپ  دیلو ، يا  وت  اما 

: دیوگ رعاش  هک  ینانچ  ناورم  يا  وت  اما  و  دومن ، میتی  ار  تناردارب  تشک و  لمج  گنج  رد  ار  تردپ  هحلط  رسپ 
دندوبن . يزیچ  هدشهتشک ، هدرم و  ای  كاله و  هب  فرشم  هدیدنگ  تشوگ  زج  هکیلاح  رد  مدیشخب  یصالخ  ار  اهنآ  و 

ناربـج و ماـقم  رد  وـت  تـفگ : ناورم  دـیراد ؟ هـچ  یهاوـخنوخ  اـهتراسخ و  نـیا  ناربـج  يارب  لاـح  دوـب ، رارقا  اـجنیا  اـت  تـفگ : هیواـعم 
؟ ینک یم  داهنشیپ  هچ  یهاوخنوخ 

. دیئامن هراپ  هراپ  اه  هزین  اب  ار  وا  دهاوخ  یم  ملد  تفگ : هیواعم 
میا . هدمآ  نارگ  وت  رب  ام  منامگ  هب  ینک و  یم  ازهتسا  ار  ام  ای  و  ینک ، یم  یئارس  هوای  وت  هک  دنگوس  ادخب  هیواعم  يا  تفگ : ناورم 

تفگ : ار  راعشا  نیا  نایفس  یبا  نب  هبتع 
دروآ ؟ رد  ياپ  زا  ار  وا  ددنبب و  یلع  رب  هار  تردق  اب  هک  تسین ، یبلطواد  یهاوخنوخ ، يارب  ایآ  دیوگ : یم  ام  هب  برح  رسپ  هیواعم 

یهد یم  بیرف  ار  ام  ایآ  یتسه ؟ بیرغ  يدرم  ام ، نایم  رد  وت  یئوگ  دـنه ، رـسپ  يا  يا ، هتفرگ  يزاب  هب  ار  راک  اـیآ  متفگ : وا  هب  نم  سپ 
. تسین یئافش  اود و  نآ  يارب  رگید  دیزگ ، رگا  هک  میوش  ارحص  هنماد  كانرطخ  رام  راتفرگ  هک 

. تسا رو  هلمحوا  يوس  هب  بیهم  يریش  هکنآ ، لاح  دیآ و  رد  شبنج  هب  تشد  هنماد  رد  هک  تسیچ  راتفک  نیا 
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گنج نادـیم  رد  وا  تاقالم  ناهاوخ  سک  ره  تسا . بیجع  وا  اب  ندـش  وربور  هکیلاح  رد  میوش ، وربور  وا  اـب  اـم  اـه  هلیح  نیرتفیعـض  هب 
دوب . ناساره  وا  بلق  هکیلاح  رد  داد  شتاجن  وا  تروع  هک  ورمع  زج  دریگ  یمرارق  وا  کیدزن  گرم  دش ،

درادن . لد  رگید  دنوش ، وربور  وا  اب  مزر  نادیم  رد  هک  یهورگ  ره  یئوگ ،
دریگ . یم  ارف  ار  وا  اهراع  بیع و  يدوزب  تسین ، نم  نامگ  نیا  برح ، رسپ  هیواعم  رسپ  يا  ورمع  دننام 

دیلو رگا  تفگ : دـش و  كانمـشخ  صاـع ، نب  ورمع  دادـن . یباوج  سرت ، زا  یلو  دینـش  مه  وا  و  درک ، توـعد  دربـن  نادـیم  هب  ار  وا  یلع 
دورس . ار  راعشا  نیا  و  دونشب ، ار  وا  يادص  هک  دریگ  رارق  یئاج  رد  ای  دوش ، وربور  یلع  اب  شدوخ  دیوگ  یم  تسار 

تسا . رپ  سرت  یکانمیب و  زا  وا  نورد  هکیلاح  رد  دزادنا ، یم  یلع  توعد  دایب  ارم  دیلو 
. درپ یم  تدشب  سرت  زا  ناشلد  دروآ ، دایب  ار  یلع  ياهیگدنمزر  شیرق  هاگ  ره 
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دیلو .؟ برح و  رسپ  هیواعم  دنیاجک  وا  اب  تاقالم  ماگنه  اما  و 
دنتفا . ساره  هب  وا  زا  ناریش  دوش ، دنلب  وا  نیگمهس  يادص  نامز  ره  هکيریش  اب  ندش  وربور  رد  درک  شهوکن  ار  دیلو  هیواعم ،

يراد  يدصق  نینچ  رگا  طیعم  یبا  رسپ  يا  وت  کنیا  متساوخ  یم  هچ  رگید  وا  هزین  تباصا  زا  دعب  و  دوب ، هدرک  هدامآ  ار  دوخ  هزین 
يداد یم  تسد  زا  ار  دوخ  لد  يدینـش  یم  ار  یلع  يادص  رگا  مه  وت  منک ، یم  دای  دـنگوس  یلو  يریظن  یب  نازات  هکی  زا  وت  هکیلاح  رد 

دش . یم  مروتم  وت  تایح  گر  و 
تشگ . یم  دراو  اه  همطل  اهتروص ، هب  دش و  یم  كاچ  اهنابیرگ  گرم  رد  يدش ، یم  وربور  وا  اب  رگا  و 

هدمآ : نینچ  يزوج  نبا  طبس  تیاور  رد  و 
دـینک و لاوـس  ورمع )  ) صخــش نـیا  زا  دـینک ، یمن  قیدـصت  ارم  مـالک  رگا  تـفگ : درک و  صاـع  نـب  ورمع  فرط  هـب  ور  دــیلو  سپس 

دنک . شهوکن  دزاس و  اوسر  ار  ورمع  هک  دوب  نیا  شدوصقم 
تسنیا . نخس  نیا  ینعم  دیوگ : دمحم  نب  ماشه 

داتفا و وا  دز و  وا  رب  هزین  اب  و  تخانـش . ار  وا  دـید ، نایهاپـس  رانک  رد  ار  ورمع  دـش و  جراخ  ع )  ) یلع نیفـص ، گنج  ياـهزور  زا  يزور 
هغبان رسپ  يا  تفگ : تخانش و  ار  وا  سپس  دومرف و  ضارعا  وا  زا  ترـضح  نآ  دمآ و  یلع  بناج  هب  لا  نامه  رد  ودش  راکـشآ  شتروع 

دوب . هدز  رسررکم  ورمع  زا  لمع  نیا  یتسه - : تربد  هدش  هدازآ  ترمع  مامت  رد  وت 

سابع نبا  تیاور 

هک : هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دانسا  هب  محازم ، نب  رصن 
ترـضح نآ  هب  هدومن و  ریگلفاغ  ار  یلع  دناوت  یم  هکنیا  نامگ  هب  دـش  یلع  ضرعتم  نیفـص ، گنج  ياهزور  زا  يزور  صاع ، نب  ورمع 

. دزاس دراو  يا  هبرض 
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ياپ و  دز ، الاب  ار  دوخ  سابل  دـنکفا و  ریزب  بلـس  زا  ار  دوخ  دـسرب ، وا  هب  یلع  هبرـض  دوب  کیدزن  هکنیمه  دـش ، رو  هلمح  وا  هب  ع )  ) یلع
هکیلاح رد  تساخ  اپب  هاگنآ  تفات ، رب  يوروا  زا  ترـضح  دـش ، نایامن  شتروع  هک  دومن  دـنلب  ندرک ) لوب  ماگنه  گـس  دـننام   ) ار دوخ 

دیناسر . دوخ  نایهاپس  فوفص  هب  ار  دوخو  درک  رارف  هدایپ  ياپ  اب  دوب و  هدولآ  كاخ 
هن . دنتفگ : دیتخانش ؟ ار  وا  ایآ  دومرف : ترضح  تخیرگ ، درم  نیاهک  دندرک  ضرع  نینموملا  ریما  هب  قارع  نایهاپس 

و تسا ) ریثکنبا  ظفل  هکت  نیا   ) دـش تیمحر  روآ  دای  ارم  دروآ و  يور  نم  هب  تروع  فشکاب  دوف ، صاـع  نب  ورمع  وا  دومرف : ترـضح 
نم اب  یلع  تفگ : يدرک ؟ هچ  تفگ : وا  هب  هیواعم  تشگ ، رب  هیواعم  بناج  هب  دادیور ) نیا  زا  دعب   ) هک یماگنه  مدنادرگب  وا  زا  يور  نم 

دنکفا . كاخ  هب  ارم  دش و  وربور 
. ار دوخ  تحت  ام  و  نک ، رکش  ار  يادخ  هدمآ : نینچ  ریثک  نبا  ظفل  طبض  هب  انب  و  ار ، تتروع  شاب و  رازگساپس  ار  يادخ  تفگ : هیواعم 
زا ادخب  هانپ  ناه ، تفگ : راعشا  نیا  هیواعم  هراب  نیا  رد  يدرب و  یمن  هلمح  وا  رب  یتخانش  یم  ار  وا  رگا  هک  مراد  نامگ  نم  دنگوس ، ادخب 

دنک . یم  شنزرس  هزرابم ، رد  یلع  لب  ندش  وربور  زا  يراددوخ  هب  ارم  هک  ورمع ، اهیهارمگ 
تشگ . زاب  یئاوسر  يراوخ و  اب  دش و  وربور  یلع  اب  ورمع ،

دنک . یم  لیلذ  راوخ و  ار  یئوجگنج  ره  هک  دوب  وربور  يدرم  ریش  اب  دوب ، هدرکن  راشکآ  ار  دوخ  تورع  رگا  وا ،
دبوک . یم  مهرد  ار  فیرح  يراکش  زاب  نوچ  هک  تسوا  فک  ود  نایم  رد  ناگدنوش ، وربور  گرم  یئوگ 

. دندناوخ اهزاوآ  شیئاوسر  رد  زاجح  لها  دشن ، ورمع  ریگنماد  گرم  رگا 
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تفگ : دش و  نیگمشخ  هیواعم  زا  راعشا  نیا  ندینش  زا  سپ  ورمع 
يرامش . یم  گرزب  ار  یلع  نم ، تسکش  نیا  رد  وت  ردقچ 

اب هک  متـسین  یـسک  نم  رگم  ایآ  يرامـش ، یم  تمظع  رپ  رما  نیا  رد  ار  یلع )  ) بارت وبا  ردقچ  هدروآ : نینچ  ار  هکت  نیا  دیدحلا  یبا  نبا 
.!؟ دیراب دهاوخ  دوخ  نامسآ  زا  هثداح  نیا  يارب  هک  ینک  یم  روصت  ایآ  دنکفا : كاخ  هب  ارم  وا  مدش و  وربور  دوخ  مع  رسپ 

دروآ  یم  راب  يراوخ  هثداح  نیا  یلو  هن ، تفگ : هیواعم 

نیفص گنج  رد  ورمع  هیواعم و 

! نینموملا ریما  ای  تفگ : ورمع  ندـیدنخ . هب  درک  عورـش  هیواعم  دـش ، لخاد  نوچ  و  تساوخ ، تاقالم  هزاـجا  هیواـعم  زا  صاـع  نب  ورمع 
نمیا ار  دوخ  وت  دـش و  رو  هلمح  وت  هب  هک  یماگنه  دـمآ ، مدای  بلاـط  یبا  رـسپ  هلمح  زا  تفگ  يدـیدنخ . زیچ  هچ  هب  داـب ! میاد  تیداـش 

یتشگرب . ویتخاس 
هلان تا  هنیـس  زا  دش و  نوگرگد  تگنر  دـیبلط ، هزرابمهب  ار  وت  یلع  هک  تسا  يزور  نیا ، زا  رتبیجع  ینک ؟ یم  تتامـش  ارم  تفگ : ورمع 

درک . مرو  تهاگولگ  و  تساخرب ،
تفر و یم  تفک  زا  تتردق  دندش و  یم  میتی  تنادناخ  هک  دروآ  یم  دورف  وت  رب  یکاندرد  هبرـض  يدرک  یم  هزرابم  وا  اب  رگا  مسق  ادـخ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 647 

http://www.ghaemiyeh.com


دورس : ار  راعشا  نیا  ورمع  سپس 
دنرادن . تمواقم  بات  وا  لباقم  رد  ناریلد  هک ، يروالد  اب  درک  تاقالم  هک  ار  یکابیب  راوس  نکم  تتامش  هیواعم ! يا 

یم راـتفرگ  ار  وـت  نآ ، تشحو  دروآ ، یم  ور  دوـخ  نایهاپـس  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  هـب  يدـید  یم  ار  یلع )  ) نسحلاوـبا رگا  هیواـعم  يا 
. تخاس
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دریگ . یم  رب  رد  ار  وت  يزیرگن  وا  لاگنچ  زا  تعرس  اب  رگا  تسا و  قح  گرم  هک  يدرک  یم  نیقی  هاگنآ  و 
دوش . رو  هلمح  وا  هب  اضف  رد  يراکش  یغرم  هک  یتسنام  ار  یبش  غرم  يدش  یم  وربور  وا  اب  رگا  انامه 

یگدـنز زا  دوـش ، وربور  یلع  اـب  سک  ره  و  تسین ، هورگ  نآ  يارب  یتاـیح  اـقب و  رگید  دـبوکب ، مـه  رد  ار  نمـشد  یلع  هـک  یماـگنه  و 
تسا . سویام 

هاگ هدـعو  نیرتکیدزن  هک  يدرک  نیقی  و  ادـتفا ، یگنتب  ستناج  هچ ، يداهن  رارفب  اـپ  یتفرگ و  هدینـشان  ار  شتوعد  درک ، توعد  ار  وت  وا 
. تسا گرم 

. تساوخن ادخ  یلو  درک  یم  دوبان  ازم  دوب ، هدیسر  نم  هب  وا  ءهزین  رگا  ینک ؛ یم  تتامش  ارم  فلاح  نیا  اب 
ورب وا  يوس  هب  دروـخ  تسکـش  رما  نیا  رد  رگا  دـنوش  یم  يربـهر  وا  يوـس  هب  ناروـالد  هک  تسناریـش  هچب  ردـپ  تسا و  هچب  ریـش  یلع 

تسا . هدایز  هدوهیب و  وت  نانخس  نیا  هنرگو 
دوبن . مزال  هضراعم  همهنیا  شاب ، مارآ  نک و  سب  تفگ : ورمع  هب  راعشا  نیا  ندینش  زا  سپ  هیواعم 

میوگب . ار  نانخس  نیا  هک  يدش  ثعاب  وت  تفگ : ورمع 
تسا : هدروآ  نینچ  رابخالا "ج 1 ص 169  نویع   " رد هبیتق  نبا 

: تفگ هیواعم  يدنخ ؟ یم  هچب  درادب ، رورـسم  نادنخ و  ار  وت  هشیمه  ادخ  تفگ : وا  هب  تفای ، نادـنخ  ار  هیواعم  صاع ، نب  ورمع  يزور 
يور زا  وا  مسق  ادـخب  یتخاـس ، راکـشآ  ار  دوخ  تروع  اروف  هتفاـی  رطخ  رد  ار  دوـخ  يدـش و  وربور  یلع  اـب  هک  يزور  وـت  يرایـشوه  هب 

تشک . یم  ار  وت  تساوخ  یم  رگا  تشاذگ و  تنم  وت  رب  يراوگرزب 
مروتم تدیرو  تشگ و  رب  تنامـشچ  دیبلط ، هزرابم  هب  ار  وت  یلع  هک  یماگنه  مدوب ، وت  تسار  بناج  رد  نم  هک  ادخب  مسق  تفگ : ورمع 

. نک لو  ار  ارجام  نیا  ای  دنخب و  دوخ  هب  سپ  مراد  تهارک  شرکذ  زا  هک  دز  رس  يزیچ  وت  زا  دش و 
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: تسا هدرک  رکذ  نینچ  يواسملاو "ج 1 ص 38  نساحملا   " رد یقهیب 
شا هدـنخ  دـیآ  یم  شفرطب  هک  داتفا  ورمع  هب  هیواعم  مشچ  هکنیمه  دـندوب ، وا  دزن  مه  یناسک  دـش و  لخاد  هیواـعم  رب  صاـع ، نب  ورمع 

تفگ : ورمع  تفرگ ،
هک نیفص  زور  زا  دمآ  مرطاخب  تفگ : هیواعم  دسر ، یمن  رظنب  دشاب  هدنخ  بجوم  هک  يزیچ  دراد ، نادنخو  رورسم  ار  وت  هشیمه  دنوادخ 

يدـنکفا و ریزب  بکرم  زا  ار  تدوخ  دیـسر  وت  کـیدزن  هکنیمه  دـش ، رو  هلمح  وت  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع  يدوـب ، هزراـبم  رد  ناـیقارع  اـب 
کی اب  هک  مسق  ادـخب  دـمآ ؟ ترظنب  تاجن ) يارب   ) ریبدـت نیا  یتخابن و  ار  دوخ  لاح  نآ  رد  هنوگچ  وت  یتخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  تروع 
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تشک . یم  ار  وت  تساوخ  یم  رگا  دش و  وربور  يراوگرزب  یماشه  درم 
وا رظن  رد  نم  زا  هک  یتیفیک  رگا  مسق ، ادـخب  يرآ ، دـنخب  مه  دوخ  رب  سپ  دـنکفا  هدـنخب  ار  وت  نم  نایرج  رگا  هیواعم ! يا  تفگ ، ورمع 
یم جاراتب  ار  تلام  درک و  یم  میتی  ار  تنادناخ  داد و  یم  همتاخ  تیگدنز  هب  یکاندرد  عضو  هب  هنیآ  ره  دوب  هدش  رهاظ  وت  زا  دـش ، رهاظ 

يدومن . ظفح  وا  بیسآ  زا  دندوب ، دحتم  رگیدکی  اب  هک  ینادرم  ببس  هب  ار  دوخ  وت ، هکنآ  زج ، دوب  هتفر  تسد  زا  تتردق  داد و 
دـش و عمج  تناـهد  رب  فک  تشگرب  تنامـشچ  هنوگچ  درک ، توعد  نتب  نت  گـنج  هزراـبم و  هب  ار  وت  هک  يزور  نآ  مدـید  مدوـخ  نم 

مراد ! هارکا  شرکذ  زا  هک  تفرگ  تروص  يراک  تیاضعا  لفاسا  رد  تسشن و  تا  هرهچ  رب  قرع 
: هدرک تیاور  نینچ  يدقاو  یئوگب ! نخس  عوضوم  نیا  رد  متساوخ  یمن  همهنیا  تسا ! سپ  تفگ : هیواعم 

دریگ ! یم  ما  هدنخ  منیب  یم  ار  وت  تقو  ره  نم  تفگ : ورمع  هب  هیواعم  يزور 
تسا ؟ ببس  هچب  تا  هدنخ  تا  هدنخ  تفگ : ورمع 

تروع يدـنکفا و  نیمز  هب  ار  دوخ  وا ، هزین  سرت  زا  درک و  هلمح  وتب  نیفـصگنج  رد  بارت  وبا  هک  يزور  دـیآ  یم  مدایب  تفگ : هیواـعم 
یتخاس ! نایامن  ار  دوخ 

هبار وت  یلع  هک  يزور  دریگ ، یم  ما  هدنخ  رتشیب  وت  عضو  زا  نم  تفگ : ورمع 
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وت زا  يراک  داتفا و  تمادنا  هب  هزرل  دش و  کشخ  تناهد  بآ  دمآ و  نوریب  ناهد  زا  تنابز  دش ، سبح  تا  هنیـس  رد  سفن  دیبلط ، هرزابم 
! تسا دنیآ  شوخان  نآ  رکذ  هک  دزرس 

نم شیپاشیپ  رعـشا  کـع و  هلیبق  هکیتروص  ردمدـشیم  ناـسرت  نینچ  نم  هنوگچ  درادـن ، تیعقاو  یئوگیم  وت  هک  همه  نیا  تفگ : هیواـعم 
دندوب ؟ ادفناج 

دندرک یم  هعفادم  وت  شیپاشیپ  رعشا  کع و  هلیبق  هکنیا  دوجو  واب  متفگ و  نم  هک  دوب  نیا  زا  شیب  نایرج  هک  یناد  دوخ  وت  تفگ : ورمع 
. داد تسد  وت  هب  نآ  رتالاب  همه و  اهنیا 

! تسین سرت  يدحا  يارب  ع )  ) یلع زا  رارف  سرت و  یهگناو  دیناشک ، تحارص  دج و  فرط  هب  ار  ام  یخوشو ، حازم  بلاطم  تفگ : هیواعم 
دیوگ : دوخ ص 229  باتک  رد  محازم  نب  رصن 

اب هلباقم  رد  اردوخ  ندوب  روذعم  مه  ورمع  دیدنخ و  یم  دومن و  یم  دای  ار  یلع  اب  هلباقم  زور  درک و  یم  تتامش  ار  ورمع  هتـسویپ  هیواعم 
تفگ : درک و  تتامش  ار  وا  هیواعم  زاب  يزور  دیشک ، یم  شیپ  یلع 

نیا زا  ورمع  یتسه ! وسرت  رایسب  ورمع ! يا  وت  دیدرک ، رارف  امش  مدش و  وربور  سیق  نب  دیعس  اب  نم  میوگ : یم  نخس  فاصنا  يورزا  نم 
تفگ : دش و  كانمشخ  نخس 

: دورس ار  راعشا  نیا  و  يوش ! وربور  وا  اب  یلع ، نتخیمآ  رد  تارج  یتفرگ ، یم  رارق  یلع  لباقم  رد  وت  رگا  هیواعم ، يا  مسق  ادخب 
يراذگ . یم  او  دنک  یم  توعدهزرابمب  ار  وت  هک  یسک  یلو  يور ، یم  شیپ  نزب  يذ  رسپ  دیعس ، يوس  هبوت 

. دنک کمک  ترس  تشپ  زا  دنوادخ  هک  تشاد  ناکما  هچ  یتفر ، یم  یلع  يوسب  هک  دوبن  رتهب  ایآ 
. يدادن خساپ  یلو  درک  توعد  هزرابم  هب  ار  وت  وا 
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يدش . یم  یتخبدب  نارسخ و  راچد  یتفر ، یم  وا  هزرابم  هب  رگا 
يدوب . اونشان  وت  درک ، توعد  ار  وت  هک  یماگنه 

ددنب . ورف  بل  وت  توعد  زا  وا  کشاک  هک  دوب  نیا  تینزرآ 
تسا . هیواعم  زا  يرایسب  شهوکن  خیبوت و  رب  لمتشم  هک  تایبا  رخآ  ات 

هدرک رکذ  نیخروم  زا  وا  زج  "و  نیفـص ،  " باتک سرد 140 . محازم  نب  رـصن  هک  هچنآ  هب  دنک  یم  هراشا  راعـشا  نیا  رد  صاع ، نب  ورم 
یلع زا  تفگ : هیواعم  دز  ادـص  مانب  راب  دـنچ  ار  هیواعم  داتـسیا و  اـپب  رکـشل  فص  ود  نیب  نیفـص ، گـنج  زور  بلاـطبا  نب  یلع  هک ، دـنا 

؟ دهاوخ یم  هچ  دیسرپب 
صاـع نب  ورمع  دـمآ و  نادـیم  هب  هیواـعم  میوگب . وا  اـب  نخـس  کـی  اـت  دوـش  رهاـظ  نم  ربارب  هیواـعم   ) مراد تسود  دـندومرف : ترـضح 

یم یئاـنبم  هچ  رب  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ  هیواـعم  هب  دومرفن و  یئاـنتعا  ورمع  هب  ترـضح  نآ  دـندش  کـیدزن  مهب  هکنیمه  دوـب ، شهارمه 
دشاب . وا  اب  هبلغ  دیناسر ، لتق  هب  ار  يرگید  ام  زا  کی  ره  مینک  هزرامب  مه  اب  اپب  نادیم  هب  دوخ  وت  دننز ؟ یم  مه  رب  دنگنج و 

منک ؟ هزرابم  وا  اب  نم  تسه  حالص  تسیچ ؟ راک  نیا  هب  تبسن  وت  رظن  تفگ : درک و  ورمع  هب  ور  هیواعم 
مادامو دوب  دهاوخ  وت  لسن  وت و  یماندب  ثعاب  يریذپن ، ار  وا  داهنشیپ  رگا  وت  تفگ و  نخـس  وت  اب  فاصنا  يور  زا  درم  نیا  تفگ ، ورمع 

. دوش یمن  شومارف  هرطاخ  نیا  دشاب ، نیمز  يور  رد  برع  کی  هک 
هب یسک  اب  بلاط  یبا  یسک  اب  بلاط  ینارسپ  هک  ادخب ، دنگوس  دروخ ! یمن  بیرف  شناج  هب  تبـسن  ینم ، دننام  ورمع ! يا  تفگ : هیواعم 

تسـشن و بقع  دوخ  نایهاپـس  فص  رخآ  ات  هیواعم  نخـس  نیا  زا  سپ  دومن ، باریـس  وا  نوخ  زا  ار  نیمز  هکنآ  رگم  تساوخن  رب  هزرابم 
درک . یم  شیهارمه  مه  ورمع 

دنسرب یعفترم  هطقن  هب  ات  دز  یم  مدق  یمارآ  هب  رتشا  کلام  قافتا  هب  و  دش ، ادج  دوخ  هاپس  زا  نیفـص  گنج  ياهزور  زا  يزور  ع )  ) یلع
. دنریگ رارق  نآ  رب  و 
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دناوخ : یم  ار  راعشا  نیا  یلع 

اوربحتی  اولسف  یلع  ینا 
اوربدا اغوا و  یلا  اوزربا  مث 

رهزا  یتانس  ماسح و  یفیس 
رهطملا بیطلا  یبنلا  ابم 

رفعج  انم  ریخا و  هزمح  و 
رضخا نانجلا  یف  حانج  هل 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 650 

http://www.ghaemiyeh.com


رخفم  هیف  هللا و  دسا  اذ 
رجحم دنه  نبا  ادهب و  اذه 

رخوم  رطم  بذبذم 

همجرت :
ما هزین  و  تسا ، نیملاظ )  ) هدـننک دوبان  مریـشمش  دـینک . تشپ  اب  دـیئایب و  ما  هزرابم  هب  سپـس  دـیوش و  هاـگآ  اـت  دیـسرپب  متـسه ، یلع  نم 

ناشخرد
تسا . نادواج  تشهب  رد  زبس  لاب  ود  اب  هک  رفعج ، شنم و  وکین  هزمح  تسام  زا  و  هزیکاپ ، كاپ  ربمایپ  تسام  زا 

تاهابم . رخف و  اب  هارمه  ادخ  ریش  تسنیا 
. نومیمان تسپ و  رود و  دودرم و  دنه  رسپ  تسنآ  و 

ادن دیدرگ ، رهاظ  دش ، یمن  هتخانش  هک  يروط  هب  دوب  هدرک  هرز  نهآ و  رد  قرغ  ار  دوخ  هکیلاح  رد  هاطرا  نب  رـسب  هاگان  ماگنه ، نیا  رد 
هب هزین  اب  دش  وا  کیدزن  هکنیمه  دمآ  دورف  هپت  زا  ینات  لامک  اب  مارآ  درک و  وا  هب  ور  ع )  ) یلع زیخ ! رب  نماب  گنج  هب  نسحلا  وبا  يا  داد :
ات دنک  تروع  فشک  ورمع ) نوچ   ) تساوخ رـسب  لاح  نیا  رد  دسرب . شندب  هب  زین  هک  دش  عنام  شا  هرز  یلو  دنکفا  نیمزب  ار  وا  دز و  وا 

. دنادرگ رب  يور  وا  زا  یلع  هک  دنامب  ناما  رد  یلع  هلمح  زا 
وتو ادخ  نمشد  نامه  هاطرا ، نب  رسب  نیا  نینموملا  ریما  ای  درک  ضرع  ترضح  هب  تخانـش و  اروا  رتشا  کلام  داتفا ، نیمز  هب  رـسب  هکیتقو 

تسا .
رـسب يومع  رـسپ  هک  یناوج  عقوم ، نیا  رد  موش ؟ وا  ضرعتم  شتـشز  راک  نیا  زا  دعب  ایآ  داب ، وا  رب  ادخ  تنعل  هک  شراذگاو  دومرف : یلع 

: تفگ درک و  هلمح  یلع  هب  دوب 

هحفص 302 ] ] 

میوا : هدناوخ  رسپ  نم  هکیلاح  رد  يدنکفا  نیمزب  ار  رسب  يدب  هب  ایآ 
دوب . ادج  بیاغ و  وا  زا  وا  راککمک  رای و  هکنآ  لاح  يدنکفا و  نیمزب  ار  هدروخلاس  يدرم  يدب  لامک  اب  ایآ 

مینک . یم  مایق  شیهاوخنوخ  هب  میتسه و  رسب  یماح  یگمه  ام 
دناوخب : راعشا  نیا  درک و  هلمح  ناوج  نآ  هب  رتشا  کلام 

هرغاش  خیش  لجر  موی  لکا 
هرهاظ جاجعلا  تحت  هروع  و 

هرئاو  فک  هنعط  اهزربک 
هرفافلاب ایمر  رسب  ورمع و 
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دزاس ! یم  راکشآ  گنج  ریگاریگرد  ار  دوخ  تروع  دنک و  یم  دنلب  گس ) نوچ   ) ار دوخ  ياپ  هدروخلاس ، يدرم  زور  ره  ایآ  همجرت :
دندش . هدنکفا  یتخس  تبکن و  رد  ود  ره  دنک و  یم  راکشآ  ار  دوخ  تروع  يرگید ، یپ  رد  کی  ره  رسب  ورمع 

اپب دروـخ ، نیمزب  یلع  زین  هبرـض  رثا  رب  هکنیا  زا  سپ  مه  رـسب  تسکـش و  مه  ردار  وا  تشپ  دز و  وا  هـب  دوـخ  هزین  اـب  رتـشا  کـلام  سپس 
تخیرگ . دوخ  نارای  فرطب  تساوخ و 

نیا هک  نک ! هاگن  تفگ : وا  هب  هیواعم  رـسب ، نتـشگ  رب  زا  سپ  رما ! نیا  هب  دوب  وت  زا  رتراوازـس  هیواعم  رـسب ! يا  دز : گـناب  وا  رب  ع )  ) یلع
. دیسر وتب  ورمع  زا  دعب  یئاوسر 

دورس : ار  راعشا  نیا  یمهس  رضن  نب  ثراح  عوضوم  نیا  رد  و 
هدنام و ناما  رد  یلع  هزین  زا  هلیح ، نادب  و  هدش ؟ راکشآ  وا  تروع  هاگمزر  رد  هک  دینک  یم  هبدن  دوخ  ناراوس  زا  یکی  يارب  زور  ره  ایآ 

دناشوپ . يراسمرش  زا  ار  دوخ  رس  دش و  راکشآ  ورمع  تروع  زورید  دریگ  یم  رارق  هیواعم  هدنخ  دروم  هاگتولخ  رد 
تخاس . راکشآ  ار  دوخ  تروع  وا  نوچ  مه  رسب  و 

ریش نآ  اب  هرابود  دنکن  دنرگنب ، تسرد  هک  دیئوگب : هاطرا  نب  رسب  ورمع و  هب 
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دنتشادهگن . ار  امش  ناج  هک  دوخ  تروع  درم و  نآ  يایح  زا  رگم  دینکن  شیاتس  و  دنوش ، وربور  درم 
دننک : یم  یهن  ار  امش  دمآ  شیپ  هچنآ  زا  ود  نآ  دیتفای و  یمن  تاجن  وا  ياه  هزین  رس  زا  دش  یمن  راکشآ  امش  ياه  هضیب  رگا 

یفاک امـش  يارب  اه  هبرجت  دیرادهگن  ار  وا  هزین  زا  دـیور و  يرانک  هب  دوب  ع )  ) یلع ناشنایم  رد  هک  دـیدش  وربور  ناگرزب  هاپـس  اب  هاگ  ره 
تسا .

. دیا هدید  هک  تسنامه  هجیتن  دیوش و  وربور  وا  اب  زاب  دیروایب  رابب  تحاقو  دیهاوخ  یم  امش  مه  زاب  رگا 
هکلب هدش ، دوخ  تروع  فشک  هب  لسوتم  نینموملا  ریما  سرت  زا  هک  تسین  یـسک  نیلوا  صاع  نب  ورمع  هک  دـهد  یم  ناشن  ام  هب  خـیرات 
دهاوخ هتشک  راچان  دید  دش  عقاو  نینموملا  ریما  هلمح  دروم  هک  یماگنه  دحا  گنج  رد  هچ ، هتخومآ  هحلط  یبا  رسپ  هحلط  زا  ار  راک  نیا 

دش . وربور  ترضح  نآ  اب  درک و  تروع  فشک  اذل  دش 
دیوگ : سپس  هدرک و  رکذ  دوخ ج 2 ص 247  هریس  رد  یبلح ، ار  هعقاو  نیا 

هاطرا و نب  رـسب  هب  ترـضح  هلمح  عقوم  یکی  داد ، خر  نیفـصگنج  رد  رابود  دراد -  شیمارگ  ادـخ  هک  یلع -  اـم  رورـس  يارب  رما  نیا 
اهنآ زا  يور  ع )  ) یلع دنتخاس و  نایامن  ار  دوخ  تروع  دش ، دنهاوخ  هتـشک  راچان  دـندید  نوچ  هک  صاع  نب  ورمع  هب  هلمح  عقوم  رگید 

دنادرگب .

نیفص گنج  رد  صاع  ورمع  رتشا و  کلام 

: تفگ وا  هب  دیبلط و  ار  مکح  نب  ناورم  هیواعم  يزور  نیفص ، گنج  رد 
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دوخ اب  هدـش  لیکـشت  نییعالک "  بصحی " و " هلیبق "  ود  زا  هک  ار  هاپـس  ورین و  نیا  وت  هدومن ، بارطـضا  مغ و  راـتفرگ  ارم  رتشا  کـلام 
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ورب . رتشا  کلام  گنج  هب  رادرب و 
تاـیح و هلزنم  هب  زین  وـت  تفگ : هیواـعم  تساوـت . زارمه  گـنهامه و  وا  اریز  نک ، توـعد  ار  ورمع  راـک ، نیا  ماـجنا  يارب  تفگ : ناورم 

. ینم یگدنز 
یم کیرش  نم  اب  ار  وا  مراد  نم  هک  یئاهتیمورحم  رد  ای  یتخاس و  یم  قحلم  وا  هب  دوخ  يایاطع  رد  مه  ارم  دوب ، نینچ  رگا  تفگ : ناورم 

يداد . وا  هب  ار  شدیون  تسا  وت  ریغ  تسد  رد  هچنآ  و  يدرک ، اطع  وا  هب  دوب  تسرتسد  رد  هچنآ  وت  هن ، یلو  يدرک .
تسا  ناسآ  وا  يارب  رارف  يدش  بولغم  مه  رگاو  دوب  دهاوخ  وکین  هاگیاج  ياراد  ورمع  يوش ، زوریپ  بلاغ و  وت  رگا  سپ 

تفگ : ناورم  دومن ، دهاوخ  زاین  یب  وت  زا  ارم  يدوزب  دنوادخ  تفگ : هیواعم 
هک هچنآ  نم  تفگ : ورمع  دورب ، رتشا  گـنجب  اـت  داد  جورخب  رما  ار  وا  دـیبلط و  ار  ورمع  هیواـعم  سپـس  هدرکن ، زاـین  یب  هک  زورما  هب  اـت 

میوگ . یمن  تفگ : ناورم 
هگن جراـخ  ار  وا  زیچ و  همه  لـخاد  ار  وت  مدومن ، رخوم  ار  وا  متـشاد و  مدـقم  ار  وـت  هکیلاـح  رد  یئوـگب  یهاوـخ  یم  هچ  تفگ : هیواـعم 

نم هب  یهاوخ  یم  هک   ) رـصم هراـب  رد  مدرم  تسا ، نم  یـشیدناریخ  تیاـفک و  رطاـخ  هب  همهنیا  يا  هدرک  نینچ  رگا  تفگ : ورمع  متـشاد 
. ریگب يریگب ، نم  زا  دنهاوخ  یم  تسین و  دنیاشوخ  ناشرظن  رد  راک  نیا  رگا  کنیا  دندرک ، تبحص  رایسب  وت  اب  يراذگاو )

نینچ دـیآ ، یم  رکـشل  شیپاشیپ  رد  هک  داتفا  ورمع  هب  رتشا  مشچ  هکنیمه  دـش و  ناور  رتشاکـلام  يوس  هب  رکـشل  اـب  تساـخاپب و  سپس 
: تفگ

اب منک و  یهاوخنوخ  وا  زا  هک  مدومن  بجاو  رذـن  دوخ  رب  وا  هراب  رد  هک  یـسک  تسا ، هنوگچ  ورمع  هب  تبـسن  مراتفر  متـسناد  یم  شاـک 
مهد . افش  ار  دوخ  هنیس  وا  نتشک 

مزاس و شیـشحو  ناگدنرپ  همعط  ار  واهکنیا  ات  دیآ  شوجب  ما  هنیک  گید  منک ، تاقالم  وا  اب  هاگ  ره  مرمع  لوط  رد  هک  تسا  یـسک  نیا 
مرذع وا  زا  ماقتنا  رد  مراگدرورپ  ای 
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دریذپب . ار 
ور ادص  فرطب  راچان  اذل  دوب  نیگمرش  نتشگرب  زا  دیسرت و  دش و  شحوتم  تخانش ، ار  رتشا  دینش و  کلام  زا  ار  زجر  نیا  ورمع  نوچ  و 

ناشمورحم یگدنز  زا  دنتفرگ و  رارق  مربارب  رد  هک  نادان  دارفا  رایـسب  هچ  منک ، هلماعم  هچ  کلام  اب  هک  متـسناد  یم  شاک  تفگ : دروآ و 
متخاس .

تشگرب  يور  هیس  دمآ  نم  يوسب  یسک  ره  و  متشک ، ار  كاب  یب  ناراوس  کباچ  رایسب  هچ  و 
بسا نانع  اروف  دیناسرن و  وا  هب  یبیسآ  هزین  درک و  یتکرح  ورمع  دیـسر  وا  رـس  رب  هزین  اب  رتشا  دناوخ ،) یم  زجر  ورمع   ) هک عقوم  نیا  رد 
ورمع هب  بحصی  هلیبقزا  یناوج  عقوم ، نیا  رد  دیناسر ، دوخ  هاگرگشل  هب  ار  دوخ  تعرس  اب  هداهن  هرهچ  رب  تسدو  دیـشک  رگید  فرطب  ار 

داب . ترس  رب  كاخ  دز ، یمابص و  داب  هک  مادام  ورمع  يا  هک : درک  باطخ 
دوخ میعز  اوشیپ و  ار  هیواعم  هکیناسک  تخاس ، انشآ  هیواعم  ناراداوه  تایحور  هب  ار  امش  هکنیا  دش  هدافتـسا  ثیدح  نیا  يادتبا  زا  هچنآ 

دنرادنپ . یم 
هدوبن يزیچ  قح  ندرک  دوبان  متس و  ملظ و  زج  تخس  گنج  نیا  رد  وریپ  اوشیپ و  زا  ادخ ) ربمایپ  صن  هب   "  ) راکمتـس هورگ  نیا "  فده 

. تسا
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، مکح نب  ناورم  صاع و  نب  ورمع  نوچ  يدارفا  وا  يادصمه  گنهامه و  هک  مینک ، فیرعت  ریبعت  هچ  هب  یئاوشیپ  نینچ  کی  زا  نیا  ربانب 
هنوگچ مزرنادیم  رد  هک  تشاد  یهاوخ  اوشیپ  نآ  ناوریپ  هب  تبسن  يداقتعا  هچ  هدنناوخ  وت  و  دنتسه ،
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هظحالم ار  وا  ماقم  هبترم و  هنوگچیه  هکنیا  نودـب  هدومن  موجه  وا  هب  ار  وا  تعاطا  فالخ  رب  هنوگچ  دـنیوگ و  یم  نخـس  ناـشیاوشیپ  اـب 
دنشاب . هدومن 

ورمع سابع و  نبا  ناتساد 

هراشا

ینب هب  تبسن  ندرک و  شیاتـس  فیرعت و  هیواعم  هیما و  ینب  زا  درک  عورـش  جاجح  نیبام  مسوم ، رد  دوب و  جح  رفـس  رد  صاع ، نب  ورمع 
هب ور  سابع  نبا  ماگنه  نیا  رد  داد  یم  حرش  مدرم  يارب  نیفص  گنج  زا  ار  دوخ  تادوهشم  دوشگ و  یئوگدب  شهوکن و  هب  نابز  مشاه 

تفگ : درک و  ورمع 
دوب شدوخ  ریغ  تسد  رد  هچنآ  هب  هیواـعم  یلو  يدرک  راذـگاو  وا  هب  دوب  تتـسد  رد  هچنآ  یتـخورف و  هیواـعم  هب  ار  دوخ  نید  وت ، اـنامه 
اطع وت  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتالاب  رایـسب  وت ) نادجو  نید و   ) تفرگ وت  زا  وا  هک  ار  هچنآ  هجیتن  رد  دومن و  راودیما  ار  وت  داد و  دیون 

هلداـبم مـه  نـیب  هـچنآ  هـب  ود  ره  دوـب و  رادـقم  مـک  زیچاـن و  رایـسب  يداد  وا  هـب  هـک  هـچنآ  لـباقم  رد  یتـفرگ  وا  زا  وـت  هـچنآ  و  دوـمن ،
. دیتسه یضار  ، دیدرک

ترایتخا رد  تناج  رگا  يدوب  رضاح  وت  يدش  صقن  راچد  ای  ماقم و  زا  لزع  راتفرگ  نآ  بیقعت  رد  يدیسر ، رـصم  تموکح  هب  رگا  سپ 
ینک ؟ میلست  وا  هب  دشاب 

یتایلجت نیفص  رد  وت  مسق ، ادخب  دوب ، وت  گنرین  رکم و  زور  نآ  رد  تراختفا  هک  رآ  دایب  يدوب  يرعـشا  یـسوموبا  اب  هک  يزور  وت  انمض 
یگنت هب  ار  اـم  هجوچیهب  وت  ندـیگنج  يدومن و  راکـشآ  ار  دوـخ  تروـع  هکنیا  زج  دزن  رـس  وـت  زا  یئاـمنرنه  یتشادـن و  يدرک  رکذ  هک 

دنکفین .
هک دوب  یماگنه  گنج  زاغآ  هتفای و  نایاپ  گنج  يدروآ ، ور  گنج  هب  هک  یماگنه  دوب و  زارد  تنابز  هاتوک و  تا  هزین  گنج  نآرد  وت 
هک رگید  تسد  دـشن و  هدوشگ  یکین  ریخ و  يوس  هب  هاـگچیه  هک  یتـسد  یتـسه ، تسد  ود  ياراد  وت  يدوب . هدومن  گـنج  هب  تشپ  وـت 

تا هرهچ  کی  يا ، هرهچ  ود  ياراد  وت  داتسیان و  زابيدب  رش و  زا  هاگچیه 
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. روآ ترفن  شحوم و  رگیدهرهچ  زیمآ و  سنا  تبحم و  رپ 
تنانخس دشاب ، دتس  داد و  نیا  تنحم  مغ و  رد  مئاد  هک  تسا  راوازس  دشورفب ، شریغ  يایند  هب  ار  شنید  هک  یـسک  مسق ، مدوخ  ناج  هب 
نارگید بیع  نیرتگرزب  وت ، بیع  نیرتکچوک  تسا  دـسح  گشر و  اب  ماوت  وت  تلزنم  تساوران . دنـسپان و  تیار  طوبرمان و  برطـضم و 
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تسا .
تلزنم ردق و  شیرق ، زا  يدحا  هکنآ  لاح  تسین و  نم  رب  وت  زا  رت  هدنبوک  رتخس و  یـسک  شیرق  نایم  رد  هک  دنگوس  ادخب  تفگ : ورمع 

درادن . نم  دزن  رد  ار  وت 

رگید یعامتجا  رد  ورمع  سابع و  نبا 

نایفـس و یبا  نب  هبتع  هیمـس و  نب  دایز  هیواعم و  رـسپ  دیزی ، دش و  دراو  هیواعم  رب  يرفـس  رد  سابع  نب  هللادبع  هک : هدرک  تیاور  ینئادم 
هب صاع  نب  ورمع  دـندوب ، وا  دزن  رد  مکح  ما  نب  نمحرلادـبع  صاع و  نب  دیعـس  هبعـش و  نب  هریغم  صاـع و  نب  ورمع  مکح و  نب  ناورم 

هدافتـسا تصرف  زا  تسا ، رـش  هدام  عطق  شیدوبانرد  یکین و  ریخ و  رخآ  بورغ  تسا و  رـش  لوا  عولط  نیا  هک  مسق  ادخب  تفگ : هیواعم 
. نک هدنکارپ  مه  ار  شناوریپ  رادزاب و  دوخ  تفلاخم  زا  ار  نارگید  وا ، ندرک  دوبان  اب  نک و  یتسدشیپ  وا  هب  هلمح  رد  نک و 

نخـس تنابز  هب  ناطیـش  هدیئارگ و  هوای  هب  برطـضم  تراکفا  هتـشگ و  فرحنم  تلقع  هک  دنگوس  ادـخب  هغبان  رـسپ  يا  تفگ : سابعنبا 
يدش ؟ هزرابم  هب  توعد  هکنیا  اب  يداد  یم  ماجنا  نیفص  زور  رد  دوخ  ار  داهنشیپ  نیا  هک  دوبن  رتهب  ایآ  تفگ .

نینموملاریما هب  گنهآ  وت  تسکـش . مهرد  اه  هزین  دـش و  دراو  ریاسب  اهرکیپ  رب  اهمخز  دـندرک و  یم  یئارآ  فص  مه  لـباقم  رد  ناریلد 
هب یتشگ و  دوخ  يرگ  هلیح  هب  لسوتم  وا  اب  ندش  وربور  زا  لبق  يدرک  هدهاشم  ار  گرم  نوچ  تفاتـش و  تیوسب  ریـشمش  اب  وا  يدومن و 

. یتخاس راکشآ  وا  هلمح  زا  يریگولج  يارب  ار  دوخ  تروع  تاجن  دیما 
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یلع اـب  هزراـبم  هب  هک  يدومن  قیوشت  یـشیدنا  حالـص  تروشم و  ناونع  هب  ار  هیواـعم  سپـس  یناـم ، ناـما  رد  یمتح  يدوباـن  زا  هکنیا  اـت 
رگید يوش و  هدوسآ  هیواعم  دوجو  زا  هک  دوبنیا  رطاخب  همهنیا  يدرک و  کیرحت  یلع  اب  دربن  يارب  ار  هیواعم  وکین  يریبدت  اب  دـهدنت و 

تسناد  ار  تفده  درب و  وت  یئوج  هنیک  قافن و  هب  یپ  دش و  هاگآ  وت  بوشآرپ  نورد  زا  مه  هیواعم  ینیبن ، ار  شا  هرهچ 
رگید يوس  رد  تسا و  كانمـشخ  يریـش  وس  کی  رد  يریگ  رطخ  ود  نیب  رد  وت  رادرب ، تسد  یـشیدنادب  زا  و  دـنب ، ورف  نابز  تسا  سب 

دش . یهاوخ  دیدپان  نآ  قامعا  رد  ینز  ایرد  هب  رگا  ودنک  یم  دوبان  درد و  یم  ار  وت  يوش  وربور  ریش  اب  رگا  فرژ  یئایرد 

ورمع لاقرم و  مشاه  نب  هللادبع 

تشاد . لدب  هنیک  ترفن و  هللادبع  وا ، دنزرف  صاقو و  یبا  نب  هبتع  رسپ  لاقرم  مشاه  هب  تبسن  نیفص ، گنج  نایرج  زا  هیواعم ،
ریگتـسد ار  وا  شاب ، لاـقرم )  ) مشاـه نب  هللادـبع  بقارم  تشون : وا  هب  داد ، رارق  قارع  لـماع  دوخ ، فرط  زا  ار  هیبا  نب  داـیز  هکنآ  زا  سپ 

تسرفب . نم  يوس  هب  دنبب و  شندرگب  ار  شتسد  نک ،
وا لزنم  هب  یناهگان  روطب  هنابش  دایز ، هک  دش  ماجنا  تروص  نیدب  وا  يریگتسد  داتسرف ، قشمد  هب  ریجنز  لغ و  اب  هرصب  زا  ار  هللادبع  دایز ،

سلجم رد  صاع  نب  ورمع  دندومن  دراو  هیواعم  رب  ار  هللادبع  هک  یتقو  ، داتسرف هیواعم  فرط  هب  هدومن  ریگتسد  ار  وا  دش و  دراو  هرـصب  رد 
یسانش ؟ یم  ار  نیا  تفگ : رمع  هب  هیواعم  دوب ،

دناوخ : یم  ار  راعشا  نیا  نیفص  زور  رد  شردپ  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  تفگ : هیواعم  هن ، تفگ : ورمع 
ار وا  هدیسر  وا  هب  هک  یئاهیتخس  اهتمالم و  نوچ  متخورف ، ار  دوخ  ناج  نم 
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هتخاس ، شناوتان 
دیاب ای  تسین  هراچ  تسا  هدمآ  هوتـسب  هک  هدرک  مرن  هجنپ  تسد و  نادنچ  یگدنزاب  دیوجیم و  یماقمدوخ  موق  نایم  رد  هک  یمـشچ  کی 

مبوکیم . ورف  اهنآ  رس  رب  دنلب  هزین  اب  نم  دش ، هتسکش  ای  تسکش 
درادن . شزرا  يزیچ  نم  رظن  رد  دنک  تشپ  گنج  هنحص  هب  دربن  نادیم  رد  هک  یگرزب 

دش : رعش  نیا  هب  لثمتم  ورمع 
. دنام دهاوخ  هیاپن ، ود  تسپ ، سوفن  رد  يرگ  هلیح  لصاو  لاهن  یلو  هدیئور ، هایگ  اه  يدیلپ  تافاثک و  ياه  هدوت  رب 

زوت هنیک  نیگمـشخ و  روسج و  رـصنع  نامه  وا  نینموملا  ریما  ای  نکم  اهر  ار  وا  تسا ، صخـش  نامه  وا  يرآ  تفگ : هیواعم  هب  سپـس  و 
یناراداوه زا  دراد و  رـس  رد  یئاهاوه  وا  هوالع  دنزیگنا و  هنتف  ور و  ود  نایقارع  اریز  ددرگرب ، قارع  هب  راذگم  زاس و  شدوبان  ار  وا  تسا ،

دومن و دهاوخ  زهجم  یناراوس  دبای ، یئاهر  وت  دنب  دیق و  زا  وا  رگا  تسوا ، تسد  رد  نمناج  هک  یئادـخب  دـننک . یم  اوغا  ار  وا  هک  تسا 
درک . دهاوخ  اپرب  یبوشآ 

نیا ورمع ،) یگدازانز  زا  هیانک   ) دوب بقع  الب  هک  يردـپ  هداز  يا  تفگورمع : هب  دوب ، تراسا  دـنب  دـیق و  رد  هکیلاح  رد  لاـقرم  هللادـبع 
يور و هیـس  زینک  دـننام  وت ، میدرک و  توعد  دربن  هب  ار  وت  ام  هک  هاگنآ  یتسبن ،؟ راکب  نیفـص  زور  رد  ارچ  ار  يروآ  نابز  هسامح و  همه 

يدرب . یم  هانپ  اهبسا  تشپ  هب  هدش  هتخا  دنفسوگ 
ار  نیگنن  فیعض و  يدرف  هن  هتشک ، ار  اناوت  هدوتس و  راوگرزب و  يدرم  دشکب ، ارم  هیواعم  رگا 

یم ینیب  رب  ناماه  هزین  درد و  یم  ار  نمـشد  هک  يراتفرگ  ام  هدـنرب  ياهریـشمش  ربارب  رد  ـالعف  نک ، لو  ار  نانخـس  نیا  داد : خـساپ  ورمع 
. دنبوک

یسک نامه  وت  مسانش ، یم  ار  وت  هک  نم  وگب ، یهاوخ  یم  هچنآ  تفگ : هللادبع 
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هک دریگ  یم  ارف  ار  تدوجو  ماـمت  سرت  يریگب ، رارق  ناـیوجگنج  ربارب  رد  هک  هاـگنآ  يرورغم و  یباـیماکو  یتـحار  عقوم  رد  هک  یتـسه 
دندیبلط هزرابم  هب  ار  وت  هک  یماگنه  يدرک ، شومارف  ار  نیفـص  ایآ  يزاس  نایامن  ار  شیوخ  تروع  تناج  ظفح  يارب  يوش  یم  رـضاح 

يدازآ هک  يوشن  نایوجگنج  راتفرگ  يدرگ و  هدـنرب  ياهریـشمش  رکیپ و  يوق  نادرم  تسد  راتفرگ  ادابم  ات  یتفرگ  هرانک  هاـگمزر  زا  وت 
دنناشن . یم  يراوخ  هب  ار  تهج  یب  نازیزع  دوبان و  ار  راب  دنب و  یب 

ردپ دوخ ، نم  منک و  یم  هرصاحم  راخ  یهوبنا  نوچ  ار  نافیرح  گنج ، نادیم  رد  نم  هک  دناد  یم  دوخ  هیواعم  تفگ : وا  خساپرد  ورمع 
دوب  هتخاس  شبرطضم  هتفرگ و  ارف  ار  شدوجو  ياپارس  سرت  هک  مدید  اهگنج  زا  یضعب  رد  ار  وت 

زا ملاس  ناج  دنازرل و  یم  سرت  زا  ار  تلـصافم  مامت  دش  یم  زبس  وت  يوربور  گنج  نادـیم  رد  مردـپ  رگا  مسق ، ادـخب  هن  تفگ : هللادـبع 
دش . هتشک  درک و  دربن  وت  ریغ  اب  وا  یلو  يدرب  یمن  ردب  وا  تسد 

يوش  یمن  تکاس  ایآ  ردام  یب  يا  تفگ : لاقرم  هللادبع  هب  هیواعم 
رب مرـش  قرع  هک  منک  یم  نانچ  منک ، شهوکن  ار  وت  مهاوخب  رگا  نم  یئوگ ؟ یم  نخـس  نینچ  نم  اب  وت  دنه  هداز  يا  تفگ : مه  هللادـبع 
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؟ یناسرت یم  ارم  گرم  زا  شیب  هب  ایآ  دوش ، نایامن  تا  هرهچ  رد  اه  یتسپ  ددنبشقن و  تیناشیپ 
تفگ : هیواعم  هب  صاع  ورمع  عقوم  نیا  رد  دنزاس  دازآ  ار  وا  درک  رما  نک و  سب  هدازردارب  يا  تفگ  تساک و  دوخ  تدش  زاهیواعم 
مشاه رسپ  نتشک  تیاهتیقفوم  زا  یکی  هکنآ  لاح  يدرک و  نایصع  وت  و  مدومن ، داهنشیپ  ار  يرما  یشیدنارود ، شنیب و  يور  زا  وت  هب  نم 

دوب . لاقرم 
نوخ زا  یئایرد  گنج  نآ  رد  ات  درکن  يرای  دش ) یم  ادج  اه  موقلح  زا  اهرـس  هک   ) نینوخ گنج  نآ  رد  ار  یلع  وا  ردـپ  رگم  هیواعم  يا 

يراددوخ رد   ) وت هک  مسرت  یم  و  تسا ، هیبش  دننامه و  دوخ  گرزب  هب  درم  ره  تسوا و  رسپ  نیا  و  دش ، يراج  ام 
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یبوکب . مهب  نادند  ینامیشپ  زا  وا ) نتشک  زا 
تفگ : هیواعم  هب  باطخ  ورمع  باوجر  لاقرم د  هللادبع 

هک تسا  مجع  ناهاشداپ  مسر  فالخب  نیا  دراد و  رظن  نمنتـشک  رد  نینچ  نیا  هک  هدـیباوخن  شینورد  هنیک  ورمع )  ) درم نیا  هیواـعم  يا 
دنتشک . یمن  ار  وا  دشیم ، میلست  ریسا  رگا 

زج هثداح  نآ  زا  نونکا  تشذگ و  هتـشذگ  یلو  دـندش  بکترم  یئاهراک  شدـنزرف  لاقرم و  مشاه  هک  داد  خر  ینایرج  نیفـص ، زور  رد 
تسین . یقاب  يزیچ  دولآ ، باوخ  يا  هرطاخ 

يا . هدرکن  یئانتعا  تتبارق  هب  یشاب ، هتشاد  ار  منتشک  دصق  مه  رگا  يدرک و  دوخ  يدنواشیوخ  تهج  هب  ینک  موفع  وت  رگا  و 
تفگب : راعشا  نیا  لاقرم  هللادبع  باوج  رد  هیواعم 

دروم هک  تمایق )  ) تخـس زور  نآ  رد  تاجن  يارب  مناد  یم  يا  هلیـسو  ار  نآ  ما و  هدرب  ثرا  هب  شیرق  ناـگرزب  زا  ار  شـشخبو  وفع  نم ،
. مریگ رارق  میادخ  تیانع 

مشاب . هدومن  ار  هدش  هتخیر  ياهنوخ  یفالت  وت ، نتشک  اب  هکمنک  یمن  روصت  و 
تساور . رتشیب  مرج  ندش  راکشآ  زا  سپ  وفع ، هکلب 

تخاس . ار  وا  راک  ام  ياه  هزین  مه  تبقاع  ام و  هیلع  رب  دوب  یشتآ  هراپ  نوچ  نیفص  گنج  رد  لاقرم ) مشاه   ) وا ردپ  يرآ ،

یقالخا ینید و  سرد  کی 

تالاوحا رد  هدـش و  هداد  تبـسن ) صاع  نب  ورمع   ) صخـش نیا  هب  یئاوسر  يدـب و  زا  هچنآ  هک  تسین ، هدیـشوپ  قیقحت  ثحب و  لـها  رب 
نامیپ اهروجف ، اهتنایخ و  اهبیرف ، يراکم و  اهیرگ ، هلیح  اهیتسردان ، اهیتسپ ، زا  همه  هتشگ ، طبض  شیگدنز 

هحفص 312 ] ] 

يدعت و یحور ، فعض  تهافس ، یئایح ، یب  لخب ، ایر  کشر ، یتشز ، يزوت ، هنیک  محر ، عطق  اه و  هدعو  فلخ  اهیئوگغورد ، اهینکش و 
زا اهنیا  زج  شرسمه و  لباقم  رد  اهیتریغ  یب  و  نید ، لها  اب  ینمشد  عمط ، یفلج ، یـسولپاچ و  یگلفـس ، تئاند ، یئامندوخ ، يراکمتس ،

مدع و  وا ، بلق  حور و  رد  مالـسا  رارقتـسا  مدع  رادومن  تسا و  قافن  ياه  هناشن  زا  امامت  یناسنا ، قالخا  دض  روما  ریاس  حیابق و  بویع و 
اهنت و  تسا ، رشب  نایم  رد  حلص  لماع  هناگی  یعقاو  يانعم  هب  مالـسا  اریز  . دشاب یم  تسا ، هدروآ  وا  ربمایپ  هچنآ  هب  ادخ و  هب  نامیا  دوجو 
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هیاپ و اهتلیضف و  مامت  عمجممالسا  دیسر ، دهاوخ  هلضاف  قالخا  بتارم  نیرتیلاع  هب  تیرشب  نآ ، نتسب  راکب  اب  هک  تسايروتـسد  شور و 
تسا . یگرزب  یگتسارآ و  ره  هشیر  تسا و  یبوخ  ره  ساسا 

هتفای نایرج  حراوج  و  اضعا ، همه  رد  نآ  راثآ  دوش ، نیزگیاج  ندـب -  تختیاپ  زکرم و  ناسنا -  بلق  رد  ادـخ  هب  نامیا  هک  هاگنآ ، يرآ ،
زکرم زا  دوـخ ، ياـهروشک  رد  اـهتموکح  هک  تسا  ینوناـق  روتـسد و  دـننام  تسرد  نیا  ،و  دـیآ یم  دوـجوب  هتـسیاش  سوـفن  هجیتـن  رد  و 
يارب دیامن و  لمع  نادب  دیاب  هک  دش ، نیعمیـصاخ  فیلکت  عمتجم  زا  کی  ره  رب  هجیتن  رد  دننک و  یم  غالبا  تکلمم  دارفا  هب  یهدـنامرف 

دوجوب هتـسراو  تلم  هتـسیاش و  عامتجا  کی  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دیامن . تیاعرار  نآ  تسا  مزال  هک  تسا  یماقم  دح و  سک  ره 
ددرگ . یم  لصاح  تکلمم  تفرشیپ  مدقت و  دیآ و  یم 

ارجاحراوج اضعا و  هلیـسو  هب  هک  دراد  یتاررقم  نیناوق و  دوخ  يارب  و  تسا . بلق  شیهدنامرف ، زکرم  ندـب ، تکلمم  رد  مه  نامیا  يرآ ،
فیلاکت دوخ  دـح  رد  دـیاب  هک  ینعم  دودـح  هب  دودـحم  تسا و  یـصاخ  فیلکت  ياراد  ناسنا  ياضعا  زا  يوضع  ره  هجتین ، رد  دوش  یم 

دهد . ماجنا  ار  هصوصخم 
ریغ ناشفئاظو  اهتـسد  تسا ، مشچ  هفیظو  زا  ریغ  شوگ  هفیظو  شوگ و  هفیظو  زا  ریغ  نابز  هفیظو  تسا و  نابز  هفیظو  زا  ریغ  بلق ، هفیظو 

: دیوگ هفیرش  هیآ  هکنانچ  دنراد  یصاخهفیظو  کی  ره  هک  اضعا  کی  کی  تسا  نینچمه  تسا و  اهاپ  فئاظو  زا 

هحفص 313 ] ] 

الوسم . هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رصبلا و  عمسلا و  نا 
دوش . یم  هدافتسا  مرکا  ربمایپ  هدومرف  زا  نایب  نیمه  و 

هک : دنک  تیاور  دوخ ج 1 ص 35  ننس  ردهجام  نبا  ظفاح 
ناکرالاب . لمع  ناسللاب و  لوق  و  بلقلاب ، هفرعم  نامیال 

: تسنیا شدافم  هک  هدـمآ  لوسر  ترـضح  رگید  تیاور  رد  زین  و  تسا . ناکرا  هب  لـمع  ناـبزب و  رارقا  بلق و  هب  نتخانـش  ناـمیا  همجرت :
رـس زا  تسا  تیذا  تابجوم )  ) ندومن فرطرب  اهنآ  رتنیئاپ  تسا و  هللا "  الا  هلا  هملک " ال  اهنآ  رتربتسا  هبعـش  دـنچ  داتفه و  ياراد  نامیا 

تسا . نامیا  زا  يا  هبعش  ایح ، و  نامدرم ، هار 
هب فصتم  مه  دـحاو  نآ  رد  دـش  رکذ  هک  ینایب  نیمهب  ناسنا  تسا و  یمک  دایز و  فعـض و  هوق و  بتارم  ياراد  نامیا  ساـسا ، نیا  رب  و 

يانعم بلطم  نیمه  زا  تسا و  نامیا  دـقاف  رگید  يرابتعا  هب  تسا و  نامیا  ياراد  يرابتعا  هب  ناـمیا ، مدـع  هب  فصتم  مه  دوشیم و  ناـمیا 
يدزد لاح  رد  تسین و  نموم  ندرکانز  لاح  رد  راکانز  صخش  تسا : نینچ  ترضح  مالک  دافم  میمهف ، یم  ار  ص )  ) مرکا لوسر  مالک 

تسین  نموم  مه  يراسگ  هداب  و 
دنشاب هتشاد  دوخ  فئاظو  لباقم  رد  لماک  تعاطا  اضعا  مامت  هکیتروص  رد  رگمدوشن  لصاح  ندب  تکلمم  یگتـسیاش  تیحالـص و  سپ 

دنیامن . لمع  دوخ  ینامیا  فئاظو  هب  اضعا  همه  هکنیا  رگم  دوشن  لماک  نامیا  و 
تیاکح وضع  نآ  بحاص  یبلق  ینامیا  فعـض  زا  نیا  دهدن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ای  دـهد  ماجنا  یئاوران  راک  يوضع  رگا  هک  روطنامه  و 

یمن تروص  اضعا  رد  يراک  چیه  تسا و  ندب  هدنامرف  بلق  هچ ، تسا  لزلزتم  صخش  نینچ  بلق  رد  مالسا  هک  دیامن  یم  دنک و  یم 
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لمع فئاظوهب  اضعا  رگا  هک  وکین  یناـسفن  تاـکلم  تافـص و  رد  لـباقم ، تهج  رد  مه  روطنیمه  وا ، رما  تبقارم و  تحت  رد  رگم  دریگ 
دشابیم . وضع  بحاص  نآ  یبلق  ینامیا  يورین  زا  فشاک  دوخ  دننک 

نموم صخـش  يوخ  وقلخ  رد  دـیوگ : هک  ص 171  بیهرتلا " ج 3  بیغرتلا و  باتک "  رد  يرذـنم  ظفاح  لـقن  هب  اـنبيوبن  ثیدـح  رد 
اب دوش و  یمن  ادـج  نآ  زا  هک  تسا  قافناب  مزالم  تافـص  زا  یـضعب  ددرگ و  وا  ناـمیا  صقن  بجوم  هک  دوش  ادـیپ  یتفـص  تسا  نکمم 
یم ام  هبار  قفانم  نآرق  تافـص  نیمهب  دهد و  ماجنا  هزور  زامن و  زا  ار  دوخ  فئاظو  قلخ ، نآ  بحاص  هچ  رگا  دوش  یمن  عمج  مه  نامیا 

دناسانش .
لباق ورمع )  ) صخش نیا  هب  هک  هدیسر  ام  هب  ص )  ) كاپ ربمایپ  زا  تاکلم ، تافـص و  زا  يرایـسب  دروم  رد  هک  هچنآ  هب  دینک  هجوت  کنیا 

هب نیمز  رد  هکیناسک  دزاسن ، رورغم  ار  ام  نایغط  لها  نوگانوگ  تالاح  دوب و  رادروخرب  یفاـک  شنیب  زا  هراـب  نیا  رد  دـیاب  تسا و  قیبطت 
. دندومن مادقا  یهابت  داسف و 

هب یتناماهک  یماگنه  و  دنک ، یم  هدعو  فلخ  دهد  هدـعو  رگا  و  دـیوگ ، یم  غورد  نتفگ  نخـس  ماگنه  تسا : زیچ  هس  قفانم  تمالع  - 1
دنک  یم  تنایخ  دوش  هدرپس  وا 

دریگب و هزور  دـناوخب و  زامن  هچ  رگا  و  تسا : هفاضا  هلمج  نیا  ملـسم  تیاور  رخآ  رد  دـنا و  هدرک  لـقن  ملـسم  يراـخب و  ار  تیاور  نیا 
. تسا ناملسم  وا  دوش  نامگ 

دهاوخ قفانم  تبسن  نامهب  دشاب  یصخش  رد  اهتلصخ  نآ  زا  یکی  رگا  تسا  صلاخ  قفانم  دشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  راهچ  - 2
دـهع و رگا  و  دـیوگ ، غورد  نتفگ ، نخـس  ماگنه  و  دـنک ، تنایخ  دنراپـسب  وا  هب  یتناـما  هک  یناـمز  ددرگ  ادـج  تفـص  نآ  زا  رگم  دوب ،

دودح زا  دیآ  رد  هزیتس  رد  زا  یسک  اب  رگا  و  دنک ، هلیح  رکم و  دزاس  دقعنم  ینامیپ 
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. دوش جراخ  سفن  تفع 
درادن نید  دنک  یمن  افو  دوخ  دهع  هب  هک  یسک  درادن و  نامیا  تسین  رادتناما  هک  یسک  - 3

. دنشاب هدوسآ  شنابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم   - 4
. تسا هناگیب  نامیا  اب  غورد  - 5

. تسا شتآ  رد  هعدخ  رکم و  - 6
. تسین زوت  هنیک  نموم  - 7

. درادن نامیا  درادن ، ایح  مرش و  هک  یسک  - 8
. دنک یم  دساف  ار  لسع  خلت ) هدام   ) ربص هک  روطنامه  دنک ، یم  دساف  ار  نامیا  دسح  - 9

. قافن زا  یکابیب  تسا و  نامیا  زا  نتشاد  تریغ  - 10

هحفص 316 ] ] 

. تسا هتساخرب  دنوادخ  اب  گنج  هب  دزرو  ینمشد  ادخناتسود  اب  سک  ره  تسا و  كرش  شمک ، ول  ایر و  - 11
. تسا هدش  جراخ  ادخ  نید  زا  دزاس  دونشخ  دزاس ، یم  كانمشخ  ار  دنوادخ  هکيراک  ببس  هب  ار  یناطلس  هک  یسک  - 12
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. تسا نامیا  زا  نتشاد  ایح  - 13
. رفک وا  ابدربن  تسا و  فارحنا  هانگ و  ناملسم ، هب  مانشد  یئوگازسان و  - 14

. ددرگن عمج  يا  هدنب  نورد  رد  دسح  نامیا و  - 15
. تسا قافن  زا  یمرش  یب  و  قح ،) ارجا  رد   ) یناوتان نارگیدب و  ندیزرو  لخب  - 16

. دوش یمن  عمج  يا  هدنب  بلق  رد  نامیا  لخب و  زگره  - 17
يرگید لخب و  یکی  ددرگن ، عمج  نموم  رد  هک  تسا  تلصخ  ود  - 18

هحفص 317 ] ] 

. یئوخدب
. هلفس رگ و  هلیح  رجاف  تسا و  شنم  گرزب  هداس و  نموم  - 19

. دشابن شراتفگ  فلاخم  وا  لمع  ودشاب  ناسکی  شنابز  اب  وا  لد  شلد و  اب  وا  نابز  هکنیا  رگم  تسین  هارمه  نامیا  اب  یصخش  زگره  - 20
. دوش یم  لیاز  فرطرب و  زین  يرگید  نآ  دوش  فرطرب  ودنیا  زا  یکی  هاگ  ره  دننیرق و  مه  اب  نامیا  ایح و  - 21

ار وا  هشیمه  تفرگ  وا  زا  ار  ایح  هکیتقو  دریگ ، یم  وا  زا  ار  مرـش  ایح و  دـنک ، كاله  ار  يا  هدـنب  دـیامرف  هدارا  هک  یناـمز  دـنوادخ  - 22
تناما لاح  نیا  رد  ینیب و  یم  لاحدـب  نیگمـشخ و  ار  وا  هشیمه  هتفرگ  وا  زا  يراد  تناـما  لاـح  نیا  رد  ینیب و  یم  لاحدـب  نیگمـشخ و 

تمحر و هکتسا  لاـح  نیا  رد  دوـش و  یم  تناـیخ  هاـگیاپ  راـکتنایخ و  دـش  ادـج  وا  زا  يراد  تناـما  رگا  ودوـش  یم  هتفرگ  وا  زا  يراد 
هریاد زا  هک  تسا  لاح  نیا  رد  ددرگ و  یم  رودادـخ  تمحر  زا  دـش  بلـس  وا  زا  تمحر  تفوطع و  رگا  و  ددرگیم ، بلـس  وا  زا  تفوطع 

. ددرگ یم  جراخ  مالسا 
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یمهس صاع  نب  ورمع  تشذگرد 

خیرات رد  مه  يرگید  تیاور  تفگ و  یگدنز  دوردب  ورمع  خیرات ، نیرتحیحـص  لقن  هب  انب  رطف  دـیع  بش  رد  يرجه  هس  لهچ و  لاس  هب 
دومن . یگدنز  لاس  هن  دون و  یلجع  لوقهب  درک و  یگدنز  لاس  دون  کیدزن  تسه ، وا  تافو 

رد هک  تشاد  تسود  وت  ردـپ  تفگ : شرـسپ  هب  دیـسر ، ارف  صاع  نب  ورمعگرم  هکنیمه  دـیوگ : شخیراـت  ص 198  رد ج 2  یبوـقعی 
، تشاد مهاوخادـخ  هکاحم  رد  یلیلد  تجح و  هچ  ایآ  مناد  یمن  مدومن و  تلاخد  يروما  رد  نم  دـشاب ، هدرم   " لسالـسلا تاذ  گـنج " 

لاس یـس  شاک  يا  و  دوب ، رتش  لکـشپ  نم ، تورث  شاک  تفگ : تسا ، ناوارف  ردـقچ  هک  دـید  درک و  دوخ  تورث  لاوما و  هب  رظن  سپس 
مدوب . هدرم  نیا  زا  لبق 

دـشر و قیرط  رد  مدومن ، اهر  ار  مترخآ  متـشاد و  مدـقم  ار  ایند  متخاب ، ار  دوخ  نید  هکیلاح  رد  مدرک  ایهم  داـبآ و  ار  هیواـعم  ياـیند  نم 
، مندرم زا  دـعب  تفرگ و  دـهاوخ  دوخ  رایتخا  رد  ارم  تورث  لام و  هیواـعم  منیب  یم  یئوگ  دیـسر  ارف  ملجا  اـت  مدـش  اـنیبان  مدوب و  حـالص 

دومن  دهاوخ  يراتفردب  امش  هب  تبسن 
دـمآ و وا  ندـید  هب  سابع  نبا  دوب ، ضرم  رتسب  رد  صاع  نب  ورمع  هک  یماگنه  هتـشاگن : باـعیتسالا "  رد ج 2 ص 436 "  ربلادـبع  نبا 
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متخاس و دابآ  ار  میایند  رما  زا  یمک  منک ، یم  ساسحا  هک  متفرگ  رارق  يا  هلحرم  رد  تفگ : باوج  رد  دش ، شلاح  يایوجمالـس  زا  سپ 
، مدوب هتخاس  هابت  ما  هدرک  حالـصا  هک  ار  هچنآ  هدرک و  حالـصا  ما  هدومن  شهابت  هک  ار  هچنآ  رگا  متخاس و  هابت  ار  دوخ  نید  زا  يرایـسب 

رگا مدرک و  یم  ار  راک  نیا  تشاد ، يدوس  ملاحب  منکب و  ار  هتـشذگ  ناربج  متـسناوت  یم  رگا  نونکا  مدش ، یم  يراگتـسر  نیرقهنیآ  ره 
الاب مناوت  یم  مناتسد  يورین  اب  هن  منیب ، یم  قلعم  نامسآ  نیمز و  نیب  ار  دوخ  نونکامدرک  یم  رارف  منک ، رارف  کلاهم  نیا  زا  متـسناوت  یم 

مریگ  رارق  دوخ  ياپ  يور  میآ و  دورف  نیمز  هب  هک  مراد  ار  نآ  تردق  هن  مور و 
. مریگ هرهب  نآ  زا  ات  هد  يدنپ  ارم  هدازرداربيا  نونکا 
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وت تسا ، وت  دـننامه  ردارب و  زین  وت  هدازردارب  کنیا ، یـسرب  دـصقم  هب  هک  تسا  رود  ردـقچ  تاهیه ، تفگ : ورمع  باوج  رد  ساـبع  نبا 
یم نامیا  رگید  يارـس  هب  نتفر  هب  دناد  یم  ایند  نیا  میقم  ار  دوخ  هکیـسک  هنوگچ  تسیرگ ، مهاوخ  مهنم  هکنآ  رگم  درک  یهاوخن  هیرگ 

دروآ ؟
ینک ؟ یم  سویام  ادخ  تمحر  زا  ارم  هدیسر ، ارف  مگرم  ما و  هدیسر  لاس  دنچ  داتشه و  هب  هک  ماگنه  نیا  رد  یتح  تفگ : ورمع 

يدرگ  دونشخ  ات  ریگب  نم  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  دزاس ، یم  سویام  وت  تمحر  زا  ارم  سابع  نبا  ایادخ  راب 
سابع نبا  يا  تفگ : ورمع  یهد  یم  ار  هدوسرف  هنهک و  دـیریگ و  یم  ار  ون  وت  تسا ، زارد  رود و  یئوزرآ  نیا  تاهیه  تفگ : ساـبع  نبا 

مدینش  وت  زا  ار  نآ  سکع  هکنیا  رگم  متفگن  یمالک  یهاوخ ؟ یم  هچ  نم  ناج  زا 
گرم زاایآ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  تفگ : هللادبع  شدنزرف  تسیرگ ، دیسر ، صاع  ورمع  گرم  نامز  نوچ  دیوگ : هسامش  نب  نمحرلادبع 

یناساره ؟
وت تسا ، هدوب  بوخ  وت  قباوس  ردپ  تفگ : دومن و  ردپ  يرادلد  هب  عورـش  دنزرف  مسرت ، یم  گرم  زا  دـعب  زا  هکلب  مسق ، ادـخب  هن  تفگ :

دومن . روآدای  وا  هب  ار  شماش  ياهیزوریپو  يدوب  ادخ  لوسر  هباحص  زا 
يا هرود  ره  رد  هک  مدرک  ار ي  هرود  هس  نم  هک  ادـخ  تینادـحو  هب  تداهـش  ما ، هداد  تسد  زا  ار  بلاـطم  نیا  همه  زا  رترب  تفگ : ورمع 

شتآ مدوب ، هدرم  نامز  نآر  رگا د  ص )  ) ادخ لوسر  نانمشد  نیرتتخـس  مدوب و  رفاک  رما  زاغآ  رد  متـسناد ؟ یم  ار  دوخ  هیحور  تلاح و 
زا هاگچیه  دوب و  رتشیب  ترـضح  هب  تبـسن  مدرم  مامت  زا  نم  مرـش  ایح و  مدرک ، تعیبادخ  لوسر  اب  نوچ  دـش و  یم  بجاو  نم  رب  خزود 
ریخ دروآ و  مالسا  داب  اراوگ  ورمعرب  دیتفگ : یم  مدوب  هدرم  عقوم  نآر  رگا د  مدرکن و  رپ  ترـضح  تروص  زا  ار  دوخ  مشچ  مرـش ، طرف 

تشهب دیما  ، درم تالاح  نیرتهب  رد  دروآ و  يور  وا  هب  تداعس  و 

هحفص 320 ] ] 

تسه . وا  يارب 
دـیرگن و نم  رب  یـسک  هک  گرم  ماگنه  مررـض ، رب  ای  دوب  نم  عفن  هب  هک  مناد  یمن  مدـش  یئایاضق  هب  ـالتبم  مدیـسر و  تموکح  هب  سپس 

رارق هک  فرط  ره  هب  دـیزیرب  نم  رب  ار  كاخ  دوب ، مهاوخ  تموصخ  دروم  نم  دـیدنبب  مکحم  ار  منفک  دـنب  دـننکن ، تعیاـشم  ارما  هزاـنج 
دریگ . رارق  كاخ  رب  هک  دوب  دهاوخن  نم  پچ  فرط  زا  رتراوازس  نم  تسار  بناج  مریگب ،
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دنمدوس يا  هتکن 

تسا . هدمآ  تیفیک  نیمهب  مه  نینموملا  ریما  رعش  رد  هدمآ و  یصاع )  ) باحصا تاملک  زا  يرایسب  رد  ورمع ، ردپ  مان 

یصاعلا  نب  یصاعلا  ندروال 
یصاونلا يدقاع  افلا  نیعبس 

: تسا هدمآ  نینچ  هدناوخ  رتشا  کلام  هک  يزجررد  و 

یصاعلا  نبای  کحیو 
یصاوقلا یف  حنت 

دنا . هدرک  رکذ  یصاع )  ) دوخ بتک  رد  ظافح  زا  يا  هدع  و 
تیب لها  دزن  رد  دـنراد و  قافتا  روهمج  یـصاع )  ) تئارق نیا  رب  هک  دـیوگ : تاـغللا  امـسالا و  بیذـهت  ص 30  رد ج 2  يووـن  ظـفاح  و 

دیوگ : سپس  تسا  نیمه  حیصف  تیبرع 
رد نآ  ریظن  زین  هعبـس  ارق  حالطـصا  رد  تسا و  یتغل  مهنیا  هدـمآ و  صاـع )  ) اـی نودـب  اـهنآ  بلغا  هکلب  هقف  ثیدـح و  بتک  رتـشیب  رد  و 

. تسا ای  نودب  شرخآ  هک  عادلا ، لاعتملا و  ریبکلا  لثم : هدش  هدناوخ  نینچنآرق 

هحفص 321 ] ] 

يریمح دمحم  هیریدغ 

هراشا

همجرت :
تسا . ناترطف  تسپ  يوخ  زا  نداد  تبسن  غورد  ندز و  تمهت  اریز  دیئوگب ، نخس  قح  یتسار و  هب  دمحم  هراب  رد 

ماگنه اهنآ  نیرتفیرش  راگدرورپ و  قلخ  نیرترب  یلع  هماهت  دنمتفارـش  ادخ و  هداتـسرف  نآ  داب ، شیادف  مردام  ردپ و  هک  دمحم  زا  دعب  ایآ 
تسین ؟ یمدرم  تیصخشندروآ  تسدب 

تقیقح . تسا و  نیتسار  نامیا  نامه  وا ، تیالو 
نادرگ . فاعم  لطاب  نانخس  یئارس و  هوای  زا  ارم  سپ 

تسا . لد  ياهیرامیب  يافش  وا  یتسود  و  تسوا ، یتسود  يوریپ و  ادخ ، رما  هب  نداهن  ندرگ 
تسا . كاپ  هزنم و  یمارح  اوران و  ره  زا  هک  تسا  نسحلاوبا  نامه  داب ، شیادف  مردام  ردپ و  هک  تسا  ام  ياوشیپ  یلع 

. تسا هتخانش  زاب  مارح  زا  ار  لالح  هک  هدومرف  تیانع  شناد  وا  هب  دنوادخ  تسایتسار ، هار  ياوشیپ  یلع 
. تسین یهانگ  میارب  رما  نیا  رد  مشکب ، ار  یسک  شیتسود  هار  رد  نم  رگا  و 
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دنریگب . هزور  دنناوخب و  زامن  لاس  رازه  دنچ  ول  دنشتآ و  رد  دنرادب  نمشد  ار  وا  هک  یهورگ 
تسین . شریذپ  لباق  دشاب ، هتشادن  ار  رگداد  ياوشیپ  یتسود  تیالو و  هک  یسک  زامن  مسق ، ادخب  هن 

. ما هدیورگ  وت  تنمیم  اب  ینارون و  دالوا  هب  تسا و  وت  هب  نم  دامتعا  نانموم  ریما  يا 

هحفص 322 ] ] 

زا دومن ، ینمشد  یلع  اب  هک  یسک  زا  نم  تسا ، نم  نید  ساسا  میوگ  هک  نخـس  نیا  تمایق ) رد   ) وت تاقالم  ماگنه  ات  نم  راگدرورپ  يا 
مرازیب . دندرک ، گنج  هزیتس و  وا  اب  هک  یناراکمتس  ناگدازکاپان و 

دش . مالعا  ادخ  قلخ  نیرتهب  ادخ و  فرط  زا  هک  مخ ) ریدغ   ) مخ زور  رد  ربمایپ )  ) ار وا  صن  دندرک  شومارف  اهنآ 
دشاب . یم  نارک  یب  يایرد  نوچ  یلع  يرترب  لضف و  دنک : مشهوکن  دراگنا و  دب  ار  منخس  هک  یسکنآ  داب  كاخ  رب  شینیب 

تشاد . يرترب  همه  ربماقم  نیا  رد  وا  وچ  مرازیب  دندز  شرانک  تفالخ  هنحص  زا  و  بصغ ) ار  وا  قح   ) هکیناسک زانم 
تخاس . بولغم  ار  ناریلد  هک  تسا  یسک  نامه  یلع 

دنتخیرگ . دندید ، ار  شریمش  قرب  هکیماگنه  و 

يریمح راعشا  نوماریپ 

یبا ریبک ، ظفاح  زا  دوخ  دانـسا  هب  هدروآ : نیطمـسلا "  دـئارف  باتک "  زا  تشه  تصـش و  باب  رد  يومح  مالـسالا  خیـش  ار ، هدیـصق  نیا 
تیاور هیربلا "  ریاس  یلع  هیولعلا  صیاصخلا  باتک " . فنـصم  يزنطن ، میهاربا  نب  دمحمنبا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  هللادـبع 

هک : تسا  هدومن 
زا میحرلادبع  نب  دمحا  نب  دمحم  رهاطوبا  هک : درک  تیاور  وارب  ام  تئارق  هب  یفقث  دومحم  نب  دمحم  نب  دـحاولادبع  نب  رفعج  لضفلاوبا 

تیاور شردپ  زا  دمحم  نب  ماشه  زا  كاحـض ، نب  هللادبع  زا  ایرکز  نب  دمحم  زا  نادعم ، نب  دمحا  نب  دمحم  هک : دنک  تیاور  دوخ  خیش 
رد يرز  هردب  هیواعم  دندمآ . درگ  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  دزن  يریمح  هللادبع  نب  دـمحم  يدارم و  ماشه  اب  یئاط  حامرط  تفگ : هک  دـنک 

لسن زا  نم  دیئوگن  ینخـس  قح  زج  ناتراک  نیا  رد  دیئوگب و  يرعـش  بلاطیبا  نب  یلع  هراب  رد  برع  ارعـش  يا  تفگ : داهن و  دوخ  لباقم 
زا رـسارس  ینانخـس  تساـخاپب و  حاـمرط  مهدـن . دـیوگب  یلع  هراـب  رد  یقح  رعـش  هکنآ  هب  ار  رز  هردـب  نـیا  رگا  متـسین  برح  نـب  رخص 

. تفگ یلع  هب  ازسان  شهوکن و 

هحفص 323 ] ] 

ازسان زا  رپ  از و  شهوکن  ینانخس  زین  وا  تساخ و  اپبيدارم  ماشه  سپـس  دناد ، یم  ادخ  ار  وت  هاگیاج  تین و  نیـشنب ، تفگ : وا  هب  هیواعم 
تفگ . یلع  هب  تبسن 

هب دوب ) رـضاح  سلجم  رد  هک   ) صاع نب  ورمع  دـناد . یم  ار  رفن  ود  امـش  هاـگیاج  دـنوادخ  نیـشنب ، تقیفر  يولهپ  زین  وت  تفگ : هیواـعم 
هیواـعم و هب  درک  ور  وا  يوگم و  قـح  زج  ینخـس  نخـس و  زاـغآ  وـت  تفگ : تشاد ) صاـخ  يرظن  وا  هب  هک   ) يریمح هللادـبع  نب  دـمحم 

نب دمحم  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ . نخـس  قح  هب  یلع  هراب  رد  هک  ینک  اطع  یـسک  هب  ار  رز  هردـب  نیا  هک  يا  هدرک  دای  دـنگوس  وت  تفگ :
دورس . ار  قوف  راعشا  تساخرب و  يریمح  هللادبع 
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ار . رز  هردب  نیا  ریگب  يرتوگتسار  نخسرد  وت  تفگ : هیواعم 
 " باـتک زا  لوا  زج  رد  یلمآ  يربـط  دـمحم  نب  مساـقلا  یبا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  نیدـلا  داـمع  اـم ، راوـگرزب  هیقف  داتـسا  ار  ناتـساد  نیا 

دهشم راد  هنازخ  رایرهـش  نب  دمحم  نب  دمحا  هللادبع  وبا  خیـش  ام  هب  داد  ربخ  دیوگ : تسا و  هدروآ  یـضترملا "  هعیـشل  یفطـصملاهراشب 
نب یلع  بیطلاوبا  زا  یعازخ ، نسحم  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  خیـش  زا  لاوش ، هاـم  هدزاود  دـصناپ و  لاـس  هب  ع )  ) نینموـملا ریما  اـم  يـالوم 

هب دادغب ، رد  قورـسم  نب  دمحم  نب  دـمحا  سابعلاوبا  هتـشون  زا  تیاور  هب  يرکـس  دـمحم  نب  نسح  مساقلاوبا  هتـشون  زا  نانب ، نب  دـمحم 
. دش رکذ  هک  ناتساد  نتم  دنس و  رخآ  ات  كاحض . نب  هللادبع  زا  یبض ، رانید  نب  دمحم  زا  تیاور 

تسا . هدومن  نایب  ییومح ، مالسالا  خیش  زا  لقن  هب  یضترم  فیرش  لاح  حرش  رد  املعلا "  ضایر  بحاص "  ار  ناتساد  نیا  زین  و 

رعاش لاح  حرش 

هک یـسک  نامه  تسا ، يریمح  دـمحم  نب  هللادـبع  یـضاق  رـسپ  دور  یم  نامگ  صاع ) ورمع  قیفر  لیدـع و   ) يریمح هللادـبع  نب  دـمحم 
هدش رکذتم  باتکلا " ص 15  ازولا و  باتک "  رد  يرایشهج  هکیروط  هب  دراذگ و  وا  هدهع  هب  ار  دوخ  متاخ  ناوید  هیواعم ،

هحفص 324 ] ] 

دیوگ : هدوب : تواضق  ماقم  ياراد  هللادبع 
لماع هیبا ، نب  دایز  هب  هک  ینامرف  نمـض  هیواـعم  هک  دوب  نیا  راـک  نیا  تلع  درک و  سیـسات  ار  متاـخ  ناوید  هک  تسا  یـسک  لوا  هیواـعم 

دراد . يزاسراک  ریبز  نب  ورمع  هب  مهرد  رازه  دصکی  هک  داد  روتسد  دومن ، رداص  قارع  رد  دوخ 
تروص دایز  هک  یماگنه  داد و  شیازفا  رازه  تسیود  هب  ار  رازه  دـصکی  دوشگ و  ار  نآ  رـس  نامرف  نیا  تفاـیرد  زا  سپ  ریبز ، نب  ورمع 

تشون و دایز  هب  ار  رما  بتارم  مدومن و  هلاوح  مهرد  رازه  دصکی  طقف  نم  تفگ : دید  ار  مقر  نیا  داتـسرف و  هیواعم  يارب  ار  دوخ  باسح 
درک و سیـسات  متاخ  ناوید  هیواـعم  ناـیرج ، نیا  هجیتن  رد  دـنک ، ینادـنز  مه  ار  وا  دریگب و  ار  یفاـضا  مهرد  رازه  دـصکی  هک  دومن  رما 

لوبق مه  ار  یتسرپرس  نیا  تواضق  بصنم  رب  هوالع  هک  دومن  راذگاو  يریمح  دمحم  نبهللادبع  هب  تشذگ  هک  روطنامه  ار  نآ  یتسرپرس 
رـسپ ياج  هب  ار  ردپ  مان  خـیرات  رد  دـشاب و  يریمح  دـمحم  نب  هللادـبع  یـضاق  دوخ  رکذـلا ، قوف  راعـشا  بحاص  يوق  لامتحا  هب  دومن و 

. دنا هدراذگ 
هداهن : ارنآ  يانب  هیواعم  هک  متاخ  ناوید  اما  و 

هک : دیوگ  هیناطلسلا " ص 72  بادالا  رد "  یقطقط  نبا 
هتسویپ دش و  تیمسر  رابتعا و  ياراد  دوب و  اهناوید  نیرتگرزب  زا  ناوید  نیا  تسا ، متاخ  ناوید  درک ، سیسات  هیواعم  هک  يروما  هلمج  زا 

هرادا ناطلـس  صاخ  باون  تیلوئـسم  هب  هک  دادـیم  لیکـشت  يرتافد  هک  دوب  نیا  ناوید  نیا  راک  دوب و  رارقرب  سابع  ینب  تلود  طـساوا  اـت 
رهم و ار  نآ  زا  يا  هخـسن  دـندرب و  یم  ناوید  هب  ار  هیرما  نآ  ادـتبا  دـش  یم  رداص  یعوضوم  هب  عجار  هفیلخ  فرط  زا  يرما  رگا  دـشیم و 

. تسا لومعم  نامز  نیا  ةاضق  نیب  رد  هیور  نیمه  هکنانچ  دنتشاد  یم  هگن  ناوید  رد  دنتسب و  یم  خن  اب  هدرک و  موم 

دلج 4

باتک تاصخشم 
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.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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نرق 02 رد  ریدغ  ءارعش 

تیمک لهتسم  وبا 

هراشا

ق "  لاس 60 ه . هداز  " 
لاسب 126 ه ق "  هتشذگ  رد  " 

لد رب  درب ، یم  دایز  ار  يداش  هک  تساز ، متام  نانچنآ  زیگنا و  درد  هک  روآ  گـشا  یمغ  ود  رب  تا  هدـید  زا  ار  باوخ  يراد ، هدـنز  بش 
. تسشن

. تسا هتسشن  لد  رب  راگزور  درد  زا  هک  تسا  یهودنارب  اهگشا ، شزیر 
. دنام یم  بآ  رپ  يولد  هب  شزیر  رد  هک  تسا  ناریزو  ناور  هدید  زا  یگشا ، ناراب 

يادـخ هاگـشیپ  رد  ناـگمه  هک  تسا  مرکا ص ) لوسر   ) نادرمیاـپ نیرتهب  شیرق و  ناـگرزب  نداد  تسد  زا  يارب  گـشا ) هودـنا و  نیا  )
دنرگتعافش . نامحر 

تسوا . هدیزگرب  ع ،)  ) یلع نسحلا  وبا  تسا و  ناوخ  یناثم "  راکشآ "  هک  ربمغیپ 
تسا . ناباتش  شیوخ  قلاخ  يدونشخ  هب  نازیرگ و  يداش  زا  هک  یئالوم  یلع :

دروآ . رد  وناز  هب  دندوب ، نازیرگ  شنیزگ  نیا  رکذ  زا  هک  ار  یناسک  هک  هدیزگ  رب  ار  وا  نانچ  ربمغیپ  و 
دنتسکش ار  تیالو  نامیپ  ناسک  نآ  نکیل  دش ، یم  تعاطا  شاک  يا  هک  دومرف ، راکـشآ  ار  يو  تیالو  مخ ، ریدغ  حود  حود ، زور  رد  و 

مدیدن يریطخ  نیا  هب  ینامیپ  نم  و 

هحفص 4 ] ] 

درک . يراک  دب  یلوا  یلو  متسرف  یمن  تنعل  اهنآ  هب  نم 
. دش راکهبت  رگمتس و  دومن ، یم  رت  رادساپ  رتکیدزن و  داد  لدع و  هب  نارگید  زا  هک  زین  یمود  راک  نیا  اب  و 

. دنداتف یهارمگ  هب  دنتشاذگ و  عیاض  دوب ، رت  راوتسا  همه  زا  راگزور  ثداوح  رد  هک  ار  يدرم  و  شیوخ ، ياوشیپ  نامرف  اهنیا ،
. دندرک متس  دشاب ، هدرک  یهانگ  كدنا  هکنآ  یب  دوب ، رورس  اهنآ  همه  رب  هکنآ  اب  يو  هب  دندرب و  دای  زا  ار  شقح 

وگب : یسرتب ، اهنآ  هنایزات  ریشمش و  زا  دنچ  ره  دنیآ  دورف  اج  ره  رد  هیما "  ینب  هب " 
. مراچان امش ، زا  يرادربنامرف  يربنامرف و  هب  كانمیب و  نآ  رد  هک  يراگزور  زا  مرازیب  ناه 

( هیواعم ناتمدرم =(  درم  نیتسخن  هدرپ  یب  دنام و  هنسرگ  امش  متس  هب  هک  ار  نآ  دانک  ریس  دیدرک و  شریس  امش  هکنآ  دراد ، هنـسرگ  ادخ 
يارب وا  هک  دندرک  تموکح  مدرم  رب  یبسن ، یمـشاه  هاوخلد  رادمتـسایس  ياجب  اهنیا  هچ ، دانک ، تنعل  ار  کلملا ) دبع  نب  دـیلو   ) عیلخ و 
روما دوب . ناوت  رپ  مدرم ، ندروآ  تسار  هار  هب  رد  وریذپ  ان  تسکـش  يریـش  اههاگ ، دربن  رد  . دوب افوکـش  يراهب  تکرب و  اب  يدوجو  تما 

. درپس یم  تمعن  یناوارف  هب  هشیمه  يارب  ار  اهیلاسکشخ  دومرف و  یم  عافد  نانآ  زا  تشاد و  یم  اپ  هب  ار  تما 

رعش نوماریپ  رد  ینخس 
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، تسا هدرک  حیرصت  هیدرولا "  ثیادح  باتک "  بحاص  هکنانچ  نآ ، هرامش  هک  تسا  تایمـشاه )  ) تیمک ناشخرد  دئاصق  زا  تایبا  نیا 
مه زیچان  هک  ار  نآ  زا  يرایسب  تایبا  هدرک و  يرگ  ناریو  دشاب ، ملع  عیاد  دورب  نیما  دیاب  هک  يرـشن  تسد  نکیل  دسر ، یم  تیب  هب 578 
هدش بکترم  زین  نآ ، ریغ  ساون " و  یبا  قدزرف " و "  ناسح " و "  ناوید "  باچ  رد  ار  هانگ  نیا  دـننام  و  تسا . هدومن  فذـح  تسین ،

شرکذ هک  تسا 

هحفص 5 ] ] 

هک هدیصق  نیا  ندیل  پاچ  درادرب ، یناهنپ  ياهتیانج  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  رگ ، وجتسج  تسد  هک  تسا  نآ  تقو  کنیا  تشذگ  رد ص 41 
یحرش هدمآ و  تیب  تسا 560  طایخ  رکاش  دمحم  داتسا  ملق  هب  هک  یحرش  رد  تسا و  تیب  نمضتم 536  هدیسر  ماجنا  هب  لاس 1904  رد 

تسا : نینچ  نیا  نآ  بیترت  دراد و  تیب   458 تسا ، هدش  هدیصق  نیا  زا  یعفار  داتسا  هماخ  هب  هک 
دوش :) یم  زاغآ  تیب  نیا  هب  هک   ) يا هدیصق 

ماهتسم  میتم  بقل  نم 
مالحا هوبص و ال  ام  ریغ 

. تسا تیب  یعفار 102  حرش  رد  طایخ 103 و  ندیل و  عبط  رد 
تسا : تیب  نیا  نآ  علطم  هک  يا  هدیصق  و 

برطا  ضیبلا  یلا  اقوش  ام  تبرط و 
بعلی  بیشلا  وذ  ینم و  ابعل  و ال 

. تسا تیب  یعفار 138  حرش  رد  طایخ 140 و  ندیل و  پاچ  رد 
اب : هکنآ  و 

برطلا  کبآ  نیا  نم  ینا 
بیر هوبص و ال  ثیح ال  نم 

هدیصق : دراد و  تیب  یعفار 67  هحورشم  رد  طایخ 132 و  هحورشم  رد  ندیل 133 و  عبط  رد  دوش ، یم  زاغآ 

لماتم  هیار  یف  مع  لهالا 
لبقم هئاسالا  دعب  ربدم  له  و 

. تسا تیب  یعفار 89  حرش  رد  طایخ 111 و  ندیل و  عبط  رد 
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تسا : ریز  علطم  هب  هکنآ  و 

برطم  نم  کب  له  تبرط و 
بعلت مل  باصتت و  مل  و 

دراد : تیب  یعفار 28  حرش  رد  طایخ 33 و  ندیل و  عبط  رد 
هدیصق : و 

اعوجهلا  قرالا  کنیع  نع  یفن 
اعومدلا اهنم  يرتمی  مه  و 

هحفص 6 ] ] 

اب : هکنآ  و  دراد . تیب  یعفار 19  هحورشم  رد  طایخ 21 و  هحورشم  رد  ندیل 20 و  پاچ  رد 

لوبتم  ریغ  بلقل  مومهلا  لس 
لوبطع ءاضیب  يدل  نیهرال  و 

هدیصق : و  دراد . تیب  یعفار 5  حرش  رد  تیب و  طایخ 7  ندیل و  پاچ  رد  دوش :) یم  زاغآ 

نینموملا و ال  ریما  ایلع  يوها 
ارمع رکب و ال  یبا  متشب  یضرا 

تسا . هدرک  فذح  ار  نآ  تیب  کی  یعفار  دراد و  تیب  طایخ 7  ندیل و  پاچ  رد 
. تسا هدرکن  دای  ار  هینون  تیب  ود  یعفار ، هک  تسه  زین  هینون  هیفاق و  هیئاف و  تیب  شش 

هب عجار  هک  ار  هچنآ  سپس  مینک و  یم  رکذ  ار  هدیصق  نیا  ياهیگژیو  تسخن  تسا ، تایمـشاه  زا  داتفا  تبث  هک  يا  هینیع  هیریدغ  نوچ  و 
میزادرپ : یم  هنینیع  ریغ  دئاصق  هرابرد  یبلاطم  رکذ  هب  هاگنآ  میوش و  یم  روآ  دای  تسا  تایمشاه  همه 

نایمشاه هینیع  هدیصق 

( یناعم مهف   ) رد وا  رعـش  هب  هک  تسا  یئاهتیـصخش  زا  تیمک "  تسا " : هتفگ  یلوم ، هملک  ینعم  رد  شا  هلاسر  رد  هدـیفم "  اـم " ، خـیش 
دنا و هدومن  عامجا  برع ، رد  شیراوگرزب  و  رعش ، رد  وا  يدمآ  رس  یسانش و  تغل  تحاصف و  هب  نادنمشناد  دنا و  هدرک  هداهشتسا  نآرق 

دیوگ : یم  هک  اجنآ  یسک  نینچ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 668 

http://www.ghaemiyeh.com


مخ  ریدغ  حود  حودلا ، موی  و 
اعیطا ول  هیالولا ، هل  نابا 

یتلالج نآ  اب  تیمک  رب  و  تسا . هدوتـس  تسایر  هب  یلوم  هملک  يوس  زا  ار ، شترـضح  هتـسناد و  بجاو  ریدغ  ربخ  هب  ار  یلع "  تماما " 
زا شیپ  هتفرن و  رفاک  هب  ینعم  نادب  هاگچیه  تغل  رد  هک  دنک  ینعم  رد  ترابع  عضو  هک  تسیناور  دراد ، تیبرع  تغل و  رد  هک 

هحفص 7 ] ] 

تیمکرب يراک  نینچ  رگا  هچ ، دـشاب . هتفاین  رد  تسا  هتفایرد  بارعا  زا  یکی  هک  ناـنچنآ  ار  نآ  هدرکن و  لامعتـسا  يرگید  ناد  یبرع  وا 
دیئارگ و یم  تغل  مامت  داسف  هب  ماجنا  رـس  دومن و  یم  اور  زین ، دوب ، يو  زا  رت  نیئاپ  رتالاب و  ای  زادـننامه و  هک  زا  زج  يرگید  رب  دوب ، اور 

دش . یم  هتسب  رد  نیا  دنام و  یمن  ام  يارب  برع  تغل  تقیقح  تخانش  رد  یهار 
نب یلع  نانموم "  ریما  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يرس "  نب  دانه  زا "  دوخ  دانـسا  هب  دئاوفلا "  زنک  هحفص 154 "  رد  یکجارک "  " 
نیا اب  هک : ناوخب  میارب  ار  تیمک  رعـش  نآ  دومرف : نانموم  ریما  يا  کیبل ، متفگ  دانه  يا  دومرف : نم  هب  مدـید  باوخ  رد  ار  بلاـط "  یبا 

دوش : یم  عورش  تیب 

مخ ... ریدغ  حود  حودلا  موی  و 

دومرف : نم  رورس  امرفب  متفگ : هد ، ارف  شوگ  دانه  يا  دومرف : وا  و  مدناوخ . نم 

اموی  مویلا  كاذ  لثم  را  مل  و 
اعیضا اقح  هلثم  را  مل  و 

باوخ رد  ار  ع )  ) نانموم ریما  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  تیمک  زا  تسا : هتفگ  شریسفت  مود  دلج  هحفص 193  رد  حوتفلا "  وبا  خیش  " 
هک : مدیسر  رعش  نیا  هب  ات  مدناوخ  نم  ناوخب . میارب  ار  تا  هینیع  هدیصق  دومرف  نم  هب  مدید 

مخ  ریدغ  حود  حودلا  موی  و 
اعیطا ول  هیالولا  هل  نابا 

دناوخ : نینچ  ع )  ) شدوخ يا و  هتفگ  تسرد  دومرف : داب -  وا  رب  ادخ  هتسویپ  دورد  هک  وا  و 

اموی  مویلا  كاذ  لثم  را  مل  و 
ایعضا اقح  هلثم  را  مل  و 
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تآرم نیلضافلا " و "  جاهنم  زا "  لقن  هب  یلیقع "  هعیفرلا " و "  تاجردلا  رد "  دیس "  " 

هحفص 8 ] ] 

ورمع دوخ "  خیـش  زا  شا "  هرکذت  هحفـص 20 "  رد  زین  یفنح "  يزوج  نبا  طبـس  دنا و "  هدروآ  ار  تیاور  نیا  يزوج "  نبا  نامزلا " 
عیشت رد  تیمک  بهذم  تسا : هتفگ  ءارعشلا "  مجعم  هحفص 348 "  رد  ینابزرم "  تسا و "  هدرک  لقن  يرگید  زا  یلـصوم "  یفاص  نب 

هک : تساهنآ  هرابرد  وا  نانخس  زا  تسا و  روهشم  هیما -  ینب  راگزور  رد  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  زا  وا  شیاتس  و 

اولح  ثیح  هیما  ینبل  لقف 
اعیطقلا دنهملا و  تفخ  نا  و 

هومتعبشا  نم  هللا  عاجا 
اعیجا مکروجب  نم  عبشا  و 

اعد وا  هرابرد  ترـضح  دـناوخ ، ضر ) ( ) رهاطلا ماـمالا -   ) یلع نب  دـمحم  رفعج  یبا  يارب  ار  هدیـصق  نیا  تیمک  نوچ  هک  دـنا  هدروآ  و 
درک .

هدومرف يو  هب  هدید و  باوخ  رد  ار  ربمغیپ  هک : تسا  هدرک  تیاور  تیمک  دنزرف  هک  تسا  یلماع  یضایب  میقتـسملا " "  طارـصلا  رد "  و 
هک : تسا  هدیسر  اج  نیا  هب  نوچ  هدناوخ و  وا  ناوخب و  میارب  ار  تردپ  هینیع  هدیصق  دنا :

مخ ... ریدغ  حود  حودلا  موی  و 

دنگوس : ادخب  يرآ  دانک ، تمحر  شیادخ  تفگ ، تسرد  تردپ  دنا : هتفگ  هتسیرگ و  یتخس  هب  ص )  ) ربمغیپ

اعیضا  اقح  هلثم  را  مل 

تایمشاه

 " جرفلا وبا  تسا و "  هتخادرپ  نآ  رکذ  هب  هتسناد و  تیمک  زا  ار  تایمشاه   " بهذلا ، جورم  مود "  دلج  هحفص " 194  رد  يدوعسم "  " 
. تسوا راعشا  نیرت  هدیزگرب  نیرتهب و  زا   " تایمشاه ، تیمک "  هصق  دنا : هتفگ  یسابع "  دیس  و " 

هحفص 9 ] ] 

تسوا رعش  نیرتهب  نآ  تسا و  روهـشم  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  هرابرد  دیز  نب  تیمک  راعـشا  دنا : هتفگ  يدادغب "  رمع  نبا  يدمآ " و "  " 
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نیرتهب زا  و  دوب ، نانآ  راگزور  برع و  تاغل  هب  اناد  يدرم  يو  تسا ، يوما  تلود  نارعاش  نیرتهب  زا  تیمک  تسا : هتفگ  یبودنس "  و " 
تسا . هدرک  دای  یکین  هب  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  زا  نآ  رد  هک  تسا  يدئاصق  نآ  تسا و  تایمشاه  وا  ياهرعش  نیرترب  و 

هک مدینش  مردپ  زا  تفگ : هک  تسا  هدروآ  یلفون "  یلع  نب  دمحم  زا "  دوخ  دانسا  هب  یناغا "  هحفص 124 "  دلج 15  رد  جرفلا "  وبا  " 
تشاد . یم  ناهنپار  نآ  دوب و  تایمشاه  تفگ  هک  يرعش  نیتسخن  تخادرپ ، يرعاش  هب  تیمک  نوچ  تفگ : یم 

نب تیمک  وت  داز  ردارب  نم  و  يا ، هلیبق  نآ  رعاش  رـضم و  درمگرزب  وت  سارف "  اـبا  يا  تفگ : دـمآ و  بلاـغ "  نب  قدزرف  دزن "  هب  سپس 
تـسود هک  ما  هتفگ  يرعـش  هدـمآ و  منابز  رب  تفگ : تسیچ ؟ تتجاح  ینم . هداز  ردارب  وت  یتفگ ، تسار  تفگ : قدزرف  ما ، يدـسا  دـیز 

هب همه  زا  دوخ  وت  و  يراداو ، شنتشاد  ناهنپ  هب  ارم  تسا  دب  رگا  یهد و  نامرف  نآ  رـشن  هب  ارم  تسا  بوخ  رگا  ات  منک  هضرع  وت  رب  مراد 
يرت . یلوا  نم  رب  نآ  يراد  ناهن 

دناوخ : تیمک  يا . هدورس  هک  ار  هچنآ  ناوخب  دشاب ، تلقع  هزادنا  هب  زین  ترعش  مراودیما  تسا  بوخ  هک  تدرخ ، اما  تفگ : قدزرف 
تسین . نانت  دیپس  قوش  زا  يداش  نیا  اما  منامداش  " 

یشوخ ؟ رس  هچ  هب  سپ  هداز ، ردارب  يا  تفگ : قدزرف  " 
دنیشن ؟ یم  يزابب  مهوم  دیپس  درم  ریپ  رگم  متسین ، قئاش  زین  يزابب  تفگ : تیمک 

. تسا وت  يزاب  تقو  نونکا  هک  نک  يزاب  يرآ  تفگ : قدزرف 

هحفص 10 ] ] 

دورس : تیمک 
تسا . هدناشنن  میداشب  يا  هتفرگ  انح  زا  گنر  ناتشگنا  و  هدرکن ، مرگ  رس  ارم  يا  هناخ  مسر  ارس و 

هداز ؟ ردارب  يا  درآ  یم  برط  هب  ارت  زیچ  هچ  سپ  دیسرپ : قدزرف 
تفگ :

تسین . زین  دنا ، هتشذگ  نم  رب  یموش  ای  یگدنخرف  هب  ماش  حبص و  هک  یموش  هدنخرف و  ناگدنرپ  زا  قوش  نیا 
نزم . ریطت  يرآ  تفگ : قدزرف 

تفگ : تیمک 
تسا . یتساوخ  ریخ ، و  مقئاش ، مدرم  نیرتهب  هب  یئاسراپ و  تلیضف و  نابحاص  هب  نم  نکیل  و 

دننایک ؟ اهنیا  تفگ : قدزرف 
تفگ :

میوج . یم  برقتدنوادخ  هب  نانآ  رهم  هب  دسر ، نم  هب  هک  يریخ  هر  رد  هک  یناتخب  دیپس 
دننایک ؟ اهنیا  نک . ما  هدوسآ  واترب  ياو  تفگ : قدزرف 

تفگ : تیمک 
تسا . نانآ  يارب  نانآ و  هب  نم  مشخ  يدونشخ و  هک  دنربمغیپ  نادناخ  مشاه و  ینب  نانیا 

نم تـسا ، یناـبرهم  یگتـسیاش و  نآ  يوـس  ود  ره  هـک  ما  هدروآ  دورف  بناـجب  ار  دوـخ  لاـب  رپ و  رهم  رــس  زا  مـنتورف و  ناـشیا  ربارب  رد 
مشاب . نآ  نیا و  شنز  رس  مشخ و  دروم و  دنچ  ره  منانآ  رادتسود 

. مراتفرگ شنزرس  رازآ و  هب  نایم  نیا  رد  هکمنم  نیا  نانآ و  هب  زین  نم  دنزات و  یم  نم  هب  نانمشد 
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هحفص 11 ] ] 

. یگدـنام زاـب  ناگتـشذگ و  همه  زا  رت  رعاـش  وـت  دـنگوس  ادـخب  هک  نک  رـشتنم  يرآ  نـک ، رـشتنم  ار  ترعـش  هداز  ردارب  تـفگ : قدزرف 
دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  دهاعملا )  ) دلج 2 هحفص 26  رد  یسابع  شبهذلا " و  جورم  دلج 2 "  هحفص 194  رد  يدوعسم 

تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یناوج  زا  ناورم "  نب  هللا  دبع  حیسم  یبا  زا "  دوخ  دانسا  هب  شلاجر  هحفص 134  رد  یشک "  " 
و داتفا . یم  عومـسم  يو  زا  راعـشا  نآ  و  دوب ، وا  تایمـشاه  ینعی  تیمک  رعـش  يوار  هک  دوب  ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  ام ، نایم  رد 

تشادنپ . یمن  لالح  ار  نآ  داشناو  تیاور  رگید  درک و  كرت  ار  راعشا  نآ  ندناوخ  لاس  جنپ  تسیب و  یلو  دوب  اناد  نادب 
هتفرگ هرانک  نآ  زا  هدرک و  اهر  ار  تیمک  راعـشا  ندناوخ  هک  يدوبن  وت  رگم  دنتفگ : يو  هب  تفرگ  رـس  زا  ار  نآ  ندناوخ  يدـنچ  زا  سپ 
تمایق ایوگ  هک  مدـید  باوخ  هب  تفگ  یباوخ ؟ هچ  دـنتفگ : درک . راداو  راعـشا  نآ  هداعا  هب  ارم  هک  مدـید  یباوخ  اما  ارچ . تفگ : يدوب ،

ار نآ  هفیحـص . تفگ : تسیچ ؟ روشنم  متفگ  حیـسم  هب  تفگ : دـمحم "  وبا  دـنداد "  نم  هب  يروشنم  مرـشحم و  رد  یئوـگ  هدـش و  اـپرب 
رطس رد  دنور . یم  تشهب  هب  هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ناتـسود  زا  هتـسد  نآ  مان  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دوب : نینچ  نآ  رد  مدوشگ و 
رظن مراـهچ  موس و  رطـس  هب  دوـب . نینچ  زین  نآ  متـسیرگن  مود  رطـس  هب  متخانـش ، یمن  ار  اـهنآ  هک  دوـب  یناـسک  ماـن  مدرک  هاـگن  نآ  لوا 

درک . راداو  راعشا  نآ  هداعا  هب  ارم  باوخ  نیمه  و  دوب . اجنآ  يدسا  دیز  نب  تیمک  مان  متخادنا .
تسا تیب  نیا  شزاغآ  رس  هک  يا  هدیصق  ینعی  تیمک  هدیصق  نیا  ربخ  تسا : هتفگ  بدالا "  هنازخ  هحفص 87 "  دلج 1  رد  يدادغب "  " 
دئاصق دیرخ و  ابیز  رایـسب  زینک  سپـس 30  مهد  یم  نتـشکب  ار  وا  دنگوس  ادخب  تفگ : دیـسر ، يرـسق  دلاخ  هب  انیدم "  ایانع  ثیح  الا  " 
داتسرف کلملا  دبع  نب  ماشه  داتسرف  کلملا  دبع  نب  ماشه  يارب  یـشورف  هدرب  اب  هنایفخم  ار  نانآ  داد و  دای  اهنآ  هب  ار  نایمـشاه )  ) تیمک

، دوب قارع  رد  شرازگ  راک  ماگنه  نآ  رد  هک  دـلاخ  هب  وا  دـندناوخ و  ماشه  يارب  ار  تیمک  هدـش  دای  دـئاصق  يزور  دـیرخ  ار  اهنآ  ماشه 
. تسرفب نم  يارب  ار  تیمک  رس  تشون : نینچ 

هحفص 12 ] ] 

زا دوخ  داهن و  شیوخ  ياجب  ار  وا  دیـشوپ و  ار  وا  سابل  دناوخ و  ارف  ار  دوخ  نز  تیمک  دنکفا  نادنز  هب  درک و  ریگتـسد  ار  تیمک  دـلاخ 
ام نادناخ  هدروخ  بیرف  نز  رب  ارت  دنتفگ  دندمآ و  درگ  دـسا  ینب  دـنک  تسایـس  ار  نز  تساوخ  تفای  ربخ  دـلاخ  نوچ  تخیرگ  نادـنز 

تسین . یهار 
یم هک  مراد  داـیب  نینچ  یمزراوخ  زا  تسا : هتفگ  بولقلا "  راـمث  هحفـص 171 "  رد  یبلاعث "  درک " . اهر  ار  نز  دیـسرت و  اهنآ  زا  دلاخ 

دیوگ :
یبا تایرهز  ساون ، یبا  تایرمخ  قدزرف ، ریرج و  ضئاقن  تیمک  تایمـشاه  هئیطح ، یجاـها  هغباـن ، تاراذـتعا  ریهز ، تاـیلوح  سک  ره 

رعـش و هب  دناوخ و  ار  یبنتم  دئالق  مجاشک و  فئاطل  يربونـص ، تایـضور  زتعم ، نبا  تاهیبشت  يرتحب و  عیادب  مامت و  یبا  یثارم  هیهاتعلا ،
دابم . زارد  شرمع  داسرم و  یناوج  هب  تفاین  هر  يرعاش 

قداص دمحم  دیس  يوامس و  دمحم  خیش  همالع  يدادغب و  يرویز  سابع  الم  خیش  هک  دنا  هدرک  سیمخت  ار  تایمشاه  ارعش ، زا  يرایـسب 
شا همدقم  حرش و  نآ  رد  هدرک و  حرـش  ار  تایمـشاه  يرـصم  یعفار  دومحم  دمحم  داتـسا  و  دنا . هلمج  نآ  زا  یمظاک ، نیدلا  ردص  لآ 

دیوگ : يو  تسا ، هدمآ  رب  هدهع  زا  وکین  هدرک و  راک  بوخ  تیمک  یگدنز  شرازگ  رد 
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 " هداجالا . لک  داجا  ناسحالا و  لک  هیف  نسحا  هفیرط  لوقلا و  دیج  هقیش و  رعشلا و  قئار  نم  مالکلا و  راتخم  یه  تایمشاهلا  " 
تسا . هدرک  حرش  ار  یمشاه  زین  سلبان  طایخ  رکاش  دمحم  داتسا  و 

تایمشاه هیمیم  هدیصق 

ماهتسم  میتم  بقل  نم 
مالحا هوبص و ال  ام  ریغ 

. تسین وزرآ  قشع و  زج  يزیچ  ار  هدز  تریح  هتشگ و  رس  لد 

هحفص 13 ] ] 

ترـضح يارب  ار  هدیـصق  نیا  يو  مدیـسر و  ع )  ) یلع نب  دـمحم  رفعج  یبا  تمدـخ  هب  تیمک  اـب  تسا : هتفگ  تـیمک  مـالغ  دـعاص "  " 
تفگ : ترضح  دناوخ و 

تیمکلل  رفغا  مهللا  تیمکلل . رفغا  مهللا 
.. ماهتـسم میتم  بقل  نم  دناوخ ، یم  نینچ  يدرم  شتمدخ  رد  مدید . باوخ  رد  ار  ادـخ  ص )  ) ربمغیپ تفگ : يرقنم "  محازم  نب  رـصن  " 
دوتس . ار  وا  و  دهد . ریخ  شاداپ  ارت  ادخ  دومرف : نینچ  وا  هب  ربمغیپ  سپس  تسا . يدسا "  دیز  نب  تیمک  دنتفگ " : تسیک ؟ نیا  مدیسرپ :

هحفص 27 . دلج 2  دهاعملا "  هحفص 124 " . دلج 15  یناغا "  " 
زین نم  دمآ و  ع )  ) رفعج و یبا  تمدخ  هب  تیمک  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هرارز "  زا "  دوخ  دانسا  هب  شلاجر  هحفص 136  رد  یشک "  " 

رد هک  هاگنآ  ات  دومرف : وا  هب  ماما  هدرک  مامت  ار  نآ  نوچ  و  مهتـسم . میتم  بقل  نم  دناوخ : ار  هدیـصق  نیا  ترـضح  يارب  سپ  مدوب ، اجنآ 
تسا هدرک  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  دوخ  دانسا  هب  هحفص 135  رد  و  یشاب . دیوم  سدقلا  حور  هب  هتسویپ  یئارس  یم  رعـش  ام  شیاتس 

هک : دناوخ  ع )  ) هللا دبع  وبا  ماما  يارب  ار  دوخ  رعش  نیا  تیمک  تفگ : هک 

قرغا  امف  ياوه  یل  هللا  صلخا 
یماهس شیطت  ام  اعزن و 

اعزن . قرغا  دق  وگب  وگم و  نینچ  دومرف : هللا  دبع  وبا 
ینعمنیا هب  وت  نم  رورس  متفگ : ماما  هب  تفگ : تیمک  هک : تسا  نینچ  وا  ترابع  تسا و  هدروآ  ار  تیاور  نیا  بقانم  رد  بوشآرهش ، نبا 

يرت . رعاش  نم  زا 
تسا . هدروآ  يرولا "  مالعا  هحفص 158 "  رد  يربط "  ار "  ثیدح  ود  ره 

 " تیمک تسا " : هتفگ  بهذلا "  جورم  دلج "  هحفص 195  رد  يدوعسم "  " 
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هحفص 14 ] ] 

رعـش هب  يو  داد و  هزاجا  ار  وا  ماما  یبش  دیـسر . ضر " )  ) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  تمدـخ "  هب  دـمآ و  هنیدـم  هب 
هک : دیسر  دوخ  هیمیم  هدیصق  زا  تیب  نیا  هب  نوچ  تخادرپ و  یناوخ 

دش . داهن  تسپ  هیامورف و  مدرم  تنایخ  ینکش و  نامیپ  راتفرگ  هک  یئاونین  هتشک 
تباث نب  ناسح  هب "  ادخ  ربمغیپ  هک  دشاب  نامه  وت  شاداپ  اما  میداد ، یم  وت  هب  میتشاد  یلام  رگا  دومرف : سپـس  تسیرگ و  رفعج "  وبا  " 

دومرف : " 
تیبلا : لها  انع  تیبذ  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  تلز  ال 

نب هللا  دبع  دزن "  هب  دش و  صخرم  ماما  تمدخ  زا  تیمک  یشاب "  دیوم  سدقلا  حور  هب  هرامه  ینک  یم  عافد  ربمغیپ )  ) نادناخ ام  زا  ات  " 
نم هب  مهرد  رازه  راهچ  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  يرازتشک  ارم  لهتـسم  اـبا  يا  تفگ : هللا  دـبع  تخادرپ ، داـشنا  هب  دـمآ و  یلع "  نب  نسح 

. تنابرق هب  مرداـم  ردـپ و  تفگ  داد و  تیمک  هب  ار  هتـشون  ما و  هتفرگ  هاوگ  نآ  رب  وت  يارب  ار  یهورگ  تسا و  نآ  هتـشون  نیا  دـنا و  هداد 
يرعش ادخ  يارب  زج  امش  دروم  رد  دنگوس ، ادخب  اما  ما  هدوب  ایند  هشیدنا  رد  ما  هدورس  نارگید  يارب  هک  يرعـش  رد  نم  هک  تسا  تسرد 

مریگ . یمن  یئاهب  دزم و  ما  هتفگ  ادخ  يارب  هک  يرعش  شاداپ  هب  نم  ما و  هتفگن 
درک و گنرد  يزور  دنچ  و  تفرگ ، ار  هتشون  زیرگان  تیمک  دراد . فاعم  هلابق  نتفرگ  زاار  تیمک  دشن  رـضاح  درک و  يراشف  اپ  هللا  دبع 

دمآ . هللا  دبع  دزن  هب  نآ  زا  سپ 
تسا . یتجاح  ارم  داب ، تیادف  مردام  مردپ و  ادخ  لوسر  رسپ  يا  تفگ :

تسا . هدروآ  رب  دشاب  هچ  ره  هک  تسیچ ؟ تتجاح  تفگ :
هلابق هاگنآ  ینادرگرب . دوخ  هب  ار  اتـسور  يریگب و  ار  هتـشون  نیا  هک  تسا  نیا  متجاح  تفگ : يرآ ، تفگ : دـشاب ؟ هچ  ره  تفگ : تیمک 
یمرچ يا  هسیک  تساخرب و  بلاط "  یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نبهیواعم  نب  هللا  دبع  ماگنه "  نیا  رد  تفریذپ . هللا  دـبع  داهن و  وا  ولج  ار 

ياه هناخهب  داد و  دوخ  نامالغ  زا  نت  راهچ  هب  ار  نآ  تشادرب و 

هحفص 15 ] ] 

تفگ : دمآ و  مشاه  ینب 
رد ار  دوخ  نوخ  هدورس و  رعش  امش  حدم  هب  دندوب ، هدنام  شوماخ  امش  تلیـضف  رکذ  زا  نارگید  هک  يراگزور  رد  تیمک  مشاه  ینب  يا 

دینک . یناد  ردق  وا  زا  دیناوت  یم  ردق  ره  کنیا  تسا  هداهن  هیما  ینب  رطخ  ضرعم 
یم هزادنا  ره  ینز  ره  دـنتفای و  یهاگآ  زین  نانز  تخیر ، رانید  مهرد و  هسیک  نآ  رد  دوخ  یئاناوت  روخ  رد  مشاه ، ینب  نادرم  زا  کی  ره 

مهرد و رازه  هب 100  نآ  شزرا  هک  دـمآ  مهارف  لوپ  ردـقنآ  ات  دـنداد  دـندروآ و  رد  نت  زا  ار  اهرویز  یتح  یخرب  داتـسرف . لوپ  تسناوت 
نمـشد راگزور  رد  ام  میا . هدروآ  وت  يارب  هک  تسین  شیب  يزبس  گرب  نیا  تفگ : دروآ و  تیمک  يارب  ار  اـهلوپ  هللا  دـبع  دیـسر . راـنید 

يارب نآ  زا  ناتـسب و  تسه ، نآ  رد  زین  نانز  رویز  ینیب  یم  هکنانچ  میا و  هدروآ  وت  يارب  يروآ  عمج  اـب  ار  اـهنیا  میرب و  یم  رـس  هب  دوخ 
ریگ . ددم  شیوخ  یگدنز  ناراذگ 

ما و هتشادن  يرظن  ربمغیپ  ادخ و  هب  زج  امش  شیاتس  رد  نم  اما  ینایاش  راک  هچ  یناوارف و  لام  هچ  تنابرقب ، مردام  مردپ و  تفگ : تیمک 
، دریذـپب ار  اهلوپ  تیمک  هک  دیـشیدنا  يا  هراچ  ره  هللا  دـبع  دـینادرگرب . شناـبحاص  هب  ار  اـهنیا  مریگ . یمن  يویند  شاداـپ  دزم و  امـش  زا 
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، يدرگ مدرم  بوضغم  هک  یئوگب  يرعش  هک  منیب  یم  تحلصم  ینک  یم  يراد  دوخ  نآ  لوبق  زا  هک  کنیا  تفگ : يو  هب  سپ  تفریذپن ،
دیآ : هیآ  نورب  دیامن ، یم  مزال  هچنآ  نآ  ناتشگنا  رس  زا  هک  دیآ  یم  دیدپ  يا  هنتف  هک  دشاب 

دایا و رازن " و "  نب  هعیبر  دعس " و "  نب  رازن  نب  رضم  شنادنواشیوخ " ، بقانم  زا  نآ  رد  هک  درک  يا  هماکچ  نتخادرپ  هب  زاغآ  تیمک 
تسا هدناشک  ازارد  هب  ار  نخس  هتفر و  دنت  ناحطق ، رب  اهنآ  نتـسناد  رتالاب  ندوتـس و  نداد و  يرترب  رد  هدرک و  دای  رازن  دنزرف  ود  رامنا " 

نیا شزاغآ  رـس  هک  تسا  نامه  هماکچ  نیا  تسا و  هتخادـنا  مه  ناج  هب  میتفگ  هچنآ  رد  ار  هیرازن "  هینامی " و "  هدیـصق " ، نیمه  اـب  و 
تسا : تیب 

انیدم  ایانع  تییح  الا 
انیملسم لوقت  سان  له  و 

نینچ ام  هب  تسا  هتفگ  بقانملا "  دلج 5 "  هحفص 12  رد  بوشآرهش "  نبا  " 

هحفص 16 ] ] 

راـب هس  درک و  هبعک  هب  يور  رقاـب  ترـضح  دـناوخ و  ع )  ) رقاـب ماـما  يارب  ار  ماهتـسم "  میتم  بقل  نم  هدیـصق "  تیمک  هک  تسا  هدیـسر 
ما هداوناـخ  دارفا  ناـیم  زا  هک  تسا  مهرد  رازه  دـص  نیا  تیمک  يا  دومرف : سپـس  زرماـیب  ار  وا  روآ و  تمحر  تیمک  رب  دـنوادخ  تفگ :
نم هک  دنادن  سک  دـنک ، تیافک  ارم  هک  تسه  یئادـخ  هک  زور  نآ  ات  دـنگوس ، ادـخب  هن ، درک : ضرع  تیمک  ما ، هدروآ  مهارف  وت  يارب 

درک . تمحرم  وا  یشوپ ب  نت  ماما  دینک . مزارفا  رس  دوخ  ياه  هماج  زا  يا  هماج  هب  مریگب . امش  زا  ار  لوپ  نیا 
هماج لام و  دومرف  روتسد  رفعج "  وبا  ماما  هک "  تسا  اجنآ  رد  هدرک و  دای  ار  تیاور  نیا  دهاعملا "  دلج 2 "  هحفص 27  رد  یسابع "  " 

یم یناسک  دزنب  مدوب  نآ  هشیدنا  رد  رگا  مزرو و  یمن  رهم  ایند ، يارب  امـش  هب  نم  دنگوس  ادخب  تفگ : تیمک  دنروایب و  تیمک  يارب  يا 
دـصق هب  دیا  هدرک  نت  هب  هک  ار  یـشوپ  نت  نآ  یلوپ  مراد ، یم  تسود  ترخآ  تهج  زا  ار  امـش  نم  اما  دوب . ناش  رایتخا  رد  ایند  هک  متفر 

تفرگ . ار  هماج  داد و  سپ  ار  لوپ  هاگنآ  درک . مهاوخن  لوبق  ارلام ، اما  مریذپ  یم  كربت 
نب یلع  رب "  تیمک  اب  هک : تسا  هدرک  تیاور  تیمک  مالغ  دـعاص ، هک  تسا  هتفگ  بدالا "  هنازخ  دلج 1 "  هحفص 69  رد  يدادغب "  " 
دزن رد  نم  يارب  یتعافش  هلیسو  مراودیما  هک  ما  هدورس  امش  حدم  رد  يا  هدیـصق  دناسر  ضرع  هب  تیمک  میدش ، دراو  ضر )  "  ) نیـسحلا
ماما دـناسر ، رخآ  هب  نوچ  دـناوخ و  ماهتـسم "  میتم  بقل  نم  تسا " : تیب  نیا  شزاـغآ  هک  ار  دوخ  هدیـصق  سپـس  دـشاب ، ص )  ) ربمغیپ
راهچ سپـس  زرمایب  ار  تیمک  ایادخ  راب  تسین . زجاع  وت  هب  نداد  شاداپ  زا  ادخ  اریز  میتسین  ناوتان  هناما ، میزجاع  وت  شاداپ  زا  ام  دومرف :

ریگب . ار  نیا  لهتسم  ابا  يا  دومرف  داد و  تیمک  هب  دوب  هدرک  مهارف  طیسقت  هب  شنادناخ  دوخ و  نایم  زا  هک  ار  مهرد  رازه 
نت زا  یکی  دـینک ، یتیانع  نم  هب  دـیراد  تسود  رگا  اما  دوب ، يزارفا  رـس  ثعاب  نم  يارب  دـیداد  یم  نم  هب  مه  یگناد  رگا  تفگ : تیمک 
نآ زا  سپ  داد و  تیمک  هب  دروآ  ردب  نت  زا  ار  اه  هماج  تساخرب و  ماما ) ، ) میوج كربت  نآ  هب  ات  دینک  تمحرم  نم  هب  ار  دوخ  ياهـشوپ 

نادناخ هرابرد  مدرم  هک  يراگزور  رد  دنوادخ  تفگ :

هحفص 17 ] ] 
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دومن راکشآ  وا  دندرک ، یم  ناهنپ  نارگیدهک  ار  یقح  داد و  ناشن  یگتـشذگ  دوخ  زا  تیمک  هک  یتسار  هب  دنتـشاد  يراد  دوخ  تربمغیپ 
هریخذ يو  يارب  ترخآ  رد  ار  شاداپ  نیرتهب  امنب و  يو  هب  ار  شا  یئاـیند  دزم  ناریمب . تداهـش  هب  رادـب و  هدـنز  یتخبکین  هب  ار  يو  سپ 

مدرک . یم  ساسحا  هتسویپ  ار  ماما  ياعد  تکرب  تفگ : تیمک  میئآ ، یمن  رب  وا  شاداپ  هدهع  زا  ام  هک  امرف 
، ناـگناگیب اـب  ربمغیپ ع ) نادـناخ   ) ناـنآ یتسود  هب  هک : دـندناوخ  ماـشه  يارب  ار  تیمک  نخـس  نیا  یتقو  تفگ : هساـنک "  نب  دـمحم  " 

مدیزگ . يرود  متسناد ، یم  مهتم  ار  اهنآ  رتشیب  هچ  ره  هک  یناگیدزن  زا  مدش و  مع  رسپ  دنواشیوخ و 
تسا . دنوادخ  هب  مکسمت  ناوت و  هک  ما  هدروآ  يور  يا  هدش  هتخانش  هاگیاج  هب 

داد . نتشکب  ار  دوخ  راک  ایر  نیا  تفگ :

تایمشاه هیئاب  هدیصق 

برطا  ضیبلا  یلا  اقوش  ام  تبرط و 
بعلی بیشلا  وذ  ینم و  ابعل  و ال 

نم هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ : هک  تسا  هدروآ  يدعـسا "  دعـس  نب  میهاربا  زا "  دوخ  دانـسا  هب  یناغا "  هحفـص 124 "  رد  جرفلا "  وبا  " 
ینب زا  متفگ : یبرع ؟ مادـک  زا  مناد  یم  دومرف : برع ، زا  متفگ : یمدرم ؟ مادـک  زا  دومرف : مدـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  ص )  ) ربمغیپ تفگ :

، يرآ متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  تیمک  دومرف : يرآ ، متفگ : یتسه ؟ یلاله  دومرف : يرآ ، متفگ : يا ؟ همیزخ  ینب  دسا  هلیبق  زا  دومرف : دسا ،
اقوش ام  تبرط و  ناوخب "  میارب  دومرف : يرآ ، متفگ : يراد ؟ دای  هب  وا  زا  يرعش  دومرف : تسا ، نم  هلیبق  زا  نم و  يومع  وا  ادخ  لوسر  يا 

تسین . یهار  قح ، هار  زج  و  یئایلوا ، ربمغیپ  نادناخ  زج  ارم  هک : مدیسر  تیب  نیا  هب  ات  مدناوخ  ار  هدیصق  برطا "  ضیبلا  یلا 
وگب وا  هب  ناسرب و  مالس  تیمک  هب  يدرک ، حبص  نوچ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ

هحفص 18 ] ] 

ار تیاور  نیا  نارگید ، صیـصنتلا " و  دهاعم  دلج 2 "  هحفص 27  رد  یسابع "  تسا " . هدیزرمآ  هدیصق ، نیا  ببـس  هب  ارت  دنوادخ  هک :
دنا . هدروآ 

دیز نب  تیمک  اب  ارت  دومرف : مدید  باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ تفگ : هک  تسا  یعازخ "  لبعد  زا "  یناعا "  دلج 15 "  هحفص 124  رد  و 
: دومرف تسین ، يرگید  زیچ  تسه ، ءارعش  همه  نایم  هک  يا ) هضراعم   ) نامه زا  ریغ  وا  نم و  نایم  رد  ادخ  لوسر  يا  متفگ : تسا ؟ راکچ 

هک : تسین  تیب  نیا  هدنیوگ  وا  رگم  نکم ، نینچ 

یننومهتی  ثیح  مهیف  تلز  الف 
بلقتا مکعایشا  یف  تلز  و ال 

متشادرب . تیمک  هضراعم  زا  تسد  باوخ ، نیا  زا  سپ  نم  و  تسا . هدیزرمآ  تیب  نیا  تکرب  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یتسارب 
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تیب : زا  سپ  تیمک  هدیصق  زا  ار  نآ  يرصم ، رشن  هاگتسد  هک  تسا  یتایبا  زا  تیب  نیا 

هیار  هاوه و  یبارت  اولاق  و 
بقلا مهیف و  یعدا  کلذب 

 " ریقع نب  دـمحم  زا "  دوـخ  دانـسا  هب  رکاـسع "  نبا  تسا " : هتفگ  ینغملا "  دـهاوش  حرـش  هحفـص 13  رد  یطویـس "  تسا " . هتخادنا 
هک : تسا  هدروآ 

تیمک تثارو  تکرب  نآ  رد  هک  تسین  ام  ياه  هناخ -  زا  يا  هناخ  چـیه  تسین . ملاع  رد  هک  تسا  یتلیـضف  اـم  رد  دـنتفگ : یم  دـسا  ینب 
ناوخب و ار  برطا "  ضیبـلا  یلا  اـقوش  اـم  تبرط و  رعـش "  دـنا : هدومرف  يو  هب  ادـخ  لوسر  هدـید و  باوخ  رد  ار  ربـمغیپ  وا  اریز  دـشابن ،

داب " . تکرب  ار  تنادنواشیوخ  وت و  کموق "  كروب  تکروب و  دنا . هدومرف  ربمغیپ  تسا و  هدناوخ 
 " هفوـک رد "  تفگ : یم  هک  تسا  هدروآ  شردـپ  زا  یبـض "  همکرع  یبا  زا "  رکاـسع  نبا  هک  تسا  دـهاوش  حرـش  هحفـص 14  رد  زین  و 

هدروآ ار  تیاور  نیا  هعیفرلا "  تاجرد  رد "  دیس "  دوبن " . یمشاه  دناوخ  یمن  ار  تبرط ... هدیصق  سک  ره  هک  متفای  نانچ  ار  مدرم 

هحفص 19 ] ] 

دوبن . یعیش  دناوخ ) یمن  ار  هدیصق  نیا  سک  ره   ) هک تسا  اجنآ  رد  و 
ار ربمغیپ  تفگ : تیمک  هک  تسا  هدروآ  لهـس  نب  دمحم  زا  رکاسع  نبا  تسا : هتفگ  حرـشلا "  باتک "  هحفص 14  رد  یطویس "  زین "  و 

يارب ار  تیب  نیا  هیما و  ینب  زا  ادـخ  لوـسر  يا  متفگ : یـسرت ؟ یم  هچ  زا  دوـمرف : مدـید ، باوـخ  هب  متـسیز  یم  ناـهنپ  هک  یئاـهزور  رد 
هک : مدناوخ  ترضح 

دمحم  لآ  بح  نم  ینرت  ملا 
بقرتا افئاخ  اودغا  حورا و 

مشیوخ " . لاوحا  بقارم  هشیمه  منارذگ و  یم  سرت  هب  ار  ماش  حبص و  ربمایپ ، نادناخ  یتسود  تهج  هب  هک  ینیب  یمن  ایآ  " 
ظحاج لوق  زا  رکاـسع "  نبا  دـیوگ " : هحفـص 14  رد  و  تسا . هداد  ناما  ترخآ  اـیند و  رد  ارت  دـنوادخ  یتسار ، هب  هک  يآ  ردـب  دومرف :

درکنزاب . هعیش  يور  هب  دوخ  رعش  نیا  اب  تیمک  زج  یسک  ار  جاجتحا  رد  هک  تسا  هدروآ 

مهاوس  یحل  حلصت  مل  یه  ناف 
بجوا قحا و  یبرقلا  يوذ  ناف 

هثارت  الول  ثروی و  مل  نولوقی 
 " بحرا لیکب " و "  اهیف "  تکرش  دقل 
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 " دندوب . رت  هتسیاب  رت و  هتسیاش  تفالخ  هب  ربمغیپ  نادنواشیوخ  هنیآ  ره  دنتشادن . نانآ  زج  يرگید  ار  تفالخ  تیحالص  رگا  " 
کیرـش تفـالخ  رد  زین  بحرا " و ... لـیکب " و "  ياـه "  هلیبق  دـیاب  هک  دوبن  راـک  رد  یثرا  رگا  تشاذـگن ، ثرا  ربمغیپ  دـنیوگ  یم  " 

دنشاب " .
ظحاج هک  دیامن  یم  هدرک و  دای  ار  ظحاج  نخـس  تسا  عحفص 84  راتخملا "  لوصف  دلج 2 "  رد  هک  روط  نآ  زین  دـیفم "  ام "  خیـش  و 

دوش یم  یهتنم  ربـمغیپ  ناـمز  هب  هک  هتـشذگ  ياـهراگزور  زا  هک  يرگید  ناوارف  ياـهتجح  تجح و  نیمهب  هعیـش  هک  يدراوم  رب  فوقو 
خیرات نکیل  دنک . راکنا  مالسا ، لوا  ردص  زا  ار  هعیش  هتـشذگ  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیا  زا  شدوصقم  ای  هتـشادن  يراک  دنا ، هدرک  جاجتحا 

تسا . هدرک  اوسر  ار  ظحاج  هدنام  اجب  نانآ  تلیضف  رد  تلاسر  بحاص  زا  هک  يراثآ  هتخادرپ و 
هکنآ زا  شیپ  یتح  ار  نآ  زا  ریغ  روکذم و  تجح  هب  جاجتحا  نیا ، زا  هتشذگ 

هحفص 20 ] ] 

 " تباث نب  همیزخ  لثم "  دنا ، هدرک  يوریپ  هباحص  زا  یئوکین  هب  هک  یناعبات  هباحص و  روثنم  تاملک  رعـش و  رد  دوش ، هتـسب  ظحاج  هفطن 
يراصنا " و"  دعـس  نب  سیق  يرافغ " و "  رذ  یبا  رـسای " و "  رامع  سابع " و "  نب  لضف  ساـبع " و "  نب  هللا  دـبع  نیتداهـشلا "  وذ 

رسپ یشاجن  هفیذح " و "  نب  دیز  نب  رفز  بلطملا " و "  دبع  نب  ثرح  نب  نایفس  یبا  نب  هللا  دبع  بلطملا " و "  دبع  نب  ثرح  نب  هعیبر 
ناوت یم  یبوخب  رگید ، يرایسب  عمج " و  ینب  نامیپمه "  لبنح "  نب  نمحرلا  دبع  یلجب " و "  هللا  دبع  رسپ  ریرج  بعک " و "  نب  ثرح 

دید .
هنوـگ نیا  زا  راشرـس  زیربـل و  ياـه  هبطخ  اـه و  هماـنرد  هعیـش  عـفن  هب  ار ، رد  نـیا  هـگنل  ود  ره  هـک  تـسا  ع )  ) یلع نینموـملا  ریما  نـیا  و 

هحفص 85"  رد  هچنانچنآ  دیفم "  ام "  خیش  دوشگ . تسا ، طوبضم  اه  هلاسر  اهینارنخـس و  يایاوز  بتک و  يالبال  رد  هک  شیاهلالدتـسا 
هب تسا  هیواعم  رب  يروآ  تجح  رد  شترـضح  روثنم  مالک  رد  هک  ار  نانموم  ریما  راتفگ  ینعم  طـقف  تیمک  تسا : هدومرف  تسا  لوصف " 

هنوگ نیا  يو  زا  سپ  وا و  نامز  رد  تیمک و  زا  سپ  هعیـش  ناـملکتم  و  ص )  ) دـمحم نادـناخ  ناـنموم  ریما  زا  سپ  هدیـشک و  مظن  هتـشر 
هک دـسر  غورد  زا  ثیدـح  نآ  هب  سک  ره  تسا و  دوجوم  روهـشم ، تاـیاور  و  روثاـم ، راـبخا  رد  نآ  هنومن  و  دـنا ، هدومن  یم  اهلالدتـسا 

تسین . يرابتعا  ار  يو  نخس  تسا ، هدیسر  ظحاج 

تایمشاه هیمال  هدیصق 

لماتم  هیار  یف  مع  لهالا 
لبقم هئاسالا  دعب  ربدم  له  و 

 " ددرگ . یم  زاب  قح  يوس  هب  يراکهبت  زا  سپ  يا  هتفات  قح  زا  يور  چیه  و  تسه ؟ شیوخ  هشیدنا  نارگن  یلدروک ، چیه  ایآ  ناه  " 
رد قیرشت  مایا  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یمرـضخ "  رکب  یبا  زا "  يو  دانـسا  هب  یناغا " دلج 2 "  هحفص 126  رد  جرفلا "  وبا  " 
هب و  دش ) بایفرش   ) تیمک دومرف ، هزاجا  ترضح  متساوخ و  یبایفرـش  هزاجا  تیمک  يارب  ع " )  ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبا  زا "  ینم "  " 

هدش و صخشم  ياهزور  نیا  رد  دومرف : مناوخب . ناتیارب  مراد  تسود  هک  ما  هدورس  يرعش  امش  شیاتس  رد  مدرگ ، تنابرق  دناسر : ضرع 
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ادخ دای  هب  هدش ، هرامش 

هحفص 21 ] ] 

دیـسر اجنیا  هب  دناوخ و  ار  هدیـصق  تیمک  ناوخب  دومرف : دروآ و  تقر  يورب  رفعج  وبا  تفرگ . رـس  زا  ار  شیوخ  ياعدتـسا  تیمک  شاب .
هک :

مهریغ  سوق  نع  نومارلا  هب  بیصی 
لوا یغلا  هل  يدسا  رخآ  ایف 

يارب یلوا  ار  يراکهبت  هنیمز  هک  يرخآ  نآ  رب  ياو  دنزادنا  یم  ریت  نیـسح ع ) ماما   ) وا يوس  هب  دـیزی )  ) يرگید نامک  اب  نازادـنا ، ریت  " 
 " دروآ . مهارف  وا 

تسا تیمک  بحاص  تسود و  لهس "  نب  دمحم  زا "  زرمایب و  ار  تیمک  دنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  اهتـسد  رفعج "  یبا  " 
يرعـش امـش  يارب  مدرگ  تنابرق  دناسر : ضرع  هب  میدیـسر  ع " )  ) قداص دمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  یبا  تمدخ "  هب  تیمک  اب  تفگ : هک 

دبع یبا  سپـس  ناوخب  دومرف : تسا ، امـش  هرابرد  راعـشا  تفگ : تیمک  تسا ، یگرزب  شزرا و  رپ  ياهزور  اـهزور ، نیا  دومرف : مناوخب ؟
نوچ تفرگ و  رد  يدایز  هیرگ  تخادرپ و  داشنا  هب  تیمک  و  دناشن ، رتکیدزن  ار  اهنآ  داتسرف و  شنادناخ  دارفا  زا  یخرب  دزن  ار  یـسک  هللا 

هتـشذگ و ناهانگ  دنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  هللا  دـبع  وبا  رعـش ، رخآ  ات  نومارلا  هب  بیـصی  هک : دیـسر  تیب  نیا  هب 
دوش . دونشخ  هک  نک  اطع  يو  هب  ردقنآ  زرمایب و  ار  تیمک  راکشآ  ناهن و  هدنیآ و 

هحفص 27 . دلج 2  دهاعملا "  هحفص 123 "  دلج 15 -  یناغا "  " 
نینچ تفرگ ، رد  يدایز  هیرگ  ترابع  زا  سپ  اجنآ  رد  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  بدـالا "  هنازخ  هحفص 70 "  دلج 5  رد  يدادغب "  " 

هک : دیسر  ع )  ) نیسح هرابرد  رعش  نیا  هب  نوچ  تساخرب و  نویش  يادص  و  هدروآ :
دندنام . یم  رگورد  هدش  ورد  ياه  هزبس  هب  وا ، يوک  ناگتفیش  نیسح " و  نمشد " ، ياه  ریشمش  يارب 

دوب . مدرم  يارب  یگرزب  كاندرد و  تبیصم  وا ، نادقف  تفر و  نانآ  نایم  زا  ربمغیپ "  " 
. مسانش یمن  دشاب ، ییاهنت  ماگنه  رد  يرای  هب  نیسح "  وا "  زا  رت  راوازس  هک  ار  يا  هدنام  اهنت  نم  و 

هحفص 22 ] ] 

ردقنآ زرمایب و  ار  تیمک  راکشآ  ناهنپ و  هدنیآ و  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  ار  اهتسد  ضر )  ) قداص رفعج  ماما  سپ 
داد . تیمک  هب  يا  هماج  رانید و  رازه  سپس  دوش  یضار  ات  راد  ینازرا  يو  هب 

رد نآ  هک  متفر  یم  یسک  دزن  هب  مدوب ، ایند  لام  راتساوخ  رگا  مراد و  یمن  تسود  ایند  تهج  زا  ار  امش  نم  دنگوس ، ادخب  تفگ : تیمک 
لوبق ار  لام  یلو  مریذپ  یم  كربت  هب  دـیا ، هدرک  نت  هب  هک  يا  هماج  اما  مهاوخ . یم  دوخ  ترخآ  يارب  ار ، امـش  نم  نکیل  تشاد ، رایتخا 

درک . مهاوخن 
نب ماشه  تفگ " : هک  تسا  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  وا  نامیلـس " و  نب  دـمحم  زا "  یناـغا "  دلج 15 "  هحفـص 119  رد  جرفلا "  وبا  " 
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رد رب  يزور  دنک . ترانک  رب  راک  زا  دهاوخ  یم  ماشه  دنتفگ : یم  دـلاخ  هب  دوب و  هدـش  نیب  دـب  هللا "  دـبع  نب  دـلاخ  هب "  کلملا "  دـبع 
دندناوخ : نینچ  دندروآ و  ماشه  دزن  هب  ار  نآ  دوب ، هدش  هتشون  يرعش  نآ  رد  هک  دنتفای  يا  هراپ  ذغاک  ماشه  هناخ 

تخاس . ربارب  مسرت ، یم  نآ  ددجم  عورش  زا  هک  ار  یگنج  گید  هروک  دیشخرد و  یقرب  ام  شیپ 
رب ! گید  ریز  نآ  ندروآ  نیئاپ  يارب  ار  هریگتسد  ریگ و  تسد  هب  تساهدماین  شوج  هب  مارآ و  ات  ار  گنج  گید 

دشابن ! یسرتسد  نآ  هب  ارت  رگید  هکنآ  زا  شیپ  بایرد  یمرن  هب  دبای ، یمن  نایاپ  دسرن ، رخآ  هب  راک  ات  هک  ار  یگنج 
زادرپب . دوش ، راوشد  گرزب و  هکنآ  زا  شیپ  مدرم  ياهراک  كرادت  هب  یسرتن  نآ  ندش  زاب  زا  هک  یمزح  هرگاب 

دنناد . یم  هتسباو  وت  هب  ار  راک  نآ  هراچ  دنزادرپ ، یم  يراک  یشیدنا  هراچ  هب  مدرم ، هک  يزور 
. دیامن یمن  رگ  وجتسج  ریغ  رب  ار  دوخ  ناشن  دنچ  ره  دهد ، یم  ربخ  تخس  یگنج  زا  زمر  نابز 

هحفص 23 ] ] 

: تفگ سپـس  دنناوخب  ناشیارب  ار  رعـش  نآ  داد : روتـسد  دندش  عمج  یگمه  نوچ  و  دـنیآ ، درگ  شرابرد  نایوار  همه  ات  داد  نامرف  ماشه 
دنتفگ : گنهامه  ناگمه  یتعاس  زا  سپ  تسا ؟ هیبش  رعاش  مادک  رعش  هب  تایبا  نیا 

تفگ : ماشه  تسا ، يدسا  دیز  نب  تیمک  زا  رعش 
نآ رد  ار  تایبا  نآ  تشون و  يا  همان  دلاخ  یهاگآ  يارب  سپـس  تسا ، هدـناسرت  هللا "  دـبع  نب  دـلاخ  هب "  ارم  هک  تسا  تیمک  نیا  يرآ 

ریگتسد و ار  تیمک  هک  داد  نامرف  تشون و  هفوک  رد  دوخ  یلاو  هب  يا  همان  دوب ، طساو "  رد "  اهزور  نآ  هک  دلاخ  داتـسرف . وا  يارب  همان 
دنک . ینادنز 

هیمال هدیـصق  دـیروایب . نا  يارب  وا  راعـشا  زا  يرعـش  دـنک ، یموجه  ار  هیما  ینب  حدـم و  ار  مشاه  ینب  درم ، نیا  تفگ : شناراـی  هب  هاـگنآ 
تسا  تیب  نیا  شزاغآ  رس  هک  ار  تیمک 

لماتم  هیار  یف  مع  لهالا 
لبقم هئاسالا  دعب  ربدم  له  و 

هب نخس  رعش  نیا  رد  رگا  تسا ، تیمک  رعش  نیا  دیوگ : یم  همان  نآ  رد  داتـسرف . ماشه  يارب  يا  همان  نمـض  رد  تشون و  ار  نآ  دندروآ .
هک : دینش  ار  هدورس  نیا  نوچ  دمآ و  مشخ  هب  دندناوخ ، ماشه  يارب  ار  همان  نوچ  تسا  وگتسار  مه  نآ  رد  دشاب ، هتفگ  قح 

همان تفرگ و  ینوزف  شمشخ  تسه  وگ  رایـسب  هراک  همه  امـش  نایم  رد  هک  مسق  مدوخ  ناجب  دیهد  خساپ  ارام  ياهـشسرپ  نارادمامز  يا 
شا هناخ  كاخ  رب  ار  وا  دنک و  بارخ  ار  شا  هناخ  دنزب و  ار  شندرگ  دربب و  ار  تیمک  ياپ  تسد و  هک  داد  نامرف  و  تشون ، دلاخ  هب  يا 

دشک . رادب 
راکـشآ سلجم ) رد   ) تیمک یئاهر  دـیما  هبار  نامرف  دـناشک و  یهابت  هب  ار  شناـمدود  هک  دـمآ  نارگ  يورب  دـناوخ  ار  هماـن  نوچ  دـلاخ 

وا مان  هاگنآ  مشک ، یهابت  هب  ار  شنامدود  مرادن  شوخ  نم  تسا و  هتشون  همان  نم  هب  نانموم  ریما  تفگ : دناوخ و 

هحفص 24 ] ] 
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دیزگرب و ار  وا  تشاد ، یشوه  زیت  هگ  رود  مالغ  تفایرد  ار  يو  دوصقم  دیعس "  نب  هسبنع  نب  نمحرلا  دبع  دروآ "  نابز  رب  ار  تیمک ) ) 
ات یناسرتب  یناهاگایب و  ار  تیمک  یئآرد و  هفوک  هب  رگا  تفگ : درک و  راوس  دوب  هفیلخ  نارتسا  زا  هک  دوخ  کـباچ  يوم و  خرـس  رتسا  رب 

دوب . مهاوخ  وت  ناسحا  مارکا و  راد  هدهع  زین  نیا  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  وت  نآ  زا  زین  رتسا  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  دزیرگب ، نادنززا 
هب سانـشان  هاگنآ  دیـسر . هفوک  هب  حبـص  دوب و  تکرح  رد  هفوک "  ات "  طـساو "  زا "  ار  بش  ماـمت  زور و  هیقب  تسـشن و  رتسا  رب  مـالغ 
درک تساوخ  رد  داتسرف و  دوب ، شیومع  رتخد  هک  دوخ  نز  لابند  هب  ار  یسک  تیمک  داد . یهاگآ  ناتـساد  هب  ار  تیمک  دمآ و  رد  نادنز 

درک . نینچ  نزو  دروایب  هارمه  زین  ار  دوخ  شفک  هماج و  دیایب و  هک 
تشگرب درگرب ، تفگ : دمآ ، ایب ، ولج  تفگ  تیمک  هب  و  درک ، نینچ  نز  ناشوپب ، نم  رب  نانز ، هنوگ  هب  ار ، سابل  نیا  تفگ : تیمک  سپ 
نابنادـنز رانک  زا  تیمک ، ادـخ  هانپ  رد  ورب  منیب ، یمن  وت  رد  يرگید  صقن  تسه ، تیاـه  هناـش  رد  هک  یئاـسران  یمک  زا  ریغ  تفگ : نز 

تفرگ : ندورس  تفای و  یئاهر  تیمک  دشن ، يو  ضرعتم  تسا و  نز  تشادنپ  وا  تشذگ و 
نادـنز زا  دـهج ، یم  نامک  زا  هک  لـبقم  نبا  ریت  دـننام  دنتـسرف ، یم  دیـص  هب  ار  ناگـس  نیا  هک  ناـنآ  هدـننک و  سراـپ  ناگـس  مغر  یلع 

متخیرگ ،
دنام . یم  هدیشک  ریشمش  هب  هک  تسا  ینا  رب  هدارا  نآ  ریز  رد  اما  مراد ، نت  هب  نانز  هماج 

هداد وا  دوخ  هب  تیمک  دروم  رد  ماشه  هک  يروتسد  نامه  هب  ار  يو  نآ  رد  هک  دیـسر  هفوک  رادنامرف  هب  دلاخ  زا  يا  همان  ماگنه  نیمه  رد 
نز دندمآ ، نادنز  رد  هب  نوچ  دننک ، ارجا  وا  هرابرد  ار  دلاخ  نامرف  دنرآ و  ردب  نادنز  زا  ار  تیمک  ات  داتسرف  رادنامرف  داد . یم  تیرومام 

نادنز رد  وا  اهنت  هک  تفگ : تخادرپ و  نتفگ  نخس  هب  تیمک 

هحفص 25 ] ] 

تسا . هتخیرگ  تیمک  تسا و 
هداهن فک  رب  ناج  دوخ  يومع  رـسپ  هار  رد  راوگرزب  هدازآ و  ینز  داد : خساپ  نینچ  ار  وا  همان  دلاخ  تشون و  دلاخ  هب  ار  نایرج  رادنامرف 

رد نادنز ، لها  زا  يو  دوصقم  هک  دورـس  يا  هدیـصق  دیـسر و  یبلک  روعا  هب  ماش ، رد  ربخ  نیا  دنراذگ . دازآ  ار  نز  داد  روتـسد  و  تسا .
دیوگ : يو  تسا  تیمک  نز  هدیصق  نآ 

انیرمحا  انیدوسا و 

تسا ) تیب  نآ 300  و   ) دورس ار  انیدم "  ایانع  تییح  الا  هماکچ "  زین  وا  هک  تخیگنا  رب  ار  تیمک  ساسحا  نانچ  هدیصق  نیا 
هب هیده  هدامآ  ار  اهنآ  و  داد ، دای  ور  ابیز  نازینک  هب  ار  تایمشاه )  ) تیمک دئاصق  يرسق ، هللا  دبع  نب  دلاخ  تسا : هتفگ  هحفص 114  رد  و 

دیوگ : یم  نآ  رد  تیمک  هک  ار  يا  هدیصق  تشون و  هیما  ینب  زا  یئوگ  وجه  تیمک و  راک  شرازگ  رد  يو  هب  يا  همان  درک و  ماشه 

یغتبی  رصنلا  کب  الا  له  برایف 
. لوعملا کیلع  الا  له  بر  ای  و 

تشاد " ؟ ناوت  یم  وت  زا  ریغ  یهاگ  هیکت  و  تساوخ ؟ يرای  ناوت  یم  وت  زج  زا  ایآ  اراگدرورپ  " 
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ینب هتخادرپ و  دیز "  نب  نیـسح  شدنزرف "  یلع " و  نب  دـیز  ءاثر "  هب  نآ  رد  تیمک  تسا و  ینالوط  هدیـصق  نیا  داتـسرف . ماشه  يارب 
تـشون دلاخ  هب  يا  همان  دش و  نارگن  تشذگ و  تخـس  وا  رب  دید و  گرزب  ار  نآ  دناوخ ، ار  هدیـصق  ماشه  نوچ  تسا ، هدوتـس  ار  مشاه 

، دوب ربخ  یب  اج  همه  زا  هک  ار  تیمک  هناـخ  درگ  ناراوس  ناـهگان  دربب . ار  تیمک  تسد  ناـبز و  هک  دـهد  یم  دـنگوس  ار  يو  نآ  رد  هک 
دناشن يرتسا  رب  ار  یمالغ  يو  دوب  تسود  طساو "  نارمکح "  دیلو "  رـسپ  نابا  اب "  تیمک  اما  دندرک . ینادنز  ریگتـسد و  ار  وا  دنتفر و 
هک دوب .. یهاوخ  دازآ  دنوادخ  هار  رد  یناهاگایب ، ار  وا  یناسرب و  تیمک  هب  ار  دوخ  رگا  تفگ : يو  هب  داتسرف و  تیمک  يو  هب  ار  وا  و 

هحفص 26 ] ] 

دمآ . دهاوخ  نیا  زا  سپ  یلاعت -  هللا  ءاشنا  نآ -  ناتساد 
تسا : نآ  زا  ریز  راعشا  هک  دراد  يرگید  هدیصق  ریدغ  ثیدح  هرابرد  تیمک ،
بجاو " . یناملسم  ره  رب  ادخ  بناج  زا  يو  قح  تسا و  نانموم  رورس  یلع  " 

درک " . کیرش  دش  یم  تمسق  هک  یقح  ره  رد  ار  وا  و  دومرف ، شرافس  يو  قح  رد  ادخ  لوسر  هک  یتسار  هب  " 
يراک وکین  ره  رب  ار  وا  تیالو  ریدغ ، زور  رد  دروآ " " و  رد  وا  جاودزا  هب  تشادن  لوتب  میرم "  زج "  يدننامه  هک  ار  هقیدـص "   "و " 

دومرف . بجاو  برع " ، ریغ  برع و  زا 
هحفص 193  دلج 2  حوتفلا  وبا  ریسفت 

رعاش یگدنز 

نب دـسا  نب  نادود  نب  هبلعث  نب  دعـس  نب  کـلام  نب  عیبس  نب  ورمع  نب  بیهو  نبا  دـلاخم  نب  سینخ  نب  دـیز  دـنزرف  تیمک ، لهتـسم  وبا 
تسا . رازن  نب  رضم  نب  سایلا  نب  هکردم  نب  همیزخ 

زا رـضم " و  ناروآ "  نابز  نارعاش و  زا  يو  تسا . انـشآ  برع  خـیرات  هب  سانـش و  تغل  ورـشیپ و  يرعاش  تیمک  تسا : هتفگ  جرفلا  وبا 
شکمـشک هب  يور  ایور  نانآ ، شورف  رخف  ناسانـش  مایا  و  هاگآ ، بیع  نارعاش  اب  هک  تسا  یناـسک  زا  تسا و  هیناـطحق "  رب "  نابـصعتم 

یمشاه عیـشت  هب  تیمک  تشذگ . رد  نآ  زا  شیپ  درکن و  كرد  ار  یـسابع  تلود  تسیز و  یم  هیما  ینب  راگزور  رد  يو  تسا . هتخادرپ 
تسا . روهشم  فورعم و 

: " تفگ نایلهاج ، زا  تسخن  دـنتفگ : نایمالـسا ؟ زا  ای  دیـسرپ  یم  نایلهاج  زا  تفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرت  رعاش  دندیـسرپ : ءاره  ذاـعم  زا 
يو هب   " یعار ، لطخا " و "  ریرج " و  قدزرف " و "  تفگ " : نایمالـسا ؟ زا  دنتفگ   " صربالا ، نب  دـیبع  ریهز " و "  سیقلا " و "  ءرما 

دای تیمک  زا  ارچ  يدرب  مان  هک  یناسک  نایم  رد  دمحم  ابا  يا  دنتفگ :

هحفص 27 ] ] 

تسا . ناینیسپ  ناینیشیپ و  همه  زا  رت  رعاش  وا  تفگ : يدرکن ؟
دمآ . یناگدنام  زاب  ناگتشذگ و  همه  زا  رت  رعاش  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تیمک  هب  هک  باتک ) نیا   ) هحفص 168 رد  قدزرف  لوق  و 

هب نونظلا "  فشک  رد "  هک  ناـنچنآ  تسا 5289 و  هدمآ  دهاعملا "  دلج 2 "  هحفص 31  یناغآ " و  رد  هچنآ  ربانب  تیمک  رعـش  هرامش 
، تیمک رعـش  هدنروآ  مهارف  تسا . هدیـصق  رازه  جنپ  زا  شیب  تسا  هدمآ  رکاش "  نبا  رابخالا " "  نویع -  دلج 1 "  هفیحص 397  زا  لقن 
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هسانک و نبا  هب  فورعم  هک  ییحی  نب  هللا  دبع  دمحم  یبا  زا  ار  وا  رعـش  یهورگ  تسا . تیکـس "  نبا  نآ "  هدنیازفا  هدنیارآ و  یعمـصا و 
، دنتـسه يدسا  ود  ره  هقدص "  یبا  لصوم " و "  یبا  و "  يزج ، زا "  ارنآ  زین  هسانک  نبا  دنا  هدرک  تیاور  تسا ، لاس 207 ه  هتشذگ  رد 

تسا . هتخادرپ  هریغ ) نآرقلا و  نم  تیمکلا  ناقرس   ) مان هب  مه  یباتک  فیلات  هب  هدومن و  وگزاب 
یبا رب  ار  تیمک  رعـش  زین  نم  هک : تسا  هتفگ  نارـصن  و  تسا ، نارـصن "  شداتـسا "  لوـق  زا  تیمک  رعـش  يوار  زین   " تیکـس ، نـبا  و " 

ما . هدناوخ  رکب "  یبا  نب  رمع  صقح 
لاس 215 هب  یفوتم  نیسح  نب  نسح  دیعس  وبا  يرکـس  تسا ، میدن "  نبا  تسرهف  هحفص 107 و 235 "  رد  هکنانچنآ  تیمک  رعش  لماع 

تسا . سنا  نب  دمحم  تسا . هدمآ  رکاسع  نبا  خیرات  دلج 4  هحفص 429  رد  هکنانچنآ  شرعش  میدن  تسا و 
يو هک  تسا  هدروآ  هباسن  یفوک  نسح  نب  دـمحا  هللا  دـبع  یبا  زا  راجن  نبا  زا  لقن  هب  ءابدالا "  مجعم  دلج 1 "  هحفص 410  رد  توقای  و 

هیرازن دئاصق  تیمک  هک  هاگنآ  رگم  تخانشن ، تقیقح  هب  ار  برع  باسنا  یسانش ، بسن  چیه  تفگ : یم  باسن  هدبع  نبا  تفگ :

هحفص 28 ] ] 

نم راکددم  مدروآ و  مهارف  ار  تیمک  رعش  مدینـش ، نینچ  نم  نوچ  و  تشادرب . اهیهاگآ  زا  يرایـسب  هرهچ  زا  هدرپ  تخادرپ و  ار  شیوخ 
دوب . راعشا  نامه  برع  خیرات  فینصت  رد 

، لد يوق  يدرم  میظع ، نآرق  ظفاح  هعیش ، هیقف  دسا ، ینب  بیطخ  وا  دوبن ، يرعاش  چیه  رد  هک  تشاد  تلصخ  هد  تیمک  دنا : هتفگ  یخرب 
كاب و یب  يراک  راوس  دسا ، ینب  رد  دننام  یب  يزادنا  ریت  و  عیشت ، رد  رظانم  نیتسخن  لدج و  رپ  یـسانش  بسن  طخ ، شوخ  يا  هدنـسیون 

دوب . رادنید  يا  هدنشخب 
هحفص 13 . دهاوشلا "  حرش  هفحص 69 "  دلج 2  بدالا  هنازخ 

نانآ و  وا ، نایم  یگدـنز ، نارود  مامت  رد  و  یمئاد ، نمی  ءارعـش  اب  شیاه  یئارـس  وجه  دوب و  یگـشیمه  هیناندـع "  هب " تبـسن  شتیبصع 
. دنتفگ خساپ  شگرم  زا  سپ  ار  وا  هبهذم "  هدیصق   " هینیع " ، نبا  لبعد " و "  يو " ، رثا  رب  و  تشاد . جاور  یئوگ  خساپ  یئارس و  وجه 

هرظانم هرخافم و  یبلک "  روعا  میکح "  تیمک و  نایم  و  تسا ، هداد  باوج  ار  ود  نآ  زین  مشاـه  ینب  هدـش  دازآ  يرـصب "  ءاـفلز  وبا  و " 
تسا . هداد  خر  یناوارف 

دبع تمدخ "  يدرم  دش . لقتنم  هفوک  هب  سپس  تسویپ و  هیما  ینب  هب  قشمد  رد  هک  تسا  یئارعش  زا  یکی  هدش ، دای  روعا  میکح  هدیاف ) )
هللا دبع  دزادرپ " . یم -  امش  وجه  رد  رعـش  داشنا  هب  هفوک  رد  روعا ، میکح  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : يو  هب  و  دیـسر ، رفعج "  نب  هللا 

دناوخ : يرآ و  تفگ : يراد ؟ دای  هب  وا  زا  يزیچ  تفگ : " 
متخیوآ ، راد  هب  امرخ  تخرد  هقاس  رب  ار ، امش  دیز 

دنشک  راد  هب  ار  يدهم  هک  مدیدن  و 
دیدرک  هسیاقم  نامثع  اب  ار  یلع  ینادان ، هب 

تسا  رتوکن  رتهب و  یلع  زا  نامثع  هکنآ  لاح 
راب تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  دیزرل  یم  یتخس  هب  هک  ار  شیاهتسد  هللا  دبع  " 

هحفص 29 ] ] 
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مجعم دـیرد . مهرد  ار  وا  يریـش  دـمآ و  ردـب  هفوک  زا  هنابـش  روـعا  میکح  نک . هریچ  وا  رب  ار  یگـس  تسا ، وـگغرد  درم  نیا  رگا  ایادـخ 
هحفص 132 . دلج 4  ءابدالا 

وا یبهذم  یگدنز  تیمک و 

ياهششوک و  یئارس ، رعش  زگره  تیمک )  ) درم ربا  نیا  هک  دبای  یم  ینشور  دهاوش  اه ، هتشون  يایاوز  اه و  تریس  يالبال  زا  رگ ، وجتسج 
اب ات  تخاسن ، يدنمزآ  بجوم  یبایماک و  هلیـسو  داد ، یم  ناشن  ربمغیپ  نامدود  هب  يزرو  رهم  رد  نتـشیوخ  زا  هک  ار  يریذـپ  ان  یگتـسخ 

دیسر . ماقم  لوپ و  هب  ای  دشاب و  شاداپ  دزم و  بلط  رد  و  دریگ ، هرهب  هنارعاش ، ياه  هزئاج  واه  هلص  زا  یسولپاچ 
هک : دندوب  نانچ  نآ  تسا ، هتفگ  اهنآ  هرابرد  یعازخ "  لبعد  هچنانچ "  ربمغیپ  نادناخ  هک  دوب  دناوت  نینچ  هنوگچ 

هب ناشنایعیـش ، زا  هتـشذگ  نانآ ، دوخ  زین  دوب و  هدنام  یهت  ناشماهـس  زا  ناشدوخ  تسد  هدش و  میـسقت  نارگید  نایم  رد  ناشمئانغ  مهس 
دنا . هدش  بکترم  یندوشخبان  یهانگ  هدرک و  ردب  ناشیاه  هناخ  زا  ار  اهنآ  هک  دندنام  یم  یناگدش  هدنار 

یب لام  راتساوخ  یسک  رگا  دوب ، هتخیر  هیما  ینب  هشیپ  متـس  هورگ  ینعی  نانآ  نانمـشد  ماک  هب  ار  شرادن  راد و  ایند ، يراگزور ، نینچ  رد 
هتفای یگریچ  یمالسا  تفالخ  ریرس  رب  هک  تفر  یم  یمدرم  نامه  غارس  هب  دوب ، تفرـشیپ  يارب  يا  هیاپ  لوگ و  هب  ندیـسر  ای  ایند ، شزرا 

دندوب ،
هدیـشک متـس  هدـید و  رازآ  يدرم  هب  يور  هیما  ینب  يوـس  زا  هک  دراد  یماو  بلط  هب  ار  يدرم  ربا  نینچ  هک  هچنآ  هک  تـسین  نـکمم  سپ 

رب ینامز  دزاس . یم -  تخس  ياهنیمز  رس  کشخ و  ياهنابایب  هناور  ار  يو  هک  دشکب  جنر  ینادرگ  رـس  سرت و  زا  لیلد ، نیمه  هب  و  روآ ،
زین يور  شیپ  زا  دنا و  هدش  هتخیگنارب  شیوجتـسج  هب  نارگـش  واک  رـس  تشپ  زا  دشک . یم  شکاخ  هب  یهاگ  دناشک و  یم  شا  هپت  زارف 

رهم هب  لد  هک  دنیب  یم  یناسک  رد  درم  نیا  هک  دشاب  یصوصخم  تفص  نامه  زج  يزیچ  دنیب  یمن  ریشمش  شکمشک و  زج 

هحفص 30 ] ] 

تسین . نارگید  رد  تسا و  هتسب  اهنآ 
رد وا  يراگتسر  هطساو  هناحبس و  يادخ  هاگشیپ  رد  وا  هلیـسو  اهنآ  هک  دوب  دقتعم  يو  هچ  ع ،)  ) نید نایاوشیپ  اب  تیمکراتفر  تسا  نیا  و 

تسا . يربک  تلاسر  شاداپ  نانآ  تدوم  دنیارس و  رگید 
رقاب و ع) ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رباـج  زا  شیوخ  دانـسا  هب  تاجردـلا "  رئاـصب  رد "  رافـص "  ربکا  خیـش  " 
: تفگ دـش و  بایفرـش  تیمک  ماـگنه  نیمه  رد  میرادـن ، يراـنید  مهرد و  دومرف : مدرب . تیاکـش  يو  هب  دوخ ، يدـنم  زاـین  زا  مدیـسر و 

نوردنا زا  یلوپ  هسیک  مالغ  يا  دومرف : ماما  دناوخ ، يا  هدیـصق  تیمک  ناوخب ، دومرف : مناوخب ؟ يرعـش  دیئامرف  یم  هزاجا  مدرک ، تنابرق 
: دومرف ماما  دناوخ  نوچ  ناوخب و  دومرف : مناوخب ؟ ناتیارب  رگید  يرعش  مدرگ ، تنابرق  تفگ : تیمک  راد ، ینازرا  تیمک  هب  روایب و  هناخ 

راپسب . تیمک  هب  روایب و  يرگید  هسیک  مالغ 
هب رواـیب و  رگید  يا  هردـب  دومرف : مـالغ  هب  ماـما  دـناوخ  نوچ  و  ناوخب . دوـمرف : مناوـخب ؟ يرگید  هدیـصق  مدرگ  تناـبرق  تفگ : تیمک 

، اهیئارـس هماکچ  زا  نم  دوصقم  مراد و  یمن  تسود  ایند ، نارذگ  يارب  ار  امـش  نم  مدرگ  تیادف  درک : ضرع  تیمک  راد ، ینازرا  تیمک 
هسیک يدومرف : مالغ  هب  درک و  اعد  وا  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما  تسین . تسا  هدومرف  بجاو  نم  رب  ادخ  هک  یقح  ربمغیپ و  هب  دنویپ  زج  يزیچ 
نداد روتـسد  هکنآ  لاح  میرادن ، يرانید  مهرد و  يدومرف : نم  هب  وت  موش  تیادف  متفگ : رباج )  ) نم نادرگرب . دوخ  ياج  هب  ار  لوپ  ياه 
ماما متفاین ، يرانید  مهرد و  مدـمآ ، رد  هناخ  نآ  هب  نوچ  وش ، هناخ  نآ  لخاد  دومرف : ماما  يدومرف ؟ رداص  تیمک ، هب  ار  مهرد  رازه  یس 
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دومرف :
انرهظ : امم  رثکا  مکنع  انرتس  ام 

ثیدح . رخآ  ات  میا "  هدومن  هک  تسا  نآ  زا  شیب  میا  هتشاد  ناهنپ  امش  زا  دوخ  تامارک ) زا   ) هچنآ
: دومرف میدیسر ، ع )  ) نیسح رتخد  همطاف  تمدخ  هب  تیمک ، اب  تفگ : دعاص "  " 

هحفص 31 ] ] 

و دناشون ، تیمک  هب  دز و  مه  هب  ار  نآ  دروآ و  دوب  تبرـش )  ) قیوس نآ  رد  هک  یحدق  سپـس  تسا . ربمغیپ ) نادناخ و  ام  رعاش  درم ، نیا 
ادـخب هن ، تفگ : تسـشن و  کشا  هب  تیمک  ياه  هدـید  دـنهدب ، تیمک  هب  يراوس  یبسا  اب  رانید  دصیـس  روتـسد  نآ  زا  سپ  دـیماشآ . وا 

مراد . یمن  تسود  يراد ، ایند  هشیدنا  هب  ار  امش  نم  هک  مریذپ  یمن  دنگوس 
هحفص 123 . دلج 15  یناغا "  " 

ار يو  دای  هک  تسا  میظع  نادـنچ  تدـمحم  تمرکم و  مشاه ، ینب  یمارگ  ياـه  تیـصخش  رایـسب  ياـه  هلـص  نداد  سپ  رد  ار  تیمک  و 
، نید خوسر  تدیقع ، یئوکین  تین ، یکاپ  نامیا و  يورین  تیالو ، رد  وا  تیمیمـص  رب  نیتسار ، هاوگ  اهنآ  زا  کی  ره  و  دزاس ، یم  دیواج 

امش نم  تفگ : هک  تسا  ع )  ) نیدباعلا نیز  داجس  ماما  هب  شنخس  یتسرد  يولع و  سدقم  لصا  رد  وا  يراوتسا  تمه ، يدنلب  سفن ، ءابا 
دیشاب . ادخ  ربمغیپ  هاگشیپ  رد  يا  هلیسو  میارب  هک  ما ، هتفگ  حدم  تهج  نآ  زا  ار 

هشیدنا هب  ار  امش  نم  دنگوس  ادخب  تفگ : هک  تسا  ع )  ) یلع نب  دمحم  رقاب  ماما  هب  وا  راتفگ  حیرص  اهیگتسجرب ر  نیا "  همه  رگنشور  و 
يرگید هدارا  تسا ، هدومرف  بجاو  نم  رب  دنوادخ  هک  یقح  ادخ و  ربمایپ  اب  دنویپ  زج  امش  شیاتـس  زا  مراد و  یمن  تسود  نارذگ  يایند 

ات مریگب ، يرانید  مهرد و  امـش  زا  نم  هک  دیاین ) زور  نآ  و   ) دنادن سک  دنگوس  ادـخب  ناه  تسا : ماما  نیمه  هب  وا  رگید  نخـس  مرادـن و 
دنک . تیافک  ارم  هک  تسه  یگرزب  یمارگ و  يادخ 

راتـساوخ رگا  مراد و  یمن  تسود  يراد  ایند  هشیدنا  هب  ار  امـش  نم  مسق  ادخب  تفگ : هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  ود  ره  هب  وا  رگید  لوق  و 
ع)  ) یلع نب  نسح  نب  هللا  دبع  هب  مزرو و  یم  رهم  امش  هب  ترخآ  يارب  نم  اما  تشاد  تسد  هب  ار  نآ  هک  متفر  یم  یسک  دزن  هب  مدوب  ایند 

مریگ . یمن  یئاهب  دزم و  ما ، هتفگ  ادخ  يارب  هچنآ  ربارب  رد  نم  ما و  هدورسن  ادخ  يارب  زج  امش  هرابرد  يا  هدیصق  دنگوس  ادخب  تفگ :
هب و  مهاوخ . یمن  امـش  زا  يویند  شاداپ  ما و  هتـشادن  يا  هدارا  شلوسر  ادخ و  ياضر  زج  امـش ، حدـم  زا  نم  تفگ : رفعج  هللا  دـبع  هب  و 

: تفگ طبس  ماما  رتخد  همطاف 

هحفص 32 ] ] 

هعیـش ره  هدیدنـسپ  يوخ  و  فلخ ، فلـس و  هعیـش  راتفر  تسا  نیا  و  مزرو . یم  رهم  امـش  هب  هک  تسین  اـیند  رطاـخ  هب  هک  دـنگوس  ادـخب 
تسین : نیا  زج  عیشت و  راعش  تسا  نیمه  و  يرفعج ، يولع و  ره  هیحور  یلع و  رهم  هب  ناگتسبلد  همه  نیئآ  یمیمص و 

نولماعلا . لمعیلف  اذه  لثمب  و 
هب هکنآ  اب  دریذپب ، ار  اه  اطع  دنک و  لوبق  ار  اهنآ  ياه  هلـص  ات  دندرک  یم  رارـصا  تیمک  هب  زین  مشاه ، ینب  ياهتیـصخش  نید و  نایاوشیپ 

یمارگ ار  يو  و  دندرک ، یم  یئاریذپ  دنتـشاد و  لماک  تیانع  يو  هب  دنداهن و  یم  جرا  ار  وا  دـیزرو  یم  نانآ  هب  تیمک  هک  يرهم  تهج 
ااریز متـسین ، ناوتان  هن ، اما  میزجاع  وت  شاداپ  زا  ام  دومرف : وا  هب  ع )  ) داجـس ماما  هکنانچ  دندیبلط  یم  مه  شزوپ  ضوع  رد  دنتـشاد و  یم 
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ات درک  یم  يرادـیاپ  اـهنآ  لوبق  زا  دوـخ  نتـشاد  فاـعم  اهـششخب و  نتفریذـپن  رد  وا  همهنیا  اـب  تسین  زجاـع  وـت  هب  نداد  شاداـپ  زا  ادـخ 
نت وا  زا  دـنادرگرب و  داجـس  ماـما  هب  ار  مهرد  رازه  يو 4 .. هک  تشذـگ  نیا  زا  شیب  دـهد و  ناشن  هللا  لآ  هب  ار  شا  هناـصلاخ  یگتـسبلد 

دیوج . كربت  نادب  ات  درک  تساوخرد  تشاد ، نت  هب  ماما  هک  ار  یشوپ 
و درک : اضاقت  ار  ترـضح  ياهنهاریپ  زا  ینهاریپ  داد و  سپ  زاب  رقاب  ماما  اب  ار  مهرد  رازه  رگید 500  راب  مهرد و  رازه  راب 100 کی  زین  و 

ندب رب  هک  يا  هماج  هب  ار  وا  ات  درک  اعدتسا  دنادرگرب و  دوب ، هدومرف  ینازرا  يو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ار  يا  هماج  رانید و  رازه 
یم يربارب  رانید  رازه  راهچ  اب  دوب و  هداد  يو  هب  ار  شا  هتـشون  نسح  نب  هللا  دبع  هک  یئاتـسور  زین  و  دنک . زارفا  رـس  تسا ، هدـیبسچ  ماما 

، دیـسر یم  مهرد  رازه  دـص  هب  نآ  رادـقم  دوـب و  هدروآ  مـهارف  مشاـه  ینب  زا  هـک  یئاـهلوپ  ماـمت  زین  رفعج  هللا  دـبع  و  دروآ . سپ  درک ،
دنادرگرب .

تخـس یتسود و  داهن ، كاپ  ربمغیپ  نادناخ  زا  تیمک  حدم  هک  دنک ، یم  تباث  ار  شرازگ  نیا  هکتسا  یـشیامزآ  اهنیا ، زا  کی  ره  سپ 
یتسود و نیا  رد  يو  ياهیشوک 

هحفص 33 ] ] 

يارب زج  نتساخرب ، تفلاخمهب  نانآ  نافلاخم  اب  و  ندیرخ ، ناج  هب  ار  نانمشد  ياهینمشد  و  نتـشذگ ، نانآ  هار  رد  دوخ  یـسیفن  سفن  زا 
نودـب یئایند  شاداپ  نتفرگ  دـصق  هدوبن و  نآ  ياهرویز  و  ایند ، شزرا  یب  لام  هب  يرظن  ار  وا  نیمه و  نیمه و  دوبن . ادـخ  ربمغیپ  ادـخ و 

تسا . هتشادن  يورخا  ياه  هرهب 
ناـبز اـب  دـهد و  یم  نتـشک  هب  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  هک  دـنام  یم  یـسک  هب  يو  هک  دـنیب  یم  تسا ، وا  رعـش  رب  یفوقو  ار  سک  ره  و 

 " ماما هکنانچمه  دور ، یم  نانآ  ياهریـشمش  لابقتـسا  هب  هداهن ، هیما  ینب  ضرعم  رد  ار  دوخ  نوخ  دباتـش و  یم  گرم  زابـشیپ  هب  شیوخ 
رد هک  دوب  تیمک  نیا  دندرک ، یم  يراد  دوخ  نارگید  هک  يراگزور  رد  دنوادخ  دومرف : هدرک ، حیرـصت  رما  نیدب  ع " )  ) نیدـباعلا نیز 

درک . راکشآ  دنتشاد  یم  ناهنپ  نارگید  هچنآ  داد و  ناشن  یگتشذگ  دوخ  زا  تربمغیپ  نادناخ  هار 
ناتحدم رد  دـنا  هدـنام  شوماخ  امـش  لضف  نایب  زا  نارگید  هک  يراگزور  رد  هک  تسا  تیمک  نیا  تفگ : مشاه  ینب  هب  رفعج  هللا  دـبع  و 

یب ار  وا  رعـش  دـشکب ، ار  وا  تساوخ  هک  هاگنآ  زین  يرـسق "  دـلاخ  تسا و "  هداهن  هیما  ینب  ضرعم  رد  ار  دوخ  نوخ  و  تسا ، هتفگ  رعش 
ماشه يوس  هب  ار  وا  تخومآ و  يو  هب  ار  تایمشاه  دیرخ و  يزینک  تسناد و  وا  هرابرد  یتیاعس  هلیح و  ره  زا  رت  هدیدنسپ  رت و  هدننک  زاین 
ینبم يا  همان  دلاخ  هب  و  داد ، نتشک  هب  اردوخ  راک  ایر  نیا  تفگ : دینش  نز  نآ  زا  ار  تایمشاه  نوچ  وا  و  تشاد ، لیسگ  کلملا  دبع  نب 

تشون . تیمک  تسد  نابز و  ندیرب  نتشک و  رب 
یگدز میب  یگانسرت و  هب  دوب ، هدورس  ار  نایمـشاه  راگزور  نآ  رد  هک  یناوج  راهب  زاغآ  رـس  زا  ار  شیوخ  رمع  نارود  مامت  تیمک  سپ 

درک و راکـشآ  ار  قح  داد و  ناشن  هار  و  تشاداپب ، ار  تجح  شیوخ  رعـش  اب  ات  درب ، رـسب  یمانمگ  ياـه  هشوگ  رد  یناـهنپ  هب  دـنارذگ و 
تفای . تسد  دوب ، ربمغیپ  داهن  كاپ  نادناخ  توعد  رشن  غیلبت و  هک  دوخ  هدشمگ  هب  درب و  نایاپ  هب  ار  ناهرب 

رفعج وبا  زا  دش ، دزنابز  زیوآ و  شوگ  تفرگ و  ار  قافآ  شرعش  هزاوآ  نوچ  سپ 

هحفص 34 ] ] 

داد . هزاجا  يو  هب  ماما  دنک و  حدم  ار  هیما  ینب  دوخ ، نوخ  يرادهگن  هب  ات  تساوخ  هزاجا  ع )  ) رقاب و ماما 
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تیمک تفگ : هک  تسا  هدروآ  تیمک  ردارب  دـیز "  نب  درو  زا "  دوخ  دانـسا  هب  یناـغا  دلج 15  هحفـص 126  رد  جرفلا  وبا  ار  بلطم  نیا 
، درک دنکب  دیاب  هچ  ره  دوخ  هب  وا  تسا ، هداتسرف  امـش  تمدخ  هب  ارم  تیمک  متفگ : ترـضح  هب  داتـسرف . ع )  ) رفعج و یبا  تمدخ  هب  ارم 

هیئار هدیـصق  تیمک  سپ  دـیوگب . تساوخ  هچ  ره  هک  تسا  دازآ  وا  يرآ  دومرف : دـنک ؟ حدـم  ار  هیما  ینب  هک  دـیئامرف  یم  هزاـجا  کـنیا 
دیوگ : یم  نآ  رد  هک  ار  دوخ 

هیما  یلا  ترص  نالاف 
رداصملا یلا  رومالا  و 

نالاف .. يرعش : نیا  هدنیوگ  وت  دومرف : يو  هب  ترضح  دمآ ، رفعج  یبا  تمدخ  دورس و ه 
نیا رگا  دومرف : ماما  میانشآ . امـش  لضف  هب  نم  هک  ما  هدوبن  ایند  هشیدنا  رد  زج  نخـس  نآ  زا  دنگوس  ادخب  اما  ما ، هتفگ  نم  يرآ ، تفگ :

دوب . زیاج  هیقت  زاب  یتفگ ، یمن  مه 
نـسحلا یبا  تمدـخ  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  روصنم "  نب  تسرد  زا "  دوخ  دانـسا  هب  شلاـجر "  هحفص 135 "  رد  یشک 

نالف ... يا : هتفگ  هک  یئوت  دومرف : تیمک  هب  ماما  دوب . بایفرش  زین  تیمک  مدوب ، ع )  ) رفعج نب  یسوم 
هماکچ نیا  اما  منمشد . امش  نمشد  اب  تسود و  امـش  اب  نم  ما  هتـشگنرب  دوخ  نامیا  زا  هک  مسق  ادخب  اما  ما ، هتفگ  ار  نآ  نم  يرآ  تفگ :

. دوب اور  مه  رمخ  برش  رد  هیقت  زاب  یتفگ  یمن  مه  نیا  رگا  دومرف : ماما  ما . هدورس  هیقت  هار  زا  ار 

هحفص 35 ] ] 

هجوت : بلاج 
نـسحلا یبا  مان "  ثیدـح  نآ  رد  هکنیا  دـشاب و  ع " )  ) قداص ماما  هللا  دـبع  وبا   " یـشک " ، ثیدـح "  رد  هدـش  دای  ماـما  هک  مرادـنپ  نم 

هس ای  ود  لاس 126 ه  رد  مشاب ، هدـید  یفالتخا  شنتـشذگ  رد  دروم  رد  هکنآ  یب  تیمک  اریز  تسین ، تسرد  تسا ، هدـمآ  ع " )  ) یـسوم
تیاور رفعج  وبا  ماما  زا  جرفلا  وبا  هک  یثیدح  اب  ثیدح  نیا  داحتا  هب  لوق  هکنیا  امک  تسا . هدرم  یـسوم ، نسحلا  یبا  نداز  زا  شیپ  لاس 

تسین . هقبط  نآ  زا  و  ع )  ) رقاب ماما  يوار  روصنم "  نب  تسرد  اریز "  تسین ، تسرد  زین  تسا  هدرک 

وا هرابرد  همئا  ياعد  تیمک و 

رب راگدرورپ  هک  دنتسه  یناسک  زا  دندنوادخ و  نارگ  شرازگ  هک  هیهلا ، تیـشم  ندروآ  نابز  و  هیـسدق ، سوفن  بحاص  هک  تسا  یهیدب 
وا زا  ادخ  هکنآ  زج  یـسک  يدرمیاپ  هب  دننز و  یمن  فرح  سوه  رـس  زا  دـنیوگ و  یمن  نخـس  قح  نامرف  هب  زج  دتـسرف و  یم  یحو  اهنآ 

نیا سکنآ : يارب  دـنوادخ  زا  ریخ  تساوخرد  تعافـش و  اهنت ، اعد ، نیا  دـننک ، اعد  یـسک  هراـبرد  نوچ  دـنزیخ ، یمن  رب  تسا ، دونـشخ 
. تسین یشاب ، وگ  یهاوخ  هک  ره  سک 

ریخ و هب  مدرم  ناگدـننک  توعد  ناگتـسبلد و  نید و  نادرم  زا  دـنا ، هدرک  اعد  وا  هراـبرد  هک  یـسک  هکنیا  هب  تسا  یتراـشا  نآ  رد  هکلب 
ياـه یگدوهیب  مغرب  ار  یتیادـه  رواـی  نینچ  هدراـمگ و  رب  دوـخ  توـعد  يارب  ار  ناـنآ  راـگدرورپ  هک  تسا  یهورگ  زا  تسا و  حـالص 

ادیپ فالتخا  دوش  یم  اعد  اهنآ  هرابرد  هک  یـصاخشا  بسح  رب  هک  يرامـشیب  لئاضف  تمـسب  نآ  هدننک  هارمگ  ياهـسوه  ایند و  یگدنز 
تسا . هدناشک  دنک ، یم 
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هدرک اعد  رایـسب  وا  هرابرد  ع )  ) وا یـصو  نادنزرف  مظعا و  ربمغیپ  تسا . هدـش  یـسک  رتمک  يارب  دـنا ، هدرک  تیمک  يارب  هک  یئاعد  ریظن 
نب رـصن  باوخ "  رد  هکنانچ  رگید  راب  و  درک ، تمحر  تساوخرد  وا  يارب  تشذـگ ، یـضایب  ثیدـح  رد  هکنانچ  ربمغیپ ، راب  کـی  دـنا .

تفگ و انثار  وا  تساوخ و  ریخ  شاداپ  وا  يارب  میتفگ ، محازم " 

هحفص 36 ] ] 

کموق . كروب  تکروب و  دومرف : نینچ  وا  هرابرد  تشذگ ، یطویس  ثیدح  رد  هکنانچ  موس  راب 
شاداپ نارمیب و  تداهـش  هب  رادب و  هدـنز  یتخبـشوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تفگ : نینچ  شا  هرابرد  زین  ع )  ) نیدـباعلا نیز  داجـس  ماما  و 
قیرـشت مایا  دـننام  دروم  دـنچ  رد  هکلب  راب ، کی  هن  ع )  ) رقاب رفعج  وبا  امرف و  هریخذ  شیارب  ار  شیورخا  باوث  اـمنب و  يو  هب  ار  وا  يویند 

هب هتـسویپ  دومرف ك  وا  هب  يرگید  راب  هدرک و  اعد  شزرمآ  تمحر و  تساوخرد  هب  وا  هراـبرد  دروآ و  هبعک  هب  يور  نآ  ریغ  و  ینم ، رد 
یشاب . دیوم  سدقلا  حور 

یف رثـالا  هیاـفک  رد "  یمق "  زازخ  مساـقلا  وـبا  مدـقا "  خیـش  هک  تسا  یئاـعد  ضیبـلا ، ماـیا  رد  تیمک  هـب  ماـما  نآ  ياـهاعد  زا  یکی  و 
رقاب یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  میالوم  تمدـخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  تیمک  زا  دوخ  دانـسا  هب  رـشع "  ینثـالا  همئـالا  یلع  صوصنلا 

: متفگ تسا ، ضیبلا  مایا  دومرف : مناوخب ، هک  مهاوخ  یم  هزاجا  هک  ما  هدورـس  امـش  هرابرد  یتایبا  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : مدیـسر و 
هک : مدیسر  اجنیا  هب  ات  مدرک  ندناوخب  عورش  ناوخب . دومرف : تسا ، امش  شیاتس  رد  ارصحنم  راعشا  نیا  هللا  لوسر  نبای 

دراد . اهینوگ  هنوگ  اهینوگ و  رگد  نیا  راگزور  هک  دنایرگ  تخادنا و  هدنخب  ارم  راگزور 
دندش . اه  نفک  ناگورگ  ناگمه  و  دندمآ ، راتفرگ  اونین  رد  هک  تسا  يرقن  هن  نآ  يارب  ما  هیرگ 

هک : مدیسر  دوخ  هتفگ  نیا  هب  نوچ  مدینش و  زین  ار  يزینک  هیرگ  يادص  هدرپ  تشپ  زا  درک و  هیرگ  زین  هللا  دبع  وبا  و  تسیرگ ، رقاب  ماما 
، دوب اهنآ  رورس  هک  يدرمکین  نآ  یلع ، رکذ  زین  دادن و  هانپ  ار  اهنآ  نمشد ، دندوب و  راک  راوس  نیرتهب  هک  لیقع  نادنزرف  نت  شـش  دای  و 

. دزیگنا یم  رب  ارم  هودنا 

هحفص 37 ] ] 

شناگدید زا  دننک و  دای  ام  تبیـصم  زا  وا  دزن  رد  ای  دنک و  ام  تبیـصم )  ) رکذ هک  تسین ، یـسک  چیه  دومرف : سپـس  تسیرگ و  ع )  ) ماما
شتآ وا و  هار  دـس  ار  کشا  نآ  دزاس و  یم  تشهب  رد  وا  يارب  يا  هناخ  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دزیرب ، يا  هشپ  رپ  نوچ  دـنچ  ره  یگـش  رس 

هک : مدیسر  تایبا  نیا  هب  نوچ  و  دنک . خزود 

مکسم  امب  ارورسم  ناک  نم 
نالا نم  اموی  اتماش  وا 

امف  زع  دعب  متللذ  دقف 
یناشغی نیح  امیض  عفدا 
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هک : مدیسر  اجنیا  هب  نوچ  زرمایب و  ار  تیمک  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  ایادخ  راب  تفگ : تفرگ و  ار  متسد 

دزیخ ؟ یم  اپب  امش  نایم  رد  قح  یک 
؟ دنک یم  مایق  یک  امش  يدهم  و 

زا سپ  ماما  هک  تسا ، نیـسح  دـنزرف  نیمهن  ام  مئاق  اـنامه  لهتـسم  اـبا  يا  دومرف : سپـس  دـیاپن . يرید  هللا ، ءاـشنا  يدوز  نیمه  هب  دومرف :
وا زا  سپ  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  اهنآ  لوا  دومرف : دننایک ؟ نت  نیا 12  نم  رورس  متفگ : تسا . مئاق  یمهدزاود  دنا و  نت  هزاود  ادخ  لوسر 

داهن . رفعج  شود  هبار  شتسد  نیا و  ننم  زا  دعب  نم و  وا  زا  سپ  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح  زا  سپ  نیسح و  نسح و 
شرسپ دمحم ، زا  سپ  دمحم و  شرسپ  یلع  زا  دعب  یلع و  شرسپ  یسوم  زا  دعب  یسوم و  شدنزرف  دومرف : تسیگ ؟ ناشیا  زا  سپ  متفگ :

زا رپ  هکنانچمه  دیامن  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  و  دنک ، یم  جورخ  هک  تسا  مئاق  ماما )  ) ردپ وا  نسح و  شدـنزرف  یلع  زا  دـعب  یلع و 
دوش . یم  نایعیش  ياهلد  شخب  افش  تسا و  هدش  روج  ملظ و 

هب تسرد  وا  ناتـساد  دومرف : دندیـسرپ ، ص )  ) ادخ ربمغیپ  زا  هراب  نیا  رد  دومرف : دنک ؟ یم  جورخ  یک  سپ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ :
دیاین . یناهگان  هب  زج  هک  دنام  یم  زیخاتسر 

: تفگ درک و  دنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  هک  دندید  مایا  نیرتهب  رد  دوهش و  فقاوم  رد  ار  قداص  ماما  هک  سب  نیمه  تیمک  تیلضف  رد  و 

هحفص 38 ] ] 

تباجا ناشن  و  دوش . یـضار  هک  نک  اطع  يو  هب  ردـقنآ  زرمایب و  ار  تیمک "  راکـشآ "  ناهنپ و  هدـنیآ و  هتـشذگ و  ناهانگ  ایادـخ  راـب 
رد يدسا "  دعـس  میهاربا  ابا  هب "  ربمغیپ  شیامرف  نامه  تسا ، هدـش  يراج  كانبات  ياهنابز  رب  كاپ  ياهلد  زا  هک  يریخ  ياه  اعد  نینچ 

دومرف : هک  تسا  ایور  ملاع 
زا ار  یعازخ  لبعد  نآ ، رد  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  ییهن  زین  و  تسا . هدیزرمآ  شیادـخ  هک  هدـب  ربخ  يو  هب  ناسرب و  تیمک  هب  ارم  مالس 

تسا . هدیزرمآ  ار  تیمک  دنوادخ  دومرف : وا  هب  درک و  عنم  تیمک  هضراعم  هشیدنا 
كروب تکروب و  دوب " : دومرف  هک  دـندرک  یم  ساسحا  دوب ، هدرک  ناـنآ  تیمک و  هب  ربمغیپ  هک  ار  یئاـعد  تکرب  هتـسویپ  زین ، دـسا  ینب 

رد هک  تسا  یتلیضف  ام  رد  دنتفای : دیم  رد  ناج  هب  ار  نآ  تمحر  ياهمیسن  دندید و  یم  دوخ  نایم  رد  اراعد  نیا  تباجا  راثآ  کموق " و 
دشابن . وا  رد  تیمک  تثارو  تکرب  هک  تسین  ام  نادناخ  زا  یسک  چیه  تسین ، ملاع 

ام خیش  هک  تسا  یتیاور  تشاذگ ، اج  هب  دیواج  یتیلضف  تیمک  يارب  دش و  نایامن  نآ  راثآ  هک  يا  هدیـسر  تباجا  هب  ياهاعد  زا  یکی  و 
دوبان ریگتسد و  ار  تی  مک  دنتساوخ  ربمغیپ ، نادناخ  نانمشد  نوچ  هک  تسا  هدروآ  حیارجلا "  جیارخلا و  رد "  يدنوار "  نیدلا  بطق  " 

ره رد  هکنآ  لاح  دمآ و  نورب  هناخ  زا  كانمیب  کیرات ، یبش  لد  رد  دوب  يراوتم  هک  تیمک  درک . اعد  وا  هرابرد  ع )  ) رقاب ترضح  دننک ،
دننک . شریگتسد  یناهنپ  دیآ ، ردب  نوچ  وا  ات  دندوب  هتسشن  یهورگ  يرذگ  هر 

و داتفا ، هار  هب  يرگید  يوس  زا  وا  تشاد . زاب  هار ، نآ  زا  نتفر  زا  ار  وا  دمآ و  يریش  دریگ  شیپ  یهار  تساوخ  دیسر و  ینابایب  هب  تیمک 
ناـما هکنآ  اـت  درپس  یم  هار  وا  راـنک  زا  زین  ریـش  تفر و  یم  وا  دـتفا . هارهب  يو  سپ  زا  هک  درک  یم  هراـشا  یئوگ  درک . عنم  ار  وا  زاـب  ریش 

دش . صالخ  نانمشد  تسد  زا  تفای و 
هک درک  نیقی  هکنآ  ات  دنارذگ  يراوت  هب  ار  يراگزور  تیمک "  تفگ " : لهتسم  هک  تسا  صیصنتلا "  دهاعم  دلج 2 "  هحفص 28  رد  و 
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دسا ینب  زا  یهورگ  اب  یبش  دنیوا . یپ  رد  رتمک 

هحفص 39 ] ] 

تفرگ . شیپ  رد  ار  هناطقطق "  هار "  دوب و  دعاص "  شرازگ "  تمدخ  وا  نایهارمه  زا  یکی  و  دمآ . نوریب  رهش  زا  میب  سرت و  اب 
ام دیباوخب ، یمک  ناناوج  يا  هک  دز  دایرف  دیسر ، ارف  مد  هدیپس  نوچ  درک ، یم  ادیپ  ار  هار  ناگراتس  یئاسانش  هب  و  دوب ، سانش  هراتس  يو 
مدیزرل . دوخ  هب  وا  ندید  زا  نم  هک  میدید  ار  یصخش  رود  زا  هاگان  هب  دعب  یمک  تفگ : لهتسم  درازگ ، زامن  تساخرب و  وا  میدیباوخ ،

دوش ؟ یم  هچ  ارت  تفگ : تیمک 
تفگ : درک و  هاگن  دیآ ، یم  يوس  نیا  هب  هک  منیب  یم  ار  یصخش  متفگ :

ار نآ  میتخادنا  شاولج  ار  يا  هتشک  رتش  تسد  ام  دیباوخ ، يا  هشوگ  رد  دمآ و  گرگ  دهاوخ . یم  كاروخ  دیآ و  یم  هک  تسا  گرگ 
تفرگ . ندیرغ  گرگ  میدمآ ، رد  تکرح  هب  نوچ  و  دیشون . میدرب . شیوس  هب  یبآ  ماج  دیشک ، نادند  هب 

تـسرد ار  هار  هک  دـیامن  یم  ام  هب  یئوگ  دـهاوخ ، یم  هچ  رگید  مناد  یمن  میدادـن ؟ شناـن  بآ و  رگم  دوش  یم  هچ  ار  وا  تفگ : تیمک 
میور . یمن 

رد تیمک  و  مدیسر ، ماش  هب  ات  میدرپس  هار  هتسویپ  و  تفرگ . مارآ  گرگ  میدیخرچ  تسار  بناج  هب  دیدرگب ، تسار  هب  نادرم  ناوج  يا 
یم رب  شنانخـس  زا  هچنآ  هب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  تیمک  لئاضف  تامارک و  زا  يا  هشوگ  لقن  نیا  و  دش . ناهنپ  میمت  ینب  دـسا و  ینب  نایم 

اج هب  راثآ  مامت  تیمکهرابرد و  هچنآ  و  تسوا ، کین  راتفر  هدـنهد  ناشن  هک  يرگید  دراوم  هب  و  تسا ، وا  یناسفن  روما  رگـشیامن  دـیآ و 
ولج ار  وا  یناسفن  ياهولج  و  دـیامن ، یم  هدـنناوخ ، هب  ار  يو  تایحور  رهاظم  هک  دزاس  یم  وا  زا  يریوصت  میئازفیب  دـنا ، هتفگ  شا  هدـنام 

دروآ . یم  ناگدید 
تحاصف و  يرظن ، دنلب  و  تمه ، يزیگنا و  روش  و  يراوگرزب ، ءابا و  بدا و  و  هقف ، و  ملع ، زا  شیروراب  وا و  قالخا  مراکم  ياه  هنومن  و 

نآ رد  هک  یلئاـضف  رگید  دادـس و  دـشر و  و  ضحم ، حالـص  و  حیحـص ، عیـشت  و  صلاـخ ، نـید  و  یلد ، رپ  و  لـماک ، قـلخ  و  تغـالب ، و 
. تسا رامش  یب  تسا ، رس  ود  یبایماک 

هحفص 40 ] ] 

کلملا دبع  نب  ماشه  تیمک و 

تسا : تیب  نیا  شعلطم  هتخادرپ و و  نمی "  وجه "  هب  نآ  رد  هک  ار  تیمک  هدیصق  يرسق "  هللا  دبع  نب  دلاخ  " 

ایندم  ای  انع  تییح  الا 
انیملسم لوقت  سان  له  و 

، دندوب بدا  یگتـسارآ و  یئابیز و  تیاهن  رد  هک  ار  زینک  یـس  سپـس  مهد . یم  نتـشک  هب  ار  وا  دنگوس ، ادخب  تفگ : یم  دوب و  هدـناوخ 
 " کلملا دبع  نب  ماشه  يوسب "  هب  هنایفخم  یـشورف  هدرب  اب  تخومآ و  نانآ  هب  ار  تایمـشاه  دـیرخ و  تمیق  نیرت  اهبنارگ  هب  دـیزگرب و 
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ات تساوخ  ناشیا  زا  و  تفایرد . ار  اهنآ  بدا  تحاصف و  تخادرپ  وگتفگ  هب  تفرگ و  سنا  اهنآ  هب  نوچ  دیرخ و  ار  همه  ماشه ، داتـسرف .
دندناوخ . ار ، تیمک  تایمشاه  اهنآ  دنیارسب . رعش  دنناوخب و  نآرق 

؟ تسیک رعش  نیا  هدنیوگ  امش  رب  ياو  تفگ : ماشه 
تسا . يدسا "  دیز  نب  تیمکز  : " دنتفگ

تسا ؟ رهش  مادک  رد  تفگ :
تسا . قارع  هفوک  رد  تفگ :

تسرفب . نم  يارب  ار  تیمک  رس  هک : تشون  يا  همان  دوب  قارع  رد  وا  لماع  هک  دلاخ  هب  ماشه 
دنتخادنا . نادنز  هب  دندرک و  ریگتسد  ار  وا  و  دنتفرگ ، ار  شا  هناخ  درک  هاگانب  هک  دوب  ربخ  یب  اج  همه  زا  تیمک "  " 

دوب . تسود  طساو ، لماع  دیلو "  نب  نابا  مان "  هب  یصخش  اب  تیمک 
زا زین  رتسا  دوب و  یهاوخ  دازآ  یناسرب . تیمک  هب  ار  دوخ  رگا  تفگ  مالغ  هب  داتسرف و  تیمک  يوس  هب  و  دناشن . يرتسا  رب  ار  یمالغ  نابا 

تشون . تیمک  هب  و  دوب . دهاوخ  وت  نآ  زا  زین  رتسا  دوب و  یهاوخ  دازآ  یناسرب . تیمک  هب  و  دوب . دهاوخ  وت  نآ 
دنوادخ تسا  دیما  متفای  یهاگآ  تسا ، ندش  هتشک  هک  وت  تشون  رس  زا  دعب ، اما 

هحفص 41 ] ] 

نایعیـش زا  زین  وا  هک  تسا  تیمک  نز  دوصقم   " یبح -  لابند "  هب  ار  یـسک  هک  منیب  یم  نآ  رد  ارت  تحلـصم  کنیا ، دراذـگن . لـجوزع 
مالغ دوشن  تندمآ  نوریب  هجوتم  یسک  هک  مراودیما  نم  يزیرگب و  یشوپب و  ار  وا  سابل  شوپور و  دمآ  تدزن  هب  نوچ  یتسرفب و  دوب - 

تیمک يارب  ار  ناتساد  دش و  نادنز  دراو  سانشان  دمآ و  رد  هفوک  هب  حبـص  ات  دوب  تکرح  رد  ار  بش  مامت  زور و  هیقب  تسـشن و  رتسا  رب 
درک . وگزاب 

دـنک و یمن  یخاتـسگ  وت  رب  یلاو  ومع  رتخد  يا  تفگ : يو  هب  تشذـگ و  نایرج  رد  ار  وا  داتـسرف و  دوخ  نز  لابند  هب  ار  یـسک  تیمک 
درک و تیمک  نت  هب  ار  دوخ  ياه  هماـج  نز  متخادـنا . یمن  رطخ  هب  ارت  مدیـسرت ، یم  وت  رب  رگا  نم  دـنارذگ و  یمناو  ارت  تنادـنواشیوخ 
، تسه تیاـه  هناـش  رد  هک  یئاـسران  یمک  زا  ریغ  تفگ : نز  درک . نینچ  تیمک  درگ ، زاـب  اـیب و  ولج  تفگ : وا  هب  تسبب و  ار  شناـبیرگ 

نادـنز زا  تیمک  درک و  هناور  تیمک  اـب  زین  ار  دوخ  نازینک  زا  نت  ود  و  ور . نوریب  یلاـعت  يادـخ  ماـن  هب  منیب . یمن  وـت  رد  يرگید  صقن 
دمآ . نوریب 

زا ناناوج  دشن ، تیمک  هجوتم  یـسک  دندوب  وا  اب  دسا  ینب  ناناوج  زا  یهورگ  دوب و  هداتـسیا  ریدب "  نب  بیبح  حاضو  وبا  نادـنز "  رد  رب 
زا یکی  تشذگ ، میمت  ینب  ياهنمجنا  زا  ینمجنا  رانک  زا  تیمک  دندیسر  هسانک "  هیحان "  رد  تیبش "  هچوک "  هب  ات  دنداتفا  هارب  وا  ولج 

. دنک لابند  ار  وا  ات  داد ، روتسد  شمالغ  هب  تسا و  درم  نیا  هک  دنگوس  هبعک  يادخب  تفگ : اهنآ 
. درک هراشا  يو  هب  ریشمش  ماین  اب  سپـس  و  يا ، هداتفا  نز  نیا  یپ  رد  زورما  لوا  زا  هک  تمنیب  یم  هدش . نالف  نالف  يا  دز  دایرف  حاضو  وبا 

درب . هناخ  لخاد  هب  ار  تیمک  حاضو  وبا  تشگرب و  مالغ 
یب دز : دایرف  تیمک  نز  دریگ . ربخ  يو  زا  ات  دمآ  رد  نادنز  هب  دینشن ، یباوج  درک و  ادص  ار  تیمک  دیـشک ، ازارد  هب  نابنادنز  راک  نوچ 

دـناوخ و ارف  ار  نز  دـلاخ  تشاذـگ ، نایرج  رد  ار  وا  دـمآ و  دـلاخ  هناخ  رد  هب  نانک  دایرف  دـیرد و  نت  رب  هماج  نابنادـنز  وش . رود  رداـم 
و يدمآ ؟ رد  بیرف  رد  زا  نانموم  ریما  اب  ادخ  نمشد  يا  تفگ :
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هحفص 42 ] ] 

هدروـخ بیرف  نز  رب  ارت  دـنتفگ : دـندمآ و  درگ  يو  دزن  دـسا  ینب  درک . مهاوـخ  ناـنچ  نـینچ و  تسایـس و  ارت  يدـنازیرگ  ار  وا  نمـشد 
رب یغاز  دـمآ ، رد  حاضو  یبا  هناخ  هب  تیمک  هک  ماگنه  نامه  رد  . ) درک اـهر  ار  نز  دیـسرت و  ناـنآ  زا  دـلاخ  تسین . یهار  اـم ، نادـناخ 

حاـضو یبا  دزیر ، یم  ورف  تا  هناـخ  راوید  درک و  دـنهاوخ  ریگتـسد  ارم  تفگ : حاـضو  یبا  هب  تیمک  داد ، رداون  تسـشن و  هناـخ  راوـید 
دش . دهاوخن  نینچ  هللا  ءاشنا  هللا  ناحبس  تفگ :

هعیـش زین  اهنآ  هک  همقلع "  ینب  دزن "  هب  ار  وا  يربب . يرگید  ياج  هب  ارم  دـیاب  راچان  هب  تفگ : تشاد  ربخ  تناـهک )  ) رجز ملع  زا  تیمک 
تخیرورف . دوب  هتسشن  نآ  رب  غاز  هک  يراوید  هک  دوب  هدماین  رب  دادماب  زونه  و  دنام . اجنآ  تیمک  دروآ و  دندوب 

نایم رد  یبش  دـنیوا ، يوجتـسج  رد  رتمک  هک  درک  ادـیپ  نیقی  هکنآ  ات  دـنارذگ . يراوت  هب  ار  يراـگزور  تیمک  مردـپ ) : ) تفگ لهتـسم 
 " صاع نب  دیعس  نب  هسبنع  راگزور "  نآ  رد  نانآ  رورس  هک  شیرق  فارشا  يارب  يا  همان  دمآ و  نوریب  میمت  ینب  دسا و  ینب  زا  یهورگ 

یتمارک یلاعت ، يادخ  دلاخ  ابا  يا  دنتفگ : دندمآ و  هسبنع  دزن  هب  سپـس  دندرک و  تاقالم  ار  رگیدکی  شیرق  ياهتیـصخش  هداتـسرف  دوب ،
، هداد ار  شندش  هتشک  روتـسد  نانموم  ریما  تسا و  رـضم "  روآ "  نابز  هک  يدسا  دیز  نب  تیمک  هکنیا ، نآ  تسا و  هتـشاد  ینازرا  وت  هب 

دوش . هدنهانپ  ءانینح "  رید "  رد  ماشه  رسپ  هیواعم  روگ  هب  دیئوگب  وا  هب  تفگ : هسبنع  تسا . هدروآ  يور  ام  هب  وت و  هب  هتخیرگ و 
وت هب  یتمارک  رکاش  ابا  يا  تفگ : دمآ و  ماشه "  نب  هملـسم "  رادید "  هب  تشذـگ و  اجنآ  زا  هسبنع  دز ، همیخ  وا  روگ  رب  تفر و  تیمک 
یم شناهنپ  الا  میوگ و  یم  یناـسر  یم  ماـجنا  هب  ار  نآ  هک  منادـب  رگا  یئاـس  یم  اـیرث  هب  رـس  يورگب ، نآ  هب  رگا  هک  تسا  هدروآ  يور 

حدـم نانچ  صوصخ  هب  ارت  امومعار و  امـش  تیمک  تفگ : تشاذـگ و  نایرج  رد  ار  وا  هسبنع  تسیچ ؟ تمارک  نآ  تفگ : هملـسم  مراد .
. تسا هداتفین  عومسم  نآ  دننام  هک  تسا  هدرک 

هحفص 43 ] ] 

زاین هب  ایآ  تفگ : ماشه  دـمآ . دوب ، هتفر  شردام  رادـیدب  ماگنهب  اـن  هک  ردـپ  دزن  هب  سپـس  منک . شدازآ  هک  نم  هدـهع  رب  تفگ : هملـسم 
، يروآ ءانثتـسا  متجاح  ندروآ  رب  رد  هک  مرادن  تسود  تفگ : تسا ، هدروآ  رب  تسا  تیمک  زا  ریغ  هچ  ره  تفگ : يرآ . تفگ : يدـمآ ؟

تسا . راکچ  تیمک  اب  ارم 
هملـسم دشاب  نارک  یب  دنچ  ره  مدروآ ، رب  ار  تزاین  تفگ : ماشه  يروآ . رب  تسه  هچ  ره  ار  شتجاح  دیاب  دـنگوس  ادـخب  تفگ  شردام 

ینخس ام  شیاتس  رد  تسا و  رـضم "  رعاشيو "  دوب . دهاوخ  لحوزع  يادخ ، ناما  رد  نم  ناما  هب  وا  تسا . تیمک  نامه  متجاح  تفگ :
درادن . دننام  هک  تسا  هتخادرپ 

، تسا هدورـس  اـم  هراـبرد  ار  هچنآ  هک  نک  مهارف  وا  يارب  یـسلجم  سپ  مدرک . ءاـضما  يو ، هب  ارت  ناـما  مداد و  ناـما  ار  وا  تـفگ : ماـشه 
دننام هک  تخادرپ  نخـس  هب  یلاجترا  يا  هبطخ  نانچ  اب  تیمک  دوب و  اجنآ  رد  زین  یبلک "  شربا  درک و "  اپ  رب  یـسلجم  هملـسم  دـناوخب ،
دوشیم عورـش  عرـصم  نیا  هب  هک  مه  ار  هماکچ  نآ  هک  دـنا  هتفگ  دوتـس . ار  ماشه  دوخ  هیئار  هدیـصق  هب  دوب و  هداـتفین  عومـسم  زگ  ره  نآ 

: دورس الاجترا 
هک : دیسر  دوخ  نخس  نیا  هب  ات  دناوخ  ار  هدیصق  تیمک  رگترایز .. نداتسیا  تسیاب ، رای  راید  رد  .. 

ماش حبص و  میالم  ياه  میسن  اهنت  نیمز  رس  نآ  تخـس  ياه  داب  نایم  زا  يدوبن و  راوخ  اجنآ  رد  هک  وت  يدرکن ؟ گنرد  رای  راید  رد  ارچ 
دیزو . یم  وت  رب 
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دیوگ : یم  هدیصق  نیا  رد  و 

هیما  یلا  ترص  نالاف 
رئاصملا یلا  رومالا  و 

هک ار  يا  هیثرم  ات  تساوخ  هزاجا  تیمک  سپس  ونشب  ونـشب  تفگ ك  درک و  هراشا  هملـسم  هب  تشاد ، تسد  رد  هک  یتسد  بوچ  اب  ماشه 
دناوخ : وا  داد و  هزاجا  ار  وا  ماشه  دناوخب . تسا ، هدورس  ماشه  دنزرف  هیواعم  گرم  رد 

دش لش  وت  زا  سپ  یکین  تسد  هک  مدید  هچ  میرگ ، یم  وت  رب  نید  ایند و  يارب 

هحفص 44 ] ] 

داب . هتسویپ  امش ، رب  دنوادخ  گرزب  ناگتشرف  مالس  دورد و 
يایاده شیارب  نایرضم )  ) شا هفیاط  دارفا  تشگرب . هناخ  هب  نمیا  تیمک  درک و  مارآ  ار  وا  تساخرب و  راد  هدرپ  تسیرگ و  تخس  ماشه 

دنداد . روتسد  يو  يارب  مهرد  رازه  لهچ  هب  ماشه  مهرد و  رازه  تسیب  هب  هملسم  دندروآ و  يرایسب 
وا يارب  یناوارف  لام  زین  هیما  ینب  تسین . یطلـست  نانآ  رب  ارت  دـنناما و  رد  شا  هداوناـخ  تیمک و  هک : تشون  دـلاخ  هب  مه  يا  هماـن  ماـشه 

هرابرد تیمک  دوخ  زا  هدرک و  يروآ  عمج  نارگید  نوچ  تسین و  تسد  رد  دنتـشاد ، داـیب  مدرم  هچنآ  زج  هدیـصق  نآ  زا  دـندرک . مهارف 
دوب . یلاجترا  ارصحنم  متفگ  هچنآ  مرادن  ظفح  رد  نآ  زا  يزیچ  تفگ  دندیسرپ ، نآ 

ریما نامرف  نودب  ارچ  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  هملسم  هدیسر  ماشه  هب  ربخ  داد ، هانپ  ار  تیمک  ماشه  نب  هملـسم  نوچ  هک  تسا  یتیاور  رد  و 
ندیـشخب هاـنپ  ارت  هک  رواـیب  ار  وا  تفگ : مدوب ، هفیلخ  مشخ  نتـسشن  ورف  رظتنم  نم  هکلب  تسین ، نینچ  تفگ : يداد ؟ یگدـنهانپ  ناـنموم 

یم وا  هب  ارم  اـیآ  تفگ : تیمک  تسا . هداد  ناـمرف  وت  راـضحا  هب  ارم  ناـنموم  ریما  اـنامه  لهتـسم  اـبا  يا  تفگ : تیمک  هب  هملـسم  تسین .
زا ماشه  تسا و  هتشذگ  رد  اهزور  نیمه  رد  ماشه ، رسپ  هیواعم  تفگ : يو  هب  هاگنآ  ما . هدیشیدنا  تیارب  يا  هراچ  اما  هن ، تفگ : يراپس ؟

، دنشاب قاور  رد  وت  اب  ات  متـسرف  یم  ار  هیواعم  ياه  هچب  نم  نز و  همیخ  وا  روگ  رب  دیآرد ، بش  نوچ  تسا ، كانهودنا  تخـس  وا  گرم 
هدروآ هانپ  ام  ردپ  ربق  هب  نیا  دنیوگب  دندنب و  وت  ياه  هماج  هب  دوخ  ياه  هماج  ات  متـسرف  یم  شیپ  زا  ار  نانآ  دناوخ  ارف  ارت  ماشه  نوچ  و 

 " همیخ نیا "  تفگ : دروآ و  ناتـسروگ  هب  يور  دوـخ  خاـک  زا  تداـع  بـسح  رب  ماـشه  دادـماب  میروازـس . وا  نداد  هاـنپ  هـب  اـم  تـسا و 
دنتفگ : تسیچ ؟

تیمک دنتفگ : دوب . دهاوخن  یهانپ  ار  وا  هک  تسا  ناما  رد  دـشاب  تیمک  زا  ریغ  سک  ره  تفگ : تسا ، هدـش  هدـنهانپ  ربق  هب  یـسک  دـیاش 
رتخس هچ  ره  تفگ : تسا ،

هحفص 45 ] ] 

شنامـشچ تسیرگن ، نانآ  هب  ماشه  نوچ  دندوب ، هدز  دنویپ  وا  هماج  هب  ار  دوخ  ياه  هماج  اه  هچب  دندروآ  ار  وا  نوچ  و  دینک . شراضحا 
رب ایند  زا  ار  دوخ  هرهب  درم و  ام  ردپ  تسا ، هدـش  هدـنهانپ  ام  ردـپ  روگ  هب  تیمک  نانموم  ریما  يا  دـنتفگ : داتفا . هیرگ  هب  دـش و  گشا  رپ 
هب هک  تسیرگ  ردـقنآ  ماشه  نکم  هدنمرـش  تسا ، هدروآ  هانپ  وا  روگ  هب  هک  یـسک  هرابرد  ارام  شخبب و  ام  هب  وا و  هب  ار  تیمک  کـنیاد 
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يرعش ؟ نیا  هدنیوگ  وت  تفگ : دروآ و  تیمک  هب  يور  هاگنآ  داتفا ، نویش 

اوفرعتت  اهریغ  اولوقف  الا  و 
برش یهوانب  يورت  اهیصاون 

 " دیسانش . زاب  دنناسر  یم  لزنم  هب  ار  ام  هک  یمادنا  رغال  ياهبسا  یناشیپ  ات  دیئوگب ، يرگید  نخس  تسین ، نینچ  رگا  و 
ماشه دمحلا هللا و  تفگ : تیمک  تسا . زاجح  یـشحو  ياهرخ  زا  يرخ  هکلب ) تسین ، بسا  يا ، هدناوخ  شبـسا  هچنآ   ) دـنگوس ادـخب  هن 

دوخ هک  یئادخ  تسا ، دمح  هدنرآ  دیدپ  هدننیرفآ و  هک  تسا  يدنوادخ  تفگ : تیمک  تسیک .؟ ادـخ  نیا  دـمحلا هللا ، يرآ  داد : خـساپ 
نخـس دوخ و  ساپـس  ماجنا  رـس  باتک و  زاـغآ  رـس  ار  نآ  دومرف و  روماـم  نادـب  نادـب  ار  نتـشیوخ  ناگتـشرف  داد و  یگژیو  دـمح  هب  ار 

هچنآ هب  مهد  یم  یهاوگ  دنا . هتفایرد  ار  نآ  ینیب  نشور  اب  دنا و  هدیـسر  نآ  هب  نیقی  لها  هک  یـشیاتس  میاتـس  یم  ار  وا  تخاس . نایتشهب 
یبرع و هدنب  دـمحم "  هک "  مهد  یم  یهاوگ  و  دـننام . یب  ياتکی  رتسگداد و  دـنوادخ  تسا . هداد  یهاوگ  نتـشیوخ  هرابرد  دوخ  وا  هک 
رب یهارمگ  تهبا  راگزور  دـندوب و  تملظ  يداو  هتـشگ  رـس  تریح و  راتفرگ  مدرم  هکیلاح  رد  داتـسرف ، ار  وا  تسا  وا  یما "  هداتـسرف " 

درک و راـکیپ  ادـخ ، هار  رد  داد و  زردـنا  ار  شیوـخ  تما  و  دوـمرف . غـیلبت  تشاد ، تیروماـم  دـنوادخ  بناـج  زا  هچنآ  هـب  وا  دوـب و  ماود 
داب . وا  رب  دنوادخ  مادم  مالس  دورد و  دومن . شتسرپ  گرم  مد  ات  ار  شیوخ  راگدرورپ 

. دـناوخ نانآ  حدـم  رد  ار  دوخ  هیئار  هدیـصق  زا  یتایبا  دـیبلط و  شزوپ  دوب ، هدرک  هیما  ینب  زا  هک  يوجه  زا  درک و  نخـس  هب  زاغآ  سپس 
تیمک يا  وت  رب  ياو  تفگ : ماشه 

هحفص 46 ] ] 

نامیپ درک و  نوریب  تشهب ، زا  ار  ام  ردپ  هک  یـسک  نامه  تفگ : دـناشک ؟ يروک  هب  ارت  و  تسارآ ، تنامـشچ  رد  ار  یهارمگ  یـسک  هچ 
تفاین . وا  رد  يراوتسا  هدارا  درب و  وا  دای  زا  ار ،

هک : یتسین  رعش  نیا  هدنیوگ  وت  منیبب  وگب  تفگ : ماشه 
تسا  نارگید  يارب  نآ  غورف  هک  شتآ  هدنزورفا  ربا  يا 

يزیر  یم  نارگید  بانط  رد  ار  اه  مزیه  هک  ینکش  مزیه  ياو 
هک : مرعش  نیا  هدنیوگ  نم  هک  رذگب  تفگ :

تسا . ناسآ  شوخ و  یهاگیاج  ار ، کلام  یبا  نادناخ 
تسین . هتخانشان  هک  دنیآ  یم  یلخدم  زا  هک  میراد  یگتسب  یماحرا  هب  ام 

یساسا نامه  رب  ار  هکم  ياهنیمز  رـس  شیرق  شیرق ، دنا ، بیجن  فیرـش و  تخـس  ینادناخ  هک  نایکلام  رـضم " و  هرم " و "  ببـس "  هب 
دندوب . هداهن  ناشناینیشیپ  هک  میتفای 

رعش : نیا  هدنیوگ  یئوت  و  تفگ : ماشه  درک . رپ  ار  اهفاکش  و  دیشخب ، ناماس  ار  اهیناماسبان  اهنآ ، تکرب  هب  دنوادخ 
یمن تیاعر  ار  ینامیپ  دهع و  دنـشاب  هدنز  نوچ  دـنامن و  اهنآ  زا  یمان  دـنریمب  نوچ  هکماشه  ای  نامیلـس  ای  دـیلو  ای  کلملا  دـبع  نوچ  هن 

دننک .
تسا ،) دومرف  اهنآ  هرابرد  دنوادخ   ) هک يا  هتسناد  یناسک  زا  ار  ام  تیمک  يا  وت  رب  ياو 
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همذ . الا و ال  نموم  یف  بقری  ال 
هک : مرعش  نیا  هدنیوگ  نم  هکلب  هن  نانموم  ریما  يا  تفگ :

متشگزاب  هیما  ینب  يوس  هب  نونکا 
ددرگ یم  زاب  دوخ  ریسم  هب  اهراک  و 

هحفص 47 ] ] 

هک : يرعش  نیا  هدنیوگ  وت  و  تفگ : ماشه  مدیسر . دوخ  دصقم  هب  دومن ، یم  نادرگرس  زورید  ات  هک  يا  هتفای  هر  نوچ  کنیا 
دانک ریس  دیدرک و  شریس  امش  هک  نآ  دراد  هنسرگ  ادخ  وگب  یسرتب ، ناش  هنایزات  ریشمش و  زا  دنچ  ره  دنیآ ، دورف  اج  ره  رد  هیما  ینب  هب 

دنام . هنسرگ  امش  متس  هب  هک  ار  نآ 
دیتسشن . دوب  افوکش  يراهب  تکرب و  اب  دوجو  تما  يارب  هک  یبسن  یمشاه  هاوخلد  رادمتسایس  ياج  هب  امش 

؟ مرذـگ رد  هنوـگچ  تفگ : رذـگ  رد  نم  غورد  نخـس  زا  ینیب  یم  تحلـصم  رگا  تسین ، شنزرـس  ياـج  ناـنموم  ریما  يا  تفگ : تیمک 
هک : متس  ار  نخس  نیا  هب  تفگ :

تشاذگ . ثرا  هب  شیوخ  دنزرف  يارب  نابات  يا  هرهچ  ناشخرد و  یبسح  ماشه ، نم  نمادکاپ  ردام 
دیدرگ . نآ  ریظن  بیقر و  دش و  ربارب  هدراهچ  بش  هام  اب  هشیاع  رسپ  ببس  نادب  و 

هکلب دنوش  یمن  ربارب  يرورـش  رت  هب  ماشه  اب  هکم  ياهنیمز  رـس  درک . يو  نت  رب  قالخا  مراکم  زا  دنلب  يا  هماج  زین  ناورم  فالخلا ، وبا  و 
دننادیم . وا  هناخ  هاگهانپ و  ار  نتشیوخ 

، دوب شرانک  رد  هک  رمع  نب  هللا  دبع  نب  ملاس  هب  ار  نخس  نیا  تفگ : نینچ  دیاب  ار  رعش  تفگ : تسشن و  تسار  دوب ، هداد  هیکت  هک  ماشه 
رب ینیب  یم  تحلـصم  رگا  ناـنموم  ریما  يا  تفگ : دز و  هسوب  ار  ماـشه  تسد  يو  مدـش و  دونـشخ  وت  زا  تفگ : تیمک  هب  سپـس  تفگ .

هماج مهرد و 30  رازه  نداد 40  هب  نآ  رد  هک  تشون  يا  همان  مدرک و  نینچ  تفگ : هدم ، یهدنامرف  نم  رب  ار  دـلاخ  ازفیب و  نم  فیرـشت 
يو هب  هماج  مهرد و 30  رازه  دـنک و 20  دازآ  ار  تیمک  نز  هک  تشون  زین  دـلاخ  هب  دوب و  هتفر  نامرف  تیمک  هب  دوخ  هژیو  ياه  هماج  زا 

. درک نینچ  دلاخ  دهدب و 

هحفص 48 ] ] 

هحفص 189  دلج 1  دیرفلا  دقع  ، 115 هحفص 119 -  دلج 15  یناغا 
ماشه يارب  يدایز  تمیق  هب  ار  وا  دوب و  هنیدم  لها  يو  دـنتفگ . یم  شفودـص "  هک "  تشاد  يزینک  ورگ  رد  لد  کلملا  دـبع  نب  ماشه 

دش و دراو  ماشه  رب  تیمک  دنکن . نخـس  زاغآ  وا  اب  هک  دروخ  دـنگوس  درک و  شنز  رـس  ار ، زینک  نیا  يدروم  رد  يزور  دـندوب . هدـیرخ 
تفای . نیگهودنا  ار  يو 

تکاس یتعاس  تیمک  درک ، وگ  زاب  تیمک  يارب  ار  ناتـساد  ماشه  دانکن . تنیگهودنا  دـنوادخ  هک  یکانمغ ؟ ارچ  نانموم  ریما  يا  تفگ :
تخادرپ : رعش  نیا  ندورس  هب  سپس  دنام و 
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تسا . يزارفا  رس  وا  نوچ  یسک  يارب  یئوت  نوچ  شنز  رس  و  ارت ؟ وا  ای  يدرک  شنز  رس  ار  فودص "  وت " 
يراد . وا  رهم  ورگ  رد  لد  هک  نیشنم  شیوخ  یمئاد  تمالم  هب 

یناوتان . دروم  نیا  رد  وت  و  دشاب ، هتشاد  ار  نآ  لمحت  یئاناوت  هک  یسک  نآ  رگم  دور ، یمن  نارگ  راب  اریز 
ماشه ندرگ  هب  تسد  تساخرب و  زین  وا  تفر . فودـص  يوس  هب  نوردـنا  هب  تساخرب و  سپ  یتفگ ، تسار  دـنگوس  ادـخب  تفگ : ماشه 

دنداتسرف . تیمک  يارب  مهرد  رادقم  نیمه  زین  فودص  رانید و  رازه  ماشه  نآ  زا  سپ  تشگرب . دوخ  هناخ  هب  زین  تیمک  دروآ  رد 
هحفص 122 دلج 15  یناغا 

هحفص 49 ] ] 

کلملا دبع  نب  دیزی  تیمک و 

سقلا همالـس  مان "  هب  يزینک  هک  تفر  شندید  هب  يزور  دش و  دراو  کلملا  دبع  نب  دیزی  رب  مردپ ،) : ) دیوگ تیمک  دـنزرف  شبیبح "  " 
ینیب یم  تحلصم  دنشورف ، یم  ار  زینک  نیا  لهتسم  ابا  يا  تفگ : دیزی  دندروآ ، ار  زینک  هک  دوب  اجنآ  تیمک  دندوب . هدیرخ  دیزی  يارب  " 

رد تفگ : دیزی  دور . ردب  تتـسد  زا  ادابم  منیب ، یمن  وا  يارب  يدننامه  نم  هک  نانموم  ریما  يا  دـنگوس  ادـخب  يرآ ، تفگ : میرخب ؟ ار  وا 
دورس . نینچ  تیمک  موش ، اریذپ  ار  تیار  ات  نک  شیاتس  ار  وا  يرعش 

رگیزاب و نخـس و  نیریـش  نت و  مرن  باداش و  ینز  دراد . يرت  رب  نآ  رب  شزیر  نوخ  نامـشچ  هب  دـنام و  یم  زورمین  باتفآ  هب  یئابیز  رد 
تسا ، هدرک  شا  هتسارآ  شگنرد ، یب  هتسویپ و  نخس  دیپس و  نادند  شا و  همشرک  زان و  تسا . تشوگ  رپ  نایم و  يوم 

تتحیصن لهتسم  ابا  يا  تفگ : دیدنخ و  دیزی  تفگ : شیبح  شاب . اریذپ  ار  زردنا  فانم  دبع  يا  سپ  . دنا هدیرفآ  وزرآ  زرم  زا  رت  رب  ار  وا 
داد . نامرف  تیمک  يارب  گرزب  يا  هزیاج  هب  هاگنآ  متفریذپ . ار 

هحفص 119  دلج 15  ییاغا 
دلاخ يزور  تسا : نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  لقن  يرابخا  هفوک ، هب  شدورو  زا  سپ  يرسق "  هللا  دبع  نب  دلاخ  تیمک و "  هرابرد  و 
لثمت رعـش  نیا  هب  تیمک  درک  روبع  نوـچ  دـندرک  یم  وـگتفگ  قارع ، يرادـنامرف  زا  شیراـنک  رب  هراـبرد  مدرم  تشذـگ و  یم  یهار  زا 

تفگ : تسج و 
دوش . هدنکارپ  یناتسبات  ربا  نوچ  يدوز  نیمه  هب  دراد ، ندنام  هب  هک  یلیم  همه  اب  هک  شمنیب  یم 

دننک و هنهرب  ار  وا  داد ، نامرف  سپس  درابب  وت  رب  یگرگت  رابگرات  دش ، دهاوخن  هدنکارپ  دنگوس  ادخب  هن  تفگ : تشگرب و  دینـش و  دلاخ 
هاگنآ دننزب . هنایزات  دص 

هحفص 50 ] ] 

تسا . هدرک  لقن  بیبح  نبا  ار  تیاور  نیا  تفر . درک و  اهر  ار  وا 
دلج 15 ص 119  یناغا 

اهزور نآ  رد  تیمک  تشذـگ ، یم  تیمک  راـنک  زا  دـناوخ و  یم  رعـش  يزور  قدزرف  هـک  تـسا  نـیا  تـیمک  ياهیگزمـشوخ  زا  یکی  و 
هدـنامرد قدزرف  یـشاب . مردام  هک  مراد  شوخ  هکلب  هن ، تفگ : مشاب ؟ تردـپ  يراد  تسود  ایآ  تفگ : وا  هب  قدزرف  دوبن . شیب  یکدوک 
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دوب . هدماین  شیپ  نینچ  میارب  زگره  تفگ : درک و  نارای  هب  يور  دش و 
 123 هحفص دلج 15  یناغا 

تیمک تداهش  تدالو و 

هب شیوخ  يایند  رد  و  دمآ . ایند  هب  داب -  وا  رب  ادخ  دورد  دیهش -  طبس  ماما  تداهـش  هنـس  رد  تسرد  ترجه  زا  متـصش  لاس  رد  تیمک 
ارف تسار  هار  هب  ار  مدرم  دنارذگ و  دوب ، هتـساوخ  شیارب  شیادـخ  هک  یهار  رد  ار  یگدـنز  نیا  همه  و  تسیز . یتخبـشوخ  يدونـشخ و 
نوخ نابهگن  ادـخ  و  دز . مقر  شمان  هب  ار  تداهـش  تشون  رـس  ریدـقت ، ملق  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ياعد  تکرب  هب  هک  هاگنآ  ات  دـناوخ .

تسوا . هتخیر  نیمزب  كاپ 
دبع نب  رجح  هک "  دوب  نامه  شگرم  ببس  و  داتفا ، قافتا  لاس 126 ه ق  هب  دمحم ر  نب  ناورم  تفالخ "  نامز  رد  هفوک و  رد  شتداهش 

راولـش هفایق  رد  نانیا  هک  دناوخ  یم  هبطخ  ربنم  رب  ربخ  یب  وا  دندرک . جورخ  يرـسق  دـلاخ  رب  نایرفعج ، هک  تسا  هتفگ  هدروآ و  رابجلا " 
یب داتفا و  تشهد  هب  تفای و  ربخ  نایرج  زا  هبطخ ، نیح  رد  دلاخ ، رفعج ، کیبل  رفعج ، کیبل  دندرک : دایرف  دنتخیر و  نوریب  ناگدیـشوپ 

 ". دیهدب مبآ  ءام " : ینومعطا  هک  تفگ  دیوگ ، یم  هچ  دمهفب  هکنآ 

هحفص 51 ] ] 

زا یکی  هب  دندولآ و  تفن  هب  هدومن و  رضاح  ین  ياه  هتوب  دندروآ و  دجسم  هب  و  دندرک ، ریگتسد  ار  اهنآ  و  دندیروش ، نایرفعج  رب  مدرم 
زا دلاخ  نوچ  دندنازوس . ار  اهنآ  همه  دندز و  شتآ  ار  اه  هتوب  سپـس  درک ، نینچ  ات  دندز  ار  وا  ردقنآ  و  راد . هگن  دـنتفگ : دـنداد و  اهنآ 

هحیدم یلع  نب  دیز  نتشک  زا  سپ  يو ، يارب  دراو د و  وا  رب  تیمک  تفای ، ینارمکح  يو  زا  سپ  ورمع ، نب  فسوی  و  دش ، لوزعم  قارع 
دناوخ : نینچ  ار  شیوخ  هدورس  هک  دوب  هتفگ  يا 

دراد . هدز  لفق  گرزب و  يرد  شخاک  هک  يدوبن  یسک  نوچ  و  يدمآ ، مدرم  نایم  هب  اراکشآ 
دوب . دهاوخن  وت  دننامه  دندیشک ، یم  دایرف  وا  ناگدنشک  تساوخ و  یم  بآ  زاب  ناهد  اب  هک  يدلاخ 

رب ار  دوخ  ياهریشمش  رس  دنداتفا و  بیقعت  هب  دلاخ  عفن  هب  دندوب ، هداتسیا  رمع  نب  فسوی  رـس  يالاب  هک  یهاپـس  نت  تشه  لاح ، نیا  رد 
یم وا  زا  هتـسویپ  نوـخ  و  یناوـخ ؟ یم  رعـش  يریگب ، هزاـجا  وا  زا  هکنآ  زا  شیپ  ریما  يارب  دـنتفگ : دـندرب و  ورف  دـنداهن و  تیمک  مـکش 

تشذگ . رد  ماجنا  رس  ات  تخیر 
شوه هب  نوچ  دش و  شوه  یب  گرم  تاظحل  رد  وا  مدوب . شنیلاب  رب  ردـپ  گرم  ماگنه  رد  نم ، هک  تسا  هدروآ  تیمک  دـنزرف  لهتـسم ،

وجه تیب  نیا  هب  ار  بلک  ینب  نانز  هک  متشاد  یم  تسود  مرسپ  تفگ : نم  هب  هاگنآ  ص .)  ) دمحم نادناخ  ایادخ  راب  تفگ : راب  هس  دمآ ،
هک : مدرک  یمن 

دنگوس ادـخب  ما . هداد  اهنز  همه  هب  يراکهبت  تبـسن  هچ ، دـنتفرگرب . بلک  ینب  نانز  نت  زا  هماج  یکاپان ، هب  نارودزم ، نارکاچ و  اب  اهنآ ،
: تفگ سپس  دنزیر . ورف  مرس  رب  نامسآ  ناگراتس  هک  مدیسرت  یم  هکنآ  رگم  مدماین ، نوریب  هناخ  زا  یبش  چیه 

هحفص 52 ] ] 

یم نوریب  روگ  زا  ار  ناگدرم  و  دوش ، یم  هدـنک  یقدـنخ  هفوک "  هزاورد "  تشپ  رد  هک  تسا  هدیـسر  نینچ  نم  هب  تایاور ، رد  مدـنزرف 
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ربب دنیوگ ، یم  نارکم "  ار "  نآ  هآ  یهاگیاج  هب  ارم  مریمب  نوچ  و  نکم ، نفد  هفوک  تشپ  رد  ارم  دنرب . یم  رگید  ياهروگ  هب  دنروآ و 
راپسب . كاخ  هب  اجنآ  و 

كاخ هب  تسا ، دسا  ینب  ناتسربق  مان  هب  زورما  ات  هک  ناتسروگ  نآ  رد  هک  تسا  یسک  لوا  يو ، دندرپس و  كاخ  هب  عضوم  نامهرد  ار  وا 
تفر .

يریمح دیس 

هراشا

لاس 173 ه ق "  هب  هتشذگرد  " 

هیریدغ 01

تسا . هدادن  نامرف  يراک  نینچ  هب  دنوادخ  شورف  ایند  هب  نید  يا 
يزرو ؟ یم  هنیک  دوب ، دونشخ  وا  زا  ص )  ) دمحا هک  یصو  یلع ، هب  ارچ 

درب و مان  وا  زا  تشاداپب و  دـندوب ، شنوماریپ  رد  هک  یناراـی  ناـیم  رد  دـناوخ و  ارف  مخ  ریدـغ  زور  رد  ار ، وا  ص )  ) دـمحا هک  نآ  تسیک 
میوا . يالوم  نم  هک  تسا  سک  نآ  يالوم  بلاط ، یبا  نب  یلع  نیا ، تفگ :

شاب  نمشد  شنانمشد  اب  رادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  لاعتم  يادخ  يا 

هیریدغ 02

ینک ؟ یمن  گنرد  تسا ، بکبک "  ناتسگیر "  علیوط " و  نایم "  هک  یهایگ  رپ  هاگیاج  رد  ارچ 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد  يریمح ،

ناوخب . هبطخ  زیخاپب و  مدرم  نایم  رد  دمحم  يا  دومرف : راوتسا  يرما  هب  دنوادخ  هک  هاگنآ  ریدغ ، مخ  رد  و 
يا . هدرکن  تلاسر  غیلبت  ینکن  نینچ  رگا  تسا و  امنهار  یتسار  هب  وا  هک  نک  بوصنم  تماما  اب  ار ، نسحلا  ابا  و 

يا هتسد  هک  یمدرم  نایم  رد  ار  وا  دناوخ و  ارف  ار  نارگید  یلع و  ربمغیپ ، سپ 

هحفص 53 ] ] 

تسیاشان مدرم  تسد  هب  ار  نآ  دومرف و  راذگاو  يا  هتسارا  نینچ و  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تیالو  درک  دنلب  دندوب ، بذکم  یهورگ  قدصم و 
درپسن .

دبای . یمن  یسرتسد  مه  نآ  زا  یخرب  هب  دنک -  شالت  دنچ  ره  یئاشوک -  چیه  هک  تسا  یبقانم  ار  یلع 
ناهاوخ هکنآ  اما  میناد ، یم  شیوخ  تبحم  رهم و  نایاش  ار  نانآ  نارادتـسود  و  میورگ ، یم  ص )  ) دـمحم نامدود  هب  یتسود  نیئآ  هب  ام 

. دوب دهاوخن  ام  بوبحم  تسا ، اهنآ  وا  ریغ  يرگید 
هب هنایزات  نابراس  هک  يا  هدزرگ  رتش  دننام  دیآ ، رد  تساوخ  رگا  دـیاین و  رد  ربمغیپ  ضوح  هب  دور و  خزود  هب  دریمب ، نوچ  یـسک  نینچ 
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دروخ . دهاوخ  هنایزات  دنکن ، رامیب  ار  اهنآ  دزیماین و  نارتش  رگید  اب  ات  دنز ، یم  شندرگ 
زا ای  نامـسآ  هب  ور  نیمز  زا  هک  تسا  هدـش  هتـسب  یلاب  زیت  هدـنرپ  رپهـش  هب  یئوگ  دـتفا ، یم  وا  نیـشناج  و  ص )  ) دـمحا داـی  هب  نوچ  ملد 

تسا . زاورپ  رد  نیمز ، هب  ور  نامسآ 
دتفا . ردب  هتشگرب  ياه  هدند -  زا  و  دفاکشب ، ار  هدرپ  تسا  کیدزن  هک  دپط  یم  نانچ  ود ، نآ  قوش  زا  لد  و 

دوب . دهاوخن  راک  رد  یتبهوم  دشخبن ، وا  نوچ  و  دریگ . یم  ینوزف  دشخب ، یم  شا  هدنب  هب  ادخ  هچنآ  و  تسا ، یهلا  یتبهوم  نیا ،
تسا . وا  دزن  رد  هتشونان  هتشون و  ملع  دراد و  یم  شتباث  ای  دیادز و  یم  دهاوخب  ار  هچ  ره  وا 

پاچ رصم  رد  لاس 1313  هب  هدرک و  حرش  ار  نآ  یضترم "  فیرـش  هفیاط "  دیـس  دوش . یم  هدیمان  هبهذم  دراد و  تیب  هدیصق 112  نیا 
تیب ، نیا  حرش  رد  يو  تسا . هدش 

هنا  کموقل  نسح  ابا  بصنا  و 
بصنت مل  نا  تغلب  ام  داه و 

نیا زین  و  تسین . لامعتسا  هتـسیاش  تفالخ  تماما و  دروم  رد  زج  تسا ) هدمآ  الاب  تیب  رد  هک  ( ) بصن  ) ظفل ینعی  ظفل ، نیا  تسا : هتفگ 
هیالولا لعج  دیوگ : یم  هک  رعاش  نخس 

هحفص 54 ] ] 

لاح رد  ترفن  تبحم و  هک  تسا  تماما  تسا ، هدش  راذگاو  یلع  هب  ربمغیپ  زا  سپ  هچنآ  اریز  دراد ، تماما  رد  تحارـص  بذـهمل  هدـعب 
درادن . تافو  زا  سپ  هب  صاصتخا  هدوب و  لصاح 

هدرک حرش  ار  هدیـصق  نیا  زین  تسا ، لاس 610  هب  هتـشذگ  رد  ینیـسحلا " و  یلعلا  جات  هب "  فورعم  هک  زعا "  نب  فرـشا  هباسن "  ظفاح 
تسا .

هیریدغ 03

نیشناج ردارب و  ایآ ، ربب  نیب  زا  نآ ، هب  ندیـشخب  ناماس  اب  ار  تنید  یهابت  سرتب و  تسا ، حبـص  دومع  دنفاکـش ، هک  یئادخ  زا  دمحم  يا 
يراد ؟ یم  دیما  ار  يراگتسر  هب  ندیسر  راک  نیا  اب  و  ینک ؟ یم  نعل  ار  ص )  ) دمحم

داب . کیدزن  وت  هب  لیئارزع  باذع و  و  وت . رب  گرم  تاهیه 
: " دومرف راکشآ  هدش و  رشتنم  ینخس  اب  دومرف و  شرافس  یلع  هرابرد  مخ  ریدغ  زور  رد  اهنایب ، نیرت  راکشآ  اهتیصو و  نیرتهب  هب  ربمغیپ 
نم دوخ  هک  روط  نامه  تسا  امـش  يامنهار  و  اهماو ، هدـننک  تخادرپ  وا  تسا  وا  يالوم  یلع  نیا  هک  دـینادب  میوا ، يـالوم  نم  سک  ره 

. " مدرک يربهر  يراگتسر  تیاده و  هب  ار  امش 
هچ ره  رارـصا  اب  ربمغیپ  ثاریم  هک  یمانب  ماـما  رب  نعلاـب  وا  و  يدرب ، رد  هب  هار  زا  دوب ، ناوتاـن  تخـس  ینز  هک  زین  ارم  رداـم  وت  ردـپ ) يا  )

زاب و ياهنیمز  رـس  رد  ار  نارگ  ياههوک  هک  يدنوادخ  مشخ  زا  نم  هک  یتسار  هب  دش . یهارمگ  نابایب  یهار  ، دوب هتفای  قلعت  يو  هب  رتشیب 
مکانمیب . امش  رب  تسا ، هتشارف  ارب  یهت 

دینک .. فارتعا  قحب  دیسرتب و  ادخ  زا  نم  ردام  ردپ و  يا 
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، هتشون دوخ  بهذم  یضابا  ردام  ردپ و  يارب  دیس  هک  ار  تایبا  نیا  ینابزرم "  " 

هحفص 55 ] ] 

تسا . هدرک  تیاور  تسا ، هتشادزاب  ماما  نآ  نعل  زا  هدومن و  توعد  نانموم  ریما  یتسود  عیشت و  هب  ار  اهنآ 

هیریدغ 04

سپ هدیرخ و  تیاده  هب  ار  یهارمگ  هک  منام  یم  یسک  هب  مرادن ، هگن  ریدغ ، رد  ار  وا  راوتـسا  نامیپ  ص )  ) دمحم تیـصو  نم  هک  هاگنآ 
تسا . هدیورگ  تیدوهی  ای  تینارصن  هب  مالسا ، هب  نتفای  هر  زا 

نایاپب نانآ  رب  دورد  اب  ار  دوخ  زامن  دندمحا  نامدود  ارصحنم  ادخ ، هار  رد  نم  ناتمعن  یلو  هک  تسا ، راک  هچ  يدع  میمت و  هلیبق )  ) اب ارم 
دوب . دهاوخن  لماک  مزامن  مناوخن ، اهنآ  هب  اعد  رد  ار  گرزب  میرک و  يادخ  و  متسرفن ، دورد  اهنآ  رب  دهشت  زا  سپ  رگا  هک  مرب  یم 

رهم رب  هک  یـسک  نآ  هک  یتسار  هب  متخیر  نانآ  ياپ  هب  دندیمان  مدیـس  هک  زور  نآ  زا  ار ، دوخ  ترـصن  تبحم و  رهم و  نم  نم  هارمه  يا 
دننک -  شبیذکت  هک  تسا  نیا  رتهب  رت و  روازس  دنک  یم  شنز  رس  نادناخ  نیا  نیتسار 

ینامب . دومحم  نوصم و  ات  شاب  راد  دوخ  هن  رگ  و  ریگ ، شیوخ  ناب  هیاس  ار  نارذگ  یمغ  یهاوخ  رگا 
و دـش ، دراو  ملاس  نب  هبقع  رب  یکتع  لالخ  ابا  هک  تسا  هدروآ  یناغا  هحفص 262  رد  جرفلا  وبا  تسا . تسد  رد  تیب   25 هدیصق ، نیا  زا 

ایاطع نیا  ریما  يا  تفگ : زا  هب  دوب ، هفیاطدرمگرزب  خیـش و  هک  لالخ  ابا  داد . نامرف  دیـس  يارب  يا  هزیاج  هب  يو  دپوب . هبقع  دزن  رد  دـیس 
تهج زا  زج  نـم  شـشخب  متــسناد و  یمن  ار  نـیا  نـم  تـفگ : هـبقع  درادـن ؟ كاـب  رمع  رکب و  یبا  نـعل  زا  هـک  یهد  یم  يدرم  عـهب  ار 

يرادبناج قح و  هک  تسا  هتـسب  ینادـناخ  رهم  هب  لد  وا  نیا  رب  هوالع  تسین ، وا  یگیاسمه  قح  تیاعر  نیـشیپ و  تدوم  يدـنواشیوخ و 
تسا . مزال  ام  رب  نانآ 

زاـب دـنهد ، یم  يو  هب  هک  یعیـشت  تبـسن  زا  ار  وا  تئارب  اـت  دـنک  حدـم  ار  رمع  رکب و  وبا  وگب  تسا . وگتـس  ار  وا  رگا  تفگ : لـالخ  وـبا 
دوخ وا  تفگ : هبقع  میسانش ،

هحفص 56 ] ] 

تفگ : دیس  دنک . یم  نینچ  دهاوخب  رگا  دینش و  ارت  نخس 
هبقع هب  لالخ  وبا  تساخ . رباج  زا  كانمـشخ  سپـس  خلا  مرادن .. هگن  ریدـغ  زور  رد  ار  وا  راوتـسا  نامیپ  دـمحم و  تیـصو  نم  هک  هاگنآ 

ضرعتم نیا  زا  سپ  زین  وت  هکنآ  طرـش  هب  مدرک  نینچ  تفگ : داهد ، هانپ  يرـش  ره  زا  رت  ادـخ  هک  هد  هانپ  دیـس  رـش  زا  ارم  ریما  يا  تفگ :
يوشن . يو 

هیریدغ 05

دیدرک . شهوکن  شنز و  رس  رایسب  مزرو ، یم  منیتس  ار  ماما  رورس و  هب  هک  يرهم  رد  ارم 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد  دیس 
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تسد هب  ار  یلع )  ) شتسد دندنارذگ . ار  ینازوس  مرگ و  زور  مدرم  داتـسیا و  یگرزب  تخرد  هیاس  رد  ربمغیپ  هک  دیرآ  دای  هب  ار  زور  نآ 
تفگ : درب و  کمان  اسر  یگنهآ  اب  وا  زا  درک و  دنلب  دوخ  تسار 

سپ تسوا . يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  سک  ره  ناه  تسا . نم  مع  رـسپ  نامیپ و  مه  ثراو و  ریزو و  تسود و  نیا ، ناناملـسم  يا 
تسا . وا  نابرهم  ردارب  اب  نارمع  رسپ  نوراه  دننامه  نم  هب  یلع  تبسن  دیشاب  رادافو  نم  ياهنامیپ  هب 

هیریدغ 06

دش . نازیر  ناو و  هدید ر  زا  کشا  لیس  و  تفرگ . ندیراب  همطاف  لآ  رب  يدادماب ، ناراب 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد 

دومرف : هک  دندینش  ار  وا  نخس  دروآ ، درگ  مخ  ریدغ  رد  ار  اهنآ  ربمغیپ  هک  يزورمین  رد 
: دنتفگ گنهامه  دندوب  رایسبیهورگ  هک  اهنآ ، و  تسیک ؟ ناتدوخ  هب  ناتدوخ  زا  یلوا 

هحفص 57 ] ] 

تسا . ریزو  ربهر و  یلع  نیا  ننم  زا  سپ  امش  يالوم  يو و  سپ  دومرف ): وا  و  ، ) یئالوا ام  هب  ام  دوخ  زا  و  ام ، هدنناسرت  الوم و  وت 
تسا . امش  ریما  هفیلخ و  نآ  زا  سپ  نم و  ریزو  نم ، گرم  ماگنه  ات  یگدنز و  رد  وا 

ار وا  امـش ، نایم  زا  هکنآ  دانک و  وربور  يداش  هب  ار  وا  گرم  ماگنه  داب و  تسود  وا  اب  ادخ  دراد ، تسود  ار  یلع  امـش  زا  مادـک  ره  سپ 
داناسر . يراوخ  وا  هب  گرم  نامز  داب و  وا  نمشد  ادخ  دراد  یم  نمشد 

هیریدغ 07

تسا . هدنزرمآ  راگدرورپ  اهشیاتس و  یلو  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ناوارف  ساپس  ناه 
متسب . ملد  صالخا  هب  ششخب  رون  دیحوت  هب  متخانش و  یئاتکی  هب  ار  وا  نم  و  درک ، يربهر  دوخ  هاگشیپ  هبارم 

دیوگ : هدیصق  نیا  رد  دیس 
درک . باختنا  تسا  قلخ  نیرتهب  هک  دمحم ، يارب  نابیتشپ  ینیشناج  مان  هب  ار  یلع  ربمغیپ  يادخ  تهج ، نیمه  هب 

داتسیا . زاب  نتفر  زا  دروآ و  دورف  ار  اهراب  درک و  گنرد  مخ ، ریدغ  رانک  رد  وا ، و 
تفرالاب . دوب ، هدمآ  مهارف  نارتش ، هنب  راب و  زا  هک  يربنم  رب  وا  و  دنتشارف ، ارب  ار  اهبوچ 

دندروآ . يور  شیوس  هب  مدرم  گرزب  درخ و  دناوخ و  ارف  ندمآ  درگ  هب  ار  نایجاح  هاگتشاچ ، نآ  رد  و 
: دومرف درک ، یم  هراشا  يو  يوس  هب  داد و  یم  ناشن  هدرپ  یب  ار  وا  و  تشاد ، تسد  هب  ار  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  و 

هحفص 58 ] ] 

تسوا . رورس  ینتسسگان  يرما  هب  یلع ، نیا  متسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  هک  یتسار  هب  ناه 
دیهد . یهاوگ  نآ  هب  روضح  بایغ و  رد  سپ  دومرف : يرآ ، دنتفگ : مدرک ؟ غیلبت  ایآ 
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مریگ . یم  هاوگ  نآ  رب  ار  دوخ  يانیب  اونش و  راگدرورپ  زین  نم  و  دنناسرب ، نابئاغ  هب  نارضاح 
تفگ : درک و  ینارگن  ساسحا  اهنآ  زا  ربمغیپ  سپ  دنداهن . یلع  تسدرد  تسد  تیب ، يارب  دنتساخرب و  مدرم 

يواب هک  نانآ  راد و  ناشراوخ  دنراد ، راوخ  ار  يو  هک  یناسک  راد  نمشد  ار  وا  ساپسان  نمـشد و  شاب و  تسود  یلع  تسود  اب  دنوادخ 
شاب . ناشروای  دنرای ،

هتفر ؟ اوه  داب  رب  ای  تسا  هدش  هتفریذپ  ایآ  ینیب ؟ یم  هنوگچ  ار  یفطصم  ربمغیپ  ياعد  سپ 
هک مهد  یم  یهاوگ  مراد و  تتـسود  دندمآ  رـضاح  مخ ، ریدغ  رد  مدرم  تتیالو ، راک  رد  هک  یـسک  ياو  یفطـصم  دـننامه  يا  یلع  يا 

درک . غیلبت  تا  هرابرد -  اسر  یگنهآ  اب  نیتسار  ربمغیپ 
تسا . یهاگرذگ  دب  خزود  دنوش و  یم  هدیشک  شتآ  هب  دندمآ ، رد  ینمشد  رد  زا  وت  اب  هک  نانآ  و 

هیریدغ 08

ياو دـنا  هتـشاد  هناخ  بنیز "  راون " و "  اج "  نآ  رد  زاس . باریـس  کشا  ناراب  هب  ار  نآ  هدـناماج  هب  راثآ  و  نک ، گـنرد  راـی  راـید  رد 
شاب ! نابهگن  ار  بنیز "  راون " و "  نم "  يادخ 

ار واراکنا  ار  راکشآ  شنخس ، زا  دراد و  یم  نمشد  ار  دمحم  نیشناج  هک  نآ  هب 

هحفص 59 ] ] 

وگب ... منک  یم  ساسحا 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد  دیس 

دنک . دونشخ  ار  هدنزرمآ  ياتکی  يادخ  ات  دش ، یبن  دمحم  شفک  رود  هراپ  هک  تسا  یسک  یلع ،
دومرف : نینچ  شا  هرابرد  هدرپ  یب  وا  راکشآ  دناوخب ، ار  وا  ناهن  رد  هکنآ  یب  (، ربمغیپ  ) مدرم نیرتهب  و 
دیدرگ . یم  رب  رفک  هب  هک  دیئاین  رد  ینادان  رد  زا  وا  اب  تسا ، امش  نایم  رد  نم  هدنیامن  نیشناج و  نیا 

تسا . هتخادرپ  یهلا  یحو  ءادا  هب  اراکشآ  نآ ، رد  هک  تسا  گرزب  سب  يا  هبطخ  حود "  زور "  رد  ار  ربمغیپ 

هیریدغ 09

رب ناگمه  هک   " نایرب -  غرم  ثیدح  هرابرد "  يریمح ، دیس  ام ، رعاش  هک  دیـسر  شرازگ  هرـصب ، یـضاق  يربنع "  هللا  دبع  نب  راوس  هب " 
تسا : هدرورس  نینچ  نیا  يا  هدیصق  دنراد -  قافتا  نآ 

 " ربح سیق  هدرک و "  تیاور  سنا "  زا "  نابا "  راب "  نیلوا  هک  يربخ  دش ، وگ  زاب  ربمغیپ  هب  یئادها  نایرب  غرم  حیحص  ربخ  هک  هاگنآ ،
دنا . هدومن  لقن  دوب ، رادیاپ  ان  بلقتم و  يدرم  هک  هنیفس "  لوق "  زا  ار  نآ  زین ،

يالوم لزنم  مکحم  باتک  نیا  نآرق ،)  ) رد هکنآ  و  قلخ ، رورس  راتفگ  در  اب  دیزرو و  تنایخ  سنا ، یلو  تفای ، تیاده  هنیفـس ، ماجنا  رس 
درک . شراتفرگ  یسیپ  تشز  يرامیب  هب  دومرفن و  تیاده  ار  وا  شرعلا  وذ  يادخ  و  دومن . متس  دوب ، هدش  هدناوخ  مدرم ،

هکنآ ، رگم  تشاذگناو ، ار  هباحص  زا  کی  چیه  درم  نیا  تفگ : راوس "  " 
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هحفص 60 ] ] 

: دنتفگ راوس  هب  دندمآ و  عمج  نایعیش  مشاه و  ینب  دننک . نادنز  داد  روتسد  سپـس  دومن ، زاب  ار  شیاهیتشز  دورـس و  يرعـش  شا  هرابرد 
نادناخ حدم  هب  هک  نآ  و  دهد ، یم  شا  هلص  دیاتـس ، یم  ارت  هک  يرعاش  مینک . یم  ناریو  ار  نادنز  ینکن ، دازآ  ار  وا  رگا  دنگوس ، ادخب 

يزادنا . یم  شنادنز  هب  دزادرپ ، یم  ربمغیپ 
دورس : نینچ  شوجه  رد  وا  درک و  دازآ  دازآ  ار  دیس  راچان  هب  راوس 

راع  گنن و  رد  راگزور ، هناگی  يا  دیئوگب : راوس  هلمش ، یبا  هب 
متفگن . يا ، هدرک -  تیاور  راثآ ، رد  دوخ  وت  هک  دشاب  نآ  فالخ  هک  يزیچ  نایرب  غرم  هرابرد  نم 

تبانج و لاح  رد  دجسم ، هب  هناخ  زا  ار  شدورو  هداد و  یگژیو  نآ  هب  ار  یلع  ربمغیپ ، هک  تسا  دجـسم  هب  ندمآ  رد  هرابرد  مه  يربخ  و 
تسا . هدرک  نوریب  دجسم  زا  دمآ ، دورف  رابج  يادخ  بناج  زا  هک  ییحو  هب  ار  يرگید  هتسناد و  اور  ناهن  راکشآ و  رد  و  تراهط ،

راثیا مارکا و  هب  دنئاسک و  لها  ناگمه  هک  ار ، همطاف  زین  و  تسا ، هزیکاپ  نادناخ  زا  هک  ار  داهن  كاپ  نسح "  نیسح " و "  یلع " و "  " 
دیرادب . تسود  دنا ، هتفای  یگژیو 

دوب . دهاوخ  خزود  يراوخ و  یهار  و  ادخ ، نمشد  دزرو ، ینمشد  نانیا  اب  هک  یسک  نآ  و 
دبای . یم  رد  ار  نآ  یبوخ  هب  رگ ، شنزرس  سانش  بیع  هک  تسایناشن  نیرب ، يادخ  بناج  زا  يزوت  هنیک  نینچ  راک  رد 

یئاهنآ . همه  دمآ  رس  يزوت  هنیک  یتسپ و  رد  راوس  ياوت  و 
دیزگرب . يردارب  هب  ناکین  ناکاپ و  همه  نایم  زا  ار  وا  مدرم ، نیرتهب  هک  يریگ  یم  هدرخ  یسک  زا 

یسک ره  دومرف " : شا  هرابرد  راکنا ، لباق  ریغ  راکشآ و  يراتفگ  هب  مخ ، ریدغ  رد  و 

هحفص 61 ] ] 

رادنپ ناور  بارس  لابند  هب  دیزاس و  شیوخ  هاگ  هیکت  ار  وا  نم ، زا  سپ  و  دیشابن . ساپسان  سپ  تسا . وا  رورس  یلع  نیا  میوا ، رورس  نم 
 " دیتفین .

: تخادرپ ار  هماکچ  نِیِا  شگرم ، زا  سپ  یضاق ، راوس ، وجه  رد  دیس ، و 
يرب  یم  خزود  هب  شا  هناخ  زا  ار  نآ  یشک و  یم  شود  هب  ار  راوس  یکاپ  هکنآ  يا 

دنارذگ . راع  گنن و  هب  تخس  ار  راگزور  نآ ، هموثرج  هک  یناج  هب  داشخبم  یکاپ  دنوادخ 
دش . اهیدیلپ  هتسب  زین  شرکیپ  داتفا و  رد  خزود ، يداو  رعق  رد  يدنمدرد  هب  ات 

تسا . هزادنا  هب  ینایرج  ار  يادخ  ماکحا  مدید و  زیگنا  تفگش  راوس  هرابرد  ار ، نمحر  يادخ  راک 
ریدغ زور  رد  ربمغیپ  هک  یسک  نآ  نانموم ، ریما  نمشد  يا  اتکی  يادخ  هدنز  دوجوم  نیرتدب  يا  داب و  وت  رب  نامحر  يادخ  تنعل  يا  ورب ،

یلع نیا  میوا ، رورـس  راکـشآ  ناهن و  رد  نم  سک  ره  دومرف : شا  هرابرد  دـندوب ، رـضاح  مدرم  همه  هکیلاح  رد  ریذـپان ، راکنا  ینخـس  اب 
تسا . يدرک  دای  ره  رد  نم  ماقم  مئاق  تسا و  اهراک  رد  نم  نیشناج  نم و  ردارب 

اب کش  یب  یلع  ینمـشد  هب  راوس  يا  وت  و  زادـنا . رد  شنازوس  منهج  هب  و  راد ، نمـشد  ار  يو  دراد ، نمـشد  ار  یلع  سک  ره  اراگدرورپ 
رب . ورف  شیوخ  ماک  هب  ار  وا  منهج  يا  ناه  سپ  يدرک ، ینمشد  ادخ 
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هیریدغ 10

هراشا

تسا . هدنامن  ياج  هب  نآ  زا  یناشن  هک  تسا  یهایگ  بآ و  یب  هاگیاج  يول "  رد "  ار  ورمع "  ما  " 
یم ياهنآ  مد  زا  گرم  هک  تسا  اج  نآ  رد  یئاهرام  دـنرغ . یم  نآ  سرت  زا  نایـشحو  و  دـنرذگ ، یم  نآ  راـنک  زا  تشحو  هب  ناگدـنرپ 

. دنراد هدامآ  رهز  شیوخ  ياه  شین  رد  دسرت و 

هحفص 62 ] ] 

زا ممـشچ  متـشاد و  هگناجنآ  رد  ار  نارتش  هک  هاگنآ  درادـن  هتـسشن  كاخ  هب  خرـس  ياهرام  زج  یـسنوم  هک  تسا  اجنآ  رد  يا  هناـخ  رثا 
مدروآ . زور  هب  كاندرد  هدزمغ و  یلد  اب  ار  بش  سپ  مدوب ، هتسب  شرهم  هب  لد  هک  مداتفا  يربلد  دایب  تسشن ، کشا  هب  نآ  ندید 

مراد . شتآ  رب  لد  وا  رهم  زا  یئوگ  هک  تسا  هدرک  فیحن  منانچ  يد  زا  قشع 
دندمآ . ربمغیپ  تمدخ  هب  هاگیاج ، یب  ینیمز  رس  رد  هک  متفگش  رد  یهورگ  زا 

تسیک ؟ اب  يربهر  راک  ماجنا  رس  هک  نک  هاگآ  ار  ام  یناد ، یم  تحلصم  رگا  دنتفگ : و 
دنتشاد . يرادکلم  عمط  هک  دندوب  یناسک  نانیا ، نایم  رد  دوب و  دهاوخ  هک  ام  سر  دایرف  يوش ، ادج  ام  زا  يرذگ و  رد  وت  هک  هاگنآ  و 

دندرک نوراه ، نتشاذگ  اهنت  رد  ناتـسرپ  هلاسوگ  هک  دینک  يراک  نامه  هک  تسا  نآ  میب  مهد ، یهگآ  امـش  اراکـشآ  رگا  دومرف : ربمغیپ 
تسا . رتاوازس  نتفگن  سپ 

تسا . اه  هتکن  اونش ، دنمدرخ و  مدرم  يارب  دومرف ، ربمغیپ  هچنآ  رد 
تشادن . تشگزاب  هار  هک  دیسر  يو  هب  یعطاق  نامرف  راگدرورپ  بناج  زا  نآ ، زا  سپ 

دوب  نینچ  نآ  و 
تسا . وت  نابهگن  رادهگن و  ادخ  و  يا . هدربن  نایاپ  هب  ار  تلاسر  ینکن ، رگا  هک  نک  تیالو  غیلبت 

تساخاپب . تفگ ، یم  نخس  شیوخ  يادخ  رما  هب  هشیمه  هک  ربمغیپ  ماگنه ، نآ  رد 
درک و دنلب  هک  یتسد  كرابم  هچ  درک ، دنلب  ار  نآ  تفرگ و  تسد  هب  راکـشآ  هدرپ و  یب  ار  یلع  تسد  دناوخ و  هبطخ  تیرومام ، ربانب  و 

. دش دنلب  هک  یتسد  گرزب  هچ 
دومرف : نینچ  دوب ، اونش  يدهاش  زین  دنوادخ  و  دندوب ، هتفرگ  ار  شدرگ  ناگتشرف  هکیلاح  رد  هاگنآ ،

راک نیا  هب  اهنآ  اما  تسا "  وا  يالوم  یلع  نیا  میوا ، رورس  نم  سک  ره  " 

هحفص 63 ] ] 

دندیدرگن ، دنسرخ  دندوبن و  دونشخ 
سپ :
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لجخ  هدیدرگن  شبیذکت  هدرک 
لد هتسب  شقح  لوق  فالخ  رب 

غاد  هنیس  یعمج  تسا  هدیدرگب  نیز 
غامد یب  درم  موطرخ ، یب  لیف 

ناهن  تبرت ، نآ  رب  شندرک  هک  ات 
ناسکان نآ  دندش  شنفد  زا  غراف 

شیپ  زور  دنپ  هدرک  عیاض  هلمج 
شیوخ عفن  هدرک ، لیدبت  ررضاب 

هیریدغ نیا  نوماریپ  رد 

دیس رعش  متفگ : نآ  زا  سپ  میوگ . تیزعت  دیز  شمع  تداهش  هب  ار  يو  ات  مدیـسر  ع )  ) دمحم نب  رفعج  تمدخ  هب  تفگ : ناسر  لیـضف 
دیوگ : یم  نآ  رد  هک  مدناوخار  يا  هدیصق  نم  ناوخب و  دومرف : مناوخن ؟ ناتیارب  ار 

تسا  اپب  دش  تمایق  نوچ  تیار  جنپ 
تسا افج  نامرح و  لها  تیار ز  راهچ 

يرفاک  زا  یتیار  لوا ، تسه 
يرماس موق  نوعرف و  تیار 

وا  گنهآ  شیپ  تسه  ار  مود  نآ  و 
ور هریت  میئل  نادان  درم 

تسا  یلع  قح  ریش  مجنپ ز  تیار 
تسا یلجنم  نشور  حبص  شغورف  زک 

تمحر شیادـخ  دومرف : يریمح )  ) دیـس متفگ : تسیک ؟ رعـش  نیا  هدـنیوگ  دومرف : ماما  و  مدینـش ، نویـش  گـناب  اـه ، هدرپ  تشپ  زا  سپ 
هب ار  وا  هک  درادن ، یعنام  دنوادخ  يارب  هچ  دانک . تمحر  شیادخ  دومرف : دیـشون ، یم  بارـش  هک  شمدـید  مدرگ ، تنابرق  متفگ : دانک ،

دنام . یم  تباث  شرگید  مدق  هکنآ  رگم  دزغل ، یمن  ع )  ) یلع رادتسود  زا  یماگ  هک  یتسار  هب  دشخبب . یلع  لآ 
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هحفص 251 دلج 7  یناغا 

هحفص 64 ] ] 

دیس زا  متفگ : تسیک ؟ زا  رعش  دیـسرپ : ماما  هک  تسا  اجنآ  رد  هدروآ و  یناغا ، دلج 7  هحفـص 241  رد  نینچمه  ار  تیاور  نیا  جرفلا  وبا 
هک شمدید  یئاتسور  رد  متفگ : دانک  تمحر  شیادخ  دومرف : مدرک ، مالعا  ماما  هب  ار  نتـشذگ  رد  دش . وا  لاح  يایوج  تسا . يریمح ) )

رطاخ هب  هکنیا  رگم  دـسر  یمن  ادـخ  هاگـشیپ  هب  یهاـنگ  شرازگ  دومرف : يرآ ، متفگ : تسا ؟ بارـش  تدوصقم  دومرف : دروخ ، یم  ذـیبن 
درذگ و  یم  نآ  زا  یلع  تبحم 

 " هللا دبع  یبا  تمدخ  هب  دیز "  ندش "  هتشک  زا  سپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  لیضف  زا   " دیسلا ، رابخا  رد "  ینابزرم "  ظفاح  و " 
يراک راد  هدهع  رگا  دوب و  راگتسرد  یئاناد  هک  ار  دیز  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : یم  تسیرگ و  یم  ترـضح  مدیـسر و  قداص ع "  ماما 

یئاهدرپ داد  روتسد  هاگنآ  نک ، گنرد  یمک  دومرف  مناوخب ؟ ناتیارب  ار  دیـس  رعـش  متفگ : تسناد  یم  راک  نآ  تیعقوم  عضو و  دش ، یم 
مدناوخ : نم  يراد و  دای  هب  هچ  ره  ناوخب  دومرف  ماما  دش و  زاب  نیتسخن  رد  زا  ریغ  یئاهرد  دش و  هدیشک  هدرپ  دنزی . وایب 

عبرم . يوللاب  ورمع  مال 
تسا  هدرک  دای  ار  تیب  ینابزرم 13 

نم رورس  متفگ : تنخس  نیااب  میهاربا  يا  وت  رب  ساپس  دومرف : یم  ماما  دنتسیرگ و  یماهنز  مدینـش و  ار  نویـش  گناب  هدرپ ، تشپ  زا  سپ 
ار ام  رگشیاتس  تسود و  ناهانگ  هک  تسین  راوشد  ادخ ، رب  دبای و  یم  رد  هبوت  ار  یسک  نینچ  دومرف : دروخ ، یم  ذیبن  يریمح ) دیس   ) يو

دزرمایب .
. تسا هدروآ  شلاجر  هحفص 184  رد  نآ ، ظافلا  زا  یضعب  رد  یمک  رییغت  اب  ار ، تیاور  نیا  یشک "  " 

هحفص 65 ] ] 

رد ار  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رفعج "  نب  یـسوم  نب  دـیز  زا "  یناغا  دلج 7  هحفـص 251  رد  جرفلا "  وبا  و " 
ماگنه نیا  رد  متخانـشن . ار  وا  مدرک و  هاگن  درم  نآ  هب  دوب . هتـسشن  شتمدـخ  رد  تشاد  نت  هب  دـیپس  يا  هماـج  هک  يدرم  مدـید ، باوخ 

دوش : یم  عورش  عرصم  نیا  اب  هک  ار  تاهدرورس  میارب  ناوخب  دیس  دومرف : دروآ و  وا  هب  يور  ربمغیپ 
عبرم ... يوللاب  ورمع  مال 

مدرک . ظفح  زا  باوخ  ملاع  رد  ار  همه  نم  دناوخ و  دزادنیب ، نآ  زا  یتیب  هکنآ  یب  ار  هدیصق  مامت  وا  و 
یمن راک  هب  نآ  رد  یگنهآ  دناوخ  یم  ار  هدیصق  نیا  هاگره  اما  دوب ، گنهآ  شوخ  يا  هدنناوخ  یسوم  نب  دیز  تسا : هتفگ  لیعامـسا  وبا 

. تسا هدروآ  دیسلا "  رابخا  رد "  زین  ینابزرم  ار  ثیدح  نیا  دناوخ  یمن  زاوآ  هب  تفرگ و 
باوخ رد  ار  ربمغیپ  يو  هک  دـیوگ : دیـس  دوخ  لوق  زا  يو  هک  تسا  هدـش  لقن  قرتسم "  دواد  یبا  زا "  یناـغا  دلج 7  هحفص 279  رد  و 

هک : تسا  هدیسر  اجنیا  هب  هدناوخ و  ار   " عبرم ، يوللاب  ورمع  مال  هدیصق "  وا ، دناوخب و  يرعش  هک  دنا  هدومرف  رما  ترضح  هدید و 

انتملعا  تئش  ول  هل  اولاق 
عزفملا هیاغلا و  نم  یلا 
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مداد . یهگآ  ار  اهنآ  دنگوس ، ادخب  دنا : هتفگ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  دیس  تسد  هاگنآ  تسا  سب  دنا : هدومرف  ربمغیپ  و 
ار ص )  ) ادخ لوسر  ع " )  ) دمحم نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  دیز  هک "  دناهدروآ  تسا : هتفگ  همیالا "  صئاصخ  رد "  یـضر "  فیرـش  " 
رد دنا . هتـسشن  دندوب  هداهن  ینابدرن  نآ  رب  هک  يدننام  ناویا  دـنلب  هاگیاج  رد  ع )  ) نانموم ریما -  اب  ترـضح  ناب  یئوگ  دـید و  باوخ  رد 
هب ات  دناوخ ، یم  ار "  عبرم  يوللاب  ورمع  مال  تسا "  نیا  شعلطم  هکار  يریمح "  دمحم  نب  دیـس  هدیـصق "  نیا  يا  هدـنناوخ  ماگنه  نیا 

هک : دیسر  یم  اجنیا 

انتملعا  تئش  ول  هل  اولاق 
عزفملا هیاغلا و  یلا 

و دنز ، یم  يدنخبل  دزادنا و  یم  نانموم  ریما  هب  یهاگن  ص )  ) ادخ ربمغیپ 

هحفص 66 ] ] 

 - يدمآ الاب  هک  یئاه  هلپ  داعدت  هبوت  دیامرف : یم  دیز ، هب  سپس  مدرکن ؟ مالعا  رگم  مدرکن ؟ مالعا  رگم  مدرکن ؟ مالعا  رگم  دیامرف : یم 
هک تسارمه  درک و  یگدنز  يدناود  ون  دیز  و  دوب . يدـناود  ون  مدرمـش  رب  ار  اه  هلپ  دـیوگ : دـیز  ینک ، یم  رمع  لاس -  کی  يا  هلپ  ره 

تسا . رانلا "  دیز  هب "  بقلم 
 " زا دوخ  دانـسا  هب  هک  مدید  نامباحـصا  تافیلات  زا  یخرب  رد  تسا : هتفگ  راونالا "  راحب  دلج 11 "  هحفص 150  رد  یسلجم "  همالع  " 
هب یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  مدـش ، ع " )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  رـضحم "  بایفرـش  يزور  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  نایبذ "  نب  لـهس 

دومرف : نم  هب  دیآ . رد  شتمدخ 
رـسپ يا  يراک ؟ هچ  يارب  متفگ : درآ  ام  رـضحم  هب  ارت  دـیآ و  تدزن  هب  تساوخ  یم  اـم  هداتـسرف  نونکا  مه  ناـیبذ  رـسپ  يا  وت  هب  نیرفآ 
دنزرف يا  دومرف : تسا ، ریخ  یلاعت  هللا  ءاشنا  متفگ  تسا ، هدرک  منارگن  ناـشیرپ و  ما و  هدـید  بشید  هک  یبوخ  يارب  دومرف : ادـخ  ربمغیپ 

ارت نم  رورـس  متفگ : متفرالاب . نآ  هلپ  نیرخآ  ات  نم  دراد و  هلپ  هک 100  دنا  هتـشاذگ  نم  يارب  ینابدرن  یئوگ  هک  مدید  باوخ  رد  نایبذ 
يا دومرف : سپـس  تسا . یندش  دهاوخ ، ادـخ  هچ  ره  دومرف : ماما  ینک ، یگدـنز  لاس  دـص  هک  اسب  هچ  میوگ ، یم  تینهت  رمع  يزارد  هب 
هدید داد  یم  ناشن  شنورد  زا  شنورب  هک  مدمآ  رد  ءارـضخ  يدبنگ  هب  یئوگ  هک  مدید  مدمآ ، رب  نابدرن  هلپ  نیرخآ  هب  نوچ  نایبذ  رـسپ 

مدید . هتسشن  ار  ادخ  لوسر  مدج  دش و  یم 
دیشخرد . یم  ناشیور  زا  رون  هک  مدید  ار  ابیز  ناوج  ود  ناشیا ، پچ  تسار و  بناج  رد 

دناوخ : یم  نینچ  دوب و  هداتسیا  ربمغیپ  يور  شیپ  زین  يدرم  دندوب . هتسشن  شتمدخ  رد  هک  مدید  زین  ار  تقلخ  هتسارآ  يدرم  نز و 
عبرم  يوللاب  ورمع  مال 

، مدرک مالـس  وا  رب  نم  نک  مالـس  یلع ع  تردپ "  رب  اضرلا "  یـسوم  نب  یلع  يا "  مدـنزرف ، وت  هب  نیرفآ  دومرف : دـید ، ارم  ربمغیپ  نوچ 
تردام رب  دومرف : سپ 

هحفص 67 ] ] 
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مالـس زین  ود  نآ  رب  نک ، مالـس  زین  نیـسح  نسح و  تناردـپ  رب  دوـمرف : سپ  مدرک  مالـس  زین  وا  رب  تسرفب . دورد  زین  ارهز ع "  همطاـف  " 
متسشن مدرک و  مالس  زین  وا  رب  نم  تسرفب . دورد  زین  يریمح  لیعامسا  دیـس  ایند ، يارـس  رد  ام  رگـشیاتس  رعاش و  رب  دومرف : هاگنآ  مدرک 

: هک تخدارپ  ندناوخب  وا  نک و  هداعا  میدوب ، لوغـشم  نآ  هب  هک  ار  يا  هدیـصق  ءاشنا  دومرف : دروآ و  لیعامـسا  دیـس  هب  يور  ربمغیپ  سپ 
هک : دیسر  اجنیا  هب  نوچ  درک و  هیرگ  ربمغیپ  و  عبرم . يوللاب  ورمع  مال 

علطت  سمشلاک  ههجو  و 
هک : دیسر  تیب  نیا  هب  نوچ  و  دنتسیرگ . دندوب ، وا  اب  هک  یناسک  همه  همطاف " و  ربمغیپ " و "  " 

انتملعا  تئش  ول  هل  اولاق 
عزفملا هیاغلا و  نم  یلا 

 " سر دایرف  يربهر و  ماجنا  رـس  هک  مداد  یهاگآ  ار  نانآ  هک  یهاوگ  اهنآ  رب  نم و  رب  وت  دـنوادخ  تفگ : درک و  دـنلب  ار  اهتـسد  ربمغیپ ،
درک . تراشا  دوب ، هتسشن  شیور  شیپ  هک  یلع  هب  و  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  یعقاو " 

نب یلع  يا  دومرف : دروآ و  نم  هب  يور  ربمغیپ  تخادرپب ، ار  هدیـصق  داـشنا  يریمح ، لیعامـسا  دیـس  نوچ  دومرف : اـضرلا  یـسوم  نب  یلع 
دنک و ظفح  زاار  هدیصق  نیا  سک ، ره  هک : نک  مالعا  اهنآهب  هد و  نامرف  نآ  ظفح  هب  زین  ارام  نایعیش  و  نک ، ظفح  ار  هدیصق  نیا  یـسوم 

منک . یم  تنامض  وا  يارب  ار  تشهب  یلاعت ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  نم  دناوخب ، هراومه 
دای ار  هدیصق  مامت  سپس  : ) تسا نیا  هدیصق  مدرک و  ظفح  زا  ار  نآ  ات  دومرف  رارکت  نم  رب  ار  هدیصق  هتسویپ  ربمغیپ  دومرف : ع )  ) اضر ماما 

.( هدرک
رد یلو  تسا  هدرکدای  یشک "  لاجر "  زا  لقن  هب  نینموملا ، سلاجم  هحفص 436 "  رد  یشعرم  دیهش  یضاق  ار  باوخ  نیا  دیوگ : ینیما 

 " تسا هدید  اجنآ  رد  ار  باوخ  نایرج  وهتشاد  یهاگآ  لاجر  یلصا  لماک  هخسن  رب  یضاق  دیاش  تسین و  یشک "  لاجر "  یپاچ  هخـسن 
نویع زا "  لاقملا ) یهتنم  شلاجر =(  هحفص 143  رد  زین  یلع "  وبا  خیش 

هحفص 68 ] ] 

هحفص 17 رد  نیما "  نسحم  دیس "  لاقملا " و  حیقنت  دلج 1 "  هحفص 59  رد  رصاعم  خیش  تسا و ر  هدرک  لقن  قودص  خیـش  رابخالا " 
مـساق دـمحم  الوم "  ام ، خیـش  میتفاین  ار  نآ  نویع "  یپاچ "  یطخ و  هخـسن  رد  ام  دـنا و  هدرک  يوریپ  وا  زا   " هعیـشلا ، نایعا  دلج 13 " 

 " يـالاو گرزب و  باـتک  نیتـسخن  هضور  رد  زین  يزون  دیـس ز  و  هدرک ، تیاور  شا  هدیـصق  حرـش  رد  ار  باوخ  نیا  زین  یبـیرج "  رازه 
هتخادرپ باوخ  تیاور  لقن  هب  دوخ  بئاصملا  ضایر  باتک  رخآ  رد  زین  يدهم "  دمحم  دیـس  تسا "  هدروآ  ار  نآ  دوخ  هنجلا "  ضایر 

تسا .

هدیصق حورش 

دنا : هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  حرش  هفیاط  مالعا  زا  یهورگ  ار ، هینیع  هدیصق  نیا 
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لاسب 1099 ه  هتشذگ  رد  يراسناوخ "  نیدلا  لامج  نب  نیسح  خیش ر   - 1
یسلجم  همالع  درگاش  یناگیاپلگ "  ناخ  یلع  ازریم "  - 2

هفحتلا مان "  هب  تسا  هدرک  فینصت  هدیصق  حرش  رد  یباتک  و  هتـشذگ ، رد  لاس 112  زا  سپ  هک  یبیرج "  رازه  مساق  دـمحم  الوم "  - 3
دوش  یم  تفای  فرشا  فجن  رد  حرش  نیا   " هیدحالا .

هتشذگ 1135 ه  رد  و  هداز 1062 ، يدنه ، لضاف  هب  روهشم  یناهفصا "  نسح  نیدلا  جات  رسپ  دمحم  نیدلا  ءاهب  - " 4
نرق 12  رد  هتشذگ  رد  ینیوزق "  نیسح  دمحم  الوم "  جاح  - 5

یناغرب "  دمحم  نب  حلاص  الوم "  جاح  - 6
زیربت رد  هنس 1301 ه  رد  حرش  نیا  هتفای و  غارف  هدیصق  حرش  زا  هنـس 1289 ه  رد  هک  يزیربت "  یغاد  هچارق  اضر  دمحم  ازریم "  جاح  - 7

تسا  هدیسر  پاچ  هب 
و تسا ، مهدراهچ  نرق  رد  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  هک  لاس 1306 ه  هب  هتشذگ  رد   " يوسوم ، ربکا  یلع  دیس  رسپ  سابع  دمحم  دیـس  - " 8

. دمآ دهاوخ  مهدراهچ  نرق  ءارعش  لاوحا  رد  شلاح  رعش 

هحفص 69 ] ] 

هتشذگ 1315 ه  رد   " یناکدرا ، مشتحم  جاح  رسپ "  میهاربا "  دمحم  جاح  رسپ  نسح  یلوم  جاح  - " 9
لاس 1320 ه  هب  هتشذگ  رد  يرئاح "  يدزی  یلع  شخب  خیش "  - 10

نیفراعلا "  قئادح  فلوم "  يدنا ، لاس 1330 ه و  هب  هتشذگ  رد  يزیربت  یناورا "  میرکلا  دبع  یلوم  رسپ "  یلع "  لضف  ازریم  - " 11
لاس 1350 ه  هب  هتشذگ  رد  یئوخ "  اضر  یلع  نب  یلع  خیس  - " 12

لاس 1350 ه  هب  هتشذگ  رد  يدنه "  نیسح  رونا  دیس  - " 13
هنس 1317 ه هداز  یمق "  يوضر  یضر  دیس  رسپ "  ربکا "  یلع  دیس  - " 14

تسا . هدیسر  پاچ  هب  هک  مایالا "  عیاقو  فلوم "  يزیربت "  یلع  الوم  جاح  - " 15

نآ سیمخت 

هعیـشلا لئاسو  باتک "  بحاص  یلماع ، رح  ام ، خیـش  دنا : هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  سیمخت  ار  هدیـصق  نیا  ءابدا ، ءاملع و  زا  یهورگ  و 
تسا . نیا  وا  سیمخت  علطم  نآ و  رد  یفوتم  هرصب و  میقم  یلماع ، ینغلا  دبع  خیش  وا ، دیفح  "و  . 

عرجا  یسالا  ساک  هب  اوج 
عمدت ایح  ینافجا  افرص و 

عمسم  یسالاب  اثیدح  عمساف 
عبرم يوللاب  رمع و  مال 
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تسا : نینچ  شسیمخت  لوا  یطخلا " و  یلجم  نب  نسح  خیش  تسا " ، هتسد  نیا  زا  و 

اوعم  زا  یتریج  نا  اورکنت  ال 
اوعطق دق  لصولا  لبح  ارجه و 

عزجت  هیواح  هنمد  مک 
ورمع ... مال 

هیسنادولا  لهاب  تناک 
هیشوم ضورلا  رهزب  وهزت 

هیسنم  مغرلاب  تحبصاف 
اهنع .. عورت 

زاـغآ رـس  دـمآ و  دـهاوخ  مهدراـهچ  نرق  رد  وا  لاـح  حرـش  رعـش و  هک  يدـنه "  يوقن  یقن  یلع  دیـس  اـم  دیـس  تسا "  هورگ  نیا  زا  و 
: تسا نینچ  شسیمخت 

هحفص 70 ] ] 

علضالا  یسالا  قوف  يوطنتا 
عمد الا  ینم  یقرت  اربص و 

اوعمزا  دق  نعظلا  ثیح  كاذ  و 
رمع و .. مال 

هیمس  بحسلا و  هترکاذ  دق 
هیقرش حیرلا  هتبعال  و 

هیسنم  نحبصا  مسر  ال 
اهنع ... عورت 

تسا  يریمح  دیس  تایریدغ  زا  و 
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هیریدغ 11

زا نم  هک  رادـنپم  وـگم و  نینچ  متفگ : رادرب ، رـش  زا  تسد  ینک . یموگزاـب  رعـش  ردـقچ  تفگ : درک و  مشهوـکن  شنزرـس و  هـب  عورش 
مشک . یم  تسد  راک  نیرتهب 

دباترب . وا  زا  يور  هک  منآ  زا  نازیرگ  و  دور ، وا  یپ  زا  هک  منآ  هاوخ  ریخ  مراد و  یم  تسود  ار  ردیح  هک  یتسارب 
دیزرون . كرش  زگره  مه  ندز  مهب  مشچ ، کی  یتح  دروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  مراد  یم  تسود  ار  یسک 

تسرفب "  دورد  وا  رب  دنوادخ  دیدرگ " ، یفطصم  لوسر  سفن  هلهابم  ماگنه  هک  ار ، یلع 
دوب . ربمغیپ  زا  سپ  صخش  نیمود  وا  دوتس ، یکاپ  هب  ار ، ءاسک  ریز  رد  ناگدمآ  مهارف  همه  دنوادخ ، هک  يزور  رد  و 

مداهن . اج  هب  امش  نایم  رد  دنیاهبنارگ ، تناما  ود ، ره  هک  ار  دوخ  نادناخ  ادخباتک و  دومرف : ربمغیپ  زین  و 
دینک . یم  تباین  تناما ، ود  نیا  دروم  رد  نم  زا  هنوگچ  مرذگ ، رد  نوچ  هک  متسناد  یم  شاک  ياو 

، مدرم نایم  رد  تیالو ، غیلبت  يارب  لیئربج  هدیـسر و  مخ  هب  ات  دندرک ، یم  یهارمه  وا  اب  نایجاح  ینابایب ، هوک و  ره  زا  دمآ و  یم  هکم  زا 
، دمآ دورف  ربمغیپ  سپ  دمآ . شتمدخ  هب 

هحفص 71 ] ] 

تفر ، شدزن  هب  یلع  دناوخ و  ارف  ار  یلع  تفرگ و  رارق  نارتش  زاهج  رب  وا  دنتشارفا و  رب  ار  اهبوچ  و 
درک . هیکت  وا  هب  دیاب  روما  رد  هک  تسا  یسک  تسا و  امش  نایم  رد  نم  هدنیامن  يا  دومرف : سپ 

دومرف : هراشا  شتسد  هتسویپ  ناتشگنا  هب  و  میتشگنا ، ود  نیا  نوچ  ام 
تسین . دننام  امش ، نایم  رد  ار  یلع  هک  دیشابن  دنامب ، وا  هب  یکاپ  رد  هک  يرگید  يایوج 

زا ات  دیراذگاو ، وا  هب  ار  راک  دینک و  تعیب  وا  اب  دومرف : و  درب . الاب  هطقن  نیرتدنلب  ات  ار  نآ  دروآ و  رد  ار  یلع  تسد  هب  ار  شتـسد  سپس 
دینامب . ناما  رد  شزغل 

تسا . هاوگ  نآ  هب  لجوزع ، يادخ  تسا و  امش  رورس  یلع  نیا  سپ  متسین ؟ امش  يالوم  نم ، ایآ 
دراد . راوخ  نمشد و  ار  يو  هکنآ  راد ، راوخ  نمشد و  و  دراد ، تسود  ار  ردیح  هک  ره  رادب  تسود  اراگدرورپ 

مدیزرون . یتسس  مدرک و  غیلبت  دوب ، هدروآ  دورف  لیئربج  هک  ار  هچنآ  نم  نم ، رب  هاوگ  يادخ  يا 
دوب . لامالام  هنیک  زا  ناش  هنیس  هکنآ ، لاح  دنتفگ ، خب  خب  تینهت و  دندرک و  تعیب  یلع ) اب   ) نانآ سپ 

ینادرگ ؟ يور  ارچ  وگب  تسا  نادرگ  يور  وا  زا  هک  نآ  هب  و  يدید ؟ هچ  یلع "  زا  وگب " : تسا  رازیب  یلع  زا  هک  سکنآ  هب 

هیریدغ 12

رد مخ ، ریدغ  زور  رد  دمحا و ص ) مدرم ، نیرتهب  هکنآ  زا  سپ  دروآ ، ناوت  یلع  لیـضفت  رب  يراکـشآ  ناهرب  هچ  هک  دـیهد ، یهگآ  ارم 
مدرم نایم 

هحفص 72 ] ] 
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ار راوتـسا  نیئآ  نیا  هک  داد ، ربخ  نم  هب  شباتک  ضیراعم  رد  دـنوادخ ، انامه  دومرف : تساـخرب و  یناوخ  هبطخ  هب  هدرپ  یب  هدـمآ ، مهارف 
يالوم زج  یتسرپرس  هب  يور  هک  یسک  رب  ياو  سپ  تسا ، امـش  يالوم  وا  و  دیـشخب ، لامک  یلع  هب  دوب ، هدیـسرن  لامک  هب  لاح  هب  ات  هک 

درآ . دوخ 
رد وا  تبحم  هک  تسا  یـسک  و  نم ، هدـیزگرب  ردارب و  وا  تسا . نم  رواـی  هتـسویپ  هشیمه و  و  نم ، تسد  ناـبز و  و  نم ، نا  رب  ریـشمش  وا 

تسا . راک  نیرتهب  تمایق ،
دراد . ینتسسگان  يدنویپ  نم  اب  و  تسوا . رون  نم  رون  نم و  رون  وا ، رون 

دهد . رییغت  ارم  نیزگیاج  نیا  نامیپ  هک  یسک  رب  ياو  و  تسا ، امش  نایم  رد  نم  ماقم  مئاق  وا 
دنک . يربنامرف  دیآ و  رد  تعاطا  رد  زا  دیاب  دهد  نامرف  سک  ره  هب  سپ  تسا . نم  نخس  وا ، نخس 

نیتسخن زا  و  نم ، ردارب  نیـشناج و  مع و  رـسپ  وا  دوب . دـهاوخ  امـش  رورـس  ارـصحنم ، زا  دـسر ، ارف  نم  تشذـگ  رد  تلحر و  نامز  نوچ 
تسا . نم  مولع  باب  توعد و  ناگدنریذپ 

هرابرد راوشد ، يراک  هب  دوخ  اب  دندرک و  یئور  شرت  يو  هب  دش  هتخیر  هدنشک  خلت و  يرهز  نانمـشد "  ماک "  هب  نانخـس ) نیا  زا   ) سپ
دنتخادرپ . تروشم  هب  وا ،

هیریدغ 13

رتـسگداد يادـخ  هفیلخ  بلاـط ، یبا  نب  یلع  هک  تسا - ، نتـشیوخ  ياـه  هتفگ  لوسم  ناـسنا  و  مریگ -  یم  هاوگ  ار  وا  ياـهتمعن  ادـخ و 
تسا .

یملع نامه  تسادخ ، ملع  روجنگ  هک  تسا  نیشناج  نکیل  تسین ، ربمغیپ  هچ  رگا  تسا . یـسوم  هب  نوراه  دننامه  دمحا ، هب  وا  تبـسن  و 
. درک لمع  نآ  هب  دیاب  هک 

هحفص 73 ] ] 

يو يالوم  اجلم و  یلع  نیا  ما ، هدوب  وا  رورـس  نم  یـسک  ره  تفگ : دروآ و  مدرم  هب  يور  تساـخاپ و  هب  قلخ  نیرتهب  حود "  زور "  رد 
تسا .

دنریذپن . يرورس  هب  ار  وا  دنراد و  راوخ  ار  تیاده  نوناک  نیا  یلع  هک : دندرک ، شرافس  رگیدکی  هب  نانآ ، نکیل 

هیریدغ 14

نیا میوا ، يالوم  نم  سک  ره  دومرف : و  تساخرب ، یناوخ  هبطخ  هب  گرزب ، ناتخرد  نوماریپ  بناج و  رد  مخ ، ریدغ  زور  هب  ص )  ) ربمغیپ
دروآ . نابز  هب  راب  دنچ  ار  نخس  نیا  و  شاب . هاوگ  دنوادخ  تسا . وا  يالوم  یلع 

دنتشاد . لوغشم  راتفگ  نیا  هب  ار  دوخ  نابز  و  میرادرب ، نامرف  یگمه  مدینش و  دنتفگ :
نانموم يالوم  هک  یئوت ، نوچ  هب  هب ، هب  تفگ : داد و  تینهت  نینچ  ار  یلع  یخیـش  نانآ  شیپ  اشیپ  دـندروآ و  یلع  هب  يور  موق ، ناگرزب 

دنتفا . یم  یهارمگ  هب  نادنمشیدنا  هک  دراد ، اهیتفگش  هچ  راگزور  ابجع و  اتفگش و  يدش .
دمآ ؟ شیپ  هچ  دندوب و  هدرک  تعیب  ادخ  اب  تقیقح  رد  دندرک ، تعیب  یلع  اب  هک  یمدرم 
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دندادن ؟ یهاوگ  دیبلط ، تداهش  هب  دوخ  هبطخ  رد  ار  اهنآ  یلع  هک  هاگنآ  صاخشا ، نیمه  هنوگچ  و 
یلع و  مروآ ، یمن  دای  هب  ار  يزیچ  نینچ  هک  ما  هدش  ریپ  نانچ  نم  تفگ : باوج  رد  داد ، دنگوس  ار  وا  یلع  هک  سنا )  ) درم ریپ  نآ  ارچ  و 

دوشن . نآ  راتس  راتسد ، هک  دیآ ، راتفرگ  یئالب  هب  وگغورد  دومرف :
 - 166 و 195 هحفص 185 -  رد  نآ  حرش  هک  تسا ، ریدغ  ثیدح  دروم  رد  نینموملا ، ریما  هبحر  هدشانم  ثیدح  هب  هراشا  ریخا  تایبا  رد 

تداهش نامتک  کلام "  نب  سنا  دمآ و ر  شیپ  یعازن  ع )  ) ماما تفالخ  دروم  رد  هک  تشذگ ، دلج 1   191

هحفص 74 ] ] 

دید . ار  ع )  ) یلع نیرفن  رثا  درک و 

هیریدغ 15

تسیک ؟ زا  نابز ، یب  راگن  شقن و  رپ  راثآ  اه و  هرفح  نیا  و  شوماخ ، هنوگلاخ  ياه  هبارخ  نیا 
یتسیا ، یمن  زاب  یلع ، هرابرد  یئوگ  دب  تیذا و  زا  نم  شیپ  رد  هک  ناسر  رازآ  يا  ناه 

يریذپب . هچو  يریذپن  هچ  درآ ، درد  هب  ارت  هک  يونش ، یم  نم  زا  ینخس  یلع ، هرابرد  يدوز  هب 
آ منک . یم  يرای  نابز  تسد و  هب  دنریگ ، یم  هدرخ  وا  رب  هک  یمدرم  ربارب  رد  ار ، یلع  نم 

دنیب . ماما ، رورپ  نخس  روای  ارم  دریگ ، هدرخ  وا  رب  نم  دزن  رد  دهاوخب ، یلع  نمشد  هک  هاگن 
نادب و  رادرب . نم ، هب  تروآ  درد  شهوکن  زا  تسد  رگـشنزرس  يا  سپ  تسا . نم  شیپ  رد  مدرم  نیرتبوبحم  یلع ، ص ،)  ) دمحم زا  سپ 

تسا . تسرپ  اتکی  رازگ و  زامن  نیتسخن  یفطصم و  مع  رسپ  نیشناج و  یلع  هک 
تخاس . نشور  نامیا  رب  ار ، نامنید  کیرات  طاقن  همه  هک  تسا  يربهر  یلع ،

: دـیوگ وا  هب  تسا . خزود  میـسق  یلع ، دـنار . یم  نآ  میرح  زا  ار  ناراکهنگ  هک ، تسا  یعفادـم  نانچ  نآ  و  رثوک )  ) ضوح بحاص  یلع 
رب . ورف  دوخ  ماک  رد  ریگب و  ار  يرگید  نآ  نک و  اهر  ار  یکی  نیا 

هک وشم . کیدزن  تسا  نم  بزح  زا  هک  سکنآ  هب  نازوسب و  دوخ  ياه  هلعـش  نایم  رد  ار  وا  دوش ، کیدزن  وت  هب  ام  نانمـشد  زا  کـی  ره 
يا . هدرک  متس  يوش ، رگا 

برقت ار  يو  ادخ  هک  زور  نآ  رد  یلع -  زا  وت ، رگا  سپ  دشوپ . یم  تعلخ  وا  مادنا  رب  ادخ  دـنناوخ و  یم  ارف  ار  یلع  ترخآ ، يادرف  رد 
يدونشخ دشخب و  یم 

هحفص 75 ] ] 

راوگرزب ربمغیپ  یفطـصم ، دمحم  اب  وا  دید ، یهاوخ  ضوح  رانک  رد  ار  وا  هک  شاب  نونکا  مه  زا  ینارگن  دنک -  یم  راهظا  وا ، زا  ار  دوخ 
دنرب . یم  رتسگ  هیاس  يابوط  هیاس  هب  تشهب و  هب  دنا  هدیزرو  رهم  اهنآ  هب  یگدنز  رد  هک  ار  یناتسود  ود ، ره  و  تسا . هداتسیا  امنهر  و 

تسا . بجاو  یناملسم  ره  رب  دنوادخ  بناج  زا  وا ، قح  تسا و  نانموم  ریما  یلع ،
تسا . هداد  تکرش  تمینغ  ینف و  ره  رد  ار  وا  دومرف و  شرافس  يو  قح  هرابرد  ادخ ، لوسر  هکنآ  يارب 

بیجن یسوم  هب  نارمع  رسپ  نوراه  تبسن  نوچ  ربمغیپ ، هب  شتبـسن  درادن . میرم ، لوتب  زج  يدننامه  هک  ینز  تسا ، هقیدص  وا ، رـسمه  و 
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دومرف . بجاو  برع  ریغ  برع و  درمکین  ره  رب  ار  وا  تیالو  ریدغ ، رد  ربمغیپ ، و  تسا . میلک  و 
درب . مان  وا  زا  دوبن ، نآ  رد  یماهبا  اسر  یگنهآ  هب  تفرگ و  ار  يو  تسار  تسد  مخ ، حود  رد 

نآ هک  دـنیآ  یم  شیوس  هب  راید  رهـش و  ره  ناراوس  دـنرآ و  یم  يور  دولآ  درگ  شا  هناخ  نکر  هب  نایور ، هریت  هک  یئادـخ  هب  مسق  ناه 
داتف . یهارمگ  هب  دشن ، ربمغیپ  نخس  میلست  مخ  ریدغ  رد  هک  یسک 

دومرف : شرافس  شا  هرابرد  درپس ، یم  واب  تسا ، نید  مکحم  ياه  هریگتسد  زا  هک  ار  یملع  ثاریم  تیالو و  رما  هک  يزور  و 
تسا ) تسد  رد  تیب  ود  لهچ و  هدیصق  نیا  زا  )

، هیـضابا ربهر  ضابا ، هللا  دـبع  يارب  ار  هدیـصق  نیا  زا  يا  هخـسن  يریمح ، دیـس  تسا : هتفگ  دیـسلا "  راـبخا "  رد "  یناـبزرم "  ظـفاح  " 
، روصنم تسد  هب  شلتق  بجوم  ندرک  مهارف  هب  ار  دیـس  شهوکن و  ار  ع )  ) یلع  " هللا ، دـبع  هک "  دـندوب  هداد  ربـخ  يو  هب  اریز  داتـسرف ،

تخس دیسر . ضابا  رسپ  تسد  هب  هدیصق  نوچ  تسا . هدرک  دیدهت 

هحفص 76 ] ] 

داتسرف . ءارق  ءاهقف و  يروآ  عمج  هب  ار  دوخ  نارای  دش و  كانمشخ 
راضحا ار  دیس  نانآ و  روصنم  دنداد . وا  هب  ار  دیـس  راک  شرازگ  دنتفر و  دوب ، هرـصب  هلجد  رانک  رد  هک  روصنم  دزن  هب  دندمآ و  درگ  اهنآ 

یمن تنادناخ  وت و  نآ  زا  ار  تماما  دراد و  تعجر  هب  هدیقع  دهد و  یم  مانشد  ار  ناگتشذگ  دیس ، دنتفگ : دیسرپ . اهنآ  ياوعد  زا  درک و 
دینک . هدنسب  تسا ، ناتدوخ  دروم  رد  هچنآ  هب  دیراذگاو و  ارم  تفگ : روصنم  دناد .

باحـصا رب  مهد و  یمن  مانـشد  ار  یـسک  نم  تفگ : تفگ : یئوگیم ؟ هچ  دنتفگ ، نانیا  هچنآ  هرابرد  تفگ : دروآ و  دیـس  هب  يور  سپس 
ضابا نیا  هب  روصنم ، دتسرف . تمحر  ریبز  هحلط و  نامثع و  یلع و  رب  وگب  وا  هب  تسا  ضابا  نبا  نیا  کنیا ، متسرف . تمحر  ص )  ) لوسر
روتسد درک و  نوریب  دز و  ار  وا  دوب ، هداهن  شیور  شیپ  هک  یتسد  بوچ  اب  روصنم  درک ، گنرد  یتعاس  وا  تسرفب . دورد  اهنیا  رب  تفگ :

دنهد . دیس  هب  مهرد  رازه  دصناپ  دننز و  هنایزات  ار  وا  ناهارمه  همه  داد  نامرف  روصنم ، درم . نادنز  رد  وا  و  دنرب . شنادنز  هب  داد 

هیریدغ 16

تفای ، رودص  فرش  قلخ  نیرتهب  نیا  زا  هک  هچنآ  یفطصم و  ربمغیپ  نم و  موق  زا  اتفگش 
دوب :) نیا  نخس  نآ  و  . ) دندرک راکنا  دومرف  یلع  شردارب  هرابرد  هتشارفا ، ناتخرد  ریز  رد  مخ ، ریدغ  زور  هب  ربمغیپ ، هک  ار  ینخس  نانیا 

تسوا . يالوم  یمتح ، ینامرف  هب  زین  یلع  کنیا  تسا ، هدیدرگ  بجاو  وا  رب  شیپ  زا  مقح  هک  یئالوم  منم  ار  سک  ره  مدرم : يا 
دشک  یم  هنابز  لد  رد  شتآ  اتفگش  دراذگ ؟ رثا  نانآ  رد  ربمغیپ  نامرف  ایآ 

هیریدغ 17

. دوب ماح  ماس و  لسن  زا  قلخ  نیرتهب  نآ  زا  دیدرت ، یب  تیصو  نآ  هک  ناه 

هحفص 77 ] ] 
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تفگ . یم  نخس  راوتسا ، يا  هدارا  هب  نامحر  يادخ  بناج  زا  مخ  ریدغ  رد  ص )  ) دمحم و 
دومرف : یم  تساک  یمن  شنخس  زا  يزیچ  هک  یتراشا  نانچ  اب  درک و  یم  هراشا  یلع  هب  امش  نایم  رد  دز و  یم  گناب 

هوبنا نایم  زا  ار  شتسد  هک  یخیش  همه ، شیپ  اشیپ  دیونشب  ار  منخس  سپ  تسا . رورـس  نم  ردارب  نیا  میوا ، تسرپ  رـس  نم  سک  ره  ناه 
يزور هک : یلعاب  درک ؟ یشک  رس  مدرم  رورـس  اب  ارچ  سپ  یمدرم . رورـس  نم و  يالوم  وت  یلع ) يا  : ) دز گناب  دوب ، هدروآ  رد  تیعمج 

تسا . هدرب  ثرا  هبار  ربمغیپ  بکرم "  مامز  درب " و "  ادر " و "  " 

هیریدغ 18

داب . دورد  ربمغیپ ، ناشیوخ  نادناخ و  رب  دنناوخ ، یم  نارتوبک  ات 
دنتسین ؟ تزع ، نادواج  مالعا  تیاده و  نامسآ  ناگراتس  اهنآ  ایآ 

تسا . ماما  نینموملا  ریما  یهارمگ  رد  نادرگرس  يا 
زتعم دمآ " . دهاوخ  دیس  یگدنز  شرازگ  رد  هدیصق ، نیا  مامت  درک ... دنلب  ار  وا  مدرم  روضح  رد  مخ و  ریدغ  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر 

تسا : هتفگ  شتاقبط "  هحفص 8 "  رد  " 
هیمیم دئاصق  تفگ : تسیچ ؟ متفگ : تشاد  شود  هب  روآ  جنر  نارگ و  يراب  هک  مدید  ار  يربراب  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاکح  یـسک  زا 

تسا . دیس 

هیریدغ 19

رگا هک  دـهد  یم  تنامرف  تیالو  حیرـص  غیلبت  هب  دـنوادخ  تفگ : دـش و  لزان  وا  رب  لیئربج  هک  زور  نآ  رد  ادـخ ، لوسر  نابرق  هب  مناـج 
يا . هدربن  نایاپ  هب  ار  تلاسر  ینکن ، غیلبت 

یـسک هچ  امـش  يالوم  ریدـغ  زورما  زا  شیپ  دومرف : مدرمهب  تساخاپب و  تشاد  نامیا  يو  هب  هک  یئادـخ  رما  زا  تعاطا  يارب  ربمغیپ  سپ 
رورس وت  دنتفگ : دوب ؟

هحفص 78 ] ] 

امـش يالوم  یلع  نیانم  زا  سپ  دومرف : دومرف . نایب  ار  قح  ماکحا  ار ، راکـشآ  يدرک و  یهاوخ  ریخ  هک  میهاوگ  ام  یئادـخ و  لوسر  ام و 
دیشاب . شناروای  زا  يو و  هورگ  رد  نیا  ربانب  ما . هتفای  یتح  تیرومام  رما  نیا  هب  نم  تسا و 

دروآ . نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  تسا و  رتدنمشناد  رت و  راک  وکین  امش  همه  زا  وا 
دوب . نارمع  نب  یسوم  اب  ار ، نوراه  هک  تسا  تلزنم  تبسن و  نامه  نم  اب  ار  وا 

هیریدغ 20

نک تیالو  غیلبت  و  تسیاب ، تفگ : دندوب ، تکرح  رد  دنت  هدز و  باتـش  مدرم  هکیلاح  رد  دـمآ و  دورف  ربمغیپ  رب  لیئربج  یهاگتـشاچ  رد 
رانک رد  ناتخرد  بناج  هب  دنتفرگ ، لزنم  دـندمآ و  زیز  هب  زین  نارگید  دـمآ و  دورف  وا  سپ  يا . هدـناسرن  ماجناب  ار  تلاسر  ینکن  رگا  هک 

تفگ : دروآ و  رب  گناب  اراکشآ  داتسیا و  نارتش ، زاهج  رب  دمآ و  ریدغ 
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دینک . ناعذا  سپ  تسا . امش  رورس  نم  زا  سپ  یلع  نیا  میامش ، يالوم  نم  هکیناسک  يا  ناه 
ینامرف هب  ار  وا  تسا و  هتفرگ  ار  یلع  ناوزاب  ربمغیپ  دنتفا -  یم  هنتف  هب  دنزغل و  یم  هک  یناتخبدـب  هچ  و  تفگ - : شتـسود  هب  يزور  هیس 

دیاتس . یم  تسا ، هدشن  لزان  يورب  هک 
تسا . هدروآ  نامیا  هنوگچ  اجک و  زا  سپ  اتفگش  تسین . ربمغیپ  هب  دامتعا  یئوگ  یسک  نینچ  لد  رد 

هیریدغ 21

وا توعد  نم  و  درک ، توعد  وا  یتسود  هب  ارم  ربمغیپ  مزرو . یمن  قشع  یلع  زج  يرگید  هب  و  متخیر ، یـصو  ياـپ  هب  ار  دوخ  ضحم  رهم 
مدرک . تباجا  ار 

. متسود زین  شناتسود  اب  مراد و  تسود  ار  وا  دوخ  منشد و  یلع ، نانمشد  اب 

هحفص 79 ] ] 

تسا و امش  يالوم  یلع  نیا  مرذگ ، رد  نوچ  نم  ناه  دومرف : داد ، شزاون  ار  اهشوگ  هک  دنلب  یگنهآ  اب  تساخاپب و  ربمغیپ  مخ  ریدغ  رد 
دنامهف . برع  ریغ  برع و  هب  ار  نامرف  نیا 

هیریدغ 22

: دز گناب  نانآ  هب  دنتـشاد  یم  هگن  ار  وا  تیـصو  شاک  ياو  درک  شرافـس  یلع  يالو  هب  ار  مدرم  مومع  مخ ، ریدغ  هاگتـشاچ  رد  ربمغیپ ،
متسین . امش  يالوم  نم  ایآ  دیهد  ارف  شوگ  نم  نانخس  هب  ادخ  ناگدنب  يا  هک 

. دینـش یلد  هدـنز  ره  ار  وا  ياوآ  هک  اسر  یگنهآ  اب  تفرگرب و  ار  یلع  سپ  يرت . یلوا  ام  هباـم  دوخ  زا  یئاـم و  يـالوم  وت  ارچ . دـنتفگ :
دومرف :

متخاس . وا  رورس  ار  نسحلا  ابا  میوا  رورس  نم  سک  ره 
داب . تسود  وا  ناتسود  اب  نمشد و  وا  نانمشد  اب  دنوادخ 

هیریدغ 23

هدز هقلح  شیـسرک  درگرب  دـندوب و  شهارمه  هک  یمجع  برع و  هب  راکـشآ  اسر و  یگنهآ  اب  تساـخاپب و  مخ  ریدـغ  رد  ص )  ) دـمحم
هک : دز  گناب  دندوب ،

تسوا . رترب  رورس  الوم و  یلع  نیا  الوم ، منم  ار  سک  ره  ناه 
شاب . تسود  وا  تسود  اب  و  راد . نمشد  ار  یلع  نمشد  نم  ادخ  يا 

رعاش یگدنز 

تسا . دیس "  هب "  بقلم  ریمح و  لها  عادو "  نب  دیزی  نب  دمحم  نب  لیعامسا  رماع  وبا  مشاه " " و  وبا  " 
نامه يریمح ، غرفم  نبا  ای  غرفم "  هعیبر  نب  دیزی  دیفح "  وا  هک  دـنا  هدرک  دای  نینچ  ار  شبـسن  ناسیون ، خـیرات  زا  يرایـسب  جرفلا و  وبا 
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ار يو  دایز "  نب  هللا  دبع  تهج " ، نیمهب  درک و  یفن  برح  لآ  زا  ار ، اهنآ  تفگ و  وجه  ار  شنادنزرف  دایز و  هک  تسا  يروهـشم  رعاش 
. درک شدازآ  هیواعم  نآ  زا  سپ  داد و  هجنکش  تخادنا و  نادنز  هب 

هحفص 80 ] ] 

تسا : هتفگ  يریمحلا "  رابخا  باتک "  رد  هداد و  تبسن  عادو "  نب  دیزی  هب "  ار  يو  ینابزرم ، نکیل 
نب دیزی  رتخد "  نز ، نیا  ردام  تفرگ و  ینزب  ار  وا  دوب  هتفرگ  لزنم  نانآ  هلیبق  هنایم  رد  نوچ  دیس  ردپ  هک  تسا  نادح "  زا "  دیس  رد  ام 

هب دیـس  نداد  تبـسن  رد  یعمـصا "  هدوبن و "  يروکذ  دـنزرف  ار  غرفم  نب  دـیزی  تسا و  فورعم  رعاش  ناـمه  يریمح ، غرفم "  نب  هعیبر 
هدرک دای  ار  دیس  رعش  نیا  ءارعشلا "  مجعم  رد  ینابزرم "  تسا و  وا  يردام  دج  يو  اریز  تسا  هدرک  هابتشا  ردپ ، تهج  زا  غرفم  نب  دیزی 

هک : تسا 
زا مراودیما  زیخاتـسر  رد  يراگتـسر  هب  نآ  اب  هک  یئالو  سپـس  دنا  نزیوذ  نم  نایئاد  نیعر و  نم  دج  ما  يریمح  يدرم  نم  تبـسن ، هاگب 

تسا . مالسلا  هیلع  يداه  نسحلا  یبا  نآ 
ورمع وبا  دوب . هتفای  بقل  دیس  هب  یکدوک ، زاغآ  رس  زا  وا  تسا . هتفگ  رماع  یبا  ار  شا  هینک  هفیاط ، خیـش  تسا و  ینکم  مشاه  یبا  هب  يو 

دیمان و دیس  ارت  تردام  دومرف : درک و  دوخ  رب  دیس  هب  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  هک  دنا  هدروآ  تسا : هتفگ  شلاجر  هحفص 186  رد  یشک 
دورس : نینچ  هراب  نیا  رد  وا  و  یئارعشلا . دیس  وت ... هچ  يدمآ  قفوم  تدایس  نیدب 

دیـس هب  وت ، هچ  دـنا ، هتفگ  تسار  دـنا و  هدـیمان  دیـس  ارت  تنادـناخ  دوـمرف : نم  هب  راـبکی  هک  يا  هدـیمهف  ناد  رایـسب  هیقف  زا  متفگـش  رد 
یتفای . قیفوت  یئارعشلا 

يارب تورث  کلم و  نابحاص  زا  نانآ  هچ  دوب  یهاوخن  ربارب  نارعاش  رگید  اب  یبای  یم  یگژیو  دمحم و ص ) نادناخ  حدم  هب  هک  هاگنآ  و 
دننک یشیاتس  ناشایاطع 

هحفص 81 ] ] 

تسا . اطع  تشاد  مشچ  نودب  تیب  لها  زا  وت  حدم  و 
دمحا ضوح  زا  یبآ  تبرـش  اب  ایند  همه  یئآرد . ناشدزن  هب  شاداپ  نتفرگ  هب  نوچ  هک  یبایماک  نانچ  نانآ  رهم  رد  هک  داـب  هدژم  ارت  سپ 

درک . دناوتن  يربارب  (ص ،)

شردام ردپ و  اب  دیس  ناتساد 

بهذم یضابا  دیس  ردام  وردپ  هک : تسا  هدرک  تیاور  خیش "  یبا  نب  نامیلس  زا "  دوخ  دانسا  هب  یناغا  دلج 7  هحفص 230  رد  جرفلا  وبا 
تفگ : یم  دیس  دوب و  هرصب  هبض  ینب  هفرغ  رد  اهنآ  لزنم  دندوب و 

ارم دنوادخ  تمحر  تفگ : دروآ ، يور  وت  هب  اجک  زا  عیشت  هک  دندیسرپ  وا  زا  نوچ  دنا و  هداد  مانشد  رایـسب  ار  نانموم  ریما  هفرغ ، نیا  رد 
دندرک شنتـشک  هشیدنا  دنتفای ، یهاگآ  يو  نیئآ  زا  شردام  ردپ و  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  دیـس  زا  زین  و  ینتفرگ . ارف  هچ  تفرگ ، ارف 

داد . اج  تشادذ ، ینازرا  يو  هب  هک  یلزنم  رد  ار  وا  دیشخب و  هانپ  ار  دیس  هبقع  داد . یهگآ  ار  وا  دمآ و  یئانه "  ملسم  نب  هبقع  دزنب "  وا 
دش . اهنآ  ثراو  دندرم و  شردام  ردپ و  ات  دنام  اجنآ  رد  دیس 
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دیس اب  یهاگتشاچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دیسهیوار ،  " رحاسم ، نب  لیعامـسا  زا "  دوخ  دانـسا  هب  دیـسلا "  رابخا  رد "  ینابزرم  و 
نینچ یسک  هچ  متفگ  دنا . هدرک  تنعل  دنا و  هداد  مانشد  ناوارف  ار  نانموم  ریما  هناخ ، نیا  رد  تفگنم : هب  میدروخ . یم  اذغ  شا  هناخ  رد 
رادیب ارم  دیراب و  ورف  نم  رب  قح  تمحر  تفگ : يدش ؟ هعیش  هنوگچ  وت  سپ  متفگ  نم . بهذم  یـضابا  ردام  ردپ و  تفگ : تسا ؟ هدرک 

درک . رایشه  و 
دیس تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دوب ، مدرم  نیرتوگتسار  هک  شردپ  زا  وا  نادوح " و  یبا  رسپ "  رافح "  نادوح  زا "  ینابزرم "  زاب " 

يراد هک  ینیئآ  رب  هک  مسرت  یم  دیوگ : یم  دنک و  یم  رادیب  باوخ  زا  ارم  مردام  اهبش  هک  دروآ  تیاکش  نم  هب 

هحفص 82 ] ] 

ترخآ . هن  تشاد ، یهاوخ  ایند  هن  هک  يا  هتسب  شنادنزرف  یلع و  رهم  هب  لد  وت  اریز  یتفارد ، خزود  هب  يریمب و 
تایبا زا  یخرب  هک  ما  هدورـس  يا  هدیـصق  تفر و  مهاوخن  وا  دزن  هب  رگید  نم  هدرک و  راوگان  نم  رب  ار  ندـیماشآ  ندروخ و  راک  نیا  اب  وا 

تسا : نینچ  نآ 
تسین ، زیرگ  نانآ  زا  تیالو  رد  ار ، مدرم  زا  نینموم  هک  ما ) هتسب  لد   ) ینادناخ هب 

دنیشن . یم  مشنز  رس  هب  بش  ره  زین  مرگ  شهوکن  ردام  تسا و  هدرک  تمالم  نادناخ ، نیا  قشع  رد  ارم  هک  يردارب  اسب 
تسا . شنزرس  نامه  نانز ، قالخا  تفآ  دنک و  یم  شنزرس  یهارمگ  يور  زا  دیوگ و  یم  مه  رایسب  دیوگ و  یم 

بیرغ نانآ  نایم  رد  وت  سپ  يدش  ادج  دندناوخ ، یم  نانآ  مان  هب  ارت  يدوب و  بوسنم  اهنآ  هب  هکینادناخ  انشآ و  هیاسمه و  زا  دیوگ : یم 
دننک . یم  زیهرپ  وت  زا  هک  يا  هدزرگ  یئوگ  و  يا ، هداتفا  رود  و 

دنرت . هدننک  شنزرس  رتوجبیع و  ارت  يا ، هدیورگ  نآ  هب  هک  ینید  هب  زین  اهنآ  يریگ و  یم  هدرخ  نانآ  نیئآ  رب  وت 
میارآ . یمن  نادناخ  نیا  زج  يرگید  شیاتس  هب  ار  نخس  دنیادخ ، هناخ  یهار  نایجاح  هک  هاگنآ  ات  هک  دینک  اهر  ارم  متفگ :

تسا . نم  برقت  هلیسو  نانآ  تبحم  هکنآ  لاح  دیراد ؟ یم  زاب  دمحم  نادناخ  رهم  زا  ارم 
. تسا رت  بجاو  زیچ  همه  زا  زامن ، زا  سپ  یتسود  نیا  هکیتسار  هب  تسا و  زامن  نوچ  اهنآ  یتسود 

هحفص 83 ] ] 

یم مدوب  كدوک  هک  يراگزور  رد  تفگ : یم  نم  هب  مردـپ  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب  دیـس  رتخد  هسابع "  تسا " : هتفگ  ینابزرم 
رب ار  یگنـسرگ  نیا  مدـنام و  یم  هنـسرگ  مدـمآ و  یم  نوریب  هناـخ  زا  نم  دـنهد ، یم  مانـشد  ار  ناـنموم  ریما  مرداـم  مردـپ و  هک  مدـینش 

، مدروآ یم  زورب  دجاسم  رد  ار  اهبش  دمآ  یم  مدب  اهنآ  زا  متـشاد و  ندوب  رود  هب  هقالع  نوچ  مداد و  یم  حیجرت  اهنآ  بناج  هب  تشگزاب 
دوخ لـقع  هب  مدـش و  گرزب  یمک  نوچ  مدـمآ . یم  نوریب  مدروـخ و  یم  یکاروـخ  متفریم و  هناـخ  هب  درک و  یم  مناوتاـن  یگنـسرگ  اـت 

متفگ : مردام  ردپ و  هب  مدرک ، زاغآ  ار  يرعاش  مدیسر و 
هب یئوگ  دب  زا  ارم  میآناتروضح ، هب  نوچ  نیا  ربانب  تسا . زیچان  دیراد ، نم  ندرگ  هب  امش  هک  یقح  هب  تبسن  هک  تسا  یقح  امـش  رب  ارم 

شیوخ یهارمگ  هب  اهنآ  موش . قاع  امـش ، اب  هلباقم  هب  هک  مراد  یمن  تسود  دهد و  یم  جنر  ارم  راک ، نیا  هچ  دیراد . رانک  رب  نانموم  ریما 
متشون : اهنآ  يارب  ار  رعش  نیا  مدمآ و  نوریب  نانآ  دزن  زا  نم  دنداد و  همادا 

ربب . نیب  زا  نآ  هب  ندیشخب  ناماس  اب  ار  شیوخ  نید  یهابت  و  سرتب . حبص  دومع  هدنفاکش  زا  دمحم  يا 
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يراد . یم  دیما  يراگتسر  ندیسر  هب  راک ، نیا  اب  و  یهد ؟ یم  مانشد  ار  دمحم  نیشناج  ردارب و  ایآ 
داب . کیدزن  وت  هب  لیئارزع  باذع و  وت و  رب  گرم  تاهیه ،

: تفگ مدرک ، شهاگآ  مدمآ و  ملسم "  نب  هبقع  دزن "  هب  نم  دندرک و  ملتق  هب  دیدهت  اهنآ  داتفا . روکذم  تایریدغ  رد  هک  یتایبا  رخآ  ات 
و دوب . هدش  هدامآ  هناخ  نآ  رد  متشاد ، زاین  نآ  هب  هک  یئاهزیچ  همه  يو  روتسد  هب  هک  درک  مهارف  نم  يارب  یلزنم  ورماهنآ و  دزن  هب  رگید 

دوب . میگدنز  هنیزه  کمک  هک  درک  نیعم  میارب  يا  هفیظو 
نعل ار  یلع  يدادماب ، زامن  زا  سپ  اهنآ  هک  دوب  هدینش  دیس  دندیزرو و  نم  هنیک  ع )  ) یلع هب  دیـس  ردام  ردپ و  تسا : هتفگ  ینابزرم  زین  و 

نیا سپ  دننک . یم 

هحفص 84 ] ] 

دورس : نینچ 
دزادنا . رد  خزود  باذع  هب  ار  اهنآ  دنک و  تنعل  ار  مردام  ردپ و  ادخ 

دنهد . مانشد  ار  وا  مولع  باب  ربمغیپ  نیشناج  دنارزگ ، حبص  زامن  نوچ  هک  تسا  نیا  اهنیا  يدادماب  مکح 
كاپ و نادناخ  هک  دـندش  رفاک  نامز  نآ  زا  ود  نیا  دـنیوگ . یم  ازـسان  ار  میطح  نکر  رگ  فاوط  مرحم  نیمز و  يور  ناسنا  نیرتهب  اهنیا 

یم مه  زا  يا  هدیسوپ  ناوختسا  نوچ  نیمز  دوبن  يو  رگا  تساجرب و  وا  دوجو  تکرب  هب  نیمز ، هک  ار ، وا  نیـشناج  ادخ و  ربمغیپ  موصعم 
، دننارگمتـس راگزور  رد  ادـخ ، يرتسگداد  لداع و  ناگدـنیامن  و  تسار ، هارناـیامنهار  مهف و  ملع و  لـها  هک  ار  يو  هداوناـخ  دیـشاپ و 

دنتفگ . ازسان 
داب . نادناخ  نآ  رب  وا  مالس  ساپس و  اب  هارمه  دنوادخ  یگشیمه  دورد 

تسا  هدروآ  ار  تیاور  نیا  تاوفلا "  دلج 1 "  هحفص 19  رد  رکاش  نبا  و 
دنا  هتشون  باتک  وا  یگدنز  شرازگ  رد  هک  یناسک  دیس و  يراوگرزب 

يادخ هک  هزادنا  نامه  هب  و  دناد . یم  الاو  ار  نانآ  هاگیاپ  هتخانش و  یم  مرتحم  ار  تیب  لها  ناماما  رهم  رد  ناشوک  تخـس  هراومه ، هعیش 
دیس صوصخ  رد  هعیـش  هک  ار  هچنآ  يازفیب ، یگژیو  نیا  هب  درمـش . یم  گرزب  دندرمـش ، گرزب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  شربمغیپ ، ناحبس و 

زا دنا و  هتـسناد  کیدزن  نتـشیوخ  هب  هدیـشخب و  تلزنم  هدرمـش و  یمارگ  ار  يو  هنوگچ  ع )  ) نیتسار نایاوشیپ  هک  تسا ، هدینـش  هدید و 
هب رهاظت  لئاضف و  رـشن  رد  هک  ییعـسو  تسا  هداد  ناشن  نادناخ ، نیا  زا  يرادـبناج  رد  ای  تشادـگرزب  رد  وا  هک  یـشیاتس  لباق  شـشوک 

دنا . هدومرف  ریدقت  تسا ، هدومن  نانآ  حدم  رد  هک  يرایسب  ياهیزادرپ  نخس  تسا و  هدرک  نانآ  یتسود 
یم روهظ  هب  وا  زا  روما  نیا  زا  هچنآ  اریز  تسا ، هدرک  در  دنا  هداد  يو  هب  نیرز  ياه  نیفرز  نیا  ربارب  رد  هک  ار  یئاه  هلـص  دیـس ، هکنآ  اب 

شیوخ یجراخ  یبصان  ردام  ردـپ و  اب  دراوم ، نیا  مامت  رد  هدوبن و  ص )  ) ربمغیپ اـب  دـنویپ  تلاـسر و  رجا  ءادا  ادـخ و  يارب  زج  تسویپ ،
. تسا هتساخرب  زیتس  هب  زین ،

هحفص 85 ] ] 

هزجعم تسا -  هتـشاد  هک  یکاپان  هاـگداز  نآ  اـب  كاـپ -  رهظم  نیا  زا  ندـمآ  نورب  کـین و  راـثآ  همه  نیا  نتـشاد  راـیتخا  رد  اـب  وا  سپ 
دناد . یم  هتسناد و  دوخ  ینید  تابجاو  زا  ار  وا  تمظع  ربارب  رد  ینتورف  يو و  تشادگرزب  زورما  زورید و  هعیش  هدوب و  دوخ  راگزور 
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.. دیس و يراوگرزب 

هعیش تشادگرزب  زا  يا  هنومن  تسا و  هعیش  دمآ  رس  يریمح  دیـس  تسا : هتفگ  دیرفلا "  دقع  دلج 2 "  هحفص 289  رد  هبر ر  دبع  نبا  " 
دندوب . هتخادنا  دنسم  شیارب  هفوک  دجسم  رد  هک  دوب  نیا  وا ، زا 

، ام يدمآ و  رس  وت  تفگ : دیـس  هب  یئاط "  نافع  نب  رفعج  هک "  تسا : نینچ  دمآ ، دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  هفیاط "  خیـش  ثیدح "  رد  و 
ور . هلابند 

بالقنا ثیدح  دننام  تماما ، زا  یلئالد  و  هدیـشخب ، تلزنم  ار  دیـس  ع )  ) قداص ماما  هکنآ  زا  سپ  درادن ، یگزات  هعیـش  زا  يراک  نینچ  و 
اجب دیـس  يارب  دیواج  یتمارک  هک  دنا  هداد  هئارا  يو  هب  نآ ، ریغ  يرامیب و  ماگنه  رد  دیـس  نابز  ندش  زاب  ربق و  ناتـساد  ریـش و  هب  بارش 
نیا تسوا . ياهـششوک  زا  رکـشت  يو و  هب  ماما  ءاعد  محرت و  يایوگ  ضیفتـسم ، ثیدـح  و  تسا . هدرک  طبـض  ار  نآ  خـیرات  هتـشاذگ و 

تشهب هب  ار  دیس  و  تساجرب . شرگید  مدق  دزغلب ، وا  زا  یماگ  رگا  دومرف : دیس  رگ  شهوکن  هب  هک  تسا  هدیـسر  هعیـش  هب  زین  ماما  نخس 
دنا . هداد  تراشب  زین 

يارب دیـس ، دوخ  فوفکم " و  نوراـه  وبا  ناـسر " و "  نب  لیـضف  و  تشاد " . اـنتعا  نادـب  دوب و  وا  رعـش  ندـناوخ  ناـهاوخ  ع )  ) ماـما و 
رد تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  وا  یمیمت " و  لیعامـسا  نب  یلع  زا "  جرفلا "  وبا  دنا " . هدناوخ  رعـش  قداص و ع ) ترـضح 
رد ار  وا  هک  داد  روتـسد  ترـضح  تساوخ و  دورو  هزاجا  دیـس  يارب  ماما  نابرد  هک  مدوب  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  یبا  تمدـخ 

نیا دیس  درک و  رعش  ندناوخ  تساوخرد  ماما  تسشن ، درک و  مالس  دش و  لخاد  دیـس  دناشن و  هدرپ  تشپ  رد  ار  شا  هداوناخ  سپ  دروآ .
دناوخ : ار  دوخ  هدورس 

: وگب شکاپ  ياهناوختسا  هب  رذگب و  ع )  ) نیسح ربق  رب 

هحفص 86 ] ] 

نآ رب  و  نک . گنرد  اوناز و  رتش  نوچ  يرذگب ، ع )  ) نیسح ربق  هب  نوچ  داب . نازیر  ناور و  امش  رب  تمحر )  ) ناراب هتسویپ  اهناوختسا : يا 
هیرگ دیرگ ، یم  دوخ  نادنزرف  زا  يدنزرف  گرم  رب  هک  ینابرهم  ردام  نوچ  تسا . هتساریپ  ینز  كاپ  درم و  كاپ  دنزرف  هک  يداهن  كاپ 
هکنآ ات  تساخرب  شا  هناخ  زا  نویـش  هیرگ و  يادص  تخیر و  شا  هنوگ  رب  ع )  ) دمحم نب  رفعج  هدید  زا  کشا  مدید  تفگ : يوار  نک .

درک . سب  دیس  نک و  سب  دومرف : ماما 
دیوگ : یم  هک  یناسیک . درم  نیا  رب  ياو  تفگ : مدرک : وگ  زاب  مردپ  يارب  ار  ناتساد  مدمآ  هناخ  هب  نوچ  يوار )  ) نم و 

هربقب  تررم  اذاف 
هیطملا فقو  هب  لطاف 

. دنیـشنب شیازع  هب  شردام  يا  دشک . یمن  ار  دوخ  ایآ  درآ ، یمن  داهن "  زا  هآ  ایآ  تفگ : درک ؟ دهاوخ  هچ  یـسک  نینچ  ردـپ  يا  متفگ :
هحفص 240 . دلج 7  یناغا 

لماکلا باتک "  هحفص 33 و 44  رد  هیولوق "  نبا  ام "  خیش  تسا ، هدناوخ  ع )  ) قداص ماما  يارب  زین  فوفکم  نوراه  وبا  ار ، هدیـصق  نیا 
. تسیرگ وا  مدناوخ و  نم  ناوخب . رعش  میارب  نیسح  هرابرد  نوراه  ابا  يا  دومرف : ع )  ) هللا دبع  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نوراه  یبا  زا  " 
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مدناوخ : نم  زوس . اب  ینعی  ناوخب  دیناوخ  یم  ناتدوخ  هک  روطنامه  دومرف : سپس 
وگب .... شکاپ  ياهناوختسا  هب  رذگب و  نیسح  روگ  رب 

مدناوخ : ار  رعش  نیا  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  مدناوخ . يرگید  هدیصق  ناوخب . مه  مه  زاب  دومرف : هاگنآ 
هد . يرای  هیرگ  هب  ار  نیسح  نک و  يراز  تیالوم  رب  زیخرب و  میرم  يا 

تسا . هدروآ  لامعا "  باوث  رد "  ار  تیاور  نیا  زین  قودص  ام  خیش  ثیدحلا )  ) مدینش نویش  گناب  هدرپ ، تشپ  زا  تسیرگ و  ماما 
هحفـص رد  اهباوخ  نیا  زا  یخرب  دـنک و  یم  ص )  ) گرزب ربمغیپ  هاگـشیپ  رد  دیـس  برقت  زا  تیاکح  هک  تسه  مه  يا  هقداص  ياـهایور 

جرفلا وبا  و  تشذگ .  221  - 224

هحفص 87 ] ] 

دناوخ : یم  نینچ  رعاش  دیس  شتمدخ  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ربمغیپ  تفگ : يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدبع ، مشاه  نب  میهاربازا 

روکبلا  همطاف  لاب  دجا 
ریزغ رمهنم  نیعلا  عمدف 

رد ار  ام  سوط ، نیمز  رـس  هک  يدرم  يارب  ار ، ثیدح  نیا  نم  تفگ : میهاربا  داد . شوگ  نانچمه  ریمغیپ  دناوخ و  رخآ  ات  ار  هدیـصق  دیس 
رد ار  ربمغیپ  یبـش  مدوب ، کـش  رد  نم  تفگ : نم  هب  درم  نآ  و  مدرک . وگزاـب  دوب ، هدروآ  درگ  ع )  ) اـضرلا یـسوم -  نب  یلع  ربـق  راـنک 

دناوخ : یم  شرضحم  رد  يدرم  مدید و  باوخ 

روکبلا  همطاف  لاب  دجا 

هدیصق . رخآ  ات 
دش . خسار  ملد  رد  تخس  ضر )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  نم  يداقتعا  تبحم  مدش و  رادیب  باوخ ، زا 

ار وا  یئاج  رب  اپ  داهن و  یکاپ  بهذم و  تمالس  تسینصولخ و  هدیقع و  نسح  هبترم و  يدنلب  هک  تسا ، دیـس  يارب  یتمارک  باوخ ، نیا 
دهد . یم  ناشن 

زا یهورگ  دندرک ، ساسحا  دیـس ، نوچ  يا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياهتیـصخش  خـیرات  نتخادرپ  هب  ار  مومع  يدـنمزاین  موق ، ناگرزب  نوچ  و 
: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دنتخادرپ  دیس  راعشا  رابخا و  رد  يا  هناگادج  تافیلات  هب  نانآ 

لاس 302 ه هب  هتشذگ  رد  يرصب  يدزا  يدولج  زیزعلا  دبع  دمحا  وبا  - 1
يدنج نسح  یبا  خیش  يارص  دمحم  نب  حلاص  خیش  - 2

لاس 335 ه هب  هتشذگ  رد  یلوص  بتاک  ییحی  نب  دمحم  رکب  وبا  - 3
تسا و هدرک  دای  ار  وا  هرعش "  دیسلا و  رابخا  باتک "  شتسرهف  هحفص 30  رد  هفیاطلا  خیش  يرصب . یمع  میهاربا  نب  دمحا  ریـشب  وبا  - 4

دیآ یم  رب  ءاملعلا "  ملاعم  مه "  یشاجن و  لاجر  هحفص 70  زا  هدمآ و  دیسلا  رابخا  باتک  زین  ءابدالا "  مجعم  دلج 2 "  هحفص 226  رد 
. تسا هدرک  فیلات  وا  رعش  هرابرد  ار  يرگید  باتک  دیس و  رابخا  رد  ار  یباتک  ریشب  وبا  هک 
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. یشاجن خیش  نودبع  نبا  هب  فورعم  دحاولا  دبع  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  - 5

هحفص 88 ] ] 

نآ ءازجا  زا  یخرب  هب  ام  تسا و  دیـسلا  رابخا  مان  هب  یباتک  ار  وا  هک  لاس 378 ه  هب  هتـشذگ  رد  ینابزرم  نارمع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 6
گرب رازه  هد  رد  ار ، زادرپ  نخـس  روهـشم  ءارعـش  شرازگ  هک  تسا  ارعـشلا ر  رابخا  باتک "  زا  یئزج  دوخ  باـتک  نیا  میدـمآ و  فقاو 

تسا . هدروآ  مهارف  هدمآ  میدن  نبا  تسرهف  رد  هکنانچنآ 
لاس 401 ه هب  هتشذگ  رد  يرهوج  شایع  نب  دمحم  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  - 7

یعخن . نابا  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  قاحسا  - 8
تسا . هدش  پاچ  سیراپ  رد  هک  هدروآ  مهارف  هحفص  رد 100  ار  دیس  رابخا  رانیم ،] يد  هیبرب   ] يوسنارف سانش  رواخ  - 9

ملاعم هحفص 30  هفیاطلا  خیـش  تسرهف  هحفـص 215  میدن ، نبا  تسرهف  و 53 ، و 63  و 64  و 70  و 141  هحفص 171  یـشاجن  تسرهف 
هحفص 112 . دلج 1  مالعالا  هحفص 16  ءاملعلا 

رعاش یبدا  ماقم  شیاتس 

مالـسا تیلهاج و  نارعاش  نیرترعـش  رپ  رامـش  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  يرعاش  نت  هس  زا  یکی  بوخ و  نازادرپ  نخـس  مدقم  فص  رد  دیس ،
نیا زا  یکی  راعشا  مامت  لیصحت  رب  هک  مسانـش  یمن  ار  یـسک  تسا : هتفگ  جرفلا  وبا  دنا ، هیهاتعلا  وبا  راشب و  دیـس و  هس : نآ  دنا و  هدروآ 

هللا دبع  زا  و  دشاب ، هتفگ  رایسب  بوخ و  رعـش  دیـس ، زا  ریغ  یـسک  هک  تسا  هدشن  هدینـش  تسا : هتفگ  ینابزرم  و  دشاب . هدوب  اناوت  نت ، هس 
اما تسا . هدنامن  یقاب  يا  هدیصق  رگید  متـشادنپ  مدروآ و  مهارف  دیـس  زا  هدیـصق  رازه  ود  تفگ : هک  تسا  هدروآ   " یمـشاه قاحـسا  نب 

نتشون زا  مدمآ و  گنت  هب  ماجنا  رس  ات  متشون  یم  زین  ار  اهنآ  متشادن ، نم  هک  دندناوخ  یم  يراعشا  وا  زا  هک  مدید  یم  ار  یناسک  هراومه 
مدیشک  تسد 

لقن كاحـض  نب  نیـسح  زا  و  راشب . دیـس و  تفگ : تسیک ؟ همه  زا  رت  رعاش  نیدلوم ، هقبط  رد  دندیـسرپ : هدیبع  وبا  زا  تسا : هتفگ  زین  و 
زا شیب  ار  راشب  دیـس و  رعـش  نم  تخادرپ . وا  هراـبرد  وگتفگ  هب  نم  اـب  دیـس  گرم  زا  سپ  هصفح ، یبا  نب  ناورم  تفگ : هک  تسا  هدرک 

: تسا نیا  شزاغآ  ار  دیس  هبهذم  هدیصق  متشاد . ظفح  زا  مدرم  همه 

هحفص 89 ] ] 

رتش رب  هک  یهورگ  هیما و  ینب  هب  ای  دوب " " ؟ داـش  ناوت  یم  ناراـب  یب  نیغورد و  ياـهقرب  هب  اـیآ  تسا ، تبحم  رهم و  هب  یـشوخلد  هچ  " 
 " دندمآ " ؟ یلع  گنج  هب  دندش " و  راوس  ندرگ  زارد  گرزب و 

ما و هدینـشن  تحاصف ، رد  نیا  زا  رت  راشرـس  رت و  هزیکاپ  رت و  ینعم  رپ  يا  هدیـصق  زگره  تفگ : نم  هب  دـش . مامت  ات  مدـناوخ  ناورم  يارب 
ناـنچ یبوخ  تهج  زا  يرعـش ، رگا  تفگ : هک  تسا  هدروا  يزوت  زا  تسا و  یبوخ  نخـس  ردـقچ  هللا  ناحبـس  تفگ : یم  یتیب  ره  زا  سپ 

هداد و ماجنا  هنـسح  دـناوخب  ربنم  زارف  رب  هعمج  زور  رد  ار  نآ  یبیطخ  رگا  تسا و  رعـش  نیا  دـنناوخن ، دـجاسم  رد  زج  هک  دـشاب  هتـسیاش 
درب . یم  شاداپ 

دبای و یم  تسد  نآ  هب  یسک  رتمک  هک  تسا  یشور  هویش و  رعش  رد  ار  وا  و  تسا . عوبطم  ورـشیپ و  يرعاش  دیـس ، تسا : هتفگ  جرفلا  وبا 
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هک دندرم  ود  تفگ : متخادرپ  ءارعش  هرابرد  هرکاذم  هب  ردپ  تمدخ  رد  تفگ : هک  تسا  هدروآ  قدزرف  رسپ  هطیفل  زا  و  دوش . یم  کیدزن 
. یسودس ناطح  نب  نارمع  يریمح و  دیس  تفگ : دننایک ؟ میدیسرپ  دوبن  يرنه  نانآ  دوجو  اب  ار  ام  دنتفگ  یم  رعش  یمدرم  ینعم  رد  رگا 

تشاد . لوغشم  یبهذم  ياه  هدورس  هب  ار  ود  نیا  زا  کی  ره  لجوزع  يادخ  نکیل 
هحفص 231  دلج 7  یناغا 

. متـسناد یم  دیـس  هرابرد  ار  وا  رظن  نوچ  نم  تسیک ؟ زا  دیـسرپ  دوب . دیـس  رعـش  نآ  رد  هک  دید  يا  هوزج  یعمـصا  تسا : هتفگ  يزوت  و 
هدیـصق نآ ، زا  سپ  مدناوخ و  يا  هماکچ  ناوخب ، وا  زا  يا  هدیـصق  تفگ : مدرک ، هاگآ  ار  يو  نوچ  میوگب و  هک  داد  دـنگوس  ارم  متفگن 

رگا تخادـنا  نادرم  ربا  هار  هب  ار  وا  يزیچ  هچ  داـنک  شیاوسر  ادـخ  تفگ : هاـگنآ  مناوخب . رتشیب  هک  تساوخ  یم  ناـنچمه  ار و  يرگید 
زا یـسک  چیه  هک  تسا  يرگید  ترابع  رد  و  متـشاد . یمن  مدقم  وا  رب  ار  شنافیدر  مه  زا  یـسک  چیه  دوبن  شیرعـش  نیماضم  بهذـم و 

: تسا هتفگ  هدیبع  وبا  تفرگ و  یمن  یشیپ  وا  رب  شیاه  هیاپمه 

هحفص 90 ] ] 

تسا . راشب  يریمح و  دیس  ناثدحم ، همه  زا  رترعاش 
 432 هحفص 236 -  دلج 7  یناغا 

تفگ : دروآ و  وا  هب  يور  سپس  داتسیا ، دوب ، هتخادرپ  ندناوخ  رعش  هب  هک  راشب  رانکرد  دیس  يزور 
دننک  ششخب  وت  هب  ات  یئاتس  یم  ار  مدرم  هکنآ  يا 

تسادخ . نآ  زا  دنراد  ناگدنب  هچنآ 
شاب . راودیما  اهتمعن  هدنهد  نوزف  هدنتسرف و  ورف  دنوادخ  ریخ  هب  هاوخب و  ادخ  زا  یئوج  یم  نانیا  زا  هچنآ  سپ 

هنم . مان  داوج ، ار  لیخب  هدم و  هدنشخب  هب  لخب  تبسن 
ار ام  تسا ، هدـنامزاب  ام  زا  مشاه  ینب  شیاتـس  هبدرم  نیا  هک  دوبن  نینچ  رگا  هک  تفگ  دـندرک ، یفرعم  ار  دیـس  تسیک ؟ نیا  تفگ  راـشب 

تخادنا . یم  تمحزب  ارام  دوب  گنهامه  ام  اب  شبهذم  رد  رگا  درک و  یم  هراچیب 
هحفص 237  دلج 7  یناغا 

نانآ يارب  ار  دیس  رعش  نیا  نم  دندمآ و  رد  نم  سلجم  هب  یهورگ  متفر . میعن  نب  ورمع  دزن  هب  هرـصب  نیمز  رـس  رد  تفگ : قار  مناغ و  و 
مدناوخ .

نماد نآ  هایگ  لگ و  رب  ماش ، حبـص و  ره  روبد  ابـص و  داب  هدرک و  شناری  ناراب و  ربا و  هک  ار ، نییوث )  ) رد هدش  بارخ  ياه  هناخ  رثا  ایآ 
هک مارخ  شوخ  رغال و  کباچ و  هاگن و  وداج  مادـنا و  رتو  نایم  يوم  ناربلد  نآ ، هنهپ  رد  هک  یئاهارـس  یـسانش ؟ نم  زاب  تسا ، هدیـشک 

یماک زونه  هک  نم  زا  وا  و  دـناشن ، رجه  كاـخ  هب  برق  جوا  زا  ارم  یئادـج ، دنتـسیز . یم  دنتـشاد ، ناـبات  ماـمت و  هاـم  نوچ  یئاـه  هرهچ 
میوسهب مشچ  هشوگ  اـب  دـید ، نازیر  ناور و  ار  منوگ  دـیراورم  کشرـس  دـنمدرد و  يرود ، سرت  زا  ارم  نوچ  دـش و  ادـج  مدوـب  هتفرگن 

يدوـس عـفن و  میب  سرت و  نیا  اـما  مدیـسرت ، یم  يرود  دـمآ  شیپ  زا  تخیر . ورف  رهوـگ  هدـنکارپ  هتـشر  دـننام  هب  شکـشا  تـسیرگن و 
زا راعشا  نیا  دندیسرپ  دندرک و  اه  يداش  دندمآ و  برط  هب  نم  ندناوخ  زا  نانآ  تشادن .

هحفص 91 ] ] 
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دنرادن . يدننامه  راگزور  نیا  رد  هکلب  هن  تسا . عبط  شوخ  ءارعش  زا  یکی  يو  هک  دنگوس  ادخب  دنتفگ  تسا . دیس  زا  متفگ : تسیک ؟
دیوگ : یم  نآ  رد  هک  ار  دیس  هدیصق  نآ  رگا  تفگ : یم  هک  مدینش  ممع  زا  تفگ : هگ  تسا  راکب  نب  ریبز  زا 

میظع  موی  ریهطتلا  موی  نا 
ءاسکلا لها  هیف  لضفلاب  صخ 

 " دنتفای . یگژیو  يرترب  هب  نآ  رد  ابع  لآ  هک  تسا  یگرزب  زور  ریهطت ، هیآ  لوزن  زور  هک  یتسار  هب  " 
میتسناد . یمن  دب  میدرک و  یم  تیاور  ار  نآ  ام  دوب  تسد  نیا  زا  يو ، راعشا  مامت  رگا  دنا و  هدرکن  یهانگ  دنناوخب ، ربنم  رب 

. دش دراو  ام  رب  تشاد ، یـشیپ  مدرم  همه  رب  ریرج  رعـش  تیاور  رد  هک  يرودـب  يدرم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  تباث  نب  نیـسح  زا  و 
رب ياو  تفگ : نم  هب  متسج ، ینوزف  وا  رب  ات  مدناوخ  یم  ینعم  نامه  رد  ار  دیـس  زا  يا  هدورـس  زین ، نم  دناوخ و  یم  ریرج  زا  يرعـش  يو 

تسا . رترعاش  ام  بحاص  زا  وا  هک  دنگوس  ادخب  تسیک ؟ رعاش  نیا  وت 
هحفص 239  دلج 7  یناغا 

هزیکاپ رت و  شور  شوخ  يرعاش  اـم ، راـگزور  رد  تفگ : یم  هک  مدینـش  یبتع  زا "  تفگ  هک  دـننک  یم  تیاور  دـمحم  نب  قاحـسا  زا  و 
دناوخ . نینچ  وا  ناوخب و  هراب  ود  يدناوخ ، یم  زورما  هک  ار  دیس  هیمال  هدیصق  تفگ : نارضاح  زا  یکی  هب  سپس  تسین . دیس  زا  رت  ظفل 

تسا . یهارمگ  ناشن  یتسپ  هک  یتسار  هن ؟ ای  تسه  مه  ششخب  ششک و  تبوبحم ، رد  ایآ 
. دشخب یمن  دوبهب  ار  نآ  هدوهیب  نانخس  هک  تسا  هتفهن  يروش  تلد  رد  ایآ 

هحفص 92 ] ] 

يا . هتسب  راکبیرف  يربلد  زیگنا  لایخ  ياه  هدعو  هب  لد  رورغم  يا 
شندرگ رد  تسد  ینک  تولخ  وا  اب  نوچ  دنام  یم  لاخ  طخ و  شوخ  لازغ  هب  تسا و  مادنا  کیراب  باوخ و  نارگ  باداش و  هک  يربلد 

دشخب . یم  افش  ارت  وا ، کشم  هب  هتخیمآ  معط  شوخ  ناهد  ندیکم  ندیسوب و  يروآ و  رد 
دیوگ : یم  هدیصق  نیا  رد  تسا ... هتفرن  ناشیاپ  هب  یلاخلخ  هک  تسا  ینتمیس  ناگزیشود  نایم  رد  وا 

وکین یئاسراپ و  رب  یتسارب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  داهن  هک  تسا ، نتـشیوخ  راتفگ  لووسم  ناسنا  مروخ و  یم  مسق  وا  ياهتمعن  ادخ و  هب 
تسا . هتشرس  يراک 

یم لد  رب  هدرپ  یب  هک  يرعـش  نآ  تسا  نیا  هدمآ و  رب  یبوخ  هب  تسا  هتـساوخ  هچنآ  هدهع  زا  دیـس  هک  دنگوس  ادـخب  تفگ : یبتع  سپ 
دنیشن .

نانچ زا  یکاح  راتفگ  نیا  ءارعشلا و  دیس  تنا  دومرف : هک  تسا  هدنسب  دیس  شیاتس  رد  ع )  ) قداص ماما  نخس  نامه  اهنیا ، همه  زا  شیپ  و 
تسا . اسران  نآ ، تفایرد  زا  نایب  ناوتان و  نآ ، هنک  هب  ندیسر  زا  فصو  هک  تسا  بدا  رد  دیس  يارب  يدنلب  هیاپ 

دنا . هدرمش  مظاک  ماما  شکاپ  دنزرف  و  ع )  ) قداص ماما  نارعاش  زا  ار  دیس  تسا ، هدمآ  یجنلبش "  راصبالا  رون  رد "  هکنانچنآ  و 

هللا لآ  شیاتس  رد  دیس  يزادرپ  نخس 

راوتـسا ادبم  هب  توعد  رـشن  رد  هک  يداهتجا  شـشوک و  ببـس  هب  دوب و  شلها  هب  قح  ندـنادرگرب  رد  صیرح  تمه و  دـنلب  يدرم  دـیس 
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و تفاـی . يرترب  ینوزف و  ءارعـش  زا  يرایـسب  رب  درک ، ربـمغیپ  داـهن  كاـپ  نادـناخ  شیاتـس  رد  هک  یئاـهیزادرپ  نخـس  تـشاد و  شیوـخ 
ياهیتشز ندنکارپ  هللا و  لآ  لئاضف  رـشن  قیرط  زا  ناگدرملد  ندرک  هدـنز  مدرم و  رد  نامیا  حور  تیوقت  هار  رد  يراک  ادـف  يزابناجای و 

. درک ادیپ  تدایس  ناگدنیارس  ریاس  رب  نانآ ، نافلاخم  ياهیدب  نانمشد و 

هحفص 93 ] ] 

تسا : رعش  نیا  هدنیوگ  يو 

هب  يذلاب  درا  مل  ینا  بر  ایا 
محراف کهجو  ریغ  ایلع  تحدم 

رآ " . تمحر  نم  رب  سپ  ما  هتساوخن  وت  يدونشخ  زج  يزیچ  یلع و ع ) زا  شیاتس  رد  نم  اراگدرورپ  " 
هتفگ يو  تسوا .. رعـش  قدـصم  دـنا ، هدرک  تیاور  شیگدـنز  شرازگ  رد  يریمح  دیـس  وا  دوخ  زا  ینابزرم  جرفلا و  وبا  هک  ار  یباوخ  و 
دوب روفاک  نوچ  ینیمز  غاب  نآ  رانک  رد  مدید ، باوخ  هب  دـش  یم  هدـید  دـنلب  یلخن  نآ  رد  هک  یلاخ  کشخ و  یغاب  رد  ار  ربمغیپ  تسا :
رـسپ سیقلا  ءرما  نآ  زا  دومرف : هللا . لوسر  اـی  هن ، متفگ  تسیک ؟ زا  لـخن  نیا  یناد  یم  دومرف : ربمغیپ  دـش  یمن  هدـید  یتخرد  نآ  رد  هک 

زاب وا  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدـمآ و  نیریـس "  نبا  دزن "  هب  نآ  زا  سپ  مدرک . نینچ  نم  راـکب و  نیمز  نیا  رد  نک و  رب  ار  نآ  تسا  رجح 
ینادناخ هرابرد  وت  راعشا  اما  دورس . یهاوخ  سیقلا  ءرما  رعش  نوچ  يرعش  يدوزب  تفگ : هن ، متفگ : یئوگ ؟ یم  رعش  ایآ  تفگ  هک  متفگ 

تسا . داهن  كاپ  راک و  وکین 
یلاخ دنا ، هدوب  نانآ  فلاخم  يو  رظن  هب  هک  یناسک  مذ  ای  مشاه  ینب  شیاتـس  زا  هاگچیه  تسا ، هتفگ  جرفلا  وبا  هکروط  نامه  دیـس  رعش 

هک متشادنپ  مدروآ و  مهارف  مشاه  ینب  حدم  رد  دیس  زا  هدیصق  تفگ 2300  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمع  زا  وا  یلصوم و  زا  يو  تسین .
ار دیس  راعـشا  زا  یخرب  نم  زا  دمآ و  رد  نم  سلجم  هب  شوپ  هنهک  دنژ و  يدرم  يزور  هکنآ  ات  ما  هتفای  تسد  يو  راعـشا  يروآ  عمج  هب 

دناوخ . متشادن  نم  هک  ار  دیس  دئاصق  زا  هدیصق  هس  زین  وا  دینش 
تفگش دناوخ ، یم  ما  هدرواین  مهارف  نم  هچنآ  هاگنآ  تسناد و  یم  مراد  دیس  زا  نم  هک  ار  يدئاصق  مامت  درم  نیا  رگا  متفگ : دوخ  شیپ 

، ماـگنه نیا  رد  دـناوخ . تشاد ، داـیب  دوـخ  هک  ار  هچ  نآ  طـقف  تشادـن و  یهاـگآ  راعـشا ، نآ  زا  وا  هک  تسا  نیا  رت  بـیجع  دوـمن ، یم 
دروآ . مهارف  ار  همه  درمش و  رب  ناوت  یمن  ار  دیس  رعش  هک  متفایرد 

یم وا  زا  ار  ع )  ) نانموم ریما  لئاضف  دـمآ و  یم  لاس 148 ، هب  هتشذگ  رد  نارهم  نب  نامیلـس  شمعا  دزن "  هب  دیـس  تسا : هتفگ  جرفلا  وبا 
وا دزن  زا  سپ  دینش .
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دورس . یم  رعش  یناعم ، نآ  رد  دمآ و  یم  نوریب 
داتـسیا و هفوک  هساـنک  رد  دـمآ و  نوریب  دوب ، هدـناشوپ  شمادـنا  رب  یقلخ  هدـناشن و  یبسا  رب  ار  يو  هک  هفوک  ءارما  زا  یکیدزن  زا  يزور 

بکرم نیا  مشاـب ، هتفگن  يرعـش  نآ  هراـبرد  هک  دـیوگب  نميارب  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  یتلیـضف  سک  ره  ناـیفوک  هورگ  يا  تفگ :
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هب مدرم  نایم  زا  يدرم  هکنآ  ات  دناوخ  یم  ار  شرعـش  زین  دیـس  دـنتفرگ  ندـناوخ  ثیدـح  نانآ  مهد . یم  يو  هب  مراد  نت  رب  هک  یفیرـشت 
درک : وگزاب  ار  ثیدح  نیا  دمآ و  وا  يوس 

تـساوخ نوچ  درک و  اـپب  زین  ار  اهـشفک  زا  یکی  دیـشوپ و  ار  شـسابل  دوش . راوـس  تساوـخ  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ناـنموم  ریما  يزور 
دـمآ و نوریب  شفک  زا  هایـس  يراـم  تخادـنا  سپـس  درب و  ـالاب  تفرگ و  رب  ار  شفک  دـمآ و  ریزب  نامـسآ  زا  یباـقع  دـشوپب  ار  يرگید 

دیشوپ . ار  شفک  یلع  هاگنآ  دیزخ . یخاروس  هب  تخیرگ و 
دورس : نینچ  سپس  دیشیدنا و  یکدنا  سپ  دوب  هدورسن  يرعش  هراب  نیا  رد  دیس  تفگ : يوار 

دصق زا  تخس  هک  نادان  ینج و  نانمشد  زا  ینمشد  هایس . رام  نیسح و  ردپ  یلع  شفک  ناتـساد  تسا  زیگنا  تفگـش  ردقچ  موق  يا  ناه 
دزگب . نادندب  ار  یلع  ياپ  ات  دیزخ  نآ  رد  دروآ و  یلع  شفک  هب  ور  دوب  رودب  باوص 

دنزب . شین  ار  بارت  وبا  نانموم و  ریما  ینعی  راک  راوس  نیرتهب  ات 
تخادنانیمزب . گنرد  یب  سپس  درب و  الاب  تفرگرب و  ار  شفک  دمآ و  ریزب  نامسآ  زا  نآ  دننامه  يا  هدنرپ  ای  ناباقع  زا  یباقع  سپ 

دیزخ . نزور  یب  قیمع و  یخاروس  رد  تشاذگ  رارف  هب  ور  دز  میب  گنس  سرت  زا  هک  دمآ  نورب  يرام  نآ  زا  دز و  نیمزب  ار  شفک  يرآ 
دوب . نیگآ  رهز  دوبک و  نادند و  زیت  قارب و  هایس و  يرام 

دیسرت . یم  دید ، یم  زیخ  تسجرپ و  کتزیت و  ار  وا  نوچ  یکاب  یب  ره 
. دز یم  تخس  ياهگنس  هب  ار  وا  هاگنآ  درک و  یم  گنرد  و 
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راعشا نیا  ندناوخ  زا  سپ  دیـس  تسا : هتفگ  ینابزرم  دش . عفد  یلع  نسحلا  یبا  زا  شفک ، رد  هدنزخ  رام  نیا  هدنـشک  رهز  رـش  ماجنا  رس 
داد و دوب ، هدرک  تیاور  ار  ربخ  نیا  هک  یـسک  هب  تشاد  دوخ  اـب  هک  هچ  ره  بسا و  دـنادرگ و  ار  شماـمز  دروآ و  تکرح  هب  ار  شبـسا 

مدوب . هتفگن  يرعش  هراب  نیا  رد  نم  تفگ :
هدرواین : تسا  هدیصق  علطم  هک  تیب  نیا  زا  ریغ  جرفلا  وبا  هک  تسا  هدرک  دای  ار  هدیصق  نیا  بیبشت  زا  تیب  ینابزرم 11 

بابرلا  یملس و  یلا  توبص 
یباصنلل بیشملا و  یخال  ام  و 

نم يارب  ینادـمه  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دوبر ، ار  ضر ) بلاط و  یبا  نب  یلع  شفک  هک  یباـقع  ربخ  اـما  هک  تسا  هتفگ  جرفلا  وبا 
لغز یبا  زا  يوهط  دواد  یبا  زا  يدوعـسم  نمحرلا  دـبع  وبا  هک  تفگ  درک و  ثیدـح  ارم  حـیجن  نب  یلع  نب  رفعج  تفگ : درک و  وگزاـب 
نیا رد  دروآ و  رد  ار  شـشفک  سپ  دریگب . وضو  زامن  يارب  هک  تساـخرب  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  يزور  تفگ : داد و  ربخ  ار  اـم  يدارم 

تخادنا و سپس  درب و  الاب  هب  تشادرب و  ار  نآ  دمآ و  ریزب  یباقع  دشوپب  ار  ششفک  هک  تشگرب  یلع  نوچ  دیزخ و  نآ  رد  یعفا  ماگنه 
دنا . هدرک  تیاور  زین  ربمغیپ  هرابرد  ار  ثیدح  نیا  دننام  و  دیرپ . نورب  نآ  زا  یعفا 

زا یتلیضف  دنامن  دوب و  بقانم  رابخا و  ثیداحا و  ندیشک  رعـش  هب  رد  دارفا  نیرتداتـسا  دیـس  تسا : هتفگ  شتاقبط  هحفص 7  رد  زتعم  نبا 
یمن نایمب  نخـس  ص )  ) دـمحم نادـناخ  زا  نا  رد  هک  ینمجنا  رد  روضح  و  دروآ . رد  رعـش  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع 

تشادن . سنا  دوب  یلاخ  نانآ  دای  زا  هک  یلفحم  اب  درک و  یم  هتسخ  ار  يو  دمآ 
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هتـسشن ءـالعلا  یبا  نبا  ورمع  یبا  تمدـخ  رد  اـم  تفگ : تسا : هدرک  تیاور  یلئود  دوـسا  یبا  نب  برح  نب  یلع  نب  نـسح  زا  جرفلا  وـبا 
دیـس هاـگان  میتـفر  ورف  لـخن  عرز و  رکذ  رد  ار  یتعاـس  تسـشن ، اـم  دزن  دـمآ و  دوـخ  وا  مـیدرک  یم  وـگتفگ  يریمح  دیــس  زا  میدوـب و 

: تفگ یتساخرب ؟ ارچ  ماشه  ابا  يا  میتفگ : تساخرب ،
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دیلپ و دوشن  دای  يو  نادنزرف  یصو و  دمحا و  زا  هک  یـسلجم  منامب  تسین ، دمحم  لآ  تلیـضف  رکذ  نآ  رد  هک  ینمجنا  رد  مرادن  شوخ 
دنکن . دای  اهنآ  زا  دزیخ ، یم  رب  یتقو  ات  دوخ  نمجنا  رد  هکنآ ، تسا  راکبان  تسا  هدنشک 

ا دومن : یم  زاغآ  تیب  نیاب  درک  یم  داهشتسا  دوخ  زا  يرعش  هب  هاگره  دیس 

روکبلا  همطاف  لاب  دج 
ریزغ رمهنم  نیعلا  عمدف 

 246 هحفص 266 -  دلج 7  یناغا 

دیس رعش  ناظفاح  نایوار و 

 " تسرهف هحفـص 205  یناغا " و  رد "  هکنانچ  نآ  يو  لاس 230 ه ، هب  هتشذگ  رد  دشنم  یفوک  قرتسم  نایفس  نب  نامیلـس  دواد  وبا   - 1
. دوب دیس  رعش  يوار  تسا  هدمآ  یشک " 

. دوب دیس  رعش  يوار  تسا  هدمآ  یناغا  ياج  دنچ  رد  هکنانچ  نآ  رحاس ، نب  لیعامسا  - 2
ار دیس  رعش  تسا  نازیملا "  ناسل  لوا "  دلج  هحفص 437  یناغا و  رد  هک  روظنامه  هک  یفوتم 211 و 209 ه  ینثم  نب  رمعم  هدیبع  وبا  - 3

. درک یم  تیاور 
. دوب دیس  يوار  تسا  زتعملا "  تاقبط  هحفص 7 "  رد  هک  روط  نآ  يردسلا  - 4

زا ار  دیـس  رعـش  تسا ، ینابزرم  دیـسلا  رابخا  رد  هکنانچ  يو  لاس 298 ه . هب  هتـشذگ  رد  يرـصب  يرهوج  یبالغ  يایرکز  نب  دـمحم  - 5
. درک یم  حیحصت  وا  دناوخیم و  دیس  رتخد  هسابع  رب  درک و  یم  ظفح 

دیس رعش  تسا  نازیملا "  ناسل  لوا "  دلج  هحفص 437  یناغا و  رد  هکنانچ  هک  هتشذگ 178 ه . رد  يرصب ، یعبض  نامیلس  نب  رفعج  - 6
. دناوخ یمن  وا  يارب  دیدنسپ  یمن  ار  نآ  یسک  رگا  دناوخ و  یم  رایسب  ار 

يو اب  درک و  یم  تیاور  ار  دیـس  رعـش  تسا  یناـبزرم  دیـسلا  راـبخا  رد  هک  روط  نآ  هک  یمیمت  روعذـم  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  دـیزی  - 7
. دناوخ یم  يدسا  ریجب  یبا  يارب  ار  نآ  درک و  یم  ظفح  زا  ار  دیس  رعش  وا  هک  تسا  هتفگ  جرفلا  وبا  دوب و  رشاعم 

هحفص 97 ] ] 

. تشذگ نآ  ثیدح  زا  یتمسق  هک  دناوخ  زین  ع )  ) قداص ماما  يارب  دناوخ و  یم  ار  دیس  رعش  هک  یفوک  ناسر  ریبز  نب  لیضف  - 8
. تشاد ظفح  زا  ار  دیس  رعش  مدرم ، همه  زا  شیب  يو  تسا  هتفگ  ینابزرم  كاحض ، نب  نیسح  - 9
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. درک یم  تیاور  دیس  راعشا  زا  يرایسب  هک  تباث  نب  نیسح  - 10
دندناوخ و یم  يو  رب  ار  دیس  رعش  تاور ، تسا  هدروآ  دیسلا  رابخا  رد  ینابزرم  هکنانچ  دوب و  ردپ  رعش  ظفاح  هک  دیس  رتخد  هسابع  - 11
، ود نآ  زا  کی  ره  هکتسا  مجاعم  یخرب  رد  دندوب و  ردپ  رعـش  ظفاح  هک  دوب  رگید  رتخا  دنلب  رتخد  ود  ار  دیـس  و  درک . یم  حیحـصت  وا 

راهچ ار  دیس  تفگ : هک  دنا  هدروآ  يردس  زا  تسا : هتفگ  ءارعـشلا "  تاقبط  هحفص 8 "  رد  زتعم  نبا  دنتشاد . ظفح  زا  ار  هدیـصق  دصیس 
. دنتشاد دای  هب  ردپ  رعش  زا  هدیصق  نانآ 400  زا  کی  ره  دوب و  رتخد 

. تسا هدرک  يروآ  عمج  ار  دیس  رعش  تشذگ  ینابزرم  لوق  زا  هکنانچ  يو  یمشاه ، قاحسا  نب  هللا  دبع  - 12
. دروآ مهارف  ار  مشاه  ینب  حدم  رد  دیس  رعش  تشذگ  یناغا  زا  لقن  هب  هکروط  نامه  هک  یلصوم  مع  - 13

يدادغب و بیطخ  خیرات  دلج 2  هحفـص 35  رد  هکنانچ  نآ  هک  لاـس 385 ه . هب  یفوتم  رمع  نب  یلع  ینطق  رادـلا  نسحلا  وبا  ظـفاح  - 14
دوب . دیس  ناوید  ظفاح  تسا  هدمآ  ظافحلا "  هرکذت  دلج 3 "  هحفص 200  ناکلخ و  نبا  هحفص 359 

نآ نوماریپ  رد  مالعا  نخس  دیس و  بهذم 

. تسا يراعـشا  هراب  نیا  رد  ار  وا  دوب و  وا  تبیغ  هیفنح و  نب  دـمحم  تماما  هب  لئاق  دـنارذگ و  یناسیک  نیئآ  رب  ار  يزارد  راگزور  دـیس ،
رد تخانـش و  زاب  ار  قح  دـید و  يوق  ياهتجح  ماـما  نآ  زا  دروآ و  يور  يو  هب  تداعـس  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ماـما  تکرب  هب  سپس 

ترـضح اب  جـح  مایا  رد  هک  یتاقالم  رد  ای  تشاد و  ماما  اب  هفوک  هب  شترـضح  لوزن  روصنم و  دزن  زا  ماما  تشگزاب  ماـگنه  هک  يرادـید 
ياهیشیدنادب درک .
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تخیر . رودب  ار  هیناسیک 
رد دـیفم  ام  خیـش  یفوتم 384 ه و  یناـبزرم  ظـفاح  یفوتم 381 ه و  قودـص  همالا  خیـش  لاـس 296 ه و  هب  هتـشذگ  رد  زتعم  نب  هللا  دـبع  و 

، دیـس بهذم  نوماریپ  رد  ار  نارگید  یفوـتم 692 ه و  یلبرا  لاس 588 ه و  هب  یفوتم  يورـس  یـشک و  رمع  یبا  لاس 412 ه و  هب  هتشذگ 
: اهراتفگ نآ  کنیا  و  اهنآ ، مامت  هب  دسر  هچ  تسا  هدنسب  قح  تابثا  يارب  اهنآ ، زا  یکی  هک  تسا  يرایسب  نانخس 

دیس يوار  يردس  تفگ  هللا و  دبع  نب  دمحم  ارم  درک  ثیدح  تسا : تفگ  ءارعشلا "  تاقبط  هحفص 7 "  رد  يو  هک  زتعم  نبا  نخس  - 1
دناوخ : یم  يارب  ار  رعش  نیا  هراب  نیا  رد  دوب و  هیفنح  نب  دمحم  تعجر  هب  لئاق  یناسیک و  یگدنز  زاغآ  رد  دیس  تفگ  یم 

يدملا  یتم  یتم و  یلا  یتم و  یتح 
قزرت یح  تنا  یصولا و  نب  ای 

ات دوب  یناسیک  نیئآ  هب  لئاق  هتـسویپ  دیـس  تفگ  یم  يردس  تفگ : درک و  ثیدح  ارم  هللا  دبع  نب  دـمحم  و  تسا . روهـشم  هدیـصق  نیا  و 
نآ زا  دیـس  دومرف و  مامت  يورب  ار  تجح  تخادرپ و  وگتفگ  هب  وا  اب  ماما  درک و  رادید  ار  ع )  ) قداص ماما  جـح  مایا  هکم و  رد  هک  هاگنآ 

تسا : نینچ  دنک  یم  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  يدای  و  تسا ، هتشاد  هک  ینیئآ  زا  تشگزاب  هدیقع و  نآ  كرت  رد  وا  نخس  تشگرب و  نیئآ 

ربکا  هللا  هللا و  مساب  ترفعجت 
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رفغی وفعی و  هللا  نا  تنقیا  و 

هرماب  یبر  ءاش  امهم  تبثی  و 
ردقی رومالا و  یف  یضقی  وحمی و  و 

تشاد داقتعا  هیفنح  نب  دمحم  تبیغ  هب  دوب و  هارمگ  تبیغ  رما  رد  دیـس  تسا : هتفگ  نیدلا "  لامک  هحفص 20 "  رد  قودص : راتفگ  - 2
ماما دیـسرپ ، تبیغ  رما  زا  دید و  ار  تیـصو  تالالد  تماما و  تامالع  وا  زا  درک و  تاقالم  ار  دـمحم و ع ) نب  رفعج  قداص  ماما  هکنآ  ات 

هیفنح و نب  دـمحم  گرم  رب  ار  دیـس  دـمآ و  دـهاوخ  شیپ  ع )  ) همئا زا  ماما  نیمهدزاود  يارب  تبیغ  نیا  اما  تسا  قح  تبیغ  دومرف : وا  هب 
نب دمحم  شردپ  هکنیا 
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وا رب  قح  نوچ  و  درک ، رافغتـسا  شداـقتعا  زا  تشادرب و  تسد  دوخ  نیئآ  زا  دیـس  داد و  ربـخ  تسا ، هدوب  وا  نفد  دـهاش  نیـسح  نب  یلع 
دیورگ تماما  هب  دمآ و  زاب  قح  يوس  هب  دش ، راکشآ 

: تفگ درک و  ثیدـح  ام  يارب  يروباشین ، هبیتق  نب  دـمحم  نب  یلع  تفگ : درک و  ثیدـح  ام  يارب  ضر )  ) راطع دـمحم  نب  دـحاولا  دـبع 
تفگ : درک و  ثیدح  ام  يارب  جارس ، نایح  لوق  زا  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  لوق  زا  نامیلس  نب  نادمح 

يراگزور مدوب و  هیفنح  نبا  هب  بقلم  یلع  نب  دمحم  تبیغ  هب  دقتعم  ولغ و  هب  لئاق  نم  تفگ : یم  هک  مدینش  يریمح  دمحم  نب  دیـس  زا 
دیناهر خزود  شتآ  زا  ارم  داهن و  تنم  نم  رب  ع )  ) دمحم نب  رفعج  قداص  ماما  تیانع  هب  دنوادخ  هکنآ  ات  مدـنارذگ ، یهارمگ  نیا  رد  ار 
راگزور مدرم  همه  رب  نم و  رب  ادـخ  نیتسار  تجح  وا  هک  دـش  ملـسم  هک  مدـید  ماما  نآ  زا  یلئـالد  نوچ  درک و  تیادـه  تسار  هار  هب  و 

لوسر رسپ  يا  متفگ : مدیـسرپ و  وا  زا  تسا . هتـسناد  بجاو  ار  يو  هب  ءادتقا  ضرف و  ار  شتعاط  دنوادخ  هک  تسا  یماما  تسا و  شیوخ 
دیآ ؟ یم  شیپ  یسک  هچ  يارب  تبیغ  نیا  هک  دیئوگب  نم  هب  تسا ، هدیسر  ام  هب  يرابخا  نآ ، عوقو  یتسرد  تبیغ و  هرابرد  ادخ 

رخآ بلاـط و  یبا  نب  یلع  نت ، هدزاود  نیا  زا  اوشیپ  نیتسخن  تسا . ربمغیپ  زا  سپ  ماـما  نیمهدزاود  هک  نم  دـنزرف  نیمـشش  يارب  دومرف :
رد حون  هک  دنامب  یقاب  يا  هزادـنا  هب  دوخ  تبیغ  رد  وا ، رگا  دـنگوس  ادـخب  تسا . نامزلا  بحاص  ضرالا و  یف  هللا  هیقب  قح ، هب  مئاق  اهنآ 

دیـس تسا ، هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکناـنچنآ  دـنک ، رپ  داد  لدـع و  زا  ارناـهج  دـنک و  روهظ  هکنآ  رگم  دور ، یمن  اـیند  زا  دـنام ، شموق 
نینچ شزاغآ  هک  مدورس  يا  هدیصق  مدرک و  هبوت  ماما  تسد  هب  مدینش ، (ع ) قداص دمحم  نب  رفعج  مرورس  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  تفگ :

تسا :
نیقی و  مداد ، رد  ادن  گرزب  يادخ  ادخ  مان  هب  مدـش  يرفعج  متـسویپ و  نایرفعج  هب  ادـخ  مان  هب  مدـید ، هارمگ  ناشنید  رد  ار  مدرم  نوچ 
ینیما همالع  منیـشیپ  نید  زا  ارم  رفعج  قلخ ، رورـس  و  میدیورگ ، متـشاد  هک  ینیئآ  زا  ریغ  ینیئآ  هب  دزرمآ . یم  دـشخب و  یم  ارم  هک  مراد 

 - 4 ریدغلا - 
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مدنارذگ . تینارصن  ای  تیدوهی  هب  ار  يراگزور  هک  دیئامرفب  ضرف  متفگ  دنادرگ . رب 
ناهنگ هدیـشوپ و  نیئآ  هب  و  منک ، یمن  ولغ  ما  هدنز  ات  رگید  مروآ . یم  مالـسا  مدرگ و  یم  رب  نابرهم ، يادخ  يوس  هب  نیئآ  نآ  زا  کنیا 
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نم هتفگ  نیا  رب  نانادان  دنچ  ره  تسا  هیفنح ، دمحم  تسا ، يوضر  رد  هک  يا  هدنز  نآ  هک  متسین  لئاق  رگید  مدرگ . یم  زاب  دوخ  ناهنپ  و 
دنریگ . رایسب  هدرخ 

، درپس ار  شیوخ  هار  ربمغیپ ، هزیکاپ  كاپ و  نامدود  هارمه  یهاگآ ، اب  هک  دوب  نادناخ  نیا  زا  كاپ  يرـصنع  هخاش و  هیفنح ، دـمحم  هتبلا 
تسا ) ینالوط  هک  هدیصق  رخآ  ات  )

مدورس : ار  هماکچ  نیا  نآ  زا  سپ  و 
هب يدید ، ار  دمحم  نب  رفعج  درک و  تیربهر  ادخ  نوچ  يرپس  یم  نابایب  هار  يراوس و  شیوخ ، شوک  تخس  گرزب و  رتش  رب  هکنآ  يا 

هتـساخرب هزرابم  هب  نایوگ  دب  اب  ما و  هدرک  رایـسب  راکیپ  نآ  هار  رد  هکیراک  زا  نم  ادخ  نیما  يا  وگب : ربمغیپ  كاپ  دنزرف  ادخ و  یلو  نآ 
یـصو زا  نکیل  هدوبن ، ربـمغیپ  كاـپ  ناـمدود  اـب  ینمـشد  هلوخ "  نبا  تبیغ "  رد  نم  راـتفگ  و  معجار ، بئاـت و  وت  ادـخ و  يوـس  هب  ما ،

دنارذگ و یم  یناهنپ  تبیغ و  رد  ار  يراگزور  بقرتم ، فئاخ  نوچمه  نامز ، ماما  هک  دوب  هدیسر  ام  هب  یتیاور  ص ،)  ) دمحم يوگتـسار 
، دشخرد یم  قفا  زا  هک  يدج  هراتـس  نوچ  دیآ ، رـس  هب  تبیغ  تدم  نوچ  و  دـننک . یم  میـسقت  ماع  ءالم  رد  هدز  تمهت  نوچ  ار  شلاوما 
هب شکرـس ، نسوت  نوچ  تسد ، هب  مچرپ  دـتفا و  یم  هارب  ایهم ، یبابـسا  یهلا و  یتسایراب  ادـخ و  يرای  هب  ادـخ  هناخ  زا  دـنک و  یم  روهظ 
يو میتفگ : میدـیورگ و  وا  هب  هناقداص  ام  تسا ، بئاغ  هلوخ  نبا  هک  دـندرک  تیاور  نوچ  دـشک و  یم  ار  اهنآ  و  دزات ، یم  نمـشد  يوس 

اه یگدز  نازخ  شیوخ ، لدع  هب  هک  تسا  یمئاق  يدهم  نامه 
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تسا . بصعت  زا  یلاخ  متح و  تنامرف  قح و  تنخس  تسین ، نینچ  یئوگب  ع )  ) قداص ماما   ) يا وت  رگا  درپس و  یم  یئافوکش  هب  ار 
رفظ زیگنا و  طاشن  هک  یمئاق  رما و  یلو  تبیغ  زا  هک  یتسارب  تسا . تجح  ناـمرفان  ربناـمرف و  رب  وت ، لوق  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  نم 

داب . ادخ  مادم  دورد  یبئاغ  نینچ  رب  تسین ، يزیرگ  تسا ، ام  ناج  شخب 
دنک . یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  برغ  قرش و  دنک ، روهظ  نوچ  و  دنارذگ ، یم  تبیغ  رد  ار  يراگزور  يو 

تسا . هدروآ  همغلا "  فشک  رد  ار  ثیدح  نیا  زین  یلبرا "  تسا "  بهذم  یناسیک  دوخ  تسا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  جارس "  نایح 
نب دـمحم  هک  تشاد  داقتعا  دوب و  یناسیک  دـیدرت  یب  هللا ) همحر   ) دـمحم نب  دیـس  تسا : هتفگ  دیـسلا "  رابخا  رد "  يو  ینابزرم : نخس 
تسا : وا  راعشا  زا  تسوا و  ندوب  یناسیک  ام و  راتفگ  یتسرد  رب  لیلد  شرعش  تسا و  يوضر  لابج  رد  میقم  يدهم و  مئاق  نامه  هیفنح 

هدنز و هک  ربمغیپ  یصو  رـسپ  يا  میدش  هناوید  شقـشع  زا  هک  یتسارب  دوش ، یمن  هدید  دراد ، لزنم  وت  رد  هک  یماما  ارچ  يوضر  هوک  يا 
دنچ ؟ ات  یک و  ات  تبیغ  نیا  یقوزرم 

قداـص ماـما  تماـما  هب  تشگرب و  نیئآ  نیا  زا  هللا -  همحر  يو  هتبلا  منارگن . منیبـن ، ارت  مریمب و  هکنیا  زا  تـسا و  وـت  رادـید  نـم  يوزرآ 
دورس : ار  راعشا  نیا  دیورگ و 

ربکا  هلا  هللا و  مساب  ترفعجت 
رفغی وفعی و  هللا  نا  تنقیا  و 

اعد تبسن ، نیا  یتسرد  ان  لئالد  نیرتنشور  زا  تسا و  نعاط  زادرپ و  غورد  دنام ، یقاب  یناسیک  بهذم  رب  دیـس  هک  درب  نامگ  سک  ره  و 
قداص ماما  هک  تسا  یئانث  و 
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تفگ درک و  ثیدح  ام  يارب  انیعلا ) وبا  : ) تفگ داد و  ربخ  ارم  ییحی  نب  دمحم  تسا : تیاور  نیا  هلمجنآ  زا  دنا و  هدومرف  دیس  هب  تبـسن 
قداص ماما   ) هللا دبع  یبا  هب  هب : تفگ  درک و  ثیدـح  ارم  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع 

تسا . اجرب  شرگید  مدق  دزغلب  دیس  زا  یماگ  رگا  دومرف  دشون : یم  بارش  يو  دنتفگ : دمآ  نایمب  دیس  زا  يرکذ  هک  هاگنآ  (ع )
دیـس زا  يداـی  هک  مدوب  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هللا  دـبع  یبا  تمدـخ  رد  تفگ : هک  تسا  هدروآ  بیهـص "  نب  داـبع  زا "  دوخ  دانـسا  هب  و 

یم اعد  تسا ، تعجر  هب  لئاق  دهد و  یم  مانشد  ار  رکب  وبا  رمع و  دشون و  یم  بارـش  هک  وا  يارب  دنتفگ  ماما  هب  درک ، اعد  ار  وا  دومرف و 
دیـس بئات . رگم  دنریم  یمن  ربمغیپ  نامدود  نارادتـسود  هک : درک  ثیدح  نم  يارب  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  مردپ  دومرف : ماما  دـینک ؟

دروآ : نوریب  دوب ، هتشون  تایبا  نیا  نآ  رخآ  رد  هک  دیس  همان  هبوت  درک و  دنلب  رس  هاگنآ  تسا  هدرک  هبوت  زین 
زاوها زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يداحلا  فلخ  زا  دوخ  دانـسا  هب  زین  و  دش ) رکذ  هکیراعـشا  رخآ  ات   ) هرـسج هنیدـملا  وحن  ابکار  ایا 

 " ریجبابا منیئآ "  زا  تشگزاب  رد  نم  ربهر  تفگ  متفر ، يو  تینهت  هب  دـندروآ ، هیدـه  هب  دیـس ، يارب  بکرم  كولمم و  لاـم و  يرادـقم 
ابکار ایا  رعـش  ما و  هدرک  نینچ  هک  متـشون  وا  هب  مورگب . وا  نیئآ  هب  هک  تشاد  وزرآ  درک و  یم  شنزرـس  مبهذم  رد  ارم  هشیمه  يو  تسا 

مداتسرف . تشذگ ) هک  یتایبا  رخآ  ات   ) ار هرسج  هنیدملا  وحن 
نآ زا  سپ  داتفا و  هدجـس  هب  وا  مدورـس . ار  هدیـصق  نیا  نم  يارـسب و  يرعـش  يا ، هدروآ  يور  هیماـما ، نیئآ  هب  رگا  تفگ : نم  هب  يزور 

فلخ زا  دوخ  دانـسا  هب  و  داد . نامرف  ینیب  یم  هک  يا  هزیاج  نیا  هب  هاگنآ  دوبن . هدوهیب  وت  هب  تبـسن  نم  یتسود  هک  مرکاش  ار  ادخ  تفگ 
تسیچ ؟ وت  راعشا  نیا  ینعم  متفگ  دیس  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  يداحلا 

هزیکاپ داهن و  كاپ  ماما  هب  تیـالو  ریذـپان  فاـطعنا  رما  ندـنادرگرب  زا  رونخـس و  دـلاخ  یبا  راـک  راـگزور و  ینوگ  رگد  زا  متفگـش  رد 
نب یلع  نوچ  یشخب  رون  تشرس و 
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رانک رد  همکاحم  هب  ار  وا  ماما  هکنیا  زا  درک و  وا  يوس  هب  تماما  نانع  ندنادرگرب  رد  هیفنح ) دمحم   ) زا مع  هک  يراک  زا  و  ع )  ) نیـسحلا
رما نیا  هب  نم  دوش ، میلـست  هداز  ردارب  تماما  ربارب  رد  مع ، دـیاب  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  راکـشآ  گنـس  دـناوخ و  ارف  دوسالا "  رجح  " 

نیا و زا  تسد  نم  و  تسا . نم  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  کش  نودب  مراد . قیدـصت  ار  نآرق  تایآ  هک  روطنامه  مهد ، یم  یهاوگ  هناقداص 
ابا هک "  درک  ثیدح  نم  يارب  ع )  ) هللا دبع  یبا  قداص  ماما  زا  وا  ریجب "  یبا  لوق "  زا  هرجش ر  نب  یلع  داد "  خساپ  دیس  ما ، هتشادرب  نآ 

يدیس ای  باطخ "  اب  ار  نیسح  نب  یلع  دمحم ، هک  دینش  دمآ و  هنیدم  هب  هاش  لباک  زا  سپ  دوب ، هیفنح  یبا  تماما  هب  لئاق  یلباک "  دلاخ 
تفگ : دمحم  دناوخ ؟ یمن  نآ  دننام  هب  ارت  وا  هک  یناوخ  یم  یبقل  هب  ار  تا  هداز  ردارب  دمحم  يا  تفگ : يو  هب  درب ، یم  مان 

هک مدینـش  دوسالا  رجح  زا  نم  و  دروآ . یم  نخـس  هب  ار  گنـس  هک  درک  دای  دنگوس  و  دناوخ . همکاحم  هب  دوسالا  رجح  رانک  رد  ارم  يو 
تفگ :

دلاخ وبا  مدورـس و  ار  هدیـصق  نیا  دیـس )  ) نم هاگنآ  تسا . رتاوازـس  راک  نیا  هبوت  زا  وا  هک  راپـسب ، تا  هداز  ردارب  هب  ار  تماما  دمحم  يا 
دش . یماما  یلباک ،

ای یبهذم  نیا  رب  وت  متفگ : دیس  هب  دنادن . ار  نیا  هک  نآ  تسین  یماما  تفگ : مدرک ، شسرپ  ثیدح  نیا  هرابرد  يا  هعیـش  زا  تفگ : يوار 
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تسج : لثمت  هفلع  نب  لیقع  تیب "  نیا  هب  وا  و  مسانش . یم  نم  هک  ینیئآ 
تسا . یکی  هار  وس ، ود  ره  زا  هچ  ورب  ریگ و  شیپ  رد  ار  شیوخ  هار  نآ ، تشپ  ای  یشره  هندرگ  رانک  زا 

تسا : اهنیا  تسا  هدرک  تیاور  دیس  بهذم  رد  ینابزرم  هکیراعشا  زا  و 
مدش  یماما  متفاتش و  تمالس  يوسب  نم 

تشاد رود  هب  نم  زا  ار  شنزرس  دنوادخ ، مدیورگ ، يرفعج  نیئآ  هب  یتقو  زا 

هحفص 104 ] ] 

تسا . راوتسا  ینوتس  نیئآ ، مالسا و  يارب  داجس  ماما  هچ  مدمآ  لئاق  تسا  تماما  ناشن  بحاص  هک  ع )  ) یلع تماماب  ع )  ) نیسح زا  سپ 
. منک تاقالم  داقتعا  نیمه  اب  ار  وا  زیخاتسر  ياهیتخس  رد  ات  مراتساوخ  وا  زا  ارنآ  ندرب  نایاپ  هب  هک  دومن  راکشآ  نم  رب  ار  یتقیقح  ادخ 

همحر رعاش -  يریمح  دمحم  نب  لیعامسا  مشاه  وبا  نایناسیک  زا  یکی  تسا : هدومرف  هحفص 93  هراتخملا "  لوصف  رد "  دیفم : نخس  - 4
قح نید  هب  هتـسج و  تئارب  نآ  زا  هتـشگرب و  یناـسیک  بهذـم  زا  سپـس  تسا ، هدوب  يرایـسب  راعـشا  یناـسیک  نیئآ  رد  ار  يو  دوب  هللا - 

دومرف و راکـشا  وا  رب  ار  شیوخ  تعاط  بوجو  دناوخ و  ارف  دوخ  تماما  هب  ار  وا  ع )  ) دمحم نب  رفعج  نب  هللا  دبع  وبا  هچ  تسا . هدـیورگ 
هدورـس زا  تسا و  فورعم  يراعـشا  زین ، هراب  نیا  رد  ار  وا  و  دیهر . یهارمگ  زا  دش و  تماما  ماظن  هب  دـقتعم  تفریذـپ و  ار  ماما  نخـس  وا 

تسا : رعش  نیا  هیناسیک  نیئآ  هیلع " و  هللا  ناوضر  دمحم "  تماما  هرابرد  وا  ياه 

يوضر  بعش  رد  میقم  هدنز  يا 

تسا : راعشا  نیا  یناسیک  نیئآ  زا  نتسسگ  قح و  يوس  هب  تشگزاب  رد  ار  دیس  و  دیوگ : یم  هک  دسر  یم  اجنیا  هب  دیفم  نخس 

ربکا  هللا  هللا و  مساب  ترفعجت 
رفغی وفعی و  هللا  نا  تنقیا  و 

دیـس هب  نوچ  تسا : هتفگ  داشرا  زا  یلـصف  رد  و  فالتخا ) یمک  اـب  تشذـگ  هک  يا  هدیـصق  ناـیاپ  اـت   ) اـنیاد تنک  اـم  ریغ  نیدـب  تند  و 
، دنا هدناوخ  ارف  تماما  ماظن  هب  ار  يو  هدومرف و  راکنا  ار  شراتفگ  هللا  دبع  یبا  هک  دیسر  ربخ  هللا -  همحر  يریمح -  دمحم  نب  لیعامـسا 

تفگ : نینچ  قداص ) ماما  ینعی   ) ماما نآ  هرابرد  تشگرب و  یناسیک  نیئآ  زا 

هرسج  هنیدملا  وحن  ابکار  ایا 
بسبس لک  اهب  يوطی  هرفاذع 

قداص ماما  تماما  هب  يو  ندـش  لئاق  یناسیک و  بهذـم  زا  دیـس  تشگ  زاب  رب  لیلد  رعـش  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  داـی  ار  تیب  هاگنآ 13 
نامز و ماما  تبیغ  هب  لوق  ترضح و  نآ  تماما  هب  هعیش  بناج  زا  توعد  هوجو  ع )  ) قداص ماما  نامز  رد  تسا و  (ع )
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. تسا نیمه  زین  هیرشع  ینثا  هیماما  هعیش  لوق  حیرص  و  دش . ینلع  تسوا ، مئالع  زا  یکی  بیغ  نیا  هکنیا 
ربـخ يریمح  دیـس  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تـیاور  یقر  دواد  زا  بقاـنملا "  دلج 2 "  هحفص 323  رد  يو  بوشآرهـش : نبا  نخـس  - 5

نم رورس  يا  تفگ : دمآ و  ماما  رضحم  هب  تسا . رفاک  دیس  تسا : هدومرف  ماما  دنا و  هدرب  مان  وا  زا  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  رد  هک  دیـسر 
وت يارب  ینمـشد  یتسود و  نیا  دومرف  ماما  مرفاک ؟ ما ، هدرک  امـش  نانمـشد  اب  هک  یئاهینمـشد  مراد و  امـش  اب  هک  یتبحم  تدش  اب  نم  ایآ 
نآ رد  هک  يا  هناخ  لخاد  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  دیـس  تسد  هاـگنآ  يرفاـک  دوخ  ناـمز  راـگزور و  ماـما  هب  وت  هچ  تشاد  دـهاوخن  يدوس 
رس زا  ماخ  هک  دمآ  نوریب  یصخش  دش و  هتفاکـش  روگ  دز ، ربق  رب  شکرابم  تسد  اب  سپـس  درازگ و  زامن  تعکر  ود  درب و  هدوب ، يروگ 
وت تفگ : متسیک ؟ نم  دومرف : ما  هیفنح  نبا  هب  یمـسم  یلع  نب  دمحم  نم  تفگ : یتسیک ؟ دومرف : وا  هب  قداص  ماما  تخیر . یم  شیور  و 

تفرگ : ندورس  دمآ و  نوریب  هناخ  نآ  زا  دیس  یشیوخ ، نامز  راگزور و  ماما  دمحم  نب  رفعج 

ارفعجت  نمیف  هللا  مساب  ترفعجت 

: دورس نینچ  دیس  تفای و  هبلغ  وا  رب  تسشن و  هرظانم  هب  هیفنح  نبا  هرابرد  دیس  اب  قاطلا "  نموم  هک "  تسا  دیسلا "  رابخا  باتک "  رد  و 
نبا بیغ  ظفاح  نادناخ و  نیا  هتخابلد  هتفیـش و  نم  هچ  مدرک  اهر  مشاب  هتـشاد  يا  هنیک  يواب  هکنآ  یب  ار  هیفنح ) دمحم   ) هلوخ رـسپ  نم 

تکرب هب  ادـخ  تسا  ناسر  يزور  دـنوادخ  رون  بسن و  یمـشاه  یئاوشیپ  وا  هچ  ما  هدروآ  يور  ع )  ) قداـص ماـما  نیئآ  هب  نکیل  ما  هلوخ 
وا نیئآ  هب  نم  و  دـش ، راکـشآ  شتماـما  ناـهرب  دروآ  یم  دـیدپ  نارونخـس  رد  ار  تغـالب  دـیامرف و  یم  یگدیـسر  ار  ناگدـنب  وا  دوـجو 

درآ . قماح  یبا  رتبح و  هب  يور  تیاده ، ییاراکشآ  زا  سپ  هک  مدوبن  ینادان  نآ  نوچ  مدیورگ و 
رد يدیسر و  غولب  لامک  هب  يدمآ و  هار  هب  کنیا  نیرفآ . تفگ : یئاط 

هحفص 106 ] ] 

تفرگ : ندورس  دیس  و  یتفرگ . عضوم  اج و  تنج ، ریخ و  زا  یهاگیاج 

ربکا ... هللا  هللا و  مسب  ترفعجت 

ماما نآ  هرابرد  دیس  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  دیس  روکذم  هدیـصق  نآ  زا  تیب  شـش  سپـس  هدرک و  دای  ار  هدیـصق  نیا  زا  تیب  جنپ  هاگنآ 
تسا : هدورس  ار  راعشا  نیا 

میاتس  یم  ار  ع )  ) هللا دبع  یبا  نوچ "  يدرم  ناوج  يراوگرزب ،
تسوا  راوتسا  ياه  هتشر  زا  مکحم ، ینامسیر  یبن و  دمحم  طبس  وا 

دنام  یم  هریخ  وا  لامج  رد  ناگدننیب  هدید 
شخب ددـم  نآ  تارطق  نوزف و  اهایرد  همه  زا  هک  یئایرد  دـنک  یم  بآ  رپ  ار  قلخ  یلاخ  ياه  ماج  با و  ریـس  ار  اهماک  وا ، دوج  ياـیرد 

تسا  اهنآ 
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دوش . یم  با  ریس  شتسد ، نآ  دوج  ناراب  زا  دالب  دنریگ و  یم  ماج  شتسد  نیا  زا  دابع 
دنام  یم  از  ناراب  يربا  هب  وا  تسار  تسد 

دنیوا  تمعن  ناوخ  رب  امومع  مدرم  و  يو ، ثرا  نیمز 
هللا  لآ  یئاوشیپ  گرزب  ياو  وا  هدید  گرزب و  يادخ  تجح  يا 

ص )  ) دمحا دننامه  لامک  رد  يا  یفطصم و  نیشناج  دنزرف  يا 
یئوا  دننامه  یقولخم  دمحم و  هداز  رتخد  وت 

تسوا  لالظ  زا  وت  حور  لالظ  وا و  رون  وت ، رون  ءایض 
مبای یمن  تسد  وت  لاصخ  مهد  کی  هب  اما  میاتس ، یم  ارت  تسوت . تسد  هب  یهارمگ  زا  یئاهر  وت و  يوس  هب  ندمآ  رد  گرم ، زا  تاجن 

مساقلا یبا  تعجر  هب  لئاق  بهذم و  یناسیک  هللا -  همحر  يریمح -  دیس  تسا : هتفگ  همغلا "  فشک  هحفص 124 "  رد  یلبرا : نخس  - 6
، دناسانـش يو  هب  ار  هیرـشع  انثا  هیماما  بهذـم  هب  لوق  و  دومن ، يو  هب  ار  قح  ع )  ) قداص دـمحم  نب  رفعج  ماما  نوچ  دوب و  هیفنح  دـمحم 
هب يزاین  هک  تسا  روهـشم  نانچنآ  شنیئآ  هرابرد  وا  رعـش  دش و  نآ  هب  لئاق  درک و  عوجر  قح  هب  دیـشک و  تسد  شیوخ  بهذم  زا  دیس 

، درادن ندرک  دای 

هحفص 107 ] ] 

دنک : یم  هاگآ  شتسرد  تسار و  نیئآ  هب  ارت  وا  هدورس  نیا  و 
داب  دورد  وا  نامدود  ربمغیپ و  رب  دنناوخ ، یم  زاوآ  نارتوبک  ات 

دنتسین ؟ تزع  نادیواج  مالعا  نامسآ و  ناگراتس  نانآ  ایآ 
تسا  ماما  نینموملا  ریما  یهارمگ ، رد  هتشگ  رس  يا 

دومرف  مالعا  ار  شتماما  قلخ ، روضح  رد  مخ ، ریدغ  زور  رد  ادخ ، ربمغیپ 
تسوا . نآ  زا  ماقم  رعاشم و  ادخ و  هناخ  هک  تسا  يدیما  هیام  نآ  نسح ، تیالو  رما  ياوشیپ  نیمود  و 

دنام  یمن  ناهنپ  شدوجو  هام  رون  دزیمآ ، مهب  اهیکیرات  دنچ  ره  هک  تسا  نیسح  اوشیپ ، نیموس 
تسوا  هب  ایند  نید و  ماوق  هک  یئاشوک  قح ، هار  رد  ياوشیپ  نآ  تسا ، یلع  مراهچ  ماما  و 
تسا  ماقم  بحاص  کین ، ياهراک  رد  دونشخ و  وا  زا  ادخ  هکنآ  تسا ، دمحم  ماما  مجنپ 

تسوا  رون  هب  نامسآ  مامت  ردب  ششخرد  هک  تسا  یهام  و  بیجن ، نادناخ  نیا  ماما  نیمشش  رفعج 
تسین  نآ  هب  ندش  کیدزن  یئاناوت  ار ، راگزور  ناراوگرزب  هک  تسا  یماقم  ار  وا  تسا و  متفه  ماما  یسوم ،

مهن ماما  ناگدازمتس ، درطم  اما  ریشمش ، بحاص  درم  نآ  یکز  دمحم  دوب  دهاوخ  سوط  نیمزرس  رد  وا  ربق  هک  تسا  یماما  نیمتشه  یلع 
شخب و رون  يدوجو  مهدزای ، نامه  ماـما  نسح ، و  تسا . مهد  ماـما  دـیلان ، شنادـقف  زا  هکم )  ) مارح دـلب  هک  یمکحم  ژد  نآ  یلع  تسا 

تسا  لامک  جوا  ياه  هلق  هار  غارچ 
جنپ هیاس  ریز  رد  نم ، دنتشهب و  رد  نم  شیاسآ  هیام  نانیا  تسا  اوشیپ  نیمهدزاود  قلخ ، هاگهانپ  مئاق و  نامز ، بحاص  نآ  یکز ، دمحم 

. مالسلا و  منت ،
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نیسح هط  رب  يدقن 

هعیش تسا و  هدوب  فورعم  برع  رد  لوا ، نرق  رخاوا  زا  خسانت  تسا " : هتفگ  ءالعلا "  یبا  يرکذ  هحفص 385 "  يرصم  نیسح  هط  رتکد 
يریمح و ياوران  نانخـس  هب  هک  تسا  بیدا  مادک  دراد و  شیارگ  تعجر  لولح و  دننام  نآ ، هب  کیدزن  بهاذم  یخرب  هدـیقع و  نیا  هب 

 " دشابن هاگآ  هراب  نیا  رد  يرگید ، رایسب  دارفا 
نآ هاگآ ، ان  ناگدنرآ  مهارف  نآ  نادان ، نایوگنخس  نآ  تافارخ  رصع  نایارس  هوای  نآ  نیسح ، هط  ناینیشیپ  زا  یگتخاس ، تبـسن  نیا  رگا 
زا نخـس ، نیا  هک  اتفگـش  اما  تخادـنا ، یمن  بجعت  هب  ارم  دوب ، هدـش  رداص  اورپ ، یب  ناگدـنهد  تبـسن  نآ  شاـکنک و  یب  ناگدنـسیون 

دسانش . یم  شواک  راگزور  رون و  رصع  یئالط ، رصع  ناسنا  ار ، نتشیوخ  دناد و  یم  رگ  وجتسج  ار  دوخ  هک  تسا  يدرم 
هورگ دـنهاوخ  یم  هک  یمدرم  تسا ، هدـمآ  راـتفرگ  زا  نوچ  ینازادرپ  غورد  نایارـس و  هواـی  رتـکد و  نیا  دوجو  يـالب  هب  هک  يراـگزور 

نیا رفک  هب  داقتعا  اب  فلاخم ، هورگ  ات  دننک  نوبز  راوخ و  لولح ، خـسانت و  زیمآ : رفک  تبـسن  اب  ار  یمالـسا  تما  زا  يراوگرزب  گرزب و 
یگدنکارپ و هدوتـس  ان  ماجنا  رـس  هب  راک  دنیآ و  مشخ  هب  یتسردان  تبـسن  نینچ  ندینـش  زا  زین  هتـسد  نیا  دنهد و  مانـشد  ار  نانآ  هتـسد ،

تسا . نیمه  زین  دنک ، یم  رداو  درامگ و  یم  یئاوران  راک  نینچ  هب  ار  نیسح  هط  هکنآ  يوزرآ  دماجنا و  یئادج 
يا هعیـش  زا  ای  يا  هدناوخ  هعیـش  بتک  زا  یباتک  رد  ایآ  تسیچ  تسردان  تبـسن  نیا  ردـصم  تسا : هدـیرپبن  درم  نیا  زا  يرگوجتـسج  ایآ 

نیتسخن زا  هک  تسوا  ياهباتک  هعیش و  نیا  تسا ؟ هدیسر  وت  هب  هیماما  نادنمشناد  زا  يدنمـشناد  هیحان  زا  یتبـسن  نینچ  ربخ  ای  يا ؟ هدینش 
زا شیپ  رتـکد ، نیا  ارچ  سپ  دراد . شیارگ  ناـنآ  زا  تئارب  هب  و  تسا ، هدرک  مکح  لوـلح ، خـسانت و  هب  نـالئاق  رفک  هب  زورما ، هب  اـت  زور 

يرآ تسا ؟ هدرکن  هعجارم  بتک  نیا  هب  دسیون ، یئاوران  نینچ  دنز و  یتمهت  نینچ  هکنآ 

هحفص 109 ] ] 

دلج  329 هحفص 322 -  رد  هدنناوخ  يا  وت  تسا و  هداد  دیس  هرب  ار  خسانت  تبسن  لصفلا "  باتک "  رد  یـسلدنا "  مزح  نبا  وا " ، زا  لبق 
باتک و اریز  تسین ، لولح  خـسانت و  هب  لوق  خنـس  زا  تعجر  هب  لوق  اـما  يا . هتخانـش  زاـب  ار  يو  ياهلادـلج  مزح و  نبا  باـتک ، نیا  لوا 
. تسه بلطم  نیا  نمضتم  زین ، مالعا  هناگادج  تافیلات  تسا و  هدمآ  یمالک  بتک  رد  نآ ، لیـصفت  هک  روطنامه  تسا  قطان  نآ  هب  تنس 

رتکد نیا  رگا  تسا ، رود  اوران  ياهتبسن  نیا  زا  يو  تخاس  هک  دناد  یم  دراد ، دیـس  ياهیروآ  تجح  راعـشا و  رابخا و  رب  یفوقو  هگنآ  و 
دناد . تفاخس  ار  نانآ  زا  يارادبناج  يرگشیاتس و  يزرو و  رهم  ربمغیپ و  نادناخ  تبحم  رد  رایسب  ششوک  هک  دشابن  یناسک  نآ  زا 

هعیش ریغ  اب  دیس  راتفر 

نابز اب  درک و  یم  راکنا  یتخـس  هب  اج ، همه  رد  ار  نانآ  دوبن و  لئاق  یـشزرا  مارتحا و  ص )  ) ربمغیپ كاـپ  نادـناخ  ناـفلاخم  يارب  دـیس ،
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  يرابخا  هراب  نیا  رد  ار  يو  و  دنار . یم  ار  اهنآ  ورین  ناوت و  مامت  اب  شدنت 

لیضفت هرابرد  يدرم  تسـشن . یتشکرب  زاوها ، هب  نتفر  يارب  يریمح  دیـس  هک : تسا  هدروآ  شردپ  لوق  زا  يریمح ، لهـس  نب  دمحم  - 1
تخادنا بآ  رد  ار  وا  دیـس  دمآ ، یتشک  رانک  هب  ندرک  لوب  يارب  درم  نآ  دش  بش  نوچ  درکهلهابم . يواب  تساخرب و  زیتس  هب  وا  اب  یلع 

. تسا هتفرگ  ار  وا  نم  نیرفن  هک  دینک  شیاهر  تفگ  دیس  دش ، قرغ  درم  نیا  دنوادخ  دندز : دایرف  نانابیتشک  درک  قرغ  و 
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: دیسرپ دینش ، یئوهایه  يادص  دیس  دندرب . یم  سابع  نب  هللا  دبع  نب  لیعامـسا  يارب  ار  ریبز  نادناخ  زا  یـسورع  دوب . زاوها  رد  دیـس ، - 2
هک : دورس  وا  دنتفگ و  يو  هب  ار  یسورع  نایرج  تسا ، ربخ  هچ 

ار هبعک  مارح  هک  تسا  سکنآ  نارتخد  زا  ریبز و  نادـناخ  زا  يو  تشذـگ . اـم  راـنک  زا  شا ، هتـسب  رتسا  رب  نیدـبنگ  لـمحم  رد  یـسورع 
درک لالح 
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داب . نز  نیا  رب  گرم  دنیاین و  عمج  ود  نیا  زگره  دنرب . یم  گرزب  یهاشداپ  هاگشیپ  هب  یسورع  هب  ار  وا 
. تفایرد اریو  نم  نیرفن  تفگ : دیس  درم . دیزگ و  ار  وا  گرزب  يرام  تفر و  يا  هناریو  هب  تجاح  ءاضق  هب  نز  هار ، نیب  رد 

زا يا  هماج  اب  زین  دیس  دندمآ . نوریب  هناخ  زا  ناراب  بلط  هب  هرـصب ، لها  تفگ : رفعج  نب  لیعامـسا  نب  هللا  دبع  نب  نیـسح  نب  هللا  دبع  - 3
دورس : نینچ  دیشک ، یم  نیمز  رب  ار  شیوخ  ءادر  هکیلاح  رد  دمآ و  نوریب  نانآ  اب  همامع ، ءادر و  هبج و  اب  زخ و 

. دنربمغیپ نادنزرف  نانمشد  نانیا  هک  رابم ، اهنیا  رب  ناراب  يا  هرطق  نارب  ار  نانیا  رادرب و  یگنس  يآ و  دورف  نیمز  رب  ربا  يا 
ياه هلـص  اـت  دوب  هدرک  سولج  دوب  روصنم  دـهع  یلو  هک  يدـهملا "  يزور "  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب  یجاـن ، ناـمیل  سوبا  - 4

 " عیبر روصنم "  راد  هدرپ  هب  دمآ و  دیس  دسر . شیرق  دارفا  رگید  هب  تبون  ات  درک  عورش  مشاه  ینب  زا  تسخن  و  دهدب ، نانآ  هب  ار  شیرق 
دوب : تایبا  نیا  نآ  رد  ناسرب و  يو  هب  ار  نآ  تسا . ریما  هب  يزردنا  همان  نیا  رد  تفگ : دادرهم و  هب  رس  يا  همان 

نیرتدب اهنیا ، هک  دراد  مورحم  زین  ار  هرم "  نب  میت  ینب  و "  هدم . یمهرد  يدع "  نادناخهب "  وگب  تسا ، دـمحم  مانمه  هک  سابع  نبا  هب 
دنا . هدنیآ  هتشذگ و  مدرم 

دنهد . تمذم  ازسان و  هب  ارت  شاداپ  دنراین و  اجب  ار  تمعن  ساپس  ینک ، ششخب  نانآ  هب  نوچ 
دنرب . تمینغ  هب  ار  تجارخ  دننک و  تنایخ  وت  اب  يرامگب ، يراک  هب  ای  یناد و  نیما  ار  اهنآ  رگا  و 

. دندوبن شیب  ینارگمتس  دنا و  هدرک  زاغآ  دندوب  اورنامرف  هک  یئاهزور  رد  اهنآ  ار  عنم  نیا  يریگزاب ، اهنآ  زا  ار  تششخب  رگا  و 
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هکنآ یب  ار ، تفالخ  رما  مامز  دندرک و  عنم  ص )  ) دمحم ثرا  زا  دوب ، میرم  دـننامه  هک  ار  يو  رتخد  نادـنزرف و  ربمغیپ و  ياهومع  اهنیا 
تسا . یفاک  نانآ  يراکهنگ  تابثا  رد  يراک  نینچ  دنتفرگ و  تسدب  دنشاب  هدش  هدیزگرب  راکنیا  هب 

دنراد ؟ یم  ار  يرگید  تمعن  ساپ  ایآ  دندرواین ، اجب  ار  ربمغیپ  ياهتمعن  ساپس  هک  نانیا 
دناسر . كاروخ  كاشوپ و  هب  درک و  ناشتیاده  داهن و  تنم  نانآ  رب  دمحم ، دوجو  تکرب  هب  دنوادخ 

نب هیواعم  هللا "  دبع  وبا  دوخ  بتاک  يارب  ار  همان  يدهم ، دنتخیر . رهز  شماک  هب  دـنداد و  جـنر  اه  یئاوران  هب  ار  وا  یلو  یـصو و  اهنا  اما 
، دید ار  وا  يدهم  نوچ  دمآ و  رد  رد  زا  دیـس  دنتـشگ  زاب  مدرم  دیـشخبن و  يا  هلـص  رگید  وا  و  نک ، عطق  ار  اطع  تفگ  داتـسرف و  رایس " 

. مدادن نانآ  هب  يزیچ  رگید  متفریذپ و  ار  تزردنا  لیعامسا  يا  تفگ ك  دیدنخ و 
سپ تساخرب و  ام  سلجم  زا  يزور  دمآ ، یم  ام  دزن  هب  ابلاغ  تشاد و  تفر  دمآ و  اماب  دیس  تفگ : ریـصح "  نب  نادمح  نب  دیوس  - " 5
هداب هب  يو  هک  دینکن  ینیشنمه  دیس )  ) درم نیا  اب  تسا  جرا  فرش و  هاشداپ  دزن  رد  هک  ار  امش  تفگ : دروآ و  امب  يور  يدرم  وا  تفر  زا 

: تشون نینچ  نیصح "  نبا  هب  دیسر و  دیس  هب  ربخ  نیا  تسا . روهشم  ناگتشذگ  زا  یئوگ  دب  يراسگ و 
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. مدرک وت  يارب  دوب  هتفگ  روعا  ثراح  هکنانچ  نآ  ار  ربمغیپ  ضوح  فیصوت  نم  نیصح  رسپ  يا 
ربیخ زا  هک  مدرک  یـسک  زا  دای  هک  دوبن  نآ  زج  نم  هاـنگ  يا . هدرب  ار  هرهب  نیرتگرزب  دـنناشونب  وت  هب  نآ  زا  يا  هعرج  تماـیق  يادرف  رگا 

تخیرگ !
. تخیرگ بحرم  زا  دزیرگ ، یم  ریش  زا  هک  يرخ  نوچ  هک  مدرک  دای  يدرم  زا 
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دیدنسپن . ارم  نانخس  امش ، هیامورف  راکبان و  تسپ و  نیشنمه 
تداهش يو ، شنز  رس  هچ  دیشارت ، مهاوخ  ار  ششیر  يدوزب  هدرک  شنزرـس  یلع ع )  ) ربکا تما  قوراف  تیاده و  ربهر  یتسود  هب  ارم  و 

تسا . یتشز  روز و  هب 
دندیرخ . ناج  هب  ار  دیس  ترشاعم  رهم و  دندیرب و  درم  نآ  زا  ناتسود  راعشا ، نیا  زا  سپ  تسا : هتفگ  دیوس 

 250 هحفص 254 -  یناغا 
یضاق راوس  دزن  هب  یتداهش  ءادا  يارب  هللا -  همحر  يریمح -  دمحم  نب  لیعامـسا  دیـس  تفگ : هک  تسا  يریمح "  دیعـس  نب  ذاعم  زا  - 6

دزن هب  تداهش  ءادا  يارب  هنوگچ  تفگ : ارچ ، تفگ : یتسین ؟ دیس  هب  فورعم  دمحم  نب  لیعامـسا  نامه  وت  ایآ  تفگ : يو  هب  راوس  دمآ .
نیا تسا و  هدیشخب  ناما  دوخ  ءایلوا  ینمشد  زا  ارم  دنوادخ  تفگ : دیـس  مراد ؟ ناگتـشذگ  اب  وت  ینمـشد  زا  ربخ  نم  هکنیا  اب  يدمآ  نم 

. داد یهاوخن  قح  هب  تداهش  مسق  ادخ  هب  هچ  یضفار  يا  زیخرب  تفگ : يو  هب  راوس  تساخرب ، اج  زا  سپس  تسا ، نم  یگـشیمه  یگژیو 
دورس : نینچ  دمآ و  نوریب  دیس 

يردحج . یبا  رتخد  رسپ  وت  ربمغیپ و  زب  دزد  رسپ  تردپ  راوس  يا 
میرازیب . ناراکتشز  ناهارمگ و  زا  وت ، مغر  یلع  ام ، و 

تفرگرب و ار  همان  راوس  دنارذگ  راوس  ولج  اهذغاک  رگید  اب  ار  نآ  ات  درک  تساوخرد  تشون و  ذغاک  يا  هراپ  رب  دورـس و  يرعـش  سپس 
. ریگددم دیس  اب  تفلاخم  رد  وا  زا  ات  دروآ  دوب ، هدمآ  دورف  ربکا  رسج  رب  هک  روصنم  رفعج  یبا  يوس  هب  تفای  یهاگآ  راعشا  نآ  رب  نوچ 

دناوخ : دوب  هدورس  نینچ  نآ  رد  هک  ار  دوخ  هدیصق  تفرگ و  یشیپ  وا  رب  روصنم  دزن  هب  ندیسر  رد  دیس ،
اور  نامرف  نیرتهب  ياو  ادخ  نیما  يا  روصنم  يا 

تسا . یضاق  نیرتدب  هللا  دبع  نب  راوس  هک  یتسارب 
. تسین امش  نامرف  ياریذپ  تسا و  یلمج  ینامثع و  وا 
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دوب . ناراکهبت  ربمغیپ و  زب  دزد  وا ، دج 
هک : دز  یم  گناب  هناخ  راوید  تشپ  زا  ار  ربمغیپ  هک  دوب  یسک  و 

میا . هراک  نالف  ام  هک  يآرد  هب  ینالف  يا 
درادن . زاب  اهالب  رش  زا  ار  وا  ادخ  هک  رادزاب ، یمدآ  نینچ  رش  زا  ارم 

تشاذگ . اج  هب  دوب  ناشکرس  راگدای  هک  یئاهتنس  ام ، نایم  رد  وا 
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دیآ . راتفرگ  گرزب  ياهالب  هب  دنک  وجه  سک  ره  میدرک و  وجه  ار  وا  ام 
( هر  ) دیـس نک و  شیاتـس  ار  دوخ  يدرک ، وجه  ار  راوس  هک  ناـنچنآ  کـنیا ، میدراـمگ  ءاـضق  هب  ارت  تفگ : و  دـیدنخ ، روصنم  رفعج  وبا 

تفگ : نینچ 
تسار . هیام و  یگدنشخب ، يدرمناوج و  زا  هک  ینادناخ  مریمح ، نادناخ  زا  نم ،

میاتسن . ار  يزارفا  رس  هیاپ و  دنلب  هدنشخب  چیه  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس 
تسا . شیاتس  لباق  نم  هاگدید  زا  هک  تسا  يا  هدنشخب  تسد  ار  نانآ  هچ  مشاه ، ینب  هتسج  رب  نادناخ  زا  رگم 

دننک . راکنا  نارکنم ، دنچ  ره  ، تسا دنا  شیاتس  راوازس  نم ، هاگدید  زا  هک  تسا  یتنم  نم  رب  ار  نانآ  يرآ 
دهاوخب اج  ره  هب  تشهب  رد  هک  نامه  رایط ، رفعج  هزمح و  تسا و  ام  يارب  ادخ  هدرتسگ  تمحر  تدوجو  هک  يدرم  کین  يا  دـمحا  يا 
هدـیورگ متـس  هب  نیمز  لها  دوب و  کیراب  تیادـه  هار  کیرات و  نید  ياضف  هک  هاـگنآ  اـم -  هک  یماـما  نآ  اـم ، ماـما  و  تسا ، زاورپ  رد 

دننادناخ . نیا  زا  میتفای ، یئانیب  وا  دوجو  یئانشور  هب  اه  یئانیبان  زا  سپ  دندیزرو -  یم  ربک  دندوب و 
دش . وا  لیلذ  ربیخ  هک  تسا ، ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  نیا 

دیدرگ . نوگژاو  شگرزب  تخت  هک  هاگنآ 
هناک اـب  یب  و  دروآ ، يور  وا  هب  نا  رب  ریـشمش  اـب  ناـنک و  شنزرـس  دودـبع "  نب  ورمع  هک "  زین  قدـنخ  هدننکـش  تخـس و  دربن  زور  رد 

دنابنج و یم  ار  شیوخ  ریشمش 

هحفص 114 ] ] 

دیشورخ . یم  تشرد  تسم و  يرتش  نوچ 
شیاهگر زا  خرس  نوخ  دش و  نیمز  شقن  یتخرد  نیگنـس  هنت  نوچ  هک  دیبوک  وا  رـس  رب  نانچ  ار ، دوخ  هدنـشک  هدیـشک و  ریـشمش  یلع 

تفرگ . نتخیر 
: تسا هتفگ  هدرک و  وگ  زاب  یعیبر "  هللا  دیبع  نب  ثرح  هک "  تسا  یناتساد  تسا ، هتفر  راوس  دیس و  نایم  رد  هک  يرگید  ياهنایرج  زا  و 

دناوخ : نینچ  دیس  هک  دوب  اجنآ  زین  راوس  مدوب ، هتسشن  ربکا  رسج  رد  روصنم  سلجم  رد 
ار نیچ  ناقاخ  هک  داد  امش  هب  لاوز  یب  یتنطلـس  نانچ  تشاد . ینازرا  امـش  هب  ار  نید  ایند و  کلم  تسین ، يدننامه  ار  يو  هک  يدنوادخ 

درک . امش  ینادنز  نوبز و  ار  كرت  ریما  ذوخام و  ار  دنه  هاشداپ  عیطم و 
درادن لد  رد  هک  ار  هچ  نآ  درم  نیا  هک  دنگوس  ادخب  نانموم  ریما  يا  تفگ : راوس  سپ  دیدنخ ، یم  روصنم  درک و  مامت  ار  هدیـصق  دیس ،

دیـس دـنا . هتـسب  ام  ینمـشد  هب  لد  هتخیر و  امـش  زج  يرگید  ياپ  هب  ار  دوخ  تبحم  هک  دنتـسه  یهورگ  اه  نیا  ادـخب ، دروآ  یم  نابز  هب 
میوگتسار . امش  شیاتس  رد  نم  تسا و  وگغورد  راوس  هک  مسق  ادخب  تفگ :

تسا یگر  تیب  لها  امـش  هب  نم  يزرورهم  یگتـسبلد و  هک  یتسارب  درب . یم  دسح  يا ، هدمآ  رهم  رـس  رب  نم  اب  وت  دنیب  یم  هک  کنیا  اما 
شنادناخ هرابرد  لجوزع  دنوادخ  دنا و  هدوب  امش  نمـشد  مالـسا  تیلهاج و  رد  شنادناخ ، و  درم ، نیا  و  تسا . نم  نت  رد  مناردپ  زا  هک 

تسا : هداتسرف  ورف  ربمغیپ  رب  ار  هیآ  نیا 
نولقعی . مهرثکا ال  تارجحلا  ءارو  نم  کنودانی  نیذلا  نا 

دیس دیوگ . یم  ازسان  دهد و  یم  مانشد  ار  نیخیش  تسا و  تعجر  هب  لئاق  دیس  نانموم  ریما  يا  تفگ : راوس  تسا . تسرد  تفگ : روصنم 
: تسا هدومرف  هک  تسا  یلاعت  يادخ  راتفگ  ساسا  رب  نم  نخس  متعجر ، هب  لئاق  دیوگ : یم  هکنیا  اما  تفگ :
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نوعزوی . مهف  انتایاب  بذکی  نمم  اجوف  هما  لک  نم  رشحن  موی  و 
تسا : هدومرف  رگید  ياج  رد  و 

ادحا . مهنم  رداغن  ملف  مهانرشح  و 
تسا : هدومرف  هناحبس  يادخ  زین  و  صاخ . يرگید  ماع و  یکی  تسا  رشح  ود  رشح ، هک  دوش  یم  هتسناد  اجنیا  زا  و 

لیبس . نم  جورخ  یلا  لهف  انبونذب  انفرتعاف  نیتنثا  انتییحا  نیتنثا و  انتما  انبر 
تسا : هدومرف  يادخ  زین  و 

مهایحا . مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  توملا  رذح  فولا  مه  مهراید و  نم  اوجرخ  نیذلا  یلا  رت  ملا 
زین دنوشیم و  روشحم  روم  هرهچ  رد  ناربکتم  تمایق  زور  رد  تسا : هدومرف  زین  ادخ  ص )  ) ربمغیپ لجوزع . يادـخ  باتک  تایآ  تسا  نیا 

فذق . فسخ و  خسم و  یتح  دوب . دهاوخ  نم  تما  رد  نآ  دننام  هکنآ  رگم  تسا  هتشاذگنلیئارسا  ینب  رب  يزیچ  تسا : هدومرف 
نیا رباـنب  دروآ . رد  ریزنخ  نومیم و  تروـص  هب  ار  تما  نیا  دارفا  زا  يرایـسب  دـنوادخ  هک  تسین  رود  مسق ، ادـخب  تسا : هتفگ  هفیذـح  و 

تسا نامه  مدقتعم  نادب  نم  هک  یتعجر 
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نومیم و ای  گـس  تروص  هب  ار  راوس )  ) درم نیا  یلاـعت  يادـخ  هک  منآ  رب  نم  تسا و  هدـمآ  زین  تنـس  رد  تسا و  قطاـن  نآ  هب  نآرق  هک 
دورس : نینچ  دیس  دیدنخ و  روصنم  سپ  تسا . رفاک  شکرس و  رگمتس و  وا  هچ  دنادرگ ، یم  رب  ایند  هب  درومای  ریزنخای 

یم رد  ار  نآ  یتسردان  یهاگآ  ان  هاگآ و  ره  هک  تفگ  ینانخس  وا  متسشن . همصاخم  هب  راوس  هلمش  ابا  رانک  لداع ، یهدنامرف  تمدخ  رد 
یئوگغورد نوچ  نم  نخـس  یتسرد  هدنامرد . شیوخ  لطاب  هشیدنا  رد  دیوشب و  شنادناخ  نم  نماد  زا  ار  راع  بیع و  تسناوتن  وا  تفای .

ماما هب  و  دراد . یم  نمـشد  ار  وا  يالاو  شخب و  ینـشور  لوسر  شرع و  بحاص  يادـخ  راوس ، دـش . نایامن  روصنم  رب  نادان  هلبا  درم  نآ 
متس هب  دنا ، هدرک  ءادا  ار  ربمغیپ  تلاسر  قح  هک  یهورگ  نایم  رد  و  دیوگ . یم  ازسان  تسا ، رت  رب  یلضاف  ره  زا  لضف  رد  هک  يا  هدنـشخب 

دنک . یم  تموکح 
داتفا . یگدنامرد  یگتشگ و  رس  هب  وا  درک و  نایامن  ار  يو  ياهیراک  ایر  دنوادخ 

نم زا  تسد  وا  تسا . رتراکمتـس  درک  زاغآ  ار  یئوگدـب  هکنآ  نانموم  ریما  يا  تفگ : دیـس  رادرب  راوس  زا  تسد  دیـس  يا  تفگ : روصنم 
دنکن . ترجه  ات  رادب  وا  زا  تسد  تسا ، فاصنا  هب  ینخس  تفگ : راوس  هب  روصنم  دشابن ، يراک  وا  اب  زین  ارم  ات  درادب 

دلج 1   64 هحفص 61 -  هراتخملا "  لوصفلا  " 
تسا : اهنیا  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  جرفلا  وبا  هدناوخ و  روصنم  يارب  هدورس و  راوس  وجه  رد  دیس  هک  يراعشا  زا  و 

رد ار  راوس  داهد  تریخ  يازج  ادخ  هدـیرفآ  نیرتهب  يا  وگب : تسا  تمایق  يادرف  رد  خزود  شتآ  زا  تاجن  وا  تعاطا  رد  هک  یئاوشیپ  هب 
. نکم يرای  شینارمکح 

هحفص 117 ] ] 
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ربک رورغ و  بیاغ  زا  دنیآ  یم  شدزن  هب  مصخ  تیفرط  هک  هاگنآ  شابم  روای  ار  شکرس  ربکتم و  بیع و  رپ  یعدم و  شیدنادب ، درم  نیا 
دنیاشگ . یمن  وا  رب  هدید  وا  یشکرس  و 

: تفگ دیدنخ و  دـید  ار  وا  روصنم  نوچ  دـش و  لخاد  راوس  سپ  دوبن . شیب  يا  هنهرب  هنـسرگ  وا  يدرک ، یمن  يریگتـسد  وا  را  وت  رگا  و 
دیس و ضرعم  رد  ار  نتشیوخ  ارچ  يا ؟ هدینـشن  تساوخ ، يرگید  دوهـش  تفریذپ و  ار  قدزرف  تداهـش  هک  هیواعم  نب  سایا  ناتـساد  ایآ 
ار شرذع  راوس  یلو  درک  نینچ  دیـس  دـبلط و  شزوپ  وا  زا  دـنک و  شزاس  راوس  اب  هک  داد  روتـسد  دیـس  هب  هاگنآ  یهد ؟ یم  رارق  وا  نابز 

دورس : نینچ  وا  تفریذپن و 
نک . سب  متفگ : نانک  شنز  ریس  ار  دوخ  سفن  سپ  دشن . هتفریذپ  مرذع  اما  متفر  یهاوخ  رذع  هب  ربنع  نادناخ  زا  يراکبان  دزن  هب 

دور ؟ یم  دوخ  لامعا  زا  یهاوخ  رذع  هب  يربنع  يدرم  دزن  هب  وت ، نوچ  يدرم  دازآ  ایآ 
میضفار . ار ، ناراکتشز  ناهارمگ و  وت ، مغر  یلع  ام  و  تسا . ردحج  یبا  رتخد  تردام  ربمغیپ و  رب  دزد  وت  ردپ  راوس  يا 

ار دیس  تسد  ات  دنهد  تداهـش  راوس  دزن  رد  وا  تقرـسب  هک  تسا  هدرک  هدامآ  ار  یهورگ  راوس  هک  دیـسر  ربخ  دیـس  هب  تسا : هتفگ  زین  و 
. میتخادـنا شناـیز ، هب  اـی  دـشاب  وا  دوس  هب  هاوخ  دیـسرب ، تموکح  زا  ارت  تفگ  تساوخ و  ار  راوس  وا  درب و  رفعج  یبا  هب  تیاکـش  دربـب .

. درکن راتفر  يدب  هب  دیس  اب  رگید  درم  ات  راوس 
زیتس رگیدکی  اب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  زا  سپ  باحـصا  يرترب  هرابرد  مراد ، تنب  هللا  دـبع  نادـناخ  زا  درم  ود  تفگ : رحاس  نب  لیعامـسا  - 7

ماجنا رس  ات  دندرک ، یم 

هحفص 118 ] ] 

یلع هکنآ  دندمآ و  شیوسب  شدنتخانش  یمن  هکیلاح  رد  اهنآ  دیـسر و  رد  دیـس  دنداد . اضر  ذرگب ، اهنآ  رب  هک  یـسک  نیتسخن  يرواد  هب 
یلع همه  زا  رترب  ما  هتفگ  نم  میا  هدرک  ادیپ  فالتخا  ربمغیپ  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  هرابرد  درم  نیا  نم و  تفگ : نینچ  تسناد  یم  رت  رب  ار 
بل میب  زا  مود  درم  دندیدنخ و  رضاح  تسا ؟ يرگید  نخس  ار  هداز  انز  نیا  رگم  تفگ  درک و  عطق  ار  شنخس  دیـس  تسا . بلاط  یبا  نب 

دیس . دوخ  زا  یسودس و  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  لقن  هب  زتعم ص 7  نبا  ءارعشلا  تاقبط  یناغا ج 7 ص 241 ، دادن . یخساپ  تسب و  ورف 
زور رد  هک  يدربن  رد  ار  ضر )  ) هشیاع يریمح ، دمحم  نبا  دیـس  هک : تسا  هدمآ  نینچ  ظحاج  ناویحلا  تایح  دلج 1  هحفص 91  رد  - 8

تسا : هدورس  و  دروخ ، یم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  هدرک  دننام  يا  هبرگ  هب  تخادنا ، هار  هب  ناناملسم  راتشک  يارب  لمج 
دروخ . یم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  دنام  نم  يا  هبرگ  هب  یئوگ  دنار  هرصب  هب  ار  دوخ  رکشل  ناتخب  موش  رگید  اب  هتسشن و  جدوه  رد  هشیاع 

دیس ياهییارآ  مزب  اهشرازگ و 

، کنیا دش ، دهاوخ  یباتک  دیآ ، مهارف  رگا  هک  دنا  هدرک  وگزاب  دیـس  زا  يرایـسب  رداون  فئاطل و  ياهیگزمـشوخ و  نارگید ، جرفلا و  وبا 
مینک : یم  هدنسب  دراد ، شیاجنگ  لاجم  هک  نآ  زا  یکدنا  رکذ  هب  میرذگ و  یم  اهنآ  مامت  زا  ام 

متفر یم  سیق  نارسپ  دزن  هب  نم  تفگ : هک  تسا  درک  تیاور  یصخش  زا  دوخ  دانسا  هب  یناغا  دلج 7 "  هحفص 25  رد  جرفلا "  وبا  - " 1
ات هد  ناشن  نم  هب  ار  تحاولا  تفگ : دـید و  ارم  دیـس  هک  متـشگ  یم  رب  اـجنآ  زا  يزور  دـندناوخ . نم  تیاور  میارب  نسح  لوق  زا  اـهنآ  و 

: تشون نآ  رد  مدرپس ، وا  هب  هب  ار  محاولا  میوش . یم  ار  شیاه  هتشون  شمریگ و  یم  هن  رگ  مسیونب و  نآ  رد  يزیچ 
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لقن نآ  نیا و  زا  رانید "  نب  تلـص  سیق و "  نارـسپ  هک  یثیدـح  رب  ار  تشوگ  یب  دـیرت  يا  همقل  قیوس و  يا  هعرج  یگنـسرگ  تقو  هب 
مراد . رت  تسود  دننک 

. دناشک یم  خزود  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  ياهتیاور  نیمه 
دورس : نینچ  وا  دنداد و  یمن  شوگ  نارضاح  اما  دناوخ ، یم  رعش  دوب و  هتسشن  ینمجنا  رد  دیس ، يزور  - 2

درک . هابت  ناواگ  نادنفسوگ و  نارخ و  نیا  نایم  رد  ارم ، هدروآ  درگ  ياهبدا  دنوادخ ،
هب دنیآ ، فرح  هب  نوچ  دنناسنا و  دنشوماخ ، ات  دنونـش ؟ یم  ار  ناسنا  نخـس  نایاپ  راهچ  هنوگچ  دنهد و  یمن  شوگ  نم  نانخـس  هب  نانیا 

. دننام یم  يالو  لگ  نورد  ياه  هغابروق 
منک جاودزا  وت  اب  رفـس  نیا  رد  مهاوخ  یم  تفگ : دمآ و  شوخ  ار  نز  دـش . هارمه  بهذـم ، یـضابا  یمیمت و  ینز  اب  یهار ، رد  دیـس  - 3

وت تروص  نیا  رد  مینیبب  ات  تفگ : دیدنخ و  نز  دوب . دهاوخ  دوهـش  یلو و  روضح  یب  هجراخ  ما  حاکن "  دننام  دنویپ  نیا  و  تفگ : دـیس 
دورس : نینچ  دیس  یتسیک ؟

نم تردـق  نمی ، لزانم  رد  تسا . تزع  جوا  رد  نمی "  يذ  مدرم "  نایم  رد  هک  يا  هدرک  شـسرپ  يدرم  زا  یـسرپ ، یم  منادـناخ  زا  رگا 
هتشذگ رثام  نوچ  هک  نامع  نیمز  رـس  دزا "  يرآ "  تسا . دزا "  نزریوذ " و "  نادمه " و "  نیعروذ " و "  عالع " و "  وذ  لئابقهب " 

نطو اهنآ ، هدرتسگ  نیمز  رـس  نم و  هناخ  اهنآ  هناخ  دش  جراخ  نم  جاودزا  زا  ناشرتخد  هکنیا  اب  دنناگرزب ، رامـش  رد  دنرمـش ، رب  ار  اهنآ 
. تسا نم 

خزودرد یئوگنرس  زا  یئاهر  دیما  نآ  اب  هکم  يرهم  تسا و  ندع "  رد "  متزع  يارس  جحل " و  رد "  نم  یلاع  لزنم  تسا ، لزنم  ود  ارم 
. تسا ع )  ) يداه نسحلا  وبا  هب  قلعتم  مراد ،

دی دنیآ ؟ یم  عمج  هنوگچ  ود  نیا  یضابا ، یمیمت و  ینز  اب  یضفار  ینمی و  يدرم  تسین ، يزیچ  نیا  زا  رتبیجع  و  تمتخانـش ، تفگ : نز 
وت یشیدنا  کین  هب  تفگ :

هحفص 120 ] ] 

هک تسین  نیا  یئوش  انز  یگژیو  تایآ  تفگ : نز  دنکن . دوخ  بهذم  هتـشذگ و  زا  يدای  ام  زا  کی  چـیه  ینارب و  ار  سفن  گس  هکنیا  و 
دنک ؟ یم  ادیوه  ار  اهناهن  ادیپ و  ار  اه  هدیشوپ  دش ، ملسم  مولعم و  نوچ 

. دـنام یم  اـنز  هب  نآ  تفگ : نز  درب ، یمن  یپ  نادـب  سک  چـیه  هک  هعتم  تفگ  تسیچ ؟ تـفگ : نز  مراد ، يرگید  داهنـشیپ  تـفگ  دـیس 
یلاعت يادخ  هن  رگم  تفگ : دیـس  ارچ ؟ تفگ : يدرگ ؟ رفاک  نآ  هب  يدروآ ، نآرق  هب  هک  ینامیا  زا  سپ  هکنیا  زا  ربب ، هانپ  ادـخ  هب  تفگ :

تسا : هدومرف 
هضیرفلا : دعب  نم  هب  متیضارت  امیف  مکیلع  حانج  هضیرف و ال  نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  معتمتسا  امف 

يو راـنک  رد  ار  بش  دیـس  تشگرب و  وا  اـب  و  درک . نینچ  منک و  یم  دـیلقت  یـسایق ، لـها  هک  وت  زا  میوـج و  یم  ریخ  ادـخ  زا  تفگ : نز 
رد يرفاک  جاودزا  هب  ارچ  دنتفگ : دندرک و  لتق  هب  دیدهت  ار  وا  دیـسر ، نز  نآ  بهذم  یجراخ  نادـناخ  هب  راک  نیا  ربخ  نوچ  دـنارذگ و 

رگیدکی زا  ات  تشاد  هطبار  دمآ و  تفر و  دیـس  اب  هعتم  قیرط  هب  یتدم  نز  دنتـشادن و  یهاگآ  هعتم  زا  نانآ  اما  درک  راکنا  يو  يا ؟ هدمآ 
دندش . ادج 
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هجراخ ما  حاکن  نم  عرـسا  رئاس  لثم  هب  هراشا  دـنام  یم  هجراخ "  ما  حاکن "  هب  دـنویپ  ویا  تفگ  ناتـساد  زاغآ  رد  هک  دیـس  نخـس  نیا  و 
هب يراگتـساوخ  نوچ  هک  تسا  هبلعث  نب  رادـق  نب  هللا  دـبع  نب  دعـس  رتخد  هرمع ، هجراخ ، ما  و  دـنرب . یم  راـکب  یگدزباتـش  رد  هک  تسا 
ما تسا : هتفگ  دربم  ناباوخب  تفگ  یم  وا  يآ و  دورف  تفگ : یم  راگتساوخ  تفریذپ . یم  اروف  مراگتـساوخ  تفگ  یم  دمآ و  یم  شدزن 

هب ار  بش  نوچ  هک  تسا  تسا  ینانز  نآ  زا  وا  تسا و  هدیئاز  برع  يارب  نوگانوگ  ناردپ  زا  دنزرف  يدنا  تسیب و  هجراخ 

هحفص 121 ] ] 

زا وا  يدونـشخ  تمـالع  تفر و  یم  هن  رگ  دـنام و  یم  تساوخ  یم  رگا  دوب  شدوخ  اـب  شراـیتخا  دروآ . یم  حبـص  هب  يدرم  اـب  جاودزا 
. تخپ یم  شیوش  يارب  يا  هناحبص  دش  یم  دادماب  نوچ  هک  دوب  نیا  شیوش 

هبقع رظتنم  دوب و  ام  اب  مه  یلع  نب  نامیلس  رسپ  میدوب و  هداتسیا  ملسم  نب  هبقع  هناخ  هناتسآ  رد  دیس  اب  نم  تسا : هتفگ  هریغم  نب  یلع  - 4
یم هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرترعاـش  تفگ : دیـس  هب  ضیرعت  اـب  نامیلـس  نبا  دوش . راوـس  اـت  دـندوب  هدرک  نیزار  يو  بکرم  هک  میدوـب 

: دیوگ یم  هک  تسا  یـسک  وا  زا  رت  رعاش  ادخب  تفگ : دیرپ و  اج  زا  دیـس  دنا . مدرم  نیرتهب  نافع  نب  نامثع  وا و  رایود  دمحم و  دـیوگ :
راـتفگ و رد  رتابیکـش و  رت و  اـناد  ملح  ملع و  رد  یـسک  هچ  و  تسیک ؟ نید  رد  مدرم  نـیرت  رادـیاپ  هـک  سرپـب  شیرق  زا  یناد ، یمن  رگا 

تسا . رت  راکتسرد  نامیپ 
دنرذگ . یمن  یلع  نسحلا  یبا  زا  دنزر  یم  دسح  ناکین  هب  هک  دنشابن  یناسک  زا  دنشاب و  وگتسار  رگا 

رگناریو کـنیا  ارچ  يدوب ، نتـشیوخ  فلـس  فرـش  يارب  یبوخ  فلخ  وـت  ناوـج  يا  تفگ ك  دروآ و  یمـشاه  درم  نآ  هب  يور  سپس 
هک نآ  رب  تسین ، وت  داهن  زا  شداهن  هک  ار  یسک  يا و  هتساخرب  شیوخ  نادناخ  يزوت  هنیک  هب  يا ؟ هدش  دوخ  فلس  رگشنزرس  و  فرش ،

تخیرگ و مرش  زا  ناوج  نآ  دراد . راوخ  ارتات  درک ، مهاوخ  هاگآ  نایرج  زا  ار  نانموم  ریما  نم  یهد ؟ یم  يرترب  تسوا  لضف  هب  تلـضف 
. داد نامرف  دیس  يارب  يا  هزیاج  هب  يو  و  تشاذگ ، نایرج  رد  ار  هبقع  رازگ ، ربخ  یلو  دنامن ، ملسم  نب  هبقع  رظتنم  رگید 

نیا دوب . هعیش  دیس و  تسود  اجنآ و  رادنامرف  يدسا  كامس  ریجب  وبا  دمآ و  زاوها  هب  دیس  هک  تسا  هدرک  تیاور  یجان ، نامیلـس  وبا  - 5
، دیس دناوخ ، یم  وا  يارب  درک و  یم  ظفح  ار  دیس  رعش  هک  دوب  روعذم  نب  دیزی  مان  هب  یمالغ  ار  رادنامرف 
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ار دیـس  نادرگبـش ، تشگزاب . هناخ  هب  دـمآ  رـس  هب  بش  نوچ  تسـشن و  يراوخ  بارـش  هب  تفر و  دوخ  يزاوها  ناتـسود  دزن  هب  ار  بش 
. داتسرف روعذم  نب  دیزی  يارب  تشون و  ار  تایبا  نیا  زور  نآ  يادرف  دندرک . ینادنز  ریگتسد و 

: تفگ دیزی  دنا ؟ هدرک  هچ  دیـسرپ : تسین . یندرک  ناربج  هک  دنا  هدروآ  راب  هب  یتیانج  نادرگ  بش  تفگ : دـمآ و  ریجب  یبا  دزن  هب  دـیزی 
: دناوخ نینچ  هاگنآ  ونشب و  تسا  هداتسرف  نادنز  زا  دیس  هک  ار  تایبا  نیا 

ياخ هناخ  هک  يراید  دونـش ، یمن  هکنآ  دهد  خـساپ  هنوگچ  سرپب و  شلاوحا  یگنوگچ  زا  تسرفب و  دورد  نآ  رب  تسیاب و  رای  راید  رد 
نوچ يراسخر  لگ  ناربلد  هاگیاج  اجنآ ، يزور  تسین . يربخ  هداتفا ، زاورپ  زا  ياهرتوبک  اههابور و  زا  زج  نآ  هنهپ  رد  هدش و  یلاخ  نآ 

. دوب عزوب  بابر و  هزع و  لمج و 
دش . یمن  تفای  نانآ  دننام  ینمادکاپ  رد  هک  دنتسیز  یم  اجنآ  رد  یمادنا  رت  نامشچ  هیس 

. تسا اه  هدمآ  درگ  رگ  هدنکارپ  راگزور ، و  دنتسسگ ، مه  زا  عمجت  دنویپ و  زا  سپ  نانیا  هک  سوسفا 
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تسا . هاگرد  نیا  هب  هتسب  وت  نایز  دوس و  هچ  تسرفب ، دورد  يا  هدمآ  دورف  وا  رب  هک  يریما  هاگشیپ  هب  سپ 
دریذپ . یم  ار  تتعافش  دروآ و  یم  رب  ار  تیوزرآ  یئاشگب ، زاینهب  نابز  نوچ  هک  يریما 

دیس يراد ، شنادنزرف  لسرم و  دمحا  هب  هک  يرهم  رطاخ  هب  وگب : وا  هب  دنوش ، یمن  ار  ناتنانخس  نارگید  يدرک و  تولخ  وا  اب  هک  هاگنآ 
درک . یهاوخ  ورد  ار  دوخ  هتشک  نیا  يزور  هچ  شخبب  نم  هب  ار 

دیوگ : هدیصق  نیا  رد  تسا .... هتخیر  دمحم و ص ) نامدود  ياپ  هب  ار  لد  هنیس و  رد  هتفهن  رهم  وا 
دنزادنا ریزبرس  ناگیامورف ، نیا  ات  ناوخب  رعش  زیخرب و  روعذم  رسپ  يا 

هحفص 123 ] ] 

دنهن . مه  رب  هدید  و 
دندروآ . یم  دوجوب  فالتخا  فاکش و  دندرک و  یم  راکشآ  ار  شیوخ  ياه  هنیک  دوبن ، ریجب  یبا  میب  زا  رگا  هک 

هتسویپ و هک  دوب  امش  رونخس  بیطخ  نیا  میدرک ، اهربص  زین  ام  هک  دیـشاب  هتـشاد  هلاس  داتفه  یلمحت  دینکم و  یبات  یب  اه  هدیرب  ینیب  يا 
دنا . صیرح  دب  راک  هب  ناتخب  موش  يرآ  دنک . كانمشخ  ار  قلاخ  دونشخ و  ار  قلخ  ات  داد  یم  مانشد  یپ ، رد  یپ 

نآ هک  يا  هدرک  نم  هب  یتیانج  تفگ : درک و  شنزرس  ار  وا  دناوخارف و  ار  شیوخ  نابساپ  سیئر  دینـش ، ار  تایبا  نیا  نوچ  ریجب "  وبا  " 
، داد تخـساپ  نوچ  و  دیئامـش ؟ زا  کی  مادـک  مشاـه  وبا  یـسرپ  یم  يور و  یم  نادـنز  يوس  هب  ینتورف  اـب  کـنیا  درک . ناوتن  ناربج  ار 

يرآ . یم  شنم  دزن  هب  یتفا و  یم  هار  عضاوت  هب  وا  اب  یناشن و  یم  شیوخ  بکرم  رب  ار  راو  يروایم  شنوریب 
، دندوب هدنکفا  نادنز  هب  يو  اب  هک  ار  یناسک  همه  هک  هاگنآ  رگنم  دیآ ، نوریب  نادنز  زا  دشن  رضاح  دیزرو و  عانتما  دیس  درک ، نینچ  يو 

دننک . دازآ 
رآ نوریب  ار  ناینادنز  همه  تسا ، هتفگن  هک  رکش  ار  ادخ  تفگ : ریجب  وبا  داد  شرازگ  ار  نایرج  دما و  ریجب  یبا  دزن  هب  سـسع ، تسرپرس 

ماجنا ار  شیاه  هتـساوخ  دوخ ، ینوبز  هب  ورب و  کـنیا  مینک . تفلاـخم  میتسناوت  یمن  تفگ ، یم  رگا  نوچ  هدـب . یلوپ  مه  مادـک  ره  هب  و 
هدب .

ام رب  وت  تفگ : درک و  یئوـجلد  وا  زا  ناـبز  هب  ریجب  وـبا  دروآ ، ریجب  یبا  دزن  هب  ار  دیـس  درک و  دازآ  ار  بش  نآ  ناینادـنز  همه  تفر و  وا 
دیـس داد ؟ خر  نایرج  نآ  ات  یتخادرپ ، یگراوخ  یم  هب  شیوخ  يزاوها  راک  دـب  ناتـسود  اب  یتفر و  يدـماین و  ام  دزن  هب  اما  يدـش ، دراو 

. دنام وا  دزن  یتدم  دیس  داد و  روتسد  يو  يارب  گرزب  يا  هزیاج  هب  ریجب  وبا  دیبلط و  شزوپ 
ثیدح نم  يارب  هبـش  نب  رمع  تفگ : داد و  ربخ  ارم  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحا  تسا : هتفگ  یناغا  دلج 7  هحفـص 259  رد  جرفلا "  وبا  - " 6

هصیبق نب  متاح  تفگ : درک و 
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راوس وا  تشپ  رب  نیـسح  نسح و  هک  دوب  هدجـس  رد  ص )  ) ربمغیپ تفگ : یم  هک  دینـش  یثدحم  زا  دیـس  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب 
اروف دیـس  دنتـسه . یناراوـس  وـکین  زین  اـهنآ  هک  دوـمرف  ص )  ) ربـمغیپ و  امـش . بکرم  تسا  یبـکرم  بوـخ  تفگ : ضر )  ) رمع دـندش و 

دورس . نینچ  هراب  نیا  رد  تشگرب و 
رد ناشیا  و  دومرف ، شزاون  تفگ و  موش  ناتیادف  اهنآ  هب  ربمغیپ  دنتسشن . يزاب  هب  وا  ناماد  رد  دندمآ و  ربمغیپ  تمدخ  هب  نیـسح  نسح و 
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یناراوس ! شوخ  هچ  یبکرم و  وکین  هچ  دندش . راوس  وا  ندرگ  رب  دنتسشن و  ربمغیپ  شود  رب  دنتشاد : یهاگیاپ  نینچ  ربمغیپ  تمدخ 
ینادنزرف و بوخ  هچ  تسا . بلاط  یبا  دنزرف  ناشردپ  ابیز و  تشرـس و  کین  نماد و  كاپ  راک و  وکین  ییوناب  ناشردام ، هک  ینادـنزرف 
هک دینادب  دـیرادنپ . یم  امـش  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  تیادـه  هک  دـینادب  دـینکم و  گنرد  نم  ناتـسود  يردام  ردـپ و  هدیدنـسپ  هچ 

تسا . یهارمگ  هیام  یئانیب ، لابندب  يروک  نیقی و  زا  سپ  دیدرت 
دیراد . دیما  نامثع ، هب  مه  تسا و  تیاده  ماما  هک  یلع  هب  ایآ 

دنفلاخم . مه  اب  تخس  دیما ، هیام  ود  نیا 
دیراودیما . دنتخیگنا  رب  ار  ناورهن  جراوخ  هک  وا  ناوریپ  هیواعم و  هب  زین  و 

تسا . ناطیش  هب  نموم  هیام  ورف  نآ  زیخاتسر ، رد  ناشیا  ماما 
يزاب يارب  هک  نینسح  بناج  هب  ربمغیپ  یهاگتشاچ  رد  تسا : هدروآ  ثیدح  رکذ  نودب  ار  تایبا  نیا  شتاقبط  هحفص 8  رد  زتعم "  نبا  " 

ار اهنآ  تفگ و  موش "  ناتیادف  ناشیا "  هب  هک  تشاد ، یمارگ  دح  نیا  رد  و  تفرگ ، شوغآ  ار  ود  نآ  دمآ و  دندوب ، هدش  جراخ  هناخ  زا 
یناراوس ! بوخ  هچ  یبکرم و  وکین  هچ  دناشن ، دوخ  شود  رب 

تسا : هدوزفا  ار  تایبا  نیا  هدروآ و  ثیدح  رکذ  نودب  ار  هدیصق  نآ  زا  تیب  زین 6  ینابزرم "  " 
مشاه ینب  شاداپ  ام ، بناج  زا  ار  نیرب  تشهب  دمحا ، ماعنا  ربارب  رد  ادخ 
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دنا . نخس  نیریش  يوخشوخ و  تشرس و  كاپ  داهن و  كاپ  نادناخ ، نیا  دارفا  همه  هچ  دهد : رارق 
یم وگزاب  ار  نآ  تایبا  زا  یخرب  هک  تسا  نیـسح ع "  نسح و  طبـس "  ماما  ود  هرابرد  یثیداحا  نمـضتم  هدیـصق ، نیا  دیوگ : ینیما "  " 

مینک .

یبنلا  نیسحلا  نسح و  یتا 
نابعلی هرجح  اسلج  دق  و 

هک تسا  هدروآ  يراصنا  بویا  وبا  زا  شخیرات  دلج 3  هحفـص 314  رد  رکاسع  نبا  مه  یناربط و  هک  تسا  یثیدح  هب  هراشا  تیب  نیا  رد 
؟ يراد یم  تسود  ار  اهنآ  ادخ  ربمغیپ  يا  متفگ : دندرک ، یم  يزاب  وا  ناماد  رد  نیـسح  نسح و  مدش و  دراو  ص )  ) ربمغیپ رب  تفگ : یم 

دننم . يایند  یندیئوب  يوبشوخ  ياهلگ  هکنآ  لاح  مرادن  تسود  هنوگچ  دومرف :
یم درب و  یم  هار  اپ  تسد و  راـهچ  هب  تشاد و  تشپ  هب  ار  نیـسح  نسح و  وا  مدـمآ و  ص )  ) ربمغیپ تمدـخب  تفگ  هک  تسا  رباـج  زا  و 

دیتسه . یناراوس  بوخ  زین  امش  امش و  رتش  تسا  يرتش  وکین  دومرف :
دیس : هتفگ  نیا  و  تسا . هدروآ  ماش  خیرات  دلج 4  هحفص 207  رد  ار  تیاور  نیا  رکاسع  نبا 

لوسرلا  نیسحلا  انسح و  یتا 
نابعلی هوحض  اوزرب  دق  و 
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تمدخ رد  ام  دنا : هتفگ  هک  تسا  هدروآ  نامیلـس  هرم و  نب  یلعی  لوق  زا  ار  نآ  یناربط ، هک  تسا  یثیدـح  هب  هراشا  نآ ، زا  سپ  راعـشا  و 
دوب . هاگتشاچ  ینعی  راهنلا ، دار  ماگنه ، نآ  دنا و  هدش  مگ  نیسح  نسخ و  ادخ  ربمغیپ  يا  تفگ : دمآ و  نمیا  ما  هک  میدوب  ربمغیپ 

متفر و تفر ، یم  ربـمغیپ  هک  یئوـس  زا  زین  نـم  تـفرگ . شیپ  رد  یهار  یـسک  ره  دـیوش . منادـنزرف  ياـیوج  دـیزیخرب و  دوـمرف : ربـمغیپ 
دندوب و هدروآ  رد  رگیدکی  شوغآ  رد  تسد  هک  مدید  ار  نیسح  نسح و  مدیسر و  يا  هیاپ  هوک  هب  ات  میتفر  نانچمه 
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يور زین  وا  تفر و  رام  يوس  هب  هدز  باتش  ربمغیپ  دوب . هدز  هقلح  نانآ  درگرب  دمآ ، یم  نوریب  شناهد  زا  شتآ  هیبش  يا  هلعـش  هک  يرام 
ناـشتروص هب  تسد  درک و  ادـج  مه  زا  ار  ناـنآ  دـمآ و  شنادـنزرف  بناـج  هب  ربمغیپ  تفر . یخاروس  هب  دـیزخ و  سپـس  دروآ  ربمغیپ  هب 

هناش رب  ار  يرگید  تسار و  شود  رب  ار  یکی  سپـس  دیزیزع  ردقچ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  داب . ناتیادف  مردام  ردـپ و  دومرف : دیـشک و 
زا ناشردپ  دنتـسه و  یناراوس  بوخ  مه  اهنآ  دومرف : ربمغیپ  امـش . بکرم  تسا  یبکرم  وکین  امـش  لاح  هب  اشوخ  متفگ  نم  دـناشن . پچ 

تسا . رتهب  اهنآ 
تسا . هدمآ  نآ  بیترت  هحفص 106  دلج 7  رد  هک  نانچنآ  یطویس ، ریبک  عماج  زا  لقن 

: متفگ مدـید ، ربـمغیپ  شود  رب  ار  نیـسح  نسح و  تفگ : هک  تسا  هدروآ  رمع  زا  شخیراـت ، دلج 4  هحفـص 317  رد  رکاـسع "  نبا  و " 
ص)  ) ربمغیپ تسا و  امـش  نارریز  یبکرم  بوخ  هک : تسا  نینچ   " هنـسلا ، رد "  نیهاش "  نبا  تراـبع "  رد  و  امـش . تسا  یبکرم  بوخ 

دنتسه . یناراوس  بوخ  زین  اهنآ  دومرف :
، تفگ یم  هصق  ءـالع "  نب  نایفـس  یبا  هناـخ "  رد  رب  هک  یئارـسناتساد  راـنک  زا  دیـس  اـب  تفگ : هک  تـسا  مـقرا "  نـب  نامیلـس  زا "  - 7

یم یهلا  لدع  يوزارت  رگید  هفک  رد  ار  تما  مامت  لامعا  هفک و  کی  رد  ار  ادخ  ربمغیپ  لامعا  زیخاتـسر ، زور  رد  تفگ : یم  وا  میتشذگ 
دیآ . یم  رت  نیگنس  اهنآ ، همه  رب  ص )  ) ادخ لوسر  لامعا  دیجنس و  یم  دنهن و 

زین وا  دننک ، یم  نزو  ار  شلامعا  دنروآ و  یم  ار  ینالف  سپس  دیآ . یم  رترب  زین  نآ  دیجنـس  یم  ار  شلامعا  دنروآ و  یم  ار  ینالف  سپس 
ینوزف لضف  رد  تما  همه  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  تغگ : دروآ و  نایفـس  یبا  هب  يور  دیـس  دـیآ ، یم  رت  نارگ 

تسا . قح  یثیدح  نیا  دراد و 
تنس نآ  هانگ  دوش ، هتفرگ  راکب  وا  زا  سپ  هک  دراذگب  اجب  یتشز  تنس  سک  ره  اریز  دننوزفا ، نارگید  رب  اهیدب  رد  رگید ، رفن  ود  نآ  اما 

ناگدننک لمع  و 
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تسوا . ندرگ  رد  نآ ، هب 
داد . مانشد  ار  يو  هکنآ  رگم  دنامن  یسک  تفر و  دیس  دادن و  دیس  هب  باوج  سک  چیه  تفگ : نامیلس 

هحفص 261) دلج 7  یناغا  )
شیارب ار  رعـش  نیا  يو  درک و  هیدـه  دیـس  هب  یندـع  یئادر  هفوـک ، نارادـنامرف  زا  یکی  تفگ : هک  تـسا  هساـنک "  نـب  دـمحم  زا "  - 8

تشون :
هارمه هماج  اب  ءادر  نیا  هک  هک  دوب  بوخ  هچ  داهد ، تریخ  يازج  يادخ  مشاب . هتشاد  هشیمه  ارت  نوچ  یتسود  دیسر ، امـش  یئادها  ءادر 
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دوب .
یم ام  هب  تبـسن  شرهم  رب  دهاک و  یم  مشاه  وبا  شنز  رـس  زا  تعلخ  نیا  تفگ : داتـسرف و  دیـس  يارب  وکین  یبسا  مامت و  یفیرـشت  یلاو ،

دیازفا .
ار دیـس  داد  روتـسد  هک  میدوب  روصنم  دزن  رد  ام  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ادنـسم  لـضف ، نب  هللا  دـبع  نب  ثرح  زا  یناـبزرم "  - " 9
ا ناوخب . دوش  یم  عورـش  عرـصم  نیا  اب  يا و  هدورـس  ام  يارب  هک  ار  تا  هیمیم  هیحدم  هدیـصق  تفگ : روصنم  دـمآ ، نوچ  دـنرآ . رـضاح 

نک . اهر  ار  شبیبشت  و  اهمسر . یفع  اراد  فرعت 
هک : دیسر  اجنیا  هب  ات  دناوخ  دیس 

نیرتهب تبرق و  بجوم  امـش  تبحم  مشاه  نادـناخ  يا  يا  هتـسج  لسوت  ادـخ  هب  هک  نک  شیاتـس  ار  مشاـه  ینب  نک و  اـهر  ار  نآ  نیا و 
تسا . اه  ینتسناد 

ناه دنهد ، یم  مرازآ  دننک و  یم  مشنزرس  امـش  رهم  هب  دوش . یم  موتخم  امـش  تسد  هب  زین  ادرف  دش و  حوتفم  امـش  تسد  هب  تیاده  باب 
تسا . رت  روازس  شنزرس  هب  دوخ  دنک . یم  شنزرس  امش  قشع  رد  ارم  هک  ره 

میامش  هتفیش  تخس  هک  دنریگ  یمن  هدرخ  نیا  زج  نم  رب 
تسا رتگرزب  هکلب  نوعرف ، هانگ  نوچ  نانآ ، دزن  رد  نم  هانگ  نیا  میامش و  تبحم  هتسبلد  هتفیش و  رادتسود و  نم 
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ار شیوخ  شیاتس  انث و  امش ، نافلاخم  مغر  یلع  نم  ممهتم  نانآ  دزن  رد  هراومه  هک  روط  نامه  دوب  مهاوخ  امش  يدونشخ  دروم  هتـسویپ 
ما . هتخیر  امش  ياپ  هب 

نم و  داتفا ، جـنر  هب  ربمغیپ  يانث  رد  تباث  نب  ناسح  هک  روط  نامه  یـشاب  هداتفا  تمحز  هب  ام  شیاتـس  رد  هک  مرادـنپ  یم  تفگ : روصنم 
ینانخـس وا  هرابرد  روصنم  درک و  یم  رکـشت  دیـس  تسا . یقح  وا  ندرگ  رب  ارت  هکنآ  رگم  مسانـش ، یمنار  مشاه  ینب  دارفا  زا  کـی  چـیه 

. دیوگب نخس  هنوگ  نیا  يرگید  هرابرد  مدینشن  هک  تفگ  یکم 
، دمآ رد  دیس  هک  میدوب  روصنم  دزن  رد  تفگ : هک  تسا  هدروآ  نامیلـس  نب  رفعج  زا  دوخ  دانـسا  هب  دیـسلا  رابخا  رد "  ینابزرم "  - " 10

يا : هدورس  نینچ  نآ  رد  هک  ار  يا  هدیصق  ناوخب  تفگ : يو  هب  روصنم 
دوبن . ناسآ  نآ  ندرک  طقاس  هک  دنتفای  یتنطلس  نامثع  وا  زا  شیپ  هیواعم و 

رب نانآ  هک  دـنک  راوخ  ار  هیما  ینب  دـنوادخ  تشاد ، اور  مدرم  رب  هک  دوب  یباذـع  هاـنگ و  نیا  درک و  راذـگاو  دـیزی  هب  ار  یهاـشداپ  زین  وا 
دنتشاد . یم  اور  متس  ادخ  ناگدنب 

دنور . یم  باوخ  هب  اهتخب  دنتفا و  یم  ورف  ناگراتس  دیباوخ و  تفخ و  ناشلابقا  هراتس  تخب و  رتخا 
دوب . نایرگ  هیما  ینب  زا  زین  مالسا  دنتسیرگ و  دندمآ و  رد  هلانب  مشاه  ینب  تیالو  زا  هیما  ینب 

زا یهام  ره  ربارب  رد  ار  امـش  کنیا  تسا . هدـنیاپ  امـش  رب  تلود  اب  يراگزور  دوب و  نانآ  نآ  زا  تلود  مه ، يراگزور  هک  دـنلانب  راذـگب 
داب . تموکح  تلود و  اهلاس  نانآ ، تلود  زا  یلاس  ره  ربارب  رد  اههام و  نانآ ، تموکح 

دنادرگرب امش  هب  ار  تفالخ  تثار و  و  تسا ، نوگانوگ  وا  ياهاطع  داد و  امش  هب  ار  قلخ  یتسرپرس  هک  يدنوادخ  نآ  دمحا  نامدود  يا 
تخاس . نوبز  راوخ و  ار  هیما  ینب  و 

. تسا ینوزف  تدایز و  وا  هاگشیپ  رد  ار  امش  و  دومرف ، دهاوخ  مامت  امش  رب  ار  شیوخ  ياطع  دنوادخ 
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داب . مالس  دورد و  امش  رب  لالجلا  وذ  دنوادخ  بناج  زا  دیربمغیپ و  ياهومع  رسپ  امش 
میامش . رازگتمدخ  یبلق و  رادتسود  انشآ و  امش  تلیضف  هب  نم  دنرتروازس . ربمغیپ  نادنواشیوخ  تیالو ، هب  دیربمغیپ و  ثراو  امش 

، راگزور نارذگ  مداتف و  يریپ  هب  هک  دندرک  شنزرس  اقح و  ارم  نانچ  منادنواشیوخ  مونش و  یم  مانشد  منیب و  یم  رازآ  امـش  رهم  هار  رد 
درک . دیپس  ار  میوم 

تبحم و زا  رکاش و  ار  ادـخ  تفگ : یم  تشاذـگ و  یم  دیـس  ناهد  هب  دوب  شولج  رد  هک  یئاهاذـغ  زا  هک  مدـید  ار  روصنم  تفگ : يوار 
تسرفب و دیـس  يارب  مهرد  رازه  يزینک و  يا و  هدنب  یبسا و  عیبر  يا  داهد  تریخ  شاداپ  ادخ  میرکـشتم . ربمغیپ  نادـناخ  زا  وت  شیاتس 

راد . ررقم  وا  يارب  مهرد  رازه  یهام 
شناگدید دش و  تسم  دیس  مدوب ، همالدابا "  يریمح و "  دیس  یقاس  نم  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  رحاس  نب  لیعامسا  زا  ظحاج "  - " 11

شوغآ رد  ار  وا  شردـپ  دـمآ . همـالدابا "  يور "  تشز  رتـخد  ماـگنه  نیا  رد  تسا . هتفر  باوـخ  هب  میتشادـنپ  هک  داـهن  مه  رب  ناـنچ  ار 
دناوخ . دناصقر و  تفرگ و 

تفگ : هدوشگ و  ار  شناگدید  دیس  تسا . هدرک  تیتسرپرس  میکح  نامقل  هن  تسا و  هداد  تریش  یسیع  ردام  میرم  هن 
تسا . هداد  شرورپ  تسپ  يردپ  هدنابسچ و  هنیس  هب  ارت  دب ، يردام  نکیل 

هک تسا  هدرک  تیاور  یفوک  هلبج  نب  دـمحم  زا  دوـخ  دانـسا  هب  تسا ، هدـمآ  شدـنزرف  هب  يو  یلاـما  رد  هکیروـط  هب  هفئاـط ، خیـش  - 12
دمحم نامدود  هرابرد  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ : يو  هب  دیـس  دـندمآ . درگ  ام  دزن  رد  یئاط  نافع  نب  رفعج  يریمح و  دـمحم  نب  دیـس  تفگ :

هک : ینک  یم  یئوگ  دب  نینچ 

هفقس  برخی  مکتیب  لاب  ام 
باوثالا لذرا  نم  مکبایث  و 

مک تسد  ینک  انث  بوخ  یناوت  یمن  رگا  تفگ : دیس  ما ، هنتفگن  دب  تفگ : رفعج 

هحفص 130 ] ] 

نیمه وت  هشیدنا  ياهتنم  يرعاش و  راک  عبط و  میراد . یم  روذعم  ارت  اما  دننک .؟ یم  فیـصوت  نینچ  ار  دمحم  نادـناخ  ایآ  نامب ، شوماخ 
تسا : نینچ  نآ  دنک و  یم  فرط  رب  نانآ  تحاس  زا  ارت  حدم  یتشز  هک  ما  هدورس  يا  هدیصق  مک  تسا . هدوب 

هدش هتـشرس  یئوکین  یئاسراپ و  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  داهن  هک  تسا ) نتـشیوخ  نانخـس  لوسم  ناسنا  و  . ) وا ياهتمعن  دـنوادخ و  هب  مسق 
تسا .

دراد . يرترب  تما  همه  رب  هک  تسا  یماما  وا  و 
دیارگ . یمن  لطاب  هب  تسا و  قح  دصاق  لئاق و  وا  و 

و دباتـش . یم  فیرح  يوس  هب  وا  دنتـسیا ، یم  زاب  نادـیم  هب  نتفر  زا  درم  نادرم  دروآ و  یم  شیامن  هب  ار  اه  هزین  گنج  نادـیم  هک  هاگنآ 
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دراد . تسد  رد  هدیشک  هدنرب و  يریشمش 
ربردب بش  رد  لیئربج  لیئاکیم و  هک  تسا  يدرم  یلع  تسا . هداتفا  هارب  دوخ  نادنزرف  نایم  هدمآ و  رد  شیب  زا  هک  دـنام  یم  يریـش  هب  و 

دنداد . مالس  يو 
هکنانچ دندوب -  هدمآ  ربمغیپ  يرای  هب  ردب  بش  رد  هک  زین  لیفارـسا  ود  نیا  زا  سپ  هتـشرف و  رازه  اب  زین  لیئربج  هتـشرف و  رازه  اب  لیئاکیم 

دندرک . مالس  يو  هب  دندش  وربور  یلع  اب  نوچ  ادخ -  هناخ  زا  تیامح  هب  لیبابا  ریط 
یلع . هب  تبسن  ماظعا  تشادگرزب و  ناشن  تسا  نیا  و 

دیسوب و ار  دیس  رس  رفعج  تفگ . ناگراچیب  ناگدنامرد و  يارب  دیاب  ارت  رعـش  دننام  تفگ و  نخـس  دیاب  نینچ  نیا  یلع  هرابرد  رفعج  يا 
خیـش نبا  یلع  یبا  خیـش  زا  یفطـصملا "  هراشب  مود  ءزج  رد  يربط  رفعج  وبا  ار  ثیدـح  نیا  وریپ . اـم  یـسیئر و  وت  مشاـه  اـبا  يا  تفگ :

تسا . هدرک  لقن  شردپ  زا  دوخ  دانسا  هب  وا  هفیاطلا و 

دیس راگزور  ءافلخ 

: درک كرد  دندوب ، سابع  ینب  زا  رفن  جنپ  هیما و  ینب  زا  نانآ  زا  نت  جنپ  هک  ار  ءافلخ  زا  نت  دیس 10 

هحفص 131 ] ] 

دمآ  ایند  هب  يو  تفالخ  زاغآ  رد  دیس  هام . لاس و 9  تفالخ 19  نارود  هتشذگ 125 ه . رد  کلملا  دبع  نب  ماشه  - 1
لاس 126  هب  لوتقم  کلملا ، دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  - 2

يراد  تکلمم  هام  زا 6  سپ  لاس 126 ه . هب  هتشذگ  رد  دیلو  نب  دیزی  - 3
يراد  تکلمم  هام  هس  زا  سپ  لاس 127 ه . هب  یفوتم  دیلو  نب  میهاربا  - 4

تفای لاوز  يو  هب  هیما  ینب  تموکح  هک  لاس 132 ه . هب  لوتقم  مکح . ناورم  نب  دمحم  نب  ناورم  - 5
رد هک  تسا  يرعش  وا  هرابرد  ار  دیس  تشذگ و  رد  لاس 136 ه  رد  دیسر و  تموکحب  هک  سابع  ینب  زا  تسا  یسک  نیلوا  هک  حافـس  - 6
ره رد  وا  زا  دیس  هنالاس  مهس  تسا و  هدمآ  دیدحلا "  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  دلج 2 "  هحفص 214  تایفولا " و  تاوف  یناغا " و "  " 

هماج عاونا  زا  یقودنـص  نآ و  رتمهم  دوب و  یبسا  نآ و  هدنروآ  دوب و  هتـسب  رـس  یمهرد  هسیک  و  زینک ، نآ  رازگتمدخ  دوب و  يزینک  لاس 
نآ لماح  دوب و 

مهرد رازه  هامره  تساوخ و  یم  هچنآ  نتفگ  يارب  تشاد  دازآ  ینابز  شوخ و  یلاح  يو  دزن  رد  دیـس  لاس 158 ه . هب  یفوتم  روصنم  - 7
زین هناهام 

شزوپ دـمآ و  راتفرگ  سپ  دومن  یموجهار  وا  زیهرپ و  وا  زا  تفالخ  زاـغآ  رد  دیـس  هک  لاس 169 ه  هتـشذگ  رد  روصنم  دنزرف  يدهم  - 8
تشذگ ود  نیا  طباور  هرابرد  رابخا  زا  یخرب  تخادرپ ، وا  حدم  هب  دیس  دش و  دونشخ  وا  زا  يدهم  دیبلط و 

لاس 170 ه هب  هتشذگ  رد  يدهم  رسپ  يداه  - 9
نامرف يو  يارب  هردب  ود  هب  دیشر  دوتس و  هدیصق  ود  هب  ار  وا  دیـس  تشذگ ، رد  تنطلـس  لاس  زا 23  سپ  لاس 193 ه  رد  هک  دیشر  - 10
دنک . یم  زیهرپ  ام  هزیاج  لوبق  زا  مشاه  ابا  هک  متشادنپ  یم  تفگ  دیسر و  دیشر  هب  نآ  ربخ  درک و  شخب  شخپ و  ار  نآ  دیس  و  داد .

يو هب  دیسر  تموکح ، هب  دیشر  نوچ  تسا . هتفگ  دیسلا  رابخا  رد  ینابزرم 
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هحفص 132 ] ] 

تفگ : دیس  درک ، رضاح  ار  يو  تسا ، یضفار  دیس  هک  دنداد  شرازگ 
تساوخ و مهاوخن  يرذع  نآ  زا  نم  درامش ، یم  مدقم  نارگید  رب  ار  نانآ  دراد و  یم  تسود  ار  مشاه  ینب  هک  تسا  یسک  یـضفار  رگا 

مرادن . يداقتعا  نیا  زا  ریغ  هب  نم  تسا  نیا  زا  ریغ  رگا  تشاد و  مهاوخن  رب  نآ  زا  تسد 
دورس : نینچ  سپس  و 

تخیر  ورف  تناگدید  زا  کشا  درک و  تنیگمغ  ناوراک  تکرح 
مدوب  شوه  یب  تسم و  نم  درک  چوک  ناوراک  هزور  نآ  رد  یئوگ 

هک : دندوب  راوس  ینالازغ  ناروح و  ناوراک ، نارتش  رب 
دنتشاد . تخرد  خاش  نوچ  یناوزاب  هام و  نوچ  یتروص  الاب  تسمق  رد  دوب و  تشوگ  لت  نوچ  ناشنیرس  دنتساخ  یم  اپب  نوچ 

تسا : هدیصق  نیا  زا  و 
یملع دوخ  زا  دـندش و  هدـناوخارف  ادـخ  يوس  هب  نانیا  دـنرگیدکی  ناردارب  هللا ، دـبع  رامع و  سابع و  ناملـس و  دادـقم و  رذوبا و  یلع و 

دندیزرون . تنایخ  دندرک و  ءدا  ار  ملع  قح  سپ  دنداهن . راگدایب 
مراد . شیارگ  دنتشاد ، نانآ  هک  ینید  نامه  هب  نم 

دهاوخن راکنا  نیسح ) نسح و   ) نیطبس هرابرد  ارم  راتفگ  یناسنا  چیه  تسا . راکـشآ  نآ  ناهرب  نشور و  نم  دزن  رد  نیئآ  نیا  تیناقح  و 
درک .

دنناد . نارجه  ار  لصاح  دنرمشب و  هانگ  ار  هتفگ  نیا  رگا  و  تسا . تفرعم  دوخ  هتفگب  ارم  دوش ، رکنم  يزوت ، هنیک  رگا  و 
دنا  هتشادنپ  يدب  ار  اهنآ  يرگید ، مدرم  هک  اهکین  دنرایسب  هچ  و  دوب . دهاوخن  یشزرمآ  زگره  هانگ  نیا  رد  نانآ ، دید  زا  ارم  سپ 
یئاـنتعا ناـشدوب  رادـنپ و  هب  ارم  دـنناد ، یم  ضفر  ار  نیا  نانمـشد  تسا . نم  رفک  وـت ، زا  ینادرگ  يور  نم و  ناـمیا  وـت  تبحم  یلع  يا 

تسین

هحفص 133 ] ] 

دنداد . هلصار  دیس  مشاه  ینب  زا  یهورگ  دمآ و  رهم  رس  رب  وا  اب  دیشر  نیا ، زا  سپ  تسا : هتفگ  ینابزرم 

دیس یندب  نامتخاس  امیس و 

شوخ نخـس و  نیریـش  هناش و  تشرد  نیبج و  هداشگ  ور و  شوخ  وم و  رپ  نادـند و  دـیپس  مادـنا و  شوخ  نوگ و  مدـنگ  يریمح ، دـیس 
دوب . مدرم  نیرت  مزب  شوخ  زا  يو  درب ، یم  يا  هرهب  وا  نخس  زا  سک  ره  تخدارپ  یم  وگتفگ  هب  ینمجنا  رد  نوچ  دوب و  راتفگ 

هلیبق ناناوج  اب  هدرچ و  هیس  يو  دوب : نم  هیاسمه  دیس  تسا : هتفگ  دوب  دزا "  تاداس "  زا  هضوعب و  هب  بقلم  هک  ینارح  دمحم  نب  نابیش 
دوب . بل  گرزب  ینیب و  تشرد  راسخر و  یگنز  یناوج  نانآ  نایم  رد  و  دوب : مدمه  زین 

ناوج نآ  تسا و  نایگنز  نوچ  وت  ینیب  بل و  تفگ : یم  ناوج  نآ  هب  دیـس  دندرک . یم  حازم  مهاب  ود  نیا  تشاد  هدیدنگ  یلغب  زین  دیس 
دورس : دیس  سپ  یلغب ، هدیدنگ  گنر و  یگنز  زین  وت  تفگ : یم 

دوب  رگ  اوسر  هایس  گنر  لغب و  دب  يوب  وا  زا  زین  نم  مهس  درپس  وت  هب  ار  شتشز  ینیب  تشرد و  نابل  میتخورف ، یم  ار  حابر  هک  يزور 
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اهـشوغآ نیرتدـب  زین  نم  شوغآ  یمدرم و  همه  زا  رت  ینیب  دـب  وت  اریز  نک ، ضوع  نم  شوغآ  اب  ار  تینیب  نک و  دوس  رپ  يا  هلماعم  اـیب و 
تسا 

هحفص 43  خیش  نبا  نیا  یلاما  هحفص 331 ، دلج 7  یناغا 

شتافو تدالو و 

تفای شرورپ  هرصب  رد  دوخ  بهذم  یـضابا  ردام  ردپ و  یتسرپ  رـس  تحت  تفای و  تدالو  نامع  رد  لاس 105 ه  هب  يریمح  ءارعشلا  دیس 
برقت يو  شیپرد  تسویپ و  رادنامرف  ملسم  نب  هبقع  هب  دیزگ و  يرود  دوخ  ردام  ردپ و  زا  نآ  زا  سپ  دیـسر و  دوخ  روعـش  لقع و  هب  ات 

ات هحفص 222  رد  هچنانچ  نآ  وا  دندرم و  شردام  ردپ و  هک  هاگنآ  ات  تفای 

هحفص 134 ] ] 

نیا نایم  رد  دمآ  تفر و  اب  تفرگ و  ارف  ثیدح  شمعا  زا  اجنآ  رد  دمآ و  هفوک  هب  هرـصب  زا  سپـس  دش . نانآ  راوخ  ثاریم  تشذگ  234
دیشر هک  یئاه  نفک  رد  ار  وا  تسا -  نیمه  ملسم  ردق  تشذگ -  رد  دیـشر  تفالخ  نامز  رد  دادغب ، هلیمر  رد  ات  درک ، یگدنز  رهـش  ود 

ات دیشر  نامرف  هب  تفگ و  ریبکت  جنپ  يو  هزانج  رب  هیماما ، شور  هب  يدهم  نب  یلع  دندرک و  نفک  داتسرف ، يدهم  نب  یلع  شردارب  هلیسو 
كاخب تسا ، عیبر  هعیطق  تشپ  رد  هک  خرک  زا  يا  هیحان  رد  يا  هچغاب  رد  دیـس  داتـسیا . اجنآ  دندرک ، یم  راومه  ار  دیـس  روگ  هک  هاگنآ 

دش . هدرپس 
وگزاب یمعفک  طخ  تسد  زا  ار  خیرات  نیا  شسلاجم  رد  یشعرم  یـضاق  هتفگ و  ار 173 ه . دیس  تشذگ  رد  لاس  خیرات  ینابزرم "  اما " 
يزوج نبا  هتـسناد و  لاـس 178 ه . ار  نآ  خـیرات  يرگید  هک  تسا  هتفگ  جرف  وبا  لوق  زا  روکذـم  خـیرات  لـقن  زا  سپ  رجح  نبا  و  هدومن ،

179 ه .
يو نیلاـب  هب  دادـغب  رد  دیـس ، گرم  ماـگنه  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نادوح  یبا  نبا  زا  دوـخ  دانـسا  هب  یناـبزرم  تسا  هتـشادنپ 
اهنآ زا  هک  منک  یمن  نامگ  ینک و  یم  هاگآ  نم  گرم  زا  ار  نانآ  يور و  یم  نایرصب  نمجنا  هب  مدرم  نم  نوچ  تفگ : شمالغ  هب  مدمآ 

یناوخ : یم  نینچ  نانآ  يارب  یناهاگآ و  نم  تشذگ  رد  زا  زینار  نانآ  يور و  یم  نایفوک  عمجم  هب  سپس  دنیایب  رفن  ود  یکی  زج 
ما  هدوب  امش  هتخابلد  یگلاس  داتفه  یلاسنهک و  ات  یلاسدرخ  زا  نم  هفوک  مدرم  يا 

یفطصم یصو  امش  هکنآ  يارب  مرمش  یم  مزال  دوخ  رب  یهلا  مرتحم  نامرف  نوچ  ار  امش  شیاتس  مراد ، ناتتسود  مزرو و  یم  رهم  امـش  هب 
ناـمه ربمغیپ  ماـنمه  هک  ناـنآ  دـنزرف  نیـسح و  نسح و  راوگرزب  دیـس  ود  نآ  وا و  نیـشناج  یفطـصم و  ار ، اـم  و  دـیراد . یم  تسود  ار 

دنک  یم  زاین ، یب  مدرم ، رگید  زا  تسا ، روس  تایآ و  هدنروآ 
راتساوخ مداتسرف و  امش  يارب  ار  دوخ  رعش  تسوا . هب  تسار  هلعش و  نانمشد  رب  هک  ینازوس  شتآ  زا  یئاهر  دیما  هک  یئاوشیپ  تسا  یلع 

روگ هب  ایند  نیا  زا  نوچ  هک  منآ 

هحفص 135 ] ] 

عییـشت هب  دنراک ، دب  دیدرت  یب  ناشنابوخ  هک  يا  هشیپ  متـس  ناهاشداپ  يردب و  نازرابم  يرـصب و  نارکنم  ینعی  نارگید  امـش  زا  ریغ  مور 
دنیاین . ما  هزانج 
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نانز و نایم  زا  مدرم  نیرتدـب  اهنیا  هچ  دـننکن ، عییـشت  ارم  هزانج  زین  نایبصان  دـینک و  نفک  اهب  مک  گنر و  یب  دیفـس و  يا  هچراپ  رد  ارم 
دننادرم 

دشخب . یئاهر  خزود  زا  ما ، هدرک  قلخ  ناگتسجرب  ناگتسراو و  زا  هک  یشیاتس  دوخ و  تمحر  هب  ارم  دنوادخ  تسا  دیما 
دننک . یم  لیلجت  ارم  دنباتش و  یم  نم  يوس  هب  یناوخب ) اهنآ  يارب  ار  راعشا  نیا  نوچ  مالغ  يا  )

رایسب هورگ  نایفوک  زا  اما  دماین ، يرگید  دنتشاد  دوخ  اب  زین  يرطع  نفک و  هک  نت  هس  طقف  نایرـصب  زا  درک . نینچ  مالغ  درم ، دیـس  نوچ 
نفک رد  ار  دیس  دندنادرگرب و  ار  اهنفک  نارگید  داتسرف . طونح  نفک و  اب  ار  یلع  شردارب  دیـشر ، و  دندمآ . دنتـشاد  هارمه  نفک  هک 70 

هب اهنیا  مامت  و  تفر . هاگنآ  دندرک  راومه  ات  داتـسیا  وا  روگ  رب  تفگ و  ریبکت  جنپ  دناوخ و  زامن  وا  رب  يدهم  نب  یلع  دندناشوپ و  دیـشر 
هک تسا  هدوزفا  هدروآ و  شردـپ ، زا  لقن  هب  وا  انیعلا و  یبا  لوق  زا  ار ، نفک  داتفه  نایفوک  ندروآ  ینابزرم  تفرگ ، ماـجنا  دیـشر  روتـسد 

دندرک . كاخ  هب  تسا  عیبر  هعیطق  تشپ  رد  هک  خرک  هیحان  رد  ار  يو  درم ، دیس  نوچ 
رامع نب  ریـشب  تسا . یندـناوخ  خـیرات  هحفـص  رد  دـبا  ات  یندـنام و  راـگزور  رد  هک  تسا ، نادـیواج  یتمارک  شگرم ، هثاـح  رد  ار  وا  و 

دوخ تافو  لاح و  زا  ار  نانآ  ات  داتسرف  هفوک  ناباصق  يوس  هب  ار  يا  هداتسرف  وا  مدوب  رضاح  دیس  تافو  ماگنه  هب  دادغب ، هلیمر  رد  تفگ :
هدرک هابتـشا  هک  دیمهف  لوسر  دنتفگ و  ازـسان  دنداد و  مانـشد  ار  دیـس  نانآ  تفر . ناراسمـس  يوس  هب  درک و  هابتـشا  هداتـسرف  دنک ، هاگآ 

داتفه اب  ناشیا  داد و  عالطا  دیس  تافو  لاح و  رب  ار  نانآ  تشگرب و  نایفوک  يوس  هب  سپس  تسا ،

هحفص 136 ] ] 

نوچ شا  هرهچ  دیشک و  یم  هآ  دروخ و  یم  سوسفا  یتخـس  هب  دیـس  میدمآ ، رـضاح  یگمه  نوچ  و  دندروآ ، يور  دیـس  بناج  هب  نفک 
درک و هاگن  فرشا  فجن  تمـس  هلبق و  بناج  هب  دوشگ و  ار  شناگدید  دمآ و  شوه  هب  هک  هاگنآ  ات  تفگ  یمن  نخـس  دوب و  هدش  هایس 

تفگ :
شیناشیپ رد  دـیپس  يا  هگر  مسق  ادـخ  هب  سپ  تفگ ، یپ  رد  یپ  راب  هس  ار  هلمج  نیا  ینک ؟ یم  نینچ  دوخ  تسود  اب  ایآ  نانموم  ریما  يا 

راگزور ردنیا  و  مدـیرپس . كاـخ  هب  دادـغب  هنینج "  رد "  ار  وا  میدروآ و  مهارف  ار  شا  هرهچ  دـش و  یم  هدرتسگ  هتـسویپ  دـش و  رادومن 
دوب . دیشر  تفالخ 

هحفص 277  دلج  یناغا 
اب ایآ  نانموم  ریما  يا  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  وا  دـش  هایـس  گرم  ماـگنه  رد  دیـس  يور  تسا : هتفگ  يوره  دیـشر  نب  دـمحم  دیعـس  وبا 

تفرگ : ندورس  يو  دش و  دیپس  مامت  هام  نوچ  شا  هرهچ  سپ  دوش ؟ یم  راتفر  نینچ  امش  ناتسود 
دوش . یم  وربور  يداش  تراشب و  هب  وا  اب  گرم  هظحل  رد  دریمب ، شناتسود  زا  یتسود  نوچ  هک  مراد  تسود  ار  یسک 

تشاد . دهاوخن  خزود  هب  زج  یهار  دریمب ، دراد  تسود  ار  يرگید  هک  يو  نمشد  نوچ  و 
داب . تیادف  مراد ، هچ  نآ  لام و  نادناخ و  ناج و  نسح  ابا  يا 

مینک  یم  كرت  ار  نانآ  میراد و  یم  نمشد  ار  تنانمشد  ام  یئافطصم و  مع  رسپ  نیشناج و  وت 
نم درک و  شنزرس  شناوریپ  یلع و  هرابرد  ارم ، يرگشنزرس  دنهارمگ ، كرشم و  تنانمشد  دنراگتسر و  هتفای و  هر  نانموم  وت ، ناتـسود 

ینادان . تخس  هک  داب  تنمشد  ادخ  متفگ 
یفطصملا هراشب  هحفص 31  خیشلا  نبا  یلاما  هحفص 185 ، یشک  لاجر 
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هحفص 137 ] ] 

ناـگیاسمه زا  یهورگ  دوب و  گرم  هب  کـیدزن  يو  مدرک  تداـیع  درم  نآ  زا  هک  یئراـمیب  رد  ار  يریمح  دیـس  تفگ : نوـع  نب  نیـسح 
شا هرهچ  رب  هایـس  بکرم  نوچ  يا  هتکن  سپ  دوب . هناش  ربتـس  ور و  هداشگ  تروص و  شوخ  يدرم  دیـس  دـندوب  شدزن  رد  زین  شیناـمثع 

ناـیبصان كانهودـنا و  دـندوب  اـجنآ  هک  ینایعیـش  دـماشیپ  نیا  زا  تفرگ . ارف  ار  شتروص  همه  اـت  دـش  رتـشیب  تفرگ و  ینوزف  تسـشن و 
ینوزف هتـسویپ  دـش و  ادـیپ  نشور  يا  هطقن  شتروص ، زا  لوا  هاگیاج  نامه  رد  هک  تشذـگن  يزیچ  دـندرک . تتامـش  دـندش و  ناـمداش 

دورس : نینچ  دیدنخ و  دیس  درک . نابات  دیپس و  ار  شیور  همه  ات  دیدرگ  رتشیب  تفرگ و 
زا ادـخ  مدـمآ و  رد  ندـع  تشهب  هب  نم  هک  مسق ، ادـخب  دـنیوگغورد  دـناهر ، یمن  كـاله  زا  ار  شناتـسود  یلع  دـنرادنپ  یم  هک  ناـنآ 

یکی شنادـنزرف  هب  زین  يو  زا  سپ  دـیرادب . تسود  ار  یلع  گرم  مد  ات  و  دـیهد . تراشب  ار  یلع  ناتـسود  کنیا ، تشذـگ . رد  مناهانگ 
. دیزروب رهم  يرگید  زا  سپ 

دروآ . نینچار  شراتفگ  هلابند  سپس 
هللا . الا  هلا  نا ال  دهشا  اقح ، اقح  نینموملا  ریما  ایلع  نا  دهشا  اقح و  اقح  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  اقح و  اقح  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا 

هحفـص 43، خیـش  یلاما  . ) داتفا ورف  هک  دوب  یگنـس  ای  دـش  شوماخ  هک  دوب  يا  هلعـش  یئوگ  وا  ناج  تسب و  ار  شناگدـید  شدوخ  سپ 
هحفص 124) همغلا  فشک  يورس ج 2 ص 20  بقانم 

خیرات ملع و  رد  دیس  تراهم 

ینس هعیش و  ياه  تیصخش  اب  هک  یئاهوگتفگ  تسا و  هدیشک  رعش  هب  هک  ینیماضم  يریمح و  دیس  جاجتحا  دراوم  رب  یفوقو  ار  سک  ره 
دشاب تسا ، هتشاد  دوخ  راگزور 

هحفص 138 ] ] 

شـشوک هک  دمهف  یم  و  درب . یم  یپ  فیرـش ، تنـس  كرد  میرک و  نآرق  یناعم  مهف  رد  يو  یهاگآ  قمع  هنماد و  تعـسو  هب  یبوخ  هب 
تسین یسک  نانچ  نآ  دریگ و  یم  هیام  راشرس  یتفرعم  رایسب و  یملع  زا  هک  تسا  یتریـصب  ساسا  رب  تیب  لها  ءالو  هار  رد  دیـس  ریگ  یپ 

دشاب . بلاغ  شا  هشیدنا  رب  یمهف  ان  یهاگآ و  ان  هدوب و  هداس  تفایرد  ضحم و  دیلقت  هیاپ  رب  شداقتعا  هک 
هتسشن وگتفگ  هب  تعجر  هب  هدیقع  نوماریپ  رد  راوس : یـضاق  اب  روصنم  سلجم  رد  هک  اجنآ  باتک  نیا  هحفص 258  يو  ملع  زا  يا  هنومن 

تشذگ . هحفص 264  رد  زین  و  تسا ، هدرک  تکاس  زجاع و  ثیدح ، نآرق و  اب  ار  يو  و 
درک و مالـس  وا  رب  دـید ، ار  رعاش  تیمک  تفر و  جـح  هب  ماشه ، راگزور  رد  دیـس ، هک  دـنا  هدروآ  تسا : هتفگ  دیـسلا  رابخا  رد  ینابزرم ،

تایبا : نیا  هدنیوگ  یئوت  تفگ 

اکدف  ایطعی  مل  اذا  لوقا  و ال 
ارفک هثاریم  لوسرلا و ال  تنب 

هب  نایتای  اذام  ملعی  هللا 
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ارضح اذا  رذع  نم  همایقلا  موی 

دنا . هدش  رفاک  دندادن ، يو  هب  ار  ربمغیپ  رتخد  ثاریم  كدف و  هک  يرکب  وبا  ورمع  میوگ ، یمن  نم  " 
دروآ . دنهاوخ  يرذع  هچ  دنیآ ، یم  رضاح  ادخ  هاگشیپ  هک  زیخاتسر  زور  رد  هک  دناد  يادخ 

همطاـف فرـصت  رد  ار  هچنآ  اـهنآ  هک  تسه  زین  یهاوگ  نیا  نم  راـتفگ  رد  ما و  هدرک  هیقت  هیما  ینب  زا  ما و  هتفگ  نم  يرآ  تفگ : تیمک 
دنا . هتفرگ  تسا ، هدوب 

یم ص )  ) ادخ ربمغیپ  هچ  يا ، هدمآ  هاتوک  قح  هرابرد  وت  هک  نادـب  اما  منامب ، تکاس  هک  تشاد  اج  يدروآ ، یمن  لیلد  رگا  تفگ : دـیس 
زا دیآ و  یم  مشخ  هب  ارهز  مشخ  زا  ادخ  هک  یتسارب  تسا . هدرک  ناشیرپ  ارم  دنک  ناشیرپ  ار  وا  هچنآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف ، دـیامرف :

نیسح نسح و  نانموم و  ریما  دیشخب و  ارهز  هب  دنوادخ  رما  هب  ار  كدف  هک  ربمغیپ  اب  تیمک  يا  وت  سپ  دوش . یم  دونشخ  يو  يدونـشخ 
ما و 

هحفص 139 ] ] 

مکح نینچ  ارهز  هرابرد  رکب  وبا  رمع و  هچ  يا . هدرک  تفلاخم  دـنداد ، یهاوگ  همطاف  هب  ار  كدـف  ربمغیپ  يراذـگاو  هب  تبـسن  هک  نمیا 
دیامرف : یم  دنوادخ  هکنآ  لاح  دندرکن . یتسرد 

بوقعی . لآ  نم  ثری  ینثری و 
دیامرف : زین  و 

دواد  نامیلس  ثرو  و 
لوسر تفگ : داد و  دوخ  ردـپ  هرابرد  هشیاع )  ) نز نآ  هک  ار  یتداهـش  دـنناد و  یم  رکب  وبا  زامن  ار  دوخ  ندیـسر  تفالخ  هب  ببـس  اـهنآ 

همطاف و راتفگ  اما  دننک ، یم  قیدصت  شردـپ  هرابرد  ار  هشیاع  راتفگ  اهنآ  دـیرامگب . مدرم  اب  زامن  هب  ار  ینالف  تسا : هدومرف  ص )  ) ادـخ
دنهاوخ و یم  هنیب  ردـپ  هب  تبـسن  شیوعد  رد  همطاف  نوچ  یئوناب  زا  دـنرادن و  قیدـصت  كدـف  نوچ  يرما  رد  ار  نیـسح  نسح و  یلع و 

دیارس ؟ یم  يرعش  نانچ  نآ  مهوت  نوچ  يرعاش 
قالط هب  مسق  نمیا  ما  نیـسح و  نسح و  یلع و  تداهـش  همطاف و  هتـساوخ  تیناقح  رد  هک  يدرم  هراـبرد  یئوگ  یم  هچ  نیا ، زا  هتـشذگ 

هب مسق  نانآ ، تیناقح  مدـع  رب  رگا  تفگ  دیـس  دوب . دـهاوخن  یقـالط  وا  رب  تفگ : تیمک  تسا ؟ هنوگچ  يدرم  نینچ  قـالط  دروخ . یم 
دنا . هتفگن  قح  هب  زج  ینخس  اهنآ  اریز  دش ، دهاوخ  عقاو  قالط  تفگ  تیمک  دروخب ؟ قالط 

يرت . هیقف  رتاناد و  ام  زا  مشاه  ابا  يا  وت  مبئات و  شیوخ  راتفگ  زا  ار  ادخ  تفگ : تیمک  نک  رظن  شیوخ  راک  رد  کین  سپ  تفگ . دیس 
، دوخ هدـیقع  نافلاخم  ربارب  رد  تجح  هماقا  یبهذـم و  ینید و  جاجتحا  لالدتـسا و  رد  و  تنـس ، باـتک و  ملع  رد  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـیس 
هحفص 49 رد  يدفص "  هک "  تسوا  زا  نمیلا "  خیرات  باتک "  تشاد . یئالوط  دی  زین ، خیرات  ملع  رد  هدوب ، تریـصب  تفرعم و  بحاص 

تسا . هدرک  دای  باتک  نآ  زا  تایفولا "  یفاو  دلج 1 " 
هکنیا رب  تسا  ینیتسار  هاوگ  زین ، وا  تنس  باتک و  یناعم  زا  راشرس  رعش  رد 

هحفص 140 ] ] 
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یتجح رت و  راکـشآ  یناهرب  و  رت ، يوق  یتیلـضف  هچ  ره  و  تسا . هتـشاد  هطاحا  تنـس  تاحیرـصت  صوصن و  تاراشا و  دـصاقم و  هب  يو 
لاثما ریط " و  ریهطت " و "  تلزنم " و "  ریدغ " و "  ثیدح "  لثم  تسا ، هتشاد  يرتشیب  هجوت  نآ  ندیشک  رعش  هبرد  دیـس  هدوب ، رتاسر 

نآ .

توعد ثیدح  هرابرد  دیس  رعش 

یلاعت : يادخ  مالک  نیا  هرابرد  هک  يا  هریشع  ثیدح  تسا ، هلمج  نآ  زا  و 
نیبرقالا . کتریشع  رذنا  و 

هلمج نآ  زا  و  دراد ، هراشا  ثیدح  نیا  هبدنچ  يدـئاصق  رد  دیـس  تسا ، هدـش  دراو  هدـیدرگ ، لزان  ربمغیپ  توبن  توعد  زاغآ  رـس  رد  هک 
تسا :

ماما يا  داب ، تیادـف  همه  مناج  نارـسپ و  نارتخد و  یئاراد و  هداوناخ و  نادـناخ و  رداـم و  ردـپ و  يرآ  مرداـم  مردـپ و  ناـنموم  ریما  يا 
نیلوا ! ملع  ثراو  ادخ و  نیما  نایقتم و 

همه زا  رت و  یلوا  نانآ  هب  مدرم  دوخ  زا  وت  ناگناگیب  زا  نآ  رادهگن  ضوح و  تسرپرـس  يا  یفطـصم  دمحا  ناربمغیپ : نیرتهب  یـصو  يا 
يرت . نیدهب  نانآ 

اریذـپ ار  ادـخ  توعد  ات  دـناوخ ، ارف  دـندوب ، فارـشا  زا  اه و  هداز  ومع  همه  نت و  لهچ  هک  ار  شنادـنواشیوخ  ربمغیپ  هک  زور  نآ  رد  وت 
يدش . وا ، نیبم  باتک  ملع و  ثراو  ردارب و  دنوش ،

هدنز و دنموربآ ، نومام و  اهنآ ، زا  يریگ  نامیپ  اهتشرس و  تقلخ  زور  رد  ینینج و  راگزور  یگراوخ و  ریـش  یناوج و  یلاسنایم و  رد  وت 
یتشاد . ياج  شرعلا  وذ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  رون  زا  یباجح  رد  هزیکاپ  كاپ و 

نارگید هک  يراگزور  رد  هک  تسا  نآ  یلع  لئاضف  زا  یکی  متفاین : تسد  نآ  مامت  رب  هک  تسا ، دیس  زا  يرگید  هدیـصق  زا  زین  ریز  تایبا 
دوب . نابرهم  يادخ  هب  نموم  رازگ و  زامن  نیتسخن  وا  دنرب ، یم  رسب  رفک  رد 

زا يربخ  نارگید  هک  يرطخ  فوخ و  رپ  راوشد و  راگزور  نآ  رد  لاس  تفه  و 

هحفص 141 ] ] 

یم رد  ار  تنخـس  دنـشاب ، انیب  رگا  هک  ناسرتب  ار  تنادـنواشیوخ  تفگ : ربمغیپ  هب  لـیئربج  هک  يزور  دـنارذگ و  ربمغیپ  اـب  دنتـشادن ، نآ 
دنبای .

دندمآ . تساک  مک و  یب  اهنآ  مامت  دناوخارف و  ار  شنادنواشیوخ  اهنت  دنک ، توعد  مدرم  همه  زا  هکنآ  یب  ربمغیپ 
دندیشون . دندروخ و  دوب ، هدومرف  مهارف  هک  يریش  تشوگ و  كاروخ  زا  شترضح  روضح  رد  و 

هب تلاسرب  ارم  ادخ  هک  یتسارب  نادنواشیوخ  يا  تفگ : دومرف و  ریس  تشاد ، تابوبح  تشوگ و  یعاص  هک  يا  هساک  اب  ار  اهنآ  همه  وا  و 
دیشاب . هتشاد  دایب  ار  وا  دیوش و  اریذپ  ار  ادخ  توعد  سپ  تسا . هداتسرف  امش  يوس 
دراد . رواب  تلاسر ، توبن و  هب  ارم  دریذپ و  یم  ارم  راتفگ  امش  زا  کی  مادک  کنیا 

همه سپـس  یناوخ . یم  شیوخ  نیئآ  زا  نتـشادرب  تسد  هب  ار  اـم  هک  وـت ، رب  گرم  تفگ  درک و  يرازیب  راـهظا  بهل ) وـبا   ) راـکبیرف نآ 
تفگ : دوب  رت  مان  شوخ  رت و  ناوج  نانآ  همه  زا  هک  یلع  اهنت  دنتفر و  دوز  دنتساخرب و 

اروت نخس  هک  نانآ  تسا و  قح  رب  وت  راتفگ  هک  مراد  نامیا  زین  دنا و  هدیـسرن  سنا  نج و  هک  مدیـسر  يریخ  هب  مدروآ و  نامیا  ادخب  نم 
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دنرساخ . بئاخ و  دنتفریذپن 
تسا . هدنرب  هدنریگ و  یشیپ  ناگمه  رب  هقباسم ، رد  هک  تسا  یلع  نیا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  ادخ  دش و  بایماک  همه  زا  شیپ  یلع  يرآ 

متفاینار : نآ  مامت  هک  تسا  يو  رگید  هدیصق  زا  زین  تایبا  نیا  و 
تشگرب . شیارب  هدرک ، بورغ  باتفآ  یحو ، زور  رد  رابکی  هکنآ ، تسا  یلع 

دمآ . رب  شیارب  دنک ، بورغ  دتفا و  ورف  قفا  رد  تفر  یم  هک  لباب  دیشروخ  رگید ، راب  و 
راذنا ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  هک  دمآ  یحو  ربمغیپ  هب  هک  زور  نآ  رد  و 

هحفص 142 ] ] 

زا متـسین و  وگغورد  هک  دیناد  یم  میامـش و  يوس  هب  ادخ  لوسر  نم  دومرف : دـندوب ، هدـمآ  مهارف  هک  یناوج  ریپ و  نت  لهچ  هب  وا  نک و 
مراد . هارمه  هب  امش  يارب  ار  اهششخب  اهاطع و  نیرتهب  اناوت ، راگدرورپ  هاگ  شیپ 

دومرف : رگید  راب  دنتفریذپن و  ار  ربمغیپ  نخس  اهنآ  و  دیوش ، یم  اریذپ  ارم  راتفگ  امش  زا  کی  مادک  سپ 
زا نیا  تفای و  يرورـس  ناگمه  رب  ربمغیپ  هب  ندروآ  نامیا  اب  و  دیـسر ، یبایماک  نیا  هب  یلع  دنک ، یمن  تباجا  ار  هدـنیوگ  نیا  یـسک  ایآ 

. دوبن رودب  یلع  تاداع 

هحفص 143 ] ] 

بدا خیرات و  تنس و  رد  توعد  زاغآرس  ثیدح 

هراشا

ناوارف هدعو  دنا  هدروآ  دوخ  دیناسم  حاحص و  رد  ینس ، هعیـش و  هقرف  ود  زا  ثیدح  ناظفاح  نایاوشیپ و  زا  يرایـسب  هورگ  ار  ثیدح  نیا 
ینتورف اـب  دـننک ، یفقوت  نآ  نتم  رد  اـی  دـننز  هزمغ  تیدـس  نیا  دانـسا  هب  هکنآ  یب  تسا ، هجو  لـباق  ناـنآ  هشیدـنا  نخـس و  هک  يرگید 

هب دنا . هدروآ  خیرات  تاحفص  رد  نآ  ملـسم  لاسرا  هب  هتـسیرگن و  نآ  هب  لوبق  هدید  اب  یمالـسا  ناخروم  همه  و  دنا . هدیدرگ  نآ  ياریذپ 
دومن . دیهاوخ  هظحالم  نارگید  و  م 365 )  ) ریغص یشان  رعش  رد  يدوزب  تسا و  هدش  هدیشک  مظن  رعش و  هتشر  هب  زین  موظنم  تروص 

ثیدح : ظفل  کنیا  و 
تفگ : درک و  ثیدح  ام  يارب  هملس ، تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دیمح  نبا  زا  شخیرات  دلج 2  هحفص 216  رد  يربط "  " 

نب هللا  دبع  زا  بلطملا ، دبع  نب  ثراح  نب  لفون  نب  ثراح  نب  هللا  دـبع  زا  ورمع ، نب  لاهنم  زا  مساق  نب  رافغلا  دـبع  زا  قاحـسا  نب  دـمحم 
ص)  ) ادـخ ربمغیپ  رب  نیبرقالا  کتریـشع  رذـنا  هیآ و  نوچ  دومرف  یلع  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  سابع و 

هداد نامرف  شیوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  ندناسرت  هب  ارم  دنوادخ  انامه  یلع  يا  دومرف : دناوخ و  ارف  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  دیدرگ ، لزان 
ات متـسشن  شوماخ  سپ  منیب  یم  یتحاران  منکب ، اهنآ  هب  يداهنـشیپ  نینچ  هاگره  هک  متـسناد  یم  هچ  مدوب  نارگن  راـک  نیا  زا  نم  تسا و 

یعاـص هزادـناب  یلع  يا  سپ  درک . دـهاوخ  تباذـع  تراـگدرورپ  ینکن . يروماـم ، هـچنآ  رگا  دـمحم  يا  تـفگ : دـمآ و  دورف  لـیئربج 
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زا یحدق  هنب و  نآ  رد  يدنفسوگ  ياپ  نک و  هیهت  كاروخ 

هحفص 144 ] ] 

نامرف نم  مناسرب ، ناشیا  هب  روماـم  هچنآ  منک و  وگتفگ  ناـنآ  اـب  اـت  روآ  درگ  ار  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  سپـس  نک و  زیربلاـم  يارب  ریش 
: ربمغیپ ياهومع  ناشنایم  رد  هک  دـندمآ  مهارف  رتمک -  ای  رتشیب  یکی  نت -  لهچ  زور  نآ  رد  مدـناوخارف  ار  اهنآ  مدروآ و  اـجب  ار  ربمغیپ 

دندوب . زین  بهل  وبا  سابع و  هزمح و  بلاط و  وبا 
نآ زا  تشوگ  يا  هعطق  ادـخ  لوسر  مداهن  نیمز  رب  مدروآ و  نوچ  مروایب  مدوب ، هتخاس  هک  ار  یکاروخ  دومرف : ربمغیپ  دـندش  عمج  نوچ 

دندروخ نانچ  هورگ  نآ  و  هللا . مسب  دیروخب ، تفگ : تخادنا و  حدق  فارطا  رد  سپس  درک و  هراپ  شیوخ  نادندب  ار  نآ  دومرف و  لوانت 
نآ تسوا  تسد  رد  یلع  ناج  هک  یئادخ  هب  دـنگوس  و  مدـید ، یمن  ار  نانآ  تسد  ياج  زج  نم  دنتـشادن و  زاین  یکاروخ  هب  يرگید  هک 

، هدب یندیـشون  ار  اهنآ  دومرف : ربمغیپ  سپـس  دنام . یمن  نارگید  يارب  يزیچ  دروخ ، یم  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  دوب ، مک  يردـقب  كاروخ 
يارب زاب  دیماشآ . یم  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  دوب  مک  يردقب  ریـش  نآ  مسق  ادخب  دندش و  ریـس  ات  دندیـشون  ناگمه  مدروآ و  يریـش  حدق 

: تفگ درک و  نخس  هب  عورش  بهل  وبا  دنک : وگتفگ  اهنْآ  اب  تساوخ ، ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  سپ  دنام  یمن  رگید 
ای دومرف : ص )  ) ربمغیپ زین  زور  نآ  يادرف  تفگن . نخـس  اهنآ  اب  لوسر  دندش و  هدنکارپ  اهنآ  تفرگ ، یـشیپ  ناتندرک  وداج  هب  ناتبحاص 
.. دندش هدنکارپ  مزادرپ ، وگتفگ  هب  نم  هکنآ  زا  شیپ  هورگ  نآ  تسج و  تقبس  نم  رب  يدینش  هک  يراتفگ  هب  بهل ) وبا  درم =(  نیا  یلع 

روآ . رضاح  ام  هاگشیپ  ار  اهنآ  نک و  مهارف  یلبق  ماعط  دننام  یکاروخ  ام  يارب  هراب  ود 
، دوب هدرک  زورید  هچ  نآ  ربمغیپ  مدرب و  اـهنآ  دزن  هب  نم  تساوخ و  كاروخ  ربمغیپ  سپ  مدروآ  عمج  ار  اـهنآ  مدرک و  نینچ  دومرف : یلع 

نا نم  نک ، ناشبا  ریـس  دومرف : سپـس  دـندرکن . ادـیپ  جایتحا  يرگید  زیچ  هب  هکنانچ  دـندروخ  ار  كاروخ  اهنآ  و  داد . ماجنا  زین  زور  نآ 
سپس دندش ، بآ  ریس  ات  دندیماشآ  مدروآ و  ار  ریش  ماج 

هحفص 145 ] ] 

نادـناخ يارب  هک  مسانـش  یمن  برع  رد  ار  یناوج  نم  اـنامه  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  يا  تفگ : تخادرپ و  وگتفگ  هب  ص )  ) ادـخ ربمغیپ 
دشاب . هدروآ  ما ، هدروآ  امش  يارب  هچ  نآ  زا  رترب  شیوخ 

راک نیا  رب  ارم  ناتمادک  سپ  مناوخب ، وا  يوس  هب  ار  امش  هک  تسا  هدرک  رما  یلاعت  يادخ  ما و  هدروآ  امش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم 
دشاب . امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  ات  دنک  یم  يرای 

یـسک نـالاسمک  ناـیم  رد  یتح  مدوب و  رت  لاـسمک  اـهنآ  زا  هکنآ  اـب  نم  دـندرک و  يراد  دوخ  ربـمغیپ  نخـس  لوبق  زا  ناـنآ  دومرف : یلع 
و مراک . نیا  رد  وت  ریزو  نم  ادخ  ربمغیپ  يا  متفگ : دوبن ، رتکزان  شیاهقاس  رت و  هدـمآ  رب  شمکـش  رت و  بآ  رپ  نم  نامـشچ  زا  شمـشچ 

دینک . تعاطا  ار  وا  دیونشب و  ار  شنخس  تسا  امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  مندرگ  نیا 
دنتفگ : بلاط  یبا  هب  دنتساخرب و  نانک  هدنخ  موق 

وبا يدادغب " ، یلزتعم  ملکتم  ظفل . نیمه  هب  ار  ثیدح  نیا  ینک . تعاطا  وا  زا  يونـشب و  ار  تدـنزرف  نخـس  هک  دـنک  یم  رما  ارت  دـمحم 
. تسا هدمآ  حیحـص  ربخ  رد  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  دوخ  هینامثعلا "  ضقن  باتک "  رد  لاس 240 ه  هبیفوتم  یفاکسا "  رفعج 

هحفص دـلج 2  لـماکلا "  رد "  ریثا "  نبا  هدرک و "  تیاور   46 هحفـص 48 -  ءانبالا "  ءابجن  ءابنا  باتک "  رد  زین  نیدـلا "  ناهرب  هیقف  " 
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یضاق يافـش  حرـش  رد "  یجافخ "  نیدلا  باهـش  هحفص 116 و "  دلج 1  دوخ  خـیرات  رد  یقـشمدلا "  نیدـلا  دامع  ادـفلا  وبا  24 و " 
دای حیحـص  دنـس  هب  نآ  ریغ  یقهیب و  لئالد "  رد "  ثیدـح  نیا  تسا  هتفگ  هتخادـنا و  ار  نآ  رخآ  هدروآ و  هحفص 37  دلج 3   " ضایع 

تسا . هدیدرگ 
دـلج 6 رد  هک  يروط  هب  دوخ ، عماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس "  ظفاح "  شریـسفت و  هحفـص 390  رد  يدادغب  نیدلا  ءالع  نزاخ "  و " 

زا لقن  هب  نآ  بیترت  هحفص 392 

هحفص 146 ] ] 

یبا هیودرم " و "  نبا  متاح " و "  یبا  نبا  ریرج " و "  نبا  قاحـسا " و "  یبا  هناگـشش " : ناـظفاح  زا  لـقن  هب  هحفص 397  رد  يربط و 
هحفص 254"  رد  لکیه  نیسح  دمحم  داتسا  یمالـسا " و  ندمت  خیرات  دلج 3  هحفـص 254  رد  دیدحلا  یبا  نیا  " و  یقهیب . میعن " و " 

دنا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  لوا  پاچ  دمحم "  هایح 
، دـنا هدرک  فیعـضت  شعیـشت ، تهج  هب  ار  يو  تنـس  لها  هک  مساق "  نب  رافغلا  دـبع  میرم  وبا  رگم "  دـنا ، هقث  ثیدـح ، نیا  لاجر  همه 

هدرک هغلابم  وا  حدم  شیاتـس و  رد  هدـمآ ، نازیملا "  ناسل  مراهچ "  دـلج  هحفـص 43  رد  هک  يروط  هب  هتفگ و  انث  ار  وا  هدـقع  نبا  نکیل 
رثا و نایاوشیپ  ثیدـح و  دـیتاسا  نانیا  و  دـنا ، هدرک  تیاور  وا  زا  هداد و  دانـسا  میرم  یبا  هب  ار  ثیداحا  زینالاب ، هدـش  دای  ناـظفاح  تسا ،
هب مهتم ، دراد ، یئاج  نآ  دانـسا  رد  میرم  یبا  هک  تهج  نیا  زا  ار  ثیدح  نیا  مادک ، چیه  دنا و  جاجتحا  ضفر و  لیدعت و  حرج و  عجارم 

دنا . هدومن  لالدتسا  نآ  هب  ربمغیپ  صئاصخ  توبن و  لئالد  رد  ناگمه  دنا و  هدرکن  زمغ  فعض و 
شیوخ عماوجلا  عمج  رد  یطویـس  و  دنا . هتـسناد  حیحـص  ارنآ  يدینـش ، هک  روطنامه  زین ، یجافخ  نیدـلا  باهـش  یفاکـسا و  رفعج  وبا  و 

دنـس اب  ثیدـح  نیا  رب  هوـالع  هدروآ  يربط  ریرج  نبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  حیحـصت  هدـمآ  نآ  بیترت  دلج 6  هحفـص 396  رد  هک  يروطب 
هک شلاجر  دنـسب  ارنآ  شیوخ  دنـسم   1 دلج هحفـص 11  رد  دمحا  هدـش و  دراو  زین  دـمآ ، دـهاوخ  دـنا و  هقث  نآ  لاجر  همه  هک  يرگید 

تسا . هدروآ  دنا ، حاحص  لاجر  زا  وگتفگ  یب  همه  دابع و  لاهنم و  شمعا و  کیرش و 
زا تسا و  زوت  هنیک  بصعتم و  يدرم  يو  هچ  دـشاب ، هدرک  مکح  ثیدـح  نیا  ندوب  یگتخاس  هب  هک  تسین ، بجعت  ياـج  هیمیت  نبا  زا  و 

یتسردان رادـم  هک  دـنهاگآ  یبوخب  ناققحم  و  دـشاب . یم  فورعم  وا  اهیئوگ  روز  تسا و  تایرورـض  درو  تاملـسم  راـکنا  يو ، تاداـع 
. دشاب ربمغیپ  داهن  كاپ  نادناخ  لئاضف  نمضتم  ثیدح  نآ  هک  تسا  نیا  يو ، دزن  رد  ثیدح 

هحفص 147 ] ] 

ثیدح هناگ  تفه  ياه  تروص 

دندروخ و یم  دنفسوگ  کی  هک  دندوب  ینادناخ  نانآ  نایم  رد  و  دناوخ -  ارف  ای  دروآ ، مهارف  ار  بلطملا  دبع  نادنزرف  ص )  ) ادخ ربمغیپ 
نآ ماعط  تفگ : یلع  دندش  ریـس  ات  دـندروخ  اهنآ  دـید و  هیهت  يدـم  هزادـنا  هب  یکاروخ  نانآ  يارب  سپ  دندیـشون ، یمریـش  لیت  اپ  کی 

یسک یئوگ  هک  دنام  اجب  ردقنآ  دندش و  ریس  ات  دندیشون  نانآ  تساوخ و  ریش  سپس  دوب  هدیسرن  نآ  هب  یتسد  يوگ  هک  دمآ  دایز  نانچ 
رد امومع و  مدرم  يوسب  اصوصخ و  امـش  يوسب  ما  هدـش  هتخیگنارب  نم  بلطم  ینب  يا  دومرف : سپـس  دوب ، هدیـشونن  ای  هدزن  نآ  هب  یتسد 
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چیه سپ  دشاب ، نم  ثراو  مدمه و  ردارب و  ات  دنک  یم  تعیب  نم  اب  امـش  زا  کی  مادک  کنیا  دیا . هدید  دیـشاب ، هدید  دـیاب  هچنآ  رما  نیا 
متساخرب نم  راب  هس  ره  درک و  وگزاب  راب  هس  ار  شنخس  سپس  نیشنب  دومرف  متساخرب  مدوب ، همه  زا  رتکچوک  هک  نم  تساخن و  رب  یسک 

و  ) دز متسد  رب  ار  شتـسد  هک  موس  راب  ات  نیـشنب  دومرف  متـساخرب  نم  راب  هس  ره  درک و  وگزاب  راب  هس  ار  شنخـس  سپـس  نیـشنب  دومرف  و 
تفرگ .) ماجنا  تعیب 

دلج 1 هحفص 186  رد  شیگدنز  شرازگ  هک  يا  هقث   ) ملسم نب  نافع  زا  ار  ثیدح  نیا   " شدنسم ، دلج 1 "  هحفص 159  رد  دمحا  ماما 
ملـسم  ) قداص یبا  زا  هقث )  ) هریغم نب  نامثع  زا  هدمآ ) دلج 1  هحفـص 78  رد  شا  همجرت  هک  يا  هقث   ) هناوع یبا  زا  وا  و  هدمآ ) باتک  نیا 

تسا . هدروآ  ع )  ) نینموملا ریما  یلع  زا  هقث ) هفوک  یعبات   ) ذجان نب  هعیبر  زا  هقث ) یفوک 
هحفـص 18 رد  یئاـسن  ظـفاح  تسا  هدرک  داـی  نتم  دنـس و  نـیمه  اـب  ار  ثیدـح  نـیا   " شخیراـت ، دـلج 1 "  هحفـص 217  رد  زین  يربـط 
هغالبلا " و جهن  حرش  دلج 3 "  هحفـص 255  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هیافک " و  هحفـص 89 "  رد  یعفاش  یجنگ  ظافح ، ردص  و  صئاصخ ،

دنا . هدروآ  ار  ثیدح  تسا ، هدمآ  نآ  بیترت  دلج 6  هحفص 408  رد  هک  يروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویس  ظفاح 
ثیدح : نیا  لقن  موس  تروص 

یمک كاروخ  دـناوخ و  ارف  ار  بلطم  ینب  ربمغیپ  دـش  لزاـن  نیبرقـالا . کتریـشع  رذـنا  و  هیآ : نیا  نوچ  دومرف : هک  تسا  ناـنموم  ریما  زا 
: دومرف درک و  مهارف  نانآ  يارب 

هحفص 148 ] ] 

زین نارگید  داهن ، نآ  رب  نارگید  زا  شیپار  دوخ  تسد  و  دوشیم ، لزان  نآ  ریز  زا  تکرب  هک  دـیروخب ، ماعط  فرظ  فارطا  زا  ادـخ  مان  هب 
بهل وبا  دندش ، باریس  ات  دندیشون  و  دناشون ، اهنآ  هب  سپـس  دیماشآ  دوخ  تسخن  تساوخ و  ریـش  یحدق  سپـس  دندش  ریـس  ات  دندروخ 

هدرواین زگره  يرگید  یسک  ار  نآ  دننام  هک  ماهدروآ  ینیئآ  امش  يارب  نم  بلطم  ینب  يا  دومرف : ربمغیپ  درک ، وداج  ار  امش  رتشیپ  تفگ :
ارف شباتک  یئادخ و  نینچ  نیا  يوس  هب  منک و  یم  توعد  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هکنیا  رب  نداد  یهاوگ  هب  ار  امش  کنیا  تسا ،

مناوخ . یم 
زین اهنآ  و  درک ، یئوگ  هدوهیب  لوا  راب  لثم  بهل  وبا  دـناوخ و  ارف  ار  اهنآ  رگید  راب  ربمغیپ  دـندش ، هدـنکارپ  نارگن و  نانخـس  نیا  زا  اـهنآ 

نم و هارمه  ردارب و  ات  دنک ، تعیب  نم  اب  هک  تسیک  دومرف : دوب ، هدرک  زارد  ار  شتـسد  هکیلاح  رد  ربمغیپ  دـندرک و  رارکت  ار  زورید  راک 
یمکـش اـب  نم  زور  نآ  رد  منک و  یم  تعیب  وت  اـب  متفگ : مدرب و  شیپ  ار  شیوخ  تسد  یلع ع )  ) نم دـشاب . نم  زا  سپ  امـش  تسرپ  رس 

ار كاروخ  دومرف : هک  تسا  یلع  زا  زین  و  . ) درک تعیب  نم  اب  دوب  هدومرف  هک  نانچ  نآ  ربمغیپ ، مدوب و  نارـضاح  همه  زا  رتکچوک  نـالک 
مدوب .) هدرک  تسرد  نم 

عمج  ) رد ار ، ثیدح  نیا  یطویس ، هدمآ ، زنکلا  دلج 6  هحفص 104  رد  هچنآربانب  هدروآ و  ار  ثیدح  نیا  دوخ  دانـساب  هیودرم  نبا  ظفاح 
تسا . هدرک  لقن  وا  زا  عماوجلا )

مراهچ  تروص 
مامت يوسب  ارم  ادخ  بلطم  ینب  يا  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  هک : تسا  هدمآ  نینچ  ثیدـح  زاغآ  رکذ  زا  دـعب 

دومرف : تخیگنارب و  اصوصخ  امش  يوسب  امومع و  مدرم 
نیبرقالا . کتریشع  رذنا  و 

هب ال تداهـش  نآ  و  منک . یم  توعد  تسا ، نارگ  نیگنـس و  نازیم  رد  یلو  ناسآ ، نآ  ندروآ  ناـبز  رب  هک  يا  هملک  ود  هب  ار  امـش  نم  و 
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لوسر نم  هکنیا  تسا و  هللا  الا  هلا 

هحفص 149 ] ] 

چیه و  دوب ، دـهاوخ  نم  زا  سپ  هفیلخ  ثراو و  یـصو و  ریز و  ردارب و  دـنک ، يراـکمه  دوـش و  اریذـپ  راـک  نیا  هب  ارم  سک  ره  میادـخ .
دادن . باوج  ربمغیپ  هب  یسک 

تفرگ و رـس  زا  مود  راـب  يارب  ار  شنخـس  سپـس  نیـشنب ، دومرف  ربـمغیپ  ما ،) هداـمآ   ) نم ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : تساـخرب و  یلع  سپ 
رارکت ار  شنخـس  زین  موس  راب  نیـشنب ، دومرف  ربمغیپ  و  ما ) هدامآ   ) نم ادـخ  لوسر  يا  تفگ  تساخرب و  یلع  دـندنام و  شوماخ  ناگمه 

ثراو و یـصو و  ریزو و  ردارب و  وت  هک  نیـشنب  دومرف : ربمغیپ  منک ، یم  تعیب  نم  تفگ : تساخرب و  یلع  زاب  دادن ، خـساپ  یـسک  درک و 
دوب . یهاوخ  نم  زا  سپ  نم  هفیلخ 

نیا لقن  هب  نانآ  لوق  زا  هنسلا "  جاهنم  هحفـص 80 ج 4 "  رد  هیمیت  نبا  و  دنا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  يوغب ، ظفاح  متاح و  یبا  نبا  ظفاح 
تسا . هدومن  وگزاب  هیمیت  نبا  زا  شا  هریس  دلج 1  هحفص 301  رد  زین  یبلح  و  هتخادرپ ، ثیدح 

مجنپ  تروص 
دوب هدروآ  هیواعم  سیق و  يوگتفگ  هرابرد  دوخ ، باتک  رد  یلاله  قداـص  وبا  گرزب ، یعباـت  هک  ار  یتیاور  باـتک ) نیا   ) هحفص 95 رد 

وبا و  نت ، لـهچ  هک  ار  بلطم  ینب  ماـمت  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  دومرف  هک  تسا  هدـمآ  سیق  لوق  زا  اـجنآ  رد  تشذـگ ،
ربمغیپ دوخ  دومن و  یم  يرای  ار  شترـضح  یلع  درک ، ناـشتوعد  ربمغیپ  نوچ  دروآ و  عمج  دـندوب ، اـهنآ  ناـیم  رد  زین  بهل  وبا  بلاـط و 

نیـشناج و راکمه و  ردارب و  هک  تسا  هدامآ  امـش  زا  کی  مادـک  دومرف : سپ  دوب ، بلاـط  یبا  شمع  هاـنپ  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 
دشاب ؟ نم  زا  سپ  نانموم ، مامت  تسرپ  رس  متما و  رد  نم  هدنیامن 

، مرضاح نم  داب ، وت  رب  ادخ  دورد  ادخ  لوسر  يا  تفگ : یلع  درک ، وگزاب  راب ، هس  ار  شنانخس  ربمغیپ ، ات  دندرک  توکس  نارـضاح  همه 
تفگ : دیمد و  وا  ناهد  رد  داهن و  نامادب  ار  یلع  رس  ربمغیپ 

امکح امهف و  املع و  هفوج  الما  مهللا 

هحفص 150 ] ] 

دننامب شربمغیپ  هب  ار  وا  تبـسن  دـنوادخ  هک  نک  تعاطا  وا  زاو  ونـشب  ار  تدـنزرف  نخـس  کنیا  بلاط  ابا  يا  دومرف : بلاط  یبا  هب  سپس 
داد . رارق  یسوم  هب  نوراه  تبسن 

مشش  تروص 
نب دمحم  نب  نیسح  زا  نایبلا "  فشکلا و  ریسفت "  رد  تشذگ  دلج 1  هحفص 109  رد  شلاح  حرش  هک  م 427 ر 37 )  ) یبلعث قاحسا  وبا 

درک و ثیدـح  يرمع  بیعـش  نب  یلع  نب  نسح  تفگ  درک و  ثیدـح  اـم  يارب  دـمحم  نب  یـسوم  تفگ  هک  تـسا ، هدرک  لـقن  نیـسح ،
نبا لوق  زا  هرـسیم  نب  ایرکز  لوق  زا  ینزم  ییحی  نب  حابـص  لوق  زا  مشاه  نب  یلع  تفگ : درک و  ثیدـح  ام  يارب  بوقعی  نب  دابع  تفگ :

تفگ : درک و  ثیدح  ام  يارب  بزاع ، نب  ءارب  زا  قاحسا 
تشوگ و ناشکاروخ  نت و  لهچ  زور  نآ  رد  هک  ار  بلطملا  دبع  نادـنزرف  ادـخ  لوسر  دـش ، لزان  نیبرقالا  کتریـشع  رذـنا  هیآ و  نوچ 

ادـخ ماـنب  دومرف  زین  نارگید  هب  درک و  ندروخ  هب  زاـغآ  دوخ ، هاـگنآ  دربـب . ار  يدنفـسوگ  نار  دومرف  رما  یلع  هب  درک و  عمج  دوـب ، ریش 
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. دندروآ ریش  زا  گرزب  یحدق  داد  روتسد  سپـس  دندش . یم  ریـس  ات  دندروخ . یم  اذغ  دندمآ و  ولج  رفن  هد  رفن  هد  هورگ  نآ  دیئآ ، شیپ 
نیا هک  تفگ  دوشگ و  بل  بهل  وبا  دندش ، با  ریس  ات  دندیشون  ناگمه  دیـشونب و  ادخ  مانب  ار  نآ  دومرف ، سپـس  دیـشون  يا  هعرج  دوخ 

تفگن . ینخس  دنام و  تکاس  زور  نآ  رد  ربمغیپ  درک ، وداج  نآ  اب  ار  امش  درم ، نیا  هک  یکاروخ  تسا 
بناـج زا  نم  اـنامه  بلطم  ینب  يا  دومرف : درک و  زادـنا  ار  اـهنآ  سپـس  داد  ریـش  ماـعط و  درک و  توعد  لـبق  زور  نوچ  ار  اـهنآ  زین  ادرف 

يرادرب و نم  اب  هک  تسیک  دومرف : سپس  دیوش . تیاده  ات  دینک  تعاطا  ارم  دیروآ و  مالسا  سپ  میامـش . ریـشب  ریذن و  لجوزع  دنوادخ 
دزادرپب ؟ ارم  ماو  هک  دشاب  منادناخ  رد  نم  هدنیامن  دشاب و  نم  زا  سپ  نم  یصو  یلو  دنک و  يراکمه 

راب هس  ره  رد  تفرگ و  رس  زا  ار  شنخس  راب  هس  ربمغیپ  دندنام . شوماخ  اهنآ  همه 

هحفص 151 ] ] 

هب دنتساخرب و  هورگ  نآ  دوب .) یهاوخ  نینچ   ) یلع يا  وت  يرآ  دومرف : موس  راب  ما ) هدامآ  نم  : ) تفگ یم  یلع  اهنت  دندوب و  تکاس  همه 
تفای . یهدنامرف  وترب  هک  نک  تعاطا  تدنزرف  زا  دنتفگ ، بلاط  یبا 

ررد مظن  رد "  زین  يدنرز  نیدـلا  لامج  هدروآ و  هیافک  هحفص 89  رد  یعفاش  یجنگ  ظافحلا  ردص  نتم ، دنـس و  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا 
تسا . هدرک  دای  ار  نآ  نیطمسلا " 

متفه  تروص 
دنوادـخ اـنامه  دومرف : ربمغیپ  سپ  هک  تسا  اـج  نآ  رد  هدروآ و  عفار  یبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  ناـیبلا "  فشکلا و  رد "  یبلعث  قاحـسا  وبا 

دنوادخ هک  یتسارب  دینم  نادناخ  دارفا و  نادنواشیوخ و  امـش  مناسرتب و  ار  شیوخ  کیدزن  نادـنواشیوخ  هک  تسا  هدومرف  رما  ارم  یلاعت 
امش زا  کی  مادک  کنیا  داد . رارق  شنادناخ  رد  يا  هفیلخ  یـصو و  ثراو و  ریزو و  ردارب و  وا  يارب  هکنآ  رگم  تخیگناین  رب  ار  يربمغیپ 

يربمغیپ هکنآ  زج  دشاب -  یسوم  نوراه و  دننامب  نم  اب  وا  تبسن  و  نم ، یـصو  راکمه و  ردارب و  ات  دنک ، یم  تعیب  نم  اب  دزیخ و  یم  رب 
دندنام . تکاس  هورگ  نآ  دوب . دهاوخن  نم  زا  سپ 

دومرف . ربمغیپ 
یلع درک و  رارکت  ار  نخس  راب  هس  سپـس  دوب . دهاوخ  امـش  ینامیـشپ  بجوم  امـش و  ریغ  نایم  رد  بصنم  نیا  ای  دزیخرب  امـش  زا  یکی  ای 

زا دوشگ و  ار  شناهد  ربمغیپ  تفر  کیدزن  وش ، کیدزن  نمب  دومرف  ربمغیپ  سپ  دـش ، وا  توعد  ياریذـپ  درک و  تعیب  وا  اـب  تساـخرب و 
دیمد : یلع  ياه  ناتسپ  هنیس و  نایم  رد  تخادنا و  یلع  ناهدرد  دوخ  ناهد  بآ 

ص)  ) ربمغیپ يدرک ؟ رپ  ناهد  بآ  هب  ار  شیور  ناهد و  وت  و  تفریذپ ، ار  تتوعد  وا  يداد : تمع  رـسپ  هب  يزیچ  دب  هچ  تفگ : بهل  وبا 
. مدرک رپ  ملع  تمکح و  زا  ار  وا  ناج  دومرف 

هحفص 152 ] ] 

تیاور يرایسب  هورگ  هچنآ  ربانب  هک : تسا  یفطلدمحا  نسح  داتـسا  فیلات  یلع ) نب  نیـسحلا  دلاخلا  دیهـشلا   ) باتک هحفـص 9  رد  و  م -
یم يرای  راک  نیا  رد  ارم  امش  زا  کی  مادک  سپ  دومرف : دنک ، زاذنا  ار  نانآ  ات  دروآ  عمج  ار  شناشیوخ  مامعا و  ربمغیپ  نوچ  دنا ، هدرک 
يا تفگ : سپ  دوب ، اهنآ  همه  زا  رتکچوک  هک  یلع  رگم  دـنتفریذپن  کی  چـیه  دـشاب ؟ امـش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  اـت  دـنک 
نایم رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  نیا  دومرف : داهن و  یلع  شود  رب  تسد  ص )  ) ربمغیپ دوب  مهاوخ  راک  نیا  رد  وت  روای  نم  ادخ  ربمغیپ 
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. دینک تعاطا  وا  زا  دیونشب و  ار  شنخس  تسا . امش 
هچنآ زا  رترب  هک  مسانـش  یمن  ار  یـسک  برع  رد  نم  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  میکح  قیفوت  فیلات  دمحم "  باتک  هحفص 50 "  رد  و  م -
تسا هداد  تیرومام  ارم  مراگدرورپ  ما و  هدروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  دشاب : هدروآ  شموق  يارب  ما ، هدروآ  امـش  يارب  نم 

شیرق : دوشب . امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  هک  دهدیم  يرای  راک  نیا  رد  ارم  ناتمادک  سپ  منک ، توعد  وا  يوسب  ار  امش  هک 
. سک چیه  سک . چیه 

دوب . دهاوخن  روای  راک  نیا  رد  ارت  مه  هلیبق  گس  یتح  یسک  چیه  يرآ  یبارعا :
مگنج  یم  دزیخرب  وت  گنج  هب  هک  یسک  اب  و  ماوت . روای  نم  ادخ  لوسر  يا  یلع :

ثیدح هرابرد  یکاطنا  رعش  نخس و 

نیا تسا ، هدورـس  ع )  ) یلع هرابرد  هک  یکراـبم  هدیـصق  رب  شا  هقیلعت  هحفص 76  رد  يرـصم  یکاطنا  حیـسملا  دبع  اناوت  سیون  همانزور 
دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  نینچ  نیا  نآ  ترابع  هدروآ و  ار  ثیدح 

، دوب دهاوخ  نم  زا  سپ  نم  هفیلخ  ریزو و  ردارب و  دنک  يراکمه  نم  اب  نآ  ندرب  نایاپ  رد  دهد و  تبثم  خـساپ  نمب  راک  نیا  رد  سک  ره 
هک یلع  زج  بلطم  ینبزا  یسک  چیه 

هحفص 153 ] ] 

مود راب  يارب  ار  شراتفگ  سپـس  نیـشنب ، دومرف : یفطـصم  مرـضاح  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : یلع  دادن ، خـساپ  دوب  اهنآ  همه  زا  رتناوج 
رس زا  ار  شنخس  موس  راب  يارب  نیشنب ، دومرف : یفطـصم  ادخ  ربمغیپ  يا  ما  هدامآ  نم  داد ، خساپ  یلع  دندنام و  شوماخ  همه  درک . رارکت 

، نیـشنب دومرف : ص )  ) یفطـصم ماگنه  نیا  رد  ادخ  لوسر  يا  متـسه  نم  تفگ : هک  دادن  باوج  یلع  زج  یـسک  بلطم  ینب  رد  تفرگ و 
ماگنه نیا  رد  ادخ  لوسر  يا  متسه  نم  تفگ : هک  دادن  باوج  یلع  زج  یـسک  بلطم  ینب  رد  تفرگ و  رـس  زا  ار  شنخـس  موس  راب  يارب 

رد ار  ثیدح  نیا  حیسملا  دبع  دوب ، یهاوخ  نم  زا  سپ  نم  هفیلخ  ثراو و  یصو و  ریزو و  ردارب و  وت  هک  نیـشنب  دومرف : ص )  ) یفطـصم
تسا . هدیشک  مظنب  نینچ  دوخ  روکذم  هدیصق 

هک شیوخ  شـشخرد  رپ  تثعب  هب  ار  يو  رـش ، میب  زا  یناهنپ و  دـید ، یم  يریخ  ناشن  سک  ره  رد  داب ،) وا  رب  دـنوادخ  دورد  هک   ) دـمحم
دومرف . یم  توعد  دوب ، مجع  برع و  زا  مدرم  همه  تیاده  يارب 

هک درک  رومام  ار  يو  دمآ و  دورف  لیئربج  سپـس  دندش  تیاده  دنتفای و  شیارگ  يوب  شیرق  زا  یهورگ  تشذگ و  لاونم  نیدب  لاس  هس 
ثوعبم نانآ  تیاده  ادخ و  يوسب  مدرم  توعد  يارب  وت  هک  نک  راکشآ  ار  ادخ  نامرف  تفگ : نینچ  دیامرف و  راکـشآ  ار  مالـساب  بوعد 
يروای یلع  زا  ریغ  و  امرف ، راهظا  نانآ  رب  ار  نیئا  نیا  دـنلب  یناعم  نک و  راذـنا  تناـشخرد  نید  هب  ار  کـیدزن  ناـشیوخ  کـنیا  يا ، هدـش 

، دـنوادخ ناـمرف  هب  هک  يدوـصقم  هب  ار  وا  دـناوخ و  ارف  ار  يو  سپ  دـهد ، ددـم  تشاد ، میب  نآ  راـهظا  زا  هک  ینیئآ  رد  ار  وا  هـک  تفاـین 
رآ . مهارف  ام  يارب  دوش ، هتخپ  ینیگنر  یبوخ و  هب  دیاب  هک  یکاروخ  نونکا ، مه  دومرف ، و  درک . هاگآ  دوب ، نآ  راتساوخ 

اب ات  نک ، توعد  نم  بناج  زا  ار  نایمشاه  زاس و  بلابل  كاپ  ریـش  زا  ار  یئاه  هساک  زپب و  زادنا و  كاروخ  گید  رد  ار  يدنفـسوگ  نار 
میوگ . نخس  تسا  ناشیا  نم و  راگ  دیرفآ  هک  مراگدرورپ  نامرف  هراب  رد  اهنآ 

دندمآ ربمغیپ  ناشیوخ  مشاه و  ینب  همه  هدننک ، توعد  یهز  و  دومرف ، توعدینامهم  هب  ار  مشاه  ینب  تساخرب و  یفطصم  نامرفب  یلع 
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هتفریذپن ار  توعد  هک  دنامن  یسک  و 

هحفص 154 ] ] 

هک دندوب  ربمغیپ  کیدزن  ناگتسب  هط و  نادناخ  اهنیا  دندمآ  یم  رامـشب  برع  لاجر  زا  همه  دندوب و  نت  لهچ  ناگدش ، توعد  نیا  دشاب 
دندیمرآ و شیوخ  ياج  رد  هک  هاگنآ  تفگ . تینهت  دمآ و  شوخ  یلدکاپ  اب  ربمغیپ  دندمآ ، تمدخب  نوچ  تشاد  دیما  ناشیا  هب  مالـسا 
ار اهاذـغ  دـشاب  ناـشیاراوگ  كاروخ  اـت  تساـخرب  تمدـخ  هب  ربمغیپ  دـنتخادرپ و  ندروخ  هب  اـهنآ  دـش  هدرتـسگ  زیگنا  اهتـشا  يا  هرفس 

ماعط نآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـنام و  یقاب  دوب ، هک  ناـنچنآ  كاروخ ، هچ  دوب  هدـننک  تیاـفک  دـنوادخ  و  دندیـشون ، ار  اهریـش  دـندروخ و 
درک . یمن  ریس  ار  يا  هنسرگ  هک  دوب  مک  يا  هزادناب 

رارـسا زا  يرادرب  هدرپ  يروآ و  دای  هب  ربمغیپ  سپـس  مینک . یم  وگ  زاب  وا  لوق  زا  ام  تسا ، یلع  زا  نخـس  نیا  دوب و  یفطـصم  هزجعم  نیا 
نیا اب  هط  مدرم ، يا  تفگ : تخیمآ و  یهارمگ  هب  تخس  ار  قح  درک و  عطق  ار  دربمیپ  نخس  کنرد  یب  بهل  یبا  تخادرپ و  دوخ  تثعب 
دوخ توعد  اب  ار  نارگید  وا  ات  دـینک  اهر  ار  دـمحم  دـیزیخرب و  دـیزیهرپب . ینادرگرـس  یهارمگ و  زا  ناه  درک . وداـج  ار  امـش  كاروخ 

دبایرد . ار  اهنآ  دبیرفب و 
دمحم هک  یماعط  ناوخ  رب  هراب  ود  نانآ  دوب و  یئاریذـپ  تسرپرـس  رازگ و  راک  رارک  ردـیح  و  درک ، توعد  ار  اـهنآ  رگید  راـبکی  ربمغیپ 

دندمآ . درگ  دوب ، هتخپ 
هب نوـچ  تسا ، هدرواـین  ما  هدروآ  امـش  يارب  نم  هـک  ار  یکین  هـمه  نـیا  دوـخ ، مدرم  يارب  سک  چـیه  نـیا  زا  شیپ  دوـمرف : ربـمغیپ  سپ 

ردارب و دـنک  يراکمه  نم  اب  امـش  نایم  زا  هکنآ  کنیا  دوشیم  نیمات  امـش  ترخآ  ایند و  ریخ  دـیرآ ، ور  نیئآ  نیا  ناشخرد  ياههاگهانپ 
دوب . دهاوخ  نید  ناتسوب  نابغاب  نم و  نیشناج 

تثعب نیا  دروم  رد  دوـخ  ناـیب  رب  هچ  ره  تفاـین و  دـشاب  دونـشخ  تمعن  نیا  هب  درآ و  يور  وا  هب  يدنـسرخ  اـب  هک  یئوگخـساپ  سوـسفا 
دوخ موق  يارب  یـسک  چیه  يرآ  وت ، رب  ياو  درک : دایرف  بهل  وبا  ماگنه  نیا  رد  دشیم ، هدوزفا  زین  نانآ  ینادان  بیذـکت و  رب  دوزفا  افوکش 

تسا . هرواین  يدروآ  وت  هچنآ 
دوبان نوگن و  رس  خزود  تاکرد  رد  ار  يو  رفک ، ینادان و  هک  داب  هدیرب  شتسد 

هحفص 155 ] ] 

دوزفا . یم  اهنآ  ندرک  رایشه  ندناسرت و  رب  درک و  یم  رارکت  راکشآ  ار  شنانخس  یفطصم  درک و 
يزیچ دوب  هدرک  ناشروک  كرـش  رفک و  هک  ادـخ ، باتک  زا  نادرگ  ور  یئاهناج  و  ریذـپان ، زردـنا  تخـس  ياهلد  زا  ریغ  هک  سوسفا  اـما 

دندرک . يراد  دوخ  نتفریذپ  زا  دوب ، نآ  رد  هک  یتکرب  همه  اب  دندنادرگ و  يور  وا  تمحر  ضیف  زا  ناگمه  دیدن 
دوخ توعد  داد و  نامرف  نتـسشنب  ار  یلع  راب  هس  ربمغیپ  ناهج و  ناگدشمگ  ربهر  يا  ماوت ، يوگ  خـساپ  نم  دز ك  دایرف  هک  یلع  رگم 
یلع هب  يور  دش و  روجنر  دـیما و  ان  نانآ  بناج  زا  توعد  ندـش  هتفریذـپ  نایمـشاه و  زا  هکنیا  ات  دومرف  هضرع  نانآ  رب  تباجا  دـیماب  ار 

و تسا . نم  توعد  روای  نیا  دـنگوس . ادـخب  دومرف ، دوب ، هداـهن  وا  ندرگ  رب  تسد  هکیلاـح  رد  درک و  دـنلب  عمج  ناـیم  رد  ار  وا  دروآ و 
يو . نانامرفان  رب  ياو  و  تسا . بجاو  امش  رب  نم  سپ  وا ، زا  يرادربنامرف  تعاطا و 

زا زین  وت  دـنتفگ : بلاط  یبا  یب  اهنآ  هچ  دـناشک . یهارمگ  يداو  نیرتکیرات  هب  ار  اهنآ  اـهندرک ، هرخـسم  نیمه  و  دـندش ، هدـنکارپ  اـهنآ 
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. نک تعاطا  ترسپ  ياهنامرف 
تفر . ربمغیپ  رثا  رب  رخآ  ات  داد و  تبثم  خساپ  یفطصم  توبن  يادن  هب  نینچ  نیا  زاغآ ، زا  یلع ، اما 

. درک یهارمه  داد  ناماس  نآ  هب  هک  يزور  ات  داهن  یم  توعد  ساسا  هک  زور  نآ  زا  ار  وا  و 

هحفص 156 ] ] 

هینامثعلا یلع  ضقنلا  باتک  رد  ثیدح  نیا  نوماریپ  رد  یفاکسا  نخس 

یب ناوجون  زیمت و  یب  هچب  ایآ  هک  دیوگ  تسا ، هدرک  دای  داتفا ، روکذـم  هحفص 145  رد  هک  یترابع  اب  ار  ثیدح  هکنآ  زا  سپ  یفاکـسا 
و دنرامـش ؟ نم  توبن ، رـس  نیما  ار  هلاس  تفه  ای  جنپ  كدوک  ایآ  و  دـنرامگ ؟ یم  مدرم ، زا  ندرک  توعد  كاروخ و  نتخاس  هب  ار  درخ 

سکنآ زا  ریغ  یـسک  تسد  رد  ار  شتـسد  ادخ  لوسر  ایآ  دننک و  یم  توعد  نالاس  نایم  خویـش و  هورگ  رد  ار  لقاع  دنمدرخ و  ریغ  ایآ 
ار نمـشد  ياه  يزوت  هنیک  و  دربب ، ار  یهلا  تیالو  راب  دناوت  یم  هدیـسر و  فیلکت  دـحب  تسا و  تفالخ  تیـصو و  توخا و  هتـسیاش  هک 

ددنب ؟ یم  یئاهنامیپ  نانچ  وا  اب  و  دهن ؟ یم  دنک ، لمحت 
اب يزاـب  لوغـشمار  وا  یـسک  شندروآ ، مالـسا  زا  سپ  تسویپن و  اـهنآ  هب  تخیماـین و  رد  ناـکدوک  رگید  اـب  ارچ  دوب ، كدوک  یلع  رگا 
اه هچب  نیا  اب  ار  شرمع  تاـعاس  زا  یتعاـس  یلع  ارچ  دوب . ناـنآ  هیاـپمه  تفرعم  رد  دـننام و  هقبط  رد  وا  هکنآ  لاـح  دـیدن ؟ شنـالاسمه 

نتفای و  ناکدوک ، اب  نتـسشنیزاب  هب  ار  وا  یلاـس  هزاـت  یناوج و  تسـشن و  شلد  رب  اـیند  زا  يرهم  تشاد و  یـسوه  دـنیوگب ؟ اـت  دـنارذگن 
تشاداو . نانآ ، تلاح 

و دومرف ، ققحم  راک  اب  ار  شراتفگ  دوب . ممـصم  شراـک  رد  رپسهر و  شمالـسا  رد  هک  میا  هدـیدن  نیا  زج  یلع  زا  اـم  اـهنیا ، همه  ياـجب 
ادخ لوسر  هب  وا  اهنت  دندوب ، هدمآ  عمج  ربمغیپ  رـضحم  رد  هک  ینانآ  نایم  زا  و  تخاس ، قدـصم  یگتـسراو  ینمادـکاپ و  اب  ار  شمالـسا 

تسویپ .
، يورخا کین  شاداپ  یبایماک و  دیماب  ایند ، ياه  یگتسبلد  رب  بلاغ و  دوخ  توهـش  رب  وا  دوب . ربمغیپ  ترخآ  ایند و  سینا  نیما و  وا  سپ 

: هک تسا  هدومرف  هدرک و  دای  ار  شندروآ  مالسا  زاغآ  رس  لاح و  تیادب  شا  هبطخ  نخس و  رد  وا  دوخ  دش . طلسم 
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کباچ يرگوداج  دنتفگ : شیرق  دروآ ، ربمیپ  هب  يور  دـش و  هدـنک  نیمز  زا  تخرد  دـناوخ ، ارف  ار  تخرد  نآ  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ 
هک يا  هزجعم  رد  ارت  مدروآ و  ناـمیا  شربـمغیپ  ادـخب و  ماوتب ، هدـنروآ  ناـمیا  لوا  نم  ادـخ  لوسر  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و 

درک . دنکب  دیاب  هچنآ  وت ، توعد  ناهرب  توبن و  قیدصت  يارب  دنوادخ و  نامرف  هب  تخرد  هک  مهدیم  یهاوگ  مراد و  قیدصت  يدرک ،
دوب ؟ دهاوخ  نیا  زا  رت  رادیاپ  رت و  راوتسا  ینامیپ  و  رت ، تسرد  ینامیا  زگره  ایآ  سپ ،

تسین . يا  هراچ  چیه  ار  ظحاج  ینادرگ  يور  يریگتخس و  یتخس و  رس  دنز و  وت  هنیک  ناینامثع  هک  سوسفا  نکیل 

تسا هتفر  ثیدح  نیا  رب  هک  یتایانج 
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هکنآ زا  سپ  شخیراـت ، باـتک  رد  يو  تسا . هدـش  بکترم  شریـسفت  دلج 19  هحفـص 79  رد  يربـط  هک  تسا  یتیاـنج  اـهنآ ، زا  یکی 
دنـس نتم و  تهج  زا  ار  ثیدح  مامت  هدرب و  دای  زا  ار  راتفگ  تناما  شیوخ  ریـسفت  رد  تسا ، هدرک  تیاور  يدینـش  هکنانچنآ  ار ، ثیدـح 

: دومرف ربمغیپ  تسا  هتفگ  هدنارذگ و  لامج  اب  هدوب ، توعد  هدنریذپ  یلع و  تیلضف  رد  هک  ار  ربمغیپ  نخـس  زا  تمـسق  نآ  اما  هدرک ، دای 
تـسا هتفگ  زین  ربمغیپ  رخآ  هلمج  هرابرد  و  دشاب ؟ نانچ  نینچ و  نم و  ردارب  ات  دـنک  یم  يراکمه  نم  اب  راک  نیا  رد  امـش  زا  کی  مادـک 

تسا . نانچ  نینچ و  نم و  ردارب  یلع )  ) نیا هک  یتسارب  دومرف : هک 
يربط زا  شریـسفت "  دلج 3 "  هحفـص 351  هیاهنلا " و  هیادبلا و  دلج 3 "  هحفـص 40  رد  زین  یماش  ریثک  نبا  ثیدـح ، رد  بلقت  نیا  رد 
ثیدح نیا  يربط  خیرات  رد  و  هدوب ، مه  وا  ذخام  اهنت  هتـشاد و  رایتخا  رد  ار  يربط  خیرات  دوخ ، خیرات  نتـشون  رد  هکنآ  اب  هدرک و  تیعبت 
هتـشاد یمن  تسود  اریز  دنک ، دای  مه  ار  نآ  رخآ  هلمج  هک  تسا  هدـمآ  نارگ  وا  رب  هتخادرپ  رکذ  هب  نوچ  نکیل  تسا ، هدـمآ  لیـضفت  هب 

دیامن . زاب  ار  تفالخ  تیاصو و  ناب  تراشا  تلالد و  دنک و  نانموم  ریما  تفالخ  تیاص و  صن و  تابثا  هک  تسا 
تسرد مامت و  هناهاگآ  ان  ار  ثیدح  شخیرات  باتک  رد  هک  يربط  دوصقم  ایآ 
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یم و  دـناد . یم  يربط  دوخ  اما  مناد ، یمن  یم  ار  نیا  تسا ؟ هدوب  نیمه  تسا  هتخادرپ  نآ  تاملک  فیرحت  هب  شریـسفت  رد  یلو  هدروآ ،
یناد . یم  یبوخب  زین  وت  هدنناوخ  يا  هک  مرادنپ 

هحفـص 104 رد  تفر  تراشا  هچنانچ  نآ  هدروآ و  رابب  لکیه  نیـسح  دمحم  هک  تسا  يا  هدننک  اوسر  یمرـش  یب  تایانج ، نیا  زا  رگید 
هک : تسا  هدروآ  ترابع  نیا  هب  ار  ثیدح  دمحم "  هایح  باتک "  لوا  پاچ 

نتورف دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  نانموم  ربارب  رد  ناسرتب و  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  نیبرقالا " : کتریـشع  رذنا  هک  دمآ  یحو  ربمغیپ  هب 
نیزگ . يرود  ناکرشم  زا  نک و  ادیوه  ار  دوخ  تیرومام  سپ  ما " . هدنناسرت  اراکشآ  نم  وگب  و  شاب ،

بهل وبا  شمع "  هک  دنک  توعد  ادخ  هب  دزادرپ و  نخس  هب  نانآ  اب  تساوخ  دناوخ و  ینامهم  هب  دوخ  هناخ  رد  ار  نادنواشیوخ  ربمغیپ  و 
تخیگنارب . نتساخرب  هب  ار  مدرم  درک و  عطق  ار  شنخس  " 

هچنآ زا  رتهب  هک  مسانش  یمن  برع  رد  ار  یسک  دومرف : دندروخ  اذغ  نوچ  درک و  توعد  ار  اهنآ  مود  راب  يارب  زور  نآ  يادرف  رد  دمحم 
وا يوـسب  ار  امـش  هک  تسا  هدوـمرف  رما  ارم  دـنوادخ  و  دـشاب . هدروآ  شیوـخ  موـق  يارب  ما  هدروآ  امـش  يارب  ترخآ  اـیند و  ریخ  زا  نـم 

ربمغیپزا يور  اـهنآ  دـشاب . امـش  ناـیم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  اـت  دـنک  یم  يراـکمه  نم  اـب  راـک  نیا  رد  ناتمادـک  سپ  مناوخب .
ره اب  دوب و  مهاوخ  وت  روای  نم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  دوب ، يا  هدـشن  غلاـب  ناوج  هک  یلع  هک  دـنورب  دنتـساوخ  دـندنادرگ و 

بناـج هب  بلاـط  یبا  يوس  زا  ناـشهاگن  دـندز و  ههقهق  یخرب  دـندیدنخ و  مشاـه  ینب  دـیگنج -  مهاوـخ  دزیخرب ، وـت  دربـن  هب  هک  سک 
دنتشگرب . نانک  هرخسم  دیئارگ و  شدنزرف 

هداد تبـسن  یلع  هب  ار  ترابع  نیا  ایناث  و  هتخادنا ، ینم "  ثراو  یـصو و  ردارب و  وت  دومرف " : یلع  هب  هک  ار  ربمغیپ  راتفگ  هلابند  الوا  يو 
ماوت روای  نم  دومرف : هک  تسا 
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هدروآ نیـشیپ  خروم  ای  ثدحم  مادـک  هک  تبـسن  نیا  ذـخام  هب  ار  ام  لکیه "  شاک "  يا  منک ، یم  دربن  دـگنجب ، وت  اب  هک  سک  ره  اب  و 
، دهد مشاه  ینب  هب  ههقهق  هدـنخ و  تبـسن  نمجنا ، نآ  لیکـشت  رد  هک  تسا  هدـمآ  دـنیآ  شوخ  شرظن  هب  زین  درک و  یم  یئامنهر  تسا ،
هب دریگ و  هدرخ  وا  راتفگ  رب  هک  هدـید  یمن  ار  یـسک  لـکیه "  نوچ "  و  میتفاـین . لیـصفت  نیا  يارب  یهجوت  لـباق  ذـخام  اـم  هکنآ  لاـح 
رد هک  شباتک  مود  پاچ  هحفص 139  رد  هدوب  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  هب  طوبرم  هک  ار  یتارابع  دسرب ، شتافرـصت  اه و  تبـسن  باسح 
وا لاثما  ریثک و  نبا  دوصقم  هب  دوخ  باتک  رشن  زا  سپ  لکیه  هک  هدوب  یهجوت  نآ ، زمر  دیاش  و  تسا . هتخادنا  هدیدرگ ، عبط  لاس 1345 

شهوکن و جاوما  و  هتـساخاپب ، هرهاـط  ترتع  نانمـشد  بناـج  زا  راـتفگ  نیا  نوماریپ  رد  هک  هدوب  يرایـسب  يادـص  رـسای و  هدرک و  ادـیپ 
اه هناـخپاچ  زا  یخرب  موسرم  نیئآ  هکنآ  اـی  تسا  هدرک  روبجم  دوخ  نخـس  فیرحت  فذـح و  هب  ار  وا  هدروآ و  يور  لـکیه  هب  شنزرس 

یشوپ مشچ  تسا ، ناوتان  دوخ  رثا  زا  عافد  رد  ای  رکفمه و  اهنآ  اب  هک  تهجنآ  زا  زین  هدنسیون  دننک و  يراکتسد  باتک ، رد  هک  تسا  نیا 
دنک . یم 

دنام . عیاض  هنافساتم  هک  ار  یقح  تیالو و  و  فوصوم ، تناما  و  رادیب ، ياهدرخ  دراد  هدنز  ادخ  لاح  ره  رد 
اب هک  يا  هدننک  هارمگ  ياهیئوگ  هدوهیب  یئارـس و  هوای  زا  هک  تسا  یئاهباتک  هنوگنیا  هب  اهنآ  هجوت  یمالـسا و  تما  نالد  هداس  رب  مفـسات 

بتک شوه و  زیت  نادنمشناد  رصم و  رب  نم  سوسفا  نآ ، زا  سپ  تسا . راش  رـس  درب  یم  هناهاگآ  ان  ار  تما  دروآ و  یم  يور  بات  بآ و 
هارمگ زیمآ  رفک  نانخس  نیا  ینابرق  ناگیامورف ، نیا  يادف  اهسوه ، اهاوه و  نیا  يادف  یتسارب  هک  تساهنآ  بوخ  ناگدنـسیون  اهبنارگ و 

. دنا هدیسر  ایند  رد  دوخ  ياهوزرآ  هب  هداد و  رارق  هلیسو  ار  لطاب  هک  دنا  هدش  يرودزم  ياهملق  نیا  ینابرق  تما ، هدننک 
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اعنص . نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعا  نیرسخالاب  مکوبنن  له  لق 
مهد ؟ یهاگآ  مدرم  نیرت  راکنایز  هب  ار  امش  ایآ  " 

. دنراک وکین  هک  دنرادنپ  یلو  تسا  هابت  ایند  یناگدنز  رد  ناش  یعس  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا 
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یفوک يدبع 

هراشا

زور نآ  رد  ار  تلد  زوس  يزیر ، یم  شیئادج  زا  هک  یکشا  ای  و  دنک ؟ یم  نامرد  ار  تقشع  مئاد  درد  رای ، ناریو  هناخ  ناشن  ندیسرپ  ایآ 
دناشن ؟ یم  ورف  دوش ، یم  کیدزن  تسود  قارف  هک 

دشخب . یمن  نایاپ  ار  هتخیگنا  رب  قشع  ددرگ . یمن  زاب  يرگید  هتفر و  هک  یتسود  يرود  تاهیه 
هک متـشادنپ  یمن  زارد ، رود و  یئادـج  نیا  دـمآ  شیپ  زا  لبق  دـنک ، یم  زاین  یب  هایگ  بآ و  زا  ار  ناوراک  رابکـشا ، نامـشچ  نابراس  يا 

ار اهدنویپ  هچ  دندوبر و  ار  اهدرخ  هچ  دندرک و  ناور  ار  اهکـشا  هچ  دوخ ، نتفر  اب  دندش و  ادج  ام  زا  دنـشاب ، رت  هدنراب  اهربا ، زا  اه  هدید 
دنتسسگ .
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یم شوخ  يور  نانمـشد  هب  راد ، هگن  ناـمیپ  تسین . برع  ناوج  ناـش  رذـع  هچ  مدوبن . شبیرف  هشیدـنا  رد  زگره  نم  هک  يراـی  هدـنبیرف 
دراد . یم  ناهن  ار  كانهودنا  تبحم  و  دیامن .

دندش . رود  تشاد ، یم  ناهنپ  هدننیب  ياهدید  زا  ار  نانآ  هتشارفا ، ياهزین  رس  هک  ینارای  ناینشن و  لمحم 
تسشنن . فده  هب  یلو  تخادنا  بوبحم  هدرپ  ارس  هب  ار  شهاگن  ریت  هنادزد  هک  دنتشاذگ  اج  هب  ار  يا  هداتفا  هتخابلد  و 

بل و نوگلگ  نایم و  يوم  مادنا و  رغال  ناربلد  دننام . یم  ناهنپ  ام  هدید  زا  هک  تسا ، یئاهمادنا  الاب و  رب و  نانیـشن و  لمحم  رب  نم  هودنا 
. دنام یم  نآ  يور  ياه  بابح  ماج و  هنابش  بارش  هب  ناشناهد ، بآ  نادند و  هک  یئور  دیپس 
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دنناشن . ورف  ار  قشع  نازورف  شتآ  دنیامن ، رادید  نوچ  هک  دنتسه  ینای  رهام و  اه ، هدرپ  ارس  رد 
تسا . هدرک  شرت  هدنشوج  رای  نادند  يدیپس  ناهد و  بآ  يدرس  قوش  هک  تسا  یقشع  ششوج  لد  رد 

تفر . تسود  هک  زیخرب  رهم  رامیب  يا  و  وش ، رادیب  قشع ، هتفخ  يا 
یئادـج بجوم  نارای  هناخ  رگا  هک  هتفرگ ، ارـشنابیرگ  بئاصم  تسد  هدـناشن و  شمتامب  راگزور  شدرگ  هک  یقـشع  رـصع  هب  مسق  ناه 

تسب . مهاوخ  دوخ  رب  ار  سفن  هار  مشچ  کشا  زا  مسرن  دوخ  يوزرآ  هب  نم  دوش و  نم  زا  نانآ 
ما . مدنام  هدنز  هنوگچ  اهنآ  نتفر  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تفگش  دشاب . هدنامن  یئورین  ارم  رگا  درادن . بجعت 

. دنک شریپ  دنز ، یسک  ناماس  هب  نوچ  هک  تسا  يریت  ار  قارف  مدش و  ریپ  یگلاس  تسیب  رد 
دشاب يرود  ارود  قایتشا  دننام  هک  تسین  نانچ  نآ  هتفرگ ، هیام  برط  دجو و  زا  هک  ششوک  هتساخرب و  نطو  هب  نم  قوش  زا  هک  شـشک 

مراد . اجنآ  رد  هتفخ  تیصخش  فجن و  نیمز  رس  هب  نم  هک 
تسا . اهتیبرت  نیرتفرش  رپ  شتیبرت  نادرم و  درم  ربا  یلع  هک  یتسار  دراد . شوغآ  رد  ار ، ناهج  درم  نیرتکاپ  هک  یکاخ  هتساریپ 

دوب . دهاوخن  ناهن  لد  زا  زگره  دشاب  ناهنپ  رود و  هدید ، زا  رگا  وا 
هک : دسر  یم  اجنیاب  رعاش  هرخالاب  و 

ار نیگمهـس  ياهداب  دـنک و  یم  هتـسخ  ار  لاب  زیت  نیهاش  بیرقت  هب  ار  تشد  هنهک  هماج  تدـنمورین  بکرم  ياهماگ  هک  يراوس  رتش  يا 
، نابایب روجنر  هتسخ و  نارتش  نوچ 
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دراذگ . یم  رس  تشپ 
دشاب . ینتورف  وت  یئادخ  راعش  اجنآ  ناسرب ، دراد  رب  رد  ار  برع  مجع و  ناسنا  نیرتهب  تسا و  فجن  رد  هک  يربق  هب  ارم  دورد 

وگب : هدزاوآ و  ار  ربمغیپ  نیرتهب  داماد  ماقم و  الا  یصو و  و 
دندنادرگرب . وت  يوس  زا  يور  یهجو  نیرتدب  هب  دندیچیپ و  رس  تنامرف  زا  اهنآ  هدارف ، شوگ  نسح  ابا  يا 
دنداتف ؟ يدوبان  ریسم  هب  دنتشگرب و  يدوب ، نآ  رگنشور  وت  هک  یتاجن  قیرط  زا  هک  دش  هچ  ار  اهنآ  یتسار 

دنتشاد . زاب  دوب ، هتفرگ  ار  نآ  هقان  مامز  یشیرق  يدرم  بصاغ  تسد  هک  تفالخ  رما  زا  ارت  و 
یتسار تشاد و  هلاقتسا  راک  نیا  زا  زورید  ات  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دیرد . ار  نآ  ینیب  هک  دیـشک  ار  هقان  نیا  مامز  نانچ  درم ، نآ  يرآ 
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تسا ؟ نآ  راتساوخ  دج  هب  زورما  ارچ  تفگیمن  غورد  رگا 
تسا . راک  نیرتهب  مشخ ، ماگنه  رد  یئابیکش  هچ  يدرک . ربص  يدنمدرد  نیا  رب  يراوگرزب  اب  یلع ) يا   ) وت و 

، دناوخ ارفار  یـسک  نوچ  هک  تسا  يا  هدـننک  توعد  گرم  و  دـناسر . وا  شوگ  هب  ار  دوخ  گناب  داد و  زاوآ  ار  درم  نآ  گرم ، هرخالاب 
یئاوسر !! فیدر  راوس و  هچ  درک ، راوس  دوخ  فیدر  رد  ار  وا  دیشخب و  یمود  هب  ار  تفالخ  يو  ماگنه ) نیا  رد  . ) دونش دعاسم  خساپ 

درک . ینکش  نامیپدوز  یلیخ  وا  اما  دومرف  شرافس  وت  تعیب  هب  ار  يو  ربمغیپ  هک  تسا  یسک  نیلوا  یمود ، نیا  و 
داد و ناشن  هراب  ود  ار ، دوخ  نیتسخن  تشز  هرهچ  تیلهاج  دـش  لدـب  يزاب  هب  يدـج ، لئاسم  درک و  نت  هب  ار  تفـالخ  هماـج  زین  یموس ،

ناگراچیب ناج  هب  ناگرگ 
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دنداتفا .
تشادزاب . اهتلاهج  نیا  زا  ار  نانآ  تفرگ  رارق  نارتش  زاهج  رب  ربهر ، دمحا "  هک "  هاگنآ  مخ "  رد ر 

دومرف : دندوب ، شنارگن  دنداد و  یم  شوگ  شنانخس  هب  هتسشن و  شتمدخ  رد  ای  هدمآ  درگ  شنوماریپ  رد  هک  یمدرم  هب  و 
تسا . رتهب  رتراوازس و  نم  يارب  غیلبت  نیا  مدرم و  هب  تیالو  نامرف  ندناسر  رومام  نم  هک  زیخرب  یلع  يا 

تسا . راد  بصنم  نیرتهب  یلع  و  منکیم . بوصنم  دوخ  زا  سپ  یئامنهر  يربهر و  هب  ار  یلع  نم  يرآ 
دندوب . نادرگ  يور  وت  زا  لد  رد  نکیل  دندوشگ . وت  يوسب  ار  دوخ  تسد  دندرک و  تعیب  وت  اب  اهنآ 

هدـش هتخانـش  قافن  یئورود و  هب  هکنیا  هن  دـشاب و  اسران  تراتفگ  نابز  ای  هاتوک و  تیاـطع  شـشخب و  تسد  هکنآ  یب  دـندرک ، اـهر  ارت 
یشاب .

هداوناخ هناخ و  رد  ناشدـننامه  لضف و  رد  ناـنآ  ياـتمه  وت  ددرگ . یمن  بطق  رب  زج  ایـسآ  اـهنآ و  هن  یمالـسا ، يایـسآ  گنـس  بطق  وت 
يدوبن .

دتفا . یم  هزرل  هب  شتسد  هزین و  يرگنب ، تسد  رد  هزین  دربنمه  هب  رگا 
یناشن . یم  ياپ  زیرگ  ریلد و  يوجمزر  ندرگ  گر  رد  ار  نآ  ینابنجب  هزین  دوخ  نوچ  و 

ینک . یم  ناهن  نمشد  هدیشوپ  دوخهالک  رس  رد  ار  نآ  هکنآ  رگم  یشک  یمن  ریشمش  دربن ، زور  رد 
رس مچرپ و  نداتفا  كاخ  هب  زا  نوچ  یفطـصم  ربمغیپ  درکیمن و  تعنامم  دوهی  موق  زا  زیرگ  زا  ار  رمع  یئورین  چیه  هک  ربیخ  زور  نوچمه 

شتسود ربمغیپ  ادخ و  هک  مراپس  نم  يا  هدیزگرب  يدرمناوج  هب  ار  مچرپ  ادرف ، دومرف : دمآ ، مشخ  هب  وا  تمیزه  ینوگن و 
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اب ینادرم  ریـش  يدـش ، وربور  نمـشد  هلبا  هوـبنا و  هورگ  اـب  يدیـشک و  شود  هـب  يداـش  اـب  ار  مـچرپ  زور  نآ  يادرف  رد  وـت  دـنراد و  یم 
رب ياهدرگ  ار  نآ  نامـسآ  هبرف و  ياهبـسا  ار  دربن  نیمز  دندوب  هدـمآ  درگ  دالوپ  نهآ و  رد  قرغ  نارب  ياهنانـس  ناشخرد و  ياهریـشمش 
ات یتخادرپ  دربن  هب  یمارآ  هب  وت  دوب و  يدنه  ياه  ریشمش  اهنانس و  ششخرد  شقرب  هک  داد  یم  لیکـشت  يرابغ  ار  رکـشل  ربا  و  هتخیگنا ،

دیراب . یمن  زگره  يدرک  یم  تشپ  رگا  هچ  تفرگ  ندیراب  ربا  نیا 
ار تزامن  هک  هاگنآ  سمش "  در  نوچمه "  دنناوتان  زجاع و  نآ  نتشون  زا  ناگدنسیون  ندرمـش و  زا  ناگدنرامـش  هک  تسا  یبقانم  ار  وت 
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هدرکن بورغ  یباتفآ  هدیـشخردن و  یباهـش  یئوگ  هک  تشگرب  نانچ  وت  رطاخ  هب  دـش و  یم  ناهنپ  ناگدـید  زا  باتفآ  يدوب و  هدـناوخن 
دوب .

هب ربمغیپ  نتفر  ترجه و  بش  تسا و  هدـنامن  ناهنپ  کیدزن  رود و  مدرم  ناگدـید  زا  نآ  بئاجع  هک  تسا  يراـبخا  زین  تئارب  هروس  رد 
رد و  یقح ، رگـشیامن  وا و  روای  ربهر و  ربمغیپ  ردارب  وت  يرآ  دـندوب ، سرت  لام  الام  نارگید  یتفخ و  شیاسآ  لاـمک  اـب  وت  هک  روث  راـغ 

يا . هتفرگ  رارق  شیاتس  دروم  ینامسآ  بتک 
یم يرای  وا  زا  دندهج و  دج و  رپ  ادخ  هار  رد  هک  ینادنزرف  یئوا  بیجن  نادـنزرف  ردـپ  ءارهز و  نابهگن  اهنت  ربمغیپ و  نت  هراپ  رـسمه  وت 

دننک . یم  يراک  وا  يارب  دندقتعم و  يو  هب  دنیوج و 
يربهر یباهـش ، بکوک و  ره  زا  رتهب  ار  ناوربـش  درتـسگ  اـه  رـس  رب  هیاـس  یهارمگ ، کـیرات  بش  رگا  هک  دنتـسه  یناـیامنهار  ناـنچ  و 

. دننکیم
تسا . نم  مان  نیرتهب  بقل  نیا  دندناوخ و  یضفار  ارم  متخیر ، نانآ  ياپ  هب  ار  دوخ  رهم  هک  زور  نآ  زا 

دش و مومسم  هدنشک  رهز  هب  یکی  هک  يدنزرف  رود  نآ  داب . همطاف  راسگمغ  نادنزرف  ناور  رب  هشیمه  هتـسویپ و  شرعلا ، وذ  يادخ  دورد 
. تفر كاخ  هب  دولآ  كاخ  هنوگ  اب  يرگید 
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دش . کیدزن  بلط  تیاغ  هب  هک  یملعلا  رقاب  هاگنآ  تسا و  داجس  ماما  دهاز ، دباع  يو ، زا  سپ  و 
مئاق هک  يدهم  نییرکـسع و  اشوک و  دـباع  داوج ، ماما  اضر و  ترـضح  نوچ  يراک  وکین  ماما  نآ  زا  سپ  یـسوم و  شدـنزرف  رفعج و  و 

رپ داد  لدع و  زا  دشاب  هدش  رپ  متس  زا  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  دراد و  نت  رب  تیاده  دیپس  فیظن و  فیرشت  هک  تسا  يرما  بحاص  نانآ و 
دزادنا . یم  رب  ار  ناراک  دب  ناهارمگ و  دنک و  یم 

دنور . یم  هزره  ناهایگ  ندنک  يارب  ناشکرس  راکیپ  هک  تسا  یئوجمزر  كاب و  یب  ناریلد  ياوشیپ 
شتآ رد  ار  ناش  ياه  هنیک  رگا  و  دنـشورف ، یم  نآ  ياـه  هیاـپ  اـیند و  هب  ار  دوخ  دـنمورین  نید  هک  یئاـهنآ  هن  دـنتیاده ، لـها  هک  یمدرم 

دوش . زاین  یب  هریگشتآ  مزیه و  زا  خزود  دنزیر .
يراد ! یم  زاب  نآ  ياراوگ  تبرش  زا  ار  نانمشد  هک  یبآ  رپ  لالز و  رثوک  ضوح  بحاص  يا 

اب نم  ياه  هشیدنا  ات  مدیبوک ، شیوخ ، یجیردت  راتفگ  هشیدـنا و  نتخیر  نوریب  اب  ار  تکاب  یب  نانمـشد  زا  یهورگ  وت ، قشع  هار  رد  نم 
دز . اهنآ  نیبج  رب  گنن  غاد  نخس ، رعش و  نارب  ریشمش 

دننم . تسود  نیرتهب  ود  نآ  اما  مراد ، يرایسب  ناتسود  هکنآ  اب  مدیزگرب و  دوخ  يرایب  ار  یئاسراپ  وت و  رهم  نم 
دشابن . هزیکاپ  درذگب ، وت  شیاتس  زرم  زا  رگا  هک  رآ  رد  هولج  هب  ار  يا  هتسارآ  هدیصق  نم  نورد  زا  یلع  يا  سپ 

هب یهاگآ  اب  متخادنا  تمحز  هبوت  شیاتس  رد  ار  دوخ  دیارگ . یم  تیوسب  تسا . بدا  لضف و  هب  هتسارآ  هک  یتیاده  ایح و  نم  نورد  رد 
. تسا جنر  نیا  رد  نم  شیاسآ  هکنیا 
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تسا . هدرک  دای  ار  يدبع  هدورس  نیا  ناریا  پاچ  بقانملا "  دلج 1 "  هحفص 181  رد  بوشآ  رهش  نبا  و 
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يادف ار  شناج  رتسب  رد  نتفخ  اب  ریما ، یلع  دندز ، نوخیبش  شیرق  هک  هاگنآ  تسین و  دمحم  شردارب  زج  يدننامه  قلخ  نایم  رد  ار  یلع 
. دیزگرب دوخ  زا  سپ  تفالخ  ترازو و  هب  ار  وا  مخ  ریدغ  رد  نآ  شاداپ  هب  زین  ربمغیپ  درک ، ربمغیپ 
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رعاش یگدنز 

هتسج و برقت  نانآ  هاگشیپ  هب  دوخ  رعش  رهم و  اب  هک  تسا  ربمغیپ  كاپ  نادناخ  ءارعش  زا  یفوک  يدبع "  بعصم  هب  نایفـس  دمحم  وبا  " 
تسا . هدیدرگ  نانآ  هاگرد  نیلوبقم  زا  تدارا  صولخ  تین و  قدص  اب 

هدورـس مه  بوخ  هک  تسوا ، كاپ  نادـناخ  بانج و  نآ  زا  یناوارف  شیاتـس  نانموم و  ریما  روهـشم  بقاـنم  زا  يرایـسب  نمـضتم  وا  رعش 
ریغ يرگید  هرابرد  يرعش  وا  ما  ام  و  تسا . هتفگ  اه  هیثرم  هتفر  نانآ  رب  هک  ینحم  رب  هدنار و  نخس  درد  رس  زا  تیب  لها  بئاصم  رب  تسا 

میا . هدیدن  هللا  لآ  زا 
ار شرعـش  اـت  درک  تساوـخ  رد  يدـبع  زا  تسا  یفاـک "  هضور  رد "  ینیلک  مالـسالا  هقث  تـیاور  رد  هـچنآ  رباـنب  " ع )  ) قداـص ماـما  " 
وا هب  دومرف : مدش ، دراو  ع )  ) هللا دبع  یبا  رب  تفگ : هکم  تسا  هدروآ  يدبع  دوخ  زا  قرتسم "  دواد  یبا  زا "  دوخ  دانـساب  ینیلک  دناوخب ،

رهـش نامیارب  دومرف : ماما  سپ  تسـشن ، هدرپ  تشپ  رد  دمآ و  هورف  ما  دونـشب : تسا  هتفر  شدـج  رب  هک  ار  یبئاصم  دـیایب و  دـیئوگب  هورف 
: مدناوخ نم  ناوخب و 

بوکسملا ...... کعمدب  يدوج  ورف 

ار یـسک  هللا  دبع  وبا  دندوب -  هدـش  عمج  رد  هناتـسآ  رد  هنیدـم  لها  دـیرگنب  ار  هناخ  رد  دومرف : هللا  دـبع  وبا  دـندرک ، ناغف  نویـش و  نانز 
دندرک . یم  نویش  اهنز  دوب  هتفر  شوه  زا  ام  زا  یکدوک  تسین  يزیچ  دیوگب : هک  داتسرف 

رد زین  يو ، زا  تسا ، هدـمآ  دوب  راعـشا  هدـنناوخ  هک  هراـمع  یبا  زا  شدانـساب  هیولوق  نبا  لـماک  هحفـص 105  رد  هچنآ  ربانب  قداص ، ماـما 
يدبع رعش  ات  دومرف  تساوخ 
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ام يارب  تسا  هدورس  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  يدبع  هک  ار  يرعش  هرامع  ابا  يا  دومرف : نمب  هللا  دبع  وبا  تسا : هتفگ  وا  دوخ  دناوخب . ار 
واو مدناوخ  نم  هتـسویپ  نم  مسق  ادخب  تخیر ، کشا  وا  مدناوخ و  هرابود  تسیرگ  وا  مدناوخ و  زاب  درک . هیرگ  وا  مدناوخ و  نم  ناوخب ،

تساخرب . هناخ  زا  نویش  يادص  ات  تسیرگ  یم  نانچمه 
ماما و اب  وا  یئانشآ  هب  رصحنم  يو  تبحاصم  هتبلا  و  تسا . هدرمش  ع )  ) قداص ماما  باحـصا  زا  ار  يدبع  شلاجر ، باتک  رد  هفیاط ، خیش 

ماما هاگـشیپ  رد  وا  هاگیاپ  هکلب  تسا ، هدناشن  مه  رانک  رد  ار  ود  نیا  ماما  اب  ینامزمه  هک  تسین  زین  ینعم  نیاب  و  هدوبن ، اهنت  دـمآ  تفر و 
رعـش میلعت  هب  ار  دوخ  نایعیـش ، ماما  هک  اجنآ  ات  دوب  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  كاپ  ینامیا  و  هناـصلخم ، یتداراو  هناـصلاخ ، یتبحم  زا  ثعبنم 

تسا : هدومرف  هداد و  نامرف  ناشدالوا  هب  يدبع 
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يا دومرف : هللا  دبع  یبا  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هعامـس  زا  دوخ  دانـساب  شلاجر  هحفص 254  رد  یـشک  هک  روطنامه  تسا  نیئآ  رب  يدبع 
وا و رعـش  هویـش  یتسرد  راتفگ و  قدـص  زا  هچنآ  تسا و  یئادـخ  نید  رب  يو  هک  دـیزومایب  ناتنادـنزرف  هب  ار  يدـبع  رعـش  نایعیـش  هورگ 
وا هب  تـسا ، هدروآ  شلاـجر  هحفـص 524  رد  یـشک  هچنآ  رب  انب  هک  تسا  ماـما  ناـمرف  دراد ، تیاـکح  یـصقن  رهزا  نآ  یناـعم  تمـالس 

دروآ . رد  رعش  هب  دندناوخیم ، متام  ماگنه  رد  نانز  هک  ار  يا  هحون  دندومرف :
یم مظن  هب  ار  نآ  لاح  رد  تفرگ و  یم  ارف  هرهاط  ترتع  بقانم  رد  ار  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوب  نیا  يدـبع  راـک  هویش 
نب یلع  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ینادـمه ، دایز  نب  دـمحا  زا  رثـالا "  بضتقم  رد "  یـشایع  نبا  درک ، یم  ضرع  ماـما  رب  دیـشک و 

: تفگ هک  درک  ثیدح  مثیم  لآ  نتخ  رمع  نب  نابا  زا  هداجـس ، یلع  نب  نسح  زا  مردـپ  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب  مشاه  نب  میهاربا 
 - يادخ نخـس  نیا  هرابرد  مدرگ  تنابرق  تفگ : دش و  بایفرـش  يدبع "  بعـصم  نب  نایفـس  هک "  مدوب  ع )  ) هللا دبع  وبا  تمدخ  رد  نم 

هرکذ ، یلاعت 
. مهامیسب الک  نوفرعی  لاجر  فارعالا  یلع  و 

هحفص 170 ] ] 

ناشیا دشاب و  هتخانش  ار  نانآ  هکنآ  رگم  ار  ادخ  دسانش  یمن  هک  ع )  ) دندمحم لآ  زا  هناگ  هدزاود  ءایصوا  ناشیا  دومرف : یئامرف ؟ یم  هچ 
رب ع )  ) وا ءایـصوا  و  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  کشم  زا  یئاه  هپت  دومرف ، تسیچ ؟ فارعا  موش ، تیادف  تفگ  دنـشاب . هتخانـش  ار  وا  زین 

هدیصق  هاگنآ  و  میارسب ؟ يرعش  هراب  نیا  رد  ایآ  تفگ : نایفس  دنسانش  یم  ناشاهرهچ  هب  ار  همه  دنریگ و  یم  رارق  نآ 

عبرم  مویلا  یل  کیف  له  مهعبر  ایآ 
: عجرم کیف  یل  نک  لایلل  له  و 

تسه "  یتشگزاب  امش  يوس  هب  ارم  ياهبش  یئاج و  زورما  ارم  امش  نوردنا  رد  ایآ  بوبحم  ياه  هناخ  يا  " 
دیوگ : یم  هماکچ  نیا  رد  دورس .

تسا کشم  زا  یئاه  هپت  هک  فارعا  رب  دیهاگهانپ و  زج ، كانسرت  تخس و  زور  رد  و  نارمکح ، رشن ، رشح و  رد  امـش  نید  نایاوشیپ  يا 
دنـشک و یم  شودرب  ارنآ  ناگتـشرف  هک  دـنیادخ  شرع  رب  امـشزا  نت  تشه  دـیراد . رارق  دزیخ ، یم  رب  نآ  زا  شوخ  يوب  امـش  تکربب  و 

دنلوغشم . قلخ  تیاده  هب  نیمز  رد  نت  راهچ 
هاگآ نید  رد  يدـبع  گرزب  هیاپ  هب  دزیمآ ، رد  رگید  یخرب  اب  میدرک  دای  رعاش  نیا  هرابرد  ام  هک  ار  یثیداحا  زا  یخرب  نوچ  هدـنناوخ ، و 
نـسح بحاص  نانچ  ار  يو  خـیرات  ثیدـح و  يالبال  رد  میروآ و  هقث  تفـص  شیارب  هک  تسبدا  ماـقم  دورف  هک  دـبای  یم  رد  دوش و  یم 

درذگ . یم  ناکین  و  ناسح )  ) زرم زا  هک  دنیب  یم  بهذم  تحص  لاح و 
ناسح هرمز  رد  ار  وا  هکنآ  يارب  زین  تسا و  هدومرف  ار  فقوت  نیا  یلح  همالع  هکناـنچ  نآ  يدـبع  ندوب  هقث  رد  فقوت  يارب  یلاـجم  سپ 

زا یشک  رمع  وبا  هک  بهذم  رد  وا  ولغ  يو و  هب  يزاورپ  دنلب  يور و  دنت  تبسن  و  دنام . یمن  تسا ، هدرک  راهظا  يرگید  هکنانچ  میرمشب 
 - 4 ریدغلا -  ینیما  همالع  يراعشا  رد  ام  هچ  تسین . تسرد  زین ، تسا ، هتفایرد  يورعش 
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میا و هدیدن  یگدولآ ، هنوگ  ره  زا  كاپ  يرگ  هعیـش  یحو و  نادـناخ  هناصلاخ  یتسود  تسرد و  نیئآ  زج  يزیچ  تسا  هدیـسر  وا  زا  هک 
یگتفریذپ اب  هک  تسا  قرتسم  نایفس  نب  نامیلـس  دشم  دواد  یبا  تیاور  نوچ  یتیاور  دیازفا ، یم  يدبع  هب  ناسنا  دامتعا  نانیمطا  رب  هچنآ 

تسا . هدرک  لقن  يدبع ، ندوب  هقث 
نب نسح  نب  یلع  باـطخ " و "  یبا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  بوـبحم " و "  نب  نسح  دـننام " : یگرزب  اهتیـصخش  خیـش  دواد ، وـبا  نیا  و 

هقث و ار  يدـبع  هک  یعمج  نایم  زا   " یفوک ، يدزا  یلع  نب  دـمحم  نب  نیـسح  نوچ "  یـصخش  نتـساخ  اـپب  هکنیا  اـمک  تسا . لاـضف " 
نینچ شتسرهف  هحفـص 49  رد  یـشاجن  هک  نتخادرپ ، يو  راعـشا  رابخا و  رد  یباتک  فیلات  هب  یئاهنت  هب  و  دنـسانش ، یم  تلالج  بحاـص 

ملع و رد  ار  يو  هکنیا  زا  دنکیم و  انشآ  بهذم  ناگرزب  دزن  رد  يدبع  دنلب  هاگیاپ  هب  ار  ام  تسا  هدرمش  رب  يدزا  بتک  هلمج  زا  ار  یباتک 
دزاس . یم  هاگآ  دنا . هدرمش  یم  گرزب  نید 

ثیدح بدا و  رد  يدبع  غوبن 

هب تسا ، فقاو  نایراوتـسا  تماخف و  ینیریـش و  تبوذـع و  یناور و  تلازج و  یبوخ و  يدـبع " و  ام "  ثحب  دروم  رعاش  رعـش  رب  هکنآ 
هک دـناد  یم  و  دـیامن ، یم  فارتـعا  وا  یگنهآ  شیپ  یماگـشیپ و  رب  و  داد . دـهاوخ  یهاوگ  نآ  نونف  رد  وا  تراـهم  رعـش و  رد  يو  غوبن 

تسا . هتفر  راکب  درومب  هدمآ  رد  شلها  نابز  زا  دناوخ ، مدرم  نیرت  رعاش  ار  وا  هک  يریمح  ارعشلا  دیس  شیاتس 
رد ود  ره  يدبع  دیس و  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نایفس  نب  نامیلـس  قرتسم  دواد  یبا  زا  یناغا  دلج 7  هحفص 22  رد  جرفلا "  وبا  " 

دورس : نینچ  دیس  دندمآ و  درگ  ینمجنا 

هب  یصولا  ناد  امب  نیدا  ینا 
انیلحملا لتقنم  هبیرخلا  موی 

هب  ناورهنلا  موی  ناد  يذلاب  و 
: انیفصب یفک  هفک  تکراش  و 

. " ما هدیقع  مه  یصو  یلع  اب  دندمآ . دورف  هبیرخ  رد  هکینانآ  نتشک  رد  نم 

هحفص 172 ] ] 

مناتسادمه "  تسدمه و  ناورهن  زور  رد  وا  نیئآ  هب  زین  " 
وگب : هکلب  وگم  نینچ  دوب ، یهاوخ  وا  دننامه  یشاب  تسدمه  رگا  يا  هتفگن  تسرد  تفگ : يدبع 

یفک : هفک  تعبات  و 
زا رگم  رت  رعاش  مدرم  همه  زا  نم  تفگ : یم  يروآ  دای  نیا  زا  سپ  دیـس  وا . زابنا  هن  یـشاب  وا  وریپ  ات  تسوا "  تسد  لابندب  نم  تسد  " 

يدبع .
رد ار  يدبع  و  دوش -  یم  فقاو  نآ ، زا  نادنم  هرهب  ثیدح و  لاجر  نازاتـشیپ  نایم  رد  يو  دنلب  هاگیاپ  دشیدنیب  يدـبع  رعـش  رد  هکنآ  و 
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هب دنیب و  یم  نآ  فئارط  نارـشان  رداون و  نایوار  راوشد و  ثیداحا  ناگدنروآ  مظن  هب  هدنکارپ و  ثیداحا  ناگدـنروآ ، عمج  لوا  فصو 
یم رد  تمصع  نادناخ  هروثام  رابخا  شرتسگ  رد  ار  وا  رایسب  يدنمزآ  دنلب و  هشیدنا  و  دهد . یم  یهاوگ  يو  تیاور  تیا و  رد  يرایـسب 

دید . یهاوخ  يو  يرعش  ياه  هنومن  رد  ار  بلاطم  نیا  همه  دبای و 

يدبع تشذگرد  تدالو و 

لقن هب  وا  زا  هک  یتایاور  رگم  مدرواین ، تسدبدنک  کیدزن  نآ  هب  ار  ام  هک  مه  یلیلد  متفاین و  فوقو  رعاش  نیا  تافو  تدالو و  خـیراترب 
دواد یبا  اـب  وا  عاـمتجا  زین  تـسا و  لاـس 178 ه  هب  هتـشذگ  رد  لاس 104 ه و  هداز  هک  دیـس  وا و  عامتجا  و  يدینـش . ع )  ) قداـص ماـما  زا 
تافو لاس  ات  رعاش  نیا  تایح  هک  دزاـس  یم  هجوتم  اراـم  تسوا  يوار  هک  قرتسم  دواد  یبا  تاـفو  تدـالو و  خـیرات  هظحـالم  قرتسم و 
یشک لاجر  رد  هک  يروط  هب  لاس 231 ه و  رد  تسا  هدمآ  یـشاجن  تسرهف  رد  هک  يروط  هب  دواد  یبا  تافو  اریز  هتـشاد ، همادا  يریمح 

هتفگ هب  اـنب  یـشاجن 161 ه و  هتفگ  ربانب  يو  تدالو  سپ  تسا  هدرک  یگدـنز  لاس  یـشک 70  لقن  هب  يو  هدوب و  رد 230 ه  تسا  هدمآ 
هک تسا  نآ  همزال  نیا  و  دـشاب . تیاور  لقن  اب  بسانم  دـنکیم  لـقن  يدـبع  زا  یتیاور  هک  هاـگنآ  وا  نس  دـیاب  اـعبط  هدوب و  یشک 160 ه 

دشاب . هتسیز  یم  يریمح  راگزور  رخاوا  ات  مک  تسد  رعاش ،
مجرتم تافو  هک  تسا  هدمآ  هعیشلا "  نایعا  دلج 1 "  هحفص 370  رد  هکنیا  سپ 

هحفص 173 ] ] 

تسا . بیرقت  قیقحت و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هدوب ، قرتسم  دواد  یبا  وا  يوار  تدالو  زا  شیپ  لاس  لهچ  لاس 120 و  دودح  رد 

تسا هدیصق  نیا  وا  رعش  ياه  هنومن  زا 

نازینک قالط  هدـع  تفگ : دـمآ و  باطخ  نب  رمع  دزن  هب  يدرم  دـنناد ، یم  ار  ربخ  نیا  زین  نایوار  رگید  هک  میدرک  تیاور  ار  یثیدـح  ام 
رمع دومرف و  هراشا  دوخ  تشگنا  ود  اب  یـضترم  یلع  تسا ، ردـقچ  نازینک  قـالط  هدـع  وگب  یلع  يا  تفگ : ردـیح  هب  وا  تسا و  ردـقچ 
یلاع یلع  نیا  تفگ  هن : تفگ  یـسانش  یم  ار  درم  نیا  ایآ  تفگ  لیاس  هب  تشگرب و  هاگنآ  رهط . ود  تفگ : درک و  لئاس  بناج  هب  يور 

تسا .
یم بس  ار  یلع  هک  یهورگ  رب  ساـبع  نبا  هک : تسا  هدروآ  تـسین ، نآ  تحـص  رد  يدـیدرت  کـش و  چـیه  هـک  يربـخ  رد  زین  هـمرکع 
نینچ زا  دـنتفگ : دـنک ؟ یم  تنعل  ار  الع -  لج و  يادـخ -  ناتمادـک  تفگ : اهناب  مشخ  اـب  تسیرگ و  درک و  تریح  تشذـگ ، دـندرک ،

، میرب یم  هانپ  ادخب  يراک  نینچ  زا  دـنتفگ : دراد ؟ ار  نآ  تارج  دـیوگ و  یم  ازـسان  ار  ربمغیپ  ناتمادـک  تفگ : میرب ، يادـخب  هانپ  يراک 
زا نم  مسق ، ادـخب  تفگ : مینک ، یم  نینچ  اـم  دـنتفگ : دـهد  یم  مانـشد  ار  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  نآ  یلع  امـش  زا  کـی  مادـک  تفگ :
درک . مامت  ار  نخس  و  تسا ، هتفگ  ازسان  ار  ادخ  دنک  نعل  ارم  هکنآ  هدرک و  بس  ارم  دنک  بس  ار  یلع  سک  ره  مدینش ، هدیزگرب  ربمغیپ 

يور رب  نانا  هدنرآ  دیدپ  قلخ و  راگدیرفآ  نآ  ام  راگدورپ  دنا  هراوس  هدایپ و  زا  قلخ  نیرتهب  وا  نادـنزرف  رتخد و  ردارب و  دـمحم و  يرآ 
دیزگرب . درک و  ناشرایتخا  باختنا و  مدرم  نایم  زا  دیشخب و  یکاپ  ار  نانآ  یلاعت  وا  داتسرف و  دورد  نادناخ  نآ  رب  نیمز ،

هک هاگنآ  رگم  دریذپ  یمن  ار  دنب ه ، لمع  دنوادخ  دیرفآ  یمن  ار  مدرم  درتسگ و  یمن  ار  نیمز  تشارفا و  یمن  ار  نامسآ  دندوبن  اهنآ  رگا 
اهنآ . رکذ  هب  رگم  دور  یمن  الاب  وگاعد  ياعد  دوش و  یمن  مامت  رازگ  زامن  زامن  ددنبب و  اهنآ  رهم  هب  لد  صالخا  هب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 772 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن ناشیا  هب  اسک  ریز  رد  لییربج  دندوبن ، نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  اهنآ  رگا 

هحفص 174 ] ] 

درک . يزارفا  رس  ناگتشرف  رب  تفر و  الاب  اهنامسآ  هب  يو  ارچ ، دنتفگ : نوچ  و  متسین ؟ امش  زا  نم  ایآ  تفگ :
تروص هب  هدوب و  رثا  یب  شلامعا  دشابن . یلع  رادتـسود  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  راگ ، زیهرپ  کین و  ناگدـنب  مامت  لامعا  اب  يا  هدـنب  رگا 

دتفا . یم  ورف  شتآ  هلعش  رد 
شزغل و داـهن ، كاـپ  یلع  زا  زگره  هک  تفگ  دـنلامعا  بتاـک  ناـسنا و  هارمه  هک  يا  هتـشرف  ود  نآ  لوق  زا  دـمآ  دورف  نوـچ  لـیئربج  و 

دنا . هتشونن  هدیدن و  یئاطخ 

دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  هماع  مان  هب  نادنمشناد  هدمآ و  يدبع  هدیصق  هک  یثیداحا  نایب  رد 

نینمؤملاریما ماما  هرابرد  رمع  ثیدح 

دیوگ : يدبع 

اربخ  ثیدحلا  یف  انیور  انا 
يور ناک  نم  رئاس  هفرعی 

زینک قـالط  هراـبرد  وا  زا  دـندمآ و  باـطخ  نب  رمع  دزنب  درم  ود  هـک  دـنا  هدرک  تـیاور  ود  ره  رکاـسع "  نـبا  ینطق " و "  راد  ظـفاح  " 
نمجنا نآ  رد  مالسلا ) هیلع  یلع   ) یناشیپ دنلب  يدرم  هتفای و  لیکشت  دجـسم  رد  هک  ینمجنا  بناج  هب  نانآ  اب  تساخرب و  رمع  دندیـسرپ .

هب رمع  دومرف ، هراشا  هنایم  هبابس و  تشگنا  اب  درک و  دنلب  رس  یلع ع ) ( ؟ تسیچ زینک  قالط  هرابرد  وت  رظن  دیـسرپ : درم  نآ  زا  دمآ و  دوب 
نیا دزنب  ام  اب  دوخ  وت  میدـمآ و  ینانموم  ریما  هک  وت  دزنب  ام  هللا  ناحبـس  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  تسا  قالط  ود  ار  زینک  تفگ : درم  ود  نآ 
یبا نب  یلع  نیا  تفگ ، هن ، دنتفگ  تسیک ؟ نیا  دـیناد  یم  ایآ  تفگ : رمع  يدـش ؟ دنـسرخ  وا  تراشا  هب  يدیـسرپ و  وا  زا  يدـمآ و  درم 

هناگتفه ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  رگا  هک  یتسارب  دومرف : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تسا و  بلاط 
دبرچ . یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نامیا  رگید ، هفک  رد  ار  یلع ع )  ) نامیا دنارذگب و  يا  هفک  رد  ار 

هب وت  میدیـسرپ  قالط  رد  يا  هلاقم  میدـمآ و  يا  هفیلخ  هک  وت  دزنب  ام  دـنتفگ ك  درم  ود  نآ  هک  تسا  نینچ  يرـشخمز  ترابع  رد  و  م -
ایآ امش  رب  ياو  تفگ : نانآ  هب  رمع  تفگ ، میهاوخن  نخس  وت  اب  رگید  ادخب  يدیسرپ ، وا  زا  هدمآ و  درم  نیا  يوس 

هحفص 175 ] ] 

ثیدح . رخآ  ات  تسیک  نیا  دینادیم 
. تسا هتفگ  هدروآ و  رکاسع "  نبا  ظفاح "  ینطق " و "  راد  ظـفاح  زا "  لـقن  هب  هیاـفک "  هحفـص 129 "  رد  یجنگ "  ار "  ثیدح  نیا 
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ینادمه یلع  دیس  يرـشخمز و  قیرط  زا  بقانم "  هحفـص 78 "  رد  زین  یمزراوخ  نیمرحلا  بیطخ -  تسا و  تباث  نسح و  ثیدـح ، نیا 
دنا . هدروآ  ار  ربخ  نیا  یبرقلا "  هدوملا  رد " 

ههزن  ) دلج 2 هحفص 240  رد  مه ، يروفص  و  هدروآ ، رمع  زا  ضایر "  دلج 1 "  هحفص 244  رد  ار  نازیم  ثیدح  زین  يربط  نیدلا  بحم 
تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  سلاجملا )

سابع نبا  زا  یثیدح 

دیوگ : يدبع 

ربخ  یف  همرکع  يور  دق  و 
ارتما دحا و ال  هیف  کش  ام 

ار یلع  هک  تشذـگ  یهورگ  رب  یئانیبان  راگزور  رد  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع "  نبا  زا "  شا ) هریـس   ) باتک رد  الم  هللا  دـبع  وبا 
ربب نانآ  يوسب  ارم  تفگ : سابع  نبا  دنهد . یم  مانـشد  ار  یلع  تفگ : دنیوگیم ؟ هچ  اهنیا  تفگ : شیوخ  شک  اصع  هب  دندرک ، یم  بس 

، دنک نعل  ار  ادخ  سک  ره  هللا  ناحبـس  دنتفگ : دینک ؟ یم  بس  ار  لجوزع  يادخ  ناتمادـک  تفگ : درک و  اهناب  يور  سابع  نبا  درب . وا  و 
مانشد ار  ادخ  ربمغیپ  سک  ره  هللا ، ناحبس  دنتفگ : دهد ؟ یم  مانشد  ار  ادخ  ص )  ) لوسر امـش  زا  کی  مادک  تفگ : تسا . هدیزرو  كرش 

ام ... ار  یکی  نیا  دنتفگ : دیوگ ؟ یم  ازسان  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ناتمادک  تفگ : تسا ، هدش  رفاک  دهد ،
دنک بس  ار  یلع  سک  ره  تفگ : یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادخ ربمغیپ  زا  هک  مهد  یم  تداهـش  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : سابع  نبا 

رس شتآ  رد  تروص  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  نعل  ار  ادخ  سک  ره  هدرک و  بس  ار  لجوزع  يادخ  دنک  بس  ارم  سک  ره  هدرک و  بس  ارم 
هاگنآ تفگ : دنیوگ ، یمن  يزیچ  تفگ  دـنیوگیم ؟ هچ  نیبب  تفگ : دوخ  شک  اصع  هب  دـنادرگ و  يور  هورگ  نآ  زا  سپـس  دـنک ، نوگن 

: تفگ يدید ؟ هنوگچ  ار  اهنآ  ياهرهچ  متفگ ، یم  نخس  نم  هک 

هحفص 176 ] ] 

تیادف تردـپ  تفگ : سابع  نبا  دنتـسیرگن . یم  وت  هب  درگن ، یم  یباصق  كرزب  دراک  هب  هک  يزب  نوچ  دوخ ، گنر  خرـس  ياه  هدـید  اب 
تفگ : يو  ازفیب . تنخس  رب  داب 

دندرک : یم  هاگن  وتب  درگنب ، ار  يزیزع  هک  یلیلذ  نوچ  مشچ ، هشوگ  زا  هداتفا ، ياهکلپ  اب 
مراد . دوخ  نم  تفگ  سابع  نبا  مرادن  ینخس  رگید  نم  تفگ : شکاصع  وگب . مه  زاب  تنابرقب ، تردپ  تفگ 

مهتاوما  یلع  راع  مهایحا 
رباغلل هحیضف  نوتیملا  و 

دلج 1 هحفـص 166  رد  يربط  نیدلا  بحم  ار  ربخ  نیا  دنناگدنام "  زاب  یئاوسر  بجوم  اهنآ  ناگدرم  و  ناگدرم ، گنن  اهنآ  ناگدـنز  " 
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هحفـص 126"  رد  یکلاـم  غابـص  نبا  دـئارفلا " و  باب 56 "  رد  یئومح  مالـسالا  خیـش  هیاـفک و  هحفــص 27 ، رد  یجنگ  ضاـیر " و  " 
دنا . هدروآ  لوصفلا " 

هناگ جنپ  حابشا  تلیضف  ثیدح 

يدبع : رعش 

هتنبا  هونص و  دمحم و 
اذتحا یفحت و  نم  ریخ  هینبا  و 

هجوتم مدآ  دـیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  دـیرفآ و  ار  رـشبلا  وبا  مدآ  یلاعت  يادـخ  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ربمغیپ زا  هریره  یبا 
، كاخ زا  ار  يرگید  نم  زا  شیپ  ایآ  تفگ : دید و  رون ، نایم  رد  دندوب ، عوکر  دوجـس و  رد  هک  ار  حبـش  جنپ  دـش و  شرع  تسار  بناج 

جنپ نانیا  تفگ : دننایک ؟ منیب ، یم  دوخ  تروص  تایه و  رد  هک  يا  هناگجنپ  حابـشا  نیا  تفگ : مدآ ، يا  هن  دومرف : دنوادخ  يا ؟ هدیرفآ 
. دندوبن ناشیا  رگا  ما ، هدروآ  رد  دوخ  ءامسا  زا  ار  ناشیاهمان  هک  دنا  نت  جنپ  نانیا  مدیرفآ ، یمن  ارت  دندوبن ، رگا  هک  دناوت  نادنزرف  زا  نت 

مدیرفآ . یمن  ار  نج  سنا و  ناگتشرف و  نیمز ، نامسآ و  یسرک ، شرع و  خزود ، تشهب و 
، تسا نسح  نیا  مناسحا و  نم  و  تسا ، همطاف  نیا  مرطاف و  نم  و  تسا ، یلع  نیا  ما و  یلاع  نم  و  تسا ، دـمحم  نیا  مدومحم و  نم  سپ 

. تسا نیسح  نیا  منسحم و  نم  و 

هحفص 177 ] ] 

هکنآ رگم  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ناشیا  هنیک  یلدرخ  هزادنا  هب  هک  دیآ ، یمن  نم  يوس  هب  یسک  چیه  هک  مدروخ  یم  دنگوس  دوخ  تزع  هب 
ارت نوچ  منکیم و  كاله  اهنآ  هب  مشخب و  یم  تاجن  اـهنآ  هب  دـننم  هدـیزگرب  ناـنیا  مدآ  يا  مرادـن . كاـب  مزادـنا و  یم  خزود  هب  ار  يو 

يور سک  ره  تفای و  تاجن  تسویپ ، نآ  هب  سک  ره  هک  میتاجن  یتشک  ام  دومرف : ص )  ) ربمغیپ سپ  وش . لـسوتم  ناـنآ  هب  دـشاب  يزاـین 
دناوخب . تیب  لها  امب  ار  وا  دشاب ، دنوادخ  هب  يزاین  ار  سک  ره  سپ  دش ، دوبان  دنادرگ ،

نیمه بیرق  بقانملا "  هحفص 252 "  رد  زین  یموزاوخ  بیطخ  نیطمسلا " و  دئارف  لوا "  باب  رد  یئومح  مالـسالا  خیـش  ار  تیاور  نیا 
هدرک و تیاور  رذ  یبا  زا  تحـص  دـیق  اـب  كردتـسملا "  دلج 3 "  هحفـص 151  رد  مکاح  مه  ار  هنیفـس  ثیدح  دـنا و  هدروآ  نومـضم 

تسا : نینچ  نآ  ترابع 

تیب لها  ندوب  تاجن  یتشک 

قرغ . اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم 
و يردخ ، دیعس  یبا  رذ و  یبا  زا  یناربط  ریرج و  نبا  و  ریبز ، نبا  سابع و  نبا  زا  رازب  و  سنا ، زا  شخیرات  دلج 12  هحفص 91  رد  بیطخ 

دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  يرگید ، رایسب  هورگ  يربط و  نیدلا  بحم -  ربلا و  دبع  نبا  میعن و  وبا 
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دراد : تراشا  ثیدح  نیمه  هب  تسا  هدش  لقن  وا  زا  يداصلا "  هفشر  هحفص 24 "  رد  هک  ریز  راعشا  رد  یعفاش  ماما  و 

مهب  تبهذ  دق  سانلا  تیار  امل  و 
لهجلا یغلا و  رحبا  یف  مهبهاذم 

اجنلا  نفس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر 
لسرلا متاخ  یفطصملا  تیب  لها  مه  و 

مهوالو  وه  هللا و  لبح  تکسما  و 
لبحلاب کسمتلاب  انرما  دق  امک 

، دشک یم  ینادان  یهارمگ و  ياهایرد  هب  ار  نانآ  مدرم  بهاذم  هک  مدید  نوچ  " 

هحفص 178 ] ] 

تسا نانآ  ءالو  هک  ادخ  مکحم  نامسیر  هب  مدش و  راوس  تسا ، یفطـصم  دمحم  ناربمیپ  متاخ  نادناخ  هک  یتاجن  ياهیتشکرب  ادخ  مان  هب 
 " مدیبسچ . مینآ ، هب  ندز  گنچ  هب  رومام  ام  و 

تسا تیالو  هب  لامعا  لوبق 

يدبع : رعش 

المع  دبعل  هللا  لبقی  ال 
الولا صالخاب  مهیلاوی  یتح 

ار ادخ  نآ  زا  سپ  دتسیاب  مایـص  زامن و  هب  ماقم  نکر و  نیب  يدرم  رگا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  یثیدح  رد  سابع  نبا 
هدروآ و كردتسملا "  دلج 3 "  هحفص 149  رد  ار  ثیدح  نیا  مکاح  دش . دهاوخ  خزود  لخاد  دشاب ، تیب  لها  نمـشد  دنک و  تاقالم 

تسا . هتسناد  حیحص  ار  نآ  شصیخلت "  رد "  مه  یبهذ "  " 
تدوم دومرف : هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ادخ لوسر  شدج  زا  ع )  ) دیهش طبس  ماما  لوق  زا  یلیل  یبا  قیرط  زا  طسوالا "  رد "  یناربط "  و " 

هب دنگوس  دوریم و  تشهب  هب  ام  تعافـش  هب  دراد  نامتـسود  دنک و  تاقالم  ار  لجوزع  يادـخ  سک  ره  هچ  دـینکم ، اهر  ار ، تیب  لها  ام 
دشاب . ام  قح  هب  فراع  هکنآ  رگم  تشاد  دهاوخن  يدوس  شیارب  هدنب  لمع  هک  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هکنآ 

بجعا دلج 1 "  هفحص 8  رد  ظوفحم  نامیلـس  دمحم  قعاوصلا " و  رد "  رجح "  نبا  عمجم " و "  دلج 9 "  هحفص 172  رد  یمثیه "  " 
دنا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  يداصلا "  هفشر  هحفص 43 "  رد  یمرضح  دبوملا " و  فرشلا  هحفص 69 "  رد  یناهبن  تیار " و  ام 

تسا ایند  رمع  هک  لاس  رازه  تفه  يا  هدنب  رگا  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شدانسا  هب  دوخ  یلاما  رد  نامس "  ظفاح  " 
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، دـشاب يو  تیالو  نامیپ  هدننکـش  قح و  رکنم  یلع و  نمـشد  هک  دور  لجوزع  يادـخ  يوس  هب  یلاـح  رد  سپـس  دـنک ، تداـبع  ار  ادـخ 
دنادرگ . شمورحم  دناسرن و  وا  هب  ریخ  دنوادخ 

تسا هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  بقانملا "  هحفص 39 "  رد  یمزراوخ  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  رابخالا "  سمش  هحفص 40 "  رد  یشرق "  " 
یلع يا  دومرف : یلع  هب  هک 

هحفص 179 ] ] 

ادخ هار  رد  نآ  دشاب و  هتـشاد  الط  دحا  هوک  هزادنا  هب  دنک و  شتـسرپ  ار  ادخ  دنام ، شیوخ  موق  نایم  رد  حون  هک  یتدم  هب  يا  هدـنب  رگا 
یلع يا  ارت ، و  دوش ، هتـشک  مولظم  افـص  هورم و  نایم  رد  سپـس  دور ، جـح  هب  هدایپ  لاس  رازه  هک  دوش  زارد  ردـق  نآ  شرمع  و  دـشخبب ،

ددرگن . نآ  لخاد  دونشن و  تشهب  يوب  دشاب ، هتشادن  تسود 
: دومرف تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  يرآ ، متفگ  یـسانش ؟ یم  ار  يو  ایآ  هملـس  ما  يا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هملـس  ما  زا  و 
، ناگدـنب زا  يا  هدـنب  رگا  هک  شاب  هاوگ  ونـشب و  تسا ، نم  شناد  هنیجنگ  زا  تسا و  ناسکی  نم  نوخ  اب  وا  نوخ  نم و  يوخ  اـب  وا  يوخ 
رد یلاعت  يادـخ  دور ، لجوزع  يا  يادـخ  تاقالم  هب  مترتع  یلع و  هنیک  اب  هاگنآ  دـنک ، تدابع  ماقم  نکر و  نیب  رد  ار  ادـخ  لاـس  رازه 

دزادنا . خزود  شتآ  رد  ردور  هب  ار  وا  زیخاتسر  زور 
هک تسا  یثیدح  نیا  تسا : هتفگ  سپـس  هدروآ و  یمالـس "  لضف  یبا  ظفاح  قیرط "  زا  ار  ثیدح  نیا  دوخ  دانـسا  هب  یجنگ "  ظفاح  " 
ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  ار  هللا  دبع  نب  رباج  زا  دنـسم  ثیدح  نیا  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  تسا و  روهـشم  لقن  لها  دزن  رد  نآ  دـنس 

نمـشد ارتو  دوش ، رغال  نامک  هز  نوچ  ات  دناوخب  زامن  ردقنآ  دوش و  تشپ  ژوگ  ات  دریگب  هزور  ردقنآ  نم  تما  رگا  یلع  ای  دومرف : (ص )
دزادنا . رد  ششتاب  دنوادخ  دراد ،

هحفـص 33"  رد  یـشرق  هدروآ و  بقانملا  رد  زین  هیقف  یلزاغم  نبا  هدرک و  داـی  هیاـفکلا "  هحفـص 179 "  رد  یجنگ "  ار "  ثیدـح  نیا 
ءالو رد  رابخا  نیا  دننام  و  تسا . هدرک  تیاور  دئارفلا "  لوا "  باب  رد  زین  یئومح  مالسالا  خیش  هدرک و  لقن  وا  لوق  زا  رابخالا "  سمش 

. تسین نآ  رکذ  لاجم  ار  ام  هک  تسا  رایسب  ردقنآ  ناشیا  نادناخ  نانموم و  ریما 

تسین مامت  لآ  رب  دورد  هب  زج  زامن 

يدبع : نخس 

هتالص  ءرمال  متی  و ال 
....... مهارکذب الا 

هحفص 180 ] ] 

نانخـس ناوارف و  راـبخا  ماـقم  نیا  رد  میروماـم و  زاـمن  رد  ربـمغیپ  لآ  رب  نداتـسرف  دورد  هب  اـم  هکنیا ، هب  تسا  هدرک  هراـشا  تیب  نیا  رد 
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هفیرش : هیآ  قعاوصلا "  هحفص 87 "  رد  رجح  نبا  تفای : ناوت  ثیدح  ریسفت و  هقف و  بتک  يالب  رد  يرایسب 
امیلست . اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا 

یگنوگچ هاـبرد  ربمغیپ  زا  نوچ  هک : تسا  هدروآ  هدومن و  تیاور  تسا  هدـش  دراو  نآ  هراـبرد  هک  ار  حیحـص  ربـخ  دـنچ  هدرک و  داـی  ار 
رب تسا  رهاـظ  یلیلد  نیا  و  تسا . هتفگ  سپـس  دومرف ، دوـخ  رب  تاولـص  نیرق  ار  لآ  رب  دورد  يو  دندیـسرپ ، شترـضحرب  مالـس  دورد و 
لآ رب  دورد  هراـبرد  ربـمغیپ  زا  هیآ ، لوزن  زا  سپ  دوـبن . رگا  هچ  تسه  زین  ربـمغیپ  لآ  هیقب  نادـناخ و  رب  تاولـص  هیآ ، نیا  زا  دارم  هـکنیا 
رد ربمغیپ  نادناخ  و  تسا ، هب  رومام  لآ ، رب  دورد  هکنآ  رب  دراد  تلالد  زین  باوج  دندینـش و  یمن  ار  هدش  دای  خساپ  دندرک و  یمن  لاوس 
وا میظعت  دـیزم  زین  شنادـناخ  تشاذـگرزب  تسوا و  میظعت  دـیزم  ص )  ) لوسر رب  تاولـص  زا  دوصقم  اریز  دـنربمغیپ ، ماقم  مئاـق  رما  نیا 

تفگ : ربمغیپ  دندمآ ، درگ  ءاسک  ریز  رد  ناشیا  یتقو  میتفگ  هکنانچ  نآ  هک  تسا  لیلد  نیمهب  و  دوب ، دهاوخ 
راد ! رارقرب  نانآ ، نم و  رب  ار  دوخ  يدونشخ  شزرمآ و  تمحر و  دورد و  سپ  مناشیا  زا  نم  دننم و  زا  اهنیا  ایادخ ، راب 

اب هارمه  اـت  تساوخ  نینموم  زا  زین  اـجنیا  رد  داتـسرف و  تاولـص  ربـمغیپ  رب  دورد  اـب  هارمه  ناـنآ  رب  دـنوادخ  دـش و  باجتـسم  اـعد  نیا  و 
دنتسرف . دورد  زین  وا  نادناخ  رب  ربمغیپ  رب  تاولص 

دومرف : ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  و 
: ءارتبلا هالصلا  یلع  اولصت  ال 

هحفص 181 ] ] 

دیئوگب : هکنیا  دومرف : تسیچ ؟ مامتان  دورد  دنتفگ : دیتسرفن "  مامت  ان  دورد  نم  رب  " 
یعفاش زا  رعـش  نیا  لقن  هب  سپـس  رجح  نبا  دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیئوگب : هکلب  دـینک ، سب  دـمحم و  یلع  لص  مهللا 

هتخادرپ :

مکبح  هللا  لوسر  تیب  لها  ای 
هلزنا نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 

مکنا  ریدقلا  میظع  نم  مکافک 
هل ةالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم 

هک سب  نیمه  امـش  يدـنمجرا  رد  تسا  هدومرف  بجاو  هداتـسرف ، ورف  هک  ینآرق  رد  ار  امـش  تبحم  دـنوادخ  ادـخ  لوسر  نادـناخ  يا  " 
تسین "  تسرد  شزامن  دتسرفن  دورد  امش  رب  هکنآ 

هک وا  یلبق  هتفگ  اب  ات  تسین ، تسرد  وا  تالـص  هک  دشاب  ینعم  نیا  هب  هل ) هالـص  ال   ) رعـش رخآ  هلمج  هک  دور  یم  لامتحا  تسا : هتفگ  و 
ود ره  رهاظ  اب  ات  تسین  لماک  شزامن  هک  دـشاب  ینعم  نیا  اب  هک  دراد  لاـمتحا  دـیآ و  راـگزاس  تسا ، ربمغیپ  لآ  رب  دورد  بوجو  هب  لوق 

ثیدح  یقهیب "  ینطق و  راد  تسا " : هتفگ  قعاوصلا "  هحفص 139 "  رد  زین  و  دشاب . قفاوم  وا  هتفگ 
هدوب ضر )  ) یعفاش نخس  دنتسم  ثیدح  نیمه  یئوگ  و  دنا . هدروآ  ار  هنم  لبقت  مل  یتیب  لها  یلع  یلع و  اهیف  لصی  مل  هالص و  یلص  نم 
نامه یعفاش  دنتـسم  تسا و  فیعـض  نیا  اما  تسا . زامن  تاـبجاو  زا  ربمغیپ  دوخ  رب  تاولـص  لـثم  ربمغیپ  لآ  رب  دورد  تسا " : هتفگ  هک 
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دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هیلع  قفتم  ثیدح 
دمحم . لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  اولوق :

حصالا . یلع  تسا ، بوجو  يارب  اتقیقح  رما  و 
نایاپ رد  ار  نآ  تهج  نیمهب  تسا ، گرزب  یبصنم  ریمغیپ  نادناخ  رب  دورد  تسا : هتفگ  شریـسفت  دلج 7 "  هحفص 391  رد  يزار "  و " 

دنیوگ : هدروآ و  زامن  دهشت 
. دمحم لآ  ادمحم و  محرا  دمحم و  لآ  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

هحفص 182 ] ] 

نادناخ تسا : هتفگ  زین  دراد و  دمحم و ص ) لآ  تبحم  بوجو  رب  تلالد  اهنیا  همه  دوش و  یمن  هدید  لآ ، ریغ  هابرد  تشادگرزب  نیا  و 
تبحم . رد  و  نانآ ، رب  هقدص  ندوب  مارح  تراهط و  مالس و  رد  دهشت و  تاولص  رد  دنربارب ، ربمغیپ  اب  زیچ  جنپ  رد  ربمغیپ 

یلاعت : يادخ  لوق  نیا  لیذ  رد  شریسفت  رد  يروباشین  و 
یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 

دبای . یم  نایاپ  اهنآ  رب  دورد  دای و  هب  اهزامن  همه  دهشت  هک  سب  نیمه  ادخ  لوسر  نادناخ  رخف  فرش و  رد  تسا : هتفگ 
رب نآ  رد  هک  مدرازگ  یم  يزامن  رگا  تفگ : یم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ضر )  ) رباج زا  رئاـخذ  هحفص 19  رد  يربط "  نیدلا  بحم  و " 

متسناد . یمن  هتفریذپ  ار  زامن  نآ  مداتسرف  یمن  دورد  دمحم ، لآ  دمحم و 
منادـناخ نم و  رب  نآ  رد  هک  درازگب  يزامن  سک  ره  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  نبا  زا  اعوفرم  افـش ، رد  ضایع  یـضاق  و  م -

رد يا  هدیاف  رپ  نانخس  افـش ، حرـش   500 هحفـص 505 -  رد  ار  یفنح  یجافخ  یـضاق  و  دوب . دـهاوخن  هتفریذـپ  زامن  نآ  دتـسرفن ، دورد 
ضایع یضاقلا  هعنشام  در  یف  ضایرلا "  رهز  مان "  هب  هک  هلاسم  نیا  رد  ار  يرصیخ "  ماما  فینصت "  رصتخم  تسا و  هلاسم  نیا  نوماریپ 
نیدلا یقت  ءاقسلا  ءافـش   181 هحفـص 187 -  رد  وا  نادـناخ  ناربمغیپ و  رب  هروثام  تاولـص  نوگانوگ  ياـه  تروص  هدرک و  داـی  تسا  " 

زا هدرک  دای  هک  یترابع  نیتسخن  هدروآ و  دـئاوزلا "  عمجم  دلج 10 "  هحفـص 163  رد  یمثیه "  ظفاح  ار  اهنآ  زا  یخرب  هدـمآ و  یکبس 
تاولص وت  رب  هنوگچ  هک  وگب  کنیا  میتفرگ ، ارف  ار  وت  رب  مالس  یگنوگچ  ام  ادخ  لوسر  يا  متفگ : مرکا  ربمغیپ  هب  تفگ  هک  تسا  هدیرب 

دیئوگب : دومرف  میتسرف 
دیجم . دیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  اهتلعج  امک  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  کتاکرب  کتمحر و  کتاولص و  لعجا  مهللا 

تسا هتفریذپ  ربمغیپ  نامدود  رب  دورد  هب  اعد 

یملید هک  دراد  یثیدح  هب  هراشا  ءاعدلا ،... وکزی  رعاش و ال  يدبع  راتفگ  نیا  و 

هحفص 183 ] ] 

: دـنیوگب دوش و  هداتـسرف  دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  هک  هاگنآ  ات  دوب  دـهاوخ  باجح  رد  اـعد  دومرف : هک  هدرک  لـقن  ربمغیپ  زا  ار  نآ 
تسا . هدرک  لقن  قعاوصلا "  هحفص 88 "  رد  یملید  لوق  زا  ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا  دمحم . لآ  دمحم و  یلع  یلص  مهللا 
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دورد دمحم  لآ  دمحم و  رب  ات  تسا  باجح  رد  یئاعد  ره  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ع )  ) نانموم ریما  یلع  زا  طسوالا "  رد "  یناربط  و  م -
دنا . هقث  نآ  لاجر  تسا  هتفگ  هدرک و  دای  ار  ثیدح  نیا  دئاوزلا "  عمجم  دلج 10 "  هحفص 16  رد  یمثیه  ظفاح  دنتسرف .

نامـسآ و نایم  رد  زامن  اعد و  تسا : نینچ  نآ  ینعم  هک  دـنا  هدرک  دای  اعوفرم  ار  یثیدـح  ع )  ) یلع زا  نارگید  رکاسع و  نبا  یقهیب و  م -
 " یجافخ يافشلا  حرش  دوش "  هداتـسرف  دورد  وا  نامدود  دمحم و  رب  هکنآ  ات  دور  یمن  الاب  ادخ  يوسب  نآ  زا  يزیچ  تسا و  قلعم  نیمز 

يدبع : رعش  نیا  دلج 506 3 و 

اصحلا  ءیطو  نم  ریخ  اونوکی  مل  ول 
ابعلا تحت  مهل  لیربج  لاق  ام 

لیئاکیم لیئربج و  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  هدمآ  ءاسک  هیلع  قفتم  رتاوتم  حیحـص  ثیدـح  نایوار  زا  یخرب  ترابع  رد  هچنآ  هب  تسا  هراشا 
هحفص 107 رد  زین  نابـص "  هدرک و "  دای  ار  نیا  راصبالا "  رون  هحفص 112 "  رد  یجنلبـش  داد ، اج  اسک "  ریز  رد  دوخ " ، نادناخ  اب  ار 

هدروآ . تسا  راصبالا "  رون  هیشاح  رد "  هک  فاعسالا "  " 

دنلاب یم  هکئالم  رگید  رب  یلع  نابهگن  ناگتشرف 

ار : يدبع  نخس  نیا  ثیدح "  و " 

یل  لاق  نیمالا  لیربج  نا  و 
اند ذم  نیبتاکلا  هیکلم  نع 

نابهگن هتشرف  ود  انامه  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  رـسای  رامع  زا  شخیرات  دلج 14  هحفصرد 49  يدادغب  بیطخ  ظفاح 
هک ار  يراک  نانآ  هچ  دـننک ، یم  راختفا  دـنا  هدوب  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  هکنیا  رد  ناـبهگن ، ناگتـشرف  رگید  رب  بلاـط و ع ) یبا  نب  یلع 

بقانم " و رد "  هیقف  یلزاـغم  نبا  دراد . زگره "  ظـفل "  يرگید  تراـبع  رد  و  دـنا . هدربن  ـالاب  ادـخ  يوس  هب  دـشاب ، ادـخ  مشخ  بجوم 
هحفص 251 رد  زین  یمزراوخ 

هحفص 184 ] ] 

دنا . هدروآ  ار  نیاور  نیا  رابخالا "  سمش  هحفصرد 36 "  یشرق  و  بقانملا ) )

يدبع زا  يرگید  رعش 

هراشا
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دنا . تبقنم  تلیضف و  لها  ص )  ) یبن دمحم  نامدود 
ناگدنامرد ، ریگتسد  نالد و  روک  شخب  ینشور  نانیا 

دنا . هدیدنسپ  ياهراک  رد  ماگشیپ  نایوگتسار  و 
هار نیا  رد  یهورگ ، هـک  دنمیقتـسم  طارـص  ناـشیا  تـسا . هدـیدرگ  بـجاو  ضرف و  نآرق  رد  ناـمحر ، يادـخ  بناـج  زا  ناـنآ  يـالو  و 

دنفرحنم . نآ  زا  يا  هدعو  راگتسر ،
دندیرفآ . تسا ، تبسن  فرش  بحاص  هک  قیدص  یلع  يارب  ار  ارهز  هقیدص 

دیزگرب . شیوخ  يرسمه  يارب  ار  يرگید  داهن ، كاپ  ود  نیا  زا  کی  ره 
دمآ . رگیدکی  نیرق  رطس  کی  نایم  ادخ و  شرع  لظ  رد  ود  نیا  مان  و 
دش . نآ  ناوخ  هبطخ  لیئربج  نانآ و  یئوش  انز  دقع  راد  هدهع  ادخ  و 

دوب . یبوط  باداش  هزیکاپ و  راب  زا  وا  راثن  و  دمآ . نیمز  مجنپ  کی  ینعی  بهاوم  همه  زا  رت  رب  یتبهوم  ارهز ، نیباک  و 

تسا رعش  نآ  رد  هک  یثیداحا 

یلاعت : يادخ  لوق  نیا  هرابرد  هک  تسا  یتیاور  هب  هراشا  نوقداصلا :
يرگید رایب  هورگ  رکاسع و  نبا  هیودرم و  نبا  میعن و  نبا  ظفاح  قیرط  زا  هبوت ) هروس   ) نیقداصلا عم  اونوک  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

هحفص رد  یعفاش  یجنگ  ار  تیاور  نیا  دیشاب . بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ینعی  دیشاب ، نایوگتـسار  راب  هک  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  رباج و  زا 
هرکذت هحفـص 10 "  رد  یفنح  يزوج  نبا  طبـس  دنا و  هدروآ  روثنملا "  ردلا  دلج 3 "  هحفص 290  رد  یطویـس  ظفاح  هیافکلا " و   111

یلع تسا : هتفگ  شابع  نبا  دیـشاب . وانادـناخ  یلع و  اب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـنا : هتفگ  ریـسفت ) ظ -   ) ریـس ءاملع  تسا . هتفگ  شا " 
. تسا نایوگتسار  رورس 

هحفص 185 ] ] 

دنربمغیپ نادناخ  نوقباس 

هرابرد هیآ  نیا  و  تسا . هعقاو ) هروس   ) نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  هیآ و  هب  هراشا  بئاغرلا ، یلا  نوقبـسالا  يدـبع : نخـس  نیا  و 
بیبح نوعرف و "  لآ  نموم  لیقزح "  هرابرد "  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  هیودرم  نبا  تسا . هدـیدرگ  لزاـن  ع )  ) یلع

اهنآ همه  زا  یلع  دندوب و  دوخ  تما  ماگـشیپ  نت  هس  نیا  زا  کی  ره  هدش و  لزان  بلاط ، یبا  نب  یلع  هدمآ و  سی  رد  شرکذ  هک  راجن " 
تسا . لضفا 

نبا هیودرم و  نبا  یبلعث و  كاحـض و  نبا  یناربط و  هشیاع و  زا  یملید  و  تسا . نون  نب  عشوی  لـیقزح ، ياـجب  متاـح  یبا  نبا  تراـبع  رد 
يوس هب  ماگـشیپ  دنا . نت  هس  ناماگـشیپ  يرگید -  ترابع  رد  و  ماگـشیپ -  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  دـنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یلزاغم 

دوخ ترابع  رد  یبلاعث  و  تسا . بلاـط  یبا  نب  یلع  ص ،)  ) دـمحم يوس  هب  نیـسای و  بحاـص  یـسیع ، يوس  هب  نون و  نب  عشوی  یـسوم ،
تسا . اهنآ  لضفا  یلع  ناقیدص و  دنناشیا  سپ  تسا : هدوزفا  نینچ 
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رد یجنگ  دنا و  هدروآ  ار  تیاور  نیا  عمجم "  دلج 9 "  هحفص 109  رد  یمیثه  ضایر " و  دلج 1 "  هحفص 157  رد  يربط  نیدلا  بحم 
كرش ادخب  ندز  مهب  مشچ  کی  رادقم  هب  هک  دنرفن  هس  تما  ناماگـشیپ  هک  تسا  هدروآ  نینچ  ار  ثیدح  ترابع  هیافک "  هحفص 46 " 

هتفگ سپـس  تسا ، ناشیا  لضفا  یلع  دـنا و  نوقیدـص  اـهنآ  سپ  نوعرف . لآ  نموم  نیـسای و  بحاـص  بلاـط و  یبا  نب  یلع  دـندیزرون :
روثنملا " و ردلا  دلج 6 "  هحفص 154  رد  یطویس  ظفاح  تسا و  هدرک  جاجتحا  دامتعا و  نادب  ینطق "  راد  هک "  تسا  يدنس  نیا  تسا :

دنا . هدروآ  تسخن  ترابع  اب  ار  تیاور  هرکذتلا "  هحفص 11 "  رد  يزوج  نبا  طبس  قعاوصلا " و  هحفص 74 "  رد  رجح  نبا 

تسا بجاو  نادناخ  نیا  تدوم 

يدبع : نخس  نیا  و 

رلا  نم  ضرف  مهالوف 
بجاو نآرقلا  یف  نمح 

یلاعت )  ) يادخ لوق  هب  تسا  هراشا 
هل دزن  هنسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 

هحفص 186 ] ] 

انسح . اهیف 
تسین هراب  نیا  رد  نخس  شرتسگ  لاجم  ار  ام  تفای و  ناوت  یم  هفیرش  هیآ  نیا  نوماریپ  رد  رایسب  نانخـس  ثیداحا و  راثآ و  بتک  رد  هک 

وبا یبلعث و  يدحاو و  هیودرم و  نبا  یناربط و  متاح و  یبا  نبا  رذـنم " و  نبا  بقانملا " و  رد "  دـمحا  مینک : یم  هدنـسب  نآ  زا  یخربب  و 
يا دنتفگ : دش ، لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  دنا  هدروآ  سابع  نبا  زا  دوخ  دـیناسا  هب  بقانملا "  رد "  یلزاغم  نبا  شریـسفت و  رد  يوغب  میعن و 

ناشنادنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دننایک ؟ تسا  هدش  بجاو  ام  رب  نانآ  تدوم  هک  یناشیوخ  نیا  ادخ  لوسر 
شریسفت رد  يروباشین  دئارف و  رد  یئومح  فاشک و  دلج 2  هحفص 339  رد  يرشخمز  رئاخذلا " و  هحفص 25 "  رد  يربط  نیدلا  بحم 
شریسفت دـلج 3  رد  دوعـس  وبا  شریـسفت و  رد  يزار  و  نآ ، رب  نتـشاذگ  هحـص  اب  لووسلا "  بلاطم  هحفـص 8 "  رد  یعفاش  هحلط  نبا  و 

دلج نزاخ ) ریسفت  شماه   ) شریسفت رد  یفسن  شریسفت و  دلج 7  هحفص 516  رد  نایح  وبا  هحفص 665 و  دلج 7  يزار ) ریسفت  شماه  )
رد یجنگ  ظفاح  همهملا " و  لوصفلا  هحفص 12 "  رد  یکلام  غابص  نبا  عمجم " و  دلج " . هحفص 168  رد  یمثیه  ظفاح  هحفص 99 و   4

ربمغیپ و ناـشیوخ  تدوم  دـنوادخ  تسا : هتفگ  ینالطـسق  دـنا و  هدروآ  ار  ثیدـح  بهاوملا "  رد "  ینالطـسق  هیاـفک " و  هحفص 31 " 
تسا : هتفگ  هدومرف و  ضرف  مزال و  دوخ  قلخ  مامت  رب  ار  وا  هیرذ  راوگرزب و  تیب  لها  همه  تبحم 

یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 
 " تـیملا ءاـیحا  رد "  یطویـس  و  م - ]  ] و 135 هحفـص 101  رد  رجح  نبا  بهاوـملا " و  حرـش  دلج 7 "  و 61  هحفـص 3  رد  زین  یناقرز 

هحفص راصبالا "  رون  شماه "  فاعسالا "  رد "  نابص  راصبالا " و  رون  هحفص 112 "  رد  یجنلبش  هحفص 239 و  فاحتالا "  شماه " 
. دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا   105
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داد و رارق  منادناخ  تدوم  ارم  شاداپ  دـنوادخ  انامه  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  شا  هریـس  رد  الم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - 2
( ترخآ  ) ادرف رد  نم 

هحفص 187 ] ] 

هحفص 102 و 136 رد  رجح  نبا  رئاخذ " و  هحفص 25 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  ار  تیاور  نیا  درک . مهاوخ  لاوس  هراب ) نیا  رد   ) امش زا 
. دنا هدروآ  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمس  قعاوصلا " و  " 

هک هدب  تداهـش  دومرف : نک ، هضرع  نم  رب  ار  مالـسا  دمحم  ای  تفگ : هدمآ و  ربمغیپ ص ) تمدـخ  هب  یبرع  تفگ : هللا  دـبع  نب  رباج  - 3
یم مه  یـشاداپ  اـیآ  تفگ : برع  تسوا ، لوسر  هدـنب و  دـمحم  زین  تسین و  تسا ، کیرـش  یب  اـتکی و  هک  هناـگی  دـنوادخ  زج  یئادـخ 

ره هچ  منک . تعیب  وت  اب  ات  ایب  تفگ : نم ، ناشیوخ  دومرف : وت ، ناـشیوخ  اـی  نم  ناـشیوخ  تفگ : هن ، ناـشیوخ  تدوم  زج  دومرف : یهاوخ 
نیمآ . تفگ : ص )  ) ربمغیپ داب و  ادخ  تنعل  وا  رب  درادن ، تسود  ار  تنادناخ  ارت و  سک 

زا دوخ  دانـسا  هب  وا ، دلخم و  نب  دمحا  نب  دـمحم  زا  وا  میعن و  یبا  ظفاح  قیرط  زا  هیافک "  هحفـص 31 "  رد  ار  ثیدح  زین  یجنگ  ظفاح 
. دنا هدروآ  هیبش  یبا  نب  ظفاح 

هدروآ یلهاب  هماما  یبا  زا  قیرط  دنچ  هب  لیـضفتلا "  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  رد "  یناکـسح  مکاح  و  م - ]  ] رکاسع نبا  يربط و  ظفاح  - 4
نآ هشیر  نم  سپ  درک ، قلخ  تخرد  کی  زا  ارم  دـیرفآ و  تخرد  دـنچ  زا  ار  ناربمیپ  دـنوادخ  اـنامه  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا 

. دزیوآ رد  نآ  نآ  هخاـش  زا  يا  هخاـش  هب  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  هوـیم  نیـسح  نـسح و  نآ و  قرو  همطاـف  نآ و  هخاـش  یلع  مـتخرد و 
نیب رد  رگید  لاس  رازه  نآ  زا  سپ  لاس و  رازه  نآ  زا  سپ  لاس  رازه  يا  هدنب  رگا  دتفا و  ورف  دـنک ، اهرار  نآ  سک  ره  و  دوش . راگتـسر 

دومرف : توالت  سپس  دزادنا  شتآ  رد  تروصب  ار  يو  ادخ  دنکن  كرد  ارام  تبحص  دنک و  تدابع  ار  ادخ  هورم  افص و 
یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 

هدروآ یلاعت  يادـخ  لوق  نیا  هرابرد  سابع  نبا  زا  متاح  یبا  نبا  دـمحا و  تسا . هدرک  دای  ار  ثیدـح  نیا  هیافک  هحفص 178  رد  یجنگ 
هحفص 13 رد  یکلام  غابص  نباو  هدروآ  ادنسم  ار  ثیدح  نیا  شریسفت  رد  یبلعث  و  تسا ، دمحم  لآ  تدوم  هنـسح  فرتقی  نم  هک و  دنا 

رجح نبا  بقانملا " و  رد "  یلزاغم  نبا  لوصفلا " و  " 

هحفص 188 ] ] 

یمرضح هحفص 239 و  فاحتا  شماه  تیملا "  ءایحا  روثنملا " و "  ردلا  دلج 6 "  هحفص 7  رد  یطویس  قعاوصلا " و  هحفص 101 "  رد 
. دنا هدروآ  ار  تیاور  نیا  دیوملا "  فرشلا  هحفص 95 "  رد  یناهبن "  يرداصلا " و "  هفشر  هحفص 23 "  رد 

يا هیآ  مح  لآ  ام  هرابرد  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) یلع زا  يدحاو  قیرط  زا  دوخ  باوثلا "  باتک "  رد  نابح  نبا  خیش ، وبا  - 6
دناوخ : سپس  تسا . نموم  هک  سک  نآ  رگم  دراد  یمن  هگن  ار  ام  تدوم  هک  تسا 

یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 
. دنا هدروآ  ار  تیاور  نیا  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمس  قعاوصلا " و  هحفص 101 و 136 "  رد  رجح  نبا 

یلع ناـنموم  ریما  زا  دروآ و  اـجب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  سپ  دـناوخ . هبطخ  اـم  يارب  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  تفگ : لـیفط  یبا  - 7
وا رب  ناماگشیپ  هک  تفر  امـش  نایم  زا  يدرم  دومرف : سپـس  درک  دای  ءادهـش  نیقیدص و  نیما  ءایبنا و  یـصو  ءایـصوا و  متاخ  مانب  ضر ) )
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بناج زا  لیئاکیم  تسوا و  بناج  زا  لـیئربج  داد و  وا  هب  ار  مچرپ  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  دندیـسرن . يو  هب  ناگدـنام  سپ  دـنتفرگن و  یـشیپ 
هدش هتفرگ  یسوم  یـصو  ناج  بش  نآ  رد  هک  تفرگ  ار  شناج  یبش  رد  دنوادخ  دنادرگ و  زوریپ  ار  يو  ادخ  ات  دندیگنج  یم  يو  پچ 

داتسرف . ورف  ار  ناقرف  لجوزع  هک  دوب  یبش  نامه  نآ  دوب و  هداد  جورع  نآ  رد  ار  یسیع  حور  هک  درب  الاب  ار  شحور  یبش  رد  دوب و 
اب تساوخ  یم  دوب و  هدمآ  دایز  يو  ءاطع  زا  هک  مهرد  تفه  هاجنپ و  زج  شلاملا  تیب  رد  تشاذگن و  اجب  یمیـس  رز و  وا  دنگوس  ادـخب 

تسا . هدنامن  اجب  درخب  موثلک  ما  يارب  يرازگتمدخ  اب  نآ 
تسا فسوی  لوق  هک  ار  هیآ  نیا  سپس  مدمحم  نب  نسح  نم  دسانش ، یمن  هکنآ  و  دسانـش . یم  هک  دسانـشیم  ارم  سک  ره  دومرف : سپس 

دومرف : تئارق 
بوقعی . قاحسا و  میهاربا و  یئابآ  هلم  تعبتا  و 

: دومرف هاگنآ  تخادرپ و  ینآرق  تایآ  زا  یخرب  ندناوخ  هب  و 

هحفص 189 ] ] 

هب هک  سکنآ  رسپ  منم  نابات  غارچ  رسپ  منم  دناوخ  یم  ادخ  يوسب  ار  ندرم  قح  نامرفب  هک  سکنآ  رسپ  منم  ریذن  رسپ  منم  ریبش  رسپ  منم 
دنوادخ هک  منامدود  زا  نم  دودز . نانآ  زا  ار  یکاپان  يدیلپ و  دنوادخ  هک  متـسه  ینادناخ  زا  نم  دـش  ثوعبم  نایناهج  رب  تمحر  ناونع 

بجاو هدرک  لزان  ص )  ) دمحم رب  هکینآرق  رد  ارنانآ  تیالو  یتسود و  دنوادخ  هک  منامدود  نآ  زا  نم  دودز . نانآ  زا  ار  یکاپان  يدیلپ و 
دومرف : تسناد و 

یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال 
دومرف : ترضح  هک  تسا  نینچ  نیطمسلا ) ررد  مظن   ) رد يدنرز  ظفاح  ترابع  رد  و  م -

ره رب  ار  ناشتدوم  یلاعت  يادـخ  هک  ینادـناخ  زا  منم  دوریم و  الاب  ام  هاگـشیپ  زا  دـیآ و  یم  دورف  ام  هناخ  رد  لیئربج  هک  ینادـناخ  زا  منم 
هیآ : اهنآ  هرابرد  هدومرف و  ضرف  یناملسم 

ام تدوم  هنـسح ، فارتقا  تسا و  هداتـسرف  ورف  ار  انـسح  اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق 
تسا . نادناخ 

هغالبلا جهن  حرش  رد ص 11 ج 4  دـیدحلا  یبا  نبا  نیبلاطلا " و  لتاقم  رد "  جرفلا  وبا  ریبکلا " و  رد "  یناربط "  رازب و  ار "  تیاور  نیا 
هدرک و لقن  ار  ثیدـح  نیا  لوصفلا "  رد ص 166 "  زین  یکلام  غابـص  نبا  دـنا . هدروآ  دـئاوزلا "  عمجم  رد ص 146 ج 9 "  یمثیه  و 

هدقع نبا  قیرط  زا  هیافکلا  رد ص 32  زین  یجنگ  ظفاح  دنا ، هدرک  وگزاب  نارگید  ریس و  باحـصا  زا  یهورگ  ار  تیاور  نیا  تسا : هتفگ 
رضح سلاجملا " و  ههزن  رد ص 231 ج 2 "  يروفـص  قعاوصلا " و  رد ص 101 و 136 "  رجح  نبا  هریبه و  زا  یئاسن  لـیفط و  یبا  زا 

. دنا هدومن  لقن  هفشرلا "  رد ص 43 "  یم 
تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ملید ، یبا  زا  وا  و  يدس ، زا  دوخ  دانساب  شریسفت  دلج 24 ص 16  رد  يربط  - 8

ماش لها  زا  يدرم  دنتشاد ، اپب  قشمد  هزاورد  رد  رب  ار  وا  دندروآ و  ماشب  دندرک و  ریسا  ار  ضر )  ) نیسحلا نبا  یلع  داجـس "  ماما  نوچ " 
: تفگ ماما  هب  تساخرب و 

هحفص 190 ] ] 
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هدناوخ نآرق  ایآ  دومرف : ضر )  ) نیـسحلا نب  یلع  داد . همتاخ  هنتف  نیا  هب  درک و  هدنامرد  ار  امـش  تشک و  ار  ناتنادرم  هک  رکـش  ار  ادـخ 
يا ؟ هدناوخن  ایآ  هک  دومرف  ما  هدیدن  ار  مح  لآ  یلو  ما  هدناوخ  نآرق  داد : خساپ  يا  هدناوخ  ار  مح  لآ  ایآ  دومرف : يرآ  تفگ : يا ؟

یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 
رد ص 516 ج زین  نایح  وبا  هدروآ و  شریسفت  رد  دوخ  دانساب  یبلعث  ار  ثیدح  نیا  يرآ . دومرف : دیئامش ؟ ربمغیپ  ناشیوخ  رگم  دیـسرپ :
یناربط و زا  لقن  هب  قعاوصلا  رد ص 101 و 136  رجح  نبا  روثنملا " و  ردلا  رد ص ج 6 "  زین  یطویس  هدرک و  هراشا  نآ  هب  شریسفت   7

. دنا هدروآ  بهاوم "  حرش  رد ص 20 ج 7 "  یناقرز 
زا دوصقم  دـنا : هتفگ  ود  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بیعـش  نب  ورمع  ریبـج و  نب  دیعـس  زا  شریـسفت  ج 24  و 17  رد ص 16  يربـط  - 9

تسا . همطاف  ص )  ) ادخ لوسر  دنواشیوخ 
يزار رخف  تسا . هدروآ  روثنملا "  ردلا  رد "  زین  یطویس  هدرک و  تیاور  يدس "  زا "  ود و  نآ  زا  ار  نس  نیا  دوخ  ریـسفت  رد  نایح  وبا  و 

تسا . هتفگ  شریسفت  رد ص 390 ج 7 
رتدـیدش و ربمغیپ  اب  ناشدـنویپ  هک  نانآ  زا  مادـک  ره  تسا و  ربمغیپ  هب  راذـگاو  ناشروما  هک  دنتـسه  یناسک  دـمحم ، لآ  میوگ : یم  نم 

نیرت راوتـسا  ربمغیپ  اب  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  نایم  دـنویپ  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  نوچ  دوب و  دـهاوخ  لآ  وا  دـشاب  نیرتلماـک 
دنشاب . اهنیا  لآ ، هک  تسا  بجاو  سپ  تسا ، ملسم  رتاوتم  لقن  هب  مولعم  نوچمه  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  اهدنویپ 

زا هکنآ  رگم  تسین ، هتفایهر ، نایاوشیپ  دهتجم و  نادنمـشناد  زا  کی  چـیه  هک : تسا  يدـنرز  ظفاح  زا  نخـس  نیا  تسا : تفگ  يوانم  و 
طخ ربمغیپ ، نادناخ  تیالو 

هحفص 191 ] ] 

تسا : هدومرف  هک  تسادخ  رما  نیا  هچ  هدرب ، رهاز  رخف  رفا و  و 
یبرقلا . یف  هدوملا  یلا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 

مهنا مهوـفقو  هیآ  ریـسفت  رد  ربـمغیپ  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  یملید  تسا : هـتفگ  قـعاوصلا "  رد ص 89 "  رجح  نــبا  و 
هیآریـسفت رد  تسا : هتفگ  هک  هدوب  ثیدح  نیمه  زین  يدحاو "  دارم "  ایوگ  دش و  دهاوخ  شـسرپ  یلع  تیالوزا  دـنا : هدومرف  نولوئـسم 

ار مدرم  هک  داد  ناـمرف  ربـمغیپ  هب  دـنوادخاریز  تسا  تیب  لـها  یلع و  تیـالو  دوـصقم  هک  دـنا ، هدرک  تیاور  نولوئـسم ، مـهنا  مهوـفقو 
اهنآ زا  هک  تسا  نینچ  زین  هیآ  ینعم  و  دنراد . تسود  ار  شنادناخ  هکنآ  رگم  درادن ، تلاسم  توبن  رد  یـشاداپ  اهنآ  زا  هک  دـهد  یهاگآ 
نانچ ار  اهنآ  تدوم  ای  دنا  هتشاد  تسود  دوب ، هدومرف  شرافس  ص )  ) لوسر هکنانچ  نآ  یگتسیاش و  هب  ار  ربمغیپ  نادناخ  ایآ  دنـسرپ  یم 

دنوش ؟ شهوکن  شنزرس و  دیاب  هک  دنا ، هتشاذگ  لمهم  عیاض و 
تسا : هدرک  دای  یبرع  نبا  نیدلا  سمش  زا  ار  رعش  نیا  قعاوصلا "  رد ص 101 "  و 

هضیرف  هط  لآ  یئالو  تیار 
ابرقلا ینثروی  دعبلا  لها  مغر  یلع 

يدهلا  یلع  ارجا  ثوعبملا  بلط  امف 
یبرقلا یف  هدوملا  الا  هغیلبتب 
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تسا : هدرک  دای  يا  هدنیوگ  زا  ار  تیب  هس  نیا  لوصف : رد ص 13  زین  یکلام "  غابص  نبا  " 

اهب  مصتعمل  یقثولا  هورعلا  مه 
لازنا یحوب و  تءاج  مهبقانم 

یتا  له  هروس  يروش و  یف  بقانم 
یلاتلا اهفرعی  بازحالا  هروس  یف  و 

مهدادوف  یفطصملا  تیب  لآ  مه  و 
لاجسا مکحب و  ضورفم  سانلا  یلع 

تسا : هدروآ  يرگید  زا  و 

اصلخم  دولا  مهافصا  نم  موقلا  مه 
يوقالا ببسلاب  هارخا  یف  کسمت 

هحفص 192 ] ] 

ابقانم  نیملاعلا  اوقاف  موقلا  مه 
يورت مهراثآ  یلجت و  مهنساحم 

يده  مهبح  ضرف و  مهتالاوم 
يوقت مهدو  دو و  مهتعاط  و 

تسا . هدز  گنچ  دوخ  ترخآ  يارب  دنمورین  يا  هلیسو  هب  دشاب ، هتشاد  ناشتسود  هنامیمص  سک  ره  هک  دنتسه  ینادناخ  اهنآ ،
تسا . دزن  ابز  ناشراثآ  نایامن و  اهنآ  ياهیکین  دنرترب  نایناهج  رب  بقانم  رد  هک  ینادناخ 

یبا تایبا  نیا  راـصبالا ، رون  رد ص 13  یجنلبـش  و  تسا . یئاسراپ  ناشتدوم  تدوم و  ناشتعاط  تیادـه و  ناـشتبحم  بجاو و  ناـشرهم 
تسا : هدرک  رکذ  ار  ریبج  نیب  نسح 

همع  نبا  یفطصملا و  یبنلا  بحا 
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ارهزلا همطاف  هیطبس و  ایلع و 

مهنع  سجرلا  بهذا  تیب  لها  مه 
ارهز امجنا  يدهلا  قفا  مهعلطا  و 

ملسم  لک  یلع  ضرف  مهتالاوم 
يرخالل رئاخذلا  ینسا  مهبح  و 

ضغبمب  مارکلا  بحصلل  انا  ام  و 
ارفک مهقح  یف  ءاضغبلا  يرا  یناف 

رود هب  يدیلپ  ره  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  ینادناخ  مراد . تسود  ار  ارهز  همطاف  شدنزرف و  ود  یلع و  وا  مع  رـسپ  یفطـصم و  ربمغیپ  نم 
تخاس . تیاده  قفا  نازورف  ناگراتس  ار  نانآ  تشاد و 

يزوت هنیک  و  متسین . ربمغیپ  راوگرزب  باحصا  نمـشد  نم  تسا . ترخآ  هریخذ  نیرتالاب  ناشیا  یتسود  ضرف و  یناملـسمره  رب  نانآ  رهم 
. مناد یم  یساپس  ان  ار  نانآ  هرابرد 

هحفص 193 ] ] 

دنتیب لها  میقتسم  طارص 

يدبع : نخس 

میقتسمف  طارصلا  مه  و 
بکان جان و  هقوف 

نایح نب  ملسم  هک  تسا  هدرک  تیاور  میقتـسملا ، طارـصلا  اندها  یلاعت ، يادخ  راتفگ  نیا  لیذ  رد  نایبلا "  فشکلا و  باتک "  رد  یبلعث 
شنامدود . دمحم و  هار  ینعی  میقتسملا  طارصلا  اندها  تفگ  یم  هک  مدینش  هدیرب  ابا  زا  تفگ ،

دبع هک  دنا  هدروآ  سابع ، نب  هللا  دبع  زا  اهنآ  و  دهاجم ، طابسا و  زا  وا  يدس و  زا  وا  يروث و  نایفـس  زا  حارج "  نب  عیکو  ریـسفت "  رد  و 
نومنهر شنادناخ  دمحم و  یتسود  رب  ار  ام  ادنوادخ  دیئوگب ، ناگ ، هدنب  هورگ  يا  تفگ : یم  میقتسملا  طارصلا  اندها  هیآ  ریـسفت  رد  هللا 

شاب .
هرخالاب نونموی  نیذـلا ال  نا  هیآ و  نیا  هرابرد  ماما  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) یلع زا  وا  هتاـبن و  نب  غبـصا  زا  دوخ  دانـساب  دـئارف  رد  ییومح  و 

تسا . نادناخ  ام  تیالو  طارص ، دومرف : یم  نوبکانل  طارصلا  نع 
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نب یلع  ایند ، رد  تسار  هار  اما  ترخآ  رد  یهار  تسا و  ایند  رد  یهار  تسا . طارـص  ود  طارـص  هک  تسا  هدروآ  بقاـنم  رد  یمزراوخ  و 
نیا ینعم  و  درذگیم . تمالسب  ترخآ  هار  زا  تخانش  زاب  ار  ایند  میقتـسم  هار  سک  ره  تسا  منهج  لپ  ترخآ  طارـص  و  تسا . بلاط  یبا 
یم نشور  تسا ، هدـمآ  قعاوص  باتک  رد ص 11  دنا و  هدروآ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یملید  يدـع و  نبا  هک  يرگید  تیاور  ار  ثیدـح 
نم باحصا  نادناخ و  هب  شیتسود  هک  تسا  یسک  نآ  طارص  رب  امش  نیرت  راوتـسا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  دنک و 

دشاب . رتدیدش 
هللا هریخ  نحن  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ار  قداص  رفعج  ماما  راتفگ  نیا  یثیدح  رد  دوخ  دانساب  نیطمسلا  دئارف  رد  یئومح  مالسالا  خیش  و 

نانآ هب  سک  ره  دنیاهنآ و  دنوادخ ، يوسب  نتفر  هار  سپ  هللا  یلا  میقتسملا  طارصلا  حضاولا و  قیرطلا  نحن  و 
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تـسا هدرک  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  دانـساب  هوبنلا  فرـش  باتک  رد  دیعـس ، وبا  هچ  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  ادخ  هار  دنز  گنچ 
يادـخ هار  دـنز ، گنچ  ام  نمادـب  سک  ره  سپ  تسا . ایند  رد  نآ  ياـه  هخاـش  هک  میتسه  تشهب  رد  یتخرد  منادـناخ  نم و  دومرف : هک 

یبقعلا ص 16) رئاخذ  . ) تسا هتفرگ  شیپ  رد  ار  شیوخ 
 " باتک رد  دیعس  وبا  هچ  دیمان ، مان ، نیا  هب  ار  يو  شردپ  هک  تسا  ص )  ) ربمیپ رتخد  همطاف  شرعش ، رد  هقیدص "  زا "  يدبع  دوصقم  و 
، مه نم  هب  و  یـسک ، چـیه  هب  هک  تسا  هدـش  ینازرا  وـتب  زیچ  هس  دوـمرف : یلع  هب  هک  تـسا  هدروآ  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  هوـبنلا "  فرش 

ینازرا نمب  ینز  نینچ  هک  دـنداد  نم  رتخد  نوچ  هقیدـص  ینز  ارت ، مدـشن و  نینچ  نم  هک  يدـش  نم  نوچ  یـسک  داماد  وت  دـشن . ینازرا 
هرصنلا ج ضایرلا  . ) میامش زا  نم  دیا و  نم  زا  امش  نکیل  دماین . دوجوب  نانآ  نوچ  نم  بلص  زا  و  دناوت . تشپ  زا  نیسح  نسح و  و  دشن .

2 ص 202)
دوجوب ار  يرتخد  نینچ  هکیردـپ  نآ  رگم  مدـیدن ، ع )  ) همطاف زا  رت  وگتـسار  ار  سک  چـیه  تفگ . یم  هک  تسا  هشیاـع  نینموملا  ما  زا  و 

نآ 1 ص 150 حرش  دیناسالا " و  بیرقت  یبقعلا " ص 44 "  رئاخذ  باعیتسالا " 2 ص 751 "  ءایلوالا " ج 2 ص 42 "  هیلح  دروآ " .
دنا . حیحص  لاجر  زا  همه  تیاور  نیا  لاجر  تسا ، هتفگ  عمجم "  فلوم "  دئاوزلا " 9 ص 201  عمجم  " 

تسا تما  قوراف  قیدص و  گرزب  یلع  هقیدص و  همطاف 

يربط نیدلا  بحم  تسوا "  صاخ  بقل  نیا  تما و  نیا  قیدص  يو  هچ  تسا  هیلع  هللا  تاولص  نانموم  ریما  قیدص )  ) زا يدبع  دوصقم  و 
ع)  ) یلع تفگ : يدنجخ  هک "  تسا . هدروآ  رد ص 155  زین  دیمان و  قیدص  ار  یلع  ادخ ، لوسر  انامه  تسا : هتفگ  شضایر  باتکرد  ر 

: مینکیم دای  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدیسر  یناوارف  رابخا  هراب  نیا  رد  تسا و  بقلم  ربکا "  قیدص  همالا " و "  بوسعی  بقل "  هب 
هـس ناقیدص  دنا ، هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  لوق  زا  بقانملا "  باتک "  رد  دمحا "  داجـس و "  نبا  - " 1

تیاور نیا  میعن "  وبا  و "  بلاط . یبا  نب  یلع  و  تسا ، نیسای  لآ  بحاص  هک  بیبح  تسا و  نوعرف  لآ  نموم  هک  لیقزح  دنا ، نت 
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ربمغیپ هک  دـنا  هدوزفا  ثیدـحرب  ار  ترابع  ود  نیا  هدرک و  لقن  یلیل "  یبا  لوق "  زا  ار  نآ  زین  رکاـسع "  نبا  هدروآ و "  هفرعملا "  رد " 
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اب ار  تیاور   " هیاـفک ، رد ص 47 "  یجنپ "  ضاــیر " و  ص 154 "  رد 2  يربـط  نیدـلا  بحم -  تسا . اـهنآ  زا  رتـالاب  یلع  و  دومرف ،
رد ص 74"  رجح "  نبا  تسا و "  هدمآ  نآ  بیترت  رد ج 6 ص 152  هک  يروطب  شعماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس  و  یلیل ، یبا  ترابع 

هدیدرگ رارکت  یلیل "  یبا  ترابع "  هب  ثیدح  نیا  زین  قعاوص "  رد ص 75 "  و  دنا ، هدروآ  سابع "  نبا  ترابع "  هب  ار  نآ   " قعاوص ،
. تسا

زور رد  هک  دوـب  دـهاوخ  یـسک  نیلوا  دروآ و  ناـمیا  نمب  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  یلع "  نـیا "  اـنامه  دوـمرف  ص )  ) ادـخ لوـسر  - 2
تـسا نیا  دـنک و  یم  ادـج  لـطاب  زا  ار  قح  هک  تما  نیا  قوراـف  تسا  نیا  ربکا و  قیدـص  تسوا  و  دـنک ، یم  هحفاـصم  نم  اـب  زیخاتـسر 

رد 9 یمثیه "  " و "  هفیذـح ، زا "  یندـع "  یقهیب " و "  رذ " و "  یبا  ناملـس " و "  زا "  ار  تیاور  نیا  یناربـط "  ناـنموم "  بوسعی 
نینچ ثیدح  نایاپ  رد  دنا و  هدروآ  رکاسع "  نبا  ظفاح  قیرط "  زا  ار  تیاور  نیا  هیافک  رد ص 79  یجنگ "  ظفاح  عمجم و "  ص 102 
یقتم نم "  زا  سپ  نم  هفیلخ  تسا  وا  دـنوش و  یم  دراو  نآ  بناج  زا  هک  نم  ملع  هنیدـم  باب "  تسوا  و  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدـمآ 

. تسا هدروآ  لامعلا "  زنک  لامکا  باتک "  رد ص 6 65  لوا  ترابع  اب  ار  تیاور  نیا  يدنه " 
قرفی يذـلا  قورافلا  تنا  ربکالا و  قیدـصلا  تنا  دومرف : یم  یلع  هب  هک  میدینـش  ص )  ) ربمغیپ زا  دـنا : هتفگ  رذ "  یبا  سابع و  نبا  - " 3

دنک . یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  یقوراف  یئوت  ربکا و  قیدص  یئوت  لطابلا : قحلا و  نیب 
. نیدـلا بوـسعی  تنا  دوـمرف و  هک  تسا  نینچ  یتـیاور  رد  و  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  تیاور  ضاـیر "  رد ص 155 "  نیدـلا "  بحم  " 

یئومح مالسالا  خیش  نینموملا  بوسعی  تنا  دومرف و  هک  دنا  هدوزفا  هدروآ و  ار  ربخ  نیا  رابخالا  سمش  رد ص 35  زین  یشرق  یمکاح و 
شترابع هدرک و  دای  عفار ر  یبا  لوقزا "  ار  تیاور  هغالبلا 3 ص 257  جهن  حرـش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  هدروآ و  دئارفلا )  ) باب 24 رد 

 - ادخ يارب  تفگ  عفار  وبا  تسا : نیا 
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زا دـیآ ، یم  دـیدپ  يا  هنتف  يدوزب  تفگ : مناـهارمه  عمج  نمب و  میآ  نوریب  وا  دزن  زا  متـساوخ  نوـچ  مدـمآ  رذ  یبا  تمدـخ  هب  یظفاـح 
یم وا  هب  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  هچ  دینک  يوریپ  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  يدرم  گرزب  زا  هک  داب  امش  رب  دیـسرتب و  دنوادخ 

یئوت ینک و  یم  هحفاـصم  نم  اـب  هک  دوب  یهاوخ  یـسک  نیلوا  زیخاتـسر  رد  يدروآ و  ناـمیا  نمب  هک  یتـسه  یـسک  نیتـسخن  وت  دومرف :
یئوت و  تسا . نارفاک  بوسعی  تورث  و  ناـنموم ، بوسعی  یئوت  دـنک و  یم  ادـج  مه  زا  ار  لـطاب  قح و  هک  یقوراـف  یئوت  ربکا و  قیدـص 

و فقاوملا  ج 3 رد ص 276  یجیا  یــضاق  دراد . یم  هـگن  ارم  ناــمیپ  دــنام و  یم  نــم  زا  سپ  هــک  یــسک  رتــهب  نــم و  ریزو  وردارب 
. دنا هدروآ  ار  تیاور  نیا  سلاجملا  ههزن  صردیروفص 25 ج 2 ،

متفگ يا  هدراـمگ  تما ، رب  دوـخ  تفـالخب  ار  یـسک  هچ  دـمحم  يا  تفگ ، نمب  مراـگدرورپ  جارعم ، بش  رد  دوـمرف : ص )  ) ربـمغیپ - 4
نم هدیزگرب  نم و  ربمغیپ  وت  مدرک ، تباختنا  شیوخ  يارب  مدـیزگ و  رب  زین  تلاسر  هب  ارت  نم  دـمحم  يا  تفگ : يرت ، اناد  وت  اراگدرورپ 
ریزو ار  يو  مدیرفآ و  وت  تشرـس  زا  ار  وا  هک  تسا  يداهن  هزیکاپ  كاپ و  نآ  ربکا و  قیدص  نآ  وت ) زا   ) سپ و  ینم ، ناگدـیرفآ  نایم  زا 

، وت تسا  ناهج  نانز  نیرتهب  وا  رسمه  مداد و  رارق  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  نآ  وت - ، داهن  هزیکاپ  كاپ و  طبـس  ود  ردپ  متخاس و  وت 
( تنیط  ) زا ار  امش  هعیش  مدیرفآ و  نییلع  تشرس  زا  ارود  نآ  دنا . تخرد  نآ  راب  نیـسح  نسح و  گرب و  همطاف  هخاش و  یلع  و  یتخرد ،
؟ تسیک ربکا  قیدـص  اراگدرورپ  متفگ : دـنیازفا ، یم  امـشب  تبـسن  ناشرهم  رب  دـننزب  ریـشمش  هب  ار  نانآ  ياهندرگ  رگا  هج  متخاس ، اـمش 

. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  رابخالا ، سمش  رد ص 32  یشرق  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  تردارب  دومرف :
هکنآ رگم  دـش ، دـهاوخن  لـئاق  نم  زا  سپ  بقل ) نیا   ) هب یـسک  مربـکا و  قیدـص  ربـمغیپ و  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نـم  دوـمرف : ع )  ) یلع - 5

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 789 

http://www.ghaemiyeh.com


ما . هدرازگ  زامن  مدرم  همه  زا  شیپ  لاس  تفه  نم  دشاب . زادرپ  غورد  وگغورد و 
صئاصخ رد ص 3  زین  یئاسن  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  حیحص  دنسب  هبیش ، یبا  نبا 
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ار نآ  هدروآ و  ار  تیاور  كردتسملا ر  رد ص 112 ج 3 "  مکاح  هنسلا " و  باتک "  رد  مصاع  یبا  نبا  دنا و  هقث  نآ  لاجر  هکیدنس  اب 
رد ص 213 ج 2 يربط  هدروآ . حیحص  دنـس  هب  دوخ  ننـس  رد ص 57 ج 1  هجاـم  نبا  هفرعملا و  رد  زین  میعن  وبا  تسا . هتـسناد  حـیحص 
جهنلا و حرش  ج 3  رد ص 257  دـیدحلا  یبا  نبا  لـماکلا و  ج 2  رد ص 22  ریثا  نبا  زین . یعلخ  یلیقع و  حیحـص و  دانـسا  اـب  شخیراـت 
رد ص هک  روطنآ  یطویـس ، دئارف و  باب 49  رد  یئومح  ضاـیر و  رئاخذ و ص 155 و 167 و 158 ج 2  رد ص 6  يربط  نیدـلا  بحم 

یلع هک  تسا  نینچ  ینارعـش  تاـقبط  رد ص 2 55  و  دـنا . هتخادرپ  ثیدـح  نیا  رکذـب  عـمجلا  رد  تسا  هدـمآ  عـمج  بیترت  ج 6  ، 394
. بذاک الا  يدعب  اهلوقی  ال  ربکالا ، قیدصلا  انا  تفگ : ضر ) )

هکنآ زا  شیپ  مدروآ  نامیا  هک  ربکا  قیدص  منم  تفگ : یم  هک  مدینش  دناوخ ، یم  هبطخ  هرصب  ربنم  رب  هک  هاگنآ  یلع  زا  تفگ : هذاعم  - 6
بحم یلیقع و  بویا و  نبا  فراعم " و  رد ص 73 "  هبیتق  نبا  دروآ . مالسا  رکب  وبا  هکنآ  زا  شیپ  مدروآ  مالـسا  دروآ و  نامیا  رکب  وبا 

حرش صرد 251 و 257 ج 3  دیدحلا  یبا  نبا  دـنا و  هدروآ  ار  تیاور  نیا  ضایر "  رئاخذ و ص 155 و 157 ج 2 "  رد ص 85  نیدلا 
دنا . هتخادرپ  تیاور  نیا  رکذ  هب  تسا  هدمآ  نآ  بیترت  رد ص 405 ج 6  هچنآ  ربانب  عماوجلا ، عمج  رد  یطویس  هغالبلا و  جهن 

تسا بوتکم  تشهب  رد  رب  هک  ییاه  مان 

يدبع : رعش  نیا  و 

رطس  یلع  انرق  امهامسا 
بتار شرعلا  لظب 

رد ص 259 يدادغب  بیطخ  هچ  تشهب . باب  رب  شرع و  لظ  رد  وا  نادنزرف  رهوش و  ردـپ و  همطاف و  مان  شراگن  ثیدـح  هب  تسا  هراشا 
دنا . هتشون  تشهب  رد  رب  هک  مدید  جارعم ، بش  رد  دومرف : ادخ و ص ) لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  شخیرات  ج 1 

. هللا هنعل  مهیضغبم  یلع  هللا ، هریخ  همطاف  هللا ، هوفص  نیسحلا  نسحلا و  و  هللا ، بیبح  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال 

هحفص 198 ] ] 

تسا . هدرک  وگزاب  دوخ  بقانم  صرد 204  یمزراوخ  بیطخ  ار  تیاور  نیا 

ارهز یلع و  ییوشانز  دنویپ 
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يدبع : رعش  نیا  رد  و 

اهیلو  هلالا  ناک 
بطاخ لیربج  هنیما  و 

هبطخ زین  نیما  لیئربج  دومرف و  یتسرپرـس  دوخ  ار  دـنویپ  نیا  دروآ و  رد  یلع  جاودزا  هب  ار  همطاف  یلاعت ، يادـخ  هک  نیا  هب  تسا ، هراشا 
ار همطاف  مرتخد  نم  هک  دیرادنپ  یم  ایآ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ  هک  تسا  هدیـسر  هرمـس  نب  رباج  زا  ربخ  نیا  هج  دوب . نآ  ناوخ 

راظتنا هب  راک  نیا  رد  متفریذـپن ؟ نم  دـندمآ و  يو  يراگتـساوخ  هب  شیرق  ناگرزب  هکنآ  لاـح  مدروآ  رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  جاودزا  هب 
یلعا یلع  يادخ ) ، ) دمحم يا  تفگ  دمآ و  نم  يوسب  لیئربج  ناضمر  هام  مراهچ  تسیب و  بش  رد  هکنآ  ات  مدوب  یحو )  ) ینامـسآ ربخ 

هب ار  همطاف  هدرک ، عمج  یبوط  تخرد  ریزب  دنیوگ ، حیفا "  نآ "  هب  هک  یهاگیاج  رد  ار  نایبورک  نایناحور و  وا  دتـسرف ، یم  دورد  وت  رب 
هیافک ص 164  ثیدحلا ) ) دوب دقع )  ) یلو دوخ  یلاعت  يادخ  مشاب و  دنویپ  نیا  ناوخ  هبطخ  هک  داد  نامرف  زین  ارم  دروآ . رد  یلع  جاودزا 

دمآ دورف  نم  رب  یکلم  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ ، هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) یلع زا  رئاخذ  رد ص 31  يربط  نیدلا  بحم  بلاطلا 
رد یلع  جودزا  هب  یلعا  ءالم  رد  ار ، همطاف  ترتخد  نم  دـیوگ : یم  دتـسرف و  یم  دورد  وت  رب  یلاعت  يادـخ  انامه  دـمحم ك  ای  تفگ : و 

روآ . رد  وادقعب  ار  يو  نیمز  رد  زین  وت  مدروآ 
همطاف یـسورع ، دادماب  رد  تفگ : هک  دنا  هدروآ  ضر )  ) دوعـسم نب  هللا  دـبع  زا  دانـساب  شخیرات ، رد ص 31  بـیطخ "  یئاـسن " و "  " 

دومرف : يوب  ص )  ) ادخ لوسر  داتفا  ندب  رد  شزرل  ار  ربمغیپ  رتخد 
مهد یلع  هب  ارت  متـساوخ  نوـچ  مدروآ و  رد  تسا ، ناـحلاص  زا  ترخآ  رد  رورـس و  اـیند ، رد  هـک  يدرم ) جاودزا و  هـب  ارت  همطاـف م  يا 

يارب لیئربج  سپ  دنتسب ، اه  فص  ناگتشرف  تساخاپب و  مراهچ  نامسآ  رد  وا  درک و  رومام  ار  لیئربج  دنوادخ 

هحفص 199 ] ] 

ناگتـشرف رب  ار  نآ  دروآ  رابب  رویز  بیز و  ات  داد  نامرف  تشهب  تخرد  هب  سپـس  دروآ . رد  یلع  دقعب  ارت  دـنوادخ  دـناوخ و  هبطخ  نانآ 
: تفگ هملس "  ما  دزان " . یم  نآ  هب  تمایق ، زور  ات  تشادرب ، نارگید  زا  رتهب  ای  رتشیب  ار  اه ) رویز  بیز و  نیا   ) هک يا  هتـشرف  ره  درابب و 

تسا . هدوب  لیربج  شدقع )  ) ناوخ هبطخ  نیتسخن  هکنیا  هب  درکیم ، يزارفا  رس  نانز  رگید  رب  همطاف 
تیاور قـیرط  نیمهب  ار  نآ  اـم  تسا و  یلاـع  نسح و  یثیدـح  نیا ، تسا : هتفگ  هدروآ و  هیاـفک  رد ص 16  یجنگ "  ار "  تـیاور  نـیا 

تسا . هدرک  لقن  نآ  رئاخذ  رد ص 32  مه  يربط  نیدلا  بحم  میدرک 
ربنم ات  داد . نامرف  ار  ناوضر  دنوادخ  انامه  تفگ : ادـخ  لوسر  هب  لیئربج  هک  تسا  هدروآ  سلاجملا ، هزن  رد ص 225 ج 2 ، يروفص  و 

هب ار  ادـخ  تسـشن و  ربنم  رب  وا  دور  الاب  ربنم  نآ  رب  اـت  دومرف . ار  لـیحار "  ماـنب "  يا  هتـشرف  دراذـگب و  رومعملا  تیب  باـب  رب  ار  تمارک 
مناوخیم . ار  دنویپ  نیا  دقع  هک  دومرف  یحو  نمب  دش و  اپ  رب  رورس  طاشن و  اهنامسآ  رد  سپ  دومن . شیاتس  انث و  يراوازس ،

متفرگ و هاوـگ  نآ  رب  ار  ناگتـشرف  مدرک و  دـقع  نم  سپ  مدروآ ، رد  یلع  جاودزا  هب  ار  دـمحم  مربـمغیپ  رتـخد  دوـخ و  زینک  همطاـف  نم 
هب میامن و  رهم  دـیپس  کشم  زا  یمتاخ  هب  منک و  هضرع  امـش  رب  ار  نآ  رومام  نم  کنیا  متـشون . ریرح  هچراـپ  نیا  رد  ار  ناـشیا  تداـهش 

تسه . زین  يرگید  رایسب  رابخا  هراب  نیا  رد  مراپسب . نانج  نزاخ  ناوضر 
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ارهز نیباک 

يدبع : تیب  نیا  و 

وم  ضرالا  سمخ  رهملا  و 
بهاوملا یف  یلاعت  هبه 

یلع هب  هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نیطمسلا "  دئارف  مهدجه "  باب  رد  یئومح "  مالسالا  خیش  هک "  یتیاور  هب  تسا  یتراشا 
. دراذگ یماو  دهاوخب ، هک  دوخ  ناگدنب  زا  کی  رهب  ار  نآ  تسادخ و  نآ  زا  نیمز  انامه  یلع  يا  دومرف : (ع )

هحفص 200 ] ] 

نیمز رب  سک  ره  تسوا و  قادـص  نآ  سپ  مروآ ، رد  وت  جاودزا  هب  نیمز ، مجنپ  کی  نیباک  اب  ار  همطاف  هک  هداتـسرف  یحو  نمب  کنیا ) )
تسا . مارح  نیمزرب ، شنتفر  هار  دشاب ، نمشد  ار  امش  و  دهن ، ماگ 

ارهز راثن 

يدبع : نخس  نیا  و 
بهاوملا . کلت  تبیط  یبوط  لمح  نم  اهب  اهت  و  يدبع : نخس  نیا  و 

هام نوچ  يا  هرهچ  اب  نادنخ و  مسبتم و  ص )  ) ادخ ربمغیپ  يزور  هک  تسا . هدروآ  همامح "  نب  لالب  هک "  يراثن  ثیدـح  هب  تسا  هراشا 
تفگ : تساخرب و  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دروآ ، ام  هب  يور  نابات ، مامت و 

تسنیا نآ  تسا و  هدیـسر  نمب  ممع  رـسپ  ردارب و  هرابرد  مراگدرورپ  زا  هک  تسا  یتراشب  دومرف  تسیچ ؟ رون  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  يا 
دادعت هب  یبوط  تخرد  سپ  دنابنجب . ار  یبوط  تخرد  ات  هدومرف  نانج  نزاخ  ناوضر  هب  هدروآ و  رد  یلع  يرسمهب  ار  همطاف  دنوادخ  هک 

رب تمایق  نوچ  ات  هداد  یتارب  کی  ره  هب  هدیرفآ و  یناگتشرف  تخرد  نآ  ریز  رد  زین  و  تسا . هدروآ  رابب  یئاه  هگرب  تیب  لها  نارادتسود 
شتآ زا  یئاهر  نامرف  نآ  رد  هک  يا  هگرب  هکنآ  رگم  دـنامن ، تیب  لها  نارادتـسود  زا  یتسود  دـنناوخ ، ارف  ار  قئـالخ  هکئـالم  دوش و  اـپ 

دنهدب . يو  هب  تسا  منهج 
دنا . خزود  شتآ  زا  نانز  نادرم و  شخب  تاجن  مرتخد . مه  نم و  مع  رسپ  ردارب و  سپ 

همهملا لوصفلا  یکلام و "  غابص "  نبا  هباغلا " و "  دسا  هحفص 206 ج 1 " ، رد  ریثا "  نبا  شخیرات و "  رد ص 210 ج 4  بیطخ "  " 
ههزن  "  " ج 2  رد ص 225  يروفــص "  قــعاوصلا " و "  رد ص 103 "  رجح ر  نـبا  و "  بقاــنملا )  ) رد یمزراوـخ "  رکب  وــبا   "و " 

دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  يداصلا "  هفشر  هحفص 48 "  رد  یمرضح "  سلاجملا " و " 
لوسر هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  شتریس . باتک  رد  الم "  هللا  دبع  وبا  و " 

هحفص 201 ] ] 
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هک هداتـسرف  یحو  یبوط  تخرد  هب  دنوادخ و  هکنیا  هب  دـهدیم  ربخ  ارم  هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف ، ع )  ) یلع هب  دجـسم  رد  ص )  ) ادـخ
دنا هدروآدرگ  توقای  رد و  زا  یئاه  قبط  رد  ار  اهتوقای  رد و  نیا  ناروح  هدرک و  راثن  اهنآ  رب  توقای  رد و  وا  ودرابب  اـهنآ  رب  توقاـی  رد و 

دننک . یم  هیده  رگیدکیب  زیخاتسر  زور  ات  و 
 " سلاجملا ههزن  رد ص 233 ج 2 "  يروفـص "  ضایرلا " و "  رئاخذلا " و ص 184 ج 2 "  رد ص 32 "  نیدلا  بحم  ار  تیاور  نیا 

دنا . هدروآ 

يدبع زا  يرگید  هماکچ 

تسا : يدبع  راعشا  زا  و 
ناگدنیامن امـش  هچ  دنک ؟ يربارب  امـش  اب  هک  تسیک  ص )  ) ادخ لوسر  نادـناخ  يا  هط و  لآ  يا  یلع -  نادـنزرف  يا  نم و  نارورـس  يا 

دیا . نیمز  رد  ادخ 
دنک . یم  يربهر  امشب  ار ، هار  نیا  ناراپسهر  دنوادخ  هک  یتیاده  ناگراتس  نآ  دیا ، امش 

دش . یم  هبتشم  تیاده  اب  یهارمگ  و  میداتفا ، یم  تلالضب  ام  دوبن ، امش  يربهر  رگا 
تسا . رشح  هنهپ  رد  نم  هناوتشپ  هریخذ و  داز و  نیرتهب  نآ  و  مرادن ، امش  رهم  زج  يا  هشوت 

تسا . نم  داقتعا  ناتنایوگدب ، زا  يرازیب  امش و  یتسود 
تسوا : زا  زین  و 

دندروآ . رد  تشرس  کین  یلع  يرسمه  هب  نامسآ  رد  ار  داهن ، كاپ  همطاف  راگدورپ . نامرف  هب 
. تسا اه  نیباک  نیرتهب  شرهم  نانز و  نیرتهب  ارهز  نادرم و  نیرتهب  یلع  داد . رارق  دابآ ، ریغ  دابآ و  زا  نیمز  مجنپ  کی  ار  ارهز  رهم  ادخ 

لوسر ترضح  نخس  ارهز و  ترضح  هیرگ 

: تسوا راعشا  زا  و 

هحفص 202 ] ] 

نم شنزرـس  شهوکن و  هب  هدـمآ ، نم  دزنب  نانز  تفگ : دـمآ و  ربمغیپ  تمدـخ  هب  نانک ، ناغف  نالان و  نایرگ و  لوتب ، همطاـف  هک  هاـگنآ 
تسا ، هدروآ  رد  دنمزاین . رادان و  درم  نآ  یلع  يرسمه  هب  ارت  ربمغیپ  دنیوگ ، یم  هدوشگ  نابز 

يا . هدمآ  لئان  گرزب  یلضف  هب  یلع  تکرب  هب  هک  نک  رکش  ار  ادخ  و  شاب ، ابیکش  همطاف  يا  دومرف : ربمغیپ 
هب لیئربج  دندروآ  راگدرورپ  رومعملا  هب  يور  دندمآ و  درگ  هکئالم  دناوخ ، ارف  ار  ناگتـشرف  دـنلب  زاوآ  هب  ات  دومرف  ار  لیئربج  دـنوادخ 

دوتس . یگرزبب  دومن و  دمح  ار  ادخ  تخادرپ و  هبطخ 
تسا . نارگید  نآ  زا  نآ  هیقب  ارهز و  نآ  زا  نم  نیمز  مجنپ  کی  دومرف :) دنوادخ  (و 
حیضوت : درک . راثن  ریبع  کشم و  تشهب ، ناروح  رس  رب  یبوط  تخرد  ماگنه  نیا  رد 
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تیب :

یکبت  مطاف  لوتبلا  هتتا  ذا 
اریفزلا اهقیهش و  یلاوت  و 

هدروآ " و سابع "  نبا  زا "  وا  دـهاجم " و  زا "  وا  حـیجن و  یبا  نبا  زا  وا  رمعم و  زا  قازرلا  دـبع  ظـفاح  هک م -  یتیاور  هب  تسا  هراـشا 
يرـسمه هب  ار  همطاف  ربمغیپ  نوچ  تفگ  سابع "  نبا  هک "  هدرک  لقن  شخیرات  رد ص 195 ج 4  ار  نآ  دوخ  دانـساب  يدادغب "  بیطخ 

دونـشخ رگم  دوـمرف : ربـمغیپ  تسا ؟ زیچ  یب  دـنمزاین و  هک  يداد  يدرم  هب  ارم  اـیآ  ص .)  ) ادـخ لوـسر  يا  تـفگ : همطاـف  دروآ  رد  یلع 
ار تیاور  نیا  مکاح "  تسا "  وت  رهوش  رگید  تردپ و  ود  نآ  زا  یکی  هک  دیزگرب  ار  درم  ود  نیمز  لها  زا  دـنوادخ  هک  یتسارب  یتسین ؟

تسا . هتسناد  حیحص  ار  نآ  هدروآ و  كردتسملا " ص 129 ج 3  رد " 
رد ص يردـص  عمجلا " و  باتک "  رد  هدـمآ  عمج  بیترت  رد ص 391 ج 2  هک  روطنآ  یطویـس  عمجلا و  رد ص 112  زین   " یمثیه  "  

بش رد  ضر )  ) همطاف هک  تسا : هدمآ  نینچ  قئاقع  زا  سلاجملا "  ههزن  رد ص 226 ج 2 "  و  تسا . هدروآ  سلاجملا "  ههزن  226 ج 2 
: تفگ نینچ  ارهز  و  دیسرپ . ار  يو  هیرگ  ببس  ربمغیپ  و  تسیرگ ، شیوخ  یسورع 

هحفص 203 ] ] 

هدروآ هچ  دوخ  اب  دیوگب : یلع  مدیـسرت  متـسیرگن ، شیوخ  يزیچان  هب  بش  نیا  رد  نوچ  نکیل  متـسین ، ایند  رادتـسود  نم  هک  ینادیم  وت 
ناـنز درک و  جاودزا  دـنمتورث  يدوـهی و  ینز  نآ  زا  سپ  تسا . دونـشخ  دنـسرخ و  هـشیمه  یلع  هـک  شاـب  هدوـسآ  دوـمرف : ربـمغیپ  يا ؟

ص)  ) دـمحم رتخد  يدـنمزاین  يرادان و  رظان  میهاوخ  یم  دـنتفگ : دندیـشوپ و  ار  شیوخ  ياـه  هماـج  نیرت  رخاـف  اـهنآ  دومن و  توعدار 
عمج نایمرد  درک و  رس  زادنا  رس  ودیشوپ  ار  هماج  نآ  ارهز  نوچ  دروآ و  دورف  یتشهب ، يا  هماج  لیئربج  دندرک ، توعد  زین  ار  وا  میشاب ،

مردـپ بناج  زا  تفگ  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  هماـج  نیا  همطاـف  يا  دـنتفگ  ناـنز  دیـشخرد  هماـج  نآ  و  تفر ، ـالاب  هدرپ  هک  هاـگنآ  تسـشن 
: دنتفگ دندروآ و  مالـسا  نانز  نآ  و  تشهب . زا  تفگ  دروآ  اجک  زا  وا  دندیـسرپ  لیئربج . زا  دومرف : تسا  هدروآ  اجک  زا  تردـپ  دـنتفگ :

شنز درواین ، مالسا  هکنآ  دنام و  شا  هناخ  رد  شنز  دش  ناملسم  سک  ره  ناشنارهوش  زا  و  هللا . لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا 
دمآ . رد  يرگید  رسمه  هب  دش و  ادج  وا  زا 

ع .)  ) یلع شیاتسرد  يدبع  هدیصق  زا  تیب  نیا  رد  تشذگ و  نیا  زا  شیپ  تسا ، هدمآ  تایبا  هیقب  رد  هک  يرگید  روثام  ثیداحا  حرش 

يرغ  ایند  ای  لوقی  ناک  و 
رورغلا لها  نم  تسلف  ياوس 

شرگید : هماکچ  زا  تیب  نیا  رد  زین  و 

اهفرخزب  ایندلا  هبلق  لمتشت  مل 
رقتحم لک  ياوس  يرغ  لاق  لب 
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هب هرارـض  تسا ، هدمآ  دوتـس  یم  هیواعم ، يارب  ار  نانموم  ریما  یلع  هک  هاگنآ  هرمـض "  نب  هرارـض  ثیدح "  رد  هچ  نآ  هب  تسا  یتراشا 
هدیزگ رام  نوچ  تشاد و  تسد  هب  ار  شنساحم  هک  مدید  شهاگ  تدابع  رد  هراتس  یب  کیرات و  تخـس  یبش  رد  ار  یلع  تفگ : هیواعم 

یم ناشن  قوش  یئامن و  یم  رادید  نم  هب  بیرفب  ار  يرگید  ایند  يا  ایند  يا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هدزمتام  دننام  دچیپ و  یم  دوخ  هب 
. تسا كدنا  تشزرا  زیچان و  تشیع  هاتوک و  ترمع  هچ  هک  هو  تسین  نآ  رد  یعجر  مدرک و  هقالط  هس  ارت  نم  تاهیه  تاهیه  یهد ؟
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ناخروم ناظفاح و  زا  يرایـسب  شخیرات و  رد ص 35  رکاسع  نبا  باـعیتسا " و  رد "  ربلا  دـبع  نبا  هیلح " و  رد ص 84 "  میعن ر  وـبا  " 
دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  رگید 

تسا : يدبع  راعشا  زا  زین 
دهد خر  يا  هثداح  رگا  دـنتفگ  و  دـندما ، لوسر  هناخ  هب  دوب ، هتـسشن  ربمغیپ  شفک  يزود  هراپ  هب  داـهن ، كاـپ  یلع  هک  یهاـگب  موق  نآ 

تسا . اسراپ  ییاناد  تشرس و  كاپ  زود  هنیپ  نامه  نم  نیشناج  دومرف : ربمغیپ  دوب و  دهاوخ  یسک  هچ  ام  عجرم  وت و  نیشناج 
هک يرآ  یم  دایب  ایآ  تفگ : لمج  گنج  زاغآ  رس  رد  هشیاع  نینموملا  ما  هب  هک  تسا  هدرک  هراشا  هملس  ما  ثیدح  هب  تایبا  نیا  رد  رعاش 

هتفرگ هدهعب  ار  شترضح  ياه  هماج  يوشتسش  ربمغیپ و  شفک  يزود  هراپ  رفـس  نآ  رد  یلع  میدوب و  ادخ  لوسر  اب  يرفـس  رد  وت  نم و 
هب ياهرمس  هیاس  ریز  رد  یلع  دش و  هراپ  ربمغیپ  شفک  سپ  دوب  هتفرگ  هدهعب  ار  شترضح  ياه  هماج  يوشتـسش  وربمغیپ  شفک  سپ  دوب 
اب دندمآ و  رد  ودنآ  میدش و  هدرپ  رد  میتساوخ و  رب  ام  دنتـساوخ  یبایفرـش  هزاجا  دـندمآ و  شیپ  رمع  اب  تردـپ  هک  تسـشن ، يزود  هراپ 
یم هاگآ  دوخ  نیشناج  هب  ار  ام  شاک  يا  دوب ؟ یهاوخ  ام  نایم  رد  یک  ات  میناد  یمن  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دنتخادرپ و  وگتفگ  هب  ربمغیپ 

دشاب . ام  هاوخ  داد  وت  زا  سپ  ات  يدرک 
ار نارمع  رـسپ  نوراه  لیئارـسا ، ینب  هکنانچ  نآ  دش ، دیهاوخ  هدنکارپ  شدرگ  زا  منک  شیفرعم  رگا  ما و  هتخانـشار  وا  نم  دومرف : ربمغیپ 

دنتشاذگ . اهنت 
يدوب رتخاتـسگ  ام  زا  هک  وت  میدمآ  زاب  ادخ  لوسر  تمدخب  وت  نم و  نوچ  دندش و  صخرم  ربمغیپ  تمدـخ  زا  دـندنام و  شوماخ  ودـنآ 

یتفگ وت  میدیدن و  یلع  زج  یـسک  میدمآ و  نوریب  ام  شفک . زود  هراپ  دومرف : لوسر  و  تسیک ؟ وت  نیـشناج  ادـخ  لوسر  يا  يدیـسرپ ،
هملس ما  مراد . دایب  ار  ناتـساد  تسا . تسرد  تفگ : هشیاع  تسا . نم  نیـشناج  ومه  دومرف : منیب . یمن  ار  يرگید  یلع  زج  ادخ  لوسر  يا 
رجا هک  مراودـیما  مور و  یم  مدرم ، ناـیم  رد  حالـصا  يارب  نم  تفگ : هشیاـع  ینکیم . جورخ  یلع  رب  ارچ  يروآ  داـی  نیا  زا  سپ  تـفگ :

. یناد دوخ  تفگ : هملس  ما  هللا  ءاشنا  مربب 
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دیدحلا ج 2 ص 78 . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
تا هتخابلد  هتفیش و  نانچنآ  ناگتشرف  هکنآ  يا  دیاتـس : یم  نینچ  ار  ع )  ) نانموم ریما  نآ  رد  هک  تسا  يرگید  هدورـس  ار  يدبع  ام  رعاش 

دندرب  تیاکش  ادخب  ترادید  قوش  زا  هک  دندوب 
تسا : هدورس  نینچ  ع )  ) ماما نآ  شیاتس  رد  زین  و  دنشاب . وا  اب  دننک و  شترایز  هتسویپ  ات  تخادرپ  وت  زا  يریوصت  ناهج ، يادخ  و 
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یهورگ لاثمت و  نآ  رگ  فاوط  ناگتـشرف  زا  یهورگ  ات  تخادرپ  یلع  دوخ  نوچ  یمارگ  فیرـش و  يریوصت  الا ، ناگتـشرف و  يارب  ادخ 
دنشاب . شهاگ  رد  فکتعم  رگید 

ظفاح و يوار  نآ  نوراه ، نب  دـیزی  هک  تسا  یثیدـح  هب  هراشا  تایبا  نیا  رد  دـید . فرفر  زارف  زا  جارعم  بش  رد  ربمغیپ  هچنآ  تسا  نیا 
دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  وا  لیوط و  دیمح  مانب  يرگید  هقث  يوار  زا  هقث  گرزب و  نقتم و 

لیئربج يا  متفگ : دنا  هتفرگ  ار  شدرگ  رگید  ناگتـشرف  هتـسشن و  رون  زا  يربنم  رب  هک  مدید  ار  يا  هتـشرف  دندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش 
ار بلاط  یبا  نب  یلع  ممع  رـسپ  ردارب و  مدرک ، مالـس  متفر و  کـیدزن  نوچ  نک ، مالـس  وا  رب  وش و  کـیدزن  تفگ  تسیک ؟ هتـشرف  نیا 
، یلع رادید  قوش  زا  ناگتشرف ، نکیل  هن  تفگ  تسا ؟ هتفرگ  یـشیپ  نم  رب  مراهچ  نامـسآ  هب  ندمآ  رد  یلع  ایآ  لیئربج  يا  متفگ  مدید .

يو راب  رازه  داتفه  هعمج  زور  بش و  ره  رد  اهنآ  تخاس و  ع )  ) یلع هرهچ  رب  رون  زا  ار  هتـشرف  نیا  یلاعت  يادخ  دندرب و  تیاکـش  ادـخب 
دنیامن . یم  هیده  یلع  رادتسود  هب  ار  نآ  باوث  دننک و  یم  شیدقت  حیبست و  ار  ادخ  ترایز و  ار 

میتشون . ار  نآ  تهج  نیمهب  زین  ام  تسا و  یلاع  نسح و  ثیدح  نیا  تسا  هتفگ  هدروآ و  هیافک  رد ص 51  یجنگ  ظفاح  ار  تیاور  نیا 
: تسا يدبع  ياه  هدورس  زا  و 
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ینیباک . نینچ  یهز  درک ، وا  رهم  ار  نیمز  مجنپ  کی  دروآ و  رد  یلع  يرسمه  هب  ار  همطاف  ناقفانم ، مغر  یلع  یلاعتم ، يادخ 
دیاتس : یم  نینچ  ار  نانموم  ریما  زین  و 

دنارذگ . يراد  هزور  هب  هک  ار  یمرگ  ياهزور  هچ  دنام و  رادیب  هک  ار  یتخس  ياهبش  هچ 
داتفا خزود  رد  يراوخ  هب  درک ، ریـصقت  تقح  رد  سک  ره  هک  یهلا  بنج  ادـخ و  مشچ  وت  یلع  يا  تسا : هتفگ  ع )  ) یلع حدـم  رد  زین  و 

یتیاده . هنادواج ، میقتسم  طارص  تاجن و  یتشک  وت 
ینک . یم  مورحم  ار  يا  هدعو  با  ریس  ار  یهورگ  دنوشیم ، دراو  وت  رب  رثوک ، ضوح  ناگنشت  بل 

یتسرف . یم  خزود  هب  یهاوخب  هک  ار  نآ  تشهب و  هب  یهاوخبار  سک  ره  هک  یهاگرذگ  یئوت 
تشذگ . تسا ، تایبا  نیا  زا  ضعب  رد  هک  یثیداحا  زا  یخرب  نایب 

وا : هدورس  نیا  رد  اما  و 

نم  یقست  درولا  کیلع  و 
امورحم ینثن  تئش  نم  ضوحلا 

نایور ود  دیامرف و  یم  باریس  ار  شیوخ  ناتـسود  تسا  نانموم  ریما  یلع  اب  تمایق  زور  رد  رثوک  ضوح  تیاقـس  هکنیا  هب  تسا  یتراشا 
دنار . یم  نآ  زا  ار  ناساپس  ان  و 

: مینک یم  دای  ارنآ  زا  یخرب  ام  هک  تسا  هدمآ  یثیداحا  دیناسم ، حاحص و  بتک  رد  هراب  نیا  رد  و 
دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  يردخ  دیعس  یبا  زا  دامتعا ، دروم  لاجر  دانساب  یناربط  - 1

ینار . یم  ضوح  زا  ارناقفانم  نآ  اب  هک  دوب  دهاوخ  یتشهب  ياهاصع  زا  یئاصع  ارت  زیخاتسر  زور  رد  یلع  يا 
قعاوصلا دئاوزلا 9 ص 145 ، عمجم   2 ضایرلا ص 211 . رئاخذلا ص 91 ،
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ص 104 .
یم هک  مدینش  ربنم  زارف  زا  بلاط ، یبا  نب  یلع  نانموم  ریما  زا  هک  تسا  هدروآ  هراجا  نب  هللا  دبع  زا  دوخ  دانسا  هب  بقانملا )  ) رد دمحا  - 2

روخـشبآ زا  ار  هناگیب  رتش  نانابراس  هک  روط  نامه  منار  یم  ادخ  لوسر  ضوح  زا  ار  ناقفانم  رافک و  مهاتوک  تسد  ود  نیا  اب  نم  تفگ :
دننار . یم 

لامعلا 6 زنک  هرضنلا " 2 ص 211 و  ضایرلا  دئوازلا " ص 139 و "  عمجم  رد ج 9 "  هدروآ و  طـسوالا "  رد "  ار  تیاور  نیا  یناربط 
تسا . هدیدرگ  دای  زین  ص 403 

زور رد  وت  دومرف : یلع  هب  هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  زا  وا  ساـبع " و  نبا  زا "  دوـخ  دانـساب  شخیراـت  رد  رکاـسع "  نبا  - " 3
ینار . یم  ضوح  زا  ار  مدرم  وت  داد و  مهاوخ  وت  هب  ار  نآ  نم  دنراسپیم و  نمب  ار  دمح  ياول  سپ  ینم . يور  شیپ  رد  زیخاتسر 

نبا زا  باتک  نامه  صرد 393  هدرک و  دای  تسا  هدمآ  نآ  بیترت  رد ص 40 ج 6  هچنآ  هب  انب  عمجلا "  رد "  ار  ثیدح  نیا  یطویس "  " 
ضوخ زا  یشخ و  رد  نم  شیپاشیپ  رد  دمح  ءاولاب  وت  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هتفگ  هدرک  لقن  رمع  زا  هک  یلصفم  ثیدح  رد  وا  سابع و 

ینک . یم  عافد  نم 
نمب زیچ  جنپ  یلع  دروم  رد  دنوادخ  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تسا  هدروآ  يردخ  دیعـس  یبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  بقانملا "  رد "  دـمحا  - 4

مراد . تسود  رتشیب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  ار  نآ  هک  تسا  هداد 
دوب . دهاوخ  نم  هاگ  هیکت  قئالخ  باسح  زا  تغارف  ات  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وا  لوا : اما 

تما زا  ار  هک  ره  هداتسیا و  نم  ضوح  رانکرب  يو  موس : اما  و  دنمچرپ . نیا  ریز  رد  شنادنزرف  مدآ و  تسوا و  تسدب  دمح  ءاول  مود : اما 
ثیدح رخآ  ات  دنک . یم  با  ریس  دسانش  یم  نم 
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. تسا هدش  دای  لامعلا "  زنک  هرضنلا " و ص 6/403 "  ضایرلا  رد ص 2/203 "  تیاور  نیا 
وت دروم  رد  دوخ  راگدرورپ  زا  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانموم  ریما  زا  دوخ  دانـساب  یلیـضف  ناذاـش  - 5

تشاد . ینازرا  نمب  هک  متساوخ  تلصخ  جنپ 
رب ار  ما  هتساوخ  یـشاب و  نم  اب  وت  دیادز ، یم  میور  رـس و  زادرگ  دفاکـش و  یم  ار  مکاخ  هک  هاگنآ  هک  متـساوخ  مراگدرورپ  زا  مکی : اما 

درک . هدروآ 
دروآ . رب  مه  ار  ما  هتساوخ  نیا  یشاب . نم  اب  وت  دراد و  اپب  ارم  نازیم  هفک  رانک  رد  هک  متساوخ  وا  زا  مود : اما 

زین ار  نیا  دننآ . ریز  رد  تشهب  هب  ناگدنور  ناگتسر و  هک  دهد  رارق  یهلا  گرزب  ءاول  نآ  نم و  رادمچرپ  ارت  هک  متساوخ  وا  زا  موس : اما 
داد . نمب 

تفریذپ . يادخ  یشاب و  مضوح  زا  متما  یقاس  وت  متساوخ  مراگدرورپ  زا  مراهچ : اما 
ساپس ار  ادخ  سپ  دومرف . ینازرا  نمب  ار  نیا  دهد و  رارق  تشهب  هب  ور  نتفر ) رد   ) نم تما  ورـشیپ  ارت  متـساوخ  مراگدرورپ  زا  مجنپ : اما 

داهن . تنم  نم  رب  شیاه  هداد  هب  هک 
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 " لامعلا زنک   " 6  - هحفـص 402 رد  نیطمـسلا " و  دئارف  مهدزاود "  باب  رد  یمزراوخ  بیطخ  بقانملا "  رد ص 202 "  ار  تیاور  نیا 
تفای . ناوت  یم 

هک تمنیب  نم  یئوگ  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادخ ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یثیدـح  رد  هریره ر  یبا  زا "  طسوالا "  رد "  یناربط  - 6
نم و  دشخرد ) یم -   ) نامسآ ناگراتس  نوچ  هک  تسا  یئاه  یحارص  اجنآ  ینار و  یم  نآ  زا  ارمدرم  يا و  هداتسیا  نم  ضوح  رانک )  ) رب

یتشهب تا  هعیـش  ینم و  اب  وت  میا . هتـسشن  مه  يورب  ور  يریرـس  رب  هناردارب  تشهب  رد  رفعج  لـیقع و  همطاـف و  نیـسح و  نسح و  وت و  و 
هحفص 173) دئاوزلا 9  عمجم  . ) تسا

زیخاتـسر زور  رد  وت  هک  تسوا  تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  یلع  يا  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  - 7
دوخ ياصع  اب  ینم و  ضوح  عفادم 
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بیطخ ص65 ) بقانم   ) منیب یم  ضوح  رانک  رد  ارت  ماقم  یئوگ  دننار و  یم  ار  هناگیب  رتش  هکنانچ  نآ  ینار ، یم  نآ  زا  ار  نادرم 
یم جح  ام  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هحلط "  یبا  نب  یلع  زا "  دوخ  ححصم  دانساب  كردتسملا "  ج 3 "  هحفص 138 -  رد  مکاح "  - " 8

ترـضح هب  دوب . ام  اب  مه  دـیناوخب -  ریغـصت  هب  ار  حـیدج  حـیدج -  نب  هیواعم  میتشذـگ و  یلع  نب  نسح  رانک  زا  هنیدـم  رد  میدرازگ و 
دنک !! یم  نعل  ار  ع )  ) یلع هک  حیدج  نب  هیواعم  تسا  نیا  دنتفگ : نسح 

مرادنپ یمن  و  ینک - ، تاقالم  وا  اب  رگا  ادخب  دومرف : هن  تفگ  یئوگ ؟ یم  ازـسان  ار  یلع  وت  دومرف : شدندروآ ، نوچ  شدیروایب . دومرف :
هک شیجـسوع  ياصع  اب  ار  ناقفانم  تایار  هداتـسیا و  ادـخ  لوسر  ضوح  راـنک  رب  هک  شینیب  یم  یـسرب -  شرادـید  هب  زیخاتـسر  رد  هک 

تسا . راکنایز  زادرپ  غورد  و  تسا . هدرک  وگ  زاب  نم  يارب  دمحم ص)  ) قودصم قداص  نآ  ار  ثیدح  نیا  دنار  یم  دراد ، تسدب 
ار نایورود  ناساپسان و  ممـصم ، هدامآ و  هک  ار  وا  یبای  یم  دومرف : نسح  ترـضح  هک  تسوا  ترابع  رد  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  یناربط 

تسا . دمحم  قدصم  قداص  راتفگ  نیا )  ) دنار یم  ص )  ) ادخ لوسر  ضوح  زا 
يدبع : رعش  نیا  و 

تئش  نم  لخدت  زاوجلا  کیلا  و 
امیحج ءاشت  نم  انانج و 

مینک : یم  هدنسب  رابخا  نیا  زا  یخرب  يروآ  دای  هب  ام  تسا و  هدش  دراو  يرایسب  رابخا  رد  هک  ینعم  هب  تسا  تراشا 
دید ار  بلاط  یبا  نب  یلع  قیدص  رکب  وبا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مزاح  نب  سیق  لوق  زا  هقفاوملا "  رد "  نامس "  نبا  ظفاح  - " 1

درذگ یمن  طارـص  زا  یـسک  چیه  تفگ  نم  هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تفگ : يدـیدنخ ؟ ارچ  دومرف  یلع  دز  دـنخبل  وا  يور  رب  و 
دشاب . هتشون  روبع  هناورپ  شیارب  یلع  هکنآ  رگم 

. تسا هدش  دای  هحفص 161 ، نیبغارلا "  فاعسا  قعاوصلا " ص 75 و "  رد "  هرضنلا " 2 ص 177 و 244 و  ضایرلا  رد "  تیاور  نیا 
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رب ار  دمحم  لیئربج و  لجوزع ، يادخ  دیآ ، زیخاتـسر  زور  نوچ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دـهاجم  - 2
دراد . بلاط  یبا  نب  یلع  زا  یتارب  هک  نآ  رگم  درذگ ، یمن  نآ  زا  سک  چیه  دناتسیایم و  طارص 

نینچ وا  ترابع  هدرک و  دای  بقانملا "  رد "  زین  هیقف  یلزاغمنبا  هدروآ و  ار  ثیدـح  نیا  بقانملا "  رد ص 253 "  یمزراوخ "  بیطخ  " 
یشرق دروآ "  زاوج  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  یسک  رگم  دیآ  یمن  رد  تشهب ) هب   ) و هداتـسیا ، ضوح  رانک  رب  تمایق  زور  رد  یلع  تسا :

تسا . هدرک  دای  ار  ثیدح  نیا  رابخالا "  سمش  رد ص 36 "  " 
درگ زیخاتـسر  رد  ار  نیـسپ  نیـشیپ و  قلخ  دـنوادخ  نوچ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) یلع لوـق  زا  یمکاـح "  - " 3

تیاور نیا  دشاب . هتشاد  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  همانرذگ  هک  سک  نآ  رگم  درذگ  یمن  نآ  زا  دوش ، هدز  منهج  لپ  رب  طارـص  دروآ و 
تسا . هدش  دای  هرضنلا "  ضایرلا  نیطمسلا " و ص 172 ج 2 "  دیارف  باب 54 "  رد 

هک شودرف  رب  بلاـط  یبا  نب  یلع  دوش ، تماـیق  نوچ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  هللا  دـبع  لوـق  زا  يرـصب "  نسح  - " 4
، تسا هدـنکارپ  تشهب  رد  ریزارـس و  نآ  زا  تشهب  ياهرهن  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  شرع  نآ  يالاب  هدـمآ و  رب  تنج  زا  تسا  یهوک 
هک ار  نآ  رگم  دوب ، دنهاوخن  طارـص  رب  يرذـگ  ار  یـسک  چـیه  تسا ، ناور  شیور  شیپ  زا  مینـست "  دنیـشن و "  یم  رون  زا  یئیـسرک  رب 
یم رد  خزود  هب  ار  شیوخ  نانمشد  تشهب و  هب  ار  دوخ  ناتسود  تسا  فرشم  تنج  رب  یلع )  ) دشاب شنادناخ ، و  یلع )  ) وا تیالو  تارب 

دروآ .
دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  نیطمسلا "  دیارفلا  باب 54 "  رد  یئومح  بقانملا " و  رد ص 42 "  یمزراوخ 

لآ تبحم  خزود و  زا  يدازآ  تارب  دمحم  نادناخ  تفرعم  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  افـشلا "  رد "  ضایع "  یـضاق  - " 5
. تسا باذع  زا  ناما  دمحم ، لآ  تیالو  طارص و  زا  روبع  هناورپ  دمحم 
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تفای . ناوت  یم  يداصلا "  هفشر  فاحتالا " و ص 159 "  قعاوصلا " و ص 15 "  رد ص 139 "  ار  تیاور  نیا 
يارب اـیآ  ادـخ  لوـسر  يا  متفگ : ص )  ) ربـمغیپ هب  هک  تسا  هدروآ  ساـبع "  نبا  زا "  شخیراـت "  ج 3 "  رد ص 161  بــیطخ "  - " 7

تسیچ ؟ متفگ : يرا ، دومرف  تسه ؟ يزاوج  خزود  زا  یئاهر 
دمآ . دهاوخ  دوخ  ياج  رد  رانلا "  هنجلا و  میسق  یلع  ثیدح "  یلاعت ، هللا  ءاشنا  و  بلاط . یبا  نب  یلع  تبحم  دومرف :

تسا : نانموم  ریما  شیاتس  رد  يدبع  راعشا  زا  و 
رد تدـجم  تزع و  فرـش و  رب  نانچ  سپ  دنتـسناد  یمن  نانآ  هک  ار  هچنآ  دومرف  تماـهلا  دنتـسناد و  یم  مدرم  هک  ار  هچنآ  تخومآ  وتب 

تسا . رتالاو  نافصاو  فصو  زا  هک  دوزفا  مدرم  نایم 
دندیلان و قوش  زا  هک  دندوب  ترادید  دنموزرآ  نانچ  ناگتشرف  نانموم  ریما  يا  تداب  اراوگ  دندادن . رگید  هب  هک  ار  هچنآ  دش ، ینازرا  وتب 

تخاس . نانآ  يارب  تسنام ، یم  وت  هب  تساک  مک و  یب  هک  ار  يا  هرکس  نابرهم و  يادخ 
دمآ . رد ص 288  زین  تایبا  رگید  نایب  تشذگ و  هحفص 44  رد  شرکذ  هک  تسا  هدرک  یثیدح  هب  هراشا  تسخن  تیب  رد  يدبع "  " 

تسوا : ياه  هدورس  زا  و 
دیسانش . یم  زاب  تروص  هب  ار  دوخ  نانمشد  ناتسود و  فارعا "  رد "  هک  دیتسه  ینافراع  نیرتهب  امش  ام ، نایاوشیپ  يا 

ناتدج و ینعی  قلخ  نیرتهب  تکربب  ام  دنناوخ  یم  ارف  امـش  مانب  ار  ام  میتسیا ، یم  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  ناگمه  هک  زیخاتـسر  يادرف  رد  و 
ار شناگدیرفآ  دنوادخ  دیدوبن ، امش  رگا  میدیهر . یهارمگ  زا  هتفای و  ار  يراگتسر  هار  ناتردپ ، تکربب 
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دیرفآ و مدرم  يارب  ار  نیمز  نامـسآ و  دنوادخ  هک  دوب  امـش  تهج  زا  میدوبن و  زین  ام  تفرگ و  یمن  مان  هدنبیرف  يایند  نیا  دیرفآ و  یمن 
دومزآ . ار  نج  سنا و 

رد هک  یهاگیاپ  هب  ار  دنوادخ  درآ  يور  ام  هب  يررض  نوچ  تسا . رتالاو  ناتجراو  رتالاب  امش  ناش  دیرترب ، مدرم  مامت  اب  يدننامه  زا  امش 
دنار . یم  ام  زا  ار  نایز  نآ  ادخ  میناوخ و  یم  دیراد ، وا  هاگشیپ 

ام رب  راگزور  نوچ  میهرب و  اهیتخس  رگید  یتخس و  نآ  زا  ات  میزاس  یم  دوخ  راوتسا  ژد  ار  امش  دریگارف ، ار  ام  یهودنا  يراوشد و  رگا  و 
شخب ناما  تعافش  دور ، یمیب  ام  رب  دوخ  ناهانگ  زا  هک  هاگنآ  و  دوش . یم  رود  ام  زا  متـس  نآ  میوش ، هدنهانپ  امـش  تزع  هب  دنک و  متس 

دوب . دهاوخ  ام  يرازیب  تارب  امش ،
هراشا زین  مهامیـسب و  الک  نوفرعی  لاجر  فارعالا  یلع  و  هک : تسا  فارعا  هروس  رد  یلاعت  يادخ  نخـس  نیا  هب  یتراشا  تسخن  تیب  رد 

رد ج 1 ص شیگدنز  حرـش  هک   "  ) یناکـسح دادح  نب  کمکاح  هلمج " : نآ  زا  تسا و  هدمآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  یثیداحا  هب  دراد 
دش و بایفرش  اوک "  نبا  هک "  مدوب  هتسشن  یلع  تمدخ  رد  تفگ  هک  تسا  هدرک  دای  هتابن "  نب  غبصا  زا "  دوخ  دانسا  هب  تشذگ )  112
هب ام  اوک "  نبا  يا "  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  مهامیـسب . الک  نوفرعی  لاجر  فارعالا  یلع  دیـسرپ : یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  ینعم  زا 

نانمـشد میرآ و  یم  رد  تشهب  هب  میـسانش و  یم  هرهچ  هب  ار  دوخ  نارای  میتسیا و  یم  منهج  تشهب و  ناـیم  یهاـگیاج  رد  زیخاتـسر  زور 
نبا هفیرـش "  هیآ  ریـسفت  رد  ناـیبلا "  فشک  باـتک "  رد  یبلعث "  قاحـسا  وبا  و "  میتسرف " ، یم  خزود  هب  میـسانش و  یم  زین  ار  شیوخ 

تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع " 
دنتـسیا و یم  نآ  رد  راـیط "  رفعج  بلاـط " و "  یبا  نب  یلع  هزمح " و "  ساـبع " و "  هـک "  تـسا  طارـص  رب  يدـنلب  هاـگیاج  فارعا 

یعفاش هحلط  نبا  ار  تیاور  نیا  دنسانش . یم  زاب  ناشهایس  يور  هب  ار  دوخ  نانمشد  ناشدیپس و  يامیس  هب  اردوخ  ناتسود 
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دنا . هدروآ  ریدقلا "  حتف  رد ص 198 ج 2 "  یناکوش  قعاوصلا " و  رد ص 101 و "  رجح  نبا  لوسلا " ص 18 و  بلاطم  رد 
ار نایعیش  هک  دنربمغیپ  كاپ  نادناخ  هعیـش  ناماما  مهماماب و  سانا  لک  وعدن  موی  هک  یلاعت  يادخ  نخـس  نیا  هب  تسا  هراشا  مود  تیب  و 
ره زین "  دوب " و  دـهاوخ  دوخ  تسود  اب  ناسنا  داهن " ، كاپ  ربمغیپ  هتفگ  هب  هچ  دـننک . یم  روشحم  اهنآ  اب  دـنناوخ و  یم  ارف  نانآ  ماـنهب 

ناـنآ هرمز  رد  ار  يو  دـنوادخ  دراد ، یم  تسود  ار  یهورگ  هـکنآ  زین " ، و  دوـش " ، یم  روـشحم  ناـنآ  اـب  دزروـب ، رهم  یموـق  هـب  سک 
دیامرف "  یم  روشحم 

تشذگ . نیا  زا  شیب  رگید ، ضعب  نایب  حضاو و  تایبا  هیقب  زا  یخرب  یناعم 
رصع  مه  يدبع  ود 

بهذم شرورپ و  طیحم  بقل و  هینک و  رد  ود  ره  هک  تسا  رـصع  مه  يرگید  یعیـش  رعـش  اب  تشذـگ ، شیگدـنز  حرـش  هک  يدـبع  نیا 
، ودنیا تخانش  رد  هک  یهابتشا  ترثک  تهجب  ام  و  تسا . یفوک  يدبع  لاله  نب  ییحی  دمحم  وبا  رعاش ، نیا  هک  توافت  نیا  اب  دندننامه .

میزادرپ : یم  يو  رکذ  هب  دنا ، هدرک  دای  رتمک  زین  مود  يدبع  زا  دهد و  یم  خر 
بهذـم یعیـش  بوخ و  يرعاش  وا  تسا . هدـش  نادـمه  نکاس  هدوب و  یفوک  يو  هتفگ " : شمجعم  باتک  هحفـص 499  رد  ینابزرم "  " 
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. تسا تایبا  نیا  هدنیوگ  يو  دراد . یئوکین  حیادم  دیشر "  شیاتس "  رد  تسا و 
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زا یهاوخیم  هچنآ  هنرو  نک  یگدـنز  یتسدـیهت  ای  يزاین  یب  هب  سپ  تسا  رتهب  كاپان  شـشخب  زا  ندیـشخب  كدـنا و  یگدـنز  زا  گرم 
. شاب ابیکش  هاوخب و  ادخ 

. تسوا زا  زینو 
. دوب رگمتس  داهن  یهارمگ  ساسا  هکنآ  دومن ، متس  ملظ و  هیما  رگا  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب 

: تسا هتخادرپ  سابع " نب  یلع  نب  هللا  دبع  يارب "  ریز  راعشا  داشنا  هب  سرطف  یبا  رهن  رانک  رد  يدبع  نیا 
نیمزرـس رد  ناینج  هب  يرادن ، رارق  هک  وت  هیما  يا  دنا  خزود  هب  ناگدنناوخارف  يوما  نامدود  تشهب و  هب  ناگدننک  توعد  مشاه  نادناخ 

 . يا هدنام  یگیامورف  یتسپ و  هب  ینامب  رگا  يا و  هتفر  يراوخ  هب  يو  رب  رگا  دنویپب  رابو 
رابخالا "و نویع  دلج 1"  رد ص 207  هبیتق " نبا  ار "  یسابع " هللا  دبع  يارب "  يدبع  یناوخ  رعشم  ناتـساد و  نیا  هک  دراد  مه  یناتـساد 

بتک نیا  رب  هک  یناـسک  مرادـنپ  یم  دـنا و  هدرک  داـی  هدـمعلا " ج 1 "  رد ص 48  قیـشر  نـبا  شخیراـت و  ج 3  رد ص 91  " یبوـقعی  "

. دنا هدنام  شوماخ  وا  فیرعت  زا  هتخادرپن و  شلاح  حرش  هب  هتشادن و  یهاگآ  رعاش  یگدنز  زا  دنا ، هتشون  یتاقیلعت 
هراـبرد ي نم  تفگ : شیناـسارخ  ناـهارمه  نوـع "و  یبا  هب "  تشک . ار  ناورم  تفرگ و  ار  ماـش  روـصنم  نوـچ  تسا : هـتفگ  هبیتـق  نـبا 

ناورم نادناخ  ناگدنامزاب 
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، دندش عمج  نوچ  داتسرف و  ناورم  لآ  لابند  هب  زور ، نامه  رد  سپـس  دیـشاب . هدامآ  زور  نالف  رد  دیاب  یگمه  امـش  هک  مراد  يا  هشیدنا 
هک بلک  هلیبق  زا  يدرم  دـندمآ ، روصنم  هناخ  رد  هب  رـضاح و  اهنآ  زا  رفن  داتـشه  دـنک . ررقم  ناشیارب  یئاطع  دـهاوخ  یم  هک  درک  مـالعا 

. مناشیا یئاد  یبلک و  تفگ  يا ؟ هلیبق  مادـک  زا  وت  دیـسرپ  یبلک  زا  نابرد  دـندمآ  رد  اهنآ  داد و  راب  روصنم  دوب . هدـمآ  زین  دوب  اهنآ  یئاد 
هداتـسرف دـش ، هتـسارآ  سلجم  نوچ  منامد  ود  نیا  زا  اـهنیا و  یئاد  نم  تفگ : تفریذـپن و  نک . اـهر  ار  هورگ  نیا  درگرب و  تفگ  ناـبرد 

سپـس دندرک . نیقی  شیوخ  كاله  هب  نارـضاح  دوش ؟ لخاد  ات  بلطم  نب  هزمح  تساجک  دز  دایرف  دـمآ و  نوریب  هب  نوردـنا  زا  روصنم 
: تفگ یم  راهچ  و  تساجک ؟ نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  دز  گناب  یموس  دیآ ؟ رد  ات  تساجک  یلع  نب  نسح  تفگ : دمآ و  نوریب  یمود 

دوب نانآ  نایم  رد  زین  روصنم  تسود  دیز "  نب  رمع  دندش "  لخاد  نوچ  دیهد . ناشراب  هک  دمآ  روتسد  سپس  تساجک .؟ دیز  نب  ییحی 
دومع زین  نایناسارخ  داد  نتسشن  نامرف  زین  نارگید  هب  دناشن و  دوخ  طاسب  رب  ار  وا  هاگنآ  دیآ . ردص  رب  هک  درک  هراشا  يو  هب  روصنم "  " 

زین نارگیدهب  دناشن و  دوخ  طاسب  رب  ار  وا  هاگنآ  دیآ . ردص  رب  هک  درک  هراشا  يو  هب  روصنم "  دوب "  نانآ  نایم  رد  زین  روصنم  تسود  هب 
ندـناوخ هب  عورـش  تساخرب و  يو  تساـجک . يدـبع  تفگ : روصنم  دـندوب . هداتـسیا  تسد  هب  دومع  زین  ناـیناسارخ  داد  نتـسشن  ناـمرف 

تسا : هتفگ  نآ  رد  هک  درک  يا  هدیصق 

مشاهف  نانجلا  یلا  هاعدلا  اما 
رانلا ةاعد  نم  هیما  ونب  و 
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داشنا تفگ ك  درک و  لمات  یتعاس  هللا  دبع  دش و  شوماخ  يدـبع  هداز  انز  يا  تفگ . رمغ "  دـناوخ " . ار  هماکچ  نیا  زا  یتایبا  نوچ  و 
هدرورـس نیت  هب  تخادـنا و  بناج  هب  دوب  رانید  نآ 300  رد  هک  يا  هسیک  درب ، ناـیاپ  هب  ار  هماـکچ  يدـبع  نوچ  نک و  لاـبند  ار  هدیـصق 

تسج : لثمت  نآ  هدنیوگ 
يراوخ و هناخ  رد  دـنوادخ  هکنانچمه  ار ، ناـشیا  درک  نارگن  ار  نارگید  ارم و  اـه  گـنروا  اـهربنم و  هب  هیما ) ینب   ) ناـنآ ندـش  کـیدزن 

ياج اجنامه ، رد  تسا ، هدروآ  دورف  يدوبان 
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دیربب ار  اهنآ  ناوجو  نهک  ناتخرد  هکلب  دـیریگم ، ار  ناـیوما )  ) سمـش دـبع  هداـتف  يراوخ  هب  هدروخ و  نیمز  هب  ناـمدود  تسد  دـیهد و 
دیرآ . دایب  ار  سارهم "  رانک "  هتشک  دیزو و  ع )  ) نیسح نتشک  هماگنه  و  دیشکب ) ار  ناشتشرد  درخ و  )

تساخرب و یبلک  درم  دیـشاپ . مه  زا  ناشزغم  هک  دـندیبوک  نانمـشد  رـس  رب  نانچ  ار  اـهدومع  ناـشیا ، دـیهد . تفگ  ناـیناسارخ  هب  سپس 
دناوخ : رعش  نیا  روصنم  مین  اهنیا  زا  ما و  یبلک  نم  تفگ 

دحا  هندی  مل  هسار  لخدم  و 
نرقلا هزل  یتح  نیقیرفلا  نیب 

يریخ زین  وـت  يارب  رگید  اـهنیا  زا  سپ  تـفگ  درک و  رمغ "  هـب "  يور  هاــگنآ  دــندیبوک . نارگید  نوـچ  زین  ار  وا  زغم  دــیهد . تـفگ  و 
نآ يور  تخادنا و  داسجا  نآ  رب  تساوخ و  یئاه  لج  هاگنآ  دنتـشک . مه  ار  يو  تسا ؟ نینچ  داد : خساپ  وا  و  دوب . دـهاوخن  یگدـنزرد 
ود درک  ماـمت  ار  كاروخ  هک  دوب  هدـشن  شوماـخ  اـهنآ  زا  یخرب  هلاـن  زونه  تسـشن و  ندروخ  هب  تساوخ و  هناحبـص  دـندرتسگ و  هرفس 
داد روتسد  تساخرب و  سپس  مدوب  هدروخن  زورما -  زج  یئاراوگ -  كاروخ  متفای ، یهاگآ  ع )  ) نیـسح نتـشک  زا  هک  زور  نآ  زا  تفگ :
هک زورکی  دنتخیوآ و  راد  نب  هللا  دبع  ناتسوب  رد  ار  اهرکیپ  دندرک و  تراغ  ار  ناگتشک  لاوما  نایناسارخ  دنـشک . نیمز  رب  اپ  اب  ار  داسجا 
یم شاـک  يا  دـنتفگ : نارگید  درک . رپ  ار  اـه  ینیب  رادرم  يوب  دـننک . زاـب  ار  غاـب  ناویا  ياـهرد  زا  یکی  داد  ناـمرف  دروخ ، یم  اذـغ  يو 

دناوخ : نینچ  مراد و  تسود  رتشیب  کشم  يوب  زا  ار  هحئار  نیا  مسق  ادخب  تفگ : دندنبب . ار  رد  دیدومرف 
هک دنگوس  ص )  ) دمحم يادخ  راگدرورپ و  هب  تسا . نینچ  هن  دوشیم . یضار  وا  زا  نیـسح  دیز و  نتـشک  زا  سپ  مشاه  هک  تشادنپ  هیما 

دش دهاوخن  یضار 
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سپ زین  اهماو  ددرگ و  راوخ  نایمیـشاه  ریـشمش  هب  تسا ، رهوش  راوخ  هک  ینز  نوچ  دور و  داـب  رب  هیما  ینب  تشد  هوک و  هک  هاـگنآ  رگم 
دوش . هتفرگ 

، دیـسر تسا ، ندراو  نیطـسلف  نایم  هک  سرطف  یبا  رهن  هب  نوچ  تشگ ، یم  رب  نیطـسلف  هب  یلع "  نب  هللا  دـبع  تسا " : هتفگ  یبوقعی "  " 
هللا دـبع  دیـسر ، ارف -  ادرف  نوچ  دـنیآ . شدزنب  اطع  هزیاج و  نتفرگ  يارب  ادرف  هک  داد  نامرف  اـهنآ  هب  دـندمآ  درگ  شتمدـخ  رد  هیما  ینب 
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یتدم هللا  دبع  دوب ، هداتـسیا  نهآ  زرگ  اب  درم  ود  اهنآ  زا  کی  ره  رـس  رب  دندش و  دراو  وا  رب  نایوما  زا  درم  داتـشه  داد . راب  درک و  سولج 
تسا : هتفگ  نآ  رد  هک  ار  يا  هماکچ  تساخرب و  يدبع  نآ  زا  سپ  تخادنا و  ریزب  رس 

مشاهف  نانجلا  یلا  هاعدلا  اما 
رانلا ةاعد  نم  هیما  ونب  و 

هللا دبع  يا  هتفگ  غورد  هداز ، راک  دب  يا  تفگ : رعاش  هب  دوب  هتـسشن  یلع  نب  هللا  دبع  رانک  رد  کلملا "  دبع  نب  دیز  نب  نامعن  دناوخ " .
هب ار  شنادناخ  نیـسح و  تداهـش  درک و  هیما  ینب  هب  يور  سپـس  هدب . همادا  تنخـس  هب  يا  هتفگ  تسار  دـمحم  ابا  يا  هن  تفگ  یلع  نب 
زا هورگ  نآ  نایم  زا  يدرم  دنتشک  ار  یگمه  هک  دندیبوک  اهنآ  رس  رب  ار  اهزرگ  نانچ  نارومام  دز و  مهرب  ار  اهتسد  هاگنآ  دروآ . ناشدای 

میراد تبـسن  وـت  اـب  میناوـخ و  یمن  ارت  يرود  هاـگیاج  زا  اـم  تساـم و  ردـپ  وـت و  ردـپ  سمـش "  دـبع  دـناوخ " : نینچ  دز و  داـیرف  رود 
تسا . مکحم  راوتسا و  تخس ، ياههرگاب  اجرب و  اپ  ام  يدنواشیوخ 

نآ رب  يا  هرفس  دندیشک و  كاخرب  ار  اهنآ  داسجا  داد  روتسد  سپس  تسسگ . ار  دنویپ  نیا  ع )  ) نیسح نتشک  تاهیه  تفگ : هللا "  دبع  " 
اب زگره  تسا و  ع )  ) نیسح زور  نوچ  يزور  زورما  تفگ : تخدارپ و  ندروخ  هب  تساوخ و  كاروخ  تسـشن و  طاسب  نآ  رب  دندرتسگ .
نم دسر و  یم  اهنیا  هب  يریخ  هک  دوب  نیا  نم  دیما  تفگ  هللا  دبع  هب  دوب . هدمآ  سلجم  هب  نایوما  ابزین  یبلک  يدرم  دوب . دهاوخن  ربارب  نآ 

هک : دینزب  ار  شندرگ  تفگ : هللا  دبع  موش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  زین 

دحا  هندی  مل  هسار  لخدم  و 
نرقلا هزل  یتح  نیقیرفلا  نیب 

هحفص 218 ] ] 

نرق 03 رد  ریدغ  ءارعش 

ییاط مامت  وبا 

هراشا

دنکن . تهارمگ  شنزرس  شهوکن و  تسیاب و  دش  نایامن  ناشن  یب  اهنابایب  یکاخ و  هوبنا  ياهلت  هک  اج  ره  وهآ  يا 
درب . یم  ار  تیوربآ  نخس  هدوهیب  نیا  هچ  دزادنین ، تمادب  هوک  يادص  وش و  ناهنپ  میب  زا 

تسا ؟ راکچ  رما  یهن و  اب  ارت  داب ، رود  وت  زا  كاله  ینادرگرس ، یهن  رما و  نایم  رد  هک  منیب  یم  ینادان  ارت 
دراد ؟ یم  زاب  مراد ، باتش  نآ  ماجنا  هب  هک  يراک  زا  ارم  شلها ، رب  راوشد  زیگنا و  مغ  ثداوح  ایآ 

دنک . یم  ادا  ار  دوخ  ياهرذن  رازآ ، نیا  اب  یئوگ  هک  دراد  نم  رازآ  رس  نانچ  راگزور 
دنرادن . يزبس  گرب  وراب  هدرک و  ناهن  نآ  نورد  رد  ار  يراوگرزب  هک  تسا ، یناتخرد  ار  وا 
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دیآ  گنت  هب  ربص  مدیسرت  هک  مدش  وربور  هنامز  اب  نانچ  ربص  هماج  ندیشوپ  اب  نم  و 
دیآ . گنت  دراد ، هلیسو  هلیبق و  نم  نوچ  هک  يدرم  رب  راید  رهش و  هک  تسا  تخس  هچ 

ار هداـتفا  نم  تسد  يا  هداتـسیا   ) زیخرب دـیوگب : دـنیوا ، زاـبنا  زاـین  یناوـج و  هک  ینم  نوـچ  هب  هـک  تـسین  يا  دـنیوگ  یگداـتفا ، زور  رد 
دریگیمن .)

درادن یباوج  يا  هدنسرپ  چیه  يارب  یبآ و  يا  هنشت  چیه  يارب  تسا و  هتشگ  رب  راگزور  هچ  رگا 
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تسا . هدیرد  ار  ناشتشاد  وکن  شیاتس و  هدرپ  هتفای و  هار  ناشنایم  رد  راکیپ  یئوگ و  دب  هک  دنتسه  یمدرم  نانآ 
تسا . ینیب  دوخ  یهارمگ و  شدئار  دئاق و  دراد و  لد  رد  ربک  ینیزگرب ، ار  یتسود  نوچ  اهنآ  نایم  زا 

دور . رترود  قویع  زا  دنک ، یتخس  ساسحا  هک  هاگنآ  دوش و  یم  کیدزن  وت  هب  دنیبب ، شیاسآ  قرب  نوچ 
تسین ؟ رابنارگ  دراد و  تسرد  یمزع  هک  تسا  درم  دار  مادک  ای  دنشاب ؟ هدرکن  ینمشد  وا  اب  مدرم  هک  يدرمناوج  تساجک 

هکناـنچ دـناشن ، يریپ  هب  ارم  هک  سکنآ  هـک  یتـسارب  دـنزان  یم  ناـگراچیب  نادـنمزاین و  رب  دوـخ  يرادـنوزف  هـب  نارگناوـت  هـک  ینیب  یم 
تفرگرب . نآ  زا  هدرپ  دمآ و  شوجب  زار  ینارگن  زا  شا  هنیس  مدرپس  يو  هب  ار  يزار  نوچ  يرگید  نآ  تشادن و  لاس  هدفه  شیدید ،

دوب . رفک  كدنا  یهورگ  زج  نانآ  زا  يرایسب  نخس  دندرک و  یئاردوخ  یشکرس و  نیمز  يور  مدرم 
رت هتسیاش  ینومنهر  هب  ناشیا  زا  هام  باتفآ و  هک  دندوب  یلیلد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دندیشک ، ار  نت  ود  نآ  یهدنامرف  راگزور  یکیرات  جنر 

دوب .
تسین . نآ  رد  یبارش  بآ و  هک  دناشک  یم  یهاگترپ  هب  ار  امش  گرم  ناتسپ  زا  یئوج  بآ  نیا  يدوزب 

دینک ؟ یم  هچ  دروشب  امش  رب  ایرد  هک  هاگنآ  دیا ، هدمآ  هوتس  هب  درخ  یئوجرد  نتفر  ورف  زا  هک  امش 
فقاو دروآ ، یم  شوج  هب  ار  گید  نیا  هک  هچنآ  هب  اریز  دـیدش ، تفالخ  هتفر  جارات  هب  گـید  ریز  رد  هدـش  هتخیر  ياـهنوخ  دوخ  اـمش 

دیدوبن .
؟ دیتشادن زاب  زاورپ  زا  دروایب  ناتیارب  سونامان  یناغمرا  شزاورپ  هکنآ  زا  شیپ  ار  لهج  هدنرپ  لهج  هدنرپ  ارچ 
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دش . الم  رب  هک  يزار  دنام  یم  ناهنپ  اجک  دیدناشوپ  ار  راک  گنن  دیدرشف و  مه  رب  ار  نادند 
دوب . ردغ  تنایخ و  نآ  نیرتمک  هک  دیدرک  یئاهراک  وا  نامدود  ربمغیپ و  نادنزرف  اب 

شیپ هک  دیدمآ  رد  يا  هنهک  ون و  ياه  گنج  رد  زا  وا  اب  تشادن  هزادنا  هک  دیدروآ  یتخس  تبیصم  نانچ  وا  نیشناج  رـس  رب  نآ  زا  شیپ 
تشادن  هقباس  اهدربن  هنوگنیا  نیا ، زا 

درادن . دننام  هک  يداماد  ردارب و  تسا . ربمغیپ  داماد  ردارب و  يزارفارس  هاگب  یلع 
دوب . نوراه  هب  یسوم  یمرگ  تشپ  هک  روطنامه  دوب  مرگ  وا  هب  دمحم ص )  ) ربمغیپ تشپ 

دودز . یم  دوب  نایامن  شیور  زا  هک  يزوریپ  حتف و  ینشور  اب  ار  اهیتخس  یکیرات  هشیمه  وا 
تشادن  يدنک  یگدوسرف و و  هک  يریشمش  دوب ، یگنج  ره  رد  شلوسر  ادخ و  نارب  ریشمش  يو 
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داهنن ؟ گنن  غاد  نآ  رب  هک  دوب  یهرمگ  يور  مادک  و  دیربن ؟ هک  دوب  يدب  تسد  مادک 
هگن نتـسکش  زا  ار  فوخم  ياهزرم  يروال ، داب  دوب . میب  سرت و  ار  نانید  یب  شمارا و  شیتخـس  رـس  هب  ار  نارادـنید  هکیلاح  رد  درم ، وا 

تخاس . یم  زرم  نمشد  نیمز  رس  زا  تشادیم و 
 " هک هاگنآ  قدنخ  ربیخ و  ریـضن و  نینح و  گنج  زور  رد  زین  و  دز ، یم  جوم  هراوس  هدایپ و  زا  اههاگدربن  نیا  هک  هاگنآ  ردـب  دـحا و  رد 

. تشادرب نایم  زا  ار  نآ  هک  تساخاپب  خرس  گرم  يارب  نینوخ  ياه  هزین  اهریشمش و  هب  نانچ  تخات  شنادیم  هب  ورمع ر 
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دوب  نآ  يراوشد  یتخس و  هب  هتخیمآ  راک  رگشیاشگ  راگسمغ و  ادخ  طقف  هک  یئاههاگ  دربن 
دش . راکشآ  شلها  رب  قح  دوبن ، یششوپ  هدرپ و  نآ  رد  هک  ینابایب "  رد  هاگتشاچ "  هب  ریدغ ، زور  رد  و 

دوش . رود  ناشنوماریپ  زا  یتشز  کیدزن و  نانآ  میرحب  یکین  ات  دناوخارف  قح  هب  ار  مدرم  تساخ و  اپب  ادخ  ربمغیپ 
دیناد ؟ یم  ایآ  تسا . امش  تسرپرس  رورس و  وا  هک  درک  مالعا  تفرگ و  ار  یلع  ناوزاب 

دنارذگ . تشذگ ، یم  ینادان  یهرمگ و  هب  ناشماش  واب و  هک  یمدرم  اب  نایب  نیاب  ار  دوخ  بش  زور و  ربمغیپ 
دندوبر . ار  قح  نیا  راکشآ  زین  اهنآ  دش و  رادومن  اهنآ  رب  قح  ات 

هب ار  يو  شناـهانگ  هک  دوـب  يزور  هریت  درم  فـک  رد  هک  داد  دـیاب  يریـشمش  مد  زا  تداهـش  زورب  ار  یلع  هرهب  اـیآ  ناـیرج  نیا  زا  سپ 
داتسرف . یم  یموش  یهرمگ و  هاگارچ 

رعش نوماریپ  رد 

یبدا یخیرات و  نودم  راثآ  هریس و  ثیدح و  بتک  رگا  صوصخب  منیب  یمن  ریدغ  زور  تخانش  زا  يزیرگ  هار  يدنمشیدنا  چیه  يارب  نم 
دنهن و یم  هدنناوخ  تسد  رد  ار  زور  نآ  تقیقح  دنریدغ و  هدنهد  ناشن  رگشیامن و  راثآ  نیا  زا  کی  ره  هچ  دشاب ، هتـشاد  يور  شیپ  ار 

نیا یئوگ  هک  دوش  یم  وربور  ریدـغ  ربخ  اب  نانچ  هدـنناوخ  دـنارذگیمن و  یهت  فرـصنم و  غراـف و  نآ  زا  ار  یئولهپ  غاـمد و  لد و  چـیه 
زا سپ  ناتساد 
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دیامن . یم  مدرم  هب  ار  شیوخ  تقیقح  دزود و  یم  هدید  يو  هب  کیدزن  زا  ناراگزور  همهنیا  تشذگ 
نیا حرـش  رد  يو  هچ  نک  اهیتفگـش  ماـمت  يا  اـم  رعاـش  ناوید  حراـش   " دوسا ، میهاربا  محلم  رتکد  زا "  رواـیب  نم  اـب  همدـقم  نیا  زا  سپ 

رعاش : هدورس 

هلها  قحلا  حضوتسا  ریدغلا  موی  و 

تیب : نیا  حرش  رد  هاگنآ  تسا " و  یفورعم  دربن  دادیور  زور  ریدغ  زور  دیوگ " : یم 
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هنا .. ملعی  هیعبضب و  دمی 

تسا : هتفگ  شباتک  هحفص 138  رد  تسا ، هدوب  ربمغیپ  ياهراکیپ  زا  دربن  نآ  هک : دیامن  یم  نینچ  هکدراد  يراتفگ 
ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  هلمج  ینعم  ددرگ و  یم -  رب  یلع  ماما  هب  ءاه "  ریمض "  ار و  وا  دنک  یم  يروای  يرای و  ینعی  هیعبضب "  دمی  " 

يرای و ار  یلع  زین  ربمغیپ  دوب ، یلع  ریدـغ  رد  ربمغیپ  روای  ریگوزاب و  اـهنت  تسا  یلو  وا  هک  تسناد  یم  درک و  یم  ترـصن  ار  یلع  (ص )
دیراد "  یهاگآ  نآ  هب  ایآ  تقیقح  تسا  نیا  دوب . دهاوخ  وا  زا  سپ  هفیلخ  شتما و  یلو  يو  هک  تسناد  یم  هچ  درک . یم  ترصن 

همئا زا  ایآ  و  تسه ؟ يوبن  هریـس  ياهباتک  رد  يدربن  نینچ  مان  اـیآ  دیـسرپ ؟ دـنهاوخن  درم  نیا  زا  ار  درجم  ياوتف  نیا  ردـصم  اـیآ  یتسار 
یم تفای  يرعاش  هدیشک و  هصق  هتشر  هب  ارنآ  یئارس  ناتساد  ایآ  هتشذگ  اهنیا  زا  تسا ؟ هدرک  یحیرصت  يا  هوزغ  وچمه  هب  یـسک  خیرات 

هک ربمغیپ  دودحم  تاوزغ  رب  اجک  زا  هوزغ  نیا  هک  دسرپ  یمن  هدنـسیون  نیا  زا  یـسک  ایآ  دشاب . هتخادرپ  نآ  زا  یلایخ  يریوصت  هک  دوش 
یلع نآ  رد  هک  یگنج  وچمه  هدش و  هدوزفا  تسین ، نآ  رد  ریدغ  دربن  زا  یمان  تسا و  نودم  نآ  عاونا  نووش و  مولعم و  نآ  فیک  مک و 

رگیدکی يروای  يرای و  هب  ص )  ) ربمغیپ و 

هحفص 223 ] ] 

نیا خـساپ  زا  ار  هدنـسیون  هک  تسا  نیقی  تسا . هدـیدرگ  هفاضا  نآ  تباـث  ددـع  رب  دـنا ، هدرک  عاـفد  مه  زا  هدنـسیون  رادـنپ  هب  هتخادرپ و 
نیا رب  هک  درادـنپب  دـناشوپب و  تناما  ناماد  هب  ار  ریدـغ  تقیقح  هک  تسا  هدـمآ  شوخ  ار  وا  یتاهج  هب  نکیل  ینیب ، یم  ناوت  اـن  اهـشسرپ 

رابتعا يرادهگن  زا  ینید  تقیقح  کی  ینابهگن  اما  دنرذگ . یم  رد  نآ  زا  يراوگرزب  هب  نارگ  وجتسج  ای  دنبای و  یمن  یهورگ  زج  قیلعت 
تسا . رتالاب  دناد ، یم  تباث  تقیقح  ار  غورد  دسیون و  یم  اورپ  یب  هک  يا  هدنسیون  نینچ 

هب نافطغ "  موق "  رب  دش "  هتـشک  رفک  لاح  رد  هکم  حـتف  زا  سپ  يو  همـص " "  نب  دـیرد  نآ "  رد  هک  تسه  يزور  تیلهاج  رد  يرآ 
ار یمشج "  ءامسا  نب  باوذ  تشک و "  ار  رم "  نب  هدعاس  سبع " "  ینب  زا  دیدرگ و  یکی  یکی  ار  اهنآ  لئابق  دیوش و  یهاوخناوخ  مان 
هرم و ینب  زا  یهورگ  تشک و  هللا "  دبع  شردارب "  هلیسوب  ار  يوو  تفریذپن  دیرد "  دنهد "  هیدف  دندش  رضاح  مشج "  ونب  درک "  ریسا 

دناشن . تبیصم  هب  ار  نافطغ "  ياه  هلیبق  هبلعث و  ینب 
رد ص 71 تسا . هدرک  دای  دیرد "  زا "  هراب  نیا  رد  مه  يرعـش  دوب و  ریدـغ "  زور  رد  دربن  نیا  تسا " و  هتفگ  یناغا  دلج 9  رد ص 6 

مه اب  اه  هلیبق  تفگ : هدیبع "  وبا  تسا "  هتفگ  هدرمـش و  دایلق "  ریدغ  زور "  گنج  ار  تیلهاج  ياه  دربن  زا  یکی  دیرفلا "  دقع  دلج 3 
دنزادرپب ار  ام  ناگتشک  هید  ای  هک  هاگنآ  رگم  دش  میهاوخن  یضار  ام  دنتفگ  دنتفریذپن و  ار  حلص  دعـس ، نب  هبلعث  ینب  یلو  دندرک  شزاس 

تسد هاگیاج و  نیا  هب  ندیسر  رد  سبع  ینب  دندش  دراو  دایلق "  ریدغ  هب "  دندمآ و  رد  نطق  زا  سپـس  میزیرب  ار  ناشناگدنـشک  نوخ  ای 
فوع دنریمب " . یگنشت  زا  ناشنایاپ  راهچ  دوخ و  دوب  کیدزن  هک  دنتـسب  نانآ  يور  زا  نانچ  اربآ  دنتفرگ و  یـشیپ  اهنآ  رب  بآ ، رب  نتفای 

 " ریهز دوصقم "  دنداد و  شزاس  ار  اهنآ  دندوب ، هبلعث  ینب  هلیبق  زا  هک  عیبس "  دنزرف "  ود  لقعم "   "و " 

هحفص 224 ] ] 

دیوگ : یم  هک  تیب  نآ  رد 
يزاس هراچ  دوب ، هدش  هدنکفا  قافن  مخت  اهنآ  نایم  دندوب و  هتخادرپ  رگیدـکی  راتـشک  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  نایبذ  سبع و  هلیبق  نتود ، امش 
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تسا . دربن  نیمه  دیدرک ،
، دیآ یم  رب  بدالا "  غولب  نادلبلا " و ص 2 "  مجعم  زا ص 154 ج 1 "  هک  نانچ  نآ  تسا ، هدـمآ  الاب  راتفگ  رد  هک  دایلق "  هملک "  و 

هدرک تیاور  زور  نیا  هرابرد  هک  هچنآ  مامت  تسا  نیا  تسا . هدرمـش  برع  روهـشم  مایا  زا  ار  نآ  ریخا ، باـتک  رد  یهلق " و  فحـصم " 
ناتساد نیا  تسین و  ییاپ ، رس و  نآ  اب  ار  ع )  ) نانموم ریما  يو  یصو  یجورخ و  دورو و  نآ  رد  ار  نایمـشاه  زا  مادکچیه  ربمغیپ و  دنا و 

ار یناتساد  نینچ  تساربمغیپ ، گرزب  نیشناج  یلع  رگـشیاتس  هک  یمامت  وبا  هک  تسا  لوقعم  ایآ  نیا  ربانب  درادن ، ود  نآ  اب  یطابترا  چیه 
ربمغیپ تاوزغ  رد  ار  نینموملا  ریما  فقاوم  هکنآ  زا  سپ  رعاش  اریز  تسین  يزیر  نوخ  گنج  نینچ  مامت  یبا  دارم  هک  دناسر  یم  رعش  رد 

هللا ناک  دهاشم  هک ، تسا  هدرب  نایاپ  هب  تیب  نیا  اب  ار  نخس  هدرک و  دای  قدنخ  ربیخ و  ریضن و  ینینح و  ردب و  دحا و  دربن  زا  هدرمش و  رب 
هدورس نینچ  نانس و  ریشمش و  زا  هن  تسا  نابز  زا  هتـساخرب  هک  هتخادرپ  رگید  یتبقنم  رکذ  هب  رما  سبتلم  رمالا  هجراف و  و  اهبرک . فشاک 

تسا :

هلها .. قحلا  حضوتسا  ریدغلا "  موی  " 
خلا 

زا نتفگ و  نخس  نداد و  یهاگآ  ندناوخ و  ارف  نتساخ و  اپب  نآ  رد  هک  تسا  یناتساد  هب  هراشا  تیب  نیا  رد  هک  تسا  دوهشم  یبوخ  هب  و 
تسا . نتفرگرب  هدرپ  قح  لها  يارب  قح  تابثا 

رعاش یگدنز 

نب دعـس  نب  رم  نب  هفافر  نب  ناورم  نب  ناحلم  نب  مهـس  نب  انیزم  نب  ییحی  نب  عجـشا  نب  سیق  نب  ثراح  نب  سوا  رـسپ  بیبح  ماـمت ، وبا 
نب بجـشی  نب  نابـس  نب  نهک  نب  بیرع  نب  بحـشی  نب  دـیز  نب  ردا  نب  مهلج  یط  نب  ثراـح  نب  ورمع  نب  يدـع  نب  ورمع  نـب  لـهاک 

8 بیطخلا ص 428 ج . خیرات  تسا ، ناطحق  نب  برعی 
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ضیف تغل و  نایاوشیپ  زا  هتـشذگ و  راگزور  رد  هعیـش  بدا  دـننام  یب  ناـگرزب  زا  هیماـما و  هفیاـط  ياـسور  زا  یکی  يو  ظـحاج  هتفگ  هب 
تسا و راذـگاو  وا  هب  يرعاش  راک  دریذـپ و  یم  ماجنا  وا  هب  زاغآ و  وا  زا  نآ  نوگانوگ  ياهـشور  رعـش و  تسا  لامک  تیلـضف و  ناـشخب 
شوه و رد  يو  دنا . کنهامه  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راوگرزب  نامدود  يالو  هب  شیگتفیش  رعش و  هقباسم  رد  شیماگـشیپ  هب  ناگمه 

دنا : هتفگ  شا  هرابرد  هک  دوب  یتیآ  نانچ  هظفاح 
دوب  دئاصق  تاعطق و  زا  ریغ  نیا  تشاد و  ظفح  زا  ار  رهش  ناوید  رازه  راهچ  هزوجرا ، رازه  زا  ریغ 

يو 500 هک  تسا  هملکت "  رد "  تشادرب و  زا  ار  هزوـجرا  رازه  راـهچ  دـئاصق ، تاـعطق و  زا  ریغ  هک  تـسا  صیـصنتلا "  دـهاعم  رد "  و 
درپس . یمانمگ  هب  ار  دوخ  راگزور  رهام  رعاش 

یم راطع "  سودن  شردپ "  هب  دوب  قشمد  لامعا  زا  رودیج ر و  ياهاتسور "  زا  هک  تسا  مساج "  هیرق "  هداز  یماش و  الصا  رعاش ، نیا 
ینارـصن وا  تسا و  هداد  رییغتار  ردپ  مسا  رعاش  دوخ  هک  تسا  یمالـسا  فراعملا  هرئاد  رد  دـنا و  هدرک  سوا "  ار "  نآ  ادـعب  هک  دـنتفگ 

دوب .
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ملع درب و  هرهب  اهنآ  زا  تفای و  هار  ابدا  نمجنا  هب  سپس  درک . یم  یئاقس  عماج  دجسم  رد  یناوج  زاغا  رد  تفای و  شرورپ  رصم  رد  رعاش 
یبوخ هب  تخادرپ و  يرعاش  هب  هک  یهاگ  ات  تشادن  رب  تسد  نآ  زا  دیزرو و  یم  رهم  رعش  هب  دوب و  اناد  رایـشوه و  يدرم  يو  تخومآ .

وبا دناوخ و  يار ر  نم  رس  رد "  دوخ  دزن  هب  ار  وا  دیسر  مصتعم  هب  ربخ  دیدرگ و  تسدب  تسد  شرعـش  دش و  مانب  دمآ و  رب  نآ  هدهع  زا 
قارع و رد  دمآ و  دادغب  هب  مامت  وبا  تشاد ، مدقم  شراگزور  ءارعش  رب  داد و  شا  هلص  مصتعم  دورـس و  شا  هرابرد  دنچ  يا  هماکچ  مامت 

 " همادق نب  دمحم  تخادرپ "  راذگ  تشگ و  هب  ناریا 
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گرزب یئوخـشوخ و  یئارآ و  مزب  هب  وا  تسا . هتـشاد  یهورگمه  ینیـشنمه و  ناـملاع  ناـیبدا و  اـب  اـجنآ  رد  هک  هدـید  نیوزق  رد  ار  يو 
دوب . فوصوم  یشنم 

يارب نخس  نیا  هک  ادخب  تفگ  يرت . رعاش  مامت "  وبا  زا "  وت  هک  دنرادنپ  نم  مدرم  متفگ : يرتحب "  هب "  تفگ  قاحـسا "  نب  نیـسح  " 
درادن . ینایز  وا  يارب  يدوس و  نم 

وریپ نم  هک  دنگوس  ادخب  یلو  دنا  هتفگ  هک  دشاب  نیمه  تقیقح  هک  متشادیم  تسود  هتبلا  ما . هدروخن  وا  تکرب  هب  زج  ینان  نم  هک  ادخب 
دیامن . تسپ  شنامسآ ، ربارب  رد  نم  نیمز  دتسیا و  زاب  وا  ياوه  رد  نم  میسن  میوا ، ناوخ  راوخ  هزیر  هدنهانپ و  و 

بیطخ 8 ص 248) خیرات  )
هک یماگنه  ار  دوخ  رعش  دمآ و  دوب ، صمح "  رد "  هک  مامت "  یبا  دزن "  هب  شرعـش  یئافوکـش  يرعاش و  زاغآ  رـس  رد  يرتحب "  نیا " 
وا رب  دندوب  هدمآ  شدزن  هب  رعش  هضرع  دصق  هب  ءارعش  رگید  هک  یماگنه  ار  دوخ  رعش  هدمآ و  شدزن  هب  رعش  هضرع  دصق  هب  ءارعش  رگید 

تفگ  دنتفر ، همه  نوچ  تشاذگاو و  ار  نارگید  هدروآ و  وا  هب  يور  دینش  ار  شرعش  نوچ  مامت  وبا  دناوخ 
وبا درک و "  تیاکش  يرادان  زا  يرتحب "  تسا " ؟ هنوگچ  تلاح  کنیا  يرت  رعاش  همه  زا  وت  دندناوخ ، رعـش  میارب  هک  ینارعاش  نایم  زا 

. ياتـسب ار  نانآ  تفگ : زین  رعاش  هب  درک و  يدرمیاپ  داد  یهاوگ  يرتحب  يداتـسا  هب  تشون و  نامعن "  هرعم  مدرم "  يارب  يا  همان  مامت " 
نیا و  دندرک . ررقم  شیارب  مهرد  رازه  راهچ  دنتـشاد و  یم  یمارگ  ار  شمدقم  مامت  یبا  همان  ببـس  هب  اهنآ  دمآ و  هرعم  مدرم  دزن  هب  يو 

دیسر . یم  يو  هب  هک  دوب  یتورث  نیتسخن 
وبا ای  يرت  رعاش  وت  دنتفگ . يرتحب  هب  دـش ، مامت "  وبا  نامزالم "  زا  زین  يو  دوتـس و  یم  ار  شرعـش  يرتحب و  مامت " "  وبا  سپ "  نآ  زا 
وبا زا "  هک  دـنا  هتفگ  تسا و  رتهب  وا  فیعـض  تایبا  زا  نمدـب  ياه  هتفگ  نم و  يوکین  ياـه  هدورـس  زا  وا  بوخ  راعـشا  تفگ ك  ماـمت 

: دنرت رعاش  مادک  نت  هس  نیا  زا  دندیسرپ . يرعم "  ءالعلا 
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دنا : هتفگ  تسا و  رعاش  يرتحب "  اهنت "  دندنمشناد و  مامت "  وبا  یبنتم " و "  تفگ "  یبنتم "  ای "  يرتحب "  ای "  مامت "  وبا  " 
یئارعش . ریما  نم  زا  سپ  وت  تفگ : يو  دناوخ  مامت  یبا  يارب  ار  دوخ  راعشا  زا  یکی  يرتحب "  " 

مراد . تسود  رتشیب  ما ، هتفای  تسد  نآ  هب  هک  یئاهزیچ  مامت  زا  ار  نخس  نیا  تفگ : رعاش "  " 
نب ملـسم  یناوغلا  عیرـص  رعـش "  هب  مامت  یهجوت  رعاش  هک  تسا  هدروآ  زین  تسا و  وکین  مامت  وبا  راعـشا  ماـمت  تسا : هتفگ  زتعم "  نبا  " 

تسا . هتشاد  ساون "  وبا  دیلو " و " 
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نیا هرامع "  نوچ "  هک  هدـمآ  نینچ  هدرک ، وگزاب  لیقع "  نب  هرامع  زا "  شخیرات  رد ص 24 ج 4  رکاسع "  نبا  هک "  يراـتفگ  رد  و 
دینش . ار  رعاش  هدورس 

قلخم  یحلاب  ءرملا  ماقم  لوط  و 
ددجتت برتغاف  هیتج  ابیدل 

هبحم  تدیز  سمشلا  تیار  یناف 
دمرسب مهیلع  تسیل  نا  سانلا  یلا 

تفگ :
هب رگا  و  رترعاش . همه  زا  يو  تسا و  مامت  یبا  رعش  تسا ، مالک  يراوتسا  نومـضم و  یگزیکاپ  ینعم و  یئوکین  ظفل و  یبوخب  رعـش  رگا 

مناد . یمن  نم  سپ  تسااهنیا  ریغ 
دنا  هدورس  نینچ  نیا  يرعش  هراب  نیا  رد  لثیمعلا "  وبا  ای "  لدعم "  نبا  هک "  دوب  تنکل  یگتفرگ و  یعون  مامت  يا  نابز  رد 

میرم  نب  یسیع  ای  رعشلا و  یف  هللا  یبن  ای 
ملکتت مل  ام  هللا  قلخ  رعشا  نم  تنا 

هحفص 228 ] ] 

رعاش و"  ابحـص "  یبا  نب  بیهـص  لوق "  زا  تسا و  هدمآ  رب  راک  نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  هدرک و  شیاتـس  ار  ءارما  افلخ و  مامت "  یبا  " 
ینابیش دلاخ  نب  دمحم  يدهن " و "  رباج  نب  همالـس  يوما " و "  نمحرلا  دبع  یبا  يودع " و "  نابا  نب  همارک  نوراه " و "  نب  فاطع 

 " باتع نب  میهاربا  نب  دمحم  يرتحب " و "  هدابع  نب  دیلو  رعاش " و "  دیرـش  نب  دلاخ  زا "  دنترابع  وا  نایوار  هتخادرپ و  رعـش  لقن  هب  " 
هک يا  هدیصق  هب  ار  تایز  کلملا  دبع  نب  دمحم  مامت "  وبا  نوچ  هک  دنا  هدروآ  رکاسع 4 ص 184 ) نبا  خیرات   " . ) يدادغب يودبع  و " 

دیوگیم : نآ  رد 

بوکس  دایقلا  هحمس  همید 
بورکملا يرثلا  اهب  ثیغتسم 

يرخا  ماظع  هعقب ال  تعس  ول 
بیدجلا ناکملا  اهوحن  یعسل 

ندرگ نابات  ياه  رهوگ  زا  هک  یئارآ  یم  ینعم  ظفل و  رهاوج  اب  نانچ  ار  ترعـش  وت  مامت ، اـبا  يا  تفگ ك  ار  يو  تاـیز "  نبا  دوتس " 
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تسا . رت  ابیز  ناگزیشود  ندرگ  دنب 
هک دوب  تایز "  نبا  رضحم "  رد  فوسلیف  يدنک "  دوب "  دهاوخن  گنسمه  رعـش  دوخ  اب  يزودنا ، یم  راعـشا  نیا  کین  شاداپ  هب  هچنآ 

يرایـشوه و یگنازرف و  نانچ  وا  رد  تفگ  ینک ؟ یم  يرواد  نینچ  نیا  اجک  زا  دـنتفگ : دوش . یم  گرم  ناوج  ناوج ، نیا  تفگ ، يو  هب 
ار شمسج  وا  یناحور  ناج  دروخ  یم  ار  شماین  هک  يدنه  ریشمش  نوچمه  متسناد  هک  مدید  یعبط  کین  یقوذ و  شوخ  اب  ماوت  یکریز 

دروخ . دهاوخ 
هحفص 132) دلج 1  ناکلخ  نیا  خیرات  )

دوخ هدورس  نیا  هب  نوچ  دوتس و  يا  هینیـس  هدیـصق  هب  ار  نومام "  رـسپ  ای "  مصتعم "  نب  دمحا  مامت " ، یبا  هک  تسا  هدروآ  یلوص "  " 
هک : دیسر 

متاح  هحامس  یف  ورمع  مادقا 
سایا ءاکذ  یف  فنحا  ملح  یف 

یتخل يو  تست . هدوتس  زا  رتالاب  ریما  تفگ : دوب  رضاح  هک  فوسلیف  يدنک "  " 

هحفص 229 ] ] 

تفگ : دروآ و  رب  رس  سپس  درک و  گنرد 

هنود  نم  هل  یبرض  اورکنت  ال 
سابلا يدنلا و  یف  ادورش  الثم 

هرونل  لقالا  برضدق  هللااف 
ساربنلا هاکشملا و  نم  الثم 

دندرک . اهیتفگش  يو  یشوه  زیت  زا  ناگمه 

مامت یبا  رعش  ناوید 

نب نامثع  ندـناوخ  زا  تسا ، هدـمآ  هاعولا "  هیغب  رد ص 324 "  هکنانچنآ  نکیل  تسا . هدرکن  نودـم  ار  دوخ  رعـش  مامت  وبا  دـنیوگ : یم 
نآ زا  سپ  و  هدمآ ، مهارف  شدوخ  یگدنز  راگزور  رد  يو  رعش  هک  دیآ ، یم  رب  نینچ  وا ، دوخ  يارب  ار  رعاش  ناوید  یضرق م 273  ینثم 

دنا : هلمج  نآ  زا  هآ  دنا  هدرامگ  تمه  نآ  ظفح  حورش و  صیخلت و  بیترت و  هب  نایبدا  مالعا و  زا  یهورگ 
. تسا مامت  یبا  راعشا  رب  یحرش  ار  يو  هک  لاسب 320  هتشذگ  رد  ناسیک  میهاربا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  - 1

. تسا هدروآ  مهارف  گرب  هب 300  بیرق  رد  مجعم  فورح  بیترت  هب  ار  رعاش  ناوید  هک  یلوص م 6/325  ییحی  نب  دمحم  رکب  وبا  - 2
 . تسا هدرک  بترم  عاونا  بیترت  هب  ار  رعاش  راعشا  هک  یناهفصا . هزمح  نب  یلع  - 3
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. دراد رعاش  راعشا  رب  یحرش  هک  یعفاش م 380  يرهزا  دمحا  نب  دمحم  روصنم  وبا  - 4
 . داد رعاش  ناوید  رب  یحرش  هدوب و  هدنز  لاس 380  دودح  رد  هک  یعفار  دمحم  نب  نیسح  علاخ  - 6

. دراد مامت  یبا  رعش  شنیزگ  رایتخا و  باتک  هک  لاس 418 ، هب  هتشذگ  رد  یبرغم  یلع  نب  نیسح  ریزو  - 7

هحفص 230 ] ] 

ناحیر وبا  دوخ  طخ  هب  ار  نآ  يومح  هک  دراد  مامت  یبا  ناوید  رب  یحرـش  لاسب 340  هتـشذگ  رد  ینوریب  دمحا  نب  دمحم  ناحیر  وبا  - 8
. تسا هدید 

. دراد بیبح "  يرکذ  مانب "  نآ  حرش  اب  رعاش  ناوید  زا  یصیخلت  هک  لاسب 449 ، یفوتم  يرعم  هللا  دبع  نب  دمحا  ءالعلا  وبا  - 9
. تسوا ناوید  حراش  هک  یفوتم 502  يزیربت  بیطخ  یلع  نب  ییحی  ایرکز  وبا  - 10

. دراد دلج  رد 10  مامت  وبا  ناوید  رب  یحرش  هک  یلبرا م 637  كرابم  یفوتسم  نبا  تاکربلا  وبا  - 11
. دوب يو  رعش  ظفاح  هک  یفوتم 637  دمحم  نب  رصن  نیدلا  ءایض  حتفلا  وبا  - 12

. درک یم  ظفح  زا  ار  هسامح  رعش و  ناوید  هک  يراصنا م 672  دمحم  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 13
. دراد مامت  یبا  ناوید  رب  یحرش  هک  طایخ  نیدلا  یحم  - 14

. تسا هدش  پاچ  رصم  رد  هک  دراد  مامت  یبا  ناوید  رب  یحرش  يو  دوسا . میهاربا  محلم  رتکد  - 15
. تسا رایسب  نآ  هداتفا  راعشا  هک  توافت  نیا  اب  تسا . فورح  رب  بترم  هک  تسا  یلوص "  بیترت "  رب  ارهاظ  مامت  یبا  ناوید  یپاچ  هخسن 

دای هر )  ) نیسح نب  دمحا  و  تسا . یناوارف  راعشا  ربمغیپ  نادناخ  هرابرد  ار  مامت  وبا  تسا : هتفگ  شتسرهف  هحفص 12  رد  یشاجن "  اریز " 
نآ رد  هدوب و  وا  هنامز  هب  کیدزنای  رعاش  دوخ  راگزور  رد  هتـشون  دیاش  هک  تسا  هدـید  يا  هنهک  هخـسن  رعاش  ناوید  زا  هک  هدرک  يروآ 

ناوید رد  نکیل  دومن ، دای  تسا  هتشذگ  رد  يو  نامز  رد  مامت  وبا  هک  ع )  ) داوج ماما  ات  هعیش  ناماما  زا 

هحفص 231 ] ] 

یتسد نآ  ای  نیا  ربانب  دوش . یمن  تفای  میدروآ ، باتک  نیا  رد  هک  يا  هیئار  هماکچ  نامه  زج  يزیچ  رایـسب  راعـشا  نیا  زا  مامت  یبا  یپاچ 
هکنآ ای  دنا و  هدرک  يراک  نینچ  زین  اهنآ  اب  هک  بتک  ریاس  لثم  تسا ، هتخادنا  عبط  هاگب  ار  اه  هماکچ  نیا  دـشاب ، پاچ  رد  نیما  دـیاب  هک 

 " يرعم ءالعلا  وبا  يراصتخا "  روکذم  هخسن  نامه  ناوید  یپاچ  هخسن  هکنآ  ای  هتفاین و  یـسرتسد  یـسیونتسد ، نینچ  هب  پاچ  ماگنه  رد 
تسا .

نآ حورش  هسامح و  ناوید 

مدرم هدروآ و  يور  نآ  هب  ناـگرزب  هک  تـسا  يا  هساـمح  ناوـید  تـسا ، هدروآ  رد  فیلاـت  تروـصب  ار  نآ  هـک  ماـمت  یبا  راـثآ  زا  یکی 
هناخ رد  ار  رثا  نیا  يو  تسا  هدروآ  مهارف  ار  برع  مالک  هوجو  رعـش و  نویع  باتک  نیا  رد  مامت  یبا  دنا . هدرب  اه  هرهب  نآ  زا  ناراگزور 
نیا دروکدرگ و  دوب  هدرک  رهـش  نیا  هب  یگدـنهانپ  هب  ریزگان  ار  يو  ناراب  فرب و  لوزن  هک  هاگنآ  نادـمه  رد  هملـس "  نبا  ءاـفولا  یبا  " 

تمه نآ  حرـش  هب  بدا  ناسانـش  رـس  زا  يرایـسب  هدروا و  دوـب و  هدرک  بترم  تـسا  ینف  هژیو  نآ  زا  یباـب  ره  هـک  باـب  هد  رد  ار  باـتک 
دنا : هلمج  نآ  زا  هک  دندرامگ 
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. یقرب هیولیجام  مساق  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا   - 1
. مراهچ نرق  طساوا  رد  هتشذگ  رد  یطاسیمس  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 2

. تسا هتشذگ  رد  لاسب 396  هک  يزار  يوغل  يایرکز  نب  سراف  نب  دمحا  نیسحلا  وبا  - 3
یبا تسا "  هدمآ  ءابدالا "  مجعم  دلج 3 "  رد ص 24  هچنآ  ربانب  لاسب 385 و  یفوتم  يرمن  هللا  دبع  نب  یلع  نب  نیـسح  هللا  دبع  وبا  - 4

. دراد هسامح ، حرش  رد  يرمن "  نیا "  رب  يدر  یناج "  دنغ  نسح  دوسا  دمحم 

هحفص 232 ] ] 

هسامح قلغتسم  رب  یحرش  هسامح و  ءارعـش  قاقتـشا  رد  جهنملا )  ) مانب یباتک  اروا  لاس 392  هب  هتـشذگ  رد  ینج  نب  نامثع  حـتفلا  وبا  - 5
. تسا

. یقهیب دیز  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 6
. تسا هدوب  تسا  هدنز  لاس 395  ات  هک  يرکسع  دیعس  نب  هللا  دبع  نب  نسح  لاله  وبا  - 7

لاس 414 . هتشذگ  رد  يوحن  يوره  لامک  نب  مدآ  نب  دمحم  رفظملا  وبا  - 8
یفوتم 421 . یناهفصا  یقوزرم  دمحم  نب  دمحا  یلع  وبا  خیش  - 9

.449 یفوتم یخونت  هللا  دبع  نب  دمحا  ءالعلا  وبا  - 10
یفوتم 458. یسلدنا  هدیس  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 11

یفوتم 475 . یتاماش  نیسح  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  نیسحلا  وبا  - 12
یفوتم 467 . یسراف  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دیز  مساقلا  وبا  - 13

یفوتم 476 . يربخ  هللا  دبع  نب  میهاربا  نب  هللا  دبع  میکح  وبا  - 14
. تسا هدرک  گرزب  یحرش  ار  نآ  بترم و  فورح  رب  ار  هسامح  ناوید  يو  یفوتم 476 . يرمتنش  ناملس  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 15

. تسا هسامح  ناوید  رب  حرش  هس  ار  يو  هک  يزیربت م 502  بیطخ  یلع  نب  ییحی  ایرکز  وبا  - 16
لاس 514 . هتشذگ  رد  یلیبشا  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 17

یفوتم 544 . یقهیب  یلع  نب  دوعسم  نساحملا  وبا  - 18
یفوتم 577 . يرابنا  دمحم  نبا  نمحرلا  دبع  تاکربلا  وبا  - 19

یفوتم 584 . یلیبشا  یمرضح  دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  - 20
. یناهفصا یترمید  دمحم  نب  مساق  دمحم  وبا  - 21

لاسب 601 . هتشذگ  رد  یلح  میمش  نسح  نب  یلع  خیش  - 22
یفوتم 616  يدادغب  يربکع  هللا  دبع  نب  نیسح  نب  هللا  دبع  ءاقبلا  وبا  - 23

، يوحن يوغل  يدابارتسا  دمحا  نب  نسح  یلع  وبا  - 24

هحفص 233 ] ] 

. تسا هدیمان  یضیفلا )  ) ار نآ  هک  دراد  هسامح  رب  يرصتخم  حرش  نیسح . ضیف  يولوملا  - 25
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نامقل خیش  - 26
رصاعم . يرهزا  یفصرم  یلع  نب  دیس  خیشلا   - 27

دینک . عوجر  هعیرذلا  هاعولا و  هیغب  ءابدالا و  مجعم  میدن و  نبا  یشاجن و  تسرهف  هب 

هسامح ياهناوید 

: دنیاهنآ زا  هک  دنا  هدرک  تیعبت  مامت  یبا  زا  يزاس  هسامح  رد  يرایسب  هورگ 
یفوتم 284 . يرتحب  هدیبع ، نب  دیلو  هدابع  وبا  - 1

لاس 369 . هب  هتشذگ  رد  يزار  يوغل  سراف  نب  دمحا  نیسحلا  وبا  - 2
یفوتم 371  دیعس  نامثع  وبا  يرگید  رکب و  وبا  یکی  دندلاخ ، مانب  ود  ره  هک  مشاه  دنزرف  ود  - 3

يوحن . يرکسع  هللا  دبع  نب  نسح  لاله  وبا  - 4
لاسب 676  هتشذگ  رد  يرمتنش  نامیلس  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 5

یترمید . یناهفصا  یلع  نب  دمحم  نیصح  وبا  - 6
. تسا هدرمش  تغل  وحن و  نادنمشناد  زا  ار  يو  میدن  نبا  هک  شامد  وبا  - 7

. ینابزرم فلخ  نب  دمحم  سابعلا  وبا  - 8
یفوتم 542  يرجش  نبا  هب  فورعم  یلع  نیدلا  تبه  تاداعسلا  وبا  - 9

لاسب 601  هتشذگ  رد  یلح  میمش  نسح  نب  یلع  خیش  - 10
یفوتم 654  یسلدنا  دمحم  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 11

لاس 659  رد  هتشک  يرصب  جرف  یبا  نب  یلع  نیدلا  ردص  - 12
لاسب 672 هتشذگ  رد  يراصنا  دمحم  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 13

هحفص 234 ] ] 

مامت یبا  یبدا  راثآ 

لیابقلا . رعش  نم  رایتخالا  ءارعشلا . رعش  نم  تارایتخالا 
هب هک  تسا  مالسا  تیلهاج و  دئاصق  زا  یئاه  هنیزگ  هک  لوحفلا  لطخالا و  ریرج و  ضئاقن  نیثدحملا . رعش  نم  راتخملا  تاعطقملا  رایتخا 

دنا . هدرک  دای  وا  زا  ار  راثآ  نیا  نارگید  دوخ و  تسرهف  رد ص 235  میدن  نبا  دریذپ ، یم  نایاپ  همره "  نبا  " 

دنا هتشون  باتک  مامت  یبا  یگدنز  هرابرد  هک  یناسک 

يروآ درگ  یهورگ  ار  مامت "  یبا  یگدـنز "  نامز  زا  هدـنام  اجب  راعـشا  بادآ و  اـه و  یجنـس  هتکن  اـه و  یمزب  شوخ  رداون و  راـبخا و 
دنا : هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک 

مامت ) یبا  نم  نییوحنلا  تاقرس -   ) مانب تسا  یباتک  ار  يو   280 یفوتم . رهاط  نب  دمحا  لضفلا  وبا  - 1
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رد 340 شتـسرهف  اب  باـتک  نیا  تسوا و  زا  ماـمت ) یبا  راـبخا   ) باـتک هک  لاـسب 336  هتـشذگرد  یلوصا  ییحی  نب  دـمحم  رکب  وـبا   - 2
. تسا هدش  پاچ  هحفص 

يومح توقای  ودراد  ءزج  رد 10  يرتحبلا ) مامت و  یبا  نیب  هنزاوملا   ) باـتک هک  یفوتم 371  يرصب  يدمآ  رـشب  نب  نسح  مساقلا  وبا  - 3
یئاطخ رد  راـمع "  نبا  رب "  تسا  يدر  ار  يدـمآ "  نیا "  زین  و  دراد . یئوگتفگ  هنزاوم  نیا  نوماریپ  رد  ءاـبدالا  مجعم  رد ص 59 ج 2 

. تسا هتفرگ  مامت "  یبا  رب "  هک 
یبا رابخا   ) باتک ود  نآ  هک  لاسب 371  یفوتم  دیعس  نامثع  وبا  مانب  يرگید  دمحم و  رکب  وبا  مانب  یکی  دلاخ  ود  ینعی  مشاه  نادنزرف  - 4

. دنراد هرعش ) نساحم  مامت و 
رب هک  یتاداقتنا  زا  ودراد  مامت ) یبا  هملظ  نم  راصتنالا   ) مانب یباتک  هک  لاسب 421  یفوتم  یناهفصا  یقوزرم  دمحم  نب  دمحا  یلع  وبا  - 5

. هدومن عافد  دنا ، هدرک  مامت  یبا 

هحفص 235 ] ] 

. تسا هتشون  گرب  ابیرقت 100  رد  مامت ) یبا  رابخا   ) باتک هک  یفوتم 444  ینابزرم  نارمع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 6
یبا یلع  ساون  یبا  لیـضفت   ) باتک و  هرعـش ) نم  راتخملا  مامت و  یبا  رابخا   ) باتک هک  یطاسیمـس  يودع  دمحم  نب  یلع  نیـسح  وبا  - 7

. تسوا زا  مامت )
. تسوا زا  مامت ) یبا  نم  يرتحبلا  تاقرس   ) باتک هک  یبیصن  ییحی  نب  رشب  ءایض  وبا  - 8

. تسا هدرک  فینصت  نآ ، ریغ  مالسا و  رد  مامت  یبا  ياهاطخ  رد  یباتک  هک  دیرف "  هب "  فورعم  یلبرطق  هللا  دیبع  نب  دمحا  - 9
لاس هب  هتشون و  هحفـص  رد 309  مامت ) یباـب  قلعتی  اـمیف  ماـیالا  هبه   ) باـتک هک  یفوتم 1073  لصوم  یـضاق  یعیدب ، فسوی  خیـش  - 10

. تسا هدش  پاچ  رصم  رد   1352
. دنه سرانب  رد  لاسب 1181  هتشذگ  رد  ینالیج  يدهاز  بلاط  یبا  نب  یلع  دمحم ، خیش  - 11

هعیشلا نایعا  فلوم  یلماع  نیما  نسحم  ام  رورس  - 12
تسا . هدش  پاچ  هحفص  رد 100  توریب  رد  هک  دراد  رعاش  نیا  هرابرد  یفیلات  تسا و  رضاح  رصع  ناگدنسیون  زا  هک  خورف  رمع  - 13

تسرهف ج 11 ، يربط ص 9  خـیرات  میدـن ص 235 ، نیا  تسرهف  زتعم ، نبا  تاـقبط  رد ص 133  ار  مامت  یبا  یگدـنز  لاـح و  حرـش  و 
 - 27 رکاسع 4 ص . نبا  خیرات  نادلبلا 3 ص 37  مجعم  بهذلا 2 ص 283 و 357  جورم  بیطخ 8 ص 248 . خیرات  یشاجن ص 102 

صیصنتلا 1 ص دهاعم  نانجلا 2 ص 102  تارم  همالع . هصالخ  دواد  نبا  لاجر  ناکلخ 1 ص 131  نبا  خیرات   613 ءابلا ص . ههزن   18
لما هعبار . هضور  رد  يزوـنز  هنبحلا  ضاـیر  ص 501 . نونظلا 1  فـشک   458 نینموملا ص . سلاـجم   72 ص . بهذلا 2  تارذـش   141

جهنم لاقملا ص 96  یهتنم   8 لمالا ص .

هحفص 236 ] ] 

یمالسا 1 ص فراعملا  هرساد  یناتـسب 2 ص 56 . فراعملا  هرئاد  تسا  یمظاک  ردص  ام ، دیـس  زا  هک  لمالا  لما  هملکت  لاقملا ص 92 .
تفای . ناوت  یم  نآ ، ریغ  685 و  يدج 2 ص 693 -  دیرف و  فراعملا  هرئاد   420
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مامت یبا  تافو  تدالو و 

ادیپ نیقی  دراد ، هک  یفالتخا  ترثک  تهج  زا  تسا ، هدـمآ  اهباتک  رد  مامت ، یبا  تشذـگ  رد  تدالو و  هرابرد  هک  یلاوقا  زا  کی  چـیه  رب 
رد هک  یفالتخا  نکیل  هیف . اـمب  يردا  تیبلا  لـها  اریز  میدـیزگ  یم  رب  ار  ماـمت )  ) شدـنزرف زا  لوقنم  هتفگ  هک  دومن  یم  هتـسیاش  میدرکن 

دنک . یم  بلس  مه  نآ  زا  ار  ناسنا  دامتعا  تسه ، اهباتک  رد  زین  وا  زا  لوقنم  نخس 
هدمآ و ایند  هب  ياهلاس 192 و 190 و 188 و 172 ، زا  یکی  رد  يو  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  دای  هراب  نیا  رد  هک  یلاوقا  عومجم  نیا  رباـنب 

باب نوریب "  رد  یسوط "  دیمح  نب  لشهن  وبا  تسا "  هدش  هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  هتشذگ و  رد  لصوم  رد  هنس 232 و 231 و 228  رد 
دورس : نینچ  وا  كوس  رد  مهج "  نب  یلع  تخاس و "  يدبنگ  وا  راوگ  رب  قدنخ  رانک  رب  نادیملا " و 

تیاکـش دمآ و  رد  نایرگ  رازن و  يرکیپ  هنوگ  هب  رعـش  تخادنا  هیاس  نآ  رب  مایا  تبکن  تسـشن و  متام  هب  نیریـش  ياه  هشیدنا  يروآ  ون 
درونهر درم و  ربا  درپس و  نآ  تسردان  هب  ار  یفاوق  تسرد  هنامز ، دمآ و  درد  هب  يو  زا  سپ  رعش  لد  دنار  ملق  نابز  هبار  شیوخ  تبیصم 

تفگ : نینچ  وا  هیثرم  رد  بهو "  نب  نسح  و "  تشک . ار  مامت  یبا  ینعی  رعش  ناتسوب  ناور  يوجو  دنمورین 
. دنتفخ روگ  کی  رد  دـندرم و  مهاب  ود  نیا  دـش  راوگوس  یئاط  بیبح  ینعی  نآ  ناتـسوب  هناورـسخ  هک  رب  نارعاش و  متاخ  گوس  هب  رعش 

بهو نب  نسح  زین "  دنا و  هداد  تبسن  زین  نجلا "  کید  هب "  ار  تیب  ود  نیا  دندوب . مهاب  زین  یگدنز  نامز  رد  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه 
: تفگ اثر  نینچ  ار  وا  يرگید ، هدیصق  رد  " 

هحفص 237 ] ] 

. دـننکفا هیاس  روگ  نآ  رب  اهنآ  یبایپ  ياهراپ  يرتسگ  هیاـس  تقو  هب  و  دـننک -  باریـس  دـننایرگ  وا  رب  هک  یئاـهربا  ار  وا  روگ  لـصوم  رد 
بیبـح " و هک "  تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  یبـیبح "  روگ "  نیا  ملخ  هچ  دـنرد . ناـبیرگ  اهردـنن  دـننز و  تروصب  همطل  وا  داـی  هب  زین  اـهقرب 
ار ملد  دیـسر و  نمب  گرزب  سب  يربـخ  دورـس : نینچ  وا  هیثرم  رد  مصتعم  ریزو  تاـیز "  کـلملا  دـبع  نب  دـمحم  و "  دوـب . نم  تسود 

ناقربز یبا  زا "  رعش  نیا  هک  دنا  هتفگ  و  دیئوگم . ار  یئاط "  ادخب "  ار  امـش  مداد  خساپ  نم  درم و  بیبح "  دنتفگ "  دروآ . دردب  تخس 
تسا . هیما  ینب -  يالوم  بتاک "  ناقربز  نب  هللا  دبع 

دندیسرپ : ار  شرعش  نیا  ینعم  نینع "  نب  دمحم  نساحملا  وبا  نیدلا  فرش  زا " 

توترا  نیتطوغلا و ال  حور  هللا  یقس 
اهروبق الا  ءاب  دجلا  لصوملا  نم 

دنزرف ماـمت  وـبا  ماـمت . یبا  مارتـحا  هب  تفگ  يداد ؟ صاـصتخا  نآ  ياـهروگ  هب  يدرک و  مارح  لـصوم "  همه "  رب  ار  یبا  ریـس  ارچ  هـک 
رعـش هک  تساوخ  مامت )  ) زا وا  دـمآ و  رهاط "  نب  هللا  دـبع  دزن "  هب  ردـپ  گرم  زا  سپ  هک  تشاذـگ  اج  هب  دوخ  زا  مامت )  ) ماـنب يرعاـش 

دناوخ : نینچ  يو  دناوخب و 
تسارآ . بوخ  يور  هب  ارت  هک  تسوا  هچ  درادب  تا  هدنز  راگدرورپ 

دیدرگ  زبس  رس  تششخب  هب  کشخ  بوچ  دش و  غورف  رپ  ترون  زا  دادغب 
دورس : نینچ  سپس  درک و  گنرد  یتخل  هللا  دبع 
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تخادنا . تهابتشا  هب  تیوزرآ  هک  یتسارب  دراد ، تا  هدنز  راگدرورپ 
داد . یم  وت  هب  تشاد ، يزیچ  رگا  تسا و  یهت  شا  هسیک  هک  يا  هدمآ  یسک  دزن  هب 

ردپ يرعاش  يورین  رگا  تفگ  دیدنخ و  هللا  دـبع  راذـگب . نآ  رب  لام  زا  يا  هنارـس  تسا ، ابر  یعون  رعـش  هب  رعـش  دتـس  داد و  تفگ : مامت 
داد . نامرف  وا  يارب  يا  هلص  هب  يراد و  يو  یجنس  هتکن  تفارظ و  يرادن 

هحفص 259) طاوطو  صئاصخلا  ررغ  )

هحفص 238 ] ] 

مامت یبا  رب  يدقن 

وکبی  دق  داوجلا 
تسانشآ و نآ  سیماون  هب  راد و  هشیر  بهذم  رد  هکنآ  اب  هک  میـشابن  تفگـش  رد  مامت  یبا  نوچ  یتیـصخش  زا  ارچ  تسا و  بجعت  ياج 
هچ اب  نانآ  نافلاخم  هک  دناد  یم  بوخ  و  دراد ، یهاگآ  نانآ  شیاتس  لباق  ياهششوک  ردقنا و  رگ  راثآ  یبهذم و  ياهتیـصخش  لاوحا  زا 

دنسپان و تشز و  یتروص  هب  ار  ناشکانب  ات  ششخرد و  رپ  هتـسارآ و  خیرات  دننک و  مان  دب  ار  اهنآ  هک  دننآ  هشیدنا  رد  یـششوک  شالت و 
تیاده و درمربا  نوماریپ  رد  رد  نانمـشد  هنوگ  نیا  هدوهیب  نانخـس  دـنروآ ، رد  کنفج  لاجنج و  اب  هارمه  گنن و  یمان و  دـب  هب  هتخیمآ 
ار زوت  هنیک  نانمـشد  نیا  ياه  تمهت  هدمآ و  هتـسارآ  شا  هدـید  رد  یفقث  دـیبع  یبا  نب  راتخم  ینعی  روالد  نامرهق  وجگنجرگ و  تضهن 

هتفگ : تسا  تبث  شناوید  هحفص 114  رد  هک  دوخ  هیئار  هماکچ  رد  هتشادنپ و  تباث  تقیقح  شتضهن ، نیئآ و  راتخم و  هرابرد 
نیئآ وا  دـنچ  ره  دیـشخب . افـش  ار  نادـناخ  نیا  لد  درد  شیهاوخ  نوخ  اب  راتخم  درک و  چوک  ـالبرک  زا  نایمـشاه  هدیـسر  متـس  ناوراـک 

دنتسج . يرازیب  وا  زا  اهنآ  دش و  راکشآ  شنورد  زار  ماجنا  رس  تشادن و  يراتخم  هدیدنسپ و 
تیاده نید و  نادرم  شیپاشیپ  رد  راتخم ، هک  دبای  یمرد  دزادنا ، رظن  ذفان  يدید  اب  لاجر  ملع  ثیدح و  خیرات و  رب  سک  ره  هکیلاح  رد 

هدوبن و نایوما  متـس  هشیر  ندروآ  رد  نارفاک و  ناینب  ندـنک  رب  هار  زا  لدـع ، نتـشاداپ  رب  يارب  زج  وا  گرزب  تضهن  تسا و  صـالخا  و 
تهج نیمهب  درادن و  یتسار  یتسرد و  هب  یهار  دـنا ، هتـسب  يورب  هک  یتاماط  تمهت و  همه  نآ  هدوب و  رودـب  یناسیک  نیئآ  زا  وا  تحاس 

وا ع )  ) رقاب ماما  اصوصخم  دنا و  هدروآ  تمحر  يورب  مالسلا  مهیلع  قداص  رقاب و  داجس و  تارضح  ینعی  ام  راوگرزب  ناربهر  نایاوشیپ و 
تسا . هدوب  ساپس  دروم  ص )  ) ربمغیپ كاپ  نادناخ  هاگشیپ  رد  هشیمه  شلامعا  تیصخش و  نیا  و  تسا . هدوتس  رایسب  ار 

: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدوتس  یگتساریپ  هب  هدرمش و  گرزب  ار  يو  زین  مالعا  ءاملع 

هحفص 239 ] ] 

رد هیقف ، يامن "  نبا  شلاجر "  رد  دواد "  نبا  هصالخ "  رد  همالع "  هللا  تیآ  شلاجر "  باتک  رد  سواط ، نب  نیدـلا  لامج  ام "  دـیس 
ریرحت رد  ملاعم  بحاص  هعیـشلا "  هقیدـح  رد "  یلیبدرا  ققحم  تسا . هتـشون  وا  هراـبرد  هک  راـضنلا "  بوذ  ماـنب "  يا  هناگادـج  هلاـسر 

نادنمـشناد رگید  و  دنا . هتخادرپ  وا  زا  عافد  هب  لاقملا  یهتنم  رد  یلع  وبا  خیـش  نینموملا و  سلاجم  رد  یـشعرم  هللا  رون  یـضاق  یـسواط ،
زین .
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دنا هتشون  باتک  راتخم  هرابرد  هک  یناسک 

هدرک و دای  وا  يارب  یصوصخم  ترایز  دوخ  رازم  باتک  رد  لوا  دیهش  خیـش  هک  تسا  هدیـسر  اجناب  وا  زا  ناگتـشذگ  تشادگرزب  راک  و 
نیز ماما  هب  تبـسن  تبحم  دـنوادخ و  تعاـط  رد  يو  صـالخا  تیـالو و  راـک  رد  وا  یتسرد  یگتـسیاش و  رب  تسا  ینیتسار  هاوگ  نآ  رد 

نادـناخ ترـصن  نید و  نایاوشیپ  ياضر  هار  رد  يو  هکنیا  زا  دراد  تیاکح  زین  وا و  زا  ناـنموم  ریما  ادـخ و  لوسر  يدونـشخ  نیدـباعلا و 
تسا . هدوب  زابناج  راک و  ادف  نانآ ، یهاوخ  نوخ  ربمغیپ و  كاپ 

یجواس نیدلا  ماظن  خیش  تسه و  دشاب ، یم  يرئاح  نیـسح  نب  یلع  زا  دیهـشلا و  رازم  همجرت  هک  دیرملا "  دارم  باتک "  رد  ترایز  نیا 
تسا . هدرک  حیحصت  ار  نآ  لاوقالا "  ماظن  فلوم " 

رد ص 138 ج 1 هچنآ  ربانب  هدوب و  هعیش  دزن  رد  روهشم  ياهرازم  زا  هتـشذگ  ناراگزور  رد  راتخم  ربق  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  باتک  نآ  زا 
تادـقتعم و اـهیزوریپ و  وا و  تریـس  راـتخم و  راـبخا  ندروآ  مهارف  رد  تسا و  هتـشاد  مه  یفورعم  دـبنگ  هدـمآ ، هطوـطب "  نـبا  هـلحر " 

: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرامگ  تمه  مالعا  زا  یهورگ  شلامعا 
. دراد راتخملا ) یف  راثلا  ذخا   ) مانب یباتک  هک  لاس 157  هب  هتشذگ  رد  يدزا  ییحی  نب  طول  فنخم  وبا  - 1

. تسا راتخملا ) رابخا   ) مانب یباتک  ار  يو  یفوتم 212  راطع  یفوک  يرقنم  محازم  نب  رصن  لضفلا  وبا  - 2
تسا . راتخملا ) رابخا   ) زین ار  وا  هک   215 یفوتم 25 -  ینئادم  فیس  یبا  هللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 3

هحفص 240 ] ] 

. تسا راتخملا ) رابخا   ) زین ار  وا  هک  یفوتم 283  یفوک  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  - 4
. دراد راتخملا ) رابخا   ) باتک هک  یفوتم 302  يدولج  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  دمحا  وبا  - 5

. دراد راتخملا ) باتک  هک "  لاسب 381  یفوتم  قودص  یمق  هیوباب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 6
. تسا راتخملا ) رابخا  رصتخم   ) باتک ار  وا  هک  لاسب 469  هتشذگ  رد  یسوط  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 7

. دراد راتخملا "  رابخا  باتک "  هک  دیفم  ام  خیش  هفیلخ  یبلاط ، يرفعج  هزمح  نب  نسح  نب  دمحم  یلعی  وبا  - 8
. دراد موظنم  راثلا ) صصق   ) ای تاراثلا )  ) باتک هک  جوتم  نب  دمحا  خیش  - 9

( راثلا حرـش  یف  راضنلا  بوذ   ) باتک ار  يو  تسا  هتـشذگ  رد  لاس 645  رد  تسا و  روهـشم  اـمن  نبا  هب  هک  رفعج  نیدـلا  مجن  هیقف ، - 10
. تسا هدش  پاچ  راحب  مهد  دلج  رد  نآ  مامت  هک  تسا 

نآ شراگن  زا  بجر 1127 رد 20  هک  دراد  نیـسحلا ) تاراـث  حرـش  یف  نیعلا  هرق   ) باـتک هک  يزورم  یلماـع  نسح  نب  یلع  خیـش  - 11
. تسا هتفای  تغارف 

پاچ نازحالا ) ریثم  نیعلا و  رون   ) باتک ای  تسا و  نیسحلا  راث  حرش  یف  نیعلا  هرق   ) مانب شباتک  هک  دمحم  نب  دبع  هللا  دبع  وبا  خیـش  - 12
. تسا هدش 

. دراد راثلا ) ذخا  یف  راصبالا  رون   ) باتک هک  يدابآ  ریصن  يوقن  یلع  رادلد  دیس  ریبک  همالع  دیفح  یقت  دمحم  نب  میهاربا  دیس  - 13
. تسا هدش  پاچ  لاس 1303  رد  دراد و  نیدهاجملا ) هضور   ) هک يوره  ماسح  نب  هللا  ءاطع  یلوم  - 14

. دراد هیراتخم ) هلمح ي   ) هک یناتسجرا  هللا  دبع  یلوم  نب  نیسح  دمحم  یلوم  - 15
( ماقتنا هراظن   ) باتک هک  ونهکل "  نکاس "  یلع  باون  يدنه  هدنسیون  - 16
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. تسا هدش  پاچ  ءزج  ود  رد  دراد و 
. دراد همان "  راتخم  هک "  يدنه  لیعامسا  نب  یلع  مالغ  جاح  - 17

. دراد راثلاب ) ذخالا  هصق  یف  رابخالا  قدصا   ) باتک هک  یلماع  نیما  نسحم  دیس  ام ، دیس  - 18
. دراد امن ، نبا  راضنلا ) بوذ   ) همجرت هک  يدنه  میکح  نیسح  دیس  - 19

. دراد راتخملا ) هاجن  تابثا  یف  رایخالا  هفحت   ) باتک هک  هدازیدنه 1290  شخب  نیسح  دیس  نب  نیسح  دمحم  دیس  - 20
ار نخس  قح  نآ  رد  دراد و  هحفـص  رد 250  راثلا ] خیش  لاح  حرـش  وا : راضنلا  کیبس   ] باتک هک  يدابدروا  یلعدمحم  ازریم  خیـش   - 21
رد هک  مدید  یباتک  ارنآ  هدناوخ و  ار  رثا  نیا  زا  يدایز  رادقم  نم  تسا  هتشاذگن  شکرت  رد  يریت  هدیشک و  ار  قیقحت  نامک  هدرک و  ءادا 

هدشن . فیلات  شدننام  تسا و  رصحنم  باب  نیا 

راتخم هرابرد  يا  هماکچ 

نآ رد  دراد و  ماـمت  یبا  هدیـصق  يور  هب  يا  هدیـصق  راـتخم "  هراـبرد "  وا  داـهد  وکین  شاداـپ  تقیقح  قـح و  يوـس  زا  ار  يو  دـنوادخ 
تسا : نیا  هماکچ  نآ  تسا و  هدوزفا  راتخم  يانث  رب  ار  رتشا "  کلام  نب  میهاربا  ینعی "  راتخم  تلیضف  کیرش  تسود و  شیاتس 

ياه تمعن  ص )  ) دـمحم نادـناخ  هاگـشیپ  ارت  يدروآ . فک  هب  تریگ  ماقتنا  ریـشمش  اب  هچنآ  تداب  اراوگ  نوخ ، تیادـه و  ناـمرهق  يا 
تسا . رترب  تشاد  گرزب  زرم  زا  هک  تسا  يا  هدوتس 

دراد . كاب  یب  كاپ و  یلد  هنیس  رد  هک  دنتخانش  يا  هدید  راک  ارت  راگزور ، ياه  هدمآ  شیپ 
دندش . نآ  مزیه  هیما  ینب  نامدود  هک  یتخورفا  رب  یتخس  گنج  شتآ  نانچ  وت  و 

یتخیر . گنن  گرم و  گنرش  ناشماک  هب  يدناشچ و  ار  تیاده  یتخس  رس  هیما  هیمس و  ناگداز  انز  هب 
هب دوخ  رارج  رکشل  اب  دربن ، زور  رد  ار  نانآ  رایسب  هورگ  و  دندید ، مشچ  هب  ار ، تسکش  تگنج ، هتخآ  ریشمش  هب  رزاخ )  ) رانک رد  اهنآ  و 

يدنکارپ . زیتس 
ینادرم تعاجش و  هشیب  ناریش  یفطصم و  نادناخ  هاوخ  اوه  هک  ینارواگنج 

هحفص 242 ] ] 

دندوب . هدید  هثداح 
دنتساخ . یمن  اپب  حلسم ، نادربن  مهاب  ندش  وربور  يارب  زج  هکیناروالد 

مه زا  هیما  راوـخ  بارـش  راـک و  اـنز  ناراـکبان  سپ  دندیـشک  یم  اـماقتنا  او  داـیرف  دنتخانـش و  یمن  يزیچ  وا  یهاوـخ  نیک  ماـما و  زج  و 
دندیشاپ ،

زور نآ  زا  هک  يدرک  داـبآ  ار  یئاـه  هناـخ  درکن و  مشچ  هب  همرـس  يا  هیولع  چـیه  نآ ، نتخیر  ناـمز  زا  هک  یتفرگ  ماـقتنا  ینوخ  زا  وت  و 
دنتشک . البرک  رد  ار  اه  هناخ  نآ  نادنوادخ  نانمشد ، هک  دوب ، هدش  ناریو 

ینیب . فرژ  نیا  زا  وت ، رب  دورد  تفای . یمن  رد  وت  زج  یسک  ارنآ  قمع  دوب و  گرزب  سب  يدرد 
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اب دروخرب  رد  هک  دوب ، میهاربا "  مانب "  هنازرف  يدرم  يو  تخات  دربن  هب  یفقث "  یتعاجـش "  اـب  يراکـش  يریـش  زین  عخن "  ناـمدود "  زا 
تفرگ . یم  مک  هب  ار  شکرس  ياهراکش  ثداوح ،

دزو . یم  تلاصا  شوخ  میسن  نآ  زا  هک  تسا  یتدایس  يرورس و  اب  هارمه  تیاده  نیا  هک  تسا  یتیاده  فرش  هب  هتسارآ  وا 
رد دـنام و  یم  ریـش  هب  زات  تخات و  هاگ  هب  دـنرادقم . یب  راوخ و  وا  ربارب  رد  راوتـسا  دـنلب و  ياـههوک  هک  تسا  يدـنمدرخ  شوپ  نشوج 

تسا . هیبش  نازیر  ناراب  هب  ششخب  نامز 
دور یمن  ورف  يا  هکلهم  بیـشن  رد  نمـشد  رادید  هاگب  دنتـشرس . كاپ  داهن و  کین  هک  ینارورـس  نامه  تسا  دمحم  لآ  ياهلد  وا  ياج 

دناشن . یم  كاله  كاخ  هب  ار  هدمآ  زارف  رب  نامجاهم  هکنآ  رگم 
هنادنمتفارش ار  شیاتس  ءادر  دنک . یم  دود  هب  لدب  شوماخ و  ار  شکرس  نازورف و  ياه  هلعش  دیآ ، یم  زارف  رب  راوتسا  یگنهآ  هب  نوچ  و 

تسا . راوس  تسا ، نازارفارس  مار  هک  یبکرم  رب  دراد و  شود  رب 
هصالخ راتخم  رد  یشیاتس  ره  هک  روطنامه  تسا  رصحنم  يو  هب  یتلیضف  ره 

هحفص 243 ] ] 

دوش . یم 
دنا . هتفرگ  هیام  وا  غورف  زا  ار  یئافوکش  یگدنشخرد و  ياه  هفوکش  وا و  یگرزب  زا  ار  شیوخ  ثیدح  شوخ و  يوب  دوع ،

تسا . کین  راثآ  هدنزرا و  ياهراگدای  ناگراتس ، هرامش  هب  ار  وا 
دنک . یم  زاین  یب  دنا  هتخادرپ  يو  هراب  رد  نارگید  هک  يراعشا  مامت  زا  ار  يو  اهنآ ، شیاتس  ربمغیپ و  كاپ  نادناخ 

تداهـش و شاداپ  هک  یگرم  هب  ای  هک  متـشادن  نانآ  نوچمه  يراعـش  گنج  هماگنه  رد  مدوبن و  وا  بزح  زا  هک  تسا  نیا  رب  نم  سوسفا 
مسرب . هیما ، نادناخ  زا  يریگ  ماقتنا  يوزرآ  هب  ای  مدنبب و  لد  دراد ، یمانکین 

راب يراکبان  رفک و  رد  هک  یناناوج  گرم  كوس  هب  ار  ناردام  منزب و  نارب  ریشمش  هب  ار  ناشهاپس  نارس  مور و  ورف  نمشد  رکشل  بلق  رد 
مروآ . رداپ  زا  زین  تسا  ناشیا  هدنام  اجب  ثرا  ناگشیپ  رفاک  راع  گنن و  هک  ار  نانآ  ناریپ  مناشنب و  دنا ، هدمآ 

نیا زا  کـی  چـیه  شاداـپ  زا  ما ، هدوـبن  شیوـخ  میرح  ناعفادـم  زا  زین  نم  دربـن  نآ  رد  ارچ  هک  تسا  نم  لد  رد  هک  يدرد  نیا  اـب  نـکیل 
تسا . هدوب  نم  دنسپ  دنا  هدرک  نانآ  هچنآ  اریز  متسین  هرهب  یب  فقاوم 

يرکـشل هک  مشوخ  لد  یئادرف  هب  مدونـشخ و  دنتخیر ، هشیپ  رفاک  راک و  دـب  مدرم  زا  اهراکیپ  نآ  رد  نارواگنج  هک  یئاهنوخ  هب  نم  سپ 
هنابز دیآ و  یم  ردب  رابغ  درگ و  لد  زا  شهاپـس  تسا و  ربمغیپ  رـسپ  رکـشل  رادـمچرپ  هک  يزور  نامه  دزیمآ ، یم  مه  رد  رایـسب  هوبنا و 

دنک . یم  ناشکرس  رس  زا  تسوپ  اهریشمش  مد  اهریت و  دنک و  یم  نایرب  ار  اه  هرهچ  ناشدربن  شتآ 
هب راتخم  دیـس  نوچ  ار  ربمغیپ  نامدود  نارادتـسود  دـناشن و  یم  ورف  ار  ناـگدز  هودـنا  نـالد و  هتـسخ  لد  زوس  هک  یگرزب  يزوریپ  زور 

تسا . زور  نآ  دناسر ، یم  فده 
هاگ زیرگ  يا  ادز و  هودنا  راسگمغ  يا  اهیتخـس و  رد  دیما  هیام  يا  ص ،)  ) دمحم كاپ  نامدود  نیما  يا  مصـصم و  درم  ربا  يا  راتخم  يا 

. اهیراوشد
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رگا تسین  یکاب  يدیـشخرد و  یگنازرف  هب  وت  دـنمورحم . یئاـنیب  زا  اـهنآ  هچ  دـنتفاین  رد  ار  تماـقم  يدـنلب  یهورگ ، رگا  تسین  تفگش 
دنام . هرهب  یب  ششخرد  نیا  ندید  زا  یئاه  هدید 

تـسود هیاسمه  راـبت  هاـنپرد  دـمحم و  راوج  رد  تهاـگیاج  تسا  نارورغم  تلزم  تنمـشد  يارب  تسا و  لزنم  نازارفارـس  يارـس  رد  ارت 
دزغل . یمن  یهاک  شرپ  زا  هوک  هک  دننادب  دیاب  دننز  تریت  تمهت  نامک  زا  نانمشد  رگا  تسوا .

تسوت و نآ  زا  تقیقح  هک  دننادب  دـیاب  دـنا  هدرک  راکنا  تسا ، شیاتـس  لباق  ماجنا  ات  زاغآ  زا  هک  ار  تا  هدـنام  ياج  رب  بقانم  رگا  نانیا 
مینک و یم  هیرگ  دش  نایارس  هوای  ياهیئوگ  روز  لاجنج  ریسا  هک  وت  تدایس  رب  رهم  رس  زا  ام  تسا  رودب  تیگرزب  كاپ  تحاس  زا  یتشز 

نابات هام  زا  اریز  تسین . نآ  اب  يربارب  يارای  ار  ناگراتس  هک  يا  هماکچ  میراد  یم  میدقت  وت  هب  ار  بانرز  رهوگ و  زا  هتسارآ  هدیـصق  نیا 
هتسارآ شاوت  يارب  هک  تسا  یسورع  نیا  دز  دهاوخن  ولهپ  نآ  مظن  نساحم  اب  زگره "  زین  راسب "  هئیطح " و "  راعـشا "  تسا . رت  هدنبات 

تسین . هدولآ  ینمادرت  يدیلپ و  هب  شرادید  دنا و 
هارمه دـنهد ، یم  رـس  همغن  ناناوخ  نآرق  نوچ  ماش  ماب و  ره  هک  نارازه  شوخ  ياون  نالبلب و  گنهآ  اب  اه  غاب  میالم  داـب  هک  یهاـگ  اـت 

داب . راثن  تروگ  رب  تحار  تمحر و  نازو و  وت  رب  یسدق  ياه  میسن  تسا 
. دانک باریس  نازیر  ناور و  بآ و  رپ  ياهربا  زین  ار  میهاربا "  تیاده "  تبرت 

یعازخ لبعد 

هراشا

شا  هیثات  هدیصق  لاس 246 و  هب  دیهش 

تارفزلا  نانرالاب و  نبواجت 
تاقطنلا ظفللا و  مجع  حئاون 

سفن  ارس  نع  سافنالاب  نربخی 
تآ رخآ  ضام و  يوه  يراسا 

تضوقت  یتح  نفعسا  وا  ندعساف 
تامزهنم رجفلاب  اجدلا  فوفص 

اهملا  نم  تایلاخلا  تاصرعلا  یلع 
تاصرعلا یلع  بص  جش  مالس 

افلام  دهاعملا  رضخ  اهب  يدهعف 
تارفخلا ضیبلا و  تارطعلا  نم 
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القلا  یلع  لاصولا  نیدعی  یلایل 
تابرغلا یلع  انینادت  يدعی  و 

ارفاوس  نویعلا  نظحلی  نهذا  و 
تانجولا یلع  يدیالاب  نرتسی  و 

هوشن  یظحلب  یل  موی  لک  اذا  و 
تاوشن یلع  یبلق  اهب  تیبی 

رسحمب  اهجاه  تارسح  مکف 
تافرع نم  عمجلا  موی  یفوقو 

اهروج  رج  ام  مایالل  رت  ملا 
تاتش لوط  صقن و  نم  سانلا  یلع 

ادغ  نم  نیئزهتسملا و  لود  نم  و 
تاملظلا یف  رونلل  ابلاط  مهلعب 

هفلز  بلاطب  ینا  نم  فیکف و 
تاولصلا موصلا و  دعب  هللا  یلا 

هطهر  یبنلا و  ءانبا  بحاوس 
تالبعلا ءاقرزلا و  ینب  ضغب  و 

اهنبا  هیمس و  تدا  ام  ودنه  و 
تازجعلا مالسالا و  یف  رفکلا  اولوا 

هضرف  باتکلا و  دهع  اوضقن  مه 
تاهبشلا روزلاب و  همکحم  و 
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متفشک  دق  هنحم  الا  کت  مل  و 
تانهو نه  نم  لالض  يوعدب 

يده  الب  کلم  ویبرق  الب  ثارت 
تاده ریغب  يروش  الب  مکح  و 

هرمح  قفالا  هضرخ  انترا  ایازر 
تارف لک  معط  اجاجا  تدرو 

مهنیب  بهاذملا  کلت  تلهس  ام  و 
تاتلفلا هعیب  الا  سانلا  یلع 

هرهج  هفیقسلا  باحصا  لیق  ام  و 
تاتن لالضلا  یف  ثارت  يوعدب 

اهروما  هیلا  یساوملا  اودلق  ول  و 
تارثعلا نم  نومامب  تمزل 

يذقلا  نم  یفصملا  لسرلا  متاخ  یخا 
تارمغلا یف  لاطبالا  سرتفم  و 

هدیهش  ریدغلا  ناک  اودحج  ناف 
تابضملا خماش  دحاو  ردب  و 

هلضفب  یلتت  نآرقلا  نم  يا 
تایزللا یف  توقلاب  هراثیا  و 

اهقبسب  هتکردا  لالخ  زع  و 
تافنتوم هیف  تناک  بقانم 

ناراگزور ناگتخابلد  نورد  زار  زا  دوخ  ياهـسفن  اب  دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  دوخ  نازوس  ياههآ  اه و  هلان  اب  اـیوگ  گـنگ و  نارگ  هحون 
. تسکش مه  رد  مد  هدیپس  هب  بش ، تملظ  فوفص  ات  دنتفاتش  مه  يروای  يرای و  هب  دنتفرگرب و  هدرپ 
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مرخ و زبس و  اهنیمز ، رـس  نآ  هک  مراد  دای  هب  دـنام . یهت  نامـشچ  هیـس  زا  هک  داب  یئاهنیمز  رـس  اه و  هصرع  نآ  رب  دـنمرد  هتخاـبلد  دورد 
دوب . نیگآ  مرش  يوبشوخ و  ناربنمس  هاگتفلا 

دمآ . یم  قئاف  اهیرود  رب  اهیکیدزن  تخاس و  یم  هریچ  قارف  هنیک و  رب  ار  لاصو  هک  مرآ  یم  رطاخ  هب  یئاهبش 
ناشرادید و یتسم  رـس  هب  نم  ياهزور  و  دنتفهن . یم  تسد  هب  ار  اه  هنوگ  دـنتخود و  یم  هدـید  ام  هب  هتفرگرب ، راسخر  زا  هدرپ  نایورهام 

تشذگ . یم  ناشدای  زا  یلدشوخ  هب  میاهبش 
ياهیزادـنا هقرفت  ینکـش و  ناـمیپ  اـب  هک  رگنب  ار  هناـمز  تخیگنارب و  اهترـسح  هچ  تاـفرع "  رـسحم  رد "  هفرع "  زور "  هب  نـم  فوـقو 

درک . مدرم  هب  اهتیانج  هچ  دندوب ، اهیکیرات  لد  زا  ینشور  يایوج  اهنآ ، لابند  هب  هک  یناسک  هرخسم و  ياه  تموکح  اب  شرایسب 
دش ؟ ادخ  برق  راتساوخ  ناوت  یم  اجک  زا  هنوگچ و  زامن ، هزور و  زا  سپ 

هیمـس " و ياـهراک "  دـنه " و  هیما " و "  ینب  ناورم " و "  راـبت "  هب  يزوت  هنیک  ربمغیپ و  ناـمدود  نادـنزرف و  هب  يزرورهم  هار  زا  زج 
ههبـش غورد و  هب  ار  نآ  مکحم  تایآ  نآرق و  نامرف  نامیپ و  نانیا ، دنمالـسا . ملاع  ناراکهبت  نارفاک و  اهنیا  همه  هک  داـیز "  شدـنزرف " 

دنتسسگ . يزیگنا 
تفرگرب . ناشدنسپان  تشز و  لالض و  ياهیوعد  نانآ و  هرهچ  زا  هدرپ  هک  دوب  یشیامزآ  نیا  و 

ربهر !! دوجو  نودب  تروشم و  یب  یتموکح  تیاده و  نودب  یکلم  تبارق و  یب  یثاریم 
. دوش یم  خلت  ماک  هب  نیریش  بآ  معط  دیامن و  یم  نینوخ  ام  مشچ  رد  ار  کلف  زبس  عرزم  هک  تسا  یئاهدرد  اهنیا 

هحفص 247 ] ] 

ياعدا رد  نایفقس "  راکشآ "  راتفگ  رکب و  وبا  اب  یـشیدنا  شیپ -  یب  یناهگان و  تعیب  دومن ، ناسآ  مدرم  نایم  رد  ار  اهـشور  نیا  هچنآ ،
دوب . يراوخ  ثاریم  زیمآ  لالض  هدرپ و  یب 

تفرگ . یم  ماظن  دوب ، شزغل  زا  نومام  هک  شدوجو  تکرب  هب  اهراک  دندرپس ، یم  ربمغیپ  یصو  یلع  هب  روما  رگا 
دوب . راز  راک  نادیم  درم  داهن و  كاپ  ربمغیپ  ردارب  يو 

كاروخ و  شلـضف ، رد  نآرق  یندناوخ  تایآ  دحا " و  دـنلب "  ياههوک  ردـب " و  ریدـغ " و "  یلع " ، نیتسار  هاوگ  دـنرگنیم ، هک  نانآ 
تشاد . یشیپ  نارگید  رب  اهنآرد  دوب و  اراد  يو  هک  تسا  یئاهتبقنم  كانبات و  تافص  و  یتخس ، هاگ  هب  شیاهیشخب 

لبعد هیثات  نوماریپ  رد 

لبعد تاصرعلا "  رفقم  یحو  لزنم  هوالت و  نم  تلخ  تایآ  سرادم  هدیصق  تسا : هتفگ  یناغا  دلج 18  هحفص 29  رد  جرفلا "  وبا  - " 1
نب یلع  يارب "  ار  نآ  لبعد  دنا و  هدورـس  ع )  ) ربمغیپ نادناخ  هرابرد  هک  تسا  یحیادـم  هنومن  نیرتدنمهوکـش  رعـش و  عون  نیرتهب  زا  " 

ناوخب میارب  ار  تیاهدورس  زا  یکی  دومرف : مدیسر  ع )  ) ماما نآ  تمدخ  هب  نوچ  هک  تسا  هتفگ  هدورـس و  ناسارخب  ع " )  ) اضرلا یـسوم 
مدناوخ : نم  و 
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هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحولزنم  و 

هک : مدیسر  تیب  نیا  هب  ات 

مهیرتاو  یلا  اودم  اورتو  اذا 
تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 

یتعاس مدـنام  شوماخ  نم  ریگ و  مارآ  هک  درک  هراشا  نمب  دوب  شتمدـخرد  هک  يرازگتمدـخ  تفر . شوه  زا  هک  تسیرگ  ناـنچنآ  ماـما 
ترـضح راتـسرپ  داد و  تسد  نیتسخن  لاح  نامه  مدیـسر و  تیب  ناـمهب  اـت  مدـناوخ  نم  ناوخب و  هراـبود  دومرف : سپـس  درک و  گـنرد 

دومرف ماما  تشذگ و  رگید  یتعاس  مدش . تکاس  نم  درک و  توکس  هب  تراشا 
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مانب هک  یئاهمیـس  نآ  زا  مهرد  رازه  هد  داد  روتـسد  سپـس  تنـسحا . دومرف  نمب  راب  هس  مدـناوخ . رخاب  ات  ار  هدیـصق  نم  ناوخب و  مه  زاب 
هماج ترضح  مداخ  داد ، دوخ  هداوناخ  هب  هک  ینامرف  اب  دنهد و  نم  هب  دشن  هداد  سک  چیه  هب  نآ  زا  سپ  دوب و  هدروخ  هکـس  شترـضح 

متـسد هب  مهرد  رازه  دص  متخورف و  نایعیـش  هب  مهرد  هد  هب  ار  اهمهرد  نآ  زا  کی  ره  مدـمآ و  قارع  هب  نم  دروآ و  میارب  يرایـسب  ياه 
 " تفگ درک و  ثیدح  نم  يارب  دـمحم "  نب  هفیذـح  تسا " : هتفگ  هیورهم "  نبا  مدروآ "  مهارف  هک  دوب  یتورث  نیتسخن  نیا  دیـسر و 

هدروآ نوریب  دنتـشاد  نت  رب  هک  ار  يا  هبج  ماما  منک  دوخ  نفک  هک  متـساوخ  يا  هدرک  نت  هب  هماج  ع )  ) اضر ماما  زا  تفگ  نم  هب  لبعد " 
وا دشورفب و  اهنآ  هب  مهرد  رازه  دص  یس  ربارب  رد  ار  هماج  هک  دندرک  تساوخ  رد  لبعد  زا  دیـسر . مق  مدرم  هب  هبج  نیا  ربخ  دنداد . نمب 

تفگ یناد . دوخ  ای  نک  لوبق  ار  لوپ  ای  دنتفگ  دـنتفرگ و  وا  زا  روزب  ار  هماج  دـندیروش و  وا  رب  دنتـسب و  لبعد  رب  ار  هار  اهنآ  تفریذـپن و 
ع)  ) اضر ماـما  هاگـشیپ  هب  ار  ناتتیاکـش  تشاد و  دـهاوخن  دوس  امـش  يارب  مه  روزب  مهد و  یمن  امـشب  تبغر  هب  ار  هماـج  نیا  مسق  ادـخب 

سپ دش  یضار  يو  دنهدب . وا  هب  ار  هبج  رتسآ  ياهنیتسآ  زا  یکی  اب  مهرد  رازه  هک 300  دندرک  شزاس  وا  اب  قیرط  نیاب  اهنآ  درب . مهاوخ 
هدیصق  دنیوگ  یم  هکنانچ  نآ  تسب و  یم  شود  هب  ارنآ  و  دنداد . وا  هب  ار  هبج  ياهنیتسآ  زا  یکی 

. دنارذگب شیاهنفک  رد  ار  نآ  داد  روتسد  درک و  مارحا  نآ  رد  تشون و  هماج  رب  ار  هوالت  نم  تقلخ  تایآ  سرادم 
بـش نآ  رد  مدنارذگ  روباشین  هب  اهنت  هکی و  ار  یبش  متخیرگ و  تقو  هفیلخ  زا  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدروآ  لبعد  لوق  زا  رد ص 39  و 

یئادص مدوب  هدیصق  هشیدنا  رد  هتسب و  ار  رد  هک  یماگنهر  مزادرپب د  رهاط  نب  هللا  دبع  شیاتس  رد  يا  هدیصق  متفرگ  میمصت 
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: تفگ داد . تسد  میظع  یلاح  دیزرل و  مندـب  گناب  نآ  زا  دانک ؟ تمحر  تیادـخ  میآ  رد  هللا  همحر  مکیلع و  مالـسلا  تفگ  هک  مدـینش 
تایآ سرادـم  هماکچ  دـش و  دراو  ام  رب  یقارع  ینامهم  منمی . نانکاس  زا  وت و  ینج  ناردارب  زا  يدرم  نم  داـهد . تیفاـع  تیادـخ  سرتم 

شیارب ار  هدیصق  تفگ  لبعد  مونشب . تدوخ  زا  هک  متـشاد  شوخ  نم  دناوخ و  ام  يارب  ارت  تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  هوالت و  نم  تلخ 
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ارت دوـش و  هدوزفا  تتین  رب  هک  دـنیوگن  یثیدـح  اـیآ  داـنک  تمحر  تیادـخ  تفگ . سپـس  داـتفا  رد  ور  هب  هک  تسیرگ  تردـقب  مدـناوخ 
هب هنیدـم  رد  اـت  مدـنارذگ  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هزاوآ  ندینـش  هب  ار  يراـگزور  تفگ : ارچ . مـتفگ  دـنک ؟ يراـی  تبهذـم  هـب  یگتـسبلد 

یلع و دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  شدج  لوق  زا  وا  شردپ و  لوق  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : یم  هک  مدینش  وا  زا  متفاتـش و  شرادید 
لوبق وا  وگب . نم  هب  ار  تمان  تسا  نکمم  رگا  دانک  تمحر  تیادـخ  متفگ  دورب  هک  درک  یظفاح  ادـخ  نم  زا  هاگنآ  نوزئاـفلا . مه  هتعیش 

مرماع "  نب  نایبظ  نم "  تفگ  درک و 
دنت بصعتم و  رگـشیاتس  لبعد "  تسا " : هتفگ  بدالا "  رهز  رد ص 86 "  لاسب 413  هتشذگ  رد  يرصح "  یناوریق  قاحـسا  وبا  - " 2

تسا : نیا  نآ  زاغآ  تسا و  وا  راعشا  نیرتهب  زا  هک  تسا  يروهشم  هیثرم  ار  وا  دوب و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  ور 

هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

ینم  نم  فیخلاب  هللا  لوسر  لال 
تارمجلا فیرعتلا و  تیبلاب و  و 

رفعج  نیسحلا و  یلع و  راید 
تانفثلا يذ  داجسلا  هزمح و  و 

اهلها  فخ  یتلا  رادلا  لاس  ذافق 
تاولصلا موصلاب و  اهدهع  یتم 

يونلا  هبرغ  مهب  تطش  یلوالا  نیا  و 
تاقرتفم قافالا  یف  نینافا 

مهبح  لجا  نم  رادلا  یصق  بحاص 
یتاقث یترسا و  مهیف  رجها  و 

: تسا هتفگ  شخیرات  دلج 5  رد ص 234  رکاسع  نبا  ظفاح  - 3
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زا تخادرپ و  ص )  ) ربمغیپ نامدود  ربمغیپ  نامدود  لئاضف  راثآ  عمج  هب  دـندز  شمانب  هکـس  دـش و  راوتـسا  تفالخ  رد  نومام  ماگ  نوچ 
دوب . لبعد  هدورس  نیا  دیسر  شتسد  هب  لئاضف  نآ  زا  هک  يراعشا  هلمج 
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هوالت  نم  تقلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

ینم  نم  فیحلاب  هللا  لوسر  لال 
تارجحلا فیرعتلا و  تیبلا و  اب  و 

ناوخب و میارب  ار  تا  هیئات  هدیصق  تفگ : يو  هب  دش . دراو  وا  رب  لبعد  هک  هاگنآ  ات  دزیم  جوم  شا  هینس  رد  هدیـصق  نیا  هشیدنا  هتـسویپ  و 
تدوخ ناـبز  زا  هک  مراد  تسود  اـما  ما  هدـناوخ  مهاـگآ و  هدیـصق  نآ  زا  نم  هچ  یناـما  رد  يا  هتفگ  هماـکچ  نآ  رد  هچنآ  زا  هک  سرتم 

هک : دیسر  اجنیاب  ات  دناوخ  لبعد  مونشب :

هجح  نیثالث  ذم  ینارت  ملا 
تارسحلا مئاد  اودغا  حورا و 

امسقتم  مهریغ  یف  مهیف  يرا 
تارفص مهئیف  نع  مهیدیا  و 

مهموسج  فجن  هللا  لوسر  لاف 
تارصقلا ظلغ  دایز  لآ  و 

هنوصم  رودخلا  یف  دایز  تانب 
تاولفلا یف  هللا  لوسر  تنب  و 

مهیرتاو  یلا  اودما  ورتو  اذا 
تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 

دغوا  موی  یف  هوجرا  يذلا  الولف 
تارسح مهرثا  یسفن  عطقت 

یم لخاد  يو  رب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  لبعد  سپ  نآ  زا  تخیر . ورف  شا  هنیـس  رب  کشا  دـش و  رت  شـشیر  هک  تسیرگ  يردـق  هب  نومام 
، تفر یم  نوریب  شدزن  زا  هک  دوب  سک  نیرخآ  دش و 

زا تسا ، هورس  ربمغیپ  نامدود  هرابرد  لبعد  هک  يا  هیئات  هماکچ  تسا : هتفگ  ءابدالا "  مجعم  رد ص 196 ج 4 "  يومح "  توقای  - " 4
ناتساد هماج و  ثیدح  هاگنآ   ) دورس ناسارخ  رد  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يارب  ار  نآ  هک  تسا  حیادم  هنومن  نیرتدنلب  رعـش و  عون  نیرتهب 

نیا يو  دنیوگ  یم  تسا : هتفگ  هدرک و  دای  ار ) نآ  روکذم 
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تسا نوگانوگ  هدیصق  نیا  ياه  سیون  تسد  دشاب و  شنفک  رد  هک  دومن  تیـصو  درک و  مارحا  نآ  رد  تشون و  يا  هماج  رد  ار  هماکچ 
یم ار  یتایبا  نآ  ام  دنشاب و  هدوزفا  نآ  رب  نایعیـش  زا  یهورگ  دشاب و  یگتخاس  منک  یم  نامگ  هک  تسا  یئاهینوزف  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک 

تسا : حیحص  هک  میروآ 

هوالت  نم  تفلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  و 

ینم  نم  فیخلاب  هللا  لوسر  لال 
تارمجلا فیرعتلا و  نکرلاب و  و 

رفعج  نیسحلا و  یلع و  راید 
تانفثلا يذ  داجسلا  هزمح و  و 

ردابم  نوج  لک  اهافع  راید 
تاونسلا مایالل و  فعت  مل  و 

اهلها  فخ  یتلا  رادلا  لاسن  افق 
تاولصلا موصلاب و  اهدهع  یتم 

يونلا  هبرغ  مهب  تطش  یلوالا  نیا  و 
تاقرتفم قافالا  یف  نینافا 

اوزتعا  اذا  یبنلا  ثاریم  لها  مه 
تامح ریخ  تاداق و  ریخ  مه  و 

بذکم  دساح و  الا  سانلا  ام  و 
تارت هنحاوذ و  نعطضم  و 

ربیخ  ردبب و  یلتقا  اورکذا  اذا 
تاربعلا اوبلسا  نینح  موی  و 
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هبیطبی  يرخا  نافوکب و  روبق 
یتاولص اهلان  خفب  يرخا  و 

هیکز  سفنل  دادغبب  ربق  و 
تافرغلا یف  نمحرلا  اهنمضت 

اغلاب  تسل  یتلا  تامصملا  اماف 
تافص هنکب  اهنم  اهغلابم 

امئاق  هللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا 
تابرکلا مهلا و  اهنم  جرفی 

البرک  ضرا  نم  نیرهنلا  يدل  سوفن 
تارف طشب  اهیف  مهسرعم 

يرت  امک  نامزلا  بیر  مهمسقت 
تارجحلا هیشغم  هرقع  مهل 

ۀبصع  هنیدملاب  مهنم  نا  يوس 
تامزالا نم  هانضا  رهدلا  يدم 

روز  ضعب  يوس  راوز  هلیلق 
تامحزلا نابقعلا و  عبضلا و  نم 
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عجاضمب  همون  نیح  لک  مهل 
تافلتخم ضرالا  یحاون  یف  مهل 

اهلها  زاجحلاب و  مهنم  ناک  دق  و 
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تاورسلا یف  نوراتخی  ریواغم 

مهراوج  نینسلا  ءاوال  بکنت 
تارمجلا هرمج  مهیلطصت  الف 

انقلاب  سمش  الیخا  درو و  اذا 
تارمغلا توملا و  رمج  رعاسم 

دمحمب  وتا  اموی  اورخف  نا  و 
تاروسلا يذ  ناقرفلا  لیربج و  و 

مهناف  یبنلا  لها  یف  کمالم 
تاریخلا هریخ  لاح  لک  یلع 

هریصب  ینیقی  نم  یندز  برایف 
یتانسح یف  برای  مهبح  دزو 

هیتتف  لوهک و  نم  متنا  یسفنب 
تاید لمحل  وا  هانع  کفل 

مکبح  لجا  نم  محرلا  یصق  بحا 
یتانب یترسا و  مکیف  رجها  و 

حشاک  هفاخم  مکیبح  متکا  و 
تاوم ریغ  قحلا  لهال  دیتع 

اهرشب  یلوح  مایالا  تفح  دقل 
یتافو دعب  نم  الا  وجرال  ینا  و 

ۀجح  نیثالث  ذم  ینا  رت  ملا 
تارسحلا مئاد  ودغا  حورا و 

امسقتم  مه  ریغ  یف  مهئیف  يرا 
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تارفص مهئیف  نم  مهیدیا  و 

مهموسج  فحن  هللا  لوسر  لاف 
تارقعلا لفح  دایز  لآ  و 

ۀنوصم  روبقلا  یف  دایز  تانب 
تاولفلا یف  هللا  لوسر  لآ  و 

مهیرتاو  لها  یلا  اودم  اورتو  اذا 
تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 

دغوا  مویلا  یف  هوجرا  يذلا  الولف 
یتارسح مهرثا  یبلق  عطقل 

جراخ  هلاحم  ماما ال  جورخ 
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی 

لطاب  قح و  لک  انیف  زیمی 
تامقنلا ءامعنلا و  یلع  يزجی  و 

مهلادج  نع  ادهاج  یفن  رصقاس 
تاربعلا نم  یقلا  ام  ینافک 

يرشبا  سفن  ای  مث  یبیط  سفن  ایف 
تآ وه  ام  لک  دیعب  ریغف 

یتدم  کلت  نم  نمحرلا  برق  ناف 
یتایح لوطل  يرمع  نم  رخا  و 

هیزر  یسفنل  كرتا  مل  تیفش و 
یتانق یلصنم و  مهنم  تیور  و 
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دناعم  عفتنی و  مل  فراع  نمف 
تاهبشلا ءاوهالا و  عم  لیمی 

هصغب  توما  نا  مهنم  يار  اصق 
تاوهللا ردصلا و  نیب  ددرت 

اهبحر  قاض  دق  عالضالاب  کناک 
تارفزلا هدش  ننم  تنمض  امل 

دیئارگ . یناریو  هب  یحو  توبن و  ياهارس  دش و  یهت  نآ  توالت  زا  نآرق  تایآ  ياههاگشزومآ 
دوب . اه  لزنم  هورم "  افص " و "  رد "  تافرع " و  نکر " و "  هب "  ینم " و  فیخ  رد "  ار  ادخ  لوسر  نادناخ 

تشاد . تانفث "  وذ  داجس  رفعج " و "  یلع " و "  هب "  قلعت  هک  ياه  هناخ 
ناراگزور . تشذگ  زا  هن  تسا  تمحر  رایسب  ياهناراب  زا  ناریو  هک  یئاهارس 

تسا ؟ هدمآ  رس  هب  ناشاه  هزور  اهزامن و  راگزور  هک  تسا  هاگ  دنچ  میسرپب ، دنوادخ  یب  ياه  هناخ  زا  ات  دیتسیاب 
دنتفر ؟ اجک  درک ، ناش  هدنکارپ  نطو  زا  يرود  تبرغ و  هک  اهنآ  و 

ینادوـجو نازوـت  هنیک  نازادرپ و  غورد  نارگید  و  دـندوب . قـلخ  نارواـی  نارورـس و  ربـمغیپ و  راوـخ  ثاریم  تبـسن ، هاـگب  هک  یئاـهنامه 
دندوبن . شیب  راوخنوخ ،

دنتسیرگ . یم  دنداتفا ، یم  نینح "  ربیخ " و "  ردب " و "  ناگتشذگ "  دای  هب  نوچ  هک  ینادناخ  نامه 
داب . ناش  همه  راثن  نم  دورد  تسا . خف "  رد "  يرگید  نآ  رازم  هنیدم " و  رد "  رگید  یهورگ  روگ  هفوک " و  هب "  اهنآ  زا  یخرب  ربق 

ياـیرد رد  قرغ  تشهب  تاـفرغ  رد  تسا و  مالـسلا ) اـمهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  هتـساریپ  كاـپ و  اـج  نآ  زا  هک  تسا  دادـغب  رد  مه  يربق 
دشاب . یم  نامحر  يادخ  تمحر 

دزیگنا یم  رب  ار  مئاق  ماما  دنوادخ  هک  رشح  هنماد  ات  نانآ  توعد  هک  یسوفن  اما 
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تسا ینادیهش  كاپ  ياهناج  مسر ، یمن  نانآ  تافص  هنک  هب  زین  نم  داتفین و  عومسم  دیادز ، یم  ار  اه  هودنا  مغ و  يو  دوجو  تکرب  هب  و 
تسا . رهن  ود  نایم  رد  تارف  طش  کیدزن  هب  البرک و  تشد  رد  ناشهاگمارآ  هک 

رد هنیدـم و  رد  نانآ  زا  یخرب  رازم  هکنآ  الا  دـنراد  تکرب  رپ  یئاههاگراب  ینیب  یم  هکنانچ  یلو  درک  هدـنکارپ  ار  اهنیا  راـگزور  ثداوح 
دنرادن . اهامه  ناباقع و  ناراتفک و  زج  یناگدننک  ترایز  دنرئاز و  مک  نانیا  تسا . هدنام  شیارآ  یب  بیرغ و  ناراگزور  لوط 

مدرم نیب  رد  زاجح و  رد  نانآ  زا  يرایـسب  هکنآ  لاح  تسا ، هدنکارپ  مه و  زا  ادـج  یئاهروگ  هاگمارآ و  زور  ره  ار  لوسر  نامدود  يرآ 
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یمن ار  ناشنماد  گنج  نازورف  ياه  هلعش  تشادن و  ناشتحاس  هب  یهار  هنامز  ياهیتخس  هک  دندوب  فارشا  نایم  زا  هدیزگرب  یناروالد  نآ 
تفرگ .

نآرق و لیربج و  و  ص )  ) دمحم هب  يزارفارـس  زور  رد  دنتخورفا و  یم  هزین  رـس  هب  ار  گرم  دربن و  شتآ  دندز  یم  یهاپـس  بلق  هب  نوچ 
دندیلاب . یم  نآ  ياه  هروس 

هب ار  اـهنآ  نم  دـننم و  ءاـکتا  هطقن  تسود و  هتـسویپ  ناـشیا  هچ  رادرب  ربـمغیپ  ناـمدود  تـبحم  رد  نـم  تمـالم  زا  تـسد  رگـشنزرس  يا 
دننادرم . کین  نیرتهب  لاح  ره  هب  اهنآ  اریز  ما  هدرک  باختنا  دوخ  راک  یئامنهار 

نک . نوزفا  نم  تانسح  هورگ  رد  ار  ناشیا  تبحم  ازفیب و  نم  رواب  یئانیب و  رب  اراگدرورپ 
دیئاهنآ . هید  ناگدنهد  ناگدننک و  دازآ  امش  هک  داب  ناتناوج  ریپ و  يادف  مناج 

راگزاسان لاگسدب و  نمـشد  میب  زا  ار  دوخ  تبحم  مراد و  یم  رب  دوخ  نارتخد  نامدود و  زا  مراد  یم  تسود  ار  نارود  امـش ، رهم  هب  نم 
. مدنب یم  لد  ترخآ  شیاسآ  ناما و  هب  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  میگدنز  رسارس  هنامز  ياهیتخس  هک  کنیا  مراد و  یم  هدیشوپ 
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لوسر نامدود  یئاراد  هک  ما  هدید  دوخ  هدنارذگ و  ترـسح  هب  هتـسویپ  ار  شیوخ  یگدنز  زور  بش و  هک  تسا  لاس  یـس  هک  ینیب  یمن 
، هدـش تفلک  ندرگ  دایز  رابت  مادـنا و  رغـال  ربمغیپ  نادـناخ  هدـنام ، یهت  ناشماهـس  زا  ناـشدوخ  تسد  هدـش و  شخپ  نارگید  ناـیم  رد 

دنا . هدیدرگ  نابایب  ریسا  لوسر  لآ  نیشن و  هدرپ  دایز  نارتخد 
دوب . هتسب  متس  ملظ و  زا  دندوشگ  یم  ماقتنا  هب  نانیا  هک  یتسد  دش ، یم  هتشک  یکی  نادناخ  نیا  زا  نوچ 

دیپط . یم  ما  هنیس  رد  لوسر  لآ  ترسح  زا  لد  متشاد ، یمن  دیما  دوش  یم  عقاو  ادرف  زورما و  هچنآ  هب  رگا  نم  و 
ادـج مه  زا  ار  لطاب  قح و  دـنک و  یم  مایق  اهتکرب  عاونا  اـب  هارمه  ادـخ و  ماـنب  روهظ و  ریزگاـن  هک  تسا  یماـما  جورخ  هب  نم  دـیما  يرآ 

دهد . یم  رفیک  شاداپ و  تمقن  تمعن و  هب  هدومن 
سب . ارم  منازیر  کشا  هچ  منک . یم  هاتوک  نمشد  اب  لادج  زا  ار  ناج  تسد  نم  سپ 

زارد ار  مرمع  کیدزن و  تلود  نآ  هب  ارم  راگزور  دنوادخ  رگا  و  تسین . رود  نادنچ  تسا ، یندمآ  هچنآ  هک  شاب  مرخ  داش و  سفن ! يا 
درک . مهاوخ  باریس  نمشد  نوخ  هب  ار  مریت  غیت و  کبس و  ار  ناج  مغ  راب  کنخ و  ار  دوخ  لد  دنک ،
دنام . یم  تخس  گنس  هب  نخس  ندیناونش  هب  اج و  زا  باتفآ  ندنک  هب  نانمشد  نیا  تیاده  هک  یتسار 

دنزیگنا . ههبش  زابسوه و  رگید  یخرب  دنرب و  یمن  دوس  نآ  زا  دنسانش و  یم  ار  قح  نانیا  زا  یخرب 
الام هدمآ و  گنت  هب  هودـنا  نارگ  راب  زا  ما  هنیـس  مریم و  یم  درب ، مناوتن  شنیئاپ  الاب و  هک  ریگولگ  يا  هصغ  زا  مراد  هک  سب  ناشیا  زا  ارم 

تسا . درد  لام 
تسا هدروآ  یعازخ  لبعد  لوق  زا  وا  دایز و  نب  دمحا  زا  دمآ ،) رد ص 123 ج 1  شلاح  حرش  هک   ) یئومح قاحسا  وبا  مالسالا  خیش  - 5

هماکچ تفگ : هک 
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هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

. ادخ لوسر  دنزرف  يا  ارچ  متفگ  میازفین ؟ تا  هدیصق  هب  تیب  ود  ایآ ، دومرف  نمب  مدناوخ  ضر )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  مرورـس  يارب  ار 
دومرف :

هبیصم  نم  اهل  ای  سوطب  ربق  و 
تارفزلاب ءاشحالا  اهب  ثحلا 

امئاق  هللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا 
تابرکلا مهلا و  انع  جرفی 

هک : مدیسر  دوخ  هدورس  نیا  هبات  مدناوخ  ار  هدیصق  یقاب  نم  سپس  تفگ  لبعد 

جراخ  هلاحم  ماما ال  جورخ 
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی 

؟ یسانش یم  ار  ماما  نیا  ایآ  تسا ، هدنار  نخـس  تنابز  هب  سدقلا  حور  لبعد ، يا  دومرف : نآ  زا  سپ  تسیرگ و  یتخـس  هب  ع )  ) اضر ماما 
دومرف : دنک . یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنک و  یم  جورخ  امش  نادناخ  زا  یماما  ما  هدینش  یلو  هن  متفگ 

تسا وا  مئاق  تجح  شدنزرف  نسح  زا  سپ  نسح و  شرـسپ  يو  زا  دعب  یلع و  شدنزرف  وا  زا  سپ  تسا و  دمحم  مرـسپ  نم ، زا  دعب  ماما 
تسا و هدش  رپ  متـس  روج و  زا  هکنانچنآ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  یم  رپ  سپ  تسا . عاطم  شروهظ  رد  رظتنم و  شتبیغ  هک  یماما ) )

تسا : تقو  زا  نداد  ربخ  نیا  دنک ، یم  مایق  یک  اما 
هب رگم  ار  امش  دیآ  یمن  هک  تسا  زیخاتسر  دننامه ، يو  لثم  دومرف ، هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شناردپ ، زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  هنیآ  ره 

. دمآ دهاوخ  زین  يواربش "  لوق "  زا  تیاور  نیا  یناهگان .
ار تایآ  سرادـم  هدیـصق  نوچ  تفگ  لبعد  تسا : هتفگ  لوئـسلا "  بلاـطم  رد 85 "  لاـسب 652  یفوتم  یعفاـش  هحلط  نب  ملاـس  وبا  - 6

مناوخب . دوب  هدش  نومام  دهعیلو  دوب و  ناسارخ  رد  هک  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  ابا  يارب  ار  نآ  متساوخ  مدورس ،
ریما يا  متفگ  ناوخب ، میارب  ار  هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم  هدیـصق  لبعد : يا  تفگ  سپـس  دیـسرپ . ملاح  زا  درک و  راضحا  ارم  نومام 

مسانش یمن  ار  يا  هدیصق  وچمه  نینموملا 
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تفگ : نومام  دمآ  رضاح  شترضح  هک  تشذگن  یتعاس  ناوخب . اجنیا  هب  ار  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  مالغ  يا  تفگ 
دنک . یم  یعالطا  یب  راهظا  وا  دناوخب و  ار  تایآ  سرادم  راعشا ، هک  ما  هتساوخ  لبعد  زا  نسحلا  ابا  ای 
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دومرف : نم  هب  ع )  ) نسحلا وبا 
دنزادرپب نم  هب  مهرد  رازه  داد 50  روتسد  درک و  نیـسحت  رایـسب  يو  مدرک و  ندناوخب  عورـش  نم  نانموم و  ریما  يارب  ناوخب  لبعد ، يا 

ار دوخ  ياه  شوپ  نت  زا  یکی  یناد  یم  تحلـصم  رگا  نم  رورـس  يا  متفگ  داد  نامرف  ردق  نیمه  ابیرقت  یغلبم  هب  زین  نسحلا  ابا  ترـضح 
هب هک  راد  هاگن  ار  نیا  دومرف : داد و  نمب  هزیکاپ  يراتسد  هدیـشوپ و  ینهاریپ  هاگنآ  بوخ  رایـسب  دومرف  دشاب . منفک  ات  نک  تمحرم  نمب 

دنام . یهاوخ  ظوفحم  نآ  تکرب 
کی رد  درک و  راوس  یناسارخ  يا  هدرز  بسا  رب  ارم  دیـشخب و  نم  هب  يا  هلـص  زین  نومام  ریزو  نیتسایرلا  وذ  لهـس  نب  لـضف  لـضفلا  وبا 

تشاد ، رس  رب  یسنرب  ربرد و  يزخ  یناراب  يو  میتفر و  یم  مه  اب  ود  ره  هک  یناراب  زور 
هک مداد  وـت  هب  ار  هدرک  نت  رب  هماـج  نیا  تهج  نآ  زا  تفگ  دیـشوپ و  تساوـخ و  وـن  يا  هماـج  دوـخ  داد و  نمب  ار  سنرب  یناراـب و  نآ 

متخورفن . نم  دندیرخ و  رانید  داتشه  نب  نم  زا  ار  یناراب  نآ  اهدعب  تساهیناراب . نیرتهب 
دندرب ام  زیچ  همه  دندیروش و  ام  رب  يدرک  نادزد  زا  یهورگ  یناراب  يزور  هب  تاعفد  نیا  زا  یکی  رد  متشگرب و  قارع  هب  راب  دنچ  سپس 

ع)  ) اضر ماما  مرورس  نخس  هب  مدوب و  نارگن  ما  هتفر  تسد  زا  راتسد  نهاریپ و  رب  هدنام و  راتفرگ  تخس  یئامرس  رد  هنهک  ینهاریپ  اب  نم 
نت هب  یناراب  نامه  راوس و  دوب ، هدناشن  نآ  رب  ارم  نیتسایرلا  وذ  هک  يا  هدرز  نامه  رب  هکیلاح  رد  يدرک  نادزد  زا  یکی  هک  میـشیدنا  یم 

سرادم هدیصق  ندناوخ  هب  داتسیا و  نم  یکیدزن  رد  شناهارمه  ندمآ  درگ  ات  تشذگ و  نم  رانک  زا  تشاد ،
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عمط هب  و  مدرک . بجعت  تسا  هدـیورگ  عیـشت  هب  درک  يدزد  هکنیا  زا  مدـید  نینچ  نوچ  درک . هیرگ  تخادرپ و  هوالت -  نم  تلخ  تاـیآ 
تسا ؟ راکچ  هدیصق  نیا  اب  ارت  وت  رب  ياو  تفگ  تسیک ؟ زا  هدیصق  نیا  مرورس  يا  متفگ  راتسد  نهاریپ و  نتفرگ  سپ 

خساپ تسیک ؟ متفگ  شیسانشن . هک  تسا  نآ  زا  رت  روهـشم  هدیـصق  نیا  هدنیوگ  تفگ : تفگ . مهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  دراد  یتهج  متفگ 
نیا لبعد و  منم  دـنگوس : ادـخ  هب  رورـس  متفگ  داهد . شریخ  شاداپ  ادـخ  هک  ص )  ) دـمحم نادـناخ  رعاـش  یعازخ  یلع  نب  لـبعد  داد :

ثیدحلا . نم ... هدیصق 
هک یناسک  زا  یخرب  تسا  تفارش  رپ  دنمهوکـش و  ردقچ  هک  تبقنم  نیا  هب  دیرگنب  تسا : هتفگ  نینچ  ثیدح  رکذ  زا  سپ  رد ص 86  و 

دنبای یهاگآ  نآ  هب  هک  دنراد  تسود  دننادب و  ار  تایآ  سرادم  فورعم  تایبا  نیا  دنلیام  دنناوخ ، یم  دـننک و  یم  هعلاطم  ار  باتک  نیا 
و دنهد . یم  نم  هب  نآ  نتـسناد  هب  مدرم  هقالع  زا  یهاگآ  ان  تبـسن  ای  دننک و  یم  مهتم  هدیـصق  نتـسنادن  هب  ارم  ای  مبات  رب  يور  نآ  رگا  و 
هب سپ  منارب  دوخ  زا  دـبای ، یم  هر  اـهنهذ  زا  یخرب  هب  هک  ار  هصیقن  نیا  منک و  رطاـخ  هدوسآ  ار  دارفا  هنوگنیا  هک  مراد  شوـخ  کـنیا  نم 

مزادرپ  یم  هدیصق  بسانم  تایبا  رکذ 

تافرع  نم  عبرلا  لاحم  ترکذ 
تاربعلاب نیعلا  عمد  تلصرا  و 

یتبابص  جاه  يربص و  يرع  لفو 
تارع ترفقا و  راید  موسر 
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هوالت  تلخ م  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  طبهم  و 

ینم  نم  فیخلاب  هللا  لوسر  لال 
تارمجلا فیرعتلا و  تیبلاب و  و 

رفعج  نیسحلا و  یلع و  راید 
تانفثلا يذ  داجسلا  هزمح و  و 

ذبانم  لک  روج  اهافع  راید 
تاونسلا مایالاب و  فعت  مل  و 

هحفص 259 ] ] 

هونص  لضفلا  هللا و  دبعل  راد  و 
تاوعدلا يذ  هللا  لوسر  لیلس 

یقتلا  هالصلل و  تناک  لزانم 
تانسحلا ریهطتلا و  موصلل و  و 

اهلحی  نیمالا  لیئربج  لزانم 
تاوکزلا میلستلاب و  هللا  نم 

هملع  ندعمهللا  یحو  لزانم 
تاقرطلا حضاو  داشر  لیبس 

اهلوح  لزنی  هللا  یحو  لزانم 
تاودغلا تاحورلا و  دمحا  یلع 

يونلا  هبرغ  مهب  تطش  یلوالا  نیاف 
تاقرتفم راطقالا  یف  نینافا 
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اومتنا  اذا  یبنلا  ثاریم  لآ  مه 
تامح ریخ  تاداس و  ریخ  مه  و 

دهشم  لک  یف  راعسالا  یف  میعاطم 
تاکربلا لضفلاب و  اوفرش  دقل 

انتاولص  یف  هللا  جانن  مل  اذا 
تاولصلا لبقی  مل  مه  رکذب 

مهلعفب  يدتقی  لدع  همئا 
تارثعلا هلز  مهنم  نموت  و 

هریصب  يده و  یبلق  دز  برایف 
تانسح یف  برای  مهبح  دز  و 

اعقلب  نحبصا  هللا  لوسر  راید 
تارمع تحبصا  دایز  راد  و 

مهباقر  تلغ  هللا  لوسر  لآ  و 
تارصقلا ظلغ  دایز  لآ  و 

مهروحن  یمدت  هللا  لزوسر  لآ  و 
تالجحلا اونیز  دایز  لآ  و 

مهمیرح  یبست  هللا  لوسر  لآ  و 
تایرسلا اونمآ  دایز  لآ  و 

هنوصم  روصقلا  یف  دایزلآ  و 
تاولفلا یف  هللا  لوسر  لآ  و 

هلآ  یبنلا و  ملع  یثراوایف 
تاحفنلا مئاد  مالس  مکیلع 
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اهتایح  یف  مکب  یسفن  تنمآ  دقل 
یتامم دعب  نمالا  وجرال  ینا  و 

 - 2  - 6  - 7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 14  - 15  - 16  - 20  - 21  - 32 تایبا 24 -  همجرت  دـمآ و  نیا  زا  شیپ  تایبا  نیا  زا  یخرب  همجرت 
تسا : نینچ  بیترت  هب   - 1

متخیر . ترسح  گشا  هدید  زا  مدروآ و  دایب  تافرع  رد  ار  ربمغیپ  نادناخ  ياه  هناخ 
. تخیگنارب ار  مقوش  تخیسگ و  ار  مربص  هتشر  ناریو  ياه  هناخ  نیا  ناشن 

هحفص 260 ] ] 

نامز . تشذگ  هن  تسا ، نانمشد  متس  ناریو  هک  یئاهارس 
تسا . توعد  بحاص  ربمغیپ  نادنزرف  لضف و  شردارب  هللا و  دبع  هب  قلعتم  هک  یلزانم 

تسا . اهیئوکین  هزور و  يوقت و  زامن و  ياج  هک  یلزانم 
دمآ . یم  دورف  نآ  رد  تمحر  دورد و  اب  لیئربج  هک  ياه  هناخ 

تسا . دشر  تیاده و  نشور  ریسم  وا و  ملع  ناک  یهلا و  یحو  هاگیاج  هک  یئاه  هناخ 
دش . یم  لزان  ربمغیپ  رب  یهلا  یحو  نآ . نوماریپ  هب  ماش  حبص و  ره  هک  لزانم 

دوب . دهاوخن  هتفریذپ  نامزامن  میناوخن ، ار  ادخ  اهنآ  دایب  دوخ  زامن  رد  نوچ 
میبای . یم  ناما  اهشزغل  زا  مینکیم و  ادتقا  ناشراک  هب  هک  ینایاوشیپ 

تسا . دابآ  دایز  رابت  لزانم  ناریو و  لوسر  نادناخ  ياه  هناخ 
دنا . ندرگ  ربتس  دایز  نامدود  ندرگ و  هب  ریجنز  ربمغیپ  نادناخ 
تسا . هتسارآ  دایز  رابت  ياهارس  هدیرب و  ربمغیپ  نادناخ  ياهرس 

دنا . نیشن  هدرپ  دایز  نانز  ریسا و  ادخ  لوسر  مرح 
داب . امش  راثن  ام  هتسویپ  دورد  وا  نادناخ  يا  ربمغیپ و  ملع  ناثراو  يا 

مراد . یم  دیما  زین  ناهج  نآ  شیاسآ  هب  مراد و  هدوسآ  یناج  امش  دوجو  تکرب  هب  ناهج  نیا  رد 
اجنآ رد  هدرک و  دای  ار  هدیـصق  نیا  زا  تیب  شا " 29  هرکذت   " رد ص 130  لاسب 654  یفوتم  یفنح  يزوج  نب  طبس  نیدلا  سمـش  - 7
رکذ تایآ "  سرادـم  تیب "  ات  هدیـصق  لوا  زا  هرکذـت "  هیـشاح "  رد  تسا و  هدرکن  دای  ءابدالا "  مجعم  رد "  يومح  هک  تسه  یتاـیبا 

. تسا هدیدرگ 
نب هللا  دـیبع  زا  ار  هدیـصق  تیاور  قیرط  تاـیفولاب "  یفاولا  رد ص 156 ج 1 "  لاس 744  هب  هتشذگ  رد  يدفـص "  نیدلا  حالـص  - " 8

نیمه هدرک و  داـی  لـبعد "  زا "  يو  شردارب و  زا  وا  يوحن و  يرـصب  نسحلا  یبا  کـکنل ، نب  رفعج  نب  دـمحم  زا  وا  يوحن و  خـجخج 
ار قیرط 

هحفص 261 ] ] 
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. تسا هدروآ  هاعولا "  هیغب  رد 94 "  زین  یطویس "  نیدلا  لالج  " 
لبعد زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تـیور  يوره "  لوـق "  زا  فاـحتالا "  رد ص 165 "  لاسب 1172  هتـشذگ  رد  یعفاش "  يوارـشب  - " 9

. دوش یم  زاغآ  تیب  نیاب  هک  ار  دوخ  هماگچ  نوچ  تفگ  یم  هک  مدینش 

هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  طبهم  و 

هک : مدیسر  دوخ  هدورس  نیاب  مدناوخ و  ع )  ) اضر ماما  میالوم  يارب 

جراخ  هلاحم  ماما ال  جورخ 
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی 

ایآ تسا  هدنار  تنابز  رب  سدقلا  حور  ار  تیب  ود  نیا  یعازخ  يا  دومرف  نمب  دروآ و  رب  رس  سپس  تسیرگ ، یتخس  هب  ع )  ) اضر ترضح 
رخآ ات  . ) دیامن یم  جورخ  امـش  نادناخ  زا  یماما  هک  ما  هدینـش  یلو  نم  رورـس  هن  متفگ  دنک ؟ یم  مایق  یک  تسیک و  ماما  نیا  یناد ، یم 

يوره تلـص  یبا  زا  دوخ  باـتک  رد  يربـط "  هک "  تسا  فاـحتالا "  رد ص 161 "  و  دـمآ ) یئومح  لوـق  زا  نیا  زا  شیپ  هک  ثیدـح 
امش هرابرد  ادخ  ربمغیپ  دنزرف  يا  تفگ : دش و  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  تمدخ  بایفرش  ورم  رد  یعازخ  لبعد  تفگ : هک  تسا  هدروآ 

. دیونـشب مراد  شوخ  مناوخن و  يرگید  يارب  امـش ، رب  ندناوخ  زا  شیپ  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  يا و  هدورـس  يا  هماکچ  ربمغیپ ، نادناخ 
تفرگ : ندناوخ  نینچ  وا  ناوخب و  دومرف : اضرلا  یسوم  نب  یلع 

تافرع  نم  عبرلا  لحم  ترکذ 
تاربعلاب نیعلا  عم  تیرجاف و 

یتیابص  جاه  يربص و  يرع  لف  و 
... تارع ترفقا و  راید  موسر 

تساوخرب و دوخ  اضر  نسحلا  وبا  تخادرپ ، ندناوخ  زا  نوچ  دسر  یم  تیب  هب 102  نآ  تایبا  هرامش  هک  تسا  ینالوط  يا  هدیصق  نآ  و 
. تساوخ شزوپ  وا  زا  داتسرف و  وا  يارب  دوب  رانید  نآ 100  رد  هک  يا  هرص  هاگنآ  شاب . اج  نیمه  دومرف ، لبعد  هب 

هحفص 262 ] ] 

زا یهاگن  هب  منک و  ضرع  ترضح  هب  یمالس  ات  مدوب  هدمآ  مدوب ، هدشن  بایفرـش  هلـص  نتفرگ  يارب  نم  تفگ . دنادرگرب و  ار  نآ  لبعد 
، دـیامرف زارفارـس  كربت  يارب  دوخ ، زا  يا  هماج  هب  ارم  دـنک و  تیانع  ماما  رگا  مرادـن  لوپ  نیاب  مه  يزاـین  میوج  كربت  شکراـبم  يور 

مراد . تسود  رتشیب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 838 

http://www.ghaemiyeh.com


ریگب و ار  نیا  وگب  دومرف  دوخ  مالغ  هب  درک و  تمحرم  يو  هب  دوب  نآ  يور  رانید  هرـص  نامه  هک  يزخ  هبج  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
روکذـم هک  يدرک  نادزد  ناتـساد  رخآ  ات   ) تفرگ ار  هبج  هسیک و  نآ  وا  و  درک . یهاوخ  شجرخ  يدـنمزاین  اب  يدوزب  هک  تسرفم  سپ 

داتفا )
تسا ، هدروآ  تساک ، مک و  یب  میدرک ، دای  يواربش "  زا "  هک  ار  هچنآ  مامت  راصبالا "  رون  رد ص 153 "  یجنلبش  - 10

دنا : هدومرف  هعیش  مانب  نادنمشناد  هچنآ  اما 
هچنآ رکذ  هب  هکلب  مینک ، یمن  زارد  نانآ  راتفگ  رکذ  هب  ار  نخس  ام  هک  دنا  هدرک  دای  يرایسب  هورگ  ار  نادزد  هبج و  ناتساد  هدیصق و  نیا 

مینک : یم  هدنسب  تسا ، هدماین  نیشیپ ، نانخس  رد 
یبایفرـش ورم  رد  لـبعد "  تفگ " : هک  تسا  هدرک  تیاور  يوره  زا  یلاـمالا "  رد ص 211 "  و  نوـیعلا )  ) رد ص 368 قودص  ام  خـیش 

تفگ : دش و  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  تمدخ 
يارب امـش  زا  شیپ  هک  ما  هدروـخ  دـنگوس  ما و  هدورـس  امـش  شیاتـس  رد  ار  هدیـصق  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـنزرف  يا 

هک : دیسر  دوخ  هدورس  نیاب  ات  دناوخ  لبعد  و  ناوخب : دومرف  مناوخن  سکچیه 

امیقتسم  مهریغ  یف  مهئیف  يرا 
تارفص مهئیف  نع  مهیدیا  و 

هک : دیسر  رعش  نیا  هب  نوچ  یعازخ و  يا  يا  هتفگ  تسار  دومرف ، تسیرگ و  نسحلا  وبا 

مهیرتاو  یلا  اودم  ورتو  اذا 
تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 

هحفص 263 ] ] 

تسا . هتسب  هک  دنگوس  ادخب  يرآ  دومرف  دنادرگ و  رب  ار  شکرابم  تسد  نسحلا "  وبا  " 
هک : دیسر  تیب  نیا  هب  نوچ  و 

اهیعس  مایا  ایندلا و  یف  تفخ  دقل 
یتافو دعب  نمالا  وجرال  ینا  و 

هک : دیسر  هدورس  نیا  هب  نوچ  دشخب و  ناما  ربکا  عزف  زور  رد  ارت  دنوادخ  دومرف ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هیکز  سفنل  دادغبب  ربق  و 
تافرغلا یف  نمحرلا  اهنمضت 
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دوش ؟ مامت  هدیصق  هک  میازفین  نآ  هب  تیب  ود  اج  نیمه  رد  ایآ  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
دومرف : ماما  و  هللا . لوسر  نبای  ارچ  تفگ 

هبیصم  نم  اهل  ای  سوطب  ربق  و 
تاقرحلاب ءاشحالا  یف  دقوت 

امئاق  هللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا 
تابرکلا مهلا و  انع  جرفی 

تسیک ؟ زا  تسا  سوط  رد  هک  يروگ  نیا  ادخ ، ربمغیپ  رسپ  يا  تفگ . لبعد "  " 
سوط هب  متبرغ  رد  ارم  سکره  ناه  دوش . نم  ناگدننک  ترایز  نایعیش و  هاگ  رذگ  سوط  هک  دیاپن  يرید  تسا و  نم  ربق  دومرف  ترضح 
شیوخ ياج  زا  داد ، روتـسد  لبعد  هب  تساخرب و  سپ  دوب . دـهاوخ  نم  اـب  نم  هبتر  رد  هدـیزرمآ  ناـهانگ  اـب  تماـیق  زور  دـنک ، تراـیز 

تسا :) هتفگ  هدروآ و  ار  نادزد  هبج و  ناتساد  سپس   ) دزیخنرب
دنتسیرگن نآ  هب  دندمآ و  نیلاب  هب  ناکشزپ  نوچ  هک  تفرگ  یتخس  درد  مشچ  زینک  نیا  و  تشاد ، لد  رب  يورهم  هک  دوب  يزینک  ار  لبعد 

مینک یم  اوادم  ار  شپچ  هدید  نکیل  تسین  هتخاس  ام  زا  يراک  هدش و  نکیل  تسین  هتخاس  ام  زا  يراک  هدش و  انیبان  شتـسار  مشچ  دنتفگ 
دبای . يدوبهب  میراو  دیما -  و 

زا يا  هرای  هک  دمآ  شدایب  سپس  دش ، بات  یب  رایسب  نیگهودنا و  تخس  لبعد 

هحفص 264 ] ] 

رد دروآ  حبص  هب  ار  بش  نز  نآ  تسب  وا  نامـشچ  رب  بش  رـس  زا  ار  نآ  زا  یلامتـسد  دیـشک و  زینک  ناگدید  رب  ارنآ  تسوا ، اب  ماما  هبج 
دومن . یم  رتملاس  يرامیب ، زا  شیپ  راگزور  زا  ع )  ) اضر نسحلا  وبا  تکرب  هب  شناگدید  هکیلاح 

زا دناوخ و  اضرلا  یسوم  نب  یلع  يارب  ار  دوخ  هدیصق  لبعد  نوچ  هک  دنا  هدروآ  هک  تسا  نازحالا "  چجوم  راونالا " و "  هاکشم  رد " و 
درک : دای  دوخ  هدورس  نیا  هب  جع )  ) تجح ترضح 

دغوا  مویلا  یف  هوجرا  يذلا  الولف 
یتارسح مهرثا  یسفن  عطقت 

جراخ  هلاحم  ماما ال  جورخ 
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی 

درک . جرف  ياعد  وا  يارب  داتسیا و  عضاوت  هب  داهن و  رس  رب  تسد  اضر  ترضح 
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دنا ، هدرک  وگزاب  هاکشم ، باتک  زا  نارگید  هبکاسلا " و  هعمد  باتک "  بحاص  ار  تیاور  نیا 
تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هتشون  یئاهحرش  هعیش ، رادمان  نادنمشناد  هیئات ، هدیصق  نیا  يارب 

لاس 1112  هب  هتشذگ  رد  يرئازج  هللا  تمعن  دیس  تجح ، همالع ، حرش 
يزاریش يونق  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  لامک  " " 

لاس 1327  هب  هتشذگ  رد  يزیربت  يرایلع  یلع  ازریم  جاح  " 

هدیصق نیا  زاغآرس 

تسا : نیا  شعلطم  هک  دوشیم . زاغآ  یبیسن  هب  هدیصق  نیا  هکلب  دنا ، هدرک  دای  هک  تسین  یتایبا  نآ  لبعد ، هدیصق  زاغآ  رس 

تارفزلا  نانرالاب و  نبواجت 
تاقطنلا ظفللا و  مجع  حئاون 

هحفص 265 ] ] 

سرادم هدیصق  لبعد  هک  دنا  هدروآ  دنا " : هتفگ  بقانملا "  رد ص 394 "  بوشآرهش  نبا  شا " و  هضور  رد ص 194 "  لاتف "  نبا  " 
زا ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  درک ، عورـش  نآ  هب  ار  هدیـصق  يو  دوبن  نآ  تیب  نیتسخن  تیب  نیا  هکنیا  اب  دـناوخ " و  ماـما " ع "  يارب  ار  تاـیآ 
رس مدرک و  عورش  نآ  بقانم  زا  مناوخب و  شیارب  ار  هدیصق  بیبشت  هک  مدرک  ایح  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تفگ ، يدرک ، زاغآ  تابآ  سرادم 

تسا : تیب  نیا  هماکچ  زاغآ 

تارفزلا  نانرالاب و  نبواجت 
تاقطنلا ظفللا و  مجع  حتاون 

رد یسلجم  همالع  سلاجم " و  رد ص 451 "  هللا  رون  یـضاق  همغلا " و  فـشک  رد "  یلبرا "  تسا "  تیب  هک 120  ار  هدیصق  نیا  مامت 
تایبا هرامـش  هب  یجنلبـش "  يواربش " و "  دـنا و "  هدرک  دای  هنجلا "  ضایر  زا "  نیتسخن  هضور  رد  يزونز "  راـحب و "  ص 75 ج 12 
هخسن تسا " : هتفگ  هک  میدرک  دای  يومح "  زا "  نیا  زا  شیپ  هچنآ  سپ  دنا ، هدومن  حیرـصت  تشذگ -  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  نآ - 

هدوزفانایعیـش زا  یهورگ  دـشاب و  یگتخاس  دور  یم  نامگ  هک  تسا  یئاه  ینوزف  اهنآ  زا  یخرب  رد  تسا و  نوگانوگ  هدیـصق  نیا  ياـه 
هک هدروآ  یتایبا  نادـلبلا "  مجعم  رد "  وا  دوخ  هچ  تسا  دولآ  هانگ  ياهنامگ  زا  میروآ "  یم  دـیامن  یم  تسرد  هکار  هچنآ  ام  دنـشاب و 

 " بهذلا جورم -  رد ص 239 ج 2 "  يدوعسم "  تسا و "  هدرک  دای  ءابدالا "  مجعم  رد "  هک  تسا  یئ  هتـسناد -  تسرد  تایبا  زا  ریغ 
دنا . هدرک  دای  تسا ، هدروآ  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  هک  ار  يراعشا  زا  یخرب  نارگید  و 

و دنا ، هدومن  تبث  تسا ، هتشادنپ  تسرد  يومح  هچنآ  زا  يرتنوزف  تایبا  راصبالا "  رون  رد "  یجنلبش  فاحتالا " و  رد "  يواربش "  و " 
لوصح نوچ  و  میـشاب . هدرک  تابثا  ار  هدیـصق  تایبا  زا  یخرب  ندوب  یگتخاس  ات  مینک  در  ار  مالعا  نیا  نانخـس  ام  هک  دیامن  یمن  نکمم 

، تسا هدرک  دای  هدیصق  زا  هک  یتایبا  نآ  زا  رتشیب  هب  ءابدالا "  مجعم  فیلات "  زور  رد  يومح  هک  دور  یم  لامتحا  تسا ، یجیردت  شناد 
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وا ملع  نوچ  هتشادن و  یهاگآ 

هحفص 266 ] ] 

تسا ءابدالا  مجعم  زا  رت  رخاتم  فیلات  رد  هک  نادلبلا "  مجعم  رد "  هتسناد و  ملـسم  ار  هدیـصق  تایبا  رگید  تسا ، هتفای  يرتشیب  شرتسگ 
ج 2 و و 117و 45  هب ص 186و 135  دـهدیم  ءاـبدالا  مجعم  هب  هلاوـح  نادـلبلا "  مـجعم  تادـلجم "  رثـکا  رد  تـهج  نـیمهب  هدروآ و 

دینک . عوجر  نآ  ریغ  تاحفص 228 و 400 ج 4 و ص 187 و 289 ج 5 و ص 177 ج 6 و  تاحفص 184 و 117 ج 3 و 
باسح هب  ینامگ  دب  نیا  رد  ام  دهد و  اهنآ  هب  ریوزت  تبـسن  باتک  نیودـت  ماگنه  رد  هک  تسا  هدرک  شراداو  هعیـش  هب  وا  ینامگ  دـب  اما 

تسا . سر  باسح  بیقر و  نیرتهب  وا  تسا و  هاگ  نیمک  رد  دنوادخ  هچ  میزادرپ  یمن  وا  یسر 

رعاش یگدنز 

هراشا

يزعلا دبع  نب  هعیبر  نب  ورمع  نب  ءاقو  نب  لیدب  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نب  نامثع  نب  نیرز  نب  یلع  رـسپ  لبعد  رفعج  وبا  ای  یلع  وبا 
تسا . یعازخ  هعیبر  ورمع  نب  يدع  نبا  نزام  رماع  نب  يزج  نب  هعیبر  نب 

رکاسع و نبا  خیرات  خیش و ص 227 ج 5  یلاما  بیطخ و ص 239  خیرات  یشاجن و ص 328 ج 8  تسرهف  زا ص 116  ار  تبسن  نیا  ام 
تبـسن نیا  هب  لئاق  ءاملع  رتشیب  تسا  هتفگ  روکذـم  یئومح  میتفرگ و  رجح  نبا  هباـصا )  ) يومح و ص 141 ج 1 اـبدالا  مجعم  ص 100 

دنلبعد . يارب 

نیرز نادناخ 

صاصتخا يرعاش  هب  ار  ناشیا  شا  هدـمع "  باتک "  رد ص 290 ج 2  قیـشر "  نبا  دنچ "  ره  تسا ، بدا  لضف و  تیب  نیرز ، نادـناخ 
یئاعد تکرب  هب  اهنآ  تلیـضف  لضف و  مامت  و  دنا . هدوب  فرـش  تدایـس و  لها  هتـشاد و  ینارعاش  ناثدـحم و  نامدود  نیا  هچ  تسا . هداد 

حتف و زور  هب  هک  هاگنآ  درک ، اهنآ  گرزب  ياین  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا 

هحفص 267 ] ] 

زورما ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تشاداـپب و  ادـخ ، ربـمغیپ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  دوب ، يو  تبحم  رادـساپ  هک  بلطملا "  دـبع  نب  ساـبع  هکم " 
اشگب و يور  لیدب : يا  دومرف  ربمغیپ  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  ءاقرو "  نب  لیدب  تلاخ "  لاح  يا ، هدیشخب  فرش  ار  یماوقا  هک  تسا  يزور 

دیسرپ : دید و  شراسخر  رد  یهایس  لوسر  تفرگرب . خر  زا  هدرپ  دومن و  ربمغیپ  هب  ار  شا  هرهچ  وا 
دیازفیب و تیگ  درچ  هیـس  لامج و  رب  دنوادخ  دومرف : دیدنخ و  ص )  ) ربمغیپ ادـخ . لوسر  يا  لاس  تفگ 97  يراد ؟ لاس  دنچ  لیدب  يا 
 " رد هکنانچ  نآ  هک  تسا  ءاقرو  نب  هللا  دـبع  مانب  گرزب  ینامرهق  نانآ  دنمهوکـش  فرـش  راذـگ  ناینب  و  دانک . عتمتم  ار  تنادـنزرف  وت و 
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 " ناشرگید ردارب  نانیا و  دنا و  هدوب  نمی  هب  ص )  ) ربمغیپ ناگداتسرف  دمحم ، نمحرلا و  دبع  شناردارب  يو و  تسا ، هدمآ  خیش "  لاجر 
دیـسر و"  تداهـش  هب  ص )  ) ربمغیپ راگزور  رد "  لیدب "  نب  عفان  ناشمجنپ "  ردارب  دنا و  نیفـص  رد  نانموم  ریما  نایرکـشل  زا  نامثع " 

دورس : نینچ  شئاثر  رد  هحاور "  نبا 
دانک . تمحر  دسر  یم  داهج  باوث  يایوج  هب  هک  یتمحرب  ار ، لیدب "  نب  عفان  دنوادخ " 

دوب . هرهش  یئوگتسار  هب  دنتفگ ، یم  باوص  هب  نس  مدرم  رتشیب  هک  يراگزور  رد  راب و  درب  يدرم  يو 
ادـخ ربمغیپ  مع  رـسپ  تمدـخ  رد  دـنوادخ و  تیانع  دروم  ناگمه  هک  دراد  دیهـش  رفن  جـنپ  هک  سب  نیمه  نامدود  نیا  تفارـش  رد  سپ 

رد هچنآ  هب  انب  دوب و  نامیا  بتارم  نیرتالاب  هب  هتـسارآ  هتـسجرب و  ناراک  راوس  ماگـشیپ و  ناروالد  زا  دوخ  هللا "  دبع  دنا و "  هدوب  (ص )
هب نینموملا  ریما  نیفـص  زور  رد  تسا . هدرمـش  برع "  هناگجنپ  هاهد  زا "  ار  يو  يرهز "  تسا "  هدـمآ  هباـصالا "  دلج 2 "  ص 281 

همه شیپاشیپ  تشاد و  هرز  ود  ریـشمش و  ود  زور  نآ  رد  درک و  هلمح  دوب  یلع  هاپـس  هنمیم  هک  شناهارمه  اب  وا  و  داد . هلمح  ناـمرف  يو 
تفگ : یم  دز و  یم  ریشمش 

سپ نارب و  ریشمش  زین و  رپس و  نتفرگ  راک  هب  ادخ و  رب  لکوت  يراب و  درب  زج 

هحفص 268 ] ] 

هیواعم هب  ات  تخات  یم  هتـسویپ  تسا و  هدـنامن  یهار  نتخ ، ات  نادـیم  هب  دـنور -  یم  روخـشبآ  هب  هک  ینارتش  نوچ  همه  شیپاـشیپ  نآ  زا 
هرسیم رد  هک  يرهف "  هملسم  نب  بیبح  هب "  دنزاتب و  لیدب  هللا  دبع  هب  ات  داد  نامرف  زین  هیواعم  دیشک  گرم  ماک  هب  ار  يو  ناوریپ  دیسر و 

نایقارع و هنمیم  نایم  رد  گنج  شتآ  تخیمآ و  مهرد  هاپـس  ود  ره  دروآ . هلمح  هللا  دـبع  هب  شناهارمه  اب  ات  داتـسرف  ماـغیپ  دوب  شهاـپس 
یهاوخنوخ دیشک : یم  دایرف  يو  دنک  اج  زا  ار  هیواعم  هک  دز  یم  ریشمش  نانچ  لیدب  هللا  دبع  همه  شیپ  اشیپ  دیشک  هلعـش  نایماش  هرـسیم 

يدایز رادـقم  هیواعم  تسا . نافع  نب  نامثع  شدوصقم  هک  دنتـشادنپ  وا  هاپـس  هیواـعم و  یلو  دوب  دوخ  هتـشک  ردارب  شدوصقم  ناـمثع و 
هیواعم هاپس  هرـسیم  اب  بیبح "  تساوخ "  يرای  کمک و  وا  زا  داتـسرف و  ماغیپ  هملـس  نب  بیبح  هب  موس  مود و  راب  يارب  تسـشن و  بقع 

هک ءارق  زا  رفن  دص  دودـح  رد  زا  ریغب  لیدـب  نبا  ناهارمه  زا  هکنآ  ات  دـیرد  مه  زا  ارنآ  هک  درک  قارع  هاپـس  هنمیم  هب  یتخـس  هلمح  نانچ 
هیواعم لتق  هشیدنا  رد  هتفر و  ورف  رگشل  لد  رد  لیدب "  نبا  هدنامن و "  اجب  یسک  دندرک ، یم  عافد  مه  زا  هداد و  رگیدکی  تشپ  هب  تشپ 

دیسر . يو  هب  تخات  یموس  نآ  هب  دوب و  وا  هاگیاج  يایوج 
 " لیدب نبا  ماجنا "  رس  دینک . شراس  گنس  امش  رب  ياو  دز  گناب  شمدرم  هب  هیواعم  دوب . هداتسیا  رماع "  نب  هللا  دبع  هیواعم " ، رانک  رد 

شنیلاب رب  دندمآ و  رماع  نب  هللا  دبع  هیواعم و  دنتشک  ار  وا  دنتخات و  شیوسب  ریشمش  اب  سپـس  داتف  رد  بسا  زا  وا  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار 
. تفگ هیواعم  دوب . ردارب  تسود و  وا  اب  نیا  زا  شیپ  اریز  دروآ . تمحر  يورب  دیشک و  وا  يورب  ار  شا  همامع  رماع  نب  هللا  دبع  دنداتـسیا 
هک اشگب  ار  شیور  تفگ  هیواعم  دینک  شا  هلثم  مراذـگ  یمن  مراد  ندـب  رد  ناج  ات  دـنگوس  ادـخب  تفگ  هللا  دـبع  ریگرب . شیور  زا  هدرپ 
نآ چوق  درم  نیا  مسق  هبعک  راگدورپب  تفگ  هیواـعم  تفرگ و  رب  شیور  زا  هدرپ  رماـع "  نبا  میدیـشخب "  وتب  ار  وا  مینک و  یمن  شا  هلثم 

: هدورس رعاش  هک  تسا  نامه  درم  نیا  ناتساد  مسق  ادخب  داهد  يزوریپ  زین  يدنک  ثعشا  یعخن و  رتشا  کلام  هب  ارم  دنوادخ  دوب  موق 

هحفص 269 ] ] 

هک هاـگنآ  دـنک و  یم  تمواـقم  دریگ و  یم  تخـس  ار  دربن  زین  وا  دزیخرب ، شنتـشک  هب  دریگ و  تخـس  وا  رب  رازاـک  نوچ  هک  یئوجگنج 
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دنکیم . عافد  دوخ  میرح  زا  دنزیم  شهار  گرم  هتساخرب و  شمیرح  زا  عافد  هب  هک  ریلد  يریش  نوچ  دروآ ، يور  ریخات ، یب  دنت و  گرم 
دندیگنج . یم  نم  اب  دنتسناوت  یم  مه  ناشنانز  رگا  هعازخ  نادرم  زا  هتشذگ  تفگ : هاگنآ 

مـسق ادخب  تفگ  يو  هب  تشذگ و  وا  رانک  زا  لیدب "  نب  هللا  دبع  نب  هللا  دبع  یگدـنز "  قمر  نیرخآ  رد  یعازخ "  نامهط  نب  دوسا  و " 
مه زا  تسد  هک  متشاد  شوخ  مدید  یم  ار  تلتاق  رگا  متخادرپ و  یم  وت  زا  عافد  يرایب و  تمدید  یم  رگا  تساراوشد و  نم  رب  وت  گرم 
دایب رتشیب  رازآ و  یب  يدرم  هک  وت  تفگ . تسـشن و  شرانک  رد  سپـس  دـنک  قحلم  وت  هب  ارم  وا  ای  مشکب  ار  وا  نم  اـی  هکنآ  اـت  میرادـن  رب 

يدوب . دنوادخ 
ریما هب  تبـسن  یهاوـخ  ریخ  هب  دـنوادخ و  زا  سرت  هب  منک  یم  شرافـس  ارت  تفگ : لیدـب  نبا  داـنک "  تـمحر  تیادـخ  نـک  تیـصو  ارم 

نانموم ریما  هب  ارم  مالس  هک  منک  یم  شرافـس  زین  يوش و  قحلم  قح  هب  وت  ای  دوش  راکـشآ  قح  هک  هاگنآ  ات  وا  تمدخ  رد  دربن  نانموم و 
رـس تشپ  ار  هاگ  دربن  سک  ره  هچ  نک  لاـبند  يراذـگ  یم  رـس  تشپ  ار  گـنج  نادـیم  هک  یتقو  اـت  دوخ  دربن  یئوگب "  وا  هب  یناـسرب و 

رد دانک . تمحر  شیادخ  دومرف "  ماما  دناسر . ماغیپ  يدمآ و  یلع  يوس  هب  دوسا "  درم "  هک  دـیئاپن  يرید  سپ  تسا "  زوریپ  دراذـگ ،
 " لیدب نب  هللا  دبع  تمظع "  يایوگ  هچنآ  درک " و  یهاوخ  ریخ  ام  هب  تبسن  زین  شگرم  رد  دیگنج و  نامنانمشد  اب  ام  هارمهب  شیگدنز 

: تسا نیفص  زور  رد  متاح "  نب  يدع  نیا  رعش " . نیا  تسا  یلع ع "  نارای "  نایم  رد 
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ناتشگنا زورید  هکنآ  لاح  میراد  ندنام  هب  ناگتفخ -  باوخ  نوچمه  يدیما -  رواگنج ، لیدب  رسپ  مشاه " و  رامع " و "  زا "  سپ  ایآ 
، تخس هریت و  يزور  هچ  هو  تسا : زور  نامه  رد  یعازخ  درـص  نبا  نامیلـس )  ) میلـس هدورـس  نیا  زین  و  مدیزگ ؟ یم  نادند  هب  ار  شیوخ 

میسرت . یمن  نارگمتس  هورگ  زا  ام  ناریح  هتشگ  رس  يا  دوب . هتشاذگن  ناهنپ  ار  يا  هراتس  یکیرات  طرف  زا  هک 
ردام ردپ و  ام  تسا و  ام  بوبحم  یلع ع "  دنام "  یم  هزرش  ریش  هب  هک  تسا  لیدب "  نبا  مانب "  يا  هدومزآ  راک  نامرهق  ام  نایم  رد  اریز 

مینک . یم  وا  يادف  ار  دوخ 
تسا : هدمآ  وا  راعشا  رد  هک  ینش "  هتفگ "  نیا  زین  و 

یناراب هب  هک  ار "  یعازخ "  درم  نآ "  زین  و  دندوب ، یهاپـس  ره  ناروالد  هک  ار "  لیدب  نادنزرف  رامع " و "  مشاه " و "  نایماش " ، رگا 
دندناشن .. كوس  هب  ار  ام  دنتشک و  میدنار  یم  وا  دوجو  هب  ار  یلاسکشخ  یتخس و  هک  دنام  یم 

هدروآ ار  شلاح  حرش  ءارعشلا "  مجعم  رد ص 284 ج 1 "  ینابزرم "  هک "  دوب  دوخ  راگزور  نارعاش  زا  نیرز  نب  یلع  رعاش ، ردـپ  اما 
تاحلطلا هحلط  ردپ "  یعازخ  فلخ  نب  هللا  دبع  مالغ ، تسا ، هدروآ  ءارعشلا "  رعـشلا و  رد "  هبیتق "  نبا  هک "  يروط  هب  وا  ياین  تسا و 

تسا . " 
تسا . هدوب  نارعاش  زا  هدرک  دای  هدمعلا "  رد "  قیشر  نبا  هک  نانچنآ  زین  نیرز  نب  هللا  دبع  رعاش . يومع  و 

رد 150 یلوص "  هک "  هدوب  یناوید  ار  يو  هک  تسا  يرعاش  تفر  شرکذ  هک  هللا "  دبع  نب  صیـش  وبا  دمحم  رفعج  وبا  شمع "  رـسپ  و 
یناغالا " و ءارعشلا " " و ص 108 ج 15 "  رعشلا و  نییبتلا " و ص 346 "  نایبلا و  دلج 3 "  رد ص 83  شلاح  حرش  هتخادرپ و  گرب 

دئاصق هدروآ و  ار  يا  همجرت  شتاقبط "   " 26 رد ص 33 -  زتعم "  نبا  تفای و "  ناوت  یم  نآ  ریغ  تایفولا " و  تاوف  دلج 2 "  ص 25 
هکنآ زج  هدرمش  رب  ار  وا  نآ  زا  يزارد 
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تسا . هللا  دبع  نب  دمحم  نآ  تسرد  هکنآ  لاح  هدرب و  مان  دمحم  نب  هللا  دبع  ناونع  هب  وا  زا  هدومن و  رکذ  سکع  هب  ار  شردپ  يو و  مان 
زا یناغا "  دلج 15 "  رد ص 108  جرفلا  وبا  هتشاد و  گرب  دودح 70  رد  یناوید  هک  تسا  يرعاش  زین  روکذم  صیـش  یبا  نب  هللا  دبع  و 
زا تفرگ و  ار  شردـپ  رعـش  عماج  رتفد  وا  زا  تسویپ و  بلاـط  نب  دـمحم  هب  هک  تسا  رعـش  کـین  يرعاـش  يو  تسا  هتفگ  هدرب و  ماـن  وا 

تسا . هدروآ  ار  يو  لاح  حرش  شتاقبط "  رد ص 173 "  زتعم "  نبا  دش و "  رشتنم  مدرم  نایم  رد  وا  يوس 
تسا هتشاد  گرب  دودح 50  رد  يرعـش  ناوید  هدمآ  میدـن  نبا  تسرهف  رد  هک  يروطب  هدوب و  رعاش  زین  لبعد  ردارب  یلع "  نسحلا  وبا  " 

. دندرب اه  هرهب  ماما  فیرـش  رـضحم  زا  يزارد  نامز  ود  ره  دمآ و  اضر ع  ماما  نسحلا  وبا  تمدخ  هب  لاس 198  رد  لبعد  شردارب  اـب  يو 
رد لاس 200  نایاپ  ات  میدمآ و  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  مرورـس  تمدخ  هب  لاس 198  رد  لـبعد  نم و  تسا : هتفگ  وا  دوخ 

مردارب هب  قیقع  يرتشگنا  گنر و  زبس  يزخ  نهاریپ  اضر ع "  نسحلا  وبا  مرورـس "  هکنآ  زا  سپ  میتفر ، مقب  سپـس  میدنام و  شرـضحم 
: دومرف وا  هب  مه  درب و  یهاوخ  اـه  هرهب  هک  ورب  مق  هب  لـبعد  يا  دومرف  درک و  تمحرم  وا  هب  زین  يوـضر  یئاـهمهرد  داد و  تعلخ  لـبعد 
تشذگ و رد  رد 283  رد 172 و  يو  ما . هدرک  نآرق  متخ  رازه  هدرازگ و  زامن  تعکر  رازه  بش  رازه  نآ  رد  هک  راد  هگن  ار  نهاریپ  نیا 

وبا شردپ  زا  هدمآ و  ایند  هب  رد 257  رسپ  نیا  هک  یلبعد  نب  روهشم  یلع "  نب  لیعامـسا  مساقلا  وبا  مانب "  تشاذگ  اجب  يدنزرف  دوخ  زا 
هتـشاد حاکنلا "  همئالا " و "  خـیرات  مانب "  یئاهباتک  هدوب و  یبسح  روما  راد  هدـهع  طساو و  شهاـگتماقا  هدرک و  تیاور  رایـسب  نسحلا 

تسا .
وا هرابرد  لبعد  تسا و  تیب  لها  ءارعش  زا  یکی  زین  لبعد  رگید  ردارب  نیزر 
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لبعد " و"  ساـبع " و "  میهاربا  تسا " : هتفگ  يدزا "  تسا و "  هدـمآ  رکاـسع  نبا  خـیرات  دلج 5  هحفص 139  رد  هک  دراد  يراعـشا 
ع)  ) اضرلا نسحلا  وبا  ترایز  هب  نویع "  تیاور "  ربانب  ای  و   ) دندمآ نوریب  هدایپ  ناتـسب  غاب و  هشیدنا  هب  هناخ  زا  یلع ، نادـنزرف   " نیزر ،

دورس : نینچ  میهاربا  دندش . راوس  ناشغالا  رب  دنداد و  یلوپ  دندیسر . ناشک  مزیه  زا  یهورگ  هب  سپ  دنتفر ) یم 

فزخلا  نم  الامحا  كوشلا  لمح  دعب  تدیعا 
فعضلا هدش  نم  لب  هرمخلا  نم  يواشن ال 

تفگ : وا  زاسب و  شا  هلابند  تفگ  نیرز "  هب "  و 

فصقلا  یلا  نوریصت  ماذ  یلع  متنک  ولف 
فسخلا یلع  اوبقت  هیف و ال  مکلاح  تواست 

دورس : وا  يارسب و  ار  شا  هیقب  زین  وت  یلع  ابا  يا  تفگ : لبعد  هب  سپس 

فرظلا  يوذ  نم  اونوکف  تاف  يدلا  تافذاق 
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یفخ عئاب  یناف  مویلا  فصقن  اوفخ  و 

هیادبلا 2 ص 210 عیادب 
رد هتـسناد و  رفعج "  وبا  ار "  وا  هینک  بویا  نبا  تسا . یلع "  وبا  شا "  هینک  ناگمه ، هتفگ  هب  لبعد و  شماـن  اـم  ثحب  دروم  رعاـش  اـما 

مساق نب  دمحا  هک  تسا  نینچ  بیطخ "  خیرات  دلج 8 "  رد ص 383  و  تسا . دمحم "  زین "  شمـسا  هک  تسا  هدمآ  يو  لوق  زا  یناغا 
نارگید نت ، ود  نیا  زا  ریغ  تسا و  نمحرلا  دبع  وا  مان  تسا  هتفگ  رعاش ، دوخ  هداز  ردارب  لیعامسا "  هتـسناد " و "  نسح "  ار "  يو  مان 

شدوصقم داد و  بقل  لبعد  دوب ، وا  رد  هک  یعبط  خوش  تهج  زا  ار  يو  لبعد  هیاد  تسا : هتفگ  لیعامـسا  دنا و  هتـسناد  دمحم  ار  يو  مان 
. دش لاد  هب  بلق  لاذ  دوب و  لبعذ 
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دادغب رد  رتشیب  لبعد  تسا . یـشیرق  وا  هک  دنا  هتفگ  زین  تسا و  هدمآ  مه  بتک  رتشیب  رد  هک  روطنامه  تسا  هفوک  زا  يو  لصا  دـنا  هتفگ 
رد راذـگ ، تشگ و  هب  تشگرب و  هراـبود  تفر و  نوریب  رهـش  نآ  زا  یتدـم  دوـب ، هتخادرپ  شوـجه  هب  هک  مصتعم  سرت  زا  تـسیز و  یم 

 " ناوسا تیالو "  هب  ار  لبعد  وا  دـمآ و  رـصم  هب  کلام "  نب  هللا  دـبع  نب  بلطم  راگزور "  هب  دـش و  قشمد  هرـصب و  هب  تخادرپ . قاـفآ 
ناوسا هب  تفگ  درپس و  دوخ  مـالغ  هب  ار  هماـن  لزع  درک و  شراـنک  رب  تسا ، هتخادرپ  شوجه  هب  رعاـش  هک  تفاـی  ربـخ  نوچ  هدراـمگ و 

يراد و یم  زاب  هبطخ  زا  ار  يو  یهد و  یم  وا  هب  ار  همان  دـش  ربنم  رب  نوچ  دور و  ربنم  هب  لبعد  ات  ینام  یم  رظتنم  هعمج  زور  اـت  يوریم و 
لبعد داد . يو  هب  ار  همان  مـالغ  دـش  یناوخ  هبطخ  هداـمآ  تفر و  ربنم  هب  لـبعد  نوچ  ینیـشن  یم  شیاـجب  دوخ  يرآ و  یم  ریز  هب  ربنم  زا 

مراذـگن یناوخن ، ار  همان  اـت  هک  دـنا  هدرک  روماـم  ارم  هن  تفگ  مناوخب ، ار  هماـن  میآ و  ریز  هب  ربنم  زا  مزادرپب و  هبطخ  زا  اـت  راذـگب  تفگ 
ینب يوس  هب  برغم و  بناج  هب  اجنآ  زا  يو  دروآ و  دورف  ربنم  زا  یلوزعم  هب  ار  يو  بالطم  مالغ  دـناوخ و  ار  هماـن  لـبعد  یناوخب . هبطخ 

یناغا 18 ص 47) . ) تفاتش بلغا 
هناخ زا  لبعد  تسا : هتفگ  جرفلا  وبا  تفر و  ناسارخ  ير و  هب  یلع "  شردارب "  اب  درک و  زاجح  هب  يرفـس  نیزر "  شردارب "  اـب  لـبعد 

دندید و یم  ار  يو  نانزهر  نادزد و  تشگ و  یم  رب  هدیاع  هدیاف و  اب  تشگ و  یم  ایند  رود  هب  و  دش ، یم  بئاغ  اهلاس  دـمآ و  یم  نوریب 
هرفـس دید  یم  ار  نانآ  هاگ  ره  زین  وا  دندومن  یم  یکین  شا  هرابرد  دنتـسشن و  یم  ندیـشون  ندروخ و  هب  وا  اب  هکلب  دـندرک  یمن  شرازآ 

نآ دناوخ و  یمارف  دـندوب  ینغم  هک  ار  فعـش "  فیقث و  دوخ "  نامالغ  درک و  یم  توعد  ار  اهنآ  درتسگ و  یم  ار  شبارـش  كاروخ و 
دناوخ . یم  رعش  دیشون و  یم  دناشون و  یم  دناشن و  یم  یناوخ  زاوآ  هب  ار  ود 

زا یکی  رد  لبعد  دنداد . یم  شا  هلصو  دندرک  یم  تبظاوم  وا  زا  هتفرگ و  وخ  وا  اب  رفس  ترثک  تهج  هب  دندوب و  هتخانش  ار  وا  زین  نادزد 
دورس : نینچ  دوخ  يارب  اهرفس 

تسا هاتوک  شمیرح  زا  لایخ  تسد  درذگ و  یمن  اجنآ  زا  قرب  هک  مدمآ  دورف  یئاج  رد 
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: دراد هیحان  راهچ  رعاش  نیا  یگدنز  شرازگ  رد  ثحب  دندرک . طیسقت 
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. نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  تمصع  نادناخ  رهم  رد  وا  يراکادف  - 1
. شیاهفیلات خیرات و  بدا و  رعش و  رد  وا  غوبن  - 2

. تسا هتخادرپ  ثیدح  لقن  هب  نانآ  بناج  زا  لبعد  هک  یناسک  وا و  يوس  زا  ثیدح  نایوار  ثیدح و  تیاور  - 3
شتافو  تدالو و  هاگنآ  شیاهراک و  رداون  اه و  یعبط  خوش  نآ  زا  سپ  ءافلخ و  اب  شراتفر  - 4

ناوتیم هچ  دـنک . یم  زاین  یب  لالدتـسا  هنوگ  ره  زا  ار  ام  هک  تسا  نشور  يا  هزادـنا  هب  يراک  ادـف  نیا  رد  وا  لاح  نیتسخن ، تهج  زا  اـما 
مبای یمن  اریسک  مشک و  یم  شودرب  ار  دوخ  راد  هبوچ  هک  تسا  لاس   50 تفگ : یم  هک  دندینش  یم  وا  دوخ  زا  هک  يدرم  هرابرد  تفگ 

هتخادرپ توجه  هب  نآ  رد  هک  ار  لبعد  هماـکچ  نآ  ارچ  دـنتفگ : ریزو  تاـیز "  کـلملا  دـبع  نب  دـمحم  هب "  دـشک  راد  هب  نآ  رب  ارم  هک 
يو هک  تسا  یسک  يوجتسج  رد  هناکاب  یب  دراد و  شود  هب  ار  دوخ  راد  هبوچ  لبعد  هک  تسا  لاس  یـس  تفگ  یئوگ ؟ یمن  خساپ  تسا 

دشک . نآ  رب  ار 
نداد ناشن  ربمغیپ و  كاپ  نادناخ  زا  عافد  رد  يو  هک  دوب  یئاهیئوج  راکیپ  يرادبناج و  اه و  يریگرد  اهیزوت و  هنیک  تهج  زا  اهنیا ، همه 

دندوب و هتشاذگن  یقاب  شیارب  یهاگهانپ  هتفرگ و  وا  زا  رارق  روما  نیمه  تشاد و  هدهع  رب  ناشنانمشد  زا  یئوگ  دب  اهنآ و  هب  دوخ  تبحم 
نیا اب  دوب . اهنابایب  راپـسهر  ربمغیپ  كاپ  نامدود  نافلاخم  تقو و  ءافلخ  زا  رود  هتـسویپ  تشادن و  دـیاسایب  نآ  هیاس  رد  هک  ینابیاس  یتح 

دـسح هنیک و  هزیگنا  نانمـشد و  هودـنا  هیام  ناتـسود و  شخب  يداش  ناگ و  دـنیوگ  ناهد  رویز  ناگرزب و  دزنابز  وا  رئاس  دـئاصق  فصو 
. دنتشک مان  نیمهب  اروا  مه  هرخالاب  دیدرگ و  نادوسح  نازوت و  هنیک 
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دـنت و یئوگ  دـب  یئارـس و  وجه  نیا  عون  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـنا ، هتفرگ  رعاش  نیا  زا  بتک  رتشیب  رد  هک  یناوارف  یئوگ  وجه  هدرخ  و 
نیا هب  هتـشادنپ و  یم  نانآ  ماقم  بصاغ  ربمغیپ و  كاپ  نادناخ  نانمـشد  زا  ار  اهنآ  لبعد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  وا ، بناج  زا  رایـسب 

يرازیب هب  رگم  دوب  دهاوخن  صلاخ  تیالو ، تسا و  ناحبس  دنوادخ  هب  برق  لئاسو  زا  يربت  هتبلا  تسا و  هتسج  یم  ادخ  هب  برقت  هلیـسو 
. هفوج یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  و  دنا . هتسج  يرازیب  ناکرشم  زا  مه  شلوسر  ادخ و  هک  روطنامه  تیب  لها  نانمـشد  نافلاخم و  زا 

دنا هتـشادنپ  لبعد  یندوشخبان  هانگ  ار  نیا  دـنا  هدوب  ص )  ) ربمغیپ كاپ  نادـناخ  نانمـشد  عمج  رد  هک  بتک  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  اما 
تسا . نیمه  هعیش  ياهتیصخش  همه  هرابرد  نانآ  تداع  هکنانچ 

لبعد یبدا  غوبن 

تبث بتک  يالبال  رد  ددرگ و  یم  ناهد  هب  ناهد  هک  يرعـش  دوب ؟ دـناوت  وا  روهـشم  رعـش  زا  رت  نشور  یلیلد  هچ  لبعد ، یبدا  غوبن  رب  اما 
يرعش دنناوخ  یم  زور  بش و  تاعاس  مامت  رد  هعیش  سلاجم  رد  دننک و  یم  داهـشتسا  تغل  داوم  ظافلا و  یناعم  تابثا  رد  نآ  هب  تسا و 

روغ و نآ  رد  دوریم و  ورف  نآ  قمع  هب  نوـچ  اـما  درواـیب  نآ  دـننام  دـناوت  یم  هک  درادـنپ  یم  راـب  لوا  هدنونـش  تسا و  عـنتمم  لهـس  هک 
ياج هچ  دشاب ، کیدزن  هدیصق  نیا  میرح  رب  هک  دزاسب  يرعـش  هکنآ  زا  تسا  ناوتان  هدنامرد و  زجاع و  هک  دبای  یم  رد  دنک  یم  یـسررب 

ددرگ  ربارب  نآ  اب  هکنآ 
دزن رد  تسا : هتفگ  يرتحب "  تفای " و "  همتاخ  لبعد  هب  رعش  تفگ : یم  هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ : یم  هیورهم "  نب  مساق  نب  دمحم  " 

رتکیدزن و برع  مالک  هب  ملـسم  راتفگ  زا  لـبعد  نخـس  هکنآ  يارب  تفگ  هنوگچ ؟ دـنتفگ  تسا . رت  رعاـش  دـیلو  نب  ملـسم  زا  لـبعد  نم 
تسا . بصعتم  نآ  رد  رت و  دننامه  نانآ  کبس  هب  وا  کبس 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 847 

http://www.ghaemiyeh.com


ام يارب  هک  يراد  دایب  نایعازخ  زا  يرعـش  اـیآ  مساـق  يا  تفگ  يو  هب  نوماـم  دـمآ  نوماـم  دزن  هب  فلد  وبا  تفگ : هدعـسم "  نب  ورمع  " 
 " اهنآ دوخ  زا  تفگ  یناد ؟ یم  رعاش  ار  ناشمادـک  اهنآ  نایم  رد  تفگ  نوراه  ناـنموم ؟ ریما  يا  ناشمادـک  زا  تفگ  فلد  وبا  یناوخب ؟

رهاط اهنآ "  یلاوم  زا  نیزر " و  یبا  رسپ  دواد  صیش و  وبا  رسپ  لبعد و  صیش و  وبا 

هحفص 276 ] ] 

وگب . یناد ، یم  وا  هرابرد  هچ  ره  دیسرپ ؟ ناوت  یم  لبعد ، زا  ریغ  هب  ناشمادک  رعش  زا  تفگ : نومام  هللا "  دبع  شرسپ  و 
يرعـش ندورـس  یب  ار  يزور  چـیه  هک  تسا  لاـس  تصـش  دودـح  رد  تفگ : یم  هـک  مدینـش  یلع  نـب  لـبعد  زا  تـسا : هـتفگ  ظـحاج  و 

دناوخ : ساون  یبا  رب  ار  شرعش  نیا  لبعد  نوچ  و  ما . هدنارذگن 

اکس  هیا  بابشلا و  نیا 
اکله لب  لض  بلطی  نیا  ال 

لجر  نم  ملس  ای  یبجعت  ال 
یکبف هسارب  بیشملا  کحض 

. يدیشخب رایسب  تذل  ارام  شوگ  دوخ و  ناهد  تفگ : ساون  یبا 
هک تسا  رایـسب  نخـس  لبعد ، زا  شیاتـس  بدا و  نوماریپ  رد  تسا و  حیـصف  لبعد ، هک  دنگوس  ادخب  تسا : هتفگ  دیزی "  نب  دـمحم  و " 
یم دوخ  دش و  باریـس  يو  بدا  يایرد  زا  تفرگ و  ارف  دیلو "  نب  ملـسم  یناوغلا  عیرـص  زا "  ار  بدا  يو  میتسین . نآ  رکذ  هشیدنا  ردام 

هک ، متفگ  ار  رعش  نیا  ات  راد  شناهنپ  تفگ : یم  نمب  وا  مدرک و  یم  هضرع  ملسم  رب  ارنآ  متفگ و  یم  رعش  هتسویپ  نم  هک  تفگ 

اکلس  هیا  بابشلا و  نیا 
اکله لب  لض  بلطی  نیا  ال 

ناوخ . رب  یهاوخ  هک  سک  ره  يارب  هنوگ و  ره  هب  ار  ترعش  ورب و  نونکا  مه  تفگ  مدناوخ : وا  رب  ار  هماکچ  نیا  یتقو 
دـش و دراو  يورب  ناجرج  رد  هک  هاگنآ  ات  دوب  فرتعم  يو  يداتـساب  دـنمقالع و  دـیلو  نب  ملـسم  هب  هشیمه  لبعد  تسا : هتفگ  مامت  وبا  و 

داتسرف : يو  يارب  ار  رعش  نیا  تفرگ و  هرانک  وا  زا  زین  لبعد  دشن . وا  ياریذپ  تشاد  هک  یلخب  تهج  هب  ملسم 
دوب . یکی  نامناج  لد و  میدوب و  تسود  مه  اب  ام  دلخم ) ابا   ) ملسم يا 

يدوب . نم  رادساپ  زین  وت  هکنانچمه  مدمآ  یم  درد  هب  وت  درد  زا  متشاد و  یم  ارت  یتسود  ساپ  وت  بایغ  رد  نم 
رـس رب  هک  يدرک  فیعـض  نانچ  ار  یتسود  ناینب  مکانمیب  همه  زا  هک  يدرک  نیبدـب  دوخ  هب  نانچ  ارم  يدـش و  نادرگ  يور  نم  زا  وت  اما 

زین ار  تبحم  دنویپ  تخیر و  ورف 

هحفص 277 ] ] 
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تخیسگ . مه  زا  هک  یتفرگ  تسس  نانچ 
يدیشک . نوریب  هنیس  زا  دمآ ، یمن  رد  هب  لد  زا  هک  ار  نورد  رد  هتفهن  رهم 

دنامن . نآ  زا  مه  يا  هراپ  هک  يدیرد  نانچ  ار  تبحم  هماج  هچ  نکم  شنزرس  مرادن  وت  هب  يدیما  رگید  هک  ارم  سپ 
دش . ریلد  هک  متشاداو  یئابیکش  هب  نانچ  ار  لد  شمدیرب و  راچانب  هک  متشادنپ  دوخ  هتفرگ  ماذج  تسد  ارت 

نارگید . هیورهم " و  نب  مساق  نب  دمحم  رعاش و "  يودمح "  دیز " و "  نب  دمحم  زا "  دنترابع  لبعد  بناج  زا  بدا  رعش و  نایوار 
لبعد : غوبن  ياه  هناشن 

شزرا رپ  ياهباتک  زا  هک  ءارعـشلا "  تاقبط  مانب "  دراد  يرگید  باتک  اهبلاثم " و  برعلا و  بقانم  یف  هدحاولا  مانب "  تسا  یباتک  ار  يو 
تسا ، نارعاش  یگدنز  شرازگ  بدا و  رد  دامتعا  دروم  ذخام  زا  و 

يدادغب بیطخ  هدرک و م -  لقن  باتک  نآ  زا  یبلاطم  ءارعـشلا  مجعم  رد ص 227 و 240 و 245 و 267 و 361 و 434 و 478  ینابزرم 
هحفـص 166 ج 2 رد  ناکلخ  نبا  شخیرات و  تاحفـص 47 و 46 ج 7  رد  رکاسع  نبا  شخیرات و  ج 4  و 143  ج 2  تاحفص 342  رد 
تاحفـص 527 و رد  رجح  نبا  همه  زا  شیب  دـنا و  هدرک  وگزاب  باتک  نآ  زا  ار  یبلاـطم  تآرم "  رد ص 132 ج 2 "  یعفای  شخیراـت و 
ج 4 و 525 و 411 و 370 و 172 و 132 و 69 ج 1 و 108 و 103 و 99 ج 2 و 91 و 119 و 123 و 270 و 565 ج 3 و 565 و 74 ،
رب نآ  يدنب  میسقت  گرزب و  یباتک  باتک ، نیا  هک  مرادنپ  یم  تسا و  هتخادرپ  باتک  نآ  زا  یبلاطم  لقن  هب  هباصالا "  تاحفـص "  رگید 

بیترت : نیاب  تسا  هدوب  اهرهش  ساسا 
وا زا  یبلاطم  ناونع  نیا  اب  هباـصالا "  رد ص 270 ج 3 "  رجح  نبا  فـلتخملا " و  فـلتوملا و  رد ص 67 "  يدمآ  هرصب : ءارعـش  رابخا 

. دنا هدرک  لقن 

هحفص 278 ] ] 

تاـقبط رد "  لـبعد  تسا : هتفگ  هدرک و  لـقن  وا  زا  ار  یبلطم  ماـن  نیا  اـب  هباـصالا "  ج 4 "  ود ص 74  رجح  نبا  زاجحلا : ءارعـش  راـبخا 
تسا .. هدرک  دای  نینچ  زاجح  مدرم  شخب )  ) رد ءارعشلا " و 

تسا . هدرک  لقن  وا  زا  دادغب "  ءارعش  باتک  مسا "  تحت  ار  یبلطم  فلتوملا "  رد ص 67 "  يدمآ  دادغب . ءارعش  رابخا 
ار يو  راعـشا  یلوص  تسا : هتفگ  میدن  نبا  و  تسا . هدوب  يا  هدمآ  مهارف  رعـش  ناوید  ار  لبعد  تسا ، رکاسع  نبا  خیرات  رد  هکنانچ  نآ  و 
 " لبعد رعـش  رایتخا  باتک "  ار  رهاط "  نب  دمحا  لضف  یبا  ياهباتک "  زا  یکی  شتـسرهف  رد ص 210  و  تسا ، هـتخادرپ  گرب  رد 300 

تسا  هتسناد 
رد ص 176 هچنآ  هب  انب  هدورـس و  نآ  مدرم  رگید  ناـهاش و  يرت  رب  نمی و  بقاـنم  رد  هک  تسا  يا  هماـکچ  لـبعد ، غوبن  ياـه  هناـشن  زا 

تسا . نینچ  نآ  علطم  دراد و  تیب  دودح 60  رد  تسا  یخونت  هرضاحملا ) راوشن  )

انیمعط  ای  کمالم  نم  یقیفا 
انیعبرالا رم  موللا  كافک 

: تسا نیا  شتیب  نیتسخن  دراد و  تیب  هتفگ و 300  نابرازن  شیاتس  رد  هک  تیمک  هماکچ ي  در  رد  ار  هدیصق  نیا  يو 
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انیدم  ای  انع  تیثیح  الا 
انیملسم لوقت  سان  له  و 

تسا . نینچ  شزاغآ  رس  رد  یبلک  روعا  هماکچ  در  رد  ار  هدیصق  نآ  زین  تیمک  هتخادرپ .

اننرمحا  انیدوسا و 
دورس 

. دندومرف یهن  يدب  هب  تیمک  درک  دای  زا  ار  وا  هک  دید  باوخ  رد  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هدیصق  نآ  ندورس  زا  سپ  لبعد 

هحفص 279 ] ] 

دش و وا  یگداتفا  بابسا  زا  هیدر  نیا  دوب و  ردقنارگ  یمارگ و  مدرم  دزن  رد  هتـسویپ  دوب ، هتخادرپن  تیمک  در  هب  هک  زور  نآ  ات  رعاش  نیا 
رازن رب  نمی  يزارفارس  نمی و  رب  رازن  یشورف  رخف  يریگرد ، راکیپ و  نیا  لابند  هب  دورس و  يو  در  رد  يا  هدیـصق  یموزخم "  دعـس  وبا  " 
جوا راید  نورد  نوریب و  رد  تیبصع  دیشک و  یهابت  هب  مدرم  راک  دنتسج و  لسوت  شیوخ  رخافم  هب  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  دش و  زاغآ 

ناورم زا  نمی  هرخالاب  دش و  نمی  دض  رب  رازن و  شموق  هرابرد  وا  تیبصع  يدعج " و  دمحم  نب  ناورم  یئاورنامرف "  نآ  هجیتن  تفرگ و 
رد هدئاز "  نب  نعم  ناتساد "  نآ  لابندب  دیشک و  مشاه  ینب  هب  هیما  زا  تلود  لاقتنا  هب  راک  دیورگ و  نایـسابع  توعد  هب  دنادرگ و  يور 

هعیبر نمی و  نایم  رد  نآ  زا  شیپ  هک  ار  ینامیپ  تشک و  نایرازن  رگید  هعیبر و  شموق  زا  يرادـبناج  هب  ار  اجنآ  مدرم  هک  دـمآ  شیپ  نمی 
.( تسا هدمآ  بهذلا  جورم  رد ص 197 ج 2  هک  ناتساد  رخآ  ات  . ) تسسگ دوب 

وا تیاور  خیاشم  لبعد و 

رد ص 198 یـشاجن  هتـسناد و  ع )  ) اضر ماـما  و  ع )  ) مظاـک ماـما  باحـصا  زا  ار  لـبعد  ملاـعملا )  ) باـتک رد ص 139  بوشآرهـش  نـبا 
ماما رـضحم  هدـمآ و  لئان  اضر  نسحلا  وبا  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رادـید  هب  لبعد  هک  تسا  هدروآ  نینچ  شردارب  زا  شتـسرهف 

تسا . هدرک  رادید  ار  وا  كرد و  ار  مالسلا  هیلع  داوج  یلع  نب  دمحم 
دش لخاد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رب  يو  هک  دنا  هدرک  تیاور  یفاک ) لوصا   ) رد ینیلک  مالـسالا  هقث  لئالدلا " و  باتک "  رد  يریمح "  " 
هب نآ  زا  سپ  يدرکن  دـمح  ار  یلاعت  يادـخ  ارچ  دـندومرف  ماما  درکن  شیاتـس  ار  یلاعت  يادـخ  لبعد  دندیـشخب و  يو  هب  يزیچ  ماـما  و 

يدرک . بدا  دندومرف ، ماما  دمحلا هللا و  تفگ  وا  دنداد و  وا  هب  يزیچ  ترضح  دیسر و  داوج  ماما  تمدخ 
: دنا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  ثیدح  تیاور  یهورگ  زا  رعاش  نیا 

هحفص 280 ] ] 

لثم تسا  هدـش  دای  وا  زا  هعیـش  ینـس و  هورگ  ود  بتک  رد  یثیداـحا  قیرط  نیا  زا  لاس 160 و  هب  هتـشذگ  رد  جاجح  نب  هبعـش  ظفاح  - 1
. تسا هدمآ  رکاسع  نبا  خیرات  خیش و ص 228 ج 5  یلاما  خیش و ص 240  یلاما  رد ص 240  هچنآ 
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(. رکاسع ج 5 ص 228 نبا  خیرات   ) 161 يروث م . نایفس  ظفاح  - 2
(. رکاسع ج 5 ص 228 نبا  خیرات   ) لاسب 179 هتشذگ  رد  سنا  نب  کلام  نایکلام ، ياوشیپ  - 3

رکاسع ج 5 ص 228 .) نبا  خیرات   ) لاس 200 زا  سپ  يرصب م  نب  ملاس  دیعس  وبا  - 4
رکاسع ج 5 ص 228 .) نبا  خیرات   ) یفوتم 207 يدقاو  ورمع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 5

ءافلخلا ص 204. خیرات   218 لاسب . هتشذگ  رد  یسابع  هفیلخ  نومام  - 6
باتک نیا  رد ص 401 ج1  هک  ار  ریدغ  زور  هزور  ثیدح  يو  هک  الاسب 260  هتشذگ  رد  يدادغب  يرهز  دعس  نب  هللا  دبع  لضفلا  وبا  - 7

. تسا هدرک  تیاور  هریره ، یبا  زا  وا  بشوح و  نبا  زا  رطسم ، زا  بذوش ، نبا  زا  هزمض  زا  وا  لبعد و  زا  دش ، دای 
تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  هیقشقش  هب  روهشم  هبطخ  يو  قیرط  زا  دوخ  یلاما  رد ص 237  قودص )  ) هفیاط خیش  هک  همالس  نب  دمحم  - 8

تسا : نیا  هبطخ  نآ  زاغآ  و 
ینکل ریطلا و  یلا  یقری  لیـسلا و ال  ینع  ردـحنی  یحرلا  نم -  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  هفاـحق و  یبا  نبا  اهـصمقت  دـقل  هللا  و 

. احشک اهنع  تیوط  ابوث و  اهنع  تلدس 
خیش ص 227) یلاما   ) یندم یلمسا  نایفس  نب  دیعس  - 9

كرتشم " " "  لیعامسا "  نب  دمحم  - 10
ریبج نبا  زا  يزرج ، زا  هریسم  زا  واو  وا  زا  لبعد  هک  رمع ، نب  عشاجم   - 11

هحفص 281 ] ] 

هرفغم و مهنم  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  يذلا  هللا  دعو  دندیسرپ : لجوزع  يادخ  مالک  نیا  زا  ار  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا 
(. خیش ص 240 یلاما   ) ثیدحلا امیظع ... ارجا 

تسا . هدرکن  یفرعم  یلو  هتسناد  لبعد  خیش  ار  وا  بیذهتلا "  بیذهت   " 348 رد ص . رجح  نبا  یبسار ، لهس  نب  یسوم   - 12 م - 
هدرک تیاور  لقن  وا  زا  لبعد  دنیوگ  یم  هک  تسا  هدرمش  یناسک  زا  ار  يراصنا  دیعس  نب  ییحی  شخیرات . رد ص 228 ج 5  رکاسع  نبا 

تسا . هتشذگ  رد  لبعد  زا  شیپ  لاس  دنچ  لاس 143 و  رد  يراصنا  ییحی  هک  تسا  هدنام  هدیشوپ  وا  رب  هتکن  نیا  تسا و 
زا : دنترابع  لبعد  بناج  زا  ثیدح  نایوار  و 

. تسا هدمآ  شرکذ  مجارت  ثیدح و  بتک  زا  يرایسب  رد  هک  یلع  نسحلا  وبا  شردارب  - 1
(. یشاجن ص 117 تسرهف   ) دیزی دامح  نب  یسوم  - 2

(. رایسب ذخام  رد   ) لاس 236 هب  هتشذگ  رد  يوره  تلصلا  وبا  - 3
(. نویع یلاما و  رد   ) یبلهم هللا  دبع  نب  نوراه  - 4

(. یفاک لوصا  رد   ) میکح نب  یلع  - 5
( نآ ریغ  یناغا و   ) يرقشا دیعس  نب  هللا  دبع  - 6

يزورم  یسیع  نب  یسوم  - 7
( رکاسع نبا  شخیرات   ) لاس 272 هب  هتشذگرد  دواد  یبا  نب  دمحا  يدانم ، نبا   - 8

رکاسع .) نبا  خیرات   ) يریرب یسوم  نب  دمحم   - 9
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ءارزو ءافلخ و  اب  لبعد  راتفر  اما 

رد ار  یئاهشخب  یبدا ، لصفم  ياه  هرکذت  خیرات و  بتک  نایم  رد  رگ  وجتـسج  تسا و  هنمادرپ  نادیم و  خارف  رعاش ، یگدنز  زا  هیحان  نیا 
. مینک یم  نیچلگ  ار  یکدنا  طقف  میرذگ و  یم  رد  اهنآ  مامت  زا  ام  دراد و  رایسب  اجیب  نانخس  هک  دننیب  یم  هتشاگن  نآ  نوماریپ 
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دمآ و رد  رد  زا  رعاش  هک  مدوب  هتـسشن  اجنآ  رد  نم  و  دیـشخب . ناما  دـناوخ و  دوخ  دزن  هب  ار  لبعد  نومام  تفگ : مثکا "  نب  ییحی  - " 1
نومام درک  یعـالطا  یب  راـهظا  نآ  زا  راـکنا و  ار  يا  هدیـصق  نینچ  ندورـس  لـبعد  ناوخب . ار  تا  هیئار  هدیـصق ي  تفگ : ار  يو  نوماـم 

تفرگ : ندناوخ  نینچ  رعاش  مشخب و  یم  ناما  مداد ، ناما  ناج  هب  هک  روطنامه  هدیصق  نآ  هب  ارت  تفگ 
درمش . یندوشخب  ات  یهانگ  ار  يدنمدرخ  دش و  نارگن  دید ، نانز  زا  میریگ  هرانک  نوچ  مربلد 

هب ارم  رادیب و  نم  رد  ار  داعم  دای  دیپس  يوم  اربلد  دراد . یناوج  ياهوزرآ  تسا ، هتسویپ  ناریپ  هورگ  هب  هکنآ  اب  شدپیس و  ناوسیگ  اب  يو 
دنک . یم  دنسرخ  متشون  رس 

متسیرگ . یم  ناگتفر  هودنا  زا  متسب  یم  لد  نآ  رویز  ایند و  هب  رگا 
تسکش . مه  رد  هدنکش  یم  گنس  هب  هک  یماج  نوچ  ار  نآ  تخات و  نم  نادناخرب  راگزور 

تفر . دنهاوخ  نانآ  لابندب  مه  نارگید  دنتفر . نایم  زا  گرم  یچراج  هب  رگید  یخرب  دنا و  هدنام  اجب  اهنآ  زا  یهورگ 
متسین . هک  مه  ناگتفر  تشگزاب  هارب  مشچ  دنوش ، یم  ادج  نم  زا  ناگدنامزاب  هک  تسا  نیا  زا  نم  سرت 

دزادرپب . شباوخ  یئوگزاب  هب  يرادیب  زا  سپ  هک  منام  یم  يا  هتفخب  منادنزرف ، نادناخ و  زا  ربخ  رد 
تسا . هدوبر  اهنآ  زا  ار  شیاسآ  باوخ و  ناتناگتشک ، یپایپ  نادقف  زا  ربمغیپ ) نادناخ   ) ناتنارکاچ یلوغشم  لد 

تفخ ! كاخ  رب  هک  اه  هنوگ  هچ  دش و  ملق  اونین  نیمز  رس  رد  هک  اهتسد  هچ 
دنتشذگ شهاگلتق  رب  هنابش  نارگید  دیماجنا و  بش  هب  نیسح  ياروشاع  زور 
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دنتفگ . و 
تسا . اهناسنا  رورس  نیا 

یگرگ دـننام  دومرف  تلحر  نوچ  هک  داد  دـیاب  نینچ  نیا  نآ  ياه  هروس  نآرق و  شزرا  رپ  تمعن  ربارب  رد  ار  ربمغیپ  شاداپ  مدرم  دـب  يا 
دینک ؟ تفالخ  وا  نادنزرف  رب  دنک ، ینابش  رقب "  يذ  نادنفسوگ "  رب  هک 

هک : دوب  هدناسر  اجنیا  هب  ار  شنخس  لبعد  متشگرب  متفر و  نوچ  داتسرف  يراک  یپ  رد  ارم  ماگنه  نیا  رد  نومام  تفگ : ییحی 
، دـشابن کیرـش  ربمغیپ  نادـناخ  نوخ  رد  هک  دـنامن  يا  هلیبق  مسانـش ، یم  ار  اـهنآ  نم  هک  رـضم "  رکب " و "  نمی " و "  يذ  لـئابق "  زا 
هک دندرک  نامه  ربمغیپ  نامدوداب  يرگناریو  ندناسرت و  زا  ندیشک و  ریجنزب  راتشک و  زا  دنکیرش . رتش  هشال  رد  هک  ینازاب  رامق  نوچمه 

یمن يرذع  سابع  ینب  يارب  یلو  مراد  یم  روذعم  ناشراتـشک  رد  ار  هیما  نادناخ  دـننک ، یم  گنرف  مور و  نیمز  رـس  رد  مالـسا  نازابرس 
دنتفرگ . ماقتنا  هنارفاک  دندش ، هریچ  اهنآ  نوچ  دیتشک و  مالسا  ساسا  رب  ار  ناشدرف  نیتسخن  هک  دندوب  یمدرم  اهنآ  هچ  منیب 
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دنرگمتس . زوت و  هنیک  همه  یمدرم  اهنآ  نادناخ  ناورم و  هیما و  نادنزرف 
نامب . تسا  سوط  رد  هک  یکاپ  ربق  رانکرد  یتسه ، یئاج  رد  ندنام  هشیدنا  رد  یبهذم  يزاین  هب  هک  هاگنآ 
تسا . زومآ  دنپ  نیا  اهنآ و  نیرتدب  هب  قلعتم  يرگید  مدرم و  نیرتهب  نآ  زا  یکی  تسا : روگ  ود  سوط  رد 

دنزن . ینایز  كانبات  دوجو  نیا  هب  كاپان  نآ  یکیدزن  دسرن و  يدوس  كاپ  نیا  راوج  زا  ار  دیلپ  نآ 
هک ار  دب  کین و  زا  کی  ره  وت  تسا و  شیوخ  دروآ  تسد  ورگ  رد  سک  ره  هچ 
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راذگاو . ای  نیزگرب  یهاوخ 
يا  هتفگ  تسار  هک  ادخب  لبعد  يا  تفگ  دز و  نیمز  هب  ار  شراتسد  نومام  تفگ : يوار 

نم هب  مق  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تشذگ  رد  ربخ  نوچ  هک  تسا  هدروآ  لبعد  زا  شدانـسا  هب  دوخ  یلاما  رد ص 390  قودص  ام  خیش 
مدورس . ار  هیئار  هدیصق  نآ  دیسر ،

. تسا هدرک  دای  ار  نآ  زا  یتایبا  هاگنآ 
هناحبـس و يادخ  نانموم  ریما  يا  تشاذگ : نایم  رد  نینچ  وا  اب  ار  شیوخ  لاح  تیاکـش  دش و  دراو  نومام  رب  يدهم "  نب  میهاربا  - " 3

میناسکی . بسن  رد  وت  ام و  تخادنا و  تلذ  هب  ارم  شیاشخب  رهم و  داد و  يرترب  نم  رب  ارت  صخش  یلاعت 
یئوگ : یم  ار  وا  هدورس  نیا  دیاش  تسا ؟ هتفگ  هچ  رگم  تفگ  نومام  يریگب  ماقتنا  وا  زا  دیاب  هدرک و  وجه  ارم  لبعد  کنیا 

هلها  قارعلاب و  هلکش  نبا  رعن 
قئام سلطا  لک  هیلا  افهف 

نوماـم تسا . هدرک  وجه  زین  نیا  زا  رت  تشز  يراعـشا  هب  ارم  تسوا  ياـه  هیوجه  زا  یکی  نیا  تفگ : میهاربا  دـناوخ . ار  هیوجه  تاـیبا  و 
تسا : هتفگ  نم  هرابرد  ما  هدومن  لمحت  نم  هدرک و  یئوگ  دب  زین  نم  زا  لبعد  هچ  تسا : نم  هب  ادتقا  ار  وت  تفگ :

؟ دیدن ار  دمحم  شردارب  رس  زورید  رگم  دراد ، نادان  مدرم  اب  هک  دنک  یم  يراتفر  نامه  نم  اب  نومام  ایآ 
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رایـسب یماـنمگ  زا  سپ  ارت  هک  یهورگ  ناـمه  دـناشن  تفـالخ  ریرـس  رب  ارت  تشک و  ار  تردارب  ناشریـشمش  هک  متـسه  یموـق  نآ  زا  نم 
زج ام  زا  کی  چیه  هچ  دیازفیب . تیئاناد  يرابدرب و  رب  دنوادخ  نانموم  ریما  يا  تفگ : میهاربا  دنتفرگرب . تلذم  كاخ  زا  دندرک و  رادمان 

. درآ یمن  نانخس  نیا  بات  وت ، ینابیکش  زا  يوریپ  هب  زج  تفگ و  دهاوخن  نخس  وت  شناد  یندوزف  هب 
رعاش دـض  رب  ار  يو  تساوخ  هک  تفگ  نوماـم  هب  ینخـس  لـبعد  هراـبرد  يدـهم  نب  میهاربا  هک  تسا  هدروآ  نوراـه "  نب  نومیم  - " 3

تسا : هدورس  تا  هرابرد  هک  يزیگنا  یم  رب  وا  نایزب  تهج  نادب  ارم  تفگ  دیدنخ و  نومام  دناروشب .
ریپ دنیاشوخ  هک  ینینح )  ) ياهگنهآ يدوز  ریمهب  هچ  دریگم  مشخ  دیدرگ و  دونشخ  تفر  هچنآ  رب  دیـشابم و  دیما  ان  نایرکـشل  هورگ  يا 
دریگ یم  اج  بیج  رد  هن  هک  یئاهگنهآ  داد ، دنهاوخ  يدبعم )  ) ياهاون زین  هاپس  ناهدنامرف  هب  دش و  دهاوخ  ینازرا  امش  هب  تسا  ناوج  و 
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تسا . یندروآ  درگ  هن  و 
تسا . نیمه  شهاپس  نارس  هب  شیاطع  تسا  طبرب  شفحصم  هک  يا  هفیلخ  يرآ 

هدرک . یئوگ  دب  زین  وت  زا  لبعد  مسق  ادخب  نانموم  ریما  يا  تفگ  میهاربا 
نوچ دمآ و  رد  رد  زا  دابع "  وبا  ماگنه "  نیا  رد  دیدنخ  مدیشخب و  شا  هدورـس  نیا  هب  ار  وا  یئوگ  دب  نم  هک  رذگب  نآ  زا  تفگ  نومام 

یـسک چیه  زا  رعاش  نیا  هدرک و  یخاتـسگ  زین  دابع "  وبا  رب "  دوخ  ياه  هیوجه  اب  لبعد "  تفگ " : میهاربا  هب  دـید  ار  وا  رود  زا  نومام 
ناما ار  یـسک  هک  تسا  نادان  دنت و  يدرم  اما  هن  داد  خساپ  نومام  تسا ؟ رت  تسد  هداشگ  وت  زا  دابع  وبا  رگم  تفگ  میهاربا  درذگ . یمن 
تخادنا : ما  هدنخب  شا  هرابرد  لبعد  هدورس  نیا  دمآ  یم  يوس  نیا  هب  دابع  وبا  یتقو  ادخب  مرت . هدنیاشخب  رتابیکش و  نم  دهد و  یمن 

.. تسا دابع  وبا  اب  نآ  ریبدت  هک  تسا  يراک  داسف  یهابت و  هب  راک  نیرتکیدزن 
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مصتعم هک  دیـسر  ربخ  رعاش  هب  نوچ  تشاد و  یم  نمـشد  شیاهیزارد  نابز  تهج  هب  ار  لبعد  مصتعم  هک  تسا  هدروآ  هیجان "  وبا  - " 4
دورس : نینچ  يو  وجه  رد  تخیرگ و  لبج  هب  دراد  شنتشک  بیرف و  هدارا 

نید و تسین و  تیاده  لها  هک  تساخاپب  یئاوشیپ  دیشوج . شمشچ  زا  کشا  همشچ  تسیرگ و  نید  یگدنکارپ  زا  نید  هدزمغ  هتخابلد 
درادن . درخ 

تسا . هدیسرن  ام  هب  دنک ، وا  ربارب  رد  برع  میلست  مصتعم " و  نوچ "  يدرم  يرادتکلمم  زا  تیاکح  هک  يرابخا 
نت تفه  سابع  ینب  ناهاش  بهذـم ، بتک  هتفگ  هب  انب  دـش  راوشد  تفالخ  راک  نوچ  دـنا  هتفگ  هدرک و  وگزاب  ناینیـشیپ  هکنانچنآ  نکیل 

تسین . تسد  رد  يا  هتشون  اهنآ  نیمتشه  تموکح  زا  دوب و  دنهاوخ 
دوب . ناشگس  ناش  نیمتشه  دندوب و  راغ  رد  درمکین  نت  تفه  ندرمش ، رب  هاگب  هک  دنینچ  زین  فهک  باحصا 

 " هک دیـشک  یهاـبت  هب  زور  نآ  زا  مدرم  تموـکح  دوـبن  وا  يراـک و  هنگ  وـت  هچ  مهد  یم  يرترب  مصتعم  يا  وـت  رب  ار  اـهنآ  گـس  نـم  و 
دوب ! یگرزب  هودنا  هچ  نیا  دندش و  نآ  راد  هدهع  سانشا "  فیصو " و " 

. دوبن ریذپ  حالصا  هک  تخادنا  مالسا  رد  یفاکش  نانچ  زین  ناورم ) نب  لضف  )
دورس : شئاثر  رد  تایز "  کلملا  دبع  نب  دمحم  درم "  مصتعم  نوچ  هک  تسا : هدروآ  نوراه "  نب  نومیم  - " 5

تسد زا  ارت  هک  یمدرم  تبیصم  ناربج  دنوادخ  دندرپس ، روگ  نیرتهب  هب  ار  هدرم  نیرتهب  متفگ : دنتشگ  زاب  دندرک و  كاخ  هب  ار  وا  نوچ 
دورس : نینچ  وا  هضراعم  هب  لبعد  و  درک . دهاوخن  نوراه  دننام  یصخش  هب  زج  دنا  هداد 

اهروگ نیرتدب  رد  اهدرم  نیرتدب  متفگ  دنتشگ  رب  دندرک و  ناهن  كاخ  رد  ار  يو  نوچ 
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مرادنپ . یمن  شیب  یناطیش  ارت  نم  هک  باذع  خزود و  يوس  هب  ورب  تفخ ،
. دوب رت  شخب  نایز  مالسا  نیملسم و  يارب  هک  یتفرگ  یسک  يارب  ار  تعیب  نامیپ  هک  هاگنآ  رگم  يدرمن 

لبعد دـندروآ . ار  قثاو  مایق  مصتعم و  گرم  ربخ  هک  مدوب  هریمـض "  رد "  لبعد  اب  هک  تسا  هدروآ  هیورهم "  نب  مساق  نب  دـمحم  - " 6
درک : ءالما  نم  رب  ههیدب  هب  وا  مدروآ و  رد  يذغاک  يرآ . متفگ  مسیونب ؟ نآ  رب  هک  يراد  ذغاک  يا  هراپ  تفگ 
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تسین و نارگن  وا  يارب  یـسک  چیه  هک  درم  يا  هفیلخ  هچ  میئوگ  نخـس  ناوت  بات و  یئابیکـش و  زا  هک  تسین  نآ  ياج  ساپـس : ار  ادـخ 
. تسین دنسرخ  یسک  چیه  هک  تساخاپب  يرگید 

تیب نیا  دناوخ  نم  يارب  لکوتم  هرابرد  لبعد  هیوجه  زا  بوقعی "  نب  هللا  دـبع  هک "  یتیب  اهنت  هک  تسا  هدروآ  ریرج "  نب  دـمحم  - " 7
مدینشن : هراب  نیا  رد  ار  يرگید  رعش  وا  زا  نم  دوب و 

نکل  افذق و  لئاقب  تسل  و 
دیبعلا كدبعت  ام  رم  ال 

. تسا هداد  لکوتم  هب  هنبا )  ) تبسن تیب  نیا  رد  رعاش  تفگ : يوار 
رد وا  زا  يراعـشا  يرآ  تفگ : يراد  دای  هب  ار  لبعد  رعـش  هللا  دبع  يا  تفگ  ار  يو  نومام  دـش . دراو  نومام  رب  رهاط "  نب  هللا  دـبع  - " 8

دناوخ : ار  لبعد  هدورس  نیا  هللا  دبع  ناوخب و  تفگ  مراد  رطاخ  هب  نانموم  ریما  نامدود  شیاتس 

قشع  یناوج و  راگزور  داب  دابآ  با و  ریس 
مدیمارخ یم  یماکداش  هماج  رد  هک  يراگزور 

متسشن . یم  يزاب  هب  يرد  ماب و  ره  رب  نآ  یئافوکش  زا  نم  دوب و  باداش  هزات و  مدوجو  تخرد  ياه  هخاش  هک  يراگزور 
ینادان میرح  زا  راذگورف و  هدمآ ، رس  هب  شنارود  هک  ار  يا  هنامز  دای  نک و  سب 
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دنزاجعا . تمارک و  نادناخ  زا  هک  رآ  يور  یناربهر  يوس  هب  یئارس  یم  هک  یحیادم  زا  شک و  رد  ياپ 
هب نارگید  فصو  رد  هک  تسا  هتفای  تسد  ربمغیپ  نادناخ  درک  دای  رد  یقیمع  هشیدنا  راتفگ و  نانچ  هب  يو  دـنگوس  ادـخب  تفگ  نومام 

تسا . نیا  نآ  تسا و  هدورس  یئوکین  رعش  زین  تسا  هدمآ  شیپ  شیارب  هکیزارد  رود و  رفس  هرابرد  لبعد  تفگ  سپس  دسر  یمن  نآ 
دندرگ . رب  نطو  هب  نارفاسم  ما ، هدرمن  نم  ات  هک  تسا  هدیسرن  نآ  نامز  ایآ 

نآ عمج  هک  یئاهناخ  هچ  وگب : متفگ  متشادن  تشاد  تیاکح  لد  درد  زا  هک  یکـشا  شزیر  زا  ندرک  يریگ  ولج  یئاناوت  هک  لاح  نآ  رد 
دندیشاپ " . مه  زا  هرابود  ندمآ  درگ  زا  سپ  هک  يا  هدنکارپ  ياه  عمج  هچ  دش و  هدنکارپ 

هتشادن مشچ  شیپ  رد  تشگزاب  هاگ  ات  میاهراذگ  تشگ و  همه  رد  رفـس و  رد  ار  تایبا  نیا  هک  ما ، هدرکن  يرفـس  چیه  نم  تفگ : هاگنآ 
. مشاب

ات اهنآ  راتفر  زا  هک  هاگنآ  دوتـس و  یم  ار  ییحی "  شردارب "  هللا " و  دـبع  نب  رانید  لبعد " ، هک  تسا  هدروآ  نوراـه "  نب  نومیم  - " 9
نامه تخادنا  رانید  ییحی و  ناماد  هب  ار  ام  هک  یهاگ  ات  تشاد  یم  نامراوخ  هتـسویپ  نامناهانگ  دورـس : نینج  ناشوجه  رد  دش  دونـشخ 

لهس نب  نسح  ود و "  نآ  هرابرد  لبعد  تسا : هتفگ  دنا و  هدرک  رایسب  شتآ  باتفآ  هدجس  هدشن و  عطق  ناشلسن  هک  ینادان  ياه  هلاسوگ 
: تسا هدورس  نینچ  زین  شردپ  ءاجر " و  نب  نسح   "و " 

 " مهد یم  هنارس  ار  ءاجر "  مشورف و "  یم  یمهردب  ار  ءاجر "  دنزرف "  رد  نسح " و  نم "  هج  دیریخب  نم  زا  ار  مزخم "  ناریما "  ناه 
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دروآ . دهاوخن  سپ  مثکا "  نب  ییحی  دننادرگرب " . زاب  میوسب  دنراد  هک  یبیع  ببسب  ار  اهنآ  رگا  مشورف . یم  ینامیشپ  یب  زین  ار  رانید " 

لبعد رداون  اهیگزمشوخ و 

نب یلع  نب  حلاص  هناخرد  يدادغب  هب  يزور  هک : تسا  هدروآ  دلاخ  نب  دمحا  - 1
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حلاص هناخ  ياضف  رد  هک  يا  هنال  رب  دیرپ و  لبعد  هناخ  زا  یسورخ  ماگنه  نیا  رد  دندوب  ام  اب  زین  ناتـسود  زا  یهورگ  میدوب . سیقلا  دبع 
شمیشک . یم  میتفگ  شمینک  هچ  تفگ  حلاص  میتفرگ  ار  نآ  تسام  يزور  راکش  نیا  میتفگ  میدید  نینچ  نوچ  دمآ . دورف  دوب 

رد هتـسشن ، حلاص  هناخ  رد  هک  تسناد  دش  سورخ  يایوج  دـمآ و  رد  هناخ  زا  لبعد  میدروخ  میدرک و  شبابک  میدـیرب و  ار  شرـس  سپ 
دـش ادرف  نوچ  میدرب  رـسب  ینارگن  هب  ار  زور  نآ  میدـش و  نآ  ندـید  رکنم  ام  تساوخ  ام  زا  ار  سورخ  دـمآ و  نامدزن  هب  نآ  يوجتـسج 

دندمآ و یم  درگ  نادنمشناد  زا  یهورگ  دوب و  مدرم  هاگ  نمجنا  هک  دجسم  نآ  رد  سپـس  درازگ  ار  دادماب  زامن  دمآ و  دجـسم  هب  لبعد 
تفرگ . ندناوخ  نینچ  تسشن و  دندیسر ، یم  ناش  تمدخ  هب  مدرم 

دندرک . ریسا  دتفا  هکلهم  نایمرد  هک  یناولهپ  لثم  ار  ام  يوگ  ناذا  سورخ  شنانامهم  حلاص " و  " 
دنبب ار  ناقاخ  یئوگ  هک  دـنداتفا  مه  ناجب  نآ  ندروخ  رد  هدزباتـش  نانچ  دنتـشامگ و  نآ  ندـنکرپ  لاـب و  هب  ار  دوخ  نارتخد  نارـسپ و  و 

دنا . هتسکش  مه  رد  ار  نادمه "  هلیبق "  جاوفا  ای  هدیشک 
تسکش . راوید  گنس  هب  ناشرس  تشپ  دش و  هدنک  ناشنادند  هک  دندیشک  نادند  هب  نانچ  ار  سورخ 

سورخ زج  هک  دیدوب  هدنام  كاروخ  یب  ردقنآ  امـش  رب  ياو  تفگ  تشگرب  هناخ  هب  مردپ  نوچ  دـنتفر . دنتـشون و  ار  لبعد  راعـشا  مدرم 
یم لبعد  يارب  يرخ و  یم  سورخ  غرم و  یناوت  یم  هچ  ره  تفگ ، نم  هب  دـناوخ و  ار  رعـش  سپـس  دـیتفاین ؟ ندروخ  يارب  يزیچ  لـبعد 

. مدرک نینچ  نم  و  دش . میهاوخ  شنابز  ریسا  هن  رو  یتسرف 
يا هماج  رد  هک  هک  یبرع  دوب ، هداتسیا  شتمدخب  زین  فیقث "  شمالغ "  میدوب و  هتسشن  لبعد  اب  هرصب  رد  هتفگ : یعخن "  قاحـسا  - " 2

. دمآ برع  درک و  هراشا  مالغ  ناوخ . ارف  نم  دزن  هب  ار  برع  نیا  تفگ . شمالغ  هب  لبعد  درک . روبع  دیمارخ ، یمزخ 
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مرکب . یبا  ناگداز  زا  تفگ . یبالک ؟ نادنزرف  زا  کی  مادک  زا  تفگ  بالک  ینب  زا  تفگ : یمدرم ؟ مادک  زا  دیسرپ  رعاش 
یسانش : یم  ار  راعشا  نیا  هدنیوگ  ایآ  دیسرپ ؟ لبعد 

دشابن . انث  دورد و  دنشاب ، بالک  اج  ره  تسا و  هتسشن  مشنزرس  هب  نایبلک  زا  یکی  هک  متفای ، ربخ 
داب . هطبح "  نادناخ "  زا  مردام  نالیع " و  نب  سیق  نامدود "  زا  مردپ  ما ، هدز  رش  ریش  نم  گس و  نایبلک ، هک  مشاب  هتسنادن  نم  رگا 
لبعد ینادناخ ؟ مادک  زا  وت  دیـسرپ  رعاش  زا  هاگنآ  هدورـس  یبالک "  مصاع  نب  ورمع  هرابرد "  هک  تسا  لبعد  زا  رعـش  نیا  تفگ : برع 

ناـش هراـبرد  رعاـش  هک  مزارفارـس  هتـسباو و  یهورگ  هب  نم  تفگ : یپ  درک . یم  شوجه  برع  هچ  میعازخ  دـیوگب : هک  دـماین  شوـخ  ار 
تسا : هدورس 

لیئربج و دمحم " و  هب "  يزارفارس  زور  هب  تساهنآ و  زا  تانفث "  وذ  داجس  رفعج " و "  و "  قلخ -  نیرتهب  نآ   " یلع -  هک "  یمدرم 
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!! تبسن هچ  شیاهروس  نآرق و  لیئربج و  دمحم " و  اب "  ار  ام  تفگ : یم  تخیرگ و  یم  یبارعا  دنلاب  یم  نآ  ياه  هروس  نآرق و 
نیا زا  شیپ  هـکنآ  اـب  ثعـشا "  نـب  رفعج  نـب  رـصن  یبا  دـنیآ "  شوخاـن  راـتفر  تـهج  هـب  لـبعد  تـفگ : يرـسلا "  یبا  نـب  نیـسح  - 3

دورس : نینچ  شردپ  وجه  رد  دش و  ینابصع  دوب ، مه  شراگزومآ 
، شزیگنا رب  نوـچ  هک  هدـنزگ  يراـم  نوـچمه  وا ، تسین  ثعثع "  زا "  رتـهب  ردـپ  تهج  زا  ثعـشا "  نب  دـمحم  نب  رفعج  نـم "  دزن  رد 

دیچیپ . رد  نمب  دنک ، یمن  گنرد 
درک . یمن  ثبع  راک  تسا ، هتفر  اهیراوخ  هچ  شردپ  رب  تسناد  یم  رورغم  نآ  رگا 

تفگ دیدنخ و  لبعد  يدز ؟ لثم  نم  ردپ  هب  یتسپ  رد  هک  دوب  هتفر  هجوت  نم و  نایم  رد  دیـسرپ : دید و  ار  لبعد  ثعثع "  تفگ " : يوار 
یگنهامه زیچ  چیه 
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. مناد رتهب  ثعشا  ناردپ  زا  دوب  هایس  يدرم  هک  ار  تردپ  هک  يراد  یمن  تسود  ایآ  هیفاق و  رد  ثعشا  رسپ  مان  اب  تمان 
تحیـصن يو  هب  هناصلاخ  مداد و  زردـنا  ار  لضف "  دورـس " : نینچ  ناورم "  نب  لضف  هراـبرد "  مردـپ  تفگ : لـبعد "  نب  نیـسح  - " 4

. مدیشک لضف  هرابرد  وگتفگ  هب  ار  نخس  هنماد  مدرک و 
. تسا اهتربع  دشاب  ریذپ  دنپ  لضف  نیا  رگا  لهس "  نب  لضف  تشون "  رس  رد  ناورم "  نب  لضف  يارب "  ناه :

دشیدنیب . یکی  نآ  تشون  رس  رد  لضف  نیا  هک  هاگنآ  تسا . اهیزومآ  دنپ  ییحی "  نب  لضف  راک "  رد  ار  يو  زین  و 
لضف و"  هاگیاج  رد  يدش و  تموکح  تسپرس  وت  هچ  رادم  رب  لضف  ناسحا و  زا  تسد  یتفای و  تسد  نآ  هب  هک  یثیدح  زا  نامب  هدوتس 

یتفرگ . رارق  لضف "  لضف " و " 
نآ رد  یـصقن  دوش ، هدـناوخ  هماکچ  نیا  نوچ  دـشاب و  لضف  لضف و  رب  نآ  ياه  هیفاق  مامت  هک  ما  هدـیدن  ار  يرعـش  تاـیبا  نیا ، زا  شیپ 

تسا . اجیب "  لضف "  لضف ، هب  نم  زردنا  هکنآ  زج  دشابن 
متفریذپ . ار  تتحیصن  تفگ  هداتسرف و  لبعد  يارب  لوپ  يرادقم  ناورم  نب  لضف  سپ 

رادرب . ام  رش  ریخ و  زا  تسد  وت  و 

لبعد یبهذم  راعشا  زا  ییاه  هنومن 

تسا . هدورس  نینچ  موس  ماما  دیهش  طبس  كوس  رد 

يزیر  یم  کشا  هدید  زا  ایآ 
؟ يرب یم  جنر  لد  زوس  زا  و 

تسا ؟ هدمآ  گنت  هب  ترسح  زا  تسا  هنیس  یئرگ و  یم  ص )  ) دمحم نامدود  راثآ  رب  و 
رابب . ناگدید  زا  کشا  ناراب  راگزور  شدرگ  زا  يرگب و  ناشیارب  قحب  ناه 

. ربم دای  زا  دوب  نامز  ياهیراوشد  نیرتگرزب  زا  هک  یتخس  دمآ  شیپ  نآ  اروشاع و  زور  هب  ار  ناش  تبیصم  و 
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هتشک دتـسرف . یپایپ  دورد  نیـسح  دوخ  بیبح  كاپ  ناور  رب  دانک و  باریـس  ار  البرک  تشد  رد  هداتفا  ياهرکیپ  يراهب  ناراب  هب  دنوادخ 
: درک یم  دایرف  هک  يا  هدـنام  اهنت  دروآ و  درد  هب  ار  اـم  شنادـقف  هک  یهاـنگ  یب  هتـشک  داـتفا ، ـالبرک  ناـبایب  رد  رهن  ود  راـنک  رد  هک  يا 

دنتفر ؟ اجک  نم  ناروای 
شا هتفشآ  ناشیرپ و  نادناخ  دندز و  ین  زارف  رب  ار  شرس  مهانگ  یب  يا  هدیسر  متس  هتشک و  متبرغ و  نیمز  رـس  رد  هدز  شطع  هنـشت  نم 

دندیشک . تراسا  هب  ار 
تفای . یهاوخ  رد  نیرفن  نعل و  هب  ار  خزود  باذع  يدوزب  وگب  درآ ، دردب  ار  شناور  ادخ  هک  دعس  رسپ  هب 

هابت يزیگنا  ههبـش  هب  ار  ادـخ  ربمغیپ  راتفگ  دـنداتفا و  یهارمگ  هب  یگمه  هک  یهورگ  رب  دزو ، یم  ابـص  داب  هک  هاـگنآ  اـت  زارد  راـگزورب 
داب . نیرفن  ماش  ماب و  رد  دندرک ،

اونمآ نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هفیرش  هیآ  لوزن  لئاس و  هب  زامن  رد  وا  یشخب  متاخ  زا  دیاتـس و  یم  زین  ار  ع )  ) نانموم ریما  لبعد ،
دنک : یم  دای  نینچ  نوعکار ، مه  هاکزلا و  نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا 

يوگتـسار درم و  کین  هدـیزگرب  نآ  ربمغیپ  زا  سپ  تیالو  هب  تسا  قطان  یلع  راکنا  لـباق  ریغ  تیـالو  ربمغیپ و  نادـناخ  يرترب  هب  نآرق 
درک  زارد  انمت  تسد  يدنمزاین  درازگ و  یم  زامن  يو  هک  هاگنآ  تسا ، قطان  رادتسود 

نآرق رد  ار  يو  نابرهم  يادخ  و  داد . دنمتسم  هب  ار  شمتاخ  دوب ، راوازس  هدنـشخب  رـسپ  هدنـشخب  نیا  زا  هک  هناراوگرزب  یـششخب  اب  وا  و 
دیشخب : یگژیو  نینچ  دوخ 

یم زاـمن  هک  دنتـسه  یناـنموم  شربمغیپ و  ادـخ و  امـش ، تسرپرـس  یلو و  هک  یتـسارب  دراـیب ) وگ  تسا ، يراـختفا  نینچ  ار  سک  ره  (و 
دنزادرپ . یم  هاکز  عوکر  لاح  رد  دنرازگ و 

دوب . دهاوخ  شمصخ  دنوادخ  تمایق  يادرف  رد  دنک ، تلیضف  نیا  راکنا  دهاوخ  هک  ره  و 
. درک دهاوخن  فالخ  شیاهدعو  رد  ادخ  و 
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دیاتس : یم  نینچ  ار  ع )  ) نانموم ریما  زین  و 
دوب . نمشد  دوسحم  هک  یماما  ام و  رورس  ینعی  وا ، نیشناج  دمحا و  تعیب  یهز 

درک . يرای  ار  ربمغیپ  نارگید  زا  شیپ  یناوج ، زاغآ  رس  یکدوک و  راگزور  هب  هکنآ  ینعی 
دیسرتن . دربن  رد  هاگچیه  دود و  زا  ار  اهمغ  هکنآ  ینعی 

تخانش . یگناگیب  ار  ادخ  یتسرپ ، اتکی  ره  زا  شیپ  هکنآ  ینعی 
درکن . شتسرپ  ار  یتب  منص و  زگره  و 

تسا : هدورس  نینچ  ع )  ) موس ماما  ادخ  ربمغیپ  طبس  البرک  دیهش  كوس  رد  زین  و 
یئرگ ؟ یمن  تسیرگ ، وا  رب  ص )  ) دمحم هک  یسک  رب  و  یباوخ ؟ یم  ارچ  ینیگمغ  هک  وت 

داتفا و يراوخب  وا  تداهـش  زورب  مالـسا  تسا ؟ هدوتـس  اهنآ  لثم  رب  هیرگ  هک  ینادیمن  رگم  يزیر  یمن  کشا  شنادناخ  نیـسح و  رب  ارچ 
نیـسح رب  زین  دـندجاس  عـکار و  ار  ادـخ  نامـسآ  رد  هـک  يراوـگرزب  نـیب و  شور  ناگتـشرف  تـسیرگ  شنادـقف  زا  يدورـس  شـشخب و 
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دنتسیرگ .
نیسح رب  هنوگچ  دندوب  ناشنایم  رد  هشیپ  رفاک  ناگدرک  رـس  رگید  دعـس و  رمع  هک  نمـشد  هاپـس  جاوفا  هک  ار  ینامز  يدرک  شومارف  ایآ 

دنتخات ؟
زوس ندـناشچ  اب  ار  ربمغیپ  قح  دـنتخیر و  شماکب  ار  گرم  ماج  دـندوب ، كدـنا  شناتـسود  رایـسب و  يو  نانمـشد  هک  یهاـگ  دربن  رد  و 
رگید يو  متام  زا  سپ  هک  یتسار  دندناشن  شطبس  كوس  هب  ار  ربمغیپ  دنتـشک و  ار  نیـسح  دنتـشادن  هگن  اهنآ ، هب  ینتـسشنن  ورف  یـشطع 

يا تفگ : یم  دز و  یم  دایرف  شطع  زوس  زا  دوب و  ناریـسا  هرمز  رد  بنیز  هکنآ  لاح  تفرگ  مارآ  ناوت  یم  هنوگچ  دومن . ناسآ  اـهمتام 
هنهرب نایرع و  تسا  هدیدرگ  هتشغآ  نوخ  هب  هدش و  هراپ  هراپ  هتشک و  نمشد  ریشمش  هب  هک  تسا  وت  نیـسح  نیا  دمحا : يا  راوگرزب  دج 
كاخ هب  وا  نوماریپ  رد  تا  هتشک  نادنزرف  نفک  روگ و  یب  كاپ و  داسجا  تسا و  هتخات  نابسا  ناروتـس و  مس  لاماپ  هداتفا و  كاخ  رب  و 

دنتشک یبآ  یب  یگنشت و  هب  دندرک و  عنم  تارف  بآ  زا  ار  اهنیا  راوگرزب : گرزب و  ياین  يا  هداتفا .
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مزیخ . یم  متفا و  یم  دور ، یم  نم  رب  هچنآ  تبیصم و  يرایسب  متام و  زا  ماقمالا : دج و  يا 
تسا : هدورس  دیهش  طبس  ءاثر  رد  يو  هک  تسا  ینالوط  يا  هماکچ  زا  تایبا  نیا  و 

داب و اهنآ  رب  تنعل  يا  دـندمآ  درک ، یم  یهدـنامرف  سیلبا  ار  ناشهاپـس  یتخب  نوگن  زا  دـندوب و  زور  هریت  موش و  نآ  مدرم  هک  یماـش  زا 
دوب . دنهاوخ  نوعلم  دننک  یم  اهر  كاخ  رب  ار  شا  هراپ  هراپ  رکیپ  دنشک و  یم  ار  دوخ  ماما  هک  یمدرم  نینچ 

دندرک . ریسا  هنهرب  رس  نایرع و  ار  ربمغیپ  نایرگ  نارتخد  هک  نم  ياو  يا 
دیدمآ ؟ دنسرخ  تسپ  تشز و  يانگنت  نآ  خزود  هب  ایآ  امش  رب  گنن  گرم و 

تعیب هرهب  هک  هو  درک . راوـخ  ار  امـش  اـیند  يوـما  نیگنن  تعیب  و  دـیتخورف ؟ نارگید  ياـیند  هب  ار  دوـخ  سیفن  یگدـنز  تزع  یناداـنب  و 
دوب . تسپ  زیچان و  هچ  ناگدننک 

دیدرک تعیب  وا  اب  هک  یسک  رب  گنن  گرم و 
منیب یم  خزود  رد  نوگن  رس  ار  ناتربهر  یئوگ 

دیدید ؟ هک  اهچ  ربگ ، نوچ  مدرم  نیا  زا  ربمغیپ  زا  سپ  ص .)  ) دمحم نادناخ  يا 
راگزور هک  ام ، نارورس  يا  دیشاب  ابیکش  تسسگ ؟ نت  زا  نیسح  يارب  البرک  هعقاو  زورب  هک  اهناج  هچ  دش و  هتخیر  ناتیاپب  هک  اهکشا  هچ 

امـش تعاطا  هب  ما  هدـنز  ات  ار  نتـشیوخ  ناج  متـسه و  ناتنامرف  امـش و  ریپ و  هشیمه  نم  دیـسر  دـهاوخ  ارف  زین  نوعلم  نامدود  نآ  تخس 
مراد -  یماو 

تسا : هدرک  دای  موس ، ماما  كوس  رد  لبعد  زا  ار  تایبا  نیا  ءابدالا "  مجعم  دلج 11 "  رد ص 110  يومح "  توقای  و " 
تفر . الاب  هزین  زارف  رب  یلع  ربمغیپ و  رسپ  رس  نادرم  يا  ياو 

دشن . نارگن  یسک  تساخن و  رب  یسک  زا  يدایرف  دندینش . یم  دندید و  یم  نیمسلم  هکنآ  اب  و 
رادیب تشاد ، مارآ  باوخ و  تیگدنز  تکربب  هک  ار  یئاهدید  نیسح  يا 
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يدرک . باوخب  تفخ ، یمن  تمیب  زا  هک  ار  ینامشچ  یتشاذگ و 
درک . رک  ار  اهشوگ  تگرم  هلان  روک و  ار  اه  هدید  تتداهش  رادید 

دشاب . تنفدم  هاگمارآ و  هک  دشاب  هتشادن  نیا  يوزرآ  هک  تسین  یناتسب  غاب و 
تسا : هتفگ  نینچ  بلاط  یبا  نب  یلع  داهن  كاپ  ماما  شیاتس  رد  و 

درادن . دروامه  تسا و  نارفاک  هدنشک  هک  يدرم  ریش  ياوشیپ  نآ  ردیح  بارت  وبا 
تسا . مصصم  دنمورین و  هک  تسا  یناولهپ  هتفگن و  غورد  زگره  هک  تسا  یئوگتسار  ریذپان و  تسکش  يریش  تخس و  رس  يزرابم  يو 

تسا . هدز  لقیص  هتخآ و  ریشمش  هب  ناراکهبت  هدنشک  وگتسار و  ربمغیپ  نارب  ریشمش  یلع 
تسا : هدورس  نینچ  موس  ماما  دیهش  طبس  ءاثر  رد  زین  و 

هتخیر تسا ، هتفر  البرک  نیمز  رـس  ینعی  تارف  رانک  فجن و  نوماریپ  لزانم  رد  یلع  راوگرزب  نادـنزرف  رب  هک  یتابیـصم  زا  هک  یئاهکـشا 
دراد . یم  راوخ  ار  ربمغیپ  كاپ  دنزرف  هک  تسا  يا  هنامز  ياه  تلزرب  نم  سوسفا  دراد و  یم  زاب  طاشن  همغن و  زا  ار  ناسنا  دوش ، یم 
كاخ هب  ار  ربمغیپ  نادـنزرف  دایز ، ناردـپ  هکنیا ، زا  ایآ  و  يزیر ؟ یمن  یپایپ  کشا  راک  زیهرپ  ياناد  نیا  نتـشک  داـی  هب  نیـسح و  رب  اـیآ 

یتسین ؟ نیگهودنا  دندیشک ، ریشمش  ناگداز  كاپ  نآ  رب  راکشآ  یناگداز  كاپان  نینچ  دندناشن و 

لبعد تافو  تدالو و 

هام دنچ  لاس و  يو 97  سپ  دش . هتـشک  متـس  روج و  هب  یلاسنهک ، يریپ و  راگزور  رد  هنـس 246  رد  دمآ و  ایند  هب  لاس 148  رد  لبعد 
تسا . هتسیز 

شا هیوجه  نوچ  درک و  وجه  يراعشا  هب  ار  قاوط "  نب  کلام  وا "  هک  دنا  هدروآ 
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هیوجه زا  زین  قاحسا  دمآ  دوب  شرادنامرف  یـسابع "  سابع  نب  قاحـسا  هک "  هرـصب  هب  تخیرگ و  رعاش  دیبلط و  ار  يو  دیـسر  کلام  هب 
ات تساوخ  ریـشمش  عطن و  تشامگ و  يو  يریگتـسد  هب  ار  یـسک  دـمآ  رد  رهـش  هب  رعاش  نوچ  تشاد و  یهاگآ  رازن "  هراـبرد "  لـبعد 

دنزب . ار  لبعد  ندرگ 
نآ تفگ : یم  دش و  یم  لسوتم  دناهریم  ندش  هتشک  زا  ار  وا  هک  یمسق  ره  هب  دروخ و  یم  قالط  هب  دنگوس  هدیـصق  نآ  راکنا  رد  لبعد 

نتـشکب ارم  ات  دـنا  هداد  تبـسن  نمب  هتخادرپ و  ار  نآ  يرگید  اـی  دیعـس "  وبا  نوچ "  منانمـشد  زا  ینمـشد  هکلب  ما  هتفگن  نم  ار  هماـکچ 
تنتـشک زا  تفگ : درک و  تـقر  وا  رب  قاحـسا  اـت  تـسیرگ  یم  قاحـسا  شیپ  رد  دیـسوب و  یم  نـیمز  درک و  یم  يراز  هتـسویپ  و  دـنهد .

درک . یبارخ  دوخ  رد  هک  دز  وا  هب  ردقنآ  تساوخ و  یتسد  بوچ  سپس  منک  تیاوسر  دیاب  اما  متشذگ 
مـسق دنریگب و  شیاپ  زین  ناگتـشرامگ  دنزیر و  شناهد  هب  ار  شتافاثک  دننک و  زاب  ار  شناهد  دـنزادنیب و  تشپ  هب  ار  وا  داد  روتـسد  سپ 

رگم درکن  شیاهر  تشک و  دهاوخ  ار  وا  هنر  دربب و  ورف  دروخب و  ار  شعوفدم  هک  هاگنآ  رگم  تشاد  دهاوخن  رب  يو  زا  تسد  هک  دروخ 
هب تشامگرب و  ار  كریز  نادراک و  يدرم  قوط "  نب  کلام  تخیرگ "  زاوها  هب  رعاش  تشاذگ و  شدازآ  سپس  درک . نینچ  هک  هاگنآ 

يوجتـسج رد -  هتـسویپ  درم  نآ  . داد هزیاج  وا  هب  زین  مهرد  رازه  هد  دـشکب  هناهاگآان  ار  رعاش  دـهاوخ ، يوحن  ره  هب  هک  داد  روتـسد  يو 
بوچ اب  دروآ و  گنچ  هب  اشع  زامن  زا  دعب  تاقوا  زا  یکی  رد  ار  يو  درک و  ادیپ  سوس "  یحاون "  زا  یئاتسور  رد  ار  رعاش  ات  دوب  لبعد 

هب ار  يو  هک  دـنا  هتفگ  تفر و  كاخ  هب  هیرق  نامه  رد  درم و  لبعد  زورنآ  يادرف  دز و  شیاپ  تشپ  هب  تشاد  نیگآ  رهز  یمد  هک  یتسد 
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دندرپس . كاخ  هب  اجنآ  رد  دندرب و  سوس "  " 
قارع طساو  نایم  رد  يرهش  هک  بیط "  رد "  يو  هک  تسا  ناکلخ  نبا  خیرات  رد  و 
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هراب نیا  رد  دامح  نب  رکب  تسا و  هلیوز "  رد "  یعازخ  یلع  رسپ  لبعد  ربق  هک  تسا  هتفگ  يومح "  و "  دش . هتـشک  تسا  زاوها  روک  و 
درک " . اهر  بیصخ  نب  دمحا  ناتسگنس  رد  هلیوزب و  ار  لبعد  گرم ، تسا " : هدورس  نینچ 

نیا و  لاسب 246 ، مجرتم  تاـفو  رکذ  زا  سپ  شخیراـت  دلج 5   242 هحفـص رد  رکاسع "  نبا  دیدرت "  هک  دـنامن  یفخم  رگ  وجتـسج  رب 
یپ رد  ار  یـسک  وا  درک و  وجه  ار  کلام  هک  دـنا  هدروآ  زین  تشکار و  رعاـش  وا  درک و  وجه  ار  مصتعم  لـبعد  دـنا : هتفگ  : ] هک وا  نخس 
رعاش تداهـش  زا  شیپ  لاس  لاسب 227 و 9  مصتعم  اریز  تسا  ربدت  یب  یلوق  لقن  لمات و  یب  يدیدرت  دـنک ) شمومـسم  ات  داتـسرف  رعاش 

يو درک  وجه  ار  مصتعم  لبعد  نوچ   ] هک تسا  هدروآ  نادلبلا "  مجعم  دلج 4 "  هحفص 418  رد  يومح "  هچنآ "  زین  تسا و  هتشذگرد 
[ درک ربص  لتق  لاسب 220  ار  وا  دادن و  شهانپ  مصتعم  یلو  درب  هانپ  دیـشر  روگ  هب  تخیرگ و  سوط  هب  لبعد  دومن و  رده  ار  رعاش  نوخ 

تسا . لاس 246  هب  رعاش  تشذگ  رد  دروم  رد  لاجر  نادنمشناد  ناخروم و  لوق  قافتا  فالخ  رب 
دورس : نینچ  ود  نآ  كوس  رد  دوب  تسود  تشذگ ، رد  لبعد  زا  شیپ  هک  مامت "  یبا  رعاش و "  اب  هک  يرتحب "  " 

داب و نازیر  امش  رب  هتـسویپ  تمحر  ناراب  نم : ناتـسود  يا  دز  مناج  هب  شتآ  دوزفا و  ملد  درد  رب  ناشگرم ، زورب  لبعد  بیبح و  هاگمارآ 
يرگید ربق  تسا و  رودـب  رگ  هحون  هلان  ریـسم  زا  زاوها و  رد  لبعد )  ) یکی نیا  روگ  . ) دانک ینابیاس  ار  ناـتروگ  از  ناراـب  بآ و  رپ  يربا 

تسا . لصوم  رد  مامت ) یبا  )
دندوب : هتشون  ار  راعشا  نیا  لبعد  روگ  رب  هک  مدید  تسا : هتفگ  بتاک "  یخرک  نسح  نب  دمحم  رصن  وبا  " 

دـهد و یم  قح  تدـحو  هب  تداهـش  هناصلاخ  يو  تسا  هدرک  هدامآ  شیوخ  زیخاتـسر  يارب  ار  دـنوادخ  یگناگیب  هب  رارقا  هشوت  لـبعد ،
دنوادخ هک  تسا  راودیما 
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درآ . تمحر  وا  رب  زیخاتسر  رد 
تسا . یلع  ینعی  ربمغیپ  قحب  نیشناج  وا  يالوم  ود  نیا  زا  سپ  دنیوا و  لوسر  ادخ و  لبعد ، يالوم 

دای گرب  دودح 200  رد  یناوید  مود ، دنزرف  يارب  میدن "  نبا  و "  داهن . اج  رب  رعاش "  نیـسح  هللا " و "  دبع  ياهمانب "  دـنزرف  ود  رعاش 
تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  يو  راعشا  زا  يا  هنومن  لاح و  حرش  ءارعشلا "  تاقبط  هحفص 193 "  رد  زتعم "  نبا  هدرک و " 

 " تسا . رعش  نیکمن  تخس  يرعاش  یلبعد  " 
نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  و 

نارعاش نآ  نیتسخن  و  دوش ، یم  زاغآ  موس  هدس  نارعاش  هیقب  هب  هک  موس  دلج  نآ  یپ  رد  دبای و  یم  نایاپ  باتک  نیا  مود  دـلج  اجنیا  رد 
دمآ . دهاوخ  تسا ، يولع "  لیعامسا  وبا  " 

نالکتلا هیلع  ناعتسملا و  هللا  و 
هجوت "  لباق  " 
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مامت نآ ، یپ  رد  یکنامک  هب  زاغآ و  زمر " م "  اب  ریدـغلا  تادـلجم  رگید  باتک و  نیا  قیلعت  ای  نتم  رد  هک  يا  هملج  هملک و  لصف و  ره 
تسا . مود  پاچ  ياه  هدوزف  اه و  تسویپ  زا  دوش ، یم 

اهینادردق رب  یساپس 

شیپ نیا  شیامزآ  دریگ  یم  رارق  ربمغیپ  كاپ  نادناخ  ناگتفیش  ینید و  ياه  تیصخش  شیاتـس  دروم  مباتک  نیا  هک  تشذگ  یم  ملد  رب 
رد هتسجرب  ياه  تیـصخش  اه و  تیعمج  زا  یلاع  یئاه  هتـشون  یمارگ و  یئاه  همان  رگید ، یحاون  قارع و  فارطا  زا  درک و  تباث  ار  ینیب 

يا هیحور  زا  تیاکح  هک  دیسر  ام  تسدب  رثن  مظن و  هب  باتک  نیسحت  ظیرقت و 
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دورد تفگ  یم  نخـس  یمالـسا  ياهتیـصخش  رادیب  روعـش  ینید و  عمتجم  ياسر  هشیدنا  زا  تشاد و  یمالـسا  هعماجرد  دنمورین  هدـنز و 
دننک . یم  يوریپ  یکین  هب  نیئآ  نیا  زا  هک  یمدرم  یمالسا و  مما  رگید  یهز  داب و  وا  قح  رب  نیئآ  برع و  راثن  دنوادخ 

. میدنموزرآ ار  كاپ  نآرق  ناوریپ  یماگشیپ  يزاتشیپ و  راتساوخ و  ار  ناشقیفوت  هتشاد و  میدقت  نانآ  همه  هب  ار  دوخ  یپایپ  ساپس  ام 

دلج 5

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 
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(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یناهج روهشم  هلجم  کی  رد  ریدغلا 

هرامش رد  نامباتک  تادلجم  هرابرد  یپ  رد  یپ  ياهظیرقت  دوش ، یم  رشتنم  رصم  هرهاق  رد  هک  باتکلا "  فورعم "  هلجم  ياه  هرامـش  رد 
هلجم تسرپرـس  نابـضغ "  لداع  گرزب "  داتـسا  هیحور  یفرعم  يارب  یمکحم  هناـشن  دوخ  اـهظیرقت  نیا  میا . هدـناوخ  نآ  فلتخم  ياـه 
خیرات زا  یعلطم  هیاپ ، دنلب  یبیدا  شیدنارود ، يرظن  بحاص  برجم ، تسا  يدنمدرخ  وا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدـنهد  ناشن  زین  و  تسا ،

رگید . لئاضف  زا  يرایسب  لدع و  تسار و  هملک  ینعی  هملک ، تدحو  یمومع و  حلاصم  هار  رد  يدهاجم  حیحص ،
مومع ظاحل  زا  انیع  هدش  رشتنم  نابعش 1371 ه 1952 م  هام  رد  هک  ار  وا  هلاقم  نیرخآ  داتسا ، هب  تبسن  دوخ  نارکیب  ساپس  زاربا  نمض  ام 

مینارذگیم .

هحفص 15 ] ] 

متشه دلج  بدالا  هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا 

نآرق و تایآ  رد  نآ  هب  طوبرم  ثحابم  و  مخ ) ریدـغ   ) ریدـغلا عوضوم  رد  ار  دوخ  ياهثحب  باتک  نیا  ققحم  دنمـشناد و  فلوم  نانچمه 
شباتک متفه  دلج  رد  يرجه  مهن  نرق  ات  ار ، ریدغ  يارعـش  مرتحم  فلوم  دهدیم ، همادا  برع  فلتخم  روصع  تایبدا  ربمایپ و  كاپ  تنس 

رد یناوارف  ياه  ثحب  زا  ار  نآ  رسارس  فلوم  اریز  تشادن  ار  دعب  نورق  هب  طوبرم  ریدغ  يارعش  شیاجنگ  متـشه  دلج  یلو  تسا  هدروآ 
زا حیحـص و  یتروصب  تنـس  لها  تسا ، مزال  هک  هعیـش  صوصخم  شنیب  هب  اـهثحب  نیا  رد  تسا ، هدـنکآ  یخیراـت  ینید و  لـئاسم  هنیمز 
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. تسا هدش  ضرعتم  دنسانشب  فیرحت  ماهبا و  نودب  دننادب و  لیصا  ياشنم 
تسا رثوم  رایسب  ناناملسم  نایم  دوجوم  فاکش  نتخاس  کیدزن  روظنمب  فلاخم  دید  تیفیک  رد  املسم  حیحـص  ياه  تخانـش  هنوگ  نیا 

دلج  ) دـلج نیا  رد  فلوم  ددرگیم . دـحتم  ناشفوفـص  دـنمورین و  ناـگناگیب  لـباقم  رد  مالـسا  ههبج  هک  تسا  اـهیکیدزن  نیا  هجیتـن  رد  و 
زا يریگ  یپ  گرزب ، کچوک و  ذـخام  هب  تبـسن  عیـسو  عالطا  ثحب ، بناوج  هب  لـماک  طلـست  عوضوم ، شرورپ  تردـق  رظن  زا  متـشه )

ياهدـلج دـننام  انیع  درذـگیم ، اهباتک  اه و  هوزج  تالجم ، ياه ، همانزور  رد  هچنآ  رب  لماک  يرایـشه  و  یبرع ، دـیدج  میدـق و  تاـفیلات 
تسا . منیشیپ 

مجنپ هرامش  متفه  لاس  باتکلا "  " 

هحفص 16 ] ] 

يدابدرا یلع  دمحم  ازریم  داتسا  مالسالا  هجح  راوگرزب  همالع  زا  ردقنارگ  يا  هلاقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
لایخ  تیعقاو و  شکاشک  رد 

تربمایپ تناگدیزگ  نیرت  زاتمم  رب  ام  دورد  دبیز و  اروت  اهنت  لامج  لالج و  هوکش و  تسا ، ازـس  ار  وت  یئایربک  یگرزب و  اراگدرورپ  راب 
راهطا . همئا  زا  وا  نانیشناج  و 

قرب قرز و  ای  یمادنا و  ضرع  تقیقح  ربارب  رد  ار  لایخ  هک  ورنآ  زا  هن  یلو  تسا  هتفرگ  الاب  نیقیرف  نیب  زاب  رید  زا  لادج  ثحب و  نافوط 
تمواقم قح  توعد  لباقم  رد  هک  تسا  یتاموهوم  مدرم  زا  ياـهلاجنج  اهادـص و  رـس و  هکلب  هن - تسا ، یتیدوجوم  تیعقاو  لاـبق  رد  ار 

ورنیا زا  دننزیم . نوخ  یبش  تلیـضف ، حالـص و  کنابلگ  رب  هک  تسا  یتسرپ  اوه  ياهلالد  زا  قطنم  یب  کشخ و  ینانخـس  دنهدیم و  ناشن 
تسا . هتشگ  اپ  رب  شیپ  اهنرق  زا  لادج  شکمشک و  هتسویپ 

شیب ینالوج  ار  لـطاب  تسا و  قح  نآ  زا  تلود  هک  دـش  دـهاوخ  مسجم  شناگدـید  لـباقم  رد  حوضوب  درگنب ، ار  رما  عقاو  هکیـسک  اـما 
ورنیا زا  دزاونیم . ار  ماشم  تقیقح  رطع  يوب  دشخردیم و  شربارب  رد  تفرعم  رون  هتـسویپ  دریگ ، الاب  انایحا  دنچ  ره  تلاهج  هدبرع  تسین .

یهارمگ بیسآ  تملظ و  قیاقح ، رطع  فراعم و  یگدنشخرد 

هحفص 17 ] ] 

دنک . یم  اوسر  ار  نایاوخ  ژاژ  ماجنا  رس  دشک  ازاردب  دنچ  ره  ینادان  ياه  هنتف  دناشوپ و  یم  ار 
ياه تبسن  تالایخ و  ياه  هتفاب  هک  سب  رفیک  نیا  ار  نانآ  هابـشا  لاثما و  رجح و  نبا  ریثک ، نبا  میق ، نبا  هیمیت ، نبا  مزح ، نبا  لاثما  يرآ 

دهاوخ ار  بهذـم  ناکرا  هک  دـش  دـهاوخ  یمیخـض  هدرپ  دـعب  ياهلـسن  رد  يدوزب  لهج ، تاملظ  لزلزت  بارطـضا و  نایم  رد  ناشاوران ،
دینازرل .

ملع ياهـشواک  تکرب  زا  يادز  هدرپ  هدـنیآ  دنـشابیم . ناشراک  بقارم  نورق  نارایـشه  دنـشاب  مرگرـس  دوخ  يراکبیرف  هب  نانآ  دـیراذگب 
، تسین ءوس  يوزرا  زج  ار  تیاده  ناهرب  نانیا  هک  دش  دهاوخ  راکشآ  ناققحم  رب  تفرگ و  دهاوخ  رب  ناشتشز  راک  زا  هدرپ  راچان  لاجر ،

دنا . هتخاسن  دودرم 
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تمهت رگم  دـشاب ، هتفرگ  رارق  دـنت  یهاگترپ  هبل  رب  هک  یخاـک  نیب  هدـش و  هداـهن  راوتـسا  ییاـنب  رب  هک  یخاـک  نیب  تسا  تواـفت  ردـقچ 
درک ؟ لالدتسا  ناوتیم  مه  لیلد  یب  يواعد  اب  رگم  دریگب و  ار  یتسار  ياج  دناوتیم 

ناشن دودرم  ساسا  یب  تاهبش  اب  ار  هعیش  لئالد  دنزاس و  بوشم  نیغورد  یلعج و  ياه  تبسن  اب  ار  هعیش  هزاوآ  دندیـشوک ، هدوهیب  نانیا 
يرجه مدراهچ  نرق  رد  دفاکشب و  هرذ  زا  ار  هرذ  وم و  زا  ار  وم  هک  دمآ  دهاوخ  دیدپ  يرگـشواک  یمالـسا  تما  رد  هکنیا  زا  لفاغ  دنهد ،

ارنانآ ياه  هتفاب  نمرخ  هدمآ ، دیدپ  نیـشتآ  ینافوط  رون  رـصع  رد  ای  دـیآ  دورف  نانآ  رب  مئاد  یباذـع  ایداع  موق  هقعاص  دـننام  يا  هقعاص 
دنادرگ . رتسکاخ 

قیقحت نامرهق  ای  قیاقح  نابهگن  داهج و  نامرهق  ار  وا  دیاب  هک  دینادرگ  ردقم  ینامرهق  یملع ، تضهن  یئالط  رـصع  يارب  ناحبـس  يادخ 
دشابیم . نیما  ینیما "  مالسالا "  هجح  همالع  تسا : تیاده  راد  لعشم  ملع و  رادمچرپ  تلیضف ، عون  ره  یلاع  هنومن  هک  وا  دیمان ، عبتت  و 

 " ریدغلا دنمشزرا "  ضیف و  رپ  باتک  هک  درک  ار  شتما  گنهآ  یلاح  رد  وا 

هحفص 18 ] ] 

دیناوخب ارم  باتک  دیئایب  دمآ : رد  ادص  هب  نادند  نب  زا  و  تسا . ناراگ  زیهرپ  تیاده  هیام  ههبـش  یب  هک  یباتک  تفرگ : تسد  رد  ار  دوخ 
مراد . هدنبوک  یلیلد  و  قداص ، یناهرب  نآ  رد  هک 

ما . هدرک  داهنشیپ  تقیقح  كرد  يارب  يا  هسوش  هداج  حضاو و  قیرط  باتک  نیا  رد 
هدرپ تما  نیا  رب  زارد  یتدم  دنچ  ره  تهبـش  موش  هیاس  تسا . هدرپس  یهابت  تسدب  ار  تالایخ  ماهوا و  هدرک ، هدـنز  ار  قیاقح  نم  باتک 

مزادنا . رب  ارنآ  مراد  تیرومام  نم  یلو  دشاب  هدنکفا 
منکیم دهعت  نم  هکنانچ  دش ، دهاوخ  فرط  رب  يدوزب  يراهب  ربا  تعرس  نوچ  یلو  دیاپ  رید  اهیگریت  نیا  دنچ  ره  هک  تسنیا  رب  ما  هدیقع 

و امنهار ، مچرپ  نم  باتک  و  دوش . هتـشادرب  نایم  زا  دهد ، ناشن  یتخـس  رـس  تقیقح  اب  لادج  رد  دنچ  ره  يراکبیرف  زا  یـشان  ياهـشزغل 
باتک و  دزاـس . یم  فقاو  نآ  ینارون  نوناـک  و  صوصن ، دور  بصم  نآ و  ياول  زکرم  تفـالخ و  رقم  رب  ار  امـش  تسارآ ، سلجم  غورف 

دنکیم . الم  رب  ار  تقیقح  دنزیم و  الاب  دوب ، هدیناشوپ  درم  ناوجان  ياهیراکبیرف  هک  ینشور  تقیقح  نآ  يور ، زا  ار  اه  هدرپ  نم 
، دوش یم  هجاوم  تسکـش  اب  ياهگنرین  هنوگچ  دیرگنب  میوگیم  اهناب  مهدیم  ناشن  ار ، ناشراک  هار  زورمین ، ناگتفخ  نیا  هب  نونکا  مه  نم 

تسا . باتک  ماقم  نود  مدرک  دای  هک  یفاصوا  دنادیم  یبوخب  ددرگ  فقاو  ریدغلا "  باتک "  تادلجم  هعومجم  رب  هکیسک 
. تسا دودحم  ریدغ  عوضومب  باتک ، بلاطم  درادنپیم  لوا  هلهو  رد  دونشیم  باتک  هرابرد  ار  بلاطم  نیا  هکیسک 

هک ار  یناوارف  كاشاخ  راخ و  هدش  هدیشک  تماما  لئالد  زا  يرایسب  نوماریپ  ثحب  هتشر  دنیب  یم  داهن ، ریدغ  لالز  همشچ  هباپ  یتقو  یلو 
نیملسم ياصع  قش  ثعاب  هک  هدنزگ  ياه  هنعط  اهشین و  دنکیم و  بوراج  ار  همه  دنا ، هتخیر  تقیقح  ناکلاس  هارارف 

هحفص 19 ] ] 

دزاسیم رادیدپ  ار  همه  هدش ، هتفهن  تین  ءوس  ياه  هدرپ  تشپ  رد  هچنآ  دنکیم و  رب  نب  زا  هتخادنا ، تما  رد  هملک  فالتخا  گنـس  هدـش و 
ملق راع  گنن و  زا  ار  یمالـسا  تما  هدرک ، فشک  دنا  هدرک  یفخم  اه  هپت  تشپ  رد  هک  ار  یمالـسا  میلاعت  داینب  هدـننک  ناریو  ياهگنلک  و 

اب تسرپ  اوه  ياهلالد  تین  ءوس  هلیسوب  هک  ار  یمالسا  هزاوآ  مان و  دنکیم و  كاپ  دنا ، هدنابـسچ  نآ  رب  ار  اوران  بلاطم  هک  يرودزم  ياه 
دنکیم . هئربت  هیزنت و  تسا  هدیدرگ  ثولم  بوشم و  هنایوج  دوس  ياه  هناسفا 
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انئاخ ياهیراکبیرف  يور  زا  دـناوتیم  دراد و  دوجو  باتک  نیا  رد  خـیرات  ثیدـح و  ریـسفت ، مالک ، هقف ، زا  یناوارف  لئاسم  اهنیا  زا  هتـشذگ 
رگید فرط  زا  هنیک  دـقح و  زیت  شتآ  فرطکی و  زا  سوه  اوه و  هزیگنا  اـب  هک  یموادـم  ياـه  هئطوت  هتفرگ و  تروص  اـهنآ  رد  هک  ياهن 

. درادرب هدرپ  هدناسر ، کمک  اهناب 
ملع یناهن  ياهزار  هدیسر و  ینافوکش  هب  قیاقح  زا  يرایسب  هک  يرـصع  نیا  رد  مهافت ، رون و  قیقحت ، گنهرف و  راختفا  رپ  رـصع  نیا  رد 

حیحـص ياههار  زا  ات  هتفرگ  تروص  هبرجت  نیرمت و  یـسررب و  اه  هدیا  يور  هدـیدرگ . صخـشم  لطاب  قح و  دربن  ياهنادـیم  هدوشگ ، ار 
دنامب . راوتسا  تباث و  یلوصا  وددرگ  يوریپ 

ار کیرات  راصعا  نورق و  ياه  هتفخ  دوخ  ناگتشذگ  راک  لابند  یئاه  هلاجر  هک  مدروخن  فسات  هزادنا  نیاب  زیچ  چیهب  نم  رصع ، نیا  رد 
، يدروخرب ره  رد  هجیتن  رد  دـننک ، يزات  کت  ناشطیـسب  لهج  ياـهیدرخبان  رد  دـنراذگب و  هنایـشآ  ناـنآ  یئاـنیبان  تاـملظ  رد  و  هتفرگ ،
، دنرگن یمن  ار  تقیقح  رون  یلو  دنراد  هدید  دنمهف ، یمن  یلو  دنراد  لد  نانیا  هک  اریز  دنتفا  رد  یتکاله  ياداو  رهب  دنهد و  ناشن  یشزغل 

دنونش . یمن  ار  قیاقح  گناب  یلو  دنراد  شوگ 
، دـننامز تایـضتقم  بوذـجم  ینارگنـشور  ملع و  رظن  زا  ام  نارـصاعم  هکیئاج  رد  تسا . هورگ  ود  نیا  نایم  یـشحاف  توافت  هچ  هک  هو ،
هب درگنب و  ناشراکب  تسین  یـسک  دـنرادنپ  دـنرادرب . دوخ  هنانئاخ  موش و  بصعت  هار  رد  زج  یماگ  دراذـگیمن  ار  نانیا  زاذـگ  رپ  اه  هنیک 

راگدرورپ رگباسح  ناگتشرف  یتح  ایوگ  دسرب . ناشباسح 

هحفص 20 ] ] 

!! تسین طیحم  رظان و  ناشراک  رب  ادخ  دننک و  یمن  تبث  ار  نانآ  ياه  هتفاب 
دنا هدش  ضرقنم  هدوب  هتـشذگ  ماوقا  زا  هک  دنهدیم  رارق  هنادرم  ناوجان  تالمح  دروم  دننکیم و  یئوگ  دب  ار  یمدرم  نانآ  معزب  مه  دیاش 

هب هتخیمآ  هوکـش  زیگنا و  تجهب  ياهیئابیز  دزیخرب ، هزرابم  هب  ناشتادقتعم  هار  رد  دنک و  عافد  اهنآ  تیدوجوم  زا  دـنرادن  یـسک  رگید  و 
دنایامنب . ار  ناشدئاقع  راسخر  مارتحا  تبیه و 

نورق راصعا و  لوط  رد  رگـش  واک  ناققحم  ناگدنـسیون و  نادنمـشناد  موق ، نیا  نیب  رد  دـننادیمن  دـنا و  هتفر  باوخب  نانیا  ایوگ  اتفگش ،
درک . دنهاوخ  عافد  دوخ  زا  تقیقح  رون  هعشااب  دوخ و  يوگ  قح  دازآ و  هزنم ، هماخ  اب  هک  دراد  هتشاد و  دوجو 

نانک رس  رب  نک  تلاهج  ملع  نافوط  اب  ریدغلا "  ناشورخ "  لیـس  ناهگان  دنتخاتیم ، هناهارمگ  دوخ  تلاهج  یتسمرد  هتـسویپ  نانیا  يرآ ،
درک . هبنپ  ار  نانآ  ياه  هتفاب  اج  کی  تخات و 

يوشتـسش قـح و  قاـقحا  رب  تسار  يادـخ  ساپـس  دزاـس و  رت  رب  ار  شماـقم  دـنوادخ  هـک  ینیما  اـم  زراـبم  دـهاجم و  فـلوم  داـب  هدـنز 
يدابدرا يورغ  یلع  دمحم  شکاپ . نامدود  دمحم و  ام  ییاوشیپ  رب  دورد  لطاب و  ياهیگدولآ 

هحفص 21 ] ] 

فلوم هچابید 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ییاوشیپ دـمحم  تیـالو  دوخ ، تیـالو  یتـشاد ، ینازرا  اـم  رب  هک  تیاـهتمعن  رب  غیرد ، یب  شخب  تمعن  يا  مرازگیم ، تساپـس  اراـگدورپ 
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مرازگساپس . دناوت . رما  هب  نارایتخا  بحاص  هک  وا  كاپ  نادناخ  تیالو  تناربمایپ و 
راکب کین  ار  ام  نامیا  یئامرف و  يربهر  حالصب  ارام  نطاب  رارـسا  ياهیناهن  یتسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  ات  مهاوخیم  وت  زا  مراگدورپ 

يامعز لئاضف  رشن  دیحوت و  هملک  يالعا  یمومع و  حلاصم  يریگ  یپ  قح و  هب  توعد  یعامتجا و  تمدخ  يارب  هک  یهار  رد  يزادنا و 
تـشگزاب وت  يوسب  نم و  ياکتا  وت  رب  تسین ، وت  تسدـب  زج  نم  قیفوت  هک  يریگب  ار  متـسد  ما ، هتفرگ  شیپ  رد  تما ، ناـگرزب  مالـسا و 

. تسا نم 
ینیمالا دمحا  نیسحلا  دبع 

هحفص 24 ] ] 

نرق 03 رد  ریدغ  ءارعش 

يولع لیعامسا  وبا  هیریدغ 

هراشا

. تسا ناشخرد  رتخا  گنج  يریگرد  ماگنه  ع )  ) یلع شمع  رسپ  تسا و  یفطصم  مع  رسپ  ریزو و  نم  دج 
دیرپ . یم  نادیم  فارطا  يوس  رهب  رادبآ  ریشمش  اب  تخات و  نمشد  هب  لوا  ردب  گنج  رد  وا  هن  ایآ 

. دش لئان  مزمز  میطح و  ترایز  هب  هک  تسا  یسک  رتگرزب  دحوم و  لوا  رازگ ، زامن  لوا  وا 
تشادرب : دایرف  دنلب  يادص  اب  هتساخاپب  دمحا  هک  تسا  نابیاس  زور  نامرهق  وا 

مداد . رارق  میلک  بیجن و  ياسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  دوخب  تبسن  یلع  يا  ار  وت  نم 
دنبای . روضح  هبعک  ترایز  هب  ناراوس  رتش  هک  ماد  ام  دشخرد و  ناهج  رد  يدیشروخ  ات  وا  رب  ادخ  دورد 

هحفص 25 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

هللا تاولـص  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  ماـمالا  نب  ساـبع  نب  هللا  دـیبع  نب  ساـبع  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  لیعامـسا  وبا  وا ،
دشابیم . نیعمجا ، مهیلع 

راختفا و يالاب  دـنلب  ياه  هماج  رد  وا  تسا . ص )  ) ربمغیپ نادـناخ  رخافم  زا  تفالخ و  تکرب  رپ  تخرد  ياهراسخاش  زا  یکی  اـم  رعاـش 
. دشخردیم یلاع  یبسن  هزنم و  یتیصخش  نایم  وا  دنیب ، یم  بسن  يراوگرزب  نادناخ و  تفارش  زا  لامالام  ار  دوخ  دلاب و  یم  دوخب  لیلجت 
رد مهب  شیوخ  دوجو  رد  تسا ، زجاع  شنایب  نابز  هک  ار  رگید  لضف  زا  يرایـسب  یـسابع و  تماهـش  يولع و  بقاـنم  يدـمحا و  لـئاضف 

. تسا هتخیمآ 
زا هتـسیزیم و  وا  زا  سپ  زارد  یتدم  لکوتم و  مایا  رد  دلاب  یم  دایز  مهیلع ) هللا  ناوضر   ) شناردپ هب  هک  تسا  يرعاش  وا  دـیوگ : ینابزرم 
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. تسوا راعشا 
. دراب یم  ناوارف  يایاطعب  ناشناسحا  تسد  هک  اهنآ  متاداس ، ناگرزب  زا  یگرزب  نم 

، رهف نب  بلاغ   ) بلاغ دالوا  زا  نادنم  تواخس  نیرت  یلاع  هدومیپ و  هار  شفک  اب  ای  هنهرب  ياپ  اب  هک  دنتـسه  یـسک  نیرترب  نیرتهب و  اهنآ 
. دنشابیم مرکا ) ربمایپ  دج 

: تسوا راعشا  زا  مه  و  دنکلهم . مس  شیدنادب  نمشد  ماک  رد  يولس و  نم و  نوچ  ناشناتسود  يارب  نانیا 
. درک زاغآ  يرهم  یب  دولآ  مشخ  یهاگن  اب  وا  یلو  مداتسرف  دورد  هبوبحم )  ) ار وا  زیمآ  رهم  هاگناب  نم 

. دوب نم  درد  ياود  ربص  نامه  مدرب و  هانپ  یئابیکش  ربص و  هب  راچان  تسا . هاگترپ  بل  رب  مناج  هک  مدید 
هدازا ار  وا  مشاه  لآ  ناگرزب  دیبای  یم  ار  یسک  هچ  منادب  دیئوگب  امش  رخآ  دراد ، قح  دنکیم ، راختفا  شناردپ  هب  لیعامـسا  وبا  هکنیا  اما 

دشاب لضفلا  ابا  مشاه  ینب  رمق  نادناخ  هیاس  رد  تسا  یفیرش  مادک  دیاس ؟ یلعا  شرع  رب  ياپ  هک  دشابن  نآ  هتسیاش  وا  و  دنشاب ،

هحفص 26 ] ] 

رد نانآ  اریز  تسا  اجب  دـلاب ، یم  شنادـناخ  هب  ام  رعاش  رگا  درآ ؟ دورف  میظعت  رـس  شتمظع  دـجم و  ربارب  رد  کلف  جوا  ات  دـبیزن  ار  وا  و 
دننامیا : صخاش  ياه  هنومن  تیاده و  ياه  مچرپ  نیمز ، ناگراتس  تقیقح 

 " تفای . یهاوخ  اطع  ریخ و  يایرد  ای  تیاده ، ملع  ار  وا  ناوج  ریپ و  زا  ینک  دروخرب  سک  رهب  نانیا  زا  " 
دیوگ نینچ  وا  هرابرد  بیطخ  هک  تسا  یناث  سابعلا  لضفلا  ابا  وا  دج  نیا 

رت رب  ار  وا  رعش  قوذ  نایولع  بلاغ  هکیئاج  ات  دشابیم  فورعم  شنایب  نابز و  هک  تسا  مشاه  ینب  اهتیصخش  زا  حیصف  رعاش و  يدنمـشناد 
اب هک  ار  هللا  دبع  اب  بلاط  وبا  يردارب  شراعشا  زا  یکی  رد  دوب  نوراه  سلجم  نانیشن  هیـشاح  زا  يو  دنـسانشیم  بلاط  وبا  نادنزرف  همه  زا 

دیوگ : هدروآ  دندوب  ینت  ردارب  مه 
. دزاسیم دحتم  بیع  یب  دج  کی  ردام و  کی  ردپ ، کی  ار  ادخ  لوسر  ام و 

دیشخردیم . شلیماف  نایمرد  هک  موزخم  نب  نارمع  لسن  زا  دوب  یئوناب  تخاس  دراو  ربمیپ  نادناخب  ار  ام  هک  یسک 
رگا میوشیم ، دراو  دـنهد  هزاـجا  رگا  تفگ : ساـبع  دـنکفا  ریزب  ار  شرـس  درک و  واـب  یهاـگن  بجاـح  دـمآ ، نوماـم  راـب  رد  هب  يزور  وا 

نآ اب  هک  تسا  يزیچ  یهجوت ، یب  کی  هاگنآ  سپ  هاگن  کی  اما  میدرگیم ، زاب  درگ  زاب  دـنیوگب  رگا  میریذـپ  یم  دـنهاوخب  ار  نامرذـع 
: دناوخ ار  رعش  نیا  سپس  متسین  انشآ 

. " دهدیم تیاضر  یبوکرم  رهب  هرخالاب  هدایپ ، یلو  دشاب  میراوس  بوکرم  غالا  مدادیمن  اضر  نم  " 

هحفص 27 ] ] 

: تسوا زیمآ  تمکح  تاملک  زا 
ریگب " . رت  مهم  ياهراک  هب  ارنآ  دریگ  رظن  ریز  ار  اهراک  همه  دناوتیمن  تا  هشیدنا  نوچ  هکنادب  " 

. " هدب صاصتخا  ناراد  قح  هب  ارنآ  دنک  زاین  عفر  ار  مدرم  همه  دناوتیمن  تلاوما  نوچ   "و 
تیافک شـشوک  مامتاب  تزور  هنابـش  نوچ  و  نیزگرب " " . ار  شناد  لـضف و  لـها  ینک  شزیمآ  مدرم  همه  اـب  یناوتیمن  هک  اـجنآ  زا   "و 

. " يا هدز  نایز  مهم  ياهراکب  ینک  مهم  ریغ  ياهراک  فرص  هک  یتقو  دنج  ره  نک " " . میسقت  ار  تراک  دهدیمن ، ار  تیاهراک  همه 
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يا " . هدرک  مورحم  ار  دوخ  قح  هار  رد  اهنآ  فرصم  زا  ینکیم ، فرصم  لطاب  هار  رد  هک  ار  تلاوما  دنچ  ره  " 
يدرگیم ". مورحم  لامک  لضف و  لها  رضحم  ضیف  زا  ینارذگب  هیام  مک  مدرم  اب  ار  دوخ  تیصخش  ماقم و  زا  دنچ  ره  " 

ینامزاب " . تزاین  دروم  ياهراک  زا  يریگ ، راکب  زاین  ریغ  رد  ار  دوخ  بش  زور و  زا  هچنآ  " 
تسا . هتفگ  ع )  ) البرک دیهش  لضفلا  ابا  شدج  تبیصم  رد  هک  تسا  يرعاش  نامه  نسح  نب  لضف  سابع ، نبا  ردارب 

هیلع  یکبی  نا  سانلا  قحا 
ءالبرکب نیسحلا  یکبا  یتف 

یلع  هدلاو  نبا  هوخا و 
ءامدلاب جرضملا  لضفلا  وبا 

ءیش  هینثی  هاساو ال  نم  و 
ءامب شطع  یلع  هل  داج ، و 

هحفص 28 ] ] 

ارنآ هرـس ) سدـق   ) يدابدرا یلع  دـمحم  خیـش  عبتتم  همالع  اـم  تسود  هدروآ و  دوخ  باـتک  رد  یلع  فرـشا  يدـنه  خرومار  راعـشا  نیا 
تسا . هدرک  نیمضت 

هیلع  یکبی  نا  سانلا  قحا 
ءامدلا قلع  هباش  عمدب 

رهف  يرس  یمقلعلا  بنجب 
ءالبرکب نیسحلا  یکبا  یتف 

یلع  هدلاو  نبا  هوخا و 
ءاوللا بر  یقتلملا  ربزه 

یضاوملا  کبتشم  تحت  اعیرص 
ءامدلاب جرضملا  لضفلا  وبا 

ءیش  هینثی  هاساو ال  نم  و 
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ءالبلا دنع  یفطصملا  نبا  نع 

هقذی  ملف  تارفلا  کلم  دق  و 
ءامب شطع  یلع  هل  داجو 

زا تشگیم . نهد  هب  نهد  لاثما  مکح و  دننام  زین  وا  تاملک  دوب . شراوگرزب  دج  زا  يا  هنومن  یـشیدنا  رود  يدنمدرخ و  رظن  زا  ام  رعاش 
شنابز مرادیمن  تسود  هکنانچ  دشاب  نوزف  شلقع  رب  وا  ملع  مدنسپ  یمن  نم  تفگ : شنادناخ  زا  يدرم  هرابرد  هک  تسا  مالک  نیا  هلمج 

دشاب . شملع  زا  شیب 

هحفص 29 ] ] 

یحیسم قماو  هیریدغ 

هراشا

زا دعب  میوا  يالوم  نم  هکیسک  امش  نایم  زا  تفگ : اهناب  تشاداپب و  جح  مسوم  رد  عمج  روضح  رد  ار  یلع  دمحم ، ریدغ - مخ  رد  هن  ایآ 
. تسا همطاف  رسپ  یلع  شیالوم  نم 

. راد نمشد  ار  شنانمشد  زرو و  رهم  شناتسود  اب  نم ، يادخ  تفگ : هاگنآ 
دیوگ : هک  اجنآ  ات 

. دش نوخ  هب  قرغ  هک  دز  ریشمش  اب  نانچ  بازحا  گنج  زور  ار  دودبع ) نبا   ) ورمع هک  دوبن  یلع  نیا  ایآ 
يدیسا . رهن  يدحا  تمالم  زا  قح  هار  رد  يداتسیا و  برع  لئابق  همه  لباقم  رد  ادخ  يارب  یلع  ای  وت 

. تسین ناسکی  ملاع  اب  لهاج  اریز  يدوب  رت  هتسیاش  وا  هب  همه  زا  وت  دمحم  زا  دعب  و 

هحفص 30 ] ] 

وا رعش  نوماریپ 

، نآ تفالخ  هلئسم  هب  دسر  هچ  ات  دنتسین  مالسا  لصا  هب  دقتعم  هکنیا  اب  نینموملا  ریما  هب  تبسن  نایحیسم  یحادم  زا  هدنناوخ  تسا  نکمم 
صخـش اریز  تسا . حیحـص  خـیرات  اب  یئاپ  مه  و  دوجوم ، قیاقح  اـب  نتفر  هار  راـک ، نیا  اریز  تسین  یتفگـش  ياـج  رما  نیا  دـنک ، بجعت 

تاداع قراوخ  راشرس ، ملع  هیلاع ، قالخا  لیبق : زا  ار  ام  يالوم  لئاضف  دناوتیمن  دشاب ، هتشاد  مالسا  فالخ  رب  يا  هدیقع  دنچ  ره  فصنم 
. دریگب هدید  ان  تسا ، هتفگ  وا  هراب  رد  ربمغیپ  هک  یناورف  دنلب و  نانخس  هرخالاب  و  يروآ ، گنج  ینامرهق و  تردق  دیز ،

یفرعم رهد  ياهتیـصخش  لاجر و  نیرتگرزب  زا  ار  وا  هکلب  تسا  ملاع  نادنمدرخ  ناگرزب و  زا  یکی  ناناملـسم ، ریغ  رظن  رد  مالـسا  ربمغیپ 
ناونع وا  يارب  ار  لـئاضف  نیا  ص )  ) ربمغیپ هک  یـسک  دوبن . ازارد  نیدـب  مالـسا  ربمغیپ  زا  مهنآ  نخـس  هدوهیب  دـنیوگیم  ناـنیا  دـنا ، هدرک 
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تسا . وا  زا  رت  نیئاپ  هجرد  کی  اب  ای  ناگرزب  زا  یکی  شدوخ  دننام  هدرک 
. میبای یم  وا  یصو  ربمایپ و  هب  تبسن  یناوارف  يانث  حدم و  نایمیلک  نایحیسم و  زا  يرایسب  بتک  رد  هکنانچ 

: باتک دننام 
لوب  نیل  یلنتسا  رتسم  فیلات  دمحم  راتفگ  - 1

تروبتنا  ناج و  رتسم  فیلات  نآرق  دمحم و  - 2
هتنوم داتسا  فیلات  نآرق  دمحم و  - 3

رهسیدلگ فیلات  مالسا  هدیقع  - 4
فوه ریام  سکام  فیلات  یمالسا  ملاع  - 5

راوه داتسا  فیلات  برع  خیرات  - 6
يوسنارف وفود  اوداک  فیلات  مالسا  نارکفتم  - 7

هحفص 31 ] ] 

سنمال با  فیلات  مالسا  هراوهاگ  - 8
يوسنارف ویدس  فیلات  برع  خیرات  هصالخ  - 9

یسیلگنا رویم  مایلیورس  فیلات  دمحم  یناگدنز  - 10
ریوم ملیورس  فیلات  دمحم  هریس  - 11

هسورگ ویسم  فیلات  قرش  ياهندمت  - 12
یئایلاتیا اطسرک  نوتسگ  رتکد و  فیلات  یعامتجا  يرایشه  - 13

تربنق ادانح  فیلات  مالسا  دمحم و  - 14
رس نولاک  رتسم  فیلات  دمحم  یناگدنز  - 15
تمسا ترسوب  رتسم  فیلات  مالسا  دمحم و  - 16

يزود ویسم  فیلات  ایناپسا  برع  - 17
يزانمرا بیجن  رتکد  فیلات  یتلود  نوناق  زا  - 18

لیاو تربره  رتسم  فیلات  ملعم  نیرتگرزب  - 19
یسیلگنا لیالراک  ساموت  فیلات  نانامرهق  - 20

يوسنارف يرتساک  يد  يرنه  فیلات  اه  هحناس  اه و  هرطاخ  مالسا  - 21
یئاکیرما درادوتسا  بورتول  فیلات  مالسا  ناهج  رضاح  عضو  - 22

یسور يروتسلوت  فیلات  دمحم  ياهزردنا  مکح و  - 23
یئاکیرما فوسلیف  گنیلوه  فیلات  یمالسا  ندمت  لوحت  - 24

يوسنارف نبولواتسوگ  فیلات  مالسا  تفرشیپ  زمر  - 25
يوسنارف نبولواتسوگ  فیلات  نادقتعم  ءارآ و  - 26

يوسنارف نبولواتسوگ  فیلات  اهندمت  - 27
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يوسنارف نبولواتسوگ  فیلات  یمالسا  ندمت  - 28

هحفص 32 ] ] 

ترنتفالاو  فیلات  دمحم  مالسا و  - 29
ریزو  يدنفا  حیسملا  دبع  فیلات  ندمت  دمحم و  - 30

زا هک  یعالطا  رطاخب  رگم  تسین  اهنیا  دنا . هتـشون  شربمایپ  مالـسا و  هرابرد  نایحیـسم  هک  هدربمان  ياهباتک  زا  ریغ  رگید  باتک  اهدـص  و 
تشذگ اب  تسین و  يا  ههبش  کش و  هنوگچیه  لباق  هک  نشور  یقیاقح  ناونعب  هدروآ ، تسدب  مالسا  ربمایپ  یمالسا و  يایاجس  تافص و 

دنا . هدش  نآ  ضرعتم  ددرگیمن ، ثداوح  شوخ  تسد  نامز 
، نادـیواج یخیرات  ثداوح  هنوگ  نیا  زا  یکی  تفگ . نخـس  اهنآ  زا  دـیاب  زور  بش و  تسا  اپ  رب  راگزور  ات  هک  يا  هنادواج  ياه  هرطاخ 

لالدتـسا نادب  ناملـسم  دـنکیم ، فارتعا  یبصان  دـنزیم ، دایرف  تسود  دـنزاوآ . مه  نآ  لقن  رد  ادـص  کی  مدرم  هک  تسا  ریدـغ  ناتـساد 
دننکیم . دای  نآ  زا  اسر  يادص  اب  باتک  لها  دنکیم و 

میسانشب ار  رعاش 

يرجه موس  نرق  رد  مدقم  هدنامرف  ربهر و  نانآ و  گرزب  ياوشیپ  ینمرا و  ياه  قیرطب  زا  یکی  یحیـسم  ینمرا  قماو  طوشا  دنزرف  طارقب 
تسا .

دنا : هتشون  ریثا  نبا  یبوقعی و  هدرمش و  تیب  لها  لدتعم  نایوگ  حدم  فیدر  رد  ار  وا  ءاملعلا  ملاعمرد  بوشآ  رهش  نبا 
بناج هب  فسوی  یتقو  هک  دوب  اجنآ  زا  رما  نیا  تلع  دنتـشک . ار  وا  هدیروش ، دـمحم  نب  فسوی  دوخ  مکاح  رب  هنیمرا  مدرم  لاس 237  رد 

. تساوخ ناما  وا  زا  هدمآ  فسوی  دزن  دوب ، اه  قیرطب  گرزب  زا  هک  طوشا  نب  طارقب  مانب  یبهذم ) ربهر   ) اه قیرطب  زا  یکی  تفریم  هنیمرا 
تشاد لیسگ  لکوتم  هفیلخ  رابردب  هتفرگ ، ار  تمعن  شرسپ  قیرطب و  فسوی ،

هحفص 33 ] ] 

دندش . نامیپ  مه  فسوی  نتشک  رب  طوشا  نب  طارقب  ردارب  رسپ  اب  ینمرا  ياه  قیرطب 
لحم نآرد  فقوت  زا  ار  وا  شنایفارطا  دیـسر . فسوی  هب  هئطوت  ربخ  یتقو  درک . قفاوم  نانآ  اب  راک  نیا  رد  طارقب  داـماد  هرارز  نب  یـسوم 

 " نورط رهـش "  رد  زا  دندرک  وا  دصق  تسـشن ، ورف  فرب  ات  دندرک  گنرد  دیراب ، یم  فرب  دیـسر ، ارف  ناتـسمز  تفریذپن  وا  دندرک ، عنم 
هتـشک دیگنج ، یم  وا  اب  هک  ره  وا و  ات  دیگنج  نانآ  اب  هدش  جراخ  راصحزا  وا  دندرک ، هرـصاحم  ار  رهـش  دوب . هنیمرا ) ياهرهـش  زا  یکی  )

دندش .
لمع روتـسد  نیدب  دیبای . تاجن  ات  دیزاس  هنهرب  ار  دوخ  دـینک و  نوریب  نت  زا  سابل  دـش : هتفگ  اهناب  دـندیگنج  یمن  وا  اب  هک  هک  نانآ  اما 

یلو داتفا ، ناشاهاپ  تشگنا  رگید  يرایسب  دندش و  فلت  دیدش  يامرـس  رد  نانآ  رتشیب  دندومیپ ، هار  نایرع  ندب  هنهرب و  ياپ  اب  دندرک و 
دنتفای . تاجن  گرم  رطخ  زا 

ره يارب  اهنآ  دوب ، هتخاس  قرفتم  شلامع  هب  طوبرم  ياهاتـسورب  ار  شنارای  هعقاو  زا  لبق  فسوی  داـتفا ، قاـفتا  ناـضمر  هاـم  رد  هعقاو  نیا 
اغب لکوتم "  دیـسر ، لکوتم  هب  ربخ  یتقو  دنتـشک . زور  کی  رد  ار  فسوی  نارای  اه  قیرطب  دـنتخاس ، رومام  ار  اهقیرطب  زا  یهورگ  هتـسد 
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 " نزرا رهش "  زا  راک  زاغآ  رد  دش ، راپسهر  هریزج  لصوم و  قیرط  زا  اغب  داتـسرف . هنیمرا  هب  فسوی  نوخ  یهاوخ  نوخ  يارب  ار  ریبکلا " 
نوراه دـمحم و  یـسیع ، دـمحا  نامیلـس ، لیعامـسا  شناردارب  هرارز و  نب  یـسوم  اجنآ  رد  درک ، راـکب  عورـش  هنیمرا  ياهرهـش  زا  یکی 

دندوب .
ار اهنآ  زا  يرایسب  هدع  دندش و  هتشک  اهنآ  زا  رفن  رازه  یس  دودح  تخاس و  حابم  ار  نایشروش  نوخ  داتسرف و  لکوتم  دزن  ار  یـسوم  اغب ،

دنتخورف . هتفرگ ، ریسا 
ابنیز دننام  دنا  هدورس  راوگرزب  نآ  حدم  رد  زغن  يراعـشا  هتـسج و  تکرـش  ع )  ) نینموملا ریما  حدم  رد  نایحیـسم  زا  رگید  یهورگ  يراب 

ینالقسع سابعلا  وبا  و  نایح ، وبا  و  يرشخمز ، و  یقهیب ، ار  ریز  راعشا  یحیسم . یلصوم  ینعسر  قاحسا  نبا 

هحفص 34 ] ] 

دنا . هدرک  لقن  یحیسم  یلصوم  قاحسا  رسپ  ابنیز  ياه  هدورس  زا  نابصلا  دمحم  خیش  یکلام و  يرقم  یکلام و  یناقرز  هللا  دبع  وبا  و 
 " ممشاه . مرادتسود  نم  یلو  مرب  مان  يدبب  رکب ) ابا  رمع و  نادناخ   ) يدع میت و  نامدود  زا  متسین  لیام  هکنیا  اب  " 

مساره . یمن  يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  هک  درذگیم  ملد  رد  دنوش  دای  یتقو  شلآ ، یلع و  هرابرد  یقشع 
زین . مجع  برع و  نادنمدرخ  دنراد و  تسود  ار  نانآ  نایحیسم  هک  تسیچ  زا  دنیوگیم 

دراد . دوجو  تاناویح  یتح  قئالخ  همه  لد  رد  اهنآ  یتسود  هک  تسنیا  نم  رادنپ  متفگ  اهنآ  هب 

یلع شیاتس  رد  نایحیسم  ياه  هماکچ  زا  یتمسق 

نایحیسم زا  یکیب  ار  ریز  راعشا  یلبرا  بوشآ و  رهش  نبا  یمزراوخ و  بیطخ 

هحفص 35 ] ] 

: دنا هداد  تبسن 
تسین "  اور  ندرک  عمط  تفالخ  رد  ار  يرگید  وا  زج  تسا و  خسار  یمزع  ار  یلع  نینموملا  ریما  " 

دنا " : هدرک  عامجا  ناناملسم  هک  تسا  یلئاضف  و  مدقا ، یمالسا  و  رترب ، یبسن  ياراد  وا  " 
 " تسا . رتعاجش  رت و  عرو  اب  رترب ، ربمغیپ  زا  دعب  مدرم  مامت  زا  یلع  هکنیا  هب  " 

 " دوب . دهاوخ  یعیش  ناملسم  دیدرت  یب  میارگ  دوخ  تلم  زا  ریغ  یتلم  هب  هاگ  ره  نم  "

: تسا هداد  تبسن  یحیسم  بوقعی  یبا  هب  ار  لیذ  راعشا  يربط  نیدلا  دامع  داتسا 
دنکیمن . ربارب  نآ  اب  یتخرد  چیه  هدیئور  نیرب  تشهب  رد  هک  یتخرد  رب  نیرفآ 

دنا . تخرد  نآ  حاقل  اهناسنا  ياقآ  یلع  هاگنآ  هخاش ، همطاف  هشیر ، یفطصم 
دننآ . فارطا  هب  هدیچیپ  نایعیش  نآ و  هویم  ربمغیپ ، طبس  ود  یمشاه ، ود  نآ  و 

دنا . هدرک  لقن  یلاع  دنس  هب  ثیداحا  نایوار  هک  تسا  ربمغیپ  راتفگ  نومضم  نیا 

هحفص 36 ] ] 
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موش . روشحم  رترب  هورگ  اب  مبای و  تاجن  ادرف  مراد  وزرآ  اهنآ  یتسود  هب  نم 
هرجشلا و انا  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  ثیداحا  ناظفاح  هک  هدرک  یثیدح  هب  هراشا  دوخ  راعشا  رد  یحیسم  درم  نیا 

دننام نم   ) هنجلا رئاس  یف  کلذ  رئاس  ندع و  هنج  یف  هرجشلا  لصا  اهقرو و  انتعیش  اهترمث و  نیسح  نسح و  اهحاقل و  یلع  اهعرف و  همطاف 
ندع تشهب "  رد  تخرد  هشیر  دننآ ، ياهگرب  ام  نایعیش  نآ ، هویم  نیـسح  نسح و  نآ ، دنویپ  یلع  نآ ، هخاش  همطاف  هک  متـسه  یتخرد 

تسا .) تشهب  ياهاج  رگید  رد  شا  هیقب   "و 
: تسا نینچ  تایاور  ریبعت  ام  ياملع  دزن  اما  تسا ، تنس  لها  ياهباتک  رد  ثیدح  ریبعت  نیع  نیا 

یلع و  اهعرف ، همطاف  و  اهلصا ، انا  هرجش  یف  مکلوق  امف  هدحاو  هرجش  نم  بلاط  یبا  نب  یلع  انا و  تقلخ  یتش و  راجشا  نم  سانلا  قلخ  " 
 " رانلا . یف  يوه  اهکرت  نم  هنجلا و  یلا  هتقاس  اهناصغا  نم  نصغب  قلعت  نمف  اهقاروا  انتعیش  اهرامث و  نیسحلا  نسحلا و  اهحاقل و 

زا تیب  رد 5595  تسا  كرابم  يولع  هدیـصق  رد  يرـصم  یکاطنا  حیـسملا  دبع  دنا  هتفگ  حدم  ار  ع )  ) یلع هک  رخاتم  نایحیـسم  زا  یکی 
دیوگ : هراب  نیا  ردذ  هحفص 547  رد  هلمج 

هحفص 37 ] ] 

تسا . دنلب  تیاهن  یب  یماقم  نیقی  لها  هدیقعب  ربمایپ  زا  دعب  ار  یضترم 
. دننکیم ءافتخا  نآ  هب  تبسن  نارفاک  فرسم و  اهنادان ، دنزرویم ، فاصنا  نارگداد  دنسانشیم و  ار  ماقم  نآ  نادنمشناد 

. تسا دوجوم  فلتخم  یحاون  زا  بهذم  رد  فالخ  الب  عامجا  رما  نیا  رد 
تسنادیم . مالسا  یحو ، زاغآ  زا  هک  تسین  یتفگش  ياج  دنک  فارتعا  نادب  مالسا  رگا 

تسا . هدرک  مالعا  ارنآ  تلاسر  بحاص  نیا  زا  لبق  دنک ، مالعا  ار  نیملسم  هورگ و  وت  یهاوخب  هاگ  ره  و 
دنا . هدش  یلع  يرازگ  قح  هجوتم  زین  اهنآ  هدرک  تیارس  نیملسم  ریغ  هب  شریذپ  نیا  هکلب 

هدروآ . بجعت  هب  رتشیب  ارنانآ  شیراوگرزب  دنتفگش و  رد  یلع  ماقم  زا  يدام  هفسلف  نارادفرط  یتح 
هدمآ . قداص  دروم  نیا  رد  زعن  تاهیبشت  فیصوت و  دوشیم و  رارکت  وا  حدم  نیمز  مدرم  نایم  رد 

دننکیم . یناوخ  دورس  شا  یتسودب  تسا و  یلع  بح  هتفیش  نایحیسم  لد  نینچمه 

هحفص 38 ] ] 

يونشیمن . ار  وا  يارغ  حدم  زج  دیآ  نایمب  شمان  هک  یلفحم  رهرد  اهنآ  زا 
. ورب اهرید  هانپ  رد  اهنآ  نابهار  اهاسیلک و  نایم  رد  یحیسم  ياهشیشکدزن 

دنزرویم . قشع  وا  اب  هتسشن و  اهنآ  ياهلد  هب  هک  یبایب  ار  وا  مارتحاب  هتخیمآ  تبحم  ات 
یگنج . ره  رد  ار  اهکرت  دنوریم و  ورف  گنج  نارحب  رد  یتقو  دیرگنبار  ملید  ناریلد  امش 

هب ار  دوخ  ریـشمش  هاگ  ره  دـنراد  نامیا  و  دـننکیم . شقن  دوخ  ياهریـشمش  رب  ار  وا  يابیز  ریوصت  دـنربیم و  هانپ  یـضرم  هب  همه  ینیب  یم 
دش . دهاوخ  نیمضت  نانآ  يزوریپ  دننک  عصرم  وا  ریوصت 

 " ناونع تحت  ار  دوخ  ریظن  یب  هدیصق  امریدغلا ، باتک  ندناوخ  زا  سپ  نوریب  ردغ  نایحیـسم  یـضاق  همالـس  سلوب  داتـسا  رخاوا  نیا  رد 
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اب هتـشادرب و  يراکـشآ  قیاقح  يور  زا  هدرپ  هتفر ، راکب  یـصاخ  رظن  تقد  لیلحت و  هدیـصق  نیا  رد  دورـش . تیب  رد 3085  ریدغلا "  دـیع 
. دوریم هار  حیحص  خیرات 

تیلهاج بصعت  ياه  هدبرع  زا  يا  هنومن 

هراشا

نیتسخن هرود 
زارد ناشرظن  رد  ار  یگدنز  دناشکیم و  یهاو  تالایخ  هب  ار  اهنآ  ناطیـش  دندرگیم ، رب  بقعب  تیاده  ياههار  ندـش  راکـشآ  اب  هکیناسک 

دهدیم . هولج  تدم 
يوس ناطیشلا  يدهلا  مهل  نیبت  ام  دعب  نم  مهرابدا  یلع  اودترا  نیذلا  نا 

هحفص 39 ] ] 

دمحم ) هروس  هیآ 25  . ) مهل یلما  مهل و 
يرود لقن ، رد  تناما  ملق ، تفع  يرظن ، یب  عونکی  تاقوا ، یضعب  رد  دزادرپ  شواک  هب  یمالسا  خیرات  ناقرـشتسم  فیلات  رد  هک  یققحم 
تـسا هدنـسیون  تیـصخش  اب  بسانتم  یکاته و  ینهد و  دب  زا  بانتجا  دشاب ،) قثوم  ان  دنچ  ره   ) ذـخام رد  فرـصت  زا  يرود  فیرحت ، زا 

دوشیمن . فالخ  غورد و  بکتم  هلها  بذکیال  دئارلا  مکحب  یگنهآ  شیپ  ره  هکنانچ 
شوگ و زا  يدوس  هچ  نانیا  شیوخ "  يدرخبان  فرعم  دوخ  فیلات  رد  دـنا و  فلوم  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یناـسک  موق  نیمه  ناـیم  رد  یلو 

تلاهج زونه  ایوگ  تسا ، هدرم  لهج  وبا  هکنیا  اب  دنریگ "  ءازهتسا  هب  ار  زیچ  همه  دنشاب و  قح  تایآ  رکنم  یتقو  دنرب  یم  ناشلد  مشچ و 
ددرگ زاب  بقع  هب  دهاوخیم  ایند  رگم  تسا ، هدشن  شوماخ  اه  یهارمگ  هلعش  زونه  داتفا ، رد  شتآ  بیهل  هب  بهل  وبا  هکنیا  اب  هدرمن و  اه 

دتسیا ؟ زاب  تکرب  ریخ و  زا  بات  ناهج  دیشروخ  و 
هب دـنادرگ و  زاب  نیتسخن ، تیلهاج  هب  ار  مدرم  دـهاوخیم  زارد  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  دـیدپ  یـسک  هورگ  نیا  ناـیم  رد 

یئادـخ و  ) تعیبط ود  زا  هک  دـهد  هدژم  ار  یحیـسم  ات  هدرک  مایق  دراد . زاربا  هنالهاج  ياه  يرادـبناج  دـناوخارف و  هدیـسوپ  ياه  بصعت 
یناسک لثم  هداد و  هئارا  يدیدج  بلطم  دنکیم  نامگ  دنادیم  تخبـشوخ  ار  دوخ  شیوخ  فیلات  رد  راکنیا  اب  دشاب و  هدش  قیفلت  يرـشب )

اب دوخ و  صقان  يارب  تایآ  لیوات  دوخ  ياج  زا  تاملک  فیرحت  اب  يزادنا ، مه  تشپ  نابز و  تنکل  اب  دـندنب  دوخ  هب  ار  یناد  هفـسلف  هک 
دوخ فیعض  رکف  اب  ثیداحا  زا  هدافتسا 

هحفص 40 ] ] 

. دیامن رظن  راهظا  دهاوخیم 

ماگنم رد  لیما  فیلات  دمحم  تایح  باتک  دقن 
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زج يزیچ  تقیقح  رد  هک  تیحیـسم  ناـمه  تسا  هدوب  حیحـص  تیحیـسم  نارـشبم  زا  یکی  مالـسا  ربـمغیپ  یحیـسم ، درم  نیا  دـساف  معزب 
تسین . ضحم  یهارمگ 

فیثک شیاه  هتـشون  امومع  دراد و  تین  ءوس  شحئاصن  رد  تنایخ و  اب  هتخیمآ  شتایاور  هناروزم و  شیاهلقن  لاح  نیع  رد  هدنـسیون  نیا 
تسا . هدولآ  و 

 " دمحم یناگدنز  باتک "  مساب  ار  بلاطم  نیا  همه  هداتفا و  رودب  تقیقح  قح و  زا  هدومن ، یخاتسگ  مرکا  لوسر  سدق  ماقم  هب  تبـسن 
دنکیم . مامت 

تسا . ماگنم "  رد  لیما  داتسا "  وا  دیسانشب  ار  درم  نیا 
مامت رب  مالـسا  تلیـضف  نامـسآ  و  هتفای ، شرتسگ  شا  هزاوآ  ناهج  طاقن  مامت  رب  هتفرگ و  الاب  مالـسا  يادص  رـس و  هزورما  دنیب  یم  یتقو 
هماج نهک  هتساوخ و  ون  ره  رب  نآ  وت  رپ  هتفرگ و  ارف  ار  اهیدنلب  تسپ و  هدیبات و  اه  هناریو  رد  یتح  مالسا  رون  و  هدنکفا ، هیاس  نیمز  يور 

تسا و دنلب  شسدقم  ربمغیپ  زیزع و  مالسا  هب  تبسن  نایحیسم  دوخ  موقلح  زا  نیسحت  حدم و  ویرغ  دایرف و  دونشیم  یتقو  تسا  هتسشن  يا 
یـسایس و روتـسد  مه  تعیرـش و  نید و  مه  یعاـمتجا و  یـساسا  نوناـق  مه  هک  نآرق  ریثاـت  تـحت  ناـگمه  هدرک و  رپ  ار  یتـیگ  رـسارس 

میظع تردق  شرسکبس  ناینیشیپ  رب  هکنانچ  دیآ  یم  نارگ  وا  رب  دنا ، هتفرگرارق  تسا ، لطاب  زا  قح  زیمت  ریخ و  يامنهار  مه  یحالـصا و 
تفاتش و ناگدیدمتس  زا  تیامح  هب  هک  یماظن  نامه  دش و  رفک  رب  مالسا  هبلغ  رب  یهتنم  هک  یتردق  نامه  درکیم  ینیگنس  شیپ  زا  مالسا 

مکاح اه  هسینک  باحـصا  نانیـشن و  رید  اسیلک ، ناردـپ  اه ، شیـشک  اه  یطبق  راکفا  رب  هک  ار  اهنوعرف  اهرـصیق و  ناشناوریپ و  اهارـسک و 
درک . بوکنم  دیبوک و  ار  همه  دندوب 

نآرق ناشخرد  وت  رپ  رد  ار  شتلم  نایارگنشور  راکفا  دنیب و  هب  ار  یقرش  یمالـسا  عولط  دوخ ، یبرغ  طیحم  رد  هک  تسا  نیگنـس  وا  يارب 
اوه یهارمگ ، ياه  هشیر  نیگمهـس  یلیـس  دننام  اپورا  ياه  تختیاپ  رد  مالـسا  نادواج  فراعم  دـنک  هظحالم  کیدزن  زا  و  درگنب . یبرع 

دهدیم . داب  رب  دنکیم و و  نب  زا  ار  یمومع  ياه  تلالض  اه و  تعدب  یبرغ ، یتسرپ 

هحفص 41 ] ] 

رد خسار  یمزع  اب  دمحم  دننزیم : دایرف  اسر  گناب  اب  نآ  هفسالف  نابز  اپورا و  بلق  رد  دونـشب  دوخ  شوگب  هک  تسین  لمحت  لباق  وا  يارب 
، دتـسرپب ار  هناگی  يادـخ  ای  تب  ایآ  هک  دـیدرت  لاحب  ار  يا  هظحل  تساـخرب و  هزراـبم  هب  تخـس  یتسرپ  تباـب  شا  یناگدـنز  لوط  ماـمت 

لطاب ارنآ  دـناوت  یمن  لابند  زا  هن  شیپ و  زا  هن  زیچ  چـیه  تسا  ینادواج  یباتک  نآرق  دـنکیم : مالعا  هک  دونـشب  يرگید  زا  اـی  دـینراذگن .
تسا  یعطق  اج  ره  و  تقو ، ره  يارب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  تیحالص  دزاس و 

داینب رب  یمالـسا  تاررقم  دـیوگیم : تسا ، هدرک  رپ  دوخ  يادـص  اـب  ار  اـیند  هکیلاـح  رد  دونـشب  نایحیـسم  دوخ  زا  یموس  صخـش  زااـی  و 
مکنید و مکل  تلمکا  مویلا  تسا "  هدمآ  هیآ  نیا  راک  نایاپ  رد  هدـش و  لزان  یپ  رد  یپ  مظنم ، هک  تسا  یکتم  نشور  تایآ  زا  یمکحم 

 " انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا 
یلو دنهد  ارف  شوگ  ناهج  مدرم  شتایاب  دنناوخب و  ماش  حبص و  زور  ره  ناهج  ياه  هدنتسرف  رد  ار  میرک  نآرق  دونـشب  دوخ  شوگب  ای  و 

دیاین . نایمب  ینخس  رگید  تلم  ره  ای  حیسم و  تلم  باتک  زا 

اعفار  ضرالا  یف  نوکلا  ناسل  يدان  و 
ادشنم نیقفاخلا و  یف  هتریقع 
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هبزح  یسیع و  نا  یسیع ، يدابع  ا 
ادمحم نومدخی  اعیمج  یسوم  و 

هحفص 42 ] ] 

هریخ تخـس  هدـنکفا ، شربمایپ  باـتک و  مالـسا و  هب  هنادزد  یهاـگن  درگنیم  مشچ  هشوگب  دـنکیم ، غاد  تیبصع  ار  كدرم  بیترت  نیدـب 
هدـنکآ يا  هنیـس  اب  ار  شزاوآ  هتخادرپ ، عافد  هب  دوخ  لطاب  هدـیقع  زا  هرخالاب  دزاسیم و  هدامآ  شتلم  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  هاگنآ  دوشیم ،
توعد تیحیسم  هب  دمحم  یگدنز  مالسا و  یفرعم  مسا  هب  درک  عورـش  حالـصا ، هن  دنکیم  داسف  وا  هکیلاح  رد  دنکیم ، دنلب  یهاوخ  دب  زا 

ندرک .
عقاو تیحیـسم  ریثاـت  تحت  هک  دوـب ، یناربـمغیپزا  یکی  وا  اریز  دروآ  یبرع  هب  ار  شباـتک  یحیـسم  رفن  کـی  ناوـنعب  دـمحم  دـیوگیم : وا 

تفای و ناوتیم  نآرق  رد  ار  تیحیـسم  لوصا  وا  نامگب  دنتخیگنارب و  شتثعب  زا  لبق  ار  وا  ینید  تاساسحا  نایحیـسم  وا ) معزب   ) دـیدرگ و
نآرق قبط  رب  تمـصع  زا  یماقم  یـسیع  يارب  دمحم و  یـسوم و  يارب  هن  هدوب  یـسیع  يارب  امیقتـسم  سدـقلا  حور  دـییات  وا : راهظا  هب  انب 

درادن . دوجو  مالسا  رد  هک  تسا  يرگید  ياهزیچ  مالسا و  لماش  تیحیسم  درادنپ : یم  وا  تسین  دمحم  يارب  هک  دشابیم 
دشاب . یفارخ  قوذ  اب  بسانتم  هک  ینافرع  ینعم  کی  هب  یلو  دشابیم  هناگی  يادخ  دنزرف  حیسم  تسا : هدرک  نامگ  وا 

ره هک  نیا  تسا و  حیسم  تیرشب  تیهولا و  هب  هدیقع  حیحـص  تیحیـسم  دنکیم و  توعد  حیحـص  تیحیـسم  هب  ار  مدرم  نآرق  وا : معزب  و 
تسا . هدش  عمج  صخش  کی  رد  تعیبط  ود 

. تسا هتشادن  هطاحا  تیحیسم  قئاقح  مامت  هب  نآرق  دیوگیم : هداد  تبسن  نآرق  هب  ار  دوخ  لوقعم  ان  فیخس و  ءارآ  هیلک 
کبـس زا  ریغ  هب  ار  نآرق  ناوتیم  هدـش و  هتخاـس  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  تسدـب  تسا  داـمتعا  دروـم  هک  ینآرق  نیرخآ  دـهدیم : رظن  و 

درک . تئارق  دوجوم 
دنا . حیسم  تیهولا  هب  لئاق  دیحوت  ياملع  تسا : دقتعم  و 

هحفص 43 ] ] 

تسین . مهافت  ءوس  زج  يزیچ  نایحیسم  ناناملسم و  نایم  دوجوم  فاکش  دیوگیم : و 
تسا . مالسا  ياملع  نآرق و  نارسفم  هشیدنا  زا  تلم ، ود  نایم  دوجوم  هلصاف  درادنپ : یم  و 

تسا . لقن  لقع و  قطنم  فالخ  رب  خیم  نتخیواین  رادب  دنکیم : نامگ  و 
مهبم هدـیچیپ و  دـنروآ  یم  نآ  يارب  لیلد  هک  ار  يا  هیآ  تسا و  لطاب  دـندزن ، رادـب  ار  حیـسم  هکنیا  رب  ینبم  نیملـسم  داقتعا  دـیوگیم : و 

تسا .
تسا . هدرک  لیوات  تیحیسم  میلاعت  اب  بسانتم  ار  مهل "  هبش  نکل  هوبلص و  ام  هولتق و  ام  هیآ و  و 

تسا . نداد  واب  ضحم  تیرشب  هبنج  حیسم و  تیهولا  راکنا  برعلا ، هریزج  ياهیهارمگ  زا  یکی  دیوگیم : و 
دنک . یم  ریبعت  کشخ "  ینابایب  هب "  مالسا  ربمغیپ  زا 
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شزرا هدنسیون و  فده  هب  دناوت  یم  یققحم  درف  ره  هلیسو  نیدب  تسا و  تیحیسم  توعد  ریـشبت و  هب  طوبرم  تافارخ  زا  يا  هراپ  اه  نیا 
دراد یم  رب  ماگ  شیاـهتواضق  رد  دوخ  دوسب  هدرک و  طوقـس  سفن ، ياوه  يداورد  صخـش  نیا  هنوگچ  دـنادب  ددرگ و  هاـگآ  زا  هتـشون 

دنهد . یم  کیشک  وا  نید  زا  تیامح  يارب  دنرادیب و  کشخ "  ینابایب  درم  نامه "  نید  نید ، نیا  نارادفرط  هکنیا  زا  لفاغ 
یتمهت غورد و  ییاخژاژ ، یئوگ و  هوای  وهاـیه ، لاـجنج و  هنوگ  ره  لـباقم  رد  دنـسانش و  یم  بوخ  ار  نایبیلـص  هدرپ  ریز  دـصاقم  ناـنیا 

دنیادزیم . مالسا  كاپ  نماد  زا  ارنآ  ياهتفاثک  تیلهاج و  ياهیدیلپ  دنزادرپ و  یم  عافد  هب  هتسشنن  مارآ  مالسا ، سدقم  تحاسب  تبسن 

هحفص 44 ] ] 

. نوبذاکلا مه  کئلوا  هللا و  تایاب  نونموی  نیذلا ال  بذکلا  يرتفی  امنا 
: " ياه باتک  هب  تسا  مزال  دـیبای ، رد  تسا ، هتفاب  رب  مهب  هناهاوخدـب  ياه  تمهت  غورد و  هب  كدرم  نیا  ار  هچنآ  تقیقح  دـیهاوخب  رگا 

دمحم خیش  لمع "  ملع و  تیآ  ام  دهاجم  داتسا  مالسالا  هجح  رگید  ياه  باتک  هیسردملا " و  هلحرلا  یفطـصملا " و "  نید  یلا  يدهلا 
دیئامرف . هجوت  یمالسا  تلم  ياملع  رگید  ياه  باتک  یغالب " و  داوج 

نیملسم طاطحنا  ای  نیمز  قرشم  طوقس 

دنامب و یفخم  هناروزم  ياه  هتـشون  هنوگنیا  فدـه  یمالـسا  نادنمـشناد  الـضف و  هب  دـسر  هچ  ات  حول - هداس  دارفا  رب  مراد  یمن  رواب  نم 
نیرتمک هکیـسک  دنرادن . تیلهاج  راکفا  نتخادرپ  نتـسارآ و  زج  یفده  تقیقح  رد  رودزم  ياه  ملق  هنوگ  نیا  هک  دـننزب  سدـح  دـنناوتن 

؟ تسیچ یمالـسا  قرـش  يارب  اهنآ  هدـئاف  تافیلات و  هنوگ  نیا  فدـه  ایآ  دـسرپ  یم  دوخ  زا  دـشاب  هتـشاد  غارـس  دوخ  رد  یقـالخا  مرزآ 
شتـسد تایرـشن  هنوگ  نیا  زا  قرـش  رگا  ایآ  تسا ، هدوب  قالخا  تلیـضف و  زکرم  ناهج و  ندـمت  ملع و  هراوهاگ  دوخ  هک  نیمز  قرـشم 

داد . دهاوخ  خر  یقافتا  هچ  ددرگ  هاتوک 
يدیدج هیرظن  حلاص و  رکف  قرـشتسم ، دیتاسا  نیا  ای  و  دندرگ ؟ زاب  قحب  دنهاوخیم  بلاطم  نیا  اب  نانیا  دنک  رواب  دناوتیم  یلقاع  چیه  ایآ 

نآ زا  شتنـس  باتک و  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یناور  و  یبدا ، یـسایس ، یقالخا ، یعامتجا ، ياه  هنیمز  رد  هعماـج  حالـصا  يارب 
تسا . هدمآ  قالخا  مراکم  لیمکت  حالصا و  يارب  هک  يربمایپ  مهنآ  اوران ، تبسن  نیا  زا  ار  مالسا  ربمغیپ  اشاح  تسا ؟ هدوب  لفاغ 

چوپ تافیلات  نیا  هب  دوخ  يارب  يزاین  هچ  هتفرگ ، شیپ  رد  قرـش  مدقم  ههبج  رد  لامک  يوسب  ار  دوخ  هار  هک  یمالـسا  تلم  میناد  یمن  ام 
همجرت وا  يارب  ات  دـنکیم  ساسحا  یبلط  تقیقح  قح و  یتسرد و  یتسار و  ینمادـکاپ ، یکاـپ و  یملع ، ینید ، تیبرت  بدا و  زا  يراـع  و 

دوش ؟

هحفص 45 ] ] 

اب مومـسم  ياـه  هتـشون  هنوگ  نیا  هب  ار  وا  دـیاب  هک  تسا  یمالـسا  لـلم  يارب  یمتح  طوقـس  طاـطحنا و  هچ  نیا  هک  تسا  یتفگـش  ياـج 
، دـنا هداـمآ  يرـش  ره  هعاـشا  اـب  یهت و  يریخ  ره  زا  هک  یناـسک  تسد  اـب  مهنآ  درک ، مرگ  رـس  ساـسا  یب  هدیـسوپ و  تسـس و  یبلاـطم 

دید . ناوتیمن  اهنآ  رد  نتخاس  هارمگ  زج  يدوصقم  هکیناسک 
ره هک  شا  یعامتجا  سدـقم  و  ایوگ )  ) یبرع باتک  دوجو  اب  درادـن ) هتـشادن و  يزاین  هک   ) دراد اـهباتک  نیا  هب  يزاـین  هچ  یمالـسا  تلم 
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، تسا ناراگ  زیهرپ  تیادـه  هیام  کش  یب  هک  یباتک  تسکـش  دـهاوخن  ارنآ  لابند  زا  هن  شیپ و  زا  هن  یطاب  چـیه  دنکـش و  یم  ار  یلطاب 
، تفع رد  ار  شبلاطم  دیوگیم و  نخس  نیتم ، ناسحا  لدع و  زا  يداینب  راوتسا و  یـساسا  رب  یمومع  حلاصم  یعامتجا و  بادآ  زا  هکیباتک 

درک . هصالخ  ناوت  یم  ینابرهم  یکاپ و 
مکح و زا  هک  یتنـس  دنک ، زارد  زاین  تسد  اهباتک  نیا  هب  دوش  یم  رـضاح  هنوگچ  دشاب ، دوخ  ربمغیپ  تنـس  لماح  یتقو  ات  یمالـسا  تلم 

قوقح ظفح  ملظ و  نتخاس  نک  هشیر  هار  رد  یماظتنا  یعافد و  نیناوق  زا  و  یندـم ، یئازج و  یقوقح و  ماکحا  یعاـمتجا ، زغن  ياهزردـنا 
يزیر هیاپ  یمومع و  حلاصم  یتشادهب و  نیناوق  زا  ولمم  هک  یتنس  زین  تسا و  هدنکآ  ناشترخآ ، ایند و  حلاصم  هب  مدرم  یئامنهارب  مدرم و 

دنک . یم  يربهر  حالف  دشر و  هار  رد  دناهر و  یم  یهارمگ  ینادان و  تیرفع  لاگنچ  زا  ار  ناسنا  یملع و  تایقرت 
قوقح هیلک  دشخب و  یم  حور  وا  یقالخا  لئاضف  تیرشب و  هعماج  یگتـسبمه  یگناگی و  هب  دهن و  یم  داینب  ار  یـسایس  یگدنز  هک  یتنس 

دنکیم . هدنز  ار  ناسنا  یصخش  یعون و 
نما و تابجوم  همه  رب  لمتشم  يا  هدنز  یحالـصا  همانرب  دوخ  هک  دنک  زارد  اه  هتـشون  نیا  هب  زاین  تسد  دناوت  یم  یمالـسا  تلم  هنوگچ 
ار حیحـص  یقرت  ندـمت و  هتـشر  هچ  ره  زا  نآ  رد  هکیا  همانرب  دراد . اهیدـب ، زا  يرود  اه و  یکین  هب  شیارگ  داحتا و  تمالـس و  تحار و 

ریما ماما  هغالبلا "  جهن  نامه "  همانرب  نیا  همانرب ؟ نیا  تسیچ  هدش ، رما  دنک  يربهر  راوتسا  هار  هب  ار  وا  هچ  ره  هب  هدش و  یهن  دلـسگیم ،
دننادیم . رتارف  قولخم  نخس  زا  رتورف  ادخ  نخس  زا  ارنآ  ایند  هفسالف  هک  تسا  یضر  دیس  فیرش  فیلات  مالسلا  هیلع  نینموملا 

هحفص 46 ] ] 

ناشفیب گش  رس  یمالسا ، نهیم  ماما  يا 

یبرع همجرت  رد  شیاجبان  لمع  تشز و  راتفگ  هرابرد   " رتیعز لاع  دمحم  ینیطسلف "  داتسا  زا  ات  ایب  نم  اب  ایب ، ناملسم ، یقرـش  يا  نم  اب 
میزادرپب : لیلحت  دقنب و  دمحم "  تایح  باتک " 

دیدرت نودب  دیوگیم " : همجرت  همدقم  رد  شدوخ  لوقب  هک  یئاج  یتشاد ؟ اور  یمالـسا  تلم  رب  هک  دوب  یتیانج  هچ  نیا  میـسرپ  یم  وا  زا 
نآ رب  ار  برع  ناگدنسیون  نانآ ، ياهتیانج  دنراد ، یم  اور  تیانج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تریس  قیاقح  هب  تبسن  نیقرـشتسم 

ام یملع  تضهن  رد  یـصقن  زین  راثآ  هنوگ  نیا  زا  برع  ناـبز  لـیطعت  یفرط  زا  دـنزرو ، غیرد  یبرع  ناـبزب  ناـشتافیلات  لـقن  رد  اـت  هتـشاد 
راکتیانج لاگنچ  زا  یتقو  دوشیم  دراو  ربمغیپ  تنـس  باتک و  يانبم  رب  ام  یملع  تضهن  رب  یـصقن  هچ  میـسرپ  یم  ام  دـیآ "  یم  باـسحب 

ره هک  یتنس  باتک و  تسا ، نارکف  نشور  شخب  ینشور  ناهج و  مولع  يزکرم  هطقن  دوخ  هک  یتنـس  باتک و  دنامب ؟ ظوفحم  تیلهاج ،
شباتک همدـقم  رد  فلومدوخ  هکیئاج  ات  تسا  برغ  قرـش و  رد  نافوسلیف  بولطم  نادنمـشناد و  هدـشمگ  هدرک  بلج  دوخب  ار  يرکفتم 

رت هدرشف  رداصم  همه  زا  دنچ  ره  نآرق  دشابیم و  تریـس  ثیدح  ياهباتک  نآرق و  دمحم ، یناگدنز  حرـش  يارب  ذخام  نیرتمهم  دیوگ " :
 " دشاب . یم  رت  حیحص  اهنآ  همه  زا  یلو  تسا 

یقرواپ و هنوگ  ره  نودب  و  دـیزرو ، یم  غیرد  یبرع ، هب  یهارمگ  دنـس  نیا  همجرت  لقن و  زا  برع  ناگدنـسیون  رگید  دـننام  زین  وا  شاک 
 " دیوگیم هک  تسا  باتک  دسافم  هرابرد  يرکذت  هچ  نیا  درکیم . ظفح  یمالسا  هعماج  رد  داسف  هیمالعا  نیا  رشن  زا  ار  دوخ  ملق  حیضوت ،

نهیم ماما  يا  مقفاوم "  هارمه و  تسا ، عقاو  فلاخم  مه  ابلاغ  هک  هدروآ  هتـشون  نیا  رد  فلوم  هچنآ  مامتاب  نم  دربناـمگ  دـیابن  هدـنناوخ 
تـسادق تلم ، تمظع  بهذـم ، تزع  دوخ ، تلم  فرـش  یـسخب  نمث  ای  نارگ  غلبم  هچ  اـب  وا  هک  نک  هیرگ  درم  نیا  گوس  رد  یمالـسا 
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تسا ؟ هتخورف  ار  شتنسو  باتک 

هحفص 47 ] ] 

فلاـخم ياـه  یهارمگ  لـیطابا و  نیا  درک و  کیرـش  راـک  نیا  رد  ماـگنم "  رد  لـیما  اـب "  ار  دوخ  هک  تشاد  یمهم  دـصقم  هچ  رگم  وا 
ياه هنیزه  رب  ینارگن  فسات و  ياج  هک  یئاه  هناخ  پاچ  زا  هدـننک  هارمگ  ساـسا و  یب  بلاـطم  راـشتنا  اـب  و  تخاـس ، رـشتنم  ار  بهذـم 

همدقم رد  دوخ  هکیلاح  رد  داد . داب  رب  ارنآ  ردتقم  ناگدنـسیون  كاپ و  دیتاسا  رهزالا و  عماج  زیزع و  رـصم  دوخ و  يوربآ  تسنآ  نیگنس 
 " تسین . شزغل  زا  یلاخ  هتشاد  زاربا  هک  یئارآ  یخیرات و  ثداوح  تسا  مکاح  فلوم  ياه  هتشون  رب  هک  یتین  نسح  دوجو  اب  دیوگ " :
زیچ هچ  ایآ  و  دـنادیم ؟ ادـخ  رـسپ  ادـخ و  ار  میرم  نب  حیـسم  هک  میراد  یـسک  تین  نسح  هب  يزاین  هچ  اـم  میتسنادـیم ، متلم  نم و  شاـک 

ار باتک  نیا  زا  یگرب  رتمک  دشکیم و  رس  مگ  يداو  کیب  شباتک  هحفص  ره  هکنیا  اب  دهد ، ناشن  ار  ناسک  هنوگ  نیا  تین  نسح  دناوتیم 
. دزیخنرب یشیدنا  دب  یهاوخ و  دب  ینیب ، دب  زا  یئاون  نآ  زا  هک  دز  قرو  ناوتیم 

تالیامت اـه و  هزیگنا  فرعم  هک  باـتک  یتخاـس  غورد و  بلطم  زا  مجرتم  ياـقآ  تسا - یئادـخ  یتریـصب  ار  نموم  و  نم - هدـیقعب  یلب ،
زا دنک . هدنز  ار  هیما  ینب  يواسم  و  دریگب ، هدیدان  ار  مالسا  نساحم  ات  هدش  تسود  راتفک  اب  گرگ  ورنیا  زا  هدمآ ، شـشوخ  تسا ، يوما 

تسا . هدیئارگ  یتاقبط  موش  ماظن  هب  هدرک  هجوت  تشز  تافصب  نادرگ و  ور  کین  تافص  قالخا و 
ار خیرات  و  ددنب ، یم  غورد  هدرک  ییاخژاژ  شورخ  شوج و  اب  ربمغیپ  رهاط  تیب  لها  هب  تبـسن  هدنـسیون  هک  هدمآ  شـشوخ  نیا  زا  یلب ،
رد ار  ربمغیپ  نادناخ  دزاسیم و  دشاب ، راگزاس  يوما  ثیبخ  حور  اب  هک  یتروصب  شتمظع ، اب  نادـناخ  ربمغیپ و  تیـصخش  تمارک و  هیلع 

سومان اب  هن  هک  دـهدیم  هولج  وربآ  یب  مدرم ، اب  يراگزاسان  ترـشاعم و  ءوس  یقالخا ، دـب  ظاحل  زا  کچوک و  يا  هدـننز  تروصب  راظنا 
تشاد حیجرت  وا  رب  هیقر  یئابیز  رظن  زا  دوب و  هتفرگ  شا  هفایق  همطاف  دیوگیم : یناسنا . تفارش  اب  هن  دهدیم و  قفو  تعیبط 

هحفص 48 ] ] 

، داد ناشن  يراـگزاسان  دربیم  ماـن  وا  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  دینـش  هدرپ  تشپ  زا  همطاـف  هکیماـگنه  دوب ، نوزفا  وا  زا  بنیز  شوه  هکناـنچ 
وا هب  همطاف  هقالع  زا  رتشیب  همطاف  هب  شا  هقالع  یلع  لاح  نیع  رد  تسنادـیم و  هیام  مک  شیریلد  همه  اب  ور و  تشز  يدرم  ار  یلع  همطاف 

دوبن .
شرـس ولج  هبرف و  شمکـش  تساد . یگتـسکش  شا  ینیب  هریت  دـشیم و  هدـهاشم  یتسـس  شتـسرد  نامـشچ  رد  دوبن ، ابیز  شا  هرهچ  یلع 
یحلاص درم  دیدرت  یتسس و  عون  کی  اب  صالخا و  اب  رادافو ، وگتـسار  راگ ، زیهرپ  عاجـش ، يدرم  یلع  اهنیا  زا  هتـشذگ  دوب ، وم  زا  یلاخ 

دوب .
اب تشگیم  زاب  هناخب  یتقو  دیـشکیم ، بآ  امرخ ، یتشم  لباقم  رد  ناـیدوهی  زا  یکی  ياـمرخ  ياـه  تخرد  يراـیبآ  يارب  ناـنک  هلاـن  یلع 

ناروخب ... تنادنزرفب  روخب و  تفگیم : شرسمهب  یئوردنت 
اب ار  وا  داتفایم و  شلابند  هب  شنز  ردـپ  دبـسخب  دجـسم  رد  ات  تفریم  دـشیم و  ینابـصع  يا ، هرجاشم  فـالتخا و  ره  زا  دـعب  ـالومعم  یلع 

دنکیم . هیرگ  یلع  تشم  برض  زا  دید  ار  شرتخد  شربمغیپ  هک  داتفا  قافتا  يزور  دادیم ، یتشآ  همطاف  اب  یتدم  يارب  زردنا  هظعوم و 
زا ربمغیپ  رگید  داماد  ود  درکیم . زاربا  وا  هب  يرتمک  هجو  دوتـسیم ، ار  یلع  مالـسا  تمدق  شرتخد ، ندرک  یـضار  رطاخب  دـمحم ، هکنیا  اب 
لاح هافر  یتخبـشوخ و  يارب  ربمغیپ  هکنیا  زا  یلع  و  دـندوب . راگزاس  ربمغیپ  اب  یلع  زا  شیب  ساـعلا  وبا  و  تیـصخش ، اـب  ناـمثع  هیما : ینب 
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ندز ندرگ  دنچ  ره  ربمغیپ  اریز  دوب  نارگن  دروآ  یمن  باسحب  ار  وا  گرزب  ياهراک  رد  هکنیا  زا  دربیم و  جـنر  درکیمن  یمادـقا  شرتخد 
درکیمن . راذگاو  وا  هب  یهدنامرف  هاگچیه  یلو  درکیم  راذگاو  وا  هب  ار  یصاخشا 

رب تخـس  همطاف  تسا . هتـسد  ود  نیا  نداتفا  مه  ناـجب  ربمغیپ و  ناـنز  زا  دوخ  نانمـشد  اـب  همطاـف  یلع و  يراـک  کـتک  رت  هدـننز  نیا  زا 
ار شباتک  تاحفـص  درم  نیا  هک  یخیرات  تایانج  زا  رگید  ياهزیچ  یلیخ  و  دنکیمن . يرادبناج  شنارتخد  زا  ارچ  هک  دیروش  یم  شردپ 

تسا . هدرک  هابت  هایس و  اهنادب 

هحفص 49 ] ] 

تسین یشهوکن  ار  ور  هلابند 

چیه تسا و  مالسا  نانمـشد  زا  وا  اریز  تسا  هدنراذگ  دح  زا  ار  یئارـس  هوای  غورد و  دنچ  ره  منکیمن - خیبوت  ار  هدیرب  شوگ  فلوم  نم 
ار زیمآ  تنوشخ  ضارتعا  يدـنت و  نیا  هکلب  تسوا  یناور  ياهیناماسب  ان  اه و  هدـقع  هدـنهد  ناشن  وا  باـتک  تسین  شریخب  يدـیما  هنوگ 
. تسا هتشاد  اور  دنادیم  اهنآ  زا  یکی  ار  دوخ  هک  نیملسم  مومع  و  قرش ، مالسا ، هب  گرزب  یتنایخ  هک  تشاد  زاربا  مجرتم  هب  تبـسن  دیاب 

. تسا هدرک  ادیپ  ار  دوخ  کلسم  مه  زاب ، اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  مکحب ، هدییارگ و  دوخ  سنج  مهب  وا  يرآ 
و مالـسا ، تلم  عامجا  لباقم  هطقن  حیحـص و  خـیرات  فالخ  همه  هک  نآ  ياوران  ياه  تبـسن  نیغورد و  نانخـس  زا  شباتک  بلاطم  هیلک 

تسین . وا  ینادن  يرسکبس و  هناشن  زج  يزیچ  دشابیم ، مرکا  ربمغیپ  رابخا 
توسک رد  يا  هتـشرف   ) هیـسنا ءاروح  همطاف  دـیامرفیم " : هک  ص )  ) هللا لوسر  شردـپ  نخـس  اب  ارهز  همطاف  هرابرد  وا  یلعج  نانخـس  اـیآ 

. تسا راگزاس  مسوب "  یم  ار  وا  موشیم  تشهب  قاتشم  تقو  ره  نم  تسا و  يرشب )
تسا . تروص  یمدآ  تریس و  هتشرف  همطاف  مرتخد  ص :)  ) دیوگیم هک  اجنآ  ای 

 " هرهزلا . یه  همطاف  تسا "  یئابیز  هراتس  همطاف  ص :)  ) دیامرف هک  اجنآ  ای 
هرهچ دـشیم ، جرا  ربا  زا  یتقو  هک  دوب  نیا  هب  هدیـشوپ  يدیـشروخ  ای  هدراهچ  بش  رد  یهام  دـننام  همطاف  کلام : نب  سنا  ردام  نخـس  ای 

هک دنام  یم  رعاش  راتفگب  وا  دـنگوس  ادـخب  دوب ، رت  هیبش  ربمغیپ  هب  یناسنا  ره  زا  دوب و  یکـشم  شیاهوم  تشاد ، يزمرق  هب  هتخیمآ  دـیپس 
دیوگ : یم 

هحفص 50 ] ] 

اهرعش  مایق  نم  بحست  ءاضیب 
محسا لثج  وه  هیف و  بیغت  و 

قرشم  راهن  هیف  اهناکف 
ملظم اهیلع  لیل  هناک  و 
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هک تسا  قفاوم  اهنع "  هللا  یـضر  هجیدـخ "  نینموملا "  ما  نخـس "  اب  وا  قـالخا  همطاـف و  شوه  هراـبرد  وا  كردـم  یب  نانخـس  اـیآ  و 
هب تشگنا  اب  هدنکفا و  نیمزب  دوجـس ، لاحب  ار  دوخ  دورف  نیلوا  رد  دمآ  ایند  هب  هکیماگنه  تفگیم  نخـس  ردام  مکـش  رد  همطاف  دیوگیم :

تخادرپ . تراشا 
هداتسیا لاح  رد  هچ  تناتم  تریـس و  نسح  راتفگ و  راتفر و  رد  مدیدنار  سکچیه  نم  دیوگ : هک  اجنآ  تسا  زاسمه  هشیاع  نخـس  اب  ای  و 

، دیـسوب یم  ار  وا  تساخیمرب  شتماق  مامتب  ربمایپ  دـشیم  دراو  ادـخ  ربمغیپ  رب  همطاف  یتقو  دـشاب . هللا  لوسرب  همطاف  زا  رت  هیبش  هتـسشنای ، و 
دناشن . یم  دوخ  ياج  رد  ار  وا  تفرگیم و  ار  شتسد  هاگنآ  تفگیم ، دمآ  شوخ 

... " دشاب ادخ  لوسرب  همطاف  زا  رت  هیبش  شنتفگ  نخس  هک  مدیدن  ار  یسک  نم  یقهیب "  ریبعت  رد  و 
تایاور اب  تشادـنپیم ، سوبع  تشز و  ار  وا  همطاف  هکنیا  شا و  هرهچ  یئابیز  ان  هیلع و  هللا  تاولـص  یلع  ماما  هرابرد  وا  تـالوعجم  اـیآ  و 

هدمآ شلاثم  یب  لیامش  هرابرد  هک  يرایسب 

هحفص 51 ] ] 

دوـب و هرقن  زا  يا  یحارـص  ندـنام  شندرگ  تسا ، مهدراـهچ  بـش  رد  یهاـم  اـیوگ  هکدوـب  اـبیز  شکاـنب  اـت  هرهچ  يردـقب  وا  لـیبق : زا 
؟ تسا راگزاس  دنامیم - ار  دیراورم  هتشر  درک  یم  مسبت  هاگ  ره  نادنخ  هتسویپ ، شیاهنادند 

درک : عمج  ناوتیم  روطچ  شرعش  رد  یلود  دوسالا  وبا  نخس  اب  ار  اه  فرح  نیا 

بارت  یبآ  هجو  تلبقتسا  اذا 
انیرظانلا راح  ردبلا  تیا 

: تفگ دیاب  یلب 

هلضف  اولانی  مل  ذا  یتفلا  اودسح 
موصخ هل و  ءادعا  سانلاف 

اههجول  نلق  ءانسحلا  رئارضک 
میمدل هنا  اضغب  ادسح و 

یلع هکنآ  لاح  و  دریذپب ، تسا ، هتفگ  یلع  یلد  ود  یتسـس و  هرابرد  هنیک  رپ  یبلق  زا  هک  ار  یبلاطمدناوتیم  امـش  دازآ  نادـجو  ایآ  الوصا 
وا دزیم . ریشمش  دمایم و  نادیمب  نارگید  رب  مدقم  اهگنجرد  دوب ، گنهآ  شیپ  مدقم و  گرزب  ياهراک  رد  هشیمه  هک  تسا  یـسک  نامه 
ات تخاس  وا  یئادف  ار  دوخ  هدرک ، هتوتیب  ربمغیپ  رتسب  رد  یلع  هکیزور  ات  دـش ، نید  غیلبت  راکب  تسد  ربمغیپ  هکیزاغآ  زا  هک  تسا  یـسک 

هرهچ زا  ار  هودـنا  مغ و  ياهیگریت  هتـسویپ  تفرگن و  هلـصاف  ربمغیپ  زا  تدـم  نیا  مامت  رد  تفاتـشیم  شیدـبا  هاگ  رارق  هب  ربمغیپ  هکیزور 
دودزیم . شکرابم 
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هحفص 52 ] ] 

دش : لزان  وا  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسین  يزرابم  درم  هناگی  نآ  یلع  ایآ 
هللا . لیبس  یف  دهاج  رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا  هرامع  جاجحلا و  هیاقس  متلعج  ا 

؟ دیدرگ لزان  وا  هرابرد  هللا . هاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و  هیآ " : زین  و 
هتسشن غراف  تلاسر ، بحاص  تسادق  زا  عافد  مالسا و  هار  رد  برع  رافک  عمق  علق و  زا  هک  تفای  ناوتیم  یلع  یگدنز  رد  ار  عقوم  هچ  ایآ 

تسین . يا  هزادنا  دح و  ار  نتفگ  لطاب  هب  نخس  تسه  هکیزیچ  تخاس ، مهتم  یلد  ود  یتسسب و  ار  وا  ات  دشاب 
لیامش هبوت  دیوگیم  وا  هب  ربمغیپ  هکنآ  لاح  و  دشاب ، هتشاد  ترـشاعم  ءوس  شتریـس ، كاپ  رـسمه  اب  نینموملا  ریما  درک  روصت  ناوتیم  ایآ 

منآ . زا  نم  هک  یتسه  يا  هرجش  نامه  زا  وت  يراد و  تهابش  نم  قالخا  هب  نم و 
نیرتهب یلع  دـیامرفیم " : هدرک  یفرعم  تما  نیرت  قالخا  شوخ  نیرت و  راـبدرب  تما ، لـضفا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هنوگچ  و 

 " تسا . اهنآ  نیرتراب  درب  نیرت و  اناد  نم و  تما  درف 
همه زا  شیرابدرب  رتشیب و  همه  زا  شملع  رت و  هقباس  اـب  همه  زا  شمالـسا  هک  مدروآ  رد  یـسک  جاودزا  هب  ارت  نم  دـیوگب " : همطاـف  هب  و 

 " تسا . رتمظع 

هحفص 53 ] ] 

 " تسا . رترب  همه  زا  شقالخا  مدقم و  همه  زا  شمالسا  هک  مدیزگرب  وت  يارب  يرسمه  دنک " : بلج  ار  وا  هجوت  هلمج  نیاب  و 
هلیح نیا  یـشحاف  غورد  هچ  تسا ، مدرم  شوگ  کیدزن  مشچ و  لباقم  رد  زین  یلع  ترـشاعم  هکیلاح  رد  تسا  ربمغیپ  نانخـس  هنومن  نیا 

هدرک . یفرعم  ار  وا  نیما  قداص  ربمغیپ  هک  تسا  هنوگ  نامه  یلع  هقیقح  دنتشاد  زاربا  نارگ 
ياج ماگ  هک  تسا  یسک  یلع  دنکشب - ار  شناهد  ادخ  دیریذپب -؟ ار  ربمایپ  نت  هراپ  همطاف  رب  یلع  یبوک  تشم  تبسن  دیناوتیم  امـش  ایآ 

اب دیایم و  مشخ  هب  وت  مشخ  رثا  رب  دـنوادخ  دومرف "  همطاف  هب  هک  تسا  هدـنکآ  ربمغیپ  گنهآ  نیا  زا  شیاهـشوگ  دـهن و  یم  ربمغیپ  ماگ 
 " ددرگیم . دونشوخ  وت  تیاضر 

دنادب دسانشیمن ، سک  ره  دسانشیم و  هک  دسانـشیم  ار  همطاف )  ) وا سک  ره  دوب "  هتفرگ  ار  همطاف  تسد  هکیماگنه  مرکا  ربمغیپ  نخـس  و 
تسا . هدرزآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  يولهپ  ود  نایم  رد  هک  تسا  نم  حور  بلق و  وا  تسا  نم  نت  هراپ  وا 

اهاذا "  ام  ینیذوی  اهبار و  ام  ینبیری  ینم ، هعضب  همطاف  راوگرزب "  نآ  راتفگ  و 
درازآ .) یم  ارم  دزاس  هدرزآ  ار  وا  هچ  ره  ددرگیم و  ثعاب  ارم  مشخ  دوش ، ثعاب  ار  وا  مشخ  هچ  ره  تسا  منت  زا  يا  هراپ  همطاف  (و 

هحفص 54 ] ] 

 " تسا . هدش  ثعاب  ارم  مشخ  دروآ  مشخب  ار  وا  هک  یسک  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  ص " )  ) ترضح نآ  راتفگ  و 
ارم دروآ ، مهارف  ار  شرطاخ  طاسبنا  هچ  ره  هدرک  ریگلد  ارم  دـنک  ریگلد  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف " : هک  نخـس  نیا  و 

 " تسا . هدروآ  طاشن  هب 
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ندرک یـضار  يارب  رما  نیا  دـیوگب  دوش و  یقاب  هفـسلف  نآ  تلع  هرابرد  ات  تسا  هدوتـس  شمالـسا  تمدـق  هب  طـقف  ار  یلع  ربمغیپ  اـیآ  و 
دوصقم اـت  دـیوگب  همطاـف  يارب  اـهنت  ار  نخـس  نیا  دـیاب  دوتـسیم  روظنم  نیاـب  ار  یلع  ربمغیپ  هاـگره  نیا  زا  هتـشذگ  تسا : هدوب  شرتخد 

نامیا نم  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  نیا  انامه  دیوگیم "  هتفرگ  هباحـص  گرزب  عامتجا  رد  ار  یلع  تسد  هعفد  کی  ارچ  رگید  دـیآ  لصاح 
لوا دیوگیم : هتخاس  بطاخم  ار  دوخ  باحـصا  رگید  هعفد  دنکیم " و  هحفاصم  نم  اب  تمایق  يادرف  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  لوا  هدروآ و 

!؟ تسا ناملسم  لوا  بلاط  یبا  نب  یلع  دوشیم  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رس  هک  یسک 
تلصخ نیاب  ار  وا  زین  اهنآ  هک  هدنام  یفخم  يراتفر ، کین  رد  اهنآ  نیعبات  ربمغیپ و  رضحم  رـضاح  هباحـص  رب  یگتخاس  تلع  نیا  هنوگچ 

، هبتع نب  مشاه  لجح ، هللا  دبع  سابع ، نب  هللا  دبع  مقرا ، نب  دـیز  کلام ، نب  سنا  یـسراف ، ناملـس  ياهـشیاتس  نوچمه  دندوتـسیم  زاتمم 
ما ریهز ، نب  بدـنج  هدـیرب ، عفار ، وبا  متاح ، نب  يدـع  هرمع ، وبا  قمح ، نب  ورمع  رکب ، یبا  نب  دـمحم  مشاـه ، نب  هللا  دـبع  رتشا ، کـلام 

شیرحلا . تنب  ریخلا 
ار وا  تبحم  هک  ینآرق  اـی  تسا و  كاـپ  ربـمغیپ  سفن  یلع  دـیوگیم  هک  ینآرق  اـب  تشادـن  یلع  هب  یهجوت  ربـمغیپ  هک  نخـس  نیا  اـیآ  و 

دوش . یم  عمج  هنوگچ  تسا  هداد  رارق  شتلاسر  شاداپ 
هک يوشم ،) ریط   ) نایرب غرم  حیحص  ثیدح  رد  ص )  ) مرآ لوسر  راتفگ  ای 

هحفص 55 ] ] 

نیا رد  اـت  تسرف  نم  دزن  ار  دوخ  قـلخ  نیرتـبوبحم  اراـگدرورپ  راـب  دوـمرف "  هک  تسا  هدـش  دراو  دـیناسم  حاحـص و  ثیداـحا  بتک  رد 
داتسرف ) ار  یلع  دنوادخ  و  ( ؟ دشاب نم  ياذغ  مه  كاروخ 

هاوثم . یمرکا  هقح و  هل  یفرعاف  یلع  مهمرکا  یلا و  لجرلا  بحا  ایلع  نا  هشیاع : هب  ربمغیپ  نخس  ای 
( رادهگن ار  شتمرح  ساپ  سانشب و  ار  وا  قح  تسا  نم  رب  اهنآ  نیرت  یمارگ  نم و  دزن  نادرم  نیرتبوبحم  یلع  )

تسا . یلع  نادرم  نایم  زا  نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دومرف : هک  هلمج  نیا  ای 
 " يدعب . هکرتا  نم  ریخ  یلع  دومرف " : هک  ریبعت  نیا  ای 

تسا . دمحم  تخد  همطاف  امش  نانز  ینرتهب  بلاط و  یبا  نب  یلع  امش  نادرم  نیرتهب  دومرف : هک  نخس  نیا  ای  نیا  ای 
دوشیم . رفاک  دورن  راب  ریز  سک  ره  تسا ، اهناسنا  نیرتهب  یلع  دومرف : هک  ینخس  ای 

دوش . یم  رفاک  تسا  مدرم  نیرتهب  یلع  هک  دشابن  لئاق  هکیسک  دومرف : هکنآ  ای 
وا شلوسر  ادخ و  هک  مهدـیم  يدرم  تسدـب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : تسا  ناگمه  یقافتا  هک  گنج ) مچرپ   ) تیار ثیدـح  رد  هک  اجنآ  ای 

ادخ و وا  و  دنراد ، تسود  ار 

هحفص 56 ] ] 

ار ؟ شلوسر 
تسا . نم  ندب  ای  نم  نت  اب  نم  رس  تبسن  نم ، اب  یلع  تبسن  دیوگ : هک  ص )  ) ربمایپ لوق  ای 

دومرف : راهظا  هک  ترضح  نآ  راتفگ  ای 
یبر  نم  یتلزنمب  ینم  یلع 
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تسا . ادخ  اب  نم  تبسن  نم  اب  یلع  تبسن 
تسا . رتبوبحم  سک  همه  وزا  ادخ  دزن  رت و  ینتشاد  تسود  سک  همه  زا  نم  دزن  یلع  ص )  ) هدومرف هک  نایب  نیا  ای 

ماوت . زا  نم  و  نم ، زا  وت  ای "  ینم "  زا  وت  و  ماوت ، زا  نم  دومرف ك "  یلع  هب  هک  اجنآ  ای 
تسا . نم  زا  دعب  نموم  ره  يالوم  وا  و  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  ص :)  ) مرکا لوسر  نخس  ای 

رگم ار ) تئارب  هروس  تایآ   ) دربب ارنآ  دـیابن  تسا : یعامجا  نآ  تحـص  هک  تئارب  هروس  نداتـسرف  ثیدـح  رد  ترـضح  نآ  نخـس  اـی  و 
مشاب وا  زا  نم  هک  نم  زا  يدرم 

تسا ؟ وت  اب  هشیمه )  ) قح و  نم . نوخ  وت ، نوخ  تسا و  نم  تشوگ  وت ، تشوگ  دومرف : هک  ص )  ) راوگرزب نآ  راتفگ  یلب 

هحفص 57 ] ] 

تسا . یلع  متما  رد  نم  هیبش  دشاب و  هتشادن  یهیبش  شتما  رد  هک  تسین  يربمغیپ  چیه  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ نخس  ای 
سکچیه دشیم  نیگمـشخ  ربمایپ  یتقو  تفگ : هک  هدرک  لقن  هملـس  ما  زا  ارنآ  یناربط  تسا و  فرتعم  نآ  تحـص  هب  مکاح  هک  یثیدحای 

تشادن . ار  وا  اب  نتفگ  نخس  تئرج  یلع  زج 
وا . نز  زا  رتبوبحم  ینز  هن  و  یلع ، زا  رتبوبحم  ادخ  لوسر  دزن  مدیدن  ار  یسک  هللا  و  هشیاع " : نخس  ای 

یبا : هدیرب و  راتفگ  ای 
یلع  لاجرلا  نم  همطاف و  ءاسنلا  نم  هللا  لوسر  یلا  سانلا  بحا 

؟ تسا رتبوبحم  هللا  لوسر  دزن  یـسک  هچ  مدرم  زا  مدیـسرپ  وا  زا  میدش  دراو  هشیاع  رب  ما  همع  هارمه  دیوگ : هک  ریمع  نب  عیمج  ثیدـح  ای 
تشاد . مایق  تدابعب  اهبش  راد و  هزور  اهزور  مناد  یم  نم  هک  اجنآ  ات  شرهوش  داد  خساپ  یک ؟ اهدرم  زا  مدیسرپ  همطاف . تفگ 

لوا وا  داد ، همطاـف  هب  هک  يربـخ  قبط  رب  هکیلاـح  رد  درادـیم  فوطعم  یلع  زج  يرگید  هب  ار  دوخ  هجوت  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  هنوگچ  اـیآ 
ار وا  دنوادخ  هک  تسا  يدرم 

هحفص 58 ] ] 

هب ار  تردـپ  اهنآ  نایم  زا  دومرف و  یهجوت  نیمز  لـها  رب  دـنوادخ  ربخ " : نتم  همجرت  کـنیا  دـیزگرب و  نیمز  يور  مدرم  ماـمت  ناـیم  زا 
وا جاودزا  هب  ار  امـش  ات  داتـسرف  یحو  نمب  هاگنآ  دـیزگرب ، ار  ترهوش  اهنآ  نایم  زا  دومرف و  یهجوت  رگید  راب  هاگنآ  دـیزگرب ، يربمغیپ 

 " مریگب . دوخ  یصوار  وا  مروآرد و 
وت . رسمه  يرگید  و  وت : ردپ  یکی  دیزگرب  ار  درم  ود  نیمز  مدرم  نایم  زا  دنوادخ  ص :)  ) دومرف رگید  نایب  رد  و 

يراگزاس نازیم  نداد  ناشن  يارب  ردـقنیمه ، منک ، لیلحت  ار  ربمغیپ " ... يوما  داماد  ود  كدرم "  نخـس  اـت  مرادـن  ارنآ  لاـجم  رگید  نم 
رـس رب  ربمغیپ  هکیماگنه  دیوگ : يو  منادـیم  یفاک  ار  شزیزع  رتخد  نفد  ماگنه  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  زا  سنا  ثیدـح  سفنلا ، میرک  نامثع 

؟ تسا هتخیواین  رد  دوخ  رسمه  اب  بشید  امش  زا  کیمادک  دومرف : دیراب  یمه  کش  رس  شنامشچ  زا  تسشن و  ربق 
ددرگ . لخاد  ربق  رد  ات  دومرف  روتسد  ار  وا  ربمغیپ  هللا ، لوسر  ای  نم  تفگ : هحلط  وبا 

هب دیـسریم  رظنب  رت  هتـسیاش  رگید  درف  ره  زا  راک  نیا  يارب  هکنیا  اب  دوش  ربق  لخاد  نامثع  دهد  هزاجا  تساوخیمن  ربمغیپ  دیوگ : لاطب  نبا 
کیمادـک دومرف : ربمغیپ  یتقو  ور  نیا  زا  درکیمن ، يربارب  نآ  اب  زیچ  چـیه  هک  دوب  هداد  تسد  زا  ار  يرـسمه  هدوب و  رهوش  وا  هکنیا  لیلد 
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رد شنارسمه  زا  یکی  هک  یبش  نامه  رد  وا  اریز  نم . دادن : خساپ  دنام و  تکاس  نامثع  تسا ؟ هتخیواین  رد  دوخ  رسمه  اب  بشید  امـش  زا 
قح زا  هجیتن  رد  دوب ، هتـشادن  زاب  شا  یـسنج  ياه  یمرگ  رـس  زا  ار  وا  ربمغیپ ، اب  شدنویپ  یتخیـسگ  هدراو و  تبیـصم  هودنا  دوب  هتـشذگ 

راکنیا هب  رگید  سک  ره  ای  هحلط  وبا  هک  دوخ ،

هحفص 59 ] ] 

ربمغیپ دوب ، هدش  هاگآ  یحو  هلیـسوب  ار  بلطم  نیا  ربمغیپ  دیاش  و  تسا ، ثیدح  راکـشآ  ینعم  موهفم  نیا  دـنام . مورحم  دوب ، رت  هتـسیاش 
دزاس مرگ  رس  دوخ  هب  ار  وا  هک  تسا  هدیسرن  يدحب  وا  تبیصم  هجرد  دادیم  ناشن  یلو  دوب  زاجم  اعرش  شلمع  اریز  تفرگن  وا  هب  يداریا 

دومرف . دادملق  عونمم  میقتسم ، ریغ  یضیرعت  اب  ار  وا  لمع  اذل  و 
ناکرشم اب  راب  ود  دوب و  هدنام  كرشم  هیبیدح  حلص  لاس  ات  هکیسک  میوگب  ینخس  دیشاب  هتـشادن  عقوت  نم  زا  رگید  صاعلا  وبا  هرابرد  اما 

وا درک و  ترجاهم  مالسا  ناونع  هب  بنیز  دنکفا ، یئادج  لاس  شش  تدم  يارب  ربمغیپ  رتخد  بنیز  شنز  وا و  نایم  مالسا  دیدرگ و  ریـسا 
درواین نابزب  دناسرب ، ار  وا  اب  شزاس  یتح  مرکا و  ربمغیپ  اب  ار  وا  هطبار  هک  يا  هجو  چیهب  شمالسا  زا  دعب  تفگ ، كرت  شک  رش  يارب  ار 

درک . هسیاقم  ربمغیپ  نادنزرف  ردپ  یلع  اب  ار  وا  ناوتب  هک  دسر  هچ  ات 
هک دهدیم  تبسن  یلع  هب  وهداد  ناشن  یهجوت  یب  شرهطم  رهاط و  رتخد  یتخبـشوخ  رما  رد  مالـسا  ربمغیپ  نآرق  صن  هب  دیوگیم  درم  نیا 

 " دنک تمحر  ار  امش  دنوادخ  تفگیم : تفر  یم  همطاف  یلع و  هناخب  حبـص  زور  ره  مرکا  ربمغیپ  هکنآ  لاح  دربیم و  جنر  جاودزا  نیا  زا 
هللا "  مکمحری 

اریهطت . مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا 
تسا . نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  همطاف  تفگیم : هتسویپ  و 

تسا . همطاف  نانز ، نایم  زا  نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دیوگیم : و 
تسا . همطاف  نم  دزن  ما  هداوناخ  دارفا  نیرتبوبحم  دیوگ : و 

دشاب . رتبوبحم  وت  زا  ادخ  لوسر  دزن  هک  مدیدن ، ار  یسک  مسق  ادخب  دیوگ : همطافب  باطخ  رمع  و 

هحفص 60 ] ] 

هدننز تشز و  دناوخمین ، ارف  گرزب  ياهراکب  ار  یلع  دیوگ  هکنیا  رطاخب  ربمغیپ ، رب  شنیغورد  نانخـس  رد  درم  نیا  ردقچ  دیرگنب : لاح 
نیرخآ ات  توعد  زاغآ  زا  هدناوخ و  دوخ  راکمه  ینعم  مامتب  و  دوخ ، روای  رای و  راک و  ددم  ربمغیپ  ریلع ا  هکیلاح  رد  تسا ، هدرک  لمع 
رایتخا بحاص  ثراو و  هفیلخ ، یـصو ، ریزو ، ردارب ، ربمغیپ ، سفن  وا  هلیـسو  نیدـب  دـنادیم و  دوخ  نواعم  شتاناکما ، مامت  اـب  ار  وا  سفن 

دیدرگ . وا  زا  دعب 
بش رد  راگدرورپ  یحوب  نیلجحملا "  رغلا  دئاق  ناونع  هب  هک  تسا  یـسک  اهنت  یلع  دشابیم . اهگنج  رد  يوق  لک  هدنامرف  دئاق و  وا  اهنت  و 

دیدرگ . بقلم   " یصقالا . دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  هک " : یبش  جارعم ،
لقن اب  دیوگیم و  نخس  هملس  ما  اهنآ و  اب  هشیاع  عازن  زا  دنادیم و  همطاف  یلع و  نانمـشد  ار  ربمغیپ  نانز  درم  نیا  هکنیا  رتدب ، اهنیا  همه  زا 

ربمغیپ سومان  ضرعتم  دوخ  نانخس  اب  هاگنآ  دهدیم . یتارکوتسیراو ) یتارکومد ،  ) بزح ود  لیکشت  هتخادرپ  لیصفت  هب  لوعجم  یناتساد 
دهدیم . هولج  ار  هللا  لآ  يرسکبس  یفلج و  اب  دنکیم و  تناها  دنیآ  یم  باسحب  نینموملا  ما  مادک  ره  هک  شنارسمه  تیصخش  هب  هدش 
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ار سکچیه  نم  دـیوگ " : دوخ  هشیاع  هکنیا  اب  دـشاب ؟ همطاف  نمـشد  هشیاـع  دـهد  یم  هزاـجا  دوخ  هب  مجرتم  هنوگچ  متـسناد  یم  شاـک 
 " شردپ . رگم  دشاب  همطاف  زا  رترب  مدیدن 

زا یکی  نم  شاک  تفگ " : یم  دیسوب و  یم  ار  همطاف  رس  هک  تسا  یسک  هشیاع 

هحفص 61 ] ] 

 ". مدوب ترس  ياهوم 
هتسناد و بجاو  ار  ربمغیپ  ترتع  تبحم  تدوم و  نآرق  هک  یلاح  رد  دنهدیم  اضر  هدنبوک  بلاطم  نیا  راشتنا  هب  تنـس  لها  هنوگچ  ایآ  و 
ار شثیدح  هکنانچ  تسوا  ینمشد  یلع و  یتسود  بوبحم ، ربمایپ  نوناق  رد  قافن  نامیا و  هناشن  هک  تسین  دیدرت  ياج  ناناملسم  نایم  رد 

اراگدورپ دومرف : یلع  هرابرد  ادخ  ربمغیپ  هک  تشذگ  ریدغ  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا  یمالسا  تما  قافتا  دروم  نیا  و  درک . میهاوخ  رکذ 
دراد . نمشد  اریلع  سک  ره  رادب  نمشد  دریگب و  تسود  ار  یلع  سک  ره  ریگب  تسود 

: تسا هدیسر  نینچ  ص )  ) ربمغیپ زا  حیحص  ثیدح  رد 
هللا . يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  ایلع  يذآ  نم  ینضغبا و  دقف  ایلع  ضغبا  نم  ینبحا و  دقف  ایلع  بحا  نم 

گرم زا  دعب  نم و  یگدنز  رد  ار  یلع  هک  تسا  یـسک  لماک  تخبـشوخ  تسا "  هداد  ربخ  وا  هک  هدروآ  لیئربج  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  و 
 " دراد . نمشد  نم  گرم  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  ار  یلع  هک  تسا  یسک  لماک  تخبدب  دراد و  تسود  نم 

یمالـسا تلادع  هاگداد  هب  هاگ  ره  نداد  وا  نانز  هب  ار ، ربمغیپ  ترتع  نزو  درم  نیرتگرزب  ینمـشد  تبـسن  هک  تسنادن  درم  نیا  هنوگچ  و 
شناردـپ هک  رگم  درادـن  تسود  ار  ناـنآ  سکچیه  دوـمرف "  هک  ترتـع  هراـبرد  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  نخـس  اـب  دـنهاوخب  دوـش و  هـضرع 

درادیمن نمشد  ار  نانآ  سکچیه  دشاب و  كاپ  شهاگداز  هدوب و  تخبشوخ 

هحفص 62 ] ] 

دشاب . كاپان  شهاگداز  هدوب و  تخبدب  شناردپ  هک  رگم 
هک : هدیسر  نیثدحم  تاقث  قیرط  زا  هچنآ  ای 

هما . محر  یف  سیلبا  كراش  دق  الا و  طق  دحا  هضغبی  ایلع ال  نا  " 
، هنع هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  هب  ار  نامنادنزرف  ام  تفگ "  هک  هدروآ  ثیدح  رد  تماصلا  نب  هدابع  زا  يرزج  ظفاح  هچنآ  ای 
. تسا كاپان  شا  هفطن  تسین و  ام  زا  وا  میتسنادیم  درادیمن  تسود  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  اهنآ  زا  یکی  میدـیدیم  رگا  میدرکیم ، شیامزآ 

انز . دلو  الا  هنع  هللا  یضر  ایلع  ضغبی  ام  هک : تسا  روهشم  زورما  ات  مایالا  میدق  زا  بلطم  نیا  دیوگ "  يرزج  ظفاح  هاگنآ 
دشاب "  یلع  نمشد  دناوتیم  هداز  انز  اهنت 

رد تفای . ناوتیم  فیرحت  نآرق و  هرابرد  نانخـس  نیا  يارب  يرئاظن  رایـسب  هچ  دـمحم " و  یناگدـنز  باتک "  تالوعجم  زا  هراـپ  دوب  نیا 
یم هلمج  کی  اب  دوخ  نامگ  هب  رتیعز  لداع  هک  تسا  یتفگش  ياج  تسا . اربم  اهنآ  زا  هعیش  هک  دنا  هتسب  هعیـش  هب  یئاه  تبـسن  نایم  نیا 

یقرواپ رد  متـشادیم  تسود  هک " : تسنیا  هلمج  نآ  دراد و  روذـعم  یمالـسا  هعماج  هدـننک  هارمگ  لـیطابا  نیا  رـشن  رد  ار  دوخ  دـهاوخ 
حور تسا : تلادع  زا  نیا  ایآ  تسین . هتفریذپ  رذع  نیا  یلو  درب "  یم  نوریب  همجرت  هرئاد  زا  ارم  راکنیا  یلو  منزب  هیـشاح  باتک  بلاطمب 

هدیرفآ ناسنا  تشرس  رد  ینادان  دح  نیا  ات  ایآ  ندیشارت ؟ رذع  نانخس  هفازگ  نیا  هب  ندرک و  با  ریس  هدنـشک  مومـس  زا  ار  نیدتم  هعماج 
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تسا ؟ هدش 
هرخالا . ایندلا و  یف  میلا  باذع  مهل  اونمآ  نیذلا  یف  هشحافلا  عیشت  نا  نوبحی  نیذلا  نا 

هحفص 63 ] ] 

درک دومناو  تشز  ار  فیلات  هرهچ  هک  یقافتا 

رد ینزغورد  رنه  تعدب  نیا  زا  تسا  هدوشگ  یمالـسا  تما  يورب  ار  ینز  تمهت  باب  هک  هدننز  یتعدب  دـیئوگب  ای  تسیاشان  يا  هشیدـنا 
نآ دریگیم و  هشیر  اجنآ  زا  یفاب  هطسفس  ساسا و  یب  بلاطم  عون  ره  هک  هدش  هتخادرپابندب  یلطاب  نانخـس  هتفرگ و  همـشچ  رـس  ثیدح ،

تانـسحم زا  ارنآ  دـنارذگیم و  لیلحت  ار  شمان  هدـمآ ، دنـسپ  ار  تما  ناحول  هداس  هک  تسا  یـسیون  باتک  دـیدج  هشقن  نامه  زا  ترابع 
دنرمشیم . یگدنسیون 

ره هک  دـندمآ  دـیدپ  فلوم  ناونعب  یهورگ  هتفرگ ، ینوزف  ناگدنـسیون  هدـیئارگ  یگیامیب  هب  فیلات  تمظع  اـب  ماـقم  رکفت ، زرط  نیا  اـب 
هعماجرد دنراذگیم و  ذـغاک  يور  ملق  هعلاطمیب  نانیا  دـنراد ، هدیـشوپ  ار  دوخ  ياطخ  دـنناوتیمن  دـنهنیم و  ماگ  يا  ههاریب  کی  رد  مادـک 

زا نخـس  فیرحت  لقن ، رد  تنایخ  راکـشآ ، غورد  لیلد ، یب  ياه  ندرک  رظن  راهظا  دننکیم ، شخب  لوبقمان  ساسا و  یب  بلاطم  یمالـسا 
هتسخ راکنیا  زا  نانآ  ندرزآ  یشاحف و  اب  ندرک و  هدولآ  یتبسن  ره  اب  ار  دوخ  بهذم  ریغ  نارادفرط  نداد ، تسردان  ياهتبسن  دوخ ، ياج 

تسا . رکفت  زرط  نینچ  تاصخشم  زا  ندشن ،
هب ار  نانآ  راک  هرابکی  و  دروآ ، رابب  نزومان  ياه  همغن  دـیناشک ، گنن  یتشز و  هب  ار  یمالـسا  تما  هک  تسا ، ندیـشیدنا  هنوگ  نیا  جـیاتن 

لاذـتبا یئاوسر و  گنن و  هب  ارنآ  تاحفـص  و  دوشگ ، یمالـسا  تاـفیلات  يورب  ار  یتفع  یب  تسد  دـیناشک ، دـیدش  فـالتخا  راـقن  هنتف و 
اه و يرادـبناج  یـصخش  تاوهـش  لایما و  يادـف  یتسار  شزرا  لقن و  رد  تناما  ینید ، بدا  یمالـسا ، تفارـش  نآ  بیقعت  رد  و  دیـشک ،

لماع اه  ملق  درک ، هایس  ار  فیلات  يور  هشیدنا ، نیا  دیدرگ . رودزم  ياه  ملق  يادف  و  لطاب ، ياهبصعت 

هحفص 64 ] ] 

قوذ قباطم  دنراد  قح  ناثدحم  دننکیم و  لیوات  دوخ  يارب  ار  نآرق  نارـسفم  هشیدـنا ، نیا  اب  دروآدـیدپ . اه  هنیک  اهلد  رد  دـش و  تیانج 
لیم قفاوم  هچنآ  خروم  دهد و  اوتف  ددنـسپ ، یم  دوخ  هچنآ  هب  هیقف  دربب ، مان  نیغورد  بهاذم  اه و  هلحن  زا  ملکتم  دنزاسب و  ثیدـح  دوخ 

هب نخـس  یئوگ  فالخ  ساسحا  هجوت و  یب  و  دنهدیم ، رظن  ناهرب  ذخام و  نودب  دننزیم و  لیلد  یب  همه  نانیا  دراذگب . خـیرات  رد  تسوا 
دندرگ . یم  قیاقح  رکنم  هتفگ ، غورد 

دنا . هتخاس  مهارف  دوخ  يارب  هچنآ  زا  نانآ  رب  خوا  دنا ، هتشون  دوخ  تسدب  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو 
یلع درلا  یف  هعیـشولا  هینثولا ، مالـسالا و  نیب  عارـصلا  ياـهباتک  رد  دوخ  نامـشچ  ربارب  رد  ار  تاـفیلات  نیا  هنوـمن  دـناوتیم  زیزع  هدـنناوخ 

مالسالا هعیشلا ، هنسلا و  يرضخلل ، تارضاحملا  یندالا ، قرـشلا  عوبر  یف  هلوجلا  مالـسالا ، رهظ  مالـسالا ، یحـض  مالـسالا ، رجف  هعیـشلا ،
درگنب . ار  ماگنم  رد  لیما  دمحم  یناگدنز  همه  شیپ  اشیپ  رد  لکیه و  فیلات  دمحم  هایح  دمحم ، ءافلخ  مالسالا ، یف  هدیقعلا  حیحصلا ،

ناینیشیپ و هب  تنایخ  ملع ، لوصا  ندز  مه  رب  تسا ، تنس  باتک و  ندرب  دای  زا  عبانم ، رکذ  زا  یقرش ، ناملسم  فیلات  ندوب  یلاخ  ورنیا  زا 
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حالـصب هن  تروص  نیدب  يراک  تسا ، مامتان  هدیرب و  شـشوک  صقان و  یلمع  الوصا  تسا ، یمالـسا  ياهراگدای  راثآ و  نتفرگ  هدـیدان 
دیزگ . دهاوخ  تسد  تشپ  رب  تمادن  نادند  هکدرذگب  هدنسیون  نیا  رب  يزور  تسا . یمالسا  هعماج  تحلصمب  هن  یبرع و  تما 

هک ینامز  زا  رتشیب  ششزرا  هدنناوخ  رظن  زا  تسوا و  يزرو  ضرغ  فلوم و  هیحور  دهدیم  ناشن  هک  ار  یتفرعم  ملع و  اهنت  یفیلات ، نینچ 
تسین . دشاب  هتخاس  هتفاب و  ینخس  دوخ  زا  یصخش 

ود نیا  دـیریگ . رظن  رد  تسا ، اهنآ  هب  رظان  اـم  ثحب  هک  يداـیز  ياـهباتک  زا  هنومن  ناونعب  ار  باـتک  ود  دـیناوتیم  عوضوم  کـی  رد  اـمش 
زا : دنترابع  باتک 

هحفص 65 ] ] 

. رمع رصن  یبا  داتسا  فیلات  یلع  ماما  باتک  - 1
دوصقملا . دبع  حاتفلا  دبع  داتسا  فیلات  یلع  ماما  باتک  - 2

ثحابمرد دنا ، هدیسر  لماک  قفاوت  هب  یگدنسیون ، هزیگناو  تاقیقحت  طیحم ، لیامت ، عون  باتک ، عوضوم  رد  هکنیا  اب  هدنسیون  ود  ره  نیا 
. دنراد مه  اب  یناوارف  تافالتخا  نآ  هب  طوبرم  تارظن  و 

رد ار  دوخ  باتک  هتخیر و  شفیلات  قیبنا  رعق  رد  هتفرگ و  ار  وا  هباـشم  يدارفا  يوما و  ترـضخ  تارظن ، ءارآ و  رـصن ، وبا  داتـسا  یکی  نیا 
تسا . هدیشک  یئاوس  رب  راک  هکیئاج  ات  هدروآ  رد  یگرابقان  یتشز و  تیاهن 

زین وا  هکنیا  زج  تسا . هتفرگ  ار  نشور  قیاقح  صلاخ  هریش  ات  هدرب  راکب  يا  هنادجم  ياه  يریگ  یپ  اه و  ششوک  حاتفلا  دبع  داتـسا  یلو 
ار شفیلات  وا  هاگ  ره  تسا . هدش  هضرع  یـصخش  رظن  يار و  دننام  وا  باتک  هجیتن  رد  هدرب ، نیب  زا  ذخام  يروآ  دایان  اب ، ار  دوخ  تامحز 
رتاسر و یمالسا  هعماج  راکفا  مسجت  رد  دادیم ، رارق  دوخ  دیدس  ءارآ  دییات  ار  لوقنم  تایاور  دیشخب و  یم  تنیز  یقرواپ  رداصم  رکذ  اب 

دوب . رت  رثوم  ینید  ياههورگ  تارظن  نداد  ناشن  رد 
تسا . هارمه  ناورف  ساپس  اب  درم  نیا  ياه  ششوک  دنچ  ره 

اتیبثت . دشا  مهل و  اریخ  ناکل  هب  نوظعوی  ام  اولعف  مهنا  ول  و 

هحفص 66 ] ] 

یمور نبا  هیریدغ 

هراشا

یفوتم 283 

يری  یلثم ال  قشعا و  مل  دنه  ای 
اجرحت هناید و  ءاسنلا  قشع 
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میخم  یصولل  یبح  نکل 
اجلوت داوفلا  یف  حرسی  ردصلا  یف 

هب  نم  رینتسملا و  جارسلا  وهف 
اجن نمل  باذعلا  نم  هاجنلا  ببس 

دجا  مل  هبحملا  هل  تکرت  اذا  و 
اجرخم یبونذ  نم  همایقلبا  موی 

هقیرط  میقتسم  كرتاء  یل  لق 
اجوعالا قیرطلا  عبتا  الهج و 

ارهوج  یفصملا  ربتلاک  هارا  و 
اجرهبم هیدق  انل  هاوس  يرا  و 

نیب  لضف  لک  نم  هلحم  و 
اجدلا ردب  وا  سمشلا  لحم  لاع 

نکی  مل  الاقم  هل  یبنلا  لاق 
اجمجمم هیعماسل  ریدغلا  موی 

هل  یلوم  اذف  هالوم  تنک  نم 
اجوتم راخفلاب  حبصا  یلثم و 

هعامج  لوتبلا  عنم  اذا  كاذک  و 
اجوز ذا  اهب  همرکا  اوبطخ و 

هشیجب  راس  موی  بئاجع  هل  و 
اجرخملا ناورهنلا  رصقل  یغبی 

اهبورغ  دعب  سمشلا  هیلع  تدر 
اججات هدق و  عملت و  ءاضیب 
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دوریمن . هانگ  راب  ریز  درادن و  نانز  قشع  هب  هدیقع  نم  دننام  یسک  متسین و  قشاع  نم  دنه ، " 
. تسا هدرک  خوسر  ملد  قمع  ات  هک  هدنکفا  هیاس  نم  هنیس  رد  ربمغیپ  یصو  زا  یقشع  یلو 

زا تاـجن  يارب  ار  یـسک  رگید  مزروـن ، قـشع  وا  هب  رگا  نم  تـسوا . تـکرب  زا  دـبای  تاـجن  باذـع  زا  سک  ره  تـسنازورف و  یغارچ  زا 
مبای . یمن  تمایق  زور  مناهانگ 

هحفص 67 ] ] 

مورب ؟ جوعم  جک و  هار  لابند  منک و  اهر  ینادان  يور  زا  ار  وا  تسار  هار  ایآ  دیئوگب  نم  هب 
مرگن . یم  هرسان  بلق و  ریصب ، يدقان  مشچ  رد  ار  نارگید  منیب و  یم  بان  يالط  زا  یشمش  دننام  ار  وا  نم 

منادیم . کیرات  یبش  رد  لماک ، یهام  هجرد  ات  الاب و  دیشروخ  هجرد  ات  ار  وا  ماقم  تمظع ، اب  اراکشآ و  یتلیضف  ره  رد 
تشادن : یماهبا  هنوگ  چیه  ناگدنونش  يارب  هک  تفگ  وا  هب  ینخس  ریدغ  زور  ربمغیپ 

تفرگ . تیالو )  ) جات وا  راختفا  نیدب  و  تسوا ، يالوم  نم  لثم  تسرد  یلع  نیا  میوا  میالوم  نم  هک  یسک 
تفریذپ . ار  وا  نآ  زا  هدرک  در  ار  نابلطواد  جاودزا  داهنشیپ  لوتب  همطاف )  ) رطاخب هک  دروآ  تسدب  راختفا  جات  یتقو  رگید  راب 

داد : خر  یبئاجع  دادیم ، روبع  ار  دوخ  رگشل  ناورهن  رسج  زا  هکیزور  وا  يارب  و 
دوب . هتفرگ  الاب  شیاه  هلعش  بیهل  دیشخردیم و  تدشب  هکیلاحرد  تشگزاب  وا  رب  بورغ  زا  دعب  دیشروخ 

میسانشب ار  رعاش 

وا شزومآ  وا - نادنزرف 
رفعج نب  یسیع  نب  هللا  دبع  یلوم  حیرج  نب  سابع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ام : رعاش 

هحفص 68 ] ] 

یئابیز تسا . یمالسا  تما  رد  زاتمم  ياه  یگژیو  ياراد  هداعلا و  قوف  يدرم  عیشت و  ملاع  رخافم  زا  یکی  یمور ، نبا  هب  روهـشم  يدادغب 
و رترب ، بان  يالط  ياه  شمش  زا  راعشا  نیا  تسا . یبرع  تغالب  شخب  قنور  دشابیم ، مه  ناوارف  رایـسب  هک  شا  یئالط  راعـشا  تفارظ  و 

هدش هتخانش  زاتمم  لزغت ، فیصوت و  اجه ، حدمرد ، یمور  نبا  رعش  فلتخم  نونف  نایم  زا  تسا ، رت  ینارون  رتنوزف و  نامسآ  ناگراتـس  زا 
ریظن هیبش و  زا  رت  رب  وا  تسا و  هدـش  هریخ  وا  لاـمک  بدا و  هب  اـه  مشچ  هدـنام ، ناوت  اـن  شهاـگیاپب  ندیـسر  زا  نارگید  هکیروطب  تسا ،

دشاب . یم  نوریب  باسح  زا  شتالامک  لئاضف و  هکنانچ  تسا 
شا یئارـس  هحیدم  و  نادناخ ، نادب  وا  یگژیو  الوصا  تسا . روظنم  يدنلب  ياهفده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  یتسود  رد  ار  وا 

تسوا . یگدنز  راکشآ  قیاقح  زا  نافلاخم ، تالمح  ربارب  رد  نانآ  زا  عافد  و  نانآ ، يارب 
دنا . هدرمش  مالسلا  هیلع  يرگسع  نیسح  ماما  يارعش  زا  ار  وا  یجنلبش  یفوتم 855 و  یکلام  غابص  نبا 

دص رد  ار  اهنآ  یمور  نبا  مالغ  لاقثم "  و "  بیسم ، نب  هللا  دبع  نب  یلع  یبیسم "  هدوبن "  بترم  یجهت  فورح  بیترت  هب  شراعشا  همه 
 " هاگنآ و  دنا . هتـشون  ار  شرعـش  زا  گرب  دص  مادک ، ره  بتاک  دـلاخ "  نینچمه "  بتاک و  رـسق  یبا  نب  دـمحا  دـندرک . تیاور  گرب 

هخـسن زا  ار  یمور  نبا  راعـشا  سودـبع "  نب  قارو  بیطلا  وبا  تسا " . هتخاـس  بتارم  ارنآ  فورح  بسح  رب  گرب  تسیود  رد  یلوص " 
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تیب رازه  دودح  رد  درک ، يروآ  عمج  دوجوم  ياه 

هحفص 69 ] ] 

تسا . هدوب  بترم  ان  هک  اهنآ  ای  دوب  هدش  بترم  یجهت  فورح  قبط  رب  هک  اهنآ  هچ  تسا . يرگید  هخسن  ره  زا  شیب  مقر  نیا  دش و 
دنا . هتشاگن  یمور  نبا  رعش  رابخا  رد  یباتک  يدلاخ "  دیعس  نامثع  وبا  يدلاخ " و "  دمحم  رکب  وبا  " 

تسا . هدرک  حرش  ار  شراعشا  تالکشم  هدیزگرب و  ار  وا  ناوید  انیس  نبا 
فرظ رگید  باتک  دنچ  اب  ار  راعشا  نآ  نم  دوب و  یمور  نبا  راعشا  ظفح  یکی  متایبدا  داتسا  یتسرد  فیلاکت  زا  هتفگ  انیـس  نبا  هدنیوگ  و 

مدرک . ظفح  مین  زور و  شش 
رد هتفگ و  حدـم  ار  وا  یمور  نبا  هک  هظحج "  نسحلا  وبا  یعازخ " و "  یلع  نب  لیعامـسا  " و "  ینادـمح ، رفعج  نب  یلع  نسحلا  وبا  " 

دنا . هدرک  لقن  ار  وا  راعشا  زا  يا  هراپ  مادک  ره  دوشیم ، هدید  شناوید  هحفص 168 
نبا هدمع  بهذلا ، جورم  یضترم ، دیس  یلاما  ءارعشلا ، مجعم  دادغب ، خیرات  میدن ، نبا  تسرهف  رد : ار  وا  مارتحا  لیلجت و  یمور و  نبا  مان 

تاضور نونظلا ، فشک  صیـصنتلا  دهاعم  بهذلا ، تارذـش  یعفای ، نانجلا  هآرم  ناعیالا ، تایفو  بوشآرهـش ، نبا  ءاملعلا  ملاعم  قیـشر ،
مه و  مالسالا ، نونف  هعیشلا و  یلکرز ، مالعالا  هیمالا ، فراعملا  هرئاد  یناتسب ، فراعملا  هریاد  رعش ، عیشت و  نم  یف  رحسلا  همـسن  تانجلا ،

تفای . ناوت  یم  یقارع  يدهلا  هلجم  رد 

هحفص 70 ] ] 

. دنا هلمج  نیا  زا  دنا  هدرک  لوذبم  شیاهناتساد  رابخا و  نتشون  یمور و  نبا  راثآ  يدروآ  عمج  هب  ار  دوخ  تیانع  هک  ناسک  زا  يرایسب 
رد یباتک  سابعلا  وبا  تفر  ایند  زا  یمور  نبا  یتقو  دـیوگ : بیـسم  نبا  یفوتم 319  رامع  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  - 1

. دنسیونب ات  درک  یم  ءالما  مدرم  رب  ار  نآ  تسشن و  یم  هداد  بیترت  وا  زاتمم  راعشا  لئاضف و 
دراد . یمور  نبا  لاح  حرش  رد  صوصخم  یباتک  مجان "  نامثع  وبا  - " 2

. تسا هدرک  يروآ  عمج  لقتسم  یباتک  رد  ار  یمور  نبا  یگدنز  رابخا  یفوتم 327  یتخبون "  سابع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - " 3
ار نآ  مهم  ياهتمسق  ام  هک  هتشون  هحفص  رد 392  یمور  نبا  لاح  حرش  رد  یباتک  داقع ، دومحم  سابع  داتسا  رخاتم ، ناگدنـسیون  زا  - 4

: مینک یم  هصالخ  اجنیا  رد  انیع 
: زا دنترابع  اهنآ  هدرک و  كرد  ار  افلخ  زا  رفن  تشه  شا  یگدنز  رد  یمور  نبا  " 

تفر . ایند  زا  یمور  نبا  زا  دعب  هک  دضتعم "  دمتعم " و "   " يدتهم " ،  " زتعم " ،  " نیعتسم " ،  " رصتنم " ،  " لکوتم " ،  " قثاو " ، " 
هک یسک  نیدلوم  يارعش  نایم  زا  دیوگ  قیشر  نبا  دنا . هدوتـس  ار  وا  هدمعلا "  بحاص "  قیـشر "  نبا  هنابا " و "  بحاص "  يدیمع "  " 

. دنشاب یم  یمور  نبا  مامت و  وبا  هربخ  لها  رظن  قبط  دراد  رتشیب  يروآ  ون  عارتخا و  همه  زا 
هدروآ . لمعب  لیلجت  مارتحا و  یمور  نبا  زا  تابرطملا "  تاصقرملا و  ناونع  شباتکرد "  یفوتم 673  یبرغم "  دیعس  نبا  " 

هحفص 71 ] ] 
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ار لصفم  حرـش  نیا  هداد  مالک  طسب  یمور  نبا  لاح  حرـش  رد  هک  مراهچ  نرق  يابدا  زا  يدـلاخ "  مشاه  نب  دیعـس  نامثع  وبا  ارهاظ "  و 
زا همه  هراب  نیا  رد  وا  ياه  تشاد  دای  هدوب  هچ  ره  یلو  تسا . هدروآ  وا  صوصخم  یباتک  رد  ای  نیثدـحملا " و  هساـمح  باـتکرد "  داـی 

هدنامن یقاب  تسین ، مه  یفاک  هبش  یتح  یفاک و  وا  لاح  حرش  يارب  هک  فلتخم  ياهباتک  رد  نآ ، زا  یئاه  هدنکارپ  زج  يزیچ  هتفر و  نایم 
مینک : یم  لقن  اجنیا  تروص ، نامه  هب  ار  تاعطقم  نآ  ام  تسا .

رد هیلتخلا "  برد  هقیقع " و "  هب "  فورعم  لحم  رد  دادـغب  رد  لاس 221  بجر  هام  مود  رجف ، عولط  زا  دعب  هبنـش  راهچ  زور  یمور  نبا 
تـسین دیدرت  ياج  دوب . یـسیع "  نب  هللا  دبع  هدش "  هدازآ  مالغ  یمور  نبا  دمآ  ایندب  روصنم "  رفعج  نب  یـسیع  خاک "  لباقم  يا  هناخ 

ای حیرج  شدج  مان  دنک . یم  دـیکات  نآ  يور  شناوید  ياج  دـنچ  رد  هدرک و  دای  دوخ  وا  ار  بلطم  نیا  دـشاب و  یم  لصالا  یمور  وا  هک 
ابیز یکدوکرد  هک  دـنیوگ  یمور  نبا  ار  وا  لیلد  نیا  هب  تسا  هتفگ  هک  یـسک  نخـس  هب  سپ  تسا . یناـنوی  یمـسا  کـش  یب  سیجرج ،

داهن . یعقاو  دیابن  دوب ، يور 
رد هک  درب  مان  دـیاب  ار  هیوار "  بیبح  نب  دـمحم  اهنآ " : زا  یکی  تشاد ، یتسود  هطبار  ابدا  نادنمـشناد و  زا  يا  هدـع  اـب  یمور  نبا  ردـپ 

یـشوه و زیت  رثا  رب  بیبح  نب  دـمحم  درک . ادـیپ  دـمآ  تفر و  وا  اب  تبـسانم  نیمه  هب  ام  رعاـش  تشاد ، یتسد  برع ، باـسنا  ملع  تغل و 
وا هک  تشذـگ  یم  يزیچ  هب  وا  یتقو  دـیوگ : هدرک  دای  بیبح  نب  دـمحم  نیا  زا  رعاش  داد ، رارق  دوخ  صاخ  هجوت  دروم  ار  وا  شا  هحیرق 

راپسب . تنهذ  هب  ار  نآ  نسحلا  ابا  يا  تفگ : یم  نم  هب  دیدنسپ  یم  ار  نآ  دمآ و  یم  تفگش  ار 
هکنآ زا  دـعب  یلو  دـنا ، نم  ياهومع  اهیمور  اه و  یئاد  اهیناریا  هدرک  راـهظا  دوخ  هچ  تسا  هدوب  یناریا  یمور  نبا  رداـم  هک  میناد  یم  اـم 

ردپ فرط  زا  ار  شبسن 

هحفص 72 ] ] 

زا دیوگب  هتـساوخ  یم  هدوب و  یناریا  لصا  زا  شردام  دیاش  تسا ، هدازن  ناساس "  تسایـس " ، ردپ  ارم  سپ  تسا ، هتفگ  هدناسر  نانوی  هب 
لثم یلو  تسناد  یم  یـسراف  نابز  هکنیا  اب  اریز  تسا  لوبق  دروم  رتشیب  نخـس  نیا  متـسین و  صلاخ  یناریا  مادـکچیه  ردام  ردـپ و  فرط 
یم ایند  زا  شردام  یتقو  دشاب . هدش  گرزب  دنادن ، یـسراف  ریغ  دنزیم و  فرح  یـسراف  نابز  هب  طقف  هک  يردام  نماد  رد  هک  دوبن  یـسک 

دیوگ : شرعش  رد  هک  دوب  هدیسر  تلوهک  فرش  رد  ای  تلوهک  هب  یناوج  وا  زا  تفر 
میوگ : یم  تسا ؟ تلوهک  ات  يراوخ  ریش  نیب  هک  يا  هلصاف  اب  ینک  یم  هیرگ  يریش  یب  زا  ایآ  دنیوگ  نمب 

دش . دهاوخ  هن  هدش و  تمالم  هن  دنک  هیوم  ردام  رب  هک  یسک  مزوس و  یم  شقارف  زا  مدرم  يا  تسا  ردام  وا 
یم صلاخ  یسراف  وا  سپ  تسا  ناسارخ  رد  ناریا  ياهرهش  زا  یکی  زجس  تسا و  يزجس  هللا  دبع  رتخد  هنـسح "  شردام "  دیوگ : ینیما 

دشاب .
. درک یم  تبیـصم  درد و  راهظا  وا  دایب  یمور  نبا  درک ، توف  وا  زا  لـبق  هدوب و  رتگرزب  یمور  نبا  زا  رفعج "  وبا  دـمحم  شا "  ینت  ردارب 

یمور نبا  ناوید  زا  و  درب . یم  رـسب  نایرهاط  ناـگرزب  زا  یکی  رهاـط  نب  هللا  دـیبع  تمدـخ  رد  وا  هک  تفر  اـیند  زا  یمور  نبا  ردارب  یتقو 
تسا . هدوب  هدنسیون  بیدا و  يدرم  زین  يو  هک  دیایم  تسدب 

ینب مشاه و  ینب  زا  شنارادتـسود  زا  يا  هدع  رگم  دنک  دهعت  ار  شردارب  وا و  هلئاع  هک  تشادـنار  یـسک  یمور  نبا  ردارب ، گرم  زا  دـعب 
نایمـشاه دهع  رد  دش  دهاوخ  راکـشآ  سپ  نیا  زا  هکنانچ  و  دندرک . یم  شومارف  ار  وا  مه  یهاگ  دندیـسر و  یم  وا  هب  یهاگ  هک  سابع 

دش . یم  یگدیسر  وا  هب  سابع  لآ  نایمشاه  دهع  زا  شیب  بلاط  یبا  لآ 
: هدرک هراشا  ودب  شرعش  نیا  رد  هک  وا  مع  رسپ  اما 
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 " تخوس . یمن  نآ  شتآ  هب  دوخ  وا  یلو  تخاس  یم  اپب  رش  نم  يارب  ناوارف  ششوک  اب  میدق  زا  هک  مراد  یئومع  رسپ  نم  " 

هحفص 73 ] ] 

 " منآ . هیا  ریگ  نم  دش  تیربک )  ) شتآ بوچ  وا  اج  ره  دراذگ و  یم  روای  یب  ارم  هاگنآ  مزوسب  شتیانجب  نم  ات  دنک  یم  تیانج  وا  " 
ره رد  و  تسا . هدوب  يردـپ ) ای  يردامردارب  زا  ردـپ  ناگداز  ردارب   ) هلالک هداز  ومع  ای  هدوب  وا  لصف  الب  يومع  رـسپ  وا  ایآ  میناد  یمن  ام 

دوش . یم  مولعم  یبوخب  الاب  تیب  ود  زا  نیب ، امیف  یتسود  دنویپ  نازیم  تروص 
وا  نادنزرف 

همه اهنآ  تسا ، هدرکن  رکذ  ناوید  رد  ار  شمان  هک  یموس  دنزرف  دمحم " و   " هللا " ، تبه  زا "  دنترابع  هک  تشاد  دـنزرف  هس  یمور  نبا 
شنارـسپ گوس  رد  يردـپ  هک  یئاه  هیثرم  نیرت  راذـگناج  نیرت و  غیلب  زا  هک  يراعـشا  اب  ار  نانآ  یمور  نبا  دنتـشذگ و  رد  یکدوک  رد 

دوش : یم  هدورس  وا  يارب  تسا ، ریز  تیب  ود  اهنآ  هلمج  زا  هک  روهشم ، هیلاد  راعشا  دریمیم و  وا  طسوتم  دنزرف  هتفگ . اثر  تسا ، هدورس 
دیزگرب "  ار  دنب  ندرگ  هنایم  ارچ  مناد  یمن  دنگوس  ادخب  دیبلط  ار  مطسوتم  رسپ  گرم  رتوبک 

متفایرد "  ار  شدشر  غولب و  شتاکرح  زا  دیسر و  یم  یکین  ریخ و  يوب  شیاههاگن  زا  هک  عقوم  نامه  تسرد 
هدورس : دنزرف  يرامیب  فیصوت  رد  هک  تسوا  راعشا  زا  و 

وا هب  يزیر  نوخ  اجنآ  ات  هدنامرد ، دحل  هب  هک  دوب  هدرکن  شومارف  ار  هراوهاگ  نارود  زونه  دش ، كدـنا  دـحل  ات  هراوهاگ  نایم  وا  گنرد 
داد و یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  نآ  نیا و  تسد  يور  وا  دـش . لدـبم  نارفعز  يدرز  هب  نشلگ ، دـننام  هرهچ ي  یخرـس  هک  دروآ  راـشف 

 " درگیم . کشخ  دنر ، هایگ  هک  دش  هتفرگ  شندب  بآ  نانچ 
دیوگ : هدرک  دمحم  رگید  ردارب  ود  هب  هراشا  رعش  نیمه  هلابند  رد 

هحفص 74 ] ] 

هولس  مهوت  ءیش  ام  دمحم 
دجولا نم  یبلق  داز  الا  یبلقل 

امهیلک  نییقابلا  کیوخا  يرا 
دنزلا نم  يروا  نازحالل  نانوکی 

اعذل  کل  بعلم  یف  ابعل  اذا 
دمع ام  ریغ  نع  رانلا  لثمب  يداوف 

هزازج  لب  هولس  یل  امهیف  امیف 
يدحو اهب  یقشا  ینود و  اهناجیهی 
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تخیگنارب . ارم  هودنا  رتشیب  دوش ، مرطاخ  يالست  ثعاب  تفریم  نامگ  هچنآ  ره  دمحم  يا 
. دنا تبیصم  هودنا و  ره  هنز  شتآ  دنا  هدنام  اجب  هک  تردارب  ود  نیا  هک  منیب  یم 

دننزیم . رذآ  نم  لد  رب  هک  دننیا  زا  لفاغ  دنوشیم  مرگ  رس  تا  هناکدوک  ياهیزاب  زا  یکی  اب  هکیعقوم 
. مزوسیم یتخبدب  شتآ  رد  اهنت  نم  دنبوشایم و  ارم  هودنا  رتشیب  هکلب  تسین  نم  یلست  هیام  كدوک  ود  نیا  دوجو  اذل 

: دیوگ هک  هدوب  ناوجون  دوش  یم  مولعم  وا  ياثر  زا  هللا "  تبه  شرگید "  دنزرف  اما 
هب مه  اب  ود  ره  مرطاخ ، یلـست  وت و  زورید  مدـنزرف ، مداد  تسد  زا  هدـشن  روراب  یلو  توارط  رپ  يداشمـش  خاش  نوچمه  ار  وت  سوسفا  " 

دیدش "  هدرپس  نفک 
: دیوگیم هدربن و  مان  وا  زا  هک  دراد  دوخ  یموس  دنزرف  ءاثر  رد  يراعشا  هکنانچ 

دندرک . بورغ  هکدوب  هتخود  ناگراتس  هب  هدید  نانچمه  حبص  ات  دوبر ، شنامشچ  زا  ار  باوخ  هتسشن  وا  لد  رب  هک  یهودنا  " 
مدناشفا . كاخ  رب  دینکیم  لخب  نآ  شزیر  زا  امش  هچنآ  زا  رت  راوهش  يرد  نم  هک  ناشفیب  کشرس  هدید  يا 

. مناج تخس  دح  هچ  ات  نم  هک  اعقاو  مدرک ، ءادها  هریت  كاخ  نمادب  زورید  هک  مکرسپ  نامه 
دهاوخ ارم  دوپ  رات و  دیناشفین  نآ  ياه  هلعش  رب  یکش  رس  رگا  هک  مربیم  هانپ  یهودنا  شوغاب  راچان  دینکیم ، عانتما  یکـشا  شزیر  زا  رگا 

 " تخوس .
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ایند زا  شردارب  گرم  زا  لبق  وا  ایآ  میناد  یمن  ام  هدرکن و  رکذ  ار  شماـن  هک  تسوا  رتکچوک  دـنزرف  هب  طوبرم  ءاـثر  نیا  دـسر  یم  رظنب 
( دوش یم  متخاب  فورح  هب  شتایبا  هک  اهنآ   ) هیئاب راعـشا  دور  یم  روصت  میهد ، رارق  مه  لـباقمرد  ار  اـهاثر  نیا  یتقو  دـعب . اـی  تسا  هتفر 

يردقب ار  وا  نارسپ  نداد  تسد  زا  هودنا  هک  هدش  یصخش  هعجافب  هراشا  اه  نآ  رد  اریز ، دشاب ، شنادنزرف  هرابرد  وا  یئاثر  رعـش  نیرخآ 
و هدنام ، هدنز  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  رد  دهدیم ، رس  نازوس  ياههآ  گشا  ياجب  هدیکشخ و  گش  رس  زا  شنامـشچ  هک  هداد  تضایر 

تسا . هتسکشن  مه  رد  تخس ، ياه  هثداح  نیا  يارب  شتمواقم  يورین 
سپـس دش ، یم  هدهاشم  شراعـشا  لالخ  زا  دیدش  یناجیه  ددرگ  دنلب  لوا  هبرـض  رثا  زا  هک  دوب  یهودـنا  دایرف  شطـسوتم ، دـنزرف  ياثر 
هجیتن رد  تسا و  هتخیوآ  وا  ندرگ  هب  يا  هدالق  نوچمه  هک  جالع  يدرد ال  دهد ، یم  مود  تبیصمهب  ار ، دوخ  ياج  لوا ، تبیصم  خلترد 
هنوگچ دنک  یم  بجعت  و  دوش . یم  ضحم  میلـست  نایاپ  رد  هاگنآ  دراب ، یمه  گش  رـس  اهنت  دـهد و  یم  ناشن  شمارآ  توکـس و  رگید 
بیترت نیدب  دـنیب . یمن  ارنآ  رثا  شناگدـید  رد  یلو  دـنک  یم  ساسحا  لد  رد  ار  تبیـصم  شزوس  تسا . هرواین  رد  ياپ  زا  ار  وا  اههودـنا 

رگید وددرگ  یم  لـماک  شتبیـصم  دور و  یم  اـیند  زا  نادـنزرف  گرم  زا  سپ  شرــسمه  دریگ . یم  ورف  گرم  راـبغ  ار  وا  یگدـنز  ماـمت 
دوش .. یم  گرزب  شراک 

وا  شزومآ 
زا شواک  يارب  دوجوم  رداصم  وذـخام  زا  میروآ  مهارف  دـنمدوس  يرابخا  رعاـش ، هداوناـخ  یگدـنز و  زا  میتسناوت  هچنآ  عومجم  دوب  نیا 

بلاطم زا  رداصم  نیا  اریز  دوش  یمن  دیاع  يدوس  هدـش ، یم  رـضاح  ناشـسرد  هب  هک  یتاور  املع و  دـیتاسا و  شزومآ ، یکدوک ، نارود 
یبا زا  یمور  نبا  هک : تسا  هدـش  رکذـتم  هضرتعم  هلمج  ناونع  هب  یناـغا "  مشـش "  دـلج  رد  هچنآ  رگم  تسا  یلاـخ  هنیمز  نیا  رد  دـیفم 

رگید ياج  رد  نوچ  و  كاحض . نب  نیسح  زا  دامح  كرابم و  نب  دامح  زا  بلعث  هدرک و  تیاور  بلث  سابعلا 
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تفگ ناوت  یم  سپ  كاحـض . نب  نیـسح  زا  وا  ردـپ  شردـپ و  زا  هفوک  رد  ینوکـس  رمع  زا  هبیتـق  دـنک و  یم  تیاور  هبیتـق  زا  یمور  نبا 
هبیتق اما  تسا . هدوب  رتگرزب  رعاش  زا  لاـس  هدش و 21  دلوتم  لاس 200  رد  بلعث  اریز  دـشاب ، نتفرگ  داتـسا  زا  سرد  نامه  ندرک ، تیاور 

يالما یمور  نبا  رب  هک  دشاب  یناسک  زا  دناوت  یم  دشابفورعم ) دنمشناد  ثدحم و  یفقث  لیمج  نب  دیعس  نب  هبیتق  ءاجر  وبا  دوصقم  هک  )
دوب . هدشن  هلاس  تسیب  زونه  یمور  نبا  تفر  ایند  زا  هبیتق  یتقو  اریز  دشاب  هتفرگ  شزومآ  وا  تسد  زا  ام  رعاش  هدرک و  ثیدح 

رد وا  هک  دید  میهاوخ  تشاد و  دمآ  تفر و  باسنا  تیاور  ملع  گرزب  دنمشناد  بیبح  نب  دمحم  دزن  وا  هک  میا  هدرک  هراشا  هتـشذگ  رد 
زا دعب  وا  دنک ، یم  هیکت  اهنآ  يور  هدروآ و  شناوید  رد  دوخ  ار  تاعجارم  نیا  حرـش  هدرک . یم  هعجارم  وا  هب  تاغل ، تادرفم  زا  یـضعب 

شراعشا : تیب  نیا 

دسح  يذ  حدم  حدملا  قدصا  و 
فنش نم  هضغب و  نم  نالم 

. تسا مشخ  زا  رپ  شهاگن  ینمشد  زا  درب و  یم  دسح  شحودمم  رب  هک  تسا  یسک  حدم  حدم ، نیرت  قداص 
ددرگ . رهاظ  هدید  رد  هک  تسا  یمشخ  فنش  تسا  هتفگ  ارم  بیبح  نب  دمحم  دیوگ :

تیب : نیا  زا  دعب  و 

مهدعب  ربصلا  لیمج  نابفاوذ  اب 
نانیع نینیعلا  نم  عومدللف 

 " دیدرگ . ناور  ناگدید  زا  اهگشا  هاگنآ  سپ ، تفر و  فک  زا  مه  يراب  درب  بیکش و  دنتفر و  اهنآ  " 
تفگ : هک  هدش  تیاور  بیبح  نبا  زا  نانیع . هملک  ریسفت  رد  دیوگ : هدرک  هراشا  وا  هب  زاب 

حاس . اذا  انانیع : انیع و  ءاملا  ناع 
ینعم هب  ردصم و  نانیع  نیع و  دوش و  یم  نآ  عراضم  لعف  نیعی  یضام  لعف  ناع  " 
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 " تسا . ندیدرگ  ناور 
یمن وا  يارب  یـسک  هس  نیا  زا  ریغ  يداتـسا  میا  هدرک  هعجارم  ام  هک  يذـخام  رد  میدرب  مان  هک  دنتـسه  یمور  نبا  دـیتاسا  زا  رفن  هس  اهنیا 
یفاک هرهب  اب  هدوب  یـسک  ره  شملعم  و  هتفرگ ، شزومآ  هک  یتیفیک  ره  هب  وا  مینادب : هک  تسا  سب  رادـقم  نیا  ار  ام  لاح  نیا  اب  میـسانش .

ياه هشیدنا  رد  وا  دوب : هتفگن  يرعم  رگا  تسا . دروآ  شرعـش  رد  یئازـسب  مهـس  دیدج ، میدق و  مولع  زا  هدش و  گرزب  شنامز  شناد  زا 
هدـنکارپ دـهاوشزا  دوـخ  اـم  تسوا ، یفرعم  هلیـسو  نیرتـمک  یمور ، نـبا  يارب  رعـش  تـفگ : یمن  يدوعـسم  رگا  و  درب ، یم  رـسب  یفـسلف 
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اهنآ زا  یخرب  هب  هک  يرگش  واک  ره  تسا  رایتخا  رد  ررکم  ناوارف و  یمور  نبا  نانخس  مینک . طابنتسا  ار  ینعمنیا  میتسناوت  یم  شنانخس ،
، هدوب مرگ  رـس  نآ  راک  هب  و  هتخدارپ ، یم  تبحاصم  هب  شلها  اـب  و  هتـشاد ، یهاـگآ  هفـسلف  زا  شا  هدـنیوگ  دـنک ، یم  نیقی  دـبای ، تسد 

هکنیا يارب  ای  نآ  شزومآ  يارب  زور  نآ  هفـسلف  يوجـشناد  کی  زا  مه  نیا  زا  شیب  تسا . هتـشاذگ  رثا  وا  هشیدنا  شور و  رد  هک  يروطب 
هب يانشآ  ان  ای  دشاب  درکن  راک  هفسلف  رد  هک  یسک  زا  دیناوت  یمنامش  تشاد . راظتنا  يرگید  راکدیابن  دوش ، بوسحم  نآ  نایوجـشناد  زا 

دیونشب "  یمالک  نینچ  دشاب  موجن  ملع  یقطنم و  سایق  هفسلف و 
دنک . یم  هیرگ  دلوت  ماگنه  لفط  هک  تسا  ایند  ياهینوگ  رگد  مالعا  يارب 

 " تسا . هدش  رت  هفرم  شا  یگدنز  رت و  عیسو  شیایند  هکیلاح  رد  وا  هیرگ  ثعاب  تسیچ  هنرگ  و 
رظن فرـص  اهنآ  هب  نتخادرپ  زا  راـصتخا  يارب  هک  هدروآ  یملع  تاحالطـصا  مولع و  هب  وا  یئانـشآ  هجوت و  رب  یناوارف  دـهاوش  اـجنیا  رد 

مینکیم .

یمور نبا  ياه  همان 

یسانش تغل  یبدا و  هیام 
هدرک و غیلب  رثن  نادیم  رد  دوخ  تکرـش  یگدنـسیون و  رد  دوخ  تراهم  هب  هراشا  دوش ) یم  متخ  هزمه  هب  تیب  رخآ  هک   ) هیزمه راعـشا  رد 

تسا : بلطم  نیمه  دییات  رد  تیب  نیا 
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مکحدمل  بهو  لآ  ینودجت  ملا 
اظحاج مث  اطلخا  يرثن  يرعشب و 

هدنـسیون  ) ظحاج دـننام  مرثن  و  برع ) فورعم  رعاش   ) لطخا دـننام  مرعـش  هک  ناتحدـم  راکرد  ارم  دـیا  هتفاـین  رگم  بهو ، نادـناخ  يا  " 
 " تسا . فورعم )

میدروآ تسدـب  وا  زا  ام  هک  يروثنم  تارابع  یلو  تسا . هتـشاد  نیرمت  زین  یبرع  رثن  تعانـص  رد  هک  تسا  يا  هدنـسیون  وا  اعطق  نیا  ربانب 
: هلمج زا  تسا : هاتوک  دودعم و  رایسب 

: دیوگ دنک ، هئربت  نآرد  ار  دوخ  ات  هتشون ، هللا  دبع  هب  مساق  هب  هک  تسا  يا  همان  - " 1
ائیسم ... تنک  نا  وفعلاب  لضفت  ائیرب و  تنک  نا  یملظ  نع  عفرت 

ما هدشن  بکترم  ار  نآ  هک  میوج  یم  یهانگ  زا  وفع  دنگوس  ادخب  ياشخبب ، نم  رب  مراکهانگ  رگا  و  رادـب ، ملظ  زا  تسد  مهانگ  یب  رگا 
دزن ار  دوخ  لاح  نم  ار ، دوخ  عوضخ  نم  دینک و  شیب  ار  دوخ  تیانع  امش  مسانـش ، یمن  ار  نآ  هک  مراد  يرما  هب  تبـسن  تشذگ  دیما  و 
هیاس ریز  دزاس ، هابت  ار  نآ  دشوک  یم  هک  يرگمتس  تسد  زا  و  مراپـس ، یم  امـش  مرک  هانپ  هب  دزرو  یم  ینمـشد  هک  ینیچ  نخـس  زا  امش 

هب امش  زا  ارم  دیما  نازیم  و  دهد ، رارق  امش  هب  تبـسن  نم  تبحم  ردقب  امـش  زا  ارم  هرهب  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  منک ، یم  ظفح  امـش  يافو 
 " مالسلا . دنک و  دودحم  مراد ، امش  رب  هک  یقح  ردق 
تسا : هتشون  رامیب  یتسود  تدایع  رد  هک  يا  همان  - 2
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... کئاودب و كءاد  یقلت  کئافش و  یف  هللا  نذا 
تیوسب ار  شتمالـس  کـیپ  دزاونب و  اروـت  شتیفاـع  تسد  و  دـناسر ، ناـمرد  هب  ار  تدرد  دـنک و  رداـص  ار  تیدوـبهب  ناـمرف  دـنوادخ  " 

 ". دهد رارق  تشاداپ  ینوزفا  ناهانگ و  وحم  ثعاب  ار  تیرامیب  و  دتسرفب ،
زا یهورگ  يارب  هدمآ و  زاریـش ) يرتم  ولیک  سراف 360  جیلخ  لحاسرد  يرهـش   ) فاریـس زا  هک  شناتـسود - زا  یکی  هب  هک  يا  همان  - 3

هیده ام  رعاش  زج  ناتسود 
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تسا . هتشون  هدروآ -
کتداعس و ... كزع و  مادآ  كءاقب و  هللا  لاطآ 

دوخ رکف  هب  ریحتم و  مراک  رد  نم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنادرگ ، وت  يادـف  ارم  رادـیاپ و  ار  تتداعـس  تزع و  و  زارد ، ار  ترمع  دـنوادخ  " 
دنوادـخ زا  تسا . دـیدش  نم  رد  تتاـقالم ، شطع  و  یلوتـسم ، نم  رب  ادـنوادخ - ترادـید - قاـیتشا  میدـش . یمن  ادـج  مه  زا  ملوغـشم ،

 " تسا . هدنیاشخب  اناوت و  وا  هک  دیامرف  اطع  متبحم  بسح  رب  تاقالم  تردق  مراتساوخ 
هنامیرک و يایاجـس  و  میبلطب ، امـش  هیحان  زا  ار  دوخ  قوقح  دـنک  یم  باجیا  داراد - دـیوم  تیادـخ  امـش - فیرظ  يار  زا  اـم  تیعقوم  " 

یم رطاخ  طاسبنا  دراد و  یم  سونام  امـشب  ار  ام  سنا ، هیام  زا  يداهن  تنم  امرب  هچنآ  دـشخب و  یم  ورین  ار  ام  میمـصت  نیا  رد  امـش  يوخ 
رد ار  ام  تداعس  و  ینالوط ، ار  امش  رمع  دنوادخ  دهد ، یم  یهاوگ  ام  رب  ار  تیراوگزب  دنک و  یم  يربهر  امشب  ار  ام  امش  ایایاطع  دشخب .

، تسیزور دنچ  امـش  مرک  ياهربا  دراد - هدنیاپ  ار  امـش  تزع  دـنوادخ  دـنا - هداد  ربخ  نم  هب  دراد . مادتـسم  امـش  هلیـسوب  و  امـش ، دوجو 
نم متسناد  یم  دیعب  امـش  مرک  لضف و  لدع و  زا  تسا . هدیدرگ  لماش  یئاراوگ  یکین و  هب  ار  ناتناردارب  همه  هک  یـشراب  هتفرگ ، ندیراب 

زا زا  مدرد  ینم . دـیما  وت  میآ و  یم  تیوس  هب  مدـقتعم . وتب  مزان و  یم  امـش  هب  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  هکنیا  اب  مشاب  نوریب  ناراب  نیا  زا 
زا مبلق  يوراد  يارب  دیسر  رظن  هب  ور  نیا  زا  تسا . امش  فطل  زا  ما  هرهب  نداد  تسد  زا  درد  زا  شیب  بتارم  هب  امـش ، هب  تبـسن  ینامگ  دب 

( باتعلا یقب  ام  دولا  یقبی  و   ) فورعم لوق  هب  هک  منزب  هیالگ  هب  تسد  ام ، نیب  رد  رهم  يرادـیاپ  و  یـشومارف ، زا  تبلق  نامرد  و  نظ ، ءوس 
یفاک هیالگ  رادقم  نیا  دشاب  هتـشاد  ریـصب ، يا  هدید  و  اونـش ، یـشوگ  وت  دننام  هک  یـسک  يارب  دنام ، یمن  اج  رب  یتسود  دشابن  هیالگ  ات 

 " تسا .
: دیوگ خرس  لگ  هب  تبسن  سگرن  لگ  يرترب  رد  - 4

دودخلا و ... هبشی  درولا  نیعالا و  هبشی  سجرنلا 

هحفص 80 ] ] 

رترب هیبش  هچنآ  تسا و  هنوگ  زا  رترب  نادند  هدید و  و  دشاب ، اه  هنوگ  نوچمه  خرـس  لگ  نادنخ و  یئاهنادند  اب  یناگدید  دننام  سگرن  "

اریز دـنام  ار  وا  هک  تسا  یمـسا  سگرن  تسا و  گـنر  اریز  تسا  تقـص  نوـچمه  خرـس  لـگ  . رتورف هیبـش  هک  يزیچ  زا  تسا  رترب  تسا 
هب شتهابش  مادک  ره  دیرگنب  نادنخ ، سگرن  لگ  هدنمرش و  خرـس  لگ  تسا . بآ  رد  هشیمه  ینعی  هدرورپ ) بآ  رد   ) دراو یلگ  سگرن 

" رترب وا  تسا ، رتکیدزن  ناگدید 
شناگدنـسیون نیرت  غـیلب  ار  وا  رگا  دراـگن ، یم  شور  نیدـب  هک  یـسک  دوـجوم . كرادـم  رد  یمور  نبا  رثـن  زا  يا  هنوـمن  اـهنت  دوـب  نیا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 898 

http://www.ghaemiyeh.com


اب زج  ار  دوخ  دروخ ، یم  رب  یفلتخم  فئاوط  هب  هاـگ  ره  وا  نیا ، زا  هتـشذگ  میروآ ، باـسحب  دـیاب  ناـنآ  زا  یکی  ار  وا  لقادـح  میناوـخن ،
: دیوگ نینچ  دوخ  هرابرد ي  هدورس  عبصالا " یبا  نبا  بتاک  نیسحلا  یبا   " حدم رد  هک  يراعشا  رد  دید  یمن  هارمه  ارعش 

. میبوسنم ناگدنسیون  هب  کیدزن  یتبسن  هب  نارعاش  هورگ  ام  "
. دنراد رتغیلب  ینایب  نابز و  رت و  هتسیاش  یتلیضف  ره  هب  ناگدنسیون  دنچ  ره 

. دشاب نامسآ  رد  دراطع  هراتس  نامه  هک  تسا  اهنآ  ردپ  ام  ردپ  میهدب  تبسن  یتقو 
نیا اریز  میدرگن ، یمور  نبا  مـالک  رد  نآ  دـهاوش  ياـصحا  ضرعتم  تسا  رتهب  تشاد ، ینید  مولع  ـت و  یبرع مولع  زا  وا  هک  يا  هرهب  اـما 
امش هک  درک ، ادیپ  ناوت  یم  ار  شهاتتوک  ای  زارد و  دیاصق  زا  يا  هدیصق  رتمک  . دشاب هتشاد  حیضوت  هب  جایتحا  هک  تسنآ  زا  رتراکشآ  رما 

نازوا و و  بیرغ ، تادرفم  هب  یعیـسو  هطاحا  ياراد  و  تغل ، ملع  زا  یئاـیرد  نآ  مظاـن  هک  دـینکن  نیقی  ندـناوخ  لـالخ  رد  دـیناوخ و  هب 
ماکحا هب  طوبرم  هچنآ  اب  هارمه  همه  اهنیا  تسا ، نانآ  ؤیهاشم  ءامسا  برع و  لاثما  تیعقوم  اب  یئانشآ  يوغل و  ياهفیرصت  نآ و  تاقتشم 
یناوارف نیا  هب  شمالک  رد  دهاوش  نیا  هک  تسین  یسک  یبرع  رعـش  رد  هک  يروط  هب  دریگ ، یم  تروص  نآرق  بدا  زا  اه  سابتقا  ینید و 

 " يرعم مود  یمور ، نبا  ام  رعاش  یکی  رعاش : ود  رگم  دوش  هدید  تقد ، و 

هحفص 81 ] ] 

ءالعلا .) وبا  )
یم حدم  يدئاصق  هب  ار  لبلب "  نب  لیعامسا  ییحی " و "  نب  یلع  هللا " و "  دبع  نب  هللا  دیبع  لاثما "  یئابدا  اسور و  هک  یهاگ  یمور  نبا 
اهنآ زا  شتغل  رارسا  ظافلا و  قئاقد  هکنیا  زا  ایوگ  درک . یم  ریسفت  تشون  یم  ار  هدیـصق  هک  يذغاک  نامه  رد  ار  شبیرغ  تاملک  تفگ ،

: هک دیبلط  یم  شزوپ  اددجم  دید ، یم  ریغت  يراک و  افج  اهنآ  زا  یتقو  هاگنآ  دیزرو  یم  رهم  اهنآ  رب  دوش ، توف 
 " دناد . یمن  ار  نآ  هک  یسک  امش  ریغ  يارب  هکلب  مدرکن ، ریسفت  امش  يارب  ار  سونام  ان  تاغل  " 

: تفگیم ای 
 " درک . ریسفت  ناوت  یم  تسا  تغل  رارسا  هب  ملاع  هک  یسک  يارب  هکنوچ  امش ، يارب  هن  تسامش  ریغ  يارب  ریسفت  " 

ای حیرفت  يارب  دنتخاس و  یم  یـسونام  ان  تاملک  دوب  هدرک  ادـیپ  نآ ، فیطل  تاکن  رارـسا و  تغل و  ملع  رد  یمور  نبا  هک  یترهـش  رثا  رب 
سلجم رد  تسناد . ار  نآ  ياه  هنومن  رگید  ناوت  یم  تسا ، يرگیزاب  نیا  زا  یکی  هک  ضمارج  هصق  زا  دندیـسرپ . یم  وا  زا  ندرک ، زجاع 

: داد خساپ  گنرد  الب  وا  تسیچ  ضمارج "  دیسرپ "  یمور  نبا  زا ، یسک  هللا "  دبع  نب  مساق  " 
ریبعت و دوخ  لثم  یـضماوغ  اب  ضماوغ  یهاگ  رخآ  لک  ازخ  زا  تسا  ترابع  ضمارج  يدیـسرپ ، نآ  ملع  نتفای  يارب  ضمارج  ینعم  زا  " 

دنوشیم . ریسفت 
 " نک . لوبق  لامتحا  ضرف و  ناونعب  يریذپیمن  رگا  و  درک ، ریبعت  ناوتیم  مه  لکجلس  هب  ضمارج  زا 

یجراخ . دوجو  هن  دراد و  ینعم  هن  هک  تسا  ضمارج  لیبق  زا  یتاملک  همه  اهنیا 
بیرغ تاغل  هب  ملع  اجنآ  زا  هک  بیبح  نبا  یعطق  يداتسا  زین  و  دنشاب ، هبیتق  بلعث و  لاثما  وا  ناداتسا  و  دشاب ، حیحـص  ام  ياهـشواک  رگا 

هدرک ادیپ  رابخا  باسنا و  زا و 

هحفص 82 ] ] 
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يوق هظفاح  اب  مهف ، زیت  دنمـشوه ، دح  نیا  ات  يدرگاش  یتقو  هژیو  هب  دنبلاطم ، نیا  رد  ناگدیزگرب  هدیزگرب  همه  نانیا  تفگ  دـیاب  تسا ،
دنک . کمک  اهنآ  هب  یمور ، نبا  دننام 

یلو تسا ، هتفر  هغلابم  هزادنا  ات  تیاور  رد  مینکیم  ضرف  درک  یم  ظفح  ندناوخ  رابکی  اب  طقف  ار  رعـش  تیب  جنپ  وا  هک  میدرک  هراشا  البق 
تسا . هدیشخب  یم  ورین  نآ  تادرفم  حیضوت  و  تاغل ، نتخاس  مهارف  راک  رد  ار  وا  یظفح  تعرس  ننچ  هدوب و  ظفحلا  عیرس  وا  املسم 

قایتشا و  دـیدرگ ، یم  زاب  نآ  يوس  هب  اعیرـس  تفگ  یم  كرت  ار  دادـغب  یمک  رگا  درب . رـسب  دادـغب  رد  ار  شا  یناگدـنز  همه  یمور  نبا 
رد نآ  رد  یمور  نبا  و  دوب ، اـیند  بیقر  یب  تختیاـپ  دادـغب  زور  نآ  تشاد . یم  زاربا  اـسرفن ، اـج  ياـه  هلاـن  اـب  دادـغب  هب  ار  دوـخ  ناوارف 

نوراه هب  بوسنم  یحدـق  شا  یثروم  ياهتورث  زا  یکی  دوب : یثوروم  يایادـه  اهتورث و  هناخ و  ود  کلام  تشاد ، تسد  يریخ  ياهراک 
: تفگ نینچ  شفصو  رد  درکیم  ءادها  ییحی "  مجنم  نب  یلع  هب "  ار  نآ  یتقو  هک  دوب  دیشرلا 

ره تسا  رت  نیریش  تسود  ناهد  زا  ینیریـش  رد  حدق  نیا  دیزگرب . شقفاومان  هن  قفاوم  نارـسپ  زا  یکی  ار  دیـشر  ياهراگدای  زا  یحدق  " 
دیوگ . یمن  نخس  هملک  کی  دنچ 

دنشاب . هداد  افص  ار  نآ  یئایمیش  هدام  اب  هن  هدش  هتخیر  یعیبط  يافص  اب  رهاوج  زا 

تسا . هداتفا  هابتشا  هب  يرادنپ  حدق ، يافص  زا  هک  دور  یم  ورف  نانچ  نآ  رد  هدید 
 " تسا . رت  افص  اب  رتقیقر و  رایسب  يرون  ياراد  ترودک  رابغ  هب  هدولآ  ان  بوبحم  قشع  نوچمه 

اهاجه و اه و  یخوش  اهحازم و  زا  هدـناشک و  یمور  نبا  کلمی  ام  یگدـنز و  قـالخا و  جازم ، هراـبرد  ثحب  هب  ار  شنخـس  داـقع  هاـگنآ 
دقن ياج  نآ  رد  هک   ) شا هدیقع  حرش  هب  هاگنآ  تسا . هداد  طسب  حرش و  لصفم  هحفص 203  ات  هحفص 102  زا  ندز  دب  لاف  وا و  تسکش 

دزادرپ . یم  حرش  نیا  هب  تسا ) رایسب  لمات  و 

هحفص 83 ] ] 

شیاه هشیدنا  راکفا و  رعاش و  یبهذم  تاداقتعا 

دناوتن هکدوب  یـسک  رتمک  و  دش ، دایز  اه ، هلحن  بهاذـم و  رـصع  نیا  رد  دوب . هنوگچ  يرجه  موس  نرق  ینید  عضو  میا  هتفگ  هتـشذگ  رد 
دنزگ زا  ار  دوخ  نآ  هلیـسوب  ات  دـنک ، هیجوت  ریـسفت و  نآ  هلیـسو  هب  ار  شمالـسا  دـنیزگ و  رب  دوخ  يا  رب  ییار ، رظن و  دوجوم  دـئاقع  رد 

دشخب . تاجن  دیدج ، مولع  ناگدنناوخ  ناققحم و  هورگ 
یم رـضاح  اهنآ  سلاجم  رد  و  هدرک ، یم  یـسر  رب  هک  ار  یثحابم  دور  یمن  راظتنا  تسا . دیدج  مولع  ناگدـنناوخ  نیا  زا  یکی  یمور  نبا 

، میقتسم شمالسا  رد  دوب ، یناملسم  وا  ور  نیا  زا  دشاب . هتشاذگن  وا  رد  سوسحم  يرثا  هدینـش ، یم  اهنآ  لها  زا  هک  ینانخـس  و  هدیدرگ ،
تشاد رگید ) يوس  زا  یکاپ  تراهط و  هب  شیارگ  وس و  کی  زا  یتسپ  هب  لیم   ) تعیبط ود  هب  هدیقع  هک  دوب ، يردق  یلزتعم و  یعیش  یلو 

تسا . ینید  هدیقع  رظن  زا  زورنآ  فورعم  ياه  هلحن  بهاذم و  نیرتملاس  نیا  و 
هیمیج هدیـصق  هب  لالدتـسا  رما  نیا  رب  هدرک و  یم  عیـشت  راهظا  وا  هک  دنا  یعدـم  نایدادـغب  تسا : هتفگ  نارفغلا "  هلاسر  رد "  يرعم "  " 

تسا . هتشادن  رگید  يارعش  بهذم  زج  یبهذم  وا  مدقتعم  نم  هتفگ : نآ  بیقعت  رد  هاگنآ  دننک ، یم  شا 
یتقو مهارعش  تسا "  هتشادن  رگید  يارعـش  بهذم  زج  یبهذم  وا  دیوگ "  یم  هدرک  دیدرت  وا  عیـشت  رد  يرعم "  ور  هچ  زا  میناد  یمن  ام 
راهظا نایعیـش  رگید  زا  شیب  هتفرگ  شیپ  ار  طارفا  هار  یهاگ  هکلب  دـنوش  یم  هعیـش  اعقاو  مدرم  ریاس  دـننام  دـنریذپ  یم  ار  عیـشت  بهذـم 

نینچ رگا  و  تسا ، هدنام  هدیشوپ  وا  رب  شبهذم  تقیقح  ور  نیا  زا  هتشادن ، یهاگآ  ار  راعشا  همه  رب  يرعم  میدقتعم  ام  دنیامن ، یم  عیـشت 
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دنام . ناهنپ  وا  رب  تقیقح  نیا  دیابن  هدوبن ،
یهاگتسد اب  شزاس  ای  عمط  هزیگنا  هنوگچیه  رعاش  اریز  تسا  یفاک  کش  یب  وا  عیشت  راهظا  رد  یئاهنت  هب  هیمیج  هدیصق  نیا ، زا  هتـشذگ 

ندورس اب  سکعب  هتشادن و 

هحفص 84 ] ] 

تسا . هداد  رارق  نایسابع  نایرهاط و  هیحان  زا  يدیدش  رطخ  جامآ  ار ، دوخ  نآ ،
يور رد  ورو  تفالخ ، هاگتـسد  لباقم  هک  ار  ع ) ( ) نیـسحلا نب  یلع =(  نب  دیز  نب  نیـسحلا  نب  رمع  نب  ییحی  وا "  دوخ ، هدیـصق  نیا  رد 

. تسا هتفگ  اثر  درک ، مایق  ناسارخ  ماکح  نایرهاط ،
: دیوگ سابع  ینب  هب  باطخ  دنک ، یم  دای  نایرهاط  ءوس ) ماکح   ) زا هک  یلاح  رد  هدیصق  نآرد  و 

 " دیرادهگن . هتسب  رس  تخس  ار  دوخ  بیاعم  دیرادب و  تسد  دوخ  ياه  ینمشد  زا  سابع  ینب  يا  " 
 " تسا . ناشداسف  جاوما  رد  ندش  قرغ  اهنآ ، هتسیاش  هک  دینک ، اهر  ناشیاهیهارمگ  اب  ار  ناتءوس  ماکح  " 

دش دیهاوخ  نوزحم  امـش  دندوب ، نوزحم  يدارفا  هکنانچ  هاگنآ  دیـشاب ، دناسرب  شلها  هب  ار  قح  يا ، هدننادرگ  زاب  هک  يزور  راظتنا  رد  " 
".

 " دیرادن . يرارف  هار  هدش  مامت  امش  رب  ادخ  تجح  دروآ و  دیناوتن  شزوپ  دوخ ، ياهاطخ  زا  هک  دسر  ارف  یماگنه  " 
 " دیسر . دهاوخ  رمث  هب  اهرذب  نیا  هک  دیناشفین  نیب  امیف  نونکا  ینمشد  رذب  " 

 " دنام . یمن  یقاب  گنر  کی  راگزور  هکنیا  اب  تفای  دهاوخ  ماود  ناتیارب  دوجوم )  ) عضو دینک  رکف  رگا  هک  تسا  امش  نایز  هب  " 
 " تسا . کیرات  بش  لد  رد  نشور  دادماب  هشیمه  هک  دهد  يرت  رب  امش  رب  ار  نانآ  ددرگ و  اپ  رب  یتضهن  ناهن  يادیوس  رد  دیاش  " 

نیا اب  وا  دیـشاب ؟ نایولع  تلود  رظتنم  دوخ و  هدـنیآ  زا  دیـسرتب  هک  نیا  زا  رتحیرـص  رت و  تخـس  دـیوگب  هچ  سابع "  ینب  هب "  هعیـش  ایآ 
، دنناتسزاب ار  ناشقح  دنبوکب و  ار  ناشنانمشد  هک  هدرک  ار  يزور  يوزرآ  یلع  لآ  يارب  هدناسرت و  ناشکلم  لاوز  زا  ار  سابع  ینب  نخس 

نایولع زا  وا  دنیوگ . خساپ  ار  هدارا  ياهملظ و  و  دننک ، یهاوخ  نوخ 
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تسا . هدرک  یهاوخ  اوه  یحضاو  روطب  یعیش  درف  ره  دننام 
زا اـهنآ  ياـیرد  ارچ  هک  دـنک  یم  خـیبوت  ار  دوخ  دراد و  ار  ناشنانمـشد  كـاله  يوزرآ  نآ  رد  هک  تسوا  هینون  راعـشا  رتحـضاو ، نیا  زا 

تسا : هدرک  یهاتوک  یناشفناج 
 " تسا . هتسشن  اهنا  نیمک  رد  مه  یبیقر  هدیشخب ، تردق  مکح و  ار  ناتنانمشد  راگزور  رگا  " 

 ". دندز زواجت  هب  تسد  هتخیسگ  ار  قح  هتشر  شیوخ ، ياه  یهاوخ  دوخ  مدرم و  ضارتعا  نایم  رد  نانیا  " 
 " دیناسر . تکاله  هب  ار  نمی  كولم  هچنانچ  درک  دهاوخ  كاله  امش  رطاخ  هبار  نانآ  دنوادخ  هک  دیشاب  ابیکش  " 

 " تسا . کیدزن  يرای  انیقی  دیزرون  يدنک  تسا  هدش  کیدزن  يرای  ناکمز  " 
 " هدش . ظفح  منوخ  هک  ناگتسباو  ایند  هب  راک  دننام  ما  هدرک  يراک  تسا ، نم  ياهریصقت  زا  نیا  " 

 " دوشیم . دراو  يا  همطل  متیصخش  وربآ و  هب  هن  و  دزیر ، یم  امش  يرایرد  هن  منوخ  هک  تسیچ  نیا  " 
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 ". تسا هدرک  ظفح  نونک  ات  نارگید  ياهنوخ  اب  ارم  نوخ  دنوادخ  دنچ  ره  درک ، مهاوخ  راثن  ار  مناج  نم  یلو  " 
 " مشاب . امش  يارب  یمیخض  ششوپ  ای  هرز  متسناوت  یم  نم  ای  مدش  یم  ثداوح  جامآ  امش  ياج  هب  نم  شاک  " 

 " مرخیم . دوخب  ار  نانمشد  هزین  ما ، هنیس  هاگ و  ولگ  اب  مریگ و  دوخب  ار  فلاخم  ریت  ما  یناشیپاب  " 
 " دنک . یمن  نبغ  ساسحا  شناج ، سرت  زا  هاگچیه  درخب ، ار  قح  ياضر  امش  هار  رد  دهاوخب  هک  یسک  " 

یلع لآ  تبحم  يارب  ار  دوخ  وا  دوب  دهاوخن  شعیشت  رد  ههبش  ياج  چیه  دشاب ، هتشاد  یکرد  نینچ  دیوگ و  نخـس  هنوگ  نیا  هک  یـسک 
رد يدام  ضرغ  هنوگچیه  نودب 
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دوخ و دیاع  نآ  زا  یعفن  هن  هک  دنک  یم  اهنآ  هب  تبـسن  یتفطاع  رهم و  مالعا  دیآ ، یم  مشخب  اهنآ  رطاخ  هب  دهد ، یم  رارق  گرم  ضرعم 
ددرگ . یم  اهنآ  دیاع  هن 

زا يرگید  لقتسم  هعقاو  رد  درکیمن . دای  دوش ، یم  هظحالم  هیمیج  هدیـصق  رد  هکنانچ  دیهـش  بقل  هب  زج  رمع ر  نب  ییحی  زا "  یمور  نبا 
: تسا هدرک  دای  تیب  ود  نیا  اب  وا 

 " دش . دراو  زمرق  گنر  اب  دنوادخ  دزن  وا  دیناشوپ و  وا  رب  نینوخ  هچراپ  نمشد  هزین  " 
 " دیدرگ . هدید  مرزآ  نایورابیزاب  وا  یسوب  ور  انیع  راداب ، وا  یسوب  ور  شاداپ 

رما رد  یبهذم  ناونع  هب  ار  عیشت  وا  هک  دشاب  نیا  ربلیلد  دنک و  فرعم  بلاط ، یبا  لآ  هعیش  ار  وا  هک  دوب  یفاک  راعشا  نیا  زا  يا  هراپ  اهنت 
صخش تماما  تسا  زئاج  دنراد  هدیقع  نآ  لها  هک  یلدتعم  عیشت  هژیوب  ارعش . ریغ  ای  ارعـش  بهذم  دننام  تسا ، هتفریذپ  یمالـسا  تفالخ 
دنتسه يدیز  رتشیب  نایعیش  نیا  دننادیم ، تشز  دندش ، یلع  ضراعم  تفالخ  رما  رد  هک  ار  يا  هباحص  نعل  و  رترب ، صخش  دوجو  اب  رتورف 

و دنیوگ ، یمن  یمور  نبا  زا  رتشیب  يزیچ  یلع  لآ  يرای  رد  نانیا  دـندرک . مایق  سابع  ینباب  هلباقم  يارب  رمع "  نب  ییحی  رگـشل "  رد  هک 
دنرادن . وا  يوزرآ  زا  رتدایز  یئوزرآ 

، شتلم بهذـم  هب  عیـشت  و  هدوب ، لصالا  یناریا  شرداـم  اریز  دـشاب ، هدرب  ثرا  هب  شرداـم  ردـپ و  زا  ار  عیـشت  یمور  نبا  دـسر  یمرظن  هب 
نارای هک  تسا  نایعـش  بوبحم  ءامـسا  زا  یلع  دیمان و  یلع  ار  وا  شردپ  هک  لیلد  نیا  هب  مه  ودوب  رت  کیدزن  یلع ، لآ  يرای  رد  نایناریا 

ینب ياهنادناخ  زا  یکی  تمدـخ  رد  دوب  هعیـش  هک  يدوجو  اب  هک  تسین  رعاش  ردـپ  رب  يداریا  دـننک . یم  بانتجا  نآ  زا  افلخ  تخـس  رس 
نایولع نایسابع و  نیب  دیدش  ینمشد  تلع  هک  يدهع  تیالو  تفالخ و  زا  ار  دوخ  هکدندوب  یمدرم  شنایاوشیپ  اریز  درب ، یم  رسب  سابع 

مارتحا و راهظا  یلع  دالوا  یلع و  هب  تبـسن  ناشنادـهع  یلو  افلخ و  زا  يا  هراپ  داـتفا  یم  قاـفتا  یهاـگ  دنتـشادیمهگن ، رود  دـیدرگ . یم 
هکنانچ دنیامن ، میرکت 
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یم هک  يدهع  یلو  رـصتنم "  زا "  هکنانچ  و  تسا . روهـشم  هتفگ ، ار  وا  حدم  دایز  یمور  نبا  هک  يا  هفیلخ  دضتعم "  دروم "  رد  رما  نیا 
نیا تشک ، یلع ، هلآ  یلع و  تمرح  زا  عافد  رد  داتفا ، قافتا  ود  نآ  نیب  هک  یخوش  دروخرب  کی  مرج  هب  ار  لـکوتم "  شردـپ "  دـنیوگ 

دیوگ ):  207 هحفص 209 - رد  رهاط  ینب  عیشت  دییات  زا  دعب  سپس  ، ) تسا هتسویپ  ترهش  هبزین  رما ،
رگد زا  نوچ  دشخب و  يریلد  سرت ، ماگنه  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هدـیقع  دـشوکب ، نآ  هار  رد  ناسنا  تسا  هتـسیاش  هک  يا  هدـیقع  نیرتهب 
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ار رضاح ، عضو  رتهب ا،ز  يا  هدنیآ  هب  ندیـسر  يزورآ  دیاشگب  شربارب  رد  ار  شزوپ  رطاخ و  یلـست  هار  دمآ  مشخ  هب  ثداوح ، ياهینوگ 
عیـشت رد  لماک  دحب  یمور  نبا  ار  اهنیا  همه  دزادرپب  ار  یـسک  ره  قح  دـیدزب و  ار  ینادان  ياهیگریت  رتکیدزن ، نیا  زا  و  دـهن . شیاپ  شیپ 

و دـنیاهنآ ، نمـشد  همه  مدرم  دنرـضاح و  عضو  رادـفرط  هک  نایـسابع  لـباقم  رد  دروآ ، یم  تسدـب  بیاـغ  رظتنم  ماـما  يرادـفرط  يولع 
بهذم رب  نارعاش و  رگید  بهذم  رب  وا  و  دوب ، شیاهدیما  رد  دوب ، شلد  رد  یمور  نبا  عیـشت  ور  نیا  زا  دنراد . ار  ناشکلم  لاوز  يوزرآ 

دوب . عیشت  نارادفرط  زا  نادرم ، رگید 
هب تبـسن  هدومن  راختفا  نآ  هب  هکلب  دزادرپ . یم  لدـج  ثحب و  هب  هراب  نآ  رد  هن  دـنکیم و  ناهنپ  ار  نآ  هن  یمور  نبا  لازتعا ، دروم  رد  اما 

دزور . یم  صرح  نآ 
تسا : هتفگ  ثیرح "  نبا  هرابرد "  هلمج  نآ  زا 

 " دننادرگ . یم  راکشآ  ار  دو  اه  یناهنپ  ماجنا  رس  هکیلاح  رد  دناشوپ  یم  ارنآ  يور  هک  ناهن  رد  تسا  یلزتعم  کی  وا  " 
 " ما . لیخب  نآ  نادرد  نم  ادبا ، منک ؟ اهر  ار  لازتعا  هدیقع  نم  ایآ  " 

 " دوب . مهاوخن  وا  نید  هب  نم  دشاب ، لازتعا  زا  ریغ  يزیچ  هب  ثیرح "  نبا  هدیقع "  رگا  نم  رظن  هب  " 
ماجنا هک  یلمع  رب  ربج  رفیک  زا  ار  دـنوادخ  ودـنرایتخا  هب  لئاق  هک  یناسک  ینعی  هیردـق  تسا  هیردـق  عباـت  لازتعا ، رد  یمور  نبا  بهذـم 

نیا دننکیم . هیزنت  هدش ،
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: دوشیم مولعم  دهدیم  دنگوس  یبهذم  دنویپ  هب  ار  وا  هک  یشاق "  نب  سابع  هب "  باطخ  رد  وا  نخس  زا  بلطم 
دزاس "  یم  ادج  دنزرف  زا  ار  ردپ  هک  تسا  يدحب  ینید  یگتسب  دشابن  مه  یلیماف  تبارق  ام ، نیب  رگا  " 

 " دندرگ . ود  ره  رکنمای  دنیوگ  ار  ود  نیا  هیبش  هک  یناسک  اب  هن  یلو  میکرتشم  مه  اب  دیحوت  لدع و  هب  هدیقع  رد  ام  " 
 " دنهن . تیاده  تنس  هکیناسک  هب  دسر  هچ  ات  تسا  مکاح  تقافر  دنا ، هداهن  هدننک  هارمگ  یتعدب  هک  سک  ود  نایم  " 

 " شاب یمئاد  طوبضم و  تسا ، هدنیاپ  مزالم و  وت  رب  هک  دوخ  نافوکش  يوخ  اب  " 
 " دشکیم . زاب  شیورد  یلزتعم  تدعاسم  زا  ار  دوخ  تسد  هک  نکمتم ، یلزتعم  رفن  کی  رذع  تسیچ  " 

 " تسا . هتخیسگ  ار  شلازتعا  نامیپ  دشاب  هتشاد  يرادنپ  نینچ  رگا  دتفا ، یم  ریخات  هب  وا ، یمتحریدقت  درادنپ  یم  ایآ  " 
 " تسا . هدشن  فرحنم  هتفرن و  ردب  هار  زا  وا  هکنآ  لاح  هنوگچ و  درادن ؟ ار  شقیفر  یگتسیاش  وا  ياطعای  " 

 " دوش . یم  هدنسب  تسا  روسیم  هچنآ  هب  ردارب  زا  ردارب  هکیتروص  رد  تسین  شرایتخا  رد  دنک  یضار  ار  وا  دناوتب  هک  يزیچ  ای  " 
 " ددنبن . راکب  ار  مکحم  يار  هکنیا  زا  تسین ، امش  لثم  یصخش  يارب  يرذع  چیه  نم  هدیقع  هب  منک ، یم  مالعا  " 

، دنمان یم  نادب  ار  هیردق  هک  تسا  یمـسا  نامه  نیا  تسا و  دیحوت  لدع و  لها  زا  یلزتعم و  وا  دوش  یم  حضاو  شمالک  زا  بیترت  نیدب 
نیا هب  و  دنتسین . رفیک  هب  لئاق  هدش ، التبم  نادب  هدرک و  ردقم  ادخ  هک  یهانگب  تبسن  ار  هدنب  دنهدیم و  تبـسن  ادخ  هب  ار  لدع  نانآ  اریز 

. دشاب تمدق  تفـص  ياراد  وا  دننام  ات  تسین  میدق  و  تسوا ، قولخم  نآرق  دندقتعم  دنـسانش ، یم  یگناگی  هب  ار  دـنوادخ  نانآ  هک  تلع 
لدع و مان  دوخ  ياربنانیا 
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اهنآ رب  ار  همالا ر  هذـه  سوجم  هیردـقلا  ثیدـح ر  هدـناوخ و  هیردـق  ار  نانآ  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  هب  ات  دـنا  هدرک  باختنا  ار  دـیحوت 
لها ام  دنـشاب . هتـشاد  ردق  هب  هدیقع  هک  تسا  یناسک  هتـسیاش  مسا  نیا  میتسین . هیردق  ام  دنیوگ  یم  دنـشاب . هداد  در  خـساپ  دـننک ، قیبطت 

مینادیم . كرش  ملظ و  زا  هزنم  ار  ادخ  میدیحوت و  لدع و 
، هدرک لالدتسا  روط  نیا  شقیفر  رب  دراد و  رش ، ریخ و  ياهراک  ماجنا  رد  ناسنا  يدازآ  هب  هدیقع  وا  هک  تسا  حضاو  شنخـس  زا  نینچمه 

یمن یئوـگب  رگا  و  شلاـمعا ، رد  ناـسنا  يدازآ  وـک  سپ  تسین  ردـقم  یئوـگب  رگا  یناـسر ؟ یمن  شاداـپ  نم  هـب  ارچ  دـیوگ : یم  وا  هـب 
يا . هتسکش  ار  يدرم  ناوج  نیئآ  يا و  هدرک  متس  یتسودرد  سپ  یهاوخ ،

رعش " : نیا  دننام  درآ . یم  دیدپ  دوخ ، ار  شلامعا  ناسنا  دهد  یم  ناسن  هک  دراد  رایتخا  هب  هدیقع  رد  حیرص  يراعشا  اهنیا ، زا  ریغ  وا 
 " دیناشکیم . دروخب  نارتشا ، راطق  هتشر  دننام  ارم  اهسوه ، لایما و  دوبن  راکرد  رایتخا  يدازآ و  ياهینوگ  رگد  رگا 

دیوگ : هک  وا ، رگید  رعش  نیا  و 
. يراک ردنا  تسد  دوخ  وت  نتسب ، نتسکش و  رد  تسا و  وت  فکرد  رایتخا  هکنآ  لاح  و  یشاب ، نینچ  اجک  " 

: دیوگ هک  شرعش  نیا  رد   "و 
 " درک . دهاوخ  لابند  ار  وت  ریخ  نآ  يدز  يریخ  راک  رد  تسد  هاگ  ره  ور  نیا  زا  تسا ، طوبرم  شا  هدنزاسب  هک  تسا  یعونصم  وکین  " 

 " درک . دهاوخ  تکاله  رش ، نامه  يدز  يرش  راک  هب  تسد  یتقو  تسا  نآ  هدننک  لمع  رثا  زین  يدب  " 
دیوگیم : دراد و  ریدقتب  هدیقع  قازرا  میسقت  رد  یلو 

 " یناوخ . ارف  دوخ  يوس  ارنآ  ای  ینک  رارف  نآ  زا  هچ  دنکیمن  قرف  دیآ و  یم  دوخ  ياپ  هب  بلط  نودب  يزور  " 
دیوگ : زین  و 
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" ؟ تسا هدش  نیمضت  يزورو  هدنز  ادخ  و  تسا ، عیسو  ردقچ  اههوک  نایم  رد  اههار ، ینیب  یمن  ایآ  " 
نینچ درک  بلط  دیاب  هک  یقزر  دروم  رد  اما  دـنک  یم  لابند  دـیوج و  یم  ار  صخـش  هک  تسا  یقزر  دروم  رد  بلطم  نیا  دـیوگ ) ینیما  )
نانآ اریز  دش  دنهاوخن  ضقانت  راچد  هیردق  درک ، بلط  دـیابن  هک  یقزر  دروم  رد  تسا ، هدـمآ  ثیدـح  نومـضم  نیمه  هب  هکنانچ  تسین 

يویند . ياه  هرهب  قزر و  دروم  رد  هن  دنرایتخا  هب  لئاق  دریگ ، یم  رارق  باقع  باوث و  دروم  ناسنا  هک  يروما  رد  اهنت 
تسا . راعشا  نیا  رد  شنخس  نیرت  حضاو  دش ) هراشا  البق  هک   ) تعیبط ود  هب  هدیقع  هرابرد  اما 

 " دنک . یم  ترپ  يدب  ياهاج  هب  ار  ام  هشیمه  هک  میتسه  یکاخ  تعیبط  ياراد  ود  ره  امش  ام و  " 
 " داد . طوقس  سودرف )  ) نیرب تشهب  هناخ ، نیرتهب  زا  ار  شرسمه  مدآ و  ام  زا  لبق  " 

 " دنتفرگ . ضوع  هب  تسا ، تسپ  شمان  دننام  هک  ار  یند  يایند  ناور ، ياهدورو  ياهغاب  ياجب  سپ  " 
 ". تخاس مورحم  قح ، راوج  برق  ماقم  زا  ار  ام  ردپ  هک  تسا  یعیبط  دب  ادخب ، دنگوس  " 

 " دندرگ . سفن  ریسا  دوخ  يا ، هدننک  ریسا  نودب  نانآ  ات  درک  تراسا  میلست  دوخ ، زا  دعب  ار  شفیعض  نادنزرف  " 
 " تسا . يدرم  دازآ  تردق  روهقم  و  دودحم ، ریسا و  ناگدازآرد ، سفن  ياوه  یلو  " 

 " دیارگ . یم  يدنلب  هب  شتآ  دننام  سفن  یلو  دنوش  هدیشک  سفن  ياوه  هب  تعیبط  نآ  رطاخب  اهرکیپ  دنچ  ره  " 
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 " دنتشاذگ . یم  راطقا  همه  زا  نآ  دیدش  شرپ  کی  اب  نانآ  دوبن ، ناشسوفن  اب  اهرکیپ  يریگرد  رگا  " 
 " دنتفرگ . یم  تسد  رد  ار ، هدندرگ  ناگراتس  ناهیک و  هام  زاب  دوب ، مه  رت  هاتوک  نانآ  شرپ  رگا   "و 

اه تبسن  نیا  تلع  تسا . شزرا  دقاف  تقیقح  نازیم  رد  هک  هداد ، یمور  نبا  هب  یـساسا  یب  ياه  تبـسن  هدنـسیون ، اجنیا  رد  دیوگ : ینیما 
نکیل دراد  تافانم  یمالـسا  دـیحوت  اب  وا  راکفا  هتـشادنپ  هک  تسا  یمور  نبا  راعـشا  ینعم  كرد  مدـع  قالخا و  ملع  زا  وا  نتفرگ  هلـصاف 
تسا نآ  هناشن  دوخ  نیا  درک و  دهاوخن  کش  وا  رعش  ینعمرد  دسانشب  ار  ناسنا  فلتخم  زئارغ  دشاب و  انشآ  نخس  ياهکبس  اب  هک  یـسک 

عوضوم زا  ثحب  نیا  نوچ  تسا و  تیبرت  قـالخا و  بتک  هلمج ، نیا  لیـصفت  ياـج  هک  هتـشاد  قـالخا  هب  لـماک  یئانـشآ  یمور  نبا  هک 
. مینک یم  رظن  فرص  نآ  زا  ام  تسا  جراخ  باتک 

، ود ره  نیا  دوب و  هدش  وا  تشرـس  ءزج  یبیغ  روای  رب  هیکت  عوضخ و  هب  هتخیمآ  سرت  اریز  دوب  شتـشرس  رد  يرادـنید  یمور  نبا  دـیوگ :
، دراد نامیا  ادـخ  هب  کش ، سرت  زا  وا  ور  نیا  زا  تسا  یتسه  ناهج  رد  گرزب  تیانع  هب  فارتعا  نامیا و  ذوفن  يارب  یفخم  رذـگهر  ود 

دهد . یم  حیجرت  زیچ ، ره  رب  ار  شمارآ  دزیرگ و  یم  قلق  بارطضا و  زا  هک  یسک  یگداس  هب  هداس ، یمیلست  تسا  میلست  هجوتم 
رثا ار  نآ  هدرک و  دیدرت  گرم ، زا  سپ  ناراگ  زیهرپ  رکیپ  ندنام  ظوفحم  هب  تبسن  هک  يا  هفسالف  رب  هک  دیـشک  اجنآ  هب  وا  یگداس  راک 

ار نآ  ءاقب  لماوع  دوب  هدیـشچ  ار  یندـب  شیامزآ ، يارب  هک  هرظاـن "  یبا  نبا  هب "  هدومن و  راـکنا  تدـش  هب  دنتـسناد  یم  طونح  اـی  وراد 
تفگ " : دنادب ،

تسا . وراد  نامز  تشذگ  زا  دعب  اهنآ  ندنام  ظوفحم  لماع  دوش  مولعم  ات  یشچ ، یم  ار  ناگدرم  هک  امش 
 " دوب . تناما  یتسار  تیاعر  يور  زا  تشیامزآ  يدزیمن ، یناوتان  هب  تمهت  ار  ناهج  قلاخ  رگا  " 
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" ؟ درادهگن ظوفحم  ناگدنز  دننام  ار  ناگدرم  تسینرداق  دنوادخ  يرادنپ  یم  ایآ  "

؟ يرادنپ یم  شیامکح  ریبادت  زا  ینیب  یم  هک  ار  ادخ  فیطل  تایآ   "و 
تفگ : یم  شرمع  رخآ  تاظحل  تفر و  ایند  زا  وا  " 

دسر . یمن  هیاپ  نادب  یسرت  چیه  هک  تسا  یساره  لوه و  ار  اراگدورپ  ياقل 
دراو نید  رد  ار  شتارظن  ءارآ و  درک و  یم  یفاب  هفـسلف  وا  ور  نیا  زا  دوب  يزیرغ  ینید  سرت  نیمه  زا  یـشخب  اهنت  وا  دزن  دب ، لاف  ای  هریط 

فوسلیف . کی  هن  تسا  دنم  رنه  کی  وا  تفگ  دیاب  اذل  هشیدنا و  هن  ساسحا  دح  رد  یلو  تخاس  یم 
دومرف هک  تسا  رپ  ص )  ) ربمغیپ نخس  زا  ششوگ  دشاب  نید  میلست  هک  یـسک  و  تسین . نید  زا  یـشخب  هریط )  ) ندز دب  لاف  دیوگ : ینیما 

یـسوفنرد فعـض  تیـصاخ  دب  لاف  هب  نداد  رثا  بیترت  هکلب  درک  دهاوخن  هیکت  نآ  هب  و  موش . هدنرپ  هن  دـب و  لاف  هن  ماح " : هریط و ال  ال 
زا ار  نآ  مالسا  دوب و  ناوارف  ندزدب  لاف  تیلهاج  رد  اذل  دشاب  هدشن  دنمورین  لاح  همه  رد  ادخ  رب  لکوت  نیقی و  نامیا و  رون  هب  هک  تسا 

تشادرب . نایم 
وا دشاب ، هدرک  زاربا  یمومع  حالطـصا  فالخ  رب  يرظن  دهاوخ  یمن  تسین و  شیریلد  تئرج و  زا  دراد  رایتخا  هب  هدیقع  وا  هکنیا  دـیوگ :

نیرتوکین هب  دنوادخهرابرد  و  دـنیب ، یم  ملظ  زا  رود  هدـنب  دـیاقع  باوث و  دروم  رد  ار  ادـخ  ریدـقت  دزادـنا و  یم  ناسنا  ندرگ  هب  ار  هانگ 
تئرج هن  تسا  هداد  وا  هب  بیغ  ملاع  زا  سرت  ار ، هدیقع  نیا  ایوگ  درگن و  یم  دنک ، یم  ریوصت  ار  شیادخ  زاس  هفـسلف  کی  هک  يروصت 

نآ . هب  تبسن  يریلد  و 
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نما و یگدوسآ  هب  دسرب و  یهاگهانپ  هب  ات  تشادن  یـشمارآ  دش و  هدیـشک  هلزتعم  يار  هب  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  وا  هک  یتالاکـشا  سرت  زا  و 
دنیاشگب ار  شهودـنا  ات  تساوخ  یم  نانآ  زا  تخادرپ و  یم  لد  درد  هب  نانآ  اب  درب و  یم  هاـنپ  ناتـسود  هب  ور  نیا  زا  دـبای . تسد  ناـما ،

دیوگ : هکنانچ 
 " دراد . یم  مکحتسم  مشاه  ینب  ناکین  هب  تبسن  ام  رهم  یتسود ، رد  ار  ام  یگتسبمه  " 

هحفص 93 ] ] 

 " اه تمواقم  رد  شنید  زا  ام  عافد  هناگی و  يادخ  دیحوت  رد  ام  صالخا   "و 
 " دتفین . رگراک  شلباقم  رد  یحالس  چیه  دبوکب و  ار  نآ  دناوتن  کش  چیه  هک  یتفرعم  نانچ  اب  " 

 " دندرگ . زجاع  ناد  نابز  ناکریز  ات  دوش  لالدتسا  نادب  هک  يا  ههبش  ره  رد  هشیدنا  ندرب  راکب  اب   "و 
 " میرب . یم  رسب  هودنا ، زا  هدنکآ  يا  هنیس  اب  وا  تجح  هب  تبسن  صالخا  و  راگدورپ ، ياضر  هیاس  ریز  رد  ود  ره  امش  ام و  " 

لها هب  برقت  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  وا  دزن  نامیا  هجرد  تیاهن  رگید ، يرما  ینید  ضئارف  يادا  تسا و  رما  کی  نامیا  تسه  هک  يزیچ 
يرگیزاب و هب  دـهاوخیم  هچ  ره  ات  دراذـگ  زاب  ار  شهار  هاگنآ  دـهد ، نیماـت  وا  هب  شتمحر  لدـع و  هب  ناـنیمطا  دـنوادخ و  هیزنت  و  تیب ،

تسین . شدنیآ  شوخ  دراد  زاب  يزیرغ  ياهزاین  تایهتشم و  زا  ار  وا  هک  يراد ، هزور  الثم  یلو  دنارذگب  حازم 

ریخ  لک  عنامب  الها  الف 
بارشلاب ماعطلاب و  الها  و 

 " منک . یم  لابقتسا  یندیشون  كاروخ و  زا  یلو  میوگیمن  دمآ  شوخ  يریخ ، ره  زا  ریگولج  هب  نم  " 
دیوگب دنک و  هیبشت  جارعم  بش  هب  هدنارذگ  یشوخ  رد  هک  ار  یبش  دنیب  یمن  یعنام  هکلب 

 " دیدرگ . جارعم  بش  دننام  ور  نیا  زا  دیناسر  يزوریپ  دنلب  ماقم  هب  بش  نآ  رد  ار  ام  یتخبشوخ  " 
، دـهد یمن  تسد  زا  ار  حازم  يرگیزاب و  تلاح  ره  رد  هکنانچ  دـنکیم  تعاطا  ینآ ، تاساسحا  زا  شا  یقالخا  ياوقت  رد  وا  لـیلد  نیمهب 

يدباع وا  دسر  یم  رظن  هب  راعـشا  نیا  یـسرب  رد  دسر . یمن  شیاپ  هب  راگزور  دابع  زا  يدحا  دـیایم ، نایم  هب  عوشخ  اوقت و  ياپ  مه  یتقو 
! تسا هدینارذگ  تدابع  هعموص  رد  ار  يرمع  هک  هدوب 
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هتخاس یهت  هاگباوخ  زا  ولهپ  ناراگ ) زیهرپ   ) نانآ " 
دنا هدنهانپ  دوخ  يادخ  هب  اجر  فوخ و  نایم 

هدودز - دوخ  هدولآ  باوخ  نامشچ  زا  ار  باوخ  تذل  و 
دننک یم  عولط  يرگید  زا  دعب  یکی  دنرگن  یم  ار  نارتخا 

ینیب - هب  ناتشگنا  اب  هراشا  ماگنه  ار  نانآ  رگا 
دنشکیم هآ  هنوگچ  دنروخ ، یم  رب  تمایق  هب  طوبرم  تایآ  هب  هک  یماگنه  و 
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. دنیاس یم  كاخ  رب  اه  هنوگ  عوشخ  لامک  اب  هک  یماگنه  و 
اسآ . لیس  ياهکشا  نایرگ و  ینامشچ  اب 

! تسا وکین  تراک  همه  هک  يا  ام ، رایتخا  بحاص  ام  يادخ  دننک ، یم  اعد 
. رذگ رد  ام  هانگ  زا  نامراسکاخ ، ياه  هرهچ  رطاخ  هب 

رذگب  ام  هانگ  زا  نامنایرگ ، ياهمشچ  رطاخ  هب 
میرادن ار  یسک  یتقو  یتسه ، ام  یمرگ  تشپ  نیرتهب  وت 

. دونش یمن  ار  نآ  شوگ  هک  یخساپ  دسر ، یم  خساپ 
دوشیمن عیاض  نم  دزن  ناتیاهراک  مناتسود ،

دنام "  یم  ظوفحم  نم  دزن  تناما  هب  دیهد ، نم  هار  هب  هک  ار  دوخ  ياهناج 
هک  "  ) نیدلا یحم  ضراف " و "  نبا  دننام "  یئارعش  زا  راعشا  هنومن  نیا  هاگچیه  ام  دراد  رایسب  هناعـشاخ  راعـشا  هنومن  نیا  زا  یمور  نبا 

. میا هدینشن  دنا ،) فوصت  نافرع و  هب  فورعم 
. تسین ههبش  کش و  یگریت  زا  یشان  رایتخا  باب  رد  یمور  نبا  هدیقع  دیوگ : ینیما 

هب دـقتعم  تشونرـس ، زا  سرت  باسح  هب  وا  تسا . هدرک  ذاختا  لیلد  ناهرب و  هجیتن  رد  ار  هدـیقع  نیا  هکلب  تسا ، هتـشادنپ  داـقع  هکناـنچ 
ناهرب يور  زا  تسا  ضحم  ریدـقت  هک  يزور  باب  رد  وا  هدـیقع  هکنانچ  تسا . هتـشاد  مزلم  نادـب  ار  وا  عطاـق  نیهارب  هکلب  هدـشن ، ریدـقت 

يرهاظ ، بابسا  لابند  دشاب و  ششوک  هب  فلکم  لاح  نیع  رد  ناسنا  هک  درادن  یتافانم  هدش و  ذاختا 
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دوش . یسررب  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  یمالسا  هفسلف  لئاسم  اهنیا  دورب . تسا ، ناهج  ماظن  رب  مکاح  هک  یهلا  سیماون  قبط  رب 
تـسا دنوادخب  نموم  ناملـسم  ره  تایـصوصخ  زا  نیا  تواسق ، ملظ و  زا  ادخ  نتـشادنپ  هزیکاپ  تمحر و  لدع و  هب  یمور  نبا  ءاکتا  اما 

دسانشب . شلالج  لامک و  تافص  هب  ار  ادخ  هک 
لثم هتفرگ و  رارق  تلاسر  رجا  نآرق  هیآ  صن  هب  هک  تسا  اـهنآ  یتسود  تدوم و  بلج  يارب  اـهنت  ع )  ) نیرهاـط تیب  لـها  هب  برقت  تلع 

ربمغیپ تیب  لها  دیدرگ . قرغ  دیزرو  فلخت  سک  ره  و  تفای ، تاجن  دش ، لخاد  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  هتشگ  حون  یتشک  لثم  اهنآ ،
رگا هک  دنتسه  یتناما  ود  ره  نیا  تسا : هدومرف  هدرک ، یفرعم  دوخ  زا  دعب  نیـشناج  ار  نانآ  ربمغیپ  دنا و  باتک  نیرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ناهج يارب  ار  ام  اهنآ  هب  یکیدزن  هک  دنراد  یگتـسیاش  ردقچ  نانآ  سپ  دـش . دـیهاوخن  هارمگ  نم  زا  دـعب  هاگچیه  دـیدز  گنچ  اهنآ  هب 

دشخب . یناور  نیمات  ترخآ ،
يارعش رایـسب  هچ  درک ، هذخاوم  نادب  دیابن  ار  ارعـش  تسا و  يرعـش  نیماضم  اهنیا  تفگ  دیاب  وا ، هب  یمزرآ  یب  یعبط و  خوش  تبـسن  اما 

دنا . هدورس  ار  نیماضم  نیا  لاثما  هک  ینمادکاپ  و  فیفع ،

رعاش ینارس  وجه  هزیگنا  رد  یثحب  رعش و  کبس  هویش و 

یمور و نبا  یکی  دـندش : رت  روهـشم  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  نورق  يارعـش  رگید  زا  هک  داد  نوریب  وگ  ءاـجه  رعاـش  ود  يرجه ، موس  نرق 
دنا . هتفگ  وجه  ار  همه  مدرم ، ماکح و  افلخ ، هک  یعازخ  لبعد  يرگید 

: تسا هدز  لثم  ود  نآ  هب  دوخ ، نادنزرف  رب  راگزور  یئوگ  وجه  رد  هدروآ و  شرعش  رد  مه ، اب  ار  رعاش  ود  نیا  يرعم "  ءالعلا  وبا  " 
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هلها  اجه  رهدلا  فصنا  ول 
لبعد وا  یمورلا  هناک 

اریز دیازفیب ، مان  ود  نیا  هب  يا  هزات  مسا  دناوت  یمن  مه  زورما  سیون  خیرات  یتح 
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دشن . ادیپ  دهد ، ناشنریثات  ذوفن و  دشاب و  هنیمز  نیا  رد  دنآ و  هیبش  هک  یسک  موس  نرق  زا  دعب  ياه  هرود  رد 
باتک نیا  ریغ  رد  هکنانچ  لبعد  ددرگیم . راکـشآ  یبوخب  مه  اب  هنراقم  رد  هک  دـنراد  اجه  رد  یـصاخ  کبـس  مادـک  ره  وگاجه ، ود  نیا 

، دوش یمن  هدید  مدرم  زا  یترفن  شعبطرد  یمور  نبا  اما  و  میوشیمن .) رکذـتم  تسین ، طوبرم  اجنیا  هب  نوچ  ار  وا  لبعد  ثحب  .. ) میا هتفگ 
راکتبا دراد . لیخت  تقد  یشاقن و  تردق  هک  تسد ، هریچ  تسا  يدنم  رنه  وا  دشاب . نزهار  برع ، تایبدا  رد  هعماج  يارب  دهاوخ  یمن  وا 

هب ار  شقیقد  یـساکع  نیبرود  دیوگ ، اجه  ار  يزیچ  ای  یـصخش  دهاوخب  یتقو  دنک . یم  يزاب  ظافلا ، لکـش  یناعم و  اب  و  دـهدیم ، ناشن 
، دـشاب هدرک  وجه  شدوخ  هلیـسو  ار  دوخ  دوجوم ، ریوصت  هک  يروطب  دزادرپ  یم  شرعـش  رد  نآ  زا  یتروص  دزاس و  یم  هجوتموا  فرط 
رد ار  یلکش  هک  یتقو  دننام  تسرد  دنکفا . یم  هدش  يرادرب  سکع  هرهچ  فعـض  ياه  هطقن  هصیقن و  هب  ار  نیب  رود  هاگن  ریوصت  نآ  رد 

کی دهاوخب و  هک  تسا  یلکش  ره  يارب  يا  هدامآ  یشاقن  عون  کی  وا  ياهاجهور  نیا  زا  دنهد ، هئارا  دنهاوخب  بدحم  رعقم و  ياه  هنیآ 
دنشاب . هدرک  کیرحت  ار  وا  هک  یناسک  هب  تبسن  تسا ، یفلتخم  میهافم  اب  يزاب  عون 

رد یتشپ  هب  شیارگ  هلمج  کی  رد  هک  ار  ندـمت  بویع  مامت  دریگ و  یم  ار  ملع  شوه و  لقع و  دوخ ، هدـش  وجه  صخـش  زا  یمور  نبا 
، میزادـنیب ار ، زور  نآ  ندـمت  رب  مکاح  يراب  دـنب و  یب  ندـمت و  تابجوم  وا  ياهاجه  زا  یتقو  دنابـسچ  یم  وا  هب  تسا ، تاوهـش  تاقرغ 

. تسین يزاس  لکلکش  یعبط و  خوش  لیبق  زا  زج ، يزیچ  نآ  هدنام  یقاب  نیا و  هدرک  فذح  ار  شتمسق  نیرت  هدننز 
باسح هب  و  تشادن ، يزاین  نادب  دنچ  ره  هدرک  راک  نآ  رد  دایز  هدیزگرب و  ار  نآ  دـیدرت  یب  هک  تشاد  یـصاخ  رنه  اجه  رد  یمور  نبا 

قیقد ياهیزاس  هیبش  یهاکف و  ياه  هرظنم  کحـضم و  ریواصت  اب  يزاب  يزاس و  کلکـش  رنه  نآ  زا  دوصقم  دوبن ، مه  یـسک  اـب  ینمـشد 
تسا تسد  هریچ  شاقن  عبط  رد  هکنانچ  یمور  نبا  تشرس  رد  لیامت  نیا  ایوگ  دوب .
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تخادرپ . یم  راکتبا  و  یمکحم ، لامک  رد  ار  دوخ  یشاقن  هدروآ و  ملقب  انیع  هدید  هچ  ره  هک  هتشاد ، دوجو 
يا هنـسح  طـباور  مدرم  وا و  نیب  هتـشادن و  دوجو  نآ  يارب  یترورـض  دـنچ  ره  دوش ، یم  هدـید  یمور  یبا  نبا  رعـش  رد  اـهاجه ، زا  هچنآ 

یکی اجه و  ات  میمانب  روصت  لیخت و  تردـق  تسا ، رتهب  ار  رنه  نیا  و  تسا . هتفرگ  تروص  وا  يدـنمرنه  زاربا  روظنمب  تسا ، هدوب  دوجوم 
يایافخ زومر و  تسا و  دراو  يرنه  نینچرد  ناتدنزرف  دینیب  هب  رگا  امش  مومذم ، دورطم و  هن  تسا  بولطم  تائیس ، هن  تسا  تانـسحم  زا 

ار وا  دهد و  یم  شحف  یک  هب  دینیب  هب  یتقو  هکنیا  اب  دیآ . یمن  ناتدب  دیـشاب ، شداشرا  بیذهت و  ددص  رد  امـش  دنچ  ره  دناد  یم  ار  نآ 
ریواصت یناعم و  كرد  یهاکف و  ياه  یشاقن  هب  هجوت  زا  ار  وا  رگا  اریز  دش . دیهاوخ  ینابصع  نارگن و  دیوگ  یم  اجه  دنک و  یم  نیهوت 

هتـشاد زاب  تسا  هدش  یم  وا  يرکف  ومن  دـشر و  ثعاب  هک  یقالخا  زا  ار  وا  امـش  تقیقح  رد  دـیراد ، زاب  نآ  هباشم  تاروصت  مسجت  نآ و 
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زاب نآ  ياه  هزیگنا  یئوگ و  اـجه  زا  ار  وا  رگا  یلو  دـیا . هدـش  ریگولج  دـمهف ، یم  هچنآ  مهف  قیدـصت و  زا  ار  وا  قداـص  ساـسحا  دـیا و 
دیا . هتشاد  زاب  ار  وا  تسین  لباق  هک  يدئاز  يوخ  زا  دیراد ،

دیاـب میدرک  داـی  هک  اـهاجه  هنومن  نیا  زا  ریغ  رد  دنـشارتب  شیارب  يرذـع  اـت  دـهاوخ  یم  هن  دراد و  يرذـع  هن  هک  یمور  نبا  رنه  تسنیا 
زاغآ ار  يا  هلمح  هکنیا  هن  تسا  هدرک  عافد  دوخ  زا  ای  و  دشاب . هدزتسد  اهنادب  دو  وا  هن  دنا  هدیناشک  اهنادـب  ار  وا  هک  تسا  يدراوم  تفگ 

دیناوخ . یم  شرعش  رد  یتقو  هکنیا  اب  دشاب  هدش  هتخیگنارب  دوخ  وا  هن  دنا ، هتخیگنا  رب  ار  وا  ادمع  دراوم  يا  هراپ  رد  ای  دشاب و  هدرک 
 " ددرگیم . زوریپ  دشاب ، رت  دب  يرگید  زا  شردام  ردپ و  شدوخ و  هک  یسک  هشیمه  دننک  یشاحف  مه  اب  هک  رفن  ود  " 

یلو دشاب . دیوگ ، یم  اجه  ناشفعـض  طاقن  هب  ار  نایوگ  اجه  هک  یـسک  برع و  نابز  نیرفآ  اجه  یمور  نبا  نآ  هدـنیوگ  دـینکیمن ، رواب 
تشاد یم  تسود  دش ، یم  یفعتسم  رفنتم و  یئوگ  اجه  زا  دیدرگ ، یم  شلماکت  هار  هجوتم  تاقوا  یخرب  وا  تسا ، نیمه  تقیقح 
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یسک دنکشن و  ار  هبوت  رگید  ات  درک  یم  دای  دنگوس  دشخب و  تاجن  ار  دوخ  دنـشاب ، شا  هدننک  اجه  وگ و  دب  دنچ  ره  نارگید  ياجه  زا 
: دیوگ هکنانچ  دنکن  وجه  ار 

 " میوگن . اجه  ار  يدحا  دنک ، وجه  ارم  هک  یسک  زج  راگزور ، نارود  رد  ما  هدرک  دای  دنگوس  " 
 " دنریگب . نم  زا  ار  دوخ  ناما  طخ  مدرم  همه  ات   " مزادنیب " . وس  کی  هب  دننک ، اجه  ارم  دنچ  ره  ار  یئوگ  اجه  یلکب  هکلب  " 

دنک "  اهر  ارم  ممشخ ، هکنیا  طرشب  مشخ ، ات  دیآ  رت  زیزع  يرداب  درب  ارم  " 
 " تسا . رت  رب  یئوگ ) اجه  مشخ و   ) تلاهج لامعا  زا  ملح  دشاب ، مفک  رد  ملح  نانع  رگا  " 

تـشرد اب  هتخیمآ  تارارـش  و  هدـش ، هدـیرفآ  ریگناسآ  سفنلا و  میلـس  نطاب  زا  وا  اریز  تسا  رت  بسانتم  یمور  نبا  اب  هشیدـنا ، هویـش  نیا 
، دوب نوزفا  شترارش  رگا  ای  داتفا و  یمن  شزاین  یئوگ  اجه  همه  نیا  هب  تشاد ، تارارش  وا  رگا  هکلب  تسین : وا  نطاب  رد  ینمشد  یئوخ و 
هب هلباقم  شیاجه ) اب  ، ) دوب هتخاس  ینیماـت  دوخ  يارب  تارارـش  هار  زا  رگا  اـه  ینمـشد  لـباقم  رد  اریز  دومن  یم  رتمک  ار  شا  یئوگ  اـجه 

عاونا ینمـشد و  يزوت و  هنیک  هناـشن  شیاـجه  هلمح و  موجه و  ناونع  هب  هن  دوب  یعاـفد  هحلـسا  وا  یجه  میتفگ  هکناـنچ  درک . یمن  لـثم 
. تسناد زیهرپ  لباق  ریغ  لمحت و  لباق  ریغ  ملظ  ساـسحا  عبط ، رفنت  ینورد  یتحاراـن  رادومن  ار  نآ  ناوت  یمن  هکناـنچ  دوبن . ینطاـب  رورش 

هدینـش اهنآ  زا  یـسک  یئوگدب  رد  يا  هملک  هکنیا  نودب  ار  یگدنز  دنوش ، یم  داسف  يدعت و  لتق و  بکترم  هک  رورـش  مدرم  زا  يرایـسب 
. دنا هتفرگ  يزوت  هنیک  تمذم و  يوخ  اریز  دنهد  یم  ناشن  يزوت  هنیک  یئوگدب و  مدرم ، زا  يرایسب  دنرب و  یم  رسب  دوش ،

دنکیم كرد  یبوخ  هب  دناوخب ، شناتـسود  زا  يا  هراپ  هلاخ و  رـسمه و  ردارب ، ردام ، نادنزرف ، هرابرد  ار  یمور  نبا  ياثر  هک  یـسک  یلو 
زا ناردارب ، ناتـسود و  هب  سنا  و  محر ، هب  هجوت  و  دراد ، ناـضیف  تبحم  رهم و  وا  تشرـس  زا  هک  هدرک  شوارت  یـسک  عـبط  زا  اـهاثر  نیا 

ینشور لیلد  وا ، یثارم  ور  نیا  زا  دشوج . یم  شنطاب ،

هحفص 99 ] ] 

هدش هدورس  عمط  لیم و  رثا  هک  وا  ياه  حدم  هن  دشاب  یفـصنم  يامنهار  وا  تخانـش  يارب  دناوت  یم  هک  تسوا  ینابرهم  تفوطع  نازیم  رب 
دنک یم  یئامن  دوخ  يدرم  تشرـس  اهاثر  نیا  رد  تسا . هتفرگ  هشیر  مدرم  يوخ  رب  يربص  یب  يزوت و  هنیک  هزیگنا  زا  هک  شیاه  اجه  اـی 

، بوبحم يرـسمه  نابرهم ، يردپ  تقفـش ، اب  يردارب  کین ، يدنزرف  هدـنهد  ناشن  سکعب  تسا و  هتخاسن  نوگ  رگد  ار  وا  زاین  زآ و  هک 
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يذوم زوـت و  هنیک  لد ، تخـس  رورـش ، یناـسنا  دـناوت  یمن  يدرم  نینچ  تسا . نوزحم  شردارب  نزح  رد  يردارب  نوـچ  و  فور ، یلیماـف 
دشاب .

، میریذـپب وا  هرابرد  ار  مدرم  نخـس  هکنیا  زا  لبق  دـنک  یم  مکح  ام  لقع  دـیآ ، دـیدپ  لوق  رد  یفالتخا  شنامز  مدرم  وا و  نایم  هاـگ  ره  و 
ناسآ دـمایم . بیرغ  ناشرظن  هب  شراتفر  هک  ار  وا  رب  نتـسب  غورد  و  زاجمار ، وا  رازآ  نانآ  اریز  میرگنب . شنامز  مدرم  هراـبرد  ار  وا  نخس 

رد دـنریذپب  شا  هراـبرد  ار  یتفگـش  تمهت و  عون  ره  دـندید ، یـسک  زا  یبیرغ  راـتفر  هاـگ  ره  دـنا  هدرک  تداـع  مدرم  دـندرک . یم  یقلت 
اب دشخب  یم  مدرم  زا  شتیاکـش  نتفرگ  الاب  سرت  زا  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  مدرم  ياهیدـب  تسا و  رازیب  اه  تمهت  نیا  زا  دوخ  وا  هکیلاح 

دیوگ : هچنانچ  دنفاصنا  یب  مدرم  دناد  یم  هکنیا 
 ". دنک یم  دنم  هلگ  ار  مدآ  مه  نآ  زا  رتمک  دنچ  ره  مدیشخب  ار  وا  نم  هک  دیسر  ینخس  نمب  يردارب  زا  " 

 " مدروآ . رطاخب  دشخب ، یم  ار  يراک  اطخ  ره  هانگ  هک  وا ، زا  دنچ  ینساحم  مشخ ، نتخورفارب  ماگنه  " 
 " منک . یشوپ  مشچ  خیبوت  نودب  اهیدب  زا  مرگنب و  نشور  هدید  اب  ار  اه  یبوخ  هک  تسا  نیمه  نم  بسانم  " 

 " يا . هدیزگرب  دوخ  يارب  ار  هاگ  زیرگ  نیرت  شخب  تاجن  ینک ، یم  هئربت  ار  دوخ  ینازیرگ و  ام  مشخ  زا  هک  یسک  يا  " 
 " تسا . هتفریذپ  دمآ  شوخ  یگتسیاش و  اب  امش  رهم  تسا و  مدقم  ناتهانگ  رب  یئور  هداشگ  اب  امش  شزوپ  " 
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 ". منک یم  بیذکت  ار  نآ  مشوگ  اب  ینمشد  ماقم  رد  نم  دسرب ، مشوگب  وت  زا  يزیچ  رگا  " 
 " منکش یمن  ار  متقافر  دشاب ، هدشن  نوگ  رگد  لد  ات  ینابز ، رییغت  درجم  هب  نم  " 

وجه يوربآ  ضرعتم  تدش  هب  تسا و  دایز  شیاهاجه  ارچ  سپ  دوبن ، جـنر  دوز  سفن و  دـب  رورـش و  يدرم  یمور  نبا  هکنیا  اب  نیا  ربانب 
يورجک و هلیح و  رکم و  اب  تسا . نطاب  شوخ  تسین  زاب  هلیح  هک  دنزیم  تسد  راک  نیدب  ور  نآ  زا  منک  یم  نامگ  ددرگیم ،؟ شناگدش 

يارب ار  بدا  شناد و  رعش و  دوب ، هتفر  ورف  دوخ  رنه  رد  وا  تشادن . يراک  ورس  دوب ، رصع  نآ  یگدنز  هلیـسو  هک  لیبق ، نیا  زا  یئاهرازفا 
هب ار  ترازو  ماـقم  هـک  دوـب  يا  هرود  رد  وا  اریز  تشادـنپ  یم  یفاـک  یئاـهنت  هـب  تساـیر ، ترازو و  ماـقم  هـب  ندیـسر  دوـخ و  تیقفوـم 

افلخ و راب  ردب  بیرقت  يارب  هک  دندوب  بلط  واد  رازه  نارازه  تاماقم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دندرپس و  یم  ثیدح  نایاور  ناگدنـسیون و 
دندرک . یم  مهارف  هلیسو  ماکح ،

اـضتقا نامز  گنهرف  هک  یملع  ره  تغل و  تئیه ، قطنم ، هنیمز  رد  یتامولعم  اـب  هارمه  تیاور ، رپ  یبیطخ  و  هدنـسیون ، يرعاـش  یمور  نبا 
هب ندیـسر  لاـم و  ندروآ  مهارف  يارب  یئاـهنت  هب  رعـش  و  تسا .. رعـش  شیاـهرازفا  نیرتمک  تسا  هتفگ  يدوعـسم "  هکناـنچ "  اـی  تشاد 

تسا . یفاک  اهوزرآ 
هکنیا زج  دش ، دهاوخ  هچ  دنسانشب ، دراد  یهاگآ  زین  موجن  هفسلف و  رب  هک  يا  هدننک  تیاور  هدنـسیون و  رعاش ، ار  وا  مدرم  یتقو  نیا  ربانب 

وا ملع  هن  هک  یمدرم  زا  يرایسب  يارب  هکنانچ  دنک ، يراگتساوخ  ار  دوخ  بوبحم  دباتـشب و  وا  يوس  هب  هدش ، وا  راتـساوخ  ترازو  هاگیاپ 
ریسفت مصتعم  يارب  هک  هملک  کی  رثا  رب  هک  دوبن  تایز "  نبا  نیا "  ایآ  دش ، مهارف  ترازو  دندیسر ، یم  وا  تغالب  هیاپب  هن  و  دنتـشادار ،

دندوب . دلب  مهابدا  مومع  هکدوب  ءالکلا "  هملک "  نآ  و  دیسر ؟ تارازو  ماقم  هب  تخادرپ ، نا  لیصفت  هب  درک و 
ارعش و زا  يدحا  هک  دناد  یم  تغل  بیارغ  ردق  نآ  هک  تسا  یسک  یمور  نبا  یلب 
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زا یمور  نبا  قح  نداد  زا  هک  تسا  هشیپ  متس  ردق  هچ  ایند  نیا  دراد  ار  ترازو  یگتسیاش  هدایز  یلیخ  وا  سپ  دناد ، یمن  شرـصع  يابدا 
! دزرو یم  لخب  وا  هب  تورث  بصنم و 

هن دـش و  نآ  هن  یتقو  دوش ؟ یم  مه  گرزب  ناگدنـسیون  ءارزو و  زا  یخرب  يدـنمراک  ای  یگدنـسیون  زا  رتمک  ایآ  دـشن ، ترازو  هک  لاح 
دراد .؟ مه  رت  هیام  ورف  رتموش و  يریصقت  ریصقت ، نیا  زا  راگزور  ایآ  و  درک ؟ روصت  ناوتیم  رتالاب  نیا  زا  ناسنا  يارب  یتراسخ  ایآ  نیا ،

ار شتسد  يزیچ  و  دور ؟ یم  نی  زا  همه  اهنیا  ایآ  دوب "  یهاوخ  تفارش  يارب  وت  دوب "  هتفگ  هک  دنزرف  هدنیآ  هب  دیما  شردپ و  یئوگشیپ 
دریگ ؟ یمن 

ياهوزرآ و  یکدوک ، نارود  لوط  هتـسویپ  دراذگ و  یم  رثا  شتآ  ياه  هرارـش  دننام  ناکدوک  بلق  رد  هک  تسا  اه  یئوگـشیپ  هنوگ  نیا 
، هتفر داب  رب  ياهوزرآ  دـسر  ارف  یناوج  یتقو  لاح  نیا  اب  ایآ  دراذـگ . یم  رثا  صخـش ، لد  قامعا  رد  و  دـشخب ، یم  تنیز  ار  نآ  یناوج ،
رب يداسک  یـشیورد و  يرامیب ، هب  ار  اهنآ  راگزور  دوش و  یم  هدید  شفالخ  ای  دوش  یمن  هدید  رگید  ددرگ ؟ یم  دـیدپ  ان  هدوهیب و  همه 
یم هنوگچ  و  دوش ؟ هدرتس  تسا ، هتـسب  شقن  نآ  رد  هک  یبلق  هک  یتقو  رگم  درتس  لد  زا  ار  اهنامرآ  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  و  دـنادرگ . نم 
نآ یساسا  ياه  هیاپ  ددرگ و  نوگژاو  همه  یبلق  ياه  هشیدنا  هک  یتقو  رگم  دروآ ، رد  هتـشذگ  لد  رد  هچنآ  سکعب  جراخ  رد  اهنآ  ناوت 

تسین . یناسآ  راک  دریگ ، يزاب  هب  ارنآ  ود  ارود  هک  یسک  يارب  زج ، دیآ و  راوشد  رایب  اهلد  رب  هک  تسا  يراک  نیا  دچیپ و  مهرد 
: دیسرپ یم  دوخ  زا  شرعش  رد  زور ، ره  و  هعفد ، ره  یمور  نبا  هک  دوب  نینچ  نیا 

 " تسا . هنهرب  همه  اهریشمش  هک  منکن  هنهرب  ار  نآ  ارچ  منک ؟ یم  فالغ  هراب  ود  هدیشک ، نوریب  فالغ  زا  ار  مریشمش  نم  ارچ  " 
 " تسا . رادبآ  مریشمش  نم  دینادب  مدرم ، يا  میوگن  منکن و  هبرجت  نآ  يور  تعیبط  رد  راب  کی  ارچ  " 

لئاضف و مامت  تسناد  یمن  اریز  دیوگ  خساپ  ار  شلاوس  هنوگچ  تسناد  یمن  وا 
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زاین یب  لئاضف  نیا  همه  زا  ار  وا  یئاهنت  هب  گنرین  درادن ، شزرا  يزیـشپ  مدرم ، اب  ترـشاعم  شور  اب  یئانـشآ  گنرین و  نودـب  شتالامک 
دزادنیب . يرظن  موجن ، ثیدح و  هفسلف  ياهباتک  هبای  دیارسب ، رعش  ددنب  یم  راکب  گنرین  هک  یسک  تسین  مزال  رگید  تخاس ، یم 

هلمج کی  اب  تسا  ناسآ  ام  يارب  دنچ  ره  دنک ، اهر  كاندرد  ینامرح  زا  سپ  ار  يدـنمراک  و  تراما ، ترازو ، تسبوخ  تروص  نیا  رد 
نیا زا  ار  دوخ  هدش  هک  مه  یگدـنز  هظحل  کی  يارب  ات  تسا  لیام  تسا و  نآ  هب  ندیـسر  جـنر  رد  هک  یـسک  يارب  یلو  میرذـگب  نآ  زا 
ارعـش هب  هبتر  یلاع  نادنمراک  ءارما و  ءارزو ، هک  یـشاداپ  هب  و  مینک ، اهر  ار  اهنآ  ام  تسبوخ  لاح  نیا  اب  تسین ، یناسآ  راک  دناهرب ، جنر 

؟ دنهدیم شاداپ  اهنآ  امش  هدیقعب  ایآ  لاح  مینک  تعانق  دنهد  یم  ناحادم  و 
هنتف هک  نامز  نآ  رد  اصوصخم  یگدنز ، فادها  زا  رگید  فدـه  ره  دـننام  اهـشاداپ  زئاوج و  نتخاس  ناور  يارب  اریز  تسا ، یفنم  خـساپ 

تسا . مزال  هلیح  رکم و  دوب ، هدیدرگ  عیاش  ینیچ ، نخس  یئوج و 
اه هلیح  نیا  دوشن ، يریزو  ای  ریما ، ای  يا  هفیلخ  یگدـنز  ناداد  نایاپ  هب  یهتنم  یناهن ، هسیـسد  رکم و  کی  هک  تشذـگ  یمن  یلاـس  چـیه 

نیا ندنادنخ  ای  نانآ و  زومرم  ياه  همشرک  يرگیزاب و  و  نامیدن ، نانیشن و  هیشاح  سوفن  یتسرپ  اوه  ای  و  ناناب ، رد  يراکشزاس  هلیـسوب 
شناوارف . ملع  غیلب و  راعشا  زا  دوب  رت  دیفم  رعاش  يارب  هراب  نیا  رد  همه  اهنیا  تفرگ و  یم  تروص  نآ ، و 

تسا : هتفگ  سپس  هداد  شرتسگ  هحفص 235  ات  عوضوم  نیا  رد  ار  نخس 
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رصاعم يارعش  یمور و  نبا 

، يرتحب  " یعازخ ، لبعد   " كاحض " ، نب  نیسح  رت "  روهشم  اهنآ  همه  زا  هک  دوب  رصاعم  يرایـسب  يارعـش  اب  دوخ  طیحمرد  یمور  نبا 
دنشاب . یم  مجان "  نامثع  وبا  زتعم " و "  نبا   " مهج " ، نب  یلع  " 
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زج يا  هدنزاس  رثا  مادکچیه  دنتخانـشن ، ار  وا  هک  یناسک  هچ  دنتخانـش و  ار  وا  هک  یناسک  هچ  وا ، نارـصاعم  زا  اهنیا  زا  ریغ  هدع و  نیا  زا 
دنشاب . یم  یعازخ "  لبعد  كاحض " و "  نب  نیسح  سک " : ود  نآ  ام  نامگ  هب  هک  دنتشادن  وا  يور  سک ، ود 

یفئاطل ود  نآ  نایم  ودوب  رارق  رب  تدوم  یتسود و  هطبار  دـمحا "  نب  دـمحم  بجاح  نبا  روآ "  ون  رعاش  اـب  یمور  نبا  نیب  دـیوگ : ینیما 
تفاین لزنم  رد  ار  وا  تفر  وا  دزن  یتقو  درک  تاقالم  تساوخ  رد  نیعم  زور  رد  بجاح  نبا  زا  یمور  نبا  هلمج : زا  دیدرگ  یم  لدـب  در و 

: تفگ ار  رعش  نیا  یمور  نبا 
رخآ  ات  تفای " ... دهاوخن  تاجن  نم  تسد  زا  ییرارف  چیه  یلو  داد  تاجن  نم  تسد  زا  ارت  تنابرد  بجاح  نبا  يا  " 

تفگ . خساپ  تیب  دنچ  اب  ار  وا  بجاح  نبا 
یم حرش  شناتـسود  يارب  تفارظ  اب  ار  شیاهربخ  درک و  یم  لقن  ار  وا  رعـش  دمایم و  شـشوخ  كاحـض  نب  نیـسح  زا  یمور  نبا  دیوگ :

شترهـش جوا  رد  نیـسح  دناوخ ، یم  سرد  یمور  نبا  هک  تقو  نآرد  دـش  یم  رـضاح  یبدا  سلاجم  هب  هک  دوب  یناوجون  یمور  نبا  داد .
یمور نبا  هک  يراعشا  زا  يا  هراپ  هاگنآ   ) دندرک یم  داشنا   " قارع ، رگید "  ياهرهش  دادغب " و  هفوک " و "  يابدا "  ار  شراعـشا  دوب و 

: دیوگ سپس  دنک ) یم  لقن  تسا ، هدروآ  كاحض  نبا  زا  یناغا  لقن  هب 
، نیسح یگدنز  خیرات  رد  هن  وا ، یگدنز  خیرات  رد  هن  دوب و  هلاس  هن  تسیب و  یمور  نبا  تفگ  یگدنز  دوردب  كاحـض  نب  نیـسح  یتقو 

نبا ياه  ترفاسم  زا  رگید ، ياج  رد  ای  هدـش ، يرپس  نآ  رد  یمور  نبا  یگدـنز  رتشیب  هک  اجنک  دادـغب ، رد  ود  نآ  دـهد  ناشن  هک  يزیچ 
درادن . دوجو  دنشاب ، هدراک  تاقالم  مه  اب  كاحض ،

: تسا هتساخرب  هلباقم  هب  وا  اب  دروم  ودرد  یمور  نبا  لبعد ، اما 
علطم : نیاب  هیئاط  هدیصق  دروم  رد  یکی 
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هفویض  دلاخ و  نذوملا  رسا 
طقاملا لالخ  افه  یمکلا  رسا 

علطم : نیاب  يا  هدیصق  رد  رگید  و 

هتفداصف  ورمع  نبا  تیتا 
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اهئاتلم قئالخلا  ضیرم 

لبعد هب  ار  یمور  نبا  درمناوج  حور  اهنیا  تشاد  ولغ  شعیـشت  رد  درک و  یم  عیـشت  راهظا  یلع  لآ  هب  تبـسن  لـبعد  اـه ، نیا  زا  هتـشذگ 
وا یتسود  اجه  لبعد ، هب  وا  لـیامت  لـلع  زا  رگید  یکی  دـیاش  تخاـس و  یم  بوبحم  شدزن  ار  وا  یتسود  تبحـص و  و  درک ، یم  بذـج 

، ود نآ  يروضح  تاـقالم  اـی  یئانـشآ و  زا  یعـالطا  هنوگچیه  دوب . هلاـس  جـنپ  تسیب و  یمور  نبا  تفر  اـیند  زا  لـبعد  یتقو  تسا . هدوب 
میرادن .

یمور نبا  تسا . هدرب  رـسب  اهنآ  اب  هتخانـش و  یم  یبوخب  ار  ود  ره  نآ  یمور  نبا  هک  تسا  ققحم  مجان "  ناـمثع  وبا  يرتحب " و "  اـما " 
. تشاد همادا  شگرم  زور  ات  یتسود  نیا  وک  دوب  تسود  مجان  اب  تخانش و  مجان  هناخ  رد  ار  يرتحب 

هحفص یبلاعث  بولقلا "  رامث  رد "  نآ  زا  یتایبا  هک  هدورس  شیرعش  یبدا و  تردق  يرتحب و  هرابرد  يا  هدیـصق  یمور  نبا  دیوگ : ینیما 
دوش . یم  تفای  200 و 342 

یمور نبا  دراد ، دوجو  ود  ره  رعش ، نید و  رد  کلسم  فالتخا  زا  يدایز  هلصاف  یمور  نبا  وا و  نایم  یفوتم 249  مهج "  نب  یلع  اما "  و 
 " بصاـنلا یعیـشلا و  یقتلی  ـال  دـیوگ "  یمور  نبا  هکناـنچ  دـنک ، یم  شهوـکنار  یله  لآ  یلع و  هک  تسا  یبصاـن  مـهج  نـبا  هـعیش و 

اهنآ دیحوت  لدع و  لها  اصوصخم  تفرگ و  یم  داریا  تخسیلیخ  هلزتعم  هب  مهج  نبا  دوب .) دهاوخن  یتاقالم  یبصان  اب  ار  هعیش  هاگچیه  )
: تفگ یم  دواد "  یبا  نب  دمحا  اهنآ "  ياوشیپ  هرابرد  درب و  یم  راک  هب  لغد  هسیسد و  اهنآ  يار  درک و  یم  وجه  ار 

نیا زا  تسا : هورگ  نیمه  زا  میتفگ  هکنانچ  یمور  نبا  يا " و  هداهن  دیحوت  لدع و  ار  شمان  ینادان  يور  زا  هک  تسیچ  اه  تعدـب  نیا  " 
شور بهذم و  ور 
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مهب یقوذ  تـالیامت  یئوـگ و  هلذـب  ظاـحل  زا  بهذـم  زا  ریغ  هاـگره  تسا ، رفنتم  شترواـجم  زا  وا  ددنـسپ و  یمن  مـهج  نـبا  ار  وا  ینید 
قیرط رد  ماگ  تسا و  ربهر  کی  يوپاـکت  رد  یناوج  هک  یمور  نبا  يارب  ددرگ و  زیچاـن  اـهنآ  فـالتخا  دـسر ، یم  رظنب  دـنوش  کـیدزن 

دشاب . ضامغا  لباق  بلاطم  هیقب  دراد  یم  رب  ترهش  بسک 
هدناوخ ار  یهاپس  کی  نخس  هک  دسر  یم  امـش  رکف  هب  دیناوخ  یم  شتاراختفا  ای  تابیاطم و  هنیمز  رد  ار  مهج  نبا  رعـش  امـش  یتقو  یلو 

زا هدـع  نآ  فطاوع  زا  ریغ  يا  هفطاع  عون  ره  زا  وا  هک  تسا  نآ  هناـشن  اـعدا  رورغ و  نیا  و  دـهد . یم  ناـشن  رورغ  اـعدا و  طـقف  هک  دـیا 
نایم تسا و  یلاخ  دندنارذگ ، یم  یـشک  هدـبرع  یتسم و  یقیـسوم و  ياه  گنهآ  روجف و  قسف و  هب  ار  دوخ  تاقوا  هتـسویپ  هک  نایماظن 

دوشیمن . هدهاشم  ساسحا  لیم و  رد  یکیدزن  ای  يربهر  هطبار  هنوگچیه  یمور  نبا  هیحور  جازم و  اب  هیحور ، جازم و  نیا 
و دوب ، هتشذگ  لهچ  زا  شلاس  یمور  نبا  هک  دیوگب  رعش  تسناوت  دیـسر و  یناوج  نس  هب  یتقو  دمآ و  ایند  هب  لاس 247  رد  زتعم ، نبا  اما 

نبا دـش ، یم  هدـناوخ  ءابدا  سلاجمرد  دـیدرگ و  روهـشم  وا  مالک  هک  دیـسر  يا  هلحرم  هب  زتعم  نبا  هک  یماـگنه  تشاد و  هاـجنپ  دودـح 
نبا و  دوب ، نیا  سکعب  رما  نایرج  رگا  یتح  دوب . هتشذگ  نارگید  زا  سابتقا  ای  شزومآ  زا  شراک  دوب و  هدیـسر  یگلاس  تصـش  هب  یمور 
زتعم نبا  اریز  دشاب  هدرک  دـساف  ار  شعبط  هکنیا  رگم  تفرگ ، یمن  وا  زا  يزیچ  یمور  نبا  زاب  دوب ، هدـش  دـلوتم  یمور  نبا  زا  رتدوز  زتعم 
یمور نبا  یلو  سیفن  ءایـشا  راثآ و  هب  هیبشت  و  حیـشوت ، عیدب ، دوب : هدشهتخانـش  زاتمم  تلـصخ  هس  هب  دوخ  نامز  رد  دادغب  يارعـش  نایم 

، هیبشت دروم  هب  طوبرم  یظفل ، ياهـشیارآ  اهتفارظ و  هب  طوبرم  تاهیبشت  عیدـب و  لها  هاگچیه  تشادـن و  اـیازم  نیا  زا  مه  يزیچ  اـن  مهس 
دوبن .
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وا تداهش  رعاش و  تافو  خیرات  قیقحت 

وا تافو  خیرات 
باب هربقم "  رد  تشذـگ و  رد  ای 270  لاس 283 و  یلوالا  يدامج  متـشه  تسیب و  هبنـش  راهج  زور  یمور  نبا  دـیوگ : ناـکلخ "  نبا  " 

يزوجم چیه  لیلد  دنچ  هب  هک  یتروص  رد  دندرک ، يوریپ  وا  زا  دیدرت  نیا  رد  دندمآ  ناکلخ  نبا  زا  دعب  هک  یناسک  دـش . نفد  ناتـسبلا " 
دسر : یمن  رظنب  دیدرت  نیا  يارب 

: دیوگ هک  تسا  یمور  نبا  دوخ  نخس  لوا 
" ؟ دزرو یم  طاشن  قشع و  هنوگچ  یگلاس ، تصش  نس  هب  يدرم  ریپ  ایآ  یناوج  طاشن  نس  رد  هن  یلو  مدمآ  طاشن  هب  " 

خیرات نیا  رد  اـققحم  وا  دوش و  یم  ربارب  لاس 281  اب  شرمع  لاس  نیمتـصش  تسا  نیخروم  قافتا  دروم  هک  شتدالو  خـیرات  هب  هجوت  اـب 
احیرص وا  اریز  تسا  هدمآ  رعش  ترورض  يارب  یبیرقت  ناونع  هب  لاح  نیا  رد  تصش )  ) نیتس ظفل  تشادنپ  دیابن  و  تسا . هدوب  هدنز  زونه 

تسا : هدروآ  ار  رگید 55  ياج  رد 

ربکم  نیسمخ  سمخ و  یف  تربک و  " 
" رفن کنع  اهملا  ظاحلاف  ثبش  و 

رد درک ، جاودزا  لاس 281  هجح  يذ  رد  صاصج  نبا  اب  و  دیـسر . دادغب  هب  هیورامخ  رتخد  يدنلا "  رطق  دـیوگ " : يدوعـسم  مود : لیلد 
دیوگ : یمور  نبا  هراب  نیا 

 " دنا . هدرک  تنیز  شیارب  ار  مجع  يوناب  گرزب  یکرابم  تنمیم و  هب  هک  برع  درم  گرزب  يا  " 
تسا . هدروآ  لاس 282  مرحم  مود  هبنشکی  زور  دادغب  هب  ار  اهنآ  دورو   ) شخیرات 11ر345 رد   ) يربط دیوگ : ینیما 
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تسا . هدورس  تفرگ  نشج  نآ  يارب  لاس 282  هب  هفیلخ  هک  یجاودزا  مسارم  رد  رعاش  هک  تسا  يا  هعطق  موس : لیلد 
وبا هللااب  دضتعم  هک ر  تسوا  هدیـصق  تسا  هدوبن  رعاش 270  تافو  هکنیا  رد  دراذگ  یمن  یقاب  دـیدرت  ياج  هک  یئاهزیچ  زا  دـیوگ : ینیما 

هدیـصق نآ  رد  تفرگ . تعیب  مدرم  زا  دمتعم  شیومع  زا  دعب  لاس 279  بجر  هام  رد  وا  هتفگ و  حدم  شتفالخ  مایا  رد  ار  دـمحا  سابعلا 
دیوگ :

 " دش . دمحا  تواخس  تردق و  بحاص  درم  تیاده ، ياوشیپ  امش  ياوشیپ  هک  داب  ناتیاراوگ  سابع ، ینب  " 
 " تفرگ . تروص  سابعلا  یبا  هب  زین  نآ  دیدجت  دش ، زاغآ  سابعلا  یبا  هب  امش  تموکح  هکنانچ  " 

تـسا هدرک  رکذ  زین  ار  هاـم  زور و  خـیرات  هک  تسا  یلوا  اـب  حـیجرت  اـمرظن  هب  و 284  لاس 283  ینعی  رگید  خـیرات  ود  اما  دـیوگ : داـقع 
لاس 284. هن  لاس 283  رد  دیاب  وا  تافو  نیا  ربانب  مود ، خیرات  فالخب 
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دیوگ : اذل  یخیرات ، ياه  نراقت  همیمض  هب  رگم  میناد  یمن  حیجرت  لیلد  ام  یئاهنت  هب  ار  هام  زور و  رکذ  دیوگ : ینیما 
هدش عورـش  هعمج  زور  زا  لاس 283  يرخالا  يدامج  هام  دـنک ، یم  تباث  ام  هب  اهخیرات  نراـقت  هک  دریگ ، یم  توق  اـجنآ  زا  حـیجرت  نیا 

هب بش  ود  هبنـش  راهچ  تافو "  خـیرات  رد  هکنانچ  هدـنامیم  هام  نایاپب  زور  رود  تسا  یمور  نبا  تافو  زور  هک  هبنـش  راهچ  زور  نیا  ربانب 
دمآ رد  قارع  ناتسبات  مایا  قفاوم  ینعی  وینوی  ربارب 14  میدرک ، نراقم  یگنرف  خیرات  اب  ار  زور  نیا  ام  تسا  هدمآ  هدـنام "  یلوالا  يدامج 

نیدـب دوـب  خـی  بآ  شربارب  رد  هکیلاـح  رد  مدـش  دراو  وا  رب  شگرم  يراـمیب  رد  تفگ  مجاـن  هک  هدرک  تاـفو  ناتـسبات  رد  یمور  نبا  و 
یم لاس 283  هدـنام  یلوالا  يدامج  هب  بش  ود  هبنـش  راهچ  زور  ینعی  لوا  خـیرات  نامه  خـیاوت  حـصا  مینک  ادـیپ  نیقی  میناوت  یم  بیترت 

دشاب .

هحفص 108 ] ] 

وا تداهش 
ای هللا "  دـیبع  نب  مساـق  شا "  هدـننک  مومـسم  هکنیا  زین و  دـنراد و  قفاوت  تسا  هدوب  مس  رثا  رب  یمور  نبا  گرم  هکنیا  رد  نیخروـم  همه 

دـضتعم ریزو  بهو "  نب  نامیلـس  نب  هللا  دیبع  نب  مساق  نیـسحلا  وبا  ریزو "  دیوگ : ناکلخ "  نبا  تسا "  قافتا  دروم  تسا  هدوب  شردپ 
نبا یتقو  هک  بیترت  نیا  هب  هدرک  مومـسم  ار  وا  شارف "  نبا  هسیـسد "  اـب  ور  نیا  زا  دیـسرت  یم  وا  ياـه  هواـی  یئاوسر  اـهاجه و  زا  نوچ 

زا درک و  مس  ساسحا  دروخ ، ار  نآ  یمور  نبا  هکنیمه  دـیناروخ  ار  وا  یمومـسم  هجمانکـشخ "  شارف "  نبا  هدوب ، ریزو  هناـخ  رد  یمور 
يور ؟ یم  اجک  تفگ : وا  هب  رزو  تساخرب  سلجم 

. تسین شتآ  يوس  هب  نم  هار  تفگ : یمور  نبا  ناسرب ، ارم  مالس  مردپ  هب  تفگ : وا  هب  يداتسرف ، اجنآ  هب  ارم  هک  یئاج  هب  داد ؟ خساپ 
بهو نب  نامیلس  نب  هللا  دیبع  شردپ )  ) هب ار ، مساق "  نیسحلا  یبا  اب "  شتـسلاجم  ترثک  یمور و  نبا  نایرج  دیوگ : یـضترم "  دیـس  " 

رد نیـسحلا  یبا  شدـنزرف ،)  ) هب هللا  دـیبع  يزور  هاـگنآ  منیبـب ، اروت  یمور  نبا  نیا ، ملیاـم  تفگ  نیـسحلا  یبا  هب  وا  دـنداد . ربـخ  ریزو ) )
. درک باطخ  وا  هب  دناوخ و  رعـش  شیارب  یمور  نبا  دـناوخب ، ار  شراعـشا  هنومن  تساوخ  وا  زا  دـش و  دراو  دوب  شدزن  یمور  نبا  هکیلاح 
هک یسک  تسا و  رت  زارد  شلقع  زا  درم  نیا  نابز  تفگ : نیسحلا  یبا  هب  یـصوصخ  داد ، صیخـشت  نادان  لقع و  ناشیرپ  ار  وا  لهلا  دیبع 
یم تفگ : نک  نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  دیشیدنا ، دیابن  راک  نایاپ  هب  دیسرت و  شنابز  شین  زا  تیاکـش  هیالگ و  نیلوا  رد  دیاب  دشاب  نینچ 

مدـنزرف تفگ : دـنک ، شخپ  مدرم  نیب  ار  نآ  میتسه  راـک  رـس  اـم  اـت  دزاـس و  راکـشآ  هتـشاد  ناـهنپ  اـم  تموکح  رد  هک  ار  يزیچ  مسرت 
يرب . راکب  شا  هرابرد  ار  يریمن "  هیح  یبا  رعش "  نومضم  مهاوخ  یم  هکلب  تسین  شندرک  درط  ندرک : نوریب  زا  مدوصقم 

هحفص 109 ] ] 

 " میزاسب . ار  وا  راک  ات  نک  هراشا  امب  یشک  یمن  ار  وا  رگا  دور  ردب  ملاس  وا  راذگم  تنابرق ، دنتفگ  ار  وا  یناهن  " 
نبا زا  یتشز  ياهاجهاب  راب  دنچ  دوب و  یمور  نبا  تخس  رس  نانمـشد  زا  وا  نوچ  و  تفگ ، زاب  شارف  نبا  هب  ار  نایرج  مساق ، نیـسحلا  وبا 
دنوش تحار  همه  وا  نابز  تسد  زا  ات  دوش  رورت )  ) هتـشک ربخ  یب  هعفد و  دیاب  وا  درک  هراشا  هللا  هزعا  ریزو  تفگ : دوب  هدـش  هجاوم  یمور 

ار وا  سارف  نبا  دـنیوگ  یم  مدرم  دـیوگ : یناطفاب "  درم ". وا  داد  رهز  جنانکـشخ "  رد "  ار  وا  هاگنآ  مریگ  یم  هدـهعب  ار  راـک  نیا  نم  و 
تشک . ار  وا  هک  دوب  هللا  دیبع  اهنت  نیا  هکلب  هتشکن 

درادن ینعم  نیا  ربانب  هتفر و  ایند  زا  یمور  نبا  گرم  زا  دعب  لاس 288  رد  نامیلـس  نب  هللا  دیبع  هک  لیلد  نیا  هب  ار ، نیتسخن  تیاور  هاگنآ 
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. تسا هدرک  فیعضت  تسا ، تایح  دیق  رد  زونه  شردپ  هکیلاح  رد  ناسرب  ارم  مالس  مردپ  هب  دیوگب : وا  هب  مساق  هک 
. دنیبب ار  وا  دهاوخ  یم  هنوگچ  سپ  دراد  یمور  نبا  اب  یئانشآ  قباوس  هللا  دیبع  هک  هتفرگ  ار  لاکشا  نیا  مود  تیاور  رد  و 

هن تسا  یـشیامزآ  ندید  دوش  یم  مولعم  تیاور  دوخ  زا  هکنانچ  وا  ندید  زا  هللا  دـیبع  دوصقم  اریز  تسین ، اجب  مود  تیاور  لاکـشا  یلو 
مالـس مردپ  هب  دشاب  هتفگ  هللا  دیبع  دور  یم  لامتحا  تروص  نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  تافانم  یلبق  تسلاجم  یئانـشآ و  اب  ات  فرـص ، ندـید 

تسا . هاگآ  رما  عقاو  رب  ادخ  نیسحلا و  یبا  شدنزرف  هن  ناسرب ،

هحفص 110 ] ] 

ینامح هوفا  هیریدغ 

هراشا

هیلع  تدر  يذلا  نبا 
باجحلا موی  یف  سمشلا 

یف  رانلا  میسقلا  نبا  و 
باسحلا فقاوملا و  موی 

ریدغلا  موی  مهالوم 
یبآ باترم و  مغرب 

 ". دش هدنادرگ  زاب  وا  رب  دیشروخ ، باتفآ ، زا  هدیشوپ  زور  رد  هک  یسک  دنرف  " 
 ". باسح فقوم و  زور  رد  خزود  تشهب و  هدننک  میسقت  دنزرف  " 

 " دش . اهنآ  يالوم  ریدغ  زور  يرکنم  كاکش و  ره  مغر  یلع  هک  یسک  دنزرف  " 
تسوا : زا  زین  و 

هلضف  هل  رکب  وبا  اولاق :
هللا هانه  مهل  انلق 

له  مخ و  هبطخ  متیسن 
هالومب دبعلا  هبشی 
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نمل  یلوم  ناک  ایلع  نا 
هالوم هللا  لوسر  ناک 

 " داب . شیاراوگ  میتفگ  اهنآ  هب  ام  تسا  زاتمم  یتلیضف  ار  رکب  وبا  دنتفگ  " 
" ؟ دوشیم . شیالوم  هیبش  هدنب  چیه  ایآ  دیدرک  شومارف  ار  ریدغ  هبطخ  امش  ایآ 

 " تسوا . يالوم  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  يالوم  یلع  انامه 

هحفص 111 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

تمهولع تیصخش و 
هفوک نامح  مدرم  زا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  یلع  نیـسحلا  وبا 

. دنیوگ یم  لامح  ونب  اهنآ  نادنزرف  هب  هتشاد و  لامح  بقل  دمحم  شردپ  وا و  هک  تسا  باسنالا "  بابل  رد "  ینامح و  هاوفا  هب  فورعم 
نادـنزرف اهنآ  هک  میمت  زا  يا  هلیبق  هان  نامح  هب  تبـسن  ینامح  تسا و  هفوک  تـالحم  زا  یکی  ماـن  میم  دـیدشت  ءاـح و  رـسک  هب  ناـمح  و 

هک دنا  هد  نکاس  یناسک  هلحم  نیا  رد  تسا و  يزعلا  دبع  نامح : مان  و  دنا . میمت  نب  هانم  دیز  نب  دعس  نب  بعک  نب  زیزعلا  دبع  نب  نامح 
تسین . تسرد  هدش  طبض  هطقن  اب  اه  گنهرف  زا  یخرب  رد  هچنآ  سپ  دنتسین  هلیبق  نآ  زا  یلو  دنا  نامح  هب  بوسنم 

ابطخ و نیرتگرزب  زا  یکی  وا  تسا ، لوا  نرق  رد  هفوک ) قارع =(  عیـشت  تختیاپ  رد  اهنآ  ناسردـم  ترتع و  ياهقف  نازاتـشیپ  زا  ام  رعاـش 
یم قـیفلت  نسح  کبـس و  نسح  هب  ار  وا  همه  و  تشگ ، ماـع  صاـخ و  فورعم  وا ، رعـش  و  وا ، ماـن  هک  تـسا  مشاـه  ینب  روآ  وـن  يارعش 

رایسب لئاضف  هب  دسرب  ات  وا ، تکرب  رپ  يولع  بسن  و  زراب ، تیصخش  يراوگرزب و  هداوناخ ، تمظع  ناوارف ، ملع  اهنیا  زا  هتشذگ  دنسانش .
تسا . هدناسر  تمظع  هلق  نیرتدنلب  هب  ار  وا  لئاضف ، نیا  هک  رگید ،

هاگنآ درک ، دای  ار  مالـسا  تیلهاـج و  هرود  يارعـش  وا  تسیک ؟ رترب  همه  زا  ارعـش  ناـیم  زا  دیـسرپ  مهج  نبا  زا  لـکوتم "  دـنیوگ " : یم 
: دیوگ هک  اجنآ  رد  تسا  ینامح  تفگ  وا  درک  ع ) يداهلا - دمحم  نب  یلع  ماما   ) نسحلا یبا  زا  ار  لاوس  نیمه 

هعامج  شیرق  نم  انترخاف  دقل 
عباصالا دادتما  دودخ و  دمب 

انل  یضق  لاقملا  انعزانت  املف 
عماوصلا ءادن  يوهی  امب  مهیلع 

هحفص 112 ] ] 
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انلضفب  دیهشلا  اتوکس و  انارت 
عماج لک  یف  توصلا  ریهج  مهیلع 

اندج  دمحا  هللا  لوسر  ناف 
علاوطلا موجنلاک  هونب  نحن  و 

دنتسج . راختفا  ام  رب  هدیشک  ياه  تشگنا  هداشگ و  ياه  هرهچ  هب  یهورگ  شیرق  زا  " 
. درک يرواد  نانآ  هیلع  ام و  عفن  هب  اه  هعموص  گنهآ  دنتخادرپ ، عازن  هب  ام  اب  راتفگ  نیا  رد  یتقو 

. دهد یم  یهاوگ  ام  یگرزب  لضف و  هب  اهنآ ، هیلع  گرزب  دجاسم  دنلب  گناب  یلو  میسر ، یم  رظن  هب  تکاس  عازن  نیا  رد  ام 
 " مینازورف . نارتخا  وا  نادنزرف  ام  تسا و  ام  دج  دمحا "  هللا "  لوسر  دیناد  یمن  رگم 

دج ای  تسا  نم  دج  وا  ایآ  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  دومرف : ماما  تسیچ ؟ اه  هعموص  گنهآ  نیا  تفگ : لکوتم 
. میریگ یمن  وت  زا  ار  وا  ام  تسا  وت  دج  تفگ  دیدنخ و  لکوتم  وت ؟

نیا اب  دـنا  هدرک  لقن  ود  ره  دوخ 74  يواـسملا  نساـحملا و  رد  دزین  یقهیب  دادـضالا " 104 و  نساحملا و  رد  ظحاج "  ار  ثیدـح  نیا 
تسا . ع )  ) ماما بقل  هک  دشاب  یضترم  هدش ي  فیحصت  یضر  دور  یم  نامگ  هدرب و  مان  ار  یضر  نسحلا ، نبا  ياجب  یقهیب  هک  توافت 

بقانم " 5ر118 رد "  بوشآرهش  نبا  ناتسربط " 224 و "  خیرات  رد "  نیدلا "  ءاهب  یلاما " 180 و "  رد "  یسوط "  خیش  نینچمه " 
دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دنه ، پاچ 

دمحم نب  یلع  تسا : هتفگ  و  هدوتـس ، درک ، میهاوـخ  هراـشا  هـک  ینخـس  نمـض  رد  بهذـلا 2ر322  جورم  رد  يدوعـسم "  ار "  یناـمح 
. دوبن مدقم  وا  رب  نامز  نآ  هفوک  رد  یسک  دوب و  هفوک  مدرم  يایوگ  نابز ، سردم و  رعاش ، یتفم ، ینامح 

تفای ازسب  یترهـش  شرعـش  هیحان  زا  ینامح  تسا : نیا  شا  هصالخ  هک  هدرک  دای  وا  زا  دیجمت  فیرعت و  اب  يدجملا "  رد "  يرمع  هباسن 
يا هیثرم  رمع  نب  ییحی  يارب 

هحفص 113 ] ] 

یتبسانم هب  هللا  یضر  دیس  لاح  حرش  رد  هدنسیون  نیمه  دوب . نیسحلا  ابا  شا  هینک  دش و  یفرعم  شناردارب  نیب  رد  رعاش  نیرتهب  هک  تفگ 
نوچ ك"  يرادـمان  يارعـش  رما  زاغآ  رد  هک  ار  شیرق  تسا  یفاک  تسا و  شیرق  رعاش  نیرتهب  زورما  ات  وا  دـیوگ : هدرک  داـی  داـمح  زا 

نب یلع  يوسوم " و "  حلاص  نب  دـمحم  نامز "  نیا  ات  شراک  رخآ  رد  تشاد و  هعیبر "  یبا  نب  رمع  و "  یلبع " ،  " ماشه " ، نب  ثرح 
دراد . ار  ینامح "  دمحم 

رکتبم و يرعاـش  و  تسا ، ریلد  و  ذـفانم ، راوـگرزب ، یئاـقآ  وا  دـنک : یم  یفرعم  نـینچ  ار  وا  راـبخالا " ص 40  حاحـص  رد "  یعاـفر "  " 
غیلب . يرونخس 

باسنالا رحب  بحاص "  هدرک و  دای  انث  حدـم و  اـب  هلـسلسلا  رـس  باـتک  رد  فورعم  هباـسن  يراـخب  هللا  دـبع  نب  لهـس  شرعـش ، ملع و  زا 
هب اـنهم  نبا  دـنا ، هدرک  رکذ  وا  زا  یکین  هب  بلاطلا 269  هدـمع  رد  انهملا  نبا  بابلالا " و  باـبلا  رد "  یقهیب  باـتک و  نآ  رد  رجـشملا " 
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تسا . هدرک  تراشا  زین  شروهشم  رعش  ناوید 
، ققحم يدنمـشناد  و  روآ ، ون  يرعاش  ناونعب : ار  وا  يولع "  ینیـسح  دمحا  نب  دـمحم  لاح "  حرـش  رد  رابدالا 5ر285  مجعمرد  يومح 
وا هب  کیدزن  هک  یسک  اهنت  تسین و  وا  هیبش  سکچیه  نسح  دالوا  رد  تسا و  تمظع  اب  شمان  روهـشم و  شرعـش  تسا : هتفگ  و  هدوتس ،
عبط یبدا و  ترهـش  رظن  زا  نایولع  نیب  رد  ام  رعاش  هک : هدرک  لقن  يومح  زا  رحـسلا  همـسن  بحاص  دشاب ، یم  هوفا  دـمحم  نب  یلع  تسا 

. بلاط یبا  هب  دسرب  ات  دنا  هدوب  رعاش  مدادجا  مردپ و  رعاش ، دوخ  نم  تفگ  یم  دوب و  نایسابع  رد  زتعم  نب  هللا  دبع  دننام  رعش 
هجهل تحارص  نخس  رد  يریلد  بلق ، توق  یئارس ، هسامح  يورین  عبط ، تعانم  زا  یمیظع  هاگیاپ  رد  ینامح  ام  راوگرزب  رعاش  تیصخش 

: دیوگ يدوعـسم  تسا . هدرب  ثرا  هب  شعیفر  نادـناخ  رهاط و  ناردـپ  زا  ار  همه  اهنیا  دراد ، رارق  ناهاوخ  دـب  ربارب  رد  تمواقم  تردـق  و 
هب دوب ، هتشک  ار  وا  هدرک ، دروخرب   ) لاس 250 دیهش   ) رمع نب  ییحی  اب  هکدوب  يرکشل  هدنامرف  وا  دش ، دراو  هفوک  نب  لیعامـسا  نب  نسح 

دنامن هفوک  رد  مشاه  ینب  زا  یسک  دندمآ و  شندید  هب  همه  و  تسشن ، یمسر  سولج  ناونع 

هحفص 114 ] ] 

لیعامسا نب  نسح  درک ، يراد  دوخ  شندید  زا  وا  دوب  اهنآ  یتفم  گرزب و  هک  ینامح  دمحم  نب  یلع  زج  هب  درک  ندید  وا  زا  هکنیا  رگم 
ام ندـید  زا  ارچ  دیـسرپ  دـندروآ  ار  ینامح  یتقو  داتـسرف . شراضحا  يارب  ار  یعمج  دیـسرپ و  ار  شندـماین  تلع  ودـش  ایوج  وا  لاـح  زا 

حـتف و نیا  رد  یتـساوخ  یم  اـیآ  تفگ  ار  وا  تسا  هتـسش  یگدـنز  زا  تسد  اـیوگ  هک  داد  یعطاـق  خـساپ  ناـنچ  یناـمح  يدرک ، فـلخت 
میوگ . کیربت  تینهت و  ارت  هدش  تبیصن  هک  يزوریپ 

ایاطملا  بکر  نم  زعا  تلتق 
مالکلا یف  کنیلتسا  کتئج  و 

الا  كاقلا  نا  یلع  زع  و 
ماسحلا دح  اننیب  امیف  و 

تضیها  اذا  حانجلا  نکل  و 
ماکالا یلع  فری  همداوق 

 ". میوگ کیربت  منک و  ینخس  نیریش  وت  اب  میایب  نم  هاگنآ  يا ، هتشک  ار  برع  درم  نیرتزیزع  وت  " 
 ". دشاب مکاح  رادبآ  ریشمش  ام  نایم  هک  یتقو  رگم  منیبب ، ارت  تسا  تخس  نم  يارب  " 

 " دنکیم . زاورپ  اه  هپت  يور  رب  طقف  هتسکش ، شلابهاش  هک  یغرم  یلو  " 
زاـب شلزنم  هب  مارتحا  اـب  دیـشخب و  تعلخار  وا  متـسین ، رکنم  ار ، وت  یتحاراـن  نم  ياراد  یهاوخن  قح  وت  تفگ : لیعامـسا "  نبا  نسح  " 

. دینادرگ
وا زا  رگید  راب  و  دوب ، هدـش  تاداس  زا  یکی  لیفک  راب  کی  تخادـنا  نادـنز  هب  ار  ینامح  راب  ود  یفوام " 278  هللااب "  قفوم  دـمحا  وبا  " 

تشون : هفیلخ  هب  نادنز  رد  دروشب . هفیلخ  رب  دهاوخ  یم  هک  دندوب ، هدرک  تیاعس 
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 ". دوب نیسح  نسح و  یلع ، يوکین  دنزرف  ود  يارب  ردپ  نیرتهب  سابع ) نبا   ) هللا دبع  وت  دج  " 
 " تسا . هدیسر  زین  رگید  تشگنا  رس  هب  دسرب  یتسس  هک  ار  تسد  فک  زا  یتشگنا  رس  ره  " 

هحفص 115 ] ] 

يوس تفولام و  نطو  هب  منیب  یم  تفگ  دـید  ار  وا  یلع  وبا  هاگنآ  درک ، شدازآ  تفریذـپ و  ار  وا  تلاـفک  دیـسر ، هفیلخ  هب  شرعـش  یتقو 
دناوخ : ار  رعش  نیا  دنتفر و  مه  ناتسود  یناوج و  و  ناردارب ، یلع : ابا  يا  تفگ  يدرگ  یم  زاب  تبوبحم  ناردارب 

 " مدیسر متساوخ  یم  دنزرف  لام و  زا  هچنآ  هب  مدنام و  دبا  ات  راگزور  رد  هک  مریگ  " 
دنادرگ " ؟ زاب  ار  ما  هتفر  تسد  زا  یناوج  دناسرب و  مناتسود  رادید  هب  ارم  دناوت  یم  یسک  هچ  " 
 " دنکفا ییادج  ممسج  حور و  نایم  ات  دریگ  یمن  هلصاف  ملد  زا  هودنا  رگید  اهنآ  قارف  زا  دعب  " 

رعاش راعشا  زا  هنومن 

: تسا راعشا  هنومن  زا 
 " دزاس یم  مسجم  رظن  رد  ار  اه  شیاتس  اه و  یگرزب  هک  تسا ، یبسن  دنویپ  یفطصم  یصو و  نایم  " 

 " دنشدرگب یکین  يراوتسا و  اب  کلف ، رد  زور  دیشروخ  دننام  ود  ره  " 
هدش "  لقتنم  تسا  هزیکاپ  یناردپ  يراد  هکییوناب  محر  هب  هزیکاپ ، گرزب و  یناردپ  تشپ  زا  وا  دیشروخ ، ریسم  ندومیپ  دننام   "و 

دنتسویپ  مهب  ماکحتسا  لامک  اب  ربمغیپ  زا  دعب  دندش و  ادج  مه  زا  هللا ، دبع  دزن  " 
دومرف : دیدپ  نیمز  رد  ینادیواج  رون  ود ، نآ  زا  درک ، قلخ  ار  رذ  ملاع  هک  شرع  راگدورپ  " 

درک . دییات  ار  نید  هک  دمآ  رب  اه  هبعش  نآ  زا  تثعب  ماگنه  هک  يرون 
. دناراختفا هیام  نانآ  یمارگ  ناردپ  تاراختفا ، ماگنه  دنا و  يدنه  ياه  ریشمش  نوچ  هک  یناناوج 

. دنکیم نشور  ار  نیئاپ  الاب و  نآ  ششخرد  یشنم  گرزب  هاگ  دشخردیم و  ناشاه  هرهچ  رد  يرورس  راثآ  هک  یمدرم 
. دروخ یم  دنویپ  تخرد  هنت  هب  هخاش  ره  هتبلا  دنناوخیم ، ردپ  ار  ادخ  لوسر  دمحا  دیآ  نایمب  تاراختفا  ياپ  رگا 
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راوتـسا مدق  اب  اهنآ  دنزیخرب  تیامحب  رتمک  ناگدـننک  تیامح  هکیهاگ  دـنراد و  یـشخب  تمعن  مدرمب  دوش  بایمک  تمعن  هکیعقوم  اهنآ 
دننکیم . يرادبناج 

. تسا ریزارس  دوجو  لضف  اه  هلق  نآ  نماد  زا  دنا و  هدمآ  رب  تمظع  دجم و  ياه  هلق  رب  اهنآ 
. دننک ساسحا  ار  دوخ  رهم  وا  داهن  بلق و  رد  هک  دنهدیم  نت  یسک  تدایس  تسایر و  هب  اهنت  مدرم 

اهنآ دـنوشیم  دیـص  نارگید  هکیعقوم  و  دـننکیم ، زاب  ار  دوخ  تواخـس  رپ  ياه  تسد  اـهنآ  دنـشکیم  زاـب  ار  دوخ  تسد  نارگید  هکیعقوم 
دنا . هزرش  ریش  دننام 

دنشکیم . ندرگ  اهنآ  فرطب  هبعک  ناکرا  دعاوق و  دلابیم و  دوخب  فاوط  لحم  دننک  فاوط  هبعک  درگب  هکیماگنه 
دنراد . نشج  ناشکین  رادرک  رطاخب  رادروخ و  رب  ناشتمعن  ناوخ  زا  یعمج  زور  ره 
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. تسا شیاتس  دروم  دریگ ، لدب  ناشرهم  سک  ره  و  دنوشیم ، عقاو  مدرم  کشر  دروم  نانآ 
راکنا و دروم  هاـگ  شیاتـس و  دروم  یهاـگ  زاـب ، رید  زا  راـگزور  تسا ، هدرک  لاـماپ  ارناـنآ  قح  هک  تسین  يراـکنا  بجع و  راـگزور  زا 

تسا "  هدوب  شهوکن 
دیامرف : هک  تسا  نآرق  هیآ  نیا  هب  هراشا  ندش ) عقاو  گشر  دروم   ) نودوسحم ریبعت  دیاش 

هلضف "  نم  هللا  مهیتآ  ام  یلع  سانلا  نودسحی  ما  " 
دنرب "  یم  گشر  تسا  هداد  شلضف  زا  ناشیادخ  هچنآ  رب  ار  مدرم  " 

دندمحم . لآ  همئا  نادوسحم  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  تیاور  هراب  نیا  رد  هکنانچ 
هتشگ ، لزان  وا  صوصخم  ملع  و  ع )  ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : دیدحلا "  یبا  نبا  " 
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میمدرم . نآ  ام  ادخ  هب  دومرف : هیآ  نیا  رد  ترضح  نآ  هک  هدروآ  ع )  ) رقاب ترضح  زا  رجح "  نبا  و " 
 " دندش وا  فلاخم  نمشد و  مدرم  دندرب و  گشر  وا  رب  دنتفاین ، تسد  درم  ناوج  نآ  ياه  نتشوک  هب  نوچ  يرآ " -

دنناوخیم "  تشز  ار  وا  ینمشد  تداسح و  يور  زا  شیئابیز  همه  اب  هک  ابیز ، نز  ياهووه  دننام  " 
فاعـسا رد "  نابـص "  دـیدرگ "  لزان  یلع  ربمغیپ و  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  بقانم "  رد "  یلزاـغم "  نبا  هیقف " 

زا دوصقم  دومرف : هیآ  نیا  دروـم  رد  هدـش  تیاور  رقاـب  ترـضح  زا  هک  تسا  هدروآ  تسا  راـصبالا 109 ، رون - هیـشاح  رد  هک  نیبغارلا " 
دنا . تیب  لها  سان 

دنکیم : لقن  تسا  هتفگ  اثر  ار  ییحی  نا  رد  هک  ینامح  رعش  نیا  نیبلاطلا ص 420  لتاقم  رد  جرفلا  وبا 
تسا  هتفگن  یگدنز  دوردب  تیصخش  يراوگرزب و  اب  زج  وا  تفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ییحی  رگا 

دوب  صالخا  اب  تخس  وا  هک  داب  شیراوگ  دنتفگ  شحور  ناضباق  هکیتقورگم  تفرن  ایند  زا  وا 
راعشا  رخآ  ات  تفریذپ ... یئورشوخ  اب  ار  همه  تخاس و  سونام  بارطضا  یتخس و  اب  ار  دوخ  هک  يدرمناوج 

يزیچ گشم  يوب  نیا  تساخرب  یگـشم  يوب  وا  كاخ  زا  دنا : هداد  تبـسن  وا  هب  زین  ار  تایبا  نیا  ییحی ، ياثر  رد  جرفلا  وبا  يدوعـسم و 
. دوبن وا  هدش  هعطق  هعطق  ياضعا  رطع  زج 

دیدرگ . سفن  کین  يایحی  بیصن  هاگمارآ  نیا  نایم  نآ  زا  دنراد و  یهاگمارآ  کی  ره  زیزع  راوگرزب و  ماوقا 
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نیا رد  ام  تکرب  رپ  يایرد  ياو  حلاص  ناگتشذگ  هدنامزاب  يا  تسا : هدرک  لقن  ینامح  زا  ار  ریز  هیئاثر  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  زین  و 
میحورجم  هدعو  هتشک  يا  هدع  راگزور 

. تسا هدش  ناهنپ  نآ  رد  ابیز  ياه  هرهچ  دنچ  ات  دشیم ، ماکان  شیزورآ  رد  نیمز  هرهچ  شاک  يا 
دراذگیم . ار  هتخوس  لد  ردقچ  وت  تبیصم  زور  زا  هآ 

: دنا هداد  تبسن  وا  هب  ار  رعش  نیا  يرشخمز  راربالا  عیبر  يدوعسم و  بهذلا  جورم  رد  و 
میراسهوک . ياه  هنماد  رد  زات  تخات و  نارحب  رد  فیخ  دجسم  دننام  دنیامش  موق  ناگرزب  زا  هک  مموق  نم و 
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تسا  رت  هدنرب  ریشمش  زا  شتمه  دنک  لیامح  ریشمش  الاب  هب  یگلاس  هد  زا  ام  زا  سک  ره 
هدرک : لقن  بهذلا  جورم  ییحی ، ياثر  رد  ینامح  زا  و 

. تشاد دهاوخن  یفقوت  یمومع ، فوقو  زور  رد  وا  دندش ، لاحشوخ  شنتشک  زا  شیرق  رگا  هک  دنگوس  مناج  هب 
. دندنسپ یمن  ار  رتسب  رد  گرم  هک  تسا  یهورگ  زا  وا  دش ، هتشک  هزین  هوبنا  نایم  رگا 

. دنشاب دوخ  هتشذگ  نیشناج  هک  یناسک  دنتسه  هتسویپ  موق  نیا  نیب  رد  هک  دیشابم  داشلد  وا  تبیصم  زا  امش 
. دینک دروخ  ار  دوخ  ینیب  هک  دیراد  قح  امش  تسا و  تافرع  ات  افص  نیب  ياهماقم  اهنآ  يارب 

. تسا اهنآ  دزن  دنا  هدروآ  سنا  نج و  يارب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ات  مدآ  يایاصو  فحصم و  ياهثاریم 
! تسا دمحم  نب  ییحی  هرابرد  ینامح  زا  رعش  نیا  زین  و 
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تشاد  هتفر  ورف  یهایس  رد  قفش  گنرب  یئاهوم  دوب ، رت  رب  شناگتشذگ  زا  شا  یناوج  هحوبحب  رد  وا  " 
رت و رب  دـنلب  كالفا  زا  ناشلئاضف  هک  یناردـپ  دـنزرف  يا  تفگ : یم  نخـس  لماک ، هام  هرئاد  يدرگ  هب  نامـسآ ، قفا  رد  یهام  نوچمه  وا 

تسا شیارآ  یئابیز و  زا  يدنب  ندرگ  اهنادب  باستنا 
تسا ادیوه  نایناهج  رب  ناشنیبج  تینارون  راثآ  هک  ینامدود  زا 

دنا . طلسم  تاضق  رب  نانآ  هک  يرادنپ  تسا  نانآ  تمظع  بوعرم  یهلا  ياضق 
دهد . رارق  دوخ  ریت  جامآ  ار ، ناشفرش  هاگیاپ  تلیضف و  دنلب  نامسآ  دناوتیمن  گرم  ورنیا  زا 

تسنیا : اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هداد  تبسن  وا  هب  يرایسب  راعشا  يولع  لیعامسا  شردارب  ياثر  رد  " 
درک  هراپ  رگج  ات  شتبیصم  رد  ار  مبلق  راگزور  هک  دوب  نم  رکیپ  حور  ياتمه  نم و  ردام  دنزرف  نیا 

دوش  دروخ  هودنا  نزح و  زا  میاضعا  هکنیا  رگم  تسا ، هدنامن  یقاب  مشخب  یلست  نادب  ار  دوخ  هک  يزیچ  رگید  زورما 
دنامب . یقاب  دبا  ات  هک  میوگب  وا  يازع  رد  یتیب  ای  و  مناشفیب ، کشا  وا  هودنا  رب  ناراب  لثم  هک  هدنامیقاب  نیمه  طقف 

میوگیم  زار  وت  اب  ما ، هدنام  او  راک  زا  رادیب و  نم  هتفخ و  نارگید  یتقو  مکش ، رس  اب  يرادنپ 
تسا . هدش  عطق  شیوزاب  هک  متسار  تسد  يا  و  ما ، یناگدنز  رون  يا  وت ؟ دننام  نم  يارب  تسیک 

مناوخ  ارف  شیارب  منک ، وگ  زاب  نارگید  يارب  مناوتن  هک  ار ، یبئاصم  هنوگ  نآ  هوکش  ات  وت ؟ دننام  نم  يارب  تسیک 
وت تبیصم  زا  دوش  دراو  ياهلد  رب  هک  یتبیصم  چیه  مدیشچ  ار  اهتبیصم  عاونا 
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دماین رت  نیگنس  مرگج  رب  دنتشاد  اور  وت  رب  هک  یتیانج  زا  ملد و  رب 
نک . دصق  يراد  تسود  ار  یسک  ره  ات  وگب  گرمب  دراذگن و  یقاب  ار  سکچیه  وگب  يدوبان  هب 

تسا . هدش  هدیشک  یتخس  یئادجب و  یگدنز  راک  و  هدش ، هنوگ  رگد  وا  قارف  زا  دعب  هنامز 
وا بسنرد  نارگید  درکیم و  ینمـشد  راهظا  هک  ع )  ) نینموملا ریما  یلع  زا  فرحنم  يارعـش  زا  یکی  یماس - مهج  نب  یلع  بسن  دروم  رد 

: دیوگ دنا ، هتسناد  بلاغ  نب  يول  نب  هماس  نامدود  زا  ار  وا  يا  هدعو  هدز  نعط 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 922 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین نشور  ام  دزن  شنادنزرف  عضو  یلو  تسا  ام  زا  شدوخ  هماس 
دننیب  یم  یفارخ  ياهایور  باوخ  رتسب  رد  دنشکیم  ام  خرب  ار  دوخ  ياه  بسن  هک  یناسک 

متفگ : تسا  مکحم  شنانخس  همه  هک  ار  ربمایپ  نخس  دننام  اهنآ ، هب  نم 
دیوگ : وا  هرابرد  زین  تسا و  رتهاگآ  يادخ  وگب  یناد  یمن  ارنآ  هک  دندرک  لاوس  وت  زا  يزیچ  رگا 

یهد  رارق  دوخ  شرورپ  دهم  لماکروطب  ار  ادخ  هناخ  ای  یشاب و  دعم  ای  رضن  هانپ  رد  رگا 
يرادب  دوخ  ءدبم  هاگ و  فقوت  ار  نیبشخا  دوخ و  مئاد  بورشم  ار  مزمز  و 

دوب  یهاوخن  نادان  ینادنخس  زج  ینکیمن و  ادیپ  هلصاف  زج  شیرق  زا  يزیچ  همه  نیا  اب 
هدرک : لقن  وا  زا  ار  ریز  تایبا  بولقلا 223  رامث  رد  یبلاعث 

ددرگ نشور  تیهافر  تمعن و  لامک  رد  وا  هب  ممشچ  هک  يزور 
میاهتسد هنابدوم  هتخاس ، نامیشپ  نارگید  اب  یگدنز  زا  ارم  شنیریش  ياه  هتفگ 
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دروآ  برط  هبار 
متفرگیم . مکحم  ار  يدرمناوج  تسد  ود  ره  هب  مدیسرت  یمن  اهبش  تبانج  زا  رگا 

روبع نانآ  ياه  هناریو  رب  هکیلاح  رد  دوب ، هدش  یناریو  هب  لدبم  ناشتجهب  غورف و  بارخ و  ناشاه  هناخ  هک  يراگزوررد  نایرهاط  هرابرد 
دیوگ : هدرک ،

مدرک روبع  دوب  ترسم  یشوخ و  زکارم  هک  نایرهاط  ياه  هناخ  هب 
يرید تفاـت و  نامـسآ  رد  هاـتوک  یتدـم  شرون  هک  مدرک  هیبـشت  ناـمگ ) نیگنر   ) حزق سوق  هب  تعرـس  رد  ار  ناـشراگزور  ینوگ  رگد 

هداد : تبسن  وا  هب  ار  ریز  راعشا  لوا 75  دلج  يواسملا "  نساحملا و  رد " یقهیب  دیدرگ . دوبان  وحم و  هدیئاپن 
. مدش درد  مدوب ، وراد  هجیتنرد  مدومن  يریگ  هرانک  اهنز  زا  مدرک و  تفلاخم  ار  مسفن  ياوه 

تسنانآ در  خساپ  دنراکش  ضرعم  رد  هک  ناوهآ ، يادص  تسین ، هقالع  سنا و  لباق  زیچ  چیه  تسه  گرم  ات 
متفای تسد  نیمز  نامسآ و  هب  بیکش  يورین  اب  نم  هک  دینک  اهر  مراد  تالکشم  رب  هک  يربص  اب  ارم 

تسا . هدید  اهبات  چیپ و  راگزور  زین  نم  زا  دنادرگ ، رب  ار  دوخ  رس  راگزور  رگا 
. میشاب نانمشد  نوخ  ندیشون  هب  نابسا  يور  رب  ام  دیا  نایمب  بارش  ياپ  هکیعقوم 

میدرکیم  روبع  مه  نآ  زا  دوبن  نامسآ  رگا  میا و  هدیسر  دنلب  نامسآ  هب  نامفیرش  بسن  اب  ام 
میفاکشیم ار  اه  یتخس  دئادش ، يرازگرب  وکین  اب  هک  سب  نیا  ارت  ام  یگرزب  زا 

تسا . انث  حدم و  ره  شخب  تنیز  ع )  ) یلع دای  تسا و  ام  ناردپ  نآ  زا  لیمج  يانث 
ناکزینک  ناگدرب و  نانآ  میناهاشداپ و  مدرم  نیب  رد  ام  دیآ  نایمب  مدرم  زا  نخس  یتقو 

یئوگ اجه  نم  يارب  ادخ  هک  اریز  متفگن  ناشاجه  نم  دنتفگ و  اجه  ارم  یهورگ 
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تسا . هدیدنسپن  ار 
هداد : تبسن  وا  هب  ار  راعشا  نیا  يدجملا  رد  يرمع  هباسن 

مناشوپب  باضخ  گنر  اب  ار  میریپ  منک و  لیم  یناوجب  هک  مریگ 
منک  بلج  دوخب ، ار  نز ، ناگدنناوخ  هجوت  لام  فرص  گنرین و  اب  و 

دنک  یئوج  هراچ  باضخ  تلذ  اب  ار  يریپ  دناوتیم  یک 
مدید مدرک  تقد  رتشیب  یگدنز  لصا  رد  مداد  تسد  زا  ار  یناوج  یتقو  نم 

یگدنز . نداد  تسد  زا  تبیصم  ینعی  یناوج  نداد  تسد  زا  تبیصم  تقیقحرد 
تسنیا : هدروآ  راربالا  عیبر  باب 34  رد  يرشخمز  هک  وا  راعشا  زا  رگید  یکی 

مروخیم  فسات  ما ، هتفر  تسد  زا  یناوج  زا  شیب  ما  يریپ  رب  هک  دنگوس  بناجب 
ما  هدرم  رگید  میامزایب  ار  يریپ  هک  يزور  مدش ، هدیشک  يریپ  هب  مدرب و  رسب  یناوج  اب  هاتوک  ینارود 

هدرک : لقن  ار  وا  رعش  نیا  نادلبلا 7ر266  مجعم  رد  يومح 
نآ هدنشخرد  ینارون و  ياه  هپت  یلعم و  فجن  رب  فسات 

هتخیوآ هدرتسگ ، ياهراسخاش  زا  هک  یقن  روخ  ياهلگ  رب  سوسفا  و 
دننک . یم  دمآ  تفر و  شودب ، نابنا  هکینایچراکش  رب  ناوارف  سوسفا  و 

دذشاب هدیصق  نیمه  هلابند  هدرک ، لقن  وا  زا  بوشآرهش  نبا  هک  ار  یتیب  ود  دیاش  و 
دشاب حارض  لباقم  هناخ  نیفلاخم ، مغر  یلع  ما  هناخ  هک  هاگنآ 

دنکیم . هراشا  واب  حالفلا  یلع  یح  دیوگب : هدنناوخ  هک  یتقو  رد  هک  تسا  نامه  مردپ  و 
تسا هدمآ  بلاطلا 269  هدمع  رد  وا  رعش  رگید  هنومن 

ینامسآ ياهجرب  هب  هدیشک  تسا  یتزع  رابگر  مشاه  زا  ام  بیصن 
میوشیم يرادهگن  ربمغیپ  نماد  ردام  دننکیم و  فاوط  ام  رب  زور  ره  ناگتشرف 
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تسا  هتسویپ  ام  يافص  هب  نآ  يافص  دیایم و  ناجیه  هب  ام  فعش  روش و  زا  میهاربا  ماقم 
هدرک : لقن  وا  زا  ار  ریز  رعش  دنه  پاچ  بقانم 4ر39  رد  بوشآرهش  نبا 

تسا ربنم  ود  ماقم و  نیب  تبسن  دننام  مالسا  وا و  نیب  هکیسک  دنزرف  يا 
دوب  دهاوخ  نکسم  ود  هاگیاج و  ود  تدج و  دجسم  ود  زا  هناخود  نیرتهب  وت  يارب 

دندنویپ یم  مهب  نامسیر  درد و  ار  امش  هکیئاج  ات  لیعامسا  تدج  یعاسم  و 
دنتخیوآ اهذیوعت  تیاهشود  رب  لیئربج  ياهرپ  اب  هک  يزور 

دهدیم : تبسن  وا  هب  ار  راعشا  نیا  نینسح  لضف  رد  بوشآرهش ، نبا  بقانم  رد  هلمج  زا 

نانجلا  بابش  ادیس  امتنا 
نیتعورلا نیزوفلا و  موی 
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قلخلا  اذ  نیب  نم  نآرقلا  لیدع  ای 
نیلقثلا نم  ادحاو  ای  و 

اذم  ضرالا  یف  نآرقلا  امتنا و 
نیدقرفلا ءامسلا و  لثم  لز 

ضرالا  یف  هللا  هفالخ  نم  امهف 
نیفلختسم ماقم  قحب 

نل  ثیدحلا و  قداصلا  هلاق 
نیدراو هضوحنود  اقرتفی 

تسا "  شیپ  رد  سرت  ود  يزوریپ و  ود  هکیزور  دیتشهب ، ناناوج  ياقآ  ود  امش  " 
( " نیلقث  ) دیئاهبنارگ هنزو  ود  زا  یکی  هکنآ  يا  قلخ و  نایم  رد  نآرق  هیاپمه  يا  " 

تسا "  نادقرف  هراتس  ود  نامسآ و  لثم  تسخن  زور  زا  نآرق  امش و  لثم  " 
 " دنراد یهلا  تفالخ  قحب  نیمز  يور  رد  دوخ  فلختسم  ياجب  ترتع ) باتک و   ) ود نآ  سپ  " 

دنوشن "  ادج  مه  زا  هاگ  چیه  دنوش  دراو  وا  رب  هک  رثوک  ضوح  دزن  ات  هک  تسا  راتفگ  تسار  نایب  نیا   "و 
هک هدیـسر  امب  وا  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مالـسا  بهاذـم  نایاوشیپ  قافتا  هب  هک  هتفر  تراـشا  یثیدـح  هب  راعـشا  نیا  رد 

دومرف :
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ضوحلا : یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیب و  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیتفیلخلا : وا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 
رگیدکی زا  هاگچیه  ود  نیا  انامه  متیب ، لها  مترتع : ادخ و  باتک  مراذـگ : یم  ياجب  نیـشناج  ود  ای  ردـق  نارگ  زیچ  ود  امـش  نایمرد  نم 

دندرگ . زاب  نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج 
هدش . لقن  وا  زا  بقانم 5ر18  رد  زین  يرگید  رعش  نیلقث  ثیدح  عوضوم  رد 

مهبحب  نیذلا  میم  اح  لآ  ای 
الیزنت لزنم  باتکلا  مکح 

متنک  كولملا و  یح  حیدملا  ناک 
الوجح هرغ و  حئادملا  للح 
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هلها  رثاملا  دع  اذا  تیب 
الیربج  ایناث  یبنلا و  اودع 

! " تسا هدیدرگ  لزان  ینامسآ ، باتک  ناش  یتسودب  هک  میم  اح  لآ  يا  " 
 " دییافص . یگدنشخرد و  ظاحل  زا  انث  حدم و  رویز  دوخ  امش  یلو  تسا  ناهاشداپ  رویز  ییوگ  انث  حدم و  " 

دنربیم . مان  مود  ار  لیئربج  لوا و  ار  ربمغیپ  دنرامشب  ار  شلها  تازایتما  یتقو  هکینادناخ 
 " دنوشیم . میسقت  ربمعیپ  هفیلخ و  تمسق  ودب  دنزاب  لیامح  ریشمش  یئارآ  فص  رد  نوچ  هک  یهورگ  " 

 " دندیشکن . تسد  نآ  زا  دندش  دنملاس  هک  ینامز  ات  دندش و  گرزب  نآرق  تایآ  بیترتب  هک  نانآ  " 
 ". دنسرب رثوک  ضوح  هب  یگنشت  زوس  زا  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  هک  یئاهبنارگ  هنزو  ود  " 

 " تسا . رتوگ  تسار  يا  هدنیوگ  ره  زا  هک  یسک  نخس  داهشتساب  دنمدرم  رب  نانیشناج  ود  ره  نیا   "و 
تسوا : زا  رعش  دنچ  نیا  زین  و 
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موق یـسوم و  باحـصا  رد  یـسک  هچ  ایآ  داد "  رارق  یـسوم "  هب "  نوراه  دـننام "  دوخب  تسین  نانمـشد ، فنا  مغر  هب  زاـب  رید  زا  ار  وا 
دینکیم "  یگدنز  رفک  هیاس  رد  هتسویپ  امش  تسا ؟ نوراه  دننام  یسوم 

 ". ددرگ همیمض  وا  هب  هام  هک  دش  يدیشروخ  دننام  وا  ردارب  و  درک ، ربارب  يردارب  مه  اب  ار  همه  وا  " 
داد "  رارق  رفک  زا  تیاده  صیخشت  تمالع  امش  يارب  ار  وا  و  ار ، امش  هن  تخاس  دوخ  ردارب  ار  یلع  " 

داد "  رارق  شدوخ  هلزنمب  تسا ، هدیسر  مدرم  هب  و  هدرک ، لقن  ناکین  هک  یتیاور  رد  ربمغیپ  ار  یلع  " 
داب "  هزیکاپ  یلع )  ) كاپ و ربمایپ )  ) يادف مردپ  دشاب . دمحم  سفن  وا  سفن  هک  تسا  یسک  هچ  امش  زا  " 

، مینک یم  هراشا  ناب  شیاج  رد  هک  هاخاوم  ثیدـح  تلزنم و  ثیدـح  نیلقث و  ثیدـح  لیبق  زا  يوبن  حیحـص  ثیداـحا  زا  همه  تاـیبا  نیا 
دومرف : هک  تسا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  یبا  ثیدح  ریخا  تیب  ود  رد  تسا و  هدش  ذاختا 

درادب . يرجم  ناشنایم  رد  ارم  نامرف  ات  متسرف  یم  تسا  نم  دوخ  هیاپمه  هک  ار  يدرم  هن  رگ  دنرادرب و  ناشراک  زا  تسد  هعیبر  نیب  دیاب 
نایناهج نیب  رد  هک  دنیادخ  دننام  یب  ناگدیزگرب  نانآ  هدرک : لقن  وا  زا  ار  راعـشا  نیا  ص )  ) ربمایپ كاپ  نادناخ  هرابرد  بقانم  باتکرد 

تسین  ناشهیبش 
تسین . شرگید  ياج  خزود ، شتآ  زج  دشابن  ناشرادتسود  هکیسک  دنا  نیهب  نیرتهب  نانیا  مدرم  نایم  زا 

نارگن و تخـس  هدرک و  ادـیپ  يرتخد  دـنزرف  هک  شتـسود  هراـبرد  ار  وا  رعـش  نیا  فئاـطللا " 123  فئارطلا و  رد "  یـسدقم  رـصن  وـبا 
! رتخد تفگ  هدرک  دنلب  ار  شیادص  هدش ؟ تتمسق  زیچ  هچ  دنتفگ : وا  هب  تسا : هدرک  لقن  دوب ، هدش  نیگمشخ 
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ینک ؟ یم  رارق  یب  وت  ارچ  هدوب ، نارتخد  ردپ  دنا ، هداز  نانز  هک  ار  یسک  نیرترب 
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يراد . ناشتسود  ناوارف  رایسب  مدرم  نایم  زا  هک  اهنآ 
دندش . ناشنانمشد  یبوک  رس  ثعاب  هک  دندیسر  یئاجب  رتخد  تکرب  زا 

هدروآ : وا ، زا  ار  رعش  نیا  زین  یسدقم 
دوشیم : تفای  وا  زا  تیب  ود  نیا  یناعملا 59  هعومجم  رد  تسوا  یناوج  رد  ناوج  توارط  هکنانچ  تسنآ  ردص  زور ، ياهشخب  نیرتهب 

منایرگ . نآ  هصغ  رطاخب  زورما  مدمآ و  رد  هیرگب  يزور  تذل  يداش و  ناجیه  تدش  زا 
درادن . دوجو  يزاین  یب  هدنام  هچنآ  رد  تسین و  نآ  تشگزاب  هب  يدیما  رگید  هتشذگ و  اه  هتشذگ 

: هدرک لقن  باتک  نامه  رد ص 82  و 
دش . دهاوخن  هدیشوپ  هچنغ  زا  ناتسوب  هفحص  درابن ، يراهب  ناراب  رگا 

دیرگب . گنس  يور  یتقو  دتفا  یمن  دنمدوس  ناراب 
دشخب . یمن  دوس  دوشن ، هتسب  مکحم  يریگ  هزادنا  ریدقت و  ناوزاب  هب  ات  تورث ، نینچمه 

هدش : لقن  وا  زا  رعش  نیا  عیبارلا 456  راونا  رد 
تسا . توارط  رپ  یبیس  شیاه  هنوگ  هک  رت  یفاص  هرقن  زا  هچب ي  وهآ  يا 

يا . هتفرگ  نادند  ار  نآ  شتفاطل  زا  ایوگ  ینز ، هسوب  شیابیز  هنوگ ي  رب  رگا 
تسوا . هضبق  رد  یتشم  شدوجو  عومجم  ایوگ  دزرل  یم  شا  هنت  الاب  دمارخ ، یم  یتقو 

يریذپ ! یمن  وت  دراد و  رارقا  وت  يارب  دوخ  یگدرب  هب  وا  نک ، شمحر  يدش  شکلام  هک  ار  یناوج  نآ 
هدروآ : وا  زا  ار  رعش  نیا  راونا 480  رد  زین  و 
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دهدیم . یهاوگ  شا  ینیریش  هب  لد  ندیشچ ، زا  لبق  هک  موش  یناهد  نابرق 
شیراگدورپ . رب  مهدیم  یهاوگ  صولخ  يور  زا  ادخ  هب  هک  نم  یهاوگ  لثم 

باتک : نامه  رد 481  تسوا  زا  و  دنک . كرد  ار  شتوارط  دناوتیم  اجک  دشابن  شیامنهار  لد  ات  هدید 
هدش . دراو  نم  رب  تسین  شیب  اجکی  نم  لد  هکنیا  اب  نیمز  يور  مامترد  مدرم  ياه  هصغ  ایوگ 

هاوگ . یب  نایعدم  دنناوارف  هچ  مراد و  گش ، رس  و  بش ، يرادیب  لداع : هاوگ  ود  نم  بلطم  نیا  رب 
تسوا : زا  رد 528  زین  و 

تسا . ریحتم  شربارب  رد  رون  هک  يزایتما  اب  هدراهچ  بش  هام  دننام  يا  هرهچ 
دنا . هدنکارپ  دیراورم  وا  شاشب  هرهچرد  یلو  دوشیم  هدید  یهایس  طوطخ  هام  هرهچ  رد 

مدش . جراخ  دوشیم ، ادج  تخرد  راسخاش  زا  گرب  هک  يروطنامه  شیاهتورط  همه  اب  یناوج  زا  هدروآ : وا  زا  نارکسلا 79  هوشنرد 
دیشخبن . يدوس  ما  یئارس  هحون  هن  مکش و  رس  هنیلو  مدرک  یئارس  هحون  ما  یناوج  رب  مناگدید  گشرس  اب 

مهد . رس  شیارب  هدرک  نم  اب  يریپ  ار  هچنآ  هوکش  ات  تشگیم  زاب  ما  یناوج  يزور  شاک 
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تافو : دلوت و 
لاس رد  هک  شردپ  تافو  لاس 301 و  رد  هک  شتافو  خـیرات  زا  یلو  تسین ، تسد  رد  يربخ  نیرتمک  ینامح  ام  رعاش  تدالو  خـیرات  زا 

تسا . هدرک  كرد  رخآ  ات  لوا  زا  ار  موس  نرق  هدوب و  نیرمعم  زا  دیس  دهد  یم  ناشن  هدش  عقاو  دمتعم  تفالخ  رد   206
لقن ینخـس  رفعج  نب  نسحلا  وبا  ام  خیـش  لوق  زا  يدـجملا "  باتک "  رد  يرمع  هباسن  هدـمآ  دـیدپ  فـالتخا  وا  تاـفو  قیقد  خـیرات  رد 

تسا : نیا  شا  هصالخ  هک  هدرک ،
ار وا  گرم  عماوللا "  یف  خیراتلا  بحاص "  بیبح  نبا  تسا . هتفگ  یگدـنز  دوردـب  نادـنز  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  لاس 270  ینامح  "  

تسا " ... حیحص  نیا  هتفگ و  لاس 301 
تسا . هاگآ  ادخ  داد و  يور  لاس 260  هب  وا  تافو  هتفگ : ریثا  نبا  و 

دما بعصم  نب  رهاط  ینب  رس  رب  هک  یثداوح  زا  دعب  وا  اریز  هتسناد  حیحص  ارناک  يدجملا  بحاص  هک  تسنامه  حیحص ، خیرات  ام  هدیقعب 
رذـگ اهنآ  هبورخم  ياه  هناخ  رب  دـش ، ضرقنم  لاوش 300  رد  یفوتم  رهاـط  نب  هللا  دـیبع  ناشـسیئر  نیرخآ  گرم  زا  دـعب  ناـشتموکح  و 
هتفگ یگدنز  دوردب  رد 301  هدوب و  هدنز  تقو  نآ  ات  هک  میریذـپب  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا  هدورـس  تربع  ناونعب  دوخ  زا  يراعـشا  هدرک و 

تسا .
ابطخ ءابدا و  ارعش و  هعیلط  رد  یخرب  هک  گرزب  ياه  تیصخش  نایاوشیپ و  املع ، زا  ینامدود  تیصخش و  اب  ینادنزرف  ینامح ، ام  دیس  زا 

ياهرهـش رد  هتـشاد و  بدا  لـضف و  ملع و  رد  یقیمع  لیـصا و  ياـهداینب  هک  ینیوزق "  روهـشمنادناخ "  هدـنام : ياـجب  دـنا  هتفرگ  رارق 
دنشاب . یم  ینامح  نادنزرف  زا  دنیز  یم  قارع  فلتخم 

رد تسا  دیهـش  دیز  وا  يالعا  دج  ناردپ  نآ  زا  یکی  دـنا  تلیـضف  هجرد  تیاهن  فرـش و  هلق  رد  هک  تسیراوگرزب  ناردـپ  ار  وا  هکنانچ 
ياه تبـسن  هناراـک و  تیاـنج  ضارغا  زا  شـشوپ  اریز  میوش  ضرعتم  دـیز  هراـبرد  ار  هعیـش  هدـیقع  زا  يا  هصـالخ  تسا  بساـنم  اـجنیا 

دوش . هتشادرب  تسا  مزال  هک  هدمآ  نایم  رد  نیغورد 
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هیرشع ینثا  هیماما  هعیش  دیهش و  دیز 

، راش رس  یشناد  هتفرگ : ارف  ار  وا  وس  ره  زا  رایسب  لئاضف  تسا  تیبلا  لها  ياملع  ناورـشیپ  يرگ و  دادیب  تخـس  رـس  نافلاخم  زا  یکی  وا 
عوضخ ساسحا  شربارب  رد  ینادراک  درم  ره  هک  یلئاـضف  رگید  و  دربن ، رد  يدـننامیب  یگنادرم  يورین  راکـشآ ، یتعاجـش  كاـپ ، یعرو 

ریما زا  هک  يولع  یگرزب  و  ربمغیپ ، وا  هک  يوبن  تفارش  هفاضاب  همه  اهنیا  دزیخرب  یمتـس  ره  اب  هلباقمب  هک  یعبط  تعانم  تلاح  دنک و  یم 
دوب . هدرب  ثرا  هب  ءادهشلا  دیس  شدج  زا  هک  ینیسح  تعاجش  حور  و  ارهز ، شردام  زا  هک  یمطاف  تریس  و  نینموملا ،

، ناشخرد داهج  زا  ار  وا  لامعا  هیلک  دـنناد  یم  دوخ  فیاـظو  زا  دـنا و  هدرکیمن  داـی  ار  وا  یکین ، یکاـپ و  هب  زج  تسخن  زور  زا  ناـیعیش 
صوصخب و  ع )  ) همئا و  ص )  ) ربـمغیپ ثیداـحا  رما ، نیا  هاوـگ  دـننک . داـی  یبوـخب  ار  دـمحم  لآ  زا  اـضريارب  وا  توـعد  یلاـع ، تضهن 

رابخا نیودت ، يارب  و  وا ، مانب  ار  دوخ  تافیلات  هعیش  نافلوم  صاصتخا  و  وا ، يارب  يرادازع  و  نانآ ، يارعـش  حیادم  و  هعیـش ، نادنمـشناد 
تسوا .

دیز ار  وا  هک  دـیآ  یم  نوریب  يدرم  وت  تشپ  زا  دومرف : طبـس  نیـسح  هب  هک  تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  راـتفگ  اـهنآ  زا  یکی  ثیداـحا : اـما 
. دندرگ تشهب  دراو  باسح  یب  ات  دنهن  یم  مدرم  ندرگ  رب  ماگ  شنارای  وا و  دنیوگ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 928 

http://www.ghaemiyeh.com


شربق دنزیوآ ، یم  راد  هب  ار  وا  هسانک  رد  و  دوش ، یم  هتـشک  هفوک  رد  دنک و  یم  جورخ  دـیز  دومرف : هک  ص )  ) مرکا ربمغیپ  راتفگ  رگید 
زا  ) نیمز نامـسآ و  لـها  دوـش و  یم  هدوـشگ  نامـسآ  ياـهرد  یلعا ، ـالم  هب  شحور  دورو  يارب  دـنروآ . یم  نوریب  ار  وا  هدرک  شبن  ار 

دننک . یم  رورس  تجهب و  راهظا  شتمظع )
هچ نینموملا  ریما  ای  دـنتفگ  دنتـسیرگ و  شباحـصا  درک و  هیرگ  هداتـسیا  وا ، راد  صوصخم  ياج  هکیلاح  رد  ع )  ) نینموملا ریما  نخـس  و 

دزاس ؟ یم  نایرگ  ار  امش  زیچ 
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دنوادخ دنک ، شندب  عونمم  ياضعا  هب  هاگن  دهد  اضر  دوخ  هب  هکیـسک  دوش ، یم  هتخیوآ  رادـب  ناکم  نیا  رد  منادـنزرف  زا  يدرم  دومرف :
دنکفا . یم  شتآ  رد  ورب  ار  وا 

ندرگ . مکحم  دیزب  ارم  تشپ  اراگدرورپ ، ع :)  ) یلع نب  دمحم  رقاب  ماما  مالک  و 
دیزب . يرزا  ددشا  مهللا 

دومرف : یم  هتسج  لثمت  هدرک  لقن  یناغا 20ر127  هک  يراعشا  هب  دیدیم  ار  وا  نوچ  و 
تسین . نوبز  هدارا و  تسس  ینالف  هک  دنگوس  وت  ناجب  " 

. دریگ لدب  ار  وا  ینمشد  هنیک و  دنک  یهن  يراک  زا  ار  وا  شردارب  رگا  هک  يرگ  شاخ  رپ  هن  و 
. تسا مکحم  شا  هنت  هشیر و  یلو  دخرچیم  فرط  رهب  مارآ  مرن و  هک  ین  كون  دننام  تسا ، قالخا  مرن  تشرس و  شوخ  وا  یلو 

. دناسر ماجناب  تیافک  اب  ارنآ  ینک  لوحم  ودب  يراک  رگا  و  دوب ، دهاوخ  عیطم  الماک  يدرگ  اورنامرف و  وا  رب  رگا 
 " نارگید . يارب  شتورث  انغ و  تسوا و  دوخ  يارب  شیئاون  یب  رقف و  ینالف 
دناوخ : ار  هیآ  نیا  دید  ار  وا  ماما  یتقو  دش  دراو  ترضح  نآ  رب  دیز  يزور 

ءادهش هللا . طسقلاب  نیماوق  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
دیهد "  یهاوگ  ادخ  يارب  دیشاب و  تلادع  تخس  رس  ناگدنرادیاپ  زا  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  " 

هیآ  نیا  لها  یئوت  ادخب  دیز  یئوت  دومرف : هاگنآ 
دوب قداص  دنمشناد و  فراع ، نامیا ، اب  وا  دومرف  هک  ع )  ) قداص ماما  نخس  و 
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دراپسب  هک  تسدب  ار  نآ  تسنادیم  بوخ  دروآ  یم  تسدب  تردق  رگا  اعطق  وا  درک ، یم  افو  دوخ  نامیپ  هب  دشیم  زوریپ  هاگ  ره  وا 
دومرف : دینش  ار  وا  لتق  ربخ  یتقو  هک  ترضح  نآ  رگید  نخس  و 

نوچ میومع  دـنگوس  ادـخب  ودوب  اـم  ترخآ  اـیند و  دوب  يدرم  رد  ار  میومع  دوب  یئومع  بوخ  میومع  منک ، یم  باـسح  ادـخ  هار  رد  " 
 " تفر . ایند  زا  دیهش  مسق  ادخب  تشذگ و  رد  دیهش  نیسح  یلع و  ربمغیپ و  باکر  يادهش 

ارف دمحم "  لآ  زا  اضر  هب "  وا  درک  یمن  توعد  دوخ  يربهر  هب  ار  امـش  دوب ، وگتـسار  تخـس  دنمـشناد و  دـیز  انامه  ماما : رگید  نایب  و 
دنکشب . ار  نآ  ات  دیروش ، يزکرمتم  تردق  کی  رب  وا  دنام ، یم  رادافو  شلوق  هب  دوب  هدش  زوریپ  رگا  و  دناوخ . یم 

ماما : رگید  نخس  و 
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همد : یف  کیرشف  تماشلا  اما  هنجلا  یف  هعمف  دیز  یلع  یکابلا  اما 
تسوا "  نوخ  رد  کیرش  دنک  تتامش  ار  وا  هک  یسک  و  تسوا ، اب  تشهب  رد  دنک  هیرگ  وا  رب  هک  یسک  " 

دش "  هتشک  دیگنج و  شنانمشد  اب  تفرگ ، مشخ  ادخ  يارب  تسا  دمحم  لآ  ياملع  زاوا  ع " :)  ) اضر نخس  و 
 " دیفم خیش  هعیش " : گرزب  نادنمشناد  تاحیرصت  اما  دش . افتکا  هزادنا  نیمه  هب  راصتخا  هظحالم  هب  تسا  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 
 " رد لوا "  دیهـش  شلاح " ، رد  دواد "  نبا   " يدـجملا " ، رد "  يرمع "  هباسن   " رثـالا " ، هیاـفک  رد "  یمق "  زازخ   " داـشرا " ، رد " 

 " راصبتسا ، حرش  رد "  ملاعم "  بحاص  خیش  نب  دمحم  خیش "   " شدعاوق ،
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خیـش نیحلاصلا " ، ضایر  رد "  یناهفـصا "  هللا  دـبع  ازریم  لوقعلا " "  هآرم  رد "  یـسلجم "  همالع "   " شلاجر ، رد "  يداـبارتسا "  " 
رد مولعلا "  رحب  هللا  هیآ  دـج  دـمحم  دیـس "   " لئاسولا ، همتاخ  رد "  یلماع "  رح  خیـش   " لاجرلا " ، هلمکت  رد "  یمظاـک "  یبنلا  دـبع 

لاقملا حیقنت  رد "  یناقم "  ام  ام " ، خیـش  كردتـسم ، همتاخ "  رد "  يرون "  خیـش   " شلاجر " ، رد "  یلع "  یبا  خیـش "  دوخ ، هلاسر 
صقن و بیع و  ره  زا  دـیز  سدـقم  نماد  ندرک  كاپ  نآ  دـنراد و  قافتا  بلطم  کی  رد  همه  هک  نادنمـشناد  نیا  لاـثما  زا  يرایـسب  " ،، 

دوب . هللا  لیبس  یف  شداهج  یهلا و  شتوعد  هکنیا 
یم حرش  نینچ  رظتنم "  ماما  دوجو  تابثا  هلاسر " ، رد  یلماع "  نیدلا " "  هلملا و  ءاهب  خیش "  نایعیش  گرزب  دنمشناد  هعیش  یلک  هیرظن 
ماقم تمظع  هرابرد  ام  ناماما  زا  هک  یتایاور  مینک و  یمن  زاربا  یبوخ  ریخ و  زج  ینخـس  یلع  نب  دیز  هرابرد  هیماماهعیـش  هورگ  ام  دـهد :
رظن قافتا  دـیز ، عرو  تلیـضف و  ردـق و  تلالج  رب  مالـسا  ياملع  همه  تسا : هتفگ  هملکت  رد  یمظاک  همـالع  تسا ، رایـسب  هدیـسر ، دـیز 

دنراد .
حدم علطم  نیا  اب  ار  مشاه  ینب  و  اثر ، ار  نیسح  شدنزرف  یلع و  نب  دیز  هکد  راد  يا  هدیصق  دوخ  تایمشاه  رد  تیمک  هعیش : يارعـش  اما 

تسا : هتفگ 

لماتم  هیار  یف  مع  لهالا 
لبقم هءاسالا  دعب  ربدم  له  و 

. دروآ ور  قحب  يدب  ضارعا و  زا  دعب  هک  تسه  یسک  ایآ  و  دنک ، هشیدنا  دوخ  يار  رد  هک  دوشیم  تفای  یهارمگ  درم  ایآ 
هتفگ : نینچ  دیز  روضح  رد  و 

. تسا تخس  دش ، دراو  ماش  مکاح  یفقث  رمع  نب  فسوی  زا  زورید  هک  شدنزرف  تبیصم  ربمغیپ  رب  " 
. يا هدادن  واب  یئاوران  تبسن  نایناز ، هورگ  زا  یئوگب  رگا  تسا و  ناثیبخ  هورگ  رد  یثیبخ  وا 
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دیوگ : هدیصق  رد  مه  نومیم  نب  فیدس 
دینکب . ناوج  ریپ و  زا  ار  اهنآ  داینب  دیرذگم و  سمش  دبع  ینب  ياهاطخ  زا  " 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 930 

http://www.ghaemiyeh.com


 " دنام . اجب  سارهم  رانک  رد  هکیا  هتشک  نآ  دیروآ و  رطاخب  ار  یلع  نب  دیز  نیسح و  تداهش 
دیوگ : نینچ  هتشذگ  یبرع ) نتم   ) مود عبط   326 ریدغلا ج 2 ص 329 - باتک  رد  شا  همجرت  هک  یفوک  يدبع  دمحم  وبا  و 

دوشیم . لاماپ  ع )  ) نیسح دیز و  نوخ  دنرذگیم و  رد  نانآ  زا  هرخالاب  مشاه  ینب  هک  دنرادنپ  هیما  ینب 
. دنشورفب رازاب  يوک و  يوس  رب  ارنانآ  تشرد  مورن و  هک  اجنآ  ات  دوشن  لاماپ  اهنآ  نوخ  هک  مسق  دمحم  يادخب  ادبا 

ددرگ . هتفایزاب  هدش  هتخیر  ياهنوخ  همه  نید  رادبآ و  ریشمش  اب  مهنآ  رهوش ، ربارب  رد  نز  يراوخ  دننام  دنوش  راوخ  نانچ 
هتفگ : شخیرات  رد ج 8 ص 278  يربط  تیاور  قبط و  هتشذگ  یبرع ) نتم   ) 231 رد ج 2 ص 228 - شا  همجرت  هک  يریمح  دیس 

دیآ . رب  مهب  منامشچ  کلپ  متشاذگن  ادمع  و  مدنام ، رادیب  ار  بشنآ  نم  " 
. مدرب رسب  ینادرگرس  ریحت و  رد  هتسویپ  متفگ و  ینخس  دوخ  نم 

دتسرف . ترفن  نعل و  ار  دیزم  شارح و  بشوح و  دنوادخ 
. دوب رت  زوت  هنیک  رت و  رگمتس  وا  دنک  تنعل  ار  دیزی  ادخ  و 

. اهنآ رب  يدبا  نعل  راب  رازه  رازه  رازه و  رازه 
. دندرزآ ار  دمحم  دندیگنج و  ادخ  اب  نانیا 

. دنتسج تکرش  دانع  يور  زا  دیز  رهطم  نوخ  رد 
دنتخیوآ . هنهرب  تخرد  خاش  يالاب  رب  ار  وا  رکیپ  هاگنآ 

هحفص 134 ] ] 

دوب "  یهاوخ  رت  یقش  مدرم  مامت  زا  ادرف  وت  بشوح  نب  شارخ  يا 
تسا : نیا  شلوا  هک  هتفگ  اثر  ار  وا  هدیصق  رد  لاس 129  هتشذگ  رد  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  هعیبر  نب  نمحرلا  دبع  نب  لضف 

تسین . ندش  کشخ  تقو  کنیا  هک  زیر  ورف  کشا  يوش . کشخ  ادابم  مشچ  يا  " 
 " تسا . هتفر  راد  يور  رب  هفوک  یناد  هلابز  رد  دیز )  ) نیسح وبا  ربمایپ  رسپ  هکیزور  رد  مهنآ 

تسنیا : شلوا  هک  هتفگ  هیثرم  ار  وا  هدیصق  رد  دراد ، تیاور  دیز  زا  هک  نایبذ  نب  حلاص  هلیمث  وبا 
دهاوخ دنمدرد  نیگمغ و  دیایب  شراگزورب  دمآ  وت  زورب  هچنآ  سک  ره  هک  تسا  هداد  ياج  ام  لد  رد  يدرد  وت  نادقف  نیسحلا  ابا  يا  " 

 " دوب .
تسا : نینچ  نآ  لوا  هتفگ و  اثر  ار  وا  دوخ  هماکچ  زا  هعطق  کی  رد  مه  ریزو  دابع  نب  بحاص 

مزاس . دوبان  هتفگ  قالط  ار  يراک  هدوهیب  يوزاب و  هک  هدیسر  نآ  تقو  هدش و  راکشآ  نم  رس  رب  وم  دیپس  ياهرات  " 
هتبلا دروایم ، رطاخب  ار  دیهـش  یلع  نب  دیز  راگزور  درادیم و  زاب  يراک  ره  زا  ارم  هک  یهودنا  مغ و  زا  دعب  يزاب  یمرگرـس و  مادـک  هزات 

 " تسا . يراک  ره  قیوعت  ثعاب  اهودنا  یخرب 
هتفگ : نینچ  دمآ  دهاوخ  هک  یتایبا  رد  مه  دامح  نب  نسحلا  وبا 

دومرف : هیرگ  لاحب  دنتفگ ، تیزعت  ع )  ) دیز تداهش  رد  ار  وا  هکیماگنه  تسا ، ع )  ) دمحم نب  رفعج  نخس  بلطم  هاوگ  " 
 ". تشگن زوریپ  یلو  درکیم ، افو  نآ  بحاص  هب  قح  يراذگاو  هب  رئاد  دوخ  تادهعت  هب  دشیم  زوریپ  میومع  رگا 

هحفص 135 ] ] 
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دوب و شیمارگ  ناردپ  يوخ  قلخ و  يزارفرس  هک  دیز  و  دیوگیم " : هتفگ  اثر  ع )  ) طبس ماما  هک  يراعشا  نمض  رد  مه  زا  وک  حلاص  خیش 
دنتفریمن . متس  راب  ریز  هاگچیه 

 " دندیشک . رادب  ار  وا  اتداتفا  میرم  نب  یسیع  هیبش  رب  هک  داتفا  وا  رب  یحبش  نامه  نمشد ، رظن  رد  ایوگ 
تسا . هتفگ  مه  هتشذگ 1329 ه  رد  یفجن  بوقعی  خیش 

. دمآ رد  ياپ  زا  ریت  کی  اب  دنتفگیم  هک  يدیز  نامه  تسیرگ ، دیز  تداهش  رطاخب  قداص  ماما  " 
 ". دید موق  ریت  رابگر  فده  ار  شدنزرف  هک  دوب  هچ  نیسحلا  نب  یلع  شردپ  لاح  تروص  نیا  رد 
. تسا نینچ  نآ  لوا  تیب  هدورس  وا  ياثر  حدم و  رد  هک  يا  هدیصق  رد  يدابدروا  یلع  ازریم  خیش 

 " تفرن . روگ  رد  يراوخ  یگتسکش و  رس  لاح  رد  وا  سفن  اذل  و  درک ، عانتما  تمارک  یئاقآ و  زج  يزیچ  ره  لوبق  زا  وا  سفن  ءالتعا  " 
تسا . تیب  جنپ  تسیب و  هدیصق  نیا 

تسنیا : نآ  علطم  دراد و  وا  ياثر  رد  هدیصق  مه  یجرعا  يدهم  دیس 
با ریـس  ممـشچ  کشا  اب  نم  هدـیزرو  غیرد  نآ  رب  شزیر  زا  يراهب  ناراب  رگا  ات  دـیرب ، دـیز ) هاگمارآ   ) راـید نآ  يوسب  ارم  ناردارب  يا 

. مزاس
. تسا تیب  هدیصق 19  نیا 

هتفگ : اثر  ار  وا  تسنیا  شلوا  هک  هدیصق  اب  يونهکل  يوقن  یقن  یلع  دیس 
. اهریشمش هیاس  رد  رگم  دنراپس ، ناج  يرگید  وحنب  مشاه  ینب  ناگرزب  هک  هتساوخن  دنوادخ 

. تسا تیب  هدیصق 22  نیا 
تسا : نیا  تشلوا  هک  هتفگ  دیز  ياثر  رد  تیب  رد 31  هدیصق  مه  يدقن  رفعج  خیش 

هحفص 136 ] ] 

 " دیرگیم . وا  رب  رود  زا  شراز  قشاع  تسا و  هدیشوپ  يراتفرگ  الب و  اب  شیاه  هبارخ  راثآ و  هک  ینیمزرس  يا  " 
: لیبق زا  دنا  هداد  صاصتخا  یتافیلات  وا  لئاضف  دیز و  صوصخ  رد  هیماما  ياملع  زا  يرایسب 

 ". دیز رابخا  باتک  لاس 283 "  یفوتم  یفقث "  لاله  نب  دیعس  نب  میهاربا  - " 1
 ". دیز رابخا  رد  باتک  لاسب 298 "  یفوتم  بالغ  ینب  یلوم  ایرکز "  نب  دمحم  - " 2

 " هدنسم . دیز و  رابخا  يور  نم  مانب "  لاسب 333  یفوتم  هدقع "  نب  دمحا  ظفاح  - " 3
 " دیز . رابخا  باتک  لاسب 368 "  یفوتم  يدولجلا "  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  - " 4

 ". دیز لئاضف  لاسب 372 "  یفوتم  ینابیشلا "  هللا  دبع  نب  دمحم  - " 5
 ". دیز رابخا  مانب ر  لاسب 381  یفوتم  یمق "  رفعج  وبا  قودص  خیش  - " 6

. ریبک لاجر  بحاص  يدابآرتسا "  دمحم  ازریم  - " 7
میظع تردق  هناشن  هک  دراد  یبهذم  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  رایسب  تافیلات  هک  يدقنم  رصاعم ، ناگرزب  زا  یکی  مرقم  قازرلا  دبع  دیس  - 8

هایح باتک "  یبتجم " و  طبس  ماما  وا "  تافیلات  نیرت  هدئافرپ  نیرتمهم و  رایسب  وا  لئاضف  مراکم و  تیـصخش و  هقباس  تسا ، ملع  رد  وا 
رد یباتک  دیهـشلا و  دیز  باتک  ربکالا و  نیـسحلا  نب  یلع  رد  يا  هلاسر  هنیکـس " و  هدیـسلا  باتک "  هلتقم " و  دیهـشلا و  طبـسلا  مامالا ،
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اهنیا زا  ریغ  نینموملا و  ریما  نب  سابعلا  لضفلا  ابا  باتک  هدش و  رـشتنم  پاچ و  اج  کی  دیز  باتک  اب  هک  یفقث  دـیبع  یبا  نب  راتخم  هیزنت 
ار وا  شیادـخ  تسا  یلاخ  اهنآ  زا  ناینیـشیپ  بتک  هک  هتفر  تراشا  یلئاسم  هب  هدـمآ و  مهارف  یبلاطم  اهنآ  را  هک  رگید  لـئاسر  بتک و  زا 

قفوم . يریخ  ره  رد  درادب و  هدنز 

هحفص 137 ] ] 

وا تلزنم  ماقم و  دیهش و  دیز  هرابرد  عطاق  مالک 

باسح هب  ار  هیمیت  نبا  نخـس  ناوت  یم  هیاپ  هچ  ات  دیرگنب  نونکا  نایعیـش . مومع  دزن  وا  تسادق  یکاپ و  ماقم  تسا  نیا  و  تسا ، دیز  نیا 
دنداد "  یهاوگ  ناشقسف  رفکرب و  دندرک و  درط  ار  شناتسود  نیسحلا و  نب  یلع  نب  دیز  اه  یضفار  دیوگ " : یم  هک  تشاذگ  تقیقح 
رد هدش  پاچ  هعیشلا "  هنسلا و  باتک "  رد  هک  وا  زا  يا  هلاسر  رد  یـسولآ "  دومحم  دیـس  مان "  هب  یـصخش  یهاو ، نخـس  نیا  زا  هاگنآ 

دیوگ : هدرک  يوریپ  هحفص 52 
نب دیز  دننام  دنیوگ  یم  ازسان  اهنآ  هب  ات  هتشاد  نمشد  ار  اهنع  هللا  یضر  همطاف  دالوا  زا  يرایسب  دوهی  نایـضفار  دننام  مالـسا  نایـضفار  " 

 " تشاد . يدنلب  هاگیاپ  دهز  ملع و  رد  هک  یلع 
. تسا هدرک  دای  مالسالا "  هینثولا و  نیب  عارصلا  باتک "  رد  هتفرگ و  وا  زا  یمیصق "  ار "  رادخاش  غورد  نیا  سپس 

ایآ دنا . هداد  رارق  یتخس  تالمح  زات و  تخات و  دروم  هبستنم  ياهیتشز  ناهانگ و  ریاس  فیدر  رد  نایعیش  هب  ار  دوخ  لوعجم  تبسن  نانیا 
هب تبـسن  ار  رادـنپ  نیا  امـش  هتفگ ؟ امـش  هب  ار  نآ  یـسک  هچ  هدوشگ ؟ نهد  نخـس  نیا  هب  هعیـش  تقو  هچ  دـسرپب : نانیا  زا  تسین  یـسک 

؟ هداهن نایم  رد  امش  اب  یک  هچ  تسین  اهباتک  رد  رگا  دینک ؟ یم  لقن  یباتک  هچ  زا  نایعیش 
ياه تبـسن  نیا  رد  اهنآ  تین  ءوس  زا  هک  دنا  نایعیـش  نیا  دـنرادن و  هعیـش  جرا  ردـق و  نتـسکش  زج  تالئاط  نیا ال  زا  یـضرغ  نانیا  یلب 
دهد هئارا  تقیقح  فالخ  رب  ار  نآ  هتـسناد  ای  دـنادن  ار  یتلم  فراـعم  لاوحا و  زا  يزیچ  يا  هدنـسیون  یتقو  دـنراد . یم  رب  هدرپ  هنوگژاو 

دیوگ : هک  درک  هدافتسا  دیاب  یبرع  لثم  نیا  زا  ار  نانیا  لثم 
: اهنم سیل  حدق  نح 

دوبن .) شدوخ  زا  هک  داد  نوریب  یئادص  درک و  هلان  ریت  )

هحفص 138 ] ] 

یم نامگ  دنرادنپ و  یم  ربخ  یب  یمالـسا  خیرات  زا  لهاج و  ار  دوخ  ناگدـنناوخ  دـننک  یم  عافد  دـیز  سدـقم  تحاس  زا  هک  نانیا  ایوگ 
دناد . یمن  یسک  ار  ناش  هدنبیرف  نخس  تقیقح  دننک 

اب امش  ناردپ  یتنس  باتک و  مادک  دانتساب  دراد ، دهز  ملع و  زا  يدنلب  ماقم  امش  موق  امش و  دزن  دیز  رگا  دسرپب  نانیا  زا  تسین  یـسک  ایآ 
دندنادرگ ؟ اهرهش  رد  ار  شرس  دندنازوس و  هاگنآ  دنتخیوآ ، راد  هب  ار  شا  هتشک  دنتشک و  ار  وا  دندیگنج ، وا 

تسین ؟ نانآ  موق  نانآ و  زا  رمع  نب  فسوی  سا  هدنشک  وا و  ناهاوخ  دب  هدنامرف  ایآ 
دوبن ؟ اهنآ  زا  دعس  نب  سابع  سیلپ  هدنامرف  ایآ 

تسین ؟ اهنآ  زا  تلص  نب  مکح  نبا  تخاس ، ادج  ندب  زا  ار  شفیرش  رس  هک  یسک  ایآ 
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؟ تسین اهنآ  موق  زا  مساق  نب  جاجح  وا ، لتق  روآ  هدژم  ایآ 
دشاب ؟ یمن  اهنآ  زا  دیشک  نوریب  ربق  زا  ار  شفیرش  رکیپ  هک  بشوح  نب  شارخ  ایآ 

تسین ؟ نانآ  يافلخ  زا  درک  رداص  ار  شندنازوس  روتسد  هک  کلملا  دبع  نب  ماشه  ای  دیلو  ایآ 
؟ درواین ماشه  دزن  موق ، نیا  دارفا  زا  یکی  میلس  نب  هرهز  ار  شسدقم  رس  ایآ 

تخیوآ ؟ زور  هنابش  کی  ربمغیپ  ربق  ربارب  رد  داتسرف و  لوسرلا  هنیدم  هب  ار  دیز  رس  هک  تسین  نانآ  يافلخ  زا  کلملا  دبع  نب  ماشه  ایآ 
ياثر رد  هکیا  هدیـصق  رثا  رب  ار  تیب  لها  رعاش  تیمک  تسد  نابز و  تشون  دنگوس  اب  يرـسق  دلاخ  هب  دوبن  کلملا  دبع  نب  ماشه  نیا  ایآ 

دنک ؟ عطق  دوب ، هدورس  مشاه  ینب  حدم  رد  شدنزرف و  یلع و  دیز ب 

هحفص 139 ] ] 

تکرـش اهنآ  رد  هدرک و  اپ  رب  زور  تفه  تدـم  رد  یتاسلج  هک  دوبن  یموزخم  میهاربا  نب  دـمحم  هنیدـم  رد  ناـنآ  هفیلخ  مکاـح  نیا  اـیآ 
دنیوگ ؟. نعل  ار  ناشنارادتسود  دیز و  یلع و  ات  دناوخ  یم  ارف  ار  ابطخ  درک ،

دیوگ : هنارختفم  هک  تسین  نانآ  يارعش  زا  روعا  نب  مکح  صخش  نیا  ایآ 

هلخن  عذج  یلع  ادیز  مکل  انبلص 
بلصی عذجلا  یلع  ایدهم  رن  مل  و 

ههافس  ایلع  نامثعب  متسق  و 
بیطا یلع و  نم  ریخ  نامثع  و 

. دننز رادب  لخن  خاش  رب  ار  يا  يدهم  میا  هدیدن  هاگچیه  ام  میتخیوآ و  رادب  لخن  خاش  رب  ار  دیز  هک  میدوب  ام  نیا  " 
 "! تسا رت  كاپ  رتهب و  یلع  زا  نامثع  هکنآ  لاح  دیدرک و  هسیاقم  نامثع  اب  ار  یلع  ینادان  تهافسزا و  امش 

دیوگ : یم  زیمآ  راختفا  دیز  راتشکرد  هک  تسین  نانیا  رعاش  مکح  نب  رح  نب  هملس  نیا  ایآ 
. تفر اهلد  زا  زورید  هرطاخ  دننامنانآ  هرطاخ  هک  اجنآ  ات  میدرک  دوبان  ار  شیرق  گرزب  ياه  تیصخش  ام  " 
. دنامیم یقاب  ساسا  نودب  تنطلس  مادک  و  میدوب ، اهنآ  تنطلس  ساسا  تیلهاج )  ) میدق نارود  رد  هک  میئام 

 ". مینک ادتقا  اهنادب  مه  ام  هک  تسین  نیا  زا  هراچ  هرخالاب  یلو  میتفرگ ، رارق  هودنا  لاکن و  دروم  یمالسا ) ياهگنج  رد   ) يدنچ ام 
تسین : نانآ  زا  دیوگیم ، ار  راعشا  نیا  دندوب  هدیشک  رادب  هنیدم  رد  ار  وا  هک  دیهش  دیز  رس  ربارب  رد  هک  یسک  نآ  ایآ 

تسا . یتسس  فعض و  هیام  هچناب  داب  تراشب  ارت  یتسکش . ار  دوخ  تعیب  نامیپ  هک  یسک  يا 
. تست ناینیشیپ  هویش  نیا  یتسکش و  ار  دوخ  قاثیم  دهع و  وت 

هحفص 140 ] ] 

 " درک . فلخت  دوب  هداد  وتب  هک  یتسایر  هدعو  زا  ناطیش  هک  دنگوس 
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دینک . يرواد  دیناد  یم  هچ  ره  دوخ  امش  تقیقح ، تسا  نیا 
 ". دیا هدنام  ریحتم  نانچمه  دینک و  یمن  هیرگ  ارچ  دیدنخ  یم  دینک و  یم  بجعت  راتفگ  نیا  زا  امش  ایآ  " 

هحفص 141 ] ] 

یحالصا داقتنا  کی 

هراشا

هدید ناوارف  تنس ، لها  دیدج  میدق و  بتک  رد  دنا  هدز  دیهش  دیز  دروم  رد  نایعیـش  رب  هک  یعینـش  يارتفا  تمهت و  هنومن ي  هک  اجنآ  زا 
رب هقرفت  گنس  هنالهاج و  بصعت  ياهدایرف  کیرحت  يارب  تسیا  هلیسو  و  هدسفم ، رش و  عون  ره  يارب  تسا  يرذب  دوخ  نیا  و  دوش ، یم 
مزال ام  رب  اذل  تسا ، یمالسا  یمومع  حلاصم  فالخ  درادن و  ناناملسم  ینید  دنویپ  هتشر  نتخیسگ  زج  يا  هجیتن  ندز و  یمالسا  تدحو 

هب تبسن  هعماج  فطاوع  ندنابوک  يارب  هک  یئاغوغ  لاجنج و  هب  هدنناوخ  ات  مینک  لقن  باتک  دنچ  زا ، ار  اه  هنومن  نیا  زا  يا  هراپ  دیدرگ 
هتـشر مالک و  ملع  رد  هک  یناسک  ات  دسانـشب و  لقن ، رد  تناما  و  قدـص ، ظاحل  زا  ار  لباقم  هورگ  تیعقوم  هاگآ و  هدـیدرگ ، اپ  هب  عیـشت 

زا ار  زیزع  باتک  تایآ  هنوگچ  لیوات  تسد  دنادب  نآرق  رـسفم  ات  زین  دنزومایب و  سرد  نآ  زا  دـننک  یم  راک  بهاذـم  دـئاقع و  یئاسانش 
يراکب ارخ  زا  ثدحم  و  دـنک ، یم  يزاب  یهلا  ماکحا  اب  هنوگچ  یتسرپ  اوه  تسد  دسانـشب  هیقفو  دزاس  یم  لیدـبت  فیرحت و  دوخ  ياج 

هاگآ هنآ  هناکاته  طوقـس  سوه و  يوه و  ناینابرق  زا  قالخا  تلیـضف و  نارادـفرط  و  دوش ، ربخ  اب  يوبن  تنـس  اب  هدـننک  هارمگ  ياـهاوه 
یشور زا  میسرت و  دوخ  يارب  یقرتم  يا  هشقن  دنیوگرب و  حیحص  یطباوض  دوخ ، شراگن  راک  رد  يا  هدنسیون  ره  هلیـسو  نیدب  ات  دندرگ .

. درب راکب  دزومایب و  یبوخب  ار  یگدنسیون  بادآ  دنک ، يوریپ  هتسیاش ،
. دوب یهاوخ  ناراکمتس  زا  دوخ  وت  تروص  نیا  رد  دنامب ، یقاب  هدش ، لصاح  تیارب  هک  یلمع  اب  ناشیاهاوه ، وریپ  هاگ  ره  وت  و 

هحفص 142 ] ] 

دیرفلا دقع  باتک  دقن 

هراشا

نایعیش رب  وا  ياه  تمهت  تاءارتفا و  هب  يرظن 
یلو دنیب  یم  یـصاخ  یکاپ  عون  کی  نآ  رد  یبهذم ، هن  تسا  یبدا  باتک  کی  دیرفلا  دقع  دـنک  یم  نامگ  دروخ  رب  نیلوا  رد  هدـنناوخ 
يارب هک  يراک  اطخ  يارتفا  رپ  درم  نامه  دـبای  یم  وهایه  رپ  یلاجنج و  را  هدنـسیون  داتفا ، شراذـگ  یبهذـم  تابـسانم  نایرج  هب  هکنیمه 

: تسا هتفگ  هفحص 269  شباتک  لوا  دلج  رد  هنومن 
ار . ناحیسم  دوهی ، هک  روطنامه  دنراد  یم  نمشد  ار  مالسا  دنا ، تما  نیا  دوهی  نایضفار  - 1
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يادخ لوق  نآ  رد  دراد و  رارق  دیجم  نآرق  شلباقم  رد  هک  یلاح  رد  دهد ؟ اضر  قح  ان  نخـس  نیا  هب  دناوت  یم  هدنناوخ  هنوگچ  خـساپ = 
دناوخ . یم  ار  یلاعت 

هیربلا . ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا 
 " دنا . مدرم  نیرتهب  دنهد  ماجنا  هتسیاش  ياه  لمع  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  " 

. دناوت نایعیش  وت و  نانیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  هتسویپ  توبث  هب  هیآ  نیا  لیذ  رد 
. دیتشهب رد  تنایعیش  وت و  دیامرف ؟ ع )  ) یلع هب  نیما  ربمغیپ  میناوخ  یم  ثیدح  رد  هکیلاح  رد  دراد  رد  نت  نخس  نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

یصخش نیا  رگم  دنوش  هدناوخارف  ناشناردام  مان  دوخ و  ياه  مان  هب  مدرم  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف : هک  ص )  ) ربمغیپ نخـس  نآ  اب  و 
هک شنایعیش  و  ع )  ) یلع ینعی  )
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تسا . ملاس  ناشدلوت  اریز  دنناوخ  یم  ناشناردپ  مان  دوخ و  ياه  مان  هب  ار  نانآ 
تنایعیش ناتسود  و  وت ، نایعیش  و  تیب ، لها  و  هیرذ ، نادنزرف و  اروت و  دنوادخ  یلع  ای  دومرف : یلع  هب  هک  ص )  ) ترضح نآ  نخس  زین  و 

دیزرمآ . ار ،
دش . دیهاوخ  دراو  وا  رب  دشاب ، یضار  امش  زا  ادخ  یضار و  ادخ  زا  هک  یلاح  رد  تنایعیش  وت و  يدوزب  ص :)  ) مرکا ربمغیپ  نخس  و 

رورسم و همه  رون ، زا  یئاهربنم  رب  وت  نایعیش  دش و  یهاوخ  تشهب  دراو  هک  نم  تما  زا  یتسه  یسک  لوا  وت  ص :)  ) راوگرزب نآ  مالک  و 
دوب . دنهاوخ  نم  ناگیاسمه  تشهب  رد  ادرف  و  منک ، یم  تعافش  ار  نانآ  نم  دوب . دیهاوخ  نم  درگ  دیفس ، ياه  هرهچ  اب 

، دننآ ياهگرب  ام  نایعیش  و  نآ ، هویم  نیسح  نسح و  و  نآ ، دنویپ  یلع  نآ و  راسخاش  همطاف  هک  متخرد  نآ  نم  ص :)  ) شرگید نخـس  و 
تسا . تشهب  ياهاج  رگید  رد  نآ  هیقب  و  ندع ، تشهب  رد  تخرد  هشیر 

زا دعب  ام  نادنزرف  و  نیـسح . نسح و  وت و  متـسه و  نم  دـنیا  رد  تشهب  هب  هک  يرفن  راهچ  نیلوا  یلع  ای  دومرف : هک  ص )  ) شراتفگ نآ  و 
دوب . دنهاوخ  ام  پچ  تسار و  زا  نایعیش  ام و  نادنزرف  زا  دعب  نامنارسمه  و  ام ،

ثیدح رخآ  ات  دنشاب -؟ ام  زا  دعب  ام ، هیرذ  یشاب و  نیسح  نسح و  نم و  اب  تشهب  رد  يرادیمن  تسود  ایآ  رگید : ریبعت  رد  و 
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دنناراگتسر . اهنت  تمایق  زور  شنایعیش  و  یلع ) ینعی   ) صخش نیا  ص )  ) وا نخس  و 
. دنادرگ روشحم  يدوهی  ار  وا  تمایق  زور  شیادـخ  دراد  نمـشد  ار  هداوناخ  ام  هک  یـسک  مدرم  يا  شا : هبطخ  رد  ص )  ) وا نخـس  نیا  و 

ناملـسم درب  نامگ  دشاب و  هزور  زامن و  لها  دنچ  ره  دومرف  دراذـگب ؟ زامن  دریگب و  هزور  دـنچ  ره  هللا  لوسر  ای  تفگ  هللا  دـبع  نب  رباج 
رد متما  تشرـس ، ملاع  رد  دـنام . یم  ظوفحم  تراقح  اـب  هیزج  نداد  زا  هدـش و  عونمم  شنوخ  نتخیر  طـقف  شیاـه  راـکنیا  اـب  وا  تسا ،

مدرک . شزرمآ  بلط  شنایعیش  یلع و  يارب  دنتشذگ ، ملباقم  زا  موق  ره  زا  ناراد  مچرپ  دندیدرگ ، مسجم  ملباقم 
. دنا نم  نایعیش  نانآ  و  دنترادب ، تسود  ارم  تیب  لها  هک  تسا  یناسک  صوصخم  متما ، يارب  نم  تعافش  ص :)  ) ربمغیپ نخس  و 

دنتفگ مه  نایـضفار  دـشاب  دواد  لآ  رد  دـیاب  اـهنت  تنطلـس  تردـق و  دـنتفگ  دوهی  تسا ، دوهی  یتسود  نایـضفار ، یتـسود  دـیوگ : و  - 2
. دشاب بلاط  یبا  نب  یلع  لآ  رد  دیاب  اهنت  تردق  تنطلس و 
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: هداد رارق  دوخ  نیشناج  شراتفگ  اب  ار  یلع  لآ  هک  تسا  یـسک  هدهع  رب  يوریپ  نیا  تسا ، دوهی  زا  يوریپ  نایـضفار  راتفگ  رگا  خساپ = 
دومرف : هک  هدش  لقن  ربمغیپ  هباحص  زا  رفن  دنا  تسیب و  زا  رتاوتم  تباث و  حیحص و  قرط  زا 

ضوحلا . یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  و  یترتع ، هللا و  باتک  يدعب : اولضت  نل  هب  متکسمت  نا  ام  نیتفیلخلا : وا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 
دیدز تسد  ود  نآ  هب  هاگره  هک  ار  دوخ  نیشناج  ود  ای  ار  ردقنارگ  زیچ  ود  امـش  نیب  رد  منکیم  دوخ  نیـشناج  ای  مراذگ  یم  ياجب  نم  " 

دش : دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  دعب  هاگچیه 
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 " دندرگ . زاب  نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  ود  نیا  متیب ، لها  نم ، ترتع  ادخ و  باتک 
دومرف : داریا  دیسر  یم  رتشیب  ای  رازه  دص  هب  اهنآ  دادعت  هک  شنارای  زا  رایسب  یهورگ  لباقم  رد  ار  هبطخ  نیا  ادخ  ربمایپ 

مایق ات  هرود  ره  رد  دـنامهف  یم  ام  هب  ربخ  نیا  تفگ : وا  هک  يدوهمـس  همالع  زا  دـنک  یم  تیاـکح  تسا ، یکلاـم "  یناـقرز  ماـما "  نیا 
دنک ادـیپ  لولدـم  وا  هب  کسمت  رب  ربخ  رد  روکذـم  بیغرت  ات  دـشاب  ترتع  نایم  وا  هب  کـسمت  یگتـسیاش  هک  دراد  دوجو  یـسک  تماـیق 

... تفر دنهاوخ  نیمز  لها  دنورب  نانیا  یتقو  دنا ، نیمز  لها  ناما  نانیا  ور  نیا  زا  تسا : نینچ  نآرق  ادخ  باتک  هکنانچ 
نیلقث : ثیدح  ظافلا  رد  ار  ص )  ) ربمایپ نخس  دناوتب  تسا  ناسنا  مادک 

يدعب ...... اولضت  نل  هب  متذخا  نا  ام  مکیف  تکرت  دق  ینا 
ص .)  ) ترضح نآ  رگید  مالک  ای  دونشب ،

یترتع . یتیب ، لها  هللا و  باتک  امه  امهومتعبتا و  نا  اولضت  نل  نیرمآ  مکیف  كرات  ینا  سانلا  اهیا 
نم ترتع  نم  تیب  لها  ادخ و  باتک  ودنآ  دش  دیهاوخن  هارمگ  دیدرک  يوریپ  ودنآ  زا  رگا  مراذگیم  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم  يا 

 ". دنا
تسا : دومرف  یموس  ریبعت  رد  دسرب  ششوگب  ای 

نانآ هب  تبـسن  دش و  دـیهاوخ  كاله  هک  دـیریگن  یـشیپ  ودـنآ  رب  امـش  سپ  متـساوخ ، دوخ  يادـخ  زا  نیلقث )  ) ودـنآ يارب  ار  نیمه  نم 
دش دیهاوخ  دوبان  هک  دینکن  یهاتوک 
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 " دنرت . اناد  امش  زا  نانآ  هک  دیزوماین  يزیچ  ارنانآ  و 
ددرگ : فقاو  یمراهچ  ریبعت  رد  ص )  ) ربمغیپ نخس  رب  ای 

، نم رادتسود  ودنآ  رادتسود  و  هدیشک ، تسد  نم  يرای  زا  دنک  نانآ  ترـصن  كرت  سک  ره  تسا و  هدننک م  يرای  ودنآ  هدننک  يرای  " 
 " تسا . نم  نمشد  ودنآ ، نمشد  و 

هارمگ ادخ  هار  زا  و  دنک ، ادتقا  نانآ  زج  ناسک ، رگید  هب  و  دهدن ، رارق  ادـخ  هار  هلیـسو  ار  نانآ  دـنکن و  يوریپ  ار  یلع  لآ  لاح  نیا  اب  و 
 " دزرو . رفک  ای  درازگساپس  دوخ  ات  میدومن  رشب  رب  ار  هار  ام  اروفک " : اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  ادخب : هن  ددرگ ؟

دیامرفیم : هک  ص )  ) شربمایپ نخس  زا  دعب  تسیچ  هعیش  هانگ  تروص  نیا  رد 
دنک تماقا  هتخاس  مهارف  مراگدرورپ  هک  ینادواج  تشهب  رد  دریمب و  نم  دننام  دنک و  یگدـنز  نم  دـننام  دـیآ  شوخ  ار  وا  هک  یـسک  " 
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دنا و نم  نادناخ  نانآ  هک  دنک  ادتقا  متیب  لها  هب  نم  زا  سپ  دریگب و  تسود  ار  وا  ناتـسود  دیاب  درادب و  تسود  نم  زا  سپ  ار  یلع  دیاب 
دنک و بیذکت  ار  نانآ  تلیـضف  هک  نم  تما  زا  یناسک  رب  ياو  دنا  هدش  دنم  هرهب  نم  شناد  مهف و  زا  دنا و  هدش  هدـیرفآ  نم  تشرـس  زا 

دنکن .) نانآ  بیصن  ارم  تعافش  دنوادخ  دلسگب  نانآ  قح  رد  ارم  دنویپ 
. دهد رارق  شتمحر  لومشم  ار  وگ  نیمآ  دنوادخ  و  نیمآ ، میئوگ  یم  اعد  نیا  بیقعت  رد  ام  و 

دومرف : هک  ص )  ) ربمغیپ راتفگ  زا  دعب  دنک  زاربا  دیاب  يا  هدیقع  هچ  هعیش  رگید 
لیوات و  لـطاب ، ياـه  تبـسن  نازواـجتم و  فیرحت  هک  دـنراد  دوجو  نم  تیب  لـها  زا  ینارگداد  نم ، تما  زا  يا  هدـنام  زاـب  موق  ره  رد  " 

دنزاسیم . ود  نآ  زا  ار  نالهاج 
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دینک . یم  باختنا  تلافک  یئوگنخس و  هب  ار  یسک  هچ  دیرگنب  دنیامش  يوگ  نخس  لیفک و  امش  نایاوشیپ  دیشاب  هاگآ 
تسا . هدمآ  قعاوصلا 141  یبقعلا 17 ، رئاخذ  رد  هکنانچ  هدرک  جیرخت  الم  ار  ثیدح  نیا 

ره و  تفاجن ، دـش ، لخاد  نآ  رد  سک  ره  تسا  ع )  ) حون یتشک  دـننام  نم  تیب  لها  لثم  نم و  لـثم  دومرف " : هک  ص )  ) ربماـیپ نخـس  و 
 " دش . قرغ  دیزرو  فلخت  نآ  زا  سک 

دشاب ؟. هتشادن  نانآ  تفالخ  هب  هدیقع  دناوت  یم  هعیش  هنوگچ  دنا  مرکا  ربمغیپ  دننام  یمالسا  تما  رد  هک  ینادناخ  نیتا  ربانب 
دیاـب یـسک  هچ  هب  ار  داریا  نیا  داـهن ، ینیـشناج  نوناـق  ربمغیپ  هک  فصو  نیا  اـب  اـیآ  و  دوش ؟ دادـملق  دوهی  یتسود  اـهنآ ، یتسود  ارچ  و 

تفرگ ؟
دومرف : هک  هدرک  شومارف  ار  ص )  ) ربمغیپ نخس  نیا   " دقع ) باتک "  بحاص   ) هبر دبع  نبا  ایآ 

ره دنا  ناما  تدـحو  ظفح  يارب  متما  رد  نم  تیب  لها  دنـشخب  یم  تینما  قرع ، رطخ  زا  ار  نیمز  لها  هام ) ناگراتـس و و  هک  يروطنامه 
. دنوش یم  ناطیش  بزح  نانآ  ددرگ و  یم  داجیا  فالتخا  دنزیخرب ، تفلاخم  هب  اهنآ  اب  یهورگ  هاگ 

. تسا تخس  رس  ینمشد  وا  و  هتفرگ ، گنز  ار  شلد  یلو  هدید  ار  تایاور  نیا  وا  هک  یهاوگ  وت  ایادخ 
يرذع هچ  اب  درک . يوریپ  اهنآ  زا  دیابن  ارچ  دـنفالتخا ، یهارمگ و  زا  نما  هیام  تیادـه ، نازورف  ناگراتـس  تما ، يارب  هک  یتیب  لها  رخآ 

یشزرا هچ  الوصا  دیماجنا ؟ دهاوخ  اجکب  شراک  دنک  یهجوت  یب  اهناب  هک  یسک  تفات ؟ رب  اهنآ  زا  يور  ناوت  یم 
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دیشیدنا ؟ ناوت  یم  هداوناخ  نیا  يربهر  زا  جراخ  بیترت  تالیامت و  هیحور ، یگدنز و  يارب 
، هعماج نوئش  ریبدت  رد  نانآ  ینادراک  یگتسیاش و  لامک  يور  راگدورپ  فرط  زا  هقلطم  تیالو  يارب  گرزب  نادناخ  نیا  باختنا  اققحم 
، ددرگ مکحم  ناشتدایق  مکح و  هاگیاپ  دوش و  هدرپس  نانآ  هب  تیرشب  يربهر  هاگ  ره  هک  يروطب  تسا ، هتفرگ  تروص  راودا ، مامت  يارب 

نانآ عمط  زآ و  ساسا  رب  تداسح و  يور  زا  ناشنانمـشد  تسه  هک  يزیچ  درک ، دنهاوخ  يربهر  ار  تیرـشب  دوخ ، تقاذح  ینادراک و  اب 
نیمه یبعـش "  هکنانچ "  يرهاظ ، تنطلـس  کی  هن  تسا  یهلا  رما  کی  تفالخ  هکنآ  زا  ربخ  یب  دـنا . هتخاـس  رود  دـنلب ، ماـقم  نآ  زا  ار 

تنطلس دنا  هتفگ  نایدوهی  تسنایدوهی . جنر  درد و  نایـضفار  جنر  درد و  دیوگ " : احیرـص  هدش  بکترم  هیمیت "  نبا  لقن "  هب  ار  هابتـشا 
 " تسین اور  یلع  لآ  زج  یسک  يارب  تماما  دنا : هتفگ  نایضفار  تسین و  دواد  لآ  زج  یسک  هتسیاش 
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دننکیم "  نینچ  زین  نایضفار  و  دنزادنا ، یم  ریخات  ناگراتس ، نتخیمآ  مه  رد  ات  ار  برغم  زامن  نایدوهی  دیوگ " : یم  - 3
، هدش هداد  تبـسن  اهنآ  هب  هک  نآ  هباشم  لئاسم  هلئـسم و  نیا  زا  اهنآ  ایآ  درک  لاوس  نایدوهی  نیب  رد  ار  هلئـسم  نیا  الوا  تسا  مزال  خـساپ :

دنناد ؟ یم  يزیچ 
رد تسا . هتشون  هعیـش  همئا  ثیداحا  هب  هجوت  وت  اب  هعیـش و  هقف  هب  هعجارم  اب  ار  شنخـس  درم  نیا  هک  دش  یم  نشور  ام  رب  رما  نیا  شاک  و 

نتخیمآ مه  رد  ات  ار  برغم  زاـمن  هکیـسک  دـیامرف : یم  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ثیداـحا  نیب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نخـس  هک  یلاـح 
. مرازیب وا  زا  ادخ  دزن  رد  نم  دزادنا ، ریخات  تلع ، یب  ناگراتس 

ناگراتس نتخیمآ  مه  رد  ات  ار  برغم  زامن  قارع  مدرم  دش : هتفگ  ع )  ) ماما هب 

هحفص 149 ] ] 

. تسا باطخلا  یبا  ادخ  نمشد  راک  زا  نیا  ع ) : ) دومرف دزادنایم ، ریخات 
 ". مرازیب وا  زا  نم  دزادنا ، ریخات  ناگراتس  ندش  کبشم  ات  ار  برغم  زامن  هک  یسک  ع " ) : ) دومرف وا  و 

دوب هدش  لاوس  برغم  تقو  هرابرد  وا  زا  نوچ  و  تسا . ناگراتـس  نتخیوآ  مهرد  ماگنه  ات  باتفآ  بورغ  برغم  زامن  تقو  ع :)  ) دومرف و 
. دشاب هدشن  کبشم  مه  رد  ناگراتس  زونه  تفر و  نایدرز  ندش و  نوگ  رگد  قفا  یخرس  یتقو  دومرف " :

کبـشم ناگراتـس  هک  دزادـنا  یم  ریخات  يردـقب  ار  برغم  زامن  باطخ  یبا  باحـصا  زا  یمدرم  درک : ضرع  ع )  ) قداـص ماـما  هب  حـیرذ 
. مرازیب ادخ  شیپ  دنک ، نینچ  هک  یسک  زا  نم  دومرف : ترضح  دندرگ 

. تسا نوعلم  تسا  نوعلم  دزادنیب  ریخات  تلیضف  بلج  يارب  ار  برغم  زامن  هک : یسک  ع )  ) دومرف و 
تقد داب  هدنز  تناما ، داب  هدنیاپ  دسیون ، یم  زیچ  ینادان  يور  زا  هعجارم  زا  لبق  ای  دوش  یم  لسوتم  غورد  هب  شلقن  رد  درم ، نیا  ارچ  سپ 

! رظن
هضیرف ریخات  هب  مزلم  ار  دوخ  هک  هدیـسر  شـشوگ  هب  يزیچ  باطخلا  یبا  نارادفرط  هیباطخ  دننام  هارمگ  ياه  هقرف  زا  يا  هراپ  زا  وا  دیاش 
تبـسن اـهنآ  هب  هدرک و  یم  ریفکت  ار  ناـنیا  تسخن  زور  زا  هعیـش  دـنرادن ، هعیـش  هب  یطبر  هورگ  نیا  هک  هتـسنادن  ار  نـیا  یلو  دـنناد ، یم 

هدننز رایسب  تسا  یتمهت  نیا  میئوگ  یم  ور  نیا  زا  دراد . یم  رب  هدرپ  زار  نیا  زا  هعیـش  نایاوشیپ  ثیداحا  هکنانچ  تسا  هداد  یم  یهارمگ 
یحئابق هک 
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دنشاب . رازیب  نآ  زا  ناشنایاوشیپ  هک  دنهد  تبسن  هعیش  هب  ار 
. نایضفار نینچمه  دنناد  یم  رابتعا  یب  ار  قالط  هس  نایدوهی  دیوگ : یم  - 4

: دنز یم  دایرف  شیاسر  گناب  اب  نآرق  هکیلاح  رد  دوش  جراخ  نآرق  يربهر  عاعش  زا  دسر  یمن  ار  هعیش  خساپ -
ناسحاب . حیرست  وا  فورعمب  كاسماف  ناترم  قالطلا 

دیوگ : هک  اجنآ  ات 
. هریغ اجوز  حکنت  یتح  دعب  نم  هل  لحت  الف  اهقلط  ناف 

ار وا  هاگ  ره  سپ  دزاس ..... اهر  يراتفرـشوخ ، اب  ار  وا  ای  درادـهگن  ینابرهم  یکین و  اـب  ار  وا  دـیاب  اـی  هاـگنآ  تسا  راـب  ود  يارب  قـالط  " 
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 " دروآ . جاودزا  هب  ار  وا  وا ، زج  يرگید  رسمه  ات  دش  دهاوخن  لالح  رگید  وا  يارب  داد  قالط  موس ) راب  يارب  )
رد عوجر  قالط ، رارکت  همزال  هکنانچ  تسا ، قالط  عوقو  رارکت  شا  همزال  هعفد ، هس  ای  هعفد  ود  ققحت  هک  تسنیا  لـئاسم  نیرتحـضاو  زا 
دنچ ار  وا  دنیوگ  یمن  دنداد ، قالط  ار  یـسک  رگا  سلجم ، کی  رد  ای  هلمج ، کی  اب  ور  نیا  زا  تسا . هدع  زا  دـعب  جاودزا  دـقع  ای  هدـع ،

بلطم نیا  تسا  هداد  لوپ  نیـسح  هب  راب  ود  نسح  دنیوگ  یمن  داد  رابکی  رد  نیـسح  هب  ناموت  ود  نسح  رگا  هکنانچ  دـنا ، هداد  قالط  راب 
دمهف . یم  یبوخ  هب  دشاب ، انشآ  نابز  روتسد  هب  هک  سک  ره  ار 

لاعتم : يادخ  لوق  دننام  دشابیم  يرما  ياشنا  ینعم  نمضتم  یلو  دراد ، يربخ  تروص  دنچ  ره  هیآ  قای  نیا ، زا  هتشذگ 
نیلماک . نیلوح  نهدالوا  نعضری  تادلاولا  و 

 " دنهدیم : ریش  ار  ناشنادنزرف  مامت  لاس  ود  ناردام  " 
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دیامرف : یم  هک  دنوادخ  لوق  و 
ءورق . هثالث  نهسفناب  نصبرتی  تاقلطملا  و 

 ". دننک یم  گنرد  ندش  ضیح  راب  هس  نامز  رادقم  هب  دنا  هتفرگ  قالط  هک  یئاهنز  " 
دومرف : هک  ص )  ) ربمغیپ نخس  و 

. نیتعکر لک  یف  دهشتلا  ینثم و  ینثم  هولصلا 
(. دهشت کی  یتعکر  ود  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  تعکر ، ود  زامن  )

رد مینیب  یم  ام  دـنکن و  فلخت  جراخ  رد  شدافم  دـیاب  یم  دوب  ربخ  يانعم  هب  اه  هلمج  نیا  هاگ  ره  دراد و  ءاشنا  ینعم  ربخ  دراوم  نیا  رد 
. دنوش یم  ادج  قالط  کی  اب  اهنت  دوخ  رسمه  زا  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نیب 

هکنیا سپ  درادن . هار  نآرق  هب  غورد  هنوگ  چـیه  هک  یتروص  رد  دـشاب  غورد  ناترم  قالطلا  دـیوگ  یم  هک  نآرق  دـیاب  دروم  نیا  رد  سپ 
 " باتک رد  یحیـضوت  نخـس  نیا  يارب  هکنانچ  تسا  نآرق  زا  تیعبت  رطاـخ  هب  دـنناد ، یمن  ربتعم  سلجم  کـی  رد  ار  قـالط  هس  ناـیعیش 

هدروآ شباتک  رد  وا  در  رد  یطوسبم  حرـش  صاصج  لها  همئا  زا  يرایـسب  زا  اوتف  نیا  تسا و  یفنح  صاـصج  رکب  یبا  نآرقلا "  ماـکحا 
تسا .

ثیل هفینح " و "  وبا   " یعازوا " ،  " کلام " ، تسا " : تعدب  سلجم  کی  رد  قالط  هس  عمج  دندقتعم  هک  یناسک  زا  هتفگ : یقارع  ماما 
دنراد . ار  هدیقع  نیمه  زین  رهاظ  لها  رثکا  دواد " و  دنشاب " ، یم  " 

یم قاحسا "  نب  دمحم  و "  تسین . يرابتعا  ار  سلجم  کی  رد  قالط  هس  دیوگ : یم  هاطرا "  نب  جاجح  تسا " : هتفگ  صاصج  رکب  وبا 
ددرگ . یم  رب  قالط  کی  هب  یقالط  نینچ  تفگ " :
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رما نیا  رد  میدرب ، مان  هک  تنـس  لها  نایاوشیپ  زا  هدـع  نیا  اب  هعیـش  دراد  دوهی  هب  تهابـش  رگا  میـسانش ، یم  هعیـش  زا  ام  هچنآ  تسا  نیا 
نیا رد  دنک . یم  هیبشت  دوهی  هب  ار  هعیـش  اهنت  دراد و  یم  مرتحم  ار  شباحـصا  بناج  دیرفلا ) دـقع  بحاص   "  ) یـسلدنا یلو "  دـنناسکی ،
نیا رد  دوخ  ياملع  يارآزا  و  هعیـش ، هقف  هب  دسر  هچ  ات  دـناد ، یمن  ار  تنـس ) لها   ) دوخ موق  هقف  ای  تسین ، نوریب  لاح  دـنچ  زا  تروص 
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یم ار  نآ  ام  هن  هک  تسا  هدرک  دـصق  هدـش ، رکذ  هچنآ  زا  جراخ  یئانعم  ای  دـیوگ ، یم  غورد  ادـمع  دـناد و  یم  ای  تسا ، ربخ  یب  هلئـسم 
. دشاب دقتعم  میتفگ  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  هب  هک  میراد  ربخ  هعیش  زا  ار  یسک  هن  میسانش و 

و هدش ، رهاظ  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  هک  تسا  یئاهتعدب  زا  همه  دیونش ، یم  ای  دیناوخ  یم  هعیش  هدیقع  زا  ریغ  هلئـسم  نیا  رد  هک  یئاهزیچ  و 
و دنا ، هدرگ  نید  وزج  هدیدنـسپ و  ار  نآ  مدرم  ادعب  هک  تسا  هدوب  هدننک  هارمگ  ياهاوه  نآ ، ثعاب  تسا و  یلاخ  نآ  زا  تنـس  باتک و 

ساـبع نبا  زا  دـمحا "   " دواد " ، وبا   " ملـسم " ، تیاور "  حیرـص  دـیدرگ  ناـیب  هک  یبلطم  تسا . هدرک  ءاـضما  ار  نآ  مود  هفیلخ  سپس 
رمع دمآ ، یم  باسح  هب  یکی  سلجم ،) کی  رد   ) قالط هس  رمع ، تفالخ  لوا  لاس  ود  رکب و  وبا  ادخ و  لوسر  دهع  رد  تفگ : هک  تسا 

و مینک ، ءاضما  ناـشیا  يارب  ار  اـهنآ  لـیجعت  مه  اـم  تسا  باوخ  دـندرک ، لـیجعت  دنتـشاد  تلهم  هک  يرما  رد  مدرم  تفگ : باـطخلا  نب 
درک . ءاضما 

قالط هس  یناد  یم  ایآ  تفگ : سابع  نبا  هب  ءابهـصلا  ابا  هک : دنا  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  سواط و  نبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  دواد  وبا  ملـسم و 
یلب . تفگ : سابع  نبا  دوب ؟ یکی  رمع  تفالخ  زا  لاس  هس  رکب و  وبا  ربمغیپ و  دهع  رد 

تفگ سابع  نبا  دوبن ؟ یکی  رکب  وبا  ربمغیپ و  دـهع  رد  قالط  هس  ایآ  تفگ : سابع  نبا  هب  ءاهبـصلا  ابا  هک  هدروآ ، رگید ، دانـسا  هب  ملـسم 
هکیماگنه دوب ، نینچ 
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هداد . هزاجا  اهنآ  هب  رمع  و  دنداد ، قالط  یپ  رد  یپ  سلجم  کی  رد  مدرم  دیسر ، ارف  رمع  دهع 
موهفم زا  رود  تقیقح و  زارود  ساسا و  یب  یتاهیجوت  و  تسـس ، یئارآ  نانخـس و  و  مه ، رد  یتاـملک  ماـقم  نیا  رد  ار  ثیدـح  ناـحراش 

نآ رتشیب  طسب  حرش و  لاجم  هک  تسا  یلکشم  مه  اعقاو  هدرب  مان  هلکشم ، ثیداحا  زا  ار  ثیداحا  نیا  ینالطـسق "  و "  تسا . برع  مالک 
میرادن . ار 

نایضفار . هکنانچ  دنتسین  لئاق  يا  هدع  نانز ، يارب  نایدوهی  دیوگ : - 5
رود هس  دیاب  ترـشابم ) زا  سپ   ) هقلطم نانز  نآرق : صن  هب  ور  نیا  زا  و  دناد ، یم  مزال  تنـس  باتک و  قبط  رب  ار  نانز  هدع  هعیـش ، خساپ :

عـضو ماگنه  ات  دنراد  راب  رگا  و  دنرادهگن . هدع  هام ، هس  دنرادن ، هنانز  تداع  رگا  و  دـننک . گنرد  دـننیب ، یم  ضیح  رگا  ار  هنانز  تداع 
نیا دننک ، ثکم  هدـع ، ناونع  هب  زور  هد  هام و  راهچ  دـیاب  دـنک ، تافو  ناشرهوش  هک  ینانز  و  دـنیامن ، يراد  دوخ  جاودزا  زا  دـیاب  لمح 

ات دنرادهگن  هدع  دیاب  لمح ، عضو  و  زور ، هد  هام و  راهچ  نیب  ار ، تدم  نیرت  زارد  هن  رگ  و  دنـشابن ، راد  راب  هک  تسا  یتروص  رد  تدـم 
. دشاب هدش  لمع  هیآ  ود  ره  مومع  هب 

رهوش تافو  ماگنه  رد  و  دنرادهگن . هدع  دیاب  مین  هام و  کی  دننیب  یمن  ضیح  رگا  یگدعاق و  تبون  ود  ات  دـنوش  یم  ضیح  رگا  نازینک 
، هدع ناونعهب  دیاب  ار  زور  جنپ  هام و  ود  لمح و  عضو  نایم  رت ، ینالوط  تدم  دنـشاب  رادراب  رگا  زور و  جنپ  هام و  ود  دنـشابن  راد  راب  رگا 

دلولا ما  هکنانچ  دننک  يراد  دوخ  ندرک  رایتخا  رهوش  زا 
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. دریگب هدع  زور  هد  هام و  راهچ  دوخ  يالوم  گرم  رد  دیاب  دنا ) هدش  راد  هچب  وا  زا  هک  يزینک  )
ضیح رگا  ترشابم ، تروص  رد  ار ، تدم  نآ  رهوش  ندیـشخب  ای  تدم ، ياضقنا  زا  سپ  دیاب  هتفرگ ، تروص  تقوم  جاودزا  وا  اب  هکینز 
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دنشابن رادراب  رگا  رـسمه  تافو  رد  تقوم ، جاودزا  رد  نانز  هکنانچ  درادهگن  هدع  زور ، جنپ  لهچ و  دنیب ، یمن  رگا  ضیح ، ود  دنیب ، یم 
رت تدم  زارد  مادک  ره  لمح ، عضو  و  زور ، هد  هام و  راهچ  نیب  مئاد ، جاودزا  دننام  دنـشاب  رادراب  رگا  و  زور ، هد  هام و  راهچ  تدم  دیاب ،

دیاب تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رادراب  هکنیا  رگم  تسا  زور  جنپ  هام و  ود  شتافو  هدع  زینک ، اب  تقوم  جاودزا  رد  دنرادهگن و  هدـع  تسا ،
درادهگن . هدع  تسا  رت  ینالوط  مادک  ره  لمح  عضو  زور و  جنپ  هام و  ود  تدم  نیب 

ایآ تسا . بلاطم  نیا  رب  لمتشم  هک  دیدج  میدق و  زا  هعیش  يریسفت  یهقف و  بتک  نیا  تسا . لئاق  نانز  يارب  هعیش  هک  يا  هدع  تسا  نیا 
ار ندز  ارتفا  نتـسب و  غورد  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ، یفنم  عطق  روط  هب  خساپ  دوش ؟ یم  هدید  اه  باتک  نیا  زا  یکی  رد  وا  لوعجم  بسن 

. تسا دراوم  زا  يرایسب  رد  وا  راک  نیا  درمش و  یم  تیمها  یب 
نایضفار . نینچمه  دنناد  یم  لالح  ار  ناناملسم  نوخ  نایدوهی  دیوگ : یم  - 6

هکنیا اب  تسا ؟ هتفرگ  هعیش  هیاپ  نود  دارفا  ماوع و  زا  یتح  ای  ناشنادنمشناد و  هعیش و  بتک  زا  ار  تبـسن  نیا  ذخام  درم "  نیا  ایآ  خساپ -
رد دـننکیم ، یقلت  راگدورپ  بناج  زا  لزنم  یحو  ار  نآ  عوضخ ، تیاهن  اب  دـنناوخ و  یم  ار  هللا  مالک  تایآ  زور  بش و  تاقوا  رد  نایعیش 

. تسا هدش  هداد  صاصق  روتـسد  و  هدـش ، رکذ  یهلا  باذـع  منهج و  رد  دولخ  نآ  رفیک  هدـش و  مالعا  عونمم  ناملـسم ، لتق  تدـشب  نآ ،
نآرب تاید  صاصق و  زا  یناوارف  ماکحا  تسا و  دیدش  ياهرفیک  هدعو  سفن و  لتق  زا  یهن  رب  لمتشم  هعیـش  همئا  ثیداحا  ربمغیپ و  تنس 

میدق زا  هیماما  هقف  رد  هک  يروطب  دشاب ، یم  بترتم 

هحفص 155 ] ] 

زین تبـسن  نیا  هک  دـش  هتـسناد  بلاطم  نیا  عومجم  زا  تسا ، هتـشگ  نیودـت  میظنت و  ماکحا  نیا  يارب  تاید  صاصق و  باـتک  ود  ماـیالا ،
. درادن دریگ ، یم  هشیر  شا  هناقمحا  بصعت  دیدش و  ینمشد  زا  هک  زادرپ  لایخ  صخش  نآ  لایخ  زج  یکردم  هنوگچیه 

ار . نآرق  نایضفار  دندرک و  فیرحت  ار  تاروت  بلاطم  نایدوهی  دیوگ : - 7
نادناخ ياهتیصخش  زا  رداص  ربتعم  ثداحا  زج  يزیچ  ینید  شزومآ  مکح و  ره  رد  ای  نآرق و  لیوات  ریـسفت و  رد  هعیـش  كردم  خساپ -

 ". درذگیم هچ  هناخ  رد  دننادیم  رتهب  هناخ  لها  تیبلا " "  یف  امب  يردا  تیبلا  لها  تسین "  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  دعب  یحو ،
 " دننام یناسک  زا  تسین ، ینید  ملـسم  لوسا  ترطف و  قطنم  میلـس و  لقع  فالخ  رب  هکنیا  زا  هتـشذگ  هدش  تیاور  نانآ  زا  هک  یبلاطم  و 

. تسا هدشن  هتفرگ  دنربمغیپ ، مولع  همشچ  رس  زا  رود  دندرک و  یم  يارب  ریسفت  هک  يدس "  كاحض " و "   " هداتق " ،
، دینک هعجارم  تنـس  لها  ریـسافت  بتک و  هب  دیاب  دینادب ، ار  دروم  یب  ياهرظن  راهظا  و  دوخ ، ياج  زا  ار  قح  مالک  فیرحت  دیهاوخب  رگا 

یم رب  ینید  تاملـسم  راکنا  و  هیاـمیب ، فیخـس و  يارآ  اـهاعدا و  و  ذـخام ، یب  ياـهیئوگروز  و  کـنخ ، ياـه  یـشارت  تلع  هب  اـجنآ  رد 
امـش بیترت  نیدب  درک . میهاوخ  هراشا  اجنیا  رد  نارگید  هیمیت و  نبا  هنـسلا "  جاهنم  باتک "  زا  ار  اهنآ  زا  یخرب  هنومن  يارب  هک  دیروخ ،

. دینک رارق  رب  تهابش  دیهاوخ  هک  يا  هقرف  ره  اب  دوهی  نایم  ات  دیبای  یم  لاجم 
درک هابتشا  لیئربج  دنیوگ : یم  زین  نایضفار  دنناد ، یم  دوخ  نمشد  ناگتـشرف  نیب  زا  ار  وا  دنا و  لیئربج  نمـشد  نایدوهی  تسا : هتفگ  - 8

!!! بلاط یبا  نب  یلع  رب  هن  دروآ  ص )  ) دمحم رب  یحو  هک 
هب راگزور  رد  اهنآ  زا  يرثا  هک  هدروآ  نایم  هب  نخـس  هدـش ، ضرقنم  یتلم  زا  درادـنپ  یم  دوخ ، یهاو  تالایخ  رد  كدرم  دـیاش  خـساپ -

تسین سک  چیه  و  هدنامن ، ياج 
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نکمم هنوگچ  دننک  لاوس  وا  زا  ات  دزیگنا  یم  رب  ار  یناسک  تسا  هتشذگ  رگنشور  هک  هدنیآ  درک  یمن  رکف  وا  دنک ، عافد  نانآ  تیثیح  زا 
دیوگ : یم  احیرص  لاعتم  يادخ  هک  دناوخ  یم  ار  شسدقم  باتک  یسک  یتقو  دنشاب  لیئربج  نمشد  نایعیش  تسا 

: نیرفاکلل ودع  هللا  ناف  لاکیم  لیربج و  هلسر و  هتکئالم و  اودع هللا و  ناک  نم 
 ". تسا نارفاک  نمشد  لباقم  رد  مه  ادخ  دشاب ، لیئاکیم  لیئربج و  ناگداتسرف و  ناگتشرف و  ادخ و  نمشد  هک  یسک  " 

ناوریپ زا  کیمادک  رکف  رد  ای  هدمآدیدپ و  یکش  ص )  ) دمحم ترضح  توبن  رد  هعیـش ، بهذم  هب  داقتعا  اب  رفن  کی  يارب  تقو  هچ  ایآ 
هک دـنناوخ  یم  ار  نآرق  تاـیآ  زور  بش و  رد  هکیلاـح  رد  دـنک  لـیئربج  هابتـشا  هب  مکح  اـت  هتـشذگ ، ع )  ) نینموملا ریما  توبن  بهذـم ،

دیامرف : یم  لاعتم  يادخ 
 " لسرلا هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و 

 " گرزب : يادخ  لوق  و 
نییبنلا . متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دمحم  ناک  ام 

هیآ : نیا  و 
. مهبر نم  قحلا  وه  دمحم و  یلع  لزن  امب  اونمآ  و 

 ". دیروایب نامیا  تساهنآ ، راگدرورپ  زا  قح  هب  هک  هدش  لزان  دمحم  رب  هچنآ  رب  " 
گرزب : يادخ  لوق  و 
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هللا . لوسر  دمحم 
 " تسا . ادخ  ربمایپ  دمحم  " 

لاعتم : يادخ  لوق  و 
دمحا . همسا  يدعب  نم  یتای  لوسرب  ارشبم  و 

 " مهد . یم  هدژم  ار  امش  تسا  دمحا  شمان  دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  نم  " 
ياهیاعد رد  و  هماـقا ، نذا و  ره  رد  و  بحتـسم ، بجاو و  زاـمن  ره  رد  ارچ  سپ  دراد ، یحو  رما  رد  لـیئربج  ياـطخ  هب  هدـیقع  هعیـش  رگا 

دئاقع مالک و  ثیدح و  هقف و  هنیمز  رد  هک  هعیش  تافلوم  رد  دهد و  یم  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  هب  یهاوگ  هدیـسر ، شا  همئا  زا  هک  یناوارف 
؟ دنا هدرک  حیرصت  یهاوگ  نیا  همه  هدش ، نیودت  لحن ، للم و  و 

درجم هب  ار  لیئربج  طلغ  راک  دنوادخ  درادنپ  یم  نانیا  هک  تفگ  داد و  تبسن  نایعیـش  هب  ناوت  یم  هنوگچ  ار  لطاب  يارتفا  نیا  الوصا  ایآ 
ددرگ ؟ ثوعبم  نینموملا  ریما  تساوخ  یم  ادخ  تقیقح  رد  هن  رگ  درک و  ءاضما  دز  رس  وا  زا  هک  یهابتشا 

ملع و همه  اب  نایعیـش  هب  دسر  هچ  ات  فراعم  مولع و  زا  ربخ  یب  ینابایب ، یـشحو  ناسنا  ای  ندرخبان  هوتعم و  مدآ  چیه  هب  ار  نخـس  نیا  ایآ 
داد ؟ تبسن  ناوت  یم  ناشتلیضف 

. دنمهف یمن  ینخس  چیه  موق  نیا  هک  تسیچ  نیا 
نتخادرپ واه  یئوگ  هوای  هنوگ  نیا  اب  دزادرپ و  یم  هعیش  در  هب  هک  رصم  زورما  دنمشناد  هدنسیون و  زا  یتفگش  تسا ، یتفگش  ياج  رایسب 

. دروآ ناجیه  هب  ار  نانآ  دهاوخ  یم  تافارخ  هب 
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ددرگ و وت  هار  عنام  دیابن  تسا  سفن  ياوه  وریپ  هدرواین و  نامیا  هک  یسک  " 
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 ". دوش تطوقس  ثعاب 
دنا . نینچ  زین  نایضفار  دنروخ ، یمن  رتش  تشوگ  نایدوهی  دیوگ : یم  - 9

. دینک هیرگ  دیناوخب و  ای  دیدنخب  دیناوخب و  خساپ -
یمن ار  یئوگ  فالخ  تنایخ و  یگنوگچ  رگا  دـینک ، هعجارم  هلمج  نیا  بحاص  هب  دـینادب  ار  يدرخبان  تحاـقو و  تیاـهن  دـیهاوخب  رگا 

هک تسیچ ، رتش  تشوگ  هانگ  متسنادیم  نم  شاک  يا  دزاس . یم  فقاو  نادب  شباتک  رد  ار  امش  دیرفلا ) دقع  بحاص   "  ) یسلدنا دیناد " 
زا هک  نم  دوش ؟ هتـشک  دیابن  هک  دراد  هعیـش  دزن  یمارتحا  هچ  ناویح  نیا  و  دشاب ؟ جراخ  رگید ، تشوگ  لالح  تاناویحزا  شمکح  دـیاب 

ار تمهت  نیاات  دشاب  هتفرگ  رظن  رد  تیعونمم  نیا  يارب  يا  یقرتم  هفـسلف  کی  تیاور  نیا  هدنزاس  دـیاش  یلو  مناد  یمن  چـیه  اهزیچ  نیا 
رسارس رد  نانآ  یـشورف  تشوگ  ياه  هزاغم  ناباصق و  روطاس  ناخالـس و  هاگراتـشک  هراب  نیا  رد  عطاق  رظن  لاح  ره  هب  دنک . لیوات  نادب 

تسا . هعیش  دالب 

دیدنخب دیناوخب و 

روآ هدنخ  يارتفا  کی 
وـمخا و قـالخا  دـب  يدرم  ریپ  تفگ : هداد  ربـخ  نم  هب  راـجت  ياـسور  زا  يدرم  تسا : هـتفگ  ظـحاجلا  رحب  ناـمثع  وـبا  دـیوگ : یم  - 10

شا هرهچ  تفر و  یم  ورف  مشخ  رد  دینش  یم  ار  هعیـش  مسا  تقو  ره  تشاد و  یمن  رب  نیمز  زا  ار  شرـس  هک  دوب  ام  اب  یتشکرد  شوماخ ،
تدب ردق  نیا  هعیـش  زیچ  هچ  زا  رگم  دنک  تمحر  اروت  ادخ  متفگ : وا  هب  يزور  دیـشک . یم  مهرد  تخـس  ار  شیاهوربا  هدش ، نوگ  رگد 

هب هعیش  زیچ  چیه  زا  نم  تفگ : يوش ؟ یم  نارگن  هتفشآ و  رب  تخس  دوش ، یم  هدرب  تربارب  رد  هعیش  مسا  تقو  ره  منیب  یم  هک  دیآ ، یم 
بغش ناطیـش ، موش ، رـش ، لیبق : زا  یتشز ، هملک  ره  لوا  رد  رگم  ما  هدیدن  ار  نیـش  نم  اریز  دیآ ، یمن  مدب  شمـسا  لوا  نیـش  نیا  هزادنا 

لخب .) صرح و   ) حش شحف )  ) متش حاضتفا )  ) هرش يوکش ، راخ )  ) كوش نیش ، ررش ، صقن )  ) رافش ءاقش ، رایب ،) رش  )
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دش . هنوگژاو  عیشت  ساسا  رگید  بیترت  نیدب  تفگ : نامثع  وبا 
ار وا  دیدش ، ینمـشد  دـنک ، اپ  تسد و  هعیـش  يارب  یبیع  هتـسناوتن  نوچ  هک  تسوا  ینیب  هتوک  و  قالخا ، دـب  درم  ریپ  تهافـس  زا  یتفگش 

ءامـسا لوا  فرح  اب  مسا  نیا  لوا  فرح  هکنیا  يارب  طقف  هدرک  عورـش  ور  نیا  زا  دـشارتب ، شیارب  یبیع  ینیچ ، هطـسفس  اب  ات  هدرک  راداو 
. دنک هذخاوم  نادب  ار  هعیش  دندحتم ، مه  اب  يا  هدننز 

ار هعیش  ظفل  نآ  رد  هک  زیزع  يادخ  باتک  هب  یتح  دنک و  تیارـس  دیاب  سدقم ، ءامـسا  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  دشاب  اهیریگ  هناهب  نیا  رگا 
میناوخ ؟ یم 

میهاربال ... هتعیش  نم  نا  و 
. رگید تایآ  و 
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نیا ایوگ  تسا ، هدـیدرگ  هنوگژاو  عیـشت  ساسا  هیام ، یب  هملک  نیا  زا  دـعب  هدرک  نامگ  هک  تسا  نامثع  وبا  قالخا ، دـب  درم  ریپ  زا  رتدـب 
تسا هتخاس  كاله  ار  نانآ  هدیراب و  ورف  ناشرسرب  اههوک  ای  هتفر و  ورف  اهنآ  ياپ  ریز  رد  نیمز  ای  هدیراب و  نایعیش  رب  هک  دوب  يا  هقعاص 

ءوس هدروآ ، نابز  هب  هک  ینخس  اب  قالخا ، دب  درم  ریپ  هک  تسناد  یمن  وا  دندش  اوسر  هدش  عقاو  دودرم  عطاق  یناهرب  هلیسو  نانآ  لئالد  ای 
تسا . هدرک  يوریپ  وا  زا  شصقان  لقع  هب  مه  نامثع  وبا  تسا و  هتخاس  راکشآ  ار  شا  قالخا  دب  لیلد  و  ار ، دوخ  تین 

هدروآ نآ  هب  تبسن  تیاضر  راهظا  اب  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدنامن  رود  زین  دیرفلا ) دقع  بحاص   ) هبر دبع  نبا  يدرخبان ، نیا  زا 
( شبات  ) قورـش سمـش ، تعیرـش ، لیبق : زا  یتاملک  اب  شلوا  فرح  داحتا  تبـسانم  هب  هعیـش  هملکنیـش  زا  قالخا  دـب  درم  ریپ  ارچ  تسا ،

هعیش ظفل  دننام  اهنآ  زا  رایسب  هک  دماین  ششوخ  قفش ، تعاجش ، ناش ، تماهش ، رکش ، یناوج ،)  ) بابش فرـش ، تعافـش ، دهـش ، عاعش ،
ظافلا نآ  رد  طقف  ار  نیش  ات  دشوکیم  نیغورد  هصق  نیا  رد  خیش  ارچ  تسا ؟ هدمآ  مه  نآرق  رد 
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تسا . هدید  یمن  ار ، شبویعم  نامشچ  لباقم  هدوب و  لوحا  ای  روعا  مه  دیاش  ظافلا . نیا  رد  هن  دبایب 
، مئس ماس ، تاملک  رد  ار  نآ  هک  دیآ  یم  مدب  شمسا  لوا  نیس  رطاخب  ینـس  زا  نم  دیوگب : قالخا  دب  درم  ریپ  دننام  دناوت  یمن  هعیـش  ایآ 
، لفس هفس ، تقرس ، ناطرـس ، دوهـس ، ریت ،)  ) مهـس يدب )  ) هئوس مومـس ، مس ، يرامیب )  ) مقـس تراسا )  ) یبس خزود )  ) رقـس شتآ )  ) رعس

مبای . یم  تجامس ، هطیلس ، لس  طقس ، فخس ، طخس ، ادص ) رس و   ) بخس
چیه دنتفا و  یمن  رد  هتورس ، یب  ياه  هوای  نیا  رطاخ  هب  مدرم  فطاوع  اب  دننک ، یمن  هجوت  اه  هوای  نیدب  دنیامکح و  القع و  نایعیـش  یلو 

دننک . یمن  مان  دب  تافارخ ، نیا  اب  ار  يداینب  عون 
ضرعتم ار  همه  میهاوخب  هاـگ  ره  هک  تفاـی  نآ  يارب  ناوت  یم  يرئاـظن  رایـسب  هچ  و  هبر . دـبع  نبا  تاـیلعج  غورد و  زا  يا  هراـپ  دوب  نیا 

دیز دیوگ : هکنیا  لثم  دوش ، یم  هدید  زین  باتک  نیا  رد  یخیرات  تاهابتـشا  هتـشذگ ، اهنیا  زا  دـهد . یم  لیکـشت  ار  یگرزب  باتک  میوش ،
عوضوم زا  میزادرپ ، نآ  یـسرب  دقن و  هب  میهاوخب  هاگره  هک  دـیدرگ  هتخیوآ  رادـب  دـش و  هتـشک  اجنآ  درک و  جورخ  ناسارخ  رد  دـیهش 

تسا . سب  تراشا  کی  ار  فراع  میوش و  یم  جراخ  ثحب 
مدرم هب  دهد  ناشن  هدمآ  شـشوخ  نوچ  هدرک  لقنار  هبر  دـبع  نبا  تالوعجم  اه و  تبـسن  دوخ  هنـسلا ر  جاهنم  باتک "  رد  هک  هیمیت  نبا 

تسا : هدرک  هفاضا  اذل  مراد ، هلصاف  تناما  یتسار و  زا  نانآ ، زا  شیب  مفابب و  غورد  مناوت  یم  رتشیب  مناگتشذگ  زا  نم  هک 
دنا . نینچ  زین  نایضفار  امش ،) رب  گرم   ) کیلع مالسلا  دنیوگ  یم  هکلب  دننک  یمن  مالس  نانموم  هب  صالخا  اب  نایدوهی 

نایضفار . نینچمه  دنناد ، یمن  زیاج  ار  شوپ ) ياپ   ) هزومرب حسم  نایدوهی ،

هحفص 161 ] ] 

نایضفار . نینچمه  دنناد ، یم  لالح  ار  مدرم  لاوما  نایدوهی ،
نایضفار . نینچمه  دننک ، یم  رس  قرف  رب  هدجس  زامن  رد  نایدوهی ،

. نایضفار نینچمه  دنراد ، مدرم  بیرف  هب  هدیقع  نایدوهی ،
. هوای یفارخ و  نانخس  نیا  لاثما  و 

هعیـش و هقف  هب  امـش  هطاحا  هب  ار  بلطم  مینک و  یم  راذگاو  امـش ، دازآ  مهف  كرد و  يورین  هب  ار  هدش  هداد  تبـسن  ياهغورد  بیذکت  ام 
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میزاس . یم  لوکوم  هدش ، هتخانش  هعیش  زا  دیدج  میدق و  زا  هچنآ  ناشماکحا ، دئاقع و  بتک 
 " يروای هن  تشاد و  یهاوخ  تسود  هن  ینک ، نانآ  ياهاوه  تالیامت و  زا  يوریپ  هدمآ ، مهارف  ار  وت  هک  یملع  زا  سپ  هاگ  ره   "و 

هحفص 162 ] ] 

راصتنا باتک  دقن 

یلزتعم طایخ  نیسحلا  یبا  ياه  هوای  هب  يرظن 
هحفص زا 173  شیب  هک  ار  نآ  تاحفـص  مان  رگا  و  دـیا . هتفگن  غورد  دـیناوخب ، بیذاکا  ردـصم  ار  باـتک  نیا  رگا  امـش  زیزع ، هدـنناوخ 

یب ياعدا  رادخاش ، ياهغورد  زا  دـینک ، شواک  تاحفـص  نیا  لالخ  رگا  امـش  دـیا . هدـشن  بکترم  یفالخ  دـیراذگب  همان  غورد  تسین ،
هب امش  دوش  ثعاب  هاتوک  یسررب  نیا  میراودیما  ام  داتفا . دیهاوخ  یتفگش  هب  تخـس  وا ، یگتخاس  ياه  تبـسن  روآدرد و  ياه  زنط  لیلد ،

. مینکن هایس  شیاه  هناسفا  لقن  هب  ار  نامباتک  تاحفص  هرهچ  نیا ، زا  شیب  ام  ات  دیبایب  تسد  هدش ، رشتنم  پاچ و  رصم  رد  هک  باتک  دوخ 
تدش و  ساسا ، یب  ياه  هوای  و  نیغورد ، ياه  تبـسن  رد  وا  يور  هدایز  نازیم  هب  ات  میزادرپ  یم  نآ  زا  یئاه  هنومن  رکذ  هب  طقف  اجنیا  رد 

: تسا هتفگ  وا  دیدرگ . فقاو  دنک ، هدولآ  ار  هزنم  كاپ و  گرزب و  یتلم  ترهش  مان و  هدش  ثعاب  هک  وا ، ریمض  رد  هنیک  نایلغ 
یم اجباج  دوش و  یم  وحم  دنام ، یم  تکرح  یب  دـنک  یم  تکرح  هک  تسا  یتئیه  تروص و  ياراد  اهنآ  يادـخ  دـندقتعم  نایـضفار  - 1

اب هک  اهنآ  زا  يزیچان  دادـعت  رگم  نایـضفار ، همه  دـیحوت  تسا  نیا  دـیوگ ) هک  اجنآ  ات   ) هدـش اناد  سپـس  هدوبن ، اناد  زاـغآ  رد  وا  ددرگ .
. دنا هتسج  يرازیب  نانآ  زا  هدرک و  درط  دوخ  زا  نایضفار  ار  هورگ  نیا  هجیتن  رد  دنا ، هدیئارگ  دیحوت  هدیقع  هب  دنا و  هدوب  نیـشنمه  هلزتعم 

نب مکح  نب  ماشه   " مثیم " ، نب  یلع  تسا " ) قاط  نموم  دارم   " ، ) قاطلا ناطیـش   " ملاس " ، ماشه  لثم "  ناشناگرزب  اـهنآ و  بلاـغ  اـما 
(. ص 5  ) میتشاد نایب  هک  تسا  همه  نانآ  هدیقع  كاکس "  روصنم " و " 

تسا يرکیپ  ياراد  ناشیادخ  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  هدیقع  ار  نایضفار  - 2
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ص . ) تسا هدش  اناد  سپس  هدوب  نادان  دهد ، یم  ناکم  لقن  دریذپ ، یم  لاوز  دنام ، یم  تکرح  یب  دنک ، یم  تکرح  تروص  لکش و  اب 
(. 7

هب و  دنروآ ، یم  یتایاور  هراب  نیا  رد  دراد  لکـش  ادـخ  هک  تسا  دـقتعم  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  ادـیپ  یـضفار  رفن  کی  نیمز  يور  رد  - 3
هدرک ادیپ  دیحوت  هب  هدیقع  هدرک ، ینیـشن  مه  میدق  زا  نایلزتعم  اب  هک  اهنآ  زا  هدـع  نآ  رگم  دـننک ؟ یم  جاجتحا  ناشنایاوشیپ  زا  یثیداحا 

(. ص 144  ) دنا هتخاس  رود  دوخ  زا  درط و  ار  نانآ  نایضفار  هجیتن  رد  دنا 
رما نیا  و  دنریگ ، ترـشابم  هب  ار  ینز  هدع ، نتـشادهگن  ندـش و  كاپ  نودـب  دـنناوت  یم  زور ، کی  رد  درم  دـص  دـندقتعم  نایـضفار  - 4

(. ص 89  ) تسا دمحم  تما  همه  هدیقع  فلاخم 
دنا . هدوب  اربم  نانخس  نیا  زا  تسخن ، زور  زا  نایعیش  ددرگ  یم  مولعم  دش و  دهاوخ  راکشآ  حوضو ، هب  بلاطم  نیا  همه  عضو  يدوز  هب 

 " دوب . یهاوخ  نارگمتس  زا  وت  تروص  نیا  رد  هدیسر  ارف  ارت  هک  یملع  دوجو  اب  ینک ، نانآ  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  هاگ  ره 
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قرفلا نیب  قرفلا 

يدادغب روصنم  یبا  ياه  هوای  هب  یخساپ 
هحفص . رد 355  یفوتم 420  يدادغب  رهاط  نب  رهاقلا  دبع  روصنم  یبا  فیلات 

هطرو هب  هزادـنا  نیا  ات  ار  وا  هک  يزیچ  اهنت  تسا . هدرکن  راذـگ  ورف  اوران  تبـسن  هنوگ  ره  زا  شیاهارتفا  ياهریت  ناـمک  رد  هدنـسیون  نیا 
تغل و ثیدـح و  هقف و  رد  یئاوـشیپ  نایـضفار  نیب  رد  هکنیا " : رب  ینبم  هتـشاد ، ناـیب  هحفـص 309  رد  هک  تسا  يرادنپ  هدـنکفا  تلاهج 

یقوثو دروم  صخش  چیه  نآرق  لیوات  ریسفت و  یمالسا و  ياه  دربن  خیراوت و  یسیون و  هریـس  رد  زین  و  درادن ، دوجو  برع ، نابز  روتـسد 
 ". دنا تعامج  تنس و  لها  هب  رصحنم  مولع  زا  هتشر  نیا  نایاوشیپ  اهنت  دوش و  یمن  هدید 

زا ار  هدنیآ  ناشیا  دوش و  یم  لماش  زین  ار  هدنیآ  ياهنامز  دراد و  تیمومع  هبنج  رادنپ  نیا  ایوگ  هتفگ ، ساپس  تمعن  نیا  رب  مه  ار  ادخ  وا 
رد هعیـش  نادنمـشناد  بتک و  ای  دزاس  دراو  يا  هشدـخ  تناما ، رظن  زا  هداد  هک  یئاه  تبـسن  رد  و  تسا . هتـسیرگن  ناـمز  قیقر  هدرپ  تشپ 

. دننک زاب  ار  وا  تشم  دوخ ، هب  دوخ  جراخ 
هک دنا ، هتشاد  دوجو  هعیش  زا  یگرزب  ياه  تیـصخش  دادغب ) رد   ) شا یعامتجا  طیحم  رد  وا و  مشچ  ود  لباقم  رد  هک  تسا  بجعت  ياج 

دننام تسا  هدوب  اهنآ  تسدب  يربهر  مامز  و  دزاس . دراو  يا  هشدخ  هدربمان  ياه  هتـشر  رد  نانآ ، یئاوشیپ  تماما و  رد  دناوت  یمن  يدـحا 
" و"  یضر ، فیرش  یضترم " و "  دیـس  يدهلا  ملع  دیفم " و "  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  نآ "  ملعم  مالـسا و  تلم  ییاوشیپ  گرزب 

نانآ . لاثما  یملید " و  رالس  یلعی " و "  یبا  فیرش  یکچارک " و "  حتفلا  وبا  خیش  یشاجن " و "  نیسحلا  یبا 
نیا دوجو  ینمشد ، هنیک و  يور  زا  ای  هدوب ، بویعم  وا  یمومع  ساوح  ایآ  تسا ، هدنام  ربخ  یباه  تیصخش  نیا  زا  وا  هکنیا  میناد  یمن  ام 

راکنا ار  دنمشناد  همه 

هحفص 165 ] ] 

ات مینک  بلج  وپا ، مسر  هار و  هب  ار  هدـنناوخ  هجوت  میهاوخ  یم  اـم  میتسین ، لـئاق  یتیمها  وا  صخـش  يارب  اـم  تروص  ره  رد  تسا . هدرک 
تاحفص رد  ار  قیاقح  رییغت  فیرحت و  ارتفا و  ریوزت ، غورد و  نیماضم  زا  يا  هراپ  دیناوتب  امش  دیاش  دبیرفن . شیاعلاجنج  راج و  ار  یـسک 

دیبایرد . میروآ ، یم  لمعب  شهباشم  ياهباتک  هرابرد  هک  یئاهثحب  زا  تسا  غورد  اپ  ارس  هک  شباتک 
 " تشاد . یهاوخن  ادخ  زا  ینابهگن  ددم و  هنوگ  چیه  هدش  لصاح  وت  يارب  هک  یملع  دوجو  اب  ینک  يوریپ  نانآ  ياهاوه  زا  هاگ  ره   "و 

هحفص 166 ] ] 

یسلدنا مزح  نبا  لحنلا  للملا و  یف  لصفلا  باتک  دقن 
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هراشا

تناما و هب  ار  دوخ  تایبدا ، خیرات  هدنـسیون  زا  شیب  بتارم  هب  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  دـسیونب ، یبلطم  لحن  للم و  هرابرد  دـهاوخب  سک  ره 
اهتلم يوربآ  و  دنام ، ظوفحم  تسا  مکحم  لیلد  یب  هیاپ و  یب  ياهتبـسن  هب  یگدولآ  هک  نف  نیا  كانرطخ  بقاوع  زا  ات  دزاس  دیقم  قدص 

رد و  دـشاب ، هناققحم  نآ  بلاطم  لقن  رد  هک  رگم  درادـن  رب  ماگ  چـیه  یلک  روط  هب  و  دربن ، یلایخ  ای  رادـنپ  ساسا  رب  ار ، هانگ  یب  ماوقا  و 
دنام . نوصم  ارتفا  هب  نادجو  يراتفرگ  زا  روذعم و  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  دنک  اهنآ  نیرت  قثوم  رب  هیکت  دوخ  ذخام 

سک ره  لقن  زا  وا  دراد ، هیور  نیا  فلاخم  يراتفر  تسرد  شیاه  هتشون  رد  هکلب  تسا  هجوت  یب  هفیظو  نیا  هب  اهنت  هن  مزح "  نبا  یلو " 
هب ساسا  یب  تبـسن  هنوگ  ره  نداد  زا  دـیآ و  یم  شـشوخ  بهاذـم  تارثک  زا  دـنک ، یم  هدافتـسا  ربهاذـم ، رتشیب  يدـنب  هدر  يارب  دـشاب 

: دینکیم هظحالم  ریز  رد  ار  شنانخس  هنومن  تسین  نادرگ  ور  شا  هدیقع  نافلاخم 

دنتسین ناملسم  نایضفار 

هراشا

ناشراک زاغآ  دندمآ . دیدپ  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  لاس  جنپ  تسیب و  هلصاف  هب  هک  دنتسه  یئاه  هتسد  نانیا  دنتـسین  ناملـسم  نایـضفار  - 1
ناشن غورد  رفک و  يراصن  دوهی و  دننام  تسرد  دیزرو و  یم  ینمـشد  رکم و  مالـسا  اب  هک  هللا ) هلذخ   ) دوب یـسک  توعد  هب  خـساپ  يارب 

. داد یم 
زا دیاب  دیآ  رب  شنخس  هدهع  زا  دهاوخب  وا  رگا  و  هدرک ، نیگمرـش  ار  تیناسنا  شا ، هدنبوک  تارابع  نیا  اب  وا  هک  قح ، هب  دنگوس  خساپ -

. دزیر قرع  اپ  ارس  مرزآ  مرش و 
ار نآرق  دننک ، یم  رارقا  نیتداهش  هب  دنتـسیا و  یم  هلبق  يوس  هب  ار  دوخ  ياهزامن  رد  یمدرم  مالـسا  رکنم  ناوت  یم  هنوگچ  مناد  یمن  نم 

ماکحا دئاقع و  رد  نانآ  ياهباتک  دننک ، یم  يوریپ  مرکا  ربمغیپ  ياه  تنس  زا  لماع ، نآ  هب  دنا و  لماح 
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مکح دناوت  یم  درم  نیا  هنوگچ  دـهد . یم  ناشن  ار  ناشمالـسا  نانآ ، یجراخ  رمع  تسا و  ام  راتفگ  قدـص  هاوگ  همه  هدرک و  رپ  ار  ایند 
ار دوخ  تایاور  تنس ، لها  گرزب  لاجر  ناداتسا و  هک  دنا  هدوب  نایعیش  زا  سک  اهرازه  هکیلاح  رد  دنک  هفئاط  نیا  یناملـسمان  هب  یعطق 

. دنهد یم  لیکشت  نایعیش  ار  اهنآ  هدنسم  تایاور  ریاس  تس و  حاحص  رد  ناشثیداحا  نایوار  هتفرگ و  اهنآ  زا  بهذم  هنیمز  رد 
. تسا موق  نیا  ینید  ءارآ  ماکحا و  دئاقع ، عجرم  تقیقح  رد  تایاور  نیا 

دنا هدوب  دامتعا  دروم  تنس  لها  حاحص  رد  هک  هعیش  نایوار  یماسا  جرد 

دوشیم : روکذم  یجهت  فورح  بیتارت  هب  دنا . بهذم  هعیش  هک  تنس  لها  خیاشم  زا  یخرب  کنیا  و 
بلغت نب  نابا  - 1

یفوک دیز  نب  میهاربا  - 2
یلدج هللا  دبع  وبا  - 3

يرفح لضفم  نب  دمحا  - 4
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یفوک نابا  نب  لیعامسا  - 5
یفوک هفیلخ  نب  لیعامسا  - 6
یفوک ایرکز  نب  لیعامسا  - 7

نمحرلا دبع  نب  لیعامسا  - 8
یفوک یسوم  نب  لیعامسا  - 9

یفوک نامیلس  نب  دیلت  - 10
یلامث هزمح  وبا  نبا  تباث  - 11
یفوک هتخاف  یبا  نب  ریوث  - 12

یفعج دیزی  نب  رباج  - 13
یفوک دیمحلا  دبع  نب  ریرج  - 14

یفعج دیزی  نب  رفعج  - 15
يرصب نامیلس  نب  رفعج  - 16
یفوکلا هریمع  نب  عیمج  - 17

یفوکلا هریصح  نب  ثراح  - 18
ینادمه هللا  دبع  نب  ثراح  - 19

یفوک تباث  یبا  نب  بیبح  - 20
ینادمه یح  نب  نسح  - 21

یفوک هبیتع  نب  مکح  - 22
ینهج یسیع  نب  دامح  - 23

یناوطق دلخم  نب  دلاخ  - 24
فوع یبا  نبا  فاجحلا  وبا  - 25

یفوک ثراح  نب  دیبز  - 26
یفوک بابح  نب  دیز  - 27

یفوک هدعج  یبا  نب  ملاس  - 28
یفوک هصفح  یبا  نب  ملاس  - 29

یفوک فیرط  نب  دعس  - 30

هحفص 168 ] ] 

یلاله مثیخ  نب  دیعس  - 31
شربالا لضف  نب  هملس  - 32
یمرضحلا لیهک  نب  هملس  - 33

یفوک درص  نب  نامیلس  - 34
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يرصب ناخاط  نب  نامیلس  - 35
يوک مرق  نب  نامیلس  - 36

یفوک نارهم  نب  نامیلس  - 37
يرصب جاجح  نب  هبعش  - 38

يدیبع ناحوص  نب  هعصعص  - 39
ینادمه ناسیک  نب  سواط  - 40

یلئود ورمع  نب  ملاظ  - 41
یکم رماع  لیفطلا  وبا  - 42

یفوک بوقعی  نب  دابع  - 43
یفوک دواد  نب  هللا  دبع  - 44

یفوک دادش  نب  هللا  دبع  - 45
یفوک رمع  نب  هللا  دبع  - 46

یمرضح هعیهل  نب  هللا  دبع  - 47
حادق نومیم  نب  هللا  دبع  - 48

يدزا حلاص  نبا  نمحرلا  دبع  - 49
يریمح مامه  نب  قازرلا  دبع  - 50

نیعا نب  کلملا  دبع  - 51
یفوکلا یسوم  نب  هللا  دبع  - 52

یفوک ریمع  نب  نامثع  - 53
یفوک تباث  نب  يدع  - 54
یفوک دعس  نب  هیطع  - 55

یفوک حلاص  نب  ءالع  - 56
یعخن  سیق  نب  همقلع  - 57

همیدب نب  یلع  - 58
يرهوج  دعج  نب  یلع  - 59

يرصب دیز  نب  یلع  - 60
حلاص نب  یلع  - 61

یفوک بارغ  نب  یلع  - 62
یفوک مداق  نب  یلع  - 63
یفئارط رذنم  نب  یلع  - 64

یفوک مشاه  نب  یلع  - 65
یفوک هیواعم  نب  رامع  - 66
یفوک مشاه  نب  رامع  - 67
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یعیبس هللا  دبع  نب  ورمع  - 68
يرصب هلیمج  یبا  نب  فوع  - 69

یفوک نیکد  نب  لضف  - 70
یفوک قوزرم  نب  لیضف  - 71

یفوک هفیلخ  نب  رطف  - 72
یفوک لیعامسا  نب  کلام  - 73

یفوک مزاح  نب  دمحم  - 74
یندم هللا  دیبع  نب  دمحم  - 75

یفوک لیضف  نب  دمحم  - 76
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یفئاط ملسم  نب  دمحم  - 77
یندملا یسوم  نب  دمحم  - 78
یفوک رامع  نب  دمحم  - 79

یفوک ذوبرخ  نب  فورعم  - 80
یفوک رمتعم  نب  روصنم  - 81

یفوک ورمع  نب  لاهنم  - 82
یمرضح سیق  نب  یسوم  - 83
یفوک ثراح  نب  عیفن  - 84

ینادح سیق  نب  حون  - 85
یفوک دعس  نب  نوراه  - 86
یفوک دیرب  نب  مشاه  - 87
يریمح میرب  نب  هریبه  - 88
يرصب دایز  نب  ماشه  - 89

یقشمد رامع  نب  ماشه  - 90
یفوک حارج  نب  عیکو  - 91
یفوک رازج  نب  ییحی  - 92

یفوک دایز  یبا  نب  دیزی  - 93
زا هعیش  لاجر  اهنیا ، زا  هتشذگ  دننک . نم  جاجتحا  نانآ  ثیداحا  هب  ناش  هناگشش  حاحص  رد  تنـس  لها  هک  دنا  نایعیـش  زا  یهورگ  نانیا 

دـنهد و یم  رارق  دانتـسا  دروم  ار  نانآ  ثیدـح  تنـس  لها  هک  دنرایـسب  يولع  نادـناخ  گرزب  ياه  تیـصخش  نیعبات و  ربمغیپ و  هباحص 
دننک . یم  يراشف  اپ  تخس  ناشتلادع  قیثوت و  رد  دنا و  هدناسر  اهنآ  هب  دیناسم ، ننس و  حاحص و  رد  ار  دوخ  دانسا  ناشنایاوشیپ ،

هچ رد  دیناسم  حاحص و  نیا  و  دراد ؟ یـشزرا  هچ  تایاور  بتک  نیا  دنـشابن ، ناملـسم  تسا ) هتـشادنپ  مزح  نبا  هکنانچ   ) هعیـش رگا  سپ 
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لئاق ناوت  یم  یـشزرا  هچ  دنا  تنـس  لها  ثیداحا  ناظفاح  نایاوشیپ و  ناگرزب ، زا  هک  ناشاهباتک  نافلوم  يارب  دـنا و  تقیقح  زا  يا  هیاپ 
روصت ناوت  یم  یشزرا  تیمها و  هچ  دنا ، ناملسم  ریغ  نآ  خیاشم  همه  هکنیا  اب  دش ، هتفرگ  اهنآ  زا  هک  یئارآ  ودئاقع  يارب  الوصا  و  دش ؟

درک .
. قحب رواد  یئوت  تسا و  وت  يوسب  همه  تشگزاب  هک  ياشخبب  ام  رب  وت  اهلا  راب 

ءالو یتسود و  تسین ، یگدوشخب  لباق  مزح  نبا  دزن  هک  نایعیش  هانگ  اهنت  یلب ،
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هجیتن رد  دنا و  هدـیورگ  نادـب  تنـس  باتک و  قبط  رب  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  دالوا  بلاط و  یبا  نب  یلع  هب  تبـسن  نانآ 
يرواد ام ، نایمدیاب  هک  تسا  ادخ  نیا  و  دوش ، یم  حابم  نانآ  زا  تسا ، مرتحم  یناملسم  ره  زا  هک  یئورآ  ضرع و  تیب  لها  يالو  نیمه 

دیامن . عطاق 
ریما هک  دشابیم  ابـس  هللا  دبع  شدوصقم  درک ، یم  ینمـشد  رکم و  مالـسا  اب  هک  دوب  یـسک  توعد  هب  عیـشت  زاغآ  تسا  هتـشادنپ  هکنیا  اما 

. دندرک يوریپ  راوگرزب  نآ  زا  وا ، زا  ترفن  راهظا  و  وا ، نعل  رد  یلع  نایعیش  دینازوس و  شتآ  هب  شزیمآ  داحلا  راتفگ  هب  ار  وا  نینموملا 
ياه هرود  اهلسن و  همه  رد  ایآ  دشاب و  هتفرگ  نآ  زا  ار  شخیرات  عیـشت  ات  هدش ، هدید  يولع  بزحرد  يدیلپ  نیا  عقوم  هچ  ایآ  میـسرپ  یم 

؟ دشاب بوسنم  ای  هدیورگ  فرحنم  درم  نیا  هب  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  هعیش  رفن  کی  عیشت 
. دهد تبسن  یتحیضف  غورد و  ره  هب  ار  نایعیش  دراد  رارصا  درم  نیا  یلو 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  مالـسا  سـسوم  تقیقح  رد  عیـشت  ناشفا  رذب  هک  تفای  یمرد  لماک  یهاگآ  اب  دوب  تقیقح  نتفای  ددص  رد  وا  رگا 
هب ار  تما  داد و  یم  تبـسن  ودـب  ار  ناـنآ  دـیجمت  فیرعت و  اـب  دـیمان و  شنایعیـش  ار  یلع  ناتـسود  هک  يزور  ناـمه  زا  تسا  هلآ  هیلع و 

. دناوخ یم  ارف  شیوریپ  یتسود و 
داتسا زا  یئالط  نخس  کی  هب  اهنت  میهد ، یمن  لیصفت  نآ  در  رد  نیا  زا  شیب  تسا ، ساسا  هیاپ و ي  یب  تخس  تبـسن  نیا  هک  اجنآ  زا  و 

هب فورعم  ابس  نب  هللا  دبع  تعدب  عیشت  بهذم  دندقتعم  ناگدنـسیون  زا  يا  هراپ  هکنیا  تسا "  هتفگ  هک  مینک  یم  افتکا  یلع  درک  دمحم 
وا زا  نانآ  دنادب  دسانشب و  نایعیش  دزن  ار  درم  نیا  شزرا  هک  یسک  تسا ، بهذم  نیا  هب  تبسن  ینادان  لهج و  زا  یشان  تسا ، ءادوس  نبا 

دنیوج یم  يرازیب  شراتفگ  لامعا و  و 
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.. " تسا حیحص  ان  هیاپ  هچ  ات  نخس  نیا  دناد  یم  یبوخب  دنهد ، یم  رارق  هلمح  خیبوت و  دروم  ار  وا  فالخ  نودب  ناشنادنمشناد  و 

تسا هدوبن  رتشیب  هباحص  مامت  زا  یلع  ملع 

هراشا

وبا تیملعا  نایب  رد  هاگنآ  لصفلا ) 4ر136  تسا ) هتفگ  غورد  دوب  رتشیب  ربمغیپ  هباحـص  همه  زا  یلع  ملع  دیوگب  سک  ره  دیوگ : یم  - 2
ملع دناد  یم  دشاب  هتشاد  ملع  زا  يا  هرهب  هک  یـسک  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدرک  زاغآ  ار  یتسـس  تانایب  یملع  رظن  زا  یلع  رب  وا  مدقت  رکب و 

دوب . یلع  ملع  ربارب  نیدنچ  رکب  وبا 
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ات دوب ، یلع  ملع  ربارب  نیدنچ  رمع  ملع  دناد  یم  حوضو  هب  دشاب  هتشاد  نسح  سک  ره  تسا : هتفگ  یملع  رظن  زا  یلع  رب  رمع  مدقت  رد  و 
دانع ام  اب  یمرزآ  یبای  دناعم  هنیمز  نیا  رد  رگا  تسا و  لطاب  هدش  یلع  تیملعا  یعدم  هک  یمرزآ  نادان  نآ  نخـس  سپ  دیوگ : هک  اجنآ 

زا ار  ربمغیپ  باحصا  زا  يدحا  ام  هک  دراد  اور  ار  تمهت  نیا  ام  هب  دناوت  یمن  سکچیه  اریز  دش  دهاوخ  راکـشآ  شینادان  غورد و  دزرو ،
. میا هدروآ  رتورف  دوخ  هبترم 

، هناوید رفن  کی  ناونع  هب  ار  وا  ای  میرگب  لفاغ  درف  کی  ناونع  هب  ای  مدنخب  نادان  رفن  کی  ناونع  هب  ایآ  درم ، نیا  رب  مناد  یمن  نم  خساپ -
منک ؟ هرخسم 

رد هتـشاد و  ینوزف  ربمغیپ  هباحـص  همه  رب  شملع  نینموملا  ریما  هک  تسا  تیعقاو  نیا  دراذگ  یمن  یقاب  کش  ياج  يدـحا  رب  هک  يزیچ 
. تسا هدومرفن  هعجارم  يدحا  يا  هیضق  چیه  رد  واو  دنا  هدرک  هعجارم  وا  هب  همه  تالکشم  اهیرواد و 

تسا تما  ملعا  یلع  هک  ربمایپ  یهاوگ  رد  هدراو  ثیداحا 

: دومرف همطاف  هب  هک  دشاب . یم  ص )  ) مالسا ربمغیپ  صخش  درک ، هباحص  هب  تبسن  یلع  تیملعا  هب  فارتعا  هک  یسک  لوا 
املع . مهملعا  امالسا و  نیملسملا  لوا  کتجوز  ینا  نیضرت  اما 

 " تسا . رتشیب  همه  زا  شملع  تسا و  ناملسم  لوا  هک  مدروآ  رد  یسک  جاودزا  هب  ارت  نم  هک  یتسین  لاحشوخ  ایآ  " 
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رت و رابدرب  همه  زا  تلیضف  رظن  زا  رتاناد و  همه  زا  ملع  رظن  زا  هک  مدروآ  رد  متما  درف  نیرتهب  جاودزا  هب  ارت  نم  دومرف " : هک  نخس  نیا  و 
. تسا رترادهقباس  همه  زا  مالسا  رظن  زا 

شملح شیب و  همه  زا  شملع  دش و  میلست  همه  زا  شیپ  دروآ و  مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  یلع )  ) وا همطاف " : هب  وا  راتفگ  نیا  زاب  و 
 " تسا . گرزب 

 " تسا . یلع  نم  زا  دعب  درف  نیرتاناد  ص " )  ) رضح نآ  نخس  زاب  و 
 " دنوش . یم  دراو  نم  هب  نآ  زا  هک  تسا  يرد  نم و  یصو  نم و  ملع  فرظ  یلع  دومرف " : هک  ص )  ) ترضح نآ  رگید  نخس  و 

 " تسا . نم  زا  دعب  متما  يارب  نم  تلاسر  هدننک  نایب  تسا ، نم  ملع  رد  یلع  تفگ " : هک  ص )  ) وا راتفگ  و 
ص :)  ) ترضح نآ  راتفگ  و 

یملع - نزاخ  یلع 

هحفص 173 ] ] 

 " تسا . نم  ملع  نزاخ  یلع  " 
ص :)  ) وا راتفگ  و 
: یملع هبیع  یلع 

 " تسا . نم  ملع  قودنص  یلع  " 
ص :)  ) وا نخس  و 
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یلع : یتما  یضقا 
 " تسا . یلع  تواضق  رد  نم  تما  لضفا  " 

ص :)  ) وا نخس  و 
یلع : مکاضقا 

 ". تسا یلع  تواضق  رد  امش  لضفا  " 
ص :)  ) وا راتفگ  و 

. هیضقلاب مهرصبا  و  رگید : ریبعت  رد  و  هیضقلاب . مهملعا  و  درمش : هک  اجنآ  ات  عبسب - مصخت  يدعب و  هوبن  هوبنلاب و ال  کمصخا  یلع  ای 
منادیم و دوخ  نامرف  ریز  موکحم و  توبن  تلاسر و  هجرد  اب  ارتنم  یلع  يا 

هحفص 174 ] ] 

رد وت  دومرف : تلـصخ  تفه  نآ  نمـض  رد  دومن و  یهاوخ  نامرفب  موکحم  تلـصخ  تفه  اب  ارناگمه  وت  تسین و  یتوبن  نم  زا  دـعب  هتبلا 
يرتاناد . همه  زا  تواضق 

ص :)  ) وا نخس  نیا  و 
ادحاو : اءزج  سانلا  ءازجا و  هعست  یلع  یطعاف  ءازجا  هرشع  همکحلا  تمسق 

تسا . هدش  میسقت  مدرم  یقاب  نیب  نآ  شخب  کی  تسا و  یلع  رایتخا  رد  اصاصتخا  نآ  شخب  هن  هدش  میسقت  هد  هب  تمکح 
دیوگ : یم  تسا  هدنز  یلع  هدنز و  وا  زونه  هکیلاح  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هنوگچ  و 

. تیبلا لها  انیف  همکحلا  لعج  يذلا  دمحلا هللا 
. داد رارق  نادناخ  ام  رد  ار  تمکح  هک  تسا  ازس  ار  یئادخ  ساپس 

یسک هچ  ایآ  تروصنیا  رد  دشاب  وا  تمکح  ملع و  رهش  هزاورد  هدیسر  ص )  ) ربمغیپ دوخ  زا  هک  يرتاوتم  صوصن  هب  یلع  هک  یماگنه  و 
رداص ربمغیپ  صخـش  زا  کش  یب  هک  تسا  یثیدـح  نیا  دـشاب ؟ کیدزن  وا  هب  ای  هیبش  وا  هب  ملع  رد  هک  تسیک  و  دـنک ؟ یم  يربارب  وا  اـب 

. دنا هدرک  نیودت  یلقتسم ، ياهباتک  نآ  هرابرد  ناگدنسیون  زا  يرایسب  و  هدش ،
دیوگیم : هک  تسا  هشیاع  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ 

هنسلاب : سانلا  ملعا  یلع 
 " تسا . ربمایپ  تنس  هب  مدرم  نیرتاناد  یلع  " 

هحفص 175 ] ] 

دیوگیم : هک  رمع ، هاگنآ  و 
یلع : اناضقا  زاب : اناضقا و  یلع 

 ". تسا رتشیب  ام  همه  زا  یلع  يرواد  يورین  " 

ترضح نآ  شناد  ملع و  هرابرد  ربمایپ  هباحص  ءارآ 
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اهنآ زا  یخرب  اجنیا  رد  تسا و  هدوب  نینموملا  ریما  ملع  هب  دنمزاین  دح  هچ  ات  وا  دهد  یم  ناشن  هک  هدـش  لقن  يروهـشم  تاملک  رمع  زا  و 
: مینک یم  رکذ  ار 

: رمع کلهل  یلع  الول  - 1
. هدروآ نابز  رب  اهراب  ار  هلمج  نیا  دشیم "  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  " 

. هدم رارق  دشابن  بلاط  یبا  رسپ  شندوشگ  يارب  هک  یلکشم  رد  ارم  ایادخ  - " 2
 ". دراذگن یقاب  ارم  ادخ  یشابن ، نسحلا  وبا  يا  وت  هک  ینیمز  رس  - " 3

 " دراذگن یقاب  وت  زا  دعب  ریما  ادخ  یلع  يا  - " 4
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 " دشابن شندوشگ  يارب  نسحلا  وبا  هک  یلکشم  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  - " 5
 ". یشابن اهنآ  نایم  رد  نسحلا  وبا  يا  وت  منک و  یگدنز  یموق  رد  هک  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  - " 6

 " دشابن اجنآ  نسحلا  وبا  مشاب و  هدنز  مدرم  نایم  رد  هک  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  - " 7
 ". دشاب مرانک  رد  یلع  رگم  زاسم  دراو  نم  رب  یلگشم  ایادخ  - " 8

 ". موشن عقاو  دشابن  نآ  هدنیاشگ  نسحلا  وبا  هک  یلگشم  رد  تسا  دیما  - " 9
 ". دشابن اهنآ  نایم  رد  نسحلا  وبا  هک  مریگ  رارق  نایم  رد  ات  دراذگن  یقاب  ردق  نآ  ارم  ادخ  - 10

. دشابن نسحلا  وبا  شندوشگ  يارب  هک  یلکشم  زا  درب  یم  هانپ  ادخ  هب  رمع  دیوگ : بیسم  نب  دیعس 
تفرگیم . یلع )  ) وا زا  ار  شخساپ  دروخ  یم  رب  یلکشم  هب  يرما  رد  رمع  یتقو  دیوگ : هیواعم 

وبا - رسپ  گرم  اب  تفگ " : هیواعم  دنداد  ار  ماما  ندش  هتشک  ربخ  هیواعم  هب  یتقو 
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. تفر ناهج  زا  هقف  ملع و  بلاط ،
دیوگ : یلع ) تافو  ماگنه   ) شا هبطخ  رد  یبتجم  نسح  طبس  ماما 

ملعب : نورخالا  هکردی  نولوالا و ال  هقبسی  مل  سمالاب  لجر  مکقراف  دقل 
 ". دسر یمن  وا  ملع  هیاپ  هب  یسک  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  هک  تسب  رب  تخر  امش  نایم  زا  زورید  يدرم  " 

یم تسا " و  کیرش  امش  اب  رگید  مهرد  کی  رد  دندیشخب و  ملع  مهد  هن  ار  یلع  مسق ، ادخب  دیوگ " : تما  گرزب  دنمـشناد  سابع  نبا 
 " تسا . ایرد  تفه  رد  يا  هرطق  دننام  هنع ) هللا  ضر   ) یلع ملع  ربارب  رد  دمحم  باحصا  ملع  نم و  ملع  تفگ " :

ام اب  وا  مشش  شخب  رد  انامه  مدرم ، مومع  يارب  نآ  شخب  کی  یلع و  هژیو  نآ  شخب  جنپ  تسا  شخب  شـشرب  ملع  تفگ " : یم  هاگ  و 
 " رتاناد . ام  زا  تسا و  کیرش 

همه زا  مومع  شخب  رد  یلع  و  مومع ، يارب  ءزج  کـی  یلع و  هژیو  نآ  ءزج  هن  هدـش ، میـسقت  زج  هدـب  تمکح  تفگ " : یم  دوعـسم  نبا 
 " تسا . رتاناد 

 ". تسا بلاط  یبا  نب  یلع  یهلا  ضئارف  رد  هنیدم  مدرم  نیرتاناد  تفگ " : یم  وا 
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نیرتهب هک  میدوب  هدیقع  نیا  هب  میتفگ  یم  نخس  دوخ  نیب  یتقو  ام  تفگ " : یم  زین  و 

هحفص 178 ] ] 

 ". تسا یلع  هنیدم  رواد 
. تسا یلع  رواد  نیرتدنمورین  ضئارف و  هب  یسک  نیرتاناد  تفگ : یم  و 

مع بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  دراد و  ینطاـب  رهاـظ و  هک  رگم  تسین  نآ  زا  یفرح  چـیه  هدـش  لزاـن  فرح  تفه  هب  نآرق  تفگ " : یم   "و 
 ". تسا نآرق  نطاب  رهاظ و 

ادـخ لوسرب  رتاناد و  ادـخ  نید  رد  درازگ و  زاـمن  ادـخ  لوسر  اـب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  تفگ " : یم  ع )  ) یلع هراـبرد  هبیتع  نب  ماـشه 
 ". تسا رت  کیدزن 

 " مسانش . یمن  هیاپ  نیاب  ار  یسک  دنگوس  ادخب  تفگ : دوب ؟ رتاناد  یلع  زا  یسک  دمحم  باحصا  نیب  رد  ایآ  دندیسرپ  ءاطع  زا 
هب تبـسن  ار  وا  رگا  تسا و  مدرم  نیرتاناد  ( بلاط یبا  نب  یلع   ) وا تنـس  باتک و  ملع  رد  تفگ " : یم  شا  ینارنخـس  رد  متاح  نب  يدع 

رت و راکشآ  همه  زا  شدهز  میریگ ، رظن  رد  تدابع  دهز و  هب  تبسن  ار  وا  رگا  تسا و  مالسا  سار  ادخ و  لوسر  ردارب  وا  میجنسب ، مالسا 
تـسا هدوب  رترب  شا  یعیبط  يورین  رت و  لقاع  مدرم  همه  زا  وا  میرگنب ، شا  یعیبط  تردـق  درخ و  هب  رگا  و  تسا ، رتشیب  همه  زا  شتداـبع 

".
وکین نامنید  رد  و  رتکیدزن ، نامربمغیپ  هب  و  رت ، اناد  یـسانش  ادخ  رد  ام  همه  زا  یلع ، ای  وت  دیوگ : شا  ینارنخـس  رد  لجح  نب  هللا  دـبع  و 

 " يرت .

هحفص 179 ] ] 

 " دوب . رترب  همه  زا  یلع ، تواضق  يورین  دیوگ " : يردخ  دیعس  وبا  و 
نب لضف  تباث ، نب  ناسح  دننام : دنا  هتفگ  حدم  ربمغیپ  نارای  نیرتملاع  ناونع  هب  ار  نینموملا  ریما  ناشرعش  رد  يا  هدع  ربمغیپ  باحصا  زا 

تلصخ نیمه  هب  دوشیم ، يراد  دوخ  اجنیا  رد  ناشمان  رکذ  زا  هک  مالـسا  هیلوا  نورق  يارعـش  زا  يرایـسب  هورگ  اهنآ  زا  يوریپ  هب  سابع و 
. دنا هدوتس  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

یتایاور رایسب  قرط  زا  و  تسا ، ربمغیپ  ملع  ثراو  وا  اریز  دنا ، قفتم  نینموملا  ریما  یملع  يرترب  رد  مالسا  تما  همه  میرذگب ، هک  اهنیا  زا 
یلع هک  تسا  تایاور  نیا  رد  تسا ، نم  ثراو  نم و  یـصو  یلع  هدومرف  هک  تسا  هدیـسر  وا  هرابرد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 

هچ نانآ  تفگ  یلع  دـنا . هتـشاذگ  ثرا  نیـشیپ  ناربمایپ  هچنآ  دومرف : ربمغیپ  ادـخ ؟ لوسر  يا  مرب  یم  ثرا  امـش  زا  زیچ  هچ  نم  دیـسرپ :
ار . ناشربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  دومرف  دنا ؟ هداهن  ثرا  زیچ 

تسین یفالتخا  ملع  لها  نیب  هلئـسم  نیا  رد  تسا "  هتفگ  نینچ  سابع  شیومع  هن  ربمغیپ ، زا  یلع  صوصخ  ندرب  ثیدح  لیذ  رد  مکاح 
مولع ثرا  اهنت و  هک  دراد  دوجو  یعامجا  دروم ، نیا  صوصخ  رد  دوش  یم  مولعم  اذـل  دـسر ، یمن  ومع  رـسپ  هب  ثرا  ومع ، دوجو  اب  هک ،

. نارگید هن  دشاب ، یلع  دیاب  ربمغیپ 
ملع ثراو  و  مع ، رـسپ  یلو ، وا ، ردارب  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هک  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  حیحـص  قیرط  زا  هک  یتیاور  تثارو ، نیا  اـب 

. ددرگ یم  ملسم  ققحم و  رت ؟ هتسیاش  وا  هب  نم  زا  تسیک  سپ  میوا ،
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همان نمـض  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تسا . هتفر  تراشا  نادب  اهنآ  زا  يرایـسب  نخـس  رد  تسا و  هدوب  ملـسم  يرما  هباحـص  نیب  تثارو  نیا 
وت ، رب  ياو  دسیون : یم  هیواعم  هب  شا 

هحفص 180 ] ] 

تسا . یصو  ادخ و  لوسر  ثراو  وا  ینادیم ؟ ربارب  یلع  اب  ار  دوخ 
اب دنک ، یکاته  نینچ  هک  یـسک  مکح  و  تسیک ؟ هجوتم  شیاوران ، ياه  تبـسن  اه و  ینخـس  تشرد  نیا  ایآ  درگنب ، درم  نیا  دیاب  نونکا 

تسیچ ؟ دشاب ، یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  صخش  یکی  یلع ، یملع  تیلضفا  هب  نیدقتعم  نایم  رد  هکنیا  هب  هجوت 
گرزب دنمـشناد  باطخلا و  نب  رمع  هشیاع ، یبتجم ، نسح  ماما  ربمغیپ  طبـس  هب  تبـسن  و  دنک ، ییوگدب  هباحـص  هرابرد  هک  سک  نآ  اما 

. میهد یم  تلاوح  شبهذم  ياملع  وا و  ناکلسم  مه  هب  ار  شمکح  دراد ، اور  تناها  نارگید  سابع و  نبا  تما 

نآ خساپ  دنا و  نآرق  فیرحت  هب  لئاق  هیماما  هعیش 

زا بلاطم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، نآرق  فیرحت  دنراد  قافتا  نآ  رد  ناشدیدج  میدق و  زا  هیماما  هقرف  هک  يدئاقع  زا  یکی  دیوگ : یم  - 3
نب یلع  زا  نیا  و  تسا . هتفرگ  تروـص  نآ  رد  يداـیز  تارییغت  هدـیدرگ و  فذـح  نآرق  زا  یبلاـطم  هدـش و  هدوزفا  نادـب  هدوـبن و  نآرق 
هدش فیرحت  رکنم  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  یلیخ  دنک  یم  هلزتعم  بهذم  هب  رهاظت  هک  اهنآ  ياملع  زا  یکی  دمحم  نب  یسوم  نب  نیـسحلا 

! دناد یم  رفاک  ار  شلئاق  و 
ياملع زا  یملاعمادکای  هدرک ، لقن  هعیش ، قوثو  دروم  بتک  زا  يذخام  مادک  زا  ار  ماهتا  نیا  ایآ  دوب  هتفگ  يا ، هراشا  اب  شاک  يا  خساپ -

هتفگ شیارب  دشابن  مه  فورعم  دنچ  ره  ینید  مولع  يوجشناد  مادک  ای  تسا و  هدرک  نایب  وا  يارب  دشاب ، هتـشاد  یعامتجا  شزرا  هک  اهنآ 
يا هناوید  مادـک  زا  یتحای  اهنآ  حول  هداسو  یتاهد  مدرم  ای  هعیـش  لاهج  زا  کـی  مادـک  زا  میئوگب  واـب  هدرک ، لزنت  میرـضاح  هکلب  تسا ،

تسا . هدشرداص  یمالک  نینچ  دمهف ، یمن  ار  شنهد  فرح  هک  كدرم  نیا  دننام 
سار رد  نآرق ، فیرحت  تخس  رس  نافلاخم  دمهف ، یم  تقد  یمک  اب  هدنناوخ 

هحفص 181 ] ] 

دوخ درم  نیا  هک  یضترم "  دیـس  يدهلا  ملع   " دیفم " ، خیـش  تاداقتعا " ، رد  قودص "  خیـش  دننام "  دنـشاب  یم  هیماما  ياملع  ناگمه 
رد یـسوط "  همالع  هفئاطلا "  خیـش  دیـشیدنا  لفاغ  درم  نیا  هکنانچ  تسین  اهنت  هدیقع  نیا  رد  یـضترم  دیـس  تسا و  هدرک  فارتعا  نادب 

دنا . قفاوم  وا  اب  همه  نارگید  نایبلا و  عمجم  رد  یسربط "  مالسالا  نیما  نایبت " ،
درم نیا  غورد  رب  ار  امـش  هک  دـیدج  میدـق و  زا  دـنا  موق  نیا  دـئاقع  سیماون و  نارادـساپ  مولع و  ناظفاح  هیماما و  گرزب  ياـملع  ناـنیا 

هعومجم  "  ) نیتفدـلا نیب  ام  هکنیا "  رب  دـنراد  قافتا  همه  هک  دنـشاب  یم  هیماـما  اـهنآ  سار  رد  هیـش و  ياـه  هقرف  نیا  دـنزاس و  یم  فقاو 
. تسا يراج  نآ  رب  نآرق  ماکحا  و  هدمآ ، ادخ  شیپ  زا  کش  یب  هک  تسا  یباتک  نامه  تسرد  نآرق ) مانب  دوجوم 

یم دوخ  ياج  زا  نانخـس  فیرحت  لـطابب و  لـیوات  ینعم  هب  فیرحت  وا  دوصقم  دـیآ  نوریب  فیرحت  ظـفل  یعیـش  رفنکی  نهد  زا  هاـگ  ره 
دنا لئاق  یفیرحت  نینچ  هب  شبهذـم  لها  دوخ و  وا  هکناـنچ  ندومن  رگید  فرح  هب  یفرح  لیدـبت  ندرک و  داـیز  مک و  ینعم  هب  هن  دـشاب ،

. دنهد یم  تبسن  هعیش  هب  ارنآ  یلو 
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نآ خساپ  دنرامشیم و  زیاج  ار  نز  هن  اب  جاودزا  هیماما 

زا هک  لیلد  نیا  هب  ار  يرمق "  هایگ "  اهنآ  زا  یخرب  دـننتد و  یم  زئاـج  ار  نز  هن  اـب  جاودزا  هک  دنتـسه  یناـسک  هیماـما  زا  دـیوگ : یم  - 4
. دنرمشیم مارح  ار  شندروخ  هدش ، هدیئور  نیسح  نوخ 

نودـب نایعیـش  زا  مادـکچیه  دـنادب  ات  تشون  یمن  يزیچ  هراـب  نیا  رد  هیماـما  هقف  هب  هعجارم  زا  لـبق  درم  نیا  متـشاد  یم  تسود  خـساپ -
ناـیم رما  نیا  رد  دـنناد و  یم  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  تاـصتخم  زا  نز  هن  اـب  جاودزا  درادـن و  تقفاوم  نز  راـهچ  زا  شیب  جاودزا  اـب  ءانثتـسا 

تبسن نیا  رگا  درادن . دوجو  یفالتخا  هنوگچیه  ینس  هعیش و  ناملسم 

هحفص 182 ] ] 

نینچ هنوا  یلو  تخاس ، یم  فقاو  دنناد ، یم  زیاج  ار  نز  هن  اب  جاودزا  هک  یناسک  باتک  ای  صخـش  مان  هب  ار  هدنناوخ  دوبن  ضحم  بذک 
او ار  وا  هک  تسا  هنیرید  ياه  هنیک  اهنت  نیا  تسا ، هدینش  وا  هرابرد  يزیچ  شیاهشوگ  هن  دناد و  یم  ارـشباتک  هن  دسانـش ، یم  ار  یـصخش 

. دروآ دراو  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  دهدب ، نایعیش  مومع  هب  دناوتیمن  هک  ار  یتبسن  دراد  یم 
روغلب مدنگ و  جنرب و  اب  هتسویپ  دنراک و  یم  يرمق  نانآ  هنوگچ  دنادب  دنزب و  هعیش  دالب  هب  يرس  هکنیا  زا  لبق  متشاد  یم  تسود  هکنانچ 
يزیچ يرمق "  هرابرد "  راکنیا  زا  لبق  دننک ، یم  نینچ  فلتخم  تاقبط  نیئاپ  الاب و  زا  اهنآ  ماوع  هعیش و  ياملع  دنروخیم ، درک ، طولخم 
ایووگ هصق  ای  یگنهرف  تغل و  لها  ای  یخروم  ای  ثدحم  چیه  زا  هدرکن و  روطخ  یسک  چیه  بلق  هب  هدینشن و  يدحا  شوگ  تشون . یمن 

. تسا هدوبن  البق  هدیئور و  نیسح  نوخ  زا  يرمق  هک  تسا  هدشن  لقن  یشورف  يزبس  یتح 
وا اریز  دراد ، یمن  رب  شیئوگغورد  زا  تسد  دنیب ، هب  دوخ  مشچ  اب  ار  بلاطم  نیا  همه  و  دنک ، یـشکرس  هعیـش  دالب  هب  وا  رگا  لاح  نیا  اب 

. دنتسین قفاوم  شیاهغورد  اب  مه  شبهذم  لها  زا  مادکچیه  تسا و  هعیش  هب  تبسن  ینیب  دب  ترفن و  داجیا  ددص  رد 

دومن تعیب  رکبوبا  اب  تبغر  يور  زا  یلع 

هراشا

یمن روبجم  دوخ  تعیب  هب  ار  وا  رکب  وبا  هدرک و  يراد  دوخ  تعیب  زا  هام  شـش  تدم  ات  هنع  هللا  یـضر  یلع  میا ، هدـید  ام  دـیوگ : یم  - 5
. داد تعیب  تسد  و  تشگزاب ، رابجا  هارکا و  نودب  لیم و  لامک  اب  وا  ات  درک 

هن درک و  یلاوس  هراب  نیا  رد  وا  زا  یسک  هن  دومن ، يراد  دوخ  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  یلع  هک  یهام  شش  نیا  رد  دیوگ : یم  رت  بلاج  نیا  زا 
یلع هک  دوب  نیا  هن  رگا  دوب . شدوخ  راـک  لوغـشم  اهناملـسم  نیب  تقو  نآرد  یلع  تخاـس ، روـبجم  فـلکم و  رکب  وـبا  اـب  تعیب  هب  ار  وا 

ياهراک  ناربج  تساوخ  یم  هداد و  صیخشت  قح  ار  رکب  وبا  اب  تعیب 

هحفص 183 ] ] 

درک . یمن  مه  هام  شش  زا  دعب  ار  تعیب  نیا  ددرگ ، زاب  قح  هب  دنک و  تعیب  وا  اب  ابلق  شنید  رما  يارب  دشاب و  هدرک  ار  شا  هتشذگ 
هن تسـشن ، شا  هناخ  رد  هنع  هللا  یـضر  یلع  نایم  نیا  رد  رکب  وبا  هب  نارجاهم  و  دـندناوخ ، یم  هدابع  نب  دعـس  اب  تیب  هب  ار  مدرم  راـصنا ،

تعیب اروف  دـش ، نشور  شیارب  قح  یتقو  مه  ریبز  دوبن ، وا  اـب  ماوع  نب  ریبز  زج  مه  یـسک  هورگ ، نآ  يوس  هن  دـیئارگ و  هورگ  نیا  يوس 
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دهد . ناشن  لیامت  وا  هب  دوبن  یسک  رگید  اهنت . دنام  یلع  هدرک و 

تعیب هنیمز  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع  داتسا  رظن 

تروص اه و  يزاـب  لـغد  نیا  اـب  میاـشگ و  یمن  هرهچ  رادـخاش  غورد  نیا  هب  و  منک ، یم  يراد  دوخ  عوضوم  نیا  ضرعت  زا  نم  خـساپ -
میوگ یم  طقف  منز . یمن  تسد  مالسا ، خیرات  مالسا و  هب  تبسن  اه ، تیانج  نیا  اب  هلباقم  هب  مرادن و  راک  تقیقح  يور  رد  دور  اه  يزاس 
بان هدرـشف و  ینایب  اب  شا  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  باتک  رد  دوصقملا "  دـبع  حاـتفلا  دـبع  داتـسا "  دـینیبب  ـالاح  دـیدناوخ  هک  ار  اـهنیا 

دراد : یم  رب  قیاقح  يور  زا  هدرپ  هنوگچ 
ار وا  هک  لیلد  نیا  هب  دـندرک  یم  توعد  بلاط  یبا  دـنزرف  عفن  هب  هدرک  نمجنا  اراکـشآ  یهاـگ  ناـهنرد و  یناـمز  ناناملـسم  زا  یهورگ 

توعد ار  وا  دندرک و  یم  دایرف  مانب  اروا  هدرک  عامتجا  شا  هناخ  فارطا  هاگنآ  دنتسناد ، یم  رت  رب  نارگید  زا  نیملـسم  روما  يدصت  يارب 
دننادرگ ... زاب  وا  هب  نارگید  تسد  زا  ار ، شا  هتفر  تسد  زا  ثاریم  ات  دوش  یم  جراخ  هناخ  زا  دندومن  یم 

. دنتـشاد ار  وا  يرای  یگدامآ  یعمج  و  هتـسب ، نامیپ  وا  اب  تفلاخم  هب  یهورگ  دندوب  هدـش  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناناملـسم  عقوم  نیا  رد  " 
دعب تسناد  یمن  ادخ  زج  سکچیه  دلـسگب و  مه  زا  دوب  کیدزن  یمالـسا  تدحو  ناهگان  دمآ و  دیدپ  بزح  ود  هنیدم  رد  بیترت  نیدب 

ات دوبن  ندش  هتشک  هتسیاش  باطخ ، رسپ  رظن  رد  هدابع  نب  دعس  دننام  یلع  ایآ  تروص  نیا  رد  دش ... دهاوخ  هچ  مالسا  تشون  رس  نیا ، زا 
دورب ؟ نیب  زا  اهیدنب  هتسد  دنیشن و  ورف  هنتف 
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رد هچنآ  زا  اهنابز  دندزیم و  مه  اب  مدرم  اهفرح  نیا  زا  مالـسا . تدحو  رب  شتریغ  هب  ات  دوب ، رت  کیدزن  رمع  تنوشخ  تدـش و  هب  رما  نیا 
ربخ باطخ  رـسپ  نطاب  زا  سکچیه  تفرگ ، یم  ار  نیقی  ياج  هک  دوبن  شیب  یئاهرادـنپ  همه  اـهنیا  درک  یم  تیاـکح  تشذـگ  یم  اـهلد 
نیب نیا  رد  دیاش  و  دندروآ . یم  لیلد  نآ  رب  وا ، نیـشیپ  ررکم  ياه  تنوشخ  تدش و  قباوس  زا  هتفرگ و  ار  رادنپ  لابند  همه  یلو  تشادن 

، رمع هاگ  ره  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  دوخ ، مشچ  اب  ندید  زا  لبق  سدح ، رادنپ و  ای  سایقب و  هتشذگ  ثداوح  زا  هک  دندوب  مه  یناسک 
. درک دهاوخ  يرادیاپ  رمع ، دیدهت  لباقم  رد  یلع  دهد ، اضر  ار  رکب  وبا  تفالخ  دهاوخب  هلیسو  نیدب  دنک و  دیدهت  تعیب  رما  رد  ار  یلع 

هجیتـن نآ  دـنا  هتـشگزاب  عطاـق  هجیتـن  هب  ماـجنا  رـسیلو  دنـشاب  هتفر  ورف  رکف  هب  یتدـم  دـیاش  ناـنیا  عضو ، نیا  بقاوع  جـیاتن و  روـصت  رد 
. ندرک زاربا  تفلاخم  لمع  تدش  یتخس و  رس  اب  و  تسار ، هار  زا  رمع  تدش  جراخ  زا : تسترابع 

یم شیپ  همطاف  هناخ  يوس  هب  شناراکمه  نارای و  زا  یهورگ  نایم  رد  هک  باطخ  رـسپ  ياهماک  شیپاـشیپ  تاـعیاش  هنوگنیا  زور  نآ  رد 
شراب ریز  تقو  نآ  ات  هک  يزیچ  هب  تبسن  هدش  يروط  ره  ار  ربمغیپ  مع  رسپ  دوب ، ددص  رد  باطخ  رـسپ  دوب . هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  تفر ،

نیا هب  نارگید  و  دـیامن .. تعاطا  میلـست و  هب  راداو  ار  وا  دـناوت  یم  ریـشمش  اهنت  دـندوب  دـقتعم  يا  هدـع  دـنک . رارقا  هب  راداو  تفر ، یمن 
تسا .. یعطق  رگید  ياهریشمش  اب  ریشیمش  یقالت  دیآ ، نایم  هب  ریشمش  هاگ  ره  هک  دندوب  هدیقع 

يارب ار  یلع  دنک و  ظفح  ار  یمالسا  تدحو  دناوت  یم  هک  تسا  يا  هلیسو  اهنت  شتآ  شتآ "  دنتفگ "  یم  هتـسد  ود  نیا  زا  ریغ  نارگید 
هناخ فارطا  نآ  اب  ات  درک  رما  باطخ  رسپ  هک  یمزیه  ناتـساد  لقن  زا  يریگ  ولج  يارب  ناوت  یم  ایآ  درآ ... اضر  میلـست و  رـس  رب  راک  نیا 
مدرم نهد  رب  یلفق  دـشاب ، وا  تعیب  ماجنا  یلع و  ندرک  عناق  يارب  يدـیدهت  ات  دوب ، شنارای  یلع و  هناخ ، نآ  رد  و  دـنزورفا ، رب  ار  همطاف 

دز ؟...
دننام هدش ، حرط  یعفد  ای  یلبق  هناربدم  ياه  هشقن  اب  هک  تاقافتا  نیا  هکنیا  اب 
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شکمک هک  دـندوب  هدـمآ  شهارمه  هک  یناسک  وا و  نانواعم  باطخ ... رـسپ  راشف  ثداوح  نیا  هارمه  دوب و  رذـگدوز  بآ  يور  اـهبابح 
زا يا  هلاه  هکیلاح  رد  دش  رهاظ  هناخ  رد  تشپ  زا  ادـخ  لوسر  هرهچ  دـننام  يا  هرهچ  هاگان  هک  دـننک  هلمح  دوب  کیدزن  ای  دـندرک  هلمح 

ار شنیبـج  زارف  تسج ، یم  گشرـس  قرب  شناگدـید  زا  دوـب ، ناـیامن  شتروـص  طوـطخ  زا  مـلا  جـنر و  راـثآ  هـتفرگارف و  ار  نآ  هودـنا 
. دوب هتفرگ  ارف  زادگ  رپ  یتاساسحا  قیمع و  یمشخ  یگتفرگ 

تـشپ دـندوب و  هدـمآ  وا  اب  هک  شنارای  تفای . یم  شرتسگ  اجیردـت ، دوب  هدـش  دراو  هناخ  ردـب  هک  يراشف  داتـسیا ، اـج  رد  سرت  زا  رمع 
یم هاگن  اهنآ  هب  ارهز  شا  هبیبح  يامیـس  نایم  زا  دنتـسیرگن  ار  ادـخ  لوسر  هرهچ  دوخ  لباقم  هاگان  دـندوب ، هداتـسیا  رد  لـباقم  رد  شرس 
مارآ لایخ ، زا  یحبش  نوچمه  همطاف  دندید  یم  لاح  نآ  رد  دنتشگ  زاب  دوخ  ياه  میمصت  زا  دنتسب و  ورف  ناگدید  مرزآ  مرش و  زا  دنک .

. ددرگ کیدزن  شردپ  ربقب  ات  دمارخ  یم  دجسميوس  هب  رادغاد  نیگهودنا و  دوخ ، ياهماگ  اب  نیگنس  و 
رس ار  شرابه  ودنا  فیطل و  گنهآ  هاگان  هک  هدیدرگ ، زیت  وس  نادب  شیادص  ندینش  يارب  اهشوگ  و  دوب ، هجوتم  شیوس  هب  اهمشچ  همه 

دایرف رابخلت  یگـش  رـس  اب  هتخیمآ  يا  هلان  يادص  اب  دـناوخ و  یم  ارف  روگ  نایم  زا  ار  دـمحم  وا  تفرگ : یم  جوا  وا  گنهآ  جـیردتب  داد ،
هللا ... لوسر  ای  اباب  هللا ... لوسر  ای  اباب  دیشکیم :

زا و  ددرگ ، ور  رد  ور  فیرـش  ربق  نآ  اب  ات  تفر  یم  ارهز  دیزرل .. یم  وا ، دایرف  ساره  میب و  زا  رگمتـس  هورگ  نبا  ياپ  ریزرد  نیمز  ایوگ 
 " مدید !؟!؟ هک  اه  هچ  هفاحق  یبا  دنزرف  باطخ و  رسپ  زا  وت  زا  دعب  كدعب "  انیقل  اذام  هللا .. لوسر  ای  مردپ  دریگ  ددم  رضاح  بیاغ  نآ 

ثیدح دوخ  اب  نایم  نآ  زا  ینادرم  دیراب ، یمه  گش  رـس  وا  رب  ناگدید  هتفوک و  وا  هودنا  زا  اهلد  هک  دوب  هدیـسرن  رخآ  هب  شنخـس  زونه 
... " دندرگ ناهنپ  نیمز  ییافخ  رد  هتفاکش و  ار  دوخ  ياپ  ریز  دنتسناوت  یم  شاک  يا  هک  دندرک  یم 
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هنحش نیا  خیرات  ءادفلا 1ر165  خیات  دیرفلا 2ر257 ، دقعلا  يربط 3ر198  خیرات  هسایسلا 1ر13 ، همامالا و  هب : هینک  هعجارم  دیوگ ) ینیما  )
دیدحلا 2ر 19 . یبا  نبا  حرش  هنس 11  ثداوح  رد 

نآ خساپ  دنناد و  یم  زیاج  ار  نینج  نز و  تماما  نایضفار 

دندقتعم . شردام  مکش  رد  نینج  یئاوشیپ  دنناد و  یم  زئاج  ار  نز  تماما  نایضفار  دیوگ : یم  - 6
زا مادـک  چـیه  هب  شکردـم ، یب  ياواتف  ریاس  نتـشون  ماگنه  ای  دـسیونب و  ار  هلمج  نیا  تساوخ  یم  درم  نیا  یتقو  میناد  یمن  اـم  خـساپ -

تبـسن نیا  اهنآ  زا  کی  مادک  رد  ایآ  و  تسا ، هدرک  هعجارم  دنا ، هتـشون  تماما  ثحبم  رد  هچنآ  اصوصخم  هعیـش و  دـئاقع  مالک و  بتک 
نیا اهنآ  ياملع  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  ماوع  لاهج و  زا  دـنچ  ره  هعیـش  رفن  کی  ایآ  میئوگب  هدـمآ  رت  ورف  میرـضاح  هکلب  هدـید  ار  نیغورد 

تسا ؟ هدروآ  دوخ  هتشون  باتک و  رد  تسا و  هتفریذپ  ار  گرزب  يارتفا 
نیا زا  جراخ  تسین و  اـهنآ  نیب  رد  نز  دـناد و  یم  رـصحنم  درم  رفن  هدزاود  رد  ار  تماـما  هک  تسا  فورعم  هدـیقع  نیا  هب  هیماـما ، هعیش 

 " دننام اهنا  هدش  ضرقنم  قرف  یتح  " و  هیلیعامسا ،  " هدیدیز " ، دننام  هعیش  رگید  ياه  هقرف  درادن  لوبق  تماما  هب  ار  یـسک  نیعم  دادعت 
دوخ زا  لحن  للم و  رد  یناتـسرهش  هچنآ  رگم  دـنادرم ، همه  زین  اهنآ  هک  دـنناسر  یم  ینیعم  صاخـشا  ات  ار  تماما  نارگید ، هیناـسیک " و 
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دوجو يا  همطاف  نینچ  الوصا  هک  درک  میهاوخ  تباث  يدوز  نیمه  هب  و  هدـش ، فـالتخا  يداـه ، ماـما  مارتخد  همطاـف  هراـبرد  هک  هتخاـس :
لئاضف و نآ  اب  دوب ، قفاوم  ینز  تماما  اب  هیماما  رگا  تسا . هتـشاذگن  یقاـب  دوخ  زا  ناـشن  نیا  هب  يرتخد  يداـه  ماـما  هتـشادن و  یجراـخ 
هب لئاق  هعیش  نیب  ارهز  همطاف  صخش  هب  تبسن  یلو  درک ، یمن  زواجت  راوگرزب  نآ  زا  داد ، ربخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رد  هک  یمراکم 

. تسین تماما 
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هداد یمن  لامتحا  یتح  شباـتک  فیلاـت  ماـگنه  هدرکن و  هجوت  چـیه  اـهنآ  هب  درم  نیا  یلو  تسا  فورعم  نایعیـش  همه  شیپ  بلاـطم  نیا 
نیا زا  دزاس ، فقاو  رما  تقیقح  رب  ار  مدرم  و  دنک ، زاب  ار  وا  تشم  دیایب و  ایند  هب  دشاب  قیقحت  لها  هک  یسک  هدنیآ  ياهلسن  رد  هک  تسا 

دساره . یمن  دراد  شیپ  رد  تمایق  یئاوسر  باسح و  زور  زا  دنزیم و  تمهت  اب  اهم  یب  ور 
هب يا  هعیش  مادک  دیوگ ؟ یم  خساپ  هچ  وا  تسا ، هتفریذپ  ار  نینج  تماما  هعیـش  یعقوم ، هچ  زا  دنـسرپب  وا  زا  یتقو  متـسناد  یم  نم  شاک 
،؟ دنا هدش  دنم  هدیقع  شتماما  هب  هعیـش ، هک  تسا  نینج  مادک  نیا  و  تسا ؟ هدش  لئاق  هدماین  نوریب  ردام  مکـش  زا  زونه  هک  نینج  تماما 

ناتسود شخب  ماهلا  نانمیرها  هک " : تسا  نیا  تقیقح  یلب  تسا ؟ هدینـش  ار  نآ  یـسک  هچ  زا  وا  و  هدرک ؟ لقن  وا  يارب  ار  نآ  یـسک  هچ 
 " دنشیوخ .

تسین تلیضف  یلع  هب  تبسن  ربمایپ  یتسود 

، هدوب رفاک  هک  مه  ار  شیومع  ربمغیپ  اریز  دـیآ ، یمن  باسح  هب  وا  يارب  یتلیـضف  یـسک ، هب  تبـسن  ص )  ) ربمغیپ یتسود  دـیوگ : یم  - 7
: دیوگ یم  رد ص 124  و   ) ص 123  ) تشاد یم  تسود 

بجاو وا  رب  ار  شا  ینمـشد  و  درک ، یهن  یتـسود  نـیا  زا  ار  وا  دـنوادخ  یلو  تـساد  یم  تـسود  ار  بلاذـط  وـبا  ادـخ ، لوـسر  دـنچ  ره 
. دینادرگ

دش یهن  وا  یتسود  زا  هکنآ  ات  تشاد  یم  تسود  دوب  رفاک  هک  ار  بلاطوبا  شیومع  ادخ  لوسر 

هراشا

یم نآ  عنام  دـشاب  يوق  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـنچ  ره  ار  رفک  تشاد ، محر  هلـص  هب  تبـسن  هک  يدـیکات  رارـصا و  همه  اب  ربمغیپ  خـساپ -
دنب و  درک . مـالعا  لقتـسم  هروس  کـی  رد  وا  زا  ار  دوخ  يرازیب  تسج و  يرازیب  وا  زا  اـنلع  تفرگ و  مشخ  بهل  وبا  رب  ور  نیا  زا  تسناد ،
مکح لاح  نیا  اب  دـندرک  مالـسا  هب  رهاظت  ار  راکـشآ  نانآ  هک  یتقو  رگم  تفرگنرب  لیقع  شیومع  رـسپ  سابع و  شیومع  زا  ار  تراـسا 

مامت رد  دوب  رفاک  هک  صاعلا  یبا  شرسمه  دوب و  هدش  ناملسم  هک  بنیز  شرتخد  نایم  تخاس و  يراج  اهنآ  رب  ار  هیدف 
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تفای . تمالس  دروآ و  مالسا  زین  وا  هک  یتقوات  دنکفا  یئادج  داد  یم  همادا  دوخ  رفک  هب  وا  هک  یتدم 
هب تبـسن  ربمغیپ  یتسود  و  هدوب ، ناشبلق  رد  قح  هملک  خوسر  و  ناـنآ ، تباـث  ناـمیا  رطاـخ  هب  اـهنت  صاخـشا  هب  ربمغیپ  تبحم  ور  نیا  زا 

دراد و هارمه  دوـخ  ار  شلیلد  هتـسویپ  هلمج  نیا  و  تسا . نیقی  صـالخا و  روـیز  هب  وا  یگتـسارآ  وا و  بـلق  رد  نـید  دوـفن  هناـشن  یـسک 
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هب تما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هشیاع  تیلـضفا  رب  دوخ  مزح "  نبا  هک "  یئاـج  اـت  تسا  بولق  ناـهذا و  يزاـکترا 
دنک . یم  لالدتسا   " نم ، دزن  یمدرم  نیرت  بوبحم  وت  دومرف " : وا  هب  ربمغیپهکنیا  رب  ینبم  يدودرم  ثیدح 

یتیلضف دوخ  نیا  میدقتعم  مینک و  یم  قیدصت  رما  نیا  رد  ار  وا  ام  هتفریذپ و  وا  هب  تبسن  ار  ربمغیپ  تبحم  زاغآ  رد  يو  بلاط ، وبا  هرابرد 
. دشاب دناوت  یم  رترب  نآ  زا  یتلیضف  هچ  تسا و  زاتمم  رایسب 

وا اب  ینمـشد  هب  رما  هدرک و  خیبوت  یهن و  تبحم  نیا  زا  ار  وا  دنوادخ  هدرک و  میرحت  ار  دوخ  تبحم  نآ ، زا  دـعب  ربمغیپ  هکنیا  ياعدا  اما 
دهد یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  یـصخش  نیا  ایآ  و  تسین ، تسد  رد  نآ  رب  يدهاش  لیلد و  هنوگچیه  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا ؟ هدومرف 
مـشخ بلاط  وبا  هب  ربمغیپ  يزور  هچ  دیوگب  دناوت  یم  ایآ  دراذگب ؟ قرف  نآ ،) زا  دعب  یهن و  ندـمآ  زا  لبق   ) زور ود  نایم  ار  ربمغیپ  لمع 

دنک ؟ نییعت  تسناد  بجاو  نارگید  رب  ار  شا  ینمشد  تفگ و  كرت  ار  وا  ربمغیپ  هک  یلاس  دناوت  یم  ایآ  تسا ؟ هدرک  زاربا  نیک  و 

بلاطوبا نامیا  تابثا  نخس و  نیا  خساپ 

، تفگ دوردب  ار  ناهج  بلاط  وبا  یتقو  ات  ترضح  نآ  دهد  یم  ناشن  امهب  ربمغیپ  هریس  ثیدح و  هکلب  تسا  یلاخ  نانخـس ، نیا  زا  خیرات 
هب نک ، نفک  هدـب  لـسغ  ار  وا  ورب  دومرف : یلع  هب  تخادرپ و  وا  گوـس  هب  هدزمت  اـم  ربـمغیپ  تفر ، اـیند  وا  هک  هاـگنآ  دـشن و  ادـج  وا  زا 

یلع تخاس و  شتمحر  لومشم  دیزرمآ و  ار  وا  شیادخ  هک  راپسب  شکاخ 

هحفص 189 ] ] 

تفگ : اثر  راعشا  نیا  هب  ار  وا 
ملظلا رون  لومحملا و  ثیغ  ریجتسملا و  همصع  بلاط  ابا 

معنلا یلو  کیلع  یلصف  ظافحلا  لها  كدقف  ده  دقل 
مع ریخ  نم  رهطلل  تنکدقف  هناوضر  کبر  كاقل  و 

 ". يرون اهیکیرات  يارب  و  تمحر ، ناراب  کشخ ، یضارا  يارب  یهانپ و  ار  تا  هدنهانپ  وت ، بلاط  وبا  يا 
 ". داتسرف دورد  وت  رب  يادخ  لوسر  دینازرل و  ارناگتشرف  وت  نادقف  " 

 " يدوب . ربمایپ  يارب  مع  نیرتهب  وت  اریز  تفریذپ  ار  تتاقالم  يدنم  اضر  اب  دنوادخ  " 
 " مان هب  نآ  صیخلت  یعفاش و  یجنزرب  همالع  باتک  هب  دیاب  ددرگ ، فقاو  بلاط ، وبا  ترـضح  حطبا  گرزب  لاوحا  رب  دهاوخب  هک  یـسک 

. دنک هعجارم  نالحد  ینیز  دمحا  دیس  یعفاش  گرزب  ملاع  رثا  بلاطملا "  ینسا 

تیب لها  هرابرد  یتا  له  هروس  لوزن  راکنا 

هراشا

نیا و  دـننک ، یم  لیوات  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع هب  ار  اریـسا "  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  هیآ " : نایـضفار  دـیوکیم : - 8
لصفلا .) 3ر 146  دریگ ) یم  دنک  ماعط  ماعطا  هک  سک  ره  هیآ ، روهظ  لومش و  اریز  تسین  لوبق  دروم  ام  دزن  لیوات 

نامگ وا  دبایرد . زین  ار  شرگید  ياهیزادرپ  غورد  دناوت  یم  ددرگ  فقاو  درم  نیا  کحضم  هرخسم و  لالدتسا  هویش  هب  هک  یسک  خساپ -
، هدیـسر هفیرـش  هیآ  لـیذ  هک  یثیدـح  شزرا  رد  ندـناوخ ، تسرداـن  غورد و  نآ ر ا  نداد و  نایـضفار  هب  لـیوات  تبـسن  درجم  هـب  هدرک 

دناد یم  دوخ  وا  هکیلاح  رد  تسا . هتخاس  دراو  یتصقنم 
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هحفص 190 ] ] 

يربخ یب  ینادان و  شرذع  رگا  و  دنا ، هدرک  تبث  دوخ  ثیدح  بتک  رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  ثیدح ، ریسفت و  نایاوشیپ  زا  رایسب  هورگ 
تسا . یگرزب  تبیصم  دوخ  نیا  تسا ، ثیدح  نآ  زا 

رپ للجم و  گرزب ، یباتک  هدرک  نیودت  یتا "  له  هروس  ریـسفت  رد  یتفلا  نیز  مان "  هب  دلج  ود  رد  یباتک  یمـصاع "  دمحم  وبا  ظفاح " 
یبهذـم تاقیقحت  مالک و  ملع  رد  وا  لماک  تردـق  رادومن  و  وا ، یـسانش  ثیدـح  تاعالطا ، شرتسگ  هدنـسیون و  لـضف  هناـشن  هک  زغم ،

. دراد شتلم  نشور  دوخ  بهذم  اب  بسانتم  یتاهابتشا  نآ  رانک  هشوگ و  رد  دنچ  ره  تسا .
یمن ار  ثیدـح  تحـص  طئارـش  وا  دـیوگ  یم  اـی  و  تسین ؟ لوبق  دروم  شفرح  تسا و  یـضفار  زین  وا  هدرک  رکف  مزح "  نبا  مه "  دـیاش 

؟ تسین لوبق  دروم  دوش ، لقن  دیناسا  نیرت  حیحص  اب  دنچ  ره  دشاب  نایضفار  قفاوم  يزیچ  ره  تسا  دقتعم  ای  دناد ؟

نآ نایوار  هروس و  نیا  لوزن  ناش  رد  هدراو  ثیداحا 

: دنا هدرک  لقن  هدع  نیا  ار ، هیآ  لیذ  ثیدح  تروص  ره  رد 
، صاخشا زا  يراد  اوه  هک  میتسین  هیماما  لثم  ام  دیوگ : هتـشون  ظحاج  در  رد  هک  يا  هلاسر  رد  وا  یفوتم 240 ، یفاکسا "  رفعج  وبا  - " 1
، دشاب یمن  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رترب  ربمغیپ  هباحـص  زا  يدحا  هک  میرادن  دـیدرت  ام  سکع  هب  هکلب  دراداو ، ملـسم  لئاسم  راکنا  هب  ار  ام 
هک تسا  یسک  وا  و  دوب ، شا  یـشیورد  عضو  لاح و  اب  بسانتم  یلع ، قافنا  اما  دیوگ :) هک  اجنآ  ات  ... ) میتسین رکنم  ار  اهزیچ  يرگید  اما 

. تسا هدیدرگ  لزان  لماک  هروس  کی  شنادنزرف  ود  رسمه و  وا و  هراب  رد  داد و  اذغ  ار  ریسا  میتی و  نیکسم و  ادخ  هار  رد 
لوصالا " ص 64 رداون  دوخ "  باتک  رد  ار  نآ  هدوب  تایح  دـیق  رد  لاس 285  ات  هک  يذمرت "  یلع  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  میکح  - " 2

. تسا هدروآ 
هروس لوزن  تلع  رد  ار  نآ  یفوتم 310 ، يربط "  ریرج  نب  دمحم  ظفاح  - " 3

هحفص 191 ] ] 

. تسا هدمآ  هیافکلا "  رد "  هکنانچ  هدرک  لقن  یتا  له 
لهچ رب  ار  یـسابع  هفیلخ  نومام  جاجتحا  ثیدح   42 دیرفلا " 3ر47 - دقع  " رد  یفوتم 328  یکلام  هبر "  دبع  نبا  نیدـلا  باهـش  - " 4

دیوگ : یم  اجنآ  رد  هدرک و  دای  نادنمشناد  زا  رفن 
- ناوخب نم  يارب  تفگ : یلب  متفگ : یناوخ ؟ یم  نآرق  ایآ  قاحسا  ای  تفگ : نومام 

. اروکذم ائیش  نکی  مل  رهدلا  نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له 
هب  مدیسر  ات  مدناوخ  نم 

. اروفاک اهجازم  ناک  ساک  نم  نوبرشی  و 
یلاعت : يادخ  لوق  ات 

. اریسا امتیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و 
نیکـسم و یلع  یتقو  یناد  یم  وت  ایآ  تفگ : یلع . هرابرد  متفگ : هدمآ ؟، دورف  تایآ  نیا  یـسک  هچ  هرابرد  ایآ  هدـب  هزاجا  تفگ  نومام 
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.؟ تفگ هللا  هجول  مکمعطن  امنا  درکیم . ماعطا  ار  ریسا  میتی و 
يادخ اریز  یتفگ ، تسار  تفگ : هن . متفگ : تسا .؟ هدرک  فیصوت  یلع  زا  هکنانچ  دنک  فیصوت  ار  یسک  نآرق  رد  ادخ  يا  هدینش  ایآ  و 

ریما اـی  یلب  متفگ : یناد ؟ یم  تشهب  لـها  زا  ار  هرـشبم ) هرـشع   ) رفن هد  ناوت  اـیآ  قاحـسا  يا  تسنادـیم . ار  یلع  لاوحا  تریـس و  گرزب 
، هن ای  تسا  هتفگ  ار  نآ  ربمغیپ  ایآ  مناد  یمن  یهن  ای  تسا  حیحـص  ثیدح  نیا  مناد  یمن  مسق  ادـخب  دـیوگب  یـسک  ایآ  تفگ : نینموملا ،

رفاک ایآ  هن  ای  تسا  نآرق  زا  هروس  نیا  ایآ  مناد  یمن  نم  دـیوگب  وا  رگا  هک  تفگ  ادـخ ؟ هب  مورب  یم  هاـنپ  متفگ  تسا ؟ رفاـک  وت  دزن  اـیآ 
. تسه یقرف  سک  ود  نیا  نایم  دسر  یم  رظن  هب  قاحسا  يا  تفگ  یلب . متفگ : تسا ؟
هیآ نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  بقانم  رد  یفوتم 405  يروباشین "  هللا  دبع  وبا  مکاح  - " 5

هحفص 192 ] ] 

. تسا هدمآ  هیافک  رد  هکنانچ  هدروآ ، ار 
زا سپ  یناعملا "  حور  رد "  یـسولآ  و  هدرک ، تیاـکح  یهورگ  زا  ریـسفت  رد  یفوتم 216  یناهفـصا "  رکب  وبا  هیودرم  نبا  ظـفاح  - " 6

. تسا روهشم  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  وا ، زا  لقن 
 ". نایبلا فشک  دوخ "  ریسفت  رد  ای 437  یفوتم 427  یبلعث "  قاحسا  وبا  - " 7

لوزنلا " 331. بابسا  طیسبلا و  مان "  هب  شریسفت  رد  یفوتم 468  يروباشین "  يدحاو  نسحلا  وبا  - " 8
هدرک رکذ  ار  ثیدـح  نـیا  شدـئاوف "  رد  یفوتم 488 "  يدـیمح  هب  روهـشم  یـسلدنا "  يدزا  حوتف  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - " 9

. تسا
فاشک " 2ر 511 . رد "  یفوتم 538  يرشخمز "  مساقلا  وبا  - " 10
بقانم " 180 . رد "  یفوتم 568  یمزراوخ  ابطخلا "  بطخا  - " 11

. تسا هدرک  لقن  هباصالا "  هکنانچ "  لیذلا "  رد "  یفوتم 581  یندم "  یسوم  وبا  ظفاح "  - 12
شریسفت 8 ر 276. رد  یفوتم 606  يزار "  نیدلا  رخف  هللا  دبع  وبا  - " 13

 ". هیافکلا لقن "  قبط  رب  یفوتم 643 ، یناخرش  يروزرهش  حالص  نبا  هب  فورعم  نمحرلا "  دبع  نب  نامثع  رمع و  وبا  - " 14
یلع نسحلا  وبا  ماما  دیوگ : ثیدح ، رکذ  زا  سپ  وا  لاوئسلا " 31 . بلاطم  رد "  یلوتم 652  یعفاش "  هحلط  نب  دـمحم  ملاس  وبا  - " 15

تبقنم و هچ  رتهب و  نیا  زا  یتدابع  هچ  تسا : هتفگ  هاـگنآ  دـناه ، درک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  ریـسفت ، همئا  وا  زا  ریغ  يدـحاو و  دـمحا  نب 
یمن ادیپ  تمظع  هجرد  نیا  ات  ناتساد  نیا  دوبن ، نینچ  هاگ  ره  تفای و  ناوت  یم  نآ ، هب  تبسن  دیدش  زاین  اب  ماعط ، ماعطا  زا  رتالاب  یتلیضف 
هحفص رد  هک  تسا  يرعش  ار  وا  و  داتسرف . یمن  ورف  نآرق  تایآ  شلوسر  هب  نآ  هرابرد  گرزب  يادخ  تفرگ و  یمنالاب  شـشزرا  درک و 

هدروآ : شباتک   8

هحفص 193 ] ] 

اهب  مصتعمل  یقثولا  هورعلا  مه 
لازنا یحوب و  تءاج  مهبقانم 
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یتا  له  هروس  يروشلا و  یف  بقانم 
یلاتلا اهفرعی  بازحالا  هروس  یف  و 

مهدادوف  یفطصملا  تیب  لها  مه  و 
لاجسا مکب و  ضورفم  سانلا  یلع 

تسا : هدیسر  ماهلا  یحو و  هار  زا  ناشبقانم  هک  دنا  مکحم  ياهزیواتسد  دوش ، لسوتم  اهنادب  هکیسک  يارب  نانآ 
. دنسانشیم نآرق  ناگدننک  توالت  بازحا ، یتا و  له  يروش و  هروس  رد  هک  یلئاضف  بقانم و 
. تسا یمازلا  نآرق  روشنم  رد  یهلا  مکح  هب  اهنآ  یتسود  دنشاب و  یم  یفطصم  تیب  لها  نانآ 

نبا شدـج  رب  و  هدرک ، لـقن  ارنآ  یبلعث  يوغب و  قیرط  زا  دوخ  هرکذـت "  رد "  یفوتم 654 ، یفنح "  يزوج  وبا  طبـس  رفظملا "  وـبا  - 16
نخس زا  نم  دیوگ : هتساریپ ، فعض  زا  ار  شدنس  هکنآ  زا  سپ  هتفرگ و  داریا  هدرمش ، یم  لوعجم  ياهثیدح  فیدر  رد  ار  نآ  هک  يزوج 

. متفگش رد  هدرک  ثیدح  نیا  زا  وا  هک  يراکنا  زا  مدج و 
كدوک ود  نآ  دنداد  هزاجا  و  دندرک ، راثیا  همطاف  یلع و  ارچ  دـیناد  یم  ایآ  نید ، ملع  نادنمـشناد  يا  دـیوگ : بختنملا "  باتک "  رد  و 

؟ دننک راثیا  یگنسرگ ، دوجو  اب  ع )  ) نیسح نسح و 
هدومزآ ار  اهنآ  بیکـش  يورین  البق  هک  رگم  تشادـن  یلیلد  كدوک  ود  نآ  هب  تبـسن  راک  نیا  دوب ؟ هدیـشوپ  نانآ  رب  بلطم  نیا  زمر  ایآ 

. دنتخاس یمن  هدرزآ  نینچ  نیا  ار  روانش ، كدرا  ياه  هجوج  همطاف و  نت  ياه  هراپ  یهلا و  تمحر  تخرد  ياهراسخاش  هن  رگ  و  دنشاب ،
هغالبلا " 3 ر 257. جهن  حرش "  رد  یفوتم 655  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  روهشم  دیمحلا "  دبع  نیدلا  زع  - " 17

هحفص 194 ] ] 

يدیمح هللا  دبع  وبا  ظفاح  دیوگ : ثیدـح  رکذ  زا  سپ  يو  هیافکلا " 201 ، رد "  یفوتم 658  یعفاش  یجنک "  هللا  دـبع  وبا  ظفاح "  - 18
ظفاـح ما  هدینـش  نم  تسا . هدرک  تیاور  رت ، هدرتـسگ  نیا  زا  یتا  لـه  لوزن  بسرد  يربـط  ریرج  نبا  هدرک و  تیاور  نینچ  شدـئاوف  رد 

هتفگ نآ  هرابرد  حرطم و  ار  ثیدح  نیا  یتا  له  هروس  ریسفت  سرد  رد  حالـص  نبا  هب  فورعم  نمحرلا "  دبع  نامثع  رمع و  وبا  همالع " 
دوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  يارب  یناحتما  نآ  زا  روظنم  دندوب و  نیملاعلا  بر  يادخ  ناگتشرف  نالئاس  نیا  تسا :

، موس لئاس  لـیئاکیم و  مود ، لـئاس  و  لـیئربج ، لوا  لـئاس  تفگ : یم  هک  مدینـش  ریـسفت  سرد  رد  يزیربت  ریـشب  مرح  خیـش  زا  هکم  رد  و 
. تسا هدوب  لیفارسا 

دوخ 2ر571. ریسفت  رد  یفوتم 685  يواضیب  نیدلا  رصان  یضاق "  - " 19
یم زین  هداتق  نسح و  هدـیقع  نیا  دـیوگ : اـجنآ  رد  207 و  هرـضنلا 2ر227 - ضایر  رد  یفوتم 694  يربط "  نیدـلا  بحم  ظـفاح "  - 20

. دشاب
سوفنلا " 4ر 225. هجهب  رد "  یفوتم 299  یسلدنا "  يدزا  هزمح  یبا  نب  دمحم  وبا  ظفاح "  - 21

هدرک تیاور  ار  ثیدح  هیآ ، لوزن  بس  رد  دراد  نزاخ 4ر458  ریسفت  هیشاح  رد  هکیریسفت  رد  یفوتم 701  یفسن "  نیدلا  ظفاح  - " 22
. تسا هدوزفین  نآ  رب  يزیچ  رگید  و 
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 " نیطمسلا . دئارف  رد "  یفوتم 722  ییومح "  قاحسا  وبا  مالسالا "  خیش  - 23
طیـسبلا " و رد "  يدـقاو  دـیوگ : اـجنآ  رد  و  دراد ، يربط 29ر112  هیـشاح  رد  هک  شریـسفت  رد  يروباـشین "  یمق  نیدـلا  ماـظن  - " 24
ص)  ) ربـمغیپ تیب  لـها  هراـبرد  هروس ، نیا  ماـمت  هک  تسا  هیماـما  قاـفتا  دروـم  دـنا و  هدرک  رکذ  ار  ثیدـح  فاـشک "  رد "  يرـشخمز 
، اهبـش نیا  رد  لئاس  هدـش  تیاور  دـیوگ : هدرک ، لقن  ار  ماعط  ماعطا  ثیدـح  هاگنآ  تسا ، هدـیدرگ  لزاـن  ثحب ، دروم  تاـیآ  اـصوصخم 

دیامزایب . دنوادخ ، نذا  هب  ار  اهنآ  هتساوخ ، یم  هلیسو  نیدب  و  دوب . لیئربج 

هحفص 195 ] ] 

مالسلا هیلع  یلع  هرابرد  تایآ  لوزن  هب  هراشا  لوا  شریسفت 4ر358  رد  یفوتم 741  يدادغب "  نزاخ  دمحم  نب  یلع  نیدـلا  ءالع  - " 25
يارب دراد  لومش  تیمومع و  دنک ، ماعط  ماعطا  هک  یـسک  ره  هب  تبـسن  هیآ  دنیوگ  یم  دیوگ : سپـس  هدومن  لقن  ار  ثیدح  هاگنآ  هدرک ،

یتافانم موهفم  رظن  زا  هیآ  لومش  ایناث  تسا . هدرواین  نایم  هب  لئاق  زا  یمان  هداد و  هدش ) هتفگ   " لیق =(  هب "  دانتسا  الوا  لوق  نیا  فیعضت 
. درادن مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  رد  شقادصم  راصحنا  اب 

تیقاوملا " 3ر 278 . رد "  یفوتم 756  یجیا "  دضع  یضاق " - 26
ریسفت رد  یبلعث  هدرک و  لقن  لیذلا "  رد "  یسوم  یبا  قیرط  زا  ار  ثیدح  هباصالا " 4ر387  رد "  یفوتم 852  رجح "  نبا  ظفاح "  - 27

. تسا هدروآ  ار  نآ  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  لقن  یتا "  له  هروس " 
. هیودرم نبا  قیرط  زا  روثنملا " 6ر299  ردلا  رد "  یفوتم 911  یطویس "  نیدلا  لالج  ظفاح "  - 28

يزار 8ر 318 . ریسفت  هیشاح  رد  شریسفت  رد  یفوتم 982  یفنح "  نب  دمحم  يدامع  دوعس  وبا  - " 29
.268 نایبلا " ج 10 ص 269 - حور  ریسفت "  رد  یفوتم 1137  یسورب "  لیعامسا  خیش "  - 30

ریدقلا " 5ر 338. حتف  مان "  هب  دوخ  ریسفت  رد  یفوتم 1173  یناکوش "  - " 31
. دنا هدرک  تیاور  ریسفت  لها  ار  ثیدح  نیا  تسا  هتفگ  و  تیار " 1ر 10 . ام  بجعا  باتک "  رد  ظوفحم "  نامیلس  دمحم  داتسا "  - 32

. 12 راصبالا " 14 - رون  رد "  یجنلبش "  دیس "  - 33
مالکلا " 56. هرهوج  رد "  یفنح "  يدادغب  یلوغارق  دومحم  دیس "  - 34

: ثیدح نتم 
ربمغیپ ناهارمه  درک ، ناشتدایع  نارای  زا  یعمج  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندش  راـمیب  نیـسح  نسح و  دـیوگ : هنع ) هللا  یـضر   ) ساـبع نبا 

يارب تسبوخ  نسحلا  ابا  ای  دنتفگ 

هحفص 196 ] ] 

هزور یپایپ  زور  هس  دـنب ، ای  دوبهب  يرامیب  زا  ناشدـنزرف  ود  هاگ  ره  دـندرک  رذـن  هضف  ناشزینک  همطاف و  یلع و  ینک . يرذـن  تنادـنزرف 
همطاف تفرگ ، ماو  وج ، هساک )  ) عاص هس  يدوهی  يربیخ  نوعمـش  زا  یلع  دـنتفگ ، كرت  ار  رتسب  هتفای ، يدوبهب  يراـمیب  زا  نوچ  دـنرادب .
هاگان دننک ، راطفا  ات  داهن  نانآ  لباقم  رد  راطفا  ماگنه  هدومن ، خبط  نان  هصرق  جـنپ  ناراد ) هزور   ) دادـعت هب  درک و  ایـسآ  ار  نآ  عاص  کی 

تفگ : هداتسیا ، هناخ  رد  رب  یلیاس 
هنجلا : دئاوم  نم  هللا  مکمعطا  ینومعطا  نیملسملا  نیکاسم  نم  نیکسم  دمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالسلا 
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 " دنک . ماعطا  یتشهب  ياه  اذغ  زا  ار  امش  دنوادخ  دینک  ماعطا  ارم  منیملسم  نایاونیب  زا  یئاونیب  دمحم ، نادناخ  يا  امش  رب  دورد  " 
رخآ هب  ار  مود  زور  یتـقو  دـندرک ، حبـص  راد  هزور  ار  بش  هدیـشچ ، بآ  زج  يزیچ  دـنداد و  وا  هب  ار  دوـخ  ياـهنان  همه ، عـقوم  نـیا  رد 
دراو اهنا  رب  يریسا  موس  زور  دنتشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  وا  زاب  داتـسیا ، هناخ  رد  رب  یمیتی  هک  دندوب  هداهن  دوخ  ربارب  رد  ار  اهنان  دندناسر ،

ار نیـسح  نسح و  تسد  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع دیـسر ، ارف  مراهچ ) زور   ) حبـص نوچ  دـندرک ، راتفر  زین  وا  اب  لـبق  ياـهزور  دـننام  ودـش 
هدمآ نوریب  مخت  زا  هک  يا  هجوج  دننام  دـید  ار  اهنآ  ربمغیپ  هک  یماگنه  هدـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هجوتم  تفرگ و 

: تفگ دنزرل ، یم  دوخب  یگنسرگ  تدش  زا  دنشاب ،
مکب : يرا  ام  ینووسی  ام  دشا  ام 

مرگنب " ؟ تلاح  نیدب  ار  امش  هک  موش  یم  تحاران  دح  هچ  ات  نم  " 
ورف مشچ  يدوگ  رد  اه ، هقدـح  هدـیبسچ و  تشپ  رب  مکـش  دـید ، شتدابع  بارحم  رد  ار  همطاف  تفر ، نوریب  اهنآ  اـب  تساـخرب و  هاـگنآ 

تیب لها  هیحان  زا  ارت  دمحم  يا  ار  نیا  ریگب  تفگ  هدمآ ، دورف  لیئربج  هاگان  دمآ . راوگان  رایسب  هرظنم  نیا  ار  وا  هتفر ،

هحفص 197 ] ] 

. دناوخ ورف  وا  رب  ار  هاروس  سپ  داب : اراوگ 
. مینک یم  رظن  فرص  اهنآ  داریا  زا  هک  هدیسر  ثیدح  نیا  رد  يرگید  ياهریبعت  دوب ، هدربمان  ناگرزب  زا  یهورگ  ریبعت  نیا 

بلاطیبا نب  یلع  اب  ادخ  لوسر  يردارب )  ) توخا راکنا 

هراشا

دومرف : ص )  ) ربمغیپ دیوگ : یم  - 9
نیا و  تسا . نم  بحاـصم  نم و  ردارب  وا  یلو  مدـیزگ  یم  رب  ار  رکب  وبا  دوخ  یتـسود  رد  متفرگ ، یم  دوخ  یتـسود  هب  ار  یـسک  نم  رگا 

تسین . حیحص  سک ، رگد  اب  فینح  نب  لهس  اب  زج  یلع ، يردارب  اما  تسین  تسرد  نآ  زج  هک  تسا  یبلطم 

عوضوم نیا  هب  یلامجا  خساپ 

ای منک ، هشقانم  نآ ، رودص  رد  ای  و  مزاس ، حرطم  ار  دوخ  تاداریا  دراد ، شتحـص  هب  هدـیقع  هک  یثیدـح  هرابرد  مهاوخ  یمن  نم  خـساپ -
رد نیحیحـص "  هاوگ "  قبط  رب  ثیدح  ود  ره  هک  اریز  مروایب  تخاس ، دراو  هاود "  فتک و  ثیدـح "  هب  باطخلا  نب  رمع  هک  ار  يداریا 

: تسا هتفگ  هک  هغالبلا 3ر17  جهن  حرـش  رد  ار  دیدحلا  یبا  نبا  نخـس  مهاوخ ، یمن  زین  و  تسا ، هدش  رداص  ص )  ) ربمغیپ تافو  يرامیب 
میوگب . دنا - هتخاس  ءاخا "  ثیدح  لباقم "  رد  ار  نآ  رکب  وبا  نارادفرط  تسا و  لوعجم  ثیدح  نیا 

هبیتق نبا  مـالک  میوگ . یمن  هتفگ ، ثیدـحلا 51  فلتخم  لیوات  رد  هبیتق  نبا  ار  هچنآ  و  مهد . یمن  نخـس  طـسب  زین  ثیدـح ، داـفمرد  نم 
: هیآ نیا  رد  هک  تسا  یمالسا  یمومع  يردارب  ثیدح ، نیا  رد  يردارب  زا  دوصقم  دیوگ  یم  وا  دوش ؟ یم  دافتسم  هچ  نآ  زا  تسیچ و 

 " هوخا نونموملا  امنا  " 
هب و  یئاـم ، ردارب  وت  اـناوخا  تنا  دومرف : دـیز  هب  ردارب و  يا  یخا  اـی  دومرف : رمع  هب  هک  هدـش  دراو  ربمغیپ  زا  هکیتـیاور  ریظن  تسا ، هدـمآ 

ای دومرف : هماسا 
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دومرف : هک  اجنآ  تسا  هدمآ  يردارب  نیا  ریسفت  يذمرت  ملسم و  يراخب ، ریبعت  رد  یخا و 
. هتدوم مالسالا و  هوخا  نکل  الیلخ و  رکب  ابا  تذختال  الیلخ  اذختم  تنک  ول 

تسا ) یمالسا  یتسود  يردارب و  اهنت  یلو  دوب  رکب  وبا  مدیزگ  یم  رب  یتسودب  ار  یسک  رگا  )
یلاعت : يادخب  لوق  هب  هک  یمومع  یتسود  هن  رگ  تسا و  صاخ  ینعم  هب  یتسود  هدش  یفن  هک  يا  یتسود  زا  روظنم  هکنانچ 

نیقتملا الا  ودع  ضعبل  مهضعب  ذئموی  ءالخالا 
یحو رماـب و  يردارب ) ناـمیپ   ) تاـخاوم ياـهزور  رد  هک  تسین  صاـخ  ینعم  هب  يردارب  نا  يردارب  نیا  ور  نیا  زا  . تسا تباـث  اـج  هـمه 

يردارب نآ  تسا ، هتفرگ  تروص  یناور  تاجرد  رد  رفن  ود  ره  نایم  يدـننام  مه  یلکـشمه و  ياـنبم  رب  تفر و  تراـشا  نادـب  راـگدورپ 
، هفیذح یبا  یلوم  ملاس  اب  ار  حارج  هدیبع  یبا  و  ریبز ، اب  ار  هحلط  و  فوع ، نمحرلا  دبع  اب  ار  نامثع  و  رمع ، اب  ار  رکب  ابا  هک  دوب  یـصاخ 

نب هللا  دـبع  اب  ار  يراصنا  بویا  وبا  و  ورمع ، نب  دادـقم  اب  ار  رذ  یبا  و  بیهـص ، اب  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  و  ناملـس ، اب  ار  ءادردـلا  یبا  و 
، بویا وبا  نز  اب  ار  هشیاع  و  هملـس ، ما  اب  ار  یبنلا  تنب  همطاف  و  یعـشاجم ، بابح  اب  ار  هیواعم  و  یبنلا ، جاجح  دـنه  اـب  ار  هماـسا  و  مـالس ،

يردارب هداتـسرف  قح  هب  ارم  هک  یئادخ  هب  دنگوس  تفگ : یم  هکیلاح  رد  درک  هریخذ  شدوخ  يارب  ربمغیپ  ار  یلع  دـنکفا و  يردارب  نیئآ 
يارب رگم  متخادنین  ریخاتب  ار  وت 

هحفص 199 ] ] 

ترخآ . ایند و  رد  ینم  ردارب  وت  نم ، قیفر  و  ینم ، ردارب  وت  نم ، ملع  ثراو  و  ینم ، ردارب  وت  مدوخ ،
ریغ دیوگب : دهد  یم  هزاجا  ناسناب  هک  تسا  تلاهج  يرـسکبس و  زا  بجعت  میوگ  یم  یلو  میوگ ، یمن  ار  نانخـس  نیا  زا  مادـکچیه  نم 

تـسود دناد و  یم  ای  دناد  یمن  ای  ار  شثیدح  دافم  وا  هکیلاح  رد  تسین ، حیحـص  يرگید  ثیدح  مرادنپ  یم  حیحـص  نم  هک  یثیدـح  زا 
حاحـص و رد  دـنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  نخـس  کـی  یمالـسا  تما  همه  هـک  ار  یثیدـح  دـشکب و  تلاـهج  هـب  هتـسناد  ار  ناناملـسم  دراد  یم 

دنک . هئطخت  ار  نآ  ددرگرب و  دنا ، هدروآ  ناشدیناسم 
؟ دنک یم  رک  روک و  ار  یمدآ  روط  نیا  يزیچ  هب  یگتفیرف  ایآ 

؟ تسا هدش  هدیرفآ  نادان  رگمتس و  نینچ  نیا  یمدآ  ایآ 
رب دـنک  اعدا  ار  نآ  وا  زا  دـعب  سک  ره  تسوا و  تاراختفا  تازایتما و  زا  یکی  تسا  تباث  نینموملا  ریما  يارب  هک  صاخ  ینعم  هب  يردارب 

دوب فورعم  یبقل  دننام  یلع  يارب  ربمغیپ ، نارای  نیب  يردارب  نیا  دوب و  دهاوخ  باذک  میوش ، یم  ضرعتم  الیذ  هک  حیحـص  ثیدح  قبط 
راعـشا رد  هدرک و  لالدتـسا  نادـب  اهراب  تسا و  نوحـشم  تلیـضف  نادـب  باحـصا  ياه  وگتفگ  و  دـش ، یم  دای  نآ  زا  یلفحم  ره  رد  هک 

دش و دهاوخ  گرزب  یباتک  دوخ  میروآ ، درگ  اج ، کی  رد  ار  عوضوم  نیا  ياه  هدنکارپ  میهاوخب  رگا  دـنا . هدـیناجنگ  ار  نآ  ناشفورعم 
مینک : یم  داریا  اجنیا  رد  ار  نآ  هدیزگ  ام 
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نآ نایوار  نینموملاریما و  اب  ربمغیپ  يردارب  ثیدح  نوماریپ  نخس 
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هراشا

سپ دـناوخ . ردارب  نالف ، اب  ار  نالف  و  رمع ، اب  ار  رکب  ابا  هک : بیترت  نیا  هب  دـنکفا ، يردارب  نامیپ  شباحـصا  نایم  ص )  ) ادـخ لوسر  - 1
: تفگ هدمآ  وا  دزن  هنع ) هللا  یضر   ) یلع

دحا : نیب  ینیب و  خاوت  مل  کباحصا و  نیب  تیخآ 
دومرف : هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمغیپ   " يدرکن ؟ رارق  رب  يردارب  سکچیه  نم و  نایم  يدنکفا  يردارب  نامیپ  تنارای  نیب  هک  امش  " 

هرخالا ؟ ایندلا و  یف  یخا  تنا 
 ". ترخآ ایند و  رد  نم  ردارب  یئوت  " 

هب : دسر  یم  ثیدح  نیا  دنس 
، يرافغ رذ  یبا  هللا ، دبع  نب  رباج  دیز ، نب  جودخم  سابع  نبا  یفوا ، یبا  نب  دـیز  کلام ، نب  سنا  باطخلا ، نب  رمع  یلع ، نینموملا  ریما 

. بیسم نب  دیعس  مقرا ، نب  دیز  هماما ، یبا  رمع  نب  لهلا  دبع  هعیبر ، نب  رماع 
یکی ار  يردارب  ثیدح  اجنآ  رد  هک  باعیتسالا 2ر 460  مکاح 3ر14  كردتسم  يوغب 2ر199 ، حیباصم  يذمرت 2ر213 ، دینک  هعجارم 

هرضنلا 2ر 167 . ضایر  هاقرم 5ر569 ، هیشاح  حیباصملا  هاکشم  لوصولا " 3ر271 ، ریسیت  زین "  تسا و  هدرمش  ققحم  راثآ  زا 
دیوگ : نینچ  شباتک  هحفص 212  رد  هرضنلا  ضایر  بحاص 

دروم رد  ربمغیپ  راتفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  یلع  ماقم  تمظع  لیلد  رتگرزب  " 

هحفص 201 ] ] 

رکب و وبا  نیب  هکیئاج  ات  ددنویپ  هب  شلکـش  مه  هیاپ و  مه  اب  ار  شباحـصا  زا  مادک  ره  درک ، عورـش  ربمغیپ  هک  یماگنه  تسوا  اب  يردارب 
دناوت یم  یتلیضف  راختفا و  چیه  ایآ  داد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  وا  و  دراذگ ، هریخذ  شدوخ  يارب  ار  یلع  درک ، رارق  رب  يردارب  دنویپ  رمع 

ددرگ " !؟ هیاپ  مه  تلیضف  نیا  اب 
، نسح ثیدـح ، نیا  تسا  هتفگ  وا  یجنکلا 82 و  هیافک  تسا  هدرک  قیدصت  ار  ثیدح  تحـص  وا  هک  هدرک  لقن  يذمرت  زا  هرکذـت  رد  و 
زا هچنآ  رخآ  ات  دـینادب .. ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ههب  تبـسنار  یلع  برقت  ماقم  دـیهاوخب  رگا  تسا و  حیحـص  یلاـع و 

دش . لقن  هرضنلا  ضایر 
دیوگ : سپس  تسا  هدوب  ترجه  زا  لبق  يردارب  نیا  هک : هدش  حیرصت  اجنیا  رد  200 و  سانلا 1ر203 - دیس  نبا  هیوبنلا  هریس  زین  و 

ود ره  تفگ : دنکفا و  يردارب  نامیپ  راصنا  رجاهم و  زا  شباحصا  نایم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  قاحـسا  نبا 
ود ادخ ، ربمغیپ  یلع و  بیترت  نیدـب  یخا  اذـه  تفگ : تفرگ و  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هاگنآ  دـیوش . ردارب  ادـخ ، هار  رد  مه  اب  رفن 

دندش .) ردارب 
کلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  دیوگ : اجنیا  رد  لاوئسلا 18  بلاطم  يرزج 9 ، بلاطملا  ینسا  ریثک 7 ر 335 ، نبا  خـیرات  زین  و 

داد رارق  یسک  ردارب  ار  مادک  ره  دنوش و  بیغرت  مه  هب  تبسن  يراکمه  رگیدمه و  يرایب  ات  تخادنا  اهنآ  رفن  ود  ره  نایم  يردارب  نامیپ 
دوب . رت  کیدزن  وا  هب  هزادنا  لکش و  رد  شا  هجرد  هک 

خیرات ینارعـش 2ر55 ، تاـقبط  بهاوـملا 1ر373 ، حرـش  فـقاوملا 3ر276 ، هباـصالا 2ر507 ، اـفلخلا 114 ، خـیرات  و 73 ، قعاوص 75 
هریسلا نآ  هیشاح  هیبلحلا 1ر101 و 23 و  هریسلا  لماک 1ر216 ، هیشاح  رد  ینامرقلا 
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زا بلاط  یبا  نب  یلع  ماـمالا  اضر 21 ، دـمحم  داتـسا  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  یطیقنشلا 34 ، هیافک  نـالحد 1ر325 ، ینیز  زا  هیوبنلا 
دوصقملا : دبع  حاتفلا  دبع  داتسا 

وا زا  هاـگچیه  هک  دوب  وا  يارب  يا  هتـسویپ  هیاـس  یلع ، اـنامه  دوب ، شقداـص  ریزو  ربمغیپ  هب  تبـسن  رکب  وبا  رگا  دیوگ 73 " : حاتفلا  دـبع 
هک رما  زاغآ  رد  یتح  دشاب ، گنهاشیپ  ار  شنادرم  دنک و  یناب  هدید  ار  شنانمشد  ات  داتسرف  یم  ار  وا  دمحم  هکیتقو  رگم  تفرگن  هلـصاف 
هک درکن  شومارف  دزاس ، رارق  رب  يردارب  هطبار  هنیدم  راصنا  رجاهم و  نایم  دهد و  لیکشت  ار  دوخ  دیدج  تلود  درک ، عورـش  ادخ  لوسر 

هنیدم لها  زا  هک  ینارای  دندوب و  هدمآ  هنیدم  جراخ  زا  وا  اب  هک  شباحـصا  نایم  نارگید . هن  دـهد  صاصتخا  یلع  هب  اهنت  ار  دوخ  يردارب 
حرط زا  دـیزگرب . دوخ  ینید  ردارب  ناونع  هب  ار  یلع  درک و  رارق  رب  يردارب  دـندرک  یم  یئاریذـپ  ناج  لد و  اب  ار  دوخ  ناـنامهم  دـندوب و 

، ینوخ مه  يردارب  زا  ریغ  يونعم  يردارب  نیا  يارب  یلو  درک  غـیرد  شربـمغیپ  ریـش  ادـخ و  ریـش  هزمح ، رمع ، رکب ، وـبا  اـب  دوـخ  يردارب 
 ". تشاد مدقم  کیدزن ، ای  رود ، یتسود ، ره  رب  ار  وا  درک و  باختنا  دوب  شنماد  هدش  تیبرت  هک  ار  یناوج 

راثآ زا  يرثا  هنوگ  چـیه  تخاس و  رارق  رب  توخا  نامیپ  رمع  رکب و  وبا  نیب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنراد  قاـفتا  همه  ذـخام  نیا  لاـح  نیع  رد 
دوش . یمن  هدید  اهنآ  رد  ربمغیپ  اب  رکب  وبا  يردارب  رب  ینبم  مزح  نبا  رادنپ 

، تخاس رارق  رب  يردارب  رکب  وبا  رمع و  نیب  و  درک ، دقعنم  يردارب  نامیپ  شباحـصا  نایم  ص )  ) ربمغیپ یتقو  دیوگ : یفوا  یبا  نب  دیز  - 2
تفگ : یلع  ( دیوگ اجنآ  ات  )

هک تسا  یمشخ  زا  رما ، نیا  رگا  دنکشب ، متشپ  دنک و  زاورپ  تساوخ  یم  محور  يدرک ، ار  هچنآ  يدرک  تنارای  اب  نم  زج  مدید  یتقو  " 
دومرف : ربمغیپ و ص ) تست "  نک  زا  یگرزب  باتع و  قح  يا ، هتفرگ  نم  رب 

یثراو : یخا و  تنا  يدعب و  یبن  هنا ال  ریغ  یسوم ، نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  و  یسفنل ، الا  کترخا  ام  قحلاب  ینثعب  يذلا  و 
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یلع ای  نم  هب  تبـسن  وت  مدوخ . رطاخ  هبرگم  متخادنین  ریخات  اروت  يردارب  راک  نم  دینادرگ ، ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  " 
 " ینم . ثراو  ردارب و  وت  دوب و  دهاوخن  يربمغیپ  نکم  زا  دعب  هکنیا  زج  یسوم  هب  تبسن  ینوراه  دننام 

تفگ یلع  دـنا . هتـشاذگ  ثرا  نم ، زا  لبق  يایبنا  هچنآ  دومرف : ربمغیپ  مرب ؟ یم  ثرا  هب  ار  زیچ  هچ  امـش  زا  نم  هللا  لوسر  اـی  دیـسرپ  یلع 
دیهاوخ نماب  تشهب  رد  نم  خاک  رد  مرتخد  همطاف  وت و  و  ار . ناشربمغیپ  تنـس  ادـخ و  باتک  دومرف  دـنداهن ؟ ثرا  هچ  وت  زا  شیپ  يایبنا 

دناوخ : ار  هیآ  نیا  ص )  ) ادخ ربمغیپ  هاگنآ  ینم ، قیفر  ردارب و  وت  دوب و 
. نیلباقتم ررس  یلع  اناوخا 

شتحص هب  فارتعا  اب  طبسلا 14  هرکذت  رکاسع 6ر201 ، نبا  خیرات  هرـضنلا 2ر209 ، ضایرلا  لبنح ، دمحا  بقانم  رد  ار  ثیدح  نتم  نیا 
. دیبای یم  یطیقنشلا 44 و 35 ، هیافک  لامعلا 6ر390 ، زنک  دنقوثو ، دروم  همه  شنایوار  هکنیا  و 

یقاب یلع  رمع و  رکب و  وبا  تسب ، يردارب  ناـمیپ  شباحـصا  ناـیم  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنیوگ : بیـسم  نب  دیعـس  هللا و  دـبع  نب  رباـج  - 3
: دومرف ار  یلع  تخاس و  ردارب  ار  رمع  رکب و  وبا  ربمغیپ  دندنام 

: باذک الا  كدعب  اهیعدی  هللا ال  لوسر  وخا  هللا و  دبع  انا  لقف  دحا  كرکان  ناف  كوخا  انا  یخا و  تنا 
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اعدا سک  ره  وت  زج  ار  يردارب  نیا  رگا  میوا و  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  وگب  دش ، ترکنم  یسک  رگا  وت ، ردارب  نم  ینم و  ردارب  وت  " 
 ". تسا باذک  دنک 

ثیدح تحـص  هب  اجنآ  رد  تسا ، هدـمآ  طبسلا 14  هرکذت  و 82 ، یجنکلا 83  هیافک  رکاسع ، نبا  خـیرات  دـمحا ، بقاـنم  رد  تیاور  نیا 
ریبعت رد  هاکشملا 569/5 ، حرش  یف  هاقرملا  تسا ، هدرک  ضارتعا  هتشادنپ ، فیعض  ار  نآ  دنس  هک  شدج  رب  هدرک و  فارتعا 
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اب یسک  هاگ  ره  وت ، ردارب  مهنم  ینم و  ردارب  وت  مدراذگ  مدوخ  يارب  ارت  نم  دومرف : ربمغیپ  هاک : تسا  هدمآ  هرم  نب  یلعی  نینموملا و  ریما 
- زنک تسا  وگغورد  تخـس  دـنک  اعدا  ارنآ  وت  زا  دـعب  سک  ره  میادـخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  وگب  دـمآ  رب  لالدتـسا  ماقم  رد  وت 

. شدنسم رد  یلعی  یبا  ظفاح  زا  لقن  لامعلا 6ر399 و 154 
و دومرف -: هدیسر  ام  هب  هچنآ  رد  درک و  رارق  رب  يردارب  دقع  راصنا  رجاهم و  زا  شباحصا  نایم  ادخ  لوسر  دیوگ : قاحـسا  نب  دمحم  - 4

یبا نب  یلع  تسد  هاگنآ  دـیوش . ردارب  مه  اب  رفن  ود  ره  نیوخا  هللا  یف  اوخات  مدـنب - وا  رب  تسا  هتفگن  هک  ار  يزیچ  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب 
تمظع هب  يدحا  تسا و  نیملاعلا  بر  لوسر  نیقتملا و  ماما  نیلسرملا ، دیسهک  ادخ  لوسر  هجیتن  رد  یخا  اذه  تفگ : تفرگ و  ار  بلاط 

دندش . ردارب  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تسین ، ادخ  ناگدنب  نیب  رد  وا  ماقم  یگرزب  و 
. دنا هدرک  لقن  هثیدحلا 42 ، يواتفلا  هیبلح 2ر101  هریس  ریثک 3ر226 ، نبا  خیرات  ماشه 2ر123 ، نبا  ار  ثیدح  نیا 

دومرف : نم  هب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دیوگ : ع )  ) نینموملا ریما  - 5
. تشهب رد  ینم  قیفر  هارمه و  ردارب ، وت 

. تسا لامعلا 402/6  زنک  و  بیطخ 12ر268 ، خیرات  ثیدح  نیا  كردم 
، شدوخ نم و  نیب  و  هثراح و ... نب  دیز  نیب  بلطملا و  دبع  نب  هزمح  نیب  رکب و  ابا  رمع و  نیب  ادـخ  لوسر  دومرف : ع )  ) نینموملا ریما  - 6

. دنکفا يردارب  نامیپ 
دنا . هدرک  لقن  لامعلا 6ر396  زنک  لقنب  دوخ  ننس  رد  روصنم ، نب  دیعس  و  تاعیلخلا ، رد  یعیلخ ، ار  ثیدح  نیا 

. یقیفر ردارب و  نم  اب  وت ، یبحاص : یخا و  تنا  دومرف : هنع : هللا  یضر  یلع  هب  ربمغیپ و ص ) هدروآ : یثیدح  نمض  رد  سابع  نبا  - 7
لامعلا 6ر391 زنک  يزیرقم 340  عاتما  باعیتسا 2ر460 ، دمحا 1ر230 ، دنسم 
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مریزو يارب  ایادخ  میوگیم : تفگ ، یسوم  مردارب  ار  هچنا  نم  ایادخ  راب  تفگ " : یم  ص )  ) ربمغیپ مدینش  دیوگ : سیمع  تنب  ءامـسا  - 8
میئوگ حیبست  رایسب  ارت  ود  ره  ات  نک  کیرـش  میاهراک  رد  ار  وا  زاس و  مکحم  وا  هب  ار  متـشپ  هداد ، رارق  دشاب  یلع  مردارب  هک  منادناخ  زا 

 ". ینشور ام  راک  لاحب و  هک  یئوت  نیا  میوش ، رکذتم  رایسب  ار  تدای  و 
هرضنلا 2ر 163. ضایر  لبنح ، نب  دمحا  بقانم 

هملـس ما  هب  ربمغیپ  و  دیوگ : نآ  زا  یتمـسق  رد  تسا  ینالوط  هدئاف و  رپ  ثیدـح  هک  یماش  درم  اب  دوخ  هجاحم  ثیدـح  رد  سابع  نبا  - 9
نم تشوگ  هب  وا  تشوگ  هک  تسا  یلع  نیا  یلب  دومرف : ربمغیپ  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  وا  یلب  تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  وا  وت  ایآ  دومرف :

، دمآ دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا  یسوم  هب  نوراه  تبسن  دننام  نم  هب  وا  تبسن  هتـسویپ و  نم  نوخ  هب  شنوخ  و 
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يا هدزاورد  اهنت  وا  تسا ، نم  ملع  نم و  رس  هاگیاج  نانموم و  ریما  ناناملسم ، دیما  هیام  وا  تسا ، راوگرزب  يدیـس  یلع ، نیا  هملـس  ما  يا 
ایند و رد  نمردارب  تسوا  تسا و  نم  تما  ناکین  نم و  نادناخ  رب  نم  زا  سپ  یصو  وا  درب ، هانپ  وا  هب  دیاب  نم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا 

. هرخالا ایندلا و  یف  یخا  وه  ترخآ و 
تشذگ . شذخام  اب  باتک  نیا  رد 2ر285  رگید  ریبعت  هب  هملس  ما  ثیدح  هدمآ و  يواسملا 1ر31  نساحملا و  رد  ثیدح  نیا 

دومرف : هک  میدرک  نایب  ار  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمغیپ نخس  مالسا ، توعد  زاغآ  ثیدح  رد  - 10
يدعب نم  یتفیلخ  ییصو و  یخا و  تنا 

باتک نیمه  نتم   279 هب 2ر285 - دینک  هعجارم 
یصو و ردارب ، بلاط  یبا  نب  یلع  انامه  مدرم  يا  دومرف "  هک  میدرک  لقن  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ نخـس  يربط  قیرط  زا  - 11

تسیناسک رب  نم  نیشناج  نم و  مولع  ظفاح  نم ، یصو  نم ، ردارب  نیا  مدرم ، هورگ  يا  دومرف " : هک  وا  راتفگ  تسا " و  نم  هفیلخ 
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. باتک نیمه  همجرت  دنشاب " ج 88 2  هدروآ  نامیا  نمب  هک 
رد ریدـغ  زور  رد  یلع  اب  ص )  ) ربمغیپ يردارب  عوضوم  دوشیم : مولعم  تفر  تراشا  نادـب  باتک  نیمه  رد 2ر205  هک  يریون  نخس  زا  و 

تسا 223. هدوب  فورعم  نیشیپ  راصعا 
دومرف : ص :)  ) ربمغیپ دیوگ  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  - 12

ماع . یفلاب  ضرالا  تاوامسلا و  قلخت  نا  لبق  هللا  لوسر  وخا  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  هنجلا : باب  یلع  بوتکم 
لوسر ردارب  یلع  ادخ و  لوسر  دمحم  تسین ، هللا  زج  یئادخ  هدش : هتـشون  تشهب  رد  رب  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  زا 

. تسا ادخ 
سمش یمزراوخ 87 ، بقاـنم  دـئاوزلا 9ر111 ، عمجم  طبـسلا 14 ، هرکذت  هرـضنلا 2ر168 ، ضایر  بیطخ 7ر387 ، خیرات  دـمحا ، بقانم 
حابصم یطیقنشلا 34 ، هیافک  ریدـقلا 4ر355 ، ضیف  رکاسع ، نبا  زا  لامعلا 6ر399  زنک  یلزاغملا ، نبا  هیقفلا  بقاـنم  زا  لـقن  رابخالا 35 

. ینارط زا  لقن  مالظلا 2ر56 
: دومرف هدرک  هراشا  نمب  شکرابم  ياپ  اب  مدوب  هدـیمرآ  يراوید  هانپ  رد  نم  دز  ادـص  ارم  ربمغیپ  دـیامرف : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  - 13

. یگنج یم  نم  تنس  قبط  رب  هک  ینمنادنزرف  ردپ  ردارب م و  وت  منک ، یم  یضار  ارت  نم  دنگوس  ادخب  زیخرب ،
یطیقنشلا 24. هیافک  لامعلا 6ر404  زنک ، قعاوصلا 75 ، هرضنلا 2ر167 ، ضایر  دمحا ، بقانم 

هدناوخ ارف  نم  يوس  تمایق  زور  هک  یـسک  لوا  یلع  ای  یناد  یمن  ایآ  دومرف " : یلع  هب  ص )  ) ربمغیپ دیوگ : یلهذ  دیز  نب  جودخم  - 14
: دهد یم  ادن  شرع  تحت  زا  يدانم  هاگنآ  دوش .. یم 

. یلع كوخا  خالا  معن  و  میهارا ، كوبا  بالا  معن 
دمحا ، بقانم  یلع : تردارب  يردارب  بوخ  هچ  میهاربا و  تردپ  تسا ، يردپ  بوخ  هچ 
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نبا طبس  طبسلا 13 ، هرکذت  رابخالا 32 ، سمش  یمزراوخ 238 و 234 و 83 ، بقانم  هرـضنلا 2ر201 ، ضایر  یلزاغم ، نبا  هیقف  بقاـنم 
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مکح و  هرـسیم ، ینطقراد ، ظفاح  قیرط  رد  هک  هتفرگ  یم  داریا  هتـشادنپ و  فیعـض  ارنآ  هک  یـسک  هب  باتک  نیا  رد  باتک  نیا  رد  يزوج 
، نامز ملاع  نوچ  هک  تسا  یئاوشیپ  دمحا  درادن و  دوجو  نآ  رد  مکح  هرـسیم و  هدرک  تیاور  دمحا  هک  ار  یثیدح  دیوگ : دنا  هدش  عقاو 

. درک يوریپ  وا  زا  لیلد  یب  دیاب  تسا  نادیم  نیاهقباسم  هدنرب  لقن و  رد  زربم  و 
ار ربخ  نآ  ایادخ  متفگ : نم  هداد ، ربخ  ینامیپ  زا  نم  اب  یلع  هرابرد  گرزب  يادخ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ " : هزرب "  وبا  - " 15

یـسک تفرعم  رون  و  نم ، يایلوا  ییاوشیپ  و  تیاده ، رادمجرپ  یلع  انامه  دـمآ : ادـن  مدونـش  متفگ  ونـشب  دومرف  ادـخ  نک . نایب  نم  يارب 
یـسک هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  دنریگ . ارف  ار  نآ  ناراگزیهرپ  هک  تسا  يا  هملک  وا  دـنک . تعاطا  ارم  هک  تسا 

: تفگ یلع  مداد . هدژم  ار  وا  نم  دیسر و  ارف  یلع  هاگنآ  یناسر . دیون  دیاب  رما  نیا  رب  ار  وا  وت  تسا . هتفرگ  نمشد  ارم  دریگ  شنمشد  هک 
هب هک  ار  يا  هدعو  رگا  تسا و  هداد  رفیک  مهانگ  هب  ارم  دنک ، باذع  ارم  دنوادخ  رگا  میوا ، تردق  تسد  رد  ادخ و  هدنب  نم  هللا  لوسر  ای 

. تسا رت  هتسیاش  نم  زا  مراگ  دنوادخ  دهد ، ماجنا  میارب  ادخ  يداد ، نم 
. ما هدرک  نینچ  وا  اب  دومرف : گرزب  يادخ  دزاس . نامیا  راهب  ار  نآ  دنک و  ینارون  ار  یلع  لد  ات  متساوخ  ادخ  زا  نم  تفگ : ربمغیپ 

یخا و بر  اـی  متفگ : . دوش یمن  هدومزآ  نادـب  مناراـی  زا  يدـحا  زا  هک  دـش  دـهاوخ  راـتفرگ  یئـالب  هب  وا  هک  داتـسرف  یحو  نم  رب  سپس 
عقاو ناحتما  دروم  وا  هک  هتـشذگ  ام  ملع  رد  شیپ  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف  دـنوادخ  تسا . نم  قیفر  نم و  ردارب  وا  ایادـخ  یبحاص :

دنوش . ناحتما  وا  هلیسو  هب  مدرم  ددرگ و 
ودب و 50  باب 30 ، رد  نیطمـسلا  دـئارف  دـیدحلا 2ر 449 ، یبا  نبا  حرـش  هرـضنلا 2ر449 ، ضایر  ءاـیلوالا 1ر67 ، هلیح  رد  ثیدـح  نیا 

دوش . یم  هدید  سلاجملا 2ر0 241  ههزن  یجنکلا 95 ، هیافک  یمزراوخ 445 ، بقانم  قیرط ،
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بلاط یبا  نب  یلع  ممع  رسپ  مردارب و  دوخ ، ناکیدزن  یتسودهب  ار  امـش  مدرم  يا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دوخ ، ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  - 16
ارم دراد  تسود  ار  وا  سک  ره  دوـش . یمن  نمـشد  قفاـنم  زج  یـسک  دراد و  یمن  تسود  نموـم  زج  یـسک  ار  وا  هـک  مـنک  یم  شراـفس 

. درک دهاوخ  باذع  ار  وا  شیادخ  دریگ  نمشد  ارم  سک  ره  هتفرگ و  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  وا  هک  یسک  هتشاد و  تسود 
. دیبای یم  یبقعلا 91  رئاخذ  هرضنلا 1ر212 ، ضایر  دیدحلا 2ر451  یبا  نبا  حرش  طبسلا 17 . هرکذت  دمحا ، بقانم  رد  ار  هبطخ  نیا 
: دومرف یلع  هب  ص )  ) ربمغیپ اجنآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نانآ  نتساوخ  يرواد  و  دیز ، رفعج و  یلع ، نیب  هرخافم  ثیدح  رد  - 17

یتصلاخ : یخا و  تنا 
 ". ینم هب  تبسن  درف  نیرتکیدزن  ردارب و  وت  " 

. تسا نیثدحم  قافتا  دروم  ثیدح  نیا  دنک  یم  هفاضا  دیدحلا 3ر39 و  یبا  نبا  حرش 
: تفگ یم  یلع  هب  هک  مدینش  ص )  ) ربمغیپ زا  دیوگ : یثیدح  رد  يرافغ "  رذ  وبا  - " 18

: يدعب كرتا  نمریخ  يریزو و  یخا و  تنا  و 
مراذگ "  یم  ياج  هب  دوخ  زا  دعب  نم  هک  یتسه  يدرف  نیرتهب  مریزو و  مردارب ، وت  انامه  " 

. دینک هعجارم  میا ، هدروآ  باتک  نیا  نتم  رد 2ر 313  شکرادم  اب  لماک  روط  هب  ار  ثیدح  نیا 
نب یلع  مراذگ  یم  ياج  هب  دوخ  زا  دعب  هکیدرف  نیرتهب  مریزو و  مردارب ، انامه  دومرف : یم  ربمغیپ  مدینش  دیوگ : یسراف "  ناملس  - " 19

یمزراوخ 67." بقانم  تسا " . بلاط  یبا 
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هب ممع  رـسپ  و  مردارب ، هرابرد  مراگدورپ  زا  یتراشب  دومرف : ربمغیپ  دیوگ  ع )  ) همطاف اب  یلع  جاودزا  ثیدح  رد  همامح "  نب  لالب  - " 20
دندیدرگ . شتآ  زا  متما  زا  ینانز  ینادرم و  هدمع  هدنناهر  مرتخد  مردارب و  سپ  دومرف ) دعب  ... ) تسا هدیسر  نم 

باتک نیمه  نتم  دینک 2ر316  هعجارم 
: هدومرف هدرک  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  یثیدح  رد  رمع ر  هللا  دبع  - " 21

: رانلا یف  هاداع  نم  بک  مهللا  يدلو  وبا  یمع و  نبا  یخا و  اذه  تغلب  دق  مهللا  مهل  دهشا  مهللا 
، ورب ار  شنمـشد  ایادخ  تسا . نم  دنزرف  ودردپ  نم و  داماد  و  مع ، رـسپ  نم ، ردارب  نیا  مدناسر ، نم  ایادخ ، شاب ، هاوگ  اهنآ  رب  ایادـخ  " 

. دنا هدرک  لقن  باقلالا  رد  يزاریش  راجن و  نبا  زا  لامعلا 6ر154  زنک  ار  ثیدح  نیا  زادنا . شتآ  رد 
، ادخ لوسر  يا  یلب  تفگ  یلع  مزاس ؟ دونـشخ  اروت  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : یثیدـح  رد  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : رمع "  نب  هللا  دـبع  - " 22

ینک . یم  افو  وت  ار  میاه  هدعو  و  يزادرپ ، یم  وت  ارم  ماو  یشاب ، نم  ریزو  نمردارب و  وت  دومرف : ربمغیپ 
لامعلا 6ر 155. زنک  یلعی ، یبا  زا  لقن  یناربط و 122  زا  لقن  دئاوزلا 9ر121  عمجم 

. داد رد  ادن  باجح  يارو  زا  يدانم  متشگ  یم  زاب  هک  یماگنه  تسا : ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  جارعم  ثیدح  رد  - 23
: اریخ هب  صوتساف  یلع  كوخا  خالا  معن  و  میهاربا ، كوبا  بالا  معن 

 ". نک شرافس  ار  تما  وا ، یکین  هب  یلع  تردارب  تسا  يردارب  بوخ  میهاربا و  تردپ  تسا ، يردپ  بوخ  " 
لامعلا 6ر 161. زنک  متسیب ، باب  نیطمسلا  دئارف  " 

هک اجنآ  ات   ) تسین هراوس  تمایق  رد  یـسک  رفن ، راـهچ  اـم  زا  ریغ  دومرف ...: ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : یثیدـح  رد  " ع )  ) نینموملا ریما  - " 24
یلع مردارب  دیامرف )
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لامعلا 6ر زنک  یجنک 77  ظفاح  هیافک  دادغب 11ر112  خیرات  دشاب . مچرپ  شتـسد  رد  دوب و  دـهاوخ  راوس  تشهب  ياه  هقان  زا  يا  هقانرب 
.402

دیوگ : ع )  ) همطاف اب  یلع  جاودزا  ثیدح  رد  سابع "  نبا  - " 25
ردارب وا  هنوگچ  متفگ : نک ، ربخ  ار  مردارب  دومرف  ربمغیپ  دش ، نوریب  وا  يوس  هب  نمیا  ما  دیبوک ، ار  هناخ  رد  دمآ ، ص )  ) ادخ لوسر  سپ 

 ". تسا نم  ردارب  اققحم  وا  یخا " : هنا  دومرف : ياداد ؟ وا  هبار  ترتخد  هکیلاح  رد  تسا  وت 
قعاوص 84  هرضنلا 2ر181 ، ضایر  یئاسن 32 ، صئاصخ 

نایم هکدیدشن  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  امـش  ارچ  داتـسرف : یحو  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دنوادخ  هک : تشذگ  تیبملا  هلیل  ثیدـح  رد  - 26
. باتک نیمه  همجرت  دینک 3ر78  هعجارم  مدنکفا  يردارب  دمحم  وا و 

شقلخ نایم  زا  دنکفا و  رظن  نیمز  رب  گرزب  يادـخ  تفگ : وا  هک  تسا  لیئربج  لوق  زا  نارگید  یفـسن " و  زا "  جارعم  ثیدـح  رد  - 27
هب ار  همطاـف  ترتـخد  دـیزگرب ، یبحاـصم  يریزو و  يردارب و  وـت ، يارب  دـنکفا و  رظن  رگید  راـب  هاـگنآ  دـیزگرب ، دوـخ  ربـمغیپ  هب  ار  وـت 

بلاـط یبا  نب  یلع  وت ، یبسن  يومع  رـسپ  هک  ترخآ  اـیند و  رد  تردارب  تفگ : درم ؟ نیا  تسیک  لـیئربج  يا  متفگ  روآ . رد  شجاودزا 
سلاجملا 2ر223  ههزن  دینک  هعجارم  تسا .
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وت ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  هک  یتسین  یـضار  اـیآ  دومرف " : یلع  هب  هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دوخ  دانـسا  هب  یناربط "  - " 28
دئاوزلا 9ر 131 . عمجم  مشاب " ؟

ارف شیارب  ار  رکب  وبا  سپ  دیناوخ  ارف  ار  مردارب  یخا : یل  وعدا  تفگ : شیرامیب  رد  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  دـیوگ : رمع "  نب  هللا  دـبع  - " 29
: دومرف موس  راب  دینادرگ و  يور  وا  زا  دندناوخ ، شیوس  هب  ار  رمع  یتقو  یخا  یل  وعدا  دومرف : رگید  راب  دینادرگ و  وا  زا  يور  دـندناوخ ،

یتقو دـندرک  ادـص  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ  یخا ، یل  وعدا  تفگ : دـینادرگ و  يور  زین  وا  زا  دـندناوخ  ار  نامثع  هاـگنآ  یخا  یل  وعدا 
دمآ ،
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وا زا  دـش ، جراـخ  ربـمغیپ  دزن  زا  یلع  هک  یماـگنه  دینابـسچ ، دوخ  هنیـس  هب  ار  شا  هنیـس  دـیناشوپ و  يا  دـیناشوپ  هچراـپ  هب  ار  وا  ربـمغیپ 
. دوش هدوشگ  هار  رگید  باب  رازه  هب  یباب  ره  زا  هک  تخومآ  ملع  باب  رازه  ارم  داد  خساپ  تفگ ؟ هچ  امش  هب  ربمغیپ  دندیسرپ 

شخیرات 7ر359 رد  ریثک  نبا  زین  هدرک و  لقن  دنـس  رخآ  ات  هعیهل .. یبا  زا  هحلط  نب  لماک  زا  یلعی  یبا  زا  يدع  نبا  ظفاح  ار  ثیدح  نیا 
هرابرد لبنح  نبا  دمحا  هچنآ  زا  لفاغ  تسا ، هدروآ  يدع  نبا  زا  یلوق  دنس  هلسلس  رد  هعیهل  یبا  دوجو  رثا  رب  تایاور  فعض  رد  هدروآ و 

. باتک نیمه  همجرت  دینک 1ر135  هعجارم  هتفگ ، وا 
لقن یناربط  ار  تیاور  نیا  ترخآ  ایند و  رد  تسا . نم  ردارب  یلع  دومرف : هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  رمع "  نب  هللا  دـبع  - " 30
نینچ ارچ  تسا : هتفگ  تیاور  رکذ  زا  دعب  يوانم  ریدقلا 4ر355 ، ضیف  هتسناد ،) نسح  ار  نآ   ) ریغصلا 2ر140 عماج  رد  یطویس  و  هدرک ،

هنایفخم لاس  تفه  تدم  ات  هبنش  هس  زور  نامه  زا  و  دروآ ، مالسا  یلع  هلـصاف  الب  دش  ثوعبم  هبنـش  ود  زور  هک  ربمغیپ  هکیلاح  رد  دشابن 
ود نآ  تلثامم  يدننامه و  نایب  نخـس  نیا  زا  شدوصقم  تسا و  هدرک  لقن  عفار  یبا  زا  ار  تیاور  نیا  یناربط  هکنانچ  دـنارذگ  یم  زامن 

. تسا يردارب  رد  راوگرزب ،
گرزب يادخ  سپ  تخاس ، قتـشم  هداوناخ )  ) ام يارب  یئاهمان  دوخ ، ياهمان  زا  گرزب  يادخ  دومرف : یثیدح  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  - 31

. یلع مردارب  تسا و  یلعا  كرزب  يادخ  دمحم و  نم  تسا و  دومحم 
. تسا هدرک  لقن  يزنطن ، میعن و  یبا  قیرط  زا  باب 12  رد  نیطمسلا  دئارف  رد  ییومح "  مالسالا  خیش  ار "  تیاور  نیا 

؟ تسا اجک  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : هاگنآ  دومرف : رایسب  نانخـس  تفر و  ربنم  يالاب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  دیوگ : کلام "  نب  سنا  - " 32
ود ناـیم  دینابـسچ و  شا  هنیـس  هـب  تـفرگ و  رب  رد  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوـسر  هللا ، لوـسر  يا  متـسه  اـجنیا  نـم  تـفگ  دـمآ و  وا  دزن  یلع 

و نم ، تشوگ  نیا  تسا ، نم  داماد  نم و  يومع  رـسپ  نم  ردارب  نیا  ناناملـسم  هورگ  يا  دومرف : دـنلب  يادـص  اب  دیـسوب و  ار  شناگدـید 
نیا تسا  نم  يوم  و  نم ، نوخ 
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رد وا  ریشمش  ادخ و  ریـش  تسا  نیا  تسا و  نم  ياهمغ  هدنیاشگ  نیا  تسا ، تشهب  ناناوج  رورـس  ود  نیـسح ، نسح و  نم  طبـس  ود  ردپ 
داب . نم  ادخ و  يرازی  ناگمه و  تنعل  ادخ و  تنعل  شنانمشد  رب  نیمز ،

تسا . هدروآ  یبقعلا 92  رئاخذ  لقن  هب  هوبنلا  فرش  رد  دعس "  وبا  ار "  تیور  نیا 
وت تفگ : دوب  هتفرگ  ار  وا  رتش  مامز  هک  هبض "  هلیبق "  زا  يدرم  هب  هشیاع  هک : هدش  لقن  لمج  گنج  نوماریپ  يرهز "  زا "  یثیدح  - 33
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درک و هاگن  وا  تسا . هتـشادرب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شتـسد  هداتـسیا و  هک  تسا  نیا  تفگ ك  ینیب ؟ یم  اـجک  رد  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع 
تفگ :

هیخاب : ههبشا  ام 
 ". تسا هیبش  شردارب  هب  وا  ردقج  " 

: تفگ درم  ص ،)  ) هللا لوسر  تفگ : هشیاع  تسیک ؟ شردارب  تفگ : درم 
ص :)  ) هللا لوسر  وخا  وه  الجر  لتاقا  ینارا  الف 

تسا "  ربمغیپ  ردارب  وا  هک  مگنجب  يدرم  اب  دید  دهاوخن  ارم  یسک  رگید  " 
. تفر یلع  يوس  هب  تخادنا و  تسد  زا  ار  هقانراهم  هاگنآ 

دیبای . یم  يواسملا 1ر35  نساحملا و  رد  ار  تیاور  نیا 
یـسک مربکا ، قیدص  نم  میادخ ، لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  تفگ : یم  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع دیوگ : يدسا "  هللا  دـبع  نب  دابع  - " 34

یمن ار  نآ  باذک  زج  یسک  رگید :) ریبعت  رد  و  . ) ما هدروآ  نامیا  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  تفگ : دهاوخن  ار  نیا  نم  زا  دعب  وگغورد  زج 
مدرازگ . زامن  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  نم  دیوگ 

يربط خیرات  دیرفلا 2ر275 ، دقعلا  میعن ، یبا  زا  هفرعملا  هجام 1ر57  نبا  ننس  مصاع ، یبا  نبا  هنسلا  یئاسن 3 ، صئاصخ  هب  دینک  هعجارم 
رد نیطمسلا  دئارف  هبیش ، یبا  نبا  ظفاح  دانـسا  قیرط  زا  دیدحلا 3ر275  یبا  نبا  حرش  باعیتسا 2ر460 ، هرضنلا 2ر155 ، ضایر  2ر312 ،

رد دیوگ : اجنآ  رد  لاوئسلا 19 و  بلاطم  باب 49 ،

هحفص 213 ] ] 

هبیـش و یبا  نبا  زا  لاـمعلا 6ر396  زنک  ریثک 7ر335 ، نبا  خـیرات  رکاسع ، نبا  خـیرات  تفگ ، یم  ار  نانخـس  نیا  یلع  تاـقوا  زا  يرایـسب 
. میعنیبا مکاح و  یلیقع و  مصاع و  یبا  نبا  یئاسن و 

تفگ : یم  ربنم  رب  ع )  ) یلع مدینش  دیوگ " : بهو "  نب  دیز  - " 35
. زاسغورد يوگورد ، رایسب  رگم  تفگ ، دهاوخن  نم  زا  سپ  و  هتفگن ، نم  زا  لبق  ار  هلمج  نیا  یـسک  میوا  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  " 
زا دندیناشوپ ، يا  هچراپ  اب  ار  وا  دندیـسر و  ارف  شناسک  دـش  نیمز  رب  شقن  ناهگان  مراد . یئاعدا  نینچ  زین  نم  تفگ : تساخرب و  يدرم 

. هن دنتفگ  هتشاد ؟ یضراوع  نینچ  زین  البق  وا  ایآ  دش  لاوس  اهنآ 
لوسر ردارب  و  ادخ ، هدنب  نم  دومرف : شنخس  رد  درک  یم  ینار  نخـس  رایـسب  یهورگ  ربارب  رد  وا  هک  هدرک  تور  یلع  زا  هذاعم "  - " 36
نموم مدرک و  رایتخا  مالسا  رکب  وبا  نامیا  مالسا و  زا  لبق  مدرازگ و  زامن  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  ممظعا ، قورافو  ربکا  قیدص  نم  میوا ،

مدش .
. باتک نیمه  یبرع  نتم  دینک 2ر313  هعجارم  دیدحلا 3ر257 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

یسک باذک  زج  نم  زا  دعب  هن  هتفگ و  ار  نآ  یسک  نم  زا  لبق  هن  هک  مهاوخ  ینخس  تفگ : یم  هک  ار  یلع  مدینـش  دیوگ  نانح "  - " 37
مءایصوا . نیرتهب  نم  و  مدرک ، جاودزا  تما  نیا  يوناب  اب  متمحر ، ربمایپ  ریزو  و  وا ، لوسر  ردارب  و  ادخ ، هدنب  منم  تفگ : دهاوخ  ار  نآ 

باب 57  نیطمسلا  دئارف 
رکب وبا  اـب  دـنتفگ  وا  هب  میوا  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  دومرف : یم  دـندروآ ، رکب  وبا  شیپ  ار  ههجو ) هللا  مرک   ) یلع هکیلاـح  رد  - 38

دینک . تعیب  نم  اب  هک  دیرت  هتسیاش  امش  درک و  مهاوخن  تعیب  امش  اب  م  مرت ، هتسیاش  رما  نیا  هب  نم  دومرف : نک ، تعیب 
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هسایسلا 13 و 12 همامالا و 
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یم دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  تفگ : یم  وا  دـیوگ " : يروش  زور  رد  نینموملا  ریما  هجاحم  ثیدـح  رد  هلثاو "  نب  رماع  لـیفطلا  وبا  - " 39
زج دـشاب ، هدـنکفا  يردارب  نامیپ  نیملـسم ، یمومع  يردارب  زور  رد  شدوخ  وا و  نایم  ادـخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  امـش  نیب  ایآ  مهد ،

هن . تسا ، هاوگ  اذخ  دنتفگ  همه  نم ؟
رد 2ر12 دــیدحلا  یبا  نـبا  هدروآ و  باـعیتسا " 2ر460  رد "  هدـشانم  ثیدـح  زا  ربلا "  دـبع  نبا  ار "  ثیدـح  تمـسق  نیا  اـصوصخم 

حیحص قرط  باتک  نیا  رد  ام  و  تسا . هتسناد  تایاور  رد  ضیفتـسم  ياهـشخب  زا  ار  هلمج  نیا  و  هدرک ، فارتعا  نآ  تحـص  هب  شحرش ،
میا . هدروآ  همجرت )  ) 2 رد 2ر86 - ار  ثیدح 

شا یعورزم  نیمز  يوس  هب  دـنتفگ  تسا ؟ اجک  یلع  دیـسرپ  هدـش ، اـیوج  یلع  زا  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینطقراد "  ظـفاح "  - 40
راـکب وا  اـب  یتعاـس  دـندرک . تاـقالم  درک  یم  راـک  دوـخ  نیمز  رد  هکیلاـح  رد  ار  یلع  هاـگنآ  دـینک ، يربـهر  وا  دزن  ار  اـم  تفگ : هتفر ،

زا یکی  هدمآ  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  رگا  نینموملا  ریما  ای  دومرف : رمع  نب  یلع  نخس  نایم  رد  درک  وگتفگ  وا  اب  هتـسشن  سپـس  تخادرپ 
ادـخب سپ  دومرف : یلع  یلب . تفگ  رمع  یهد ؟ یم  حـیجرت  شناراـی  رب  ار  وا  اـیآ  مشاـب ، یم  یـسوم  يومع  رـسپ  نم  دـیوگب : وت  هب  اـهنآ 

ال و تفگ " : یلع  هب  درتسگ و  نیمز  يور  هدروآ . رب  ششود  زا  ار  شیابع  رمع  میوا . يومع  رسپ  و  ص )  ) ادخ لوسر  ردارب  نم  دنگوس 
هتـسشن رمع  يابع  يور  یلع  میوش . ادج  مه  زا  ات  ینیـشنب  دیابن  اجنیا  زا  ریغ  دـنگوس  ادـخب  قرتفن "  یتح  هریغ  سلجم  کل  نوکی  هللا ال 

. دندش ادج  مه  زا  ات  دوب 
هقرحملا 107  قعاوصلا  دینک ، هعجارم 

، ما هیـضرم  هیـضار  نم  تفگ  هیروح  دـیوگ ك  یم  هک  تسا  یتشهب  ناـیروح  زا  یکی  زا  ثیدـح  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تیاور  - 41
نیجع تایح  بآ  هب  ارم  تشرـس  تسا . گشم  زا  منت  نیئاپ  و  روفاک ، زا  ما  هنایم  و  ربنع ، زا  میالاب  دیرفآ : تمـسق  هس  زا  ارم  رابج  يادـخ 

 " دیرفآ بلاط  یبا  نب  یلع  تمع  رسپ  ردارب و  يارب  ارم  مدش " . نم  شاب و  هدوب  تفگ  ارم  سپس  درک ،
یبقعلا 90"  رئاخذ  " 

هحفص 215 ] ] 

. دش دای  هتشذگ  رد  هک  هدومرف  تراشا  رعش  نیا  هب  هتشون  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  نینموملا  ریما  هک  يا  همان  رد  - 42

يونص  یخا و  یبنلا  دمحم 
: یمع ءادهشلا  دیس  هزمح  و 

 " باتک نیمه  همجرت  دینک 3ر43  هعجارم  تسا  نم  يومع  ءادهشلا  دیس  هزمح  و  تسا ، نم  يومع  رپ  نم و  ردارب  ربمایپ ، دمحم  " 
ار نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناوخ و  یم  ار  دوخ  رعـش  نیا  ع )  ) یلع مدینـش  دیوگ : يراصنا "  هللا  دبع  نب  رباج  - " 43

دینش : یم 
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یبسن  یف  کش  یفطصملا ال  وخا  انا 
يدلو امه  هاطبس  تیبر و  هعم 

درفنم  هللا  لوسر  دج  يدج و 
دنف يذ  لوق  مطاف ال  یتجوز  و 

مهب  یف  سانلا  عیمج  هتقدص و 
دکنلا كارشالا و  هلالضلا و  نم 

هل  کیرش  ارکش ال  دمحلا هللا 
دما الب  یقابلا  دبعلابربلا و 

دننم . نادنزرف  شناگداز ، دنزرف  و  ما ، هتفای  تیبرت  وا  اب  تسین ، مبسن  رد  يدیدرت  میافطصم ، ردارب  نم  " 
. تسا دیدرت  لباق  ریغ  ینخس  نیا  تسا ، همطاف  نم  رسمه  و  تسا . یکی  ادخ ، لوسر  دج  و  نم ، دج 

مدرک . قیدصت  ار  وا  نم  دندوب  یتخبدب  كرش و  یهارمگ و  رد  همه  مدرمیتقو 
 " تسا . رادیاپ  تیاهن  یب  و  دنک ، یم  یکین  هدنب  رب  هک  تسار ، یکیرش  یب  يادخ  ساپس 

یلع . ای  یتفگ  تسار  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
لامعلا 6ر398. زنک  رکاسع ، نبا  خیرات  یمزراوخ 95 ، بقانم  یجنگلا 84 ، هیافک  بیدنرز ، نیطمسلا  ررد  مظن  باب 44 ، نیطمسلا  دئارف 

دریمب ربمغیپ  رگا  ایآ  لتق " ... وا  تامناف  ا  دیوگ : گرزب  يادخ  تفگ : یم  ص )  ) ربمغیپ تایح  نامز  رد  یلع  دیوگ  سابع "  نبا  - " 44
ادخب موش . هتشک  ات  درک  مهاوخ  هزرابم  دیگنج  یم  وا  هک  یهارب  نم  دیدرگ " یم  رب  بقع  هب  امش  دوش  هتشک  ای 

هحفص 216 ] ] 

تسوا . هب  تبسن  نم  زا  رت  هتسیاش  یسک  هچ  ایآ  سپ  میوا ، يومع  رسپ  و  وا ، ملع )  ) ثراو و  وا ، ردارب  انامه  نم  دنگوس 
ضایر دـنا ، هدرک  دـییات  ود  ره  یبهذ  اب  هارمه  ار  تحـص  مکاـح  كردتـسم  رد  و  یئاسن 18 ، صئاصخ  دـمحا ، بقانم  هب  دـینک  هعجارم 
حیحـص همه  شلاجر  تسا  هتفگ  یناربط و  قیرط  زا  دئاوزلا 9ر134  عمجم  باب 24 ، نیطمسلا  دئارف  یبقعلا 100  رئاخذ  هرضنلا 2ر226 ،

. دنا
تسا . مالسا  سار  ادخ و  ربمایپ  ردارب  وا  انامه  میجنسب  مالسا  هب  ار  یلع  ماقم  رگا  دیوگ : شا  ینارنخس  رد  متاح "  نب  يدع  - " 45

بطخلا 1ر202 هرهمج 
وا اب  یقودنـص  دروآ  دورف  نیمز  هب  تشهب  زا  ار  مدآ  هک  يزور  دنوادخ  دنا : هتفگ  تایاور  باحـصا  ریـسفت و  لها  دـیوگ ، یبلعث  - " 46

نیرخآ هک  دـش  یم  هدـید  يروصت ، نآ  رد  ناربمغیپ  دادـعت  هب  یئاه  هناخ  و  دوب ، شوقنم  شدالوا  زا  ءاـیبنا  روص  نآ  رد  هک  داتـسرف  ورف 
يا هنهرب  ریـشمش  هک  ههجو ) هللا  مرک   ) بلاط یبا  نب  یلع  وا  ربارب  رد  و  .. ) دیوگ هک  اجنآ  ات  ، ) دوب دـمحم  هناخ  زمرق ، توقای  زا  شا  هناخ 
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: تسا هتشون  شا  یناشیپ  رب  هدش  عقاو  دراد  شودرب 
 ". دوشیم يرای  ادخ  بناج  زا  هک  تسوا  يومع  رسپ  ردارب و  نیا  " 

.149 سئارعلا
، هدروآ نامیا  و  دیئارگ ، شیوس  هب  داد و  خساپ  ار  دـمحم  وا  هک  یـسک  لوا  تسا : هدـمآ  هیواعم  هب  رکب "  یبا  نب  دـمحم  همان "  رد  - 47

دوب . بلاط  یبا  نب  یلع  شیومع  رسپ  ردارب و  تفای ، تمالس  دروآ و  مالسا  و  درک ، شقیدصت 
بهذلا 2ر 59. جورم  محازم 133 ، نبا  نیفص  باتک 

هقباس ياراد  وا  میوگب : مناوت  یم  هچ  وا  هرابرد  تفگ : وا  مدیـسرپ : ع )  ) یلع هرابرد  يرـصب  نسح  زا  دـیوگ  شایع "  یبا  نب  نابا  - " 48
يوراد تردق  دهز ، تالکشم ، اب  يریگرد  يدنمورین ، لوسر ، تبحاصم  يار ، یئاناد  تمکح ، لمع ، تلیضف ،

هحفص 217 ] ] 

: یتما ریخ  کتجوز  تفگ : ع )  ) همطاف هب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دوب ... ربمغیپ  اب  یتبارق  تمس  و 
نیب ادـخ  لوـسر  زین  و  دوـمرف : یم  انثتـسا  ار  وا  دوـب ، یلع  زا  رتـهب  یـسک  تما ، رد  هاـگ  ره  مدروآ و  رد  متما  درف  نیرتـهب  جاودزا  هب  ارت  )

. درک رارق  رب  يردارب  شدوخ  یلع و  نایم  دنکفا و  يردارب  نامیپ  شباحصا ،
. اخا مهریخ  اسفن و  مهریخ  هللا  لوسرف 

. تسا رترب  همه  زا  زین  شردارب  تسا ، رترب ، همه  زا  شدوخ  ربمغیپ  هکنانچ  سپ  " 
دیدحلا 1ر369  یبا  نبا  حرش 

: تفگ نخس  نمض  رد  شا  هرصب  ینارنخس  رد  رسای  رامع  - 49
. هنید هرصنل  مکرصنتسی  همع  نبا  مکیبن و  وخا  سانلا  اهیا 

 " دیوج . یم  يرایب  ادخ  ندیرای  يارب  ار  امش  ناتربمایپ  مع  رسپ  مردارب و  مدرم  يا  " 
دیدحلا 3ر293 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

: تسا نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  صاع "  نب  ورمع  همان "  رد  - 50
یتشادنپ يدیمان و  ناقساف  ار  ربمغیپ  باحصا  يداد و  ادخ  لوسر  یصو  وردارب  نسحلا  یبا  هب  نامثع  رب  دسح  متـس و  تبـسن  هکنیا  اما  " 

تسا . یمهارمگ  غورد و  رما  نیا  هتشاداو ، نامثع  لتق  هب  ار  نانآ  یلع 
باتک  نیمه  دینک 2ر68  عوجر 

هدـنهد ناـشن  هک  اـجنآ  زا  و  دراد ، یمالـسا  تما  دزن  هک  یئازـسب  تیمها  نینموـملا و  ریما  يارب  شتیعطاـق  تلیـضف و  نـیا  ترهـش  رثا  رب 
رد " و  یـشاجن تباث " "  نب  ناس  ح. دـننام " : ناعبات  هباحـص و  زا  بدا  رعـش و  لاـجر  تسا ، ادـخ  لوسر  اـب  وا ، یلکـشمه  يدـننامه و 

بلاق رد  ار  نآ  هدروآ ، تسدب  یبوخ  هروس  زورما ، يارعـش  هب  دـسرب  ات  یمالـسا  نورق  راودا و  همه  رد  قیرف  ود  ره  يارعـش  اهنآ  بیقعت 
نآ همه  زا  ام  دنا : هتخیر  دوخ ، رعش 

هحفص 218 ] ] 

زا يرایـسب  رب  ام  باتک  تادلجم  یط  دـناوت  یم  مرتحم  هدـنناوخ  مینک ، یم  هراشا  اهنت  میـشوپ و  یم  مشچ  راصتخا  روظنم  هب  ابرلد  راعـشا 
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یبرع 2ر350 و 330 و 292 و 293 و 291 و 286 و 229 و 226 و نتم  همجرت 3ر206 و 70 و 65 و  هب  دینک  هعجارم  ددرگ . فقاو  اهنآ 
همجرت . زا  و ج 5ر125  ، 218

كاکـص " و یلع  یبا  شدرگاش "  یفوک و  مکح "  نبا  ماشه  دننام "  دـئاقع ) لوصا  ياملع   ) یـضفار ناملکتم  رثک  1 دیوگ : یم  - 10
هب نیا  تسا و  هدروآ  دـیدپ  دوخ  يارب  ار  یئاناد  هاگنآ  هتـسناد ، یمن  يزیچ  زاغآ  رد  ادـخ  تسا و  ثداـح  ادـخ  ملع  دـنا : لـئاق  نارگید 

بجو تفه  شدوخ  ياه  بجو  هب  وا  يادـخ  هک : تسا  هتفگ  فالع "  لیذـهلا  یبا  اـب "  هرظاـنم  لـالخ  رد  ماـشه  و  تسا ، رفک  یتسرد 
نوخ و  تشوگ ، ناسنا  لکـش  هب  شیادخ  تسا  دقتعم  یـضفار ، ناملکتم  ناگرزب  زا  يزاوج "  دواد  و  تسا . رفک  یتسرد  هب  نیا  تسا و 

. دراد

هعیش نیملکتم  دئاقع  هب  عجار  مزح  نبا  یگتخاس  ياه  تبسن  خساپ 

اه نیا  سکع  ناشتافلوم  رد  هکلب  دیبای  یمن  مه  اهنآ  زا  یکی  تافلوم  رد  یتح  ار  رادنپ  نیا  امش  هعیـش ، ناملکتم  تیرثکا  نیا  زا  خساپ -
یپاچ ای  یطخ  هچ  نانآ  ياهباتک  زا  یباتک  ره  يور  تسد  امـش  دـنا ، هتخاـس  روهقم  ار  دوخ  ناـفلاخم  نشور  یلئـالد  اـب  هک  دـینیب  یم  ار 

. دیبای یمن  اهنآ  رد  يزیچ  میتفگ ، هچنآ  زا  ریغ  هتخاس ، مهتم  ار  نانآ  درم  نیا  هک  یناسک  يرگید  ماشه " و  دوخ "  فیلات  یتح  دیرذگب 
فلتخم رد  هبیتق "  نبا  درک " و  لقن  ماظن  لوق  زا  ار  نآ  هک  دوب  ظحاج  داد  وا  هب  ار  غورد  تبسن  نیا  هک  یـسک  لوا   " ماشه ، دروم "  رد 

راصتنا رد  باطخ "  ثیدحلا 59 " و 
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هب يرابتعا  و  دنشوک ، یم  وا  ندرک  مان  دب  ماشه و  ترهش  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  دنا  ماشه  تخس  رـس  نانمـشد  همه  اهنیا  و  تفرگ . وا  زا 
رما رد  هکیلاح  رد  دـنک  یم  هدافتـسا  ماـشه  لاـثما  هب  یئوگ  دـب  يارب  غورد  اـی  تسار  يا  هلیـسو  ره  زا  هتـسویپ  ظـحاج  تسین . ناـشنخس 

ای نادقتعم  نابز  زا  هک  تشاد  بوسنم  یناسک  هب  ناوت  یم  یتقو  ار  يا  هدیقع  ره  درک ، يدامتعا  یلقن  ره  هب  دیابن  دارفا  هدـیقع  بهذـم و 
تایـصوصخ نیا  زا  مادـکچیه  یلو  ددرگ  لقن  دامتعا  دروم  دارفا  زا  لقا  ادـح  ای  دوش و  هتفرگ  تسا ، اهنآ  هب  بوسنم  اعطق  هک  یئاـهباتک 

تسا . ضحم  يارتفا  همه  هکلب  تسین  درم  نیا  نیغورد  ياهتبسن  لقن  رد 
دننام يدارفا  دنتفرگ و  وا  دـئاقع  راکفا و  ماشه و  ینمـشد  يور  زا  ار  لوعجم  ياه  تبـسن  نیا  هلابند  بلط ، بوشآ  یچ و  وه  مدرم  یلو 

همه هکیتروـص  رد  تسا ، هدرک  کیرـش  وا  اـب  ار  یـضفار  ناـملکتم  تیرثـکا  هکلب  هداد ، تبـسن  عـطق  روـط  هب  ار  اـهنآ  اـهنت  هن  مزح ، نبا 
درادن . یکاب  هتشاد  ررقم  رگمتس  نازاسغورد  يارب  هک  ادخ  ياهرفیک  زا  وا  درک ، هچ  دیاب  دنرازیب ، دئاقع  نیا  زا  هعیش  ناملکتم 

ملع ینعی "  نانآ  مالعا  زا  گرزب  يدنمـشناد  هتـشون  هب  تسا  یفاک  دنزودب ، اه  تبـسن  نیا  زا  هعیـش ، ناملکتم  مومع  دـینادب  هکنیا  يارب 
اب وا  هرظانم  نتم  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسا ، یفاک  ماشه  زا  عافد  ار  دوخ  نیا  دینک و  هعجارم  یفاشلا "  باتک "  رد  یـضترم "  دیـس  يدهلا ،
رب ینبم  شنخس ، همزال  هب  ثحب ) فرط   ) مصخ مازلا  زج  يزیچ ، نآ  رد  و  تسا ، دوجوم  یناتـسرهش ، لحن  للم و  رد  هدربمان  لیذهلا  یبا 

اجک !؟ نادب  داقتعا  اجک و  نیا  و  دوش . یمن  هدید  دوش ، یم  ماسجا  ریاس  دننام  یمسج  ادخ  وت ، لوق  هب  سپ  هکنیا 
نیمه رب  امش  ار  اهنآ  باستنا  تحص  رگید ، تافارخ  ادخ و  مسجت  هب  هدیقع  لیبق  زا  هداد ، ماشه  زا  ریغ  هعیش  لاجر  هب  هک  یئاهتبسن  ریاس 

. تسا تقیقح  یتسار و  زا  رود  همه  هک  دیروآ ، باسح  هب  لاونم 
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، یئوربآ یب  ایآ  تسا ، هتـشگزاب  راب  ود  بلاـط  یبا  نب  یلع  رب  دیـشروخ  هک  تسین  یفـالخ  هدـیقع  نیا  رد  ار  نایـضفار  دـیوگ : یم  - 11
مه رتشیب  نیا  زا  دنـشاب ، هدید  ار  نآ  دیاب  هک  یمدرم  ترثک  و  ربمغیپ ، دـهع  هب  یکیدزن  اب  یئوگغورد ، رب  تارج  و  یمزرآ ، یب  یئوررپ ،

!؟ تسا نکمم 
نایـضفار دشاب و  دقتعم  تافارخ  نیا  زا  یکی  هب  هک  یـسک  نایم  دـیوگ : یم  تافارخ  زا  يا  هراپ  لقن  زا  سپ  شباتک  رگید 5ر4  ییاجرد 

تسین . یقرف  هتشگزاب ، بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  دیشروخ  راب  ود  دنیوک  یم  هک 
تسا . هتشگزاب  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  راب  ود  دیشروخ  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  نایضفار  ولغ  نیرتمک  دیوگ : رگید 2ر78  ياجرد  و 
اهنت بلاط ، یبا  نب  یلع  رطاخ  هب  دیـشروخ  تشگزاب  هب  هدیقع  هک  درادنپ  درم ، نیا  ياه  یئوخ  تشرد  اب  هدـنناوخ  تسا  نکمم  خـساپ -

ار وا  ای  دهن و  یمن  یتمرح  ردق و  ار  شدقتعم  مالسا  هک  تسا  لیلد  یب  هدننز و  ینخس  رما ، نینچ  هب  داقتعا  تسا و  هیـش  تایـصوصخ  زا 
یلاخ تقیقح ، زا  يراع  همه  هنادرم ، ناوجان  تالمح  اهیئوگدب و  نیا  هک  دنکن  رکف  چیه  و  دناد ، یم  تشز  ياه  تبسن  مانشد و  هتسیاش 

. تسا ربمغیپ  تنس  زا  رود  و  تحص ، زا 
ار تقیقح  هدنناوخ  ربارب  رد  ات  دهد  یم  ار  قح  نیا  امب  یلو  دراد ، یم  زاب  لثم  هب  هلباقم  یئوگدب و  زا  ار  ام  عیـشت  تیبرت  بدا و  دـنچ  ره 

یب یئور ، رپ  یئوربآ ، یب  دوخ ، مشچ  ربارب  رد  اـت  میزاـس ، فقاو  شنادـقتعم ، و  ثیدـح ، ناـیوار  بلطم و  قح  رب  ار  وا  میزاـس و  مسجم 
میئوگ : یم  ام  دنیب . هب  ار  غورد  رب  يرجت  یمرزآ و 

سمش در  ثیدح  هب  عجار  مزح  نبا  راکنا 

نآ زا  يا  هراپ  ثیدح  ناسانشراک  زا  یهورگ  هک  دنا  هدرک  لقن  یناوارف  دانـسا  هب  قثوم  ناظفاح  زا  یهورگ  ار ، سمـشلا "  در  ثیدح " 
ار شدانـسا  هتفرگ و  داریا  نآ  رب  هک  یناسک  رب  دنا و  هدرک  ریبعت  نسح "  ار "  نآ  رگید  يا  هراپ  دـننک و  یم  یقلت  حیحـص "  ار "  دانـسا 

تحص نارکنم  نیا  دنا . هتساخرب  تفلاخم  راکنا و  هب  تخس  دنناد ، یم  فیعض 
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. دنشاب یم  ریثک "  نبا  هیمیت " و "  نبا   " يزوج " ، نبا  مرج ر " ، نبا  زا " : ترابع  ثیدح 
رب تسا ، یعطق  يرما  تایاور  رظن  زا  هک  يولع ، تمارک  يوبن و  تلیـضف  نیا  راکنا  هک  دـندش  ادـیپ  ناگرزب  زا  يا  هدـع  لالخ  نیمه  رد 

لیبق : زا  دننک  رکذ  لیصفت  هب  ار  سمشلا  در  ثیدح  قرط  دانسا و  نآ  رد  دنداد  صاصتخا  نادب  ار  دوخ  فیلات  دمآ و  نارگ  اهنآ 

هدش فیلات  سمشلا  در  هرابرد  هک  ییاهباتک 

تسا هدرک  دای  نآ  زا  بقانم 1ر458  رد  بوشآرهش  نبا  سمشلا "  در  يور  نم  مان "  هب  دراد  یباتک  قارو "  رکب  وبا  - " 1
" 2ر175 هعونصملا یلئایلللا  رد "  یطویس  ظفاح  ار  نآ  زا  یتمـسق  دراد ، ثیدح  قرطرد  يا  هلاسر   " یلیـضفلا ، ناذاش  نسحلا  وبا  - " 2

هرابرد يزوج  نبا  اب  هدومن و  تابثا  ار  نآ  تحص  یهجو  نیرتهب  هب  هدرک و  لقن  ناوارف  دانـسا  هب  ار  ثیدح  قرط  وا  تسا  هتفگ  هدروآ و 
. تسا هتخیوآ  رد  هدرک ، یم  حرجار  نانآ  هک  شدنس  لاجر  زا  یخرب 

دای نآ  زا  هیافکلا "  رد "  یجنکلا  ظفاح  هتـشاگن و  سمـشلا  در  هژیو  باتک  یلـصوم  يدزا "  نیـسح  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  ظـفاح  - " 3
. تسا هدرک 
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مان هب  يا  هلاسر  تشذـگ ، باـتک  نیمه  رد 1ر184  شلاح  حرـش  هک  یفنح ، يروباشین  یناکـسح "  دادـح  نب  مکاـح  مساـقلا  وبا  - " 4
یبهذ هدروآ و  هیاهنلا 6ر80  هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  ار  نآ  زا  یتمسق  دراد  سمـشلا "  بصاونلا  میغرت  سمـشلا و  در  حیحـصت  یف  هلئـسم 

تسا 3ر 368 . هدرک  لقن  شا  هرکذت  رد  ار  نآ 
نبا سمـشلا "  در  زاوـج  ماـن "  هب  دراد  یباـتک  مـلکتم ، هـیقف  یفوـتم 399  يدادـغب  يرـصب "  یلع  نب  نیـسح  لـعج ، هللا  دـبع  وـبا  - " 5

تسا . هدرک  دای  نآ  زا  بوشآرهش 
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هب دراد  یباتک  دیآ  یم  شلاح  حرـش  باتکنیا  نتم  مراهچ  دـلج  رد  هک  یفوتم 568  دـمحا "  نب  قفوم  دـیوملا ، وبا  مزراوخ "  بطخا  - 6
. تسا هدرک  دای  نآ  زا  بوشآرهش  نبا  شرصاعم  نینموملا "  ریمال  سمشلا  در  مسا "  نیا 

قرط عمج  یف  مان "  هب  باتک  دلج  کی  یفوتم 588  هباسن  بیقن و  ینسحلا "  رمعم  نب  یلع  نب  دعـسا  نب  دمحم  فیرـشلا  یلع  وبا  - " 7
نازیملا 5ر 76 . ناسل  تسا . هتخادرپ  بیرغ  ثیداحا  لقن  هب  نآ  رد  دراد  یلعل "  سمشلا  در  ثیدح 

در ثیدـح  نع  سبللا  لیزم  ماـن "  هب  یـشخب  یفوتم 597  يزوج  نبا  درگاـش  یحلاـص "  یقـشمد  فسوی  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  - " 8
هدـنیآ رد  ار  شتارابع  نیع  تسا ، هدرک  دای  نآ  زا  ممهلا " 63  ظاقیال  ممالا  باتک "  رد  یندم  یناروک  نیدـلا  ناهرب  دراد . سمـشلا " 

دش . میهاوخ  ضرعتم 
سمشلا "  در  ثیدح  نع  سبللا  فشک  مان "  هب  دراد  ثیدح  نیا  هرابرد  يا  هلاسر  یفوتم 991  یطویس "  نیدلا  لالج  ظفاح "  - 9

لقن زا  یئاه  هنومن  اجنیا  رد  ام  اهنت  دراد . یگرزب  فیلات  هب  زاین  دوخ  تسین و  نآ  قرط  دانـسا و  و  نوتم ، نیا  هب  نتخادرپ  لاجم  اـجنیا  رد 
نآ تحـص  هب  فارتعا  یخرب  هدرک و  رکذ  يا  هشدخ  زنط و  نودب  ار  ثیدح  نانیا  زا  یهورگ  میروآ . یم  ار  ناگرزب  ثیداحا و  ناظفاح 

تسا . دنم  دوس  یفاک و  ار  ام  نوتم  نیا  دنا و  هدرگ  مه 

دنا هدرک  لقن  ار  سمشلا  در  ثیدح  هک  نادنمشناد  زا  یهورگ 

. تسا هدرک  رکذ  ار  ثیدح  دوخ  ننس  رد  یفوتمم 239  یفوک  یسبع "  هبیش  یبا  نب  نامثع  نسحلا  وبا  ظفاح "  - 1
شتقاثو رب  قافتا  نارگید ، شحیحص و  رد  يراخب  خیـش  هک  تسا  یـسک  یفوتم 248 ، يرـصم  حلاص "  نب  دـمحا  رفعج  وبا  ظفاح "  - 2

هار هک  یسک  تسا : هتفگ  هدرکلقن و  سیمع  تنب  ءامسا  زا  قیرط ، ود  هب  دنا ، درک 
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. تسا توبن  مئالع  نیرتگرزب  زا  ثیدح  نیا  اریز  دنک  یچیپ  رس  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  ءامسا  ثیدح  زا  دیاشن  دیوپ ، شناد 
لقن هب  ار  شتحص  ثیدح  رکذ  زا  سپ  هنع ) هللا  یـضر   "  ) یلع بقانم  یف  دوخ "  باتک  رد  یفوتم 277  يدزا "  نیسح  نب  دمحم  - " 3

 140 رد نازیملا  ناسل  هب  دینک  هعجارم  تسا  هدرک  فارتعا  یناروک ، میدن و  نبا 
. تسا هداد  صاصتخا  سمشلا "  در  ثیدح "  هب  هک  تسا  باتک  زا  ریغ  يدزا  بقانم  باتک  منک  یم  نامگ  دیوگ ) ینیما  )

شثیدح نتم  تسا ، هدرک  لقن  ار  ثیدح  هرهاطلا "  هیرذلا  دوخ "  باتک  رد  یفوتم 310  یبالود "  دمحا  نب  دمحم  رشب  وبا  ظفاح "  - 4
. درک میهاوخ  لقن  يدوز  هب  نآ  دانسا  اب  ار 
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ود نیا  تسا "  هتفگ  هدروآ و  ظفل  ود  هبار  ثیدـح  راثالا " 2ر11  لکشم  رد "  یفوتم 321  يواحط "  نب  دـمجا  رفعج  وبا  ظفاح "  - 5
 " دنا . قوثو  دروم  نآ  تاور  و  تباث ، ود  ره  ثیدح 

هدیسر رتاوت  هب  نارگید  یضاق و  يافش  دننام  موق  بتک  رد  يواحط  رفعج  یبا  زا  نآ  تیعطاق  ثیدح و  تحص  هب  قیدصت  دیوگ ) ینیما  )
 " باتک زا  ار  نآ  دنک ، ظفح  ار  یمالسا  ياه  هعیدو  دیاب  هک  پاچ  نیما  تسد  یلو  میزادرپیم  نانآ  تاحیرصتب  يدوز  نیمهب  ام  تسا و 

. تناما داب  هدنز  تفگ  دیاب  تسا  هدرک  فیرحت  راثالا "  لکشم 
. تشذگ شلاوحا  حرش  همجرت ص 5 ، مود  دلج  رد  هک  یفوتم 322  یلیقعلا "  ورمع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ظفاح "  - 6

تسا . هدرک  لقنار  ثیدح  شگرزب  مجعم  باتکرد  تشذگ ، رد 1ر173  شلاح  حرش  یفوتم 360  یناربط  مساقلا  وبا  ظفاح  - 7
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. هدروآ شریبک  دنسم  رد  یفوتم 385  نیهاش  نبا  هب  روهشم  دمحا "  نب  رمع  صفح  وبا  مکاح "  - 8
لاح حرـش  رد  روباشین  خیرات  رد  تشذگباتک ، نیا  نتم  رد 1ر177  شلاح  حرـش  هک  یفوتم 405  يروباشین "  هللا  دـبع  وبا  مکاح " - 9

. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  ظعاو ، هیقف  دماح  نب  هللا  دبع 
نایب ار  ثیدـح  بقاـنم "  رد "  میدروآ ، باـتک  نیا  رد 1ر178  ار  شلاح  حرـش  هک  یفوتم 416  یناهفـصا  هیودرم "  نبا  ظـفاح "  - 10

دناسریم . هریره  وبا  هب  ار  دنس  هتشر  هدرک و 
رد هک   "  ) سئارعلا رد "  دوخ و  ریسفت  رد  میدرک ، نایب  رد 1ر179  ار  شلاوحا  حرش  هک  ای 437  یفوتم 427  یبلعث "  قاحسا  وبا  - " 11

. تسا هدروآ  ار  ثیدح   139 تسا ) ناربمغیپ  صصق 
هب هوـبنلا " 79  مـالعا  رد "  ار  ثید  یفوتم 450  يدرواـم  هب  روهـشم  یعفاـش ، يدادـغب  يرـصب "  بیبح  نب  یلع  نسحلا  وبا  هیقف "  - 12

. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  ءامسا  قیرط  زا  هدرمش و  توبن  ياه  هناشن  زا  یکی  ناونع 
هدرک تیاور  ار  نآ  لئالد "  باتک "  رد  هدـش ، نایب  باتک 1ر181  نتم  رد  شلاح  حرش  هک  یفوتم 458  یقهیب "  رکب  وبا  ظـفاح "  - 13

. تسا
هباشتملا " و"  صیخلت  رد "  ار  ثیدـح  تشذـگ  باـتک  نیا  رد 1ر111  شلاح  حرـش  هک  یفوتم 463  يدادـغب "  بیطخ  ظفاح "  - 14

. تسا هدرک  لقن  ود  ره  نیعبرالا " 
 " مان هب  دوخ  باتک  رد  ار  ثیدـح  باتک  نیمه  رد 1ر185  هدربمان  یفوتم 512  هدنم  نبا  هب  روهشم  یناهفـصا  ایرکز "  وبا  ظفاح "  - 15

. تسا هدرک  تیاور  هفرعملا " 
لقن زا  سپ  افـشلا "  مان "  هب  دوخ  باـتک  رد  یفوتم 544  دوخ  نامز  ياوشیپ  یـسلدنا  یکلام  لضفلا "  وبا  ضایع  یـضاق "  ظـفاح  - 16

شتحص ثیدح 
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. تسا هدرک  فارتعا  زین  ار 
، دیایم متشه  دلج  رد  شلاح  حرـش  شرعـش و  هک  مشـش  نرقرد  ریدغ  يارعـش  زا  یکی  یفوتم 568  یمزراوـخ "  ءاـبطخلا "  بطخا  - 17

. تسا هدرک  لقن  بقانملا "  رد "  ار  ثیدح 
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 " هیولعلا صئاصخلا  دوخ "  باتک  رد  ار  ثیدـح  هدـش  نایب  باتک  نیمه  رد 1ر188  شلاح  حرـش  هک  يزنطن "  حـتفلا  وبا  ظفاح "  - 18
. تسا هدرک  تیاور 

یتواضق رد  يزوج  نبا  دـج  هب  هاگنآ  هدرک  تیاور  ار  نآ  هرکذتلا " 30  رد "  یفوتم 654  یفنح  یلغوازق "  فسوی  رفظملا  وـبا  - " 19
تسا . هتفرگ  داریا  هتشاد  تیاور  هنیمز  رد  هک 

نمحرلا دبع  و  قوزرم ، نب  لیضف  دواد ، نب  دمحا  اریز  دشاب ، یم  برطضم  نآ  تیاور  لوعجم و  ثیدح  هک : تسنیا  يزوج  نبا  تواضق 
هدوب . یضفار  هک  تسا  هدقع  نبا  یلصا  مهتم  و  دنا ، تیاور  دانسا  رد  کیرش  نب 

اهنآ رد  رگا  دـش  هدربمان  هک  یتاور  میرادـن  تیاور  ندوب  لوعجم  رب  یلیلد  هک : تسا  نیا  شا  هصالخ  يزوج ، نبا  رب  رفظملا  وبا  داریا  اما 
، دنتـسین شقیرط  رد  مه  ناگدرب  مان  تسین و  اهنآ  هب  تبـسن  يداریا  هنوگ  چیه  هک  قوثو  دروم  نایوار  زا  تیاور  نیا  نیع  دـشاب ، يداریا 

دنشاب . وا  قیرط  رد  هدربمان  نایوار  دیاش  دنک ، یم  تیارو  وا  زا  هیودرم  نبا  هک  هدرک  لقنار  نیمه  زین  هریره  وبا  هتبلا  میا ، هدرک  لقن 
تلادع هب  روهـشم  هدقع  نبا  نیقی ، عطب و  يور  زا  هن  تسا  دیدرت  نامگ و  يور  زا  ماهتا  نیا  هتـسناد  مهتم  ار  هدقع  نبا  نم ، دـج  هکنیا  و 

ضفر هبار  وا  دـش  یمن  هباحـص  مذ  حدـم و  ضرعتم  نوچ  دوـمن و  یم  اـفتکا  اـه  نآ  رب  درک و  یم  تیاور  ار  تیب  لـها  لـئاضف  وا  تسا ،
. دنا هداد  تبسن 

زاب هن  تسا  یلومعم  ریس  زا  دیشروخ  فقوت  تشاد و  زاب  سمشلا  در  زا  دارم  و 
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هب تسا و  ع )  ) یلع تمارک  و  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  هزجعم  رما  نیا  اریز  تسین  یتفگـش  ياـج  دـشاب  هتـشگزاب  اـعقاو  رگا  یقیقح و  تـشگ 
زا لضفا  ع )  ) یلع هدوب  عشوی  تمارک  رگا  تسا و  لضفا  وا  زا  ام  ربمغیپ  هدوب  یسوم  هزجعم  رگا  عشوی "  يارب "  دیشروخ  نیملسم  قافتا 

دسر هچ  ات  تسا  قداص  ءاملع  زا  يدرف  ره  قح  رد  نخس  نیا  دنا . لیئارسا  ینب  يایبنا  دننام  نم ، تما  ياملع  دومرف : ربمغیپ  هکتسا  عشوی 
در هیضق  رد  دابع  نبا  بحاص  راعشاا  ندروآ  زا  سپ  هتخادرپ و  لیئارسا  ینب  يایبنا  رب  یلع  تیلضفا  هرابرد  لالدتسا  هب  هاگنآ  ع )  ) یلع هب 

دیوگ : سمشلا 
نب رفظم  روصنم  ابا  دـنیوگ : یم  دـنا . هدرک  تیاکح  نم  يارب  ار  نآ  قارع  رد  ام  ناـگرزب  زا  یهورگ  هک  تسا  یبیجع  ناتـساد  اـجنیا  رد 

ناتساد دوب و  هتسشن  رصع  تقو  زا  دعب  دادغب "  رد  عقاو  يا  هلحم  زرب "  باب  رد  يا  هسردم  هیجات ، رد  هک  مدید  ار  ظعاو  يدابع  ریـشدرا 
لها لئاضف  هاگنآ  داد ، یم  حیـضوت  شیابیز  شور  دوخ و  صوصخم  تارابع  اب  درک و  یم  نایب  ار  ع ،)  ) یلع يارب  سمـشلا  در  ثیدـح 

بورغ دیـشروخ  دندرک  نامگ  مدرم  هکیئاج  ات  تفر  ورف  نآ  باقن  رد  دیـشروخ  هرهچ  دمآ و  دیدپ  يربا  هاگان  هدش  رکذـتم  ار  ع )  ) تیب
: دناوخ ار  راعشا  نیا  درک و  دیشروخ  هب  هراشا  داتسیا و  ربنم  رب  روصنم  وبا  درک .

 " نکم بورغ  مناسرن ، رخآ  هب  شدنزرف  یفطصم و  لآ  هرابرد  ار  محدم  ات  دیشروخ  يا 
 ". يدرک فقوت  روظنم  نیا  هب  هک  هدش  تشومارف  رگم  نادرگ  زاب  میوگب ، ار  ناشحدم  مهاوخ  یم  یتقو  نتفر ، زا  دوخ  نانع  " 

 " یتسیاب دیاب  زین  وا  مشح  لیخ و  يارب  تسا ، هدوب  یلوم  رما  هب  تنداتسیا  رگا  " 
. دش رهاظ  دیشروخ  تفر و  وس  کی  هب  دیشروخ  هرهچ  زا  اهربا  هدرپ  عقوم  نیا  رد  دنیوگ :

هللا هبه  نب  هللا  دیبع  ءافولا  وبا  يارب  ار  هیضق  نیا  هیبش  راجن "  نبا  دیوگ " ) ینیما  )
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ار راعـشا  نیا  ناهفـصا  رد  نم  يارب  ینیوزق  هللا  هبه  نب  هللا  دیبع  نب  نیـسح  هللا  دبع  وبا  دیوگ : هدرکلقن  یفوتم 585  ظعاو  یفنح  ینیوزق 
دیـشروخ عقوم  نآ  رد  دورـس  دوخ  شیپ  زا  هقباس ) نودـب  الاجترا و  هیجاـت  هسردـم  رد  ربنم  زارف  رب  دادـغب  رد  مردـپ  تفگ  هدرک ، داـشنا 

دوب : هدش  هنع ) هللا  یضر   ) یلع بقانم  راکب  تسد  مردپ  تعاس  نآ  رد  هدوب و  بورغ  کیدزن 
يا هدرک  شومارف  ایآ  دنادرگ  یم  زاب  ار  وت  نانع  وا  حدم  دبای . نایاپ  شدنزرف  یضترم و  هرابرد  نم  حدم  ات  دیشروخ  يا  نکم  باتـش  " 

 ". یتشگزاب وا  رطاخ  هب  هک  ار  يزور 
. تسا هدرک  رکذ  هیفنح 1ر342 ، تاقبط  رد  هیضملا ، رهاوجلا  رد  یفنح  یشرق  ءافولا  یبا  نبا  نیدلا  یحمار  ناتساد  نیا 

ثیدح هب  ار  یلصف  بلاطلا " 244 و 237  هیافک  شباتک "  رد  یفوتم 658  یعفاش  یجنک  فسوی "  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح "  - 20
، رگید فرط  زا  ثیدـح  لقن  تحـص  هیحان  زا  فرط و  کی  زا  دیـشروخ  تشگزاب  ناـکما  هیحاـن  زا  نآ  رد  هداد  صاـصتخا  سمـشلا  در 

عوقو يزیچ ، ناکما  لیلد  نیرتهب  اریز  دوش  هعقاو  نیا  ناکما  رکنم  دناوت  یمن  دشاب  نید  هب  دقتعم  هک  یسک  دیوگ  یم  تسا . هدرک  ثحب 
نآ املع  زا  یهورگ  دیوگ : یم  هصالخ  روط  هب  ثیدح ، تحص  دروم  رد  و  تسا . نیملسم  یقافتا  عشوی  هب  تبـسن  نآ  عوقو  و  تسا ، نآ 

شتحـص هب  مکح  و  هدومن ، رکذ  ار  نآ  رودصلا "  ءافـش  رد "  هک  تسا  عبـس "  نبا  هلمج "  زا  دـنا ، هدرمـش  ص )  ) ربمغیپ تازجعم  زا  ار 
حلاص نب  دمحا  مالک  ضرعتم  هاگنآ  هدش ، لقن  حیحص  قیرط  ود  هب  يواحط  زا  تسا و  ءافـشلا "  رد "  ضایع  یـضاق  رگید  تسا . هدرک 

تسا . هدش  يرصم 
یـشخب نانیمطا  ياه  شـشوک  يا  هناگادج  باتک  رد  ثیدح  قرط  عمج  رد  یلـصوم  يدزا "  نیـسح  نب  دمحم  حـتفلا  وبا  ظفاح "  ماما 

ار ثیدـح  دـمحا  یبا  ریما  ثیداحا  لوا  دـلجرد  تقولا  یبا  خیـش  قیرط  زا  شخیراـت و  رد  مکاـح  قیرط  زا  هاـگنآ  تسا ، هتـشاد  لوذـبم 
هتخادرپ نتم  دنس و  عوقو ، ناکما ، رظن  زا  نآ  هدننک  فیعضت  درب  سپس  هدرک و  تیاور 
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دیوگ : و  هدرک ، رکذ  يروش ، زور  رد  ار ، نآ  هب  ع )  ) نینموملا ریما  جاجتحا  و 
مدینـش تفگ : رـضخا  نب  زیزعلا  دبع  دـمحم  وبا  ار  ام  داد ، ربخ  راجن ، نبا  هب  فورعم  دومحم  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  ار  ام  داد  ربخ 

لقن يزوج  نبا  طبـس  زا  هچنآ  رخآ  ات  و   ) تسـشن ظعاو  يداـبع  ریـشدرا  نب  رفظم  روصنم  وبا  تفگیم : يومرا  فسوی  نب  دـمحم  یـضاق 
تسا . هدرک  رکذ  سمشلا  در  ثیدح  رد  ار  دابع  نب  بحاص  رعش  هاگنآ  هدروآ ) ار  میدرک 

 " هرخالا روما  یتوملا و  لاوحاب  هرکذـتلا  باتکرد "  یفوتم 671  یـسلدنا  يراصنا "  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  هللا  دـبع  وبا  - " 21
هتفگ و  هدرک ، لقن  يواحط  ار  ثیدح  نیا  درازگ ، زامن  یلع  ات  دینادرگ  زاب  شربمغیپ  رب  بیرغ  زا  سپ  ار  دیشروخ  گرزب  يادخ  دیوگ :

دینادرگ . یمن  زاب  ار  نآ  يادخ  دش  یمن  نامز  دیدجت  ودوبن  دنمدوس  دیشروخ  تشگزاب  هاگ  ره  دراد و  تعیطق  ثیدح  نیا  تسا :
هدرک رکذ  نیطمـسلا "  دیارف  رد "  ار  ثیدح  میدش ، رکذتم  باتک  نیا  رد 1ر200  ار  وا  هک  یفوتم 722  ییومح "  مالسالا  خیش  - " 22

. تسا
نآ هدرک و  لقن  شریبک  مجعمرد  یناربط  قیرط  زا  بیرثتلا " 247/6  حرط  رد "  یفوتم 826  یقارع  هعرز "  وبا  نیدلا  یلو  ظفاح "  - 23

. تسا هدرک  ریبعت  نسح "  ار " 
تسا . هدرک  فارتعا  شتحص  هب  و  لقن ، رودصلا "  ءافش  شباتک "  رد  عبس  نبا  هب  روهشم  یتبسلا ، نامیلس  عیبرلا  وبا  ماما  - 24

نیا رد 1ر210  هک  یفوتم 852  ینالقسع "  رجح  نبا  ظفاح "  - 25
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رد یقهیب  مکاحلا و  ریبکلا و  رد  یناربط  يواحط و  تسا : هتفگ  هدرک و  لـقن  يرابلا " 6ر168  حتف  رد "  ار  ثیدح  هدـش  دای  وا  زا  باتک 
ادخ درک و  اعد  دش ، توف  یلع  رصع  زامن  و  دیباوخ ، یلع  يوناز  هب  رـس  یتقو  ربمغیپ  هک  دنا  هدرکلقن  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  لئالدلا "  " 

ار نآ  هک  يزوج  نبا  تسا و  رتاسر  ربمغیپ  هزجعم  رد  رما  نیا  و  درک ، بورغ  سپـس  دناوخ و  زامن  یلع  ات  دینادرگ  زاب  وا  رب  ار  دیـشروخ 
هابتشا هدیئارگ ، شندوب  لوعجم  رادنپ  هب  هک  ضفاور  رب  در  باتک  رد  هیمیت  نبا  نینچمه  تسا  هدرک  اطخ  هدروآ ، تایلعج )  ) تاعضومرد

. تسا هاگآ  ادخ  تسا و  هدرک 
حیحـص حرـش  يراقلا "  هدمع  رد "  میدش ، ضرعتم  باتک  نیا  رد 1ر211  ار  شلاح  حرـش  هک  یفوـتم 855  یفنح "  ینیع  ماـما "  - 26

ار ثیدح  و  .. ) هدرک لقن  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  مکاح  داتفا  قافتا  هنع ،) هللا  یـضر   ) یلع ماما  يارب  زین  رما  نیا  دـیوگ ...: يراخب 7ر146 
، هدرک هراشا  هدربمان  حلاص  نب  دمحا  مالک  هب  سپـس  هدرک  رکذ  راثالا "  لکـشم  رد "  ار  ثیدـح  يواحط  دـیوگ ): سپـس  هدـش  رکذـتم 

. تسین هجوت  دروم  نآ ، هب  يزوج  نبا  داریا  و  قوثو . دروم  همه  دراد  ینایاور  و  لصتم ، تسا  یثیدح  نیا  و  دیوگ :
بیترت رد  هکناـنچ  عماوجلا "  عمج  رد "  ار  ثیدـح  میدـش  رکذـتم  رد 1ر214  ارـشلاح  حرـش  هک  یفوتم 911  یطویـس "  ظـفاح "  - 27

عشوی دیوگ : یم  يربکلا 2ر183  صئاـصخ  رد  تسا و  هدرک  لـقن  ص )  ) ربمغیپ تازجعم  امـش  رد  و  هدروآ ، ع )  ) یلع زا  تسوا 5ر277 
رت بیجع  نیا  زا  داتفا و  قافتا  نینچ  جارعم  رد  ص ،)  ) ام ربمغیپ  يارب  و  دـش ، فقوتم  شیارب  دیـشروخ  دـیگنج  یم  نارابج  اـب  هک  يزور 

دوب . هدش  توف  هنع ) هللا  یضر   ) یلع رصع  زامن  هک  یتقو  رد  تسا  دیشروخ  تشگزاب 
نینموملا ریما  زا   174 هعونصملا " 2ر177 - یلائللا  رد "  ار  ثیدح  نیا 

هحفص 230 ] ] 

نیهاش نبا  یبالود ، بیطخ ، یلیقع ، هبیـش ، یبا  نبا  ینربط  يواحط  هدنم  نبا  قیرط  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  يراصنا و  رباج  هریره و  یبا  و 
همئا زا  یهورگ  تسا : هتفگ  دلج 1ر174  رد  هدرک و  رکذ  ثیدح  رد  ار  یلضف  نسحلا  وبا  هلاسر  زا  یتمـسق  و  هدرک ، تیاور  هدقع  نبا  و 

دنا . هدرک  ثیدح  تحص  هب  حیرصت  ناظفاح  و 
ادـخب ار  امـش  تفگ : یم  يروش  زور  یلع  تفگ : هک  هدرک ، لقن  رذ  یبا  زا  شدنـس  رد  داریا  نودـب  ار  تیاور  یلاـئللا " 1ر176  رد "  و 

نم نماد  رد  ار  شرس  دیباوخ و  ادخ  لوسر  هکیماگنه  نم ، زج  دشاب ، هتشگزاب  دیشروخ  وا  يارب  هک  تسا  یسک  امش  نیب  رد  ایآ  دنگوس 
داهن ؟...

رب وا  لالدتـسا  تسا و  قیقحت  تیاهن  رد  یبطرق  مالک  میوگ  یم  نم  دیوگ : هدربمان  یبطرق  مالک  رکذ  زا  دـعب  نیملعلا " 13  رـشن  رد "  و 
هن رگ  تسا و  هدـش  ماـجنا  ءادا  تروـص  هب  یلع  زاـمن  ور  نیا  زا  تسا  یئوـکین  تیاـهنرد  دیـشروخ  تشگزاـب  ناـستاد  هب  تـقو  دـیدجت 

تسا . باتفآ  بورغ  زا  دعب  رصع ، زامن  ياضق  تحص  اریز  دوبن ، بترتم  نآ  رب  يا  هدئاف  دیشروخ  تشگزاب 
. تسا دروآ  هنملا " ص 8  میظعتلا و  باتک "  رد  زین  ار  ناسحتسا  لالدتسا و  نیا 

رکذ رد  ءافولا 2ر33  ءافو  رد  دیوگ : میدـش  ضرعتم  رد 1ر215  ار  شلاح  حرـش  هک  یفوتم 911  یعفاش  يدوهمـس "  نیدـلا  رون  - " 28
دیـشروخ بورغ  زا  دعب  هک  تسا  یناکم  نامه  اجنیا  دنک  نامگ  یـسک  دیابن  دیوگ : دجم  سمـشلا : دجـسم  هب  فورعم  حیـضفلا  دجـسم 

هدرک لقن  ار  يواحط  نخس  شایع و  یضاق  ثیدح  هاگنآ  دش . ماجنا  ربیخ  ءابهـص  رد  راک  نیا  اریز  تشگزاب  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع يارب 
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رت هتسیاش  اجنیا  دیوگ : یم  دجم  دیوگ : و 

هحفص 231 ] ] 

یلع يارب  سمـشلا  در  هصق  تسا و  یلعج  ثیدـح  هدرک  حیرـصت  مزح  نبا  و  رگید ، ياج  ات  میراذـگب  سمـشلا  دجـسم  ار  شماـن  تسا 
هدرک و لقن  دوخ  ياهدنـس  اب  یناربط  ار  ثیدح  میوگ : یم  نم  درخبان . شا  هدنیوگ  تسا و  لطاب  وا  دزن  املع  عامجا  هب  هنع ) هللا  یـضر  )

تنب همطاف  تسا و  قوثو  دروم  هک  نسح  نب  میهاربا  رگم  دـنا  حیحـص  همه  تایاور  زا  یکی  لاجر  تسا  هتفگ  یمثیه  نیدـلا  رون  ظـفاح 
مسانش . یمن  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 

تسا نسح "  ود "  ره  دانسا  و  دنا ، هدرک  لقن  ار  هریره  یبا  ثیدح  هیودرم  نبا  ار و  سیمع  تنب  ءامسا  ثیدح  نیهاش  نبا  هدنم و  نبا  و 
زا ثیدح  رکذ  زا  سپ  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  ظفاح  دنـشاب . یم  نارگید  يواحط و  دـنا  هدرک  فارتعا  ار  نآ  تحـص  هک  یناسک  زا  و 

. تسا هدرک  اطخ  هدروآ ، تالوعجم  رد  ار  نآ  هک  يزوج  نبا  تسا : هتفگ  یقهیب  قیرط 
قیرط زا  هیندـللا " 1ر358  بهاوملا  رد "  ار  ثیدـح  دـش  دای  رد 1ر215  شماـن  هک  یفوتم 923  ینالطـسق "  سابعلا  وبا  ظـفاح "  - 29
ثیدح زا  هیودرم  نبا  قیرط  زا  سیمع و  تنب  ءامـسا  ثیدح  زا  هعرز  نبا  یناربط و  نیهاش و  نبا  هدـنم و  نبا  ضایع و  یـضاق  يواحط و 

. هدرک لقن  هریره  یبا 
هدرک و لقن  ثیبخلا " 81  نم  بیطلا  زییمت  رد "  ار  ثیدح  تشذگ  رد 1ر216  شلاح  حرش  هک  یفوتم 944  عبیدلا "  نبا  ظفاح "  - 30

دیوگ : هدرک و  ناربج  ار  نآ  ءافشلا "  بحاص "  يواحط و  حیحصت  اب  سپس  هدش ، رکذتم  ار  يزوج  نبا  دمحا و  داریا 
. دنا هدرک  لقن  ار  وا  ریغ  ءامسا و  ثیدح  نارگید  نیهاش و  نبا  هذنم و  نبا 

رد یفوتم 963  یسابع "  نمحرلا  دبع  نب  میحرلا  دبع  دیس "  - 31

هحفص 232 ] ] 

تسا : هدرک  لقن  ار  مزاح  نبا  هروصقم  راعشا  صیصنتلا 2ر190  دهاعم 

هرصبم  هیآ  نم  اهل  ایف 
يرتماف بیقرلا  فرط  اهرصبا 

نع  لضف  ههبش  هتروتعا  و 
يدتها ام  هرصبا و  ام  قیقحت 

هل  تداع  دق  سمشلا  نا  نظ  و 
یلجنا اهنع و  لیللا  حنج  تاجناف 

عشوی  ریغل  تدر  ام  سمشلا  و 
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افغ ذا  یلعل  ازغ و  امل 

. دنک یم  کش  زاب  دنیب و  یم  ارنآ  مشچ  هشوگ  اب  بیقر  هک  ینشور  هزجعم  زا  اتفگش  " 
. تفاین تیاده  دش و  هارمگ  دوب ، هدید  هچنآ  قیقحت  زا  هدش ، ضراع  ار  وا  يا  ههبش 

. تسا هتفاگش  زور  یئانشور  هب  ار  بش  کیرات  هدرپ  هک  هدوب  وا  يارب  دیشروخ  تشگزاب  درک  نامگ 
 ". تسا هتشگنزاب  باوخ ، ماکنه  یلع  زج  گنج و  ماگنه  عشوی  زج  یسک  يارب  دیشروخ  هکیلاح  رد 

. تسا هدروآ  ار  هدربمان  ظعاو  رفظم  روصنم  یبا  هصق  نآ  لابند  هدرک و  لقن  وا  قیرط  ود  زا  يواحط و  ریبعت  هب  ار  ثیدح  هاگنآ 
قـعاوص 76، رد  ار  ثیدـح  میدروآ  باـتک  نیا  رد 1ر216  ار  شماـن  هـک  یفوـتم 974  یمتیه "  رجح  نبا  نیدـلا  باهـش  ظـفاح "  - 32

دیوگ : یم  هتسناد ، ع )  ) نینموملا ریما  يارب  نشور  یتمارک 
يوریپ وا  زا  نارگید  هتسناد و  نسح  ار  نآ  هعرز  وبا  مالسالا  خیش  دنا و  هتفریذپ  افش  رد  یضاق  يواحط و  ار  سمـشلا  در  ثیدح  تحص 

يرپس زامن  تقو  باتفآ  بورغ  اب  هتفگ : يزوج  نبا  هک  رادنپ  نیا  و  دنا ، هتفرگ  داریا  دـنناد ، یم  لوعجم  ار  نآ  هک  یناسکرب  دـنا و  هدرک 
یتمارک زایتما و  دیـشروخ  تشگزاب  هک  يروطنامه  ام  هدـیقع  هب  اریز  تسین  لوبق  دروم  درادـن  يدوس  رگید  دیـشروخ  تشگزاب  هدـش و 

. دنک یم  رکذ  ار  هدربمان  يدابع  ریشدرا  نب  رفظم  روصنم  یبا  ناتساد  هاگنآ  تسا . یتیصوصخ  زایتما و  زین  رصع  زامن  يادا  كرد  تسا ،
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بورغ زا  دعب  ص )  ) ربمغیپ سمـشلا  در  هزجعم  هزجعم ، نیا  اب  بسانتم  دیوگ : رمقلا "  قش  ثیدحرد "  يریصوب 121  هیزمه  حرش  رد  و 
ءادا روط  هب  ار  رـصع  زامن  یلع  ات  تشگزاب  دیـشروخ  سپ  دـیوگ ) هک  اجنآ  ات   ) دـشاب یم  دوب ... هدـیباوخ  ص )  ) ربمغیپ هک  یتقو  یقیقح 
هراپ دـنرادنپ و  یم  غورد  ار  نآ  یخرب  هدـش  فالتخا  ثیدـح  نیا  تحـص  رد  و  دوب . ص )  ) ربمغیپ تمارک  يور  زا  راـک  نیا  دراذـگب و 

. تسا نسح  يرگید  حیحص و  یکی  ءامسا  تیاور  ود  زا  هک  هدرک  حیرصت  هاگنآ  دنراد  تسا ، نیمه  مه  قح  هک  شتحص  هب  هدیقع 
تیاور ءامـسا  ار  ص )  ) ربمغیپ سمـشلا  در  اما  دیوگ : هوکشم 4ر287  حرـش  هاقرم "  باتکرد "  یفوتم 1014  يراـق "  یلع  ـالم  - " 33

ریخات شا ، ینعم  سمشلا  در  دوش  یم  هتسناد  اجنیا  زا  دیوگ : هدربمان  ینالقـسع  مالک  رکذ  زا  سپ  و  هدرک ) رکذ  ار  ثیدح  هاگنآ   ) هدرک
زا نیا  هک " : دنا  هتفرگ  يا  هراپ  هک  يداریا  بیترت  نیدـب  و  درک . تشادزاب  ار  نآ  ربمغیپ  دـنک  بورغ  دوب  کیدزن  ینعی  تسا . دیـشروخ 

ءاضق باتفآ  بورغ  اب  هک  يرـصع  زامن  تسا  هدرکن  شا  هدـئاف  هب  هجوت  هتـسیرگن ، ار  یتلیـضف  تروص  هک  نیمه  تسا  زاسغورد  تلفغ 
یم دیشروخ  تشگزاب  اب  ار  زامن  ندشن  ءاضق  هکنیا  اب  دوش ، یم  هداد  خساپ  دوخب  دوخ   " دزاس . یمن  ءادا  ار  نآ  دیـشروخ  تشگزاب  دش 

تسا . رتهاگآ  اهراک  تقیقح  زا  دنوادخ  دنک و  یم  رتشیب  ار  شریثات  تازجعم  راک  رد  هک  تسناد  تازایتما  تایصوصخ و  زا  ناوت 
تسا . هدشن  تشادزاب  عشوی  زج  يدحا  رب  دیشروخ  تسا : هدیسر  هک  یحیحص  ثیدح  اب  رما  نیا  دنیوگب  رگا  و 

عشویل ) الا  دحا  یلع  سمشلا  سبحت  مل  )
. عشوی يارب  رگم  هتشگنزاب  نم  زا  ریغ  يربمغیپ  چیه  ربدیشروخ  هک  تسنیا  دوصقم  میهد  یم  خساپ 
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اما دیوگ : هیوبنلا "1 ر 413  هریسلا   " رد هتشذگ  باتک  نیا  رد 1 ر 222  شلاح  حرش  هک  یفوتم 1044  یعفاش  یبلح " نیدلا  رون  - "34
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ثیدح رکذ  زا  سپ  و   ) هدش تیاور  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  هداتفا و  قافتا  ربیخ  رد  ص ،)  ) ربمغیپ يارب  بورغ  زا  سپ  دیـشروخ  تشگزاب 
نیرتگرزب زا  ثیدح  نیا  اریز  دننک  فلخت  ثیدح  نیا  ظفح  زا  تسین  هتسیاش  دنیوپ ، شناد  هار  هک  یناسک  يارب  دنیوگ : یضعب  دیوگ ):

، بیترت نیدب  دنک و  یم  رکذ  ار  اهنآ  هدش و  ـت  یاور قیرط  جنپ  زا  هک  تسا  هدمآ  عاتما "  " رد و  لصتم ، تسا  یثیدح  تسا  توبن  مئالع 
لقن تسا  مولعمان  شلاح  هک  تیب  لها  زا  لوهجم  نز  کی  اهنت  ار  ثیدـح  هتفگ ، هک  میدرک  لقن  رد ص 411  شیپ  زا  ریثک  نبا  زا  هچنآ 

، عاـتما زا  هاـگنآ  دـشاب ، یم  دراو  تسا " غورد  دـیدرت  یب  ثیدـح  نیا  : " هتفگ هک  يزوج  نبا  رب  داریا  نیمه  و  ددرگ ، یم  دودرم  هدرک ،
. دنک یم  ـت  یاکح رد 412  ار  ظعاو  رفظم  روصنم  یبا  ناتساد  يزوج  نبا  طبس  زا  و  هدرک ، رکذ  ار  شثیدح  نیمجنپ 

یناربط دیوگ : ءافشل  حرش ا  رد  میدش ، شلاوحا  ضرعتم  باتک  نیا  رد 1 ر 140  هک  یفوتم 1069  یفنح  یجافخ " نیدلا  باهش  - "35
نیا رب  ناـحراش  زا  یکی  دـیوگ : رد ص 12  تسا و  هدرک  ـت  یاور ار  ثیدـح  دـنقوثو  دروم  اـهنآ  رثـکا  هک  یلاـجر  زا  فـلتخم  دانـسا  هب 

نانخـس نیا  دـناد  یمن  وا  " دنـشاب ، یم  لاـعج  و  وگغورد ، داریا ، دروم  شلاـجر  غورد و  ثیدـح  نیا  : " هتفگ هدرک و  ضارتـعا  ثیدـح 
، تسا دودرم  شبلاـطم  رثـکا  يزوج  نبا  باـتک  هکنیا  زا  لـفاغ  هداـتفا ، هابتـشا  نیا  هب  يزوج  نبا  مـالک  زا  وا  و  تسا ، تقیقح  فـالخرب 
ار دوخ  ثیداحا ، نداد  هولج  لوعجم  يارب  شتاعوضوم "  " باتک رد  يزوج  نبا  : دنا هتفگ  يواخس  زین  یطویس و  ظافحلا  ۀمتاخ  هکنانچ 

. تسا هدروآ  تالوعجم  فیدر  رد  هدرک ، هراشا  حالص  نبا  هکنانچ  ار  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب  هکیئاج  ات  هتخادنا  تمحزب  تخس 
زا يرایـسب  وا  زا  لـبق  هدروآ و  شتحـص  رب  یقدـص  دـهاش  نآ  قرط  دادـعت  زا  هدرک  ثیدـح  نیا  تحـص  هب  فارتعا  هک  هر )  ) فنـصم و 

يواحط ، دننام  ثیدح  نایاوشیپ 
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ثیدح تسا : هدوزفا  یناربط  هدرک و  لقن  ار  نآ  شمجعم  رد  یناربط  و  هیودرم ، نبا  هدنم و  نبا  نیهاش ، نبا  دنا . هدرک  دـییات  ار  شتحص 
ندش اضق  اب  تشا  هتفگ  يزوج  نبا  هکنیا  دیوگ ): ثیدـح  ترابع  لقن  زا  سپ  هاگنآ   ) هدرک رکذ  بیرقت  رد  ار  نآ  یقارع  تسا و  نسح 

نآ و  هتفرگ ، تروص  هدوب  زامن  ءادا  زا  عنام  هک  يرذـع  رثا  رب  زامن  توف  اریز  تسا  هجو  یب  تسین ، دیـشروخ  تشگزاـبرد  يدوس  زاـمن 
ار زامن  يادا  تیلـضف  یلع  تشگزاب  دیـشروخ  نوچ  تسا و  گرزب  یتلیـضف  دوخ  نیا  تسا و  هدوب  ص )  ) ربمغیپ ندرکن  تمحازم  رذـع 

دیوگ ): هک  اجنآ  ات   ) درک كرد  زین 
هیبش یلضف  نسحلا  یبا  وا  زا  لبق  دراد و  سمـشلا "  در  ثیدح  نع  سبللا  فشک  مان "  هب  یلقتـسم  فینـصت  ثیدح  نیا  هرابرد  یطویس 

زا یـضعب  رد  هک  يزوج  نبا  اب  هدرک و  دییات  یلعا  دح  هب  ار  شتحـص  هدرک و  داریا  رایـسب  دـیناسا  اب  ار  شقرط  هدروآ و  ار  فینـصت  نیا 
نیا تسا  هتفگ  دناد ، یم  توبن  مئالع  زا  ار  نآ  هک  يواحط  نخـس  هرابرد  و  تسا . هتـساخرب  تفلاخم  هب  هتخاس ، دراو  هشدـخ  نآ  لاجر 

شقیثوت رد  تسا و  ثیدح  قوثو  دروم  همئا  ناگرزب  زا  ثیدح ) يوار  حلاص  نب  دمحا  دمحا و  نیا  اریز  تسا  ثیدح  تحـص  دیوم  رما 
بیترت نیدب  و  درک . یهجوت  دیابن  درادـنپ ، فیعـض  ار  نآ  هک  یـسک  هب  سپ  دـنک ، یم  تیاور  وا  زا  شحیحـص  رد  يراخب  هک  سب  نیا 

. تسین یئوگ  هفازگ  زج  يزیچ  نانآ  نخـس  دوش و  یم  طقاس  رابتعا  زا  تسا ، لوعجم  ثیدح  دنا : هتفگ  هک  يزوج  نبا  هیمیت و  نبا  مالک 
ظفح تیصوصخ  اب  یطابترا  ندوب ، توبن  مالع  زا  و  درادن ، يرابتعا  شندوب ، لوعجم  هب  نانآ  حیرـصت  اب  تیاکح  نیا  دنا : هتفگ  هکنیا  و 

. تشاد دهاوخن  يرابتعا  هدش ، هدینش  هچنآ  زا  دعب  هک  تسا  یتاهابتشا  ثحبم و  طلخ  زا  یشان  دنک ، یمن  ادیپ  نآ 
هدش : رکذتم  هیزمه  هدیصق  زا  و 

هیلع  قورشلا  سمشلا و  تدر 
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ءادالا متی  یتح  یلعل 

اذه  ریرص و  اهل  تلو  مث 
ءاود لاصولا  هل  قارفل 

هحفص 236 ] ] 

 " دینادرگرب . درازگب " " ، ءادا  روطب  ار  شزامن  یلع  هکنیا  يارب  ار ، شناشخرد  وترپ  دیشروخ ، " 
 " دینادرگزاب يور  تسا ، لاصو  شیوراد  هک  یقارف  زا  یشان  یگنهآ  اب  هاگنآ  " 

رد ار  ثیدح  یفوتم 1102  یندم  سپـس  یناروک و  يدرک  نیدـلا "  باهـش  نب  نسح  نب  میهاربا  نیدـلا  ناهرب  خیـش  نافرعلا  وبا  - " 36
نبا ظفاح  تسا  هتفگ  هدرک و  رکذ  یبالود ، ریـشب  نبا  ظفاح  رثا  هرهاطلا "  هیرذـلا  باتک "  زا  لقنب  ممهلا " 63  ظاقیال  ممالا  شباـتک " 
تنب همطاف  زا  نیـسح  نب  هللا  دـبع  زا  نایح  نب  میهاربا  زا  دایز  نب  بلطم  زا  دیعـس ، نب  دـیوس  زا  سنوی  نب  قاحـسا  دـیوگ : یبالود  ریـشب 
یتقو دمآ  یم  یحو  وا  هب  دوب و  یلع  نماد  رد  ص )  ) ادخ لوسر  رس  دیوگ : هدرک  تیاور  امهنع ) هللا  یـضر   ) یلع نب  نیـسح  زا  نیـسحلا 

يا ؟ هدرازگ  ار  هضیرف  زامن  یلع  ای  دومرف  دمآ  دوخب 
وا هک  ینادیم  وت  ایادخ  راب   " سمـشلا : هیلع  درف  کلوسر  هجاح  کتجاح و  یف  ناک  هنا  ملعت  کنا  مهللا  تفگ " : ربمغیپ  هن ، تفگ  یلع 

یلع تشگزاب  وا  يارب  دیـشروخ  سپ  نادرگ ، زاب  وا  رب  ار  دیـشروخ  سپ  دوب ، وت  لوسر  يراذگ  تمدخ  وتيراذگ و  تمدخ  رد  یلع ) )
درک . بورغ  دیشروخ  درازگزامن و 

ظفاح دـیوگ : سپـس  هدرک ، تیاور  ار  ثیدـح  دـش  میهاوخ  ضرعتم  ادـعب  هک  وا  ظفل  هب  سیمع و  تنب  ءامـسا  زا  یناربط  قیرط  زا  هاگنآ 
ص)  ) دـمحم ام  ربمغیپ  هزجعم  سمـشلا  در  ثیدـح  دـیوگ : سمـشلا "  در  ثیدـح  یف  سبللا  فشک  هوزج ر  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج 

تالوعجم وزج  ار  ثیدح  نیا  هک  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  ظفاح  دـننادیم و  حیحـص  ارثیدـح  نیا  نارگید  يواحط و  رفعج  وبا  ماما  و  تسا ،
در ثیدـح  نع  سبللا  لـیزم  هوزج "  رد  یحلاـص  یقـشمد  فسوی  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وـبا  شتدـحم  درگاـش  تسا و  یطارفا  هداد ، رارق 

هدرک و تیاور  قیرط  ود  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  شراثالا  لکـشم  حرـش  باتک  رد  يواحط  ار  ثیدح  نیا  هک  نادب  دـیوگ : سمـشلا " 
رد ضایع  یضاق  و  دنا . نانیمطا  دروم  هقث و  ود  ره  نایوار  تساققحم و  تباث و  ود  ره  ثیدح  ود  نیا  تسا  هتفگ 
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ظفاح هدرک و  لقن  ار  نآ  مسابلا "  رهزلا  باتک "  رد  ياطلغم  نیدلا  ءالع  ظفاح  بیبللا " و  يرشب  رد "  سانلا  دیـس  نبا  ظفاح  ءافـشلا و 
هرثتنملا هردلا  رد " یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  ام  خیش  و  یقارع ، نبا  هعرز  وبا  ظفاح  و  دییات ، ار  نآ  تحـص  يدزا  حتفلا ) وبا   ) حتفلا نبا 

. دنا هتسناد  نسح  ار  نآ  هرهتشملا "  ثیداحالا  یف 
زا تسین  هتـسیاش  درادرب ، ماـگ  شناد  قـیرط  رد  سک  ره  هک  تسا  یفاـک  ثیدـح  نیا  تمظع  رد  دـیوگ : حـلاص "  نـب  دـمحا  ظـفاح " 

تسا . توبن  مئالع  نیرتگرزب  زا  ثیدح  نیا  اریز  دنک ، فلخت  ءامسا  ثیدح 
هتفرگ داریا  تدـش  هب  هدروآ ، تسا ) یلعج  ثیداحا  هژیو  هک   ) شتاعوضوم باـتک  رد  ار  ثیدـح  هک  يزوج  نبا  رب  ثیداـحا  ناـظفاح  و 
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: دیوگ ثیدح  داریا  زا  دعب  يرابلا  حـتف  باتک  زا  مئانغلا "  مکل  تلحا  ص " )  ) یبنلا لوق  باب "  رد  رجح "  نبا  لضفلا  وبا  ظفاح "  دـنا ،
. مدرک لقن  رجح  نبا  طخ  زا  ار  نخس  نیا  نم  تسا . هدروآ  تالوعجم  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  هابتشا  يزوج  نبا 

هللا یـضر   ) هریره یبا  دیعـس و  یبا  و  نیـسح ، شدـنزرف  بلاـط و  یبا  نب  یلع  سیمع و  تنب  ءامـسا  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  دـیوگ : سپس 
زا نیا  زا  شیپ  هک  یبلاطم  زا  دیوگ : هدروآ ، نایم  هب  نخـس  شلاجر  زا  هدـناشک و  ثیدـح  نوماریپ  ار  بلطم  هاگنآ  هدـش ، تیاور  مهنع )

دوجو یمهتم  هن  نآ  نایوار  نایم  رد  دش  مولعم  میدرک  نایب  ار  ثیدح  لاجر  میدروآ و  ثیدـح  نیا  نوماریپ  رد  ثیداحا  ناظفاح  تانایب 
تاهبـش و رگم  هدنامن  ثیدح  هرابرد  يزیچ  نونکا  دش . راکـشآ  امـش  رب  ثیدح  نالطب  مدـع  تعیطق و  یقافتا و  دروم  دورطم  هن  دراد و 

. تسا هداد  لماک  یفاک و  خساپ  مادک  ره  هب  هدرک و  حرطم  ار  اهداریا  هاگنآ  دنا ، هتفرگ  نآ  رب  هک  یئاهداریا 
بهاوملا " 5ر118- حرش  باتک "  رد  تشذگ ، باتکنیا  رد 1ر228  شلاح  حرش  هک  یفوتم 1122  یکلام  یناقرز "  هللا  دبع  وبا  - " 37
هب تدش  هب  هاگنآ  تسا ، هدش  اطخ  بکترم  هدرک ، دادملق  نالوعجم  زا  ار  نیا  هک  يزوج  نبا  دیوگ : هدرک ، دییات  ار  ثیدح  تحص   113

کی ياج  هیمیت  نبا  مالک  دیوگ : هتخادرپ ، هیمیت  نبا  در 
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زا ار  ثیدح  ارهاظ  تسا : هتفگ  یماش  دیوگ : یم  يزوج  نبا  و  هیمیت ) نبا   ) دمحا لوق  زا  تحـص  مدـع  لقن  زا  سپ  تسا و  یتفگـش  ایند 
، دسر هچ  ات  دنهد  نآ  هب  فعض  تبسن  دنتـسناوت  یمن  هنرگ  میتفگ و  قباس  رد  هک  یقیرط  زا  هن  هدرک  دوخرب  نایوگغورد  زا  یخرب  قیرط 

لعج . تبسن 
اب دنکیم : هراشا  هاگنآ  تسین . یگتخاس  داد و  راوتـسا  یلـصا  ثیدح ، هک  دنتفریذپ  یم  دـش ، یم  هضرع  اهنآ  رب  ثیدـح  دانـسا  هاگ  ره  و 
ار نآ  هدرک و  لقن  تسا ، دامتعا  دروم  هک  یبتک  رد  ار  ثیدـح  ظافح  زا  يرایـسب  هکنیا  دوجو  اـب  دـنا و  هدرک  میظنت  هک  يدـعاوق  دوجو 

. ددرگ یم  دودرم  تیلوعجم  هب  مکح  دنا  هدرک  دییات  تیوقت و 
بترتم ءاعد  رب  يدوس  هن  رگ  تسا و  هدش  رازگرب  ءادا  اعطق  هکلب  دوبن  اضق  یلع ، زامن  دوش ، یم  مولعم  ثیدح  نیمه  دانتـسا  هب  دـیوگ : و 

تاقافتا زا  دراد و  یم  مولعم  ار  نآ  تلاصا  دوب  قیرط  ود  ار  یثیدـح  هاـگره  هک  تسا  نیا  دـعاوق  زا  یکی  و  دـیوگ : سپـس  دوب  دـهاوخن 
. تسا هدرک  رکذ  ار  هدربمان  هصق  و  ظعاو .. رفظم  روصنم  ابا  هکنیا  بلاج 

ریغصلا عماج  رب  هک  يا  هیشاح  رد  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد 1ر230  شلاح  حرش  هک  یفوتم 1181  یعفاش  ینفح "  نیدلا  سمش  - " 38
هک  نون  نب  عشوی  یلع  الا  رشب  یلع  سمشلا  تسبح  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  دیوگ : رد 2ر293  دراد ، یطویس 

 " دشن - تشادزاب  نون  نب  عشوی  زج  يدحا  يارب  دیشروخ  " 
ثیدـح تسا و  بورغ  زا  سپ  دیـشروخ  تشگزاب  دروم  رد  نآ  اریز  درادـن ، هنع ) هللا  یـضر   ) یلع يارب  سمـشلا  در  ثیدـح  اب  یتافانم 

هدشن سبح  دیشروخ  هتشذگ  ياهنامز  رد  يدحا  يارب  هکنیا : دوصقم  و  بورغ ، زا  سپ  نآ  تشگزاب  هن  تسا  دیـشروخ  تشادزاب  عشوی 
درادن . ادخ  يایلوا  زا  يا  هراپ  يارب  نآ  زا  دعب  سبح  عوقواب  یتافانم  تسا ، یضام  لعف  سبح  ظفل  نون و  نب  عشوی  يارب  رگم 

دش ، دای  باتک  نیا  رد 1ر229  شلاح  حرش  هک  یشخدب "  دمحم  ازریم  - " 39
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فارتعا ار  سمشلا  در  تحـص  احیرـص  نارگید  و  ضایع ، یـضاق  يواحط ، دننام  ظافح ، نایاوشیپ  زا  یهورگ  دیوگ : راربالا "  لزن  رد " 
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رفظم روصنم  یبا  تیاکح  يواحط  مالک  لقن  زا  سپ  و  دـنقوثو . دروم  شنایوار  و  تسا ، یعطق  ثیدـح  نیا  دـیوگ : يواـحط  دـنا . هدرک 
. تسا هداد  صاصتخا  نآ ، تایصوصخ  ثیدح و  قرط  هب  ار  دوخ  باتک  دلجم  کی  یطویس  ظفاح  دیوگ  هدروآ و  ار  ظعاو 

نیبغارلا ص 62 فاعـسا  رد  ار  ثیدح  دیدرک ، هظحالم  باتک  نیا  رد 1ر232  شلاوحا  هک  یفوتم 1206  نابصلا "  دمحم  خیـش "  - 40
: دـیوگ هتـسناد و  ع )  ) نینموـملا ریما  تاـمارک  زا  یکی  باـتک  نآ  رد 162  هدرمـــش و  ص )  ) ربماــیپ تازجعم  زا  یکی  ارنآ  هدرک و  رکذ 

نـسح ار  نآ  نارگید ، وا  زا  يوریپ  هب  هعرز و  وبا  مالـسالا  خیـش  دنا و  هدرک  دـییات  ار  ثیدـح  تحـص  ءافـشلا "  رد "  یـضاق  يواحط و 
هچ باتفا  بورغ  رثا  رب  تقو  نتـشذگ  اب  هک  رادنپ  نیا  دیوگ  و  تسا . هتفرگ  داریا  دنناد ، یم  لوعجم  ار  نآ  هک  یهورگ  رب  دـنا و  هتـسناد 
یم زاب  زین  تقو  نارگید ، دامع و  نبا  لوق  هب  دیـشروخ  تشگزاب  اب  هارمه  اریز  تسین ، لوبق  دروم  تسا ، بترتم  نآ  تشگزاـب  رب  يدوس 

زایتما دیشروخ  دنادرگ  زاب  هک  يروطنامه  میئوگ : تقو  تشگزاب  مدع  ضرف  هب  ودراد  ار  شفالخ  ياضتقا  یشکرز  مالک  دنچ  ره  ددرگ 
. تسا زایتما  زین  رصع  زامن  يادا  كاردا  تسا 

شا ج 1ر251 هیشاح  رد  یفوتم 1252  شنامز  نایفنح  ياوشیپ  یقـشمد  نیدباع "  نبا  هب "  روهـشم  رمع "  نب  نیما  دمحم  خیـش "  - 41
نتم : ترابع  نیا  زا  دعب 

معن ... رهاظلا  تقولا ، دوعی  له  تداع  مث  سمشلا  تبرغ  ول 
یم دراد  یثحب  رهنلا  بحاص  اجنیا  رد  تسا "  نینچ  رهاظ  ددرگ ؟ یم  زاب  مه  تقو  ایآ  تشگزاب  هراب  ود  درک و  بورغ  دیـشروخ  رگا  " 

ات تفخ  هدراذـگ ، هنع ) هللا  یـضر   ) یلع نماد  رد  رـس  ص )  ) ربماـیپ اریز  ددرگ  یم  زاـب  تـقو  هـک  تـسنآ  رب  هدـیقع  ار  ناـیعفاش  دـیوگ :
زامن هک  داد  ربخار  وا  یلع  دش  رادیب  یتقو  درک  بورغ  دیشروخ 
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دومرف : ص )  ) ربمغیپ هدش  توف  شرصع 
: هیلع اهدراف  کلوسر  هعاط  کتعاط و  یف  ناک  هنا  مهللا 

یلع ات  تشگزاب  دیـشروخ  سپ  نادرگزاب "  وا  يارب  ار  دیـشروخ  هدش ، فرـص  شتقو  وت ، ربمایپ  تعاطا  وت و  تعاطا  هار  رد  وا  ایادخ  " 
اهنآ زا  یکی  هک  یهورگ  هدرک و  دییات  ضایع  يواحط و  ار  ثیدـح  نیا  تحـص  داتفا .. قافتا  ربیخ  رد  هعقاو  نیا  دـناوخ و  ار  رـصع  زامن 

اب ثیدح  تسا و  هدیئارگ  هابتشا  هب  درادنپ ، لوعجم  ار  نآ  يزوج  نبا  لثم  هک  یسک  دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  حیحص  دنـس  اب  تسا  یناربط 
. تسا راگزاس  ام  دعاوق 

یعدم هچنآ  زا  هدرک و  در  دوب ، هداد  رارق  ثحب  دروم   " رهنلا رد "  ار  هچنآ  لیعامسا  خیش  هکنیا  زا  هتـشذگ  میوگ : یم  نم  دیوگ : سپس 
هک دـش  نآ  رب  نایعفاش  زا  يوریپ  هب  و  تشگزاب ، ددرگ ، یمن  ءادا  نآ  تشگزاب  اـب  هدـش و  اـضق  دیـشروخ  بورغ  اـب  رـصع  زاـمن  هکدوب 

دومرف : هک  دیآ  یم  رب  ص )  ) ربمغیپ نخس  زا  هکنانچ  دهد  ناشن  ار  یلع  زایتما  دهاوخ  یم  ثیدح 
کلوسر : هعاط  کتعاط و  یف  ناک  هنا 

دوب "  وت  ربمایپ  يرادربنامرف  وت و  يرادرب  نامرف  هار  رد  وا  " 
هیوبنلا هریـسلا  رد  دش ، نایب  باتک  نیا  رد 1ر236  شا  یناگدنز  حرـش  همجرت  هک  یفوتم 1304  یعفاش  نالحد  ینیز  دمحا  دیـس "  - 42

تنب ءامـسا  تسا ، وا  ياـضاقت  هـب  دیـشروخ  تشگزاـب  ص ،)  ) مرکا ربـمغیپ  تازجعم  زا  یکی  دـیوگ : یم  هیبلحلا 3ر125  هریسلا  هیـشاح 
زا حـلاص  نب  دـمحا  و  دـیوگ : هاگنآ  هدرک - لقن  ار  يرـصم  حـلاص  نب  دـمحا  مالک  يواـحط و  تیاور  ثیدـح و  هدرک - تیاور  سیمع 

ثیدح يزوج  نبا  رگا  تسا و  هدرک  لقن  وا  زا  شحیحص  رد  يراخب  هک  سب  نیا  وا  ناش  رد  تسا و  قوثو  دروم  ثیدح و  همئا  ناگرزب 
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يروط هب  دنا ، هدرک  قافتا  تاعوضوم )  ) شباتک رد  وا  يراگنا  لهس  رد  املع  اریز  تسین ، وا  رب  يرابتعا  هدرمش ، تالوعجم  فیدر  رد  ار 
تسا . هدروآ  تالوعجم  دادع  رد  اجنآ  رد  ار  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب  هک 
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دیوگ : یطویس 

یملعاف  هارت  ام  بیرغ  نم  و 
ملسم حیحص  نم  ثیدح  هیف 

تالوعجم وزج  هک   ) تسا ملسم  حیحـص  زا  ثیدح  کی  ینیب  یم  يزوج ) نبا  تاعوضوم   ) باتک نآ  رد  هک  ییاه  یتفگـش  زا  هکنادب  " 
یبا هصق  هدرک و  رکذ  ار  نآ  حرـش  رد  یناقرز  راتفگ  زا  يا  هشوگ  هیندـللا " و  بهاوملا  رد "  ار  ینالطـسق  مالک  هاـگنآ  دـش " ) هدرمش 
نون نب  عشویل  الا  دحا  یلع  سمشلا  سبحت  مل  ثیدح "  ثیدح و  نیا  نیب  یفانت  مدع  رجح  نبا  سپس  هدروآ  ار  وا  رعش  ظعاو و  روصنم 

(. " هدش رکذتم  تسا ، هدوب  بورغ  زا  دعب  یلع  يارب  بورغ و  زا  لبق  عشوی  يارب  دیشروخ  سبح  هکنیا  رب  ینبم  ار  " .. 
رثکا دش ، فقوتم  نون  نب  عشوی  يارب  دیـشروخ  ریـس  هک  يزور  زا  دوب  نیزاوم  بسح  رب  هتـشذگ  رد  موجن  ملع  دنیوگ  یم  دیوگ : هاگنآ 

. دش لطاب  نیزاوم  نآ  مامت  تشگزاب  هیلع ) هللا  یضر   ) یلع يارب  نوچ  ودیدرگ  لطاب  نآ  نیزاوم 
تسا . درب  مان  ص )  ) ربمایپ تازجعم  فیدر  ار  سمشلا  در  راصبالا " 28  رون  رد "  یجنلبش "  نموم  دمحم  دیس "  - 43

ثیدح : نتم 
يوس هب  ار  یلع  هاگنآ  دراذـگ  ربیخ  یـضارا  زا  ءاهبـص "  رد "  ار  رهظ  زامن  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  هک  هدـش  لقن  سیمع "  تنب  ءامـسا  زا " 

دیـشروخ بورغ  ات  داهن و  یلع  نماد  رد  ار  دوخ  رـس  دوب . هدرازگ  ار  رـصع  زامن  ربمغیپ  تشگزاب ، راک  نآ  زا  یلع  یتقو  داتـسرف ، يراک 
تفگ : ص )  ) ادخ ربمغیپ  سپ  نآ  زا  دادن . ناکت  ار  نآ 

اهقرش . هیلع  درف  هیبن  یلع  هسفن  سبتحا  ایلع  كدبع  نا  مهللا 
دیشروخ هاگان  دیوگ : ءامـسا  نادرگزاب  وا  رب  ار  دیـشروخ  غورف  مه  وت  درک ، يراد  نتـشیوخ  شربمایپ ، يارب  یلع  وت  هدنب  اراگدرورپ  راب 
درک . بورغ  دیشروخهاگنآ  درازگ ، رصع  زامن  و  تخاس ، وضو  تساخرب  یلع  دمآ . رب  اههوک ، زارف  رب  باتفآ  هکیئاج  ات  دش  علاط 
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مینک . یم  رظن  فرص  نآ  زا  راصتخا  يارب  هک  تسا  دوجوم  ثیدح  زا  يرگید  نتم  اجنیا  رد 
نایب : نیا  هب  تسا  يروش  زور  رد  نآ ، هب  نینموملا  ریما  ماما  لالدتسا  ربمغیپ ، باحصا  يامدق  نیب  زایتما  نیا  ترهش  مئالع  زا  و 

يریغ ؟ رصعلا  یلص  یتح  اهبورغ  دعب  سمشلا  هیلع  تدر  دحا  مکیف  هللا ا  مکدشنا 
، دراذگب رصع  زامن  ات  دشاب  هتشگزاب  شیارب  باتفآ  بورغ ، زا  دعب  هک  دراد  دوجو  یـسک  امـش  نیب  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  " 

دنتفگ ساـبع ) نبا   ) وا هب  دـیوگ : هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دـهاجم  زا  بقاـنم " 260  رد "  یمزراوـخ "  هن "  هتفگ : هـمه  نـم ؟ زا  ریغ 
: داد خساپ  یئوگ ؟ یم  هچ  یلع  هرابرد 
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نیسحلا و نسحلا و  نیطبسلا : وبا  وه  نیطبـسلا و  یطعا  نیتعیبلا و  عیاب  نیتلبقلاب و  یلـص  نیتداهـشلاب و  قبـس  نیلقثلا ، دحا  لهلا  ترکذ و 
نیلقثلا ! نم  تباغ  ام  دعب  نیترم  سمشلا  هیلع  تدر 

وا دش ، اطع  نیطیبس  وا  هب  درک ، تعیب  ربمغیپ  اب  تعیب  ود  درازگ و  زامن  هلبق  ود  هب  و  تفگ ، نیتداهش  نارگید  زا  لبق  هک  تسا  یسک  یلع 
وا يارب  دـش  ناـهن  سنا  نج و  هدـید  زا  هکنآ  زا  دـعب  دیـشروخ  راـب  ود  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ، نیـسح  نسح و  ربـمغیپ  طبـس  ود  ردـپ 

 " تشگزاب .
باتک ياهزارف  رد  ار  نآ  زا  یمهم  شخب  هک  هدش  دراو  زورما  هب  ات  ترجه  هیلوا  نورق  يارعش  زا  يرایسب  راعشا  رد  سمـشلا  در  عوضوم 

همجرت . یبرع و 5ر66 و 110  نتم  هب 2ر293 ، دینک  هعجارم  دینیب  یم  ام 
باتک نیا  رد  هچنآ  همه  رب  ار  هدنناوخات  دسر  یمن  ار  ام  و  تخانش . ناوت  یم  ار  شباتک  رابتعا  مزح و  نبا  شزرا  میتفگ  هک  همه ، اهنیا  زا 

مراهچ دلج  هژیو  هب  شتادلجم  همه  اریز  میزاس  فقاو  نآ ، زا  یمهم  تمسق  رب  یتح  تسا و  تافارخ  زا  لصفلا ) )
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دلجم نیا  رد  تسا  لیلد  قطنم و  زا  يراع  نانخس  و  ارتفا ، تمهت و  لغد و  ریوزت و  قیاقح ، فیرحت  غورد ، تبـسن  لیمحت ، زا  هدنکآ  نآ 
. درادن یجراخ  دوجو  اج  چیه  فلوم  لایخ  ملاع  رد  زج  هک  دنک  یم  هراشا  یفلتخم  بهاذم  هب 

کی دیاب  میرامش ، رب  ار  اهنا  همه  میهاوخب  ام  رگا  هک  يروطب  تسین . ینایاپ  ار  شا  هنایذوم  یئوگ  ازسان  یشاحف و  اوران ، ياه  تبـسن  اما 
یتح تسا ، هدربن  ردب  ملاس  ناج  شرگید  تافیلات  هن  لصفلا " و  رد "  هن  شنابز ، شین  زا  سکچیه  میهد . صاصتخا  نادب  باتک  دـلجم 
رفاک نز  درم و  کی  دنزرف  دوخ  ناربمغیپ ، رورس  هک  دنتسنادن  نایعیش  دیوگ : ماکحالا 5ر161  باتک  رد  ربمایپ  گرزب  تیصخش  هرابرد 

تسین ؟ شیب 
راگزاس هنوگچ  ینمادـکاپ  نووش  و  یبلط ، شناد  مسر  یگدنـسیون  بادآ  ینید ، بیترت  اب  وا ، هدـنهد  ناکت  مالک  نیا  ایآ  میناد  یمن  اـم 

تسا !؟
تسناد دنهاوخ  نیـسپ ، زاب  يادرف  رد  يدوز  نیمه  هب  تسین "  شیب  ینزغورد  وا  هن  هدش ، لزان  تقیقح  وا  هب  اهنت ، ام  نیب  ایآ  دیوگ : یم 

تسیک ؟ راکشآ  نزغورد 
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وا ياه  هوای  خساپ  یناتسرهش و  لحن  للم و  باتک  دقن 

یناوارف ياهغورد  و  یگتخاس ، ءارآ  لوعجم ، ياه  تبـسن  نآ  ياهزارف  رد  یلو  تسین  لـصفلا  دـننام  یقطنم  یب  رد  دـنچ  ره  باـتک  نیا 
: هنومن يارب  دریگب  هدیدان  ار  اهنآ  دناوت  یمن  هدنناوخ  هک  دراد  دوجو 

ياـج رد  و  شدوـخ ، بجو  تفه  رد  داـعبا  ياراد  تسا  یمـسج  دـنوادخ  هک  تسا  لـئاق  هعیـش  ملکتم  مکح "  نـب  ماـشه  دـیوگ " : - 1
هتفرگ رارق  یصاخ  تهج  و  صوصخم ،

تسا . هعاطلا  بجاو  يادخ  وا  دیوگ : یلع  هرابرد  ماشه  - 2
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یم یناشفا  رون  ناشخرد ، تسا  يرون  وا  و  رپ ، ریز و  رد  یلاخ و  وت  الاب  رد  هک  تسا  یناسنا  تروص  هب  ادـخ  دـیوگ : ملاس  نب  ماـشه  - 3
وا شیاهشوگرب و  یهایس  دنلب  ياههوم  اب  دراد ، یناهد  یمشچ و  شوگ و  يا و  ینیب  یئاپ و  یتسد و  تسا و  سمخ  ساوح  ياراد  دنک .

. دناد یم  زئاج  همئا ، تمصع  هب  داقتعا  اب  ناربمغیپ  رب  ار  هانگ  ماشه  نیا  و  تسین - نوخ  تشوگ و  یلو  هایس  تسا  يرون 
. ملکتم هن  دیرم و  هن  ریصب ، هن  یح  هن  رداق ، هن  دوب ، ملاع  هن  شتافص  شیادیپ  زا  لبق  دنوادخ  دیوگ : یم  نیعا "  نب  هرارز  - " 4

. تسین مسج  یلو  ناسنا  تروص  هب  تسا  يرون  دنوادخ  دیوگ : نامعن "  نب  دمحم  رفعج  وبا  - " 5
هک تسا  هبشم  نایعیش  زا  یکی  وا  و  راگدرورپ ، لماح  ار  شرع  درادنپ و  شرع  لماح  ار  ناگتـشرف  یمق : نمحرلا "  دبع  نب  سنوی  - " 6

مه یئاهباتک  هراب  نیا  رد 
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تسا . هدرک  فیلات  هیبشت  لها  يارب 
دنشاب و یم  دوخ  همئا  يدج  ناوریپ  هک  هتسب  ارتفا  هعیش  لاجر  زا  هدع  نآ  هب  ار  لیطابا  نیا  وا  یلو  تسا  یلطاب  دئاقع  اهنیا  املـسم  خساپ -
زا دـنراد ، یم  زاربا  هک  يرظن  و  يار ، تمکح ، شزومآ ، هدـیقع ، عون  ره  رد  و  دـنراد ، یم  رب  ماـگ  دوخ  ناربـهر  لاـبند  هیاـس ، نوـچمه 

دنراد . دیدرت  لباق  ریغ  و  حیرص ، ینایب  و  عطاق ، یناهرب  دوخ  نایاوشیپ 
رـشتنم یهلا  فراعم  و  ماکحا ، دئاقع ، هنیمز  رد  هعیـش  ياهباتک  رد  هک  تسا  یثیداحا  ار ، هدربمان  ناگرزب  نیا  میرذگب ، هک  بلطم  نیا  زا 

، درم نیا  ياه  تمهت  اب  تسرد  هدرک ، دوخ  هتفیـش  ار  اهلد  و  بوذـجمار ، ناگدـید  هک  سیفن  راثآ  نیا  تسا ، مومع  سرتسد  رد  هدـش و 
دراد . سوکعم  تبسن 

حیرـص و ینابز  اب  هکلب  تسین ، نیب  رد  اهتبـسن  نیا  اب  یطابترا  نیرتمک  اهنت  هن  تسا ، نانآ  هنادواج  راثآ  نیا  و  اهباتک ، نیا  دینیب ، هب  دیئایب 
دراد . یم  زاربا  ار  اهنآ  فلاخمو  موکحم  ار  هدارا  ياه و  تبسن  عطاق 

یمار فیخـس  ءارآ  نیا  زا  دروم  کی  ناـنآ  زا  یکی  زا  هاـگ  ره  تسا . روهـشم  دـنا ، هدرک  اـهنآ  زا  ع )  ) نید همئا  هک  يدـیجمت  فیرعت و 
نیا هکنانچ  دـننامب  ناما  رد  نانآ  هیحان  زا  ندروخ  بیرف  زا  هعیـش  هورگات  دـندرک  یم  اهنآ  رب  یتخـس  تالمح  فیرعت ، ياج  هب  دنتـسناد 

. دنداد ناشن  ناهارمگ  نارذگ و  تعدب  دروم  رد  ار  لمع 
یشیدنا دب  عون  ره  زا  ار  نانآ  نس  کی  هب  همه  هدش و  ضرعتم  لیصفت  هب  ار  ناشلاوحا  حرـش  هک  دنا  هعیـش  لاجر  ملع  نادنمـشناد  نیا  و 

هب تبـسن  یئاه  یئانـشآ - دنرود و  اهنآ  زا  ناشنافلاخم  دنـسانش  یمار  نانآ  نارگید  زا  رتهب  هعیـش  ياملع  تسا  یهیدب  دـنا . هتـسناد  هزنم 
دنا . هدوبن  تساخرب  تسشن و  رد  اهنآ  اب  دنرادن و  ناشلاوحا  نانآ و 

هک ار  يرگید  قرف   " هیـسنوی ..،  " هیارز " ، هیماـشه " "  ماـن " : هب  یئاـه  هقرف  هک  تسین  یـسک  زورما  اـت  ماـیالا  میدـق  زا  هعیـش  ناـیم  رد 
دسانشب . یتح  ای  دریذپ و  هب  دنا ، هداد  تبسن  هعیش  هب  نارگید  یناتسرهش و 
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یفن ار  اه  هقرف  نیا  دراد ، دوخ  طخ  هب  دوجوم ) ياه  هقرف -  ) هدوجوم لحن  رد  هک  يا  هلاسر  رد  یلح  یقیاتع "  نب  رکب  وبا  همالع ر  خـیش 
هب هک  ار  یئاه  تبـسن  ماوعلا "  هرـصبت  رد "  يزارلا "  یـضترم  همالع "  دیـس  یفاشلا " و  رد "  يدهلا "  ملع - یـضترم  دیـس "  و  هدرک ،
رد اهنآ  نداد  هولج  شزرا  یب  روظنم  هب  هعیـش  يرکف  نافلاخم  بتک  رد  زج  اه  تبـسن  نیا  دیوگ : هدرک و  بیذکت  ار  همه  دنا  هداد  هعیش 
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ناشراکفا هب  نارگید  زا  شیب  دنطوبرم و  ... ) هرارز و ماشه ،  ) اهنآ اب  هک  نایعیـش  لباقم ، رد  دوش ، یمن  هدید  رگید  ياج  رد  مومع ، لباقم 
فالخ دوش  یم  هدید  هچنآ  و  دوش ، یمن  هدید  لیبق  نیا  زا  يزیچ  ناشاهباتک  رد  و  دنریذپ ، یمن  و  دنـسانش ، یمن  ار  تمهت  نیا  کیدزن ،

تسا . اه  تبسن  نیا 
. دنرادن لوبق  ار  قرف  نیا  زا  مادکچیه  دوجو  هعیش  مالعا  رگید  نیقیلا " و  جهانم  رد "  یلح "  همالع  هللا "  هیآ  هکنانچ 

هللا . هن و  دهد ؟ هئارا  هیماما  لباقم  رد  دوخ ، يواعد  نیا  تابثا  رب  یلیلد  دناوت  یم  درم  نیا  ایآ  لاح 
. هللا هن و  تسا ؟ هدش  هداد  یلع  تیهولا  هب  هدیقع  تبسن  ماشه  هب  یناتسرهش ، تقلخ  زا  لبق  خیرات  مالک و  بتک  رد  ایآ  و 

هیبشت رد  هک  دهد  یم  تبسن  نمحرلا "  دبع  نب  سنوی  هب "  هک  یئاهباتک  زا  هملک  کی  ول  شیاهشوگ و  ای  هدید ، يزیچ  ناسنا  چیه  ایآ  و 
. تسا هدینش  هن  و  هدید ، هن  مه  یناتسرهش  یتح  هللا  هن و  تسا ؟ هدینش  هتشون ،

: دیوگ رت  تفگش  اهنیا  زا 
یخرب و  دنتفریذپ ، ار  یلع "  نب  رفعج  تماما "  یهورگ  درک ، فالتخا  هعیش  رگید  راب   " يرکـسعلا ، دمحم  نب  یلع  تافو "  زا  سپ  - 7
یبهذم ياه  ثحب  هب  وا  دنتفگ ، یم  نحاط "  نالف  نب  یلع  ار "  وا  هک  دنتـشاد  یـسیئر  اهنآ  و  دـندش ، لئاق  یلع "  نب  نسح  تماما "  هب 

یم کمک  وا  هب  هیوهام "  نب  متاـح  نب  سراـف  داد و "  قوس  وا  هب  ار  مدرم  و  تخاـس ، مهارف  ار  یلع  نب  رفعج  راـک  تامدـقم  دوب ، دراو 
زا دمحم  یتقو  هک  دوب  نیا  شلیلد  و  دناسر ،
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تماما هب  هک  ار  یناسک  و  درادن ، یملع  وا  میدیمهف  میدرک و  ناحتما  ار  نسح  ام  دنتفگ ، دراذگ ، ياج  هب  ار  يرکـسع  نسح  تفر و  ایند 
ایند زا  دنزرف  نودب  نوچ  نسح  هک  دـندروآ  لیلد  و  تفرگ ، الاب  نسح  تافو  زا  سپ  رفعج  راک  و  دـندیمان ، هیرامح "  دـنا "  لئاق  نسح 

رب ینبم  دوب ، هدش  وا  هیلع  هک  یئادا  دوجو  اب  ار ، نسح  ثاریم  رفعج  و  دشاب . هتشاد  دنزرف  هتسویپ  ماما  اریز  دش ، لطاب  شتماما  سپ  تفر ،
الم رب  یماع  فراع و  مدرم و  ناطلـس و  دزن  ناشراک  و  درک . بحاـصت  دـنراد ، راـب  وا  زا  ناـسک  رگید  اـی  نسح و  نازینک  زا  یخربهکنیا 

هدنام و تباث  رفعج  تماما  رب  يا  هقرف  دنداد ، لیکـشت  ار  يریثک  فانـصا  هدش  قرفتم  دـندوب  لئاق  نسح  تماما  هب  هک  یناسک  دـیدرگ و 
اه و تیـصخش  نیرتگرزب  زا  یکی  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  اهنآ  زا  یکی  دـندرک  عوجر  وا  هب  دـندوب  لئاق  نسح  تماما  هب  هک  ناسک  رایب 

. دناد یم  رایسب  ثیدح  هقف و  هک  تسا  هعیش  نادنمشناد 
هن دنتـسناد  ماـما  ار  رفعج ، نب  یلع  رگید  یهورگ  و  دـندیورگ . رفعج  رهاوـخ  یلع  تنب  همطاـف  رفعج و  نب  یلع  هـب  رفعج  زا  دـعب  هاـگنآ 

دندمآ . راتفرگ  تخس  یفالتخا  هب  همطاف و  یلع و  گرم  زا  سپ  هاگنآ  ار ، هدربمان  يوناب  همطاف ،
یکحـضم تاعوضوم  تقو  ندنارذگ  يارب  ای  دنبایب  يروآ  هدنخ  یحیرفت و  تاعوضوم  ات  دنور  یم  اهرتات  و  اه ، هراباک  هب  مدرم  خساپ -

. تسا لفاحم  نآ  زا  رت  بلاج  نانک  دصاقم  يارب  یناتسرهش  لحن  للم و  باتک  هکنیا  زا  لفاغ  دنونشب ، یصاخ  ياه  هبنج  زا 
یکی هرابرد  یئوگ  دب  زا  هک  دوش  ادیپ  یسک  نیملسم  ناققحم  رد  هک  رظن  نیا  زا  دشاب ، روآ  هدنخ  هدنـسیون  ینادان  رگا  تسه  هک  يزیچ 

ینادان زا  یشان  هک  دسیونب  یئاهزیچ  وا  رگا  يرآ  تساروآ  هیرگ  دنک ، یئوگ  دب  هنوگچ  دنادن  یلو  دیایب  ششوخ  شدوخ ، ياه  تلم  زا 
. درک هیرگ  دیاب  رما  نیا  يارب  دشاب ، رگید  فرط  زا  نیغورد ، ياه  تمهت  زا  یشان  و  فرط ، کی  زا  یهاوخ ، دب  اب  هتخیمآ 

ناشلاجر ، خیرات و  داقع و  موق و  نیا  لاوحا  زا  نتشون ، زا  لبق  وا  شاک  يا 
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یمن هک  يزیچ  و  داتفا ، یمن  هناروک  روک  یهارمگ  هب  و  تفرگ ، یمن  ندرگ  تسا ، هتـسب  اهنآ  هب  هک  ار  ياهزیچ  هانگ  و  درک ، یم  شواک 
. تشون یمن  تسناد 

هبیصم  کلتف  يردی  ناک ال  ناف 
مظعا هبیصملاف  يردی  ناک  نا  و 

تسا "  رتگرزب  تبیصم  سپ  دناد  یم  رگا  تسا و  یتبیصم  هک  دسیون ) یم  زیچ  و   ) دناد یمن  وا  رگا  " 
، دـش تماما  یعدـم  شردارب  تافو  زا  دـعب  هک  رفعج  شردارب  يرکـسع و  نسح  ماما  نیب  تماما  رما  رد  تقو  هچ  متـسناد  یم  نم  شاـک 

هداد !؟ يور  فالتخا 
یک و  هدش ؟ قلخ  یتقو  هچرد  و  تسیک ؟ داد  قوس  وا  هب  ار  مدرم  و  تخاس ، مهارف  ار  رفعج  راک  تامدـقم  هک  نحاط  نالف  نب  یلع  ایآ  و 
نم درک ؟ ادیپ  یئاج  دوجو  ملاع  رد  دوخ  يارب  وا  ایآ  و  تسا ؟ یب  نب  یه  مادک  لوهجم  یصخش  نیا  مناد  یمن  نم  و  تسا ؟ هتفر  ایند  زا 

دنداد . یمن  زین  سانش  هراتس  دناد ، یمن  مه  یناتسرهش  مناد ، یمن  هک 
هتـشک ع )  ) يداهلا یلع  ماما  شردـپ  رما  هب  دـینج  ار  وا  هکیلاح  رد  دـنک  کمک  تسناوت  هیوهاـم  نب  متاـح  نب  سراـف  ار  رفعج  هنوگچ  و 

!؟ دوب
يداه ماما  شدنزرف  زج  ار  یسک  هک  وا  تسا ؟ داوج  دمحم  ماما  وا  ایآ  دوب ؟ یک  دراذگ  ياجب  ار  يرکسع  نسح  ماما  هک  يدمحم  ایآ  و 

رد هک  مه  وا  تسا ، دمحم ) دیـس  هب  فورعم   ) دلب کیدزن  هسدقم  هبق  بحاص  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  وا  ای  دراذگن ، دوخ  ياج  هب  و ع )
ات دـک  تماما  ياعدا  عقوم  هچ  دوب و  ماما  تقو  هچ  وا  تفر . اـیند  زا  دوب  رقتـسم  شردـپ  يارب  تماـما  هک  شراوگرزب  ردـپ  تاـیح  ناـمز 

دراذگب ؟ شدوخ  ياج  ار  یسک 
هک دنتفای  رفعج  دزن  ار  ملع  هنوگچ  نانیا  و  دندوب ؟ یناسک  هچ  درادن ، یملع  وا  دنتسناد  دندومزآ و  ار  يرگسع  نسح  ماما  هک  اهنآ  ایآ  و 

ام هک  یتین  نسح  تیاهن  و  تسا ؟ هدشن  هتخانش  شردارب  زا  دعب  تماما  لطاب  ياعدا  زا  ریغ  وا  زا  يزیچ 
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رد شلاح  حرـش  رد  و  تسین ، تسد  رد  يزیچ  وا  ملع  زا  یئاج  رد  یلو  دشاب . هدـش  هب  وت  هب  قفوم  هک  تسا  نآ  مینک  یم  زاربا  وا  هرابرد 
اعدا وا  يارب  یناتـسرهش  هک  یئاملع  زا  یملع  هنوگچیه  یثیدح  باتک  چـیه  رد  و  میروخ . یمن  رب  وا  زا  یتلیـضف  نیرتمک  هب  یباتک  چـیه 

ود ره  ياه  تسرهف  و  لاح ، حرـش  ياهباتک  رد  ار  ع )  ) يرکـسع نسح - یلو  دوش . یمن  هدـید  دـنیب  یم  ار  شباوخ  وا  يارب  و  دـنک ، یم 
تسا . هدنکآ  شفراعم  میلاعت و  زا  ام  یثیدح  یملع و  ياهباتک  و  دننک ، یم  دای  قوثو  ملع و  هب  هقرف ،

يارب ور  نیا  زا  دـنا ، هدرب  یم  گشر  هشیمه ، توبن  تیب  لها  هب  یلب  دـننایک ؟ دـندیمان ، هیرامح "  ار "  ع )  ) نسح ناوریپ  هک  نانآ  اـیآ  و 
يارب اه  یئوگدب  نیا  یلو  دنیوگ ، ازـسان  ار  ناشناوریپ  هدرک ، یئوگ  دب  اهنآ  هب  هک  دندش  یم  ادیپ  یناسک  ناشنامز ، رد  اهنآ  زا  مادـک  ره 

، دزیر یم  تسپ  ياهاج  هب  هک  اهتفاثک  دـننام  و  دوش . یم  عمج  اه ، یئوگدـب  اهیـشاحف و  نیا  دوش ، یمن  بقل  هاگچیه  ناـشناوریپ  ناـنآ و 
دنک . یم  ادیپ  ار  شدوخ  تسپ  ياج 

يزور ددرگ . زاب  رفعج  هب  يرکسع  نسح  ماما  زا  ات  هتـشاد ؟ دوجو  يرکـسع  نسح  ماما  دهع  رد  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  عقوم  هچ  ایآ  و 
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زونه دلوتم 212 ، يداه  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  دوب و  هدشن  دقعنم  رفعج ، و  ع )  ) نسح هفطن  زونه  درک  تافو  لاس 221  رد  لاضف  نبا  هک 
ماما ددرگ ؟ شتماما  هب  لئاق  یـسک  ات  هدرک  لقن  همطاف ، مان  هب  يرتخد  يداهلا  یلع  ماما  يارب  یـسک  هچ  اـیآ  و  دوب . هدیـسرن  غولب  نس  هب 

. داهن ياج  هب  دوخ ، زا  نیخروم  قافتا  هب  ار  هیلع "  طقف "  ثانا  دالوا  زا  و  رفعج ، نیسح و  نسح ، اهنت  روکذ  دالوا  زا  يداه 
هایـس و اهنادب  ار  شا  یگدنز  خیرات  زا  یگرب  شباتک و  زا  يا  هحفـص  هکیناتـسرهش  يراطع  هلبط  ياه  تمهت  اهینادان و  عومجم  دوب ، نیا 
ات تسا . هدادـن  قوس  طوقـس ، هاگترپ  نیا  هب  ار  وا  يرگید  لماع  ینادان  زج  هک  دراد  هحفـص  نیا  ریظن  یتاحفـص  رایـسب  هچ  و  هدرک ، هابت 

هب شردپ  ترضح و  نآ  دروم  رد  هک  يداه  ماما  هرابرد  هکیئاج 
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رانک رد  وا و  رهطم  دقرم  هب  هفرشم ، يارماس  هکیتروص  رد  تسا  مق  رد  شنفدم  دیوگ  یم  هداتفا ، رت  گرزب  یهابتشا  هب  دوب ، هداتفا  هابتـشا 
نامـسآ هب  هک  نیرز  هبق  نامه  دشخرد ، یم  دنا ، هدش  نفد  نآرد  یناتـسرهش  زا  شیپ  اه  لاس  هکم  يرکـسع  ماما  شکاپ  دنزرف  دـقرم  وا 

وا و نآ  زا  ار  سدقم  دقرم  نیا  اقفتم  هک  تسا  خیراوت  اه و  گنهرف  نیا  دیوج و  یم  يرترب  درخ  شوه و  یئانـشور  رب  و  دـلاب ، یم  دـنلب 
. دناد یمن  ار  همه  اهنیا  یناتسرهش  یل  دننادیم  وا  دنزرف 

: یناتسرهش رظن  رد  هعیش  تازایتما  - 8
تسا 2ر25  هیبشت  لولح و  خسانت ، هب  هدیقع  هعیش : تایصوصخ  زا  دیوگ :

راکهنگ  يوگغورد  ره  رب  دیآدورف ؟ نیطایش  یسک  هچ  رب  مزاس  هاگآ  ار  امش  ایآ  خساپ " -
ره هب  ار  ناتتسد  امش  تسین ، یعدار  عنام و  هنوگ  چیه  تسا  نودم  دیدج  میدق و  زا  اهنآ  یمالک  ياهباتک  رد  هعیـش  دئاقع  امـش و  نیب  " 

ناتتریصب هدید  دوخ و  مشچ  دریگ . یمنار  امـش  مشچ  ولج  یـسک ، دیدرک  هاگن  نوچ  ای  دنک و  یمن  هاتوک  ار  نآ  یـسک  دیدوشگ ، مادک 
مینک هعجارم  ناشاهنادان  هب  هدرک  لزانت  امش  اب  میرضاح  یتح  دیسرپب  هعیش  يافرع  املع و  زا  دیهاوخ  یم  سک  ره  زا  ای  دیئاشگب  اقیقد  ار 

شـسرپ دنهد  یم  تبـسن  ریخا  نورق  رد  شلاثما  نیـسح و  هط  هداد و  تبـسن  هعیـش  هب  یطـسو  نورق  رد  یناتـسرهش  هک  يدئاقع  نیا  زا  و 
شزرا بیترت  نیا  هب  دیناد ؟ یم  ناملـسم  ارنانآ  دیلئاق و  ینید  شزرا  دئاقع  نیا  هب  نادقتعم  يارب  امـش  ایآ  دیـسرپب  اهنآ  زا  دـیروآ ، لمعب 

. تسناد دیهاوخ  ار  وا  يراد  تناما  هاگیاپ  یناتسرهش و  باتک 
ياهاعدا اهغورد و  زا  رادـقم  نیا  مبای  یمن  دـنک  یفرعم  ار  شباتک  یناتـسرهش و  تقیقح  دـناوتب  هک  يریبعت  یناد  نخـس  گنهرف  رد  نم 

بیاعم هنک  نداد  ناشن  زا  شلطاب 
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ینخس تسا ، هدمآ  نادلبلا 5ر315  مجعم  رد  هکنانچ  یمزراوخ  دمحم  شرـصاعم  تسه  هک  يزیچ  تسا ، هاتوک  وا  حور  ياهیگدیچیپ  و 
دیوگ : ثیدح  لاوصا و  هقف و  رد  شخیاشم  نایب  زا  دعب  تسوا . مالک  حیرص  نیا  دهد و  ناشن  ار  وا  هیحور  دناوت  یم  هک  دراد 

وا لماک  لقع  ناوارف و  لضف  زا  ام  تاقوا  زا  يرایـسب  دیدرگ  یم  ماما  وا  اقح  دوبن  داحلا ، رفک و  هب  شلیم  دئاقع و  رد  شتاهابتـشا  رگا  " 
دعاسم نآ  اب  لقن  لقع و  زا  یلیلد  چـیه  هک  ار  يرما  و  هتـشگ ، لـیامتم  درادـن ، یلـصا  چـیه  هک  يزیچ  هب  وا  هنوگچ  هک  مینک  یم  بجعت 

. تسا هدرک  رایتخا  تسین ،
. نامیالا رون  نم  نامرحلا  نالذخلا و  نم  هللااب  ذوعن 
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ریگرد یئاه  ثحب  اهوگتفگ  وا  ام و  نایم  هفـسلف . ياهیگریت  هب  یمرگ  رـس  تعیرـش و  رون  زا  شندـنادرگ  يور  رطاخ  هب  زج  تسین  نیا  و 
لاق هلمج  کی  هن  مدش  رضاح  ار  وا  ظعو  سلاجم  زا  يرایسب  نم  درک . یم  هغلابم  اهنآ  زا  عافد  هفسالف و  بهاذم  زا  يرادفرط  رد  وا  دش ،

 " تسا . رت  هاگآ  شلاحب  ادخ  و  یعرش ، لئاسم  هب  خساپ  هن  دوب و  شنایب  رد  ص )  ) هللا لوسر  لاق  ای  هللا 
رب دنز و  رهم  شلد  شوگ و  رب  و  دزاس ، هارمگ  شیهاگآ  اب  ار  وا  شیادخ  و  دریگ ، دوخ  يادخ  ار  شسفن  ياوه  هک  سکنآ  يا  هدید  ایآ 

دیوش ؟ یمن  رکذتم  ارچ  دنک ، تیاده  ار  وا  دناوت  یم  ادخ  زج  یسک  هچ  ایآ  تروص  نیدب  دنکفا  هدرپ  شا  هدید 
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هیمیت نبا  هنسلا  جاهنم  باتک  دقن 

هراشا

ار هنـسلا "  جاهنم  مان "  هک  دیرگنب  باتک  نیا  هب  دشاب ، هدش  يراذگمان  شمان ، موهفم  فلاخم  هک  دینک  هعجارم  یباتک  هب  دـیهاوخب  رگا 
. لیلد یب  نانخـس  اه  غورد  اه ، یهارمگ  زا  رپ  تسا  یباـتک  دـنمانب  هعدـبلا "  جاـهنم  ار "  نآ  تسا  هتـسیاش  دـنا و  هدرک  هیراـع  نآ  يارب 
زج يزیچ  باتک  نیا  رد  ع .)  ) یحو تیب  لها  اب  تخس  دانع  ینمـشد و  نارذگ و  تعدب  زا  يرادفرط  ناناملـسم ، ریفکت  تاملـسم ، راکنا 
دب عینـش ، ياه  تبـسن  اب  ندـناشک  ازـسان  یـشاحف و  هب  ار  نخـس  شیاج ، زا  نخـس  فیرحت  رییغت و  قیاـقح  ندرک  بوشم  ضحم ، غورد 

: نآ زا  یئاه  هنومن  کنیا  دیبای و  یمن  ندش ، ناسک  ضرعتم  یشاحف  تنوشخ و  اب  یئوگ 
نوتـس هد  نامتخاس  رد  یتح  دشاب  یم  دـسر  هد  هب  شرامـش  هک  يراک  ماجنا  ای  هد ، ددـع  زا  تهارک  یکی  هعیـش  ياهینادان  زا  دـیوگ : - 1

هک تسا  بجعت  ياج  و  دنراد ، یم  نمـشد  یلع  زج  ار  هرـشبم ، هرـشع  اریز  اهزیچ ، رگید  و  دـنرب ، یمن  راکبانب  رد  ریت  هد  و  دـنزاس ، یمن 
هنسلا ) جاهنم  1ر9  نمشد ) ار  ات  هد  زا  يات  هن  یلو  دنراد ، یم  تسود  ار ، هن  ظفل  نانآ 

رد دـنیوگ و  یم  کی  هن و  نآ  ياـج  هب  دـنروآ و  یمن  ناـبز  هب  ار  هد  ددـع  هک  تسا  نیا  نایـضفار  بصعت  زا  دـیوگ  دـلج 2ر143  رد  و 
یم تیاعر  ناشاهراک  زا  يرایـسب  رد  ار  هد  ددـع  زا  زارتحا  رد  شـشوک  دـنهد . یمن  رارق  هد  ار  اهنآ  دادـعت  دوخ  ياهانب  رگید  ای  اهنوتس 

. دننک

هناقمحا ياه  تمهت  اه و  تبسن  خساپ 

دراد تهارک  هد  ددع  زا  هعیش  دننام 
؟ دزاس رشتنم  شباتک  رد  ار  یئاوسر  نیا  ناناملسم  نیب  رد  هک  تسین  بیع  نیا  دمان  یم  مالسالا  خیش  ار  دوخ  هک  یـسک  يارب  ایآ  خساپ -

یئاسر تمکح  ای  یقرتم  هفسلف  ای  هقباس  یب  قیقحت  هکنیا  لثم  دنک  رارکت  ار  یهاو  بلطم  نیا  نآ ، لالخ  رد  و 
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. تسا هدروآ  دنک ، هدنز  ار  یمالسا  تما  هک 
هب نوچ  دـیآ ، رد  غورد  دـیوگب  ینخـس  نوچ  هاـگنآ  دـهد  تبـسن  تلیـضف  ملع و  هب  ار  دوخ  هک  تسا  يدرم  هصق  رت ، بیجع  نیا  زا  اـما 
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درم نیا  ایوگ  دنام ، رت  نیئاپ  اهنآ  زا  هکلب  اهزب  ناپوچ  نانخـس  هب  شجنـس  يوزارت  رد  شیاهراتفگ  دشاب  فالخ  رب  دـهد ، تبـسن  یـسک 
هدنامن اهنآ  زا  رگید  یسک  لاوحا  ینوگ  رگد  اب  هک  دیوگ  یم  نخـس  يا  هدش  ضرقنم  تلم  کی  زا  دنک ، یم  لقن  يزیچ  هعیـش  زا  یتقو 

دیادزب ؟ نانآ  زا  ار  نیغورد  ياه  تبسن  هدرک ، عافد  شموقو  دوخ  میرح  زا  دسانشب و  ار  دوخ  تیثیح  وربآ و  ات  تسا 
موق نیا  بتک  زا  زیربل  ناهج  مهم  ياه  هناخ  باـتک  دـشخرد و  یم  هقرف  نیا  دارفا  زا  رفن  اـهنویلم  هب  نیمز  هدرتسگ  ناوخ  هتـشذگ ، نیا  زا 

: تسا هدمآ  هعیش  نآرق  رد  یلب  تفای . ناوت  یم  ار  يا  هرخسم  بلطم  نینچ  بتک ، نیا  زا  کیمادک  رد  اهنآ و  زا  یسک  هچ  دزن  ایآ  تسا .
 " هلثم روس  رشعب  اوتاف  رشع  لایل  رجفلا و  اهلاثما و  رشع  هل  هنسحلاب  ءاج  نم  هلماک و  هرشع  کلت  " 

رابکی يا  هعمج  ره  رد  هعیش ، هک  تسا  تارشع  ياعد  نیا  دناوخ و  یم  زور  بش و  زا  یتصرف  ره  رد  ار  تایآ  نیا  هعیـش  لیبق ،.. نیا  زا  و 
دیاب هک  تسا  یبحتـسم  راکذا  نیا  و  دوش ، رارکت  نآ  رد  ینیعم  هروس  راب  هد  دـیاب  هک  تسا  یبحتـسم  ياهزامن  نیا  و  دـناوخ ، یم  ار  نآ 

میناوخ . یم  هعیش  ياهبتک  رد  رشع ) تالوقم  مان  هب  هفسلف  رد   ) هرشع ضارعا  رهاوج و  و  هرشع ، لوقع  ثحب  و  دوش ، هدناوخ  هد  هد ،
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. دراد مان  هد  ربمغیپ ، تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
درک . دنمورین  زیچ  هد  هب  ار  یمدآ  لقع  دنوادخ  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

. تسا ماما  تافص  زا  تلصخ  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تفرگ . ارف  تلصخ  هد  ربمغیپ  زا  یلع  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دنا . هداد  هدژم  تلصخ  هد  هب  ار  نایعیش  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تسا . قالخا  مراکمزا  تلصخ  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دوش . یمن  اپ  رب  تمایق  دوشن ، رادیدپ  تمالع  هد  ات  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تلصخ . هد  هب  رگم  دوب ، دهاوخن  دنمدرخ  نموم  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دروخ . دیابن  ار  زیچ  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
. تسا كاپ  رادرم  زا  زیچ  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دناوخ . زامن  دیابن  اج  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تسا . هجرد  هد  ار  نامیا  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

تسا . شخب  هد  ار  تیقاع  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
. تسا شخب  هد  ار  دهز  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

تسا . شخب  هد  ار  توهش  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تسا . شخب  هد  ار  تکرب  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

. تسا شخب  هد  ار  ءایح  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
. تسا دوجوم  تلصخ  هد  هعیش  رد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دراد . مهس  هد  مالسا  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تسا . تلصخ  هد  كاوسم  رد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

لد رب  هک  دـنکیم ، بیذـکت  ار  هیمیت  نبا  همه ، همه و  شتمظع ، اب  هینرا  و  نانآ ، دابآ  ياهنامتخاس  و  هعیـش ، هتـشارفا  رب  ياـه  خاـک  نیا  و 
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. تسا هتشذگن  هیمیت  نبا  نیغورد  ياه  هتفاب  شنایناب  زا  مادکچیه 
یتسود هب  ار  سک  چیه  تسین و  لئاق  یشزرا  یئاهنت  هب  ددع  يارب  هعیش  الوصا 
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مان هرابرد  نانآ  زا  يدحا  زا  ایند  شدرگ  و  دراد . نمـشد  ای  تسود  ار  شدودعم  دـنچ  ره  دـنک ، یمن  يراذـگ  تمالع  ددـع ، ینمـشد  و 
. میرب یم  هانپ  ادخ  هب  ینادان  همهنیا  زا  تسا . هدینشن  کی  هن و  ناونع  هب  هد ، ددع 

یبادرس دننام  دنـشک  یم  ار  وا  راظتنا  اجنآ  رد  هداد ، رارق  لحم  دنچ  ناشرظتنم  ماما  يارب  هکنیا  هعیـش ) ینعی  ناشیاهینادان و  زا  دیوگ : - 2
ناویح ای  بسا  ای  رتسا   ) یناویح اجنآ  رد  یهاگ  و  رگید . ياج  دنچ  هدـیدرگ و  بئاغ  اجنا  رد  وا  دـننک ، یم  نامگ  تسا و  ءارماس  رد  هک 

جراخب ار  وا  رگید  تاقوا  ای  زور  تاعاس  رد  اـت  دـنرامگ  یمار  یـسک  اـجنآ  رد  و  دوش . راوس  دـمآ ، نوریب  یتقو  اـت  دـنرادیم  هگن  رگید )
نوریب فالغ  زا  دشاب  ناشلباقم  رد  یـسک  هکنیا  نودب  ار  ریـشمش  " و  وش ، نوریب  امیالوم  يا  جرخا " : انالوم  ای  دیوگب  دهد و  ادن  ندـش 

اهنآ رظتنم  ادابم  اتدنناوخ  یمن  زامن  یتح  هداتـسیا  شتمدخ  هب  امئاد  هک  دنتـسه  یناسک  هعیـش  نیب  رد  دـنراد ، یم  رب  حالـس  دنـشک و  یم 
دننام شروهظ  لحم  زا  رود  ياهاج  رد  نانآ  و  دنراد ، زاب  شتمدخ ، هفیظو  يادا  جورخ و  زا  ار  وا  زامن ، دشاب و  زامن  رد  وا  دنک و  جورخ 

یم ار  وا  جورخ  دنلب ، يادص  اب  و  هداتسیا ، قرشم  تمـس  هب  ور  رگید  تقو  رد  ای  ناضمر ، هام  رخاوا  هزور  هد  رد  هچ  ص ،)  ) ربمغیپ هنیدم 
دنهاوخ .

یم اریمح  ار  هشیاع  اریز  دـننک  یم  يزیمآ  گنر  زمرق ، گـنر  هب  ار  نآ  یهاـگ  هدرک و  يرادـهگن  ار  يا  هرب  ناـنآ : ياـه  تقاـمح  زا  - 3
یم هجنکـش  رگید ، ياـهرازآ  وم و  ندـنک  اـب  ار  ناویح  هدرک  ضرف  هشیاـع  ار  نآ  و  هدـش ) هتفرگ  زمرق  ینعی  رمحا  زا  اریمح  و   ) دـندیمان

دنشاب . هداد  رفیک  ار  هشیاع  هلیسو  نیدب  ات  دنهد ،
ندز ياجب  نیا  دنیوگ  یم  دنروخ و  یم  هتفرگ  نآ  زا  نغور  هتفاکـش  ار  تسوپ  مکـش  هاگنا  دننک  یم  نغور  زا  رپ  ار  یتسوپ  رگید  و  - 4

. تسوا نوخ  ندیشون  رمع و 
رفیک هاگنآ  رمع ، مان  هب  ار  يرگید  رکب و  ابا  مان  هب  یکی  ار  ایـسآ  ياهغالا  زا  غـالا  ود  اـهنآ  زا  یخرب  يراذـگمان  تسا  لـیبق  نیا  زا  و  - 5

ياج هب  غالا  ود  نداد 
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. رمع رکب و  وبا  نداد  رفیک 
تسا . هدرک  رارکت  زاب  دوخ  باتک  رد 2ر145  ار  تبسن  هس  نیا 

یم دیز و  یم  دوب ، هدرک  نینچ  هکار  يدرم  ياپ  ماکح  زا  یکی  هکیئاج  ات  دنـسیون ، یم  ناشاهاپ  ریز  هب  ار  ناشمان  یهاگ  دـیوگ : یم  - 6
. منک ناشدوبان  ات  منز  یمار  اهنآ  هتسویپ  مدز و  ار  رمع  رکب و  ابا  نم  تفگ :

دننک 1ر0 11  یم  نعل  ار  اهنآ  هدیمان ، رمع  رکب و  یبا  مان  هب  ار  دوخ  ياهگس  نانآ  زا  یضعب  و  - 7
نوهوم و تسا ، هدرک  هدولآ  اهنادـب  ار  شباتک  نیبج  هیمیت  نبا  هک  یئاهزیچ  هب  ار  شتاحفـص  هک  میدرکیمزیهرپ  نامباتک  رد  اـم  خـساپ -
. تسا هدرک  هایـس  ار  همه  شموق  خـیرات  و  تشا ، یناگدـنز  خـیرات  تاحفـص  هکلب  شباتک  تاحفـص  اهنت  هن  هک  یئاهزیچ  میزاس . هدولآ 

میوگب نآ  بیقعت  رد  و  منک ، لقن  ار  اهنآ  مداد  حـیجرت  دـنامب ، هدیـشوپ  بلاـطم  نیا  حول  هداـس  یمدرم  رب  مدیـسرت  نم  هک  اـجنآ  زا  یلو 
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هچوک و لذارا  نود و  مدرم  هک  تسا  یئاه  تبسن  اهنت  تسا ، نادنمشناد  يوگتفگ  یملع و  ياه  ثحب  زا  جراخ  هک  تاموهوم  نیا  لاثما 
هنوگ نیا  اریز  دـنرآ ، مرـش  دوخ  تیناسنا  ههبج  رب  اـهمان  نیا  ندروآ  زا  هک  دنـشاب  یناـسک  اـهنآ  نیب  رد  دـیاش  دـنهد و  یم  مه  هب  رازاـب 

. درک ادیپ  ناوت  یمن  هیمیت  نبا  تالایخ  ماهوا و  رد  زج  یئاج  شا  یجراخ  دوجو  يارب  هک  تسین  تمهت  زج  يزیچ  اهیگدنفاب 
یم ازـسان  شحف و  هدمآ  هاگنآ  دراد . دمعت  ضحم ، ياهغورد  نیا  نتخادـنا  مه  هب  رد  و  دزاس ، یم  دوخ  زا  ار  نیغورد  ياه  بقل  نیا  وا 

، فیلات بدا  ملع و  مسر  هکلب  دنک  یمن  تیاعر  ار  ینید  بادآ  اهنت  هن  وا  دهد ، یم  ناشن  تلاذر  هعیـش  هب  تبـسن  و  دنکیم ، رکفت  دیوگ ،
. دمهف یمن  مه  ار  نایب  ملق و  تفع  لقن و  رد  تناما  و 

دـئاقع و هب  تبـسن  مدرم ، ینادان  لهج و  زا  یـشان  و  هدوب ، طوبرم  هتـشذگ  نورق  هب  نیغورد  ياه  تبـسن  نیا  درب ، نامگ  دـیابن  هدـنناوخ 
لماع هک  تسا  یمالسا  بهاذم 
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هتفرـشیپ و مدرم  راکفا  زورما  اریز  دـش ، دـهاوخن  رارکت  هک  تسا  ناگتـشذگ  هصق  دـننام  رگید  تسا و  هدوب  نانآ  نایم  هلـصاف  يرود  نآ 
نیدب تسا . هدش  مدرم  نیب  فورعم  روهـشم و  بهذم  ره  دئاقع  و  هتخاس ، کیدزن  مه  هب  تخـس  ار  ناهج  ياهروشک  دوجوم ، تاطابترا 

هب ار  هعیش  ناینیشیپ  دننام  دوشن  ادیپ  یسک  رگید  دنناوخ ، یم  شا  ینارون  نارود  نادرخبان ) ار  نآ  هک   ) رصع نیا  رد  تسا  هتسیاش  بیترت 
. دهد تبسن  هیام  یب  تاموهوم  تالایخ و  نیا 

ار هیام  یب  بلاطم  نیمه  دزاس و  یم  رشتنم  ار  نیغورد  ياه  تبسن  نیمه  دوخ  تافیلات  تاحفص  رد  زورما  رصم  ناگدنسیون  ملق  اما  یلب ،
یم هضرع  ناگتشذگ  زا  يرادفرط  هب  تسا  رتکان  رطخ  ناینیشیپ  نیغورد  ياه  هوای  زا  یگیامیب  یهاوخ و  دب  رد  بتارم  هب  هک  یتافاضا  اب 

. دنک
شراثآ و  رتدـیدش ، شا  یئارگ  لطاب  زورما  هدنـسیون  هک  میهد  یم  ناشن  میزاس و  یم  هاگآ  تانایب  نیا  نتم  هب  ار  امـش  يدوز  نیمه  هبام 

تسا یتفگش  ياج  فصو  نیا  اب  تسا  رتشیب  شیوگ  هوای  ناداتـسا  ناگتـشذگ و  زا  ءاشحف  لطاب و  هب  و  رت ، وگغرود  شنابز  و  رت ، حیقو 
!! دنناوخ یم  ارف  هملک  تدحو  دیحوت و  هملک  هب  ار  یمالسا  تما  نایاقآ  نیمه  هک 

نافلوم هکیئاج  ات  تسا  رت  راکـشآ  هلبق ، لها  فئاوط  همهزا  نایـضفار  رد  غورد  هک  دـنراد  هملک  قافتا  همه  نادنمـشناد ، دـیوگ : یم  - 8
تیاور اهنآ  لاثما  هملـس و  نب  هللا  دبع  روعا و  ثراح  و  هزمح ، نب  مصاع  دننام  هعیـش ، يامدـق  زا  يدـحا  زا  يراخب  دـننام  حیحـص  رابخا 

دننایعیش 1ر15  ناکین  زا  نانیا  هکنیا  اب  تسا ، هدرکن 
مادـک ایآ  هک  دـنراد  هلئـسم  نیا  رد  دوخ ، بتکرد  یلـصفم  ثحب  املع  دـهدیم  ربخ  تسا  هارمه  املع  قافتا  لقن  اب  هک  يوتف  نیا  خـساپ -

تـسدب اـملع  عاـمجا  نیا  رباـنب  نایـضفار ... رد  غورد  هک  تسا  نیا  تقد ، ثحب و  نآ  هجیتـن  دـنرت و  وگغورد  هلبق  لـها  فئاوط  زا  کـی 
دنکیم یبوکیاپ  دصقریم و  و  دنزیم ، فک  هیمیت  نبا  لاح  هدمآ ،
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جاـهنم ياـهباتک "  هب  هعجارم  و  دـیوگ . یم  هچنآ  رد  تسا  وا  دوخ  غورد  رب  قداـص  هاوگ  موق  ياـهباتک  همه  بیترت  نیاـب  هک  دـنادیمن  و 
. دنرت وگغورد  قیرف ، مادک  هک  دهدیم ، هئارا  امب  یقداص  ناهرب  ودنآ  یگنهامه  هباشم  ياهباتک  لصفلا " و  هنسلا " و " 

هک تنس  لها  هناگشش  ياهباتک   ) تس حاحص  دنا ،... هدرکن  لقن  هعیش  زا  حیحص  رابخا  نافلوم  دیوگ : هکنیا  شیاهغورد  نیرت  بیجع  زا 
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هک یناسک  زا  ناشراک و  وکین  نیعبات  هباحـص و  زا  هعیـش  يامدق  قیرط  زا  تیاور  زا  ولمم  دیرگنب  ار  دـنا )  هدوب  حیحـص  تیاور  هب  دـیقم 
. دیدرگ هظحالم   167 دلجم 169 - نیمه  رد  ارنآ  لیصفت  هکنانچ  دشابیم ، دنا ، هدمآ  ثیدح  خیاشم  زا  اهنآ  زا  سپ 

توبن لدع و  دیحوت و  لصا  هس  هدش و  عقاو  رخآ  رد  هک  تماما  و  توبن ، لدع ، دـیحوت ، تسا : لصا  راهچ  رد  نید  لوصا  هیماما  دزن  - 9
ار تسا ، یندـیدان  مه  ترخآ  رد  ادـخ  هکنیا  و  نآرق ، ندوب  قولخم  هب  هدـیقع  تافـص و  یفن  دـیحوت ، لـصا  رد  ناـنآ  و  تسنآ . زا  لـبق 
ار سک  ره  دناوتیمن  و  دنک ، تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دناوتمین  ادخ  دنیوگیم  و  دنوشیم ، ادخ  تردق  رکنم  لدـع  رد  و  دـننکیم . لخاد 

ياهزیچ دـهاوخن و  ار ، تسا  هدـش  هک  يزیچ  دـهاوخب و  دـشابیمن  جراـخ  رد  هک  يزیچ  دـیآ  یم  شیپ  هاـگ  وا  و  دزاـس . هارمگ  دـهاوخب 
دـشاب یمن  دهاوخن ، وا  هچ  ره  دـشاب و  یم  دـهاوخب ، وا  هچنآ  و  تسا ، اناوت  زیچ ، ره  رب  تسا و  زیچ  همه  قلاخ  ادـخ  هکنیا  اهنآ  و  رگید ..

دنرکنم 10 ر 23 . ار ،

هعیش نید  لوصا  هب  عجار  وا  ياه  تمهت  خساپ 

بهذم لوصا  رد  هک  ار  تماما  و  دراذگ ، یمن  بهذـم  لوصا  نید و  لوصا  نیب  قرف  هک  هدیـشک ، اجک  ات  دـیرگنب  ار  درم  ینادان  خـساپ -
زا ار  داعم  مه  لیلد  نیمه  هب  دسانـش  یمن  دـنک ، یم  ثحب  اـهنآ  زا  هکار  یموق  دـئاقع  هجیتن  رد  هدراذـگ و  نید  لوصا  باـسح  هب  تسا ،

دینک . یمن  ادیپ  تسا ، نید  لوصا  زا  داعم  ایآ  دشاب  هتشاد  فالتخا  هک  ار  هعیش  رفن  ود  هکیلاح  رد  تسا ، هتخادنا  نید  لوصا  رامش 
ریما اـم  يـالوم  تیـالو  ناحبـس  دـنوادخ  اریز  دوب ، دـهاوخن  رود  ناـهرب ، ساـیقم  زا  دوش ، هدرمـش  نید  لوـصا  زا  تماـما ، رگا  دـنچ  ره 

تیالو هب  ار ، نینموملا 
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یلع هب  نینموملا  ریما  ظفل  و  نیذـلا .. اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  نایب : نیا  هب  هتخاـس ، نورقم  ص )  ) شلوسر تیـالو  دوخ و 
دش . میهاوخ  ضرعتم  الصفم  ار  شثیدح  يدوز  نیمه  هب  تفر و  تراشا  نآ  هب  موس 84  دلج  رد  هکنانچ  هتفای ، صاصتخا ، (ع ،)

مکیلع تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دـیوگ : هک  اجنآ  هداد  رارق  نید  لامک  هیاـم  ار ، یلع  تیـالو  گرزب ، يادـخ  رگید ، هیآ  رد  و 
انید  مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و 

مداد "  اضر  امش  يارب  نید  ناونعب  ار  مالسا  هدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  و  لماک ، ناتیارب  ار  امش  نید  زورما  " 
ان شناگدـنب  رب  ادـخ  ياه  تمعن  و  صقان ، نید  دوبن  نینچ  رگا  هتفرگ و  رارق  نید  لوصا  زا  یکی  تیالو  هک  تسا  نآ  هناـشن  ینعم  نیا  و 

دبای . یم  ققحت  تسا ، هتفریذپ  نید  ناونع  هب  ناناملسم  يارب  دنوادخ  هک  مالا  لامک  تیالو  اب  دنام و  یم  مامت 
دیامرف : تسا ، هدرکن  غالبا  ار  شتلاسر  دنکن ، غالبا  ار  نآ  ص )  ) لوسر رگا  هک  دراد ، تیمها  تیالو  نیا  اجنآ  ات 

سانلا : نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 
رـش زا  يادخ  يا ، هدرکن  غالبا  ار  شتلاسر  ینک ، یهاتوک  رگا  و  نک ، غالبا  تسا  هدیدرگ  لزان  تراگدرورپ  زا  وت  رب  هچنآ  ربمایپ : يا  " 

 " تشاد دهاوخ  ظوفحم  ارت  مدرم 
، دـینک هعجارم  تسا ، هدیـسر  هدربمان ، هناگ  هس  تایآ  دروم  رد  قیرط  اه  هد  زا  هک  هدراو  ثیداـحا  هب  رگا  دـش ، داـی  هچنآ  رد  امـش  دـیاش 

. میا هدش  ضرعتم  لیصفت  هب  دلج  نیا  رد  115 و  88 و 126 - مود 144 - دلج  رد  ار  بلاطم  نیا  ام  دیبایب . يرتشیب  تریصب 

هحفص 260 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1003 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و تیالو  تحص  هب  طونم  طورـشم و  لامعا  همه  یلوبق  هک  میدرک  هراشا  نتم  مود 302 و 301  دلج  رد  بلاطم ، دودح  نیمه  هب  و 
هب لامعا  هیلک  هک  تیـصاخ ، نیا  مادـک  چـیه  نید  عورف  رد  تسا و  نینچ  نیا  توبن  دـیحوت و  دروم  رد  هکنانچ  تسا  نیمه  لـصا  ینعم 
نب رمع  هک  تسا  هدوب  ملـسم  مالـسا ، ددص  رد  ربمغیپ  باحـصا  دزن  رما  نیا  دـیاش  و  دوش . یمن  هدـید  دـشاب ، هتـشاد  یگتـسب  نآ  تحص 

، دشابن شیالوم  وا  یـسک  رگا  تسا و  ینموم  ره  يالوم  نم و  يالوم  نیا  دیوگ : یم  دـندما ، شدزن  یهاوخ  دادـب  رفن  ود  یتقو  باطخلا 
مود 360 . دلج  دینک  هعجارم  دوب  دهاوخن  نمومرگید 

ع)  ) وا رگا  تسا و  رفک  ناشن  و  قافن ، تمالع  یلع  ینمـشد  دراد : تلالد  هک  یـضیفتسم  ثیداحا  زا  يا  هراـپ  هب  يدوزب  دـلجم  نیمه  رد 
درک . میهاوخ  تراشا  تسا ، نوریب  نامیا  زا  رگم  دریگ  یمن  نمشد  ار  وا  یسک  و  دندش ، یمن  هتخانش  ص )   ) ربمغیپ زا  دعب  نانموم  دوبن 

فرحنم قح  طارـص  زا  دشاب ، فرحنم  توبن  دیحوت و  زا  هک  یـسک  دـننام  دـشاب  نادرگور  شتیالوزا  سک  ره  هکنیا  رب  تسا  لیلد  اهنیا 
دیاب لوصا  زا  ار  تیالو  دـسریم  رظن  هب  تسا ، بترتم  تیالو  رب  توبن ،) دـیحوت و   ) لصا ود  ماـکحا  زا  يرایـسب  هک  اـجنآ  زا  سپ ، تسا .

رب دیابن  هک  تسا  هتفهن  یعامتجا  مکح  حلاصم و  اجنیا  رد  اریز  دـشاب ، ینثتـسم  ماکحا  يا  هراپ  زا  هک  تسین  یتافانم  رما  نیا  رد  و  درمش ،
. دنام هدیشوپ  یسک 

ضحم دیحوت  نیا  تسا ، تاذ  نیع  تسین و  تاذ  رب  دئاز  میئوگب  ینعی  دنک  یم  یفن  هعیش  هک  ینعم  نآ  هب  رگا  تافص ، یفن  دروم  رد  اما 
. دـنیاربم ینعم  نآ  زا  نایعیـش  دـنیوگ ، یم  هلطعم "  هک "  دـشاب  ینعم  نآ  هب  رگا  و  تسا . مـالک  بـتک  نآ  هراـبرد  ثـحب  ياـج  تـسا و 

قداص ناهرب  هکنانچ  درادن . دوجو  دنک ، يربارب  وا  اب  تمدق  رد  دشاب و  یلزا  هک  رگید  زیچ  ادخ  اب  اریز  نآرق  تقلخ  رد  نخـس  نینچمه 
تسا . ضرعتم  لیصفت  هب  دئاقع ، بتک  ار  نآ 

قطنم تسین و  مسج  ادخ  هک  تسنآ  شلیلد  تسا ، یندیدان  ادخ  هکنیا  اما 
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درک . هعجارم  شبسانم  ياج  هب  دیاب  زین  ثحب ، نیا  يارب  تسنآ . هاوگ  تنس ، باتک و  هب  دیوم  حیحص 
ار اهنآ  هک  یـسک  یهارمگ  رد  يدیدرت  دـیدج  میدـق و  زا  هعیـش  تسا  ضحم  ياه  غورد  تسا ، هداد  تبـسن  نانآ  هب  هک  اهزیچ  ریاس  اما 

10. درادن دشاب ، دنم  هدیقع 
دنناوخ یم  هعمج  زامن  هن  هدرک  اهر  دنرب ، اه  نآ  رد  ار  شمان  دنراذگب و  مارتحا  هدرک  رما  دنوادخ  هک  ار  دجاسم  نایـضفار  دیوگ : یم  - 
دهاشم یلو  تعامجب  هب  دنرازگ  یم  زامن  يدارفا  دنارذگب ، زامن  نآ  رد  مه  رگا  تسین  ناشدـجاسم  يارب  یمارتحا  و  تعامج ، زامن  هن  و 

يارب هکنایجاح  هویـش  هب  هدرک  فوکع  اجنآ  رد  ناکرـشم  دـننام  و  دـنهن ، یم  ناوارف  مارتحا  دـنا ، هدرک  اـنب  اـهروگ  زارف  رب  هک  يراـثآ  و 
ترایز زا  ار ، ناکاما  نآ  ترایز  اهنآ  زا  یخرب  هکیئاج  ات  دنهد . یم  رارق  دوصقم ، دصقم و  ار  اجنآ  دـنور ، یم  هکم  هب  قیتع  تیب  ترایز 

، دنیوگ یم  ازسانار  وا  دنکن  ینغتسم  بجاو ، جح  ترایز  زا  ار  دوخ  اهنآ  ترایز  اب  یسک  رگا  هکلب  دننا  دیم  رترب  جح  لمع  ماجنا  هبعک و 
ناکرـشم نایحیـسم و  نید  زا  يا  هنومن  دوخ  نیا  و  دوب ، دهاوخ  یئوگدب  لومـشم  دورن  دـهاشمهب  تعامج  هعمج و  ياج  هب  رگا  هکنانچ 

تسا 1ر 131 .
یم ناتـسرپ  تب  ياه  هناخ  دننام  دنا ، هدرک  مارح  ار  اهنآ  نامتخاس  شربمایپ  ادخ و  هک  ار  يروبق )  ) دهاشم نایـضفار  دـیوگ : رد 2ر39  و 
جح کسانم  ماـن "  هب  درک  فینـصت  یباـتک  دـیفم  هکناـنچ  دـنهد . یم  رارق  جـح  لـمع  دـننام  ار  شترایزونایـضفار  زا  یخرب  و  دـنزاس .

دوش . یم  هدید  نایحیسم ، ياه  كرش  غورد و  عون  زا  یئاه  كرش  غورد و  نآ  رد  دهاشملا " و 
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تاقبطرد عیشت  رهاظم  زا  یکی  هدنهد  ناشن  نیشن  هعیش  کچوک  تابـصق  یتح  واهاتـسور  رد  هچ  اهرهـش و  رد  هچ  دابآ ، دجاسم  خساپ -
نایعیش دزن  دجسم  سیجنت  دنناد : یم  یفئاظو  ماجنا  هب  فظوم  دجسم  ربارب  رد  ار  دوخ  صاخ  مارتحا  اب  هک  تسا  هعیـش  ندمتم  طسوتم و 
دجـسم ریهطت  دـنک و  ادـیپ  یهاگآ  زامن  زا  لبق  دجـسم  ندـش  هدولآ  زا  یـسک  رگا  و  تسا . بجاو  تساجن  زا  نآ  ندرک  كاـپ  و  مارح ،

دتسیا زامن  هب  هدرکن 

هحفص 262 ] ] 

تمرح کته  ناونع  رگا  دجـسم  رد  تساجن  نیع  ندرک  درا  و  دننک ، ثکم  دجـسمرد  دـیابن  ءاسفن  ضئاح و  بنج ، تسا . لطاب  شزامن 
تسا . عونمم  دنک ، ادیپ 

دیاب ار  شرس  دنک  نینچ  هک  یسک  تسا و  هورکم  دجسم  رد  دشاب  ایند  روما  زا  هک  تدابع  ادخ و  رکذ  زج  نتفگ  نخـس  هلماعم و  عون  ره 
هیاـسمه هک  دـنا  هدرک  لـقن  ص )  ) ربـمغیپ زا  ار  تیاور  نیا  هعیـش  همئا  دنکـشب . ار  تنهد  ادـخ  كاـف "  هللا  ضف  تفگ "  ار  وا  دـیبوک و 
تعامج هماقا  نایعیش و  لمع  تسنآ و  ضرعتم  هعیش  هقف  هک  رگید  تامارتحا  زا  يرایسب  تسین و  هتفریذپ  دجـسم  رد  زج  شزامن  دجـسم 
هدیشوپ وا  رب  هک  تسنآ  زا  رت  راکشآ  دریگب ، هعیش  زا  رابخا  و  دنک ، اهرهش  رود  یـشدرگ  هکیـسک  يارب  بلاطم  نیا  نآ . هدنهد  ناشن  اه ،

دنامب .
رب يانث  دورد و  و  نانآ ، ترایز  اب  هکلب  دـنک ، یمن  تدابع  ار  دـهاشم  نابحاص  هعیـش  اریز  درادـن ، ناکرـشم  هب  یطبر  دـهاشم ، میظعت  اما 
زا یثیداحا  هراب ، نیا  رد  هعیش  دنیوا و  ناتـسود  ادخ و  يایلوا  نانیا  اریز  دیوج  یم  برقت  ناحبـس  يادخ  هب  اهنآ ، يارب  يراوگوس  اهنآ و 
مه لوقلاب و  هنوقبـسی  نومرکم ال  دابع  نانآ "  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  فارتعا  هاوگ و  تارایز  ظافلا  رد  و  دـنک ، یم  لـقن  شناـیاوشیپ 

 " نوملعی . هرماب 
دننک "  یم  لمع  شنامرف  هب  دنیوج و  یمن  یشیپ  وا  رب  نخس  رد  هک  دنیادخ  زیزع  ناگدنب 

زا تسخن  زور  زا  هعیـش  تسوا . هتفاب  ياهغورد  نیرتگرزب  زا  دورن ، دـهاشم  ترایز  دورب و  جـح  هک  یـسک  هب  تبـسن  ازـسان  شحف و  اـما 
هک : هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دوخ  نایاوشیپ 

هیالولا موصلا و  جحلا و  هاکزلا و  هالصلا و  سمخ : یلع  مالسالا  ینب 
تیالو . هزور و  جح ، هاکز ، زامن ، دراد : هیاپ  جنپ  مالسا 

و تسا ، تبوقع  رپ  گرزب و  یهانگ  تعاطتسا ، لاس  زا  بجاو ، جح  ریخات  هک  تسا ، دقتعم  هدش و  دراو  هنیمز  نیا  رد  ناوارف  ثیداحا  و 
ماگنه جح ، كرات  هب 
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دـئاقع و نیا  دوجو  اب  تسا  لوقعم  اـیآ  لاـح  تیحیـسم . شیک  هب  یهاوخ  رگا  دوهی و  شیک  هب  یهاوخ  رگا  ریمب  دوش ، یم  هتفگ  گرم ،
دنادن یفاک  جح  ياجب  ار  ترایز  هک  یـسک  هب  هعیـش  جـح ، بوجو  رب  ینبم  هدـش ، طابنتـسا  تنـس  باتک و  زا  هک  اهقف  يواتف  ثیداحا و 

!؟ دیوگ ازسان 
، کسنم تسا و  هدـیمان  اه ) ترایز  تدابع   "  ) تارایزلا کـسنم  ار "  نآ  هکنیا  زج  تسین  باـتک  نآ  رد  يزیچ  دـیفم ، خیـش  باـتک  اـما 

هدماین دیدپ  جـح ، لامعا  صوصخ  هب  تبـسن  یعرـش  تقیقح  ظفل  نیا  يارب  و  تسین . دـنک ، ءادا  ار  ادـخ  قح  هچنآ  تدابع و  زج  يزیچ 
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رهرد دشاب  قح  ياضر  لومـشم  هک  یتدابع  ره  ور  نیا  زا  دنرب . یم  راکب  جح  دروم  رد  ار  کسانم  حالطـصا  فرع و  رد  دـنچ  ره  تسا ،
هدارا ياهزامن و  هیعدا و  هدیـسر و  بادآ  دـهاشم و  ترایز  هک  اجنآ  زا  و  درک . قالطا  نآ ، هب  کسنم  ناوت  یم  دـشاب  ینامز  ره  ناکم و 

نیا و  تسا ، حیحـص  عورـشم و  ياهتدابع  زا  ربق ، بحاص  زا  امیقتـسم  یتجاح  نتـساوخ  ای  ربق  يوس  هب  زاـمن  اـی  ربق  رب  هدجـس  فـالخ  رب 
نیا هب  کسنم  ظفل  قالطا  زا  یعنام  هچ  بیترت  نیدب  دنراد ، ادخ  دزن  هک  یماقم  برق و  رثا  رب  تسا  نانآ  نداد  رارق  هلیـسو  نامه  تدابع 

!؟ دراد دوجو  تدابع 
یمن تیمها  اهغورد  نیا  بقاوع  هب  شنیغورد  تبـسن  ریاس  اب  وا  دراد ، دوجو  كرـش  غورد و  باـتک  نآ  رد  هک  هداد  تبـسن  هچنآ  اـما  و 
رازم ياهباتک  زا  شهباشم  ياهباتک  رد  هچنآ  رگم  تسین ، نآ  رد  يزیچ  تسا  ام  لباقم  رد  هتفرن ، نیب  زا  زونه  مه  دیفم  خیـش  باتک  دهد .

یگدـنب و تابثا  و  تسین ، اهنآ  قح  هک  تسا ، تیهولا  بتارم  زا  نیرهاـط  همئا  لزنت  باـتک  تاـیوتحم  تسا ، دوجوم  تاراـیز ) هیعدا و  )
وا ... هاگرد  هب  برق  ماقم  نیرتیلاع  نتشاد  اب  ناحبس  يادخ  تردق  ربارب  رد  عوضخ 

. تسین دیما  ار ، يراتفگ  چیه  مهف  موق ، نیا  زا  هک  تسیچ  نیا 

یلع هرابرد  هللا ) مکیلو  امنا   ) تیالو هیآ  لوزن  راکنا 

هراشا

. هیآ نیا  هک : نیا  رب  ینبم  دنا  هتسب  ارتفا  یثیدح  ناباذک  زا  یخرب  دیوگ : یم  - 11
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: نوعکار مه  هوکزلا و  نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 
 " دنهد . یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتشاداپب  زامن  هک  دننانموم  زا  یناسک  شربمایپ و  ادخ و  امش  رایتخا  بحاص  اهنت  " 

غورد رب  هاگنآ  تسا 1ر 156 . غورد  ملع  لها  عامجا  هب  بلطم  نیا  و  هدش ، لزان  درک ، قدـصت  زامن  رد  هک  شا  يرتشگنا  یلع و  هرابرد 
ثیدح رد  هچنآ  دننام  میا  هدـید  هدایز  صوصن ، لباقم  رد  ار  وا  تاداهتجا  هنومن  هک  دـنک  یم  لالدتـسا  یئاه  هوای  ماهوا و  هب  نآ ، ندوب 

. یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  هیآ  ریهطت و  هیآ  رد  هچنآ  تفگ و  یم  میدرک  هراشا  هک  سمشلا  در 
دید . مهاوخ  وا  تانایب  زا  دمآ  دهاوخ  هک  یحیحص  ثیداحا  زا  ثیدح  نآ  لاثما  و  هاخاوم ، ثیدح  رد  ای  و 

نآ نایوار  بلطم و  نیا  هرابرد  هدراو  ثیداحا 

نایاوشیپ و ار  هچنآ  درادـنپ : هک  دـنک  تباث  قیاقح  راکنا  هب  روبجم  ار  ناسنا  هنالهاج  ياه  بصعت  دـح  نیا  اـت  متـسناد  یمن  نم  خـساپ -
يراصنا رباج  رامع " "   " رذ " ، یبا  سابع " "  نبا   " نینموملا " ، ریما  نوچ "  یصاخشا  هب  ار  نآ  دانسا  دنا و  هدرک  لقن  ثیدح  ظافح 

شبذک رب  عامجا  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  دنناسر ، یم  مالـس "  نب  هللا  دبع  لیهک " و "  نب  هملـس   " کلام " ، نب  سنا   " عفار " ، یبا  " ، " 
درادن . تقیقح  قدص و  نازیم  رد  يا  هنزو  هنوگ  چیه  شیئاعدا  تاعامجا  ریاس  دننام  زین  وا  عامجا  نیا  دوش  یم  مولعم  تسا . هدش  مئاق 

هفیرـش و هیآ  هب  دوخ  نانآ  هکیلاـح  رد  دـهد  یم  ثیدـح  بذـک  رب  عاـمجا  تبـسن  ملع  لـها  هب  درم ، نیا  هنوگچ  متـسناد  یم  نم  شاـک 
تایآ زا  ار  نآ  دننک و  یم  لالدتـسا  دنیوگ ، یم  هاکز  ار  یبحتـسم  هقدـص  و  تسین ، زامن  لطبم  لیلق  لعف  هک  ناونع  نیا  تحت  شثیدـح 

. دنراد رظن  قافتا  روبزم  ثیدح  تحص  رد  ملع  لها  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  دنا و  هدرمش  ماکحا 
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نودـب تلالد ، قیرط  زا  اهنت  ار  دوخ  داریا  دزاس ، دراو  ثیدـح  رب  يداریا  هدـمآ  رب  ددـص  رد  ناملکتم  زا  سک  ره  هکنیا  قافتا ، نیا  هاوگ 
هارمه تلالد  رد  داقتنا  اب  هداد  تبـسن  نارـسفم  مومع  هبار  ثیدـح  ملع  لها  زا  یـضعب  هتخاـس . دراو  ثیدـح  دنـس  هب  يا  هراـشا  نیرتمک 

دنراد . قافتا  ثیدحرودص ، رد  اهقف  ناملکتم و  نارسفم و  هک  تسا  یحضاو  لیلد  دوخ  نیا  دنا . هتخاس 
هدرک فارتعا  شتحص  هب  احیرص  یخرب  دنا و  هتفریذپ  ار  نآ  هدرک و  لقن  ار  نآ  دوخ  ياهباتک  رد  ثیدح  هلمح  ناظفاح و  نیا ، رب  هفاضا 
امـش دـنا ؟ هتفرگ  ار  یئاج  هچ  نیمز  يور  رد  دـنا  هدرک  عامجا  هک  نانیا  تسا و  نازیم  هچ  ات  هیمیت  نبا  عامجا  شزرا  دـیرگنب  ـالاح  دـنا .

. دیریگب هدهع  هب  ار  عطاق  يرواد  دوخ 
. مینک یم  لقن  دنا  هتفریذپ  ار  شتحص  هدرک  لقن  ار  ثیدح  هک  یهورگ  ءامسا  اجنیا  رد 

. تسا هدمآ  یبقعلا 102 "  رئاخذ  رد "  هچنآ  قبط  رب  یفوتم 207  يدقاو "  یندم  رمع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  یضاق "  - 1
زا دهاجم  زا  دهاجم  نب  باهولا  دبع  زا  نارگید  ریثک 1ر71 و  نبا  ریسفت  لقن  هب  یفوتم 211  یناعنـص "  قازرلا  دبع  رکب  وبا  ظفاح "  - 2

. سابع نبا 
. شریسفت رد  یفوتک 239  یفوک  هبیش "  یبا  نب  نامثع  نسحلا  وبا  ظفاح "  - 3

. هتشون ظحاج  در  رد  هک  يا  هلاسر  رد  یفوتم 240  یلزتعم "  یفاکسا  رفعج  وبا  - " 4
هدرک . لقن  روثنملا "  رد  هک "  شریسفت  رد  یفوتم 640  دمحم "  وبا  یشکلا  دیمح  نب  دبع  ظفاح "  - 5

و لیهک ، نب  هملـس  زا  یمرـضح  شیق  نب  یـسوم  زا  نیکد  نب  لضف  میعن  یبا  زا  شریـسفت  رد  یفوتم 257  یفوک  جـشا "  دیعـس  وبا  - " 6
قیرط
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. دنا قوثو  دروم  حیحص و  همه  شلاجر 
. شحیحص رد  یفوتم 303  ننس  بحاص  یئاسن "  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح "  - 7

. قیرط دنچ  هب  شریسفت 6ر186  رد  یفوتم 310  يربط "  ریرج  نبا  - " 8
هدرکلقن و ار  ثیدح  دنچ  هب  یطویس . لوزنلا  بابـسا  روثنملا و  رد  ریثک و  نبا  ریـسفت  زا  لقن  هب  یفوتم 327  يزار "  متاـح  یبا  نبا  - " 9

. میدرک هراشا  هک  تسوا  حیحص  دانساب  جشا  دیعس  وبا  شقرط  زا  یکی 
. وا طسوا  مجعم  رد  یفوتم 360  یناربط "  مساقلا  وبا  ظفاح "  - 10

. شریسفت رد  یفوتم 369  يراصنا ، دمحم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  خیشلا  وبا  ظفاح "  - 11
. تسا هدرک  تیاور  قیرط  دنچ  زا  نآرقلا 2ر542 ، ماکحا  رد  یفوتم 370  يزار "  صاصج  رکب  وبا  ظفاح "  - 12

. شریسفت رد  یفوتم 284ر2  ینامر ر  یسیع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - " 13
. 102 ثیدح ثیدحلوصا  تفرعم  رد  یفوتم 405  يروباشین "  عیب  نبا  مکاح  - " 14

 " نینموملا . ریما  یف  نآرقلا  نم  لزن  امیف  شباتک "  رد  یفوتم 407ر11  يزاریش "  رکب  وبا  ظفاح "  - 15
زا كاحض  زا  یمجرب  نانس  نب  دیعس  نانـس  یبا  زا  يروث  نایفـس  قیرط  زا  یفوتم 416 ، یناهفـصا  هیودرم "  نبا  رکب  وبا  ظفاح "  - " 16

داریا ناوت  یمن  دانـسا  نیا  رد  دـیوگ : هدرک  تیاور  ار  نآ  رگید  قیرط  هب  و  دـنقوثو ، دروم  همه  شلاجر  هک  یحیحـص  دانـسا  سابع . نبا 
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و تفرگ ،
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. دنا هدرک  تیاور  عفار ، یبا  رامع و  نینموملا و  ریما  زا  مه  رگید  قرط  هب 
. باتک نیمه  میدرک 3ر85  لقن  انیع  هک  رذ  یبا  زا  شریسفت  رد  یفوتم 427ر37  يروباشین "  یبلعث  قاحسا  وبا  - " 17

نب هملـس  رباج و  ساـبع و  نبا  عفار و  یبا  راـمع و  زا  یلع . یف  نآرقلا  نم  لزن  اـمیف  رد . یفوتم 430  یناهفـصا "  میعن  وبا  ظـفاح "  - 18
. لیهک

شریسفت رد  یفوتم 450  یعفاش  هیقف  يدروام " نسحلا  وبا  - " 19
 " فصنملا . شباتکرد "  یفوتم 458  یقهیب "  رکب  وبا  ظفاح "  - 20

قفتملا "  باتک "  رد  یفوتم 463  یعفاش  يدادغب "  بیطخ  رکب  وبا  ظفاح "  - 21
شریسفت . رد  یفوتم 465  يروباشین  نازاوه  نب  میرکلا  دبع  مالسالا  نیز  مساقلا  وبا  - " 22

لوزنلا " 148 . بابسا  رد " یفوتم 468  يروباشین "  يدحاو  نسحلا  وبا  ظفاح "  - 23
. قیرط جنپ  زا  بقانملا "  رد "  یفوتم 483  یعفاش "  یلزاغم  نبا  هیقف "  - 24

. تسا دلج  دص  یسرد  دیوگ  یبهذ  هک  شریبک  ریسفت  رد  یفوتم 488  ینیوزق "  دمحم  نب  مالسلا  دبع  فسوی  وبا  هلزتعم "  گرزب  - 25
. مالس نب  هللا  دبع  رذ و  یبا  سابع و  نبا  زا  یفوتم 490  یناکسح "  مکاح  مساقلا  وبا  ظفاح "  - 26

لعفب زامن  نالطب  مدـع  رب  ثیدـح  نیمه  هب  و  شریـسفت . رد  یفوتم 504 ، یعفاـش  يربـط "  اـیک ، دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هیقف "  - 27
ثیدح نیمه  هب  هاکز  هب  یبحتسم  هقدص  يراذگمان  يارب  زین  هدرک ، لالدتسا  لیلق ،
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. تسا هدرک  لالدتسا  یبطرق  ریسفت  لقنب  انب 
نزاخلا 2ر 55 . هیشاح  رد  لیزنتلا "  ملاعم  شریسفت "  رد  یعفاش 516  يوغب "  ءارف  دمحم  وبا  ظفاح "  - 28

. یئاسن حیحص  زا  لقن  هب  تسلا "  حاحصلا  نیب  عمجلا  باتک "  رد  یفوتم 535  یسلدنا "  يردبع  نیزر  نسحلا  وبا  - " 29
یلع هژیو  دناوت  یم  هنوگچ  یئوگب ، رگا  دـیوگ : و  فاشکلا " 1ر422 ، رد "  یفوتم 538  یفنح  يرـشخمز "  هللا  راج  مساقلا  وبا  - " 30

تسا هدمآ  عمج  ظفل  هب  لیلد  نیا  هب  تسا ، یکی  دوصقم  هکنیا  اب  میوگ  یم  تسا ، عمج  ظفل  شظفل ، هکیلاح  رد  دشاب ، هنع ) هللا  یضر  )
. دندرگ لئان  شباوث  هب  هتفای  تبغر  نآ ، ریظن  یئاهراک  رد  مدرم  ات 

. کلام نب  سنا  زا  هباحصلا "  لئاضف  رد "  یفوتم 362  یعفاش "  یناعمس  دعس  وبا  ظفاح "  - 31
. يراصنا رباج  زا  هنابالا "  رد "  سابع و  نبا  زا  هیولعلا "  صئاصخلا  رد "  دلوتم 480  يزنطن "  حتفلا  وبا  - " 32

شریسفت 221/6 . رد  یفوتم 567  یبطرق "  نودعس  نبا  رکب  وبا  ماما "  - 33
هدومن رکذ  میدرک ، لقن  رد 3ر99  هک  ار  ناسح  رعش  قیرط و  ود  هب  بقانملا " 178  رد " یفوتم 568  یمزراوخ "  ءابطخلا "  بطخا  - 34

. تسا
. قیرط دنچ  هب  ماش  خیراترد  یفوتم 571  یقشمد "  يرکاسع  نبا  مساقلا  وبا  ظفاح "  - 35
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یبقعلا 102. ریاخذ  و  ضایرلا " 2ر227 ، لقن "  هب  یفوتم 597  یلبنح "  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  ظفاح "  - 36
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. رذ یبا  سابع و  نبا  مالس و  نب  هللا  دبع  زا  اطع  زا  شریسفت 3ر431  رد  یفوتم 606  یعفاش "  يزار  نیدلا  رخف  هللا  دبع  وبا  - " 37
. یئاسن قیرط  زا  لوصالا "  عماج  رد "  یفوتم 606  یعفاش "  يرزج  ینابیش  ریثا  نب  كرابم  تاداعسلا  وبا  - " 38

. رذ یبا  ظفل  هب  لوسلا " 31  بلاطم  رد "  یفوتم 662  یعفاش "  یبیصن  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  - " 39
. هللا دبع  نب  بلاغ  هبتع و  يدس و  زا  هرکذتلا " 9  رد "  یفوتم 654  یفنح "  يزوج  نبا  طبس  رفظملا  وبا  - " 40

هغالبلا 3 ر 275 . جهن  حرش  رد  یفوتم 655  یلزتعم "  دیدحلا  یبا  نبا  نیدلا  زع  - " 41
ناسح زا  یتایبا  نآ  رد  کـلام و  نب  سنا  قیرط  زا  بلاطلا " 106  هیافک  رد "  یفوتم 658  یعفاش "  یجنک  هللا  دـبع  وبا  ظفاح "  - " 42

، نیقارعلا ظفاح  یمزراوخ ، رکاـسع ، نبا  قیرط  زا  رد 122  میدرک و  تیاور  باـتک  نیمه  رد 3ر 100  ار  اهنآ  ام  هک  هدرک  لقن  تباـث  نب 
نبا طبس  زا  رد 3ر77  ار  رعـش  نآ  ام  هک  تسا  هدرک  تیاور  هروکذـم ، تایبا  زا  ریغ  ناسح  زا  يرعـش  اب  یلاـعملا ، یبا  یـضاق  میعن و  یبا 

. میدرک لقن  يزوج 
" 479 و 477 . راظنالا علاطم  رد "  شریسفت 1ر345 و  رد  یفوتم 685 ، یعفاش "  يواضیب  نیدلا  رصان  یضاق "  - 43

 " یبقعلا ریاخذ  هرـضنلا " 2ر227 و "  ضایر  رد "  یفوتم 694  یعفاش  یکم  يربط "  نیدـلا  بحم  سابعلا  وبا  مرح "  هیقف  ظـفاح  - 44
. یلئاضف ويزوج  نبا  يدقاو و  يدحاو و  قیرط  زا   102

- 5 ریدغلا - ینیما  همالع  ت  دشاب . یم  شنزاخریسفت  هیشاح  رد  هک  شریسفت 1ر496  رد  یفوتم 701  یفسن "  نیدلا "  ظفاح  - 45
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شریسفت 1ر 496 . رد  یفوتم 741 ، يدادغب "  ییومح  مالسالا "  خیش  - 46
شریسفت 1ر 496 . رد  یفوتم 741 ، يدادغب "  نزاخ  نیدلا  ءالع  - " 47

دئاقعلا " و دیدست  هب "  موسوم  دـیرجت  حرـش  رد  یفوتم 749/746  یناهفـصا "  نمحرلا  دبع  مساقلا  یبا  نب  دومحم  نیدلا  سمـش  - 48
. دشاب وا  رب  دودحم  یلع و  هب  صوصخم  هیآ  دنک  یمن  باجیا  نارسفم  لوق  دیوگ : یلع ، هرابرد  هیآ  لوزن  رب  نارسفم  قافتا  نایب  زا  دعب 

 ". نیطمسلا ررد  مظن  رد "  یفوتم 750  يدنرز "  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  لامج  - 49
طیحملا " 3ر 514. رحبلا  شریسفت "  رد  یفوتم 754 ، یسلدنا "  نیدلا  ریثا  نایح  وبا  - " 50

لیزنتلا " 1ر 181 . مولعل  لیهستلا  شریسفت "  رد  یفوتم 758 ، یبلک "  يزج  نب  دمحا  نب  دمحم  ظفاح  - 51
فقاوملا " 3ر 276 . رد "  یفوتم " 756  یعفاش "  یجیا  دضع  یضاق "  - 52

نآرقلا " 3ر 461 . بئارغ  شریسفت "  رد  يروباشین "  یمق  نیدلا  ماظن  - " 53
یلع هرابرد  هیآ  لوزن  رب  نتارـسفم  قافتا  نایب  زا  دعب  و  شحرـش 2ر228 ، دصاقملا " و  رد "  یفوتم 791  ینازاتفت "  نیدلا  دعـس  - " 54

دودحم یلع و  هب  صوصخم  هک  تسین  نیا  شا  همزال  هدش  لزان  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع قح  رد  هیآ  دنیوگ  یم  نارـسفم  هکنیا  دیوگ : (ع )
دشاب . یلع  رب 

. فقاوم حرش  رد  یفوتم " 816  یناجرج "  فیرش  دیس  - " 55
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دیوگ : نینموملا ، ریما  قح  رد  هیآ  لوزن  رب  نارسفم  قافتا  لقن  زا  دعب  دیرجت و  حرش  رد  یفوتم 879  یچشوق "  نیدلا  ءالع  یلوم "  - 56

هحفص 271 ] ] 

. ینازاتفت مالک  رخآ  ات  هدش ... لزان  یلع  قح  رد  هیآ  هکنیا  هب  نارسفم  لوق 
. 123 " همهملا لوصفلا  رد "  یفوتم 855  یکلام  یکم "  غابص  نبا  نیدلا  رون  - " 57

نبا دیمح و  نب  دبع  و  قازرلا ، دـبع  و  بیطخ ، قیرط  زا  روثنملا " 2ر293  ردلا  رد "  یفوتم 911  یعفاش "  یطویـس  نیدلا  لالج  - " 58
یلع زا  یناربط  خیشلا و  یبا  قیرط  زا  و  رسای . نب  رامع  زا  هیودرم  نبا  یناربط و  قیرط  زا  سابع و  نبا  زا  هیودرم  نبا  و  خیشلا ، یبا  ریرج و 

، میکح نب  هبتع  يدس و  دهاجم و  زا  ریرج  نبا  قیرط  زا  و  لیهک . نب  هملـس  زا  رکاسع  نبا  و  خیـشلا ، یبا  و  متاح ، یبا  نبا  قیرط  زا  و  (ع )
. عفار یبا  زا  میعن ، یبا  و  هیودرم ، نبا  و  یناربط ، قیرط  زا  و 

، اهنآ زا  یخرب  هک  تسا  يدـهاوش  اهنیا  دـیوگ : هدربمان ، قرط  زا  قیرط  دـنچ  زا  ثیدـح ، لقن  زا  سپ  نآرقلا " 55  لوزن  بابـسا  رد "  و 
هدرک و لقن  ار  ثیدح  سابع  نبا  زا  بیطخ  قیرط  زا  شبیترت 6ر391  زا  لقن  هب  عماوجلا "  عمج  رد "  و  دنک . یم  تیوقت  ار  رگید  یخرب 

. تساهدروآ نینموملا  ریما  زا  هیودرم  نبا  خیشلا و  یبا  قیرط  زا  ار  نآ  رد 405 

قعاوصلا " 24 . رد "  یفوتم 974  یعفاش "  يراصنا  رجح  نبا  ظفاح "  - " 59
. فقاوملا حرش  رد  یبلچ "  نسح  یلوم "  - 60

. فقاوملا حرش  رد  یناوارش "  دوعسم  یلوم "  - 61
. شریسفت رد  یفوتم 1250  یناعنص "  یناکوش  یضاق "  - 62

شریسفت 2ر 329. رد  یفوتم 1270  یعفاش  یسولآ "  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  - " 63
عیبانی - رد "  یفوتم 1293  یفنح  يزودنق "  نامیلس  خیش "  - 64

هحفص 272 ] ] 

هدوملا " 212 
راصبالا " 77. رون  رد "  یجنلبش "  نموم  دمحم  دیس "  - 65

ینازاتفت 2ر329 زا  مالکلا "  بیذهت  حرـش  یف  مارملا  بیرقت  رد "  یفوتم 1304  یناتسدرک  دیعس "  دمحم  نب  رداقلا  دبع  خیـش "  - 66
ع)  ) نینموملا ریما  دروم  رد  هیآ  لوزن  رب  نارسفم  قافتا  هب  فارتعا  هتفگ و  نخس  ثیدح  هرابرد  ناملکتم  ریاس  دننام  و  رصم ) هدش  پاچ  )

تسا . هدرک 
هار دوخب  نآ  رد  یکش  دناوتب  دنک ، يربهر  اطخ  هبار  شنادجو  دنچ  ره  هک  تسین  یلیـصا  نابز  برع  چیه  ثیدح ، تلالد  رد  نخـس  اما 

مالک ریـسفت و  بتک  هب  دیاب  رتشیب  لیـصفت  يارب  تسا و  تیبرع  هدرتسگ  ناوخ  ناگیاپون  یلیفط و  نانامهیم  زا  اهفالخ  ثحب و  نیا  دهد .
درک . هعجارم  هعیش 

ثیدح  نتم 
لاـح رد  ع )  ) یلع عـقوم  نیا  رد  یفوـلا ؟ یلملا  ضرقی  نم  تفگ : یم  دـمآ  دجـسم  هب  یلئاـس  هک  تسا  هدـش  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا 

. دش بجاو  دومرف : رمع  هب  ادخ  ربمغیپ  روآ . نوریب  نم  تسد  زا  ار  يرتشگنا  تفگ  یم  لئاس  هب  شتسد  اب  دوب ، عوکر 
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زا يرتشگنا  وا  دش و  بجاو  وا  يارب  تشهب  دـنگوس  ادـخب  دومرف : دـش . بجاو  زیچ  هچ  هللا  لوسر  ای  تنابرق  هب  مردام  ردـپ و  تفگ  رمع 
نوریب دجـسم  زا  یـسک  زونه  دـیوگ : سنا  دـیناهر . گرزب  کچوک و  یهاـنگ  ره  زا  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  درکن  جراـخ  دوخ  تسد 

دیامرف یم  گرزب  يادخ  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  هب  لیئربج  هک  دوب  هتفرن 
نوعکار . مه  هاکزلا و  نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 

هحفص 273 ] ] 

دورس : دوخ  زا  ار  راعشا  نیا  تباث  نب  ناسح  هاگنآ 

یتجهم  یسفن و  کیدفت  نسح  ابا 
عراسم يدهلا و  یف  ءیطب  لک  و 

اعیاض  نیبحملا  یحدم و  بهذی  ا 
عیاضب هلالا  تاذ  یف  حدملا  ام  و 

عکار  تنا  ذا  تیطعا  يذلا  تناف 
عکار ریخ  ای  موقلا  سوفن  کتدف 

دیس  ریخ  ای  نومیملا  کمتاخب 
عیاب ریخ  ای  مث  راش  ریخ  ای  و 

هیالو  ریخ  هللا  کیف  لزناف 
عیارشلا تامکحم  یف  اهنیب  و 

 " داب . تیادف  درادیم ، رب  ماگدنک  ای  دنت  هچ  تیاده ، هار  رد  سک  ره  نوخ  ناج و  و  منوخ . و  مناج ، نسحلا  ابا  يا  " 
 ". ددرگ یمن  هابت  دوش  ماجنا  ادخ  هار  رد  هک  یحدم  هن ، دش ؟ دهاوخ  هابت  تناتسود  حدم  نم و  حدم  ایآ  " 

 " هدننک . عوکر  نیرتهب  يا  تیادف  ناناملسم  همه  ناج  عوکر ، ماگنه  رد  هک  سکنآ  یئوت  " 
 " هدنشورف . نیرتهب  يا  و  اجنآ ، رد  رادیرخ  نیرتهب  يا  و  اقآ ، نیرتهب  يا  يدرک  اطع  ار  تکرابم  يرتشگنا  " 

 ". تشاد نایب  ار  نآ  شمکحم  عئارش  رد  تخاس و  لزانار  تیالو  نیرتهب  تا  هرابرد  دنوادخ  هاگنآ  " 
میدروآ رد 3ر85  ار  رذ  وبا  ظفل  ریبعت و  مینک  یم  رظن  فرص  اهنآ  زا  راصتخا  روظنم  هب  دراد  دوجو  يرگید  نوتم  اجنیا  رد 
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نآ خساپ  یسولآ و  زا  دودرم  داریا  کی 

: دیوگ یم  دـسر ، یم  تیالو  هیآ  هب  یتقو  یلامالا " 160  مظن  یلع  یلائللا  رثن  شباتک "  رد  یـسولا "  دیمحلا  دبع  نیدلا  دـیمح  دـیس " 
یم اهنآ  زا  یکی  یلع  هدـش و  لزان  راصنا  نیرجاهم و  هراـبرد  هکلب  تسا ، هدوبن  یلع  قحرد  اـهنت  دـنا  هتـشادنپ  هچناـنچ  شلوزن ، هیآ  نیا 

. دشاب هیآ  زا  دوصقم  یئاهنت  هب  یلع  دناوت  یمن  سپ  تسا  عمج  هغیص  هیآ ، رد  نیذلا "  اریز "  دشاب .
، دشک یم  ار  بآ  نیا  وا  هاچ  زا  و  دفاب ، یم  وا  نازو  رب  دزاون و  یم  یقـشمد  ریثک  نبا  گنهآ  هب  شراتفگ  نیا  رد  درم ، نیا  دـیوگ : ینیما 

لزان نآرق  زا  يا  هیآ  چـیه  یلع ، صوصخ  هرابرد  دـیوگ : یم  دـمآ  دـهاوخ  يدوز  نیمه  هب  هکنانچ  هیآ  نیا  هرابرد  شخیراـت  رد  هک  وا 
تسا ... هدشن 

ناـیرج کـی  رد  هکیروط  هب  دوش . رداـص  مومع  ناونع  هب  یمکح  هاـگ  ره  هک : تسا  هدـش  شومارف  تقیقح  نیا  ار  ناـگدز  تلفغ  هورگ 
تایـصوصخ اـب  ار  عوـضوم  هک  اـصوصخ  دراد ، زاـب  شهیبـش  ندروآ  زا  اـی  قـیوشت ، شریظن  ندروآ  هب  ار  نارگید  اـت  دریگ  رارق  یعیبـط 

رت دـکوم  وا ، يوس  هب  اسار  نخـس  هجوت  زا  درف ، نآ  رب  یلک ، هیـضق  قدـص  يارب  رتغیلب و  دـننک ، نیعم  یجراـخ  قیبطت  بسح  رب  دروکم ،
: نآ هنومن  دنچ  کنیا  و  دراد ، دوجو  میرک  نآرق  رد  ینوارف  رئاظن  نآ  يارب  تسا و 

بطخا نب  نیح  نخـس  نیا  هدنیوگ  دیوگ : نسح  زاین - یب  ام  تسا و  ریقف  ادخ  دنتفگ  هک  اهنآ  ءاینغا : نحن  ریقف و  هللا  نا  اولاق  نیذـلا  - 1
دنچ ره  ار  نخـس  نیا  دـیوگ  نزاخ  تسا ، هدوب  ءاروزاع  نب  صاحنف  وا  دـنیوگ . قاحـسا  نب  دـمحم  لتاقم و  يدـس و  همرکع و  و  تسا .

یضار نخس  نیا  هب  اهنآ  همه  نوچ  یلو  هتفگ  يدوهی  رفن  کی 

هحفص 275 ] ] 

نزاخ 1ر 322 . ریسفت  ریثک 1ر434  نبا  خیرات  یبطرق 4ر294 ، ریسفت  هب  دینک  هعجارم  تسا . هدش  هداد  تبسن  اهنآ  همه  هب  نخس  دندوب ،
هرابرد هیآ  نیا  تسا . ضحم  شوگ  وا  دنیوگ  یم  هدرزآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  يا  هراپ  یبنلا :... نوذوی  نیذـلا  مهنم  و  - 2

یبطرق 8ر192، ریـسفت  دینک  هعجارم  ریـشق ، نب  باتعای  ثراح  نب  لتبن  ای  دیوس  نب  سالج  زا : تسترابع  هک  هدش  لزان  ناقفانم  زا  يدرم 
هباصالا 3ر 549 . نزاخ 2ر253 ، ریسفت 

دیدـنب داد  رارق  اهنآ  اب  دـنا  هبتاکم "  داد "  رارق  نتـسب  هب  لیام  هک  اهنآ  ناتناگدرب  زا  مکنامیا :... تکلم  امم  باتکلا  نوغتبی  نیذـلا  و  - 3
مالغ نم  دـیوگ : يو  دـش . لزان  يزعلا  دـبع  نب  بطیوح  یلوم  حـیبص  هراـبرد  هیآ  نیا  دیـشاب . هتـسناد  يریخ  اـهنآ  رد  هکنیا  هب  طورـشم 

ار تیاور  نیا  باتکلا . نوغتبی  نیذلا  و  دش : لزان  هیآ  نیا  نم  هرابرد  هاگنآ  ددـنب . هب  هبتاکم  داد  رارق  نم  اب  متـساوخ  وا  زا  مدوب  بطیوح 
. دنا هدرک  لقن  هباصالا 2ر176  3ر11 ، هباغلا ، دسا  یبطرق 12ر244 ، ریسفت  لقن  هب  یبطرق  میعن و  وبا  هدنم و  نبا 

دناه . درک  دوخ  مکش  رد  شتآ  اهنت  دنروخ ، یم  دادیب  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  نانآ  املظ " .... یماتیلا  لاوما  نولکای  نیذلا  نا  - 4
هدش . لزان  ینافطغلا  دیز  نب  دثرم  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : نابح  نب  لتاقم  " 

هباصالا 3ر 397 . یبطرق 5ر53 ، ریسفت  دینک  هعجارم 
مکولتاقی ... مل  نیذلا  نع  هللا  مکاهنی  ال  - 5
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راتفر یکین  هب  نانآ  اب  هک  دـننک ، یمن  نوریب  ناتاه  هناخ  زا  دـنگنج و  یمن  امـش  اب  هکیناسک  هراـبرد  دـنک ، یمن  یهن  ار  امـش  دـنوادخ  " 
دینک .

وا هب  هنیدم  رد  دوب  كرـشم  هکیلاح  رد  یئایاده  اب  يزعلا ، دبع  تنب  هلیتق  شردام  اریز ، دـش ، لزان  رکب  یبا  تنب  ءامـسا  هرابرد  هیآ  نیا  " 
زا یتقو  منک . تفایرد  نذا  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ات  يوش  دراو  نم  هناخب  دیابن  مریذـپ و  یمن  وت  زا  يا  هیدـه  نم  تفگ  ءامـسا  دـش . دراو 

یکین مارتحا و  زا  دریذـپب و  ار  شا  هیدـه  دـنک و  دراو  ار  وا  شلزنم  هب  داد  روتـسد  ربمغیپ  درک . لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دیـسرپ ، ربمغیپ 
دیامنن . غیرد  وا  هب  تبسن 

نزاخ ریسفت  ریثک 4ر349 و  نبا  ریـسفت  یبطرق 18ر59 ، ریـسفت  قبط  رب  متاح  یبا  نبا  ریرج و  نبا  دـمحا ، ملـسم ، يراخب ، ار  ثیدـح  نیا 
. دنا هدرک  لقن  4ر272 

: مههاوفاب انمآ  اولاق  نیذلا  نم  رفکلا  یف  نوعراسی  نیذلا  کنزحی  لوسرلا ال  اهیا  ای  - 6
 " دنوش . وت  هودنا  ثعاب  دیابن  دنا ، هتشاد  زاربا  نامیا ، اظفل  دنباتشیم و  رفک  يوس  هب  هکنانآ  ربمایپ  يا  " 

هباصالا 2ر 326. یبطرق 177/6 ، ریسفت  تسا . هدش  لزان  ایروص  نب  هللا  دبع  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : شریسفت  رد  یکم 
هیآ 200 : انیتات  وا  هللا  انملکی  ول ال  نوملعی  نیذلا ال  لاق  - 7

 ". دروآ یمن  ام  يارب  میهاوخ  یم  ام  هک  ار  یناشن  ای  دنز و  یمن  فرح  ام  اب  ادخ  ارچ  دنتفگ  " 
سابع نبا  زا  قاحسا  نب  دمحم  دش و  لزان  هلمیرح  نب  عفار  دروم  رد  هیآ  نیا 

هحفص 277 ] ] 

نخـس ام  اب  دوخ  ادخ  وگب  سپ  یئادخ  لوسر  یئوگیم  هکنانچ  رگا  دـمحم  ای  تفگ : ص )  ) ادـخ ربمغیپ  هب  عفار  تفگ : هک  هدرک  تیاور 
ریثک 1ر 161 . نبا  ریسفت  داتسرف . هیآ  دروم ، نیا  رد  دنوادخ  میونشب  ار  شمالک  ات  دیوگ 

هنسح : ایندلا  یف  مهناوبنل  اوملظ  ام  دعب  نم  هللا  یف  اورجاه  نیذلا  - 8
 ". درک میهاوخ  رقتسم  یبوخ  هاگیاج  رد  ایند  نیا  رد  ار  نانآ  دندرک ، ترجاهم  هدید  هک  اه  متس  زا  سپ  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  " 

يرماع لیهـس  نبا  لدنج  یبا  دروم  رد  هیآ  هک  تسا  هدروآ  دـنه ، یبا  نب  دواد  زا  قازرلا  دـبع  قیرط  زا  شخیرات 7ر133  رد  رکاسع  نبا 
. تسا هدرک  رکذ  هیآرد ، دراو  لاوقا  هلمج  زا  ار  لوق  نیا  شریسفت 1ر107  رد  یبطرق  دش و  لزان 

مهانقزر .: امم  اوقفنا  هالصلا و  اوماقا  هللا و  باتک  نولتی  نیذلا  نا  - 9
... " دننک یم  قافنا  میدرک  يزور  ار  نانآ  هچنآ  زا  دنراد و  یم  اپب  زامن  هدناوخ ، ار  ادخ  باتک  هک  یناسک  " 

هباصالا 1ر0 33 . دینک  هعجارم  هدش  لزان  فانم  دبع  نب  بلطم  نب  نیصح  هراب  رد  هیآ  نیا 
رسخ .. یفل  ناسنالا  نا  رصعلا  و  - 10

دننک شرافس  ربص  قح و  هب  دنهد و  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ  نامیا  هکیناسک  رگم  تسا  يراکنایز  رد  ناسنا  هک  رصع  هب  دنگوس  " 
" 

؟ تسیچ شریـسفت  تیادف ، هب  مردام  وردپ  متفگ : مدـناوخ و  ص )  ) ربمایپ رب  ار  رـصعلا  هروس و  دـیوگ : هک  تسا  تیاور  بعک  نب  یبا  زا 
نامیا هک  یناـسک  رگم  تسا  يراـکنایز  رد  ماـشه ، نب  لـهج  وبا  ناـسنا : هک  زور ، رخآ  هب  يادـخ ، زا  تسا  يدـنگوس  رـصعلا : و  تفگ :

و ناـفع ، نب  ناـمثع  دـندرک : قح  هب  شرافـس  رگید  مهب  باـطخ و  نب  رمع  دـندرک ك  هتـسیاش  ياـهراک  قیدـص و  رکب  وبا  دـنا : هدروآ 
. بلاط یبا  نب  یلع  دندرک : یئابیکش  هب  شرافس 
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هرضنلا 1ر34  ضایر  هب  دینک  هعجارم 
هماـقا يارب  ار  بلاـطم  نیا  یلو  مینز  یمن  فک  قـفاوم  ناوـنع  هب  موـق  نیا  اـب  دودرم  زیمآ و  فـیرحت  تـالیوات  نیا  رب  اـم ، دـیوگ : ینیما 

. میروآ یم  نانآ  رب  ناشدوخ  قیرط  زا  تجح ،
هرخالا :.. یف  مهل  قالخ  کئلوا ال  الیلق  انمث  مهنامیا  هللا و  دهعب  نورتشی  نیذلا  نا  - 11

 " تشاد . دنهاوخن  یبیصن  ترخآ  رد  نانیا  دننک  یم  هلماعم  يزیچان  لوپ  هب  ار  دوخ  ياه  دنگوس  ادخ و  اب  نامیپ  هکیناسک  " 
. تسا هدرک  راهظا  هباصالا " 3ر51  لقن "  هب  شریسفت  رد  رد  لتاقم  ار  بلطم  نیا  دش . لزان  یم  رضح  عوسا  نب  نادیع  هرابرد  هیآ  نیا 

مکنم : رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 12
 ". تسا ناتدوخ  زا  هک  يرمالا  یلوا  دینک و  تعاطا  ار  شربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  يادخ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  " 

هب انب  رکاسع 7ر352 و  نبا  خیرات  لقن  هب  شحیحـص  رد  ملـسم  شدنـسم 337 و  رد  دمحا  ریسفت 7ر60 و  باتکرد  شحیحصرد  يراخب 
تسا . یمهسلا ، هقاذح  نب  هللا  دبع  هرابرد  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هیآ  نیا  لوزن  دنیوگ  نارگید  یبطرق 5ر260 و  ریسفت 

مهسفنا :.. یف  نوفخی  هلک هللا  رمالا  نا  لق  ءیش  نم  رمالا  نم  انل  له  نولوقی  - 13
دنرادیم ناهنپ  ار  یئاهزیچ  دوخ  لد  رد  تسا  ادخ  نآ  زا  شا  همه  ترصن  حتف و  وگب  دوب ، دهاوخ  یبیـصن  ام  يارب  حتف  زا  ایآ  دنیوگیم  " 

.. " میدش یمن  هتشک  اجنیا  دوب  حتف  زا  یبیصن  ار  ام  رگا  دنیوگ  یم  دوشن  راکشآ  وت  رب  ات 
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. تسا هدش  لزان  هیآ  نیا  لوا  هرابرد  تسا و  ناقفانم  سار  لولس ، نب  یبا  نب  هللا  دبع  هدنیوگ 
ریسفت یبطرق 4ر262 ، ریـسفت  دینک  هعجارم  تسا . هدیدرگ  لزان  ریـشق  نب  بتعم  هرابرد  هیآ : هک  دنک  یم  لقن  ریز  قیرط  زا  متاح  یبا  نبا 

نزاخلا 1ر 306 . ریسفت  ریثک 1ر418 ، نبا 
مکل : اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مهل  لاق  نیذلا  - 14

دیوگ : شریسفت  رد  یفسن  تسا ، یعجشا  دوعسم  نب  میعن  لوا  سان  زا  دارم  دندش "  دحتم  امش  يارب  مدرم  دنتفگ ، مدرم  هب  یناسک  " 
هدارا ماع ، ظفل  زا  دوگ : نزاخ  و  دندرک . یم  گنرد  ریخات و  وا  دـننام  هک  تسا  هدوب  یناوریپ  ار  وا  ای  تسا ، یکی  دارم  عمج ، ظفل  نیا  زا 

تسا . هدش  صاخ 
هعازخ بارعا  زا  يدرم  داتـسرف ، نایفـس  وبا  لاـبند  هب  يا  هدـع  اـب  ار  یلع  ص )  ) مرکا یبن  هک  هدروآ  عفار  یبا  زا  شدانـسا  هب  هیودرم  نبا 

دنتفگ : دنا . هدز  داحتا  هب  تسد  امش  يارب  موق  تفگ : دید و  ار  نانآ 
لیکولا . معن  هللا و  انبسح 

نزاخ 1ر 318 . ریسفت  ریثک 1ر430 ، نبا  ریسفت  یبطرق 4ر279 ، ریسفت  دش . لزان  هیآ  نیا  اهنآ  هرابرد  هاگنآ 
هلالکلا : یف  مکیتفی  هللا  لق  کنونتفتسی  - 15

دهد "  یم  رظن  يادخ  وگب  دنهاوخ  یم  رظن  راهظا  ناردارب ) نارهاوخ و   ) هلالک هرابرد  امش  زا  " 
تسا . هدش  لزان  نم  هرابرد  هیآ  نیا  تفگ  یم  تساوخیم و  رظن  راهظا  هکدوب  وبا  هدش ، لزان  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  هرابرد 
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.. نزاخ 1ر 447 ریسفت  هیشاح  یفسن  ریسفت  نزاخ و  ریسفت  یبطرق 6ر28 ، ریسفت 
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ریخ :... نم  متقفنا  ام  لق  نوقفنی  اذام  کنولاسی  - 16
... ". دینک قافنا  هک  يزیچ  ره  وگب  دننک  قافنا  هچ  دنسرپ  یم  وت  زا  " 

هچ رب  و  مینک ؟ قدصت  تسا  رتهب  زیچ  هچ  هللا  لوسر  ای  تفگ  دوب ، دنم  تورث  گرزب و  يدرم  ریپ  وا  هدـش ، لزان  حومج  نب  ورمع  هرابرد 
نزاخ 1ر148 . ریسفت  یبطرق 3ر36 ، ریسفت  دش . لزان  هیآ  نیا  سپ  میئامن ؟ قافتا  یسک 

هنع : نوانی  هنع و  نوهنی  مه  و  - 17
". دننک یم  يرود  وا  زا  دوخ  هدرک و  یهن  ربمایپ  يوریپ  زا  ار  مدرم  رافک  "

دوخ هدرک و  یهن  ربمایپ  يوریپ  زا  ار  مدرم  رافک  ود "  ار  نآ  لیـصفت  هدـش و  لزان  بلاط  یبا  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسنانچ  هدـیقع  ار  موق 
میا . هتشاد  نایب  یبرع  نتم  دلج 8 ص 803   " دننکیم . يرود  وا  زا 

هلوسر : هللا و  داح  نم  نوداوی  رخالا  مویلا  وهللاب  نونمئی  اموق  دجت  ال  - 18
دنشاب . نابرهم  دننادرگ ، ور  شلوسر  ادخ و  زا  هک  نانآ  هب  لاح  نیع  رد  هک  یبای  یمن  تمایق  زور  ادخ و  هب  نموم  ار  یموق  " 

رداون یبطرق 307/17 ، ریـسفت  یبا ، نب  هللا  دـبع  هرابرد  ای  دـیدرگ  لزان  دـش  هتـشکردب  گنج  رد  شردـپ  هک  حارج  هدـیبع  یبا  دروم  رد 
يذمرت 157. میکح  لوصالا 

ائیس :.. رخآ  احلاص و  المع  اوطلخ  مهبونذب  اوفرتعا  نورخآ  و  - " 19
.. " دندرک طولخم  مهب  ار  تسیاشان  تسیاش و  راک  هدرک  فارتعا  دوخ  هانگب  نارگید   "و 

فنالا 2ر196  ضورلا  یبطرق 8ر242 ، ریسفت  دش . لزان  اصوصخ  يراصنا  هبابل  یبا  هرابرد 
مکوضریل : مکل  هللااب  نوفلحی  - 20
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 " دننک . بلج  ار  امش  تیاضرات  دننک  یم  دای  دنگوس  ادخب  امش  يارب  " 
غالا زا  نانیا  دیاب  دشاب  هتـشاد  تقیقح  دیوگ  یم  دمحم  هچنآ  هاگ  ره  دنیام و  فارـشا  ناکین و  زا  نانیا  دـنگوس  تفگ  ناقفانم  زا  يدرم 

درم یغالا . زا  رت  دب  وت  تسا و  قح  دیوگ  یم  دمحم  هچنآ  دنگوس  ادخب  تفگ : دینـش و  ار  هلمج  نیا  نیملـسم  زا  یکی  دنـشاب ، رت  دـب  اه 
درک و نیرفن  نعل و  هب  عورـش  وا  يدنار ؟ نابز  رب  ار  نخـس  نیا  هچ  يارب  دومرف : درک ، راضحا  ار  وا  ربمغیپ  درب و  ربمایپ  دزن  ار  وا  تیاکش 

دمآ . هیآ  نیا  نک . بیذکت  ار ، وگ  غورد  و  قیدصت ، ار  وگتسار  ایادخ ، تفگ  ناملسم  درم  ما . هتفگن  نینچ  نم  هک  دروخ  دنگوس  ادخب 
ریثک 2ر366  نبا  ریسفت  یبطرق 8ر193 ، ریسفت 

یتقو رگم  شتماما ، هب  دسر  هچ  ات  دننک  تباث  تسا  تشهب  لها  زا  وا  هکنیا  و  ار ، شتلادع  یلع و  نامیا  دنناوت  یمن  نایضفار  دیوگ : - 12
دوش یمن  قفاوم  اهنآ  اب  یلیلد  دـننک ، تباث  یلع  يارب  ار  اـهزایتما  نیا  دـنهاوخب  رگا  اری  دـنریذپب ز، ار  ناـمثع  رمع و  رکب ، وبا  تماـما  هک 
لوا دلج  دوب . دهاوخن  هارمه  وا  اب  یلیلد  هنوگچیه  دمحم  نید  نتفریذپ  نودـب  دـنک  تباث  ار  حیـسم  توبن  دـهاوخب  رگا  یحیـسم  هکنانچ 

هنسلا جاهنم  ص 162 
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! منیب یم  يرت  هزات  ياه  یتفگش  اب  ارت  زور  ره  نم  راگزور  يا  خساپ -
عوضوم ات  هدوب  رفاک  ینامز  هچ  رد  وا  و  تسا ؟ هدرک  ادیپ  لالدتسا  ناهرب و  هب  جایتحا  یلع ، تلادع  نامیا و  عقوم  هچ  متـسناد  یم  شاک 

هک یتقو  نآ  دوب ؟ یـسک  یلع  زا  ریغ  دـنک  يراکمه  وا  اب  هک  يردارب  ربمغیپ  يارب  مالـسا  زاغآ  رد  ایآ  و  دـشاب ؟ حرطم  شندروآ  ناـمیا 
رگشل ایآ  دتسیا ؟ هب  دوخ  ياپ  رب  تسناوت  یم  وا  هزین  ریشمش و  نودب  مالسا  ایآ  دندوب . هدرواین  مالـسا  زونه  هدرب ، ار  اهنآ  مان  هک  نارگید 
يادـخ ایآ  دـش ؟ هدودز  وا  نیهارب  تانایب و  هب  زج  رفک  ههبـش و  راگنز  اـیآ  دوش ؟ مزهنم  دوب  نکمم  وا  تلوصو  تردـق  رثا  رب  زج  كرش 

يدیلپ زا  ار  ینادناخ  نآرق  رد  ادخ  ایآ  دینادرگ ؟ كاپ  وا  فیرش  تسدب  زج  اه ، تب  یگدولآ  زا  ار  مارحلا  تیب  هبعک  گرزب 
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نآرق سفن  میرک  نآرق  صن  هب  هک  وا  زا  ریغ  دراد  دوجو  یـسک  ایآ  دشاب ؟ نادناخ  نآ  گرزب  وا  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دینادرگن  هزیکاپ 
هک دراد  دوجونانموم  زا  یسک  ایآ  تسا ؟ هتخورف  ادخ  ياضر  هب  وا  زج  تیبملا  هلیل  رد  ار  دوخ  هک  یسک  هچ  ایآ  دشاب ؟ هللا  لوسر  سفن 

هللا . هن و  وا ؟ زا  ریغ  دشاب  یلوا  ناشدوخ  زا  نانآ  سفن  هب  ادخ  لوسر  دننام 
. تسا هدرک  یلع  يارب  تلیضف  همهنیا  هب  فارتعا  هب  مزلم  ار  هعیش  هک  تسا  ثیداحا  نیا  تسا و  رتاوتم  بلاطمنیا  همه  رد  هعیـش  ثیداحا 

روآ مازلا  لباقم ، فرط  يارب  دیاب  لیلد  اریز  دنک  یم  لالدتسا  تنس  لها  ثیداحا  هب  دیآ  رب  لالدتسا  ماقم  رد  نارگید  اب  نوچ  هعیش  یلو 
هن تسا  نیمه  لالدتـسا  یمـسر  نشور  تقیقح  رد  و  دنـشاب . هتـشاد  هلدا  نیا  هب  جایتحا  عقاو  توبث و  ماقم  رد  نایعیـش  هکنیا  نودب  دشاب 

لوصا زا  جراخ  هک  دننک  یم  لالدتـسا  ناشیداحا  ناشاملع و  بتک  هب  تاعوضوم  مامت  رد  هک  دـنیامیپ  یم  تنـس  لها  ياملع  هک  نشور 
تسا . هرظانم  هجاحم و 

يدحاو سفن  یلع  اب  ار  نانآ  ایآ  دراد ؟ دوجو  يا  همزالم  هچ  نارگید  تلادع  نامیا و  یلع و  نامیا  تلادع و  نایم  متسنادیم  نم  شاک  و 
رفک اـی  ناـمیا  کـی  زا  و  دراد ، ناـیرج  اـهنآ  همه  رب  يدـحاو  حور  دـنک  یم  ناـمگ  اـی  تسین و  ضیعبت  لـباق  سفن  نآ  هـک  درادـنپ  یم 

؟ دنارثاتم
رد اهنآ  ناگرزب  ءاملع  همئا ، زا  هعیـش  نایاوشیپ  رب  اهنآ  زا  دعب  یعیـش و  نیعبات  باحـصا و  رب  هیمیت ، نیا  دولوم  يراکتبا  همزالم  نیا  ایآ  و 
زا عافد  رد  ناشنافلاخم  ای  هدـنام  یفخم  لفاحم ، سلاجم و  رد  ناشناوارف  یبهذـم  ياهجاجتحا  اهلالدتـسا و  تارظانم و  اـب  هتـشذگ  نورق 

؟ دنا هدرک  شومارف  ار  نآ  ناش ، يدابم  لاجر و 
هیواعم نامیا  یلع و  نیب  دشاب و  هدرک  هبیـشت  نایحیـسم  هب  ار  نایـضفار  دیآ  یم  شـشوخ  درم  نیا  اهنت  تسا ، هدوبن  مادکچیه  همه ، اهنیا 

نید ملع ، هجرد  تیاهنا  نیا ر  و  دزاس . رارق  رب  هطبار  سابع ، ینب  ناکاته  هیما و  ینب  دبتسم  ناراکتیانج  و  رجاف ، قساف و  دیزی  و  زاب ، هقح 
دنادیم . دوخ  بدا  عرو و 
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یکاـته و عاوـنا  هب  ار  نایـضفار  همه  وا و  ناوریپ  یـسوط و  هجاوـخ  نیدـلا  هلملا و  ریـصن  تما  درم  گرزب  شباـتک  دـلج 2ر99  رد  - 13
یلکلا و تابورشم  رما  رد  یتالابم  یب  و  یهلا ، تامرح  نتـسناد  لالح  و  تامرحم ، باکترا  و  زامننتخاس ، عیاض  لیبق  زا  ینلع ، یـصاعم 

یمئاد تالاح  زا  ار  اهنآ  لاثما  اهراک و  هنوگ  نیا  و  دـهد . یم  تبـسن  ادـخ ، تدابع  رب  كرـش  حـیجرت  و  ناضمر ، هاـم  رد  یتح  ءاـشحف ،
نیب ءاشحف  هعاشا  هلیـسو  هب  ات  تسین  شیب  ضحم  لایخ  غورد و  دـناد  یم  يرگـش  واـک  ره  هک  يراـتفر  لاـمعا و  درامـش . یم  نایـضفار 
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سک ره  نانخـس  زا  هدرک  بصن  لامعا  نازیم  هک  يزور  عطاق  حیرـص و  تسا  يرواد  گرزب  يادخ  و  دـنک . مان  دـب  ار  هعیـش  ناناملـسم ،
دش . دهاوخ  ایوج 

. دیتع بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  و 
. تسایهم طبض  تبث و  يارب  هتشرف  دیآ  رب  ناهد  زا  هک  ینخس  ره 

وا و ناعبات  هملیـسم و  دننام  ناشناوریپ  و  هنع ) هللا  یـضر   ) قیدصلا رکب  یبا  نانمـشد  دندش ، دترم  هک  یناسک  نیرت  روهـشم  دـیوگ : - 14
. دنا هتفگ  نارگید  و  یلح ) همالع   ) بهذم یماما  نیا  دننام  ناشناگزرب  زا  يرایـسب  هکنانچ  دنراد ، تسود  ار  نانیا  نایـضفار  و  دننارگید .

. جاهنم تسا 2ر102  هتشک  قح  انب  ار  نانآ  قیدص  رکب  وبا  دنیوگ ، یم  و  دنناد ، یم  قح  رب  ار  هدر  لها  نایضفار 
یم تسود  ار  شنارادـفرط  هملیـسم و  نایـضفار ، هک  تسا  هداد  ربخ  وا  هب  هک  دیـسرپ  یم  درم  نیا  زا  دـش  یم  ادـیپ  یـسک  شاک  خـساپ -

هب شیاهغورد  زا  هعیش  دننک و  یم  یقلت  حاضتفا  ار  شلامع  دنیوگ و  یم  شباذک  هملیسم  هدیمان ، وگغورد  ار  وا  زونه  هکیلاح  رد  دنراد ،
ار وا  زا  ریغ  یتوبن  یعدـم  ره  هتـسناد ، ءایبنالا و ص ) دیـس  دـمحم  ناربمغیپ  متاخ  راصحنا  رد  ار  توبن  نایعیـش  تسا . هدرک  داـی  لیـصفت 

دنناد . یم  رفاک 
ارچ تسا ؟ هدید  هدیقع  نیا  اب  ار  اهنآ  وا  ایآ  داد ، یم  ناشن  ام  هب  هدرک  لقن  اهنآ  زا  ار  عقاو  فالخ  نخس  نیا  هک  یناگرزب  دوب  بوخ  هچ 

و درادن ، نانیمطا  اهنآ ، زا  لقن  هب  هک  وا  الوصا  هدرواین ، یمسا  اهنآ  زا  ارچ  و  هدرکن ؟ دای  ار  اهنآ  مان 
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اما تسا ؟ یک  زا  تسا ؟ اـجک  تسا ؟ مادـک  اـهباتک  نیا  تـسا  هدـید  ناـشیاهباتک  رد  دـیاش  سپ  دزادرپ ، یم  ناـنآ  یئوگدـب  هـب  هتـسویپ 
تـسا یپاچ  هک  اهنآ  هچ  تسا و  یطخ  هک  اهنآ  هچ  تسا  دوجوم  همه  دـیاقع  مالک و  ملع  رد  یلح  همالع  اهنآ  ياوشیپ  گرزب  ياـهباتک 

ینیب دـب  قودنـصرد  هیمیت و  نبا  ياه  ینمـشد  يراطع  یطوق  رد  اهنت  یلب  تفای  ناوت  یم  ار  تمهت  نیا  اـهباتک  نآ  زا  کیمادـک  رد  اـیآ 
. یکتشملا کیلا  مهللا  مینکیم . تیاکش  وت  دزن  اهنت  اهلا  راب  شا . همان  تمهت  باتک  ینعی  وا ، ياه 

نآ خساپ  تیب و  لها  هرابرد  یتا  له  هروس  لوزن  راکنا 

نانآ قح  رد  یتا "  له  هک "  نخـس  نیا  لثم  هدروآ  تسنآ  هدنیوگ  لهج  هدـنیامن  هک  یغورد  بلاطم  یلح ) همالع   ) وا دـیوگ : یم  - 15
هدرک و جاودزا  همطاف  اب  ترجه  زا  دـعب  یلع  و  تسا ، یکم  ياه  هروس  زا  ءاملع  قاـفتا  هب  یتا  لـه  هکنیا  اـب  هدـیدرگ  لزاـن  تیب ) لـها  )

سک ره  رب  هک  تسا  یئاهغورد  زا  هدش  اهنآ  ناش  رد  هروس  هک  نخـس  نیا  سپ  دنا - هدـمآ  ایند  هب  یتا  له  لوزن  زا  دـعب  نیـسح  نسح و 
دنام . یمن  هدیشوپ  دشاب  هتشاد  تیب  لها  لاوحا  نآرق و  لوزن  هب  یملع  نیرتمک 

رد ماکحا ، هریس و  رد  یمالـسا ، قرف  رد  تسا ، نادان  دئاقع  رد  هکنانچ  وا  تسین ، دودحم  باب  ود  باب و  کی  هب  درم  نیا  ینادان  خساپ -
هدـش لزان  هنیدـم  رد  شتایآ  یخرب  هک  تسین  نآ  یفاـنم  هروس ، ندوب  یکم  دـناد  یمن  تسا و  ناداـن  نآرق ، مولع  رد  نینچمه  ثیدـح ،

نبا دوصقم  دـش و  نایب  باـتک  نیمه  ص 154  دـلجرد 2  هکناـنچ  تسا  يراـج  نآرق  ياـه  هروس  همه  رد  رما  نیا  و  سکعلاـب . دـشاب و 
تسا  نیمه  دشاب "  یم  ینثتسم  یتایآ  یندمای  یکم  هروس  ره  زا  دیوگ " : هک  راصحلا 

دانـسا هب  نآ  لوزن  ناـش  هک  تسا  یناوارف  تاـیاوار  هب  هعجارم  تسا ، یندـم  اـی  یکم  يا  هروس  مینادـب  هکنیا  يارب  هار  نیرت  نئمطم  اـیناث 
زا یمهم  شخب  هـب   190 دلجم ص 197 - نیمه  رد  ام  دنـس . نودب  كردم و  یب  نانخـس  هب  دانتـسا  هن  تسا ، هدیـسر  ددعتم  ضیفتـسم و 

مالعا ار  دوخ  شریذپ  نآ  ربارب  رد  دنا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  یناسک 
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ام گرزب  دنمشناد  هب  ناوتیمن  دوشیمن ، شلقان  ینادان  رب  لیلد  تسین و  نایضفار  ياهغورد  زا  نیا  مینک ، تباث  ات  میدرک  هراشا  دنا ، هدومن 
و یلح ، همـالع  دراد ، دوـجو  يداریا  هیآ  لـیذ  رد  ثیدـح  نیا  لـقن  رد  رگا  و  درک . هـلمح  تباـب  نـیا  زا  شناوریپ  رب  هـن  و  یلح ، همـالع 

دنناسکی . هراب  نیا  رد  تنس ، لها  ناگرزب 
شریـسفت 4ر356 رد   ) نزاخ لقن  ربانب  ناشتیرثکا  هکلب  تسین  املع  همه  قافتا  دروم  اهنت  هن  یتا "  له  هروس "  ندوب  یکم  هب  هدـیقع  اثلاث 

دنهد . یم  رظن  نآ ، فالخ  رب  روهمج ، هداتق و  دهاجم و  زا  )
تایآ کیکفت  هرابرد  یثیدح  سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  متاح  یبا  ظفاح  قیرط  زا  خوسنملا "  خـسانلا و  دوخ "  باتکرد  ساحن  رفعج  وبا 

دیوگ : نآ  رد  هک  هدروآ ، نآرق  یکم  زا  یندم ،
سانلا برب  ذوعا  لق  قفلا " "  برب  دوعا  لق  دـحا " "  هللا  وه  لق   " هللا " ، رـصن  ءاج  اذا   " تلزلز " ، اذا  رگم "  نآرق  رخآ  اـت  رثدـملا  و -

نیا دیوگ : ثیدح  لقن  زا  سپ  ناقتالا 15/1  رد ، یطویـس  زین  و  دشاب . یم  یتا  له  هروس  اهنیا  نیب  رد  و  دنا . هدش  لزان  هنیدم  رد  همه  " ، 
دنا . تیبرع  روهشم  ياملع  زا  و  قوثو ، دروم  همه  شلاجر  و  بوخ . رایسب  شدانسا  دنا و  هدرک  تیاور  لیضفت  هب  نینچ 

هدروآ اه  هروس  ندوب  یندـم  یکم و  رد  یثیدـح  نسحلا  یبا  نب  نیـسح  و  همرکع ، زا  شدانـسا  هب  هوبنلا "  لئالد  رد "  یقهیب "  ظفاح " 
تسا . هدرمش  یتا  له  هروس  ار ، یندم  ياه  هروس  زا  یکی  نآ  رد  هک  دنا 

. تسا یندم  ياه  هروس  زا  یتا ) له   ) ناسنا هروس  هدرک : تیاور  اطع  زا  نآرقلا "  لئاضف  رد "  سیرضلا  نبا  و 
. تسا هدرمش  هنیدم ، رد  لزان  ياه  هروس  زا  ارنآ  شریسفت 1ر9  رد  نزاخ 
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یندـم رب  دـنراد  قافتا  همه  دـنهد . یم  ربخ  امـش  هب  ار  تقیقح  اراکـشاب  نآ  یپاچ  یطخ و  زا  معا  تسا  ایند  دوجوم  ياهنآرق  همه  نیا  و 
ءاملع ؟ قافتا  فالخ  رب  دنا  هدرک  عامجا  یمالسا  تما  دشاب ، تسرد  همیت  نبا  رادنپ  رگا  تفگ  دیاب  سپ  یتا ، له  هروس  ندوب 

 " نیبذکم . مکنم  نا  ملعنل "  انا  و  نیقتملل . هرکذتل  هنا  و  نیزجاح . هنع  دحا  نم  مکنم  امف  " 
دننک یم  حیرـصت  يرگید ، و  یبلک ، همرکع ، نسح ، دننام  دراد  دوجو  یکم  هیآ  دنچ  ای  کی  هروس  نآ  نآ  رد  دندقتعم  هک  یناسک  اعبار 

. تسا یندم  ماعط ، ماعطا  هصق  هب  طوبرم  تایآ  هک 
دشاب هدش  لزان  عادولا  هجح  رد  تسا  نکمم  اریز  درادن  دوجو  ترجه ، زا  لبق  نآ  لوزن  هروس و  ندوب  یکم  نیب  يا  همزالم  چیه  اسماخ 

، ریبج نبا  هکنانچ  ددرگ ، یم  قالطا  دـشاب  مه  كولمم  لماش  هک  ینموم  ره  هب  هدـش و  مومع  هدارا  اریـسا "  هملک "  زا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
زا دـعب  هنیدـم  رد  ناریـسا  هنوگ  نیا  و   ) دـنا هدـیزگرب  نآ  يرگید  هورگ  ریرج و  نبا  دـنا و  هتفگ  هداتق  اـطع و  همرکع ، كاحـض ، نسح ،

(. هکم رد  نآ  زا  لبق  هن  دندش  یم  تفای  ترجه 

نآ خساپ  تیب و  لها  هرابرد  تدوم  هیآ  لوزن  راکنا 

هیآ . هکنیا  رب  ینبم  یلح ) همالع   ) وا راتفگ  دیوگ : یم  - 16
. یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال 
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يدالوا هدرکن و  جاودزا  همطاف  اب  زونه  یلع  زور  نآ  تسا و  یکم  هیآ  هک  تسنیا  شلیلد  تسا  طلغ  دـنکیم ، بجاو  ار  تیب  لها  تبحم 
دوب 2ر 118 . هدناسرن  مهب 

لزان ار  یبرقلا "  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  اهنآ  هرابرد  ادـخ  دـیوگ : هک  یلح ) همالع   ) وا نخـس  اما  دـیوگ : رد ص 250  و 
تسا غورد  نیا  تسا ، هدرک 
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ات  ) تسا هدـش  لزان  نیـسح ، نسح و  دـلوت  زا  لبق  و  همطافاب ، یلع  جاودزا  زا  لـبق  تسا و  یکمدـیدرت  یب  يروش  هروس  رد  هیآ  نیا  اریز 
هدرک لقن  ص )  ) مرکا ربنغیپ  زا  یثیدح  نارگید  و  دمحا ، رادفرط  نایعیـش  تعامج و  تنـس و  لها  نافنـصم  زا  یهورگ  دـیوگ ) هک  اجنآ 
قافتا هب  ثیدح  نیا  و  ناشدنزرف ، ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دننایک  نانیا  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  باحـصا  دش  لزان  هیک  نیا  یتقو : هک  دـنا 

مامت هکلب  تسا  یکم  شا  همه  يروش  هروس  اریز  هدش ، لزان  هکم  رد  ملع  لها  قافتا  هب  هیآ  هکنیا ، شلیلد  تسا  غورد  ناسانـش  ثیدـح 
. دنشاب یم  یکم  همه  دراد  میمح  لا  هک  یئاه  هروس 

. تسا هدرک  نایب  لیصفت  هب  خیرات  هب  تبسن  شعالطا  ملع و  تابثا  يارب  ار  نیسح  نسح و  ربمغیپ  طبس  ود  دلوت  خیرات  هاگنآ 
تمهت لطاب و  ياه  تبـسن  غورد و  نانخـس  و  تلاسر ، بحاص  رجا  هب  تبـسن  اه  ریوزت  بلقت و  نیا  زج  درم ، نیا  باتک  رد  رگا  خـساپ -

. دوب یفاک  وا  گنن  راع و  يارب  دوبن ، هراب  نیا  رد  شیحرص  ياه 
هدـش لصاح  كدرم  يارب  اجنآ  زا  نامگ  نیا  اهنت  ملع ، لها  نیغرود  قافتا  هب  دـسر  هچ  ات  درادـن ، حیرـصت  هیآ  ندوب  یکم  هب  سکچیه 

. میدرک داریا   274 دلجم 276 - نیمرد  باتک و  نیا   154 رد ج 2ر158 - ار ، نخس  قح  تسا ، هدش  هروس  رب  یکم  قالطا  هک  تسا 
: هیآ راهچ  ندوب  یکم  زا  نارسفم  يانثتسا  هلیسو  هب  تسا  یکم  شا  همه  يروش  هروس  هک  اعدا  نیا  بیذکت  و 

هیآ . دنچ  يانثتسا  رگید  یخرب  لوقب  دریگیم و  تروص  ریصب "  ریبخ  یلاعت " - يادخ  لوق  ات  ابذک - هللا  یلع  يرتفا  نولوقی  ما 
 ". لیبس نم  ات "  یغبلا "  مهباصا  اذا  نیذلا   "و 
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تدوم . هیآ  ندوب  یکم  يانثتسا  هب  دسر ، هچ  ات 
نبا زا  نارگید  ریدقلا " 4ر510 و  حتف  رد "  یناکوش  ریسفت 4ر49 و  رد  نزاخ  و  شریسفت ، رد  يروباشین  شریسفت 16ر1 و  رد  یبطرق  و 

تسا . یکم  دشاب ، یم  ارجا "  هیلع  مکلاسا  لق ال  شلوا  هک  نآ  هیآ  راهچ  زج  يروش  هروس  هک  دنا  هدرک  حیرصت  هداتق ، سابع و 
همالع تاصتخم  زا  بلطم  نیا  هدرک ، بجاو  ار  نانآ  تدوم  هدـیدرگ و  لزان  ناشنادـنزرف  همطاف و  یلع و  ناش  رد  هیآ  هکنیا  هراـبرد  اـما 

. تسا ریثک  نبا  هیمیت و  نبا  دننام  يوما  حور  نارادفرط  زا  یبایان  دارفا  زج  ناناملـسم  مامت  یقافتا  هکلب  دشاب ، یمن  زا  یعیـش  تلم  یلح و 
عامجا نیا  يا  هراپ  هب  ار  ام  درم  نیا  شاک  يا  درک . دهاوخن  هدرکن و  ناسانـش  ثیدح  نیغورد  قافتا  نینچ  هب  دروخ  رب  يا  هدنناوخ  چیه 

یفاک و هزادنا  هب  باتک  نیمه  نتم   306 رد 2ر311 - ام  درک . یم  يربهر  ناشتاملک  زا  يا  هراپ  رب  ای  ناشتافیلات ، زا  یکی  رب  ای  ناگدـننک 
لیبق : زا  میدرک  لقن  ار  ثیدح  موق  گرزب  نارسفم  ظافح و  زا  یهورگ  زا  اسر 

رذنملا نبا  دمحا ، ماما 
يربط متاح ، یبا  نبا 
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هیودرم نبا  یناربط ،
الملا  هللا  دبع  وبا  یبلعث ،

یئاسن خیشلا ، وبا 
میعن وبا  يدحاو ،

رازب يوغب ،
یناکسح  یلزاغملا ، نبا 
يرشخمز  نیدلا ، بحم 

جرفلا وبا  رکاسع ، نبا 
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يروباشین  ییومح ،
يزار هحلط ، نبا 

نایح وبا  دوعسلا ، وبا 
يواضیب دیدحلا ، یبا  نبا 

یمثیه یفسن ،
یجنک غابصلا ، نبا 

ینالطسق يوانم ،
نزاخ يدنرز ،

رجح نبا  یناقرز ،
یطویس يدوهمس ،
نابص يروفص ،
یمرضح یجنلبش ،

یناهبن 
دیوگ : هک  تسا  فورعم  هراب  نیا  رد  یعفاش  ماما  راتفگ  و 

مکبح  هللا  لوسر  تیب  لها  ای 
هلزنا نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 

مکنا  ردقلا  میظع  نم  مکافک 
هل : هالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم 

. تسا هدش  بجاو  ادخ ، بناج  زا  نآرق  رد  امش  یتسود  هللا ، لوسر  نادناخ  يا  " 
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تسین "  هتفریذپ  شزامن  دنتسرفن  دورود  امش  رب  سک  ره  هک  سب  نیا  امش  تلزنم  تلالج  وردق  تمظع  رد 
 " رد يواربش  راونالا " 88 ، قراشم  رد "  یکلاـم  يوازمح  بهاوملا 7ر7 ، حرش  رد  یناقرز  قـعاوصلا 87 ، رد  رجح  نبا  ار  تیب  ود  نیا 

دنا . هدروآ  فاعسالا 119 ، رد  نابصلا  فاحتالا 29 ،
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ما : هدوزفا  نومضم  نیا  هب  يرعش  نم  هراب  نیا  رد  دیوگ  افخلا " 1ر19  فشک  رد "  ینولجع  و 
 " دنمان شوخ  كاپ و  ربمغیپ  هب  بوسنم  هک  دنا  هدمآ  لئان  تاراختفا ، نیرتفیرش  هب  اجنآ  زا  ربمغیپ  نامدود  انامه  " 

تسا "  هدش  بجاو  نآرق  رد  ادخ  هراشا  هب  ینموم  ره  رب  نانآ  یتسود  " 
 ". هدش بکترم  ار  ناهانگ  نیرتتشز "  هک  تسا  ینوعلم  دنک  ربمغیپ  هب  باستنا  ياعدا  نانآ  زج  سک  ره   "و 

 " دنا . هتفای  صاصتخا  زبس ) مشیاربا  ابید و   ) رضخ شدنس  زا  یئاه  جات  هب  ارهز  فیرش  لسن  ربمغیپ ، نامدود  نایم  زا  " 
دنک "  یم  زاین  یب  ناشدیشروخ  هام و  زا  رت  هدنشخرد  ياه  هرهچ  ناشصئاصخ ، رد  هابتشا  زا  ار  نانآ   "و 

 " دنشوپب نت  رت  زبس  سابل  مه  نارگید  هک  تسین  یعنام  یطویس  هدیقع  ربانب  " 
 " دش . دهاوخ  هتسناد  عبتت  اب  هلئسم  نیا  نارگید ، رب  سابل  نآ  تمرح  یطویس  ریغ  زا  هتسویپ  قیقحت  هب  یلو  " 

، دـش لزان  هکم  رد  هیآ ، هک  میـشاب  قفاوم  درم  نآ  اـب  اـم  و  تسا ، هنیدـم  نارود  ثداوح  زا  ع )  ) همطاـف اـب  یلع  جاودزا  هکنیا  هراـبرد  اـما 
لوزن نیب  یتافانم  هکنانچ  درادـن  دوجو  هیآ ، لوزن  رب  جاودزا  مدـقت  و  ناـشدالوا ، ناـنآ و  اـب  هیآ  قیبطت  نیب  يا  همزـالم  هنوگچیه  میئوگ 

زا همطاف  یلع و  راوگزب ، ود  ره  هک  تسین  دـیدرت  ياج  اریز  ددرگ ، یمن  هدـهاشم  اضرف  ناشنادـنزرف ، دوجو  ریخاـت  ناـنآ و  هراـبرد  هیآ ،
ملع رد  هکنانچ  هدش  هدیرفآ  اهنآ  زا  یهلا  یلزا  ملع  ریدقت  رد  ناشنادنزرف  دـنا و  هدوب  يدـنزرف  یگداز و  ومع  تبـسن  هب  ربمغیپ  ناکیدزن 

ددرگ ، ناگدنیآ  نارضاح و  لماش  هک  ماع  یکالم  ناونع  هب  یمکح  ققحت  يارب  تسا و  هدوب  دقعنم  ناشجاودزا  دنویپ  یهلا 
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دوش . یم  هدیشک  نادب  دوخب  دوخ  روبزم  مکح  دشاب  تقو  ره  اج و  ره  درک  ادیپ  عوضوم  هاگ  ره  هکلب  تسین  مزال  یلعف ، عوضوم  دوجو 
هداز نیـسح  نسح و  هدرک و  جاودزا  همطاف  اـب  یلع  هک  یتقو  دـشاب  هدـش  لزاـن  هکمرد  عادولا  هجح  رد  هیآ  تسا  نکمم  نیا  زا  هتـشذگ 

. درادن دوج  و  ندش ، لزان  ندوب  ترجه  زا  لبق  یکم و  لوزن  نیب  یمزالت  هنوگچیه  و  دندوب . هدش 
قحلا وه  کبر  نم  کیلا  لزنا  يذلا  ملعلا  اوتوا  نیذلا  يریو 

تشذگ هک  نآ  خساپ  یلع و  اب  ادخ  لوسر  يردارب  توخا و  راکنا 

يردارب نامیپ  یـسک  اب  هن  ربمغیپ  اریز  تسا ، یگتخاس  لـطاب و  تسا ) ادـخ  لوسر  ردارب  یلع  هک   ) تاـخاوم ثیدـح  اـما  و  دـیوگ : - 17
هکنانچ درک ، رارق  رب  يردارب  نامیپ  راصنا  رجاهم و  نیب  اهنت  وا  یلو  تخاس . ردارب  مه ، اب  ار  راـصنا  هن  و  مه ، اـب  ار  نارجاـهم  هن  دـنکفا و 
نامیپ تسا  حیحـص  تیاور  رد  هچنآ  قبط  رب  ءادرد  یبا  یـسراف و  ناملـس  نیب  تخاس و  ردارب  ار  فوع  نب  نمحرلا  دبع  عیبر و  نب  دـعس 

. هنسلا جاهنم  دنکفا 2ر119  يردارب 
ثیدح رما  رد  وا  بکرم  لهج  هناشن  هتشاد ، تیعطق  تسخن  زور  زا  ناناملـسم  نیب  هک  هاخاوم  ثیدح  نالطب  هب  درم  نیا  تاواضق  خساپ -
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هب هدمآ ، یمن  رب  شتسد  زا  يراک  نوچ  هک  دناسر  یم  ع )  ) نینموملا ریما  هب  تبسن  ار  وا  دیدش  ینمشد  دشابن ، نیا  رگا  تسا و  تریـس  و 
. تسا هتخادرپ  وا  لئاضف  راکنا 

هحفـص 218- رد  ام  دراگنا - هدثدان  ار  نآ  دشاب ، اعدا  درجم  هب  دنچ  ره  دـنک ، راکنا  ار  یتلیـضف  ره  هک  تسا  هدرک  متح  دوخرب  ایوگ  وا 
تروص ترجه ، زا  دعب  رگید  راب  راصنا  رجاهم و  نیب  و  ترجه ، زا  لبق  راب  کی  هباحـص  دارفا  نیب  هک  ار  يردارب  هصق  دـلج ، نیمه   200

. دنکفا يردارب  نامیپ  ع )  ) نینموملا ریما  اب  اهنت  ص )  ) وا تبون  ود  ره  رد  و  میدرک . نایب  تفرگ 
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دش و ماجنا  تبون  ود  رد  تاخاوم  هک  رما  نیا  نایب  زا  دـعب  ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  يرابلا 7ر217  حـتف  رد  هک  سب  نیا  اهنت  ار  درمنیا 
اـصوصخم نیرجاهم و  نیب  يردارب  دـقع  یـضفار ، رهطملا  نبا  رب  در  باتک  رد  هیمیت  نبا  دـیوگ : نآ ، ثیداحا  زا  يا  هراپ  ندروآ  زا  سپ 

دیوگ : یم  هدش  رکنم  ار  یلع  اب  ربمغیپ  يردارب 
هتـسب يردارب  نامیپ  يدحا  اب  ربمغیپ  درادـن  ینعم  هدـش ، عیرـشت  رگیدـکی  اب  بولق  فیلات  رگید و  مهب  قافرا  يارب  يردارب  هک  اجنآ  زا  " 

يردارب تمکح  زا  ینادان  ناشن  تسا و  صن  لباقم  رد  سایق ، هب  داهتجا  نیا  تسا " و  دوس  هچ  رجاـهم  اـب  ار  رجاـهم  يردارب  زین  دـشاب و 
نارتورف هب  نارت  رب  ات  دـنکفا  يردارب  رت  ورف  رت و  رب  نیب  ربمغیپ  دـندوبن  ناسکی  ورین  هریـشع و  لاـمرد و  مه  اـب  نارجاـهم  اریز  مالـسا ، رد 

نارود زا  هکدوب  ربمغیپ  اریز  تسیرگن ، نم  یلع  اب  شا  يردارب  رد  عوضوم  نیمه  هب  ودریگ  کمک  رت  ورف  رت  رب  يورین  زا  دـننک و  قاـفرا 
. درک ادیپ  ششک  نآ  زا  دعب  ات  تفرگ و  هدهع  هب  ار  یلع  روما  شتثعب ، زا  شیپ  یکدوک 

زا مه  ود  ره  تسا و  یعطق  دروم  يردارب  ود  ره  نیا  دوب و  نانآ  هدش  دازآ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هثراح  نب  دیز  اب  هزمح  يردارب  نینچمه 
مکاح و و  تسا . نم  ردارب  رتخد  هزمح  رتخد  تفگ  هک  مینک  یم  هراشا  هثراح  نب  دیز  لوق  هب  يدوز  نیمهب  اضقلا  هرمع  رد  دننارجاهم و 
، دـننا رجاهم  ود  ره  هک  دوعـسم  نبا  ریبز و  نیب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاثعـشلا  یبا  زا  نسح  دنـسب  ربلا  دـبع  نبا 

دنکفا . يردارب 
ثیداحا هک  تسا  هدرک  حیرـصت  هیمیت  نبا  هدرک و  لـقن  ياربط "  ریبکلا  مجعملا  نم  هراـتخملا  رد  ءایـض  ار  ثیدـح  نیا  میوگ ) یم  نم  )

مکاح قیرط  زا  ار  شحیحـص  ثیدـح  هاگنآ  ... ) نیتسخن تاخاوم  ناتـساد  تسا و  رت  يوق  رت و  حیحـص  كردتـسم  ثیداحا  زا  هراتخملا 
تسا .) هدرک  نایب  میدروآ  هکنانچ 
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يدایز ثیداحا  دیوگ : رکذ و  ار  يردارب  تبون  ود  ره  رد  دراو  تاملک  ثیداحا و  زا  يا  هراپ  بهاوملا 1ر373  حرش  رد  یناقرز  همالع  و 
. تسا هتخاس  دودرم  ار  نآ  هدربمان ، رجح  نبا  مالک  اب  هدرک و  هراشا  هیمیت  نبا  رادنپ  هب  هاگنآ  هدمآ  یلع  اب  ربمغیپ  يردارب  رد 

. دیئوجم دوخ  يارب  ینارایتخا  بحاص  وا  زج  دینک و  يوریپ  هداتسرف  ورف  ناتیادخ  هچنآ  زا 

تسا هدش  مارح  شا  هیرذ  همطاف و  رب  شتآ  هک  ثیدح  نیا  راکنا 

هراشا

هدرک : لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  یلح ) همالع   ) وا هک  ار  یثیدح  دیوگ  - 18
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رانلا "  یلع  اهتیرذ  هللا و  اهمرحف  اهجرف  تنصحا  همطاف  نا  " 
تخاس .) مارح  شتآ  رب  ار  شنادنزرف  وا و  مه  يادخ  درک ، ظفح  ار  دوخ  تمصع  نماد  همطاف ، انامه  )

ظفح ار  دوخ  نماد  همطاف  هکنیا  اریز  ددرگ ، یم  راکـشآ  زین  ناسانـش  ثیدح  ریغ  يارب  شغورد  تسا و  غورد  ناسانـش  ثیدح  قافتا  هب 
همع هیفـص  زین  و  درکن . مارح  شتآ  رب  ار  شا  هیرذ  ماـمت  دـنوادخ  درک و  ظـفح  ار  دوـخ  نماد  مه  هراـس  اریز  تسا ، لـطاب  اـعطق  درک ...
اهنآ هصالخ  دنراد و  دوجو  مه  اب  ود  ره  رگمتس  راک و  وکین  وا  هیرذ  رد  درک و  ظفح  ار  دوخ  نماد  هک  تساهنآ  وزج  ص )  ) ادخ ربمغیپ 
يا هراپ  دـن  رجاف  یخرب  راک و  وکین  یخرب  ناشنادـنزرف  دـناد ، یمن  ار  ناـشرامآ  دـنوادخ  زج  یـسک  دـنا ، هدرک  ظـفح  ار  دوخ  نماد  هک 

تسا 2 کیرـش  نموم  نانز  رثکا  اب  رما  نیا  رد  همطاـف  تسین  نماد  ظـفح  هب  همطاـف  زاـیتما  تلیـضف و  اـهنت  زین  و  رفاـک ، يا  هراـپ  نموم و 
ر126 .

هدیقع ای  هلئسم ، ثیدح ، هیک ، لیوات  هاگ  ره  تسا  هتسب  وا  تسدب  سک ، ره  قافتا  عامجا و  درادنپ  هک  تسا  درم  نیا  زا  یتفگـش  خساپ -
هب لالدتـسا  وا  دننک و  تباجا  ار  وا  هدرم  هدـنز و  هاگنآ  دـینک  قافتا  دـیوگب : نادنمـشناد  هورگ  هب  اهنیا ، زا  مادـک  ره  رد  دیدنـسپن  ار  يا 

زا ناسنا  هاگ  ره  هک  تقیقح  ناجب  دنگوس  دنک . ءاملع  قافتا 
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دوب . یمن  شرودقم  دیوگ  یم  هوای  غورد و  درم  نیا  هچنآ  زا  شیب  دوبن ، عونمم  هدوهیب  راتفگ  غورد و 
هدرک و لـقن  ار  نآ  ظاـفح  زا  یهورگ  هکنیا  دوجو  اـب  دـشاب  یقاـفتا  شغورد  نـالطب و  ثیدـح ، نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  مناد  یمن  نم 

مانمگ دنچ  ره  ناشانـش  ثیدح  زا  یـسک  هچ  درک  یم  هراشا  وا  شاک  دنا ، هدرک  شتحـص  هب  فارتعا  دنـسانش  ثیدح  هک  اهنآ  زا  رایـسب 
ادیپ روظنم  نیا  يارب  ار  يدحا  وا  یلو  درک . یم  يربهر  ناشتاملک  و  ناشتافیلات ، هب  ار  ام  شاک  تسا ، درک  ثیدح  بذک  هب  مکح  دـشاب 

تسا . هداد  بیترت  شلایخ  رد  ار  املع  قافتا  اذل  هدرکن 

ظافح نادنمشناد و  زا  ثیدح  نیا  نایوار 

دنا : هدرک  لقن  نانیا  ار  ثیدح 
رازب  يدادغب ، بیطخ  مکاح ،

یناربط یلیقع ، یلعی ، وبا 
يربط بحم  میعن ، وبا  نیهاش ، نبا 

يدنه  یقتم  یطویس ، رجح ، نبا 
نابص  یناقرز ، یمثیه ،

. یشخدب
و یهاو ، تاناسحتـسا  و  ساـسا ، یب  تاکیکـشت  ماـهوا و  اـب  یــشارت  داریا  يارب  یــشزرا  هـچ  رگید  دـش ، یعطق  ثیدـح  تحــص  یتـقو 

تسا نیمه  دریذپ  یمن  شعبط  هک  ع )  ) تیبلا لها  لئاضف  زا  هدع  نآ  هب  تبـسن  درم  نیا  تاداع  هکنانچ  دراد ، دوجو  یلایخ  ياهداعبتـسا 
هراس و هب  ضقن  رثا  ر  ار ، همزالم  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هیرذ ، رب  شتآ  ندـش  مارح  تمـصع و  نماد  ظفح  نیب  دـیاب  يا  همزالم  هچ  اـیآ 
اب نانز  هک  شرگید ، هصوصخم  لئاضف  دننام  همطاف ، ءاسن  هدیـس  صوصخم  تسا  یتلیـضف  دوخ  نیا  مینادـب . دودرم  هنموم ، نانز  هیفص و 

هتـشادن نارگید  هک  دـشاب  یتلیـضف  ار  همطاف  هیرذ  رگا  تسین  بیع  نیا  دـنمورحم ، نآ  زا  نارگید  ءاوح و  میرم  ات  هراس  لاثما  زا  تلیـضف 
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رایسب هچ  دنشاب و 
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. درک ادیپ  ناوت  یم  نآ  يارب  يرئاظن 
شتحص هدرک و  لقن  مکاح  یناربط و  یلعی و  وبا  ار  ثیدح  دیوگ : همزالم  نیا  یفن  رد  بهاوملا 3ر203  حرش  رد  یکلام  یناقرز  همالع 

زایتما راهظا  باب  زا  تسا ، هدش  جرف  ظفح  رب  بترتم  شتآ  میرحت  هکنیا  ودراد  نآ  قدص  رب  يدهاوش  هتفریذـپ و  دوعـسم  نبا  تیاورب  ار 
رگ تسا و  هدمآ  لمعب  شیاتس  مه  نماد  تمصع  ظفح  زا  هدش و  نارمع  تنب  میرم  هب  يا  هراشا  نمـض  رد  فصو و  نیا  رد  تسوا  ماقم 

دنا . مارح  شتآ  رب  زین  رگید  تیاور  صنب  همطاف  هیرذ  هن 
ار شا  هیرذ  وا و  دنوادخ ، هک  دندیمان  همطاف  ار  وا  لیلد  نیا  هب  دوعـسم : نبا  ثیدح  دـننام  تسا ، يرگید  ثیداحا  ثیدـح ، نیا  دـیوم  و 

تسا . هدیرب  شتآ  زا  تمایق  زور 
درک . دهاوخن  باذع  ار  تنادنزرف  زا  يدحا  هن  و  ار ، وت  هن  دنوادخ  دومرف : همطاف  هب  هک  ص )  ) ربمایپ نخس  و 

دیزرمآ . ار  تنادنزرف  ار و  وت  دنوادخ ، انامه  یلع : هب  ص )  ) وا نخس  و 
ار متلاـسر  هتـشاد و  ناـمیا  دـیحوتب  مادـک  ره  هک  تسا  هداد  هدـعو  متیب  لـها  رما  رد  ارم  مراـگدورپ  دوـمرف : هک  ص )  ) وا رگید  راـتفگ  و 

درک . دهاوخن  شباذع  دنریذپب ،
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یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  ثیدح  راکنا 

هراشا

تسا : هتفگ  ص )  ) ادخ لوسر  دنیوگ  هک  ثیدح  نیا  دیوگ : - 19
: ضوحلا یلع  داری  یتح  اقرتفی  نل  و  راد ، ثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 

دندرگ "  زاب  نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  دیارگیم و  وسنادب  قح  دشاب  وا  اجک  ره  تسا  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  " 
. فیعض دانسا  هب  هن  و  حیحـص ، دانـسا  هب  هن  هدرکن ، لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  يدحا  ار  ثیدح  نیا  اریز  تسا ، اهینادان  اهغورد و  نیرتگرزب  زا 

یلو دنا  هدرک  تیاور  ار  یثیدح  نانآ  هک  دنک  تیاور  ءاملع  هباحـص و  زا  هک  دوش  یم  ادـیپ  یـسک  یلح ) همالع   ) وا زا  رتوگغورد  ایآ  و 
تیاور یضعب  دش : یم  هتفگ  رگا  تسا . اه  غورد  نیرت  راکـشآ  نیا  هکلب  دشاب ؟ هدشن  یفرعم  اهنآ ، زا  يدحا  زا  هجو  چیه  هب  ثیدح  نآ 

تسا ینخس  دنا و  هتـسب  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  تسا  یغورد  اعطق  ثیدح  نیا  یلو  تسا ، نکمم  میتفگ ، یم  دوب  مه  لوبق  لباق  دنا و  هدرک 
هنسلا ) جاهنم  168 و 167  تسا ) هزنم  نآ  زا  یهلا  ربمایپ  هک 

نآ دیتاسا  حیحصت  هنیمز و  نیا  رد  هدراو  تایاور 

نب فسوی  قـیرط  زا  ر 321  دوخ 14  خـیراترد  بیطخ  لیبق : زا  دـنا  هدرک  لقن  نانآ  ناگرزب  ظافح و  زا  یهورگ  ار  ثیدـح  اـما  خـساپ -
دیرب نب  مشاه  نب  یلع  زا  وا  حلاص و  نب  مالسلا  دبع  زا  درک  ثیدح  ام  يارب  جارـسلا  نامیلـس  نب  دمحا  نب  نسح  دیوگ : بدوملا  دمحم 
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یم تسا و  یلع  دایب  دنکیم و  هیرگ  وا  مدید  مدش ، دراو  هملـس  ما  رب  تفگ : هک  رذ  یبا  یلوم  تباث  یبا  زا  میمیت  دیعـس  یبا  زا  شردـپ  زا 
دیوگ : یم  ربمغیپ  هک  مدینش  دیوگ :

همایقلا . موی  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یلع و  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 
یباحص چیه  تسا  هتفگ  درم  نآ  یلو  تسا  یباحص  يوناب  هملس  ما  نینموملا  ما  نیا 
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تـسین املع  زا  شتمظع  همه  اب  بیطخ  دیوگب : هک  رگم  هدرکن  لقن  ار  نآ  يدحا  املع  زا  تسا  هتفگ  هکنانچ  تسا ، هدرکن  تیاور  ار  نآ 
هک تسا  يولع  هملـس  ما  اریز  تسا ، رت  کیدزن  هیمیت  نبا  ياه  باسح  هب  یمود  نیا  و  دـنک ، یقلترابتعا  یب  ار  یباحـص  نینموملا  ما  ای  و 

تسا . هدوب  يولع  بهذم  يولع و  حور  يولع ، فطاوع  ياراد 
دومرف : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دیوگ : يو  تسا ، هدینش  وا  هناخ  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  ار  هملس  ما  ثیدح 

ناک "  ثیح  یلع  عم  قحلا  ای "  قحلا "  عم  یلع  " 
ثیدح نیا  ربمغیپ  تفگ  هملس  ما  دیسرپ : وا  زا  ثدح  هرابرد  هداتسرف ، هملس  ما  دزن  يدرم  دومرف و  هملس  ما  هناخ  رد  ربمغیپ  ار  نخس  نیا 

رگا داد : خـساپ  درم  ارچ  تفگ  دعـس  يدوب ، هدـشن  زورما  زا  رت  تسپ  نم  دزن  وت  هاگچیه  تفگ : دعـس  هب  درم  نآ  دومرف ، نم  هناـخ  رد  ار 
مدرک . یمن  اهر  ار  یلع  يرازگتمدخ  مدوب  هدنز  ات  مدوب  هدینش  ار  نخس  نیا  ص )  ) ربمغیپ زا  نم 

تسا بیعش  نب  دعس  وا  تیاور  رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  رازب  دیوگ : هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  دئاوزلا 7ر236  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح 
دنا . حیحص  لاجر  شلاجر ، هیقب  یلو  مسانش  یمن  ار  وا  هک 

( ظفل رد  ینوگ  رگد   ) فیحصت رطاخ  هبوا  یئانشآ  ان  تسا و  یمرضح  بیعش  نب  دیعس  دسانش ، یمن  یمثیه  هک  ار  يدرم  دیوگ ): ینیما  )
هتفگ : هدرک و  نایب  یناجزوج  میهاربا  نیدلا  سمش  هکنانچ  دنا  هدروآ  ار  شلاح  حرش  ریس  بابرا  زا  رایسب  تسا 

اقودص "  احلاص  اخیش  ناک  هنا  " 
 " دوب . وگتسار  رایسب  هتسیاش و  يدرم  ریپ  وا  " 

 " رد هیودرم ، نبا  ظفاح  نیا ، دنا . هدرکن  تیاور  ار  نآ  هجو  چـیه  هب  املع  هباحـص و  زا  يدـحا  دـنک  مکح  دـناوت  یم  درم  نیا  هنوگچ  و 
لئاضف رد "  یناعمس ، " و  بقانم ،

هحفص 298 ] ] 

دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  مدینش  تفگ : وا  هک  دنا  هدرک  تیاور  هشیاع ، زا  رکب ، یبا  نب  دمحم  زا  دنس  هلسلس  اب  هک  تسا  هباحصلا " 
ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 

هناخ زا  یکی  هب  هشیاع  دـندرک و  یپ  ار  هشیاع  رتش  یتقو  هک  دـنا  هدرک  تیاور  سودرفلا "  رد "  یملید  بقانملا " و  رد "  هیودرم  نبا  و 
ایآ مهد  یم  دنگوس  ادخب  ارت  تفگ : دمحم  دزن . فرح  وا  اب  هشیاع  درک و  شمالـس  هدـمآ ، شدزن  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـش ، دراو  هرـصب 

دومرف : وا  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  يدرک  ثیدح  ارم  دوخ  وت  هک  ياراد  رطاخب  ار  زور  نیآ 
دنوش ؟ یم  ادج  مه  زا  هن  و  دننک ، یم  فالخ  مه  اب  هناگ  چیه  تسا ، هارمه  قح  اب  یلع  تسا و  یلع  هارمه  هتسویپ  قح 

يرآ  تفگ :
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وا هب  دش  دراو  اهنع ) هللا  یـضر   ) هشیاع شرهاوخ  هب  وا  هک  تسا  هدروآ  رکب  یبا  نب  دـمحم  زا  هسایـسلا " 1ر68  همامالا و  رد "  هبیتق  نبا 
تفگ " : یم  ص )  ) ادخ ربمغیپ  يدینشن  ایآ  تفگ :

یلع "  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 
!؟ يا هدمآ  نوریب  وا  اب  گنجب  هاگنآ 

هملـس ما  تساوخ . هزاـجا  اـهنع ) هللا  یـضر   ) هملـس مارب  دورو  يارب  یلع  یلوم  تباـث  وبا  دـیوگ : هدروآ ، راربـالا "  عیبر  رد "  يرـشخمز 
یبا نب  یلع  لابند  هب  تفگ : تباث  وبا  دیـشک ، رپوس  مادکب  تلد  وت  درک ، یم  زاورپ  وس  رهب  اهلد  یتقو  ایآ  تباث  ابا  يدـمآ  شوخ  تفگ :

: دومرف یم  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  يدش ، قفوم  تسوا ، تردق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادخب  دنگوس  تفگ : هملس  ما  بلاط ،
. ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یلع و  عم  نآرقلا  قحلا و  و  نآرقلا ، قحلا و  عم  یلع 
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دندرگزاب "  نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دوب  دنهاوخن  کیکفت  لباق  مه  زا  یلع ، هارمه  نآرق  قح و  تسا و  نآرق  قح و  هارمه  یلع  " 
دئارف رد "  ییوـمح  مالـسالا  خیـش  زین  هدرک و  لـقن  هیودرم  نیا  ظـفاح  قـیرط  زا  بقاـنملا  رد  یمزراوـخ  ءاـبطخلا  بـطخا  ریبـعت  نـیمهب 

. تسا هدرک  تیاور  يروباشین  هللا  دبع  یبا  مکاح  ظفاح  یقهیب و  رکب  یبا  ظفاح  قرط  زا  باب 37  نیطمسلا " 
ادـخ و باـتک  هب  داـب  وـت  رب  تفگ : رذ  وـبا  دندیـسرپ ، مدرم  فـالتخا  زا  ار  وا  هک  هدرک  تیاور  رذ ، يا  زا  بقاـنملا "  رد "  هیودرم  نبا  و 

یلع هک  اجنآ  و  تسا ، یلع  نابز  رب  و  یلع ، اب  قح  قح و  اب  یلع  تفگ : یم  ص )  ) ربمایپ مدینـش  نم  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع  درم : گرزب 
. دنز یم  رود  قح  دشاب 

نیب نآ  تیفورعم  ترهـش و  رب  ار  هدـنناوخ  دـناوت  یم  يروش ، زور  رد  ثیدـح  نیا  هب  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  جاجتحا 
یلع و اب  قح  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیناد  یم  ایآ  مهد ، یم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  دومرف : هک  اجنآ  دزاس  فقاو  ص )  ) ربمغیپ هباحص 

هللا . یلب و  دنتفگ  همه  دوریم ؟ وا  اب  قح  دورب  یلع  اج  ره  . تسا قح  اب  یلع 
عافترا ای  عامتجا  ندـنام  یلقع  تـالاحم  زا  یکی  نآرد  اـیآ  دـشاب ؟ حیحـص  هلمج  نیا  تسین  نکمم  ارچ  میـسرپ  یمدرم  نآ  زا  اـجنیا  رد 
تـسین نآ  لباق  يولع  تقیقح  درادنپ  یم  كدرم  هکنیا  ای  دریگ ؟ یم  تروص  نیلثم  ای  نیدـض  عامتجا  نآ  زا  ای  تسا ؟ دوجوم  نیـضیقن 

. نآ اب  قح  دنزب و  رود  قح  اب  هک 
. دیایم نوریب  ناشناهد  زا  هک  تسا  ینخس  گرزب 

ره ایادخ  دومرف : هک  تشذگ  مخ ، ریدغ  زور  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  راتفگ  حیحص  دانـسا  هب  وا ، زج  یناربط و  قیرط  زا  رد 2ر236 1 23  و 
وت دراد  تسود  ار  وا  سک 
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دومرف : هک  اجنآ  ات  راد  نمشد  ار  وا  وت  دراد  نمشد  ار  وا  سک  ره  راد و  تسود  ار  وا 
راد ثیح  هعم  قحلا  ردا  و 

ددرگ یم  وا  هک  اج  ره  نادرگب  ار  قح  و 
تسا : هتسویپ  تبحص  هب  ص )  ) وا زا  هلمج  نیا  زین  و 
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راد ثیح  هعم  قحلا  ردا  مهللا  ایلع  هللا  محر 
 " نادرگب شهارمه  ددرگ  یم  یلع  اج  رهب  ار  قح  اهلا  راب  دنک ، تمحر  ار  یلع  يادخ  " 

یم ادا  دـنلب )  ) رهج هب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هنع ) هللا  یـضر   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هکنیا  اـما  و  دـیوگ : شریـسفت 1ر111  رد  يزار  و 
هک تسا  ص )  ) وا راتفگ  شلیلد  دـبای ، تیادـه  دـنک ، ادـتقا  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  شنید  رد  سک  ره  تسا و  هدـش  تباـث  رتاوت  هب  درک ،

زاس "  هارمه  دشاب  هک  اج  ره  یلع  اب  ار  قح  ایادخ  دومرف " :
یلع هب  هک  ار  ص )  ) ربمغیپ لوق  دنا  هدرک  تیاور  دیز  دنسم  زا  بقانملا " 87  رد "  مزراوخ  بطخا  هیافکلا " 135 و  رد "  یجنگ  ظفاح 

: دومرف
یمد : یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کمحل و  طلاخم  نامیالا  و  کینیع ، نیب  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  قحلا  کعم و  قحلا  نا 

تشوگ و اب  هک  هتخیمآ  مهرد  نانچ  وت  نوخ  تشوگ و  اب  نامیا  تسا و  وت  ناگدـید  نایم  و  وت ، بلق  رد  و  وت ، نابز  رب  قح  و  وت ، اـب  قح 
 " نم . نوخ 

تفگ : درک  یم  تراشا  یلع  هب  هکیلاح  رد  وا  هک  هدرک  تیاور  ص )  ) مرکا لوسر  زا  يردخ  دیعس  یبا  زا  يدایز  دارفا 
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اذ  عم  قحلا  اذ ، عم  قحلا 
ص :)  ) ربمغیپ زا  هشیاع  زا  هیودرم  نبا  ریبعت  رد  و 

. لاز امثیح  هعم  لوزی  اذ  عم  قحلا 
وا زا  سک  ره  دشابیم ، قح  رب  یلع  تفگ : یم  هک  دنا  هدرک  تیاور  هملس  ما  زا  دئاوزلا " 9ر134  عمجم  رد "  یمثیه  ظفاح  هیودرم و  نبا 

. تسا هدش  هتسب  زورما  زا  لبق  هک  تسا  يدهع  تسا ، هتخاس  اهر  ار  قح  دزاس ، اهر  ار  وا  سک  ره  هدرک و  يوریپ  قح  زا  دنک  يوریپ 
دومرف : هک  تشذگ  شءایصوا  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  راتفگ  ییومح  مالسالا  خیش  قیرط  زا  رد 2ر 13  و 

 ". نانآ زا  قح  هن  دنوشیم و  ادج  قح  زا  نانآ  هن  هارمه ، نانآ  اب  قح  دنا و  قح  هارمه  نانآ  " 
؟ تسا زیمآ  رفک  يا  هملک  رب  لمتشم  نخس  نیا  ایآ  تسا ؟ هزنم  مالک  نیا  زا  ص )  ) ادخ ربمغیپ  سدقم  تحاس  ارچ  متـسناد  یم  نم  شاک 

تسا ؟ نیبم  نید  سیماون  نیناوق و  زا  جراخ  يرما  ای  میظع ؟ يادخب  كرش  مزلتسم  ای 
شـشوخ اهزیچ  نیا  زا  درم ، نیا  تسا و  نینموملا  ریما  ام  يالوم  تلیـضف  هرابرد  هک  تسنیا  شتلع  میوگ : یکم  ار  تلع  وا  بناج  زا  نم 

. دمحم یئاوعد ، فرط  ادخ و  تسا  يرواد  بوخ  هچ  دیآ  یمن 
ص)  ) ربمغیپ هک  هدیسر  توبث  هب  شتحـص  هملـس ، ما  زا  هک  تسا  یثیدح  زا  يرگید ، ترابع  ثیدح  نیا  هک  دنک  شومارف  دیابن  هدنناوخ 

دومرف :
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ضوحلا : یلع  ادری  یتح  ناقرتفی  یلع ال  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع 
 " دندرگزاب نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  تسا  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  " 

دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  یعطق  رتاوتم  حیحص  موهفم  کی  هب  ثیدح  ود  ره  و 
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ضوحلا : یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  وا  كرات  ینا  " 
دنوش یمن  ادـج  مهدزاود  نیا  هک  متیب  لها  مترتع  ادـخ و  باتک  مراذـگیم  ياجب  امـش  ناـیم  رد  نیـشناج  ود  اـی  ردـقنارگ  زیچ  ود  نم  " 

. دنک یم  هراشا  دندرگزاب ، نم  هب  رثوک  ضوحردات 
، دناسریم ار  موهفم  نامه  هک  ثیداحا  نیا  همه  دیاب  دشاب ، رودصلا  نکمم  ریغ  تلاسر  ءادبم  زا  درادـنپ ، یم  هیمیت  نبا  هچنآ  هاگ  ره  سپ 

نینج زا  همیت  نبا  دننام  هکنیا  رگم  دنک  هلمح  فوخم ، دح  رـس  نیا  هب  دناوتب  یـسک  مرادن  نامگ  نم  دشاب ، هزنم  زین  اهنآ  زا  تلاسر  ماقم 
. دشاب هتشادن  یکاب  روهت ،

. دینکن يوریپ  دننادیمن  هک  اهنآ  سفن  ياوه  زا  دوخ  امش  دنک  یخاتسگ  دناوت  یم  هچ  ره  دیراذگب 

اهاضرل یضری  همطاف و  بضغل  بضغی  هللا  نا  ثیدح  راکنا 

هراشا

دشاب : هدومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  یثیدح  دیوگ : - 20
كاضرل  یضری  کبضغعل و  بضغی  هللا  نا  همطاف  ای 

دوش . یضار  وت ، ياضرب  دیآ و  مشخ  وت  مشخب  ادخ  همطاف  يا 
هتخانـش یثیدـح  نینچ  فورعم ، ثیدـح  ياهباتک  رد  هن  دـنا و  هدرک  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  تیاور  نیا  هن  تسا . همـالع )  ) وا زا  یغورد 

حیحص يدنس  هلسلس  هن  هدش و 

هحفص 303 ] ] 

هنسلا ) جاهنم  20ر170  دراد ) نسح  ای 
زا شا  هطاحا  تیدودـحم  وا و  بکرم  لهج  ایآ  تسیچ ؟ دزادـنا  یم  هطرو  نیا  رد  ار  درم  نیا  هک  یثعاـب  متـسناد  یم  نم  شاـک  خـساپ -

يدیدش ياه  هنیک  ایا  دنک ؟ بیذکت  عطق  روط  هب  دبای ، یمن  ار  هچنآ  دنک ، یم  راداو  ار  وا  شیغامد  هدنگ  هاگنآ  ثیدـح ، بتک  رب  عالطا 
هنوگ ود  ره  مراد  نامگ  نم  دزادنا . یم  ناشبقانم  لئاضف و  راکنا  هب  نانآ و  اب  ینمشد  هاگترپ  هب  ار  وا  دراد ، یحو  تیب  لها  هب  تبـسن  هک 

. دوش یمن  رود  شناج  زا  درد 

نآ نایوار  باب و  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  لقن 

دنا و هدرک  دییات  ار  نآ  ندوب  نسح  يا  هراپ  هدرک و  نآ  تحص  هب  فارتعا  یخرب  دراد ، ناگرزب  ظافح و  دزن  یفورعم  دانسا  ثیدح ، اما 
دنا . هدناسر  ص )  ) سدقم ربمغیپ  هب  ار  نآ 
دنا : هدرک  تیاورار  ثیدح  هک  یناسک  زا 

 39 رئاخذ لقن  رب  انب  دوخ  دانسا  هب  هیلع  هللا  مالس  اضرلا  نسحلا  وبا  ماما  - 1
. شمجعم لقنب  یفوتم 252  يرصب  ینثم  نب  یسوموبا  ظفاح  - 2

. نارگید هباصالا و  لقن  هب  یفوتم 287  مصاع  یبا  نبا  رکب  وبا  ظفاح  - 3
. دوخ ننس  رد  یفوتم 307  یلصوم  یلعی  وبا  ظفاح  - 4
. شمجعم رد  یفوتم 360  یناربط  مساقلا  وبا  ظفاح  - 5
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. ثیدح تحص  هب  فارتعا  اب  كردتسمرد 3ر154  یفوتم 405  يروباشین  مکاح  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 6
. شفیلات رد  یفوتم 406  یشوگرخ  دیعس  وبا  ظفاح  - 7

. هباحصلا لئاضف  رد  یفوتم 430  یناهفصا  میعنوبا  ظفاح  - 8
 ". ماشلا خیرات  رد "  یفوتم 571  رکاسع  نبا  مساقلا  وبا  ظفاح  - 9

. 175 شا هرکذت  رد  یفوتم 654  يزوج  نبا  طبس  رفظملا  وبا  ظفاح  - 10
.39 رئاخذ رد  یفوتم 694  یناربط  نیدلا  بحم  سابعلا  وبا  ظفاح  - 11

هباصالا " 4ر 378. رد "  یفوتم 852  ینالقسع  رجح  نبا  لضفلا  وبا  ظفاح  - 12

هحفص 304 ] ] 

قعاوصلا 105 . رد  یفوتم 954  یمثیه  رجح  نبا  نیدلا  باهش  ظفاح  - 13
بهاوملا 3ر 202 . حرش  رد  یفوتم 1122  یکلام  یناقرز  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 14

. دنا هدرک  تیاور  ارنآ  نسح  دانسا  هب  نارگید  یناربط و  دیوگ : نیبغارلا 171 و  فاعسا  رد  یفوتم 1206  نابصلا  نافرعلا  وبا  ظفاح  - 15
راربالا " 47 . لوزن  یف "  هاجنلا  حاتفم  بحاص  یشخدب  ظفاح  - 16

تسا لطاب  قح و  نیب  قوراف  یلع  هکنیا  راکنا 

هراشا

یلع : هرابرد  ص )  ) ادخ ربمغیپ  ثیدح  دیوگ : - 21
لطابلا قحلا و  لها  نیب  قرفی  یتما  قوراف  اذه 

هک دنرادن  يدیدرت  ناسانـش  ثیدح  میتخاشیمن ، یلع  اب  ینمـشد  هار  زا  زج  ار  ناقفانم  ص )  ) ربمایپ دهع  رد  ام  رمع : نب  هللا  دـبع  راتفگ  و 
دامتعا دروم  یملع  بتک  رد  ثیدـح  ود  نیا  زا  مادـکچیه  دـنا ، هتـسب  ربمایپ و ص ) رب  هک  تسا  یغورد  یگتخاـس و  ثیدـح  ود  ره  نیا 

هنسلا .)  جاهنم  0ر179   ) درادن 2 یفورعم  دانسا  مادکچیه  تسین و 
هدش : هتفگ  هیمیت  نبا  زا  لبق  يرگید  هرابرد  هک  تسا  ینخس  تسا ، قیبطت  لباق  لفاغ  درم  نیا  اب  هک  ینخس  نیرت  عماج  خساپ -

الوقعم طعی  مل  الوقم و  یطعا 
، تسین شراتفگرد  لقع  كرد و  یلو  دیوگیم  نخـس  شباتک  ثحابم  رد  منیب  یم  لقعت ) تردق  هن  یلو  هدـش  هداد  وا  هب  نخـس  تردـق  )

نب هللا  دبع  زا  یلح  همالع  هللا  هیآ  اجنیا  رد  تسا ، هدشن  نآ  یعدـم  یـسک  هتفرگن و  تروص  یثحب  نآ  يور  هک  دـنک  یم  در  ار  يراتفگ 
میتخانشمن ... ار  ناقفانم  ام  دیوگ , : هک  هدرک  لقن  یتیاور  رمع 

تسا قافن  تمالع  وا  ینمشد  نامیا و  هناشن  یلع  بح  هکنیا  بلطم و  نیا  رد  هدراو  ثیداحا 

تسا و هدادن  تبسن  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  نآ  يوار ، هک  تسین  هجوتم  دنا و  هتـسب  غورد  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  یم  هیمیت  نبا 
قافتا دروم  رما  نیا  تسین ، اهنت  نخس  نیا  رد  رمع  نب  هللا  دبع  هتشذگ  نیا  زا  دنکفین  رمع  نب  هللا  دبع  هب  ارنآ  تبسن  هک  دوب  نیا  ماقم  قح 

: لیبق زا  تسا  هباحص  زا  یهورگ 
یم - تمالع  هس  اب  امربمغیپ  هرود  رد  ار  ناقفانم  دیوگ : هک  يرافغ  رذ  وبا  - 1
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هحفص 305 ] ] 

بلاط . یبا  نب  یلع  ینمشد  هب  زامن ، زا  فلخت  هب  ربمغیپ ، ادخ و  بیذکت  هب  میتخانش :
مکاح زا  دـیوگ : و  لـقن ، بلاـطملا 8  ینـسا  رد  يرزج  ضاـیر 2ر215  رد  يربـط  نیدـلا  بحم  قـفتملا "  رد "  بیطخ  ار  ثیدـح  نـیا 

. تسا هدمآ  شبیترت 390/6  رد  هچنآ  قبط  ریبکلا "  عماجلا  رد "  یطویس  هدش ، دییات  شتحص 
دهع ناقفانم  میتخانش  یمن  ام  يدنرز : ریبعت  رد  میتخانـش و  یم - یلع  ینمـشد  هب  ار  ناقفانم  راصنا  هورگ  ام  دیوگ : يردخ  دیعـس  وبا  - 2

یلع . ینمشد  هب  رگم  ار  ص )  ) ربمایپ
، يدنرز ردـلا  مظن  لوسلا 17 ، بلاـطم  يرزج 8 ، بلاـطملا  ینـسا  همهملا 126 ، لوـصف  ءاـیلوالا 259/6 ، هیلح  يذـمرت 2ر299 ، عماج 

قعاوصلا 73 .
میتخانش . یمن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  اهنآ ) ینمشد - دای   ) ینمشد هب  زج  ار  ناقفانم  ام  دیوگ : يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  - 3

رد یمثیه  ظفاح  ضایرلا " 2ر214 ، رد "  نیدلا  بحم  ظفاح  هباصالا ، هیـشاح  باعیتسالا 3ر46  رد  ربلا  دبع  نبا  بقانملا "  رد "  دـمحا 
دئاوزلا 9ر 136 . عمجم 

بلاط . یبا  نب  یلع  هب  تبسن  اهنآ  ینمشد  هب  رگم  میتخانش  یمن  ار  ناقفانم  راصنا  هورگ  ام  دیوگ : مثیه  نب  دمحم  دیعس  وبا  - 4
تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  بلاطملا 8  ینسا  رد  يرزج  ظفاح 

کنیا دنا و  هدینـش  یلع  هرابرد  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  زا  هک  تسا  يزیچ  هب  یکتم  هکلب  تسین  نانآ  زا  اعدا  درجم  مدرک  لقن  هک  ار  یتاملک 
: ثیداحا نآ  نوتم 

تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  نینموملا  ریما  زا  لوا - نتم 
قفانم . الا  ینضغبی  و ال  نموم ، الا  ینبحی  هنا ال  یلا : یمالا  یبنلا  دهعل  هنا  همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و 

درادـیمن متـسود  هک  هداهن : نایم  رد  نم  اب  یما  ربمایپ  هک  تسا  يدـهع  نیا  دـیرفآ ك  ار  ناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  سکنآ  هب  دـنگوس 
. قفانم رگم  دریگیمن  منمشد  نموم و  رگم 

هحفص 306 ] ] 

شعماج رد  يذـمرت  و  ثیدـح 131 ] نامیا  باتک  ملـسم  حیحـص   "  ] هیاـفکلا قبط "  رب  شحیحـص  رد  ملـسم  ار  ثیدـح  نیا  نآ  ذـخام 
شننس رد  یئاسن  شننس 1ر55 ، رد  هجام  نبا  شدنسم 1ر84 ، رد  دمحا  زین  حیحص و  نسح  دیوگ : هدرک و  تیاور  دنگوس  نودب  2ر299 
نیدلا بحم  " 2ر199 ، حـیباصملا رد "  يوـغبلا  شخیراـت 2ر255 ، رد  بیطخ  شدنـسم ، رد  متاـح  وبا  شــصئاصخ 27 ، رد  و  8ر117 ،

 " لوصولا ریـسیت  شـصیخلت "  قبط  رب  لوصالا  عماج  رد  ریثالا  نبا  باـعیتسالا " 3ر37 ، رد "  ربلا  دـبع  نبا  شضایر 2ر214 ، رد  يربط 
شخیراـت رد  ریثک  نبا  ، 17 لاوئـسلا ، بلاـطم  رد  هحلط  نبا  شا 17 ، هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  یئاسن ، يذـمرت و  ملـسم و  زا  3ر272 

حیحصلا . وه  اده  دیوگ : رگید و  رفن  تفه  زا  ملسم و  دمحا و  قازرلا و  دبع  ظفاح  زا  7ر354 
تسا . هدرک  دییات  ار  شتحص  بلاطملا " 7 و  ینسا  رد "  يرزج  قیرط ، راهچ  هب  باب 22  رد  شدئارف  رد  ییومح  مالسالا  خیش 

عمج رد  یطویس  يرابلا 57/7 ، حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  قـعاوصلا " 73 ، رد "  یمثیه  رجح  نبا  لوصفلا 124  رد  یکلام  غابـص  نبا 
. شحیحص رد  نابح  نبا  هجام و  نبا  یئاسن و  يذمرت و  یندع و  دمحا و  هبیـش و  یبا  نبا  و  يدیمح . زا  شبیترت 6ر396  قبط  رب  عماوجلا 
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ار شتحص  هیافکلا " 35 و  رد "  یطیقنـش  لماک 1ر216 ، هیـشاح  شخیرات  رد  ینامرق  شننـس ، رد  مصاـع  یبا  نبا  هیلحرد و  میعن  یبا  و 
. تسا هدرک  دییات 

نایح نبا  یتقو  هعامج ، نب  نیدلا  رادب  هدرک و  لقن  ار  نآ  هجام  نبا  یئاسن و  يذـمرت و  و  ملـسم ، زا  ءافخلا 2ر382  فشکرد  ینولجع  و 
تسرد تیاور  ایآ  دیسرپ : نایح  نبا  رخآ  ات  تسب .. يدهع  نم  اب  ربمغیپ  تفگ : یلع  هک  درک  تیاور  یلع  زا  ار  نآ  یسلدنا  نایح  وبا  ك 

ای دنتـشادیم  تسود  ار  وا  اـیآ  دـنا  هدیـشک  ریـشمش  شیور  هب  دـنا و  هدـیگنج  وا  اـب  هکیناـسک  سپ  تفگ  یلب  تفگ  هعاـمج  نبا  تـسا ؟
هنماکلا 4ر 208. رردلا  دندوب ...؟ شنمشد 

هحفص 307 ] ] 

رگید  تروص 
هک : تسا  هدش  لقن  ع )  ) نینموملا ریما  زا 

قفانم : الا  کضغبی  نموم و ال  الا  کبحی  ال  یلا : یبنلا  دهعل 
قفانم . رگم  درادیمن  تنمشد  نموم و  رگم  درادیمن  تتسود  نم : هب  تسا  ربمغیپ  زا  يدهع  انامه 

رد میعن  وبا  شـصئاصخ 27 ، رد  و  شننـس 8ر117 ، رد  یئاسن  شخیراـت 14ر426 ، رد  بیطخ  و 95  شدنـسم 1ر 138 . رد  دمحا  ذخام :
شقرط : زا  یکی  رد  و  قیرط ، دنچ  هب  هیلح 185/4 ،

یلا ... ص )  ) یمالا یبنلا  دهعل  هنا  همظعلاب  يدرت  همسنلا و  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و 
هدرک تیاور  ار  نآ  باحـصا  زا  يا  هفئاط  دـیوگ  باعیتسا 3ر37 و  رد  ربلا  دبع  نبا  قافتا ، دروم  تسا ، یحیحـص  ثیدـح  نیا  دـیوگ : و 

دزن هک  یحیحص  رابخا  دیوگ : دلج 1ر364  رد  و  هدش ، تیاور  حاحـص  رد  ربخ  نیا  دـیوگ : شحرـش 2ر364 و  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنا ،
خیـش ز  نموم ، الا  کبحی  قفانم و ال  الا  کضغبی  ال  تفگ : وا  هب  ربمغیپ  هکنیا  رب  دنا  هدرک  قافتا  تسین ، اهنآ  رد  يدیدرت  ياج  ناثدـحم 

دنچ زا  وا 6ر408 و 152  بیترت  رد  هچنآ  ربانب  شریبک  عماج  رد  یطویس  دئاوزلا 9ر133 ، عمجم  رد  یمثیه  باب 22 ، رد  ییومح  مالسالا 
هباصالا 2ر 509 . رد  رجح  نبا  هدش ، لقن  قیرط 

موس تروص 
دیامرف : ع )  ) نینموملا ریما 

ینبحا و ام  ینبحی  نا  یلع  نیقفانملا  یلع  اهتماجب  ایندلا  تببص  ول  ینضغبا و  ام  ینـضغبی  نا  یلع  اذه  یفیـسب  نموملا  موشیخ  تبرـض  ول 
قفانم . کبحی  نموم و ال  کضغبی  یلع ال  ای  لاق : هنا  یمالا  یبنلا  ناسل  یلع  یضقناف  یضق  هنا  کلذ 

هحفص 308 ] ] 

ات مزیرب  قفانم  نماد  هب  اج  کی  ار  ایند  رگا  درادیمن و  نمـشد  ارم  مبوکب ، دراد  نمـشد  ارم  هکنیا  يارب  مریـشمش  نیا  اب  ار  نموم  ینیب  رگا 
هاگ چـیه  یلع  ای  دـیوگ : هک  تسا  هتـشذگ  ص )  ) یما ربمایپ  ناـبز  رب  تسا و  نینچ  یهلا  ياـضق  اریز  درادـیمن  تسود  دراد ، تسود  ارم 

دراد . یمن  تسود  ارت  قفانم  هاگ  چیه  دریگ و  یمن  نمشد  ارت  نموم 
هجوت و لیـصفت  نیا  زا  ع )  ) یلع دارم  دـیوگ : شحرـش 4ر264  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دـیبای و  یم  هغالبلا  جـهن  رد  ار  ثیدـح  تروص  نیا 

. تسوا هرابرد  ص )  ) ادخ ربمغیپ  راتفگ  هب  مدرم  رکذت 
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مراهچ  تروص 
تسا : ع )  ) نینموملا ریما  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد 

. قفانم الا  ینضغبی  نموم و ال  الا  ینبحی  نا ال  یمالا  یبنلا  مکیبن  ناسل  یلع  لجوزع  هللا  هاضق  ءاضق 
نمـشد ارم  قفاـنم  زج  یـسک  دریگن و  تسود  ارم  نموم  زج  یـسک  هک  هدـنارذگ  یما  ربماـیپ  هک  شربـمغیپ  رب  يادـخ ، هک  تسا  یمکح 

درادن .
 " نیطمـسلا ررد  مظن  رد "  يدـنرز  و  هدرک ، تیاکح  ضایر 2ر214  رد  نیدـلا  بحم  وا  زا  هدرکلقن و  سراـف  نبا  ظـفاح  ار  تیاور  نیا 

 ". يرتفا نم  باخ  دق  هدمآ " و  شنایاپ  رد  هدروآ و 
رگا دریگ و  یمن  منمـشد  منزب ، ریـشمش  اب  ار  نموم  ینیب  رگا  تفگیم : ع )  ) یلع مدینـش  دـیوگ : لیفطلا  یبا  زا  تسا : نینچ  ثیدـح  زاغآ 

، تسا هتفرگ  ما  ینمـشد  هب  نامیپ  ناقفانم  اب  و  ما ، یتسود  هب  نامیپ  نانموماب  دنوادخ  دوش ، یمن  متـسود  منک ، شخپ  قفانم  رب  هرقن  الط و 
. دوش یمن  متسود  قفانم  هاگچیه  دریگ و  یمن  نمشد  ارم  نموم  هاگچیه  ور  نیا  زا 
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رگید تروص 
ما ینمـشد  رب  ار  یقفاـنم  ره  ناـمیپ  میتـسود و  رب  ار  ینموم  ره  ناـمیپ  گرزب  يادـخ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) یلع زا  ینرعلا  هبح  زا 

دوش . یمن  متسود  مزاس  ناور  قفانم  يورب  ار  ایند  رگا  دوش و  یمن  منمشد  مبوکب ، ریشمش  اب  ار  نموم  يور  نم  رگا  تسا . هتفرگ 
دیدحلا 1ر346  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

. دریگ یمن  نمشد  نموم ، چیه  و  تسود ، قفانم  چیه  ار  یلع  تفگیم : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ  هک  هدش  تیاور  هملس  ما  زا  مود - تیاور 
بحم يواسملا 1ر29 ، نساـحملا و  نساـحملا و  رد  یقهیب  یناربط ، هبیـش ، یبا  نبا  تیاور ، تحـص  دـییاتاب  شعماج 2ر213  رد  يذـمرت 

بلاطملا " 7، ینـسا  رد "  يرزج  لوسلا " 17  بلاـطم  رد " هحلط  نبا  شا 15 ، هرکذترد  يزوج  نبا  طبـس  شضایر 2ر214 ، رد  نیدلا 
شبیترت 6ر 158 و 152 . لقنب  ریبکلا "  عماجلا  رد "  یطویس 

رگید  تروص 
دریگ . یمن  تسود  اروت  قفانم  چیه  و  نمشد ، ار  وت  نموم  چیه  دومرف : یم  یلع  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ  هک  تسا  تیاور  هملس  ما  زا 

شخیرات 7ر354 . رد  ریثک  نبا  ضایرلا 2ر214 ، رد  نیدلا  بحم   " بقانملا ، رد "  دمحا  ماما 
موس تروص 

: تفگیم یلع  هب  نم  هناخ  رد  ص )  ) ادخ ربمغیپ  مدینش  دیوگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هملس  ما  زا  شدانسا  هب  يوغب  زا  شلماک  رد  يدع  نبا 
قفانم : الا  ضغبی  نمومالا و ال  کبحی  ال 

. دریگ یمن  نمشد  ار  وت  قفانم  زج  سکچیه  دراد و  یمن  تسود  ار  وت  نموم  زج  سکچیه 
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دومرف : شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  ص )  ) ربمغیپ موس - تیاور 
رگم درادن  شتسود  هک  وا  منکیم ، شرافس  بلاط  یبا  نب  یلع  ممع  رـسپ  ردارب و  تما : نیا  نینرقلا  وذ  یتسود  هب  ار  امـش  نم  سانلا  اهیا 
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. قفانم رگم  دریگن ، شنمشد  نموم و 
طبسلا 17 . هرکذت  دیدحلا 2ر451 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هرضنلا 2ر214 ، ضایر  دمحا ، بقانم 

تفگ : هدنکفا ، رظن  یلع  يوس  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : سابع  نبا  زا  مراهچ - تیاور 
قفانم الا  کضغبی  نموم و ال  الا  کبحی  ال 

. تسا هدرک  لقن  ارنآ  دئاوزلا 9ر133  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح 
ایآ مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  تفگ : هک  تسا  ثیدح  نیمه  یکی  درک  داهـشتسا  نادـب  يروش  زور  ع )  ) نینموملا ریما  هک  یثیداحا  زا 
زا ریغ  وا  هک  قفانم ، رگم  دوش  یمن  تنمشد  نموم و  رگم  درادیمن  تتسود  دشاب  هتفگ  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد 

هن . دنتفگ  همه  دشاب ؟ نم 
زا دعب  امـش  دیاش  دشاب ، رتشیب  بتارمب  میبای  نادب  میتسناوتن  ام  ار  هچنآ  دیاش  میتشاد ، سرتسد  رد  ثیدـح  نیا  قیرط  زا  ام  هچنآ  دوب ، نیا 

هتـشاد تلاسر  ردصم  زا  شرودص  هب  عطق  یمدآ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يرتاوتم  ثیدـح  هاگره  هک  دیـشاب  هتـشادن  يدـیدرت  همه ، اهنیا 
دیهاوخن دیدرت  رگید  همه ، اهنیا  زا  دعب  هکنانچ  تسا . ثیدح  نیمه  شقیداصم  نیرت  رهاظ - زا  یکی  ای  تسا ، ثیدح  نیمه  یکی  دشاب ،

نیا و  تسا . ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  تیادـه ، شاـیقم  و  ناـمیا ، شجنـس  نازیم  هدراو ، ثیدـح  نیا  مکحب  ع )  ) نینموملا ریما  هک  درک 
تسین . کفنم  هقلطم . تماما  زا  هک  تسوا  هژیو  فصو 
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قافن تمالع  شا  ینمـشد  نامیا و  تمـالع  ینموم  ره  تبحم  و  هدـشن ، لـئان  تمارک  نیا  ماـقم  هب  ناـمیا  لـها  زا  يدـحا  عطق  روطب  اریز 
شنامیا يارب  ینمـشد  هکنیا  هب  طورـشم  دـشاب  صخـش  لامک  رد  يدوبمک  یقالخا و  هصیقن  نموماـب  ینمـشد  دـناوتیم  اـهنت  هکلب  تسین .

ص)  ) ادخ ربمایپ  ورنیا  زا  تسین ، تماما  زایتما  زج  يزیچ  املـسم  نینموملا ، ریما  هب  صاصتخا  اب  هارمه  قلطم ، روطب  هیـضق  داریا  اما  دشابن .
دیوگیم :

وا مدرم  رگید  زا  هچ  متیب و  لها  زا  هچ  سک  ره  دنگوس  ادخب  دیوگ "  دندشیمن " و  هتخانـش  نم  زا  سپ  نانموم  يدوبن  وت  رگا  یلعای ، " 
 ". تسا نوریب  نامیا  زا  دراد  نمشد  ار 

تفگ : هدرک  شقافن  هب  مکح  تفگ ، یم  یلع  هب  ازسان  دید  هک  اریدرم  باطخلا  نب  رمع  هنوگچ  دینیب  یمن  رگم 
یقفانم ؟ وت  منامگ  اقفانم : کنظا  ینا 

تسا . هدرک  لقن  شخیرات 7ر453  رد  يدادغب  بیطخ  ظفاح  ار  ثیدح  نیا 
هب ار  اـه  تبـسن  نیرت  راـب  نارگ  ددرگ و  رجفنم  ثیدـح  نیا  رثا  رب  شا ، هنیک  دـقح و  ناـشف  شتآ  هوک  هیمیت  نبا  دراد  اـج  بیترت  نیا  هب 

. دورب نیئاپ  الاب و  هدمآ ، شوجب  نخس  ندرک  شزرا  یب  يارب  دهدب و  ثیدح 
. لطابلا قحلا و  لها  نیب  قرفی  یتما  قوراف  اذه  لوا  ثیدح  اما 

هتشادنپ .) غورد  ارنآ  هیمیت  نبا  هک  )
ار ثیدح  ناگرزب ، ظافح و  زا  يرایسب  هورگ  دوش ، یم  یهتنم  يرافغ  یلیل  یبا  نامیلا و  هفیذح  رذ ، یبا  ناملس ، سابع ، نبا  هب  شدانـسا 

لیبق : زا  دنا ، هدرک  تیاور  ناگدربمان  زا 
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نبا یجیا ، یـشرق ، ییومح ، نیدلا ، بحم  یجنک ، رکاسع ، نبا  یمکاح  یلماحم ، یلیقع ، رازب ، یندـع ، یقهیب ، یناربط ، میعن ، وبا  مکاح ،
: تسا نینچ  نانآ  دزن  ثیدح  نتم  و  يروفص ، يدنه ، یقتم  یطویس ، یمثیه ، دیدحلا  یبا 

نم اب  تمایق  زور  هک  تسا  یسک  لوا  وا  دیرادم  تسد  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دش  نینچ  یتقو  دیآ  دیدپ  شیامزآ  يدوز  هب  نم  زا  سپ  " 
 " ناقفانم ریما  لام  و  تسا ، نانموم  ریما  وا  تسا ، تما  نیا  لطاب  قح و  نیب  قوراف  و  ربکا ، قیدص  وا  درک ، دهاوخ  هحفاصم 

دروم یملع  بتک  رد  ثیدـح  ود  زا  مادـکچیه  دـیوگ " : هک  ار  هیمیت  نبا  نیغورد  ياه  تبـسن  راـتفگ و  شزرا  همه ، اـهنیا  زا  دـعب  اـمش 
دروم یملع  بتک  زا  وا  رظنب  دـیناسم  حاحـص و  ياهباتک  یتقو  دیـسانش ، یم  بوخ  دـنرادن "  یفورعم  دانـسا  مادـکچیه  و  تسین ، دامتعا 
نیاار وا  رگید  دشابن ، فورعم  وا  دزن  دنا ، هدرک  دـییات  ار  شدانـسا  تحـص  هدرک و  لقن  ثیدـح  همئا  ظافح و  هچنآ  و  دـشابن ، شدامتعا 

فیخس هدیقع  نیا  نتـشاد  اب  شموق  وا و  سپ  منادیمن  نم  تسا . یفاک  وا ، راع  گنن و  ار  شموق  سب و  هناهاوخ  دب  هنازوت و  هنیک  ینادان 
. دننک دامتعا  زیچ  هچ  هب  بهذمرما  رد  دنهاوخیم 

. منک يربهر  تیاده  هارب  ار  امش  ان  دینک  يوریپ  ارم  موق ، يا 

تسا یلع  داهتجا  هکلب  هدوبن  ادخ  لوسر  روتسد  هب  نیفص  لمج و  گنج 

هراشا

دوب 2ر 231 . شا  یصخش  رظن  هکلب  دوبن  ص )  ) ادخ لوسر  رما  هب  نیفص  لمج و  زور  رد  هنع ) هللا  یضر   ) یلع گنج  دیوگ : - 22
تماما نووش  هک  تسا  یناملـسم  هنوگچ  وا  منکیم  بجعت  تسا ) هدش  هدیرفآ  نادان  تخـس  یتسارب  هک   ) ناسنا نیا  ینادان  زا  نم  خساپ -

رد شجورخ  دورو و  دریگ ، یم  هدـهع  هب  ار  ریطخ  هفیظو ي  نیا  تیلوسم  نیگنـس  راـب  هک  سکنآ  درادـن  هجوت  هنوـگچ  دـناد و  یمن  ار 
هب تبسن  شا  ینادان  رت ، تفگش  نآ  زا  تسا و  رودب  تخس  میدقتعم ، نادب  ام  هک  تماما  يانعم  نآ  زا  یلکب  وا  دشاب ، دیاب  روطچ  اهراک 

هراشا ورگ  یهلا و  رما  بقارم  راوگرزب  نآ  هنوگچ  هک  تسا  ع )  ) نینموملا ریما  ام  يالوم  ماقم 
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ياههار زا  ار ، ترـضح  نآ  هیاپ  دـنلب  لئاضف  عینم و  ماقم  اـب  یئانـشآ  تصرف  درم  نیا  يارب  دوب ، ص )  ) مظعا یبن  دوخ  هدـننک  نیزگیاـج 
ورف یتـسپ  هاـگترپ  هب  قح  عیفر  خاـک  زا  ار  وا  هدرک و  اـنیبان  ار  شناگدـید  ار ، ترفن  ینمـشد  اریز  تسا ، هدادـن  تسد  یلع  لـمع  ملع و 

. ستا هتخادنا 
وا درکدیاب  هچ  یلو  دنا . هدرک  تیاور  هراب  نیا  رد  شثیدـح ، نایاوشیپ  ظافح و  هک  تسا  یثیدـح  زا  وا  یعالطا  یب  زا  همه ، متفگـش  نم 
زا درم ، نیا  فده  درذگ . یم  یئاه  هسوسو  هچ  وا  لد  رد  میناد  یم  ام  دنرگن . یمن  دوخ  ناگدید  اب  اما  دـنراد  مشچ  هک  تسا  یمدرم  زا 

داهتجا يار و  هطساوب  نیفرط  نینوخ  ياهگنج  حیحصت  و  تقیقح ، هب  تبـسن  تما ، یهارمگ  يراک و  بیرف  ثیدح ، یفن  هب  یعطق  مکح 
باوص هچ  اهنآ  يار  دنا و  هدوب  دهتجم  ود ، ره  نیا  دنربارب و  داهتجا  يار و  رد  دوخ ، ياهدربن  مه  اب  نینموملا  ریما  دیوگب  دناوتب  ات  تسا 
رتشیب شاداپ  کی  راک  اطخ  يارب  شاداپ و  ود  دـشاب  راک  تسرد  هکیـسک  يارب  تسه  هک  يزیچ  تسا  روآ  مازلا  ناـنآ  يارب  اـطخ ، هچ  و 

هماخ و  دـنک ، یم  رادـیب  ار  هدز  تبیـصم  هتفخ  قیقحت ، تسد  دـنکیم و  زاب  ار  ناراکبیرف  نیا  تشم  رایـشه ، ققحم  هکنیا  زا  لفاغ  تسین .
( دشاب تشرد  ایور  نیا  رگا   ) نانآ داهتجا  هک  دهدیم  رادشه  ار  نانآ  دـنناشکب ، فدـه  یب  وس  ره  هب  ار  یمالـسا  تما  درذـگیمن  تقیقح 

تسا . يوبن  يایوگ  صن  لباقم  رد  داهتجا ،

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1034 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح نیا  ظافح  نایوار و  بلطم و  نیا  رد  هدراو  ثیداحا 

ربارب رد  هکنآ  لاح  و  دنزب ؟ ینادان  هب  ار  دوخ  دسر  یم  ار  يدحا  هنوگچ  و  دنامیم ؟ هدیـشوپ  یـسک  رب  رما  نیا  هنوگچ  متـسناد  یم  شاک 
: دیوگیم هک  دراد  رارق  شنارسمه  هب  ص )  ) ربمغیپ نخس  یملع ، ياه  هورگ 

. لتقت تداک  ام  دعب  وجنت  ریثک و  یلتق  اهلوح  لتقی  باوحلا  بالک  اهحبنیف  جرخت  رعشلا - ریثک  وه  و  ببدالا - لمجلا  هبحاص  نکتیا 
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یناوارف ناگتشک  دننک ، وعوع  وا  رب  باوح  هلحم  ياهگس  دنک و  یم  جورخ  هک  دوب  دهاوخ  يوم  رپ  رتش  بحاص  نانز  امـش  زا  کیمادک 
؟ دبای یم  تاجن  دوریم و  ندش  هتشک  کیدزن  ات  وا  دنتفا و  نیمز  رب  شدرگ 

دننک  هلمح  وا  رب  باوح  هلحم  ناگس  یتقو  نانز  امش  زا  یکی  عضو  دوب  دهاوخ  هنوگچ  ص :)  ) شرگید ریبعت  رد  و 
دننز . گناب  وا  رب  باوح  هلحم  ناگس  هک  دیتسه  نانز  امش  زا  کیمادک  رگید : ریبعت  رد  و 

رب باوح  ناگس  دوریم ، قرشم  يوس  هب  يرگشل  اب  هکیماگنه  نانز ، امش  زا  کی  مادک  متـسنادیم  شاک  نانز : هب  باطخ  رگید  ریبعت  رد  و 
؟ دز دنهاوخ  ساپ  وا 

افشلا 3ر166: حرش  رد  یجافخ  ریبعت  رد  و 
. باوحلا بالک  اهحبنت  بزالا  لمجلا  هبحاص  نکتیا 

دننک .) وعوع  يو  رب  باوح  هلیبق  ياهگس  هک  دش  دهاوخ  یئوم  رپ  رتش  بحاص  امش  زا  کیمادک  متسنادیم  شاک  )

هحفص 315 ] ] 

هشیاع : هب  ص )  ) وا راتفگ  و 
. ءاریمح ای  تنا  ینوکت  نا  كایا  و  باوحلا . بالک  اهحبن  دق  نکادحاب  یناک 

. یشابن وت  سکنآ  نک  هشیاع ، شاب  رذح  رب  دننز ، گناب  وا  رب  باوح  ياهگس  هک  ار  امش  زا  یکی  مرگن  یم  ایوگ 
رگمتـس وا  رب  هکیلاح  رد  یلع  اب  وت  دـننز ، گناب  ارت  باوح  هلحم  ياهگـس  تمنیب ، یم  ایوگ  اریمح ، يا  هشیاع : هب  ص )  ) ربماـیپ نخـس  و 

. يزادرپ راتشک  هب  یشاب 
. یشابن سکنآ  وت  اریمح ، يا  رگنب  وا : هب  ص )  ) مرکا لوسر  راتفگ  و 

نک . قافرا  وا  رب  یتفرگ  تسدب  ار  هشیاع  راک  زا  يا  هشوگ  رگا  ع :)  ) یلع هب  باطخ  ص )  ) شرگید نایب  رد  و 
سک ره  دنشک ، یم  ریـشمش  ادخ  يورب  نانیا  تخادرپ ، دنهاوخ  یلع  اب  راتـشک  هب  یموق  نم  زا  سپ  دومرف : هک  ص )  ) شرگید نایب  رد  و 
شیپ رد  يرگید  هار  دنک ، هزرابم  اهنآ  اب  شبلقب  دـیاب  نابز  هب  دـناوتن  یـسک  ره  نابز و  هب  دـیاب  دـیگنجب  اهنآ  اب  شتـسدب  دـناوتن  امـش  زا 

. تسین
هیودرم و نبا  یناربط ، زا  لامعلا  زنک  رد 7ر305  هدرک و  لقن  لامعلا 6ر155  زنک  دئاوزلا 9ر134 و  عمجم  لقن  هب  یناربط  ار  ثیدـح  نیا 

هدرک . تیاور  مه  میعن  یبا 
ناحبـس میتفگ : راسگنـس . ارم  منک  نینچ  رگا  تفگ  يوگزاب ، يا  هدینـش  هک  یثیدح  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  ام  دنتفگ : نامیلا  هفیذـح  هب 
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رگا تفگ  هللا ؟

هحفص 316 ] ] 

ریـشمش دـیگنج و  دـهاوخ  زهجم  یهاپـس  اب  امـش  اـب  ( دـنا فورعم  نینموملا  ما  هب  ربمغیپ ، ناـنز   ) ناـتناردام زا  یکی  هک  میوگب  امـش  يارب 
هک يرگـشل  اب  اریمح ، تفگ : دنک  قیدصت  ار  وت  رما  نیا  رد  دناوتب  تسیک  هللا  ناحبـس  دنتفگ : دینکن ، مقیدـصت  دیـشک ، دـهاوخ  ناتیورب 

. دیآ امش  يوس  دننار  یم  ار  وا  لکیه ، يوق  نادرم 
مانبار بآ  نیا   ) تسا یبآ  هچ  نیا  تفگ : دینـش  ار  ناگـس  وعوع  يادص  اهنع  هللا  یـضر  هشیاع  نوچ  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  يربط و 

عمج نایمرد  ص )  ) ربمغیپ مدینـش  هک  متـسه  ینز  نامه  نم  انامه  نوعجار ، هیلا  انا  اـنا هللا و  تفگ : باوح ، دـنتفگ  دـنناوخ ) هلحم  مادـک 
نب هللا  دبع  هک  درک  تشگزاب  هدارا  سپ  دننز "  گناب  باوح  ياهگـس  امـش  زا  کیمادک  رب  متـسناد  یم  شاک  تفگ " : یم  شنارـسمه 

: تفگ یم  وا  هب  دسر  یم  رظن  هب  دمآ  وا  دزن  ریبز 
تشذگ . لحم  نا  زا  هشیاع  هک  دش  رارکت  نخس  نیا  یئاج  ات  تسا ، باوح  هلحم  اج  نیا  تفگ  سک  ره  تفگ  غورد 

یبآ هچ  نیا  دـنتفگ  دـنداتفا ، وعوع  هب  ام  يارب  باوح  ياهگـس  میدـش  دراو  هنابـش  باوح  نآ  رب  یتقو  دـیوگ : هشیاع  رتش  بحاص  ینرع 
دنگوس تفگ  سپـس  دـیناشن  ار  نآ  ات  دز  شرتش  يوزاب  رب  هاگنآ  دز  غیج  دـنلب  يادـص  اب  هشیاـع  دـیوگ : باوح . بآ  متفگ : نم  تسا ؟

ار شیراوس  رتش  هدرک و  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  دینادرگ . زاب  ارم  ما ، هدش  دراو  هنابش  نانآ  رب  هک  باوح  ياهگس  بحاص  منم  ادخب ،
، دوب هتـشذگ  زور  هنابـشکی  تسرد  هک  زور  نآ  يادرف  ات  درکیم ، عانتما  نتفر  زا  دـندناشن و  ورف  وا  درگ  رب  نارتشا  نارگید  و  دـناشن ، ورف 

تفگ : هدمآ  وا  دزن  ریبز ، نبا 
 ". بلاط یبا  نب  یلع  هللا  مککردا و  دقف  ءاجنلا  ءاجنلا  " 

. دیسر امشب  بلاط  یبا  نب  یلع  دنگوس  ادخب  هک  دیهد  تاجن  ار  دوخ  دیشاب  دوز 

هحفص 317 ] ] 

. دنتفگ ازسان  نم  رب  دندرک و  تکرح  همه  هاگنآ  دیوگ :
تفگ وا  دندمآ  رد  ادص  هب  اهگـس  دیـسر  رماع  ینب  ياه  هناخ  هب  اهنع ) هللا  یـضر   ) هشیاع یتقو  دـیوگ : مزاح  یبا  نب  سیق  ثیدـح  رد  و 

ات ایب ، رت  ولج  میا ) هدیـسرن  باوح  هب   ) زونه هن ، تفگ ، ریبز  نبا  مرادن . تشگزاب  زج  يرظن  نم  تفگ : باوح  دنتفگ  تسا ؟ یبآ  هچ  نیا 
ص)  ) ادخ لوسر  هک  مدینـش  مرادن ، تشگزاب  زج  يرظن  نم  تفگ  هشیاع  دنکیم  رارق  رب  حلـص  نانآ  نایم  يادخ  و  دـننیب ، هب  ار  وت  مدرم 

تفگ : یم 
. باوحلا بالک  اهتحبن  اذا  نکادحاب  فیک 

- باوح ینعی  لـحم - نیا  هب  دور  هرـصب  هب  لـمج  هعقاو  رد  تساوـخ  یتـق  هشیاـع و  هک : تسا  ثیدـح  رد  نادـلبلا 3ر356 : مجعم  رد  و 
ار دوخ  نم  انا هللا  تفگ : دنیوگ  یم  باوح  نآ  هب  هک  تسا  یئاج  اجنیا  دنتفگ : تسا ؟ اجک  اجنیا  تفگ  هدینش  ار  اهگس  گناب  تشذگ و 

تفگیم : دندوب  وا  دزن  شنانز  یتقو  ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش  تفگ  هصق ؟ مادک  دنتفگ  مرادنپ ، یم  هصق  نآ  بحاص 
 " هبیتک .. یف  قرشلا  یلا  هرئاس  باوحلا  بالک  اهحبنت  نکتیا  يرعش  تیل  " 

تسین . باوح  اجنیا  هک  دندرک  دای  دنگوس  دندرک و  يراک  هطلاغم  وا  رب  سپ  درک  تشگزاب  هدارا  هاگنآ 
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هک سکنآ  ات  دـناشک ، یمن  هارمگ  هب  دـیامنن ، اـهنآ  رب  ار  اـهاطخ  زا  زیهرپ  هار  اـت  دـنک ، ناشتیادـه  دـنوادخ  هک  ار  یموق  دـیوگ ): ینیما  )
نیا تسا ، اناد  اونش و  يادخ  هک  دشاب  تریصب  يور  زا  دریگ  شیپ  تایح ا  هار  هک  سکنآ  و  تحارص ، ینشور و  اب  دنیزگ  رب  ار  تکاله 

تسا . هاگآ  رایشه و  دوخ  نطاب  زا  دریگ  هناهب  دهاوخن  هاگ  ره  وا  هن  رگ  دزادرپ و  یم  شکمشک  لادجب و  تخس  ناسنا ،
دومرف : ریبز  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هتسویپ  تحص  هب  قیقحتب 

هحفص 318 ] ] 

. هل ملاظ  تنا  ایلع و  لتاقت  کنا 
نم اب  وت  دومرف : وتب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  يراد  رطاخب  ایآ  تفگ : هدومرف ، جاجتحا  لمج  زور  رد  ریبز  رب  ع )  ) نینموملا ریما  ثیدح  نیا  هب  و 

یلب . تفگ : درک ؟ یهاوخ  دربن  يرگمتس ، نم  رب  هکیلاح  رد 
وبا لئالدـلا ، رد  یقهیب  و  دـنا ، هدومن  فارتعا  شتحـص  هب  ود  ره  یبـهذ  وا و  هدرک و  تیاور  كردتـسم 3ر366  رد  مکاحار  ثیدح  نیا 

دیرفلا 2ر279، دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  و  و 131 ، 16ر132  یناـغا ، رد  جرفلا  وبا  و 200 ، شخیراـت 5ر204  رد  يربـط  و  میعن ، وبا  یلعی ،
نیدلا بحم  بلاطملا 41 ، رد  هحلط  نبا  لماکرد 3ر102 ، ریثا  نبا  و  دنا . هدرک  لقن  تفش  رد  یـضاق  بهذلا 2ر10 ، جورم  رد  يدوعسم 

بهاوملا حرش  رد  یناقرز  بهاوم 2ر195 ، رد  ینالطسق  يرابلا 13ر46 ، حتف  رد  رجح  نبا  عمجم 7ر235 ، رد  یمثیه  ضایر 2ر273 ، رد 
دبع سیق و  هورج و  یبا  دوسالا و  يا  زا  دوخ  ياه  قیرط  هب  ظاـفح  یهورگ  زا  لـقن  هب  صئاصخ 2ر137  رد  یطویس  3ر7 و 318ر212 ،

یجافخ 3ر 165 . حرش  هیشاخ  شحرش  رد  يراق  یلع  خیش  افشلا 3ر165 و  حرش  رد  یجافخ  شا 3ر315 ، هریس  رد  یبلح  و  مالسلا .
هب ار  شباحـصا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  تقیقح  نیا  ناشن  هدـنکارپ ، ناشمجارت  اـهباتک و  يـالبال  رد  هک  تسباحـصا  تاـملک  نیا  و 

نیثکاناب و گنج  هب  ار  شباحـصا  نانااب  دـید  دـناوخیمارف و  وا  هارمه  دربن  هب  ارناـنآ  درکیم و  بیغرت  اـهگنج  نیا  رد  نینموملا  ریما  يراـی 
میسانشب : رتهب  ار  نانآ  ات  میربیم  مان  ار  باحصا  نیا  نونکا  درکیمرما  نیقرام  نیطساق و 

نآ و  داتـسرف ، هیدـه  يراورپ  وا  يارب  دزا  هلیبق  دـش ، قارع  دراو  بویا  وبا  دـیوگ : قداص  وبا  گرزب . یباحـص  نآ  يراصنا  بویا  وبا  - 1
دش . لاسرا  نم  هلیسو  هیده 

تبحاصم هب  ارت  دنوادخ  متفگ : ار  وا  هدرک ، مالس  مدش ، دراو  وا  رب  نم  یتقو 

هحفص 319 ] ] 

نیا اب  یهاگ  یگنج ؟ یم  اهنآ  اب  مدرم  يور  رد  ور  وت  منیب  یم  ارچ  کـنیا  دـینادرگ  بیـصن  شرـضحم  قیفوت  تشاد و  یمارگ  شربماـیپ 
، میکنجب نیثکاـن  اـب  یلع  هارمه  هک  تسا  هتفرگ  ناـمیپ  اـم  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : يدرگ ؟ یم  هجاوم  هورگ  نآ  اـب  یناـمز  هورگ و 

نامیپ ام  زا  تسوا و  نارای  هیواعم و  دوصقم  میریگ  رد  اهنآ  اب  نونکا  میگنجب و  یلع  هارمه  نیطساق  اب  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  میدیگنج و 
ما . هدیدن  ار  اهنآ  زونه  نم  میگنجب  نیقرام  اب  یلع  هارمه  هک  هتفرگ 

تفگ : وا  هک  دنا  هدرک  تیاور  بویا  یبا  زا  دوسا  همقلع و 
هلها  بذکی  دئارلا ال  نا 

نیقرام ... نیطساق و  نیثکان ، اب  گنج  هدرک ، رما  یلع  باکر  رد  هورگ  هس  اب  گنج  هب  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر 
نیطـساق نیثکان و  اب  گنج  هب  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : یم  باطخلا  نب  رمع  تفالخ  رد  يراصنا  بویا  وبا  دـیوگ : هبلعث  نب  باتع  و 
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دومرف : رما  یلع  باکر  رد  نیقرام  و 
. تسا هدروآ   " انرما  " ینرما " ، ياجب "  اهنت  هدرک  لقن  زین  وا  زا  هتابن  نب  غبصا  ار  تیاور  نیا 

هب ار  ام  هللا  لوسر  ای  میتفگ  دومرف ، یم  رما  نیقرام ، نیطـساق و  نیثکان ، اب  گنج  هب  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : يردـخ  دیعـس  وبا  - 2
هچ هارمه  هورگ ، نیا  اب  گنج 

هحفص 320 ] ] 

بلاط . یبا  نب  یلع  هارمه  دومرف : ینک ؟ رما  یسک 
لقن یناربط  ار  تیاور  نیا  مگنجب . نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  ات  درک  رما  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : رـسای  نب  رامع  ناظقیلا  وبا  - 3

تسا . هدروآ  انرما  ینرما ، ياج  هب  رگید  قیرط  زا  رگید  ریبعت  رد  هدرک و 
دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  دئاوزلا 7ر238  عمجم  رد  یمثیه  ود  نآ  زا  یلعی و  وبا  یناربط و 

دنچ ار  بلطم ، تقیقح  یـصخش ، رظن  يار و  هب  هن  تسا  هدوـب  ص )  ) هللا لوـسر  رما  هب  نینموـملا  ریما  دوـخ  گـنج  هک  بـلطم ، نـیا  اـما 
: دنک یم  راکشآ  ثیدح 

نامرف نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  ابدربن  هب  ارم  ادخ  ربمایپ  تفگ : یم  ناورهن  زور  یلع  نینموملا  ریما  مدینـش  دیوگ : يرـصعلا  دـیلخ  - 1
. تسا هداد 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : رسای  نب  رامع  ناظقیلا  وبا  - 2
ینم . سیلف  ذئموی  كرصنی  مل  نمف  قحلا  یلع  تنا  هیغابلا و  هئفلا  کلتاقتس  یلع  ای 

. تسین نم  زا  دنکن  تیرای  سک  ره  یقح و  رب  وت  زور  نآ  رد  درک  دهاوخ  دربن  يدوزب  يرگمتس  هورگ  وت  اب  یلع  ای 
نیثکان گنج  هب  ار  یلع  ص )  ) ادخ لوسر  مهدیم  یهاوگ  نم  دیوگ : هدرک ، باطخ  یـسوم  وبا  هب  هک  تسا  رـسای  رامع  نانخـس  زا  و  - 3

منک هماقا  یناهاوگ  مرضاح  یهاوخب  رگا  درک ، رما  نیطساق  گنج  هب  ار  وا  و  درب ، ار  یناسک  مان  نم  يارب  درک و  رما 

هحفص 321 ] ] 

. يوشن لخاد  هنتف  رد  ات  تشاد  رذح  رب  درک و  یهن  اصخش  ارت  ص )  ) ادخ لوسر  دنهد  یهاوگ  ات 
تفگ : یم  باطخلا  نب  رمع  تفالخ  نامزرد  يراصنا  بویا  وبا  - 4

نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  ایلع  ص )  ) هللا لوسر  رما 
... ایلع هللا  لوسر  رما  دیوگ : یم  دوعسم  نب  هللا  دبع  - 5

تفگ : یم  یلع  مدینش  دیوگ : یبلاو  هعیبر  نب  یلع  - 6
نیقراملا نیثکانلا و  نیطساقلا و  هدعب  لتاقا  نا  ص )  ) یبنلا یلا  دهع 

. مزیخرب نیقرام ، نیثکان و  نیطساق ، دربن  هب  وا  زا  سپ  هک  تسا  هتسب  نامیپ  نم  اب  ص )  ) ربمایپ
. ما هتفرگ  روتسد  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  دربن  هب  تفگ : یم  یلع  مدینش  دیوگ : بابر  یلوم  دیعس  وبا  - 7

هحفص 322 ] ] 
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. مدش نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  گنج  رومام  تفگ : یلع  دیوگ : هدابع  نب  دعس  - 8
رما نیقراـم  نیطـساق و  نیثکاـن و  هب  دربن  هب  ارم  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : وا  هک  هدرک  لـقن  یلع  زا  دیهـش  دـیز  قیرط  زا  رکاـسع  نبا  - 9

. تسا هدومرف 
. مدش رومام  نیثکان  نیطساق و  نیقرام  هورگ  هس  اب  دربن  هب  نم  دیوگ : یلع  زا  شردپ  زا  ورمع  نب  سنا  - 10

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دما . شدزن  یلع  هاگنآ  دمآ  هملـس  ما  هرجح  هب  هدش  نوریب  ص )  ) ادخ لوسر  دـیوگ : دوعـسم  نب  هللا  دـبع  - 11
. تسا نیقرام  نیثکان و  نیطساق ، هدنشک  نیا  نم  زا  سپ  دنگوس  ادخب  هملس  ما  يا 

: وا هک  دومرف  یم  تشذگ  ع )  ) یلع فیـصوت  رد  رد 2ر285  هک  یثیدح  رد  تفگ  هملـس  ما  هب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  دـیوگ : سابع  نبا  - 12
. تشک دهاوخ  ار  نیقرام  نیثکان و  نیطساق ،

ردارب وت  ینیطـساق و  نیقرام و  نیثکان ، هدنـشک  برع و  راوس  هک  يوت  یلع  ای  هک  دومرف  نمب  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ  نینموملا  ریما  - 13
. يا هنموم  نموم و  ره  تسود  نم و 

دومرف : یم  بلاط  یبا  نب  یلعب  ص )  ) ربمایپ مدینش  دیوگ : يراصنا  بویا  وبا  - 14

هحفص 323 ] ] 

. درک یهاوخ  دربن  نیقرام ، نیطساق و  نیثکان ، اب  وت 
نیقرام نیطـساق و  نیثکان ، اب  نم  زا  سپ  دومرف : یلع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  هدش  ققحم  دیوگ : دوخ 3ر245  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  - 15

. دیگنج یهاوخ 
امـش نیب  رد  ایآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  دومرف : هدرک  جاجتحا  داهـشتسا و  يروش  زور  رد  ع )  ) نینموملا ریما  ثیدـح  نیمهب  - 16

. هن تسا  هاوگ  ادخ  دنتفگ ، همه  دگنجب ؟ نم  زج  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  نیقرام  نیطساق و  نیثکان ، اب  هک  تسه  یسک 
ارم هللا  لوـسر  اـی  دیـسرپ ، یلع  داد ، دـهاوخ  يور  یقاـفتا  هشیاـع  وـت و  ناـیم  دوـمرف : یلع  هب  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  دـیوگ : عـفار  وـبا  - 17
روط نیا  هن ، دومرف  دوب ؟ مهاوخ  ودـنآ  نیرت  یقـش  نم  هللا ، لوسر  اـی  تفگ  هاـگنآ  نم ؟ تفگ : یلع  زاـب  یلب ، دومرف  ربـمغیپ  دـیئامرفیم ؟

ینادرگزاب ؟ شنما  لحم  هب  ار  وا  دیاب  امش  دش ، يدمآ  شیپ  نینچ  یتقو  یلو  تسین 
لقن ارنآ  یناربط  رازب و  دمحا ، دیوگ : یمثیه  هدرک و  تیاور  دئاوزلا 7ر234  عمجم  رد  یمثیه  شدنسمرد 6ر393 ، دمحا  ار  ثیدح  نیا 

. تسا هدش  تیاور  زین  يربکلا 2ر137  صئاصخ  لامعلا 6ر37 و  زنک  رد  و  دنقوثو . دروم  نآ  لاجر  دنا و  هدرک 
راوس و و  دـمآ ، ماش  نارتشا  زا  يرتش  مدـید  متـشاد  روضح  نیفـصرد  یلع  تمدـخ  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ثداـح  زا  میعن  وبا  - 18

هناش رس و  نایم  ار  دوخ  ياهبل  دیسر ، یلع  دزن  ات  درک  یط  ار  یلع  رگشل  فوفص  تخادنا و  نیمزب  ار  اهنآ  دوب ، شتـشپرب  مه  یتالومحم 
تفگ : یلع  دینابنج ، ار  یلع  ياه  هناش  دوخ  ندرگ  اب  داد و  رارق  یلع 

. تسا دوهعم  ادخ  لوسر  نم و  نایم  هک  تسا  يا  هناشن  نامه  نیا  دنگوس  ادخب 

تسا بلاطیبا  نب  یلع  صوصخم  هک  هناگهد  بقانم  راکنا 

هراشا

تلیـضف هد  بلاـط  یبا  نب  یلع  يارب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  نوـمیم  نب  ورمع  زا  دـیوگ  یلح ) همـالع   ) یـضفار دـیوگ : هیمیت  نـبا  - 23
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تسا : يراصحنا 
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وا شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  يادخ و  وا  تسا ، رادهگن  ار  وا  شیادخ  هک  مزیگنا  رب  ار  يدرم  دومرف " : ص )  ) ربمغیپ - 1
هبایسآرد دیدش  درد  مشچ  اب  وا  دنتفگ  تسا ؟ اجک  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : ربمغیپ  تسیک ؟ سکنآ  دننیبب  ات  دندیشک  ندرگ  همه  ار " 

، دیسر ارف  دوبن  ندید  هب  رداق  هک  دیدش  يدرد  مشچ  اب  یلع  تقو  نیا  رد  دیوگ : دنتشاد ، عانتما  راک  نیا  زا  نارگید  هتخادرپ ، ندرک  درآ 
. دروآ ار  ییح  تنب  هیفص  یلع  داد و  شتسد  هب  هدروآ  رد  زازتها  هب  ار  مچرپ  راب  هس  هاگنآ  دیمد ، شمشچ  رد  ربمغیپ  و 

دیابن دومرف : و  دریگب ، وا  زا  ار  هروس  ات  تشاد  لیسگ  وا  لابند  هب  ار  یلع  داتـسرف و  رکب  ابا  تسد  هب  ربمایپ  ار  تئارب  هروس  زین  دیوگ و  - 2
. مشاب وا  زا  نم  و  نم ، زا  وا  هکیسک  رگم  دربب  ار  نآ  یسک 

عانتما همه  دـنک  یم  يراکمه  نم  اب  ترخآ  ایند و  رد  امـش  زا  کیمادـک  تفگ : دوب  هتـسشن  اهنآ  اب  مه  یلع  هک  شناگداز  ومع  هب  و  - 3
رارق بطاخم  ار  نانآ  کی  کی  یصوصخ  روط  هب  تشذگ و  وا  نخس  زا  ربمغیپ  ترخآ ، ایند و  رد  امـش  راکمه  منم  تفگ : یلع  دندرک ،

: دومرف یلع  زاب  دادن و  تبثم  باوج  سکچیه  دوش ؟ یم  دحتم  نم  اب  ترخآ  ایند و  رد  دنکیم و  يراکمه  نم  اب  ناتمادـک  دومرف : هداد و 
. ترخآ ایند و  رد  ینم  راکمه  یلو و  وت  دومرف : ص )  ) ربمغیپ مریذپ . یم  ار  امشداحتا  تیالو و  ترخآ  ایند و  رد  نم 

، دروآ مالسا  نادرم ، زا  هجیدخ  زا  دعب  هک  دوب  یسک  لوا  یلع  دیوگ : - 4
لها امش  يارب  ادخ  تساوخ  اهتنم  تفگ : داهن و  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  اب  ار  نآ  تفرگ و  ار  دوخ  هماج  ص )  ) ادخ ربمغیپ  و  - 5

دنک كاپ  كاپ  یگدولآ  ره  زا  ار  امش  دیادزب و  ناتتحاس  زا  يدیلپ  هک  تسنیا  تیب 
هکیلاـح رد  درک  هتوـتیب  ص )  ) ربـمغیپ ياـج  رد  هاـگنآ  دیـشوپ و  ار  ص )  ) شربماـیپ ساـبل  تـخورف و  ادـخب  ار  دوـخ  یلع  دـیوگ : و  - 6

دنتخادنا . یم  گنس  ار  وا  نیکرشم 

هحفص 325 ] ] 

؟ میآ نوریب  امـش  اب  مهنم  دـیهد  یم  هزاجا  تفگ : ار  وا  یلع  دوب ، هدروآ  نوریب  هنیدـم  زا  كوبت  گـنج  يارب  ار  مدرم  ص )  ) ربماـیپ و  - 7
یـسومب نوراه  تبـسن  نوچمه  نم  هب  وت  تبـسن  يدنـسپ  یمن  ایآ  تفگ : ار  وا  ربمغیپ  دـمآ ، هیرگ  ار  یلع  هن ، دومرف : ار  وا  ص )  ) ربماـیپ

یتسین . ربمایپ  وت  هکنیا  زج  دشاب 
. یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  و ال 

. یشاب منیشناج  وت  مندوبن  رد  هکنیا  زج  مورب  نم  هک  تسین  هتسیاش  نیا 
: تفگ ار  یلع  ص )  ) ادخ ربمغیپ  و  - 8

يدعب . نموم  لکیف  ییلو  تنا 
 " ینم هدنیامن  نم ,  زا  دعب  ینموم  ره  هب  تبسن  وت  " 

، دش یم  دجسم  دراو  تبانج  لاح  اب  وا  تسب و  درک ، یم  دمآ  تفر و  یلع  هک  يرد  زج  ار  دجـسم  ياهرد  همه  ص )  ) ربمایپ دیوگ  و  - 9
. تشادن دجسم  زا  ریغ  يرگید  هار  وا  دوب و  وا  هار  دجسم 

تسا . یلوم  ار  وا  یلع  میوا ، يالوم  نم  ار  هک  ره  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ : وا  هرابرد  و  - 10
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تسا : نیا  شنانخس  هدرشف  هک  دهد  یم  خساپ  هاگنآ 
ربمغیپ هب  غورد  هک  دوش  یم  هدـید  یظاـفلا  نآ  رد  و  دنـسم ، هن  دوب  دـهاوخ  لـسرم  شتیاور  ددرگ ، تباـث  نومیم  نب  ورمع  ثیدـح  رگا 

( یشاب نم  نیشناج  وت  مندوبن  رد  هکنیا  زج  مورب  نم  تسین  هتسیاش  : ) یتفیلخ تنا  والا  بهذا  نا  یغبنی  ال  هلمج : نیا  دننام  دنا  هتسب  (ص )
، هدرب مان  ار  هنیدم  رد  ربمغیپ  لبق  زا  بوصنم  ماکح  زا  يا  هدـع  هاگنآ  دوب ، یلع  زج  يرگید  شنیـشناج  هک  تفر  ص )  ) ربمغیپ اهراب  اریز 
هب نامهتم  دـندرک و  فلخت  هک  سک  هس  نآ  راذـعا و  يوذ  ناکدوک  نانز ، زج  یـسک  رب  كوبت  گنج  لاس  رد  ربمغیپ  ینیـشناج  دـیوگ 

. دوبن قافن ،

هحفص 326 ] ] 

. تسادن داهج  هبنج  ینیشناج  دوبن و  هنیدم  لها  رب  سرت  ياج  درب ، یم  رسب  لماک  تینما  رد  هنیدم  رهش  و 
رد هچنآ  لاـبق  رد  هعیـش ، ار  هلمج  نیا  تسب ، درک ، یم  دـمآ  تفر و  یلع  هـک  يرد  زج  ار  دجـسم  ياـهرد  هـمه  دـیوگ : هـک  اـجنآ  زین  و 

، نم يارب  شیتسود  شلام و  رد  مدرم  نیرت  نیما  انامه  دومرف " : شتافو  يرامیب  رد  هکهدـش  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  دیعـس ، یبا  زا  حـیحص 
یمالسا یتسود  يردارب و  اهنت  یلو  متخاس  یم  متـسود  ار  رکب  ابا  متفرگ  یم  یتسود  هب  ار  یـسک  دوخ  يادخ  زج  نم  رگا  تسا ، رکب  وبا 

نبا ار  هدربمان  تیاور  دـنا . هدرک  لـعج   " رکب ، یبا  هچیرد  رگم  ددرگ  دودـسم  هکنیا  زج  دـنام  یقاـب  يا  هچیرد  دـیابن  دجـسم  رد  تسا ،
هدنیامن نم  زا  دعب  ینموم  ره  هب  تبسن  وت  يدعب "  نموم  لکیف  ییلو  تنا  هک  نخس ، نیا  زین  و  تسا . هدرک  لقن  حیحـص  ود  ره  رد  سابع 

. تسا لوعجم  ناسانش ، ثیدح  قافتا  هب  ثیدح  نیا  ینم " 
تسا . هدز  تسد  ع )  ) یلع هب  بقانم  نیا  صاصتخا  مدع  هرابرد  یئاه  هوای  تافارخ و  رکذ  هب  نس  بیقعت  رد  سپس 

تلزنم ثیدح  رد  ضارتعا  خساپ 

هنهک نالهاج  هبار  شنخـس  فرط  درک و  یم  میرحت  قیقحت  لـها  نادنمـشناد و  رب  ار  شباـتک  هعلاـطمدرم  نیا  هکدوب  بوخ  هچ  خـساپ -
یشناد یب  اه و  تین  ءوس  دتفیب ، دنمـشناد  تسد  هب  باتک  نیا  یتقو  اریز  درک ، یم  دودحم  داد ، دنناوتن  دب  بوخ و  صیخـشت  هک  یتسرپ 
قیاقح یـشوپ  ور  ریوزت و  غورد و  زج  يراک  هدوب و  رودـب  تناـما  یتسار و  زا  نآ  هدنـسیون  دـنمهف  یم  همه  ددرگ و  یم  ـالم  رب  شیاـه 

مگ ار  دوخ  يزاورپ  دنلب  رد  هدرک ، اپ  تسد و  دوخ  يارب  ار  مالـسالا  خیـش  ناونع  وا  یتقو  دـسریم ، رظنب  ایوق  تسا . هدادـن  ماجنا  راکـشآ 
شرادنپ ددرگ  یم  هجوتم  هاگان  دنک ، یم  لوبق  هب  یقلت  هبساحم  داریا و  نودب  دشاب ، هچ  ره  ار  شنانخس  مالسا  تلم  تسا  هتشادنپ  هدرک 

رس رب  هک  یلاجنج  راج و  ثیدح و  نیا  هراب  رد  شیاه  هوای  هرابرد  ات  دیئایب  نم  اب  لاح  تسا . هدروخ  گنـس  هب  شدیماریت  هتفر و  اطخ  هب 
. مینک رظن  ناعما  هتفر ، ورف  تسا ، هتخادنا  هار  نآ 

هحفص 327 ] ] 

دنسم . هن  تسا  لسرم  ثیدح  هک ، تسا  نیا  شیاوران  تبسن  نیلوا 
، هناوع یبا  زا  دامح ، نب  ییحی  زا  دوخ  باتک  رد 1ر331  وا  تسا  روک  مه  لبنح  نب  دمحا  شبهذم ، ماما  هب  هعجارم  زا  شناگدـید  ایوگ 

قثوم وا  حیحص و  لاجر  همه  جلب  یبا  زا  ریغ  ثیدح  نیا  دنس  لاجر  دنکیم . لقن  ار  ثیدح  سابع  نبا  زا  نومیم  نب  ورمع  زا  جلب ، یبا  زا 
ظفاح دنقوثو  دروم  حیحـص و  شلاجر  همه  هک  يدنـس  هب  ار  ثیدـح  نیمهه  میدروآ . باتک  نیا  رد 1ر127  ار  شلاح  حرـش  ام  تسا و 
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یناربط زین  و  دـنا . هدرک  دـییات  ارنآ ، تحـص  یبهذ  مکاـح و  و  دـنا . هدرک  لـقن  كردتـسم 3ر132  رد  مکاـح  و  صئاصخ 7 ، رد  یئاـسن 
رد رکاسع  نبا  و  هیاهنلا ، هیادـبلا و  لن  هب  یلعی  ویا  هدرک ، لقن  ار  نآ  ثیدـح ، تحـص  دـییات  اب  یمثیه  تسا و  دـئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ 

ثیدـح نالقان  میدرب ، ار  اهنآ  مان  باتک  نیمه  لوا 1ر97  دـلج  رد  هک  يرگید  هورگ  هباـصالا 2ر509 و  رد  رجح  نبا  و  لاوطلا ، نیعبرا 
دنا .

اب ایآ  ددرگ ؟ رکنم  تسه ، مه  تباث  حیحـص و  هک  ار  شلـصتم  دنـس  دـناوخ و  لسرم  غوردـب  ار  ثیدـح  دراد ، قح  هچ  وا  بیترت  نیدـب 
دنک !؟ یم  يزاب  نینچ  نیا  نید  ملع و  ربمغیپ و  تنس  اب  هک  تسا  تناما  تسد  ایآ  درک ؟ راتفر  دیاب  روطنیا  توبن  ياهتناما 

نخـس هک  رادـنپ  نیا  هب  تسا  نآ  دافم  ینعم و  ندرک  هابت  يارب  ثیدـح  ياه  هلمج  رد  وا  رظن  راـهظا  تسرداـن ، تبـس  نیا  زا  رت  تفگش 
ص .)  ) ربمغیپ هب  بوسنم 

یتفیلخ " : تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی   "ال 
دش و جراخ  هنیدم  زا  رگید  راب  دـنچ  ربمغیپ  هک  تسا  غورد  لیلد  نیا  هب  یـشاب "  نم  هفیلخ  وت  مدوبن  رد  رگم  مورب  نم  تسین  هتـسیاش  " 

. دندوب یلع  زا  ریغ  یناسک  تبون  ره  رد  شنیشناج 
دوخ زا  هک  تسا  یـصخش  هعقاو  کـی  عوـضوم ، نیا  دـمهف  یم  درگنب  ثیدـح  رد  يراـج  لاوـحا  عاـضوا و  رد  ار ، رما  تقیقح  سک  ره 

اریز دنک ، یمن  زواجت  ناتساد 

هحفص 328 ] ] 

و لـقره )  ) مور هاـشداپ  تمظع  هیحاـن  زا  ناناملـسم  هک  رظن  نیا  زا  هنیدـم  و  دوـش ، یمن  اـپ  رب  یگنج  رفـس ، نـیا  رد  تـسناد  یم  ربـمغیپ 
لوسر دندرک  یم  نامگ  نانیا  تشاد ، نینموملا  ریما  نوچ  يدرف  ینیـشناج  هب  دـیدش  زاین  دوب ، بارطـضا  راچد  شرارج  هاپـس  یتسدـشیپ 

نیرتکیدزن و  دـندیزرو . فلخت  ناقفانم  زا  یهورگ  ور  نیا  زا  دـنرادن و  اهنآ  ربارب  رد  تمواـقم  تردـق  شمزـالم  هباحـص  و  ص )  ) ادـخ
هنیدم مزاع  تقو  نآرد  هک  مور  دالب  مکاح  هب  برقت  تردق و  فیعـضت  يارب  ناقفانم  هک  دپب  نیا  ربمغیپ  تبیغ  زا  دعب  هنیدـم  رد  لامتحا 

. دننزب یبالقنا  شروش  کی  هب  تسد  دوب ،
دزنرد تبیه و  رپ  مدرم  ناگدید  رد  ات  دشاب  ع )  ) نینموملا ریما  نوچ  یـسک  هنیدم  رد  ص )  ) ربمغیپ نیـشناج  دیابیم  ساسح  عضو  نیا  رد 

ار يرطخ  نینچ  دوخ  تیعطاق  و  مادقا ، رد  يریلد  لمع ، تدشاب  هک  تسا  ع )  ) نینموملا ریما  اهنت  نیا  ددرگ و  یقلت  تمظع  اب  نایـشروش 
دروم رما  نیا  تسا  هتفرگن  هلـصاف  هعقاو  نیا  زا  ریغ  ص )  ) ربمغیپ زا  ع )  ) نینموملا ریما  یماقم  چـیه  رد  هن  رگ  و  دـنک . يریگـشیپ  دـناوتیم 
راتفگ زا  ار  ام  نایب  دناوت  یم  ققحم  صخـش  تسا - هدرک  فارتعا  نادب  هرکذت ص 12  رد  يزوج  نبا  طبس  تسا و  ناسیون  هریـس  قافتا 

: دومرف هک  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمغیپ
یئارو : امل  کتفلخ  نکل  اوبذک و 

زا شدوخ  ياهدنـس  هب  قاحـسا  نبا  هک  اجنآ  رد  دنک : جاتنتـسا   " مدراذگ ، ياجب  هنیدم )  ) مرـس تشپ  يارب  ارت  نم  یلودنیوگیم  غورد  " 
داریا هنیدـم  رد  یلع  تراما  هب  تبـسن  ناقفانم  زا  يا  هدـع  دیـسر  فرج "  لـحم "  هب  ربمغیپ  یتقو  هک  دومن  تیاور  صاـقو  یبا  نب  دـعس 
لحم رد  و  دش ، نوریب  تفرگ و  رب  حالس  یلع  دراذگ ، ياجب  هنیدم  رد  داهج  زا  شا  ینیگنـس  یلاح و  هب  يارب  ار  وا  ربمغیپ  دنتفگ  هتفرگ 
ياجب ما  ینیگنس  يور  زا  ارم  دنرادنپ  ناقفانم  گنج  نیا  رد  ما  هدنامن  ادج  امـش  زا  یگنج  جیه  رد  تفگ " : دمآ ، ربمغیپ  تمدخ  فرج 

اوبذک دومرف : ص )  ) ربمغیپ  " دیا ، هدراذگ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1042 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 329 ] ] 

( كوـبت  ) دربـن يارب  تساوـخ  یم  یتـقو  هک  تسا  ص )  ) ربـمغیپ زا  حیحـص  تیاوررد  و  ثیدـح . رخآ  اـت  یئارو ... اـمل  کـتفلخ  نکل  و 
دومرف : دنک  تکرح 

میقت : وا  میقا ، نا  دب  ال 
. داهن دوخ  ياجب  ار  یلع  هاگنآ  ینامب ، وت  ای  منامب و  دوخ  نم  ای  دیاب  هک  تسین  يا  هراچ 

صوصخ يارب  زج  یموهفم  یتفیلخ "  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ال  ص " )  ) ترضح نآ  نخـس  نیا  تسناد  دیاب  بلاطم ، نیا  هب  هجوت  اب 
ور نیا  زا  دوش ، یمن  هدید  دشاب ، هدـش  جراخ  هنیدـم  زا  ربمغیپ  هک  یتبونره  لماش  هک  یمومع  هنوگچیه  ریبعت  نیا  رد  درادـن و  هعقاو  نیا 
نآ رد  اریز  مینک . ضقن  تسا ، هدراذـگ  دوخ  هفیلخ  ار  يرگید  صاخـشا  رگید ، عیاقو  رد  ربمغیپ  هک  يدراوم  هب  ار  نآ  اـم  تسین  تسرد 

ساسحا ع )  ) نینموملا ریما  دوجوب  يرتشیب  زاین  دربن  هنحـص  رد  و  دوبن . دوجوم  میدرک ، هراـشا  هک  یبـالقنا  شروش  رطخ  عیاـقو ، دراوم و 
ریما ندرب  رد  ص )  ) ربمایپ ورنیا  زا  دنکشب  ار  ناشلکشتم  فوفـص  برع و  ریلد  نانامرهق  تالمح  تسناوت  یمن  یـسک  وا  زج  نوچ  دشیم ،

: دومرف یم  يوریپ  رت ، يوق  تحلصم  زا  هنیدم ، رد  شبایغ  رد  وا  ینیشناج  ای  اهگنج ، هب  دوخ  هارمه  نینموملا 
گنج لاس  رد  ربمغیپ  ینیـشناج  دـیوگ : هداد ، هولج  کچوک  ار  هدربمان  ینیـشناج  ناونع  تسا ، هدیـشوک  درم  نآ  هکنیا ، رگید ، عوضوم 

: دنک یم  هولج  گرزب  مینکیم  هراشا  ریز  رد  هک  فلتخم ، ياه  هبنج  زا  تفالخ  نیا  ناونع  قیقحت  رظن  اب  هکیتروص  رد  كوبت ..
دومرف : هک  ص )  ) ربمغیپ هلمج  نیا  - 1

:؟ یسوم نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما 
نیا دشاب " ؟ یسوم  هب  نوراه  تبسن  ندنام  نم  اب  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ  " 

هحفص 330 ] ] 

رگم تسا  تباث  نینموملا  ریما  يارب  تدایس ، تراما و  مکح ، تضهن ، ماقم ، هجرد ، ره  زا  دوب  ربمغیپ  يارب  هچنآ  ره  دهد  یم  ناشن  هلمج 
ياج ار  ع )  ) یلع تسا و  ص )  ) ربمایپ تفالخ  ماقم  نیا  دوب . نینچ  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  يارب  هکناـنچ  دوبن  ینعی  هدـش  انثتـسا  هچنآ 

رد هدیـشخب و  تراما  دالب ، رب  ار  یمدرم  هعقاو ، نیا  زا  لبق  ص )  ) ربمغیپ دـنا . هتـشادنپ  هکنانچ  ندرامگ  يراک  هب  ار  وا  هن  ندـناشن ، دوخ 
هب تبـسن  هک  درک ، بصن  یناهدـنامرف  درک ، یمن  تکرـش  امیقتـسم  دوخ  هک  کچوک  ياـهگنج  و  دوب ، هدراـمگ  ار  يدارفا  هنیدـم  دوخ 

ریما صخـش  تایـصوصخ  زا  اـهنت  تبقنم ، نیا  تفگ  دـیاب  ور  نیا  زا  دوـمرفن . داریا  تفگ ، هعقاو  نیا  رد  هک  ار  يا  هلمج  ناشمادـکچیه ،
. تسا ع )  ) نینموملا

ياـجب دوخ  رـس  تشپ  يا  رب  ارت  نم  یلو  دـنیوگ  یم  غورد  دوـمرف " : هک  دـش  لـقن  صاـقو  یبا  نب  دعـس  زا  هک  ص )  ) ربماـیپ نخـس  - 2
يزیچ نامه  هب  ص )  ) ربمغیپ هراشا  دندرک ، یم  داقتنا  ع )  ) یلع يرادـنامرف  هب  تبـسن  ناقفانم  لاجر  زا  يا  هدـع  هک  یتقو  رد  مدراذـگ " 

نینموملا ریما  نتـشادهگن  تسا و  هنیدـم  هب  ص )  ) ربمغیپ بایغ  رد  ناقفانم  شروش  هلمح و  زا  سرت  نآ  میتشاد و  ناـیب  ـالبق  اـم  هک  تسا 
. ناناملسم راک  رد  ناقفانم  لالخا  شرتسگ  زا  يریگشیپ  و  یناریو ، زا  مالسا  هضیب  ظفح  يارب  هنیدم ، رد  (ع )

دیدـهت ار  یمالـسا  لیـصا  زکرم  اهنت  ناقفانم  رطخ  دنکـش ، مرد  صوصخم  ینیب  زیت  عطاـق و  يریلد  اـب  ار ، ناشتدـش  هک  سکنآ  دوبن  رگا 
هنیدـمرد دوخ  ياجب  دوبن ، هتخاس  ناسک  رگید  زا  هک  ناقفانم  لباقم  رد  هنادـجم  مایق  کی  يارب  ار  یلع  ص )  ) ربمغیپ بیترت  نیاب  درکیم ،

. داهن
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هک تسین  يا  هراچ  تفگ : یلع  هب  دور  گنج  هب  تساوخ  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  هک  تسا  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نب  ءارب  ثیدح  رد  - 3
رد ع )  ) نینموملا ریما  ندنام  دهدیم  ناشن  داهن ، دوخ  ياجب  ار  یلع  هاگنآ  و  وت ، ای  منامب  نم  ای  دیاب  هنیدم  رد 

هحفص 331 ] ] 

درمگزرب ود  نآ  زا  کی  ره  تسدـب  مهم  راک  نیا  تسا و  رثوم  ص )  ) ربمایپ ندـنام  دـح  رد  ناراکهبت  داسف  ندودز  مالـسا و  هضیب  ظفح 
. درک روصت  ناوتیم  هک  تسا  یماقم  هیاپ و  نیرتیلاع  نیا  و  تسا . هتخاس  تخاونکی 

ره زا  رت  رب  ارنآ  نم  دوب ، نم  يارب  یلع  تلیـضف  هس  زا  یکی  رگا  دنگوس  ادـخب  تفگ : هک  هتـسویپ  تحـص  هب  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  - 4
: تفگ ار  وا  كوبت  زا  وا  ندنادرگ  زاب  رد  ص )  ) ربمغیپ هچنآ  رگا  متسناد ، یم  دبات  نآ  رب  باتفآ  هچ 

یسوم : نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما 
 " دشاب . یسوم  هب  تبسن  نوراه  ماقم  نم ، هب  تبسن  تاماقم  یتسین  یضار  ایآ  " 
رخآ . ات  دبات ... نآ  رب  باتفآ  هچ  ره  زا  دوب  رتبوبحم  ارم  هلمج  نیا  دوب ، هتفگ  ارم 

رد یلفون  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  یلع  زا  تاـیاور  رگید  تروص  رد  نم  دـیوگ : ثیدـح  ناـیب  زا  دـعب  بهذلا 2ر61  جورم  رد  يدوعـسم 
يارب هیواعم  دندش ، نتساخرب  هدامآ  سلجم  زا  مدرم  تفگ و  هیواعم  هب  ار  هلمج  نیا  دعـس  یتقو  هک  متفای  نارگید  هشیاع و  لاح  شرازگ 
هدوبن تمالم  خیبوت و  دروم  زورما  زا  شیب  نم  دزن  هاگچیه  وت  يونـشب  تراتفگ  زا  ارم  خساپ  ات  نیـشنب  تفگ  ار  وا  درک و  اهر  يزیت  دعس 

؟ يدرک يدعاقت  شتعیب ، زا  ارچ  و  يدرکن ؟ يرای  ار  وا  ارچ  سپ  يا ،
مدش . یم  یلع  راذگتمدخ  رمع  رخآ  ات  مدوب  هدینش  يدینش ، ص )  ) ربمغیپ زا  وت  ار  هچنآ  نم  رگا 

تفگ : هیواعم  مرت ، هتسیاش  وت  زا  وت ، ياج  هب  نم  دنگوس ، ادخب  تفگ : دعس 
رخآ . ات  دوب ... هرذع  ینب  نادرم  زا  یکی  هب  بوسنم  دعس  دنا  هتفگ  هکنانچ  و  دنور . یمن  تراب  ریز  هرذع  ونب  یلو 

تفگ : ار  دعس  هیواعم ، هک  تسا  هتسویپ  تحص  هب  دانسا ، هدنرادیاپ  ظافح ، دزن  رد  و 

هحفص 332 ] ] 

بارت : ابا  بست  نا  کعنم  ام 
 ". ینز یم  زاب  رس  بارت ، وبا  هب  یئوگ  ازسان  زا  وت  هدش  ثعاب  هچ  " 

نارتشا زا  دوب  نم  يارب  نانخس  نآ  زا  یکی  رگا  هکلب  تفگ ، مناوتن  ازـسان  ار  وا  اهنت  هن  مراد  دایب  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نخـس  هس  ات  تفگ :
هب یلع  درامگ و  یم  هنیدم  رد  دوخ  ياجب  كوبت  هعقاو  رد  ار  وا  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  مدینش  متسناد ، یم  رترب  ار  نآ  يوم  خرس 

: تفگ ار  وا  ص )  ) ربمایپ يارذگیم " ؟ ياجب  ناکدوک  نانز و  اب  ارم  هللا "  لوسر  ای  تفگ  وا 
يدعب . یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما 

رب هریت  ظیلغ و  يداب  داد  خساپ  يدیگنجن ؟ ام  هارمه  ارچ  تفگ : هیواعم  دش ، دراو  هیواعم  رب  دعـس  یتقو  هک  هدش  هدش  لقن  یثیدـح  رد  و 
رد تفگ " : هیواعم  مداـتفا . هارب  متخانـش و  ار  هار  نم  دـش  فرط  رب  هریت  داـب  نوچ  دنیـشنب و  اـت  خا  خا ، متفگ  ار  مرتشا  نم  تشذـگ ، نم 

هک : تسا  گرزب  يادخ  مالک  نیا  یلو  تسین  خا  خا ، ادخ  باتک 
هللا : رما  یلا  ءیفت  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهادحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و 
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، درک زواجت  يرگید  رب  یکی  هاگ  ره  دینک و  رارق  رب  حلـص  اهنآ  نیب  دیاب  زاغآ  رد  دنزادرپ  گنج  هب  مه  اب  نانموم  زا  هورگ  ود  هاگ  ره  " 
رگ داد  هورگ  اب  هن  و  رگداد ، هورگ  لباقم  رد  زواجتم  هورگ  اب  هن  وت  دنگوس  ادـخب   " ددرگ ، زاب  ادـخ  مکح  هب  ات  دـیگنجب  دـیاب  زواجتم  اب 

متساوخ یمن  نم  تفگ  دعس  يدوب ، زواجتم  هورگ  لباقم  رد 

هحفص 333 ] ] 

: تسا هتفگ  وا  هرابرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  مگنجب  يدرم  اب 
. يدعب یبنال  هنا  ریغ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 

زا نم  رگا  یلو  تفگ : هیواعم  . هملس ما  هب  مدیسر  ات  نالف  نالف و  نالف و  تفگ  دعس  تسا ؟ هدینش  وت  اب  ار  تلاقم  نیا  یک  تفگ : هیواعم 
ریثک 8 ر 77. نبا  خیرات  دینک  هعجارم  مدیگنج . یمن  یلع  اب  مدوب  هدینش  ص )  ) ربمغیپ

، تسا لئاضف  نیرتگرزب  زا  ود  ره  نآ  هک  زیزع  يادـخ  یحو  هب  هرهاط  هقیدـص  اب  جاودزا  و  تیار ، ثیدـح  فیدر  رد  دعـس  هک  ار  يرما 
دح نآ  ات  دیاب  دوب ، یم  یلع  ناتـسآ  مداخ  دوب  هدنز  ات  ودرک  یمن  مادـقا  یلع  گنج  هب  رگید  دوب  هدینـش  ار  نآ  هیواعم  رگا  و  دـناد . یم 

يوم خرس  نارتشا  زا  وا  يارب  ای  درادب ، تسود  دبات ، نآ  رب  دیـشروخ  هک  يزیچ  ره  زا  رتشیب  ار  نآ  دهد  هزاجا  دوخب  دعـس  هک  دشاب  مهم 
نیا تسا  یهیدب  درک ، یم  رایتخا  ار  یلع  يراذگتمدخ  هنارمع  دوب ، هدینش  رگا  هیواعم  هک  دشاب  هتشاد  شزرا  ردقنآ  زین  و  دشاب ، رتبوبحم 

نامدختـسم راک  هکنانچ  دـنک ، مایق  نانآ  یگدـنز  ياهیدـنمزاین  عفر  رد  ات  دوخ  هداوناخ  رب  تسا  يدرف  نتخاـس  نیـشناج  زا  ریغ  مهم  رما 
. تسا اه  تلود  نامدختسم  تسپ  هقبط  هفیظو  هکنانچ  دنک  نانآ  اوحا ل  رد  سسجت  ات  دشاب  ناقفانم  سوساج  نابدید و  هکنیا  ای  تسا .

رد ات  مهدیمن  تیاضر  دوخب  تفگ : دینش  صاقو  یبا  نب  دعس  دنزرف  ود  رماع  زا  ای  میهاربا  زا  ار  ثیدح  یتقو  بیسم : نب  دیعس  نخس  - 5
رد ار  شناتـشگنا  وا  تسیچ ؟ دـناوخ  ورف  نم  رب  رماع  وت  دـنزرف  هک  یثیدـح  متفگ : هدـمآ  وا  دزن  موش ، هجاوم  دعـس  اـب  اصخـش  هراـب  نیا 

هکیئاج ات  تشادنپ  یم  گرزب  دیعس  ار  ثیدح  نیا  زیچ  هچ  ایآ  داب  رک  میاهشوگ  هنرگ  مدینش و  ادخ  لوسر  زا  تفگ  درک و  شیاهشوگ 
. دونشب دعس  دوخ  زا  هدینش ، دعس  دنزرف  زا  هکنآ  زا  سپ  ار  نآ  هب  طوبرم  ربخ  دیشوک  یم 

هک ار  یتمظع  اب  ینعم  نامه  زج  يزیچ  وا  املـسم  هدیمهف ، هچ  وا  میناوت  یمن  ام  درک ، دای  ثیدح  زا  دش ، رکذ  هک  يدیکات  اب  دعـس  هاگنآ 
. تسا هدرواین  رطاخ  هب  میدش  رکذتم  ام 
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لضفا زین  ع )  ) یلع دیاب  سپ  دوب  ع )  ) یسوم تما  لضفا  نوراه  دیوگ : هک  ثیدح ، هرابرد  جاجح  نب  هبعـش  ماطـسبلا  یبا  ماما  راتفگ  - 6
: تفگ نوراـه  شردارب  هب  یـسوم  هکناـنچ  دـنام ، ظوـفحم  تسا  حیحـص  مه  شتیاور  هک  حیرـص  صن  نیا  اـت  دـشاب  ص )  ) دـمحم تما 

حلصا : یموق و  یف  ینفلخا 
 " شوکب نانآ  حالص  اب  شاب و  نم  نیشناج  موق  نایمرد  وت  " 

 " رد اب  دـشابیم و  صاخ  ربخ  قلعتم  تسا و  هیلاصتا  نم . تسا و  ادـتبم  ربخ  نوراه ، هلزنمب  ینم  تنا  رد  نم "  فرح "  دـیوگ : یبیط  - 7
هب : متنمآ  ام  لثمب  اونمآ  ناف  هیآ : ندنام  تسا  دئاز  هلزنمب " 

هک ار  یماقم  نم ، بناج  زا  ینیزگیاج  و  نم . اب  یلصتم  وت  دوش : یم  نیا  ثیدح  ینعم  " و  امش ، نامیا  دننام  ینامیا  دنروآ ، نامیا  رگا  " 
: دراد یم  رب  هدرپ  نآ  زا  يدعب  هلمج  تسا و  مهبم  هبش  هجو  هک  دیآ  یم  رظن  هب  یهیبشت  اجنیا  رد  دوب ، نیزگیاج  یسوم  هب  تبـسن  نوراه 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1045 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا . تفالخ  نآ  توبن و  زا  رت  نیئاپ  هکلب  تسین ، توبن  هیحان  زا  هدربمان  لاصتا  هطبار و  دوش  یم  مولعم  ور  نیا  زا  يدعب  یبن  هنا ال  الا 
زج دجـسم  ياهرد  همه  ینعی " : تسا ، یلع "  باب  الا  باوبالا  دس  و  نخـس " : دنک  یم  بیذـکت  درم  نآ  هک  ار  یثیداحا  زا  رگید  یکی 

. دنا هدرک  لعج  نایعیش  لثمب ، هلباقم  باب  زا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  " و  تخاس . دودسم  ص )  ) ربمغیپ ار  یلع  هناخ  رد 

باوبا دس  ثیدح  تابثا  هلمج  زا  تاضارتعا و  خساپ 

یمن لاجنج ، وه  اب  ملسم ، قیاقح  ندرکدر  یئاعدم و  رپ  یمرزآ و  یب  زج  یتلع  هعیش  هب  دروم  نیا  رد  ثیدح  لعج  باستنا  يارب  خساپ -
ياهدنـس اب  ارروبزم  تیاور  تسوا . مشچ  ود  ربارب  رد  دمحا ، شبهذم  ماما  دنـسم  هلمج  زا  تنـس و  لها  نایاوشیپ  ياهباتک  نیا  میـسانش ،

هک دنا  هدرک  لقن  دسر ، یم  ناشدوخ  یحالطصا  رتاوت  دح  هب  ناشدادعت  هک  هباحـص  زا  یهورگ  زا  دنا ، نسح  حیحـص و  همه  هک  ناوارف 
میرب . یم  مان  ار  هدع  نیا  اهنآ  نایم  زا 
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ص)  ) ربمایپ يزور  دـیوگ : دوب  دجـسم  لخاد  رد  ناشدـمآ  تفر و  ياهرد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  رفن  دـنچ  دـیوگ : مقرا : نب  دـیز  - 1
يانث دورد  تساخرب ، ص )  ) ادخ ربمایپ  دندمآ . نخـس  هب  هراب  نیا  رد  مدرم  دیوگ : دـیدنب ، هب  دـیاب  ار  اهرد  نیا  یلع  هناخ  رد  زج  دومرف :

زا ار  يرد  نم  دـندز ، یئاهفرح  امـش  زا  یـضعب  دـیدنبب ، یلع  هناخ  رد  زج  ار  اهرد  نیا  متفگ  نم  تشاد : ناـیب  نینچ  سپـس  تفگ و  قح 
مدرک . يوریپ  ار  نآ  نم  دنداد و  نامرف  يزیچ  هب  ارم  میاشگ  یمن  مدنب و  یمن  دوخ  شیپ 

میبای : یم  نینچ  دمحا 4ر369  دنسم  رد  ار  ثیدح  دنس 
یبا زج  دـنا  حیحـص  لاجر  ناگمه  شلاجر  هدرک ، تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  وا  و  هللا ، دـبع  یبا  نومیم  نب  فوع  زا  ار  ام  رفعج  نب  دـمحم 

دنا . قثوم  همه  شلاجر  و  حیحص ، ظافح  حیرصت  هب  ثیدح  بیترت  نیا  هب  تسا و  قوثو  دروم  وا  هک  نومیم  هللا  دبع 
ار نیا  ، ) هدش دقعنم  شثیدح  هب  لالدتسا  تحص  هب  عامجا  هک  رادنب  راشب : نب  دمحم  ظفاح  زا  شصئاصخ 13  شیاربک و  ننس  رد  یئاسن 
رد یسدقم  ءایـض  و  هدروآ ، ار  ثیدح  تحـص ، هب  فارتعا  اب  كردتـسمرد 3ر125  مکاح  و  هدرک ، لقن  یلبق  دنـس  نامه  اب  هتفگ ) یبهذ 

و شننـسرد ، روصنم  نب  دیعـس  و  ددـسملا " 17 ، لوقلا  لقن "  ربانب  رابخالا  یناعم  رد  يذاب  ـالک  و  نیحیحـصلا ، یف  سیل  اـمم  هراـتخملا 
يزوج نبا  طبس  و  هیافکلا 88 ، رد  یجنک  و  راشب ، نب  دـمحم  ظفاح  قیرط  زا  يدادـغب  بیطخ  و  ضایر 2ر192 ، رد  يربط  نیدـلا  بحم 

ار ثیدح  ددـسملا 17  لوقلا  رد  رجح  نبا  و  شخیراـت 7ر342 ، رد  ریثک  نبا  و  شحرـش 2ر451 ، رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  هرکذت 24 ، رد 
. دنا هدرک  لقن 

بکترم یلو  تسا ، هتفرگ  دارا  نآ  هب  نومیم  رطاخب  هدروآ و  تالوعجم  فیدر  رد  یئاسن  قیرط  زا  ار  نآ  يزوج  نبا  دـیوگ : رجح  نبا  و 
ثیدح نیا  زا  ریغ  وا  زا  ار  یثیدح  يذمرت  و  دنا ، هتفگ  نخس  وا  ظفح  هرابرد  هدرک و  قیثوت  يرایسب ، ار  نومیم  اریز  هدش  راکشآ  یئاطخ 

رد یطویس  و  دنقوثو ،. دروم  همه  ثیدح  لاجر  دیوگ : ثیدح  تیاور  زا  سپ  يرابلا 7ر12  حتف  رد  زین  تسا و  هتسناد  حیحص 
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رد یشخدب  و  يراقلا 7ر592 ، هدـمع  رد  ینیع  و  دـئاوزلا 9ر114 ، عمجم  رد  یمثیه  و  زنکلا 6ر157 و 152 ، لـقن  قبط  رب  عماوجلا  عمج 
لقن دنقوثو  دروم  شلاجر  هک  يدانـساب  ءایـض  مکاح و  یئاسن ، دمحا ، ار  تیاور  نیا  دنکیم  هفاضا  یـشخدب  هدرک و  لقن  راربالا 35  لزن 
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. دنا هدرک 
زا ار  نآ  نم  دوب ، نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  هاـگ  ره  هک  دـنداد  ار  بلاـط  یبا  دـنزرف  تلـصخ  هس  دـیوگ : باـطخلا  نب  رمع  نب  هللا  دـبع  - 2

ياـهرد دـیناسر ، مه  هب  وا  زاینادـنزرف  دروآ و  رد  وا  جاودزا  هب  ار  شرتخد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  متـسناد ، یم  رتبوبحم  يوم  خرـس  نارتشا 
داد . وا  تسدب  ربیخ  زور  ار  مچرپ  تسب ، هن  ار  وا  هناخ  رد  تسب و  ار  دجسم ) هب  لصتم  )

تسا : هدمآ  نینچ  ثیدح  دنس  دمحا ج 2ر26  دنسم  رد 
دمحا ار  ثیدح  دیوگ  دئاوزلا 120/9  عمجمرد  یمثیه  ظفاح  تسا . هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  دیسا ، نب  رمع  زا  دعـس ، نب  ماشه  زا  عیکو 

دنا . حیحص  لاجر  ود  ره  لاجر  دنا و  هدرک  تیاور  یلعی  وبا  و 
حتف رد  رجح  نـبا  باب 21 ، دئارف  رد  ییومح  مالـسالا  خیـش  ضاـیر 2ر192  رد  نیدـلا  بحم  میعن ، وـبا  هبیـش ، نبا  ار  تیاور  نیمه  زین  و 

رثا رب  يزوج  نبا  هک  ار  رمع  نبا  ثیدح  دـیوگ : ثیدـح  لقن  زا  سپ  ددسملا 20  لقلا  رد  دـنا و  هدرک  لقن  قعاوص 76  و  يرابلا 7ر12 ،
هب وا  ثیدح  دـنا ، هتفگ  نخـس  شثیدـح  ظفح  هرابرد  وگتـسار و  رایـسب  تسا  ملـسم  حیحـص  لاجر  زا  وا  هدرک ، هشدـخ  دعـس  نب  ماشه 

راربالا لزن  رد  یشخدب  هدرک و  لقن  ارنآ  زنک 6ر391  لقنب  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  حیحص ، دنـس  هب  یئاشن  دوش ، یم  تیوقت  يدهاوش 
تسا . وکین  همه  شدانسا  دیوگ :  35

سرپم و يزیچ  وا  زا  یلع ، اـما  تفگ  هللا  دـبع  وگب ، میارب  ناـمثع  یلع و  زا  تفگ  ار  وا  رارع  نب  ءـالع  باـطخلا ، نب  رمع  نب  هللا  دـبع  - 3
درک . رارق  رب  ار  وا  هناخرد  تسب و  رب  دش  یم  هدوشگ  دجسم  هب  هک  ار  ام  ياهرد  وا  هک  رگنب  ص )  ) ادخ ربمایپ  رظن  زا  ار  وا  ماقم 
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يدنس دیوگ : يرابلا 7ر12  حتف  ددسملا 18 و  لوقلا  رد  رجح  نبا  هدرک ، تیاور  یعیبس  قاحسا  یبا  قیرط  زا  یئاسن  ظفاح  ار  ثیدح  نیا 
. دنا هدرک  شفیثوت  نارگید  نیعم و  نب  ییحی  تسا و  قوثو  دروم  وا  هک  ءالع  رگم  دنا  حیحص  لاجر  همه  شلاجر  حیحص و  تسا 

اب رجح  نبا  زا  یلائللا 1ر18  رد  یطویس  و  دئاوزلا 9ر115 ، عمجم  رد  یمثیه  و  ددسملا 18 ، لوقلا  لقنب  رابخالا  یناعمرد  يدابالک  زین  .و 
، رجح نبا  دننام  ثیدـح  تحـص  هب  فارتعا  اب  راربالا 35  لزن  رد  یـشخدب  و  میدرک ، دای  وا  زا  هک  ینخـس  ثیدـح و  تحـص  هب  فارتعا 

. دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح 
زا ار  ثیدح  يرـصب ) نایح  نب  رفعج   ) بهـشالا وبا  دیوگ : دمحا  هدرک . لقن  هدربمان  مقرا  نب  دـیز  ظفل  هب  ار  ثیدـح  بزاع ، نب  ءارب  - 4
. دنقوثو دروم  حیحص و  همه  شلاجر  نآ  دانسا  ریثک 7ر342 و  نبا  خیرات  دینک  هعجارم  هدرک . لقن  ءارب  زا  هللا  دبع  یبا  نومیم  زا  فوع 
یم هداد  نم  هب  هاگ  ره  اهنآ  زا  یکی  هک  دش  هداد  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تلـصخ  هس  تفگ : رمع  دـیوگ : هریره  وبا  باطخلا ، نب  رمع  - 5

، هللا لوسر  تنب  همطاـف  اـب  وا  جاودزا  تفگ : نینموملا ؟ ریما  يا  تسیچ  اـهنآ  دـنتفگ  دوب . رتبوبحم  يوم ، خرـس  نارتـشا  زا  نم  يارب  دـش ،
. ربیخ زور  مچرپ  و  دشاب ، اور  ار  یلع  تساور  ار  وا  هچ  ره  ات  ادخ  ربمغیپ  اب  دجسم  رد  وا  تنوکس 

ینـسا رد  يرزج  هقفاوـملا ، رد  نامـسلا  نبا  ریبـکلا ، رد  یلعی  وـبا  تحـص ، هب  فارتـعا  اـب  كردتـسم 3ر125  رد  مکاـح  اار : ثیدـح  نیا 
یمثیه بقانم 261 ، رد  یمزراوخ  ضایر 2ر192 ، رد  نیدلا  بحم  ثیدح ، هب  تبسن  دوخ  حیحـصت  رکذ  اب  مکاح  قیرط  زا  بلاطملا 12 
. دنا هدرک  رکذ  قعاوصلا 76 ، رد  رجح  نبا  و  يربکلا 2ر243 ، صئاصخ  ءافلخلا 116 ، خیرات  رد  یطویس  دئاوزلا 9ر120 ، عمجم  رد 

ربمایپ وا ، زا  يرگید  ریبعت  رد  و  یلع ، هناخ  رد  رگم  دش ، هتسب  همه  دندنب ، ار  اهرد  داد  روتسد  ص )  ) ربمایپ دیوگ : سابع  نب  لهلا  دبع  - 6
نامرف (ص )
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. یلع هناخ  رد  رگم  دوش  هتسب  دجسم  ياهرد  داد 
نب ورمع  زا  میلس  نب  ییحی  جلب  یبا  زا  هبعش  زا  ود  ره  راتخم  نب  میهاربا  دیمح و  نب  دمحم  زا  شعماج 2ر214  رد  يذمرت  ار  ثیدح  نیا 

دنقوثو . دروم  همه  شلاجر  هک  حیحص  يدانسا  اب  هدروآ  سابع  نبا  زا  نومیم 
ثیدح هیاـفکرد 87 ، یجنکلا  ضاـیر 2ر192 ، رد  نیدـلا  بحم  قیرط ، ود  هب  هیلح 153/4  رد  میعن  وـبا  صئاصخ 13 ، رد  یئاـسن  زین  و 

ددسملا 17 لوقلا  رد  رجح  نبا  شا 25 ، هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  و  یلاع ، نسح و  تسا  یثیدح  دنکیم : هفاضا  یجنک  هدرک و  لقنار 
یشخدب دنثیدح و  نالقان  زا  راربالا 35 ، لزن  رد  یشخدب  شا 3ر373 ، هریـس  رد  یبلح  تاقث "  هلاجر  رگذ " : اب  يرابلا 7ر12  حتف  رد  و 

. دناهدرک رکذ  دنقوثو ، دروم  همه  شلاجر  هک  يدانسا  هب  یئاسن  دمحا و  ار  ثیدح  دیوگ :
، دوش هتسب  دش ، یم  هدوشگ  دجسمب  هک  یلع  هناخرد  زا  ریغ  ار  دجسم  ياهرد  داد  روتـسد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : سابع  نب  هللا  دبع  - 7

تشادن . يرگید  هار  اریز  دمآ  یم  دجسم  هب  تبانج  لاح  رد  یلع  ورنیا  زا 
حاضو وبا  دیوگدرک ، ثیدح  ذاعم  نب  ییحی  دیوگ ، هداد  ربخ  ینثم  نب  دمحم  دـیوگ : هدرک ، لقن  صئاصخ 14  رد  یئاسن  ار  ثیدح  نیا 

لاجر حیحص و  همه  دانـسا  درک .. رما  ص )  ) ربمغیپ تفگ : سابع  نبا  دیوگ : نومیم  نب  ورمع  هتفگ : داد ، ربخ  ییحی  دیوگ ، درک  ثیدح 
. دنقوثو دروم 

دمحا زا  يراسلا 6ر81  داشرا  رد  ینالطسق  زین  دنا و  قثوم  همه  شلاجر  دیوگ : هدرک ، تیاور  ار  ثیدح  يرابلا 7ر12  حتف  رد  رجح  نبا 
. دوشیم هظحالم  ثیدح  زین  راربالا 35  دزن  رد  تسا ، هدومن  قیثوت  ار  شلاجر  هدرک و  تیاور  یئاسن  و 

دجسم ياهرد  همه  دومرف ؟ ص )  ) ادخ ربمغیپ  هک  هدمآ  سابع  نبا  ریبعت  رد 
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. دنا هدرک  نارگید  میعن و  وبا  رابخالا و  یناعم  رد  يدابالک  ار ، یلع  هناخ  رد  رگم 387  دیدنبب  ار 
شا هیرذ  نوراه و  يارب  ار  شدجـسم  ات  تساوخ  شراگدورپ  زا  یـسوم  تفگ  یلع  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : سابع  نب  هللا  دـبع  - 8

ار شا  هناخ  رد  ات  داتسرف  رکب  وبا  يوس  هب  هاگنآ  دنادرگ . كاپ  وت  زا  دعب  تا  هیرذ  وت و  يارب  ات  متـساوخ  مراگدورپ  زا  نم  و  دنک ، كاپ 
نامرف نینچ  رمع  هب  هاگنآ  درک  دودسم  ار  هناخ  رد  تعاط و  راهظا  شوگ  مشچب و  دعب  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : رکب  وبا  ددـنب  هب 
يادخ هکلب  مدوشگ  ار  یلع  هناخر  هک د  مدوبن  نم  متـسب و  ار  امـش  ياهرد  هک  مدوبن  نم  نیا  تفگ : هتفر ، ربنم  زارف  رب  هاگنآ  درک  رداص 

. تسا هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  یطویس  لقنب  یئاسن  دوشگ . ار  یلع  هناخرد  يادخ  تسب و  ار  اهرد 
هب راتفگ  نیا  دـنداتفا ، وگتفگ  هب  مدرم  درک ، اهر  ار  یلع  نورب و  ار  دجـسم  لـها  ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  دـیوگ : ساـبع  نب  هللا  دـبع  - 9

، تخاس اهر  ار  وا  درک و  نوریب  ار  امـش  ادخ  یلو  مدرکن  اهر  ار  یلع  نوریب و  ار  امـش  دوخ  شیپ  زا  نم  تفگ : وا  و  دیـسر ، ص )  ) ربمغیپ
ددرگ . یم  نم  هب  هک  متسه  ییحو  وریپ  اهنت  نم  منک و  یم  لمع  مدش  رومام  ار  هچنآ  متسین ، شیب  يرب  رما  هدنب  نم 

. دنا هدرک  لقن  هریسلا 3ر374  رد  یبلح  و  عمجم 9ر115 ، رد  یمثیه  و  یناربط ، ار  تیاور  نیا 
اجنآ کلام  نب  دعـس  میدمآ ، هنیدم  هب  لمج  گنج  نامز  رد  ام  دیوگ  ینانک  میقر  نب  هللا  دـبع  کلام : نب  دعـس  يردـخ  دیعـس  وبا  - 10
دوخ لاحب  ار  یلع  هناخ  رد  دندنب و  هب  تسا  زاب  دجـسم  هب  هکیئاه  رد  داد  روتـسد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ  وا  میدرک ، تاقالم  ار  وا  دوب ،

. دنارذگب
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وکین دمحا  دانـسا  دیوگ : عـمجمرد 9ر114  یمثیه  تسا . هدرک  لـقن  میقر  نب  هللا  دـبع  زا  رطف  زا  جاـجح  زا  دـمحا  ماـما  ار  ثیدـح  نـیا 
یلعی ، وبا  زین  و  تسا . نسح ) )
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نم دومرف  یتسب ؟ یلع  رد  زج  ار  همه  ام  ياهرد  ص )  ) هللا لوسر  ای  دنتفگ  تسا : هدوزفا  یناربط  هدرک و  تیاور  طساوا  رد  یناربط  رازب و 
تسب . ادخ  یلو  متسبن  ار  امش  ياهرد 

ره ایند و  زا  دندادیم  نمب  رگا  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دش  هداد  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  زیچ  هس  دیوگ : يردخ  دیعـس  وبا  کلام  نب  دعـس  - 11
رد ار  یلع  ربیخ  زور  دیوگ : هک  اجنآ  ات  تفگ ... وا  هب  انث  دمح و  زا  دعب  مخ  ریدغ  زور  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دوب  یم  رتهب  ارم  تسنآ  رد  هچ 

نوریب دجسم  زا  ار  نارگید  سابع و  شیومع  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هک  اجنا  ات  دندروآ ... دید ، یمن  تشاد و  دمر  شناگدید  هکیلاح 
دومرف ینک ؟ یم  نکاس  ار  یلع  میاوت و  ياهومع  وت و  عفادم  ناگتـسب  ام  هکنیا  اب  ینکیم  نوریب  دجـسم  زا  ار  ام  تفگ : ار  وا  سابع  درک .

درک . نکاس  ار  وا  و  جراخ ، ار  امش  ادخ  یلو  مدرکن  نکاس  ار  یلع  و  جراخ ، ار  امش  نم 
تسا هدروآ  ار  ثیدح  نیا  كردتسم 3ر117  رد  مکاح 

رد نوراه  وا و  زج  سکچیه  هک  دزاسب  یکاپ  دجسم  درک  رما  ار  یسوم  دنوادخ  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ  یعجـشا  مزاح  وبا  - 12
. دنکن تنوکس  نآ  رد  شنادنزرف  یلع و  نم و  زج  سکچیه  هک  منک  انب  یکاپ  دجسم  ات  داد  نامرف  ارم  يادخ  دنکن و  تنوکس  نآ 

. تسا هدرک  لقن  صیاصخ 2ر243  رد  ار  تیاور  نیا  یطویس 
یلع رد  رگم  دیدنب  هب  ار  اهرد  همه  یلع " : باب  الا  اهلک  باوبالا  اودس  تفگ : یم  ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش  دیوگ : هللا  دبع  نب  رباج  - 13

! دومرف یم  هراشا  یلع  هناخ  ردب  دوخ  تشگنا  اب  ار و 
رد یطویس  هیاـفکلا 87 ، رد  یجنک  شخیراـت  رد  رکاـسع  نبا  شخیرات 7ر205 ، رد  دادـغب  شخیراـت  رد  دادـغب  بیطخ  ار  ثیدـح  نیا 

. دنا هدرک  لقن  وا 6ر398 ، بیترت  لقنب  عمجلا 
هب هللا  لوسر  ای  تفگ  سابع  ددـنب ، رب  یلع  رد  زا  ریغ  ار  دجـسم  ياهرد  همه  داد  روتـسد  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : هرمـس  نب  رباج  - 14

لخاد اهنت  نم  هک  يا  هزادنا 
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و دیوگ : وا  ار ، یلع  رد  رگم  تسبار  اهرد ، هاگنآ  مرادن ، روتـسد  ار  اهر  نیا  نم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دشاب ) زاب  دـیارذگب   ) موش جراخ  و 
تشذگ . یم  نآ  زا  تبانج  لاح  اب  یلع  یهاگ 

زا برح  نب  كامـس  زا  حـصان ، زا  یلجبلا ، ورمع  نب  لیعامـسا  زا  یناهفـصا ، هلئان  نب  میهاربا  زا  ریبکلا ، رد  یناربط  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا 
لوقلا رد  رجح  نبا  دئاوزلا 9ر115 ، عمجم  رد  یمثیه  زین  و  تسا . نسح  دشابن ، حیحـص  حـصان  رطاخ  هب  رگا  شدانـسا  هدرک و  لقن  رباج 

. دنا هدرک  تیاور  راربالا 35 ، لزن  رد  یشخدب  يرابلا 7ر12 و  حتف  ددسملا 18 ،.
. دومرف رما  یلع ، رد  ندرک  اهر  دش و  یم  هدوشگ  دجسم  هب  هک  یئاهرد  نتسب  هب  ار  ام  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : صاقو  یبا  نب  دعـس  - 15
هدرک و لقن  ار  نآ  یئاسن  دـمحا و  دـیوگ : يرابلا 7ر11  حـتف  رد  رجح  نبا  تسا . هدرک  لـقن  دنـسم 1ر175  رد  دمحا  ار  هدربمان  ثیدح 

. تسا هتسناد  يوق  ار  شدانسا  هدرک و  رکذ  ار  نآ  يراقلا 7ر592  هدمع  رد  ینیع  تسا ، يوق  شدانسا 
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. دـندمآ نخـسب  هراب  نیا  رد  مدرم  دوشگ . ار  یلع  رد  تسب و  ار  دجـسم  ياـهرد  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ " : صاـقو  یبا  نب  دعـس  - 16
دوشگ . ادخ  یلو  مدوشگن  ار  نآ  نم  دومرف  ص )  ) ربمغیپ

نب ناسغ  زا  وا  ناحط و  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  هدرک  ثیدح  ناسح  نب  دمحم  نب  یـسوم  دیوگ : هدرک  لقن  ار  نآ  یلعی  وبا 
. تسا هدروآ  دنس ، رد  هشدخ  نودب  شخیرات 7ر342  رد  وا  زا  ریثک  نبا  دعس ، زا  همثیخ ، زا  لسم ، زا  یلهاک ، رسب 

یلع هرابرد  یتبقنم  امش  ایآ  متفگ : هدرک  تاقالم  ار  صاقو  یبا  نب  دعس  مدمآ ، هکمب  دیوگ : کلام  نب  ثراح  صاقو : یبا  نب  دعس  - 17
دمآ : ادن  ام  رب  هنابش  هک  میدوب  ص )  ) ربمغیپ اب  ام  تفگ : يا ؟ هدینش 
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هللا : لوسر  لآ  الا  دجسملا  یف  نم  جرخیل 
دنوش . نوریب  ربمایپ  لآ  زج  تسا  دجسم  رد  سک  ره  دیاب 

ربمایپ یهد ؟ یم  تنوکس  ار  ناوجون  نیا  ینک و  یم  نوریب  ار  تیاهومع  باحصا و  هللا ، لوسر  ای  تفگ  هدمآ ، شیومع  حبـص  ماگنه  " 
تسا . هداد  نامرف  نادب  ادخ  مداد  نامرف  ار  ناوجون  نیا  ناکسا  امش و  جارخا  هک  مدوبن  نم  نیا  تفگ :

زج ار  ام  ياهرد  تفگ : هدمآ  ص )  ) رمایپ دزن  سابع  هک : هدـش  لقن  ثیدـح  ریبعت  نیا  اب  وا  زا  رگید  دانـسا  هب  و  صئاصخ 13 ، رد  یئاسن 
متسبن  مدوشگن و  نم  تفگ  ربمغیپ  یتسب ؟ یلع  هناخ  رد 

زج همه ، ام  ياهرد  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : درک ، رداص  ار  یلع  رد  زج  اهرد  نتسب  نامرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : صاقو  یبا  نب  دعس  - 18
تسب . ار  اهنآ  گرزب  يادخ  یلو  متسبن  ار  امش  ياهرد  نم  دومرف : یتسب ؟ ار  یلع  رد 

لقن شردـپ ، زا  دعـس  نب  بعـصم  زا  هبیتع  نب  مکح  زا  حیرـش  نب  هرـسیم  نب  هیواعم  زا  طساوا  رد  یناربط  یئاسن ، دـمحا ، ار  ثیدـح  نیا 
همه تیاور  لاجر  دیوگ : يرابلا 7ر11 و  حتف  ددسملا 18 ، لوقلا  دینک  هعجارم  دنقوثو ، دروم  شلاجر  همه  حیحص و  شدانـسا  دنادرک ،
رارق یقوثو  دروم  لاجر  یناربط  تیاور  رد  هدش و  عقاو  يدنمورین  دانسا  یئاسن  دمحا و  دزن  دیوگ : يراسلا 6ر81 و  داشرا  دنقوث . دروم و 

زا همه  يراقلا 7ر592  هدمع  دنا ، هدرک  لقن  يوق  دانـسا  هب  ار  تیاور  یناربط  یئاسن و  دمحا  دـیوگ : اجنآ  رد  راربالا ص 34 ، لزن  دراد ،
. دنثیدح نالقان 

ام ياهرد  دنتفگ : هدرک ، شنز  رس  ار  وا  هدمآ ، وا  دزن  شیرق  تسب  ار  دجـسم  ياهرد  ص )  ) ربمایپ هکیماگنه  دیوگ : کلام  نب  سنا  - 19
مدوشگ . و  متسب ، هک  دونب  نم  نامرف  تفگ : ص )  ) ربمغیپ يدرک ؟؟ اهر  ار  یلع  رد  یتسب و  ار 

دنا . هدرک  لقن  سنا  زا  دیوس  نب  لاله  زا  نموملا  دبع  نب  میمت  زا  دیمح  نب  دمحم  زا  سودبع  نب  دمحم  زا  یلیقع  ظفاح  ار  تیاور 
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ص)  ) ربمغیپ هب  یتقو  دمآ ، نارگ  شباحصا  رب  رما  نیا  دومرف  رداص  ار  اهرد  نتسب  روتـسد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : یملـسالا  هدیرب  - 20
تفگ راگدورپ  زا  یئانث  دمح و  نانچ  شا  ینارنخـس  رد  تفر و  ربنم  مدرم  عامتجا  رد  درک و  رداص  تعامج  زامن  نامرف  دنداد ، شرازگ 

: تفگ هاگنآ  دوب  هدینشن  یسک  البق  ارنآ  دننام  هک 
: دناوخ هاگنآ  تسب  ار  نآ  يادخ  دوشگ و  ار  نآ  يادخ  هکلب  مدوشگ  نم  ارنآ  هن  متسب و  ار  نآ  نم  هن  سانلا  اهیا 

: یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  يوغ و  ام  مکبحاص و  لض  ام  يوه  اذا  مجنلا  و 
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سفن ياوه  يور  زا  هاگ  چـیه  وا  تسا و  دـش  یهارمگ  ذوفن  وا  رب  هن ، تسا  هارمگ  هن  امـش  بحاـص  هک  دورف  لاـحرد  رتخا  هب  دـنگوس  " 
 ". دوش یم  وا  هک  تسا  یحو  تسه  هچ  ره  اهنت  دیوگ  یمن  نخس 

لاح رد  یلع  دراذـگ  زاب  ار  یلع  رد  اهنت  درک و  عاـنتما  ص )  ) ربمغیپ میاـشگب ؟ دجـسم  هب  ینزور  نم  دـیهد  هزاـجا  تفگ : يدرم  هاـگنآ 
دش . یم  جراخ  لخاد و  رد  نامه  زا  دوب  هک  مه  تبانج 
. تسا هدروآ  هباحص  لئاضف  رد  میعن  وبا  ار  تیاور  نیا 

هزمح دومرف ، رداص  دش ، یم  دمآ  تفر و  دجـسم  هب  هک  ار  یئاهرد  نتـسب  روتـسد  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو  دیوگ : ع )  ) نینموملا ریما  - 21
ار وا  و  نوریب ، ار  امـش  هک  مدوبن  نم  نیا  دومرف : ربمایپ  دش ، نوریب  دولآ ، گشا  نامـشچ  ای  دیـشک  یم  نیمز  رب  شزمرق  هفیطق  هکیلاح  رد 

. تسا هدرک  لقنار  نآ  هباحص  لئاضف  رد  میعن  وبا  ظفاح  تخاس . نکاس  ار  وا  ادخ  یلو  مدرک ، نکاس 
نوراه ار  شدجـسم  هک  تساوخ  شراگدرورپ  زا  یـسوم  تفگ ، هتفرگ ، ارم  تسد  ادخ " ص "  ربمایپ  دیوگ : نینموملا " ع "  ریما  - 22

دوخ يادخ  زا  نم  دنک و  كاپ 
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انا هللا زاغآ  رد  وا  نک  دودسم  ار  هناخ  رد  هک  داتسرف  یسک  رکب ، وبا  يوس  هب  هاگنا  دیامن . ریهطت  تا  هیرذ  وت و  هب  ار  مدجسم  هک  متساوخ 
، سابع يوسب  سپس  وداتـسرف  سک  رمع  دزن  هاگنآ  درک ، دودسم  ار  شا  هناخ  رد  درک و  تعاطا  راهظا  سپـس  تفگ و  نوعجار  هیلا  انا  و 

دودسم ار  امش  ياهرد  دوشگ و  ار  یلع  هناخ  رد  ادخ  یلو  مدوشگن  ار  یلع  رد  متسبن و  ار  امـش  ياهرد  نم  دومرف : ربمایپ " ص "  هاگنآ 
هیبلحلا 3ر 374 . هریسلا  لامعلا 6ر408  زنک  فدئاوزلا 9ر115 ، عمجم  دینک  هعجارم  هدرک ، لقن  ار  تیاور  نیا  رازب  ظفاح  درک .

، متفگ اهنآ  هب  متفر  نم  دـنزاس . دودـسم  ار  نانآ  ياهرد  هدـب  روتـسد  ورب  دومرف : ادـخ " ص "  لوسر  دـیوگ : نینموملا " ع "  ریما  - 23
یم رما  ار  امش  ادخ  لوسر  متفگ  دهد . رییغت  ار  شا  هناخ  رد  وگب  هزمح  هب  دومرف : ربمایپ " ص "  هزمح  رگم  دندرک ، لمع  ار  روتسد  اهنآ 
زاب تا  هناخ  هب  تفگ  ارم  سپـس  دوب  هداتـسیا  زامنب  وا  متـشگزاب  ربمایپ  يوسب  نم  داد و  رییغت  ار  هناخ  رد  وا  دـیهد  رییغت  ار  هناخ  رد  دـنک 

درگ .
عمجرد یطویس  دـئاوزلا 9ر115 ، عمجم  رد  یمثیه  و  تسا . هدرک  لـقن  دـنقوثو  دروـم  همه  شلاـجر  هک  دانـسا  ههب  رازب ، ار  ثیدـح  نیا 

باتک نیمه  رد 1ر54  هدرک و  فیعـضت  ار  نآ  یبرعلا  هبح  باسح  هب  یطویـس  و  هدرک ، تیاور  ار  نآ  لامعلا 6ر408  زنک  لقنب  عماوجلا 
تسا . هدروآ  ار  نآ  هریس 3ر374  رد  یبلح  و  تسا ، قوثو  دروم  وا  هک  تشذگ 

هدرک تیاور  ار  نآ  تسا  حیحـص  شا  همه  هک  قرط  نیا  اب  ثیدـح  نایاوشیپ  هک  دـیدرگ  هجوتم  دـیدش و  فقاو  تیاور  نیا  رب  هک  اـمش 
یئاهنت هب  قرط  نیا  زا  یقیرط  ره  هک  دـنا  هدرک  ناـیب  يراسلا 6ر81  داشرا  رد  ینالطـسق  يرابلا و  حـتف  رد  رجح  نبا  اهنیا  رب  هفاضا  دـنا ،

زا ثیدح  دیوگ  یم  هک  دیبای  یم  همیت  نبا  رادنپ  يارب  يزوجم  ایآ  سپ  نآ ، عومجم  هب  دـسر  هچ  ات  دراد  لالدتـسا  جاجتحا و  تیحالص 
دهدب لامتحا  یسک  رگا  ایآ  و  دیسانش ؟ یم  ار  هعیش  رفن  کی  هورگ  نیا  نیب  رد  امش  ایآ  تسا ؟ هعیش  تالوعجم 
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اب هک  تسا  هعیش  بیع  مه  مهنیا  ایآ  و  دنریذپ ؟ یم  درم  نآ  نابهذم  مه  ار  لامتحا  نیا  دنا ، هدرک  لعج  اهباتک  نیا  رد  نایعیـش  ار  یبلاطم 
!؟ دنک یم  جارخا  اهنآ  هصتخم  قرط  زا  ار  ثیدح  هدرک ، تقفاوم  تنس  لها 
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، دـهد یم  راشف  ارـشیولگ  تخـس  هنیک  تسه  هک  يزیچ  دـشاب ، هدـشن  فقاو  بلاطم  نیا  رب  درم  نا  هک  مهد  یمن  ار  لاـمتحا  نیا  نم  اـما 
دـقن و هلحرم  رد  ارتفا  لـعج و  تبـسن  نیا  هجیتن  هکنیا  رد  دـهدب و  ثیدـح  هب  غورد  تبـسن  هناـکاب  یب - هکنیا  زج  هدـنامن  وا  يارب  یهار 
، دوب دهاوخ  نشخ  دـیدش و  دـح  هچ  ات  وا  زا  تساوخ  زاب  لاوس و  راگدورپ  دزن  باسح  يادرف  دروآ و  دـهاوخ  شیپ  هچ  وا  يارب  لیلحت ،

تسا . هدرکن  رکف  اهزیچ  نیا  هب  رگید  وا 
،( رکب یبا  هچیرد  رگم  دجسم  ياه  هچیرد  نتسب  نایب  زا  دعب  ، ) هدرک يوریپ  وا  زا  شریسفت 1ر501  رد  ریثک  نبا  وا ، هدز  تلفغ  درگاش  و 

حیحـص تسا و  طـلغ  دوـش ، یم  هدـید  ننـس  زا  يا  هراـپرد  هکناـنچ  یلع "  رد  رگم  یلع " : باـب  ـالا  هدرک  تیاور  هک  یـسک  و  دـیوگ :
دش . هظحالم  حیحص  رد  هک  تسنامه 

دروم ام  دزن  دنچ  ره  یعمج "  هچو  دـنا  هدیـشوک  هک : هدیـشک  یئاج  هب  املع ، دزن  رد  باوبا  دـس  ثیدـح  ربارب  رد  فارتعا  میلـست و  راک 
یگدنفاب رد  هیمیت  نبا  ردارب  هک  يزوج  نبا  زج  یـسک  دننک و  ادیپ  دـنا ، هدرک  لقن  رکب  وبا  هرابرد  هک  یثیدـح  و  نآ ، نیب  تسین "  لوبق 

. تسا هدشن  نآ  رکنم  هداد ، غورد  هب  تبسن  ار  ثیدح  وا  دننام  تسا و 
یمن ار  ام  تسا ، نآ  تیعقاو  هب  فارتعا  تحص و  رد  ثیدح و  نوماریپ  یبلاج  نانخـس  ار  تنـس  لها  ثیدح  ظافح  نایاوشیپ و  اجنیا  رد 
شـش رکذ  زا  دعب  يرابلا 7ر12  حـتف  باتک  رد  يو  مینک . یم  اـفتکا  رجح  نبا  ظـفاح  نانخـس  هب  اـهنت  ندروآ  ار  نانخـس  نآ  همه  دـسر 

دیوگ : هدربمان ، ثیداحا  زا  ثیدح ،
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عومجم . هب  دیسر  هچ  ات  دراد  یئاهنت  هب  ار  نآ  هب  جاجتحا  تیحالص  مادک  ره  دنکیم و  تیوقت  ار  يرگید  کی  ره  ثیداحا  نیا  " 
هب افتکا  اب  رمع  نبا  و  مقرا ، نب  دـیز  و  صاقو ، یبا  نب  دعـس  ثیدـح  زا  ار  نآ  هدروآ و  تـالوعجم  فیدر  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوج  نبا 
رد هداد ، رارق  هشدخ  داریا و  دروم  ار  تیاور  هتفگ ، نخس  هنیمز  نآ  رد  هک  نآ  تاور  زا  يا  هراپ  رثا  رب  تسا و  هدروآ  نآ  قرط  زا  یضعب 

رکب یبا  باب  رد  حیحـص  ثیدح  فلاخم  هکنیا  وا  رگید  هشدخ  تشا . دایز  تیاور  قرط  اریز  دناسریمن ، تیاور  هب  ینایز  اهنیا  هکیتروص 
بکترم لمع  نیا  اب  وا  هکیلاح  رد  دنا . هدرک  لعج  رکب  یبا  هب  عجار  حیحـص  ثیدح  ربارب  رد  نایعیـش  ار  ثیدح  نیا  هک  درادـنپ  تسا و 

تسا . هدش  یعینش  ياطخ 
هجو نیا  هب  شدنسم  رد  رازب  تسا و  نکمم  هیضق  ود  نیب  عمجهکنیا  اب  دنک  یم  در  هضراعم ، لایخ  هب  ار  حیحـص  ثیداحا  راک ، نیا  اب  وا 

رد هنیدـم  لها  تایاور  رد  و  هدـش ، لقن  یثیداحا  یلع  ناتـساد  رد  نسح ، ياهدنـس  اب  هفوک  لـها  تاـیاور  رد  دـیوگ : هدرک  هراـشا  عمج 
يردـخ دیعـس  یبا  ثیدـح  لولدـم  ود ، نآ  نیب  عمج  قیرط  دـشاب ، حیحـص  هفوک  لها  تایاور  رگا  هدـمآ ، یتیاور  زین  رکب ، یبا  ناتـساد 

، وت نم و  رگم  دـنک  روبع  تبانج  لاح  اب  ار  دجـسم  دـیابن  سکچیه  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لـقن  يذـمرت  هک  یثیدـح  ینعی  تسا ،
دنک . دودسم  ار  نآ  هک  دوبن  روتسد  ور  نیا  زا  تشادن  زج  يرد  یلع  هناخ  دش و  یم  هدوشگ  دجسم  هب  یلع  هناخ  رد  نوچ  ینعی 

ربمغیپ هکهدروآ : بطنح  نب  هللا  دبع  نب  بلطم  قیرط  زا  نآرقلا ر  ماکحا  باتک "  رد  یضاق  لیعامسا  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دییات 
هجو هصالخ  دوب و  دجـسم  رد  شا  هناخ  اریز  بلاط  یبا  نب  یلع  رگم  دـنک ، روبع  دجـسم  زا  تبانج  لاح  رد  داد  یمن  هزاجا  سکچیه  هب 

رد و  هدش ، انثتـسا  یلع  تشذگ ، نآ  رکذ  هک  یلیلد  هب  نیتسخن  هعفد  رد  هدش  رداص  راب  ود  رد  نتـسب  هب  رما  هک  تسنیا  نیثیدح  نیب  عمج 
. تسا هدش  انثتسا  رکب  وبا  رگید ، هعفد 
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 " ریبعت و  تسا . هدوب  روظنم  يزاـجم  رد  رکب  یبا  ناتـساد  رد  و  یقیقح ، رد  یلع  ناتـساد  رد  میئوگب  هک  رگم  تسین  تسرد  مه  نیا  یلو 
هب ار  اـهرد  هدـمآ  روتـسد  یتـقو  اـیوگ  دـشاب  يزاـجم  رد  ناـمه  دوصقم ، میدرک ) همجرت  هچیرد  ارنآ  اـم  هک   ) رکب یبا  هصق  رد  هخوخ " 

ادعب و  دندرک ، ثادحا  دمآرد ، دجـسم  هب  ناوتب  ابیرقت  اهنآ  زا  هاگهگ  هک  یئاه  هرجنپ  ای  اه  هچیرد  هدرک و  دودـسم  ار  اهرد  همه  دـندنب ،
تسا . هدیدرگ  رداص  مه  اهنآ  نتسب  روتسد 

ثلث لئاوا  رد  راثالا "  لکـشم  باتک "  رد  يواحطرفعج  وبا  هکنانچ  درک . نیثیدـح  نیب  عمج  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  یعنام  هقیرط ، نیا  اب 
عمج قیرط  رکذ  زا  سپ  يدابالک  دـنا . هدرک  عمج  ار  ثیدـح  ود  نیب  قیرط  نیمهب  راـبخالا  یناـعم  رد  يداـبالک  رکب  وبا  شباـتک و  موس 

زج یلع  هناخ  یلو  هدش ، یم  هدوشگ  دجسم  لخاد  هب  هچیرد  هتشاد و  دجسم  جراخ  زا  مه  يرد  رکب  وبا  هناخ  هک  دنک  یم  حیرصت  روبزم 
 " تسا . رت  هاگآ  يادخ  و  تسا . هتشادن  يرگید  رد  دجسم  لخاد  زا 

هک تسا  یئاعدا  ثیدـح  نیا  ندوب  یگتخاس  لطاب و  هراـبرد  يزوج  نبا  نس  دـیوگ " : ددـسملا 16  لوقلا  شرگید  باتک  رد  رجح  نبا 
هب حیحـص  ثیداحا  در  هب  مادـقا  شور  نیا  و  تسا . هدادـن  هئارا  تسا ، نیحیحـص  رد  هک  يرگید  ثیدـح  اـب  شتفلاـخم  زج  نآ  رب  یلیلد 

. دشابن نکمم  عمج  هکیئاج  رد  رگم  دومن  لعج  تبسن  هب  مادقا  دیابن  هاگچیه  تسا . لایخ  رادنپ و  درجم 
نونکا هک  نارگید  يارب  ات  درک  فقوت  نآ  رد  دـیاب  هکلب  درک ، نالطب  هب  مکح  دروم  نیا  رد  ناوت  یمن  دـشن ، نکمم  مه  عمج  هاـگ  ره  و 

رتمک هناگادج  هقیرط  ره  ددعتم و  یقرط  ياراد  هک  تسا  يروهشم  ثیدح  باب ، نیا  رد  ثیدح  نیا  و  ددرگ . رهاظ  تسا ، هدیـشوپ  وا  رب 
. دوش یم  لصاح  عطق  نآ ، تحصب  ناسانش  ثیدح  زا  يرایسب  شورب  اهنآ  عومجم  زا  تسین و  نسح  ثیدح  زا 

یضراعت تسین و  یعطق  رما  نیا  تسا ، ضراعم  نیحیحص  ثیدح  اب  هکنیا  اما 
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 " دوش . یمن  هدید 
هنوگچ هاـگنآ  تسین ، نیب  رد  یـضراعت  هنوگچیه  دـش  مولعم  عمج ، هجو  نیا  اـب  و  دـیوگ : هیـضق  ود  نیب  عـمج  زا  دـعب  هفحـص 29  رد  و 

رب نالطب  طخ  دیاب  ددرگ ، باب  حـتف  حیحـص ، ثیداحا  رد  راک  نیا  رگا  داد . ناوتیم  حیحـص ، ثیداحا  هب  لهج  تبـسن  رادـنپ  نیا  درجمب 
 " دندنسپن . ار  نآ  نانموم  ادخ و  هک  تسا  یلمع  نیا  یلو  دیشک  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب 

هکنانچ تسا . هدش  لعج  باوبا  دس  ثیدح  لباقم  رد  تسناد ، دیاب  هتشادنپ ، حیحـص  هک  ار  هچیرد ) یتسود و   ) هخوخ هلخ و  ثیدح  اما 
دیوگ : شحرش 3ر17  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

دنا . هدرک  بلقت  رکب ، یبا  يارب  ار  نآ  رکب ) یبا  نارادفرط   ) هیرکب هدوب ، یلع  يارب  اهرد ) نتسب   ) باوبا دس  ثیدح 
لیبق : زا  تسین  هدیشوپ  ققحم ، رب  صاخشا  نآ ، رد  لعج ، راثآ  مئالع و  و 

هب هناـخ  دـمآ  تفر و  ياـهرد  نتـسب  زا  ضرغ  هک  دوش  یم  تیعقاو  کـی  هجوتم  دـنک ، یـسررب  ار  ثیداـحا  نیا  عوـمجم  هک  یـسک  - 1
یسک دجسم  رد  درذگب و  نآ  زا  تبانج  لاح  اب  دیابن  سکچیه  تسا : هدوب  يونعم  يرهاظ و  ياهیگدولآ  زا  دجسم  ریهطت  يارب  دجـسم ،

ره زا  ودنآ  تراهط  شتلع  دنامب ، دوخ  لاحب  دیاب  ع )  ) نینموملا ریما  هناخ  رد  و  ص )  ) ربمایپ هناخ  رد  هکنیا  اما  دزاس ، بنج  ار  دوخ  دیابن 
رد هک  ار  يونعم  یگدولآ  تثاـبخ و  هنوگنآ  اـهنآ  رد  تباـنج  هکیئاـج  اـت  تسا  نآ  حیرـص  هاوگ  ریهطت  هیآ  تسا و  یگدوـلآ  يدـیلپ و 

نوراه و يارب  ار  نآ  تسا  هتـساوخ  ادخ  زا  هک  یـسوم  دجـسم  هب  هیبشت  زا  ار  بلطم  نیا  هکنانچ  دـنک  یمن  داجیا  دروایم ، دـیدپ  نارگید 
نآ رد  نوراه  وا و  زج  سکچیه  هک  دنک  انب  یکاپ  دجسم  تسا  هدرک  رما  ار  وا  يادخ  هک  اجنآ  زا  ای  دیمهف . ناوتیم  دنک ، كاپ  شا  هیرذ 
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وا دارم  و  دنوشن . نکاس 
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تسا . قداص  يدجسم  ره  رب  دشاب و  یمن  دجسم  نآ  یصاصتخا  مکح  نیا  اریز  تسین ، تساجن  ياهیگدولآ  زا  دجسم  ریهطت  اهنت 
دش و یم  دجسم  دراو  تبانج  لاحب  ع )  ) نینموملا ریما  دیوگ : یم  هک  اجنآ  باب  ثیداحا  هب  متفگ ، هچنآ  رب  رتشیب  نانیمطا  و  عالطا ، يارب 

رمغیپ هک  هدیسر  يردخ  دیعس  یبا  زا  هچنآ  دش و  یم  تبانج  لاح  اب  دجسم  جراخ  لخاد و  تشذگ و  یم  تبانج  لاح  رد  نآ  زا  یهاگ 
. وت نم و  زج  دنک  بنج  دجسم  نیا  رد  ار  دوخ  تسین  زاجم  یسک  رب  تفگ : (ص )

، همطاف یلع ، شتیب ، لها  دـمحم و  رب  زج  بنج  درم  ره  ضئاح و  نز  ره  رب  نم  دجـسم  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هک  ص )  ) ربمایپ نخـس  و 
تسا . مارح  نیسح ، نسح و 

نـسح همطاف ، یلع ، ادخ ، لوسر  يارب  رگم  تسین ، لالح  ضئاح  بنج و  رب  دجـسم  نیا  دینک ، هجوت  دومرف : هک  ص )  ) شرگید راتفگ  و 
دیوشن . هارمگ  ات  مدرک  نایب  امش  يارب  ار  اهنآ  ياهمان  نم  دیشاب  هاگآ  نیسح ، و 

یقهیب 7ر65 . ننس 
لالح نم  رب  هچ  ره  نم ، دجسم  رد  وت  يارب  اما  یلع : هب  ص )  ) وا نخس  و 
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امـش يومع  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ : بلطملا  دـبع  نب  هزمح  دوب ، دـهاوخ  مارح  زین  وت  رب  تسا ، مارح  نم  رب  هچ  ره  لـالح و  وت  رب  تسا ،
گرزب يادخ  فرط  زا  نیا  تسین  نم  بناج  زا  رما  نیا  دنگوس  ادـخب  انامه  ومع ، یتفگ  تسار  دومرف : مرتکیدزن  امـشب  یلع  زا  متـسه و 

تسا .
دنیـشنب نآ  رد  ای  دـنک  روبع  دجـسم  زا  یـسک  تبانج  لاح  رد  داد  یمن  هزاجا  ص )  ) ربمایپ انامه  بطنح : نب  هللا  دـبع  نب  بلطم  راتفگ  و 

دوب . دجسم  رد  شا  هناخ  هکنیا  رطاخ  هب  بلاط ، یبا  نب  یلع  رگم 
نآ رد  نتـسشن  دننام  ار  دجـسم  زا  روبع  ص )  ) ربمغیپ ثیدح  نیا  رد  دـیوگ : سپـس  هدرک ، لقن  دوخ  دانـسا  هب  ار  ثیدـح  نیا  صاصج  ]
رد شا  هناخ  هکنیا  رطاخب   ) يوار راتفگ  و  تسا ، حیحص  هنع ) هللا  یضر   ) یلع يارب  یتیـصوصخ  ناونع  هب  رما  نیا  تسا و  هدومرف  عونمم 

دمآ تفر و  يارب  دجـسم  هب  هک  یئاه  هناخ  رد  داد  روتـسد  تسخن  ثیدح  رد  ص )   ) ربمایپ اریز  تسین  شیب  وا  زا  يرادـنپ  دوب ،) دجـسم 
دنادن . ار  دجسم  رد  روبع  هزاجا  اهنآ  هب  تسا ، دجسم  رد  اه  هناخ  رد  هک  تلع  نیا  هب  دننادرگب و  نآ  جراخب  ار  همه  دندوب ، هدوشگ 

ادهـش رئاـس  نیب  رد  تشهب  رد  لاـب  ود  نتـشادب  ار  رفعج  هکناـنچ  نارگید ، هـن  هدوـب ، هـنع ) هللا  یـضر   ) یلع يارب  اـهنت  تیـصوصخ  نـیا 
زایتما نیا  یبلک ، هیحد  و  دیشخب ، زایتما  هکئالملا  لیسغ  ناونع  هب  دوب ، هدش  هتـشک  تبانج  لاحرد  هک  ار  هلظنح  هکنانچ  و  داد ، صاصتخا 
زایتما ار  مشیربا  ششوپ  هزاجا  تشاد  تیاکش  شپش ، رازآ  زا  هک  ریبز  و  دش ، یم  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  وا  لکـش  هب  لیئربج  هک  تشاد  ار 

نیاب تفرگ .
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]. دنا عونمم  دجسم  رد  ثکم  روبع و  زا  یلع ) زا  ریغ   ) نارگید دش  مولعم  بیترت 
ص)  ) ادخ لوسر  يارب  هک  یلکـش  نامه  هب  دـمآ ، تفر و  هزاجا  و  رد ، نیا  ندراذـگ  یقاب  هکنیا : همه  اهنیا  داریا  زا  ضرغ  نخـس و  ناج 

هدرک . یفن  نانآ ، زا  ار  يدیلپ  عون  ره  هک  تسا  ریهطت  هیآ  لوزن  رب  بترتم  تایصوصخ  زا  دوب ، زاجم 
يادخ باتک  هک  تسه  یسک  امـش  نیب  رد  ایآ  دیوگ : یم  ع )  ) نینموملا ریما  نآ  رد  هک  تسا  يروش  زور  جاجتحا  ثیدح  رما ، نیا  هاوگ 
هکیئاج ات  دیاشگب ، دجـسم  يوسب  ارم  هناخ  رد  ددنب و  هب  ار  نارجاهم  همه  ياهرد  ص )  ) ربمایپ هکیئاج  ات  دـشاب  هدرک  ریهطت  نم  زج  ار  وا 

: دومرف ص )  ) ربمایپ يدوشگ  ار  یلع  هناخ  رد  یتسب و  ار  ام  ياهرد  هللا  لوسر  ای  دنیوگب : هتـساخرب  سابع  هزمح و  ص )  ) ربمغیپ ياهومع 
هن . دنتفگ : یلع  خساپ  رد  همه  تسب  ار  امش  ياهرد  دوشگ و  ار  وا  رد  ادخ  هکلب  متسبن . ار  امش  ياهرد  مدوشگن و  ار  وا  رد  نم 

رد ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  هژیو  تلیـضف  نیا  ور  نیا  زا  دوش  هدوشگ  يا  هچیرد  ای  يرد  وا  يارب  ات  دوبن  هیآ  نیا  لـها  زا  رکبوبا  و 
. تسا هدرک  ریهطت  شمیرک  بتک 

راوگرزب ربمایپ  هناخ  رد  زج  دجسم  هب  يرد  هنوگچیه  رگید  اهرد ) نتسب   ) باوبا دس  ناتـساد  زا  دعب  هک  تسنیا  ثیداحا  نیا  ياضتقم  - 2
تسا و هتشاد  دوجو  دمآ ، تفر و  يارب  یئاهرد  زونه  هک  دراد  حیرصت  رکب  یبا  هچیرد )  ) هخوخ ثیدح  دشابن و  هدوشگ  شمع ، رـسپ  و 

دش . میهاوخ  ضرعتم  ار  ناتساد  ود  نیب  دیدش  هلصاف  کیدزن  هدنیآ  رد 
( هچیرد  ) هخوخ هب  ازاـجم  رکب  یبا  ناتـساد  و  تقیقح ، رب  لـمح  ع )  ) نینموـملا ریما  ناتـساد  هک  هدـش ، داـی  عـمج  هجو  ناوـنع  هب  هچنآ  و 

اهنآ راتفگ  و  ددرگ . قالطا 
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هاگنآ دمآ ، دجسم  هب  اهنآ  زا  ناوتب  ابیرقت  هک  دندروآ  دیدپ  یئاه  هچیرد  دنتسب و  ار  اهرد  همه  دمآ ، اهرد  نتـسب  روتـسد  یتقو  ایوگ  هک :
اب دـننک  زاـب  هچیرد  ربمغیپ  مشچ  ربارب  رد  دوبن  نکمم  هک  ور  نآ  زا  هکلب  تسا ، یئادـتبا  لـیلد و  یب  یبـلطم  ددـنبب  ار  اـهنآ  دـمآ  روتـسد 

عمج هجونیا  دـشابن ، اـهنآ  يارب  يروبع  هار  دـنوشن و  دراو  دجـسم  هب  هار  نآ  زا  اـت  دوـب  هداد  ار  اـهرد  نتـسب  روتـسد  ناـنآ  هب  هکیدوـجو 
دشاب ؟ رد  مکح  رد  المع  عراش و  ضوغبم  هجیتن  رظن  زا  هک  دنروآ  دیدپ  يزیچ  دنتسناوت  یم  هنوگچ  نانآ  اریز  دوش ، یم  بیذکت 

هزاجا دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  یـصاصتخا  جورخ  لوخد و  يارب  يروبع  ار  هدومرفن  هزاـجا  مه  ساـبع  هزمح و  دوخ  يومع  ود  يارب  اذـل  و 
فلتخم ضرغ  دصقم و  تدحو  اب  شدراوم ، مسا  فالتخا  هب  دـحاو  مکح  نوچ  دـشاب  هتـشاد  دجـسم  رب  فرـشم  يا  هرجنپ  یـسک  دادـن 

نوگرگد مکح  عوضوم  دـنک و  یمن  عفر  ار  دجـسم  زا  روبع  روظحم  ندرک ، هچیرد )  ) هخوخ هدارا  باـب "  ظـفل "  قـالطا  زا  و  دوشیمن .
. ددرگ یمن 

نآ خساپ  تیالو و  ثیدح  راکنا 

یکی رگا  هک  دش  هداد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تلـصخ  هس  دیوگ : هک  میدـش  ضرعتم  ار  شتفالخ  مایا  رد  رمع  راتفگ  هحفص 337  رد  - 3
ثیدـح رد  رمع  نب  هللا  دـبع  نخـس  نآ  دـننام  و  رخآ ، اـت  متـشاد .. یم  تسود  يوـم ، خرـس  نارتـشا  زا  رتـشیب  دـنداد  یم  نمب  ار  اـهنآ  زا 

ریما تاـصتخم  زا  ار  هناـگ  هس  لـئاضف  نیا  رفن ، ود  نآ  دـینک  یم  هظحـالم  هکناـنچ  میدرک ، لـقن  هحفـص 336  رد  ار  نآ  هـک  شحیحص 
دعب مدرم  نیرتهب  دنک  یم  رظن  راهظا  شثیدح  زاغآ  رد  هک  رمع  نبا  اصوصخم  درادن ، يا  هرهب  اهنآ  زا  یسک  وا  زج  هک  دننادیم  نینموملا 

مادکچیه هخوخ  باب و  ثیدح  رد  نینموملا  ریما  کیرـش  ار  رکبوبا  لاح  نیا  اب  یلو  دشاب  یم  شردـپ  سپـس  و  رکبوبا ، ادـخ ، ربمغیپ  زا 
. دناد یمن 
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باطخ دروم  هک  هباحص  رصع  رد  تحص ، هنیمز  نیرتمک  رکب ، یبا  ثیدح  هاگ  ره 
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دش . یمن  هدید  ود ، نآ  زا  نتفگ  نخس  رد  یشور  نینچ  تشاد ، یم  دندوب ، شراتفگ  هدنونش  و  ص ،)  ) تلاسر بحاص 
ثیدـح و نیا  نیب  یقرف  هدـش و  رداص  وا  زا  شیرامیب  مایا  رد  دـشاب  هدـش  رداـص  ص )  ) ربماـیپ زا  مه  رگا  هلمج  نیا  اـه ، نیا  زا  هتـشذگ 

هراپب وا  ارچ  دراد  لوبق  ار  مود  دریذپ و  یمن  ار  یلوا  هیمیت  نبا  یلو  تسین ، هدش  تیاور  دیناسم  حاحـص و  رد  هک  تاود  فتک و  ثیدـح 
دزرو . یم  رفک  نادب  هدرک ، در  ار  رگید  يا  هراپ  دریذپ و  یم  هدروآ ، نامیا  ثیداحا ، زا  يا 

ثیدـح دوش . یم  هظحالم  رکب  یبا  هچیرد )  ) هخوخ ندوشگ  ثیدـح  نیب  " و  تاود ، فتک و  ثیدـح "  نیب  یـشحاف  توافت  هچ  هزاـت ،
سیمخلا " و موی  ام  سیمخلا و  موی  يا "  هبنشجنپ  زور  هچ  هبنشجنپ و  زور  دیوگ : سابع  نبا  هک  هدش ، عقاو  هبنـشجنپ  زور  قافتالاب  یلوا 
ار نانآ  ص )  ) ربمایپ هکیلاح  رد   ) دننک داریا  هشدـخ و  نآ  هراب  رد  دـنداد  هزاجا  دوخب  لاح  نیا  اب  تسین ، هدیـشوپ  يدـحا  رب  ثیدـح  نآ 
، نم تلاح  هک  متسه  یعضو  رد  نم  دینک ، اهر  ارم  دینک ، زاربا  عازن  فالتخا و  تسین  هتـسیاش  نم  دزن  تفگ : یم  هداد  رارق  باطخ  دروم 

ياـه تـئیه  دـینک ، نوریب  برعلا  هریزج  زا  ار  ناکرـشم  داد : روتـسد  زور  ناـمه  رد  و  دـیناوخیم ، ارف  نادـب  ارم  هـک  تـسا  يزیچ  زا  رتـهب 
دنتفرگن .) ار  تاود  فتک و  ثیدح  داریا ، بلاطم  نیا  هرابرد  ، ) دینک یئاریذپ  قباس  دننام  ار  یگدنیامن 

یبا ثیدح  و  یلع ، باب  ندوشگ  باوبا و  دس  ثیدح  نیب  یضراعت  هنوکچیه  دیوگ ، تاعمل  رد  اه -) هچیرد   ) تاخوخ نتسب  ثیدح  اما 
، رکب یبا  هچیرد  رگم  اه ) هچیرد   ) تاخوخ نتـسب  روتـسد  تسا و  دجـسم  يانب  ماگنه  لوا  هب  طوبرم  اهرد  نتـسب  هب  رما  اریز  تسین ، رکب 

هدش رداص  ص )  ) ربمغیپ يرامیب  رد  راک ، رخآ  رد 
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یگدنز رخآ  رد  اهرد  نتسب  ثیدح  دیوگ : يراقلا 7ر592  هدمع  رد  ینیع  دوب . هدـنامن  یقاب  ص )  ) ربمغیپ رمعب  رتمک  ای  زور  هس  اهنت  هک 
تسا . هدش  رداص  دنکن ، تماما  نانآ  رب  رکب  ابا  زج  یسک  داد  روتسد  هک  یتقو  نامه  ربمغیپ ،

، دشاب هدش  عقو  هبنـش  ای  هعمج  زور  دیاب  هخوخ  ثیدح  نیاربانب  هدـش  عقاو  هبنـشود  زور  ناخروم  همه  قافتا  هب  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  تافو 
فتک و ثیدـح  ضراوع  زا  یـشخب  ار  هخوخ  ثیدـح  ارچ  میـسرپ : یم  لاح  هتفرگ ، یم  تدـش  زورب  زور  مه  ص )  ) ربمایپ يرامیب  اـعبط 

؟ دیدرگن تیاعر  اجنیا  دش ، هتفگ  نیسدقم  ضعب  فرط  زا  ثیدح  نآ  رد  هک  ینانخس  و  دیدرگن ، شبیصن  مه  تاود ،
تبیـصم تفگ : هک  تسناد  یم  بوـخ  ساـبع  نبا  رتـشیب  همه  زا  دـمهف و  یم  مه  لـفاغ  مدآ  یتـح  دـنادیم ، مه  مجنم  ارچ ، مناد  یم  نم 

ار تما  ياه  شزغل  فـالتخا و  ولج  هک  يا  هماـن  نتـشون  و  ص )  ) ادـخ لوسر  ناـیم  هک  دـش  عورـش  یتقو  زا  ناـشبئاصم  همه  ناناملـسم ،
دندش . لئاح  دریگب ،

: تسا ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  درک ، بیذکت  ثیدح  نیا  رد  هیمیت  نبا  هک  یئاهزیچ  زا  رگید  یکی 
يدعب : نموم  لک  یلو  تنا 

. تسا لوعجم  ثیدح  نیا  ناسانش  ثیدح  قافتا  هب  دیوگ : يو   " دوب ، یهاوخ  ینموم  ره  رایتخا  بحاص  نم  زا  دعب  وت  " 
هشدخ شتحص  رد  دمآ  ششوخ  یلو  تسا ، حیحـص  ثیدح  نیا  ناسانـش ، ثیدح  قافتا  هب  دیوگب : درم  نآ  دوب  نیا  بلطم  قح  خساپ -
تیاور ار  نآ  هک  ثیدح  نف  نایاوشیپ  زا  یناسک  دـنک  یم  نامگ  وا  ایآ  دزاس . بوشم  شلطاب  هیور  هب  ارنآ  تسوا  تداع  هکنانچ  دـنک و 
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؟ دنوش یمن  بوسحم  ناسانش  ثیدح  زا  دنا  هدرک 
هب ار  ثیدح  هکدراد  دوجو  شبهذم  ماما  لبنح  نب  دمحا  اهنآ  نیب  رد  هکنیا  اب 
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دیوگ : هدرک ، تیاور  دنقوثو ، دروم  اهنآ  همه  هک  یلاجر  اب  حیحص  دانسا 
، نیصح نب  نارمع  زا  هللا  دبع  نب  فرطم  زا  کشرلا  دیزی  زا  درک  ثیدح  ارام  وا  هک  نامیلـس  نب  رفعج  زا  هدرک  ثیدح  ار  ام  قازرلا  دبع 

دیوگ :
باحصا زا  رفن  راهچ  هک  درک  يراک  رفس  رد  وا  تخاس ، هدنامرف  اهنآ  رب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  داتسرف و  گنج  هب  ادخ  ربمغیپ  ار  یهورگ 

یم ارف  رفـس  زا  ام  تقو  ره  و  دیوگ : نارمع  دننک  شرازگ  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  دزن  ار  یلع  راک  دـندش  نامیپ  مه  رگیدـکی  اب  ص )  ) ربمغیپ
ای تفگ : تساخرب و  ام ، ناهارمه  زا  يدرم  میدـش  دراو  وا  رب  یتقو  رفـس  نیا  رد  میدرکیم . شمالـس  هدومن  ادـخ  لوسرب  زاـغآ  میدیـسر 

نانچ نینچ و  یلع  هللا  لوسر  ای  تفگ : تساخرب  یمود  سپس  دینادرگ  يور  وا  زا  ربمغیپ  درک . نانچ  نینچ و  یلع  رفس  نیا  رد  هللا  لوسر 
تساخرب یمراهچ  هاگنآ  درک ، نانچ  نینچ و  یلع  هللا  لوسر  ای  تفگ  زین  وا  تساخرب و  یموس  سپس  دینادرگرب  يور  وا  زا  ربمغیپ  درک ،

هدش نوگرگد  شا  هرهچ  گنر  هکیلاح  رد  درک و  یمراهچ  هب  ور  ادخ  ربمایپ  هاگنآ  دیوگ  درک ، نانچ  نینچ و  یلع  هللا  لوسر  ای  تفگ  و 
بحاص نم  زا  دعب  وا  و  وا . زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دـیرادرب  یلع  زا  تسد  دـیرادرب ، یلع  زا  تسد  دـیرادرب ، یلع  زا  تسد  تفگ  دوب .

يدعب . نموم  لک  یلو  وه  و  تسا . ینموم  ره  رایتخا 
نامیلس نب  رفعج  زا  همه  يدهم ، نب  یلعم  يرمح و  رمع  نب  نسح  يریراوق و  رمع  نب  هللا  دبع  زا  یلـصوم  یلعی  وبا  ظفاح  ار  ثیدح  نیا 

هیلح رد  یناهفـصا  میعن  وـبا  زین  و  تسا . هدرک  فارتـعا  شتحـص  هب  و  لـقن ، ارنآ  يربـط  ریرج  نبا  هبیـش و  یبا  نـبا  و  دـنا . هدرک  تـیاور 
شخیرات رد  ریثک  نبا  تیاور . ردص  رکذ  نودب  حیباصم 2ر275  رد  يوغب  هرضنلا 2ر171 ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  ءایلوالا 6ر296 

هدرک تیاور  ار  ثیدح  نیا  راربالا 22  لزن  رد  یشخدب  شتحـص و  هب  فارتعا  اب  لامعلا 6ر300 و 154  زنک  رد  یقتم  یطویـس ، 7ر344 ،
. دنا
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رگید : تروص 
دعب ینموم  ره  رایتخا  بحاص  وا  و  وا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دـیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا  دـیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا  دـیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا 

يدعب . نموم  لک  یلو  وه  و  تسا . نم  زا 
رد یئاسن  نینچمه  هدرم ، لقن  دـنقوثو  دروم  حیحـص و  شلاجر  مامت  هک  يدانـسا  هب  شعماج 2ر222  رد  يذمرت  ریبعت  نیا  هب  ار  ثیدـح 

بحم یناتـسجس ، متاح  وبا  هدرک ، رارقا  مه  یبهذ  نادب  و  شتحـص ، هب  فارتعا  اب  كردتسم 3ر111  رد  يروباشین  مکاح  صئاصخ 23 ،
رب یطویس  زین  و  تسا ، يدنمورین  دانـسا  تسا ، هدوزفا  رجح  نبا  هدرک و  تیاور  ارنآ  هباصا 2ر509  رد  رجح  نبا  ضایر 2ر71 ، رد  نیدلا 

. دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  راربالا 22  لزن  رد  یشخدب  و  شبیترت 6ر152 ، قبط 
رگید  دنس 

لک یلو  تنا  تفگ : یلع  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هدرک : تیاور  ساـبع  نبا  زا  نوـمیم  نب  ورمع  زا  جـلب  یبا  زا  هعبـش  زا  یـسلایط  دواد  وـبا 
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قثوم شلاجر  همه  و  حیحص ، هدش  دای  ررکم  هکنانچ  دانـسا  ریثک 7ر345 و  نبا  خیرات  ینموم . ره  تسرپرـس  نم  زا  سپ  وت  يدعب  نموم 
دنا .

دنتـسین نانک  قافتا  رد  لخاد  رگا  و  درک ، عیدوت  دـیاب  هیمیت  نبا  مالـسا  اب  سپ  دـننوریب ، ناسانـش  ثیدـح  زا  ناگرزب ، ناظفاح و  نیا  رگا 
عیسو عالطا  رب  نیرفآ  سپ  دنا ، هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نانیا  هتسناد  یمن  هتفگ  نینچ  یتقو  رگا  و  ثیدح ، هب  شتفرعم  رس  رب  كاخ  سپ 

. توبن ياهتناما  هب  تبسن  شیراد  تناما  یتسار و  رب  نیرفآ  سپ  تسا ، هدوبن  اه  نیا  زا  مادکچیه  رگا  و  ثیدح ، ملع  رد  وا 
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روز اهغورد ، اهیهارمگ  زا  شتنـس ) ياجب   ) شتعدـب جاـهنم  رد  هچنآ  همه  میهاوخب  رگا  هیمیت  نبا  ياـه  هتفاـب  زا  يزیچاـن  هشوگ  دوب  نیا 
. میسیونب شدر  رد  رگید  دلجم  راهچ  مینک و  خاسنتسا  ار  شتادلجم  مامت  دیاب  میرامشب  هدروآ  شیاوران  ياهتبسن  اهیئوگ و 

رجح نبا  ظفاح  زا  یمالک  هب  اهنت  مدرکن  ادـیپ  دـنک ، یفرعم  یملع  هعماـجب  ار  وا  دـهد و  ناـشن  ار  درم  نیا  تقیقح  دـناوتب  هک  یناـیب  نم 
دیوگ : وا  منک . یم  افتکا  هیثیدحلا 86 ، يواتفلا  شباتکرد 

نایب هک  تنـس  لها  همئا  تسا  هدرک  شلیلذ  هتخاس و  شرک  و  شروک ، شهارمگ ، و  هتفگ ، كرت  ار  وا  ادخ  هک  تسا  يا  هدـنب  هیمیت  نبا 
دیاب دوش  ربخ  اب  ناشلاوقا  زا  دهاوخب  هک  یسک  دنا . هدرک  یفرعم  ار  وا  دش  رکذ  هک  یبیترت  هب  دنا  هدومن  ار  شلاوقا  بذک  و  لاوحا ، داسف 

شدـنزرف مالک  یکبـس و  نسحلا  وبا  ینعی  تسا  ناگمه  قافتا  دروم  شداهتجا ، هبترم  ناش و  تلالج  تماما ، هک  يدـهتجم  ماما و  مالک 
ات دـنک  هعلاطم  وا  هرابرد  ار  نایفنح  نایکلام و  نایعفاش ، زا  ياملع  رگید  ناشنارـصاعم و  مالک  هعامج و  نب  زع  مامالا  خیـشمالک  و  جاـت ،
(، امهنع هللا  یـضر   ) بلاط یبا  نب  یلع  باطخلا و  نب  رمع  لثم  رب  یتح  هکلب  هدرکن ، دودـحم  رخاتم  نایفوص  رب  ار  شتاـضارتعا  وا  دـنادب 

تسا . هدومن  ضارتعا 
تسین . ینزو  وا  نانخس  يارب  هکنیا : لصاح 

هقیرط و زا  ار  ام  دنک و  راتفر  وا  اب  شلدع  اب  يادخ  تسا  یلاغ  هدننک و  هارمگ  هارمگ و  تسا ، تعدب  لها  وا  هک  تسنآ  رب  مومع  هدیقع 
نیمآ . دراد ، ناما  رد  شیاهراک  هدیقع و 

تیمسج هب  هدیقع  بهذم ، نیا  همزال  تسا ، هتشون  باتک  دلج  کی  شتابثا  رد  تسا و  ادخ ) يارب   ) تهج هب  لئاق  وا  دیوگ ) هک  اجنآ  ات  )
ار شتبسن  هک  دشاب  هدرک  حیرصت  مزاول  نیا  هب  تاقوا  ضعب  رد  وا  دیاش  یلب ، تسا . ادخ  رارقتسا  تاذاحم و  و 
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شتناید یئاوشیپ و  يراوگرزب ، هک  تسیناسک  مالـسا و  همئا  زا  هداد ، ار  اـه  تبـسن  نیا  واـب  هکیناـسک  زا  یکی  اـصوصخم  دـنا  هداد  وا  هب 
طاـیتحا و لاـمک  اـب  قیقحت  تقد و  يور  زا  زج  يزیچ  تسا . فاکـش  وم  ققحم ، قـالخالا ، یـضرم  رگداد ، قثوم ، و  تسا ، قاـفتا  دروم 

... دنک مدلا  رودهم  ار  وا  ای  دشاب و  شتلالض  و  دادترا ، رفک  یضتقم  هک  دهد  یتبسن  دهاوخب  یناملسمب  رگا  اصوصخم  دیوگیمن ، تبقارم 
رخآ . ات 

یم ربکت  هنارـصم  تسا ، هدینـشن  هک  یـسک  لثم  هاگنآ  دونـش  یم  دوش  هدناوخ  وا  رب  نوچ  ار  ادخ  تایآ  هک  راکهنگ  يرتفم  ره  رب  ياو  " 
 " دیهد هدژم  كاندرد ، يا  هجنکش  هب  ار  وا  ربمایپ  امش  دزرو .

دلج 6
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دلج 6

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
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م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یمالسا رکف  لیصا  عبانم  تخانش  رد  ریدغلا  شقن 

زرط رد  مالسا - زا  مدرم  فارحنا  رد  نارادمامز  شقن  دودرم - دنـس  لوبقم و  دنـس  نیملـسم - تدحو  مالـسا و  تخانـش  هار  ردون  یماگ 
یمالسا  تدحو  هب  تشگزاب  مالسا - خیرات  رد  ثیداحا - لقن  رد  دیلقت - داهتجا و  رد  یمالسا - رکف 

نیملسم : تدحو  مالسا و  تخانش  هار  رد  ون  یماگ 
رود زورما  ناهج  هب  نآ  یفرعم  نیتسار و  مالسا  تخانش  هار  رد  و  ددرگ ، زاب  تیارد  لقع و  هب  یمالسا  يایند  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو 

و درادرب . یمالسا  لیصا  راکفا  ودیاقع  روحم  رب  اهنت  فرط ، یب  روتسا و  یماگ  يراد ، کلم  یبلط و  تسایس  ءاوها  و  یصخش ، عماطم  زا 
تافالتخا ياجب  و  دناوخ . ارف  مالسا  دنلب  فراعم  لالز  هب  یئارگ ، هدام  يرکف و  ءالخ  نیا  زا  ار  زورما  ناهج  یمالسا  رکف  هارهاش  هئارا  اب 

نیا ققحت  هار  رد  ماگ  نیلوا  يارب  دهد . لیکـشت  یمالـسا  ریغ  ياه  شیارگ  لباقم  رد  یمالـسا  رکف  یگتـسبمه  زايدـحا  ههبج و  یلخاد 
ملسم دیسرقفاوت . هب  رظن  فالتخا  دراوم  رد  ات  داد  همادا  يورشیپ  هب  نآ  عاعش  رد  درک و  هدافتـسا  دوجوم  ياه  یگتـسبمه  زا  دیاب  فده 

( نآرق  ) باتک زا  رت  لیصا  ناملسم ، يارب  یمالسا ، رکف  عبانم  زا  مادک  چیه  تسا 
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دحتم و مه  اب  المع  ارکف و  ار  نیملسم  دناوتیمن  مهود  نیا  زا  رتهب  زیچ  چیه  و  تسین .  " ربمایپ " ص ) بیوصت  و  رادرک ، راتفگ ،  ) تنس و 
ره هاگنآ  تسا و  یفاک  رثوميا و  هیامرـس  شربمایپ  ملـسم  تنـس  یهلا و  باـتک  هب  میلـست  لوا  هجرد  رد  هار  نیاندومیپ  رد  دزاـس . ردارب 

باتک و رظن  زا  هکیماگنه  ات  و  تسیرگن . دـیابراکنا  دـیدرت و  اب  یتح  طایتحا و  مزحهدـید و  اب  ار  يرگید  يانبم  ره  اـی  رگیدهاـگ و  هیکت 
طباور رد  یگریت  نیملـسم و  نیب  فاکـش  ندمآ  دیدپ  للع  نیرتمهم  زا  یکی  اریز  دـش ، دـیابن  نآ  میلـست  دوشن ، ملـسم  نآ  تیعطق  تنس 
یقطنم شزرا  هنوگچیه  تنـس  باتکرظن و  زا  هک  تسا  یئاهانب  ریز  لوصا و  هبفئاوط  زا  يا  هراپ  دومج  قرف و  زا  یخربکـسمت  ناـنآ ،

درک : دیاب  میسقت  تمسقود  هب  ار  هدش  هئارا  دانسا  ورنیا  زا  درادن .

دودرم دنس  لوبقم و  دنس 

قبطنم اهنآ  اب  رگا  تشاد و  هضرع  تنـس  باتک و  هب  دیاب  ار  رگید  دنـس  هنوگ  ره  تسا و  تنـس  باتک و  نیملـسم ، ياریذپ  لوبقم و  دنس 
: هنومن يارب  درک . درط  درمش و  دودرم  ارنآ  دیاب  دشاب ، هدش  میظنت  ناینیـشیپ  هب  تبـسن  نارخاتم  دامتعا  تین و  نسح  يور  زادنچ  ره  دشن 
هب مالـسا و  ردـص  رد  ادـخ ، نید  نایماح  قح و  هار  نادـهاجم  ناونع  هب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  يارب  هک  ار  یفـصولا  دـئاز  مارتحا  هاگ  ره 

اميارب ص )  ) ربمغیپ ثیدـح  تنـس و  مسا  هبنانآ  هچ  ره  دوش  ثعاب  میلئاق ، ترـضحنآ  راتفر  لاـمعا و  نانخـس و  يوسب  اـم  قیرط  ناونع 
میا . هدیشوک  نآ  يوسب  یبای  هار  زا  شیب  (ص ،) ربمایپ تنس  هار  ندرک  مگ  رد  میریذپب ، یسررب  قیقحت و  یب  دننک  لقن 

هدرپ نیعم ، صخش  یفرعم  مان و  رکذ  نودب  میرک ، نآرق  تسین . لقان  تمصع  لقن و  تحص  رب  ینیمضت  ندوب ، یباحص  اهنت  تسا  ملـسم 
هنیدملا لها  نم  و  دیوگ : هتشادرب  تخانشیمن  یحولوزن  زا  لبق  ار  نانآ  مه  ص )  ) ربمغیپ دوخ  یتح  هک  هباحص  زا  یهورگ  قافن  يور  زا 

دنـشاب و دازآ  زئارغ  يراـتفرگ  زا  اـت  دـندوب  هتـشرف  هن  ص )  ) ربـمغیپ هباحـص  مینادـیم  اـم  و  مهملعن ، نـحن  مـهملعت  ـال  قاـفنلا  یلع  اودرم 
رادروخرب یسدق  هوق  زا  ات  موصعمهن 
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زا دندشیم . عقاو  عیمطت  دـیدهت و  ریثات  تحت  مدرم  رگید  لثم  دـندربیم و  رـسب  نامیا  توافتم  تاجرد  رد  مدرم ، ریاس  دـننام  هکلب  دنـشاب ،
، لامتحا نیا  دوجو  اب  تفرگ  هدـیدان  ناوتیمن  ار  ناشتایاور  فیرحت  نامتک و  راهظا و  رد  یـصخش  دـصاقم  يداـم و  ضارغا  شقن  ورنیا ،

لماک یـسرربو  تقد  نآ  یتسردان  یتسرد و  رد  اونیبتف  ابنب  قساف  مکءاج  نا  هیآ  مکح  هب  اعرـش  درک و  قیقحت  ار  نانآ  نخـس  دـیاب  القع 
زا لضفا  و  تما ، تاداس  قح ، ناگدیزگرب  دنا ، هتـشادنپ  تنـس  لها  زا  یخرب  هکنانچ  ار  همه  ناوتیمن ، ندوب  یباحـص  فرـص  هب  و  دومن .
رد ار  ام  نادب  مازتلا  اعبط  میتفاین  تمـصع  یکاپ و  نیا  رب  یلیلد  نوچ  و  تسناد . راکتـسرد  لودع و  هچراپکی  ار  همه  تشادـنپ و  نارگید 

هدیبوک تنس  اه ، تعدب  اب  تسا و  تعدب  دریگ  تروص  تنـس  نآرق و  لباقم  رد  هک  يدهعت  ره  اریز  دناشک ، یم  تعدب  هب  تنـس  لباقم 
( جهن هبطخ 145   ) هنس اهب  كرت  الا  هعدب  ثدحا  ام  دیامرف : ع )  ) بلاطیبا نبیلع  هکنانچ  دوش 

ياول ریز  رد  مه ، اب  ارام  همه  یلبق  ياه  شیارگ  داژن و  نابز و  اه ، تیلم  اهگنر ، زا  رود  دناوتیم  هک  تسا  هنافرط  یب  ياه  یسررب  هنوگنیا 
هن يرکف ، نشور  هیاس  ریز  ردار  یمالسا  تدحو  نیرید  يوزرآ  و  دشخبددم . یمالسا  یگتـسبمه  مالـسا و  تخانـش  رد  تنـس ، باتک و 
هک مینکیم  یگدنز  یلاوحا  طئارش و  رد  ام  تسا . هدش  يرپس  هتشذگ ، هب  دامتعا  و  بصعت ، رود  رگید  اریز  دزاس  ققحم  بصعت ، لهج و 

دننز و نایصع  هب  تسد  دوخ ، ینهیم  یلم و  موسر  بادآ و  یموق و  ياه  تنس  مغر  یلع  هداد  قح  ام  هبرجت  مک  ناناوج  هب  يدازآ  ناونع 
تماهش عبط و  لالقتـسا  ياراد  میتسه و  دازآ  ام  دننک  تباث  ات  دننکـشب  اریقالخا  ياهدنب  دیق و  دنزارفارب و  نهک  موسر  اب  تفلاخم  ملع 
حیحـص قطنم  ملع و  يدازآ  رذـگهر  زا  هک  تسینمالـسا  ناـهج  يارب  شنیب  دـیما و  نیا  ياـج  لاوـحا  طئارـش و  نیا  رد  اـیآ  میتعاجـشو 

اما دزاس ؟ مهارف  ار  ناهج  نیملـسم  یگتـسبمه  هیجوت و  رد  رثوم  لماع  تنـس ، باتک و  يانبم  رب  مالـسا  تخانـش  لیـصا  هشیدـنا  تضهن 
نیمهب

هحفص 8 ] ] 

ققحم ره  رب  هک  ار  ریز  ياه  یـسررب  هداد ، قح  هملک  يـالعا  رد  شهار  ناگدـننک  يراـی  هب  ادـخ  هک  يزوریپ  هدـعو  هب  ءاـکتا  هبو  دـیما 
منکیم . زاغآ  تسا ، تیانع  هتسیاش  یمالسا ، تاقیقحت  هب  مادقا  زا  لبق  سانش  مالسا  قرشتسم  ره  و  یمالسا ،

مدرم فارحنا  رد  نارادمامز  شقن 

هراشا

ابلاغ یمالـسا  نانارمکح  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  تافو  رثا  رب  یحو  لوزن  نایاپ  اب  دـهدیم  ناشن  هک  تساتسد ، رد  ناوارف  دـهاوش  لـئالد و 
گنرب ار  مالـسا  دوخ  یـصخش  تردـق  میکحت  يارب  دـنروآرد ، یمالـسا  گنرب  ار  دوخ  يرادـمامز  مکح و  هکنیا  ياـجب  دـنا  هدیـشوک 

دننک . يزیمآ  گنر  شیوخ ، يرادمامز 

هحفص 9 ] ] 

رد ار  نیملـسم  دوخ  یتح  هک  تشاذـگ  ياجب  بولطمانتارثا  اجنآ  اـت  مالـسا  هرهچ  رب  نوزوماـن  هیرک و  ياـه  يزیمآ  گـنر  نیا  راـگنز 
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هدرک هدافتسا  عقوم  زا  اسیلک  بابرا  یجراخ و  ناققحم  ناقرشتسم و  عضو  نیا  رد  تسا  یهیدب  تخادنا . ههبش  هب  نیتسار  مالـسا  تخانش 
و مالسا ، نیا  نایم  قیقحت  دید  زا  هکنآ  لاح  دندرک و  زاغآ  یعقاو  مالسا  ناونع  هب  افلخمالسا  ینعی  مالـسا  نیا  هب  ار  دوخ  فینع  تالمح 

همانرب ءزج  وا ، زا  یلمع  تعباتم  وا و  راکفا  زا  يوریپ  هک  دوب  نیا  درکیم ، هولجیمالـسا  ياه  همانرب  بلاق  رد  رادمامز ، هدارا  هک  یمالـسا 
يدعب ياه  لسن  هب  و  دش ، یم  هدناجنگ  مالـسا  خیرات  رد  هتـشگلقتنم ، خیرات  هب  همانرب  نیا  نامز  تشذـگ  اب  تفرگ و  یم  رارق  نیملـسم 

یم گنر  جـیردتب  ردام  زا  رتنابرهم  ياه  هیاد  نیا  تسدـب  نیملـسمای  مالـسا  كاـندرد  تشذگرـس  بیترت  نیدـب  دـیدرگ و  یم  سکعنم 
دمآ . باسحب  یمالسارکف ، زرط  عبانم  ذخام و  زا  یشخب  هکیئاج  ات  تفرگ 

هحفص 10 ] ] 

هار رد  تقو ، ماکحتارظن  یسایس و  ضارغا  تیدودحم  زا  یلاخ  و  دازآ ، قیقحت  کی  هنیمز  یمالسا ، راودا  زا  يا  هرود  چیه  رد  ورنیا  زا 
هب تبسن  فلخ  يرواب  شوخ  لابند ، رد  و  تسایس ، گنر  زاغآ ، رد  اریز  تسا ، هدادن  تسد  ناهج  نیملسم  يارب  نیتسار  مالـسا  تخانش 
رد تفالخ  هاگتسد  هلیـسو  هک  اه  ینوگرگد  نیا  زا  رطـس  دنچ  هب  اجنیا  رد  درک . يزیمآ  گنر  ار  مالـسا  هرهچ  حلاص ، حالطـصا  هبفلس 

دوشیم : رکذتم  هتخاس  رود  تنس  باتک و  لولدم  زا  ار  مالسا  هرهچ  نآ  لابند  هب  هتفرگ و  تروص  یمالسا  یلمع  مسیس  رکفت و  زرط 

یمالسا رکف  زرط  رد 

هراپ دنتشاد ، هارمه  تنس  باتکزا و  یلئالد  دوخ  يارب  مادک  ره  نارادفرط  هک  درک  روهظ  مالسا  زا  یفلتخم  ياهرکف  زرط  ناناملسم  نایم 
ضرف نیملسم  رب  نادب  داقتعا  دش و  عقاو  دییات  دروم  امسر  دوب ، راگزاس  تفالخ  هاگتسد  حلاصم  اب  هک  اهنآ  زا  يا 

هحفص 11 ] ] 

یلزتعم اطع  نب  لصاو  ناوریپ  هلزتعم  هقرف  الثم  دش ، مالعا  عونمم  دوب ، هدش  هداد  صیخـشت  حلاصمفالخ  رب  هک  رگید ، يا  هراپ  دـیدرگ ،
نیب تلزنم  دیعو ، دعو و  لدع ، دیحوت ، زادنترابع : لصا  جنپ  نیا  و  دشیم ، زیامتم  ناناملسم  رگید  زا  لصا ، جنپ  هب  هدیقع  اب  یفوتم 748 ه 

رکنم . زا  یهن  فورعمب و  رما  نیتلزنملا و 
دنادیم . وا  تاذ  نیع  ار  ادخ  تافص  هیماما  هقرف  دننام  تسا و  یلالدتسا  تخس  یلزتعم  دیحوت 

رد مدرم  ددرگیم ، اوران  دـنوادخ  رب  ملظ  داـسف و  رـش و  نآ  هجیتن  رد  دوشیم و  تباـث  یلقع  حـبق  نسح و  موزل  هدـعاق  يور  زا  نانآلدـع 
دوش . هدرمش  مرتحم  دیاب  تلادع  يدازآ و  لصا  دنکیمن و  روبجم  يراک  رب  ار  یسک  ادخ  دندازآ و  ناشراک 

دهاوخ لمع  ود  ره  هب  دهدیم ، ناگدنب  لامعا  رفیک  رب  هک  یئاهدیعو  شاداپ و  ياه  هدعوب  ادخ  هکتـسنیا  دیعو ، دعو و  زا  هلزتعم  دوصقم 
تسا . یندوشخبان  شناهانگ  دنکن  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  صخش  ات  درک و 

رفاک . هن  تسا و  نموم  هن  دنکن  هبوت  شتیصعم  زا  یقساف  نوچ  هکتسنیا  ناشدصق  نیتلزنملا ، نیب  تلزنم  ریبعت  زا 
دنوش . ارجا  دیاب  ریشمش  دح  رس  ات  یعرش و  هن  دنتسه  یلقع  بجاو  ود  اهنآ ، لصا  نیمجنپ  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رماو 

اب هدربمان  لصا  جنپ  همه  رد  هک  دـنراد  رارق  یفوتم 324 ه  يرعـشا "  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ناوریپ "  هرعاشا  هورگ ، نیا  لباقم  رد 
یم هارمه  دوخ  اب  ار  نایلزتعم  لدـع  دـیحوت و  لصا  ود  رد  دـنا  هتفرگ  رارق  هقرف  ود  طـسو  رد  تسرد  هیماـما  هقرف  و  دـنا ، فلاـخم  هلزتعم 

دننادیم . قحم  ار  هرعاشا  رکنمزا  یهن  فورعمب و  رما  نیتلزنملا و  نیب  تلزنم  لصا  ود  رد  دنناد و 
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هک یباوث  ياه  هدعو  هب  دنوادخ  تسا  دقتعم  هعیش  دیعو  دعو و  هلئسمرد  یلو 

هحفص 12 ] ] 

مکباصا ام  هیآ : قبط  رب  تسا  نکمم  دنک و  باذع  هدرک  افو  تسا  نکمم  ار  اهدیعو ) شباذع =(  ياه  هدـعو  یلو  درک  دـهاوخ  افو  هداد 
دشخبب . دنک و  رظن  فرص  اهنآ  زا  ریثک  نع  وفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  هبیصم  نم 

يرکف هیور  هک  اـجنآ  زا  فـلتخم  ءارآ  راـکفا و  ناـیم  زا  هکنیا  روـظنم  اـهنت  تسین  یمـالک  ثحب  هلدا و  رکذ  ثحب  نـیا  زا  ضرغ  يراـب 
، دنک هیجوت  دـناشوپب و  ار  تفالخ  هاگتـسد  ياهاطخ  تسناوتیم  رتهب  دابع ، لاعفا  رد  ربج  هب  هدـیقع  یلقع و  حـبق  نسح و  راکنا  اب  هرعاشا 

نایلزتعم يرکف  نامزاس  تفرعم و  طاسب  هک  یئاج  ات  دش ، عقاو  تفالخ  هاگتـسد  دورطم  دودرم و  رگید ، ياههیور  و  درک ، ادـیپ  تیمـسر 
اهنت تسا . فورعم  افلخ  اب  تفلاخم  هب  هک  هیماما  هقرف  رد  زج  یلقع ، حبق  نسح و  زايوریپ  بهذـم و  یلدـع  ناونع  دـش و  هدـیچرب  یلکب 

دنامنیقاب . جراخ  طیحم  رد  نانآ  زا  يرثا  دش و  جرد  خیرات  هنیس  رد 
هب ار  تماما  هقرف  ود  ره  هکنیا  اب  دـندیدرگ  تیوقت  هرعاشا  یلو  دـندش ، ضرقنم  ارچ  ناشدـنمورین  قطنم  اب  نایلزتعم  دوش  لاوس  رگا  لاح 

دنانیعم ؟ صخش  رب  صن  دوجو  رکنم  هتسنادیم و  تما  باختنا 
يدادبتسا تموکحراک  یلقع  حبق  نسح و  يدازآ و  هب  هدیقعاب  دوب و  افلخ  تسایس  تسد  هب  مدرم  نید  نوچ  هک  میرادن  نیا  زج  یخساپ 

ربج هب  هدیقع  هتفرن  يرکف  دازآ  راب  ریز  تشاد و  ترفن  یلقع  لئالد  رب  ینتبم  ياه  ثحب  زا  هک  اجنآ  زا  هرعاشایلو  تشذـگ ، یمن  هفیلخ 
دروم بهذـم  نیا  دـشاب ، نینچ  دـیاب  هتـساوخ و  ادـخ  ارنآ  درذـگب  ناسنا  رب  هچ  ره  تفگ  یم  دوب و  هدرک  بهذـم  ءزج  ار  دابع  لاعفا  رد 

دیدرگ . عقاو  نانآ  هدناشن  تسد  ياملع  افلخ و  دیئات 

هحفص 13 ] ] 

دیلقت داهتجا و  رد 

دـندادیم و ماجنا  مالـسا ، مسا  هبدوب  ناشتـسایس  حالـص  لیم و  قباطم  ار  هچره  لمع  يدازآ  اب  افلخ  هک  تشذـگ  نیملـسم  رب  يراـگزور 
هدیـشک شیپ  ار  داهتجا  هلئـسم  نانآ ، ماکح  هفیلخ و  لامعا  حیحـصت  يارب  دندیدیم ، اهنآ  يوریپ  هب  روبجم  مزلم و  ار  دوخ  هک  ناناملـسم 

يارب داهتجا  مان  اهنت  تفرگیم و  تروص  تنس  باتک و  حیرص  صن  لباقم  رد  ابلاغ  اهداهتجا  نیا  دنتشادیم . روذعم  ارنانآ  باوص  اطخ و 
رجا زا  هدوشخب و  شهانگ  راکاطخ  دهتجم  دراد و  رجا  ود  دور  باوص  هارب  هک  يدهتجم  دـنتفگ  یم  دوب ، یفاک  هفیلخ  هانگ  ندرک  كاپ 

تاداـهتجا زا  دروم  هبداهتجالا 99  صنلا و  باتک  رد  یلماع  نیدلافرـش  دیـس  مالـسا  دـیقف  همالع  دـش . دـهاوخرادروخرب  دوخ  داـهتجا 
لکـشم حالـص و  شقن  هرابکی  هک  دـمآ ، شرـس  رب  هچ  تعـسو  نیا  هب  داهتجا  میـسرپ  یم  دـنا . هدومرف  هراشا  تنـس  باتک و  صن  لباقم 

زا ار  دوخ  هک  یملاع  رفن  راهچ  زا  مهنآ  فرـص ، دـیلقت  هب  یمالـسا  ماکحا  رد  افلخ  دـهع  ناناملـسم  راک  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یئاـشگ 
دیاب نامز  یهقف  بهذـم  اه  هد  نایم  رد  هنوگچ  تسین . تسد  رد  اـهنآ  تیولوا  رب  یلیلد  هدـش و  ضرقنم  اـهلاس  دـننادیمن و  رترب  نارگید 

دش !؟ دودحم  اهنیا  هب  بهذم  تیمسر  ارچ  و  درک . دیلقت  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، بهذم  راهچ  زا  اهنت 

هحفص 14 ] ] 
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زا زواجتم  ارچ  دوب  هزیگنا  هدسفم  رگا  دیدرگ و  دودحم  بهذم  راهچ  هب  ارچ  دوب  مالـسا  تحلـصم  دوسب و  رگا  اهداهتجا  نیا  میـسرپ  یم 
دیدرگ ؟ هولج  لوبقم  هجوم و  نآ  اب  تفالخ  هاگتسد  جرم  جره و  نارادمامز و  لامعا  دسافم  نرق  راهچ 

نیا دـندیدرگ ، یم  نآ  يدـصتم  لها  ان  دارفا  دـشیم و  رت  هدرتسگ  تفای  یم  تعـسو  زورب  زور  ءاتفا  داهتجا و  هنماد  هک  اجنآ  زا  دـنیوگیم 
بهاذم دسافم ، نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  همکاح  ياه  تردق  اب  دوب  هدـش  یمالـسا  یگتـسبمه  رد  یگدـنکارپ  جرم و  جره و  بجوم  راک 

دندرک . دودحم  یمسر  بهذم  راهچهب  ار  نیملسم  یهقف 
يریگشیپيارب زین  نانیا  دنهد . همتاخ  وا  تایح  هب  ناکـشزپ ، رظن  فالتخا  زا  يرامیبتاجن  يارب  هک  دنام  نادب  تسرد  نخـس  نیا  میئوگ 

بلـس یمالـسا  تما  زا  هشیمه  يارب  ار  رظن  راهظا  قح  ءاـتفا ، داـهتجا و  رما  رد  یطباوض  نییعت  ياـجب  جرم  جره و  فـالخ و  شرتسگ  زا 
نتخاس و دودحم  نیا  قح  یـسک  هچ  ایآهکنیا  لاح  دنتـسب  یمالـسا  هعماج  يورب  هعبرا ، بهاذم  هبوچ  راهچ  رد  ار  داهتجا  باب  دندرک و 

تیعونمم

هحفص 15 ] ] 

زا یخرب  دـیاب  یهیجوت  لیلد و  هچ  اب  ایآ  و  دـنادیم ؟ مزال  رـضاح  نامز  ات  ار  تیعونمم  نیا  زونه  یقطنم  هچ  ای  و  هداد ؟ نانآ  هب  ار  داهتجا 
دشاب ؟ هتشاد  همادا  دیاب  یک  ات  رجحت  فاکش و  نیا  ایآ  و  دننامب ؟ یلبنح  یخرب  یکلام و  یهورگ  یفنح و  هشیمه  يارب  نیملسم 

رس زج  تقیقح  زا  يا  هناوتشپ  هنوگچیه  هک  یبهاذم  تفای  دیهاوخن  يا  هدننک  عناق  خساپ  هنوگچیه  اهنآ  لباقم  رد  هک  تسا  یتالاوس  نیا 
قیقحت و اب  تسین و  راک  رس  ماظن  نآ  هک  زورما  یقطنم  هچاب  تسا ، هتشادن  مکاح ، ماظن  زا  اهنآ  يرادفرط  هظحالمب  تقو  نارادمامز  هزین 

دشاب ؟ ذفان  مکاح و  ناناملسم  نیب  زونه  دیاب  تفای  تسد  مالسا  یعقاو  ماکحا  هبناوتیم  رتشیب  عبتت 
تسا ؟ هدوب  هچ  رظن  فالتخا  ینمشدو و  لادج  زج  يرگید  هب  تبسن  هعبرا  بهاذم  نیا  زا  کی  ره  قبطنم  ایآ  زین  و 

تفای ؟ تاجن  رجحت  دومج و  نیا  نیگنس  راب  ریز  زا  تشگزاب و  یمالسا  تدحو  هب  ناوتیم  هنوگچ  اهرظن  فالتخا  نیا  دوجو  اب  ایآ  و 

ثیدح لقن  رد 

باـتک ود  هب  رتشیب  زاـیتمانداد  تس و  هناگـشش  حاحـص  بتک  رب  ثیداـحالقن  رد  دومج  تنـس  باـتک و  زا  فارحنا  زايرگید  صخاـش 
نیحیحـص رد  هکنیا  درجم  هب  دشاب  هدـمآ  ثیدـح  فلتخم  بتک  رد  رتاوتم و  دـنچ  ره  یتیاور  هاگ  ره  هک  يروطب  تسا . ملـسم  يراخب و 

نیا دیوگ : مزح  نبا  دیرگنب ، ار  مخ  ریدغ  رتاوتم  ثیدـح  نیمه  امـش  هنومن  يارب  دوش . هتخانـش  دودرم  لوبقمان  ياه  هناهب  هب  دوشن  تفای 
هناهب هب  ینازاتفت  یجیا و  دضع  یـضاق  هدرکن  تیاور  ارنآ  یـسک  قثوم  صاخـشا  زا  دیوگ : هیمیت  نبا  دنا  هدرکن  لقنام  ياملع  ار  ثیدح 

زا جراخ  هک  دنرادن  ار  اعدا  نیا  دوخ  نیخیش  هکنیا  اب  دنا ، هدرمـش  دودرم  ارنآ  دنا ، هدرکن  تیاور  ارنآ  ناشحیحـص  ود  رد  نیخیـش  هکنیا 
درادن . دوجو  يرگید  حیحص  تیاور  دنا و  هدرک  لقن  هک  یتایاور 
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موکحم ار  ثیدح  داریا  نیا  هب  و  هدشریسفت ، اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هب  ثیدح ، نآ  رد  انءاسن  هک  هلهابم  هیآلیذ  ثیدح  دننام  زین  و 
دنا . هدرکن  لقن  ار  ثیدح  نیا  نارگید  هعیش  زا  ریغ  هک ، دنا  هدرک 
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دشاب قوثو  دروم  هک  ار  یماما  ریغ  تیاور  هیماما  هکنانچ  تسین ، ربتعم  وا  تقاثو  طبض و  يوار و  قدص  زج  يزیچ  ثیدح  لقن  رد  الوصا 
دنا لئاق  يراخب  حیحـص  اصوصخم  نیحیحـص و  يارب  تنـس  لها  هکیتاراختفا  رگا  دنرب  یم  راکب  نآ  يارب  ار  قثوم  حالطـصا  هتفریذـپ و 

تسا رگید  يزایتما  رطاخب  رگا  و  دنتـسین ، لئاق  يرابتعا  نینچ  ثیدح  قثوم  بتک  رگید  يارب  ارچ  تسنآ  تقاثو  قدص و  نازیم  هب  طونم 
هدـیدان ربمغیپ و  تیب  لها  اب  ینمـشد  بصعت و  قیاقح  نامتک  رد  يراـخب  زاـیتما  میا  هتفاـی  ار  زاـیتما  نآ  اـم  یلب  تسا ؟ مادـک  زاـیتما  نآ 

تسا . دامتعا  دروم  ذخام  زا  رتاوتم  یعطق ، تایاور  نتفرگ 
يراددوخ دنا ، هدوب  بوسنم  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  هب  هک  ثیدح  مالعا  تما و  ياملع  زا  يرایـسب  تیاور  لقن  زا  دوخ ، دانـسا  رد  يراخب 

لقن تیاورشنادـناخ  و  ع )  ) نینموملا ریما  نانمـشد  رگید  جراوخ و  زا  تیبلا ، لها  ینمـشد  بصن و  هب  نیفورعم  زا  اـهنآ ، ياـجب  هدرک و 
تسا . هدرک 

هک یـسک  تسا ، جراوخ  ياسور  زا  هک  یفوتم 84 ه  يرصب  یـسودسلا  ناطح  نب  نارمع  يراخب ، قوثو  دروم  نایوار  زایکی  هنومن  يارب 
دیوگ : يدارم  مجلمنبا  حدم  رد  ع )  ) نینموملا ریما  ینمشد  هب 

شور نیا  اـب  هک  یـسک  تـسرد  ینعی  تـفرگ . تروـص  گرزب ، يادـخياضر  رطاـخب  اـهنت  راـگزیهرپ  يدرم  زا  هـک  یتبرـض  رب  راـختفا 
هلوسر هللا و  ع )  ) لاقف نیلوالا  یقشا  نم  يردتا  یلع  ای  ص :)  ) دیامرف هک  اجنآ  هتساخرب  تفلاخمب  ص )  ) ربمایپ يورایور 
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یلع . ای  کلتاق  ص :)  ) لاق ملعا  هلوسر  هللا و  ع )  ) یلع لاق  نیرخالا  یقشا  نم  يردتا  یلع  ای  لاق  هقانلا  رقاع  لاقف  ملعا 
یم دیدپ  وا  رد  یتقاثو  عون  هچ  دمان  شراگزیهرپ  ار ، وا  نیرخالا  یقـشا  هک  دنک  ص )  ) ربمایپ تفلاخم  اجنیا  ات  یـسک  یتقو  مینادـیمن ، ام 
یب يراخب ، دزن  ع )  ) قداصماما رقاب و  ماما  یتح  و  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  تایاور  یلو  ددرگ  یم  وا  قوثو  يراـخب  داـمتعا  دروم  هک  دـیآ 

تسا . رابتعا 
هدرک لقن  ار  اهنآ  نارگید  هدیـسر و  تیب  لها  و  ع )  ) بلاطیبا نبیلع  الوم  تلیـضف  تبقنم و  رد  هک  یتیاور  اهرازه  نایم  يراـخب  ورنیا  زا 

تسا . هدرواین  رتشیب  تیاور  راهچهس  زج  دنا ،
ثیدـح يوبن و  تریـس  خـیرات و  هنیمز  رد  هک  یقیمع  تاعلاطم  تسین  يراـخب  هب  رـصحنم  ثیدـح  دروم  رد  تنـس  باـتک و  زا  فارحنا 

ص)  ) ربمغیپ تنسو  ثیدح  رس  رب  یمالسا  يربهر  ياههاگتـسد  تفالخ و  ماقم  هک  یتایانج  يور  زاهدرپ  هتفرگ ، تروص  اریخا  یمالـسا 
زا یثیدـح  هک  ار  یـسک  دـندیدیمزاین و  یب  تنـس  زا  هللا  باتک  انبـسح  راعـش  اب  ار  دوخ  هک  یموق  تخاس  مولعم  و  تشادرب ، دـنا ، هدروآ 

عقاو تفالخ  هاگتـسد  هجوت  دروم  ثیدح  شخپ  لقن و  هک  دمآ  شیپ  هچ  دندرک ، یم  دیدهت  نادنز  دیعبت و  هجنکـش ، هب  دنک  لقنربمغیپ 
دنداتفا و شالت  هب  دزاسب  ثیدح  غورد . ریوزت و  ریوزت و  لعج و  هار  زا  تفالخ  هاگتسد  دوسب  هک  ثدحم  ثیدح و  مادختسا  يارب  دش و 

هتـسد ندیبوک  يارب  تقو ، يافلخ  تسدب  يدیدج  هبرح  دوخ  تالوصحملقن  اب  ثیدح  نارگادوس  و  هتفرگ ، قنور  يزاس  ثیدـح  رازاب 
هاگ یتح  و  دنداد ، هاگتسد  فلاخم  ياه 
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نب رمع  نامز  ات  مود  هفیلخ  عنم  رثا  رب  تنـس  لها  نیب  ثیدـح  نیودـت  راک  دـنچ  ره  تفرگ ، ماجنا  اوقت  حالـص و  نید و  ناونعب  لمعنیا 
داتفا . ریخات  هب  ای 98 ) لاس 99   ) زیزعلا دبع 
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. تسا هظحالم  یسررب و  لباق  یبوخب  یمالسا  يرکف  عبنم  نیا  رب  همکاح  هاگتسد  طلست  ذوفن و  لاوحا  نیا  همه  رد  یلو 

مالسا خیرات  رد 

و ماکحا ، رد  دیلقت  داهتجا و  یمالـسا  رکف  زرط  زا  یمک  تسد  قیاقح ، ینوگرگد  رییغت و  لعج و  رد  یمالـسا ، نودم  خیرات  تشذگرس 
، یـشک هدرپ  راتتـسا و  يارب  يا  هلیـسو  هدش  تبث  یمالـسا  خیرات  مانب  هک  یتایانج  دیاش  تشادن و  یمالـسا  تنـسو  ثیدـح  لقن  عوضوم 

تسا . هتفرگ  رارق  همکاح  ياههاگتسد  رگیدتایانج  يور 
نیا زا  هدـیدرگ و  نیخروم  يزادرپ  غرود  يزاس و  هناسفا  يایوگ  نیرتهب  یمالـسا  تریـس  خـیرات و  يور  دـیدج  تاـقیقحت  تاـعلاطم و 

ناخروم زا  رخاتم  باتک  اه  هد  دوب و  ماع  صاخ و  دز  نابز  یخیرات  ملسم  تایعقاو  ناونع  هب  زارد  نایلاس  هک  یبلاطم  هدش  مولعم  رذگهر 
حول هداس  یتشم  تین  نسح  ای  يرواب  شوخ  ابو  هدیدرگ  نیملـسم  يرکف  يانبم  دندرکیم و  لقن  ارنآ  خـیرات ، تایملـسم  ناونع  هب  مدـقتم 

یسایس و ياه  تردق  ياهیزرو  ضرغ  یـصخش و  عماطمریثات  تحت  دح  هچ  ات  دیدرگ ، ریبعت  نآزا  حلاص ، حالطـصا  هب  فلـس  هب  تبـسن 
رارق یمالـسا  رکف  زاسریز  هک  دسر  هچ  ات  تسین  دامتعا  لباق  يا  هناخهوهق  لاقن  کی  نانخـس  هزادـنا  هب  هکیئاج  ات  هدوب ، نامز  ياهتوغاط 

سیون رتاتکی  دـننام  يزادرپ  هنحـص  رد  هک  دـنا  هدوب  یتسدربز  نازاس  هناسفا  نانیا  تفگدـیاب ، نالاقن  نیا  هرابرد  هک  يزیچ  اهنت  دریگ .
هداد و یلایخ  ياه  هنحص  هب  یلکش  رهام ،
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. دوش يرادرب  هرهب  نآ  زا  تقو  نارادمامز  عفانم  ریسم  رد  ات  دنا  هدروآرد  نیعم  صاخشاو  ماقرا  تروص  هب 
دانـسا و رد  يا  هنماد  رپو  عیـسو  تاـقیقحت  هب  تسد  دـیاب  یمالـسا ، خـیرات  ثیدـح و  راـکتیانج  ناـنزهار  نیا  ياـپ  در  ندرک  ادـیپ  يارب 
یسررب و رد  یلماع  نیدلا  فرـش  دیـس  گرزب  همالع  ار  تاقیقحت  نیا  هقباس ي  یب  رثوم و  ياهماگ  هناتخبـشوخ  هک  دزیخیرات  كرادم 

تسا . هدرب  راکبهدش  لقن  وا  زا  ثیدح  . 537: زا زواجتم  هک  یسود  هریره  وبا  تایاور  زا  قیقحت 
فرش دیس  راک  هریضملا ، خیـش  ناونع  تحت  هیلع - هللا  همحر  يرـصم - ملاع  هیروبا "  دومحم  خیـش  فرژ "  بلاج و  تاقیقحت  سپـس  و 
يارب ار  هار  هشیاع  ثیداحا  هنیمز  رد  يرکـسعلا  یـضترم  دیـس  ریبک  هثاحب  عبتتم  داتـسا  هناملاع  تاقیقحت  هاـگنآ  درک و  بیقعت  ار  نیدـلا 

تخاس . راومهثیدح  هار  لیلحت  یسانش و  ثیدح 
خیرات تریـس و  نانزهار  زا  یکی  تشم  نآ  بسح  رب  هک  دـش  هدوشگ  يرکـسع  همـالع  تسد  هب  یفطع  هطقن  یخیراـت  ياـه  یـسررب  رد 

تفرگ . رارق  همکاحم  بیقعت و  تحت  دش و  زاب  یمالسا 
حوتفلا و یکی "  هداـهن  ياـجبدوخ  زا  باـتک  ود  هک  تسا  يرجه  بیرق 170  یفوتم  یفوـک  یمحرب  یمیمت  رمع  نب  فیـس  صخـش  نیا 
. تساهدرک رپ  هنوگژاو  قیاقح  غورد و  ساسا ، یب  بلاطم  زا  ار  باتک  ود  ره  تسا و  یلع "  هشیاع و  ریسم  لمجلا و  يرگیدو "  هدرلا " 

دـصیمح طا ، زاهزه ، ریعـس  لیبق - زا  سونامان  صوصخم و  ياه  مانب  ار  اهنآ  هدیـشارت و  دوخ  شیپ  زا  یباحـصا  ص )  ) ربمایپ يارب  فیس 
تیصخش نیا  زا  یکی  تسا . هتخادرپ  تایاور  رابخا و  نیعبات  ریغ  نیعبات و  زا  زین  اهنآ و  نابز  زا  هتـساوخیم  هچ  ره  هدرکيراذگمان و  و ...

لقن و هتفرگ و  وا  اب  طوبرم  دارفا  وا و  نابز  زا  هتـساوخیمهچ  ره  هداد و  دـنویپ  مالـسا  فورعم  لاجرلاجر  هب  ار  وا  فیـس  هک  یلایخ  ياه 
رتافد بیز 
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همالع تاقیقحت  یط  تسوا . زا  هیماما  هعیش  هب  بستنم  ياه  تمهتو  اهارتفا  هشیر  هک  تسا  ابس "  نب  هللا  دبع  يا "  هناسفا  نامرهق  هتخاس ،
ودزا دنهدیم  لیـشکت  ار  یمالـسا  رکف  عبانم  هک  ناخروم  درذگیم ، لاس  رازه  زا  شیب  هک  نونکات  باتک  ود  نآ  رـشن  خـیرات  زا  يرکـسع 

دنا . هداد  هولج  هنوگرگد  شوشم و  ار  یمالساذخام  هدرک و  هدافتسا  هدش  دای  باتک 
نبا ریثک و  نبا  رکاسع ، نبا  ریثا ، نبا  سپـس  يربط و  ریرج  نب  دـمحم  فورعم  خروم  درک  دامتعارمع  نب  فیـس  تاـیاورب  هک  یـسک  لوا 

میهاربا و نسح  نیما ، دمحا  يدجو ، دیرف  اضر ، دیشر  نوچ  ینارخاتم  هب  دسرب  ات  دنا ، هتفرگ  وا  زا  ار  دوخ  بلاطم  همه  اهنیا  نودلخ و ...
هدرک و هدافتـسا  وا  لقنزا  هطـساویب  ای  هطـساو  هب  همه  هک  نتولف  ناف  فراـعملا ، هرئاد  باحـصا  نسلکین ، نسدـلنود ، دـننام ، یناقرـشتسم 

رکف تریـس و  خـیرات  ياج  همه  رب  تسا و  هدـش  هدرتسگ  یمالـسا  رکف  رداصم  ذـخام و  هب  وگغورد  فیـس  نانخـس  لاب  رپ و  هلیـسونیدب 
تسا . هتفای  شرتسگ  یمالسا 

، يا هناسفا  يابس  نب  هلا  دبع  زا  ثحب  لالخ  رد  هدرک و  یسررب  تقد  هب  ار  نیلوعجم  یگدنز  ياهشرازگ  لاوحاقباوس و  يرکـسع  همالع 
رد هدرک و  زاغآ  یگتخاس ) یباحص   150 "  ) قلتخم یباحص  نوسمخ  هام و  مانب "  یئاهباتک  هلـسلس  رد  ار  نیغورد  هباحـص  يور  قیقحت 

یقاب یـسک  يارب  دیدرت  ياج  هک  یبرجت  تاعوضوم  کبـس  هب  ینیع  یملع و  لیلحت  کی  اب  اهنآ  رفن  هس  وتسیب  هدنورپ  هب  نآ  لوا  دلج 
میراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  دنمشزرا  تاقیقحت  نیا  لیمکت  میظنت و  رد  ار  هل  مظعم  قیفوت  دنا . هتخادرپ  دراذگیمن ،
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تیامح تحت  هزادـنا  نیا  ات  هسیـسد  ریوزت و  لعج و  تسد  نآ و  لماکت  راشتنا و  ریـس  تسنیا  هک  یخیراـت  نخـس ، لـصا  هب  میدرگ  زاـب 
دوب . دهاوخ  نشور  دوشتشادرب  نآ  زا  هک  یماسا  قیاقح  ماکحا و  تریس و  مکح  دنک  يزاب  نآ  اب  دناوتیم  همکاح  ياههاگتسد  تردق 

یمالسا : تدحوب  تشگزاب 
هزادنا ات  ریدغلا  باتک  نوچ  یمالسا  عبانم  قیقحت  رد  دنمـشزرا  یفراعملا  هرئاد  ذفان  رثوم و  شقن  هب  ناوتیمقوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  نونکا 

ناکت هدنز و  نیماضم  و  ساسح ، ياهزارف  زا  یمالسا  رکف  لیصا  عبانم  اب  یئانـشآ  تنـس و  باتک و  هب  تشگزاب  يارب  دیدرگ و  فقاويا 
زاب یمالـسا  لیـصا  تنـس  باتک و  هانپ  هب  مه  اب  همه  ناهج  نیملـسم  ام  هتفر ، راکب  نآ  رد  هک  یـشهوژپ  تقد و  اب  و  درب ، هرهب  نآ  هدنهد 

باتک و يور  زا  یلمع  لئاسم  رد  داهتجا  يدازآ  رد  یمالـسا ، رکف  زرط  رد  میئارگنلوبقمان . دانـسا  هب  لوبقم  يزوجم  چـیه  یب  میدرگ و 
نیا هک  دشاب  میزیهرپب ، عماطم ، ءاوها و  يوریپ  زا  یمالسا ، ملـسم  خیرات  تریـس و  دامتعا و  دروم  ثیداحا  هب  هجوت  اب  و  میـشیدنیب ، تنس 

رد هنادواجیتاراختفا  اب  گرزب  یتما  دریگ و  نایاپ  ریدغ  لالز  رد  یگدـنکارپ  نیا  دـیآرب و  مهب  یمالـسا  هعماج  ياضعا  رد  یگتخیـسگ 
دیوگ . خساپ  يرگید  ام  نیغورد  تاغیلبت  یقالخا و  ياه  یناماسبان  يرکف و  ياهیراجنهان  هب  هدروآرب  رس  يدام  ناهج  يرکف  ءالخ  نیا 

نیا زا  ارم  دومرف و  مبیصن  هتفرگ  لکـش  یـسراف  مشـش  مجنپ و  دلج  ود  رد  هک  ار  ریدغلا  باتک  موس  دلج  همجرت  قیفوت  هک  ار  ادخ  رکش ،
بانج نخس  داتسا  ياهقیوشت  نیهر  تیالو ، ماقم  سدقا  هاگشیپ  هب  زیچان  تمدخ  نیا  رد  ار  دوخ  قیفوت  دش . مهارف  یمهس  يونعم  ضیف 

گرزب هناخباتک  هسسوم  يارب  منیب و  یم  یمالسا  گرزب  هناخباتک  یمالسا و  تامیلعت  هعماج  سسوم  یمالسا  یلعسابع  خیـش  جاح  ياقآ 
. مراد تیبلا  لها  فراعم  رشن  یمومع و  راکفا  ریونت  رد  رتشیب  قیفوت  يوزرآ  نانبل  ناریا و  رد  ریدغ  تاراشتنا  هسسوم  یمالسا و 

يوسوم  نیدلا  لامج  رتکد 
1352 / 12 ربارب 14 / ریخلا 1394  رفص  ناهفصا 10 
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هحفص 23 ] ] 

نرق 03 رد  ریدغ  ءارعش 

ینامح هوفا  هیریدغ 

یحالصا داقتنا  کی 

هیاهنلا هیادبلا و 

هراشا

ياه تبـسن  هار  رد  راحتنا  دـح  رـس  ات  دراد و  یئوگفالخ  ءارتفا و  هب  یطرفم  هقالع  باتک  نیا  هدنـسیون  هک  درب  دای  زادـیابن  ار  بلطم  نیا 
بیترت نیدب  دزاسیم . هعیش  هجوتم  اهنت  ار  بیذاکا  اهتبـسن و  نیا  همه  زیت  هبل  دزرویم و  رارـصا  شلیلد  یب  ياهزنط  اه و  شحف  نیغورد و 

یگریت و بجوم  هک  ارنآ  زا  یـشان  یفطاع  ياهدایرف  یموق و  تابـصعت  یئوگروز و  قطنم  دشاب . خیرات  باتک  اهنت  هک  نیاياجب  شباتک 
دهدیم . جیورت  ددرگیم ، هملک  قافنا  حور  یگدز  مهب  ثعاب  سفن و  تمالس  عنام  هتشون و  یکیرات 

، دبای تسد  یتلیضف  هب  هاگ  ره  هکیئاج  ات  نانآ  هب  تبسن  شتوادع  راهظا  ویئوگدب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  شاینمشد  رتدب  اهنیا  زا 
دیوگیم . خساپ  هنادرمناوجان ، تالمح  اب  ار  ناشمان  یتسردانب و  زنط  اب  ار  تلیضف  دیآ ، نایم  هب  ناگرزب  نآ  زا  یکی  زا  یمان  ای 

تفای : دیاب  ریز  ياه  هنومن  رد  هک  تسوا  يوما  صاخ  هویش  همه ، اهنیا  زا  هتشذگ 
ثیداحا دـنکفا و  يردارب  نامیپ  یلع  دوخ و  نیب  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  هک  دـنا  هدروآ  خـیراوت  ریـس و  لها  ریاـس  قاحـسا و  نبا  دـیوگ : - 1

کیکر و اهنآ  نوتم  فیعضهمه و  دانسا  اریز  تسین  حیحص  ناشمادکچیه  هک  هدیسر  نومضم  نیدب  یناوارف 

هحفص 24 ] ] 

روبزم ) باتک  زا  هحفص 223  ج 7   ) تسا لوقعمان 
تسا . لمات  لحم  ثیدح  نیا  تحص  دیوگیم : نینچ  هاگنآ  هدرک ، لقن  مکاح  قیرط  زا  ار  تیاور  باتک  نامه  هحفص 335  رد  و 

شلاجر حیحص و  همه  هک  ثیدح  ناوارف  قرط  رب  دنک و  هعجارم  ام  باتک  تاحفص 125 و 112 و 174  هب  هک  یمرتحم  هدنناوخ  خساپ -
یشزرا یب  دنادب ، ثیدح ، نیا  حیحـصت  لقن و  رب  ار  ثیداحا  ظافح  ریـس و  بابرا  ثیدح و  همئا ي  قافتا  ددرگ و  فقاو  دنقوثو ، دروم 

ياج هنوگچیه  هک  یثیدح  رد  دـیدرت  لمات و  دوشیم  هجوتمو  تسناد . دـهاوخ  قدـص  هجرد  زا  ار  شنخـسطوقس  نازیم  درم و  نیا  راتفگ 
همـشچرس نایوما  تختیاپ  رد  وا  يوما  تیبرت  ياـه  هشیر  زا  ریثک و  نبا  یتیب  لـها  دـض  تـالیامت  اـه و  هزیگنا  زا  تسین ، دـیدرت  لـمات و 

بقانم و هب  طوبرم  قیاقح  ندـش  اریذـپ  رد  ار  واهتـسویپ  هک  تسا  لماوع  نیمه  و  دروخیم . بآ  نانآ  هناتـسرپاوه  تاـکیرحت  زاو  دریگیم 
لاحب شا  یتسرپاوه  اب  ار  وا  دـیاب  مه  امـش  تسا . هدرک  دـیدرت  یئوجبیع و  راچد  ص ،)  ) ربمایپ زا  دـعبتما  قاـفتا  دروم  ياوشیپ  لـئاضف 

دیراذگب . دوخ 
ثیدح نایاوشیپ  ار  شرتاوت  تحـص و  تسا و  حیحـص  مه  ورتاوتم  مه  هک  یثیدح  هدرک ، لقن  ار  نایرب ) غرم  يوشم =(  ریط  ثیدـح  - 2
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زا لد  رد  هصالخ  و  هتفگ " : هک  تسا  هدـیناهر  نخـس  نیا  اب  تقیقح ، نیا  هب  فارتعا  زا  ار  دوخ  شباـتک  هحفـص 353  رد  و  دنا ، هتفریذپ 
ملعا " . هللا  تسا و  دیدرت  لمات و  دراد  هک  یناوارف  قرط  همه  اب  ثیدح  نیا  تحص 

نآ رد  تحـص  طئارـش  همه  دوجو  اب  دیاب  ارچ  هنرگو  تسا  هدز  رهم  نآ  رب  ادخ  دشاب ، هتـشاد  لمات  ثیدح  نیارد  زونه  هک  یلد  خـساپ -
ار یـسکو  تسین  يا  هزات  زیچ  دـشاب  رتبوبحم  تما  همه  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دزن  یناسنا  کـی  هک  بلطمنیا  هنرگو  درک ؟ دـیدرت  لـمات و 

ریما نوچ  يراوگرزب  تیصخش  سکنآ  هک  دسر  هچ  ات  دیامنب  یـضارتعا  داریا و  دشاب  هک  یـسک  ره  ص )  ) ربمغیپ بوبحم  رب  هک  دسریمن 
مع و رسپ  ربمایپ و  سیفن  سفنهک  یصخش  دشاب ، شناشخرد  لئاضف  قباوس و  همه  اب  نینموملا 

هحفص 25 ] ] 

هار رد  شاهیزابناج  ربماـیپ و  دزن  شزاـیتما  هجرد  وبرق  ماـقم  یکیدزن و  هک  يراوگرزب  تیـصخشنآ  هدوب . مدرم  همه  ناـیم  رد  وا  ردارب 
قرط و  يوشم ) ریط  ثیدـح   ) ثیدـح نیا  حیحـص  نتم  رب  ار  امـش  يدوزب  اـم  و  تسا ، يراـکنا  لـباق  ریغ  نشور و  قیاـقح  زا  كاـپ  نید 

تازایتما زا  هنوگچ  نآ  تیدنـس  تحـص و  رب  داریا  هک  دـینادب  ات  میراذـگیم  نآ  تحـص  نایرج  رد  ار  امـش  میزاسیم و  فقاو  نآ  ناوارف 
تسا . لد  راگنز  یتسرپاوه و  تازیمم  زا  يوما و 

لـصا و هنوـگچیه  تسا ، رثوـک  یقاـس  یلع  هک : تسا  روهـشم  اـهنآ  زا  يرایـسب  ناـیم  دـنرادنپ و  ماوـع  مدرم  زا  یخرب  هچنآ  دـیوگ : - 3
اهنت ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  نیا  تسین  دـیدرت  ياج  هچنآ  ارچ  تسا ، هدـشن  لـقن  يداـمتعا  دروم  حیحـص  قیرط  زا  درادـنيذخام و 

(. 456:7  ) دهدیم بآ  ار  مدرم  هک  دوب  دهاوخ  یسک 
، هدرک رداص  غورد  مکح  شا  یعطقتبـسن  نیا  رد  وا  اریز  تسا ، ماوع  مدرم  رادنپ  اهنت  نخـس  نیا  دنک  رکف  دیابن  مرتحم  هدنناوخ  خساپ -

نیمه مود  دـلجب  دـینک  هعجارم  ، ) دـنفرتعمنادب ثیداـحا  قوثو  دروم  ظاـفح  هک  میراد  نئمطم  قوثو و  دروم  ثیدـح  هراـب  نیا  رد  اـم  و 
(. هحفص 321 باتک 

نیتسخن ترضحنآ  هکنیا  نینموملا و  ریما  مالسا  هرابرد  يذمرت  دمحا  ماما  دانـسا  اب  یحیحـص  ثیدح  شباتک  هحفص 334  دلج 7  رد  -4
زین يرگید  دایز  ثیداحا  و  تسین . حیحـص  دوش  تیاور  یقیرط  ره  زا  ثیدح  نیا  دیوگ : سپـس  هدرک ، لقن  هدوب ، رازگ  زامن  ناملـسم و 

رخاب . ات  تسین ... حیحصاهنآ  زا  کیچیه  یلو  تفریذپ ، ار  مالسا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یلع  هک  هدیسر  هرابنیا  رد 
، حیحـص نآ  قیرط  دنچ  ره  تسین  حیحـص  دوش ، تیاور  هک  قیرط  ره  زا  اهنآ  مادکچیه  ارچ  دسرپب  درم  نیا  زا  تسین  یـسک  ایآ  خـساپ -

هباحـص نایم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  قاـفتا  نآ  لـقن  رب  ریـس  باـبرا  هدرک و  نآ  تحـص  هب  مکح  ثیدـح  ناـظفاح  و  قوثو ، دروم  شلاـجر 
دشابنحیحص !؟ دیاب  ارچ  لاحنیا  اب  دشاب ؟ هدوب  ملسم  اهنآ ، نیعبات  نیتسخن و 

هحفص 26 ] ] 

میا هداد  هئارا  یلیلد  نودب  يوعد  وا ، ياعدا  ربارب  رد  زین  ام  دـنک  نامگ  هدـنناوخ  تسا  نکمم  مینک  افتکا  نخـس  نیمهب  ماقم  نیا  رد  رگا 
میروذعم : رایسب  لئالد  ندروآ  زا  راصتخا  ظفح  يارب  دنچ  ره  مینکیم . هراشا  دوخ  لئالد  زا  یخرب  هبعضو  ندش  نشور  يارب  ورنیا  زا 

يوبن حیرص  ثیداحا 

ینعی هدروآ ، مالسا  راب ، لوا  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نآ  دوشیم ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  هک  امش  زا  سک  لوا  دومرف : ص )  ) ربمایپ - 1

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1069 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا . هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
، هدروآارنآ شخیرات 81:2  رد  يدادغب  بیطخ  وتسا  هدومن  فارتعا  شتحص  رب  هدرک و  لقن  كردتسم 136:3  رد  مکاح  ار  ثیدح  نیا 

دوشیم . تفای  زین  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  باعیتسا 457:2 و  رد  و 
هنع ، هللا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  امالسا  اهلوا  ضوحلا  یلع  ادورو  همالا  هذه  لوا  تسا : هدمآ  رگید  ریبعت  رد  و 

یلع ادورو  سانلا  لوا  رگید  ریبعت  رد  دوشیم و  تفاـیهیبلح  هریـس  هیـشاح  نالحد 188:1  ینیز  هریـس  هیبلح 285:1 ، هریـس  رد  ثیدح  نیا 
. یمزراوخ بقانم  و  یلزاغملا ، نبا  هقفبقانمب  دینک  هعجارم   ) بلاطیبا نب  یلع  امالسا  مهلوا  ضوحلا 

همه زا  شملح  و  رتشیبهمه ، زا  شملع  تسا ، نم  تما  درف  نیرتهب  هک  مدروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ارت  دومرف : همطاف  هب  ص )  ) ربمغیپ -( 2
. تشذگ هک  هحفص 95  هب  دینک  هعجارم   ) تسا قبسا  نارگید  رب  شمالسا  و  رترب ،

ماقمب هک  تسا  يدرف  نیرتراد  هقباس  هدروآ و  مالـسا  هک  تسا  یـسک  لوا  نم  باحـصا  نیب  رد  یلع  دومرف : همطاـف  هب  ص )  ) ربمغیپ -( 3
هحفصب 95. دینک  هعجارم  تسا  یحیحص  ثیدح  . ) تسا هدیسر  میلست 

نامیا نمب  هک  یسک  لوا  تسنیا  تفگ : هتفرگ  ار  یلع  تسد  ص )  ) ربمایپ -( 4

هحفص 27 ] ] 

مود 314 و 313) دلجب  دینک  هعجارم   ) ربکا قیدص  تسنیا  و  درک ، دهاوخ  هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  هک  یسک  لوا  تسنیا  هدروآ و 
ام اهنت  اریز  دنداتـسرفیم . دورد  یلع  نمرب و  اهنت  ناگتـشرف  لاس  تفه  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  هدش  تیاور  بویا  یبا  زا  - 5

دراذگیمن . زامن  ام  زج  سکچیه  میدراذگیم و  زامن  هک  میدوب 
: دومرف هللا ؟ لوسر  ایدشاب  نینچ  ارچ  دندیـسرپ : هک  تسا  اجنآ  و  یمزراوخ . بقانم  هباغلا 18:4 ] دسا   ] دنـس ود  اب  یلزاغم  نبا  هیقف  بقانم 

باب نیطمسلا  دئارف  یفاکسا 258:3 ، هلاسر  زا  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  یملیدسودرف ، باتک  دوبن . نم  اب  وا  زج  نادرم  زا  یـسک  اریز 
. 47

قیرط ) راهچ  زا  باب 37  نیطمسلا  دئارف   ) دوب یلع  درازگ  زامن  نم  اب  هک  یسک  لوا  دومرف : ص )  ) ربمایپ دیوگ : سابع  نبا  - 6
دهاوخن يربمغیپ  نم  زا  سپ  ما و  هتفرگ  رارق  وت  لباقم  رد  نمتوبن  زایتما  رد  یلع  ای  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : لبج  نب  ذاعم  - 7

هک يا  هدوب  یـسک  لوا  وت  دـنک : لئاضف  نآ  راکنا  دـسریمن  ار  شیرق  زا  يدـحا  ياهتفرگ و  رارق  مدرم  لباقم  رد  زایتما  تفه  اـب  وت  دوب و 
ءایلوالا 66:1) هیلح   ) ثیدح رخآ  ات  نیرتروتسا ... وا  رما  رد  مدرم و  نیرترادافو  ادخ  اب  نامیپ  رد  يا و  هدروآ  نامیا  ادخب 

رد هک  تسار  وت  تلصخ  تفه  یلع  ای  تفگ : دزیم  ع )  ) یلع تشپ  هب  تسد  هک  یلاح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگيردخ : دیعـس  وبا  - 8
دهعب هک  یتسه  ینموم  نیرترادافو  وت  يا ، هدروآ  نامیاادخب  هک  یتسه  ینموم  لوا  وت  دنک  هجاحم  وت  اب  اهنآ  رد  دناوتن  یسک  تمایق  زور 

(. ءایلوالا 36:1 هیلح   ) رخآ ات  يرتراوتسا ... نانموم  همه  زا  ادخ  رما  رد  وت  و  هدرک ، يرادافو  ادخ 
تسا یسک  لوا  یلع ع )  ) نیا دومرف : یلع  هب  هک  تسا  ادخ  لوسر  زا  یبعـشدنه  یبا  نب  دواد  یلذه و  رکب  یبا  ثیدح  زا  یـشخب  رد  - 9

دیدحلا 256:3) یبانبا  حرش  . ) تسا هدرازگ  زامن  نم  اب  وهدرک  قیدصت  ارم  هدروآ و  نامیا  نمب  هک 

هحفص 28 ] ] 

نم تیرومام  دودـح  زا  رما  نیا  هک  رذـع  نیا  هب  ارنانآ  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندرک ، مادـقا  ع )  ) همطاف يراگتـساوخ  هب  رمع  رکباـبا و  - 10
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دروآرد و ع )  ) یلع جاودزا  هـب  ار  ع )  ) همطاــف هتفریذــپ ، ص )  ) ربـمغیپ دــمآ و  يراگتــساوخب  ع )  ) یلع هاــگنآ  درک . در  تـسا ، نوریب 
ءامسا دننام  هباحـص  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نیا  تسا . هتفرگ  یـشیپ  مالـسا  رد  تما  همه  رب  هک  مدروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ارت  دومرفودب :

دیدحلا 257:3 ) یبا  نبا  حرش  . ) دنا هدرک  تیاور  هلا ، دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  نمیا ، ما  سیمع ، تنب 

ناملسم نیلوا  هرابرد  نینموملاریما  نانخس 

تدـم نم  دـیوگیمن ، ارنآ  سک  رگید  نز  تمهت  يوـگغورد  زج  نم  زا  سپ  ربـکا ، قیدـص  منم  میوا ، لوـسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  - 1
داتسیا . زامنب  وا  اب  هک  متسه  یسک  لوا  و  مدرازگ ، زامن  ص )  ) ادخ لوسر  اب  لاس  تفه 

هعجارم  ) دنقوثو دروم  همه  شلاجر  تسا و  هتسویپ  حیحص  هب  يربط  مکاح و  هجام ، نبا  یئاسن ، هبیش ، یبا  نبا  قرط  زا  ثیدح  نیا  دانسا 
هحفص 314) باتک  نیمه  زا  دلج 2  دینک 

هدرک لقن  ع )  ) نینموملا ریما  زا  شحیحـص  دانـسا  هب  دواد  وبا  ار  ثیدـح  نیا  ملـس  هیلع و  هلا  یلـص  هللا  لوسر  عم  ملـسا  لجر  لوا  انا  - 2
دیدحلا 258:3) یبا  نبا  حرش  )

تسا  هدرک  لقن  شخیرات 233:4  رد  يدادغب  بیطخ  ار  ثیدح  نیا  ملس  هیلع و  هلا  یلص  یبنلا  عم  مسا  نم  لوا  انا  - 3
ملس هیلع و  هلا  یلصهللا  لوسر  عم  یلص  نم  لوا  انا  - 4

هبح رگم  دـنا  حیحـص  همه  ثیدـح  لاجر  تسا : هتفگ  هدروآ و  ارنآ  دـئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح  هدرک و  لقن  دـمحا  ار  ثیدـح  نیا 
، لیهک نب  هملس  زا  هبعش "  زا "  دواد  یبا  قیرط  زا  فراعملا 74  رد  هبیتق  نبا  باعیتسا 458:2 و  ردورمع  وبا  زین  و  تسا . قثوم  هک  ینرعلا 

حیحص و همه  شدانسا  هک  هدرک  لقن  ع )  ) نینموملا ریما  زا  هبح  زا 

هحفص 29 ] ] 

. دنا قثوم  همه  شدنس  لاجر 
هرضنلا 158:2) ضایر   ) نینس عبسب  سانلا  ملسی  نا  لبق  تملسا  - 5

مکاحلا 112:3) كردتسم   ) همالا هذه  نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  نینس  عبس  هللا  لوسر  عم  هللا  تدبع  - 6
هالـص لوا  وعکرن  دجـسن و ال  انک  نینـس و  عبـس  سانلا  لـبق  تیلـص  تفگ : یم  ع )  ) یلع مدینـش  هک  تسا  هدروآ  ناذاز  یلوم  میکح  - 7

نآ رد  هک  يزامن  لوا  میتشادن  عوکر  یلو  مدرکیم  هدجس  ام  زورنآ  رد  مدرازگ  زامن  نارگید  زا  لبق  لاس  تفه  رصعلا "  هالص  هیف  انعکر 
دیدحلا 258:3) یبا  نبا  حرش   "  ) دوب رصع  زامن  میداد  ماجنا  عوکر 

هیبلحلا 288:1) هریسلا  هرضنلا 158:2 ، ضایر  باعیتسا 448:2 ،  ) نینس سمخ  همالا  هذه  نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  هللا  دبع  - 8
یئاسن 288:1) صیاصخ  ، ) نینس عبس  سانلا  لبق  تنمآ  - 9

یئاسن ص صیاصخ   ) نینـس عست  همالا  هذه  نم  دحا  هدبعی  نالبق  هللا  تدبع  يریغ ، انیبن  دعب  هللا  دبع  همالا  هذـه  نم  ادـحا  فرعا  ام  - 10
(3

شیپ ار  ادخ  لاس  تفه  تدم  نم  مسانـش . یمن  مدوخ  زج  دشاب  هتخادرپ  ادخ  تدابع  هب  ادـخ  ربمایپ  زا  ریغ  هک  ار  تما  نیا  زا  یـسک  نم 
. ما هدیتسرپ  نارگیدزا 

دیامرف : نیفص  زور  هبطخ  رد  - 11
، دنکیم راتفر  امش  اب  ناتربمغیپ  تنس  هب  ودناوخیم  ارف  ناتراگدرورپ  تعاطا  هب  ار  امش  تسا و  امـش  ربارب  رد  امـش و  اب  ناتربمایپ ، مع  رـسپ 
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باتک  ) تسا هتفرگن  یـشیپ  نم  رب  ندرازگ  زامن  رد  سکچیه  تسین ، ربارب  نارگید  اـب  هدرازگ  زاـمن  رگید  صخـش  ره  زا  لـبق  هک  یـسک 
دیدحلا 503:1) یبانبا  حرش  رصن 335 ،

رارکت راب  هس  ار  نخـس  نیا   ) دشاب هدرک  تدابع  ار  وت  نم  زا  شیپ  هک  مرادـن  غارـس  تربمایپ  زج  تما  نیا  زا  ار  يا  هدـنب  نم  ایادـخ  - 12
درازگ . زامن  يدحا  هکنیا  زا  لبق  دومرف : هک  تسا  رگید  ریبعت  رد  مدرازگ و  زامن  نارگید  زا  لبق  نم  تفگ  سپس  درک )

هحفص 30 ] ] 

مالسالا خیش  زین  تسا و  نسح  شدانسا  دیوگیمثیه : هدروآ و  عمجم 102:9  رد  یمثیهو  یناربط ، زازب ، یلعی ، وبا  دمحا ، ار  ثیدـح  نیا 
. تسا هدرک  لقن  ارنآ  باب 48  دئارف  رد  يومح 

میدق ناناملسم  زا  تما ، نیا  روما  يدصت  رد  سک  نیرت  هتسیاش  تشون : هیواعم  هب  هک  تسا  ع )  ) نینموملا ریما  ياه  همان  وا  یکی  رد  - 13
زا شیپ  شمالـسا  دـشاب ، رتانیب  ادـخ  نید  رد  و  رت ، هاگآ  ادـخ  باـتکب  و  رت ، کـیدزن  ادـخ  لوسر  هب  شبـسن  هک  تسا  یـسک  دـیدج ، و 

.( رصم پاچ  محازم 168  نب  رصن  نیفص  باتک   ) رترب نارگید  زا  شداهج  ناگمه و 
مهاوخن یـسک  لوا  مدرک ، قیدـصت  اروا  هک  مدوب  سک  لوا  نم  رگا  دـنگوس  ادـخب  هن  دومرف : هک  تسا  نینموملا  ریما  زایثیدـح  رد  - 14

(. ریثا 218:1 نبا  لماکهیشاح  ینامرق  خیرات  يواسملا 36:1 ، نساحملا و   ) دنک بیذکت  ار  وا  هک  دوب 
ینامرق 215:1، خـیرات  دـئاوزلا 102:9 ، عمجم   ) مدروآ مالـسا  شا  هبنـش  هس  زور  نم  دـش و  ثوعبم  هبنـشود  زور  ص )  ) ادـخ لوسر  -15

(. نیبغارلا 148 فاعسا  یطویس 112 ، ءافلخلا  خیرات  قعاوص 72 ،
ارف شدـیحوت  ادـخ و  هب  نامیا  هب  ار  مدرم  ص )  ) دـمحم یتقو  تسا : هدـمآ  نینچ  هیواـعم  هب  ع )  ) ترـضحنآ ياـه  هماـن  زا  یکی  رد  - 16
هک تشذـگ  ام  رب  زارد  ینایلاس  میدرک ، قیدـصت  دوب ، هدروآ  ار  هچنآ  و  میدروآ ، نامیاوا  هب  هک  میدوب  یناسک  لوا  تیب  لها  ام  دـناوخ ،

(. محازم 110 نبا  نیفص  باتک  . ) دیتسرپ یمن  ار  ادخ  یسک  ام  زاریغ  برع  نوکسم  ياه  نیمزرس  رد 
خـساپ نادب  مدش و  هدناوخ  ارف  ادخ  باتک  هب  هک  متـسه  یـسک  لوا  نم  امـش  ربياو  تفگ : هیواعم  باحـصا  هب  باطخ  نیفـص  زور  - 17

(. رصن 561 باتک  . ) متفگ
نامیا رکب  یبا  زا  لبق  ربکا ، قیدـص  منم  دومرفیم : ص )  ) ادـخ لوسر  ربنم  رب  بلاـطیبا  نب  یلع  دـیوگ : هیودـع  هللا  دـبع  رتخد  هذاـعم  - 18

( باتک نیمه  دلج 2 ص 314  دینک  هعجارم  . ) مدرک رایتخا  مالسا  دروآ  مالسا  واهکنآ  زا  شیپ  و  مدروآ ،

هحفص 31 ] ] 

رد هداد و  حیجرت  ور  هلابندرب  ار  ورشیپ  شباتک  رد  دنوادخ  دینادیم  ایآ  تفگ : درک ، داریا  نیفص  هاگرگشل  رد  هک  شا  ینارنخـس  رد  - 19
باتک ) نیمه   195:1 دینک هعجارم  . ) یلب دنتفگ : هتسجن ؟ یشیپ  نم  رب  تما  نیا  زا  يدح  وا  لوسر  وادخ  تعاطا 

لقن ار  ثیدح  نیا  دنـس  ود  اب  دمحا  . ) مدرازگ زامن  وا  اب  نم  دنرازگ ، زامن  ص )  ) ادخ لوسر  اب  مدرم  رگید  هکنآ  زا  رتدوز  لاس  هس  - 20
.( تسا هدرک 

؟ دـشاب هتخانـش  یگناگی  هب  ار  ادـخ  نم  زاشیپ  هک  امـش  نیب  تسه  یـسک  ایآ  دـیامرف : تشذـگ  البق  هک  یثیدـح  رد  يروش  يزور  - 21
هلمج نیا  و  دینک 163:159:1 ، هعجارم   ) هن دـنتفگ : دـشابهدرازگ ؟ زامن  هلبق  ود  هب  نم  زا  شیپ  هک  تسه  یـسک  امـش  زا  ایآ  هن - دـنتفگ :

تسا ) هدرمش  هضیفتسم  تایاور  زا  دیدحلا  یبا  نبا  ار  ثیدح 
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ارط  مالسالا  یلا  مکتقبس  - 22
یملح ناوا  تغلب  ام  امالغ 

هیواعم ) هب  باطخ  ترضحنآ  تایبا  زا  باتک  نیمه  دلج 2 ص 25  دینک  هعجارم  )

یبسن  یف  کش  یفطصملا ال  وخا  انا  - 23
يدلو امه  هاطبسو  تیبر  هب 

مهب  یف  سانلا  عیمج  هتقدص و 
دکنلا كرشالا و  هلالضلا و  نم 

هداد ) تبسن  ع )  ) یلع هب  ار  رعش  نیا  لوسلا ص 11  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  )
! یلع ای  یتفگ  تسار  تفگ : هدومرف  مسبت  هاگنآ  دینش  ارنآ  ص )  ) ربمغیپ درک و  داشنا  ار  راعشا  نیا  یلع  مدینش  تفگ : رباج  دیوگ :

ناملسم نیلوا  هرابرد  ربمایپ  طبس  نسح  ماما  نخس 

داریا هیواعم  سلجمرد  هک  تسا  ع )  ) نسح ماما  ینارنخس  زا  هلمج  نیا  - 1

هحفص 32 ] ] 

هدرازگ و زامن  هلبق  ود  ره  هب  زور ، نیتسخن  زا  دیتفگ ، مانشد  هک  ار  یسک  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  سلجم  راضح  دومرف :
ار امـش  يدـیتسرپ ؟ یم  هناهارمگ  ار  يزع  تال و  یتشادـنپ و  یم  یهارمگ  ار  وا  لمع  و  يدوب ، رفاـک  هلبق  ود  ره  هب  زورنآ  هیواـعم  يا  وت 
رفاک و اهنآ  زا  یکی  رد  هیواعم  يا  وت  درک و  تکرـش  ناوضر  تعیب  حتف و  تعیب  تعیب ، ودره  رد  وا  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب 

تردپ وت و  هدنهد و  خساپ  نیتسخن  ادخب  نامیا  هب  توعد  رد  وادینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  يدوب ؟ نکـش  دهع  يرگید  رد 
يدوب . مهبولق  هفلومزا  هیواعم  يا 

دیدحلا 101:2) یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  )
شیادخ دیدرگ و  ثوعبم  يربمایپ  هب  ص )  ) دمحم یتقو  دیامرف : تشذـگ  باتک  نیا  هحفص 198  لوا  دلج  رد  هک  ماما  ینارنخـس  رد  - 2

دروآ نامیا  وا  هب  هک  دوب  یسک  لوا  مردپ  درک ، قح  هب  توعد  رومام  ار  وا  هاگنآ  داتـسرف و  ورف  يو  رب  ار  شباتکو  دیزگرب  تلاسرب  ار  وا 
نم هنیب  یلعناک  نمفا  دـیامرف " : دروآ  دورف  شلـسرم  ربمایپ  رب  هک  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  درک و  قیدـصت  ار  ص )  ) شلوسر ادـخ و  و 

دهاش دوب  وا  ور  هلابند  هک  یلعمردپ  دوب و  یئادخ  لیلد  هنیب و  رب  یکتم  ادخ ص) لوسر   ) مدج دومرف : نآ  لابند  هنم و  دـهاش  هولتی  هبر و 
دوب . شهاوگ  و 

ناملسم نیلوا  هرابرد  نیعبات  باحصا و  هیرظن 
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زور ص )  ) ربمایپ رگید : ریبعت  رد  و  دروآمالـسا ، نآ  هبنـش  هس  زور  یلع  دـش و  ثوعبم  هبنـشود  ص )  ) ربماـیپ دـیوگ : کـلام  نب  سنا  - 1
درازگ . زامن  نآ  هبنش  هس  یلع  دش و  ثوعبم  هبنشود 

ربلا دبع  نبا  شکردتسم 112:3 ، رد  مکاح  یناربط ، شعماج 214:2 ، رد  يذمرت 

هحفص 33 ] ] 

نیطمـسلا دئارف  رد  ییومح  تسا ، هدمآ  لوصولاریـسیت 271:3  وا  صخیلت  رد  هچنآ  ربانب  لوصـالا  عماـج  رد  ریثا  نبا  باعیتسا 32:3 ، رد 
هرکذت دیدحلا 258:3 و  یبا  نباهغالبلا  جهن  حرـش  رد  درک و  هراشا  نادـب  بیرقتلا  رد  یقارع  و  دـنا ، هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  باب 48 ،

. دوش یم  تفای  بهاوملا 241:1  حرش  ریغصلا 424:2 و  عماج  حرش  رینملا  جارس  طبسلا 63 و 
درازگ . زامن  ع )  ) یلع هبنش  هس  زور  دیسر و  یحو  ص )  ) ربمایپ هب  هبنشود  زور  دیوگ : یملسا  هدیرب  - 2
تسا . هتفریذپ  ارنآ  زین  یبهذ  هدومن و  شتحص  هب  فارتعا  هدرک و  لقن  ارنآ  كردتسم 112:2 رد  مکاح 

هک حیحـص  دنـس  ود  اب  يربط  خیرات  تسا ، بلاطیبا  نب  یلعدروآ  نامیا  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  ادخب  هک  یـسک  لوا  دیوگ : مقرا  نب  دیز  - 3
تسا هتفریذپ  ارنآ  یبهذ  دنا و  هدرک  فارتعا  ارنآ  تحص  مکاحكردتسم 336:4  دمحا 368:4 ، دنسم  دنقوثودروم ، شلاجر  دنس  ود  ره 

(. ریثا 22:2 نبا  لماک  )
یمثیه 103:9 عمجم  رد  هچنآ  قبط  ربیناربط  دـمحا و  دوب ، ع )  ) یلع درازگ  زامن  ادـخ  لوسر  اب  هک  یـسک  لوا  دـیوگمقرا : نب  دـیز  - 4
باعیتسا 459:2 رد  ورمع  وبا  زین  و  تسا ، نیحیحـص  لاجرنامه  دمحا ، لاجر  دیوگ : یمثیه  دـنا و  هدرک  لقن  وا  زا  ار  هلمج  نیا  هدـمآ ،

. تسا هدرک  لقن  ارنآ 
(. باعیتسالا 459:2  ) دوب بلاطیبا  نب  یلع  دروآ ، نامیا  ادخب  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  زا  دعب  هک  یسک  لوا  تسا : هتفگ  مقرا  نب  دیز  - 5

، حیحص ياهدنس  اب  يربط 241:2  خیرات  يذمرت 215:2 ، عماج  . ) دوب ع )  ) یلع درازگ  زامن  هک  یـسک  لوا  دیوگ : سابع  نب  هلا  دـبع  - 6
(. دیدحلا 256:3 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ریثا 22:2 ، نبا  لماک 

اب هک  تسا  مجع  برع و  زا  يدرم  لوا  وا  دـنمورحم : نآ  زا  نارگید  هک  دوـب  تلـصخ  راـهچ  ار  ع )  ) یلع دـیوگ : ساـبع  نب  هلا  دـبع  - 7
داتسیا . زامنب  ص )  ) ادخ ربمایپ 

هحفص 34 ] ] 

(. باعیتسا 457:2 مکاح 111:3 ، كردتسم  )
هیآ نیا  وا  هرابرد  دوب و  بلاطیبا  نب  یلع  درک  عوکر  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  یـسک  لوا  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـیوگ : ساـبع  نب  هلا  دـبع  - 8

دیدرگ : لزان 
(. طبس ص 8 هرکذت   ) نیعکارلا عم  اوعکرا  هولصلا و  اومیقا  " 

نب یلع  اب  تفلاخم  يارب  ار  شابوا  لذارا و  زا  یهورگ  ماش ، مدرم  نایم  زا  راوخرگج ، دنزرف  تفگ : شنانخـس  رد  سابع  نب  هلا  دـبع  - 9
نباحرش محازم 360  نبا  نیفص  باتک  . ) درک تسدمه  دوخ  اب  دناوخ ، زامن  وا  اب  هک  يدرم  نیلوا  ادخ و  ربمایپ  داماد  معرـسپ و  بلاطیبا ،

(. بیطخلا 175:1 هریمح  دیدحلا 504:1 ، یبا 
: دـیوگ هک  اـجنآ  تسا  هدرک  بجاو  یناملـسم  ره  رب  نآرق  رد  گرزب  يادـخ  ار  نارفغ  بلط  یلع  يارب  دـیوگ : ساـبع  نب  هلا  دـبع  - 10
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یلع يارب  تسا  بجاو  هدـیورگ ، مالـسا  هب  یلع  زا  دـعب  هک  یناملـسم  ره  رب  ورنیا  زا  ناـمیالاب  انوقبـس  نیذـلا  اـنناوخال  اـنل و  رفغا  مـهللا 
(. دیدحلا 256:3 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) دنک رافغتسا 

(. دئاوزلا 102:9 عمجم  باعیتسالا 458:2 ،  ) تسا بلاطیبا  نب  یلع  هدروآ ، مالسا  هک  یسک  لوا  دیوگ : سابع  نب  هلا  دبع  زین  و  - 11
(. باعیتسا 457:2  ) دروآ نامیا  هنع ، هلا  یضر  هجیدخ  زادعب  مدرم  نایم  زا  هک  دوب  یسک  لوا  یلع  تسا : سابع  نب  هلا  دبع  زا  زاب  - 12

هببهاوملا حرـش  رد  یناقرز  درادن و  دیدرت  شلقن  تقاثو  تحـص و  رد  يدحا  ار  تبـسن  نیا  هتفگ : هنع - هلا  یـضر  ورمع - وبا  دیوگ : و 
تسا 242:1 . هدرک  فارتعا  نآ  تحص 

نبا يا  تفگ : تساخرب  يدرم  دیسر  نایاپب  شنخس  هکیماگنه  میدوب  وا  دزن  ام  تفگیم و  نخس  هکم  رد  مزمز  بناج  رد  سابع  نبا  - 13
يرازیبهیلع هلا  ناوضر  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هک  متسه  یمدرم  زا  مشابیم ، ماش  صمح  لهازا  يدرم  نم  سابع 

هحفص 35 ] ] 

. دزاس مهارف  اهنآ  يارب  يا  هدـننک  راوخ  باذـع  دـنک و  نعل  ترخآ  ایند و  ردار  نانآ  ادـخ  تفگ : سابع  نبا  دـننکیم ، نعل  ار  وا  هتـسج ،
؟ دیورگ شربمایپ  ادخب و  ناهج  رد  هک  دوب  یناملسم  درم  نیلوا  وا  هکنیا  رطاخب  ای  دراد ؟ ربمغیپ  اب  باستنا  رظن  زا  هک  يا  هلصاف  رطاخبایآ 
هقباس ي تبارق و  نانیا  دنگوس  ادـخبتفگ  یماش  درم  تخادرپ ؟ کین  ياهراک  هب  درک و  عوکر  درازگ و  زامن  هک  دوب  سک  لوا  وا  ای  و 

(. یقهیب 30:1 يواسملا  نساحملا و   ) ثیدح رخآ  ات  داد ... نتشکب  ار  مدرم  وا  دنرادنپ  یم  تسه  هک  يزیچ  دننکیمن  راکنا  اروا 
نبسابع دزن  منک ، يرادـیرخ  هکم  تایرطع  اهـسابل و  زا  ما  هداوناخ  يارب  متـساوخیم  مدـمآ  هکمب  تیلهاج  ناـمز  رد  دـیوگفیفع : - 14

دوب دوخ  جوا  تیاهن  رد  نامـسآ  طسو  رد  دیـشروخ  تقونآرد  متـسیرگنیم ، هبعک  هب  مدوب و  هتـسشن  دوب  یناگرزاب  درم  هک  بلطملا  دـبع 
سپـس تفرگ و  رارق  وا  يولهپ  دمآ  يرـسپ  دیئاپن  يرید  هاگنآ  داتـسیا  هبعک  ربارب  رد  دوشگ و  نامـسآ  رب  هدید  دش ، رادیدپ  یناوج  هاگان 

تـشادرب رـس  ناوج  دنتفر ، عوکر  هب  وااب  نز  نآ  ناوج و  رـسپ  درک ، عوکر  ناوج  داتـسیا . اهنآ  رـس  تشپ  دمآ  ینز  هک  تشذگن ، یتدـم 
رما يرآ  تفگ : سابع  هداد  يور  یمیظع  رما  سابع  يا  متفگ : دنداتفا . هدجسب  مه  نز  رسپ و  درک ، هدجـس  ناوج  دنتـشادرب ، رـس  ودنآو 

ایآ و  تسا . نم  ردارب  رـسپ  هلا  دـبع  نب  دـمحم  ناوـج  نیا  تفگ : هن ، متفگ : تسیک ؟ ناوـج  نـیا  ینادـیم  اـیآ  تـسا . هداد  يور  یمیظع 
نآ رـسمه  دـلیوخ  تخد  هجیدـخ  نز  نیا  تسیک ؟ نز  نیا  ینادـیم  ایآ  و  تسا ، نم  هدازردارب  یلع ، رـسپ  نیا  تسیکرـسپ ؟ نیا  ینادـیم 

هدرک رما  دنکیم ، راهظا  هک  ینید  هب  ار  وا  نیمز ، ونامـسآ  راگدرورپ  شراگدرورپ ، تسا  هداد  ربخ  نمب  نم ، هداز  ردارب  نیا  تساناوج ،
دنا هدیورگن  نید  نیا  رب  نت  هس  نیا  زج  یسک  نیمز  يور  مامت  رد  دنگوس  ادخب  تسا .

هیبلحلا هرس  ریثا 22:2 ، نبا  لـماک  رثالانویع 93:1 ، باـعیتسا 459:2  هرـضنلا 158:2  ضایر  يربط 21:2 ، خـیرات  یئاسن 3 ، صئاـصخ  )
(288:1

ضوح رد  شربمایپ  رب  تما  نیا  زا  هک  یسک  لوا  دیوگ : یسراف  ناملس  - 15

هحفص 36 ] ] 

(. دئاوزلا 102:9 عمجم  باعیتسا 457:2 ،  ) دوب دهاوخ  هنع  هلا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  هدنروآ ، مالسا  نیلوا  دوش  دراو  رثوک 
یفرعم بلاطیبا  نب  یلع  ار  هدـنروآ  مالـسا  نیلوا  هک  یناسک  فیدر  رد  ار  نایوار  نیا  دـنا و  قوثو  دروم  همه  شلاجرهک  هدرک  هراـشا  و 

رد ینالطسق  بیرقتلا 85:1 ، حرش  رد  یقارع  باعیتسا ، رد  رمع  وبا  هینامثع ، رب  شا  هلاسر  رد  یفاکـسا  . ) دنا هدرمـش  رب  هدع  نیا  دننکیم ،
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(. بهاوم 45:1
هبنـش زور  هجیدخ و  زور  نامه  رخآ  درازگ و  زامن  شدوخ  زور  لوا  دـشثوعبم ، هک  يا  هبنـشود  زور  ص )  ) ربمایپ دـیوگ : عفار  وبا  - 16

ره یلبق  تیاور  اب  تسا و  هدرک  لقن  رثالا 92:1  نویع  بهاوملا 240:1 و  حرش  راهظا  قبط  یناربط  ار  تیاور  نیا  ع .)  ) یلع زورنآ  يادرف 
. تفای ناوتیم  دیدحلا 258:3  یبا  نبا  حرش  هرضنلا 158:2 و  ضایر  رد  ار  ود 

، یناربط . ) تخادرپ یم  زامنب  درازگ  زامن  يرگید  هکنآ  زا  شیپ  هنایفخم  هام  دـنچ  لاس و  تفه  تدـم  اـت  ع )  ) یلع دـیوگ : عفار  وبا  - 17
(. دنا هدرک  لقن  ار  قوفتیاور  باب 47  دئارف  رد  ییومح  عمجم 103:9 و  رد  یمثیه 

باعیتسا 452:2،  ) دـنا هدرک  لقن  ار  يراـفغ  رذوبا  یکی  دوب  ناملـسم  نیلوا  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دـنا  هدرک  تیاور  هک  یناـسک  زا  - 18
(. هیندللا 45:1 بهاوم  نآ 85:1  حرش  بیرقتلا و 

هدش غلاب  لماک  روطب  زورنآ  رد  وا  درازگیم ، زامن  ص )  ) ربمغیپ اب  مدرم  رگید  زا  شیپ  هک  ار  ع )  ) یلع مدید  دیوگ : ترالا  نب  بابخ  - 19
بهاوملا و  هدرمشرب 452:2 ، دنا  هدرک  تیاور  یلعار  ناملسم  نیلوا  هک  یناسک  فیدر  رد  ار  بابخ  باعیتسا  رد  و  یفاکـسا ، هلاسر  دوب .

هیندللا 45:1 .
بیرقت و باعیتسا 456:2 ، . ) هدرک لقن  ار  ع )  ) یلع ندوب  ناملـسم  نیلوا  تیاور  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  يدنک ، ورمع  نب  دادـقم  - 20

(. هیندللابهاوم 45:1 نآ 85:1 ، حرش 

هحفص 37 ] ] 

درازگ . زامن  هبنش  هس  زور  ع )  ) یلع دیدرگ و  ثوعبم  هبنشود  زور  ص )  ) ربمایپ دیوگ : يراصنا  هلا  دبع  نبرباج  - 21
مالـسا نیلواهک  یناـسک  زا  ار  رباـج  ینالطـسق  یقارع ، ورمع ، وبا  دـیدحلا 258:3 و  یبا  نبا  حرـش  ریثا 22:2 ، نبا  لـماک  يربط 211:2 ،

. دنا هدرب  مان  تسا ، هدرک  یفرعم  ار  بلاطیبا  نب  یلع  هدنروآ 
بهاوم بیرقت 85:1 ، حرـش  باـعیتسا 456:2 ،  ) تسا هدـنروآ  مالـسا  نیلوا  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وـبا  - 22

(. هیندللا 45:1
هک دوب  يدنزرف  هلاسهدراهچ  ع )  ) یلع میدیشون ، یم  بورشم  میدرکیم و  شتسرپ  ار  گنـس  ام  هک  يزور  دیوگ : نامیلا  نب  هفیذح  - 23

عافد وا  زا  ع )  ) یلع زج  سکچیه  دندناوخیم و  درخبان  ار  ص )  ) ربمایپ شیرق  زورنآ  رد  درازگیم . زامن  ص )  ) ربمایپ ابزور  بش و  هداتـسیا 
(. دیدحلا 360:3 یبا  نبا  جهن  حرش  . ) درکیمن

زا نخـس  دـندوب ، رمع  دزن  یهورگ  یتـقو  مدینـش  دـیوگ : ساـبع  نب  هـلا  دـبع  تـسا . ناـیوار  نـیا  زا  رگید  یکی  باـطخلا  نـب  رمع  - 24
وزرآ رایـسب  هک  تفگ ، یم  وا  هرابرد  تلـصخ  هس  ص )  ) ادـخ لوسر  مدینـش  یلع  هرابرد  اما  تفگ : رمع  دـمآ ، نایمب  مالـسا  ردنیقباـس 
هدیبع وبا  نم و  تسا . رتبوبحم  نم  يارب  دباتب  نآ  رب  دیشروخهچ  ره  زا  وزرآ  نیا  هب  ندیـسر  دوب . نم  يارب  اهتلـصخ  نآ  زا  یکی  مدرکیم 

ای تفگیم : ودـب  و  دزیم ، هنع  هلا  یـضر  یلع  تشپ  هب  تسد  هک  میدوب  ترـضحنآ  دزن  رد  ص )  ) ربـمغیپ باحـصا  زا  یهورگ  رکبوـبا و  و 
هلاسر . ) تسایسوم هب  نوراه  دننام  نم ، هب  وت  تبسن  هدیورگ و  مالسا  هب  هک  یناملـسم  لوا  هدروآ و  نامیا  هک  یتسه  ینموم  لوا  وتیلع 

(. دیدحلا 258:3 یبا  نبا  حرش  و  یمزراوخ ، بقانم  یفاکسا ،
ثیدح هاگنآ  میدمآ ... هکم  هبمامعا  ینب  اب  هک  دوب  نیا  میتسناد  ص )  ) ادخ ربمایپ  رما  رد  هک  یثیدح  لوا  دیوگ : دوعسم  نب  هلا  دبع  - 25

یفاکسا .) هلاسر  هب  دینک  هعجارم  . ) تسا هدرک  لقن  میدش  رکذتم  لبق  هحفص  رد  هک  ار  فیفع 
امالسا سانلا  لوا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یناربط  يراصنا ، بویا  وبا  زا  - 26
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هحفص 38 ] ] 

(. یناقرز 242:1 حرش  بیرقت 85:1 ، حرش  ( ) ع  ) بلاطیبا نب  یلع 
ناملــسم نیتـسخن  ار  یلع  هـک  ناــنآ  زا  یکی  ار  وا  بهاوـملا 242:1 ، حرـش  رد  یناـقرز  هـک  تـسا  یـسک  هرم  نـب  یلعی  مزارم  وـبا  - 27

تسا . هدربماندنادیم 
رتربهمه و زا  تا  هقباس  رتکیدزن و  ص )  ) ادخلوسر هب  تبسن  مدرم  همه  زا  نانموم  ریما  يا  امش  تفگ : یلع  هب  لاق  رم  هبتعنب  مشاه  - 28

(. بطخلا 151:1 هرهمج  رصن 125 باتک  . ) تسا رت  مدقم 
دناوخ و زامن  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یـسک  لوا  ام  ریما  انامه  تفگ : هک  تسا  هدمآ  نیفـص  زور  رد  هبتع ، نب  مشاه  زا  يراتفگ  رد  - 29

ریثا 135:3) نبا  لماک  يربط 24:6 ، خیرات  رصن 403 ، باتک  . ) تسا ادخ  لوسر  هب  تبسن  نارگید  زا  مدقم  ادخ و  نید  رد  درف  نیرتاناد 
تسا : هتفگ  نیفص  زور  رد  هبتع  نب  مشاه  نیا  و 

ات هک  تسا  يرازگزامن  نیلوا  و  شا ، هدننک  قیدصت  نیلوا  وا  تسا ، هدرک  یلجت  وا  رد  تیاده  هار  زا  ربمایپ  هک  راوگرزب  دـمحا  مع  رـسپ 
. تسا هدیگنج  رافک  اب  تخس  يریگرد  دح 

یلع وا ، ياهریشمش  زا  يریشمشو  ص )  ) ادخ لوسر  مع  رسپ  تسا  ام  اب  دیوگ : شیاه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  رتشاثراح ، نب  کلام  - 30
زا یگدـنز ، نارود  همه  رد  تفرگن . یـشیپ  وا  رب  ربمایپ  اب  نارازگ  زامن  رد  يدرم  چـیه  درازگ و  زامن  ص )  ) ربمایپ اـب  هک  وا  بلاـطیبا . نب 
اناد ادخ  نید  رد  هشیمه  وا  هدشن ، هدـید  وا  رد  یناوج  ياه  شزغل  اه و  یهاتوکو  یکدوک  تالاح  زا  يرثا  هنوگچیه  تلوهک  ات  یکدوک 

(. بطخلا 183:1 هرهمج  دیدحلا 484:1 ، یبا  نبا  حرش  رصن 268 ، باتک  . ) تسا هدوب  ملاع  یهلا  دودحب  و 
نیرتهب هقباس و  رظن  زا  تما  نیا  نیرترب  هک  يدرم  هب  میناوخیم  ار  وت  ام  دـیوگ : هیواعم  هب  باطخ  شا  ینارنخـس  رد  متاـح  نب  يدـع  - 31

مالسا رد  ریثات  ظاحل  زا  نانآ 

هحفص 39 ] ] 

رورـس وت ، مع  رـسپ  لـماک : رد  ریثا  نبا  ریبعت  رد  و  دیدحلا 344:1 ) یبا  نبا  حرـش  يربط 2:6 ، خـیرات  رـصن 221 ، باتک  . ) يدنویپب تسا 
. تسا رترب  همه  زا  هقباس  ظاحل  زا  ناناملسم و 

وا میلـست  ای  نیاربانب  تسین  وااب  يدننامه  يارای  ار  امـش  تسا ، تلیـضف  امـش  رب  ار  وا  رگا  دیوگ : شرگید  نخـس  رد  متاح  نب  يدع  - 32
و تسا ، تنس  باتک و  هب  دارفا  نیرتاناد  وا  دیرگنبتنس ، باتک و  هب  ملع  ظاحل  زا  رگا  دنگوس  ادخب  دینک ، راکیپ  شلباقم  رد  ایو  دیدرگ 

(. هسایسلا 103:1 همامالا و  . ) تسا مالسا  هلسلس  رس  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  ردارب  وا  دینک ، یسررب  مالسا  ظاحل  زا  رگا 
(. باعیتسا 458:2 . ) هن تفگ : دوب ؟ مدقم  همه  زا  شمالسا  رکبوبا  ایآ  متفگ : دمحم  هب  دیوگدعجلا  یبا  نب  ملاس  هیفنحلا ، نب  دمحم  - 33

. تسا هدوب  ع )  ) یلع ناملسم  لوا  دیدرت  یب  هدوبن  ناملسم  نیلوا  رکبوبا  دش  تباث  یتقو  و 
یـصو شربمایپ و  معرـسپ  ادـخب و  نامیا  رد  نانموم  لوا  هک  ار ، یلع  متفگ  هاگنآ  هدـمآ : شنانخـس  رد  یـسمحا  باهـش  نب  قراط  - 34

(. دیدحلا 76:1 یبا  نبا  حرش   ) رخآ ات  تسا ... رترب  نیا  دیناوخ ، ارف  تسوا ،
و وا ، هب  نموم  نیلوا  ادخ و  لوسر  مع  رـسپ  تعاطاهار  رد  مشاه  انامه  سانلا  اهیا  دیوگ : شا  ینارنخـس  رد  لاقرم  مشاه  نب  هلا  دـبع  - 35

(. رصن 405 باتک  . ) تخادرپ داهج  هب  ادخ ، نید  رد  مدرم  نیرتاناد 
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ص)  ) ربمایپ اب  رخآ  مدات  هک  یتسه  یـسک  نیرخآ  هدنروآ و  نامیا  نیلوا  ام  نایم  رد  امـش  نانموم  ریما  يا  تفگ : لجح  نب  هلا  دـبع  - 36
رصن ) باتک  هسایسلا 103:1  همامالا و  ) يا هدوب  مدمه 

و تلیـضف ، ظاـحل  زا  قلخهمه  زا  ع ))  ) یلع  ) اـم رورـس  تفگ : هیواـعم  یلع و  باحـصا  زا  یعاـمتجا  رد  نصحم  نب  ریـشب  هرمع  وبا  - 37
(. رصنباتک 210  ) تسا رت  هتسیاش  تفالخ  رما  هبربمایپ  اب  یکیدزن  و  مالسا ، رد  هقباس  و  يرادنید ،

هحفص 40 ] ] 

هب تکرح  لاح  رد  دـندوب  هدرک  جورخ  ع )  ) یلع رب  هک  جراوخ  زا  یهورگ  دـیوگ : شا  هرابرد  هبیتق  نبا  ترالا - نب  بابخ  هلا  دـبع  - 38
؟ وت یتسیک  دنتفگ : وا  هب  درکیم  روبع  ار  تارف  دور  وا ، تقونآ  رد  دندیـسر  درکیم ، تیاده  ارنآ  هدرک و  راوس  یغالا  رب  ار  شنز  هکیدرم 
هک تسا  یسک  نیتسخن  دوب و  نانموم  ریما  وا  میوگیم  تفگ  یئوگیم ؟ هچ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هرابرد  دنتفگ : منانموم ، زا  يدرم  تفگ :

همامالا و  ) ما ادخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  ترالا  نب  بابخ  نب  هللا  دبع  نم  تفگ : تسیچ ؟ تمان  دـنتفگ : دروآ ، نامیا  شلوسر  ادـخب و 
هسایسلا 122:1)

یکی هدیرب و  رذوبا ، يرفن : هس  هورگ  هاگنآ  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  دروآ  مالـسا  هکیـسک  نیلوا  نادرم  زا  دیوگ : هدیرب  نب  هلا  دبع  - 39
دنشابیم . رذوبا  ياهومع  رسپ  زا 

. تسا هدرک  لقن  يزاغم  لوا  دلج  رد  یندم  قاحسا  نب  دمحم  ار  ثیدح  نیا 
تسا : هدمآ  نینچ  تشون ، هیواعم  هب  هک  يا  همان  زا  یتمسق  رد  رکب - یبا  نب  دمحم  - 40

وا میلست  هدروآ و  مالسا  هدومن و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تقفاوم  قیدصت و  دروآ و  ور  ادخ  هاگردب  وتفریذپ  ار  مالسا  هک  یسک  نیتسخن 
دیوگ : هک  اجنآ  ات  دوب .... بلاطیبا  نب  یلع  شمع  رسپ  ردارب و  دیدرگ ،

دیوگ : هکاجنآ  ات  دوب .... رتوگتسار  هشیدنا  رد  مدقم و  مالسا  رد  مدرم ، همه  نایم  زا  وا 
شناوریپ نیلوا  و  شنادـنزرف ، ردـپ  و  وا ، یـصو  و  ص )  ) ربمایپ ثراو  وا  هکنآ  لاح  زارطمه و  یلع  اب  ار  دوخ  وت  هیواـعم ) يا   ) وت رب  ياو 

ار وا  اهنت  دوخ  راـک  رد  داـهن و  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  دوخ  رارـسا  ربماـیپ  تشاد ، تاـقالم  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  وا  و  دوب ،
بطخلا 149:1) هرهمج  نیفص 0 115  باتک  . ) دینادرگ کیرش 

هحفص 41 ] ] 

ادـخ لوسر  معرـسپ  امـش  مراد : تسود  ار  امـش  مزرویم و  تدارا  امـشب  تلـصخ  جـنپ  يارب  نم  تفگ : ع )  ) یلع نب  قمح  نب  ورمع  - 41
داـهج رظن  زا  یتـسه و  اـم  ناـیم  رد  ص ،)  ) ربماـیپ نادـنزرف  ردـپ  و  هدـنروآ ) مالـسا  نیلوا  رگید  ریبـعت  رد  و  ، ) وا هب  نموـم  لوا  و  (ص ،)

بطخلا 149:1) هرهمج  نیفص 115 ، باتک   ) یشابیم رجاهم  نادرم  نیرتگرزب 

ناملسم نیلوا  نوماریپ  راعشا 

نیا واتوعد ، هدننک  تباحا  لوا  یفطصم ، مع  رسپ  یلع ، تسنیا  دناوخیم : زجر  شنخـس  نیا  اب  نیفـص  رد  ینادمه  سیق  نب  دیعـس  - 42
. تسا ادجتلالض  زا  شهار  هک  تسا  یماما 

مزالم لاوحا  همه  رد  هک  تسا  یلعدمحم  زا  دعب  تما  رایتخا  بحاص  دناوخ : ار  تیب  ود  نیا  دیلو  خساپ  رد  نایفـس  یبا  نب  هللا  دبع  - 43
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دوب . وا 
زین و  یفاکـسا ) هلاسر  دـینک  هعجارم   ) دـهد ناشن  قفاوم  يور  دـناوخ و  زامن  هک  تسا  یـسک  لوا  وا و  داماد  ادـخ ، لوسر  یـصو  اقح  وا 

تسا . هدرک  لقن  ارنآ  سابع  نب  لضف  زا  هیافک 48  رد  یجنک  ظفاح 
زا بهاوملا 242:1  حرش  رد  یناقرز  بیرقتلا 85:1 و  حرش  رد  ار  وا  یقارع  تسا ، ارعش  نیا  زا  رگید  یکی  يراصنا  تباث  نب  همیزخ  - 44

تسا : هدرک  داشنا  یلع  هرابرد  وا  زا  نابزرم "  ار "  ریز  رعش  دنا  هتفگ  هدرمشرب و  دنادیم ، امالسا  سانلا  لوا  ار  ع )  ) یلع هک  یناسک 
تسین ؟ تنس  باتک و  هب  مدرم  نیرتاناد  وا  ایآ  هدرازگ و  زامن  امش  هلبق  هب  هک  دوبن  سک  لوا  وا  ایآ 

نبا - حرش  رد  هچنآ  ربانب  تباث  نب  همیزخ  زا  يراعشا  شا  هلاسر  رد  یفاکسا 

هحفص 42 ] ] 

دوشیم : هدروآ  ریز  رد  هک  هدرک  لقن  تسا ، هدمآ   259:3 دیدحلا یبا 
 " تسا هدوب  نادیم  نیا  راوس  هکی  تسخن  زور  زا  ربمایپ و  یصو  اهنت  شنادناخ  نایم  رد  وا  " 

 " تسا هدرازگ  زامن  مدرم ، همه  نیب  هک  تسا  یسک  لوا  وا  هجیدخ ،) ) نانز هبخن  زج  دنگوس  ننملا  وذ  يادخب  " 
هدرک : رکذ  نومضم  نیاب  شا  یلبق  تیب  ود  اب  كردتسم 114:3  رد  مکاح  ار  رعش  تیبود  نیا 

تسا "  یفاک  میراد ، ار  اهنآ  میب  هکیثداوح  نتف و  زا  ار  ام  نسحلا  وبا  رگید  میدرک  تعیب  یلع  اب  ام  یتقو  " 
میتفای " . تنس  باتک و  هب  تبسن  نانآ  نیرتقذاح  مدرمب و  تبسن  مدرم ، نیرترب  ار  وا  "

ار تایبا  نیا  نینموملا  ریما  حدم  رد  وا  هدیصق  زا  بهاوملا 242:1  حرش  رد  یناقرز  تسا . نارعاش  نیا  زا  رگید  یکی  ریهز  نب  بعک  - 45
تسا . هدروآ 

فورعم . هتسیاش  ياهراک  رد  هدومزآ و  تسا  يدرم  یلع 
تسا . رختفم  دنک  راختفا  ودب  سک  ره  تسا و  مدرم  همه  نیرتهب  ربمغیپ و  داماد  وا 

. درازگ زامن  یما  ربمایپ  اب  نارگید  زا  لبق  دندوب  رفاک  مدرم  همه  یتقو  وا 
نارگید هب  هدرک و  رکذ  ار  تاـیبا  نیا  يا  هدـع  هداد و  تبـسن  وا  هب  یتاـیبا  ناـگرزب  زا  یهورگ  بلطملا . دـبع  نب  ثراـح  نب  هـعیبر  - 46

تسنیا : تایبا  دنا و  هداد  تبسن 

هحفص 43 ] ] 

دنک . لودع  نسحلا ، یبا  صخش  زا  هاگنآ  مشاه و  ینب  زا  تفالخ ) رما   ) رما نیا  دیسریمن  مرکف  هب  نم 
تسین ؟ رتاناد  تنس  باتک و  هب  همهزا  وا  ایآ  درازگ و  زامن  نانآ  هلبق  هب  هک  دوبن  یسک  لوا  وا  ایآ 

درک ؟ ددم  ار  وا  ربمایپ  نفک  لسغ و  رد  لیئربج  هک  دوبن  وا  ایآ  و  درک ؟ تقرافمربمغیپ  زا  هک  دوبن  يدرف  نیرخآ  وا  ایآ  و 
دنرادن "  نارگید  ار  وا  يایازم  زا  مادکچیه  لاح  نیع  رد  دراد  اج  کی  ار  دنرادنابوخ  هچنآ  همه  وا  کش  یب  " 

دوب "  داسف  هنتفزاغآ و  هفیقس  زور  امش  تعیب  انامه  هتشاد  زاب  وا  زا  ار  امش  هک  تسا  يراتفرگ  هچ  نیا  مینادیمن  ام  " 
تبسن رکب ، یبا  تعیب  تقو  رد  سمش ، دبع  نب  هیما  نب  برح  نب  نامیلس  یباهب  ارنآ  هدروآ و  ار  تسخن  تیب  اهنت  شا  هلاسر  رد  یفاکـسا 

دیدحلا 259:3) یبا  نبا  حرش  . ) تسا هداد 
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تسا : هدورس  نینچ  هبقع  نب  دیلو  هدیصق  رد  بهل  یبا  نب  لضف  - 47
 " رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  رد  وا  راکمه  بقارم و  دمحم ، زا  دعب  مدرم  نیرتهب  " 

 " رکبوبا زا  رترب  ناکرشم  زا  تئارب  تایآ  مالعا  رد  شا  هدنیامن  و  ربیخ ، رد  وا  هدیزگرب  درف  " 
دیناشن " . دوخ  ياجبردبرد  ار  ناهارمگ  هکیسک  لوا  ربمایپ و  داماد  درازگ ، زامن  هک  یسک  لوا  " 

 " ربمایپ يداماد  تبارق و  دهع و  بحاص  نسحلا  وبا  دیآ ، قئاف  وا  رب  هک  تسیک  تسا و  یلع  تریس  کین  صخش  نیا  " 
دیوگ : شراعشا  ردبلطملا  دبع  نب  هزمح  نامیپ  مه  یقفاغلا  هدابع  نب  کلام  - 48

هحفص 44 ] ] 

 " دهدیمن دوخب  نداهن  رس  همامع  ندیشوپ و  سابل  تصرف  دنناوخ ، ارف  ار  وا  نوچ  هک  مدید  ار  ع)  ) یلع " 
. " تسا هتفگ  هللا  الا  هلا  هتفرگ و ال  هزور  هدناوخ ، زامن  مالسا  رد  هک  تسا  یسکلوا  ناملسم و  لوا  وا  " 

دیوگ : دنکیم  دیدهت  ار  ریبز  هحلط و  هکیلاح  رد  یلود ، دوسالا  وبا  - 49
. " دنناموا هب  هکرعم  ناریش  هک  تسا  يدرم  ریش  ع )  ) یلع انامه  " 

" ؟ دیتسرپ یمن  ار  ادخ  يدحا  هک  يزور  رد  دوب ، هکم  ناگشیپ  تدابع  لوا  وا  هن  رخآ  " 
تفگیم : نینچ  دوخ  زجر  رد  نیفص  زور  رد  ریهز  نب  بدنج  - 50

. " زاسم شهابت  شرادهگن و  اراگدرورپ  تسا  تیاده  لعشم  تقیقح  رد  هک  تسا  یلع  نیا  " 
میدرک " . ددم  شنانمشد  هیلع  اروا  ام  زارفا و  رب  ار  وا  مه  وت  دسرت  یم  وت  زا  اهنت  هک  تسوا 

 " دومن تیعبتوا  زا  درک و  تعیب  وا  اب  هک  یسک  لوا  تسوا و  وریپ  لوا  یفطصم و  ربمایپ  داماد  وا  " 
دیوگ : يدسالا  هفیذح  نب  دیزی  نب  رفز  - 51

. " نیتسخن نیتسخن  مالسا  رد  تسا و  یصو  وا  دیزیخرب ، شا  يرایب  دیشاب و  هتشاد  ار  ع)  ) یلع فارطا 
". تشاد دهاوخنتکرح  قح  رگید  دوخ  نیمز  رد  دیرادب  تسد  ثداوح  نایم  رد  شا  يرای  زا  رگا  " 

دیوگ : بعک  نب  ثراح  دنزرف  یشاجن  - 52

هحفص 45 ] ] 

. " تسا هتفرگ  لماک  ياجب  ار  دساف  هک  یسک  هب  دشاب و  تاجن  بلاط  هک  یهارمگ  صخش  نآ  هب  " 
" ؟ دینکیمن ایح  ایآ  دیدرک  روصت  ع )  ) یلع دننام  ار  شنارادفرط  دنه و  رسپ  امش  " 

تفگ " . خساپ  ار  ربمایپ  اهنت  وا  نایملاع  همه  نایم  ردهک  یسک  ص ،)  ) ربمایپ زا  دعب  ناملسم  درم  نیلوا  زا  ایح ، " 
دنادرگیم "  ریپ  ناناوج  سرت  تدش  زا  هک  يزور  وا ، دننامتسیک  لوسر و  داماد  " 

دیوگ : یلجبلا  هللا  دبع  نب  ریرج  -53
درک " . مامت  ام  رب  ار  تمعن  هکیئادخ  هداتسرف  دمحا  رب  راگدرورپ  دورد  " 
دریگیم " . ددم  وا  زا  هک  ام ، مئاق  هفیلخ  وا ، زا  سپ  ناگزیکاپ  رب  دورد   "و 

. " دزاسیم رود  وا  زا  ار  تما  ناهارمگ  دنوادخ  هک  تسا  ربمایپ  یصو  ع )  ) یلع مدوصقم  "
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. نارگید هن  تسا  تیب  لها  زا  تسا و  تامارک  نید و  رد  تقبس  تلیضف و  ياراد  هک  ع )  ) یلع " 
دیوگ : یمیمت  میکح  نب  هللادبع  - 54

دندناوخ " . ارف  دوخ  تعیب  هب  ار  ام  دنتسکش ، ار  دوخ  تعیب  هکنآ  زا  دعب  هحلط ، ریبز و  " 
رب شمالـسا  هک  ار  ع )  ) یلع تعیب  امـش  ایآ  دیور ، ردب  ام  هار  زادیاب  دینکـش ، دهع  امـش  رگا  میا ، هدرک  ار  دوخ  تعیب  رگید  ام  میتفگ : " 

" ؟ دینکش یم  تسا ، مدقم  امش  همه 
دیوگ : عجملا  ینب  هلیبق  نامیپ  مه  یحمج ، لعج )  ) لبنح نب  نمحرلا  دبع  - 55

قیفوت ینمادکاپ و  هب  فورعم  نید و  ظفاحم  هک  یسک  اب  رگا  دنگوس ، مناجب  " 

هحفص 46 ] ] 

دینک " . تعیب  تسا ،
نموم " . ادخب  زاب  رید  زا  ووگتسار  رایسب  هرهچ ، دیپس  يراوگرزب  تسا ، كاپ  شنماد  یتشز  راک  ره  زا  هکیسک  "

. " تسین دنا ، بیع  زا  رپ  هک  یناسک  دننام  شراتفگ  وا  هک  دینک  تعیب  وا  اب  دیشاب و  دونشوخ  تعیب  نیدب  سپ  نسحلا ، ابا  ینعی  " 
" درک . يراکزیهرپ  درازگ و  زامن  ادخ  دزن  رد  هک  تسا  یسک  لوا  تسوا و  ریزو  یفطصم و  یصو  یلع ، " 

هلاس هن  هنامز  نآ  رد  هک  دوب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تفریذپ  مالـسا  هک  نادرم  زا  هک  یـسک  لوا  دیوگ : یفوک  یبعـش  رماع  ورمعوبا ، - 56
.( تسا هدمآ   260:3 دیدحلا یبا  نبا  حرش  رد  هکنانچ  یفاکسا  هلاسر  . ) دوب

، رمعم زا  قازرلا ، دبع  زا  دمحا  ار  تیاور  نیا  دروآ . مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  یلع  هجیدخ ، زا  دعب  دیوگ : يرصب  نسح  دیعـس  وبا  - 57
دیدحلایبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  قبط  رب  دراد  قازرلا  دبع  زا  هک  يا  هلاسر  رد  ارنآ  یفاکسا  و  تسا . هدرک  لقن  يرصب  نسح  زا  هداتق ، زا 

تسا : هدرک  تیاور   260:3
هب دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  جاجح  دوب و  هدـمآ  نایمهب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مان  دـندوب و  يرـصب  نسح  دزن  نیعباـت  زا  يا  هدـع  يزور 

لوسر توعد  درازگ و  زاـمن  هلبق  رب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  میوـگ ، هچ  نم  تفگ : نسح  یئوـگ ؟ یم  هچ  هراـب  نیا  رد  وـت  تفگ : نسح 
وا يارب  و  دراد . یکیدزن  تبارق و  ادـخ ، لوسر  هب  تبـسن  وا  و  تسا . يدـنلب  ماقم  شراگدرورپ  دزن  ع )  ) یلع يارب  درکتباجا و  ار  ادـخ 

دنک . راکنا  اراهنآ  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  یقباوس 
. تفر هناخ  هب  تساخرب و  شتراما  تخت  زا  دش ، نیگمشخ  تدشب  جاجح 

یئوگانث ؟ حدم و  ار  ع )  ) یلع وت  میا  هدیدن  هاگچیه  ارچ  تفگ : نسح  هب  يدرم 
دزیر . یم  نوخ  جاجح  ریشمش  زا  هکیلاح  رد  منک  مادقا  راکنیا  هب  هنوگچ  نم  تفگ :

هحفص 47 ] ] 

دیدـحلا یبا  نبا  حرـش  قبط  رب  یفاکـسا  هلاسر  . ) تسا یفاک  ار  امـش  ع ،)  ) یلع ياـنث  اـهنت  نیا  دروآ و  مالـسا  هک  تسا  یـسک  لوا  یلع 
(258:3

دیدـحلا یبا  نبا  حرـش  . ) هنـس هرـشع  يدـحا  نبا  وـه  بلاـطیبا و  نب  یلع  هللااـب  نمآ  نم  لوا  دـیامرف : ع )  ) رقاـبلا یلع  نب  دـمحمماما  - 58
(. 260:3
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ار تیاور  نیا  دش  دای  هکنانچ  و  تفریذپ . ار  مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  هجیدخ  زا  دعب  یلع  دیوگ : يرـصبلا  همکالا  هماعد  نب  هداتق  - 59
(. بهاوم 242:1 حرش  بهاوم 0 45:1  . ) تسا هدروآ  نآ  هب  نادقتعم  رامشرد  ار  وا  ینالطسق  هدرک و  لقن  دمحا 

زا ار  وا  شحرـش 242:1  ردیناقرز  هدروآ و  رامـش  رد  بهاوم 45:1  رد  ار  وا  ینالطـسق  باهـش ، نبا  نب  فورعم  ملـسم  نب  دمحم  - 60
. تسا هدرب  مان  هدروآ ، مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  ع )  ) یلع هک  هدیقع  نیا  نارادفرط 

يربط خـیرات  . "  ) دروآ مالـسا  هک  تسا  یـسک  لوا  ع )  ) یلع ملـسا " ، نم  لوا  یلع  دـیوگیندم : ردـکنملا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  - 61
(. ریثا 22:2 نبا  لماک  ، 212:2

(. ریثا 22:2 نبا  لماک  يربط 213:2 ، خیرات   ) ملسا نم  لوا  یلع  دیوگ : یندم  رانید  نب  هملس  مزاح  وبا  - 62
(. ریثا 22:2 نبالماک  يربط 213:2 ، خیرات   ) ملسا نم  لوا  یلع  دیوگ : یندم  نمحرلا  دبع  یبا  نب  هعیبر  نامثع  وبا  - 63

لماک يربط 213:2 ، خیرات  . ) دوب هلاس  هن  ندروآ  مالسا  تقو  رد  وا  ملسا و  نم  لوا  یلع  دیوگ : یبلکلا  بئاس  نب  دمحم  رـصنلا  وبا  - 64
(. ریثا 22:2 نبا 

يادـخ بناجزا  هچنآ  رد  ار  وا  درازگ و  زاـمن  وا  اـب  دروآ و  ناـمیا  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  هک  يدرم  لوا  دـیوگ : قاحـسا  نب  دـمحم  - 65
یلع رب  ادـخ  هک  یئاهتمعن  زا  یکی  و  دوب . هلاس  هد  يدـنزرف  زور  نآ  ردهک  دوب . ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  درک ، قیدـصت  دوب ، هدروآ  گرزب 

ناماد رد  مالسا ، زاهکتسنیا  تشاد ، ینازرا  ع )  ) بلاطیبا نب 

هحفص 48 ] ] 

تفای . شرورپ  ص )  ) ربمغیپ
نب یلع  و  دـش ، یم  جراخ  هکمباعـش  يوس  هب  زامن  ماگنه  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا  هدـش  رکذـتم  ملع  لـها  زا  يا  هراـپ  دـیوگ : و 

. درازگ یم  اجنآ  رد  وا  اب  ار  دوخ  ياهزامن  هدـش ، نوریب  شماوقا  ریاس  رگید و  ياهومعو  بلاط  یبا  ربمایپ  يومع  دـید  زا  ناهنپ  بلاطیبا 
راک هجوتم  بلاط  وبا  يزور  ینامز ، رید  زا  سپ  هاگنآ  ات  دندرک  لمع  زارد ، یتدم  بیترت  نیدب  دنتـشگ و  یم  زاب  هکم  هب  زور  رخآ  رد  و 

ثیدح . رخآ  ات  تسا ...؟ ینید  هچ  نیا  هداز  ردارب  تفگ : ص )  ) ربمایپ هبدندوب  هداتسیا  زامنب  ود  ره  هکیلاح  رد  دش ، اهنآ 
دیدحلا 260:3، یبا  نبا  حرش  ریثا 22:4 ، نبا  لماک  ، 93:1 سانلا ) دیس  نبا  هریس  ماشه 265 و 264:1 ، نبا  هریس  يربط 213:2 ، خیرات  )

(. هیبلح 287:1 هریس 
باب زا "  هدـناوخ و  ار  هعمج  زامن  مدوب ، هدـمآ  میاـطع  تفاـیرد  يارب  قشمد "  هب "  ناروح "  زا "  دـیوگ : نمحرلا  دـبع  نب  دـینج  - 66

یم نیدب  بیغرت  ار  مدرم  وا  تفگیم . ناتساد  مدرم  يارب  مدید  دنتفگ ، یمصاقلا  هبیش  وبا  هک  ار  يدرمریپ  هک  مدش  یم  نوریب  جردلا " 
نعل هب  ار  سلجم  دیئایب  تفگ  دیـسر ، نایاپب  شنخـس  یتقو  میدش  یم  نایرگ  ام  دیناسرتیم و  میدوب ، هدـش  عقاو  شریثات  تحت  ام  درک و 

دنتخادرپ . بارت  وبا  نعل  هب  همه  هاگنآ  میهد . نایاپ  بارت  وبا 
رهوش و  ص )  ) ادخ لوسر  مع  نبا  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : وا  تسیک ؟ بارت  وبا  متفگ : ار  وا  نم  درک  نم  هب  ور  دوب  نم  يولهپ  هک  یسک 

نیسح . نسح و  ردپ  هدروآ و  مالسا  هک  مدرم  زا  یسک  لوا  رتخد و 
ياه یلیـس  متفرگتسدـب و  دوب  دـنلب  مه  یلیخ  هک  ار  شرـس  يومو  شیر  متفر و  يدوزب  هاگنآ  درکن  یتسرد  راک  وگ ، هصق  نیا  متفگ :
ناشک ارم  هدنکفا  مندرگب  ار  میابع  دـندش  عمج  دجـسم  همدـخ  دـش ، دـنلب  شدایرف  متفوک  راوید  هب  تخـس  ار  شرـس  هدز  وا  رب  یمکحم 

يوگ ناتـساد  نینموملا  ریما  ای  دز : دایرف  نم  شیپاشیپ  رد  هبیـش  وبا  لاح  نآ  رد  دندرکدراو ، کلملا  دـبع  نب  ماشه  رب  ات  دـندروآ  ناشک 
ناردپ و زادرپ  هصق  و  وت ،
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هحفص 49 ] ] 

تسا ؟ هتشاذگ  یگرزب  تبیصم  هچ  وا  رب  زورمانیبب  ار  تدادجا 
درک و نم  فرط  هبور  دندوب ، هتـسشن  فارـشا  لاجر و  شروضح  رد  هک  ماشه  درم  نیا  تفگ : درک ؟ نینچ  وت  اب  یـسک  هچ  تفگ : ماشه 

ریگ هعمج  زامن  رد  موش ، دراو  نینموملا  ریما  رب  هک  مدوب  هار  رـس  زورما  و  مدـمآ ، زورید  متفگ : يدـمآ ؟ تقو  هچ  وت  ییحی  ابا  يا  تفگ :
نداد شوگب  متـسشن و  مه  نم  تفگ ، یم  هصق  دوب  هداتـسیا  درمریپ  نیا  مدـش ، یم  نوریب  هک  جردـلا  باب  زا  مدـناوخ و  ار  زاـمن  مداـتفا ،

و میتفگ ، نیمآ  ام  درک و  اعد  ادعب  تخادنایم . میب  سرت و  هب  یهاگ  طاشن و  ناجیههب و  ار  مدرم  یهاگ  میدینش ، ام  دناوخ و  وا  متخادرپ 
نیلوا بلاـطیبا . نب  یلع  دـنتفگ : تسیک ؟ بارت  وـبا  مدیـسرپ : میهد ، ناـیاپ  بارت  وـبا  نعل  هـب  ار  سلجم  دـیئایب  تـفگ : شنخـس  رخآ  رد 

ادخ . ربمایپ  تخدرسمه  نیسح و  نسح و  ردپ  ادخ ، لوسر  مع  رسپ  ناملسم ،
ار ینعل  نینچ  امـش  ءاـکتا  هب  تساامـش و  اـب  تبارق  هب  شا  یمرگ  تشپ  متـسناد  یم  تفگ  هچنآ  رد  رگا  نینموملا  ریما  اـی  دـنگوس  ادـخب 

رـسمه ادـخربمغیپ و  داماد  يارب  مناوت  یم  هنوگچ  نمایآ  مداد . یمن  ماـجنا  يرگید  راـک  مدرک  وا  اـب  هک  یلمع  زا  ریغ  نم  هدـش  بکترم 
(. رکاسع 407:3 نباخیرات  . ) تسا هدرک  یطلغ  دب  وا  تفگ : ماشه  مریگن ؟ مشخ  شرتخد 

دادعت و  تسا ، هدوب  ناملسم  لوا  ع )  ) یلع هکنیا  رد  نیعبات  هباحص و  نینموملا و  ریما  زا  روثام  نانخس  يوبن و  صوصن  زايا  هراپ  دوب  نیا 
تما نیا  زاتـشیپ  نینموملا  ریما  هک  میدش  رکذتم  باتک  نیمه  دـلج 276:2  رد  اهنیا  رب  هوالع  دوش ، یم  صن  دـصکی  رب  غلاب  صوصن  نیا 

رایـسب  ) قیدص هیلع  هلا  تاولـص  ترـضح  نآ  هکمیدرک  هراشا  نادـب  زین  دـلج 306:2  رد  هچنآ  اـب  مینک  یم  همیمـض  ار  اـهنیا  همه  تسا ،
تباث تقیقح  نیا  ربارب  رد  ریثک  نبا  لادج  هرباکم و  يارب  يزوجم  امش  ایآ  لاح  نیا  اب  ربکا . قیدص  تسوا  تسا و  تما  نیا  يوگتـسار )

دینک . ادیپ  دیناوت  یم  تسا ،... ناملسم  لوا  وا  هدش  تیاور  دیوگ : یم  هک 
دشاب . حیحص  دناوت  یم  زیچ  هچ  رگید  دشابن  حیحص  حوضو ، نیا  هب  یبلطم  رگا 

هحفص 50 ] ] 

تسا . ثیداحا  نیا  رب  لمتشم  ياهباتک  يارب  یشزرا  هچ  سپ  درادن  تحص  ثیداحا  همه  نیا  رگا  و 
نوثعبی "  موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  هملک  اهنا  الک  " 

، ثیداحا ظفحرما  رد  ریگ  تخـس  تبث و  ناظفاح  مکحب  هک  ار  يریثک  هدـع  تاحیرـصت  نانخـس و  هنوگچ  دـیدرک ، هظحالم  ار  درم  نیا 
هنوگ ره  هب  نآ  تابثا  يارب  دنک ، اضتقا  شلیم  هک  ار  یبلطم  ره  لباقم  رد  یلو  دنک ، یم  در  هدننکش  هلمج  کیاب  تسا ، حیحص  اهنآ  همه 

یجراخدوجو الـصا  هک  یناسک  تایاور  و  لوهجم ، دارفا  تایاور  داحآ و  تایاور  هدـش ، عیطقت  تایاور  لـسرم ، تاـیاور  زا  معا  یتیاور 
دنک ! یم  لالدتسا  دامتعا و  دنرادن ،

ناملسم نیلوا  نوماریپ  راعشا  لیذ 

قاحسا يا  دیوگ : نومام  تفالخرما ، رد  نارگید  زا  ع )  ) نینموملا ریما  تیولوا  دروم  رد  دنمـشناد ، رفن  لهچ  اب  نومام  هرظانم  ثیدح  رد 
دوب ؟ لضفا  رترب و  لامعا  همه  زا  یلمع  هچ  دینادرگ  ثوعبم  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  يزور 

صالخا . يور  زا  ادخ  یئاتکی  هب  تداهش  قاحسا :
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دوبن ؟ مالسا  لوبق  رد  نتسج  یشیپ  لامعا  نیرتهب  ایآ  نومام :
ارچ . قاحسا :

تقبـس هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  زا  دوصقم  نوبرقملا  کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  و  دـیوگ : هک  اجنآ  ناوخب  نآرق  زاار  بلطم  نیا  نوماـم :
یسانش ؟ یم  دشاب  هتفرگیشیپ  یلع  زا  مالسا  لوبق  رد  هک  ار  یسک  وت  ایآ  دنا ، هتفرگ  مالسا  لوبق  رد 

رکبوبا یلو  دشاب ، تلیضف  دنس  شمالسا  ات  دوب  هدیسرن  غولب  نس  هب  دوب و  مک  شنـس  دروآ ، مالـسا  یتقو  یلع  نینموملا  ریما  ای  قاحـسا :
دروآ و مالسا  غولب  نس  رد 

هحفص 51 ] ] 

تفرگ . شتلیضف  دنس  ار  وا  مالسا  ناوت  یم 
دندروآ ؟ مالسا  رتدوزود  نیا  زا  کی  مادک  غولب ، نس  یکدوک و  نس  رد  ثحب  زا  لبق  نومام :

دروآ . مالسا  لوا  ع )  ) یلع دشاب ، رگا  فیلکت  دیق  نودب  قاحسا :
دش .؟ ماهلا  وا  هب  ادخ  بناج  زا  ای  دوب  ص)  ) ربمغیپ توعد  يور  زا  ایآ  دروآمالسا ، یلع  یتقو  نومام :

درک . رایتخا  توکسو  دنام  ورف  لاوس  نیا  خساپ  رد  قاحسا 
ات ص )  ) ربمغیپ دوخ  اریز  يا ، هتـشاد  مدقم  ص)  ) ربمغیپ رب  ار  وا  یتفگ  نینچ  رگا  اریز  دوب ، ادخ  بناج  زا  ماهلا  یئوگبیناوت  یمن  نومام :

تخانش . یمن  ار  مالسا  دشن ، لزان  وا  رب  یحو  هتشرف  یتقو 
درک . توعد  مالسا  هب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ یلب  قاحسا :

بناج زا  توعد  نیا  ای  دوب  ادخ  رما  هب  غلابان  یکدوک  هب  تبـسن  مالـسا  توعد  نتفریذپ  دروم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  داهنـشیپ ، ایآ  نومام :
دیدرگ ؟ لیمحت  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ دوخ 

تخادنا . ریزب  رس  هدرک  توکس  رگید  راب  قاحسا 
وت دنک ، یمن  فیلکت  لیمحت  یـسک  هب  دوخ  بناج  زا  ص )  ) ادخ لوسرنیفلکتملا  نم  انا  ام  و  دیوگ : یم  ادخ  هک  تسنیا  هن  رگم  نومام :

نک . يراددوخ  یتبسن  نینچ  نداد  زا  زین 
دوب . راگدرورپ  رما  هب  شتوعد  نینموملا  ریما  ای  یلب ، قاحسا :

درادن ؟ تلیضف  دنس  ار  وا  لمع  هک  دتسرفب  یسکتوعد  هب  ار  شناربمایپ  هک  تسا  ادخ  مکح  نیا  ایآ  نومام :
تبسن . نیا  زا  ادخب  مربیم  هانپ  قاحسا :

دروآ ، مالسا  ع )  ) یلع یتقو  هک  قاحسا  يا  وت ، نخس  قبط  رب  سپ  نومام :

هحفص 52 ] ] 

تسا . هدرک  توعد  مالسا  رب  ناشتقاط  قوف  ام  ار  ناکدوک  ص )  ) ادخ لوسر  دوبن و  اور  وا  رب  فیلکت 
؟ دریگب ار  اهنآ  ولج  دناوت  یمن  ص )  ) ربمایپ تسا و  لاکـشا  یب  ناشدادترا  دندرگ ، دـترم  (ص ) ربمایپ توعد  زا  سپ  هظحل  نانآ  رگا  ایآ 

دیهد ؟ تبسن  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هک  تسا  زئاج  امش  رظن  رد  رما  نیا  ایآ 
دیرفلا 43:3) دقع   ) ثیدح نایاپ  ات  مرب ... یم  ادخب  هانپ  قاحسا :
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دیوگ : شا  هلاسر  رد  یفوتم 240 ه  یلزتعم  یفاکسا  رفعج  وبا 
شا هبنش  هس  زور  درک ، توبنراهظا  هک  يا  هبنشود  زور  ربمایپ  هکنیاو  مالـسا ، لوبق  رد  نتـسج  یـشیپ  رد  ار  ع )  ) یلع راختفا  امومع  مدرم 

دنا . هدرک  تیاور  ار  دروآ ، مالسا  ع)  ) یلع
و مناملسمنیلوا ، نم  تفگ : یم  هتسویپ  هک  نخـس  نیا  و  ما ، هدرازگ  زامن  نارگید  زا  لبق  لاستفه  دیوگ : ع )  ) یلع هک  نخـس  نیا  زین  و 

دنا هدش  رکذتم  ار  وا  زایتما  نیا  وا ، تافو  زا  دعب  هچ  وا و  نامز  رد  هچ  شنایعیش  نینچمه  شناحادم و  ناتسود و  درک و  یم  راختفا  نادب 
رد ام  میدـش . رکذـتم  شیپ  رد  ار  ناتـساد  نیا  زا  یئاه  هشوگ  ام  و  تسا ، رتروهـشم  يروهـشم  ره  زا  رما  نیا  دـنراد ، قافتا  نآ ، لقنرد  و 

شمالسا دیوگب  ای  دنک  یهجوت  یب  نآ  هب  تبسن  درامـش و  کچوک  يرما  ار  ع )  ) یلع ندروآ  مالـسا  یـسک  میا  هدیدن  لاحب  ات  هتـشذگ 
تسا . هدوب  اه  هچب  راک  اب  بسانتم  يراکو  هناکدوک 

، شرظن راهظا  زا  اهنآ  و  دهد ، رظن  رما  نیا  رد  بلاطوبا  ات  دننامب  رظتنم  هزمح  سابع و  دننام  یئاهتیصخش  هک  تسا  یتفگـش  ياج  رما  نیا 
یم عمج  ربارب  رد  يراوخ  زا  هن  دناساره و  ار  وا  تیعمج  یمک  هن  دـیما . میب و  نودـب  بلاط  وبادـنزرف  ع )  ) یلع یلو  دـندرگرب ، مالـسا  زا 
دنا تیعقاو  نیا  رکنم  نامثع  نارادفرط  ظحاج و  هنوگچ  دروآ . مالـسا  هدرکتفلاخم ، شردپ  اب  دنادب ، ار  راک  نایاپ  هکنیا  نودب  دیـسرت ،

تسا ؟ هتساوخ  وا  زا  ار  شتلاسر  قیدصت  هدناوخ و  ارف  مالسا  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک 

هحفص 53 ] ] 

یلع داد  روتـسد  هکم  رد  نآ  جـیورت  مالـسا و  توعد  ندرک  ینلع  زا  لـبق  توـعد  زاـغآ  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  میراد  حیحـص  ربـخ 
درک . توعد  ار  نانآ  تخاس و  یماعط  ع )  ) یلع دناوخ ، ارفار  بلطملا  دبع  ینب  دهد و  بیترت  یماعط  (ع)

راـب يارب  ربماـیپ  دـندش . قرفتم  همه  هک  دوب  هتفرگن  تروص  یتوعد  غـالبا و  زونه  تفگ ، بهلوبا  شیومع  هک  ینخـسرثا  رب  زور  نآ  رد 
سپ تفرگ  تروص  توعد  دش و  هتخادرپ  اذغ  هک  هاگنآ  دناوخ ، ارف  ار  شناسک  رگید  راب  ات  داد  یئاذـغ  بیترت  روتـسد  ع )  ) یلع هب  مود 

اب توعد  نیا  رد  ع )  ) یلع بلطملا  دبع  ینب  زا  درک و  توعد  تدوخ  نید  هب  ار  نانآ  تفگ و  نخـس  اهنآ  اب  ص )  ) ربمایپ اذغ ، فرـص  زا 
درک نیمـضت  دزیخرب ، شا  يرایب  دـهد و  لوق  دـنک و  يراکمه  وا  اب  هک  سک  ره  يارب  هاگنآ  ودـش  عقاو  ص )  ) ربمایپ باطخ  دروم  نانآ 

ع)  ) یلع اهنت  نیا  دندنام و  تکاس  همه  دهد ، رارق  نتشیوخ  زا  سپ  شنیشناج  و  تافو ، زا  سپ  دوخ  یـصو  نید و  رد  شردارب  ار  وا  هک 
تفگ : هداد  خساپ  هک  دوب 

نانآ و یهجوت  یب  ص )  ) ربماـیپ یتقو  منک . یم  تعیب  وت  اـب  رما  نیا  رب  و  دوب . مهاوخ  وت  راـککمک  رواـی و  راـیيا و  هدروآ  هچنآ  رد  نم 
دومرف . هظحالم  ار  وا  لاثتما  راهظا  وتعاطا  نانآ و  نایصع  دید ، ار  وا  يرای 

سپ نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  نیا  يدعب "  نم  یتفیلخو  ییـصو  یخا و  اذه  دومرف : داد ، خساپ  وا  اهنت  دندز و  زابرـس  نانآ  دید  یتقو 
، تخاس ریما  وت  رب  ار  وا  هک  تدنزرف  زا  دیاب  وت  دنتفگ : یم  بلاطوبا  هب  دندیدنخ و  یم  نانک  هرخسم  هتـساخ  اپبنانآ  دوب "  دهاوخ  نم  زا 

!! میسرپ یم  ینک  تعاطا 
ای جـنپ  یکدوک  ایآ  و  دـنراذگ ؟ یم  او  درخبان  يا  هبرجت  یب  زیمم و  ریغ  كدوک  کـیب  ار  ندرک  موق  زا  توعد  اذـغ و  نداد  بیترت  اـیآ 

درم هدروخلاس  دارفا  نادرمریپ و  نایم  رد  هک  تسنیا  هن  رگم  ایآ  دنزاس ؟ یم  توبن  رارسا  نیما  رگید  تازایتما  نتشاد  نودب  ار  هلاس  تفه 
هکنیا زا  ایآ  دناوخ ؟ ارف  دیابار  يرایشه  لقاع و 

هحفص 54 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1085 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ماقم  نیا  یگتـسیاش  وا  هک  میمهف  یمن  ددـنب  یم  تفالخ  تیاصو و  يردارب ، نامیپ  وا  اب  دراذـگ ، وا  تسد  رد  ار  شتـسد  ادـخ  لوسر 
دراد ؟ ار  شنانمشد  ینمشدو  ادخ  یتسود  لمحت  يورین  هدیسر و  فیلکت  دح  هب  هتشاد و 

دیوگ : هفرعلا " 22  باتکرد "  نیحیحص  كردتسم  بحاص  يروباشین  مکاح 
فالتخا اهنت  مسانـش ، یمن  نم  تسا ، هدوب  ناملـسم  نیلوا  هنع - هللا  یـضر  بلاطیبا - نب  یلع  هکنیا  رد  یفـالخ  ناـسیون  خـیرات  ناـیم  رد 

تسوا . غولب  نس  هرابرد 
ربمایپ ار  هچ  ره  دروآ و  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  تسا  یسک  لوا  هجیدخ  نیملسم  قافتا  هب  دیوگ : باعیتسا 457:2  رد  ربلا ، دبع  نبا 

ع .)  ) یلع وا  زا  دعب  سپس  دیورگ و  نادب  درک ، راهظا 
لئاق کیرـش  دـنوادخ  يارب  هاگچیه  بلاطیبا ، نب  یلع  اما  تسا : نینچ  شا  هصالخ  هک  دراد  ینخـس  هحفـص 16  عاتمالا "  رد "  يزیرقم 

هکیماگنه داد و  رارق  ص )  ) دـمحم نیلـسرملا  دیـس  شمع  رـسپ  تلافک  رد  ار  وا  دوب ، هدرک  ردـقم  ریخ  وا  يارب  ادـخ ، هکاجنآ  زا  دـشن و 
ربمایپ اب  هک  دـندوب  هثراحنب  دـیز  بلاطیبا و  نب  یلع  وا و  دروآ ، نامیا  وا  تخاس و  هاگآ  ار  هجیدـخ  دـش و  لزاـن  ص )  ) ربمغیپ رب  یحو 

دنتشاذگ ... یمزامن  (ص )
نامه زا  هکلب  دش ، ناملـسم  دنیوگب  ددرگ و  دحوم  ات  دوبن  كرـشم  رگید  واو  تشادـن  توعد  هب  زاین  رگید  ع )  ) یلع دـیوگ : هک  اجنآ  ات 

درب و یم  رـسب  شلزنم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  دوب ، یگلاس  هدزای  ای  هن  ای  تشه  نس  رد  وا  داتـسرف و  یحو  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  یتقو 
درک ... یم  يوریپ  وا  زا  تالاح  مامت  رد  وا  نادنزرف  زا  یکی  دننام  شا  هداوناخ  نایم  رد 

دیلو نب  ملسم  رعش  دننامدوش : یم  هظحالم  هتشذگ  يارعش  زا  يرایـسب  رعـش  رد  هک  تسا  يزیچ  نینموملا  ریما  مالـسا  ندوب  لوا  عوضوم 
دیوگ : هک  يراصنا 

هحفص 55 ] ] 

هللا "  لوسر  ریشمش  ینارب  يزیت و  دایب  " 
 " تفرگ هزور  هدناوخ و  زامن  هکیسک  لوا  ریشمش   "و 

یم راک  ع )  ) ربمایپ هتخآ  ریـشمش  اب  داـیز  هک  یـسک  دوب  وا  اریز  هنع ، هللا  یـضر  یلع  ینعی  دـیوگ : تارذـش 308:1  رد  یلبنح  حالفلا  وبا 
درک .

ام یلو  دوب ، ع )  ) نینموملا ریما  ندروآ  مالـسا  زاغآ  عوضوم  رد  تنـس  لها  اب  یهارمه  تاشامم و  يور  زا  دـیدرگ ، راهظا  نونکاـت  هچنآ 
دنکیم مالسا  هب  زاغآ  هک  یسکاریز  دشاب ، هدروآ  مالسا  هک  دوبن  یسکلوا  دنرادنپ  شموق  ریثک و  نبا  هک  ینعم  نآ  هب  ع )  ) یلع میدقتعم 

ادخ يارب  تقو  هچ  رد  وا  دشاب ؟ هدروآ  مالـسا  نآ  زا  سپ  ات  دیزرو  رفک  ع )  ) نینموملاریما تقو  هچ  رد  یلو  تسا ، رفک  هقباسشا  همزال 
دروایب ؟ نامیاوا  هب  ات  دوب  لئاق  کیرش 

تسد هب  درک و  یئاریذپ  تناضح و  وا  زا  تلاسر ، ماقم  ناماد  دش و  دقعنم  مالسا  ناشخرد  فینح و  نید  رب  شا  هفطن  ع )  ) نینموملا ریما 
ینلع فینح  نید  هب  ص )  ) ربمایپ توعد  هکنیا  زا  لبق  هتـسویپ  وا  تفرگ ، هدـهع  ار  شتیبرت  ع )  ) میظع ربمایپ  يوخ  دومن و  هیذـغت  ربماـیپ ،

يو رد  وا  هزیگنا  زج  يا  هزیگنا  چیه  تساوخ و  یمن  يزیچ  وا  تساوخ  زج  دوب و  ص )  ) ربمغیپ لابند  يا  هیاس  دننام  نآ ، زا  دـعب  ددرگ و 
تحـص دنچ  ره  : ) دیوگ یم  دوخ  وا  هکنآ  لاح  دهد و  تبـسن  رفک  هب  مالـسا  توعد  زا  لبق  ار  وا  دـناوت  یم  یعدـم  هنوگچ  دـشن . هدـید 

(: تسین ملسم  ام  رب  شراتفگ 
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تشاد "  یم  زاب  دوب ، ردام  مکش  رد  یتقو  اه  تب  هب  هدجس  زا  ار  شردام  وا  " 
دزاس ؟ یم  هدولآ  ار  وا  فیلکت  ملاع  رد  رفک  یگدولآ  سپس  دراد و  يراتفر  نینچ  تسا  ردام  مکش  رد  یتقو  ات  تما  ياوشیپ  ایآ 

، تفالخ نارود  یگرزب و  یناوج و  و  یکدوک ، رد  دش ، هتفرگ  زاب  ریـش  زا  یتقو  یگراوخریـش ، نارود  نینج ، ملاع  رد  راوگرزب  نآ  هکلب 
دوب . ادخ  هب  نموم  لاوحا ، همه  رد 

هحفص 56 ] ] 

هنبا  بلاطوبا و  ول ال  و 
اماقو اصخش  نیدلا  لثم  امل 

لوبق رد  ص )  ) ربمایپ دزن  نتسج  یشیپ  مالسا و  نامیا و  رد  ترضحنآ  ندوب  لوا  وا و  ندروآ  نامیا  مالـسا و  زا  دوصقم  میدقتعم  ام  هکلب 
تفگ : هک  هدش  لقن  ع )  ) لیلخ میهاربازا  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  مالسا ،

دنوادخ هک  اجنآ  رد  نیملاعلا و  برل  تملـسا  لاق  ملـسا  هبرهل  لاق  ذا  دومرف : هک  هدرک  لقن  وا  زادنوادخ  هچنآ  مه  نیملـسملا و  لوا  انا  و 
نم هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  دـنک : دای  ص )  ) شمظعا ربمایپ  زا  هک  اجنآ  رد  نینموملا و  لوا  اـنا  و  تفگ : هک  دـیامرفلقن  ع )  ) یـسوم زا 

ققحم صخـش  نیملاعلا و  برلملـسا  نا  ترما  و  دیامرف : هک  اجنآ  رد  ملـسا و  نم  لوا  نوکا  نا  ترما  ینا  لق  دـیوگ : هک  اجنآ  رد  هبر و 
هنایقرتم ياهسرد  هدروآ  هغالبلا 392:1  جهن  رد  یضر  فیرش  هک  ع )  ) نینموملا ریما  هبطخ  زا  زین  تفر  تراشا  هک  هنیمز  نیارد  دناوت  یم 

لوسر نم  یعضوم  متملع  دق  و  رضم ، هعیبر و  نورق  مجاون  ترسک  برعلا و  لکالکب  رغصلا  یف  تعـضو  انا  تسنیا : هبطخ  و  دریگرب ، يا 
هدسج و ینسمی  هشارف و  یف  ینفنکی  هردص و  یلا  ینمضی  دیلو  انا  هرجح و  یف  ینعـضو  هضیـضحلا ، هلزنملا  و  هبیرقلا ، هبارقلاب  ص )  ) هللا

امیطف ناک  نا  ندل  نم  هب  هللا  نرق  دقل  لعف و  یف  هلطخ  لوق و ال  یف  هبذـک  یل  دـجو  ام  هینمقلی و  مت  یئیـشلا  غضمی  ناک  هفرع و  ینمـشی 
یل عفری  هما ، رثا  لیـصفلا  عابتا  هعبتا  تنک  دـقل  وهراهن  هلیل و  ملاعلا ، قالخا  نساحم  ومراکملا  قیرط  هب  کلـسی  هتکئالم  نم  کلم  مظعا 

دحاو تیب  عمجی  مل  يریغ و  هاری  هاراف و ال  ءارحب  هنـس  لک  یف  رواجی  ناک  دـقل  هب و  ءادـتقالاب  ینرماـی  اـملع و  هقـالخا  نم  موی  لـک  یف 
ناطیشلا هنر  تعمـس  دقل  و  هوبنلا ، حیر  مشا  هلاسرلا و  یحولا و  رون  يرا  امهثلاث ، انا  هجیدخ و  و  ص )  ) هللا لوسر  ریغ  مالـسالا  یف  ذئموی 

نم سیا  دق  ناطیشلا  اذه  لاق : و  هنرلا ؟ هذه  ام  ص )  ) هللا لوسر  ای  تلقف : ع )  ) هیلع یحولا  لزن  نیح 

هحفص 57 ] ] 

ریخ یلعل  کنا  و  ریزو ، کنکل  یبنب و  تسل  کنا  الا  يرا ، ام  يرت  عمسا و  ام  عمست  کنا  هتدابع ،
نیا مینک . يرظن  راهظا  تسا  ام  سرتسد  رد  هک  ریز  تیاور  دوجو  اـب  عوضوم  نیا  نوماریپ  دـسر  یمن  ار  اـم  رکبوبا  مالـسا  رد  نخـس  اـما 
دنا قثوم  حیحص و  ناگمه  شلاجر  هک  يدانسا  هب  شخیرات 215:2  رد  يربط  هک  تسا  صاقو  یبا  نب  دعس  نب  دمحم  هحیحـص  تیاور ،

، دندوب هدروآ  مالسا  رفن  هاجنپ  زا  شیبزا  لبق  هن ، تفگ : مردپ  دوب ؟ ناملسم  نیلوا  رکبوبا  ایآ  متفگ : مردپ  هب  دیوگ : دعس  نبا  هدرک ، لقن 
دوب . رتهب  ام  زا  شمالسا  یلو 

یلالدتسا اما  دیوگ : یم  دراد  عیشت  ناهج  زا  هک  يا  هلصاف  اب  یلزتعم ، یفاکـسارفعج  وبا  هکیلاح  رد  منک  رظن  راهظا  مناوت  یم  هنوگچ  نم 
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تماما رب  ظحاج  هک 

هحفص 58 ] ] 

ار راک  نیا  وا  یلو  دروآ ، یملیلد  نادب  هفیقس  زور  رد  دوخ  وا  دوبیحیحص ، لالدتـسا  رگا  تسا ، هدرک  شمالـسا  ندوب  لوا  هب  رکب  یبا 
ناشمادک رهاب  مدیدنـسپ  امـش  يارب  ار  درم  ود  نیا  زا  یکی  نم  تفگ : مدرم  هب  هتفرگ  ار  حارج  نب  هدیبع  یبا  و  رمع ، تسد  وا  اهنت  درکن 

دینک . تعیب  دیهاوخ  یم  هک 
هک دوب  يا  هنالقاعریغ  یعفد  راک  رکب  یبا  تعیب  تفگ ، یمن  رمع  تشاد ، تحص  زا  یـشزرا  رکبابا ، ندوب  ناملـسم  لوا  هب  لالدتـسا  رگا 

تشاد . ظوفحم  شرش  زا  ار  مالسا  يادخ 
مالـسا رد  وا  تقبـس  هب  وا  زا  دـعب  هچ  وا و  نامز  رد  هچ  ار ، رکب  یبا  تماـماهک  دـش  یم  ادـیپ  رفنکی  یتح  دوب ، یتسرد  لالدتـسا  نیا  رگا 

زا دعب  ار  رکبوبا  مالـسا ، ناثدحم  تیرثکا  هکنیا  زاهتـشذگ  تسا ، هدشن  هتخانـش  یئاعدا  نینچ  هب  سکچیه  هکنآ  لاح  و  دـنک ، لالدتـسا 
نب دـلاخ  یملـس ، هسبنع  نب  ورمع  يرافغ ، رذوبا  هثراح ، نب  دـیز  ع ،)  ) یلع ردارب  رفعج  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  لیبق  زا  لاجر  زا  يا  هدـع 

تفای میهاوخ  مینک ، یـسررب  ار  قثوم  يوق و  دانـسا  حیحـص و  تایاور  هاگ  ره  ام  و  دـنا ، هدرک  لقن  ترالا  نب  بابخ  صاعلا و  نب  دـیعس 
تسا . هدوب  ناملسم  لوا  ع )  ) یلع هک  دنا  تقیقح  نیا  يایوگ  تایاور  نیا  همه 

لقن سابع  نبا  زاهک  يرگید  ناوارف  تایاور  اب  تسا  ضراعم  دروآ ، مالسا  هک  دوب  یسک  لوا  رکبابا  هکنیا  رب  ینبم  سابع ، نبا  تیاور  اما 
هدرک لقن  سابع  نبا  زا  یحیحـص  تایاور  هاگنآ  . ) تسا دامح  نب  ییحیتیاور  اهنآ  زا  یکی  تسا . رتشیب  شترهـش  تاـیاور  نآ  هدـش و 

یبعشثیدح زا  لوق ، نیا  و  ع )  ) یلع مالسا  تقبـس  رد  سابع  نبا  هدیقع  تسنیا  سپ  دیوگ : سپـس  میدرک ) هراشا  لیـصفت  هب  ام  هکنانچ 
یبعـش و ثیدـح  هاـگنآ  تسا . هدیـسر  مه  لوق  نیا  فـالخ  یلذـه  رکب  یبا  ثیدـح  رد  یبعـش  زا  هکنیا  اـب  تسا ، رتروهـشم  رت و  تباـث 

لقن قوثودروم  دیناسا  حاحص و  بتک  زا  میدرک  دای  ام  هک  ار  يرگید  ثیداحا 

هحفص 59 ] ] 

تفرگ . ارف  وا  زا  ار  اهنیا  دیاب  هک  هدرک 
. " دیامنبیذکت دسر ، یم  وا  هب  هک  ار  یقح  مالک  دنز و  تمهت  ادخ  رب  هکنآ  زا  رترگمتس  تسیک  ایآ  " 

دیئامرف : هجوت 
ندرازگ زاـمنو  تداـبع  ياـهلاس  رد  یفـالتخا  دـنک ، تقد  اـت 224 ) هحفـص 221  زا   ) نینموـملا ریما  تاـملک  رد  هـک  یــسک  يارب  دـیاش 

میئوگ : هراب  نیا  رد  ورنیا  زا  دنک و  هدهاشم  لاس ، هن  تفه و  جنپ ، هس ، نیب  ص )  ) ادخ لوسر - اب  ع )  ) ترضحنآ
هکم رد  لاس  هس  تدم  توبن  زاغآ  رد  ربمغیپ  هک  دشاب  توعد  راهظا  ات  تثعب  لوا  نیب  لاس  هس  نامز  تدـم  دارم  دـیاش  لاس  هس  ریبعت  اما 

دش . راکشآ  شتوعد  مراهچ  لاس  رد  درب و  یم  رسب  یناهنپ 
لزان قلخ " ... يذـلا  کبر  مساب  رقا  هک "  یحو ، لوا  زور  خـیرات  زا  یحو  لوزن  ترتف  لاس  ود  نآ ، زا  دوصقم  دـیاش  لاس  جـنپ  ریبعت  اما 

هیآ و  نیکرـشملا ، نع  ضرعا  رموت و  امب  عدصاف  هیآ  لوزن  ات  ترتف  زا  دعب  تثعب  زاغآ  لاس  هس  " و  رثدملا ، اهیا  ای  لوزن "  ماگنه  ات  دش 
منامگ دوبن و  ع )  ) یلع هجیدـخ و  زج  ص )  ) ربمغیپ اـب  یـسک  اـهلاس  نآرد  هک  یناـهنپ  توعد  ياـهلاس  نیبرقـالا "  کتریـشع  رذـنا   "و 

هدمآ هحفـص 44  عاتمالا "  رد "  هکنانچ  داد  ماجناهنایفخم  ار  شراک  لاس ، جنپ  ص )  ) ادخ ربمایپ  هتفگ : هک  تسا  یـسک  دارم  هرودنیمه 
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تسا .

هحفص 60 ] ] 

هحفص 220و رد  روکذم  يوبن  تیاور  هب  تسا  حیحص  شدنس  هلسلس  دایز و  شقرط  تیاور  نیا  هکنیا  زا  هتـشذگ  لاس ، تفه  ریبعت  اما  و 
بوجو ماـگنه  اـت  تثعب  لوا  زا  ص )  ) ربماـیپ توعد  ياـهلاس  عومجم  ینعی  تسا ، هدـش  دـییات  هحفـص 227 رد  هدربمان  عفار  یبا  ثیدـح 

بجاو . ياهزامن 
ترجه زا  لبق  لاس  هس  تسا ، هتفگ  يرهز  باهـش  نب  دـمحم  هکنانچ  جارعم  دـش و  بجاو  جارعم  بش  رد  زاـمن  نیملـسم  قاـفتا  هب  اریز 

ادخ تدابع  دوش ، یم  لاس  تفه  هک  مهد  لاس  ات  زامن  عیرـشت  خـیرات  زا  ع)  ) نینموملا ریما  دوب و  هکم  رد  لاسهد  ص )  ) ربمایپ داتفا  قافتا 
رب راک  دنتخادرپ و  یم  تدابع  هب  ارح ، راغ  رد  یتدم  و  بعش ، هب  یتدم  مه  اب  ود  ره  اذل  وتشاذگ  یم  زامن  ص )  ) ربمایپ اب  درک و  یم  ار 

رذـنا و  دـش " : لزان  هیآ  نیا  زین  " و  نیکرـشملا نع  ضرعا  رموت و  امب  عدـصاف  داتـسرف " : ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  اتتشذـگ  یم  لاونم  نیا 
هیآ ود  يارجا  رد  هک  مشاه  ینب  عاـمتجا  رد  ع )  ) نینموملا ریما  دوب . ثعبم  زا  دـعب  لاـس  هس  هیآ ، ود  نیا  لوزن  هک  نیبرقـالا "  کتریـشع 

ص)  ) ربمایپ زور  نآ  زا  و  دادن ، خساپ  ار  ص)  ) ربمایپ وا  زج  سک  چـیه  زور  نآ  رد  درک و  توعد  لوبق  هب  رهاظت  دوب . هدـش  لیکـشت  قوف 
مدع مکح  رد  اهنآ  نافلاخم  هک  شیرق  مومع  هب  تبـسن  زیچان ، يدادعت  زج  سک  چـیه  دـناوخ و  دوخ  ریزو  هفیلخ و  یـصو ، ردارب ، ار  وا 

دادن . ص )  ) ربمایپ توعد  هب  خساپ  دندوب ،
اهتدـم دوبن و  تادابع  نیزاوم  هب  تبـسن  هبناج  همهو  لماک  تفرعم  يور  زا  دـندروآ  یم  نامیازور  نآ  رد  هک  یناـسک  اـهنیا ، زا  هتـشذگ 

نیتداهش اهنت  هدوب و  مالسا  هب  تبسن  ندیدرگ  عضاخ  ندش و  میلـست  اهنت  اهنآ  نامیا  هکلب  دنتفریذپ ، بیذهتو  تفرعم  اجیردت  ات  تشذگ 
سب . دوب و  ندز  زابرس  اهتب  شتسرپ  زا  ندنار و  نابز  رب 

هحفص 61 ] ] 

، درک یم  تدابع  هنوگچ  وا  دـید  یم  تشاد ، یم  رب  ماگ  ص )  ) ربمایپ لاـبند  تسخن  زور  زا  تدـم ، نیا  ماـمت  رد  ع )  ) نینموملا ریما  یلو 
رد لـماک  دـیحوت  وا  هراـبرد  حیحـص  قح  ور  نیا  زا  داد  یم  ماـجنا  دوب  هتـسیاش  هک  روـط  نآ  تفرگ و  یم  ارف  وا  زا  ار  تاـبجاو  نیزاوـم 

تسا . هدناوخ  زامن  هدیتسرپ و  ار  ادخ  مدرم ، رگید  زا  لبق  لاس  تفه  راوگرزب  نآ  هکنیاو  تسا  تدابع 
ص)  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : هک  اجنآ  هدـش ، دراو  سابع  نبا  ثیدـح  رد  هک  دـشاب  یلاس  تفه  لاـس ، تفه  زا  دوصقم  دور  یم  لاـمتحا  و 
، دعب لاس  تشه  رد  دینش و  یم  ار  هتشرف  يادص  تسیرگن و  یم  ار  یبیغ  وترپ  رون و  نآ  لاس  تفه  رد  دیزگ . تماقا  هکمرد  لاس  هدزناپ 
وا دینـش ، یم  ار  هچنآ  دید و  یم  مه  وا  دـید ، یم  ص )  ) ربمایپ ارهچنآ  دوب ، وا  اب  ع )  ) نینموملا ریما  تسخن  زور  زا  دـش و  یم  یحو  وا  هب 

تشذگ . رد ص 240  هکنانچ  دوبن  اراد  ار  يربمغیپ  ماقم  هکنیا  زج  دینش ، یم  مه 
دیوگ : هک  كردتسملا 112:3  صیلخت  رد  تسا  یبهذ  نخس  رابفرگش  سپ  دیآ ، تفگش  ار  امش  نخس  نیا  رگا 

شیپ و تعاس  دنچ  فالتخا  اب  دیز  اب  یلع  دندوب و  یلع  دیز و  لالب ، رکبوبا ، هجیدـخ ، دـندروآ  نامیا  ص )  ) ربمایپ هب  هکیناسک  نیتسخن 
تسا ؟ مادک  رگید  لاس  تفه  نیا  سپ  دندرک ، تدابع  ار  ادخ  دندروآ و  نامیا  دوخ  ص )  ) ربمایپ هب  همه  سپ 

هچ و  تسا ؟ مادـک  یبهذ  رادـنپ  دروم  تعاس  دـنچ  ایآ  میـسرپ  یم  ام  یلو  میتشاد ، ناـیب  هک  لاـس  تفه  حیـضوت  دوب  نیا  دـیوگ : فلوم 
تسیک نآ  يوار  و  هدش ؟ هراشا  نادب  يذخام  مادک  رد  دوش ؟ یم  تفای  اجک  و  هدش ؟ هدیرفآ  شا  هدنیوگ  عقوم  هچ  هتفگ ؟ ار  نآ  یـسک 
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هدرک .؟ تیاور  ار  نآ  هک 
و یبهذ ، ياقآ  ياه  هشیدـنا  هظفحم  زا  ریغ  زا  وگ  هصق  رفن  کـی  یتح  میرـضاح  هدرک ، رظن  فرـص  بتک ، رد  لـقن  تیاور و  زا  اـم  هکلب 

ار نآ  شیاهرادنپنزخم 

هحفص 62 ] ] 

تسا ؟ هدوب  ناملسم  نیتسخن  رکبوبا  تقو  هچ  هک  دیوگب  ار  هصق  نیا  ام  يارب  دشاب و  هدرک  لقن 
، تسا مالسا  خیرات  زا  ربخ  یب  ینیـشناتسور  درم ، نیا  ایوگ  دروآ . نامیا  رفن  هاجنپ  زا  دعب  رکبوبا  هک  تشذگ ص 240  يربط  حیحص  رد 

دیآ . یم  ششوخنداد  لطاب  تبسن  غورد و  زا  یلو  دناد ، یم  مه  دیاش 
بجاو ياهزامن  بوجو  لاـس  اـت  تثعب  زا  لاـس  تفه  هوـالع  هب  یحو ، ترتف  لاـس  ود  هیآ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  لاـس ، هن  عوضوم  اـما 

، تسا یمومع  تارواحم  رد  هک  يراتفگ  لثم  میدرک ، داریا  تقد  قیقحت و  يانبم  رب  هن  یبیرقت  ناونع  هب  ام  ار  همه  اـهنیا  دـشاب ، هناـگجنپ 
. دشابن یفالتخاو  ضراعت  ياج  اهنآ  نیب  و  دیآرد . حیحص  مه  اب  همه  دناوت  یم  ور  نیا  زا 

امنا هیآ " : لوزن  هدش و  رکذتم  زامن  رد  عوکر  لاح  رد  ار  ع )  ) نینموملا ریما  یشخبمتاخ  ثیدح  هحفص 357  متفه  دلج  رد  ریثک  نبا  - 5
تیاور نیا  و  دیوگ : سپـس  هدرک ، لقن  تشذگ ، هحفـص 157  رد  هک  جـشا  دیعـس  یبا  قیرط  زا  ار  اونمآ " ... نیذـلا  هلوسر و  هللا و  میلو 

رد هچنآ  تسا و  هدـشن  لزان  ع )  ) یلع صوصخ  هراـبرد  نآرق  زا  يا  هیآ  چـیه  و  تسا ، فیعـض  شدانـسا  اریز  تسین ، حیحـص  هجوچیهب 
جاحلا و هیاقس  متلعجا  هیآ " : اریسا و  امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  هیآ " و  داه " و  موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  هیآ "  دروم 
، دیدرگ لزان  ع )  ) یلع هرابرد  دـنیوگ  یمهک  هدـش ، لقن  رگید  ثیداحا  تایآ و  رخالا " و  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلادجـسملا  هرامع 

تسین . حیحص  هنوگچیه 
: هیآ لوزن  دیوگ  یم  تارج  هب  درم  نیا  هنوگچ  تسردان "  رگم  دنیوگن  دیآ ، نوریب  نانآ  ناهد  زا  هک  تسا  ینخـس  رابنارگ  هچ  خساپ " :

هرابرد هللا " ... مکیلو  امنا  " 

هحفص 63 ] ] 

نبا قـیرط  زا  ار  تیاور  نیمه  شریـسفت 71:2  رد  وا  دوخ  هکیتروصرد  دنک ، یم  شدانـسا  فعـض  رب  لالدتـسا  وتسین  تسرد  ع )  ) یلع
هکمیدرک هراشا  هحفـص 175  رد  البق  ام  و  تسین ؟ هشدخ  لباق  تیاور  نیا  دانـسا  تساهتفگ  یبلک  دـیوگ : هدرک و  لقن  یبلک  زا  هیودرم ،

دنا . قثوم  حیحص و  شلاجر  هدربمان  جشا  دیعس  یبا  ثیدح 
ع)  ) یلع نینموملا  ریما  هرابرد  تایآ  نیا  هکنیا  رب  ینبم  رگید ، ناوارف  تایآ  تاـیآ و  نیا  لـیذ  رد  هک  یتاـیاور  هاـگ  ره  هتـشذگ ، نیا  زا 

تایاورنیا رگا  دشاب . یم  ترضح  نآ  شا  هتسجرب  ياه  هنومن  زا  یکی  دراد  هک  یمومع  بسح  رب  ای  هدیدرگ ، وا  هب  لیوات  ای  هدش ، لزان 
بتک دیناسم و  حاحصو و  دامتعا  دروم  ریسافت  نیا  همه  هک  تسا  ققحم  هفیظو  دشابن ، حیحـص  مادک  چیه  لفاغ  درم  نیا  رادنپ  بسح  رب 

ارچ و  دـیآ ؟ راک  هچ  هب  تسا  تسردان  بلاطم  زا  ولمم  هک  یبتک  اریز  دـشکب ، اهنآ  همه  رب  نالطب  ملق  دـنک و  هراپ  هراپ  ار ، ربتعم  ثیدـح 
هب تبـسن  تما  نتفریذپ  ندرب و  راکب  يارب  اهنآ  ندرک  هریخذ  عمج و  رد  ار  ناشزیزع  رمع  ارچ  و  دـننک ؟ بلاطم  نیا  رب  هیکت  نادنمـشناد 

دننک ؟ فرص  شنیماضم ،
دیاب ناققحم  ار  یهاگهانپ  هچ  ودننک  هعجارم  دـیاب  یباتک  هچ  هب  ناهوژپ  شناد  سپ  دوش  ریثک  نبا  یتسرپاوه  يادـف  دـیاب  همه  اهنیا  رگا 
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دنزاس ؟ دوخ  دصقم 
رد زج  يا  هلئـسم  ره  عوضوم و  ره  رد  دـنک و  یم  هعجارم  اه  نیا  هب  شدوخ  ریثک  نبا  و  تسا . هاـگهانپ  ذـخام و  اـهباتک  نیمه  اـهنت  یلب ،

هدمآ شوجب  شا  يزوت  هنیک  رگید  دسر  یم  هک  دروم  نیا  هب  یلو  دـهد ، یم  رارق  دـصقم  ار  اهباتک  نیمه  ع )  ) نینموملا ریما  لئاضف  باب 
دوش . یم  هجاوم  نآ  اب  خاتسگ  يا  هماخو  هدننز  تشز و  ینابز  اب 

106 و163- تاحفـص 111 - موس  دلج  52 و  - 55 هحفـص باتک  نیا  مود  دـلج  رد  همیرک  تایآ  نیا  لوزن  دـخام  نایرج  رد  ار  امـش  ام 
. رادید دیما  هب  درک ، میهاوخ  ادا  داهموق "  لکل  رذنم و  تنا  امنا  هیآ " : لیذ  رد  ار  نخس  قح  میدراذگ و   156

هحفص 64 ] ] 

هاگنآ هدروآ ، ار  تئارب  ثیدـح  رکب ، یبا  زاعیثی  نب  دـیز  زا  قاحـسا  یبا  زا  لیئارـسا  زا  عیکو  زا  دـمحا  ماـما  زا  ص 356  دـلج 7  رد  - 6
زاب رکبوبا  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـش  قیدـص  ندـینادرگ  زاب  هب  رما  نآ ، رد  اریز  تسه ، يراـکنا  داریا و  ياـج  ثیدـح  نیا  رد  دـیوگ :

رخآ . ات  دوب ... جح  ریما  تشگن و 
شتحـص رب  عامجا  تسا و  نیقی  تباث و  هک  یـصن  دـیدنخب . هتفرگ  تروص  صن  لـباقم  رد  هک  کـنخ  داـهتجا  نیا  ربو  دـیناوخب  خـساپ :

. درک میهاوخ  نایب  امش  يارب  شرایسب  قرط  اب  ار  ثیدح  يدوز  نیمه  هب  ام  و  تسا . هدش  دقعنم 
نینچ نآ  زا  یتمسق  هک  هدروآ  یثیدح  هدیرب  نب  هللا  دبع  زا  يدنک  حلجا  زا  ریمن  نبا  زا  دمحا  ماما  قیرط  زا  هحفص 342 متفه  دلج  رد  - 7

تسا . نم  زا  دعب  امش  رایتخا  بحاص  وا  و  میوا ، زا  نم  و  نم ، زا  وا  هک  دینکن  تیاعس  ع )  ) یلع هرابرد  دومرف : ص )  ) ربمایپ تسا :
هتفریذـپ دـنک  لقن  يا  هعیـش  اهنت  هک  ار  یتیاور  تسا و  یعیـش  حـلجا  تسا و  مولعماـن  ریبعت  نیا  زا  دوصقم  دـیوگ : نآ  بیقعت  رد  هاـگنآ 

زا دمحا  تیاور  هدش ، ظفح  هراب  نیا  رد  هچنآ  و  تسا . رتهاگآ  دنوادخ  دـنا و  هدرک  يوریپ  دـنیوا ، زا  رت  فیعـض  هک  یناسک  زا  تسین و 
یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هک  دـشاب  یم  شردـپ  زا  هدـیرب  نب  هللا  دـبع  زا  هدـیبع  نب  دعـس  زا  شمعا  زا  عیکو 

 " تسوا . یلو  ع )  ) یلع میوا  يالوم  نم  هک  ار  یسک  هیلو " 
، ایوگ تسا  یمـالک  نآ  نتم  هکنیااـب  دـنادب ؟ مولعماـن  كوکـشم و  ار  ریبعت  نیا  دـناوت  یم  دـشابن  هیما  ینب  زاهک  یبرع  چـیه  اـیآ  خـساپ :

یئانـشآان راهظا  هلمج  نیا  ینعم  رد  هک  دوش  یم  ادیپ  دزادنین ، ههبـش  هب  ار  وا  بصعت  لماوع  هکنیا  هب  طورـشم  یبرع  چیه  ایآ  و  حـیرص ،
نومضم و نیمه  هب  یناوارفحیحص  ثیداحا  هب  دیوم  هدش و  رداص  حیحـص  دانـسا  اب  یحو  ردصم  زا  هک  یتباث  حیحـص و  ینعم  نیا  دنک ؟

تسا ؟ ینعم 

هحفص 65 ] ] 

هکنیا اب  تسا ؟ مرکا  ص )  ) ربمایپ شا ، هدـنیوگ  هب  بلطم  نیا  دانتـسا  هب  طوبرم  تسنآ  یعدـم  ریثک  نبا  هک  ار  یندوب  مولعماـن  نیا  اـیآ  و 
زاربا هیلع ، هلا  تاولص  نینموملا  ریما  هب  تبسن  ار  یئانشآان  نیا  ای  و  دنار ، یم  نابز  رب  ار  هنامیکح  نخس  نیا  لیلجت  اب  هتسویپ  ص )  ) ربمایپ

یم هچ  تسا  هدرکرپ  ار  برغ  قرـش و  هک  تاملک  نیا  ناوارف  لاثما  اب  ریثک  نبا  تروص  نیا  رد  دناد ، یم  ماقم  نیا  قیال  ار  وا  دنک و  یم 
تسین . شلولدم  رد  دانسا و  رد  يریگ  هدروخ  هنوگچیه  ياج  هک  یتاملک  دنک ؟

ود رد  اهنآ  سار  رد  و  دوخ ، دیناسم  حاحص و  بتک  رد  ثیدح  نایاوشیپ  هک  ار  یثیدح  دیا  هدینش  ینید  ثدحمچیه  زا  امـش  نونکات  ایآ 
دننک . در  ار  نآ  دراد  دوجو  یعیش  رفنکی  شدانسا  رد  نوچ  دنا ، هدرک  لقن  ملسم  يراخب و  حیحص 
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تسا . نیعم  نبا  قوثو  دروم  هک  حلجا  دننام  دشاب ؟ ثیدح  همئا  قوثو  درومیتقو  تسیچ ؟ یعیش  هانگ  رگم 
رد یئاـسنو  هدروآ  راـصتخا  هـب  ار  نآ  يذـمرت  تـساهدرک و  لـقن  روکذــم  دانــسا  هـب  دوخدنــسم 355:5  رد  دـمحا  ار  هدربماـن  ثیدـح 

یمثیه ظفاح  هرضنلا 171:2 و  ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  و  تسا ، لامعلا 156:6  زنک  رد  هچنآ  قبط  رب  هبیش  یبا  نبا  و  ، 24: صئاصخ
قثوم دیدینـش  هک  حـلجا  رگم  تسا  حیحـص  شلاجرهدربمان  دـمحا  دانـسا  دـنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  نارگید  دئاوزلاعمجم 128:9 و  رد 

تسا .
ثیدـح رما  رد  وا  تاعالطا  تیدودـحم  یهاتوک و  هناشن  عیکو ... زا  دـمحا  تیاور  تسا  هدـش  ظفح  هراب  نیارد  هچنآ  و  دـیوگ : هکنیا  و 
ثیدـح ود  ره  و  دوـش ، یم  هدـیرب - ینعی  یکی - هب  یهتنم  ناشدنـس  ثیدـح  ود  ره  هک  تـسوا  طـلغ  رادـنپ  نـیا  هدـنهد  ناـشن  تـسا و 

رد 215 هدربمان  نیـصح  نب  نارمع  هصق  لباقم  رد  هیـصخش  هعقاو  کی  یلع "  یف  عقت  ثیدح " ال  هک  تسا  هتـسنادن  دراد و  تیالوهدافا 
هیضق نیا  و  دراد . تیمومع  هبنج  هک  تسا  ریدغ  ثیدح  ترابعنیع  هالوم "  تنک  نم  ثیدح "  تسا و 

هحفص 66 ] ] 

تسا . مخ  ریدغ  هیضق  زا  ریغ  هک  تسا  نشور  یهاگآ  رایشوه و  صخش  ره  ر 
رتـش دـندقتعم  نایعیـش  زا  يا  هراـپ  هک : دـهد  یم  تبـسن  نایعیـش  هب  بیذـکت ، اـب  هارمه  ار  هدـیقع  نیا  شباـتک  رد 196:2  ریثـک  نـبا  - 8

یناسارخ رتش  زور  نآزا  دنداتفا ، تراسا  هب  البرک  هعقاو  رد  یحو  نادناخ  نانز  هک  دش ، ادیپ  يزور  زا  شددـعتم  ياه  ناهوک  یناسارخ ،
دناشوپ . هب  ار  اهنآ  بقع  ولج و  ياهتمسق  ات  درک  ادیپ  ددعتم  ياه  ناهوک 

زا شا  یبرع  یناسارخ و  زا  معارتش  رد  دوجوم  ياهناهوک  درادنپ  هک  دوش  ادیپ  ینونجم  هیفس و  نایعیـش ، رد  منک  یمن  نامگ  نم  خساپ -
یم تبـسن  اهنآ  هب  غورد  قیرط  زا  یلو  دیوگ ، یمن  ار  نخـس  نیا  يا  هعیـش  چیه  دشاب . هتـشگ  رادیدپ  دـمآ ، شیپ  البرک  هعقاوهک  يزور 

رد دنچ  ره  تراهط  تمصع و  نادناخ  هک  درادن  ار  هدیقع  نیا  ياهعیش  چیه  هنرگو  دنرآ ، دوجوب  یتافارخ  فعض  هطقن  اهنآ  رد  ات  دنهد 
يراوخ و نیرتمک  ای  دندوب و  نایرع  هنهربهتفگن و  یسک  اما  دندوبر ، ار  اهنآ  للجم  ياه  ششوپ  رخاف و  ياهسابل  اهرویز و  تراسا ، لاح 

يداهج هار  رد  نانیا  یلب  تساوخن . اهنآ  يارب  ار  عضو  نیا  ادخ  ودندوب  دـنوادخ  هژیو  تیانع  لومـشم  نانیا  دـندرک ، ساسحا  یگیامورف 
و دندش . دئادش  لمحتم  ادخ  هار  رد  ناشنادرم  هکنانچ  دندرک  لمحت  ار  يدیدش  ياهیراتفرگ  اه و  تبیصم  اهرازآ و  دنتشاد  هدهع  رب  هک 

هندـیآ یم  باسحب  اهنآ  يارب  يراختفا  تسوا  هار  رد  ادـخ و  مشچلباقم  رد  نوچ  دـننک ، لـمحت  ادـخ  هار  ردنادـهاجم  هک  یتبیـصم  ره 
يراع . گنن و 

ءوس و  دنتـسجتکرش . تشاد  یم  رب  هیما  ینب  ءوس  ياهتین  اهگنرین و  اهیئاوسر ، يور  زا  هدرپ  هک  یـسدقم  تضهن  رد  ناـشنادرم  اـب  ناـنیا 
الم رب  دـندوب ، هدرک  هئطوت  نیتسخن  تیلهاـج  هب  ناناملـسم  تشگزاـبيارب  دنتـشاد و  یمالـسا  هعماـج  نید و  هب  تبـسن  هک  ار  ناـنآ  تین 

دندرک :
زا اـت  دوب  هدـش  هدرپـس  وا  هب  شدـج  نید  يرادـساپ  یناـبهگن و  هک  تیادـه "  نید و  همـسجم  ع " )  ) نیـسح نیگنن ، هئطوت  نیا  لاـبق  رد 

دنک ظفح  ار  نآ  يددعتم  نانمشد 

هحفص 67 ] ] 

تیعقوم نیا  رد  شناـنز  یتح  و  نازیزع ، ناراـی و  شنادـناخ  شدوخ ، تساـخ . اـپب  دـنک ، مادـقا  تما  تاـجنيارب  یلاوحا  نینچ  رد  اـت  و 
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هـشیر هب  هک  ار  یتخـس  ياه  هشیت  دـننک و  هاگآ  هیما  ینب  موش  تاین  زا  ار  ینید  هعماـج  اـت  دنتـساخ  اـپب  مه  اـب  همه  كاـنرطخ  ساـسح و 
ادـخ ربمایپ  اب  يدـنویپ  هن  هدز  هیکت  نوگژاو ، مالـسا  تفالخ  هاگیاج  رب  هک  یـسک  نیا  دـنهد  ناشن  ودـنایامنب  اهنآ  هب  دـندز  یم  تعیرش 

وا . ربمایپ  تفالخ  زا  يا  هرهب  هن  دراد و  (ص )
نانز و رذگهر  و  داد ، نآ  رس  رب  ار  دوخ  ناج  البرک  هاگنابرقرد  ماجنارس  ات  دناوخ  ارف  هیما  ینب  ربار  نیگنن  هحفص  نیا  هتسویپ  ع )  ) نیسح

دش . هدیشک  ماش "  هب "  شنادنزرف 
ناورم نامز  رد  هکیئاج  ات  دـنتخاس  دوخ  روفنم  ار  نانآ  درک و  ادـیپ  ترفن  ناـشناوریپ  هیما و  ینب  زا  مدرم ، سوفن  هک  دوب  عاـضوا  نیا  رد 

دیدرگ . كاپ  نانآ  دوجو  ثول  زا  نیمز  رامح ،
هکنانچ مالسا  نید  دنیوگ : یم  هچنآ  دافم  تسنیا  و  تسین . یمتـس  ناگدنب  رب  ار  يادخ  دندروآ و  مهارق  دوخ  تسدب  نانیا  هچنآ  تسنیا 

مه ریثکنبا و  یلو  تسا ، هدش  تیوقت  عطاق  نیهارب  اب  هک  يراوتسا  تقیقح  تسنیا  تسا . ینیـسح  شئاقب  تسا ، هدوب  يدمحم  شثودح 
و دنشک ، یمن  تسد  نداد ، اهنآ  هب  غورد  ياهتبسن  اب  ع )  ) نیسح هعیش  هب  تبسن  دوخ  ياه  یئوگدب  زا  يوما ، حور  نارادفرط  زا  شناردق 

دننک . یمن  يراددوخ  ناش  هدننز  نانخس  زا 
وا ياهیـشوپ  هدرپ  ریوزت و  زا  یئاه  هشوگ  دوب  نیا  و  یمالـسا ، ياهتناما  ملع و  رب  ریثک  نبا  ناوارف  تایانج  زا  يزیچان  ياه  هنومن  دوب  نیا 
ای همه  میهاوخب ، هاگ  ره  و  مینک . داریا  اجنیا  رد  ار  شباتک  ياهیتشز  بیاـعم و  همه  هک  تسین  نآ  تصرف  ار  اـم  و  نآ . قیاـقح  هب  تبـسن 
هب هک  يا  هدننز  ياهمانـشد  هداد و  هزنم  مدرم  هب  هک  یئاوران  ياهتبـسن  ساسا و  یب  نانخـس  و  اهغورد ، زا  باتک  نآ  رد  هچنآ  زا  يرایـسب 

و هتشاد ، راهظا  زوجم  نودب  ناشخیرات ، ندش  ضرعتم  ماگنه  هعیشلاجر 

هحفص 68 ] ] 

یم لیکشت  ار  یگرزب  باتک  میرامش ، رب  اجنیا  رد  دناد ، یم  تحیضف  گنن و  ار  اهنآ  میلس  لقعو  نادجو  هک  ار  وا  هنادرمناوجان  تالمح 
مینک . یم  رظنفرص  اهنآ  زا  دوخ  تیصخش  ظفح  يارب  هناراوگرزب  ام  یلو  داد ،

رد ار  وا  دنک ، يوریپ  ار  نانموم  هار  زج  یهار  دراد و  زاربا  ینمـشد  فالخ و  ص ،)  ) ربمایپ اب  تیاده ، هار  ندش  راکـشآاب  هک  سک  نآ  و 
تسا . هداتفا  یهار  دب  هب  وا  و  میزاسیم ، شیالتبم  منهج  باذع  هب  میراذگ و  یم  دازآ  شراک ،

تروصنیا رد  اریز  مینک ، یسررب  ار  اهنآ  لماک  روط  هب  میهاوخب  هکنیا  نودب  موق ، بتک  ياهیئارس  هوای  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  دیوگ : ینیما 
هبیمالـسا تما  هجوت  اـه ، هنومن  نیا  ندادناـشن  زا  اـم  دوصقم  اـهنت  میهد . صاـصتخا  نادـب  ار  ناـمباتک  زا  يروطق  تادـلجم  دوـب  مزـال 

بـصعتم ياهور ، هلابند  و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  زابلغد  نانمـشد  یهورگ  تایحور  اب  هتخیمآ  ياه  ینمـشد  اه و  يزوت  هنیک  تابجوم 
ناهارمگو نایارگ  لطاب  دـننام  هدولآ  ياه  هتـشون  بتک و  هنوگنیا  هب  تیبلا ،) لها  هعیـش   ) تما زا  یگرزب  هفیاـط  لاـبق  رد  اـت  تسا  ناـنآ 

دننکن . دامتعا  میدرب ، مان  هک  يا  هدزباتش 
قیقحت نانآ  ياوران  ياهتبسن  ساسایب و  نهوم و  بلاطم  نوماریپ  هک  دسریم  ار  وا  دنادب ، ار  نانآ  تنایخ  هزیگنا  هدنناوخ ، یتقو  تسادیپ 

دروآ . لمعب 
نانآ هناروکروک  ياه  بصعت  هار  ناگدنیوپ  زور و  ناگدنسیون  زا  تعامج ، نیا  نارخاتم  نانخـس  هب  يا  هراشاتسا  هتـسیاش  زین  اجنیا  رد 

ثعاب هدروآ  دـیدپ  اه  هنیک  اهلد  رد  و  دـنا ، هتـشگ  یمالـسا  هعماـج  یناـشیرپ  و  هملک ، قرفت  ثعاـب  هک  یناگدنـسیون  زا  هدـع  نآ  مینک ،
هدروآ دوجوب  اهتبکن  هدمآ و  دیدپ  يراوگان  ثداوح  و  هتساخرب ، اهبوشآ  اه و  هنتف  نآ ، هجیتن  رد  هدیدرگ و  اه  ینمشد  شتآ  نتخورفارب 

تما رب  تلذ  گنن و  سابل  دندیدرگ و  ثعاب  ار  یگداتفا  بقع  یتسپ و  هدوشگ ، تما  يور  هب  ار  یئوگازـسان  ینابز و  دـب  ياهرد  دـنا و 
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نیملسم رب  ار  يرسکبس  تفخ و  غاد  هدیناشوپ ،

هحفص 69 ] ] 

دهاوخیم ناطیـش  عطق  روطب  دنتـساخرب " . ینمـشدب  مه  اب  ناشناراگزیهرپ  زج  ناردارب  ناتـسود و  هک  دنا  هدیـشکیئاجب  ار  راک  دنداهن و 
 " دنک . توعد  يردارب  تمالس  نما و  هناخ  هب  ار  امش  دهاوخیم  ادخ  دنک و  رارقرب  هنیک  ینمشدامش و  نایم 

هکیناسک تسا . اراکشآ  ینمشد  ار  امش  وا  دینکن ، يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  ودیدرگ  دراو  سفن  تمالس  رد  ناگمه  نامیا  اب  مدرم  يا  " 
. دنبای تریصب  یئانیب و  هدشرکذتم ، دنبای ، تسد  نانآ  رب  نیطایش  زایهورگ  هک  یماگنه  دنراد ، اورپ  ادخ  زا 

هحفص 70 ] ] 

هیمالسالا ممالا  خیرات  تارضاحم 

يرضخلا  دمحم  خیش  فیلات 
شیوما ياه  هزیگنا  زا  یتشم  باتک  نیا  رد  وا  تسین  خـیرات  باتک  کی  یگداسب  یلو  هداد  نوریب  خـیرات ، ناونع  هب  هدربمان  ار  باتک  نیا 

هن وا  باـتک  ور  نیا  زا  و  تسا ، هدوـمن  یباـتع  نآ  زا  یتمـسق  ره  رد  هدرک و  نایعیـش  هب  يا  هـلمح  شنخـس  زا  يزارفره  رد  هداد و  اـج  ار 
یتشم هکلب  داد ، رارق  دـقن  دروم  ار  شبلاـطم  ناوتب  هک  تسا  یتدـیقع  باـتک  هن  درک و  هیکت  نآ  لـقن  رب  ناوتب  هک  تسا  یخیراـت  باـتک 

هراچ یلو  مینادرگرب  يور  شتاهابتشا  زا  هک  دوب  نیا  هتـسیاش  دنزیممهب  ار  شمارآ  و  هریت ، ار  يردارب ) ) يافـص هک  تسا  لاجنج  وهایه و 
میهد : رارق  وا  ياهشزغل  زا  یخرب  نایرج  رد  ار  هدنناوخ  هک  میرادن 

کیب ندیـسرروظنم  هب  نیفـص ) گنج   ) گنج نیا  هکنیا  یکی  دیازفا  یم  فسات ، رب  هک  یبلاطم  زا  دیوگ : شباتک  دلج 2 ص 67  رد  - 1
ع)  ) یلع ناوریپ  دوب . صخـش  رب  صخـش  يزوریپ  گنج  فده  هکلب  دوبن ، دشاب  هدش  دراو  تما  رب  هک  یمتـس  ملظ و  عفر  ای  ینید  فده 

يو يرایب  هیواعم ، ناوریپ  و  تسا ، يرادمامز  هبمدرم  نیرت  هتسیاش  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  مع  رسپ  وا  هک  دندرک  یم  يرای  ار  وا  لیلد  نیا  هب 
هتخیر متـسبشنوخ  هک  تسا  یـسک  یهاوخنوخب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  وا  تسا و  نامثع  نوخ  بحاص  واهک  ناونع  نیاـب  دـندوب  هتـساخرب 

هکیسک ابتعیب  دندوب  دقتعم  و  هدش ،

هحفص 71 ] ] 

تسین . هتسیاش  دنا ، هدش  هدنهانپ  وا  هب  نامثع  نالتاق 
نونکا هن ، ای  دـنک  یم  قیبطت  نیفـص ) دربن   ) دربن نیا  اب  ایآ  مینیبب  ات  درک  یم  نایب  ام  يارب  ار  دوخ  يداقتعا  يدابم  درم  نیا  شاـک  خـساپ -

: میئوگ هدرک ، يراددوخ  نآ  نایب  زا  هک 
، دریگ تروص  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  ناـمرف  يارجا  يارب  افرـص  یهاوخداد  گـنج و  هک  دـشابنیا  زا  رت  يوـق  دـناوتیم  ینید  ياـنبم  هچ  اـیآ 
تسا و هداد  تیرومام  هیواعم ، نارای  نامه  ینعی  فرحنم ) نارگدادـیب   ) نیطـساق اب  گـنج  هب  ار  ع )  ) نینموملا ریما  زور  نآ  رد  هکیناـمرف 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1094 

http://www.ghaemiyeh.com


نولتاقی موق  يدعب  نوکیس  دومرف : هک  هداد ، رارق  نانآ  اب  گنجار  اهنآ  هفیظو  درک و  شرافس  وا  یتسدمه  هب  زور  نآ  زا  ار  دوخ  باحصا 
ینید يانبمهچ  ایآ  یئیـش . کلذ  ءارو  سیل  هبلقبف ، هناسلب  عطتـسی  مل  نمف  هناسلبف ، هدـیب  مهداهج  عطتـسی  مل  نمف  مهداهج  هللا  یلع  اـیلع ،

یمالسا تما  يرادمامز  يارب  درف  نیرت  هتسیاش  سکنآ ، وا ، هدیقع  رد  هک  دیزیخرب  یسک  يرایب  يدرم  هک  دشاب  رت  يوق  نیا  زا  دناوت  یم 
دراد . فارتعا  نادب  دوخ  يرضخ  هکنانچ  تسا 

: دیامرف ار  وا  یبرح " و  مکبرح  دیوگ " : شناسک  وا و  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  ع )  ) نینموملا ریما  يرای  زا  دناوت  یم  ینید  داینب  هچ  ایآ  و 
نخـس نیا  هک  یناملـسم  ایآ  دـشاب ؟ رت  مکحم  نیا  زا  ینم "  سیلف  ذـئموی  كرـصنی  مل  نمف  قحلا  یلع  تنا  هیغاـبلا و  هئفلا  کلتاقتـس  " 

اب دربن  هچ  نیما  ربمایپ  حیرـص  نامرف  زا  رتدنمورین  دـناوت  یم  ینید  يانبم  هچ  و  دزیخن ؟ رب  ع )  ) وا يرای  هب  دـناوتیم  دونـشب  ار  ص )  ) ربمغیپ
دشاب ؟ ناراکزواجت  هورگ 

هحفص 72 ] ] 

زور نآ  رد  تشک  دـنهاوخ  زواجتم  هورگ  ار  وا  هک  رامع  رب  خوآ  دومرف : هک  يزور  هیغابلاهئفلا " و  کلتقت  تفگ " : راـمع  هب  هک  يزور 
شتآ . هب  ار  وا  نانآ  دنکیم و  توعد  تشهب  هب  ار  نانآ  وا ،

يا هفیلخ  مه  نآ  دـشاب ؟ تقو  هفیلخ  مچرپ  ریز  رد  گنج  هب  ص )  ) نیما لوسر  حیرـصت  زارتدـنمورین  هک  تسا  ینید  ساسا  مادـک  ایآ  و 
هکیناسک هدیقع  هب  وا ، تفالخ  طئارـش  همه  و  دنا ، هدرک  تعیب  وااب  تسا ،) نانآ  تسدب  روما  قتف  قترهک و  یناسک   ) دـقع لح و  لها  هک 

صندـنناد یم  یفاک  ار  تما  رایتخا  هک  اهنآ  دزن  تسا و  هتفرگ  تروص  لماک  مامت و  ، دـنراذگ یم  تما  راـیتخا  باـختنا و  هب  ار  تفـالخ 
حیرص هب  وا  اب  گنج  هدرک و  جورخ  تقو  ماما  رب  دنک  جورخ  وا  رب  هکیسک  دنک  یم  اضتقا  رما  تعیبط  هدیدرگ . ققحم  شتفالخ  رب  یلج 
اولتاقف يرخالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناـتفئاط  نا  و  دـیوگ " : هک  اـجنآ  دـشاب  بجاو  میرک  نآرق 

 " هللا رما  یلا  ییفت  یتح  یغبت  یتلا 
مدرم رب  دوش و  هریچ  مالـسا  داینب  رب  هیواعم  لثم  یـصخش  هک  تشاد  اور  ناوت  یم  تما  رب  نیا  زا  رتالاب  یمتـس  هچ  متـسناد  یم  نم  شاک 

تروشم عامجا و  نودـب  و  دـنز ، تسد  تسا ، رثوم  ناشتعیب  هک  یناسک  تعیب  نودـب  صن و  نودـب  ار  یتفـالخ  دـنک و  تساـیر  ناملـسم 
دریگ . تسد  رد  ارتفالخ  دزیخرب ، شا  یهاوخنوخب  ات  دشاب  نامثع  مد  یلو  وا  هکنآ  یب  یتیصوای و 

تخادنا ریخاتهب  ادمع  ار  ماش  رگشل  جیسب  هک  دوب  یسک  دوخ  وا  میئوگن  رگا 
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اطخ زا  ار  وا  هک  یـشناد  هن  تشاد و  مالـسارد  یتفارـش  هقباس  هن  هیواعم  اه  نیا  زا  هتـشذگ  دـسر ، لتقب  وا  ات  درک  ینیگنـس  وا  يرای  رد  و 
دوب یهاشداپ  تردق  کی  ندروآ  تسدب  ددص  رد  اهنت  وا  درادهگن ، ار  وا  تاوهش  يداو  رد  طوقـسزا  هک  یئاوقت  يورین  هن  دنک و  ظفح 

هجیتن رد  ماجنارـس  مهتردـق  نیا  دـبای ، طلـست  مالـسا  تما  رب  دـنک و  ادـیپ  لماک  تارایتخا  دریگ ، تسدـب  ار  تردـق  کلم و  ماـمز  هک 
شا یهاشداپ  تردق  ياه  هیاپ  دش و  مهارف  شیارب  یبلط ، حالـصا  يراد و  نید  زا  رود  باسح  یب  ياه  عیمطت  هنامحر و  یب  ياهدـیدهت 

. تخاس راوتسا  دروآ ، دیدپ  هک  یئاه  یهارمگ  تشاد و  اور  نید  هب  تبسن  هک  یئاه  یکاته  تخیر و  هک  یئاهنوخ  نایمرد  ار 
شندنار نوریب  يارب  وا  يرگمتس  دوبن ، تما  رس  رب  عیمطت  دیدهت و  اب  رجاف  قساف  دیزی  ندرک  طلسم  زج  يزیچ  مالسا  اب  وا  ینمـشد  رگاو 

دوب . یفاک  نیملسم ، داب  مالسا و  هقبر  زا 
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نیرتگرزب برح ، نب  نایفسوبا  شیرق  گرزب  دنزرف  وا  اریز  تشادنپ ، یم  شیرق  ناگرزب  زا  یکی  ار  دوخ  هیواعم  دیدرت  نودب  دیوگ : - 2
یگرزب رد  ود  ره  نیا  ورنیا  زا  دوب و  فانم  دبع  نب  مشاه  دـنزرف  نیرتگرزب  یلع  هکنانچ  دوب . فانم  دـبعنب  سمـش  دـبع  نب  هیما  دـنزرف 

تارضاحم .)  ) دنربارب 68:2 مه  اب  بسن 
زا هدش  لقتنم  هک  ار  یسک  ای  سدقم  تیصخش  نیرت  زاتمم  تبون و  رصنع  هک  یـسک  میوگب ، مناوت  یم  هچ  درخبان  درم  نیا  اب  نم  خساپ -

فارشا ناگرزب و  ءامکح ، ءایلوا ، زا  همه  هک  یئاه  تیصخش  ات  ناربمایپ و  ءایـصوا  ات  ناربمایپ  زا  هزیکاپ  ناردام  ناردپ و  كاپ  ياه  لسن 
مشچ کی  هب  تسرپ  مکـش  درم  کی  اب  ار ، يربک  تیالو  بحاص  وا ، تیلـص  ماقم و  هاگنآ  ناربمایپ و  متاخ  صخـش  هب  دسرب  ات  دنا  هدوب 

تخرد تسا " : هرجش  رد  ود  نیا  نیب  ینشور  رایسب  راکـشآ و  توافت  هکنیا  اب  دناد  یم  ربارب  فرـش  یگرزب و  رد  ار  ود  ره  درگن و  یم 
وهدش هدنک  نیمز  يور  زا  خـیب  زا  شا  هشیر  هک  يدـیلپ  تخرد  و  هدـش ، هدیـشک  نامـسآ  هب  ات  شراسخاش  راوتـسا و  شا  هشیرهک  یکاپ 

يرارقتسا هنوگچیه 

هحفص 74 ] ] 

! هرجش نیا  نیب  تسا  يرود  هلصاف  هچو  درادن " 
هرجـش لیوات  فالخ  دـیدرت و  یب  هک  مظعا  ربمایپلیوات  هب  انب  هدـمآ  نآرق  رد  هک  ینوعلم  تخرد  يرگید  نوتیز و  كرابم  تخرد  یکی 

دوش . یم  هظحالم  يربط 356:11  خیراترد  هکنانچ  تسا ، هیما  ینب 
دیوگ : یم  راوگرزب  ربمایپ  هکیلاح  رد  دناد ؟ یم  ربارب  ار  ود  نآ  درم ، نیا  هنوگچ 

باختنا ارم  مشاه ، ینب  زا  و  ار ، مشاه  ینب  شیرق ، زا  و  ار ، شیرق  رضم ، زا  و  ار ، رـضم  برع ، زا  دیزگرب و  ار  برع  مدآ ، ینب  زا  دنوادخ 
. درک

زا دمآ و  یم  شدـب  نوعلم  تخرد  نیا  ياه  هویم  زا  شا  یناگدـنز  لوط  مامت  رد  ربمایپ  هکیتروصرد  درادـنپ ؟ یم  ربارب  ار  ود  ره  هنوگچ 
هیآ وا  رب  دنوادخ  دشن و  هدید  نادـنخ  شا  هرهچ  رگید  دـنهج ، یمشربنم  رب  اهکوخ  اهنومیم و  دـننام  هیماینب  دـید  باوخ  رد  هک  يزور 

 " دوب . مدرم  شیامزآيارب  اهنت  میدومن  وتب  هک  ار  یباوخ  ام  داتسرف " :
ناگدرب ار  ادخ  ناگدنب  هیما  ینب  هکنیا  اب  درگن ؟ یم  ربارب  ار  ود  ره  وا  هنوگچ 
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هب نیما  قداص  ربمایپ  هکنانچ  دنتخاس ؟ دوخ  گنرین  هسیسد و  هیام  ار  ادخ  باتک  هتشادنپ و  دوخيارب  يا  هیطع  ار  ادخ  لام  هتفرگ و  دوخ 
. تسا هداد  ربخ  بلاطم  نیا 

اجنآ تسا ، نوعلم  مظعا ، ربمایپ  حیرـصت  هب  تسا و  شیرق  راع  گنن و  وا ، هکنآ  لاح  دناوخ و  یم  شیرق  گرزب  ار  نایفـسوبا  وا  هنوگچ 
هیواعم .) ینعی  دیوگ : بزاع  هب  ءارب   "  ) سعیقا هب "  داب  وت  رب  ایادخ  تسرفب . تنعل  ار  ود  ره  عوبتم  عبات و  ایادخ ، دیوگ : هک 

يرگید شیپ و  زا  یکی  شردارب ، اب  هیواعم  دوب و  هراوس  نایفسوبا  هک  يزور  و  دید . هیواعم  اب  ار  نایفسوبا  هک  دومرف  يزور  ار  هلمج  نیا 
: دومرف دندوب  لابند  زا 

 ". نک تنعلار  هراوس  و  هدننار ، و  رادولج ، ایادخ  بکارلا "  قئاسلا و  دئاقلا و  نعلا  مهللا 
یم فیـصوت  نینچ  شرعـش  رد  ار  وا  همقلع  هکنآ  لاح  دـناوخ و  یم  دوب  حـطبا  خیـش  هک  بلاطوبا  لـباقم  رد  شرق  خیـش  ار  وا  هنوگچ  و 
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دنک :
 " تشاد . قرف  ناناملسم  هورگ  اب  تسخن  زور  زا  نایفس  وبا  "

 " دیزرو . یم  قافن  دوش ، هتشکشلیامت  فالخ  رب  هکنیا  سرت  زا  شنید  رد  وا ، اریز  " 
 " داب . نازوس  دیدش  شتآ  هب  و  قح ، تمحر  زا  شناوریپ  و  نایفسوبا )  ) رخص داب  رود  " 

ربمایپ اب  هک  دوب  یبازحا  ربهر  نایفسوبا  دیوگ : هک  دوب  هدناوخ  هحفص 28 "  مصاختلا  عازنلا و   " رد ار  يزیرقم  نخس  نیا  يرضخ ، شاک 
دحا زور  ص )  ) ادخ
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نب بلطملا  دبع  نب  هزمح  هللا  دسااهنآ  زا  یکی  هک  راصنا  رجاهم و  زا  معا  ار  سک  داتفه  ص ،)  ) ربمایپ نارای  هدیزگرب  زا  و  دندیگنج . یم 
تشون : ترضح  نآ  هب  دیگنج و  ص )  ) ربمایپ اب  زین  قدنخ  زور  رد  و  تشک . دوبمشاه ،

تـسامش يدوبان  مفده  مدمآ و  تیوس  هب  دـمحم  يا  هک  لبه  و  هلئان ، فاس ، يزع ، تال ، هب  دـنگوس  ادـخ  يا  تمانب  مهللا " ... کمـسب 
تسا . شیپ  رد  دحا  زور  دننامه  يزور  وت  اب  ارم  هکنادب  ینارگن ، نمرادید  زا  يا و  هدروآ  هانپ  قدنخ  هب  اروت  منیب  یم 

خساپ رد  ص )  ) ربمایپو دناوخ  ص )  ) ربمایپ رب  ار  نآ  هنع ) هللا  یضر   ) بعک نب  یبا  و  داتسرف . یمشجلا  هملـس  یبا  هلیـسو  هب  ار  همان  نیا  و 
تشون : وا  هب 

هچنآ و  وت ، نایم  ادخ  يدوز  هب  دوب و  هتفرگ  ارت  دنوادخ  ربارب  رد  رورغ  بلاغ  ینب  درخبان  يا  قمحا و  يا  زاب  رید  زا  دیسر  نم  هب  تا  همان 
فاس و يزع و  تال و  نم  زور  نآ  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  وت  رب  يزور  و  دوب . دـهاوخام  دوس  هب  راک  نایاپ  دـش و  دـهاوخ  عنام  یبلط ، یم 

!. بلاغ ینب  هیفس  يا  منکشب ، ار  لبه  هلئان و 
وا ضر ،)  ) بلطملادبع نب  سابع  درک ، تکرح  هکم  حـتف  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  ات  دـیزرو  یم  ینمـشد  شلوسر  ادـخ و  اب  هتـسویپ  وا ،

ص)  ) ادخ لوسر  هب  یتقو  دوب  تیلهاج  رد  وا  تبحـص  مه  قیفر و  سابع  اریز  دروآ ، ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هدـناشن  دوخ  بکرم  فیدر 
هک تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  نایفـسابا  يا  وت  رب  ياو  تفگ : ودب  دـید  ار  وا  هک  ص )  ) ربمایپ دـهد  ناما  ار  وا  درک  شهاوخ  دـش و  دراو 

ادخب يدرمناوج  راتفرـشوخ و  نابرهم ، هزادنا  هچ  ات  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : نایفـسوبا  تسین ؟ اتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  ینادـب 
درک ، یم  يرای  ارم  وا  دوب  رثوم  اهراک  رد  يرگید  ادخ ، زا  ریغ  رگا  دسر  یم  منامگ  هب  دنگوس 

میادخ ؟ ربمایپ  نم  ینادب  ات  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  نایفس  ابا  يا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ
راتفرشوخ و نابرهم ، هزادنا  هچ  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  تفگ : نایفسوبا 

هحفص 77 ] ] 

تسا . يا  ههبش  نآ  زالد  رد  هک  تسا  يزیچ  وت  توبن  يربمایپینعی و  بلطم  نیا  اما  يدرمناوج ،
دروآ . مالسا  هداد و  تداهش  وا  هاگنآ  دنا ، هدزن  ار  تندرگ  ات  هدب  یهاوگ  ار  قح  تداهش  وت  رب  ياو  تفگ : ودب  سابع 
دنا ؟ هدرک  فالتخا  هن  ای  تشاد  قیبطت  شندروآ  مالسا  اب  زین  شراتفر  ایآ  هکنیا  رد  و  نایفسوبا . مالسا  ناتساد  دوب  نیا 

دز یم  لافت  اهنآ  هب  هدروآ و  دوخ  هارمه  ار  مالزا "  هک "  هدرک  تکرش  یلاح  رد  نینح  گنج  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  وا  دنیوگ : یـضعب 
دوب . ادخ  رکنم  تیلهاج  نامز  رد  هدوب و  نیقفانم  يارب  یهاگهانپ  وا  و 
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، دندمآ دیدپ  هبهج  رد  نایمور  یتقو  هک  مدید  كومری "  گنج "  رد  ار  نایفـسوبا  دـیوگ : وا  هک  تسا  هدـمآریبز  نب  هللا  دـبع  لقن  رد  و 
نایفسوبا دندرک ، یم  ینیشن  بقع  هب  راداو  ارنانآ  دوخ  هلمح  اب  ناناملسم  هک  یماگنه  رفـصالا " و  ینب  يا "  امـش  رب  نیرفآ  تفگ : یم 

درک . یم  دای  ار  رعش  نیا 
 " دنک یمن  دای  یسک  رگید  مرناهاشداپ  زا  دنناهاشداپ ، رفصالا  ونب  " 

زا تسد  دشکب ، ار  وا  ادخ  تفگ : ریبز  دش ، ناناملـسم  بیـصن  يزوریپ  نوچ  درک و  لقن  ریبز "  شردپ "  يارب  هللا "  دبع  ارراتفگ "  نیا 
میتسین ؟ رفصالا  ینب  زا  رتهب  ام  ایآ  دراد ، یمن  رب  شقافن 

ترایز نب  برح  نب  نایفـسوبا  اب  رکبوبا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  یبا  زا  مزاـح ، یبا  زا  ینـالجع ، ياـیرکز  یبا  زا  ینئادـم "  " 
رتمارآ برح  رـسپ  لباقم  رد  تفگ : ار  وا  رکبوباردپ )  ) هفاحق وبا  درک ، دـنلب  ار  شیادصنایفـسوبا  اب  وگتفگ  رد  رکبوبا  دـندوب ، هتفر  جـح 

! رکبابا يا  وگب  نخس 

هحفص 78 ] ] 

، هدوب نادابآ  تیلهاج  رد  هک  ار  یئاه  هناخ  و  دوبن . دابآ  البق  هک  تخاس  دابآ  ار  یئاه  هناخ  مالـسا  تکرب  زا  دـنوادخ  ردـپ  تفگ : رکبوبا 
. دش ناریو  هکدوب  یئاه  هناخ  نآ  زا  نایفس ، یبا  هناخو  درک  ناریو 

ار نآ  نوخ  زج  يزیچ  هک  منیب  یم  شیپ  رد  ینافوط  نم  تفگ : یم  درکیم و  يزیگنا  هنتف  رکبوبا ، تعیب  زور  رد  هک  دوب  یسک  نایفسوبا 
و هدشناوتان ؟ هک  يدنمورین  درم  ود  نآ  دنیاجک  دریگ ؟ تسدب  ار  امـش  روما  هک  تسیک  رکبوبا  فانم  دـبع  نادـناخ  يا  دـنک . یمن  مارآ 

سابع . یلع و  هدش : راوخ  نازیزع  دنیاجک 
دشاب ؟ شیرق  نادناخ  نیرت  تسپ  رد  تفالخ  رما  دیاب  ارچ 

یم رپ  هدایپ  هراوس و  نازابرـس  زا  ار  هنیدـم  یهاوخب  رگا  دـنگوس  ادـخب  منک ، تعیب  وت  ابات  ياـشگب  ار  تتـسد  تفگ : ع )  ) یلع هب  هاـگنآ 
منک .

تسج : لثمت  سمتلم "  رعش " هب  تقو  نیا  رد  نایفسوبا  درک و  درار  شنخس  ع )  ) یلع
 " ام همیخ  خیم  يرگید  ام و  هلیبق  یکی  فیفخ : راوخ و  زیچ  ود  هک  دومیپن  طاطحنا  طوقس و  هار  نانچنآ  يزیچ  چیه  " 

دنک "  یمن  هیرگ  وا  رب  یسک  دننز ، یم  شمخز  دنبوک و  یم  شرس  رب  هچ  ره  ار  یمودو  هدش ، هدیشک  طوقس  هب  شراک  یلوا  " 
دومرف : تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  وا  دید  نانچ  هک  ع )  ) یلع

یئوج و هنتف  مالـسا  يارب  زاـب  رید  زاوت  مسق  ادـخب  و  تسین ، یبـلط  بوـشآ  يرگ و  هنتف  زج  يزیچ  تدـصق  لـمع  نیا  زا  دـنگوس  ادـخب 
تسین . تا  یهاوخریخ  هب  يزاین  ار  ام  يا ، هدرک  یهاوخدب 

دننک عمط  امـش  رد  مدرم  دـیراذگن  مشاه  ینب  يا  تفگ : یم  هک  یلاـح  رد  ندرک  شدرگ  هنیدـم  ياـه  هچوک  رد  درک  عورـش  نایفـسوبا 
هرم و نب  میتاصوصخم 

هحفص 79 ] ] 

تسین . ع )  ) یلع نسحلا  وبا  زج  نآ  هتسیاش  سک  چیه  ددرگ و  یم  زاب  امش  هب  تسا و  امش  دروم  رد  اهنتتفالخ  رما  يدع ،
یم مرن  هتـسویپ  مالـسا  راک  رد  ار  وا  لد  ص )  ) ربمغیپ دنک و  اپب  يرـش  دهاوخ  یم  درم  نیا  تفگ : رکبوبا  هب  دـش  علطم  نایرجزا  هک  رمع 
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درک . تعیب  وا  اب  هدش  یضار  نایفسوبا  درک و  نینچ  رکبوبا  دیراذگاو . وا  هب  دراد  دوخ  تسد  رد  تاکز  لاوما  زا  هچنآ  مه  امش  تشاد .
ام دـیوگ : نینچ  هتـشون ، ع )  ) نینموـملا ریما  یلع  هب  هچنآ  رد  يو  دوـب ، هداد  ار  رظن  نیمه  اـنیع  هسیاـقم  نیا  رد  هیواـعم  يرـضخ ، زا  لـبق 

میرادن . یتلیضف  يرترب و  رگیدمه  هب  تبسن  فانم  دبع  نادنزرف 
مـشاه دننام  هیما  هاگ  چیه  یلو  میردپ ، کی  نادنزرف  همه  ام  دـنچ  ره  دـنگوس  مناجب  داد : خـساپ  نخـس  نیا  هبار  وا  ع )  ) نینموملا ریما  و 

تسا و هدش  دازآ  دننام  رجاهم  ایآ  و  ددرگ ، یمن  بلاط  یبا  دننام  نایفـسوبا  بلطملا و  دبع  دننام  برح  هاگ  چیه  هکنانچ  دـش ، دـهاوخن 
يوریپ هک  یـسک  تسا  يدب  دنزرف  هچ  زابلغد ؟ يوگغورد  ياپمه  نموم  و  لطاب ، رادفرط  نوچمه  قح  رادفرط  و  هدیبسچ ، دننام  هدیکچ 

نادناخاهنیا زا  هتشذگ  دنبذعم ، هدرک و  طوقس  منهج  رد  هک  یناردپ  نآ  دنک ، شناردپ  زا 
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. تسا توبن  تلیضف  ار  ام 
 " دینادرگ ور  نآ  زا  امش  هک  تسا  یگرزب  ربخ  وگب   " هدیسرن ؟ اهنآ  تسدب  ناگتشذگ  رابخا  ایآ  دیوگ " : ینیما 

هدشن عضو  يا  هدعاق  هفیلخ ، باختنا  رد  هکیتقو  ات  دوب و  وکین  بوخ و  دوخ ، زا  دعب  هفیلخ  باختنا  ردهیواعم  رکف  میدقتعم  ام  دیوگ : - 3
قیرط زا  هفیلخ  رایتخا  درک  ناوت  یم  هکیراـک  نیرتهب  دـنا ، هدـیدرگن  نییعت  دـننک ، یگدیـسر  ار  تاـفالتخا  دـیاب  هک  دـقع  قح و  لـها  و 
مکاح هفیلخ و  ملظ  زا  رتدب  شرثا  تما  يارب  هک  فالتخا  ندمآ  دیدپ  زا  هلیسو  نیدب  اریز  تسا ، قباس  هفیلخ  گرم  زا  لبق  دهع ، تیالو 

ص 119 ) . ) دوش یم  يریگولج  تسا ،
هک اریهاشداپ  تنس  مالـسا  رد  دیزگرب و  تفالخ  هب  ار  شدنزرف  هک  تسنیا  دنا ، هتفرگ  هدروخ  هیواعم  رب  مدرم  هک  یئاهزیچ  زا  دیوگ : و 

مومع رظن  اب  وتفرگ  یم  ماجنا  تروشم  هلیـسو  تفالخ  راک  هتـشذگ  رد  هکنآ  لاـح  درک و  اـج  رب  اـپ  دـشاب ، ینیعم  نادـناخ  هب  رـصحنم 
دش . یم  باختنا  شیرق 

معنت راک  تفالخ  نادناخ  رد  دندرگ و  باختنا  دنتسین ، رتهتسیاش  رترب و  هک  يدارفا  دوش  یم  ثعابابلاغ  داهن ، هیواعم  هک  یشور  دنیوگو :
راصحنا نیا  ام  هدیقع  هب  یلو  دوش ، هدیشک  مدرم ، ریاس  هب  تبسن  یئوج  يرترب  رورغ و  هب  هدش و  یهتنم  تاوهـش  رد  نتفر  ورف  هب  هافر ، و 

نآ زا  يا  هراچ  نانآ ، نیب  یگتـسبمه  داجیا  اه و  یگدـنکارپ  ندروآ  درگ  نیملـسم و  حـلاصم  ظـفح  يارب  تسا و  يرورـض  يرما  یبلط 
یمالـسا و تکلمم  تعـسو  نوچ  دنبای و  ینوزف  تفالخ  دنـسم  لاغـشا  نابلطواد  دـبای ، شرتسگ  هفیلخ ، باختنا  هرئاد  هچره  اریز  تسین ،

هفیلخ باختنا  ارصحنم ، دیاب  هک  مه  یصاخ  دارفا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  میریگ و  رظن  رد  ار  نآ  طاقن  نیب  طابترا  لاکشا 
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رب فانم  دـبع  دالوا  هکنیا  اب  مینک  یم  هظحالم  ام  تسا و  یعطق  رما  کی  مه ، باـختنا  دـنا و  هتـشادن  دوجو  ددرگ  باـختنا  اـهنآ  هلیـسوب 
تباقر هب  تفالخ  راکرد  دنا  شیرق  گرزب  هلیبق  زا  کچوک  یـشخب  هتفریذپ و  ار  تیعقاو  نیا  زین  مدرم  ودـنراد  يرترب  شیرق  دارفا  رگید 

دنا . هتخادنا  تکاله  هب  تفالخ  رما  رد  فالتخا  رس  رب  ار  تما  هداتفا و 
نآ يرادـمامز  یگتـسیاش  دنتـسناد و  دوخ  هفیظو  دوخ ، رب  ار  نآ  میلـست  تعاـطا و  دـندش و  یـضار  ینادـناخ  زا  مدرم  هاـگ  ره  نیارباـنب 

. دوب دهاوخنیملسم  فوفص  نیب  یگنهآ  مه  داجیا  ياربهار  نیرتهب  نیا  دنتفریذپ ، ار  نادناخ 
ع)  ) یلع لآ  رد  رـصحنم  ار  تفالخ  دوخ ، هک  دننایعیـش  دننک ، یم  داقتناتفالخ  هب  شدنزرف  باصتنا  رد  ار  هیواعم  هک  یناسک  نیرتگرزب 
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تفالخ ریس  هیورنیمه  رب  زین  سابع  ینب  و  دنک . راذگاو  شرسپ  هب  يردپ  ره  هک  دنناشک  یم  ارنآ  ع )  ) یلع نادنزرف  نیب  رد  دنناد و  یم 
دنداد . همادا  دوخ  نیب  ار 

تسا : رظن  هطقن  ود  زا  هیواعم  رب  داریا  هکلب  تسا ، هدرکن  داقتنا  شا  هفیلخ  باختنا  ظاحل  زا  اهنت  ار  هیواعم  یسک  خساپ -
رد يا  هقباس  وا  يارب  هن  لج  زع و  يادخ  دـیامرف : دوخ  ياهراتفگ  زا  یکی  رد  ع )  ) نینموملا ریما  هکنانچ  تسوا  یـصخش  یتقایلیب  یلوا 

هتـسویپ هک  تیلهاج ، بازحا  زا  تسا  یبزح  تسا و  هدش  دازآ  دنزرف  هدش ، دازآ  وا  تسا ، هداد  رارق  مالـسا  رد  یقداص  ناردپ  هن  و  نید ،
لح لها  تما  نایم  رد  دنتفریذپ . ار  مالسا  لیامت  مدع  يور  زا  رابجالاب و  ماجنارس ، ات  دندوب  نیملسم  لوسر و  ادخ و  نمشد  شردپ  وا و 

تفالخ رمارد  اروش  لها  اب  سپـس  و  دندرک ، تقفاوم  رمع  تفالخ  هب  تبـسن  وا  تیـصو  اب  ودندیزگرب  تفالخ  هب  ار  رکبوبا  هک  يدقع  و 
تفالخ بیترت  نیدب  دندوشگ  تعیب  تسد  ع )  ) نینموملا ریما  ام  يالوم  اب  لیامت  تبغر و  يور  زا  هاگنآ  دنداد ، ناشن  یگنهآ  مه  نامثع 

ای اصخـش و  ناشدوخ  ای  دقع  لح و  لها  نیا  دیدرگ . مزال  بجاو و  هیواعم  رب  هلمج  زا  همه و  ربشتعاطا  دش و  یعطق  ع )  ) نینموملا ریما 
تعیب رما  رد  ناشرئاظن 
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دنتفرگ . داریا  وا  رب  دوخ  دندوب و  هیواعم  موش 
میئوگن رگا  روجف ، قسف و  هب  رهاـظتم  كاـته  نئاـخ  دـیزی  ینعی  درک  نییعت  تفـالخ  هبدوخ  زا  سپ  هک  یـسک  یتیاـفک  یب  هیحاـن  زا  مود 

. ینید یب  رفک و  هب  رهاظتم 
اریز هدز  یگرزب  تمهت  دنا ، هدوبن  نیعم  لوا  زا  دیوگب  رگا  دنا ، هدشن  نییعت  هفیلخ ، ندرک  باختنا  يارب  دقع  قح و  لها  دیوگ  هگنیا  اما 
ابلاغ زور  نآ  ات  اهنآ  دندوب و  دقع  لح و  لها  دـندش ، هفیلخ  نییعت  يدـصتم  هرونم ، هنیدـم  مالـسا ، تختیاپ  رد  لواردـص  رد  هک  یناسک 
هدش هدراذگاو  نانیا  هب  هفیلخ  رایتخا  رما ، زاغآ  رد  رگا  دنتفرگ ، ار  اهنآ  ياج  رگید  یناسک  دندوب ، هدرم  هک  مه  یناسک  دـندوب و  دوجوم 

ار یـسک  اهنآ  تیاضر  نودـب  دـناوت  یمن  سکچیه  دنـشاب و  هفیلخ  باـختنا  لوئـسم  ناـمز ، ره  اـت  دـیاب  مه  صاخـشا  نیمه  سپ  تسا .
حیرـصت نانآ  مان  هب  تنـس  باتک و  رد  هکنیا  هن  دـنک ، یم  نییعت  زور  تایـضتقم  لاوحا و  وعاضوا  ار  صاخـشا  نیا  دـنیزگرب و  تفالخب 

دشاب . هدش 
گرم ماگنه  هفیلخ  نییعت  نامز  اریز  دـهد ، یمن  باختنا  قح  هیواـعم  هب  مهنیا  تسا ، هیواـعم  زا  سپ  هفیلخ  نییعت  مدـع  وا  دوصقم  رگا  و 

زا هیواعم  یلو  هن ؟ ای  دوش  یم  باختنا  قیال  صخـش  ایآ  باختنا ، ماگنه  دـسرب ، رکف  هب  تسا  نکمم  یلب  نآ ، زا  لبق  هن  تسا  یلبق  هفیلخ 
هفیلخ باختنا  هب  مادقا  مدرم  رظن  نودب  هیواعم  لیلد  هچ  هب  و  دوشیمن ؟ هجوت  هفیلخ  باختنا  عوضوم  هب  شگرم  تعاس  تسناد  یم  اجک 

هک ار  فالتخا  وا ، باـختنا  تقو  هچ  اـیآ  و  دومن ؟ دوخ  موش  دـصقم  میلـست  عیمطت ، اـب  ار  یهورگ  و  دـیدهت ، اـب  ار  یهورگ  ارچ  و  درک ؟
دنتفرگ و داریا  ار  لمع  نیاوا  رب  هک  دندوب  یمدرم  یمالسا ، هعماج  رد  هکنیا  دوجو  اب  درک  يریگولج  تسا ، رتدب  يزیچ  ره  زا  تما  يارب 

یناگیامورف یلب  دندرک ، تقفاوم  هب  رهاظت  شرـش  سرت  زا  دنتفرگ و  لد  رد  تخـس  ار  وا  ینمـشد  يا  هدع  و  دندرک ، خیبوت  ار  وا  یمدرم 
تسب ار  اهنآ  مشچ  میس ، ورز  ياه  هسیک  هدرک ، ادوس  قلاخ  مشخ  هب  ار  قلخ  ياضر  هک  دندوب  مه 
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دندرک . تیاضر  راهظا  و 
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، دـش توف  دوب ، هدیـسر  ارف  شتافو  هک  یماگنه  ص )  ) ربمایپ زا  لمع  نیا  امـش ) لوبقب   ) ارچ دوب ، وکین  اجب و  هفیلخ ) نییعت   ) رکف نیا  رگا 
هدـیقع هب  دـش . وجب  نانچمه  زورما ، هب  ات  هک  دراذـگ  دوخلاحب  ار  فالخ  قاقـش و  ياهگید  و  تسـشنشتما ؟ هماج  زا  ار  فالتخا  گنن 

رب هدرک و  عـمط  ماـقم  نـیا  رد  دیـسر  یم  ار  یــسک  دوـب ، هدرک  تیــصو  ینیعم  صخــش  هـب  ار  تفـالخ  رما  رگا  مرکا ، ربماـیپ  اـیآ  اـمش 
دناوخب ؟ هفیلخ  ار  دوخ  ص )  ) ربمغیپ نخس  حیرصفالخ 

 " ریما مکنم  و  ریما ، انم  دیوگب " : راصنا  يوگنخس  و  دناوخ ، ارف  دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  تسناوت  یم  تروص  نآ  رد  هدابع  نب  دعـس  ایآ  و 
دشاب ؟ مکاح  امش  زا  یکی  ام و  زا  یکی 

يا هدع  هدـمآ و  درگ  رکبابا  يوس  نارجاهم  و  تفالخ . دامتعا  دروم  نابهگن  منم  دـننک و  هیکتمیار  هب  هک  منم  درادرب : دایرف  يرگید  ای  و 
. تسا هیلع  هللا  تاولص  نینموملا  ریما  نآ  زا  تفالخ  دنیوگب : هدرک  عامتجا  اهنآ  هب  نیبوسنم  نیطوبرم و  مشاه و  ینب  سابع و  دزن  رگید 

هب ص )  ) ادخربمایپ زا  شیب  هیواعم  دـنک  اعدا  هکنیارگم  دـهد  خـساپ  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  يرـضخهک  تسا  یناوارف  عماج و  ياهلاوس  اهنیا 
تسا . هدوب  نابرهم  تما 

دیدـپ هرح  هعجاف  البرک  هعقاو  لابند  هاگنآ  تشادرب و  نایم  زا  ار  یفـالتخا  هچ  داـتفا . قاـفتا  ـالبرک  هعقاو  شموش ، نارود  رد  هک  يدـیزی 
نیا هجیتن  و  دـیزی ، باختنا  هجیتن  همه  اهنیا  داد . يور  هبعک  مظعم  هناخ  ناتـساد  تفرگ و  تروص  ریبز  نبا  ناـیرج  نآبیقعت ، رد  دـمآ و 
هیقب و  هیلع ، هللا  تاولـص  راوگرزب  نیـسح  ص )  ) ربمغیپ دنزرف  دیزی ، تموکح  هب  ناگدـننک  ضارتعا  نایم  رد  هکیلاح  رد  دوب ، دـساف  رکف 

. دندوب هرونم  هنیدم  راصنا  رجاهم و  مومع  فانم و  دبع  نادنزرف 
ارچ تشادن ، يا  هراچ  هفیلخ  باختنا  راک  رد  هیواعم  رگا  اه ، نیا  زا  هتشذگ 
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چیه هک  ار  يرهاطماما  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنزرف  هباحـص ، همه  رب  مدـقم  ارچ  درکن و  باختنا  ماقم ، نیا  يارب  ار  هباحـص  ياحلـص  زا  یکی 
درکن . باختنا  دیسر  یمن  شتفارش  اوقت و  ملع و  وبئاص  يار  هیاپ  هب  سک 

ملظ و باختنا  نیا  دیوگیمن  و  دوب ، تما  تحلـصم  روخ  رد  وکین و  بوخ و  یلیخ  باختنا  نیا  هک  دنک  یم  رظن  راهظا  يرـضخ  هنوگچ 
: دوب هتفگ  هداد  رایشه  ار  تما  لبق  اهلاس  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  لاح  و  دوب ؟ شتنـس  باتک و  و  شلوسر ، مالـسا و  تما و  رب  تیانج 

ظوفحم دوخ  دـح  رد  لداعتم و  هتـسویپ  نید  نیا  شرگید : راـتفگ  تسا و  هیما  ینب  زا  يدرم  دـنک  یم  فیرحت  ارم  تنـس  هک  یـسک  لوا 
. دنک هنخر  نآ  رد  دیزی  مانب  هیما  ینب  زا  يدرم  هکیتقو  ات  دنام  دهاوخ 

. درک تکرـش  ناناملـسم  گنج  رد  درک ، یم  ینارمکح  ماش  رد  شردپ  یتقو  دیزی  هک : دنا  هدرک  تیاکح  یلعیوبا  هبیـش و  یبا  نبا  و  م -
در هب  رما  ار  وا  راب  هس  دمآ و  دیزی  دزن  وا  اب  رذوبا  دش . لسوتم  رذ  یبا  هب  درم  تفرگ و  درم  نآ  زا  ار  وا  دیزی  دش و  يدرم  بیـصن  يزینک 
یم هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نمانامه  ینک  یم  نینچ  وت  رگا  دنگوس  ادخب  تفگ : رذوبا  ماجنارـس  دروآ ، یم  هناهب  وا  درک و  زینک 
ارت تفگ : هدرک  بیقعت  اروا  دیزی  دینادرگب . وا  زا  يور  تفگب و  نیا  تسا . هیما  ینب  زا  يدرم  دهد ، رییغت  ارم  تنس  هک  یسک  لوا  دومرف :

داد . سپ  ار  زینک  دیزی  و  مناد ، یمن  داد  خساپ  رذوبا  یتفگ ؟ هک  سکنآ  منم  ایآ  دنگوس  ادخب 
، دش هراشا  نادب  البق  هدش و  دیزی  هب  حیرصت  نآ  رد  هک  یتیاور  اب  ثیدح  نیا  دیوگ :  145: قعاوص هیشاح  نانجلا "  ریهطت  رد "  رجح  نبا 
وا ملع  رد  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  مینک  تقیقح  رب  لمح  ار  مناد "  یمن  رذ "  یبا  مالک  ای  تسین : یلاـخ  لاـح  ود  زا  اریز  درادـن ، یتاـفانم 

تیاور رد  ماهبا  نیا  دراد و  دوجو  یماهبا  نینچ 
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، بوشآو هنتف  سرت  زا  یلو  تسا ، دیزی  نامه  هیما ، ینب  زا  سک  نآ  هک  هتخانش  یم  بوخرذابا  میئوگب  ای  و  تسا ، هدش  هتـشادرب  نیتسخن 
نانآ درک ، یم  حیرـصت  هاگ  ره  هک  هدوب  هیما  ینب  وا و  نایم  هک  يرگید  تانایرج  بلاطم و  اب  اصوصخ  هدرک  يراددوخ  نادب  حیرـصت  زا 

. دننک دوخب  تبسن  يراتفردب  ینمشد و  هب  مهتم  ار  رذوبا  تشاد ، یم  او  ار 
رد اـم  نخـس  هکلب  میریگ ، یمن  وا  هـب  يداریا  تباـب  نـیا  زا  اـم  هداوناـخ ، کـی  هـب  تفـالخ  نتخاـس  دودـحم  رديرـضخ  رظن  راـهظا  اـما 

ینادراک تقایل و  رویز  هب  هک  دش  یم  دودحم  یتیـصخش  اب  نادناخ  کی  رد  تفالخ  هاگ  ره  یلب  تسوا . رظن  دروم  هداوناخ  یگتـسیاشان 
اهنت اریز  دوب ، میهاوخن  نیعم  ینادناخ  رادفرط  هاگ  چیه  دشابن ، تقایل  هاگ  ره  یلو  دوبن ، ینخـس  دندوب ، هتـسارآ  یـسایس  ینید و  هیحانزا 

زامدرم یتقو  اریز  تسین ، یفاک  فالتخا ، هب  عیرـس  نداد  نایاپ  داسف و  ینکهشیر  يارب  هداوناـخ  کـی  هب  تفـالخ  هلئـسم  ندرک  دودـحم 
تلاصا اب  و  رتدرمناوج ، رت ، نمادکاپ  صاخـشا  اعبط  دننک و  یم  لزع  تفالخ  ماقم  زا  ار  وا  دنروش و  یم  وا  رب  دندید  لیم  فیح و  هفیلخ 

هزرابم يداسف  هچ  اب  نادـناخ ، کی  هب  تفالخ  ندرک  دودـحم  هفیلخ ، یتقایل  یب  دوجواب  تروص  نیا  رد  دـنریگ . یم  ار  وا  ياج  وا ، زا  رت 
درک ؟ دناوت 

نآ زا  جراخ  هک  ار  نانآ  عمط  تروص  نیا  رد  دنرگنب ، ار  نانآ  تقایل  المع  مه  مدرم  هک  ددرگ  دودحم  تفالخ  ینادـناخ  هب  هاگ  ره  یلب 
موکحم و شروش ، بالقنا و  يارب  یتابجوم  تلع و  نتشادن  ظاحل  هب  ار ، ناشناکرحم  نایشروش و  هناهب  دننادرگ و  یم  عطق  دنا ، هداوناخ 

شروما دریگ و  یم  الاب  شماقم  تمظع  ددرگ و  یم  میلست  دشاب  ام  طئارش  دجاو  هک  يا  هفیلخ  هب  تما  اعطق  لاح  نیا  رد  دننک  یم  لطاب 
رد دهد ، یم  شرتسگ  ار  یحالص  ریخ و  راک  ره  تساخرب و  دهاوخ  اه  يدیلپ  اب  دربن  هب  هاگنآ  دش و  دهاوخ  عاطم  شرماوا  هدش ، هاربور 

نییعتلاجر رد  تمـصع  نوناق  نایرج  هب  نانیمطا  هک  دنک  یم  دودـحم  مالـسلا  مهیلع  یلع  لآ  رد  یطرـش  هب  ار  تفالخ  هعیـش  لاح  نیع 
تفالخ يوبن ، رتاوتم  صوصن  هلیسوهب  دشاب و  هتشاد  تفالخ  يارب  هدش 
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دلج .) نیمه  زا  دینک ص 82 و 79  هعجارم  . ) دشاب هتفای  تیعطق  نانآ 
یگرزب ياطخ  دـش ، ثعاب  ار  فالتخا  هقرفت و  تابجوم  تمايارب  هک  اجنآ  زا  درک  هک  یماـیق  رد  ع )  ) نیـسح هصـالخ  روطب  دـیوگ : - 4

، هثداح نیا  هرابرد  مدرم  هک  یناوارف  ياه  هتشون  راثآ و  تخاس و  لزلزتم  زورما  ات  ار  تما  یگـشیمه  راوتـسا  ياه  هیاپ  دیدرگ و  بکترم 
نیـسح هک  تسنیا  تفگ  ناوت  یم  هک  يزیچ  تیاهن  دنرادن . تما  رتشیب  يرود  يارب  اهلد  رد  يزورفا  شتآ  زج  يدـصق  دـنا ، هداد  راشتنا 

هتشک هار  نآ  رد  دندرک و  داجیا  عنام  شروظنم  وا و  نایم  دشن و  روج  شلئاسو  دیدرگن و  مهارف  وا  يارب  هک  دیبلط  یم  يرما  مالسلا  هیلع 
ار وا  ندش  هتشک  دوبن  یسک  و  داتفین ، راکب  ع )  ) نیـسح ردپ  يارب  ناگدنـسیون  ملق  یلو  دوب ، هدشهتـشک  شردپ  هعقاو ، نیا  زا  لبق  و  دش ،

هبـساحم ادخ  ار  نانآ  دنا  هدرک  هچنآ  باسحب  ات  دنتفر  ناشراگدرورپ  دزن  نانیا  دنک . رت  هتخادـگ  ار  ینمـشد  شتآ  و  دـنک ، دای  یتشز  هب 
نآ رد  یعیبط  تازیهجت  نودب  دیابن  دنز ، تسد  یگرزب  راکب  دـهاوخ  یم  سک  ره  هک : دریگب  ار  تربع  نیا  نانآ  راک  زا  خـیرات  و  دـنک ،

یقیقح یللع  دـیاب  هکنانچ  دـشاب . شرایتخا  رد  نادـب  کیدزن  ای  یفاک  یئورین  هکنآ  رگم  دریگنرب  ریـشمش  هاـگ  چـیه  و  درادرب ، ماـگ  هار 
تقاط یملظ  ای  دوخ ، يارب  لمحت  لباق  ریغ  راکشآ و  یمتس  لیبق  زا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دوش ، یهتنم  تما  تحلـصم  هب  هک  شمایق  يارب 

. تما يارب  اسرف 
. دوب هدشن  هدید  یمتـس  روجوا و  زا  زونه  و  دـندوب . هدرک  تعیب  دـیزی  اب  مدرم  هک  تساخرب  تفلاخم  هب  دـیزی  اب  یتقو  رد  ع )  ) نیـسح اما 
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نیـسحلا نب  یلع  وا  هک  دنک ، یم  دومناو  نینچو  دنک  یم  كاپ  روج  ملظ و  زا  ار ، دیزی  تحاس  شنانخـس  نیا  زا  لبق  و  ( 129 رد 130 - )
تسا . هداد  رارق  ماعنا  مارکا و  درومو  هدرک  کیدزن  دوخ  هب  ار  (ع )

تـسناد یم  تشاد و  یعالطا  یهاگآ و  نآ ، طئارـش  ویمالـساتفالخ  نووش  زا  تشون ، یم  ار  دوخ  بلطم  درم  نیا  یتقو  شاک  خساپ -
دیاب هنوگچ  هفیلخ 
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یقالخا لـئاذر  هیلک  زا  تسا  مدرم  ياوشیپ  هک  ور  نآ  زا  دوخو  هدوب ، ریـصب  سوفن  تیبرت  بیذـهت و  رد  رایـشه و  مدرم ، روما  ریبدـت  رد 
يارب تافص ، نادب  نتسارآ  هک  رگید  تافص  زا  يرایسب  و  دنکن ، ضقن  شیوخ  تشز  لامعا  هب  ار  دوخ  توعد  هاگ  چیه  و  دشاب ، هزیکاپ 

نیا همه  زا  هک  هتفرگ ، تسد  هب  ملق  یتقويرـضخ  یلو  تسا ، يرورـض  دریگ ، یم  هدـهع  رب  ار  نیملـسم  تفـالخ  نیگنـس  راـب  هکیـسک 
ریز رد  هک  هدوب  هیامورف  یناج  شکراب  تسپ و  یحور  لماح  هک  دز  هوای  نانخـس  نیا  نتـشونب  تسد  یلاح  رد  وا  تسا ، ربخ  یب  بلاـطم 

يراک هظفاحم  یگدارا و  یب  هک  یتقو  رد  تسا ، هدرک  تعانق  یلایخ  یشیاسآ  یشوخ و  رصتخم و  یگدنز  کیب  توادع  ینمشد و  هرئان 
. تسا هداد  هولج  شرظن  رد  ار  موهوم  یشوخ  یگدربهیاس ، ریز  رد 

هب هن  و  دناسانـشب ، وا  هب  ار  یگیامورف  ياج  هک  یمیلـس  لقع  کی  هن  و  دنک ، رارف  نیگنن  یگدنز  زا  دـناوتب  هک  دراد  يدـنلب  حور  کی  هن 
، دسانش یمار  خیرات  لاجر  هیحور  اه و  تیصخش  هن  و  دزومایب ، شتماهش  عبط و  تعانم  ياهسرد  ات  دراد ، یلماک  یئانشآ  یمالسا  میلاعت 

دوجو وا  رد  تفالخ  طئارـش  زا  کیچیه  هکدنادب  ات  دراد ، یئانـشآ  رگنایغط  دیزی  اب  هن  وا  دشاب . ربخاب  نانآ  یناور  روما  فیک  مک و  زا  ات 
، نامیا نیدنیـسح و  یئاوشیپ ، یگرزب و  نیـسح  تماهـش ، عبط و  تعانم  تفارـش ، یئاقآ ، ناهجکی  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هن  شادن ،

دیزی میلست  دناوت  یمن  دراد ، دنلب  یحور  وا  دننام  هک  یسک  دنک  فارتعا  ات  دسانش  یم  ار  تقیقح  قح و  نیسح  تمظع ، تلیضف و  نسح 
ددرگ . داحلا ، رفک و  دیزی  تفص ، ناویح  دنمزآ و  دیزی  قساف ، یلابا و  دیزی ال  وربآ ، یب  كاته و 

نیلوا دناد ، یم  دـشاب ، دـقتعم  مالـسا  ینارون  فینح و  نیدـب  سک  ره  اریز  درکن ، مایقشا  ینید  هفیظو  يارب  زج  ص ،)  ) یفطـصم دـنزرف 
نوگرگد ار  شمیلاعت  و  دریگب ، هدوهیب  ار  شتاسدقم  دنک و  يزابشسیماون  اب  هکیسک  اب  داهج  دوب ، داهجهلیـسوب  نید  زا  عافد  وا ، هفیظو 

هک تسا  راسگیم  راکبان و  رگمتسدیزی و  یلک ، بلاطم  نیا  هنومن  نیرترهاظ  و  دراذگب . لطعم  ار  شا  ینید  تاروتسد  و  دزاس ،
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باطخ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ام  يالوم  دریگب  تیب  شیارب  تساوخ  هیواعم  یتقو  هکنانچ  دوب ، هدش  یفرعم  شردپ  دهع  رد  لئاذر  نیمه  هب 
ای یئوگ ؟ یم  نخس  یبئاغ  زا  و  ینک ؟ یم  فیـصوت  ار  یئادیپان  درم  ایوگ  يزادنیب ؟ مهبم  يرما  هب  ار  مدرم  یهاوخ  یم  دومرف : هیواعم  هب 
هب اردیزی  تسا . هداد  هئارا  ار  شرکف  يار و  تیعقوم  شدوخ  دیزی  هکنآ  لاح  و  يراد ؟ یـصوصخ  ربخ  وا  زا  هک  یهد  یم  ربخ  یـسک  زا 

و ناشناسنج ، مه  اب  هقباسم  و  نارتوبک ، اهگـس و  نتخادـنا  مه  ناجب  دـیزی  راک  تسا  هدیجنـس  نادـبار  دوخ  وا  هک  ریگرب  یـشجنس  نامه 
. دشاب یم  بعل  وهل و  عاونا  اب  یمرگرس  هدنزاون و  ناکزینک  هب  نتخادرپ 

شیب قلخ ، نیا  نیگنس  راب  ار  يادخ  هکنیازا  يزاین  یب  رایسب  هچ  هیواعم  يا  وت  تفالخ . رما  رد  هن  تسا  یبوخ  روای  ار  وت  روما  نیا  رد  وا 
ینک تاقالم  يا ، هدیشک  شودب  هچنآ  زا 

هکنیا اما  تفگ : هیواعم  يداد . حـیجرت  تدـم  زارد  هدـنیآ  رب  ار  رذـگدوزيایند  هک  سب ، ارت  تا  ینادان  دومرف : هیواعم  هب  ع )  ) ماـما زین  و 
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تسا . وت  زا  رتهب  ص)  ) دمحم تما  يارب  دیزی  دنگوس  ادخب  دیتسه ، دیزی  زا  رتهب  اصخش  امش  یتفگ ،
تسا ؟ نم  زا  رتهب  نارسوه  راوخبارش و  دیزی  ایآ  لطاب ، تسا و  تمهت  نیا  تفگ : ع )  ) نیسح

نارگید نتـشاد  مدقم  هیواعم ، نعاطم  زا  یکی  تسا : نینچ  دـش ، هدـناوخ  مدرم  گرزب  عامتجا  لباقم  وا ، دـهع  رد  هک  دـضتعم  همان  رد  و 
. دوب يزاب  نومیم  يزاب و  گس  و  يزاب ، سورخ  شراک  هک  دیزی ، شراوخبارش  ربکتم و  دنزرف  هب  ار  مدرم  توعد  و  ادخ ، نید  رب  تسار ،
تثاـبخ و و  وايدرخباـن ، هیواـعم  هکنیا  اـب  بعر ، سرتو و  عـیمطت ، و  هبلغ ، رهق و  اـب  وا  يارب  تریـس  کـین  ناناملـسم  زا  نتفرگ  تعیب  و 

درک . یم  هدهاشمار  شداحلا  روجف و  قسف و  یگراوخیم و  تسناد و  یم  ار  شیرگمتس 
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وا دروـم  رد  شدارم  هب  ندیـسر  يارب  ار  شربماـیپ  ادـخ و  دـش و  مهارف  شیارب  زیچ  همه  درک و  طلـسم  عاـضوا  رب  ار  وا  یتـقو  ور  نـیا  زا 
، هرح لها  اب  درک و  مایق  ناناملسم  هیلع  رب  اهنآ  زا  يرادفرط  هب  تساخرب و  نیکرشم  یهاوخنوخ  هب  دمآ ، راک  يور  دیزی  و  درک ، تفلاخم 

ياه هنیک  اه و  هدقع  هلیـسو  نیدب  و  دوبن . نکمم  یحلاص ، مدرم  نانچ  اب  رت  عیجفو  رت  تشز  نآ  زا  یلمع  مالـسا  رد  هک  داد  ماجنا  یلمع 
، هدرک راهظا  ادخ  اب  ار  دوخ  ینمـشد  تیاهن  هلیـسو  نیدب  وتفرگ  ماقتنا  ادخ  ناتـسود  زا  دوخ  نامگب  و  دیـشخب . افـش  دوشگ و  ار  شلد 

تشاد : زاربا  راعشا  نیا  ابانلع  ار  شکرش  رفک و 

اودهش  ردبب  یخایشا  تیل 
لسالا عقونم  جزرخلا  عزج 

مهتاداس  نم  موقلا  انلتق  دق 
لدتعاف ردب  لیم  انلدع  و 

احرف  اولهتسا  اولهاف و 
لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث 

مقتنا  مل  نا  فذخ  نم  تسل 
لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم 

الف  کلملاب  مشاه  تبعل 
لزن یحو  ءاج و ال  ریخ 

هب يراک  ددرگ و  زاب  شنید  و  ادـخ ، هب  دـهاوخ  یمن  هک  یـسک  نخـس  هنومن  تسا  نیا  و  هتفر ، نوریب  نید  زا  هک  یـسک  راتفگ  تسا  نیا 
هب شتراسج ، یکاته و  هاگنآ  درگن و  یم  راکنا  هدید  اب  ار  همه  تسا  هدمآ  وا  يوس  زا  هچنآ  يادـخ و  و  درادـن ، شربمایپ  ادـخ و  باتک 

نید و رد  هک  یتلزنم  همه  اب  و  دراد ، (ص ) ربماـیپ دزن  رد  هک  یماـقم  اـب  ار ، لوسرتخد  همطاـف ، دـنزرف  ع )  ) نیـسح هک  دـسر  یم  یئاـج 
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، دنتشهب ناناوج  نایاوشیپ  هک  هداد  یهاوگ  شردارب  وا و  هب  تبسن  ربمایپ  هک  يدوجو  اب  و  تساراد ، تلیضف 
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ترتع اب  هزرابم  ناونع  هبار  لمع  نیا  و  دزیرب ، ار  شنوخ  دـشکب و  وا ، لوسر  اب  ینمـشد  و  وا ، نید  هب  رفک  و  ادـخ ، زا  یکاـب  یب  يور  زا 
رافک زا  یموق  اب  ار ، شتیب  لها  اب  يراتفر  نینچ  وا و  نتـشک  ایوگ  هک  یئاج  ات  دـنک  یم  یقلت  وا  تمرح  نتـشاد  کچوک  و  ص ،)  ) ربمایپ

دهد . یم  ماجنا  ملید  كرت و 
هچنآ و  دنک ، رب  نب  خاش و  زا  ار  وا  و  تسسگ ، ار  شرمع  هتشر  مه ، دنوادخ  دراد ، میب  وا ، تدق  توطس و  زا  هن  و  ادخ ، ینمـشد  زا  هن  وا 
يربط خیرات  دینک  هعجارم   ) رخآ ات  تخاس .... مهارف  شیارب  ار  شنایـصع  هتـسیاش  رفیک  باذـع و  تفرگ و  وا  زا  تشاد ، رایتخا  رد  وا  ار 

(. 358:11
هیما ینب  زا  يدرم  دـهد ، رییغت  ارم  تنـس  هک  یـسک  لوا  دومرف " : هک  تشذـگ  (ص ) ربماـیپ لوق  زا  رد ص 257  همه ، اـه  نـیا  زا  شیپ  و 

دنک . هنخر  نآ  رد  دیزی  مان  هب  هیما  ینب  زا  يدرم  هک  یتقو  ات  تسا  راوتسا  تلادع  يانبم  ربو  لدتعم  مالسا  رما  هتسویپ  تسا و 
رظن دنچ  زا  تایـصوصخ ، نیا  اب  سک  نینچ  تفالخ  اریز  دنتـشاد ، رظن  بلاطم  هنوگ  نیا  هب  دـندرک ، یم  در  ار  دـیزی  تعیب  هک  یناسک  " 

: تسا هدوب  یگرزب  رطخ  نیملسم  ومالسا  يارب 
، هداهن دوخ  ياج  هب  اروا  هک  یسک  اب  دیاب ، هفیلخ  هک  دنرورپ  یم  دوخ ، زغم  رد  هک  دزاس  یم  لزلزتمور  نآ  زا  نید  رما  رد  ار  یهورگ  - 1
رد تسا  هتفرگن  رارق  وا  یسدق  حیحص و  میلاعت  هبذاج  ریثات  تحت  هدرکن و  كرد  ار  ص )  ) ربمغیپ رصع  هک  یلـسن  دشاب ، هتـشاد  تیخنس 

ثولم اه  یگدولآ  نیا  لاثما  هب  هللااب ) ذایعلا   ) گرزب ربمایپ  تسادق  درادـنپ ، دنیـشن و  یم  وا  لد  رب  دوز  يا  ههبـش  نینچ  کیرات  هرود  نیا 
هب زاین  زآ و  هدیشخب ، رارقتسا  دنـسم  نیا  رب  ار  وا  هک  يزیچ  و  ادخ ، ربمایپ  هفیلخ  هن  هدوب  شردپ  هفیلخ  درم ، نیا  هک  نیا  زا  ربخ  یب  هدوب ،

. تسا هدوب  رگید ، يوس  زا  ساره  میب و  و  وسکی ، زا  تاوهش 
دنب یب  رظنزا  هچ  شیاه ، یکاته  رد  هفیلخ ، يوریپ  زا  هک  دنتسه  مه  یناسک  - 2
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(، مهکولم نید  یلع  سانلا   ) مکجهب نارادمتـسایس ، اب  یگنرمه  ناگرزب و  هب  ندـش  کیدزن  هب  هقالع  رظن  زا  هچ  و  یگدـیرد ، يراـب و  و 
هب ور  تشز ، لامعا  دبای و  یم  ینوزفا  دسافم ، ور  نیا  زا  دننک . یمن  افتکا  ینیعم  دح  هب  ناشتاوهـش  راک  رد  مدرم  و  دـیآ ، یم  ناشـشوخ 

دنبای . یم  هار  شدیدج  لاکشا  رگید  هب  يروجف  قسف و  رهزا  هدراذگ  شرتسگ 
رثا و هنوگ  چـیه  ینید  سیماون  زا  هکیئاج  ات  ددرگ  اه  یهاـبت  اـه و  یتشز  عون  همه  زکرم  یمالـسا ، روشک  هک  دـیاپ  یمن  يرید  هجیتن  رد 

دنامن . یقابیناشن 
دنا . هداد  تسد  زا  ار  ینید  رهاظم  نوچ  دنرگن ، یم  راکنا  هدید  اب  ار  نیگنن  رهاظم  نیا  هک  دنتسه  مه  یمدرم  نایم ، نیا  رد  - 3

دنریگ و ارف  یسک  هچ  زا  ار ، دوخ  ینید  ینابم  دنهنماگ و  وس  مادک  هب  دنناد  یمن  تسار ، هار  یپ  رد  نادرگرس  یهورگ  لدکاپ  مدرم  نیا 
دنهد . یم  رارق  یلوا  تیلهاج  ياه  یهارمگ  رایتخا  رد  ار  دوخ  هدارا  یب  هدش ، یتاهبش  راچد  كانتشحو  ياه  یگریت  نیا  رد  رگید  هتسد 

روما هب  یگدیـسر  زا  اـعبط  دـندش ، یکاـته  يراـب و  دـنب و  یب  راـتفرگ  شناـیاوشیپ  ناهدـنامرف و  ناربـهر ، نارادـمامز ، هک  یتـلم  ره  - 4
یلخاد بارطـضا  لباقم  رد  هدرک  هزرابمیلخاد  داسف  جرم و  جره و  اب  دـناوت  یمننوچ  و  دـننام ، زاـب  تکلمم  يرادا  لـئاسم  یعاـمتجا و 
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همقل ناگدنرد و  راکـش  دـیاپن ، يرید  دـنوش و  یم  عقاو  نمـشد  تالمح  دروم  هتخادـنا ، عمط  هبار  ناگناگیب  هجیتن  رد  دـنروآ ، تمواقم 
دش . دنهاوخ  یفلاخم  ره  همعط  نادنمزآ و 

تمکح زیگنا ، تجهب  ياهیئابیز  ریثات  تحت  دـسریم ، یمالـسا  ياهروشک  زا  تسد  رود  ياهتلم  هب  اعبط  هک  یمالـسا  نایک  رارـسا و  - 5
عقاو نآ  هبذاج  عاعش  رد  اهنآ  زا  يا  هدع  هتفرگ ، رارق  شا  یمیمـص  لاجرراتفر  لامعا و  و  قطنم ، لقع و  اب  شیاه  یگنهآ  مه  اسر ، ياه 

. تخیمآرد دنهاوخ  نانآ  یحور  یناسفن و  روما  هب  هتفرگ ، لد  هب  ار  شرهم  لقادح  ای  تفریذپ و  دنهاوخ  ارنآ  يدوزب  یعمج  دنوشیم و 
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فلاخم هدیجنس ، دیدج  هرود  نارادمامز  كولـسو  تاداع  اب  ار  یمالـسا  زیگنا  لد  رابخا  و  دنرگنب ، نآ  مدرم  رد  ار  عضو  نیا  یتقو  یلو 
تـسد زا  ناشخرد  میلاعت  نیا  هک  دـسر  نانآ  هب  و  دـننک ، تفایردیکانتـشحو  رابخا  هنارگمتـس ، تفالخ  نیا  ياول  رد  و  دـننیبب ، داضتم  و 
یتابث یب  و  امعز ، یگتخابدوخ  نارادمامز و  يربخ  یب  هفیلخ و  ياهینارتوهـشار  همه  دوش  يراج  دـیاب  یمالـسا  روشک  رد  هچنآ  و  هتفر ،

تسا . هدرب  نیب  زا  هدرک و  بوکدگل  نارگید 
رگیدکی زا  ار  یلدب  یلصا و  ياهراک  دنناوتب  هکنآ  یب  ددرگ  لدبمینمشد  هب  اه  یتسود  هتخاس ، ناشیرپ  ار  یمالسا  ترهش  دوز  یلیخ  و 

. دوب دهاوخ  جراخ ، طیحم  ناگناگیب و  رد  نآ ، ذوفن  عنام  و  مالسا ، لماکت  هار  رب  یگرزب  گنس  دوخ  نیا  و  دنزاس ، ادج 
تین رب  هک  ناـشعیجف  لاـمعا  زاهدـع  نآ  زین  و  دوزفا ، مالـساب  تبـسن  ار  هیما  ینب  ياـهیزارد  ناـبز  اهیخاتـسگ و  دـیاب  بلاـطم  نیا  هـب  - 6

درک . هفاضا  دنک ، یم  تیاکح  نیملسم ، مالسا و  هب  تبسن  ناشءوس ،
عمط ریـشمش و  سرت  زا  رگم  دنتــشادن ، رب  دوـخ  ناردـپ  یتـسرپ  تـب  نـید  زا  تـسد  هـیما  ینب  هـک  مـیا  هتــسناد  راـثآ ، هنوـگ  نـیا  زا  اـم 

هب تبسن  یهجوت  یب  دننادرگ ، زاب  بقع  هب  ار  یمالسا  تما  دنهاوخن  رگا  دور  یم  اه  نآ  زا  هک  يراظتنا  نیرتمک  ور  نیا  زا  يرادمامزرد 
یتلود ار  مالـسا  تلود  تسیاشان ، قالخا  روجف و  قسف و  راک  رد  یگتخاب  دوخ  و  تیلهاج ، رد  نتفر  ورف  لالخ  ردات  مالـسا ، میلاعت  رـشن 

دنروآرد . یبرع ، تیلهاج  و  مور ، رصیق  تلود  گنرب 
کلام ار  دوخ  وا  و  هدش ، هبتشم  نانآ  رب  اهینارـسوه  اه و  یخاتـسگ  هنوگ  نیا  هک  دشاب  یناسک  رظان  دوخ  هفیلخ  یتقو  هتـشذگ ، اه  نیا  زا 

هفیلخ تروص  نیا  رد  دـیاشگب ، وا  داقتنا  داریا و  هب  نابز  ای  دـنک و  يریگ  هدرخ  ار  واياهاطخ  دوشن  ادـیپ  یـسک  دـناد و  یم  مدرمباقرلا 
دیازفا . یم  شیشکندرگ  ربکت و  یهاوخدوخ ، رب  دور و  ورفرتشیب  شتاوهش  رد  دنک و  يراشفاپ  رتشیب  دوخ ، ياهفارحنا  رد  اعبط 
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نیا ندودز  زا  رتالاب  یتحلـصم  هچ  و  دشاب ، رتدب  دناوت  یم  عضو  نیا  زا  ینید  هعماج  يارب  يرطخ  هچ  يرـضخ  ياقآ  يا  میئوگ : یم  سپ 
دناوخ ؟ یم  ارف  هنارگمتس  تردق  نیا  هیلع  مایق  هب  ار  يرویغ  نیدتم  ره  هک  درک  روصت  ناوت  یم  گنن ،

دایب ناوت  یم  رتدیدش  دیدرگ  نایب  هچنآ  زا  یلمحت  لباق  ریغ  ملظ  هچای  رت و  نیگنـس  دش ، دای  هچنآ  زا  مدرم  شود  هب  ینارگ  راب  هچ  ایآ  و 
، دش دهاوخ  هتـشک  اعطق  دـنادب  دـنچ  ره  دـنک ، یم  نآ  هیلع  مایق  و  نآ ، اب  تفلاخم  هب  فظوم  یئاهنت ، هب  ار  یتیدـتم  ره  هکیئاج  ات  دروآ ،

مان درک ، دـهاوخ  لزلزتم  ار  رگمتـس  تلود  ناکرا  نید  هار  رد  شدـیواج  یناگدـنز  یلو  دریم ، یم  زورما  وا  دـنچ  ره  دـنک  یم  رکف  اریز 
تماعز سدقم  دنسم  هنوگچ  وا  دهد ، یم  ناشن  تخاس و  دهاوخ  الم  رب  ار  رگمتـس  لامعا  هایـس  همان  ینید ، هعماج  نایم  رد  یناسنا  نینچ 

. تسا هتشک  ار  دنمتفارش  یناسنا  هتفرگ ، تروص  شتایانج  اب  هک  یتفلاخم  لباقم  رد  هدرک و  بصغ  ار  یمالسا 
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هدیقع و هار  رد  يزابناج  ار  نآ  هدرک و  یقلت  هنایقرتم  يراکادف  زا  یـسرد  ار  هعقاو  نیا  دنناوت  یم  دـندرگ ، فقاو  قیاقح  نیا  رب  هک  یتلم 
یهاوخنوخ هب  هدروآ  تقر  راکادف ، ناسنا  نینچ  هب  تبـسن  یهورگ  نایم  نیا  رد  دننک . لابند  ار  وا  راک  و  دـننادب ، یحیحـص  يرکف  ءدـبم 

حور ود  نیا  هاگنآ  دنرگن ، یم  راکنا  هدـیدب  ار  شیاه  یکاته  هدـمآ و  مشخ  هب  رگمتـس  ياهاطخ  زا  رگید  یهورگ  دـننک و  یم  مایق  شا 
هشیر ملظ  متس و  هلیسونیدب  ات  دندنب  یم  وا  رب  ار  يزوریپ  ياههار  هدادطوقس و  ار  رگمتس  تلود  يورین  هتسویپ  مهبنیگمشخ  هاوخنوخ و 

دریگب . ار  نآ  ياج  مومع  حالص  هدش و  نک 
بیترت نیدـب  دـندیروش و  رامح ، ناورم  مایا  رد  هیما  ینب  تلود  رب  مدرم  هک  یئاج  اـت  دیـشخب  رثا  ع )  ) نیـسح سدـقم  تضهن  نینچ ، نیا 

، دـنیامیپ یم  هار  وا  ریـسم  ياه  مخ  چـیپ و  رد  هک  یناـسک  زا  هدـع  نآ  يرـضخ " و  یلو "  تفرگ  ارف  وا  زا  ار  شا  یقرتم  ياهـسرد  تما 
تسا . هتخاس  انیبان  ار  ناشتریصب  هدید و  تلاهج ، يروک 
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يادص اب  هناروسج  دشاب و  هدش  يرـضخ  لایخب  یگرزب  ياطخ  بکترم  مزال ، كرادت  زا  لبق  ات  دیبلط  یمن  میقع  کلم  راکادـف ، نیـسح 
دیوگب : دنلب 

، ام زوریپ  دهاجم  و  درمناوج ، راکادف  هکنیا  زا  تسا  لفاغ  وا  . " دش ... هتـشک  هار  نآرد  وا  دندش و  عنام  تشاد ، هقالع  هچنآ  و  وا ، نایم  " 
تاررقم زا  هیما  ینب  يرود  هجرد  ناشتـسایس و  تدـش  و  هیما ، ینب  راـتفر  تنوشخ  زا  ار  تما  اـت  دـنک  يزاـبناج  نید  هار  رد  تساوخ  یم 

هشیر تاداع  تیلهاج و  تنوشخ  رد  دح ، هچ  ات  موق  نیا  دهد  ناشن  دناهاگایب و  ینید ، تاررقم  نیناوق و  زا  يرود  هب  دسر  هچ  ات  يرشب ،
رب هن  و  دـندرک ، تیاعر  ار  ناـگرزبمارتحا  هن  هک  دـندوب  يدرم  هنوگچ  ناـنیا  دـننادب ، نیدـتم  مدرم  هجیتن  رد  اـت  دـنا ؟ هتفر  ورف  رفک ، راد 

ياهراسخاش واطئارـش ، نیا  رد  دنتـشاد . اور  تمرح  نانز  هب  تبـسن  هن  و  دـندروآ ، تقر  راوخریـش  لفط  رب  هن  دـندومن و  محرت  ناـکدوک 
نیا زا  يرهوـگ  چـیه  و  دـناوخ ، ارف  يزاـبناج  هب  ار  تفـالخ  راوـنا  توـبن و  ناتـسوب  ياـهلگ  و  داتـسرف ، يراکادـف  نادـیم  هـب  ار  تلاـسر 

دندش . دیهشیلاع  فده  نیا  هار  رد  همه  همه و  نانیا  دوخ و  ات  تشذگن  روجید  بش  نیا  زايرید  و  دنامن ، یقاب  اتمه  یب  ياهرهوگ 

دمحمل  اشح  نم  مکالبرک  لس 
دی نم  تزجتسا  مک  اهب و  تبهن 

يدرلا  فسخ  اهلاغ  مترامقا 
يدرلا نمزلا  هفورصب  اهلاتغا  و 

یماقم خماش و  یتبتر  شدج ، تما  نایم  رد  وا  اریز  دنام ، یفخم  اهرظن  زا  نارذگ ، داب  دننام  شراک  هک  دوبن  یسک  ع ،)  ) راوگرزب نیسح 
تشاد . نشور  یئاوقت  و  راکشآ ، یتلادع  و  لیصا ، يرظن  و  ناشوج ، یشناد  و  دنلب ،

نیا زا  یکی  رکنم  هک  اریـسک  نیملـسم ، نیب  دندش ، یم  دنم  هرهب  مدرم  شتلیـضف ، رذـگهر  زا  هک  دوب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ناتـسوب  لگ  وا 
هدیقع دنچره  دشاب  لئاضف 
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زا سپ  دنار ، یمن  نابز  رب  هجوت  تقد و  نودب  نخـس  شـسدقم  تضهن  نوماریپ  یمالـسا  تما  و  دـیبای . یمن  دـشاب ، هتـشادن  شتفالخ  هب 
زا يدـحا  زا  شـسدقم ، تضهن  وا و  هرابرد  تسا و  هداد  صیخـشت  هعماج ، هیلاع  حـلاصم  قبط  رب  ار  نآ  یفاک ، ياه  هجوت  اهرظن و  تقد 

تسا . هدشن  هدینش  يرگیدزیچ  سیدقت ، مارتحا و  زج  تما 
، تفرگ تروص  راوـگرزب  نآ  زا  هابتـشا  دـیوگ : هک  اـجنآ  رد  ار  يرـضخ  تراـسج  تارج و  یناـسنا  چـیه  زا  راـگزور  شوـگ  ور  نیا  زا 

تسا . هدیشوین 
اروز لوقلا و  نم  ارکنم  نولوقی  مهنا 

تسا یقح  ره  زا  عافد  ینابیتشپو و  لطاب  ره  لباقم  رد  مایق  بوجو  مینک ، یم  هدافتـسا  ع )  ) ربمایپ راکادف  طبـس  یناگدنز  خیرات  زا  هچنآ 
دیاب هنوگچ  دزومآ  یم  امب  تمظع  اب  خیرات  نیا  یلب  تسا . نآ  هلضاف  قالخا  میلاعت و  رشن  و  نید ، ساسا  نتشاد  اپرب  يارب  مایق  موزلزین  و 
تما تماـجن  يارب  هدربهاـنپ  گرم ، شوغآ  هب  یگدرب ، هیاـس  ریز  دودـحم  یگدـنز  زا  تسـش و  يداـم  یگدـنز  زاتسد  تیدـبا ، عفن  هب 

، تیعطاـق اـب  مالـسا  ینارون  فـینحنید و  هار  رد  دـیاب  هنوـگچ  و  تخیوآ ، تسد  گرم  هارهاـش  هب  داـسف  ملظ و  ياـهلاگنچ  زا  یمالـسا 
دنک . يرادهگن  طوقس  زا  ار  دوخ  ناسنا  هنوگچ  تلذ  يراوخ و  ياههاگترپ  هبل  رد  درک و  يراکادف 

يرـضخ هچنآ  هن  تسا  هداد  شدج  تما  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ام  يالوم  دیـس و  هک  يرایـسب  ياهـسرد  زا  یکدنا  تسا ، اهنیا 
رخآ ات  راک ... زا  خیرات  هک  هتشادنپ ،

زا ار  نارگـشواکمیتساوخ  یم  اهنت  میـشوپیم  مشچ  اهنآ  زا  هک  هدش  هدید  يرگید  ناوارف  ياه  ینمـشد  يرـضخ  زا  دـش ، دای  هچنآ  زا  ریغ 
میزاس . رایشه  وا ، يوما  ءارآ  خنس  هب  وا ، راکفا  هنومن  نیا 

 " تسا . هاگآ  دننک  یم  هچنآ  هب  ادخ  دنسرت و  یمن  اهنآ  اب  ناشیاه  تین  ءوس  ماگنه  هک  یئادخ  زا  یلو  دنسرت  یم  مدرم  زا  نانیا  " 
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هعیشلا هنسلا و 

رانملا ریسفت  بحاص  اضر  دیشر  دمحم  ملقب :
ره دـنک ، داریا  یحیحـص  جاجتحا  دـهاوخ  یمن  وا  دـشاب ، هدرک  یـشیالآ  یب  داقتنا  وثحب  هک  تسین  نیا  هلاسر ، نیا  هدنـسیون  دوصقم  " 
رب يا  هلمح  هنوگ  چیه  یلو  تسا ، هدروآرد  هرس ) سدق   ) یلماع نیما  نسحم  دیس  تجح  همالع  رب  يا  هیدر  تروص  هب  ار  دوخ  راک  دنچ 

تسا . هدادن  ماجنا  هدننز ، ياه  یکاته  بسانمان و  باقلا  ونیهوت  یشاحف و  اب  زج  وا  مکحتسم  نانخس  هعینم " و  نوصح  " 
اه و غورد  رذـگهر  زا  هعیـش  هب  تبـسن  نمی  زاجح و  قارع ، یبرع : ياهتلود  ندرک  نیبدـب  نتخاـس و  هارمگ  هتـشون  نیا  زا  وا  هدـمع  رظن 

يا هراچ  ار  ام  یلو  دزادرپب ، نانخـس  نیا  لاثما  هب  هک  تسین  ققحم  کی  راک  وا ، اب  وگتفگ  داقتنا و  دـنچ  ره  ور  نیا  زا  تسا ، اهریبعتءوس 
ات تسا  هتـساوخ  هعیـش  ياملع  زا  تسانارگید و  زا  وا  لقن  لوصحم  ای  وا  هشیدنا  لوصحم  هک  یئاه  هتفاب  اه و  غورد  زایخرب  هب  هک  دوبن 

طایتحا مزح و  طرـش  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  ندـینادرگ  يور  هک  دـناد  یم  رتهب  دوخ  وا  و  مینکب ، یتراـشا  دـنزاس ، راکـشآ  ار  شیاـهاطخ 
 " تسا . جراخ  نادنمشناد  شناد و  طیحم  زا  ثحب  نیا  و  تسا ، ام  هقرفت  فالتخا و  رد  یجراخ ، لود  تسایس  اریز  تسا ،

نیشناج دناد و  یم  يدوهی  يابس  نب  هلا  دبع  ياهتعدب  زا  ار  عیـشت  لوصا  هدرک ، عورـش  هعیـش  بهاذم  عیـشت و  خیرات  اب  ار  شا  هلاسر  - 1
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هقدانز زیمآ ، ولغ  دئاقع  عیشت و  هلیسو  هب  ناناملسم  نیب  يزادنا  هقرفتلئاسو  هرادا  ندنادرگ و  رد  ار  نایئابس 
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و رظتنم ، تجح  هبطوبرم  ياهتعدب  نآرق ، فیرحت  ناماما ، تمـصع  ياه : تعدـب  یلاغ ، نایعیـش  نیا  میلاعت  زا  و  دـنک . یم  یفرعم  سراف 
درامش . یم  ار  رگید  راکشآ  ياهرفک  و  همئا ، زا  یخرب  تیهولا  هب  هدیقع 

زا يا  هراپ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دـیوگ : یمو  هینطاب ، هب  بیرق  نایلاغ  و  هیدـیز ، هب  بیرق  لدـتعم  هدرک : میـسقت  هقرف  ود  هب  ار  هیماما  وا 
، رتبیجع همه  زا  و  تایآ ، زا  یخرب  نامتک  و  نآرق ، فیرحت  هب  هدیقع  دننام : دـنا  هتفرگ  رگید  دـئاقع  اب  دـنویپ  زا  ار  دوخ  زیمآ  رفک  میلاعت 
، ینـس درگناهج  رفن  کی  هک  يروط  هب  دـننک  یم  لقن  رگیدـمه  يارب  هک  تسا  تیب  لها  هب  صوصخم  نآرق  رد  يا  هروس  اهنآ  ناـمگهب 

هدناوخ ربنم  رب  هعمج  زور  ار  هروس  نآ  هک  دوب  هدینش  ناریا  ياهرهش  زا  یکی  رد  هعیش  يابطخ  زا  یکی  زا  وا  هک : درک  لقن  ام  يارب  رابکی 
بقل فلتخم  تاـجرد  اـب  دـنیوگ و  هیرـشع  ینثا  هیماـما  ار  اـهنیا  دـنا . هدرکلـقن  اـهنآ  زا  ار  نخـس  نیا  یحیـسم  نیغلبم  زا  یخرب  تسا و 

. دنراد يرفعج 
هلیسو هب  مالسا  نید  خسن  ءاهب و  تیهولاهب  هدیقع  نانیا  هک  هتفگ  تسا و  هتسنادهیئاهب  سپـس  هیباب و  تعدب  ار ، هیماما  ياهتعدب  زا  یکی  و 

دنا . لئاق  ار  یمالسا  بهاذم  همه  نالطب  نآ  هجیتن  رد  و  وا ،
حالصا اهتلم و  تدحو  هار  رد  رگشالت  اهنت  یناغفا  نیدلا  لامج  دیـس  زا  سپ  ار  دوخ  وا  هنایوج ، هنیک  و  زیگنا ، هنتف  نانخـس  نیا  دوجو  اب 

دهد . یم  شرتسگ  ار  شا  هدنبوک  تاملک  دوخ و  یفارخ  نانخس  سپس  دناد و  یم 
دنادب ات  دـنک  ادـیپ  ام  باتک  دـلج  نیمه  هتـشذگ  ياهثحب  رد  ار  وا  لوهجم  ياه  هتفاب  زا  يرایـسب  خـساپ  هک  دـسر  یم  ار  یققحم  درف  ره 

رد ار  لوعجم  هروس  نآ  هک  یبیطخ  نآ  زین  و  تسا . هدازن  ردام  زا  زونه  هداد  ربخ  ناریا  بیطخ  زا  رانملا  بحاص  هک  ینس  درگناهج  نینچ 
تسا . هداهنن  ایند  هباپ  زونه  هدناوخ  یم  دنلب  يادص  اب  ربنم  يالاب  هعمج  ياهزور 

باتک زا  ار  نآ  یسک  تسین و  لئاق  یجرا  یلایخ  هروس  نیا  يارب  يا  هعیش  چیه  و 
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ءالآ  ) یغـالب هیمـالع  ریـسفت  تامدـقم  هب  درمنیا  شاـک  تسا . هتـسنادن  يراـج  نآ  رب  ار  نآرق  ماـکحا  هدرواـین و  باـسح  هب  یهلا  زیزع 
ار بلاطم  هنوگ  نیا  هاگنآ  دینـش ، یم  هراب  نیا  رد  تسا  نانآ  دـئاقع  مجرتم  هعیـش و  ناـبز  هک  ار  وانانخـس  درک و  یم  هعجارم  نمحرلا )

تشون . یمنانآ  هرابرد 
میئوگ . یم  کیربت  ناناملسم  امش  هب  تسا  یحیسم  غلبم  رفن  کی  هتفگ  هب  یکتم  هک  ار  یلالدتسا  ام  و 

نیا تسخن  زور  زا  هعیـش  هک  نآ  لاح  درمـش و  یم  هعیـش  قرف  زا  ار ، یئاهب  یباب و  هقرف  هک  تسا  نیا  وا  هدـننز  ياـهتلاهج  زا  رگید  یکی 
هعیش ياملع  زا  ناشتافارخ  در  رد  هک  یئاهباتک  و  تسا ، هدرک  ناشتساجن  تلالض و  رفک و  هب  مکح  هتسناد و  نید  زا  جراخ  ار  هلاض  هقرف 

تسا . هتفرگ  رارق  راشتنا  تسد  رد  پاچ و  ابلاغ  نوریب و  رامش  دح  زا  هدشهتشون ،
رب هک  يراوگاـن  ثداوـح  زا  هتـسویپ  هدـش و  هدوـلآ  ناـنآ  یهارمگ  رهز  هب  قارع  كاـخ  تسا . نایـضفار  زا  قارع  یناـماسبان  دـیوگ : - 2

و دنریگ . یم  یشوخ  دیع  ناناملسم ، رب  ار  سور  يزوریپ  زور  هک  یئاج  ات  دننک  یم  یلاحشوخ  ترـسم و  راهظا  دوش ، یم  دراو  نیملـسم 
هحفص 51)  ) دننک یم  يدنب  نیزآ  ترسم  یلاحشوخ و  ناونعب  زورنیا  رد  ار  دوخ  ياهرهش  ناریا  مدرم 
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نانآ ياهشرازگ  رابخا و  ای  تسین ؟ دورو  لباق  یسک  يارب  قارع  ناریا و  دالب  دنک  یم  نامگ  درم ، نیا  غورد  ياهاعدا  زا  اتفگـش  خساپ -
زا يزیچان  هدع  کی  نانآای  دنرک ؟ روک و  تسا ، هدینـش  ای  هدـید  وا  هچنآ  زا  دـنا  هعیـش  هک  قارع  مدرم  تیرثکا  ای  دـسر ؟ یمن  یـسک  هب 

عافد ناشتفارـش  زا  هک  تسین  اهنآ  زایـسک  رگید  هدرک و  ریمخ  دروخ و  ار  نانآ  زارد ، نایلاس  تشذگ  هک  دنا  خیرات  هدش  يرپس  ياهتلم 
دنسرپ ؟ یمن  اهزاسغورد  هنوگ  نیا  زا  دنزیخ و  یمن  رب  شیاه  هوای  خساپ  هب  رگید  دنز ، ناشتمهت  سک  ره  و  دنک ،
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هک يرگید  هراق  رد  ای  دنقارع ؟ نیمه  رد  هدع  نیا  ایآ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دنوش ، یم  دنسرخ  نیملـسم  راوگان  ثداوح  زا  هک  یناسک  نیا 
درک . رارکت  دیاب  ناریا  هرابرد  ار  لاوس  نیا  انیع  و  دننکیم ؟ یگدنز  هدش ، هدناوخ  قارع  مان  هب  وهدشن  فشک  زونه 

نیا زا  ارچ  دـنطوبرم ، تکلمم  ود  نیا  اب  هک  ینارازگراک  ناریفـس و  نادرگناـهج و  نیقرـشتسم و  تکلمم و  ود  نیا  ردنکاـس  ناناملـسم 
یم مرتحم  هعیش ، ینس و  نیب  قرف  نودب  ار ، ناشلاوما  ضرع و  نوخ و  نیملسم و  سوفن  امومع ، نایعیش  دنرادن ؟ يربخ  اهرورـس  نشج و 

. دننیب یم  نارگن  اردوخ  دوش  دراو  اهنآ  زا  کی  رهب  هک  یجنررد  و  دنرامش .
يزور هچ  دنریگ  یم  دیع  هک  ار  يزور  دیسرپ  درم  نیا  زا  دیاب  زین  و  تسینعیشت . هب  دیقم  تسا ، هدش  دراو  نآرق  رد  هک  یمالـسا  يردارب 

؟ دنا هدز  تسد  هدننز ، ياهراک  نیا  هب  یمدرم  هچ  و  دنا ؟ هدرک  يدنب  نیزآ  نآ  يارب  ار  يرهش  هچ  و  تسا ؟. عقاو  یهام  هچ  رد  و  تسا ؟
دانتسا نادب  یحیسم  غلبم  ای  لوهجم  ینس  درگناهج  زا  هلاسر ، بحاص  هک  یخـساپ  نامه  هیبش  رگم  درادن ، یخـساپ  تالاوس  نیا  يارب  وا 

تسا . هتسج 
هدروآ و نامیا  ادخ  تایآ  زا  یخرب  هب  دوهی  دننام  نایـضفار  دـیوگ : تیب "  لها  زا  یخرب  هب  تبـسن  نایـضفار  ینمـشد   " ناونع تحت  - 3

(: دیوگ هک  اجنآ  ات   ) دنرفاک اریخرب 
نیسحلا و نب  یلع  نب  دیز  دننام  دنیوگ ، یم  مه  ازسان  ار ، اهنآ  هکلب  هتـشاد ، نمـشد  ار  اهنع "  هللا  یـضر  همطاف "  نادنزرف  زا  يرایـسب  و 

تسنانآ . ضغب  دروم  هک  ییحی ، دیز ، دنزرف  زین 
هللا ءایلوا  مظاعا  زا  وا  هکنیا  اب  دنناوخ ، یم  باذکبقل  هب  ار  یمود  هک  مهنع ) هللا  یـضر  ) مظاکلا یـسوم  دـنزرف  ود  رفعج  میهاربا و  زین  و 

. تسا هدرک  ضیف  بسک  يو  زا  یماطسب  دیزی  وبا  تسا و 
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دترم هدرکان  يادخ  ادخ ، نید  زا  هیکز ، سفن  هب  بقلم  دمحم  شدـنزرف  ضحم و  هللا  دـبع  شدـنزرفو  ینثم ، نسح  نب  نسح  دـندقتعم  و 
دندش .

 "، هللا دبع  نب  میهاربا  هرابرد "  ار  هدیقع  نیمه  زین  و 
 " رقابلا ، دمحم  نب  ایرکز  و " 

 " نسحلانب ، نیسحلا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  و " 
 "، نسحلا نب  مساقلا  نب  دمحم  و " 

تسا . نیسحلا "  نب  یلع  نب  دیز  دالوا "  زا  هک  رمع "  نب  ییحی  و " 
شرتسگ ام  ماقم  هک  یناسک  رگید  و  دـندوب ، نیـسحلا  نبیلع  نب  دـیز  تماما  هب  لئاق  هک  اه  ینیـسح  اه و  ینـسح  تعامج  هراـبرد  زین  و 
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یمتسود ار  يدادعت  اهنآ  زا  يا  هقرف  ره  تیب . لها  زا  يزیچان  هدع  هب  ار  ناشتبحم  دنا ، هدرک  دودـحم  نانیا  و  درادـن . ار  اهنآ  مان  ضرعت 
دهاوخ لاوس  نآ  زاهک  ص )  ) ادخ لوسر  يابرقا  تدوم  تسنیا  تیب و  لها  هب  تبـسن  نانآ  تبحم  تسانیا  دننک . یم  نعل  ار  هیقب  دراد و 

(. 52 ص 54 -  ) دش
دنچ ره  دهد  هولج  هیرک ، وابیزان  نادب  ار  هعیش  ترهش  تسا  هتساوخ  هتشادنپ و  قیاقح  ار  نآ  یسولآ  هکیماهوا  هتـشر ي  تسنیا  خساپ -

تسا  ضحم  غورد  رگید ، یخرب  یگتخاس و  نب  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دشاب  یلوعجم  ياه  تبسن  رثا  رب 
. 69 دینک ص 76 - هعجارم  میدرک  ادا  ار  نخس  قح  ام  هعیش ، مومع  دزنشتسادق  ماقم  و  دیهش ، یلع "  نب  دیز  هرابرد "  اما 

زا یکی  وا  تسا ، هبترم  دـنلب  سب  شماـقم  ودراد  یمن  نمـشد  ار  وا  هعیـش  چـیه  زگره  دیهـش ، نب  دیهـش  دـیز "  نب  ییحی  هراـبرد "  اـما 
نامیپ نیا  تسا : هتفگ  هدربمسا و  مان ، هب  ار  نانآ  دنرفن و  هدزاود  ناماما  هک  هدرک  تیاور  شرهاظ  ردپ  زا  وا  تسا  هعیش  دهاجم  نانامرهق 

رب ار  نآ  هتفگ و  اثر  شروهـشم ، هیئات  رد  یعازخ "  لبعد  هیماـما " ، رعاـش  ار  وا  وتسا  هدرپس  اـمب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  يدوهعم 
ماما
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. تسا هدناوخ  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع 
دیز باتک  رد  هکنانچ  وا  هرابرد  نایعیـش  هیرظن  نیرخآ  و  تسا . هدـشن  هدـید  وا  نعل  هب  دـسر  هچ  ات  ضیرعت  رب  ینبم  يا  هملک  نایعیـش  زا 

قداص ماما  دوب ، عیـشت  رما  هب  رایـشه  هدیقع و  شوخ  دوب ، دقتعم  ع )  ) قداص ترـضح  تماما  هب  وا  هک  تسا : نیا  هدمآ  دیهشلا ص 175 
هرهاطلا . هحور  یلع  هیلع و  هلا  مالس  داتسرف  تمحر  وارب  دش و  نوزحم  تخس  درک و  هیرگ  وا  گوس  رد  (ع )

( ناریا پاچ  ص 62   ) نییبلاـطلا لـتاقم  رد  جرفلا  وـبا  هچنآ  زا  دـیزنب  ییحی  هب  تبـسن  ار  هعیـش  تبحم  هک  تسایققحم  ره  راـیتخا  رد  و 
دیوگ : وا  دنک ، يریگ  هجیتن  هدروآ ،

هکيرگنهآ دزن  هعیش  نارگناوت  زا  یهورگ  دندوشگ ، ار  شیاهریجنز  دش و  دازآ  دیهشیلع  نب  دیز  دنزرف  دیز "  نب  ییحی  هکیماگنه " 
مهرد رازه  تسیب  هب  ات  داتفاهدیازم  تباقر و  رد  دنب  دشورفب . نانآ  هب  ار  دنب  نآ  هک  دنتـساوخ  وا  زا  ودـنتفر  دوب ، هدوشگ  شیاپ  زا  ار  دـنب 

، دندش یضار  همه  دیروآ . درگ  دوخ  دزن  ار  شلوپتفگ  ار  اهنآ  دنریگب ، وا  زا  ار  لوپ  دوش و  عیاش  ربخ  نیا  ادابم  دیـسرت  رگنهآ  دیـسر ،
نادب هتخاس  يرتشگنا  نیگن  دـنب  نآ  زا  نایعیـش  درک . میـسقت  نانآ  نیب  درک و  هعطق  هعطق  ار  دـنب  وا  و  دـنداد ، وا  هب  دوب  هتفگ  هک  ار  یلام 

دنتسج . كربت 
، مظاکلا یـسوم  نب  میهاربا "  هرابرد "  اـما  تسا و  هتفرگن  يداریا  نآ  يارب  یـسک  هدـنام و  رادـیاپ  زورما  اـت  دـعب ، ياهلـسن  رد  مسر  نیا 

هیدیز نایاوشیپ  زا  یکی  ربکا  میهاربا  دوصقم  ایآ  دنهدیم ؟ تبـسن  ام  هب  ار  میهاربا  مادـک  ینمـشد  میتسناد  یم  منابهذـم  مه  نم و  شاک 
دش ؟ راکشآ  نمی  رد  ایارسلا  یبا  مایا  هک  تسا 

رد ار  وا  شدالوا  مدـقم  رد  هدومرف و  لخاد  دوخ  تیـصو  رد  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) مظاک ماـما  زا  هعیـش  دـشاب  وا  رگا 
هب مدرک  لخاد  ار  نادنزرف  رگید   " یسوم " ع ) نب  یلع  ماما   ) وا اب  هکنیا  دیوگ : تسا و  هدرب ، مان  دوخ  تیصو 
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هدروآ میرکلا "  عاجشلا  خیشلا  ریبعت "  وا ، لاح  حرش  رد  داشرا ، رد  دیفم ، ام ، راوگرزب  خیـش  دوب و  اهنآمارتحا  اهنآ و  زا  يروآدای  رطاخ 
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دوب . تلیضف  رد  نانآ  رب  مدقم  ع )  ) اضر ترضح  و  تسا . روهشم  یتبقنم  تلیضف و  ار  ع )  ) یسوم نسحلا  یبا  دالوا  زا  مادک  ره  دیوگ  و 
شناردپ زا  هک  دوب  تلیـضف  اب  يدنمـشناد  و  دوب ، راوگرزب  لیلج و  يریما  دیـس و  وا  دـیوگ : راصتخالا "  هیاغ   " رد هرهز  نبا  نیدـلا  جات 

رد وا  هکنیا : تسا  هدـمآ   1  : لاقملا 35 و 34 حـیقنت  ردهچنآ  ربانب  وا  هرابرد  هعیـش  رظن  هصالخو  درک . یم  ثیدـح  لقن  مهیلع  هللا  مـالس 
رگیددننام زین  ار  وا  هعیش  هک  تسا ؟ یضترم  هب  بقلم  رغـصا  میهاربا  وا ، دوصقم  ای  دوب . يرادنید  يراکوکین و  لامکو  اوقت  هجرد  تیاهن 

دنیوج . یم  برقت  ادخ  هب  ناشرهم  هلیسو  هب  هتسناد ، هبیط  هرجش  نیا  نادنزرف 
وا دوب و  دهاز  دباع و  يدنمـشناد  ریغـصلا  میهاربا  هک : تساهدرک  تیاور  انهملا  نبا  هرجـش  زا  یمظاک  نیدـلا  ردـص  نسح  دیـس  ام  دـیس 
هک لاجر  تسرهف  رد  هن  باـسنا و  بتک  ردهن  دـشاب  وا  هب  هراـشا  هک  يا  هملک  یعیـش  يدرف  چـیه  زا  نم  تسا و  هدوبن  ایارـسلا  یبا  هارمه 
هب هدرمش و  هعیش  نایعا  زا  ار  میهاربا  ود  ره   5  : 474 هعیشلا 482 - نایعا  رد  یلماع  نیما  ام  دیس  و  مدرکن . ادیپ  دنک ، وا  ینمشد  رب  تلالد 

تسا . هتخادرپ  ناشلاح  حرش 
مهيدقن نخس  هنوگ  چیه  دنار و  نخس  هدرتسگ  وا ، هرابرد  هک  ار  یـسک  ما  هدیدن  هعیـشتافیلات  رد  نم  مظاکلا "  یـسوم  نب  رفعج   " اما

. دناوخب باذک  بقل  هب  ار  وا  هعیش  ما  هدیدن  یئاج  رد  و  ما ، هدناوخن  دشاب  وا  هب  تبسن  هعیش  ینمشد  هناشن  هک  وا  هرابرد 
ار وا  هعیـش  هک  داد  یم  یناشن  هدـید  نآ  رد  ار  بلطم  نیا  هک  یباتک  زا  ای  درک ، یم  یئامنهار  شا  هدـنیوگ  هب  ار  اـم  هدـننز  تمهت  شاـک 

بلاطلا ص208) هدمع   ) دناوخ یم  نییرجش "  ای " نییراوخ "  ار "  شدالوا  " و  يراوخ ، بقل " 
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یـسک هچ  زا  هدرک ، ضیف  بسک  وا  زا  یماطـسب  دـیزی  ابا  هتفرگ و  هلا  ءایلوا  ناـگرزب  زا  ار  رفعج  هک  بلطم  نیا  متـسناد  یم  نم  شاـک  و 
تسا . هتفرگ 

یفوتم مدآ  نب  یسیعنب  روفیط  یماطـسب  دیزی  اب  هک  تسا  بلطم  نیا  اهنت  تسا  دوجوم  لاجر  لاوحا  حرـش  مجارت و  بتک  رد  هک  يزیچ 
قداصماما اریز  تسا ، لاوحا  حرـش  ناگدنـسیون  زا  یهابتـشا  دوخ  نیا  و  هدرکذملت ، ع )  ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  ماما  دزن  لاسب 261 ه 

یماطـسب دیزی  اب  دوصقم  دیاش  دنا و  هدرکن  دای  نیرمعم  زا  ار  واو  تسا  ای 264 ه  رد 261  یفوتم  دیزی  ابو  دنا  هدرک  تافو  رد 148 ه  (ع )
. تسا هدش  بکترم  مه  یگرزب  طبخ  هداد  هکیغورد  تبسن  رد  درم  نآ  نیاربانب  دشاب  دهاز  ناسورش  نب  یسیع  نب  روفیط  گرزب 

داهج رازراک  نادـیم  رد  دـمآ و  البرک  هب  ع )  ) نیـسح ماما  شرهطم  يومع  اب  هک  تسا  یـسک  وا  ینثملا "  نسحلا  نب  نسح  هرابرد "  اـما 
دنتفاـی یقمر  وا  رد  دـنریگرب  نت  زا  ار  وا  رـس  دنتـساوخ  نوچ  دـیدرگ و  تحارج  مخز و  زا  رپ  شندـب  دـش و  راـتفرگ  تبیـصم  هب  درک و 

تسویپ . هنیدم  هب  هاگنآ  دش ، بوخ  ات  درک  هجلاعم  هدرب  هفوک  هب  ار  وا  شا  یئاد  يرازخ  هجراخ  نب  ءامسا  ناسحوبا 
سیئر راوگرزب ، وا  هتفگ : هک  مینک  یم  نایب  شداشرا  رد  ار  دـیفم  خیـش  هفیاط  گرزب  نخـس  وا  هرابرد  نایعیـش  هدـیقع  نداد  ناـشن  يارب 

نب ریبز  هک  تسا  یناتـساد  جاجحاب  ار  وا  دـیدرگ و  ع )  ) نینموملا ریماتاقدـص  يدـصتم  دوخ  نامز  رد  و  دوب ، عرو  اب  تلیـضف و  اب  موق ،
ياهتیـصخش زا  ار  وا  هتـشون ) لوا  در  رد  ار  شراتفگ  نیا  یـسولآ  هک   ) یلماع نسحم  دیـس  تجح  همالع  رخآ و  ات  تسا ... هدروآ  راـکب ،

تسا . هدرکرکذ  وا  يارب  یلصفم  لاح  حرش  رد 166:21 و 184  هدرب و  مان  هعیش 
. تسا نیگمرش  نآ  زا  تیناسنا  نیبج  هک  تسین  شیب  یتمهت  دنراد  مالسا  نید  زا  وا  دادترا  هب  هدیقع  نایضفار  هک  نخس  نیا  سپ 
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ع)  ) قداص ماما  باحـصا  زا  ار  وا  شلاجر  رد  یـسوط  رفعج  وبا  خیـش  هعیـش  گرزب   " ینثملا ، نسحلا  نبضحملا  هلا  دـبع  هراـبرد "  اـما 
ادخ ربمایپ  هیبش  وا  دـیوگ :  87 " هدـمعلا ، رد "  انمهلا  نیدـلا  لامج  دـناد و  یم  ع )  ) رقاـب ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  زین  دوادوبا  هدرمـشرب و 

. دیدرگ ع )  ) نینموملا ریما  تاقدص  يدصتم  نسح  شردپ  زا  دعب  دوب و  مشاه  ینب  گرزب  و  (ص ،)
شلابقا ص 51 رد  سواط  نبا  دیس  هفئاط  دیـس  هک  وا  هرابرد  ار  هعیـش  یئاهن  رظن  یلو  تسا ، فلتخم  وا  مذ  حدم و  رد  دنچ  رهثیداحا  و 

ماما زا  یباتک  یحیحـص  ذخام  کی  زا  وا  و  ار . ع )  ) قداص ماما  تماما  تسوا  نتفریذپ  لیلد  واهدـیقع و  نسح  حالـص و  هناشن  هدـیزگرب ،
هدومرف تداعس  شاداپ و  هب  اعد  شمامعا  ینب  ووا  يارب  هدومرف و  دای  حلاصلا "  دبعلا  مان "  هب  نآ  رد  ار  هلا  دبع  هک  هدرک  دای  ع )  ) قداص

دیوگ : سواط  نب  دیس  سپس  دنا ،
ع)  ) قداص ماـما  دزن  نسح ) ینب  زا  وا  باحـصا  هلا و  دـبع   ) دـنا هدـش  عقاو  ضارتعا  هلمح و  دروم  هک  یهورگ  دـهد  یم  ناـشن  رما  نیا  و 
رد هکنیا ، و  دنا . هدوب  دوخ  ماما  قحب  فراع  و  دندش . یم  دادملق  مولظم  ترـضح ، نآ  دزن  دـنا و  هتفرگ  رارق  حدـمدروم  و  هدوب ، روذـعم 

ناماما هب  اهنآ  رکنم  زا  یهن  ات  دوش  لمح  هیقت  هب  دـیاب  اهتـشون  نیا  دـندوب  هدـش  ادـج  نیقداص  همئا  زا  اهنآ  تسا : هدـمآ  اـهباتک  زا  یخرب 
لقنام هک  تسا  یتیاور  تسا ، نآ  رب  هاوگ  و  قح ، هب  تبـسن  نانیا ، نافرع  ماقم  ربلـیلد  هک  یبلاـطم  زا  یکی  و  دوشن . هداد  تبـسن  موصعم 

میا . هدرک 
هیرگ ام  دش و  دنلب  هیرگ  هب  شیادـص  هک  تسیرگ  يا  هزادـنا  هب  هاگنآ  دـیوگ ...:) ع )  ) قداص ماما  هب  شلاصتا  دنـس و  رکذ  زا  دـعب  يو  )
هتـشک تارف  طش  رانک  رد  وت ، ناراداوه  زا  يا  هدع  دومرف : هک  درک  تیاور  شردپ  زا  نیـسحلاتنب  همطاف  زا  مردپ  تفگ : سپـس  میدرک ،

یحیرـص تداهـش  نیامیوگ  یم  نم  دومرف : سپـس  تشاد  دـنهاوخن  يریظن  هدـنیآ  رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  هک  دـنوش  یم  هدز  تبیـصم  ای 
يادخ يوس  هب  نانآ  دنتفرگ و  ار  اهنآ  هک  مالسلا  مهیلع  هیلع و  نسح  ینب  زا  یناسک  حدم  هب  حیحص  قرط  زا  تسا ،

هحفص 105 ] ] 

نب هلا  دبع  هدیقع  نسح  لیلد  هک  یثیداحا  سپـس  دندش ، زوریپ  دـنوادخ  مارکا  تداعـس و  هب  دنتـشذگ و  رد  فیرـش  یماقماب  هلالج  لج 
دـندوب و نیقیلا  قـح  هب  تیادـه و  هب  فراـع  ناـنیا  هن  اـیآ  میوـگ : یم  نم  دـیوگ : سپـس  هدرک ، رکذ  ار  تسوا  هارمه  ناینـسح  نـسح و 

ادخ !؟ هب  تبسن  یعقاو  ناراکزیهرپ 
. تسا یتسار  تقیقح و  زا  رود  هعیش ، رظن  ناونعب  نسح ، ینب  تاداس  هیقب  و  وا ، هب  دادترا  تبسن  تسناد  یهاوخ  یبوخب  امش  عضو  نیا  اب 

هدرمش ع )  ) قداص ماما  باحصا  زا  شلاجر  رد  ار  وا  یسوط  رفعج  وبا  خیش  هیکز ، سفن  نب  بقلم  نسحلانب  هلا  دبع  نب  دمحم "  اما "  و 
تیاور اریز  هیکز ، سفن  هب  وا  بقل  ببـس  تسا  نیا  دنتـشک و  تیزلا "  راـجحا  رد "  ار  وا  دـیوگ : بلاطلا ص 91  هدـمع  رد  انهم  نبا  و 

تشک . دنهاوخ  نم ، نادنزرف  زا  ار  يا  هیکز  سفن  تیزلا  راجحارد  دومرف  ص )  ) ادخ ربمغیپ  هدش 
رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  يارب  وا  جورخ  هکنیا  و  هدروآ ، وا  هدـیقع  نسح  ربناـهرب  طوسبم  روـطب  لابقا ص 53  رد  سواط  نب  دیـس  و 

تسا . ص ) - ) لوسر ادخ و  هب  نانآ  کسمت  هناشن  همهاهنیا  دیوگ : سپس  داد . یم  ربخ  ار  نآو  تشاد  ربخ  دوخ  لتق  زا  وا  دوب و 
رد شنامز  لها  ربکا  شتیب و  لها  لضفا  وا  دیوگ : يو  هرابرد  نییبلاطلا ص 85  لتاقم  رد  هچنانچ  هیکز  سفنهرابرد  هعیش  هدیقع  تسنیا 
زا دادـترا  نداد  تبـسن  زا  هیماما  و  دوب . رترب  همه  زا  شتهبا  تواخـس و  يریلد و  و  نیدرد ، وا  هقف  و  دوب ، نآ  ظفح  ادـخ و  باتک  هب  ملع 

تسا . هدش  بکترم  راکشآ  یهانگ  گرزب و  یئارتفاانامه  دنز  یتمهت  نینچ  سک  ره  دنرودب و  تخس  وا ، هک  نید 
ع)  ) قداص ماما  لاـجر  زا  ار  وا  هفئاـطلا  خیـش  تسا  نسحلا  وبا  شا  هینک  دشهتـشک و  يرمخاـب "  رد "  هک  هللا  دـبع  نب  میهاربا "  اـما "  و 

رعاش یعازخ  لبعد  و  تسا . هدوب  ءاملع  ناـگرزب  زا  نونف  زا  يرایـسب  رد  وا  دـیوگ : هدـمعلا " ص 95  رد "  انهم  نیدـلا  لامج  هدرمش و 
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لها يادهش  و  تایآ " ... سرادم  دوش "  یم  متخ  ءات  فرح  هب  هک  شفورعم  راعشا  رد  هعیش 

هحفص 106 ] ] 

: دیوگ هک  اجنآ  تسا  هدرکدای  وا  زا  هتفگ  هیثرم  نآ  رد  ار  تیب 

هبیطب  يرخا  ونافوکب  روبق 
تاولص اهلان  خفب  يرخا  و 

اهلحم  ناجذوجلا  ضراب  يرخا  و 
تابرغلا يدل  يرمخابب  ربق  و 

هعیـش ياوشیپ  دزن  رگا  و  دندوبنهدز ، تبیـصم  نارگن و  شنتـشک  زا  و  دوبن ، هدـیقع  نسح  حالـص و  هب  فورعم  هعیـش  دزن  میهاربا  هاگ  ره 
. دناوخ یمن  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  روضح  رد  ار  دوخ  ياثر  تفگ و  یمن  هیثرم  ار  وا  لبعد  دوبن ، دنسپ  دروم  شراتفر  (ص )

، دمحم شردارب  نوچمه  میهاربا  دـیوگ : هک  هدرک  زاربا  لتاقم ص 112  رد  جرفلا  وبا  هک  میراد ، یم  زاربا  اريا  هدـیقع  نامه  وا  هراـبرد 
دوبلمع . تدش  تعاجش و  ملع ، نید ، زا  هبترنامه  رد 

تبسن نیاربانب   324 تسا 308:5 و . هداد  نخـس  طسب  شلاح  حرـش  رد  هدرب و  مان  هعیـش  ياهتیـصخش  زا  ار  وا  یلماع  نیما  همالع  دیـس  و 
تسا . یگرزب  يارتفا  نداد ، هعیش  هب  ار ، نید  زا  وا  دادترا  هب  هدیقع 

وبا ماما  روکذ  نادنزرف  عومجم  اریز  هدش ، هدیرفآ  یسولآ  لایخ  ملاع  رد  اهنت  تساهدشن و  دلوتم  زونه  وا  رقابلا ، دمحم  نب  ایرکز "  اما " 
نانآ میتفاین و  ار  یسک  اهنآ  زج  هصاخ  هماع و  راثآ  زا  میا  هدرک  شراک  هک  اجنآ  ات  دنرفن و  شش  نیقیرف  قافتا  هب  (ع ) رقابلا دمحم  رفعج 
لطاب عوضوم  نتـشادن  ظاحل  زا  رقابلا  دمحم  نب  ایرکز  هب  دادترا  تبـسن  سپ  دنـشاب . یم  هللا  دیبع  دـیز و  یلع ، میهاربا ، هلا ، دـبع  رفعج ،

تسا .
نیا هرابرد  ناسیون  هرکذت  دشاب ، ع )  ) یبتجم ماما  دنزرف  مرثا  نسح  هداون  دوصقم  رگا  نسحلا ، نب  نیـسحلا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم "  اما " 

، دوصقم رگا  و  دـنا . هدرکن  رکذ  يا ، هداز  دـنزرف  و  دـنزرف ، وا  يارب  دـش و  ضرقنم  اعیرـس  وا  لسن  هک  دـنا  هتـشونن  نیا  زج  يزیچنیـسح 
مسا نیا  هب  یسک  هیماما  رد  دشاب و  هتشاد  نامیا  وا  هب  ای  دنک ، ریفکت  ار  وا  هعیـش  ات  میا  هتفاین  وا  زا  یمان  باسنا  بتک  رد  ام  دشاب ، يرگید 

ریفکت دروم  هک 

هحفص 107 ] ] 

دوش . یمن  تفای  ینیسح ، ای  دشاب  ینسح  دشاب ، هدش  عقاو 
ار وا  هفئاطلا  خیـش  دراد  یئاحطب  بقل  هک  تسا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلانب  دیز  دنزرف  وا  نسحلا ، نب  مساقلا "  نب  دمحم  اما "  و 

چیه ام  و  دوب . هیقف  یناحطب  دمحم  دیوگ : هدمعلا ص 57  رد  انهملا  نب  نیدلا  لامج  هدرب و  مان  ع )  ) قداص ماما  باحـصا  زا  شلاجر  رد 
. مینک یمن  ادیپ  میریگب ، تسا  هتسب  هعیشب  هک  یتمهت  دهاش  ارنآ  ات  دشاب  هتفگ  يزیمآ  نیهوت  نخس  وا  هرابرد  هک  ار  يا  هعیش  درف 
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، مهیلع هلا  مالس  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیسح  نب  ییحی  نب  رمع  نب  ییحی  نسحلا  وبا  وا  رمع "  نب  ییحی  اما " 
یفاک هدمآ ، اـنهم ص 263  نبا  بلاـطلا  هدـمع  رد  هچنآ  وا  هراـبرد  هعیـش  رظن  راـهظا  يارب  و  تسا ، هیدـیز  ناـیاوشیپ  نیرتگرزب  زا  یکی 

: دیوگ هک  اجنآ  تسا ،
ار بلاـط  یبا  ياهنادـناخ  قوقح  زا  ینیگنـس  راـب  ودوب  رتدـهاز  مدرم  همه  زا  درک  جورخ  دـمحم  لآ  زا  اـضر  هب  توعد  يارب  هفوک  هب  وا 

دیشک ... یم  جنر  اهنآ ، هب  تبسن  ندرک  یکین  رد  دیشک و  یم  شودب 
هلا دبع  نب  دمحم  دزن  ار  شرس  نوچ  دندرب و  ءارماس  هب  ار  شرس  دش  هتـشک  دیگنج و  وا  اب  رهاط  نب  هلا  دبع  نب  دمحم  دیوگ : هک  اجنآات 
وت تفگ  دـش و  دراو  وا  رب  يرفعجلا  مساـق  نب  دواد  مشاـه  وبا  و  درک . سولج  مدرم  نتفگ  کـیربت  يارب  هفوـک  ردوا  دـندروآ ، رهاـط  نب 
یم هکیلاح  رد  دش  نوریب  وا  دزن  زا  تسـشن و  یم  وا  يازع  هب  دوب  هدنز  ص )  ) ادـخ لوسر  هاگ  ره  هک  يا  هتـسشن  يا  هتـشک  کیربتيارب 

تفگ :
ار  امش  داب  اراوگ  دیروخب  رهاط  ینب  يا 

دوب  دهاوخن  اراوگ  یسک  رب  ص )  ) ربمغیپ تشوگ  هک 
تسا  ادخ  شهاوخنوخ  هک  ینوخ 

دوب دهاوخن  رظن  فرص  لباق 

هحفص 108 ] ] 

دراد تیب  یکی 110  هک  هدیصق  ود  اب  ار  وا  یمور  نبا  سابعلا  وبا  اهنآ : هلمج  زا  دنا  هتفگ  اثر  ار  وا  هعیش  يارعش  ناگرزب  زا  يرایسب  هورگ 
: تسا نیا  شعلطم  هتفگ و  اثر  دوشیم  هدید  بلاطلا ص 220  هدمع  رد  و 

جهنی  کیجهن  يا  رظناف  کماما 
جوعا میقتسم و  یتش  ناقیرط 

: دوش یم  عورش  تیب  نیا  اب  هک  رگید  هیمیج  هدیصق  رد  و 

جعدلا  درخلا  ابصلا و  عبر  تییح 
جنغلا لدلا و  تاوذ  تاسنالا 

هیثرم ار  وا  تشذگ ،  61 دـلجم ص 62 - نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  يرایـسب  راعـشا  اب  هوفا  ینامحلا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  رگید  و 
تسا . هتفگ 

نید زا  اه  نآ  زا  یکی  هک  تفگ  دهاوخن  دیوگ و  یمن  هتفگن و  يا  هعیش  هاگچیه  و  اوشیپ ، تاداس  نیا  هرابرد  هعیـش  حیحـص  رظن  تسنیا 
رفاک و دنتفرگ  یم  ص )  ) دمحم لآ  زا  اضر  يارب  تعیب  هک  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  تماما  هبلئاق  ناینیـسح  ناینـسح و  ای  هدش و  دـترم 

دنا . هدیدرگ  دترم 
هک ار  یناسک  نیا  ایآ  میـسرپ ، یم  درم  نیا  زا  ام  دننار  یمن  نابز  رب  غورد  زج  دنهدیم ، نوریب  ناهد  زا  هک  تسا  يا  هملک  گرزب  هچ  هو ،
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گنت و ياه  نادـنز  ياهلادوگ  رد  و  دـنتخاس ؟ حورجم  ای  و  دنتـشک ؟ یناسک  هچ  ار  نانیا  دـینک  یم  عافد  ناش  یگرزب  فرـش و  زا  اـمش 
؟ دندرک نینچ  دنهد ، یم  اه  نآ  هب  دادترا  تبسن  ويا  هداد  رارق  ناشتمهت  دروم  هک  نایعیـش  ار ، نانیا  ایآ  دندرک ؟ ینادنز  ار  نانآ  کیرات 

دنتشک .؟ ار  اه  نآ  یموق  هچ  تسا ، هتساخرب  نانآ  میظعت  هب  شدساف  معز  هب  هک  وا ، دوخ  موق  دارفا  ای 
: دهد یم  خساپ  بوخ  خیرات  میناوخب ، ار  خیرات  تاحفص  نم  اب  دیئایب 

رد کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دـیلو  ار ، دـیز  نب  ییحی  اما  میتخانش ص 75  تخاس ، ادج  شنت  زارـس  هک  یـسک  ار و  شلتاق  دیهـش  دیز  اما 
نامیلس نب  یسیع  هتسباو  یسیع  دیشک و  رگشل  وا  يوسب  رایسنب  رصن  دوب و  یلاله  زوحا  نب  ملس  ییحی  شلتاق  تشک و  لاس 125 

هحفص 109 ] ] 

. دوبرب شا  هماج  دوشگ و  ریت  وا ، يور  هب  يزنع 
هبرـض دـص  ار  وا  رگنب و  نسح  نب  نسح  هب  تشون : يرمناـیح  نب  ناـمثع  شلماـع  هب  کـلملا  دـبع  نبدـیلو  ار  ینثملا  نسح  نب  نسح  و 

داتـسرف و سک  نسح ، بلج  يارب  دیـسر ، شا  همان  یتقو  دوب ، شلتاق  وا  مهارهاظ  و  راد ، هاـگن  مدرم  ربارب  رد  اروا  زورکی  و  نزب ، هناـیزات 
رد دوبهتخومآ و  جرف  تاملک  ار  وا  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  دندوب  رـضاح  دوخ  تافالتخا  لح  يارب  مدرم  هک  دوب  یتقو  دندروآ ، اروا  نوچ 

درک . ناهنپ  ار  دوخ  دیسرت و  هیما  ینب  يورین  زانسح  هاگنآ  دندرک  شیاهر  و  داد ، شتاجن  دنوادخ  تاملک  نامه  رثا 
. دش هتشک  لاس 97  داد و  رهز  ار  وا  کلملا  دبع  نب  نامیلس  یتقو  ات  دنام  یفخم  نانچمه  و 

هـس ع )  ) نسح ماما  دالوا  زا  رفن ، هدزون  اب  ار  وا  هک  شنادنزرد  هیمـشاه ، رد  دوب و  هداد  بقل  هلذملا  هللا  دبع  روصنم ، ار  ضحم  هلا  دـبع  و 
و دوب ، هتخاـس  يراـج  ار  شنوخ  و  هداد ، رییغت  هناـیزات  ار  نسح  ینب  زا  یکی  تروص  گـنر  تشک . لاس 145  هب  دوب ، هدرک  سبح  لاـس 
ات دنتـسب  نانآ  يور  هب  ار  نادـنز  رد  و  دادـن . بآ  ار  وا  یـسک  تساوخ  بآ  هچ  ره  دوب و  هداتفا  هنایزات  هبرـض  رثا  رب  وا  مشچ  ود  زا  یکی 

دندرمیگلمج .
دندید . بوکخیم  اهراوید  هب  ار  نانآ  یبوقعی 106:3  خیرات  رد  و 

یبا دزن  ار  رس  نآ  يو  دروآ ، یـسوم  نب  یـسیع  دزن  ار  شرـس  تشک و  لاس 145  هبطحق  نب  دیمح  ار ، هیکز  سفن  هللا  دـبع  نب  دـمحم  و 
. دینادرگ اهرهش  رودب  و  درک ، بصن  هفوک  رد  ارنآ  روصنم  رفعج  وبا  داتسرف و  روصنم  رفعج 
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لاسب 145 وا  دش و  عقاو  يرمخاب "  رد "  دربن  دناوخ ، ارف  وا ، اب  دربن  يارب  هنیدم  زا  ار  یسوم  نب  یسیع  روصنم ، ار  هللا  دبع  نب  میهاربا  اما 
: تفگ عیبر  هب  سپس  دندرک ، بصن  رازاب  رد  ار  نآداد  روتـسد  هاگنآ  داهن ، دوخ  ربارب  ردوا  دندروآ و  روصنم  دزن  ار ، شرـس  دشهتـشک و 

درب . شردپ  دزن  ار  نآ  وا  ربب و  نادنز  رد  هللا  دبع  شردپ  دزن  ار  نآ 
درب . رصم  هب  ار  شرس  يرفعج  مارکلا  یبا  نبا  هاگنآ  دیوگ : يدجملا "  رد "  يرمع  هباسن  و 

وا سپـس  تشذگ  لاحنیا  هب  یتدم  درک  ینادنز  ار  وا  ناقاخ  نب  حتف  هناخ  رد  سپـس  دـندز و  هنایزات  درک  رما  لکوتم ، ار  رمع  نب  ییحی  و 
دمحم لآ  زا  اضر  هب  توعد  درک و  جورخ  هفوک  رد  نیعتـسملا "  مایا "  رد  دوب و  دادغب  رد  یتدم  تفر  دادغب  هب  اجنآ  زا  دـندرک  دازآ  ار 

اه نآ  داتسرف و  وا  گنجب  ار  لیعامسا  نب  نیسح  رهاط ، نب  هللا  دبع  نب  دمحم  داتسرف و  نیکتاکلک  مان  هب  ار  یـصخش  نیعتـسم  درک ، یم 
دراو وا ، رب  مدرم  و  دنداهن . شربارب  رد  رپس  يور  هدروآ  هللا  دبع  نب  دـمحم  دزن  ار  شرـس  لاس 250  رد  دش و  هتـشک  وا  ات  دندیگنج  مهاب 
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دننک . لمح  نیعتسم  دزن  ادرف  ار  رس  داد  روتسد  هاگنآ  دنتفگ  یم  شتینهت  هدش 
دنیوگ راصبتسا و  بیذهت و  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  یفاک ، تسا : باتک  راهچ  نانآ  ياه  باتک  نیرتحیحـص  دنرادنپ  نایـضفار  دیوگ : - 3

لقن وا  زا  رابخا  باحـصا  دـنک و  لقن  بهذـم  یماما  هک  یتیاور  ره  هب  لمع  زین  تسا و  بجاو  هناگ ، راهچ  راـبخا  ياـهباتک  نیا  هب  لـمع 
عوضومنیا هب  تسا ، یلح  ققحم  هب  فورعم  اهنآ  دزن  هک  نیدلا  رخف  و  یـسوط ، رفعج  وبا  و  یـضترم ، دیـس  تسا و  بجاو  دنـشاب ، هدرک 

دنراد . حیرصت 
رهب ای  اه  نآ  تایوتحم  هب  لـمع  بوجواـما  تسا ، هدربماـن  هناـگ  راـهچ  ياـهباتک  ثیدـح ، بتک  نیرت  قثوم  تسا  دـقتعم  هعیـش  خـساپ -

دیس يدهلا  ملع  و  تسا . هدشن  لئاق  نادب  يدحا  دشاب ، هدش  نیودت  اهنآ  رابخا  بتک  رد  دنشاب و  هدرک  تیاور  هیماما  هک  یثیدح 
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، تسا ام  ربارب  رد  نانآ  ياهباتک  و  دنتسه . اربم  هداد  اهنآ  هب  هک  یتبسن  نیا  زا  یلح ، ققحم  نیدلا  مجن  رفعج و  وبا  هفئاطلا  خیش  یضترم و 
میناد .) یم  رتهب  نارگید  زا  ام   ) دنرتهاگآ هناخ ، لخاد  زا  تیبلا  لها  و  دوش ، یمن  تفای  گرزب  تمهتنیا  اهنآ  مادک  چیه  رد 

نخس نیا  هاوگ  و  تسا . هدش  عقاو  داریا  دروم  هعیش ، ياملع  فرط  زا  نتم  ای  دنـس  رظن  زا  هک  تسا  یتایاور  نتخاس  دودرم  رما ، نیا  هاوگ 
سواط نب  دـمحا  دیـسلانیدلا  لامج  گرزب  دنمـشناد  دـهع و  زا  هک  تسا  فیعـض  قثوم و  نسح ، حیحـص ، مسق : راهچ  هب  رابخا  میـسقت 

هدیدرگ . لومعم  یلح  همالع  هللا  هیآ  شدرگاش  ینسح و 
هعلاطم ار  اهنآ  دش و  یم  هاگآ  یسلجم ، همالع  یفاک  حرش  لوقعلا "  تآرم  زا "  اهنآ ، مدقم  رد  هعبرا و  بتک  حورش  زا  درم  نیا  شاک  و 

موس دـلج  هب  هعجارم  ای  دـنکیم . راتفر  ثیدـح  ماسقا  دروم  رد  شداهتجا  هب  یـسلجم  همالع  يدنـس  ره  دروم  ردهنوگچ  دـنادب  ات  درکیم 
رب غورد  نتفاب  زا  ار  وا  دـیامنب و  وا ، هب  ار  حیحـص  هار  و  دـنک ، داشرا  قح  هارب  ار  وا  اـت  درک ، یم  يرون  همـالع  گرزب  تجح  كردتـسم 

دراد . زاب  عالطا ، ملع و  نودب  هعیش  گرزب  تما 
یئاهزیچ هب  ار  نآ  تایاور  دانـسا  لاجر  زا  يا  هراپ  هکنیا  ظاحل  هب  و  داـحآ ، راـبخا  رب  لامتـشا  ظاـحل  هب  ار  هعیـش  هعبرا  بتک  هاـگنآ  يو 

اب اهنآ  یبهذـم  فارحناهک  هداد  تبـسن  یبهذـم  فارحنا  هب  ار  رگید  یهورگ  و  دنتـسه ، اربم  اه ، تبـسن  نآ  همه  زا  ابلاغ  هک  هداد  تبـسن 
تایاور هک  هدـناوخ  فیعـض  مه  ار  یهورگنیب  نیا  رد  دـمان . یم  قثوم  ار  ثیداحا  نیا  هعیـش  درادـن و  یتافانم  ثیدـح  رد  نانآ  تقاثو 

تسا . لاونم  نیمه  رب  ناشثیدح  بتک  رد  هعیش  تنس و  لها  ناثدحم  لمع  و  تسا . تحص  دهاوش  هب  فوفحم  هورگ  نیا  صوصخم 
. دـنک یئوگدـب  دـناوتب  لهاجت  رثا  رب  هدومن ، ینادان  راهظادراد  تسود  ای  تسا  ربخ  یب  ثیدـح  نونف  هیارد و  ملع  زا  درم  نیا  ای  نیاربانب ،

يوون و ملسم  حرش  ینیع و  حرش  ینالطسق و  حرش  رجح و  نبا  يراخب  حیحص  حرش  يرابلا "  حتف  همدقم " هب  وا  رگا 
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دنامیم . ورف  لیطابا  رشن  زا  شا  هماخ  تفای و  یم  دوبهب  شینورد  يرامیب  تسیرگن ، یم  اه  نآ  لاثما 
ود ره  نیا  دنک و  یم  تیاور  یـضترم ، زا  زین  و  نیغورد ، هعقر  بحاص  باذـکهیوبام  نبا  زا  ملعم  نبا  و  ملعم ، نبا  زا  یـسوط  دـیوگ : - 4

تسا و رتوگغورد  باذک  هملیـسم  زا  وا  هک  دنا  هدناوخ  سرد  دیفم ) خیـش   ) نامعن نب  دمحم  ناشداتـسا  دزن  هدوب و  ملع  يوجـشناد  مهاب 
تسا ص 57 . هدرک  یم  زیوجت  ار  غورد  بهذم  يرای  يارب 

یم هیوب " ام  هن  طوقنم  ياب  ود  هب  هیوبابنبا "  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هتـشادنپ ، شنیغورد  هعقر  وا  هک  ار  يا  هعقر  بحاـص  خـساپ -
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دیفم خیـش  دلوت  تسا و  هتفای  تافو  ملعملا ) نبا   ) دیفم خیـش  دلوت  زا  لبق  لاس  هن  ای  تفه  لاس 329  رد  هک  تسا  لوا  قودص  وا  دـشاب و 
نب دمحم  رفعج  یبا  مود  قودص  شدـنزرف  زا  وا  یلب  دـنک . تیاور  قودـص  زا  دـیفم  خیـش  تسین  نکمم  هداتفا و  قافتا  ای 338  رد 336 

تسین . عیقوت  بحاص  هک  هدرک  تیاور  یلع 
ياراد تسا و  نوفدم  نیداوج  نیماما  قاور  رد  هک   ) دیفم خیش  تما ، خیش  هک  هدرک  رادربخ  ار  یسولآ  یـسک  هچ  متـسناد  یم  نم  شاک 

دشاب ؟ یم  رتوگغورد  تسا ، رفاک  ادخب  هک  باذک  هملیسم  زا  تسا ) يدنلب  ماقم  هبق و 
یعفای هک  یتروص  رد  دهد ؟ یم  اریئوگدب  نیا  هزاجا  دوخب  هنوگچ  و  تسا ؟ تارج  رپ  هدننز  كاندرد  تبسن  نیا  رب  صخش  نیا  دنچ  ات 

: دیوگ هک  دنک  یم  یفرعم  هنوگنیا  ار  دیفم  خیش  شنانجلا 28:3  تآرم  رد 
ملع رد  دشاب . یم  ملعملا  نبا  هب  زین  دیفم و  خیش  هب  فورعم  نانآ ، گرزب  رایـسب و  فیناصت  بحاص  هضفار ، ياوشیپ  هعیـش ، دنمـشناد  وا 
یط یبا  نبا  درکیم . ثحب  يا ، هدـیقع  ره  لها  اـب  ناـیهبوب  تلود  رد  تمظع  تلـالج و  اـب  و  دوب ، نادراـک  تخـس  هقف  لدـج و  مـالک و 
دیشوپ . یم  نشخ  سابل  و  تفرگ ، یم  هزور  و  تخادرپ ، یم  زامن  هب  رایسب  دوب ، تمظع  اب  یعوشخ  و  دوب ، ناوارف  تاقدصار  وا  دیوگ :

زا يرایسب  دیفم ) خیش   ) وا سلجم  رد  شخیرات 15:12  رد  ریثک  نبا  نخس  و 
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مالـسا تما  همه  ياوشیپ  وا  هکلب  تسا ، هیماما  ياوشیپ  اهنت  هن  وا  هک  دنداد  یم  ناشن  دـندش و  یم  رـضاح  نیملـسم  رگید  فئاوط  ياملع 
دشوکب . وا  میظعت  مارتحا و  رد  دراد ، نید  هب  هدیقع  سک  ره  دیاب  تسا و 

نید ؟ ملع و  بدا  یضتقم  تسا  نیا  ایآ 
دوجوم يزوجم  نانآ ، هب  تبـسن  دـح ، نیا  ات  هنادرمناوجان  تـالمح  ويزیر  وربآ  ءاـملع و  ندـیبوک  يارب  قـالخا  عرـش و  نوناـق  رد  اـیآ 

تسا ؟
ینمشد فالخ و  دنچره  دنک  هولج  رت  تسپ  مه  رفاک  زا  راظنا  رد  هک  دنهد  طوقس  اجنآ  ات  ار  یناملسم  تسه  هزاجا  مالسا  نوناق  رد  ایآ 

هک تسا  یـسک  وا  تسا . قح  راصنا  ناربهر و  نید و  مالعا  ناکرا و  زا  هک  دیفم  خیـش  دننام  یـسک  هب  تبـسن  دسر  هچات  دشاب ؟ نیب  امیف 
ار یتیعقاو  هکنیا  زج  هدرک ، یهانگ  هچ  وا  تسا . هدرک  رادیب  ار  شمدرم  شنیب  و  داهن ، داینب  دوخ  تسدـب  ار  قارع  یملع  تمظع  دـجم و 

تفایرد . ار  وا  ماقم  دناوتن  یسولآ  هاگچیه  هک  دراد  رارق  لمع  ملع و  زا  يدنلب  هاگیاپ  رد  هتخانش و  تسنآ  رکنم  یسولآ  هک 
هئارا هدادتبسن ، بهذم ، يرای  يارب  يرگید  ياهباتک  ای  وا  ياهباتک  رد  دیفم  خیـش  هبار  بذک  زیوجت  نآ  ساسا  رب  هک  ار  يذخام  شاک 

زا سک  چیه  تسا و  یلاخ  تبـسن  نیا  زا  هک  وا  تافیلات  تسا ، هدید  ار  تبـسن  نیا  اجک  رگید  لصتم  دانـسا  رددرک  یم  راهظا  ای  داد  یم 
درادـن قـح  سک  چـیه  دـناد : یم  داوـس  یب  ناملـسم  کـی  و  تسا . تسرداـن  تبـسن  نیا  سپ  تسا . هدادـن  وا  هب  ار  یتبـسن  نـینچ  اـملع 

. دنک یم  ملع  ياعدا  هک  یسک  هب  دسر  هچ  ات  دزاس  هریت  نیغورد  ياهتبسن  اب  ار  یمالسايافص 
همان نیا  زا  ار  دوخ  بهذم  مظعا  تمـسقنانیا  یلب  دیوگ : دنتـسه "  رظتنم  يدـهم  زا  هرداص  ياه  همان  هب  دـبعتم  هیماما  ناونع "  تحت  - 5

اه همان  نیا  بحاصهک  تسا  نایضفار  زا  تفگش  و  تسا ، نتـسب  ادخ  هب  ءارتفا  اهنآ  درادن ، دیدرت  یلقاع  چیه  هک  دنا  هتفرگ  نیغورد  ياه 
وگتساررایسب ینعی  قودص ، تساوگغورد . رایسب  هک  ار 
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تسا . رودب  نیبم  نید  زا  وا  هکیلاح  رد  دنا  هدیمان 
نامزلا بحاص  يدهم  شنامگ  هبار  نآ  خساپ  داهن ، یتخرد  خاروس  رد  ارنآ  ماگنه  بش  تشون و  يا  همان  رد  هک  ار  يا  هلئسم  درادنپ  وا 

! نانآ لاح  هب  ادب  دنناد . یم  دوخ  نیهارب  نیرت  قثوم  لیالد و  نیرتدنمورین  نایضفار  ار  اه  همان  نیا  تشاگن . دهاوخ 
بحاص طخب  يا  همان  وا  هک  تسا  یمق  هیوبام  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  زا  اـه  هماـن  زا  یخرب  تسا ، ناوارف  اـه  هماـن  نیا  هک  نادـب 

ناگدـنیامن زا  یکی  حور  نب  نیـسحلا  یبا  نب  مساقلا  ابا  صوصخم  هدنـسیون  وا  هک  رادـنپ  نیا  هب  درکیم  راـهظا  شلاوس  خـساپ  رد  رمـالا 
هکنیا رادنپ  هب  يا  همان  و  يدهم ) ینعی   ) رمالا بحاص  هب  دناسرب  ار  وا  همان  ات  دادیم  دوسالا  نب  رفعج  نب  یلع  تسدب  تسا و  رمالابحاص 

دناسرب . وا  هب  تسا  رمالا  بحاص  خساپ 
هبتاکم ع )  ) رمالا بحاص  اب  وا  تسا  یمق  رفعج  وبا  يریرح  کلام  نب  عماجنب  نیـسح  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  ياه  همان  يرگید 

اه عیقوت  متفای و  تسد  شلصا  هب  ار  اه  شسرپ  نیا  نم  تفگ : ار  ام  نیسح  نب  دمحا  دیوگ : دیسرپ  وا  زا  یعرش  هلاسم  دنچ  هرابردو  درک 
تسا . هدرک  لقن  شجاجتحا "  هبیغلا " و "  باتک "  رد  یسوطلا  نسحلا  نب  دمحم  ار  اه  خساپنیا  مدید ، اهرطس  نیب  رد  ار 

دانـسا هب  هک  یتایاور  رب  ار  اه  عیقوت  نیا  هدش و  هتـشاگن  نایعیـش  تالاوسخـساپ  رد  هک  تسا  ع )  ) همئا طخ  نانآ ، هدـیقع  هب  اه  عیقوت  نیا 
هک يدرم  باب "  رد  هسدقم ، هیحان  زا  دراو  تاعیقوت  نایب  زا  دعب  هقف  رد  هیوباب  نبا  دنهدیم . عیجرت  ضراعت  ماگنه  هدیدرگ  لقن  حـیحص 

فالخ رب  یتیاور  ینیلک ، یفاک  رد  تسا و  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  یبا  طخب  نم  دزن  عیقوت  نیا  دیوگ : دنک "  رگید  صخش  هب  تیصو 
یلع نب  نسح  طـخ  قفو  رب  نم  ياوتف  هکلب  مهد ، یمن  اوتف  ثیدـح  نآ  هب  نم  دـیوگ : سپـس  هدیـسر  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  عیقوت  نیا 

دوب . دهاوخ 
تسا . یمق  يریمح  رفعج  نب  هلا  دبع  نب  رفعج  سابعلا  یبا  ياه  همان  رگید :

هحفص 115 ] ] 

تسا . دمحا  شردارب  ياه  همان  نیسح و  شردارب  ياه  همان  رگید : و 
تسا . هداهن  رمالا "  بحاص  یلا  دانسالا  برق  ار "  شمان  هدروآ و  درگ  وا  زا  هیورم  رابتخا  رد  یباتک  سابعلا  وبا  نیا  و 

همان تسا و  هبتاـکم  یعدـم  زین  وا  هک  تسا  يزار  نسحلا  وبا  نیعا  نب  ریکب  نب  مهج  نب  نیـسح  نب  نامیلـس  نب  یلع  ياـه  هماـن  رگید : و 
هدرک . راهظا  یئاه 

نید نتفرگ  رد  ار  نایـضفار  ياعدا  دناوت  یم  هک  تسا  ایرد  نآ  زا  يا  هرطق  نیا  نانآ و  تادقتعم  و  هعیـش ، ماکحا  ینابم  زایخرب  دوب  نیا 
(. 58 ص 61 . ... ) دهد ناشن  ترتع  زا  دوخ 

هکناـنچ دـهد ، هئارا  يرگید  هب  ار  شباـتک  درک ، یهن  ار  وا  یمـساق  نیدـلا  لاـمج  هک  درم ، نیا  يارب  دوب  يا  هتـسیاش  رایـسب  هچ  خـساپ -
هعلاطم البق  ار  شیاه  هتشون  تساوخیم ، شموق  فصنم  دارفا  زا  یکی  ای  هعیش  زا  دوب  یتمحز  ره  هب  اضر  دیـشر  دمحم  ياقآ  دوب  هتـسیاش 

یفخمیبیدا دنمـشناد  ره  رب  دنزیم و  همطل  وا  رابتعا  هب  و  تسوا ، تین  ءوس  زا  فشاک  هدروآ  مهارف  باتک  نیا  یط  هک  یلیطابا  اریز  دنک ،
زا تسناوت  دهاوخن  دشاب ، رکف  دازآ  هشیدنا ، رد  تفارـش و  اب  شا  هدنناوخ  دنچ  ره  دناشوپب و  ارنآ  دناوتیمن  بصعت  نماد  دنام و  دـهاوخن 

. دنک عافد  اهنآ 
درم و نبا  نخـس  و  دننک ، یمن  لمع  رظتنم "  يدهم  زا "  رداص  تاعیقوت  اه و  همان  هب  هیماما  هک  دنامب  هدیـشوپ  دـناوتیم  ققحم  رب  هنوگچ 

یمن ياجب  یناـهنپ  زار  نیرتمک  دـمآ ، دـهاوخ  هینثولا "  مالـسالا و  نیب  عارـصلا  رد "  یمیـصق  زا  هکناـنچ  دـفابب ، شا  هقیرط  رب  سک  ره 
 " شنافلوم دـشاب ، یم  ثیدـح  بتک  رد  هعیـش  عجرم  هدـمع  هک  هعبرا  بتک  رد  هکنانچ  درک ، دـهاوخن  دـبعت  اـه  نادـب  هعیـشهک  دراذـگ 
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چیه یسوطلا ) نسحلا  نب  دمحم  رفعج  وبا  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  رفعج  وبا   "  ) هثالث هدماحم 
ناگرزب زا  رفن  هس  نیا  هک  تسا  یفاک  ققحم  ره  يرادـیب  يارب  نیا  دـنا و  هدرواین  ار  هسدـقم  هیحان  زا  رداـص  تاـعیقوت  اـه و  هماـن  مادـک 

تصرف نارگ و  لالخا  هیحان  زا  اه  هماننیا  راک  دنا  هدوب  هاگآ  هیماما 

هحفص 116 ] ] 

درک . دنهاوخ  تجح  ترضح  دوجو  راکنا  هک  دوش  یم  یهتنم  اجک  هب  نابلط 
هدوب و اهنآ  نایوار  دوخ ، نانآ  هکنیا  اب  دننک  جرد  شتافیلات  رد  ار  هسدقم  هیحان  زا  رداص  راثآ  هکنیا  زا  دندوب  هدـش  یهن  ایوگ  ور  نیا  زا 

روک بصعتم  نادرم  دوشن و  لیدبت  يودهم  بهذم  هب  حیحـص  يرفعج  قیرط  زا  تیبلا  لها  بهذم  ات  دنا ، هدرک  لمح  تما  هب  ار  نآ  راب 
همان زا  هدشهتفرگ و  درادن  یجراخ  دوجو  نانآ  نامگ  هبهک  یبئاغ  ماما  زا  هیماما  بهذـم  دـنیوگب  هک  دـنباین  نخـس  نیا  يارب  یلاجم  لد ،
دنک . یم  دایز  ار  هعبرا  بتک  هب  دامتعا  تقاثو و  هک  تسا  تماما  رارسا  زا  یکی  دوخ  نیا  دوشیم و  يوریپ  اهنآ  رادنپ  هب  نیغورد  ياه 

همه هدوبن ، يا  هلصاف  رظتنم  تجح  نامز ، ماما  هناگراهچ  يارفس  وا و  نایم  دادغب  طیحم  رد  هکنیا  اب  ینیلک ، مالسالا  هقث  درم ، گرزب  نیا 
دنک یم  فیلات  لاس  تسیب  لالخ  رد  ارشباتک  هدرک ، تاـفو  يرغـص  تبیغ  ناـمز  رد  لاس 323 ه  رد  وا  دـننامز و  کی  رهـش و  کی  رد 

، دوش یمن  هدید  تسا ، ثیدح  هن  دون و  دص و  رازه و  هدزناش  رب  لمتشم  هک  شا  یفاک  باتک  رد  رظتنم  ماما  تاعیقوت  زا  یمسا  هکیلاحرد 
ار مهیلع  هلا  مالس  تمصع  تیب  لها  همئا  رگید  ياه  همان  تاعیقوت و  شباتکرد  هدش و  لقن  وا  قیرط  زا  تاعیقوت  نیا  زا  يرایـسب  هکنیا  اب 

. تسا هدروآ 
رد هدروآ و  نیدـلا "  لامکا   " شرگید فیلات  رد  ار  تمظع  اب  تاعیقوت  زا  يدادـعت  هک  يدوجو  اـب  قودـص ، هیوباـب  نبا  رفعج  وبا  نیا  و 

. تسا هدرواین  دوخ  هیقفلا "  هرضحی  نم ال  باتک "  رد  ار  اهنآ  مادک  چیه  هدوشگ ، روظنم  نیمه  هب  هحفص 266  رد  یباب  اجنآ 
پاچ رد 41:2   ) دوش یم  ضرعتم  ع )  ) ماما مان  ندرک  دای  نودب  دـییات  ماقم  رد  ار  یثیدـح  میتفای ، تسد  ام  هک  اجنآ  ات  دروم  کی  رد  یلب 

: دیوگ ونهکل )
یـسک دروم  رد  تیاور ، نادب  نم  تسا ، بجاو  هرافک  هسوا  رب  دنک ، راطفا  ادمع  ار  ناضمر  هامزا  يزور  هک  سک  نآ  هرابرد  هک  یتیاور 

تایاور رد  ینعم  نیا  اریز  مهد ، یم  اوتف  دریگ ، تروص  مارح  ياذغ  ای  مارح  ترشابم  هب  شراطفا  هک 

هحفص 117 ] ] 

تسا . هدش  لقن  هحور  هلا  سدق  يرمع  نامثع  نب  دمحم  رفعج  یبا  خیش  تایاور  زا  هنع ) هلا  یضر   ) يدسا نیسحلا  یبا 
هب هسدـقم  هیحان  زا  رداص  ماکحا  تاعیقوت  تایاور  لقن  دوجو  اب  وا  تسا . یـسوطلا  رفعج  وبا  هفئاطلا  خیـش  درم ، گرزب  ود  نیا  زا  سپ  و 
رد ار  اه  همان  نیا  زا  مادـک  چـیه  لاح  نیا  اـب  ، 184 - 214 - 243 هبیغلا " ص 258 - باـتک "  رد  يریمح  رفعج  نب  هلا  دـبع  نـب  دـمحم 

. هدرواین تسا  هعیش  ماکحا  رداصم  نیرتمهم  هعبرا و  بتک  زا  هک  شراصبتسا  بیذهت و  ياهباتک 
رد ینیلک  رفعج  یبا  زا  قودـص  رفعج  وبا  دـنا و  هدرک  تیاور  قاـفتا  هبهمه  هسدـقم ، هیحاـن  زا  بوقعی  نب  قاحـسا  عیقوت  دـننیب  یمن  رگم 
هـس ماکحا  عیقوت ، نآ  رد  و  هدروآ ، هبیغلا " ص 188  باـتک "  رد  زین  ینیلک  زا  شدانـسا  هب  یـسوط  رفعج  وبا  خیـش  و  ص 266 ، لامکا 
نآ رد  عیقوت  زا  يرثا  نیع و  هنوگ  چیه  دنا و  هدروآ  لالدتـسا  عیقوت ، نیا  زا  ریغ  هب  یلو  هدمآ ، دناهدرک  ناونع  هعبرا  بتک  رد  هک  هلئـسم 

: هلئسم هس  کنیا  و  دوشیمن . هدید  اهلالدتسا ،
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وجبآ تمرح  - 1
هیقفلا " 217:3 و هرـضحی  نم ال  رد "  دنا و  هدرک  ناونع  ار  نآ  راصبتسارد 245:2  بیذهت 313:2 و  رد  خیش  یفاک 197:2 و  رد  ینیلک 
( عوضوم نیا  هب  طوبرم  مهدزای ص 88 ) دـلج  رد  ار  هعبرا  بتک  اجنآ ، رد  دراد . یلقتـسم  ناونع  یفاو  باتک  رد  و  دوش . یم  تفاـی   361
هب بوـسنم  عـیقوت  زا  یلو  دـیآ ، یمتسدـب  یناـث ، رفعج  یبا  و  اـضرلا ، نسحلا  یبا  نیماـما  زا  عـیقوت  جـنپ  عوـضوم  هـلدا  زا  هدرک ، عـمج 

تسا . هدماین  نایم  هب  يرکذ  ع )  ) يدهمترضح
نایعیش يارب  سمخ  ندرک  لالح  - 2

دلج رد  هیقف ، رد  قودـص  میبای و  یم  راصبتسا 33:2 و 36  بیذهت 259 و256:1 و  رد  خیـش  یفاـک 425:1 و  رد  ینیلک  زا  ار  ناونع  نیا 
اضرلا نسحلا  یبا  ماما : ود  هبتاکم  نآ  هلدا  زا  هدش و  ناونع  رد 45:6 و 48  یفاو  رد  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 14  مود 
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. تسین نیب  رد  تجح  ماماعیقوت  زا  نخس  هنوگ  چیه  هدمآ و  مالسلاامهیلع  داوجلا  رفعج  یبا  ماما  و 
: نز هدنناوخ  لوپ  - 3

یفاو رد  اهنآ  همه  دوش و  یم  تفاـی  هیقف 53:3  رد  هدـش و  ناونع  راصبتسا 36:2  رد  بیذهت 107:2 و  رد  یفاک 361:1 و  رد  هلئسم  نیا 
دوش . یمن  هدیدرظتنم  ماما  عیقوت  هب  يا  هراشا  نیرتمک  یلو  هدیدرگ ، داریا   32:10

ثیدح ناگرزب  ندرک  رظن  فرصتلع  تخاس . راکشآ  ام  رب  ار  یموتکم  رس  داد و  هجوت  یمهم  هطقن  هب  ار  ام  " یسولآ ، نخس "  نیاربانب 
، تسا هدوب  ناشناگدید  لباقم  و  اهنآ ، ربارب  رد  ثیداحا  نیا  هک  نیا  دوجو  اب  تسا . هدـش  رداص  رظتنم ، ماما  زا  هک  یثیداحا  هه  نیا  زا  ار ،

هبنعط داریا و  باب  دش ، یم  رکذ  اهنآ  زا  يزیچ  ثیدح  هنودم  لوصا  نیا  رد  رگا  دیناد ، یم  بوخ  رگید  امـش  اه  یئوگ  هوای  نیا  اب  اریز 
ژاژ یئوگ و  هوای  نانآ  هیحان  زا  دـش و  یم  زارد  نانآ  يورب  نانز  تمهت  ناـیرتفم و  ناـبز  و  دـیدرگ . یم  هدوشگ  ـالماک  هیماـما ، بهذـم 

تفرگ . یم  جاور  یهاوخ 
لاوس میسرپب و  شا  هنایوجضرغ  یگتخاس و  ياهتبسن  هنایوگ و  دب  ياه  هیانک  تاراشا و  همه  نیا  هرابرد  درمنیا  زا  مه  اب  دیئایب  نیاربانب 
یـسک هچ  اـیآ  تسا ؟ هداـهن  ندرگ  نادـب  هتفرگ و  اـه  عیقوت  اـه و  هماـن  نیا  زا  ار  دوخ  بهذـم  هدـمع  تمـسق  هیماـما  عقومهچ  اـیآ  مینک 

تسا ؟ هدش  تباث  رما  نیا  يوار ، مادک  دزن  و  یفیلات ؟ هچ  رد  و  تسا ؟ اجک  رد  فارتعا  نیا  تسا ؟ هدرک  فارتعا  بلطم  نیا  هب  هیمامازا ،
درم نیا  تسا ؟ هداد  تبسن  وا  هب  یسک  هچ  و  هدرک ؟ تیاور  ار  نآ  اجک  هتـشون ؟ ار  نآ  تقو  هچ  و  هتـشاد ؟ عیقوت  همان و  عقومهچ  قودص 

... " نیسحلانب یلع  هعقر  اهنم  هدرک "  دای  نخس  نیا  اب  ار  وا  هک  تسا  قودص  ردپ  عیقوت )  ) هعقر بحاص  هک  تسا  هتسنادن 
زا واهکنآ  لاح  و  دراد ؟ تسد  رد  قودص  ریفکت  يارب  يزوجم  هچ  ایآ 

هحفص 119 ] ] 

وا ایآ  میتشذگ ، همه  اهنیا  زا  دنا ؟ نید  مولع  قح و  هار  يامنهار  یناسک  هچ  رگید  وا  زا  ریغ  ایآ  تسا و  يوبن  تنس  و  نآرق ، ملع  نالماح 
نامیا تمایق  زور  هدش و  لزان  وا  رب  هک  یباتک  ولوسر  ادخ و  هب  دنک و  یم  يراج  نابز  ربنیتداهـش  هک  تسین  ناملـسم  رفن  کی  لقادـح 
هقیلـس لـیم و  اـی  دـناد  یم  تنـس  باـتک و  نوناـق  و  تفع ، بادآ  و  ملع ، مسر  و  يرادـنید ، بادآ  زا  ناناملـسمهب  راـتفر  نیا  اـیآ  دراد ؟
تخب کین  یمالسا  تما  هلیسو  نیدب  ایآ  تفای ؟ دیاب  غورد  ياهتبسن  یئوگدب و  یـشاحف و  رد  ار  یمومع  تحلـصم  ایآ  تسا ؟ یـصخش 
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دوش ؟ یممهارف  شتیاده  دشر و  هیام  و  ددرگ ؟ یم 
نیا عقوم  هچ  رد  درک ؟ هاگآ  دـنک ، یم  تفاـیرد  تخرد  خاروس  قیرط  زا  ار  شتجاـح  هک  قودـص ، رادـنپ  نیا  زا  ار  وا  یـسک  هچ  اـیآ  و 

و دهنب ، زور  ای  بش  رگید ، ياج  ای  تخرد  خاروس  رد  دسیونب و  ار  نآ  وا  ات  تسا ؟ هدوب  هچ  هرابرد  وا  زا  لاوس  و  هدش ؟ قودص  زا  لاوس 
تیاکح ار  اهنآ  یسک  هچ  و  هدید ؟ یسک  هچ  ار  نآ  ياهخساپ  هدش و  لقن  یسک  هچ  زا  تالاوس  نیا  دنک ؟ تفایرد  اجنآ  زا  ار  شخـساپ 

ناشلالدتـسا نیرت  مکحم  و  نانآ ، لئالد  نیرت  يوق  ات  هدـش ، تباث  یلالدتـسا  رظن  زا  نایـضفار  دزن  اهخـساپ  نیا  عقوم  هچ  و  تسا ؟ هدرک 
ناشیا ... لاحب  ادب  يرآ  دشاب ؟

رد راحب  مهدزیس  دلج  رد  یـسلجم  همالع  ار  اه  همان  نیا  همه  میدرک . یم  لصاح  عالطا  ناوارف  ياه  همان  نیا  زا  منابهذم  مه  نم و  شاک 
. تسا رتمک  تسد ، ناتشگنا  رامش  زا  تسا  ماکحا  هب  طوبرم  هک  يرادقم  نآ  هدرک و  لقن  ات 249  هحفص 237  زا  هحفص   12

دیوج ؟ یم  کسمت  دودحم ، هحفص  دنچ  نیمه  هب  اهنت  هقف ، رخآ  ات  لوا  زا  هیماما ، ایآ 
دشاب ؟ ناشبهذم  مظعا  تمسق  ذخام  دناوتیم ، دودعم  هحفص  دنچ  نیا  ایآ  و 

 " دنشاب . هتشادن  نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دننز  یم  تمهت  یناسک  اهنت  دناد "  یم  بوخ  هدنناوخ  یلو  مناد ، یمن  نم 

هحفص 120 ] ] 

زا يرکذ  نآ  رد  وتسین  شیب  همان  کی  اهنت  دنادب ، مالسا  تما  ات  تشاگن ، یم  انیع  ار  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  همان  یلـصا  نتم  شاک 
: تسا نینچ  هبیغلا "  باتک "  رد  خیش  تیاورهب  همان  نتم  دیوج . کسمت  نادب  هیماما  ات  تسا  هدشن  ماکحا 

، دـنک شهاوخرمالا  بحاص  یلوم  زا  هک : تشون  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  یبا  خیـش  يارب  رفعج ، نب  یلع  يـالما  نب  نیـسحلا  نب  یلع  " 
یم وت  کلم  هب  یملید  يزینک  یلو  دش ، یهاوخن  دنزرف  بحاص  نز  نیا  زا  امـش  دمآ : خساپ  دنک و  يزور  هیقف  ینادـنزرف  ار  وا  دـنوادخ 

دش . دهاوخ  بیصن  هیقف  دنزرف  ود  وا  زا  دیآ و 
تفرگ ؟ نآ  زا  ار  يا  هفیظو  ناوت  یم  ای  دشاب و  ینید  ذخام  هک  دراد  دوجو  یبلطم  همان ، نیا  رد  ایآ  " 

همان راهچ  اعمجاهنآ  دوش ، یم  تفای  جاجتحالا "  هبیغلا "و "  باـتک " : ود  رد  هک  يریمح  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ياـه  هماـن  اـماو 
تسا و لاوس  هدزناپ  رگید  هلاسم و  هن  رب  لمتـشم  اهنآ  زا  یکی  هدروآ ، هبیغلا "  باتک "  رد ص 250 و 244  خیشار  نآ  همان  ود  هک  تسا 

لئاسم نیا  خیش ، هکنیا  درک ، یم  كرد  دوب ، یفصنم  درم  هدننز ، تمهت  رگا  تسا . هدوزفا  اهنآ  هب  رگید  طختسد  ود  جاجتحا  رد  یسربط 
تسا . هدوب  رادنپ  نیمه  نتخیسگ  ههبش و  نیمهندرک  لطاب  يارب  هدرواین ، شراصبتسا  وبیذهت  باتک  ود  رد  ار 

نب یلع  نب  دمحا  روصنم  یبا  خیش  زا  هکلب  تسین ، نسحلا  نب  دمحم  یسوط  خیـش  تافیلات  زا  جاجتحا  باتک  هک  هتـسناد  یمن  درم  نیا  و 
. دشابیم یسربط  بلاطیبا 

زا دعب  اریز  تسا ، هدزیبیجع  يراکبیرف  هطلغم و  هب  تسد  هدش و  بکترم  گرزب  یتیانج  رخآ ، ات  اه ... عیقوت  نیا  دـیوگ : هک  اجنآ  رد  و 
رد هیوبام  نبا  هکنیا : هب  هدرک  لالدتـسا  دـنهد ، یم  حـیجرت  ضراعت ، ماگنه  حیحـص ، دنـسم  تیاور  رب  ار  عیقوت  ناـنیا  هدرک  اـعدا  هک  نیا 

طخب نم  دزن  عیقوت  نیا  دیوگ :  " دنک ، رگید  صخشب  تیصو  هک  يدرم  باب "  رد  هسدقم  هیحان  زا  دراو  تاعیقوت  رکذ  زا  دعب  هقفلا :

هحفص 121 ] ] 

. دشاب یم  رخآ  ات  یلع ... نب  نسحلا  نب  دمحم  یبا 
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، تاعیقوت هب  دسر  هچ  ات  دینک  یمن  ادیپ  هسدقم ، هیحان  زا  مه  عیقوت  کی  یتح  هدرک ، لقن  یتاعیقوت  هیقف  باتک  زا  وا  هک  باب  نیا  رد  امش 
رد روج  شیارتفا  اب  ات  هدناوخ  نسحلا  نب  دمحم  ابا  مانهب  درم  نآ  هدش و  دراو  يرکـسع  نسح  دمحم  یبا  زا  عیقوت  کی  باب  لوا  رد  طقف 

ترابع نیع  اجنیا  رد  ام  درادن ، وا  ياعدااب  یطابترا  چیه  ور  نیا  زا  دـمحم و  وبا  هن  تسا  مساقلا  وبا  بئاغ ، ماما  هنیک  هکنیا  زا  لفاغ  دـیآ 
. ددرگ صخشم  ههاریب  زا  هار  ات  میروآ  یم  ار  هیقف 

ار یفوتم  هدنامزاب  زا  یمین  القتـسم  مادکره  دشاب و  هدش  تیـصو  ود  ره  هب  تبـسن  هک  درم  ود  باب  رد  دیوگ : هحفص 275  موس  دلج  رد 
هدرک رفن  ود  يارب  تیـصو  يدرم  تشوـن : ع )  ) یلع نب  نسح  دـمحم  یبا  هب  هنع - هللا  یـضر  رافـصلا - نسح  نب  دـمحم  دـننک ، فرـصت 

دمآ : ع )  ) ترضح نآ  طختسد  هب  خساپ  دنرادرب  القتسم  ار  مود  مین  يرگید  هکرت و  زا  یمین  اهنآ  زا  یکی  تسا  زاجم  ایآ  تسا .
، وا رما  قبط  رب  دـیاب  ندرک و  تیم  تفلاخم  تسین  هتـسیاش  ار  نانآ  هللا "  ءاشناامهرما  ام  بسح  نالمعی  تیملا و  افلاخی  نا  امهل  یغبنی  ـال 

تسا . ع )  ) ترضح نآ  طخ  هب  نم  هدیقع  هب  عیقوت  نیا  دننک "  راتفر  هللا  ءاشنا 
زا دـمحا  دـمحم و  شرداربود  ره  زا  یمثیم  نسح  نب  یلع  زا  دـمحم  نب  دـمحا  زا  هللا - هـمحر  ینیلک - بوـقعی  نـب  دـمحم  باـتک  رد  و 
هب ود  نآ  زا  یکی  درک : ار  دوخ  تیـصو  درم  ود  هبو  تفر  ایند  زا  يدرم  دـیوگ : هک  هیواـعم  نب  دـیرب  زا  دـیزی ، یبا  نب  دواد  زا  ناشردـپ ،

ار هلئــسم  ع )  ) هللا دــبع  اـبا  ماـما  زا  درک  تفلاــخم  رگید  نآ  هدــبنم ، هـب  ار  رگید  مـین  و  رادرب ، وـت  اروا ، لاــم  زا  یمین  تـفگ : شقیفر 
: دومرفدندیسرپ

تسوا ) قح  رما  نیا   ) هل كاذ 
تسا ع )  ) یلع نب  نسح  طخ  زا  تسا و  نم  دزن  هچنآ  هب  نم  هکلب  مهدیمن ، اوتف  ثیدح  نیا  هب  نم  دیوگ : هللا ) همحر   ) باتک نیا  فنصم 

. دینک تواضق  دیناوخب و  مهد ... یم  اوتف 
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هقف عجارم  ماکحا و  لوصا  رد  تسا و  هدشن  هدید  هعیش  ذخام  زا  مادک  چیه  رد  اهنیا  یلع ، دمحا و  نیسح و  سابعلا و  یبا  ياه  همان  اما  و 
ارنآ وهایه ، لاجنج و  اب  تفای  یم  ار  نآ  دروم  کی  نزغورد  درم  هاگ  ره  دنگوس  مناجب  تسا . هدـشن  دای  مه  نآ  دروم  کی  یتح  هیماما ،

! درک یم  مالعا 
هتـشادنپ لفاغ  درم  هکنانچ ، هللا  دـبع  نبرفعج  هن  تسا  دانـسالا "  برق  بحاص "  وا  تسا و  يریمح  رفعج  نب  هللا  دـبع  هینک  سابعلا  وبا  و 

هدش . دای  سابعلا  یبا  نادنزرف  دنردارب  راهچ  اهنیا  دمحا ، نیسح و  تخانشن و  درب و  مان  ار  اهنآ  البق  هک  دمحم  و  رفعج ، و  تسا .
خیرات و  دوش . یمن  هدید  نانآ  هب  بوسنم  ياه  همان  زا  يرثا  اجک  چیه  دش ، هدرب  مان  هک  هللا  دبع  نب  دـمحم  زا  ریغ  يارب  هعیـش  بتک  رد  و 

تـسنیا هعیـش و  دزن  تاعیقوت  عوضوم  تسنیا  تسا . هتـشونن  نانآ  هبتاکم  هرابرد  يرگید  زیچ  ناشلاوحا ، حرـش  رد  ار  ناـفلوم  نخـس  زج 
! اهنآ زا  هعیش ، ماکحا  نتفرگ  ياعدا  نالطب 

لیبق : نیا  زا  دنک  یم  وا  بکرم  لهج  زا  تیاکح  هک  دوش  یم  هدهاشم  شنخس  نیا  رد  درم  نیا  زا  یئاهاطخ  اجنیا  رد 
هیوباب  نب  یسوم  شحیحص ، اج ،) دنچ  رد   ) هیوبام نب  یسوم 

نیسح نب  مساقلا  ابا  شحیحص ، نیسحلا ، یبا  نب  مساقلا  ابا 
هیقفلا يریمحلا  کلام  شحیحص ، هقفلا ، يریرحلا  کلام 

هللا دبع  سابعلا  یبا  شحیحص ، هللا ، دبع  نب  رفعج  سابعلا  یبا 
نسحلا نب  نامیلس  شحیحص ، نیسحلا ، نب  نامیلس 
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يرارزلا نسحلاوبا  شحیحص ، يزارلا ، نسحلاوبا 
میلاعت موقنآ و  دـئاقع  زا  ادـبا  هک  یلاح  رد  دـنک ، یماـهنآ  زا  بیذـکت  داریا و  دـقن و  و  دـهد ، یم  تبـسن  یموق  هب  هک  يدرم  زا  اـتفگش 

دناد یمن  تسا و  ربخ  یب  ناشیاهباتک  زا  دنادیمن . يزیچ  نانآ  ياهمان  یتح  لاجر و  دئاقع و  راکفا و  لئالد  و  ماکحا ، ذخام  و  ناشبهذم ،
ردپ نایم  و  تسا . یسک  هچ  هب  بوسنم  اهنآ 

هحفص 123 ] ] 

زا دیدنسپ ، یم  ار  دوخ  يوربآظفح  وا  رگا  تسا . هدشن  هداز  زونه  یسک  هچ  هدمآ و  ایند  هب  یسک  هچ  دناد  یمن  دراذگ ، یمن  قرف  رسپ  و 
. دنام رت  هدیشوپ  شبویع  ات  داتسیا  یم  زاب  یئاسرفملق 

ادخ ربمایپ  باحصارثکا  هکنیا : دننام  هداد ، تبسن  نانآ  رب  غورد  هب  ار  یخرب  هدروآ  ار  هعیش  دئاقع  زا  هنومن  دنچ  هحفص 65 و 64  رد  - 7
یحو ناماما  رب  دـندقتعم  هکنآ  رگید  دـنناد . یم  دادـترا  هب  موکحم  ار  هیقب  اهنآ ، زا  یمک  دادـعت  زج  دـنهد و  یم  شحف  ناـنیا  ار ، (ص )

ره رظتنم  تجح  دـنیوگ  یم  و  دـنراد ، نآ ، ندـش  مـک  نآرق و  فـیرحت  هـک  هدـیقع  و  تـسا . ناـشدوخ  تسدـب  ناـنآ  گرم  دوـشیم و 
دنرکنم . ار  نید  تایرورض  زا  يرایسب  داتسیا و  وا ، مارتحا  هب  دیاب  دوش و  یم  رضاح  وا  دوش ، هدرب  یسلجم  رد  شمانهاگ 

ام و  دیوگ ، یمن  تسا  هدـمآ  تنـس  باتک و  رد  هچنآ  زج  يزیچ  اهنآ  هرابرد  دـنادیمن و  لداع  ار  باحـصا  همه  هعیـش  یلب  دـیوگ : ینیما 
همه هداد  تبسن  هک  یئاهزیچ  ریاس  اما  میزاس  یم  فقاو  نآ  رب  ار  امش  " هینثولا ، مالـسالا و  نیب  عارـصلا  باتک "  زا  دقن  رد  يدوز  نیمهب 

: دراد نومضم  نیا  هب   65 رد ص 66 - سونامان  هدنبوک و  یمالک  تشز و  ینخس  هاگنآ  تسا . ساسا  یب  غورد و  يدعت ، شا 
هعتم  ) مان هبيرگید  هعتم  ناـنآ  دزن  تسا و  یفاـک  ناـنآ  یهارمگ  تاـبثا  يارب  نیما ) نسحم  دیـس  ینعی  ، ) هتفگ نخـس  هعتم  هراـبرد  هچنآ 

ماگنه ات  حبـص  زا  هک : بیترتنیا  هب  دـنرب ، هرهب  نز ، کی  زا  نادرم  یهورگ  هک  دـنیوگیم  اهزیچ  نآ  تلیـضف  رد  تسا و  لومعم  هیرود )
ات رـصع  زا  و  یموس ، عاتمتـسا  رد  رـصع  ات  رهظ  زا  و  رگید ، صخـش  هعتم  رد  رهظ  ات  تشاچ  ماگنه  زا  دـشاب و  یـصخش  هعتم  رد  تشاـچ 

برغم

هحفص 124 ] ] 

رفن نیمتفه  يارب  حبـص  اـت  بش  فصن  زا  و  یمـشش ، يارب  بش  فصن  اـتءاشع  زا  و  یمجنپ ، يارب  ءاـشع  اـت  برغم  زا  و  یمراـهچ ، يارب 
دراذگب . هعینملا "  نوصحلا  ار "  شمان  دیوگ و  نخس  نینچ  رگا  تسین ، یتفگش  ياج  هتسناد  زئاج  ار  هعتم  عون  نیا  هک  یسک 

و دنک ، یم  مهرد  اراه  هرهچ  و  دزادنا ، یم  مادنا  رب  هزرل  هک  تسا  یگرزب  تمهت  هعیش  هب  راکشآ ، ياشحف  دیئوگب  ای  هیرود  هعتم  تبـسن 
یم هک  يا  هتـشون  عون  ره  هب  دانتـسا  وا ، دروآ ، یم  هعیـش  بتک  زا  يذـخام  تمهت ، ماگنه  درم  نیا  دوب  هتـسیاش  دزاسیم . رجزنم  ار  اـهلد 
نآ رد  هک  تسج  یم  دانتـسا  ناشدوخ  بتک  زا  یکی  هب  هاگ  ره  دوب ، یفاک  ار  ام  هکلب  میتفریذـپ ، یم  وا  زا  ام  دـشاب  هک  سک  ره  زا  دروآ 

تفگ یم  ای  داد ، یم  تبسن  هعیـش  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  یـسک  زا  مدینـش  تفگ : یم  ای  دنـشاب ، هداد  تبـسن  هعیـش  هب  ار  لمع  نیا  باتک 
چیه یلو  دنشاب ، هعیـش  یلابا  ناناوج ال  و  نادرخبان ، وا  نانآ  دنچ  ره  دنا  هدش  بکترم  هعیـش  زا  یمدرم  ار  لمع  نیا  ما  هدینـش  ای  ما  هدید 

یمیصق دهد و  یم  تبـسن  هعیـشب  لاجنج  وه و  اب  ار  هدننز  تمهت  نیا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  نوچ  دنک ، روج  تسناوتن  ار  اهنیا  زا  مادک 
دنا . هتفرگ  وا  زا  ار  غورد  نیا  همه  نارگید ، هینثولا " و  مالسالا و  نیب  عارصلا  رد " 

، راب نیلوا  یسک  هچ  و  هدش ؟ عقاو  لمع  نیا  ینامز  هچ  رد  و  تسا ؟ هتفرگ  تروص  يراذگمان  نیا  یخیرات  هچ  زا  تسناد  یم  هعیش  شاک 
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نآ لـعاج  زاـس و  غورد  دزن  رما ، نیا  ینیقی  ربـخ  میوگیم  نم  یلو  تسا ؟ یلاـخ  ماـن  نیا  زا  همه  هعیـش  بتک  ارچ  و  هداـهن ؟ ار  ماـن  نیا 
يراذگمان هیرود  هعتم  ار  نآ  غورد  نیا  عارتخا  زا  سپ  هک  تسا  یسک  لوا  وا  یسولآ ، رـصع  رون ، رـصع  یئالط ، نارود  تسنیا  و  تسا ،

. دناد یمن  نآ  زا  يزیچ  زونه ، هعیش  یلو  درک ،
شتاـیوار هب  ار  اـم  شاـک  درک و  یم  لـقن  هدرک ، تیاور  يرود  هعتم  تلیـضف  رد  هعیـش  هک  ار  یتاـیاور  نیا  زا  یخرب  درم ، نـیا  شاـک  و 

يا هوزج  ای  باتک  وا  دومن  یم  یئامنهار 
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لد زج  يذـخام  غورد  اریز  تسوا ، اب  قح  همه  اهنیا  ندربماـن  زا  يراددوخ  رد  یلب ، داد  یم  ناـشن  دـشاب ، هدـش  هتـشون  دروم ، نآ  رد  هک 
درادن . تسا ، سانخ  ساوسو  ناطیش  ریثاتتحت  هک  یئاه  هنیس  نئاخ و 

یم دنادیم ، زئاج  ار  یحاکن  نینچوا  نامگ  هب  هک  هعینملا ) نوصحلا  بحاص   ) نیمالا نسحم  نیسح  ام  دیس  مالـسالا  هجح  مالعالا  ملع  اما 
و هدومرف ؟ ار  نخس  نیا  وا  عقوم  هچ  و  هتفگ ؟ نخس  درومنیا  رد  وا  اب  یسک  هچ  و  هتسناد ؟ زئاج  ار  نآ  شتافیلات  زا  کیمادک  رد  میـسرپ 
هک تسین  یتمه  دنلب  درم  وا  ایآ  دیازفیب ) ار  شرمع  يادـخ   ) دـنک یم  یگدـنز  تسا و  هدـنز  نونکا  مه  وا  هدرک ؟ ار  يراهظا  نینچ  اجک 

یمن تسد  تسپ ، روما  هب  هک  یـسک  تسین ؟ یمالـسا  تما  حالـصا  نایاوشیپ  زا  یئاوشیپ  و  نید ، ناگرزب  زا  یگرزب  دراد ، یلاع  دـصاقم 
دوش . یمن  هدولآ  شحاوف  اهتبسن و  نیا  هب  وا  سدقم  تحاس  دیوگ و  یمن  هیامیب ، نخس  دنز و 

زاشتاحفـص 132 دادـعت  و  تسا ، یکچوک  هلاسر  هکيدوجو  اـب  هعیـشلا " و  هنـسلا و  هلاـسر "  غورد  ياهتبـسن  زا  زیچاـن  یخرب  دوب  نیا 
تسا . سب  ار  امش  میدادتسدب  هک  يا  هنومن  تسا و  رتشیب  شتاحفص  دادعت  زا  بتارمب  شبویع  داریا و  یلو  دنک ، یمن  زواجت  گرب 

، دوش بکترم  یهانگ  سک  ره  تسا . امـش  دوسب  هکلب  دـیرادنپ ، رـش  دوخ  يارب  دـیابن  ار  نآ  دنیامـش ، هورگ  زا  دـننز  تمهت  هکیناسک  " 
 ". دوب دهاوخ  وا  نآ  زایگرزب  باذع  تفرگ  هدهع  رب  ار  گرزب  راک  نیا  هک  سکنآ  تسوا و  دوخ  يارب 
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هینثولا مالسالا و  نیب  عارصلا 

هراشا

. هرهاق میقم  یمیصقلا  یلع  هللا  دبع  فیلات :
نیلوا دـهد . تسدـب  هدروآ ، شباتک  رد  واهک  ار  یئاهتناها  مان  نیا  دـشاب و  فلوم  تایحور  زا  یحـضاو  رادومن  مسا ، نیا  دوخ  رد  دـیاش 

ار ناهج  ناناملـسم  زا  اهنویلیم  اهتلم ، نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  یتسرپ  تب  هب  یمالـسا ، تلم  دـنچ  يراذـگمان  نیملـسم  مومع  رب  شتیانج 
دنوش و یم  هدیدناوارف  ادخ ، نید  صالخا  اب  نایامنهار  ثدحم و  رسفم ، فوسلیف ، دنمشناد ، ربهر  ماما ، نانآ ، نیب  رد  دنهدیم و  لیکشت 

درب . مان  دیاب  ار  راکوکین  نیعبات  هباحص و  زا  یهورگ  همه ، اهنآ  رب  مدقم 
، دوش عیاش  تاملک  هنوگنیا  رگا  ایآ  و  دراذگ ؟ یقاب  نیملـسم  نیب  يا  ینابرهمو  یتسود ، یگتـسب ، مه  دناوتیم : رگید  يراذگمان ، نیا  ایآ 

تفایناوتیم ؟ دهد ، رارق  نآ  هیاپ  دنلب  هیاسریز  رد  ار  نیملسم  هک  یعماج  هملک  رگید 
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یم الاب  ءارآ  فالتخا  هجیتن ، رد  و  دزاسیم ، هدـنکارپ  نآ  رد  ار  ترفن  حور  و  دـشاپ ، یم  تما  نایم  هقرفت  رذـب  هک  تسا  نانخـس  نیا  یلب 
دنک . ظفح  نآ  رش  زا  ار  ناناملسم  ادخو  دشک  راتشک  يزیرنوخ و  لادج ، هب  راک  هک  اسب  دیآ و  یم  دیدپ  فلاخم  راکفا  دریگ و 

نیا زادـناربیتسود ، هنارگبوشآ و  ياه  لاجنج  هب  هجوت  نودـب  یگناـگی ، يردارب و  تینما و  يوس  هب  شیپ  هب  مه ، اـب  همه  ناناملـسم  يا 
ره دینکن  شیاهماگ  زا  يوریپ  دزادنایب  مشخ  ینمشد و  امش  نیبدهاوخیم  هک  تسا  یناطیش 
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یکاتهو باتک  نیا  هدـنبوک  ياه  شحف  نازیم  اما  دزاس . یم  راداو  نیگنن  لامعا  ءاشحف و  هب  ار  وا  دـنک ، يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  سک 
هنومن کنیا  دنک و  زواجت  تسا  هحفص  رب 1600  غلاب  هک  نآ  تاحفص  دادعت  زا  دیاش  شتالوعجم  اهغورد و  اه ، هوای  اوران ، ياهتبسن  اه ،

: نآ زا  دنچ  یئاه 
اذـه شنخـس "  نیا  اب  ار  وا  دـنوادخ  درادـنپ  هک  تسا  نایب "  مان "  هب  هعیـشزا  يدرمریپ  تیاکح  یکی  فیرظ  ياهناتـساد  زا  دـیوگ : - 1

نمافـسک اوری  نا  هیآ " و  رد  فسک  هملک  زادوصقم  دـنرادنپ  شناراـی  وا و  هک  فک "  ماـنب " يرگید  تسا و  هدرک  دـیئات  ساـنللنایب " 
هحفص 4 و 538 . تسوا   " ءامسلا ،

ياهتبسن زج  هتـشاگن و  ار  نآ  دـیدحلا ص 87  فلتخم  لیوات  رد  هبیتق  نبا  ملق  هک  تسا  نیتسخن  ياه  هناـسفا  ناـمه  اـهفرح  نیا  خـساپ -
نوچمه یلدروک  بصعتم  دارفا  نابزو  هتخادرپ  ار  نآ  یناشیرپ  تالایخ  اهنتو  درادن  هتـشادن و  یجراخ  دوجو  هک  یئاه  هقرف  زا  یگتخاس 

رگید زیچ  دـنا  هدرک  هدولآ  هدـننز ، يارتفا  غوردهب و  ار  دوخ  تاـفیلات  تاحفـص  هداد و  تبـسن  هعیـشب  ار  نآ  طاـیخ  ظـحاج و  هبیتق ، نبا 
هدمآ یمیـصق  اهیزادرپ ، غورد  اه و  هوای  نیا  رب  نرق  هد  تشذگ  زا  دعب  هاگنآ  تسا . هدرک  یفرعم  ریوزت  لعج و  هب  ار  نانیا  خیرات  تسین .
هورگ دـندوب و  هارمگ  شیپ  زا  هک "  دـنک  يوریپ  یناسک  زا  و  دزاس . دودرم  اـهنآ  اـب  زورما  ار  هیماـما  بهذـم  دـنک و  دـیدجت  ار  اـهنآ  اـت 

 " راذگب دوخب  ناشیاهارتفا  اب  ار  نانآ  دنتفر  ردب  هار  زا  دوخ  و  دنتخاس ، هارمگ  ار  يرایسب 

هحفص 128 ] ] 

رما نیا  تابثا  دـنچ  ره  دـندوب ، مه  عیـشت  هب  دـقتعم  وا  معزهب  دنتـشاد و  یجراخ  دوجو  فسک "  نایب و   " درم ود  نیا  مینک  یم  ضرف  اـم 
راتفگ هب  ار  یگرزب  تما  هک  تسا  حیحـص  رما  نیا  يرگداد ، نازیم  و  فاصناهفیظو ، و  لالالتـسا ، نوناق  رد  ایآ  یلو  تسین ، یناسآ  راـک 

تشاد ....؟ موکحم  تسا ، دیدرت  ناشراتفگ  رد  و  ناشبهذم ، و  ناشدوجو ، رد  هک  ینادرخبان 
هعیش زربم  دنمشناد و  لاجر  زا  یکی  اب  واهک  تسا  هدروآ  یمالسالا "  ملاعلا  رضاح  باتک "  رد  نالسرا  بیکش  راوگرزب  ریما  دیوگ : - 2

و ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  هراـبرد  درک و  یم  یئوـجبیع  تدـش  هـب  ناـنآ  زا  دوـب و  برع  نمـشدیتخس  هـب  یعیــش  درم  نآ  دـش و  هجاوـم 
دروآ تفگش  هب  ار  راوگرزب  ریما  وا ، راک  تفر . یمن  نآ  راب  ریز  لقع  ومالسا  هک  درکیم  يور  هدایز  دیزرو و  یم  ولغ  يردقب  شنادنزرف 

درک ؟ عمج  دح ، نیا  ات  شنادنزرف  و  ع )  ) یلعتبحم اب  برع ، هب  تبسن  تدش  نیا  هب  يا  ینمشد  نایم  ناوت  یم  هنوگچ  دیسرپ  وا  زا  و 
یلع و نمـشد  درک و  ناجیه  دـش ؟ یبصان  ناهگان  یعیـش  درم  دـنبرع ؟ نادـنزرف  نیرت  صخاش  شنادـنزرف  ع)و   ) یلع هک  تسنیا  هن  اـیآ 

هحفص 14 . درک . ادا  برع  مالسا و  هب  تبسن  نیگنن  ینانخس  دیدرگ و  شنادنزرف 
يدنمـشناد و هب  مـکح  وا ، اریز  دزادـنا ، یم  ورف  یتـسپ  لـهج و  ضیـضح  هـب  تـمظع  جوا  زا  ار ، نخـس  ریما  یفارخ ، لـقن  نـیا  خـساپ -
زا ار  اهنآ  هدش  مولعم  هکیلاح  رد  هدرکیم  مه  ولغینامز  رید  اهنآ  تبحم  رد  هتـشاد و  تسود  ار  یمدرم  هک  تسا  هدرک  يدرم  تیـصخاش 
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دمحم لآ  دمحم و  دنادن  هک  دینک  یم  ادیپ  ار  یـسک  نیملـسم  نیب  ردامـش  ایآ  و  درادنپ ؟ یم  ملید  كرت و  زا  ار  اهنآ  ای  دسانـش  یمن  نب 
هک تسا  هتفگن  وا  هب  هک  هداهن  تنموا  رب  ریما  و  دنبرع ؟ ناگرزب  فارشا و  زا  (ص )
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زاب سوجم  نید  هب  دنمـشناددرم ، ادابم  ات  دراد  رارق  برع  تاراختفا  هلق  رد  ص ،)  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دوخ  ینعی  ترتع ، شخب  راـختفا 
. منیب یمن  مهدراهچ ) نرق  هن   ) متسیب نرق  رد  ریما  هزجعم  زج  يزیچ  ار  زربم  دنمشناد و  درم  نیا  تشگزاب  تعرسنم  ددرگ .

ملاعلا رضاح  ریما "  باتکب  هک  یسک  یلو  مینادب ، وگتسار  هدرک  هک  یلقن  رد  ار  عارصلا ... بحاص  یمیـصق  ام  هک  تسا  یتقو  نخـس  نیا 
دبای : یم  نینچ  ار  لوا ص 164  دلج  ترابع  نیع  دنک  هعجارم  یمالسالا " 

مجع برع و  هیـضق  هب  ام  ثحب  مدرک ، یم  وگتفگ  تشاد  ناریا  تلود  رد  یلاع  ماقم  هک  نایعیـش )  ) اهنآ يالـضف  زا  يدرم  اـب  راـبکی  نم 
یلعلاوه  ) دوب هداهن  شزاغآ  رد  ار  هلمج  نیاو  هدرک  پاچ  یباتک  مدید  هک  درک  یم  ولغعیـشت  رد  يدـح  هب  متبحـص  فرط  دـش . هدیـشک 

هک برع  زا  دـناوت  یمن  دـندوب ، برع  زا  اهنآ  دـناد  یم  دراد و  تیبلا  لآ  رد  هک  يولغ  اب  دـیدرت ، یب  صخـش  نیا  متفگ : دوخ  اب  بئاغلا )
لدود ناسنا ، کی  يارب  دـنوادخ  درک ، عمج  اج  کی  رد  ار  تبحم  ینمـشد و  نیب  تسین  نکمم  اریز  دـیایب ، شدـب  دـنیاهنآ ، زاتیب  لها 
فرـص مجع  وا  مدـید  مدـناشک  مجع  برع و  عوضوم  هب  ارثحب  نم  یتقو  اریز  تفر ، اطخ  زین  درومنیا  رد  مرادـنپ  یلو  تسا ، هدـیرفاین 

تفگ : نینچ  نم  اب  تفگیم  نخس  یکرت  هب  هکیلاح  رد  درک و  شومارف  ع )  ) یلع لآ  یلع و  هرابرد  ار  ولغ  همه  نآ  و  دش ،
یتموکح هکلب  تسین ، یمالـساتموکح  ناریا  ینعی  ردـتموکح "  رب  شمتیا  یمالـسا  نیدزکل  اـی  ردـلکد  هیمالـسا  تموکح  رد  ناریا  " 

. تسا هتفرگ  دوخ  هب  ار  مالسا  نید  هک  تسا 
هک یبلاطم  هب  دسر  هچ  ات  دنک  یم  نینچ  شناکلسم  مه  نانخس  اب  هک  تسا  یـسک  یمیـصق  و  دیدنخب ، نخـس  ندرک  اجباج  زا  دیناوخب و 

زا هچنآ  مهف  رد  زین  نالسرا  بیکش  ریما  هک  دناد  یم  یبوخب  زیزع  هدنناوخ  دشاب . هدش  هتشاگن  شا  هدیقع  نافلاخم  تسد  هب 
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رد ولغ  لیلد  هک  بئاـغلا  یلعلا  وه  هن  تسا  هدوب  بلاـغلا ) یلعلا  وه  ، ) اـه هلمج  نآ  اریز  هدرک  ولغ  هدـید  شباـتک  زاـغآ  رد  لـضاف  یعیش 
ءامسا نآ  زا  دوصقم  دوش و  یم  هتفگ  هتشون و  دایز  شهابشا  دحالا " و  دحاولا  وه  دننام " : تسایفورعم  هملک  هلمج ، نیا  دشاب و  عیـشت 

دشاب برع  نمشد  هک  یسک  هعیـش  نیب  رد  امـش  دنیوج . یم  كربت  نادب  نخـس  زاغآ  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دننام  تسا و  ینـسحلا 
نمض رد  هدروآ و  راکـشآ  یبرع  نابز  هب  یباتک  هدرک و  غالباارنآ  لیـصا  یبرع  ربمایپ  هک  دراد  هدیقع  یبرع  نید  کیب  هعیـش  دیبای . یمن 

ماـکحا تسا و  هتخاـس  دوخ  نیـشناج  ار  برع  ناـگرزب  تاداـس و  یمالـسا ، تما  نید و  راـک  رد  یبرع و  یمجعاا و  دـیوگ : باـتک  نآ 
توعد سسوم  هب  ناشمولع  هک  نانآ  دشاب . هدیسر  مهیلع  هلا  تاولـص  رهاط ، نایاوشیپنآ  زا  هک  یبرع  تایاور  نودب  هاگچیه  اریمالـسا 

ياه هتشر  رد  دناوخ و  یم  یبرع  نابزب  ار  هدراو  ياهاعد  زور  بش و  تاقوا  رد  هعیش  دنک . طابنتـسا  دناوتیمن  ددنویپ ، یم  ص )  ) یمالـسا
، تسایبرع شبهذم  تسا ، یبرع  شا  هبذج  قشع و  تسا ، یبرع  شنید  هعیـش  دـهد . یم  رـشنو  عبط  یبرع  باتک  اهرازه  هعیـش  فلتخم ،
زا هک  تسا  ینارگـشیارآ  نمـشد  هعیـش ، یلب ، تسا . یبرع  یبرع ، یبرع . همه  همه و  شقلخ  يوخ و  شا ، هقالع  ءالو و  شقوش ، روش و 
یم بوکنم  ار ، رهاط  ترتع  و  دنراد ، یم  اور  متس  نید  همئا  هب  تبسن  دنزاسیم و  لزلزتم  ار  توبن  ناکرا  دنراذگ و  یم  هیام  ادخ ، قوقح 

برع و هعیـش  هدیقع ، نیا  رد  دننکیمن و  قرف  مجع ، ای  دنـشاب  برع  نارگ ، شیارآ  نیا  دننکیم . تنایخ  تیبرع  رب  هلیـسو  نیدـب  و  دـننک ،
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و تسا . یناریا  شبنج  کـی  عیـشت  دـننک ، نیقلتتما  هب  درادـیم  او  ار  دارفا  يزوت  هنیک  یتـسرپاوه و  یلو  تسین . یفـالتخا  مهاـب  ار  مجع 
نانخس رد  ریما ، وا  زا  لبق  یمیصق و  مدقتعم  نم  دننک ، داجیا  هقرفت  دنشاپب و  مه  زا  ار  یمالسا  هعماج  ات  تسا  برع  نمشد  یناریا ، هعیش 
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: دیوگ - 3 " مناوـخ . یمن  ار  امـش  تسار  هارب  زج  و  مدادـن ، ناـشن  ار  امـش  منیب  یم  هچنآ  زج  نم  دـنهاوخ "  یم  ار  اـه  نیمه  ناـشرگید 
رورس ياهمچرپ  ناریا  ياهرهش  مامت  ردو  دندز  اهترـصن  قاط  دش ، زوریپ  ینامثع  تلود  رب  سور و  ریخا  ياهگنج  رد  یتقو  ناریا  نایعیش 

، هدش هتفرگ  مدرک ص 267 ، لقن  نآ  خساپ  اب  ار  شتمهت  میدرب و  مان  البق  هک  یسولآ  زا  نخس ، نیا  خساپ - دنتشارفارب ص 0 18  يداشو 
و (ع ) یلع هرابرد  نایعیش  دیوگ : - 4 دنا . هتفرگ  ناگتشذگ  زا  نارخاتم  هک  یبلاطم  رایـسب  هچ  تسا و  هداد  غورد  گنر  ار  نآ  یمیـصق  و 

تبـسن وا و  سیدقت  و  وا ، رد  ادـخ  لولح  هب  هدـیقع  لیبق  زا  دـنراد  میرم  نب  یـسیع  هب  تبـسن  ار  نایحیـسم  هدـیقع  انیع  شنادـنزرف  هدزای 
ندیرب و وا  سرت  قوش و  زا  نارگید  زا  و  نتـسویپ ، وا  هب  و  ندـناوخ ، هافر  یتخـس و  رد  ار  وا  و  وا ، هب  ندرب  هانپ  لیبق  زا  و  وا ، هب  تازجعم 
فجن و رد  ار  نانآ  لاثما  و  ص )  ) ربمغیپ تیب  لها  رگید  اـی  نیـسح  ماـقم  و  اـهنآ ) هاـگترایز  و   ) یلع ماـقم  هک  یـسک  و  روما . نیا  لاـثما 
زا یلیخ  میدرک ، رکذ  ام  هچنآ  تسناد  دـهاوخ  دـنک ، هدـهاشم  دریگیم  تروص  اجنآ  رد  هک  ار  یلامعا  درگنب و  هعیـش  دالب  ریاس  البرک و 

، هشیمه نانیا  ببـسنیمه  هب  دنک ، فیـصوت  دـهاشم  نیا  رد  ار  هورگ  نیا  لامعا  تسین  رداق  ینایب  چـیهو  تسا  رتمک  دوش  یم  عقاو  هچنآ 
زا اعطق  لولح ، تیهولا و  هبهدـیقع  ینعم  هب  ولغ  اما  خـساپ - صدوب 0 19  دنهاوخ  هدوب و  دیحوت  لها  دیحوتنانمـشد و  نیرت  تخـسرس 

بتک مامت  رد  و  تسا . نانآ  دادترا  هب  مکح  و  نادب ، نادقتعم  ریفکت  هب  نوحـشم  هکدئاقع ، رد  تسا  هعیـش  بتک  نیا  تسین  هعیـش  دئاقع 
تسا . هدش  تساجن  هب  مکح  نانآ ، هدروخ  مین  رد  یهقف ،

تراهط هب  طوبرم  تسادق  اریز  تسین ، ولغ  هجوچیه  هب  تازجعم  سیدقت و  اما 
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يرورض طرش  تماما و  بصنم  مزاول  زا  اه  یتسپو  اهیدیلپ  زا  یتاذ  یکاپ  تسا و  ناهانگ  یـصاعم و  زا  نانآ  فیرـش  سفن  یکاپو  دلوم 
تسا . مزال  زین  ص )  ) ربمایپرد طرش  نیا  هکنانچ  تسا ، تفالخ 

ای دشاب  ربمایپ  دراد ، تعیبط  ءاروام  اب  هطبار  ياعدا  سک  ره  و  دنک . یم  مامتا  ار  تجح  تباث و  ار  اوعد  هک  تسا  يروما  زا  تازجعم ، اما 
تمارک و  هتخاس ، نیشناج  دوخ  نید  رب  ار  وا  هک  تسا  ادخ  ربمایپ  هزجعم  نامه  ماما ، هزجعم  تقیدح  رد  و  دشاب . هتشاد  هزجعم  دیاب  ماما ،

ات دنک  یفرعم  شتسدب  تازجعم  يارجا  اب  ار  قح  یعدم  دراد ، شقلخ  رب  هک  یفطل  باب  زا  هک  تسا  ناحبـس  يادخ  رب  و  تسا . هدیـشخب 
دزاس . رود  وا  تیصعم  زا  و  کیدزن ، قح  تعاط  هب  ار  مدرم  هجیتن  رد  ددرگ و  راوتسا  ودب  شناهرب  دریگ و  مارآ  وا  هب  تبسن  اهلد 

ار اهنآ  دنکـشب و  ار  نیغورد  نایعدملطاب  ياعدا  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  زین  دـهد و  یم  ماجنا  توبن  یعدـم  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  و 
دزاس . اوسر  نایوگغورد ، رگید  باذک و  هملیسم  دننام 

. دنا هدروآ  تسین ، نآ  رکذ  شیاجنگ  ار  ماقم  هک  یعطق  نیهارب  نآ  ياربهفسالف  تسا . ءایلوا  تامارک  یکی  مالک  ملع  ملسم  بلاطم  زا  و 
لها بتک  هکنیا  دوجو  اب  دـشاب ؟ ولغ  شقلخ  رب  ادـخ  ياهتجح  هرابرد  ارچ  دـشاب ، حیحـص  ادـخ  ءاـیلوا  زا  یلو  ره  يارب  لـمع  نیا  یتقو 

دنا ؟ هتفریذپ  همه  ار  ع )  ) نینموملا ریما  انالوم  تامارک  و  تسا ، هدنکآ  ءایلوا  تامارک  زا  ناشتافیلات  تنس و 
دزن اهنآ  نداد  رارق  هلیسو  رطاخب  همه  اهنیا  لیبق ، نیا  زا  یبلاطم  و  نتـسسگ ، نارگید  زا  و  نتـسویپ ، نانآ  هب  و  ندرک ، ادن  و  ندرب ، هانپ  اما 
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تمارک اب  ناگدنب  و  دنا ، برقم  وا  دزن  و  کیدزن ، ادخب  نانآ  هک  تساهنآ  هطـساو  هبگرزب  دنوادخ  زا  تاجاح  ندیبلط  ناحبـسيادخ و 
هقلح لاصتا و  دنویپ  دناضیف و  هطساو  هکلب  دنشاب ، رثوم  امیقتـسم  دصاقم ، تاجاح و  ندروآرب  رد  دوخنتـشیوخب ، نانآ  هکنیا  هن  دنیوا ،

دنهد .) رارق  هطساو  ار  وا  امظع  زا  یمیظع  دزن  هک  تسا  یبرقم  ره  يارب  ماقم  نیا  هکنانچ   ) وا ناگدنب  یلومنیب و  طابترا 
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داقتعا اب  بلاطم  نیاهمه  تسا  یهیدب  دنـشاب ، توافتم  ادـخ  هب  یکیدزن  لحارم  رد  دـنچ  ره  تسا  نیحلاص  ایلوا و  همه  یلک  مکح  نیا  و 
نادب هک  لسوت  زج  يزیچ  ناوارف  نارئاز  همه  اب  هفرـشم  دهاشم  رد  تسین  ناحبـس  يادـخ  زج  دوجو  ملاع  رد  يرثوم  چـیه  هکنیا  رب  تباث 

دیحوت لها  دیحوت و  اب  يا  ینمـشد  هچ  نانیا  دراد  يداضت  هچ  دیحوت  هب  هدـیقع  اب  بلاطم  نیا  ایآ  هاگنآ  دوش ، یمن  هدـید  تفر ، تراشا 
دنراد ؟

نانآ دنـشاب و  هتـشادن  نامیا  ادخ  تایآ  هبهک  دـندرگ  یم  غورد  تمهت و  بکترم  یناسک  تسین  نیا  زج  دـینک  اهر  ناشتمهت  ابار  نانآ  " 
 " دنیایوگغورد .

لاعفا هب  تبـسن  وا  تیقلاخ  راکنا  وا و  تافـص  راـکنا  تماـیق و  زور  رد  ادـخ  تیور  راـکنا  هلزتعم ، زا  يوریپ  هب  هعیـش  هدـیقع  دـیوگ : - 5
هبنامیا رب  قافتا  هعبرا ، همئا  دننام  رثا ، تنس و  ثیدح و  لها  هک  یلاح  رد  تسایحضاو  لطاب و  تاهبش  يارب  راکنا  نیا  تسا و  ناگدنب 

نیا رد  یفالخ  و  تسا ، اهنآ  لاعفا  ناگدـنب و  یتح  زیچ  رهقلاخ  دـنوادخ : هکنیا  رد  تسین  یفالتخا  اـهنآ  نیب  دـنراد و  بلاـطم  نیا  همه 
دوش . یم  هدید  تمایقزور ، دنوادخ  هک  تسین 

ادخ فیـصوت  و  رـشب ، یئادخ  و  حیرـص ، هیبشت  و  لولح ، هب  دـقتعم  هدـش و  همه  اهنیا  رکنم  هیبشت ، سرت  زا  هعیـش  هکتسا  یتفگـش  ياج 
رد 68 . دنناد  یم  تعدب  لها  دنیادخ  تافص  نیا  رکنم  هک  ار  هلزتعم  هعیش و  تنس ، لها  و  تسا . صقن  تافصهب 

هکنانچ دروم  نیا  رد  ار  نانآ  بهذـم  و  دـنک . یم  دـیلقت  میقلا  نبا  شدرگاش  هیمیت و  نبا  زا  وا  تافـص  ادـخ و  هراـبرد  درم ، نیا  خـساپ -
نآ هکنیا  اما  تسا : هتفگ  يوانم  دیوگ  يو  تسا . دـنوادخ  يارب  تیمـسج  تهج و  تابثا  هدروآ  بهاوملاحرش 12:5  رد  یکلام  یناقرز 

ار نتشاد  تهج  دنک و  یم  سیدقت  ار  ناشئارآ  ار و  ودنآ  یمیصق  و  تسین . دیدرت  ياج  دنراذگ ، تعدب  میقلا ) نبا  هیمت و  نبا   ) ود
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داـقتنا دـساف  رظن  نیا  رد  ار  وا  اـم  دراد . باـبنیا  رد  يرایـسب  نانخـس  شباـتکیط  رد  و  دـیامنیم ، نـییعت  ارنآ  هدرک و  حیرـصت  ادـخ  يارب 
رب ار  هدـنناوخ  هکنیا  تسا  مهم  اـم  يارب  اـجنیا  رد  هک  يزیچ  میهد . یم  نیقیرف  یمـالک  بتکهب  هلاوح  ار  شداـسف  رب  عـالطا  و  مینکیمن ،

میزاس . فقاو  شلوعجم  ياهتبسن  راتفگ و  رد  یمیصق  غورد 
، هیبشت لولح و  هب  هدیقع  زا  هعیـش  دنک و  یم  يوریپ  یلقن  یلقع و  ناهرب  زا  هکلب  تسین ، هلزتعم  وریپ  تمایق  رد  ادخ  ندید  راکنا  رد  هعیش 

هکلب تسا ، رودب  ددرگ ، وا  هیتوبث  تافص  رکنم  دنک و  فیصوت  صقن  تافـص  هب  ار  ادخ  دهد و  یئادخ  تمـس  ار  يرـشب  هکنیا  زا  اربم و 
و تسا . نانآ  دیدجو  میدـق  یمالک  بتک  نآ  هاوگ  تسا و  رفاک  دـشاب ، لئاق  یـسک  ار  بلاطم  نیا  زا  یکی  رگا  دـندقتعم  امومع  نایعیش 

یم اپب  ادص  رـس و  لاجنج و  دوب  هدرک  ادـیپ  دروم  کی  هاگ  ره  هک  دـنگوس  مناجب  دروایب . شیاهارتفا  رب  یلیلد  تسناوت  دـهاوخن  درم  نیا 
درک .

نامیدـق و  تسادـنوادخ . تاذ  نیع  فافـص  نیا  هکلب  تسین ، شتاذ  رب  دـئاز  یئاـهزیچ  دـنوادخ  هیتوـبث  تافـص  دـیوگ : یم  هعیـش  یلب ،
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زاب قح  هار  هب  ات  دـنهاوخ  یم  دوخ  نافلاخم  زا  تسا  هدـمآ  رعـش  نیا  رد  هکنانچ  لاـح  ناـبز  اـب  دنتـسین و  لـئاق  ادـخ  ربارب  رد  ار  يرگید 
دندرگ :

! دیوش کیدزن  ام  هبيردق  ام ، کیدزن  ناردارب 
! دیا هدز  هیکت  یتخس ، ودنلب  هاگیاج  رب  امش 

دنراد هثالث  میناقا  هب  هدیقع  نایحیسم  رگا 
! دیا هدرک  تمسق  تشه  ار  ناتیادخ  امش 

ینیوکتتروص و هب  ادـخ  قولخم  هاگ  ره  دابع  لاعفا  اـما  تسا . مـالک  بتک  رد  نآ ، بناوج  همه  هب  هجوت  اـب  عوضوم ، نیا  لـماک  ثحب 
لمع نادب  ار  وا  هکنیا  اب  تیـصعم  رب  راک  تیـصعم  ندرک  باذع  تشاد و  دهاوخن  یموهفم  رفیک  شاداپ و  دیعو و  دعو و  دـشاب ، يربج 

هدش نآ  ضرعتم  یفاک  دح  هب  دوخ  ثحبم  رد  تسا و  یمالک  لکشم  رایسب  لئاسم  زا  هلئـسم  نیا  و  دوب . دهاوخ  تشز  دنا ، هدرک  روبجم 
نیا هک  یسک  دنا .
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لالدتسا یقطنم ، یلقع و  حیرص  ناهرب  لباقم  رد  و  تسا . هداد  ادخب  متس  تشز و  راکتبسن  هجوت ، یب  دناد ، قولخم  ار  دابعلاعفا  نینچ 
تسین . یشزرا  ياراد  مدرم ، لاوقا  عامجا و  هب  یمیصق 

زا ار  شا  هقباسو  تسین  يا  هزات  رما  نیا  دنا ، هدناوخ  نارازگ  تعدب  زا  ار  نانآ  هداد و  رفک  تبسن  ار  هلزتعم  هعیش و  تنـس ، لها  هکنیا  اما 
تسناد . دیاب  نارگید 

جاهنم باـتک "  جرد 328:2  موصعم . يدب  ره  زا  دـنمارح و  شتآ  رب  همه  ص )  ) ربمغیپ نادـنزرف  دـیوگ : هعیـش  تادـقتعم  رامـش  رد  - 6
تلیـضف نیا  هک  یـسک  تسا و  هدرک  مارح  شتآ  رب  ار  ص )  ) ربماـیپ تخد  همطاـف ، دـالوا  همه  دـنوادخ  درادـنپ  وا  دـلومهک   " هعیرـشلا ،

دوب . دهاوخ  تعافش  همه ، اهنیا  زا  سپ  هاگنآ  دیوگ : دش  دهاوخ  نادب  قفوم  تافو  زا  لبق  دوش ، توف  زاغآ  رد  وا  زا  شتآ ) زا  تاجن  )
دنزادرپ 20:2 . یمن  تیصعم  هانگراک و  هب  تمایق  زور  ات  دننک و  یمن  هانگ  ع )  ) ربمایپ نادنزرف  دیوگ :  65:3 هعیشلا نایعا  رد  و 

هراپ تماق  رب  و  وا ، هیرذ  ترتع و  زا  ص )  ) ربمایپ هناگ  هدزاود  يافلخ  تماـق  رب  زج  يدـحا  تماـق  رب  ار  تمـصع  ساـبل  نایعیـش  خـساپ -
اهنآ زا  یکی  هک  نت  جنپ  دروم  رد  ریهطت "  هیآ  صن "  هب  ار ، الاب  دنلب  تعلخ  نیا  دنوادخ  اریز  دنناشوپ ، یمن  ع ،)  ) هرهاطهقیدص شرگج 

صوصن ناوارف و  یلقع  نیهارب  و  هیآ ، یعطق  كـالم  يور  زا  نیریاـس  دروـم  رد  هدـیناشوپ و  اـهنآ  رب  هدوـب  ص )  ) مظعا ربماـیپ  دوـخ  هک 
. تسا هدشدقعنم  فلتخم  راودا  اهلسن و  رد  هعیش ، قرف  همه  و  تنـس ، لها  ياملع  عامجا  رما ، نیا  رب  دنک و  یم  تابثا  ار  تمـصع  رتاوتم 
رد دـنچ  ره  دـنهورگ ، نیمه  اـهنت  نآ ، زا  دوصقم  هدـش ، ءادا  تمـصع  رما  رد  مومع  اـی  قلطم  روـط  هب  هکدـسر  یم  رظن  هب  يریبـعت  ره  و 

ار نانآ  تمصع  هعیش  یلو  دوشتفای ، دنا ، هدشن  بکترم  یهانگ  هنوگچیههک  كاپ  قیدص و  ینادرم  ص ،)  ) ربمایپ نادناخ  ياهتیـصخش 
. دناد یمن  بجاو 

رتمک نآ  رد  هتسج ، هعیرشلا "  جاهنم  بحاص "  مالک  هب  درم  نیا  هک  يدانتسا  اما 
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نیا هک  دنتـسه  یناسک  تیب  لها  رد  دنک  یم  تابثا  اریز  تسا ، نآ  حیرـص  فلاخم  وا  راتفگ  هکلب  تسین ، تمـصع  عوضوم  هب  يا  هراشا 
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هک یـسک  تسا  یهیدب  دنوش . هدوشخب  تعافـش  هب  هاگنآ  دنک و  ناربج  هبوت  هلیـسو  هب  گرم  زالبق  هاگنآ  و  دوش ، توف  اهنآ  زا  تلیـضف 
زایتما نیا  هکلب  دـنمان ، یمنموصعم  ار  وا  دـنرذگرد ، وا ، زا  تعافـش  هلیـسو  هب  سپـس  ددرگ و  هبوت  هب  قفوم  هاگنآ  دوش  بکترم  یهاـنگ 

. تفای دنهاوخ  تسد  هبوت  هب  لاح  ره  رد  هکنیاتسا  ص )  ) ربمغیپ هیرذ  هژیو  هچنآ  دنک  ناربج  هبوت  اب  ار  شراک  هک  تسا  ینمومره  يارب 
همطاف ار  همطاـف  هکنیا   ) تسا هدـش  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  هچناـنچ  دـیوگ : نآ 203:3  حرـش  رد  یناـقرز  بهاوـملا " و  رد "  ینالطــسق 

نآ زا  دـعب  شدـلوت  رگا  هدوب  یحو  قیرط  زاو  دـشاب  توبن  نامز  زا  لبق  وا  دـلوت  رگا  هدوب ، شلوسر  هب  ادـخ  زا  ماـهلا  قیرط  زا  دـندیمان )
تسا . هتفرگ  زاب  شتآ  زا  تمایق  زور  ار  وا  هیرذ  وا و  ادخ  اریز  دشاب ، هتفرگ  تروص 

ع)  ) همطاف دوخ  هب  تبـسن  اما  نتفرگ ،) زاب  ریـش  زا  ار  كدوک  ینعی   ) هدش هتفرگ  انعم  نامه  زا  یبصلا  مطف  عنم و  ینعی  مطف  زا  اهمطف "  " 
نادواج هدش ، يریگولج  نانآ  زا  هچنآ  وا  نادنازرف  رگیدهب  تبـسن  اما  تسا و  قلطم  روط  هب  شتآ ، زا  يریگزاب  نیا  ع ،)  ) شدـنزرف ود  و 

ربمایپ تیب  لـها  هب  یتراـشب  رما  نیا  و  دـنوش . لـخاد  شتآ  رد  ریهطت  رطاـخ  هب  یخرب  هک  تسین  نآ  عناـم  رما  نیا  تسا و  شتآ  رد  ندوب 
هچنآ هیبش  دوشن ، یهتنم  رفک  هب  ناشراک  ماجنارـس  اهنآ  زا  مالک  چـیه  دـنیوگ و  یگدـنز  دوردـب  یناملـسم ، اـب  همه  هنآ  هک  تسا  (ص )
سک ره  يارب  تعافـش  هب  هدیقع  هکنیا  اب  تسا  هتفگ  دنریمب ، هنیدـم  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  تعافـش  تیاوررد  يدوهمـس "  فیرش " 

نودب  ) حوصنهبوت هب  قفوم  ار  نانآ  دیزرمآ و  دهاوخار  ناراکهنگ  ع )  ) همطاف مارتحا  يارب  دنوادخ  میئوگب  ای  تسا  یعطق  دریمب ، ناملسم 
رکاسع نبا  ینعی  یقـشمد  ظفاح  ار  تیاور  نیا   ) دریذـپ یم  ار  اهنآ  هبوت  دـشاب ، هک  مه  گرم  ماگنه  ات  و  درک . دـهاوخ  هانگب ) تشگزاب 

تسا .) هدرک  لقن 

هحفص 137 ] ] 

هک دـنا ، هدـناوخ  همطاف  لیلد  نیا  رب  ار  همطاـف  هک : دنتـسه ) لوهجم  دارفا  نآ  دانـسا  رد  دـیوگ : و   ) دـنا هدرک  تیاوربیطخ  یناـسغ و  و 
. تسا هدرک  عطقشتآ  زا  ار  شناتسود  ار و  وا  دنوادخ 

تسه و زین  تیاور  نیا  رد  دشرکذ  الاب  رد  هک  یتالیوات  دراد و  تسود  ار  وا  هک  تسا  یناملـسم  ره  يارب  یمومع  هدژم  تیاور  نیا  رد  و 
: ثیدح زا  دندیسرپ  ع)  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  زا  هک . دنا  هدرک  لقن  بیطخ  میعن و  وبا  هک  یتیاور  اما 

رانلا . یلع  اهتیرذ  هللا و  اهمرحف  اهجرف  تنصحا  همطاف  نا 
 " تخاس . مارح  شتآ  رب  ار  شنادنزرف  وا و  دنوادخ  درک ، ظفح  ار  شمادنا  هک  همطاف  " 

ار دـیز  شردارب  هـک  دـنا  هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  نییراـبخا  هـچنآ  و  تـسا . ع )  ) نیــسح نـسح و  هـیرذ ، زا  دوـصقم  دوـمرف : وا  سپ 
هدومرف . تسا و  هدومن  جورخ  نومام  رب  ارچ  هک  هدرکخیبوت ،

تفگ ؟ یهاوخ  هچ  ادخ  لوسر  هب  وت 
جراخ همطاف  مکش  زا  هک  تسا  یسک  صوصخم  ثیدح  نیا  هکنادب  رخآ ، ات  تنـصحا ... همطاف  نا  دومرف : هچنآ  تخاس  رورغم  ار  وت  ایآ 
نامه هب  دنوادخ  تیصعم  اب  یهاوخب  رگا  وت  ادخ و  تعاط  هلیسو  هب  رگم  دندیسرن  ماقمنیا  هب  دنگوس  ادخب  وت . نم و  يارب  هن  دشاب  هدش 

زا همه  نانخس  نیا  یـشاب ، هدوب  رت  یمارگ  اهنآ  زا  ادخ  دزن  وتدیاب  سپ  دنا ، هدیـسر  ماقم  نادب  شتعاط  هلیـسو  هب  نانآ  هک  یـسرب  یماقم 
اعطقهک ص )  ) ربمغیپ باحصا  هکنانچ  دشاب ، مه  رایـسب  لئاضف  دنچ  ره  لئاضف ، هبندشن  رورغم  و  تعاطا . هب  بیغرت  تسا و  عضاوت  باب 

هک تسین  یـسک  هب  صوصخم  برع  نابز  رد  هیرذ "  ظفل "  هنرگو  دندرب ، یم  رـسب  تبقارم  فوخ و  هجرد  تیاهن  هب  دندوب  تشهب  لها 
سپ تسا  يرایسب  ياهنرق  نامیلس ، دواد و  مدآ و  نایم  هلصاف  هکنیا  اب  رخآات  نامیلـس ... دواد و  هتیرذ  نم  و  دشاب . هدش  جراخ  وا  نطب  زا 

دیقت هکنیا  زا  هتشذگ  تسین . هطساو  الب  دنزرف  رد  هیرذ  راصحنا  برع  تغل  هب  یئانشآ  تحاصف و  ماقم  اب  اضرلا  یلع  دوصقم 
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و دـنک ، باذـع  ار  عیطم  دـناوتیم  ادـخ  دوـش  هتفگ  هکنیا  رگم  دزاـس . یم  لـطاب  ار ، شنارادتـسود  هیرذ و  تیـصوصخ  ندوـب ، عـیطم  هب 
دنک . یمن  باذع  (ع ) همطاف مارتحا  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  رد  تیصوصخ 

يا تفگ : اهنع - هللا  یضر  همطاف - هب  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هدرک ، تیاور  هنع  هللا  یـضر  یلع  زا  شدانـسا  هب  یقـشمد  ظفاح   "م" و 
شا هیرذ  وا و  گرزب  يادخ  اریز  دومرف : دش ؟ هدیمان  همطاف  ارچ  دیوگهنع : هللا  یـضر  یلع  يدش ؟ هدیمان  همطاف  ارچ  یناد  یم  ایآ  همطاف 
هدرک لقن  ظفل  نیا  هب  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  دوخ  دانسا  هب  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  و  تسا . هتـشاد  ظوفحم  شتآ  زا  تمایق  زور  ار 

تشاد . زاب  شتآ  زا  دنراد  تسود  ار  ناشیا  هک  اهنآ  شدالوا و  همطاف و  مرتخد  يادخ  دومرف : هک  تسا 
دنا هدرک  لقن  یثیدح  ای  دنا ؟ هتفگن  وا  موق  ناگرزب  هک  دـنا  هتفگار  يزیچ  یئاهنت  هب  هعیـش  تسا  دـقتعم  مهزاب  یمیـصق  ایآ  بیترت  نیا  اب 
نبا دناوت  یم  وا  ایآ  تسا ؟ فینح  نید  يدابم  فلاخم  هک  دنا  هتفگ  يزیچ  ای  دـنا ؟ هدرکن  لقن  ار  نآ  شبهذـم  لها  ثیدـح  ناظفاح  هک 

، دـنا هتفگ  نارگید  رب  ار  ادـخ  لوسر  هیرذ  يرترب  هعیـش  هارمه  هک  ار  دوخ  بهذـم  ناظفاح  ناـگرزب و  زا  ود  نآ  لاـثما  یناـقرز و  رجح ،
دنکب .؟ زین  نانآ  هب  دنک  یم  هعیش  هب  هک  ار  یئاه  هلمح  نامه  و  دنراد ؟ اهنآ  تمصع  هب  هدیقع  زین  هورگ  نیا  دیوگب  و  دزاس ؟ مهتم 

طارفا بجومهک  یلمع  زا  ینامیشپ  هانگ و  اب  هزرابم  تردق  ار  نانآ  هدومن  یموق  رب  لضفت  هک  تسین  بیجع  ناحبـس  يادخ  زا  رما  نیا  و 
نید ملـسم  لوصا  لدع و  نیناوق  زامادک  چیه  اب  رما  نیا  دنادرگ ، ناشلاح  لماش  ار  تعافـش  همه  نیا  اب  دـیامرف و  تیانع  دوش ، وا  هرابرد 

همه رب  شتمحر  هتفرگ و  یشیپ  شمشخ  رب  شتمحر  وا  اریز  تسینفلاخم ،

هحفص 139 ] ] 

. تسا هدرتسگ  زیچ 
رد دـنوادخ  هکنیا  اـب  تسین . ربـمغیپ  باحـصا  همه  تلادـع  هب  هدـیقع  زا  رت  بیجع  هدـش  دـییات  ناوارف ، صوصن  قیرط  زا  هک  نخـس  نیا 
مه یتایاور  تسا و  یکی  همه  نومـضم  وتشگزاب  هک  يرایـسب  تایآ  رد  هدرک  یفرعم  دادترا  قافن و  هب  ار  باحـصا  زا  ياهدـع  شباتک 

باحصا زایهورگ  هک  تسا : يراخب  حیحـص  رد  هلمجنآ  زا  تسا : هجوت  لباق  هدیـسر  هراب  نیا  رد  ثیدح  دیناسم  حاحـص و  بتک  ردهک 
هک يور  زا  اـهنیا  دوـش : یم  هـتفگ  مباحـصا  مباحـصا ، دـیوگ : ص )  ) ادـخ لوـسر  دـنرب  یم  پـچ  تمـس  هـب  تماـیق  رد  ار  ص )  ) ربماـیپ

دندش . دترم  دنتشگزاب و  بقع  هب  یتفگ ، ناشتقرافم 
وت دوش : یم  هتفگ  دنا ؟ نم  باحصا  اراگدرورپ  میوگ : یم  ودنزاس  یم  ادج  نم  زا  هتشادرب و  ار  امش  لاجر  زا  يا  هدع  رگید : حیحص  رد 

دندروآرد . اهزیچ  هچ  وت  زا  سپ  هک  یناد  یمن 
دندروآ . دیدپاهزیچ  هچ  وت  زا  دعب  یناد  یمن  دنیوگ : یم  دنا ؟ نم  باحصا  میوگ : یم  یموسحیحص : رد  و 

رب ياو  ياو  میوگ : یم  دندروآ ، دـیدپ  اهزیچ  هچ  وت  زا  سپ  یناد  یمنوت  دوش : یم  هتفگ  دـنا  نم  زا  ایآ  میوگ  یم  مراهچ : حیحـص  رد  و 
ار .) مروتسد   ) داد رییغت  نم  زا  سپهک  یسک 

هدش و دترم  نانآ  دندرک ، هچ  نانآ  يرادن  ربخ  وت  : دیوگ یم  ادخ  منارای  باحـصا و  اراگدرورپ  میوگ : یم  نم  سپ  مجنپ : حیحـص  رد  و 
دنتشگ . زاب  ارهقهق  تمس  هب  بقع  هب 

نم و نایم  زا  يدرم  متخانـش ، ار  ناـنآ  هک  نیا  درجم  هب  یهورگ  هاـگان  ما ، هداتـسیا  نم  هک  یتقو  ناـمه  هک : تسا  یمـشش  حیحـص  رد  و 
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؟ دـنورب شتآ  يوسب  دـیاب  نانآ  ارچ  متفگ : شتآ ، يوس  هب  دـنگوس  ادـخب  تفگ : اجک ؟ متفگ : اـیب ، شاـب  دوز  تفگ : هدـش  نوریب  ناـنآ 
یهورگ مدوب  هداتسیا  هکنانچمه  هاگنآ  دندش . دترم  هتشگزاب ، بقع  هب  وت  زا  سپ  نانیا  تفگ :
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يوس هب  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : اجک ؟ متفگ : ایب ، شاب  دوز  تفگ : هدـش ، نوریب  نایم  نآ  زا  يدرم  متخانـش  ار  نانآ  نوچ  دـندش و  رهاظ 
لمه لثم  الا  دبای  تاجن  یـسک  نانآ  زا  مرادنپن  نم  دندش  دترم  هتـشگزاب ، بقع  هب  وت ، زادعب  نانیا  تفگ : ارچ ؟ متفگ : مورب ، دیاب  شتآ 

دنور ) ارچ  هب  هدنکارپ  زور  بشهک و  ینارتش  دننام   ) معنلا
ینعی لماه  شدرفم  دنیوگ و  ار  هدش  مگ  نارتشا  میم  اه و  حتف  هب  لمه  دیوگ : ثیدح  نیا  رد  يراخب 325:9  حیحص  حرش  رد  ینالطسق 
یمک هب  دنا ، مک  رایسب  ناگتفای  تاجن  تسا : نیا  دوصقم  دنرب ، یمن  راکب  دنفسوگ  دروم  رد  ار  تغل  نیا  دشاب و  هتشادن  یعار  هک  يرتش 

رخآ . ات  ناراک ... تیصعم  رافک و  دنا : فنص  ود  دنا  هدش  فرحنم  هک  نانآ  دهد  یم  ناشن  رما ، نیا  هدشمگنارتشا و 
اه لادج  گنج و  و  اه ، يراک  کتک  و  اه ، هنیک  اه ، ینمشد  ثعاب  هک  هباحـص  نیب  دوجوم  تافالتخا  یبوخب  امـش  همه  اهنیا  زا  هتـشذگ 

ناشیا زا  هک  يدارفا  هرابرد  خیرات  رد  هچنآ  هب  دسر  هچ  ات  دـیا  هدـش  دـیدرگ ، تلادـع  ماقم  زا  فرط  ود  زا  یکی  جورخ  هب  رجنم  و  دـش ،
دندش . تشز  لامعا  ناهانگ و  بکترم  هک  لاوحا  زا  هدیسر 

رد يداریا  هچ  ایآ  دوشیمن ، نانآ  يدرخبان  ثعاب  تسین و  یخیبوتمزلتسم  صاخشا ، نیا  دروم  رد  تافارحنا  هنوگ  نیا  هاگ  ره  ور  نیا  زا 
هنوگ چیه  یهلا  تنـس  رد  و  دشاب " ؟ یم  وا  تیانع  لضف و  رظن  زا  شناگدنب  دومرد  یهلا  ننـس  زا  یکی  دوخ  هک  تسا  تلیـضف  نیا  نایب 

 " تفای . یهاوخن  يرییغت 
یم هجوتم  وا  ترابع  نیع  هب  ار  هدنناوخ  رظن  نم  هدرک ، فیدر  هعیشلا 65:3 نایعا  رد  یلماع "  نیما  ام "  دیس  مالک  هب  دانتسا  رد  هچنآاما 

زا گرزب  يدرم  هنوگچ  دـنادب  دسانـشب و  ار  وا  تاکیرحت  هدـنناوخ  ددرگ و  مولعم  لوق ، لقن  رد  درم  نیا  تناما  قدـصنازیم و  ات  مزاـس 
یلاح رد  دراد ، ص)  ) ربمغیپ هیرذ  همه  تمصع  هب  هدیقع  هک  دنز  یم  تمهت  ار  وا  دهد و  یم  تبـسن  يا  هنیبم  هشحاف  هب  ار ، تما  ناگرزب 

حیرصنآ فالخ  رب  دوخ  وا  هک 
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دنکیم : حیرصت  نینچ  ناظفاح ، زا  اه  نآ  ریغ  دمحا و  ملسم و  ریبعت  هب  نیلقث  ثیدح  رکذ  زا  دعب  دنک . یم 
زیچ ود  لقث و  ود  زا  یکی  نآرق  هک  روط  ناـمه  دـهد  یم  ناـشن  اریز  دراد ، اـطخ  هاـنگ و  زا  تیب  لـها  تمـصع  رب  تلـالد  ثیداـحا  نیا 

، تسا نآرق  هب  کسمت  دننام  اهنادب  کسمت  دنربارب و  تمـصع  رد  نآرق  اب  زین  تیب  لها  هدش ، هداهن  ياجب  مدرم  نیب  هکتسا  يردقنارگ 
. تسا نانآ  رادرکو  راتفگ  نداد  رارق  تجح  شا  همزال  اریز  دوبن  حیحص  اهنآ  هب  کسمت  هب  رما  دزیم ، رس  اه  نآ  زا ، یئاطخ  هاگ  ره  و 
رداص یهابتـشا  هانگ و  اهنآ  زا  هاگره  تسین و  یهارمگ  نآرق  هب  کسمت  هنانچ  دوب ، دهاوخن  یهارمگ  بجوم  اهنادب  کسمت  هکنیا  رد  و 

دشاب . هدننکهارمگ  اهنآ  هب  کسمت  دمآ  یم  مزال  دش ، یم 
رد دـیاب  دـندوبن  موصعم  نانآ  رگا  و  تسا . هنوگ  نیا  نآرق  زا  يوریپ  ردهکنانچ  تسا ، تینارون  تیادـه و  اـهنآزا ، يوریپ  رد  هکنیا  رد  و 

موصعم رگا  تسا و  روـط  نیا  نآرق  هکناـنچ  دـنا  نیمز  هب  نامـسآ  زا  يا  هدیـشک  نامـسیر  ناـنآ  و  دریگ . تروـص  یهارمگ  اـهنآيوریپ 
رگا تسین  یندش  ادج  ایند ، رمع  تدم  مامت  رد  اهنآ  زا  نآرق  دنا و  هدـشن  ادـج  نآرق  زا  نانآ  هکنیا  رد  و  دنتـشادن . ار  هاگیاپ  نیا  دـندوبن 
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یـسک هکنیا  هچ  تسین ، زئاج  اهنآ ، تقرافم  هکنیا  رد  و  ددرگ . ادج  اهنآ  زا  نآرقو  دنوش  ادـج  نآرق  زا  دـنوش  بکترم  یهانگ  یئاطخ و 
نآرق و رب  مدقت  هکنانچ  دورگب ، تماما  ناونع  هب  يرگید  هب  هدرکیهاتوک  اهنآ  زا  ای  دـنادب ، اهنآ  ماماو  هتخادـنا  ولج  نانآ  زا  ار  دوخ  هک 

نتخومآ هکنیا  رد  و  تسین . زئاـج  شناـفلاخم  نانخـس  زا  يوریپ  رثا  رب  نآ ، هب  تبـسن  ریـصقت  اـی  تسا ، نآ  رد  هچنآ  زا  ریغ  يرظن  راـهظا 
. دشابن عونمم  ناشنانخس  درو  دنزومایب  ار  نانآ  دیاب  دندوب  نادان  رگا  هکنآ  لاح  هتسنادن و  زاجم  ار  ناشنانخس  در  نانآ و  هب  يزیچ 

رد هک  دنوش  یم  تفای  یناسک  اهنآ  نیبرد  هک  تسا  نآ  هناشن  زین  ثیداحا  نیا  و 
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ره نیا  ضوحلا "  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  دومرف  هک  ص )  ) ربمایپ راتفگ  لیلد  هب  دنـشاب  هتـشاد  یتفـص  نینچ  ینارود  یناـمز و  ره 
و تسا . هتفگ  ریبخ  فیطل و  يادـخ  ارربخ  نیا  هک  تسنآ  هناشن  دـنوش " و  دراونم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  ود 

تسا . ایند  رمع  نایاپ  زا  هیانک  رثوک ، ضوح و  دزن  ندش  دراو 
رد ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  رهنیا  دوبن " : قداص  همج  نیا  دشاب  یلاخ  ود  نیا  زا  یکی  زا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ینامز  هاگ  ره  سپ 

 " دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح 
ریبعت نیا  زا  ضرغ  هکلب  دنـشاب ، مشاه  ینب  همه  تیب  لها  زا  دوصقم  تسین  نکمم  دوش ، یم  مولعم  یبوخب  دش ، هتـسناد  بلطم  نیا  یتقو 

ماما هدزاود  نامه  ینعی  رهاط  تیبلا  لها  همئا  هدروآ و  زایتما  یکاپ  وینمادـکاپ  دـهز و  شناد و  تلیـضف و  هب  هکتسا  یناسک  هژیو  ماـع 
تسین و موصعم  یـسک  نانآ ، زا  ریغ  هک  تسا  نیملـسم  یقافتا  یعاـمجا و  رما ، نیا  اریز  دنـشاب ، تسا ، لوتب  يارهز  ناـشردام  هک  كاـپ 

هتسنادن ار  ماکحا  زا  يرایسب  دشرداص و  هانگ  مشاه  ینب  ریاس  زا  نانیا  زاریغ  زا  اریز  تسا ، اهنآ  لاوحا  هدهاشمفالخ  نارگید ، تمـصع 
تسا یعطق  نیاربانب  داد  رارق  هدش  دای  روما  رد  نآرق  کیرش  ار  نانآ  تسین  نکمم  ور  نیا  زا  دنا  هتـشادن  نامدرم  رگید  اب  يزایتما  و  دنا ،

دوب . دهاوخن  نیرهاط  همئا  زج  سک  ضعب  نیا  و  اهنآ ، همه  هن  دشاب ، مشاه  ینب  زا  یخرب  نآ  زا  دوصقم  دیاب  هک 
تعباتم دشاب ، حیحـص  مقرا  نب  دـیز  لوق  زا  یلقن  نینچ  رگا  دـشاب ، مشاه  ینب  همه  نآ  زا  دوصقم  هک  دـیوگ : مقرا " نب  دـیز  هچنآ "  اما 

تسینبجاو . شنالطب  رب  لیلد  دوجو  اب  مقرا  نب  دیز 
! رون رصع  هنومن  تسا  نیا  یتسار ، تناما و  داب  هدنز  دیهد ، رظن  دیناوخب و 

یم باریـس  ار  شناتـسود  هتخاس ، رود  بآ  زا  ار  مدرم  رـضحم  یگنـشت  زور  یلع ، هکنیا  هب  نانآ  هدیقع  هعیـش  تافآ  زا  یکی  دـیوگ : - 7
تسا شتآ  هدننک  تمسق  وا  دزاس و 
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دروآ 21:2 . یم  نوریب  نآ  زا  دهاوخب  ار  هک  ره  دنک و  یم  تعاطا  وا  زاشتآ  و 
زا يرایـسب  هک  میتخاس  هاگآ  ار  امـش  میدروآ و  ثیدـح  ناظفاح  ناماما و  زا  ار  لوا  ثیدـح  ياهدـنس  هحفـص 321 مود  دلج  رد  خساپ -

اهنت یثیدح  نینچ  نیاربانب  دنا ، هتشادنپ  نآ  دیکات  دیئات و  ار  نآ  قرط  هیقب  دنا و  هدرک  حیحـصت  ظافح  همئا و  ار  ثیدح  نیا  دانـسا  قرط 
اجنآ زا  یمیصق  یلو  دنا ، کیرش  درم ، نآ  نابهذم  مه  زا  ثیداحا  مولع و  نالماح  ثیدح ، نیا  رد  نانآ  اب  تسین و  نایعیش  ياهرادنپ  زا 

، دنک تیاور  ع )  ) نینموملا ریما  هرابرد  یثیدـح  سک  ره  رب  هک  يا  هنیک  يور  زا  ای  تسا و  ربخ  یب  ناشتایاور  زا  دـناد و  یمن  ار  اهنآ  هک 
تسا . هتشادنپ  هعیش  تافآ  زا  ار  اهنآ  دراد ،
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وبا ظفاح  ورنیا  زا  تسا  مالـسالها  همه  دزن  اهنآ  لـئاضف  نیرت  هتـسجرب  زا  هکلب  تسین  هعیـش  تاـفآ  زا  لوا  ثیدـحلثم  مود  ثیدـح  اـما 
انا تفگ : یم  یلع  مدینش  دیوگ : هک  هدرکتیاور  هیابع  زا  فیرظ  نب  یـسوم  زا  شمعا  زا  يرجه  ای 281  یفوتم 280  لیزید  نبا  قاحسا 

ار "  نآنک  اهر  ار و  نیا  ریگب  میوگ  تمایق  زور  مشتآ  هدننک  تمسق  نم  اذ "  يرذ  اذيذخ و  لوقا  همایقلا  موی  رانلا  میسق 
دنا . هدرک  تیاور  ار  نآ  يدادغب ، بیطخ  رکب  یبا  ظفاح  قیرط  زا  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  شحرش 200:1 و  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

. میدوب لبنح  نب  دمحا  دزن  ام  دش : لاوس  حرـش  نیاهب  دمحا  ماما  زا  دیوگ : یـسوط "  روصنم  نب  دـمحم  هچنانچ "  ثیدـح  نیا  هرابرد  و 
دمحا یئوگ ؟ یم  هچ  ما ، شتآ  هدـننک  تمـسق  نم  دـیوگ ، یلع  هدـش : تیاور  هک  ثیدـح  نیا  هرابرد  هللا  دـبع  ابا  اـی  تفگ : وا  هب  يدرم 

الا کبحی  ال  دومرف : یلع  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنا  هدرک  تیاور  ام  يارب  هک  تسنیا  هن  اـیآ  دـیرکنم ؟ ار  ثیدـح  نیا  زیچ  هچ  رگم  تفگ :
: میتفگ اجک ؟ رد  قفانم  و  تفگ : تشهب ، رد  میتفگ : دوب ؟ دـهاوخ  اجک  رد  نموم  سپ  تفگ : یلب ، میتفگ : قفانم ؟ الاکضغبی  نموم و ال 
وا زا   22: هیافک رد  یجنک  ظفاح  و  تسا . هدمآ  دمحا  باحصا  تاقبط  رد  نینچ  و  تسا . شتآ  هدننک  تمـسق  یلع  سپ  تفگ : شتآ  رد 

شاک تسا . هدرک  لقن 
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تسناد . یم  ار  شماما  نخس  یمیصق 
هنجلا و میسق  تنا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ص )  ) وا زا  هرتنع  هک  اجنآ  رد  هتفرگ  ص )  ) ادخ لوسر  نایب  زا  ع )  ) نینموملا ریما  ار  ریبعت  نیا 

يوبن ثیدح  نیا  راهتشا  و  تسا . هدرک  تیاور  قعاوصرد 75  رجح  نبا  ظفل  نیمه  هب  و  کل ، اذـه  ویل  اذـه  رانلل  لوقت  همایقلا  موی  رانلا 
ص" )  ) هللا لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هللا  مکدشنا  تفگ : هک  تفای  ناوت  یم  يروش  زور  ع )  ) نینموملا ریما  جاجتحا  زاباحصا  نیب  ار 

مهللا ال . اولاق : يریغ ؟ همایقلا "  موی  هنجلا  میسق  تنا  یلع  ای 
تسا و هدرکتیاور  ار  نآ  هدـمآ   75: هباصا رد  هچنآ  رب  انب  ینطق  راد  و  تسا . حیحـص  اعطقجاجتحا  ثیدـح  هلمج  نیا  دـندقتعم  ناگرزب 

جهن رب  شحرـش  رد  يو  تسا . هدش  لقن  ناوارف )  ) ضیفتـسم لقن  هب  يولع  جاجتحا  يوبن و  ثیدح  ود  ره  تسا . دقتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
دیوگ : هغالبلا 448:20 

تسا "  خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  وا : هک  تسا  هدمآ  ضیفتسم  روهشم و  ربخ  بلاطیبا ) نب  یلع  ینعی   ) وا قح  رد  " 
یتـقو اریز  دـنا "  هتفگ  هدرک  ریـسفت  ار  نآ  برع  تاـیبدا  ناـیاوشیپ  زا  یهورگ  دـیوگ : نیبـیرغلا "  نـیب  عـمجلا  رد "  يوره  دـیبع  وـبا  و 

زا ریغ  دیوگ : دیبع  وبا  دوب "  دهاوخ  خزود  تشهب و  هدننک  تمـسق  رابتعا  نیا  هب  وا  منهج ، لها  نمـشد  دشاب و  تشهب  لها  شرادتـسود 
خزود هب  ار  یهورگو  تشهب  هب  ار  یهورگ  اعقاو  تسا ، خزود  تشهب و  هدننک  تمـسق  دوخ  یلع  دـناهتفگ : نارگد  میدرب  مان  هک  یناسک 

، نیا شتآ : هب  دیوگ  یم  ع )  ) یلع هدمآ  اهنآ  رد  هک  تسا  هدراو  تایاور  قباطم  هدرک ، دای  اجنیا  رد  اریخا  دیبع  وبا  هک  یبلطم  دـنک . دراو 
ار . وا  ریگب  وت  نآ  زا  نیاو  نک ، اهر  ار  وا  وت  سپ  نم ، نآ  زا 
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 " دهد یم  ناشن  شمالک  رهاظ  دیوگ : دوخ 163:3  حرش  رد  یجافخ  هدرک و  رکذ  رانلا "  میسق  هنا  ار "  تیاور  ءافـشلا  رد  یـضاق  و  م -
هیاهن رد  يو  تسا . هدرکن  لقن  ار  نآ  ریثا  نبازج  ناثدـحم  زا  یـسک  دـنیوگ : یلو  هداد ، ربخ  نادـب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  يزیچ  رما  نیا 

اهنآ دنا و  نم  اب  يا  هتـسد  دنا  هتـسد  ود  رب  مدرم  هکنیا  شدوصقم  ینعی  رانلا  میـسق  انا  تسا : هتفگ  هنع  هللا  یـضر  یلع  هکنیا  رگم  دیوگ :
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هب یمین  و  تشهب ، رد  نم  اب  مدرم  زا  یمین  سپ  دنور ، یم  نم  هار  زا  یهارمگ  هب  هک  دنا  نم  هیلع  يا  هتـسد  و  دنور ، یم  نم  تیادـه  هارب 
ریثا .) نبا  نخس   ) نایاپ دنا  شتآ  رد  نم  اب  تفلاخم 

تـسدب هک  تسا  یمکح  دـیوگ و  یمن  دوخ  شیپ  زا  تسا  هتفگ  یلع  هچنآ  تسا و  یقوثو  دروم  درم  ریثا ، نبا  میوگ : یم  یجاـفخ ) ) نم
لها لباقم  رد  ینعی  دوب ، میهاوخ  شتآ  لها  میـسق  دـشاب  نم  اـب  سک  ره  نم و  هکنیا : شا  ینعم  تسین و  داـهتجا  ياـج  اریز  هدیـسر ، وا 
ریمس سیلج و  دننام  تسا  هدننک  تمسق  ینعم  هب  میـسق  دنیوگ  یـضعب  و  تساتشهب . لها  زا  تسوا ) اب  سک  ره  و   ) یلع اریز  میخزود ،

تسا . هدمآ  هیاهن  رد  هکنانچ  دنیوا  ناگدنشگ  و  جراوخ ، اهنآ  زا  دوصقم  دنا  هتفگ  ضعب  " و  وگ ) هصق  رماس "  سلاج و  ینعم  هب  )
درک و دـهاوخ  ناریو  ار  دـجاسم  همه  رظتنمماما ) ینعی   ) وا هک  تسا  هدـمآ  نایعیـش ) ینعی   ) اه نآ  بتک  رد  یناوارف  تاـیاور  دـیوگ : - 8

دنیبب دجسم  دتفا  یمقافتا  رتمک  دیامیپ  هب  ارنآ  ضرع  لوط و  هعیش و  دالب  رسارس  هک  یسک  ور  نیا  زا  تسا . دجسم  نمشد  هتـسویپ  هعیش 
. 23:2

اهنت شتالوعجم  تبـسن  رد  تخاسن و  عناق  اروا  دوب ، لطاب  لوعجم و  ياه  تبـسن  زا  درم ، نیا  گـنرین  رکم و  یطوق  رد  هچنآ  ره  خـساپ -
. داد تبـسن  هعیـش  بتک  رد  یناوارف  تایاور  هب  ار  نآ  هک  نیا  اتهدرکن  تعانق  دنا ، هتفاین  نآ  رب  لیلد  هک  شتارکنم  خساپ  رد  تیاور  کیب 

نیا زا  یکی  هب  هراـشا  اـی  دروآ  یم  بتک  نیا  زا  یمـسا  دـیآرد ) وـگ  تـسار  دـناوت  یم  اـجک  و  یک ، وا  و   ) تـفگ یمتـسار  رگا  شاـک 
هب هنوگ  چیه  یلو  دومن ، یم  تایاور 
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درب . مان  اه  نآ  زا  باتک  رد  ات  دیشارت  يدانسا  تخاس و  ناوت  یم  مه  یئاهمسا  هک  تشادن  یهجوت  رما  نیا 
یم داـبآ  ار  ادـخ  دـجاسم  هک  یناـسک  ناـمه  دـشاب . هدروآ  ناـمیا  ازج  زور  وادـخ  هب  هک  تسا  ینموـم  ره  ياـقآ  اوـشیپ و  رظتنم ، تجح 

تسا . هدشن  هدیرفآ  زونه  دوش  هداد  وا  هب  یتبسن  نینچ  هک  يا  هعیش  نآ  دنک و  ناریو  ار  نآ  هک  دسر  هچ  اتدنزاس 
هتشون ار  بلاطم  نیا  سپس  هدز و  يرس  اه  نآ  هب  تسا و  هدرک  روبع  هعیش  دالب  زا  وا  ایآ  مناد  یمن  نم  هدرک  دای  هعیش  دالب  زا  هچنآ  اما  و 
شیشک کی  ای  لوهجم  ینس  درگناهجکی  هب  رانملا "  بحاص "  دننام  شدانتـسا  ای  دیوگ  یم  نخـس  بیغ  زا  ای  هتفاب ، ار  اه  غورد  نیا  و 

هداهنن . اپ  ایند  هب  زونه  هک  تسا  یحیسم 
طـسوتم و تاـقبط  رب  دزادرپ و  شواـک  صحفهـب و  هعیــش  دـالب  رد  سک  ره  دراد . تاـفاکم  شا  هناهاوخدــب  غرود  نـیا  تروـص  ره  رد 
زا اه  نآ  رد  هچنآ  اب  ار  یگرزب  کچوک و  للجم  دجاسم  دنک ، روبع  تابصق  تاهد و  کچوک و  ياهرهش  زا  یتح  دیآ ، دورف  نیشنرهش 

ار یـسک  دوش و  یم  تعامج  هعمج و  هماقا  اهنآ  رد  هنوگچ  دید  دـهاوخ  درک و  دـهاوخ  هدـهاشم  تسا ، اهغارچ  تاثا و  و  اهـشرف ، عاونا 
دزیخرب . يرای  هب  درم  نیا  هیاپ ي  یب  نانخس  اب  دنک و  بیذکت  ار  دوخ  تادهاشم  ددرگ و  سوسحم  رکنم  دسر ، یمن 

يرگید ای  قداص  ایآ  ماـما  نآ  مناد  یمن  دـهاوخ ، یم  اوتف  رظن و  راـهظا  شناـماما  زا  یکی  زا  يا ، هلئـسم  رد  نایعیـش  زا  یکی  دـیوگ : - 9
فالخب وا  راب  نیا  دهاوخ ، یم  رظن  وا  زا  هلئـسم  نامه  هرابرد  هرابود  دـیآ و  یم  دـعب  لاس  هاگنآ  دـنک  یم  راهظا  ار  دوخ  ياوتف  وا  هدوب ،

زاو دوش  یم  كوکشم  شماما  هرابرد  صخش  نیا  تسا . هدوبن  راک  رد  مه  یموس  صخش  تبون  ود  نیا  رد  دهد  یم  رظن  لبق  لاس  ياوتف 
لامک اب  نم  هدوبن و  ام  اب  تبون  ود  رد  یسک  هک  تسا  هداد  هیقت  يور  زا  ار  اوتف  نیا  ماما ، رگا  دیوگ : یم  ددرگ . یم  جراخ  هعیش  بهذم 

طلغ هتفگ ، هچنآ  رگا  و  مدرک ، یم  لمع  ماما  ياههتفگ  هب  صالخا 
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هعیش بهذم  زا  تسد  ور  نیا  زا  دنک ، یم  تمصع  ياعدا  هعیش  دوب و  دنهاوخن  موصعم  تروص  نیا  رد  همئا  سپ  هدوب ، هابتـشا  يور  زا  و 
(. 2 ص 38 دلج  ) تسا هدش  دای  نانآ  بتک  رد  تیاور  نیا  دیورگ . رگید  بهذم  هب  تشادرب و 

مرادن : ینخس  دیوگ ، یم  شدوخ  هچنآ  زج  درم  نیا  اب  نم  خساپ -
تسا . ناماما  زا  کی  مادک  دناد  یمن  هک  هعیش ، همئا  زا  یماما  هب  دهد  یم  تبسن 

زا یکیدوـخ  وا  هک  هدیـسرپ  یـسک  زا  ار  لاوـس  نیا  تسا . يا  هلئـسم  هچ  دـناد  یمن  هـک  دـنک ، یم  حرطم  ار  یلوـهجم  هدـننز  يا  هلئـسم 
هدشن فیلات  زونه  هک  هداد ، یباتک  هب  دانتسا  دیوگ  یم  ار  هچنآ  تسین . یئاسانش  لباق  فیرعت ، هلیـسو  هنوگ  داتفه  اب  تسا و  اه  هتخانـشان 

يداریا زج  یمیمصت  هب  يداریا  ام  دنک  یم  شا  هعیـشو  ماما ، نآ  هب  ار  دوخ  دیدش  هلمح  دنک  یم  عورـش  مکحم  داینب  نیا  رب  هاگنآ  تسا .
یم ار  لاوس  نیع  ای  هدـننک و  لاوس  اـی  هدـش  لاوس  وا  زا  هک  یماـما  یمیـصق  رگا  دـنگوس  مناـجب  میرادـن . هتفرگ ، درم  نیا  هب  دوخ  وا  هک 
یم هکلبو  دـناد  یمن  ار  مادـک  چـیه  یلو  درک ، یمرکذ  لاجنج  روش و  اب  ار  نآ  تشاد  یم  اهباتک  نآ  زا  یعالطا  نیرتمک  اـی  تسناد و 

. تسین هدیشوپ  شیاه  یئوگدب  تراشا و  هدنناوخ  رب  و  هتفاب ، غوردار  شا  همه  هراب  نیا  رد  میناد 
هب دتفا  یم  قافتا  رتمک  اریز  دنتسین ، لئاق  یشزرا  ادخ  باتک  يارب  نانیا  دناد  یم  درگنب ، هعیش )  ) موق نیا  بتک  رد  هک  یسک  دیوگ : - 10
اب هک  دوش ، یم  یتسرد  هب  تایآ  داریا  هب  قفوم  اهنآ  زا  یـسک  اهنت  دیآرد و  طلغیب  حیحـص و  هک  دـننک  داهـشتسا  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ 

تنـس لهااب  هک  یناسک  یلو  تسا ، تنـس  لها  یتسرد  زا  مه  نیا  تقیقح  رد  و  دـنک . یگدـنز  اهنآ  نیب  هتـشاد و  ترـشاعم  تنـس  لـها 
شدرگ دالب  رد  هک  یناسک  دشاب ، رذح  رب  طلغ ، فیرحت و  زا  هک  دروایب  يا  هیآ  دناوتب  اه  نآ  زا  یکی  تسا  دـیعب  دنـشاب . هتـشاد  هلـصاف 

. تسا بایمک  یلیخ  اه  نآ  نایم  رد  نآرق  دنیوگ  یم  دوش و  یمن  ادیپ  اه  نآ  نیب  نآرق  ظفاح  دنیوگ  یم  دنا  هدرک 
. تسین نینچ  یئالب  يراتفرگ و  یتسارب  هک  نید ، یب  بیجنان و  نمشد  تسا ، یتخس  يراتفرگ  هچ  خساپ -
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دزات . یم  وت  يوربآ  رب  دشورف و  یم  وتب  ار  شیدوبن  يوربآ  وربآ  یب  صخش 
یحورعضو هچ  رد  و  يرایشه ؟ لاح  رد  ای  یتسملاح  رد  ایآ  تسا ؟ هتشون  یلاح  هچ  رد  و  عقوم ، هچ  وا  ار  تمسق  نیا  متـسناد  یم  شاک 

هجیتن رد  و  هتـشون ، ار  نآ  هعیـشياهباتک  رد  شواک  اب  زاس  غورد  نیا  ایآو  رایـشه ، رادیب و  یلد  اب  ای  نونجم ، هتفـشآ و  يزغم  اب  ایآ  هدوب .
، يربخ دشاب ، هدرک  تکاس  ار  اهنآ  هکنیا  يارب  ای  تسا ، یلاخ  نآرق  طلغ  یب  حیحـص و  تایآ  زا  اهباتک  نیا  هک  تسا  هدید  شیاهـشواک 
هک دبایب  ار  هعیش  ناگرزبزج  یسک  برع ، تایبدا  نایاوشیپ  سار  رددناوت  یم  وگغورد  درم  نیا  ایآ  و  تساهدرک ؟ لعج  قوف  نومضم  هب 
رد و  هدروآ ، دوجوب  یبرع  نابز  ذخام  ناونع  هب  يردقنارگ  بتک  یبرع  نابز  رد  دنشاب و  هدرک  فیلات  یئاهبنارگ  بتک  نآرق ، ریـسفت  رد 
زا یئاه  هعومجم  وحن )  ) یبرع ناـبز  روتـسد  رد  و  هتخاـس ، یبدا  یملع و  عماوج  يارب  عجارم ، ناونع  هب  يا  يداـهن  ياـهباتک  نآ  تاـیبدا 

دنشاب .؟ هتشون  یملع ، نیز  بتک و 
یکالفا هیماما  بتک  ایوگ  هک  يروط  هب  دـیباییم ، هدـنکآ  نآرق  همیرک  تایآ  هب  داهـشتسا  زا  ار ، اهنآ  هیماما ، ياهباتک  هب  هعجارم  اـب  اـمش 

دننک . یم  یناشفا  رون  هابتشا ، طلغ و  ششوپ  نودب  ینآرق ، تایآ  نارتخا  درگ  رب  هک  دنتسه 
ياهدنویپ یبهذم  ياه  هزیگنا  دریگ . رارقیبهذم  ياهزیگنا  دـناوت ، یم  مه ، نآرقطلغ  ای  حیحـص  توالت  سایقم  میتسناد  یمن  زورما  ات  ام 

هدـش هداد  بیترت  نآرق  ریغای  نآرق  زا  هچنآ  تیاکح  نخـس و  نامتخاس  تاملک و  داریا  هجهل و  نابز و  ابیطابترا  هنوگچیه  تسا و  یبلق 
درادن  یبهذم ، دیاقع  تیفیک  و 
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دوبمک هب  طوبرم  زاین  نیا  ایآ  دراد ؟ هعیش  ریغ  هب  شحیحـص  توالت  و  نآرق ، ندناوخ  تسرد  يارب  يزاین  هچ  هعیـش  میتسناد  یم  شاک  و 
هعیش نایم  رد  یسک  ادخب  دنگوس  هن  تسا ؟ نآرق  تئارق  ياه  شور  ینادان  هب  طوبرم  ای  تسا ، یبرع  نابز  هیحان  زا 
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تسا هتخاسن  رود  ناشداژن ، تایرطف و  نابز ، زا  ار  نانآ  عیشت ، هک  برع  نایعیش  اما  درادن . دوجو  داد ، تبسن  وا  هب  ار  غورد  نیا  ناوتب  هک 
نابز زا  نانآ  هرهب  تسا ، ناگ  هتسجرب  غباون و  ءاملع و  ناگرزب و  زا  رپ  هک  هعیـش  رگید  دالب  ای  لماع  لبج  وقارع  دینک  یم  رکف  امـش  ایآ 

تسا ؟ شکراتفک  روخ و  رامسوس  ياهبرع  ینعی  زاجح ، دجن و  ینابایب  ياهبرع  زا  رتمک  یبرع ،
ار خیرات  هک  یـسک  دنا . هتـساخرب  اهنآ  نایم  زا  هک  یئارعـشو  ناگدنـسیون  ناگرزب و  برع و  نایاوشیپدنرایـسب  هچ  برع  ریغ  نایعیـش  اما 
دیوجت و تفرگ و  ارف  دیاب  هعیش  زا  ار  یگدنسیون  تسا ، هعیـش  زا  هباطخ  نف  هدش و  هتفرگ  هعیـش  زا  تیبدا  دناد  یمیبوخب  دنک ، یـسررب 
هک یفارحنا  دوجواب  يو  دیوگ : مهج 38:1  نب  یلع  لاح  حرـش  رد  شخیرات  رد  ناکلخ  نبا - ور  نیا  زا  تسا ، نایعیـش  راک  نآرق  تئارق 

اناوت ینیریش  ظافلا  اب  راعشا  ندورس  رب  هتشاد و  يراشرس  عبط  درک  یم  ننـستراهظا  و  تشاد . مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا 
دراد . تیعطق  ابلاغ  نانآ  هرابرد  تسا و  نایعیش  هژیو  نیریش ، ظافلا  اب  يرعاش  تردق  رعش و  عبط  هک  دوب  دقتعم  ایوگ  دوب ،

هک تسا  اهنآ  یطخ  ياه  نآرق  نیا  و  هدیدرگ . رـشتنم  ملاع  راطقا  مامت  رد  هک  تسا  دـنه  قارع و  ناریا و  رد  هدـش  پاچ  ياهنآرق  نیا  و 
دنتسه یناسک  نایعیـش  زا  زونه  و  تسا . هدنام  ظوفحم  هدش و  هتـشون  پاچ  روهظ  زا  لبق  دنتـسناد  یم  نتـشون  هک  یناسک  دادعت  هبابیرقت 

، بولسا رد  ینوزومانای  نتـشون ، رد  یللخ  ای  شحاف  طلغ  اهنآ  زا  کی  مادک  رد  سپ  دراگن . یم  دوخ  تسدب  ار  نآرق  كربت  دصق  هب  هک 
رما نیا  دنک و  تیاعر  ار  نآ  تقد  هب  دـناوت  یمن  هدنـسیون  مشچ  هک  يزیچان  تاهابتـشا  رگم  تفای ؟ ناوت  یم  نآ ، نونف  هب  یهجوت  یب  ای 

، هداد ار  هعیش  دالب  رد  ششدرگ  ربخ  یمیصق  هب  هک  یسک  دسر  یم  نامگ  هب  تسا . مجع  ای  برع  ینـس ، ای  هعیـش  زا  معا  ناسنا  ره  همزال 
رفس هعیـشدالب  هب  یتقو  ای  و  دیوگ . یم  نخـس  وا  اب  هتـشادنپ ، هتخاس و  وا  زا  يریوصت  لیخت  ملاع  رد  یمیـصق  تسا و  هدازن  ردام  زا  زونه 

هدرک یم 
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دـشاب و هداتفا  هار  رد  هک  یئاهنآرق  اهاجنآ  رد  تسا  مولعم  هدـیدن و  ار  يرگید  ياج  هدرک ، یم  روبع  اهنآ  زا  هک  یئاههار  واه  هچوک  زج 
ياـههاگیاج اهقودنـص و  رد  ار  اـه  نآرق  دـش  یم  دراو  اـه  هناـخ  هب  هاـگ  ره  تسا ، هدـیدن  مه  وا  اذـلهدوبن  دـشاب  اـه  هناـخ  رد  تشپ  رد 

دادـعت نیا  زا  یهاگ  هدـشهداهن و  نآرق  هناخ ، لها  سوفن  رادـقم  هباـبلاغ  يا  هچقاـط  فر و  ره  يور  دـید  یم  تفاـی و  یم  شـصوصخم 
ددرگ . یمتئارق  زور  بش و  فلتخم  تاقوا  رد  تسا و  رت  نوزفا 

زا ریغ  و  دـننک ، یم  هدافتـسا  ناـنز  نادرم و  يارب  زرح  ناوـنع  هب  تظفاـحم و  يارب  نایعیـش  هک  تـسا  یکچوـک  ياـه  نآرق  زا  ریغ  اـهنیا 
هک تسا  یئاـهنآرق  زا  ریغ  و  دـنرب . یم  هارمه  دوـخ  اـب  رفـس  ثداوـح  زا  ندـنام  ظوـفحم  ندـناوخ و  يارب  نارفاـسم  هـک  تسایئاـهنآرق 

ناکدوک هک  تسا  یئاهنآرق  زا  ریغ  و  دـنهن ، یم  اهنآ ، حورب  شباوث ، ندرک  هیدـه  ماش و  حبـص و  ره  رد  ندـناوخ  يارب  تاوما  روبقيور 
یم رهوـش  هناـخهب  زیچ  ره  زا  لـبق  اـه ، سورع  هارمه  هک  تـسا  ینآرق  زا  ریغ  و  دـنرب ، یم  هسردـم  هـب  یکدوـک  زاـغآ  زا  شزوـمآ  يارب 
هناخ هب  هک  تسا  ینآرق  زا  ریغ  و  دنهد . یم  رارق  هیرهم  زا  یشخب  دیدج ، یگدنز  رد  كربت  نمیت و  يارب  ار  نآرق  نیا  یضعب  و  دنتـسرف ،

يدعتم نیطایش  نج و  يارب  اهنز  يولهپ  هک  تسا  یئاهنآرق  زا  ریغ  و  دنتسرف ، یم  تیبلاثاثا ، نداتسرف  زا  لبق  دوخ  ینوکسم  دیدج  ياه 
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رورغ تشز و  نانخـس  هب  ار  نانآ  و  تسا ) زاس  غورد - یمیـصق  اهنآ  زایکی  و   ) دنتـسرف یم  یحو  دوخ  ءاـیلوا  هبهک  ینیطایـش  دـنهن ، یم 
دنبیرفیم . زیمآ 

ناطیـش درم ، نیا  يارب  هچنآ  اما  تسا ؟ بای  مک  ناشنیب  رد  نآرق  هک  دـنا  نانیا  دنتـسین ؟ لئاق  یـشزرا  ادـخ  باتک  يارب  هک  دـنا  نانیا  ایآ 
ياه تسرهف  لاح و  حرش  بتک  زا  ار  غورد  نیا  ناتساد  درادن ، دوجو  اهنآ  نیب  نآرق  ظفاح  هک  هدروآ  ربخ  هعیـش  دالب  زا  شدرگ ، ناهج 
هعیش نایراق  ناظفاحاجنآ و  رد  درک  دیاب  :" 532 و 444  هللا راج  یسوم  در  یف  هابتشالا  فشک  باتک "  هب  هعجارم  دیـسرپ و  دیاب  یخیرات 

دصکی و
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. تسا هدش  هدرب  مان  رفن  راهچ  یس و 
مـسج رد  ادخ  لولح  حاورا و  خـسانت  هب  هعیـش  لوق  رب  تلالد  هک  دروایب  نآرق  زا  فرح  کی  یعیـش )  ) رفنکی دـناوت  یم  ایآ  دـیوگ : - 11
نامثع رمع و  رکبابا و  رب  یلع  ندوب  مدقم  رب  تلالد  ای  و  دنک ، ناشتمصع  ناماما و  تعجر  هب  هدیقع  رب  تلالد  ای  دشاب و  هتشاد  ناشناماما 

، تسوا يادص  دعر  و  یلع ، دنخبل  مسبت و  قرب  دیوگب  نآ  قبط  رب  هک  دروایب  هیآ  ای  دنک و  تباث  ار ، اهربا  رد  یلع  دوجو  ای  دشاب ، هتـشاد 
ص 72:1 . تسا ، دقتعم  اه  نادب  هیماما  هعیش  هکنانچ 

، یگتسبمه دنویپ  و  یمالسا ، قرف  نیب  طباور  دوجو  اب  ار  هیماما  هعیـش  شزاسغورد ، ناراکمه  درم و  نیا  هک  تسا  یتفگـش  ياج  خساپ -
هک هداد  تبسن  یئاه  تمهت  هب  تدم ، نیرتمک  رد  هزورما  ینیـشامریسلا  عیرـس  لیاسو  ای  نانآ ، ياهرهـش  ودالب  هب  دمآ  تفر و  یگداس  و 

دنشابهدنام . ربخیب  مه  دیاقع  ءارآ و  زا  زونه  هزورما  بهاذم  هک  دیآ  یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  دشابن ، لاحم  رگا  دنرازیب و  اهنآ  زا 
هب هک  یـسررب  قیقحت و  زا  لبق  دهدب ، بهاذم  زا  يا  هقرف  رهب  دهاوخب  عقاو  فالخ  رب  یتبـسن  دنز و  تمهت  هک  یـسک  زورما  عضو  نیا  اب 

راکهانگ و نزغورد ، رایـسب  ار  وا  درگنبشباتک ، رد  هک  یـسک  دـهد و  یم  ناشن  ار  وا  یفلج  یمرزآ و  یب  تسا ، مهارف  شیارب  یگداـس 
دنک . هبوت  ددرگرب و  دوخ  راتفگ  زاهکنیا  رگم  دبای  یم  اورپ  یب 

وا دزندـیتع  بیقر و  هتـشرف  رگم  دـنارن  ناـبز  ربینخـس  ناـسنا  دـیوگ " : هک  اـجنآ  دیـشیدنا  یم  گرزب ، يادـخ  نخـس  رد  درم  نـیا  رگا 
یم مدرم "  نیب  داـسفا  ینیچ و  نخـس  هار  رد  رگـشالت  وجبیع و  هک  راـک  هنگ  يوگغورد  ره  درومرد " : ار  ادـخ  دـیعو  اـی  دنرـضاح " و 

هیماما هعیش  هکنیا  هب  دادیم  خساپ  دوخ  وا  ار  شناطیـش  وا  تخانـش  یم  ار  دوخ  تحلـصم  درکیم و  يراددوخ  ناتهب ، غورد و  زا  تفریذپ ،
هدوب خسانت  هب  لئاق  تقو  هچ 
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هتـشاد اهربا  نایم  رد  یلع  دوجو  هب  هدیقع  دیدج  میدق و  رد  اهنآ  زا  کی  مادک  و  هدوب ؟ شا  همئا  مسجرد  ادخ  لولح  هب  لئاق  عقوم  هچ  و 
. دنروآ دهاش  نآ  رب  ار  نآرق  زا  یفرح  ات  رخآ ، ات  دنا ...

، تشذگ لوا ص 292  دـلج  رد  هک  ینعم  ناـمه  هب  ص )  ) مظعا ربمغیپ  هب  ادـتقا  تسا . هعیـش  زا  يا  هلمج  نیا  تسا ) اـهربا  رد  یلع   ) یلب
دنک . راد  هکل  ار  هیماما  هعیش  يوربآ  ترهش و  ات  هدرک  لیوات  فیرحت و  دوخ  ياج  زا  ار  اهنآ  زوت  هنیک  هدنیوگ  یلو 

و دشاب . هتـشادن  یکاب  اهنآ  ندز  تمهت  زا  ددنبب و  غورد  یمالـسا ، گرزب  قرف  زا  یکی  رب  تسین  گنن  راع و  شموق  درم و  نیا  يارب  ایآ 
ردهک هیماما  هعیـش  بتک  ایآ  دـنکن ؟ یـشاحت  اهنآ  اب  هلماعم  رد  دوخ  تشز  راتفر  زا  و  دـهد ؟ تبـسن  يا  هیاپ  یب  هدـننز و  ءارآ  هب  ار  نانآ 
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ناـبز زا  هک  یفلتخم  ياـه  تبـسن  هنوگنیا  زا  يرازیب  رب  لمتـشم  تسا  ناـنآ  دـیاقع  ياـیوگ  ناـبز  هدـش و  فیلاـت  زورما  هتـشذگ و  نورق 
دنک یم  نـینچ  ادـمع  دـناد و  یم  رگا  تـسا و  گرزب  یتبیـصمدناد  یمن  ار  بلاـطم  نـیا  رگا  وا  تـسین ؟ دوـش  یم  هـتفگ  ناشناهاوخدـب 

. تسا مظعا  تبیصم 
لاجر زا  هللا  راج  یـسوم  نیما و  دمحا  نیـسح ، هط  دننامشناراطقمه  زا  یـصاخشا  نخـس  هب  شنیغورد  ياه  تبـسن  رد  دناوت  یم  وا  یلب 

دیوج . دانتسا  ارتفا ، تمهت و 
، نآرق رد  هدیدن و  ار  نآ  هتخاس ، انیبان  شتریـصب ، دننام  ار  درم  نیا  هدـید  ینادان ، یلو  تسا ، هتفگ  نآرق  ار  تعجرهب  هیماما  هدـیقع  اما  و 

. تسا هتفاین 
دوب بوخ  هچ  دـنا ، هداد  صاصتخا  نادـب  ار  دوخ  تافیلات  ءاملع  زا  یهورگ  و  دـنک ، هعجارم  هیماـما  بتک  هب  هک  تسواهدـهعب  ور  نیا  زا 

. درک یم  هعجارم  اهباتک  نیا  زا  یکی  هب  رگا 
ناشتمصع هب  هدیقع  هیماما  هک  یناسک  زا  یهورگ  تمصع  هب  ریهطت ، هیآ  هکنانچ 

هحفص 153 ] ] 

درک . ناوت  یم  لالدتسا  عطاق ، حیرص و  تایاور  كالم و  تدحو  هدعاق  يور  زا  نیموصعم ، هیقب  دروم  رد  دنک و  یم  حیرصت  دنراد 
هدروآ 323 و 304 و 298 و 296:6و 107:4 و 385:3 و دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  شبهذم ، ماما  هک  یتیاور  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  و 

تسا . هدنسب  هدننک و  عناق   331:1
نورقم وا  تیالو  اب  هیآ ، نیا  رد  ار  شا  یبن  تیالو  دوخ و  تیالو  دنوادخ  هکنآ  لاح  درادن و  مدـقم  نارگید  رب  ار  یلع  نآرق ، هنوگچ  و 

نوعکار . مه  هوکزلا و  نوتوی  هولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هدومرف :
ع)  ) نینموـملا ریما  یلع  هراـبرد  هیآ  نـیا  لوزن  رب  ار  نـیملکتم  نیثدـحم و  ءاـملع و  قاـفتا  عاـمجا و   156 دـلجم ص 162 - نـیمه  رد  و 

میدش . ضرعتم 
هدش و لزان  ع )  ) نینموملا ریما  یلع  هرابرد  هک  تفای  دهاوخ  ادخ  باتک  رد  هیآ ، اه  هد  دنک  تیاعر  ار  فاصنا  قح  رگا  یققحم  ره  و  م -
، وا تیالو  هب  هدش و  یفرعم  ص ،)  ) ربمایپ سفن  وا  نآرق ، حیرـصت  هب  اریز  تسین ، يا  هزات  زیچ  رما  نیا  و  تسا . نارگید  رب  وا  مدـقت  ناشن 

تسا . هداد  تیاضر  ام ، يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  هتخاس و  مامت  ام ، رب  ار  شتمعن  و  هدینادرگ ، لماک  ار  شنید  دنوادخ 
یبا مدقت  رب  تلالد  هک  نآرق  زا  یفرح  کی  دناوت  یم  شموق  وا و  ایآ  میئوگ : یم  هدرکرارکت  یمیـصق "  رب "  اجنیا  رد  ار  لاوس  نامه  ای 

.؟ دنروایب دشاب ، هتشاد  ع )  ) نینموملا ریما  رهاط ، هللا  یلو  رب  نامثع  رمع و  رکب ،
معز هب  هک  داینب  یب  روزم و  ياه  همان  هب  یلو  دـنرادن ، دامتعا  حیحـص  يوبن  رابخا  هب  دوخ  نید  رد  هیماـما ) ینعی   ) موق نیا  و  دـیوگ : - 12

دننک ص 83:1 . یم  دامتعا  تسا  نیموصعم  همئا  هببوسنم  دوخ 
و دیدش . انشآ  هسدقم ، هیحان  زا  هرداص  تاعیقوت  اه و  همان  عضو  هب  امش  خساپ -

هحفص 154 ] ] 

نامگ دـنا و  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  غورد  هب  زین ، ار  ناماما  ریاـس  ياـه  هماـن  تسا  دـقتعم  هدروآ  دورف  يدـیدج  یحو  شناطیـش  ار  درم  نیا 
فالتخا امـش  نیب  يرمارد  هاگ  ره  هک " : ار  هیآ  نیا  شتالایخ  راموط  رد  اریز  دنراد ، اهنآ  تمـصع  هب  هدیقع  هک  دـنا  نایعیـش  اهنت  هدرک 
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. تسا هدرکن  ادیپ  دینادرگ "  زاب  ص )  ) ربمایپ ادخ و  هب  ارنآ  دیاب  داد  يور 

هعتم

هک تسا  نآ  شماسقا  زا  یکی  دراد ، گرزب  کچوک و  یماسقا  دنهد ، یم  تسدب  تسد  ار  نآ  نایـضفار  هک  تقوم ) جاودزا   ) هعتم - 13
هکنآ يارب  دزادرپب  نز  هب  دشاب  زیچان  یلیخ  دنچ  ره  رگید  ءایـشا  ای  اذغ  ای  لام  يرادـقم  درم  هک  دـننک  یم  قفاوت  هقالع ، دروم  نز  درم و 

رد دنرادن و  مه  اب  یئانشآ  هنوگ  چیه  هکنیا  لثم  هاگنآ  دنک  ءاضرا  دادرارق ، قبط  رب  رتشیب  ای  زور  کی  ار  شتوهـش  دوش و  دنم  هرهب  وا  زا 
تسا . تقوم  جاودزا  ماسقا  نیرت  هداس  نیا  و  دنور ، یم  هتفرگ  ار  دوخ  هار  مادک  ره  دنسانش ، یمن  ار  رگیدمه  هدشن و  عمج  یئاج 

رفنکی هتفرگ ، رایتخارد  ار  ینز  نادرم ، زا  یهورگ  هک  بیترتنیدب  دـنمان  هیرود  هعتم  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  رت  هدـننز  نیا  زا  يرگید  عون 
رهظ زايرگید  سپس  دنارذگب  وا  اب  رهظ  ات  تشاچ  تقو  زا  ات  دراپس  یم  يرگید  هب  هاگنآ  درب ، یم  رسب  وا  اب  تشاچ  ات  حبص  زا  اه  نآ  زا 
یم رسب  وا  اب  ءاشع  اتبرغم  زا  يرگید  دعب  دنک و  یم  بحاصت  ار  وا  برغم ، ات  رصع  زا  يرگید  هاگنآ  و  دریگ ، یم  لیوحت  وا  زا  رصع  ات 

هب نانآ  ار  لمع  نیا  و  درب ، یم  هرهب  وازا  حبـص  ات  يرگید  سپ  نآ  زا  دوب و  دـهاوخ  وا  اب  بش  همین  اـت  ءاـشع  زا  رگید  رفن  زین  دـعب  درب و 
تسا ج 119:1. تامرحم  عاونا  نیرتدب  زا  نیا  دوش و  یم  ناشدیاع  نآزا  مه  باوث  هک  دنراذگ  یم  نید  باسح 

هحفص 155 ] ] 

هداد و رارق  یتاررقم  دودح و  نآ  يارب  هدروآ و  ار  نآ  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  نامه  دیوگ ، یم  هعیـش  هک  تقوم ) جاودزا   ) هعتم خـساپ -
یناسک هدیقع  هب  هفیلخ ، میرحت  زا  دعب  و  تسا ، هدوب  تباث  باطخلا ، نب  رمع  هفیلخ  ندرک  مارحنامز  ات  وا  زا  دعب  مظعا و  ربمایپ  رصع  رد 

یم یتـیمها  شزرا و  ار  وا  يار  دـنکرظن و  راـهظا  هدروآ  مالـسا  ربماـیپ  هچنآ  ونآرق  لاـبق  رد  هک  دـنهد  یم  هفیلخ  هب  ار  یقح  نینچ  هـک 
دنراد و رظن  قافتا  دـنا ، هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  هک  شتاررقم  تقوم و  جاودزا  لوصا  رب  یمالـسا  قرف  مامت  تسا و  هدوب  ققحم  دـنهد ،

: زا تسترابع  لوصا  نآ  تسین و  نآ  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه 
رهم .)  ) ترجا - 1

تدم - 2
لوبق باجیا و  رب  لمتشم  دقع  - 3

تدم ششخب  ای  نایاپ  زا  سپ  یئادج  - 4
هن ای  دشاب  رادراب  دازآ ، ای  دشاب  زینک  هچ  هدع ، - 5

. ثاریم ندربن  - 6
حیحـص تنـس :) لها   ) لوا هتـسد  تافیلات  هب  دینک  هعجارم  دنا  هدرک  حیرـصت  نآ  رب  همه  نایعیـش  تنـس و  لها  هک  تسا  یتاررقم  اه  نیا 

، نزاخ ریسفت  يزار ، رخف  ریسفت  ریثک ، نبا  ریسفت  يوغب ، ریسفت  صاصج ، نآرقلا  ماکحا  يربط ، ریسفت  یقهیب ، ننس  یمراد ، ننـس  ملـسم ،
. لامعلا زنک  یطویس و  ریسفت 

یفاکلا 44:2، قودص ، زا  زین  هیادهلا  قودص ، زا  ود  ره  عنقملا  و  ، 149: موس دلج  هیقفلا  هرضحی  نم ال  نایعیش :)  ) مود هتسد  تافیلات  زا  و 
مه بیذهتلا  خیش ، زا  زین  طوسبملا  یسوط ، خیش  زا  هیاهنلا  یملید ، رالـس  یلعی  نبا  زا  مسارملا  یـضترم ، يدهلا  ملع  فیرـش  زا  راصتنالا 

ریرحت یلح ، ققحم  زا  هیاهنلا  تکن  رفعج ، یبا  نیدلا  دامع  زا  هلیـسولا  مراکملا ، یبا  دیـس  زا  هینغلا  وا 29:2 ، زا  راصبتسالاو  وا 189:2  زا 
یلحلا 27:2 ، همالعلا 
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هحفص 156 ] ] 

رهاوجلا 165:5 . قئادحلا 156:6 ، کلاسملا ج 1 ، هعمللا 82:2 ، حرش 
ریغ هعتم  هرابرد  ار  هعیش  درادن و  مه  رتشیب  مسق  کی  تسین و  میدرک  رکذ  هچنآ  زج  يزیچ  نایعیـش ، نیب  لومعم  تقوم  جاودزا  ای  هعتم  و 

هدینـشن دیوگب ، ار  نآ  هعیـش  ياه  هقرف  زا  یکی  هک  تقوم  جاودزا  يارب  یماسقا  ناهج  شوگ  و  تسین . يرگید  هدیقع  هدـش ، دای  هچنآ  زا 
هدوت زا  یماوع  چیه  ای  هعیش و  ياهقف  زا  یهیقف  چیه  يارب  و  درادن . نآ  گرزب  کچوک و  ماسقا  اب  یئانشآ  هقباس  يا  هعیـش  چیه  و  تسا ،

ون دـیدج و  هقف  نیا  اـب  يا  هطبار  نیرتمک  تسا ، یمیـصق ) زور  ینعی   ) تمهت لـعج ، غورد ، زور  هک  زورما ، اـت  تسخن  زور  زا  نآ ، ياـه 
تسا . هتشادن  يوبن  ترجه  نورق  هن  متسیب  نرق  هقف  روهظ ،

بتک زا  یباتک  هچ  رد  تسا و  هدینش  ار  یلایخ  ماسقا  نیا  یـسک  هچ  زا  مناد  یمن  ار  بکرم ) لهج  نیا  رد  شنازارط  مه  و   ) یمیـصق یلو 
رهش مالک  رد  و  دنک . یم  تیاور  هعیش  ناماما  زا  ماما  مادک  زا  دنک و  یم  دانتسا  هعیش  ياملع  زا  ملاع  مادک  ياوتف  هب  و  هتفای ، ار  نآ  هعیش 
یم تبسن  اهنآ  رب  غوردهب  هک  ار  یتسدب  تسد  جاودزا  نینچ  نانآياهنیمزرـس  زا  ینیمزرـس  ای  نانآ ، تاهدزا  یهد  ای  نانآ ، ياهرهـش  زا 

یحو روررغ ، يور  زا  ار  لطاب  نانخـس  دوخ  ءایلوا  هب  نیطایـش  یلو  تسا ، هدشن  عقاو  اهنیا  مادک  چیه  هک  ادخب  دنگوس  تسا . هتفای  دهد ،
. دنتسرف یم 

هب دننک و  یم  ار  شیاهمشپ  دنروآ ، یم  ار  یئاون  یبدنفـسوگ  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  نیرت  حول  هداس  اه و  نادان  نیرتدوک  دیوگ : - 14
ربمایپ رـسمه  هشیاع  دنفـسوگ ، نآ  هک  دـشاب  نیا  شخب  ماهلا  ارنانآ  هانگ  یهارمگ و  نیا  ات  دـنهد  یم  شا  هجنکـش  فلتخم  ياـه  هنوگ 
ماـسقا هب  دـننک و  یم  ار  اـهنآ  ياـه  مشپ  هدروآ  چوـق  سار  ود  هـک  دنتـسهیناسک  اـی  و  وا . نارـسمه  نیرتـبوبحم  مـه  نآ  تـسا ، یمارگ 

نایعیش راک  نیا  دنشاب و  هدرک  هراشا  رمع ، رکبوبا و  ربمایپ  هفیلخ  ود  هب  ودنآ  هلیسو  هب  ات  دنرازآ  یم  ار  اهنآ  هجنکش ،

هحفص 157 ] ] 

هدرک و بیاغ  نیمز  ریز  بادرس  رد  ار  دوخ  ماما  هک  دنتـسه  یناسک  اه  هداس  نیرت  حول  هداس  نانادان و  نیرت  نادان  انامه  و  تسا . یطارفا 
بیاغ نآ  رد  ناشماما  هک  یبادرـس  يوسب  دوخ  ياه  غـالا  اـه و  بسا  اـب  هک  یناـسک  زین  دـنا و  هدرک  ناـهنپ  وا  اـب  ار  ناشفحـصم  نآرق و 
نیمه ناشراک  هتسویپ  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  دیآ و  نوریب  اهنآدزن  ات  دننک  ادص  ار  وا  دنرب و  یم  رـسب  وا  راظتنا  رد  دنور و  یم  هدیدرگ 
هتفرگ تروص  نآ  رد  مک ، دایز و  و  هدش ، فیرحت  نآرق  دنرادنپ  هک  دنتسه  یناسک  رت ، گشخ  همه  زا  رت و  نادان  همه  زا  انامه  و  تسا .

دلج 1 ص 374 . زا  تسا 
هن هک  تسا  يروما  هب  تبسن  یسح  ياهاعدا  اهنیا  دیآرد  هزرل  هب  شنالطب ، ضرعت  ماگنه  درم ، نیا  تاماهتا  زا  ملق  تسا  کیدزن  خساپ -
هک يزور  دـمآ ، دوـجوب  يوـبن  دـهع  رد  هک  يزور  زا  هعیـش  اریز  تسا ، هدرک  لـمحتار  نآ  نیمز  هن  و  هدـنکفا ، هیاـس  شزارف  رب  نامـسآ 

دنفسوگ ثیدح  زورما  هب  ات  دندش  هدناوخ  ع )  ) یلع نایعیش  مان  هب  هباحص  زا  یهورگ  دروآ و  نابز  هب  ار  ع )  ) یلع هعیـش  تلاسر  بحاص 
هنوـگ نیا  دوـش و  بکترم  ار  ینـشخ  رازآ  ملظ و  نینچ  رازآ ، یب  تاـناویحنیا  هب  یـسک  هک  هدـیدن  شنامـشچ  هدینـشن و  ار  چوـق  ود  و 

ددرگ ؟ زارد  اهنآ  يوس  هب  راک  راکزواجتياهتسد 
ام درم  نیا  شاک  دزاس . هدولآ  تسا ، هزیکاپ  تافاثک  نیا  زا  هک  ارنانآ  كاپ  هماج  هیمیت ، نبا  زا  يزوریپ  هب  هک  دنا ، هدید  ار  یمیصق  یلو 
ار تداع  نیا  هک  هعیـش  عماجم  زا  یکی  ای  تخاس  یم  نومنهر  دنـشاب  هدـش  بکترميراـک  نینچ  هک  نایعیـش  نیب  زا  يدـهاش  کـی  هب  ار 
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درب . یم  مان  دشاب ، هک  اجک  ره  ناهج  رسارس  رد  دشاب  هداتفا  یقافتا  نینچ  هبترم  کی  يارب  هک  یئاج  رد  یتح  ای  داد ، یم  ناشن  دنراد ،
ار نآ  هک  تسه  یسک  ایآ  و  تسا ؟ هتسناد  زئاجار  عینش  لمع  نیا  هعیش ، رفنکی  نونکات  ایآ  میتسناد  یم  رگید  نایعیـش  مدوخ و  نم  شاک 
رد ار  رادخاش  غورد  نیایلب  دشاب ؟ شا  یلاقن  رد  وگ  هصق  رفنکی  دـنچ  ره  دـشاب ، هدرک  نآ  یبوخ  هب  يا  هراشا  ای  دـشاب و  هتـشادنپ  وکین 
ره و  تسا . رت  هدننز  نیا  زا  نیمزریز )  ) بادرـس تمهت  میبای . یم  تسا  تاماهتا  هنوگ  نیا  زا  رپ  هک  هیمیت  نبا  شداتـسا  یمیـصق و  باتک 

رگید نافلوم  دنچ 

هحفص 158 ] ] 

نیا بش  ره  دنک  یم  اعدا  و  هدوزفا ، بسا  رب  زینار  غالا  هدرک و  زاس  يا  هزات  ياه  همغن  وا  یلو  دـنا ، هداد  ار  غورد  تبـسن  نیا  تنـس  لها 
رد ار  وا  نایعیـش  و  دـناد . یمن  بادرـس  رد  ار  ماما  تبیغ  هعیـش ، هکنآ  لاـح  و  تسا . يراـج  فرط ، نیا  هب  لاـس  رازه  زا  شیب  زا  تداـع 

همظعم هکم  رد  وا  هک  تسنیا  هدش  ذاختا  ناشثیداحا  زاهک  نانآ  هدیقع  هکلب  دش ، دهاوخن  رهاظ  بادرس  زا  وا  و  دنا ، هدرکن  ناهنپ  بادرس 
هدوب ءارماس  رد  همئا  هناخ  نیمزریز  اجنآ  هکلب  هدش ، یفخم  بادرس  رد  رون ، نآ  هتفگن  یـسک  و  درک . دهاوخ  روهظ  هبعک  هناخ  لباقم  رد 

رثا رب  يزیمآ  راختفا  تفارـش  صوصخب  نیمزریز  نیا  ودننک  هیبعت  نیمز  ریز  اه  هناخ  رد  دـیدش  يامرگ  زا  ظفح  يارب  دوب  لومعم  نوچ  و 
ادـیپ تفارـش  كرابم  هناخ  نیا  نکاما ، ریاسدـننام  هدوب ، ناماما  زا  نت  هس  هاگیاج  هک  ور  نآ  زا  تسا و  هدرک  بسک  نید  همئا  هب  باستنا 

هک يرهش  ره  رد  ص )  ) مظعا ربمایپ  ناششخب ، فرش  هناخ  و  مالـسلا ، مهیلع  همئا  ياه  هناخ  ریاس  ردمیرکت  تفارـش و  نیا  و  تسا ، هدرک 
دشاب "  وا  رکذ  لحم  و  هیاپ ، دنلب  اه  هناخ  نیا  تسا  هتساوخ  ادخ  اریز "  تسا ، يراج  دشاب ،

هتـشگن راکـشآ  شا  یگتخاس  لعج و  راثآ  ات  دـندرک  یم  قافتا  دوخ  یئوگ  غورد  رد  تباث ، يار  کی  رب  بادرـس  نازاس  هنحـص  شاـک 
رابخا رد "  ینامرق  و  دراد ، رارق  هلح  رد  ثحب ، دروم  بادرـس  نیا  تفگ : یمن  شا 197:2  هلحر  رد  هطوطب  نباالثم  دزاسن  اوسر  ار  ناـنآ 

بادرـس نیا  دنادیمن  هدمآ ، همه  اهنآ  زا  دعب  یمیـصق  تسا و  ارماس  رد  تفگ  یمن  يرگید  و  تسا ، عقاو  دادغب  رد  تفگ  یمن  لودـلا " 
دنامب . هدیشوپ  شا  ینادان  اتهدرک  ءافتکا  بادرس  ظفل  هب  اهنت  ورنیا  زا  تسا ، اجک 

هتسویپ ياهلاس  رضاح و  رصع  لماش  ات  دهد  رارق  لاس ) رازه  زا  شیب   ) زا رت  هاتوک  ار  تداع  نیا  نامز  منک  یم  شهاوخ  یمیـصقزا  نم  و 
هچو تسا ، ناناملسم  همه  مدرم و  همه  شوگ  مشچ و  لباقم  راصعا ، نیا  رد  یتداعنینچ  ندوبن  اریز  دوشن ، نآ  هب 

هحفص 159 ] ] 

ار وگغورد  یلو  دهد ، لامتحا  ارنآ  دوجو  الامجا  دناوتب  هدنونش  ات  داد  یم  تبسن  یطسو  نورق  زا  نورق ، یخرب  هب  ار  نآ  هک  هدوب  بوخ 
تسا . هجوت  یب  تاهج  نیدب  تسینهظفاح و 

هنومن اهدصو  یمیصق  ياه  هوای  زا  يا  هراپ  دوب  نیا  میا . هدرک  ادا  رگید  ياهاج  رد ص 85 و  ار  بلطم  قح  نآرق ، فیرحت  هرابرد  اما  و 
شزرا و  وا ، ملع  نازیم  و  وا ، دزنار  تناما  ماقم  و  راتفگ ، رد  یتسار  زا  ار  وا  هاگیاج  دنک ، شباتک  هب  هعجارم  هک  یـسک  لیبق  نیا  زا  رگید 

تخانش . دهاوخ  ار  وا  بدا  تکازن و  حطس  وا ، دزن  ار  نید 
بکترم ار  یگرزب  ینمشد  نامیا ، اب  مدرم  ادخ و  دزن  دنزادرپ  شکمشک  لادج و  هب  ناهرب  لیلد و  نتشادن  اب  ادختایآ  رد  هک  یناسک  " 

 " دنز یم  رهم  رایح ، ناربکتم  ياه  لد  رب  نینچ  نیا  ادخ  دنا و  هدش 
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مالسالا رهظ  مالسالا ، یحض  مالسالا ، رجف 

نیا تسا  هتـشون  میتسین ، ربخ  یب  شیاهفده  زا  مه  ام  دـناد و  یم  رتهب  شدوخهک  یفدـه  يارب  يرـصم ، نیما  دـمحا  داتـسا  ار  اهباتک  نیا 
هدنـسیون مسا  دـننام  امـسا  نیا  دـبیرفب . ددرگ  یم  هاگآ  اهنآ ، نهوم  هیاـپ و  یب  تاـیوتحم  زا  یتقو  اررادـیب  ققحم  دـیابن  هبملق ، ياهمـسا 

هایس زاار  ملق  درک و  یم  ار  تنس  باتک و  نید و  ملع و  سومان  ظفح  تیاعر  دوب ، نیمارگا  ادخب  دنگوس  تسین . یمـسم  اب  قباطم  نیما ) )
یمن نیگنن  شا  هدننز  رادشین و  نابز  اب  زیزع ، رـصم  ترهـش  زا  لبق  ار  سدقم  مالـسا  ترهـش  تشادیم و  زاب  نیگنن  تاحفـص  نیا  ندرک 

یتروصهب مدرم  يارب  دیناشوپ و  یمن  ار  قیاقح  و  دیدرگ ، یمن  تسار ، هار  زا  یهارمگ  هلیسو  یناسفن ، لایما  اوه و  زا  يوریپ  اب  تخاس و 
ياه تبـسن  اب  ار  گرزب  یتما  كاپ  نماد  تخاس و  یمن  نوگرگد  شیاهاج  زا  ار  تاـملک  و  داد ، یمنهئارا  یقیقح ، تروص  زا  هنوگژاو 

تخاس . یمن  هدولآ  شیاهارتفاو  تمهت  نیغورد و 
دیدرگ یمن  لطاب ، نانخس  و  غورد ، ياه  تبسن  اه ، یهارمگ  رب  لمتشم  دیآ ) یم  رب  شمسا  زا  هکنانچ   ) دوب یمالـسا  شتافیلاتهاگ  ره  و 

نرق نیما  هک  یمالـسا  نیارباـنب ، دـش . یمن  رود  هدروآ ، نآرق  هک  يردارب  ینمادـکاپ و  بادآ  یئوژپ ، شناد  بادآ  یمالـسا ، بادآ  زا  و 
فلاخم هدروآ ، لبق ) نرق  هدراهچ  هن  ) متسیب

هحفص 161 ] ] 

شباتک و تسا  نیا  رگا  اریز  درک ، راهظا  يرجه  لوا  نرق  رد  ادـخ  یحو  نیما  هک  تسا  یمالـسا  يادـن  فلاـخم  تسا ، غیلب  نآرق  يادـن 
رس رب  كاخ  سپ  شدنمشناد ، تسا  نیاو  شملع  تسا  نیا  رصم ، رهزالا  هاگـشناد  رگا  و  تفگ ، عادو  دیاب  ار  مالـسا  سپ  شنیما  تسنیا 

داب . نآ 
 " باتک دنا و  هدرک  هراشا  دوخ ، شزرا  رپ  ياهباتک  رد  نآ  لیطابا  هب  دنا و  هدـش  اهباتک  نیا  تایوتحمضرعتم  هیماما  ناققحم  زا  يرایـسب 

تسا . هدنسب  هدننک و  زاین  یب  دروم  نیا  رد  دبایرد  ار  قح  دهاوخب  هک  یسک  يارب  قحلا "  هیار  تحت 
 " تسا هدش  هبتشم  نانآ  رب  رما  هدرک و  بیذکت  هدمآ  ناشدزن  هکنیا  زا  سپ  ار  تقیقح  نانیا  هکلب  " 

هحفص 162 ] ] 

یندالا قرشلا  عوبر  یف  هلوجلا 

هراشا

هبقلا " ناتسریبد "  یعامتجا  مولع  زاتمم  ملعم  يرصم  تباث  دمحم  فیلات 
ور نیا  زا  دـشاب  راگزاس  ناشعبط  اب  هک  دـنورب  یئاهزیچرادـید  هب  راید  رانک  هشوگ و  دالب و  رد  هک  تسا  نیا  نادرگناهج  لومعم  هدـعاق 
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تاقالم نادنمشناد و  اب  دروخرب  زج  يزیچ  شا  همان  رفس  رد  تسا  نکمم  درگناهج  کی  دراد ، دوجو  تحایس  يارب  یفلتخم  ياه  هزیگنا 
عاضوا حیرـشت  فیـصوت و  هب  یموس  دنک و  جرد  ار  اهنآ  یـسایس  تایرظن  نارادمتـسایس و  ابار  شدروخرب  يرگید  دنکن ، رکذ  ار  ابدا  اب 

عیادب هک  دوش  ادیپ  یفراع  درگناهج  اب  دزادرپب و  نیمزرس ، نآ  ینتـشاد  تسود  ياه  هویم  عوبطم و  ياوه  بآ و  ای  يداصتقا و  یگدنز و 
چیه هک  دوش  یم  ادیپ  مه  یمرزآ  یبدرگناهج  نایم  نیا  رد  و  دنک . دای  دوختادـهاشم  رد  ار  ناحبـس  يادـخ  تمکح  ناقتا  و  شنیرفآ ،

نخس یپسور  نابز  زا  دیارگ و  یم  اه  هناخیم  هب  دزادرپ و  یم  فیصوت ... هب  وا  دنکنبلج . ار  وا  هجوت  تشز  لامعا  تاوهش و  زجيرما 

هحفص 163 ] ] 

یئاریذـپ وا  زا  سک  رهو  دوش ، یم  لـسوتم  دـنگوس  هب  شنخـس  زارفره  رد  هک  تسا  يراکدـب  يوگ  غورد  رگیددرگناـهج ، دـیوگ . یم 
قرـشلا عوبر  یف  هلوجلا   ) کیدزن رواخ  ياهنیمزرـس  رد  ار  شدرگ  نیا  هکيرفاسم  دـنک  یم  دای  وا  زا  تحیـضف  شحف و  اب  دـشاب  هدرکن 
هدنناوخ یلو  میدیشک ، یم  نالطب  طخ  شا  همان  رفسو  شمان  يور  هک  دوب  رت  هتسیاش  ام  يارب  تسا . ریخا  هتسد  ود  زا  هداد  ماجنا  یندالا )
میهد : یم  رارق  تسا ، هدرک  مان  دب  ار  یسیون  خیرات  يزادرپ و  همانرفس  نآ ، هجیتن  رد  هک  شبلاطم  زا  يا  هراپ  نایرج  رد  ار  مرتحم 

ع)  ) یلع ترـضح  اریز  تسا ، رازه  هد  داـیز  مک و  یب  فجن  ياـه  هربـقم  دادـعت  دـنیوگ  یم  فرـشا ) فـجن   ) اـجنآ ياـملع  دـیوگ : - 1
دناد ص 105 . یمن  ار  نآ  سردآ  سک  چیه  هک  دتسرف  یم  یئاج  ار ، نآ  زا  رتدایز  ياهرکیپ 

زامن ندناوخ  زا  سپ  و  دنهد ، یم  فاوط  مرح  رود  لسغ  زا  دعب  و  دـنروآیم ، تسد  رود  طاقن  زا  اه  لیبموتا  هک  ار  یئاهرکیپ  رایـسب  هچ 
نفد رگید  ياج  رد  ات  هدرک  ناهنپ  ار ، هزانجهاگنآ  هدـش  فشک  یلع  ترـضح  رظن  زا  شنطاب  ات  دـننام  یم  رظتنم  هدرک  نفد  ار  اهنآ  تیم 

دوش ص 106 .

يرصم تباث  دمحم  تاماهتا 

نالاقن ياهناتـساد  تایوتحم  نادرگ و  رود  هربوت  میدز و  رـس  عیانـص  نابحاص  فورظ  هب  میدرک و  شواک  ار  يراطع  رهیطوق  ام  خساپ -
ام ار  اه  شواک  نیا  تشادن ، تسد  رد  يربخ  اه  نآ  زایـسک  ام  نارای  زا  و  میتفاین . تاماهتانیا  زا  یعالطا  هنوگ  چـیه  میدرک ، صحفتار 

و رترب ، نانآ  ماقم  اریز  میداد ، ماجنا  یفنم  خـساپ  تفایرد  اـهنآ و  زاشـسرپ  ناـشیاهباتک و  نامنادنمـشناد و  زا  یـسررب  قیقحت و  زا  سپ 
، دوب هدـید  رکف  نیا  ابهک  ار  ینادنمـشناد  زا  یکی  درگناهج  نیاشاک  دـنزادرپ . غورد  هیام و  یب  یلئاسم  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتارف  ناشبتک 

هدروآ یحو  وا  يارب  شناطیـش  یبش  هچ  ردتفگ  یم  اـی  دومن  یم  اـمب  هدـناسر ، ناـنآ  راـکفا  ءارآ و  هب  ار  وا  هک  یهار  اـی  داد  یم  ناـشن 
ار دوخ  راتفگ  یمرـش  یب  لامک  اب  ور  نیا  زا  دـشابهدرک ، ظفح  ار  شناطیـش  يوربآ  ات  درکن  ار  اـهراک  نیا  زا  مادـک  چـیه  وا  یلو  تسا ،

. تسا هدرک  زاغآ 

هحفص 164 ] ] 

تسا "  هتخیر  ار  شیوربآ  ناهانگ  هب  یگدولآ  تذل  هک  تسا  يوما  ياه  هرهچ  اه  نیا  يراد ، مرش  هچ  زا  " 
رما رد  هک  تسا  یـسک  هاگیاج  نایعیـش ،)  ) نانآ زا  يا  هراپ  معز  هب  و  ص )  ) ربمایپ هفیلخ  نیلوا  هاگیاج  فرـشا ) فجن   ) اجنآ دـیوگ : - 2

دوب ص 104 . رت  هتسیاش  ربمایپ  صخش  زا  تلاسر 
تمهت نیا  درادن . دوجو  درادنپ ، تلاسر  رما  رد  ربمایپ  زا  رت  هتسیاش  ار  نینموملا  ریما  هک  یسک  دیدج ، میدق و  زا  نایعیش  نایم  رد  خساپ -
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ار نآ  نانآ ، بتک  زا  کی  چیه  رد  ور  نیا  زا  دـنا ، هتخاس  نایعیـش  هب  تبـسن  مدرم  ندرکنیبدـب  يارب  هعیـش  نانمـشد  هک  تسا  یغورد  و 
. تفایرد دهاوخن  تباب  نیا  زا  یحیرصت  هب  دسر  هچ  ات  يا ، هراشا  ناشمادک  چیه  زا  دیبای و  یمن 

، دندوب هداد  تعیب  تسد  وا  اب  ماش  مدرم  هک  هیواعمو  دندرک  تعیب  یلع  نب  نسح  اب  مدرم  دش . هتـشک  مجلم  نبا  تسد  هب  یلع  دیوگ : - 3
شرود زا  دـندیروش و  وا  رب  شنایرگـشل  یلو  دـش ، هداـمآ  قارع ، رد  وا  اـب  گـنج  يارب  نـسح  دیـشک و  رگـشل  نـسح ، اـب  گـنج  يارب 

هعیـش جراوخ و  زج  ناناملـسم )  ) همه هاگنآ  دش ، هتـشک  درک و  رارف  و  تشادبتسد ، تفالخ  زا  درک و  حلـص  هیواعم  اب  مه  وا  دندنکارپ ،
اب البرک ، رد  هیواعم  هاپس  اروا  دندمآ و  مهارف  هکم  رد  یلع  نب  نیسح  درگ  اهنآ  و  دندرک ، تعیب  هیواعم  اب  یلع ،) لآ  ای  تیبلا  لآ  هعیـش  )

دنتشک ص 110 . ار  همه  نارگید  دش ، رارف  هب  قفوم  وا  هک  نیسح  زا  يدنزرف  زج  شناوریپ  ونادناخ 
مالسا . خیرات  زا  هرهاق  هبقلا " ناتسریبد "  یعامتجا  مولع  داتسا  تخانش  تسا  نیا  خساپ -

فقاو شملع  نازیم  هب  هدـنناوخ  ات  میدـش  روآدای  اجنیا  رد  اهنت  دـشاب . شا  یخیرات  طالغا  حیحـصت  شیاجنگ  ار  ماقم  منک ، یمن  ناـمگ 
دسیون !؟ یم  دناد ، یمن  هک  ار  يزیچ  ارچ  دیسرپ  یم  وا  زا  دش  یم  ادیپ  یسک  مراد  وزرآ  نم  یلو  ددرگ ،
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تقامح ای  هتشاد ؟ تفایرد  شراک  يارب  یسایس ، هراشا  کی  ای  هدیدنسپ ؟ ار  اهنآ  یسدنهم  ای  هتساوخ ؟ وا  زا  ار  بلاطم  نیا  یگـشزپ ، ایآ 
رد ناحبـس  دنوادخ  هک  مالـس "  ءزج "  وا ، اب  دروخرب  رد  ام  هداد . ماجنا  کین  يراک  درادنپ  وا  و  هدرک ؟ روطـس  نیا  شراگنب  راداو  ار  وا 

. میئوگ یمن  وا  هب  يزیچ  هدرک ، هیصوت  ار  نآ  نادرخبان  اب  دروخرب 
یناثلا نیرشت  یتوریب 27  رارحا "  هلجم "  رد  هک  يوسنارف  درگناهج  ياه  هناسفا  اب  شباتک ، رد  رصم  درگناهج  نیا  ياه  هناسفا  رایـسب  هچ 

دینک : یم  هظحالم  ار  يوسنارف  درگناهج  هلاقم  زا  يا  هصالخ  ریز  رد  تسا . هیبش  دش ، رشتنم  لاس 1930 
مه یلع و  ناکیدزن  اریز  تسا ، هدرک  مایق  هدمآ و  دیدپ  دادغب ، یکیدزن  البرک  رد  شدالوا  یلع و  ندـش  هتـشک  داینب  رب  مالـسا ، رد  هعیش 
زا دندرک  لمحت  دوب ، هدش  شدالوا  یلع و  نوخ  نتخیر  ثعاب  هک  اررمع  تفالخ  هعیش ، هفـسالف  نادنمـشناد و  و  وا ، نادرگاش  نانامیپ و 

دوبتکرح . رد  همطاف  یلع  هویب  اهنآ  شیپاشیپ  رد  دندمآ و  مجع  دالب  هب  برعلا  هریزج  زا  هتفرگ  هلصاف  تنس ، لها  زا  ورنیا 
دیدنخب : دیناوخب و 

 " تسا . نز  ودهرهب  لداعم  يدرم  ره  هرهب  و  دنشاب " ، روطنیمه  هسنارف ، رصم و  نادرگناهج  دیاب 
دوخ یلع  دندیدرگ و  رفاک  همه  دندش ، یلع  تماما  رکنم  هک  اجنآ  زا  ربمایپ  گرم  زا  دـعب  هباحـص  تسا : دـقتعم  هعیـش  قرف  زا  یکی  - 4
هعیش زا  یـضعب  دنیوگ و  هیماما  ار  نانیا  تشگزاب و  شنامیا  دش ، تماما  ماقم  يدصتم  یتقو  یلو  دیدرگ ، رفاک  دش ، رکبوبا  میلـست  نوچ 
هورگ نانیا  هدرکهابتـشا و  لیئربج  هک  دوب  دایز  يا  هزادنا  هب  یلع  دمحم و  نیب  تهابـش  دنیوگ  یم  هتـسناد  مزال  ربمایپ  زا  دـعب  ارتوبن  اه 

تسا ص 110. رفاک  نوعلم و  وا  بیترت  نیدب  دش و  بکترم  ادمع  ار  اطخ  نیا  لیئربج  دنیوگ  یخرب  دنا . تالغ ) ای  ناگدننک  ولغ  )
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، میدرک لقن  رگید  ياهباتک  يراخب و  حیحص  زا  دلج ص 297 و296  نیمه  رد  البق  هچنآ  زج  يزیچ  هباحص  هرابرد  هیماما  هدیقع  خساپ -
ات وا  تقلخ  زاغآ  زا  شتیالو  هب  دراد  شتمـصع  هب  هدـیقع  دزرو و  یم  رهم  هیلع ، هللا  تاولـص  نینموملا  ریما  یلعهب  هتـسویپ  هیماما  تسین .

نیما ربمایپ  هک  يزور  زا  و  دراد . نامیا  هدـیقع و  تیاهن ، یب  تدـم  ات  تسنآ و  يور  هک  ره  نیمز و  ثراو  ادـخ  یتقو  ات  شتاـیح و  رخآ 
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دقتعم زین  هعیـش  تسا . هدوب  تما  ماما  وا  دـنریگب ، وا  تسد  زا  ایدـنهد  وا  تیافک  اـب  تسدـب  ار  تما  رما  هچ  تفگ ، کـیبل  ار  قح  توعد 
، هعیش دزن  يولع  تفالخ  نارود  تسین . یلزلزت  هاگچیه  دئاقع ، نیا  رد  ار  هعیـش  تسوا . لماش  دبا ، ات  هدش  لزان  یتقو  زا  ریهطت  هیآ  تسا 

شمارآ نآ ، رب  ناشاهلد  دنا و  قفتم  رمانیا  رب  همه  ناشتافیلات  راثآ و  هعیش و  ياملع  و  تسا . ناسکی  مکح ، زا  وا  يریگولج  ای  يدصت  اب 
رداص ینادان  صخش  زا  غورد ، تسا  یتبـسن  دوش ، هداد  نایعیـش  هب  یتبـسن  اه ، نیا  زا  ریغ  رگا  تسا . فرتعم  لیامتم و  نادب  اهبلق  دراد و 

زا يا  هدع  هب  لیئربج  ياطخ  تبسن  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دنک ، یئوجبیع  نانآ  رب  تسا  هدیشوک  ای  هتـسنادن ، اعقاو  ای  ار  ناشدئاقع  هک  هدش 
ندربراکب . ازسان  تشز و  ینانخس  نارگید  درومرد  ادمع  ای  نداد  نایعیش 

نانآ دهد ، یم  ناشن  اه  هقلح  نیا  دنا . هدرک  بلج  دوخب  ارم  رظن  دنرادشوگب ، یئاه  هقلح  اصوصخم  هک  فجن  ناکدوک  زا  يرایـسب  - 5
مسوم رد  دراو  صخش  رفنکی  یتقو  دنشاب . یم  تسا ، لومعم  ناریا  دالب  رد  اصوصخم  نایعیش  همهنیب  هک  تقوم )  ) هعتم جاودزا  نادنزرف 

نت دنچ  تفریذپ  رگا  دهد . یم  هعتم  داهنشیپ  وا  هب  ینیعم  غلبم  لباقم  رد  هک  دنیب  یم  ار  هطساو  رفنکی  دنک ، لزنم  هناخ  رفاسم  کی  هب  جح 
دقع هغیـص  ات  دنرب  یم  یملاع  صخـش  دزن  دوخ  قافتا  هب  ار  وا  هاگنآ  دنک . باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  ات  دنهد  یم  هئارا  وا  هب  ار ، نارتخد  زا 

. تسا توافتم  لاس ، دنچ  ای  هام  دنچ  ات  تعاس  دنچ  نیب  تدم  نیا  دناوخب . نیعم ، یتدم  دیق  اب  ار  جاودزا 
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جنپ داتفه و  تعاس و  ره  يارب  شرق  هدزناپ  دودـح  دـیاب  رهوش  الومعم  دـنک و  جاودزاراب  نیدـنچ  بش  کی  رد  دـناوت  یم  رتخد  کـی  و 
چیه عورـشم و  تسا  يراک  اریز  تسا ، بیع  یب  لمع  نیاسک  همه  يارب  دزادرپب و  هام ، کـی  يارب  هینج  راـهچ  زور و  کـی  يارب  شرق 

رظتنم نز  دنوش و  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  رهوش  نز و  تفای ، نایاپ  جاودزا  تدـم  نوچ  و  دـشاب . یمن  ناشنادـنزرف  هجوتم  مه  یگنن  هنوگ 
كدوک دنکیم  اعدا  دش  هلاس  تفه  یتقو  شردپ  تسارادراب ، دش  مولعم  رگا  دنک . یم  جاودزا  زور  کی  هلصاف  هب  هکلب  دنام ، یمن  هدع 

هحفص 112 و 111 . رخآ  ات  دریگ ... یم  ردام  زا  ار  نآ  تسا و  نم  نآ  زا 
يرگید ای  هدش  دراو  فرشا  فجن  هب  يدامتم  ياه  لسن  رد  وا  اهنت  ایآ  مدیـسرپ  یم  وا  زا  مدش و  یم  هجاوم  درم  نیا  اب  نم  شاک  خساپ -

دیـسرهطم دـقرم  تسادـق و  یکاپ و  زکرم  هیاـپ ، دـنلب  فجن  نیا  یلب  دـنا ؟ هتفر  اـجنآ  مه  نارفاـسم  نارئاز و  نادرگناـهج و  زا  وا ، زا  ریغ 
نادب شـسدقم  دـقرم  ترایز  زا  يریگ  هرهب  يارب  ایند ، راطقازا  رفن  اهرازه  لاس  ره  رد  هک  تسا  هیلعهللا  تاولـص  نینموملا  ریما  نییـصولا 

دننام . یم  نآ  رد  هام  دنچ  ای  هتفه و  دنچ  ای  زور  بش و  دنچ  هدش  دراو 
نیا لاـیخ  رد  هـک  یناوارف  ناـکدوکنیا  زا  اـهنآ  زا  مادـک  چـیه  ارچ  دـنراد ، دوـجو  یعاـمتجا  نارگـشواک  ناـققحم و  نـیدراو ، نـیب  رد 

، دنا هدیشکن  نایم  هب  تسا ، اهنآ  ياهشوگ  رد  هک  صوصخم  ياه  هقلح  زا  یمـسا  و  دنا ، هدرواین  نایم  هب  ینخـس  دراد  دوجو  هدننکرادنپ 
نادراو هب  ار  دوخ  هک  ینارتخد  نآ  زا  و  دـنا ، هدربن  وا  یلایخ  ياه  هطـساو  زا  یمانو  دـنا  هتفاین  يرثا  یگتخاس ، ياه  هناخ  رفاـسم  نآ  زا  و 

یگتسویپزا و  هتشاد ، نایب  هک  یفلتخم  ياهتمیق  زا  و  تسا ، هدز  تمهت  اهنادب  هکیموش  تداع  زا  دنراد و  یم  هضرع 
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يدابآ يرهـش و  هب  هک  یققحم  ره  دننام  ابلاغ  نیدراو  نیا  هک  يدوجو  اب  دنا  هتفاین  يربخ  یمـسا و  هدع ، هلـصافنودب  تقوم  ياهجاودزا 
دلوتم اجنآ  رد  هک  فجن  لها  زا  مادک  چیه  ار  تایـصوصخ  نیا  ارچ  دـنا . بیرغ  بیجع و  تاداع  راتفر و  يایوج  دوش ، یم  دراو  یمهم 

همه شوگ  مشچ و  لباقم  رد  شنارئاز ، ناکدوک و  و  اه ، هناخرفاسم  فجن و  نیا  و  دنناد . یمن  دنربیم ، رسب  نآ  رد  هدش و  گرزب  هدش ،
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سپ تسیرگن  دیاب  تریـصب  مشچ  اب  تسین و  یـسررب  لباق  رـس ، مشچ  اب  شتادـهاشم  تسا  هتـشادنپ  وگغورد ، زاتـشیپ  نیا  دـیاش  تسا ؟
. دیدنخب دیئایب و 

نایناریا و  دـنراد . تشادمـشچ  دـشاب  هک  تقو  ره  اهنآ  دالب  هب  دـنراد و  یم  نمـشد  ارقارع  مدرم  نایناریا ) ینعی   ) ناـنآ سپ  دـیوگ : - 6
دندروآ و ناشدالب  هب  ار  مالـسا  بارعا ، هکنیا  اب  دـندقتعم  دـنیوجیم و  يرازیب  نانآ  زا  و  دـنراد ، یم  نمـشد  یتخـس  هب  ار  بارعا  امومع ،

یم تراقح  هدـید  هب  ار  بارعا  دنتـشادهگن و  بارعا  ضرعت  زا  ار  دوخ  نابز  تیـصخشنایناریا و  دـندرک ، تموکح  اهنآ  رب  زارد  یتدـم 
هحفص 136 . یماس  داژن  زا  هن  دنتسه ، ایارآ  داژن  زا  هک  دننک  یم  راختفا  دنرگن و 

فده نتخاس ، ادـج  رگیدهورگ  زا  ار  یهورگ  شلطاب و  نانخـس  اب  ناناملـسم ، نیب  يزادـنا  هقرفت  زج  درم ، نیا  ادـخ  هب  دـنگوس  خـساپ -
، دنراد رگیدمه  دالب  هب  هک  يدمآ  وتفر  و  دنادب ، ار  نایناریا  نایقارعنیب و  دروخرب  نسح  ترواجم و  قوقح  هک  یـسک  درادـن . يرگید 

ینابرهم بتارم  و  دنوش ، یم  دراو  ناریا  هب  دیآ ، دوخ  هناخ  هب  هک  یسک  دننام  هک  ینایقارع  و  دنوش ، یم  قارع  مدرم  نامهیم  هک  ینایناریا 
هب یقارع  یتقو  هک  دنک  هجوت  و  درگنب ، ار  تلم  ود  تبحم  یتسود و  ياهدـنویپ  یبهذـم و  ینید و  یگتـسبمه  لماوع  و  لباقتم ، مارتحا  و 

تسد و دننک و  یم  هحفاصم  وا  اب  هدش  هجاوم  وا  اب  هدمآ  سدقم  دالب  زا  هک  یـسک  ناونع  هب  میظعت  سیدقت و  هچ  اب  دوش  یم  دراو  ناریا 
سک ره  اراهنیا  دـنراد . میرک  نآرق  نابز  یبرع ، نابز  زا  نایناریا  هلمج  زا  ناملـسم و  ره  هک  یمارتحا  سیدـقت و  دنـسوب و  یم  ار  شیور 

نانآ نیب  يزادنا  هفرت  نیملسم و  ياصع  قش  ددصرد  هتفگ و  غورد  درم  نیا  دناد ، یم  یبوخ  هب  دنک ، هجوت 
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. تسا هدینشن  يدنمدرخ ، یناریا  چیه  زا  ار  يا  هیاپ  یب  ندرک  راختفا  نینچ  سک  چیه  شوگ  نم و  شوگ  دنگوس  مناجب  و  تسا . هدمآرب 
هب ار  نارئاز  اتدندمآ  تفر و  رد  ناسارخ ، نارهت و  نیب  همه  يا ، هدـنهد  ناکت  یناوارف  ترثک و  اب  یپایپ  گرزب ، ياه  لیبموتا  دـیوگ : -7
هب اریز  تسا ، رتشیب  شنارفاسم  دمآ  تفر و  اهرهش  همه  زا  شیاه  یتخـس  همه  اب  دهـشم ) نارهت -  ) طخ نیا  دنیوگ . یم  دنناسرب و  دصقم 

دنک 152 . یم  تیافک  مارحلا ، هللا  تیب  ترایز  زا  ار  نانآ  دنرادنپ  و  تسا ، رتهب  همرکم  هکم  زا  دهشم  ترایز  نانآ  هدیقع 
نایوفـص هاشداپ  گرزب  سابع ، هاش  دنریگب ، دوخ  سدقم  هبعکار  دهـشم  ات  درک  بیغرت  ار  نایناریا  هک  یـسک  دـیوگ : هحفص 162  رد  و 

ناوارف دئاوع  هکنیا  يارب  درک و  يریگولج  تشاد ، بارعا  زا  هک  ینارگن  تبسانمهب  همرکم  هکم  ترایز  زا  ار  مدرم  زور ، نآ  رد  يو  دوب .
. داد رارق  هبعک  دوخ ، تلم  هجوت  يارب  ار  دهشم  ددرگ ، زاب  نایناریا  دوخ  هب  و  دوشن ، دندوب ، وا  تهارک  دروم  هک  بارعا  بیصن  جح ، رفس 
، همه مدرم  ور  نیا  زا  تفر . تراـیز  هب  هداـیپ  رتـمولیک ، زا 1200  شیب  یتفاـسم  زا  اصخـش  دوخ  دـنک  ادـیپ  يرتشیب  مارتـحا  هکنیا  يارب  و 
زا شیب  ار  يدهـشم "  هملک "  نانآ  دنک و  ترفاسم  زاجح  هب  ترایزيارب ، هک  دـش  یم  ادـیپ  اهنآ  زا  یـسک  رتمکو  دـندش  دهـشم  هجوتم 

هکمترایز هب  هک  تسا  یسک  زا  رتشیب  شسیدقت  مارتحا و  دشاب ، هتفر  دهـشم  ترایزهکیـسک  اریز  دنراذگ ، یم  مارتحا  یجاح "  هملک " 
دور .

ار نآ  یـسک  مشچ  و  هدینـشن ، ار  نآ  هعیـش  دارفا  زا  يدرف  چیه  شوگ  هک  یئاه  تمهت  رب  وگغورد ، درم  نیا  دح  هچ  اتایادخ  راب  خـساپ -
هدـید وگغورد  درم  نیا  باتک  رد  یلو  دوش ، یمن  هدـیدمه  نیغورد  ياه  هناسفا  رد  یتح  هک  یئاج  ات  تسا . هدـیدرگ  تارج  رپ  هدـیدن ،
دوجو يرگید  هدیقع  تسا ، هعیـشهمئا  زا  یکی  و  ادخ ، ربمایپ  يافلخ  زا  یکی  دـقرم  هکنیا  زج  ناسارخ ، هرابردنایعیـش  نایم  رد  دوش . یم 

زا اجنآ  ترایز  هکنیا  اما  دنناد ، یم  یهلا  تاضویف  لوزن  لحم  ار  اجنآ  ور  نیا  زاو  درادن 
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ار اجنآ  يوفـص ، هاش  موحرم  و  تسا . یگرزب  يارتفا  نخـس  نیا  دزاس ، طقاس  ار  جـح  هفیظو  شترایز ، و  دـنک ، تیاـفک  هللا  تیب  تراـیز 
یکی هب  لسوت  و  وا ، يایلوا  زا  يا  یلو  ترایز  رثا  رب  يادخ ، هاگرد  هب  برقت  ناونع  هب  زج  هدایپ  ياپ  اب  شترایز  رد  و  دادن . رارق  هبعکهک 

تسا . هدوبن  راک  رد  يرگید  دصق  ربمایپ ، يافلخ  زا 
هدـشن بکترم  تسخن ، زور  زا  دـشاب  هعیـش  يار  اب  فلاخم  هک  یلمع  و  تسا ، هدرکن  فرـصنم  جـح  زا  ار  دوخ  تلم  لـمع ، نیا  اـب  وا  و 

رارق تلاـسر  رجا  اـهنآ  یتسود  هک  تسا  يرهاـط  ترتع  یتسود  و  ـالو ، قیرط  زا  ادـخ  هب  برقت  دهـشم  تراـیز  زا  هعیـش  ضرغ  و  تسا ،
هن هاگ  چیه  و  درک . لیصحت  ناوت  یم  تسا ، هدیسرمالسلا  مهیلع  همئا  ناشنایاوشیپ  زا  هک  یناوارف  ياهباوث  نانآ ، روبق  ترایز  اب  و  هتفرگ ،

هدرکن يریگ  تخـس  لاوما  ندرک  هنیزه  زا  تسا ، همظعم  هبعک  ترایز  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  یهلا  تاـبجاو  هاررد  شتلم ، هن  ناریا و  هاـش 
اهرازه دوشیم  هدـهاشم  اهلاس ، نیا  رد  و  دنتـسین . لئاق  يرگید  تدابع  ای  دهـشم  ترایزهچ  یلداعم  هنوگ  چـیه  هضیرف ، نیا  يارب  دـنا و 

. دننک یم  تکرش  جح  مسارمرد  هلاس  ره  یناریا ، رازه 
، دنیبیم هعیش  دنتشادن . دوخ  ياه  نوخ  ظفح  یمالـسا و  ماکحا  يارجا  رب  نانیمطا  اریز  دوب ، هدش  مک  ناشدادعت  ریخا ، ياه  لاس  رد  یلب 
، دوش هدز  نانآ  رب  ادخ  نانمشد  زا  یکی  فرط  زا  هک  یماهتا  نیرتمک  اب  و  دنناوتان ، کسانم  ماجنا  زا  ابلاغ  تسا ، هتسیاش  هکنانچ  نایجاح 

نوخ رب  دنکب ، اهنآ  نوخ  نتخیر  هب  مکح  هک  دوش  یمادیپ  مه  يروج  یـضاق  و  دـنک ، عقاو  هاوگ  اه ، تمهت  نآ  رب  اهنآ  دـننام  يرگید  و 
بلاـط جاـح  نوخ  گرزب ، یتـمهت  اـب  هک  ار  يرمق  يرجه  لاس 1352  ناتـساد  دـشاب ، یـشومارف  لباق  زیچ  همه  رگا  دـنرادن . نیمات  دوخ 

ار هناخجـح  و  تفگ ، یم  نیتداهـش  هک  یلاـح  رد  وا  درک . میهاوخن  شوـمارف  ار ، دـش  هتخیر  هورم ، افـص و  نیب  یناریا  ناملـسم  يدزی ،) )
لتق نیا  محازم  عدار و  عناـم و  سک  چـیه  و  دـش ، هتـشک  مولظم  دوب  هدرک  ادا  ار  دوخ  ضئارف  همه  دوـب و  هداد  ماـجنا  هرمع "  هدرازگ " ،

. دیدرگن

هحفص 171 ] ] 

تاملک زا  اهنیا  لاثما  كرـشم و  ای  رفاک ، ای  هملک : هب  باطخ  اب  و  دـنا ، هدـید  اـه  تناـها  اـه و  کـته  زا  یناریا  یقارع و  نایعیـش  هچنآ  زا 
یم دنا ، هدش  لسوتم  دوخ ، ياهیزیرنوخ  راجنهان و  راتفر  لیلد  هیجوت و  يارب  هک  ینانخـس  زا  ام  دـنا و  هدـش  هجاوم  اه  يزاجح  زا  هدـننز 
ظفح روظنم  هب  ناریا  تلود  و  دش ، مک  لیامت  دیـسرن ، یئاجب  اه ، شـشوکهک  دوب  اجنیا  زا  مینک  یم  هدنـسب  هاتوکيرکذـت  هب  میرذـگ و 
يارب هن  درک ، يریگولج  دنتسین ، ابلاغ  جح ، هضیرف  ماجنا  هب  رداق  مدرم  هک  یعرش  مکح  دانتـسا  هب  زاجح  هب  رفـس  زا  ار  شتلم  مدرم ، ناج 

ینارگن و اـی  دـنا ، هتخاـس  دوخ  هبعک  ار  دهـشم  هک : تسا  هتـشون  هتخیر و  شیاـهارتفا  هتوب  رد  وگ  هواـی  ياعدـم  رپ  درگناـهج  هک  یتمهت 
و دـنا ، هتـسباو  طوبرم و  مه  هب  رگید  لماوع  بهذـم و  نید و  رد  هک  يردارب  تلم  ود  تسا . هتـشاد  دوجو  بارعا  نایناریا و  نیب  یتهارک 

نآ زا  یکی  هب  ام ) هارمگ  درگناهج  دننام  هن  ، ) تلم کی  هب  یگتسباو  نودب  يا ، هقرف  ياه  بصعت  زا  یلاخ  كاپ و  یلد  اب  یسک ، هاگ  ره 
نانآ يردارب  هبذاج  و  ناملسم ، مجع  برع و  تلم  ود  یتسود  هتشذگ  رد  ام  و  دنک ، یم  كرد  یبوخب  ار  بلاطم  نیا  دنک ، رفس  راید  ود 

میا . هداد  حرش  ار ،
مدش دراو  اجنادب  نم  تسا . هدش  لوذبمیـصوصخم  هجوت  نآ  یـشاقن  للجم و  نامتخاس  هب  هک  تسا  یئابیز  هبق  روباشین ، رد  دـیوگ : - 8

ناگرزب زا  یکی  هب  نامهیم  ناونع  هب  يو  هک  دوبلیلد ، نیا  هب  قورحم  هب  نآ  يراذگ  مان  ودوب  نیـسح  نادنزرف  زا  قورحم  دـمحم  نفدـم 
دوجو اب  دننازوس ، یم  اج  نامه  رد  ار  وا  مدرم  دنک و  یم  زواجت  دوخ  رادـنامهم  رتخد  هب  دـسر  یم  ارف  بش  نوچ  و  دوش ، یم  دراو  هیرق 

تسا 155. نیرهاط  تیب  لها  نامدود  زا  اریز  دنراذگ ، یم  مارتحا  وا  هب  مدرم  هتخاس ، وا  يارب  للجم  يربق  تیانج ، نیا 
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دنچ ره  يذخام  هنوگچیه  هک  دزاس  یم  نانآ  يارب  یئاهناتـساد  دنک ، یئوگدـب  رهاط  تیب  لها  زا  دـهاوخ  یم  هتـسویپ  درم ، نیا  خـساپ -
. تسین ربخاب  نآ  زا  یسک  شناطیش ، زا  ریغ  هک  دشارت ، یم  یخیرات  دوخ ، شیپ  زا  و  درادن ، دشاب ، رداصم  نیرتفیعض 

هحفص 172 ] ] 

نیدباعلانیز . یلع  ماما  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  هب  دنا  هداد  تبسن  یخرب  ار  هربقم  نیا 
وا اب  ابطابط ، لیعامسا  نب  میهاربا  نبدمحم  گرم  زا  سپ  هفوک ، رد  ایارسلاوبا  دیوگ : وا  لاح  حرـش  رد  نییبلاطلا "  لتاقم  رد "  جرفلا  وبا 

 " هکنیا ات  داتسرف ، راک  رس  رب  مشاه  ینب  زا  رهش  ود  نیا  رد  ار  دوخ  نارادنامرف  دش و  یلوتـسم  هرـصبو ) هفوک   ) نیقارع رب  وا  درک و  تعیب 
، دروآنومام دزن  ناسارخ  هب  هدرک  ریسا  ار  واهمثره  داتـسرف ، وا  اب  دربن  يارب  رگـشل   " نیعا نب  همثره  اب "  نیتسایرلا "  وذ  لهـس  نب  نسح 

هنایفخم سپس  درب ، یم  رـسب  یـسایس  ینادنز  ناونع  هب  اجنآ  ردو  درک  ینادنز  راذگتمدخ ، اب  شورفم  يا  هناخ  رد  ار  وا  زور  لهچ  نومام 
تفای . تافو  هک  داتفا ، باهتلا  ناجیه و  هب  شتایوتحم  شرگج و  يردق  هب  رهز  نیا  زا  يو  درک . مومسم  يا ، هباشون  اب  ار  وا 

شتداهـش زا  هک  اهنرق  زا  دـعب  دـنزن ، وا  هب  رادـشین  يا  هنعطو  درذـگب ، هدیدمتـس  يولع  نیا  زا  یناسآ  هب  تسناوتن  درم  نیا  لاـح ، نیا  اـب 
دیالآ . یم  گرزب  تمهت  هدننز و  تبسن  نیدب  ار  وا  هتشذگ ،

 ". دش دهاوخ  راتفر  اهنآ  اب  هنوگچ  تسناد  دنهاوخ  نارگمتس  يدوزب  " 
ثراو نایناساس  هک  ار  يا  یهلا  تمظع  نیـسح ، بیترت  نیدب  درک . جاودزا  نایناساس  هاشداپ  نیرخآ  رتخد  ونابرهـش  اب  نیـسح  دیوگ : - 9

درب 208 . ثرا  هب  دندوب  نآ 
، برع ریغ  ياهتلم  ناـیم  رد  ناریا  روشک  مدرم  دـنچ  ره  تفرگ ، ربماـیپ  شگرزب  ياـین  زا  ار  دوخ  تمظع  ثرا  راوگرزب ، نیـسح  خـساپ -

نادـناخ زا  هک  دـنویپ  نیا  اـب  يرتـشیب  تلزنم  تفارـشناریا و  و  تساهنادـناخ . نیرت  فیرـش  نآ ، یتنطلـس  نادـناخ  و  دـنا ، مدرم  نیرتـهب 
. ددرگ یم  دوبان  وحم  نآ  ربارب  رد  یتلیضف  ره  هک  تسا  هیاپ  دنلب  يا  هزادنا  هب  توبن  تفارش  اریز  هدروآ ، تسدب  هتفرگ ، يداماد  تلاسر ،

هحفص 173 ] ] 

ربمایپ یهلا ، تمظع  سسوم  هکنیا  اب  دراد ، دوجو  یهلا  تمظع  و  نایناریا ، اب  جاودزا  نیب  يدنویپ  هطبار و  عون  هچ  متـسناد  یم  نم  شاک 
رهق و يور  زا  ار ، دوخیگرزب  تلزنم  هاگیاپ و  ناریا  ناهاشداپ  دنا و  هدرب  ثرا  هب  وا  زا  ار  یگرزب  شراوگرزب  نادـناخ  و  تسا ، راوگرزب 

یناحور . تمظع  و  یهلا ، سدق  ماقم  ای  یقرتم ، یناسفن  تالامک  يور  زا  هن  دنا  هدروآ  تسدب  هبلغ 
ناوارف جنر  هابتـشا و  هب  ار  دوخ  هلیـسو  نیدب  دنک و  یم  زواجت  دوخ ، دح  زا  هتخانـشن ، ار  دوخ  ردق  هک  ینادان  ره  شنیب  زرط  تسنیا  یلب :

دوش . دراو  يراک  ره  رد  تریصب  نودب  و  دزادرپ ، هدوهیب  نانخس  ددرگ ، یم  زارد  شنابز  هتخادنا ،
یم دوخ  هماخ  ذـغاک و  رب  ام  یلو  تسا ، ریذـپان  نایاپ  دـنچ  ره  میناسر . یم  نایاپ  هب  ار  شبیاعم  درم و  نیا  تاهابتـشا  زا  نخـس  اجنیا  رد 

: تاحفـص هب  دـینک ، هعجارم  دوخ  امـش  مینک . یمن  فلت  تسا ، تیناسنا  نیبج  رب  یگنن  هک  یئاهـشزغل  رکذ  اب  ار  اهبنارگ  تقو  میـساره و 
. وا باتک  زا  125 و 210 ، - 130 - 132 - 134 - 141 - 142 - 150 - 156 - 157 - 160 - 162 - 163 - 166 - 183 - 206

، دشاب شـشناد  رب  یلیلد  ات  هدروآ  نآ ، یبرع  همجرت  اب  شباتک  رد  ار  اهنآ  هتفرگ و  دای  یـسراف  نابز  مه  يرادـقم  ناریا ، ياهرهـش  رد  وا 
. تسا طلغ  ردنا  طلغ  شدیاقع ، ءارآ و  دننام  شا  يزومآ  نابز  یلو 

مینک : یم  دای  نآ  حیحص  رکذ  اب  ار  نآ  هنومن  دنچ  ریز  رد 
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تسا  رد  شدوصقم  رد  تسا ، ردام  شدوصقمردم 
تسا  مرگ  شدوصقم  مرج  تسا ، دب  شدوصقم  داب 

تسا  نوتسیب  شدوصقم  نویتسب  تسا ، ادرف  شدوصقم  ادراف 
تسا  روگنا  شدوصقم  روجنالا  تسا ، غود  شدوصقم  كود 

تسا  تشد  شدوصقم  تشادلا  تسا ، داشرهوگ  شدوصقم  هاش  رهوج 
تسا  تشوگ  شدوصقم  تشوجلا  تساریخهن ، شدوصقم  ریخان 

تسا الم  شدوصقم  هالملا  تسا ، نغور  شدوصقم  ناغورلا 

هحفص 174 ] ] 

، تسا نک  ربص  شدوصقم  نوک  ربص  تسا ، الم  شدوصقم  هالوملا 
تسا  روامس  شدوصقم  راومص  تسا ، خی  شدوصقم  خای 

تسا  رازاب  شدوصقم  رازابلا  تسا ، هچب  تبرش  شدوصقم  اشاب  تبرش 
تسا  یلزنا  شدوصقم  یلبزنا  تسا ، ندرب  شدوصقم  ندرب 

تسا  راوزبس  شدوصقم  راوزباس  تسا ، يارسناوراک  شدوصقم  يارس  نافارک 
تسا  رهشوب  شدوصقم  رهشوبا  تسا ، دور  هدنیاز  شدوصقم  دوردنز 

تسا تاره  شدوصقم  تاریه  تسا ، دورهاش  شدوصقم  دوراش 
تسا  رانم  لهچ  شدوصقم  رانم  لهشت  تسا ، هجولف  شدوصقم  هجلوف 

تسا  نوتس  لهچ  شدوصقم  نوتس  لهشت 
دوب . شبرع  تایبدا  هنومن  مهنیا  تسا و  میظعلا  دبع  ترضح  شدوصقم  میظعلا  دبع  هرطخ 

دنک . یبرع  ار  همه  یسراف  تاملک  رس  ربمال  ندرک  دایز  اب  هک  سب  نیا  برع  نابزرد  وا  طلست  یئانشآ و  يارب 
 " میتشونن اهنآ  نایز  هب  يزیچ  ادخ ، ياضر  يارب  زج  ام  " 

هحفص 175 ] ] 

قرشتسم کی  تاماهتا  هعیشلا ، هدیقع 

نسدلنود  تیاور م . قرشتسم  فیلات 
رد رتشیب  هچ  ره  یلو  درادنپ ، هدنزگ ، ياه  شحف  اوران و  تبسن  زا  نوریب  یکاپ و  زا  يزمر  ار  نآ  دنک ، هعجارم  باتک  نیا  هب  هک  یققحم 

راثآ و لاوحا و  لاجر و  ملع  زا  وا  ینادان  و  هعیـش ، دـئاقع  ءارآزا و  وا  یعالطا  یب  فلوم ، بکرم  لهج  ياه  هناشن  دـنک ، رظن  ناـعما  نآ 
، راکشآ ياههابتـشا  اب  وگغورد  نابزدب ، روسج ، نز ، تمهت  دبای  یم  يدرم  ار  وا  اه ، نیازا  هتـشذگ  تفای ، دنهاوخ  رد  ار ، نانآ  تافیلات 
، هدروآ مهارف  هچ  شمزیه  هتـسب  رد  دـناد  یمن  هک  هنابـش ، شک  مزیه  نوچمه  هدرک ، تلاخد  یلو  هتـشادن ، تلاـخد  قح  هک  يدراوم  رد 
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راکفا و  هوای ، بلاطم  زا  رپ  هک  شدوخ  موق  بتک  دانتـسا  هب  ابلاغ  نانآ  دئاقع  زا  دـنک و  یم  یئاسرفملق  هعیـش ، دـننام  گرزب  یتما  هرابرد 
هک هتخاس  دوخ  ذـخام  ار  یئاهباتک  ای  و  دـیوج ، یم  دانتـسا  تسا ، غورد  ياه  هناـسفا  هب  هتخیمآ  و  ساـسا ، یب  اپارـس  ینانخـسو  هیاـپ ، یب 

ياهاوه يور  زا  دـنا  هتـساوخ  هچ  ره  هک  یمومـسم  ياه  ملق  اب  هدـش  رپ  تنـس ، لـها  زا  بلط ، بوشآ  یلاـجنج و  مدرم  یهورگ  تسدـب 
ءاشفا دراد ، رد ص 128  هک  نخس  نیا  دننام  ینانخس  اب  ار  نانآ  ياه  یتشزوا  هاگنآ  و  دنا ، هتـشون  دوخ  يرامعتـسا  ياهـضرغ  یناسفن و 

تسا . هدرک 
دیع زا  ینیریش  هصق  هحفص 128  مالسا "  سوماق  دوخ "  باتک  رد 

هحفص 176 ] ] 

ار اهنآ  مکش  دننک و  یم  تسرد  ریمخزا  همـسجم  هس  نآ  رد  هک  تسا  يدیع  هجحلا  يذ  مهدجه  رد  ار  نایعیـش  دیوگ : هدرک  لقن  ریدغ 
نیدـب داتفا ، هارب  اه  لسع  یتقو  هدیـشک ، اهنآ  رب  يدراک  هاگنآ  دـنناد ، یم  نامثع  رمع و  رکب ، یبا  زا  يرادومن  ار  اهنآ  هدرک ، لسع  زا  رپ 

دنمان . یم  ریدغ  دیع  ار ، دیع  نیا  دننک و  یم  مسجت  ار  افلخ  نوخ  نتخیر  هلیسو 
ار یئاج  دنا ، هتسناوت  تاقوا  زا  يا  هراپ  رد  نایناریا  تسا : هتشون   notrvB " نت رب  دیوگ " : یم  هک  هحفص 158  رد  شراتفگ  دننام  ای  و 

تـسا نآ  رطاخب  لمع  نیا  دننک ، سجن  دـشاب ، هدـیچیپ  هنهک  هعطق  کی  رد  هکیتساجن  نتخادـنا  اب  تسا  رمع  رکب و  یبا  ربق  کیدزن  هک 
تسا . هدش  هداتسرف  یئایاده  دننک ، یم  هعجارم  اه  هکبش  هب  هک  یناسک  فرط  زا  دنهد  ناشن  هک 

تماـما رب  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  دـنیوگب  هـک  دـنراد  يراـشفاپ  يرـشع  ینثا  هعیـش  اـما  دـیوگ : هحفـص 161  رد  هک  يراـتفگ  دـننام  اـی 
وادیدرگ لقتنم  یسوم  هب  تماما  اذل  دوب ، راوخ  بورـشم  لیعامـسا  نوچ  یلو  تساهدرک ، حیرـصت  دوخ  زا  دعب  لیعامـسا  شگرزبدنزرف 

نادب نودلخنبا  هک  نانچ  دیآ  دیدپ  هعیـش  نیب  یگرزبباعـشنا  هدـش  ثعاب  فالتخا  نیمه  و  تسا . دـنزرف  تفه  نایم  رد  مراهچ  دـنزرف 
. تسا هدرک  هراشا 

بکرم یناگدنیامن  دنیوگ  درک و  تماما  ياعدا  نیسح "  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  هللا  دبع  دسیون " : هک  هحفص 128  رد  وا  نخس  دننام  ای 
دنتخاش ، یمن  ار  ماما  دندروآ و  ماما  يارب  یلاوما  دوخ  اب  دندمآ و  هنیدم  هب  ناسارخ  زا  درمود  داتفه و  زا 

هحفص 177 ] ] 

ماما دندش  رـضاح  همه  یتقو  دـهد . ناشن  اهنآ  هب  ات  هدروآ  ار  وا  همامعو  اصع  متاخ و  ربمایپ و  هرز  اهنآ  يارب  وا  دـنتفر ، هللا  دـبع  دزن  لوا 
، دـنار نابز  رب  یتاملک  داد و  ناکت  ار  نآ  یمک  تفرگ ، ار  يرتشگنا  دروایب ، ار  وا  يرتشگنا  هک  تساوخ  رفعج  شدـنزرف  زا  رقاـب  دـمحم 

تخیر . ورف  يرتشگنا  زا  ص )  ) ربمایپ ياصع  همامع و  هرز ، هاگان 
وا دندید  ار  وا  یتقو  دنداتفا . تشحو  هب  وا  رادـید  زا  مدرم  تفرگ و  شتـسد  هب  ار  اصع  داهن و  رـس  رب  ار  همامع  درک و  نت  هب  ار  هرز  ماما ،

دیدرگ شیارئاز  هجوتم  هاگنآ  تشگزاب  يرتشگنا  يوس  هباهنآ  همه  داد ، تکرح  ار  شیاهبل  درکنوریب و  نت  زا  ار  هرز  رس و  زا  ار  همامع 
دنداد و وا  هب  ار  دوخ  لاوما  دندرک و  فارتعا  ار  وا  تماما  قح  همه  نانآ  و  تسوا ، رایتخا  رد  نوراق  لام  رگم  تسین  یماما  چیه  تفگ  و 

نوراق . هدام  هیمالسالا "  فراعملا  هرئاد  هب "  دینک  هعجارم  دیوگ : شا  یقرواپ  رد 
نافلاخم زا  ار  نآ  بلاطم  هک  دـسیون  يزیچ  هتفرگ  تسدـب  ملق  یگرزب  هعماج  هراـبرد  دوش  ادـیپ  يدرم  میدرک  یمنرواـب  اـم  هللا  ناـحبس 

ار فیجارا  هنوگ  نیا  و  ددنبب . اهنآ  رب  ءارتفا  يدنتسم  ذخام و  هنوگ  چیه  نودب  ار ، هیاپ  یب  نانخس  نیا  دننام  و  دشاب ، هتفرگ  اهنآ  یتدیقع 
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ار یسک  یئامنهار  هن  دیوگ و  یم  نخس  يذخام  زا  هن  هک  یفلوم  هرابرد  مناوت  یم  هچ  نم  دهد . تبسن  اهنآ  هب  يزوجم  هنوگ  چیه  نودب 
رد هدز ، رـس  اـج  همه  هب  هدرک ، شدرگ  هعیـش  دـالب  رد  هدروآ  شباـتک  همدـقم  رد  هک  شدوخ  لوـقب  لاـس  هدزناـش  میوـگب ؟ دریذـپ ، یم 

ینخس نیرتمک  و  هدیدن ، دیوگیم  دوخ  هچنآ  زا  يرثا  تدم  مامت  رد  و  دشاب ، هدرک  یگدنز  اهنآ  نایم  رد  و  هدش ، رضاح  اهنآ  تاعامتجا 
ار نآ  یلاقن  جـیه  گنج  رد  و  هدـناوخن ، دـشاب ، اهنآ  طسوتم  دارفا  زا  باتک  نآ  رگا  یتح  يا  هعیـشباتک  چـیه  رد  هدینـشن و  نآ  هرابرد 

. تسا هدیدن 

هحفص 178 ] ] 

، تسوا دوخ  بسانتم  هچنآ  زا  شلطاب  غورد و  ياه  هتفاباب  نآرق  لـها  فوفـص  نیب  و  دنالـسگب ، اریمالـسا  يردارب  هتـشر  هدـمآ  هاـگنآ 
هعیش و راتفر  كولـس و  هک  دهد ، تبـسن  اهنآ  هب  یئاهزیچ  و  دنز ، دنرازیب ، نآ  زا  هک  یتمهت  ار  عماوج  نیرت  یقرتم  و  دنک ، داجیا  فاکش 

اهنآ يارب  زومرم ، یئاه  یئوج  هنیک  اه و  ینمشد  تسد  هک  یئاهتبسن  درامـشیم ، مارح  هدرک ، بیذکتار  نآ  ناشحیحـص ، يدابم  لوصا و 
ینیگنس هدمآ  دیاقع  لوصا  هنیمز  رد  هک  هعیشدیدج  میدق و  تافیلات  زا  شیاهـشوگ  ایوگ  هدربمان ، هدننز ي  ياه  تبـسن  هنومن  زا  هتخاس 

تـسا هدرک  رپ  ار  ناهج  ياه  هناخباتک  شا  یناوارف  زا  هک  يردـقنارگ  تاـفیلات  همهنیا  هدـمآ ، دـیدپ  يا  هدرپ  شناگدـید  ولج  رد  دراد و 
دزاس هابت  ادخ  تسا  یئانیبان  ار  اهنآ  بلطم  نیا  هب  تبسن  تسا و  ینارگ  ناشیاه  شوگ  رد  دنرواین  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  یلب ، دنیب . یمن 

نابیرگ ترخآ  باذع  زا  لبق  ایند  نیا  رد  ار  شراک  موش  بقاوع  و  ار ، شا  ینیب  دنکـشب  ادـخ  و  وا ، راک  هنومن  تسنیا  هک  ار  یفلوم  هرهب 
. دنک شریگ 

لقن رد  یهاگ  دنک ، لقن  هعیـش  تافیلات  زا  ار  هچ  ره  تسا ) زورما  ندمت  هدـیئاز  هک   ) غورد رپ  درم  نیا  هک  تسا  نیا  ام  گرزب  يراتفرگ 
هفایق لکشو و  شیاهسابل  اب  ار  وا  هدوشگ ، ار  شربق  دنیوگ  یم  دیوگ : هحفص 284  ینیلک  لاح  حرش  رد  هکنیا  دننام  دیوگ  یم  غورد  نآ 

يدجـسم شرازم  رب  ور  نیا  زا  دوب . هدش  نفد  وا  اب  نفد ، ماگنه  هک  دوب  یکدوک  وا  يولهپ  رد  هدرکن و  يرییغت  هنوگ  چیه  هک  دندید  شا 
یسوط خیش  تسرهف  هب  امـش  یتقو  یلو  تسا ، هدمآ  نینچ  یـسوط  تسرهف  هرامش 709  هحفـص 207  رد  دیوگ  یم  یقرواپ  رد  دنتخاس ،

تفای . دیهاوخن  راتفگ  نیا  زا  يرثا  دینک  هعجارم 
هحفـص نینموملا  ریما  انالوم  ترایز  هرابرد  هکنانچ  دزاس ، یم  نوگرگد  ار  شتروص  دنک و  یم  فیرحت  دوخياج  زا  ار  نخـس  یهاگ  و 

رد هن  هجوچیه  هب  هک  هدوزفا  یظافلا  دوخ  شیپ  زا  هک  هدرک  لقن  هحفص 321  دلج 2  ینیلک  یفاک  زا  هک   80

هحفص 179 ] ] 

دوش . یمن  تفای  اجک  چیه  هعیش  رگید  بتک  زا  رگید  ياج  رد  هن  یفاک و 
ناملـس گرزب ، یعیـش  درم  ص )  ) ربمغیپ یباحـص  همجرت  رد  تسا . هعیـش  خـیرات  لاجر و  هب  تبـسن  وا  ینادان  لـهج و  رت ، هدـننز  نیا  زا 

اهنآ زا  یخربو  دـننک . یم  ترایز  نئادـم ، رودنبـسا "  هیرق "  رد  ار  شربق  البرک  زا  تشگزابماگنه  نایعیـش  زا  يرایـسب  دـیوگ : یـسراف 
هدرپس كاخب  هنیدم  رد  تفر و  ایند  زا  رـصم  رد  هک  دادقم  و  دیوگ : هحفص 268  رد  تسا و  هدش  نفد  ناهفـصا ، ترواجم  رد  وا  دنیوگ 

رد ینیلک  دیوگ : هحفـص 268  رد  و  دندیدرگ . نفد  هنیدم  رد  دندش و  هتـشک  دـحا  گنج  رد  شردارب  ردـپ و  اب  هک  نامیلا  هفیذـح  دـش 
ار اه  لقن  نیا  هدرک و  لقن  دایز  متفه ، نرق  ناگرزب  زایکی  يزار ، یضترم  دیس  ماوعلا  هرـصبت  زا  دشنفد و  هفوک  رد  تشذگرد و  دادغب 

تسا . هداد  تبسن  436 ه  تافو خیرات  اب  یضترم  دیس  يدهلا ، ملع  فیرش  هب  همه 
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بلاطم داسف  میئوگ و  نخـس  احورـشم  هناگادج  یفیلات  رد  تسا  تالوعجم  لیطابا و  زا  رپ  هک  وا  باتک  تایوتحم  هرابرد  میناوتب  ام  دیاش 
: تاحفص

320 و304 و 296 و 295 و 284 و 282 و 280 و268 و 253 و 235 و 211 و 208 و 192 و 185 و 174 و 170 و 161 و 158 و 151
و128 و 126 و 122 و 115 و 114 و 111 و110 و 101 و 100 و 92 و 91 و 83 و 80 و 77 و 72 و 63 و 60 و 59 و 47 و 43 و34 و

24 و 21 و 20 و 329 -
میهد . حیضوت  لالدتسا ، اب  ار  نآياهاج  رگید  و  وا ، باتک 

هدوزفا شتحابق  رب  هدرک و  يزاب  اهنآ  اب  باتک  نیا  ردهک  ملع ، عئادو  رب  وا  نیما  ياهتـسد  هبام  هک  دـنامب  هدیـشوپ  دـیابن  باـتک  مجرتم  رب 
رت نوزومان  رت و  تشز  ار  نآ  روطـس  بلاطم  هدیـشوک و  باـتک  فیرحت  رد  هنوگچ  میدـیمهف  اـم  هک  دـنادب  دـیاب  وا  میتسه  انـشآ  تسا ،

. تسا هدوزفانآ  رب  هدیدنسپ ، یم  ار  نآ  شتسپ  هیحورهچنآ  هتخاس و 

هحفص 180 ] ] 

شودب ار  اه  یبرغ  ناهانگ  هدش ، عقاو  شدنسپدروم  نایعیـش ، یئوگدب  هعیـش و  هب  هلمحرظن  زا  باتک  بلاطم  نوچ  هک  یمجرتم  داب  هدرم 
یم دابب  ار  دوخ  نید  برع و  تیثیح  دهد و  یمن  قرش  مالسا و  سومان  ظفح  هب  یتیمها  هتخاس و  رشتنم  یمالسا  هعماج  نیب  رد  هدیشک و 

دهد .
دنهد خساپ  دوخ ، تمهت  ربارب  رد  تمایق  زور  دنرادرب و  دوخ  نارگ  ياهراب  اب  ار  رگید  ینارگ  ياهراب  دنرادرب و  ار  دوخ  راب  دیاب  نانیا  " 

"

هحفص 181 ] ] 

هللاراج یسوم  تاماهتا  هعیشولا ،

هراشا

هللاراج یسوم  فیلات 
هتـسیاش میهن ، فیلات  مان  ار  نآ  هکنآ  زا  شیباریز  دسرب ، شوگب  نآ  زا  یئاوآ  نیرتمک  دیآ و  نایم  هب  باتک  نیا  زا  یمان  مدوبن  لیام  چیه 

شا هدنسیون  شزرانایرج  رد  ار  هعماج  ات  تشاد  نآ  رب  ارم  باتک  راشتنا  پاچ و  یلو  ددرگ ، قالطانآ  رب  تحیـضف  یئاوسر و  مان  تسا 
رت هدننز  یتحیضف  شا  هحفص  ره  ویمالسا  تما  رب  یگنن  شگرب  ره  هک  مناوخ  ورف  نانآ  رب  ار  شا  هریت  تاحفص  زايا  هنومن  مهد و  رارق 

. تسوا موق  يارب 
يداریا دـقن و  مکحهب و  هنارـسدوخ  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  ص )  ) شربمایپ تنـس  یهلا و  باتک  هک ، يدرم  باتک  هرابرد  مناد  یمن  نم 

اب و  دزاس ، یم  ازـسان  بقل  ددنب و  یم  تسردان  تبـسن  دـفاب ، یم  غورد  و  دـیوگ ، یم  نخـس  اوران  هک  یـسک  هرابرد  مسیون ؟ هچ  دزادرپ 
یم هیجوت  دهاوخب  يروط  ره  دسر ، یم  شفیعـض  لقعب  هچ  ره  و  دیامن ، یم  ریـسفت  ار  نآ  دوخزیچان  يار  اب  دنک و  یم  يزاب  ادخ  باتک 
هنوگ چیه  نونکات  هدیـسرن و  ینخـس  نآرق  تایآ  هنیمز  رد  هتخانـشنار و  نآ  شیپ ، زا  یـسک  هدش و  لزان  زورما  نآرق  هک  نیا  لثم  دـنک ،
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نآ هرابرد  یثیدح  هتفاین و  شراگن  نآ  زا  يریسفت 

هحفص 182 ] ] 

، مالسا يدابم  زا  مادک  چیهاب  هک  هتخاس  دوخ  وا  يون ، بهذم  نید و  و  يدیدج ، هیرظن  و  يا ، هزات  نوناق  درم  نیا  ایوگ  و  تسا . هدیـسرن 
دنک . یمن  قیبطت  تنس ، باتک و  بلاطم  زا  کی  چیه  و 

نیرتیـصوصخ رد  تسا و  ربارب  تلاـسر  تـالامک  لـئاضف و  تازاـیتما و  همه  رد  شربماـیپ  اـب  تـما  درادـنپ  هـک  يدرخباـن  هتـشون  يارب 
لئاق ناوتیم  یـشزرا  هچ  تسا ، هتـسویپ  مهب  لصف  نودب  هروس  کی  رد  ربمایپ  تلاسر  اب  تما  تلاسر  و  تسوا ، کیرـش  توبن ، صئاصخ 

رب مهنیب "  ءامحر  رافکلا  یلع  ءادـشا  هعم  نیذـلا  هللا و  لوسر  دـمحم  هیآ "  مکـسفنا " و  نم  لوسر  مکءاـج  دـقل  هیآ " : هب  هک  وا  دـش ؟
رد یتصرف  نینچ  دـیاش  تسا و  يرت  هدرتسگ  تصرف  هب  لوکوم  اه ، یئارـسوای  نیا  هرابرد  وا  اـب  نخـس  دـنک  یم  لالدتـسا  تما  تلاـسر 

شا هیاپ  یب  نانخـس  لاـطبا  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یخرب  لـقعم  نکاـس  یفجن  راـجح  يدـهم  خیـش  دـیقفهمالع  هکناـنچ  دـهد  تسد  هدـنیآ 
تشاد . فورصم 

هنومن دنچ  اجنیا  رد  دوب ، یفاک  شتشز  راتفر  ینادان و  تخانش  يارب  دش ، یمن  هدید  تما  هب  طوبرم  ياه  هوای  زج  درم ، نیاباتک  رد  رگا 
: دیوگ مینک ، یم  داریا  ار  نآ 

ناسنآ هدـناسر ، وا  هب  ربمایپ  ار  هچ  ره  تلاسر ، يادا  غیلبت و  رد  ظفح ، يرادـهگن و  رد  موصعم  تسا . موصعم  شربمایپ  نوچمه  تما  - 1
لوصا و نید ، تایئزج  تایلک و  درک  غیلبت  تما  وادـننام ، درک ، غالبا  ربماـیپ  ار  هچ  ره  و  تشادـهگن . ار  نآ  تما  درک ، ظـفح  ربماـیپ  هک 

. دومن غیلبت  ار  نآ  یئزج  یلک و  و  درک ، ظفح  تما  ار  نآ  عورف 
ار نآ  تـما  و  درک ، ظـفح  ار  نآ  دـمحم  شربماـیپ  هدرک  ظـفح  ادــخ  هـک  رگم  هدــشن ، راذــگ  ورف  نـید  عورف  نـید و  لوـصا  زا  يزیچ 

تما هک  تفای  ار  نید  زا  يزیچ  تسین  نکمم  تشادهگن و  رگید ، رصع  زا  دعب  يرصع  ره  رد  ار  همه  همه و  تشادهگن ،
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. دنک شومارف  ار  نآ  ای  ددرگ  لفاغ  نآ  زا 
نآرق و رب  تما  ملع  تسا و  رت  کیدزن  تما  ناماما  تیاده  زا  رتاناد و  تنـس ، نآرق و  هب  تبـسن  نایاوشیپ ، همئا و  همه  زا  تما  ور  نیا  زا 

تسا . یلع  دالوا  زا  کی  ره  ملع  و  ع )  ) یلع ملع  زا  رت  لماک  رتشیب و  زورما  ربمایپ ، ننس 
دنوادخ هک  تسا  نیا  تما  رب  یهلا  تالضفت  نیرت  یناگمه  نیرت و  یمومع  زا  یکی  هاگنآ  شربمایپ و  رب  یهلا  گرزبتالـضفت  زا  یکی 

تسا . هداد  رارق  ملس  هبحص و  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ربمایپ  باحصا  ناماما و  زا  رتاناد  بتارم  هب  ار  تما  نادنزرف  زا  يرایسب 
هب دنوادخ  هک  تسا  یخـساپار  تما  يا  هلئـسم  ره  يارب  و  تسین ، نآ  رد  یباوص  قح و  مکح  زا  یلاخ  تما  دتفا  قافتا  هک  يا  هثداح  ره 

نیا و  دـهد . یم  ناشن  ار  مکح  نآ  دـشاب ، هدـش  مه  دیـشر  نآ ، تیمتاخ  تلاسر و  تکرب  هب  هدوب و  ربماـیپ  ثراو  هک  ناـنآدارفا  زا  یکی 
تکرب زا  نآ و  باتک  تلاسر و  تکرب  زا  شربمایپ  دـننام  تما  و  تسا . رتشیب  یماما  ره  داشرا  زا  یبلط ، قح  تیادـه و  يارب  تما  داـشرا 

تسا . موصعم  نآ ، تمصع  تلاسر و  لقع 
. دزاسیم زاین  یب  یماما  ره  زا  ار  وا  شلقع  دشر و  درادن . ماما  هب  يزاین  رگید  هدش و  دیشر  غلاب و  تما 

دهاوخ رصاق  هتسویپ  تسا و  رصاق  دمحم  تما  زونه  هک  ما  هدیقع  نیا  رکنم  یلو  متسین ، شا  همئا  تمـصع  هرابرد  هعیـش  هدیقع  رکنم  نم 
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. تسا موصعم  ماما  تیاصو  هب  جاتحم  تمایق  زور  ات  دوب و 
، تسا هتفای  هار  یموصعم ، ماما  ره  زا  باوص  قح و  هار  هب  و  رت ، کیدزن  یموصعم  ماما  ره  زا  یباـی  هار  تمـصع و  هب  تما  میوگ  یم  نم 

تسا . يرورض  یهیدب و  نآرق  هاوگ  هب  تما ، تمصع  یلو  تسین ، شیب  یئاعدا  ماما  تمصع  اریز 
كرد موصعمماما  هب  ار  تما  زاین  ام  لقع  و  دـشاب ، هتـشادن  البق  ار  قاـفتا  نآ  خـساپ  تما ، هک  دـهد  خر  یقاـفتا  ناـهج  رد  تسین  نکمم 

شدشر هجرد  هب  هکنیا  ای  دنکیمن 
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يارب هک  یماقم  ره  و  هدیـسر . ربمایپ  ثیراوم  همه  هب  تمـصع ، يوریننیمه  اـب  و  تسا . موصعم  یباـتک  موصعم و  یلقع  ياراد  هدیـسر و 
زا رت  هبترم  دنلب  رتزیزع ، رت ، یمارگ  توبن ، متخ  زادـعب  شدـشر ، لامک و  لقع و  دوجو  اب  تما  تسا . هدـیدرگ  زئاف  نادـب  وا  هدوب ، ربمایپ 

. دنامب رصاق  دبا  ات  يا  یصو  تیاصو  تحت  هک  تسا  نآ 
هچ ات  تسا ، رود  دنک  كرد  يزیچ  دهاوخب  هک  یئوجـشناد  ره  ناش  زا  هک  تافارخ  زا  يا  هتـشر  و  تالایخ ، زا  يا  هراپ  تسا  نیا  خساپ -

دیوگیم . نخس  مالحا "  ثاغضا و  يایور " مهنآ  ایور ، ملاع  رد  درم ، نیا  ایوگ  درادنپ . هیقف  هدیمهف و  ار  دوخ  هک  یسک  هب  دسر 
زا ار  همه  اهنآ  و  نآ ، عورف  لوصا و  و  نید ، تایئزج  تایلک و  رادـهگن  و  دـشاب ، موصعم  تما  یتقو  دـسرپب  درم  نیا  زا  تسین  یـسک  ایآ 

ندوب ملعا  نیاربانب  سپ  دوشنعقاو ، وا  تلفغ  ای  یشومارف  دروم  يزیچ  ودنک  غیلبت  رگید ، رصع  زا  دعب  يرـصع  ره  رد  مدرم و  همه  بناج 
نید و ظفاح  رگید  دنا و  جراخ  تما  هگرج  زا  همئا  ایآ  دراد ؟ ینعم  هچ  نانآ ، تیاده  زا  شتیاده  ندوب  رت  کیدزن  و  همئا ، همه  زا  تما ،
، نانآ غیلبت  تیادـه و  ظفح و  تما و  تمـصع  ایآ  دـنا ؟ هتفر  نوریب  هتـشادهگن  ار  نآ  تما  هک  ینید  زا  دنتـسین و  نید  تیادـهب  يدـتهم 

ددرگ ؟ یمن  همئا  لماش  نید ، هب  تبسن 
نیب رد  یفالخ  هاگچیه  یعرـش  مکح  ینید و  رما  چیه  رد  و  دوشن ، ادـیپ  ینادان  تما  رد  دـیاب  تسا ، یعدـم  درم  نیا  هچنآ  ربانب  یفرط  زا 
ههبج رد  و  تسا . نانآ  لهج  هاوگ  ناشلاوقا ، لامعا و  دنا و  هدرک  رپ  ار  برغم  قرـشم و  نیب  تما  نالهاج  هکنآلاح  و  دوشن . هدـید  اهنآ 
نیا رد  ایآ  و  تسین . هدیـشوپ  يدنمدرخ  چیه  رب  هدمآ ، دیدپ  تما  نیب  زورما  ات  هباحـص  دهع  زا  هک  یفالتخا  و  تسوا ، دوخ  نانآ ، مدـقم 
رما کـی  فـالتخا  دروم  اریز  درک ؟ روصت  دـناوتیم  رگید ، زیچراکـشآ  تقیقح  هب  تبـسن  فرط ، ود  زا  یکی  یناداـن  زج  يزیچ  فـالتخا 

. تسا هیزجت  لباق  ریغ  طیسب 
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هدوب نادان  تنس  نآرق و  هب  تبسن  دیاب  شدالوا  یلع و  هک  دهد  یم  دای  وا  هب  تسا ، هدرک  غیلبت  ظفح و  ارنآ  تما  دیوگ  یم  هک  ینید  ایآ 
دنا ؟ هدوبن  تما  زا  اهنآ  تسا  دقتعم  ای  و  دنشاب ؟

یلع ملع  هب  یک  وا  رخآ  تسا ، یلع  دالوا  مولع  یلع و  ملع  زا  رت  لماک  رتشیب و  زورما  ربمایپ ، تنس  نآرق و  هب  تما  ملع  دیوگ  یم  هاگنآ 
دنکب ؟ ار  لیلد  یب  رظن  راهظاو  یعطق  مکح  نیا  دناوتب  ات  تسا  هدیدرگ  فقاو  تما ، عیمج  ملع  هب  شدالوا و  و 

یمناشن ار  تسرد  خـساپ  مکح و  اهنآ  زا  یکیهب  دـنوادخ  دـتفا ، قافتا  يا  هثداح  تما  يارب  هاـگ  ره  درادـنپ  وا  هک  تسا  اـجنیا  تفگش 
رد شربمایپ  اب  شباتک ، رثا  رب  و  تفای . هک  يدـشر  رثا  ربو  دوشیم  دیـشر  تلاسر ، تکرب  هب  ددرگ و  یم  ص )  ) ربماـیپ ثراو  تما  دـهد و 

یلع دالوا  یلع و   ) همئا ارچسپ  تسا ، روط  نیا  رگا  ددرگ ، یم  لئان  تمصع  هجردب  شموصعم  لقع  اب  ددرگ و  یم  شودمه  تمـصع ،
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هاتوک هتشادنپ ، تما  يارب  هک  یثرا  ندرب  زا  نانآ  ارچ  و  دشاب ؟ هداد  ناشن  اهنادب  ار  باوص  قح و  دنوادخ  هک  دنتـسین  اه  یکی  نآزا  (ع )
ربمایپ دننام  ارچ  و  تسا ؟ هدیدرگن  لماش  ار  نانیا  نآ ، باتک  تکرب  تلاسر و  تکرب  ارچ  و  دنتـسین ؟ کیرـش  تماملع  رد  و  دنا ؟ هدـمآ 

تمـصع هبشزیزع  باتک  رد  دنوادخ  ياسر  گناب  رت ، تفگـش  همه  اهنیا  زا  دنرادن ؟ یموصعم  لقع  و  دنا ؟ هدشن  لئان  تمـصع  هجردب 
. دنا هدز  اه  تلفغ  لفق  اهلد  رب  ایآ  و  تسا ؟ رایشه  وقیقد  رایسب  وا  اهنت  دنادیمن ؟ هدیرفآ  هک  سک  نآ  ایآ  تسا "  نانآ 

یئانیب تما و  مولع  نازیم  دوب و  رتانـشآ  لیلد ، یب  ياهرظن  راهظا  نیا  بحاـص  زا  رتریـصب و  شتما  هب  ربماـیپ  میوگب : مناوت  یم  نم  دـیاش 
داهن : ياجب  ار  ردقنارگ ) زیچ  ود   ) نیلقث دوخ  زا  دعب  شتما  تیاده  يارب  لاح  نیا  اب  تسنادیم  رتهب  ار  نانآ 
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یلع ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  يدعب و  اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  تفگ : و  دنا ) ترتع  ناماما  دوصقم  هک   ) ار شترتع  ادخ و  باتک 
دنهاوخنادج رگیدمه  زا  ود  ره  نآ  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ  نم ، زا  سپ  هاگچیه  دـیدز  گنچ  ودـنآ  هب  هاگ  ره  هک  يزیچ  ود  ضوحلا " 

دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دش 
، دهدیم ناشن  هتـسناد ، مزال  نیـسپ  زاب  زور  ات  ار  ودنآ  زا  يوریپ  هدرک و  دودحم  ودـنآ ، هب  ندز  گنچ  رد  ار  تیادـه  هک  بیترت  نیدـب  " 

اطخ زا  موصعم  یتقو  ات  تسین  ناکما  روخ  رد  تما  يارب  تسا و  مورحم  اهنآ  نتـشاد  زا  تما  هک  داـهن  هریخذ  ناـنآ  دزن  یفراـعم  مولع و 
هب سپ  ددرگ . زاین  یب  امنهار  ربهر و  زا  ینادرگرـس  دراوم  رد  هک  دـسر  یهاـگیاپ  هب  هدـشن ، هدوشگوا  رب  بیغ  ياـه  هدرپ  و  دـشاب ، یمن 

زومر و هب  هاـگآ  باـتک و  نارـسفم  ناـنآ  دـنا ، تیادـه  ملع و  رد  ینامـسآ ، باـتک  هیاـپ  مه  ترتـع ، ناـماما  نشور ، صن  نیا  ياـضتقم 
زا بتارمهب  شملع  تریـصب و  هک  دسر  هچ  ات  دیـسر ، یم  اهنآ  ماقم  هب  تریـصب  ملع و  رد  نآ ، دارفا  زا  یکی  ای  تما  هاگ  ره  دننآتاراشا 

روضح ای  و  ددـعتم ، يدراوم  رد  نخـس  نیا  غالبا  هکنیا  هژیو  هب  دـشابن . شیب  یئوگ ، هفازگ  حیرـص  نخـس  نیا  دوب  مزال  دـشاب ، رترب  اهنآ 
تسا . هتفرگ  تروص  یمیظع  تاعامتجا 

دهع عامتجا  نیرتگرزب  نیا  و  دومرف . داریا  رتشیب  ای  رفن  رازه  دص  ربارب  ار  بلطم  نیا  تلاسر ، بحاص  هک  ریدغ ، زور  عامتجارد  هلمج ، زا 
زونه دوب و  رصاق  مه  قحب  و   ) دید یم  رـصاق  زومر  كرد  زا  ار  دوخ  تمانوچ  داد ، یم  ربخ  دوخ  تافو  زا  ربمایپ  هک  اجنآ  رد  دوب . ربمایپ 

دنک . نییعت  ار  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  دید ، روبجم  ار  دوخ  اذل  تسا ) رصاق  مه 
داریا ینخـس  ثیدح ، نیا  نوماریپ  يدوهمـس "  همالع "  تسین ، دیدرت  هنوگ  چـیه  ياج  شرودـص  هک  تسا  رتاوتم  تباث و  یثیدـح  نیا 

دـش رومام  هک  يزور  تسناد  یم  شتوعد ، زور  نیتسخن  زا  ار  شتمادـیدش  زاین  ربمغیپ  میدرک . نایب  ار  نآ  ـالبق  هحفص 80  رد  هک  هدرک 
تشذگ رد 278:2  شثیدح  دنک  راذنا  ار  شا  هریشع  لیماف و 

هحفص 187 ] ] 

( دنا تیبلا  لها  همئا  دوصقم   ) ارشتیب لها  دوخ و  تسا  هدرک  هیبشت  نآ  ردهک  اجنآ  تسا . حون  هنیفس  ثیدح  حیرص ، تیاور  نیا  هیبش  و 
اب نانآ  زا  يوریپ  هب  ار  تاجن  اذل  دـیدرگقرغ ، دـیزرو ، فلخت  نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش  نآ  راوس  سک  ره  هک  حون  هنیفـس  هب 

يربهر هلیـسو  هب  زج  مولعنآ  هکنیا  دوبن و  تما  داشرا  يارب  یفاکمولع  ار  نانآ  رگا  و  تسا . هدرک  رـصحنم  ندش ، هنیفـس  راوس  هراعتـسا 
رد هک  یثیدـح  تسا ، ثیدـح  نیا  دـننام  و  تفرگ . یمن  رارق  دوخ  ياج  رد  مالکو  دـمآ  یمن  قداص  هیبشت  نیا  ددرگ ، یمن  مهارف  ناـنآ 

بـش تریح  و  یکیرات ، رد  هک  دنتـسه  نازورف  نارتخا  نوچمه  ربمایپ  نادـناخ  اریز  هدرک ، هیبشت  موجن  هب  ار  شتیب  لـها  ص )  ) ربماـیپنآ
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تما فالتخا ، یهارمگ و  ياهکیرات  رد  هک  دنا  مدرم  تیاده  يارب  یکانبات  ياه  مچرپ  و  دنهد ، یم  ناشن  ههاریب  زا  ار  هار  یناملظ ، ياه 
تفرگ . یمن  رارق  دوخ  ياج  رد  هیبشت  نیا  ندوبن  تیاده  شناد و  یلصا  ياههاگیاپ  نانیا  رگا  و  دننکیم . یئامنهار  ار 

،- دوب شنیموصعم )  ) دـالوا زا  کـی  ره  موـلع  و  ع )  ) یلعملع زا  رت  لـماک  رتـشیب و  تنـس ، نآرق و  هب  تبـسن  زورما  تما  ملع  هاـگ ، ره  و 
یتما ملعا  تفگ : یم  دـشاب ، ربخیبشتما  زا  هک  یـسک  نوچمه  دـنام و  یم  یفخم  ربمایپ  رب  رما  نیا  هنوگچ  هتـشادنپ - هراچیب  نیا  هچنانچ 

بلاطیبا . نب  یلع  يدعب ، نم 
تلاسر هدننک  نایب  دوخ و  ملع  باب  ناونع ، هنوگچ  و  داد ؟ یم  رارق  دش  دراو  دـیابوا  قیرط  زا  هک  یباب  شملع و  فرظ  ار  واهنوگچ  زین  و 

داد ؟ یموا  هب  دوخ  زا  دعب  ار  شا  ینامسآ 
! درک یم  یفرعم  شملع  نزخم  نزاخ و  ناونع  هب  ار  وا  هنوگچ  و 

دیزگ ؟ یم  رب  شملع  تثارو  تیاصو و  هب  ار  وا  اهنت  تما  نایم  هنوگچ  و 
دیوگ : هک  تفریذپ  ع )  ) نینموملا ریما  زا  ار  تیاور  نیا  دیاب  هنوگچ  و 

ینم ؟ هب  قحا  نمف  هملع ، ثراو  همع و  نبا  هیلو و  هوخال و  ینا  هللا  و 
سپ میوا ، ملع  ثراو  و  وا ، مع  رسپ  وا ، یلو  وا ، ردارب  نم  ادخب  دنگوس  " 
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وا . هب  تبسن  نم  زا  رت  هتسیاش  تسیک 
تسا ؟ هدرب  تثارو  هب  ار  ربمغیپ  ملع  هک  تسا  يدرم  اهنت  نیملسم  عامجا  هبیلع  دنکیم : مکح  يروباشین  مکاح  هنوگچ   "و 

زا تما  ملع  هک  تسنیا  دـشاب ، یلع  زا  رتاناد  تما  هک  نخـس  نیاهمزال  دوش  یم  مولعم  دـش  دای  هک  یلئالد  زا  تاداریا ، نیا  همه  رب  هوالع 
هک دنک  یم  هیجوت  ار  ربمغیپ  ریبعت  نیا  هنوگچ  هاگنآ  تسا . ص )  ) ربمایپ مولع  همهثراو  ع )  ) یلع اریز  دشاب ، رترب  زین  ص )  ) ادـخ لوسر 
هب ص )  ) وا زا  نخـس  نیا  و  دراد ؟ دوجو  رتاناد  اهنآ  زا  یـسک  تما  رد  هکنیا  اب  هداد ، رارق  شنادناخ  رد  ار  تمکح  دنوادخ  تسا  دـقتعم 

اهباب . یلع  همکحلا و  راد  انا  دومرف : هکدش  لقن  یتسرد 
؟ دنرادروخرب نم  ملع  مهف و  زا  دنا و  هدش  هدیرفآ  نم  تشرس  زا  هکدنک  یم  رما  تیب ، لها  يوریپ  هب  دوخ ، زا  دعب  ار  شتما  وا  هنوگچ  و 

دنراد دوجو  متیب  لها  زا  يرگداد  نادرم  نم ، تما  ناگدـنامزاب  زا  یهورگ  ره  رد  دـیوگ : یم  دـناد و  یم  تما  نایاوشیپ  ار  نانآ  هنوگچ 
. دننادرگ یم  هاتوک  نید  نیا  زا  ار ، نالهاج  يار  هب  ریسفت  لیوات و  و  نالعاج ، نیغورد  ياه  تبسن  و  ناگدننک ، ولغ  فیرحت  تسد ، هک 

. دیوش یم  دراو  یسک  هچ  رب  امش  دیرگنب  دنیامش ، يوسب  ادخ  ناگدنیامن  امش ، نایاوشیپ  دینادب  انامه 
ار موصعم  ماما  هب  زاین  ودرادن  موصعم  ماما  هب  يزاین  تمایق  زورات  تما  تسین و  يروصق  هنوگ  چیه  درادنپ  هکنانچ  تما  رد  هاگ  ره  و  م -

موق ياهباتک  نیا  تخادـنا ؟ ریخاـت  هب  زور ، هس  اـت  تما  نیا  ار  شربماـیپ  نفد  زیهجت و  مسارم  ارچ  سپ  دـنک ، یمن  كرد  دوخ  رادـنپ  رد 
هفیلخ . نییعت  تفالخ و  رمانآ  هدوب و  یبجاو  رما  هب  یمرگرس  ریخات  تلع  دنراد  حیرصت  همه 

مهیلع هللا  ناوضر  باحصا  هک  نادب  دیوگ : هحفص 5  قعاوص  رد  رجح  نبا 

هحفص 189 ] ] 

لیلد نیا  هب  دنا  هداد  رارق  تابجاو  مها  زا  ار  نآ  هکلب  تسا ، بجاو  توبن  نامز  ضارقنا  زا  دعب  ماما  بصن  هک  دنراد  قافتا  بلطم  نیا  رب 
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. دنک داجیا  یلاکشا  دناوتیمن ، نآ ، مدع  و  ماما ، نییعت  رد  فالتخا  عامجا ، نیارد  و  دنتخادرپ . نادب  هدش و  لفاغ  ص )  ) ربمایپ نفد  زا  هک 
ریغ ماما  هب  ار  تما  دیدش  زاین  درم  نیا  لقع  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دنک  ادیپ  يرایـسب  بتک  لالخ  رد  ار  نایب  نیا  دـناوتیم  یققحم  ره  و 

دهاوخن موصعم  ماما  هب  يزاـین  هنوگچیه  تما  تماـیق  زور  اـت  دـیوگ  یم  یلو  دـنک ، یم  كرد  ص )  ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  زور  موصعم 
تشاد .؟

: تسنیا شا  هصالخ  هک  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  تقوم  جاودزا  هرابرد  - 2
هب ار  نآ  خـسن  و  تسین ، اور  یجاودزا  نینچ  مالـسا  عرـش  رد  ویعرـش  مکح  کی  هن  تسا  تیلهاـج  ياـهجاودزا  ياـیاقب  زا  جاودزا  نیا 
يا هراشا  نآرق  رد  هدـش و  عقاو  شتمرح  رب  عامجا  و  تسا ، یلهاج  رماکی  خـسن  هکلب  درک  یقلت  دـیابن  یعرـش  مکح  کـی  خـسن  ناونع 
هدـش لزان  نآ  هرابرد  نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  هیآ  هک  تسا  هتفگن  يدـحا  هعیـش  باـتک  زا  ریغ  رد  میرادـن و  نآ  هراـبرد 
قداص ماما  رقاب و  ماما  هب  ار  نآ  دانـسا  هعیـش  بتک  و  دریذپ ، یم  ار  یئاوعد  نینچ  هن  و  دنک ، یم  اعدا  ار  نآ  هن  یلهاج  درف  چیه  و  دـشاب ،

. 32 هحفص 162 - دوب  دنهاوخ  لهاج  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هنرگو  تسا  یگتخاس  شدنس  رت ، حیحص  لامتحا  هب  یلو  دنهد ، یم  (ع )
هچنآ بیذـکت  ص ،)  ) ربمایپ بلاطم  بیذـکت  تسا  نیا  دـنک و  یم  نآ ، ماکحا  باتک و  مالـسا و  رب  هک  یتایانج  هلـسلس  تسنیا  خـساپ -

میا هدرک  حیرشت  شخب  جنپ  تحت  يا  هلاسر  رد  ار  نخسنیا  ام  تسا و  هدوی  یمالسا  قرف  همه  زا  املع  نیعبات و  هباحـص و  فارتعا  دروم 
: منک یم  هراشا  ریز  رد  ار  شتسرهف  هک 

نآرق رد  تقوم  جاودزا 

امیکح . امیلع  ناک  هللا  نا  هضیرفلا  نم  هب  متیضارت  امیفمکیلع  حانج  هضیرف و ال  نهروجا  نهوتآف  نهنم  هب  متعتمتسا  امف 

هحفص 190 ] ] 

هچره  ) مه اب  بجاو  نازیم  تخادرپ  زا  دـعب  هک  تسین  امـش  رب  یکاـب  و  دـیزادرپبتسا . بجاو  ار  ناـشدزم  دـیتفرگ  هرهب  ناـنآزا  هچنآ  " 
تسا "  میکح  واناد  ادخ  هک  دینک  یضارت  دیتساوخ )

: لیبق زا  تسا  هدش  نایب  يریسفتذخام  نیرت  نئمطم  رد  تقوم  جاودزا  دروم  رد  هیآ  نیا  لوزن  ناش 
. يراخب حیحص  - 1

. ملسم حیحص  - 2
یم ارنآ  نایح 218:3 ، یبا  ریـسفت  و  يزار 202 و 200:3 ، ریسفت  رد  و  نیـصح . نب  نارمع  زا  ناشدوخ  دانـسا  هب  دمحا 436:4  دنسم  - 3

. دینک ادیپ  دیناوت 
. تباث یبا  هبعش و  هداتق و  دهاجم و  ریبج و  نب  دیعس  مکح و  بعک و  نب  یبا  سابع و  نبا  زا  يربط 4:5  ریسفت  - 4

. تسا هدرک  تیاکح  ار  نآ  یهورگ  زا  صاصج 178:2  نآرقلا  ماکحا  - 5
. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  سابع  نبا  زا  یقهیبلا 205:7  ننس  - 6

. هدرک تیاکح  ار  نآ  خسن  ملع  لهامومع  زا  هدرک و  لقن  یهورگ  زا  يوغب 423:1  ریسفت  - 7
يرشخمز 360:1 . ریسفت  - 8

. یهورگ زا  تیاور  هب  یضاق 162:1  نآرقلا  ماکحا  - 9
. تسا هدش  لزان  تقوم  جاودزا  رد  هیآنیا  دنا : هتفگ  نیملسم  تیرثکا  دیوگ : یبطرقلا 130:5  ریسفت  - 10
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. هدرک لقن  تسا  تقومجاودزا  دروم  رد  هیآ  هک  ار  نارمع  ثیدح  نیحیحص ، زا  يزار 200:3  ریسفت  - 11
. دوعسم نبا  زا  يوون 181:9  زا  ملسم  حیحص  حرش  - 12

دنراد . نآ  خسن  هب  هدیقع  املع  روهمج  دیوگو : يا  هدع  زا  نزاخ 357:1  ریسفت  - 13

هحفص 191 ] ] 

. دنکتابثا تنس  اب  ار  نآ  دهاوخیم  هک  يواضیب 269:1  ریسفت  - 14
. نیعبات هباحص و  زا  یهورگ  زا  نایح 218:3  یبا  ریسفت  - 15
. نیعبات هباحص و  زا  یهورگ  زا  ریثک 474:1  نبا  ریسفت  - 16

یبا و  دیمح ، نبدـبع  ریرج و  نبا  یقهیب و  قازرلا و  دـبع  و  یناربط ، قیرط  زا  نیعبات  هباحـص و  زا  یهورگ  زا  یطویس 140:2  ریسفت  - 17
. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  يرابنالا  نبا  و  دواد ،

دوعسلا 251:3 . یبا  ریسفت  - 18
ملع نایاوشیپ  ناگرزب و  زا  هورگ ، نیا  ایآ  تسین ؟ تنـس  لـها  دزن  نآرق  ملع  عجارم  ذـخام و  اـهباتک  نیا  اـیآ  ققحم  ياـقآ  دـیوگ : ینیما 
یمن هدید  هعیش  بتک  زا  ریغ  رد  و  هدشن ، لزان  نآ  هرابرد  ینآرق  هیآچیه  دیوگ : ار  كدرم  نیا  نخس  دید  دیاب  سپ  دنتـسین ؟ ناشریـسفت 

نیا همه  هرابرد  هتفگ ، مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هرابرد  هچنآ  دـسر  یم  ار  وا  ایآ  و  درک ؟ هیجوت  لیوات و  دـیاب  هنوگچ  دوش ،
دنک ؟ یئوگدب  ار  اهنآ  شا  هزره  نابز  اب  و  دیوگب ؟ نایاوشیپ  نیعبات و  هباحص و 

مالسا رد  تقوم  جاودزا  دودح 

تاررقم نیا  اب  یجاودزا  تیلهاج  نارود  رد  و  تسا . هدروآ  مالسا  یتاررقم  دودح و  تقوم  جاودزا  يارب  هک  میدرک  نایب   306 هحفص رد 
 " تسا تیلهاج  ياه  جاودزا  زا  یکی  هعتم  هک "  ار  هدـیقع  نیا  زورما ، ات  رخاتم  ياملع  نیـشیپ و  ياـملع  زا  سک  چـیه  هتـشادن و  دوجو 
، درم نیا  رظن  راهظا  يارب  یـشزرا  هنوگ  چیه  نیاربانب  دشاب و  اهجاودزا  نآ  زا  یکی  دناوت  یمن  دراد  هک  یتاررقم  دوجو  اب  و  هدرکن ، زاربا 

: لیبق زا  تسا  هدشدای  لیصفتب  موق  ناوارف  بتک  رد  تاررقم  نیا  درادن و  دوجو 
یمراد 140:2 . ننس  - 1

. هعتم باب  رد  لوا  دلج  ملسم  حیحص  - 2
یئادج تدم ، دقع ، هدرک : دای  هک  شتاررقم  زا  يربط 9:5  ریسفت  - 3

هحفص 192 ] ] 

. تسا ثاریم  مدع  ءاربتسا و  تدم ، تشذگ  زا  دعب 
. تسا هدرک  رکذ  ار  ثاریم  مدع  هدع ، تدم ، ترجا ، دقع ، نآ : تاررقم  زا  صاصج 178:2  نآرقلاماکحا  - 4

. تسا هدش  هراشا  شدودح  زا  يا  هراپب  اهنآ  رد  هک  هدرک  لقن  یثیداحا  یقهیب 200:7  ننس  - 5
. تسا هدرک  رکذ  ار  شتاررقم  زا  يا  هراپ  يوغب 413:1  ریسفت  - 6
. تسا هدرک  رکذ  ار  شتاررقم  زا  يا  هراپ  یبطرقریسفت 132:5  - 7

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1160 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدرک  رکذ  ار  شتاررقم  زا  يا  هراپ  يزار 200:3  ریسفت  - 8
هدرک . نآ  تاررقم  رب  ءاملع  قافتا  ياعدا  يوون 181:9  زا  ملسم  حیحص  حرش  - 9

. هدرب مان  ار  هناگشش  تاررقم  نزاخلا 257:1  ریسفت  - 10
. هدرب مان  ار  هناگشش  تاررقم  ریثک 474:1  نبا  ریسفت  - 11

. تسا هدرک  رکذ  نوناق  جنپشتاررقم  زا  یطویس 140:2  ریسفت  - 12
تسا . هدرک  رکذ  شیارب  نوناق  جنپ  یطویس 295:8  ریبکلا  عماجلا  - 13

. تفای ناوتیم  هعبرا  بهاذم  یهقف  بتک  يرایسبرد  زین  و 

درک عونمم  ار  تقوم  جاودزا  هک  یسک  لوا 

رد مدرم  هدوب و  حابم  یمالسا  تعیرشرد  تقوم  جاودزا  دهد  یم  ناشن  هک  هدیـسر  ام  تسد  هب  دیناسم  حاحـص و  رد  ثیدحجنپ  تسیب و 
نآ زا  شتفالخ  ياهزور  نیرخآ  رد  رمع  دنا و  هدرک  یم  لمع  نادب  رمع  تفالخ  نامز  زا  یشخبو  رکب  یبا  تفالخ  و  ص )  ) ربمایپ نامز 

حیحـص ياهباتک : هب  ناوت  یم  رما  نیا  قیقحت  رد  تسا . هدرک  یفرعم  دـنک ، یم  مـالعا  عونمم  ار  نآ  هک  یـسک  لوا  ار  دوخ  هدرک و  یهن 
يربط ریسفت  یقهیب 206:7 ، ننـس  کلام 30:2 ، اـطوملا  و 356:3 ، دمحا 436:4  دنـسم . و 395:1  ملسم 396  حیحـص  عتمتباب ، يراخب 

يرشخمز 331:1، قئافلا  يوره ، نیبیرغلا  ریثا 249:2 ، نبا  هیاهنلا  صاصج 178:2 ، نآرقلا  ماکحا  ، 9:5

هحفص 193 ] ] 

رجح 141:9، نبا  يرابلا  حـتف  202 و 201:3 ، يزار ریسفت  بغار 140:2 ، تارضاحملا  ناکلخ 359:1  نبا  خـیرات  یبطرق 130:5 ، ریسفت 
. درک هعجارم  تماما ، ثحب  رد  یجشوق  دیرجت  حرش   93: یطویس يافلخلاخیرات  یطویس 293:8 ، ریبکلا  عماجلا  یطویس 140:2 ، ریسفت 

نیعبات هباحص و 

. دنتـسه تقوم ،) جاودزا   ) هیعتم خسن  مدـع  وجاودزا  نیا  تیعورـشم  هب  دـقتعم  نآ ، زا  رمع  یهن  زا  عالطا  اب  نیعبات  هباحـص و  زا  یهورگ 
ضرف دوخ  رب  تما  ار  ناشتعاطا  دـنراد و  یناوریپ  اهنآ  زا  یخرب  هکنانچ  تسا ، زئاح  ار  یئازـسب  تیعقوم  تما ، رد  ناشتارظن  ءارآ و  نانیا 

: لیبق زا  دنراد  یم 
ع )  ) یلع نینموملا  ریما  - 1

تما نیا  دنمشناد  سابع  نبا  - 2
یعازخ نیصح  نب  نارمع  - 3

يراصنا هللا  دبع  نب  رباج  - 4
یلذه دوعسم  نب  هللا  دبع  - 5

يودعلا رمع  نب  هللا  دبع  - 6
نایفس یبا  نب  هیواعم  - 7

يراصنالا يردخلا  دیعس  وبا  - 8
یمحجلا هیما  نب  هملس  - 9
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یمحجلا هیما  نب  دبعم  - 10
یشرق ماوع  نب  ریبز  - 11

مکحلا - 12
یموزخملا رجاهم  نب  دلاخ  - 13

یشرقلا ثیرح  نب  ورمع  - 14
يراصنالا بعک  نب  یبا  - 15
یفقثلا هیما  نبهعیبر  - 16

ریبج نب  دیعس  - 17
ینامیلا سوواط  - 18

ینامیلا دمحم  وبا  ءاطع  - 19
يدسلا  - 20

ءاطع و ریبج و  نب  دیعس  ینامی و  سواط  نیعبات ، زا  و  دیوگ : دنا  هتفریذپ  ارتقوم  جاودزا  هک  هباحص  زا  یهورگ  ندرمشزا  دعب  مزح ، نبا 
دنشاب . یم  هکم  ءاهقف  ریاس 

لها دیوگ : شریسفت 132:5  رد  یبطرق  تسا . لالح  تقوم  جاودزا  دندقتعم  همه  نمیو  هکم  مدرم  زا  سابع  نبا  باحصا  دیوگ ، رمع  وبا 
. دندرک یم  تقوم  جاودزا  دایز  هکم 

هحفص 194 ] ] 

خـسن هیآ  نیا  دندقتعم  تما  میظع  هدوت  هن ؟ ای  هدش  خـسن  هیآ  نیاایآ  دـنا  هدرک  فالتخا  دـیوگ : هعتم  هیآ  رد  شریسفت 200:3  رد  يزار 
زا یهورگ  هدیقع ، نیا  هب  و  دیوگ : هعتم  زاوج  ثیدح  لقن  زا  دعب  نایحوبا  تسا . حابم  زونه  دنیوگ  یم  مه  تما  زا  یهورگ  تسا ، هدـش 

دنا . هدیئارگ  نیعبات  تیب و  لها 
اجک و  دشاب . هتـشاد  تیعقاو  شا ، هیآ  خسن  و  تقوم ، جاودزا  تمرحرب  تما  عامجا  ياعدا  دناوتیم  اجک  دش ، دای  هچنآ  ربانب  دیوگ : ینیما 

داد . تبسن  مالسلا ، امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هب  طقف  ار ، نآ  زاوج  هب  لوق  ناوت  یم 
ام دوخ ، هک  تسا  فلتخم  لوق  لاوقا 22  نیا  نآ ، خـسن  هعتم و  رد  تنـس  لها  لاوقا  نایب  رد  دراد  دوجو  مه  یمجنپ  شخب  باتک  نآ  رد 

مینک . یملوحم  ناگدنهوژپ  يرایشه  هب  ار ، دئاوف  نآ  هب  هجوت  ام  دنک و  یم  يربهر  یمهم  دئاوف  هب  ار 
تسا و رت  ساسا  یب  يا ، هوای  ره  زا  یگیامیب  رد  نآ  گرب  ره  اریز  مینک ، ثحب  رتشیب  باتک  نیا  یلایخ  ياه  هتفاب  رد  دـسر  یمن  ار  اـم  و 

يوخره زا  و  هیام ، مک  شناد  ره  رد  ثیدح ، نآرق و  فراعم  زا  رود  یمالسا و  بادآزا  رود  شفلوم  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدنهد  ناشن 
شهیقف شهقفمالسا و  رگا  دناوخ . یم  مالـسا  ياهقف  زا  شباتک  رد  ار  دوخ  لاح  نیا  اب  و  تساشاحف ، نهددب و  رایـسب  تسا  یهت  یکین 

تسوا . شا  هدنسیون  باتک و  هنومن  رگا  و  دوش ، یفرعم  وا  دوجو  هب  شملاع  شملعمالسا و  رگا  و  تسا ، نینچ 
. نوعجار هیلا  انا  اناف هللا و 

. زادرپغورد ياه  باتک  نوماریپ  ثحب  نایاپ  دوب  نیا 
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دش راکشآ  تقیقح  هرهچ  نونکا 

نایب موق ، بتک  نوماریپ  لصفم ، ثحب  نیا  داریا  رد  ار  دوخ  فده  میرادرب و  هدرپ  دوخ  یئاهن  دـصقم  يور  زاهک  هدیـسر  نآ  تقو  رگید 
: میئوگب هک  تسا  هدیسر  ارف  ام  يارب  بسانم  تقو  نونکا  مینک .

تدحو یتسود و  یگتـسبمه و  یمومع و  حـلاصم  نآ  رد  هک  تسا  یمهم  عوضوم  هب  تبـسن  مالـسا ، تلم  يرادـیب  ام ، بولطم  هدـشمگ 
تسا . هتفهن  داسف ، نک  ناینب  لیس  نایغط  زا  یمالسا  ياهزرم  ظفح  یعامتجا و 

ما "  هدرک  هیکت  دوخ  يادخ  رب  نم  تسا ، نارگ  امش  رب  مدرک ، ادخ  تایآ  زا  هک  يدای  منخس و  تیعقوم  رگا  موق  يا  " 
نیب زا  و  ناشعامتجا ، مظن  رد  داسف  و  ناشعمج ، یگراپ  نیملسم و  فوفص  نیب  فاکـش  داجیا  يارب  یغیلبت  چیه  ایآ  دنگوس  ادخب  ار  امش 

رد ینیبدـب  رذآ  ندروآ  ناجیههب  و  ناش ، هتفهن  ياه  هنیک  نتخیگنارب  و  ناشیمالـسا ، يردارب  هتـشر  نتـسسگ  و  ناـشیبرع ، تدـحو  ندرب 
دشاب ؟ هتشاد  دوجو  دناوت  یم  بتک  نیا  زا  رتدنمورین  نیملسم ، قرف  نیب  توادع  شتآ  رد  ندیمد  و  یمالسا ، للم  سوفن 

 " منک . تیاده  تسار  هارب  ار  امش  ات  دیزیخرب  نم  يوریپ  هبموق  يا  " 
دنا . هدرک  دنلب  نآرق  ياسر  گناب  اب  تفلاخم  هب  ار  دوخ  دایرف  بتک  نیا 

یقالخا مراکم  هشیر  هب  هشیت  نوزومان  نانخس  نیا  دهد . یم  هعاشا  ار  تارکنم  واشحف  ینید ، هعماج  رد  غورد  اب  هتخیمآ  ياه  لاجنج  نیا 
یب یئوگدب ، هب  ار  مالسا  تکما  حضتفم ، رادشین و  يوگ  ازـسان  ياهنابز  نیا  دنز . یم  دش ، ثوعبم  شلیمکت  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک 

، یعامتجا ماظن  ندز  مه  رب  دـساف  میلاعت  نیا  هجیتن  دـهد . یم  قوس  يرازآ  مدرم  تحاـقو و  تنوشخ ، یئوج ، هزیتس  یئوخ ، تشز  یبدا ،
يرود و
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یگناگی دیحوت و  ندیبوک  مهرد  و  یمالسا ، للم  تسایس  اب  يزاب  و  سدقم ، تعیرش  سومانتناها  کته و  یمالسا و  قرف  نیب  فالتخا 
ياه هشقن  و  دـنک . یم  داجیا  ناـشهار  ارف  یلحنی  ـال  عناوم  هدـش و  تما  تفرـشیپ  تداعـس و  عناـم  هکمومـسم  ياـه  ملق  نیا  تسا . مدرم 

فقوتم اهلد  رد  يرادنید  یعادب  هک ، ار  یئاهترودک  و  درتس ، یم  دوش  یم  هتـسب  شقن  نابلط ، حالـصا  ریمـض  حاولا  رد  هک  ار  یحالـصا 
دنک . یم  هدنز  هدنام ،

ناگدننز تمهت  رب  یتحیصن 

 " تسا . هدمآ  ناتاهلد ، درد  يارب  یئافش  و  ناتیادخ ، زا  يزردنا  دنپ و  مدرم ، ایآ  " 
یم هولج  كرتشم  ناسکی و  دسانش  مالسایتدیقع  دنب  رد  ار  ادخ  هک  یناملسم  درفره  يارب  یمالسا  یعامتجا  ینید و  دئاقع  تسین  کش 
مزال دشاب ، ینید  هفطاع  ياراد  هک  یناملسم  ره  يارب  ددرگ و  یم  رهاظ  مالسا  یعامتجا  نید  مان  هب  اهنت  هعماج ، رد  دیاقع  نیا  اریز  دنک ،
رظن راهظا  رکفت و  زرط  رد  اطخ  شزغل و  راچد  دئاقع  نآ  نابحاص  وا ، دـید  زا  دـنچ  ره  شا ، یمالـسا  تیلم  دوخ و  ینید  فرـش  زا  تسا 

مالـسا زا  ریغيرگید  تلم  تموـکح و  هب  ار  دوـخ  هتخاسادـج ، رگید ، هـقرف  زا  ار  يا  هـقرف  دـناوت  یمن  دزیخرب و  عاـفد  هـب  دنـشاب ، دوـخ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1163 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز هکلب   " تسین . يرگید  زیچ  دیا ، هدرک  يراذگ  مان  ار  اهنآ  ناتناردـپ  امـش و  هک  یئاهمان  زج  اه  یگدـنکارپ  نیا  دـهد " ، صاصتخا 
، نیملسم هملک  داحتا  و  دنک . یم  یگدنز  قح ، مچرپ  ریز  رد  ناملسم  تسوا . تلود  وتموکح  مالـسا  و  قداص ، ناملـسم  هناخ  شا  همه 

. تسوا راعشدشاب  اج  ره  تقو و  ره  یمالسا ، تسرد  وحیحص  يردارب  و  تسوا ، هدشمگ 
یناهج تموکح  زا  يا  هبعش  تقیقح  رد  اه ، تلود  نآ  زا  مادک  ره  هک  یمالـسا  زیزع  لود  هب  دسر  هچ  اتنیملـسم  داحآ  عضو  تسا  نیا 

لدعو ، قدص  هملک  دنا ، هناگی  هملک  نآ  زا  يا  هدنکارپ  فورح  لماک و  عمج  نآ  دارفا  و  دنا . مالسا  گرزب 
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. یقرت تفرشیپ و  هملک  فرش ، تزع و  هملک  دیحوت ، صالخا و  هملک 
، ناهج فانکا  فارطا و  رد  دشاب و  دازآ  شروشک  رد  بتک  نیا  رـشن  دـهد ، یم  هزاجا  دوخ  هب  زیزع ، رـصم  تلود  هنوگچ  فصو  نیا  اب 

تسدب و  قح ، مچرپ  ریز  هدوب و  قرش  هسردم  و  مالـسا ، زرم  شنیتسخن  زور  زا  رـصم  هکنآ  لاح  و  دزاس ؟ راد  هکل  ار  دوخ  ترهـش  مان و 
هک تسین  گنن  بیع و  هدنارذگ ، ترهـش  نسحبيدامتم  ياهنرق  هک  رـصم  يارب  رما ، نیا  ایآ  تسا . هدـیدرگ  سیـسات  نید  ملع و  لاجر 

شملاع هللا ، راجیـسوم  شهیقف  دـنیوگب  و  دنـشاب ؟ مومـسم ، یئاـه  ملق  و  رودزم ، یناگدنـسیون  و  هدـنبیرف ، لاـجد و  یمدرم  نآ ، فرعم 
مولع داتـسا  يرـضخ ، شخروم  نیـسح ، هط  شقوقح ، رتـکد  اـضر ، دیـشر  دـمحم  شا ، هرگنک  وضع  و  نیمادـمحا ، شحلـصم  یمیـصق ،

دجن و نادنزرف  زا  یگناگیب  هک  تسین  راع  گنن و  رصم  يارب  ایآ  دنـشاب ؟. حمـسلا  وبا  رهاظلا  دبع  شرعاش ، تباثدمحم و  شا ، یعامتجا 
دراذگب و هنیثولا "  مالـسالا و  نیب  عارـصلا  ار "  شمان  دسیونب و  هیماما  رب  در  یباتک  اهنآ  زا  یکی  دننابـسچب ، ار  دوخ  شتفارـش  هب  قشمد 

دنک : یفرعم  نینچ  شرظن  رد  ار  هیماما  هعیش  دسیون و  ظیرقت  ار  نآ  شک  رد  رعش و  اب  هن  شرعش  اب  يرگید 
. دنراد یم  زاربا  هللا ، قلخ  ریخ  هب  تبسن  عافد  نودب  یتخس  ینمشد  لد ، رد  نانیا  " 

. دندرگ یمن  زاب  رما ، نیا  زا  و  درک . تنایخ  دروآ  یحو  هک  نیما  لیئربج  دنیوگ  یم  " 
دراد و ... دوجو  يرفک  سپ  نیا  زا  نیمز  رد  ایآ  " 

 " تسا نانآيراوخ  زا   " عارص ، باتک "  اهنآ  رادنپ  هب  درادن  دوجو  یمرزآ  نید و  موق  نیا  رد  " 
" ؟ دتفیب زرل  سرتب و  ادخ  دای  زا  ناشلد  نامیا  اب  مدرم  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  " 
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و لوعجم ، ياه  تبـسن  اهغورد و  هنوگ  نیا  هعاشا  بتک و  نیا  شخپ  هک  دشاب  هتـشاد  يرادـنپ  نینچ  دوشیم  ادـیپ  يرـصم  يدرمکی  ایآ 
ای و  دـنک ؟ یم  رادـیب  ار  رـصم  مدرم  یتسود  بدا  نسح  ایو  دراد ؟ یتایح  شزرا  کـی  رـصم  تلم  يارب  هیاـمیب ، ياـه  هتـشون  نیا  راـشتنا 
یم رـصم  بیـصن  یتفرـشیپ  یعامتجا  یقالخا ، یبدا ، یملع ، ياهتـضهن  رد  و  دنک ، یم  ظفح  ار  رـصم  یبرع  تموکح  نایک  تیـصخش و 

دنک ؟
، نآ راتس  ارناگدنسیون  رب  سوسفا  نآ ، حلـصم  نافلوم  رب  سوسفا  نآ ، تسدربز  نادنمـشناد  رب  سوسفا  رـصم ، هزنم  ياه  ملق  رب  سوسفا 
ملع و ياه  تماما  هب  تبسن  نمیا  نادرم  رب  سوسفا  نآ ، بیدا  ناداتـسا  رب  سوسفا  نآ ، هتخاس  دوخ  و  هتـسجرب ، ياهتیـصخش  رب  سوسفا 

. نآ نید 
ینید و تاـیح  رب  سوسفا  شمیلـس ، لـقع  و  بئاـصيار ، حیحـص و  هیحور  رب  سوسفا  شناوارف ، بدا  ضاـیف و  ملع  و  رـصم ، رب  سوسفا 
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شا . هلضاف  تاکلم  و  میرک ، قالخا  یلاع ، ياهسرد  رب  شدنمشزرا ، میلاعت  رب  شصلاخ ، يالو  رب  سوسفا  شنهک ، مالسا 
یناـبرق رودزم ، ياـه  ملق  یناـبرق  دوش ، یم  ضارغا  هب  هدوـلآ  ياـهباتک  یناـبرق  همه ، همه و  هک  یلئاـضف  همه  نیا  رب  رـصم و  رب  سوـسفا 

نآ راکفا  ینابرق  ددرگ . یم  كانفـسا  ياه  هناخپاچ  ینابرق  هناقمحا ، ياه  هدـبرع  ینابرق  هایـس ، تاحفـص  نیا  ینابرق  دـساف ، ياه  هزیگنا 
دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  دنیازفا " و  یم  دوخ  داسف  هجرد  هب  و  هدرک ، نایغط  دالب  رد  تعرـس  هب  هک  زادرپون ، ناگدنـسیون  زا  هدـع 

دنناد "  یمن  یلو  دننادسفم ، دوخ  نانیا  دیشاب ، هاگآ  میبلط ، حالصا  یمدرم  ام  دنیوگ  دینکن ، یهابت  داسف و  نیمز  رد 
كاردا ینید ، هفطاع  دوش ، یمن  ادـیپ  نیمزرـس  نیا  رد  یـسک  اـیآ  تسین ؟ نآ ، ياـبدا  خـیاشم  رـصم و  ناـگرزبربارب  رد  اـهباتک  نیا  اـیآ 

دزیگنارب ؟ نیمز ، قرشم  مومع  يوربآ  هب  هجوت  زا  لبق  شبوبحم  رصم  يوربآ  زا  عافد  هب  ار  وا  شحلاص  هشیدنا  و  یتسیزمه ،
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یباتک ربظیرقت  لاـح  نیع  رد  دـناد  یم  ریـصب  يدـقانشا  هعماـج  يارب  ار  دوخ  هک  رـصم ، همـالع  زا  همه  یتفگـش  تسا و  یتفگـش  ياـج 
یپاچ ياه  طلغ  زا  نآ  تایوتحم  هب  تبسن  داقتنا  رد  هتشونناهج و  گرزب  ياه  تیصخش  رصع و  ناگرزب  زا  صلاخ ، یبرع  زا  دنمشزرا ،

هتخادرپ يریگ  هدروخ  داقتنا و  هب  دزاس ، یمن  دراو  ینایز  یـسک  رب  درادـن ، یمالـسا  تما  رب  شبلاطم  مهف  راـک  رد  يریثاـت  هنوگچیه  هک 
: لیبق نیا  زا  یطالغا  تسا .

ام  لک  شحیحص  املک 
حرش شحیحص  عرش 

اخیش شحیحص  انخیش 
ثداوح و نیا  هب  تبـسن  غیرد  یب  تشذـگ  نیا  رب  نیرفآ  و  هتفر ، راکب  یپاچ  طـالغا  حالـصا  رد  هک  يرظن  تقد  صرح و  نیا  رب  نیرفآ 
هک یبلط  حالـصا  هفطاع  نیا  رب  نیرفآ  تلم ، حلاصم  نید و  لباقم  رد  تشذگ  برع و  نابز  يوربآ  يرادـهگن  رب  نیرفآ  نیگنـس ، عیاجف 

نیرفآ !! مه  زاب  نیرفآ و  مه  زاب  نیرفآ ، دروآ ، یم  موجه  نانآ  هب  یشاحف  اب  هداتفا و  هعیش  ناگرزب  تافیلات  حالصا  رکف  هب 
، قح هقیرط  و  فاصنا ، مسر  لدع و  نوناق  زا  دنریگ و  شیپ  لادتعا  هار  دنتسینلیام ، هاگ  چیه  فاکـشوم ، رایـشه و  نادرم  نیا  لاثما  ارچ 
رد كانرطخ  ياهشزغل  هنوگنیا  رب  ار  رصم  دوخ ، زیزع  روشک  ناگدنسیون  رظن  تلادع ، ساسا  رب  و  دننک ، يوریپ  قلخ  هب  تمدخ  هفیظو  و 

تسین و شیب  يزیچ  اه ، یتخبدبهلـسلس  کی  اهیراتفرگ و  هتـشر  کی  زج  رـصم  يارب  تقیقح  رد  هک  یتافیلات  دـننکبلج ، تاـفیلات ، نیا 
دناشک . یم  تکاله  زور  هب  ار  تلم  ماجنارس  هدش ، ناشتلم  يارب  ءوس  ياهدمآ  شیپ  اه و  یتخبدب  هب  یهتنم 

ضرعم رد  ار  سدقم  مالسا  يوربآ  و  روشک ، نیا  يوربآ  اه ، هتشون  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  قارع  رد  بتک  نیا  راشتنا  رت ، تفگـش  نیا  زا 
هدنز و یتاساسحا  ياراد  هدرک ، ظفح  ار  دوخ  غوبن  یگژیو و  زونه  شتلم  دنا و  هدنز  قارع  لاجر  زونه  هکنیا  اب  دهد . یم  رارقرطخ 
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لوــمخ و هـب  زوــنه  شا ، یناوــج  طاــشن  تماهــش و  تـسا و  ناــنچ  نـینچ و  زوــنه  شا  یبرع  تریغ  هــکنیا  اــب  تساراوتــسا ، ینید 
ردشتموکح يرادـمامز و  تردـق  زونه  هک  هژیو  هب  تسا ، هتفرگن  یناوتان  ار  شخویـش  ناگرزب و  ياه  شالت  و  هدـیئارگنیگدروخلاس ،

. تسا مشاه  لآ  تسد 
دنراد دوجو  یسنج  ياهلالد  فجن  ياه  هناخ  رفاسم  رد  دنیوگب  دونشب  دوخياهشوگ  اب  هک  تسا  راوگان  تخـس  هچ  قارع  نهیم  مامز  رب 
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هبترم دـنچ  بشکیرد  شنارتخد  دـنیوگب : ای  و  دـننیزگرب ، ار  یکی  اهنآ  نیب  زا  اـت  دـننک  هضرع  نادراو  هزاـت  هب  ار  نارتخد  زا  یهورگ  هک 
دننک . جاودزا 

نیملـسم سابل  هب  هک  دنا  ناگدننک  هارمگ  ناهارمگ و  نارگ ، هسیـسد  اه  یفجن  هک  دونـشب  ار  اهادص  نیا  دـناوت  یم  قارع  شوگ  هنوگچ 
!! دننک یمتکرش  نیملسم  اب  رهاظب و  یمالسا  رئاعش  زا  يرایسب  رد  هدمآرد و 

نادناخ لاجر  تیصخش  هک  تسا  يدایرف  لاجنج و  يادص  همه  اهنیا  زا  لبق  و  تسین . تحلـصم  شداریا ، نیا  زا  شیب  هک  یبلطم  رخآ  ات 
دزاس . یم  هدولآ  ار  قارع  یمشاه 

رد يا  هزات  حور  هکنیا  اـی  هتفهن ؟ یقارع  هعماـج  يارب  یتحلـصم  بتک  نیا  لـالخ  رد  درادـنپ  هک  دوش  یم  ادیپیـساسح  یقارع  چـیه  اـیآ 
نانآ تفرـشیپ  یقرت و  يارب  یلماع  ای  و  دریگ ؟ ارف  يا  یقالخا  ياهـسرد  مالـسا ، تلم  اهنیا  زا  دنک  نامگ  ای  دمد ، یم  شنادـنزرف  دـبلاک 
دیاـع یبدا  هجیتـن  اـی  دــشاب ؟ هتــشاد  نآ  نایوجــشناد  يارب  یملع  شزرا  اـی  و  قارع ، لاــجر  يارب  یگنهرف  شزرا  اــی  دــیآ ؟ لــصاح 

تـسایس رد  ای  دشاب و  هتـشاد  يدام  شزرا  دناوتب  نادنمتورث  يارب  ای  هتـشاد ، رب  رد  ینید  هرهب  شناناملـسم  يارب  ایو  دـنک  شناگدنـسیون 
تشاذگدناوتب ؟ يرثا  نآ  بوبحم  یمالسا و  تموکح 

ار شتلم  تزع  فرش و  و  دشاب ، قداص  شا  یناملسم  ياعدا  رد  هک  یناملسم  ره 

هحفص 201 ] ] 

شندناوخ يرادهگن و  زا  و  دـنک . رفنت  راهظا  اهنآ  زا  یبلط  قح  ناونع  هب  ودزیرب  رود  ار  لطاب  ياهباتک  نیا  لاثما  تسا  فظوم  دـهاوخب ،
زا سپ  هب  ار  شبلاطم  هب  فارتعا  و  دنیزگ . يرود  شتاجردنم  هب  ندیورگ  ندرک و  لمع  زا  درادن و  رواب  ار  شتایوتحم  و  دزرو ، بانتجا 

شبلاطم لیلحت  دقن و  هب  اصخش  دوخ  ای  دنک و  لوکوم  قیقحت ، دقن و  لها  نخس و  نافارص  هب  هعجارم  قیقد و  هنیاعم  کنیع  نتفرگ  راکب 
دناشک . هشقانم  داریا و  هب  اهنآ  ناگدنسیون  دراد ، تیحالص  رگا  یضتقم  دراوم  رد  دزادرپ و 

. دش دهاوخ  رت ، مکحم  نید ، رما  رد  ناشتریصب  رتهب و  اهنآ  يارب  دننک ، لمع  دوش ، یم  هداد  اهنآ  هب  هکیئاهزردنا  هاگ  ره   "و 
شحیحص ذخام  لوصا و  هب  ار  یمالسا  قرف  زا  يا  هقرف  بهذم و  ره  لها  تافیلات  دنا  فظوم  یمالسا ، ياه  تموکح  نارشان  وناغلبم  " 

نیا اریز  دـننک ، يریگولج  هدـش ، هتـشون  نآ  دـض  فلاخم و  هچنآ  زا  دـنراد و  هضرع  هدـش ، فیلاتهقرف  نآ  ناگرزب  لاجر و  تسدـب  هک 
ات اهنیا  دـنا  تیبرع  مکحم  ياه  هتـشرنارادساپ  و  مالـسا ، سومان  نانابهگن  و  نید ، ملع و  ياه  تناما  ظفح  رد  تما ، ناناب  هدـید  هورگ ،

هنیک شتآ  نازیگنا ، هنتف  هکنیا  زا  لبق  دننک  رب  نب  زا  ار  داسف  ياه  هشیر  تسا ، نانآ  هدهع  رب  و  دنشیدنیب . دوخ  حالـص  هب  هک  تسا  یتقو 
زا دـعب  نیما  دـمحا  هکنانچ  دـنوش ، لسوتم  سرتسد  دروم  ذـخام  دوبمک  و  عالطا ، مدـع  رذـع  هب  هاگنآ  دـنزورفارب و  یمالـسا  عماوج  رد 

دوخ راکب  ناسنا  تسا " و  هدرک  زاربا  دوخ ، موق  عمجنایم  رد  ار  يرذع  نینچ  هدراو  تاضارتعاخساپ  رد  مالـسالا "  رجف  باتک "  راشتنا 
و تسین " . هتفریذپ  شرذع  دهدنماجنا  ار  شا  یعامتجا  ینید و  هفیظو  هک  یسک  دزادنیب " و  ار  شا  یهاوخ  رذع  نابز  رگا  تسا  رایـشه 

 " دنناراگتسر یتسار  هب  نانیا  و  دننک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنزیخرب و  ریخ  هب  توعد  هب  یهورگ  امش  نیب  زا  دیاب 

هحفص 202 ] ] 

، نید ملع و  بدا  تیاعر  تسد  هب  تناتم  قوثو و  تسد  هب  تناـما ، قدـص و  تسد  هب  هک  تلم  ره  هتـشون  و  بهذـم ، ره  هدنـسیون  زا  اـم 
، دـشاب لیلد  يور  زا  دـبای  دنمتداعـس  تایح  سک  ره  و  لیلد ، يور  زا  دوش  كاله  سک  ره  ات  مینک "  یم  لابقتـسا  دـشاب ، هدـش  هتـشون 
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ره زا  امـش  ياربو  رترثوم  امـش  تیبرت  رد  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  درآ  نامیا  ترخآ ، زور  ادخ و  هب  هک  دریگ  دـنپ  سک  نآ  هظعوم  نیدـب 
. " تسا رت  هزیکاپ  رگید  زیچ 

هحفص 204 ] ] 

نرق 04 رد  ریدغ  ءارعش 

یناهفصا ابطابطلا  نبا 

هراشا

یفوتم 322 ه

اهدبا  هوادعلا  یل  رسی  نم  ای 
رذوا كدهجب  یهورکمل  دمعا  و 

هروکشم  هداع  يدنع  هللا 
ریحتت الف  ینیداعی  نمیف 

یفطصملا  يدج  ءاعدب  قثاو  انا 
رذحاف مخ "  ریدغ  هادغ "  یبال 

هئاعد  ثراب  اندعسا  هللا  و 
ربصاف یلاوی  وا  يداعینمیف 

 " نک . اهر  ارم  ای  زیخرب ، مرازآ  هب  یناوت  یم  ات  نک و  راهظا  ای  يزادرپ ، ما  ینمشد  هب  ناهن  رد  هک  یناسک  يا  " 
 " دیتفین تفگش  هب  نآ  زا  امش  مراديا ، هدیدنسپ  يوخ  منانمشد  اب  نم  ادخ  هب  دنگوس  " 

دیشاب "  رایشه  امش  مراد ، نانیمطا  مخ ، ریدغ  زور  مردپ ، هب  تبسن  یفطصم  مدج  ياعد  هب  نم  "

دینک "  لمحت  دیاب  امش  دنک ، دنمتداعس  وا  ناتسود  نانمشد و  هرابرد  شیاعد  ثاریم  زا  ار  ام  دنوادخ  " 

میسانشب ار  رعاش 

میهاربا نب  لیعامسا  دنزرف  ابطابط  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  شمان ،
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هحفص 205 ] ] 

تسا . ابطابط  نبا  هب  روهشم  مهیلع ، هللا  هاولص  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  ربمغیپ ، طبس  ماما  دنزرف  نسح  نب 
ار وا  دیوگ : ءارعشلا 463  مجعم  رد  ینابزرم  تسا  تیبدا  ناگرزبزا  یگرزب  يوق و  دمآرـس و  رعـش  رد  يرعاش  تسدربز ، يدنمـشناد  وا 

. دنا هداد  تبسن  وا  هب  ار  ریز  ياهباتک  ناسیون  هرکذت  و  تایبدا ، رعش و  رد  تسا  یباتک 
. یلاعملا مانس  باتک  - 1

، يدمآ رشب  نب  نسح  دیوگ : ءابدالا 58:3  مجعم  رد  يومح  هدمآ و  رعـشلا ، ریاعم  میدن 221 ، نبا  تسرهف  رد  و  رعـشلا . رایع  باتک  - 2
. تسا هتشون  نآ  تایوتحم  حالصا  رد  یباتک 

ءارعشلا رعشلا و  باتک  - 3
رعشلا دقن  باتک  - 4

عبطلا "  بیذهت  باتک "  - 5
. تسا هقباس  یب  باتک  نیا  دیوگ : يومح  ضورعلا "  باتک "  - 6

تسا : هتشون  وا  هب  شنتفرگ  زاب  يارب  دوب و  هداد  هیراع  شتسود  هب  ار  باتک  نیا  دوش  یم  مولعم  ریز  رعش  زا   " رردلا ، دئارف  باتک "  - 7

رردلا  دئاوف  در  ردای 
رح يوهلا  یف  دبعب  قفرا  و 

. رعشلا نم  یمعملا  هفرعم  یف  لخدملا  باتک  - 8
. رتافدلاضیرقت یف  باتک  - 9

. وا راعشا  ناوید  باتک  - 10
وا . راعشا  ناوید  تابختنم  باتک  - 11

تناطف و يرایشه و  هب  وا  دیوگ : هدرک ، دای  وا  زاءابدالا  مجعم  رد  يومح "  " 

هحفص 206 ] ] 

مدینـش دیوگ : یناهفـصا "  نسح  نبهزمح  هللا  دبع  وبا  تسا " . هدـش  یفرعم  دـصقم ، فدـه و  یئوکین  و  نهذ ، تمالـس  فاص و  هحیرق 
رب ار  وا  درک ، یم  دای  نوچ  ار  ابطابط ) نبا   ) نسحلا وبا  وا  هک  دندرک  یم  ثیدـح  زتعم  نب  هللا  دـبع  زا  دادـغب ، رد  راعـشا  نالقان  زایهورگ 

لاحنیا اب  دوبن ، دننام ، ار  وا  کلملا ، دبع  نب  هملسم  نب  دیزی  نب  دمحم  زج  شتافص  رد  یـسک  تفگ : یم  هتـشاد ، مدقم  بدا ، لها  ریاس 
تشاد . ینوزف  وا  راعشا  رب  ابطابط ) نبا   ) نسحلا وبا  راعشا 

. تسا هوفالا ، دمحم  نب  یلع  وا ، هب  تبسن  سک  نیرت  هیبش  یلو  دوبن ، وا  هیبش  یسک  نسحدالوا ، رد  و 
هب یناوارف  قایتشا  شا  یگدـنز  تدـم  ماـمت  رد  نسحلا ، وبا  تفگ : هدرک  لـقن  رماـع  نب  هللا  دـبع  وبا  نم  يارب  و  دـیوگ : یناهفـصا  هزمح 
هاگ چیه  ابطابط  نبا  اریز  داتفین ، قافتا  شیارب  وا  رادید  اما  درگنب ، ار  شرعـش  ای  دنیبب  ار  وادرک  یم  وزرآ  تشاد و  زتعم  نب  هللا  دبع  رادید 

تسا . یبیجع  ناتساد  هنیمز  نیا  رد  ار  وا  و  تفای ، تسد  زتعم  نبا  رعش  هب  شرمع  رخآ  ياهزور  رد  یلو  دوب ، هتفگن  كرت  ار  ناهفصا 
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هیراع ار  وا  هخـسن  دش و  دراو  دندوب ، هدروآ  شیارب  دادغب  زا  ارزتعملا  هللا  دبع  رعـش  زا  هخـسن  کی  هک  رمعم " هناخ "  هب  نسحلا  وبا  یتقو 
زا هاگنآ  دنارذگب  رظن  زا  ار  وا  هخـسن  عمج ، نایم  رد  دش  قفوم  نسحلا  وبا  سلجم  نآ  رد  درک ، لوکوم  هدنیآ  هب  ار  راک  نیا  رمعم  دیبلط ،
نم زا  دوب . هتـشادرب  دوخ  اب  ینیگنـس  راب  ایوگ  تشاد  تنکل  شناـبز  هک  یلاـح  رد  دـینادرگ  نم  يوسب  ار  دوخهار  دـش و  جراـخ  سلجم 

زا راعـشا  نیا  مدیـسرپ  وا  زا  نم  نتـشون . يا ، هدـنکارپ  قاروا  رد  ار  رعـش  زا  یتاـعطق  ظـفح  زا  درک  عورـش  دـیبلط و  يذـغاک  ینادـملق و 
. درک رپ  دوب ، ینومام  ياهذـغاک  زا  یمین  هزادـنا  هب  مادـک  ره  هکار  گرب  جـنپ  وا  داتـسیا ، زاب  نتـشون  زاات  دادـن  نم  هب  یخـساپ  تسیک ؟

زا هک  دوب  تیب  تفه  داتشه و  دص و  مدرک  هرامش  ار  شراعشا 

هحفص 207 ] ] 

. دوب هدیزگرب  شراعشا  رئاس  نیب  ار  اهنآ  هدرک و  ظفح  سلجم  نآ  رد  زتعمنبا ، راعشا 
فاـکو ءار  فرح  ندرب  راـکب  زا  نآ  رد  هک  تیب  رد 39  يا  هدیـصق  هلمج  زا  تسا ، دوجوم  شراعـشا  زا  یمهم  شخب  يوـمح ، مجعمرد 

: تسنیا شزاغآ  هتفگ ، ار  لغبلا  یبا  نب  ییحی  نب  دمحم  نسحلا  وبا  حدم  هدیصق  نیا  رد  تسا . هدش  يراددوخ 

تاداسلا  هل  تناد  ادیس  ای 
تانسحلا هلعف  یف  تعباتت  و 

یلف  يدنع  هوامعن  تلصاوت  و 
تابه نهفلخ  تابه  هنم 

هبطخ  نامزلاینع و  تنث  معن 
توادغ هل  تبیه  ام  دعب  نم 

: دیوگدوخ هدیصق  فیصوت  رد  و 

لدعم  لیلخلا  دنع  اهنازیم 
تالعف لعافتم  لعافتم 

: هدروآ وا  رعش  زا   518: بولقلا رامث  رد  یلاعث 
، دیدش يامرگ  شین  دننام  رادشین  ینابز  اب  ما ، هدش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  یلاح  رد 

دینکن . رادیب  هجنکش  تمالم و  اب  دینک و  اهر  اهوزرآ  یئایور  ياهبش  رد  ملصاحیب  تالایخ  اب  ارم  میوگ : دوخب  هدرک ) تمالم  ار  دوخ  )
تسا . رجف  مدامد  باوخ ، تذل  میوگ  یم  اهنآ  هب  دش ، ردب  تا  یناوج  وش  رادیب  دنیوگ  یم  نم  هب 

: دیوگ هک  اجنآ  هدرک  دای  وا  رعش  رد  ار  یشوخ  بش  بولقلا  رامث  هحفص 435 ، رد  و 
یسورع رد  ار  بشنآ  نم  يرادنپ  دروآ ، دجو  هبارم  شحبص  هک  یبش 
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. ما هدینارذگ  نایگنز 
. دنزیم جنس  نابز ، لبط  هدرتسگ و  یکیرات  رد  رپو  لاب  ءازوج  ینامسآ  جرب  بشنآ  رد  ایوگ 

تسا . هدنکفا  ریزب  زان  همشرک و  زا  ار  دوخ  رس  هک  يا  هداتسیا  هدش : هتشون  نینچ  بش  نآ  فیصوت  رد  ایوگ  و 
ار نامثع  دالوا  زا  تسوپ  هایسود  شا  هناخ  رد  رب  دش  متسر  نب  یلع  یبا  هناخ  دراو  ابطابط  نب  نسحلا  وبا  يزور  دیوگ : هحفص 339  رد  و 

رارقتـسا متـسر  نبا  سلجم  رد  یتقو  دنا . هرهبیب  بدا  زا  ود  ره  دش  مولعم  درک  شیامزآار  اهنآ  دـنراد . رـس  ربزمرق  ياه  همامع  هک  دـید 
: تشون ار  راعشا  نیا  هدرک و  ذغاک  تاود و  ياضاقت  تفای ،

نیدوسا  رادلا  بابب  يرا 
نیوارمح نیتمامع  يوذ 

. منیب یم  تسوپ  هاپس  ود  هناخ  ردرب 
. دنراد رسب  زمرق  ياه  همامع  ود  ره 

. لاغذ ود  زارف  رب  شتآ  لگ  وددننام 
. دندنسرخ هتفگ ، كرت  ار  عیشت )  ) ضفر هک  ود  ره 

. دوب نیرونلا  وذ  نامثع  امش  دج 
. تسا گنر  هریت  دوجوم  ود  هدمآ  وا  زا  هک  یلسن  ارچ 

. دوش هداز  یبوخ  زايدب  تسا  تشز  هچ 
. دیآ نوریب  نامیس  زا  هک  ینهآ  نوچ 

. دیرادن تبسن  هدنرپ  غالک  ود  هب  زج  یسک  هب  امش 
. دیا هداتفا  جنر  تنحم و  رد  هک 

. دینک اهر  رهش  ود  نآ  رد  ار  تنس  لها  امش  دینک ، یم  یتسود  زاربا  صخش  ودنآهب  تبسن  امش 

هحفص 209 ] ] 

ار . كاپ  نیسح  نسح و  ربمغیپ  طبس  ود  هعیش  دینک  اهر  و 
داد . مهاوخ  يزیچان  غلبم  هب  يدنس  لاس  ود  تدم  رد  امشبنم  يدوزب 

هب درک و  یم  توعد  دوـخ  هب  ار  مدرم  هک  متـسرنب  یلع  اـبا  ياـجه  رد  و  دـندرک . طبـض  ار  اـهنآ  مدرم  دیدنـسپ و  ار  راعـشا  متـسر ، نبا 
دیوگ : هدرک  هراشا  ( صرب يرامیب  دوخ و  هب  توعد   ) رما ود  ره  هب  دوب ، التبم  صرب  يرامیب 

يا . هتفر  الاب  مدرم  همه  ياهرس  رب  هک  دش  هداد  امش  هب  یتیآ  یهلاناربمایپ  لئالد  زا 
یشاب . یسوممه  یسیع و  مه  وت  سپ  تسا ، يدیفس  تتسار  تسد  رد  و  يدمآ ، ایند  هب  ردپ  نودب  اهنت 
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هکنیا هب  هراشا  اـب  دـهد ، شرتسگ  ار  شا  هناـخ  اـت  دوب  هدرک  بارخ  ار  ناهفـصا  رهـش  فارطا  يوراـب  یتقو  متـسر  نب  یلع  یبا  هراـبرد  و 
: دیوگ هتخاس  نینرقلا  يذ  ار  ناهفصا 

هنیدم  ینبی  نینرقلا  وذ  ناک  دق 
اهروس مدهی  نینرقلا  وذ  حبصاف 

 " دنک یم  ناریو  ار  شراوید  رگید )  ) نینرقلا وذ  هاگنآ  دزاس  یم  يرهش  نینرقلا  وذ  " 

هراد  نحص  یف  ناک  ول  هنایلع 
اهروط عزعزانیس  هل  نرقب 

دروآ "  هزرل  هبار  انیس  روط  دوخ ، خاش )  ) نرق کی  اب  دشاب ، شا  هناخ  نحص  رد  انیس  نابایب  هاگ  ره  هک  يروط  هب  " 
: دنک یم  انب  ار  ناهفصا  رهش  يوراب  هک  متسر  نبا  هرابرد  تسوا  زا  و 

ادجلا  لمعتسا  یمتسر  ای 
دک انطح  یف  اندک  و 

میشوک "  یم  دوخ  مهس  هب  ام ، رب و  راکب  ششوک  وت  متسر  دنزرفيا  " 
. يزاس یم  ناسآ  وت  ار ، هدیچیپ  گرزب و  راک  و  یئاهوزرآو ، لامآ  لحم  وت 

يا هراچادخب  دنگوس  هک  یتخاس ، مکحتسم  ار  رهشيوراب  نیا  نانچ  وت 

هحفص 210 ] ] 

درادن . یمکحم  یصرق و  زا 
درک . دنهاوخ  تبحم  راهظا  نوبزرا "  لسنزا "  يرایسب  قلخ  نآ ، لابند  هب 

یشک . رامآ  هب  ار  اهنآ  رگا  دنردنکسا ، جوجام  جوجای و  نوچ  نانآ  و 
. يا هدرک  مهارف  يدس  نانآ  يارب  هک  یشاب  نینرقلا  وذ  دننام  وت  و 

دیوگ : یمتسر  یلع  وبا  ياجه  رد  و 
مرادن . رواب  يا ، هدرک  ظفح  ار  هچ  ره  لزنم ، باتک  زج  مریذپن و  ارت  شناد  نم  هط  متسر  دنزرف  يا 

یشاب . برطق  دودح  رد  برع ، بیرغ  تاغل  رد  ای  یشاب . يوحن  سنوی  هطاحاهب  وحن ، ملع  رد  وت  رگا 
دش . یهاوخن  عقاو  ریدقت  دروم  یئآ ، متسر  دزن  هاگنآ  یبایتسد ، لماک  روط  هب  هفینح ، وبا  هقف  ملعرب  و 

: تسوا زا  و 
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اقطنم  کل  انءادها  نرکنت  ال 
هماظن هنسح و  اندفتسا  کنم 

زا راـک  گرزب  يادـخ  مینک  یم  میدـقت  وـت  هب  ار  نآ  و  میتـفرگ ، ارف  وـت  زا  ار ، نآ  مظن  نسح و  هک  ار  یقطنم  نسح  نکم  راـکنا  اـم  رب  " 
دنک " ، رکشت  دناوخ ، یم  وا  رب  ار  شمالک  یحو و  هک  یسک 

دیوگ : هدرک  شنزرس  هتشاد ، غیرد  وا  زا  ار  نج "  سورخ  رعش "  هک  کیرش ، نب  رفعج  نب  ورمع  ابا  رب  و 
! يدننام یب  ششخب  دوج و  ظاحل  زا  ام  نیب  رد  ماش  حبص و  هک  يدنمتواخس  درم  يا 

؟! تسیچ يارب  سورخ "  رعش "  رد  تجاجل  نیا  يرت ، تشذگ  اب  مدرم ، رعش  راک  رد  مدرم  مامت  زا  وت 

هحفص 211 ] ] 

دوب . راگدرورپ  شرعسورخ  هدود  زا  نج ، سورخ  رگا  رگشیاشخب  درم  يا 
داتفا . یم  تیمها  زا  رگید  دمآرد ، اه  سورخ  رامش  رد  هکنآ  زا  دعب 

: تسوا زا  زین  رعش  نیا  و 

سیبح  هیلع  یسفن  يذلا  یباب 
سینا مانالا  نم  هاوس  یلام 

هل  یتبراقم  ادبا  اورکنت  ال 
سیطانغم وه  دیدح و  یبلق 

مرادن . یسنوم  مدرم  نیب  رد  وا  زج  و  تسوا ، ورگ  رد  مناج  هک  سک  نآ  يادف  مردپ 
. تسا سیطانغم  وا  دشاب ، نهآ  نمبلق  دنچ  ره  اریز  دیرگنن ، راکنا  هدید  هب  وا ، هب  ار  مندش  کیدزن  هاگ  چیه 

: تسوا زا  و 
منک . فیصوت  وا  اب  ار  مفعش  روش و  مناوت  یمن  هک  یسک  اب  مدرک  تولخ  هک  یبش  دوب  شوخ  هچ 

مدرک . یفیک  شیاوتحمو  یکیرات  رد  نم  و  دشاب ، هتفر  ورف  بشتملظ  رد  هک  یناوج  یئاراوگ  يدرس و  نوچیبش 
تسوا . زا  و 

نئمطم . یبلق  ای  تشهب ، ناتخرد  ای  و  دیراورم ، مظنم  هقلح  دننام  هک  دیسر  متسد  هب  موظنم ، يرعش 
دوب . شون  باوخ  و  لد ، یکنخ  یئاراوگ و  و  ابص ، میسن  و  قشع ، نارود  نوچمه  ای  و 

: تسا هدروآ  ملق  فیصوت  رد  وا  زا  ار  رعشنیا   463: ءارعشلا مجعم  رد  ینابزرم "  " 

هحفص 212 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1172 

http://www.ghaemiyeh.com


دنرب . یم  راکبشرماوا  دیکات  ای  ضقن و  يارب  هک  تسا ، فک  رد  یئارب  ریشمش  ار  وا 
دزادنا . یم  نایرج  هب  شراگن  ماگنه  ار  شتمکح  دنک و  یم  ریسفت  درذگ ، یم  شریمض  رد  هچنآ  زا  و 

هدرک : تیاور  وا  زا  زین  مجعملا "  رد "  و  تسا . شدرگ  رد  شسحن  دعس و  اب  کلف ، دننام  وا ، فک  رد  هک  وا ، ملق  ینعی 
مراد . رطف ، دیع  یحضا و  دیع  درد و  وا  زا  هدیسر  همان  هب  هک  یطاشن  سنا و  هب  دنگوس 

يدش . رهاظ  میارب  لماک  هام  لثم  همان  يا  وت  هک  رگم  درواین  شیپ  یتشحو  نم  يارب  کیرات ، بش  هاگ  چیه 
دنک . ناربج  ار  ملد  یناشیرپ  هک  يدنخبل  اب  دیآ و  قوش  ار  مرطاخ  سنا  هک  يراتفگ  اب 

هدرک : لقنوا  زا  بدالا 97:3  هیاهن  رد  يریون "  و " 
تخانش . دیاب  فارسا  ماگنه  ار ، طسو  دح  نازیم  و  تسا ، نیب  رد  طوقس  تعرس  وزرآ ، هب  ندیسر  رد 

. ددرگ شوماخ  يدرک ، شقرغ  نغور  رد  یتقو  تسا ، نآ  كاروخ  شنغور  هک  یغارچ  دننام 
: تسوا نخس  و 

رکبوبا  لاق  دقل 
تصنا ام  دعب  اباوص 

ائیش  دصن  مل  انحرف 
تلفا انل  ناک  ام  و 

تفگ : یتسرد  نخس  درک  هک  یتوکسزا  دعب  رکبوبا ، " 
درک رارف  مه ، نامراکش  میدرکن و  يدیص  میدشلاحشوخ ،

: هدرک لقن  ار  راعشا  نیا  شناوید  زا  ناکلخ "  نبا  و " 

مهنیبل  ياشح  یف  اوقبا  اوناب و 
اماقا طیلخلا  نعظ  اذا  ادجو 

هحفص 213 ] ] 

دنامب " . زوس  نآ  تفر ، تسود  نوچ  هک  دنتشاذگ  يزوس  ناشقارف  زا  نم  لد  رد  دنتفر و  " 

امناک  رورسلا  مایا  هللا 
امالحا اهرم  هعرسل  تناک 

دوبن " . شیب  یئایور  شناباتش ، تشذگ  زا  ایوگ  ترسم ، راگزور  دوب  شوخ  هچ  " 
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يوه  یخال  همحر  شیع  ماد  ول 
اماد رورسلا و  كاذ  یل  ماقال 

. " دنامیم رادیاپ  رورس ، نآ  مه  نم  يارب  تفای  یم  ماود  ناقشاع  رب  یگدنز  محرت  يورزا  رگا  " 

انرمع  نم  ذخ  دوقفملا  انشیع  ای 
امایا ابصلا  نم  در  ماع و 

هد " . زاب  امب  قشع  زور  دنچ  نآ ، ياجب  ریگرب و  ار  ام  رمع  زا  لاسکی  ام  هدشمگ  شیع  يا  " 
: تسوا زا  و 

تسا . گنس  یتخس  هب  شلد  دنکوا و  تفاطل  تقر و  زا  تیاکح  بآ ، هک  یسک  يا 
هناگی ! رشب  يا  دوب ، وت  ندب  زا  تیاهسابل  هرهب  دننام  نم ، هرهب  شاک 

تسا . هدش  هتسب  هام  رب  شیاه  همکت  وا ، هماج  یگنهک  زا  دینکن  یتفگش 

هتلالغ  الب  نم  اوبجعت  ال 
رمقلا یلع  هرارزا  رز  دق 

دهاـعم رد "  هچنآ  قـبطرب  لاـس 332 ه  هب  اـجنآ  رد  هدـش و  دـلوتم  ناهفـصا  رد  تسا  يدـجملا "  رد "  هچنآ  قبط  رباـنب  اـبطابط "  نبا  " 
، هدش دلوتم  دهاعم ، لقن  هب  لاس 322 ه  رد  وا  هک  تسا  هدمآ  رحسلا "  همسن  رد "  هچنآ  ور  نیا  زا  تسا . هتفای  تافو  تسا ، صیـصنتلا " 

هتـشادنپ هاگنآ  دوب " لاس 322 ه  هب  اجنآ  شگرم  ناهفـصا و  رد  شدلوت  دـیوگ " : هک  اجنآ  دـهاعم ، مالک  مهف  زا  یـشان  تسا  یهابتـشا 
، یمتسر یلع  وبا  اریز  تسین ، تسرد  رما  نیا  و  دنا ، هدرک  ار  هابتشا  نیانیرصاعم  زا  یخرب  هکنانچ  تسوا ، تدالو  هب  طوبرم  لاس 322 ه 
هک دوب  وا  ماـیا  رد  دـش و  هتـشک  لاس 320 ه  هب  هک  تسا  هللااـب "  ردـتقم   ) هرود لاـجر  زا  دراد  شا  هراـبرد  یناوارف  راعـشا  اـبطابط  نباهک 

يوراب رد  یمتسر 

هحفص 214 ] ] 

هتـسویپ ابطابط  نبا  تشذـگ  ءابدالا  مجعم  زا  هکنانچ  و  تفگ . اجه  ار  وا  اـبطابط  نبا  درک و  فرـصت  نآ ، عماـج  دجـسم  ناهفـصا و  رهش 
تشذگرد . لاس 296 ه  هب  زتعم  نبا  تشاد و  اروا  رادید  قایتشا  درک و  یم  ار  زتعم  نبهللا  دبع  تاقالم  يوزرآ 

وا دیجمت  فیرعتو و  ابطابط  نبا  لاح  حرش  صیصنتلا ، دهاعم  هحفص 179  لوا  دلج  رعش " و  عیشت و  نمیف  رحسلا  همـسن  مود "  دلج  رد 
تسا . هدمآ  هدرشف ، تیاهن  هب 

نسحلا وبا  ناوید  زا  ار  هدشدای  تایبا  لاس 345 ه  هب  یفوتم  ابطابطنبا  مساقلا  وبا  لاح  حرـش  لیذ  رد  شخیرات 42:1  رد  ناکلخ "  نبا  " 
ادخ هتـشاد و  دوجو  هدـش ، دای  مساقلا  وبا  ووا  نیب  یتبـسن  هچ  تسیک و  نسحلا  وبا  نیامناد  یمن  نم  دـیوگ : هاگنآ  هدرک ، لقنابطابط  نبا 
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هابتـشا رد  ار  وا  هدش و  هدیچیپ  زین  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  ام  دیـس  رب  هدروآ  نآ  لیذ  رد  هچنآ  ناکلخ و  نبا  نخـس  نیا  مهف  تسا . اناد 
یب ار  وا  هدرک و  ناونع  یلاـح  حرـش  هعیـشلا 312:6  ناـیعا  رد  يرـصملا "  ینـسحلا  نسحلا  وبا  ناونع "  تحت  وا  تسا ، هدـنکفا  یگرزب 

: " تسا هداد  نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  شلاح  حرش  هدرک و  رکذ  وا  يارب  ار  ابطابط  نب  مساقلا  یبا  تافو  خیراتو  تسا  هدناوخ  يرـصم  لیلد ،
 " تسا . عیشت  نایولع  رد  یلک  یلصا  هکنیا  رگم  میرادن ، وا  عیشت  ربیلیلد  ام 

نیا مناد  یمن  هتفگ : ناکلخ  نبا  هکنآ  تسا  نیا  دیوگ : هدروآ و  شبسن  مان و  هب  ار  نسحلا  وبا   305: مهن دلج  رد  هک  تسا  اجنیا  یتفگش 
تسین . اطخ  زا  تمصع  ادخ  هیحان  زا  زج  ار  یسک  و  تسیک ، نسحلا  وبا 

 " رد يرمع "  هباسن  دـنا " . هتـشاد  دوجو  ابقن  فارـشا و  ابدا ، نادنمـشناد ، نانآ  نیب  رد  هک  دوب  ناهفـصا  رد  یناوارف  دالوا  ار  ابطابط  نبا 
رعاش دمحا  نسحلا  وبا  دننام ، دنا  هدوب  اهنآ  نیب  تیصخش ، اب  هجوم و  يدارفا  هک  تسا  ینالوط  وهدرتسگ  یلـسن  ار  وا  دیوگ ، يدجملا " 

. دنـشاب یم  فورعم  رعاش  دـمحم  نب  یلع  نادـنزرف  ود  ره  هک  ناهفـصا ، رد  تباقن  يدـصتم  نیـسحلا  هللا  دـبع  وبا  شردارب  و  یناهفـصا ،
دنیوگ . هبصخ "  تنب  نبا  ار "  وا  هک  دادغب  رد  دمحم ، نسحلا  وبا  فیرش  رگیدو 

هحفص 215 ] ] 

یناهفصا هیولع  نبا 

هراشا

يرسک یفوتم 320 ه و  دلوتم 212 ه 

نافجالا  هرث  کنیع  لاب  ام 
ناسنالا همیقس  ظاحللايربع 

دمحم  مع  نبا  یلع  هلالا  یلص 
نانحب دمعت  هالص  هنم 

هلیضف  ریدغلا "  رکذ "  اذا  هلو 
ناولملا تماد  ام  اهسنن  مل 

هیالو  حرشب  هل  یبنلا  ماق 
نایدلا نم  اهب  باتکلا  لزن 

قثو  هب  ترما  ام  غلب  لاق  ذا 
نانح ءیلاک  همصعب  مهنم 
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هماقا  هعامج و  هالصلا  اعدف 
نارغ هلاقم  لضفب  املع 

هحفص 216 ] ] 

یلب  اولاق : مکیلو ؟ تسلا  يدان 
یناثلا یلولا  اذف  لاقف : اقح 

هرصنب  باجا  نمل  هلاعد و  و 
نالذخلا يوذیلع  هلالا  اعد  و 

ابا  خب  ابذاک  کی  مل  يدان و 
نابشلا بیشلا و  عیبر  نسح 

هعامج  نینموملا  یلوم  تحبصا 
نارکذلا عم  مهثانا  یلوم 

امه  له  هرازولا  هفالخلا و  نمل 
ناقفتی هیلع  هلالا و 

انهلا  هالت  امیف  امه  ام  وا 
نابوتکم تایالا  مکحم  یف 

مکلوق  اولوق  مکتجحب و  اولدا 
نالف هنالف و  ثیدح  اوعد  و 

اودتهت  نا  مکلالض  لض  تاهیه 
ناطلسلا عطقملا  اومهفت  وا 
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هحفص 217 ] ] 

راعشا نوماریپ 

دیوگ : ءابدالا " 76:4  مجعم  رد "  يومح  تسا . هیولع  نبا  هدش ) نییزت   ) هربحم هدیصق  زا  تایبا  نیا 
، هرصب مدرم  يا  تفگ : دنتـشاد ، هضرع  ار  نآ  یناتـسجس  متاح  یبا  رب  یتقو  عیـشت ، مارمرد  هیفاق  رازه  اب  تسا  هدیـصق  ار  هیولع  نب  دمحا 

: تسنیا هدیصق  لوا  و  دنتفرگ . یشیپ  امش  رب  ناهفصا  لها 

نافجالا  هرث  کنیع  لاب  ام 
ناسنالا ؟ همیقسظاحللا  يربع 

هربحم هیفلا " و  مان "  هب  يا  هینون  راعشا  يو  هک  تسا  هدمآ  یلح ، همالع  هابتشالا "  حاضیا  و "  بوشآ ، رهش  نبا  ءاملعلا "  ملاعم  رد "  و 
قرفتم روط  هب  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  رد  راعـشا  نیا  زا  یمهم  شخب  هدرک . دای  يومح  هچنآ  رخآ  ات  تیب ... دنچ  یـس و  دصتـشه و  رد 

هجح ام  دیس  تسا . هدرک  عمج  رعـش ، تیب  رب 213  لمتـشم  یناوید  رد  ار  راعـشا  نآ  يوامـس  همالع  دوش ، یم  تفای  باتک  نآ  باوبا  رد 
. دنا هدروآ  بقانم ، زا  لقن  هب  هعیشلا  نایعا  رد  ار  نآ  تیب  نیما 224  مالسالا 

تنس باتک و  نابز  تقیقح  رد  و  هدش . لقن  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  هک  تسا  ع )  ) نینموملا ریما  لئاضف  نیرت  هتسجرب  نمـضتم  هدیـصق ، نیا 
ياهریوصت هدع  کی  هن  تسا 

هحفص 218 ] ] 

ار یلوم  موهفم  و  مینک . یم  یسررب  ار ، نیما  ربمایپ  یصو  تماما  رب  قداص ، ناهرب  لالدتسا و  هدیصق ، نیا  رد  لسلسم . هنارعاش  و  یلایخ ،
یم برع ، يارـس  نخـس  بیدا و  لاـجر ، زا  ریظن  یب  درم  و  برع ، تغل  ناـیاوشیپ  زا  ریـصب ، قـقحم  و  برع ، تاـیبدا  هناـگی  دنمـشناد  زا 

رب ثیدح ، رد  یلو "  ظفل "  زا  هقلطمتیالو  هدافا  تسا و  یلو "  ظفل "  تلالد  هرابرد  نایعیـش  رظن  رب  دـنمورین  یلیلددوخ  نیا  و  میونش .
هیلع . هللا  تاولص  نینموملا  یلوم  هقلطم  تیالو 

هحفص 219 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

یم فورعم  لاجر  بتک  رد  شمان  هک  تسا  هیماما  نافلوم  زا  یکی  وا  دوسالا ، یبا  هب  روهشم  ینامرک  یناهفصا  هیولع  نب  دمحا  رفعج  وبا 
داقتعالا باتک "  ار  نآ  یشاجن  هک  دراد  یباتک  دنا . هدرک  دای  ار  وا  مان  ءاملعلا  ملاعمرد  بوشآ  رهش  نبا  و  شتـسرهف ، رد  یـشاجن  دشاب .

اهنآ زا  یکی  هک  تسا  یئاه  باتک  ار  وا  دیوگ : بوشآ  رهش  نبا  دنا ، هدرب  مان  نآ  زا  داقتعالا "  ءاعد  بوشآ "  رهـش  نبا  هیعدالا " و  یف 
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تسا . مان  نیدب 
هتـشون لئاسر  رد  هک  یباتک  رد  دعـس  نب  دـمحا  نیـسحلا ) وبا   ) نسحلا وبا  هک  يا  هراتخم  لئاسر  ار  وا  دـیوگ : ءابدالا  مجعم  رد  يومح  و 

گنر يریپ و   ) باـضخلا بیـشلا و  رد  دراد  يا  هلاـسر  و  وا . دوـخ  ياـشنا  هـب  اـعد ، رد  تـسا  باـتک  تـشه  ار  وا  هدرک و  نیودـت  ار  نآ 
هدرب . مان  گرب ، هاجنپ  رد  وا  يارب  یناوید   237: شتسرهف رد  میدن  نبا  و  يزیمآ .)

: لیبق زا  دنا  هدرک  دامتعا  وا  هب  هتفرگ و  ثیدح  وا  زا  هیماما ، خیاشم  زا  یناگرزب  تسا ، ثیدح  لماح  ناگرزب  نایاوشیپزا و  هیولع  نبا 
ریغ صاخـشا  زا  ندرک  تیاور  زا  بانتجا  و  تقاثو ، رد  شلاح  هکه  یفوتم 343  یمق  دیلو  نب  نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  نییمقلا ، خـیش 

هدومن نوریب  مق  زا  هدرک و  خیبوت  دنا  هدرک  تیاور  فیعض  نایوار  زا  هک  ار  یناسک  یتح  و  تسا ، مولعم  قثوم ،

هحفص 220 ] ] 

باحصا دامتعا  دروم  تسا و  یسوط  هفئاطلا  خیش - تسرهف  و  هیقفلا ، هخیـشم  رد  هچنآ  قبط  رب  هک  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  بتک  تسا و 
یکی هدروآ ، یقث  دـمحم  نب  میهاربا  زا  هیولع ، نبا  زا  یمق  رفعج  وبا  هک  یتایاور  زا  و  دـنا ، هدرک  تیاور  هیولع ) نبا   ) وا زا  دـشاب ، یم  ام 
دانسا هب  مراهچ  دلج  رخاوا  رد  یفطصملا "  هراشب  رد "  يربط  رفعج  وبا  و  هحفص 354 ، شا  یلاما "  رد "  قودص  خیش  هک  تسا  یتیاور 

دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : مقرا  نبدیز  زا  هیولع  نبا 
هورزاوف و بلاط  یبا  نب  یلع  مکیلو  مکماما و  نا  لاق : هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق  اولـضت ؟ مل  اوکلهت و  مل  هب  متللدتـسا  نا  اـم  یلع  مکلدا  ـالا 

کلذب  ینرمالیئربج  ناف  هوقدص  هوحصان و 
رد هچنآ  قـبط  رب  اـی 301 ه  اـی 300 ه  یفوتم 299 ه  يرعـشا  فلخ  یبا  نب  هللا  دـبع  نب  دعـس  اـهنآ ، هجوـم  وگرزب  هفئاـطلا و  هیقف  رگید 

. تسا دیفم  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ربکا  خیش  سلاجم  زا  متسیب  سلجم 
 " رد هچنآ  قبط  رب  لماکلا ، رد  هیولوق  نبا  و  یفاک ، رد  ینیلک  مالسالا  هقث  هک  قوثو  دروم  یمق  يرعشا  نارمع  نب  دمحم  نبنیسح  رگید 

یتیاور هدرک ، لقن  هیولع  نبا  زا  يرعشا  هک  یثیداحا  زا  یکی  دنا . هدرک  رایسب  لقن  وا  زا  تسا ، هدمآ  یسوطخیش  لاجر  هرایزلا " و  لماک 
تخادرپ نآ  زا  یتقو  ترایز  لسغ  ماگنه  تفگ  یم  وا  هک  دناسر  یم  ع )  ) قداص ماما  هبار  شدانسا  هحفص 186  رد  هیولوق  نبا  هک  تسا 

دیوگب :
خلا . اروهط . ارون و  یل  هلعجا  مهللا 

یتایاور زا  دشاب و  یم  تسا ، هیقفلا  هخیشم  رد  هچنآ  ربانب  شسدقم  ردپو  قودص  خیش  خیاشم  زا  یکی  بدوم ، نیـسح  نب  هللا  دبع  رگید 
تیاور هللا  دـبع  نب  رباج  زا  دوخ  دانـسا  هب  هحفـص 55  شا  یلاـما  رد  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هدرک  لـقن  هیولع  نبا  زا  بدوم  هک 

: دومرف ص )  ) ربمایپ دیوگ : هک  هدرک 

هحفص 221 ] ] 

ثیدح . رخآ  ات  الضف  اهب  اوفتکال  سانلا  عیمج  یف  اهنم  هدحاو  تناک  ول  الاصخ  یلع  یف  نا 
دومرف : هک  هدرک  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شدانسا  هب  رد 76  و 

يودع كودع  و  یـضغبم ، کضغبم  یبحم و  کبحم  یتافو  دعب  یتایح و  یف  یتما  یلع  یتفیلخ  یثراو و  یییـصو و  یخا و  تنا  یلع  ای 
یییلو . کیلو  و 
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دومرف : وا  هک  هدروآ  (ص ) ادخ ربمایپ  زا  هیولع  نبا  قیرط  زا  دوخدانسا  هب  هحفص 217  رد  و 
رخآ ات  فقوملا ... لها  راصبا  فطخی  داک  هرون و  ءاضا  دـق  جات  کسار  یلع  رون  نمبیجن  یلع  یلع  ای  کـب  یتوی  هماـیقلا  موی  ناـک  اذا 

ثیدح .
دومرف : هک  تسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هیولع  نبا  دانسا  هب  رد 351  و 

یلع . ای  تلاق  تنط و  هحفصلا  یلع  هقلحلا  تقد  اذاف  بهذلا  حیافص  یلع  ءارمحهتوقای  نم  هنجلا  باب  هقلح  نا 
دوش . یم  تفای  390 و 375و 326 و 286 و 283 و 152 و 9  تاحفص ، یلاما "  رد "  هیولع  نبا  زا  بدوم  قیرط  زا  يرگید  ثیداحا 
دمحا زینو  هدرک  تیاور  وا  زا  تسا ،  64: یشاجن تسرهف  رد  هچنآ  قبط  رب  لاحرلا  دمحا  نب  دمحم  ار  هیعدالا "  یف  داقتعالا   " وا باتک  و 

هب ار  دوخ  دانسا  یـشاجن  و  دنک . یم  تیاور  وا  زا  تاعکرلا  نیب  ءاعدلا  باب  رد  یسوط 141:1  خیش  بیذهت  قبط  رب  یناهفصا  بوقعی  نب 
هدروآ : نینچ  هحفصرد 64  وا 

هنع . لاحرلا ، دمحا  نب  دمحم  نع  یمقلا ، یلع  نب  دمحم  نع  حون ، نبا  نع 

هحفص 222 ] ] 

دننام دیفم و  سلاجم  قودص ، یلاما  لماکلا ، بیذـهتلا ، هیقفلا ، لاثما : یئاه  باتک  رد  شرابخا  هکسب  نیا  هیولع  نبا  ماقم  تلالج و  رد 
هبهکنیا اـب  نییمق  هک  سب  نیا  وا ، تقاـثو  رب  لـیلد  و  تسا . هدـنکارپ  مهیلع ، هللا  ناوضر  هیماـما ، باحـصا  هدـمع  ياـه  باـتک  زا  اـه  نیا 

دنا . هدرک  دامتعا  وا ، تایاور  رب  دنتخاس ، یم  دراو  هشدخ  نایوار  رد  يا  هراشا  نیرتمک 
هیقب رد  یطویـس  ور  نیا  زا  دـشاب . یمزین  برع  تایبدا  زربم  رایـسب  نادنمـشناد  زا  تسا ، ثیدـح  ناـگرزب  زا  هکنیا  زا  هتـشذگ  هیولع  نبا 

رد يومح  و  هدرب ، ماـن  رهدـلا 267:3  همیتی  رد  نآ ، يارعـش  ناهفـصا و  ناگدنـسیون  زا  ار  وا  یبلاعث  هتخادرپ و  شلاح  حرـش  هب  هاـعولا ،
نازارطمه هفئاطلا و  خیش  و  دورـس . یم  وکین  رعـش  تخادرپ و  یم  تایبدا  هب  هکدوب  یـسانش  تغل  وا  دیوگ : لوا  پاچ  ءابدالا 3:2  مجعم 

دنا . هدرک  یفرعم  یگدنسیون  هبار  وا  زورما  ات  ناسیون  هرکذت  زا  وا ،
قایس یظفل و  تمظع  يونعم و  تحاصف  هب  وا  مظن  تسا . هدوب  رعش ، تعنـص  بتارم  نیرتیلاع  رد  و  يدنلب ، جوا  رد  وا  هنارعاش  تردق  اما 

و هدـنبوک ، لـئالد  هب  یباـی  تسد  و  بلطم ، ياـقلا  نسح  و  لالدتـسا ، تیعطاـق  هب  وا ، یگدـنزارب  و  دراد . زاـیتما  بیکرت ، توـق  و  وـکین ،
تاهبـش هک  تسا  يریـشمش  نوچمه  مالـسلا  مهیلع  نید  همئا  هراـبرد  شراعـشا  ور  نیا  زا  تسوا . تاریبـعت  رد  دوـصقم  حور  هب  ندیـسر 

یم هرهاط ، ترتع  تماما  فلاخم  ناراکهابتـشا  یتوبکنع  ياـه  هناـخ  یناریو  هب  هک  تسا  یگنلک  نوچمه  اـی  دـنک  یم  عطق  ار ، ناـیبصان 
رب يا  هدـنبوک  هاوـگ  زین  و  تسا . اهـشرازگ  نیا  همه  هاوـگ  میدـیزگرب  نآ  زا  ار  ناـمباتک  دـهاش  لـحم  اـم  هک  وا  هربـحم  هدیـصق  دزادرپ .
لاس هب  هیولع  نبا  تسا  هداد  یهاوگ  میدوتس ، ار  وا  نادب  هچنآ  رد  یناتـسجس  متاح  وبا  هکنانچ  تسوا  هنارعاش  تردق  رعـش و  یگدنزارب 

ار رعـش  نیا  دوب ، هلاس  تشه  دون و  هک  یلاح  رد  لاس 310 ه  رد  تفگ و  یگدنز  دوردبيدنا  تسیب و  دصیـس و  لاس  هب  و  دلوتم ، 212 ه 
تسا : هتفگ 

تسا . روآ  ینامیشپ  رذگدوز ، ياه  تذل  يارب  و  يزیچ ، یب  دنمتورث  يارب  ایند ، ماجنارس 

هحفص 223 ] ] 

تسا . تمینغ  نتفرگ ، رب  اوقت  هشوت  رد  و  تسا ، تربع  هیام  گرم  نادنمدرخ ، يارب  و 
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دوب . دهاوخن  شیارب  هتشون ، وا  يارب  ریدقت  ملق  هچنآ  زج  یلو  دروآ ، مهارف  دوخ  يارب  يرتشیب  يزور  ات  دشوک  یم  ناسنا  و 
دناد . یم  رگید  ياهزیچ  اهنآ  زا  دنناد  یم  مدرم  هچنآ  زج  ادخ  و  دنا ، عشاخ  مدرم  مشچ  رد  هک  اهنآ  دنرایسب  هچ 

تفگ : دش  هلاس  دصهکنآ  زا  دعب  و 
دیناسر . رخآ  تاظحل  هب  ار  مرمع  و  هدیمخ ، ار  متسار  رمک  راگزور 

دنامب . ملاس  راگزور ، ربارب  رد  هکنآ  تسیک  و  تفای ، هار  نملصفم ، وضع و  ره  هب  یگدوسرف  و 
دیوگیم : واگ  فیصوت  رد  هک  اجنآ  هدروآ   122 مهد دلج  بدالا "  نوتم  یف  بدالا  هیاهن  رد "  يریون  ار  وا  رعش  هنومن  کی  و 

ناراد . واگ  و  نادرم ، نیب  رد  دنا  بلاج  هچ  و  نآ ، تسام  هرک و  تسا  بلاج  وکین و  هچ 
ریش . رپ  یئاه  ناتسپ  اب  نومیم  تکرب و  رپ  طاشن  اب  يواگ  هدام 

دریذپ . دوخ  يوس  هب  ار  هدنشود  دنناوخ . ارف  ندیشودب  ار  وا  تقو  ره  هک 
دنوش . خیبوت  سلاجم  رد  شنایوگدب  هک  يدح  ات  بدا  اب  یناوج ، نینس  رد 

دروآ . یم  زاورپ  هب  ار  شنارگیزاب  يریگمشچ ، زا  هک  تسا ، يا  هتسارآ  يزاب  بابسا  کی  وا  ایوگ 
دشخب . تذل  ار ، رگ  هباشون  شفرظ  رد  هک  دنام ، یلسع  ندیشون  هب  شیاهریش  شون 

دنوش . نایامن  دوخ ، ياهدنب  نایم  زا  وا  ناراطقمه  هک  یماگنه  تسا ، ناواگ  هورگ  نیب  رد  یسورعنوچ  مه  وا 
تسا . هتشارفا  شندرگ  تشپ  هک  یناوج  واگ  هدام  تفگ  ای  هدرک  هیبشت  هوک  هب  ناوتیم  ار  وا 

هحفص 224 ] ] 

دشخرد . یم  دنا ، هتفرگ  تسد  ود  اب  ار  اهنآ  راقو ، تدش  زا  ایوگ  هک  شنوگمیس  ياهنادند 
تخاس . یمن  مورحم  یشوخ  وترسم  زا  ار  دوخ  هراوس  دوب ، یبسا  هرک  وا ، هاگ  ره 

هیغب همالع ، هابتـشالا  حاضیا  ءابدالا 3:2 ، مجعم  ءاملعلا 19 ، ملاعم  هفئاطلا ، خیـش  لاجر  یـشاجن 64 ، تسرهف  رد  ار  ام  رعاش  لاـح  حرش 
، تاکرتشملا زییمت  هب  فورعم  نیثدحملا  هیاده  یحیرطلاقملا ، عماج  هاورلا ، عماج  يوراس . هابتـشالا ، حاضیا  لاوقالا ، عماج  هاعولا 146 ،

لاقملا حیقنت  دش ، روکذم  هک  وا  تافو  خیرات  نآ  رد  مالسالا 91 و  نونف  هعیشلا و  عماج ، یبا  نب  فیطللا  دبع  خیش  لاجر  لاقملا ، یهتنم 
دینک . هظحالم  دیناوت  یم  بدالا 122:10 ، هیاهن  یلع  قیلاعتلا  مهن 67 ، ءزج  هعیشلا  نایعا   68:1

هحفص 225 ] ] 

عجفملا

هراشا

یفوتم 327

ایلع  یبحل  یمئاللااهیا 
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ایزخ میحجلا  یلا  امیمذ  مق 

تلزال  تضرع  مانالا  ریخبا 
ایوزم يدهلا  نع  ادوذم 

الوز  الهک و  ءایبنالا  هبشا 
ایذغ اعضار و  امیطف و  و 

ملع  ذا  مداک  هملع  یف  ناک 
اینکملا ءامسالا و  حرش 

ریس  نم  کلهلا  نم  اجن  حونک  و 
ایدوجلا الع  ذا  کلفلا  یف 

هوخا  هاعد  امل  یلع  و 
ایودبلا نیرضاحلا و  قبس 

لیعامسا  دیالا  يذهیبا  نم  هل  و 
ایفخ ینع  ناک  ام  هبش و 

هبعکلا  یلع  لیلخلا  نواع  هنا 
اینبملا اهنکر  داشذا 

بیبح  یصولا  نواع  دقل  و 
ایفصلا اهنم  نالسغی  ذا  هللا 

مانصالا  علقی  یک  یبنلا  لمح  مار 
ایثجلا لوثملااهحطس  نع 

یتح  هوبنلا  لقث  هانحف 
اینثم هتحت  دانیداک 
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یلع  یبنلا  بکنم  یقتراف 
ایقر كاذ  لجا  ام  هونص 

هبعکلا  رهاظ  نع  ناثوالا  طاماف 
ایفن اهنع  ساجرالا  یفنی 

مجنلا  سم  لواح  یصولا  نا  ول  و 
ایصق هدجی  مل  فکلاب 

یلع  ریغ  نوفرعت  لهفا 
ایطم یبنلا  لحرتسا  هنبا  و 

مخ "  تاحودب "  هرما  نکی  مل 
ایولم هلیبس  نع  الکشم 

هیلقث  یف  یبنلا  دهع  نا 
اینغ اهاوس  نع  تنک  هجح 

ماقم  یف  مهل  یضترملا  بصن 
ایند كانه  الماخ  نکی  مل 

ردبلا  عدص  امک  امئاقاملع 
ایجدوا هنجد  امامت 

الوم  تنک  نمل  یلوم  اذه  لاق 
ایروهج اهلوقی  اراهج 

هحفص 227 ] ] 
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هرصنا  هیلاوی و  نم  بر  ای  لا  و 
ایصولا يداعیيذلا  داع  و 

يدعتی  نمل  اعدلا  اذه  نا 
ایعرم ما  مانالا  یف  ایعار 

دوهی  توم  تاما  یلابی  ال 
اینارصن تام  وا  هالق  نم 

هللا  دبع  نمک  ههجو  يار  نم 
اینابهر تونقلا  میدم 

ینمت  امل  یبنلا  لوس  ناک 
ایوشم ارئاط  هودها  نیح 

بحا  قوسی  نا  هللا  اعد  ذا 
ایح اقوسهیلا و  زرط  قلخلا 

بابلا  عرق  دق  یصولاب  اذاف 
اینابر مالسلا  دیری 

ارارم  لوخدلا  نع  هانثف 
ایجرزخ نکی  مل  نیح  سنا 

نامحرلا  یبا  هموقل و  اریخذ  و 
ایبلاطلا انماما  الا 

هنعدص  نم  ضایبلاب  یمر  و 
ایحیرا ادیس  لضفلا  ابح  و 

. دراد تیب  هدیصق 160  نیا 
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راعشا نوماریپ 

یحرش اب  ار  هدیصق  دروآ ، تسدب  ناوتیم  اه  باتک  رد  ار  نآ  هدش  عیطقت  روطب  و  تسا ، اهبنارگ  هتـسجرب و  دئاصق  زا  یکی  هدیـصق ، نیا 
دادعت هک  میدرک  ادیپ  تسا ، هدروآ  مظن  هب  رتشیب ، ای  تیب  ود  ای  کیرد  رعاش  ار  نآ  هک  ع )  ) نینموملا ریما  لئاضف  رد  یثیداحا  رب  لمتـشم 

شنافلاخم زا  یخرب  تسا و  یفانم  وا  هدیقع  و  عجفمبهذم ، اب  هک  دنا  هدرک  لخاد  تیب  دنچ  نآ  رد  یلو  دـسر ، یم  تیب  هب 160  شتایبا 
دنا . هدرک  دراو  زین  هدیصق  حرش  رد  یلصا ، تایبا  رگید  اب  بسانتم  ار ، تیب  دنچ  نآ  حرش  دنا و  هدرک  همیمض  نادب 

زا يدـحا  هک  هدـش ، رکذ  یبلاطم  لیلخ  میهاربا  ردـپ  هرابرد  و  ع )  ) نینموملا ریما  یلوم  ردـپ  بلاط  یبا  ءاحطبلا  دیـس  هراـبرد  لاـثم  يارب 
يارعـش املع و  هعیـش و  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  دوخ  هک  عجفم  هب  دـسر  هچ  ات  دنتـسین  لئاق  اهنادـب  مهیلع  هللا  ناوضر  هیماـما  باحـصا 

تسرهفلا " و رد "  هفئاطلا  عیـش  نخـس  دسر  یم  رظن  هب  دشاب و  عجفم  دوخزا  زین  حرـش  نیا  دـسر  یم  نامگ  هب  تسا ، نانآ  يارگنـشور 
هرابرد شاهدیـصق  باتک  و   ) هدرمـشرب ار  شیاه  باتک  هک  اـجنآ  ءاـبدالا "  مجعم  رد "  يومح  فلتخملا " و  فلتوملا و  رد "  یناـبزرم 

دشاب . حرش  نیمهب  هراشا  تیبلا ) لها 
مان هب  تسا  يا  هدیـصق  ار  وا  دـیوگ : عجفم  لاح  حرـش  زاغآ  رد  ءابدالا 191:17  مجعم  رد  يومح  دنا . هدـیمان  هابـشا "  ار "  هدیـصق  نیا 

هب ببس  نیدب  و  اه . هیبشت  و  اهریظنت ، ياراد  هک  تسا  يا  هدیـصق  ار  وا  دیوگ : هحفص 200  رد  سپس  هتخادرپ  یلع  حدم  هب  نآ  رد  هابـشا 
رکذت ، نآ ، ندورس  زا  ضرغ  هکنیا  يارب  هدش ، هدناوخ  هابشالا "  مان " 

هحفص 229 ] ] 

هک یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دـیوگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  یبا  زابیـسم  نب  دیعـس  زا  يرهز  رمعم  زا  قازرلا  دـبع  هک  تسا  يربخ 
: دومرف دوب  هتسشن  شباحصا  مزب  رد 

، هملح هیدـه و  یف  دـمحم  هتنـس و  یف  یـسیعو  هتاـجانم  یف  یـسوم  هقلخ و  یف  مـیهاربا  هـمه و  یف  حوـن  هـملع و  یف  مدآ  یلا  اورظنت  نا 
ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  وه  اذاف  سانلا  لواطتف  لبقملا  اذه  یلا  اورظناف 

هابشا ثیدح 

نآظافلا رد  یفالتخا  طقف  دـنراد  قافتا  نآ  لقن  رب  هقرف  ود  ره  هدرک و  لقن  نارـشب  نبا  خـیرات  زا  ءابدالا  مجعم  رد  يومح  ار  ثیدـح  نیا 
. مینک یسررب  انیع  ار  نآ  نوتم  کنیا  و  دراد ، دوجو 

یلا رظنی  نا  دارا  نم  هدرک : لقن  ار  ثیدح  ظافلا ، نیا  هب  هدش و  رکذتم  ار  نآ  دوخ  دانـسا  هب  قازرلا  دبع  زا  دـمحا ، نایلبنح ، ياوشیپ  - 1
هماـمت و یف  دـمحم  یلا  هتنـس و  یف  یـسیع  یلا  هتاـجانم و  یف  یـسوم  یلا  هقلخ و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حوـن  یلا  هـملع و  یف  مدآ 

لبج "  نم  طحنی  ببص و  نم  علقنی  امناکبلاطیبا  نب  یلعب  مهاذاف  سانلا  لواطتف  لبقملا . لجرلا  اذه  یلا  رظنیلف  هلامک 
و شتنـس ، رد  ار  یـسیع  شتاـجانم ، رد  ار  یـسوم  وشقـالخا  رد  ار  میهاربا  و  شمهف ، رد  ارحون  و  شملع ، رد  ار  مدآ  دـهاوخب  سک  ره 

بلاطیبا نب  یلع  اب  نانچ  هاگان  دندیـشک  ندرگ  همه  مدرم  درگنب . دیآ  یم  هک  يدرم  نیا  هب  دیاب  دـنیبب ، شلامک  تیمامت و  رد  ار  دـمحم 
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. " تسا هدروآرب  رس  هوک  زا  هدش و  هدنک  نیمز  زا  وا  ایوگ  هک  دندش ، هجاوم 
هدروآ : ظفل  نیا  هب  هباحصلا "  لئاضف  رد "  یفوتم 458ه  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  - 2

یلا رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلا  وهتبیه  یف  یـسوم  یلا  هلمح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا  هلمع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 
شتنـس و رد  یـسیع  شتاـجانم و  رد  یـسوم ، و  شیوـخ ، رد  مـیهاربا ، شتمه و  رد  حوـنو ، شملع  رد  مدآ ، هـب  رگا   1 بلاـطیبا . نبیلع 

هاگان هک  دننیبب ، ار  وا  ات  دندیشک  ندرگ  مدرم  دیرگنب ، دوش  یم  دراو  هک  یصخش  نیا  هب  دیرگنب ، دیهاوخب  شملح  شمارآ و  رد  دمحم ،
تسا . ع )  ) بلاطیبانب یلع  دندید 

هحفص 230 ] ] 

یسومنب هللا  دیبع  ظفاح  قیرط  زا  دوخ  دانسا  هب  یتا "  له  هروس  حرـش  یف  یتفلا  نیز  شباتک "  رد  یمـصاع  دمحم  نب  دمحا  ظفاح  - 3
دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هدرک  تیاور  ءارمحلا  یبا  زا  یسبعلا 

بلاطیبا . نب  یلع  یلا  رظنیلف  هشطب  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 
ظافلا هب  یموس  دانسا  هب  و  هدهز . یفایرکز  نب  ییحی  یلا  و  تسا : هدش  هدوزفا  نآ  رد  هدمآ و  زین  یـسبع  ظفاح  قیرطزا  رگید  دانـسا  هب  و 

: دیوگ سپس  هدروآ  هدش  دای  هچنآ  زا  رتهاتوک 
، رـسمه بحاصم و  هب  موس  فقوت ، تدـم  گنرد و  هب  مود  تنیط ، تشرـس و  هبلوا  تسا : زیچ  هد  هب  یـضترم  اب  شتهابـش  ع )  ) مدآ اـما 
، تفلاخم نانمشد و  هب  متشه  تفالخ ، تیرمآهب و  متفه  تناطف ، شوه و  هب  مشـش  تمکح ، ملع و  هب  مجنپ  تعلخ ، جاودزا و  هب  مراهچ 

دیوگ : سپس  هداد  مالک  طسب  مادک  رهحرش  حیضوت و  رد  هاگنآ  ترتع ، دالواهب و  مهد  تیصو ، افو و  هب  مهن 
، تکرب هب  مجنپ  یتشک ، هب  مراهچ  تباجا ، هب  موس  توعد ، هب  مود  مهف ، هب  شلوا  تسا : زیچ  تشه  هب  حون  یـضترم و  نیب  تهباـشم  اـما 

دیوگ : هک  اجنآ  اتهدرک  نایب  همه  اهنیا  رد  ار  تهابش  هجو  هاگنآ  ندرک . كاله  هب  متشه  رکش ، هب  متفه  تمالس ، هب  مشش 
، دوخ موق  ردپ و  اب  هرظانم  هب  موس : يراددوخ ، ظفح و  هب  مود  افو ، هب  شلوا  تسا : زیچ  تشه  هب  لیلخ ، میهاربا  ویضترم  نیب  تهابـش  و 
هب مشـش  دنا ، مالـسلامهیلع  ناربمایپ  باسنا  هشیر  هک  يدنزرف  ود  هب  ار  وا  دـنوادخ  تراشب  هب  مجنپ  شتـسدب ، تب  ندرک  دوبان  هب  مراهچ 
زا وا  يراذگمان  هب  متـشه  دـنزرف ، لامو و  ناج  هب  ادـخ  هیحان  زا  وا  يراتفرگ  هب  متفه  رگمتـس ، راکوکین و  نیب  شا  هیرذ  لاوحا  فالتخا 

اجنآ ات  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  تهابـش  هجو  رد  هاگنآ  تسا . هدادن  حیجرت  ادخ  رب  ار  زیچ  چیه  هک  ینعم  نیا  هب  لیلخ  هب  دنوادخ  فرط 
دیوگ : هک 

هحفص 231 ] ] 

دهع هب  موس  شناردارب ، دسج  هب  مود  یکدوک ، رد  تمکحو  ملع  هب  شلوا  تسا : زیچ  تشه  هب  قیدصفسوی  یضترم و  نیب  تهابش  اما 
تشذگ مرک و  هب  مشش  ثیداحا ، لیوات  رب  یئانشآ  هب  مجنپ  یگرزب ، رد  وا  يارب  تنطلس  ملع و  نیب  عمج  هب  مراهچ  وا ، هب  تبـسن  ینکش 

دراوم نیا  رد  هبـش  هجو  نایب  زا  دـعب  سپـس  هناخ ، رییغتو  ترجاـهم  هب  متـشه  اـهنآ ، رب  تردـق  تقو  رد  ناـنآ  زا  وفع  هب  متفه  نارداربزا ،
: دیوگ

اصع و هب  موس  ندرک ، توعد  جایتحا و  هب  مود  تدش ، تبالص و  هب  شلوا : تسازیچ : تشه  هب  ع )  ) میلک یسوم  اب  یـضترم  تهابـش  اما 
تنحم ندـید و  رازآ  هب  متفه : تدوـم ، یتـسود و  هب  مشـش : تـبارق ، يردارب و  هـب  مـجنپ  رظن ، تعـسو  ردـص و  حرـش  هـب  مراـهچ : ورین ،
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دیوگ : سپس  هدرک  نایب  ار  اه  هبش  هجو  تراما ، کلمثاریم و  هب  متشه : ندیشک ،
نینـس رد  شناراـطقمه  ربارب  رد  يدـنمورین  هب  مود  تمکح ، ملع و  هب  شلوا  هدـش : رارقرب  زیچ  تشه  هـب  دوادو  یـضترم  نـیب  تهابـش  و 

مرن هب  مجنپ  داد ، وا  هب  ار  تردـق  کلم و  ادـخ  هکنیا  ات  تولاـط  رب  وا  تردـق  هب  مراـهچ  تولاـج ، راتـشک  يارب  هزراـبم  هبموس  یکدوک ،
رد ودنآ  نیب  تهابش  حیضوت  زا  سپ  و  عطاق ، باطخ  هب  متشه  حلاص  دنزرف  هب  متفه  وا ، اب  تادامجحیبست  هب  مشـش  وا ، يارب  نهآ  ندرک 

دیوگ : تافص  نیا 
هب موس  شتخت ، رب  رکیپ  نتخادـنا  هب  مود  شدوـخ ، رد  ءـالتبا  ناـحتما و  هب  شلوا : تسا : زیچ  تشههب  ناملـس  یـضترم و  نیب  تهابـش  و 

ریخـست هب  مجنپ  بورغ ، زا  دـعب  شرطاخ  هب  دیـشروخ  در  هب  مراهچ  تفالخ ، زا  تسا  نآ  هتـسیاش  هچنآ  هب  یکدوک  رد  ار  وا  ادـخ  نیقلت 
هب متـشه  اهنآ ، اب  وگتفگ  تادامج و  ناگدـنرپ و  نتفگ  نخـس  زا  شا  یهاگآ  هب  متفه  وا ، ياربنج  ریخـست  هب  مشـش  وا ، يارب  داـب  اوه و 

: دیوگ سپس  هتخادرپ  اه  هیبشت  هجو  نایب  هب  هاگنآ  وا ، زاباسح  نتشادرب  شزرمآ و 
، شلام رد  ایالب  هب  موس  شدنزرف ، رد  ایالب  هب  مود  شندب ، رد  ایالب  هب  یکی  دـش : عقاو  زیچ  تشه  هب  بویا  و  ع )  ) یـضترم نیبتهابـش  و 

هاگرد هب  اعد  هب  متفه  نانمشد ، تتامش  هب  مشش  دندرک ، جورخ  وا  رب  همه  هکنیا  هب  مجنپ  دئادش ، رب  ربص  هب  مراهچ 

هحفص 232 ] ] 

نیب تهباشم  هجو  نایب  زا  سپ  رذن ، هفیظو  زا  فلخت  زا  بانتجا  و  رذـن ، هب  افو  هب  متـشه  روتف ، یتسـس و  یب  ایالب  نایم  رد  گرزب  يادـخ 
دیوگ : روما  نیا  رد  ودنآ 

هب موس  تمکح ، باتک و  هب  مود  هانگ  زا  تمصع  ظفح و  هب  شلوا  داتفا : قافتا  زیچ  تشه  هب  ایرکز  نب  ییحی  یـضترم و  نیب  تهابـش  و 
نتفرگ ماقتنا  مشخ و  تدشهب  مشـش  دـسفم ، نز  کی  رطاخ  هب  تداهـش  ولتق  هب  مجنپ  ردام ، ردـپ و  هب  یکین  هب  مراهچ  تیحت ، میلـست و 

طسب زادعب  سپس  وا ، يراذگمان  رد  یسررب  وا و  يارب  یمس )  ) مان مه  نتشادن  هب  متـشه  ادخ ، زا  تبقارم  فوخ و  هب  متفه  شلتق ، رب  ادخ 
دیوگ : هدربمان  هدراومهرابرد  تهابش  تهج  نوماریپ  نخس 

هب ملع  هب  مود  لاعتم ، گرزب و  يادخهب  ناعذا  فارتعا و  هب  شلوا  زیچ : تشهرد  یسیع ، و  ع )  ) یـضترم نیب  تسا  هدش  عقاو  تهابـش  و 
لها زا  هقرف  ود  كاله  هب  مراهچ  ینارنخـس ، يراگن و  همان  ملع  هب  موس  دوب ، هدیـسرن  نادرم  هیاپ  هب  زونه  هک  یتقو  رد  یکدوک  زا  باتک 
هاگنآ ینادراک ، تیافک و  هب  متشه  هدنیآ ، تانئاک  زا  رابخا  هب  متفه  ششخب ، مرک و  هب  مشـش  ایند ، رد  دهز  هب  مجنپ  وا ، دروم  رد  لالض 

تسا . هدرک  نایب  ار  دراوم  نیا  رد  هبش  هجو 
تنـس لها  دروخ و  یم  مشچب  یگدـنزارب  ياهرادومن  شناد و  ياه  هناشن  نآ  رد  هک  تسا  هماع  بتک  نیرتاهبنارگ  زا  یکی  باتک  نیا  و 

. دنا هدش  هدولآ  هیامیب و  ياه  باتک  مرگرس  دنمشزرا ، بتک  هنوگنیا  نتشاد  اب 
ار ثیدـح  ءارمحلا  یبا  زا  یقهیب  قیرط  زا  بقانملا " 49  باتک "  رد  دوخ  دانـسا  هب  یفوتم 568 ه  یکلام ، یمزراوخ  ءابطخلا  بطخا  - 4

نب یـسوم  یلا  و  هدـهز ، یف  اـیرکز  نب  ییحی  یلا  و  همهف ، یف  حوـن  یلا  و  هملع ، یف  مدا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هدرک : لـقن  ظاـفلا  نیا  هـب 
بلاط . یبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هشطب ، یف  نارمع 

هک دنداد  ربخ  ام  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  بلاطیبا  نب  یلع  رادمچرپ  روعا  ثراح  زا  هیودرم  نبا  قیرط  زا  دوخ  دانـسا  هب  هحفص 39  رد  و 
دومرف : لاح  نیا  رد  دوب  هتسشن  شنارای  زا  یهورگ  نیب  رد  ص )  ) ربمایپ
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رد ار  مدآ  امـش  هب  مهد  ناـشن  ع " )  ) یلع عـلطی  نا  نم  عرـساب  نکی  مـلف  هـتمکح  یف  مـیهاربا  هـمهفیف و  اـحون  هـملع و  یف  مدآ  مـکیرا 
ار يدرمهللا  لوسر  ای  تفگ : رکبوبا  دش "  دراو  ام  رب  ع )  ) یلع مدید  هاگان  سپ  شتمکح ، رد  ار  میهاربا  و  شمهف ، رد  ار  حون  و  شملع ،

یـسانش یمن  ار  وا  وت  ایآ  دومرف : ص )  ) ربمایپ هللا  لوسر  ای  وا  تسیک  درم ، نیا  رب  نیرفآ ، نیرفآ ، يدرک ؟ ساـیق  ناربماـیپ  زا  سک  هس  هب 
نسحلا ابا  يا  نیرفآ  نیرفآ ، تفگ : رکبوبا  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  وا  دومرف : دنرتهاگآ ، شلوسر  يادخ و  تفگ : رکبابا ؟ يا 

نسحلا "  ابا  يا  دشاب  وت  دننام  دناوت  یم  یسک  هچ  نسحلا "  ابا  ای  کلثم  نیا  و 
یلا رظنیلف  هدهز  یف  یـسیع  یلا  هتدش و  یفیـسوم  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  تسا : هدرک  تیاور  ظفل  نیدب  دوخ  دانـسا  هب  هحفص 245  رد  و 

هرکذ یلع و  لبقاف  لبقملا  هذه 
 " هباحـصلا لئاضف   " باتک زا  لقن  هب  لوسلا "  بلاـطم  رد "  ار  ثیدـح  یفوتم 652 ه  یعفاش  هحلط  نبدـمحم  نیدـلا  لامک  ملاس  وبا  - 5

هدرک : لقن  ظفل  نیا  هب  ثیدح  یقهیب 
رظنیلف هتداـبع  یف  یـسیع  یلا  هتبیه و  یف  یـسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حوـن  یلا  و  هملع ، یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 

: دیوگ سپس  بلاطیبا  نب  یلع  یلا 
تبیه هیبش  یتبیه  و  میهاربا ، ملح  هیبش  یملح  و  حون ، ياوقت  هیبش  یئاوقت  و  مدآ ، ملع  هیبـش  یملع  یلع ، يارب  ص )  ) ربماـیپ بیترت  نیدـب 

هک نیا  و  یلع . تدابع  تبیه و  ملح و  و  اوقت ، ملع و  رب  تسا  یحیرـصت  نیاو  تسا . هدرک  تباث  یـسیع ، تدابع  هیبش  یتدابع  و  یـسوم ،
هیبشت دنا ، بقانم  تافـص و  هنوگ  نیا  ياراد  هک  لسرم  ناربمایپ  زا  هورگ  نیا  هب  ار  وا  هک  هدیـسر  دوخ  يالعا  جوا  هب  وا  رد  تافـص ، نیا 

. تسا هدومرف 
: دومرف هک  ص )  ) ربمایپ زا  دنا  هدرک  تیاور  ناثدحم  دـیوگ : هغالبلا " 236:2  جهن  حرـش  یفوتم 655 ه "  دیدحلا  یبا  نبا  نیدـلا  زع  - 6

بلاطیبا . نب  یلع  یلا  رظنیلف  هعرو  یف  هملع  یف  یسوم  هتزع و  یف  حون  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 

هحفص 234 ] ] 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  شدانـسا  هب  هحفـص 45  بلاطلا " هیافک  رد "  یفوتم 658 ه  یعفاش  یجنکلا  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - 7
وا هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  هکنیمهدش  دراو  ع )  ) یلع هاگان  دوب ، هتسشن  دوخ  باحصا  زا  یهورگ  نیب  ص )  ) ربایپ هک  یلاح  رد 

بلاط . یبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هملح ، یف  میهاربا  یلا  هتمکح و  یف  حون  یلا  و  هملع ، یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  مکنم  دارا  نم  دومرف : داتفا ،
میلعت مدآ  هب  ار  زیچ  ره  تایصوصخ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  شملع ، رد  مدآ  هب  ار  یلع  ربمایپ  هیبشت  میوگ : یم  نم  دیوگ : سپس 

مهف تسا و  یلع  دزن  شملع  هکنیا  رگم  تسین  يا  هثداح  يزیچ و  سپ  اهلک ، ءامسالا  مدآ  ملع  و  دیوگ : لج  زع و  يادخ  هکنانچ  هدرک ،
تسوا . يارب  شیانعم 

حیحـص همکح "  یف  دـیاش "  تسا و  هدـمآ  ادـخ ) مکح  رد   "  ) هـمکح یف  یتـیاور "  رد  دوـمرف و  هیبـشت  شتمکح  رد  حوـن  هـب  ار  وا  و 
فیـصوت هلمج  نیا  اب  نآرق  رد  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هکنانچ  دوب ، نینموملاب  اـفور  نیرفاـکلا ، یلع - ادـیدش  قادـصم  یلع  اریز  دـشابرت ،

مهنیب  ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  و  هدرک ،
اراید  نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  البر  دیامرف : هک  اجنآ  هداد ، ربخ  رافک  هب  تبسن  حون  تدش  زا  لج  زع و  يادخ  و 

نیدـب میلح ، هاوال  میهاربا  نا  دـیوگ : وا  فصو  رد  لـج  زع و  يادـخ  هکناـنچ  شملح ، رد  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا  هب  ار  وا  هدرک  هیبشت  و 
. تسا هدوب  ادخ  ناگدیزگرب  تافص  هب  فصتم  ناربمایپ و  يوخ  هب  قلختم  ع )  ) یلع بیترت 
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رظنی نا  دارا  نم  هدروآ : ظاـفلا  نیا  هب  هرظنلا " 218:2  ضایر - رد "  ار  ثیدـح  یفوتم 694 ه  يربط  نیدـلا  بحم  سابعلا  وبا  ظفاح  - 8
رظنیلفهشطب یف  نارمع  نب  یـسوم  یلا  هدـهز و  یفاـیرکز  نب  ییحی  یلا  هملح و  یف  میهاربا  یلا  همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا 

. بلاطیبا نب  یلع  یلا 

هحفص 235 ] ] 

هدرک . تیاور  ار  نآ  یمکاح  ینیوزق  دیوگ :
یلا رظنیلف  هلامج  یف  فسوی  یلا  همکح و  یف  حون  یلا  هملح و  یفمیهاربا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  دـیدرگلقن : ظـفل  نیا  هب  ساـبع  نبا  زا  و 

. تسا هدرک  لقن  شا  هریس  رد  یفالم  ار  تیاور  نیا  دیوگ  سپس  بلاطیبا ، نب  یلع 
هب یقهیب  رکب  یبا  و  يروباشین ، مکاح  قیرط  زا  دنـسدنچ  هب  ار  ثیدـح  نیطمـسلا "  دـئارف  رد "  یفوتم 722 ه  یئومح  مالسالا  خیـش  - 9

. تسا هدرکلقن  نآ ، هب  کیدزن  ای  دش  هظحالم  يربطنیدلا  بحم  زا  هک  يریبعت 
و هملع ، یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  هدرک : لقن  ظفل  نیا  هب  فقاوملا 276:3  رد  ار  نآ  یفوتم 756 ه  یعفاش  یجیالا  دضع  یضاق  - 10

. بلاطیبا نب  یلع  یلا  رظنیلف  هتدابع  یفیسیع  یلا  هتبیه و  یف  یسوم  یلا  هلمحیف و  میهاربا  یلا  هاوقت و  یف  حون  یلا 
. هدروآ ار  هدربمان  یجیا  یضاق  ریبعت  دصاقملا " 299:2  حرش  رد "  یفوتم 792 ه  یعفاش  ینازاتفت  - 11

. هدرک لقن  ظفل  نامه  هب  یقهیب  هباحصلا "  لئاضف  زا "  لقن  هحفص 21  همهملا "  لوصفلا  رد "  یفوتم 855 ه  یکلام  غابصلا  نبا  - 12
. هدروآیقهیب ظفل  هب  هحفص 27  رد  يرمع  یقابلا  دبع  هینیع  حرش  رد  ار  ثیدح  یفوتم 1270 ه  یسولآ  دومحم  - 13

یلا همهف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  دومرف : ص )  ) ربماـیپ دـیوگ : سلاجملا " 240:2  ههزن  رد "  يروفـص  - 14
هنع . هللا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هئاهب  یف  دمحم  یلا  هدهز و  یف  یسوم  یلا  هملح و  یف  میهاربا 

هملع و یف  مدآ  يرینا  دارا  نم  تسا : هدمآ  هدروآ ، شریـسفت  ار  نآ  يزار  هک  يرگید  ثیدح  رد  وهدرک  دای  يزوج  نبا  ار  ثیدـح  نیا 
. بلاطیبا نب  یلع  یلا  رظنیلف  هتوفص  یف  یسیع  هبرق و  یف  یسوم  هقلخ و  یف  میهاربا  هتعاط و  یف  احون 

تسا . هدروآ  یقهیب  ظفلهب  ار  ثیدح  باترملا " 146  هیاده  ردیناخ "  نیداقلا  دمحا  دیسلا  - 15

هحفص 236 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

و تسا . ثیدح  ملع و  ياه  تیـصخش  زايا  هناگی  عجفم ، هب  بقلم  يرـصم ، يوحن  هدنـسیون و  هللا  دبع  نب  دمحا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا 
باحـصا رامـش  تشگنا  دارفا  زا  وا  نابز . نیا  رد  هدیـصق  رعـش و  نادناخ  و  برع ، بدا  گنهرف و  نایاوشیپ  نایم  تسا  يا  هطـساو  هقلح 

مهیلع تیبلا  لها  همئا  هب  شایلک  لیامت  تسا . فورعم  هدش ، هدوتس  يار ، یمکحم  بهذم و  تمالـس  هدیقع و  نسح  هب  هک  تسا  هیماما 
بقل دنتـساوخ  یم  هک  شناهاوخدـب  هکیئاج  ات  هدورـس ، نانآ  راوگان  بئاصم  رب  فسات  ناـنآ و  حدـم  رد  یناوارف  راعـشا  تسا و  مالـسلا 

دیوگ : هدرک  هراشا  شرعش  رد  ینعم  نیدب  دوخ  وا  دندادوا . هب  ار  هدید ) هعجاف  ینعی   "  ) عجفم بقل "  دنشاب ، هداد  وا  هب  یتشز 
مراد . ناگدید  هعجاف  هودنا  نم  هک  دنگوس  مناجب  دنا ، هداد  بقل  نم  هب  یئوگدب  يور  زا  ار  عجفم  رگا 

رد هکنانچ  هدورـس  هک  يرعـش  رطاخ  هب  و  همالع ، یـشاجن و  لوق  هب  دـش ، دای  هک  یلیلد  هب  شناتـسود  دزن  یتح  وا ، يارب  بقل  نیا  هاـگنآ 
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دیدرگ . فورعم  دشاب ، هدربمان  تیب  شدوصقم  دیاش  و  هدمآ ، ینابزرم 464  ءارعشلا  مجعم 
رعـش رپ  نارعاش  زا  ار  عجفم  نبا  يدفـص ، تاـیفولاب  یفاو  و  یناـبزرم . يارعـشلا  مجعم  يومح و  ءاـبدالا  مجعم  هک : تسناد  دـیاب  هاـگنآ 

ار وا  دنا  هتفگ  همالع  یشاجن و  رما ، نیا  دییات  رد  هدوب و  گرب  دص  رد  شرعش  هک  تسا  هدروآ  میدن  نبا  و  دنا . هدرک  یفرعم 

هحفص 237 ] ] 

رد هکنانچ  بیرغ  تاغل  رب  علطم  يرعاش  بتاـک و  ناونع ، هبار  وا  ناـنآ  فیـصوت  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  هراـبرد  یناوارف  رعش 
تسوا . راعشا  ترثک  ناشن  هدوب ، برع  تایبدا  نابز و  ناگرزب  زا  وا  هکنیا  وهدمآ  بهذلا  جورم 

رعش و وا  يارب  دنتشون و  یم  ار  وا  تانایب  تسشن و  یم  هرصب  عماج  دجسم  رد  دوب و  هرـصب  بیدا  رعاش و  وا  دیوگ : نارـشب  نب  دمحم  وبا 
تسوا . راعشا  يوار  ینافکا ، هللا  دبع  وبا  تسا و  فورعم  شراعشا  و  داد ) یم  رظن  وا  و   ) دندناوخ یمار  نارگید  هتشون  تغل و 

حدم زاوها  ناگرزب  زا  یهورگ  يارب  وا  تسا . وکین  دایز و  شراعشا  هتشون و  رعـش  يدایز  رادقم  شحیلم  راعـشا  دوخ  طخ  هب  نم  يارب  و 
نغور  "  ) رجالا نهد  بقل "  هب  ار  وا  هتفگ و  وا  تایح  رد  هیوتسرد "  نبا  هللا  دبع  وبا  ياثر "  رد  يا ، هدیصق  هدورس و  ناوارف  ياهاجه  و 

تسا . هدناوخ  رجآ )
دزن وا  تسا . هتخادرپ  نآ  رد  يرایسب  ياهزیچ  فیـصوت  هب  و  دیئارگن . لاوزهب  اههوک  و  دش ، زبس  نیمز  دیـسر ، ارف  رجالا "  نهد  گرم " 

و تشاد ، یتالسارم  مردپ  اب  ما و  هدید  زاوها  رد  وا  دزن  ما  یکدوک  رد  ار  وا  نم  دنام  یم  اجنآ  یلیخ  درک و  یم  دمآ  تفر و  رایـسب  مردپ 
دوقفم اه  هماـنزور  تراـغ ، زاوها و  هب  یلیل  یبا  نبا  دورو  ماـگنه  و  مدوب ، هدروآ  درگ  ار  اـهنآ  نم  هدورـس و  یناوارف  راعـشا  وا  حدـم  رد 

دیوگ : یم  نآ  رد  هک  هدنام  نم  دزن  وا  طخهب  يا  هدیصق  اهنآ  نیب  رد  دیدرگ 
تسا . نارشب  نب  هریغمدیجملا  دبع  یلب  دیوگ  تسیک ، وت  يالوم  دوش ، هتفگ  ششخب  دوج و  هب  رگا 

دیوگ : هک  مراد  دای  يرگید  هدیصقوا  زا 
دوشگ . شیاهاطع  هب  مدوب ، هدش  هداتفا  رود  تسیدهت و  رصم  رد  و  دوب ، هدرک  دروخ  ار  نآ  میریگنیمز  یتقو  ار ، متسد  هک  یسک  يا 

دنناد . دزاس ، رهاظ  ار  شملع  هک  ار  یبیدا  نتشک  دوخ ، نید  زا  هک  يداد  تاجن  یمدرم  تسد  زا  ارم 

هحفص 238 ] ] 

یفاولا میدـن ، نبا  تسرهف  رد  هچنآ  رباـنب  دـیرد  نبا  ووا  ناـیم  و  تخوـمآ . اـهزیچ  نارگید  وا و  زا  درک و  تاـقالم  ار  بلعث "  عـجفم " ،
 " يرـصم یلهاب  اب "  وا  هدمآبهذلا ، جورم  رد  هچنآ  ربانب  يوق  لامتحا  هب  دش و  یم  لدـب  در و  یئاهاجه  تسا  هدـمآ  يدفـص  تایفولاب 

تبحاصمدـیرد نبا  دوخ  اب  وا  هدرک : لقن  رهدـلا  همتی  رد  یبلاعث  یلو  تسا ، هتـشاد  تبحاصم  دوب  دـیرد  نبا  تخـس  رـس  نافلاخم  زا  هک 
ود نآ  اب  ار  دوخ  نارود  زا  تقو  ود  رد  اهنآ  دـیاش  و  تسا . هتفرگ  ار  دـیرد  نبا  ياج  تغل ) ثیدـح و  ) ندرک الما  فیلاـت و  رد  هتـشاد و 

. دنا هدنارذگ 
یبا رـشاعم  میدـن و  وا  دـنا . هدرکتیاور  وا  زا  يرود  رکبوبا  و  ییحی ، نب  ریـشب  نب  نسح  مساـقلا  وبا  هیولاـخ و  نب  نیـسحلا  هللا  دـبع  وـبا 

يرـصب ککنل  نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  دـمحم  نیـسحلا  یبا  یفوتم 327 ه و  راوگرزب  رعاش  يزرا  زبخ  يرـصب  دـمحا  نب  رـصن  مساقلا 
. تسا هدوب  يرصب  رعاش  یئافکا  هللا  دبع  یبا  و  يوحن ،
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وا دنمشزرا  راثآ 

رتهب و  دیرد ، نبا  نحالملا "  باتک "  هیبش  باتکنیا  دیوگ : هحفص 130  تایفولاب  یفاولا  رد  يدفص   " نامیالا ، نم  ذقنملا  باتک "  - 1
. تسا هدرک  لقن  نآ  زا  يدنچ  یبدا  دئاوف  ینغملا  حرش  رد  یطویس  تسنآ . زا 

. مالسلا مهیلع  تیبلها  رد  شا  هدیصق  باتک  - 2
ملح فیرعت  لجن ، فیرعت  حیدمفیرعت ، بارعا ، فیرعت  زا : تسترابع  هک  فیرعت  هدزیس  رب  لمتـشم  رعـش  یناعم  رد  نامجرت  باتک  - 3

فیرعت ناویح ، فیرعت  تابن ، فیرعت  بوطخ ، فیرعت  ایاطم ، فیرعت  بارتغا ، فیرعت  لاـم ، فیرعت  زغل ، فیرعت  اـجه ، فیرعت  يار ، و 
. تسا هدشن  هتشون  هراب  نیا  رد  باتک  نیا  لثم  دیوگ  یشاجن  لزغ .

بارعا باتک  - 4
مامتان يراوجلا - راعشا  باتک  - 5

سلاجملا سئارع  باتک  - 6

هحفص 239 ] ] 

یئاطلا لیلخلا  دیز  رعش  بیرغ  باتک  - 7
یمزراوخ رکب  یبا  راعشا  باتک  - 8

برعلا  هداعس  باتک  - 9
درک : دای  نومضم  نیا  هب  يا  هدیصق  یمشاه  یبنیز  باهولا  دبع  نب  دمحم  نسحلا  یبا  حدمرد  عجفم  يارب  ینابزرم 

دراد . تحار  ناور و  بآ ، معط  دننام  یقالخا  شردق ، تلالج  اب  یبنیز 
ددرگ . یم  قرغ  ناشورخ  يایردشیاهششخب  زا  دبوک و  یم  ار  نیگمشخ  ریش  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  شتماهش 

دریگ . یم  الاب  لامش ،) بطق  هراتس   ) دقرف ات  شیاه  هناوتسا  هک  هتفرگ ، يا  هناخ  مشاه  لآ  هاگیاپ  نیرتدنلب  رد 
دزاون . یم  هتسویپ  شمرک ، ماعنا و  هب  ار  نابلاط  ماش  حبص و  هک  تسا  يدرم  دازآ  وا 

دنک . یم  هدافتسا  ادرف  هدنام  یقاب  زا  دیآ ، مک  زور  رد  شیاهاطع  فرصم  رد  شلاوما  یتقو 
دیامن . ادتقا  اهربا  وا ، تسد  ياهششخب  هب  و  دوش ، تیاده  قالخا ، مراکم  وا ، ياه  مسر  هار و  رون  هب 

تسا . هناخ ) نوریب  ياضف   ) هناخ تولخ  تایح  نم و  نیب  هلصاف  تسرد ، وا ) يایاطع  زا   ) ندش دنمتورثو  نم  نایم  هلصاف 
دمحم نب  یلعمساقلا  یبا  یـضاق  هب  عجفم  يزور  دـیوگ : وا  هک  هدرک  لقن  نارـشب  نب  هللا  دـبع  دـمحم  یبا  خـیرات  زا  ءاـبدالا  مجعم  رد  و 

. دناوخ ار  رعش  نیا  سپ  دناوخ  یم  ورف  یسیبع  رب  ار  رعشلا "  یناعم  باتک "  وا  دید  دش و  دراو  یخونت 

هحفص 240 ] ] 

سیورلا  یلع  بجعلا  مق  دق 
سیبق ابا  دهولا  فراش  و 
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سیملا  عورف  لقبلا  لواط  و 
سیتلا عرقل  زنعلا  تبهو 

سیق  یف  ابا  مورلا  تعداو 
سیحلا طالتخاسانلا  طلتخا  و 

سیکلا  فیلح  یضاقلا  ءرق  ذا 
یسیبعلا یلع  رعشلا  یناعم 

تشون : نینچ  وا  هب  هاگنآ  دید  افج  وا  زا  تفگ و  حدم  ار  یخونت  مساقلا  وبا  وا  دیوگ : وتفر  دنکفا و  یخونت  يوس  ار  راعشا  و 
تساک . دنهاوخن  ار ، موسقم  قزر  زا  يزیچ  دنریگ ، ولج  نم  زا  دننادرگرب و  يور  همه  مدرم ، رگا 

دیدرگ . ناریو  هاگنآ  دوب و  ینامیپ  و  تفر ، نیبزا  تفای و  لاوز  سپس  دوب و  یتسود  زاغآرد 
میداد . تسد  زا  ار  یمدرم  نانآ ، زا  لبق  و  میتسشن ، زاب  یئاه  تلم  اب  دوخ ، نارود  رد  ام ،

دیرابن . نامسآ  زا  نوخ  و  تفرن ، ورف  نامیاپ  ریز  نیمز  و  میدرکن ، ساسحا  دوخ  ردیفعض 
دسرتن . راگزور  زا  دیوجکسمت  ادخ  هب  سک  ره  و  دراد ، یضوع  دور  تسد  زا  هچ  ره  ادخ  هار  رد 

درک . ار  افو  دهع و  تیاعر  هن  و  دیشخب ، ققحت  ار  ام  نامگ  هن  وا  یلو  میدوب ، هدرب  بوخ  نامگ  وا  هب  ام  هک  يا  هدازآ 
. درک دهاوخ  ار  يدرمناوج  افو و  تیاعر  دننک ، دامتعا  ودب  سک  ره  هن  دش ؟ هچ  سپ 

هحفص 241 ] ] 

دیسانش ؟ یم  دنشاب  هدیمر  هابتشا  زا  هک  یقلخ  امش  ایآ  و  دننک ، یم  هابتشا  مدرم  و  مدرک ، هابتشا  نم 
دنسانشنار ؟ وا  شزغل  هانگ و  هب  هاگنآ  و  دشابهدش ، فورعم  یتسرد  هب  هک  تسیک 

متفرگ . راکب  تخس  ار  ملق  و  متشون ، ار  متیاکش  هتسشناطع ، یمک  زا  ارچ  دنکشب  متسد 
مدوشگ . یمن  ار  مناهد  شاک  و  درک ، یمن  راک  منابز  مدوب و  هدش  گنگ  میوگب ، هک  نآ  زا  لبق  شاک 

دراذگ  ياجبریمخ  لد و  رب  ار  شجنر  درد و  و  تسین ، یندوشخب  شهانگ  هک  تسا  یشزغل  بجع 
تسا  هدرک  متس  دوخب  دنک ، هانگ  نآ  رارکت  زاب  وا  دنک و  ار  شبناج  تاعارم  هدش ، وا  هب  هک  یتناها  رد  شقیفر  هک  یسک 

تسوا : زا  راعشا  نیا  زین  و 
دوش . یمن  دیاع  يریخ  يدوس و  شا  یتسود  رد  هک  میراد  گنرز  رایسب  هرهچ و  نیکمن  یتسود 

رعـش نیا  دیدحلا  یبا  نبا  دریگ . یم  ام  زا  ار  تکرح  باوخ و  لباقم  رد  دـشخب و  یمن  يدوس  منک ، یم  هیبشت  ناتـسبات  شتآ  هبار  وا  نم 
: هدروآ عجفم  زا  ار 

مدرکن . تیاعر  ار  یتسود  بادآ  ننس و  رگاو  متفر  مدرک و  تنایخ  امش  هب  تبسن  دوخ  رهم  رد  رگا 
تسا . هدادن  ناشن  ار  قلاخ  لامک  هاگ  چیه  وا  هک  مناشوپب ، ار  هحلط  رسپ  یتشز  متساوخ 
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دوب : هداتسیا  زاب  تکرح  زا  يراج ، روما  دراب و  یم  هتسویپ  ناراب  هک  یماگنه  رد  ار  وا  نخس  هدرک : لقن  ءابدالا  مجعم  رد  و 
! نادنزرف لام و  هدنشخب  يا  تاقولخم و  همه  يادخ  يا 

هحفص 242 ] ] 

یتشارفارب . یسک  زا  نتفرگ  کمک  نودب  نیمز  تفه  زارف  رب  نامسآ  تفه  هک 
دبای . یم  ققحت  زیچ ، نآ  هتفاین  ققحت  نک  نون  شاب )  "  ) نک دیوگب "  يزیچ  هب  یتقو  هک  یسک  يا 

میباریس . هک  نکم  تیاقس  نیا  زا  شیب  ناراب  شزیر  اب  لاس  نیا  رد  ار  ام 
ات دیزرو  یهاتوک  وا  دیارـس و  یـسک  نشج  کیربت  يارب  يرعـش  ات  دـیبلط  يذـغاک  زین  شناتـسود  زا  يا  هراپ  زا  هکیلاح  رد  تسوا  زا  و 

دیوگ : دش  يرپس  نشج  عقوم 
تسا . لال  یحیصف  دننام  زاب  دشاب  تغالبحور  رب  لمتشم  همان  فوج  دنچ  ره 

دوش . یم  هدوشگ  یناسآ  هب  شباوج  دنک ، کمک  نآهب  دوخ  هجوت  اب  لماح  هک  یماگنه  یلو 
دوب . دهاوخ  موش  یگرب  همان  دیآ  هاتوک  ادمع  دنک و  یتسس  هدنیامن  یتقو 

تسا . رت  کنخ  سلفم  ششخب  زا  رعش ، رد  نآ  دای  و  تفر ، متسد  زا  همان  تصرف  نشج ، زور 
زا و  درک . دهاوخن  لمع  نادب  یئاناوت  تقو  رد  هک  دهد  یم  يا  هدعو  سالفا  لاح  رد  تفگ  دندیسرپ : سلفم  ششخب  هرابرد  وا  زا  هاگنآ 

هتفگ : هدروآ  شیارب  جنران  جنرتا و  رکش و  ین  قبط  کی  یصخش  نوچ  هک  تسا  يرعش  شنیکمن  راعشا 
تسا . يرگنایصع  ناطیش  قبط ، رد  وت  ناطیش 

ینک . یم  رارکت  زابو  ینک  یم  زاغآ  ار  راک  نآ  وت ، ور  نیا  زا 
دندروآ . ام  يارب  یئوکین  زا  رترب  وت ، زا  يا  هیده 

دوب . اه  هنوگ  اهناتسپ و  اب  یئاه  هزادنا  نآ  رد  هک  یقبط 
هدرک : لقن  هدورس  شتجاح  بلط  ماقم  رد  هکار  وا  رعش  هحفص 270  صیاصخلا  ررغ  باتک  رد  طاوطو 

هتسویپ وت  دناوخ ، یم  گنهآ  مهرد ، ناتخرد  هدنرپ  یتقو  ات  درم  گرزب  يا 

هحفص 243 ] ] 

نک . یگدنز  سوسفا  رد 
روآ . رب  يا  هدازآ  هدعو  دننام  ارم  هدعو  دش ، دیناوتن  نآ  رکنم  هک  تسا  امش  زا  يا  هدعو  ارم 

ار یسک  دش و  هریچ  هنامز  تقو  ره  يدرک و  هدنز  تشادن ، تایح  زا  يراثآ  هک  یتقو  رد  دوخ  ياهششخب  اب  ار  تواخـس  دوج و  مسر  وت 
دننک . هیکت  وت  نوچ  یناسک  هب  دیاب  نم  نوچ  یناسک  دروآرد  ياپ  زا 

هتسناد : وا  زا  ار  رعش  نیا  هحفص 77  بدالا "  هیاهن  رد "  يریون  م -
درادن . ار  نآ  یئابیزان  یلو  دهد ، یم  ناشن  برقع  دننام  ار  شا  یناشیپ  فرط  ود  هاگان  هک  يا  هرهچ  وهآ 

تسا . هدش  يرایبآ  نم  مشچ  گشا  زا  ایوگ  هک  تسا ، نانچ  یمرخ  ار  شیاه  هنوگ  بیس 
نب هللا  دبع  دمحم  یبا  شرصاعم  خیرات  زا  لقنب  ءابدالا  مجعم  رد  هچنآ  قبط  رب  لاس 327 ه  هب  اجنامه  رد  دش و  هداز  هرصب  رد  عجفم "  " 
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هبنـش زور  رد  نارـشب ) نب  هللا  دـبع  دـمحم  یبا   ) مردـپ تافو  زا  لـبق  شتاـفو  دـیوگ : نارـشب  نبا  هک  اـجنآ  تفاـی . تاـفو  هدـمآ ، نارـشب 
داتفاقافتا . تفه ، تسیب و  دصیس و  لاس  نابعشمهد 

 " رد یـضاق  نینچمه  هدروآ . ار 320  شتافو  خـیرات  تایفولاب "  یفاولا  رد "  يدفـص  و  هتـشذگرد ، لاس 330 ه  زا  لبق  دـیوگ : ینابزرم 
هک تسا  نامه  وا ، تافو  لاس  دروم  رد  ام  هدـیزگرب  خـیرات  و  دـنا ، هدرک  يوریپ  نانآ  زا  نارگید  هیغبلا " و  رد "  یطویـس  سلاجملا " و 

. تسا هدمآ  نارشب  نب  دمحم  یبا  خیرات  زا  يومح 
رهدلا همیتی  ، 464: ینابزرم ءارعشلا  مجعم  ، 150: خیش تسرهف   123: میدـنلا نبا  تسرهف  تفای : ناوت  یم  ریز  بتک  رد  ار  عجفم  لاح  حرش 

هـصالخ يدفــص 129:1  تاــیفولاب  یفاوـلا  ، 190:17 ءاــبدالا 205 - مــجعم  بهذــــلا 519:2 ، جورم  ، 264: یـشاجن تـسرهف   334:2
باقلالا ینکلا و  ، 554: تانجلاتاضور ، 280: لاقملا جهنم  یلیبدرا ، هاورلا  عماج  ، 234: نینموملا سلاجم  ، 13: هاعولا هیغب  همالعلاوقالا ،

.277: مجعلا راثآ  یلکرز 845:3 ، مالعالا  ، 163:3

هحفص 244 ] ] 

يربونص مساقلا  وبا 

هراشا

یفوتم 334 ه 

اهیضقن  هجاح  لزانملا  یفام 
اهیرذن عمداو  مالسلا  الا 

ثیح  اهیف  نیعلل  عیجفت  و 
اهیف یشیعب  هیزاوا  شیع  ال 

يذلا  يردت  ول  یه  لزانملا و  یکبا 
اهیکبتسا تنکل  ءاکبلا  ثحب 

اهنقس  بئاحسلا  عمد  ای  هللااب 
اهیقست یعمداف  تلخب  نئل  و 

هزیرغ  فصوب  یسفن  ایرغم  ای 
اهیرغم یلع  هیصاع  تیرغا 
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ینفعاف  ءاسنلا  فصو  یف  ریخ  ال 
اهیفصو نم  هینفلکت  امع 

هحفص 245 ] ] 

:( دیوگ هک  اجنآ  ات  )

نم  ریخ  هیلا  یصوا  نم  نبلتق 
اهیصوی وا  طقایاصولا  یصوا 

هنیمیب  هنیمی  یبنلا  عفر 
اهیئار هنیمی  عافترا  يریل 

اهبنم  هیلع  یحضا  عضوم  یف 
اهیبنتلا ءيدبی  هیف  هیف و 

همساب  هون  مخ " و  یف "  هاخآ 
اهیونت هب  ریخ  یف  لای  مل 

هنا  یلع  مکلضفا  لاق : وه 
اهیضمی یتلا  هتیضق  یضما 

اذبح  یسومل  نوراهک  یل  وه 
اهیبشت هب  نوراه  هیبشت 

هحفص 246 ] ] 

مهیوری  يدعلل  موی  هاموی 
اهیوری ینقلل  موی  اروج و 
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هبوقع  هبوثم و  مانالا  عسی 
اهیضمب اهل  یضمت  امهاتلک 

شا ) هدیصق  تیب  رخآ 42  ات  )
خاضا ... له  هدرک : لقن  ار  نآ  میماهللا "  همئالا  یف  میظنلا  ردلا  بحاص "  هک  تسا  يا  هدیصق  ار  وا 

: دیوگ هکنیا  ات  تسا . نارتش  يارب  یهاگحارتسا  هاگلزنمبوخ و  هچ  میتسناد ، یم  ام  هک  تسا  یخاضا  هوک  نامه  خاضا "  هوک "  ایآ  " 
تشاذگن . یقاب  میارب  یخامص  هدرپ  و  درب ، ار  مشوگ  البرک  رد  ع )  ) نیسح زور  دای 

تسا . دنلب  اهنآ  زا  نویش  يادص  یپ  رد  یپ  و  دوش ، یم  هدینش  ناشکوس  هیرگ و  يادص  هتسویپ  مرح  نانز 
دندرک . فراعت  مه  هب  تسدب ، تسدار  کنخ  لالز و  بآ  نآ  دوخ  دنتشادزاب و  تارف  بآ  زا  ار  وا 

داب . رک  ناشدناعم  شوگ  و  داب ، ربمایپ  ترتع  يادف  مردام  ردپ و 
يارب و  دنتفرگار ، تزع  راختفا و  هاگیاج  ردص  دوخ  نامز  رد  دنیادخ . قلخ  نیرتهب  ناشناریپ ، نادنملاس و  ناناوج ، ناکدوک ، هک  یناسک 

دننالدکاپ . همه  نانیا  تسین ، ینیمات  نارگید  یلدکاپ  زا  هک  یعضو  رد  دنا . بل  زغم و  دننام  ناهج ، رگید  مدرم 
دنا . هتفرگوخ  یگنسرگ  هب  دنا ، هدرک  تداع  هتخپ  ونایرب  ياهاذغ  هب  نانآ  مهس  زا  مدرم  هک  یتقونامه  رد  نانیا 

. تسین تواخس  هب  رهاظتم  دننام  دنمتواخس ، هاگ  چیه  و  تواخس . هب  رهاظتم  هن  دنا  هدش  هدیرفآ  تواخس  اب  نانیا 

هحفص 247 ] ] 

دنا . هدرک  خسندوخب  ار  تلیضف  مسا  هک  تسا  يا  هجرد  رد  ناشناوج  ریپ و  رد  تلیضف  دنا و  تلیضف  لها  نانیا 
ددرگ . لئان  دنلب  ماقم  هب  نانآ  یگرزب  هب  دشخرد و  یم  نانآ  قشع  هب  دبای  یگرزب  دشخردب و  هعماج  رد  سک  ره 

!! يراد دوخ  ياین  اب  یلماک  تیخنس  هچ  و  یتسه ، ربمغیپ  زا  یتیافک  اب  دنزرف  هچ  ربمایپ  تخد  دنزرف  يا 
دوب . اج  رب  اپ  تارطخ ، اب  هلباقم  رد  ورارک  دربن ، ياهیتخس  رد  هک  یسک  دنزرف 

دوب . هدننک  دروخ - گنج ، رد  شتالمح  و  دیشک ، یم  باکر  دربن  هماگنه  رد  تخس  وا 
دنیالایب . دننک و  يزیمآ  گنر  اردوخ  رایسب  اه ، نآ  رطع  هب  شنارادتسود  هک  تسا  یئاهنوخ  ار  وا 

. تخاس دراو  دندش ) مورحم  امش  ضیف  تمعن  زا  هک   ) مدرم رب  لب  تخاسن  دراو  امش  رب  راگزور  ار  تبیصم  نیا  راب  ینیگنس 

هحفص 248 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

يربونص . هب  روهشم  یبلحلا ، یبضلا  یقرلا  يزوجلا  رارم  نب  نسحلا  نب  دمحم  نب  دمحا  لضفلا  وبا  رکبوبا و  مساقلا ، وبا 
، بولـسا نسح  تناتم و  رظن  زا  هدرک و  عمج  مه  اب  هنارعاش  عبط  توق  اب  ار ، يرعاش  تقر  تفاطلشرعـش و  هک  يراوگرزب  یعیـش  رعاـش 

تسا . هدیسر  لامک  هجرد  هب  تفارظ ، یگدنزارب و  رد  هدروآ و  تسدب  یفاک  هرهب 
هظحالم هب  ار  وا  و  تسا . هدـش  دای  تسا  یبوخ  هجرد  یلعا  رد  شرعـش  هکنیا  ینادراک و  و  یکین ، هب  وا  مان  ناسیون ، هرکذـت  ياهباتک  رد 
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ناتـسوب غاب و  هب  طوبرم  راعـشا  و  مجاـشک ، تافیـصوت  و  زتعمنبا ، تاـهیبشت  دـیوگ : یبلاـعث  دـندیمان . یم  رغـصا  بیبح  شرعـش ، یبوخ 
یم او  باـجعا  هب  اـهیئوکین ، همه  نیا  لـباقم  رد  ار  هدنونـش  ددرگ و  هتـسویپمهب  يروهظ  ون  تفارظ و  دوش ، عمج  مه  اـب  نوچ  يربونص ،

دراد .
نبا تسا و  هلوقم  نیا  زا  ابلاغ  شراعـشا  هک  تسا  هدروآ  رکاسع  نبا  تسا . يراکـشآ  قوفت  اهلگ ، اه و  غاب  فیـصوت  رد  يربونـص  يارب 

دیوگ : شتسرهف  رد  میدن 

هحفص 249 ] ] 

ناوید میروآ  باسح  رد  تیب ، تسیبار  نآ  گرب  ره  رگا  میدن  نبا  لقن  ربانب  دروآ . درگ  گرب ، تسیود  رد  ار ، يربونـص  راعـشا  یلوص ،
زا دلجم  کی  یناسغ  دـمحم  نب  نسح  و  دـیآ .) باسح  هب  هحفـص  رد  یگرب  ره  بناج  ودهک   ) تسا هدوب  تیب  رازه  تشه  رب  لمتـشم  وا 

تسا . هدینش  ار  شراعشا 
317:3 يومح 321 - نادلبلا  مجعم  رد  هک  دراد  تیب  راهچ  دـصکیرد و  يا  هدیـصق  نآ  ياههاگحیرفت  بلح و  رهـشفصو  رد  يربونص 

: تسا نیا  شعلطم  تسا  بلح  رهش  زا  فیصوت  نیرتهب  هدیصق  نیا  دیوگ : فراعملا 138:7  هرئاد  رد  یناتسب  دوش . یم  تفای 

اهاسبحا  سیعلا  اسبحا 
اهالس رادلا  الس  و 

هب ار  امـش  دج  تبـسانم  هچ  هب  يربونـص  زا  مدیـسرپ  تفگ : وا  هک  هدرکلقن  يرفـص  یبلح  هللا  دبع  زا  رکاسع  نبا  ربونـص ، هب  شتبـسن  اما 
نوماملباقم رد  يزور  هدوب  نومام  ياه  همکحلا  تیب  زا  یکی  بحاص  مدج  تفگ : ارم  وا  دیدرگ ، فورعم  نادب  ات  دنداد ، تبـسن  ربونص 

يرایشه و شدوصقم  یلکش و  يربونـص  وت  تفگ : وا  و  دیدنـسپ ، نومام  ار  شنحل  تیعطاق  نتفگنخـس و  زرط  و  تفرگ ، رد  يا  هرظانم 
: هدروآ ار  ریز  تایبا  وا  تبسن  رد  ، 98:11 بدالا هیاهن  رد  يریون  و  دوب ... وا  یجازم  دنت  تیعطاق و 

هـشیر زا  دنمورب  يراسخاشهب  تبـسن  لب  تسا  نینچ  هن  تسین . مانمگ  گشخ و  بوچ  هب  تبـسن  دنهد ، یم  ربونـص  هب  تبـسن  ار  ام  یتقو 
دشاب . هتشادرب  رد  ار  نآ  یئالط  ياه  هناوتسا  مشیربا ، زا  یئاه  همیخ  نوچمه  هک  تسا ، دشاب ، هتفرگ  الاب  هکبسانتم  یتخرد 

تسا . نآ  ياهخاش  هدنکارپ و  یناگدنرپ  هدش ، هدنکارپ  تخرد  نآ  تارمث  زا  هچنآ  ایوگ 

دنوشن . هدرمژپ  اهنآ  دوش ، هدرمژپ  ناهایگ ، هک  يزورو  دننام  رادیاپ  ناتسبات  راهب و  رد  هک 

هحفص 250 ] ] 

دننامب . ناما  رد  كاله  رطخ  زا  اهنآ ، ششوپ  اب  ات  دنا  هدرک  ظفح  یئاه  هرز  رد  اردوخ  ياه  هناد 
تسا . هدیشک  نوریب  رس  اهفالغ  زا  هدش و  يرادهگن  فدص  زا  یئاهفالغ  رد  دنک ، یتسود  زا  تیاکح  هک  یئاه  هناد 

هزات . يامرخ  وروگنا  ياراوگ  شوارت  دننام  تسا  جراخ  هب  یناشوارت  ار  اهفالغ  نیا 
دنک . یم  يراکادف  هب  راداو  مردام ، ردپ و  قشع  هب  ارم  هک  تخرد  نیا  تسا ، یتخرد  بوخ  هچ 

تسا . بسن  زا  رترب  شنسح ، بقل  نیا  زا  ار  يادخساپس  سپ 
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فقاو ریز  رد  نآ  رگید  تمـسق  ربو  میدـش  فقاو  اهنآ  زا  یتمـسق  رب  هکناـنچتسا  رپ  نآ  زا  شزغن  راعـشا  هک  تسا  يزیچ  وا ، عیـشت  اـما 
دش . میهاوخ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  نایارس  هحیدم  زا  ار  وا  بوشآ  رهشنبا  و  هدرک ، شعیشت  هب  حیرصت  رحسلا "  همـسن  رد "  ینامی  نیا  زا  هتـشذگ 
، هدرک راهظتسا  شرعش  زا  ار  نآو  هدوب  يدیز  هعیش  وا  هک  رحسلا "  همـسن   " بحاص ياعدا  اما  تسا . هدرمـش  تسوا ، عیـشت  هب  رعـشم  هک 

هنوگ چـیه  دـنا  هدرک  رکذ  نارگید  وا و  هک  يرعـش  هدرواین و  نآ ، دـییات  رب  یلیلد  اریز  دـشاب ، لیلد  زا  یلاخ  يرظن  راهظا  منکیم  نامگ 
درادن . وا  ياعدا  رب  يروهظ 

، مالـسلا هیلع  نینموملا  ریما  یلع  حدم  رد  يا  هدیـصق  رد  میروآ . یم  دهد ، یم  ناشن  ار  شبهذـم  هک  ار ، وا  راعـشا  زا  يا  هراپ  ریز ، رد  ام 
دیوگ :

بذک  هللا ال  بیبح  یبیبح  یخا  و 
نانبا صلختسملا  یفطصملل  هانبا  و 

دنا . هدوب  نادنزرف  صالخا  اب  درم  نآ  یفطصم  يارب  شدنزرف ، ود  و  دوب ، ادخ  بیبح  نم ، بوبحم  صخش  غورد ، یب  وا ،  "و 
درک . ادتقا  هلبق ، ود  ره  هب  وا  دندوب  روک  رک و  همه ، مدرم  هک  يزور  و  دراذگ ، زامن  هلبق  ود  ره  هب  وا  " 

هحفص 251 ] ] 

درک . سایق  ناوت  یم  وا  طبس  ود  اب  ار  یطبس  ود  مادک  و  تسوارسمه ، اب  هسیاقم  لباق  نز ، مادک 
تسوا .) فلاخم  رد   ) شتآ هژیو  ینمشد  حور  و  تسوا ، هژیو  يرون  رد  یتسود ، حور 

دیآ . شتاقالم  هب  ناوضر  هک  تشهب ، ناوضر  تسوا  درک و  دهاوخ  نآ  رد  هناکلام  فرصت  ادرف  هک  شتآ ، کلام  تسا ، نیا 
دراذگب . ینارگن  بیع و  نودب  ار  شزامن  ات  تشگزاب  شکالفا  زا  وا  رطاخ  هب  دیشروخ 

دوب ؟ وا  زا  ریغ  یسک  نارمع ، نب  یسوم  ياج  رد  نوراه  نتسشن  دننام  تسشن  يردارب  ماقم  رد  ص )  ) ربمغیپ ياج  رد  هکنآ  ایآ 
دوبن ؟ دمآ ، وا  دزن  اهدژا  لکش  هب  شتعافش  دیما  هب  هک  يا  هتشرف  عفاش  وا  ایآ 

دنا : سک  ود  دوش ، هدرب  تواقش  مان  یتقو  مدرم ، نیرتیقش  یلع  ای  تفگ ، ار  وا  ص )  ) ربمایپ
دشاب . هدرک  نایصع  ار  وت  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ارم  هکنآ  رگید  و  تساخرب ، حلاص  نایصع  هبهک  حلاص  هقان  رقاع  یکی 

دش . دهاوخ  يزیمآ  گنر  دیدش ، يزمرق  گنر  هب  هدش  باضخ  نآ ) زا  نیا   ) ناترس نوخ  زا  نسحلا  ابا  ای  امش  شیر 
: دیوگ دیهش  طبس  شدنزرف  نینموملا و  ریماياثر  رد  و 

یل  دهشی  شرعلا  بر  نادیهشلا  معن 
نادیهشلا معن  امهنا  قلخلا  و 

امهب  یفطصملا  یبنلايزعی  اذ  نم 
ناد نم  صاق و  نم  هیزعی  اذ  نم 
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اهئبنی  ءافهللا  همطافل  اذ  نم 
نافهل ءابنا  اهنبا  اهلعب و  نع 

ابصتنم  بارحملا  یف  سفنلا  ضباق  نم 
ناشطع ءاجیهلا  یف  سفنلا  ضباق  و 

الفا  دق  ناردب  لب  ضرالا  یف  نامجن 
ناسمش تلق  اما  ناسمش  معن و 

ازرب نا  برحلا  فیس  دمغی  نافیس 
نافیس برحلل  امهنیمی  یف  و 

. " دندیهش ود  نآ  یبوخ  رب  نم  هاوگ  يوس ، ام  قلخ  شرع و  يادخ  دنتسه ، يدیهش  ود  بوخ  هچ  " 

هحفص 252 ] ] 

. ددرگ شرطاخ  یلست  هیام  کیدزن  رود و  زا  تسیک  دیوگ ، تیلست  اهنآ  دروم  رد  ار  یفطصم  ربمایپ  تسیک 
دناوخرب . شیارب  ار  ود  نآ  ياه  تبیصم  دهد و  ربخ  شدنزرف  رهوش و  زا  ار  هدید  تبیصم  همطاف  تسیک 
دندرک .؟ دیهش  هنشتبل  دربن  نادیم  رد  ار  سک  هچ  و  دنتشکتدابع ، بارحم  رد  ار  سک  هچ  دنتسناد  ایآ 

دندرک . بورغ  دیشروخ  ود  میوگب  رگا  دیشروخ ، ود  یلب  هام ، ود  هکلب  نیمز  رد  هراتس  ود 
دناریشمش . ود  زین  دوخ  دنوش ، رهاظ  هدش  فالغ  ریشمش  اب  گنج ، يارب  رگا  هک  راوگرزبود 

: دیوگ دیهش  ماما  ياثر  رد   "و 

هوبنلا  سبل  نم  ریخ  ای 
ایبنالا عیمج  نم 

دج  کیطبس و  یلع  يدج  و 
ءاضقناب نذوی  سیل 

ءایفشالا  لیتق  اذه 
ءایعدالا لتق  اذ  و 
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عمد  توق  ره  نیسحلا  موی 
ءامسلا عمد  لب  ضرالا 

باب  تکرت  نیسحلا  موی 
ءانفلا روجهم  زعلا 

نم  تقلخ  البرت  ای 
ءالب نم  یلع و  برک 

برشت  هجو  نم  کیف  مک 
ءاهبلا ءام  هوام 

ران  یلطصملا  ءادف  یسفن 
ءالطصا يا  یغولا 

نشاوجلا  یف  هنس  الا  ثیح 
ءامسلا یف  بکاوکلک 

ثیح  ربصلا  عرد  راتخاف 
ءانسلا سبل  نم  ربصلا 

نادسالا  ءابآ  یبا  و 
ءابالا هقداص  دسالا 

یضق  ذا  امیرک  یضق  و 
ءامظ رفن  یف  نامظ 

ءاملا ال  معط  هوعنم 
ءام معط  ءامل  اودجو 

داوجلا  روفعمل  اذ  نم 
ءابخلا داوغا  لامم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1199 

http://www.ghaemiyeh.com


رعولشلا  حیرطلل  نم 
ءارعلاب یلخم  انای 

بارتلاب  طنحملل  نم 
ءامدلاب لسغملل  و 

بیغملا  همطاف  نبال  نم 
ءایلوالا نویع  نع 

نایاپ يزادگ  هودـنا و  وت ، طبـس  ود  رب  نم  زادـگ  هودـنا و  يا  هدرک  تماقب  توبن  تعلخ  همه  زا  رتهب  ناربمایپ ، همه  نایم  رد  هکنآ  يا  " 
. تسا ریذپان 

هحفص 253 ] ] 

تسا . ناگدازانز  هتشکرگید  نآ  و  ءایقشا ، تسد  هتشک  یکی  نیا 
دیراب . ورف  نامسآ  لها  لب  نیمز  مدرم  گشرس  نیسح  زور 

تسب . ام  يورب  ار  تزع  ياهرد  نیسح  زور 
! يا هدش  هتشرس  نم  يارب  الب  هودنا و  زا  وت  البرک ، يا 

تسا . هدیچرب  وربآ ، ار  شبآ  هک  ار  وت  ياه  هرهچ  رایسب  هچ 
یسدقم . زورفا  شتآ  هچ  گنج ، زورفآ  شتآ  نابرق  مناج 

هتفر . ورف  نامسآ  رد  نارتخا  نوچمه  اه  هرز  رد  اه  هزین  هک  اجنآ 
دیزگرب . تسا ، یگرزب  سابل  هک  ار  ربص  هرز  وا ،

درب . راکب  تسا ، قداص  یتعانم  ار  ناریش  هک  ناریش ، سفن  تعانم  و 
درک . عادو  ار  یگدنز  هنشت  بل  يدرمناوج و  اب  بل  هنشت  یهورگ  اب  و 

دنشچن . ار  بآ  هزم  تسا  دیما  دندرک  عنم  بآ ، ندیشچ  زا  هک  ار  وا 
دنک . يرای  شا ، هدش  نوگنرس  ياه  همیخ  اب  ار  كاخ  رد  هداتفا  هنشت ، بل  تسیک 

درادرب . نابایب  رد  ار  سک  یب  نایرع و  هداتفا  هک  تسیک 
دنک . يرای  تسنوخ ، زا  شلسغ  كاخ و  زاشطونح  هک  ار  نآ  تسیک 

دهد . يرای  هدنام ، ناهنپ  شنارادتسود  دید  زا  هک  همطاف  دنزرف  يرای  هب  تسیک 
دشاب . یم  هتشاد ، عیشت  بهذم  انیقی  هک  مجاشک  وا و  نیب  دیدش  طابترا  میتفگ ، يربونص  بهذم  هرابرد  هچنآ  دیوم  و 

دهدیم . ناشن  درک ، نایب  میهاوخ  مجاشک  لاح  حرش  رد  هکنانچ  ار  ود  نآ  يردارب  و 
. تسا هدرک  راهظا  هتفگ ، يربونص  حدم  رد  هک  يراعشا  ردوا  هب  تبسن  ار  دوخ  یتسود  مجاشک 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1200 

http://www.ghaemiyeh.com


هقث  یخا  رکبیبا  نم  یل 
طق هئاخاب  برتسا  مل 

: هتشون وا  هب  هک  يرگید  هدیصق  و 

هحفص 254 ] ] 

رکبابا  غلبا  الا 
رب خا  نم  الاقم 

رب یناسغ  عیمج  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  درک و  داشنا  اجنآرد  ار  شرعـش  و  دوب ، نکاس  قشمد  بلح  رد  يربونـص  هدیـصق  رخآ  ات 
، نارگید بهذلا " و  تارذش  بحاص "  خـیرات  قبط  رد  لاس 334 ه  رد  و  هدرک ، تیاور  ار  شرعش  تسا  یناعمـس  باسنا  رد  هچنآ  قبط 

تفای . تافو 
تخس هجو ، دنچ  هب  رما  نیا  تسا و  هدرمـشرب  هدرک ، تافو  لاس 300 ه  دودـح  رد  هک  یناسک  زا  ار  يو  شخیرات 119:11  رد  ریثک  نبا 
دلوتم هفوک  رد  لاس 303 ه  هب  بیطلا  وبا  هدرک و  تاقالم  شراعـشا  مظن  زادعب  یبنتم  بیطلا  یبا  اب  وا  هکنیا  یکی  تسا . رودب  تحـص  زا 

تسا . هدش 
تسا . هدش  دلوتم  لاس 303 ه  هب  وا  تسا و  هتفگ  حدم  ار  هلودلا  فیس  ام ، رعاش  هکنآ  رگید 

تیاور وا  يربونص و  دمحا  نب  نیـسحلایلع  وبا  ارم  درک  تیاکح  دیوگ ، ینج  نبا  هدنام  نیـسحلا  یلع  ابا  مان  هب  دنزرف  کی  يربونـص  زا 
نم دزن  يدنلب  هزین  اب  يرادباقن  راوس  هاگان  مدش  جراخ  روص  زا  یتقو  مدـمآ ، نوریب  هلودلافیـس  رادـید  دـصق  هب  بلح  زا  دـیوگ : هدرک 
هزین رگید  راب  دش  رتکیدزن  نم  هب  نوچ  مزادنا . ریز  هب  بسا  زا  ار  دوخ  سرت ، زا  دوب  هدنامن  يزیچ  درک ، راوتـسا  ما  هنیـس  هب  ار  هزین  دـمآ ،

درک . داشنا  نم  يارب  دوب و  فورعمرعاش  یبنتم  وا  مدرک ، هدهاشم  هاگان  تشادرب ، هرهچ  زا  باقن  دز و 

مهنم  بدیحالاب  اسووران  رثن 
مهاردلا سورعلا  قوف  ترثن  امک 

ردار ناتـساد  نیا  دـیوگ : ینج  نبا  یتـشک ؟ ارم  وت  درم ، يا  وت ، رب  ياو  متفگ : تسبوخ ؟ اـیآ  يدـید  هنوگچ  ار  نخـس  نیا  تفگ : سپس 
. دیدنخ نآ  رب  تخانش و  ار  نآ  يو  مدرک ، لقن  بیطلایبا  يارب  دادغب )  ) مالسالا هنیدم 

هحفص 255 ] ] 

: داد تیلست  ار  يربونص  تفگ و  اثر  ریز  راعشا  اب  ار  وا  مجاشک )  ) شقیفر تشذگرد ، شتایح  نامز  رد  رتخد  کی  يربونص ، زا 
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رکبابا  ای  یساتا 
رکبلا هرحلا  تومل 

رخآ . ات 

تیاکح

: دیوگ هدرک  تیاور  ام ، رعاش  يربونصلا  دمحمنب  دمحا  رکبوبا 
. دوب هحیرق  شوخ  بیدا و  يدرم  دوخ  وا  داد ، یم  لیکـشت  ارابدا  لفحم  شا  هزاغم  رد  هک  دوب  دعـس  مان  هب  يا  یـشورفباتک  ءاهر "  رد " 

هزاغم میدوبن  رضاح  رـصم ، راید  ماش و  يارعـش  رگید  رعاش و  یماش  جوعم  رکبوبا  مناتـسد ، نم و  هاگ  چیه  دورـس و  یم  فیطل  يراعـشا 
شوخ مدرم و  نیرت  يورابیز  زا  تشاد ، یـسیع  ماـن  هب  يدـنزرف  ءاـهر  ناـناگرزاب  نیرتگرزبزا  یحیـسم  یناـگرزاب  میئوگ . كرت  ار  شا 

یم تسود  ار  وا  همه  ام  درک و  یم  طبض  ار  ام  راعـشا  تسـشن و  یم  ام  اب  زین  وا  دوب  اهنآ  نیرت  نیریـش  نیرت و  عبطلا  فیرظ  نیرت ، تماق 
قـشع هب  قارو  دعـس  دوبن . شیب  یکدوک  زونه  یگدنـسیون  راـک  رد  وا  میدرک ، یم  ساـسحا  یلیاـمت  وا  هب  تبـسن  دوخ  لد  ردو  میتـشاد 

: تسنیا دوب  هتسشن  شیولهپ  هزاغم  رد  یتقو  اهنآ  زا  یکی  دورسوا  هرابرد  يراعشا  دش ، التبم  وا  دیدش 

یمد  دادملا  هاوديداوف و  لعجا 
ملقلا عضوم  یماظع  رباف  كاه  و 

نک كاپ  تتسد  ار  نآ  نک و  هدافتسا  ما  هرهچ  زا  حول  ياج  هب  شارتهب ، ملق  ياجب  ار  مناوختسا  ریگب و  بکرمار  منوخ  تاود ، ار  مبلق  " 
دبای . جالع  میرامیب  ات 

رد شراک  دـش و  رتگرزب  يردـق  كرـسپ  نوچ  دـیدرگ . عیاش  رهـش ، ياج  همه  رداـسرت  كرـسپ  قشع  هب  قارو  دعـس  رطاـخ  قلعت  ربخ  "

تفگ و نخس  دوخ  ردام  ردپ و  اب  هراب  نیا  رد  درک ، ادیپ  تینابهر  و  اوزنا ، هب  لیامت  تفرگ  الاب  یتبحص  مه  ویتسود 

هحفص 256 ] ] 

هب رگید  وا  دـندروآ . هقر "  فارطا "  رد  یکزرید "  هب " ار  وا  دـش و  نورقم  تباجا  هب  ات  درکینیـشنرید  ياضاقت  ساـمتلا و  رارـصا و  اـب 
دیزگ و تماقا  اجنآ  سپ  دنداد . تسرپرـس  هب  لام  يریداقم  لباقم  ردو  هدرک  يرادـیرخ  وا  يارب  ار  یبهار  ریددوب  هدیـسر  یئابیز  تیاهن 
. دیدرگ رید  مزالم  رسپ  اب  تفگ و  كرت  ار  ناتسود  درک ، لیطعت  تسب و  ار  شا  هزاغم  دش  گنت  قارو  دعس  رب  خارف  يایند  هک  دوب  هاگنآ 

ینعی  ) دینارذگیم یسامش  لغشب  رید  رد  رسپ  هکیلاح  رد  هتخاس  وا  يارب  هک  يراعشا  زا  یکی  دورـس  یم  وا  هرابرد  يراعـشا  لالخ  نیا  رد 
تسا : نیا  اسیلک ،) مداخ 

نابلا  نم  اضغ  تلع  دق  همح  ای 
ناحیر فارطااهفارطا  ناک 
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هدیصق  رخآ  ات 
ار دعس  وا  دنتشاذگن  رگید  دندرک و  عنم  دعس  اب  طابترا  زاار  وا  دنتسیرگ و  راکنا  هدید  هدب  كرـسپ  اب  ار  دعـس  دایز  سامت  نابهار  هاگنآ 
وا دید  دعس  یتقو  دنار . دوخ  زا  ار  دعس  وداد  تبثم  خساپ  اهنآ ، هتساوخ  هب  كرسپ  دندرک . دیدهت  رید  زا  جارخا  هب  ار  وا  دهد و  هار  دوخب 

دنتفگ هدادـن و  وا  هب  قفاوم  خـساپ  یلو  تفگ ، تخـس  نانآ  اب  ینابرهم  اب  تفر و  نابهار  دزن  دـمآ ، نارگ  وا  رب  دـنهد  یمن  هار  دوخ  هب  ار 
و دنتـسب ، یم  ام  يور  هب  ار  رید  رد  دمآ  یم  رید  يوس  وا  تقو  ره  سپـس  و  میکانمیب . ناطلـس  زا  دـیآ و  راع  گنن و  ام  رب  وا ، اب  وت  هطبار 

هدیـشک نونج  هب  شراک  ات  تفای ، ینوزف  شقـشع  شتآ  تفرگ و  الابشهودنا  ور  نیا  زا  دـیوگب . وا  اب  ینخـسدنداد  یمن  هزاجا  ار  رـسپ 
یلاح اب  دـیدرگ و  مزالم  ار  رید  نابایب  دز و  شتآ  تشاد  هناخ  رد  هچ  ره  تشگزاـب و  شا  هناـخ  هب  درک و  هراـپ  هراـپ  ارشیاهـسابل  دـش ،

درک . یم  هیرگ  تخاسیم و  رعش  نادرگرس  نایرع و 
ار بش  هک  یناتسوب  زا  جوعملا ، و  نیمز ، يور  هاگنآ  دیوگ : يربونص  رکبوبا 

هحفص 257 ] ] 

هدیدرگنوگرگد شتقلخ  هدـش ، دـنلب  شیاهوم  هتـسشن  هنهرب  رید ، راوید  هیاس  رد  میدـید  ار  وا  میتشذـگ ، یم  میدوب  هدـنارذگ  اجنآ  رد 
دوخ لاـحب  ساوـسو  نیا  زا  ارم  تفگ : میدرک . خـیبوت  تمـالم و  دوـب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  هب  تبـسن  ار  وا  میدرک و  شمالـس  دوـب ،

، یلب میتفگ : درک ، دوب  اجنآ  هک  يا  هدـنرپ  هبهراشا  شتـسد  اب  و  دـینیب ؟ یم  رید  دـنلب  نامتخاس  زارف  رب  ار  هدـنرپ  نیا  امـش  اـیآ  دـیراذگب ،
هب یسیع  يارب  ار  يا  همان  نم  ات  دیآ  نیئاپ  مهد  یم  دنگوس  ار  هدنرپ  نیا  لاحب  ات  حبص  لوا  زا  نم  مناردارب  يا  دنگوس  امـش  ناجب  تفگ 

سیونب : تفگ : یلب ، متفگ : يا  هدروآ  تدوخ  اب  ذغاک  يربونص  يا  تفگ : درک و  نم  هب  يور  سپس  متسرفبوا ، هلیسو 

یکز  رید  همامح  ای  کنیدب 
بیلصلا كدنع و  لیجنالاب  و 

تسا . مرتحم  وت  دزن  هک  بیلص  لیجنا و  هب  دنگوس  یکزرید و  رتوبک  يا  تنید  هب  دنگوس  " 
ناسرب . تسا  مرخ  راسخاش  رب  هک  یهام  هب  رادرب و  ارم  مالس  تسیاب و  " 
درادن . رارق  وا  قشع  زا  نم  لد  دنتشاد و  رود  نم  زا  ار  وا  نابهار ، هورگ 

تسا . ناهنپ  اهربا  تشپ  رد  یهام  نوچ  و  دشخرد ، یم  اهنآ  نایم  رب ، رد  هنمیشپ  ور 
متسین . كوکشم  نم  ادخ ، هب  دنگوس  هن  تخادنا ، دیدرت  هب  ار  ام  دعس  دمآ  تفر و  دنتفگ  اهنآ 

دزوس . یم  شتآ  ياه  هرارش  زا  شیبوت  قشع  شتآ  زا  تیاونیب  دعس  دیئوگب  ار  وا 
يوش . یم  وا  عنام  کیدزن  زا  رگا  نک  هلص  رود  زا  یهاگن  اب  ار  وا 

درم . تسود  رجه  زا  هک  تسا  یسک  ربق  اجنیا  دیسیونب : مربق  فارطا  متفر  ایند  نیا  زا  نم  رگا  و 
دشاب  بیقر  اهرازه  هک  دسر  هچ  ات  دنک  دکارار  یگدنز  بیقر ، کی  قشع  راک  رد 

دوب ، هتسب  شیورب  رد  دش . ناور  رید  يوس  تفگكرت و  ار  ام  دعس  هاگنآ  " 

هحفص 258 ] ] 
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 " رهـش مکاح  تقو  نآ  رد  دـنتفای . ار  وا  هدرمرید  رانک  رد  يزور  ات  درک  یم  رارکت  ار  دوخ  راـک  یتدـم  اـت  وا  یلو  میتشگزاـب ، وا  دزن  زا 
: تفگ مکاح  دنتـشکن  ار  وا  نابهار  زج  یـسک  دـنتفگ : مدرم  دـندش ، فقاو  رما  نایرج  هب  اهر "  مدرم "  مکاح و  دوب  غلغیک "  نب  ساـبع 
. دـش يراـشفاپ  رما  نیا  رد  میهد و  هجنکـش  هناـیزات  اـب  ار  نانیـشن  رید  همه  مینازوسب و  شتآ  هب  ار  وا  مینزب و  ار  رـسپ  ندرگ  دـیاب  راـچانب 

. دندرک دازآ  تمارغ ، مهرد  رازه  دص  تخادرپ  اب  ار  ناشرید  دوخ و  نایحیسم 

هحفص 259 ] ] 

یخونت یضاق 

هراشا

یفوتم 342 ه دلوتم 278 ه 

هیصو  نبا  هللا و  لوسر  نبا  نم 
بصان نیدلا  هبقع  یف  لغدم  یلا 

رهزم  قز  روبنط و  نیباشن 
براض ردص  یلع  اداش و  رجح  یف  و 

هنیق  نطب  یلا  نارکس  رهظ  نم  و 
بئاوس اهکلم و  یف  هبش  یلع 

یصحلا  اطو  نم  ریخ  ایلع  بیعی 
براس مانالا و  یفراس  مرکا  و 

دمحم  یطبس  نیطبسلا  یلع  يرزی  و 
بکاوکلا لین  مار  ضیضح  یف  لقف 

ابذاک  طیمارقلا  لاعفا  بسنی  و 
بئاطالا مارکلا  يداهلا  هرتع  یلا 
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مهنیب  مذلا  حربی  رشعم ال  یلا 
بئاعملاب مهضارعا  يردزت  و ال 

مهتویب  سومش  اوناک  اودتنا  ام  اذا 
بکاوملا سومش  اوناک  اوبکر  نا  و 

يدرلا  کحض  یغولا  موی  اوسبع  نا  و 
بداونلا نویع  اوکبا  اوکحض  نا  و 

دمحم  نیب  لیربج و  نیب  اوشن 
بکار شام و  ریخ  یلع  نیبو 

هحفص 260 ] ] 

هیصو  یفطصملا و  یبنلا  ریزو 
بئارض هیمش و  یفههبشم  و 

دمحم  ریدغلا "  موی "  یف  لاق  نم  و 
بصاونلا هادعلا  ردغ  نم  فاخ  دق  و 

مکسوفننم  مکب  یلوا  یننا  اما 
براوملا بیرملا  لوق  یلب  اولاقف :

مکنم  هالوم  تنک  نم  مهل : لاقف 
یبحاص يدعب و  هالوم  یخا  اذهف 

لزنمب  ینم  وهف  ارط  هوعیطا 
بطاخملا میلکلا  یسوم  نم  نوراهک 

راعشا نوماریپ 
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ءوس هناشن  هک  ناـنآ  یئوگدـب  یئوجبیع و  رد  دوب و  بلاـط  وبا  لآ  تخـسرس  نانمـشد  زا  لاس 296 ه  هب  یفوتمیـسابع  زتعم  نب  هلا  دـبع 
رد تخیر و  یم  يرعش  ياه  بلاق  رد  ار  دوخ  ياه  هنیک  ناشفا  شتآ  تاقوا  زا  يرایسب  و  درک . یم  ششوک  دوب  وا  تنیط  ثبخ  و  نطاب ،

: هلمج زا  دنا ، هدورس  يراعشا  وا  یهاو  لئالد  لاطبا  رب  ارعش  زا  يرایـسب  درک . هنادواج  ار  وا  گننو  یتشز  هک  تخاس  يدئاصق  نآ ، هجیتن 
، يرعش رحب  رد  هک  هتسناد  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  تیصخش  وا  تسه  هک  يزیچ  دش . میهاوخ  شلاح  حرش  رکذتم  يدوز  هب  هکسارف  وبا  ریما 

هلمح نایولع و  يرایب  هک  شا  هیمیم  هدیصق  بلاق  رد  ار  دوخ  نادیواج  یئالط و  راعـشا  اذل  دنک ، تقفاوم  دیلپ  درم  نیا  اب  نزو ، هیفاق و  و 
تسا . هدرک  هراشا  ناشباسح  یب  لیطابا  اهیئاوسر و  هب  نآ  رد  تسا و  هتخیر  هتساخرب ، نایسابع ، زا  ناشنانمشد  هب 

تسنیا : شعلطم  هک  زتعم  نبا  هیئارهدیصق  در  رب  یفوتم 373 ه  دلوتم 237 ه  یمطاف  دعم  نب  میمت  يرگید 
و شا ، یصو  و  یفطـصم ، ربمایپ  ریزو  هک  یلع  - 1 دوش : یم  زاغآ  رعـش  نیا  اب  دعم  نبا  هیدر  هدیـصق  تسا . هتفگ  رادودنه ... لال  عبر  يا 

دیـسرت یم  شا  یبصان  نانمـشد  تنایخ  زا  هک  یلاح  رد  ص )  ) دـمحم مخ )  ) ریدـغ زور  هک  یـسک  و  تسا . مراکم  قـالخا و  رد  وا  هیبش 
يالوم نم  هک  امـش  زا  سکنآ  ره  دومرف : اهنآ  هب  یلب . دنتفگ : گنرین ، دیدرت و  لاح  اب  متـسینرترب ؟ امـش  هب  امـش  ناج  زا  نم  ایآ  تفگ :

فرطمیلک یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  دـننام  هب  وا  تبـسن  دـننک ، تعاطا  همه  وا  زا  تسوا . يالوم  نم ، زا  دـعب  متـسود  مردارب و  نیا  میوا ،
تسادخ . باطخ 

هحفص 261 ] ] 

ءاوس  انسل  مشاه و  ینب  ای 
رابکو یلعلا  نم  راغص  یف 

دمآ . دهاوخ  متفه  نرق  يارعش  رد  شمان  یفوتم 614 ه  هللااب  روصنملا  دمحم  وبا  مجنملا و  نبا  يرگید :
يارعشرد ار  شلاح  حرش  تسا . هدش  دای  شناوید  رد  هک  دوخ  روآ  نزح  هیئاب  راعشااب  هک  تسا  یفوتم 752 ه  یلح  نیدلا  یفص  يرگید 

دراد . يا  هیدر  زتعم  نبا  رب  زین  وا  هک  دناوخ  میهاوخ  متشه  نرق 
نبا در  رد  میدرک ، دای  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  شا  هدیصق  نیا  وا  مینک . یم  یسررب  نونکا  ار  شلاح  حرش  هک  تسا  یخونت  یـضاق  رگید : و 
یم هدید  یطخ  ياه  هعومجم  زا  يرایـسب  رد  هکنانچ  دسر  یم  رظن  هب  هدـمآ و  نآ  تیب  هیدرولا " 83  قئادح  باتک "  رد  هدورـس و  زتعم 

ءاـبدالا مجعم  رد  يومح  و  هدروآ . تیب  رحسلا " 48  همـسن  رد "  ینامی  هدمآ و  تیب  رودبلا " 74  علطم  رد "  دشاب و  هدیـصق  همه  دوش 
حرـش علطم  نیا  اب  بلاط  یبا  ینب  رب  ارسابع  ینب  راختفا  شا  هدیـصق  رد  زتعم  نب  هلا  دـبع  دـیوگ : هدرک  لقن  ار  نآ  تیب  اهنت 14   181:14

: دهد یم 

مکل  امف  نورت  ام  الا  هللا  یبا 
بلاط لآ  ای  رادقالا  یلع  اباضغ 

هک تسا  هتفگ  خـساپ  ار  وا  تسا ، دوجوم  شناوید  رد  هتخاس و  نایولع  زا  یخرب  ناـبز  زا  هک  شاهدیـصق  نیا  اـب  ار  وا  یخونت  مساـقلا  وبا 
تسا : نیا  شلوا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1206 

http://www.ghaemiyeh.com


هیصو ... نبا  هللا و  لوسر  نبا  نم 
دیوگ : هک  اجنآ  ات 

رکذتمار نینح  زور  راختفا  هنافساتم  دنداتعم  نتخاون  هب  هاپـس ، اب  ههجاوم  ياجب  هک  اه  نآ  گنج  نادیم  اب  ار  ناگدنناوخ  تسا  تبـسن  هچ 
وگب دیگنج . یم  یصو  دز و  یم  دایرف  بلطملا  دبع  نبسابع  شردپ  درمش  یم  تاراختفا  هن  بیاعموزج  ار  نآ  تسناد  یم  رگا  وا  يدش 

نز . ریشمش  ای  نزدایرف  تسیک  نآ  زا  راختفا 
دـشاب هدـش  عونمم  بجاح ، بجاحهلیـسو  هب  هک  یـسک  تسا  رود  هچ  دـیهاوخ و  یم  ار  ص )  ) ربمایپ ثرا  دـیا  هدـمآ  سابع  دالوا  اـمش ،

ماگنه تریس  کین  درم  نآ  نیسحلا ،) نب  یلع  نب   ) دیز یهاوخنوخ  راعش ، دیا و  هدرک  مایق  یهاوخنوخب  دیتفگ :

هحفص 262 ] ] 

دیدرگ . دیمااندوخ  يوعد  زا  و  دورگن ، امش  هب  یسک  ات  دیهد  یمن  راعش  میهاربا  هب  ارچ  تسا . گنج 
مـساقلا یبا  نب  نیـسح  دیوگ : هدرکلقن و  یـضترملا "  هعیـشل  یفطـصملا  هراشب  شباتک " مهد  دلج  رد  يربط  نیدلا  دامع  ار  راعـشا  نیا 

رد یخونتلا  یلع  نب  نسحم  نب  یلع  مساقلا  وبا  یـضاقنب  یـضاق  تفگ : هداد  ربخ  ار  یناتـسجس ، دیعـس  وبا  دـیوگ : هدرک  تیاور  یمیمت 
، یخونتلا مهفلا  یبا  نبا  نب  دمحم  نب  یلع  مساقلا  وبا  مردـپ  تفگ : هدرک  داشنا  نم  يارب  نسحم ، یلع  وبا  مردـپ ، تفگ : داد  ربخ  دادـغب 

: هدرک داشنا  نم  يارب  ار  دوخ  هدیصق  نیا 

دمحم  ریدغلا "  موی "  یف  لاق  نم  و 
بصاونلا هادعلا  ردغ  نم  فاخ  دقو 

مکسوفنب مکنم  یلوا  انا  اما 
براوملا بیرملا  لوق  یلب  اولاقف 

مکنم  هالوم  تنک  نم  مهل  لاقف 
یبحاص مکیف و  هالوم  یخا  اذهف 

لزنمک  ینم  وهف  ارط  هوعیطا 
بطاخملا میلکلا  یسوم  نم  نوراهل 

مشاه  لآ  نم  تنک  نا  هلالوقف :
بقاثب ءامسلا  یف  مجن  لک  امف 

زتعملا نب  هلا  دبع  در  رد  هدیـصق  نیا  هک  تسا  هدش  رکذتم  هدرک و  لقن  ار  هدیـصق  نسح ، نب  دمحم  نیدلا  ءاهب  ناتـسربط  خیرات  بحاص 
هلمج : زا  درک ، رکذار  نآ  تیب  هدزناپ  هدش و  هدورس 
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مکفویس  تدابا  دق  دیز  لثم  مکف 
بذاوکلا نونظلا  ریغ  ببس  الب 

 " دیتشک دوخ ، غورد  ياهنامگ  زج  یلیلد  یب  ناتریشمش  مد  زا  امش  ار  دیز  دننام  یناسک  رایسب  هچ  " 

هحفص 263 ] ] 

" ؟ درکن دیعبت  هنیدم  زا  دنا ، تلاهج  ياهیکیرات  شخب  ینشور  هک  ار  تیاده  ياههام  امش ) یقیناود   ) روصنم ایآ  " 
دنتفرگهدیدن "  ار  وا  ياه  یگتسبمه  اهیتسود و  و  دیدرک ، محر  عطق  دمحم  اب  هنارگمتس  هک  دیدوبن  امش  نیا   "و 

دیدرک "  دولآ  نوخ  ار  ناشناوسیگ  هتسکش و  ار  اهنآ  قرف  دیتخادنا و  كاخ  هب  ار  یئاهلعشم  ارمخ  اب  نیمزرس  رد   "و 
دننک "  هجوت  اهنآ  رب  ( يرتسکاخ  ) عقبا ياه  غالک  نابایب  رداهنت  هک  درک  افج  یفئاوط  اب  خف  هک  دوب  امش  یسابع )  ) يداه نیا  " 

دیناسر "  تکاله  هب  دندوب  هدنشخرد  ناگراتس  دننام  هک  ار  تلیضف  نامسآ  نارتخا  هانگ ، یب  امش  نوراه   "و 
درک "  مومسم  دوب ، مکحم  ياههوک  زارف  زا  رت  مکحم  هک  یتعیب  زا  دعب  ار  اضر  امش ، نومام  و 

 " دینیگمشخ تاردقم  رب  ارچ  دیوگ : یم  هک  یسک  خساپ  تسنیا ، " 

هحفص 264 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

هب طیرم  نب  کلام  نب  دـیبع  نب  دـیزی  نب  یناـه  نب  رباـج  نب  میمت  نب  میهاربا  نب  دواد  مهفلا  یبا  نب  دـمحم  نب  یلع  یخونت ، مساـقلا  وبا 
خونت نامه  هک   ) هللا میت  نب  مهف  نب  خونت ) هاشداپ   ) ورمع نب  ثراحلا  نب  ثرحلا  نب  ورمعنب  حبص  نبا  ثرحلا  نب  ورمع  نب  رازن  نبحرس 

نب ناطحق  نب  برعی  نب  تحـس  نب  ابـس  نب  ریمح  نب  کلم  هعاضق  نب  فاحلا  نب  نارمع  نب  ناولح  نب  بلغت  نب  هربو  نب  دسا  نبا  تسا )
تسا . ع )  ) ربمایپ حون  نب  ماس  نب  دحشلا  حلاش  نب  نباغ 

، مدقم همه  رب  مالک  ملع  رد  رایسب ، یمولع  رد  کیرش  عونتم ، ياهرنهعماج  لئاضف و  عمجم  ملع ، ياه  هناوتسا  نیرتراد  هشیر  زا  یکی  وا 
طورـش هب  انـشآ  هاـگآ ، تئیه  موجن و  ملع  رد  بدا ، رعـش و  ياوشیپ  ثیداـحا ، ظـفاح  عیـسو ، یتاـعالطا  ياراد  ضیارف  هقف و  ملع  رد  و 

قوف يدرم  دار  و  هیفاقملعم ، تغل ، ملع  رب  هاگآ  وحن ، ملع  رد  رحبتم  قطنم ، ملع  رد  داتـسا  تالجـس ، تبث  یـسیون و  رـضحم  تـالماعم و 
رد زاـتمم  و  قـالخا ، نسح  يدرمناوج و  رد  يا  هناـگی  تسا ، ملع  ماـقم  زراـب  ياـه  تیـصخش  زا  یکی  هکناـنچ  و  ضورعنف ، رد  هداـعلا 

تسا . عضاوتم  مرن و  یعبط  مارآ ، یئوخ  تایهاکف ، عبط و  تفارظ 

تیبرت دلوت و 

لاس هب  یناوج  رد  ات  دـش  گرزب  رهـش  نامه  رد  داهن و  ياپ  ناـهج  نیا  هبه  لاس 278  هجحیذ ، مشـش  تسیب و  هبنـشکی  زور  هیکاطنا ، رد 
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اجنآ رد  دمآ ، دادغب  هب  شش  دصیس و 

هحفص 265 ] ] 

بحاص یبلحلا ، لیلخ  نبا  دـمحا  ددـسم " و  بحاص "  ینامرک ، بیبح  نب  دـمحا  نب  نسح  زا  تفرگ و  ارف  هیفنح  وبا  بهذـم  هب  ار  هقف 
و لیف ، نب  میهاربا  نب  دـمحا  نب  نسح  ینالوخ و  ملاس  نب  سنا  و  یکاطنالا ، یـسوم  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  و  یـصمح ، نامیلا  یبا 

نیـسح نب  دمحم  و  یلبج . دایز  نب  هللا  دبع  نب  دمحا  و  یقر ، ناطق  هللا  دبع  نب  نیـسح  زا  و  دنا ، یکاطنا  همه  هک  راطعلا  دـمحم  نب  لضف 
دماح و  يدنغابلا . دمحم  نب  دمحم  نب  رکب  یبا  یفقث و  نالیع  یبا  نب  رمعو  یعاجـشلا . بیطلا  نب  نسح  و  یـسوطرطیسولآ . دـلاخ  نب 

ار موجن  ملع  دندش و  وا  ثیدح  خـیاشم  تفرگ و  ارف  ثیدـح  دواد ، یبا  نب  رکب  یبا  و  يوغب . مساقلا  یبا  یخلب و  بیعـص  نب  دـمحم  نب 
دناوخ . جیز  بحاص  مجنم  یئانبلا  دزن 

زا یخونت  نسحم  یلع  وبا  وا  دنزرف  يرقملا و  دمحم  نب  دـمحا  نب  رمع  يدادـغب و  جالث  نب  مساقلا  وبا  و  يدادـغب ، يرجآ  نب  صفح  وبا 
دنا . هدرک  تیاور  ثیدح  وا 

رفعج یبا  یضاق  لبق  زا  دیشک  لوط  دش 320 ه  هتشک  هک  یلاس  ات  لاس 295 ه  زا  شتفالخ  هک  هللااب  ردتقم  مایا  رد  هک  تسا  یسک  لوا  وا 
هلقمنبا یلع  وبا  ار  ماقم  نیا  تشاد ، روپاش  يدنج  و  رتشوش ، مرکم و  رد  ار  رکسع  یـضاق  تمـس  هب  یخونت  لولهب  نب  قاحـسا  نب  دمحا 

هفوک نآ و  هموح  وطساو  یحاون  زاوها و  تواضق  ماقم  هاگنآ  دوب  شرمع  لاس  نیمود  یس و  رد  لاس 310 ه  رد  رما  نیا  تشون و  وا  يارب 
صمح دنج  جذیا و  تواضق  ماقم  هدنکارپ  عمتجم و  روطب  روپاش  ياهنیمزرـس  ناجرا و  ماش و  دودح  زا  هیحان  دنچ  تارف و  دور  ریـسم  و 
طیلخت رثا  رب  دوب  يدصتم  وا  هک  ار  هاضقلا  یضاق  تمس  عیطملا هللا  درک و  لاغشا  دیسر  تفالخ  هب  لاس 334 ه  رد  هک  عیطملا هللا  لبق  زا  ار 

وا زا  دعب  و  تشاذگاو ، وا  هب  ار  زاوها  یهاوخداد )  ) ملاظم ماقم  هلقم  نبا  هدرک و  راذگاو  بئاسلا  یبا  هب  هتفرگ و  وا  زا  نانمـشد  زا  یخرب 
. دیدرگ مالکو  رظن  روما  زا  يا  هراپ  يدصتم  يدیرب ، هللا  دبع  وبا  طساو  رد 

دمآ شندید  هب  هلودلا  فیـس  تشادب ، تسد  نآ  زا  هک  یماگنه  و  دوبيدصتم ، ار  زاوها  هرـصب و  تواضق  لاس  دنچ  ات  وا  دـیوگ : یبلاعث 
لیلجت شماقم  زا  و  تفگ ، شحدم 

هحفص 266 ] ] 

نوزفشماقم يررقم و  تشگزاب و  شراکب  هرابود  ات  تشون  هفیلخ  رابرد  هب  دادغب  هب  ار  نآ  شرازگ  دومن و  وا  زا  یمرگ  یئاریذپ  درک و 
نافیرظ راگدای  نامیدندبس و  رس  لگ  ار  وا  هدرک  يرادبناج  وا  زاو  دندوب  لیامتم  تخس  وا  هب  قارع  ياسور  رگید  و  ریزو ، یبلهم  و  دش .

دنتشاد . تسا ، هتسجرب  یلامعا  میرک و  یقالخا  ياراد  راتفرشوخ و  هک  یسک  ترشاعم  عون  وا  اب  دندرمش و  یم 

وا شوه  هظفاح و  هیضق 

ارم مردپ  مدینـش  دیوگ : هحفـص 176  هرـضاحملا "  راوشن  رد " نسحملا  یلع  وبا  یـضاق  شدـنزرف  دوب . یتیآ  شوه  هظفاـح و  رد  یخونت 
یم راختفا  اه  ینمی  هب  هک  اجنآ  ار  لبعد  ینالوط  هدیـصق  زا  یتمـسق  مدوب  هلاس  هدزناپ  نم  هک  يزور  مردـپ  مدینـش  تفگ : هدرک  ثیدـح 

تسا : تیب  نیا  هدیصق  لوا  دناوخ  یم  هدروآ ، ار  رازن  بقانم  هک  تیمک  در  رد  ار  اهنآ  بقانم  دنک و 
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انیعظ  ای  کئالم  نم  یقیفا 
انیعبرالا رم  موللا  ینافک 

هب ردپ  متفگ  منک . رب  زا  متشاد  تسود  دوب  نم  هداوناخ  نمی و  رخافم  يوتحم  هکنیا  يارب  ار  اهنآ  تسا . تیب  دصشش  دودح  هدیـصق ، نیا 
هاجنپ هتفرگ  ار  هدیصق  یهاوخ  یم  مناد  یم  نم  تفگ : مدیزرو . رارـصا  نم  درک و  در  ارم  وا  منک  ظفح  زین  نم  اراهنآ  ات  هد  ناشن  مه  نم 
مردپ دیهد . نم  هب  ار  نآ  متفگ  ینک  دساف  نوگرگد و  ار  نآ  نم  يارب  هدرک و  ترپ  وسکیهب  ار  هتـشون  هاگنآ  ینک  رب  زا  ار  شتیبدـص  ای 

بش و نآ  رد  يراک  هب  مدرک و  تولخ  اجنآ  رد  هدش و  مدوخ  صوصخم  قاطا  دراو  تشاذگ  رثا  نم  رد  شنخـس  داد و  نم  هب  ار  هتـشون 
دزن هاگحبص  مناوخب . متسناوت  یم  یبوخب  مدوب و  هدرک  ظفح  ار  همه  رگید  نم  دش  رحـس  ماگنه  یتقو  متخادرپن . هدیـصق  ظفح  زج  زور ،
هتفگ شغورد  هکنیا  زا  ار ، شا  همه  متفگ ، يا ؟ هدرک  ظفح  ار  هدیـصق  رادـقم  هچ  لاح  تفگ : متـسشن ، شلباـقم  لومعم  قبط  هتفر  ردـپ 
مدرک عورـش  نم  و  تسیرگن ، نآ  رد  دوـشگ و  هـتفرگ ، ار  نآ  وا  مدروآ ، نوریب  نیتـسآ  زا  ار  رتـفد  ناوـخب  تـفگ : دـمآ و  مـشخب  مشاـب 

دنچ مدناوخ  هک  ار  نآ  تیب  دص  زا  شیب  ات  ندناوخ 

هحفص 267 ] ] 

هسوب دینابسچ و  دوخب  ارم  شدمآ ، تفگـش  ارم  ظفاح  نسح  مدناوخ . رخآ  هک  اجنآ  زا  تیب  دص  رادقم  ناوخباجنیا  زا  تفگ : دز و  قرو 
ار هصق  نیا  ریثـک  نبا  مساره . یم  وت  رب  مدرم  یمـشچ  دـب  زا  نم  هک  وگم ، ار  نیا  یـسکب  مزیزع  تفگ : درک و  اـثن  ما  هدـیدو  مرـس  رب  يا 

تسا . هدروآ  شخیرات 227:11 ، رد  هصالخ  روطب 
هک يراعـشا  زا  ریغ  یئاهنت  هب  يرتخب  مامت و  یبا  راعـشا  زا  وا  زا  دعب  دوخ  نم  تشاداو و  ندرک  ظفح  هب  ارم  مردـپ  دـیوگ : یلع  وبا  زین  و 
هک یـسک  دنیوگ ، ماش  رد  ام  موق  ناگرزب  مردپ و  دیوگ  مدرک . ظفح  هدیـصق  تسیود  مدوب ، هدرک  ظفح  میدق  دیدج و  نارعاش  رگیدزا 
زا رتمک  نس  رد  نم  ورنیا  زا  تسا . ناسنا  تسوپ  رد  یغالا  وا  دیارـسن  رعـش  دوخ  دـنک و  ظفح  نییئاط )  ) یط ینب  هلیبق  زا  هدیـصق  لـهچ 

: شلوا هک  ار  دوخ  هروصقم  راعشا  و  متخادرپ ، ندورس  رعش  هب  تسیب ،

یهنلا  یهن  عطا  مل  یهانتلا  ول ال 
يدملا زاح  نم  بلطی  يدم  يا 

متفگ . ار  تسا ،
تیلهاج و هرود  رد  هک  اهنآ   ) نیمرضخمو دیدج ، نارعاش  راعشا  زا  ریغ  نییئاط  راعشا  زا  هعطق ، هدیـصق و  دصتفه  مردپ  دیوگ : یلع  وبا  و 

يدئاصق سور  هک  مراد  تسد  رد  شطخ  هب  وا  زايرتفد  دوخ  نم  تشاد . ظفح  رد  تیلهاجيارعـش ، و  دـندرک ،) كرد  ار  ود  ره  مالـسا 
وحن و زا  يداـیز  رادـقم  وا  تسا . يروصنم  فیطل  اـهبنارگ و  ذـغاک  زا  گرب  ياراد 230  هدوـمن و  تبث  نآ  رد  دوـب ، ظوـفحم  وا  هک  ار 

نیا همه  رد  شا  هظفاـح  هاـگ  ره  و  ما . هدـیدن  دـشاب ، رترب  شا  هظفاـح  وا  زا  هک  ار  یـسک  نم  دـیوگ : هک  اـجنآ  اـت  دوبهدرک  ظـفح  تغل ،
دیسر . یم  رظنب  يا  هبوجعا  دوب  هدشن  هدنکارپمولع 

شتافیلات
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تسایس هب  نادلب  وراطقا  رد  و  هتفای ، ازسب  یترهش  یضایر  یلقن و  یلقع ، ياهرنه  زا  يرایسب  رد  هدوب ، دراو  يرایسب  مولع  ردیخونت  هکنیا 
، رگید مولع  هقف و  ضورع و  ملع  ردوا  دیوگ : یلع  وبا  شدـنزرف  هکنانچ  تسا  اهبنارگ  یتافیلات  نتـشاد  مزلتـسم  روما  نیا  تسا ، هتخادرپ 

تسا . یتافینصت  ياراد 

هحفص 268 ] ] 

فیلات نآ  زا  رتهب  یباتک  ضورع ، ملع  رد  دـیوگ : علاخلا  ضورعلا ، یف  باـتک  تسا : رارق  نیا  زا  تاـیبدا  رد  شتافینـصت  دـیوگ : يومح 
ار يراعـشا  یبلاعث  و  دناهدرک ، رکذ  وا  يارب  يرعـش  ناوید  تارذش ، بحاص  رجح و  نبا  یعفای ، یناعمـس  و  یفاوقلا . ملع  باتک  هدـشن و 

دیدینش . ریدغ ، هرابرد  ار  شراعشا  تسا و  هتفرگ  ناوید  نآ  زاهدش  دای  هک 
 " دـیرد نبا  هلباـقم "  هب  نآ  رد  هک  يا  هروـصقم  هدیـصق  يدوعـسم  هدرک . لـقن  شناوـید  زا  ار  شا  هیئاـب  راعـشا  نارگید ، دـننام  يوـمح 

: تسنیا شلوا  هک  تسا  هدرب  مان  دنک ، یم  حدم  ار  هعاضق  زا  شموق  خونت و  نآ  رد  هتخادرپ و 

یهنلا  یهن  عطا  مل  یئاهتنا  ول ال 
يدملا زاح  نم  بلطن  ابصلا  يدم 

تایبا . رخآ  ات 
اهباتک نیا  تسا . هدیدرگ  ظفح  هک  تسا  يرادقم  زا  رتشیب  هدش  دیدپان  هچنآ  یخونت  راعـشا  زا  دـیوگ : هرـضاحملا "  راوشن  رد " یلع  وبا 

یم زاـب  ناوارف  تاـفیلات  زا  ار  وا  تشاد ، هک  یناوارف  ملع  دوجو  اـب  تواـضق  بصنم  يدـصت  هکنانچهدـیدرگ  ثداوح  داـب  دربتـسد  دروم 
تشاد .

وا بهذم 

هتسد نرق  ینعی  مراهچ  نرق  دنا  هتسیز  مراهچ  موس و  نرق  رد  هک  تسا  یناسک  بهذم  هنیمز  رد  قیقحت  ثحب و  دیدش  تالکشم  زا  یکی 
و یبلق ، هدـیقع  فلاخم  تهج  رد  راهظا  رب  ناوارف ، ياه  هزیگنا  توافتم و  ياه  هقرف  رـصع  فلتخم ، دـیاقع  ءارآ و  راکفا و  و  اـه ، يدـنب 

شوختـسد ناشراکفا  جئاتن  هدـش و  يرپس  نانآ ، راثآ  زايراگزور  نونکا  هژیوب  درادـهگن ، ظوفحم  ار  ینطاب  روما  هک  یئاهزیچ  هب  رهاظت 
اه یناهن  یکاح  هک  ناشتانایبهتخیرگ  هتـسج  تایوتحم  زا  میبایرد و  ار  ناشدـئاقع  میتسناوت  یم  هنرگو  هدـیدرگاه  لاس  اهزور و  شدرگ 

میبایرد . ناشبهذم  تقیقح  تخومآ ، یمامب  ناگتشذگ  بهذم  زا  ار  یقیاقح  دوب و  ناشریمض 
زور زا  یلع  وبا  شدنزرف  یخونت و  بهذم  دروم  رد  ناسیون  هرکذت  نانخس 

هحفص 269 ] ] 

بهذـم هب  رهاظت  دـندمآ ، یم  دورف  يرانک  هشوگ و  ره  ردو  دنتـشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  بهذـم  نانیا  هک  تسنآ  هناشن  زورما ، اـت  تسخن 
 " بهذلا تارذش  بحاص "  و  شخیرات ، رد  ریثک  نبا  شباسنا و  رد  یناعمـس  شخیرات و  رد  يدادغب  بیطخ  دندرک . یم  لحم  نآ  لها 
هب ار  هقف  یخونت  یـضاق  دـنا : هتفگ  نیملاعلا "  ءایـض  رد "  فیرـشلا  نسحلا  وبا  انخیـش  " و  دـهاعم ، رد "  یـسابع  دیـس  باـتک و  نآ  رد 
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تخومآ . هیفنح  وبا  بهذم 
حیرـصت  " هیهبلا دـئاوفلا  رد "  تانـسحلا  وبا  هیغبلا " و  رد "  یطویـس  " و  لادـتعالا ، نازیم  رد "  یبهذ  نانجلا " و  تآرم  رد "  یعفاـی  و 

بهذم لوصا  هب  ار  مالک  ملع  وا  دنا : هتفگ  شباسنا  رد  یناعمس  شخیرات و  رد  يدادغب  بیطخ  تسا . هدوب  بهذملا  یفنح  هک  دنا  هدرک 
وا تسا : هدمآ  نازیملا "  ناسل  رد "  و  دوب ، ملاع  هلزتعم  بهذم  لوصا  هب  وا ، هک  تسا  هدمآ  ریثا  نبا  لماک "  رد "  و  تسناد . یم  هلزتعم 

بلطم نیمه  هب  هدناوخ و  هعیـش  هاضق  زا  ار  وا  نینموملا "  سلاجم  رد "  يرتشوش ) هلا  رون   ) یـضاق دیـس ، ودـنا  هداد  تبـسن  لازتعا  هب  ار 
هب شتاراهظا  رد  و  یلزتعم ، لوصا  رد  وا  هک  هدرک  لقن  ینمی  يروسم  زا  رحسلا "  همسن  بحاص "  هدومن و  حیرصت  رودبلاعلطم ، بحاص 

دوب . بهذملا  یفنح  یلو  یعیش ، تدش 
هدوب يدـیزبهذم  رد  و  یفنح ، عورف  رد  و  یلزتـعم ، لوـصا  رد  وا ، هکنیا  دـنک  عـمج  مهب  ار  هدـنکارپ  بلاـطم  نیا  دـناوت  یم  هک  يزیچ 

دصیس و لاس  هک  عقومنیا  رد  نونکا  هدروآ : ار  نخس  نیا  بهذلا " 519:2  جورم  رد "  يدوعسم  شرصاعم  شبهذم ، دیکات  رد  و  تسا .
تسا . هرصب  نابهذم  يدیز  هلمج  زا  وا  دشاب  یم  ود  یس و 

هک یئایاضق  زايرایسب  هکنانچ  دهد . یم  حیجرت  قیقحت ، نازیم  رد  ار ، وا  عیـشت  بناج  میدرکدای  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  شا  هیئاب  هدیـصقو 
تسوا . عیشت  هناشن  هدرک ، لقن  دوخ ، ردپ  زا  شا  هدشلا "  دعب  جرفلا  باتک "  رد  یلع  وبا  شدنزرف 

وا تافو 

دبرم نابایخ  رد  وا  يارب  هک  ینیمز  رددعب  زور  داتفا و  قافتا  هرصب  رد  342 ه  لاس لوالا  عیبر  هام  متفه  هبنش  هس  زور  رصع  یخونت ، تافو 
دوب هدش  يرادیرخ 

هحفص 270 ] ] 

دش . هدرپس  كاخ  هب 
، مردپ نیا  تسا ، تیافک  میا ، هدرک  هدهاشم  دوخ  ار  موجن  ماکحا  تحـص  زا  هچنآ ، دیوگ : هرـضاحملا "  راوشن  رد "  یلع  وبا  شدـنزرف 

نم یموجن  باسح  هب  ینعی   ) دنا هدیرب  نم  يارب  نامجنم  هک  تسا  یلاس  نیا  تفگ : ام  هبو  داد  ماجنا  ار  شتدالو  لیوحت  شتافولاس ، رد 
مریم ) یم  لاس  نیا  رد 

تیـصو داد و  ربخ  دوخ  تاـفو  رد  ار  وا  تشون و  دوب ، دادـغب  رد  شکیدزن  ناگتـسب  زا  هک  یـضاق  لولهب  نسحلا  یبا  يارب  ار  بلطم  نیا 
نم تسیرگن ، رایـسب  نآ  رد  هدروآ  نوریب  ار  لیوحت "  دوش "  تخـس  شیرامیب  هکنآ  زا  لبق  درک  ادـیپ  يرـصتخم  يراـمیب  نوچ  درک و 

تـشاذگ ياجب  دوخ  زا  سپ  هکار  دوخ  تیـصو  درک ، ادص  ار  شا  هدنـسیون  تشاذـگ . مهب  ار  نآ  درک و  هیرگ  تخـس  وا  هک  مدوب  اجنآ 
هبـساحم رد  داد و  يرادـلد  ار  وا  دـمآ و  مجنم   " لـحز مـالغ "  مساـقلا  وبا  هاـگنآ  تفرگ . هاوگ  نآ  رب  زور  ناـمه  درک و  ءـالما  وا  يارب 

، متفا هابتشا  هب  دنام و  هدیـشوپ  باسح  نم  رب  هک  متـسین  یناسکزا  نم  مساقلا  وبا  يا  تفگ : ار  وا  مردپ  تفرگ . ههبـش  داریا و  شا  یموجن 
داد . تبسن  تلفغ  هب  دیابن  ارم  تسین و  اور  تاهابتشا  نیا  نم  رب  رگید 

هب نم  تفگ : وا  هک  مدوب  رضاح  اصخش  نایرج  نیا  رد  نم  درک و  تقفاوم  دوب ، هدیسرت  دوخ  گرم  زا  هک  یلحم  رد  مردپ  اب  تسشن و  وا 
وبا رگید  دناهدناوخ و  عطق  تعاس  ار  نآ  نامجنم  دـشاب ، هام  متفه  رـصع  هبنـش  هس  زور  رگا  هک  مدرک  دـیدرت  مرادـن و  راک  عوضوم ، نیا 

، نک رـضاح  بآ  تشط  مالغ  يا  تفگ : مردپ  و  تسیرگ . تخـس  درکن و  بیقعت  ار  بلطم  دوب ، مردـپ  مدختـسم  هک  لحز  مالغ  مساقلا 
يزور نامه  رـصع  دومن و  ار  دوخ  عادو  نیرخآ  مساقلا  وبا  اب  درک و  عطق  ار  نآ  تسـش و  نآ  رد  ار  لـیوحت "  دشرـضاح "  تشط  یتقو 
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تفر . ایند  زا  دوبهتفگ ، هک 
ناکلخ 288:1، نبا  خـیرات  يدادغب 77:12 ، بیطخ  خـیرات  هرـضاحملا ، راوشن  رهدـلا 309:2 ، همیتـی  ياـهباتک : زا  ار  یخونت  لاـح  حرش 

ریثکنبا خیرات  ریثا 168:8 ، نبا  لماک  تایفولا 68:2 ، تاوف  یناعمس ، باسنا  ءابدالا 162:14 ، مجعم 

هحفص 271 ] ] 

دئاوفلا ، 255: نینموملا سلاجم  ، 342:2 بهذلا تارذش  صیصنتلا 136:1 ، دهاعم  نازیملا 256:4 ، ناسل  ، 334:2 نانجلا تآرم  ، 227:11
هتفرگ لاقملا 302:2 ، حیقنت   447 تانجلا 448 - تاضور  ، 2: رحسلا همسن  هیدرولا ، قئاقحلا  رودبلا ، علطم  هیفنحلا 137 ، مجارت  یف  هیهبلا 

میا .
اب اه ، یخونت  لاح  حرـش  رد  یهابتـشا  لاقملا  حیقنت  رحـسلا ، همـسن  نینموملا ، سلاجم  دننام  اه ، هرکذـت  نیا  زا  يرایـسب  رد  تسا  نکمم 

و دـشاب ، هداد  خر  یخوـنت ، هـب  ود  نآ  ترهـش  هـینک و  مـسا و  رد  تهابــش  دوـجو  تبــسانم  نـب  نـسحلا  نـب  یلع  مساـقلا  وـبا  وا  هداوـن 
ددرگ . هاگآ  نآ  رب  دناوت  یم  میدرک  هک  یئامنهارققحم 

لماکهام هب  تبـسن  وا  دـیوگ : یبلاعث  هکناـنچو  تفرگ  یلع  نب  نسحملا  یلع  وبا  شدـنزرف  ار  یخونت  رایـسب  لـئاضف  ناوارف و  ملع  ياـج 
ار دوخ  لصا  هک  دوب  یعرفو  دوب ، شتلیـضف  ردپ و  تمظع  رب  تسار ، یهاوگ  تخرد و  نامه  خاش  و  دوب ، لاله )  ) هبـشکی هام  وا ، ردب ) )

یم شلاح  حرـش  هک   ) جاجح نب  هلا  دـبع  وبا  و  تفرگ . ار  وا  ياج  گرم ، زا  سپ  ودرک  یم  تباین  وا  زا  دوب  هدـنز  اـت  تشاد  یم  راوتـسا 
تسا . هدرکفارتعا  ار  نیا  دوخ ، رعش  رد  دیآ )

یم تسا ، رتگرزب  شردپ  رعش  ناوید  زا  هک  شرعـش  ناوید  داوجالا  تالعف  نم  راجتـسملا  هرـضاحملا ، راوشن  هدشلا ، دعب  جرف  وا . راثآ  زا 
و دوب . لاس 333ه  هب  دینش  ثیدح  هک  راب  نیلوا  درک ، لقن  ثیدح  دش ، دراو  هک  دادغب  ردو  دینـش ، ثیدح  نآ  خیاشم  زا  هرـصب  رد  دشاب .
، مرکم رگـشل  هدنامرف  ار  وا  عیطملا هللا  هاگنآ  دوب . لاس 349 ه  هب  یحاون  نآ  لباب و  و  رـصق ، رد  تسـشن  تواضق  یـسرک  هب  هک  راب  نیلوا 
لاس 327 ه لوالا  عیبر  هام  مراهچ  هبنـشکی  بش  تفرگهدـهع . هب  فلتخم  تاهج  رد  ار  رگید  لامعا  زا  يرایـسب  درک و  زمرهمار  جذـیا و 

عیـشت دهاوش  یلو  تسا ، ردپدننام  شبهذم  تفگ . یگدنز  دوردب  دادغب  رد  لاس 384 ه  مرحم  مجنپ  هبنشود  بش  دش و  دلوتم  هرـصب  رد 
تسا . رتراکشآ  شردپ  عیشت  زا  وو  رتشیب  وا 

ثراو هک  دراذگ  ياجب  دوخ  زا  یلع ، مساقلایبا  مان  هب  يدنزرف  نسحملا  یلع  وبا 
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اب دوب و  وا  صاوخ  زا  درب و  یم  رسب  وا  تمزالم  يدهلا و  ملع  یضترم  فیرـش  تبحاصم  رد  و  دوب . شدج  ردپ و  ناوارف  تالامک  ملع و 
نیادـم و رد  دوب  یتسود  دـنویپ  يزیربت  يزار  ياـیرکز  یبا  بیطخ  وا و  ناـیم  و  درک . ذـملت  وا  دزن  تشاد و  تبحاـصم  يرعم  ءـالعلا  وبا 
هدرک و تیاور  وا  زا  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  تخادرپ . تواضق  هب  رگید  ياهاج  نیسیمرق و  نادرب ، " و  ناجنز ، رد "  و  نآ ، یحاون 
و تسا . هدرکتیاور  وا  زا  یبا  هب  فورعم  یسرب  نومیم  نب  یلع  نب  دمحم  منانغلا  وبا  زین  و  تسا . هتخادرپ  وا  خیاشم  رکذ  لاح و  حرش  هب 

یفوتم ینابزرم  هللا  دـبع  یبا  زا  و  رهز ، ینب  يارب  یلح  همـالع  گرزب  هزاـجا  لـقن  رب  اـنب  یناـمرلا ، یـسیع  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  دوخ  وا 
تسا . هدرک  لقن  تیاور  384ه 

هب هرصب  رد  لاس 370 ه  نابعـش  همین  رد  وا  تسا . قافتا  دروم  مجارت ، بابرا  دزن  شعیـشت  تسا و  رت  نشور  شدج  ردـپ و  زا  وا  بهذـم 
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دش . نوفدم  لتلا  برد  رد  شا  هناخ  رد  تشذگرد و  لاس 447 ه  مرحم  مود  هبنشود  بش  دمآ و  ایند 
شگرم زا  لبق  یمک  کچوک ،)  ) یخونت مساقلا  یبا  یضاق  رب  دیوگ : هدرک  لقن  یناغماد  هلا  دبع  یبا  یضاق  زا  ءابدالا  مجعم  رد  يومح ،

: متفگ درک  هیرگ  دید  ار  وا  يو  نوچ  دش و  دراو  نم  رب  دوب  هدیناسرمهب  شزینک  زا  هک  وا  دنزرف  دوب ، هتفر  الاب  شرمع  نینـس  مدش ، دراو 
تیبرت یمیتی  لاحب  وا  ادخب  دنگوس  تاهیه ، تفگ  دنک ، یم  نشور  وا  هب  ادخ  ار  تمـشچ  وینک  تیبرت  ار  وا  ینام و  یم  هدـنز  هللا  ءاشنا 

ینک تساوخرد  دوخ  يارب  رانیدهد  هیرهم  اب  نم ، زا  ار  شردام  جاودزا  مهاوخ  یم  تفگ : سپس  دناوخ و  يرعش  هراب  نیا  رد  دوش و  یم 
گرزب یمیتـی  هب  نسحملا  یلع  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  شدـنزرف ، دوب  هتفگ  هک  روـط  ناـمه  مداد و  ماـجنا  نم  ما ، هدرک  دازآ  اروا  نم  هک 
نادلبلا مجعم  رد  يومح  دیدرگ ، ضرقنم  وا  نامدود  تفر و  ایند  زاه  یلع 494  هب  سپس  تفریذپ و  ار  شیهاوگ  هللا  دبع  وبا  یضاق  دش .

دینک 110:14-124. هعجارم  هتفگ  نخس  هدرتسگ  شلاوحا  حرش  رد 
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یهازلا مساقلاوبا 

هراشا

یفوتم 352 ه  دلوتم 318 ه 

صحف  نم  داشرلا  یلا  يدتهی  ال 
صلخ ایلع و  یلاو  اذا  الا 

هضوح  نم  هبرش  قوذی  و ال 
صمغ وهیلع  الولا  سمغ  نم 

هنانج  نم  حورلا  مشی  و ال 
صقتنا هادع و  نم  هیف  لاق  نم 

لاوونصلا  یفطصملا و  یبنلا  سفن 
صنب ملعلل  ثراولا  هفیلخ 

هتوعد  اقباس  باجا  دق  نم 
صخش هللا  یلاو  مالغ  وه  و 
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يزعلا و ال  تاللا و ال  فرع  ام 
صن بح و  امهیلا و ال  ینثنا 

ادعاص  یبنلا  نتم  یقترا  نم 
صرفلا یلوا  یف  ناثوالا  رسک  و 

اهب  سجر  نم  هبعکلا  رهط  و 
صمق واهنع  ضرالل  يوه  مث 

ادمحم  هسفنب  ادف  دق  نم 
صرح هنع  هسفنب  نکی  مل  و 

س
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هنود  شارفلا  قوف  نم  تاب  و 
صخر ام  الغ و  دقامیف  داج  و 

دحاموی  ردب و  یف  ناک  نم 
صق ءاش و  ام  قانعالا  نم  طق 

یتف  يدان ال  لیربج و  لاقف 
صخ لوقلا و  یف  مع  یلع  الا 

هفیس  يرماعلا  ورمع  دق  نم 
صحق ام  يوه و  لیفلاک  رخف 

زرابم  الا  حاص  ام  ءآر  و 
صقو نم  وکشت  قانعالا  توتلاف 

ربیخ  موی  هیارلا  یطعا  نم 
صکن يوعدلا  وخا  اهب  ام  دعب  نم 
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ارصبتسم  ارصبم  اهیف  حار  و 
صمرلا هینیعب  ادمرا  ناک  و 

هحتف  لان  بابلا و  علتقاف 
صعق امل  بحرم  دوط  كد  و 

اهثکان  نم  هرصبلا  حست  نم 
صقر امب  رکسع  لجر  صق  و 

هسمخ  لاق  لاملا و  قرف  و 
صصحلا دنجلا  تواسف  دحاول 

ددم  یتایمویلا  يذ  یف  لاق  و 
صقن ام  دزی و  ملف  هدعو 

هماسح  اضن  نیفصبنم  و 
صصقلا قرف  ماهلا و  قلفف 

امرکرسب  ورمع و  نع  دص  و 
صخش نم  نیتاوسلاب  ایقل  ذا 

امدلاب  ناورهنلا  لاسا  نم  و 
صهر اهب  يذلا  قرعلا  عطق  و 
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اوربع  دق  نا  لئاقلا  بذک  و 
صحی ومهنم  دصحی  نم  دعو 

یف  نآرقلا  عمج  دق  يذلا  كاذ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1216 

http://www.ghaemiyeh.com


صخرلا تابجاولل و  هماکحا 

هماعط  یف  رثآ  يذلا  كاذ 
صرقلاب داج  همایص و  یلع 

یتا  له  یلاعت  هللا  لزناف 
صق كاذ و  یف  ءازجلا  رکذ  و 

سنا  هنم  شحوتسا  يذلا  كاذ 
صربلا دهاشف  قحلا  دهشی  نا 

یل  ریدغلاب  دهشی  نم  لاقذا 
صکن دق  وه  وعماسلا  ردابف 

بذاک  لاقف : تیسنا  لاقف :
صمقلا هیراوت  ام ال  يرت  فوس 

نم  وه  نم  ای  بلاط  یبا  نبای 
صف همکحلا  یف  ءایبنالا  متاخ 

الولا  نکل  رکنی  کلضف ال 
صغ هیف  ضعب  ضعب و  هغاس  دق 

افش  کیلاوم  دنع  هرکذف 
صصغ کیداعم  دنع  هرکذ  و 

ترهزا  ضایر  یف  ضعب  ریطلاک 
سفق یف  ضعب  درولا و  مستبا  و 

عانتما سنا  و  ندینـشب ، تردابم  هدنونـش  دوش ، یم  هاوگ  نم  يارب  ریدغ  رما  رد  یـسک  هچ  دومرف  ع ))  ) نینموملا ریما   ) وا هک  یتقو  ناه  " 
درک .

دنکن . شناهنپ  نهاریپ  هک  دش  یهاوخ  التبم  يزیچ  هب  يدوزب  تسا ، غورد  تفگ : يدرک ، شومارف  ایآ  دومرف : ار  وا  سپ 
ینیگن . هلزنم  هب  تمکح ، رظن  زا  ار  ناربمایپ  يرتشگنا  هک  یسک  يا  بلاطوبا ، رسپيا 
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. تسا ریگولگ  ار  یهورگ  اراوگ و  ار  یخرب  وت  تیالو  یلو  تسین ، راکنا  لباق  وت  تلیضف 
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تسا . رابهودنا  تنانمشد  دزن  شخبافش و  تناتسود  دزن  وت  يالو  دای 
دنرب " . یم  رسب  اه  سفق  رد  یخرب  دننز و  یم  دنخبل  اهلگ  هب  هفوکش  رپياهناتسوب  رد  یخرب  هک  یناگدنرپ  دننام 

: دراد نومضم  نیدب  يرعش  تسا ، ریدغ  ثیدح  صن  هب  هکنآ  و  (ع ) نینموملا ریما  تفالخ  هرابرد  وا 

ریماتبیل  ردیح  تمدق 
يریقنت یبیقنتب و  تملع  امل 

متشاد . مدقم  نارگد  رب  مدروآ ، تسدب  قمعت  قیقحت و  زا  هچنآ  ربانب  تراما ، يارب  ار  ردیح  یلوم  " 
تسا . هدش  ردقم  وا  يارب  نامحر ، يادخ  رما  هب  ربمایپ ، زا  دعب  تفالخ  انامه 

تفگ : وا  هرابرد  تسا  هدش  دراو  هک  يربخ  لقن  هب  انب  ریدغ ، زور  دمحا  هک  یسک 
يدرگ . زاب  نم  هب  ترسم  اب  رشح  زور  هک  شاب  يرورس  نانآ  يارب  نم ، زا  سپ  زیخرب و  یلع  ای 

، شرع يادـخ  هک  يور  نآ  زا  دنیـشن  اهلد  هب  دـیاب  یحو  قیرطزا  حیرـصت  نیا  ینک و  يرادافو  نانآ  رماهب  هک  یئوت  نانآ و  يـالوم  یئوت 
شاب . نم  رما  عیطم  نک و  غالبا  ار  تتلاسر  تفگ ، ار  دمحا 

يا . هدادن  الص  ارم  نامرف  يا و  هدناسرن  ارم  رما  ینکن ، تتیرومام  ماجنا  يزرو و  نایصع  رگا  و 
دنک : یم  بجاو  ریدغ  ثیدح  هب  ار  شیالو  یتسود و  هتفگ ، حدم  ار  ع)  ) نینموملا ریما  نآ  رد  هک  تسوا  زانخس  نیا  و 

هعدخلا  اهیاتاعانشلا  عد 
هعبتم دغا  قحلا و  یلا  نکرا  و 

یگناگی هب  ار  ادخ  زاغآرد  هک  یـسک  وریپ  ینعی  دـیدرگ "  شناوریپ  زا  و  دـینک ، هیکت  قح  هب  دـیرادب ، اهیتشز  زا  تسد  نارگ  هلیح  يا  " 
ناسک يوریپزا  و  دیتسرپ ،
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تسا . یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  تسا : هتفگ  شا  هرابرد  ربمایپ  اققحم  هک  یسک  يوریپ  درک . يراددوخ  یما  ربمایپ  زج  رگید 
ار رفک  هاپس  ناشربیخ  زور  یسک  يوریپ  نادرمدار . هویش  هب  رون و  زا  يریـشمش  دیـشکرب ، اهنآ  نایم  رد  ار  ادخ  ریـشمش  هک  یـسک  يوریپ 
وا هک  یماگنه  ریدغ  زور  ار  وا  يالو  یفطصم  ربمایپ  هک  یـسک  يوریپ  دنک . رب  هشیر  زا  داد و  ناکت  ار  ربیخ  ناجیه  رپ  رد  درک و  بولغم 

درک . بجاو  قلخ  رب  تشادرب ، تسد  رس  ار 
دنک . فارتعا  ار  شنالطب  دونشب  سک  ره  یئوگ  یم  وت  هچنآ  هک  مهد  یمیهاوگ  نم 
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دیوگهیلع : هللا  تاولص  ترضح  نآ  حدم  رد  و 

ردیح  هفالخلل  مخب  میقا 
رکنی سیل  ام  رهطلا  لاق  لبق  نم  و 

دومرف . راکنا  لباق  ریغ  نخس  ربمایپ  شیپ ، زا  دش و  هتشاد  اپرب  مخ  لحم  رد  ردیح ، تفالخ  يارب  " 
رد نم  ياجب  تفگ : ار  وا  تشاد ، تکرح  دصق  دوب و  ناجیه  رد  كوبت  گنج  يارب  هکیلاح  رد  دناوخ و  ار  وا  یفطصم  ربمایپ  هک  يزور 

رهاظت وا  هیلع  ناشراتفگ  هب  یمدرم  تفرب ، رهاط ، ربماـیپ  نوچ  دـش و  یهاوخ  هریچ  ار  ناراـک  هبت  وت  هک  نادـب  ار  نیا  ناـهو  ناـمب  هنیدـم 
ربمایپ بیقعت  هب  یلع  ور  نیازا  دوب  ازسان  تمهت و  نانمشد ، زا  رما  نیا  تسا و  هتفرگ  نمـشد  ربمایپ  ار  یلعدنتفگ  دنلب ، ینانخـس  اب  هدرک ،
وگزاب شا  هدنیوگ  زا  ار ، موق  نخـس  یلع  نوچ  و  دـینامب . دـمآ  یلع  دـنتفگ  دـنادرگ ، زاب  يور  هدیـسرن ، هاگرگـشل  هب  زونه  و  تخادرپ ،

ردق یسوم و  هب  تبسن  نوراه  دننام  یشاب  نم  نیـشناج  یتسین  یـضارایآ  تفگ : ار  وا  ربمایپ  تخاس . الم  رب  ار  اهنآ  نطاب  رهاظ و  و  درک ،
نیا تفگ : ادـخ  لوسر  دیـشخب و  يرترب  اناوت  گرزب و  يادـخ  رما  هب  هدرب و  الاب  ورین ، هبترم و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  ارو  و  دـشاب . رترب  وت 

. تسا هدرک  شرافس  نم  هب  وا  هرابرد  ادخ  هک  ناهارمگ  يا  امش  ماما  تسا 
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میسانشب ار  رعاش 

. دوب هتفای  ترهـش  یهاز  هب  تشاد و  تنوکـس  عیبر  نیمز  هعطق  رد  خرکهلحم  رد  هک  يدادغب  ناطق  فلخ  نب  قاحـسا  نب  یلع  مساقلا  وبا 
ار تلاسر  شاداپ  ناـشرهم ، اـب  هدـشنیدتم و  ناشبهذـم ، هب  هتفرگ  ار  یحو  تیبلـها  بناـج  شراعـشا  رد  هک  دوب  يا  هداـعلا  قوف  رعاـش 

ملاعم  " رد هک  یئاج  ات  دوب  ناـنآ  ياـثر  حدـم و  هراـبرد  تفرگ ، یم  لکـش  شخب  راـهچ  رد  هک  شراعـشا  رتشیب  ور  نیا  زا  تخادرپیم .
مرن هجنپ  تسد و  ناشنانمشد  اب  تخادرپ و  یم  هزرابم  هب  نانآ  هار  رد  هتسویپ  هدرک و  فیـصوت  دهاجم ، يارعـش  دادع  رد  ار  وا  ءاملعلا " 

شزیمآ و دنتـشادن  ناشتیالو  هب  هدـیقع  هک  اهنآ  تیب و  لها  ناهاوخدـب  اب  ور  نیا  زا  دـیبلط . یم  دربن  مه  نانآ  اب  دربن  نادـیم  رد  درک  یم 
رعش و یناور  یلو  دنرادنپ ، رعش  مک  ار  وا  دنا ، هدروآ  نارگید  " و  دادغب خیرات  هچنآ "  قبط  رب  دش  ثعابرما  نیمه  و  درک ، یمن  فالتخا 

. تسا هدرک  شدیجمت  فیرعت و  هب  روبجم  ار  ناسیون  هرکذت  شتاروصت ، یئابیز  و  هیبشت ، نسح 
گنهرف و هب  شا  هطاحاو  دراد  نخـس  تاکن  زا  هک  یعالطا  همه  اب  تسا  هدـیمهف  ار  تماـما  تفـالخ و  یلوم ، ظـفل  زا  یهاز  هکنیا  رد  و 

لالدتسا رد  هعیش  درومب  اجب و  نخس  رب  دنمورین  یلیلد  هدیدرگ ، شخپ  اج  همهشراعشا  و  تسا ، ناگدنـسیون  قافتا  دروم  برع ، تایبدا 
تسا . ع )  ) نینموملا ریما  تماما  رما  رب  ریدغ  ثیدح  هب 

لقن هب  ناکلخ  نبا  حیرصت  هب  انب  لاس 318 ه  رفص  هام  متسیب  هبنشود  زور  یهاز 

هحفص 279 ] ] 

( هلودلا دـیمع  لقن  هب   ) لاس 352 ه يوالا  يدامج  متـسیب  هبنـشراهچ  زور  دادغب  رد  دـش و  دـلوتم  هلودـلا ، دـیمع  ءارعـشلا "  تاقبط  زا " 
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تفگ و یگدـنز  دوردـب  لاـس 360 ه  زا  دـعب  هدرک  لـقن  یخونت  زا  بیطخ  هچنآ  رب  اـنب  اـی  دـش . نفد  شیرق  رباـقم  رد  دـیدرگ و  یفوـتم 
تساهدرک . لقن  وا  يارب  ار  خیرات  نیمه  بیطخ  زا  یناعمس 

ریما یلوم  حدم  رد  هلمج  زا  میوش ، یم  رکذتم  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  هدشن ، وا  یقرتم  یبهذم و  رعـش  هب  یهجوت  اه  هرکذـت  رد  هک  اجنآ  زا  و 
: دیوگ ع )  ) نینموملا

طقف  نیسای  لآ  ای  یتاداس  ای 
طبه هللا  نم  یحولا  مکیلع 

ضرفلا و ال  لبقی  مل  مکال  ول 
طش مرکا  نم  وفعلا  رحبلانحر 

نم  رذلا و  یف  دهعلا  هالو  متنا 
طرش دقانیلع  هللا  مهاوه 

مکریغب  مکسیاق  دحا  ام 
طمللا برشلاب  لسلسلاجز  ام  و 

اصحلاب  لابجلا  یهاض  نمک  الا 
طقنلاب الهج  رحب  الا  سیاق  وا 

فشاکلاو  یفطصملا  یبنلا  ونص 
طرتخملا ماسحلا  هنع و  ءامغلا 

اقباس  یلص  ماص و  نم  لوا 
طبغ قبسلا  یلع  یلاعملا و  یلا 

قالخا مراکم  رد  هک  درازگ ، زامن  وتفرگ  هزور  هک  یـسک  لوا  وا ... هدیـشک  ریـشمش  شیاههودنا و  هدـنیادز  یفطـصم و  ربمایپ  داماد  " 
. هدش عقاو  گشر  دروم  تفرگ و  یشیپ  همهرب 

هل  تدر  نم  سمشلا و  ملکم 
طبق دق  اهنم  برغلا  لبابب و 

يارب هک  یسک  نیمز و  عیرس  يامیپ  هار  تشگزاب  شراونا  ندروآ  درگ  بورغ ، زا  سپ  وا  يارب  تفگ و  نخـس  دیـشروخ  اب  هک  یـسک  " 
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دروآرب . نیمز  زا  همشچ  بآ  طحق ، يداو  رد  هاپس  وا 
لامک اب  نآ  نایرج  زا  دنتسین و  شیب  یئوج  شربارب ، رد  اهایرد  هک  یئایرد 

هحفص 280 ] ] 

دیآ . کچوک  لقع  هب  وا  دزن  يریش  ره  هک  تسا  هشیب  ریش  وا  دنرب . یم  هرهب  تراقح 
دهد . يزور  تعسو  نامحر  يادخ  شا ، یتسود  رثا  رب  هک  تسا  یسک  نیمز و  رد  ادخ  ملع  هدنهدشرتسگ  تسوا 

دزاس . قرفتم  ار  همه  گنج  زور  دریگ ، تسدب  ار  شریشمش  كدوک  هاگ  ره  هک  يریشمش 
زا یتیاور  هب  هراشا  سمشلا ، ملکم  ریبعت  درک . عطق  ودیرب  ار  اهیدیلپ  رایسب  هچ  دراد  یم  رب  ماگ  هدیـشوپ  هرز  ریـشمش ، نآ  اب  دربن  يوس  هب 

: دومرف ع )  ) یلع هب  هک  تسا  ص )  ) ادخ لوسر 
ریما ایکیلع  مالـسلا  سمـشلا  تلاقف  هلوسر  هللاعیطملا و  دـبعلا  اهیا  کیلع  مالـسلا  (ع ) یلع لاق  کملکت  اهناف  سمـشلا  ملک  نسحلا  ابا  ای 
لوا تنا و  مث  دمحم  ضرالا  هنع  قشنت  نم  لوا  یلع  ای  هنجلا  یف  کتعیـش  تنا و  یلع  ای  نیلجحملا . رغلا  دئاقو  نیقتملا ، ماما  و  نینموملا ،

تنا . مث  دمحم  یسکی  نم  لوا  تنا و  مث  دمحمییحی  نم 
یسک لوا  دوب و  یهاوخ  وت  سپس  دمحم و  دفاکش  یم  شرطاخ  هب  نیمز  هک  یسک  لوا  دوب و  دیهاوختشهب  رد  تنایعیش  وت و  یلع  ای  " 

دوب "  یهاوخ  وت  هاگنآ  دمحم و  دنک  ادیپ  ششوپ  هک  یسک  لوا  دوب و  یهاوخ  وت  سپسو  دمحم  دوش  یم  هدنز  هک 
کیدزن وا  هب  ار  دوخ  ربمایپ  دیراب ، یم  گشرـس  شنامـشچزا  داتفا و  هدجـس  هب  گرزب  يادـخ  هاگـشیپ  هب  رکـش  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 

درک . تاهابم  هناگتفه ، ياهنامسآ  لها  رب  وت  هب  ادخ  هک  رادرب  رس  متسود  مردارب ، تفگ : هتخاس ،
لقن هحفص 140  عیبانی  رد  يزودنق  هحفص 68 و  بقانم  رد  یمزراوخ  باب 38 و  نیطبسلا  دئارف  رد  یئومح  مالسالا  خیـش  ار  تیاور  نیا 

دنا . هدرک 
تسا "  لباب  ردنینموملا  ریما  یلع  يارب  دیشروخ  تشگزاب  هب  هراشا  لبابب " ... هل  تدر  نمو  ریبعت : و 

لقن ریخ  دبع  زا  دوخ  دانسا  هب  رصم ، پاچ  هحفص 152  نیفص  باتک  رد  محازم  نب  رصن  ار  لباب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  سمشلا  راد  ثیدح 
ع)  ) یلع اب  نم  دیوگ  هدرک ،

هحفص 281 ] ] 

هک یئاج  ات  میتفای  یمرتعیسو  رگید  ياهاج  زا  ار  اجنآ  میدیـسر  یم  اج  ره  هب  ام  دیـسر . ارف  رـصع  زامن  تقو  میتشذگ . یم  لباب  نیمز  رد 
اعدا وا  هاگنآ  دیوگ : مدمآ  دورف  وا  اب  نم  دـمآ و  دورف  یلع  دـیوگ : دـنک  بورغ  ات  تفریم  دیـشروخ  میدیـسر . میدوب  هدـیدن  نآ  زا  رتهب 

هدرک . بورغ  دیشروخ  سپس  میدناوخ و  ار  رصع  زامن  ام  تشگزاب ، رصع ، زامنيرازگرب  هزادنا  هب  دیشروخ  درک و 
نیعلا "  ءامرکسعلل  عبنا  نم  ریبعت : نیا  و 

یمیت دیعس  یبا  زا  شدانـسا  هب  هک  تسا  نیفص 162  باتک  رد  محازم  نب  رصن  تیاور  هب  هراشا  دروآربهمشچ "  بآ  هاپـس  يارب  هکیـسک 
تشپ هب  اهناتـسلخن  نیا  زا  یتقو  ات  میدوب  تکرح  رد  ماش  يوس  هب  شهار  رد  یلع  اب  ام  تفگ : هک  هدرک  تیاور  صیقع  هبفورعم  یعبات 
راظتنا هب  يزب  ایوگ  میدیسر  دوب  هدز  هنادند  نیمز  زا  هک  یگنـسب  ات  دروآ  ار  ام  ع )  ) یلع دندش  بآجاتحم  هنـشت و  مدرم  میدیـسر ، هفوک 

هاگنآ دـیوگ : دـندش  باریـس  هدیـشون ، نآ  زا  همههک  دز  نوریب  نآ  زا  یبآ  هاگنآ  میدـنک ، نب  زا  ار  نآ  داد  روتـسد  وا  هب  وا  دوب ، هتـسشن 
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امش نیب  ایآ  تفگ : ع )  ) یلع میدش : رود  هک  یمک  رادقم  ات  دنداد  همادا  دوخ  ریس  هب  مدرم  و  دیوگ : میدادماجنا  ام  دومرف و  امب  يروتسد 
هراوس ام  زا  یهورگ  هاگنآ  دیوگ : اجنآ . میورب  دومرف : نینموملا  ریما  ای  یلب  دنتفگ  دنادب  دندیشون  نآ  زا  هک  یبآ  نیا  ياج  تسه  یـسک 

میدیسر . دوب  اجنآ  بآ  میدرک  یم  رکف  هک  یئاجب  ات  هدومیپار  هار  میتفر . اجنادب  هدایپ  یخرب  و 
هتفر دوب  ام  یکیدزن  رد  هک  يرید  هب  میدش  ناوتان  نتفای  زا  نوچ  میتفاین و  يزیچ  میدرک  شواک  هچ  ره  گنـس  نآ  يوجتـسج  رد  دیوگ :
میا . هدیشون  نآ  زا  ام  تسه  میتفگ : درادن . دوجو  یبآ  یکیدزن ، رد  دنتفگ : تسا ؟ اجک  تسا  امش  یکیدزن  رد  هک  یبآ  ایآ  میدیسرپ ،

دیا ؟ هدیشون  نآ  زا  امش  تفگ :

هحفص 282 ] ] 

یلب  میتفگ -
ار تیاور  نیا  دنک . یمن  جارختسا  ار  نآ  ربمایپ  یصو  ایربمایپ  زج  یسک  و  بآ ، نآ  رطاخ  هب  رگم  هدشن  هتخاس  رید  نیا  تفگ : نیـشنرید 

هدروآ . شخیرات 305:12  رد  بیطخ 
: یهاز هیئاط  هدیصق  زا  یشخب  مهنیا  و 

رخآ  ءایصوالا  لکل  وه  و 
طبضناقلخلا یف  دیحوتلا  هطبضب 

اهیکین تیزکرم  رد  وا  تسوا . ندرک  ظفح  زا  هدش  ظفح  مدرمرد  هک  يدیحوت  تسا و  اهنآ  متاخ  رگید ، ناربمایپ  يایصوا  هب  تبسن  وا  " 
تسا . بیغ  ملع  نطاب  رهاظ و  نآ ، تراشا  فشک  و 

تیادـه ملع  هیاـپ  هب  سکچیه  هک  يرواد  تما و  زومآ  ملع  دـیدرگ  دوباـن  ناـبلط  لاـجنج  ياهتعدـب  دـش و  اـیحا  نید  شریـشمش  غیت  هب 
هطح بابو  ددنویپ ، ادخ  هب  هک  ینامسیر  نارگياه ، هکلهم  غارچ  قلخ و  شیامزآ  هلیسو  قح ، تجح  میظع  ءابن  تسوا  تسا . هدیـسرنوا 

، وا دنزیم و  هنایزات  دشاب ، هدیدن  هبرض  دنلب ، ياهماگ  هب  هک  ار  نانآ  لد  هک  يراتسار  ماگ  دوش و  هدوشگهتسب  ياههار  شداشرا  هب  هک  يا 
هتفگ هک  یتسرداـن  تشز و  نخـس  ره  زا  هک  اونـش  شوـگ  دـنک و  هریخ  ار  درخ  شروـن  هـک  يا  هدـید  هللا و  بـنج  تـسا و  تولاـط  دور 

تسا . اونشاندوش 
میدش  یم  هارمگ  ام  دوبن ، شفاطلا  رگا  هک  یسک  وکین و  شرعلا  يذيادخ  دزن  شتشگزاب  هک  وا 

ردمیعن وبا  ظفاح  هک  تسا  یثیدح  هب  هراشا  اونش .) شوگ  هیعاو =(  نذا  ریبعت 

هحفص 283 ] ] 

گرزب يادـخ  یعتل : کلمعا  کیندا و  نا  ینرما  لج  زع و  هللا  نا  یلع  ای  دومرف : هک  درک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسرزا  ءایلوالا 62:1  هلیلح 
نم ملع  ياونـش  شوگ  وت  سپ  هیعاو  نذا  اـهیعت  و  دـمآ : دورف  هیآ  نیا  و  يونـشب . اـت  تمزوماـیب  منک و  کـیدزن  دوخب  ارت  اـت  هدومرف  ارم 

يادخ لوق  رد  ار  نیرـسفم  رتشیب  دیوگ  فقاوم 276:3  رد  یجیادضع  یـضاق  دـنا و  هدرک  تیاور  ارنآ  ظافحزا  رگید  یهورگ  و  یتسه .
تسا . ع )  ) یلع نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  هدیقع  هیعاو ، نذا  اهیعت  و  یلاعت ،
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تسا : ع )  ) نینموملا ریما  انالوم  حدم  رد  ار  یهازا  و 

هسابقم  ءیضتساو  ایلع  لاو 
هساک یقستل  انانج و  لخدت 

یشونب . شرغاس  زا  يدرگ و  تشهب  دراو  ات  ریگ  رون  شوترپ ، زا  راد و  تسود  ار  یلع  " 
تسا . هتسناد  ار  شداینب  هن  هتخانشار و  نید  هن  شنمشد ، دبای و  تاجن  دریذپ  ار  شتیالو  هک  یسک 

تسواداهنن . رس  ناتب  ناتسآ  رب  زور  کی  یتح  و  تخانش ، یگناگی  هب  ار  ادخ  هک  یسک  لوا 
دندرک . گنت  وا  رب  ار  هصرع  نانمشد  هک  يزور  دش ، یئادف  ار  یفطصم  ربمایپ  دوخ  ناج  اب  وا 
دندز . یم  رود  ار  وا  نمشد ، نانابهگن  هنابش  هکنآ  لاح  دیبسخ و  ربمایپ  رتسبرد  شمارآ  اب  وا 

دندروآ . موجه  دوب ، هدرک  دوخ  لیامح  ارشریشمش  هک  رادیب  يدرم  رب  موق  یتقو  ات 
دش . نانآ  عنام  شا  یسامح  تردق  و  دیرد ، مه  زا  نانآ  فصو  هدنادرگرب  يور  نانآ  دیروش و  نانآ  رب 

هحفص 284 ] ] 

تشادرب . هدرپ  تیاده  هرهچ  زا  هک  تسوا  ادخ ، هناخ  رد  اه  تب  هدننکش  تسوا 
دوب . هتسب  شدوجوب  نید  عیرس  تفرشیپ  هک  وا  تفر ، الاب  قلخ  نیرتهب  تشپ  هب  وا 

دریگب . ار  شدوخ  نابیرگشا  یتخب  نوگن  دوش و  هراپ  هراپ  ات  درک  اهر  ار  لبه  ار و  تال  تخادنا  ورف 
درک . كاپ  ار  نآ  شیاهیدیلپنتخاس ، رود  اب  تساخرب و  ادخ  هناخ  زارف  رب  نم  يالوم 

دوب . تشهد  بارطضا و  زا  یکاح  رد ، يادص  هک  يروطب  دنک  رب  اسآ  هزجعم  روطب  نب  زا  ار  ربیخ )  ) رد
تسا . هدمآ  نوریب  شرون  وترپ  زا  هک  تسا  يا  هتخورفا  شتآ  بیهل  ایوگ  هک 

تخادنانیمز . هب  هدرک  مین  ود  دروآرد ، عزج  هب  دوخ  روبع  اب  ار  قدنخ  یتقو  ار  دودبع  نب  ورمع  یسک  هچ 
درک . بلط  ار  نآ  تدش  هب  وا  و  دوب ، هتسب  بآ  هار  هکیلاح  رد  دیسرتن  تکالهزا  دش و  دراو  هاچ  هب  یسک  هچ 

دینازوس . شیاه  سم  زا  هتخادگ  بیهل  اب  شباهش  ریت  اب  ار  نج  یسک  هچ 
دنام . ظوفحم  ادخ  هانپ  رد  اهنآ  رش  زا  و  دنتشگزاب . هنارقم  شرما  هب  ات 

هدرک لقن  ع )  ) یلع زا  بقانم  رد  دـمحا  ماما  هک  هدرک  یتیاور  هب  هراشا  دـش "  دراو  هاچ  هب  یـسک  هچ  بجلا "  طبه  نم  ریبعت ، اب  ناـیب : " 
ع)  ) یلع دندز  زابرـس  لمع  نیا  زا  مدرم  دروآ ، دهاوخ  بآ  ام  يارب  یـسک  هچ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دش  ردب ، بش  نوچ  دیامرف : هک 

لیئربج هب  گرزبيادخ  دیدرگ ، ریزارـس  نآ  رد  دش و  دراو  کیرات  قیمع و  رایـسب  یهاچ  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  بآ  گشم  تساخرب 
داتسرف ، یحو  لیفارسا  لیئاکیم و  و 
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ات لوا  زا  همه  دندیسر  هاچ  هب  نوچ  ودندمآ  ورف  روآ ، شدنچ  یئادص  اب  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  دیوش ، شبزح  دمحم و  يرای  يارب  هدامآ 
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(. 450:1 دیدحلا یبا  نبا  حرش   ) دندرک مالس  وا  رب  امارتحا  رخآ 
: دیوگ نینموملا  ریما  حدم  رد  و 

هبتع  دیلولا و  يدرا  يذلا  اذه 
ابحرم رامحلا و  اذ  يرماعلا و  و 

تخادنا . تکاله  هب  ار  بحرم  و  هتسب ) يور  رس و   ) رامحلذ و  يرماع ، و  هبتع ، دیلو و  هک  یسک  تسنیا  " 
درک . هراپ  تسدب  ار  یناریلد  كاب ، میب و  یب  رهق  اب  هک  تسا  یسک  نیا 

: دیوگ ترضح  نآ  هرابرد  زین  و  هدرک " . زارد  شراکش  يوس  لاگنچ  هک  تسا  يریش  شنت ، يوم  ره  نب  رد  ایوگ 

اذالم  یل  کتلعج  نسح  ابا 
امامزلا ینلمشی  هب و  ذولا 

دریگب . ارم  تتبحم  هتشر  مروآ و  هانپ  نادب  ات  ما  هداد  رارق  دوخ  يارب  یهاگهانپ  ار  وتنم  نسحلا  ابا  يا 
هدب . میاج  تسدق  هناخ  رد  شاب و  معیفش  رشح  زور  رد 

مرادن . تسود  ار  رمع ) وخدنت =(  درم  نآ  و  رکبوبا )  ) قیتع متسین و  ینامثع ) یلثعن =(  نم  اریز 
: دیوگ تیب  لها  حدم  رد  و 

ربتعت  تناله  الولا  یف  یمئال  ای 
رذی وا  هللا  لوسر  یلاوی  نمب 

فلاخم .؟ ای  یقفاوم  ربمایپ  یتسود  اب  ایآ  تیب  لها  يالو  رد  نم  رگ  تمالم  يا  " 
ددرگ . ملق  ایند  ياهتخردو  دننک  هدافتسا  اهایرد  زا  نتشون  يارب  اه  ملق  اب  هاگ  ره  هک  یموق 

دشاب . ذغاک  هحفص  ماشو  حبص  تیفرظ  دشاب و  ناشلئاضف  هدنسیون  نج  سنا و  و 
تسا . زیچان  اهنآ ، لضف  ربارب  رد  ناششوک  دهج و  لب  دجنگ  یمن  ار  ناشلئاضف  مهد  کی  هزادنا  هب 
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ددرگ . یم  ناشرما  هب  راگزور  هک  ناهج ، رادم  زکرم و  و  نانیرفآ ، راختفا 
هرهچ . دیپس  يولع  ناناوج  ناشخرد ، تاداسگرزب  دمحا ، نامدود 

دنزان . نانآ  یگرزب  هب  رضن "  نامدود "  هک  یناگرزب  تلیضف ، اب  نادرمناوجو  مشاه . ینب  نادیپس 
دنا . هتفرگ  فکب  ار  یهلا  ریدقت  هک  یموق  دسر ، نانآ  ردق  هب  رگید  یسک  ایآ  شیدنیب ، تلقع  اب 
تسا . هدش  هداد  ردک ، یب  یفاص ، بآ  بوچ  توبن ، هدش و  اطع  افص  ناشتقلخ ، زا  لبق  نانیا ، هب 
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تسا  هدیدرگ  اطع  یبیقر  یب  تیصخش  يراوگرزب و  دننامیب و  یتفارش  جات  ار  نانآ  و 
دیتسرف . اهنآ  رب  دورد  دنوش  دای  هاگ  ره  هک  نانیا  تسا ، هدنسب  یهلاحضاو  ياهتجح  هنوگ  نیا  ارم 

دننآ . هویم  وا  هیرذو ي  یفطصم  تخرد ، نیا  هشیر  نآ ، ياهگرب  ناشنایعیش  دنا و  تمظع  تخرد  نانیا 
: دیوگ هک  تسار  وا  تیب  لها  ياثررد  و 

مکمرج  ناک  اذام  دمحا  لآ  ای 
عزتنت فیسلاب  مکحاورا  لکف 

دوش . ادج  ناتندب  زا  ریشمش  اب  امش  حاورا  دیاب  هک  تسا  هدوب  هچ  امش  هانگ  دمحا ، نامدود  يا  " 
دنشاب . هتسویپ  مهب  مدرم  عامتجا  هکیلاح  رد  دنا ، هتخادنا  یئادج  هب  مدرم  نایم  هقرفت  گنس  اب  ار  امش  عامتجا 

تسا . هتفرگ  رارق  اه  هزین  راسخاش  رس  رب  اهرس  هداتفا و  ریزب  ناتاهندب  زا  امش  هرهچ  ياههام 
دیتسکشن ؟ ار  تعدب  یهارمگ و  شور  امش  ایآ  دیدوبن ؟ تیاده  ربهر  نیرتهب  امش  ایآ 

يادتقم و  راد ، مچرپ  هک  امش  یئامنهار  هب  رترب ، زاین و  یب  هناگیيادخ ، ایآ 
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دش ؟ هدیتسرپ  یگناگی  هب  دیتیاده 
درادیمن ؟ تسد  امش ، زا  اهتبیصم  ارچ  درذگ و  یمن  امش ، رگمتس  نانمشد  رب  ثداوح  ارچ  سپ 

تسا . هزین  زارف  شا  هدیرب  رس  يا  هراپ  دیا و  هدش  هتشک  هنشت ، بل  اب  هداتفاكاخ و  يور  امش  زا  یضعب 
تسا . هتسب  هرز  دوخ  رب  نوگ ، هلال  ياهنوخ  اب  هتخیرگ و  برغم  هطقن  نیرترود  تبرغ ، دالب  رد  یخرب 

دنا . هتشاذگن  ياجب  شدهشم  ناگدننک  هبوت  يارب  یهاگمارآ  يربق و  هک  هتفر  داب  رب  شرتسکاخ  هدنازوس و  ار  امش  زا  هک  یناسک 
درک . شومارف  مناوت  دنتخات  وا  رب  هزین  ریشمش و  ندیبوک  اب  كرش  هاپس  هک  ار  نیسح  هنوگچ  منک ، شومارف  ار  همه  رگا 

تسا . هتفرگ  ياج  اه  هزین  زارف  رب  شرس  هداتفا و  كاخيور  هایس ، نابسا  نتخات  يارب  شرکیپ 
دیوگ : مهیلع  هللا  مالس  تیب  لها  هیثرم  رد  زین  و 

منک ؟ تحارتسابش  هتفر  مارآ  باوخ  هب  نم  دننک و  هلمح  امش  رب  ریشمش  اب  یفطصم  نادنزرف  يا 
ادا ار  امـش  قح  دـنک و  عوضخ  امـش  رب  سک  هچ  افج  روج و  همه  نیا  ربارب  رد  و  ددرگ ، میـسقت  ناـتلاوما  دنـشکب و  دـننک ، متـس  ار  اـمش 

دیامن ؟
دشاب  نآ  رد  يا  هداتفا  كاخب  ای  امش  زا  يا  هتشک  هکنیا  رگم  دشابن  برغ  قرش و  رد  ینیمزرس  چیه 

: دیوگ دیهش  طبس  ماما  ياثر  رد  و 

ترصقا  اذا  ینیع  بتاعا 
ترج ام  اذا  یعومد  ینفا  و 
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مگشرس نوچ  منک و  شخیبوت  دنک ، یهاتوک  منامشچ  هیرگ  زا  هاگ  ره  " 
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. میرگب نایاپ  ات  دوش  يراج 
تسا . هدیشک  مقر  هرهچ  رب  مگشرس  یفطصم  نادنزرف  يا  امش  دای  هب  " 

تسا . هدنام  رایشه  دیباوخن و  هدز  زابرس  ندمآ  مهب  زا  میاهکلپ  امش  رب  امش و  يارب 
مراد . یهیبشت  هدرک ، شدروخ  هدش  رگراک  اهنآ  رب  اه  هزین  قارع  رد  هک  امش  ياهرکیپيارب  نم 

ما ؟ هدرکدننام  دنک  فوسک  هک  يا  هدنشخرد  ياههام  هب  البرک ، هصرع  رد  ار  امش  و 
دنیادزب . ار  شطوطخ  هک  يا  هحول  دننام  دش  یلاخ  امش  عمج  زا  هنیدم  نیمزرس  رگید 

دزیر . ورف  هک  یناگراتس  هدنشخرد  دننام  درک ، یلمع  امش  اب  البرک  نیمز  و 
تسا . ناشیرپ  یناوسیگ  اب  نیسح  درگ  منیب  یم  ار  بنیز  ایوگ 

دهد . یم  نوریب  شدنمدرد  لد  زا  هلان  هآ و  هدرب و  ورف  شندرگ  هدیرب  ياهگر  هب  تروص 
درگن یم  شبنیز  يولهپ  هب  هنایزات  یتقو  تسا  ناریح  ار  همطاف  منیب  یم  و 

تسا . هداتف  هدیرب  رس  ینابرق  دننام  اهکاخ  يور  شرکیپ  هک  ار  ربمایپ  طبس  و 
تسا . راد  هویم  ياهراسخاش  ناسمه  اه  هزین  زارف  رب  نانآ  هدیرب  ياهرسو 

دشخرد . یم  حبص  يدیپس  دننام  اهرس  ریاس  شیپاشیپ  رد  نیسحرس  و 
دیوگ : هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ  ياثر  رد  و 

دریذپ . رثا  اه  نآ  زا  اه  هنوگ  ات  ادخ  ربمایپ  لآ  رب  دیراب  ورف  گشرس  دیراب  ورف  گشرس  اه  هدید  يا 
تسین . ینایاپ  ار  نانآ  هودنا  هک  دیوش  الاب  ریز و  هودنا  شتآ  رد  اهلد  يا  و 
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تسا . هدش  ریبعت  هتسب ، مهب  شیاه  هفوکش  هک  بیکرت  شوخ  دنلب  ياه  لخن  هب  اجنآ  زا 
تسا . هدش  ریبعت  هیاریگ ، هب  تیاده  غورف  ینشور  يارب  و  رون ، نوتیز  هب  یهلا  باتک  رد  نانآ  زا 

ددرگ . نورقم  تدش  هب  ادخ  یماسا  هب  دوش  ادخ  دای  نوچ  نانآ  یماسا 
دنا . هداتفا  عزن  هب  هتخادنا و  كاخ  هب  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره  راگزور  ثداوح 

تسا . اهنت  هنشت و  نانمشد  نیب  هک  یلاح  منک  یمن  شومارف  البرک  رد  ار  نیسح  نم 
دنا . هدیشک  وا  رب  رادبآ  ریشمش  دزادرپ و  دوجس  عوکر و  هب  و  هداهن ، كاخ  رب  تروص  دوجس  لاح  رد  و 

تسا . رود  بآ  زا  یلو  دنیب ، یم  ارنآ  دیوج و  یم  بآ  تارف ، بآ  یکیدزن  اب 
تساهدش . هصالخ  شدوجو  رد  یتسه  هک  دیا  هتشک  ار  یسک  دنگوس  مناجب  دیتشک ؟ ار  یسک  هچ  دیناد  یم  نارگمتس  يا 

دیوگ : مالسلا  مهیلعتیبلا  لها  حدم  رد   "و 
تسنانآ . ياهایرد  نانمشد  ياهولگ  نوخ  و  نانمشد ، ناشنیمز  و  ریشمش ، ناشنامسآ  هک  میوگ  نخس  یموق  زا  نم  " 
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ناشنانمشد . هورگ  رب  گرم  ناراب  دنبلط ، یم  ناراب  ربا  ناونع  هب  دربن  نادیم  رابغ  درگ و  زا  " 
دهد . لیکشت  ناشراکفا  وءارا  ارنآ  هام  دیشروخ و  دیازف ، یگریت  هنتف ، ياهیکیرات  نوچ  و 

. تسا اهنآ  نآ  زا  ناشروصق  مایخ و  همه و  نآ  ياهغاب  دیرخ و  ار  تشهب  ناوت  یمنانیا  لضف  هب 
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دبای . نارفغ  ناوت  یم  راکهنگ  نانآ  رهم  هب  دش  مکارتم  ناهانگ  یتقو 
دوش . یم  لیمکت  شیاههام  نانآ  دادعت  هب  لاس  کلف و  ياهجرب  رد  ناشخر  نارتخا  دننانیا 

نبا ملاعم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  یناعمس ، باسنا  رهالا 198:1 ، همیتی  دادغب 350:11 ، خیرات  میتفرگ : ذخام  نیا  زا  ار ، یهاز  لاح  حرش 
باـقلالا 257:2، ینکلا و  راونالا 255:10  راـحب  نینموملا 459 ، سلاـجم  ناـنجلا 349:2 ، هارم  ناـکلخ 390:1 ، نباخـیرات  بوشآ ، رهش 

یلک 659:2. رز  مالعالا  یناتسب 161:9  فراعملا  هرئاد 
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ینادمحلا سارف  وبا  ریما 

هراشا

یفوتم 357 ه  ای 321 ه  دلوتم 320 

مرتخم  نیدلا  مضتهم و  قحلا 
مستقم هللا  لوسر  لآ  ءیف  و 

مهظفحیف  سان  كدنع ال  سانلا  و 
معن ءاش و ال  هاعرلا و ال  موس 

ینقرا  مونلا  لیلق  تیبا  ینا 
ممهلا مهلا و  هیف  عراصت  بلق 

اهبحاص  لیللا  مانی  همزع ال  و 
مرک هیطیف  رفظ  یلع  الا 
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هب  حوبا  رمال ال  يرهم  ناصی 
مدخلا هماصمصلا  حمرلا و  عردلاو و 

اهحرسم  نیعبضلا  هرئاملک  و 
منعلا فارذخلا و  هریزجلا و  ثمر 

اوبکر  اذا  بلق  مهبلق  هیتف  و 
اومزع اذا  ایار  مهیار  سیل  و 
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رصتنم  اما هللا  لاجرلل  ای 
متقنم اما هللا  هاغطلا ؟ نم 

مهراید  یف  ایاعر  یلعونب 
مدخلا ناوسنلا و  هکلمت  رمالا  و 

لش  مهبرش و  یفصاف  نوئلحم 
ممل مهد  یفوا و  دورولا و  دنع 

هعس  اهکالم  یلع  الا  ضرالاف 
مید هبابرا  یلع  الا  لاملا  و 

اوملظ  يذلا  الا  اهب  دیعسلا  امف 
اوملظ يذلا  الا  اهب  یقشلا  ام  و 

اهبقاوع  ایندلا  نم  نیقتملل 
مثالا ملاظلا  اهنم  لجعت  نا  و 

مکل  ابا  مهیلع ال  نوزحفتا 
مکدج هللا  لوسر  ناک  یتح 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1228 

http://www.ghaemiyeh.com


فرش  مکنیی  امیف  نزاوت  و ال 
مدق نطوم  یف  مکل  تواست  و ال 

لصتم  دجملا  یف  مهلثم  مکل  و ال 
مهدج راشعم  مکدجل  و ال 

هبش  مهقرع  نم  مکقرعل  و ال 
مما مهما  نم  مکتلیثن  و ال 

مهل  ریدغلا "  موی  اهب "  یبنلا  ماق 
ممالا كالمالا و  دهشی و  هللا  و 

اهبحاص  ریغ  یف  تحبصااذا  یتح 
مخرلا نابوذلا و  اهعزانت  تتاب 

هحفص 293 ] ] 

مهناک  يروش  مهرما  اوریص  و 
مهیا قحلا  هالو  نوفرعی  ال 

اهعضوم  ماوقالا  لهج  ام  ات هللا 
اوملعيذلا دجو  اورتس  مهنکل 

مهکلم  سابعلا  ونب  اهاعدا  مث 
مدق اهیف و ال  مدق  مهل  و ال 

اورکذ  رشعم  ام  اذا  نورکذی  ال 
مکح مهل  رما  یف  مکحی  و ال 

هبحاص  رکبوبا و  مهآر  و ال 
اومعز ام  اهنم و  اوبلط  امل  الها 
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هبجاو  ریغ  اهوعدم  مه  لهف 
اوملظ اهذخا  یف  مهتمئا  لها  ما 

مکتبارق  نم  ینداف  یلع  اما 
معنلا رفکت  مل  نا  هیالولا  دنع 

هتمعن  هللا  دبع  ربحلا  رکنیا 
مثق ؟ ما  هللا  دیبع  ما  مکوبا 

نسح  ینب  یف  متیزح  ءازجلا  سئب 
مهما يداهلاملعلا و  مهابا 

مهئامد  نع  مکتعدر  هعیب  ال 
ممذ یبرق و ال  نیمی و ال  و ال 

ببس  الب  يرسالا  نع  مهتحفص  اله 
مکریسا نع  ردبب  نیحفاصلل 

مکطوس  جابیدلا "  نع "  متففک  اله 
مکمتش هللالوسر  تانب  نع  و 

هحفص 294 ] ] 

هتجهم  هللا  لوسرل  تهزن  ام 
مرحلاهزن الهف  طایسلا  نع 

تمظع  نا  برح و  ونب  مهنم  لان  ام 
مکلین نود  الا  رئارجلا  کلت 

هحضاو  نیدلا  یف  مکل  هردغ  مک 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1230 

http://www.ghaemiyeh.com


مکدنع هللا  لوسرل  مد  مک  و 

یف  نورت و  ایف  هعیش  هل  متنا 
مد نیرهاطلا  هینب  نم  مکرافظا 

محر  یبرق و ال  تبرق  تاهیه ال 
میشلا قالخالا و  تصقا  اذا  اموی 

امحر  هل  ناملس  هدوم  تناک 
محر هنبا  حون و  نیب  نکی  مل  و 

اهمتکی  مهیواسم  یف  ادهاج  ای 
متکنی فیک  ییحیب  دیشرلا  ردغ 

سایقلا و ال  یف  یسومک  دیشرلا  سیل 
مکحلا فصنا  ول  اضرلاکمکنومام 

تفشکنا  ثنحلابغ و  يریبزلا  قاذ 
مهتلا ولاوقالا  همطاف  نبا  نع 

هتعیب  دعب  نم  اضرلا  لتقب  اوءاب 
اومع مهدشر و  موی  ضعب  اورصبا  و 

تدعس  ام  دعب  نم  تیقش  هتصع  ای 
اوملس ام  دعب  نم  اوکله  ارشعم  و 

هحفص 295 ] ] 

تیلب  نا  مهنم و  تیقل  امسئبل 
ممرلا مظعالا  کلت  فطلا  بناجب 
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اوحفص  هحصن  یف  ملسم  یبا  نع  ال 
مسقلا فلحلا و  اجنيریبهلا  و ال 

اودمتعا  لصوملا  لهال  نامالا  و ال 
اوملح مهیغ  نع  ءافولا و ال  هیف 

هکلام  سابعلا  ینب  کیذل  غلبا 
مجعلا اهکالم  اهکلم  اوعدی  ال 

مکلزانم  یف  تسما  رخافملا  يا 
مکتحم اهیف و  رمآ  مکریغ  و 

ملعرخفم ؟ یف  مکدیزی  ینا 
ملعلا قفخی  مکیلع  فالخلا  یف  و 

مکرخافم  نع  اوفک  رمخلا  هعاب  ای 
مد جایهلا  موی  مهعیبرشعمل 

اولئس  نا  نیمالعل  راخفلا  اولخ 
اولمع نا  نیلامع  لاوسلا و  موی 

اوبضغ  ناهللا  ریغل  نوبضغی  ال 
اومکح نا  هللا  مکح  نوعیضی  و ال 

هحفص 296 ] ] 

ارحس  مهتایبا  یف  هوالتلا  یشنت 
مغنلا راتوالا و  مکتویب  یف  و 

مکل  ناک  و  مهنم ؟ ما  هیلع  مکنم 
مهل ما  میهاربا  نینغملا  خیش 
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مکماما  ینغ  هروس  اولت  اذا 
مدقلا اهفعی  مل  یتلا  لولطلاب  فق 

رصتعم  رمخلل  مهتویب  یف  ام 
مصتعم ءوسلل  مکتویب  و ال 

مهمدانت  یثنخ  مهل  تیبت  و ال 
مشح درق و ال  مهل  يری  و ال 

مهلزنم  راتسالا  تیبلا و  نکرلا و 
مرحلا رجحلا و  یفصلا و  مزمز و  و 

هفرعترکذلا  یف  مسق  نم  سیل  و 
مسقلا کلذ  کش  ریغ  مه  الا و 

وا راعشا  نوماریپ  یثحب 

رد هیولاـخ  نبا  دـیبای ، یم  وا  رـصاعميوحن  هیولاـخ  نبا  حرـش  اـب  هارمه  شا  یطخ  ناوید  رد  تیب  میدرک 58  دای  هکناـنچ  ار  هدیـصق  نیا 
ار نآ  تیب  یلماعلا 54  ییحی  میهاربا  خیش  همالع  تسا و  هتفگ  یگدنز  دوردب  لاس 370 ه  هب  تسیز و  یم  بلح  رد  نادمح  ینب  تمدخ 

: تسنیا شعلطم  و  تسا ، هدمآ  نامحرلا " 143:1  ننم  رد "  شیاهسمخم  هدرک  سیمخت 

هحفص 297 ] ] 

مئتلی  سیل  حرجل  لاجرلل  ای 
مسحنی سیل  ءادو  نامزلا  رمع 

ممالا  ماوقالا و  اهیا  یتم  یتح 
مضتهم ...:. قحلا 

مهظفحا  نا  یتح  سانلا  يده  يدوا 
مهظفلا ءوسلا  لوقب  راص  ریخلل 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1233 

http://www.ghaemiyeh.com


مهظقوم  تنک  نا  مهظقرت  فیکف 
كدنع .... سانلا  و 

ریما دنزرف  تسا و  هدرک  حرش  یفوتم 565 ه  یبلح  هدارج  یبا  نب  هللا  هبه  نب  دمحا  نب  کلملا  دبع  نب  دمحم  مراکملا  وبا  ار ، هدیصق  نیا 
، هدرک حرـش  زین  ار  نآ  تسا  هدیدرگ  جرد  شا  همه  یطخ ، هیدرولا "  قئادـح  رد "  هدـش و  پاچهناگادـج  هک  شفورعم  حرـش  اب  جاحلا 
، مجنپ هضور  رد  هنجلاضایر "  رد "  يزونز  نسح  ازریم  دیس  تسا و  هدرک  رکذ  ار  نآ  هحفص 411  نینموملا  سلاجم  رد  یضاق  هکنانچ 

: دوش یم  دای  انیع  یفاضا  تیب  ود  تسا و  هدمآ  تیب  یلماع 60  نیمالا  نسحم  دیس  يرازگ  هرامش  رد  هدرک و  لقنار  نآ  تیب   60

هریاس  ناحلالا  هل  داشت  نما 
مکیلع ما  یلاعملا  وذ  مهیلع 

تعجس  املک  مهیلع  هلالا  یلص 
مصتعم فهک و  يرولل  مهف  قرو 

یشوخ لد  شدافم  زا  هک  ار  یتایبا  رشان  دسر  یم  رظن  هب  تسا  هدرک  دای  ار  نآ  تیب  اهنت 53  هدرک و  فذح  ار  نآتیب  دنچ  ناوید ، رشان 
: دوش یم  هراشا  الیذ  هک  هدرک  ادج  اهنآ  زا  هتشادن 

اهحرسم نیعبضلا  هرئام  لک  و  - 1
اوبکر  اذابلق  مهبلق  هیتف  و  - 2

اوملظ  يذلا  الا  اهب  دیعسلا  امف  - 3
اهبقاوع ایندلا  نم  نیقتملل  - 4

هحفص 298 ] ] 

سایقلا و ال  یف  یسومک  دیشرلا  سیل  - 5
مکرخافم نع  اوفک  رمخلا  هعاب  ای  - 6

یشخب ای  نآهمه ، ذخام  هیلک  هک  تسا  ینادیواج  دئاصق  زا   " هیفاش . هب "  تسا  فورعم  هدیصق  نیا  تعجـس  املک  مهیلع  هلالا  یلـص  - 7
نامز زا  رگید ، قرف  مه  و  هعیـش ، مه  هک  لوادـتم  روهـشم و  ابدا  نیب  تسا  يا  هدیـصق  دـنا ، هدرک  نادـب  يا  هراشاای  هدرک ، لـقن  ار  نآ  زا 
يافص ینادنخس ، فطل  نآ  رد  اریز  دنام ، دهاوخ  دیواج  راگزور ، اب  هدنام و  ظوفحم  زورما  ات  ملق ، ریـشمش و  ریما  شا  هدنیارـس  ندورس 
داشنا ار  نآ  ریما )  ) شا هدنیارـس  هک  يزور  تسا . هتـسویپ  مهب  ظاـفلا  یناور  ینعم و  يدـنلب  لالدتـسا ، يورین  ماجـسنا ، نسح  تحاـصف ،

لوا هدش و  هدورس  یسابعلا  هرکس  نبا  هدیصق  لباقمرد  هدیصق  نیا  دنشکب  نوریب  فالغ  زا  نآزا  رتشیب  ای  ریشمش  دصناپ  داد  روتسد  درک ،
: تسنیا هدیصق  نآ 
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مکتلاقم  اوعد  یلع  ینب 
هعضو نم  عضو  ردلا  صقنی  ال 

تسنیا : هدیصق  نآ  تسا و  هدرک  دای  ریدغ  زا  هدرک و  حدم  نآرد  ار  تیب  لها  هک  تسا  يا  هیئاه  هدیصق  ار  سارف  وبا  ریما 

هاسنا  رادلا ال  حفسب  موی 
هالوا يذلا  يرهد  هل  یعدا 

هیتفب  هیف  رمعلا  ترمع  موی 
هاهب نامزلا  ذخا  مهرون  نم 

هراهن  ءایض  مههجوا  ناکف 
هاجد موجن  مههجوا  ناک  و 

مرب . یمن  دای  زا  مرمع ، همه  رد  ار  متشاد  يا  هبذج  هناخ  هنهپ  رد  هک  يزور  هرطاخ  نم  " 
تفرگ . یم  نانآ  غورف  زا  ار  دوخ  هولج  هنامز  هک  مدنارذگ  یم  یناوج  اب  ار  رمع  نارود  هک  دوب  يراگزور 

دوب . بش  ياهیکیرات  هراتس  ناشاه  هرهچ  ایوگ  وداد  یم  لیکشت  ار  زور  وترپ  ناشاه  هرهچ  ایوگ 
و تخرد ، خاش  نوچ  يراوتسا  نسح  رد  هک  یبیکرت  شوخ  مادنا و  کیراب 

هحفص 299 ] ] 

وهآ . نوچ  ینکفا  رظن  رد  شنامشچ 
دیشخرد . یم  افص  زا  غارچ ، نوچ  اه ، یکیرات  رد  هک  میدرک  یم  فراعت  ار  يرغاس  وا  اب 

تشاد . بوبحم  يا  هرهچ  یئابیز ، رد  بش  ایوگ  دوب  هتفرگ  یئابیز  شلاصو  زا  هک  یبش  رد 
دهد . یم  ناشن  ار  بوبحم  هک  تسا  یتسد  فک  ایرث  هراتس  بش  نآ  رد  ایوگ  و 

دناوخ . یم  ارف  الاب  هب  تسد  اب  ار  وا  نانک  مسبت  شنشور ، همین  هرهچ  اب  ای  و 
دتفا . یم  نوخب  مشچ ، هشوگ  زا  یهاگن  اب  درذگب  شا  هنوگ  رب  يدیراورم  رگا  هک  یئ  هرهچ  وهآ 

دنوش . كالهنایناهج  زا  شنارادتسود  همه  هک  مهاوخن  ای  مشاب ، هتشادن  ار  وا  قشع  نم  رگا 
دنام . مورحم  دید ، یم  ار  نآ  هکنیا  اب  بآ ، زا  ع )  ) نیسح هک  منام . یم  مورحم  نانچ  وا  لاصو  برق  زا  سپ 

دندرک . شباریس  ریشمش ، هزین و  مد  زا  ار  وا  اراوگ ، بآ  شون  ياجب  دیهد و  مبآ  تفگ  هک  یماگنه 
دندیرب . دوب ، هدرک  کیدزن  شنمادب  ار  نآ  ربمایپ  ياه  تسد  زاب ، رید  زا  هکنیا  اب  ار ، وا  رس  و 

دهد . یم  تلهم  يرگمتس  يارب  ار  نارگمتس  ادخ  و  دوب ، ادخ  تیامح  رد  وا  هک  يزور 
دش . یمن  هتخانش  ربمغیپ  اب  ینمشد  درک ، یم  كاله  ار  شربمایپ  نانمشد  ناهجيادخ  رگا  زین  و 
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تسیرگ . نوخشنامسآ  دوب  هدید  هچنآ  زا  دش و  نوگرگد  نیسح  يارب  ناشخرد  دیشروخ  هک  يزور 
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تسا . هدنامن  يرذع  درابن ، شگشرس  هک  يا  هدننک  هیرگ  يارب  و  دوشن ، هدنک  ياجزا  هک  یبلق  يارب 
دوش . ناشیرگنابیرگ  ادرف  شءوس  بقاوع  هک  دندرک  يراک  هدرک ، يوریپ  دوخ ، سفنياوه  زا  هک  یموق  داب  هدرم 

اذهف هالوم  تنک  نم  تفگ " : انلع  مخ  ریدغ  زور  هک  یماگنه  دـندوب ؟ هدینـشن  وا ، ردـپ  تایـصوصخهرابرد  ار  ربمایپ  راتفگ  يرادـنپ  ایآ 
میوا . يالوم  نم  هک  تسا  یسک  يالوم  نیا  هالوم " 

دیناوخب و دش  لزان  وا  تلیضف  رد  هک  ار  نآرق  تسا  هدرکن  تیصو  ربمایپ  یئوگ  هک  یسک  يا  وا ، تفالخ  رما  رد  ربمایپ  تیصو  تسا  نیا 
دیمهفب . ار  نآ  نومضم  هدرک  لمات  نآ  رد 

درک . یم  تیافک  ار  وا  دوب ، هدشن  لزان  يرگید  هیآ  چیه  یتا  له  هروس  زج  وا  هرابرد  رگا 
تسا ؟ هدرک  توالت  ارنآ  هتشاد و  تفایرد  وا  ظفل  و  ربمایپ ، نایب  زا  ار  نآرق  راب  نیلوا  يارب  یسک  هچ 

تخادنا ؟ رود  هدرک و  باترپ  دوخ  تسد  اب  ار  ربیخ  رد  و  دوب . ربیخ  حتف  بحاص  یسک  هچ 
دش ؟ ردارب  وا  اب  یسک  هچ  تساخرب و  کمک  هب  ودرک  يراکمه  ار  راتخم  ربمایپ  مدرم  همه  نایم  رد  یسک  هچ 

دندوب . هدروآ  رب  رس  شرتسب  رب  نانمشد  یتقو  دینارذگ  ار  بش  شرتسب  رد  سانشان  روط  هب  یسک  هچ 
تسوا ؟ زج  یسک  هچ  نوتناقلا ، نوقداصلا و  راتفگ : زا  يادخ ، دوصقم 

تشاد . یمارگ  دورد  تیحت  هب  گرزب ، دنوادخ  فرط  زا  لیئربج  ار  یسک  هچ 
دشاب ؟ وا  مچرپ  ریز  رد  تمایق  زور  و  دیشکب ، ار  شنادنزرف  دیدرک  نامگ  ایآ 
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دیداد ؟ بآ  شنوخ  هب  ار  نیسح  هکنآ  لاح  دیشونب و  بآ  رثوک  ضوح  زا  وا  تسد  زا  ای 
دیامن . شباریس  هک  دشاب  هدرک  يراک  یگدنز  رد  و  دنک ، تاقالم  ار  وا  شا ، یگنشت  زور  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

دنشاب . شنانمشد  رشحم  يادرف  شناعیفش  هک  یسک  هب  ياو  دوب : هتفگ  يا  هدنیوگ  رعش  رد  نم  زا  شیپ 
تسا ؟ ءاسک  باحصا  زا  یکی  وا  دیتسنادن  دیدرک و  شومارف  ار  ءاسک  هعقاو  زور  ایآ 

مورن . نارگید  هار  هب  تیاده  زور  ما و  هتفای  هار  نانآ ، تیاده  هب  نم  راگدرورپ  راب 
مناد . یم  دب  دنرمش ، دبنانآ  ار  هک  ره  دنرادتسود و  ار  وا  شلآ  ربمایپ و  هک  متسه  یسک  رادتسود  هشیمه  نم 

دنک . تیاور  ای  دیوگب  دیاب  ار  نآ  تسا  یسک  تریصب  ناشن  هکمیوگ  ینخس  و 
دنبای . تیاده  نآ  زا  هتسویپ  راگزور ، لوط  رد  ناگدنونش  هک  تسا  يرعش  نم ، نخس 

دهد . هولج  بلاج  ار  نآ  ینعم  شتیاور ، نسح  و  دنک ، بیغرت  شظفح  هب  ار  نایوار  نخس ، نیا 

هحفص 302 ] ] 
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میسانشب ار  رعاش 

نب فیطع  نب  ثراح  نب  عفار  نب  ینثم  نب  دـشار  نب  نامقل  نب  ثراح  نب  نودـمح  نب  نادـمح  نب  دیعـسءالعلا  یبا  نب  ثراح  سارف  وبا 
یبلغت . ینادمحلا  بلغت  نب  منغ  نب  ورمع  نب  بیبح  نب  رکب  نب  کلام  نب  هماسا  نب  يدع  نب  دیبع  نب  کلام  نب  هثراح  نب  هبرحم 

ایآ دـنک . فـیرعت  فیـصوت و  يا  هیحاـنهچ  زا  ار  وا  دـناد  یمن  هدنــسیون  اریز  ناـشیرپ ، برطــضم و  وا  لاـثما  سارف و  وباهراـبرد  نـخس 
و تسا ؟ رتریلد  یئارآ  فص  رد  ای  رت  هدنزارب  تبحاصم  ماقم  رد  وا  ایآ  دیوگ ، نخس  شیرالاسهپس  زا  ای  دنک ، وگتفگ  شا  یئارـسنخسزا 

ماقم ود  ره  رد  هدـنزارب و  ههبج  ود  ره  رد  درم  نیا  هصالخ  و  رت ؟ يوق  رگـشل  یهدـنامرف  رد  ای  رت  طابـضنا  اب  ظافلا  هیفاق  میظنت  رد  وا  ایآ 
هتـسویپ و مهب  رعـش  تفارظ  فطل  اب  یهدـنامرف  هوکـش  هدرک . عمج  مه  اب  ار  ناـبیدا  نیریـش  رـضحم  ناـهاشداپ و  تبیه  نارگید ، ورـشیپ 

تسا . هدمآرب  وا  يارب  ملق  ریشمش و 
هنو دزیتس ، وا  رب  وا  هیفاق  هن  دـساره و  ار  وا  یگنج  هن  دـهن ، ماگ  شیراوتـسااب  هک  تسا  یماـگنه  نوچ  دـیوگ  نخـس  شناـبز  هب  یتقو ، وا 

ناهدنامرف ورشیپ  هکنانچ  دوب  شرصاعم  يارعش  ورشیپ  ور  نیا  زا  دراذگ  رـس  تشپ  ار  وا  ینایب  تفاطل  هن  دزاس ، هریچ  ار  وا  سک  زا  یمیب 
شرصاعم .

هناگی وا  دیوگ :  27:1 رهدلا همیتی  رد  یبلاعث  هدش . همجرت  تسا ، یمالسا  فراعملا  هرئاد  رد  هکنانچ  یناملآ ، نابز  هب  شراعشا  زا  يا  هراپ 
دیشروخ شراگزور و 
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اب و  رادـمان ، شرعـش  دوب . تعاجـش  يریلد و  یگدـنزارب ، ینادنخـس و  تمظع ، يراوگرزب ، يدرمناوـج ، تلیـضف  بدا ، رظن  زا  شناـمز 
رد تسا . هتسویپ  ترهش  هب  هنیمز  نیا  رد  هدرک و  عمج  مه  اب  ار  همه  تناتم  ینخس و  دنلب  ینیریـش ، تحاصف ، یناور ، شتفارظ ، یئابیز و 

هدشن و عمج  سارف  وبا  زتعم و  نب  هللا  دـبع  رد  يرعاش  چـیه  ردلاصخ  نیا  هتفهن و  یهاشداپ  تزع  ماقميدـنلب و  باداش و  عبط  وا  راعـشا 
دنا . هدناوخ  زتعم  نبا  زا  رترب  ار  سارف  وبا  مالک ، نالاقن  ناسانشنخس و 

ءرما ینعی  تفریذپ "  نایاپ  رگید  یهاشداپ  هب  و  زاغآ ، یهاشداپ  زا  رعـش  کلمب "  متخ  کلمب و  رعـشلا  ءدـب  تفگ : یم  دابع  نب  بحاص 
دنک و تکرـش  وا  اب  هقباسم  رد  دوبن  لیام  درک و  یم  تیامح  وا  زا  داد و  یم  یهاوگ  وا  یگدنزارب  مدقت و  هب  یبنتم  سارف و  وبا  سیقلا و 
رد لالخا  ایتلفغ  يور  زا  هن  تسا ، هدوتـس  ار  نادمحلآ  زا  وا ، زا  رت  نیئاپ  دارفا  هتفگن و  حدم  ار  وا  هکنیا  دیارـس و  رعـش  وا  اب  هلباقم  رد 

مارتحا و اب  ار  وا  و  دمآ ، یم  ششوخ  رایـسب  سارف  یبا  تانـسحم  زا  هلودلا  فیـس  تسا . هدوب  وا  تمظع  تبیه و  يارب  هکلب  دوب ، وا  راک 
دوخ نیـشناجار  وا  شیاهراک  رد  درب و  یم  دوخ  هارمه  اهگنج  رد  هدـیزگرب ، دوخ  يارب  اروا  تخاس و  یم  صخـشم  نیریاـس ، زا  لـیلجت 

بادآ هدرک ، تیاـعر  ار  وا  یگرزب  قح  دیـشاپ و  یم  ردـق  نارگ  دـیراورم  وا  رب  تشاد  وا  اـب  هک  یتاـبتاکم  رد  سارف  وـبا  و  تخاـس . یم 
دراذگ . یم  ياجب  شتمدخ  رد  ار  ود  ره  ملق  وریشمش 

لماک رد  ریثا  نبا  ءاملعلا  ملاعم  رد  بوشا  رهش  نبا  شخیرات 440:2 و  رد  رکاسع  نبا  ار  وا  لاح  حرش  وا ، زا  یبلاعث  ياهفیرعت  بیقعت  رد 
بهذلا 24:3، تارذش  نافلوم : نانجلا 369:2 و  هآرم  رد  یعفای  شخیرات 142 ، رد  ءادفلا  وبا  شخیرات 138:1 ، رد  ناکلخ  نبا  ، 194:8

یناتـسب فراعملا  هرئاد  هسماخلا ، هضورلا  یف  هنجلاضاـیر  لاـقملا 349 ، یهتنم  لمالا 366 ، لما  اـملعلا ، ضاـیر  نینموملاسلاجم 411 ،
بادآ خیرات  نونظلا 502:1 ، فشک  یلکرز 202:1 ، مالعالا  سوماق  تانجلا 206 ، تاضور  يدجو 150:7  دیرف  فراعملا  هرئاد  ، 300:2

هدنکارپ بلاطمو  هیمالسالا 387:1 ، فراعملا  هرئاد  تاعوبطملا ، مجعم  مالسالا 107 ، نونف  هعیشلا و  هغللا 241:2 ،
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يروآ عمج  ، 29 هحفص 289 - مهدجه  دلج  رد  هعیـشلا  نایعا  هحفـص  رد 260  نیما  نسحم  دیـس  اندیـس  لـماک  روط  هبار  وا  لاـح  حرش 
دنا . هدرک 

رد هک  دربن  دنچرد  دـیدرگ و  لقتنم  ماش  دالب  هب  هلودـلا  فیـس  نسحلا  یبا  شیومع  رـسپ  تموکح  رد  دوب و  جـبنم "  نکاس "  سارف  وبا 
تفای . ترهش  دیگنج ، مور  اب  وا  باکر 

مور و دـالب  رد  دوب  يا  هعلق  هک  هنـشرخ " زا "  ار  وا  دوب و  لاس 348 ه  هب   " لحکلا هراغم  رد "  لوا  هعفد  دـش  ریـسا  راب  ود  اهگنج  نیا  رد 
زا هتخات ، ار  نآ  دوخ  ياپ  اب  هدش و  شبـسا  راوس  دنیوگ ، هک  تسوا  تراسا  نیمه  رد  دندربن و  رتالاب  تشذگ ، یم  نآ  ریز  زا  تارف  بآ 

تسا . رتهاگآ  ادخ  و  تسا ، هدرک  ترپ  ار  دوخ  تارفلخاد  هب  هعلق  يالاب 
رثا رب  یتحارج  دـش و  ریـسا  351 ه  لاوـش رد  هک  درک  یم  يربـهر  ار  شموـق  زور  نآ  رد  و  دـش ، اـه  یمور  ریـسا  جـبنم "  رد "  مود  راـب 

ات هدمآ و  هینطنطسق  هب  اجنآ  زا  دندروآ . هنشرخ  هبار  وا  دولآ  نوخ  حورجم و  درک و  ادیپ  دوب ، هدنام  وا  ياپ  رد  شناکیپ  هک  يریتتباصا 
درک . دازآ  تراسا  زا  ار  وا  لاس 355 ه  هب  هلودلا  فیس  ماجنارس  دنتفریذپ  یمن  ءادف  وا  زا  اریز  دنام ، تراسا  لاح  هب  لاس  راهچ  تدم 

هداوناخ و هب  تبسن  قایتشا  راهظا  درک و  یم  تیاکش  هوکش و  هلودلا  فیس  يارب  دورس و  یم  يرامیب  تراسا و  رد  ار  شراعشا  سارف  وبا 
یم ار  شراعـشا  تفاـطل  تقرهک و  شیر  یبلق  گـنت و  يا  هنیـس  زا  شلاـح ، عضو و  زا  ار  دوخ  ینارگن  دومن و  یمشناتـسود  ناردارب و 

یـسک ار  اهنآ  تخیوآ و  یم  هظفاح  رب  دوخبدوخ  یناور  تدـش  زا  راعـشا  نیا  داد . یم  حرـش  تخادـنا ، یم  هیرگ  هب  ار  هدنونـش  دوزفا و 
دنناوخ . تایمور "   " ار راعشا  نیا  درک ، یمن  شومارف 

یکی دوب  هدرکنيریسا  چیه  اب  هک  درک  یمارتحا  مارکا و  ارم  مور ، هاشداپ  مدیـسر  هینطنطـسق  هب  یتقو  تفگ : سارف  وبا  دیوگ : هیولاخ  نبا 
دوش راوس  یبوکرم  هاش ، تاقالم  زا  لبق  تسا  اجنآ  رد  اهنآ  هاشداپ  هکيرهش  رد  درادن ، قح  يریـسا  چیه  هک  دوب  نیا  اه  یمور  موسر  زا 

رس اب  دنتفگ  یم  موطلم "  ار "  نآ  هک  اهنآ ، يزاب  نیمز  رد  دیاب 

هحفص 305 ] ] 

ندرگ رب  ماگ  دوب ،  " يروت شمان "  هک  یعامتجا  نایم  رد  اردوخ  ياپ  هاشداپ  دنک و  هدجس  هاش  رباربرد  رتشیب  ای  راب  هس  دورب و  هار  هنهرب 
مارتحاروتـسد درامگ و  نم  تمدخ  هب  ار  یمدختـسم  هدرب ، يا  هناخ  هب  ارم  اروف  تشاد ، فاعم  موسر  نیا  همه  زا  ارم  هاشداپ  دیاسب . ریـسا 

یتقو تخادرپ . يدازآ  هیدف  یصوصخ  روط  هب  نم  يارب  داتـسرف و  یم  نم  دزن  متـساوخ ، یم  هک  ار  یناملـسم  ریـسا  ره  درک و  رداص  ارم 
نیملـسم ریاس  رب  يدازآ  رد  ار  دوخ  زایتما  متفای ، زاب  ار  دوخ  ماـقم  تیفاـع و  مدـید و  ادـخ  فطل  هب  لـیلجت  همه  نیالومـشم  ار  دوخ  نم 
هتـشاذگن یقاب  دوخ  دزن  یمور  ریـسا  رگید  هلودلا  فیـس  ریما  مدرک و  نداد  ادف  هب  زاغآ  نارگید  يدازآ  يارب  مور  هاشداپ  اب  و  متفریذـپن ،

دوب . اهنآ  تسد  رد  نایهاپس  نادرگراک و  زا  ریسا  رازه  هس  زونه  اهیمور  دزنیلو  دوب ،
نیمـضت ار  ناناملـسم  هدـع  نآ  غلبم و  نآ  مدـیرخ و  اج  کی  ار  یفاضا  هدـع  نیا  متـسب و  ادـف  داد  رارق  یمور  رانید  رازه  تسیود  اـب  نم 

شتآ ادف و  دادرارق  يریـسا  چـیه  اب  و  مدـمآ . هنـشرخ "  هب "  ناشناگدـنیامن  اب  دوخ  هتخاس  جراخ  هینطنطـسق  زا  دوخ  اب  ار  اهنآ  و  مدرک ،
: ما هدورس  يرعش  هراب  نیا  رد  و  دشن . هتسب  همصاخم  كرت  وسب 
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هریغ  راسالایف و  يدنع  هللا  و 
یلبقدحا اهب  صصخی  مل  بهاوم 

تسا . هدادن  نم  زا  لبق  نارگید  هب  هک  دیشخب  بهاوم  تراسا  ریغ  وتراسا  رد  ارم  دنوادخ  " 
تسا . هدشن  لفکتم  یسک  ارم  روما  دقع  لح  هک  یلاح  رد  دندوب  زجاع  نآ  ندوشگ  زا  مدرم  هک  مدوشگ  ار  یئاه  هرگ  " 

دنا . نم  دیق  رد  هدش و  ریسا  نم  تسدب  اهنآ  ایوگ  هکیئاج  ات  دننک  یقلتگرزب  يراکش  ناونع  هب  دنرگنب  مور  مدرم  ارم  نوچ 
مشاب . هدش  لقتنم  ما  هداوناخ  هبما  هداوناخ  زا  نم  هکنیا  لثم  مدش  دازآ  هنامرتحم  هک  يزور  دوب  یخارف  راگزور  هچ 

درک . یم  ار  شرکش  دوب  نم  ياج  سک  ره  هک  مدرب  یم  رسب  یهافر  تمعن و  رد  نم  دیئوگب  مناردارب  اهومع و  رسپ  هب 
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دنسانشب . نانآ  دیا ، هتخانش  امش  هکنانچ  ارم  تلیضف  ات  هتساوخنار  میاهیئوکین  راشتنا  زج  نم  يارب  ادخ 
هنارختفم ار ، سارفیبا  رگم  میـشاب ، هدرواین  رد  ار  شـسابلهک  میدرکن  ریـسا  ار  یـسک  اـم  دـنا : هتفگ  اـهیمور  دیـسر  ربخ  وا  هب  یماـگنه  و 

تفگ :
يریگیم ؟ رارق  يوه  یهن  رما و  ریثات  تحت  ایآ  يا  هتفرگ  دوخب  ربص  يوخ  هتشادزاب و  گشرس  ندیراب  زا  تنامشچ  ار  وت  منیب  یم  " 

دوش . یمن  شاف  شرارسا  نم  نوچ  یسک  یلو  مراد ، قشع  ترارح  مقاتشم و  نم  یلب 
دزیر . ورف  تسا  نم  ربکتم  يوخ  زا  هک  یگشرس  هدش  هدوشگ  میاوه  سوه و  تسد  دنکفا  وترپ  ارم  بش  هک  یماگنه 

دیوگهراب : نیا  رد  و  دزورفارب " . ار  نآ  هشیدنا  قشع و  یتقو  هتفرگهلعش  شتآ  ملد ، فارطا  رد  ایوگ 
دوبنهبرجت . یب  شبحاص  و  اپون ، يا  هرک  مبسا  دندوب . هدشن  یهن  گنج  حالس  زا  زونهمناتسود  مدش ، ریسا  نم  یتقو  " 

تشادهگن . ار  وادناوتن  ایرد  یگشخ و  رگید  دشاب ، ردقمیئاضق  صخش  يارب  هک  یماگنه  یلو 
تسا . اهنآرت  خلت  ود ، نآ  رت  نیریش  هک  تسا  يرماود  نیا  متفگ : نم  گرم ، ای  رارف  ای  دنتفگ : نم  هب  مناتسود 

تسا . یفاک  ارت  دشاب ، تراسا  هک  شرتهب  رما  ود  نیا  زا  مهن و  یم  ماگ  دشاب ، هتشادن  بیع  نم  يارب  هک  یهار  نآ  يوس  نم ، یلو 
مدیدن . ینایز  راک  نیا  زا  دنگوس  ادخب  اهنآ : هبمتفگ  یتخورف ، گرم  هب  ار  تمالس  دنیوگ  یم  نم  هب 

یتقو ات  نیزگرب ، دنک ، یم  هبترم  دنلب  ار  تراگدای  هچ  نآ  تسا  یعطق  گرم 
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دریم . یمن  هاگچیه  تسا  هدنزشمان  ناسنا 
تخادنا . بقع  ار  گرم  شتروع ، اب  يزور  صاع  ورمع  هکنانچ  تسین . دزادناریخات  هب  تلذ  اب  ار  گرم  زا  هک  یسک  نآ  زا  ریخ 

تسا . زمرق  ناشاهنوخ  زا  هکما  هدیشوپ  یسابل  نم  یلو  دنا ، هتشاذگ  میارب  ار  مسابل  هک  دنهن  تنم  نم  رب 
تسا . هتسکش  هنیس  اهنآ ، زا  ما  هزینتیاهن  هدش و  زیت  شکون  اهنآ  رد  مریشمش  هضبق 

دنزادرپ . هام  يوجتسج  هب  کیرات  ياه  بش  رد  هک  روطنامه  دننک ، دای  دسرن ، یئاجب  ناشاهششوک  نوچ  ارم  مموق  هک  دشاب  دوز 
کیراب . نایم  یجنران  بسا  و  دوخ ، هالک  وحالس  نامه  و  دنسانش ، هک  تسا  يا  هزین  اب  مراک  مدنام  هدنز  رگا 
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دوش . هدرتسگ  شرمع  و  دشک ، ازاردب  شراگزور  دنچ  ره  تسا  یندرم  راچانب  ناسنا  مدرم ، رگا  و 
دش . یمن  ردقنارگ  الط  هزادنا  نیا  دمآ ، یم  الط  راک  سم  زا  رگا  دش و  یم  افتکا  وا  هب  درک  یم  تماقتسا  نم  هزادنا  هب  يرگید  رگا 

میوش . روگ  راپسهر  ای  میشاب ، نیشنردص  ناهج  رد  دیاب  ای  میریذپ  یمن  طسو  دح  هک  میتسه  یمدرم  ام 
تسین . نیگنس  شیارب  هیرهم  تخادرپ  تسا  ییورابیز  جاودزا  بلطواد  هک  یسک  و  تسا ، زیچان  ام  رظن  رد  زیچ  همه  سفن  تمارک  يارب 

مینک . یمن  مه  راختفا  و  میناد ، یم  نیمز  يور  مدرم  نیرتدرمناوج  نارترب و  نیرترب  ایند  مدرم  نیرتزیزع  ار  دوخ  ام 
تفگ : دش  ریسا  هکینامز  و 

مدشراتفک . راکش  دوخ  مدرک و  رود  ناشاهراکش  زا  ار  ناریش  دنرادن  یعانتما  دنکادخ  هک  یمکح  زا  ناگدنب 
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دیوگ : و 
تسا . راب  تلذ  عضو  زا  رتهب  گرم  دش و  نیریش  ام  ماک  هبگرم 

درب . یم  تسا  اههار  نیرتهب  هک  ادخ  هار  رد  و  ادخ ، يوس  هب  ار  ام  دیسر  ام  هب  هک  یتبیصم 
تفگ : دندرک  دراو  هنشرخ "  هب "  ریسا  ار  وا  یتقو 

ما . هدش  دراو  نآ  رد  هلمح  اب  هک  یتاقوا  رایسب  هچ  لباقم  رد  منیب ، یم  يریسالاح  هب  ار  هنشرخ "  رگا " 
دنروآ . ام  دزن  تسا ) یگرزب  تمالع  هک   ) هایس نابل  ونامشچ  اب  ار  یناریسا  ما  هدید  انامه 

دیابر . یم  ار  اهخاک  لزانم و  هک  ار  یئاه  شتآ  مدید  و 
دنک . یمن  زور  دشاب  ریسا  ای  ریما  هکنیا  زج  ار  بش  دشاب  نم  دننام  هک  یسک 

دوش . دراو  اهنآ  رب  ود  نآزا  یکی  روگ  ای  ینیشنردص  زا  ام  ناگرزب 
: تشون دوخ ، گرم  رب  تیلست  ناونع  هب  شردام  هب  يریسا  لاح  رد  دیدرگ ، سویام  شیگدنز  زا  و  نیگنس ، تحارج  مخز و  زا  نوچو 

دنک . یم  نوگرگد  ار  نانآ  عضو  ادخ  يدوز  هب  مناد  یم  و  تسا ، ابیز  میازع  گرزب و  متبیصم 
موش . یم  نیگهودنا  تفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  هک  یماگنه  و  تسا ، بوخ  ملاح  حبص  تقو  نیا  رد  نم 

مدنمدرد . حورجم و  هتسویپ  نم  یلو  هدرکن ، نم  اب  يریسا  دینیب ، یم  نم  رد  هک  یلاح 
تسا . ینطاب  يرهاظ و  هک  یئاهدردو  دزیرگ  یم  نآ  زا  سرت  زا  راذگ ، مهرم  هک  یتحارج 

رذگ رد  اهنیا  زج  زیچ  همه  مرگن ، یم  دنور  یم  يدنک  هب  هک  ناگراتس  کیرات  ياهبش  رد  منک و  یم  لمحت  ار  نآ  تخـس  هک  یتراسا  و 
. تسا
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دشاب . ياپ  زارد  دیآ ، دب  ارم  راگزور  رد  هچ  ره  و  دوب ، ياپرید  نم  رب  رذگدوز ، تاعاس 
تسویپ . دنهاوخ  اهنآ  هب  هتسسگ ، نم  زا  هدنیآ  يادرف  هک  یهورگ  رگم  دندرپس  یشومارف  تسد  هب  ارم  ناتسود ،

تسا . مک  ناشدادعت  عقاو  رد  دنشاب  رتشیب  اعدا  ماقم  رد  دنچ  ره  دننام ، رادیاپ  دوخ  دهع  رب  هک  یناسک 
یئاج هب  ام  راک  منیب  یمن  سک  رگید  دنریذپ ، فاطعنا  اه  تمعن  تفر  دمآ و  اب  هکیناتسود  زج  منادرگ  یم  فارطا  هب  ار  ما  هدید  هچ  ره 
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میمان . نابرهم  ار  دناسرن  نایز  هک  یتسود  میرامشراکوکین و  ار  كراتم  تسود  هک  هدیشک 
دنراب . تمالم  هک  دنتسین  نم  ناتسود  اهنت  دنک و  یم  افج  نم  هب  هک  تسین  نم  راگزور  اهنت 

ما . هتشادنيراب  تلذ  تیعقوم  يریسا  ماگنه  رد  ما و  هتشاذگن  یسک  يور  یئوس  رثا  تاقالم  ردهکنیا  اب 
مدروخن . رب  دنراد  تیاکش  هنامز  زا  هک  یناسک  هب  زج  مدرکشواک  ار  نانخس  دنچ  ره  نم 

تسا ؟ لیخب  نادرمناوج  هب  تبسن  دح  نیا  ات  ینامز  ره  ایآ  و  دور ؟ یم  ردب  فاصنا  هار  زا  دح  نیا  ات  یتسود  ره  ایآ 
دنا . هداد  شخساپ  نادان ، دنمشناد و  هک  هدرک  يراکافج  هب  یتوعد  راگزور ، یلب 

تسا . هدوب  زیگنا  لالم  یتسود  و  مومذم ، راگزور  و  مدرم ، يوخ  يراکافج  زین ، نم  زا  لبق 
نینموملا ریما  لیقع ، هکنانچ  تفگكرت ، افج  هب  ار  شردارب  ریبز  نب  ورمع 
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تخاس . اهر  ار 
منک . لد  درد  یتسود  رد  زا  وا  اب  ات  تسین  میارب  قفاوم  یتسود  هک  سوسفا 

دراد . همادا  تسا ، رادیاپ  راگزور  ات  نم ، رب  وا  گشرس  هک  تسا ، يردامارم  هدرپ  تشپ  رد  و 
تساکیدزن . يزوریپ  ریخ و  روآ  مایپ  یئابیکش  هک  هدم ، تسد  زا  ار  یئابیکش  رداميا 

دش . دهاوخ  تبیصن  لیزج  رجا  لیمج ، ربص  ردق  هب  هک  زاسم  لطاب  ار  دوخ  شاداپ  ردام  يا  و 
دیارگ . یم  لاوز  هب  دیسر ، هک  دوخ  جوا  رب  یتبیصم  ره  هک  شاب  ابیکش  ردام  يا  و 

دوب . ریگرد  هکم  رد  دیدشگنج  هک  یتقو  ینکن  نیقاطنلا  تاذ  ءامسا  زا  يوریپ  ایآ 
درکن . تقفاوم  دوش  یم  هتشک  شرسپ  تسناد  یم  انیقی  هکنیا  اب  ردام  یلو  دریگب ، ناما  تساوخ  یم  شرسپ 

يا . هتشگ  اتلفغ  وت  زا  شیپ  ار  مدرم  رایسب  هک  دنک  تتیافک  ادخ  یسرت  یم  هچنآ  زا  ات  نک  يوریپ  وا  زا  وت  ردام  يا 
دشن . جالع  شدرد  يراد  هصغ  چیه  وا ، رب  هیرگ  زا  هک  شاب ، دمحا  رد  هزمح ) رهاوخ   ) هیفص دننام  ردام ، وت 
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. دینادرگن زاب  نداد ، رس  دایرف  هلان و  تقو  رد  ار  وا  هودنا  هاگ  چیه  ارنیرترب ، هزمح 
متفرگ . رارق  کیرات  بش  نوچ  نیگمهس  يرگشل  ربارب  رد  مدش و  وربور  ریشمش  اب  قفا  نارتخا  هزادنا  هب  نم 

درک . مهاوخن  ار  دوخ  میرک  سفن  یتسود  تیاعر  متفاین ، دوخ  يراکددمب  یتسود  هک  يزور 
ریشمش . يزیت  گرم و  رد  هک  تشذگ ، مهاوختسود  زا  تفر و  مهاوخ  گرم  تاقالم  هب  و 

درک . دهاوخ  لیلذ  ار  دوخ  درامشنزیزع  ار  يادخ  هک  یسک  دوش و  هراپ  هراپ  دنکن ، يراگزیهرپ  ادخ  زا  هک  یسک 
تفای . دهاوخن  هار  وا  هب  یقولخم  چیه  دشاب ، رادهگن  شیادخ  راک  ره  رد  هک  یسک 

تشاد . دهاوخن  تشگزاب  هار  یسرت  یم  هچنآ  زا  دنکنیئامنهار . ار  وت  یهار  ره  رد  ادخ  رگا  و 
. یشاب هتشاد  يرهاظ  تزع  ناوارف و  نارای  دنچ  ره  تفای ، یهاوخن  يروای  دنکن ، يرای  ارت  وا  رگا  و 

دوب . دهاوخ  مادتسم  رادیاپ و  تا  هیاس  تسا ، یقاب  هلودلا  فیس  کلم  یتقو  ات  و 
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نیمزرـس و  ینارمکح ، جـبنم  رد  ار  وا  يزور  هک  دـنک  یم  فیـصوتجبنم  رد  ار  شیاه  هناخ  راگزور و  راعـشانیا  رد  دـیوگ : هیولاـخ  نبا 
دنک : یم  ضیرعت  دندوب ، هدرک  تتامش  اه  یمور  تراسا  لاح  رد  ار  وا  هک  یموق  هب  نآ  رد  و  دوباه . هناخ  یعاطقا و 

رادرب . گناب  ار  یلصم  فارطا  تسیاب و  اعد ، تباجتسا  دوب  دای  هاگیاپ و  رد 
. تسیاب یلصم "  رهن  رد "  سپس  ءایقس " و  هاگنآ "  كرابم و  قسوج "  لحم "  رد 

لحم ار  جبنم  هتفرگ و  نطو  یناوج ، یکدوک و  نارود  رد  هک  یئاهاج  رد 
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مدوبهداد . رارق  دوخ 
دوب . زاجم  البق  هدش و  عونمم  نمرب  اهنآ  رد  فقوت  هک  یئاهاج  رد 

مدید . یم  یشخب  مارآ  هیاس  وناور  بآ  مدرک  یم  رظن  وس  ره  هک  یئاهاج 
متشاد . یم  فرشم  رت و  هدرتسگ  یلزنم  هک  عیسو ، تیاهن  یب  يداو  رد 

مدوب . گرزب  هعلق  نکاس  هدمآ . دورف  تسویپ ، یم  مهب  ار  اهغاب  هک  یلپ  يور  رب 
یم ادـج  مه  زا  ار  دور  ود  غاب  ياهلگ  نیب  بآ  دـشخب و  صاخ  هولج  یگداسهب  ار  یگدـنز  هداشگ  هرهچ  اب  سئارع "  دـنلب "  ياهتخرد 

تخاس .
دنشاب . هتخاس  ادج  یئاه  هار  نآ  رب  نادنمرنه  تسد  هک  يا  هدش  يزودلگ  هدرتسگ  طاسب  دننام 

دریمب . جنر  نایز و  تدش  زا  دیاب  ددرگ  دنسرخ  نم  ياه  تبیصم  زا  هک  یسک 
میا . هدوبن  نوریب  يدازآ  تزع و  زا  دوخ ، بئاصم  رد  نم 

ددرگ . یمن  راوخ  لیلذ و  دتفا  تراسا  هب  هک  نم ، نوچ  یسک 
دوب . زیربل  متمظع  یگرزب و  زا  و  دوب ، هتفرگ  نم  تبیه  ار  اهلد 

تسگرزب . اقآ و  دور  اج  ره  گرزب  اقآ و  دنک ، ردکم  ارم  تسناوتن  يا  هثداح  چیه 
درک . توعد  ارم  نیزم  ریشمش  هک  مدمآ  ورف  یئاج  رد  نم 

تشاد . مهاوخ  نمشد  ار  گرزب  کچوک و  نانمشد  هتسویپ  مبای ، تاجن  نم  رگا 
موش . رت  هدید  بآ  منیبب ، رتشیبار  راگزور  بئاصم  هچ  ره  هک  متسه  يریشمش  دننام  نم 

دنوش . یم  هتشک  هک  ماهدش  دیص  ناکین  گرم  دننامه  موش ، هتشک  رگا 
دوش . یناف  دریم و  یم  دوخ  هک  یناوج  رگم  دنک ، تتامش  ام  گرم  رب  دناوتن  سک  چیه 
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تسین . تماقا  لحم  ایند  هک  ددرگ  رورغم  ایند  هب  نادان  صخش 
هلودـلا فیـس  هب  هک  لیلد  نیا  هب  دوب ، هداتفا  ریخاتهب  شیریما  ياهزور  رد  سارف ، وبا  يارب  هلودـلا  فیـس  ياـه  هماـن  دـیوگ : هیولاـخ  نبا 

ای ناسارخ  هاشداپ  اب  تسا  نیگنـس  ریما  رب  ءارـسا  هیدـف  ینعی  لام  نیا  تخادرپ  رگا  دـنا : هتفگ  ناریـسا  زا  یخرب  هک  دـندوب  هداد  شرازگ 
يدازآ يارباه  یمور  اب  ناریـسا  دـندوب : هدـش  رکذـتم  و  دـشخب . تاجن  تراسا  زا  ار  ام  ات  درکمیهاوخ  هبتاکم  دروم  نیا  رد  رگید  كولم 
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غلبم نیمضت  هک  دوب  وا  اریز  درک ، نخس  نیاهب  مهتم  ار  سارف  وبا  هلودلا ، فیس  ور  نیا  زا  دنا . هتسب  داد  رارق  نیملسم  لاوما  ربارب  رد  دوخ 
دورس و ار  هدیصق  نیا  دینشب  نیا  نوچ  سارف  وبا  دنـسانش ؟ ار  وا  اجک  ناسارخ  لها  تفگ : هلودلا  فیـسو  دوب . هدرک  اه  یمور  يارب  ءادف 

داتسرف . هلودلا  فیس  يارب 
هبتاکم هراب  نیا  رد  ناسارخ  لها  اب  ات  امرف  هزاجا  تسا ، نیگنس  وت  رب  نم  نداد  هیدف  رگا  تشون : هلودلا  فیس  هب  سارف  وبا  دیوگ : یبلاعث 

؟ دسانش ارت  یسک  هچ  ناسارخ  رد  داد : خساپ  هلودلافیس  دننک . تباین  وت  زا  اهنآ  ارم  راک  دنزادرپب و  ارم  هیدف  ات  مسیون  اهنآ  يارب  منک و 
: تشون شیاربار  هدیصق  نیا  سارف  وبا  و 

برعلا  عیرق  يدهلا و  فیسا 
بضغلا میف  ءافجلا و  مالا 

! ینیگمشخ دنچ  ات  يرهم و  یب  یک  ات  بارعا  هدنبوک  يا  تیاده و  ریشمش  يا  " 
هفطاع ياراد  نابرهم و  راـبدرب ، درمناوج ، وت  هکنیا  اـب  دزاـس . مهارف  ار  مینارگن  بابـسا  اـه  یتحاراـن  همه  نیا  دوجو  اـب  تیاـه  هماـن  ارچ 

یتسه .
يروآ . یم  دورف  هفرم  ياهاج  هب  ارم  هتفرگ و  تقبس  نم  رب  یکین  رد  هتسویپ  وت 

یتسه . یعفترم  هوک  بارعا  همه  هب  تبسن  لب  تموق ، هب  تبسن  لب  نم ، هب  تبسن  وت 
يزاس . یم  فرطرب  ار  اهینارگن  مناگدید  ولج  زا  هدرک و  عفر  ار  تالکشم  نم  فارطا  زا  و 

هتخاس تزع  خاک  ددرگ ، زاب  تیفاع  دریگ ، رارق  يرادرب  هرهبدروم  تا  یگرزب 
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ددرگ . تیبرت  اه  تمعن  و  دوش ،
دینادرگ ؟ كاپ  صالخ و  بانرز  دننام  ارم  یلو  تساکن ، نم  زا  يزیچ  تراسا  نیا 

ما ؟ هدیسر  هبتر  نیرتیلاع  هب  واهلیسو  هک  یئالوم  دهد ، یم  رارق  یهجوت  یب  ضرعم  رد  ارم  نم ، يالوم  ارچ  فصو  نیا  اب 
مهد . یمن  خساپ  وا  تبیهيارب  یلو  تسا ، هدمآ  نم  دزن  شسرپ  نیاخساپ 

متفگ ؟ نخس  وت  اب  نارگید  دننام  یتشردو  باتع  اب  و  هدرک ، تیاکش  نامز  زا  نمهک  يرکنم  ایآ 
تسین . يروط  یشاب  هدش  هریچ  مموق  نم و  رب  ینک و  باتع  ارم  هتشگزاب  رگا 

مریگ . یمن  هلصافوت  زا  تسا و  تباث  امش  هب  ما  یگتسب  نم  هدم ، تبسن  تدوخ ، هب  یهجوت  یب  ارم  یلو 
دیتسه . نآ  ببس  امش  مراد ، یتصقنم  ای  تلیضف  رگا  ما ، هدش  امش  زا ، رگید  نم 

دسانش . یم  بوخ  بلح  یلو  دسانشن ، ارم  یگرزب  ناسارخ ، رگا 
دنسانشن . ارم  ردپ  دوبمک  زا  ای  دج  دوبمک  زا  ایآ  دنسانشن ، ارم  ناگداتفا ، رود  هنوگچ  و 

تسین .؟ كرتشم  بسن  هشیر  امش  ام و  نایم  میتسین و  هداوناخ  کی  زا  امش  اب  نم  ایآ 
متسین .؟ دشاب  هدرک  گرزب  نادبارم  هک  یلحم  یتیبرت و  ياراد  و  دشاب ، اه  تیصخش  بسانم  هک  يا  هناخ  يارادایآ  و 

دینادرگ .؟ مهاوخ  وا  زا  يور  امش ، زج  دنادرگ  يور  نم  زا  سک  ره  دنک و  يزاورپ  دنلب  امش  رب  زج  هک  مرادن  يربکتم  هیحورایآ  و 
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باتم . يور  تدوخ  مالغ  قح  زا  هکلب  نادرگم ، رب  يور  نم  قح  زا  نیاربانب 
تسا . امش  یباستکا  فرش  لضف و  هناشن  امش  فاصنا  هک  زروب  فاصنا  دوخ  رکاچ  اب 
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دیدوب ؟ نم  تسود  امش  ایآ  مدرک  یمادص  کیدزن ، زا  هپت  تشپ  زا  ار  امش  هکیئاهبش  رد 
متشاد ؟ یمن  تسود  هک  دش  رهاظ  یئاهزیچ  دش و  عورش  يراکافج  ارچ  مدش  رودنوچ 

دشاب . یم  امش  يور  رد  وا  هک  تسا  یسک  امش  تسود  متفگ  یم  مدوبن  انشآ  امش  لاوحا  رب  رگا 
تشون : وا  هب  زین  و 

دیا . هدشدحتم  نم  اب  تفلاخم  رد  راگزور  اب  وت  وتسا  یتشرد  مشخ و  همه  نم  هنامز 
لکشم . وت  باوج  رد  یئاهنت  هب  نم  یگدنز  یلو  تساناسآ ، وت  دزن  نایناهج  یگدنز 

تسا ) تیب   18 رب لمتشم  هدیصق  نیا  )
تفگ : اثر  ناونع  هب  دیسر  وا  هب  نادنز  رد  شردام  گرم  ربخ  یتقو 

! يداد ناشن  هک  یتاساسحا  يراد و  نم  رب  هک  اه  تنم  همه  نآ  اب  مبلط  يرایب  ار  یسک  هچ  ریسا  ردام  يا 
دزیخرب . شندادهانپ  هب  دنک و  یم  اعد  وا  هب  یسک  هچ  دنک ، ریس  ایرد  یگشخ و  رد  تدنزرف  یتقو 

منک . زاربا  يدنسرخ  رگید  رگا  موش  عقاو  تمالم  دروم  منارذگب و  ار  بش  نشور  مشچ  اب  هک  تسا  مارح 
تسا . هدوب  وت  دزن  یلیمافهن  دنزرف و  هن  هک  یتسه  يا  هدید  تبیصم  و  هدیشچ ، ار  گرم  وت  هکنیا  اب 

دندوب . رضاح  اجنآ  نامسآ  ناگتشرف  هک  هتفر  یئاج  زاتلد  تسود  و 
. دیرگب وت  رب  دیاب  يدرک  مرگ  زورمین  رد  ار  دیدش  يامرگ  لمحت  يدوب و  راد  هزور  نآ  رد  وت  هک  يزور  ره 

هحفص 316 ] ] 

دیرگب . وت  رب  دیاب  تفاکش  ار  قفا  هنیس  نشور  رجف  ات  يدرک  مایق  تدابع  هب  نآ  رد  هک  یبش  ره  و 
دیرگب . وت  رب  دیاب  دوبن  يا  هدنهد  هانپ  یتقو  يداد ، شهانپ  وت  هک  یکانسرت  ناشیرپ  ره 

دیرگب . وت  رب  دیاب  یتساخرب  شیرایب  تقمر  یب  ياهناوختسا  اب  هک  یشیورد  اونیب  ره 
تشذگ ؟ وت  رب  روای  یب  هک  یتدم  زارد  كانلوهتالاح  هچ  ردام  يا 

دنام ؟ راهظا  یب  تلد  رد  هک  یناهنپ  ياهدرد  رایسب  هچ  ردام  يا 
مزادرپ . زاین  زار و  هب  تفرگ  ملد  یتقو  یسک  هچ  اب  منک و  تیاکش  یک  هبنم 

مشخب ؟ ینشور  ار  دوخ  ینشور ، يور  مادک  اب  منک ، ظفحار  دوخ  يا  هدنناوخ  مادک  ياعد  هب  رگید 
دوشگ .؟ ناوت  یم  هنوگچ  ار  هدیچیپ  راک  و  تفرگ ، ار  شولج  ناوت  یم  هنوگچ  ار  دیما  دروم  ریدقت 

دیدرگ . لقتنم  میهاوخ  يارس  نآ  رد  وت  يوس  هب  ام  دیئاپ ، دهاوخن  يرید  هک  دشاب  نیا  وت  رطاخ  تیلست 

وا لتق  دلوت و 
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هدزون نم  لاس 339 ه  رد  تساهتفگ " : هک  هدرک  لقن  سارف  وبا  زا  هیولاخ  نبا  هچنآ  دش و  دـلوتم  دنیوگو 321 ه  لاس 320  رد  سارف  وبا 
هبنش زور  شخیرات  رد  یباص  لوق  هب  رخالا و  عیبر  متشه  هبنشراهچ  زور  و  تسا . هدوب  320 ه  وا ، دلوت  خیرات  دهد  یم  ناشن  مدوب "  هلاس 

تفرگ میمـصت  سارف  وبا  تفر  ایند  زا  هلودلا  فیـس  نوچ  هک  دوب  نیا  لتق  نیا  تلع  داتفا . قافتا  وا  لتق  لاس 357 ه  یلوالا  يدامج  مود 
ینار مکح  دبای و  تسد  صمح "  رب " 

هحفص 317 ] ] 

نیب هلیسو  نیدب  دیسر و  هیوعرق  شردپ  مالغ  و  هلودلا ، فیس  رـسپ  یلاعملا  وبا  شرهاوخ  رـسپ  هب  ربخ  نیا  تشاد . تماقا  اجنآ  رد  دنک و 
، صمح يوس  هب  یکشخ  هار  زا  يا  هدکهد  ددص "  هب "  سارف  وبا  دیبلط و  ار  وایلاعملا  وبا  دمآ ، دیدپ  تشحو  یلاعملا  یبا  سراف و  یبا 

دندرک ریگتـسد  ددـص "  رد "  ار  وا  داتـسرف و  شلاـبندهب  هیوعرق  هارمه  هدروآ  درگ  ار  نارگید  بـالک و  ینب  بارعا  یلاـعملا  وـبا  تفر .
ادـج ار  شرـس  هتـشک  ار  وا  سپ  شکب  ار  وا  تفگ  ار  شمالغ  هیوعرق  دـنامب . ناما  رد  ات  دـش  طولخم  اهنآ  اب  واو  دـنداد  ناما  ار  شنارای 

تشادرب . هدرک 
دندرک . نفد  ار  نآ  بارعا  زا  يا  هراپ  یتقو  ات  دنکفا  اهر  نابایب  رد  ار  شرکیپ  و 

نامالغ وا و  نایم  هک  يا  هعقاو  رد  ار  وا  داد  یم  ناشن  مدـناوخ ، سارف  وبا  ياثر  رد  یباـص  قاحـسا  یبا  زا  هک  يا  هدیـصق  دـیوگ : یبلاـعث 
نآ رد  دوب و  نارگن  نوزحمیلیخ و  دیـسر ، لتق  هب  هک  يزور  سارف  وبا  ما  هدینـش  دـیوگ : هیولاخ  نبا  دـنا . هتـشک  داتفا ، قافتا  شنادـناخ 

. درک هیرگ  وا  لاح  رب  هودنا  تدش  زا  دش و  نوزحم  هدید ، ار  وا  تسا  رئاشعلا  یبا  لایع  هک  شرتخد  دوب . هدـش  رطاخ  هتفرگ  تخـس  بش 
تسوا : رعش  نیرخآ  نیا  تفگار و  راعشا  نیا  هاگان  دهد ، یم  ار  شدوخ  گرم  ربخ  هک  یسک  لثم  سارف  وبا 

دنرذگرد . همه  مدرم  هک  شابم  نوزحم  مک  رتخد 
تسا . مزال  لیمج  يربص  گرزب ، یتبیصم  يارب  مک  رتخد 

نز . هلان  تباجح  رتس و  تشپ  زا  نم  رب  سوسفا  اب 
: وگب يدنام ، زجاع  ندینش  خساپ  زا  ینک و  ادنارم  نوچ  و 

تفرگن . ماک  یناوج  زا  سارف ، وبا  ناناوج  تنیز 
: دنیوگ و  دروآ ، نوریب  ار  شنامـشچ  دیـسر  یلاعملا  یبا  ردام  شرهاوخ ، هب  شتافو  ربخ  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  اه  هرکذـت  زا  يرایـسب  رد 

تسناد یمن  ار  نآ  یلاعملا  وبا  هتشک و  ار  وا  هلودلا  فیس  مالغ  دنیوگ : داتفا و  نوریب  شنامشچ  دز و  تروص  هب  همطل 

هحفص 318 ] ] 

تسا : هدمآ  بهذم  رد  وا  راعشا  زا  و  دمآ . نارگ  تخس  وا  رب  درک  تفایرد  ار  نآ  ربخ  نوچ 

املک  نم  هاجنلا  وجرا  تسل 
یلع ودمحاب  الا  هاشخا 

رهطلا  همطاف  لوسرلا  تنبب  و 
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یلع مامالا  هیطبس و  و 

مرادن . یلع  دمحا و  هب  زج  مسرت ، یم  هچنآ  زا  تاجن  دیما  " 
. " یلع ماما  وا و  طبس  ودو  كاپ  همطاف  ربمایپ  تخد  هب  و 

هللا  ملع  رقاب  یقنلا  یقتلا  و 
یلع نب  دمحم  انیف 

يالوم  یسوم و  رفعج و  یبا  و 
یلع نم  هب  مرکا  یلع 

مئاقلا  يرکسعلا و  هنبا  و 
یلع دمحم و  یقح  رهظملا 

ینامالا  غولب  یجترا  مهب 
یلعلا هلالا  یلع  یضرع  موی 

: تسوا زا  دروم  نیا  رد  و 

يالوم  یبنلا و  دمحا  یعفاش 
ناطبسلا تنبلا و  یلع و 

قداصلا  ملعلا و  رقاب  یلع و  و 
نایبتلاب نیمالا  مث 

یلع  نب  دمحم  یلع و  و 
ینادلايرکسعلا یلع و  و 

موی ال  یف  يدهملا  مامالا  و 
نارفغلا يذ  نارفغ  الا  عفنی 

: تسوا زیمآ  تمکح  راعشا  زا  و 
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لقعی  نمل  سفنلا  ینغ 
لاملا ینغ  نم  ریخ 

سفنالا  یف  سانلا  لضف  و 
لاحلا یف  لضفلا  سیل 

: دیوگ و 

یضقنت  بئاصم ال  بصن  ءرملا 
هسمر یف  همسج  يراوی  یتح 

هلها  یف  يدرلا  یفلی  لجومف 
هسفن یف  يدرلا  یقلی  لجعم  و 

هحفص 319 ] ] 

: تسوا زا  و 

هناف  لیمجلا  ربصلا  نم  قفنا 
هربص نم  قفنم  ارقف  شخی  مل 

هضرا  یف  غلابب  سیل  ءرملا  و 
هرکو یف  دئاصب  سیل  رقصلاک 

بابلالا یلوال  هربع  مهصصقیف  ناک  دقل 

دلج 7

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 
رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

11ج  يرهاظ :  تاصخشم 
 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فلؤم هچابید 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تخومآ . امب  ار  يرازگساپس  هار  هک  میئاتس  یم  ار  ومه  میرازگ و  یم  ساپس  شتفرعم  رب  ار  يادخ 
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ود يورجک ، زا  هتفرگ ، صالخا  هار  یتسرپ  هناگی  دـیحوت و  رد  میتشگانـشآ و  وا  تیبوبر  هب  ات  دوشگ  ام  يور  هب  ار  شناد  ملع و  ياهرد 
میدنام . رانک  رب  دیدرت  یئوج و  هزیتس  یئور ،

ود اــب  وا ، زا  دــعب  و  تـسا ، تـنم  نـیرت  مـیظع  شدوــجو  تـمعن  هــک  تــشاد  لیــسگ  اــم  رب  ار  یفطــصم  دــمحم  شناربماــیپ  رورس 
نوزف و نادـنچ  تمارک  تمعن و  ناوخ  نیا  زا  ار  ام  هرهب  نایم  نیا  رد  دیـشخب و  تمارک  تزع و  امب  ترتع ، نآرق و  شردقنارگنیـشناج 

يرازگتمدخ هب  لماک  تیقفوم  اب  میهن و  مدق  عامتجا  حالصا  تما و  حلاصم  هار  رد  راوتسا ، دنلب و  ياهماگ  اب  میتسناوت  هک  تخاس  روفوم 
میئامن . مایق  لضف ، بحاص  نادنمشناد  تشادگرزبو  شناد  نید 

هار زجب  میتفگنقح و  زج  هکیلاح  رد  تشاد و  راوتسا  تقیقحو  قح  هداج  رب  ار  ام  ياهماگ  هک  مینک  یم  شیاتـس  ار  وا  سدقم  تاذ  يرآ 
داهن . راگدای  هب  خیرات  نیرز  تاحفص  رب  ار  ام  ملق  راثآ  تشاگنرب و  یتخبکین  تداعس و  اب  ار  ام  یگدنز  قاروا  میدیئوپن  قح 

تسام . روای  تسرپرس و  ومه  تمعن و  ره  شخب  قیفوت  شسدقم  تاذ  هتبلا 
ینیما دمحا  نیسحلا  دبع 

هحفص 23 ] ] 

نرق 04 رد  ریدغ  ءارعش 

مجاشک حتفلاوبا  هیریدغ 

هراشا

یفوتم 360 ) )

للطلا  لاوس  نع  لعش  هل 
لحر ما  هب  طیلخلا  ماقا 

دچوکب . ای  دیاپب  شهار  قیفر  هدنام ، زاب  قوشعم  هناخ  یسرپاو  زا  هک  تسا  يا  هرطاخ  مرگرس 
دنرگن . یم  ودب  همیخ  كاچزا  هتخود  مشچ  ودب  هدرپ  سپ  رد  نامشچ  وهآ  - 

دیابر . یمن  ار  وا  بلق  ، دوش یم  خرس  درز و  مرش ، رثا  رد  هک  نیکمنياه  هن  وگ  یلو  - 
درک . دهاوخ  زاب  شهوکن  هبنابز  نابش  نازور و  تشذگ  دینکم . شهوکن  تسا  یفاک 

دنک . یم  شوماخ  دشک  هنابز  دنچ  ره  ار  قایتشا  شتآ  هداهن ، يرانکب  ار  نازوس  قشع  رگید  وا  - 
تسا . هدش  مرگرس  ناکاپ  رب  هیرگ  هب  هدروخرس  ناشووهآ  رب  هیرگ  زا  کنیا  - 

درک . بورغ  يدوزب  هک  نابات  ياهردب  هچ  داتفا و  ورف  لامک  ششخرد و  نارودزا  لبق  هک  زورفاون  ياهلاله  هچ  - 
تفرگ . هرانک  يرای  زا  هک  سکنآ  مصخ  زیخاتسر  زور  دندوب و  قح  تیآ  ادخ و  تجح  قلخ ، نایم  رد  نانآ  - 

. درمش دودرم  ار  یئادخ  دنس  وا  دومن و  لزان  ارنانآ  یئاوشیپ  دنس  دنوادخ  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1249 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 24 ] ] 

دنناد . یم  ناهج  للم  ار  نیا  تسا ، ناربمایپ  متاخ  نانآدج  - 
دوب . نانامرهق  نکفا  كاخ  هب  ناوتان و  ریگتسد  هک  تسا  ءایصوا  رورس  ناشردپ  - 

دنیشن . اهقرف  رب  ناس  هچ  هک  ار  ریشمشو  دریگ ، ياج  نمشد  بلق  رد  هنوگچ  تخومآ  هزین  رس  هب  هکنآ  - 
دبنجن . ياج  زا  وا  دبنجب ، ياج  زا  نیمز  رگا  دربن ، زور  - 

دوب . هتسارآ  ار  دوخ  رویز  رز و  اب  هکیعقوم  دنادرگ ، ور  مدرم  يایند  زا  هکنامه  - 
ایرد اب  هک  هرطق  نوچ  ای  دنجنـسب و  نامـسآ  اب  هک  تسا  سپ  نیمز  هلزنمب  ناـنآ ، نیرتفیرـش  دـنوش ، هدیجنـس  وا  اـب  نارگید  هکیماـگنه  - 

دنریگ . سایقم 
تفای . يرادیاپ  نآ  زا  هوک  هکيراقو  نآ  هتخومآ و  زاربا و  هک  یششخب  نآ  اب  - 

تفای . لصیف  وا  هشیدنا  اب  هک  یتالکشم  تسبرب و  تخر  وا  يربهر  اب  هک  هنتف  اسب  - 
دیشک . شتآ  هب  ار  تیاده  نماد  نآ  ياه  هرارش  هک  لعشم  نامه  درک ، شوماخ  وا  هلیسوب  ار  یهارمگ  لعشم  لج  زع و  يادخ  - 

دنادرگ . زاب  وا  رب  بورغ  کیدزن  ارشدیشروخ  دنوادخ ، هک  يرورس  نآ  - 
دش . یم  هایسور  هشیمه  يارب  یگدنشخرد  شبات و  ضوع  تشگ ، یمن  زاب  رگاو  - 

دنبوک . یبرع  نارتش  رس  رب  هک  ناسنامه  دیبوک  مدرم  رس  رب  گیر  اب  هزین  اب  نیئآ  نید و  رطاخب  هک ، يرورس  نامه  - 

ریدغلا  موی  نا  اوملع  دق  و 
: لمجلا موی  زج  مهردغب 

تشاد . یپ  رد  ار  لمج  زور  ریدغ ، زور  هک  دوب  نانآ  يراکبان  رثا  رد  هک  دنتسناد  ناگمه 
دیدناشچ . ار  تبیصم  یخلت  ربمایپ  هب  هک  ناراک  هیس  هورگ  يا  - 

دیوگ : هک  اجنآ  ات 
دومرف . زور  نآ  رد  ناربمایپ  نیرتهب  هچنآ  مه  تسامش و  مصخ  نآرق  حیرص  -

. دیتساوخ هک  ار  هچنآ  دیتسب  وا  رب  و  دیداهن ، اپ  ریز  انلع  ار ، وا  شرافس  - 

هحفص 25 ] ] 

ناوید زا  هدوب  فلاخم  شبهذـم  اـب  هک  ار  یتمـسق  ناوید ، رـشان  یلو  دوش ، یم  غلاـب  تیب  هبیطخ 47  ياه  هخـسن  رد  هک  هدیـصق  رخآ  ات 
دنک . یم  اجباج  ار  قح  نانخس  هک  تسین  يراکتنایخ  تسد  نیلوا  نیاو  تسا ، هدرک  طقاس  یپاچ 

رعاش

مجاشکهب . فورعمب  یلمر  کهاش  نب  يدنس  نب  نیسح  نب  دمحم  نب  دومحم  حتفلاوبا 
ثحب و يرای  وا  هن  و  دوبن ، ربارب  وا  اب  یـسک  بدا ، دـقن و  رد  يراوسهـش  و  هتـسجرب ، لاجر  زا  يا  هناگی  تما و  ناـکین  زا  تسا  يا  هغباـن 
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مه و  فاکـشوم ، ققحم ، تسدربز . رهام و  نابیبط  زا  ثیدـح ، لـها  یقطنم ، مجنم ، دوب ، ملکتم  هدنـسیون و  دوب ، رعاـش  تشاد . هرجاـشم 
لاون . ششخب و  لها 

لوادتم نونف  زا  یکی  هب  هراشا  هناگجنپ ، فورح  زا  کی  ره  هک  دیمانمجاشک  ار  دوخ  تهج  نیدب  و  دوب ، عمج  وارد  لئاضف  همه  هصالخ 
بتاک . ك = تشاد :

، تفای لماک  تراهم  بط  ملع  رد  هکنآ  زا  دعب  و  مجنم . یقطنمای و  ملکتم  م =  دوج . ای  لدج  ج =  دورس )  ) داشنا بدا و  ا =  رعاش . ش = 
تفاین . ترهش  نادب  یلو  تفگ ، مجاشکط  دوزفا و  نآ  رب  مه  ار  اط  فرح 

تشگ . هراشا  نادب  هک  یفالتخا  اب  تسا ، طوبضم  لاجر  باتک  رد  بقل  نیا  حرش 
دشاب . هتشگ  یشان  اج ، نیمه  زا  بقل  حرش  رد  فالتخا  اسب  هچ  هدوب و  رصع  دمآرس  بتارم  نیا  مامت  رد  درم ، نیا  هتبلا 

مجاشک رعش  بدا و 

هب تشاد ، بدا  ورعش  نف  رد  هک  يدنلب  ماقم  اب  تسد ، هریچ  رعاش  نآ  يرس ، ءافر  هک  اجنآ  ات  تسا . رعش  ماگشیپ  بدا و  ياوشیپ  هدربمان 
هقالع مجاشک  ناوید  یسیونور 

هحفص 26 ] ] 

زا یکی  هک  تشاد  ترهـش  يور  هلابند  تعباتم و  نیا  رد  نانچ  ودزیم  تشخ  وا  بلاـق  رب  تفریم و  وا  هارب  رعـش  کبـس  رد  و  تشاد ، رفاو 
تفگ : ءارعش 

تسا . ناور  شا  هنیس  يانهپ  رب  کشا  ياه  هناد  دزیریم و  کشا  هکنآ  تخبدب  - 
دنک . یم  شومارف  ار  لد  مغ  مجاشک  رعش  یباص و  ياه  هلاسر  اب  هدرک و  بان  هد  اب  مرگرس  ار  دوخ  هک  دوبن  رگا  - 

نادب دوب ، هدروآ  تسدب  جرفلا  یبا  مجاشک  رـسپ  زا  هک  یتافاضا  و  درک ، بترم  ار  شرعـش  ناوید  ینودمح ، هللا  دـبع  نب  دـمحم  رکبوبا ،
دومن . قحلم 

رد ار  وا  هنزو  دروخ ، یم  مشچ  هب  دورس  ویگدنسیون  بدا و  نونف  رد  قوفت  و  ثیدح ، تغل و  رد  تراهم  راثآ  هکنانچ  شیاه  هماکچ  زا 
رعش : نیا  دننام  دزاس ، یم  رادومن  ار  وا  هلضاف  تاکلم  دنک و  یم  نیگنس  تایونعم  تایحور و 

درکدنلب  ناورسخ  ياهخاک  رد  ارم  هزاوآ  ، ما هیلاع  تاماقم  - 
مصیرح . تخس  اهیکین  لیصحت  رد  نم  هچ  مراد ، قالخا  مراکم  هب  هک  یعیبط  قایتشا  و  - 

مشک . یم  نماد  نآ  لذتبم  تاجرد  زا  منز و  یم  رپ  تمظع  دجم و  بتارم  نیرتالاب  يوسب  - 
متخاس . نازومآ  بدا  هیده  متخادرپ و  ون  ياه  هویشب  یگدنسیون  يریبد و  بتکم  رد  - 

مدروآ . هلجح  هب  هتسارآ  بدآ  هماج  رد  ار  زغن  فئاطل  رکب و  نیماضم  - 
متسب - . نیزآ  راشرس  قوذ  هحیرق و  اب  ار  هدیزگرب  زاتمم و  تایاور  و  - 

ما . هدرک  زاسمد  دمارخ ، یم  يراوگرزب  دجم و  تحاس  رد  هک  یتمه  اب  همه  ار  اه  نیا 
ددرگ . هتسخ  دنام و  او  تالکشم  رد  هن  هک  خسار  یمزع  اب  مه  و  - 

تسا . نم  زاسمد  قیفر و  دناکچب ، نوخ  مشچ  زا  هک  یتبیصم  ره  رد  تمه  مزع و  نیا  و  - 
دنلب و یناعم  ندیشک  مظنب  رد  وا  غوبن  زا  دراد  تیاکح  هک  مجاشک  راعشا  زاو 
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هحفص 27 ] ] 

تسوا : رعش  نیا  رکف ، يراوتسا  هشیدنا ، تقد  رظن ، تردق  یجنس ، هتکن 
ما . هتشارفا  تسد  نارتخا  نیرتالاو  رب  نم  دنا ، هتفای  تسد  ایرث  رب  قح  هب  یعمج  رگا  - 

تسارت ؟ نارب  رتزیت و  يدنه  ریشمش  مد  زا  مرعش  نابز  هک  تسا  نینچ  هن  - 
تسا ؟ رایتخا  رد  ار  نآ  کشا  هک  دراشف  یم  ار  یملق  ناتشگنا  اب  هک  تسا  نم  تسد  نیا  و  - 

تسا . هانپ  يوجتسج  رد  نآ  زا  رگنوسفا  هک  يرام  نوچ  ای  و  دنا ، ساره  رد  وا  زا  نانمشد  هک  رن  یعفا  نوچ  یملق  - 
دوارت . یم  زین  نآ  رهز  داف  دنک ، یم  شوارت  ازگناج  مومس  هک  فاکش  نآ  زا  و  - 
دشخب . ناوت  تمعن و  ار  دنمتسم  تسود  دیآ و  دورف  نمشد  رس  رب  کتپ  نوچ  - 

دشخرد . یمگرگر  كزان  ربا  دننام  ما ، هتشاگنرب  هک  اهطخ  نآ  و  - 
تسین . ناگمه  تردق  رد  هک  متخیر  ظافلا  بلاق  رد  يرویز  نیریش ، نایب  اب  - 

تساهندرگ . هزیوآ  باشوخ  رد  نوچ  هک  متخادرپ  يا  هیفاق  و  - 
ددرگ . رهاظ  اهمشچ  رد  تجهب  رورس و  دنونشب ، اهشوگ  نوچ  هک  زیوالد  وابیز  نانچ  - 
دنام . نوتفم  هتفیش و  دمارخب ، مراعشا  یناعم  رد  نوچ  دشاب ، فیطل  دنچ  رهكاردا  و  - 

دزاس . یم  هدنکارپ  رود  قافآ  رد  ارنآ  هک  تسا  نم  هشیدنا  نیا  تسا و  نم  هباوخمه  زیوالد  ياه  هفیطل  نیا  - 
مناور . باهش  ریت  نوچ  همه  شیپاشیپ  نم  دیآ ، شیپ  یلکشم  رگا  - 

تسا . ناناوج  هلزاغم  قاشع و  ناتساد  زا  رت  نیریش  مرعش  یهاوخب ، رگا  و  - 
نایژ . ریش  نوچ  هاگمزر  رد  همه  نیا  اب  مزاسمد . لاسنایم ، نایور  ابیز  اب  منامیپمه و  درس  بارش  اب  - 

ازفاناج . بارش  نم  هنارصع  تسا ، یهن  رما و  نداد  ناماس  نم  هناحبص  - 
منک . تمالم  ار  یقاس  هن  مزاس و  لجخ  ار  نافیرح  هن  مراقو : اب  نیگنس و  مزب  رد  - 

.- منک زیربل  نامیدن  هاوخلدب  مریگ و  تسد  رس  رب  هنامیپ  میامیپب ، بارش  رگا  - 

هحفص 28 ] ] 

دنشاب . میرک  لیسا و  داژن  زا  هک  نانز  ياه  هبخن  ریجخن  مریجخن : دیص و  هدامآ  نم 
دوش . هدیزرو  هقباسم  يارب  مارخشوخ ، دنمس  نوچ  هک  ینایم  کیراب  - 

دنرادروخرب . یعیبط  یئابیز  زا  هک  باداش  ياهناوج  - 
دوش . ارس  هحیدم  ناشدنلب  ناگژم  دیپس و  مادنا  دیوگ ، نخس  هک  دیآ  رب  ماک  زا  ناشنابز  نوچ  و  - 

تسا . هدیزخ  هشوگ  رد  مرش  زا  هک  هدوشگ  ناشرادیدب  هدید  تسم ، سگرن  نآ  اب  یشحو  واگایوگ  - 
دناریظن . یب  یگنرکی  افص و  رد  هک  ینامیدن  نافیرح و  اب  همه  اهنیا  - 

رعـش رد  هک  هیامنارگ  يداتـسا  مهنآ  دـنیب ، یم  قالخا  ملعم  سابل  رد  رعـش ، ندورـس  ماگنه  ار  مجاشک  اـم  رعاـش  بیدا ، ققحم  عقاو ، رد 
ینابم میکحت  تیناسنا و  يدابم  جـیوزت  يارب  اعقاو  و  تسا ، راکـشآ  تیمیمـص  افو و  دـنلب ، عبط  کین ، قالخا  ياه  هنومن  شا ، هدـنزومآ 
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هتساخ . اپب  يوقت  تلیضف و 
دینک : هظحالم  ار  وا  رعش  نیا 

مراد . یمساپ  ار  شتبحم  تیمیمص ، افو و  اب  دزرو ، رهم  هک  ره  - 
دسر . رس  نامقافشا  تیانع و  دسر  ودب  يراوگان  نوچ  میوجب و  ار  شرطاخ  تیاضر  مراد ، دبلاک  رد  ناوت  ات  - 

میا . هتشامگ  قالخا  مراکم  هب  تمههک  میتسه  یمدرم  ام  و  تسا ، ام  يوخ  نیا  - 
شرگید : رعش  نیا  ای  و 

دندیرب . ام  زا  اطخ  مرج و  نودب  یعمج  - 
میور . یم  نامیپ  رس  رب  زاب  دنشاب  لیام  رگا  دندیرب . یم  ام  زا  دعب  دندش و  یم  نیبشوخ  امب  شاک  دنا ، هدش  ینیبدبراچد  - 

. میزرو یمن  تنایخ  ام  دنزرو  تنایخ  هچنانچ  و  میدرگ ، یمرب  مه  ام  دندرگ ، زاب  یتسودب  اهنآ  رگا  - 

هحفص 29 ] ] 

میرتزاین . یب  اهنآ  زا  ام  دنا . هدش  زاین  یب  مرگرس و  ام  زا  اهنآ  رگا  و  - 
دیرگنب : دیاتس  یم  ار  هلقم  نبا  هک  شرعش  نیاب  ای  و 

دوب . دهاوخ  نارگد  يوزرآ  هیام  دوش ، شیامزآ  رگا  هک  تسا  نم  رد  یئاهشنم  - 
دشاپ . یمن  مه  زا  تالکشم  رد  هک  يوق  میمصت  و  تساهتسب ، ایرث  هب  هك  یلاع  یتمه  و  - 

هدمآ . تسدب  عضاوت  اب  ، تزع رایسب  هچ  هدناشوپ و  نم  رب  تمارک  سابل  هک  یعضاوت  و  - 
دیدن . شزغل  اطخ و  نم  زا  یسک  مدش و  مدمه  ناگرزب  نارورس و  اب  - 

مدوب . رت  نارب  ریشمش  زا  رتاسر و  نامسیر  زا  اهنآ  يارب  نم  و  دندش ، رو  هرهب  نم  ینادراک  زا  - 
تسا . سیلس  ناور و  هکلب  خالگنس ، نوچ  هن  هک  اویش ، تاملک  ابیز و  کبساب  - 

دماشاین . بآ  رگد  دنیشن و  ورف  شنوردشتآ  مناشچب ، مرعش  بارش  زا  ار  يا  هنشترگا  - 
دوش . ربهار  دیوپ  نادب  هک  ره  مداهن و  رعش  رد  هک  ناسآ  ياه  هویش  اویش و  ياه  کبس  هچ  -

مدق . بحاص  هدنسیون  هن  تسا و  زاین  یب  نآ  زا  ریبد  هن  تسا : یناگمه  نم  ياهتنس  موسر و  - 
دوب . نم  عبط  تمالس  دوج و  رثارد  نیا  تفرگ و  ورف  ار  اهنآ  نم  لاون  وششخب  هک  دندش  ماگمه  نم  اب  هار  نیا  ردینادرم  - 

تسا . نینچ  هشیمه  راگزور  دیچ ، مهار  رس  رب  اهماد  دش و  گنرین  رکم و  ددص  رد  راگزور  اما  - 
درب . یم  شود  رب  ار  نارگد  راب  درم  دازآ  هتبلا  مدرواین . يور  سکچیه  هب  مدیزگ و  تعانق  جنک  نم  یلو  - 

رب قارف  راب  هدـمآ ، نارگ  وا  رب  يرود  نیا  دـنام ، یم  رود  دوخناتـسود  زا  یگدـنز  بالقنا  رثا  رد  مجاشک  هک  یعقوم  دـیئامرفب : هظحالم 
رد دنک ، یم  ینیگنس  ششود 

هحفص 30 ] ] 

نازیر کشا  قارف و  مه  بلق ، ششک  لد ، شتآ  دوخ ، رعش  رد  دهد و  یم  رـس  يراز  هلان و  دنک ، یم  عزج  هدوشگ  تیاکـشب  نابز  هجیتن 
دهد : یم  حرشنینچ  ار  دوخ 
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درآ ؟ تمحر  ما  هتسخ  ناور  رب  درگنب و  مرابکشا  مشچ  رب  هک  تسیک  - 
هدیلخ . مشچ  رد  يراخ  ایوگ  تسا ، ناور  يوج  نوچ  مکشا  - 

دکشخب . بآ  همشچ  نوچ  دساره ، بیقر  هنتف  زا  رگا  دزیرب و  ما  هنیس  يانهپهب  کشا  لیس  دنامب ، روتسم  مرحمان  هدید  زا  رگا  - 
تسین . هتشذگ  راگزور  ترسح  هب  زج  هیرگ  نیا  - 

شرگید : رعش  نیا  ای  و 
يرواین . رسب  نم  لثم  ار  یبش  دنک  ادخ  يرگن . یمن  میوسب  يدیرب و  نم  زا  هکیا  - 

تسیرگ . ملاحب  نمشد  هک  هتخاس  دنمدرد  ارم  نانچ  تقارف  درد  -
زاس . كاله  ای  نک  شا  هدنز  ما : هتسب  وت  يوزرآ  هب  ار  ما  هتفشآ  لد  - 

درگ هاـگچیه  و  راشرـس ، شیناـسنا  فطاوع  دوب ، رادروخرب  فیطل  مرن و  یقـالخا  نتورف و  عضاـخ و  یحور  ناـبرهم ، یبـلق  زا  مجاـشک 
تخادرپن . یسک  یئوگدب  وجه و  هب  و  تشگن ، نابز  مخز  یتاذ و  دبو  ترارش 

، دادن رارق  نانمشد  وجه  دروم  رد  يرپس  ای  ناگرزب و  یئارس  هحیدم  يارب  يا  هلیسو  ارنآ  و  درمش ، یم  دوخ  لئاضف  رخافم و  زا  ار  رعش  وا 
ارـس وجه  ات  دیوگ  روز  یـسک  هب  تساوخ  یم  هن  نوچ  دوبن ، لئاق  یـشزرا  ود  نیا  يارب  تشادن و  یـشیارگ  اجه  ای  حدم و  يوسب  الوصا 

تفگ : یم  وا  ددرگ ، ارس  هحیدم  ات  دزاس ، دوخ  عماطم  شاعم و  هلیسو  ار  رعش  هن  و  دشاب ،
دیخرچ . یهاوخن  مدرم  شیاتس  ای  وجه و  درگ  یشاب  نیب  تقیقح  رگا  - 

. دنک وگزاب  ار  یناسنا  بادآ  هک  تسا  ینایب  شوخ  نامجرت  رعش  تسناد : یهاوخ  هکلب  - 

هحفص 31 ] ] 

مجاشک ییارس  وجه 

هب نونف ، نیا  زا  ینف  ره  ، دنا هتفرگ  شیپ  ار  یئارس  وجه  نونف  زا  یـصاخ  شور  کی  ره  هک  هدرک  تیبرت  یناگدنیارـسيرجه  مراهچ  نرق 
وجه هـتبلا  تـشگ . دـهاو  رتراکــشآ  ناـشزایتما  دـنوش ، هدراذـگ  مـه  راـنک  رد  نوـچ  و  دـیآ ، یم  رامــشب  يا  هدــحیلع  کبــس  یئاـهنت 

یکبس یئارس  وجه  رد  وا  تسا . مود  هتسد  زا  مجاشک  ام  رعاش  و  دنا ، هتـشگ  نآ  نوماریپ  رتمک  یعمج  هدرک و  يور  هدایز  یخرب  ، نایارس
هدومنن . زواجت  نآ  زا  هک  هدومن  باختنا  عیدب 

دوخ یناسن  h فطاوع میرک و  عبط  کین ، قالخا  ریثات  تحت  کبـس ، نیا  باـختنا  رد  مجاـش  هک  دـیبای  یم  دـیئامرفب ، تقد  تسرد  رگا 
تسوا . ياضعا  حور و  ياورنامرف  هدرک ، ذوفن  شدوپ  رات و  رد  هتخیمآ و  مهرد  شناج  اب  هلضاف  تاکلم  نیا  ایوگ  هک  اجنآ  ات  هدوب ،

. تسا هداهن  رتارف  ار  اپ  دح  نیازا  هک  دروم  ود  یکی  رد  زج  دینک  هدهاشمانیع  وا  تایوجه  رد  دیناوت  یم  ار  فیطل  تایحور  نیا  راثآ  امش 
زاغآ باتع  هناتـسود  یقفـشم  حـصان  ای  هتفرالاب ، هباطخ  یـسرک  رب  یناـبرهم  ظـعاو  دـسر  یم  رظنب  دـیاشگ ، یم  وجه  هب  ناـبز  هکیعقوم 

هدش مشخ  راچد  یئوگدب  رد  دشارت و  بیع  دنز و  نعط  هک  نارگید  نوچ  هن  تسا . هدمآ  رب  هلماجم  ارادم و  ددص  رد  یمـصخ  ای  هدرک ،
دشک . ماقتنا  دیآ و  شوجبهروک  نوچ  ای  دنک ، شاخرپ 

راتفگ سومان ، شحف  هدـنزگ ، دـنت و  ياه  هجهل  زا  وا ، تایوجه  مامت  اذـل  موجه و  هلمح و  تلآ  هن  هتخاس  عافد  تلآ  ار  یئارـس  وجه  وا 
یمنحابم ار  وا  رازآ  دـیالآ ، یمن  يرادرکدـب  یگدـیرد و  هنوگ  ره  هب  دـنک و  یمن  کـته  ار  دوخ  مصخ  تسا ، كاـپ  یگدولآ  تشز و 

هتشذگ . راصعا  ناگدنیارس  نایارس و  وجه  شور  هریس و  فالخ  رب  تسرد  دنز ، یمن  تمهت  غورد و  درب ، یمن  ار  وا  تمرح  و  درامش ،
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هدنادرگربباوج : نودب  ار  وا  همان  نوچ  هدورس  اسور  نادنزرف  زا  یکی  وجه  رد  هک  دیئامرفب  هجوت  شراعشا  نیاب  الثم 
. يدنادرگ زاب  هدروخن  تسد  ارما  همان  يدادن و  خساپ  هک  متشون  تیوسب  يا  همان  يرآ 

هحفص 32 ] ] 

تشاد . اه  هلان  نابز  رد  يدنسپدوخ  راد و  هدرپ  دروخرب  زا  همان  کیپ  تشگرب و  يراوخ  اب  ما  همان  - 
. يا هتفگ  زاب  شنزرس  تمالم و  نمض  رد  ارتناها ، نیا  رذع  هتشون و  میارب  يا  همان  منیب  یم  ایوگ  - 

تسا . ناد  بادآ  هدازآ  مدرم  هتسیاش  فاصنا  هتبلا  و  هدب . فاصنا  - 
باذع . هنایزات  نوچ  اهنت  نم  رب  یئادخ و  تمحر  ناگمه  رب  هکیا  - 

يا . هتخیمآ  مهرد  ناگدنسیون  ینابرهم  اب  ار ، نارگد  رس و  يدنسپدوخ  تلصخ : نیا  رد  وت  داب . تیادف  مردام  ردپ و  - 
: ناگرزب اسور و  زا  یعمج  وجه  رد  شرگیدهدورس  ای  و 

دنا . هدیسر  تلود  هب  يریپ  رد  هدوب  تسدریز  تخبدب و  یناوج  رد  هک  یموق  نآ  تسایر  داب  دودعم  - 
دنرادن . تلاصا  یناسنا  هیلاع  بتارم  رد  دنا و  تلود  ون  هک  نانیا  - 

. - درامش یمن  باوص  ار  يدنسپدوخ  ربک و  یسک  هکنآ  لاح  دنرامش و  یم  باوص  اریشورف  ربک  ینارگرس و  - 
دنا . هوعدلا  باجتسم  ایوگ  دننک ، راثن  هناصلاخ  هیعدا  اهنت  دننک ، داییتسود  زا  دنراگنب و  يا  همان  يزور  رگا 

: - تسوا راتفگ  نیا  شفیطل  تایوجه  زا  و 
هدمآ . رد  رمع " یبا  جاودزا "  هب  هک  نیکسم  کنز  نآ 

دیئاز . يرسپ  یسورع  بش  رد  - 
هتشگن . رتسب  مه  وا  اب  هک  یسک  دمآ ؟ اجک  زا  رسپ  نیا  متفگ : - 

هدشن : دراو  حیحص  ربخ  رد  رگم  تفگشرهوش : - 
 " رجحلا ؟ رهاعلل  شارفلل و  ءرملادلو  - " 

گنس ) قساف  بیصن  تسا و  رتسب  بحاص  نآ  زا  دنزرف  )
ضوع هچ  داب ، هدیلام  كاخب  نم  ینیب  ربخ ، نیا  قباطم  سپ  متفگ : دوخ  اب  - 

هحفص 33 ] ] 

ما . هتفگ  تینهت  میوگ  وجه  ار  وا  هکنیا 

يرادم تسایر  مجاشک و 

، هدوب رانک  رب  ترارش  وینابز  دب  بیرف ، رکم ، زا  هکنیا  رطاخب  ،و  شقالخا نساحم  يداهن و  کین  سفن ، یکاپ  ، عبط تمالس  نامه  رثا  رد 
نوش رد  هک  دوب  نآ  يوزرآ  رد  هن  و  تخاسن ، هدولآ  ارما  نیطالـس و  هاگراب  رد  یتلود ، ياـه  تسپ  لوبق  یتموکح و  لـغاشم  هب  ار  دوخ 

دشاب . هتشاد  یبیصن  افلخ  رابرد  يرازگراک  يریبد و  ای  يرادناتسا و  ترازو و 
، ار تسایر  سابل  ندیشوپ  هکلب  ، دادن رارق  ناب  لین  هلیـسو  تسا ، لغاشم  هنوگنیا  هیامرـس  هک  ار  دوخ  تیارد  لقع و  یناسفن و  لئاضف  اذل 
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تفگ : یم  تسناد ، یم  ناج  وحور  كاله 
تسا . هارمه  توخن  ینارگرس و  اب  تسایرتسپ  لاغشا  - 

دش . دهاوخ  ربکت  یگرزب و  رس  راچد  ناهن ، ادیپ و  تولج ، تولخ و  رد  دشوپب ، تسایر  هماج  یسک  هاگ  ره  - 
دنباتشب . لیس  نوچ  شا  هناخ  ردب  وا ، دنیاشوخ  يارب  هک  ددنب  یم  عمط  دنک و  یم  یهاتوک  ناردارب  قوقح  يادا  زا  هجیتن  رد  - 

دشاب . ناگمه  بوبحم  دراد  راظتنا  همه  نیا  اب  و  دراد ، هقیاضم  ناتسود  هرابرد  مه  کین  ياعد  زا  یتح  - 
دیامرفن . باجتسم  ارم  ياعد  دنوادخ  مراگنب ، همان  ودب  نم  رگا  میوگیم : هک  تسا  نیا  رطاخب  - 

دنیزگ . نکسم  ادخ  هناخ  رد  هچ  رگ  تشاذگ ، مهاوخن  اپ  وا  هناخ  هب  نم  یتح  - 
رذح رب  یناوید  لغاشم  بصانم و  يدصت  زا  هتـشاد ، زاب  یتلود  ياهتـسپ  لوبق  زا  ار  دوخ  ناتـسود  مینیبب ، هک  تسایعیبط  تروص  نیا  رد 

دنوش : تلود  بابرا  يرکون  گنن  راع و  راتفرگ  ادابم  دراد ، یم 
يزور و هریت  يراک و  هیس  اب  يرادم ، تسایر  هک ، دهد  یم  رادشه  دوخ  ناقیفر  هب 

هحفص 34 ] ] 

دنراذگب اپ  ریز  ار  قح  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا ، یشارت  نمشد  هلیسو  هکنیا ، رب  هوالع  و  تسا ، هارمه  نارگید  لام  ناجب و  يزارد  تسد 
دنرخن . يزیچب  ار  قالخا  مراکم  دننک و  عیاض  ار  مدرم  قوقح  و 

دراگن : یم  هچ  هتفریذپ  ار  کیپ  هرادا  يرازگراک  هک  شناتسود  زا  یکی  هب  هک  دیئامرفب  هجوت  تسا  یفاک  هنیمز  نیا  رد 
متشاد . یمتسود  ارت  البق  هک  یلاح  رد  يدش ، روفنم  يداتفا و  نم  مشچ  زا  تسپ ، رازگراک  يا  - 

يا . هتشگ  ام  نابهگن  تسپ ، نیا  يدصت  اب  زورما  يدرمشیم و  نارگ  دوخ  رب  ار  نابهگن  دوجو  هک  يدوب  نامه  وت  - 
يدوب . اهلد  هدننک  دیص  دوخ  وت  هکنیا  اب  دیمر ، اهلد  و  درک ، ترفن  وت  زا  اهناج  - 

هدش ؟ راوخمدآ  گرگ  زورما  دوبیلها و  يوهآ  زورید  ات  هک  دنروایمن  تفگش  وا  زا  مدرم  ایآ  - 

زیمآ تمکح  نانخس  زیبرهگ و  تاملک 

و هداد ، ياج  ردـق  یلاع  ناربهر  فص  رد  ار  وا  هک  دروخ  یم  مشچب  هنادـنمدرخ  يربهرو  تمکح  زا  یناوارف  هنومن  مجاـشک ، راعـشا  رد 
وکین و زردـنا  اب  تسا ، هتـشادرب  مدـق  یلاـعت  هناحبـس و  قح  يوسب  توعد  تسا و  یهاوخریخ  رد  تقیقح  یتسارب و  هک  دـهدیم  یهاوگ 

سفن تالیامت  زا  توعدیکین و  حالـص و  هب  ار  یمالـسا  تما  قئاقح ، نایب  اب  و  هتخاـس ، رـشتنم  هدـنکارپ و  ار  قح  نخـس  یـسانش ، عقوم 
هتشاد : رذح  رب  هراما 

شراعشا : هلمج  نیا  زا 
دنکن . راکنا  ارنآ  یعلطم  روشنادچیه  و  تسا ، یمدآ  تشرس  تعیبط و  رد  نیا  . - دراد دب  کین و  یشیدنیب  نوچ  یشنم ، يوخ و  ره  - 

. تسا ماوت  شررض  عفن و  يزیچ ، ره  هک  تسا  ناهج  ربدم  عناص و  ینادراک  وتمکح  - 

هحفص 35 ] ] 

دشاب . كدنا  ررض  زا  رتشیب و  عفن  زا  تا  هرهب  نک  ششوکوت  - 
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تسا . رتشیب  نآ  زا  يرسدوخ  ینارسوهیخلت و  هک  شاب  هاگآ  نک و  لمحت  یبوخب  ارقح  نخس  هشیدنا و  یخلت  - 
اب ینادراک  ریبدـت و  هچ  دوش . لمع  دراو  ینیب  شیپ  هعلاطم و  نودـب  راذـگم  و  زاس ، هدـیزرو  ، روما ریبدـت  ینادراـک و  رد  ار  دوخ  ناـج  - 

تسا . هارمه  راختفا  تلیضف و 
درب . باسح  وت  رهق  زا  دیاب  هچ  ربم ، نامرف  دیوج ، دهاوخ و  هچ  ره  رد  ار  دوخ  سفن  - 

تسا . هدنبیرف  هک  دباتش  یم  يدب  يوسب  دریگ و  یم  هرانکاهیکین  زا  عبطلاب  یمدآ ، سفن  - 
وارعش : نیا  زین  و 

هتشاد . ظوفحم  شاعم  بلط  رد  ندش  راسنوگن  زا  شیادخو  دراد  یتلود  هک ، نآ  زا  متفگش  رد  - 
يونعم . هرهب  يدام و  بیصن  دنکیمن : میسقت  شخبود  هب  ار  دوخ  تاقوا  ارچ  - 

دروآ - . ور  یگدنسیون  راعشا و  خیرات و  هب  دش ، غراف  تذل  شیع و  زا  هکیعقوم  - 
دزیخ . اپب  تخیوآ  یکیرات  هدرپ  بش  نوچ  و  دنارذگ ، تحارب  هاگ  دشوکب و  یهاگ 

دریگ . مایق  یهلاقوقح  هب  کیرات  بش  رد  و  دوش ، دنم  هرهب  ایند  زا  زور  یئانشور  رد  - 
دوشیم . قفوم  باوص  هار  تداعس و  اب  دشاب  يریذپ  دنپ  رگا  تسا ، لهس  يدنب  میسقت  نیا  - 

رعش نیا  دوش ، یم  قالخا  بادآب و  وا  یهجوت  یب  دانع و  یشکرس و  هیام  هچنآ  سفن " و  زا  ياضر  لیلحت "  رد  شراب  رهگ  نانخس  زا  و 
تسوا :

هک تسا  دونـشوخ  شدوخ  زا  یعقوم  درمناوج ، کی  هکلب  تسا  ناداش  مرخ و  نم  سفن  هب  هب  هک  ما  هدـشن  دونـشوخ  مدوخ  زا  هاگچیه  - 
دشاب . هدروآ  مشخب  ار  سفن 

. دوب رت  هاتوک  نم  ياهماگ  قالخا  بادآ و  لیصحت  رد  نامگ  یب  مدش ، یم  دونشخ  مدوخ  سفن  زا  نم  رگا  - 

هحفص 36 ] ] 

يدنکفا . مبعت  جنر و  هب  ارچ  هک  دوشگ  یم  باتع  شنزرس و  هب  نابز  هاتوک ، ماگ  دنچ  نآرد  یتح  - 
تسوا : رعش  نیاشزیمآ  تمکح  نانخس  زا  و 

دوش . یم  لیصحت  یلاع  تفارش  یئابیکش  ربصرد و  یلو  دهد  تلذ  هب  نت  دیاب  دزرو ، ضرح  یگدنز  هب  رگا  درمناوج  - 
تسا - . نارگید  لامح  عقاو  رد  دنز ، یم  ماگ  تلود  بلط  رد  مئاد  هکنآ  - 

تـسا هاگ  شتآ  هدننک  فپ  هکنانچ  دهد ، یم  فک  زا  ار  هیامرـس  دراذـگ و  یم  هلماعم  هب  رتشیب  هرهب  دـیماب  دراد ، رایتخا  رد  هچنآ  هاگ  و 
دیرگنب - : شرگید  رعش  نیاب  دنک . یم  شوماخ  نتخاس  رو  هلعش  ضوع  ارنآ  هک 

راذگاو  ار  ناناوج  هناخ  یناوج و  مه  وت  تسا ، تیراع  یناوج ، رویز 
دهد . یملصو  هدعو  هکیا  هقوشعم  نآ  درادن ، تزاب  بدا  هیلاع  بتارم  لیصحت  زا  - 

هداد . تنیز  ار  شنیرمرم  دعاس  نیرز  دنبتسد  و  هتخاس ، رطعم  ار  اضف  شزیوالد  رطع  هک  هقوشعم  نآ  - 
ياج هچ  يرو ، هطوغ  تذل  یتسم  رد  هتخیسگ ، ماجل  هک  وت  يارب  دروآ - . یم  رابب  یماکخلت  نآ ، رخآ  یلو  نیریـش ، شلوايزاب  قشع  - 

تسا . یهاوخ  رذع 
میمصت . تردق  زیمت و  دح  هب  ندیسر  زا  دعب  مهنآ  - 

تسا . هتخیوآ  هدرپ  يرورس  دوخ و  نایم  دسر ، یماقم  هب  یناوج  دهع  رد  هکنآ  - 
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دشاب . شوج  بنج و  رپ  دنک و  یئامندوخ  درمناوج ، هک  تسین  راختفا  هیام  - 
نامشچ . وهآ  هتخابلد  بارش و  هتفیش  ای  - 

روفنم . نانامهیم  دنشاب و  روجهم  شا  هناخ  رد  زا  مدرم  - 
دنشاب . زیزع  شناتسود  نوزحم و  شنانمشد  هک  تسا  نیا  هب  درمناوج  راختفا  - 

. دزاس رو  هلعش  ار  دوخ  شتآ  نارذگهر  بلج  يارب  دنکعافد و  دوخ  يوربآ  سومان  زا  - 

هحفص 37 ] ] 

نآ . تنواعم  ای  یئاورنامرف ، بلط  رد  ای  یلو  دنک  ششوک  - 
دشاب . زاتمم  درف و  يزادرپ  هیفاق  يرونخس و  هباطخ و  یگدنسیون و  نادیمرد  - 

كدنا . زج  دربن  هار  شنامشچ  رب  ترچ  و  رایشوه ، رادیب و  تامهم  رد  - 
تسا . شتآ  هرارش  نوچ  يزیت ، يدنت و  زا  ایوگ  هکنانچ  - 

دنک . رپ  ار  اهمشچ  وا  لالج  لامج و  دشاب و  دیما  میب و  هیام  هک  اجنآ  ات  - 
تسا . هدرتسگ  نآ  رب  ار  دوخ  رداچ  بش ، ایوگ  هک  رکشل  یهایس  زا  یئوهایه  رپ  تروکسا  رد  مهنآ  - 

دناکتب . وا  شود  زا  ار  هار  رابغ  درگ و  هک  دراد  راختفا  شنادناخ  لیماف و  - 
. دنا هتسشن  راظتناب  شهار  رس  رد  نادنمتجاح  و 

يرادهگن . نشور  ارقباس  يراوگرزب  دجم و  لعشم  ای  ینک  بسک  هزات  یتمظع  ات  شوکب  هراومه  سپ  - 
شوکب . نآ  تنیز  ماکحتسا و  رد  روآ و  رب  بادآ  مراکم و  رد  عفترمیئانب  دوخ  يارب  و  - 

شاب . اشوکدوخ  تراجت  رد  نک و  زاب  نآ  جیورت  يارب  يرازاب  و  - 
دنراد . زیهرپ  نآ  راع  زا  ناگدازآ  هچنآ  زا  زیهرپبو  يوش . نارگید  لگنا  ادابم  - 

داب . تناهد  هب  گنس  سپ  ینک ، لیصحت  يا  هیام  یگدنز  ریخ  زا  یناوتیمن  رگا  - 

يدرگناهج تحایس و 

تشاذگ و اپ  ریز  ار  اهرهـش  دش ، ناور  قرـش  تمـس  رد  درک و  تکرح  تحایـس  دـصق  هب  هلمر ، دوخ  شرورپ  دـهم  زا  مجاشک ، ام  رعاش 
دیوگ : هک  هتشاد  اج  قارع  رد  هدوشگ ، نابز  ریزو ، هلقم  نبا  شیاتس  هب  هکیا  هدیصق  رد  درک و  رفس  قارع  ماش و  رصم و  هب  ررکم 

موشن . هتسخ  رفس  مه  زاب  رفس و  زا  هاگچیهو  میآ  شوهب  مهاوخیمن  هک  تسا  نیا  رطاخب  جنر  همه  نیا  - 
حبصهب ات  بش  هکنیا  اب  دوشیمن  دیدپ  شوترپرد  یصقن  هدنشخرد ، مامت و  هام  - 

هحفص 38 ] ] 

تسا . لاقتنا  ریس و  رد 
تسا : هتفگ  هدنکفا ، تماقا  لحر  رصم  رد  هکیعقوم 

تسا . نم  هناخ  رصم  کنیا  دوب ، هدوبر  نم  مشچ  زا  باوخ  رصم ، ندید  قایتشا  - 
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منکفایم . ریخات  ار  تکرح  هاگ  موریم و  اوه  بآ و  شوخ و  هزیج "  ندیدب "  ناتسود ، اب  هاگحبص ، - 
رمخلا مئاد  يدرم  ایوگ  مروایم ، رب  رـس  هناخیمزا ، ناهگان  منزیم  ولهپ  هب  ولهپ  نامرفو ، تسایر  رد  ناـگرزب  زا  یکی  اـب  هک  ناـیم  نیا  رد  - 

مشاب .
دنریگارف . روبنط  دوع و  هک  تسا  ناشویرپ  هناخ  هب  متشگزاب  مراپسهر و  رتافد  ناوید و  یشکرس  يارب  حبص  - 

مدناشن . ورف  ار  لد  سوه  هکیلاح  رد  متشاذگ  رس  تشپ  ار  یناوج  شورخ  شوج و  - 
ددنب . یم  فان  ریز  نیرس  يالاب  ار  دوخ  رانز  هکطبق  مدرم  زا  يا  هچب  وهآ  زا  - 

هچنآ دنک و  یم  دای  رهش  ود  نیاب  ار  دوخ  رازگ  تشگ و  دنیب : یم  قارع  رصم و  نیب  ار  شدوخ  ارهاظ  هدورس ، هک  رگید  راعـشا  نیا  رد  و 
ار نیا  یهاگ  دیامن . یم  وگزاب  هدید  يراوخ  ایتمرح  هدیشچ و  تمقن  تمعن و  نآ  مدرم  زا  ای  هدید  هافر  یتخس و  یلاحدب ، یشوخ و  زا 

دینکشوگ : وجه ، ارنآ  دنک و  یم  شیاتس 
تسا . تربع  شیگدنز  هک  يدرمناوج  زا  ونشب  هد و  ارف  شوگ  کنیا  و  یتفگ ، نم  تب  يا  - 

درک . یهاوخن  نینچ  يوش  قشاع  دوخ  وت  رگا  و  ریگرب ، لد  نک و  هشیپ  يرابدرب  ربص و  یئوگ : یم  - 
تسا . رات  هریت و  نانآ  زا  دعب  یگدنز  هک  دنا -  هداتفا  رودنم  زا  هچ  رگ  درب -  ربخ  مناتسودب  تسیک  - 

منیبب . ار  ناشهام  نوچ  مرخ  يور  مقاتشم  - 
دنراختفاو . يراوگرزب  دجم و  هیام  هک  یناگدازهاش  - 

. تسین مک  نیا  هتفای و  تنیز  يدرمناوج  اب  هک  یلاون ، تمعن و  و  - 

هحفص 39 ] ] 

دنیاهنآ . ناوتشپ  مه  دننک و  یم  زارد  نانآ  يوسب  يرای  تسد  مدرم  دروآ ، ور  نمشد  هکیعقوم  - 
نازاتشیپدربن . زور  دنا و  هشیب  ناریش  دنا ، سلجم  هام  دناراقو . هوک  - 

دنرادن . تسخ  لخب و  هک  زاب ، تسد  راکوکین ، وردیفس ، - 
تسا . ماع  صاخ و  دزنابز  روهشم و  اهنآ  تاریخ  دنرب و  یم  ریخ  نانآ  زا  مدرم  - 

مدرک . یم  ریسا  ار  مادنا  کیراب  ناشویرپ  هنوگچ  نانآ ، هانپ  راوج و  رد  هک  يدوب  هدید  رصم  رد  ارم  رگا  - 
درک . یم  نهپ  هرز  ياه  هقلح  لثم  ار  دوخ  جاوما  لین  دور  - 

الاب . هاگ  تفر و  یم  ریزب  هاگ  جاوما ، يالاب  رد  اهقروز  - 
دوب . هتسش  بان  کشم  اب  ار  شزخ  نهاریپ  هک  دیخرچ  یم  نادرم  سابل  رد  يرتخد  ریپ  تسد  رد  بارش  ماج  - 

هئام  هذهل  نکل  نارکب 
هرشع اتنثا  ناتنث و  کلت  و 

. هلاس هدراهچ  رگید  نآ  تسا و  هلاس  دص  یکی  نیا  تسا : عون  ود  مه  هزیشود  - 
مدوب . هدینشن  ار  هرصب  زاوها و  مان  مدوب و  هدیدن  ار  قارع  نم  شاک  - 

خالگنس . هاگ  راومه و  یهاگ  مدش ، یم  دورف  بیشن  ارحص و  ردهاگ  و  متشگ ، یم  زارف  هندرگ  تالف و  رب  هاگ  - 
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میدنکفا . یم  نابیاس  هداهن  جدوه  زارد ، ندرگ  رتش  تشپ  رب  هاگ  - 
میدوب . ناور  تخیمآیم  مهب  لایخ  دننام  شجاوما  هک  تارف  ناشورخ  طش  نایم  رد  هاگ  و  - 

دناشک . یم  اجنادب  ارم  ریدقت  هدیرب  تسد  ای  ، دنک یمن  كرت  ارم  هک  تسا  نم  يور  قشاع  قارع  ایوگ  - 
ناشیاطع زا  و  دش ، یم  دنمرهب ، نانآ  زئاوج  زا  و  تسشن ، یم  ارما  ارزو و  ناهاش ، اب  اهرازگ ، تشگ و  اهتحایـس و  نیا  نمـض  رد  مجاشک 

تفرگ یم  ارف  نانآ  زا  تشاد ، دمآ  تفر و  ثیدح ، بدا و  ملع و  لاجر  اب  نمض  رد  درک . یم  لابقتسا  رفس  همادا  يارب 

هحفص 40 ] ] 

دینش . یم  تفگ و  یم  ثیدح  تخومآ ، یم  و 
انـشآ و هفلتخم  مولع  هب  هک  اجنآ  ات  تفای ، همادا  يراگنهمان  اهدعب  هدـش و  لیکـشت  هرظانم  سلاجم  یبدا و  ياهمزب  نادنمـشناد ، اب  وا  نیب 

باتک رد  يدوعسم  هکنانچ  داتفا  شیپ  هباطخ  یگدنسیون و  رد  هلمج  زا  دوبر . تقبس  يوگ  یبدا  یملع و  نونف  یخرب  رد  و  تشگ ، رهام 
دنک . یم  یفرعم  بدا  ملع و  لاجر  زا  ار  وا  بهذلا ج 2 ص 523  جورمدوخ 

مجاشک دئاقع 

يارب هک  تسا  یـسک  رتمک  رـصع ، نیا  رد  هدمآ ، دیدپ  ینید  ياهیدنب  هتـسد  بهاذـم و  ارآ و  هک  تسا  يا  هرود  مجاشک ، ام  رعاش  هرود 
احیرـص ار  دوخیبلق  دئاقع  راکفا و  یخرب  اهتنم  دنکن ، ریـسفت  یـصاخ  ینعم  اب  ار  مالـسا  و  دـشابهدرکن ، رایتخا  یـصاخ  کلـسم  شدوخ 

. دنا هتفرگ  رظن  رد  ار  یمومع  راکفا  هداهنن ، فک  زا  ار  طایتحا  طرشیعمج  و  دنا ، هدرک  راهظا 
دوب : رانکرب  اهشور  هار و  نیا  زامجاشک  یلو 

، شراعـشالالخ رد  هکنانچ  تسا ، هدومن  يراکادف  هتـشادرب و  مدـق  هناقداص  تیب  لها  تالاوم  عیـشت و  رد  هک  تسا  یماما  هعیـش  کی  وا 
تسا : راکشآ  ینعم  نیا  دهاوش  لئالد و 

تیب لـها  قوـقح  زا  تسا ، هدـناوخ  یم  ارف  دوـخ  بهذـمب  ار  مدرم  راوتـسا  نیهارب  اـب  هدرک و  یم  راـختفا  هکلب  رهاـظت  دوـخ  عیـشت  هب  وا 
دیوج . یم  يرازیبهدرک  شهوکن  ناشنانمشد  زا  دراد و  يراز  هلان و  ناشمتام  گوس و  رد  يرادبناج و 

تاجن . يراگتسر و  هطساو  ترخآ  رد  دنا و  یهلا  هاگراب  رد  برقت  هلیسو  ایند ، نیا  رد  توبن ، نادناخ  هک  تسا  نیا  شداقتعا 
ارچ دروآ ) رب  هدرم  زا  هدـنز  هک  تسا  دـنوادخ   "  ) تیملا نم  یحلا  جرخی  تسا "  همیرک  هـیآ  نـیا  رادوـمن  مجاـشک ، تیـصخشعقاو  رد 

- نب یسوم  ماما  هب  تبسن  وا  يریگتخس  راشف و  و  تراهط ، نادناخ  اب  وا  ینمشد  هکنامه  تسا ، کهاش  نب  يدنس  رعاش ، دجهک 

هحفص 41 ] ] 

. دناهدینش هدناوخ و  خیرات  رد  ار  وا  یگدنز  هایس  تاحفص  ناگمه  تسین ، هدیشوپ  یسکدیشرلا  نوراه  نادنز  رد  ع )  ) رفعج
هکلب دنک ، یمن  تیامح  شنادـناخ  زا  اهنت  هن  هتفرگ ، هرانک  شدـج  زا  الماک  یناطیـش ، يدـنب  ههبج  نیا  رد  مجاشک ، شا  هداز  دـنزرف  اما 

. تسا هتساخرب  ناراوگرزب  نآ  زا  تیامحب  ، هتسویپ تیب  لها  نایارس  هدیصق  ارعش و  فص  هب  اراکشآ 
راخ . نایم  رد  ار  لگ  و  دنارورپ ، یم  رازگیر  هار  رد  هناد  هک  تسادخ  تسین . یتفگش  هتبلا 

تسا : رعش  نیا  وا  یبهذم  راعشا  هنومن  زا 
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درک . دهاوخ  اود  يدرد  هچ  ایبنا  نادناخ  رب  هیرگیلو  میرگ  یم  - 
دیاس . یم  نامسآب  رس  میئابیکش  ربصضوع و  رد  دزیر ، یم  كاخب  مزیزع  نینزانياهکشا و  متام  نیا  رد  رگا  - 

مراد . توبن  نادناخ  هب  هک  تسا  یتبحم  نامه  تکرب  زا  مراد ، نت  هب  هک  يوقت  هماج  نیا  نکم  شهوکن  تسود  يا  -
تسا . تاجن  لها  دنز  گنچ  ناشتیالو  یتسود و  هب  سک  ره  حون ، یتشک  نوچهک  اهنامه  - 

يوهلا  يار  لض  دقل  يرمعل 
ءاوه اهاوه  نم  هدئفاب 

تسا . یلاخ  نانآ  تبحم  زا  هک  ار  یئاهلد  دیشک  یهارمگ  هب  سوه  يوههک و  دنگوس  مدوخ  ناجب 
دنا . هدنکفا  نابایب  هب  ار  وا  شرافس  زورما  هک  دومرف  یشرافس  ادخ  ربمایپ  - 

دوـخ یـصو  هب  ار  دوـخ  ياـهراک  تیـشمت  دـنا ، هتفگ  یم  عادو  ار  یناـف  راد  هک  نارگید  مـه  نآ  زا  شیپ  تـسین ، يا  هزاـت  مـسر  نـیا  - 
دنا . هدرکلوحم 

دندرک . ناهنپهماج  رد  ار  اه  هنیک  نآ  یتسپ ، يراوخ و  اب  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندرکن  راکشآ  ار  لد  ياه  هنیک  شیرق  - 
. دیئارگ یم  یتسارب  نانآ  جک  راکفا  دندش ، یم  میلست  قح  ياوشیپ  ربارب  رد  رگا  - 

هحفص 42 ] ] 

دفاکش . یم  ار  رفک  قرف  تلوهس  هب  هک  يریشمش  و  دنک ، یم  يربهر  حالص  يوس  هب  لماک ، وترپ  ابهک  يون  هام  - 
دنک . ناروف  همشچ  زابآ  هکنانچ  دشک ، یم  رس  نامسآب  شتازجعم  جوم  هک  یشناد  يایرد  - 

دراد . یسرتسد  نامسآ  نارتخا  هب  یسک  هچ  تسین ، نارگید  سرتسد  رد  هک  ینامسآ  شناد  مهنآ  - 
دندرک . یم  يوریپ  تعباتم و  هک  دوب  هتسیاش  ردقچ  دندرک و  راکنا  ار  وا  قح  ناینیشیپ ، هک  دنگوس  مدوخ  ناجب  - 

دوب . رتسگ  هیاس  ناگمهرس  رب  گرم  هک  داتفا  قافتا  رایسب  دربنهکرعم  رد  - 
تسا . فرتعم  هاوگ و  نامسآ  دیشروخ  دننک ، راکنا  ار  وا  لضف  رگا  سپ  تخاس . لدبم  رورس  هب  ار  اهمغ  يروالد  تعاجش و  اب  وا  و  - 
رصع ماگنه  دیـشروخ  هک  دوب  ومه  و  دیـشک ، دیـشروخ  هرهچب  ار  نادیمرابغ  رجف ، عولط  زا  لبق  لسالـسلا "  تاذ  دربن "  رد  هک  دوب  وا  - 

تشگزاب . وا  يارب 
دنتفرگ . ار  لد  غاد  البرک ، رد  نانآ  هک  دنگوس  ادخب  تخاس ، رادغادار  شیرق  ردب ، گنج  رد  وا  رگا  - 

درک . زاغآ  یئارس  هنارت  ناطیش  هک  زاتب  بش  یکیرات  رد  اطخ ، بکرم  يا  - 
دمآ . دراو  نانآ  هب  اهتبیصم  نیرتالاب  دش و  کته  یفطصم  تمرح  هک  دنگوس  ادخب  - 

دندیشک . دنب  هب  نازینک  نوچ  ار  ناشنانز  و  دندنار ، ناگدرب  نوچ  ار  ناشنادرم  - 
درک . یم  رس  يراز  هلان و  مغ ، ناوراک  لابند  هب  اتدوب  رظان  رضاح و  ناشدج  شاک  - 

تسا . ینامرد  یب  درد  لد ، هنیک  هتبلا  دوب ، هتشگ  رو  هلعش  هک  دوب  ردب  ياه  هنیک  - 
مچرپ . زارف  رب  ترصن  ادخ و  دوب و  هتفرگ  رارق  مچرپ  ریز  ، گرم ساد  اب  وا  - 
درک . یم  نالوج  ریش  نوچ  هک  یلاح  رد  دوب ، تیاده  ربهر  رکشل ، نایم  رد  - 
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دش . نارپ  اوه  رب  هک  اهرس  تفاتش و  خزود  شتآهب  اهناج  رایسب  هچ  و  - 
یکشم  ایوگ  هزین  نعط  اب  و  دوش ، یم  هراپ  هک  تسا  نابیرگ  ایوگ  شتسد ، برض  اب  - 

هحفص 43 ] ] 

ددرگ . یم  خاروس  هک  تسا 
ناگبخن . نایم  زا  تسا  یهلا  هبخن  و  ناگدیزگرب ، نایم  زا  تسادخ  هدیزگرب 

اجه . شهوکن و  هیام  نارگید  و  دیئانث ، شیاتس و  هیام  دوخ  و  دیدش ، كاپ  داب  ناتیادف  مناج  - 
نیقی نم  ما - . هدرک  ادا  امـش  یتسود  تکرب  اب  متـشاد  هدـهع  رب  هچنآ  تفگ : مهاوخ  مدـنناوخب  قح  هاگردـب  همکاـحم  ياربهک  يزور  - 

ناتخرد . گرب  دننام  دش  دهاوخ  هتخیر  امش ، تبحم  یتسود و  اب  نم  ناهانگ  هک  مراد 
دیآ . زارطمه  ناگراتس  اب  هک  يدورد  دتسرف ، دورد  امش  رب  نایملاع  يادخ  - 

دیاتس : یم  نینچ  ار  تراهط  نادناخ  شرگید  رعش  رد  و 
تسا . دنلب  ناشخر  نارتخا  نوچ  امش ، ماقم  لوسر  نادناخ  يا  - 

دیا . هدمآ  قئاف  دوخ  نانمشد  رب  ، ریگملاع تاراختفا  اب  امش  - 
تسا . نارک  یب  شناد  لقع و  ونابز  تغالب  نادناخ ، فرش  رب  هوالع  امشيارب  - 

تسامش . نآ  زا  يراوگرزب  هجرد  نیرتالاب  دیآ . نایمب  ترخافم  ياپ  يراوگرزب  دجم و  رد  رگا  - 
دیا . هدرکن  شوماخ  دمحاناج  زا  هک  اهشتآ  هچ  تماهش ، يراکادف و  اب  امش  دوخ ، ياجب  اه  نیا  - 

نارب . ياهریشمش  اب  دش و  نیگنر  نوخ  اب  هک  کیرابياه  هزین  اب  - 
رفاک . صخش  ره  تسد  زا  ار  دوخ  نازوسياهرگج  دیشخب  یم  افش  - 

دیدش . زئاف  ترخآ  میعن  هب  رطاخنیمهب  دیدیشوپ ، مشچ  ایند  تاذل  زا  امش  - 
هجوـت میدرک -  تیاور  هنیمز  نـیا  رد  ص 26  رد ج 3  هچنآـب  هجوت  اـب  نینموملا -  ریما  ءـالو  یتسود و  هراـب  رد  شا  هماـکچ  نیاـب  اـی  و 

دیئامرفب :
دهد . یم  ربخ  ناج  تراهط  زا  و  تسا ، هلص  یکین و  دوخ  ربمایپ ، یصو  یتسود  - 
. دنسانش یمن  ار  وا  قح  لاهج  دنا و  نیدتم  وا  یتسودب  ناشنادنمشناد  مدرم ، اما  - 

هحفص 44 ] ] 

هزره . تسپ و  مدرم  رد  تیب  لها  ینمشد  هدوب و  دوهشم  ناگرزب  ابجن و  رد  عیشت  هشیمه  - 
هنیمز : نیمه  رد  زاب  و 

تسا . نایاوشیپ  رورسدوخ  وا  هچ  تسا ، ماوت  یلاع  تمه  اب  یلع  یتسود  - 
دنا . تمعن  تلود و  بحاص  ناگمه  هک  تسا  نیا  زج  نیبب : نک  یسررب  ار  وا  ناتسود  - 

تسا . هدرب  رفاو  یبیصن  لامکب و  هرهب  هک  بیدا  رگید  نآ  و  سیئر ، کی  نآ  - 
تسین . شداژن  رد  یتمهت  نیرتمک  صحفت ، شیامزآ و  عقوم  هک  داژن  كاپ  زین  و  - 
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تملظ . یهایس و  ناشراک  هیس  نانمشدو  دنا ، ناشخر  وترپ  نانآ  یسراو ، ناناب  هک  تسرد  - 
یبصان نامدر "  تروص  هب  یهایس  تبسن  هک ، تسا  هدرک  داهـشتسا  هدروآ و  بولقلا " ص 136  رامث  باتک "  رد  یبلاعث  ار ، راعـشا  نیا 

. دمآ دهاوخ  يدوزب  ریغص  یشان  یفارگویبنمض  رد  نخس  نیا  دننام  و  تسا . فورعم  وروهشم  ابدا  دزن  " 
دینک : هجوت  دنک ، یم  يراوگوس  هتفگ  هیثرم  ار  ترتع  نادناخ  هک  دراد  يرگید  هدیصق  مجاشک 

مه . نآ  رصع  تسا و  كاندرد  نآ  حبص  تسا : نیمه  نیگنس  تبیصم  يرآ 
دهدب . تسد  زا  مه  ار  دوخ  نادرم  هک  تسین  نآ  زا  رتکانمغ  يا  هتسکش  راوید  بارخ و  هناخ  چیه  - 

دش . دهاوخ  تسار  شمادنا  رب  وم  دوش ، ربخاب  نآ  زا  ردام  مکش  رد  لفط  رگا  هک  راوگان  ياهتبیصم  - 
درک . ورد  گرم  ساد  اب  ار  لوسر  نادناخ  هک  راگزور ، رب  ياو  - 

داتفا . دهاوخ  تناجب  هودنا  مغ و  رارش  یشیدنیب . نانآ  تبیصم  رد  رگا  - 
دنداتفا . كاخب  رترود  یعمج  دندیطلغ و  نوخب  راید  نیمه  رد  یخرب  - 

، تسشن ورف  تملظ  یهایس و  نوچ  و  دش ، هایس  نانآ  رب  راگزور  البرک  رد  - 

هحفص 45 ] ] 

دندوب . اهنامه  هکرعم  ناینابرق 
هاگرصع . هچ  ناهاگحبص و  هچ  دابنازیر  لیس  نوچ  تمحر ، ناراب  زور ، ره 

تسا . كاچ  كاچ  شیاضعا  هدیمرآ و  نآ  رد  لوسر  نادناخ  بیرغ  هکیرازم  رب  - 
دیسر . وزرآ  ياهتنم  هب  شرو  هنیک  نمشد  و  رامش ، مک  شناروای  دندنام و  راوخ  شنایماح  - 

دندش . هدنام  او  هتسخ و  نارتش  یتح  هک  دندناود  نانچلمحم  سپ  رد  ار  شنایگدرپ  - 
دندوب . رگ  هحون  ملاع  ناگتشرف  یلو  دندرک ، یم  عنم  دوخ  ناینابرق  رب  يراز  هحون و  زا  ارنانآ  دیدهت  اب  - 

دندرکیم . هثاغتسا  هحیص  دایرف و  اب  هکیعقوم  دش ، هزات  شردپ  شدج و  رب  تبیصم  - 
تخاس . یم  گنت  ناشنانمشد  ربار  هصرع  دنوش ، دیهش  ینابرق و  نانآ  هک  تساوخیمن  ادخ  رگا  - 

درب . تیاکش  ودب  حلاص  دندرک و  یپ  ار  وا  هقان  هکیماگنه  تخاس ، نک  هشیر  ار  دومث  موق  هک  تسا  یئادخنامه  وا  - 
دیرو . هطوغ  یئاوسر  رد  هک  هارمگ  هتشگرس و  هورگ  يا  - 

دیدرک . رازآ  ار  وا  حصان  لوسر  هک  دیدرک  تنایخ  دوخ  يادخ  هب  - 
داهن . هسوب  نآ  رب  لیربج  ربمایپ  زا  لبق  هک  دیدیشک  كاخب  ار  یسک  هرهچ 

دیناسکینات : همه  قح ، تلادع  هاگشیپ  هب  تیلوئسم  رد  - 
درک . نابرق  ار  وادوخ  تسدب  هکیسک  ای  درکن ، يرای  هتشاذگ  راوخ  ار  وا  هک  سکنآ  - 

هاگنابش . هاگحبصرد و  داب  ادخ  تنعل  دومن ، لامیاپ  ارنانآ  قح  هک  یسکنآ  رب  - 
دنسانش . یم  ار  وا  قحهکم  رازگیر  هبعک و  هکنیا  اب  دیتخانشن  ار  وا  قح  - 

امـش دایرف  هب  سک ، چـیه  هک  دـیوش  راتفرگ  يزور  لمع  نیا  رفیک  هب  دـیدزيرک ، هب  ار  اهـشوگ  ناـنآ  هثاغتـسا  تبرغ و  يادـن  رد  رگا  - 
. دیسر دهاوخن 
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. دیشک دهاوخ  نوخ  كاخب و  شناولهپ  ناهجهک  تسادرف  دشک ، نوخب  هنادرمان  دنیببار ، هک  ره  یشحو  چوق  کنیا  - 
دوسسک . هچ  هدرب و  نایز  دوخ  نید  رد  یسک  هچتسناد  دنهاوخ  نیفلاخم  تمایق ، يادرف  - 

دنازوسب . ار  اه  هرهچ  نآ  هنابز  و  دشک ، رس  نامسآ  هب  شتآ  ياه  هلعش  ناتیور  شیپ  هک  يزور 
تسا . كاب  هچ  گس  گناب  زا  ارنابات  هام  دیریگب ، هدرخ  نآ  رب  ینادان  تهافس و  رثا  رد  رگا  - 

دهد . یم  یهاوگ  نانآ  يراوگرزب  لضف و  هب  رسکی  نآرق  تاهباشتم  تامکحم و  دینک ، نامتک  ارنانآ  قح  رگا  - 
تسا . هتفرگ  وترپ  نانآ  دوجو  لعشم  زا  دیاس  یم  کلفب  رس  نانآ  رازم  رد  هک  تمظع  دجم و  نیا  - 

دناشن . دوخ  ياجب  ار  ناتسرپاوه  هکنیا  زج  تفرگنرارق ، ماین  رد  نید  رطاخب  ناشردپ  ریشمش  هک  ینادناخ  - 
دوب . ناریو  ریاب و  نید  رازتشک  هکنآ  زا  دعب  دش ، مار  وا  تسدبهنامز  شکرس  خرچ  هک  تسوا  - 

دوب . ناشهاوخریخ  هکنیا  اب  دندرک  تنایخ  ودب  دوبناشروای ، وا  هکیلاح  رد  دنتساخرب ، گنجب  وا  اب  شیرق  - 
درک . نیگنر  ناشنوخب  ار  يدایز  ياهریشمش  دش ، یم  نارپ  اهرسو  تسد  هک  دربن  زور  - 

ناشراگزور زا  رامد  شرادبآ ، ریشمش  هک  دوب  نیا  رطاخب  همه  دندرکن و  راذگورف  یتیانج  چیه  زا  دندیـسر ، تردق  هب  نانآ  هک  یماگنه 
دوب . هدروآرب 

. دوب وا  روای  دنوادخ  و  دندرگ ، عنام  تردق  هب  ندیسر  زاار  وا  هک  دندیشوک  دنتشادن ، اور  وا  اب  هنیک  دانع و  زج  هکلب  - 

هحفص 47 ] ] 

دوب . اج  رب  هوک  نوچ  تابث  راقو و  زا  وا  هک  یلاح  رد  دنتساخرب ، وا  رازآ  هب  گنرد ، یب  کباچ و  - 
شا : هماکچ  زا  و 

دشوپ . رد  رقف  هماج  دیاب  درادب ، تسود  ار  یلع  هک  ره  دنا  هدرک  روصت  - 
دیشوپ . دهاوخ  تلود  تزع و  ياه  هماج  درادب ، تسود  ار  وا  هک  يریقف  ره  ، دنا هتسب  غورد  - 

دندرمش . باوص  ار  قحان  نخس  هک  دوب  يرگید  تیانج  دوخ  نیا  دندرک و  فیرحت  ار  ربمایپ  یصو  قطنم  - 
دینک . رود  لد  زا  ار  ایند  یتسود  دیشوپب و  مشچ  تسپ  يایند  زا  دیتسه ، ام  تسود  رگا  دوب : نیا  رورس  نآ  نخس  - 

تافیلات دیتاسا -

یگنوگچ زاو  دـنک  نشور  ار  وا  یکدوک  نارود  دـناوتب  هک  میدرواین  تسدـب  یکردـم  میدرک ، صحفت  هچ  ره  لاجر  خـیرات و  بتک  رد 
شفخا رـضحم  رد  هک  دـمآ  تسدـب  شراعـشا  یـسررب  زا  هکنیا  زج  درادرب . هدرپ  فلتخم  نوـنف  رد  وا  ناراـگزومآ  رامـش  تالیـصحت و 

تسا . هتخومآ  بدا  لاس 310  هتشذگ  رد  نامیلس  نب  یلع  کچوک 
بلح هب  لاس 306  رد  هدش و  رـصم  دراو   287 لاس رد  وا  اریز  هدوب ، رـصم  رد  شفخا  هک  تسا  هدوب  یماگنه  رد  اـی  يزودـنا ، شناد  نیا 

هتفگن . كرت  رصم  مزع  هب  ار  دادغب  زونه  شفخا  هک  یتاقوا  دادغب ، رد  ای  هدرک ، چوک 
نیا هدرک : هضرع  ثیدح  وا  رب  ماش  رد  هک  دوش  یم  روآدایو  دـنک  یم  شیاتـس  ار  شفخا  هک  تسا  فوشکم  يا  هدیـصق  زا  عوضوم  نیا 

دیوگ : یم  لاح  ره  رد  رصم ، زا  تشگزاب  ماگنه  ای  هتفریم ، رصم  يوس  هب  شفخا  هک  تسا  یعقوم  ای  ماش ، رد  دروخرب 
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دوبن . راکشآ  نآ  وترپ  زونه  هدیمد و  حبص  دش  یمروصت  هکیماگنه  - 
. درک مرخ  ار  ما  هرهچ  نآ  رطعم  هایگ  هک  متفرگ  شیپ  ینمد  تشد و  هار  - 

هحفص 48 ] ] 

تسا . ناگمه  هاگترایز  ماش  نیمزرس  ردهک  بادآ  هبعک  يوس  هب  - 
هتخیمآ . مهرد  بدا  تمکح و  اب  هک  شناد  ملع و  ناک  -

تسا . جاوم  ایرد  نوچ  وا  شناد  ملع و  و  دنیشن ، یم  میلعت  هدافا و  هب  دوخ  هاگ  دننک و  یم  هضرع  وا  رب  هاگ  - 
دریگ . ربارب  وا  شناد  ملع و  ابار  دوسح  تافیرحت  هک  تسیک  - 

دچیپ . یم  مهرد  هدرک ، یجالح  ار  نآ  دوپ  رات و  دوش ، هضرع  وا  رب  هلکشم  رابخا  هک  یماگنه  - 
دوش . یم  کنخ  دیدرت  کش و  زا  شناد  لهاياهلد  هک  تسوا  هلیسوب  - 

هدومن . راومه  ناگمه  تفایرد  ياربار  ینادراک  تمکح و  ياههار  هک  تسوا  و  - 

دیاشگب . ما  هدنام  زجاع  نآ  لحزاهک  ار  یلکشم  ات  ما  هتشگ  وا  تمدخ  یهارنم  - 
دزاس . دنمرهب  ارم  دوخ  بدا  شناد و  زا  هک  تهج  نیدب  مه  و  - 

میوا . هاگشناد  لیصحتلا  غراف  نم  هک  نآ  زج  تسا  نم  مارتحا  هتسیاش  میرکت و  راوازس  یسک  هچ  - 
تسا . هداهن  نم  قرف  رب  ار  اهجات  نیرتابیز  دوخ  شناد  ملع و  زا  هک ، نآ  - 

: وا تافیلاتاما  و 
. هدش دای  میدن  نبا  تسرهف  رد  هکنانچ  میدنلا ، بدا   - 1

(. اه همان   ) لئاسر باتک  - 2
. رعش ناوید  - 3

(. دینیبب ار  ناکلخ ج 2 ص379  نبا   ) دراطم دیاصم و  باتک  - 4
(. مشچ  ) فرط صئاصخ  - 5

(. ابیز  ) حیبصلا - 6
. راکش ملع  رد  هزریب  - 7

هحفص 49 ] ] 

تافو تدالو -

، دـنک یم  دای  دوخ  يریپ  زا  مراهچ  نرق  لئاوا  ردو  هدورـس  هک  يرعـش  زا  یلو  میتفاین ، تسد  رعاش  تدالو  خـیرات  هب  همجرت ، رداـصم  رد 
دیوگ : یم  هدیصق  نآ  رد  دشاب ، هتشاذگ  دوجو  هصرعب  اپ  موس  نرق  طساوا  هک  دیآیم  رب  نینچ 

هدرک  عولط  فلز  یهایس  نایم  رد  میریپ ، بش  نارتخا  - 
دهد . یم  ربخ  لیصفت  زا  نخس  لامجا  هچ  تسا ، یفاک  رذع  يارب  نیا  -و 
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داب . باریس  یناوج  نآ  تبرت  داب  باریس  دوب ، هطساو  عیفش و  ناگمه  تمدخ  رد  هک  یناوج  نامه  درک ، ناهن  خر  نمزا  یناوج  - 
دنیآ . رازگ  تشگ و  هب  یعمج  یپ  رد  یعمج  هک ، دوب  یناتسوب  نم  هناخ  ماگنه  نآ  رد  - 

دشاب . رتسگ  هیاس  ربا  نآ  رس  ربهک  یناتسوب  نوچمه  تسرد  دنتشاد ، نایشآ  منماد  رد  هک  مدوب  وزرآ  هوک  نم  - 
میوپ . تسپ  الاب و  فرطب  دنچ  ره  مناصقن ، هب  ور  هتسویپ  درب ، لیلحت  ار  مناوتيریپ  - 

تسا . هدیشک  نم  لئاضف  يور  رب  هدرپ  يراک  یب  کنیا  دوب ، شناد  لضف و  هاوگ  مینادراک ، لغش و  زورید  ما ، هدش  ریگ  نیمز  انامه  - 
دیآ . رب  ماین  زا  هک  دریگ  رارق  هرهب  دروم  یعقوم  تسا ، لوهجم  نآ  رهوج  دشاب ، ماین  رد  ات  ریشمش  - 

راتفرگ نادنزب  رانک و  رب  ترازو  زا  هکنآ  زا  لبق  هدوتس ، نادب  ار  ریزو  هلقم  نبا  یلع  وبا  هتفگ و  دادغب  رد  مجاشک  ام  رعاش  ار  هدیصق  نیا 
تشذگرد . لاس 328  رد  فیقوت و  لاس 324  رد  هلقم  نبا  ددرگ .

نونظلا و فشک  رد  یلو  هدیزگرب  ارنآ  هیبرعلاهغللا  بادآ  خیرات  هدـمآ و  لاسب 360  وا  تافو  بهذلا "  تارذـش  رد "  رعاش : تافو  اما  و 
دنا . هدروآ  ددرمخیرات  ود  نیا  نیب  مه  یعمج  دنا ، هتشون  لاسب 350  ار  وا  تافو  یلکرز  مالعا  مالسا و  نونف  هعیش و  باتک 

تسا و يرجه  رعاش 330  تافو  لاس  هک  هدـمآ  شناوید  همدـقم  رد  هلمج  زا  دراد ، تیعقاو  کی  مادـک  هک  تسین  تسد  رد  یعطق  هاوگ 
هکنانچ ام  رعاش  اریز  تسا ، نکمم  مهنآ 
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دلان . یم  دوخ  يریپ  زا  لاس 324  زا  لبق  هدرک  دای  هلقم  نبا  هحیدم  رد 
رگید : هجوت 

شناتـسود زا  یکی  يارب  هتفگ و  درن  شهوکن  رد  هک  دنک  یم  دای  مجاشک  زا  رعـش  دـنچ  بهذلا " ج 1 ص 523  جورم  رد "  يدوعـسم 
باتک رد  هک  یمظاک  نیدلا  ردص  دیـس  دوریم  نامگ  و  دراگن ، یم  نسحلا  نب  دـمحم  حـتفلاوبا  ار  مجاشک  مان  نمـض  رد  هتـشاد ، لاسرا 

، هتـشاد هجوت  يدوعـسم  خیراتب  هدروآ ، ددرم  نیـسح  نسح و  نیب  ار  شردپ  مان  و  دومحم ، دمحم و  نیب  ار  مجاشک  مان  هعیـشلا ، سیـسات 
. تسا هدروآ  ملق  هب  بهذلا  جورم  زا  دروم  دنچ  رد  ارنآ  حیحص  يدوعسم  یلو 

رعاش نادنزرف 

: هلمج زا  تسا  هدرک  دای  هیانک ، هب  دنزرف  نیمود  مان  اب  ار  دوخ  ام ، رعاش  هدنام و  اجب  دمحا  رصن  وبا  جرفلا و  وبا  مانب  دنزرف  ود  مجاشک  زا 
داهن . ناینب  ار  هلیپ  نامتخاس  مشیربامرک  هکنانچ  يرآ ، متفگ : دنک ، یم  ناینب  يا  هناخ  دمحا  وبا  دنتفگ : - 

دوب . هارمه  یکین  ریخ و  اب  شماجرف  دمآ ، نایاپ  هب  نوچ  داینب و  ار  هناخ  - 
دنک : یم  فصو  نینچ  هدوتس و  دوخ  رعش  رد  ار  دمحا  وبا  نیمه  مجاشک 

منکیمنامرد . ار  بلق  تاحارج  وا  رادید  اب  دنک  ینیگنس  مبلق  رب  راگزور ، تامیالمان  هاگ  ره  هک  داب  وا  يادف  مناج  - 
یخارف . یگدنز و  يانگنت  رد  مدیما  هیام  ممشچ ، رون  ملد ، هویم  مرگج ، هراپ  - 

دندید . نم  يامیس  رد  مناردپ  ار  هچنآ  مدید  وا  يامیس  رد  متخادرپ و  وا  شرورپ  هب  - 
راگدرورپ ياطع  زا  ار  نیا  تفرگ و  رارق  وا  لابقتسا  شریذپ و  دروم  نم  تیبرت  - 
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مناد . یم  نانم 
تسابجن . هدازو  بیجن  شردام  هکنآ  اب  متشگ ، وا  مزالم  بش  حبص و  مدوخ  ردام ، ضوع  رد  - 

متشادرب . هشوت  وا  دوجو  زا  متساوخیم  هچنآ  متشاد و  رومعم  دابآ و  ار  دوخ  لفاحم  سلاجم و  وا  دوجو  اب  - 
ودـب ار  گرزب  تماقم  هب  ندز  گنچ  هار  هراومه  منک و  یم  ساـسحا  دوخ  راـنک  رد  ار  وا  دوجو  هک  مدوب  رورـسم  مرخ و  زور  رـسارس  - 

متخومآ . یم 
دشاب . قاتشم  نادنمشناد  ترایزب  هک  تسا  یسک  رتمک  کنیا  دریگ ، هشوت  نآ  زا  هک  مدرب  یم  نادنمشناد  تمدخ  هب  اروا  - 

هداتـسیا تمدخ  هب  مربارب  رد  ای  دـیمرآ و  یم  نم  رانک  رد  ای  تسـشن ، یم  وگتفگ  هب  نماب  بش  رـسارس  دیـسر ، یم  ارف  یکیرات  نوچ  و  - 
دوب .

متفرگ . یم  رب  هب  ار  مدوپ  رات و  مدرشف و  یم  لد  هب  ار  ملد  هراپ  حبص  هب  ات  بش  نم  و  - 
دنک : یم  شهوکن  ار  یلیخب  هک  تسوا  رعش  زا  و  دوب ، بیدا  يرعاش  مه  مجاشک  دنزرف  رصن  وبا 

درادن . یقوفت  چیه  هکنیا  اب  هدمآ ، قئاف  همه  رب  و  تسا ، رس  همه  زا  تلاخب  رد  هک  مراد  یتسود  - 
دنریذپ . یم  ناتسود  هکنانچ  متفریذپمهنم  دنک و  توعد  تسود  کی  هکنانچ  درک ، توعد  ارم  - 

مروخیم . ار  شنت  هراپ  دنک  یم  روصت  ایوگ  مدید  میتسشن ، اذغ  ناوخ  رس  رب  نوچ  - 
تسا . نم  رطاخب  مانشد  مشخ و  مدیمهف  یم  نم  تفگ و  یم  مانشد  ارشا  هدرب  تفرگ و  یم  مشخ  هاگ  - 

دوب . نم  تسد  بقارم  هریخ ، شنامشچ  یلو  مدوبر ، یم  هدیشوپ  ار  اذغ  راچانب  - 
. مدش یم  لوغشم  نآب  هدرب و  يزبس  فرطب  تسد  راچان  نم  تسیرگن و  یم  نمب  مشخ  اب  مدزدب ، يا  همقل  مدرب  یم  تسد  - 
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دوبر : نم  رس  زا  ار  لقع  یگنسرگ  نوچ  مدنک ، ار  دوخ  روگ  دوخ  تسداب  هرخالاب  - 
دشکب . ارم  ياپ  هک  درب  تسد  مه  وا  مدیشک و  شیپ  ار  نار  مدرب و  تسد  ینعی  - 

منزب . يدیفس  ای  یهایس و  هب  تسد  مدرکن  تارج  هک  نم  دندروآ ، ینیریش  ماعط  زا  دعب  نوچ  - 
ما . هدروخ  اذغ  هن  مراد و  هزور  هن  زورما  هچ  متشاد ، ارنآ  باوثزورما  مدوب ، هدرک  هزور  تین  بشید  رگا  و  مدش ، اپ  ناوخ  رس  زا  - 

رد ج 1 ص 240 یشحم  تسا ، هدروآو  هدرک  باختنا  ار  وا  راعشا  زا  تیب   60 دودح رد   257 رهدلا " ج 1 ص 251 -  همیتی   " رد یبلاعث 
رسپ . هن  تسا  ردپ  رعش  ناوید  مجاشک ، فورعم  ناوید  هک  هتشادن  هجوت  و  متفاین ، تسد  راعشا  نیا  هب  مجاشک  ناوید  رد  دسیون : یم 

تسا . هدرک  داهشتسا  وا  راعشا  هب  صئاصخلا "  ررغ  باتک "  رد  طاوطو  انمض 
مجاشک رسپ  رصن  وبا  تفر ، سقم  رد  دوخ  یصخش  ناتسوب  هب  لاس 391  هب  هتشذگ  رد  ریزو ، تارف  نب  لضف  نب  رفعج  لضفلا  وبا  يزور 

داتسرفتمدخ : هب  هتشون  ار  رعش  ود  نیا  الط ، بآ  اب  یبیس ، يور  رب 
دنک . یم  تولخ  لین  رانک  رد  ریزو  هک  ماگنه  نادب  - 

. دنا هدمآ  رانکب  تارف  دنزرف  رفعج  شمانمه : ود  عقاو  رد  - 
هب هلمر  رد  ار  هچنآ  رکاسع ج 4 ص 149  نبا  خیرات  رد  مه  و  هدش ، دای  وا  رعـش  زا  يرـصتخم  هیادبلا " ج 1 ص 157  عیادـب  رد "  زین  و 

دید . دیهاوخ  هدورس  ریصق )  ) یطمرق یلع -  وبا  دورو  تبسانمب  لاس 356 
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: تسا هدرک  شهوکن  نینچ  هدرب و  مان  ار  مجاشک  دنزرف  ود  ، یمتکا نب  نوراه  نب  دمحم 
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دیتسه . یبرجم  رازگراک  ود  ره  امش  مجاشک  نارسپ  يا  - 
دیتسشن . وا  ياج  هب  امش  درم و  ناتسحن  ردپ  - 

تفرگ . ار  ناگمه  امش  یسحن  موش ، هراتس  ود  نتسویپ  دننام  دیتسویپ ، مهب  ام  راگزور  رد  - 
. درم مرک  بحاص  هاشداپ  ناهج  مه  تفرگ و  الاب  قازرا  تمیق  مه  - 
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ریغص یشان  هیریدغ 

هراشا

271  - 365
تسا . شیوخ  هاوخریخ  نیقی  هب  درادب ، تسود  ار  امش  هک  ره  نیسای ، لآ  يا  - 

دیماجنا . حالص  هب  یهابت  هنوگ  ره  امش  تبحم  اب  هک  ناس  نامه  ، میتسر تلالض  تریح و  زا  امش  يربهر  اب  - 
درک . دهاوخ  هولج  ابیز  ان  دوش ، سایقم  امش  لضف  اب  رگا  نارگید ، یئابیز  - 

دومن . کیرات  لالجلاوذ  يادخ  ار  بش  وترپ  یلو  دشن  کیرات  ام  رطاخب  زور  وترپ  - 
دیزورمین . دیشروخ  بش  یکیرات  رد  هکنآاب  دوش ، کیرات  هنوگچ  امش  تیاده  دشر و  وترپ  - 

تسا . هتفای  اطع  یهلا  ملع  زا  هک  شریزو  تسا و  دمحا  امش  ردپ  - 

هدرفت  يذلا  یلع  كاذ 
. احضتا هلضفب  مخ "  موی "  یف 

(. تسا راکشآ  وايرترب  هلیسو  نیدب  تسا و  مخ  ریدغ  راختفا  بحاص  هک  تسا  یلع  وا  )
تفگ : نینچ  دوب  هدرک  دنلب  ار  یلع  يوزاب  هکیلاح  رد  تساخ ، اپب  مدرم  نایم  رد  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  - 

ارنیا دوب ، دهاوخ  وا  تسرپرس  نم  یصو  نیا  ، میوا تسرپرس  نم  هکنآ  ره  - 
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تسا . هدرک  یحو  نم  يادخ 
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درب . دهاوخ  دوس  دنک  هلماعم  ادخ  اب  هناقداص  هک  ره  دندرک ، زارد  تعیب  تسد  سپس  دنتفگ و  هب  هبهمه  - 
تفگ : یمششیاتسب  دحا ، دربن  زور  لیئربج  هک  تسا  یلع  نامه  وا  - 

وا . دوخ  زج  يدرمناوج  هن  تسین و  یلع  ریشمش  زج  يریشمش  دیآ : شیپ  نیگنس  يدربن  رگا  - 
تسا . رترب  نآ  شزرا  دنجنسب ، مدرممامت  لامعا  اب  دیبوک ، ورمع "  ياپ "  ربهک  يریشمش  رگا  - 

دوشگ . اه  هعلق  تفر و  وا  یلو  دنتشگزاب ، یلاخ  تسد  هدمآ  زجاع  هعلق  حتف  زا  نارگید  هک  تسا  یلعوا  - 
دناطلغ . تفرگ و  تسد  رس  رب  ار  هعلق  رد  هک  هاگنآ  دندوب ، هدمآ  شوجب  ربیخ  دوهی  هک  زورنآ  رد  - 

دندید . ایسآ  بطق  ار  یلع  هکنیا  زج  دندرکن ، تکرش  يدربن  يایسآ  چیه  رد  ناناملسم  - 
ددرگ . ناوخ  انث  ار  وا  ات  تخاس  قفوم  ار  شا  هدنب  نیا  و  داتسرف ، دورد  وا  رب  یکاپ  رطاخب  دنوادخ  - 

دیوگ : نینچ  هدیسر  ام  تسد  هب  نآ  تیب  هک 36  هدیصق  رد  زین  و 
دندش . رفاک  نیقیب  دنتساخرب ، زیتس  هب  وت ، اب  هک  اهنآ  دنگوس  ادخب  ادخلوسر ، نیشناج  يا 

. دنتفرن راب  ریز  وت ، تفالخ  تیاصو و  صن  ندینش  اب  نانآ ، هکنیا  هاوگ  نیرتهب  - 
. دندوب هدرپس  تعیب  تسد  هکنیا  اب  اهنآ ، ینکش  نامیپ  و  دندرک ، تسایر  دزمان  ارت  دوخ ، هکنیا  زا  دعب  تساهنآ ، ندیروش  - 
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دیوگ : یم  هک  اجنآ  ات 
یتخومآ . بلاطوبا  تردپ  زا  يرای  سرد  وت  یفطصم  دمحا  روای  يا  - 

داب . تخسرس  نانمشد  رب  ادخ  تنعل  يدناشن ، دوخ  ياج  هب  ربج  رهق و  اب  ار  شتخس  رس  نانمشد  - 
دنداهن . رس  تشپ  ارت  هک  دش  هچ  سپ  مدرم ، هن  یئوت ، ادخ  لوسر  هفیلخ  - 

یتسویپ . ودبلابند  زا  وت  و  دش ، كوبت  هناور  مالسا ، رکشل  اب  هک  زورنآ  هژیو  هب  - 
دوش . الم  رب  تقیقح  هک  يدیسر  تمدخ  هب  وت  و  تسا ، هدرزآ  یلع  زا  ادخ  لوسر  رطاخ  دنتفگ : یخرب  هک  زور  نامه  - 

دنهد . رد  نت  رگا  میشاب ، نوره  یسوم و  نوچ  وت  نم و  ناشمشچ  يروکب  هک  یتسین  دونشوخ  رگم  دومرف : وت  خساپ  رد  ادخ  لوسر  - 
يدوب . نم  توبن  رد  کیرش  ینم ، هفیلخ  هکنانچمه  دوب ، یتوبن  نم  زا  دعب  رگا  - 

دنروآ . رد  تعاطاب  رس  رگا  ینم ، نیشناج  وت  مناربمایپ و  متاخ  نم  یلو  - 
مدرم . همه  ربارب  رد  تسشن  زار  هب  وت ، اب  هک  زورنآ  زا  مرکا ، لوسر  هفیلخ  یئوت  - 

تخومآ . یم  وتب  ار  نآرق  زار  هک  دوب  ادخ  نیا  هتبلا  يدوب و  هتسیاش  رارسا  ندینش  يارب  وت  اهنت  هک  دندید  - 
دندوب . رظان  دهاش و  نارو  هنیک  تفگ و  یم  نخس  وت  اب  دمحا  ناهد  زااهتنم  - 

دوب . عمج  نآ  رد  مه  تردپ  هکنآاب  هریشع "  توعد  زور "  زا  لوسر  هفیلخ  یئوت  - 
تشاذگن . یقاب  ناراکبیرف  يارب  يا  هناهب  ریدغ "  زور  هتبلا "  مخ " و  ریدغ  زور "  زا  و  - 

دندرکن . يرای  ار  وتور  نیا  زا  دننک و  متس  وت  رب  ات  دنتسبنامیپ  دنگوس ، دیق  اب  اهنآ ، - 
دنرمش . ناوتان  فیعض و  ارت  و  درک ، یتسس  دوخ  یلع  دنیوگ : دوش ، هضرع  اهنآ  رب  لوسر ، صن  هک  یماگنه  - 

. دودز اهلد  زا  کش  و  دوب ، حیرص  لوسر  نخس  میتفگ : اهنادب  ام  - 
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دنک : یمیم  شیاتس  ار  تیب  لها  هک  تسا  يا  هدیصق  زادرپون )  ) یشان راعشا  زا  و 

باوصلا  فرع  دمحم  لآب 
باتکلا لزن  مهتایبا  یف  و 

دش .) دورف  نآرق  نانآ ، هناخ  رد  دمآ و  هتخانش  قح  هار  دمحم ، لآ  اب  - )
دمآ . هتفریذپ  وا  هبوت  تنمیم ، نیدبو  دیمد  مدآ  رب  ناشوترپ  هک  ءامسا "  " و "  تاملک دنیاهنامه "  - 

درب . دهاوخن  کش  سک  ناشنامرف  هن  ناشدوخب و  هن  ناگمه ، رب  دنیادخ  تجح  نانآ  - 
تشگ . حضاو  یهلا  باطخ  نانآ  نیریش  نایب  اب  دنادیحوت ، تخردياه  هخاش  ایلع و  تقیقح  هدنامزاب 

دنا . تیاده  لعشم  اهنآ  سپ  دنا ، ناگمه  داشرا  هدامآ  يا  هرود  رصع و  رهرد  هک  ینارتخا  - 
دنا . بابل  بل  ضحم و  تقیقح  اهنآ  سپ  ادخ ، لوسر  هفیلخ  یلع  نادنزرف  دمحاهیرذ و  - 

تشگ . رهاط  كاپ و  ناشناج  سپ  دنا ، هدیسرتیاهن  هب  تدایس  تمظع و  زا  هتشر  ره  رد  - 
دنباتش . اهنآ  دزن  دیاب  دننام ، زاب  تقیقح  هب  یسرتسد  زا  ناهوژپ  شناد  رگا  - 

. تسین یندش  یط  تقشم  نودب  هار  نیا  یلو  ، دوش یم  یهتنم  قح  هب  هک  تسا  میقتسم "  طارص  نامه "  اهنآ  یتسود  - 
دنا . فئاخ  ناگمه  هک  دراد  یهاگیاج  دربن  زور  رد  هک  یلع ، نسحلاوبا  اصوصخ  - 

ریمض  هلباذ  نانس  ناک 
باهذ هل  بولقلا  نع  سیلف 

مخب  هتعیبک  همراص  و 
باقرلا موقلا  نم  اهدقاعم 

دور . یم  ورف  اهلد  هب  رسکی  هک  تسا  هرطاخ  شا  هزین  كون  ایوگ  - 
. تسشن ناگمه  ندرگ  رب  تفرگ ، مخ "  ریدغ  رد "  هک  یتعیب  دننام  شنارب  ریشمش  و  - 
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راخ . همه  نارگید  تسا ، بان  يالط  یلع  تسا ، باشوخ  رد  یلع  - 
درب . یهاوخن  یشاداپ  وا  یتسود  تبحم و  زا  یشابن ، رازیبشنانمشد  زا  وت  رگا  - 

دنرادن . هراچ  تباجا  زج  دناوخ ، شیپ  ار  اهناج  شناربریشمش  هک  یعقوم  - 
مئاد . تقافر  دوخ  هلک  اب  شزیت  ریشمش  دراد ، یتشآناتفخ  اب  شا  هزین  كون  - 
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دشاب . نایم  رد  داهج ، ياپ  رگا  تسا  نادنخ  مرخ و  رایسب  و  تدابع ، بارحم  رد  اهبشیلو  دیرگ ، یم  رایسب  وا  - 
دزگب . ار  وا  ات  دندنکفا  يرام  شا  هزوم  رد  نانمشد  هکنامه  - 

درب . اوه  رب  ار  هزوم  غالک  دنک ، راوتسا  ياپ  رب  ار  هزوم  تساوخنوچ  و  - 
دیزخ . هوک  فرطب  داتفا و  نآ  زا  يرام  ناهگان  درک ، نوگژاو  ارنآ  دیخرچ و  - 

تخادنانیمز . رب  لوسر  هناخ  رد  رب  ربا  هک  اهدژانامه  تسشن ، زار  هب  وا  اب  میظع  ياهدژا  هکنآ  - 
هلغلغ . زا  رپ  اهنادیمو  دش  هتسب  اههار  دندیشک ، رانک  ار  دوخ  تشحو  اب  دندید و  همه  مدرم  - 

تفگش . رد  همه  ودنداهن  شیپ  یمدق  مدرم  دش ، کیدزن  ردژاهب  یلع  نوچ  و  - 
دیمریم . هن  دیسرتیم و  هن  تفگ ، نخس  رهق  مشخب و  اهدژا  اب  یلع  - 

تفگ : دش  یم  ناهنپ  نوچ  و  دیزخ . نآ  رد  تشادرب و  زیخ  هرد  فرط  هب  ات  - 
باجتسم . تیاعدو  یئام  تسرپرس  وت  درک ، خسم  تروص  نیدب  ارم  ادخ  بضغ  ما ، هتشرف  نم  - 

دنا . ناور  وا  يوس  ناگمه  هک  یئادخنآ  دزن  نک  تعافش  سپ  مدروآ ، وت  هب  ور  - 
دندییرگ . یم  همه  مدرم  تفگ ، نیمآ  ادخلوسر  درک و  اعد  یلع  - 

دور . نامسآ  هب  ریت  نوچ  باقع  هکنانچ  دش ، رب  نامسآ  رب  هتشرف  تسشن ، فدهب  اعد  - 
تسب . رویز  بان  بالط  زا  و  رهوگ ، ودیئور  شنت  رب  یسوواط  رپ  - 

شتآ اهنآ  مشخ  زا  هک  ینادناخ  تکرب  هب  متفای  تاجن  دنگوس  ادخب  تفگ : یم  - 

هحفص 59 ] ] 

ناگیار . ناشناتسوديارب  تشهب  میعن  تسنازورف و  خزود 
تشگ . عطقنم  یحو  نوچ  تقیقح  هارهاشمه  حون و  یتشک  دنیاهنامه  گرزب " و  ربخ  دنیاهنآ "  يرآ  - 

رعش : هلابند 
نبا هدرک . حیرـصت  نادـب  بقاـنم "  رد "  بوـشآ  رهـش  نبا  هکناـنچ  تسا ، یـشان  زا  هدیـصق  نیا  هک  تسا  نیارت  تسرد  مکحم و  نخس 
رعاش یبنتم  درک  هتکید  ار  دوخ  رعش  عماج  دجسم  رد  تفر و  هفوک  هب  لاسرد 325  یشان  هک  دنک  یم  لقن  یمزراوخ  رکب  یبا  زا  ناکلخ 

: درک تشاددای  وا  هدیصق  زا  ار  تیب  ود  نیا  یشان ، ءالما  زا  دش و  یم  رضاح  وا  سلجم  رد  دوب ، سرون  تقونآ  رد  هک 

ریمض  هلباذ  نانس  ناک 
باهذ هل  بولقلا  نم  سیلف 

مخب  هتعیبک  همراص  و 
باقرلا قلخلا  نم  اهدصاقم 

و دنا ، هدرک  رکذ  ار  قوف  ناتـساد  نانجلا " ج 2 ص 335  تآرم  رد "  یعفاـی  ءابدالا " ج 5 ص 235 و  مجعم  رد "  مهيومح  توقاـی 
هدش هابتشا  نیرتاوسر  بکترم  هتسب ، صاع  ورمع  هب  ارنآ  سک  ره  هتفگ : هدروآ و  ار  رعش  تبسن ، نیاب  مزج  اب  رحـسلا "  همـسن  بحاص " 
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تسا .
تسا . تجح  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ناشرظن  دنا و  بدا  رعش و  هدیکچ  نانیا 

نب نسحلا  دـمحم  یبا  فیلات   "  ) لیلکا باتک "  دـننام  هدـمآ ، یبدا  بتک  زا  يرایـسب  رد  هکنانچ  صاـع ، ورمع  هب  رعـش  نیا  تبـسن  سپ 
. دوب دیاشن  دامتعا  دروم  يزاریش ) نیدلا  لالج  فیلات   "  ) ءابحالا هفحت  و "  ینمیلا ) ینادمهلا  دمحا 

هحفص 60 ] ] 

نیا صاع  ورمع  داد ، مهاوخ  ودـب  ار  رز  هردـب  نبا  دـیوگب  يرعـش  یلع  هرابرد  سک  ره  تفگ : شنامیدـن  اب  هیواـعم  يزور  دـنیوگ : یم 
تفگ : رز  هردب  عمطب  ار  راعشا 

، دنا ضراف  نبا  رصاعم  ود  ره  يومح  ناکلخ و  نبا  هچ  تسین ، حیحص  هدمآ  مجاعم  یضعب  رد  هکنانچ  ضراف  نبا  هب  راعـشا  تبـسن  زین  و 
هتشگ . یمتسد  هب  تسد  ضراف  نبا  زا  لبق  هدیصق  نیا  هکنیا  رب  هوالع  دنام ، یمن  یفخم  ود  نآ  رب  دوب ، وا  زا  هدیصق  رگا 

دنراد یئارس  هحیدم  هیفاق ، نزو و  نیمه  اب  نینموملا  ریما  یلع  شیاتس  رد  نایارـس  هدیـصق  زا  یعمج  هکتسا  نیا  دسر ، یم  نامگب  هچنآ 
زا یخرب  هکنانچ  دوش  یم  جردنم  رگید  هدیـصق  نیا  رد  هدیـصق  نآ  زا  تیب  دنچ  هکدـتفا  یم  قافتا  هاگ  و  تسا ، رـشتنم  مدرمنایم  رد  هک 

 " تاعطق لالخ  رد  دامح "  نبا  زا "  يراعـشا  زین  هدروخ و  اج  یـسوس "  تایبا "  نمـض  بوشآرهـش ، نبا  بقانم  رد  یـشان "  راعـشا " 
نیدب " و  دامح . نبا  رعشرد "  يدبع "  رعـش "  زا  یـشان " و  راعـشا "  نمـض  رد  یهاز "  رعـش "  زا  یتایبا  مه  ،و  دوش یم  هدید  ینوع " 

. دنهد یم  تبسن  نآ  هبهاگ  نیا و  هب  هاگ  هدش  هبتشم  نالقان  رب  رما  هلیسو 
تسا : نیا  شزاغآ  هدرک و  سیمخت  یفجن  مسعا  یلع  دمحم  خیش  تجح  همالع  ار ، هدیصق  نیا  زا  یتمسق 

باب  ملعلل  مه  راتخملا  ونب 
باوج هلضعم  لک  یف  مهل 

بارطضا  فالتخا و  عقو  اذا 
خلا باوصلا  فرع  دمحم  لآب 

قح هار  دمحم  لآ  اب  دـش ، دـیدپ  ءارآ  فالتخا  هاگ  ره  دـنراد  هدامآ  یباوج  یلکـشم  ره  ياربو  دـنا ، ملع  هارهاش  قح  هدـیزگرب  نارـسپ  )
رخآ .) ات  دمآ  هتخانش 

رعاش یفارگویب 

نمیشن رصم  رد  هک  قاط "  باب  زا "  تسا  يدادغب  کچوک ) زادرپون   ) ریص یشان  فیصو ، نب  هللا  دبع  نب  یلع  نیسحلا  وبا  ای  نسحلا  وبا 
یناعمس لوق  هب  یشان  نوچ  هتفای  ترهش  یشان "  هب "  ،و  هتخاس یم  ریشمش  هیلح  شردپ  نوچ  تسا : ءالح "  هب "  فورعم  هدیزگ ،
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تسا . زادرپون  ینعمب  باسنا  رد 
و هداتفا ، شیپ  بدا  ملع  رد  هتفای و  یغوبن  ثیدـح  رد  هتـشاد و  یتسد  هقف  رد  انمـض  هک  تسا  مالک  ملع  نارظن  بحاـص  زا  یکی  رعاـش ،

زاتـشیپ هدوب ، شناد  گـنهرف و  ندـعم  مراـکم ، لـئاضف و  عـمجم  هصـالخ  هدـمآ ، سانـشرس  روهـشم و  رادبآراعـشا  ندورـسرد  هرخـالاب 
تسا : بهذم  ارعش  اهقفو و  نیثدحم  نیملکتم و  هعیش و  نادنمشناد 

هدومن و دای  دوخ ص 89  تسرهف  رد  هکنانچ  دیفم  شداتسا  طسوت  هب  یسوط  رفعج  وبا  هفئاطلا  خیـش  و  دنک ، یم  تیاور  وا  زا  دیفم  خیش 
. تسا قودص  خیش  دیتاسا  خیاشم و  زا  هک  دشاب  ومه  دیاش  دیوگ : یم  لامتحا  دیق  اب   " ءاملعلا ضایر  بحاص " 

، ینادـمه هعرز  نبا  رکبوبا  علاخ ، هللادـبع  وبا  هک  تسا  موقرم  نازیملا " ج 4 ص 238  ناسل  باـتک "  تاـیفولاب " و  یفاولا  باـتک "  رد 
زا رگید  یعمج  ینادمه و  هبزور  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  سراف ، نبا  يوغل ، يرـصب  نسح  نب  مالـسلا  دبع  يربکع ، دحاولا  دـبع 

ود . نآ  زج  زتعملا و  نبا  دربم و  زا  دوخ  وا  و  دننک ، یم  تیاور  ریغصیشان 
هعیش نیملکتم  ناگرزب  زا  لهـس  وبا  و  هتفرگارف ، تخبون  نب  یلع  نب  لیعامـسا  لهـس  یبا  زا  ار  دوخ  شناد  یـشان  دیوگ : یم  ناکلخ  نبا 

تسا .
 " دوب . رهاظ  لها  بهذميانبم  رب  هقف  رد  یشان  دسیون " : یم  تسرهف ص 89  باتک  رد  یسوط  خیش 

. تسا يرهاظ  هب  فورعمهک  دنا  لاس 270  هتشذگ  رد  یناهفصا  فلخ  نب  یلع  يدواد  نامیلس  وبا  نارادفرط  رهاظ ، لها 
داد و رارق  دنس  ار  تنس  باتکرهاظ و  هک  تسا  یسک  لوا  دسیون : یم  يرهاظ  نامیلـس  وبا  هراب  رد  تسرهفلا " ص 303  رد "  میدن  نبا 

تسناد . دودرم  سایق  يار و  زا  ارنآ  ریغ 
هیرهاظ هب  دنا  هتـشگ  ور  هلابند  هک  یعمج  هتـشاد و  یلقتـسم  بهذم  نامیلـس  وبا  دـسیون : یم  ص 193  دوخ ج 1  خـیرات  رد  ناـکلخ  نبا 

دنا . فورعم 
یئاهباتک دیوگ " : یم  تسرهف  رد  یـسوطخیش  یلو  درب  یم  مان  تماما  رد  باتک  کیطقف  ام  رعاش  یـشان  يارب  لاجر ، باتک  ردیـشاجن 

مه ناکلخ  نبا  خیرات  رد  هدرک " و  فیلات 

هحفص 62 ] ] 

تسا . يدایز  تافینصت  بحاص  یشان  هک  دراد 
رهـش نبا  اذل  تسین " و  اصحا  لباق  توبن ، نادناخ  هراب  رد  وا  حیادم  هدـش و  نیودـت  وا  رعـش  هک " : هدـمآ  تایفولاب "  یفاو  باتک "  رد 

دنا . هدرک  یم  عافد  لوسر  نادناخ  زا  اورپ ، یب  هک  درب  یم  مان  یئارعشدادع  رد  ار  وا  املعلا "  ملاعم  باتک "  رد  بوشآ 
ار شرمع  درک ، یم  هرظانم  ثحب و  یعیدب  کبس  اب  دوب و  تیب  لها  تماما  هب  دقتعم  یـشان  دسیون : یم  علاخ  لوق  زا  ابدالا "  مجعم  رد " 

اصحا لباق  هدورس  نادناخ  نانآ  حدم  رد  هک  يراعشا  تسا و  فورعمو  سانشرس  نانآ  یتسود  هب  هدرب و  رس  هبتیب  لها  شیاتس  انث و  رد 
تسین .

زین هتفگ و  انث  ار  وا  وهدش  هناور  رصم  هب  يدیـشخا  روفاک  رادید  يارب  دراد ، اهناتـساد  وا  اب  هتفگ و  انث  ار  هللااب  یـضارلا  هفیلخ  نیا  دوجو  اب 
رد يرگید  هحیدم  هتشاد و  لیسگ  هرصب  هبو  هدورس  نییدیرب  شیاتس  رد  هحیدم  انمـض  دوب ، مدمه  وا  اب  هتفگ و  حدم  ار  ریزو  هبازنخ  نبا 

هدومن . لاسرا  ناجراهب  هتفگ و  دیمعلا  نبا  لضفلا  یبا  يانث 
حادم و نم  درب ، هللااب  یـضارلا  دزن  ارم  قئار  نبا  هک : درک  ثیدح  میارب  یـشان  دوخ  نابز  زا  وا  علاخ و  زا  میحرلادبع  نبا  دسیون : یم  زین  و 

مداخ نم  متفگ : یئوت ؟ یضفار  یـشان  تفگ : مدیـسر  یـضار  تمدخ  هب  هک  یعقوم  تساوخ ، یم  ارم  هرطاخ  مدوب و  قئار  نبا  رگـشیاتس 
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: متفگ تسا ، كاپان  يا  هلیح  خساپ ، هنوگ  نیا  تفگ : مشاه . ینب  هعیش  متفگ : هعیـش ؟ هقرف  مادک  زا  تفگ : متـسه ، هعیـشو  نینموملا  ریما 
تسا . هارمه  بسن  یکاپ  اب  یلو 

هنازخ زا  متفر  دقن ، مهرد  رازه  راهچ  دنهد و  تعلخ  نم  هب  لاش  هقاط  هد  داد : روتسد  مدناوخ ، وا  رب  هدیـصق  نم  روایب  يراد  هچنآ  تفگ :
، مشوپ یم  ناسلیط  هکمراد  مسر  نم  متفگ : دعب  مدرک ، رکشت  وا  محارم  زا  مدیسوب و  ار  نیمز  مدش : زاب  شتمدخ  هب  متفرگ و  لیوحت  راد 

هراب رد  هک  يراعـشا  زا  تفگ : دعب  دـنداد ، هک  نآ ، هارمهب  زخ  همامع  کی  دـیهدب و  واب  ناسلیط  کی  میراد ، یندـعناسلیط  اجنیا  تفگ :
: مدناوخ ناوخب  يزیچ  يراد  مشاه  ینب 

هحفص 63 ] ] 

تسا . هتخیر  امش  زا  یئاهنوخ  ینمشد  هنیک و  اب  هیما  سابع ، نادنزرف  يا  - 
ار . لیبزابا  نیعل  كدرم  نآ  ای  درادب و  تسود  ار  هیما  هکنآ  تسین  یمشاه  سپ  - 

. یتسه صخرم  تفگ : دش و  نادنخ  دناد . یم  رتهب  نینموملا  ریما  متفگ : هتشذگ ؟ هچ  لیبز  وبا  وت و  نیب  تفگ :
رارق تیب  لها  هقالع  ریدقت و  لوبق و  دروم  هدورس ، رعش  تیب  لها  يانث  رد  ناوارف  هکنیا  رب  هوالع  یـشان  هک  دراد  تیاکح  رابخا  يرایـسب 

تسا . نآ  هارمهب  ارس  ود  يراگتسر  هک  دیواج  تمارک  نیرتالاو  تسا و  ماقم  تلیضف و  نیرتالابدوخ  نیا  و  هتفرگ ،
رازاب نیب  دجـسم  رد  هک  میدوب  ثدحم  يذوبک  سلجم  رد  لاس 346  هب  مردپ  اب  نم  دـسیون : یم  علاخ  تفگ  زا  ءابدالا  مجعم  رد  يومح 

کـشم تسدکی  رد  تشاد ، نت  هب  هلـصو  رپ  یئابق  : دیـسر هار  زا  يدرم  ناهگان  هدوب ، رپ  سلجم  . دـش یم  دـقعنم  اهرگرز  اهیـشورفباتک و 
تفگ : دنلب  يادص  اب  درک و  مالس  دوب . هدرتسن  دوخ  زا  هار  درگ  زونه  راد ، كون  یتسدبوچ  رگید  تسد  رد  اذغ و  نابنا  بآ و 

؟ دینک یفرعم  نمب  ار  ناوخ  هحون  قوزم  دمحا  دیناوت  یم  تفگ : يدروآ . افـص  يدمآ و  شوخ  دنتفگ : متـسه . ارهز  همطاف  هداتـسرف  نم 
ودب وجب و  ار  دمحا  وش و  دادغب  یهار  دومرف : مدید ، باوخ  رد  ار  مالس  اهیلع  منوتاخ  تفگ : هتـسشن . اجنیا  هک  تسا  نیمه  يرآ  دنتفگ :

دیوگ : یم  هک  اجنآ  دنک ، یئارس  هحون  یشان  رعش  اب  مدنزرف  رب  هک  وگرب 

عطقتی  مکب  یبلق  دمحا  ینب 
عمسی سیل  مکیف  یباصم  لثمب 

دیسر .) نم  لد  رب  متام  نیا  رد  هچنآ  دینشن  سک  تخیسگ ، مه  زا  امش  متام  رد  مرگجراتخم  دمحا  ناگداز  يا  )
تروص رب  همطل  همه  نیریاس  قوزم و  دـمحا  وا  لابند  هب  و  تخاون ، دوخ  تروص  رب  یمکحم  هچناپط  دوب ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  یـشان 

دش و رهظ  ات  دندرک  یئارس  هحون  هدیصق  نیا  اب  دعب  دندوب ، هدش  رثاتم  قوزم  وا  زا  دعب  ویـشان  رتشیب  همه  زا  دنداد . رـس  ار  هیرگ  هتخاون ،
دیشاپ . مه  زا  سلجم 

عقاو دیفم  دنک ، لوبق  هیده  هدیسر ، هار  زا  رفاسم  نآ  هک  دندرک  ششوکهچ  ره 
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، مریگب ضوع  مشاب و  همطاف  منوتاخ  روآ  ماغیپ  هک  مناد  یمناور  تفرگ ، مهاوخن  دنهدب ، نمب  ار  ایند  مامت  رگا  دنگوس  ادخب  تفگ : دشن 
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تفریذپنيزیچ . درک و  تعجارم 
هلمج : زا  تسا ، تیبهد  زا  شیب  هدیصق ، نیا  دیوگ :

دوب . نتورف  عضاخ و  زورید  هک  دش  هریچ  امش  رب  سکنآ  و  دیوش ، یم  انف  ناتدوخ  ریشمش  اب  امش  هک  تساجنیا  تفگش 
دنزاس . یم  هدنکارپ  دالب  رد  نینچ  نیا  ار  امش  داسجا  هک  دننراذگب  غیت  مد  زا  ار  امش  هک  هدرک  شرافس  ادخلوسر  ایوگ  - 

تسا : نینچ  هدیصق  نیا  لوا  دیوگ : ینیماباتک  فلوم 

عطقتی  مکل  یبلق  دمحا  ینب  -
عمسی سیل  مکیف  یباصم  لثمب 

دیا . هدرک  كاخ  هب  یلوتقم  دیهش و  اجنآ  رد  هکنیا  زج  تسین  ملاع  برغ  قرش و  رد  يراید  هعقب و  چیه  - 
دش و گنت  امش  ربناهج  هک  اجنآ  ات  دندرک . تمسق  دوخ  نیب  هدش  بحاص  ار  امـش  قوقح  دندنراذگ ، غیتمد  زا  ار  امـش  دندرک ، متـس  - 

دیتفاین . ناما  اج  چیه  رد 
تفر . الاب  اه  هزین  رب  هک  اهرس  دندنکفا و  كاخ  يور  رب  هک  اه  نت  هچ  - 

مور . یم  باوخب  مارآ  دیابر و  یم  ارم  زان  باوخ  یلو  دریگ  یمن  رارق  رتسب  ربناتیولهپ  یمد  دیا ، هتشگ  يراوتم  - 
نم زا  ما ، هتخاس  يا  هدیـصق  تفگ : نم  هب  دوب ، هتـسشن  اهجارـس  رازاب  رد  هک  متـشذگ  یـشان  هب  يزور  دـیوگ : یم  علاخ  ناـبز  زا  يومح 

مدرگ . یمرب  مناور ، يراک  یپ  متفگ  منک ، هضرع  وت  طخ  اب  مهاوخ  یم  ، دنا هدرک  هخسن  ياضاقت 
نم هب  مدـید ، ایور  رد  دوب ، هدرم  هک  ار  ناوخ  هحون  یجنرطـش  زیزعلا  دـبع  مساقلا  وبا  دوبر ، رد  ارم  باوخ  متـشاد ، تجاح  هک  اجنابمتفر 

میدرک . یئارس  هحون  نآاب  نیسح )  ) دهشم رد  بشید  ام  ینک ، سیون  كاپ  ار  یشان  هیئاب  هدیصق  يزیخ و  اپب  هک  مراد  تسود  تفگ :
دوب هدرم  هتشذگرد و  هار  نیب  درک ، یم  تعجارم  ترایز  زا  هک  یعقوم  درم ، نآ 

هحفص 65 ] ] 

نایم ردیـسک  اب  زونه  نم  تسا ؟ هیئاب  هک  یتسناد  اجک  زا  تفگ : هدـب  ار  تا  هیئاب  هدیـصق  متفگ ، یـشان  هب  متـشگرب و  متـساخ و  اـپب  نم 
. مدرک سیونکاپ  ار  هدیـصق  نآ  نم  تسا ، هدیـسر  نآ  تقو  دـیدرت  نودـب  تفگ : تسیرگ ، مدرک . وگزاب  ار  باوخ  نایرج  ما ، هتـشاذگن 

تسا . نیا  شزاغآ 

بیرق  تامملا  دیعب و  یئاجر 
بیصت نونملا  ینظ و  ءیطخی  و 

دور .) یمن  اطخب  گرم  ریت  یلو  دور ، یم  اطخب  مدیما ، کیدزن ، مگرم  تسا و  زارد  رود و  میوزرآ  )
تسا : تیب  لها  شیاتس  انث و  رد  یتمسق  هیئاب  هدیصق  دیوگ : ینیما  باتک  فلوم 

تسین . نانآ  يارب  یئاتمه  لضف  نابحاص  نایم  رد  دندش و  زئاح  ار  ماقم  نیرتالاب  هک  یمدرم  - 
تسینهیاپ . نادب  یسک  بسن  نابحاص  رد  دنیاس و  یم  نامسآب  رس  تمظع  دجم و  زا  دننک ، دای  ار  دوخ  بسن  رگا  - 

درادن . غیرد  و  دنکفا ، لحاس  هب  دوخ  جوم  اب  رهوگ  رد و  هک  دنا  مرک  يایرد  - 
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اراوگ . درس و  ناگنشت  يارب  شبآ  تسا و  ناور  نآ  رب  تاجن  ياهیتشک  - 
دشاب . عیسو  هاگجرفت  شلحاسو  دنک  زاین  یب  ار  هیاسمه  هک  یئایرد  - 

تسین . راکنایز  زیخاتسر  زور  هب  ناشرادتسود  دنشاب ، ناشراگدرورپ  ناگدنب و  نیب  زیوآتسد  نانآ  - 
دهاوخب . سک  ره  هچنآ  مه  دنراد و  نیتسآ  رد  ار  هدنیآ  هتشذگ و  شناد  - 

دشاب . هدرپ  رد  ای  هفحت و  هچ  ره  دنا و  هدرک  رپس  یپ  رسکی ، ار  اهشناد  - 
باذع . هیام  زیخاتسر  زور  هب  نانمشد  يارب  دننایناهج و  غارچ  مشچ و  ناشتمظع  لضف و  اب  هک  دنیاهنآ  - 

. تسا زواجتم  تیب  دصیس  زا  هک  هدروآ  درگ  اجکی  توبن  نادناخ  يانث  حدم و  رد  ار  یشان  راعشا  يوامس ، همالع 

هحفص 66 ] ] 

تافو تدالو -

زور لاس 365  هب  هدوب و  لاس 271  رد  تفگ ، نمب  شدوخ  هکنانچنآ  یـشان  تدالو  دـیوگ : یم  علاخ  زا  لقن  هب  ءابدالا  مجعم  رد  يومح 
مدوب . ير  رهش  رد  نم  تشذگرد و  رفص  مجنپ  هبنشود 

ار وا  هزانج  هدایپ  تلود  ناکرا  اـب  هیقب  نبا  هک  دـش  هتفگ  دوب  جرد  نآ  رد  یـشان  گرم  ربخ  هک  دـش  لـصاو  دـیمعلا  نبا  هب  هیقب  نبا  هماـن 
تسا . فورعم  شرازم  هک  هدش  نوفدم  شیرق  رباقم  رد  دندرکتعیاشم و 

: دیوگ املعلا ص 136  ملاعم  رد  بوشآ  رهش  نبا  دندز . شتآ  ار  شناوختسا  هتفاکش و  ار  شروگ  لاس 443  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا 
تسا . رتاناد  ادخو  دندرک . شدیهش  هتخوس  شتآ  رد  هدنز  اروا  هک  تسا  نیا  شراتفگ  رهاظ  دندز و  شتآ  ار  وا 

لاس ار  یـشان  تافو  نانجلا " ج 2 ص235  هآرم  رد "  یعفای  ـالثم  تسین  ناـنعمه  تحـص  اـب  هک  تسه  مه  رگید  نانخـس  هنیمز  نیا  رد 
لقن راجنلا "  نبا  زا "  نازیملا "  ناـسل  رد " رجح  نبا  ار  نیمه  لاس 366 و  لماک "  رد "  ریثا  نبا  لاس 360 و  ناکلخ  نبا  هتشون و   342

دنک : یم  دای  وا  زا  ار  رعش  نیا  انمض  هدرک  وگزاب  رودبلا " ج 1 ص 25  علاطم  رد "  یئاهب  نیدلا  ءالع  هدرک و 
تسا . رودب  فاصنا  زا  راک  نیا  تسین ، فارشا  هویش  رد  زا  ندنار  ندنادرگ و  زاب  - 

ددرگ . زاب  هنیک  یب  فاص و  بلق  اب  مه  زاب  دننارب و  ار  وا  دیآ و  ردرب  یسک  هک  دتفا  قافتا  مک  - 
: دروآ یم  ار  وا  رعش  نیا  یئورهایس "  هب "  یبصان "  وجه " ترهش  رد  بولقلا " ص 136  رامث  رد "  یبلاعث 

هحفص 67 ] ] 

بلاغ . نب  يول  داژن  زا  نم  روای  تسود و  يا  - 
تسین ، بجاو  یلو  دش  رداص  نامرف  دنک ، یم  متس  دناریم ، نامرف  تسود  ربهکنآ  - 

امناک  غدص  کل 
یبصان هجو  هنول 
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تسا ) هایس  یبصان  تروص  نوچ  شگنر  هک  یتسه  یفلزبحاص  وت  )
برقعهکنانچنآ . دزگ  یم  ار  مدرم  - 

هجوت : بلج 
نب هللا  دـبع  نب  یلع  نامه  یـشان  ارهاظ  دـسیون " : یم  هلمج  زا  دوش  یم  هدیدیـشان  همجرت  لاقملا " ج 2 ص 313  جـیقنت  باـتک "  رد 

تیاور وا  زا  اضر ، ترضح  تماما  رب  رفعج  نبیسوم  ترضح  صن  اضرلا  رابخا  نویع  باتک "  رد  هک  تسا  یمشاه  هللا  دبع  نب  فیـصو 
 " تسا . هدش 

ما . هدید  باتک  نیا  رد  هک  تسا  یهابتشا  نیرت  تفگش  نیا 

رعاش یفارگویب  همجرت و  رداصم 

یسوط  خیش  تسرهف 
املعلا  ملاعم 

دواد  نبا  لاجر 
یشاجن  لاجر 

رهدلا  همیتی 
یناعمس  باسنا 

نایعالا تایف  و 
ءابدالا مجعم 

لادتعالا  نازیم 
تایفولاب  یفاولا 

لاجرلا هصالخ 
لاجرلا دقن 

ریثا  نبا  لماک 
نینموملا  سلاجم 

نازیملا  ناسل 
بهذلا  تارذش 

رودبلا  علاطم 
هاورلا  عماج 

لاوقالا  صیخلت 
لاقملا  یهتنم 
رحسلا  همسن 

لمالا لما 

هحفص 68 ] ] 
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لئاسولا  همتاخ 
ءاملعلا  ضایر 

لاقملا  صخلم 
هعینملا  نوصحلا 

مالسالانونف  هعیشلا و 
لاقملا  صیخلت 
هعیشلا  سیسات 

تانجلا  تاضور 
لاقملا  حیقنت 

بابحالا  هیده 
مالعالا  تایفو 

هعیلطلا 
بلاطلا  هیغب 

هلیضفلا ادهش 

هحفص 69 ] ] 

يدرک يونشب  هیریدغ 

هراشا

لاس 380 زا  دعب  هتشذگرد 

اوعمسا  ریدغلا " و  دیع "  اودهش  دق  و 
نامتک ریغ  نم  هللا  لوسر  لاقم 

راکشآ ): ار  ادخلوسر  نخس  دنتفرگ  ارف  دندید و  دوخ  مشچ  هب  ریدغ  زور  نیقیب  - )
سنا . نج و  رورس  يا  ارچ  دنتفگ : رتشیپاو ؟ ناگمه  زا  مرورس و  امش  مامت  رب  نم  هک  تسا  نینچ  هن  - 

دناوخ . شیپ  اسر  دنلب و  يادص  اب  دشرب و  ربنم  ياهبوچ  رب  هباطخ  يارب  - 
ور . شیپ  یخرب  رس و  تشپ  یخرب  دندوب ، لد  مارآ  نتورف و  هتفرگ  ناهد  رد  نابز  ناگمه  و  ار ، ردیح  - 

دیشخرد . یم  ورس  هخاش  ربهام  صرق  نوچ  شا  هرهچ  دمآ و  شیپ  نایوگ  کیبل  یلع  - 
تشگ . یفطصم  ياتمه  درم  كاپ  نآ  يرآ  دادياج . دوخ  رانک  رد  ار  وا  تفگ و  دمآ  شوخ  ادخ  لوسر  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1278 

http://www.ghaemiyeh.com


دومرف : دیسر  یم  رود  کیدزن و  هب  شدایرف  هکیلاح  رد  درب و  الاب  ار  وا  يوزاب  - 
. دنوادخ میلک  نارمع  نب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هک  نانوچ  تسین ، یئادج  وا  نم و  نیب  هک  تسا  نم  ردارب  یلع  - 

هحفص 70 ] ] 

دیوج . تقرافم  مندب  زا  حور  هاگ  ره  متما ، رب  نم  زا  دعب  نیشناجو  تسا  نم  ملع  ثراو  وا 
هک ره  رب  ریگ  مشخ  دریگ و  نمـشد  اروا  هک  ره  ریگ  نمـشد  و  ریگ ، تسود  ار  وا  ، دریگ تسود  ار  یلع  هکره  نـم  راـگدرورپ  يا  سپ  - 

دزرو . هنیکودب 
دیوگ : رگید  هدیصق  ردو 

دومرف : تساخرب و  هباطخ  هب  یفطصم  دمحا  مخ " ریدغ  زور "  رد  هک  مهن  او  ار  روهشم  ثیدح  تسار و  نخس  نیا  ایآ  - 
مدرک . ادا  دوب ، بجاو  هچنآ  نم  دیریگ . تسود  ار  وا  سپ  تسامش ، رورس  نم  دننام  مهیلع  متسین ؟ امش  رورس  نم  ایآ  - 

شرگید : رعش  نیا  و 
دنارکنم . ارنآ  تفارش  نایبصان "  تسا و "  دیع  یلع  ناتسود  يارب  ریدغ " زور "  - 

دوش . هتفرگ  نشج  دوهعمدهع "  ناونع "  هب  نیرب  رهپس  رد  هک  يزور  - 
دنشک . تسد  يرگ  لالخا  زا  نادوسح  دنهن و  تعاطاب  رس  اهردلق  رگا  تسا ، ینامسآ  نشج  زا  يا  هنومن  نیمز  يور  نشج  و  - 

رعاش یفارگویب 

هب اـنلع  هک  تسا  یئارعـش  زا  دـسیون : یم  ءاـملعلا "  ملاـعم  رد "  بوشآ  رهـش  نبا  هکناـنچ  يونـشب ، يدرک  دواد  نب  نیـسح  هللا  دـبع  وبا 
هلمج زا  هک  تسا  يروهـشم  ناوارف و  راعـشا  وا ، تماهـش  نیا  هاوگ  تسا . هداد  رد  تیالو  يادـن  هدوشگ و  نابزتیب  لها  يانث  شیاتس و 

تسا . هدنکارپ  بوشآ ) رهش  نبا   ) يورس بقانم "  باتک "  رسارسرد 
بدا رشن  يارب  هک  تسا  هیماما  گرزب  ءارعش  زا  یکی  تحاصف و  تغالب و  نادیم  نارادمچرپ  زا  يونـشب  هک : تفگ  دیاب  تروص  نیا  رد 

هتساخ . اپب  تلیضف  و 
تسوا : بهذم  هاوگ  هک  وا  راعشا  هلمج  زا 

. ما هدز  گنچ  وا  نیشناج  هدزاودنماد  هب  راتخم ، لوسر  زا  دعب  هک  دنگوس  مراگدرورپب  - 

هحفص 71 ] ] 

دنا . نیدهاوخوه  شیرق  ياهنادناخ  نایم  زا  هک  ماهدرک  كاپ  نادناخ  نآ  فقو  ار  دوخ  یگدنز  - 
: شرگید رعش  نیا  مه  و 

تشگ . دهاوخن  هدوشگ  نالهاج  يور  هب  ، رهش هزاورد  ینادرگ ، یم  زاب  نسحلا  یبا  زا  ار  تفالخ  بصنم  ینادان  هب  هکیسک  يا  - 
تسا . ناروشناد  هجوتم  تیلوسم  يرآ  دناریزگان . رهش  نادب  دورو  زا  نابلط  شناد  هک  ملع  رهش  مهنآ  - 

تشذگ . لیئربج  نابز  رب  شرع ، دنوادخبناج  زا  هکنانچ  تسوا ، نایناهج  تسرپرس  مه  رورس و  - 
: شرگید رعش  نیا  ای  و 
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هقلاخ  لوضفملا  مدق  نم  ناخ  دق 
نخا مل  لوضفملابف  هلالل  و 

مهاوخن تنایخ  دوخ  يادخ  هب  تسپ ، یقیالان  رطاخ  هب  نم  هدیزرو ، تنایخ  دوخ  يادـخ  هب  دسانـش ، مدـقم  یئالاو  رب  ار  یقیالان  هکنآ  - 
درک .

هب زج  و  صالخا ، اب  تیب ، لها  یتسود  رد  دراد و  قیمع  يا  هیاـم  عیـشت  رد  هک  تسا  نیا  هاوگ  دوش ، یم  رکذ  يدوزب  هک  شرگید  راعـشا 
 " رد هک  نانچ  نآ  هدوب ، ناورم "  ینبرعاش  دنیوگ "  یم  هکنیا  و  دناوخ ، دیاب  تیب "  لها  رعاش  ار "  وا  سپ  درادن ، یهجوت  همئا  تاداس 

تسا . يدرک  ذاب "  ناگدازرهاوخ "  زا  رکب "  راید  نیطالس "  روظنم ، هدمآ ، ریثا ج 9 ص 24  نبا  لماک " 
هب هلودلا "  دهمم  شردارب "  ندش ، هتشک  زا  دعبو  دش  طلسم  شیولاخ  لاغشا  تحت  قطانم  ربهک  دوب  ناورم  نب  یلع  وبا  نانآ ، هلسلس  رس 
زا دعب  دیـشک و  ازاردب  لاس 453  ات  لاس 420  زا  رصن  وبا  تنطلـس  و  رـصن ، وبا  شرگید : ردارب  وا ، ندش  هتـشک  زا  دعب  و  دیـسر ، تنطلس 
وا ياـجب  روصنم  شدـنزرف  تشذـگرد و  لاـس 453  رد  دـش و  بحاـص  ار   " نیقراـفایم هـک "  رـصن  یکی  تشاذـگ : اجبرـسپ  ود  شگرم 

تفای تسد  دمآ "  رب "  هک  دیعس  یمود  تسشن ،

هحفص 72 ] ] 

، ناورم ینب  يولاخ ، يدرک ، ذاب "  يرای "  هب  ات  درک  یم  صیرحت  دنتشاد ، تنوکـس  کنف "  هعلق "  رد  هک  ار  هیونـشب  ياهدرک  ام ، رعاش 
دنزیخ . اپ  هب 

 " دنزرف ود  نیـسح  رهاط و  وبا  نیب  ذاب " و  نیب "  دربن  نیا  دـنا ، هدـش  دای  خـیراترد  هدـمآ ، شیپ  لاس 380  اـب  هک  يدربن  رد  ناورم ، ینب 
يا هدیصق  نمـض  هراب  نیا  رد  يونـشب  و  دندش ، بحاص  لاس 379 ار  لصوم  دالب  نادمح ، نادـنزرف  هکنآ  زا  دـعب  داتفا  قافتا  نادـمح " 

دنناد . یم  همه  مجع  برع و  دنیامش ، تلود  نارای  هیونشب ، ياهدرک  دورس - ،
. تسا يداژن  مه  رثا  رد  هقالع  نیا  هتبلا  دراد ، ذاب "  ناشیولاخ "  هب  هک  تسا  هقالع  رطاخ  هب  ناورم ، ینب  هب  رعاش  تبـسن  تروص ، نیا  رد 
، مه دعب  لاس  هد  ات  دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات  هچ  تسا ، هیاپ  یب  دـنا ، هتـشون  لاس 370  ار  رعاـش  تاـفو  هک  یخرب  نخـس  تهج  نیمهب  و 

هتشاد . تایح 
بابل " ج 1 ص 127 رد "  ریثا ، نبا  و  هدرک ، دای  وا  يارب  هیونـشب "  لئاسر  لئالد " و "  مان " : هب  فیلات  ود   " ءاـملعلا ملاـعم  بحاـص " 

تسا . روهشم  هک  دراد  يرعش  ناوید  دسیون : یم 

هیونشب هفیاط 

هدش دای  خیرات  رد  تنوکس ، لحم  ياهیدابآ  اه و  هعلق  مان  هب  هک  دنراد  تنوکس  دارکا  زا  يدایز  فئاوط  هلجد ، قرـش  تمـسق  قارع ، رد 
تسا . هتساخرب  اجنآ  زا  ام  رعاش  هک  تسا   " هیونشب هلمج "  زا  هتشاد و  ياج  لبرا  لصوم و  فارطا  رد  اه  هعلق  نیا  دنا ،

خسرفود هلصاف  هب  رمع "  نبا  هریزج "  کیدزن  ، لصوم زا  رتالاب  هفئاط  نیا  عالق 

هحفص 73 ] ] 
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، اهرهـش مامت  هب  ناگمه و  اب  هدوبن  يوزنم  هکنیا  اب  دنبای ، تسد  نانآ  ربدنا  هتـسناوتیمن  وا ، ریغ  هن  هریزج " و  بحاص "  و  هدـش ، یم  عقاو 
دنا . هتشاد  دمآ  تفر و 

. لاس دصیـس  کیدزن  درذـگ ، یم  اـهلاس  تسا ، دارکا  هفئاـط  تسد  رداـه  هعلق  نیا  دـسیون " : یم  نادـلبلا "  مجعم  رد "  يومح  توقاـی 
 " دنراد . یم  شگرزب  هدرک  تیامح  وا  زا  درب ، هانپ  نانآب  یسک  رگا  دنا  بصعت  يدرمناوج و  تورم و  بحاص  یمدرم 

نیدـلا ماسح  ریما  میهاربا و  ریما  رهاط ، وبا  ریما  هعلق  نیا  نایاورنامرف  زا  تسا و  کنف  هعلق  ریـشب ، هعلق  هقرب ، هعلق  هفئاط : نیا  عالق  هلمج  زا 
ار یعیـسو  هیحان  هک  دنرب  یم  تبـسن  نازوز  هب  هفئاط ، نیا  دنا ، هینازوز "  دارکا "  هلمج ) زا   ) تسا هدوب  اورنامرف  مشـش  نرق  رد  هک  تسا 

طالخ دودـح  هب  ات  دـسریم  نانآ  قطانم  هب  دوش ، یط  هار  لصوم  زا  هکزور  ود  ابیرقت  دوش ، یم  لـماش  رمع ، نباهریزج  زا  هلجد  قرـش  رد 
فئاوط هک  تسا  يراوتسا  مکحم و  ياه  هعلق  تمسق  نیا  رد  ددرگ . یم  یهتنم  ساملـس  يرازگراک  هب  ناجیابرذآ  ات  شنایاپو  دشک  یم 

دنا . نکاس  هیتخب  هینازوز و  هیونشب ،
بشوخ و هورین ، روگنک ، وخاب ، هخوخاب ، خورا ، یقلا ، ، سولع لیتآ ، نوچ  دـنراد : تنوکـس  دوخ  هب  صوصخم  هعلق  دـنچ  رد  هیتخب ،)  ) و
( هیراکه  ) و تسا . یلجم  نب  کسوم  ریما  ناشناربهر  هلمج  زا  تسا و  نانآ  ياه  هعلق  نیرتهب  هک  تسا  لیقذرجهعلق  رد  ناـنآ  يرادـنامرف 

دامع یلع و  نب  رمع  نیدـلا  زع  بلح ، رد  ناـشنایاورنامرف  زا  دـنا ، دـیزگ  ياـج  رمع  نبا  هریزج  کـیدزن  لـصوم  زا  رتـالاب  كولب  رد  هک 
مالسالا خیش  ناشناروشناد : زا  هدیسر و  تموکح  هب  رـصم  رد  هک  تسا  يریما  نیرتگرزب  بوطـشم  نبا  هب : فورعم  یلع  نب  دمحا  نیدلا 

 0 تسا روکذم  ناکلخ 1 ر 377  نبا  رد  شلاح  حرش  هک  تسا  تسا 486  هتشذگ  رد  يراکه  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا 
مانب نآ  دارکا  تسا و  هیراکه  كولب  ياه  هعلق  زا  يا  هعلق  مان  هک  هینالج )  ) و

هحفص 74 ] ] 

دناروهشم . هینالج 
بویا . نیدلامجن  شردارب  لاس 564 و  هتشذگ  رد  هوکریش  نیدلا  دسا  تساهنآ : زا  و  دندرکناگدازگرزب ، فارشا و  زا  هک  ( هیداوزو  ) و

، ناتـسزوخ بحاص  هلمـش  زا  سراف ، بحاص  ءـالکد  نب  یگنز  هکیعقوم  لاس 564  رد  هک  تسا  يا  هفئاـط  ناـمه  نیا  و  هیراـکناوش )  ) و
دیسر . سراف  تموکح  هب  هدش  زوریپ  هلمش  رب  نانآ  کمک  اب  سپس  تشگ و  هدنهانپ  اهنادب  دروخ ، تسکش 

( هیمکح  ) هتـشاد و اج  نآ  ياهیرازگراک  لبرا و  هعلق  رد  هک  هینابذه )  ) دنا و هتـشاد  لصوم  رانک  رد  یمکحتـسم  ياهژد  هک  هیدیمح )  ) و
تسا . رادربمان  یلبرا  ءاجیهلا  وبا  ریما  ناشناورنامرف  زا  هک 

، هیجورس هیئاضر ، هیناواج ، هینارهم ، هیبوج ، هیدومحم ، هیدامع ، هیناروک  هیناروس ، هیناقزوج ، هیبوقعی ، هینارام ، مان ، هب  دارکا  رگید  فئاوط 
دنتسین . رامآ  لباق  هک  يرگید  رامش  یب  فئاوط  وروهشم  هیرل  هینوراه ،

يونشب راعشا  زا  یتمسق 

تسا : تیب  ود  نیا  رعاش  یبهذم  ياه  هماکچ  زا 
تسا . ناما  رد  اطخ  شزغل و  زا  هدش  هدیزگرباهنادناخ  نیرت  یمارگ  لئابق و  نیرتفیرش  نایم  زا  ایصوا  نیرتهب  - 

دوب . یهاوخ  هدرک  شتسرپ  اناسل  المع و  ار  دوخ  راگدرورپ  يرگنب ، وا  هرهچ  هب  هاگ  ره  - 
نتسیرگن دومرف "  هک  دراد  هراشا  ص )  ) ادخ لوسرثیدح  هب  ریخا  تیب  رد 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1281 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 75 ] ] 

 ": تسا تدابع  یلع  هرهچ  هب 
نابز زا  نارگید ، و  نیصح ، نب  نارمع  صاع ، ورمع  دوعـسم ، نب  هللا  دبع  رکب ، یبا  زا  ضایر " ج 2 ص 219  رد "  يربط ، نیدـلا  بحم 

تسا . هدرک  تیاور  مرکا  لوسر 
رتوکین یمود  زا  لواثیدح  دنس  هتفگ : هدرک و  لقن  دوعـسم  نبا  زا  قیرط ، ود  اب  بلاطلا " ص 64 و 65  هیافک  رد "  مه  یعفاـش  یجنگ 

مه نآ  دنـس  دـنا ، هدرک  تیاور  دوخ  مجعم  رد  یناربط  ءایلوالا و  هیلح  رد  میعن  وبا  دـننام  ثیدـح  ناـظفاح  زا  یعمج  مه  ار  یمود  تسا ،
تسا . قایس  شوخ  لوا  دنس  اما  دیآ ، یم  رظنب  تفگش  بیرغ و  دنس  قیرط ، نیا  زا  یهتنم  تسا ، بوخ  یلاع و 

ارنآ هباحـص  یعمج  زا  دوخ ، خـیرات  رد  یقـشمد  ظـفاح  هتفگ : هدرک و  تیاور  هحفـص 66  رد  لـبج  نب  ذاـعم  زا  رگید ، قیرط  هب  مه  زاـب 
هدـمآ رذ  یبا  ثیدـح  رد  و  هدـش ، هربمان  رذوبا  نیـصح ، نب  نارمع  هشئاع ، نابوث ، رباـج ، ، ناـمثع رمع ، رکبوبا ، هلمج  زا  هک  هدرکتیاور 
تدابع نادب  نتسیرگن  دراد : ار  هدیشوپ  هبعک  مکح  تما  امش  نایم  رد  ای  امش -  نایم  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تسا 

تسا . ضرف  نآ  يوس  هب  رفس  و 
: تسوا یبهذم  راعشا  زا  و 

دهد . گرم  نامرف  مراگ  دنوادخ  نیمزرس ، مادک  رد  هک  تسین  یکاب  - 
دنیزگ . يرود  نآ  زا  دراد و  روفنم  ار  مهاگمارآ  یسک  مهن و  كاخ  ربولهپ  نیمز  هطقن  مادک  رد  هکنیا  هن  و  - 

تسار . وا  نامرف  تسین و  هناگی  يادخ  نآ  زج  یئادخ  مهدیم : یهاوگ  هکیتروص  رد  - 
شردارب . یلعو  تسوا  ربمایپ  هدیزگرب ، دمحم  هکنیا  و  - 

درک . يربهر  قح  نید  هب  ار  امهک  لوسر  نامه  تسا ، ساجرا  زا  هزیکاپ  وكاپ  لوسر  رتخد  همطاف  و  - 
دنشاب . ناشرورس  ود  نآ  هک  هدنب  نآ  رب  اشوخ  دنا . نم  رورس  ود ، ره  هک  شیمارگ  دنزرف  ود  و  - 

هحفص 76 ] ] 

شرگید : رعش  نیا  ای  و 
ما . هتخیوآ  رد  دمحم  لآ  یتسود  نم  هک  ، رایب يراد  هوق  رد  هچ  ره  يا ، هتساخربهزیتس  عازن و  هب  نم  اب  هکیا  - 

درادبتسود . ارنانآ  هک  ره  دنداژن و  كاپ  نانآ  تیاده ، بابرا  ناداهن ، كاپ  ناکاپ و  - 
دایز . ای  مک  نک : تمالم  یهاوخ  هچ  ره  ردپ  یب  وت  مدیرب ، ناشنانمشد  زا  متسب و  اهنادب  ار  دوخ  - 

میوگ . یم  دنسم  ثیدح  زا  ار  نیا  ، قیرغ تاجن  ياهیتشک  نانآ  مه  دنا و  نآ  شمارآ  هیام  نیمز و  راهم  نارتخا  نوچ  اهنآ  - 
: تسا رعاش  یبهذم  هدورس  زا  مه  و 

؟ تخانش دودرم  ار  تفالخ  راکشآ  رما  ناوت  یم  هلیسوهچ  اب  دیهد و  یم  رظن  هچ  تفگ : ناشرتهم  - 
هدومن ؟ شرافس  هدرک  غیلبت  ار  یلع  تفالخ  اسر  نخس  اب  هنوگچ  هک  دیدینش  - 

تسین . یعطق  میهد  یم  هک  يرظن  تسا و  راوشدام  رب  نآ  هراچ  دنتفگ : - 
زا دـعب  تفای -  دـیهاوخ  تسد  یلاع  یناگدـنز  هب  هلیـسو  نیدـب  دـینک ، هعلاطم  تقد  هب  دـیریگ و  ساـیق  روما  ریاـس  اـب  مه  ار  راـک  نیا  - 
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يدع . هلیبق  ای  دوش  میت  هلیبق  بیصن  هاوخ  میهن ، یم  يروش  هب  ارنآ  يدوزب  شگرم - 
شرعش : نیا  زینو 

یسانش یم  زاب  مکحم  زا  ار  تاهباشتم  زارهک  نآرق ، هدنناوخ  يا  - 
تسا ؟ ربارب  یلع  نامیا  اب  نایجاح ، نداد  بآ  ونارئاز  یئامنهار  زا  هبعک : تمدخ  ایآ  - 

تسا ؟ هدوب  ودنآ  دننام  هاگ  چیه  الوصا  يا ، هتخانش  يدع "  " و "  میت هبترمه "  ار  وا  ای  - 
نادنمشناد نم  دزن  هن  تسا . یعطق  ضرف و  نم  رب  وا  یتسود  هک  یلع  نامه  ناجب  - 

هحفص 77 ] ] 

دنتسین . ربارب  نادرخ  یب  و 
رگید : تیب  ود  نیامه  و 

تسا . خزود  تشهب و  ياورنامرف  زیخاتسر ، هب  تسا ، رد  ار  ملع  رهش  زورما  هک  یلع  نآ  - 
تسا . باسح  زور  زارفرس  شتسود  دنک و  یم  ياج  شتآ  رد  نایناهج ، تخبدب  وا ، نمشد  ورنیا  زا  - 

رگید : تیب  ود  نیا  زین  و 

يذلا  لعنلا  فصاخ  هیربلا  ریخ 
دهشملا یف  هقحب  یبنلا  دهش 

ار نید  نانمـشد  تسا و  ربارب  امـش  ناج  اب  شناج  هک  تسا  یک  دـنتفگ  داد ، یهاوگ  وا  قح  رد  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  یـسک  مدرم  رالاس  - 
دوب . یلع  نآ  دنز و  یم  هنیپ  ارم  شفک  هکنآ  دومرف : درک ؟ دهاوخ  بوکرس 

تشگ . ناگتشرف  دوهشم  زین  شتماهش  يروالد و  و  داد ، یهاوگ  وا  يرواد  شناد و  هب  ربمایپ  - 
تسا : هدورس  نینچ  ارهز  هقیدص  هرابرد  و 

دیشک  ورف  اهمشچ  هکدیآ : رب  یشورس  درذگب ، رشحم  فص  رد  ارذعلوتب  هک  اجنآ  - 
دنریگ . ناهد  هب  تمادن  تشگنارس  ناراک  هیس  و  دنزود ، نیمز  رب  هدیشک  ورف  اهمشچ  همه  - 

دیپسورقح . لها  دندرگ و  هایسور  نانمشد  هک  تسا  زورنآ 
هدورس : هتفگانث و  زین  ار  قداص  ماما  و 

دنتفرگ . شیپ  ار  ادخ  لوسر  ناشدج  هار  يراوگرزب  تمارک و  اب  هک  نایاوشیپ  لسن  هدیکچ  - 
دنهد . هعارا  ناهرب  لیلد و  اب  ارنآ  رس  مینامرد ، منآ  لح  زا  هک  دیآ  شیپیلکشم  رگا  - 
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دابع نبا  بحاص  هیریدغ 
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هراشا

385  - 326
؟ بجا فینحلا  نیدلا  بحاص  نمف  تلاق :

لسرلا . هداسلا  ریخ  دمحا  تلقف :
وگرب  دوب ؟ هک  لادتعا  نیئآ  بحاص  سپ -  تفگ :

نالوسر . رالاس  لیخرس و  دمحا . متفگ :
يریگ ؟ شتعاط  هار  لد  ناج و  زا  هک  تسیک  وا  زا  دعب  تفگ :

هتشارفا . لحز  رب  همیخ  هک  شرازگراک  یصو  متفگ :
ددرگ ؟ وا  یخرب  ات  تفخ  هک  لوسر  شارف  رب  تفگ :

دیبنجن . ياج  زا  ثداوح  نافوط  رد  هکنآ  متفگ :
درشف ؟ قایتشا  اب  یگدناوخ  ردارب  ناونع  هب  ار  هک  تسد  ادخ  لوسر  تفگ :

تشگزاب  وارطاخ  هب  رصع  ماگنه  هب  دیشروخ  هک  نامه  : متفگ
همطاف . ارهزلا  جوز  نمف  تلاق :

لعتنم . فاح و  نم  لضفا  تلقف :
دش ؟ تفج  هک  اب  دوب ، ارهز  هرهز  هک  همطاف  تفگ :
شوپ . همکچ  هنهرب و  اپ  زا  نایناهج : نیرترب  متفگ :

هحفص 79 ] ] 

دندوب ؟ هک  هداز  دندوس ، نامسآ  هب  رس  فرش  زا  هک  ربمایپ  طبس  ود  تفگ :
دوبر . تقبس  يوگ  تلیضف  نادیم  رد  هک  نامه  متفگ :

تشگ ؟ هک  بیصن  ردب  گنج  راختفا  تفگ :
دیبوک . نانمشد  قرف  رب  رتشیب  هک  سکنآ  متفگ :

دوب ؟ هک  نایژریش  بازحا  گنج  رد  تفگ :
دوب . روالد  ورمع "  هدنشک "  متفگ :

دیرد ؟ دیرب و  هک  نینح "  گنج "  رد  سپ  تفگ :
درک . ورد  هظحل  کی  رد  ار  نیکرشم  هک  سکنآ  متفگ :

دوب ؟ وزرآ  سک  هچ  روضح  نایرب  غرم  لوانت  يارب  تفگ :
دوب . رتبوبحم  برقم و  لوسر  ادخ و  دزن  هک  نامه  متفگ :

بجا . ءاسکلا  موی  هولت  نمف  تلاق :
لمتشم . ووسکم  لضفا  تلقف :

تشگ ؟ لوسر  ياتمه  ابع  هیاس  رد  سک  مادک  تفگ :
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شوپ . زخ  شود و  میلگ  زا  نایملاع  نیرترب  متفگ 
نبا  ریدغلا  موی  یف  راس  نمف  تلاق :
یلو . ریخ  مالسالل  ناک  نم  تلقف :

تفای ؟ يرورس  سک  هچ   " ریدغ زور "  رد  تفگ :
دوب . روای  نیرتهب  مالسايارب  هکنآ  متفگ :

تفای ؟ فیرشت  یسک  هچ  دش  لزان  هک  یتا "  له  هروس "  تفگ :
دوب . نوزف  همه  زا  ششخب  اطع  هکنآ  متفگ :

دیدرگ ؟ زارد  لئاس  يوس  هب  يرتشگنا  اب  زامن  عوکر  رد  هک  تسد  تفگ :
دیبوک . نانمشد  هنیس  هبهزین  رتمکحم  هک  یسک  تسد  متفگ :

تسیک ؟ دنک  میسقت  ار  خزود  شتآ  هک  نآ  سپ  تفگ :
تسا . رتاریگ  شتآ  هلعش  زا  شا ، هشیدنا  رارش  هک  نآ  متفگ :

هحفص 80 ] ] 

درب ؟ هارمه  ار  هک  هلهابم  رد  ، رهطم كاپ  لوسر  تفگ :
دوب . وا  ياتمه  گنسمه و  رضح  رفس و  رد  هکنآ  متفگ :

دوب ؟ نوره  هیبش  تما  نایم  زا  یسک  هچ  سپ  تفگ :
دنامن . ياپ  زا  دیزغلن و  نتف  بوشآ و  رد  هک  نآ  متفگ :

دوب ؟ رد  یسک  هچ  ار  ملع  رهش  سپ  تفگ :
دوبن . دنمزاین  دوخ  دندوب و  ششناد  دنمزاین  هک  نآ  متفگ :

دوب ؟ هک  نکش  تعیب  نیثکان "  لتاق "  تفگ :
تسا . زار  نیا  ياشگ  هدرپ  لمجگنج  متفگ :
درک ؟ دربن  هک  رگدادیب  نیطساق "  اب "  تفگ :

دوب . لمع  هنحص  هک  رگنب  ار  نیفص  تشد  متفگ :
تفوک ؟ رس  رب  غیت  سک  هچ  ار  نید "  زا  نیقرام  تفگ " :

تشگ . راکشآ  نآ  ینعمناورهن  زور  متفگ :
تسیک ؟ زا  رثوک  ضوح  تفارش  زیخاتسر ، زور  هب  تفگ :

تساهنادناخ . نیرتیفیرش  شنادناخ  هکنآ  متفگ :
دیشک ؟ دهاوخ  شود  رب  هک  ار  دمح " ياول  سپ "  تفگ :

دیسارهن . دربن  زاهک  نامه  متفگ :
دوب ؟ عمج  رفن  کی  رد  ایازم  نیا  مامت  تفگ : - 

رفن . کی  رد  يرآ  متفگ :
وگ  رب  شمان  تسیک ؟ تفگ : - 
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یلع . نینموملا  ریما  متفگ :
تسا : هتفگ  يرگید  هدیصق  رد  و 

تفر . یمن  رهوش  هناخ  هبهمطاف  دوبن ، تدوجو  رهوگ  رگا  دمحم  تخد  رسمه  يا  - 
دنام . یمن  اجب  یلسن  لسرم  دمحا  زا  يدوبن ، وت  رگا  دمحا  نادناخ  هشیر  يا  - 

یئوت . رهش  نآ  یئالط  هزاورد  دوب ، هتسارآ  لامک  هنوگ  ره  هب  ملع و  رهش  هک  ادخ  ربمایپ  - 

هحفص 81 ] ] 

درک . ناوتن  یشوپ  هدرپ  هک  تسا  یتبقنم  نآ  وتشگزاب  وت  رطاخب  دیشروخ  - 
مرامش . یم  لالح  ار  اهنآ  لامو  ناج  تهج  نیمهب  مدرک  وگزاب  دنا  هدرک  تیاور  تنانمشد  ار  هچنآ  نم  - 

دروآ . رابب  اه  یتفگش  هک  یتشگ  هجاوم  يدئادش  وتالکشم  اب  وت  نویامه ، دنویپ  يا  دمحمياتمه ، يا 
دندرک . هلماعم  بارت "  یفک "  اب  ار  دوخ  نید  یلو  دندز  تفوک  رس  ار  وت  بارتوب "  بقل "  اب  - 

دیشخب . هاکز  مسر  هب  يرتشگنا  تدابع  بارحم  رد  هک  تسا  نامه  لوسر  یصو  دیتسنادن : - 
تخاس . لجسم  هباحص  رب  ار  وا  یئاورنامرف   " ریدغ ، زور "  هک  دشاب  نامه  لوسر  یصو  دیتسنادن : - 

دینک : هظحالم  ار  شرگید  رعش  نیا  ای  و 
تفرگ . رخف  یلع  مدق  زا  یسرک  هکلب  متفگ : ، تفر الاب  راختفا  یسرک  رب  یلع  دنتفگ : - 

دومرف : دروآ ، درگ  ارناگمه  هک  یعقوم  ، تفگ لوسر  هک  میوگ  ارنامه  نم  - 
دناد . دوخ  هنرگو  دسانش . دوخ  رورس  ار  یلع  هک  دیاب  میوا ، رورس  نم  هک  ره  دیشاب  هاگآ  اله  - 

: دیوگ رگید  هدیصق  رد  و 
تفر . داب  رب  شنانمشد  ياهوزرآ  تسویپ و  تباجا  هب  یلع  هرابرد  یفطصم  ياعد  رایسب  هچ  - 

دیزو . یم  فلاخم  داب  ربیخ  گنج  رد  هک  یعقوم  داد ، افش  اعد  اب  اروا  دنمدرد  مشچ  - 
تساه . یتفگش  اعد  نیا  رد  تشگ و  نوصم  امرگ  امرس و  تروص  زا  هشیمه  يارب 

دوبن :؟ ناشفاوترپ  یلع )  ) تیالو نامسآ  دیشروخ  هک  دیخرچ ، دارم  قفو  رب  اهراک  زور ، نیمادک  - 
تفریذپ يداماد  هب  شیادخ  لوسر  دش و  ارهزناهاوخ  یلع  هک  زورنآ  رد  ایآ  - 

هحفص 82 ] ] 

دوب ؟ ارهز  ناهاوخ  سک  همه  هکنآ  اب 
؟ تفوک رد  رب  هقلح  رگید  سک  یلع  زج  درک ، وزرآ  ار  نامدرم  نیرتبوبحم  نیرتهب و  تبحاصم  هداهن  هرفـس  رب  نایرب  غرم  هک  زورنآ  ای  - 

دنادرگ . زاب  ار  وا  تبون  هس  قمحا  مداخهکنآ  اب 
هب هک  تسا  یتلزنم  نیرتـالاب  دوخ  نیا  دومن و  ناـگمهب  ار  واهاـگیاج  هدرک  یفرعم  دوخ  گنـس  مه  اـتمه و  ار  یلع  هک  هلهاـبم  زور  اـی  - 

. دیآ روصت 
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هرکذب  داش  اذا  مخ "  موی "  یفا 
بهاذ ءاج و  ءاصیالا  عمس  دق  و 

دندینش . ار  وا  تیصو  ناگدنور  ناگدنیآو و  درک ، دنلب  ار  یلع  مان  هک  مخ "  ریدغ  زور "  ای  - 
تسا . یعطق  ضرف و  قح  بناج  زا  تیتسود  هک  یسک  يا  لوسر ، هشیرمه  يا  نید ، هاشداپ  يا  - 

نکفا . وترپ  كامس  هراتس  زا  تتمظع  دجم و  تسا و  ادیپ  نیدقرف  بکوک  رب  تهاگیاج  - 
تسب . دناوتن  رهام  رگرز  هک  يا  هدالق  هتسب ، نیرز  هدالق  نانمشد  ندرگ  رب  تریشمش  - 

رعاش یفارگویب 

یناقلاط : سیردا  نب  دمحا  نب  دابع  نب  سابعلا  نب  دابع  نسحلا : یبا  نب  لیعامسا  مساقلا  وبا  هافکلا "  یفاک   " بحاص " ، " 
لاجر اه و  تیـصخش  لیلحتو  یـسر  روغ  رد  وا  یبدا  تردـق  دراد و  اسر  اویـش و  ینایب  هکنیا  اب  نادنخـس ، بیداهک  دـتفا  یم  قافتا  هاـگ 

رد هدش  تنکل  راچد  ناشتمظع  حیرشت  قیقحت و  اهتیصخش و  یخرب  لیلحت  رد  شنابز  لاح ، نیع  رد  تسا  ملسم  زاتمم و  خیرات ، هتسجرب 
دکشخ . یم  ماک 

دیاب هکلب  تفای ، تسد  وا  یلاعم  دـجم و  رعق  هب  ناوتیمن  تلوهـسب  هک  تسا ، دابع  نبا  بحاص  تمظع ، ابلاجر  اهتیـصخش و  نیا  هلمج  زا 
کی ار  وا  تایحهفلتخم  بناوج 

هحفص 83 ] ] 

داد : نخس  داد  هدحیلع  روطب  هیحان  ره  رد  هداد ، رارق  قمعت  لیلحت و  دروم  کی 
حور و تمظع  ههجو  زا  رگید ، راـب  و  ریبدـت ، تسایـس و  ههجو  زا  يا  هلحرم  بدا ، ینادنخـس و  هیحاـن  زا  هاـگ  رنه ، ومـلع  هـبنج  زا  هاـگ 

لباق هک  يونعم  یحور و  رخافم  ریاس  راوتـسا و  شور  صلاـخ و  فرـش  راشرـس و  لـضف  ناوارف و  شـشخب  هب  دـسرب  اـت  لیـصا ، تباـجن 
هتساخربلیلحت حیرـشت و  هب  ای  هتخادرپ و  بیقنت  ثحب و  وا  هتـسجرب  لاصخ  نیا  نوماریپ  مجاعم ، لاجر و  گنهرف  رد  هچنآ  تسینرامآ و 

دنا . هتسج  تعانقرایسب  زا  یکدنا  هب  اهنت  دنا ،
خیرات هچرگ  تسوا ، تیـصخش  تمظع و  هاوگ  دوخ  هدومن  بسک  هدربمان  یعامتجا  نوئـش  مامت  رد  داـبع ، نبابحاـص  هک  یترهـش  هتبلا 

 " رهدـلا همیتی  هتخادرپ "  بحاـص  همجرت  لـیلحت و  هب  هک  یباـتک  نیرت  یمیدـق  نیرتروهـشم و  دنـشاب . هدرک  رازگرب  هراـشا  هب  ناـسیون ،
دنا . هتفگ  انث  حدم و  ار  وا  هک  تسا  یئارعش  هب  طوبرم  هیقب  دراد و  صاصتخا  وا  تیصخش  لیلحت  هب  نآ  هحفص  هک 91  تسا  یبلاعث 

: هلمج زا  دنا ، هدروآ  ملقب  بحاص  یفارگویب  رد  هدحیلع  یباتک  رگید  یعمج 
بحاصلا حدم  یف  رومعملا  ناویدلا  مان "  هب  دراد  یباتک  یمیخ ، بلاط  وبا  هب  فورعم  يدبزم ، یلح  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  بذـهم   - 1

 " روکذملا
( 1103  - 1181  ) ینالیگ يدهاز  بلاط  یبا  خیش  نب  یلع  دمحم  خیش  -2

رد هک  دابع "  نبا  بحاصلا  لاوحا  یف  داشرالا  هلاسر  مان "  هب  دراد  یباتک  یناهفصا ، ینیسح  ینسح  دمحم  نب  دمحامساقلا  وبا  دیـس  - 3
. هدرک فیلات  لاس 1259 

زا مراهچ  زج  نآ  و  هدـش ، پاـچ  یقرت  هعبطم  قشمد  رد  هحفـص  رد 252  هکهتخادرپ  بحاص  هرابرد  یباتک  کـب ، مدرم  لـیلخ  داتـسا   - 4
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هدومن . فیلات  بدا  هناگراهچ  نایاوشیپ  هب  عجار  ءزج  راهچ  رد  هک  تسا  یلصفم  باتک 
يرامآ لامجاروط ، هب  هک  تسا  بتک  نیا  هصالخ  هدیکچ و  ندروآ  تسام ، هدـهع  رب  هک  يا  هفیظو  اهنت  ریگناهج ، ترهـش  نیا  دوجو  اب 

دیآ . ملقب  وا  راشرس  لضف  زا 
لاس 326 هب  ناقلاط -  رد  ای  و  سراف -  رخطصا  ياهیدابآ  زا  یکی  رد  بحاص "  " 

هحفص 84 ] ] 

يوغل سراف  نب  دمحا  نیـسحلا  وبا  دیمعلا و  نبا  لضفلا  وبا  زا  وتخومآ  شردپ  زا  بدا  ملع و  دوشگ . ناهجب  هدید  هدـعق ، يذ  مهدزناش 
نبلـماک نب  دـمحا  رکبوبا  یـضاق  مسقم و  نبا  رکبوبا  یفاریـس و  دیعـس  وبا  مارع " و  هب "  بقلم  يوحن  دـمحم  نب  ساـبع  لـضفلا  وبا  و 

تسا . هتفرگ  ارف  ثیدح  رفن  ود  نیا  زا  هک  سراف  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  هرجش و 
ثیدح هک  درک  یم  صیرحت  هراومه  و  داد ، ارف  نارگید  هب  تفرگ و  ارف  ير  دادغب و  ناهفصا و  خیاشم  زا  ار  ثیدح  دسیون : یم  یناعمس 

، دـسیونن ثیدـح  هک  ره  تفگ " : یم  هک  هدینـش  بحاـص "  ناـبز "  زا  شدوـخ  وا  هدـش و  وگزاـب  هیودرم  نبا  زا  دنـسیونب ، دـنزومایب و 
درک . دهاوخن  ساسحا  ار  مالساینیریش 

هب ادص  وگدنلب  رفن  تفه  راچان  و  دنتسشن ، یم  عامتسا  هب  یهوبنا  تعامج  دش ، یمرـضاح  هتکید  ءالما و  يارب  ثیدح ، سلجم  رد  نوچ 
دناسریم . عامتجا  تمسق  نیرخآ  شوگ  هب  ار  ثیدح  ادص 

دبع خیـش  راـبجلا ، دـبع  یـضاق  هلمج : زا  دـنا  هتـشون  یناوارف  هبخن  ثیداـحا  دـنراد و  ثیدـح  عامـس  وا  زا  يداـیز  نیثدـحم  ور ، نـیا  زا 
يوسن میهاربا  نب  دـمحم  نب  دـمحم  لـضفلاوبا  یناوکذ و  یلع  نبا  رکبوبا  يربط ، بیطلا  وبا  یـضاق  يرقملا  نبا  رکبوبا  یناـجرجرهاقلا ،

دنا . بوسحم  مالک  ثیدحهناوتسا و  کی  ره  هک  یعفاش 
ءاهب خیش  هک  تفرگ ، رارق  نابئاغ  نارضاح و  یهاوگ  دروم  تفای و  ترهـش  اجنآ  ات  بدا  نونف  رد  وا  تراهم  یملع و  غوبن  نیا ، رب  هوالع 
خیش دیفم ، خیش  قودص  خیش  ینیلک ،  مالسالا  هقث  رامش  رد  هعیـش و  املع  زا  ار  وا  امهحـسم "  نیلجرلا و  لسغ  هلاسر "  رد  یلماع  نیدلا 

هدرک و دای  وا  زا  ءاهقفلا "  هقفا  ناونع " هب  لاـجرلا "  دـقن  یـشاوح "  رد  لوا  یـسلجم  همـالع  و  هدروآ ، ناـنآ  لاـثما  دیهـش و  یـسوط و 
الاو ملکتم  ققحم ، نیوانع " : اب  ار  وا  لمالا "  لما  رد "  یلماع  رح  خیـش  هتخانـش و  شمـالک  ثیدـح و  لـها  ياـسور  زا  رگید  ياـجرد 

تسا . هدوتس  ملع "  رد  ردقنارگ  ماقم ،
طابنتسا هاوگ  دنس و  نانآ  یجنس  نخس  ینادنخس و  هک  هدرمش  ینایاوشیپ  زا  ار  بحاص  هغللا "  هقف  شباتک "  رد  یبلاعث  رگید ، فرط  زا 

دامتعا دروم  تهج  ره  زاو  یبدا 

هحفص 85 ] ] 

هتـسناد تغلءاملع  زا  ار  وا  يرابنا "  تهج "  نیمهب  دیرد و  نبا  یبلک ، نبا  یثمحا ، بلعث  رمحا ، فلخ  هیوبیـس ، لیلخ ، ثیل ، دننام  هدوب :
تسا نییوحن  نییوغل و  تاقبط  رد  هک  هاعولا "  هیغب  رد "  شا  یطویس  و  هدرک ، زاب  یلعف  نییوحن "  زا  ءابداتاقبط  باتک "  رد  وا  يارب  و 

هدرک یفرعم  هیماما "  فوفـص  رد  تیبرع  ضورع و  تغل و  ملع  رادـمچرپ  ناونعب "  راحب ، راـتفگ  شیپ  رد  یـسلجم  همـالع  هدرک و  داـی 
تسا .

پاچ  تافاضا 
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نوچ زور  تفگ " : یم  اهنادـب  درک ، یمهدوارم  نابیدا  نادنمـشناد و  اـب  دـسیون : یم  ص 180  مظتنملا " ج 7  رد "  يزوـج  نبا  چـمود  ]
 " ناردارب . نوچ  بش  میناهشداپ و 

حلاص نب  دـیز  لضفلا  وبا  نابز  زا  ایک "  هب "  فورعم  يربط  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هدومن : ءالما  نارگید  هب  هتفرگ و  ارف  نیثدـحم  زا 
هدیشوپ ناسلیط  يزور  درک ، یم  راک  ترازو  بصنم  رد  تفرگ ، ثیدح  ءالما  هب  میمصت  هک  یعقوم  دابع ، نبا  بحاص  تفگ : یم  یفنح 
هتفریذپ ناگمه  دیراد ؟ لوبق  شناد  ملع و  رد  ارم  هقباس  یتوسک و  شیپ  ایآ  تفگ : دش و  نورب  ملع  لها  تئیه  رد  هتـسب ، کنحلا  تحت 

دندرک . فارتعا  و 
هدوب مدج  ردـپ و  لام  زا  همه  ما ، هدرک  دوخ  قافنا  جرخ و  فرـصم  ، نونکات یکدوک  زا  هچنآ  مردـنا و  ترازو  لغـش  هب  نم  تفگ : دـعب 

ره زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـشسپس  ار و  ادـخ  نم  کـنیا  ما ، هدوـب  موـصعم  یـشک  قـح  هملظم و  زا  میوـگ  یمن  نیا  دوـجو  اـب  تسا ،
مرب . یمهانپ  یهلا  تیانع  ترفغم و  هب  تشگزاب و  یهانگ 

هب ار  اهقف  ياضما  هکنآ  زا  دـعب  و  تسج ، فاکتعا  نآ  رد  هتفه  کـی  داـهن و  هبوت "  هناـخ  ارنآ "  ماـن  باـختنا و  هناـخ  دوخ  يارب  هاـگنآ 
وگدـنلب کی  هک  اجنآ  اـت  دـمآ  درگ  وا  رـضحم  رد  يریثک  عمج  تسـشن و  ءـالما  دنـسم  رب  دومن ، يروآ  عمج  دوخ  هبوتیتسرد  یتسار و 

دبع یــضاق  دـننام  یناـگرزب  یتـح  ،و  دـندناسر یم  سلجم  فارطا  هـب  ار  وا  نخــس  ادـص  هـب  ادـص  رگید  رفن  شــش  هـکلب  دوـبن ، یفاـک 
میسقت بدا  لها  ءاهقف و  نایم  ات  داتـسرف  یم  دادغب  هبرانید  رازهجنپ  هلاس  ره  بحاص "  انمـض "  دنا . هدرک  تشاددای  ار  وا  ثیدح  ، رابجلا

.] دیرخ یمن  يزیچ  هب  ار  مدرم  تمالم  یهلا ، قح  يارجا  رد  هاگچیه ، و  دوش ،

هحفص 86 ] ] 

هب ار  دوخ  یملع  تافیلات  وا ، غوبن  یـسانش  جرا  بحاص " و  ماقم "  تشادگرزب  رطاخب  بدا ، ناراوس  اتکی  ملع و  نارادـمچرپ  زا  یعمج 
هلمج : زا  دنا  هدرک  ءادها  هتشون و  وا  مان 

مالسلا . هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  یمق ، رفعج  وبا  قودص  ام  گرزب  داتسا  خیش و   - 1
مود  پاچ  تافاضا 

تسرهف زا  لقن  هب  نازیملا ج 2 ص 306  ناسل  باتک  رد  هیبشتلا . یفن  باتک  یمق ، هیوباـبنب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  - 2]
مان هب  هک  دراد  يرگید  فیلات  دسیون : یم  هدرک  دای  ار  هیبشت  یفن  باتک  هکنیا  زا  دعب  یشاجن ص 50  باتک  رد  یلو  هدمآ  نینچ  یشاجن 

تسا  هتشون  دابعنبا  بحاص 
.] مق خیرات  باتک  یمق ، دمحم  نب  نسح  خیش   - 3

 " یبحاص . باتک "  يوغل ، يزار  سراف  نب  دمحا  نسحلا  وبا  - 4
 " بیذهت . باتک "  یناجرج ، زیزعلا  دبع  یضاق   - 5

مود : پاچ  تافاضا 
تمدخ هب  فیلات و   " رجح . مان "  هب  نآ  یماسا  وگنـس  تخانـش  رد  یباتک  یکلام ، فاوص  دواد  نامیلـس : یبا  نب  دـمحا  رفعج  وبا  - 6]

ار هیده  دعب  یلو  تسا ) لثم   ) دینادرگرب شلوا  ياج  هب  ار  گنـس  ءاج "  ثیح  نم  رجحلا  اودر  تفگ " : بحاص  تشاد ، لاسرا  بحاص 
هدرک .] دای  بهذم " ص 36  جابید  باتک "  رد  نوحرف  نبا  ار  نیا  دیشخب . اطع  ار  فلوم  تفریذپ و 

بحاص تافیلات 
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هلمج : زا  تسوا ، نادیواج  راثآ  زا  هک  دراد  بدا  ملع و  رد  یتافیلات  دابع ، نبا  بحاص 
 ". هتافص هللا و  ءامسا  باتک "  - 1
لوصا  رد  لیبسلا ، جهن  باتک   - 2

. مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  لیضفت  رد   " همامالا  " باتک  - 3
 " ادتبا . فقو و  باتک "  - 4

هحفص 87 ] ] 

. دلج هد  یبرع ) گنهرف   ) تغل رد  طیحملا "  باتک "  - 5
 ". هیدیز باتک "   - 6

. خیرات رد  فراعملا "   - " 7
 " ءارزولا . باتک "   - 8

 ". ردق اضق و  باتک "   - 9
 ". انیعلا یبا  رابخا  باتک "   - 11 دنک . یم  لقن  نآ  زا  رهدلا  همیتی  رد  یبلاعث  هنازور ) تشاددای   "  ) همانزور باتک "   - 10

. لودلا فالتخا  کلملا و  خیرات  باتک   - 12
. نییدیز باتک   - 13

(. تسا دیرد  نبا  هرهمج  هدیکچ   ) دیرد نبا  هرهمجلا  هرهوج  باتک   - 14
. ضورع رد  عانقا "  باتک "  - 15

. ضورع ضقن  باتک   - 16
. دلج هد  ءاشنا ) رتفد   ) لئاسر ناوید   - 17

. یگدنسیون نونف  لئاسر و  رد  یفاکلا "  باتک "   - 18
. یناتساب زورون  لئاضف  دایعا و  باتک   - 19

. رعش ناوید   - 20
 ". دهاوش باتک "   - 21

. هرکذت باتک   - 22
. لیلعت باتک   - 23

. راونالا باتک   - 24
. لوقعلل هبذهملا  لوصفلا  باتک  -25

. لدع لها  بهذم  زا  يرادرب ) هدرپ   ) هنابا هلاسر   - 26
بط . رد  هلاسر   - 27

هحفص 88 ] ] 
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. بط رد  يرگید  هلاسر  - 28
تسا . هحفص  هدیسر و 26  عبط  هب  رصم  رد  یبنتم ، رعشيواسم  زا  فشک   - 29

تطاسو مانب "  یباتک  یناجرج  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  یـضاق  تشاگن ، ار  هلاسر  نیا  بحاص ، نوچ  : دـسیون یم  همیتی  رد  یبلاعث 
دورس : هنیمز  نیا  رد  روباشین  ءابدا  زا  یکی  تخادرپ و  رعش ، رد  وا  نایعدم  یبنتم و  نیب  "

رود . تا  هناخ  تسا و  سرتسد  رد  تیاهباتک  هک  یضاق  يا  - 
. تسا نینایم  رهوگ  نوچ  يا ، هتخیوآ  ندرگ  هب  بدا  رخافم  زا  هک  يرویز  هب  تبسن  یئابیز ، رد  هطاسو "  باتک "  - 

. ير رد  نوفدم  ینسح ، میظعلادبع  نامرورس  لئاضف  رد  هلاسر   - 30
هدرب . مان  نآ  زا  رهدلا  همیتی  رد  یبلاعث   " هنیفس ، بات "  -31

مود  پاچ  تافاضا 
دای هیردلا " ص 263  بکاوکلا  باتک "  رد  هکنانچ  یعفاش  هقرف  ياوشیپ  سیردا  نب  دمحم  یعفاش  لاح  حرش  رد  ارصحنم  یباتک   - 32]

هدش .
دنچ نیا  هخسن  هب  دابع ، نبا  بحاص  تافیلات  زا  هک  تشاد  یم  راهظا  اهافـش  نیمظاک ) نکاس   ) یمظاک ظوفحم  یلع  نیـسح  داتـساانمض 

، تسا هدرک  دروخرب  هلاسر 
هدش . هتشون  خیرات 628  رد  نآ  هخسن  دراد . لصف  یباب 15  ره  هتفای و  بیترت  باب  رد 15 هیدابع "  تالسارم  هیبدا و  لوصف   - " 1

هتفای  رویز  فلوم  طخاب  هدش و  هتشون  فلوم  هخسن  يور  زا  یفوک  طخ  اب  تلالض ، تیاده و  رد  هلاسر   - 2
. هدش هتشون  خیرات 434  رد  يزرخاب  طخ  هب  هخسن  تسا ، تیب  نآ 372  و  یبنتم ، بیطلا  وبا  رعش  زا  بختنم  ، هرئاس لاثما  -3

رد هک  دشاب  رهد  غباون  خـیرات و  هتـسجرب  لاجر  زا  یکی  دـیاب  یملع  عونتم  ياهباتک  نیا  هدنـسیون  هک  دراد  هجوت  الماک  یمارگ  هدـنناوخ 
تسافوسلیف مه  ام ، بحاص  هک  مینیب  یم  اذل  : دنوش یم  زئاح  ار  هیلاع  بتارم  هدماین ، یهاتوک  یملع  نونف  زا  ینف  چیه 

هحفص 89 ] ] 

. رعاش وهدنسیون  بیدا ، يوحن ، يوغل . خروم و  مه  ثدحم ، هیقف و  مه  ملکتم . مه 
ياـه هتـشر  رد  هداد و  ياـج  دوخ  هنیـس  رد  ار  هدـنکارپ  نونف  هک  رهد ، هناـگی  نیا  یملع  تیعقوم  ویبدا  تیـصخش  دـینک ، یم  رکف  اـمش 

هب هک  میبای  یم  لئاضف  راسهوک  هلق  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  زج  تسا ؟ یماقم  هچ  رد  هداهن ، راـگدای  هب  یتاـفیلات  رنهو ، شناد  زا  فلتخم ،
تسا ؟ هدیرون  رد  ار  ناهیک  راطقا  ناخرچ ، کلف  اب  شمان  هدیچیپ و  ملع  ناهج  رد  وا  هزاوآ  یگتسیاش ، قح و 

نب حون  ناـسارخ  بحاـص  هک  یعقوم  تسا : هتـشاد  مهارف  دوـخ  يارب  بتک  زا  هنیجنگ  عـقاو  رد  اـهبنارگ و  جرا و  رپ  هناـخباتک  بحاـص ،
هب ار  بحاص  دومرف  داهنشیپ  يرفاو  ياطع  انمض  درک ، توعد  دوخرابرد  هب  ار  وا  هتخاس  لیسگ  بحاص  تمدخهب  یکیپ  یناماس ، روصنم 

تفگ : نینچ  هلمج  زا  هدمآ و  رب  ترذعم  ماقم  رد  بحاص  دومن ، بیغرت  ترازو  تسپ  رديرازگ  تمدخ 
رتش و دـص  راهچرب  نم  یملع  بتک  لئاسو و  رتافد و  اهنتهک  یتروص  رد  مهد ، تکرح  نیگنـس  هنب  راب و  اب  ار  دوخ  لاوما  مناوت  هنوگچ  "

 ". دش دیاب  لمح  رتشیب  هکلب 
ياـهب جرا و  رب  یقداـصهاوگ  دراد ، دوـجو  ير  رد  هک  ياهناـخباتک  تـفگ : یم  هـک  هدروآ  لـقن  یقهیب  نـسحلا  وـبا  زا  اـبدالا  مـجعم  رد 
یـسراو ار  هناخباتک  نآ  نم  دـینازوس ، ار  ير  هناخباتک  زا  یتمـسق  نیکتکبـس  نب  دومحم  ناطلـس  هکنآ  زا  دـعب  تسا . بحاـص  هناـخباتک 

همه اهنیا  : دنتفگ ودب  دش ، ير  دراو  دومحم ، ناطلـس  نوچ  هک  تسا  نیا  نایرج  هتفای : نیودـتدلج  هد  رد  هناخباتک  تسرهف  مدـید  مدرک ،
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دندنازوس . ار  همه  هدرک  ادج  ار  یمالک  ياهباتک  داد ، روتسد  وا  و  تعدبلها ، تسا و  نایضفار  ياهباتک 
نیا متـس ، روج و  تسد  يرآ  تسا ، هدوب  بحاص  ياهباتک  هدش  هتخوس  هک  یبتک  هدـمع  هکدوش  یم  دروآرب  نینچ  یقهیب  نخـس  نیا  زا 

تسا . هدرک  يزاب  نانآ  یملع  یبدا و  رخافم  هعیش و  راثآ  اب  هنوگ 

هحفص 90 ] ] 

نب هللا  دـبع  دـمحم  وبا  لاـس 381 و  هب  یفوتم  يرقم  یلع  نب  میهاربا  نب  دـمحم  رکبوـبا  نآ ، تسرپرـس  هناـخباتک و  نیا  راد  هنازخ  يراـب 
دنا . هدوب  نزاخ  یناهبصا  نسح 

نایارس هحیدم  تحامس - ترازو -

هدیشون ریش  نآ  تکرب  رپ  ناتسپ  زاو  هتشگ ، اپون  هنایـشآ  نامه  رد  و  هتفای ، شرورپ  ترازو  نماد  رد  بحاص ، دیوگ : یمزراوخ  رکبوبا  - 
دیوگ : شا  هرابردیمتسر  دیعس  وبا  هکنانچ  هدرب ، ثرا  دوخ  ناردپ  زا  هک  تسا  ترازو  هدیکچ  عقاو  رد  و 

رباک  نع  ارباک  هرازولا  ثرو 
دانسالاب دانسالا  هلوصوم 

ازودابع  سابعلا  نع  يوری 
دابع نع  لیعامسا  هتر و 

تسا . هتسویپ  مهب  هک  تیاور  دنس  نوچ  هدرب ، ثرا  هب  تشپ  ردتشپ  ار  ترازو  بصنم  - 
دابع . زا  لیعامسا  هتشگ و  ترازو  يوار  سابع  زا  دابع  - 

یم دیمعلا  نبا  بحاص  ودب  دوب ، دیمعلا  نبا  لضفلا  وبا  تبحاصم  رد  نوچ  ادتبا  هتفای : بقل  بحاص "  ناونع " هب  هک  تسا  يریزو  لوا  وا 
تهج نیدب  دـسیون : یم  یجات "  باتک "  رد  یباص "  یلو "  دـنام ، وا  رب  بقل  نیا  تشگ ، ترازو  ماقم  یلوتم  دوخ  هک  اهدـعب  دـنتفگ ،
نادب ات  تفای  همادا  بقل  و  دـیمان ، بحاص  ار  وا  ومه  و  دوب ، هیوب  دـنزرف  هلودـلا  دـیوم  تبحاصم  رد  یکدوک  زا  هک  دـنتفگ  بحاص  اروا 

دنتفگ . بحاص  ار  وا  دیسر  ترازو  ماقم  هب  هک  ره  اهدعب  تشگ ، روهشم 
، تفر دادغب  هب  وا  اب  لاس 347 ، و  دش ، راک  لوغشم  هلودلا  دیوم  تمدخ  رد  ریبد  یـشنم و  ناونع  هب  هنس 366  ات  ابیرقت  لاس 347  زا  ادتبا 
هب ار  بحاص  هلودلا ، رخف  شردارب  وا  زا  دعب  دـنام ، یقاب  راک  رـس  رب   373 هلودلا دـیوم  تافو  لاس  ات  دـش و  باختنا  ترازو  هب  لاس 366 
وا تموکح  هعـسوت  ویرازگ  تمدـخ  رد  یـششوک  چـیه  زا  و  دوـب ، وا  تموـکح  زکرم  هک  دـمآ  ير  هب  وا  اـب  بحاـص  دیـشک ، رب  ترازو 

: درکن يراددوخ 

هحفص 91 ] ] 

نارود رد  نآ  ژد  هد  یتـح  هـک  درک  میلـست  هلودـلا  رخف  هـب  هدوـشگ و  یتـموکح  هزوـح  فارطا  رد  ژد ، هاـجنپ  ، بحاـص دـیوگ : يوـمح 
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، ناوارف ياطع  زا  ءارعش  املع و  دوب ، اشوک  يزاون  مدرم  رد  شترازو ، نارود  هب  بحاص  دوب . هدشن  میلـست  شردارب  هن  شردپ و  تموکح 
دندشدنم . هرهب  شنایاپ  یب  لاون  راشرس ، تمعن 

، دوب متـسود  رایتخا  رد  هک  يرامآ  رتفد  مدوب ، بحاـص  ياـه  تعلخ  يراد  هنازخ  رد  يزور  دـیوگ : یم  نیـسح  نب  نوع  ناـبز  زا  یبلاـعث 
راـیتخا رد  هچنآ  ياوس  هداد ، تعلخ  ءارعـش ، اـهقف و  نییولع و  هب  لاـس ، نآ  ناتـسمز  رد  هک  يزخ  هماـمع  دادـعت  مدـید  مدرک ، هظحـالم 

هدوب . هقاط   820 هتفرگ ، رارق  نانیشن  هیشاح  ناراگتمدخ و 
اب ناضمر ، كرابم  هام  رد  وا  تاریخ  تاقدص و  هلـص و  درک و  یممیـسقت  دادغب ، يابدا  اهقف و  هب  رانید ، رازه  جنپ  لاس  ره  بحاص  انمض 
زج شاب -  وگ  هک  ره  تشگ -  یمن  دراو  وا  رب  ناضمر  هام  رد  سک  چـیه  درک ، یم  يربارب  دـش ، یم  قافنا  لاس  ياههام  ریاـس  رد  هچنآ 

(. رهدلا ج 3 ص 174 همیتی  . ) دندرک یمراطفا  اجنآ  رد  رفن  رازه  دودح  بش ، همه  و  دش ، یم  جراخ  وا  هناخ  زا  راطفا  زا  دعب  هکنیا 
بیغرت قیوشت و  اب  هاگ  لضف و  لها  نتخاس  برقم  اب  هاگ  تشذـگ : بدا  ملع و  لها  رب  هک  دوب  ینارود  نیرت  تکرب  رپ  بحاـص ، نارود 

ناهوژپ و شناد  هتفای ، جاور  يرورپ  شناد  يروشناد و  تفرگ ، قنور  شناد  ملعرازاب و  هک  اجنآ  ات  دوخ ، ياـهبنارگ  راـثآ  رـشن  هب  ناـنآ 
دنتشگ . رامش  یب  نازودنا  شناد 

یب لاون  اهتنا و  یب  مرک  راشرس و  دوج  رثا  رد  و  درک ، راثن  میس  ياه  هسیک  رز و  ياه  هردب  اویـش ، هلاسر  سیفن و  رثا  ره  ربارب  رد  بحاص 
تسا . لاجر  گنهرف  نیواود و  شخب  تنیز  نانآ  دئاصقهک  دنتشگ ، ارس  هحیدم  ناوخ و  انث  ار  وا  رعاش  دصناپ  شنارک ،

یـسراف یبرعهدیـصق و  رازه  دص  اب  دناد -  رتهب  ادـخ  نم و  دـنک " : یم  لقن  نینچ  بحاص  دوخ  نابز  زاوا  کباب و  نبا  تفگ  زا  يومح 
 " ماهتفرگ . رارق  شیاتس  دروم 

تمظع هلعش  هن  و  دوش ، شومارف  شدای  هن  هک  تخاس ، نادیواج  خیرات  تاحفص  رد  ار  بحاص  مان  هک  دوب  رامـش  یب  دیاصق  نیمه  يرآ 
ناراگزور تشذگ  اب  شتیصخش  و 
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ددرگ . شوماخ 
: دنا هتفگ  انث  ار  وا  هک  یئارعش  هلمج  زا 

تسا : نینچ  شزاغآرس  هک  يا  هینون  هلمج  زا  دراد و  بحاص  يانث  رد  هدیصق  دنچ  یقارع ، میهاربا  نب  رمع  ینارفعز : مساقلا  وبا  - 1

ینتقا  ینغلا و  دعی  كاوس 
انزخی نا  صرحلا  هرمای  و 

یجترملادابع  نبا  تنا  و 
ینملا لین  کلاون  دعت 

دنزاس . یم  هنیجنگ  زآ  صرح و  رثا  رد  دنزودنا و  تلود  لام و  نارگد  - 
. يا هتخاس  کین  مان  هلیسو  ار  ششخب  اطع و  ناگمه ، دیما  يدابع و  دنزرفهک  وت  و  - 

: تسا نیا  شزاغآ  هک  هدوتس  يا  هدیصق  ابار  بحاص  کباب ، نب  دمصلا  دبع  مساقلا  وبا  -
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ءازوجلا  نع  اهدئالق  تعلخ 
ءاملا باعلاهصقرءارذع 

هدمآ  صقر  هب  ناعمل  زا  هک  رادبآ  ياهدیراورم  نامه  هتفرگ ، تعلخ  ءازوج  هراتس  زا  ار  شندرگ  تالآ  رویز  - 
نآ : هلمج  زاو  دراد  هدیصق  هیوب ، لآ  زا  ریزو ، فسوی  نب  زیزعلا  دبع  مساقلا  وبا   - 3

میخم  كارذ  یف  یبلق  لوقا و 
بئانجلا ابصلل و  بینج  یمسج  و 

يدوقم  قوشلا  بحاصلا  وحن  بذاجی 
بذاوشلا يدیا  هنع  ینتبذاجدق  و 

ار مرتش  راهم  قایتشا  دنـشک - . یم  كدـی  هک  ینارتش  تسابـص و  داب  ورگ  رد  مسج  هدز و  همیخ  تدوجو  هیاس  رد  ملد  و  میوگ -  یم  - 
دنراد . عازن  رس  نم  اب  شکرس  نارتش  یلو  دشک ، یم  بحاص "  يوس "  هب 

هدیصق دنچ  دمآ )  دهاوخ  وا  لاح  حرش  هارمه  شا  هدیـصق  هک  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی   ) 398 لاس هب  هتـشذگ  رد  ریزو . یبض  سابعلا  وبا  -4
. دراد بحاص  يانث  رد 

تسا : نیا  شزاغآ  تشاد ، لیسگ  بحاص  تمدخ  هب  هتخادرپ و  هدیصق  هدنسیون . یشنم و  یناشاک ، مساق  نب  یلع  مساقلا  وبا   - 5

اهقساب  نفجرا  مویغلا  اذا 
اهقراوب اهءاجرا  فح  و 
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دشخردب  نآ  فانکا  رد  قرب  درآ و  هلغلغ  هب  ارنامسآ  دعر  يادص  اب  ربا  ياه  هدوت  هک  هاگنآ  - 
: تسا نینچ  نآ  علطم  دراد ، بحاص  يانث  رد  هدیصق  لاس 394 ، هتشذگ  رد  یقارع  یمالس  هللا  دبع  نب  دمحم  نسحلا  وبا   - 6

بیقرلا  عدخ  ما  لاذعلا  یقر 
بولقلا نم  دودخلا  درو  تقس 

دنیشن . هرهچ  رب  هتساخرب  لد  زا  مرش  یخرس  هک  بیقر  گنرین  ای  دش  ثعاب  رگتمالم  نوسفا  - 
هدورس : زجر  رحب  رد  هک  دراد  بحاص  شیاتس  رد  يرگید  هماکچ  یمالس 
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دقع  ام  ءارزولا  لحت  امف 
دهتجاام هلاق و  ام  مهدهجب 

دنناوتن . ندوشگ  زاب  رگید  يارزو  دوش ، هتسب  بحاص  نابز  تسد و  اب  هک  نامیپ  رارق و  نآ  - 
تسا . ربارب  مطالتم  يایرد  اب  بآ  ضوح  ایآ  و  راکش ؟ ریش  اب  ار  راورپ  دنفسوگ  تبسن  هچ  - 

. دنامب یقاب  میارب  هراومه  هشیمه و  دابع  نبا  بحاص  هک  ما  هتسبلد  وزرآنیا  هب  نم  اهتداعس  اهیزور و  کین  نایم  زا  - 
: تسا هلمج  نآ  زا  تیب  نیا  هکدراد  هدیصق  لاس 392 ، هتشذگرد  یناجرج ، زیزعلا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  یضاق  - 7

هعولب  عادولا  نع  تینثنا  ام  وا 
؟ الیلغ هبابص و  كاشح  تالم 

هتخوسن . ار  تدوپ  رات و  قارف  شتآ  یتشگزاب ، هک  قوشعم  عادو  زا  ایآ  - 
تسا . نآ  رانک  رد  لیعامساششخب  دوج و  تسد  هک  ایوگ  تسین ، ریزارس  تنامشچ  زا  کشا  لیس  ای  - 

تفرگ . هنامز  زا  ار  دوخ  تجاح  وت ، تمه  اب  يراوگرزب ، دجم و  هک  يدرم  گرزب  يا  - 
تشگ . مساقلا  وبا  تمان  ور  نیا  زا  هدش  میسقت  تکرابم  تسد  ود  اب  مرم  يزور  - 
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تسا . هدورس  بحاص  حدم  رد  مه  يرگید  دئاصق  رعاش  نیمه 
رد یناوارف  دئاصق  دمآ ) دهاوخ  یگدنز  حرـش  هارمه  شرعـش  هک  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی   ) یناجرج يرهوج  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 8

. رگید ياه  هیفاق  اب  اهنآ  زج  هیئاب و  ، هیئاف هیئار ، هیزمه ، هتخاس : بحاص  حدم 
تسا : نینچ  شزاغآ  هک  يا  هیمیم  هلمج  زا  دراد  هدیصقدنچ  يربط ، دمحا  نب  دعس  ضایفلا  وبا  - 9

ملکلا  برعی  ام ال  برعی  عمدلا 
مهتم لوقلا  ضعب  لدع و  عمدلا  و 

. دیدرت دروم  نخس  تسا و  قداص  هاوگ  گشا  هن ، اعدا -  نخس و  دراد ، تیاکحنورد  شتآ  زا  راسخر ، گشا  - 
نب دـیز  نب  نسحلا  نب  مساـقلا  نب  یئاـحطب  دـمحم  نب  یـسیع  نب  یلع  بارت : یبا  نب  دواد  نب  دـمحا  نب  دواد  نب  دـمحم  مشاـه  وبا  -10

رد يراعشا  مه  بحاص  هدورس و  بحاص  يانث  رد  یناوارف  راعـشا  يربط ، يولع  هب  فورعم  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح 
. وا شیاتس 

دیوگ : یم  شا  هدیصق  کی  رد  دراديدئاصق و  یمزراوخ ، سابع  نب  دمحم  رکبوبا  - 11
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هلعف  لدعلا  دیحوتلا و  رصننم  و 
هلئامش یلامعلا  ماون  ظقیا  و 

تمظع بسک  يارب  ار  تلفغ  يداو  ناگتفر  باوخ  رد  شا  هدوتـس  لاصخ  و  درک ، يراـی  ار  لدـع  دـیحوت و  بتکم  شرادرک  اـب  هکنآ  - 
. تخاس رایشه 

دندرک . چوک  نآ  مدرم  هک  يرازغرم  يايزرید  دنیآ ، رب  يراکوکین  بلط  رد  کین ، مدرم  ات  تشاد  او  هکنآ  - 
: علطم نیدب  دراد  هدیصق  بوقعی ، نب  رصن  دعس  وبا  - 12

یلایللاب  یلابا  نا  یل  یبا 
یلابی نمیف  اهفرص  یشخا  و 

مزاس . وادوجو  فقو  ار  دوخ  ياهبش  هک  مکانمیب  نآ  تبقاع  زا  نم  مشاب و  دوخ  زیزع  ياهبش  رکف  رد  نم  هک  دراد  یمن  اور 
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، مالـسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق  نب  دـمحم  نب  مساـق  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  نبیلع  نیـسحلا  وبا  دیـس  - 13
همیتی رد  یبلاعث  تسا . یلاخ  واوفرح  زا  هک  زایتما  نیا  اب  هدوتس ، نادبار  بحاص  هک  تیب  رد 60  هدورس  يا  هدیصق  تسا ، بحاص  داماد 

: تسا نیا  شزاغآرس  ارنآ ، طخ  هعیفرلا " 14  تاجردلا  فلوم "  هدروآ و  ارنآ  طخ  رهدلا 20 

بئابحلا  هب  ترکذ  قرب 
بکاس عمدلاف  يدب  امل 

. تسا ناور  مراسخر  رب  کشا  کنیا  و  دنکفا ، اه  هقوشعم  دای  هب  ارم  هک  یشخرد  - 
هارمه وا  هدیـصق  هک  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی   ) لاس 391 هتـشذگرد  يدادغب "  جاجح  نبا  هب "  روهـشم  دمحا ، نب  نیـسح  هللا  دـبع  وبا  - 14

تسا : نیا  نآ  علطم  هدناوخ  انثار  بحاص  هک  دراد  يا  هیئاف  هدورس  دمآ ) دهاوخ  شلاح  حرش 

ینع  لئاسلا  اهیا 
هفیرط لاح  یف  انا 

: علطم نیا  اب  يرگید  هیئاف  و 

یفلت  اههجو  نسح  یلع  قاس 
یفند نم  نیعلا  هتار  ام  اهرس  و 
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: علطم نیا  ابيا  هینون  هماکچ  و 

انا  اما  یلوذع  ای 
انعلا یلا  یلیبسف 

. مناور يدوبان  يوس  هب  مدوخ  نم  رگشهوکن  يا  - 
. ددرگ خیرات  رویز  هک  تسا  هتسیاش  مناتساد ، یلو  - 

: دیوگ هلمج  زا  تسا  هدوتس  ار  بحاص  هاگراب  هک  دراد  يا  هدیصق  مجنم ، نب  نوراه  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 15

اهشوقن  نم  اهباوثا  اهباوبا  و 
اهروتس یخرت  نیح  الاملظ  الف 

ناهفصا رد  هک  ار  بحاص  هوکش  ابيانب  هدورس و  هدیصق  تسا  بحاص  همع  رـسپ  راپاچ ، يدصتم  نسحلا ، وبا  نب  نسحلا  وبا  خیـش   - 16
: دیاتس یم  هتشگ  لقتنم  اجنادب  هتخاس و 

اهانبم  دییاتلا  زعلا و  یلع  راد 
اهانغم ایلعلا  مراکمللو و 

هدوتس و قالخا  هاگلزنم  هدش و  هداهن  تردق  تزع و  رب  شساسا  هک  يا  هناخ 
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. تسا یئالاو  یگرزب و  هاگیاج 
: ددرگ یم  عورش  تیب  نیا  اب  هک  دراد  انب  نامه  شیاتس  رد  يا  هدیصق  مه  وا  یشنم ،)  ) بتاک بیطلا  وبا  - 17

اهرادم  اهیلع  ایندلا  يرت  راد  و 
اهراید اهضرا و  ءامسلا  زوحت 

. دیآ ربارب  نامسآ  اب  شتشخ  كاخ و  دخرچ و  نآ  روحم  رب  هنامز  خرچ  هک  يا  هناخ  - 
علطم نیا  اب  هدوتس  ار  بحاص  هاگراب  هک  دراد  يا  هیئار  ، مجنملا نبا  دمحم  وبا  - 18

ارجهلا  دودصلا و ال  ونا  مل  ترجه و 
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اردغلا فورصلا و ال  یسفن  ترمضا  و ال 

: دیاتس یم  نینچ  شهاگراب  فیصوت  اب  ار  بحاص  مجنملا ، نبا  یسیعوبا   - 19

اهرون  میلاقالا  معدق  رادلا  یه 
اهروزت تناک  دادغب  تردق  ول  و 

نب دمحم  نب  هللا  دیبع  مساقلا  وبا  - 20 دمآ . یم  نآ  سوب  تسد  هب  تسناوت  یم  مه  دادغب  رگا  و  هدیبات ، ناهج  رب  شوترپ  هک  یهاگراب  - 
: هدرک شیاتس  علطم  نیدب  يا  هدیصقاب  ار  بحاص  هناخ  مه  وا  یلعم ،

ادلج  یل  ترهظا  نا  اهاوه و  نم  یب 
ادبکلا عدصی  قوش  بیذی و  دجو 

. زوس رگج  یقایتشا  تسا و  هاکناج  یقشع  مزرو -  یئابیکشرهاظب  هچرگ  هاگراب -  نآ  ترایز  يوزرآ  رد  ارم  - 
: دنک یم  فصو  زاغآرس  نیا  اب  ار  شهاگراب  هدوتسار و  بحاص  هدیصق  نمض  رد  يدسا ، ءالعلا  وبا  - 21

دلخلا  اهنا  كرادب  دعسا  و 
دغر معان  اهیف  شیعلا  و 

. هارمه یناوارف  تمعن و  اب  نآ  رد  یگدنز  تسا و  دلخ  هناخ  اجنیا  هک  يز  شوخ  - 
: زاغآرس نیااب  هدوتس ، ار  ناهفصا  هناخ  نامه  هک  يا  هدیصق  هلمج  زا  دراد  هدورس  دنچ  يریوغنیسحلا ، وبا  - 22

هراد  لضفلل  تدغ  راد 
هرادم هدعسا  كالفا 

. دشاب تداعس  رب  نآ  رادم  هک  کلف  نوچ  تسا ، لاون  ششخب و  هاگنالوج  هک  یهاگراب 
دنچ اب  ار  بحاص  یناهبصا ، نسح  نب  دمحم  نب  دمحم  یمتسر  دیعس  وبا  - 23
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: تسانیا شزاغآرس  هک  هیئاب  هلمج  زا  هدوتس ، هدیصق 

بیبحلا  كاذ  قیقعلاب  ینقع 
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بیجنلا يوجلا و  هوشح  یشحلاف 

: دیوگ یم  نینچ  نآ  رد  هک  دراد  يا  هیمال  و 
؟ دنام مورحم  يرعاش  نم  دننام  و  دندرگ ، اورماک  رعاش  نت  یس  هک  تسا  هتسیاش  - 

دمحا نب  هللا  دبع  دـمحم  وبا  - 24 دننک . هقیاضم  فلا  زا   " هللا مسب  ادـخ " : مان  رد  دـنهد و  هفاضاوا  ورمع " و  هب "  هک  دـنام  نادـب  نیا  - 
: ددرگ یم  عورش  علطم  نیا  اب  نآ  رتهب  همه  زا  هک  دراد  هدیصق  دنچ  یناهبصا ، نزاخ 

ءاوها  نیب  یبهن  كداوف  اذه 
ءارآ نیب  يروش  کیار  كاذ  و 

: هدورس نینچ  وا  هرابردبحاص  هک  تسا  یسک  وا  و  یهیدب ، دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا   - 25
. يا هتسب  دوخ  هب  ارس ) ههیدب   "  ) یهیدب بقل "  ارچ  ؟ یئارسب رعش  کی  ات  یشیدنیب  لاس  هاجنپدیاب  هک  وت  - 

: علطم نیدب  يا  هیمال  هلمج  زا  هتخادرپ ، يدئاصق  رعاش  نیا 

وذعلا ال  صعاف  مارغلا  تعطا  دق 
الوقی نا  يوهلا  بئاع  یسع  ام 

؟ تسب دناوت  نآ  رب  یبیع  هچ  دنک ، شهوکن  ار  قشع  هک  نآ  رخم ، يزیچ  هب  ار  حصان  دنپ  يدرپس ، قشع  تعاط  هب  رس  هککنیا  - 
زاغآ : رس  نیا  اب  يا  هیئاب  هلمج  زاهدورس  بحاص  هرابرد  هحیدم  دنچ  يرماع ، یشاش  دمحا  نب  لیعامسا  میهاربا  وبا   - 26

بکاوک  لیقف  ایلعلا  یلا  انیرس 
بضاوق لیقف  یلجلا  یلا  انرث  و 

دمآ . نارب  ریشمش  دنتفگ : میتخات  دربن  نادیم  هب  دمآناشخر ، هراتس  دنتفگ : میدش ، رب  اهنامسآ  هب  - 
: نآ لوا  هیمیج و  هلمج  زا  دراد ، بحاص  حدم  رد  دنچ  ياهماکچ  تباث ، نب  ورمع  عیبرلا  یبا  نبارهاطوبا  - 27

هحفص 98 ] ] 

جرعم  بیذعلاب  یباحصل  اما 
جراتت اهفانکا  نمد  یلع 

: علطم نیا  اب  هلمج  زا  دراد  بحاص  يانث  رد  هدورس  دنچ  ودنهنب ، دمحم  نب  نیسح  جرفلا  وبا   - 28
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اهدوقو  بشینا  یعولض  نم  اهل 
اهدوقع ضفت  نا  یتاربع  نم  و 

. دوش راثن  ناطلغ  دیراورم  نوچ  مناگدید  کشا  دشک و  هلعش  نورد  شتآ  هقوشعم )  ) نآ رطاخ  هب  هک  تساور  - 
: هتشاد لاسرا  نآ  هارمهار  رعش  ود  نیا  هدرک و  ءادها  بحاص  تمدخ  باتک ، دنچ  نیوزق ، یضاق  يریمع ، - 29

تسا . هاضق  نایعا  رامش  رد  هچرگ  تسا ، هافکلا "  یفاک  هدرب " يریمع ، - 
دروآاجب . بدا  يرازگتمدخ و  طرش  درف ، سیفن و  باتک  دنچ  ءادها  اب  - 

تشاد : لیسگ  يا  هعقر  رد  ارنآ  هدورس و  تیب  ود  بحاص 
میداد . تشگرب  گنردالب  ار  یقبام  میتفریذپ و  باتک  کی  ، یئادها بتک  زا  - 

روایب  هن -  ریگب "  میوگیم " : هک  تسا  نیا  نم  شنم  مرامش : یمن  تمینغ  ار  ناوارف  هیده  نم  - 
: هلمج نآ  زا  تشگ و  ناوخ  انث  يا  هماکچ  اب  ار  وا  دوب ، هتفر  زاوها  هب  بحاص  هک  یعقوم  يزاوها ، ءاجر  وبا  - 30

مساقلا  یبا  دابع  نبا  یلا 
هافکلا یفاک  لیعامسا  بحاصلا 

اهب  ائینه  دنجلا  برشت  و 
تارفلا ءام  يرلا  ام  دعب  نم 

. دراد بحاص  يانث  رد  يا  هماکچ  يرونید ، یمیجل  دمحم  نب  دمحا  روصنم  وبا   - 31
. تسا هدورس  بحاص  حدم  رد  یسراف  نابز  هب  هدیصق  لاس 432  هتشذگ  رد  هلک ) تصش   ) هب فورعم  یناغماد  دمحا  مجنلا  وبا  - 32

هحفص 99 ] ] 

رد يا  هیلاد  هدیصق  اب  اردابع  نبا  بحاص  دمآ ) دهاوخ  وا  لاح  حرـشهارمه  شرعـش  هک  تسا  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی   ) یـضر فیرـش  - 33
لاسرا شرـضحم  هب  ارنآ  هتخاس و  بحاص  تشذگرد  زا  لبق  لاس 385  هب  يرگید  هدیصق  هتـشادن و  لیـسگ  ارنآ  یلو  هتفگانث  لاس 375 

. تسا هتشاد 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دراد  بحاص  حدم  رد  يا  هماکچ  یکسا ، رفعج  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  رکبوبا  یضاق  - 34

هلص  لاون و  ربلک و 
هلزتعم یلا  کنم  لصا  و 

امدن  یقلتس  دابع  نبا  ای 
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هلحترملا هریجلا  قارفل 

وا گوس  ردیخرب  وا و  شیاتس  رد  یخرب  هک  دراد  بحاص  هرابرد  هماکچ  دنچ  یناهفصا ، ءالعلا  یبا  نب  دمحم  نب  مناغ  مساقلا  وبا  - 35
هب هک  یبکرم  فصو  رد  ات  درک  داهنشیپ  بحاص  دنتفر ، یم  شود  هب  شود  بحاص  اب  يزور  دیوگ : همیتی  میمتت  رد  یبلاعث  هدش ، هدورس 

: تفگ لمات  نودب  وا  و  دیارسب ، يرعش  ، تشاد نار  ریز 

ابصلا  حیر  هواش  لواحت  فرط 
هرابغ قشت  نا  زجعتف  اهفس 

یحضلا  سمش  هصیمق  سمشب  يراب 
هراجحب هراجح  ضر  اغبص و 

دیسرن . شدرگ  هب  یلو  تساخرب  هقباسم  هب  وا  اب  تهافس ، زا  ابص  داب  هک  لیصا ، يدنمس  - 
. دبوک یم  گنس  رب  گنس  دوخ  کبنس  اب  هدرب و  قبسدیشروخ  يدیپس  زا  شگنر  يدیپس  - 

: علطم نیا  اب  هتخاس  بحاص  حدم  رد  هدیصق  ینزوز ، یفسوی  دمحا  نب  دمحم  رکبوبا  -36

ادوعس  یناعملل  هللا  علطا 
ادیدج اضغ  نامزلا  داعا  و 

: تسا هدیصق  نآ  زا  و 
میتفاتش . نآ  لابقتسا  هب  قح ، هاگرد  هب  يرازو  اعد  اب  ام  درک و  زیهجت  ار  دوخ  هاپس  هنامز  - 

درب . ورف  قشع  مغ  رد  ار  اهلد  ، هایس ياهبش  هنامز  رالاس  يا 

هحفص 100 ] ] 

تشگ . نآ  يراوتسا  ماکحتسا و  هیام  دزاسناریو ، ار  وا  تمظع  خاک  دیاب  هک  یثداوح  - 
هدورس : نینچ  رگید  هدیصق  رد  و 

امدنع  ینیع  نا  اهیلع  مالس 
امدنع بضخت  فرطلا  ظحلب  تراشا 

. تفرگ باضخ  نوخ  زا  نم  نامشچ  درک ، تراشا  شمشچ  سگرن  اب  هک  هاگنآ  هقوشعم )  ) وا رب  دورد  - 
: دیوگ یم  هدیصق  نمض  رد  يزار ، يدولج  دمحا  نبدمحم  نب  فسوی  رکبوبا  - 37
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اهداج  مرقلا  بحاصلا  ناک  ضایر 
هعابط نم  اهغاصوا  هئاوناب 

يزیر یپ  دوخنادـنخ  مرخ و  عبط  زا  ای  هدرک  ناشباریـس  شـشخب  دوج و  ربا  اب  ههاـم  ره  درمناوج ، بحاـص "  اـیوگ "  هک  یئاهناتـسوب  - 
. بشیکیرات دوخ  وترپ  اب  قداص  حبص  هک  نانچ  دیادز  یم  دوخ  هشیدنا  اب  ار  تالکشم  یکیرات  تسا - . هدرک 

: هلمج زا  و 

هسابک  لیل  هانمیک و  باحس 
هعابک قرخ  هیضامک و  قرب  و 

نوـچ یگدـنهج  یگدـنزوس و  رد  یقرب  شتوطـس و  نوـچ  یتخـس  تدـش و  هب  یبـشو  شتـسار ، تسد  نوـچ  شزیر  دوـج و  هب  يربا  - 
. شمرک لضف و  نوچمه  تعسو  رد  یفاکش  شریشمش و 

هدوتس هدیصق  دنچ  اب  ار  بحاص  دیوگ : فراعملا " ج 6 ص 20  هرئاد  رد "  يدجو  دیرف  ینومام ، نیسح  نب  مالـسلادبع  بلاط  وبا  . - 38
. هتشذگرد لاس 383  هب  هدوبباجعا ، تفگش و  دروم  شا  هدورس  هک 

: تشون نینچ  تشاد ، لیسگ  بحاصتمدخ  هب  هک  يا  هعقر  رد  یناگرگ ، روصنم  وبا  - 39

یجتلملا  هافکلا  یفاک  یجترملا . ریزولل  لق 
اجلبت ذا  حبصلاک  ادلو . تقزر  ینا 

وگرب تسا  ناگمه  هانپ  هک  هافکلا  یفاک  اب  تسا ، دیما  دروم  هک  ریزواب  - 

هحفص 101 ] ] 

. دشخرد یم  حبص  نوچ  هک  درک  عولط  میگدنز  ناتسبش  رد  یکدوک  - 
تمارک . لقع و  هیاس  دشاب ، وت  هیاس  رد  هتسویپ  - 

. هن رس  رب  جات  نداد  بقل  ابو  شخب  فرش  يرازگ  مان  اب  ار  وا  دوخ  وت  -
: تشون هعقر  ریز  رد  بحاص 

یجدلا  ردب  یحضلا  سمش  هتئنه  هتئنه 
اجرلاابا هنک  انسحم و  همسف 

ناوخب . اجرلا  ابا  نک و  مان  نسحم  ار  وا  بش . هام  داب و  تزور  دیشروخ  اراوگ ، داب  تیاراوگ  - 
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: دیسر تیب  نیدب  نوچ  دناوخ ، شربارب  رد  هدورس و  بحاص  حدم  رد  يا  هیئاب  هدیصق  یسوا ، - 40

تلعنا  يرهم  کیلا  تبکر  امل 
بکاوکب ترمس  ءامسلا و  ردب 

خیم . ناگراتس  زا  تسب و  لعن  نامسآ  هام  زامنایدام  متخات ، تیوس  هب  نوچ  - 
اب رگا  دنام ؟ یم  لعن  هب  هک  يدرک  دننام  لعن  هب  ار  نامـسآ  ردب  هچ  زا  و  يدروآ ؟ ثنوم  ارچ  تسا ، رکذم  رهم "  تفگ " : ودـب  بحاص 

تسا ؟ لعن  تئیه  رب  لاله  هچ  دوب  رتهب  يدوب  هتخاس  دننام  لاله 
لعن نوچ  نامـسآ  هام  هب  لعنهیبشت  اما  و  متـشاد ، روظنم  تسا  هرهم "  هک "  ارنآ  ثنوم  نوچ  رهم "  ثینات "  اـما  تفگ : خـساپ  رد  یـسوا 

مدوب  هتسب  راکب  فك  مامت 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هتفگ  انث  هدیصق  اب  ار  بحاص  يرعم ، نمحرلا  دبع  نب  میهاربا  - 41

يدهلا  ناب  قحلا و  رهظ  دق 
بلق وا  نانیع  هل  نمل 

. دمهف دراد و  لد  ای  دنیب  دراد و  مشچ  هک  سک  نآ  يارب  تشگ  نشور  هار  دوشگ و  هرهچ  قح  - 
دیارآ . دوخ  رون  هب  ار  ناهج  دیاشگ و  هرهچ  ربا  سپ  زا  دیشروخ  هک  لاس  نامه  - 

. تشگ مرخ  نادنخ و  یتیگ ، برغ  قرش و  (، بحاص  ) گرزب رالاس  اب  - 
رصقلا " ج 1 هیمد  رد "  هک  نانچ  وحن ، ملع  نایاوشیپ  زا  بوقعی ، نب  دمحم  - 42

هحفص 102 ] ] 

: تشون بحاص  تمدخ  هب  هدمآ ، ص 301 

هتمعن  هللا  مادا  ریزولل -  لق 
ردقلا رهدلا و  يراجمل  امدختسم 

دزاس . رختفم  يرازگ  تمدخ  هب  ار  وا  ردق  اضق و  دراد و  رادیاپ  تمعن  رب  شدنوادخ  هک  وگب  ریزواب  -
شخب . راختفا  برع  ياهمان  زا  یمان  اب  ار  وا  کنیا  يدیشخب ، ودب  رسپ  يدنزرف  يدیشک و  رب  ار  دوخ  هدرب  - 

يا . هتخاس  مرخ  ناراب  اب  ار  ناتسوب  دوخ ، مرک  اب  یشخب ، فیرشت  ار  وا  بقل  نداد  اب  هدومرف  فطل  مه  زاب  رگا  -
تسا . نیرتهب  اه  هدرتسگ  اه و  هتسویپ  نایم  زا  هک  داب  هدرتسگ  هتسویپ و  تا  هیاس  - 

تشاگن ] هعقر  رانک  رد  بحاص  [و 
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رشبلا  یف  سنالا  عیشی  انبا  هتئنه 
رکذلا مراصلا  اذهمدقم  تینه 

ریشمش نوچ  هک  دابکرابم  تا  هدیسر  ون  مدق  تسا ، یئورشوخ  یئوخشوخنیرق و  رـشب "  سنا و  نوچ "  هک  داب  اراوگ  تدنزرف  تمعن  - 
. تسا زیت  هدنرب و  نیدالوف 

. هدش رتسگ  انث  ار  وا  يا  هیئار  هدیصق  اب  هتفرگ و  ارف  ثیدح  بحاص  رضحم  رد  هک  تسا  ير  ناگرزب  زا  رمع ، نب  یلع  نب  دمحم  - 43
رد ریبربدـمحا ، خیـش  هماکچ  رد  هلمج  زا  دـنا ، هدرک  دای  داص ) ود   "  ) نیداص بقل "  اب  یباص  قاحـسا  وبا  دابع و  نبا  بحاـص  زا  اـبدا  - 

: دیاتس یم  ار  یکمن  اب  یشنم  و  هدمآ ، تبث  یلج ص 283  حرششباتک  رد  هک  لاس 1226  هتشذگ 

هقر  انا  يذلا  ابتاک  هللا 
ینیع هرق  لاز  يذلا ال  وه  و 

هراذع  مال  همسبم و  میم  یف 
نیداصلا هجهب  خسنی  تاب  ام 

هحفص 103 ] ] 

تسا . نشور  ودب  ممشچ  هتسویپ  هتخاس و  دوخ  هدرب  ارم  هک  مدرگ  یشنم  نآ  نابرق  - 
يرادرب هخـسن  یباص  بحاصیمرخ و  زا  حبـص  ات  بش  تسا  مال  لکـش  هب  هک  شراسخر  طخ  و  تسا ، میم  نوچ  هک  شنادنخهچنغ  اب  - 

دیامن . یم 

بهذم رئاعش  رد  بحاص  راعشا 

لئاسر نآ  زا  یخرب  هک  هتشاد  يراگن  همان  رثن ، مظن و  ابدنا  هتفگ  انث  ار  وا  هک  ینایارس  هماکچ  اصوصخ  نایانشآ و  ناتـسود و  اب  بحاص ،
رهاوج نایم  زا  ام  و  هدـمآ ، درگ  یناوید  رد  دـش ، هتفگ  هک  ناـنچ  وا  راعـشا  و  تسا ، تبث  لاـجر  گـنهرف  یبداياـهباتک و  رد  تآـشنم  و 

. مینک یم  هضرع  هدمآ  مظن  هب  بهذم  هتشر  رد  دیراورم ، ناسب  هچنآ  شموظنم ،
. دراگن یم  ار  تیب  ود  نیا  بحاص  یبهذم  راعشا  زا  رهدلا " ج 3 ص 247  همیتی  رد "  یبلاعث  - 

بلاط  یبا  نب  یلع  بح 
هنجلا یلا  يدهی  يذلا  وه 

هعدب  هل  یلیضفت  ناک  نا 
هنسلا یلع  هللا  هنعلف 
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تسا . تشهب  يوس  هب  ناگمه  ربهار  هک  تسا  بلاط  یبانب  یلع  یتسود  - 
داب . تنس  رب  يادخ  نیرفن  سپ  تسا ، رامش  هب  تعدب  هباحص ، رب  وا  حیجرت  رگا  - 

: هدش دای  مه  رگید  تیب  ود  نیا  رهدلا "  همیتی  باتک "  نامه  رد  و 
. اهولاخ نیرتهب  مه  نیا  اهومع و  نیرتهب  نآ  تسا : وت  يولاخ  هیواعم  تفگ : یشیک  دب  - 

اعیمج  نینموملل  لاخ  وهف 
لاخ ریخلا  نم  نکل  لاخ  تلق 

ریخ . زا  یلاخ  يولاخ  یلو  تسا  ولاخ  يرآ  متفگ : تسا ، نینموم  همه  يولاخ  وا  عقاو  رد  - 
 " بلاطلا هیافک  باتک "  رد  لاس 658  هتشذگرد  یعفاش ، یجنگ  زاجح ، هیقف 

هحفص 104 ] ] 

دنا . هدرک  دای  ار  وا  تیب  دنچ  نیا  " ص 69  بقانم باتک "  رد  یمزراوخ  مه  ص 81 و 
مراد . وت  ورگ  رد  لد  نم  یضترم  یلع  نانموم  ریما  يا  - 

يدرب . دای  زا  ار  قبسا  يافلخ  تفگ : تشیک  دب  نمشد  مدوشگ ، تشیاتس  هب  نابزهاگ  ره  - 
درک . اهر  قالطهس  اب  ار  ایند  یتسارب  هك  دوب  هتسراو  دهاز و  یلع ، نم  رورس  دننام  کی  مادک  -

تسا . سب  نیمه  ام  يوعد  قدص  يارب  تشگ ؟ توعد  نایرب  غرم  لوانت  يارب  یسک  هچ  - 
دشاب . هدیزگرب  یفطصم و  دیاب  مه  یفطصم  یصو  تسیک ؟ یفطصم  دمحم  یصو  امش  هدیقع  هب  - 

بقانم " ص 61 رد "  یمزراوخ  تما " ص 88 و  صاوخ  هرکذت  رد "  يزوج  نبا  طبس  دوخ ص 192 و  هیافک "  رد "  یجنگ  هیقف  زاب 
دنا : هدرک  دای  نینچ 

تسا . نیبدب  ام  یتخبکین  تداعس و  هب  یگدنز  تالکشم  ارچ  سپ  تسا  نم  هاگ  هیکت  شنادناخ  لوسر و  یتسود  - 
يدوب . نایمشاه  رورس  نایناهج و  ربهر  هک  یسک  نیرترب  يا  لوسر ، مع  رسپ  يا  - 

نایناهج مامت  رب  امـش  يرتربو  لیـضفت  شینئآ  نید و  هک  نک  شوگ  ار  يا  هدـنب  نیا  يانث  رازگ و  تنم  رهد  هناـگی  يا  نید ، هرداـن  يا  - 
تسا .

یئاهنت هب  هک  تسا  یکانبات  تلیضف  دوخ  نیا  و  دننک . یـسانشقح  رگا  تسا - ؟ هداتفا  راکهب  مالـسا  رد  وت  ریـشمش  نوچ  يریـشمش  ایآ  - 
تساعدم . هاوگ 

ام ربـهار  يدـش و  ربـهار  نید  رارـساهب  دوخ  وت  دـندیزغل و  نارگید  هک  ماـگنه  نآ  هتـشاد ؟ دوجو  مالـسا  رد  یملع  وت ، ملع  نوـچ  اـیآ  - 
یتشگ ؟

؟ دشاب نابهگن  هدروآ و  درگ  لیزنت ، لیوات و  مه  ینعم و  ظفل و  اب  ار  دیجم  نآرقهک  میسانش  یم  وت  نوچ  یسک  ایآ  - 
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دوب ؟ وت  هیاپمه  یسک  يدش ، رضاح  نایربغرم  لوانت  يارب  وت  اهنت  درک و  اعد  قحهاگرد  هب  ادخ  لوسر  نوچ  و 
لزان هرابنیا  رد  یتا  له  هروس  يدرک و  راثیا  دوخرب  ار  ریـسا "  میت و  نیکـسم و  هک "  دوب  وت  زارطمه  صالخا  قدـص و  رد  یـسک  اـی  - 

تشگ .
، نیفص زور  رد  هرخالاب  و  دندش ، اهگنرین  نیرتاوسر  بکترم  دندرک و  تنایخ  هک  ماگنه  نآ  دوب ، ابیکش  رادیاپ و  وت  دح  رد  یسک  ایآ  - 

تشذگ ؟ هچنآ  تشذگ 
دوبان يراک  منادن  رثا  رد  دوبن ، یلع  رگا  تساخرب " : نامـسآب  ناشدایرف  قوش  زا  هک  اجنآ  ات  درک ، یئاشگ  لکـشم  یـسکوت  نوچ  ای  و  - 

 " میدش . یم 
دشک . یم  رپ  ناشتبرت  يوس  هب  ملد  غرم  هچ  امرف ، بیصن  ار  ناشترایز  قیفوت  اراگدرورپ  راب  - 

نیمآ . نیمآ . زیگنارب . نانآ  اب  ارم  رشح  زور  نک و  هصالخنانآ  تبحم  تسود و  رد  ارم  یگدنز  ایادخ  راب  - 
دنک : یم  دای  نینچ  لوا ، تیب  ود  ندروآ  زا  دعب  و  دراد ، يرگید  باختنا  هدیصق ، نیا  زا  بوشآرهش ، نبا 

هداهن . اپ  ریز  ار  نقتم  نیهارب  درامش  دودرم  ار  نخس  نیا  هک  ره  تسا . وت  يوس  هب  ناگمهمشچ  یئاوشیپ و  وت  - 
يدرک ؟ ایبنا  متاخ  یخرب  ار ، تناج  هک  دومن  يراکادف  وت  نوچ  شارف "  بش "  رد  یسک  ایآ  - 

. همطاف نادناخ  رویز  يا  دوش ؟ نارگد  رویز  ات  دوب  وا  ياتمه  ینز  تشگ ، وت  رسمه  هک  نانز  رالاس  ارهز  همطاف  نانوچ  ایآ  - 
متاخ ؟ يرتشگنا  مهنآ  دنک ، قافنا  عوکر  لاحر  هک د  دش  تفای  یسک  وت  نوچ  ای  -و 

اهفصخت  لعنلا  دنع  کلعف  لثم  له 
انیهال لیضفتلا  اودحاج  نکی  مل  ول 

هک مراد  لیسگ  ناتیوس  هب  تسا ، نم  ياتمه  هک  ار  يدرم  ریـش  هنرگو  دینک  هاتوک  نخـس  فیقث  مدرم  يا  دومرف : ادخلوسر  هک  یعقوم  - 
و دنک ، ورد  ار  ناتنارواگنج 
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. نارگید هن  يدوب ، وتزود  هراپ  ایآ  دنز ؟ یم  هلصو  ارم  نیلعن  هکنآ  دومرف : دشاب ؟ هک  وا  و  دندیسرپ : دروآ  يریسا  هب  ار  ناتنادنزرف  نانز و 
دنوشن . رکنم  ار  ترترب  ماقم  دنرذگن و  نخس  نیا  رب  هنادرخ  یب  رگا  هتبلا 

دنا ؟ هدمآ  لمع  هب  ناراوگرزب  لسن  زا  هک  دوش  یمتفای  يراوگرزب  تمظع و  رد  تا ، هچب  ریش  ود  دننام  ایآ 
بوشآ رهش  نبا  بقانم  تما ص 31 و  صاوخ  هرکذت  یعفاش ص 243 و  یجنگ  بلاطلا "  هیافک  یمزراوخ ص 105 و "  بقانم "  رد " 

و میروآ ، یم  تایاور ، مامت  هب  هجوت  اب  ار  هدیـصق  نیا  ام  دراد ، فالتخا  نآ  تایبارامـش  هک  هدـش  دای  بحاصزا  هدیـصق  مجاعم ، ریاس  و 
میزاس : یم  صخشم  فرح " ع "  اب  دنا ، هدرک  تیاور  هماع  لاجر  هک  یتایبا 

دیسر . وزرآ  هب  مناج   "، هط لآ "  منارورس  هلیسو  هب  - 
هدوب . ادخ  لوسر  تکرب  هب  هداهن ، ياپ  الاب  تاجرد  رب  هکنآ  ره  -

تسا . یفطصم  شردپ  دننام  فرش  تلیضف و  رد  هک  شرتخد  همطاف  تکرب  و  - 
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تخات ؟ یم  نادیم  هب  یلع  نوچ  یسک  هچ  دز ، یم  هلعش  گنج  شتآ  هک ، یعقوم  ع - 
دیشک ؟ یم  رب  ماین  زا  ار  زیت  ریشمش  هک  یعقوم  درک ، یم  راکش  ار  ناریش  یسک  هچ  ع - 

دوتس . ارنآ  رهوج  هک  اجنآ  ات  دنار  ریشمش  مه  زاب  دنار و  ریشمش  هک  يزور  - 
درادن ؟ دای  هب  خیرات  هک  درک  یم  يا  هزات  راتشک  زور  ره  یسک  هچ  ع - 

؟ دیبوک گنج  لوغ  ناهد  رب  شکزان ، ریشمش  اب  ردقچ  مه  زاب  و  ردقچ ، ع - 
منک . یمن  نخس  رگید  ياهگنج  زا  دیروآ . رطاخ  هب  ار  ردب "  زور "  ع - 

تسا . یلع  نآ  ناشخر  دیشروخ  هک  ار  دحا  گنج  ای  ع - 
تسا . یلع  نآ  نابات  هام  هک  نینح "  رد "  نزاوه "  اب "  دربن  ای  و  ع - 

تسا . یلع  نآ  هشیب  ریش  هک  بازحا " زور "  نینح "  زور "  زا  شیپ  و  ع - 
تخیر ؟ هک  ار  ورمع "  نوخ "  دیروآ ، رطاخ  هب  ع - 

؟ درک توالت  نیکرشم  رب  ارنآ  یسک  هچ  دیئوگب : نم  هب  دیناوخب و  ار  تءارب "  هروس "  ع - 
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تشگ ؟ رسمه  یسک  هچ  داب .-  كاپ  شتبرت  هک -  ءارهز  اب  دیئوگب : ای  ع - 
دش . ریگناهج  نآ  تلیضف  هک  دینک  دای  نایرب  غرم  زا  ع - 
درک ؟ دوعص  هک  شنادو  ملع  ياه  هلق  رب  دیئوگب : ای  ع - 

دینک . كرد  بوخ  ار  ود  ره  یسوم ، تسا و  نوراه  ناتساد  وا ، ناتساد  ع - 
دننک ؟ یم  شهوکن  تهافس  اب  ارم  یلع  تبحم  رد  ایآ  ع - 

دنداهن . اپ  ریز  ار  تدوم  ياضتقم  ودنتفرگ  هدیدان  ربمایپ  اب  ار  وا  یشیوخ  ع - 
تسب . تنیز  يوقت  اب  هک  يرازگ  زامن  لوا   - ع

تشگزاب . وا  رب  دشدیدپان ، شوترپ  هکنآ  زا  دعب  دیشروخ  ع - 
دوب . دهاوخ  تخبدب  یقش و  دریگ ، نمشد  ار  وا  هک  ره  تسا ، ادخ  تجح  ناهج  قلخ  رب  وا  ع - 

. هتشگ زئاح  ار  ماقم  نیرتالاو  هک  مدیسر  میاهوزرآ  هب  نسح  یتسود  اب  نم  يرآ  - 
تشگ . بحاص  ار  تاراختفا  همه  مراکم  نادیم  رد  هک  يا  هدیدنسپ  نآ  نیسح ، یتسود  اب  و  - 

هتسشن . کلف  قاط  رب  هتفر و  الاب  هک  دروخ  یمن  مشچ  هب  ناشخر  هراتس  زج  يرگنب ، هچ  ره  نادناخ  نیا  رد  - 
هتفرگ . رارق  نانآ  تیامح  رد  یناهج  هک  هژیو ، ینادناخ  - 

تسج ؟ یم  يراختفا  هچ  تجاجل . دانع و  همهنآ  باکترا  اب  زواجتم ، هورگ  -
دوبن ؟ سب  نیا  دندرک و  كاخ  هب  رهز  اب  ار  ربکا  طبس  - 

درک . راکیپ  مه  وا  دندمآ و  رب  راکیپ  هب  وا  اب  هدمآ  رب  نیسح  يوجتسج  رد  ضرعت  اب  - 
دندوب . باریس  ناگدنرپ  هکنآ  اب  دندش ، عنام  بآ  یتبرش  ندیشون  زا  ار  وا  -

دوب . هتشگوا  یخرب  نم  ناج  شاک  تشاذگ ، راکیپ  نیا  رس  رب  ار  دوخ  ناج  وا  - 
دیلان . یم  ردارب  كوس  رد  شرهاوخ  ردپ و  يا  دز : یم  دایرف  شرتخد  - 
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دیسر ؟ هچ  شنادناخ  وا و  راگزور  هب  دید ، یم  راتخم  دمحا  رگا  - 
تسا . هدرب  تیاکش  هتبلا  درب و  یم  ادخ  يوس  هب  تیاکش  - 

ود ره  ام  و  دراد ، فالتخا  تاـیبا  رامـش  رد  هک  هدـش  داـی  بحاـص  زا  هدیـصق  یمزراوخ ص 233  بقاـنم  بوشآ و  رهـشنبا  بقاـنم  رد 
: میهد یم  تسویپ  مهب  ارتیاور 

هابشایلعلا  یلعل  ام 
وه الا  هلا  يذلا ال  ال و 

تسین . یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  نآب  هن  درادن ، هیبش  ردق  یلاع  یلع  - 
زا هیاپ  رب  یلع  . - دنا لوسر  نارسپ  دشاب -  نایم  رد  رخف  ياپ  رگا  شنارسپ -  یسانش و  یم  مه  وت  هک  تسا  لوسر  هریس  نامه  وا  هریـس  - 

. دیسر دهاوخن  نادب  رادنپ  مه و  هک و  هدش  رب  فرش 
. تفرگ رارق  ءاسک "  ریز "  رد  یلعناهاگحبص  هلهابم  زور  هک  ریگم  یتسس  یلع  رخافم  حرش  رد  ءاسک ، ثیدح  دوبدای  هب  حبص ، يا  - 1

. تفای تسد  نآ  بتارم  نیرتالاو  رب  هک  یفرش  نآ  ریگ ، رب  هدرپ  یلع  فرش  زا  نایرب  غرم  دوبدای  هب  رهظ ، يا  و  - 2
دوب ؟ نآرازگراک  یسک  هچ  تشگ و  لوزعم  وت  غالبا  زا  یسک  هچ  نک : مالعا  تءارب ، هروسيا  و  - 3

يدیشچ ؟ گرم  تبرش  سک  هچ  ریشمش  مد  زا  نارفاک ، دیما  يا  بحرم  يا  - 4
تخیر ؟ تماک  ردگرم  گنرش  هک  دوب  یک  دودبع ، ورمع  يا  و  - 

دزاس . هزوم  نیدقرف "  زا "  دوش و  رب  ایرث  رب  دهاوخ ، رگا  - 
دیا ؟ هدومنن  كرد  ار  شیالاو  هاگیاجو  دیا  هتخانشن  ار  وا  دنلب  هاگیاپ  رگم  - 

تشامگ ؟ تمه  وا  تیبرت  هب  دوب و  نابرهم  قفشم و  ودب  دمحم  هنوگچ  هک  دیا  هدیدن  - 
لامک زا  تسناد و  دوخ  صوصخم  هدیرورپ  شتبحم  رهم و  نماد  رد  یکدوک  زا  - 
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دیزگرب . يردارب  هب  صالخا  افص و 
تفای . ناگمه  زا  رتراکزیهرپ  رهوش و  نیرتهب  ار  وا  هچ  تسب ، نیباک  واهب  دوب  شنت  هراپ  هک  ار  همطاف  شرتخد  - 

درک . داهج  نید  ءالعا  هار  رد  اروشاع ، زور  هک  داب  ناگدازآ  رورس  نیسح  يادف  مردپ  - 
دنتشادن . رب  وا  زا  مشچ  دندیطلغ و  نوخ  هب  وا  فارطا  رد  هک  شنادناخ  يادف  مردپ  -

دندیشوکن . شرطاخ  تیاضر  رد  دنتشاذگ و  اهنت  ار  دوخ  رورس  هک  ار  یتما  دنک  اوسر  ادخ  - 
. دیبوک وا  نادند  رببوچ  نیک ، زا  هک  داب  سجن  رادرم  هدیدنگ  نآ  رب  ادخ  نیرفن  و  - 

دنا : هدرک  تیاور  اعمتجم  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  بقانم " ص 223 و  رد "  یمزراوخ  هک  دراد  لاد  هیفاق  هب  هدیصق  بیترت ، نیمهب  و 
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دوب . مادنا  رب  هزرل  ریشمش  مان  ندینش  زا  ار  نارگید  دیشخرد و  ردب )  ) هام نوچ  ردب  گنج  رد  وا  - 
دنا . فرتعم  هاوگ و  شنانمشدیتح  هدیچیپ و  ناهج  فانکا  رد  شا  هزاوآهک  تسا  یتلیضف  نایرب "  غرم  ثیدح "  ردیلع  يارب  - 

زاب دیدیـشک ، كاخ  هب  ار  دوخ  ینیب  دـیدرک و  توالت  ارنآ  راچان ، دوخ  هک  تسا  یئافـص  صالخا و  یتا "  له  هروس "  رد  یلع  يارب  - 
. دیشکب نماد  وا  يرای  زا  مه 

ریز زا  هناش  غرم  رتش  نوچ  یلو  دیتخانش ، رارف ، ریغ  رارک  لوسر ، ادخ و  بوبحم  ار  وا  دیدرک : تیاور  ربیخ  گنج  رد  هک  اهنخـسهچ  و  - 
دیدش . يرارف  هدرک  یهت  راب 

دومن . هایس  ار  رفک  يور  وا  ریشمش  دندومن و  رارفهداد  تشپ  ناگمه  هک  دحا "  زور "  رد  ایو  - 
، زیت ریشمشاب  وا  و  تفرگ . تنایخ  هار  امش  زا  یخرب  هک   " نینح زور "  رد  و  - 
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دیبوکنمشد . رس  رب  تخاونکی 
هب يرواد  رد  تسا - . دـیدرت  دروم  نایلاو  تناما  هک  دوش  یم  یهاگ  تسین ، عمط  نانآ  لام  هب  تفرگ و  تیافکتسد  رد  ار  مدرم  روما  - 

دندنام . لگ  هب  رخ  نوچ  هدش  دنمزاین  نارگید  هک  اجنآ  تشادن ، زاین  نارگید  شناد 
دش . دودسم  هرسکی  نارگد  هار  هکیتروصرد  تشگن  دودسم  دش ، یم  زاب  لوسر ) دجسم   ) دجاسم نیرتهب  هب  هک  شا  هناخ  هار  - 

هک دوب  نیسح  نسح و  هیاس  رد  تسین - . راکنا  لباق  ارهز  ماقم  تفر ، رهوش  نیرتهب  هناخ  هب  هک  دوب  يرتخد  نیرتهب  ارهز ، شرـسمه  و  - 
تشگ . یم  دوهشم  اجک  رد  يراوگرزب  ودجم  دندوبن ، ود  نآ  رگا  دیشک ، رب  تمظع  قاور  يراوگرزب ، دجم و 

هک دنیادخ  كانبات  ياه  تجح  نانآ  دوش - . یم  دیدجت  هک  تساهوترپ  ادـخ  يارب  دـیبات ، نیمز  رب  كرابم  دوجو  ود  نآ  زا  رون ، وترپ  - 
دنرادن . یشوماخ  هک  هتخورفا  ياهلعشم  دنا و  هتشگ  نشور 

دیناشخر . هراتس  نیئآ  ملع و  يارب  هک  دیئامش  نیا  دوب ، مهاوخ  امش  رادتسود  هتسویپ  نم  دمحم . نادناخ  يا  -
نیگنن . شردام  تسوربآ و  یب  هک  مرخن  شچیه  هب  دشک ، اپ  امش  یتسود  زا  هکنآ  - 

تسا . هدروآ  بحاص  زا  ار  تیب  ود  نیا  لوا ، باب  مود  طمس  رد  نیطمسلا "  دئارف  بحاصیئیومح " 
تشاذگ . مناوتن  نآ  رکش  نابز ، تسد و  اب  هتشذگرد و  میانمت  ووزرآ  دودح  زا  یهلا  فاطلا  - 

یلع نینموملا  ریما  یتسود  نیمه  اه ، تمعن  نیرت  لماک  فاطلا و  نیرتهب  زا  - 

هحفص 111 ] ] 

. ما هدز  گنچ  نادبهک  تسا 
هدومرف : لقن  یمیدق  بتک  یخرب  زا  هک  هدرک  تبث  بحاص  مان  هب  ینالوط  يا  هدیصق  راحب " ج 10 ص 264  ردیسلجم "  همالع 

تنعل و و  . - دشک بالیس  دزیرب و  ام  ياهکـشا  گوس  نیا  رب  هک  تسا  هتـسیاش  و  دندیـشک ، نوخ  هب  ار  یفطـصم  ردارب  یلع ، نادنزرف  - 
دنیآ . لابند  زا  هک  اهنآ  هچ  دنا و  هتشذگ  رد  هک  اهنآ  هچ  ددرگ ، شنانمشد  راثن  هتسویپ  نیرفن ،

. ونشب وا  تداهش  زا  ینخس  کنیا  دندروآ : راب  هب  میظع  یتبیصم  وشنارتخد  رس  رب  سپس  دنتخیر . شنارسپ  رس  رب  ادتبا  - 
. شکرب يراز  هحون و  دایرف  اورپ ، یب  دندش ، عنام  بآ  ندیشون  زا  البرک ، رد  ار  نیسح  - 
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رـس هک  تساور  . - تسب دـنهاوخ  ناشموقلح  هب  ار  خزود  بآ  نیرتراوگاـن  زیخاتـسر ، هب  ور  نیا  زا  دنتـسب ، وا  رب  ار  تارف  ياراوگ  بآ  - 
دوشن ؟ دیهششباکر  رد  دشاب و  هدنز  یسک  مالسا  ناهج  رد  و  دننک ، ادج  ار  ربمایپ  رسپ 

رـسپ هدازانز  . - دـنداهنن فک  زا  تصرف  دـندرک و  دنتـساوخ  هچ  ره  دوب ، حالفلا "  یلع  یح  ناشراعـش "  هکاـهنآ  هراـبرد  ناـگدازانز  - 
، راوخرگج دـنه  نارـسپ  دوب . ناربماـیپنیرتهب  هاـگ  هسوب  نیرتـهب  هک  تفرگ  يزاـب  هب  ار  یـسک  نادـند  بل و  نارزیخ  بوـچ  اـب  هدازاـنز 

دننک . یم  يزارفرس  دنرب و  یم  ارربمایپ  ندرگ  ياهگر  دوخ  يدنه  ياهریشمشاب 
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دنداد . تداهش  تبرش  هزین  ریت و  كوان  زا  ارنانآ  يرآ  دنتسیرگ ، هدرک  يراز  ناشتداهش  رطاخ  هب  ناگتشرف  - 
مهاوخن اور  يدـحا  رب  ار  هدـنخ  ـالبرک )  ) فـط تبیـصم  زا  دـعب  و  مناد ، یم  اور  دـشاب  ماود  رب  هتـسویپ و  هچ  رگ  ار  يراز  هیرگ و  نم  - 

درمش .
. نکم چوک  ریگ و  هناخ  نم  بلق  رد  مغ  يا  شاب و  ماود  رب  هودنا  يا  متفگ : مدنار و  نابز  رب  ار  نخس  نیا  ردقچ  - 

هب باـتک  باوبا  رد  يرگید  تمـسق  بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  رد  و  هدورـسراهطا ، همئا  هراـبرد  هک  تسا  بحاـص  راعـشا  زا  هنومن  اـهنیا 
زاتسا ناگمه  سرتسد  رد  باتک  ود  ره  نوچ  ،و  هدروآ درگ  هعیشلا "  نایعا  باتک "  رد  نیما "  دیس "  ار  همه  هک  هدش  هدنکارپ  بسانت 

تاجردلا باتک "  رد  ، یندم ناخیلع  دیـس  دوب . هدش  دای  مجاعم  ریاس  رد  هک  میتخادرپ  یتمـسق  رکذ  هب  اهنت  يراددوخ و  راعـشا ، نآ  لقن 
رگید یفرح  ره  زا  مرظن  رثن و  رد  فلا ، هکنیا  اب  هتخادرپ ، فلا  نودب  هدیصق  دانک -  تمحر  شیادخ  هک  بحاص -  دسیون : یم  هعیفرلا " 

: تسا نیا  هدیصق  علطم  دوش ، یم  دراو  رتشیب 

يردص  يرجی  لظ  دق 
يرکف هودعی  سیل  نم 

یم تسدب  تسد  هدش  عقاو  ناگمه  تفگـش  باجعا و  دروم  اذـل  و  تسا ، تیب  داتفه  هدـش ، هدورـس  تیب  لها  حدـم  رد  هک  هدیـصق  نیا 
تخات . رحب  رب و  هب  دابشزو ، نوچ  دیشکرس و  يرهش  ره  هب  دیشروخ ، عولط  نوچ  تشگ .

هدیـصق ندورـس  اهنت  و  دوب ، یلاخ  فرح  کی  زا  مادک ، ره  هک  تخاس  يدـئاصقو  داد ، همادا  دوخ  راک  هب  شور  هقیرطنیا و  رب  بحاص ،
. داتفا لکشم  وا  رب  دشاب  یلاخ  واو ، فرح  زا  هک  يا 

: تسا نیا  هدیصق  علطم  دوب ، بحاص  يانث  رد  همه  یلاخ و  واو  زا  هک  دورس  يا  هدیصق  هدمآ  رب  نآددصرد  یلع ، نیسحلاوبا  شداماد 
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بئابحلا  هب  ترکذ  قرب 
بکاس عمدلاف  يدب  امل 
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: دوب شقن  تاملک  نیا  یکی  رب  هک  تشاد  متاخ  ود  ، بحاص

تلکوت  هللا  یلع 
تلسوت سمخل  ابو 

ما . هتسج  لسوت  ابع  لآ  نتجنپ  هب  ما و  هدرک  لکوت  ادخ  رب  - 
: نینچ یمود  متاخ  رب  و 

هرخالا  یف  لیعامسا  عیفش 
هرهاطلا هرتعلا  دمحم و 

تسا . هدرک  تراشا  نادب  اضرلا "  رابخا  نویع  لوا "  ردقودص  خیش  هدروآ و  سلاجم  باتک  رد  ارنآ  خیش 

بحاص بهذم 

كوس و رد  هک  یناوارف  رعـش  تسا ، هدرکن  دیدرت  هعیـش  ناروشناد  زا  کیچیه  تسا ، بهذم  ناگرزب  زاتمم و  هقبط  زا  بحاص  هکنیا  رد 
ینعم نیا  هاوگ  همه  همه و  تسا ، راکـشآ  نآ  زا  تیب  لها  لیـضفت  عاطقنا و  یتسود و  راثآ  هک  شا  هنابیدارثنو  هدورـس  تیب  لها  يانث  ای 

دنز : یم  دایرف  دوخ  هدورس  اب  هک  تسوا  تسا و 
تفاتن . رب  امش  تحاس  زا  ارمناشیاه  هزوز  یلو  دندناوخ ، یضفار  امشتبحم ، یتسود و  رطاخ  هب  ارم  رایسب  هچ  - 

تشذگ لوا  یسلجم  نخس  زا  هدرک و  حیرـصت  وا  صلاخ  عیـشت  بحاص و  بهذم  هب  نیقیلا "  باتک "  رد  سواط  نبا  نیدلا  یـضر  دیس 
هدروآ و رامشب  هیماما  ناگرزب  زا  ار  وا  راحب  همدقمرد  هک  مود  یسلجم  شدنزرف  نخـسمه  تسا " و  هعیـش  زاتمم  اهقف  زا  بحاص ، هک " 

 " لمالا . لما  رد "  یلماع  رح  خیش  نینچمه 
رد هتـسناد ، ام "  باحـصا  زا "  ار  وا  مود  دیهـش  هدرمـش و  هیماما  ياورپ  یب  ءارعـش  زا  ار  وا  ءاملعلا "  ملاعم  رد " بوشآ ، رهـش  نبا  زین  و 

هک تسا  هدمآ  صیصنتلا "  دهاعم  باتک " 
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 ". لازتعا رادفرط  هیوب و  لآ  دننام  تسا  يدنت  هعیش  بحاص 
روط نآ  دیفم ، خیـش  مود   " رابخالا . نویع  رد "  هفئاط  قودص  نیثدحملا  سیئر  لوا  تسا : یفاک  گرزب  خیـش  ود  یهاوگ  نیا ، زا  رتالاب 
حرـش رد  بحاـص  دوـخ  هک  تسا  يا  هلاـسر  دـهاوش  هلمج  زا  دـنک و  یم  تیاـکح  نازیملا " ج 1 ص413  ناــسل  رد "  رجح  نـبا  هـک 

تسا . هدمآ  تبث  كردتسم ج 3 ص 614  همتاخرد  هتشاگن و  ینسح  میظعلادبعلاح 
، هتفر اطخ  هب  تسا  یلزتعم  هدرک  روصتهکیـسک  هتفر و  یم  هیماما  بهذـم  هب  بحاـص  دـسیون : یم  ص 413  نازیملا " ج 1  ناــسل  رد " 

نبا زا  و  مرازگ . زامن  هنوگچ  یضفار  نیا  هزانج  رب  منادیمن  تفگ : داتفا ، شیپ  بحاص  هزانج  رب  زامن  يارب  هک  هاگنآ  رابجلا ، دبع  یـضاق 
، تسا بوـسنم  داـبع  نبا  بحاـص  هب  لازتـعا ، بهذـم  دـییات  رد  هک  یباـتک  نآ  هک  تـسا  هداد  یهاوـگ  دـیفم  خیـش  هـک  هدروآ  یط  یبا 
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تسا . لوعجم  یگتخاس و 
بهذـم دـنباپ  بحاص  دـنیوگ : یم  هلمج  زا  تسا ، رگید  یخرب  نالطب  هاوگ  یخرب  هک  دراد  دوجو  يا  هتخیر  مهردنانخـس  نایم  نیا  رد 

تسا . يدیز  هعیش  هدوب و  بهذم  یفنح  دنیوگ  یم  هاگ  بهذم  یعفاش  و  هدوب ، لازتعا 
نایح وبا  دننام  درادـن ، یکاب  دـنک ، ماهلا  ودـب  دـسح  دـقح و  هچنآ  نتفگ  زا  هک  دراد  يا  هنیک  رپ  هنیـس  یخرب  وا ، نارگـشهوکن  نایم  رد 

مه هدرک  لقن  وا  زا  ارلازتعا  هلاسر  ندوب  لوعجم  مه  رجح ، نبا  هک  دیفم  خیـش  نوچ  هدش  لقن  ضیقن  دضناشرظن و  یخرب  و  يدـیحوت ،
لازتعا . بهذم  هبار  بحاص  داقتعا 

نادنمـشناد یهاوگ  اب  وا ، عیـشت  هب  حیرـصت  اما  دـنک  یم  تسـس  ار  اهیـسراو  تایاکح و  نیا  رب  دامتعا  نخـس ، يزیر  مهرد  تفاهت و  نیا 
دـیفم و خیـش  زا  دـعب ، دـنک ، یم  صیـصنتوا  ندوـب  یماـما  هب  نیقیلا "  باـتک "  رد  هک  سواـط  نبا  دیـس  هدـش و  دـییات  رخاـتم  مدـقتم و 

تساتیاکح و فرص  نیا  هتبلا  دیامن ، یم  تیاکح  لازتعا ، بهذم  هب  ار  وا  تبسن  يدهلاملع 
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تسا . هدرک  رظن  راهظا  احیرص  هک  تسوا  لوا  نخس  نامه  بحاص ، هرابرد  شداقتعا 
زا هک  ظحاج  هراب  رد  بحاص  هکهدش  یشان  اجنیا  زا  تبسن  ارهاظ  يدهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  رظن  اما  دش ، مولعم  البق  هک  دیفم  خیـش  رظن 

هکدـنا هدرب  ناـمگ  هدومن ، ضارتـعا  در و  وارب  یـضترم  دیـس  نوچ  هدرک و  یم  يرادـبناج  وا  زا  هتـشاد و  بصعت  تسا  هلزتـعم  ناـگرزب 
تسا . هدرک  داریا  وا  رب  تهج  نیدب  یضترم  دیس  هدوب و  لازتعا  بهذمرب  بحاص 

، لازتعا بهذم  رطاخ  هب  هن  دـشاب ، ظحاج  رنه ، بدا و  تشادـگرزب  رطاخ  هب  بحاص ، يرادـبناج  بصعت و  هک  میهد  یم  لامتحا  ام  یلو 
دراد . بصعت  قیدنز  یباص  هب  تبسن  یضردیس  مینیب ، یم  هکنانچ 

فرـص هدوب ، رکنم  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تیالو  رب  صن  بحاص ، هک  دراد  راعـشا  هدـش و  تیاکح  هناـبا "  هلاـسر "  زا  هچنآ  اـما 
دناسر . توبث  هبار  وا  ندوب  یماما  ، دناوت یم  یئاهنت  هب  هلاسر  نیا  ترابع  نوچ  تسا . تیاکح 

دیئامرفب . هظحالم  هدمآ  هرکذت " رد "  هچنآ  هارمه  هدش  لقن  هنابا  زا  هک  هنوگ  نآ  ار  بحاص  مالک  نتمکنیا 
دیوگ :  " هنابا رد " 

هک دـنا  هدروآ  هاوگ  و  دـنارتهم ، رتالاو و  نینموملا  ریما  زا  نیریاس ، هک  دـنا  هدرک  روصت  نایبصان ، فئاوط  و  نامثع ) نارادـفرط   ) هیناـمثع
، تخاسریما ود  نآ  رب  لسالـسلا "  تاذ  هوزغ "  رد  ار  صاع  ورمع  ادـخ ، ربمایپ  دـنیوگهیلدع : هعیـش  دـندرک . تسایر  وا  رب  رمع  ورکبوبا 

دشاب . رترب  هفیلخ  ود  نآ  زا  صاع  ورمع  هک  دیاب  دشاب ، تسرد  یهاوگ  نآ  رگا 
نیب هک  ماگنه  نآ  رد  ادخ -  لوسر  هک  دوب  ور  نیا  زا  دشاب و  ناگمه  زا  رترب  لضفا و  لوسر  زا  دعب  یلع  دنتفگ : هعیـش  هفئاط  نآ  زا  دعب 

تسا . هدومرف  باختنا  دوخ  يارب  ار  نیرتهب  لوسر ، هتبلا  دناوخ ، دوخ  ردارب  ار  یلع  درک -  راوتسا  يردارب  دقع  رمع  ورکبوبا 
ار توبن  زج  یتسه ، نوراه  هلزنمب  وت  هک  تبـسن  نیا  زا  ،و  یـسوم نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  هتفگو : هدومرف  حیرـصت  ینعم  نیا  هب  یتح 

تسا . هدومرفن  انثتسا 
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ات تسرفب ، ار  تناگدـنب  نیرت  بوبحم  ایادـخ  ریطلا ) اذـه  یعم  لکای  کیلا  کقلخ  بحاب  ینتآ  مهللا  تساهدومرف :(  یلع  هراب  رد  زین  و 
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داتسرف . ار  یلع  ادخ  و  دنک . لوانت  نم  اب  ار  غرم  نیا 
اراگدرورپ دوب ، دـهاوخ  وا  تسرپرـس  یلع  دـناد ، یم  دوخ  تسرپرـس  ارم  هک  ره  هـالوم : یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : ادـخ  لوسر  زین  و 

اعد . رخآ  ات  . نمشد ار  شنمشد  شاب و  روای  ار  شروای 
ناورـشیپ تسا : هدومرف  مه  ادخ  و  دوب ، رتشیپ  همه  زا  یلع  مالـساو  دوش ، تباث  مالـسا  هب  تقبـس  اب  يرترب ، تلیـضف و  اهنیا ، همه  زا  دـعب 

دنا . هاگرد  برقم  اهنآ  ناورشیپ ،
یم لوسر  هرهچ  زا  نزح ، رابغ  هک  تسا  وا  تسشنن : زاب  يورـشیپ  زا  و  درکن ، ماین  رد  ریـشمش  یلع  و  نید ، هار  رد  راکیپ  داهج و  اب  مه  و 

دوب : راکیپ  زورفا  شتآ  هک  تسوا  تشاد  یمرب  شیپ  زا  ار  تالکشم  هک  تسوا  دودز ،
دودبع . نب  ورمع  هدننکفا  كاخ  هب  ربیخ و  رد  هدننک  رب  تسا و  بحرم  لتاق  وا 

لوسر ادخ و  و  دراد ، تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  مراپس  یـسک  هب  مچرپ  ادرف  دومرفشا " : هراب  رد  ادخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  نامه  وا 
يرترب گنج  زا  نانیـشنزاب  رب  ار  نارگراکیپ  دـنوادخ  تسا : هدومرف  مه  نآرق  دـنک " و  یمن  رارف  دـنک و  یم  هلمح  دـنراد ، تسود  ار  وا 

رایسب . رجا  اب  تسا  هداد 
هچ تسا ، نشور  ثیدح  نیا  رثا  تسا . یلع  رهش  نیا  هزاورد  و  مملع ، رهش  نم  : اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  دومرف : لوسر  و  ملع ، اب  مه  و 
هک اجنآ  اتدنا  هتـساوخ  يوتف  وا  زا  همه  و  تساوخن ، يوتف  یـسک  زا  وا  دـنا ، هدرک  شـسرپ  وزا  ناگمه  و  درکن . شـسرپ  هباحـص  زا  یلع 
وبا هک  دراذـگن  هدـنز  یلکـشم  يارب  میادـخ  تفگ : یم  و  دوب ، هدـش  دوباـن  رمع  دوبن ، یلع  رگا  رمع : کـلهل  یلع  ـال  ول  تفگ : یم  رمع 

دنربارب ؟ دنناد  یمن  هک  نانآ  اب  دنناد  یم  هک  نانآ  وگب  تسا : هدومرف  مه  ادخ  و  دشابن . اجنآ  نسحلا 
نایم زا  دیامرف : دـنوادخ  هچ  دوب ، دـهاوخ  نانآ  رت  يوقت  اب  دـشاب ، نانآ  ملعا  یلع  هکیتروص  رد  ناسحا ، یکینو و  يوقت  دـهز و  اب  مه  و 

زا  هکدنا  نادنمشناد  اهنت  ناگدنب ،
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دنسرت . یم  ادخ 
هریخذ راـطفا  يارب  هک  ار  دوخ  دوجوم  كاروخ  اـهنت  بش ، هس  ره  درک و  راـثیا  دوـخ  رب  ار  ریـسا  میتـی و  ونیکـسم  هک  تسا  وـمه  اـنمض 

ربخ شربمایپ  هب  اریسا " و  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  دومرف " : لزان  نینچ  لج  زع و  يادخ  و  دیـشخب ، اهنادب  تشاد ،
، عوکر لاح  رد  ار  دوخ  يرتشگنا  هک  تسا  ومه  زین  و  رایـسب . نآ  تلیـضف  تسا و  لصفم  ناتـساد  تسا . تشهب  لمع  نیا  شاداپ  هک  داد 

 " هلوسر . هللا و  مکیلو  امنا  درک " : لزان  ادخ  و  درک ، قدصت 
دوخ تماما  هب  مدرم  توعد  زا  ور  نیا  زا  و  دوب ، هیقت  لاح  رد  یلع  هک  دنا  هدرک  روصت  لالدتسا ، تقیقح  زا  لفاغ  هعیش ، زا  هفئاط  کی  و 

تسین . لیوات  لباق  هک  تسا  يراکشآ  صن  وا  تماما  رب  هک  دنا  هدرک  روصت  زین  و  دیشک . تسد 
نیا تسا ؟ هدوب  مشاه  ینب  رورـس  هکنآ  اب  قح ، هماقا  ردمهنآ  هدوب ، هیقت  وا  هفیظو  هنوگچ  تسا . دـساف  نخـس  نیا  دـنیوگ : هیلدـع  هفئاط 

تفر و ناروح "   " هب هرخالاب  و  دسارهب ؟ یعفاد  عنام و  زا  هکنیا  نودب  دیرب . همه  زا  داتفا و  رد  راصنا  رجاهم و  اب  هک  دوبن  هدابع  نب  دـعس 
تشگن ؟ تعیب  هب  رضاح 

ضئارف رد  مه  یمـشش  زاـمن  میئوـگب : هـک  تـساور  دـنامب . یفخم  تـما  هـمه  زا  دـشاب و  تماـما  رب  يراکـشآ  صن  دـشاب  اور  رگا  زین  و 
رد هچنآ  رب  یمالسا  تما  هکنیا  اب  دنا ، هدرک  یفخم  ار  همه  و  دوب ، راد  هزور  دیاب  هک  ناضمر  هام  زج  يرگید  هام  مه  هتشاد و  دوجوهیموی 

هاوگ عامجا  دـنراد و  عامجا  دـندنار ، نامرف  داد  لدـع و  رب  دـندرک و  قح  هب  مایق  هک  اـفلخ  نآ  تفـالخ  مه  و  هداـتفا ، قاـفتا  تماـما  رما 
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تسا . تیناقح 
هدومن تشگزاب  هک  نانآ  رگم  دنا ، جراخ  یهلا  تیالو  زا  دندیشک ، وا  يورب  ریشمش  هتـساخرب  راکیپ  هب  دنداتفارد و  یلع  اب  هک  نانآ  هتبلا 

دراد . تسود  ار  نابلط  یکاپ  ناگدننک و  هبوت  دنوادخ ، و  دنشاب . هتفرگ  حالص  هار  و 
دش . مامت  بحاص  نخس 

ياعدا هک ، تسا  نیا  دارم  دیآ ، یم  تسدب  هیلدع  هفئاط  باوج  زاهچنآ  ربانب 
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یلج صن  دوجو  هب  عجار  ناـشرگید  ياـعدا  اـب  دوخ ، تماـما  هب  ار  مدرم  توعد  رورـس  نآ  ندومرف  كرت  و  ع )  ) یلع هیقت  هب  رئاد  هعیش :
دوخ تماماب  توعد  زا  دومرف و  یم  راکـشآ  ارنآ  دوخ  یلع  دوب ، صن  رگا  هچ  دـیامن ، یمن  راگزاسمه  اب  هک  تسا  یلطاب  روصت  اعمتجم ،

. درک یمن  رظن  فرص 
باتک و رد  هچنآ  هب  تسا  هتسناوتن  هدنام و  لفاغ  ناهرب ، تروص  هب  تقیقح  نتخاس  رهاظ  زا  بلطم ، ود  نیا  یعدم  دیوگ : یم  عقاو  رد  و 
، دـش هراشا  نادـب  هک  یـصوصن  نیهارب و  اـب  هدرک و  توعددوخ  تماـما  هب  رورـس  نآ  هک  میناد  یم  اـم  هچ  دـنک ، لالدتـسا  هدـمآ  تنس 

تسا . هدومرف  جاجتحا 
دنا . هدادتبسن  نارگید  هک  نانچنآ  درمش . نآ  رکنم  ار  بحاص  ناوتیمن  و  دوش . یمن  موهفم  یلج ، صن  راکنا  ترابع ، نیا  زا  هصالخو 

دسیون : یم  هرکذت "  شباتک "  لیذ  رد  و 
، عطق روطب  یلع ، نینموملا  ریما  هک  تسا  هتـشاد  موقرم  نینچ   "" لـیبسلا  جـهن  باـتک "  رخآ  رد  داـنک ، تمحر  شیادـخ  هک  بحاـص  " 
رد مه  تسا و  ینید  تامدـخ  رد  یمدـقشیپ  هقباسم و  اب  يرترب  هک  هدروآ  هاوگ  دوخ  داقتعا  نیا  رب  تسا و  لوسر  هباحـص  نیرت  لـضاف 

تسا : تاجرد  نیرتالاب  هک  دهز  داهج و  ملعرثا و 
نارـس نتـشک  ناروالد و  اب  راکیپ  رد  هک  مینیب  یم  هچ  تسا ، هدنامن  لابند  سکچیه  زا  هدوب و  مدـقم  هباحـص  همه  رب  یلع  دـیدرت  نودـب 

بسانتب هک  ماگنه  نآ  تسب ، يردارب  دقع  وا ، دوخ و  نیب  ادخ  لوسر  هک  تسا  ومه  و  هتفرگ ، یشیپ  همه  رب  تلالض  نارادمچرپ  رافک و 
درکراوتسا . يردارب  هتشر  رمع  رکبوبا و  نیب 

دوب . ناهج  نانز  رالاس  هک  تخانش  ارهز  همطاف  ياتمه  وفک و  ار  وا  ادخ  لوسر  زین  و 
تلزنم واب  تبـسن  یلع  هک "  دومرف  علطم  ارناگمه  نمـشد " و  ار  وا  نمـشد  و  درادـب ، تسود  وا  تسود  دـنوادخ  هک "  دومرف  اعد  مه  و 

هتخانش . یم  وا  ردهک  یلئاضف  نآ  رطاخ  هب  یسوم "  هب  تبسن  دراد ، نوراه 
غرم نیا  لوانت  رد  اتتسرفب  ار  تناگدنب  نیرتبوبحم  اراگدرورپ  دومرف " : زین  و 
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. دوب دهاوخاهنآ  نیرت  لضاف  هباحص  نیرتبوبحم  هتبلا  و  دمآ . یلع  ددرگ " و  کیرش  نم  اب  نایرب 
 " رهش نآ  رد  یلع  مملعرهش و  نم  دومرف " : و 

سپ یتوبن  دیـسر : خساپ  ار و  توبن  ماقم  یتح  مدرک  تساوخرد  یلع  يارب  ارنآ  دننام  هکنآزج  مدرکن  یتساوخرد  میادـخ  زا  دومرف " : و 
هلزنمب ینم  تنا  ثیدـح "  رد  هک  دوب  ور  نیا  زاو  , دومرف تلئـسم  وا  يرترب  لضف و  رطاخ  هب  ار  توبن  ماـقم  هتبلا  تسین " و  راوازـس  وت  زا 
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 " يدعب . هوبن  هنا ال  الا  تفگ "  هدومرف  انثتسا  ار  توبن   " یسوم ، نم  نوراه 
دوب و تخسرس  نیئآ ، نید و  ینابم  ماکحتـسا  رد  مه  شتفالخ  نارود  رد  و  دنام ، ابیکـش  نآ  دئادش  اهیتخـس و  راگزور و  تنحم  رب  یلع 
هب زج  مدرم  هک  مولعم  دوخ  نیا  و  دـندش ، باریـس  شملع  همـشجرس  زا  ناـگمه  درکن ، رـس  نشخ  ساـبل  تشرد و  كاروخ  اـب  زج  دوخ 

دننکن . هعجارم  دوخ  زا  رتدنمشناد 
نیقرام نیفـص و  نیطـساق  ولمج  نیثکان  اب  هک  درک  شرافـس  ادخ  لوسر  دوب ، دهاوخ  ناشناگدـنیآ  نیرتهب  تماناگتـشذگ و  نیرتهب  وا 

تشگ . دیهش  وا  باکر  رد  دوب ، هدادشتشهب  هدژم  نید ، رد  شنیب  تریصب و  رثا  رد  ادخ  لوسر  هک  رسای  نب  رامع  و  دنکراکیپ ، ناورهن 
ایبنا نایم  زا  زج  یلثم ، وا  يارب  دـشن  رـضاح  ،و  دوب هدرک  دـننام  شنوراـه  هب  هکناـنچ  نآ  ، درک دـننام  میرم  نب  یـسیع  هب  ار  وا  ادـخلوسر 

هیآ . رخآ  ات  هلوسر "  هللا و  مکیلو  امنا  تشگ "  لزان  هیآ  ودیشخب  لئاس  هب  يرتشگنا  زامن ، عوکر  رد  هک  دوب  یلع  و  دیامرف . باختنا 
هبح یلع  ماـعطلا  نومعطی  و  تشگ " : لزاـن  هیآ  دومرف و  راـثیا  ریـسا  میتـی و  نیکـسم و  رب  ار  دوخ  هنازور  توق  زورهس ، هک  دوـب  وـمه  و 

 " اریسا . امیتی و  انیکسم و 
ربهر رورـس و  ، یلع ای  وت  مرذنم و  لوسر و  نم  دومرف : لوسر  ور ، نیا  زا  داه " و  موق  لکل  ورذنم  تنا  امنا  تشگ "  لزان  نآرق  رد  مه  و 

نانآ .
تفرگ دهاوخ  ارف  اونش  شوگ  ار  نآرق  ینعی  هیعاو "  نذا  اهیعت  تشگ " و  لزان  هیآ  و 
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تسا . یلع  شوگ  اونش  شوگ  نآ  دومرف : لوسر  و 
نیقفانم لوسر ، نارود  رد  ام  دنتفگ : هک  اجنآ  ات  دوب ، قافن  هناشن  شینمـشد  نامیا و  تیآ  شیتسود  هک  تخاس  نامیا  رادزرم  شیادخ  و 

میتخانش . یم  یلع  اب  ینمشد  هار  زا  طقف  طقف و  ار  تما 
تسا : خزود  تشهب و  ماهس  هدننک  میسقت  یلع  زیخاتسر  زور  هک  داد  ربخ  شلوسر  و 

درب . دهاوخ  تشهب  هب  دوخ  اب  ار  نایتشهب  دراپس و  یم  ودب  رشحم  مدرم  زا  ار  خزود  مهس 
دوب . نانآ  فیرش  نانموم و  نآ  رورس  یلع  هکنآ  زج  دومرفن  لزان  اونمآ "  نیذلا  اهیا  ای  باطخ "  شنآرق  رد  ادخ  تفگ : سابع  نبا  و 
دنوش هوبنا  وا  درگ  رد  هک  تسا  ناروبنز  هکلم  مان  بوسعی ، و  تسا . نانموم  بوسعی  یلع  دومرف : هک  تسا  لوسر  نخـس  رتالاو ، نیا  زا  و 

دندرگن . ادج  وا  زا  دور ، اجک  ره  و 
تماقتـسا و اب  یلع  دنزاس ، لوتقم  ار  وا  هدروآ  موجه  ات  دـندوب ، بقارم  مد  هدـیپس  راظتناب  لوسر ، هناخ  درگ  ، شیرق هک  ترجه ، بش  رد 
هک تشاد  ار  حیبذ  قاحسا  تلزنم  تیعقوم و  تسرد  بش  نآ  رد  دوب ، نانآ  موجه  رظتنم  نآ  ره  رد  دیباوخ و  لوسر  هاگیاج  رب  یلدریش ،

دوب . قح  هار  رد  نتشگ  نابرق  راظتناب  لد  شمارآ  اب 
میادـخ تفگ : ای  و  دوب ، یعطق  رمع  يدوباـن  دوبن  یلع  رگا  رمع : کـلهل  یلع  ـال  ول  تفگ : وا  قح  رد  باـطخلا  نب  رمع  هک  تسا  ومه  و 

دشابن . مرانک  رد  نسحلاوبا  هک  دراذگن  هدنز  نینچ  یتالکشم  يارب 
روکشم و هدیدنسپ و  مالسا ، يرای  رد  شتامحز  ، تشگن رفاک  ادخ  هب  يا  هظحل  دوب : نامیا  رسارس  شرمع  مالسا و  امامت  شیگدنز  یلع ،

دیشون . تداهش  تبرش  نیديایحا ، نیئآ و  هار  رد  هرخالاب 
هریـس و نآ  رب  ار  ام  مه  و  دندیزگرب ، ایند  زیچ  همه  رب  ار  ربمایپ  نادناخ  تدوم  یتسود و  هک  دهد  رارق  یناسک  نآ  هرمز  ردار  ام  دـنوادخ 

رتوکین و هک  درادب  یشور 
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 " ناج . قلاخ  هناد ، هدنفاکش  ناراب و  هدنتسرفنامه  تسا : سب  ار  ام  ادخ  و  تسا ، رت  هتسیاش 
یم دوخ  داقتعا  دنسار  ریدغ  صن  و  هدرک ، حیرصت  تسا  هیماما  بهذم  نامه  هک  قح  بهذم  هب  دوخ ، راعشا  رد  بحاص  هتشذگ ، اهنیا  زا 

: دیوگ یم  درامش ،

انیمی  تدقع  نا  دقعاف  صنلاب 
انیضر رایتخالا  داقتعا  لک 

میداهن . ندرگ  رایتخا "  نوناق "  هب  ام  نک ، دای  تفالخ  صن  رب  ینک ، دای  دنگوس  رگا  - 
درک . رایتخا  رفن  داتفه  تما  نایم  زا  یسوم  دومرف : هک  وش  ملست  دنوادخ  نخس  ربارب  رد  - 

دوب : هتفگ  تشذگ ، اب "  هیفاق "  اب  هک  هدیصق  رد  زین  و 
دیشخب ؟ هاکز  مسر  هب  يرتشگنا  تدابع  بارحم  رد  هک  تسا  نامه  لوسر  یصو  دیتسنادن  - 

تخاس ؟ موکحم  ار  هباحص  مالعا و  ار  وا  تیناقح  ریدغ "  زور "  هکدشاب  نامه  لوسر  یصو  دیتسنادن  - 
شرعش : نیا  ای  و 

تسا . نآرق  هضیرف  نانموم  ریما  ربمایپ  نیشناج  یتسود  - 
هدیزگرب . شنانموم  يرالاس  هبو  هداهن  نایناهج  مامت  هدهع  رب  دنوادخ  هک  - 

دودرم تهج  دـنچ  زا  هتـشاد ، ترهـش  نادـب  هدرک و  یم  يرادـبناج  لازتعا  بهذـم  زا  بحاص  هک : هدـمآ  نازیملا "  ناـسل  رد "  هچنآ  و 
: هتفگ بحاص  هزانج  رب  زامن  ماگنه  هک  هدرک  تیاکح  رابجلا  دبع  یـضاق  زا  مه  هدرک و  هئطخت  ار  تبـسن  نیا  دوخ  رجح ، نبا  هچ  تسا ،

یم یـضفار  ارم  هک  نمـشد  تتامـش  زا  دـیوگ : یم  هک  تسا  وا  راعـشارتالاب  همه  زا  مناوخب " و  زامن  یـضفار  نیا  رب  هنوگچ  مناد  یمن  " 
مرادن . یکاب  دنناوخ ،
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تفاهت ضقانت و  زا  وا  نخـس  هکتسا  تروص  نآ  رد  دشابن و  هارمه  تیعقاو  اب  هچرگ  دشاب ، ترهـش  اهنت  رجح ، نبا  روظنم  تسا  نکمم 
دوش . یم  جراخ 

هب انلع  هدوب ، ثحب  حرطم  یهلا "  لدع  عوضوم "  هک  یعقوم  بهذم ، ناگرزب  ریاس  دـننام  بحاص ، هک  دـسر  یم  رظنب  نئارق ، هب  هجوت  اب 
تسا . هتساخ  یمرب  نایلزتعم  زا  يرادبناج  تیامح و 

، دنا هتشاد  یگداتسیا  هرعاشا  ربارب  رد  اعمتجم  هتـشاد  رظن  قافتا  الماک  لئاسم ، یخرب  رد  ، هلزتعم هعیـش و  هک  تسا  نیا  تیامح  تلع  هتبلا 
دنراد . رظن  فالتخا  تسا ، رایتخا  ضیوفت و  عوضوم  هک  نآ  رگید  عرف  ردهچرگ  تسا ، یهلا  راکنا  ملزتسم  هک  ربج  هلئسم  رد  اصوصخ 

ناوریپ نیب  ناوارف  تسین ، روسیم  لهس و  ناگمه  يارب  لادج  هرجاشم و  ماگنه  رد  اصوصخ  ، هلئـسم ود  نیا  نیب  نداهن  قرف  هک  اجنآ  زا  و 
نوچمه يرگید  ناگرزب  بحاصزا  ریغ  هکنانچ  ، دنا هدرک  دادملق  هعیش  ار  یلزتعم  و  یلزتعم ، ار  هعیش  هدش ، هابتـشا  طلخ و  بهذم  ود  نیا 
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دنا . هتشگ  بوسنم  لازتعا  هب  یضر  فیرش  شردارب  یضترم و  دیس  يدهلا  ملع 
هک دشابیم  عاتما ج 1 ص 55  رد  نایح  یبا  نخـس  رت  تفگـش  ضقانت  و  تسوا ، ندوب  یفنح  دـننام  تسرد  بحاـص ، ندوب  یعفاـشاما  و 

همئا مان  یناوارف  راعـشا  رد  بحاص  هکنیا  اب   " هدرک ، عمج  هیدـیز ، نخـس  هفینح و  یبا  بهذـم  نیب  هک  تسا  يا  هعیـش  بحاـص  هتفگ " :
دیئامرف : هجوت  وا  رعش  نیا  هب  دنک ، یم  یفن  دوخ  زا  ار  هیدیز  داقتعا  عقاو  رد  هدرکدای و  احیرص  ار  راهطا 

نادباع . رالاس  ناشکاپ و  رسپ  ود  شیصو و  یلع  مه  تسا و  دمحم  نم  رورس  - 
تسا . مانمه  نارمع  نب  یسوم  اب  هکنآ  قداص و  رفعج  وا  دنزرف  رقاب و  دمحم  و  - 

نامربهر -  دعب  دش و  مومسم  هک  یلع  هاگنآ  دمحم و  دعب  هتفخ  سوط  كاخ  رد  هک  یلع  و  - 
تسا . ناراکمتس  نیمک  رد  هکمدقتعم  دمحم "  لآ  مئاق  تماما "  هب  وا  زا  دعب  نسح و  - 
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شرگید : رعش  نیا  ای  و 
مظاک . کی  رقاب و  ود  نیدباعلا و  نیز  ناشرسپ و  ود  یلع و  دمحم و  تکرب  هب  - 

دمحم . لآ  مئاق  و  راکزیهرپ ، يرکسع  و  شدنزرف ، سپس  دمحم ، دعب  اضردعب ، - 
مدرگ . لصاو  تشهب  میعن  هبهدش  راگتسر  زیخاتسر ، زور  هک  مراودیما  - 

تیبود : نیا  ای  و 
رقاب . ود  نیدباعلا و  نیز  دعب  تشهب ، ناگدازآ  رورس  ود  اب  وا ، یصو  قح و  ربمایپ  - 

ما . هتخود  دیواج  تشهب  هب  عمط  مشچ  نانآ  تکرب  اب  هکلضاف  ود  اضر و  یسوم و  و  - 
تسا : هتفگ  دوخزجر  نیا  رد  و 

یتشون . رد  ارحص  هوک و  یتشگ و  مزاع  ار  هفرشم  دهاشم  هک  يرئاز  يا  - 
ددرگن . هنهک  ناراگزور  تشذگ  اب  هک  يدورد  نک  راثن  ادخ  لوسر  رب  ارم  دورد  - 

فورعم . كاپ  تبرت  نامه  ، یتشگزاب هفوک  هب  نوچ  و  - 
تسرف . دورد  نسحلا  وبا  نایملاع  رتهم  هب  فجن "  هاگیاج "  نیرتهب  رد  - 

يوگ . مالس  یتبجم  ماما  رب  عیقب . رد  هنیدم و  هب  درگ  زاب  اددجم  و  - 
نک . هیده  تایحتنیرتهب  اب  ارم  مالس  ریگزاب و  نانع  فطيارحص  ءالبرک ، رد  و  - 

تسا . نادیهش  رالاس  هک  نیسح  كاخ ، رد  هتفخ  نآ  تمدخ  هب  - 
تسالاو . فیرش و  یتبرت  هک  ریگولهپ  عیقب  هنهپ  رد  زاب  و  - 

دناردنا . كاخب  قداص  رفعج  ملع و  هدنفاکش  رقاب  نابات و  غارچ  نیدباعلا  نیز  اجنآ  رد  - 
دزاس . رپ  ار  نمد  تشد و  نآ  نینط  هک  هتسویپ  یمالس  ناسرب ، نانآ  هب  ارم  مالس  - 

. نک راثن  ارم  مالس  یسوم ، داهن : هزیکاپرب  ریگب و  ولهپ  دادغب  رد  دعب  -و 
نک . میدقت  نسحلا  یبا  هب  ارم  تیحت  مالس و  و  لد ، مارآ  یلو  ور  سوط  هب  هلجع  اب  و  - 

نک . راثن  دمحم  يوقت  ندعم  رب  ارم  دورد  وش و  زاب  دادغب  هب  نیشن و  يامه  لاب  رب  سپس  - 
، بیر کش و  زا  هک  يوگ  مالس  يداه  یلع  رب  رکسع ، نیمزرس  ارماس  رد  دعب  و  - 
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هتفرگ . همشچرس  یهلا  ملع  ندعم  زا  شراتفگ  هدیدنسپ و  شراتفر  هک  شدنزرف  نسح  رب  مه  تسا و  كاپ 
مراد . نانآ  يوس  هب  ورلد  ناج و  اب  زور  ره  دنا و  نم  هانپ  هک  ، نامدرم ریاس  هن  دنا ، نانیا  - 

تسا . هداد  تنیز  ربهرنایاوشیپ  کیاکی  مان  هب  هک  دراد  يرگید  هزوجرا  زین  و 
مود : پاچ  تافاضا 

فیلات اضرلا "  رابخا  نویع  همدـقم "  رد  هک  دراد ، ادـخ  تجح  نیمتـشه  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ماما  ياـنث  رد  هدیـصق  زین  [و 
دیوگ : یم  هک  ماما  نآ  شیاتس  رد  يرگید  هدیصق  مه  وهدش  جرد  قودص  خیش 

يور . یم  تخات  هب  هدرکباکر  رد  اپ  هک  رئاز  يا  - 
دش . دیدپان  دیهج و  دوب : یقرب  ایوگ  هک  تشذگ  ام  زا  نانچ  - 

ایکاز  یمالس  غلبا 
اضرلا يالوم  سوطب 

نک . راثن  اضر  مرورس  هب  سوطرد  ار  ما  هناصلاخ  دورد  - 
یضترم . شا  هفیلخ  دنزرف  یفطصم ، ربمایپ  هداز  دنزرف  - 

هتسب . رویز  ناشخر  یتمظع  اب  هتفای و  تسد  رادیاپ ، یتزع  هب  هکنآ  - 
وگب : هدرب  ماغیپ  درامش  یم  ضرف  ار  نانآ  تیالو  یتسود و  هک  صلخم  نیا  زا  - 

متفگ . دردرپ  ار  ملدهک  تسا  یشتآ  زوس  هنیس  رد  - 
تسا راد  هحیرج  ناتناتسود  بلق   , دنا هتسشن  نیمک  رد  هداهن  ماد  هک  نایبصان  نیا  زا  -

. متفگ هدرپ  یب  ار  نخس  متشذگ و  نانآ  رب  هجهل  تحارص  اب  -
متشادن . ساره  هتشگ ، یضفار  دنیوگب : هکنیا  زا  متشارفارب و  فالخ  مچرپ  انلع  - 

دنا . هتساخرب  امش  فالخ  ینمشد و  هب  امسر  هک  اهنآ  نتفگكرت  تسا  شوخ  هچ  - 
مهن . ياپ  هتفت  شتآ  رب  هچ  رگ  متشگ ، یم  فرشم  وا  ترایز  هب  دوخ  متفای ، یم  ناکما  رگا  - 

ریطخ . يدنب  دیق و  اب  مراید ، نیا  تسب  ياپ  نم  یلو  - 
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مدرگ . لئان  ترایز  باوث  هب  ات  مزاس  یم  شدقرم  راثن  ار  تیحت  انث و  نیا  - 
ددرگ . دونشوخ  هک  دشاب  ما ، هتشاد  لیسگ  شتمدخ  هب  هک  تسا  یتناما  نیا  - 

تشگ . دهاوخن  دودرم  زگره  هک  هتسب  دیما  یتعافش  هب  تیحت ، نیا  ندورس  اب  دابع ، رسپ  - 
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اهیتفگش هارمه  کین  لاصخ 

کیدزن ناتـسود  زا  یـضعب  دـماشایب ، تساوخ  نوچ  دـندروآ  رپ  یحدـق  تساوخ ، یندیـشون  داـبع ، نبا  بحاـص  يزور  دـنیوگ : یم  - 1
: تفگ تسیچ ؟ تنخس  هاوگ  دومرف : شتسود  هب  بحاص  دوب ، رضاح  دوب  هدروآ  بآ  هک  يرکاچ  زونه  تسا ، مومـسم  هک  روخم  تفگ :

لالح هن  منک و  زیوجت  نارگید  يارب  هن  ار  راک  نیا  دومرف : بحاص  دـماشایب ، شدوخ  وگب  هدروآ  ار  بآ  هک  یمـالغ  نیمه  هب  شیاـمزآ ،
منکن . زیوجت  مه  ار  ناویح  كاله  دومرف : ناشونب  یغرم  هب  تفگ : مناد .

رد يزینکهک  داد  نامرف  و  وشم ، دراو  نم  هناخ  هبرگید  ور و  دوخ  راک  یپ  دومرف : مالغ  هبو  دنزیرب . اربآ  داد  روتـسد  دـنادرگربار و  حدـق 
دنیامن . تخادرپ  بترم  مه  ار  مالغ  نآ  قوقحو  دنرامگ ، تمدخ  هب  مالغ  ضوع 

تسا . هارمه  تسخ  اب  هک  تسا  يرفیک  مه  قوقح  عطق  و  دودز ، ناوتیمن  کش  اب  ار  نیقی  دومرف : دعب 
، دولوم يارب  یبقل  مان و  هک  دراد  اضاقت  هدومرف ، تیانع  رـسپ  يدنزرف  شدنوادخ  هک  تشاد  لیـسگ  يا  هعقر  يولع ، تاداس  زا  یکی  - 2

تشون : وا  هعقر  رانک  رد  بحاص  دیامرف . نیعم 
شمان مرخ : اهلد  تشگ و  نشور  اهمشچ  هک  دنگوس  ادخب  دنادرگ ، تداعس  نیرق  راگماک ، تخب  راوس و  کت  هدیسر  ون  اب  تدنوادخ  " 

یلـضاف دوخ  شـشوک  اب  مدنمزور  دیآنسح . کین و  شراب  راک و  ات  نسحلا  وبا  شا  هیانک  و  دنادرگ ، هزاوآ  دنلب  شیادـخ  ات  ، دـشاب یلع 
مشچ زا  شداب  رود  روظنمب  ددرگدنمتداعس ، یتخبکین  شدج  تکربب  دنمجرا و 
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فرـصت زابان  يالط  نوچ  و  ددرگ ، بیـصن  شتداعـس  ابیگدنز  لاس  دص  کین  لاف  هب  ات  مدرک  زاین  لاقثم  دـص  نزو  هب  رز  يرانید  دـب 
مالسلا . و  دنام . ناما  رد  راگزور 

درک . یتجاح  ياضاقتهداتسرف  بحاص  تمدخ  هب  يا  هعقر  نانیشن  هیشاح  زا  یکی  - 3
ور ریز و  ار  همان  هچ  ره  وا  یلو  تسا ، هداد  تدعاسم  هدعو  اضما و  ار  تا  همان  دوخ  تسد  هب  بحاص  دنتفگ : هداد و  تدوع  ودـب  ار  همان 

نتـشون اب  بحاص  هک  دـش  هجوتم  یفاک  تقد  زا  دـعب  سابعلا  وبا  درک ، هضرع  یبض  ساـبعلا  یبا  هب  ار  هماـن  دیـسرن ، شرظنب  يزیچ  درک ،
تسا : هداد  دعاسم  خساپ  فلا ، کی  طقف 

دهاوخ دیامرف ، تدـعاسم  هک  دریگ  قلعت  نامرورـس  كرابم  يار  رگا  لعف . اذـکب ، معنی  نا  انالوم  يار  ناف  دوب : نینچ  یـضاقتم  هعقر  رد 
مهاوخ لعفا "  ینعی "  هدرک  هفاضا  فلا  کی  درک "  دـهاوخ  ینعمب "  تسا ، یـضام  لعف  هک  لعف "  ولج "  بحاـص  دـش  مولعم  و  درک ،

درک .
تشاد : لیسگ  هدورس  نیا  ابو  هدرک  هیده  يولع  مشاه  یبا  تمدخ  يرطع  هرقن ، قبط  کی  رد  بحاص ، - 4

دریگ . یبیصن  تراونا  وترپ  زا  ات  ، دیسر تمدخ  هکبارم  هبتع  ترایز  دصق  هب  هدنب  نیا  - 
هتفرگ . هیام  تکشم  نوچ  يوخ  زا  شورفرطع  هک  ریگ ، هرهب  هدش  تماقم  میدقت  هک  يرطع  نیا  زا  - 

ازفیب . تتایانع  رب  یتیانع  نآ ، لوبق  اب  هدش ، هارمه  رطع  ابهک  تسا  یشکشیپ  فرظ  اما  - 
زخ ياه  هبج  رخاف و  ياهسابل  اب  نانیشن  هیشاح  مشح و  مدخ و  زا  یعمج  هک  تسیرگن  بحاص  لالج  هوکش و  هب  ینارفعز  مساقلا  وبا  - 5

یتراسج نینچ  امش  روضح  رد  دنتفگ : بحاص  هب  تخادرپ ، نتشون  هب  تفر و  يرانک  هب  دنا  هتسشن  سلجم  درگادرگ 
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هدرک در  ار  وا  ياضاقت  بحاص  دزادرپب ، نتشون  زا  ات  تساوخ  تلهم  يا  هظحل  ینارفعز  دیروایب  ار  وا  دومرف : بحاص  دوش ، یم  بکترم 
دورس : و  درادب ، دیوم  ار  بحاص  دنوادخ  تفگ  دش و  کیدزن  ینارفعز  دنروآ ، زاب  هتفرگ  شتسد  زا  ار  راموط  داد  روتسد 

تسا . رتابیز  هخاش  رس  رب  رگ  يوشتفگش ، رد  رتشیب  هک  ونشب  شرعاش  نابز  زا  ار  هماکچ  - 
تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دناوخ  رب  یتایبا  مساقلا  وبا  يراد ، هچ  ات  روایب  دومرف : بحاص 

دنزاس . هنیجنگ  علو  صرح و  اب  دنزودنا و  تلود  لام و  نارگد  - 
تسوت . يوزرآ  ششخب  لاون و  ناگمه ، دیما  يا  دابع ، هداز  يا  وت  و  - 

تسا . ندیچ  يایهم  هدیسر  هویم  نوچ  دنراد ، هدیشک  ورفای  زارد  یتسد  هاوخ  ناگمه ، يارب  تیاطع  - 
تسا . يزاین  یب  تلود و  دش ، مدرم  بیصن  هک  يا  هرهب  نیرتمک  یتفرگ ، ورف  ناسحا  تمعن و  اب  ار  یناهج  - 

هتسخ . زجاع و  تتمعن  ساپس  زا  نانآ  نیرترکاش  و  هتسب ، نابز  تربارب  رد  ارعش  نیرت  ساسح  - 
دزیر . یم  کیدزن  رود و  ياپ  هب  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  تنکم  تلود و  شلاون ، ودوج  هک  يرورس  يا  - 

دجنگن . رادنپ  رد  هک  یتعلخ  مهنآ  يدوشخب ، تعلخ  رواجم ، رئاز و  زا  ار  ناگمه  - 
نم . زج  دنشورف  یم  هولج  دنمارخ و  یم  زخ  سابل  رد  هاگراب ، نیا  نانیشن  هیشاح  - 

تسین . يروآدای  تجاح  دنک  یکین  هراومه  تسا و  رادیاپ  دوخ  دهع  رب  هک  ار  نآ  هتبلا  - 
، دنمس کی  هقان ، کی  ات  دومرف  وا  و  نک . میاطع  یبکرم  ریما  يا  تفگ : ودب  يدرم  هک  مدناوخ  هدئاز  نعم  ياهناتساد  رد  دومرف : بحاص 

کی غالا ، کی  رطاق ، کی 
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هک نم  کنیا  مدرک . یم  تیاطع  هدـیرفآ ، اهنیا  زج  یبوکرم  هیاپ  دـنلب  دـنوادخ  متـسناد  نم  رگا  درک : هفاـضا  و  دـندرک ، اـطع  ودـب  زینک 
رازا هقاـط  کـی  لامتـسد ، کـی  هماـمع ، کـی  راولـش ، کـی  هقیلج  کـی  نـهاریپ ، کـی  هـبج ، کـی  زخ : هماـج  زا  هـک  میاـمرف  مبحاـص ،

یم تیاطع  دوش . هتخاس  زخ  زا  يرگید  سابل  اهنیا  زج  متـسناد  رگا  دـننک ، تعلخ  وت  رب  باروج  کی  شوپـالاب )  ) ادر کـی  شوپرمک ،) )
مدرک .

دش . لیوحت  شمالغ  هب  تسناوتن  هچنآ  و  دیشوپ ، تسناوت  هچره  دنتخیر . وا  رب  ار  اهتعلخ  نیا  مامت  و  دش ، ردنا  هنازخ  هب  ات  دومرف  دعب 
تشاگن : بحاص  هب  يا  هعقر  رد  یناهفصا ، قارو  صفح  وبا  - 6

نآ شبنج  زا  دعب  ریشمش  نتخارفا  و  یـشخب ، دوس  هیام  يروآدای  هک  دوب  نیا  هن  رگا  درادب ، مادتـسم  ار  بحاص  نامرورـس  هیاس  دنوادخ 
ناوختسا هب  شدراک  هک  يدنمتجاح  یلو  یمداد ، ناکت  ار ، هدنرب  ریـشمش  نیا  هن  و  یمدرک ، يروآدای  هن  تسا  رتراومه  لهـس و  ماین ، رد 

دراد . زارد  حاحلا  بلط و  تسد  ، مه غیرد  یب  هدنشخب  ربارب  رد  و  باتش ، تجاح  نتشگ  اور  هب  هدیسر ،
كرابم يار  رگا  دنا ، چوک  لاح  رد  مدنگ  رابنا  زا  اهـشوم  یتح  تسا ، ناشیرپ  درادب -  دیوم  تیادخ  هک  تا -  هدنب  نیا  راگزور  لاح و 

نا دومرف . یهاوخ  یئامرف  زاسمد  دنا ، هدـنکفا  تماقا  لحر  ور  نیا  زا  دـناروهطوغ و  تمعن  رد  هک  نارکاچ  ریاس  اب  ار  هدـنب  نیا  هک  دـشاب 
هللا . اش 

تشاگن : شا  هعقر  رانک  رد  بحاص 
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، مدنگ شخب  هدژم  لاوز ، یب  لاون  راشرس و  تمعن  هب  ار  یگناخ  ياهشوم  مینک : زاغآ  خساپ  یکین  هب  مه  ام  يدرک ، زاس  نخس  کین  هچ 
تسا . هار  رد  جئاوح  ریاس  دسر ، یم  هتفه  نیمه 

هک مدیـشیدنا  رایـسب  هار  رد  متـشگ ، ير  مزاع  یترافـس  هب  ناطلـس  بناج  زا  دیوگ : یـصو "  هب "  روهـشم  ینادـمهيولع  نسحلا  وبا  - 7
تاقالم روخ  رد  هک  اویش  ینخس  وابیز  یلاقم 
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ود نانع  هک  اجنآ  ات  مدـش  کیدزن  نم  تشگوربور و  نم  اـب  دوخ  تروکـسا  رد  هک  یماـگنه  مدـشن . قفوم  مدـنب ، زارط  دـشاب ، بحاـص 
نیا تسا ، رشب  قوف  ام  درم  نیا  میرک "  کلم  الا  اذه  نا  رـشب  الا  اذه  ام  تشذگ " : منابز  رب  مداتفا و  فسوی  دای  هب  تسویپ ، مهب  بکرم 
متفگ یم  دینک  هئطخت  ارم  هك  دوب  نیا  هن  رگا  نودنفت "  نا  الوا  فسوی  حیر  دجال  ینا  تفگ " : خساپ  رد  وا  و  تسا . ماقم  یلاع  هتشرف 

یصولا . نبا  یصولا  لوسرلانبا ، لوسرلاب ، ابحرم  يدمآ ؟ شوخ  دومرف : دعب  دسر ، یم  ماشمب  فسوی  يوب 
ادابم داهن ، یم  خرس  رز  رانید  هد  نآ  رانک  رد  تساخ ، یمرب  تشط  رس  زا  هک  هاگ  ره  داتفا ، رتسب  هب  لاهـسا  ضرم  اب  زاوهارد  بحاص  - 8

قدصت رانید  رازههاجنپ  بیرق  تفای ، تیفاع  نوچ  و  دندوب ، تلاسک  ماود  ناهاوخ  ناراکتمدخ  ور  نیازا  دریگ و  لالم  راک  زا  راگتمدـخ 
درک

زا دـعب  دـندروآ ، یم  خـی  بآ  داـبعنبا ، بحاـص  يارب  هاـگ  ره  هک  هدروآ  تیاـکح  ناـبزرملا  نبا  رـصن  وبا  زا  رهدـلا "  همیتـی  رد "   - 9
: تفگ یم  نآ  ندیشون 

بذع  ءامب  جلثلا  هعقعق 
بلقلا یصقا  نم  دمحلا  جرختست 

بلق . هت  زا  ار  یهلا  ساپس  دشک  نوریب  خی ، بآ  تروق  تروق  - 
امرفدیدجت . دیزیرب ، ار  دوخ  تنعل  اراگدرورپراب  تفگ : یم  دعب  و 

زا يداب  تشگبلاغ و  وا  رب  ترچ  یبش  تشگ ، یم  رضاح  بحاصسلجم  هب  اهبش  يریـضح ، نبا  دسیون : یم   " نادلبلا مجعم  رد "  - 10
دیناوخ . رب  وا  رب  ار  تیب  ود  نیا  تفگ  بحاص  دیرب ، رابرد  روضح  زا  راسمرش و  هجیتن  رد  تساخرب ، وا 

شابم . لجخ  تسا . دوع  ياوآ  يان و  هلان  نوچ  هک  يزاوآ  رطاخ  هب  هداز  يریضح  - 
یتسین . نامیلس  هک  وت  ینک . سبح  ارنآ  یناوت  یم  درک ؟ ناوت  یم  هچ  تسا ، داب  - 
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راصق تاملک 

دیوج . رادبآ  رهوگ  دیوپ ، نیریش  يایرد  هب  هکنآ - 
دیآ . هدیشک  شیوس  هبدیما  مشچ  دراد ، هداشگ  اطع  تسد  هکنآ - 
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دراپس . رد  رفیک  هب  شتمقن  دیآ ، رفاک  ار  یتمعن  هکنآ - 
دیآ . هدورد  الب  ساد  اب  دیور ، مارح  زا  هک  یتشوگ 

دیارس . اهناتساد  تمادن  ینامیشپ و  زا  ادرف  دیآ ، هرغ  شتمالس  راگزورب  هکنآ 
دریگ . دوس  هچ  لصفم  نایب  زا  دریگن ، يرایشوه  كدنا  هراشا  اب  هکنآ 

دماین . عفان  لاوما  لذب  هکاجنآ  دمآ ، ناماسب  يراک  راومه ، مرن و  ینخس  اب  هک  دش  رایسب 
دشاب . نآ  رد  هک  دوارت  نآ  هزوک  زا  دشوجنورد و  هیام  زا  هنیس 

دیآ . زاین  یب  نابز  راتفگ  زا  دبایرد و  مشچ  هراشا  اب  دنمدرخ 
. دیآ مرخ  راهب  رد  هدرسفا و  ناتسمز  رد  ناتسوب  هک  نانوچ  دیامن ، راسخر  هک  درذگن  يرید  دنام ، ربا  سپ  رد  هک  نابات  دیشروخ 

دیآ . نایامن  شرهوج  راب  رگد  دریگ  يدنک  هک  ریشمش  دیآ ، رب  زاب  دوش ، ناهن  هک  نابات  ردب 
هکراتم . لامها و  رثا  رب  تلهج  هرکاذم  سرد و  ورگ  رد  تشناد 

دناود . هشیر  بلقرد  دیآ  ررکم  هعماس  رب  هک  نخس 
بات . بآرپ و  ياهنابز  زا  رتاسر  كاپ ، شغ و  یب  ینابرهم 

دیآ . شوخ  قاذم  رد  نآ  لصف  هب  هویم  ره  هک  نانوچ  دیاش ، نآ  عقوم  هب  يراک  ره 
تیراع . ایند  تمعن  هک  دوس  هچ  تیاهن ، یب  وزرآ 

درآ . راب  هب  عیرس  یعفن  دومرف : شیادخ  هکنانچ  و  دراد ، راکشآ  يرثا  يروآدای 
هک رام ، رت  تفگش  نآ  زا  هدنرب ، زیت و  نآ  مد  هدنزغل و  مرن و  ریشمش ، تشپ 
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رت . هدنزگ  ششین  رت و  هدنزغل  مرن و  نآ  تشپ 
نایاش . تامدخ  اب  زج  ، درک ناوتن  راوتسا  سک  ندرگ  رب  ناسحا ، تنم و  هتشر 

دیاز . تسکش  اجیب  يرادیاپ  زا  هک  نانوچ  درآ ، يراوخ  يرابدرب  ملح و  هک  دشاب  هاگ 
، تدعو هب  يافو  تسوا . شناد  مهفهنومن و  لب و  ماقم ، لضف و  نامجرت  تسوا و  رابتعا  کحم  لب  كاردا ، هشیدـنا و  زارت  ، سک ره  همان 

صلخا هک  تسا  نآ  وکن  ناسحا  تلهم . دیدجت  تیئافو  یب  هاوگ  و  تسخ ، لخب و  ناشن  ندرک ، ادرف  زورما و  تمظع ، صیخشت و  ناهرب 
يامیـس و  دریگن ، يدـنک  نادرمناوج  يرایـشه  ددرگ . هدولآ  شوخان  هرطاخ  اب  دوش و  ادرف  زورما و  هکنآ  موش  ناسحا  و  دـشاب ، ناوارف  و 

دریذپن . اطخ  موش 
ددرگ . هتسب  شناهد  گنس  اب  دنک ، کنابنابات  هام  هرهچ  رب  هک  گس 

دنا . هداتفا  هار  كاخ  هب  كانلوه  هطرو  رد  ماقتنا ، یهاوخنوخ و  يوزرآ  هب  هک  دش  رایسب 
بارس . شخرد  نوچ  یخرب  تسا و  تایح  بآ  نوچ  یخرب  لاون ، هدعو 

دسرن . نارپ  ریت  هک  دسر  اجنادب  هاگ  نخسذوفن 
زیمآرکشت . نابز  زا  تسا  رتایوگ  هک  ریصقت  هب  فارتعا  اسب  هچ 

دشاب . دوصقم  هب  رتاسر  هک  هاتوک  نخساسب  هچ 
دراد . دوخ  هتسیاشيراک  يزور  ره  و  درورپ ، یئوزرآ  يرس  ره 
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دتفا . رت  شخبدوس  نارب ، ریشمش  هنرگو  دشخب  دوس  راومه  مرن و  نخس 
رخص . رب  هک  نانچ  هن  یلو  دنا  هدرک  يرادمتام  ناگدرم  رب  و  ورمع ، نوچ  هن  یلو  تسا ، ناوارف  لدریش  روالد 

نامسآ . ات  نیمز  زا  نیهاش  باقع و  نایم  قرف  تسا و  ناوارف  ریپ  ناوج و  هلصاف  هک  نکم  شومارف 
تسا . تمقن  زاغآرس  تمعن ، نارفک 
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تسا . لاوز  هیام  لاون ، یساپسان 
تسا . ندنار  ات  ار  دوجوم  تمعن  نارفک ، اب  ناسحا  هلباقم 

. دوش رادیب  تلفغ  باوخ  رد  هدنام  ورف  و  دریگ ، تماقتسا  هار ، جک  دریذپ ، مایتلا  تحارج  ددرگ ، يوق  فیعض  هک  دشاب  هاگ 
دنمرد . نورد  زا  تیاکش  دیآ و  رب  گنت  لد  زا  هلان 

دراپس . تعاطا  هب  رس  و  دهد ، تبثم  خساپ  یناوخ ، ارهک  ره  هن 
دیآ . راتفرگ  راکدب  ضوع  رد  راکوکین  و  دزوسب ، راکهانگمرج  هب  هانگ  یب  هک ، دوش 

دزودنا . بارش  شتمحر  ناراب  زا  دزود ، ربا  هب  عمط  مشچ  هک  ره  هن  دیوج و  زاب  دبلط ، قح  هک  ره  هن 
نایعا رد "  ار  اهنآ  مامت  نیمادیـس  هک  هدرک  دای  ناوارف  بحاص  زا  راب ، ررد  نانخـس  راصق و  تاملک  هنوگ  نیا  زا  رهدـلا  همیتی  رد  یبلاعث 

تسا . هدومرف  تبث   " هعیشلا
نیا هعیش و  هیقف  تسا  نیا  ، شراعـش تمکح  نانخـس  نیا  هعیـش و  ریزو  کی  تسا  نیا  شراکفا . هنومن  نیا  هنومن و  هعیـش  کی  تسا  نیا 
نانیا شراـتفگ . هلاـقم و  نیا  هعیـش و  يوگنخـس  ملکتم و  تسا  نیا  شباـتملاع ، هشیدـنانیا  هعیـش و  دنمـشناد  تسا  نیا  شکاـنبات . بدا 
دشابن . هنرگو  دشاب . نینچ  هک  دیاب  دنز ، ماگ  قح  نادناخ  یپ  رد  هک  نیتسار  هعیش  ناشثاریم . رخافم و  نیا  دنا و  هعیش  گرزب  نادرم 

بحاص تافو 

رهـش و مامت  دندش ، ربخاب  وا  گرم  زا  هک  ير  مدرم  تفگ  كرت  ار  یناف  راد  ير ، رد  لاس 385  زا  رفص  هام  هعمج 24  بش  رد  بحاص ،
روضح ناهدنامرف  ناگنهرـس و  هارمههب  هلودلا  رخف  دندمآ . درگ  هزانج  عییـشت  روظنم  هب  شا  هناخ  رد  رب  ناگمه  تشگ و  لیطعت  اهرازاب 

، تشادگرزب میظعت و  هب  دنرازگ ، زامن  وا  رب  ات  دش ، جراخرصق  رد  زا  مادخ  شود  رب  هک  بحاص  هزانج  دنتشاد . نت  رب  هایـس  هماج  هتفای و 
هلان هیرگ و  نادنچ  دندز ، تروص  هب  اه  یلیـس  دـندیرد ، نت  رب  اه  هماج  دـش ، دـنلب  يراز  نویـش و  دایرف  دنتـساخاپ : هب  رـسکی  نیرـضاح 

دنداتفا . كاخ  هب  هتفر  ناوت  بات و  زا  هک  دندرک 
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تسشن . هناخ  رد  ازع  يارب  زور  دنچ  و  درک . یم  تکرح  هزانج  شیپاشیپ  هلودلا  رخف  دناوخ ، زامن  وا  هزانج  رب  یبض  سابعلا  وبا 
: دسیون یم  ناکلخ  نبا  دش ، نفد  هیرد  مان  هب  يا  هبق  رد  هدرب و  ناهفصا  هب  هک  یماگنه  اتدندرک  زیوآ  هناخ  کی  رد  ار  هزانج  زامن  زا  دعب 
هدرک و هفاضا  تانجلا "  تاضور  رد "  دیـس  و  دـنا . بظاوم  نآ  يراکچکو  ریمعت  هب  شناـگدازرتخد  هدـنام و  داـبآنامز  نیا  اـت  هبق  نیا 

دمحم كرتـس  همـالع  گرزب  ياوشیپ  هک  دوب  هتـشگ  یمادـهنا  تسکـش و  راـچدشیپ  يدـنچ  تسا ، روـمعم  داـبآ و  مه  نوـنکا  دـیوگ :
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نآ ترایز  رابکی ، يا  هتفه  اسب  هچ  یهام و  هاگ  رابکی و  هام  ود  یناوتان ، دوجو  اب  و  داد ، ناـمرف  نآ  تراـمع  دـیدجت  هب  یـسابرکمیهاربا 
شدـقرم ترایز  اب  مدرمو  دوش ، یم  هدـناوخ  هنهک "  نادـیم  هاگ "  یچقوط " و  باـب  ماـن "  هب  تاـقوا  نیا  رد  دـیامرف . یمن  كرت  ار  هبق 

دنراد . یم  تلئسم  یلاعت  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  هبق  نآ  رانک  ردو  دنیوج  یم  تکرب 
دورس : نینچ  يا  هعطق  رد  بحاص  دنداد ، ربخ  وا  گرم  زا  هیانک  هراشا و  اب  ناسانش ، هراتس  هکیعقوم  دسیون : یم  همیتی "  رد "  یبلاعث 

راثآ . نارتخا و  هدننیرفآ  يا  ماسجا و  حاورا و  قلاخ  يا  - 
یهایس . ینشور و  هدنرآ  دیدپ  يا  - 

مراد . يرتشم  هب  دیما  مشچ  هن  - 
مکانمیب . خیرم  زا  هن  و  - 

دنا . تمالع  عقاو  رد  ناگراتس  هک  ارچ 
راد . مظوفحم  الب  درد و  زا  اراگدرورپ  راب  تساناد . يادخ  تسد  رد  تشونرس  - 

شاب . نابهگن  هانگ  یئاوسر  زا  ناما و  رد  راگزور  ثداوح  زا  و  - 
. ياشخبب نم  رب  شمارگ  نادناخ  یضترم و  یلع  شیاتمه  تا و  هدیزگرب  یفطصم  دمحم  یتسودب  - 
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اب درم  گرزب  يا  : - نون هیفاق  اب  تسا  یمیجل  دمحم  نب  دمحا  روصنم  وبا  هدیصق  هلمج  زا  دش ، هدورـس  یناوارف  دئاصق  بحاص  گرم  رد 
دروآرب . ار  ام  زاین  شراشرس  لاون  اب  دوشگ و  ریبدت  هجنپ  رس  اب  ار  تالکشم  هک  تیافک 

تشگ . زوریپام  يانمت  رب  وا  هدارا  تساوخن ، راگزور  و  ینام ، ناواج  هک  دوب  نیا  ام  يوزرآ  -
مدمآزاسمد . ار  مغ  دنا و  هدشن  عناق  اما  مدز ، كاچ  نابیرگ  تگرم  رب  - 

مشاب . هدرک  ادا  ارت  قح  دوب  نکمم  مدوب ، هتشک  ار  دوخ  رگا  - 
میدوب . دنمرهب  تا  هقیشر  تانایب  زا  رایسبهچ  هک  رادرب  هدرپ  يا  هتفایرد  کنیا  هکيزار  زا  - 

یتخاس ؟ ناریو  اهرهش  يدرک و  دابآ  يروگ  هچ  زا  يدوب ؟ فاصنا  اب  رتسگداد و  يدرم  هن  رگم  - 
دندوبن . نینچ  هک  زورید  دنوش ، هتخیسگ  ماجل  مدرم  هک  يداهن  او  - 

دندوب . ام  هدرب  زورید  هکنآ  اب  دندش  راوس  امرب  هدش  طلسم  ناگ  هلفس  - 
میرابب . ناگدید  زا  کشا  دوش و  بآ  ام  ياهلد  وا  متام  رد  رگا  - 

میا . هدادتسد  زا  ار  یسک  هچ  تفگ  دهاوخ  ناراگزور  تشذگ  یلو  میا ، هدرکن  ادا  ار  متام  قح  - 
: دیوگ يرگید  هدیصق  رد  و 

میتسج . یم  زاب  وا  نابز  تسدزا و  ار  ود  ره  دش ، یم  بایمک  دوجو  شناد  هاگ  ره  هک  تشذگرد  يدرم  گرزب  - 
متفاین . شدننام  ار  یسک  متشگ  ایوج  قلخ  نایم  رد  هچ  ره  هک  يدرم  گرزب  -

دنشاب . سونام  مهب  ات  دندرک  روگ  کی  رد  هافکلا "  یفاک  اب "  ار  ششخب  دوج و  - 
باب رد  هک  يروگ  دنتشگ ، هباوخمه  روگ  رد  کنیا  دنتسیز و  مه  اب  یگدنز  رد  - 
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تسا . هیرذ 
هک يدئاصق  زا  تسا . هارمه  فیطل  یتیاکح  اب  هک  هدش  تبث  یناهفصا  ءالعلا  یبا  نبا  نبا  مساقلا  یبا  مان  هب  هدیـصق  نیا  تیب  دنچ  یهاگ 

هدروآ : نینچارنآ  تایبا  یخرب  رد ج 3 ص 263  یبلاعث  هک  تسا  ءالعلا  یبا  نبا  مساقلا  وبا  هینون  هدش ، هدورس  بحاص  كوس  رد 
ما . هتفگ  هک  میوگ ، تیانث  شیاتس و  ردهچنآ  نم  ربهر  هناگی  يا  - 

دهاکب . ارت  ناش  هک  زج  دیاتسن  ارت  سک  چیه  يرترب ، انث  شیاتس و  زا  وت  - 
درم . نید  هکلب  درم ، ایند  دندرم ، همه  اوح  نادنزرف  وت  گرماب  - 

دنتسشن . تیازعهب  نایروح  هک ، نآ  زا  دعب  دنک  یم  مالعا  ار  وت  يازع  هک  تسا  یگدازآ  تلیضف و  شورس  کنیا ، - 
دنیرگ . یم  تلود  تلم و  هکنانچ  دنیرگ  یم  وت  رب  هلص  اطع و  - 

دنتفرگناج . همه  هاگرد  ياه  هدنار  تگرم  زا  دعب  دندوب  نیشن  هناخ  وت  میب  زا  هک  اهنآمه  دنتساخ ، اپ  هب  نانیچربخ  نایوگدب و  - 
دنتسر . دنب  زا  نیطایش  وتشذگرد  نامیلس  دنناور ، نزرب  يوک و  رب  همه  نانیا  هک  دشابن  تفگش  - 

همیتی ج 3 ص 254 رد  ارنآ  تیب  دنچ  نیا  یبلاعث  ، تسا هرـسیم  نبا  جرفلا  یبا  هیلاد  هدش ، هدورـس  بحاص  متام  رد  هک  يدـئاصق  هلمج  زا 
هدرک : دای 

دوب . گرزب  یتبیصم  مه  نیاهچرگ  تشگ ، یم  وا  یخرب  اهناج  دنتفریذپ ، یم  رگا  - 
دیابر . یم  ار  نیرتهب  تسا و  نیبزیت  نیهاش  نوچ  گرم  یلو  - 

نک . ربب  ازع  هماج  تمشچ ، يروک  هب  کنیا  يدرک ، دوخ  هب  متس  نیا  وگرب : ار  هنامز  - 
تساک . ترازاب  قنور  و  یتخادنا ، شیپ  ار  يرشب  هعیاض  نیرت  میظع  تبیصم ، نیا  اب  - 

هدروآ : ارنآ  تیب  ود  یبلاعث  هک  تسا ، یمتسر  دیعس  وبا  هیلاد  هلمج  زا 
انمت تسد  الوصا  ای  تسب ؟ دهاوخ  رفس  راب  بش  هب  يدنموزرآ  بحاص "  زا "  دعب  - 
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تشگ ؟ دهاوخ  دوشگ  يدرمدار  يوس  هب 
تشگ . دنهاوخن  زاب  رشح  زور  ات  ود ، نیا  رگد  دنریمب  بحاص  اب  ود  ره  ششخب ) وزرآ و   ) هکنیا هب  زج  تشگن  یضار  دنوادخ  - 

هداتفا : روکذم  همیتی ج 3 ص 254  رد  نآ  مامت  هک  تیب  رد 44  يربط  دمحا  نب  دیعس  ضایفلا  وبا  هیمال  زین  و 
دباوخ . هن  يدیباوخ و  هن  راگزور  هب  هکنآ  اب  ، يدیمرآ باوخ  رتسب  رد  هنوگچ  رفسمه  يا  - 

تسا . چوک  ماگنه  هک  دیزیخ  اپب  دهد : رد  ادن  هتساخ و  اپب  شنادنزرف  نایم  رد  زور  ره  - 
باتش . اب  هتسب و  رمک  رگید  هتسد  دنراظتنا و  رد  تلفغ  اب  هتسدکی  دنا : هتسد  ود  - 

دنا . ناور  ناهورگ  سپ  زا  هک  تسا  یناهورگ  دننام ، یم  دنور و  یم  هک  نانآ  ناتساد  ایوگ  - 
دنرادن . تشگزاب  دنناور و  بکرم ، یب  دناراوس ، نانآ  - 

نافیرح . تسد  ردبان  بارش  هکنانوچ  دخرچ  یم  ناشنایم  رد  گرم  ماج  - 
تسیننایامن . هلفاق  رادولج  دناود . یم  داعیم  يوس  هب  دنز و  یم  لیحر  دایرف  یپزا ، تنوشخ  اب  هدننار  - 

دوبر . رد  ارنانآ  گرم  لوغ  دنتشذگرد و  نیا  زا  شیپ  هک  اهنآ  يدیدن  - 
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داتفین . عفان  میدز  اه  هلان  ام  دوب ، رمث  یب  دنتسب ، راکب  اه  هلیح  نانآ  - 
ددرگ . یمن  زاب  دوش و  یم  نوگرگد  لاوحا  درذگ ، یمرمع  تسا ، نینچ  راگزور  هویش  - 

دهد . یمن  تلهم  دسریم و  رد  گرم  کیپ  میوش ، ردنا  ساره  هب  ای  میهاوخن و  هچرگ  - 
درادن . دوجو  يرگید  هار  یلو  تسا  نایامن  گرم  دصقم  هار ، نایاپ  رد  - 

شیپ . رد  زارد  رود و  یهار  نآ  زا  دعب  تسا و  یهاتوک  تصرف  رمع  دنگوس ، تناجب  - 
دنا . هتفر  ورف  متام  هودنا و  رد  نایمالسا  مالسا و  هک  منیب  یم  - 
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غورف . یب  مشچ  نوچمه  هتفرگ  یکیرات  ناشخر  دیشروخ  - 
تسا . روجنر  يرغال  زا  ایوگتسین  ناشخر  هدمآ  رب  ناوتان  نابات  هام  - 

تسا . یناریو  هب  ور  ناشدنلب  خاک  ایوگ  دنا  هتفرگ  متام  ناشخرد  نارتخا  - 
تسا . مژد  نورد  جنر  زا  يرگید  هرهچ  ره  راگزور و  هرهچمنیب  یم  - 

دزیر . مهرد  ای  و  دوش ، بآ  کنیا  یئوگ ، هک  دنبارطضا  رد  نانچ  دنلبياه ، هلق  اب  ناراسهوک  - 
دراد . لد  هب  يدرد  یئوگ  دزرل ، یم  هتشگ  هریت  نامسآ  - 

دیامنیم . اراوگ  کنیا  امرس  تروسو  تسا  هاکناج  مومس  داب  نوچ  کنیا  دوب ، رورپ  حور  هک  ابص  میسن  - 
دنزادگ . زوس و  رد  نانچمه  اهرازتشک  یلو  دنا  هدرک  ناور  کشا  بالیس  نوماه  هرد و  ره  هب  نیگنس  ياهربا  - 

دوخزیزع متام  رد  نایناهج  کنیا  تخاسربخاب ، دوب ، تلم  کـلم و  نیما  هک  يدرمناوج ، زیزع  گرم  زا  ار  ناـهیک  ملاـع  گرم ، کـیپ  - 
دنا . قرغ 

تشگ . دهاوخ  لیلذ  راوخ و  نیا ، زا  دعب  هیامنارگ  درم  دازآ  ینعی  ، درک مالعا  ناهج  هب  ار  هافکلا "  یفاک  گرم "  یچراج ، - 
تسشن . نایناهج  مشچ  رب  كاخ  تسبرب و  مشچ  ناهج  زا  نادنمتجاح  هانپهک  داد  ربخ  - 

دزیخ . ناوضر  هضور  زا  هکتسابص  داب  ایوگ  دزو  یم  شتبرت  میسن  هک  هاگرحس  - 
بان ؟ کشم  هدوس  ای  تسا  رابغ  دنیوگ  دنیشن ، ناوراک  ماشم  رب  نوچ  و  - 

. يدرک بورغ  يدوز  نیدب  هچ  زا  تلیضف ، نامسآ  هام  ناشخرد  يا  - 
دوبر ؟ رد  تگرم  لوغ  تکوش  تزع و  نآ  اب  وتشگ  رهاظ  وت  رب  گرم  حبش  هنوگچ  - 
رمک . بحاص  نارسفا  مه  يدرک و  راهم  ار  ملق  بابرا  مه  هک  نایناهج  زومآ  بدا  يا  - 

رب ایند  نید و  - ؟ تفرگ دهاوخ  وت  داد  یسک  هچ  تخات  وت  رب  راگزور  هک  کنیا  یتفرگ ، شداد  درب ، تیاکـش  وت  هب  راگزور  زا  هک  ره  - 
. دنتسیرگ نایگدرپ  هکنانچ  نآ  نید ، ایند و  لها  مه  و  تسیرگ ، وت 
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يدوب . نیا  نآ و  قازرا  لیفک  دوخ  وت  و  ناتس ، ناج  هزین  مه  تسیرگ و  وت  رب  نارب  ریشمش  - 
دوب . متام  هعیش  اهنآهیرگ  تسیرگ و  وت  رب  بسا  لیخ  - 
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مک . نانآ  يراز  زا  تبیصن  تسا و  بلقنم  وت  ربنایناهج  ياهلد  - 
تسا . ناور  مناج  اب  هدش و  بآ  مغ  زا  اذل  تسا  رادافو  دوخ  بحاص "  هب "  هک  مراد  یلد  - 

تسش . مراسخر  کشا  تارطق  متشاگن ، ذغاک  هحفص  رب  هک  رعش  هک  یطخ  ره  - 
ما . هناگیب  شوه  زاهک  تسا  نیا  تلع  دیامن ، یم  تسس  هیام و  یب  مرعش  هک  ینیب  رگا  - 

تسا . ناور  هراومه  مکش  رس  هک  ارچ  مزاس ، بکرم  هدید  بآ  زا  منز ، مقر  هک  يرعش  ره  - 
تشادن . ارنآ  تقایل  یلو  تشگ ، دهاوخ  وت  یخرب  نم  ناج  هک  مدرک  یم  رکف  - 

تسا . مارح  وا  زا  دعب  یگدنز  ادبا . دشاب ؟ نشور  ممشچ  مشاب و  هدنز  وا  زا  دعب  - 
داب . نازو  دلخ  رورپ  حور  میسن  شهارمه  هب  و  تقو ، همه  تراگدرورپ  دورد  داب  وت  رب  - 

تسا : هدورس  نآ  نمض  هک  تسا  یناهفصا  ءالعلا  یبا  نب  دمحم  نب  مناغ  مساقلا  وبا  زا  میم  هیفاق  اب  هدیصق  هلمج  زا 
تشذگرد . یناهج  ایوگ  تشذگرد ، نایناهج  دیما  دابع ، هچب  ریش  - 

دوب . نوزف  ناهیک  ملاع  زا  مدیجنس ، هنامز  لها  اب  ار  تتبرت  - 
تسا : هتفگ  نینچ  نآ  رد  هک  هدورس  بحاص  گوس  رد  يرگید  هماکچ 

دیشک . بالیس  ممشچ  زاهک  تسا  لد  دوخ  نیا  دش و  نورب  ما  هلان  اب  هک  تسا  نم  ناج  نیا  - 
تسا . نایامن  هتخوس  هدیکشخ و  يرازغرم  نوچ  يریپ  تشذگ و  نیریش  بآ  راس  همشچ  اب  مرخ  يرازهزبس  نوچ  یناوج  - 
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دوش . بآ  مدوجو  عمش  هک  اجنآات  دناشف  نآ  رب  ترسح  کشا  مناگدید  کنیا  هک  شوخ  يراگزور  - 
کنیا دنیشن ، یم  منماد  رب  يراهب  بالیـس  نوچ  کشا  دشک و  یم  هنابز  منوردرد  دیـشروخ  هلعـش  نوچ  یـشتآ  ناراگزور ، نآ  دای  هب  - 

دناهدمآ . درگ  مه  اب  ناتسبات  ناتسمز و 
دوب . مرخ  زبس و  شرازغرم  تکرب و  اب  هلاژ  نوچ  شتمحر  ناراب  هک  ینارود  - 

 " هافکلا . یفاک  ریما " ، هچبریش  دوب : بحاص "  هدنشخب "  تسد  زا  هکلب  دوبن ، راگزور  زا  نآ  يزبسرس  یمرخ و  - 
دتسرف . گرم  راید  هب  ار  ناشکرس  رگد ، تسد  اب  و  دیشخب ، هزیاج  نیدراو  هب  تسدکی  اب  دنا : هتساخرب  یئاشگراک  هب  شتسد  ود  - 

دراد . هگن  حاورا  رامآ  شریشمش  دنک و  تیاکح  راشرس  دوس  زا  شیاطع  - 
دشخب . رازه  رازه  هک  تسا  برع ) درمناوج   ) تاحلطلا هحلط  دننام  طاشن  ماگنه  هب  - 

دراگن . یم  هزئاجو  دخرچ  یم  تاود  يور  رب  ای  قرغ و  تمعن  نارکاش  هسوب  ریز  شکرابم  تسد  - 
: دوش یم  عورش  نینچ  تسا  ینیسح  نیسح  نبیلع  نسحلا  وبا  دیس  شداماد  هیئات  هدیصق  هلمج  زا 
تسشن . ازعب  شگرم  اب  تمظع  یگدازآ و  دشکشخ و  هک  دوب  مرک  تلیضف و  تسد  نیا  يرآ  - 

دباتب . هک  ارآ  ملاع  دیشروخ  رب  دنک و  چوک  هک  داب  مارح  یکیرات  رب  - 
دنیرگب . هافکلا  یفاک  ام  بحاص  رب  هک  دیاب  دناربارب ، ناشخرناگراتس  اب  هک  اهیگدازآ  رخافم و  نآ  - 
دوب . گرزب  شلاون  اطع و  هک  نانچ  نآ  تسا ، كاندرد  نیگنس و  وا  تبیصم  هک  دنگوس  قح  ناجب  - 
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درک ؟ تشپ  تلود  تمعن و  مادک  ای  دش و  رتسگ  هیاس  یهودنا  هچ  هک  تسناد  ناهج  قافآ  ایآ  - 
تفرگ ؟ رب  رد  يرهوگ  هچ  هک  توبات  يرامع  نآ  و  تفهن ؟ دوخ  رد  یناج  هچ  هک  دش  ربخ  هایس  كاخ  نیا  - 

دمآ . دایرفهب  قوش  زا  هکنیا  زج  درآ ، تیاکح  تلاون  دوج و  ناراب  زا  هک  مدیدن  يربا  شخرد  - 
دوب . ادف  نیرتمک  نیا  میدرک و  یم  تیادف  دشاب ، وت  ناج  یخرب  امناج ، هک  دنتفریذپ  یم  رگا  - 

گوس رد  هدش ، ناونع  رهدلا "  همیتی  باتکرد "  شلاح  حرش  هک  ینادمه  یصو  هب  فورعم  ینیـسح ، نیـسح  نب  دمحم  نسحلا  وبا  دیس 
تسا . هدورس  نینچ  بحاص 

تشذگرد . دوب ، رازگتمدخ  تسود و  ار  یلع  نادناخ  هکنآ  - 
تشگ . ناهن  كاخ  رد  کنیا  دوب ، نانآهاگهانپ  دنلب  هوک  نوچ  هکنآ  - 

تساهدورس : نینچ  بحاص  گوس  رد  ومه  و 
تسا . راوگان  نیریش  باوخ  تسا ، ناور  نوخ  اب  شکشا  تارطق  هک  یمشچ  نآرب  - 

دنراد . رابکشا  یمشچ  دابع ، هب  بحاص  ریزو : گوسرد  همه ، مالسا  نآرق و  نید و  یگدازآ و  - 
دنا . نایرگ  شمتام  رد  همه  همه و  ینابرق ، مارحا و  اب  نایجاح  رئاعش ، همه  اب  ادخ  هناخ  - 

یفاک مه " - . نآ  هوک  تشد و  تسا و  ناـیرگ  وا  رب  هنیدـم  ياـه  هرد  تسا ، هنیدـم  رد  هکره  ادـخلوسر و  اـب  دـیرگ  یم  وا  رب  هنیدـم  - 
رالاس . رورس و  مه  دوب و  اوشیپ  هک  نامه  تشذگرد ، کین  مان  اب  هافکلا " 

تفگ . دیاب  عادو  شناد  یگدازآ و  اب  رگید  درم ، وا  گرم  اب  شناد  یگدازآ و  - 
دهاوخ دلج  نیمه  نایاپ  رد  شلاح  حرش  هک  مه  یضر  فیرش  نایعیش ، ام  رورس 
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حتفلا وبا  هدرک ، دای  جءابدالا 5 ص 31  مجعم  رد  يومح  هک  نانچنآ  ار ، هدیـصق  نیا  تسا ، هتفگ  اثر  لصفم  هدیـصق  اب  ار  بحاص  دمآ ،
ریاـس یـضر و  دیـس  ناوید  رد  هدیـصق  نوـچ  و  تسا ، هدرک  حرـش  هناگادـج  یباـتک  تروـص  هب  لاـس 392 ، هتـشذگرد  ینج  نب  ناـمثع 

مینک : یم  افتکا  تیب  دنچ  نیا  هب  هتساوخ و  ترذعم  نآمامت  لقن  زا  هدمآ ، تبث  لاجر  ياهگنهرف 
دزیر ؟ مهرد  ار  هوک  راگزور  و  دشک ؟ نوخ  رد  ارناروالد  گرم  ناسنیدب  - 

درک ؟ عافد  دوخ  میرح  زا  توخن  رورغ و  اب  هکنآ  زا  دعب  دطلغ ، كاخ  هب  هشیب  ریش  هنوگنیدب  - 
دوب ؟ ساره  ومیب  رد  شفاکشناج  هرعن  زا  یناهج  هک  نآزا  دعب  دنرذگ ، یم  ریش  راکش  رب  كاب  یبناس  نیا  - 

دوب . ناوتان  زجاع و  ناشوترپ  تفایرد  زااهمشچ  هکنآ  اب  دنیآ ، ریز  هب  نامسآ  زاناشخر  ناگراتس  نینچنیا  - 
تسا . تیب  هدیصق 12  نیا 

دورس : نینچ  نآب  باطخ  و  تشذگ ، بحاص  رصق  رب  یبض ، سابعلا  وبا 
دش ؟ هچ  تنابرد  وک ؟ تراگنرز  ياه  هدرپ  هتسشن ؟ تا  هرهچ  رب  هودنا  درگ  هچ  زا  هاگرد  هتسجخ  يا  - 

تسا . ناسکی  هریت  كاخ  اب  زورما  دوب ؟ ساره  رد  وا  زا  راگزور  هکنآ  - 
رثن مظن و  اب  دراد ، تغل  ملع  رد  هک  يراوتـسا  ماـگ  نآ  بدا و  گـنهرف و  نآ  اـب  داـبع ، نبا  بحاـص  هک  دوشن  شومارف  یمارگ  هدـنناوخ 

، بحاص لالدتـسا  نیا  تسا ، هتـسناد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  وملا  ریما  ماـقم  يرترب  هاوگ  ارنآ  هدرک و  جاـجتحا  ریدـغ ، ثیدـح  هب  دوخ ،
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تسین . جراخ  تفالخ  تماما و  موهفم  زا  یلوم "  هملک "  هکنیا  رب  تسا  نیتم  یناهرب  نقتم و  يدنس 

هحفص 142 ] ] 

لاجر گنهرف  همجرت و  رداصم 

ات 267  رهدلا ج 3 ص 169  همیتی 
میدنلا ص 194  نبا  تسرهف 

یناعمسباسنا 
ءاملعلا  ملاعم 

یناهفصا  یخورف  ام  شراگن  یناهفصا  نساحم 
ابدا  تاقبط  ردءابلالا  ههزن 

ریثا ج 9 ص 37  نبا  لماک 
ءابدالا ج 6 ص 317-168 مجعم 
يزوج ج 7 ص 179  نبا  مظتنم 

رجنس ص 243  نبا  فلسلا  براجت 
ناکلخ ج 1 ص 78 نبا  خیرا 

یعفای ج 2 ص 441  نانجلا  هآرم 
ریثک ج 11 ص 314  نبا  خیرات 

دیهش  فیلات  ثیدحلا  هیارد  حرش 
برالا ج 3 ص108  هیاهن 

جبهذلا 3 ص 113  تارذش 
صیصنتلا ج 2 ص 162  دهاعم 

صیطویس 196  هاعولا  هیغب 
یضاق ص 324  نینموملا  سلاجم 
راونالاراحب ج 10 ص 266-264

یندم  ناخیلع  دیس  هعیفرلا  تاجردلا 
یلماع  رح  لمالا  لما 

نازیملا ج 1 ص 413  ناسل 
یمظاک  شراگن  لمالا  لما  هلمکت 

یلعوبا ص 56  لاقملا  یهتنم 
تانجلا  تاضور 

یناقمام ج 1 ص 135  لاقملا  حیقنت 
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هحفص  رد 240  هعیشلا ج 12  نایعا 
یمق ج 2 ص 13  ثدحم  راحبلاهنیفس 
ات 371  باقلالا ج 2 ص 365  ینکلا و 

هعیش ج 1  ارعشرد  هعیلطلا 
لاح حرـش  نمـض  اصقتـسا ، دحو  لماک  وحن  هب  ار  بحاص  یگدـنز  رابخا  نم  هتفگ : ص 8  نادـلبلا " ج 6  مجعم  رد "  يوـمح  توقاـی 

ما . هدروآ  هیودرم 
وبا دابع و  نبا  بحاص  زا  یئوجبیع  شهوکن و  رد  هک  نیریزولا "  بلاثم  مان "  هب  دراد  يا  هلاسر  لاس 380 هتشذگرد  يدیحوت ، نایح  وبا 

راختفا و هنوگ  ره  هلاسر : نیا  رد  نایحوبا  تسا ، هتشگ  رـشتنم  ات 67  هسناوملا " ج 1 ص 53  عاتمالا و  رد "  هتـشاگندیمعلا و  نب  لضفلا 
نانآ رب  هتسناوت  ات  هدرک و  یفن  ریظن  یب  ریزو  ود  نیا  زا  ار  یتلیضف 

هحفص 143 ] ] 

فاصنا هار  هن  ناگدنسیون  نیخروم و  قافن  اب  هتفگ . مانشد  اوران  ازسان و  هب  هدروآ و  دودرم  یتداهش  لطاب و  ینخـس  هدومن ، زات  تخات و 
نآ ریغ  هعیشلا و  نایعا  رد  هک  هدوب  یئاه  هزیگنا  للع و  وا  ینکـش  تمرح  نیا  يارب  هتبلا  هدروآماجرف ، هب  هدوتـس  يراک  هن  تسا و  هدیئوپ 

تسا . هدش  رکذ  احورشم  لاجر  گنهرف  زا 

هحفص 144 ] ] 

یناجرج هیریدغ 

هراشا

ابیرقت هتشذگرد 380 

مکب  تلزن  ذا  مکیلع  تذخا  اما 
نامیا دعب  ادوقع  مخ  ریدغ 

 " مخ . ریدغ  رد "  امش  زا  متفرگن  نامیپ  اهدنگوس ، نآ  زا  دعب  و  - 
تسا ؟ ناندع  داژن  هدبز  برع و  رورس  هک  نامه  متشارفاار : یلع  يوزاب  هک  اجنآ  - 

 " میوگن . هدرپ  رد  نخس  منکن و  یهاتوک  دوب " : هدومرف  میادخ  و  متفگ -  - 
تسا . یکی  وا  اب  مراکشآ  ناهن و  هچ  مشاب ، ناشرورس  نم  هک  نانآ  رورس  تسا  یلع  - 

نارگید . هن  مباحصا و  هن  تسا  نم  ثراو  ردارب و  ربنم و  بحاص  مع و  رسپ  وا 
رعش ص 203  بوشآ ج 2  رهـش  نبا  بقاـنم  رد  نارمع و  رـسپ  یـسوم  هب  تسا  نوراـه  تلزنم  مریگ ، ساـیق  دوخ  اـبشرگ  وا ، تلزنم  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1330 

http://www.ghaemiyeh.com


: هدروآ وا  زا  يرگید 

هلضف  رکنی  سیل  مخ  ریدغ  و 
رافک رجاف  مینز  الا 

ساپسان . راکدب  ای  مان و  دب  زج  دوشن  رکنمار  ریدغ  زور  راختفا  -
بایرد نک و  قیقحت  پورب  تشگرب ؟ یک  رطاخ  هبدیشروخ  لباب ، رد  رگم  - 

هحفص 145 ] ] 

تسا . ناوارف  شرایتخا  هک  دوب  یفطصم  راگزور  رد  نآ  و  تشگزاب ، وا  مارتحاهب  دیشروخ  مه  رگید  راب  - 
تسا . نوریب  نارعاش  ساسحاو  رعش  ورملق  زا  وا  شیاتس  انث و  ور  نیا  زا  هتشگ ، بحاص  ار  تاراختفا  همه  وا  - 

رعاش لاح  حرش 

هدرک . دای  دوخ  راعشا  رد  هکنانچ  تسا ، يرهوج "  هب "  فورعم  یناجرج ، دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا 
دابع و نبا  بحاص  ریزو ، درورپ  تسد  دوب . زاس  نخس  يداقن  زادرپ و  هیفاقيرهام  برع . تغل  رد  يا  هناوتـسا  بدا ، لضف و  رد  يا  هنزو 

تسا . رامشب  وا  رابرد  نارعاش  کلس  رد  صوصخم و  نامیدن  زا 
یکبـس ناسآ و  یترابع  اب  هک  دیـسر  لامک  هب  اجنآ  ات  نخـس  هطخ  رد  تخادرپ و  يرعاش  رعـش و  هب  یگدـنز  زاـغآ  یناوج و  يادـتبا  رد 

، درک یم  راهم  ار  شکرـس  نسوت  هنوگ  ره  هک  دوب  يراوس  هکی  بدا  نادـیم  رد  تخاس و  یم  زغم  رپ  ياه  هدورـس  زغن و  نیماـضم  ناور ،
حرقلا . یکاذملا  یلع  نبی  عذج  دنا : هتفگ  هکنانچ 

نایم هک  یبسانت  شیوکن و  يامیـس  زا  هک  دـمآ  یم  دـجو  هب  نانچ  وا  يوکین  راعـشا  زا  دوب و  تفگـش  رد  وایبدا  تردـق  زا  بحاص "  " 
دوشگ . یم  نیسحت  هب  ار  همه  نابز  دوب ، دوهشم  تفارظ  توارط و  ثیح  زا  وا  تریس  تروص و 

هب ار  واهک  یعقوم  دیزگرب . ناریما  نارازگراکو و  دوخ  نیب  تلاسر  يارب  و  تخاس ، دوخ  هب  صوصخم  ار  وا  دابع ، نبا  بحاص  ور  نیا  زا 
دوب . شیالاو  لامک  هتفیش  اهلد  شیارالد و  لامج  نوتفم  اهمشچ  هک  دوتس  یم  ار  وا  نانچ  دوخ ، هلاسر  رد  تشاد ، یم  لیسگ  یبوص 

هحفص 146 ] ] 

يرهوج حدم  رد  ار  انث  نیرتالاب  هتـشاد ، لیـسگ  ناهفـصا  هب  هتـشون و  ریدغ ) ارعـش  زا  یکی   ) یبض سابعلا  وبا  هب  هک  يا  همان  رد  هلمج  زا 
هتشاد . او  وا  تیاضر  بلج  تشادگرزب و  مارکا و  هب  ار  سابعلا  وباهلیسو  نیدب  هتسب و  راکب 

میروآ : یم  ارنآ  هدیکچ  اجنیا  رد  ام  هدش و  دای  همیتی " ج 4 ص 26  رد "  همان  نیا 
لداع ینامجرت  شـشناد  لضف و  هک  نامه  میوگ : تسیک ؟ هاگیاپ  تعفر  نیا  هاـج و  ناـش و  همه  نیا  بحاـص  دـیوگ : نم  رورـس  رگا  " 

هتشذگ هب  شناجرج - رد  هن  هک  اجنآ  ات  دنرامش  راید  نآ  دمآرس  راختفا و  هیام  شنایرهشمه  هکنآ  لفاحم . بیز  شراشرـس  عبط  تسا و 
مظن و هتـشگ ، اورنامرف  ار  نخـس  رهـش  هکنآ  دنـسانشن . دننام  لثم و  دیدج  میدـق و  زا  شراوج ، ناتـسربط  رد  هن  و  کیدزن -  رود و  ياه 
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شخر دزومآ و  بدا  سرد  شراگزومآ  هکنآ  زا  شیپ  یناگدـنز  روش  یناوج و  يادـتبا  رد  مهنآ  هتـسب  كارتف  هب  ناریـسا  نوچ  ار  هیفاـق 
دزات . رنه  لضف و  نادیم  رد  نخس 

، هاگرد نیدب  شـصاصتخا  تسا و  میدق  رابرد ، نیا  هب  شباستنا  هک  دنناد  ناگمه  دراددیوم و  شیادـخ  هک  تسا  يرهوج  نسحلا  وبا  وا 
ندید . دننام  دوب  یک  ندینش  تفگ : دیاب  همه  نیا  اب  میظع و 

شبدا ساپ  زا  منک ؟ زاغآ  هچ  زا  شمنادن  هدمآ . نوزف  رترب و  هدومزآ  ناماگ  شیپ  رب  هدوبر و  تقبـس  يوگ  تلیـضف  نادیم  رد  هک  انامه 
تقو رد  زج  دـشاب  شوگ  اپارـس  هک  روضحرد ، شریگ  مشچ  ندیـشخرد  ای  ترـشاعم ؟ دودـح  یتسود و  قح  هب  شتفرعم  ای  تمدـخ  رد 

روتسد . هب  رگم  دنبنجن ، ياج  زا  رورض و 
دیادزب . ینمشد  دربب و  لد  زا  مغ  ینابز  نیریش  اب  و  دیازف ، قنور  ار  تولخ  مزب  یئوگ ، هلذب  تفارظ و  اب 

هچ دزیر ، رهگ  جوم  سپ  زا  جوم  دزیخ و  شورخ  اـیرد  نوچ  شراشرـس  عبط  زا  مظن ، هچ  دـشاب  رثن  هچ  دـنک  زاـس  نخـس  یـسراف  هب  رگا 
نوچ یکدنا  زج  شراید  نانابز  یسراپ 

هحفص 147 ] ] 

زاتـشیپ هک  اجنآ  ات  دنزادرپ ، برع  تغل  هب  رگا  دنـشک ، ماک  رد  نابز  و  دـنزاغآ ، نخـس  یـسراپ  هب  رگا  دـنزات ، نامـسآ  هب  هدنـشخر  قرب 
هدوب و"  هک  ناندـع "  دـنادن "  ایوگ  دریگ ، يدـنک  دـناود ، رواکت  تیبرع  نادـیم  رد  هک  یماگنه  ناشدـنمرنه ، رادـج  ات  ناشنادـنخس و 

.؟ تسیک  " ناطحق
اه هتکن  اشنا  نف  ردهک  يا  هدـنراگن  دزومآ و  تحاصف  دوخ  قطنم  اب  هک  دـشاب  يریبد  هکنآ ، شرنه  لضف و  ای  نامردارب ، نیا  يایازم  زا  و 

نابز تسد و  اب  يرادهگن  تناما  يراد و  نتـشیوخ  رد  متـشاد ، لیـسگ  میهاربا  نبدمحم  نسحلا  وبا  هلودلا  رـصان  هبشیراگزور  دزادرپ .
زا هک  اجنآ  ات  دـیجنگ ، یمن  نامگ  رد  مه  ارم  هک  تسب  راک  هب  ترـشاعم  رد  هدیدنـسپ  یـشنم  یتوکلم و  يا  هیـش  تفاـی و  میظع  یقیفوت 

نابتاک ناریفـس و  هب  تبـسن  وا  يداقن  یجنـس و  هتکن  هکنآ  اب  دیآ . نایم  رد  يداریا  دقن و  هکنآ  یب  دمآ ، صخرم  هلودـلا  رـصان  تمدـخ 
دوب . ناوارف 

رد اـی  تسا و  نم  راـنک  اـی  وا ، تساـخرب  تسـشن و  باوـخ و  دروـخ و  هچ  مراد  شنم  هک  درادیمارگ  ناـنچ  ار  وا  نم  رورـس  ور ، نیا  زا 
سوبتـسد لاون  عمطهب  ینامهم  ای  هدورـس ، يرعـش  هلـص  تفایرد  بدا و  ضرع  يارب  يرعاش ، هک : دـیامرفن  و  نم ، هب  اه  هفرغ  نیرتکیدزن 

هتسویپ . یناوج  هب  ار  یکدوک  ات  هتسب  رمک  تمدخ  هب  لابکبس  اههام  اهلاس و  هک  درادنپ  نانچ  لب  هدمآ ،
نارگد عیفش  دوخ  هنرگو  هتسبن  لیامح  یگدازآ  رویز  هدرتسگنبدا و  عاتم  هک  تسا  عیفـش  فرعم و  دنمزاین  ماگنه  نآ  ات  یگرزب  نینچ 

هچ دراد و  یتراهم  تعرس و  هچ  هک  روآ  مان  زات  هکی  نیا  رب  دیوگ  ساپسار  ادخ  نم  رورس  هک  تساجنآ  دوب ، دهاوخنآ  نیا و  فرعم  و 
یئالب . رپس 

تـشگلگ زا  ار  وا  لد  مشچ و  نامرورـس  هک  دـیاب  دزاـنب و  نآ  ياهناتـسوب  اـهلگنج و  اـهرازغرم و  ناـجرج و  ياـبیز  رظاـنم  هب  ناوارف  وا 
دراذگب . رس  زا  نطو  ياوه  دشورفن و  زان  رخف و  رگیدهک  دزاس  رپ  شزیمآ  ریبع  میسن  ناهفصا و 

هحفص 148 ] ] 

نـسحلا یبا  ریما  تمدخ  ترافـس ، بصنم  اب  هک  لاس 377  رد  دـیوگ : تسا ، هدرکن  غیرد  يرهوج  شیاتـس  اـنث و  هنوگ  ره  زامه  یبلاـعث 
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ضایر بحاص "  زین  و  تسا . هتخاس  باتک  تنیز  ار  شدنلب  راعشا  زا  يا  هراپ  رهدلا "  همیتی  تادلجم "  رد  مدش " و  زاسمد  وا  اب  دیـسر ،
ادهش دیس  متام  رد  هک  يراعشا  زا  تسا . هدوتس  شرابرهگ  رعش  هارمه  ار  شلضف  شناد و  هتشگ و  نامجرت  ار  رعاش  لاح  حرش  ءاملعلا " 

تسا : نیا  هدورس  ص )  ) ربمایپ طبس 
تسا . ناور  مرگج  زا  نوخ  دشک ، بالیس  مراسخر  تشرس  هکنآ  زا  شیپ  یئادیش ؟ هچ  مهنآ  ما . هفوک  يادیش  نم  - 

درذگب . ناسارخ  دح  رس  زا  شیازف  ناج  رطع  ددرگ ، نازو  شمیسن  نوچ  هک  یتبرت  - 
دوب . باریس  ادخ  تمحر  زا  داد و  ناج  هنشت  بل  اب  البرک  رد  هک  يدیهش  - 

زا دوخ  دزاس و  باریـس  ار  عیقب  ناتـسروگ  هک  وربآ  تمظع و  نآ  هب  یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  کچوک  يرازم  دنچ و  يروگ  هک  اجنآ  - 
. تسا هدنکآ  یهلا  ناوضر  دلخ و  ریبع 

مدا  نم  هللا  لوسر  میسق  اذه 
ناکارشلا دق  املثم  اعم  ادق 

. خاش کیزا  هویم  ود  نانوچ  هدمآ  رب  تسوپ  کی  زا  ادخ  لوسر  اب  کی  نآ  - 

امهدج  هللا  لوسر  اطبس  كاذ  و 
نانیع هجولا  یف  امه  يدهلا و  دجو 

شمشچ . رون  ود ، نیا  دوب و  تیاده  هرهچ  ناشدج  هک  دنا  لوسر  طبس  ود  نیا  و  - 
دنیب . ناشنوخ  قرغ  زیخاتسر ، زور  هب  هک  ناشردپ  يور  زا  يراسمرش  هچ  هو  - 

دیتخانشن . زاب  نامیا  زا  رفک  یلدروک ، اب  دیدش و  ردنا  یهارمگ  تلالض و  هب  هک  یتما  يا  دیوگ : - 
مدرک ؟ هیده  امش  هب  تسا ، ناقرف  نآرق و  هک  ار  تیاده  زیواتسد  نیرتهب  هک  دوب  نیا  زج  مدوب ؟ هدش  بکترم  یتیانج  هچ  - 

مدیشخبن . تاجن  ار  امش  دیدوب ، نآ  هاگترپ  بل  رب  هک  نازوس ، شتآ  زا  ایآ  - 
متخاسن ؟ نابرهم  مهب  دوب ، هنیرید  ياهینمشد  هنیک و  زا  رپ  هک  ار  امش  ياهلد  و  - 

مدرواین مهارف  ار  شکانبات  تایآ  مداهنن و  ثاریم  هب  ناتنایم  رد  ار  ادخ  باتک  و  - 

هحفص 149 ] ] 

دوش ؟ توالت  عمج  نایم  رد  هک 
ناماک ؟ هنشت  ياراوگ  بآ  مدوبن و  ناتنادنمدرد  هانپایآ  - 

دیراد ؟ نم  هب  دیما  مشچ  رثوک  بآ  بل  رب  همه  نیا  اب  دیتشک ، عافدالب  هنشت  بلاب  ار  مرسپ  - 
دندوبمنت . هراپ  هکنآ  اب  دیدرک  ریسا  ار  لوتب  يارهز  نارتخد  دنیشن ، ازعب  ناتردام  - 

دیدرک . عطق  ارم  هتشر  ینکش  نامیپ  نیا  اب  دیتسکش ، مهرد  ار  یلع  ناشردپ  نامیپ  دهع و  - 
دنهد . داب  رب  ارم  داینب  دنتساوخ  یم  هدناشن ، هایس  زور  هب  ارمیمارگ  نادناخ  هک  ناتسزاب  ارم  ماقتنا  دوخ  وت  ایادخ ، راب  - 
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داد ؟ دیناوت  یخساپ  هچ  دشاب ، ادخ  نارگمتس  ناشکمتس و  نایم  رواد  دزیخرب و  همکاحم  هب  ارهز  هک  یعقوم  - 
تسا . یقاب  راگزور  اتداب  لزان  امش  رب  ادخ  تمحر  دورد و  اسکلها "  يا "  - 

دشاپ . یم  رون  كامس "  رتخا "  ود  دشخرد و  یم  كانبات  دیشروخ  ات  دیئاوح ، مدآ و  لسن  ناگراتس  امش  - 
دنک . یم  عنم  دهد و  یم  نامرف  یگتفیش  قشع و  نیا  هب  مراگزور  دپط و  یم  امش  يوزرآ  رد  لد  هتسویپ  - 

متسج . ددم  يراگزیهرپ  اوقت و  زا  هتخاس  هشوت  یهلا  لدع  زا  متسب و  نیز  ار  دیحوت  بکرم  مدمآ : رس  اب  کنیا  - 
دشخب . افش  ار  نالدروک  مشچ  شناعمل  اب  دشخردب ، نوچ  هدش و  هتفهن  ظافلا  هدرپ  رد  هک  تسا  قئاقح  همه  اهنیا  - 

دروآ . راب  هب  گنن  یتسپ و  ناورم ، نایفسوبا و  نادنزرف  يارب  هک  تساه  نیمه  و  شنادناخ ، بیز  تسا و  هط  لآ  رویز  اهنیا  - 
ناجرج نیمزرس  زا  تبحم ، ساپ  هب  يرهوج "  هک "  دوب  رهاوج  همه  نیا  يرآ  - 

هحفص 150 ] ] 

دروآ . ناغمرا  هب 
دوخ و بقانم "  رد "  بوشآ  رهـش  نبا  و  دوخ ، لتقم "  رد "  یمزراوخ  هک  دراد  دیهـش  نیـسح  متام  اـثر و  رد  يرگیدهدیـصق  يرهوج ،

دیئامرفب هظحالم  دروآ ، راحب  مهد  دلج  رد  یسلجم  همالع 

نیدلا  یلع  یفهل  ای  روشاع  لها  ای 
نیسای لآ  ای  مکدادح  اوذخ 

، زور نیا  رد  دینک - . ربب  متام  هماج  نیسای "  لآ  يا "  تسا . نید  متام  رد  ما ، هدرک  رـس  هک  يا  هلان  هآ و  نیا  اروشاع  ناگدز  متام  يا  - 
دندرب . يریسا  هب  نیچ  مور و  رافک  ناسب  ار  دمحا  نارتخدنوچ  دش ، كاچ  نید  نابیرگ 

دنک ؟ دقفت  اون  یب  هتشک  ردپ  زا  هک  تسا  یک  تفگ : یم  دنلب  يادصاب  البرک ، ياه  هپت  زارف  رب  نادناخ  نیا  يارس  هحون  زورما ، - 
تسا . زیوالد  کشم  نوچ  نایروح  هنیس  رب  کنیا  هک  ینوخ  تسشن ، نوخ  هب  یفطصم  رگج  زورما  - 

تشگ . لیلذ  راوخ و  هداتفارد  اپ  زا  رضم "  راختفا "  هراتس  زورما  - 
تسشن . لگ  هب  يوقت  یتشک  و  دش ، شوماخ  یهلا  نازورفلعشم  زورما  - 

دیشاپ . مالسا  يامیس  رب  يراوخ  درگ  و  تخیسگمه ، زا  تیاده  هتشر  زورما  - 
تشگ . ناروتس  لاماپ  نآ  هصرع  تخیر و  ورف  یهلا  سدق  هاگراب  زورما  - 

دنتخورفا . نیفص "  ردب " و"  رد "  هک  یشتآ  زا  دنتفایردار ، دوخ  يوزرآ  نایفسوبا  نادنزرف  زورما  - 
دمآ . رد  ياپ  زا  تفرگ و  ولگ  رد  لد  نوخار  یفطصم  طبس  زورما  -

ناگدز . تراسخ  نیا  مچرپ  داب  نوگن  دندز ، نماد  شنورد  شتآ  هب  دنتسب و  شیور  هب  ار  بآ  - 
دندرک . یمن  غیرد  یبآ  تبرش  زا  شاک  دنتفرگ ، گنچ  هب  ار  تردق  مامز  متس  روز و  اب  - 
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. ناطیش ناروای  يا  ناهارمگ و  يا  تفگ : نیرسنق  بهار  هک  دندروآ  راب  هب  گنن  یئاوسر و  اجنآ  ات  - 
. دنک یم  شرافس  ادخ  نید  هب  ارم  رس  نیمه  هکنیا  اب  دیراد ، یم  اور  نیهوتو  هیرخس  دیا ، هدرک  راوتسا  هزین  رب  هک  دیهش  نیا  رس  هب  ایآ  - 

. تسا نم  نیئآ  یضترم  یتسود  تفرگ ، تیاده  هار  هدروآ  نامیا  وا  لوسر  دنوادخ و  هب  نم  . امش رب  ياو  - 
. دندومن هراپ  هراپ  دراک  ریشمش و  اب  دندنکفا و  كاخ  هب  نوگن  ار  وا  - 

. دنتخات ناریسا  ناج  هب  شنم ، نوعرف  دندرک و  راب  اهبسا  هدرگ  رب  هک  اه  هنیک  هچ  - 
. دنتسخ ار  ناشندب  هزین  بعک  اب  دنتسب و  ناشنارتش  زاهج  رب  ریجنز  لغ و  اب  - 

. دنداهن ناهدب  رام  شین  ناتسپ ، ضوع  رد  و  دنتفرگ ، زاب  ریش  زا  ار  همطافراوخریش  - 
. هتفرگ اج  امش  لد  رد  یهارمگ  تسامش و  رادمچرپ  ناطیش  هک  یهورگ  يا  - 

دیزی ؟ ردام  نوسیم  ای  راوخ و  رگج  دنه  اب  تبسن  هچ  ار  همطاف  هیواعم و  اب  تبسن  هچ  ار  شنادنزرفو  یضترم  - 
. دنا هدرک  ياج  اهنادنز  رد  یعمج  دنتخیرگ و  ارحص  هب  هتفرگ  دوخ  رس  یخرب  دندش : هدنکارپ  ریشمش  مد  زا  لوسر  نادناخ  - 

. يدرگ زاسمد  يرگد  هدیدمغ  اب  ای  يرابب و  ناهاگحبص  ربا  اب  هک  نیشنم  راظتنا  هب  هدید  يا  - 
. يراد هوق  رد  هک  نادنچ  . ناشفیب کشرس  ناطلغ  دیراورم  نوچ  البرک و  تبرت  رب  رب  زیخاپب  - 

. دیادز یم  امش  تحاس  زا  ار  بیع  راع و  هک  تسا  ریشمش  يرهوج "  نابز "  دمحا  نادناخ  يا  - 
ياه هدورس  زا  یتمسق  ات 21  هحفص 29  زا  رهدلا " ج 4  همیتی  رد "  یبلاعث 
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تسا : هدروآ  نینچ  هتفگ  انث  ار  ینسح "  فیرش  هک "  يا  هدیصق  رد  هلمج  زا  هدرک و  تبث  ار  يرهوج 
. تسیرگ نم  رب  دمآ ، تیلست  هب  مغ  جنر و  نیا  رد  هک  ره  تسین ، یشهوکن  ماهتخاس ، ناور  ناگدید  زا  کشرس  لد ، مغ  رد  رگا  - 

. تساهتفر مناوت  منکچ ؟ یلو  دریگ ، مارآ  ملد  ات  مدرک  یم  فاوط  ناوراک  رس  رب  راو  هناورپ  متشاد ، نت  هب  یقمررگا  -
. متخاس ناور  ناوراک  یپ  رد  مه  ارنآ  دوب ، نانآ  هرطاخ  لایخ و  مرگرس  هک  متشاد  یناج  همین  -

. نک ارادم  مدنمدرد  هدید  اب  دنیاشگ ، یمن  هدید  نم  رب  شنارتخاهک  کیرات  بش  يا  - 
. تسا ینالوط  هچ  نم  درد  نیا  هدماین ، مغارسهب  زونه  بش  همین  یلو  میوج  یم  ار  نشور  حبص  نم  - 

. درادننایاپ مرجه  بش  یلو  متفرگ ، یم  یئابیکش  هار  دوب ، یلصو  هدعو  رگا  - 
دشاب ؟ نینچ  هدید  کشرس  يا  هدینش  دش ، ناور  هدید  زا  تشگ و  بآ  مرارق  ربص و  کشا ، ضوع  - 

دزیخ ؟ گرگت  شتآ  زا  هک  يا  هدینش  دراب ، یم  گرگت  مدرس  هلان  زا  هدز  خی  يدیماان  ترسح و  زا  ملد  هآ  - 
دنزرف . اهوزرآ  تفایرد  تسا و  مام  رهش  یتسود  يرآ  متفگ : يا ، هتفرگ  وخ  یج "  رهش "  ياه  هپت  اب  دنتفگ : -

. تسا نومیمان  تخس و  هچ  نآ  ياهبش  یلو  قافآهرهش  نآ  ياهبش  توارط  - 
. تخاس مهاوخ  نطو  دشاب ، تداعس  نیرق  مراگزورهک  يرهش  نآ  ره  ددرگ ، نیزگ . هافر  شیع و  رطاخ  هب  دیاب  راید  رهش و  رگا  - 

. دنیآ هتخانش  کین  تعلط  اب  دنا و  ماعو  صاخ  فورعم  هک  دنا  هتساخ  اپب  ینادرم  مه  یگدازآ  يدرمناوجيارب و  - 
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. دنربعوضخ دنتفا و  كاخ  هب  ناگمه  دوش  توالت  یلصف  ناشیراوگرزب  دجم و  زا  هاگ  ره  هک  نیتسار  هورگ  نآ  ار ، ادخ  - 
. هتشگ لزان  ناشردپ  يانث  رد  یتا "  له  ناشدج و "  ناش  رد  هط "  دنراد " : رس  ربنینچ  يراختفا  جات  هک  ینادناخ  - 

. دبوک یم  ارت  هناخ  رد  نم  هماکچ  ربمایپ  رسپ  يا  دوش ، هتخاس  ناگدازآ  نامیرک و  هرابرد  یئانث  حدم و  رگا  - 

دهتجم  ریغ  يداشر  کیف  تبصا 
دهتجم کیف  بیصم  لک  سیل  و 

. تسا وت  ناوخانث  ینابز  هب  سک  ره  هتفرگ و  ار  ناهج  تلاون  دوج و  - 
ار وا  دابع ، نبا  بحاـص  لاس 377  هب  تبون  کی  . تسا هتفاـی  تاـفو  و 385 ، ياهلاس 377  نیب  ناجرج ، رد  يرهوج ، ام  هیاـمنارگ  رعاـش 

ناجرج هب  ناهفصا  زا  نوچ  .و  ناهفصا ریما  یبض  سابعلا  وبا  تمدخ  رگید ، تبون  ، داتسرف تلاسر  هب  هلودلا  رـصان  نسحلاوبا  ریما  تمدخ 
لاس هب  بحاص  توف  و  هتفگ ، عادو  ار  یناف  راد  بحاص ، تایح  لاح  ردنوچ  تسب و  ورف  ناهج  رب  هدـید  هک  تشذـگنيرید  تشگزاـب ،

. دوب دهاوخ  لاس 380  شتافو  یبیرقت  دودح  هدش ، دای   385
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يدادغب جاجح  نبا  هیریدغ 

هراشا

لاس 391 هتشذگرد 

فجنلا  یف  اضیبلا  هبقلا  بحاص  ای 
یفش کیدل  یفشتسا  كربق و  راز  نم 

. دبای افش  دیوج  افش  ودنک  ترایز  تکاپ  تبرت  هکنآ  ره  يا  هتفر  كاخ  هب  فجن  رد  هک  هبق  دیپس  يا  - 
. دیوش لئان  لابقا  برقت و  شاداپ و  هب  ات  دینک  رادید  ناگدازآ  ربهر  نسحلا  وبا  رازم  زا  دیورب و  - 

. تساور شتجاح  درب ، اجتلا  ودب  سک  ره  تسا و  لوبقم  شهاگشیپ  رپ  تاجانم  هک ، يرورس  نآ  تمدخ  دیوش  بایفرش  - 
. نک هلوره  شرازم  درگ  هاگنآ  وش ، دراو  نایوگ  کیبل  دنبب و  مارحا  یسر  شهاگراب  میرح  هب  نوچ  - 

. تسیاب رورس  نآ  يوربور  هاگرد  هب  تشپ  يدرب ، نایاپ  هب  ار  متفه  طوش  نوچ  و  - 
. داب فرش  شناد و  لها  افص : دورد و  لها  رب  افص  دورد و  دنوادخ  بناج  زا  افص ، دورد و  وگب : - 

گنچ هب  ار  تتیالو  هتشر  هک  یلاح  رد  جراخ و  نطو  زا  تترایز  يوزرآ  هب  - 
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. ماهدش تمدخ  بایفرش  مراشف ، یم 
. یشخب یمافش  ار  منورد  شطع  باریس و  میتشهب  بارش  زا  هدش  عقاو  تتعافش  لومشم  هک  مراد  نانیمطا  - 

. دساره يزور  هریت  زا  هن  دوش و  تخبدب  هن  دنز ، گنچ  نادب  سک  ره  یئادخ و  مکحم  زیواتسد  وت  هک  ارچ  - 
. دهرب يدنمدرد  زا  ودبای  افش  دوش ، هدناوخ  ضیرم  رب  تکرابمياهمان  هاگ  ره  - 

. دوشن کیرات  ترون  دریگن و  یتسپ  تلزنم  ماقم و  اریز  - 
. یتشگ رهاظ  یتوکلم  ياه  هولج  رد  نافراع  رب  هک  یقح  تیآ  گرزب  وت  - 

. دنریگ لوزن  ترازم  رب  ینامسآ  دروآ  هر  یهلا و  رهماب  هتسویپ  هک  دنا  نامحر  يادخ  ناگتشرفکنیا  و  - 
. تسین فالخ  نآ  رد  ار  سک  دروآ و  هیده  تیارب  نیما  لیئربج  هک  هلوه  ووضو  ماج  بآ و  لطس  نوچمه  - 

يدرب . شیپ  زا  يراومه  یبوخ و  هب  دومن ، یمهمراک  دزمان  تیادخ  لوسر  نوچ  و  - 
. تسا هاوگ  راتخم  لوسر  نابز  زا  تدبوم  فرش  رب  تسا ، نآ  يوار  سنا "  هک "  نایرب "  غرم  ناتساد "  - 

. دهد یهاگآ  شرع  يادخ  تمارک  فطل و  زا  هدمآ  نآرق  رد  هک  نوتیز "  خاش و  هناد و  تیاکح " و  - 
. دراد اه  هلان  هدیرد و  اهرپس  هک  نارب "  ریشمش  هدمآ و "  تایداع "  رد "  هک  نامسآ "  ارف  رابغ  نابسا " و "  هورگ  ناتساد "  و  - 

. تفر دابرب  ناشرتسکاخ  دندیشک و  شتآ  هب  ار  همه  ات  یتشاد ، لیسگ  نانآ  رب  داشمش  خاشنوچ  یناناوج  - 
شکرد  ماک  هب  ار  اهنآ  نیمز  يا  يدومرف : یم  ای  ، يدومرف یم  نوگژاب  خسم و  ناشیاه  هناخرد  ار  همه  یتساوخ ، یم  رگا  - 

افج هن  ینک ، متس  هن  یئوت  اورنامرف  تا ، هضبقرد  اهناج  تنامرف و  رد  گرم  - 

هحفص 156 ] ] 

. يراد اور 
؟ یفرش هچ  لضف و  هچ  خب  خب  تفگ  هک  يا  هدنیوگ  نآ  دنکن  كاپ  اهیگدولآزا  ناشیادخ  - 

اهدکا  مث  مخب  كوعیاب  و 
یفخ ریغهنم  لاقمب  دمحم 

. دومن راوتسا  ار  نامیپ  دوخ  نخس  اب  ادخ  لوسر  و  دنتسب ، نامیپ  وت  اب  مخ "  ریدغ  رد "  - 
نم هفیلخ  نم و  ردارب  نیا  دومرف : هک  تشاد ، ناشزاب  ربمایپ  نخـس  نیا  هن  دندنکفا و  اپ  ریز  ار  ادخ  لوسر  نخـس  دندزبقع و  ارت  یلو  - 

. تسا
. هتشذگ زا  هن  دساره و  هدنیآ  زا  هندنز  گنچ  وا  نماد  رد  هک  ره  نم ، زا  دعب  تسامش  تسرپرس  نیا  - 

، هدورس هرکس "  نبا   " خساپ رد  هک  دراد  مه  يرگد  هدیصق  . دش دهاوخ  دای  عقوم  هب  هک  دراد  یناتساد  تسا و  تیب  بیرق 64  هدیصق  نیا 
اب لاس 620  هب  هک  شناوید  یطخ  هخـسن  زا  ار  هدیـصق  نیا  ام  تسا ، هدرک  يزارد  نابز  جاجحلا  نبا  ناشرعاش  قحنادناخ و  رب  هک  نامه 

تسا : نینچ  هدیصق  زاغآ  میا  هتشادرب  هدش  سیونور  یلصوم  دمحا  لیعامسا  نب  رمع  ملق 

ینیجنی  قدصلا  نا  هللا  بذکا  ال  - 
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ینییحی هللا  دمحب  ریمالا  دی 

. تساتایح هیام  ار -  ادخ  ساپس  ریما -  تمعن  تاجن و  هار  یتسار  هچ  . میوگن غورد  ار - ادخ  . هن - 
دیوگ : هک  اجنآ  ات 

. یتفگ وجه  ار  نیسای  لآ  هدمآ  بلط  رد  هکنیا  زج  یئوج ، افش  نادب  هک  یتفاین  ینامرد  و  - 
. دیشخب ازس  نیا  تردق  تسدب  تراگدرورپ  يدومن ، تریس  كرابم  نادیفس  ور  قحلها و  راثن  هک  ازسان  نآ  يازس  و  - 

هحفص 157 ] ] 

. نید هن  تدش و  اب  هدنام  یئایند  هن  هک  گرمزور  ات  ینامب ، نالان  نادرگرس و  ود  ره  نایم  رد  هک  رفک  هارمه  يرقف  - 
. دوب جوجل  هتشگرس و  ینمشد  نخس  ارهز ، همطاف  هراب  رد  تنخس  یتسار  هب  - 

. داب ایسآ  یب  تمدنگ  هتسویپ  . يدرک شنزرس  شهوکن و  شنیوج  درآ  ایسآ و  تسد  اب  - 
. نیکسم يرهوش  نیکسم و  يرتخد  تسب : نیباک  ینیکسم  ریقف  اب  شیادخ  لوسر  یتفگ : - 

سلساهتسا  باب  یتللا  نبا  ای  تبذک 
نیفارزلا كوکفم  لیللاب  قالغالا 

ياه ... هقلح  بش  هک  ردام ... يا  یتفاب  غورد 
. دندنب شتمدخ  هب  رمک  مشچ ، وهآ  نتمیس  ناگزیشود  اب  نایتشهب  همه  رشح ، زور  رد  هک  نآ  تسا ، نانز  نوتاخ  همطاف  - 

. دنار متس  هیواعم  رب  نیفص  دربن  رد  نینموملا  ریما  : یتفگ - 
. تشگ رداص  ربمایپ  طبس  نیسح  نتشک  رب  قح ، رطاخ  هب  ردتقم ، ياوشیپ  نامرف  یتفگ : و  - 

. تسا دورطم  نوعلم و  رمش ، هن  تشگ و  بکترم  یهانگ  يزیرنوخ  نیا  رد  هناجرم  رسپ  هن  - 
. تسا نارک  یب  نوزف و  يرجا  توبن ، نادناختمرح  ندرمش  لالح  رد  ار  دعس  رسپ  یتفگ : و  - 

. لذتبم هیام و  یب  راعشا  اب  مهنآ  یتشگ  ارس  متام  ارنامثع  یتشگزاب و  بقع  هب  سپس  و  - 
. تسین هدیشوپ  مه  ناگناوید  نادرخ و  مک  رب  هک  یتشگ  یتمالس  نعط و  دروم  هار  نیا  زا  و  - 

. تسا دوهی  نیناعش "  زور "  دشاب ، حیحص  شتیاور  رگا  ریدغ "  زور  زا "  رتالاب  : یتفگ و  - 
يراصن هکنانوچ  ینیب  هیهت  ینیریش  بارش و  هکتسا  اروشاع  زور  تدیع ، زور  و  - 
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. سدقم نان  بارش و 
تسا ؟ ناطیش  یحو  نانز  ریپ  نخس  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  . دنیآرد هناخ  هب  ناتنانز  ریپ  زورنآ  رد  - 

. تشگ ناوتن  نمیا  یهلا  توطس  زا  هکنآ  لاح  و  يدش ، اورپ  یب  شتمعن  زا  یتساخرب و  ینمشدب  تیادخ  اب 
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. تسا نون  فاک و  اب  تیادخ  نامرف  .و  دیور مد  شنوک  رب  هک  شاب  هنیزوب  ورب  تفگ : تیادخ  سپ  - 
. نیطالس رابرد  كولم و  هاگشیپ  رد  ، دریگ الاب  تا  هبتر  نآ ، ره  هک  شاب  يا  هدازآ  ورب  دومرف : نمب  و  - 

. دومرف خسم  ار  یتعامج  نوره  یسوم و  نارود  هب  وت ، زا  شیپ  دنوادخ  - 
. يوش قحلم  نمب  هک  درگم  نیا  نوماریپ  شاب و  قحلماهنآب  ورب  دوب ، نیا  زا  رتمک  هک  یهانگ  رطاخ  هب  - 

: هتفگ هدرک و  دای  ریدغزور "  زا "  يرگید  هدیصق  رد  و 

هرهصب  یفطصملاب و 
ریدغلا موی  هیصو  و 

رعاش لاح  حرش 

بهذم و ياملع  نایعا  عیـشت و  ياه  هناوتـسا  زا  يدادـغب  یلین  جاجح  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  نیـسح  هللا ، دـبع  وبا 
. تسا بدا  ملع و  نادمآرس  زا  يدمآرس 

ءابدالا مجعم  رد "  يومح  عیـشت و  رباکا  زا  ءادفلا  وبا  ناکلخ و  نبا  هک  نانوچ  هدرمـش ، شیاملع  ناگرزب  زا  ءاملعلا "  ضایر  بحاص " 
. ناریبد نارس  زا  يرگید  و  هعیش ، ءارعش  ناگرزب  زا  " 

. شناوارف تازایتما  زا  یگدنسیون  يریبد و  هک  نانچ  تسا  وا  ياهرنه  زا  ینف  يزادرپ  هیفاق  تروص ، نیا  رد 
بدا رد  شیالاو  ماقم  هکنیا  زج  هتفر ، الاب  شناد  ملع و  ياه  هلق  رب  راوتسا  یمدق  اب 

هحفص 159 ] ] 

ملع هزاوآ  هدرمش -  یناث  ملعم  شرحسلا ، همسن  رد  هک  اجنآ  ات  هناهاش -  يزادرپ  نخس  هنارهام و  یجنـس  هتکن  رد  شریگملاع  ترهـش  و 
میهاوخ ادا  ار  وا  قح  هبنج  ود  ره  زا  هفیظو  ياضتقم  هب  اـجنیا  رد  اـم  . تسا هدیـشک  نآ  يور  رب  هدرپ  هتفرگ و  عاعـشلا  تحت  ار  شـشناد  و 

. درک

شناد ملع و  هیاپ 

یمالـساتفالخ زکرم  رد  ررکم  هک  دوب  هیاپ  نادب  یبهذم  عماجم  رد  شترهـش  یتح  ینادراک و  تراهم و  ینید و  مولع  رد  شدـنلب  ماقم 
هدهع هک  دوب  یملع  هوکـشاب  بصانم  زا  یبصنم  دوخ  یتسرپرـس ، نیا  تشگ . راد  هدهع  ار  هیبسح  روما  یتسرپرـس  دادـغب ، ینعی  زور  نآ 

هیناطلـس " ص ماکحا  رد "  يدروام  هک  ناـنچ  مه  هدوب و  تلم  رباـکا  بهذـم و  ناربهر  نید و  ناـیاوشیپ  صوصخم  نآ  تیلوت  يراد و 
 ". دنا هتشگ  یم  ینید  تمدخ  نیا  رشابم  لوا  ردص  نایاوشیپ  هدوب و  راوتسا  نآ  رب  بهذم  ساسا  هیاپ و  هدرک " ، دای   224

: یبسح روما  ای  هبسح 
دروم امومع ، مدرم  نایم  رد  تاهج ، مامت  زانآ  عیـسو  يانعم  هب  هک  تسا  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  زا  ترابع  هیبسح ، روما  اـی  هبـسح 

، هتشگ راد  هدهع  ار  یملعو  ینید  هوکـش  اب  تمدخ  نیا  جاجحلا ، نبا  ام  رعاش  زا  لبق  دادغب ، رد  هک  یناسک  هلمج  زا  . هتفرگ یم  رارق  ارجا 
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، دش لوتقم  يرجه  لاس 283  رد  هک  تسا  فلتخم  نونف  رد  یملع  ياهبنارگ  تافیلات  بحاص  یسخرس ، بیط  نب  دمحا  گرزب  فوسلیف 
راد لاس 328  رد  هک  دش  راذـگاو  يرخطـصا  دـمحا  نب  نسح  دیعـس  وبا  ناشیاوشیپ  وهیعفاش  هیقف  هب  نآ  يراد  هدـهع  ام ، رعاش  زا  دـعب  و 

. هدش دای  ود  نآ  ریغ  یعفای و  نانجلا  هآرم  ناکلخ و  نبا  خیرات  رد  هک  نانچ  نآ  تسا ، هتفگ  عادو  ار  یناف 

هحفص 160 ] ] 

دسیون : یم  هیناطلس ص 209  ماکحا  رد  يدروام 
نید روما  رد  دشاب ، هتـشک  راک  شرب و  اب  رظن ، بحاص  رتسگداد  ، لداع دازآ ، بستحم : هک  تسا  نیا  هیبسح  روما  يراد  هدهع  طیارـش  زا 

. دسانشب دنراد  رظن  قافتا  نآ  داسف  رب  بهاذم  همه  هک  ار  يا  هعیطق  تارکنم  هدوب  تخسرس  بصعتم و 
رب ار  دوخ  داهتجا  هدیقع و  بهاذم  فالتخا  دراوم  رد  دناوت  یم  ، بستحم ایآ  هک  دنراد  رظن  فالتخا  ینعم  نیا  رد  یعفاش ، بهذـم  ءاهقف 

دـشاب يدنمـشناد  دیاب  بستحم  هکتفگ  دیاب  تروص  نیا  رد  و  دناوت ، یم  هکدوب  دـقتعم  يرخطـصا  دیعـس  وبا  هن ؟ ای  دـنکلیمحت  مدرم 
. دراد زاربا  ار  دوخ  یصخش  يار  فالتخا ، دروم  رد  دناوتب  ات  رظن  بحاصو  دهتجم 

. تفریذپ نایاپ  يدروام  نخس 
دیوگیم : لاس 573  هتشذگرد  طاوطو ، نیدلادیشر 

، دیآ هتشامگ  نآ  تافیرشت  یتسرد  ینابم و  سیسات  رب  تمه  ودبای  تیشمت  نآ  ماظن  هتفرگ ، رارق  هجوتدروم  دیاب  هک  اهراک  نیرتراوازس 
، تسا هیبسح  روما  تیلوت  نآ  و  تشگ ، دهاوخ  رارقرب  نادب  نیملـسم  یعامتجا  حلاصم  راوتـسا و  نآ  رب  نیئآ  نید و  هیاپ  هک  تسا  يراک 
دریگ و ورین  نید  عرـش و  يوزاـب  هتفاـی ، بدا  یهاـبت  قـسف و  يداو  ناگدـنامورف  هدـمآ ، هارب  قـح ، هداـج  زا  نـیفرحنم  هلیـسو  نیدـب  هـک 

. دریذپ ماجنا  یناگمه  حلاصم  هدعاق و  نوناق و  هیاپ  رب  یعامتجا  ياهدروخرب 
یماندب یئاوسر و  زا  فورعم ، تناما  ظفح و  هب  فوصوم و  يرادنید  هب  هک  دـیآ  هدرپس  ار  یـسک  رما ، نیا  تیلوت  هک  تسا  نآ  هتـسیاش 

. دشاب اشوک  ایوپ و  حالص  دشر و  هار  هب  نت ، رب  يراک  تسرد  يوقت و  نهاریپ  هدوب ، رانکرب  تمهت  بیع و  زا  رود و 
 31 ءابدالا ج 19 ص ). مجعم  زا  لقن  )

زارحااب زج  هوکـشاب ، بصنم  نیا  يدصت  و  هتـشگ ، یعامتجا  ریطخ  تمدـخ  نیا  راد  هدـهع  اهراب  جاجحلا ، نبا  ام  رعاش  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. دنام یمن  وا  یعامتجا  یملع و  ماقم  شیاتس  و  هدربمان ، نوش  تابثا  هب  يزاین  تسین ، نکمم  تلادع  هقف و  ماقم  هب  لوصو  داهتجا و  هبتر 
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ناکلخ و نبا  زا  هک  نانچ  هللااب "  ردتقم  یـسابع "  هفیلخ  دهع  رد  هبترم  کی  تشگ : هیبسح  روما  یلوتم  دادغب ، رد  هبترم  ود  جاجحلا ، نبا 
لاـس 362 رد  هک  دوـب  هـیقب  نـیا  ترازو  نارود  رد  نآ  دـیزگرب و  یعاـمتجا  ماـقم  نـیا  هـب  ار  وا  هلودـلا  زع  رگد ، راـب  ،و  میدینـش یعفاـی 

هدورس يا  هدیصق  ام  رعاش  دوب ، یقاب  ترازو  بصنمرد  هیقب  نبا  هک  یعقوم  دیـشک ، ناهجنیا  زا  تخر  لاس 367  رد  هدیسر و  ترازوهب 
تفگ : نینچ  نآ  علطم  رد  و 

. زیخرب ياج  زاتنایرابرد  همه  اب  هنرگو  ریگب ، مولظم  داد  هد و  فاصنا  یناوت  یم  رگا  ریزو  يا  - 
دیوگ : یم  هدیصق  نیمه  رد  و 

. دیسانش یمن  ارم  هبترو  ماقم  ارچ  متسناد  یم  شاک  ممدرم ، نیایعامتجا  سرزاب  بستحم و  هک  نم  - 
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رنه بدا و 

ءيرما هیاپمه  دنا : هتفگ  هک  اجنآ  ات  دوب ، هتسجرب  زاتمم و  ناریبد  نایم  رد  هعیش و  ارعش  غباون  زا  جاجحلانبا ، میدرک ، هراشا  البق  هک  نانچ 
. تشگن نانآ  زارطمه  ارعش  زا  سکچیه  رعاش  ود  نیا  نایم  ینامز  هلصاف  لاس  دص  راهچ  رد  رعاشسیقلا و 

نیماضم ناسآ ، لهس و  یتاریبعتو  ظافلا  اب  رادروخرب و  تسالس  یناور و  زا  شیاهدورس  بلغا  و  هدش ، نیودت  دلج  هد  رد  شرعش  ناوید 
یم هتخانـش و  مود  ملعم  ار  وا  رحـسلا "  همـسن  رد "  . تسا هتـسب  راکب  یهجوت  دروم  هزات و  کبـس  عیدب و  بولـسا  هتخادرپ و  دـنلب  زغن و 

عیرـص قمعقر و  وبا  لاثما  نارگیدو  هدرک  عادبا  ینیون  هویـش  هک  تهج  نیا  زا  سیقلا ، ءرما  ای  تسا و  لئاو  نبلهلهم  ای  لوا  ملعم  دـیوگ :
. دنا هدرک  يوریپ  وا  شور  کبس و  زاءالدلا 

هناگی هدشروهشم  نادب  هک  شیعارتخا  هویش  نف و  ردار  وا  هک  مدینش  سانشرعش ، ناجنس  نخس  نابیدا و  تریـصب و  لها  زا  دیوگ : یبلاعث 
هویش اریز  دنسانش  یم  رهد 
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اب مهنآ  دشاب ، راوشد  بعـص و  دنچ  ره  تشاد ، یناعم  نتخادرپ  رد  تفگـش  سب  یتراهم  دادعتـسا و  و  هیامرپ ، وا  رنه  دوب و  هقباس  یب  وا 
. لامک هبیتغالب  مامت و  یتحالم  نیریش و  یظافلا  ناور و  یعبط 

نونف زا  ینف  رد  یباب  ره  هک  هدرک  نیودـت  باـب  رد 141  ار  جاجحلا  نیا  راعـشا  لاس 534 ، هتـشذگرد  نسحنب  هللا  هبه  یبالرطـسا ، عیدب 
هرامـش تحت  سیراـپ  هناـخباتک  رد  نآ  هخـسن  هک  هداـهن  جاـجحلا "  نبا  رعـش  رد  جاـتلا  هرد  ار "  ناوـید  ماـن  تـسا ، هتـشگ  بـترم  رعش 

. هتخادرپ نآ  رب  يا  همدقم  يوحن  باشخلا  نبا  و  دوش ، یم  يرادهگن  5913
نیا . تسابفلا فورح  بیترت  رب  انمض  هک  هدیمان  نیسحلا "  رعش  نم  نسحلا  مان "  هب  هدروآ و  درگ  ار  شراعشا  هدیزگرب  مه  یضرفیرش 
دمآ لمعب  وا  رعـش  هب  تبـسن  یـضر  فیرـش  زا  هک  یهجوت  نسح  نیا  هرابرد  اذـل  و  دوب ، جاجحلا  نبا  رعاـش  یگدـنز  ناـمز  رد  شنیزگ 

حرش : نیدب  تسا ، تبث  شناوید  رخآ  دلج  رد  هک  هتخاس  يا  هماکچ 
تسوا  رایتخا  هزوح  رد  کنیا  ؟و  تسویپ هک  هب  ما  هدورس  ینادیم  - 

. يوسوم نسحلا  وبا  فیرش  مرورس  هب  نابات ، هام  هب  و  - 
. تخاس راوتسا  ار  متماق  تفرگب و  متسد  دید ، نوگژاب  ما  هیام  یب  فیخسرعش و  اب  ارم  نوچ  هک  يدرمناوج  - 

. دوب ضماغ  هدیچیپ و  یتسرد  نیع  رد  یهاگ  تسرد و  مرعش  یهاگ  مدیسراو : مدیشیدنا و  - 
. تخاس ادج  نوزوم  دنلب و  زا  ار  شتسپ  نزومان و  ینابرهم ، فطل و  هب  سپ  - 
. تخادرپب کین  ارنآ  هیفاق  و  درک ، تسار  ضورع  ملع  اب  ار  شگنهآ  نزو و  - 

. دروآ حالص  دشر و  هار  هب  یهارمگ  زا  ار  مرعش  ناطیش  درک و  تیاده  يراوتسا  تماقتسا و  هب  دعب  و  - 
. تسا راکشآ  يورسخ  زخ  هتفاب  نیا  رد  شنیرز  هجنپرس  راثآ  - 
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. درواین غورد  دنگوس  نم  نوچ  يریپ  هتبلا  و  دنگوس -  دنوادخب  - 
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. دریگ هدرخ  يولهپ  راتفگ  قطنم و  رب  دنیشن ، شرعش  عامتسا  هب  تشدرز  رگا  هک  - 
. تفای هدرمژپ  هنشت و  ار  میاسر  نخس  راز  هزبس  - 

. تفرگ توارط  یمرخ و  ات  تخادرپ  شیرایبآ  هب  هراومه  هتسویپ و  ور  نیا  زا  - 
. تسا رادغاد  مرورس  رب  مشخ  زادوسح  لد  و  دور ، یم  دیواج  یگدنز  هب  ور  مرعش  کنیا  - 

. تسا نایرب  بابک و  هتفات  شتآ  رب  شرگج  هک  يدوسح  - 
ناوید دیوگ : مه  و  تسا ، هدـشن  رتمک  رانید  زا 60  شا  هخسن  کی  شزرا  دننکش و  یم  تسد  رـس و  شناوید  هخـسن  يارب  دیوگ : یبلاعث 

زا یمهم  تمـسق  همیتی "  رد "  . تسا هتـسشن  لد  رب  لایخ  فیط  زا  رت  فیطل  هدرک و  ریـس  ناهج  قافآ  رد  لاـثما  ودـنپ  زا  رتعیرـس  شرعش 
. تسوا ياه  هماکچ  لاغشا  رد  نآ  موس  ءزج  زا  هحفص  هدرک و 62  دایار  وا  رعشنونف 

عبط و هیامریمخ  ساسح و  قوذ  هزیگنا  ساسحا و  مزاول  زا  ود ، نیا  اـیوگ  تسا ، هارمه  یگدول  يزاـب و  لـخ  اـب  اـبلاغ  جاـجحلا ، نبارعش 
وا یگدولو  یخاتسگ  عنام  کیچیه  ناریما ، تبیه  هن  ناطلس و  رـضحم  هن  درک ، یم  لگ  شیاورپ  یب  خوش و  عبط  هاگ ، ره  تسوا ، ترطف 

هاوگ شیاه  هماکچرتشیب  هک  نانوچ  تشگ ، یمن  وربور  مومع  شریذپ  ینابرهم و  فطل و  اب  زج  و  تفگ ، یم  تشادلد  رد  هچ  ره  دوبن ،
. ناشنانمشد زا  یئوگدب  شهوکن و  تسا و  تیب  لها  یتسود  صلاخ و  تیالو 

ناهاش افلخ و  زا  رعاش  نیرصاعم 

نانآ : تسا و  هدوب  نامزمه  رصاعم و  سابعلا  ینب  افلخ  زا  یهورگاب  جاجحلا  نبا 
.279 لاس هتشذگرد  لکوتم ، رسپ  هللا ، یلع  دمتعم   - 1

لاس 289. هتشذگرد  سابعلا ، وبا  هللااب ، دضتعم   - 2
لاس 295. هتشذگرد  هللااب ، یفتکم  - 3

.320 هتشذگرد هللااب ، ردتقم  - 4
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.329 هتشذگرد ، هللااب یضارلا  - 5
هتشذگرد 338. هللااب ، یفکتسم  -6

هتشذگرد 339. هللااب ، رهاق  - 7
هتشذگرد 358. یقتم هللا ، - 8
هتشذگرد 364. عیطم هللا  - 9

هتشذگرد 393. عئاط هللا ، - 10
دنا : هدرک  تموکح  قارع  رد  هک  نانآ  هیوب ، لآ  نیطالس  زا  و 

لاس 356. هتشذگرد  قارع ، حتاف  هلودلازعم ،  - 1
دش  هتشک  لاس 367  رد  هک  هلودلا ، زعم  رسپ  رایتخب  روصنم ، وبا  هلودلا ، زع  - 2

هتشذگرد 372. هلودلا ، نکر  رسپ  ورسخ ، انف  هلودلا ، دضع  - 3
تشذگرد  لاس 379  رد  هلودلا ، دضع  رسپ  هلودلا ، فرش  - 4
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. دش لوتقم  لاس 388  رد  هلودلا ، دضع  رسپ  هلودلا ، ماصمص  - 5
. تشذگرد لاس 403  هلودلا ، دضع  رسپ  رصن ، وبا  هلودلا ، اهب  - 6

روز شا  هداوناخ  هب  كدوک  هک  نانوچ  هتفگ ، روز  شرصاعم  ناریما  تقو و  ءارزو  رب  هتـشاد  رمعات  دیوگ ، یبلاعث  هک  نانچ  نآ  ام ، رعاش 
. هتشگ رادروخرب  يا  هبئاش  یب  نارک و  یب  تمعن  زا  هتشاد و  یعوبطم  شوخ و  یگدنز  نانآ  راوجرد  ور  نیا  زا  و  دیوگ ،

رد ناداتـسا ، ناریبد و  ناریما ، ارزو ، اـفلخ ، زا  ار ، رـصع  نآ  هتـسجرب  لاـجر  هک  دوش  یم  تفاـی  یناوارف  ياـههماکچ  شرعـش ، ناوید  رد 
زا دـنا  زواجتم  رفن  تصـش  زا  میتفرگ ، رامآ  شناوید ، تادـلجم  زا  هک  نانچ  نانآو ، هتـشگ ، رتسگ  اـنث  اـی  هتفگ و  اـجه  یگدـنز  گرم و 

هلمج :
.288 لاس هتشذگرد  مجنم ، نب  نوراه  هللا ، دبع  وبا  - 

.296 هتشذگرد نسح ، نب  سابع  لضفلا ، وبا  - 
.352 هتشذگرد یبلهم ، دمحم  وبا  ریزو ، - 

.354 لاس هتشذگرد  رعاش ، یبنتم  بیطلا ، وبا  - 
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لاس 360. هتشذگرد  دیمعلا ، نبا  لضفلا ، وبا  ریزو ، - 
.364 لاس هتشذگرد  یسابع  هفیلخ  عیطم هللا ، - 

.366 لاسهتشذگرد دیمعلا  نبا  حتفلا ، وبا  - 
. دادغب رد  هلودلا  دضع  هفیلخ  نایر  وبا  ریزو ، - 
.367 لاس هتشذگرد  هیقب  نبا  رهاط ، وبا  ریزو ، - 

.367 لاس هتشذگرد  هیوب  دنزرف  رایتخب  هلودلا ، زع  - 
.369 لاس هتشذگرد  نیهاش  نب  نارمع  - 

.369 لاس هتشذگرد  رفنضغ  بلغت ، وبا  ریما ، - 
لاس 372. هتشذگرد  ورسخ  انف  هلودلا ، دضع  - 

.372 لاس هتشذگرد  نیهاش  نبا  حتفلا ، وبا  - 
.373 لاس هتشذگرد  نیهاش  نب  نارمع  رسپ  جرفلا ، وبا  - 

.373 لاس هتشذگرد  نارمع  نب  دمحم  دنزرف  یلاعملا ، وبا  - 
.379 لاس هتشذگرد  هیوب  رسپ  هلودلا ، فرش  - 

.384 لاس هتشذگرد  یباص  میهاربا  قاحسا ، وبا  -
.384 لاس هتشذگرد  یخونت  یلع  وبا  یضاق ، - 
.385 لاس هتشذگرد  دابع  نبا  بحاص  ریزو ، - 

.385 لاس هتشذگرد  یسابع  رعاش ، هرکس ، نبا  - 
.388 لاس هتشذگرد  . یتلاح نسح ، نب  دمحم  یلع ، وبا  - 
.388 لاس هتشذگرد  فسوی  نب  زیزعلادبع  مساقلاوبا ، - 
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.416 لاس هتشذگردریشدرا  نب  روپاش  رصن ، وبا  ریزو ، - 
.416 لاس هتشذگرد  نابزرم  نب  دمحم  روصنم ، وبا  ریزو ، - 

. دوب ضراعم  هیبسح ، روما  رد  جاجحلا ، نبا  ام  رعاش  اب  هک  صفح ، نبا  دمحا ، وبا  - 
. شخباسف نب  سابع  نب  دمحم  جرفلا ، وبا  ریزو ، - 

لضفلاوبا ریزو  اب  جرفلا  وبا  ریزو  دسیون : یم  همیتی " ج 3 ص 70 رد "  یبلاعث 
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هدیـشک تساوخزاب  همکاحمتحت و  شگرم ، زا  سپ  ار ، ریزو  یبلهم  دمحم  وبا  نادنمراک  هدیزگ و  تولخ  ترازو ، رتفد  رد  . دـیمعلا نبا 
رداص يا  هیرما  نینچ  هک  یـسک  لوا  دـنزاس ، قرفتمارنانآ  تفن ، ندیـشاپ  اب  دـنوشکیدزن ، هلاجر  مدرم  رگا  هک  دـنداد  ناـمرف  و  دـندوب ،

، مدرم نتخاـس  هدـنکارپ  رد  ریزو ، ود  هلیح  تیعمج و  هوـبنا  زا  ، دـمآ ترازو  رتـفد  هب  رعاـش ، جاـجحلا  نبا  دوـب ، یبـلهم  ریزو  دوـب ، هدرک 
تفگ : تشگزاب و  تفن  سرتزا  و  دروآ ، تفگش 

. ادبا میتشادن ، یباسح  نینچ  سابل  هماج و  رب  تفن  ندیشاداب  مهنآ  یندرگ ، سپ  - 
. تسین ربارب  نم  شیپ  هماج ، خن  زا  راتود  اب  ریزو ، تمدخ  ندیسر  ترازو و  رتفدهب  دورو  - 

. زاس نادنچ  ود  ار  شباذع  هجنکش و  داهن ، تنس  نیا  هک  ره  اراگدرورپ  راب  - 
. دنشابن هبحق  نانز  کلوچوچ و  ياه  هچب  زج  هک  شتآ  هروکرد  - 
. دنک بابک  اب  خرس ، شتآ  هک  نک  نامه  شا  هدیتفت  تشوگ  اب  - 

. دناد اور  ناگس  رب  ار  هجنکش  نینچ  هک  تسا  یسک  نآ  زا  رتراوگرزب  نم  شیپ  هنیزوب ، - 
هدرک و شهوکن  هصفح  یبا  رـسپ  ناورم  لاثما  ار  ناشنانمـشد  دوشگ و  تیب  لها  شیاتـس  اـنث و  هب  ناـبز  ناوارف  جاـجحلا ، نبا  اـم  رعاـش 

نیگنن اوسر و  ياه  شحف  هدنزگ ، دنت و  ینابز  اب  دح ، نیا  ات  دیاب  یمن  هک  دنا  هتفرگ  هدروخ  وارب  نخـس  ناداقن  هک  اجنآ  ات  هتفگ  مانـشد 
. دشاب هدنار  نابز  رب 

ادخ و نانمـشداب  شدیدش  دروخرب  نیا  و  هتـشاد ، نوخ  رپیلد  هتفر ، تیب  لها  تاداس  رب  هک  یمتـس  وملظ  زا  ام ، رعاش  تفگ ، دـیاب  یلو 
لد هدـقع  هتـساوخ  یم  اـیوگ  دریگ ، هیاـم  نوزف  مشخ  نورد و  زوس  زاهک  يا  هلاـن  ودزیخ  دـنمدرد  هنیـس  زا  هک  تسا  یهآ  هلزنم  هب  نید ،

هتفرگ سوه  يوه و  هار  یکاته  يرد و  هدرپ  رد  هتخاس ، دوخ  هشیپ  ار  یئوگازسانو  شحف  هکنیا ، هن  دشاپ ، هدیتفت  رگج  ربیبآ  دیاشگب و 
زاو هدش  عقاو  شریذپ  لوبق و  دروم  مهیلعهللا -  تاولص  شنارورس -  دزن  شیاه  هدورسهک  مینیب  یم  ور  نیا  زا  و  دشاب ،
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: دنا هدومرف  یشوپ  مشچ  هنامیرک  نآ ، دنسپان 
هک دـیامرف  یم  لقن  دیهـشلا "  مامالايزاعت  یف  دیـضنلا  ردـلا  شباتک "  رد  یفجنیلین  دـیمحلا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا  نیز  ام ، لـجا  رورس 
روز رز  نب  یلع  يرگید  یبیـس و  نوراق  نب  دمحم  یکی  دندرک ، یم  یئوجبیع  وا  رعـش  زا  هک  دندوب  حـلاص  درمود  جاجحلا ، نبا  نامزرد 

یئاروس :
دراد روضح  اجنآ  رد  اهیلع -  هللا  مالس  ارهز -  همطاف  هدش و  فرشم  ینیسح  فیرش  هضور  هب  ایوگ  دنیب : یم  باوخ  رد  نوراق  نب  دمحم 
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حیرض نایم  هک  يا  هیواز  رد  نوتاخ ، نآ  لباقم  زین  مالـسلا -  مهیلع  قداص -  ماما  ات  نایاوشیپ  ریاس  هداد  هیکت  يدورو  رد  پچ  زرجهب  و 
. تسا هداتسیا  ناشربارب  رد  نوراق ) نب  دمحم   ) وا و  دنیوگ ، یم  نخسو  دنا  هتسشن  هدش ، عقاو  دیهش  ربکا  یلعشدنزرف  نیسح و 

نانآ روضح  رد  جاجحلا  نبا  مدید  دیوگ : یم  تسا ، هدرک  هدـهاشم  نایاوشیپ  نیارانک  رد  ار  دوخ  هدـید و  یباوخ  نینچ  هک  مه  یئاروس 
نم خـساپ  رد  وا  و  دوریم ؟ هار  ناـیاوشیپ  روضح  رد  هناخاتـسگ  هچ  درم  نیا  هک  ینیب  یمن  متفگ : نوراـق  نب  دـمحم  هب  دوریم ، دـیآ و  یم 

مرگنب  وا  هب  ات  مراد  یمن  تسود  ار  وا  نم  تفگ :
ار وا  سکره  هچ  دیرادب  تسود  ار  وا  يرادن ؟ تسود  ار  هللا  دبع  وبا  دومرف : ودب  مشخ  ابو  دینش ، ار  نخس  نیا  ارهز ، ترضح  دیوگ : یم 

 ". تسین نموم  درادن ، تسود  ار  هللا  دبع  وبا  سک  ره  هک " : تساخرب  یئادص  مه  ناماما  عامتجا  زا  . تسین ام  هعیش  درادن ، تسود 
تشحو اب  دعب  دوبناشمادک ، نخس  نیا  هدنیوگ  متسنادن  دیوگ : نوراق  نب  دمحم 
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. متشگ كان  هشیدنا  مدوب ، هدرک  یئوجبیع  هدومن و  یهاتوک  جاجحلا  نبا  هللا  دبع  وبا  قح  رد  هکنیا  زا  و  متسج ، باوخ  زا 
زایتعامج هار  رد  مدش ، فرشم  هیلع -  هللا  مالس  دیهـش -  طبـس  ترایز  هب  هکنیا  ات  مدرپس ، یـشومارف  تسدب  ار  باوخ  تشذگ و  يرید 

رد مه  یئاروس  روز  رز  نب  یلع  هک  مدرک  هدهاشم  تفگش  اب  متشگ و  قحلم  اهنآ  هب  دنیارس ، یم  ارجاجحلا  نبا  رعش  هک  مدید  ار  نایعیش 
. تساهنآ نایم 

نادب توکـس  اب  هک  هدش  هچ  کنیا  يدوب ؟ نادرگ  ور  یتخانـش و  یم  اوران  ار  جاجحلا  نبا  رعـش  نیا  زا  شیپ  متفگ : مدرک و  مالـس  وا  رب 
زاب ودب  ار  باوخ  نایرج  مهنم  و  درک ، تیاکح  مدوب  هدیدنم  هک  یئایور  نآ  نیع  تسرد  و  ما ، هدید  یباوخ  تفگ : يا ؟ هداد  ارف  شوگ 

. متفگ
ار والئاضف  بقانم و  دندورس و  یم  ار  شراعشا  دندوشگ : جاجحلا  نبا  شیاتـس  انث و  هب  نابز  باوخ ، نیا  زا  سپ  حلاص ، درم  رفن  ود  نیا 

. دنتخاس یم  رشتنم 
ار هسدـقمباتعا  بدا ، نسح  اب  هدـش  دراو  فیرـش  مرح  هب  و  تخاس ، ار  فجن  يور  اب  هیوباب ، دـنزرف  دوعـسم  ناطلـس  هک  یعقوم  زین - و 
شحف و هک  دیسر  یتایبا  هب  نوچ  درک ، داشنا  میدرک  دای  وا  زا  هک  ار  يا  هیئاف  هدیصق  داتسیا و  وا  ربارب  رد  جاجحلا  نبا  هللا  دبع  وبا  دیسوب ،

يولع فیرش  مرح  رد  راعشا  هنوگ  نیا  ندناوخ  زا  ار  وا  تنوشخ  اب  يدهلا  ملع  یضترم  فیرش  نامرورـس  دوب ، هدرک  نمـشد  راثن  ازـسان 
. دش تکاس  مه  وا  و  دومرف ، عنم 

ملع یـضترم  هچ  دشابن ، نیگهودـنا  تارطاخ  دـیامرف : یم  واب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  جاجحلا  نبا  دـمآ ، رد  بش  نوچ 
وشم  جراخ  هناخ  زا  هدماین  ات  ، دیایب یهاوخ  ترذعم  يارب  میداتسرف  ار  يدهلا 

نانآ ربارب  رد  دنا ، هتسشن  وا  فارطا  رد  یمامتب  ناماما  نایاوشیپ و  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  مرکا  لوسر  بش  نآ  رد  مه  یضترم  فیرش 
و دیوگ ، یم  مالس  دتسیا و  یم 

هحفص 169 ] ] 

يدرس نیا  میامش ، راتسود  میامش ، دنزرف  میامش ، هدرب  نم  نم  نارورس  هک  دناسر  یم  ضرع  هب  دنک ، یم  يدرس  ساسحا  نانآ  خساپ  زا 
زا دزن  دوخ  هک  تسا  وت  رب  یتخاس ، نیمغ  هتـسکشلد و  ار  جاجحلا  نبا  ام  رعاش  هکنیا  رطاخهب  دـنیامرفیم : دـیراد ؟ یم  اور  هک  تسیچ  زا 
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شربخاب میراد ، رعاـش  نیا  هب  هک  یتقفـش  تیاـنع و  زا  هدرب و  هیوباـب  نب  دوعـسم  تمدـخ  هتـشادرب  ار  وادـعب  یهاوخب و  ترذـعم  يور و 
. يزاس

: دـیوگ یم  دـنلب  يادـص  اب  لزنم  لخاد  زا  جاجحلا  نبا  دـبوک ، یم  رد  هتفر  هللا  دـبع  وبا  لزنم  هب  دزیخ و  یم  رب  گنرد  الب  یـضترم  دـیس 
، دمآ یهاوخنم  دزن  هک  هدومرف : شدوخ  .و  موشن جراخ  هناخ  زا  هک  تسا  هداد  مروتـسد  هتخاس ، لیـسگ  اجنیا  هب  ارت  هک  نم  رورـس  نامه 
ار ایور  ناتسادود  ره  درب و  یم  شناطلس  تمدخ  یهاوخ  رذع  زا  دعب  دوش و  یم  لخاد  منامرفب ، شوگو  مشچ  دیوگ : یم  یـضترم  دیس 

شرعش دهد  یم  روتسد  دشخب و  یم  ودبنایاش  يا  هبتر  هتسیاش و  یئاطع  هتـشاد ، یمارگ  ار  وا  مدقم  ناطلـس  و  دنیامن ، یم  وگزاب  شیارب 
. دناوخ زاب  روضح ، رد  ار 

تافو تدالو و 

دادـغب و نیب  هک  تارف  رانک  رد  تسا  یکرهـش  نآ  تسا و  هتفگعادو  ار  یناف  راد  لین "  رد "  لاس 391  هرخالا  يدامج  رد  جاـجحلا  نبا 
، ماما ودياپ  نیئاپ  رد  هک  دوب  هدرک  تیصو  دننک ، یم  نفد  هدرب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هکرابم  هعقب  هب  ار  وا  هزانج  هدش ، یم  عقاو  هفوک 

(. تسا هدوشگ  ار  دوخ  تسد  هاگرد  رد  رب  نانآ  گس   "  ) دیصولاب هیعارذ  طساب  مهبلک  دنسیونب " و  شروگ  حول  رب  هدرک و  نفد  ار  وا 
 " مظتنم باتک "  رد  يزوجلا  نبا  و  دوش ، یم  هدـید  شناوید  رد ج 2 ص 562  هک  دراد  يا  هدیصق  شمتام  وگوس  رد  یـضر ، فیرش 

. تسا هدرک  دای  ارنآ  تیب  دنچ  ج 7 ص 217 
ناوـت یم  قـیقحت  هب  یلو  دوـبن ، ناـیم  رد  ینخـس  رعاـش  تدـالو  خـیرات  زا  میدرک ، وجتـسج  هچ  ره  لاـجر ، گـنهرف  مجارت و  بـتک  رد 

نیا رد  یعطق  يدهاوش  و  هدوب ، هدنز  لاس ، یس  دص و  دودح  رد  زارد ، سب  يراگزور  وهداهن  دوجو  هب  اپ  يرجه  موس  نرق  رد  هکتفگ 
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هلمج : زا  تسا  تسدب  هنیمز 
زا لبق  هتشذگرد 2 - لاس 282  رد  یمورلا  نبا  هتـشاد و  تئارق  یمورلا "  نبا  رب "  هک  دـسیون  یم  ءاملعلا  ملاـعم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  - 1
ود نآ  ریغ  یعفای و  نانجلا  هآرم  وناکلخ  نبا  خـیرات  رد  هک  ناـنچ  تسا  هدوب  هیبسح  روما  يدـصتم  لاس 328  هتشذگرد  يرخطصا  ماما 
وبا وا  لزع  اب  دنیوگ  یم  و  دیئاپ ، تمـس  نآ  رد  یتدم  دشهیبسح و  روما  راد  هدـهع  دادـغب  رد  جاجحلا  نبا  دـنا " : هتفگ  هدـش : دای  باتک 

 " تسا . روهشم  هک  هدورس  یتایبا  تمس ، نیا  زا  لزع  هرابرد  جاجحلا  نبا  و  دمآ ، راک  رس  رب  بستحم  ناونع  هب  يرخطصا  دیعس 
بصنمنیا راد  هدهع  یـسابع  هللااب  ردتقم  نامرف  هب  لاس 320  رد  هدش : دای  بهذلا ج2 ص 132  تارذش  رد  هکنانچ  نآ  يرخطـصا ، ماما 

. تسا هتشگ 
عماج و  تسا ، دوجوم  شناوید  رد  هک  لاس 288 ، هتـشذگرد  مجنم  روصنم  یبا  نب  یلع  نب  نوراه  هللا  دبع  وباوجه  رد  رعاش  هدورـس  - 3

. هدورس یناوج  رد  ار  رعش  نیا  دیوگ : شناوید 
لاسهب 296 ریزو  نیا  تسا ، دوجوم  شناوید  رد  هک  دراد  یـسابع  هللااب  یفتکم  ریزو  نیـسح ، نب  سابع  لضفلا  وبا  هراب  رد  يا  هدیـصق  - 4

هدش . لوتقم 
رد تسا  یتایبا  هلمج  زا  دـنک ، یم  دای  دوخ  یگدروخلاس  يریپ و  زا  نآ  نمـض  هک  هدورـس  مراهچ  نرق  طساوا  رد  یناوارف  راعـشا  اـنمض 

هدش : لوتقم  لاس 367  رد  هک  هلودلا  زعم  رسپ  رایتخب  روصنم  وبا  شیاتس 
ریبدت . اب  تسا و  ماجرف  شوخ  ریپ ، يار  هک  . ریذپب ارم  يار  متفگ : - 
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دنک یم  تساوخرد  انمـض  هدرک  هعلاطم  ار  دوخ  هداتفا  سپ  قوقح  هک  دراد  يا  هدیـصق  هتـشذگرد 366  هیقب "  نبا  رهاط "  وبا  هرابرد  و 
: تایبا نآ  هلمج  زا  دوش ، تبث  یفاک  قوقح  اب  ایوداب "  رتفد "  رد  شدنزرف  مان  هک 

هبلطی  ام  تبلط 
هقسفلا خویشلا  یلثم 

. دنا هدرک  هبلاطم  قساف ، ناریپ  رگید  نم  دننام  هک  منک  یم  هبلاطم  ار  يزیچ  نم  - 

هحفص 171 ] ] 

نب ییحی  دمحم  وبا  اب  هلمج  زا  دـنک ، دای  دوخ  یگدروخلاس  يریپ و  زا  جاجحلا  نبا  هزادـنا  هب  هک  دـیبای  یمن  ار  يرگید  رعاش  چـیه  امش 
دیوگ : یم  دهف 

. ياهتساخرب يزابب  اورپ  یب  زاتمم و  يرعاش  اب  هک  نارود  هزات  رعاش  يا  - 
. باوخ نهاریپ  نابیرگ  رب  تسا  يزارط  نوچ  نم  رعش  و  يا ، هتفاب  وت  هماج  ناسب  وت  - 

هتشاد و موقرم  دهف  نبا  دمحم  یبا  هب  هک  يراعشا  نمض  زین ، .و  درک مهاوخ  وا  راثن  لکشپ  مرذگب ، یعوبطم  رعاش  ره  رب  اعبط  مریپ ، نم  - 
دیوگ : یم  نینچ  دنک ، یم  دای  دوخ  دنزرف  دلوت  زا 

. داب شنابرق  مناج  هک  یسک  يا  دیئوگ : ار  دهف  نب  ییحی  - 
دزاس ؟ نوتفم  ارهمه  شراسخر  نسح  هک  داد  يرسپ  میادخ  هکتسا  نیا  هن  - 

. کیرات بش  رد  یلو  نابات  هام  نوچ  و  زورمین ، دیشروخ  مهنآ  دیشروخ ، نوچ  - 
. دنز یم  جنغ  شیاه  هیاخ  يارب  ملد  هراوهگ  رد  هتخاس و  هتفیش  ارم  شگنر  بآ و  - 

. ما هتشادن  يرسپ  نینچ  وا  زا  لبق  . مراد يرایسب  نادنزرف  هکنیا  اب  ایوگ -  - 
علطم : نیا  اب  هتفگ ، رصن  وبا  ریزو  هرابرد  و  دراد ، تیب  هک 129  هدیصقرد  و 

عنصا ؟ فیک  یلذاع  ای 
عمطم ریصلا  یف  سیل  و 

: دیارس یم  نینچ 

اسورع  کیلا  اهذخ 
عقرب نسحلا  نم  اهل 

اهنم  نیعلا  نذالا ال 
عتمتت اهنسحب 
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خیش  کیف  اهبیطخ 
عقصم رکفلا  جلمهم 

. دراد راسخر  رب  هدرپ  نسح ، شبات  زا  هک  شکرب  رد  شیسورع  نوچ  - 
. درب یم  عتمت  شراسخر  نسح  زا  شوگ  هکلب  هن ، مشچ  - 

. تسا اسر  شنایب  امیپ و  داب  شرکف  هک  تسا  يریپ  هدناوخ ، تیارب  ار  شدقع  هبطخ  هکنآ  و  - 
دای دوخ  یگدوسرف  يریپ و  زا  نآ  رد  هتفگ و  انث  تسا ، تیب  هک 41  يا  هدیصق  اب  ار  لاس 372  هتشذگرد  ورسخ ، انف  هلودلا  دضع  زین ، و 

. هدرک

هحفص 172 ] ] 

: دینک هظحالم  تسا ، موس  نرق  نیدلوتم  نادنملاس و  زا  رعاش  هک  دنک  یم  نیقی  درذگب ، يرگید  تیب  ود  نیا  رب  هک  یققحمره  انمض 

شیعت ... هلئاقو 
فیسب امولظم  ... 

ینزح  كاذ  یکابا  اهل : تلقف 
فینو اهب  تعجف  هئام  یلع 

. دننراذگ یم  تریشمش  مد  زا  متس  اب  ادرف  يراد و  یگدنز  تکوش  تزع و  اب  زورما  تفگ : یم  هدنیوگ  - 
. ما هدیشک  جنريدنا  لاس و  دص  هکنیا  اب  دوش ؟ یم  نوزف  مدرد  مغ و  ایآ  شمتفگ : - 

نبا هتفگ  هک  دـنام  یمن  شخیرات ص 329  رد ج 11  ریثک  نبا  نخـس  ياربیـشزرا  . تشذگ رعاش  رمع  لوط  رد  هک  یحرـش  نیا  زا  دـعب 
رد يرخطصا  هکنیا  اب  هدش  هیبسح  رومايدصتم  يرخطصا  دیعـس  وبا  زا  لبق  جاجحلا  نبا  هنوگچ  دیوگ : یم  هدرک و  فیعـضت  ار  ناکلخ 

هتشگ ؟ یلوتم  ار  باستحا  بصنم  لاس 320  هب  هتشذگرد و  لاس 328 
تمـسق رد  يدرگاش  نیا  هچ  دـیامن ، یمن  دـیعب  هتـشذگرد 283  یمورلا  نبا  رـضحمرد  ءاملعلا "  ملاـعم  هتفگب "  وا  يدرگاـش  هک  ناـنچ 
شداتسا دزن  یضر  فیرش  يدرگاش  دننام  تسرد  دشاب ، هتفر  وا  رضحم  هب  غولب  نارود  زا  لبق  دراد  ناکما  هدوب و  نآ  تامدقم  تایبدا و 

. دمآ دهاوخ  شلاح  حرش  رد  نآ  نایب  ودوب  هتشذگن  شفیرش  رمع  زا  لاس  هد  زونه  هک  يراگزورب  یفاریس 
رهدلا ج 3 ص 25  همیتی  جاجحلا : نبا  همجرت  رداصم 

بیطخ ج 8ص 14  خیرات 
ابدالا ج 4 ص 6  مجعم 

ناکلخ 1 ر 170  نبا  خیرات 
ءاملعلا ص 136  ملاعم 
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ریثا ج 9 ص 63  نبا  لماک 
يزوج 7 ر 216  نبا  مظتنم 

نانجلاهآرم 2 ر 444 
صیصنتلا 2 ر 62  دهاعم 

459 نینموملا سلاجم 
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بهذلا 3 ر 136  تارذش 
یئاهب خ  خیش  زا  دصاقملاحاضیا 

نونظلا ج1 ر 498  فشک 
هللادبع خ ازریم  زا  ءاملعلا  ضایر 
یلماع  رح  خیش  زا  لمالا -  لما 
يزونز خ  دیس  زا  هنجلا  ضایر 

تانجلا ص 239  تاضور 
رعش خ عیشت و  نمیف  رحسلا  همسن 

راحبلا 1 ر 225  هنیفس 
هنابش خ  یبا  نبا  زا  لمالا  لما  میمتت 

مالسالا 106  نونف  هعیشلا و 
لاقملا ج 1 ر 318  حیقنت 

هیمالسا 1 ر 130  فراعملا  هرئاد 
یلکرز 1 ر 245 مالعا 

یناتسب 1 ر 439  فراعملا  هرئاد 
يدجو 6 ر 12 دیرف  فراعملا  هرئاد 
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یبض سابعلا  وبا  هیریدغ 

هراشا

هتشذگرد 398
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ریهشلا  رهطلا  یلعل 
ریبث  یلع  فانا  دجم 

دمحم  یبنلا  ونص 
ریدغلا موی  هیصو  و 

اوو  همطاف  لیلح  و 
ریبش وبا  ربشدل و 

. ریبث هلق  رب  دش  نکفا  هیاس  شتمظع  هزاوآ ، دنلب  كاپ و  یلع  - 
. ریدغ زور  رد  شا  هفیلخ  دمحم و  ادخ  ربمایپ  هشیرمه  - 

. ریبش ربش و  ردپ  همطاف ، لالح  تفج  - 
رعش : هلابند 

ناگرزب زا  يدرم  هتفرگ : رارق  هکم  هفرع و  نیب  هک  تسا  هکم  ياههوک  نیرت  عفترم  هروسکم ، اب  نآ  زا  دعب  هطقن و  هس  اث  حـتف  اب  ریبث "  " 
. دنام هوک  نآ  ربشمان  درم و  هوک  نآ  رد  لیذه "  هلیبق " 

باتک رد  يزنطن  " و  هدش لزان  یلع  هرابرد  نآرق  زا  هچنآ  باتک "  رد  میعن  وبا 

هحفص 175 ] ] 

تفرگ ار  یلع  تسد  ادخ  لوسر  میدوب ، هکم  رد  ادـخ  لوسر  اب  ام  هک : هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  مکح  زا  هبعـش  زا   " يولع صئاصخ  " 
درک : ضرع  هدرک و  نامسآ  هب  رس  دعب  دناوخ و  زامن  تعکرراهچ  درب ، الاب  ریبث "  هوک "  رب  ار  ام  و 

ماجرف ار  مراک  ینک و  زاب  ار  ما  هنیس  هکمراد  انمت  ماوت  روآ  مایپ  دمحم  هک  زین  نم  درک و  انمت  وت  زا  نارمع  رـسپ  یـسوم  اراگدرورپ  راب  " 
، تسا نم  ردارب  هکدـشاب  بلاطیبا  نب  یلع  نیمه  منادـناخ  زايزیگنارب  میارب  يروای  دـنمهفب ، ار  منخـس  ات  یئاشگب  مناـبز  هرگ  یـشخب و 

!" زاس کیرش  نم  راک  رد  ار  وا  دنب و  رب  وا  هلیسوب  ار  مرمک 
. دش هدروآ  رب  تیانمت  دمحا ، يا  تفگ : یم  مدینش  یشورس  دیوگ : سابع  نبا 

وا راعشا  رعاش و  یفارگویب 

نارورپ بدا  نارادمتـسایس و  زا  یکی  سیئر "  هب "  بقلم  ریزو ، هبـض -  هلیبق  زا  یبض -  میهاربا  نب  دـمحا  سابعلا ، وبا  دـحوا "  یفاک  " 
. تفرگ تسدب  ار  تسایس  کلم و  نامز  دابع ، نبا  بحاص  زا  دعب  هک 

هانپ هتـشگ ، بدا  لضف و  رادـمچرپ  دوخ  هک  اجنآ  ات  هتفرگ  یفاو  هرهب  وا  بدا  لضف و  زا  هتفاـی ، هژیو  یبرقت  هک  دوب  بحاـص  نامیدـن  زا 
. نانبل اب  هیلاراشم  و  ناگمه ، فورعم  دوب  نارورپ  لضف  ناتسود و  بدا 

بصنم رد  یئیوب  هلودلا  رخف  نامرف  هراشا و  ابو  دیـشک  ناهج  زا  تخر  لاس 385  رد  دابع ، نبا  بحاص  ات  دوب  الاو  هاـگیاپ  نآ  رب  هراومه 
دیوگ : هراب  نیا  رد  مجنم  نادنزرف  زا  یخرب  درک ، کیرش  وا  اب  ار  لیلج "  هب "  بقلم  یلع  وبا  تخاس و  دوخ  نیشناج  شتارزو 
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. دیوشن راگتسر  زگره  دابع  رسپ  ریزو  زادعب  مسق  ادخب  مسق ، ادخب  - 
. ار مرس  تساخرب  امش  زا  سیئر  رگا  و  دینک ، عطق  ارم  لجا  دیآهتخاس ، یگرزب  لیلج و  راک  امش  زا  رگا  - 

زا نارگانث  دئاصق  دندش ، لاون  دنموزرآ  شا  هناخ  رد  رب  هتسب  رفـس  راب  نادنمتجاح  هک  دیـسر  لالج  زا  هاگیاپ  نآ  هب  یبض  ام  رعاش  يراب 
ریزارس  شیوس  هب  راید  فانکا 

هحفص 176 ] ] 

. تفر ناهج  راطقا  هب  ناغمرا  هفحت و  نوچ  شا  هماکچ  دش و 
. تشگ بحاصار  وا  تاماقم  نوئش و  مامت  هک  دوب  بحاصشحلاص  هتشذگرد  يارب  يا  هتسیاش  نیشناج  عقاو  رد 

نآ لباقم  رد  هدومن و  ناگدـنامرد  لیبس و  انبا  رب  فقو  هک  هتـشاد  يدـنموربآ  عیـسو و  ياهارـس  عفترم و  ياـه  هکد  ناهفـصا  عماـج  رد 
ناگیاش و یجنگ  ار  رنه  ملع و  نونف  نوحـشم و  یملع  سیفن  راثآ  زا  هک  باـتک  نزخم  هعلاـطم و  ياـه  هفرغ  اـب  شـصوصخم  هناـختءارق 

. دوب هدش  میظنت  گرزب  دلج  هس  رد  هدمآ  ناهفصا " ص 85  نساحم  باتک "  رد  هکنانچ  نآ  تسرهف 
نانآ : هلمج  زا  رتسگ  انث  نیکمن  دئاصق  اب  شراگزور  ءارعش  و  رپ ، وا  شیاتس  انث و  زا  مجارت  لاجر و  گنهرف 

. دنک یم  شیاتس  نینچ  شا  هماکچ  ردهک  تسا  یمزراوخ  دماح  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 1
. تسا راکب  هچ  رگید  نیئآ  شوخ  یتعاس  نیرق و  تداعس  يدیع  نیون و  يزور  - 

. تسا رابتداعس  نآ  وترپ  هک  تسا  سیئر  يوکین  تعلط  رتهب ، نآ  زا  و  - 
. تسا رتشیب  دیزی  لآ  ياه  هلح  زانآ  زارط  هک  هدنکفا  شود  رب  یتمظع  يادر  رایسب ، هچ  - 

درگلاس رد  يا  هدورـس  هلمج  زا  دراد ، یبض  يانث  رد  يدـئاصق  تشذـگ ) شداـی  هک   ) یناـجرج يرهوج  دـمحا  نب  یلع  نسحلا ، وبا  - 2
تسا : نینچشتایبا  یخرب  هدروآ ، همیتی " ج 4 ص 38  رد "  یبلاعث  هک  شدلوت 

. دز رانک  هب  ار  اه  هدرپ  اورپ  یب  هتسب ، نیزآ  فرش  تعفر و  هک  يزور  - 
: دش نکفا  رارش  دوعسم ، یباهش  اب  يرتشم  هراتس  هک  يزور  - 

هحفص 177 ] ] 

. رابتالا نامدود و  هدیزگرب  راکشآ و  تزع  هدیکچ  - 
. دنام نایرع  فرش  هماج  زا  راگزور  دشوپ ، فرش  هبج  نوچ  هک  يرایرهش  - 

. دزورفیب هک  اهشتآ  هچ  دریگ ، مشخ  يراک  رد  هاگ  ره  و  - 
. دزیر نماد  رب  الط  دنز ، هدنخ  ربا  نوچ  هک  ششخب  اطع  ماگنه  هب  و  - 

دوش ؟ تفای  تدننام  اجک  تمارک  بحاص  تعلط  يا  - 
. دنا هتسب  نیرز  دنبرمک  مهنایاونیب  شتداعس ، نمی و  زا  هک  تسا  يزور  زورما ، - 

. تسا بدا  زورداز  عقاو  رد  هک  تسا  وت  دوعسم  زورداز  زورما ، - 
. هدش باریس  روگنا  بآ  زا  هک  تکرب  ابمزب  نیا  رد  يز  شوخ  - 

. دوش نکفا  هیاس  یناهج  رب  هک  زارفا  رب  یقرشع  هدرپارس  -و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1351 

http://www.ghaemiyeh.com


میم هیفاق  اب  يا  هدیصق  هلمج  زا  هتفگ ، انث  هدیـصق  دنچ  اب  ار  یبض  ام  رعاش  دمآ ) دهاوخ  شدای  هک  ریدغ  ارعـش  زا  یکی   ) یملید رایهم  - 3
تسا : نینچ  شزاغآ  دوش ، یم  هدید  شناوید ص 344  رد ج 3  تسا و  تیب  هک 65 

هچ ادیـش  قشاع  رب  هک  دناد  اجک  تسا  یلاخ  قشع  زا  هک  یلد  يرآ  دـیا ؟ هدـش  كاغم  رد  امـش  هدـنام  هوکرـس  رب  هلفاق  ناراوجمه  يا  - 
تشذگ ؟

. باوخ رد  یهورگ  دنارادیب و  یعمج  یلو  تساناسکی  امش  ام و  يارب  بش  تاعاس  دیدرک ، چوک  امش  - 
هدش : تبث  شناوید  رد ج 1 ص 230  علطم  نیا  اب  هک  تیب  رد 45  ءاب  هیفاق  اب  يا  هدیصق  هلمج ، زا  و 

بلطمل  لذت  اسفن ال  هللا  یفش 
بجعی رهدلا  هب  عمسی  یتم  اربص  و 

هدمآ : شناوید  رد ج 1 ص 230  علطم  نیا  اب  هک  لاد  هیفاق  اب  تیب  رد 61  هدیصق  و 

ادحوا  حیرلاب  بحسلا  دفو  حاص  اذا 
يدتغا وا  الاقث  يالم  اهب  حار  و 

: دوشیم هدید  علطم  نیا  اب  شناوید  جرد 1 ص 12  هک  تیب  اب 37  هیفاق  اب  رگید  هماکچ  و 

ابیجت  نا ال  کل  يدهلا  یعاود 
ابونذ انلصو  ام  یقت  انرجه 

هحفص 178 ] ] 

زاغآرس : نیا  اب  شناوید  رد ج 2ص 179  تیب  رد 40  نیع  هیفاق  اب  يرگید  و 

عبرا  همئال  يا  یلع 
عمطا هولس  امیا  یف  و 

لیحرلا  موی  دهعلا  ذخا  دق  و 
عدوتسم دهعلاو  یماما 

. مدنب عمط  رطاخ  تیلست  نیمادک  رد  و  منک ، ور  باتع  شهوکن و  نیمادک  هب  - 
تسا . تناما  نامیپ ، دهع و  هتبلا  تفرگ و  نامیپ  دهع و  عادو  زور  هکنآ  اب  - 
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: زاغآرس نیا  اب  شناوید  رد ج 3 ص 18  تیب ، مال 52  هیفاق  اب  يرگید  و 

لامالا  لطام  زجنا  مویلا 
لابقالا نم  هعئاط  کتتاف 

: دیئامرفب هظحالم  هدروآ ، مظن  هب  لاس 392  ردار  هدیصق  نیا  رایهم  هدمآ ، تبث  شناوید  رد ج 4 ص 30  هک  تیب  رگید 69  هدیصق  و 

نیبتف  مجرم  كاسع  اولاق :
ینرغ نا  يرظانب  سیل  تاهیه 

. دوب دهاوخن  نم  ناگدید  دهد  بیرف  مرگاتاهیه  یشاب ، هدرک  اطخ  دیاش  رگنب  کین  دنتفگ : - 
. یناشونن مرگا  دابم  تیاراوگ  شونب ، رادهگن و  بآ ، همشچ  مهنیا  ناشیاه و  هناخ  تسا  نیا  - 

. تشگ نم  ربهار  دنا ، هدناشفا  كاخ  رب  نابوبحم  هک  يربنع  يوب  موشن ، ربهار  دوب  کیدزن  مدوخ ، ناجب  - 
. دنام ياجرب  نآ  کشم  يوب  دنتفر ، دندناشفا و  كاخهب  ربنع  خاش  اب  ارناج  تهکن  - 

. يدمآ راکشآ  نم  نیقی  اب  کنیا  دیدرت ، کش و  هچیزاب  مهنآ  یتشگ ، ناناوج  هچیزاب  هک  یتبرت  يا  - 
. تسا يا  هرطاخ  دب  هچ  و  تسا ، ظوفحم  هک  نادب  يرآ ، مرطاخ  ارف  ار  هنیرید  دهع  رگا  - 

. دنتفرگ یمن  اج  شاک  و  تسا ، نامشچ  خوشهناخ  اجنیا  هک  دنتفرگ  ياج  وت  رد  یشحو  ناوهآ  ناکبوبحم ، نآ  زا  دعب  - 

هحفص 179 ] ] 

. دنلول یم  نم  فارطا  دیما  هچ  اب  یشحو  ناوهآ  نیا  مسانش ، یم  نآ  يوداجرثا  اب  ار  ناشتسم  سگرن  هک  نم  - 
دیوگ : یم  هدیصق  نیمه  رد  و 

. دراد یصخشم  هاگیاج  تمارک  دوج و  هکنآ  اب  ، منک زارد  وس  ره  هب  انمت  تسد  هک  اشاح  - 
. تسا ربخ  یب  هک  یئاون  یب  رب  رآ  تمحر  هدرد و  الص  تسانغتسا  تلود و  هاگیاپ  هک  اجنآ  ير  رد  دزیخ و  اپب  تخب  يا  - 

. دیآ هتخانش  زاب  مورحم  زا  قفوم  نینچ  نیا  ، دسر دارم  هب  ات  نک  شیرای  - 
. دشابن زاجم  نآ  زج  و  تسا ، یفاک  وا  تنامض  هکنآ  اب  هتفرگ ، قرش  هار  مقیفر  هک  تسیک  رطاخ  هب  - 

. ناوخ رب  دورس  ما ، هدمآ  طاشن  هب  رالاس ، ناوراک  يا  دینک و  یعس  مقاتشم ، دیناور ، ارحص  رد  یتشک  نوچ  هک  راوهرنارتش  يا  - 
. دشاب راوتسا  شیاپ  ریز  رد  ارحص  رازگیر  هک  دنبرب  زاهج  راوهار  يرتش  رب  زیخرب و  مالغ  يا  - 

. دوشن ریس  ندرپس  هار  زا  یلو  دنک  رس  هایگ  يوب  اب  دشابن ، یهایگ  رگا  - 
هتسهآ  دنز : دایرف  رتش  زاهج  لکشم و  نآ  تشپ  رب  يراوسهک  ناصقر  طاشن و  اب  نانچ  - 

. يوجب ندعم  زا  ار  ود  ره  ربهانپ و  ير  هب  تسا ، بایان  موب  زرم و  نیا  رد  فاصنا  يزور و  - 
. دوش راومه  اهیتخس  ناسآ و  اهیراوشد  دشاب ، رایدنآ  رایرهش  سابعلا "  وبا  يوس "  هب  هار  رگا  - 

هلمج : نآ  زا  دراد  وا  يانث  رد  هدیصق  يربط  دمحا  نب  دعس  ضایفلا ، وبا  - 4
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: منک یم  هیده  نارعاش  نازادرپ و  هیفاق  نیرت  ساسح  هب  ار  دوخ  رعش  ، میزادرپ هیفاق  نیا  اب  نم  - 

هحفص 180 ] ] 

. تسا ناوارف  لثم  هنوگنیا  . مرب یم  ربیخ  هعلق  هب  امرخ  هدمآ  لثم  رد  هک  نوچ  - 
. منک راهظا  شنارگید  دزن  متسنادن  اور  هک  مراد  یئوزرآ  تمرک  تسد  زا  - 

تخاس ؟ نم  صوصخم  ار  هفرغ  نیرت  یلاع  دوخ ، تحاسزا  داد و  هانپ  مریما  هداز  هک  ینیب  هن  -
: هتشاد لاسرا  شتمدخ  هب  ار  تیب  ود  نیا  یناجرج ، دمحم  نب  دعاص   - 5

. دوب دهاوخن  مناگدید  زج  مروآ ، تمدخ  هب  يا  هفحتمیوزرآ  قایتشا و  روخ  رد  مهاوخب  رگا  - 
. مدروآ ناغمرا  هب  هلقم  نبا  طخ  اب  یناوید  ور  نیا  زا  تسا ، تعاطتسا  تردق و  بسح  رب  نم  هیده  یلو  - 

یم نینچ  هتـشگ ، یبض  رتسگانث  هک  ینالوط  رایـسب  هدیـصق  نمـض  یناهفـصا ، شیرح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دحاولا  دبع  مساقلا ، وبا  - 6
دیوگ :

داتفین . عفان  لیلق  یمایا  زج  تشذگهک و  ناراگزور  نآ  يادف  مه  و  یشاب ، نکاس  وت  هک  لزنم  نآ  يادف  منادناخ  ناج و  - 
. درب یم  ردب  شهار  زا  هدیزو و  ابص  داب  هدرب و  هار  شراسخر  رب  هک  زیوالد  نافلز  نآ  و  - 

. متشادن اور  مسوبب  متساوخ  متفرگ ، ربب  شنابات  هام  نوچ  هک  یشوغآ  مه  تذل  نآ  و  - 
. دوب ریزارس  کشا  بالیس  ام  ناگدید  زاو  تخیگنارب  دعر  زاینافوط  شنزرس ، نابز  . میداتسیا مه  رانک  رد  - 

. لگ يور  رب  منبش  هک  نانوچ  دیشخرد  یم  شراسخر  هحفص  رب  ناطلغ  دیراورم  ياه  هناد  - 
. دوب ردنا  جنرب  دینش و  یم  ار  ام  قایتشا  رپ  سفن  یلو  دنیبن ، هک  دش  رود  نام  عادو  هنحص  زا  بیقر  - 

نانخس بیقر و  یخوش  زا  دیپط و  یم  مرب  رد  لد  وا  ترذعم  تسود و  شنزرسزا  - 

هحفص 181 ] ] 

. مدوب بارطضا  میب و  رد  شیدج 
. دنز یم  ریت  شکرت  مادک  زا  منادیمن  هکنیا  اب  مزاس ، شیالب  رپس  ار  مبلق  هنوگچ  - 

. دسوب یم  ار  شیاهمدق  هتشگ و  شیادف  هدرک ، شرف  شمدق  ریز  رد  ار  ممشچ  رازلگ  یلو  دوریم ، هدرک و  تشپ  - 
رانید رازه  ور 200  نیا  زا  هتخاس ، مومسم  ار  شردارب  هک  تخاس  مهتم  ار  وا  هلودلا  دجم  ردام  تشذگ ، وا  ترازو  زا  هک  ینارود  زا  سپ 

 " درجورب هـب "  سرت  زا  لاس 392  رد  راچان  درک و  عاـنتما  نآ  تخادرپ  زا  ساـبعلا  وبا  دـنک ، جرخ  وا  يراوگوسرد  اـت  درک ، یم  هبلاـطم 
. دوب هیونسح "  دنزرف "  ردب "  لمع "  هزوح  رد  هک  تخیرگ 

لاس رد  ات  دنام  یقاب   " درجورب نامه "  رد  و  دشن ، عقاو  لوبق  دروم  ددرگرب ، دوخ  راک  رـس  رب  دهدبار و  دوهعم  غلبم  هک  دش  رـضاح  دـعب 
سابعلا وبا  نارکاچ  زا  یکی  اب  دوب ، هلودـلا  رخف  ناگنهرـس  زا  یکی  هک  عفار  دـنزرف  رکبوبا  دـنا  هتفگ  یخرب  . تفگ عادوار  یناـف  راد   398

. دیناروخ مس  ودب  هدرک  هئطوت 
تیـصو شردپ  هک  درک  ناشن  رطاخ  هتـشاگن  یمزراوخ  رکبوبا  هب  يا  همان  و  داتـسرف ، دادغب  هب  ناراد  هدرپزا  یکی  اب  ار  وا  توبات  شرـسپ 

لداعم 500 یهاگمارآ  دهدب و  ار  راک  بیترت  یمزراوخ  ات  درک  تساوخرد  دننکنفد ، البرک  رد  ادهش  دیس  راوج  رد  ار  وا  ات  تسا  هدرک 
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. دنیامن عایتبا  شیارب  رانید 
هب هک  تسايدرم  سابعلا  وبا  دومرف : دنداهن ، نایم  رد  یضر ) فیرش  دیس  يدهلا و  ملع  فیرش  دیس  ردپ   ) دمحا وبا  فیرش  اب  ار  عوضوم 

زا هدروآ ، هانپ  نامدج  راوج 

هحفص 182 ] ] 

. تفرگ مهاوخن  یئاهب  شتبرت  يارب  ور  نیا 
دـندناوخ و زامن  وا  رب  هدشرـضاح  اهقف  فارـشا و  هارمه  هب  دـمحا  وبا  دـندرب ، اـثارب "  دجـسم "  هب  ار  توباـت  درک و  صخـشم  ار  شتبرت 

. دننک نفد  البرک  رد  ار  هزانج  هدرک  تکرح  توبات  هارمه  رفن  هاجنپ  داد  روتسد 
هتفگ و اثر  ار  موحرم  ریزو  هدـمآ ، تبث  شناوید ص 27  رد ج 3  تسا و  تیب  هک 59  هدیـصق  اب  دمآ ) دهاوخ  شرکذ  هک   ) یملید رایهم 

: دیئامرفب هظحالم  دشاب ، هداد  تیلست  ار  وا  ات  تشاد  لیسگ  رونید "  هب "  دعس  شدنزرف  تمدخ  ار  هدیصق 
داتفا ؟ نیمز  رب  سک  هچ  هک : نیز  ردص  زا  و  تساخرب ؟ اجنیا  زا  هک  یسرپ : نیشن  هاش  زا  هک  تسیچ  - 

تشگ ؟ یلاخ  دوب  رپ  هک  نآ  سلاجم  دش و  لیطعت  دوب ، هلغلغ  زورید  هک  ترازو  رتفد  هچ  زا  - 
دندوب ؟ ناود  نادیم  هنحص  رد  يداش  ههیش و  ویرغ  اب  زوریدهکنیا  اب  دنریزب ، رس  تکاس و  و  هتفرگ ، ربب  مغ  يوناز  هچ  زا  راوهار  نابسا  - 

دندوب ؟ نیمک  رد  نیهاش  نوچ  ریشمش  هزین و  هیاس  رد  زوریدهک  اهنآ  مه  دنکفا ، نیمز  رب  هک  نیز  ردص  زا  ار  ناروالد  - 
هتسشن ؟ نارتخا  يازع  رد  ارچ  و  تسا ، کیرات  نامسآ  هک  تسیچ  زا  - 

لتاق ؟ مس  ای  دوبر  رد  شلجآ  گرم  دندیسرپ : ، دوب هتسکش  ماک  رد  شنابز  هک  درک  مالعا  ار  یک  يازع  یچراج  - 
داتفا ؟ ورف  هبض "  نکر "  ای  درک ؟ طوقس  ایند  علاط  ای  دش ؟ روگ  رد  فرش  تعفر و  - 

. دبای تسد  ودب  گرم  لوغ  رادتقا ، تزع و  نآ  اب  هک  تفریمن  نامگ  - 
تسب ؟ دهاوخ  ار  هک  ياپ  شنامسیر  ماد و  هک  تسنادن -  دنگوس  مناجب  تسناد -  گرم  لوغ  ایآ  - 

. تسا تلاهج  راچد  راگزور  یهاگ  دش ، هناگیب  لقع  زا  راگزور  هک  يا  هثداح  - 

هحفص 183 ] ] 

. دیاشگ رکشتب  نابز  نازوس  کشخ و  نیمزرس  ات  نز  همیخ  ناتسوب  درگرب  نک و  باریس  ار  نیمز  ناراب ، يا  - 
. دشخب ناج  ارهنشت  نیمز  دشاب و  نازیر  کشم  ناهد  نوچهک  یناراب  - 
. رازغرمرب دنمس  لعن  هک  نانوچ  دراذگ  رثا  اراخ  گنس  رب  هک  یناراب  - 

. دشک كون  رب  هدرک  مر  یغرمرتش  ار  شا  ینیبراهم  هک  رتش  نوچ  هریت  يربا  - 
. تسا زیربل  رپ و  هک  تسرد  وتسار  يدنگوس  هدروخ  دنگوس  اهروهام  هپت  اه و  هرد  يارب  شیاهناتسپ  و  - 

. تساناور هدیشک  يوج  هرد  ره  هب  کنیا  دیرب ، ارنآ  ياهگر  شریشمش  اب  نامسآ  هدنهج  قرب  - 
. منک باریس  هتسج و  ار  تتبرت  هکنیاات  مشک  یم  رس  نوماه  هرد و  ره  هب  وگ : رب  نم  بناج  زا  ار  سابعلا  وبا  - 

. يدرگ ماغیپ  باطخ و  دروم  هنوگچ  هتشگ ، تباجح  هدرپ و  كاخ  هدوت  یلو  - 
. دش راوه  تنتيور  رب  هچنآ  تخبدب  تشگ و  اکتم  شلاب و  تنت  ریز  رد  هک  یکاخ  گنس و  نآ  تخبشوخ  - 
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. تسرپرس یب  شنانز  دنوش و  میتی  وت  زا  دعب  شنادنزرف  هک  ینانیشن  كاخ  رطاخ  هب  مدوخ و  رطاخ  هب  میوم : یم  میرگ و  یم  - 
. تسا وا  هدنروخ  شراگزور  و  دراد ، كاروخيانمت  هدرپس  رد  شثداوح  هک  يا  هدنهانپ  رطاخ  هب  و  - 

. دراد چوک  هدارا  هن  دنکفا و  یم  تماقا  لحر  شناماس  یب  هناخ  رد  هن  دریگ : میمصت  هچ  هک  هدنام  راظتنا  هب  - 
. دننار یم  رد  زا  شناگ  همه  دبلط و  یم  روای  رای و  نآ  نیا و  رد  رب  زور  ره  هدیسر  تکاله  هب  يدرگ  هرود  زا  - 

. درب دای  زا  وتلاس  يداش  اب  ار  هتشذگ  جنر  تفای و  امش  هاگراب  رد  ار  شلابقا  تخب و  هکنیا  ات  - 

هحفص 184 ] ] 

عیفـش تهاگرد  هب  ار  شناد  لضف و  ناـمه  کـنیا  تسا و  هاـنگ  مرج و  مدرم  رظن  رد  ناشـشناد  لـضف و  هک  یهورگ  نآ  رب  میرگ  یم  - 
. دنا هدروآ 

. یئوت نانآ  جئاوح  لیفک  دندش و  رانک  رب  يراوخ  یگتسخ و  موادم و  ششوک  زا  رطاخ  نانیمطا  اب  - 
. دنشابن يروماک  یبایفرش و  نامگ  رد  هک  تسب  نانآ  رب  هار  مه  نابراس  زاوآ  تسب ، وت  رب  ار  هار  تکاله  هکنآ  زا  دعب  - 

نوچ يوش  كانمشخ  رگا  دنزاس و  هریخ  ار  اهمشچ  دننز و  هقلح  تدرگ  رد  ینیشن ، دنمـسزارف  رب  رگا  هک  رگد  هورگ  زا  سپ  یهورگ  - 
. هک دنشاب  هریچ  یهاپس 

. دنشاب نینهآ  هزین  رس  نوچ  هزین  هیاس  رد  و  دننکش . مهرد  ار  نمشد  ناوختسا  تشم  اب  - 

. دنامن یقاب  نانآ  زا  رفن  کی  دنشاب ، لعث "  رهام "  نازادناریت  تاروخنوخ  نمشد  رگا  - 
. یتساخرب عافد  هب  یناوت  اب  وت  تخات و  یم  شیپ  هک  دوب  گرم  نیایلو  دندرمش ، بیجع  رکنم و  ار  تیئابیکش  گنرد و  - 

درکدهاوخ ؟ هچ  وت  دایص  هک  دنتشذگ  اهنت  ارت  ناکیدزن  دندرک و  غیرد  تیرای  زا  رود  نایانشآ  - 
. دندمآ یم  تمدخ  هب  هک  یهوبنا  راشف  زج  تشادن  یعفاد  عنام و  چیههک  يرد  نآ  زا  دمآ  رد  وت  رب  گرم  - 

. دنارن رد  زا  ار  وا  هدشن  لمحتم  ناشمادکچیه  و  دندمآوت ، سوب  تسد  هب  هک  دندوب  مرخ  لاحشوخ و  - 
. عافد تیافک و  هب  ششخب  اطع و  هن  تساخن و  رب  تیامح  هب  تلاون  لذب و  تشگن ، عنام  تمرک  ناوخ  - 

. یتخیر شناهد  رد  وت  هک  یلسع  زا  نیریش ، هکنآ  دوب  وت  رهق  زا  دوب  خلت  شماک  هک  ره  يدوب : وت  راگزور  نیریش  خلت و  - 
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. درب شیپ  زا  يراک  گنرکی  تسود  هن  یتسناوت و  نمشد  هراچ  دوخ  هن  هک  يدش  ردنا  یلاح  هب  - 
. تسا تلادع  دوش  میسقت  ناسکیهک  يروج  یلو  تسا  یضاق  نیرتافج  رپ  گرميرآ  - 

. دوشن ردنا  تفگش  هب  لطاب  زا  دروخن و  راگزور  بیرف  دسانشب  دوخ  قح  و  دریگ ، تربع  وت  یگدنز  زا  هکنآ  - 
. دنا هدرکن  ادا  ارت  قح  رابکشا ، نامشچ  هدیتفت و  ياهرگج  هک  ناتسروگ  دنب  ياپ  يا  - 

. مدرک یم  وت  يادف  ار  منادناخ  مامت  وملد  نوخ  تفرگ ، یم  ادف  تراب  تکاله  گرمرگا  - 
دوب ؟ كانبرط  رطع  نوچ  ترانکرد  هکنآ  اب  تسا ، بات  بت و  رد  زورمین ، نوچ  وت  نادقف  اب  مراگزور  هک  دش  هچ  - 

دیشک .... یم  كاخ  رب  شنماد  هک  متشاد  نت  رب  يرخف  هماج  تیناوخ ، انث  حدم و  اب  نیا  زا  شیپ  - 
تسا : هتفگ  هدیصق  نیمه  رد  و 
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. دوش نازورف  تعلاط  جرب  رد  نارگید  رتخا  . تسا نابات  تدنزرفدعس  علاط  هکنآ  اب  ربم ، نامگ  - 
تساه ! هناشن  ناشخر  دیشروخ  زا  نابات  هام  رد  هتبلا  دندش ، اریذپ  تنمیم  اب  ار  شیوکن  هجو  نادراو  نانامهیم و  وت  زا  دعب  - 

. دننک تعاطا  تنارگد  ات  يراد و  ناوت  ات  شکب ، شود  رب  ارردپ  نیگنس  راب  شاب و  راتفرکین  دعس  يا  - 
. مزاس رورسم  ارت  میارس  میوگ و  هچنآ  رد  مزاس و  دنسروخ  ارت  هلان  هیرگ و  اب  هک  منآ  نم  - 

: دیوگ هلمج  زا  دراد ، نیکمن  هحیرق  فیطل و  يرعش  دوخ  یبض  سابعلا  وبا  ام  رعاش 
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. هتخاس نوتفم  اهناج  تتسم  هاگن  انامه  نک  ارادم  تیوک  ناریسا  اب  یتخل  نم  رورس  يا  - 
. ناتف يوداج  ای  میشون  یم  هک  تسا  بارش  ماج  اعقاو  مینادن  و  تسا ، هدوبر  اه  لقع  و  - 

دخرچ : یم  نارگ  دورسنابز  رب  هک  دراد  يرگید  هعطق  و 
تسا . دنمدرد  تیرود  زا  دارمان ، بلق  نیا  تسیچ ؟ تدارم  هک  یمتسناد  شاک  يا  - 

دادو ؟ رهماب و  ای  تلامک ؟ ای  تلامج ؟ اب  يا ؟ هتخاسدوخ  ریسا  ارم  تنسح  مادک  اب  متسناد  یم  شاک  - 
داوف ؟ بلق و  ای  تراذع ؟ طخ  ای  تلاخ ؟ تسا ؟ رتهایس  نیمادک  متسنادیم  ای  و  - 

شرگید : هعطق  نیا  ای  و 
. دوب نادنخ  طاشن  زا  ام  لفحم  و  دروآ ، هفحت  یلگ  هک  نآ  هب  متفگ  - 

. ماح ای  ماس و  نوچ  يدنزرف  هن  تسا ، وزرآ  كرد  نم ، دزن  مشچ ، ود  رون  - 
. تسا شک  مزیه  تخبدب  نیچ  نخس  هدم ، شهار  دوخ  هب  زیهرپب و  نیچ  نخس  زا  شمتفگ : - 

. دنراد یم  لیسگ  نانمشد  نادوسح و  هکمکانساره  یناسوساج  مخز  مشچ  زا  - 
تسوا : زا  مه  هعطق  نیا  و 

. تسا باذع  ویماک  خلت  هیام  هک  شوکم  رهق  یئادج و  هب  - 
. تسا قارف  میب  زا  دوش  ور  درز  بورغ  ماگنه  هب  هک  دیشروخ  - 

هتشاد : لیسگ  دابع  نبا  بحاص  هب  هک  یتاعطق  هلمجزا  و 
تسا ؟ یتمعن  میظعهچ  تسا و  ماود  رب  تتزع  دیواج و  تتلود  هافکلا "  یفاک  يا "  - 

. تسا ناگراتس  کشر  هک  موظنم  يرهوگ  هراب  رگد  يدیشاپ و  راوهاش  رد  ذغاک  هحفص  رب  دوخ  رثن  اب  - 
. ریذپان کلس  تسا و  ضرع " یلو "  دش ، یم  هدیشک  کلس  رد  اعقاو  ، دوب رهاوج "  زا "  رگا  هک  يرهوگ 
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دراد : نیورپ "  شیاتس "  رد  هعطق  و 
. دش علاط  بش  یهایسرد  هک  یماگنه  نیورپ "  هک "  مدرب  نامگ  - 

. سگرن لگ  زا  هتسد  ای  رتولول  زا  تسا  يا  هشوخ  - 
رگید : هعطق  نیا  زین  و 
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. رجف عولط  ماگنه  دمآ  هولج  هب  ایرث "  نوچ "  - 
. رهوگ رد و  زا  تسا  يا  هشوخ  هک  شناعمل -  زا  مدرب -  نامگ  - 

بش : یهاتوک  رد  هعطق  نیا  و 
. رادقم رد  نم ، هشیدنا  زا  رتهاتوک  یبش  - 

. رارق یب  هزیشودنوچ  تفر ، درک و  هولج  - 
ینالوط : بش  رد  رگید  هعطق  و  - 

. تسا ینالوط  تهج  هچ  زا  مدش  رکف  رد  مدیباوخن و  هک  اهبش  هچ  - 
. دش رتهایس  مدرک ، هراظن  شیب  هچ  ره  - 

. هتشگ رسب  باوخ  مه  وا  هک  متسناد  - 
. هدیشوپ هایس  هماج  دنا و  هدرم  شنارتخا  ای  - 

 " هب ردپ  رارف  زا  دـعب  وا  و  درپس ، یبض  دـمحا  نب  دعـس  مساقلا  وبا  شدـنزرف  هب  دوخ  زا  دـعب  ار  شتمظع  دـجم و  هاگیاپ  ماقم ، الاو  رعاش 
. دیشک اقب  راد  هب  تخر  هام  دنچ  هب  شردپ  زا  دعباجنامه  رد  تفرگ و  ردپ  لابند  درجورب " 

وا روضح  رد  اصخـش  درجورب  تماـقا  نارود  رد  هک  تیب  اب 45  هدیصق  هلمج  زا  هدورـس ، وا  شیاتـس  انث و  رد  يدایز  دئاصق  یملید  رایهم 
تسا : نیا  شزاغآ  تساهدناوخ :

یسنا  ثیحب  يافو  ام  ترکذ و 
یسمم یل و  حابص  مک  هلجدب 

: نیا شعلطمو  تیب  رد 45  زین  رگید  هدیصق  و 

اهقورط  انهر  انسح  نم  کقاشا 
اهقوشی سوفنلا  تاجاح  لک  معن 

: هدمآ تبثزاغآرس  نیا  اب  شناوید ص 51  رد ج 4  هک  تیب  رد 44  نون  هیفاق  اب  يا  هدورس  و 
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یناطوانم  نیبلا  دعب  تنا  ام 
ناریجلاب رادلا  يوهلا و  راد 

: دیوگ یم  هدورس  نیا  رد 
. دوب ینعم  یب  ظفل  مدومزآ  ار  هک  رهاما  دوب ، ناوارف  ناگدازآ  نامیرک و  زا  نخس  - 
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. دشاب رادیب  صخش  نوچ  ناشناگتفر  باوخ  هک  تاهیه  تساخ ، اپب  یلاعت  تعفر و  يارب  هکنآ  دعس "  رگم "  - 
. داد دهاوخن  تسد  دسح ، هنیکاب و  فرش  یلاعت و  انامه  رو  هنیک  نادوسح  يا  مارآ  - 

يرگد نابات  هام  مه  هدرک و  هطاحا  نآ  رب  رکیپ  هوک  ياه  هرخـص  هک  تسا  یمتـشه  ياـیرد  هدیـشک  کـلف  هب  رـس  ياـههوک  ناـیم  رد  - 
. تسا

. تسا نایرج  رد  هقباسم  يارب  هک  يداب  دنزات ، یم  اه  هتساوخ  يوس  هب  داب  نوچ  هک  یهورگ  - 
. دهد نامرف  یهاش  جات  ربنانآ  همامع  دنسر ، ناهاش  ترازو  هب  هاگ  ره  هک  یهورگ  - 

. دنشک یم  هعرق  نامهم  بلج  يارب  ایوگ  دنا ، هدرک  اپب  نارفاسم  رذگهر  رب  ار  دوخ  هاگرخ  - 
. دیآ رتشیب  نامهم  رتنازورف  شتآ  اب  هچ  دنهن  مزیه  رس  رب  ار  دوخ  ناج  اسب  هچ  نامهم ، قوشزا  دنزورفا ، شتآ  دوخ  ماب  رس  رب  هک  بش  -

. رامش رد  نادند  فص  نوچ  دربن  زور  رد  و  رانک ، ويوک  ره  هب  دنا  هدنکارپ  نیمز  يانهپ  رد  هبض "  ناگداز "  - 
. یبایب اجنآ  رد  ارم  هک  دشاب  ور ، شیپ  يزات ، یم  نابات  نارتخا  يوس  هب  هک  يراوس  يا  - 

کیدزن : تسود  هداتفا و  رود  هدنب  زامراد  یتلاسر  ناهاش ، دعس  يا  هک : هد  ردادن  تسیاب و  - 
. وزرآ رادید  تسا و  لایخ  نوچ  ندش  کیدزن  هتبلا  متفیرف ، یم  ار  دوخ  قایتشا  موش ، لئان  ترادید  هب  هکنآ  زا  شیپ  - 
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. تشگ نارجه  زور  زا  رت  هنشت  مدناشن  ورف  ار  لدشتآ  تلصو  زور  اب  نوچ  و  - 
. مدنام ناوتان  دمآ  نایع  هب  نوچ  مدرک ، تمواقم  نابز  قایتشا  ربارب  رد  هک  دش  رایسب  - 

. مدوب رتبوبحم  ینیبب  ارم  هکنآ  زا  شیپ  يدرک : نوگژاب  نم  رب  ار  هویش  نیا  وت  و  - 
. تسا گنراو  گنر و  نوملقوب  نوچ  هنامز  يرآ  تسا ، هتشگ  يرود  ثعاب  دوخ  نم ، یکیدزن  هک  تساهیتفگش  زا  - 
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یکاطنا قمعقر  وبا  هیریدغ 

هراشا

هتشذگرد 399 

ریرسلا  یلا  ریصحلا  بتک 
ریعبلا نبا  لیصفلا  نا 

. تسا رتش  هچب  مان  لیصف "  هک "  تشون  باوخ  تخت  هب  ایروب  -
. هدرک ریق  همروق  سوه  ریما ، راک  رس  عوضوم ، نینچ  کی  رطاخ  هب  - 
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. دومنمهاوخ مورحم  وج  فلع  زا  لاس  ود  ار  مرخ  هچ  ام  هک  دنگوس  مدوخ  ناجب  - 
. دریگ زاورپ  ناگدنرپ  اب  يرغال  زا  هکنیا  رگم  ایادخ -  راب  - 

. يدمآ ربخ  بحاص  شیپ  هک  تسوت  سناشنیا  و  میوگب ، ار  مدوخ  ناتساد  مهاوخیم  - 
دنتفوک : مه  رس  رب  لبنت  ودک  اب  دنداتفا و  مه  ناج  هب  یلاس  کشخ  رد  هک  نانآ  - 

. مدوبن نایم  نآ  رد  نم  دندوب و  ناگمه  ارچ  هک  دنتفرگ  هودنا  نم  رطاخ  هب  - 
دریگب ؟ ار  هراچیب  روک  نیا  تسد  هک  تسه  یسک  دنتفگ : یم  زورما  مدوب ، هدروخ  يرس  وت  مدوب و  رگا  - 

. متفر ناتسود  زایتسود  هناخ  هب  یناراب  زور  کی  هک  مدوخناجب  - 
. میبوکب مه  رس  رب  گرزب  لطس  اب  هک  هتخادنا  لیبس  هب  دابو  هدز  رمک  رب  نماد  - 

هحفص 191 ] ] 

. مدیبوکدوخ رس  رب  هنافساتم  یلو  مدناخرچ ، مرس  رود  ار  مولد  مهنم  دنتخات ، شیپ  اهنآ  - 
. تسا طاشن  دیلک  يزاب ، نیا  هک  دیریگب ، هناشن  ار  مه  هملک  سپ  نادرمریش ، يا  - 

. دنک كاپ  اه  هنیک  زا  ار  اه  هنیس  هک  دیوشم  لفاغ  - 
. دیریگم لالم  روخب "  نیا "  زا  دنک  رطعم  ار  سلجم  ياضف  روخب "  دننام "  يزاب  نیا  - 
. منکیم یلاخ  ار  ناشیاج  متفا ، ناتسود  دای  هب  يرحس  عقوم  هاگ  ره  هک  دنگوس  ادخب  - 

. دزپب يزید  دش  کیدزن  هکنیمه  هچ  موش  نیگهودنا  مه  و  - 
. دندنام زاب  ریطف  ندروخ  زا  دندوب ، هدرک  ریطف  ناشدوخ  هکنیا  اب  . دنتفر - 

یبنلا  قطن  يذلا  ال و 
ریدغلا موی  هلضفب 

یلع  یبا  مامالل  ام 
ریظن نم  هیربلا  یف 

. دوشگ شیانث  هب  نابز  ریدغ "  زور "  رد  ادخ  لوسر  هک  يرورس  نآ  ناجب  هن  - 
تسا . ریظن  یب  ناهج  رد  یلع "  وبا  نامرورس "  - 

شراعشا هنومن  رعاش و  لاح  حرش 

رعـش نونف  نادـمآ  راک  روهـشم و  ناگدنیارـس  زا  یکی  قمعقر "  وبا  هب "  فورعم  رـصم ، نکاس  یکاطنا ، دـمحم  نب  دـمحا  دـماح ، وبا  - 
هتخیمآ رد  دج  اب  ار  یخوش  هاگ  هکنیا  زج  هداهن ، رس  تشپ  ار  یعیسو  نادیم  هکهتخات  شیپ  نانچ  عیدب  کبس  نخس و  بولـسا  رد  تسا ،

. تسا
ناربهر ناهاش و  تسا : هتفای  میظع  یتناکم  بدا  ملع و  رد  هدروآ و  تسدب  ریگملاع  یترهش  هتفر و  رـصم  هب  دعب  هدوب ، ماش  رد  ار  یناوج 
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رـصم و زیزع  رفز "  شدـنزرف "  و  يدـهم ، هللا  دـیبع  نب  مئاـق  نب  روصنم  نب  دـعم  میمت  وبا  زعم ، هلمج : زا  هتفگ و  اـنثار  رـصم  نارورـس  و 
نب بوقعی  جرفلاوبا  ریزو "  و "  هاپسگنهرس ، رهوج "  و "  زیزع ، دنزرف  مکاح "  "

هحفص 192 ] ] 

. نانآ لاثما  سلک و 
قمعقر وبا  بقل "  هک  اجنآ  ات  درک  طارفایقاب  لزه  یئارـس و  خوش  رد  و  دش ، فداصم  ناعبط  خوش  نافاب و  هلذب  زا  یتعامج  اب  رـصم ، رد 

اب هک  درد  یمراـهظا  احیرـص  شرعـش  رد  هک  تسوا  دوخ  نیا  هتخاـس و  ار  بقل  نیا  شدوـخ  هک  دوـشیم  هتفگ  یهاـگ  دـش ، هتـسب  واهب  " 
تسا : نامیپ  مه  یگناوید 

. تسین نم  ناش  یگنازرف  مدنار ، نابز  رب  هک  يا  هنالقاع  نخس  زا  مبلط  شزرمآ  ادخ  زا  - 
. تشاد او  میگناوید  هب  دنکفا و  اهنابز  رس  رب  قلخ  نایم  زا  ارم  اهنت  هکیئادخ  ناب  هن  - 

دهم يراگزور  هک  رصم  رد  تسا  يرهش  مان  نآ  هتفگزاب و  نآ  رد  سینت "  بش "  رد  ار  شتارطاخ  هک  تسا  يا  هدیصق  زا  تیب ، ود  نیا 
تسا : نینچ  هدیصق  زاغآ  . تشون یم  ثیدح  نآ  رد  ملق  بحاص  ثدحم  دصناپ  هدوب و  ندمت 

یناعلا  فلاخلا  لیل  سینتب  یلیل 
ینافلاب سیلیلیل  یلایللا و  ینفت 

دنک : یمتیاکح  يزاب  لخ  یگناوید و  رد  وا  طارفا  زا  الماک  هک  دراد  هدورس 
. درک مهاوخن  ضوع  یماقم  چیه  اب  ار  یگرخسم  يزاب و  لخ  نیا  نم  . هناچرپ هقوشعم  يا  تباتع  شهوکن و  زا  نک  سب  - 

ار دوخ  توالت  هاگرحسهک ، مشاب  يرید  شیشک  ایوگ -  دنـشاب  ناور  ملابند  ناشکاج  هورگ  منک و  رـس  یجراخ  ياه  هنارت  هک  یعقوم  - 
. تسا هدرب  نایاپ  هب  ناشیشک  هورگرب  شوخ  ياوآ  اب 

 ". اه هرخسم  يادخ  زج "  موشن  رادربمان  یناونع  چیه  اب  منف ، نیا  داتسا  ما و  هدش  لخنم  - 
 - لخ هنامزلها ، يارب  مهنم  هدنام ، جرا  یب  یگنازرف  مدید  هک  تسا  نآ  تلع  - 

هحفص 193 ] ] 

. مدروآ یگرخسم  يزاب و 
دیوگ : يرگید  هدیصق  رد  و 

. تسا رایسب  يزاب  لخ  تقامح و  ریسکا  شمک  رادقم  هک  یسوه  ،و  مراد یگرخسم  يزاب و  لخ  یهاوخ  هچنآ  - 
. دنرذگب يدایز  ياهلپ  زا  دیاب  هک  دنبای  تسد  نآ  رب  هنوگچ  دنتفاین ، تسد  دندش و  نآ  بلط  رد  يدایز  نارعاش  - 

. ما هتخورفا  ناهج  قافآ  رد  ار  دوخ  مچرپ  هلیسو  نیدب  هچ  منک ، یم  یناردق  متقامح  يزاب و  لخ  زا  نم  - 
. دناروذعم تقامح  كرت  زا  هک  دنا  نارگید  . ادبا درک ، مهاوخن  ربارب  یضوع  چیه  اب  هن  یتسود و  چیه  اب  ارنآ  و  - 

. درادرب فاکش  هک  مبوکب  ناشرس  ربنادنچ  مشاب  نم  دنیآ و  طاشن  هب  هاگ  ره  هکنیا  زج  تسین  نم  دوجو  رد  يداریا  - 
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دیوگ : يرگید  هدیصقرد  و 
. مک دایز و  زا  ریگم  هدرخ  نم  رب  دشاب ، نم  هب  تشوگ  - 

. تفلک كزان و  گرزب و  کچوک و  و  - 
. میدرب ناگنازرف  زا  یگناوید  يزاب و  لخ  اب  انامه  - 

. تسا هیام  یب  لقع و  هک  ره  درادهگن  درورپب و  تمعن  رد  شیادخ  - 
. تفای دنهاوخن  درخ  مک  قمحا و  نم  دننام  دنیوجب  هچ  ره  - 

. تسا اهلبط  لبط  امداتسا  تفگ : دنهاوخ  دنتفا ، نم  دای  هاگ  ره  - 
. دنمدرخ يداتسا  هن  یلو  تسا  داتسا  ام  داتسا  - 

رد شا  هدورـس  هب  و  دیوگ ، ناکلخ  نبا  هکنانچ  يرـصب "  راصق  ءالدلا " و "  عیرـص  شور " رب  تسا ، بوخ  مکحم و  شراعـشا  رتشیب  - 
صیخلت باتک  رد  هدش ، دای  یبدا  بتک  ریاس  صیخلت و  باتک  رد  هلکاشم  باب  رد  هک  روط  نآ  هدش  داهشتسا  بدا  نونف 

هحفص 194 ] ] 

. تسا هدرک  دانتسا  شرعش  نیاب 

هخبط  کل  دجن  ائیش  حرتقا  اولاق :
اصیمق هبج و  یل  اوخبطا  تلق 

لقن  رعاش  نابز  زا  تسا ، رعاش  قمعقر  وبا  هدورس  رعش ، نیا  دیوگ : صیصنتلا " ص 225  دهاعم  رد ج 1 "  یسابع  دیس 
نانآ کیپ  درس ، زور  کی  میدوب ، مدمه  میدن و  يدیـشخ  ار  روفاک  راگزور  ردهک  متـشاد  یمارگ  تسود  رفن  راهچ  تفگ : یم  هک  هدش 
سوه هچ  ره  میا ، هتـشک  هبرف  يدنفـسوگ  میاهداد و  بیترت  یمزب  حبـص  زورما  دنیوگ : یمو  دنناسر  یم  مالـس  تناتـسود  تفگ : دـمآ و 

متشون : نانآ  هب  دشاب ، نابهگن  امرس  زا  هک  مرادن  یمرگ  سابل  مدید  هک  نم  میزپب  تیارب  هک  وگب  يراد 
دروآ : هژیو  یماغیپ  نانآ  کیپو  دندش  تشاچ  رکف  رد  دوز ، حبص  مناتسود  - 

. دیزپب نهاریپ  کی  هبج و  کی  نم  يارب  متفگ : ، میزپب تیارب  یهاوخ  هچ  ره  نک  داهنشیپ  : دنتفگ - 
رز رانید  هد  کی  ره  ردهک  رز  هسیک  راهچ  اـب  دروآ  تعلخ  راـهچ  وتشگرب  يدوزب  یلو  مدرکیمن  رکف  نم  تفر ، هعقر  اـب  کـیپ  دـیوگ :

. مدش ناور  مدیشوپ و  ار  اه  تعلخ  زا  یکی  دوب ، خرس 
هدرک و دای  ار  وا  ياه  هدورس  زا  راهچ  دون و  دص و  راهچ  هتخادرپ و  وا  لاح  حرش  هب  ات 296  زا ص 269  رهدلا "  همیتی  رد ج 1 "  یبلاعث 

هتفگ : شیانث  رد 
هحیدـم دوبر ، رد  لضف  يوگ  لزه  دـج و  نادـیم  رد  ناور  یعبط  اب  هک  نایارـس  هماـکچ  نآ  زا  .و  ناـسحا هدـیکچ  دوب و  نارود  هناـگی  " 

 ". قارعرد جاجحلا  نبا  دننامه  ماش  رد  ماجنا و  کین  یلضاف  مانب و  دوب  یئارس 
ره و  تسا ، جاجحلا  نبا  لاصخ  نیرتروهشم  نیرترهاظ و  يرگ  هعیـش  هچ  دشاب ، وا  عیـشت  رظن  زا  جاجحلانبا ، هب  رعاش  ندرک  هیبشت  دیاش 
اب وا  تنوشخ  یئورـشرت و  اصوصخ  دسانـش ، یم  داب -  نانآ  رب  يادـخ  مالـس  هک  یحو -  تیب  لـها  تیـالو  تبحم و  ابدسانـش  ار  وا  هک 

. نانآ اب  ینابز  دنت  یئوگ و  دب  قح و  نانمشد 
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دوش يرازگ  هیاپ  هب ، هبشم  فاصوا  رهشا  صخا و  رب  هک  هیبشت  ساسا  ور  نیا  زا 

هحفص 195 ] ] 

نمیف رحسلا  همسن  بحاص " هکنیا  رب  هوالع  دشاب ، ودب  کیدزن  ای  جاجحلا و  نبا  دننامه  عیـشت  ردزین  قمعقر  وبا  ام  رعاش  هک  دراد  ءاضتقا 
. تسا هدروآ  وا  لاح  حرش  رد  ینالوط  عبشم و  یلصف  وهدرک  دای  هشیپ  رعش  نایعیش  رامش  رد  ار  وا  رعش "  عیشت و 

يزاب لخ  هتخیمآیم و  رد  لزه  یخوش و  اب  ار  دج  هشیمه  ینعی  هتفریمشور  کی  رب  یئارس  رعـش  هویـش  رد  جاجحلا ، نبا  اب  قمعقر  وبا  هتبلا 
. هتشاد رظن  روظنم  ار  هتکن  نیمه  یبلاعث  هک  تسین  دیعب  ادج  هتشاد و  هبلغ  شراعشارب  یگدول  و 

هلمج : زا  و  يولع ، تاداس  زا  دوخ  نیحودمم  زا  یکی  يانث  رد  تسا  يا  هدیصق  وا ، ياه  هدورس  زا  . يراب
. نازیر هداشگ و  ششخب  دوج و  هب  دراد  یتسد  یسح "  هکنیا "  اب  تسا  تفگش  و  - 

. ناراب یب  کشخ و  مراهب  تسا و  راوگان  وا  تمدخ  رد  ما  هباشون  - 
. نادابآ هزبس و  یتحاس  دنرب و  هانپ  نادب  هک  دراد  یهاگراب  -

. ناگیاش هدئاف و  رپ  تسا  یناراب  دنک ، غیرد  شراب  زا  نامسآ  ربا  هاگ  ره  - 
. نازیرگ وا  تحاس  هب  ما  یتخس  زور  رد  تسا و  یسر "  هنامز "  ثداوح  رد  ام  هانپ  و  - 

. ناردپ تباجن  شفرش  تزع و  هاوگ  هدوس ، نامسآ  هب  تعفر  رس  هک  يرورس  -
. ناشکهک قوف  دشاب  اهنامسآ  رد  شفرش  هاگراب  - 

. نادرم هاش  یلع  هداز  تسا و  یفطصم  لسن  زا  هک  سب  شنیمه  تفارش  زا  - 
. نارگد تبتر  قوف  ام  هدیشک  کلف  هب  رس  تزع  رد  هک  يا  هبترم  - 

. نایزات نامجع و  زا  تسین  رکنم  سکچیه  هک  يراختفا  - 
. نامسآ رابخا  هدش  لزان  ناشناش  رد  هک  دیئامش  نیا  - 

. نادناخ امشب  شباستنا  دوش ، تفای  نایناهج  رد  هک  یتبنقم  نآ  ره  - 
. نارب ریشمش  دشورف ، هولج  امش  يوزاب  روز  اب  دربن ، نادیم  رد  - 

هحفص 196 ] ] 

. نافرع زار  ياشگ  هدرپ  تسامش  ياویش  نایب  فراعم ، بتکم  رد  و  - 
. نازحا هدننک  فرطرب  دیئامش  دچیپ  مهرد  اه  هزین  هک  گنج  زور  رد  و  - 

زاغآ : نیا  اب  دیوگ ، يرگید  هدیصق  رد  و 
. دماین رب  شماک  هکناز  درک ، راکشآ  ار  قشع  هودنا  - 

. دشابن افش  دیما  هدروآ  رد  ونازب  شقشع  درد  هک  یئادیش  - 
. دیاین مشچ  هب  ایوگ  هک  هتشگ  رغال  فیحن و  نانچ  - 

. دوب وا  مه  درک ، یم  دیدپان  هدید  زا  ار  یسک  يرغال  رگا  - 
دیارس : یم  هدیصق  نیمه  رد  و  - 
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. دنا دونشوخ  وا  يورس  هب  ناگمه  هک  یسر "  تسا "  يرورس  هچ  هک  هو  - 
. دزاس وا  یخرب  هنامزثداوح  رد  ار ، شنانمشد  دنوادخ  - 

. دبای تسد  تورثو  تلود  هب  دزاس ، اج  شهاگراب  رد  هک  ره  دنگوس ، ادخب  - 
. دشاب وا  ياتمه  هبترمه و  هیلاع  تاماقم  رد  هک  تسیک  - 

. دنسر وا  هیاپ  هبتمظع  يرورس و  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  - 
. هدرک عافد  دوخ  میرح  زا  تلوص  تردق و  اب  هدوبات ، هک  یهاش  - 

. تسادیپان شلحاس  هک  مرک  دوج و  يایرد  - 
. تسین دیماان  دشاب  میهاربا "  هب "  شدیما  نایناهج  زا  هک  ره  - 

. ددرگ وا  چیپ  اپ  رگا  دسرت ، راگزور  ثداوح  زا  هن  و  هن . - 
. داد شناما  وا  تساوخ و  ناماوا  زا  نامز  هک  یسک  - 

. تسین هرهب  یب  شمرک  ناخ  زا  سکچیه  هک  ار  یسک  میاتسن  هنوگچ  - 
هدوشگ : شیاتس  هب  نابزمه  زاب  هک  تسوا  هدیصق  نیا  شیاه  هماکچ  نیرتهب  زا  و 

. میدیشخب ار  ششزغل  هانگ و  میتفریذپ ، ار  ششزوپ  میدینش ، ار  شنخس  - 
. هیاسمه يا  ونشب  تسرد  تسا ، وت  اب  منخس  يور  یلو  دراد ، یبطاخم  ینخس  ره  - 

. تسا زاب  شیابق  دنب  ینیبب  شهاگ  ره  هشیمه و  يا ، هدرک  زاب  دش  دمآ و  هار  وا  اب  هک  نآ  - 

هحفص 197 ] ] 

. هتشک ایهم  نایئاشامت  هدید  ياربهک  تسا  هجنکش  باذع و  شدوجو  دناد  یم  - 
دیناردب  ار  شرگد  ياه  هدرپ  امش  هکتساور  هدیرد و  ار  شمرزآ  هدرپ  دنوادخ ، - 

. تسا وداج  شمشچ  سکرن  يرسپ  نیکمن  ره  و  درک ، وداج  ارم  شهاگن  اب  - 
. تفرگ یم  یتشآ  هار  يدونشوخ  ابهک  دش  یم  هچ  هدیزگ ، يرود  هدروآ و  افج  هک  نآ  - 

. میوا ناهاوخ  نیا  دوجو  اب  هداد ، رازآ  هجنکش و  ارم  افج  يرود و  اب  - 
. رازیب شیافج  زا  مناهاوخ و  ار  وا  راوج  هک  مهدب  تسد  زا  ار  یتسود  نینچ  دنکن  ادخ  هشیمه ، - 

دیوگ : شیاتس  انث و  تمسق  رد 
. درک شوماخ  ار  وا  شتآ  هکنآ  زج  دراذگن  یقاب  ینمشد  رصم ، زیزع  يارب  - 

. دیزگرب دوخ  يارب  دیشخب و  شناماس  رس و  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  - 
. دوزفا شماقم  رادبم و  رب  هن  هن و  درکن ، راوتسا  ار  شتمظع  هیاپ  ترازو ، بصنم  - 

. دیشوپ وا  رب  یمرخ  طاشن و  تمظع و  هماج  وا  ،و  دوب بارخ  ناریو و  ترازو  داینب  هکلب ، - 
. دروآ یم  تراغ  تالکشم  هاپس  رب  شلاون  ششخب و  اب  زورره  - 

. رارفریغ رارک  لاون  ششخب و  نادیم  رد  تسا و  رازیب  تسخ  لخب و  زا  هک  دراد  یتسد  - 
. تخاس نوزف  ار  شنارای  دنازیرگ و  ار  زیزع  نانمشد  هک  تساطع  رپ  هدنشخب و  تسد  نیمه  - 

. دزیخ ررض  عفن و  نازور -  نابش و  رد  نینچ -  نیا  لضاف ، قیال و  يدرم  تسد  زا  - 
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. درآ هانپ  دشک و  تخر  وا  هیاس  هب  هکنآ  زج  دنامن  نامارد  هک  رب  هانپ  ودب  - 
. هتخادنا راکب  یمهم  ردار  دوخ  رکف  هدش ، رو  هطوغ  هشیدنا ، رحبرد  هک  ینیب  هاگ  ره  - 

نشور و هکنیا  زج  دراذگن ، بیغ  هدرپ  رد  ار  يا  هتکن  تیارد ، شوه و  اب  - 

هحفص 198 ] ] 

. دزاسراکشآ
. دسانش زاب  ارنآ  راطقا  دودح و  بئاص ، رظن  اب  هکنیا  زج  ، ار نیمز  زا  يا  هطقن  هن  هن و  - 

. هتشاد ناما  رد  راگزور  ثداوح  زا  وهدیشخب  تردق  شیادخ  - 
دنک : یم  دای  ار  وا  ياه  هدورس  زا  تیب  هس  برالا " ج 3 ص 190  هیاهن  باتک "  رد  يریون 

. درک دهاوخ  دوعص  اهنامسآ  ندرگ  ربوا  دش ، رب  فرش  هلق  رب  ناوتب  يراوگرزب  دجم و  اب  رگا  - 
. دفاکش یم  ار  ثداوح  ياهیکیرات  شا  هشیدنا  رارش  اب  دیارگ ، یکیرات  هب  نادنمشناد  شنیب  هاگ  ره  - 

. هدیدبات ياه  هزین  ربارب  رد  ای  دسانش و  ار  شردق  هک  یسک  دزن  زج  تفای  مهاوخن  ار  وا  - 
دنچ هدومن و  لقن  میدرک  دای  هک  ار  یبلاعث  نخس  شیاتس  انث و  زا  دعب  هدرک و  رکذ  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 42  جرد 1  ناکلخ  نبا 

و هتفای ، تافو  لاس 399  رد  هتفگ : هدرک و  دای  شرصم  خیرات  رد  یحبـسم  راتخم  ریما  دیوگ : یم  دعب  هدروآ و  هنومن  ار  شراعـشا  زا  تیب 
رـصم رد  هک  مراد  ناـمگ  رخـآلا و  عیبر  هاـم  رد  دـنیوگ : مه  هدوـب و  ناـضمر  هاـم  مود  تسیب و  هعمج  زور  هک  دـنا  هدرک  هفاـضا  نارگید 

. دشاب هتفگ  دوردب  ار  یناگدنز 
 " باتک رد  یلبنح "  دامع  نبا  زین " هتشون و  روط  نیمه  ار  شتافو  خیرات  لاح و  حرش  نانجلا " ج 2 ص 452  هآرم   " رد مه  یعفای "  " 

بحاص مالعالا " ج 1 ص 74 و  باتک "  رد  یلکرز "  صیصنتلا ج 1 ص 226 و "  دهاعم  رد  یسابع  دیس  " ج 3 ص 155 و  تارذش 
رد ج 2 ص264. هغللا  بادآ  خیرات 

هحفص 199 ] ] 

يورس ءالعلا  وبا  هیریدغ 

هراشا

. دوب دهاوخ  نم  عیفش  يرواد ، زور  تسا و  نم  ياوشیپ  ادخ  لوسر  زا  دعب  یلع  - 
. دجنگ لقع  رد  هچنآ  زج  منک ، یمن  اعدا  یماقم  لضف و  یلع  يارب  - 

. حیرص شرافس  یلج و  صن  اب  تساوشیپ  هکلب  تسا ، ربمایپ  هک  میوگ  یم  هن  - 
: دوب رترب  الاو و  نوره  ماقم  نوچ  شماقم  هکیهاگ  وا ، هرابرد  لوسر  نخسو  - 

هل  یلوم  تنک  نم  نا  الا 
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یلع کش  ریغ  نم  هالومف 

. تسا یلع  شیالوم  رورس و  کش  نودب  میوا ، رورس  نم  هک  ره  دیوش  هاگآ  اله  - 

رعاش لاح  حرش 

هتشذگرد دیمعلا ، نبا  لضفلا  وبا  اب  . ناماس نآ  شناد  تلیضف و  رادمچرپ  ناتـسربط و  ياتکی  رعاش  يورـس ، میهاربا  نب  دمحم  ءالعلا ، وبا 
. تسا هتخادرپ  یم  بدا  رعش و  هلدابمو  هتشاد  يراگن  همان  لاس 360 ،

هحفص 200 ] ] 

ناهفصا ص 52 و نساحم  رهدلا ج 4 ص 68  همیتی  رد  نآ  زا  یمهم  تمسق  هک  نکیمن  مالک  روهشم و  اویـش و  يرعـش  اب  دراد  یتافیلات 
نادلبلا ج 6 مجعم  رد  يومح  توقای  هک  دراد  ناتـسربط  فصو  رد  يا  هماکچ  هلمج  زا  هدـمآ و  تبث  يریون  برالا  هیاهن  نینچمه  56 و 

تسا : هدرک  داریا  ص 18 ،
. دیآ دورس  هب  ناراسخاش  رب  هتخاف  دزیخ ، داب  یپ  زا  داب  هک  ماگنه  نآ  - 

. دنک رپرپ  يزابخ  ياهلگ  دزاس و  نارپاضف  رد  هک  تفگشون  ياه  هچنغ  هچ  - 
. دنز هدنخ  دوخ  قاشع  يورب  ناراسخر  هم  ضراع  دننام  شنوگلگ  ياه  هویم  هک  بیس  ناتخرد  - 

. ددرگ نایع  خرمین  خر و  مامت  رای ، خرس  ياه  هنوگ  نوچ  ، دریگ يرتشیب  گنر  دیشروخ  شبات  اب  رگا  - 
. دزیگنارب قاشع  لد  رد  يا  هزات  روش  هتشگ ، ارس  همغن  خاش ، رس  رب  رگدورس  ناغرم  - 

هدرک : تبث  ناریا  عبط  بقانم ج 2 ص 73  رد  بوشآ  رهش  نبا  هک  دراد  تیبلها  شیاتسرد  ياه  هماکچ  و 
. دنتشاد فالخ  رس  ناراگزور  هکنآ  زا  دعب  دندرک ، یتشآ  هدیچیپ و  مهب  تراسخر  رب  فلاخم  ود  - 

. هتخات نادیم  هب  هدیچیپ و  دوخب  هایس  مچرپ  کی  نآ  هدش و  علاط  دیپس  مچرپ  اب  کینیا  - 
. تسا هتخیمآرد  مهب  ار  فلاخم  راعش  ود  هک  تسا  نیا  زا  متفگش  - 

. دنتسناد تفارش  هیام  هتخاس  دوخ  راعش  ار  هایس  هماج  هک  دناسابعلا  ینب  ناهاش  نیا  - 
. تسا زازتها  رد  ناشرس  يالاب  رب  دیفس  مچرپ  هک  ارهز ، ناگداز  زا  نارورس  نآ ، و  - 

. تسا عوقو  فرشرد  هک  يا  هثداح  اما  - 
هرود  هک  يریپ  اب  يدنچ  تشادن و  یماود  هک  دش  زاسمد  یناوج  قنور  اب  يدنچ  - 

هحفص 201 ] ] 

. تسا يدنمدرخ 
دشکیهایس ؟ راسخر  زا  هدرپ  هک  تسا  يدیفس  حبص  نوچ  یناوج  زا  دعب  يریپ  هک  تسا  نیازج  - 

دوش ؟ لیدبت  ینشور  افص و  هب  اهیکیرات  اهترودک و  يریپ  ندمآ  یناوج و  تشذگ  اب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ای  و  - 
درک : یم  تیافک  ، دوبن يرگید  هاوگ  نیا  زج  ارهز  نادنزرف  تیناقح  يارب  رگا  - 
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تسا . یکاح  ناشتوخن  زان و  زا  هک  مژد  هایس و  تسا  یمچرپ  ار  سابع  ناگداز  و  - 
. تسا تلادع  قح و  ناشن  هک  دیفس  نابات و  یمچرپ  ار  مالس -  اهیلع  ارهز -  ناگداز  و  - 

. هد فاصنا  نک و  مالعا  ار  قح  هتشاد ، هدرپ  ناهنپ  یتقیقح  يور  زایهاوگ  نیا  - 
. دجنگن باتک  رد  هک  دندش  زئاح  ار  یماقم  شنوتاخ  دنزرف و  ود  ادخ و  ربمایپ  - 

. تشگ دهاوخ  نایع  وا  شوگ  رد  يا  هزیوآ  نوچ  ناشبقانم  لئاضف و  دوش ، ریوصت  یسورع  تروص  هب  نانآ  تاراختفا  رگا  - 
. تسا کیرات  ادخ  رون  کنیا  هتشگ و  نوگرگد  تیب  لها  هرابرد  اهدرخ  یلو  - 

. دناشن ورف  ار  اهلد  شتآ  دودز و  ار  یکیرات  دوخ  شناد  ملع و  اب  نسحلا  وبا  هکنیا  زج  - 
دوب ؟ شرایتخا  رد  ایند  هکنآ  اب  دش  تفای  وا  دننام  یئاسراپ  دهز و  رد  ایآ  - 

دشاب ؟ وا  ور  هلابندهراومه  هک  تسج  یشیپ  وا  رب  یسک  یفطصم ، ربمایپ  تعاطا  رد  ایآ  - 
دزاتب ؟ ناناولهپ  ناریلد و  يوس  هب  راقفلاوذ  اب  وا  زج  هک  میدینش  ای  میدید و  ایآ 

. دوب هتشگ  دوخیب  سرت  زا  يرماس  هدرک و  سبح  هنیس  رد  سفن  موق ، هلاسوگ  هک  یعقوم  دناوخ ، نت  هب  نتهزرابم  هب  ار  نادیم  زات  هکی  - 
. دودز یم  ادخ  لوسر  لد  زا  ار  هودنا  مغ و  وا  دپط ، یم  گرم  سرت  زا  اهلد  هک  دربن  زور  - 

هحفص 202 ] ] 

. تساهدرک قرغ  ار  دوخ  هشیب  هک  تسا  نایژ  ریش  نوچ  وا  دیآ ، هزرلب  ناریلد  ياپ  ریز  رد  گنج  نادیم  هک  یعقوم  - 
. ددرگ ناور  هچ  دتسیاب و  هچ  دنازرل  یم  ار  نانمشد  لد  هک  یسرت  هارمه  هب  تسا  رتسگ  هیاس  وا  رس  رب  يزوریپ  - 

. دیاس یم  كاخ  هب  ار  نافرحنم  نادوسح و  ینیب  و  دنک ، یم  بجاو  قلخ  رب  ار  وا  تعاط  هک  یلئالد  - 
. دشخرد یم  نانآ  كرات  رب  تیاده  جات  هک  دنا  هدنبات  نارتخا  نوچ  شنادنزرف  زا  نایاوشیپ  وناماما  وا ، زا  دعب  - 

. دراشف یم  گنچب  ار  ریشمش  هضبق  رگد ، نآ  تسا و  روهشم  شناد  ملع و  لامک  هبهتسشن  هناخ  رد  یخرب  - 
 ". از لکشم  هن  اشگ  لکشم  دنیوگ "  هک  نانچ  نآ  الاو ، رترب و  ناگمه  یمارگ و  دنا و  كاپ  -

هدرک : دای  وا  زا  ار  تیب  ود  نیا  رهدلا " ج 4 ص 48 ، همیتی  رد "  و 
. دیکچ یم  نوخ  اه  هلال  يولگ  زا  یلو  نادنخ  لگ  نوچ  هک  میتشذگ  ینمچ  رب  - 

. دشاب ناور  شا  هدید  زالد  نوخ  نادنخ و  نمچ  هک  میا  هدیدن  نیا  زا  رتابیز  يا  هرظنم  - 
دیوگ : سگرن  شیاتس  رد  و 

. دروآ رازاب  هب  ابیز و  سگرن  هک  ناراهب  داب  رب  مالس  - 
. دیفس يا  هفالم  رد  تسالط  زایفرظ  ایوگ  هداشگ ، ناهد  يربلد  هب  شگرب  هساک  - 

دای رد ص 203  تیمکلا "  هبلح  بحاـص "  رد ص 159 و  فئاطل "  فئارظ و  بحاص "  هک  ناـنچ  نآ  دـیوگ -  سگرن  هراـب  رد  مهو 
هدرک :

. دفکش یم  نآ  هخاشهک  رگنب  سگرن  لگ  هب  ناهاگحبص  - 
. نک تبث  تقامح  رتفد  رد  ار  ناشمان  دننک ، دننام  ربلد  مشچ  هب  ار  ابیز  لگ  نیا  هک  نانآ 

هحفص 203 ] ] 
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. دشاب نایامن  نآ  ياه  هشوگ  رد  شبات  شخرد و  هچ  رگ  دیامن ، زاب  ار  سگرن  عیدب  رظنم  ابیز ، مشچ  دناوت  یک  - 
! غرم مخت  هدرز  نآ  طسو  رد  دیفسیجنرب  نان  کی  نآ  رس  رب  هرت  زا  یگرب  - 

هک : دروآ  هلگ  وا  نتفریذپن  زا  یتایبا  نمض  رد  و  تشون ، همان  ودب  بیرغ  يرعاش 
درب ! فیرشت  تفر  دنتفگ : مدمآ ، ترایزب  تبون  دنچ  - 
. دینک ناهنپ  يور  يرعاشنم  دننام  زا  تسین  هتسیاش  - 

تشاگنرب : شا  همان  تشپ  رد  خساپ  هب 
. مرادن ساپ  ار  نامهم  تمرح  هک  يراکشومارف  ای  تسین و  يراکافج  زا  مندرک  ناهن  ور  - 

. دراذگ یم  ورف  ار  ناگدازآ  قح  هک  تسا  نئاخ  هیامورف  راگزور  نیا  رطاخب  - 
مزیرگ . یم  مه  دوخ  هیاس  زا  کنیا  متشاد ، یمن  ناهن  نامهم  زا  يور  نیا  زا  شیپ  - 

دنک . یم  دای  ار  وا  رعش  نیا  بولقلا " ص 354  رامث  رد "  یبلاعث 
تسا ؟ هتشگ  قرغ  لگ  سابل  رد  ناتخرد  راسخاش  ینیبن  - 

. دوب دهاوخ  لالح  زر  نوخ  نآ  قنور  یئابیز و  رد  هک  دنب  ندرگ  نوچ  هتفاب  رد  زا  يا  هقلح  - 
. دنا هتساخرب  منرتب  هدرک  نخس  زاس  سآ  خرس و  لگ  زا  يربنم  رب  بیطخ  ناغرم  - 

یـسک لوا  دور ، یم  نامگ  دـیوگ : یبلاعث  تسا ، نآ  لاثما  ناتـسد و  رازه  هدام و  رن و  يرمق  هتخاف و  نامه  ریطلا ) ابطخ   ) بیطخ ناـغرم 
. هدش دای  رعش  نیمه  رد  تسا  يورس  ءالعلا  وبا  ربنم ) بیطخ -   ) هدروآ اون  شوخ  ناغرم  ياربار  حیلم  هراعتسا  نیا  هک 

دنک : یم  دای  ار  وا  رعش  نیا  رد ص 52  ناهفصا "  نساحم  بحاص " 

تبواجت  فیک  ناتسبلا  يرت  ام  وا 
هناحیر انلاهز  هرایطا و 

تلسلست  هراونا و  تکحاضت  و 
هناصغا تضراعت  هراهنا و 

نع  رطقلا  بغ  رتفی  امناک  و 
هنانج هضایر و  نرشن  للح 

هدرک زاس  لاح ، روش و  اب  یئاون  شناغرم  هنوگچ  هک  يرگنن  ناتسوب  هب  - 

هحفص 204 ] ] 

دشورف ؟ یم  زانشیاهلگ 
دچیپ ؟ یم  مهب  شراسخاش  درب ، یم  لد  شرابیوج  ، ددنخ یم  شیاه  هفوکش  - 
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. تسا هدرک  نهپ  باتفآ  رب  ار  ابید  ياه  هماج  نادنخ  شوخ و  یهاگرحس  ناراب  زا  دعب  ایوگ  - 
دنک : یم  لقن  رد ص 56  و 

. هدرک زاغآ  هلهله  منرت و  لگ ، خاش و  رس  رب  بارش ، تسم  ناتسود  لبلب  ایوگ  - 
. هتفرگ رارق  مارآ و  ناراسخاش  فارطا  رد  هدنام و  راتفر  زا  ابص  میسن  هک  - 

یم دای  ناهفصا " ص 14  نساحم  رد "  یخورف "  ام  هک "  نانچ  نآ  هتشاگن ، هدربمان  ءالعلا  یبا  هب  هک  دراد  یتیب  دنچ  دابع ، نبا  بحاص 
دنک :

. مناور تیوسب  اپداب  شخر  اب  هک  تتراشب  يورسءالعلا  وبا  یمارگ ، تسود  - 
. هاتوک نینچ  يا  هلصاف  هب  مهنآ  میدرگزاب  يدوز  نیدب  تفر  یمن  نامگ  - 

. دناوخ یم  مهاگ  هدعو  هب  زاوها  دبلط و  یم  مرارصا  اب  دادغب  هکنآ  اب  -
. دیآ وج  هب  زاب  هتفر  بآ  ات  وش  بحاص  ارم  باتشب و  هک  هداتسرف  ممایپ  - 

. تشگ یم  زاب  نمب  یناوج  شاک  تسین ، مناتسود  ندید  ناهفصا و  زا  يزیرگ  متفگ : - 
. تسا نیمه  میوزرآ  يرتالاب  دید ، مهاوخ  ار  ملدکی  ناتسود  اجنآ  رد  - 

. تسا ربارب  نامیلس  کلم  اب  نانآ  رضحم  هک  موش  رادروخرب  یناسک  رادید  زا  و  - 
رد ریزو  دـیمعلا  نبا  ، دـیزرو یم  بصعت  مجع  دوخ  نانهیم  مه  هبتبـسن  مجع ، ای  تسا  رترب  برع  هک  هیبوعـش  عازن  رد  هدربمان  ءـالعلا  وبا 

هک : تشاگن  ودب  يا  همان 
يرسدوخ تلاجل و  ابو  یئآرد ، رس  هب  هک  زاتم  هدوهیب  تلاهجنادیم  رد  ریگ  شوگرد  ار  قفشم  حصان  دنپ  و  ریذپب ، ار  تسود  شرافس  " 

، رتـش ناتـسپ  دوخ  نتخیر  زا  سوسب "  دربـن "  دـنیوگ : هک  راد  میب  نآ  زا  نم  رورـس  یهن  شتآ  رـس  رب  ناـج  راو  هناورپ  هک  زاـغایم  زاورپ 
. تشگ رو  هلعش  رگ ، يرتش  رطاخ  هب  نافطغ "  گنج "  تفرگالاب و 

هنایزات و  دش ، هدوبر  ءالوح "  زا "  هک  تخیر  نان  يات  کی  رسرب  وجگنج ، رازه  نوخ 
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درک  زاب  یخوش  هب  نابز  يورسءالعلاوبا  هک  دمآ  دورف  اجنآ  زا  مجع  رس  رب  باذع 
مرج هلیبق  زا  يدرم  شا  هدـنهانپ  و  تفر ، هرم  نب  ساسج  ردام  شرهاوخ : ندـیدب  یمیمت  ذـقنم "  رتخد "  سوسب "  سوسب " ) دربن   ) نایب

، رتش یتمرح  یب  نیارطاخ  هب  بیلک  و  دـش ، دراو  لئاو "  بیلک  صوصخم "  هاگارچ  رد  دعـس  رتش  دوب ، واهارمه  سمـش  نب  دعـس  ماـن  هب 
نوخ هب  هتخیمآ  ریـش  تخیرگ و  دعـس  شبحاص  يوس  هب  نانک  هلان  رتش  و  تسـشن ، رتش  ناتـسپ  رب  ناشک  هزوز  ریت  داهن ، ناـمک  رد  يریت 

. ناور شناتسپزا 
: هاتبرغا هالذا و  و  دیشک : دایرف  رس  رب  تسد  سوسب "  درک "  زاغآ  تیاکـش  هدمآ  سوسب "  دزن "  دید ، نینچ  اررتش  زور  لاح و  هک  دعس 

تسا : هداهن  گرم "  هماکچ "  ارنآ  مان  برع  هک  دورس  یتیب  دنچ  سپس  یسک  یب  زا  دایرف  يراوخ و  زا  داد 
. تشگ یمن  ربور  يراوخ  نینچ  اب  دعس  ما  هدنهانپ  مدوب ، ذقنم  مردپ  هناخ  رد  رگا  مدوخ ، ناجب  - 

. دیابر یمار  بیرغ  نم  دنفسوگ  دهجب ، یگرگ  رگا  هک  متبرغ  راید  رد  کنیا  اما  - 
. تسا هدرم  یگدنهانپ  قح  موق  نیا  نایم  رد  هک  دنب  رب  رفس  راب  نکفیم ، رطخب  ار  دوخ  ناج  دعس  يا  - 

. میزیرگب راید  نیا  زا  دنا  هتسبن  ار  هار  ات  روایب  ریگرب و  ارم  هشوت  داز و  رتدوز  هچ  ره  - 
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هدازآ ! مناخ  تفگ : ودب  دینش و  ار  هلاخ  هثاغتسا  ساسج ، شرهاوخ  رسپ 
بناج هب  تشگ و  راوس  گنردیب  تخیر ، مهاوخ  ار  بیلک "  نوخ "  دعـس ، تا  هدـنهانپ  رتش  رطاـخب  دـنگوس ، ادـخب  ریگ ، رارق  مارآ و 

. درم هدیئاپن  يری  مخز  نآ  زا  هک  تفاکش  ار  شا  هنیس  هزین  ابو  تخات  بیلک 
 " سوسب یموش " تساخرب ، اه  هماگنه  تفای و  همادا  لاس  لـهچ  اـت  هک  دـشرو  هلعـش  بلغت  رکب و  هلیبق  ود  نیب  گـنجشتآ  هجیتن  رد  - 

 " سوسب دربن  تشگ و "  ناگمه  دزنابز 
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. دش خیرات  تاحفص  تبث  وا  مان  هب  تسا ، برع  ياهدربن  نیرتروهشم  هک 
. ءالوح نان  زا  رتموش  ءالوحلا "  فیغر  نم  ماشا  تسا " : برع  روهشم  ياهلثم  زا  ءالوح ) نان  صرق  )

ءالوح دوبر ، ینان  دبـس  نایم  زا  يدرم  تشذـگ ، یم  رـس  رب  نان  يدبـس  تسیز ، یم  هانمدـیز  نب  دعـس  هلیبق  رد  هک  دوب  زابخ  ینز  ءالوح 
هچ زا  مشابهدرک ، تدـیماان  هک  يدرک  زارد  میوسب  یئادـگ  تسد  هن  یئوجزاب و  دوخ  قح  هک  يراکبلط  نم  زا  هن  دـنگوس  ادـخب  تفگ :

تفر دوخ  هدنهد  هانپ  دزن  تیاکش  لاح  هب  . یهد یم  رازآ  ار  وا  هدنهانپ  هک  يراد  عازن  رـس  ینالف  اب  هک  تسامولعم  يدوبر ؟ ار  نان  صرق 
نان کی  رـسرب  نت  رازه  دنتـساخرب و  تیامحب  مه  درم  نآ  هریـشع  موق و  دنتخیر ، نان  هدنیابر  رـس  رب  هریـشع  ماوقا و  کمک  اب  درم  نآ  و 

. دزاس اپب  گرزب  هماگنه  هک  شزرا  یب  زیچ  ره  يارب  دش  لثم  ءالوح  نان  و  دنتخاب ، ناج 
 ". باذع طوس  کبر  مهیلع  بصف  تسا "  میرک  نآرق  ياه  هراعتسا  زا  باذع ) هنایزات  )

تسا : هداد  تبسن  ام  هیامنارگ  رعاش  هب  ار  تیب  ود  نیا  برالا " ج 2 ص 23  هیاهن  باتک "  رد  مه  يریون "  " 
. دماین زاب  تفر و  هک  یناوج  رب  مالس  دمآ و  مئاد  ینامهم  هب  هک  يریپ  رب  مالس  - 

. سونبآ نوچ  هایس  یفلز  هارمهب  جاع  نوچمه  دیپس  يا  هرط  تسیچ ؟ نیا  زا  رتابیز  -
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ینوع دمحم  وبا  هیریدغ 

هراشا

هماقا  ریدغلا  موی  هل  یماما 
ارمالا رکنا  نم  نیب  ام  يدهلا  یبن 

. تشاد اپب  نارکنم  نایم  رد  ار  وا  تیاده  ربهر  تسا  ریدغ "  زور  راختفا "  بحاص  نم  يایاوشیپ  - 
تفگ : اراکشآ  راک  درک  شیاتس  زا  سپ  دناوخ و  رب  يا  هبطخ  تشارفارب ، ار  وا  تسد  هک  یماگنه  - 
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. تسا يدامادبوخ  هچ  .و  تسا زارفارس  میداماد  هب  هکتسا  یلع  همطاف  رهوش  یضترم  نیا  - 
. منازیرگ يادخيوس  هب  شنانمشد  زا  . نم زا  دعب  نیشناج  تسا و  نم  ملع  ثراو  - 

. میئوپن فالخ  هار  يراکچیه  رد  دنتفگ : همه  دیدرک ؟ مهف  ار  منخس  دیتفریذپ ؟ دیدینش ؟ - 
. دندز گنرین  یلو  . راد هدوسآ  رطاخ  ام  هیحان  زا  هدیدنسپ  ياضترم  يا  . میتفریذپ میدینش و  - 
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دنک : یم  هراشانینچ  تشذگ  مود ص 288  دلج  رد  هک  یثیدحهب  هدیصق  نیمه  رد 
. دریگ رارق  دیدرت  دروم  هک  درادن  یکش  هتسویپ ، تحص  هب  ادخ  لوسریفطصم  زا  هک  يربخ  رد  - 

دننارگن  مشچ  هشوگ  اب  ناگتشرف  مدرک  هدهاشم  مدش ، الاب  اهنامسآ  هب  نوچ  دومرف : - 
. تسشن رطاخ  رد  وا  زا  هک  یتمظع  رطاخ  هب  داتفا ، هدرپ  وا  نم و  نایم  هک  یصخش  يوس  - 
. داب تتراشب  تفگ  دنا ؟ هدشهریخ  ودب  ناگتشرف  هک  تسیک  نیا  لیئربج  نم  تسود  متفگ 

. دیشکرب تاراختفاب  شیادخ  هک  هدیدنسپ  درم  نامه  یلع  تفگ  تسیک ؟ نیا  و  تسیچ ؟ تراشب  متفگ  - 
. تخاس رادومن  تروص  نیا  اب  شیادخ  و  دندش ، رادید  قاتشم  شناگتشرف  رطاخ ، نیدب  - 

. تخانشب ار  شلگ  نوچ  هرهچ  تفاتش و  وا  يوس  هناقاتشم  ادخ  لوسر  - 
: تسا هدمآ  ناریا  بوشآ ج 1 ص 537 ط  رهش  نبا  بقانم  رد  هکنانچ  رگید  هیریدغ "  نیا "  تسوا  ياه  هدورس  زا  و 

مهبطخی  هللا  لوسر  ماق  سیلا 
لفتحم سانلا  عمج  ریدغلا و  موی 

 - تساخرب هبطخ  هب  دندمآ -  درگ  مدرم  مامت  هک  یماگنه  ادخ -  لوسر  ریدغ ، زور  هک  تسا  نیا  هن  - 
. دنتفریذپن یلو  تساربهر ، رورس و  نم  زا  سپ  یلع  نیا  مرورس ، ربهر و  نم  هک  ره  تفگ :
. نما اههار  دوب و  سب  ارناهج  دندرپس ، یم  مما  يداه  نسحلا  وبا  هب  ار  تفالخ  مامز  رگا  - 
. دزات یم  هرصب  يوس  رتش  رب  يرگید  نآ  تصرف و  رظتنم  نیک  رپ  هنیس  اب  کی  نآ  یلو  - 

: هدمآ ناریا  بقانم ج 1 ص 538 ط  رد  هک  تسا  تیب  دنچ  نیا  شرگید   - هدیصق زا  و 
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. ونشب ایادخ  راب  میامش ، رورس  نم  هکنانوچ  تسامش  رورس  زورما  یلع )  ) درم نیا  دومرف : ادخ  لوسر  - 
دیشک : رب  درد  رپ  لد  زا  دایرف  تساخرب و  هشیپ  قافن  يرکنم  - 

. مشاب يار  دوخ  نم  هک  گرزب  يادخ  رب  هانپ  دومرف : يا ؟ هتفاب  دوخ  ای  تسادخ  زا  نامرف  نیا  - 
. رآ دورف  نم  رب  ار  باذع  تساوت ، زا  نامرف  نیا  هک  دیوگ  یم  تسار  رگا  اهلاراب  تفگ : - 

. داتفا رد  ور  هب  ودمآ  رس  رب  باتشب  یگنس  نامسآ ، زا  شرفک  رفیک  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1371 

http://www.ghaemiyeh.com


درب : یم  مان  نت  هب  نت  هب  ار  رهوگ  كاپ  همئا  هدورس و  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریمایلوم  شیاتس  رد  ینالوط  هدیصق  هدربمان ، ءالعلا  وبا 
. تسا هاوگ  تجح و  نایملاعمامت  رب  تیاده و  لعشم  ادخ  لوسر  - 

. دمآ ردتقم  يادخ  بناج  زا  لطاب  قح و  رگنشور  يزجعم  اب  - 
. ناوجون دوب  وا  یصو  درکقیدصت ، ار  وا  هک  یسک  لوا  - 

. درک هدولآ  ار  دوخ  حور  دماج  ياهگنس  هب  هدجس  اب  هن  دیزرو و  كرش  هن  هک  - 
. درک يرای  داهج  اب  ار  ادخ  نید  هکنامه  و  تسا ، راگدرورپ  هب  نموم  نیلوا  ، ناوجون نیا  - 

. درک فاوط  هدروآ  ياپبجح  هرمع و  کسانم  مامت  بادآ  اب  داهن و  كاخ  رب  تیدوبع  یناشیپ  هک  یسک  لوا  - 
. تسا رفاک  دنک  دیدرت  هلاقم  نیا  رد  هک  ره  . دمآ ربارب  ادخلوسر  ناهج  درمکاپ  اب  اسک ) زور   ) هلهابم زور  هکنامه  - 

درک ؟ غیرد  ناج  لذب  زا  هک  نآ  و  تشگ ؟ وا  یخرب  لوسر  شارف  رب  ترجه  بش  رد  هک  يدرمناوجنآ  تسیک  - 
درک ؟ طوقس  نآ  رد  نامسآ  هراتس  هک  هناخ  نآ  بحاص  تسیک  - 

هب تسکش  يراوخ  اب  نالف  نالف و  شزورید ، هک  حتف  مچرپ  نآ  بحاص  تسیک  - 
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دنداد ؟ زاب  ادخ  لوسر 
. دندش عونمم  نارگد  و  دازآ ، ولالح  دش ، یم  زاب  دجسم  هب  شا  هناخ  برد  هکنآ  تسیک  - 

كاذ  هللا  رماب  مخ  یف  زاح  نم 
ردتقا مهیلعیلوتسا و  لضفلا و 

ردتقم ؟ ياورنامرف  ناگمه  رب  دش و  زایتما  لضف و  بحاص  قح  نامرفب  مخ "  ریدغ  زور "  رد  هک  تسیک  - 
؟ راختفا نیا  هب  صوصخم  تسیکو  تشگ  کیرش  ادخ  لوسر  ياعد  اب  نایرب "  غرم  لوانت "  رد  هک  تسیک  - 

يار  یتح  هب  يرسا  يذلا  اذ  نم 
؟ رکتعم لیل  سدنح  یف  هردقلا 

. درمش رب  ار  وا  لئاضف  عاونا  ادخ  لوسر  هکنآ  تسیک ، لعن " فصاخ  - " 
تفرگ ؟ رارف  هار  سک  هچ  دزریشمش و  هناصلخم  دربن  فص  رد  یسک  هچ  سرپ  نینح "  زور "  زا  - 

. درازگ زامن  ات  دناوخ  شزارف  دوخ  ياعد  هب  یکیرات  بورغ و  زا  دعب  تفگ و  نخس  دیشروخاب  هکنآ  - 
. دندش راوس  يربیخ  سالپرب  لوسر  نامرفب  هک  بش  نآ  رد  تشگ ، نخس  مه  فهک  باحصا  اب  هکنآ  - 

. دندیزخ يرانکب  هتسد  هتسد  ناگمه  تفگ و  نخس  یلع  اب  ربنم  ياپ  رد  هک  اهدژا  ناتساد  و  - 
هک : دومن  فارتعا  درک و  زاب  نابز  یلع  تبقنم  لضف و  هب  هک  مژد  ریش  نآ  و  - 
. دنک ردقم  دهاوخ  هچنآ  نامحر  يادخ  نیمز و  يور  رد  تسادخ  هفیلخوا  - 
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. دنیآ رد  نآ  زا  هک  لوسر  ملع  باب  قح و  شناد  روجنگ  - 
دیریگ  یمن  دنپ  اهتربع  زا  راتفرگ و  یشوگرخ  باوخ  هب  هک  میخ  جک  تما  يا  : - دیوگ رگد  هدیصق  رد  و 

؟ یندیشک نوخ  هچ  مهنآ  دیشک ، نوخ  هب  ار  وا  نادناخ  ربمایپ و  رابت  هک  یتما  يا  - 
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دوب . تلم  راسگمغ  هکنامه  تفرگ  تنایخ  هار  مما ، ياوشیپ  تیاده ، مچرپ  یضترم ، اب  هک  یتما  يا  - 
. تساخرب گنج  رابغ  هک  نینح "  زور "  ربیخ " و  دربن "  " و  ریضن ینب  راصح "  دحا " و  ردب " و "  گنج "  رد  - 

. تشگ صوصخم  تءارب  هروس  غیلبت  هب  هکنآ  ترجه " و  بش  راکادف "  مخریدغ " و  راختفا "  بحاص 
دیاتس : یم  ار  نینموملا  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دراد  هدیصق  و 

. تسا ریپب  اهتب  تدابع  زا  تسارآ و  نترب  یگنزارف  سابل  تبیه و  هماج  شدنوادخ  - 
. یگتسرون یناوجون و  یکدوک ، يریپ و  رد  مه  درورپب : شدمحم  نیئآ  اب  هراومه  - 

دنکفا ؟ تریحب  ار  لوقع  دودز و  ار  ههبش  کش و  تواضق  رد  هک  تسیک  وا  زج  - 
. دنتسب راکب  دوخ  ششوک  دیدج و  نارگد  هکنآ  اب  داد ، رظن  ناگمه  يار  فالخ  رب  هاگره  - 

. تسا هداد  دنویپ  وا  يا  راب  ار  ماکحا  تزع  دنوادخ  ایوگ  تفرگ ، لوزن  وا  رظن  قبط  ینامسآ  باتک  - 
. دنتسشن زاب  يرشیپ  هلمح و  زا  ناریلد  و  تفر ، مهرد  اه  هزین  هاگ  ره  هک -  وازج  تسیک  - 

. دندنام راک  زا  هلغلغ  دایرف و  اب  ناراکراوس  درک و  رپ  ار  اضف  هحلسا  قورط  اقرط  - 
تسا : مژد  اهیور  هایس و  اهدوخ  هلک  هکرعم ، رابغ  درگ و  زا  يرگنب ، کین  رگا  - 

دیاشگب ؟ نینموم  ياههدقع  دوش ، باریس  نانمشد  نوخ  زا  هک  وا  ریشمش  اب  دنوادخ  - 
. دنشاب وا  رایتسد  لیئاکیم  لیئربج و  دربن  زور  رد  و  - 

رگا نم  نیشناج  تسامش و  ياوشیپ  رورس و  نمردارب  نیا  تفگ - : یم  رگد ، ياهزور  ریدغ "و  زور "  لسرم ، دمحا  هک  وا  زج  تسیک  -
. دیآ مغارس  هب  گرم 

. دینکم یهاتوک  وا  یسانش  قح  رد  یسوم ، يارب  نوره  هک  تسا  نانچ  نم  هب  تبسن  - 
. دوب لیئارسا  ینب  رورس  اوشیپ و  یسوم  بایغ  رد  نوراه  هک  دنا  فرتعم  رگا  - 
. تسا نارابکبس  نارواد و  رورس  تما و  ياوشیپ  لوسر و  نیشناج  مه  یلع  - 

هحفص 212 ] ] 

تفگ : دنتسب ، یم  رابمخ  ریدغ  زا  هکیماگنه  باطخ ، رسپ  یتح  - 
. دنرازگ زامن  هزور و  ناهج  يادخ  يارب  هک  نانآ  همه  رورس  یتشگ و  نم  رورس  زورما  وت  - 

. تشگ نوزف  ناراسخاش  همه  رب  نآ  یمرخ  توارط و  ودناشن  نیمز  رد  شیادخ  لوسر  هک  يا  هخاش  - 
. الاو يرورس  دوب ، هتساوخ  شیادخ  هک  دش  رب  نامسآ  هب  دیشک و  رس  اجنآ  ات  - 

. تخاس رورس  وا  رب  ار  هماسا "  هن "  درمشن و  شریقح  دشاب ، اورنامرف  شیرق  نارورس  رب  هکنیا  زا  و  - 
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. گرزب يادخ  زا  یمازلا  تسا  ینامرف  دوب ، نانموم  ریما  گرم  یگدنز و  رد  - 
. دناراوگرزب ردقنارگ و  يادخ  دزن  هک  یناگتشرفمه  داتسرف و  رورد  تمارک  ساپب  شدنوادخ  - 

شرگید : هیریدغ  زا  و 
. تشگ یم  نادنخ  نمچ  رازغرم و  هنو  دیمد  یم  يدیشروخ  هن  دوبن ، امش  دوجو  تکرب  رگا  دمحا ، نادناخ  يا  - 

. تسا ناکچ  نوخ  نایرگ و  امش  متام  رد  مراز  بلق  نیا  دمحا  نادناخ  - 
. دیما نیرخآ  دیئامش  مدآ و  نادنزرف  نیرتهب  دیئامش  دمحا  نادناخ  - 

. دنناوخب اهمغ  اهیراتفرگ و  يارب  هک  دوب  یسردایرف  نیرتهب  یلع  ناتردپ  - 
. ردپ نآ  هب  هب  هب  نیسح ، نسح و  نیطبس : ردپ  یفطصم ، یصو  نآرق ، ياتمه  - 

. تخاس دوخ  نادناخ  تفج  شلوسر  هک  بسح  اب  رهوگ  كاپ  كاپيارهز ، رهوش  - 

هل  ریدغلاموی  یف  دمحا  لاق  نم 
برعلا ومجعلا  یف  هل  یلوم  تنک  نم 

. برع ومجع  زا  مشاب  وا  رورس  نم  هک  ره  تفگ : ریدغ "  زور "  رد  شدمحا  هکنآ  - 
. داب شیادف  مردپ  يرورس ، بوخ  هچ  هو  . تسوا ربهر  رورس و  درم ، نیا  هک  دنادب  - 

. ناربمایپ نیرتهب  صن  ناهج و  يادخ  نامرفب  تسا ، قیالخ  رورس  وا  هکیتروص  رد  وا  گنسمه  تسیک  - 

هحفص 213 ] ] 

. تسا هایس  مژد و  يور  ار  نامدرم  و  دیآ ، رشحمهب  ساپس  مچرپ  اب  تمایق  يادرف  - 
شتآ .... يوس  هب  دوش  نازغل  دیچیپ و  هب  طارص  رب  اهمدق  نوچ  و  - 

رعاش لاح  حرش 

. ینوع یناسغ  نوع  یبا  نب  هللادیبع  نب  هحلط  دمحم ، وبا 
، دوخ نیا  و  تسا ، یبدا  بتک  شخب  تنیز  شیاه  هدورـس  فئاطل  روهـشم و  اهنابز  رـس  رب  موب  زرم و  رهب  شراعـشا  فورعم و  ینوع  ماـن 

دهاوخ زاین  یب  رابرهگ ، یلال  رادبآ و  رهاوج  ندیشک  مظنب  رد  وا  یبدا  تردق  تیـصخش و  يروآدای  وناشن  مان و  یفرعم  زا  ار  هدنـسیون 
دنمتجاح تسا و  تیب  لها  ءالو  تبحم و  رد  وا  یگتخاب  دوخ  عیـشت و  هاوگ  شرعـش ، تاعطق  دـئاصق و  تایح و  خـیرات  هکنانچ  تخاس ،

. دوب دهاوخن  بیقنت  ثحب و 
راعشا ناحادم  هک  اجنآ  ات  دنتفریذپلد ، ناج و  اب  ار  شیاویش  دئاصق  ناگمه  ،و  دندرب ناغمرا  اهیدابآ  اهرهـش و  هب  ارینوع  رعـش  اهناوراک 

رد شلاححرـش  هک  رینم  نب  دمحا  ردـپ  رعاش ، رینم "  هلمج " ، زا  دـندرک ، داشنا  دـنلب  يادـصاب  ناهج  ياهرازاب  ینید و  سلاجم  رد  اروا 
یم ناتـسود  شوگ  هزیوآ  ار  تیب  لها  لـئاضف  دـناوخ و  یم  سلبارط  رهـش  ياـهرازاب  رد  ار  ینوعرعـش  دـمآ ، دـهاوخ  مشـش  نرق  ءارعش 

. تخاس
هدرب اهرازاب  رد  دنلب  يادص  اب  تیب  لها  مان  هکنیا  زا  هدرک  ریبعت  جک  هدینـش و  جک  ینخـس  هباج ] ءاسا  اعمـس و  ءاسا   ] هک رکاسع ، نبا  اما 
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ینوع رعـش  اب  سلبارط  ياهرازاب  رد  رعاش  رینم  هتفگ " : دزاـس ، راد  هکل  ار  رعاـش  ماـن  اـت  هتـسب  نخـس  رب  يا  هیاریپ  هدـمآ ، مشخ  هب  دوش ،
 ". هدرک یم  یناوخزاوآ 

قح يادن  نیا  زاو  هتشگ  فقاو  هصق  نیا  رب  هک  ناکلخ  نبا  يراگزور ، زا  دعب 

هحفص 214 ] ] 

هیقب هدرک "و  یم  یناوخ  هزاوآ  اهرازاب  رد  رینم  رعاش  دسیون " : یم  هداهن و  زوغ  يالاب  يزوغ  هلابا ] یلع  اثغض  داز  ، ] هدمآ مشخ  هب  رتشیب 
نیا زا  ار  دوخ  قح  رعاش ، رینم  هک  تسا  زیخاتسر  زور  نآ  ودیـسر  دنهاوخ  رفن  ود  نیا  باسح  هب  يزور  هتبلا  . تسا هدرک  فذح  ار  نخس 

. تسا ناراکمتس  نیمک  رد  دنوادخ  و  تفرگ ، دهاوخ  زاب  نیما  خروم  رفن  ود 
هیاپ دـنلب و  ماقم  زا  ینـشور  هاوگ  درب ، یممان  ار  هناـگ  هدزاود  همئا  نآ  رد  هدـش و  داـی  باـتک  نی  رد  هک  یتاـعطق  دـئاصق و  همه و  اـهنیا 

، هدیـشک مظن  هب  ار  بقانم  رثکا  هکنیا  رطاخب  نارو ، هنیک  میئوگب  رتهب  ای  نارکف و  هتوک  هک  اجنآ  ات  تسا ، عیـشت  تالاوم و  رد  وا  دـنمجرا 
. تسا هدرک  دای  ءاملعلا "  ملاعم  رد "  بوشآرهش  نبا  هکنانچ  دنا  هداد  تبسن  ولغ  هب  ار  وا 

زج تیب  لها  يارب  و  هدز ، یم  مدق  طیرفت  طارفا و  نیب  طسوهداج : رد  ینوع  هک  دید  دهاوخ  دوش ، فقاو  شراعشا  نیماضم  رب  هکنآ  هتبلا 
نآ هرابرد  هروهشم  ثیداحا  هک  تسا  یبقانم  رد  رصحنم  وا  مظن  و  دنک ، یمنتابثا  تسا ، نانآ  بتارم  نود  هکلب  الاو  ماقم  هتـسیاش  هچنآ 

. دانع يور  زا  ای  هنالهاج  تسا  ینخس  يرگ  یلاغ  تمهت  ور  نیا  زا  تسا ، تسد  رد 
لاـس 443 دادـغب  رد  هک  یعقوم  یتح  تسافورعم ، روهـشم و  وا  گرم  زا  دـعب  یگدـنز و  ناـمز  رد  زاـبرید  زا  ینوع  عیـشت  لاـح  رهرد 
هک دوب  نیا  ، دش بکترم  هشیپ  متس  ياهتسد  هک  یعیاجفهلمج  زا  دیشک ، يزیرنوخ  هب  راک  تفرگالاب و  هنتف  ناینس  نایعیش و  نایم  يرجه ،

روگ یعوذج " و  فورعم "  رعاش  روگ  ینوع " و  روگ "  نایم  نآ  زا  و  دندیشک ، شتآ  هب  هتفاکـش و  ار  گرزب  نایعیـش  زا  یعمج  روگ 
. تشذگ هرامش 23  تحت  شلاح  حرش  هک  دوب  فیصو  نب  یلع  ریغص  یشان 

دوب تسد  هریچ  عونتم  ياه  هویش  نتخادرپ  رعشیبدا و  نونف  رد  رعاش  ینوع 
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دسیون : یم  هدمع " ج 1 ص 154 باتک "  رد  قیشر  نبا  دیخرچ ، یم  وا  تسد  رد  یگداس  تلوهسب و  تالمج  ظافلا و  بلاق  و 
دریگ یم  رارق  ور  ریز و  هک  دنیوگ  ار  یمرچ  لطس  ياهنیچ  سیداوق  ، دنا هدیمان  یـسیداوق "  ارنآ "  هک  تسا  یتفگـش  عون  رعـش ، عاونا  زا 
نیا رد  ما  هتخانش  نم  هک  یسک  لوا  هرسک ، یهاگ  دراد و  همض  یهاگ  دوش : یم  ور  ریز و  عیدب ، بولسا  نیا  رد  رعـش  هیفاق  هک  ناسنامه 

هلمج : نآ  زا  روهشم  ینالوط و  هدیصق  رد  تسا  ینوع  هللادیبع  نب  هحلط  هداهن ، ماگ  یبدا  نف 

راکبالا  یمدلل  مک 
لزانم نم  نیبنجلاب 

نم  دجولل  یتجهمب 
لزانم اهراکذت 
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اهلیعر  دهاعم 
لطاوهلا رجعثم 

اهنکاس  يان  امل 
لطاوه یعمداف 

هدوتس ار  وا  فیطل  قوذ  ناگمه  رصاعم  ریغ  رصاعم و  يارعش  هک  اجنآ  ات  هتشاد  یفاک  طلست  تردق و  يرعشنیماضم ، نتـساریپ  رد  ینوع 
هب قلعتم  یلـصازایتما  هک  تسا  هدنز  یهاوگ  تیعقاو  یلو  دنا ، هدرواین  نایمب  ار  وا  مان  هچ  رگ  . دـنا هتـشگ  رو  هرهب  وا  یبدا  تاراکتبا  زا  و 

. تسا نیماضمنیا  رکتبم  ینوعام  رعاش 
دسیون : یم  ص 22 رعاش ] یبنتم  ياهتقرس  زا  يرادرب  هدرپ   "  ] هنابالا باتک "  رد  يدیبع  دمحا  نب  دمحم  دیعس  وبا 

هتفگ : ینوع 
. دیشک شتآ  هب  دوخ  هرارش  اب  ار  نیمز  هک  امرگ  هاپس  نآ  شیپاشیپ  رد  دمآ و  ناتسبات  تشذگ  ناراهب  لصف  - 

يوه  يوج و  نم  یب  اموجلاب  ناک 
ردکلا نم  ولخی  الف  بوحش  نم  و 

. تسا راتو  هریت  نینچ  هک  هتفرگ  گنر  ملد  زادگ  زوس و  قشع و  ترارح  زا  ناهج  ياضف  ایوگ  - 
(: لاسب 354 ه لوتقم   ) دیوگ یبنتم  و 

هحفص 216 ] ] 

یساقا  ام  یساقوجلا  ناک 
ابوحش هیف  هداوس  راصف 

. تسا رات  هریت و  نآ  گنر  هک  تسالتبم  نم  دردب  ناهج  ياضف  ایوگ  - 
تسا : ینوع  رعش  زا  و  دیوگ : هنابا "  رد ص 64 "  و 

. دیتشاذگ اهنت  یناوج  قشع و  زادگ  زوس و  رد  ارم  بلق  دیتفر و  نیرید  نارای  يا  - 

امک  امکدهع  امک و  ءافو  یکبا 
بابحالا دهاعم  بحملا  یکبی 
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. دنایرگ یم  تسود  يراگدای  ار  تسود  هکنانوچ  ناتیاه ، هدعو  رب  میوم  یم  امش و  يافو  رب  میرگ  یم  - 
: هتفگ یبنتم  و 

همساط  هاجشا  عبرلاک  امکءافو 
همجاس هاجشا  عمدلا  ادعست و  ناب 

. دزاس ناور  هلاژ  نوچ  ار  اهکشا  مییرگب و  ات  ایب  دهد : الص  ار  هد  زمغ  راز  قشاع  قوشعم ، راید  نوچمهامش  يافو  - 
دسیون : یم  هنابا "  ردزاب ص 66 "  و 

دیوگ : یم  نینچ  هدورس  تیب  لها  يانث  شیاتس و  رد  هک  هدیصق  نمضرد  ینوع 
. مراد نماد  هب  هک  یکشا  تسا  نیریش  اراوگ و  هچ  دوش ؟ هلانمه  نم  اب  هک  تسین  یمدمه  - 

. مناور وا  ترایزب  بات  یب  وهناقاتشم  مراتسود ، ار  یفطصم  هدازرتخد  -

هربق  وحن  هیعس  یفیمدق  ام  و 
لقعلا بکرم  هبتر  هنم  لضفاب 

. تسا لقع  هاگیاج  هک  درادن  نم  رس  زا  رتمک  يزایتما  تسا ، بات  بت و  رد  شدقرم  يوس  هب  هک  نم  ياهماگ  - 
: دیوگ یبنتمو 

هحفص 217 ] ] 

نکل  سورلا و  انئاضعا  ریخ 
مادقالا اهدصقب  اهتلضف 

. هتفای يرتشیب  زایتما  هتشاد ، تسود  رادید  رد  اهمدق  هک  یششوک  ششک و  نیا  اب  یلو  تسا  ندرگ  رس و  اضعا  نیرتفیرش  - 
يانث رد  فاک ، هیفاق  اب  هدیصق  رد  هک  هدرک  سابتقا  رعاش  ینوعزا  يرئاح ، هللا  رصن  دیس  نامدیهش  رورس  نومضم ، نیمه  رد  دیوگ : ینیما 

دیوگ : یم  نینچ  فیرش  يالبرک  تبرت 

تدغ  فیرشلا  كانغم  راز  نم  مادقا 
كاوثم باط  هنم  سارلا  رخافت 

. دزیخرب تاهابم  ترخافمب و  رس ، اب  هک  دناوت  دنک ، ترایز  ارت  فیرش  دقرم  هکسکنآ  ياهماگ  دقرم  كاپ  يا  - 
رهش نبا  بقانم  باتک "  رد  يراوگوس ، متام و  ای  شیاتس و  انث و  رد  هچ  هدورس ، تیب  لها  هراب  رد  هچنآ  ینوع ، دئاصق  راعـشا و  يراب - 
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زا میا ، هدرک  يروآدرگ  شیاههماکچ  زا  هچنآ  تسا و  هدـنکارپ  یـضایب "  میقتـسملا  طارـص  لاـتف " و "  نیظعاولا  هضور  بوشآ " و " 
 " رد هک  تسا  هبهذـم "  هب "  فورعم  هدیـصق  هلمج  زا  هدرک و  تبث  یناوید  رد  ار  وا  راعـشا  يوامـس  همالع  دـنک ، یم  زواـجت  تیب   350

. تسا هدش  دای  مظنمان  صقان و  روطب  بوشآ  رهش  نبا  بقانم " 
هبهذم : هدیصق 

؟ سک رگید  هن  یناندع ، رهوگ  كاپ  دمحا  یصو  تسوا  هک  تسه  دیجم  نآرق  رد  یصن  یلاع ، یلع  ناش  رد  ایآ  دیسرپ :
رآ  نشور  حیرص و  یتجح 

. دراد صاصتخا  ودب  غیلبت  هیآ  مخ " و  ریدغ  صن "  يرآ  متفگ :
. دوبر نانئاخ  تسد  هک  اهنآ  زا  ریغ  ناوارف ، صوصن  رابخا و  هفاضاب 

دزاس دونشخ  ار  هیما  ینب  هک  دشاب  درک ، ناهنپ 

هحفص 218 ] ] 

تفگ : تینهت  لاح  اب  یفطصم  دمحا  هک  يدینشن  نهذ  روک  يا 
. شاب نم  نیشناج  تفگ  ار  شردارب  هک  یسوم  هب  تسا  نوراه  تبسن  نم ، هب  وت  تبسن 

دندرک تفلاخم  هچ  زک  سرپ : ناشیا  زا 
دندمآ  رترب  هلیسو  نادب  هک  یتسنادن  يدینشن و  ار  هلهابم  ناتساد 

دراد ؟ وا  تبتر  ادخدزن  تسه و  ربارب  وا  اب  یسک  ایآ  ناگمهزا ،
دناوخ  دوخب  ار  وا  شلوسر  هن  رگم 

یناد  مه  وت  دوب و  ریقف  هکنآ  اب  تخاس  دوخ  یصو  شلوسر  هک  يدینشن 
. درکن و  درک - یم  صوصخم  ار  وا  زج  رگا  دنک و  نید  يادا  دناوت  هک  درک  صوصخم  ار  وا 

تسناوتن  ادا  سک  ار  وا  نید 
درآ  تلالد  رهوگ  كاپ  یلع  رب  للعت  یب  هک  تسه  یتیآ  دیسرپ :

. روجهم نارگید  دشاب و  لضف  بحاص  رهوگ  كاپ  نآاهنت  هک  ناس  نادب 
؟ دورطم هدنار و  وا  زج  سک  ره  و 

اهنادـب ام  دـنارتالا و  رترب و  ناگمه  زا  میهاربا  لآتسارآ  نادـنزرف  ناردـپ و  تماق  رب  فیرـشت  ساـبل  هک  هاـگنآ  دومرف : دـنوادخ  متفگ :
. میدرک تمحرم 

دنلب  يا  هزاوآ  یمارگ و  يا  هرطاخ 
هدیدنسپ  لوسر  سپ  نآ  زا  یهلا و  تشگ  يدرم  میهاربا  ور  نیا  زا 

. ربهار بایهار و  یئاوشیپ  سپ  نآ  زا  هدیزگرب و  ادخ و  لیلخ  سپ  نآ  زا  و 
رهوگ  هدوتس  شیادخ  دزن 

هن شدومرف  زیگنارب ، یئاوشیپ  نم  داژن  زا  اراگدرورپ  درک : اعدتسا  هک  دوب  هاگ  نیا 
. تسرودب نم  هناگی  تاذ  زا  دسرن ، قلخ  زا  نارگمتس  هب  نم  يدهع  یلو 

تساتکی  تسویپ  هکنآ  داب  هزنم 
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درادن  ریظن  هیبش و  تسا ، یهان  رمآ و  تما  نیا  رد  مه  یفطصم 
. تشگن رداص  قح  نامرف  هب  زج  ناشخر  ولول  نوچ  يراتفگ  اب  شرادرک 

تسب ارتفادوخ  شیپ  زا  هن  و 

هحفص 219 ] ] 

دنز  مد  قح  نامرفب  هکلب  دنکن  نخس  لد  ياوه  زا  وا  رگ 
. تسا یهارمگ  هکنیا  هدوهیب ؟ دناوخشیپ ؟ ار  یلع  درک و  اهنآ  درط  هچ  زا 

دشاب  هتشگرس  هارمگ و  هک  اشاح 
هک دوب  دوخ  ینید  یناسنا و  هفیظو  مرگرـس  یلع  دـنتخادرپ و  دـنتخاس و  هفیلخ  دوخ  رظن  اب  هفیقـس  رد  راصنا  رجاـهم و  هک  تسانیا  هصق 

. دهد لسغ  ار  لوسر  فیرش  هثج 
هاکناج  یمغ  رابنارگ و  یهودنااب 

سلجم اـب  هتبلا  درک ، ملع  ار  یموـس  تشذـگرد و  مه  وا  تشارفا  برع  ناـیم  رد  ار  یمود  تسد  تشذـگرد و  هفیلخ  تشذـگ و  يرود 
. تشاد هزیگنا  مهنآ  هک  يروش 

تشگ  دهاوخ  رازگرب  هنوگچ  هک  دوب  ادیپ 
دنتشگ  ناور  یلع  هناخ  رد  هب  هورگ  هورگ  تشذگرد و  مه  یموس 

. دوب لاحم  رظن  قافتا  هک  یلاح  رد  تفاین  هراچ  لوبق  زج  وا  و 
دوب  دوخ  يوزرآ  یپ  رد  سک  ره  هچ 

دنتشگ نانعمه  وا  اب  ریبز ) هحلط و   ) ودنآ تساخرب و  راوسرتش  ینز  ادتبا 
. دیربن ار  نارگتمالم  نابز  یلو  دیشخب  هلصیف  ار  هیضق  ریشمش 

دوبن  شیب  یکدنا  مه  دربن  هتبلا 
ین رـس  رب  اهنآرق  نوچ  تشگ ، فلاخم  نمـشد  قفاوم  رای  اما  تفاتـش  یپرد  شراقفلاوذ  اب  یلع  تساخرب و  نیگمـشخ  هیواعم  نآ  زا  دعب 

. تفر الاب 
دریگ . رارف  هار  ازدعر  يرواکت  رب  درآ و  دورف  میلست  رس  دوب  کیدزن  دریگ  بیشن  زارف و  هک  حلص  مچرپ  ناسب 

. درک زاغآ  تیمکح  روش  دورطم ، ناطیش  نامرفب  دومن و  زاس  یگنرین 
تشگ  ناطلس  رب  مکاح  تیعر 

ماد وا  دـندمآ و  داعیم  هب  ورمع )  ) یـصاع رـسپ  اب  نایماش  تفرگ  تسدـب  ارناگمه  تشونرـس  تیمکح  دیـشک و  دربن  زا  تسد  راچان  یلع 
. هدرک نهپ  ار  دوخ 

تفیرفب ار  يرعشا  یسوموبا 

هحفص 220 ] ] 

مدرک  علخ  ار  یلع  نم  تفگ : تساخرب ، هبطخ  هب  ربنم  رب  یسوم  وبا 
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. داب رمع  هداز  نآ  زا  تفالخ  منک ، علخ  تشگنا  زا  يرتشگنانیا  هکنانوچ 
نک  علخ  ار  هیواعم  وشرب و  صاع  رسپ  يا 

دومن  علخ  ار  دوخ  يادتقم  درم  نیا  هک  دیشاب  هاوگ  مدرم  يا  تفگ : صاع  رسپ 
. متفرگرب تفالخبار  هیواعم  دنه  هداز  نم  دیباتم : نم  ربو  دیونشب  مه  ارم  نخس 

دندنسپ  یم  ار  صاعورمع  شور  هار و  مدرم 
درک  یهاوخ  هچ  یئوگیم و  هچ  تسیچ ؟ ترظن  لاقم ، لاح و  نیا  دوجو  اب 

. تسا یگتشک  ردپ  هنیک و  زا  هتشابنا  يراذگب ، سک  ره  لد  هب  تسد 
تسا  رو  هلعش  ناشنورد  رد  اهشتآ 

دمآ  رختفم  مان  نیا  هب  هک  تسا  یسک  لوا  ثیدح ، لها  یهاوگاب  یلع 
. دش صوصخم  ودب  شمع  رسپ  ردارب و  تسد  هب  ادخبناج و  زا  تبترم  نیا 

تشادرب  هدرپ  یلزا  تیانع  زا  یهلا  یحو 
دنناوخ  مما  يداه  ار  وا  هک  ناینشیپ  تسا ، رادربمانتاروت  رد  هک  تسوا 

. دوش هدیلام  كاخب  نانمشد  ینیب  ات  هدش  هدربمانناکاپ  فص  رد  راکشآ  حیرص و 
تسا  يرب  يراوع  بیع و  ره  زا  يرآ 

دنتخادرپ  نآ  عمج  هب  تاروت ، هعیاض  زا  سپ  هک  اهنآ  دبعم : نانهاک  دزن  و 
. دنبوسحم میلک  تاروت  ناروجنگ  هک  اهنامه  دنتفرگ ، دوب  رتکین  هچنآ  یلصف  ره  زا 

تسا  يروب  شمان  دنناشنب ، یسرک  هب  ار  قح  ات 
. نانعمه يراوگرزب  تمظع و  اب  تسا و  فورعم  لیجنا  ردشمان  هک  تسوا 

نادیپس  ور  تسد و  رورس 
ناکما هاگراک  رب  رظان 

تسا  یلا  شمان  نانآ  دزن  رد 
ناشخرد  ونابات  دواد  روبز  تسا ، روهشم  شمان  روبز  رد  هک  تسوا 

. نایژ ریش  مانمه  دنلب ، مچرپ  الاو و  بصنم  ماقم و  بحاص 
تسا يرا  مروظنم  نادیم ، زات  هکی 

هحفص 221 ] ] 

دنرب  مان  نایناهج  نایم  زانیمزرس  نآ  نارس  دنه و  ناگرزب  هک  تسوا 
. دنناد رنه  بحاص  رگنک  ار  شمان  دنا  علطم  نیشیپ  خیرات  زا  هک  اهنامه 

تسا  ناتساب  خیرات  نامرهق  رگنک  و 
شناد  ربا  تردق و  ربا  دنناوخ : شسرطف  نایمور  هک  تسوا 
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. یناعم بحاص  ناد  نخس  بیطخ و  یناهنپ ، رارسا  ظفاح 
دنناوخ  یسرطب  شاب  نینچ  سک  ره  و 

دننک  دای  میلعت  سرد و  ماگنه  هب  شنایسراف  هک  تسوا 
اهناج . هدنیابر  شیانعم  سدقم و  تسا  یمانهک  انسرغ  مان  اب 

ناگدنرپ  زابهاش  يزاب  مانب  یهاگ  و 
کحم  ینعی  تسا  ریت  هبفورعم  ناکرت  نایم  رد  هک  تسوا 
. قح نوماریپ  زا  تسا  کش  هنوگ  ره  هدنیادز  هک  ور  نیا  زا 

یئانشآ كرت  تغل  اب  رگا 
اورپ  یب  عاجش  دنناوخ : کیرتب  هشبح  ناهایس  هک  تسوا 

. الاو نامرهق  ربا  الویه  ره  هدنبوک  مهرد  اباهم  یب  تردق و  رپ 
دسانش  یشبح  نابز  هک  سرپ  نآ  زا 

شخب  تاجن  نک و  داینب  دیآ : هتخانش  ربنح  مانب  رابگنز  رد  هک  تسوا 
. دنرذگن وا  نامرف  هب  زج  تسوا و  رادتقا  هزوح  نمد  تشد و  هک  ارحص  ریش 

سرپ  نایگنز  زا  یهاوخ  رگا 
قفانم  نموم و  لطاب ، قح و  قوراف  تسا : فورعم  قیرف  مانب  نمرا  تغل  رد 

یشاب  عالطا  قیقحت و  لها  رگا  دنسانش ، یم  میدق  زا  ناریپ  نالاسگرزب و 
وج  زاب  نمرا  مدرم  زا 

دیئازب  شسدق  هبعک  رد  هک  هاگنآ  دیزگرب : یمان  وا  يارب  رهوگ  كاپ  ردام 
. ردیح ما  هچبریش  تفگ : تسیچ ؟ نیا  دنتفگ : قلخ  ودمآ  نورب  هبعک  زا 

داهن  ناهجب  ياپ  سدقم  كاپ و 

هحفص 222 ] ] 

دید  نابتشپ  رای و  یکدوک  زا  ار  وا  هچ  دیمان ، ریهظ  ار  وا  شردپ 
. دیبوک یم  نیمز  رب  ار  رتگرزب  ناردارب  تسب ، یم  نایم  رب  یتشک  نماد  نوچ 

دنمورین  هدیزرو و  ناوختسا ، تشرد 
دوب  نیرق  تداعس  كرابم و  هک  تخانش  یم  نومیم  مانب  شا  هیاد 

. دوب ریشمه  نادازون  یماح  وا  هچ  دوب ، بظاوم  ناج  هب  شرد  هناد  ناسب 
ناور  يوج  نوچ  وا  ناتسپ  شدوجو  تکربب 

لابحاب  نومیم  تسد  هتخیوآ  لاله ، ینب  رد  شریشمه  ردارب  مان 
. دناهدرک وگزاب  اهینیشن  بش  رد  هلبق  نادرم  هک  تسا  یناتساد  نیا 

توابص  یکدوک و  رد  فیرش ، یتبهوم 
راکشآ  نشور و  حیرص و  تسا ، یلع  تزع  دنوادخ  دزن  اهنامسآ  رد  وا  مان 
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. تفرگ دوخ  مان  زا  لزا  رد  ار  لوسر  مان  هکنانوچ  تخاس  قتشم  دوخ  مان  زا  شمان 
یصو  لوسر و  صوصخم  دوب  یئاطع 

فلتخم  نآ  ینعم  رد  تسا  قفتم  یلع  كرابم  مانرد  ملع  لها  ءارآ 
. فلتوم بسانم و  هتبلا  هتفگ ، ینخس  سک  ره  ظفل ، نیا  دوصقم  ینعم و  رد 

تسشن  فده  هب  شرکف  ریت 
تسب  رب  ار  همه  تسد  تشگ و  هریچ  نانامرهق  همه  رب  وا  دنتفگ : یعمج 

. تفاترب رس  تفرگ و  يرانک  تخانش ، ار  وا  هک  يریلد  ره 
تسا  یلع  شمان  ور  نیز 

تخاس  نوگنرس  ار  هبعک  ياهتب  هداهن  یبن  شود  رب  يایلع  دنتفگ : یخرب 
. تسا رابنارگ  یحو  راب  زا  هک  دشک ، شود  رب  ار  لوسر  ینیگنس  تسناوتن  نوچ 

تفای  یلاع  تلزنم  ور  نیز 

هحفص 223 ] ] 

ناکم  مه  راتخم  لوسر  اب  تسا و  دنلب  شهاگیاج  نوچ  دنتفگ : هقرف 
نامارخ  صوصخم  یناتسوب  رد  کنیا  دیزگرب و  شناکین  رب  شرع  ياورنامرف 

تسا  نیرترب  هاگیاج  بحاص  یضترم 
دومرف  یلع "  مکاضقا  شلوسر "  هک  دوبرس  همه  زا  یلع  شناد  دنیوگ : رگد  تعامج  و 

دوب  رتالاو  رتیلاع و  شماقم  دورالاب ، اضق  یسرک  رب  لوسر  نامرف  اب  هکنآ 
يوش  الاو  روشناد  نآ  هعیش  هک  شوکب 

يوجم  نآ  راکشآ  رهاظ و  زج  و  يوپم ، لیوات  هار  ثیدح  نآرق و  رد 
تفنش  دنناوت  ناگمه  هک  تفگ  نخس  نانچ  رشب  درف  نیهم  اب  يادخ 

یصو  تلزنم  مه  دنسانش و  زاب  ار  لوسر  ماقم  مه 
رادیاپ  يدرگ  هوای  هن  دلسگب و  هن  هک  نز  گنچ  یهلا  مکحم  زیواتسد  هب 

راوتسا  مارآ و  یبلق  تباث ، یمدق  اب  يور  طارص  رب  هنادازآ 
رارق  اب  ملاس و  يریگ  تشهب  بناج 

دوش  زاسمد  دوخ  بوبحم  اب  سک  ره  هک  بتارم ، نیرتالاب  نادیواج ، تشهب 
راگدرورپ  نابرهم  تسا ، بجاو  شساپس  هک  يادخ  بناج  زا  تسا  یتبهومنیا 

رادتقا  اب  هاشداپ  تکوش ، اب  زیزع و 
تسخن  زورزا  يدیرورپ  تماعنا  لضف و  اب  هک  هدرب  اراگدرورپ - اب 

يزرمایب  شهانگ  ددرگ  زاب  رگا  یتفگ : درک ، ینامرفان  هتسنادن 
زرمایب  ار  مزواجت  متشگزاب  کنیا 

شیالاو  نادناخ  دمحا و  ءالو  زجمرادن  يرادرک  اراگدرورپ -  راب 
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شدنزرف  ود  همطاف و  مهو  ایالب  اب  هتشگ  نومزآ  وا  یصو  لوسر و  ياتمه 
یسرک  شرع و  رویز  نایور ، دیپس 

ربهار  یسوم  قداص و  رفعج  مه  دمحم و  شدنزرف  یلع و  سپ  نآ  زا 
روماک  يداه  یلع  دعب  دمحم و  ناداوج  رورس  هگنآ  یلع و  زاب 

دروآرب ار  يدهم  هکنآ  نسح  و 

هحفص 224 ] ] 

روگ  رد  تحار  مه  شخب و  ایند  تزع  منانیا  ساپب  ، ایادخ راب 
رثوک  زا  یباریس  ناهانگ و  رب  هدرپ  باذع و  زا  ینمیا  نیسپ  زاب  یگدنز  رد 

دنمجرا  ماقم  رد  نانآ  اب  نتشگ  زاسمد  و 
دشابن  تبارطضا  هرهلد و  دشاب ، قسن  نیا  رب  ترتفد  نایاپ  رگا  هحلط  يا 

ماجرف  رد  نایناهج  يادخ  رب  تشاداپ  و  ماجنا ، کین  یشاب  يا  هحلط 
سب  ارم  نابرهم  راگدرورپيرآ 

ع :)  ) نینموملا ریما  شیاتس  رد  تسوا  هماکچ  زا  و 
تفگ : هوبنا  نایم  رد  شیادخ  لوسر  هک  متفریذپ  ار  یسک  تلافک  نم  - 

میرادن  یمشش  هک  میراوس  جنپ  ام  دنیآ : رشحم  هب  یناراوس  زیخاتسر  هب  - 
ناور  نم  لابند  همطاف  منت  هراپ  مراوس و  قارب  رب  نم  نایم ، نآ  زا  - 

ناود  يوس  رهب  . دوب دهاوخ  وا  لمحم  شکاپ  نم  يابضع  هقان  زور  نآ  رد  - 
رادیدپ  دشاب  زورنآرد  ام  تکوش  راوهر ، يرواکت  رب  قح  لیلخ  میهاربا  مردپ  - 

راگماک  رشحم  يارحص  رد  نم  شیپاشیپ  یهلا  هقان  رب  حلاص  مردارب  - 
زابهاش  نآ  فصو  رد  میوگ  هچ  راوس ، یتشهب  ياهرتش  زا  دیپس  يرتش  رب  یلع  و  - 

زارف  نم  رس  رب  دراد  تسد  رد  هدیدنسپ  ياتکی  يادخ  مانب  ار  ساپس  مچرپ  - 
باتفآ  نوچ  نابات  ناشخرد و  رون ، زا  عصرم  یجات  وا  رس  رب  - 

هوکش  اب  هچ  هو  هتخاس ، نشور  ار  زیخاتسر  هصرعشرون  وترپ  - 
غورفرپ  رتخا  نوچ  ناشخر  هرگنک  ، دراد هرگنک  داتفه  هک  یجات  - 

باسح یب  ناوارفناشءالو و  تمعن  رب  ار  دوخ  راگدرورپ  مرازگ  ساپس  - 
تسا : هدورس  لوسر  راکادف  طبس  نیسح  متام  رد  هک  دراد  يا  هدیصق 

ما  هتشگ  ارسهحون  هک  تسا  وت  متام  رد  يدیئاپن ، رید  هک  نابات  هام  يا  - 
دروآ  رابب  بولطمان  ثداوح  تنوزومان  شدرگ  رادغ ، خرچ  يا  - 

تسا ؟ اراوگ  برط  یخوش و  نم ، رب  ياو  نیسح  ياروشاع  زا  دعب  - 
يراگتسر هار  مه  ويزومآ  یگدنز  مسر  تماب  ات  یتفرگ  البرکهار  هابات  هام  يا  - 
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. حالص و 
. تشه ورف  رپ  لاب و  كرش  درک و  نت  هب  راوهاش  هلح  ادخ  نید  ور ، نیازا  - 

. تفای یئانشور  نید  ماش  تفرگ و  یکیرات  تکرش  حبص  ور ، نیا  زا  - 
. ددرگ دوهشم  صلاخ  تقیقح  ات  دمآ  ناباتش  دندناوخ ، شیالبرک  هب  دنتشاگن و  همان  - 

. دنتخات شیوس  هب  هکلب  دنتفرگ ، هرانک  وزا  دیسر ، هاگ  هدعو  هب  نوچ  و  - 
. دندرک باتش  شنتشک  رد  هتسارآ  هوبنا  یلگنج  نوچ  ریشمش  هزین و  زا  ار  فاص  تشد  - 

. دنتشگ شوغآ  مه  هزین  ریشمش و  اب  دنتساخرب و  عافد  هب  شناتسود  - 
. داتفا نیمز  رب  نوخ  هقرغو  حورجم  رکشل ، رازه  داتفه  نایم  رد  نتداتفه  - 

. دوب ایهم  شیپ  زا  هک  یماج  دندیشون ، تداهشتبرش  یگلمج  - 
. تفاتش شیوس  هب  نهپ  ياهریشمش  تخاتب و  ناشیا  رب  نیسح  - 

. يروآ محر  ناشدایرف  هلان و  هب  هک  دابم  يادخمشخ  يا  - 
. دوب هتفر  اهنت  هنشت و  نانچمه  و  تشگرب ، نمشدنایم  زا  هنشت  اهنت و  هرخالاب  - 

تفگ : . دیسر رد  قح  کیپ  ات  دیشک ، یم  رپ  ناناجيوس  هب  شناج  غرم  هتسویپ ، - 
. دندناوخ الاب  ملاع  يوس  ارم  هک  دیزیرب  ار  ملد  نوخ  هعرج  نیا  دیئایب  . دیئایب - 

. شیوزاب رگید  نآ  دیرب و  شرس  کی  نآ  شرس : رب  دندرب  موجه  - 
. دندیشک رپ  نانج  يوس  بل  هدیکشخ  هک  ناماک  هنشت  نآ  نابرق  مردپ  - 

. دندرک ناناج  مدق  رد  رس  مد  هدیپس  هک  كانبات  ياه  هرهچ  نآ  يادف  مردپ  - 
. دنتخاس نوگلگ  هماج  نوخ ، زا  هک  نایرع  ياهنت  نآ  يادف  مردپ  - 

. درک زاغآ  يراز  نویش و  امش  متام  رد  ادخ  نید  یلع  ناگداز  يا  نم  نارورس  يا  - 
حورناتفیرـش رکیپ  نتفرگ  شوـغآ  رد  اـب  اهتـشد  رازگیر  نازرل و  دوـخ  هب  امـش  نادـقف  تـشحو  زا  هورم  افـص و  مـه  رجح و  هـبعک و  - 

. تسازفا
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. یناقرف ياه  هروساب  یناثم  نآرق و  تشگ ، ناریو  نید  ناکرا  امش  نادقف  اب  - 
. داب ناوارف  تمحر  دنیامش  وریپ  هک  نانآ  ربو  دنتفرگ  نمشد  ار  امش  هک  درواین  تمحر  اهنآ  رب  يادخ  - 

: دیوگ قداص  ماما  يانث  رد 
. نک راثن  دمحم  نب  رفعج  رب  ناوارف  دورد  ناخرچب و  عیقب  رازم  يوس  ار  رتش  راهم  - 

. تسین راکنا  لباق  هک  تیاده  غورف  يا  یلع  رسپ  يا  دمحم  تخد  هداز  ياوگب  - 
. سب وا  یهاوگ  تسا و  هاوگ  یتسار  هبتیادخ  هک  راتفگ  تسار  قداص  يا  - 

. ناتسرپاتکی ناج  وترپ  يا  ربهر  تدوخ  ربهر ، تا  هداز  ربهر ، تردپ  - 
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. يداهن داینب  ار  تیالو  مسر  هار و  تیب و  لها  یتسود  هک  یئوتلوسر  هداز  - 
. دنام هارمگ  هتشگرس و  تخوماین  امش  تیالو  نیئآ  هکنآ  تیاده  مچرپ  دیواج  غورف  نیمشش  - 

دیوگ : یم  هتشگ  ناوخ  انث  ار  نینموملا  ریما  هک  هدیصق  رد  و 
. تساناد قلخ  تشرس  هب  واو  تخاس ، نآرق  لماح  دیزگرب و  قلخ  نایم  زا  شیادخ  - 

. درک اطع  شکانبات  ونشور  يروتسد  راوتسا ، مکحم و  ياه  هروس  لیزنت  اب  - 
. رطخ زا  هد  میب  شخب و  هدژم  یئوت  کنیا  هک  زیخرب  داد : الص  دنکفا و  وارب  ار  دوخ  وترپ  - 

. راب ترفن  يراکبیرف  درک و  تشپ  یهارمگ  تسب ، رب  تخر  يروک  تشگ و  راکشآ  تریصب  - 
. کین يروای  نیزگ و  یتسرپرس  یصو : نیا  زا  هب  هب  تخاس ، دوخ  یصو  ار  یلع  هاگنآ  - 

: دیوگ یم  نینچ  هدورس  نیرهاط  همئا  شیاتس  رد  هک  هدیصق  نمض  رد 
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. ناهرب بحاص  دنیاوشیپ و  ناگمههک  درک ، دای  احیرص  ار  نت  نشش  نت و  شش  مان  دوخ  ینیشناج  هب  قح  لوسر  - 
دیوگ : رگد  هدیصق  رد  .و  نازیر وا  رب  هتسویپ  شناوضر  تمحر و  داب و  وا  رب  شرع  بحاصدورد  - 

. نایاور فعض  اب  ژک  تسا  یثیدح  نیا  تسا ، میرم  هناخ  اثارب "  یتفگ " : - 
. نارتخا هاگیاج  ناربمایپ ، هاگهانپ  . تسا میرم  هداز  یسیع  هناخ  اثارب "  - " 

. ناتساب نارود  رد  ناشیاوامو  ناربمایپ  ایصوا  هناخ  مه  و  - 
. نایاس هاگرد  نیا  رب  تیدوبع  یناشیپ  لسرم ، ربمایپ  داتفه  زا  دعب  یصو ، داتفه  - 

. ناگیاش ثیدح  تسا  نیا  درب ، زامن  اجنآ  رد  هک  تسا  یلع  ام  ياوشیپ  نانآ  نیرخآ  -
هلمج : نآ  زا  هدرک ، شیاتس  ار  لوسر  نادناخ  هک  دراد  رگید  ینالوط  هدیصق 
. یهلا هدارا  رازگراک  تسا ، برقم  هتشارفا  ياهنامسآ  رد  هک  لیربج  ینیبن  - 

. یفاصنا بحاص  رگا  تساهنآ  ناشمه  یسک  هچ  میامش "  زا  نم  دیوگ " : لوسر  نادناخ  هب  - 
. رتمیرک هدوشگ ، ایند  هب  مشچ  هک  ره  زا  رتفیرش و  هداهن ، كاخ  هدوت  رب  ياپ  هک  ره  زا  هط  لآ  يرآ  - 

. تمحرم تمارک و  اب  دوش  هدیشخب  مدآ  ناهانگ  نانآ  تکربب  دنشخرد و  یم  شرع  هقاس  رب  هک  یکانبات  تاملک  - 
. تفرگرب رد  ار  نینموم  تخیر و  ورف  ناگمه  رس  رب  هک  یتایانع  تاکرب و  - 

. ایهم نآ  رب  شاداپ  نیرتالاب  تساجرب و  اپدبا  يارب  هک  تسا  یحلاص  لمع  دوخ  نانآ ، دای  - 
. دنهد الص  نآ  رب  زامن  دهشت  رد  هک  دنا  كانبات  دورد  تایکاز و  تاولص  دوخ  نانآ ، - 

. ناما یبیهلا  باذع  زا  نانمشد  نمیا و  ناشناتسود  هک  یهلا  نما  مرح  و  - 
رد دهاوخ  هک  ره  درگن و  ناشیدب  دنک  زاب  قح  رادید  هب  هدید  دهاوخ  هک  ره  - 

هحفص 228 ] ] 

. دبای دبا  كاله  دنام  هرانک  نآ  زا  هک  ره  هک  دنا  حون  یتشک  اهنامه  دیوج و  نانآ  رانک  دریگ ، مارآ  قح  رانک 
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گنچ نانآ  نمادب  دزیخ ، امـس  يوس  دزیوآ و  قح  نامـسیر  هب  دـهاوخهک  ره  و  دـبوک ، نانآ  هناخ  رد  دـیوپ ، قح  هناخ  دـهاوخ  هک  ره  - 
. دنریگ ناگمه  تسد  هک  دنا  یهلا  مکحم  زیواتسد  نانیا  دزای ،

. تسین يزیرگ  ناشیزا  ار  سک  دسر ، دارم  هب  ، دناوخ ناشیا  مان  اب  ار  ادخ  هک  هر  هک  دنا  قح  يوکین  ياهمان  مه  و  - 

هبنج  بنجلا  هللا  هجو  هجولا  مه 
فلخملا هنع  باخ  حون  کلف  مه  و 

هلبح  لبحلا  هللا و  باب  بابلا  مه 
فنکت يراوت و  یقثولا  هتورع  و 

اهباعد  نم  یتلا  ینسحلا  هوامسا  و 
فرحت اهنع  سانلل  امف  بیجا 

رد درمـش ، رب  يدـبب  درک و  دای  دوخرعـش  رد  ار  هباحـص  دوب  لکـسم  هعیـش  يرعاش  ینوع  هک : دـسیون  یم  باسنا "  باتک "  رد  یناعمس 
تسا : نینچ  شزاغآ  نآ  هدیصق 

یناش ... نم  لالطالا  یلعفوقولا  سیل 
. درمب ات  دندزب  شبوچ  اب  ات  درک  نامرف  دیوگ ، رازسان  ار  هباحص  ینوع  هک  دینشب  زیزعلادبع  رمعنوچ  هک  مدینش 

يا هدیـصق  نیا  تسا ، هدنار  نابز  رب  ینخـس  نینچ  هک  هدنام  ناهنپ  یناعمـس  رب  وا  رازم  مه  وا و  یناگدنز  رـصع  ینوعمان و  دیوگ : ینیما 
هک ار  هدیصق  نیمه  دندرب و  تیاعس  وا  زا  لکوتم  دزنرد  هک  تسا  تیب  لها  رعاش  یقرب  رامع  نبهللا  دبع  دمحم  وبا  دئاصق  زا  هدرب ، مان  هک 
زا سپ  مخز  نیا  زا  هدربمان  دندرک ، نانچ  دنزوسب " و  شرعـش  ناوید  دننک و  عطق  شنابز  داد " : روتـسد  دـندناوخ ، وا  رب  . دراد نون  هیفاق 

: تسا تیب  دنچ  نیا  هینون  هدیصق  نیا  زا  دوب ، يرجه  لاس 245  رد  نیا  دیشک و  اقب  راد  هب  تخر  زوردنچ 

هب  بولقلا  هللا  نحتما  يذلا  وهف 
نامیا رفک و  نم  نمجمجی  امع 

. نامیا ای  دنرآ  رفک  هک  درک  نومزآ  شیالو  یتسود و  اب  ار  مدرم  ياهلد  دنوادخ  هک  تسوا  - 
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. دشاب ریظن  یب  لضف  هبترم  ماقم و  رد  هک  دومرف  هدارا  ناش ، بحاص  يادخ  - 

. دنتشگ یهلا  نایصع  مشخ و  راچد  دندمآ ، رب  امش  لاطبا  ددصرد  هک  اهنآ  - 
. دنهن اپ  ریز  ار  نآرق  تایآ  هکنیا  زج  ، دنراذگ اپ  ریز  ار  امش  قح  تسین  نکمم  - 
. لوسر دنویپ  نانآ  دیا و  هناگیب  هک  دیراذگ ، تیب  لها  هب  ار  تفالخ  ور  نیا  زا  - 
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يدبع دامح  نبا  هیریدغ 

هراشا

سر  مدایرفب  تسا ، هشیپ  افج  مقوشعم  هک  مزاس  هچ  وگ : ار  قشع  ناطلس  - 
مریگ ؟ شیپ  لمحت  ربص و  ای  مزاس ، راکشآ  مراد  ناهن  لد  رد  هک  یقایتشا  شتآ  - 

. دوش رتسکاخ  مدوجو  دوپ  رات و  کش  یب  مهن ، شوپرس  ار  قشع  هلعش  رگا  - 
. تسا لکشم  هچ  مالآ  مامت  نتشاد  ناهن  ناهنپ ، یخرب  دوش و  الم  رب  یخرب  هک  تسین  هراچ  نیا  زج  - 

. متشاد رارق  مارآ و  مداهن  یم  شلاب  هب  رس  هک  بش  دوب ، یگدادلد  قشع و  زا  یلاخ  نمنورد  - 
. تسا زجاع  شدیجمت  شیاتس و  زا  نابز  هک  دوبر  مفک  زا  لد  یشو  وهآ  - 

. تسارارف رد  وا  هلباقم  زا  راسمرش و  لجخ و  شربارب  رد  یئابیز  ههلا  هک  يرهچیرپ  - 
. تسا نیرفآ  نسح  ادخ  هک  دیروایم  تفگش  یلو  لامه ، یب  نسح  یئابیز و  نیا  زا  هللا  ناحبس  - 

. متفرگ یمن  باتش  نینچ  دوبن ، یئابیز  ههلا  رگا  متفگ ، تباجا  کیبل  گنرد  یب  . دناوخ ارم  - 
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. دنزیر نارهچیرپ  ياپ  رد  ار  لام  ناج و  متخیر ، وا  ياپ  رد  متشاد  هچنآ  اب  ار  مناج  - 
. متفرگ رب  ردشدیشروخ  نوچ  رات  ياهبش  و  مدوب ، زاسمد  راهب ، یس  - 

. متخادنا شوگ  سپ  دوشگ ، تمالم  هب  نابز  تسود  ای  و  درک ، یئوجبیع  نمشد ، رگا  - 
. دنک شبات  دیشروخ  عاعش  هکنانوچ  تفرگ ، الاب  وم  يدیپس  دش و  زاغآ  میریپ  نوچ  و  - 

. تفر یمن  نامگ  منینچ  و  تخاس ، لدب  نارجه  بش  اب  ار  لصو  زور  - 
. تفریذپ مدهاوخن  هک  دروخ  دنگوس  دنار ، ارم  مدش ، ایوج  ار  شلصو  - 

. تشگ راتو  هریت  اضف  ناروتس  مس  زا  هک  دربن  زور  تخیرگ ، ردیح  دروامه  هکنانچ  تخیرگ ، - 
. دیراب یم  گرم  شریشمش  زا  و  دش ، لباقم  نیکرشم  اب  هک  يزور  - 

. دزغل اراخ  گنس  رب  رومهکنانوچ  هدنزغل  دیپس ، رام  نوچ  یناچیپغیت  - 
دتفا . راسهوک  رب  هزرل  ردیح  منم  : دیوگ دربن  نادیم  رد  دشک و  رب  ماین  زا  هک  یماگنه  - 

ار   ". دو هداز "  ورمع "  دیشک و "  شنوخ  هب  هدرک  بحرم "  ناهد "  رب  كاخ  غیت ، نامه  اب  - 
. تفریذپ لامک  ترطف  نیئآ  دش و  تسار  مالسا  نوتس  غیت ، نامه  اب  - 

دیوگ : یم  هک  اجنآ  ات 
. دیطلغ رد  كاخب  روالد  لفون "  شریشمش "  برض  اب  هک  ینامرهق  اهرس ، هدنبوک  تسوا  - 
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يدرمناوجهچ هو  تفرگ : نامسآ  هار  لیلهت  ریبکت و  دایرف  اب  هدز ، تفگش  لیربج  - 

هونص  ریدغلا و  موی  یفطصملا  وخا 
لسغملا هدحل و  یف  هعجضم  و 

. داهن روگ  رد  تسش و  ار  لوسر  رکیپ  هکنآ  شا ، هشیرمه  ریدغ " و  زور "  رد  یفطصم  ردارب 
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. دشابتلیضف تقو  هب  شزامن  ات  تشگزاب  دیشروخ  وا  رطاخ  هب  - 
. ددرگ باترپ  ناطیش  يوس  هک  یباهش  نوچتفرگ  برغم  هار  زامن ، زا  سپ  و  - 

تفر : الاب  نارتش  زاهج  رب  هک  یهاگ  تفگن : راتخم  دمحا  رگم  -
نیما لیئربج  روتسد  اب  تفارش  نیا  و  تسا ، نم  ردارب  اهنت  یلع  - 

. دنک دهاوخ  هچ  ره  هک  نم  یصو  و  دشاب ، نم  نیشناج  نم  زا  سپ  یلع  قح ، نامرفب  - 
. لامج بحاص  يادخ  ادخ : نامرفان  نم  نامرفان  تسا و  نم  نامرفان  وا  نامرفان  اله  - 

. نامسآ یحو  نآرق و  صن  تسا  نیا  وا ، ناج  نم  تسا و  ناج  وا  اله  - 
. دریگ رهش  هار  دهاوخ  هک  ره  رهش ، نآ  رد  یلع  مملع و  رهش  نوچ  امش  نایم  رد  نم  اله  - 

. رتسگداد رواد و  نیرتهب  تسامش ، رایتخا  بحاص  امش و  رورس  وا  اله  - 
. تسوا اب  ام  روما  تیشمت  اهراک و  لصف  عطق و  میدنماضر : وا  تموکح  هب  : دنتفگ همه  - 

. تفرگ برثی  بناج  هاپس  اب  هک  زور  نآ  دشاب ، سب  ار  امش  هک  مزاس  ناشن  رطاخ  يرگید  لضف  - 
. دنمشناد لماک و  یبهار  دش و  رادیدپ  يرید  دندوب ، هوتس  هب  یگنشت  زا  ناگمه  - 

. دیزرل دوخ  هب  میب  زا  بهار  دز ، شدایرف  ودیشکرب  گناب  - 
. تسه یبآ  اجنیا  رد  اسراپ  يا  شمتفگ : . دیشک رس  رید  يالاب  زا  هدزتشحو  - 

کشخ ؟ يراسهوک  خالگنس و  ینیمزرس  اجک ؟ زا  بآ  تفگ : - 
. گنسرف ود  هلصاف  اب  دشاب  یهاگبآ  یکیدزن  نیا  رد  هک  تسا  یکاح  لیجنا  ینامسآ  ربخ  یلو  - 

. رترب الاو و  وا  نیشناج  ای  كاپ و  يربمایپ  زج  شدنیبن  و  - 
. دیئاپ يواکجنک  تبقارم و  اب  رید  بهار  درک ، وجتسج  تفر و  شیپ  . ادخ مانب  - 
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. دیشک یماهناج  رب  ررش  یگنشت  شتآ  دنتشگ ، فقوتم  شباکر  رد  ناراوس  دیشکب و  رواکت  راهم  - 
. دیآ دورف  دهاوخ  بآ  هک  ره  ناتیاهماگ ، ریز  تساج ، نیمه  ناراوس  يا  دومرف : - 
. دیبنج یمن  ياج  زا  هک  دش  رادیدپ  هرخص  دندیواک  ار  نیمز  هک  تشذگن  یساپ  - 
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. بان يالط  ای  دناهدیشاپ  نآ  رب  هرقن  هدوس  ایوگ  دیپس ، فاص و  هرقن  نانوچ  - 
. دیبنجن ياج  زا  هرخص  دندیشوکب و  ناگمه  دینک  رب  دومرف : - 

. هدناماو میتشگ و  هتسخ  ناگمه  نازغل ، فاصتسا و  هرخص  نیا  یلع  ای  دنتفگ : - 
. دنک رب  ناج  زا  ار  هرخص  تسج و  نیمز  رب  نیز  زا  هکنآ  زا  دعب  دیزای ، تسد  - 

. تشگرادیدپ اراوگ  درس و  یبآ  دنکفا ، يرانک  هب  نیبوچ  يوگ  نوچ  و  - 
. هدنامرد هن  تسخ و  هن  داهن ، لوا  ياج  رب  ار  هرخص  دنتشگ ، باریس  ات  دندیماشآ  - 

. دیسوبب رورس  نآ  تسد  دمآ و  دورف  باتش  اب  دیدب ، لاح  نیا  هک  رید  بهار  - 
. تسا نینچيرآ  . دشاب یلآ  تمان  منامگ  تفگ : دروآ ، مالسا  ناگمه  روضح  رد  - 

. دشلقن اجنیا  رد  نآ  تیب  هاجنپ  اهنت  تسا ، تیب  راهچ  دص و  هدیصق  مامت 
هلمجنآ : زا  تسا ، هدورس  نینموملا  ریما  يانثرد  يرگید  هیریدغ  دامح  نبا 

ریدغلا  موی  یتف  ای  كرمعل 
رومالاب یلوا  ءرملا  تنال 

. رورس رالاس و  درم ، دازآ  یئوت  هک  ریدغ "  درمناوج "  يا  دنگوس ، تدوخ  ناجب  - 
. مصخ اب  هلهابم  رد  وا  ناج  مه  و  قئالخ ، نیرترب  یفطصمردارب  یئوت  - 

. ریش ربش و  ردپ  شکاپ : داماد  لوسر و  اب  هشیرمه  یئوت  - 
. تساتکی یگژیو  نیا  رد  یلع  يرآ  يداهنن ، جرا  ایند  هب  هک  يدرم  دازآ  نآ  وت  -

. رتش ندرگ  ناس  هب  دروآ ، رب  رس  هوک  لد  زا  ناشوج  يا  همشچ  - 
. ناثراو هب  تراشب  شدومرف  ناشورخ  بآ  کنیا  داب  هدژم  شدمآ : باتش  ابینغم  - 
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. رادتقا اب  دنمتزع  راگدرک ، هار  ردلیبس  مدرک : فقو  ارنآ  هک  دنگوس  ادخب  - 
. تشگ مهاوخن  نوتفم  نم  هک  بیرفب  ار  يرگید  تسپ  يایند  يا  دومرف : یم  - 

. دندیسر نارباص  شاداپ  نیرتالاو  هب  دنتفرگ و  يروبص  اهرازآ  ربارب  رد  همطاف  شرسمه  اب  - 
. مدش ارهز  رادیدب  تحارتسا ، ماگنه  يزورمین "  تفگ " : نمیا  ما  - 
. ادیپان همطاف  دیخرچ ، یم  نانک  هلان  ایسآ  تسد  اتفگش  متفر ، شیپ  - 
. دادن یخساپ  متفوک ، رد  هب  بارطضا  هرهلد و  اب  مدش ، هرجح  رد  رب  -

. متفگ زاب  هدینش  هدید و  هچنآ  متشگ و  بایفرش  یفطصم  دزن  - 
. رابدرب يارهز  هدیشخب  مرتخد  هب  رابنارگ  تمعن  نیا  هک  راگدرورپ  ساپس  دومرف : - 

. تنم رپ  هچ  هو  تخاس . بلاغ  وا  رب  ار  باوخ  ینیگنس  تفای ، هتفوک  هتسخ و  شیادخ  - 
. متشگزاب ناداش  مرخ و  دومن "  درآ  شمدنگ  ات  دومرف  لکوم  ایساتسد  رب  يا  هتشرف  - " 
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دش : رازگرب  اهنامسآ  رد  تنیط  كاپ  ياره  اب  وا  دقع  قح  نامرف  اب  هک  دوب  ومه  - 
. دیاز دیور و  نآ  رب  هچنآ  یعیبط و  عبانم  زا  تشگررقم ، نیمز  سمخ  وا  نیباک  - 

. نیباک نیرتالاو  مهنیا  نانز و  رورس  ارهز ، ،و  نادرم رالاس  تسا  یلع  - 
. راگدرک فطل  تسا  نیا  دندمآ ، نوزف  قئالخ  همه  رب  ربش  ریبش و  شدنزرف  ود  - 

. ماکحا غیلبت  تلاسر و  دزم  ربارب  رد  تخاس  یفطصم  شاداپ  ار ، نانآ  یتسود  - 
نایب :

تسا : هدرک  هراشا  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  بقانم  زا  يا  هراپ  هب  هدیصق ، نیا  رد 
فیرش ناج  هلزنم  هب  یلع  هک  هلهابم  ناتـساد  مه  و  تشذگ ،  112 موس ص 125 -  دـلج  رد  هک  يردارب " تاخاوم و  ثیدـح  هلمج "  زا 

. هدش رادربمان  ادخ  لوسر 
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ضایر رديربط "  نیدـلا  بحم  هدرک و  جـیرخت  ار  ثیدـح  هفقاوم "  باتک "  رد  نامـس  نبا  تسا ، عبنی "  همـشچ  ثیدـح  هلمج "  زا  و 
. هدرک لقن  وا  زا  هرضنلا " ج 2 ص 228 ،

، درک رفح  همـشچ  نآ  رد  هدرک و  يرادـیرخ  نآ  رانک  رد  مهیرگیدنیمز  یلع  داهن ، یلع  رایتخا  رد  ار  عبنی  نیمز  تفالخ  نارود  رد  رمع 
، تفرگ یم  یگتـسخ  يراـنک  رد  یلع  تسج ، نوریب  رتـش  ندرگ  ياـنهپ  هـب  یناـشورخ  ناـشوج و  بآ  ناـهگان  واـک ، ودـنک  نمـض  رد 

. درکلیبس ادخ  هار  رد  هیراج  هقدص  ناونع  هبهاگنآ  .و  دیهد هدژم  ناثراو  هب  دومرف : ، دروآ یناگدژم  شرگراک 
نیمز رد  هک  داب  هدژم  تفگ : ودب  دیسر و  هار  زا  يدرم  هک  تس  ربخ  رد  دسیون : یم  هغالبلا ج 2 ص 260  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
فقو ءارقف  رب  ار  نیمز  نآ  دعب  . دیرب هدژم  ثراو  هب  هک  درک  یم  رارکت  ثراولا  رشبثراولا  رشب  دومرف : دروآ  رب  رس  ناشورخ  همـشچ  امش 

. تشاگنرب ار  همانفقو  هظحل  نامه  دومرف و 
عبنی رد  نینموملا  ریما  هیراج  تاقدـص  هب  نارگید  زین  افولا ج 2 ص 393 و  هافو  رد  يدوهمـس  نادلبلا ج 8 ص 256 و  مجعم  رد  يومح 

. دنا هدرک  هراشا 
، دـنا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ارنآ  دانـسا  ثیدـح  ناـظفاحزا  یعمج  يریغ "  يرغ  اـیند  اـی  دومرف " : هک  تسا  رورـس  نآ  نخـس  هلمج  زا  و 

. تشذگ ریدغلا  نامباتک  رد ج 2 ص 287  هکنانچ 
یپ رد  ار  وا  ادخ  لوسر  تفگ : دـنا ، هدروآ  يرافغ  رذ  یبا  نابز  زا  ثیدـح  ناظفاح  زا  یعمج  تسا  ایـسآ "  تسد  ثیدـح "  هلمج  زا  و 

ار ادخ  هک  يا  هتسنادن  رذابا  يا  دومرف : درب ، ربخ  ار  لوسر  تسین ، ادیپ  هدنناخرچ  دخرچ و  یم  یئایـسآ  یلع  هناخ  رد  دید  داتـسرف ، یلع 
؟ دنهد يرای  ار  دمحم  لآ  هک  دنا  هتشگ  رومام  دنناور ، یتیگ  هنهپ  رد  هک  تسایناگتشرف 
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. تشذگ ج 3 ص 20  ، 315 هلمج 2 ص 319 -  رد  نآ  حرش  هک  تسا  يربک  هقیدص  جاودزا  ثیدح  هلمج  زا  و 
. تسا هدش  دای   306 دلج 2 ص 311 -  رد  نآ  لیصفت  هک  تسا  تدوم  هیآ  لوزن  هلمج  زا  و 

مالسلا : هیلع  نینموملا  ریما  حدم  رد  موس  هیریدغ 
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. یبایرد یهلاناوضر  رشح ، زور  هب  ات  كانمشخ ، ار  ناطیش  نک و  دونشخ  ار  ادخ  - 
. زاس صلاخ  هتشگ ، ضرف  ادخ  بناج  زا  ناشءالو  هک  نانآ  يارب  ار  دوخ  یتسود  - 
. دراد هاگیاج  نیرتالاو  يادخ ، دزن  هکنآ  نایناهج ، رورس  دمحم  ربمایپ ، نادناخ  - 
. دنا نید  ایند و  ناکرا  نوچ  ، هتفرگ ماوق  نانآ  دوجو  هب  ایند  نید و  هک  یهورگ  - 

. دشاب فواخم  زا  ینمیا  ناما و  هیام  ناشتبحم  رد  صالخا  هک  یهورگ  - 
. تسا نامحر  يادخ  ینامرفان  ناشینامرفان  .و  قح تعاط  نانآ  تعاط  هک  یهورگ  - 

. رابنارگ لمع  يوزارت  رد  رشحزور ، نانآ ، یتسود  دنیادخ و  میقتسم  هاردوخ  نانآ  - 
. تخاس تیاده  تلالض و  صیخشت  لطاب و  قح و  کحم  قئالخ ، شیامزآ  رطاخ  هب  ناشیادخ  - 

. دنا هدودز  نآ  تحاس  زا  ار  ناتهب  غورد و  هتشگ ، نابهگن  تبقارم  اب  ار  تعیرش  ناینب  - 
ونشب  نآرق  زا  تخاس ، لجسم  متح و  قئالخ  مامت  رب  ار  نانآ  تعاط  دیجم ، نآرق  - 

. درک شرافس  نانآ  تیاعر  یتسود و  هب  ار  ام  قح ، لوسر  دمحم  هک  تشگ  رتاوتم  ربخ  ثیدح و  - 

هحفص 237 ] ] 

. دشاب وا  تلاسر  هاوگ  ات  تشگ  ناوخ  انث  شتسد  فک  رد  نابایب  کیر  هک  یلوسر  - 
. ددرگ ناهرب  تجح و  مولع  همه  رب  ات  درک  لزان  وا  رب  ار  دیجم  نآرق  دنوادخ  هک  یلوسر  - 

. دوش لماک  نامیا  ساسا  ات  درک  یفرعم  نایناهج  هب  ار  دوخ  یصو  ریدغ "  زور   " هکنآ - 

هلیضف  ریدغلا  موی  هلاذنم 
انادحج هلضفب  قیطت  ذا ال 

درکدناوتن ؟ راکنا  سک  و  تسوا ، هژیو  ریدغ "  زور  تلیضف "  هک  تسیک  - 
تسین ؟ نامتک  دیدرت و  لباق  نآ  راختفا  هک  نایرب  غرم  هدنروخ  تسا  یک  - 

داتسرف ؟ هیده  هب  يرانا  شیادخ  درک و  لوانت  یتشهب  هویم  يرح  يوک  رب  هک  تسا  یک  - 
. داهن شاداپ  ناملغ  وروح  درک و  لزان  شیانث  رد  یتا  له  هروس  اهنامسآ  يادخ  هکنآ  - 

. دومرفن اطع  يرشب  چیهب  ادخ  هک  یمراکم  تشادرب ، هدرپ  وا  مراکم  زا  لسرم  دمحا  هکنآ  - 
. درب قحنامرف  تخانش و  رهوش  قح  هک  بیجن  يردام  دریگن ، شتسود  هداز  بیجن  زج  هکنآ  - 

تسا : هدورس  نینچ  دیعس  دیع  نیا  هژیو  ، يرگید هیریدغ  رد  و 

ریدغلا  موی  دیع  ای 
رورسلا انهلاب و  دع 

رورس ) شیع و  اب  يآرد ، هلاسره  دیعس  زور  يا  ریدغ  زور  يا  - )
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. ریما رالاس و  یلع  تشگ ، وت  زورمین  رد  ریدغ  زور  يا  - 
. نیمز هب  يادخ  بناج  زا  دمآ  دورف  نیما  لیئربج  ناهاگحبص  - 

. هاگبآ نیا  رانک  رد  يآ  دورف  هاگیاپ ، الاو  دمحايا  تفگ : - 
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. ناماس دباین  رگد  ياهنامرف  هنرگو  ناسرب  تفالخ  نامرف  - 
. نارتش زاهج  رب  دش  رب  دوخ  ناگمه و  دروآ  دورف  گنرد  یب  - 

. ریبخ فیطل و  يادخ  دیسر ، رد  يادخ  بناج  زا  نامرف  تفگ : - 
. ریدغ نیا  رانک  رد  مزاسدوخ  نیشناج  ار  یلع  هک  - 

. ریظن یب  دشاب  نایناهج  رد  ور  نیا  زا  دندرک ، تعیب  دنتفریذپ : - 
. ریبک ریغص و  رالاس  تسا ، نایاوشیپ  ياوشیپ  - 

. رینم باتفآ  رب  هریچ  يوترپ  حالص ، دشر و  هب  تسا  یهار  - 
. لاکسدب رفاک  رب  نم ، زا  سپ  تسا  یهلا  تجح  - 
. لاس ياههام  رامش  هب  نابات  ياهردب  وا  سپ  زا  - 

ناظفاح . دنناوخ  ناوارف  نآرق ، نایم  رد  نانآ  ياهمان  - 
. روبز رد  بوتکم  مه  روطسم و  یسیع  یسوم و  رتفد  رد  - 

. روطس نایم  رد  دشخرد  یم  ظوفحم ، حول  رد  هرامه  - 
ناشخر ؟ هبیتک  هچ  هو  دنور ، نآ  ترایز  هب  یهلا  ناگتشرف  - 

. تشاذگب قح  نامرف  هک  ار  نارضاح  عمج  مه  وتفرگ  هاوگ  ار  يادخ  - 
. تساخرب هوبنا  نایم  زا  یلع  دناوخب و  ار  ریدغ  رالاس  هاگنآ  - 

. دنتساخرب تفلاخم  هب  لد  اب  دنتسب و  نامیپ  تسد  اب  - 
. دنتفهن اه  هنیس  رد  اه  هنیک  هچ  دناد ، يادخ  - 

هیلع : هللا  تاولص  نینموملاریما  شیاتس  رد  مه  زاب  رگید  هیریدغ  و 
درادن اتمه  ناهج  رد  دمحم ، شردارب  زج  یلاع ، یلع  - 
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. دندروآ يور  ودب  شیرق  هک  هاگنآ  دیباوخ ، شرتسب  رد  درک و  وا  یخرب  ار  دوخ  ناج  - 
دنتفگ : شرضاحنارای  تسشن ، زار  هب  وا  اب  درک و  تولخ  فئاط "  رد "  - 

تفگ : قح  تفگ و  خساپب  دیشک ؟ ازارد  هب  یلع  اب  تتولخ  - 
تفگ : زار  وااب  هاگآ  دنمتزع  يادخ  متشادن ، يزار  نم  - 
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ایلع  نا  مخ  یف  لاق  و 
ریما هدعب  هفیلخ 

. تسا رالاس  نیشناج و  وا  زا  دعب  یلع  دومرف  مخ "  ریدغ  رد "  و  - 
. دش شوجرپ  هنیک  زا  اه  هنیس  وا ، زج  تسب ، دجسم  هب  ار  ناگمه  هناخ  رد  - 

. دندرک زاغآ  یهاوخدب  و  دندیشکن ، نابز  یلع  هرابرد  يراجنهان  ره  زا  - 
. تسانیب اونش و  دوخ  ادخ  دیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا  امش  دومرف " : - 

. دومرف نینچ  ردتقم  يادخ  مدرکن ، دودسم  دجسم  هب  ارامش  هار  نم  - 
 ". روفغ نابرهم و  يادخ  مدرب ، قح  نامرف  نم  نارای  يا  - 

. تسا كاپ  یشیالآ  ره  زا  یلع  هک  تسا  هاوگ  یگژیو  نیا  - 
هدورس : نینچ  هتشگ  ناوخ  انث  ار  یلع  هدرک و  دای  ار  ریدغ  زور  هک  يرگید  هدیصق  رد  و 

. منانمشد زا  نابهگن  ارت  نم  نک ، غالبا  شیرق  هب  ار  تفالخ  مسر  دومرف : دمحا  هب  يادخ  - 
. تسا رمث  یب  رگد  نیمارف  غالبا  ینکن ، غالبا  نامرف  نیا  رگا  - 

مخریدغ  جیجحلاب  لزناف 
انیملسملا يدان  هب و  ءاج  و 

. دناوخب ار  ناگمه  دروآ و  ار  یلع  داد ، لزنم  مخ "  ریدغ  رد "  ار  نایجاح  - 
. دنتخانش دندید و  نارضاحهکنانچ  تشارفارب ، ار  وا  تسد  - 

. تشارفایب شتسد  هکنآ  یمارگ  هچ  دش ، هتشارفا  شتسد  هکنآ  یمارگ  هچ  هو  - 
: دندینش یم  وا  نخس  شوماخ  تکاس و  ناگمه  و  دومرف : - 
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. زادرپ ماو  رازگدهع و  قح ، رب  یصو  تسا و  نم  ردارب  نیا  اله  - 
. دیشاب هاوگ  تسوا ، رالاس  نیا  میوا  رالاس  نم  هک  ره  اله  - 

. ددرگ هاوخدب  نمشد  ار  وا  هک  ره  اب  دریگ  مشخ  ودریگ  رالاس  ار  یلع  هک  ره  اب  دزرو  رهم  يادخ  - 
. میدومن یم  نومزآ  یلع  رهم  اب  ار  نینموم  هک  تسا ، هدیسر  رباج  زا  یثیدح  - 
دندوبدوخ  فرعم  ناقفانم  و  میتخانش ، یم  نموم  ، دوب تسود  ار  یلع  هک  ره  - 

دنهاوخ  یم  هچ  ام  ناج  زا  اهنآ  رب  گرم  اله  یلع ، ینمشد  اب  - 
. نومزآ فراع  نخس  تسا ، راصنا  همه  نخس  نیا  - 

. میدرک الم  رب  ار  ناشقافن  میدومزآ و  ار  نیقفانم  یلع ، ینمشد  اب  - 
: هلمج زا  مخ ، ریدغ  دای  نینموملا و  ریما  يانث  رد  راید  هدیصق  مه  زاب 
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مایالا  فرش  ریدغلا ال  موی 
مالسالا یلع  اردق  اهلجا  و 

. تساهزور نیرتیمارگ  نیرتفیرش و  مالسا ، خیراترد  ریدغ  زور  - 
. نایاوشیپ ياوشیپ  ربمایپ ، یصو  دومرف ، یفرعم  ار  ام  ياوشیپ  ادخ ، هک  يزور  - 

ناگمه : هب  دومرف  تشارفارب و  ار  یلع  تسد  نارتش ، زاهج  رب  ربمایپ ، - 
. تسا دنمتزع  ياناد  یحو  نیا  تسا ، رورس  رالاس و  یلع  متسرپرس ، رالاس و  نم  ار  هک  ره  - 

. ماقم مئاق  نیشناج و  گرم  زا  سپ  و  یگدنزرد ، تسانم  ریزو  نیا  - 
. راد ضوغبم  دزیخ  ینمشدهب  هکنآ  و  زرو ، رهم  ودب  دهن ، ندرگ  وايرالاس  هب  هکنآ  اراگدرک  - 
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. دوب نآ  رد  یهلا  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  هک  یتعیب  يارب  دندروآ  موجه  - 
هلمج : نآ  زا  هدورس ، ریدغ ، زور  دای  رد  مه  رگید  هدیصق 

. ینک دییات  ار  هباحص  عامجا  لاطبا و  ار  تماما  صوصن  یتساوخ  - 
دنکفانینط ؟ نیئآ  هچ  هب  ریدغ ، زور  هک  يدینشن  لوسر  نخس  یتسارب  ایآ  - 

نامرفان  رب  ياو  . دیریذپب ناجبشتعاط  تسامش ، رالاس  نیا  اله  - 
. تشگ مرخ  وا  و  دوب ، یسوم  ردارب  نوراه  هکنانوچ  نم ، ردارب  یئوت  تفگ : ودب  - 

. ددرگ بای  هرهب  دهاوخ  هک  ره  مشناد ، رهش  هزاورد  یئوت  تفگودب : - 
. دیداهن ندرگ  سک  ره  يرگدادب  امش  و  تسامش ، رواد  نیرتهب  یلع  تفگ : ار  امش  و  - 

. دنهدن تبیرف  . درک یفرعم  ار  تما  ياوشیپ  ادخ  تءارب ، هروس  غیلبت  ماگنه  - 
. دمآ عوشخ  اب  هچ  هو  هلهابم ، زور  هدیمان  لوسر  ناج  ، شنآرق رد  - 

. دومرف زارفارس  دوخ  يرداربهب  ار  وا  دومن ، راوتسا  يردارب  نارای ، نایم  هک  زور  نآ  - 
دناوخب : يرازاب  ار  ادخ  قح ، ربمایپ  دنامب و  راظتنا  هب  نایرب  غرم  هک  زور  نآ  - 

. دنیشنهرفس نیا  رب  مرانک  رد  ات  تسا  رتبوبحم  تهاگرد  هب  هکنآ  زیگنارب  اراگدرورپ  - 
. دیدرگ زاب  دمآ و  یلع  هکدیسرن  نایاپ  هب  ربمایپ  شیاین  - 
. دنکرب ياج  زا  تفوکب و  ار  رد  راب ، رخآ  و  تبون ، هس  - 

دقف  لخدا  هل  یبنلا  لاقف 
علصلا اذ  ای  کسابتحا  تلطا 

. علصا يا  يدمآ  رید  هک  يآرد  دومرف : شربمایپ  - 
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. دروآ رذع  تمداخ  مدمآ و  هک  تسا  تبون  نیموس  کنیا  تفگ : - 
يدنادرگ ؟ زاب  ار  مردارب  هچ  زا  تسیرگن : مداخ  هب  مشخ  اب  - 

. وربانایم رد  تشگ  رادومن  وا  تروص  هب  یشحاف  یسیپ  رادرک ، نیا  رفیکب  - 
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. دیرورپب دیزگرب و  ناتیادخ  هک  ارنآ  زج  دیدیزگرب ، هچ  زا  لاح ، - 
بلط ؟ هاج  نارو  هینک  عامجا  دیآ ، ربارب  صوصن  نیا  اب  اجک  - 

هدورس : ردیح  يانث  رد  هک  رگید  هدیصق  زا  یتمسق 
. تسین نم  دح  رد  لاوس  نیا  خساپ  داتفا ، لکشم  ارم  ردیح " و  زا "  يدرک  لاوس  - 

. دیئاس کلف  هب  رس  هبتر ، ماقم و  رد  ور  نیا  زا  دیمان ، یلع  دوخ  مانمه  شیادخ  - 

. دیشک رب  تیاده  ملع  نوچ  تقیقح  هارهاش  رب  و  دیزگرب ، نایناهج  زا  شیادخ  - 
. تفز راوتسا و  ینامیپ  تفرگ ، تعاط  نامیپ  وا ، يارب  ریدغ ، زور  - 

. تشگ اتمه  ردارب و  وا  یصو  تسب ، يردارب  دقع  باحصا  نایم  رد  یفطصم  هک  زور  نآ  و  - 
. داهن زاوج  قرف  رب  ياپ  ور  نیا  زا  تسش ، تریح  لالض و  ثول  زا  ار  تقیقح  نماد  - 

. لالجلا وذ  نامرفب  دندرک ، مان  قوراف  ردیح  شنامسآ ، ناگتشرف  - 
. دوب قیدص  شمان  ور  نیا  زا  دومن -  قیدصت  لد  ناج و  زا  ار  دمحا  تلاسر  ناگمه ، زا  شیپ  - 

. دنرآ یقثوم  هاوگ  هک  دیاب  دنا ، باقلا  یماسا و  نیا  یعدم  نارگید  رگا  - 
قوراف تما و  نیا  قیدص  یلع  هک  تشذگ  نومضم  نیدب  موس ص 187 ، زج  312 و  مود ص 314 -  دلج  رد  هک  دراد  هراشا  یثیدح  هب 

. تسا نانآ 
رگد : هدیصق  مه  زاب 

. نآ شیپاشیپ  قایتشا  و  دور ، یم  نازات  لابکبس و  ترتش  هک  ارحص  راوس  کت  يا  - 

هل  لجر  نم  كاظحا  ام  هللا 
عنمت هنابل ال  يرغلا  دنع 
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. تساور شتاجاح  دیآ  فجن  يوس  هک  ره  تشگ ، تبیصن  یمیظع  یبایماک  هچ  ارادخ ، - 
. دریگ ندیمد  شتیالو  غورف  دباتب و  تلد  ناج  رب  شراوناوترپ  - 

عدوتسميدهلا  رون  هب  ثدج 
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عزن الا  نیطبلا  ملعلا  هنمض  یف 

. رد رب  شتراهط  ملع و  مچرپ  و  تسا ، رب  رد  شتیاده  نازورف  لعشم  هک  يرازم  - 
. نانآ ربهار  شنابات  رون  تسانارئاز و  لیلد  شیوبشوخ  میسن  هک  يرازم  - 

. ناماس نآ  قاتشم  ناشیاهلد  تسا و  نینموم  زیوالد  ناتسوب  نآ  هصرع  هک  يرازم  - 
. درب ناوت  راظتنا  هکیتلیضف  نامیا و  مه  هتفرگ و  ياج  شزرمآ  ناوضر و  نآ  رد  هک  يرازم  - 

. دنبای عمج  نآ  رد  ترایز  کسانم  ودندنب  مارحا  نآ  فاوط  هب  ملاع  ناگتشرف  هک  يرازم  - 
. عوکر دوجس و  رد  یخرب  هتساخ و  اپب  ماقم  نآ  لضف  ربارب  رد  عوضخ ، اب  یخرب  - 

. نازیر کشا  عشاخ و  بلق  اب  سوبب ، رد  نآ  كاخ  يدیسر  ارف  هک  شهاگمارآ  هب  - 
. تساونش ار  منخس  نایامن و  وا  رب  مرادرک  هک  ناگدازآ  رالاس  يا  وت  رب  دورد  وگب : - 

. رادتقا بحاص  يا  مرآ ، ياجب  تیالو  طرش  میوگ و  مالس  منک ، ترادید  ات  متشگ  بایفرش  - 
هتخاس تهاگرد  عیفش  هک  تسا  وت  قشعنیا  متشگ و  ناباتـش  تیوس  هک  دوب  لد  رد  ماوت  ياوه  یـشاب ، معیفـش  زیخاتـسر  زورهک  دشاب  - 

. ما
. تسا نابات  ناشخرد و  روخ  نوچ  هکنآ  اب  دننیبن ، تتیالو  رون  هک  ناروک  نیا  زا  اتفگش  - 

. دنا هتفاین  رد  ودنا  هدینشن  هدناوخ ، ارف  نآرق  رد  زیزع  نمیهم  ار  هچنآ  ایوگ ، - 
؟ تسا شخب  تاجن  هکنامه  تسا ، رت  هتسیاش  تیاده  يامنهار  يوریپ  هک  تسا  نیا  هن  - 
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نامه دـننارب - ؟ نیـشتآ  زرگ  اـب  ار  ناـقیالان  هک  دراد  هزاورد  و  دوش ، باـجح  نموم  قفاـنم و  ناـیم  هک  تسین  يراـصح  ناـمهوا  رگم  - 
اوسر ؟ هجنکش  نوریب  وتسا  یهلا  تمحر  نآ  لخاد  هک  هزاورد 

. دندش هابت  هدروخ  رس  یهارمگ  رد  دنتفگ و  كرت  ناشربمایپ  زا  سپ  ار  حالص  دشر و  هار  هنادرخبان ، - 
. تشگ رورس  نایناهج  رب  یکدوک  رد  هک  دوش  ربارب  وا  اب  دناوت  اجک  دنز ، مد  یگدازآ  تاراختفا  زا  هکنآ  - 

. دندوب نیا  زا  رتراوخ  اهنآ  تسشنن ، ياپ  زايراوخ  رثا  رد  ربمایپ ، یصو  دنگوس  ادخب  - 
. دنشاب ناگمه  ياوسر  ترخآ  ایند و  رد  مامت و  نانآ  رب  یهلا  تجح  تساوخ  یم  هکلب  - 

. دنتشاذگ عیاض  ار  وا  تعیب  دنتفرگ و  تنایخ  هار  وا  اب  ریدغ ، زور  - 
. دزیخ كاپ  نموم  لد  زا  هک  تسار  يدنگوس  دنگوس ، تقشع  هب  خزود  تشهب و  هدنامرف  يا  - 

ریگ ! دوخ  هانپ  رد  ار  ام  یلع  يا  خزود ، هاگرذگ  رب  میقتسم " طارص  یئوت "  - 
. يزاس مورحم  ار  نمشد  باریس و  ار  تسود  تسا ، وت  تسد  رد  اراوگ  کنخ و  تایح ، بآ  ماج  زیخاتسرب ، - 

. یهد ياج  ناتسوب  رد  ار  کی  نآ  نازوس و  شتآ  رد  کی  نیا  تسا ، وت  تسد  رد  تشهب  خزود و  دیلک  - 
. تشک هک  راک  تبقاع  دورد  نآ  یسک  ره  متشاک ، لد  رد  ار  وت  قشع  نم  - 

: نینموملاریما شیاتس  رد  هیریدغ  مه  زاب 
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. تسا ناوارف  ناگتشگرس  تمالم  هچرگ  ، تسالاو ردقنارگ و  شراگدنوادخ  هاگراب  رد  یلع  - 
. درادن كاب  نتسسگ  زا  دزای ، گنچ  نادب  سک  ره  تسا ، یهلا  مکحم  زیواتسد  یلع  - 

رادهزور ؟ نازوس  مرگ  ياهزور  هچ  و  زاین ، زار و  مرگرس  رات ، ياهبش  هچ  -
تخورفارب ؟ هک  ینید  ناکرا  هچ  تفر و  ورف  هک  يزیخ  گرم  ياهبادرگ  هچ  رد  - 

يراگتسر ؟ هچ  نایاش و  هرهب  هچ  هو  دیشک ، رب  يرداربب  نایناهج  زا  شربمایپ  ورنیا  زا  - 
. مانا يادتقمدوب  یماما  شیپ  نآ  زا  و  دومن ، رالاس  وریم  شناگمه  رب  ریدغ ، زور  و  - 

اهدیصسورا  ردب  یف  یلتخملا  وه 
اهمامح هازبلا  بهش  یلتخت  امک 

. ناگجوج نت  زا  رس  لاگنچزیت  نیهاش  هکنانوچ  دنک ، ار  ناریلد  ياهرس  ردب "  راکیپ "  رد  - 
. دروآ زاب  تسکش  یئاوسر  اب  هدرچ  هایس  درم  هک  یمچرپ  نآ  ربیخ " و  زور  راختفا "  بحاص  - 

. درادهگن نآ  تمرح  قح و  نایوگ  کیبل  هکمراپس  يدرم  هب  شیادرف  دومرف : - 
. تسین شتمیزه  میب  تساوتتسد ، رد  نم  مچرپ  ات  ریگ ، شیپ  ربیخ  هار  هنادرم  و  ریگرب ، ارم  مچرپ  دومرف : - 

. نآ شیپاشیپ  یهلا  ترصن  تشگ ، رپسهر  لوسر  مچرپ  اب  دز و  رمک  هب  يدرم  نماد  نینموملا  ریما  - 
. دیناشچ گرم  تبرش  ار  نانمشد  و  دنکف ، يرانک  دنکرب و  ار  ژد  رد  - 

. دیلام كاخ  هب  ار  نایدوهی  غامد  و  دیشک ، نوخب  . دوب ناریلد  نامرهق  هک  يربیخ  بحرم  - 
هاگنآ دروآ  رب  ورمع "  راگزور "  زا  يرامد  هچ  درک و  هچ  علس "  رد "  هکسرپ  وا  زا  - 
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. دوب رو  هلعش  گنج  شتآ  هک 
. دیبنج یم  ماک  رد  سرت  زا  اهنابز  دیپط و  یم  ناریلد  ياهلد  و  - 

. تشاذگ متام  رد  ار  وا  نایگدرپ  زیت ، ریشمش  اب  هک  تشارفا  یگنادرم  دق  سک  شربارب  رد  - 
درک : یهاوخ  راکیپ  ناشکرس  اب  نآرق  لیوات  اب  نم  زا  سپ  هک  یئوت  یلع  يا  دومرف : - 

. دیشک رامد  نیطساق "  زانیفص "  زور  . دیگنج دنتسکش ، لمج  رد  وا  دهع  هک  نیثکان "  اب "  ور  نیا  زا  - 
. تخیر ورف  اهرکیپ  زا  اهرس  و  تخیرب ، نیقرام "  نوخ "  ناورهن "  زوررد "  و  - 

هیلع : هللا  تاولص  نینموملا  ریما  يانث  رد  هیریدغ  مه  زاب 

يددع  یضترملا  ءالو 
يدغ ثرولا و  یف  یمویل 
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قلخلا  یلوم  لحنلا  ریما 
دبالا یلع  مخ  یف 

. نم يادرف  مه  تسا و  ناهج  نیا  هتخودنا  یضترم  رهم  - 
. دبا يارب  مخ  ریدغ  رد  نایناهج ، رالاس  نابوخ ، هاش  - 

. دنتسب نامیپ  وا  اب  هدیشک  اه  تسد  قح ، روتسد  هب  هک  زور  نآ  - 
. مک هن  شیب و  هن  ماقم ، فرش و  رد  یفطصم  ياتمه  - 

. دمص ياتکی  نابدیدو  ینامسآ ، بتک  رد  هللا "  بنج  - " 
. دیئاز هن  .و  هن دیازن ، ار  شدننام  یتیگ  ردام  - 

دحا  یف  ردب و  یف  برحلا  موی  برکلا  یلجم 
دلبلا قدنخ  علس  اذک و  ریضنلا  ربیخ و  و 

 ". دحا ردب " و "  زور "  دودز : اه  هرهچ  زا  مغ  رابغ  دربن ، زور  هکنآ 
دلب  قدنخ  علس "  هوک "  رد  و  ناس ، نیمه  ریضن ، ینب  دوهی  ربیخ " و  زور "  - 

. راوتسا مارآ و  یبلق  اب  دریگ ، الاب  هک  گنج  يوه  ياه و  - 
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راوس  هکی  درمریش ، میب  زا  دندرگ  هوای  ناروالد  - 
. رامش هب  اهسفن  اهسفن و  ورگ  رد  هدمآ  بل  هب  اهناج  - 

. نایم رد  تسین  يراید  ایوگ  شوماخ ، اه  هرعن  شتلوص  تبیه و  زا  - 
. ناتفخو عرد  رب  ای  دزاون  دوخ  هلک  رب  هک  تسا  ریشمش  کچاکچ  اهنت  - 

. ددرگ یم  رظن  فرص  هیقب  زا  دیایب و  یخرب  مه  زاب  هک  درد ، ار  یناوارف  ياه  هیریدغ  رظن ، دروم  رعاش  يدبع ،

رعاش لاح  حرش 

. يرصب يدبع  يودع  دامح  نب  هللا  دیبع  نب  دامح  نب  یلع  نسحلا ، وبا 
هدرک : دای  يا  هدیصق  رد  رظن -  دروم  يدبع  نیمه  شدنزرف -  هکنانچ  تسا ، تیب  لها  يارعش  زا  زین  رعاش ، ردپ  دامح ،

. دوب امش  هدنب  بیدا ، دامح "  شردپ "  زین  مان و  یلع "  تسامش "  هدنب  هنیمک  نیا  - 
. مباتن رس  هار  نیا  زا  تفگ  ارم  دورس و  رعش  امش  ياثر  رد  نم  زا  شیپ  مردپ  - 

هدوب رصاعم  وا  لاثما  قودص و  خیش  اب  هک  ثیدح  ناظفاح  بدا و  مزب  نانیشنردص  زا  هناگی ، تسا  يدنمشناد  وهعیش  ناگرزب  زا  ام  رعاش 
هتشذگرد يرصب ، يدولج  دمحا  وبا  تافیلات  یلو  ما . هدید  ار  وا  هک  دسیون  یم  شلاجر  رد  هدرک و  كرد  ار  وا  رصع  یـشاجن "  تسا ".
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. دشاب لاس 411  هتشذگرد  يرئاضغ ، هللا  دیبع  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  خیش  هک  دنک  یم  تیاوروزا  هطساو  کی  اب  ار ، لاس 432 
نیثدحم دیتاسا  زا  و  دراد ، ازسب  یترهش  فورعم و  یمان  تازاجا  هلـسلس  رد  هک  تسا  يرئاضغ  خیاشم  زا  يدبع  ام  رعاش  تروص ، نی  رد 

. دنک یم  تیاور  وا  زا  كرتس  یخیش  يرئاضغ  دننام  هک  سب  نیمه  ثیدح ، ملع  رد  وا  تراهم  قیثوت و  رعاش و  ردق  تلالج  رد  و  تسا ،
تحاصف مچرپ  هک  تسا  نخس  هطخ  ناراوسهش  زا  دیدرت  یب  رعش ، نف  رد  اما  و 
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دئاصق و  مظنم ، هدرـشف  فوفـص  رد  شراوهاش  تاملک  هتخات ، بدا  رعـش و  نادـیم  رد  تغالب  ملع  اب  هتخاورفا و  نزرب  يوک و  ره  رـس  رب 
. تسا روطسم  یبدا  مجاعم  رد  شرعش  و  روکذم ، بدا  لاجر و  يابفلا  رد  شمان  مظتنم ، رهگ  جرد  نوچ  شرادبآ 

هداد و نخـس  دادنانچ  نانآ ، شیاتـس  رد  و  هدمآ ، رب  هدهع  زا  مه  بوخ  هدورـس و  رعـش  ناوارف  تیب ، لها  ياثر  كوس و  انث ، حدم و  رد 
. تسا هدرمش  نادناخ  نیا  ءارعش  نیرهاجم  نازابناج و  زا  شبوشآ  رهش  نبا  هک  هتخات  نمشد  نادیم  هب  اورپ  یب 

هاوگ شیاـه  هماـکچ  رتشیب  هدـمآ ، نوزفا  تیب  زا 2200  هدروآ و  عـمج  رتـفد  کـی  رد  يوامـس  همـالع  متاـم ، هحیدـم و  زا  ار ، وا  راعـشا 
رد شرفاو  تعاضب  زا  هکنانوچ  تسا ، يزادرپ  هیفاق  یجنس و  هتکن  رد  وا  ینیرفآ  شقنلیلد  یناعم و  نف  رد  وا  يزاتـشیپ  دنـس  وینادنخس 

لذب هللا "  لآ   " قح نادناخ  لئاضف  رـشن  هار  رد  هتـشاد ، هچ  ره  هکنیا  و  دهد . یم  ربخ  ثیدحنف  رد  شتریـصب  تراهم و  شناد و  ملع و 
ترـصن رد  هتفای  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  هچنآ  هدروآ و  درگ  دوخ  رعـش  رد  اجنآ  اجنیا و  زا  ار  هدرپ  تشپتایعقاو  قئاقح و  هدرک ،

. تسا هدناوخ  تیاده  هارهاش  هب  ار  ناگمه  هداد و  راشتنا  قح  بهذم 
دهاوش و هدننک  میظنت  هتـشاد و  همـصاخم  لالدتـسا و  نابز  تفگ : دیاب  هکلب  تسا ، رودب  يزادرپ  لایخ  یگدنفاب و  زا  شرعـش  ور  نیا  زا 

. تسوا يولع  بهذم  يایوگ  دانسا و 
نم ناشیوخ  زا  هک  لایناد  نبا  یلع  وبا  دسیون : یم  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  یگدنز  حرـش  رد  يدـجم "  باتک "  رد  يرمع  نیدـلا  مجن 

رب ادخ  تمحر  يرـصب -  رعاش  يدبع ، دیبع  نب  دامح  نب  یلع  نسحلاوبا ، خیـش  هک  دناوخ  نم  رب  هدیـصق  دانک -  تمحر  شیادخ  دوب - 
دوب : هدرک  تءارق  وا  رب  هدومن و  وگزاب  شدوخ  هدیصق ، هدنیارس  داب -  وا 

. راد روذعم  متخانشنرگا ، تفگ : دمآ و  رد  نم  رب  یناوج  دیوگ : دامح  نبا  - 
. دوش بای  هرهب  وت  نیز  يار و  زا  دسر و  تمدخ  هک  تشاد  وت  ياوه  لد  - 

مکحم یباوج  هک  سرپب  متفگ : مشاب ، هدرب  هدئاف  ات  منکحرطم  یلاوس  مهاوخ  یم  - 
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. دینش یهاوخ  راوتسا  و 
نارگد ؟ ای  دیز و  هن  تشگ  رفعج  هژیو  امش  دزن  هچ  زا  تماما  هلئسم  تفگ : - 
. هدیسر نایاوشیپ  تماما  رب  یعطق  صوصن  گرزب ، يادخ  بناج  زا  متفگ : - 
. مما يداه  تسا  ناربمایپ  متاخ  تفگ  نیا  تسا ، هدزاود  ناماما  رامش  هک  - 

. لاس هام  هدزاود  دننام  مک ، هن  شیب و  نتکی  هن  - 
. نادناخ نیا  هژیو  تماما  ناس  نیمه  تسا ، ناربمایپهژیو  هک  تلاسر  دننام  تسرد  - 
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نانآ زاین  نوچمه  هفیلخ -  ینعی  اوشیپ -  ماما و  هب  رـشب  زاین  هک  ور  نیا  زا  مکحم ، یناهرب  و  راوتـسا ، تسا  ینخـس  نیا  هتفگ : نیدلا  مجن 
. دراد رارقرب  نامز  دهع و  رهرد  ار  ربمایپ  تنس  دیاب  هک  تسا  ربمایپ  نیشناج  هچ  تسا ، ربمایپ  هب 

هللاهمحر : دامح -  نبا  رعش  هلابند  هب  میدرگ  یم  رب 
. دننک مایق  هتخآ  ریشمش  اب  هکنآ  يارب  زجتشگ  دهاوخن  ررقم  تماما ، تفگ : - 

. نک رکف  يآ و  شوهب  رفعج ، هن  تسا  ماقم  نیا  زئاح  دیز "  ور "  نیا  زا  - 
فرص : عنم  رد  تسا  نییفوک  کلسم  نیا  هدمآ و  ءار  حتف  هبرفعج  مان  رعش  نیا  رد  هتفگ : نیدلا  مجن 

همایقب  اهزاح  دیز  کلذلف 
ربدت رکداف و  رفعج  نود  نم 

. تسا رمع  هتسیاب  بصنمنیا  هکلب  تشاد ، دهاوخن  تفالخ  زا  هرهب  ، ربمایپ یصو  یلع  سایقم ، نیا  اب  متفگ : -
. تسا نانزغورد  هتفاب  نیا  . دنامن ناما  رد  یسکشریشمش  زا  هک  - 

. داهن نیمز  رب  ریشمش  وا  هچ  تسا  لطاب  شتماما  ربمایپ ، طبسدیهش  نسح  ساسا ، نیمه  رب  - 
. تشادن روای  نوچ  دیشکربریشمش ، هن  تشاد و  تماما  يوعد  هن  رهاظب  مهداجس  دباع  - 

ینلع ار  دوخ  توعد  ودبوشایب  دوخ  رب  ارنانمشد  رفعج  هک  تسا  حیحص  ایآ  - 
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هدشن ؟ رومام  هکنیا  اب  دزاس 
. هتشاد تیرومام  دیز  هک  تسا  نیا  رعاش  روظنم  هتفگ : نیدلا  مجن 

. دنتفگ شتیلست  دیز  گرم  رد  هک  هاگنآ  تسا ، رفعج  شیامرف  بلطم ، هاوگ  - 
تشگن . زوریپ  یلو  درک . یم  افو  ام  اب  شدهع  هب  هک  دنگوس  ادخب  ، دش یم  زوریپ  دیز  میومع  رگا  - 

موس ص 70 دـلج  مود ص 221 و  دـلج  رد  یـشک "  یناـبزرم و "  ظـفاح  لوق  زا  هک  دراد  هراـشا  یتقیقح  هب  رعـش  ودنیا  رد  داـمح  نبا 
. تشذگ

تافو تدالو و 

رفـص رد  هدرکن ، تیاور  وا  زا  هدرک و  كرد  ار  وا  هک  یـشاجن  مینیب  یم  یلو  میتشگن ، فقاو  کیچیه  رعاش  تاـفو  تدـالو و  خـیرات  هب 
ناوت یم  هنیرق  نیا  زا  هتشذگرد ، لاس 332  هجحیذ  ام  مهدفه  هدرک ، تیاور  وا  زا  ام  رعاش  هک  يدولج  شداتسا  هتشگ و  دلوتم  لاس 372 

. تسا هتسب  ورف  ناهج  رب  هدید  هدس  نامه  رخاوا  هتشگ و  دلوتم  مراهچ  نرق  لئاوا  رد  يدبع  ام  رعاش  هک  دروآ  تسدب 
یفوک يدـبع  هب  بوشآ  رهـش  نبا  ارنآ  تاـیبا  یخرب  هک  میدروآ ، تسدـب  داـمح  نبا  زاهدیـصق  یمیدـق ، رایـسب  یطخ  هعومجم  کـی  رد 

زا میقتسملا "  طارص   " رد یضایب  دننام  مه  نارگید  تشذگ ، مود ص 294  دلج  رد  شلاح  حرش  هک  هتشاد  بوسنم  بعصم ] نب  نایفس  ]
تسا : نیا  هدیصق  تسین ، حیحص  هک  دنا ، هدرک  تیعبت  بوشآ  رهش  نبا 
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یسالا  نم  یقالا  امع  یتلئاسا 
؟ انجاذا نجا  له  ینع  لیللا  یلس 

ما ؟ هناوید  ایآ  سرپ : رات  بش  زا  یسرپ ، منورد  جنر  زا  هک  يا  - 
. دزورفیب رگد  هلعش  دشوماخ  هلعش  نوچ  دشک ، هلعش  مدوجو  رد  قشع  ياه  هلعش  هک  دهد  تربخ  ات  - 

. سرپاو منورد  لاح  رگنب و  مرازن  رکیپ  تسین ، ایوگ  بش  یئوگ : یم  -
ار ما  هدید  هک  سرپ  مکشا  بالیس  زا  تیادف ، مناج  . ینک دیدرت  مه  زاب  رگا  - 
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. درک حورجم 
. تخاسیمن ناتمرگرس  یگدنز  تاذل  دیدوبن ، ربخ  یب  ام  لاح  زا  رگا  نم  ناتسود  - 

. میدوبن نانچ  ام  ،و  دیتفرگ نارجه  هار  دیدش ، مرگرس  نارگید  اب  دیدرک و  شومارف  ار  ام  - 
. میدشن دیدش و  تنایخ  بکترم  هک  دنگوس  یتسود  هب  دیزرون ، تنایخ  هک  دیتسب  دهع  - 

نخن  مل  متنخ و  ردغن و  مل  متردغ و 
انخام میدقلا و  دهعلا  نع  متلحو 

. میدیئاپ دوخ  هناقداص  تفگ  نامه  رب  ام  دیداهن ، اپ  ریز  دوخ  تفگ  و  دیتفگ ، - 
میدیباوخن ؟ امش  زا  دعب  درادن و  رارق  شتآ  رب  ام  ناگدید  هکنیا  اب  تسامش ، ياراوگ  زان  باوخ  - 

. میتسبن یفرط  زادگ  زوس و  زج  یلو  مینک ، هزات  یناج  ات  میداهن  ورفراب  امش  تحاس  رد  - 
. میشک یم  تسد  هنیرید  یتسود  زا  امش  دننام  ومیوریم  هدرک  چوک  تسامش  هورکم  نامرادید  رگا  - 

. ام زا  هن  تسا  امش  زا  افج  مینارورپ ، یم  لد  رد  ار  يرگید  رهم  و  - 
. دیروآ تسرد  یتخس  هکلب  دیئوپم  طارفا  هار  دینکم ، یهاو  ياعدا  دیهد ، فاصنا  دیئایب و  - 

. ام نآ  زا  کی  تشه  وامش  زا  فصن  هک  دش  یم  لجسم  یلو  دیتفرگ  یم  فاصنا  هار  شاک  - 
. مدرگ زاسمد  هودنا  مغ و  اب  دوش  ناهنپ  نوچ  مشاب و  امش  دای  دمدب  دیشروخ  هاگ  ره  - 

. ما هدنام  رود  هناشاک  هناخ و  زا  لد ، قشعبیرغ و  دوخ  ما و  هتشگ  ارس  هحون  راید  نیابیرغ  رب  - 
. تسا لاوزب  ور  یتسود  هک  متسنادن  مدوب ، صلخم  فاص و  مناتسود  اب  ترشاعم  رد  - 
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. میتسیرگ نوخ  ترسح  زا  دش ، يرپس  نوچ  میدوب ، شوخرس  يراگزور  - 
. مداهنن مه  رب  هدید  امش ، نارجه  زا  سپ  و  مرادید ، قاتشم  هراومه  هک  دنگوس  ادخب  - 
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. میور یتسود  رس  رب  زاب  هکنیا  رگم  دوبن . اراوگ  مدیشون  رگا  مدیشونن و  اراوگ  بآ  - 
. دنامب لد  رب  تمادن  راب  یلو  تشگن ، نوریب  لد  زا  قشع  شتآ  - 

دندوب . رتکیدزن  امب  ناج  زا  ایوگ  دنتسناد ، لالح  ام  نوخ  هکنیا  رگم  دنتسبن ؛ رفس  راب  - 
. ام زا  ندیزگ  يرود  تسامش و  ینادرگرس  رطاخ  هب  مریگ ، رتمک  دادغب  هار  ینیب  هکنیا  - 

!؟ يراجنهان نامگ  هچ  مدنب ؟ يرگد  رهم  هب  لد  مزاس و  هدوسآ  رطاخ  هک  درادنپ  - 
. دمآ گنس  هب  ام  ریت  یلو  میتسب  دیما  امش  هب  رادهگن . ادخ  نایدجن ! يا  - 

؟ دنوش ناروتس  مس  بوک  دگل  دندوب ، نابات  ردب  هارمه  ناشخر  نارتخا  نوچ  هک  نارای  اب  نیسح  مرورس  هک  تساور  - 
دندید . نیسح  رس  رب  هتخآ  ریشمش  اب  ار  رمش  هک  شرتخد  هارمه  بنیز  شرهاوخ  - 

. زاس وا  ینابرق  ار  ام  و  رادب ! نیسح  زا  تسد  هک  دنتخیوآ  شنماد  هب  - 
. دریگ هرانک  ربا  زا  هک  دیشروخ  نوچ  درک ، ین  رس  رب  شرس  دیرب و  شندرگ  ياهگر  - 

درک . نیگنر  وا  نوخ  زا  نابیرگ  تسد و  نم " و  رب  ياو  دش "  دنلب  بنیز ، شرهاوخ  دایرف  - 
تسج . ام  زا  ار  دوخ  نیک  هیما  ینب  کنیا  هادج . ای  ادخ ، لوسر  يا  اله ! - 

دندرک . ردب  رد  هدنادرگ  نامناهج  درگ  دندرگ ، ریسا  يراوخ  هب  ناگدرب  هکنانوچ  میتشگ  ریسا  - 
تسا . یقاب  راگزور  رب  مهودنا  هلان ي  دیآ  رس  هب  نانآ  رب  زوس  هیرگ و  اب  نم  یگدنز  - 

. دنتفر هار  نیدب  هک  اهنآ  دنداهن و  ناینب  ار  تیب  لها  رب  يراکمتس  هک  نانآ  رب  ادخ  تنعل  اله ! - 
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. مزاسن راثن  نیرفن  ازسان و  زج  ناتنانمشد  رب  میوگ و  ناتیانث  حدم و  هراومه  دمحا  نادناخ  يا  - 
. درک ینابرق  تسب و  مارحا  هکسک  نیرت  یمارگ  دیئامش  دشاب ، رتراوازس  میانث  حدم و  هب  هک  تسیک  - 

. دنام هلصاف  رتمک  ای  نیسوق  باق  یتیگ  يادخ  اب  هک  اجنآ  ات  درب ، اهنامسآ  هب  ار  امش  دج  قارب ، - 
. تسا ناگتشرف  هاگترایز  ماش  وحبص  هراومه  هک  تسا  اهنامسآ  رد  ناتردپ  یلع  رکیپ  زا  یتروص  - 

. تشاد رواب  ار  یتشهب  شاداپ  هچ  مک  هن  دیشخب  تفرگ ، يوقت  هار  هدروآ ، نامیا  هک  تسا  تما "  قیدص  نامه "  وا  - 
. اونش شوگ  و  قح ، راسخرو  نابدید ، و  مکحم ، زیواتسد  و  هدیمان ، هللا "  بنج  شنآرق "  رد  شرع ، بحاصيادخ  - 

. درک هیکت  ودب  راگزور  ثداوحرد  ور  نیا  زا  تخاس ، مکحم  ودب  ار  دمحمشربمایپ  تشپ  - 
. دنرامش رب  شرادرک  دنرب و  مان  شتلالج  ، تخاس شدرفنم  اتکی و  تحامس  تعاجش و  وملع  رد  - 

. دیازب شرعق  زا  ناجرم  رد  دیآ و  رس  رب  شربنع  هک  تسایرد  نانوچ  - 
. میسانشن يدروامه  اتمه و  ردیح  يارب  میرب ، مان  ار  دروامه  ناروالد  هاگ  ره  - 

. دنامن رب  رد  لد  وا  سرت  زا  ار  هشیب  ناریش  و  ددرگ ، روانشگرم  بادرگ  رد  تعاجش ، زا  دربن ، ماگنهب  -
. دناوخب شیوس  نآ  وس و  نیا  زا  هکدرگنب  مشچ  اب  ار  گرم  دنیب ، دربن  هنهپرد  ار  وا  هک  ره  - 

. دننز ریشمش  یپایپ  نیگمشخ  نارواگنج  دریگ و  الاب  هک  گنج  هلعش  - 
. ددرگ دوبک  هدروآ  بل  رب  فک  اهناهد  و  دشک ، همرس  نوخزا  اهمشچ  - 
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. رات بش  نوچ  ار  گنج  رابغ  نآ  يالاب  رب  ینیب و  گنربش  نارتخا  نوچ  ار  اه  هزین  نانس  - 
. نایژ ریش  زا  نادنفسوگ  همر  هک  دنوش  هدنکارپ  نانچ  ناروالد  هدوت  ددرگ ، رادید  یلع  هرهچ  هک  هاگنآ  - 

. دنک میدقت  افص  حلص و  تسار  تسد  اب  گرم و  پچ  تسد  رد  هک  يدرمناوج  - 

يدوا  بهرم  مک  يدرا و  لطب  مکف 
ینقا لئاس  مک  ینغا و  مدعم  مک  و 

. تخاس روجنگ  هک  یئادگ  درکزاین و  یب  هک  ریقف  رایسب  هچ  دومن ، كاله  هک  الویه  و  دنکفا ، كاخب  هک  نامرهق  رایسب  هچ  - 
لخب و ار  یـسک  دوش ، شخپ  نایناهج  نیب  شتحامـس  دوج و  زا  یئزج  رگا  دهنن -. تنم  هاگچیه  دـشخبب و  باسح ، یب  نادـنمزاین ، رب  - 

. دنامن تسخ 
. دنک لابند  ار  وا  شور  وهار  يرگنب  کین  نوچ  دراد ، هدنشخب  تواخس  هب  یتسد  هکنآ  ره  - 

. تسا نآ  قیال  یلع  نینموملا  ریما  دنیوگ ، نارگید  متفگ و  نم  هک  یئانث  ره  - 
. دیاس مهب  تمادن  نادند  زیخاتسر  زور  و  دبا ، هب  تسا  راکنایز  دنزن  گنچ  شیالو  رهم  هب  هکنآ  - 

. مسانش وا  رکاچ  ار  دوخ  لاح  همه  رد  مراد و  وا  ورگ  رد  لد  صالخا  اب  ور  نیا  زا  - 
. دیارس همغن  هدش  رب  ناراسخاش  رب  يرمق  هک  مادام  دمحا  نادناخ  يا  داب  امشرب  ادخ  دورد  - 

. میتفریذپ میدروآ و  نامیا  تسا ، تلاسر  رجا  شرهم  - 

لقن  ملرذلا  یف  ذوخاملا  مکدهع  و 
؟ یناوا فیک  .و ال  الک هذخال :

مکناخ  مث  هب  انیفوا  انلبق و 
انلح ام  اولاح و  انخام و  سانا و 

اجک ؟ زا  ارچ ؟ . هن میتفگن : دنتفرگ ، تتیالو  نامیپ  هک  هفطن )  ) رذ ملاع  رد  - 
. میتشگن دنتشگزاب و  میدرکن ، دندرک و  تنایخ  یعمج  میتفرگ ، افو  هار  میتفریذپ و  - 
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. میتشگ هتسجخ  ور  نیا  زا  دیا ، هتسجخ  میتخومآ ، یکاپ  مسر  امش  زا  دیکاپ ، - 
. میتفریذپ هدرک  دنسپ  دیدومرف ، هچ  ره  میتشگن ، شنوماریپ  دوب  ناتهورکم  هچنآ  میتساوخ ، نامه  ، دوب امش  هتساوخ  هچنآ  - 

. تسا قاتشم  تسود  هب  تسود  يرآ  ، دشک یم  رپ  امش  يوس  ام  ياهلد  میئامش ، هدازآ  ناگدنب  - 
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. میا هدرکنادا  ار  امش  قح  میئآ ، ترایزب  مشچ  رس و  اب  رگا  و  میناور ، ناترازم  يوس  ناج  لد و  زا  - 
. میریگن زاب  امش  رهم  زا  لد  . میوش هراپ  هراپ  امش  هار  رد  رگا  - 

. دنرب ثاریمب  نادنزرف  میریمب ، نوچ  میتخومآ و  ناردپ  زا  یشیک  رهم  نیا  ام  - 
. میسرت نایز  زا  هن  میوش و  نوبغم  هن  هک  تسا  ادرف  تراجت  نیرتهب  امش  رهم  - 

. تسا ناوخ  انث  یکین  هب  ینامسآ  بتک  رد  ناتیادخ  هکنآاب  مشابن ، ناتناوخ  انث  هچ  زا  - 
. ندع تشهب  رد  یشخب  ران و  رد  یشخب  دنک : شخب  ود  ار  نایناهج  زیخاتسر ، يادرف  هک  تسامش  ردپ  -

همحر  نما و  ثوغانل و  متنا  و 
ینغم مکنع  دبمکنم و ال  امف 

. تسج ناوت  زاین  یب  امش  زا  هن  تسین و  يزیرگ  امش  زا  تمحر ، نما و  هیام  دیئام و  هاگهانپ  - 
. دوب دهاوخن  قح  هاگرد  لوبق  ام  تعاط  میدنبن ، امش  رهم  هب  لد  رگا  هک  میا  هتسناد  - 

. میرادرب روگ  زا  رس  باتش  اب  هک  یماگنه  میدرگ ، زاب  امش  يوس  زیخاتسر ، هب  - 
. میئآ رد  نازیم  ياپ  هب  هورگ  هورگ  هک  تسامش  ابقئالخ  باسح  یسرپزاب و  - 

. تسا رت  نیگنس  شا  هنزو  هکنآ  رتدیعس  تسا ، تعاط  سایقم  امش  رهم  - 
. دناوخ دوخب  هکنآ  باریس  دنارب و  شیلع  هکنآ  دنام  هنشت  میئآ ، رد  رثوک  ضوح  رب  هک  يزور  -

. میرذگب طارص "  زا " ناتنامرف  اب  هک  ام  رب  اشوخ  تسامش ، اب  تشهب  يرادهار  - 
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. میدیورگ امش  نیئآ  هب  هکنیا  زج  میا  هدش  بکترم  یهانگ  هچ  رگم  نایبصان  رب  ياو  - 
. میوش دودرم  هن  میدرگ و  زاب  هن  نیقیب  تسا ، نیمه  ام  هانگ  رگا  -

. دنداهن ام  رب  ضفر  تمهت  ور  نیا  زا  میدیرب ، نانآ  زا  مه  ام  دندرک ، كرت  ار  امش  نادناخ  دندیدرب و  امش  زا  - 
. میتخانش اتکی  هدرک  هیزنت  ار  ادخ  میدرکن ، داقتعا  يرتسگداد  لدع و  زج  قح  تاذ  رد  هک  میئام  - 

هقلخب  یلعلا  هللا  اوهبش  مه  و 
انربجا یصاعملل و  انقلخ  اولاقف :

انرفکا  ءاش  ول  رفکن و  مل  ءاش  ولف 
انمآ ءاش  ول  نمون و  مل  اش  ول  و 

. میدوب روبجم  ودندیرفآ  نامهانگ  يارب  دنتفگ : دنتفرگ ، هیبش  قلخ  اب  ار  يادخ  نانآ  و  - 
. میرواین دهاوخن  میروآ و  نامیا  دهاوخ  رگا  میوش ، دهاوخ  رگا  میوشن و  رفاک  دهاوخ  يادخ  رگا  - 
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. میدیرک رایتخا  هفیلخ  دوخ  ام  دومرفن ، باختنا  ار  یسک  ادخ  لوسر  دنتفگ : - 
هابت ادـخ  لضف  هبو  دـیتشگ  هابت  امـش  دیرورـس  دوخ  ماـما  رب  امـش  ور  نیا  زا  دـیا  هدرک  رداـص  تفـالخ  روشنم  دوخ  امـش  يرآ  میتفگ : - 

. میتشگن
. میتفرگ روج  هار  هن  میداهن و  تعدب  هن  درک . وا  مانب  تفالخ  روشنم  ریدغ  زور  شیادخ  هک  میدرک  باختنا  ار  ردیح  نامه  ام  یلو  - 

. مینیب رانک  رد  ار  دوخ  باختنا  نیا  يازج  میئآ ، درگ  ناگمه  هک  زیخاتسرب  - 
. تسا یلاشوپ  ساسا  یب  نید  . دیدرک ناریو  ار  دوخ  نید  ساسا  دوخ  تسد  هب  - 

. ازفیب ناموترپ  رادب و  تباث  ار  ام  ایادخ  . میدز ماگنشور  يوترپ  اب  يادخ  بناج  زا  هک  میئام  - 
. ددرگن دیما  انهک  تسا  راوازس  تسا ، وکین  شراگدرورپ  هب  دامح "  نبا  دیما "  - 

میدوب  نآ  نابهگن  ام  و  دش ، هداهن  یصفا "  نب  نش   " تسدب ام  تمظع  هیاپ  - 
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. داد ریخ  شیادخ 
. تسایهم ارم  سیق "  دبع  هبتر "  ماقم و  سب ، ارم  ردپ ، تمظع  دجم و  سیق "  زا "  سپ  - 

. هتشگ نوزفا  ام  تاراختفا  رب  هک  تسا  يراختفا  تسا ، نم  يولاخ  میمت "  - " 
. تسین وگتفگ  نآ  رد  هک  تسا  یئانث  حدم و  هدماین ، درگ  ناسورع  هنیس  يارب  موظنم ، رهاوج  نیا  -

يدتغا  حار و  یحضا و ال  وا  لظ  و ال 
انحل هارت و ال  نیعال  لمات 

. داتفا هولج  زا  نارگد  رعش  دش ، هضرع  درخ  نابحاص  رب  محیصف  رعش  هک  زور  نآ  زا  - 
. دریگ رویز  بیز و  دنلب  زغن و  نیماضم  اب  شدنسپلد  فیطل و  ظافلا  هک  تسا  نآ  هماچ  نیرتهب  - 

. تسا نایذه  دریگن ، هیام  حیحص  شناد  زا  رگا  تسا ، ملع  نونف  زا  ینف  دوخ  رعش  - 
. دنامبنابیرگب رس  يراسمرش  تلجخ و  زا  دیارس ، هیام  یب  رعش  نادنخس  بیدا  رگا  - 

. راوگشوخ ینحل  راوتسا و  زغن و  ینومضم  اب  دشاب ، اسر  وا  قطنم  رگا  و  - 
. بابش دهع  زا  رتاراوگ  دبای  یتذل  ددرگ ، ظوظحم  نآ  ندینش  زا  اهشوگ  - 

. دریگ رس  زا  شاک  دیوگ : دوش ، تسم  نوچ  و  دبای ، هزات  يدج  و  تیب ، رهرد  - 
. دزاس رابنارگ  نیگنس و  نادب  ار  ملمع  نازیم  دشخب و  ناوارف  شاداپ  دریذپب ، فطل  زا  هماچ  نیا  میادخ  هک  دشاب  - 

. دیوج رارف  هار  هدیمخ  تشپ  اب  ای  دوش و  کیرات  بش  هک  مادام  دمحا ، لآ  ناتشرس  كاپ  رب  دتسرفدورد  و  - 
: هتفگ انث  ار  نینموملا  ریما  مه  زاب  يرگید  رعش  هعطق  رد 

هقثلا  خیشلا  انثدح 
هقدص نع  دمحم 
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هقستم  هیاور 
یبنلا نع  سنا  نع 

يرح  یلع  هتیار 
یهنلا يذ  یلع  عم 

يوهلا  یفاطق  فطقی 
بنعلا لثمک  ائیش 

اعم  هنم  الکاف 
اعبش ام  اذا  یتح 
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اعفترم  هتیار 
یبجع هنم  لاطف 

هنجلا  ماعط  ناک 
هزعلا وذ  هلزنا 

هوفصلل  هیده 
بخنلا ایادهلا  نم 

(. ص  ) ادخلوسر زا  سنا  زا  هدروآ  دنسم  یتیاور  هقدص  زا  دمحم ، هقث  خیش  - 
. تفرگ اوه  زا  يروگنا  هشوخ  هتسشن ، یلع  اب  يرح "  هوک "  رب  شمدید  - 

. مدروآ تفگش  رایسب  . دش رب  نامسآ  هب  دعب  دندش ، ریس  هدومن  لوانت  ود  ره  - 
. درک هیده  شناگدیزگرب  هب  دنمتزع  يادخ  هک  دوب  یتشهب  هویم  نآ  - 

راوسرتسا رب  ادخلوسر  يزور ، هک  هدرک  تیاور  سنا  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط  ریرج  نب  دمحم  هک  دـنک  یم  هراشا  یثیدـح  هب  هعطق  نیا  رد 
هب هتـسشن و  هک  تفای  یهاوخ  ار  یلع  وش ، ناور  عضوم  نالفب  دومرف : هدرپس  نمب  ار  رتسا  هاـگنآ  تشگ ، ناور  يدـک "  هوک "  اـت  هتـشگ 

. رآ نم  دزن  هدرک  راوس  رتسا  نیا  رب  ناسر و  مالس  شنم  زا  تسا ، لوغشم  راگدرورپ  حیبست 
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نآ رب  لسرم  ربمایپ  داتفه  هک  تسا  یناکم  نیا  نیشنب  دومرف : ادخ  لوسر  دیسر ، تمدخهب  نوچ  مدناسر ، ماغیپ  متفر ، یلع  تمدخ  : دیوگ
. يرتهب نانآ  همه  زا  وت  هدوب و  هارمه  وا  ردارب  ناربمایپ  نآ  زا  کی  ره  اب  . مرتالاو نانآ  همه  زا  نم  و  هتفرگ ، رارق 

: دومرف یم  درک و  یم  لوانت  ادخ  لوسر  دش ، زیوآ  ربا  نایم  زا  يروگنا  هشوخ  دنکفا ، هیاس  ود  نآ  رـس  رب  يدیفـس  ربا  . ماگنه نیا  دـیوگ :
دهاوخ هچره  هکنآب  دـنگوس  دومرف : ادـخ  لوسر  تفر . الاب  ربا  دـندیماشآ ، بآ  روگنا ، لوانت  زا  دـعب  تسا ، یهلا  هیدـه  نیا  روخب  ردارب 
ییصو چیه  هدوبن و  نم  زا  رت  یمارگ  يربمایپ  چیه  دنا  هدرک  لوانت  یصو  هدزیس  دصیس و  ربمایپ و  هدزیـس  دصیـس و  هشوخ  نیا  زا  دنیرفآ 

. تسینیمارگ یلع  زا 
: تسا هدرک  لابقتسا  ینوع  هینون "  زا "  هک  دراد  ع )  ) یلع شیاتسرد  يرگید  هدیصق  يدبع ، دامح  نبا 
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تدمح  نم  يوس  دامح  نبال  ام 
هنارغ تجهبا  هراثآ و 

. تسوکین هتسجخ و  شلیامش  هدوتس و  شراثآ  هکنآ  دراد : حودمم  کی  اهنت  دامح  نبا  - 
. دراد راختفا  شدوجو  هب  ناندع "  هک "  یتشرس  كاپ  تسا ، یضترم  یلع  نآ  - 

هیدهک  هیده  یبنلا  ونص 
هناونع هلکش  یش  لک  ذا 

. تسود يامن  مامت  هنیآ  تسود  تسا و  وا  راتفر  نوچ  شراتفر  لوسر ، ياتمه  -
. دندمآ درگ  ناهاوخماو  هک  هاگنآ  تخادرپ ، ار  وا  ماو  هدرک  زارحا  ار  تیاصو  هبتر  قحب  - 

. دندوب ور  ود  هشیپ و  قافن  نارگیدهک  یعقوم  صلخم ، هاوخریخ  رای  - 
. یناج رای  مه  ریزو و  ، نادناخ نیما  تیاده ، مچرپ  لوسر ، ثراو  - 

. دندنکفا رپس  ناروالد  دش ، نایامن  دربن  هنهپ  رد  هاگ  ره  هک  تلوص  ریش  درمناوج  نآ  - 
. درپب شنت  زا  ناور  تبیه ، لوه و  زا  دنیب ، شناژ  ریش  رگا  هک  يربژه  - 

یغولا  دیص  هدیصنکل  رقص و 
هناسرف هسرف  نکل  ثیل و 

. ناناولهپ شاهمعط  یلو  تسا  هشیب  ریش  ناریلد ، شراکش  یلو  تسا  گنچ  زیت  نیهاش  - 
. دندش دیدپان  ناجسرت  زا  رگد  ناریلد  تفرگ ، نالوج  هکرعم  رد  هاگ  ره  هک  يریلد  - 
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هفایساتکحض  نا  یلطلا  یکبت 
هنانس تشطع  نا  يوترت  و 

. ددرگ باریس  ناروالد  نوخ  زا  دنام  هنشت  شا  هزین  كون  رگا  دیرگب و  نوخ  . ددنخب شریشمش  رگا  - 
. دنیوا نامهم  دربن  هنهپ  ردنوچ  دنریگ ، شلابند  ارحص  ناگدنرد  گنج ، زور  - 
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. دنشاب رذح  رب  وا  زا  نادروامه  ور  نیا  زا  دشکدنب ، هب  تکاله  هاچ  رد  ار  ناروشحلس  ناج  - 

یغولا  یف  هارق  دق  یمک  مک  و 
هنارین ادبا  وبخت  سیلف 

. ددرگن شوماخ  خبطم  نیا  شتآ  ور  نیا  زا  تشگ ، وا  نامهم  دربن  هنهپ  رد  هک  یناروالد  هچ  - 
. دش راکشآ  هکم  هنیدم و   ". دحا ردب " و "   " دربن رد  يروشحلس  نیا  هاوگ  - 

. ناورهنو نیفص  مه  دناشن و  كاخب  ار  نیثکان  هک  هرصب "  رد "  ربیخ " و  گنج  و "  - 

. تشگ لزانوا  يانث  هب  نامسآ  يادخ  بناج  زا  نآرق ، هک  تسا  يدرم  ریش  نینچ  نیا  - 

امناف  مکیلو "  هلوقف " 
هنالف ال  وه ، اهیف  صخی 

. ار نالف  هن  تخاس  تیالو  نیا  هژیو  ار  وا  هللا " و  مکیلو  امنا  دومرف " : - 
. دیشخب هوکز  زامن ، عوکر  رد  هکنآ   " یلع : لوسر و "  ادخ و  نت : هس  - 

. تساونش شوگ  ارقح  نخس  هک  تسا  ردیح  نآ  هیعاو " و  نذا  دومرف " : - 
. دراپسن رطاخ  زا  دراد و  ظوفحم  دنک ، ءالما  دیوگ و  هچنآهک  دومرف  اعد  شلوسر  - 

. دشابن نازیم "  زیخاتسرب "  یلع  زج  همایقلا " و  مویل  طسقلاب  نیزاوملا  عضن  و  دومرف " : و  - 
. دشاب نیگنس  شا  هنزو  هتشگ  رای  شتداعس  هکنآ  رب  اشوخ  دیآ و  کبس  شا  هنزو  یلع  ربارب  رد  هکنآ  رب  ياو  - 

. تسا هتفای  هناش  لج  اتکی  يادخ  زا  هک  يا  هبتر  نانموم ، ریما  تسوا  - 
. دوب فوشکم  اهنآ  رب  تقیقح  هکنآ  اب  دنتخاس ، شمورحم  تنطلسو  تردق  زا  - 

. تشادن روای  نوچ  دیشک ، تسد  دوخ  قح  زا  قح ، رب  ياوشیپ  نامرالاس  - 
. دندوب هعبرا  ناکرا  دنگوس ، قح  ناجب  نت  راهچ  نآ  و  تشگن ، رای  وا  اب  نت  راهچ  زج  - 

. رادافو ناملس  ینعی  ضحم  میلست  و  رسای ، رامعو  دادقم  - 
. تشگن نوریب  شنامرف  زا  هک  يرافغ  رذوبا  وگ ، تسار  بدنج  مه  و  - 
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. دنام ياج  رب  نینموم  لسن  ات  تشاذگ  اجب  یلو  تخاس ، یم  ناشکاله  تساوخ ، یم  رگا  - 
: تسا هتفگ  اثر  ار  دیهش  طبس  موس  ياوشیپ  هک  تسا  يا  هدیصق  يدبع ، ياه  هماکچ  زا 

نیبلا  دی  انیف  تعنص  ام  هللا 
نیع نم  انم و  تحرقا  اشح  نم  مک 

هتعلطب  الها  ال  نیبلل ؟ یلام و 
نیفلا نیب  امدق  نیبلا  قرف  مک 

. دمآ رابکشا  اه  هدید  هدیدغاد و  اهلد  هک  دروآ ، هچ  ام  راگزورب  یئادج  ار ، ادخ  - 
تخادنا ؟ هقرفت  ناتسود  نیب  هنوگچ  داب  هتسجخان  شتعلط  راک ؟ هچ  یئادج  اب  ارم  - 

. ناسکی لیامش  اب  مرخ ، باداش و  دندروخ : یم  بآ  هشیرکی  زا  رت  هخاش  ود  ناسب  - 
. رکیپ ود  دنشاب و  حور  کی  ایوگ  تفلا  رهم و  رثا  رد  - 

. دنتشاذگ اپ  ریز  تدوم  دهع  ودنآ  هن  دشاپ و  نایم  رد  فالتخا  مخت  شنوسف ، رکم و  همه  اب  تسناوتن  راگزور  -
. دنهد همادا  دوخ  یگدنز  هب  مارآ  هغدغد و  یب  هک  داتفا  یناج  رای  ود  نآ  هب  رفس "  مشچ "  رخآ ، - 
درک : ادج  مه  زا  ار  ودنآ  تفلا  رهم و  اهلاس  زا  دعب  دروآ ، رابب  یتبیصم  داهن و  نامک  رد  یئالب  ریت  - 

. رابهودنا هدنار و  راز ، هدنکارپ و  برغ ، رد  يرگید  قرش و  ردیکی  - 
. دنک لیدبت  قارف  بش  هب  ار  لصو  زور  هک  تسا  رتدوسح  هلدکی  ناتسود  هب  تبسن  تبسن  ، راگزور يرآ  - 

. نابزود هرهچ و  ود  اب  تسا ، گنراو  گنر و  هک  دنبم  لد  راگزور  هب  - 
. دنشابناجکی رد  نت  ود  تخاس : هدنکارپ  ناشراید  ره  هب  هک  دمحم  نادناخ  رب  درک  افج  - 

تخسرس يرو  هنیک  دننام  دزاس ، رام  رات و  ار  نانآ  هک  هدرک  دای  دنگوس  ایوگ  - 
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. هاوخنوخ ینمشد  ای 
. فجن رد  یخرب  البرک و  هب  یعمج  دنا و  هتشگ  نوفدم  هنیدم  رد  یهورگ  - 
. هتفرگ نایم  رد  نابات  ردب  ود  دادغب ، نوچ  هک  ارماس  و  سوط ، كاخ  مه  و  - 

. ناکچ نوخ  مشچ  اب  منک  هیرگ  مادک  رب  مروخ و  سوسفا  ناتمادک  رب  نم  نارورس  -
. داتفا كاخب  رکشل  ود  نایم  شنایرع  رکیپ  هک  نیسح  رب  ای  دنام ؟ مولظم  هک  میومب  مومسم  نسح  رب  -

. دندیرب شندرگ  ياهگر  هداهن  كاخ  رب  ار  شتروص  تفرگ ، باضخ  نوخ  اب  شنساحم  هکنآ  رب  میرگ  - 
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. دوب هتخادنا  رایش  شا  هنوگ  ود  رب  کشا  تخاون و  یم  تروص  هب  همطل  نیسح  نارتخد  نایم  رد  هک  بنیز  و  - 
. دوبر مفک  زا  یئادج  تسد  هک  بنیز  دیما  هناگی  يا  : دز یم  دایرف  - 

. دنک هار  منامشچب  باوخ  هن  منیبن و  شوخ  يور  منام  هدنز  رگا  و  دابم ، مراگزور  وت  زا  دعب  - 
. دیشک شتاب  ارم  لد  تقارف  هک  دنگوس  ادخب  رگنب ، نم  يوس  یئادج  زا  لبق  ناج  ردارب  - 

. تسوربور يریسا  یمیتی و  تلذ  اب  هک  همطاف  ترتخد  نیا  هب  رگنب  - 
. دزاس رپس  زاب و  وا  دنزب و  شا  هنایزات  اب  موش  دیلپ  نآ  دوش ، کیدزن  تنوخ  رپ  رکیپ  هب  هاگ  ره  - 

: دش هابت  تبیصم  ود  نیا  رطاخب  مناج  ناج  همع  دنز : دایرف  هدروآهانپ و  - 
. رت هاکناج  رتابنارگ و  هتسشن  لد  رب  هک  ردپ  غاد  و  مروجنر ، ناوتان و  رکیپ  رب  هنایزات  برض  - 

. دنا هتسب  لغ  هب  شریجنز  ود  اب  تسا و  روای  یب  هک  رگنب  یلع  تا  هدنام  زاب  هناگی  هب  - 
. درآ تقفش  میتی  ریسا  ود  نیا  هب  تسیک  دنک ، محر  امب  وت  زا  دعب  هک  تسیک  - 
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. دنیشن یموناز  ود  هب  هاگ  هتشارفا و  ولج  هب  تسدود  یهاگ  گرم : بادرگ  رد  طبس ، نیسح  و  - 
. درگن یم  اهنادب  راب  ترسح  مشچ  اب  هکنیا  زج  درادن ، خساپ  ناوت  - 

. دیهش رورس  ود  نآ  يارب  میرگب ، ناراهب  ربا  نوچ  هراومه  - 
. دج ردپ و  ثیح  زا  دنا  نایناهج  نیرتهب  هک  فیرش  رورس  ود  نآ  - 

. ازج زور  عیفش  ود  ادخ ، يوس  هب  ناماگشیپ  قح ، هاگرد  هب  نارب ، زاین  - 
. هنازرف و  رتسگداد ، . قلخ هنایم  رد  میکح  قلاخ ، ماقمب  فراع  - 

. ادخ هب  هدروآ  ور  ایند ، هب  هدرک  تشپ  تمعن ، رد  رکاش  تمقن ، رد  ابیکش  - 
. افو اب  هچ  هو  ادخ ، بناج  زا  وگتسار  قح ، رب  ياوشیپ  قلخ ، رب  هاوگ  - 

. كاب یب  عاجش و  نامیا ، اب  كاپ ، راگزیهرپ و  اسراپ ، - 
. تیارد اب  داهن  كاپ  تریس ، كاپ  ياورنامرف  قلخ ، رب  تجح  - 

. شرع هراوشوگود  دومرف : لوسر  هکنانوچ  و  رذ )  ) حابشا ملاع  رد  نازورف  وترپ  ود  - 
. همطاف یلع و  يارب  رابرهگ  لسن  ود  و  دمحا ، تسد  رب  وبشوخ  بیس  ود  - 

. راهب زیئاپ و  رد  ناشتبرت  داب  باریس  و  ناشکاپ ، حور  رب  ادخ  دورد  -
دیوگ : هک  اجنآ  ات 

. دشابهدز گنچ  نیع "  میم و  نماد "  هب  هکنیا  زج  دشابن ، هاگرد  هتسیاش  یلمع  ار  دامح  نبا  - 
. تسا مشچ  رون  هک  یلع  ینعی  نیع "  دمحم ". میوزرآ  ياهتنم  ینعی  میم "  - " 
. دریگبورغ هار  سپس  دمدب و  دیشروخ  هک  مادام  داب ، ناشیا  رب  يادخ  دورد  - 

. دش روکذم  نآ  تیب  راهچو  لهچ  هک  تسا  تیب  هدیصق 57  نیا 
دنک : یم  دای  ریدغ  ثیدح  زا  انمضهک  ربمایپ  طبس  ادهشلادیس  كوس  رد  درادهدیصق  و 

. تسا هتفهن  دوخرد  شناد  ناهج  یئاسراپ و  جنپ  و  دشخرد ، یم  البرک  رد  هک  یهاگراب  نآ  رب  مالس  - 
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زیر ! ورف  کشا  بالیس  نک و  اپب  متام  لفحم  - 
. هن شردكاخ  رب  اه  هنوگ  سوبب و  لد  زوس  اب  شکاپ  تبرت  - 

. باریس یشاب  باریس  تسا ، وترب  رد  مرورس  رکیپ  هک  سدق  هاگمارآ  يا  وگب  - 
. يزان راختفا و  هنوگ  ره  راوازس  هک  نارگد  تبرت  رب  زانب  - 

. تشاد ياج  یفطصم  هدید  بلق و  رد  هکنآ  هتفرگ : مارآ  وت  رد  ربمایپ  ناتسوب  لگ  - 
. تسوت راوازس  ندیلاب  يزارفرس و  يرآ  هتخاس ، اج  وت  رد  شناد  يایرد  راقو و  هوک  -

. دوب راوتسا  هکنآ  اب  تخیر  ورف  نید  ناکرا  شنداتفا  ورف  اب  هک  تسا  ناهن  وت  رد  يرکیپ  - 

. هاگرد هب  ناغمرا  هفحت و  ابلاکیم  و  دوب ، نابنج  هراوهگ  يداش  دورس  اب  شلیئربج  هکنآ  - 
. دیشک رپ  نوگلین  نامسآ  هبو  تسج  هانپ  نویامه  ناتسآ  هب  کلم  سرطف  هکنآ  - 

. دیوج زاب  لد  هنیک  ات  تفاتش  شیوس  هب  دنه "  رسپ  هاپس "  هک  زور  نآ  - 
. داب شیادف  مناج  دنتفاکش ، شیولگ  ریشمش  اب  ادنوادخ  هآ ، - 

. دروخ یم  نوخ  لد  تریغ  زا  هتخود  مشچ  نانز  همیخ  هب  هاکناج  یهودنا  اب  - 
. ناشک ههیش  تفرگ  اه  همیخ  بناج  نوخ  رد  هقرغ  نوگژاب  نیزاب  شدنمس  هک  ماگنه  نآ  - 

. نانک هیوم  ناشیرپ و  وم  دندرک ، رس  يراز  هحون و  دایرف  نایگدرپ  - 
. دنتشاد نت  هب  یئاسراپ  يوقت و  هماج  هکنآ  اب  ، دنتفاتش نوریب  همیخ  زا  - 
. دنتخات نورب  نویش  هلان و  اب  و  دنتخاون ، تروص  هب  یلیس  لد  زوس  زا  - 
. ناگناوید نوچ  دوب ، دنلب  نانمشد  نایمرد  يراز  متام و  هب  ناشیاوآ  - 

. دنسانشن زاب  مه  زا  شیوخ  هناگیب و  هدراذگ  ورف  رس  زا  رداچ  - 
. نابات ردب  نوچ  دندید ، ین  يالاب  رب  ار  نیسح  رونارس  نوچ  و  - 

. میدرواین یمرج  هکنآ  اب  ؟ میشاب ریسا  ور  هچ  زا  موق  يا  دندروآ : رب  یسک  یب  دایرف  - 
؟ تسین روای  ورای  ار  لوسر  نادناخ  نتکی  امش  نایم  ردهک  تسیچ  زا  - 
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. راگزور همه  رد  راومه ، هتسویپ و  یتنعل  و  داب ، راثن  ادخ  نیرفن  مشخ و  ناراک  هیس  نیا  رب  - 
. شاب نوگنرسترسح  شتآ  رد  هتسویپ  وگ : رب  دنک ، تمالممدمحا  لآ  یتسود  رب  هکنآ  هب  - 

. نادناخ نیا  تبحم  رد  مهنآ  يا ، هدوشگ  تمالم  هب  نابز  ، ترذعم قیوشت و  ضوع  رد  - 
نایناهج ؟ رب  تخاس  ربهر  واوشیپ  مخ "  زور "  هب  ار  ناشردپ  یلع  ناهیک ، يادخ  هک  - 
نارتش ! زاهج  سرپ و  مخ  ریدغ  زا  هن ؟ یئوگ  ناگمه ، دندرپس  تعیب  تسد  هکيزور  - 

. تخاس واهژیو  ار  نیرخآ  نیلوا و  شناد  ادخ  لوسر  هکنآ  - 
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. داهن اپ  ادخ  شرع  رب  میوگ : هب  رتهب  داهن ، ماگ  ربمایپ  شود  رب  هک  نامه  - 
. دنکفا ریز  هب  الاب  زا  کی  کی  درک : كاپ  اهتب  ثول  زا  ار  هبعک  هناخ  و  - 

 ". مد نآ  مدوب  رادتقا  اب  هچ  هو  یمدوس ، نامسآ  نارتخا  ربتسد  یمتساوخ ، رگا  تفگ " : یم  - 
. ناشخر دیفس و  تشگزاب  وا  يارب  برغم  دیشروخ  هک  نامه  - 

. ناباتش برغم  يوس  هب  دش  ناور  تشاذگب ، تقو  هب  نیسپ  زامن  نامه  - 
. نانمشد دزاس  مورحم  ار و  تسود  دناشون  دشاب ، رثوک  یقاس  هک  نامه  - 

. نادواج دهد  ياج  تشهب  رد  ار  نایتشهب  خزود و  رد  ار  نایخزود  هک  رشح "  رادنامرف "  - 
. ناهیک زارف  رب  یلع  تروص  رب  ، برقم تسا  يا  هتشرف  ار  يادخ  - 

. نابزیم رئاز و  زا  هب  هب  دنباتش ، ترایزب  دنراد ، شیاقل  قوش  هک  ناگتشرف  - 
. نانز کیبل  دمآ  رب  شروگ  زا  تخاس ، هدنز  ار  يا  هدرم  رصرص "  رد "  هکنامه  - 

هحفص 266 ] ] 

: دنلب گناب  اب  دومرف ، شررکم  رد  ، ررکم ادخ ، ربمایپ  هک  یلع  نآ  - 
! دنمدرخ ریزو  هچ  هو  نم ، هفیلخ  ریزو و  نم  زاسمد  نم  قیفر  یئوت  - 

. مهاوخن رگید  نابیتشپ  ور  نیا  زا  . یسوم نیزگیاج  نوره  نوچمه  نم  نیزگیاجیئوت  - 
. دنکفا كاله  كاخ  رب  ار  دودبع "  ورمع  نادیم "  هنهپ  رد  هک  نامه  - 

. دنکرب ياج  زا  تراسج  يریلد و  اب  ارربیخ  رد  و  - 
. تشگ نوگن  وسرت  نوبز و  يدرم  تسد  هب  لبق  زور  هک  دیشک ، شود  رب  ار  مچرپ  هناحتاف  -

. تشگ نشور  ریبش  ربش و  دالیم  اب  شناگدید  دش و  همطاف  تفج  قح  نامرفب  هکنآ  - 
اروفغم  هبنذ  دتراف  مدآ  یلع  لالجلا  وذ  بات  مهب  و 

. دمآ هدوشخب  وا  هانگ  دش و  اریذپ  قح  هاگرد  هب  مدآ  هبوت  نادناخ  نیا  تفارش  اب  - 
. تخیر یم  ورف  شنانکاس  اب  هنرگو  دنام  اج  رب  نامسآ  ناشدوجو  نمی  هب  - 

تفای ؟ ناوت  كرتسهیاپ  نیدب  یتفارش  نایناهج  رد  تساخرب ، هلهابم "  هب "  قح  لوسر  نادناخ  نیمه  هارمه  هب  - 
. تسا ناگیاش  ناوارف و  سبهک  تشگ  لزان  نمیهم  ردقم  بناج  زا  یتایآنادناخ  نیا  ناش  رد  - 

. تسین ارتفا  غورد و  هک  رگد  تایآ  ونمحر  هروس  میماح و  سط و  ياه  هروس  رد  - 
 ". تسانیب اونش و  ور  نیا  زا  میئامزایب ، ات  میدیرفایب  شا  هفطن  تروص  هب  دیوگ " : هک  هیآ  نیا  رد  - 

. دبایرد شدنمجرا  ماقم  دنک ، لمات  قح  ياسانش  رگا  هک  تسا  يا  هفیطل  - 
دیوگ : هک  هد  ارف  شوگ  يربخ  اب  نآ  ریسفت  یتا و  له  هروسزا  رگا  نم  تسود  يا  - 

 ". تسا روفاک  نآ  ینشاچ  هک  دنوش  باریس  یبارش  ماج  زا  ناراکوکین  - " 
شوج و رد  ، شون ماگنه  هب  هک  دروآ  رب  همشچ  نمیهم  رداق  نانآ ، هژیو  - 

هحفص 267 ] ] 
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. تسا شورخ 
. دیاپبدوخ رذن  هب  هک  تسیک  طئارش  نآ  اب  درک ، شیاتس  ناشیادخ  دندرک و  افو  ناشرذن  هب  - 

. تسا نارپ  اوه  رد  شباذع  هجنکش و  رارش  هک  يزور  دنکانمیب ، زیخاتسر  یئوجزاب  باسح و  زا  نانآ  يرآ ، - 
. دننیبن طاشن  یمرخ و  زج  هک  تفرگ  هانپ  رد  زور  نآ  بیسآ  زا  ناشیادخ  - 

. دنتفرگ شاداپ  ریرح  ياه  هماج  تشهب و  ناتسوب  دئادش ، رد  یئابیکش  ربص و  ساپب  - 
. امرس زوس  هن  ادیپ و  يدیشروخ  هن  ناتخرد ، هوبنا  هیاس  رد  نیرز  ياهتخت  رب  دننز  هیکت  - 

. دوش رپ  تردق  همشچ  زا  هک  یبارش  دتفا ، خرچب  اراوگ  بارش  ياهماج  - 
. شارت شوخ  ابیز و  هچ  هو  رولب ، يانیم  هرقن و  هلایپ  رد  - 

. دشخب افش  ار  لد  دزاس و  رطعم  نیریش و  ارماک  هک  ، لیبجنز رطع  اب  لیبسلس  زا  رگید  یماج  - 
. رارقرب یتنطلس  اب  ینیب  رادیاپ  یتمعن  يرگنب ، وس  ره  هب  تشهب  هصرع  رد  - 

. تسابرلد نآ  وترپ  هک  زبس  هتفات  زا  اه  هماج  - 
. دیادزب اهرس  زا  رامخ  هک  بان  بارش  رتالاو ، همه  زا  ندرگ ، تسد و  رویز  ماخ ، هرقن  ياه  هقلح  - 

: تفگ ثیدح  دوب ، رکوکین  وگتسار و  يدرمهک  يدولج  زیزعلا  دبع  - 
. داب یمارگ  ود  ره  دای  هک  یئالع ، نوچمه  رگد  نایوگتسار  زا  - 

. میدوبادخ لوسر  تمدخ  رد  یعمج  تفگ : سابع  نبا  هب  دسرب  ات  - 

هحفص 268 ] ] 

. دیسر رد  نالان  نایرگ و  لوتب  همطاف  شرتخد  - 
تفگ : هتسهآ  خساپ  رد  نالان ؟ ینایرگ و  هک  مکرتخد  يا  هک  تسیچ  شدومرف : - 

. دندز تفوکرس  ینابز  هب  کی  ره  دندمآ و  عمج  مدرگ  نانز  - 
. لام یب  ریقف و  يرهوش  تسب ، نیباک  یلع  اب  ارت  تردپ  - 

. درک تبیصن  يراشرس  تمعن  هک  رازگ  ساپس  اریادخ  هد  ارف  شوگ  ناجهمطاف  دومرف : - 
. تسا وکن  شریبدت  هک  يادخ  نامه  مدرکن ، تفج  یلع  اب  ارت  يادخ ، نامرفب  زج  - 

. داد رد  الص  اهنامسآ  رد  دنلب  ياوآ  اب  وا  داد و  نامرف  لیربج  هب  ادخ  - 
. دنتشگ هوبنا  لیئربج  درگ  رومعملا "  تیب  رد "  دندمآ و  ارف  همه  ناگتشرف  - 

. تشاذگ ياجب  قح  تشاد  گرزب  شیاتس و  قح  تساخ و  اپ  هب  لیربج  -
. مدرک تفج  رهوگ ، كاپ  درمناوج  یلع ، ابار  همطاف  هک  شاب  دهاش  اراگدرورپ  داد : رد  ادن  هاگنآ  - 

. تسا نیباک  نیرتالاب  هک  مزاس  ررقم  نم  ار  جاودزا  هدنخرف  نیا  نیباک  دومرف : اهنامسآ  يادخ  - 
. متخاس ملسم  ضرف و  ناگمه  رب  ارنانآدادو  رهم و  و  كاخ ، بآ و  هژیو  دوس  مجنپ  کی  - 

. ریبع ربنع و  کشم  درک ، راثن  نایروح  ربار  دوخ  شاب  داش  یبوط  تخرد  ماگنه  نیدب  -
. تسا روهشم  تما  نایم  رد  هک  ینخس  ادخلوسر  زا  تسا  تیاور  - 
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. دباتب يوترپ  دنمارخ ، یم  اهناتسوب  رد  نایتشهب  هک  انثا  نآ  رد  دومرف : - 

هحفص 269 ] ] 

: دننز دایرف  دنروآ و  تفگش  دوشهریخ ، اهمشچ  نآ  شخرد  زا  هک  يوترپ  نانچ  - 
دشاب ؟ امرس  زوس  هن  دبات و  دیشروخ  هن  اجنآ  دومرف : تزع  يادخ  هن  رگم  - 
. دیناما رد  یتفآ  ره  زا  امش  دیریگ ، مارآ  دهد " : خساپ  ار  نایتشهب  یفتاه  - 

. دروآدجو هب  ار  وا  هک  تفگ  ینخس  هیضرم  ءارهزاب  یلع  ناترالاس  رورس و  - 
. دیراد یمارگ  شدای  دیسانشب و  ار  وا  قح   ". تسوا كرابم  دنخ  رکش  زا  وترپ  شخرد و  نیا  - 

. دیئامش نم  هانپ  تشپ و  زیخاتسر ، هب  دمحا  ناگداز  يا  - 
. دننک ياج  نازوس  شتآ  رد  امش  نانمشد  دنبای و  تداعس  ناتسود  هک  تسامش  نامرف  هب  امش و  رطاخ  هب  -

. یمارگ تکرب و  اب  هریخذ  هچ  هو  تسام ، يادرف  هریخذ  امش  یتسود  - 
. شنزرس هن  ساپس  هتسیاش  یخوش ، هن  تسا  دج  همه  هک  راپس  شوگ  رهوگو  رد  نوچ  هدیصق  نیاب  - 

. تسا رویز  بیز و  اب  نینچ  هک  تسا  دامحنب  یلع  ساسحا  هجیتن  رکف و  هتخادرپ  نآتایبا  - 
. تسا تیب  هدیصق 94 

کنیا هک  دش  هدید  یناوارف  دئاصق  دمآ ، تسدب  هیمظاک  فرـشا و  فجن  رد  هک  یمیدـق  ياه  هعومجم  نمـض  رد  رعاش ، دامحنبا  مان  هب 
: مینک یم  جرد  انیع  ار  هبختنم  تایبا  زا  یخرب  و  میراگن ، یم  ارنآتسرهف 

: نآ علطم  تیب و  ردهدیصق 46   - 1

یئاکب  تلطا  اروشاع  موی  ای 
احربلا یلع  افقو  ینتکرت  و 

: نآ مامت  تیب و  رد 37  هدیصق   - 2

یئاوس  تدرا  نا  دیعلاب  نه 
ءازعلا حابتسمل  دیع  يا 

شدیع هتشارفا  ازع  مچرپ  هکنآ  ریگ  نارگد  غارس  ، دیع تینهت  يارب  - 

هحفص 270 ] ] 

تسا ؟ مادک 
. رذگب راذگاو و  ملد  زوس  اب  ارم  ما ، هناگیب  تسا ، دیع  هچ  ره  زا  متام  كوس و  نیا  رد  - 
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. دوش عورش  يراز  دایرف  اب  نم  دیع  دننک ، لابقتسا  رورس  يداش و  اب  ار  ون  لاس  ناگمه  - 
. میارایب نت  هب  تبیصم  هودنا و  هماج  نم  دنشوپ ، رد  ون  هماج  نوچ  و  - 

. تسا ناور  هدید  زا  نوخ  هارمه  هک  دشاب  یکشرس  نم  بارش  دنشون ، بان  بارش  نارگد  - 
. منک زاس  مغ  هنارت  نیسح  رب  يراز  نویش و  اب  نم  دننک ، زاغآ  يداش  رورس ، دجو و  زا  نوچ  و  - 

. تسا مک  دهد ، داب  رب  ار  مدوجو  دوپ  رات و  هتسشن ، لد  رب  وا  تبیصم  زا  هک  یمغ  راب  رگا  - 

هیلاوم  نم  هدیعب  ینهیا 
ءادعالا دی  مهتدابا 

؟ دندش كاله  دوبان و  نمشد  تسد  هب  شنارورس  هکنآ  تسا ، دابکرابم  تینهت و  راوازس  ایآ  - 
تسشنن ؟ رادغاد  ياهلد  رب  وت ، ردهک  یمغ  رابغ  هچ  البرک  يا  هآ ، - 

یئایحیب ؟ هچ  مشاب ؟ رادروخرب  یگدنز  زا  مه  زاب  دش ، دیهش  يراک  هیس  روج و  هب  البرک  هتشک  زادعب  - 
دیشک ؟ رس  ار  الب  ماج  یگنشت  اب  نیسح ، هکنآ  اب  دوش ، اراوگ  مبآ  تبرش  هنوگچ  - 

دشاب ؟ مشچ  ربارب  رد  ادر  یب  نایرع و  شفیرش  رکیپ  هک  مریگ  رارق  ربص و  هنوگچ  - 
تفرگ ؟ باضخ  نوخ  زاشنساحم  هک  دشابن ، ناور  لیس  نوچ  مکش  رسهنوگچ  - 

هدیمرآ ؟ مرن  رتسب  رب  نم  رکیپ  و  تشگ ، ناروتس  مس  لاماپ  فط "  نابایب "  رد  وا  رکیپ  - 
. دندرب يریسا  هب  هدروآ  ردب  تزع  هدرپ  زا  شنازینک ، نوچ  هک  داب  بنیز  يادف  مردپ  - 

. دیدكاخ رب  نوخ  رپ  نایرع و  ار  ردارب  رکیپ  درک و  رذگ  ادهش  رب  نوچ  و  - 

هحفص 271 ] ] 

: تفگ نازرل  مارآ و  وا  و  درمشرب ، شزیتس  مانشد و  اب  رمش  . دیود شیوس  هب  ناباتش  - 
. تسا ریسا  کی  يوزرآ  نیرخآ  نیا  . مریگرب مردارب  رادید  زا  يا  هشوت  ات  راذگب  رمش  يا  - 

يا ؟ هتساخرب  نم  زیتس  هب  مرازآ ، یب  هنوگنیا  هک  دیراد  یمن  ساپ  ار  ادخ  لوسر  نامدج  ایآ  - 
؟ يدرک اهر  اهنت  هکیالب و  بادرگ  رد  ارم  هچ  زا  مزیزع  ردارب  يا  تفگ : رداربب  ور  دعب  و  - 

. تفرگ یتسس  مناوت  روجنر و  مرکیپ  دش ، بآ  مناوختسا  هاکناج  مغ  نیا  رد  -
. تشگ دیماان  مدیما  یشاب ، نم  راسگمغ  یگدنز  گرم و  رد  هک  دوب  مدیما  رداربيا  - 

. تسا لباقان  هچ  رگ  متخاس ، یموت  يادف  ار  دوخ  ناج  دنتفریذپ ، یم  رگا  - 
. منیبن نایناهج  يور  رگید  هک  موشروک ، دنبن ، لد  یسک  هب  وت  زا  دعب  ردارب  يا  - 

. دراد نت  هب  يریسا  هماج  هک  تسا  وت  كرتخد  همطاف  نیا  رابترسح ، هچ  هآ  - 
. دلان یم  هتفرگ  لد  رب  رگد  یتسد  رس و  رب  یتسد  متام  زوس  زا  - 

. دراشف یم  تشم  رد  ار  البرکهدیتفت  ياهگیر  هدیپط ، نوخ  رد  شرادجات  ردپ  هک  درگن  یم  - 
: دیوگ یم  كاندرد  هلان  اب  راچان  دزیخ ، ردپ  يوس  هک  هدنامن  ياپ  رد  ناوت  فعض ، تدش  زا  - 
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؟ درک دهاوخ  اود  هک  ارم  تنحم  هودنا و  درد  مرب ؟ هانپ  یسک  هچ  هبیناوتان  یمیتی و  زور  ناج  ردپ  - 
. تسا نارگن  ترسح  هب  شرابهودنامشچ  اهنت  تکرح و  یب  ردپ  ياهبل  هک  دید  نوچ  و  - 

. مدش میتی  هک  داب  مرس  رب  مغ  كاخ  ناج ، همع  تفگ : هدیود  اه  همع  بناج  - 
نارتخا تسا و  یقاب  راگزورات  داب ، امش  رب  ادخ  دورد  دمحا  نادناخ  يا  - 

هحفص 272 ] ] 

. ناشفا وترپازوج 
. ناربمایپ متاخ  ناتدج  هکنانچ  دیئادخ ، هدیزگرب  قلخ ، نایم  زا  امش  - 

. دنهرب یهارمگ  تریح و  زا  ناهج  قلخ  هک  تسامش  وترپ  اب  دیتیاده ، نارتخا  امش  - 
. تسا نم  يادرف  هریخذ  امش  رهم  هک  نادناخ  نآ  هتخاب  دوخ  مدامح "  نبا  نم "  - 

مشاب  بایماک  دوخ  ياهوزرآ  هب  و  منامن ، هدنکفارس  هکنیا  مدیما  - 
: زاغآرس نیا  وتیب  اب 75  هدیصق  - 3

اءاش  فیک  هبحالا  يون  كاجش 
! ءاود هل  بیصت  ءادب ال 

زاغآرس : نیا  تیب و  اب 28  هدیصق   - 4

بوذی  دبکهل  نم  حرفیا 
بیئک هتبابص  نم  بلق  و 

: زاغآرس نیا  تیب و  اب 68  هدیصق   - 5

ابوکس  اعمد  یحس  نیع  ای  کی  و 
ابیئک انیزح  نک  بلق  ای  کی  و 

: زاغآرس نیاو  تیب  اب 74  هدیصق   - 6

بیشملا  حال  دق  اباعلتا و 
بیع هصقنم و  سارلا  بیش  و 

: زاغآرس نیا  تیب و  اب 67  هدیصق   - 7

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1416 

http://www.ghaemiyeh.com


اباکسنا  بکسناف  عمدلا  توعد 
اباجا امف  ولسلا  تیدان  و 

دیوگ : هدیصق  نیا  رد  و 
. تسا كاب  هچ  هانگ  نیا  زا  ارم  تسا ، هانگ  لوسر ، نادناخ  رهم  رگا  - 

. مانشد شحف و  ناشنمشد  راثن  و  مزاس ، ناشمدق  راثن  ار  دوخ  يانث  مزرو و  رهم  - 
. مدیشوک ناج  هب  هک  دوب  لد  هتساوخهکلب  متخاسن ، دوخ  شاعم  هلیسو  ار  نانآ  يانث  - 

. تفرگ دهاوخن  رظن  رد  ار  یهلا  شاداپ  زج  نادناخ  نیا  شیاتس  حدم و  اب  یلع "  دامح : نبا  - "
: علطم نیا  تیب و  اب 26  هدیصق  - 8

بیبط  ماقسلا  نم  یمسجل  له 
بیصن  داقرلا  نم  ینیعل  ما 

هحفص 273 ] ] 

علطم : نیا  تیب و  اب 30  هدیصق   - 9

مکنا  هللا  لوسر  تیب  لها  ای 
ابآ  وا  باغ  ادج  قلخلا  فرش  ال 

: علطم نیا  تیب و  اب 60  هدیصق   - 10

بئاجع  فئارط و  هیف  رهدلا 
بئاصم دئاوف و  هیف  يرتت و 

علطم : نیا  تیب و  اب 34  هدیصق   - 11

تارسحلا  مئاد  بلقل  نم  ایا 
تاربعلا  بکست  نوجفل  نم  و 

دیوگ : هدیصق  رخآرد  تسا و  لبعد  هیئات  کبس  هب  هدیصق ، نیا 
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هدیصق  مظن  هللا  نیما  کیلا 
تافص نسحب  وهزت  هیماما 

تبلقاف  اهاعد  دامح  نب  یلع 
تاممهلا مظعا  نم  هتمه  و 

لبعد  یعازخلا  لاق  املهیبش 
تافرغلاب نمحرلا  هنمضت 

هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  طبهم  و 

زاغآرس : نیا  تیب و  اب 95  هدیصق   - 12

تاسدقم  عیقبلا  یف  عاقب 
تابیط  هبیطب  فانکا  و 

: زاغآرس نیا  تیب و  اب 28  هدیصق  - 13

احاونلا  دعسا  حونا و  ینعد 
احان نیسحلا و  موی  یکب  یلثم 

: زاغآرس نیا  تیب و  اب 43  هدیصق   - 14

دیزت  مومهلا  ینفی و  ربصلا  يرا 
دیدج ماقسلا  یلبی و  یمسج  و 

: زاغآرس نیا  تیب و  اب 86  هدیصق   - 15

اداع  هناول  یبصلا  دهع  رضام 
اداز  هبیط  نم  یندوزی  اموی 
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: دیوگ هدیصق  رد  هک  تسا  هتفر  يریمحلیعامسا  دیس  لابقتسا  هب  هدیصق  نیا  رد 
! ادابع کنم  انیلع  لایخلا  فاط 

دیوگ : هدیصق  رخآ  رد  ام  يدبع  ورنیا  زا  و 

ائدتبم  لیعامسا  لاق  امتنزا  و 
 " ادابع کنم  انیلع  لایخلا  فاط  " 

علطم : نیا  تیب و  اب 37  هدیصق   - 16

رازغلا  عومدلاب  تشع  ام  کبا 
راتخملا دمحم  يرارذل 

علطم : نیا  تیب و  اب 29  هدیصق   - 17

يرما  یف  تفرسا  ربصلاب  یترمآء 
ربصلاب کلابا  یلثم ال  رمویا 

هحفص 274 ] ] 

علطم : نیا  تیب و  اب 60  هدیصق   - 18

اردیح  نمضت  ربق  یلع  یمالس 
اربصتلا  قیطی  امقوشم  مالس 

دیوگ : هدیصقنیا  رخآ  رد  و 
. مریگ ریصقت  هار   " یصو رهم "  رد  هن  و  میوپن ، طارفا  هار  دوخ  نید  رد  نم  - 

. تفر دهاوخ  قح  تاقالم  هب  دامح "  نب  یلع  زیخاتسر ". زورنیئآ  شور و  نیا  اب  - 
زاغآرس : نیا  تیب و  اب 28  هدیصق  - 19

رذ  يوهلا و  یف  یمالم  عد  یمئال  ای 
يرذع یف  ماق  یلع  بح  ناف 
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: زاغآرس نیا  تیب و   62 اب هدیصق   - 20

اعمساف  دیعولا  یعاد  هبلق  یعد 
اعروتف  هبیش  يدابل  عادو 

: زاغآرس نیا  تیب و  اب 77  هدیصق   - 21

اعمتجم  ناک  المش  نیب  ای  تقرف 
اعم  رورسلا  یبیبح و  ینعتدعبا 

زاغآرس : نیا  تیب و  اب 25  هدیصق   - 22

افوقولا  لطن  انب  جع  یلیلخ 
افوفطلا  لمش  هرون  نم  یلع 

زاغآرس : نیا  تیب و  اب 52  هدیصق   - 23

لوجت  ءاشحلا  یف  يرکف  رطاوخ 
لوطی یبنلا  لآ  یلع  ینزح  و 

زاغآرس : نیا  تیب و  اب 58  هدیصق   - 24

الالد  لامجلا  تاذ  ای  ترجها 
الایخ ؟ دودصلل  یمسج  تلعج  و 

: زاغآرس نیاو  تیب  اب 27  هدیصق   - 25

لقعلاهرمع  یف  رملا  نیز  نا  الا 
لز  هقولحز  هیف  ام  يده  جهن  و 

: زاغآرس نیا  تیب و  اب 21  هدیصق   - 26

لضفملا  نبا  ای  بلاط  یبا  نب  یلع  ای 
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یلزالا میدقلا  بابلا  هللا و  باجح  ای 

: زاغآرس نیا  تیب و  اب 51  هدیصق   - 27

ملعاف  هیادهلا  مالعا  کتجان 
موق  الا  قیرطلاب  اهیف  تمقا  و 

يوهلا  یبقع  یف  لقعلا  نیعب  رظناف 
ملعت مل  نا  نیرادلا  نع  لاسا  و 

: علطم نیا  تیب و  اب 55  هدیصق   - 28

مارح  یلع  مکدعب  مونلا 
مانی ؟ فیک  بابحالا  قراف  نم 

هحفص 275 ] ] 

اهنرق هک  مان  دـمحم  تسايرگید  دامح  نبا  هدورـس  یلو  هتفای  تبـسنيدبع  دامح  نب  یلع  هب  یبدا  ياه  هعومجم  رد  مه  يرگید  دـئاصق 
: علطم نیا  اب  هدیصق  هلمج  زا  تسا ، هدوشگ  یگدنز  هب  مشچ  دعب 

عیاض  کعمد  طبسلا  باصم  ریغل 
عزاج نزحلا  نع  ولس  اذ  تنا  و ال 

: تسا هدرک  یفرعمنینچ  ار  دوخ  هدیصق ، نیا  رخآ  رد  رعاش ،

مکدبع  دمحم  دامح  نبا  لعل 
عفاش هیربلا  ریخ  دغ  یف  هل 

. دیآ عفاش  نایناهج  نیرتهب  زیخاتسرب -  ار -  دامح " نب  دمحم  امش "  هدنب  نیا  هک  دشاب  - 

هحفص 276 ] ] 
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يزار جرفلاوبا  هیریدغ 

هراشا

هبشلا  یلع  ریدغلا "  موی  يدهلا "  یلجت 
هبشلا نع  نایبلا  زیربا  زرب  و 

. دش كاپ  شغ  زا  بان  يالط  ،و  دنکفا وترپ  تاهبش  یکیرات  رب  قح  هولج  ریدغ ، زورب  - 
. درک نایب  هدرپ  یب  دیجم  نآرق  هکنانوچ  دومرف ، لیمکت  ار  یعامتجا  ماظن  شرع ، يادخ  - 

. تشارفارب ار  ناهج  درم  اتکی  یلع  يوزاب  تساخاپ و  هب  ناناملسم  عامتجا  رد  ادخ  لوسر  - 
!؟ يراختفا هچ  هو  . تسا رالاس  رورس و  شنیا  مرورس ، ورالاس  نم  ار  هک  ره  دومرف : - 

رعاش لاح  حرش 

. يزار يودنه  نب  دمحم  جرفلا ، وبا 
شناد لضف و  رویز  اب  یعمج  نادناخ  نیا  نایم  رد  . دنا هتساخ  اپب  بدا  ملع و  رشنهب  هک  دنا  هیماما  روهشم  ياهنادناخ  زا   " ودنه نادناخ  " 

ناشن مان و  اب  لاجر  گنهرف  رد  هتشادرب  یتبثم  عیسو و  ياهماگ  اشنا  رعش و  نف  رد  هدمآ ، لئان  هژیو  تاراختفا  هب 

هحفص 277 ] ] 

. دنا هدشدای  ناوارف  یبدا  یملع و  ترهش  و 
تیب لها  يارعـشزا  اـملعلا "  ملاـعم  رد "  بوشآ  رهـش  نباهک  تسا  فیرـش  تیب  نیا  ناـمدود  رـس  ودـنهنب ، دـمحم  جرفلا  وبا  هلمج : زا 

. تسا هداد  ياج  ناراگزیهرپ  فص  رد  و  هتسناد ،
زا هکنیا  زا  دـعب  و  دزادرپ ، یم  وا  لاح  حرـش  هب  همیتی ج 3 ص 362  رد  یبلاعث  هک  تسا  ودـنه  نب  دـمحم  نب  نیـسح  جرفلا  وبا  هلمج : زا 
وا نیکمن  ياه  هدورـس  : دیوگ یم  دـیامن و  یم  دای  ار  وا  راعـشا  زا  یتمـسق  هدرمـش ، شفورعم  ریزو  دابعنبا  بحاص  ناتـسود  باحـصا و 

هلمج : زا  دوش ، دای  هنومن  ناونع  هب  تیب ، دنچ  هکنیا  زج  تسین ، نآ  رکذ  شیاجنگ  ار  ماقم  تسا و  ناوارف 
. يوش کیدزن  نادب  ماگ  هب  ماگ  هک  ور  شیپ  ریگم ، تشحو  ینیب ، هتشارفارب  ار  تمظع  دجم و  ياه  هلق  رگا  - 

. دریگ نامسآ  بناج  هرگ  هرگ  دزیخرب و  كاخزا  دیاس ، کلف  هب  رس  ینیب  هک  دنلب  هزین  - 
: رگید هدورس  نیا  مه  و 

تارذم  کنیع  لاب  ام  یل  نولوقی 
؟ لطه اهعمدا  یبظلا  اذهنساحم 
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ههجو  هعلطبینیع  تنز  تلقف 
لسغاهعمدا بوص  نم  اهل  ناکف 

. تسا رابکشا  يدوشگ  لازغ  نیا  رادیدب  هک  هاگنآ  زا  دیسر ؟ بیسآ  هچ  ار  تناگدید  دنیوگ : - 
. درک دیاب  لسغ  کشرس  بالیس  ابشور  نیا  زا  تفرگ ، ياج  شراسخر  شوغآ  ردمهاگن  ریت  متفگ : - 

راشرـس شناد  ناگمه  و  هدش ، دای  بدا  لاجر  ياهگنهرف  رد  وا  لاح  حرـش  ودنه ، نب  دمحم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلا ، وبا  هلمج : زا  و 
رد وا  تراهم  هب  هدوتس  ار  وا 

هحفص 278 ] ] 

ملع رد  راتفگ  شیپ   ": هقوشم هلاقم   " بط " ، حاتفم  باتک "  دنا ، هدرک  فارتعا  بدا  ساسحا و  رعـشءاشنا ، بط ، هفـسلف ، تمکح و  نف 
، تسوا تافیلات  زا  دراد ، یخوش  لزه و  هبنج  هک  ناـیطول ، ناـگرابنز و  نیب  تطاـسو "  ناـینانوی "  تمکح  زا  هیناـحور " ملک  کـلف " ،

. تسا هتفگ  تایح  دوردب  ناجرج  رد  لاس 420  رد  هداهن و  راگدای  هب  دوخ  زا  مه  يرعش  ناوید  انمض 
عیدب : هزات و  نیماضم  رد  یلع  جرفلا  وبا  ياه  هدورس  زا  و 

. تسا هتخود  شیوسهب  نایناهج  مشچ  هک  تفر  تسد  زا  یشووهآ  ربارب  رد  مراقو  ینیگنس  - 

لامجلل  هبعک  ههجو  ادغ 
دوسالا رجحلا  هبلق  یف  و 

 ". هایس گنس  شا "  هنیس  رد  یلو  ناتسرپابیز  هبعک "  شهام "  راسخر  - 
: شا هنابیدا  ياه  هدورس  زا  و  - 

؟ تسا راک  هچ  نم  داسف  حالص و  اب  ارت  دیئوگب : هراپهام  ناب  - 

هبلق  الحار  ادوف  دوز 
داز نم  لحارللدبال 

. تسا ریزگان  هشوت  داز و  زا  رفاسم  نک ، هتخابلد  رفاسمهارمه  هشوت  تنابل  زا  - 
: رگید هعطق  نیا  مه  و 

. تسا نیمه  لد  هراچ  رادرب ، افو  یب  ناتسودزا  لد  زادرپ و  نارگد  هب  يزور  دنچ  دنتفگ : - 
. تسین هار  نآ  رد  ار  نارگد  رهم  هدش ، هتخاس  نانآ  رهم  شیاجنگ  هب  لد  نیا  یلو  - 

: رگید يابیز  هعطق  نیا  مه  و 
. مدرکن غیرد  همان  زا  نانیچ ، نخس  نایوگدب و  رطاخ  هب  هک  دنگوس  تدوخ  ناجب  - 
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. تسین لاسرا  لباق  هایس  همان  دنک : هایس  ار  همان  دزیر و  منماد  رب  کشا  لیس  تقارف  زا  هکلب  - 
رگد : هدورس  نیا  ای  و 

. تساتکی واهنت  هک  دیوپ  تاراختفا  بناج  یسک  راکچ ؟ لامک  راختفا و  اب  ار  دنم  هلئاع  درم  - 

هحفص 279 ] ] 

دبنجن ؟ ياج  زا  شعن  تانب  و  ددرون ، رد  ناهیک  راطقا  تساتکی ، هک  باتملاع  دیشروخ  ینیبن  - 
نیرخآ : هعطق  نیا  و 

. تسا یگیام  ورف  يراوخ  هک  نز  نوریب  هاگرخ  همیخ و  يوش ، رادقم  یب  راوخ و  هک  اجنآ  - 
رد لدنص "  نوچ "  هک  ینیب  هن  تسا ، ناماوت  تفارش  تزع و  اب  نآ  نتفگ  كرت  تسا ، ناصقن  تسکش و  هیام  نامناخ  رد  نتسیز  رگا  - 

؟ تسا ربارب  مزیه  اب  ناتسودنه 
بوبحم  " تاـیفولا " ، تاوف   " ءاـبنالا " ، نویع  باـتک "  رد  ودـنه ، نب  یلع  جرفلا  وبا  لاـح  حرـش  هک  دـنکن  شوـمارف  یمارگ  هدـنناوخ 

رد دـمحم  نب  نیـسح  شردـپ  لاح  حرـش  هکلب  تسا ، یلاخ  وا  لاح  حرـش  زا  همیتیهکیلاح  رد  هدـش  هلاوح  رهدـلا "  همیتی  هب "  بولقلا " 
. تسا هدش  دای  همیتی 
مود : پاچ  تافاضا 

بادآ و رد  تسا : هدوتـس  ریز  تارابع  اب  ار  وا  هدرک و  دای   134 همیتی " ص 143 -  همتت  رد "  ار  یلع  جرفلا  وبا  لاح  حرـش  یبلاعث  ، یلب ]
لضف لها  هردان  . نیز ساسحا و  رعـش و  رد  راگزور  هناگی  . دوب رایماک  قئاف و  تغالب  نف  رد  تشادازـس و  هب  یمهـس  لماک و  یتسد  مولع 

تفایرد و  اویـش ، ترابع  تخادرپ  اـب  همه  نیا  . رادـبات ولول  رادـبآ و  رهاوج  مظن  رد  بدا  لـها  ياوشیپ  . نیریـش رکب و  نیماـضم  دیـص  رد 
. نخس يوداج  تسا  نم  رعش  کنیا  هک  نف  رپ  ناداقن  روآدای  تسوا  .و  الاو ياهفده 

همتت  ) اجنیا رد  کنیا  مدوب ، هتفاین  تسد  وا  ياه  هدورـس  مامت  هب  نوچ  مدرک ، دای  ار  وا  هبخن  راعـشا  زا  همـش  طقف  همیتی "  باتک "  رد  نم 
زا ناشخر  هزجعم  نوچ  بدا  خـیرات  تاحفـص  رد  هک  منک  یم  جرد  وا  زغم  رپ  نیکمن  ياه  هتخاس  زغن و  ياـه  هماـکچ  زا  یلـصف  همیتیلا )

 ". تسا هدرب  قبس  نارورپ  بدا  مامت 

هحفص 280 ] ] 

هتخاس شباتک  رویز  بیز و  ار  وا  تطاسو "  هیلزه "  هلاسرزا  یتمـسق  و  رادـبآ ، رعـش  زا  دـنچ  یقاروا  شیاتـس ، انث و  نیا  زا  دـعب  یبلاعث ،
]. تسا

هحفـص رد  رـصقلا "  هیمد  بحاص "  هک  تسا  ودنه  نب  دمحم  نب  نیـسح  نب  یلع  جرفلا  وبا  دـنزرف  فرـشلا ، وبا  نادـناخ : نیا  هلمجزا  و 
. دنک یمدای  وا  زا  شردپ  لاح  حرش  نمض   113

نیا هدش و  تبث  یلـصوم  ییحی  نب  همالـس  جرفلا : وبا  مان  هبیبدا  ياه  هعومجم  رد  یهاگ  دمآ ، هتـشاگن  لصف  نیا  ردـص  رد  هک  هیریدـغ 
دراد عطق  دشاب  هدرک  یـسراو  وا  " ي  املعلا ملاعم  باتک "  زین  بوشآ و  رهـش  نبا  بقانم "  باتک "  هب  هک  يروشناداریز  تسین ، حـیحص 
رتاناد ادـخ  .و  هیانک اب  ار  جرفلا  وبا  ام  رعاش  و  دـنک ، یم  دای  کچوک  مان  اـب  باـتک  ود  رهرد  ار  یلـصوم  جرفلا  وبا  بوشآ ، رهـش  نبا  هک 

. تسا
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هحفص 281 ] ] 

نیسح نب  رفعج  هیریدغ 

همالع  ترهظ  هرعش  یف  هروجفب  يذلل  لق 
. تسا راکشآ  زواجت  راثآ  شا  هدورس  رد  هداهن و  نوریب  میلگ  زا  ياپ  هک  ار  نآ  يوگب  - 

هتخود : شیویند  ماطح  هب  عمط  مشچ  هتخورفهتشگرس ، یهارمگ  هب  ار  دوخ  نید  يدرخیب ، زا  - 
ینک ؟ زاس  نخس  تماما  رارسا  رد  هک  دبا -  لزا و  نوعلم  يا  دسر -  هچ  ارت  - 

. يدش میرکت  هتسیاش  هن  یتفگ و  قح  هن  تسا ، لوسر  ثاریم  تماما  یتشادنپ ، - 
. تسوا ماقم  مئاق  هک  تسا  لوسر  صن  اب  یئاوشیپ  تماما و  - 

هماقا امل  ردیحل  مخموی  یف  هلاقمک 
تشاد : اپب  اروا  هک  هاگنآ  دومرف ، ردیح  اب  مخ  ریدغ  رد  هکنانوچ  - 

. دومرف اسر  غیلب و  هچ  هو  . تسا رالاس  رورس  یلع  نیا  مرورس ، رالاس و  نم  ار  هک  ره  - 
. يریگ نادند  هب  تمادن  تشگنا  رس  ینادب و  ات  سرپيربخ ، بحاص  زا  - 

. دودز اه  هرهچ  زا  مغ  رابغ  راکیپ ، هنهپ  ردنارب  ریشمش  اب  هک  تسوا  - 
. دندمآ هوتس  هب  شیوزاب  برض  زا  تنارورس  هک  ردب "  زور "  رد  - 

هحفص 282 ] ] 

. دوبر ربمایپ  مشچ  زا  باوخ  ناغفا  هلان و  اب  تراسا ، دنب  رد  سابع )  ) ناشردپ - 
. دنک راوتسا  شتماما  ناکرا  دربمان و  انلع  شلوسر  هک  تسا  یسک  نآ  رالاس ، اوشیپ و  ام ، نیئآ  رد  - 

. دزاس شوماخ  ارنآ  ياه  هلعش  دوش ، نازورف  گنج  شتآ  هک  دربن  ياهنادیمرد  - 
. دنتسج تمالس  هار  رارف ، اب  نارگد  هکنآ  زا  دعب  ربیخ " ياشگ "  هعلق  تسوا  - 
. دنیاین ربارب  شنخان  رس  اب  دنریگ ، سایقم  وا  اب  ار  نایناهج  رگا  دنگوس  ادخب  - 

یبا هیمیم  هدیصق  حرـش  رد  ، 565 لاس هتـشذگرد  یبلح ، هدارج  یبا  نب  هللا  هبه  نب  دمحا  نب  کلملا  دـبع  نب  دـمحم  مراکملا ، وبا  یـضاق 
رد هک  مدناوخ  يرعش  هعطق  لکوتم  روضح  رد  هک : دنک  یم  لقن  رعاش  هصفح  یبا  نب  ناورم  زا  هتفای ، ترهـش  هیفاش "  مان "  هب  هک  سارف 
منت رب  تعلخ  راهچ  ناگمه  روضح  رد  درک و  اطع  نم  هب  ار  همامی  ونیرحب  يرادنامرف  هلص ، ناونع  هب  لکوتم  ما ، هتخات  اه  یضفار  هب  نآ 

تسا : نیا  رعش  هعطق  تسارایب ،
همالظلا  یفنت  مکل  دعب  دمحم و  ثارت  مکل 

. تساخرب نایم  زا  يراک  هیس  امش  يرگداد  اب  تسار ، امش  ثاریمب ، لوسر ، ینیشناج  - 
. دنرادن يا  هرهب  نیرتمک  دنا و  هتخود  وا  ثاریمب  عمط  مشچ  لوسر ، ناگدازرتخد  - 

. دزسن ینیشناج  ار  رتخد  و  دربن ، ثرا  هک  داماد  - 
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. دنتسبن یفرط  ینامیشپ  زج  دنتسب ، دوخبار  امش  ثاریم  هکنانآ  - 
. دیسر رادقح  هب  تثارو  قح  - 

. دوب اپب  تمایق  هماگنه  دوب ، ار  لوسر  تخد  تفالخ  ینیشناج و  قح  رگا  - 
. تسین مهیتمارک  دنگوس ، ادخب  هن  تسین ، امش  هرهبزج  وا  ثاریم  - 

همالع  مکل  نیضغبملا  مکبحم و  نیب  تحبصا 
. منایامن نمشد  تسود و  نایم  ما ، هماکچ  نیا  اب  هک  منم  کنیا  - 

: رعش نیا  اب  هتخات و  هصفح  یبا  نبا  رب  دنناوخ ، نیسح  نب  رفعج  ار  وا  هک  يدرم 

هحفص 283 ] ] 

تسا . هتسکش  وا  ناهد  رد  نخس  خلا  هروجفب "  يذلل  لق  " 
نایارس هیریدغ  رامش  رد  وا ، نیرصاعم  زا  ای  دشاب  يدادغب  جاجح  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  نادنزرف  زا  ام  رعاش  هکنیا  نامگ  هب  دیوگ : ینیما 

. میدرواین تسدب  یعالطارعاش  لاح  حرش  زا  نیا  زا  شیب  و  میدرک ، دای  شمراهچ  نرق 
نآ ناگدنیارـس  لاح  حرـش  هب  نوچ  یلو  میدروآ ، تسدب  مراهچ  نرق  ياه  هدورـس  زا  یناوارف  ياه  هیریدغ  دـش ، رکذ  هچنآ  زا  ریغ  هتبلا 

. میدومن رظن  فرص  نآ  داریا  زا  میدشن ، فقاو 

هحفص 284 ] ] 

نرق 05 رد  ریدغ  ءارعش 

رهاط بیجنلاوبا  هیریدغ 

هراشا

401 هتشذگرد

ملسملا  ریدغلا "  موی "  یف  دیع 
مرجملا هیلع  دیعلا  رکنا  و 

. راکنا دانع و  رد  راکهبت  مرجم  اما  تسا ، دیع  شیریدغ  زور  تسا ، میلست  قح  ربارب  رد  هکنآ  -
داب ! امش  رب  گرم  درک  نالعا  مخ  ریدغ  رد  راتخم  لوسر  هچنآ  ریدغ و  زور  نارکنم  يا  - 

. مدناسر لامک  هب  ار  امش  نیئآ  زورما  داتسرف " ، یتیآ  داب ، دنلب  شتکوش  هک  یلاعت  يادخ  - 
. مانا رب  تسادخ  یشخب  تمعن  زا  ماما ، بصن  يرآ  مدومرف "  مامت  امش  رب  ار  تیاده  تمعن  -و 
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رعاش لاح  حرش 

رهگمظن هب  رعـش  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  هک  تسا  تیب  لها  يارعـش  زا  رهاط "  هب "  بقلم  يرزج  نسح  نب  میهاربا  نب  دادش  بیجن ، وبا 
رد شرادبآ  راعـشا  . قیمع فرژ و  نیماضم  قیـشر و  یتارابع  قیقر و  یـساسحا  اب  هدرک ، زاس  يداش  دورـس  نخـس  راسخاش  رب  هتخادرپ و 

. تسا هدمآ  درگ  یناوید 
هب هداد و  رد  تیالو  يادن  نانمشد ، هنتف  زا  اورپ  یب  هکتسا  تیب  لها  تماهـش  اب  ءارعـش  زا  دیوگ : ءاملعلا " ملاعم  رد "  بوشآ  رهـش  نبا 

. تسا هداشگ  نابز  نادناخ  نیا  شیاتس 
شبولـسا قیقد و  شرعـش  هتفگ : انث  مه  ار  یبلهم  تسا  هیوب  دنزرف  هلودلا  دضع  ءارعـش  زا  دیوگ : ءاـبدالا " ج 4 ص 261  مجعم  رد "  و 

وارعش : هلمج  زا  هتشذگرد  لاس 401  رد  . دوب فیطل 
. درواین ماجرف  هب  یکین  راک  دشابن و  دونشوخ  دوخ  تاناکما  زا  هدازیمدآ  رگا  - 

. نایرگ یلاس  ربارب  رد  تسا و  نادنخ  زور  کی  دنادنریبدت ، مسر  هک  راذگاو  ار  وا  - 
وا : رعش  هلمج  زا  و 

. دیلپ هدوتسان و  دیدروآ  دیدپ  یشیک  ناهورگ  نیرتریرش  يا  نایفوص  هورگ  يا  - 
دیزادنیب ؟ کتفج  نانک  صقر  دیروخب و  نایاپراچ  نوچ  هک  دومرف  نآرق  رد  تزع  دنوادخ  ایآ  - 

: دیوگ ومه  و 

یل  نبا  كاهد  ام  بلقلل : تلق 
ینارف ینارفلا  عیاب  یل : لاق 

هارظان  تنج  امیف  هارظان 
یناعد وا  امب  تما  یناعد  وا 

هحفص 286 ] ] 

. دیرد مدوپ  ورات  يرسپ  زابخ  تفگ : وگ  رب  هتفشآ  هچ  زا  متفگ : لد  هب  - 
. مریمب دوخ  درد  اب  هک  دیراذگاو  ای  دشخب  افش  ارم  بلق  ات  دیئوجب  شلد  هتسخ ، ارم  ناج  شنامشچ  يوداج  - 

هتفگ : زین  و 
. ناوارف ایند  تمعن  تسا و  عیسو  ادخ  نیمزرس  - 

. دیدنب رفس  راب  لابکبس  وگ : رب  دنا  هتسشن  هار  كاخ  رب  هداد  يراوخ  هب  نت  هکاهنآب  - 
هتفگ : زین  و 
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. دیتشگزاب ات  مدیدن  شوخ  يور  دیدش  ناهنپ  ما  هدید  زا  هک  زورنآ  زا  دیدز ، مه  رب  ارم  يار  - 
. مشخ ترفن و  اب  ایو  زیمآرهم  هاگن  اب  مبایب  امش  زا  رتهب  تسین  نکمم  مرگنب ، یمشچ  رهب  دشابن ، يراک  نم  یئادیش  روش و  اب  ار  امش  - 

یبـلهم دـمحم  وـبا  ریزو  تمزـالم  رد  تاـقوا ، رتـشیب  نم  تفگ : رعاـش  بـیجن  وـبا  دـیوگ : ءاـبدالا "  مـجعم  ص 194 "  ج3  رد  زین  و 
داتـسرف نم  یپ  رد  يرکاچ  ریزو ، دوشکشخ ، ات  مدوب  هداهن  دنب  يور  رب  هتـسشار و  دوخ  ياه  هماج  يزور  مدوب ،  ) لاسهتشذگرد 352 )

: متشون ودب  دناوخ ، روضح  هب  ارم  رارصا  اب  تفریذپن و  ارم  رذع  مدروآ ، رذعنم 
. تسا ناطیش  دنکن -  ادخ  و  ایوگ -  تسا ، نایرع  دنب  ریز  رد  ترکاچ  - 

. تسا هدرک  نطو  ایوگ  دوش ، یمن  ادج  یهجو  چیه  هب  تسا  کلم  کیرش  نآ  رد  یگدوسرف  كرچ و  هک  دیوشیم  هماج  - 
. تسا نید  دنچ  ار  مدرم  هکنانچنآ  دشابینید ، ارم  رگا  تسا ، رت  هدوسرف  منیئآ  ونید  زا  هک  هماج  - 

. دریگب ارم  تسد  تناسحا  هکنیا  زا  لبق  دوب ، نم  راگزور  لاح و  نیا  - 
تسا : نایم  رد  یلئالد  ار  ینخس  ره  هتبلا  دیوگ -  دنادرگ و  يور  دنیب ، ارمهک  ره  - 

؟ تسا دازیمدآ  دراد ، نت  رب  توبکنع  هتفاب  زا  يدوپ  رات و  هک  درم  نیا  - 

هحفص 287 ] ] 

. میسمهرد هفاضاب 500  راولش  همامع و  کی  ابداتسرف  هبج  میارب  ریزو ،
انث ار  هلودلا  زعم  ریزو  یبلهم : دمحم  وبا  هک  تسا  يرعاش  : " دیوگ هتخادرپ و  وا  لاح  حرش  هب  تایفولا " ص 167  تاوف  رد "  یبتک "  " 

. هدرک لقن  ار  وا  تایبا  زا  يا  همش  دعب  تسا " و  يرجه  لاس 400  دودح  رد  شتافو  ار ، هلودلا  دضع  مه  هتفگ و 
. تسا هدومن  وگزاب  میدروآ  ءابدالا " مجعم  زا "  ام  هک  ار  روبزم  یئوش  تخر  ناتساد  یبلهم ، ریزو  همجرت  نمض  رد ص 132  زین  و 

ار بیجن "  وبا  اقفتم "  دـش ، دای  هک  هناگ  هس  رداـصم  . تسا روکذـم  زین  یناتـسب " ج2 ص 360  فراعملا  هرئاد  رد "  رعاـشلاح ، همجرت 
نت ود  هن  تسا ، نایم  رد  نتکی  ياـپ  اـهنت  تروص ، نیا  رد  هدوب ، فورعم  رهاـط "  بقل "  اـب  هک  دناهتـسناد  میهاربا "  نب  دادـش  هیاـنک " 
دای دادـش "  کچوک "  مان  اب  ار  هدربمان  رعاش  رد ج 1 ص 389  رابکی  : هتشادنپ هعیـشلا "  نایعا  باتک "  رد  نیما "  نامرورـس "  هکنانچ 

يرزج رهاط  بیجن  وبا  شگرزب "  مان  اب  شگرزب  مان  اب  رد ج 1 ص 411  شراب  رگد  هدرک و  توف  لاس 400  دودح  رد  دیوگ : هدرک و 
. تسا هتخانشان  وا  یگدنز  رصع  دیوگ : "و 

دنک : یم  دای  هدربمان  رعاش  زا  ار  رعش  نیا  رد ص 50، رصقلا "  هیمد  بحاص " 
. تسا قاتشم  ودب  نارگدبلق  هتسویپ  تسا ، بایماک  ناسچ  يزابقشع  رد  هک  لبش "  نبا  هب "  رگنب  - 

. دنرازیب نانز  زا  ایوگ  شراسخر ، هتفیش  نادرم  مشچ  زورید ، دنزادرپن ، نارگیدب  هک  شیور  شوخرس  نانز  ياهلد  کنیا  - 

هنقشعف  یحتلا  درماهوقشع و 
اقشاع مدعیسیل  ربکا  هللا 

شرازاب ! قنور  نیزا  ربکا  هللا  شیادیشقشاع  نانزو  هدروآ  رب  شیر  شا ، هتخابلد  نادرم  دوب و  شیر  یب  - 
، هللا دـبع  نب  یلع  هلودـلا  فیـس  شیاتـس  رد  هک  يا  هدیـصق  زا  هتخادرپ و  وا  دای  هب  ص 46  رهدـلا " ج 1  همیتـی  میمتت  رد "  مه  یبلاـعث 

: هدیزگرب ار  تیب  هس  نیا  هدورس  لاس 356  هتشذگرد 
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ارمع  اهل  هبن  یل  لیقهجاح  و 
یل هبنت  دقیلع  تلقف : من . و 

. تسا نم  رادیب  دوخ  یلع  متفگ  . باوخب تخار  نآ  زا  دعب  تسا ، رمع  ندرک  رادیب  شا  هراچ  دنتفگ : متشاد ، يزاین  - 
. تساور اهنآ  تسد  زا  نم  تجاح  ترخآ  ایند و  رد  هک  مراد  یلع  ود  - 

. نم رالاس  رورس و  نینموملا "  ریما  یلع  و "  نم ، ناتسوب  لگ  هللا "  دبع  نب  یلع  - " 
شرگید : رعش  زا  و 

تسا ؟ حازم  رد  وا  اب  قرب  دعر و  دنخشین  هتشگ ، ناور  شکشا  بالیس  هک  يرگنن  نامسآ  هب  - 
. تسا ماب  بل  رب  يرادنپ  و  تسادیپ ، رود  زا  شنیگنر  نامک  - 

. تسا بانرز  زا  یقاط  طسو  رد  . نوگلین هزوریف  زارگد  قاط  خرس و  قیقع  زا  تسا  یقاط  ایوگ  - 
مود : پاچ  تافاضا 

[. دیاتس یم  ار  وا  ساسحا  هدروآ و  رصقلا  هیمد  زا  لقن  هب  نایعالا " ج 2 ص 236 ، تایفو  رد "  ار  وا  رعش  زا  یتمسق  مه  ناکلخ  نبا  ]

هحفص 289 ] ] 

یضر فیرش  هیریدغ 

هراشا

406-359

ریمضلا  نع  ناسللا  قطن 
ریشبلا ناونع  رشبلا  و 

. تسادیپ کیپ  هفایق  زا  يداش  هدژم  تسا ، لد  نامجرت  نابز  - 
. دیمرآ تشحو  بارطضا و  زا  اهلد  کنیا  - 

. دیمد دیما  حبص  هدش  دیدپان  قفا  زا  یکیرات  -
دیوگ : هک  اجنآ  ات 

. دوب یتشآ  رس  " ش  ریدغ زور "  اهنت  دیرب و  ام  زا  رورس  تجهب و  - 
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. تشگ نانموم  ریما  تفوک و  رد  رب  هقلح  شلوسر  یصو  هک  راختفا  رپ  يزور  - 
. نادرگ زاب  قوشعم  هب  ار  یتیراع  قشع  راد و  کنخ  لد  ور  نیا  زا  - 

. ناشنب دیما  ويداش  لاهن  نک و  رب  هودنا  مغ و  هشیر  - 
. دنزاس هراچ  بارش  هعرج  اب  ار  لد  هودنا  هک  دننارگید  نآ  - 

. شابم عناق  ناوارف  زج  یبیصن  هب  نارک  یب  لضف  زا  يوش ، تمعن  يوجتسج  رد  نوچ  و  - 
. يزرو تعانق  یفک  هب  ایرد  بآ  زا  يزود و  ورف  عمط  مشچ  هک  - 
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. زارد رود و  اهوزرآ  دشاب و  زارف  انمت  تسد  هک  تسا  نآ  ماگنه  کنیا  - 
. رایسب هکلب  مک  هن  نک ، ششخب  دوج و  مرک ، تسد  وداب  - 

. راکماک تتخب  تساراشرس و  تتمعن  هکنآ  اب  دنراد  هدیشک  بلط  حاحلا و  تسد  هک  راذگم  - 
. راکشآ لد  رب  ترهم  غاد  تسا و  نابز  رب  تیانث  ساپس و  - 

. ریذپلد مرخ و  ناتسوب  شخرد  نوچه  ون ، رکب و  همانشیاتس  کن  - 
. ریدغ بآزا  رازین  يداش  نوچ  ناداش ، لدشوخ و  شا  هدنیارس  زا  - 

. هدیصق رخآ  ات 

رعاش لاح  حرش 

میهاربا یبا  ماما  دنزرف  میهاربا  نب  یسوم  نب  دمحمنب  یسوم -  نب  نیسح  دمحا : یبا  نب  دمحم  نسحلا ، وبا  نیبسحلا ، وذ  یضر ، فیرش 
. مالسلا هیلع  مظاک  یسوم 

بلاـط یبا  نبا  یلع  نب  رمع  نـب  یلعنـب  نـسح  نـب  یلع  دـنزرف  شورطا  نـسح  دـمحم : یبا  نـب  نیـسح  رتـخد  نوتاـخ  همطاـف  شرداـم 
. مالسلاهیلع

رهاط بقل "  اب  ار  وا  ، نیدلا اهب  رـصن  وبا  دوب ، الاو  گرزب و  یتلزنم  بحاص  هیوب ، لآ  تلود  یـسایستفالخ و  دهع  رد  دمحا ، وبا  شردپ 
هکیعقوم دیـشک  ناهج  زا  تخر  تباقن  لاح  رد  و  تفرگ ، هدهعب  ار  بلاط  یبا  لآ  تباقن  یتسرپرـس و  تبون  جنپ  . دیـشخب زایتما  دـحوا " 

. دوب هتشگ  کیرات  شناگدید 
وبا ، دراد هگن  راوتـسا  مکحم و  يژد  رد  سراف  رهـش  رد  تشادزاب  عقوم  ار  وا  هک  دشیمن  راچان  هلودلا  دضع  دوبن ، شرادـتقا  تزع و  رگاو 

دادغب یهار  هک  یماگنه  و  دومن ، دازآ  ار  وا  هلودلا  فرش  شدنزرف  دیـشک و  ناهج  زا  تخر  هلودلادضع  ات  دوب  ژد  نآ  رد  هراومه  دمحا 
. دیزگرب دوخ  تبحاصم  هب  دش ،
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. راوتسا یمدق  دتمم و  هقباس  اب  هتشاد ، ریگ  مشچ  یششوک  وشالت  هتشادرب و  یعیسو  ياهماگ  یعامتجا  ینید و  تامدخ  رد 
شمتام گوس و  رد  نایارـس  هماکچ  هتـسب و  ورف  اـیند  رب  مشچ  لاس 400  یلوالا  يداـمج  هبنـش 25  بش  رد  هتفای و  دـلوت  لاس 304  رد 
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" رد هک  يا  هدیصق  اب  يرعم  ءالع  وبا  مه  .و  یملید رایهم  زین  یضر و  فیرش  یضترم و  دیـس  شدنزرف : ود  هلمج  زا  دنا ، هدورـس  اهدیـصق 
. تسا هدمآ  تبث  دنزلا "  طقس 

نیئآ و ياه  هرهچ  زا  یناشخرد  هرهچ  بدا و  ثیدح و  ملع  رد  یئاوشیپ  تسا ، ترتع  نادناخ  تاراختفا  زا  یضر ، فیرش  نامرورـس  اما 
تسا : هتشگ  زئاح  ار  لوا  ماقم  هدرب ، ثرا  هب  شرهگ  الاو  رابت  زا  هچنآ  رد  . بهذم

همطاف زا  یتمظع  یلع ، زا  یتفارشو  یبن  زا  يرابت  اب  كاپ : نادناخ  الاوهویش ، عبط ، تعانم  نشور ، هشیدنا  نابات ، تشرـس  راشرـس ، ملع  زا 
. نارکیب جوم  سپ  زاجوم  نوچ  یتاراختفا  و  ناشورخ ، لیس  نوچ  یلئاضف  هب  دسرب  ات  . مظاک زا  یتدایس  و 

و ددرگن ، دیدحت  شمراکم  یلاعم و  يافرژ  و  دوشن ، یط  شتالامک  هاگدید  ، دهد نخس  داد  وا  شیاتس  انث و  رد  نایب  شوخ  ریبد  دنچ  ره 
، دنا هدیشک  ریرحت  مظن و  هتشرب  وا  تبقنم  حدمزا و  لاجر ، گنهرف  رد  هچنآ  مامت  و  دنام ، زجاع  هتـسخ و  شکانبات  حور  فصو  زا  نابز 

هتفرگ یـشاجن  تسرهف  زا  تسا : هتـشگ  نآ  زئاح  یـضر  فیرـش  نامرورـس  هک  تسا  همیرک  بادآ  قالخا و  نارک و  یب  بقانم  نآ  نود 
ملاعم ریثا 9 ر 89 ، نبا  لماک  3 ر 246 ،(  دادغب ) خیرات  يدجم و  خیرات  يدجم و  باسنا  و   ) )3 ر 116 یبلاعث رهدلا  همیتی  ات   ) (ص 283

باسنا رابخالا 61 ، حاحص  همالع 81 ، هصالخ  ر 279 ، يزوج 7  نبا  مظتنم  ر 106 ، ناکلخ 2  نبا  خیرات  رصقلا 73 ، هیمد  املعلا 138 ،
بهذلا 3 ر182، تارذش  نانجلا 3 ر 18 ، هآرم  ریثک 12 ر 3 ، نبا  خیرات  مقدـش ، نباراهزالا  هفحت  بلاطلا 183  هدمع  يراخب ، رصن  یبا 

رحسلا همسن  لاوقالا ، عماج  نینموملا 210 ، سلاجم  یندم ، ناخیلع  دیـس  هعیفرلا  تاجرد  راصتخالاهیاغ ، ر 10 ، دیدحلا 1  یبا  نبا  حرش 
هنجلا ضایر  نازیملاناسل 4 ر 223 ، ینمی ،
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هعیشلا سیسات  لاقملا 293  جهنم   121. ناقتا یجیهامـس  هزاجا  عماج ، یبا  نبا  لاجر  لاقملاصخلم ، . ناخیلع دیـس  هیهبلا  هضور  يزونز ،
یناتسب 10 هرئاد  یلکرز 3 ر 889 ، مالعا  هغللا 2 ر 257 ، باد  خیرات  یلماع 18  همیتی  لاقملا 107 ، حیقنت  یلع ، خیش  رضاحلا  ریمس  ، 107

. تاعوبطملا مجعم  هحفص 106 ، لوالاس  زا  موس  زج  رد  قارع  هیرشن  يدهلا "  هلجم "  يدجو 4 ر 251 ، هرئاد  ر 458 ،
: دینک یم  هظاحالم  لیذ  تافیلات  رد  ار  یضر "  فیرش  تیصخش "  ماقم و  لیلحت  انمض :

هحفص زا  . تسا هدیسر  عبطب  وا  ریسفت  زا  مجنپ  زج  هارمه  همدقم  دننام  هدروآ و  درگ  یفجن  یلح  نیسحلا  دبع  خیـش  همالع  هک  هتـشون  - 1
ات 112.  1

 ". یضر فیرش  هیرقبع  مانب "  . هدیسر عبط  هداد و  بیترت  گرزب  دلج  ود  رد  كرابم "  یکز  ریهش "  هدنسیون  هک  یبدا  رازلگ  -2
. ءاطغلا فشاک  يداه  خیش  مالسالا  هجح  نامداتسا  دنزرف  اضر  دمحم  خیش  همالع  هتشون  - 3

ثحب و دروم  ادرفنم  ار  یـضر  فیرـشلاح  حرـش  زیوـالد "  خاـک  ماـنب "  یباـتک  رد  یمق ، یعقرب  ربـکا  یلع  دیـس  رـصاعم ، هدنـسیون  - 4
. تسا هداد  رارقبیقنت 

مود : پاچ  تافاضا 
يرادبناج هب  ریخا ، ياهلاسنیا  رد  یلو  بدا ، لضف و  نادیم  نازاتشیپ  زا  نماد و  كاپ  شور ، کین  دوب  يدرم  یعقرب ، دیس  دیوگ : ینیما  ]
امدنوادخ . درک طوقس  یماندب  هرد  هب  یملع  تیعقوم  ماقم و  زا  هک  دمآ  رد  رـس  هب  نانچ  ادخ ، رب  هانپ  تساخرب و  هارمگ  وتسپ  یبزح  زا 

.[ دریگ هانپ  رد  ءوس  نایاپ  زا  و  درادب ، ناما  رد  یهابتشاره  زا  ظوفحم و  شزغل  هنوگ  ره  زا  ار 
. تسا هدیسر  پاچهب  یناحیر  هعبطم  توریب  رد  هک  یضرلا "  فیرشلا  مانب "  هحفص  رد 250  ظوفحم "  رتکد "  هتشون  - 5

. لقتسم یباتک  ینیما ، يداه  دمحم  مدنزرف ، هتشون  - 6
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تیـصخش یملع و  ماقم  لیلحت  ددـصرد  هتـسشن ، بدا  ملع و  ناوخ  رب  هدـناوخان  لفط ، نوچ  هک  رـصم  هیاـمورف  ناـناوج  زا  یخرب  اـنمض 
تمالم و ریت  فده  اب  اردوخ  ناج  عقاو  رد  و  هتـشادرب ، هدرپ  دوخكاپان  تشرـس  زا  شراتفگ  يواطم  رد  هدمآ ، رب  یـضر  فیرـش  زاتمم 

تسا : هتخاسدبا  گنن  راع و 
زاغآ یئآرد  هزره  ، دزاس ناشن  رطاخ  ار  یـضر "  فیرـش  تمظع "  دـجم و  دـهاوخ  یم  هنادرخبان  هتفرگتسد و  رب  ملق  هک  ناـیم  نآ  رد 
ناهنپ سدقا  لوسر  نادناخ  توادعو  ینمـشد  زا  دوخ  هنیک  رپ  هنیـس  رد  هچنآ  دـنک و  یم  دای  يدـب  ار  وا  رابتالا  كاپ و و  دادـجا  هدرک ،

. تسا هدرک  الم  رب  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  ایصوا  دیس  ناشرالاس  رورس و  هب  یئوگ  ازسان  يریگ و  هدرخ  اب  ، هتشاد
ار دوخ  روگ  دوخ  تسد  اب  و  دهد ، یم  ناشن  اردوخ  دـیلپ  رـصنع  فیخـس و  يار  هدرک  راکـشآ  ار  دوخ  يرکف  هتوک  هک  تساجنیا  يرآ 

. دنک یم 
رد وا  هنایـشحو  ياه  هرعن  زا  ، سکچیه هک  مینیب  یم  یلو  . تسا لوسر  نآ  رب  ناگ  هشیپ  دسح  نارو و  هنیک  زا  درم  نیا  هک  دـیئامرفب  ضرف 

. دنک یم  راثن  ازسان  شحف و  هدنزگ ، دنت و  نابز  اب  دشک و  یم  همکاحم  هب  ارنانآ  هک  شبهذم  نایاوشیپ  یتح  تسا : هدنامن  ناما 
ماـقم رد  هک  تسا  نیا  زا  رت  شزرا  یب  شا  هواـی  راـتفگ  مهد ، رارق  داـقتنا  ثحب و  دروـم  هلمج  هلمج  ار  وا  نانخـس  هک  مهاوـخ  یمن  نـم 

شا هزاوآ  ماـن و  هک  تسا  رـصمهزوح  رب  نم  فساـت  یلو  . دوش داـی  بتک  رد  شماـن  هکنآ  زا  رت  هیاـمورف  شا  هدـنیوگ  و  دـنیآرب ، باوـج 
نم فسات  دزاس ، یمن  كاپ  اهیگدولآ  نیا  ثول  زا  ار  دوخ  لضف  نماد  هک  تسا  رـصم  هعماج  رب  نم  فسات  . دوش هدولآ  ناگلفـس  هلیـسوب 

. نم فسات  نم ... فسات  نم ... فسات  دزاس ، یم  رشتنم  ار  هدننک  اوسر  تاهرت  هنوگ  نیا  هک  تسا  راید  نآ  راشتنا  پاچ و  زکارم  رب 

هحفص 294 ] ] 

ثیدح خیاشم  بدا و  ناملعم 

، دوش هلاس  هد  هکنآ  زا  لبق  یکدوک ، رد  لاس 368 ، هتشذگرد  یفاریس "  هب " فورعم  يوحن ، نابزرم  نب  هللا  دبع  نب  نسح  دیعس ، وبا  - 1
. تسا هتفرگ  میلعت  وا  زا  ار  وحنملع 

. دن هدروآ  یضر  فیرش  داتسا  ینج  نبا  حتفلا  وبا  زا  لقن  هب  هعیفرلا "  تاجرد  بحاص "  یعفای و  ناکلخ و  نباار  نیا 
وا زا  هیوبن "  تازاجم  باـتک "  رد  و  هدومن ، تفاـیرد  وا  زا  مه  هزاـجا  .377 لاس هتـشذگرد  يوحن ، یـسراف  دمحا  نب  نسح  یلعوبا ، - 2

. دنک یم  تیاور 
لاس 378. دنیوگ  و  لاس 384 ، هتشذگ  رد  ینابزرم ، نارمع  نب  دمحم  هللا ، دبع  وبا  - 3

.385 لاس هتشذگرد  يربکعلتیسوم ، نب  نوراه  مدقا ، داتسا  دمحم ، وبا   - 4
. دنک یم  لقن  وا  زا  ناوارف  هیوبن "  تازاجم  باتک "  رد  لاس 392 ، هتشذگرد  یلصوم ، ینج  نب  نامثع  حتفلا ، وبا   - 5

.394 لاس هتشذگرد  روهشم ، ياه  هبطخ  بحاص  هتابن "  نبا  هب "  فورعم  دمحم ، نب  میحرلا  دبع  ییحی ، وبا  -6
ملع یـضترم  دیـس  شردارب  وا و   413. لاس هتـشذگرد  نامعن  نب  دمحم  ملعملا ، نباهللا  دبع  وبا  دـیفم ، خیـش  نامداتـسا  گرزب ، داتـسا  - 7

. دنا هتفرگ  ارف  ثیدح  ملع  وا  زا  يدهلا 
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ود دش و  دراو  وا  رب  دادب  خرک  دجـسم  رد  هک  دید  باوخ  رد  ار  لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  دیفم ، خیـش  دیوگ : هعیفر "  تاجرد  بحاص " 
همطاف ادرف ، زورمین  . دش رادیب  باوخ  زا  تفگش  اب  . زومایب هقف  اهناب  : تفگ هدرپس  وا  هب  ار  ود  ره  دندوب ، واهارمه  نیـسح  نسح و  شکدوک 

، دش دجسم  دراو  وا ، شیپاشیپ  یضر  دمحم  یـضترم و  یلع  شکدوک  رد  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  رود  نازینک  هکیلاح  رد  رـصانلا "   " رتخد
. يزومایب هقف  نانآب  هک  مدروآ  وت  تمدخ  دنا ، نم  دنزرف  ود  نیا  خیش  يا  دومرف : وا  و  تفگ ، مالس  نوتاخ  نآ  رب  تساخرب و  دیفم  خیش 
اب دنوادخ  و  تخادرپ ، ود  نآ  تیبرت  میلعت و  هب  دعب  درک و  هصق  نوتاخ  نآ  هب  ار  نیـشود  باوخ  ناتـساد  دش و  ردـنا  هیرگب  دـیفم  خـیش 

شناد ملع و  باوبا  تیانع ، فطل و 
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هصق نیا  . تسا رارقرب  تسا  رادیاپ  ناهج  ات  هک  یترهش  دیچیپ ، یتیگ  قافآ  رد  نانآ  هزاوآ  ترهش و  هک  اجنآ  ات  تشاد  هداشگ  ودنآ  رب  ار 
. هدومن لقن  هغالبلا ج 1 ص 13  جهن  حرش  رد  مه  دیدحلا  یبا  نبا  ار ،

هدمآ ، 250 هحفــص هیوـبن "  تازاـجم  رد "  هکناــنچ  ، 420 لاـس هتـشذگرد  يدادـغب ، يوـحن  یعبر ، یــسیع  نـب  یلع  نـسحلا ، وـبا  - 8
نب یلع  نسحلا  وبا  نامداتسا  دیوگیم " : تعضو "  امب  ملعا  هللا  یثنا و  اهتعضو  ینا  بر  همیرک "  هیآ  نیا  ریسفت  رد  یضر  فیرـش  . تسا
وبا مرگید  داتـسا  رب  هکنآ  زا  شیپ  مدرک ، تئارقوا  رب  ادـتبا  ار  وحن  ملع  نم  و  دومرف -  یم  یـسراف  یلع  وبا  هژیو  درگاـش  يوـحن ، یـسیع 

اب . مدناوخ وا  رب  مه  ار  یـسراف  یلع  وبا  حاضیا "  باتک "  زا  یتمـسق  یمرج " و  نبا  رـصتخم  باتک "  . منکتئارق ینج  نبا  نامثع  حـتفلا 
قاحـسا وبا  ضورع "  باتک "  زین  دومنیم و  ـالما  هتکید و  نم  هب  وحن  ملع  یگداـمآ  سرد  لخدـم " و  ناونع "  هب  شدوخ  هک  همدـقم 

... ". متفرگ میلعت  وا  دزن  ار  شفخا  نسحلا  وبا  یفاوق "  و "  جاجز ،
ثیدـح رابخا و  تئارق  مه  وا  دزن  هدـمآ ، هیوبن "  تازاجم  رد "  هکناـنچ  یلزتعمیعفاـش ، دـمحا  نبا  نسحلا  وبا  راـبجلا ، دـبع  یـضاق  - 9

. هتشاد
هیوبن ص 92. تازاجم  هتفرگ : هقف  میلعت  وا  دزن  یمزراوخ ، یسوم  نب  دمحم  رکبوبا ، - 10

هیوبن 155. تازاجم  دراد : ثیدح  تیاور  وا  زا  ینانک ، دمحا  نب  میهاربا  نب  رمع  صفح ، وبا  -11
تازاجم 153. هدوب : وا  ثیدح  داتسا  حارج ، نب  دواد  نبیسیع  نب  یلع  نب  یسیع  مساقلا ، وبا   - 12

. ینافکا يدسا  دمحم  نب  هللا  دبع  دمحم ، وبا  - 13
يزوج نبا  مظتنم "  رد "  هکنانچ  هتفای ، میلعت  وا  دزن  یناوج  لئاوا  رد  یکلام ، هیقف  يربط ، دمحم  نب  دـمحا  نب  میهاربا  قاحـسا ، وبا  - 14

هدمآ . نآ  ریغ  و 
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نایوار نادرگاش و 

: هلمج زا  دننک  یم  تیاور  وا  زا  هماع  بهذم  نارادمچرپ  هعیش و  ناروآ  مان  زایعمج 
هتشذگرد 460. یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعج ، وبا  هفئاطلا "  خیش   - " 1

(. یتشرط  ) یتسیرود دمحم  نب  رفعج  خیش  - 2
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. هدمآ تازاجا "  رد "  هکنانچ  . یناولح یلع  نب  دمحم  هللا ، دبع  وبا  خیش  - 3
(. بهذم ناگرزب  تازاجا  هتشذگرد 486 و  همادقنب ، یلع  نب  دمحا  یلاعملا ، وبا  یضاق  - 4

یلماع لبج  یئاهب  خیـش  ردپ  هب  مود  دیهـش  هزاجا  رد  هکنانچ  یناجرج ، ینیـسح  هللا  دبع  نبا  یکبایک  یلع  نب  هللا  دبع  دیـس  دـیز ، وبا  - 5
. مود یسلجم  همالع  شدنزرف  هب  لوا  یسلجم  نامرورس  هزاجا  رد  زین  هدمآ و 

یــضترم يدـهلا  مـلع  شردارب  یــضر و  فیرــش  زربـم  نادرگاـش  زا  یعازخ ، يروباـشین ، دــمحا  نـب  نیــسح  نـب  دــمحا  ، رکبوـبا - 6
(. يرتشوش تجح  همالعسیباقم  ,) تسا

(. يدنوار ءایبنالا  صصق  : كر ، ) لدعم يربکع ، زیزعلا  دبع  نب  نیسح  نب  دمحا  نب  دمحم  رصن  یبا  نب  دمحم  روصنم ، وبا  - 7
خیش گرزب  هزاجا   ) هدرک تیاور  یـضترم ، شردارب  یـضر و  فیرـش  زا  یمـشاه ، دمحم  نب  رادنب  نب  یلع  نسحلا  وبا  دیـس  یـضاق ، - 8

(. 1128 لاسب يدوراج  رصان  خیش  هب  وا  رگید  هزاجا  و  نیسای ، خیش  هب  یجیهامس  هللا  دبع 
ود نآ  تافیلات  مامت  هطـساو  نودب  يدهلا ، ملع  شردارب  یـضر و  فیرـش  زا  يروباشینییحی ، نب  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  دـیفم ، خیـش  -9

دش .) دای  البق  هک  یجیهامس  هللا  دبع  خیش  گرزب  هزاجا   ) هدرک تیاور  ار  راوگرزب 
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فینصت فیلات و 

هغالبلا جهن  نوماریپ 

هراشا

نآرق دننام  هتشامگ و  باتک  نیا  ظفح  هب  تمه  مامت ، تقد  اب  نیثدحم  نادنمشناد و  رـضاح ، رـصع  ات  نیـشیپ  راصعا  زا  هغالبلا : جهن  - 1
، دـنا هدـمآ  رامـشب  باتک  نیا  ناظفاح  رامـش  رد  فلوم ، نارود  هب  کیدزن  هک  یناسک  زا  دـنا ، هدرک  یم  ظـفح  كربت  ناونعب  ارنآ  میرک 
ار هغالبلا  جهن  هدرک ، دای  دوخ  تسرهف  رد  نیدلا  بجتنم  خیش  هکنانچ  تسا و  یناشاک  دمحم  نب  نیـسح  نب  دمحم  نیدلا  لامج  یـضاق 

. تسا هتشون  یم  ظفح  زا 
مود : پاچ  تافاضا 

دوخ خیرات  رد  ریثک  نبا  هکنانچ  تسا ، لاس 564 هتشذگرد  یقراف ، دمحم  هللا  دبع  وبا  بیطخ  نیشیپ : نارود  رد  باتک  نیا  ناظفاح  زا  [و 
[. دنا هدرک  دای  "ج 10 ص 229  مظتنم باتک "  رد  يزوج  نبا  ج12 ص 260 و 

سدقم رئاح  رد  لاس 1280  لوالا  عیبر  هتشذگرد 28  يرئاح  یکم  ینامی  دمحم  دیـس  اسراپ ، همالع  هلمج ، زا  ریخا : ياهنارود  نیا  رد  و 
. ینیسح

لقنب یمظاک  نیدـلا  ردـص  دیـس  نامرورـس  . یلماع ظفاح "  هب "  فورعم  . تورم نیـسح  دـمحم  خیـش  رعاش ، خروم  دنمـشناد  هلمج  زا  و 
ظفح زا  هدیصق  رازه  لهچ  دیدحلا و  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هغللا و  سوماق  مامت  درم  نیا  هک  تفگ  یم  هرارش  یـسوم  خیـش  همالعزا 

. تشاد
هک ره  هب  هک  تسا  یئادـخ  لضف  نیا  اعقاو  تسا ، هتـشاد  ظفح  زین  رخآب  اـت  لوا  زا  ار  ریثا  نبا  لـماک  هک : تفگ  یمناـگرزب  زا  یـضعب  و 
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. دیامرف اطعدهاوخ 
رب حرش  زا 70  شیب  نونکات  و  هتخادرپ ، فیرش  باتک  نیا  حرـش  هب  نادنمـشناد  فلوم ، رـصع  هب  کیدزن  میدقرایـسب ، ياهنارود  زا  زین  و 

هلمج : زا  دنا ، هتشون  نآ 
هغالبلا جهن  حرش  نیرت  یمیدق  نیلوا و  نآ  هغالبلا " و  جهن  مالعا  مان "  هب  یضر ، فیرش  نامرورس  رـصاعم  رـصانلا ، نبا  یلع  دیـس   - 1

. دشابیم
. مجنپ نرق  نادنمشناد  زا  يرب ، و  دمحم ، نب  دمحا  - 2

لاس رد  ار  هغالبلا  جهن  زا  یئاهتمسق  يدنوار ، هللا  لضف  اضرلا ، وبا  نیدلا ، ءایض  - 3

هحفص 298 ] ] 

. هتشونحرش یقرواپ  قیلعت و  ناونعب  511
نب دمحا  نب  نسح  نب  بویا  نب  قدنف  نامیلس : یبا  نب  نیـسح  یلع : یبا  نب  دمحم  كریما : نب  دیز  مساقلا : یبا  نب  یلع  نسحلا ، وبا  - 4

هباحـص زا  نیتداهـشلا "  وذ  تباـثنب " : همیزخ  نب  رمع  نب  همیزخ  نب  بوـیا  نبناـمثع  نب  نسح  نب  رمع  نب  هللا  دـیبع  نب  نـمحرلا  دـبع 
نب نسح  خیشدزن  لاس 516  رد  ار  هغالبلا  جهن  هدوب و  بوشآ  رهـش  نبا  خیاشم  رامـش  رد  تساروباشین ، قهیب  زاهک  درم  نیا  ادخ ، لوسر 

لاس 565 رد  هدش و  دلوتم  راوزبس  رد  نابعش  هبنش 27  زور  رد   ". هغالبلا جهن  جراعم  مانب "  هتشون  نآ  ربیحرـش  هدناوخ و  يراق  بوقعی 
. تسا هتفگ  عادو  ار  یناف  راد 

 ". هعاربلا جاهنم  شحرش " : مان  هتشذگرد 573 ، يدنوار ، نیدلا  بطق  هللا ، هبه  نب  دیعس  نیسحلا ، وبا  - 5
قئادح مان "  هب  دراد  یحرـش  يردیک "  نیدـلا  بطق  هب "  روهـشم  يروباشین ، یقهیب  نسح  نب  نیـسح  نب  دـمحم  نیـسحلاوبا ، خیـش  - 6

. هدش غراف  حرش  نیا  زا  لاس 576  رد  قئاقحلا " 
لاس 585 زا  دعب  هتـشذگرد  تسرهفلا "  بحاص "  نیدلا  بجتنم  خیـش  دـیتاسا  زا  يداباهام ، دـمحا  نبیلع  نب  نسح  نیدـلا ، لضفا  - 7

. دشابیم
زا یتعامج  نیب  مان  نیا  و  هدرک ، داـی  ار  وا  ماـنهغالبلا  جـهن  نیحراـش  رامـش  رد  كردتـسم "  رد "  يرون  همـالع  . رابجلادـبع یـضاق ، - 8

. تسا كرتشم  یسوط  خیش  رصاعم  نادنمشناد 

هحفص 299 ] ] 

. هدرک دای   " ءامکحلا خیرات  رد "  یطفق "  هکنانچ "  هتشذگرد 606 ، یعفاش ، يربط  رمع  نب  دمحم  يزار ، رخف  - 9
لوادتم فورعم و  وا  حرـش  هتـشذگرد 655 ، ینئادم ، یلزتعم  دیدحلا "  یبا  نبا  هب "  روهـشم  دیمحلا ، دـبع  نیدـلا ، زع  دـماح ، وبا  - 10

. هدرک صیخلت  ارنآ  ، دمآ دهاوخ  شرکذ  هک  یسبط  دومحم  ناطلس  تسا ،
.664 هتشذگرد ینیسح  سواط ، نب  یسوم  نب  یلع  مساقلا ، وبا  نیدلا ، یضر  دیس ، - 11

دنمشناد نیا   674. هتـشذگرد يدادـغب ، هللا  دـبع  نب  ناـمثع  نب  بجنا  نب  یلع  یعاـسلانبا "  هب "  فورعم  نیدـلا ، جاـت  بلاـط ، وـبا  -12
. هدمآ راتخملا " ص 138  بجتنم  رد "  هکنانچ  تسا  هغالبلا  جهن  حرش  هلمج  زا  دراد ، یناوارف  تافیلات 

. طسوتم . کچ دراد : هغالبلا  جهن  رب  حرش  هس  هتشذگرد 679 ، ینارحب ، ، مثیم نب  یلع  نب  مثیم  خیش  نیدلا  لامک  - 13
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زا هغالبلا "  جهن  رب "  یناوارف  یشاوح  . ینیمارو نیدلا  لامج  خیش  درگاش  متفه ، نرق  نادنمـشناد  زا  يدنوان ، نسح  نب  دمحا  خیـش  - 14
. هدرک تبث  ینیمارو  شداتسا  تاریرقت 

.726 هتشذگرد رهطم ، نب  فسوی  نب  نسح  روصنم ، وبا  نیدلا ، لامج  یلح ، همالع  - 15
راهچ رد  دراد  یحرـش  متـشه ، نرق  نادنمـشناد  زا  یکی  یلح ، یقئاتع  میهاربا  نب  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نبا  نیدـلالامک  خیـش ،  - 16

. دلج
هدرک افتکا  هغالبلا  جهن  يوغل  تالکشم  لح  هب  دوخ ، حرـش  رد  هتـشذگرد 749 ، هیدیز ، نایاوشیپ  زا  ینمی ، يولع  هزمح  نب  ییحی  - 17

. تسا
.793 ای ای 792  هتشذگرد 791  یعفاش ، ینازاتفت  هللا  دبع  نب  رمع  نب  دوعسم  نیدلادعس ، - 18

زا تغارف  خیرات  ینیسح ، دمحا  نب  هللا  بیبح  نب  دمحم  نیدلا  حصفا  دیس  - 19

هحفص 300 ] ] 

.881 لاس حرش ،
. تسا هتشذگرد  لاس 927  دودح  رد  دادغب "  یضاق  هب "  روهشم  نسح ، نب  فسوی  نیدلا ، ماوق  یلوم ، - 20

زا لاس 947  رد  هک  راربالا "  هضور  مانب "  دراد  یـسراف  نابزب  یحرـش  . یکرک ققحم  نادرگاـش  زا  هراوز  نسح  نبیلع  نسحلا ، وبا  - 21
. هتفای تغارفنآ  نتشون 

نابزب یحرش  لاس 950 ، هتـشذگرد  یهلا "  هب "  فورعم  یلیبدرا  قحلا  دـبع  نیدـلا  فرـش  هجاوخ  نب  نیـسح  نیدـلا ، لالج  یلوم  - 22
 ". هحاصفلا جهنم  مانب "  هتشون  یسراف 

، نیدلا زع   - 24 " نیفراعلا . هرکذت  نیلفاغلا و  هیبنت  مانب " : یسراف  یحرش  هتشذگرد 988 ، یناشاک ، هللا  رکش  یلوم  نبا  هللا  حتف  یلوم  -24
. یسراف حرش  يرئازج ، لاله  نب  یلع  خیش  نادرگاش  زا  یلمآ ، نیدلا  سمش  رفعج : نب  یلع 

. جهن رب  هیشاح  مهد ، نرق  ناگرزب  زا  يدابآ ، رتسا  يراق  یلع  نیدلا  دامع  یلوم ، - 25
. تسا هدرک  همجرت  ار  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  لاس 1013 ، رد  دارم ، نب  دمحم  نب  سمش  یلوم ، - 26

، هتـشاگن نمب  هک  همان  رد  یعقرب "  ار "  نیا  هدنام ، مامتان  هک  هتـشون  هغالبلا  جهن  رب  یحرـش  هتشذگرد 1031 ، یلماع ، یئاهب  خیـش  - 27
. تسا هداد  رکذت 

(. یعقرب روبزم  همان  .) مامتان هتشونیحرش ، راجاق ، ازریم  نسحلا  وبا  سیئرلا ، خیش  - 28
.1028 لاس هب  یسراف  حرشیلحم  دمحم ، رهاط  یضاق  نبا  زیزعلا ، دبع  یضاق  نبا  دمحم ، رون  خیش  - 29
 ". هیالولا جاهنم  مانب "  یسراف  حرش  هتشذگرد 1039 ، يزیربت ، یفوص ، طاطخ  یقابلا  دبع  یلوم   - 30

هحفص 301 ] ] 

خیرات رد  لوا  دـلج  نتـشاگن  زا  دـلج ، هس  رد  هتـشون  هحاـصفا "  راونا  مانبیحرـش " : ینـالیج ، نسح  نب  یلع  نیدـلا ، ماـظن  یلوم ،  - 31
. هدش غراف  لوالا 1053  عیبر  مراهچ 

. یگلاس نس 68  رد  هتشذگرد 1076  یکرک ، یلماع  نیسح  نب  نیدلا  باهش  نب  نیسح  خیش  -32
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دیدحلا یبا  نبا  حرش  نم  جرختسملا  دیضنلا  دقعلا  مانب "  هدرک  صیخلت  ار  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  . هللااب دیوم  نب  هللا  دبع  نیدلا ، رخف  - 33
.1080 خیرات اب  هدش  تفای  هخسن  " 

. دنام مامتان  وا  حرش  هتشذگرد 1097 ، ینارحب ، دمحم  نب  دجام  دیس  - 34
ناضمر 1097. هام  غارف ، خیرات  یسراف ، حرش  ، يدنهس بارت  یبا  نب  يدهم  دمحم  خیش  - 35

 ". قئادحلا هجهب   " مانب هاتوک  یحرش  قئاقحلا " و  قئادح  مانب "  یحرش  هتشذگرد 1100 ، هناتسلگ ، دمحم  نیدلا  ءالع  ازریم   - 36
دای وا  حرش  زا  علاطلا " ج 1 ص 311  ردبلا  رد "  یناکوش  (. 1044-1110  ) ینسح يزومرج ، ینمی ، دمحم  نبرهطم  نب  نسح  دیـس  - 27

. هدرک
هدید ناهفصا  رد  ، یسراف نابزب  دراد  یحرـش  هتـشذگرد 1137  يدنه ، لضاف  ردـپ  اجاتالم "  هبفورعم "  نسح ، نیدـلا  جات  یلوم  - 38

. ناریا پاچ  یسراف ، حرش  مهدزای  نرق  ناگرزبزا  ینیوزق ، ینغور ، رقاب ، دمحم  نب  حلاص  دمحم  یلوم  - 39 هدش .
. دلج هس  رد  یحرش  هتشذگرد 1112 ، يرتشوش ، يرئازج  هللا ، دبع  نب  هللا  همعن  دیس  - 40

. یسلجم همالع  نادرگاش  زا  یضاق ، یسبط  یلعمالغ  نب  دومحم  ناطلس  یلوم ، - 41
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. يوضر دهشم  رد  دودح 1160  هتشذگرد  ینالیگ ، جرف  نب  عیفر  دمحم  ، یلوم - 42
. هتشون حرش  ار  اه  هبطخ  یخرب  دنه ، رد  هتشذگرد 1181  یناهفصا ، ینالیگ  يدهاز ، بلاط  وبا  خیش  نب  یلع  دمحم  خیش  - 43

. دراد حرش  ود  هتشذگرد 1242 ، یمظاک ، ینیسح  ربش  اضر ، دمحم  نب  هللا  دبع  دیس  - 44
. یسراف حرش   1263. هتشذگرد یناهفصا ، يدابآنوتاخ  يدهم ، دمحم  ریما  - 45

. یسراف حرش   1270. هتشذگرد ینیوزق ، ینیسح  نموم  دمحمریما  نب  یقت  دمحم  دیس  جاح  - 46
ناریا رد  هک  هتشاگن  یسرافب  یحرـش  راجاق  هاش  یلعحتف  ناطلـس  نامرف  هب  یناهفـصا . یجیهال  دمحم  نب  دمحم  نبا  باون  رقاب  ازریم  - 47

. هدش پاچ 
هدرک و همجرت  یـسراف  هب  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  حرـش  راجاق  هاش  نیدـلا  رـصان  ناطلـس  نامرف  هب  یلوفزد ، هللا  حـتف  نب  هللا  رـصن  جاـح  - 48

.1292 غارف خیرات  . دوزفا نآ  رب  یتاقیقحت 
. يدابآدیب دمحم  اقآ  نادرگاش  زا  یلوفزد ، يوسوم ، رقاب  دمحم  نب  نیدلا  ردص  دیس   - 49

جهن رب  یحرش  هک  هتشون  نم  هب  همان  نمض  یعقرب  (. مهدراهچ نرق  رد  ریدغ "  ءارعش "  زا  یکی   ) هتشذگرد 1306 سابع ، یتفم  دیس  -50
. دراد هغالبلا 

. دراد هغالبلا  جهن  تالکشم  رب  هقیلعت  مرحم 1310  مجنپ  هتشذگرد  يزیربت ، یغارم  ربکا  یلع  نب  دمحا  یلوم  - 51
(. یعقرب همان   ) دراد یحرش  مهدراهچ ) نرق  رد  ریدغ  ءارعش  زا   ) دمحم نیدلا  اهب  خیش  - 52

، هدیسر پاچ  هب  رصم  رد  باتک ، لیذ  یقرواپ  تروص  هب  هدرک و  حرش  ار  جهن  يوغل  تالکشم  یفصرم ، لئان  نسح ، دمحم  داتسا ، - 53
.1328 لاس

.1323 هتشذگرد هدبع ، دمحم  خیش   - 54
یحرش  1326. دودح هتشذگرد  یئوخيوسوم ، هللا  بیبح  ازریم  جاح   - 55
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 ". هعاربلا جاهنم  مان "  هب  لصفم 
.1325 هتشذگرد یناجنز ، یلع  مرحم  یلوم  جاح  نبا  یمراط  داوج  خیش  - 56

 ". مامالا هغالب  جهن  یلع  ماشتحالا  حرش  : " نآ مان 
. هدش پاچ  لاس 293  زیربت  رد  . دراد هیفجنلا "  هردلا  مانب " : یحرش  هدش ، دیهش  لاس 1325  رد  یئوخ ، میهاربا  ازریم  جاح  - 57

. ناهفصا رد  هتشذگرد 1328  یئاقشق  ناخریگناهج  - 58
 ". هعاشالا مانب "  هتشذگرد 1338 ، يدنه ، نسح  دمحم  نب  نسح  دالوا  دیس  - 59

هتشذگرد 1340. يزاریش ، لیلخ  دمحم  نب  نیسح  دمحم  خیش  - 60
.1352 نابعش هتشذگرد  يودنه ، يوجهک  رهطا  یلع  دیس  - 61

. هدش پاچ  دلج  هس  رد  وا  حرش  . توریبنکاس طایخ ، نیدلا  یحم  داتسا   - 62
. ودرا نابزب  حرش  رصاعم ، يولهد ، رتخا  نیسح  رکاذ  دیس  - 63

. هدش پاچ  مه  اب  وا  تاقیقحت  تادافا و  یضعب  هفاضاب  هدبع ، دمحم  حرش  يرصم ، دیمحلا  دبع  نب  دمحم  داتسا  - 64
ودرا . نابزب  حرش  يونهکل ، يدهم  رفظ  دیس  - 65

 " جهنملا . غالب  مانب "  حرش  یناتسرهش ، یلع ، دمحم  نیدلا  هبه  دیس  - 66
. هدش دای  حراش  نیمه  شیاتس  رد  يوحن  دمحا  خیش  هدیصق  رد  هک  دراد  یحرش  یناقیخ ، تراشب  نب  یلع  دمحم  خیش  - 67

هرکفهغالبلا  جهن  یسک  دقل  و 
رمضم فاخ  لک  رهظاف  احرش 

هدش : دای  زین  ناحراش  نیا  مان  نم  هب  یعقرب  همان  رد 
. هدشن مامت  یسراف ، حرش  . یسلجم همالع  هون  یساملا ، یقت  دمحم  ازریم   - 68

 ". ملاوع بحاص "  ینارحب ، هللا  دبع  خیش  - 69
یجیهامس . ینارحب ، نامیلس  نب  هللادبع  خیش  - 70

يزیربت . يرایلع  یلع ، یلوم  جاح  - 71
. اهبنارگ تافیلات  بحاص  . یناشاک هللا  بیبح  الم  خیش  - 72

هحفص 304 ] ] 

. يدرجورب هنومک ، لآ  ینیسح ، نیسحلا  دبع  دیس  - 73
. دلج هس  رد  حرش  ینالیگ ، یهدراهچ  ریصن ، دمحم  نب  یلع  دمحم  ازریم   - 74

يزیربت . یغاد  هچارق  یلع  دمحم  ازریم  - 75
هدید و ار  هدبع  دمحم  خیش  حرش   ". رهزالا هاگـشناد "  رد  هیبرعلا "  هغللا  هدکـشناد "  ملعم  دیمحلا ، دبع  نیدلا  ییحم  دمحم  داتـسا  - 76
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. هدش پاچ  رصم  تماقتسا  هعبطم  رد  هغالبلا  جهن  لیذ  رد  اعمتجم  هک  هدوزفا  نآ  رب  یمهم  ثحابم 
: مود پاچ  تادایز 

زا دـنا ، هدرک  هیهت  یـشزرارپ  ياهتـشاددای  اهبنارگ و  تافیلات  هغالبلا "  جـهن  نوماریپ "  رد  رـصاعم ، ناگرزب  زا  یعمج  هک  میدـش  علطم  ]
: هلمج

رد نآ  مهم  ازجا  یخرب  هـک  هداد  بـیترت  دـلج  رد 24  لصفم  ینالوط و  یحرـش  ینارهط ، يا ، هرمک  يرمیـص ، لـیلخ ، ازریم  جاـح   - 77
. هدیسرعبط هب  نارهت 

هدیسر . عبطب  نآ  تادلجم  یخرب  هک  ینالوط  سب  یحرش  یناقلاط ، دومحم  دیس  - 78
. هدش پاچ  ابیز  طخ  اب  دلج  رد 6  یناهفصا ، مالسالا ، ضیف  یقن ، یلع  دیس  جاح  - 79

. هدش پاچ  ابیز  یکبس  اب  دلج  دنچ  رد  یسراف  رثن  مظن و  اب  یمق ، يراصنا  یلع ، دمحم  ازریم  جاح  - 80
هدنادرگرب .[ یسراف  هب  نیکمن  ینایب  نیریش و  ینابز  ابار  اه  هبطخ  یخرب  لضاف ، داوج  - 81

هحفص 305 ] ] 

هغالبلا جهن  فلوم 

یـضر فیرـش  هدروآ  درگ  باتک ، نیا  هک  دنرادن  يدیدرت  دنا  هتـشون  قیلعت  حرـش و  ار  هغالبلا  جهن  هک  یناگرزبو  نادنمـشناد  نیا  همه 
، رـضاحرصع اـت  فلوم  نارود  زا  ار  مجارت  باـبرا  زا  کـیچیه  دـنراد و  رظن  قاـفتا  ینعم  نیا  رب  یلک  روطب  مه  هعیـش  ياـهگنهرف  تسا ،
، دراد نیقیو  مزج  ینعم  نیا  رب  هتـسناد و  حیحـص  یـضرفیرش  هب  ار  باتک  تبـسن  احیرـص  دـینیب  یم  هکنیا  زج  درک ، دـیهاوخن  هظحالم 

.... و ... و هتشذگرد 585 ، نیدلا ، بجتنم  خیش  تسرهف  و  هتشذگرد 450 ، یشاجن  سابعلا  وبا  تسرهف  دننام 
ار ینعم  نیا  تحـص  دنا ، هتـشون  دوخ  باحـصا  يارب  نیثدـحم  نادنمـشناد و  هکیتازاجا  تروصهب  هعجارم  اب  دـناوت  یم  یمارگ  هدـنناوخ 

: هلمج زا  دبایرد ،
: هزاجا خیرات  هغالبلا ، جهن  باتک  تیاور  هب  رئاد  نیـسح ، هللا  دبع  وبا  هیقف  خیـش  هب  رادـنب ، نب  دـمحا  نب  یلع  نب  دـمحم  خیـش  هزاجا   - 1

.499 لاس هرخالايدامج 
.589 لاس بجر  هزاجا ، خیرات  جهن ، تیاور  هب  عجار  ببطتم ، نیسح  نب  دمحم  نب  یلعهب  ینیسح ، هللا  لضف  نب  یلع  خیش  هزاجا   - 2
نیمه تیاور   " زربالا ، نبا  هب "  فورعم  یلع ، نب  نسحنیدلا  زع  دیـس  هب  یلح ، یحی  نب  دمحا  نب  ییحی  نیدـلا  بیجن  خیـش  هزاجا   - 3

.655 نابعش هزاجا  خیرات  باتک ،
.723: خیرات هرهز "  ینب  هب "  یلح ، همالع  هزاجا  - 4

.730 لاس یلاعملا  وبا  نبا  نیدلا  لامج  هب  يولع ، اضرلا  وبا  نبا  نسح  نب  دمحم  دیس  هزاجا   - 5
.741 لاس  " رهاظم ، نبا  هب "  یلحهمالع ، دنزرف  دمحم  نیدلا  رخف  هزاجا  - 6

.770 لاس هدجن "  نبا  خیش "  هب  لوا ، دیهش  نامداتسا  هزاجا  -7
.852 لاس یئاسحا ، یهیوب ، میهاربا  نب  رصان  خیش  هب  میقتسملا "  طارص  بحاص "  یضایب ، سنوی ، نب  دمحم  نب  یلع  خیش  هزاجا   - 8

.907 لاس يدابارتسا  نیسح  یلوم  هب  یکرک ، ققحم  یلع ، خیش  هزاجا   - 9

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1439 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 306 ] ] 

.934 لاس میهاربا ، خیش  هب  یکرک ، ققحم  هزاجا  - 10
.937 لاس یسیع ، نیدلا  یفص  یضاق  هب  یکرک ، ققحم  هزاجا   - 11

.941 لاس یلماع ، دمصلا  دبع  نب  نیسح  خیش  هب  یناث ، دیهش  هزاجا  - 12
. تسا لصفم  رایسب  هزاجا  نتم  یناث ، دیهش  دنزرف  نسح  خیش  هزاجا  - 13

.988 لاس يرتشوش  هللا  دبع  یلوم  هب  نوتاخ ، نب  هللا  همعن  نب  دمحا  خیش  هزاجا  -14
لاس 1008. ینادمه ، نیدلا  ریهظ  دیس  هب  نوتاخ ، نب  هللا  همعن  نب  دمحا  نب  دمحم  خیش  هزاجا   - 15

لاس 1062. يراسنوخنیسح ، اقآ  شدرگاش  هب  لوا  یسلجم  همالع ، هزاجا   - 16
خیراتب 1068. تسا  ینالوط  هزاجا  . مود یسلجم  همالع  شدنزرف  هب  لوا ، یسلجم  ، همالع هزاجا  - 17

.1080 لاس یناتسلوش ، یقت  دمحم  دنزرف  يداه  دمحم  یلومهب  میرکلا ، دبع  نب  حلاص  خیش  هزاجا   - 18
.1088 خیراتب ، يروباشین میهاربا  ازریم  دیس  هب  مودیسلجم ، هزاجا   - 19

.1096 خیراتب يرئازج ، هللا  همعن  دیس  هب  یسلجمهمالع ، هزاجا  - 20
. رگید تازاجا  و 

زا مـجنپ  زج  رد  ـالثم  تـسا ، هدرک  هلاوـح  نادـب  شیاـهباتک  رد  دوـخ  هـک  تسایـضر  فیرـش  تاحیرــصت  لـئالد ، نـیا  ماـمت  زا  رتـالاب 
: دیوگ یم  صشریسفت 167 

. دنادب میدرک ، هراشا  نادب  هک  ار  عوضوم  نیا  خیرات  تسا  لیام  هک  یسک   "و 
ار مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نانخـس  هدیزگ  هک  یباتک  نامه  دیمان ، یفاک  تقد  هعلاطم و  هغالبلا "  جهن  مانب "  نامرگید  باتک  رد  دـیاب 
ات هتفرگ  اه  همان  اه و  هبطخ  زا  نخـس  هدـنکارپ  ياههتـشر  یناـعم و  هفلتخم  نونف  رد  تسا  باـب  هس  رب  لمتـشم  میا و  هدروآ  عمج  نآ  رد 

. راصق تاملک  مکح و  ظعاوم و 

هحفص 307 ] ] 

نامه میا ، هدرک  دای   " هغالبلا جـهن  هب "  موسوم  نامرگید  باتک  رد  ار  بلطمنیا  دـیوگ " : یم  هیوبن " ص 223  تازاجم  باـتک "  رد  و 
 ". میا هدروآ  درگ  نآ  رد  اررورس  نآ  نانخس  مامت  هدیزگرب  هک  یباتک 

. میا هدرک  داریا  هغالبلا  جهن  نامباتک  رد  ار  ینعم  نیا  دیوگ : هیوبن  تازاجم  رد ص 41  و 
. میا هدرک  داریا  هغالبلاجهن ، باتک  رد  ار  مالک  نیا  رد ص 161 : و 

. میا هدروآ  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  رورس  نآ  نانخس  نمض  هغالبلا ، جهن  نامباتک  رد  ار  عوضوم  نیا  رد ص 252: و 
دسیون : یم  هتسلا "  ءاکو  نیعلا  ترضح "  نآ  مالک  حیضوت  نمض  هغالبلا "  جهن  رخاوا "  رد  و 

. میا هدرک  ثحب  هیوبن  راثآ  تازاجم  نامباتک  رد  هراعتسا  نیا  هراب  رد  دیوگ : یضر  فیرش 
ماـنب مدز ، یباـتک  فیلاـت  هب  تسد  یگدـنز ، یباداـش  یناوج و  لوا  ياـهلاس  رد  نم  دـیوگ : هغـالبلا "  جـهن  باـتک "  راـتفگ  شیپ  رد  و 

صئاصخ باتک  رخآ " و  ات  نانآ ... راـبرهگتاملک  بلاـج و  فیرظ و  ياـهربخ  رب  لمتـشم  راـهطا ] همئا  ياـهیگژیو   ] همئـالا صئاـصخ 
. تسا یضر  فیرش  فیلات  باتک  نیا  هک  دنا  هدرکن  فالتخا  مه  اب  رفن  ودیتح  و  تسا ، دوجوم  کنیا  همئالا ،
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وا مه ، دعبو  هداد ، تبسن  يدهلا  ملع  شردارب  هب  ار  باتک  ینعی  هتـشاد : راهظا  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک  هنالهاج  نخـس  تروصنیا ، رد 
 " هداد -  ترهش  نینموملا  ریما  مانب  هک  تسوا  دوخ  هتخادرپ  نآ  زا  یتمسق  ای  باتک و  مامت  هک "  هتخاس  مهتم  ار 

اب تسا "  یـضر  فیرـش  هتخاس  لطاب و  باتک  نیا  بلاطم  رتشیب  هتفگ " : هدرک و  اعدا  لـیلد  نودـب  هک  رگید ، هدنـسیون  نآ  نخـس  اـی  و 
. تسا ناشخرد  نامسآ  دیشروخ  دننامدامتعا  قوثو و  تلالج و  شناد و  ثیح  زاوا  ماقم  تمظع  هکنآ 

هحفص 308 ] ] 

نآ ای  نیا  هتخاسهرخالاب  و  یضترم ، فیرش  شردارب  ای  تسا  یضر  فیرش  فیلات  باتک  نیا  ایآ  هدنام  ددرم  هک  رگید  هدنـسیون  نآ  ای  و 
- 

میئوـگب هکنیا  زج  تفرگ ، غارـس  ناوـتیمن  نآ  يارب  یلمجم  چـیه  و  تسینیـشزرا ، جرا و  تقیقح  رازاـب  رد  ار  نانخـس  نـیا  زا  کـیچیه 
. دناسریم نانآ  تافیلاتو  هعیش  ناگرزب  لاجر و  هب  ارنانآ  قیمعتلاهج  انمض  . تسا هدرک  روک  ار  هدنسیون  مشچ  بصعت 

خیش لاس 436 ، ینعی  لاـسنیا  رد  دـسیون " : یم  هک  دـشابیم  ص 289  تاـقبط " ج3  رد "  یبهذ  هتفگ  ما  هدـید  هک  ینخـس  رت  تفگش 
 ". تفگ دوردب  ار  ناهج  راد  هغالبلا "  جهن  باتک "  هدنزاس  یضر ، فیرش  ینیسح : یسوم  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  ثدحم  همالع  هفینح 

دیوگ : یم  دروآ  یم  ار  بتاک  ینالقسع  ءامحشلا  یبا  نبا  هبطخ  هکنیا  زا  دعب  ج 2 ص 546 ، جهن ، حرش  رد  دیدحلا ، یبا  نبا 
اب هتخادرپ و  هتخاس و  ارنآ  رتشیب  هچ  ره  تمحز  اب  دوشیم  هدـهاشم  هکنانچ  و  هدرک ، اقلا  رهام  هدنـسیون  نیا  هک  تسا  هبطخ  نیرتاـبیز  نیا 

. دهد یم  ربخ  دوخ  یگیام  یب  یتسس و  زا  نیا  دوجو  اب  ، هتساریپ ضراوع  بیع و  زا  یفاک  هعلاطم 
تسا هتخادرپ  ون  مالک  هغالبلا ، جهن  رتسیب  تمسق  دنیوگ "  یم  هنارسدوخ  نارکف ، هتوک  زا  يرایـسب  هک  مدروآار ، وا  هبطخ  ور  نیا  زا  نم 

. دنا هداد  تبسن  وا  ریغ  ای  یضر و  نسحلا  وبا  هب  ارنآ  زا  یخرب  اسب  هچ  دنا " و  هتخادرپ  هتخاس و  حیصف  نایعیش  زا  یعمج  هک 
یب یگتـشگرس و  زج  نآ  تلع  دـنا و  هدـش  فرحنم  کـیرات  هار  هروک  هب  هداـتفا و  رود  نشور  هارزا  هک  هدرک  روک  ارناـنآ  مشچ  بصعت 

. تسین نخس  بولسا  کبس و  هب  یتفرعم 
جهن مامت  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  میوگیم : مزاس ، یم  نشور  ار  هشیدـنا  نیا  هطلاغم  هابتـشا و  رـصتخم ، وزجوم  یمالک  اب  اجنیا  رد  نم 

زا اعقاو  رگید ، تمـسق  و  تسا ، یگتخاس  نآ  زا  یخرب  اهنت  هکنیا  ای  هتفای  تبـسن  نینموملا  ریما  یلع  هب  هدـش و  هتخادرپ  هتخاس و  هغـالبلا 
. تسا راوگرزب  نآ  نخس 

زا یخرب  رتاوت ، اب  هک  میراد  نیقی  نوچ  تسا ، لطاب  هوای و  اعطق  لوا  لامتحا 
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هکنیا اب  دنا ، هدرک  لقن  ارنآ  رتشیب  یمالسا ، نیخروم  زین  ناشرثکاای و  یگمه  نیثدحم  و  هدش ، تیاور  ترـضح  نآ  زا  اه  همان  اه و  هبطخ 
. دنا هدرک  يرادبناج  دوخ  بهم  زا  میئوگب  ات  دنتسین  هعیش 

باب رد  هدوب و  رادروخرب  یفاک  تالیصحت  زانایب  ملع  رد  هتفای و  سنا  هباطخ  نخساب و  سک  ره  اریز  تسام ، ياعدا  هاوگ  مود ، لامتحا 
برعنخـس هدرک و  ادج  حیـصف  مالک  زا  ار  هیاپیب  کیکر و  مالک  دـناوت ، یم  ارهق  دـشاب ، صیخـشت  قوذ و  بحاص  تغالب  تحاصف و 

ابطخ زا  رفن  ود  ای  یعمج  هتفگ  هک  دبای  تسد  هعومجم  رب  هدوب و  یکاردا  قوذ و  نینچ  ياراد  هکیسکو  دسانش ، زاب  زادرپون  زا  ار  لیـصا 
. دهد زایتما  کبس  نآ  کبس و  نیا  نخس ، نآ  نخس و  نیا  نیب  تسناوت  دهاوخ  دشاب  روطسم  نآ  رد 
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هک مینک  هدهاشمو  مینزب ، قرو  ار  مامت  وبا  ناوید  رگا  میراد  نآ  يداقن  رعـش و  هب  هک  یتفرعم  شناد و  نیمه  اب  ام  هک  دـینک  یمنهظحالم 
وا بولـسا  کبـس و  مامت و  یب  ارعـش  اب  ارنآ  توافت  كاردا ، قوذ و  اب  هدش ، تبث  نارگید  زا  هدیـصق  کی  ای  هدیـصق  دـنچ  ناوید  نآ  رد 

. درک میهاوخ  كرد 
رد وا  هویـش  اب  نوچ  دنا ، هدرک  طاقـسا  فذح و  ار  یناوارف  دئاصق  مامت ، یبا  هب  بوسنم  راعـشا  زا  ناسانـشرعش ، ناداقن و  دینک ، هظحالم 
اب نوچ  دـنا ، هدرک  طقاس  ار  یناوارف  ياـه  هماـکچ  هدرک  هعلاـطم  ساون ، وبا  راعـشا  رد  شور  نیمه  اـب  و  تسا ، هتـشاد  تنیابمنخـس  مظن 

. دنا هتشاد  یئانشآ  رعش  نتخادرپ  رد  وا  هویش  کبس و 
اهنت نانآ ، لیلد  و  دـنا ، هتـساخرب  یـسررب  قیقحت و  هب  شور  نیمه  اب  ساون ، وباو  مامت  وبا  زا  ریغ  مه  نارگید  رعـش  هراب  رد  بدا ، ناداـقن 

. تسا هدوب  ءارعش  زا  کیره  هژیو  کبس  هب  هجوت  یبدا و  قوذ 
حور و کی  اب  تسا  معط  کی  گنرکی و  بآ  نوچ  نآ  مامت  هک  دـینک  یم  هظحالم  زین  هغالبلا "  جـهن  باتک "  رد  تقد  لمات و  اب  اـمش 

نآ طسو  طسو و  ابنآ  لوا  هک  میرک  نآرق  دننام  و  دنرادن ، مه  اب  یتوافت  هنوگچیه  نآ  ازجا  هک  یطیسب  مسج  دننام  تسرد  شور ، کی 
رارق لمات  دروم  هک  هیآ  ره  ای  هروس  ره  تسا ، ناسکی  شرخآ  اب 
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زا یتمسق  هغالبلا ، جهن  رگا  تسا ، ربارب  دحتم و  بیترت ، مظن و  کلـسم ، بولـسا ، شور ، تشادرب ، ثیح  زا  تایآ ، روس و  ریاس  اب  دریگ 
. تشادن بولسا  کبس و  رد  يداحتا  نینچ  کی  دوب ، ملسم  حیحص و  رگید  تمسق  یگتخاس و  نآ 

. تسادیوه راکشآ و  تسا  یگتخاس  یلعج و  باتک  نیا  زا  یتمسق  دنیوگ  یمهکنانآ  یهارمگ  یگتشگرس و  نشور ، ناهربنیا  اب 
هدهع زا  هک  دنک  یم  دراو  شدوخ  بهذم  تایملسم  رب  یناوارف  تالاکـشا  لامتحا ، نیاحرط  اب  نخـس  نیا  هدنیوگ  هک  تسناد  دیاب  انمض 

ثیدـح چـیه  هب  میوش  دـیدرت  هسوسو و  میلـست  دـح  نیا  ات  و  دـیایب ، نایم  رد  تالامتحا  هنوگ  نیا  ياپرگا  اریز  دـمآ ، دـهاوخن  رب  خـساپ 
، تسا یلعج  ربخ  نیا  دـیوگب : هدـمآ و  رب  راکنا  نعط و  ددـص  رد  یـسک  هک  تساور  و  تفای ، میهاوخن  نانیمطا  قوثو و  مه  ادـخ  لوسر 

. تسا هدش  لقن  رمع  رکبوبا و  زا  هک  يرگید  نانخس  ظعاومو و  اه  هبطخ  نینچمه ، و  تسا ، یگتخاس  نخس  نیا 
ياه هتشون  نیعبات و  هباحص و  نانخـس  قح و  رب  نایاوشیپ  ادخ و  لوسر  تایاور  رد  هک  ار  يا  هنیرق  دهاش و  ره  هغالبلا ، جهن  رکنم  يراب ،
ریاس هغالبلاجـهن و  تابثا  رد  نئارق  دـهاوش و  ناـمهب  هک  دـسر  یم  ار  یلع  نینموملا  ریما  ناتـسود  دسانـش ، یم  ربتعم  ناـبیطخ ، ناریبد و 

. تسا یحضاو  بلطم  نیا  و  دننک ، دانتسا  رورس ، نآ  تاشیامرف 
. تفریذپ نایاپ  دیدحلا ، یبا  نبا  نخس 

دیوگ : یم  هیقشقش  هبطخ  رخآ  رد ج 1 ص 69 ، ومه  و 
نب هللادبع  دمحم ، وبا  داتسا ، رب  ار  هیقشقش ، هبطخ  ینعی  هبطخ  نیا  تفگ : یم   603 لاس رد  یطساو  بیبش  نب  قدصم  ریخلا ، وبا  نم  داتسا 

هك سابع  نبا  فسات  راهظاینعی  مدیـسر  مالک  نیاب  هک  یعقوم  مدرک ، یم  تئارق  هتـشذگرد 568 ، باشخلا "  نبا  هب "  فورعم  دمحا ،
نبا ما "  هدـشن  فساتم  ینخـس  چـیه  توف  زا  مدـش  فساتم  نینموملا  ریما  نخـسندنام  مامتان  زا  هک  ردـقنآ  دـنگوس  ادـخب  دوب " : هتفگ 

رب هبطخنیا  رد  هک  هدنام  یقاب  هدقع  یلع  تیومع  رـسپ  لد  رد  رگم ، : " متفگ یم  سابع  نبا  هب  مدوب  رـضاح  نم  رگا  تفگ : نمب  باشخ 
دنگوس ادخب  دوب  هدرک  مامت  ار  شنخس  شاک  یئوگب : ات  دشاب ؟ هدرکن  الم 
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 ". ادخ لوسر  زج  دربن  مان  هک  هدوبن  یسک  و  هتشاذگن ، اجب  یتمرح  ناور  هلابند  نامدقشیپ و  زا  سکچیه  يارب 
ادخب هن  داد : خساپ  دـشاب ؟ یگتخاس  هبطخ  نیا  هک  دـینک  یم  رکف  متفگ : ودـب  دوب ، عبط  خوش  يدرم  باشخ  نبا  تفگ : قدـصم  مداتـسا 
هبطخ نیا  هک  دنیوگمدرم  زا  يرایـسب  متفگ : . تسا یلع  نانخـس  زا  هبطخ  نیا  هک  مراد  نیقی  یقدصم  وت  مراد  نیقی  هک  روطنامه  دنگوس ،

. تسا  " یضر تسد "  هتخاس 
هدید ار  یضر  تآشنم  لئاسر و  مامت  ام  دننارورپب ؟ يا  هبطخ  عیدب  بولسا  کبس و  نیا  اب  دنناوتیم  وا  ریغ  ایو  یـضر "  اجک "  داد : خساپ 

. تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت  نودرگ ، هامات  نم  هام  نایم  میا ، هتخانش  هدیمهف و  رثن  تخادرپ  ردار  وا  شور  هار و  ، میا
یناسک طخ  اب  ارهبطخ  نیا  ادخب  هدش ، فیلات  یـضر  دیـس  زا  لبق  لاس  تسیود  هک  ما  هدید  یئاهباتک  رد  ار  هبطخ  نیا  نم  دنگوس : ادـخب 

.؟ دنا هداهن  راگدایب  دنا و  هتشون  یضر  دیس  ردپ  بیقن  دمحا  وبا  زا  شیپ  هک  ما  هتخانش  هدید و  بدا  املع  زا 
ياوشیپ یخلب  مساقلا  وبا  نامداتـسا  تافیلات  رد  ار  هبطخ  نیا  زا  يدایز  ياه  تمـسق  زین  نم  دیوگ : دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حراش 

زا هبق "  نبا   " رفعج وبا  باتک  رد  ارنآ  زا  يرگیدياه  تمـسق  و  هتـشاد ، یگدـنز  یـضر  دـلوت  زا  شیپ  اهلاس  هک  ما  هدـید  دادـغب ، هلزتعم 
وبا خیـش  نادرگاـشزا  هبق "  نبا  دوش و "  یم  هدـناوخ  فاـصنالا "  ماـن " هب  هک  تسا  يروهـشم  باـتک  نآ ، و  ما ، هدـید  هیماـما  نیملکتم 

. تفریذپ نایاپ  دیدحلا  یبا  نبا  نخس  تساهتفگ . دوردب  ار  یناگدنز  یضر  دیس  تایح  زا  لبق  نارود  نامه  رد  تسا و  یخلب  مساقلا 
یم ثحب  نآ  رب  هدراو  تاهبشو  هغالبلا ، جهن  باتک  نوماریپ  اهنت  هکهحفـص  رد 66  هتخادرپ  یباتک  اطغلا  فشاک  لآ  يداه  خیـش  همالع 

نوماریپ دوخ  حرـش  همدقم  رد  زین ، هدبع  دـمحم  خیـش  . تسا هدـمآرب  بلطم  هدـهعزا  وکین  هدـش و  هیهت  لماک  عماج و  روطب  باتک  دـنک ،
یلع مامالا  بدا  ناونع " : ریز  يزکرم  ناتسریبد  رد  برع  تایبدا  قباس  داتسا  هناتسب ، نیسح  داتـسا  و  هدروآ ، یبلاج  نانخـس  جهن ، باتک 

مامت ضرعتم  هغالبلا "  جهن  و 
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هرامـش رد  هلاقم  نیا  تسا ، هدرک  تیبثت  دـییات و  ار  نآ  رابتعا  ، هدـش داـی  تاـمهوت  زا  یئوگباوج  بیقنت و  ثحب و  اـب  و  هدـش ، تالاکـشا 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  فرشا  فجن  رد  لادتعالا "  هلجم "  مجنپلاس  زا  مراهچ 

نـشور ارنآ  یناهج  یملع و  تیعقومو  هدومن  فیلاـت  جـهن  باـتک  تحـص  راـبتعا و  نوماریپ  هلاـسر  یناتـسرهش ، نیدـلا  هبه  دیـس  همـالع 
یسرافب نارهت  رد  ناریا ، ءالضف  زا  یکی  هلیسو  هبدعب  هدش و  پاچ  ادیـص  رد  هغالبلا "  جهن  وه  ام  ناونع "  تحت  هلاسر  نیا  تساهتخاس ،

. تسا هدش  هدوزفا  نآ  رب  تاعالطا  ودئاوف  یخرب  هدش و  همجرت 

یضر دیس  تافیلأت  ریاس 

نم دزن  باتک  نیا  زا  هخـسن  کی  تسا ، هدوتـس  ارباتک  هدرک و  دای  هغالبلا  جـهن  هچاـبید  رد  ار  باـتک  ماـن  فلوم ، همئـالا  صئاـصخ   - 2
اب . تسا هدرب  ار  دوخ  مان  باتک  عضاوم  زا  يرایـسب  رد  هداد و  حیـضوت  حرـش و  ار  نینموملا  ریما  تاملک  زا  یخرب  باـتک ، نیا  رد  تسه ،

بولسا و ثیح  زا  هک  دوش  یم  تفای  همئالا "  صئاصخ  مسا "  هب  یئاه  هخسن  قارع  رد  هتفگ " : یلح  همالع  هک  تسا  تفگش  لاح ، نیا 
. تسین یعطق  فلوم  هب  نآ  تبسن  یلو  دراد ، بسانت  نایاوشیپ "  ياهیگژیو  باتک "  مان  اب  شور 

. هدش پاچ  لاس 1328  دادغب  رد  هیوبن ، راثآ  تازاجم  - 3
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. دینک هظحالم  ار  تاحفص 145,9:3,2 . تسا هدرب  مان  نآ  زا  هیوبن  تازاجم  باتک  زا  عضوم  دنچ  رد  نآرقلا  زاجم  نع  نایبلا  صیخلت  -4
لیواتلا قئاقح  ارنآ  مان  یهاگ  هدرک ، دای  نآ  زا  هیوبن "  تازاجم  باتکرد "  هک  تسوا  ریـسفت  مان  لیزنتلا  هباـشتم  یف  لـیواتلا  قئاـقح  - 5

 " مان اب  بلاطلا  هدـمع  بحاص  هدرک و  دای  لیزنتلا "  قئاقح  مان "  اب  نآ  زا  یـشاجن  . نآرق هباشتم  رد  لصفم  باتک  ناونعب  یهاگ  هداـهن و 
 ". نآرقلا یف  هباشتملا 

دای نآ  زا  ءاملعلا " ص 44  ملاعم  رد "  بوشآ  رهـش  نبا  تسا  هتـشاگن  نآرق  نوماریپ  هک  تسا  یموس  باـتک  نیا  و  نآرقلا ، یناـعم  - 6
بایمک نآ  دننام  دیوگ : یم  هدرک و 
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هدیدنسپ نیکمن و  رایـسب  مدرک ، هدهاشم  دلج  کی  نمـض  ار  ریـسفت  نیا  زا  یتمـسق  : دیوگ يدجملا "  باتک "  رد  يرمع  هباسن  و  تسا ،
مه ناکلخ  نبا  دوب ، دهاوخ  نآ  زا  رت  لصفم  ای  يربط و  رفعج  وبا  ریـسفت  دننام  میئوگب  دـیاب  میهد ، تسدـب  یـسایقم  میهاوخب  رگا  تسا ،

 ". تغل وحن و  رد  وا  تاعالطا  هعس  رب  تسا  هاوگ  دوش ، تفای  نآ  دننامهک  تسا  لکشم  دیوگ " : یم 
. دشاب یلبق  هدربمان  ریسفت  نامه  شیاتس  دروم  باتک  نیا  هک  دور  یم  لامتحا  یلو 

. اهقف فالتخا  نوماریپ  هیشاح  - 7
. یسراف یلع  وبا  حاضیا  رب  هیشاح  - 8

. میدرک دای  مراهچ  نرقءارعش  نمض  ار  وا  لاح  حرش  هک  هدروآ  درگ  ار  جاجحلا  نبا  راعشا  هدبز  زا  یتمسق  نیسحلا ، رعش  نم  نسحلا  - 9
. هدربمان جاجحلا  نبا  رعش  رد  " تادایزلا -"10

. میتخادرپ وا  لاح  حرش  هب  موس  نرق  ءارعش  نمض  هک  مامت  وبا  رعش  رد  تادایزلا " - " 11
. یباص قاحساوبا  رعش  هدیزگ  - 12

. هدش هلدابم  رعش  تروص  هب  قاحسا  وبا  وا و  نایم  هکیئاه  همان  - 13
درب : یم  مان  مه  ار  باتک  دنچ  نیا  بلاطلا  هدمع  رد  و 

لاس 380، زالبق  هتشذگرد  یباص  قاحـسا  وبا  هدش ، دای  میدـن ص 194  نبا  تسرهف  رد  هکنانچ  .و  دـلج هس  رد  تاشنم ، لـئاسر و   - 14
. تسا هدروآ  درگ  اجکی  رد  باتک  تروصب  ار  یضر  فیرش  تالسارم 

. دادغب هاضق  رابخا  - 15
تسا . هدیشک  ریرحت  هتشربردپ  تشذگرد  زا  شیپ  لاسکی  تسیب و  لاس 379 ، رد  هک  رهاط "  شراوگرزب "  ردپ  لاح  حرش  - 16
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: هدرک دای  نوزفا  مه  ار  باتکدنچ  نیا  هغللا ، بادآ  خیرات  باتک  رد  و 
. هدیزگرب راعشا  ای  ردصلا "  حارشنا   - " 17

" ج 1 ص نونظلا فشک  رد "  هکنانچ  تسا ، هتخاس  نیزگ  یضر  فیرـش  ناوید  زا  هک  تسابدا  زا  یکی  فیلات  باتک ، نیا  میوگ : نم  و 
. هدمآ  513

. هدش تبث  یضر  فیرش  مانب  هک  تسا  هعومجم  . لایخلا فیط  - 18
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. تسا یضترم  دیس  شردارب  تافیلات  زا  باتک  نیا  میوگ : نم  و 
تمه یـضر  راعـشا  ندروآ  درگ  هب  یتعامج  دیوگ : ناکلخ  نبا  . تسا هدیچیپ  اج  همه  رد  شا  هزاوآ  هدـش و  پاچ  هک  رعـش ، ناوید  - 19

. تسا هدرک  هضرع  يربخ  میکح  وبا  ار  هدروآ  درگ  نیرخآ  دنتشامگ ،

هحفص 315 ] ] 

وا يارب  ار  یضر  فیرش  ناوید  هک  تشاد  لیسگ  دادغب  هب  یکیپ  تشذگ ، مراهچ  نرق  ءارعش  رامشرد  شلاح  حرش  هک  دابع  نبا  بحاص 
ارجام زا  هک  یضر  فیرش  دوب ، بحاص  تافو  لاس  لاس 385  ردنآ  و  داتسرف ، یضر  فیرش  يارب  نآ  هارمه  همان  انمـض  دنک ، سیونور 

تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دورس  وا  يانث  رد  هدیصق  مه  هدومن و  لاسرا  وا  يارب  ار  دوخ  ناوید  دش ، علطم 
. مرعش تسوت و  هب  شیادتقا  هک  نم  رثن  هداد : مهب  تسد  تمرح  ود  وت  نم و  نایم  -

. رابت هریشع و  دنویپ  نوچ  هن  دهد ، دنویپ  مهب  ار  نادرمناوج  هک  بدا  ملع و  تسویپ  اب  -
. ددرگ هضرع  دواد  رب  هک  تسا  ینهآ  هتفاب  ناسب  مزاس ، هیده  وتب  ار  دوخ  راعشا  رگا  - 

، دنک سیونور  وا  يارب  ار  یضر  فیرش  ناوید  هک  تشاد  لیسگ  اریـسک  رـصم  زا  لاس 399 ، هتشذگرد  هلودلا ، فیـس  تخد  هیقت "  " 
. مرادن غارس  نآ  زا  رتاهبنارگ  هیده  تفگ  دیسر ، شتسدب  ناوید  هک  يزور 

هک هدرک  يروآ  عمجدوخ  یگدـنز  نارود  رد  ارنآ  هتـشاد و  دوخ  رعـش  هب  یمات  هجوت  یـضر ، فیرـش  هک  تسا  نیا  دـهاش  عوضوم ، نیا 
خیرات و ساسا  رب  یـضترمدیس  شردارب  ناوید  دننام  شناوید  بیترتاسب  هچ  .و  دـنا هدـمآ  یم  یـضر  فیرـش  تمدـخ  نآ  سیونور  يارب 

. تسا هدوب  راعشا  مظن  ياهلاس 

يرعاش رعش و 

عیفر ماقم  تسایر و  ملع ، هبنج  زا  ار  وا  دـنمجرا  تیعقوم  و  دوش ، فقاو  یـضر  فیرـشنامرورس  تاـیحور  رب  سک  ره  هک  تسا  حـضاو 
. نارعاش رگد  حور  زا  رترب  ار  وا  حور  و  تفای ، دهاوخ  وا  ماقم  نود  ار ، يرعاش  رعش و  ماقم  دسانشب ،

يرثا وا  تفارش  تعانم و  ردهن  هدوزفین و  وا  تیصخش  رب  رعش  رنه  هک  دنیب  یم  - 

هحفص 316 ] ] 

هیفاق هب  یگلاسهد  زا  لبق  وا  تسا ، هدوب  شراکددـم  وراـی  وا  یعاـمتجا  تفرـشیپ  رد  هن  هدرکن و  بسک  وا  يارب  یماـقم  تمظع و  . هتـشاد
هدورسنینچ : هدیصق  نمض  هدوب  هلاسهد  هک  یعقوم  هتخادرپ و  یجنس 

. مرو هطوغ  ناکدوک  ياهیمگرس  رد  هچرگ  تسا ، نم  تسد  هچیزاب  دناد  یم  يرورس ، دجم و  - 

یلعل  اوعمج  نارشعم  نمل  ینا 
یبن یصو  وا  یبن  نع  اوقرفت 

تسا و ربمایپ  کی  نآ  دوش : رادومن  ندش ، هدنکارپ  ماگنهب  ناشلالج  هوکش و  دنیآ ، مه  درگ  یمهم  يارب  نوچ  هک  منادناخ  نآ  زا  نم  - 
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فیرش و ... رگد  نآ  بیقن و  کی  نآ  ، یصو رگد  نآ 
. هتفرگ ياج  ناشخر  ناگراتس  بلق  رد  هک  ریگ  غارس  میلاع  تمه  زا  یهاوخرگا ، - 

. دزاس یم  نوخ  قرغ  ار  نانآ  دلخ و  یم  تلود  نابحاص  مشچ  رب  راخ  نوچ  ما  هدارا  مهاوخب ، رگا  - 
. درشف کیدزن  زا  ار  ناروالد  يولگ  گرم  هجنپهک  راکیپ  ياهنادیم  هچ  - 

. دنکفا كاخ  هب  ار  ناریلد  رکیپ  نارب  ریشمش  برض  اب  تساخ و  اپ  هب  رکشل  فوفص  رد  گرم  يالویه  - 
. تسشن ورف  نشوج  دوخ و  رداه  هزین  نانس  تسویپ و  مهب  نمشد  لد  رد  اهریشمش  - 

مهئامد  نم  اعمد  ضرالا  یلع  تکب 
بشعلا رونلا و  روغث  نم  تبرغتساف 

. دش نادنخ  هلال  لگ و  زا  موب  زرم و  نیا  هحفص  تشگ و  نازیر  کشا  ین  كوان  ریشمش و  مد  ، نانمشد نوخ  زا  - 
یم تخانش ، یم  دوخ  دصاقم  دربشیپ  يارب  هلیـسو  ارنآ  هکلب  تسناد ، یمن  راختفا  تلیـضف و  ار  يزادرپ  هیفاق  رعـش و  رنه  یـضر ، فیرش 

دومرف :
. مزیخرب هلباقم  هب  مرادبآ  رعش  اب  نمدنزیخرب  هرخافم  هب  نارگید  هاگ  ره  یلو  تسین ، يراختفا  نم  يارب  رعش  - 

سک ره  یلو  مباتش  ناگرزب  لابقتسا  هب  نآ  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  ما  هماکچ  - 

هحفص 317 ] ] 

. مزاس روضح  هفحت  ار  دوخ  نیکمن  رعش  دیآ  نم  ترایز  هب 
. تسا ناور  موب  زرم و  رهب  هک  رئاس " لثم  نانوچ "  تسا ، ناهاش  روضح  قیال  هک  هدورس  - 

. مرازیب يرعاش  هفرح  زا  مرسفا ، رس و  بحاص  نادیم  نیا  رد  نم  هچرگ  - 
: دیوگ مه  و 

هعیرذ  الا  راعشالا  یلوق  ام  و 
هبینج دوق  نآ  دق  لما  یلا 

هیاغ  هللا  غلب  ام  اذا  ینا  و 
هبوح ضیرقلا و  رجه  هل  تنمض 

. مشک یم  ارنآ  راهم  يدوزب  ما و  هتخاس  وزرآ  هلیسو  ار  هدیصق  رعش و  نم  - 
. موش یم  رانک  رب  نآ  يراسمرش  يزادرپ و  هیفاق  زا  دناشن ، وزرآ  یسرک  رب  میادخ  رگا  - 

دیوگ : مه  و 
. دیآ رب  راختفا  تلیضف و  رامش  رد  هک   " رعش رس "  رب  كاخ  تسا ، رعاش  دنیوگب : هک  يدونشوخ  نادب  اهنت  - 
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. دیاس نامسآ  هب  رس  نآ  راسخاش  و  دوش ، مرخ  ساسحا  رعش و  ناتسوب  هک  سب  تنیمه  -
. يراذگن لمع  نادیم  هب  ياپ  راتفگ  هلحرم  زا  زونهو  یشاب ، دورس  مظن و  هتخابلد  دنچ  ات  - 

يرتحب " و رعش "  زا  رترب  ار  دوخ  رعش  هاگ  دسانش ، یم  ناهج  يارعش  نیرت  ساسح  ار  دوخ  شدئاصق ، واه  هماکچ  رد  یضر ، فیرـش  - 
رد هاگ  ریهز " و  ياتمه "  ای  درامـش و  یم  ریرج "  قدزرف " و "  هیاـپمه "  ار  دوخ  هدرک و  ینتورف  هاـگ  دـنیب و  یم   " دـیلو نب  ملـسم  " 

. دیامن یم  یفرعم  نارگد  ساسحا  قوفام  ار  دوخ  ساسحا  دجنس و  یم  ار  دوخ  رعشسیاتس  هدید  اب  هدمآرب و  یئوج  قح  ددص 
هللا دبع  وبا  زا  دـسیون : یم  دوخ ج 2 ص 246  خیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  دنـسانش ، یم  شیرق  نارعاش  دمآرـس  ار  وا  بدا ، ناداقن  رتشیب 

ملع ناگرزب  زا  یعمج  تفگ : یم  دوب ، ءاسور ، زا  یکی  هک  ظوفحم  نبا  نیسحلا  وبا  روضح  رد  هک  مدینش  ریبد  هللا  دبع  نب  دمحم 

هحفص 318 ] ] 

، تسا حیحص  راوتسا و  نخس  نیا  تفگ : ظوفحم  نبا  تسا "  رس  شیرق  نارعاش  همه  زا  یضر  فیرـش  دنتفگ "  یم  هک  مدید  ار  بدا  و 
فیرـش زج  ناوارف ، مهو  دیارـسب  وکین  مه  هک  یـسک  اما  مک ، یلو  دـنا  هدورـس  یم  بوخ  هک  دـنا  هدـش  تفای  ینارعاش  شیرق ، نایم  رد 

. میا هدیدن  ار  یضر 
انث و دروم  یحور  تالامک  یـسفن و  لئاضف  زا  وا  رخافم  ریاس  هکنانوچ  هدش ، دیجمت  وا  بدا  رعـشزا و  هدرتسگ  روطب  لاجر ، گنهرف  رد 

: دوش یم  دای  نآ  زا  یتمسق  ، راصتخا رطاخب  هکلب  تسین ، نآ  مامت  لقن  یسراو و  لاجم  اجنیا  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  شیاتس 
هب یلالج  تبیه و  دوب ، بلاط  یبا  نادناخ  ءابقنلا "  بیقن  دادغب "  رد  یـضر ، فیرـش  دیوگ : يدجم "  باتک "  رد  يرمع "  هباسن "  - 1

نانآ قوقح  ندش  لاماپ  زا  درکیم ، تیاعر  ار  دوخ  نادنواشیوخ  نادناخ و  . یئانتعا یب  ایند و  زا  دهز  یئاسراپ و  عرو و  اب  تشاد ، لامک 
. تفرگ یم  ماقتنا  مهناشیا  ناراکمتس  نایناج و  زا  و  دش ، یم  مشخ  هب 

ترایزدلج کی  رد  هتشون ، میرک  نآرق  رب  هک  ار  وا  ریسفت  زا  یتمـسق  دوب ، هتفای  میلعتبدا  ملع و  ناگرزب  دزن  راگزور و  غباون  زا  یکی  وا 
. تسا رتگرزب  ای  ربارب و  دوش ، سایق  يربط  رفعج  وبا  ریسفت  اب  رگا  دوب ، نیکمن  ابیز و  مدرک ،

هکنیا هب  هجوت  اب  تسوا ، هژیو  شیرق "  نارعاـش  دمآرـس  بقل "  نونکاـت ، دـجنگ ، فصو  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاو  شـساسحا ، رعش و 
دمحم نب  یلع  و  ینـسح ، يوسوم  حـلاص  نب  دـمحم  و  نارعاش ، نآ  شیپاـشیپ  هعیبر "  یبا  نبا  رمع  یلبع " و "  و "  ماـشه ، نب  ثراـح 

. دنا هدمآ  نانآ  هلابندرد  یناهفصا ، ابطابط  نبا  ینامح و 
ـالاورابت و رب  هوـالع  تسا ، قارع  ناـگرزب  نیرت  بـیجن  و  نارود ، هغباـن  یـضر  فیرـش  کـنیا  دـیوگ : رهدـلا "  همیتـی  رد "  یبلاـعث  - 2

زا . هتسج لامک  هب  یفرط  رتبوخ ، هچ  ره  زا  هتسب و  نیزآ  بیز و  نابات ، یلضف  نایامن و  یگنهرف  اب  ارآ ، ملاع  دیشروخ  نوچ  یتاراختفا 

هحفص 319 ] ] 

، نانآ فصو  رد  هکنآ  اب  نارصاعم ، هچ  ناگتشذگ و  هچ  دنا ، هتـساخرب  بلاط  یبا  نادناخ  زا  هک  تسا  ینارعاش  دمآرـس  وا  هتـشذگ ، نیا 
میوگ : رگا  هکلب  . دنا هدوب  رگ  هولج  نارگید  رصانلا " و  نبا  ابطابط " و "  نبا  ینامح " و "  دننام "  يرهام ، هتسجرب و  يارعش 

، راوتسا زغم و  رپ  يرعش  دوش ، یمدوهـشم  شراعـشا  هب  هعجارم  نمـض  نآ ، هاوگ  ما و  هتفگن  هفازگ  تسا ، شیرق "  رعـشا   " یـضر فیرش 
لوانت و ياـیهم  ناتـسوب  هویم  نوچ  یلو  دـنلب ، زغن و  یناـعم  اـب  ، نقتم تسا و  صرق  تمالـس  یناور و  نیع  رد  هک  راوع ، بیع و  زا  یلاـخ 

. ندیچ
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همه رب  وا  دندرک ، یم  قتف  قتر و  ار ، بلاط  یبا  نادناخ  یلخاد  روما  هغوراد ، نوچ  هک  دوب  راد  هدهع  ار  یئابقن  تسایر  دمحا  وبا  شردپ 
بصانم نیا  یمامت  و  درک ، یم  يربهر  ار  جح  ناوراکو  دومن  یم  یگدیـسر  نانآ  یلام  تافالتخا  ینعی  ملاظم  هب  تشاد ، تموکح  نانآ 

. تفای لاقتنا  یضر "  فیرش  شدنزرف "  هب  لاس 388  هب  ینعی  دمحاوبا ، تایح  نامز  رد  لغاشم ، و 
، یگلاس یس  نارود  زا  دعب  دوب ، بلاط  یبا  نادناخ  بیقن  دادغب ، رد  یـضر "  دسیون " : یم  مظتنم " ج 7 ص 279  رد "  يزوج  نبا  - 3

نادنخـس يرعاـش  هنازرف و  يدنمـشناد  تشاد ، یفاـک  تاـعالطا  ثاریم  ضئارف  هقف و  رد  . دومن ظـفح  كدـنا ، یتدـم  رد  ار  میرک  نآرق 
هلقم نبا  یلع "  وبا  طخ  هب  نآ  هوزجکی  دیرخ ، مهرد  جنپ  هب  تشاددای  هعومجمدـنچ  ینز ، زا  يزور  الاو ، تمه  اب  دـقتعم  اسراپ و  . دوب

کنیا یلیام  رگا  متفای ، لهقم  نبا  طخ  اب  هوزج  کی  اه  هخـسن  نایم  رد  تفگ : ودـب  تخاس و  رـضاح  ار  کنز  اـت  تفگ  لـالد  اـب  دوب ، " 
 " تفر درک و  شیاعد  تفرگب و  ار  مهرد  جـنپ  نز  نآ  تسا  وت  نآ  زارگید  مهرد  جـنپ  کنیا  یبلاـط ، ارنآ  ياـهب  رگا  و  ریگرب ، ار  هوزج 

. دوب اخس  اب  هدنشخب و  يدرم  یضر "  فیرش 
شخب هدرک و  ظفح  ار  نآرق  یگلاس  یس  نارود  زا  سپ  ، كدنا یتدم  رد  یـضر "  دیوگ " : هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا ، یبا  نبا  - 4

، غیلب ینعم و  رپ  یظافلا  حیـصف و  ناور و  یمظن  اب  دوب ، رهام  يرعاـش  ،و  بیدا يدنمـشناد  تفرگ ، ارف  ار  ثاریم )  ) ضئارف هقف و  زا  یمهم 
لزغت يداو  رد  رگا  هک  ردتقم  رعش  عاونا  نتخاس  رد  اناوت و  هیفاق  نتخادرپ  رد 
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دزات شیاتـس  انث و  نادیم  رد  رگا  و  درآ ، رابب  اهیتفگـش  شریذپلد  لایخ  فیطل و  ساسحا  دنک ، زاس  لزغ  هنارت و  قوشعم  دایب  دنز و  ماگ 
همه رب  دنز ، نماد  نورد  زوس  هب  متام ، كوس و  رد  رگا  دسرن و  وا  درگب  يرعاش  چـیه  دزادرپ ، یناعم  دیـص  هب  ناور ، ولهـس  یمظن  اب  و 

، نید ماکحا  دنباپ  الاو ، یتمه  فیرش و  یحور  اب  اسراپهدوب ، نخس  بحاص  نادنخس و  يریبد  اهنیا ، همه  اب  و  دریگ ، تقبس  نایارس  متام 
. دنادرگ یم  زاب  ار  شردپ  زئاوج  یتح  تفریذپن ، هزئاج  هلص و  سکچیهزا  نیقی  اب  دقتعم و 

: دسیون یم  رصقلا " ص 69  هیمد  باتک "  رد  يزرخاب "  - " 5
. تسا نیرترب  هاگیاپ  بحاص  ناگرزب ، سلجم  رد  نیشنردص و  نایاوشیپ  لفحم  رد 

! يوترپ هچ  هو  میوگ : نابات  دیشروخ  هب  هک  تسا  نانچ  میاشگ ، شیاتس  هب  نابز  نم  شرگا 
؟ یئابیز مرخ و  هچ  میوگ : رازلگ  هب  ای  و 

، دیوپ لزغ  بیبشت و  هار  رگا  و  دهن ، كرات  رب  ایرث  دقع  دوش و  رب  تمظع  جرادـم  نیرخآ  رب  دزیخرب ، هرخافم  هب  رگا  هک  عیدـب  يرعـش  اب 
، ادیـش هتفیـش و  دوش ، هدـناوخ  رهام  نادنخـس  رب  شروش  رپ  تایلزغ  هاگ  ره  هک  اجنآ  ات  دـیوج ، قبـس  يرحـس  میـسن  زا  شفیطل  ساسحا 

. دیازف فعش  روش و  رب  دیآ و  رب  تنسحا "  هب "  شدایرف 
يانث هب  نوچ  و  انعر ، ناـگرهچپرپ  راـنک  رد  دـشاب  يا  هطاـشم  نوچ  اویـش ، ياـه  هنارت  اـب  دـیاشگ ، زاـب  ناـبز  ناـکبوبحم  شیاتـسهب  رگا 

. ار حودمم  تمظع  ای  هتخاس  رگ  هولج  ار  دوخ  غوبن  رعاش  هک  دنام  تریحب  لقع  ابرلد ، دئاصق  اب  دنک ، زاس  نخس  یحودمم 
مان يدنبورگ "  رد "  هک  دشاب  زوریف  یسک  نآ  تخب   " حدم ، ای "  دشاب  فصو "  رد "  دناود ، نادیم  هب  ماگ  زیت  دنمس  نوچ  لاح  رهب  و 

. دنار نابز  رب  وا 
ياه هناد  اـی  ، دـنک راـثن  تخب  سورع  رب  هک  تسا  راوهاـش  ولول  نوچ  شیاویـش ، رثن  دریگ ، تسد  رب  هماـخ  نایـشنم  ناریبد و  ناـسب  رگا  و 

. دناشن لگ  هرهچ  رب  هک  یمنبش 
: درورپب دوخ  نماد  رد  ار  وا  هک  تفرگ  یمرخ  شدوجو  زادادغب  رهش  دنگوس ، مدوخ  ناجب  و 
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. تخاس رطعم  ار  شناج  ماشم  دوخ ، رورپحور  میسن  زا  داد و  ریش  شا  هلجد  ناتسپ  زا 
دروخ هطوغ  نادنچ  و  دش ، اراوگ  هک  دیشون ، هلجد  بآ  زا  نادنچ  شیابیز ، رعش 

هحفص 321 ] ] 

رد و  دوش ، رازگ  تشگ و  هب  طاشن ، یمرخ و  نآاب  دادـغب  دـیآ : هولجب  شلئاضف  تالامک و  رازلگ  هاـگ  ره  دـمآ ، رب  كاـنبات  كاـپ و  هک 
. درب هانپ  شیازفناج  میسن  هب  زورمین  يامرگ 

زادرپ شوخ  رعاش  هک  ور  نیا  زا  تسا ، شیرق  نارعاش  دمآ  رـس  ، یـضر فیرـش  دسیون : یم  رابخالا " ص 61 : حاحـص  رد "  یعاـفر  - 6
رب هوالع  . تسا هدرک  عمج  تلیـضف  ودنیا  ناـیم  یـضر  فیرـش  اـما  هدوبن ، دزادرپ  شوخ  هدورـس  ناوارف  هکنآ  .و  هدورـسن ناوارف  شیرق ،

. تشاد اهلد  رد  میظع  یتهبا  دوبرتسگداد و  لداع و  اوقت ، اب  اسراپ ، يدرمنیا 

بصانم باقلا -

هراشا

رد نیتبقنملا " و  وذ  بقل "  اـب  لاسرد 392 و  داد ، فیرشت  لجا "  فیرش  بقل "  اب  ار  یـضر  دیـس  نامرورـس ، لاس 388  رد  هلودـلا  اهب 
دـننک و باطخ  لجا "  فیرـش  ناونع "  ابار  وا  شروضح  رد  هک  داد  روتـسد  لاس 401  رد  نیبسحلا " و  وذ  یـضر  بقل "  اـب  لاس 398 

. دنزاسنیزم ناونع  نیمه  اب  ار  یمسر  ياه  همان 
، یمـسر ریزو  لماش : ترازو ، هلمج : زا  تسا : هدوب  ددـعتمو  ناوارف  یـضر ، فیرـش  نامرورـس  نارود  رد  اـهیرازگراک ، بصاـنم و  هتبلا ،

تیمـسر ءالیتسا و  هبلغ و  رثا  رد  ای  تفالخ ، زکرم  زا  باختنا  روتـسد و  اب  ای  مهماع  يرادناتـسا  صاـخ ، ماـع و  يرادناتـسا : . راـتخم ریزو 
هفاضا هب  ای  ینیشن ، بقع  گنج و  نامرف  رکشل و  روما  هرادا  اهنت  تروص : ود  اب  مهنآ  رکشل ، یگدنامرف  . زکرم بناج  زا  يرارطـضا  نتفای 

یتسرپرس یناتسداد )  ) ملاظم یتسرپرس  ، يرواد تواضق و  نامرف  نایغای ، یبوکرس  نیدترم ، یبوکرـس  نامرف  . حلـص نامیپو  مئانغ  میـسقت 
، یقوقح یلام و  رتافد  یتسرپرـس  جاجح ، يربهر  نامرف  تعامج ، زاـمن  يرازگرب  ناـمرف  یـصوصخ ، یمومع و  تروصب  فارـشا : لـئابق 

. اهیرازگراک واهیتسرپرس  زا  نآ  ریغ  و  عامتجا ، سومان  ظفح  هیبسح و  روما  یتسرپرس 
رتفد ناـیعا  فارـشا و  ناـگرزب و  رتفد  دوهـش ،)  ) فاـصنا لـها  لودـع و  قثوم و  نادرم  رتفد  نایـشنم ، ناریبد و  صوصخم  رتـفد  هلمج  زا 

نادرمریش و نازارف و  ندرگ 
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شناد و نایاوشیپ  اهقف و  رتفد  يوبن ، نادـناخ  فارـشا  يولع و  تاداس  رتفد  نانیبزیت ، نادنمـشوه و  نارظن و  بحاـص  رتفد  ، ناراوس کـت 
. نید

يالاو هنومن  یـضر ، فیرـش  نامرورـس  دـننام  دراد ، یپ  ریز  ار  تالامک  لئاضف و  نیا  مامت  هک  سک  نآ  هژیو  تسا  یبصنم  نایم  نیا  رد 
دروآرب ار  وا  تایونعم  تایحور و  دـهاوخ  یم  تسوا و  تلزنم  ماقم و  زا  شاکنک  ثحب و  ددـصرد  هک  یـسک  ور  نیا  زا  لامک ، لضف و 
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هعلاطم دروم  دشاب ، راصتخا  تسرهف و  تروصب  هچ  رگ  هتشگ ، راد  هدهع  یـضر  فیرـش  هک  ار  یبصانم  نآ  یمامت  هک  تسا  راچان  دنک ،
دهد . رارق  قیقدت  و 

، داـمتعا تمک ، هقف ، ملع ، زا  هدـنکآ  یتیـصخش  دوش  یم  مسجم  شناگدـید  ربارب  رد  روصت ، قوفاـم  یتمظع  تیـصخش و  هک  تساـجنیا 
، یـشنم گرزب  تفع ، تماهـش ، میمـصت ، طایتحا ، شنیب ، سفن ، تزع  ءافو ، لامج ، لـالج ، تمظع ، ، تبیه يدرمناوج ، تعاـنم ، دـشر ،

دوجو رد  امامت  اـعمتجم و  و  هتـشاد ، دوجو  رگید  ناـبیدا  نارعاـش و  دوجو  رد  شیب  مک و  کـی  ره  هک  يزاـین ، یب  يزارف و  ندرگ  مرک ،
. یضر فیرش 

يربهر مه  تشگ و  بلاط  یبا  نادـناخ  یتسرپرـس  وتباـقن  راد  هدـهع  عئاـط هللا ، هرود  یگلاـس  نـس 21 رد  لاـس 380  هب  یـضر ، فیرش 
رد لاس 397  رد  هلودـلا  ءاهب  بناج  زا  تاماقم  بصانم و  نیا  نامرف  دـش ، هدرپس  واب  یناتـسداد )  ) یعامتجا ملاظم  رد  تراظن  ناـیجاح و 
" ءاـبقنلا بیقن  ناونع "  اـب  و  دومن ، لوحم  واـب  یلک  روط  هب  ار  نادـناخ  نیا  روما  یتسرپرـس  لاس 403  مرحم  رد  و  رداص ، وا  ماـنب  هرـصب 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  نیمتـشه  ياوشیپ  زج  ، هدشن لوحم  یـسک  هدهع  هب  هک  تسا  هبتر  وماقم  لک  یتسرپرـس  دـنیوگ : تشگ ، بطاخم 
رداقلا بناج  زایضرفیرش  هغالبلا ج 1 ، جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هتـشون  هب  انب  یتح  و  دوب ، نومام  دـهع  یلو  هک  هیلع ، هللا  مالس 

. تسا هتشگ  بوصنم  تفالخب  هکم ، هنیدم و  مرح  رب  یسابع ، هفیلخ 
: دیوگ رعاش  هکنانچ  دوش و  هدیجنس  ای  هتخانش و  ماقم  بصنم و  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  یضر ، فیرش  تیصخش  همه ، نیا  اب 

ادجم  تایالولا  هل  دیشت  مل 
هرادقم تعفر  لیق  و ال  ال ،

رهدلا  اهمرخت  دق  واهاسک  لب 
هراضن هجهب و  الالج و 
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. دوزف شتلزنم  ردق و  رب  هن  .و  هن درکن ، راوتسا  شتمظع  ناکرا  بصنم ، ماقم و  - 
. دومرف راوتسا  نت  رب  شلالج  تزعهماج و  وا  دوب ، هتشگ  نوبز  راوخ و  راگزورمشچ  رد  یئاورنامرف ، - 

هیزجت و بادآ  طئارش و  مامت  اب  فلـس ، نادنمـشناد  بتک  رد  هدوب  راد  هدهع  یـضر  فیرـش  نامرورـس  هک  یتاماقم  بصانم و  نآ  يراب 
 " هتـشون هیناطلـس "  ماکحا  باتک "  رد  هچنآ  زا  يرـصتخم  هب  اجنیارد  ام  تسا ، هتفای  فیلات  هژیو  ياـهباتک  هنیمز  نیا  رد  هدـش و  لـیلحت 

میئامن : یم  افتکا  تسا  هدمآ  لاس 450  هتشذگرد  يدروام " 

تباقن

هراشا

نامارد هیامورف  دارفا  اب  يریگرد  دروخرب و  زا  ات  هدش  سیسات  اهنادناخ  تفارـش  تشادهگن  ظفح و  رطاخ  هب  هک  تسا  یبصنم  تباقن "  " 
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. تسا رتذفان  شنامرف  ارهق  رتنابرهم و  شرابتمه  دارفا  هب  تبسن  نادناخ  ره  بیقن  انمض  دننام ،
ارجا يرفیک  ای  دنک  رداص  یمکح  هکنیا  نودب  دـنک ، یم  مایق  یتسرپرـس  روما  هب  اهنت  یئزج ، تباقن  یئزج ، یلک و  تسا : مسق  ود  تباقن 

دومن : دهاوخ  تراظن  دروم  هدزاود  هب  تبسن  اهنت  هکلب  دوب ، دهاوخن  نآ  طئارش  زج  شناد ، هقف و  ور ، نیا  زا  دیامن ،
دوش یم  جراخ  نادـناخ  عمج  زا  هکنآ  دـنوشن ، هبتـشم  طولخم و  ناگناگیب  اب  هک  ناشرابت  داژن و  ظفح  تاداس و  ياه  هداوناخ  راـمآ   - 1

. دشاب هتخانش  ددرگ  یم  نانآ  لخاد  هکنآ  دشاب و  مولعم 
طلتخم نانآ  داژن  ناکم  مان و  هباشت  رثا  رد  ات  دـشاب ، صخـشم  هداوناخ  ردـپ  و  دـندرگ ، طوبـضم  بسن  ماـن و  اـب  فلتخم  ياـه  لـیماف  - 2

. ددرگن
. دوش هتسب  نانآ  بسن  رد  ریوزت  ارتفا و  هار  هک  تاوما  مان  تبث  و  ددرگن ، هبتشم  نانآ  ردام  ردپ و  ات  رسپ ، رتخد و  نادازون ، رامآ  طبض  - 3

، دوخ رابت  تلزنم  ماقم و  هتسیاش  ات  قالخا ، بادآ و  رظن  زا  دارفا  تبقارم  - 4
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. دنام ظوفحم  ادخ  لوسر  تمرح  رارقرب و  نانآ  تیعقوم  تمشح و  هجیتن  رد  دنوش ، رهاظ  عامتجا  رد 
. نآ نیا و  تسدریز  هن  دنوش و  رادقم  یب  راوخ و  هن  هک  دیلپ  تشزياهراک و  زا  نتشاد  زاب  و  تسپ ، لغاشم  زا  نانآ  نتشادهگنرود  -5

هتـشاد و رتشیب  بصعت  ناشدادجا  نید  ترـصنرد  هک  اجنآ  ات  دنهنن  اپ  ریز  ار  نوناقتمرح  دنخرچن و  یـصاعم  نوماریپ ، هک  دوش  عنام  - 6
عقاو ترفن  مشخ و  دروم  و  دوش ، زاب  نارگتمالم  نابز  هنرگو  . دنهد ناشن  يرترفاو  تیدج  تارکنم  اهیگدولآ و  زا  طیحم  ندرک  كاپ  رد 

. دنوش
نیک مشخ و  هزیگنا  دوخ  نیا  هک  دنراد ، اور  افج  دنیوگب و  روز  نارگید  هب  هک  دوشنثعاب  نانآ ، تاراختفا  تفارش و  هک  دشاببقارم  - 7

. دنراد فوطعم  دوخ  بناجب  ار  نارگید  ياهلد  عضاوت  فطل و  اب  ات  دنک  راداو  هکلب  تسا ،
. دریگب فاصنا  دهد و  فاصنا  دنریگب ، هدیدان  ار  نارگید  قوقح  نانآ  هک  دهد  هزاجا  هن  و  دوشن ، لاماپ  نانآ  قوقح  ات  دنک  يرای  - 8

. دنک میسقت  نانآ  نایم  رد  یهلا ، روتسد  قبط  دنک و  افیتسا  هیجارخ  لاوما  مئانغرد و  تاداس  مهس  دننام  ار  نانآ  یلام  قوقح  -9
. دنامب نوصم  ظوفحم و  نادناخ  تفارش  ات  دننک  جاودزا  دوخ ، هبترمه  قیال و  نارهوش  اب  ناگزیشود  نانز و  هک  دشاب  بقارم  - 10

دنپ اب  دشوپب و  مشچ  ناگرزب  شزغل  زا  دشاب ، ریگتخس  هدومن  تلادع  ءارجا  ، ناراکاطخ هب  تبسن  صاصق ، دودح و  ارجا  يانثتـسا  هب  - 11
. درذگرد نانآ  ياطخ  زا  رکذت  و 

دایدزا رد  رتشی  هچ  ره  و  دـشوکب ، لصا  ظفح  رد  دـهد : رارق  یتسرپرـس  تراظن و  دروم  ، تسا نادـناخ  نانآ  هژیو  هک  یئاـه  هفوقوم  - 12
یصوصخ فقو  رگا  دنک ، تراظن  نآ  ندرک  تمسق  قوقح و  ءافیتسا  رد  تسا ، نارگد  اب  نآ  تیلوت  رگا  و  دنک ، شالت  نآ  هرهب  عفانم و 

، دیامن تیاعر  ار  مزال  طئارش  دهد و  صیخشت  ارنآ  نیقحتسم  تسا ،
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. دسرب راد  قح  هب  قحان 

یمومع یلک و  تباقن 
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دوش : یملوحمس  بیقن  هب  رگید  هفیظو  جنپ  دش ، داییصوصخ  یئزج و  تباقن  رد  هچنآ  رب  هوالع 
. دشاب نانآ  رواد  اهیریگرد  تاعزانم و  رد   - 1

. دریگب تسد  رد  ار  نامیتی  كالما  لاوما و  یتسرپرس  - 2
. دنک ارجا  ارمزال  رفیک  دودح و  مئارج ، باکترا  درومرد  - 3

. دنک مادقا  هدشن ، نیعم  تسرپرس  یلو و  نانآ  يارب  هک  یناگزیشود  ونانز  نداد  رهوش  يارب  - 4
، تیحالص دشر و  هب  نتـشگزاب  تروص  رد  دنکهاتوک و  لاوما  ندرک  عیاض  زا  ار  نادرخبان  ناهیفـس و  تسد  رجح "  مکح "  ارجا  اب  - 5

. دهد رارق  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  نانآ  لاوما 
تموکح ات  دشاب  دنمـشناد  هیقفدـیاب و  هک  تساجنیا  دـیامن و  یم  زارحا  ار  یلک  یمومع و  تباقن  ماقم  هفیظو  جـنپ  نیا  ارجا  اب  بیقن "  " 

(. دوش هظحالم   82 هیناطلس ص 86 -  ماکحا  ... ) ددرگ ذفان  وا  يروادو 
. دوب هتشگ  لوحم  یضر  فیرش  نامرورس  هب  هک  تسا  یئالاو  بصنم  نامه  هماع  تباقن  نیا 

( یناتسداد  ) ملاظم یتسرپرس 

ور نیا  زا  همـصاخمو ، عازن  زا  نانآ  نتـشاد  زاـب  تسا و  یئوج  قح  فاـصنا و  هب  ناـهاوخداد  ندرک  راداو  بصنم ، نیا  فئاـظو  هلمج  زا 
اب زج  وا ، هفیظو  ارجا  اریز  دـشاب ، اسراپو  عناق  نمادـکاپ ، تبیه ، رپ  اور ، ناـمرف  ردـقیلاع ، یتیـصخش  هک  تسا  نآ  ماـقم  نیا  زارحا  طرش 

هاضق هتسیاش  هک  یفاکشوم  تقد و  تسا و  ناریما  روخ  رد  هک  يرادتقا  توطس و 
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. تسین روسیم  تسا ، نارواد  و 
ترازو روشنم  نامه  هکلب  دوب ، دهاوخن  لقتسم  روشنم  نامرف و  رودص  هب  يزاین  دشاب ، ناریما  ناریزو و  هلمج  زا  تیصخش ، نیا  رگالاح 
وهتسیاش دارفا  زا  هتشذگ  طئارـش  هب  هجوت  اب  دشابن ، ارما  ارزو و  هلمج  زا  رگا  تسا ، یفاک  یناتـسداد  ملاظم و  تراظن  يارب  یئاورنامرف ، و 

. دوش یمرداص  وا  مانب  یناتسداد  تیالو و  نامرف  روشنم و  هدش ، توعد  ماقم  نیا  قیال 
ذیفنت ارجا و  هلحرم  رد  مه  و  هیئاـضق )  ) يرواد تموـکح و  هلحرم  رد  مـه  بـیقن ، ینعی  تـسا ، یلک  یموـمع و  هاـگ  ملاـظم ، یتـسرپرس 
بئان اب  هک  ددرگ  باختنا  يدارفا  نایم  زا  و  دشاب ، يرتالاو  هبترم  لالج و  ياراد  یتسیاب  تروص ، نیا  رد  دنک ، یم  هفیظو  ماجنا  هیرجم ) )
هبترم ماقم و  نینچ  تسا ، تباقن  راد  هدهع  هیرجم ) هوق   ) مود هلحرم  رد  طقف  رگا  و  دشاب ، فیدرمه  رادناتـسا  ای  راتخم و  ریزو  هموکحلا ،
يوس هب  عمط  تسد  دنکن و  اورپ  نایوگدب  شهوکن  زا  دشاب ، ریگ  تخـس  تلادع  قح و  ارجا  رد  هک  تسا  یفاک  اهنت  دوب ، دـهاوخن  مزال 

(. هیناطلس ص 82-64 ماکحا  ... ) دزاسن زارد  هوشر 

جح روما  یتسرپرس 

دنمزاین ناوراک  يربهر  . جـح کسانم  هماقا  هاگ  تسا و  روظنم  ناوراک  يربهر  هاگ  دوش : یم  میـسقت  تمـسق  ود  هب  جـح  روما  یتسرپرس 
هدـهع زا  دـناوتب  ات  دـشاب  نادراک  تهبا و  اب  عاجـش ، رظن ، بحاص  ارنامرفيدرم ، دـیاب  ناوراک  سیئر  تسا و  ریبدـت  تیافک و  تسایس و 
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دیآرب : دوخ  هناگهدفئاظو 
. تساهناج لاوما و  تکاله  هیام  هک  یگدنکارپ  تتشت و  زا  يریگولج  وناگمه  ندروآ  درگ  - 1

. ددرگن دصقم  هار و  زا  یهارمگ  يریگرد و  بجوم  ات  دورف ، تکرح و  يارب  اههورگ ، يدنب  میسقت  - 2
و دنوشن ، هدنامرد  نافیعض ، هک  دهد  تکرح  يراومه  یمرن و  اب  ار  ناوراک  - 3
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 " تسا رت  فیعـض  ناگمه  زا  هک  تسا  یـسک  ناوراک  ریما  دومرف " : ربمایپ  هک  تسورنیا  زا  دنوشن ، هوای  دنا ، هدنام  بقع  انایحا  هک  اهنآ 
. دننک تیاعر  ار  وا  بناج  دنشاب و  وا  عبات  دورف  تکرح و  رد  دیاب  نارگید  تسا  ناوتان  دنک و  شیاپراچ  هکنآ  ینعی 

. دزیهرپب خالگنس  کشخ و  هار  زا  دشاب و  هتشاد  رظن  رد  ناوراک  تکرح  يارب  ار  تمعن  رپ  نما و  هارهاش  - 4
. نایاپراچ هفولعرکف  رد  تسا ، مک  هاگارچ  رگا  دشاب و  نآ  هیهت  رد  البق  دشاب ، بایمک  بآ  رگا  - 5

ناقراس رـش  زا  ات  دخرچ  نانآ  درگادرگ  دنتفا ، هارب  نوچ  دنک و  مایق  ینابـساپ  تبقارمب و  دوخ ، ناوعا  اب  دنیآ ، دورف  یلزنم  رد  هاگ  ره  - 6
. دننام ناما  رد  نارارطو 

هار لاوما ، لذـب  اب  هن  رگا  و  لاتق ، دربن و  اب  دـناوت  یم  رگا  دـنک ، هلباقم  دوخ ، تاـناکما  ماـمت  اـب  دـندنبب ، ار  ناوراـک  هار  ناـنزهاررگا  - 7
لد ناـج و  زا  جاـجح  هک  تسا  یتروص  رد  لاوـما ، لذـب  هتبلا  دـننامن ، بقع  جـح  لاـمعا  فئاـظو و  زا  جاـجح  هکدـنک  زاـب  ار  ناوراـک 

. تسین بجاو  لاوما  لذب  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  اریز  دنریذپب ،
يرواد نانآ  تیاضر  نودـب  ، تسین زاجم  رگا  و  ددرگ ، رارقرب  افـص  حلـص و  ات  دـنک  تطاسو  ناوراک  دارفا  نایم  يریگرد ، عازن و  رد  - 8

هب رگا  و  دنک ، يرواد  اصخـش  دناوت  یم  ، دشاب هتفای  رودص  مزال  نامرف  هتـشاديرواد و  تیلها  ینعی  دشاب  زاجم  هک  یتروص  رد  و  دیامنن ،
. دنک لوحم  ودب  ار  يرواد  دناوت  یم  تسا ، رقتسم  نآ  رد  عرش  مکاح  هک  دنوش  دراو  يرهش 

ارجا ار  یهلا  دودح  داهتجا ، لها  زا  دـشاب و  زاجم  هک  یتروص  رد  زج  و  دـنک ، بدا  ار  ناراکاطخ  دـناشنب و  دوخ  ياجب  ار  نارگمتـس  - 9
دنکن .

جنرثعاب و هک  دنوشن  نتخات  تعرس و  هب  جاتحم  ، رودقملا یتح  و  دنبایرد ، ار  جح  کسانم  عقوم  هب  هک  دشاب  ماگنه  تقو و  بقارم  -10
. دنوش قفوم  مارحا  تابحتسم  تابجاو و  ماجنابهک  دهد  تصرف  یفاک  دح  هب  دندیسر  تاقیمهب  هک  یعقوم  .و  دوب دهاوخ  یگتسخ 
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نآ : کسانم  نتشاد  اپب  جح و  هماقا  اما 
هک یطئارش  رب  هوالع  و  هنازور ، ياهزامن  رد  تسا  تعامج  ماما  هلزنمب  دنیوگ ، جاحلا  ریما  ار  وا  و  دوش ، یم  راک  نیا  يدصتم  هک  یـسک 

، تراظن یتسرپرـس و  نیا  هرود  . دسانـشب ارنآ  ماگنه  تقو و  دشاب و  علطم  جح  کسانم  ماکحا و  هب  یتسیاب  تسا ، ربتعم  تعامج  ماما  رد 
. دبای یم  همتاخ  زور 13  عورش و  هجحیذ  متفه  زور  رهظ  زامنزا  هک  تسا  زور  طقف 7 

هدش : فالتخا  نآ  موزل  رد  هک  مشش  هفیظو  کی  دراد و  یعطق  هفیظو  جنپ  جاحلا ، ریما 
ادـتقا وا  شور  هار و  هب  دنـشاب و  وا  عباتناگمه  ات  تسا  يزور  هچ  رعاشم  كرد  يارب  تکرح  مارحا و  زور  هک  مدرم  هب  ندرک  مالعا   - 1

دننک .
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ات دزاس  یلمع  هدش  روآدای  ، موزل هجو  رب  ای  بابحتسا و  هج  ورب  هچ  هدش ، ررقم  عرـش  رد  هک  یبیترت  نامه  اب  ار  جح  لامعا  کسانم و  - 2
. دنیامن يوریپ  وازا  مهنارگید 

یئامنهار دنیامن 4- چوک  تعباتمب  مه  نارگید  ات  دنک  چوک  نیعم  عقومب  دنکن ، زواجت  مزال  دـح  زا  ینم  رعاشمو و  تافرع  رد  فقوت  - 3
. دنیوگ نیمآ  هدرک  هجوت  دراد ، هبعک  قلاخ  هب  هک  يزاین  زار و  هب  و  دننک ، يوریپ  وا  زا  فئاظو  ناکرا  رد  هک  جاجح 

هیموی . ياهزامن  رد  تماما  -5
. تسا بهاذمفالتخا  دروم  هک   " ریزعت ، دح و "  لیبق  زا  رفیک  ارجا  جاجح و  نایم  رد  يرواد  تواضق و  - 6

ای نیعم  رای و  ناونع  هب  شراوگرزب  ردـپ  نامز  رد  هچ  دوب  عینم  ماـقمنیا  راد  هدـهع  یگدـنز ، رخاوا  اـت  یناوج ، نارود  زا  یـضر ، فیرش 
ار وا  داـی  هدـش و  تبث  خـیرات  رد  هـک  هداد  ماـجنا  یمیظع  تامدـخ  تـسپ ، نـیا  رد  و  يرجه ، لاـس 380 زا  لالقتـسا  روطب  هچ  و  تباـین ،

تسا : هتخاس  نادیواج 
فیرـش لاس ، نیا  رد  دـسیون : یم  لاسثداوح 389  نمـض  يرقلا "  راـبخاب  يرولا  فاـحتا  باـتک "  رد  یمـشاه  دـهف  نبا  مساـقلا ، وبا 

ودب دوخ  لام  زا  رانید  رازه  هن  . تخاس فقوتم  ار  ود  نآ  یئاط ، حارج  نبا  جح ، هار  رد  دندش ، فرشم  جح  هب  یـضر  فیرـش  یـضترم و 
اطع
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. دنناسرب جح  مسارمب  ار  دوخ  ات  دندرک ،

تافو تدالو -

زورب دادـغب ، ناـمه  رد  .و  دـش گرزب  دـیلاب و  اـجنامه  رد  و  تشگ ، دـلوتم  دادـغب ، رد  لاس 359  هب  یـضر ، فیرـش  نیخروم ، قاـفتا  هب 
نآ ریغ  لاجرلا و  هصالخ  بلاطلا ، هدمع  دادغب ، خیرات  یـشاجن ، لاجر  رد  هکنانچ  تسب ، ناهج  رب  هدـید  لاس 406  مرحم  مشش  هبنشکی ،

. تسا هدمآ 
 " باتک ار  شاهتفگ  كردم  اریز  دشاب ، بتاک  زا  هابتـشا  ایوگ  تشذگرد " و  هبنـشجنپ  زور  حبـص  رد  هتـشون "  بهذلا "  تارذش  رد " 

. هبنشجنپ هن  هبنشکی "  زور  حبص  دسیون ": یم  ناکلخ  نبا  خیرات  رد  و  هدرک ، یفرعم  ناکلخ "  نبا 
زا هک  تسا  یئاطخ  ای  هتفرگ ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  زا  ایوگ  هتـشون ،  404 ار تافو  لاس  يدـجو " ج 4 ص 253  هرئاد   " رد

مرحم مشش  هتشون " : هدش و  روآدای  ار  حیحـص  خیرات  شا  هرئاد  رد ج 9 ص 487  يدجو  دـیرف  نیمه  مینیب ، یم  نوچ  هداد ، خر  بتاک 
گوس و رد  هدیصق  گرم ، زا  شیپ  لاس 405 ، نابعش  هتشذگرد  یتب ، یلع  نب  دمحا  نسحلا  وبا  فیرش ، نیرـصاعمزا  یکی  لاس ".406 

دنچ هدورس  نیا  خیرات  زا  دعب  دیوگ : یم  شناوید  هدنروآ  درگ  دوش ، یم  هدید  وا ج 1 ص 138  ناوید  رد  هک  تساهدورس  فیرش  ياثر 
. داب وا  رب  يادخ  ناوضر  . تشذگرد یضر  فیرش  هکتشذگ  هام 

رد ازع ، مسرب  هنهرب ، ياپ  اب  ناگمه  هاضق ، فارشا و  نایعا و  ءارزو و  ریاس  و  کلملا ، رخف  بلاغ ، وبا  ریزو ،  "، یضر فیرش  گرم "  رد 
. دش نفد  دوب ، رابنا  لها  دجسم  فیدر  خرکهلحم  رد  هک  شا  هناخ  نامه  رد  و  دناوخ ، زامن  وا  رب  کلملا  رخف  دنتفای ، روضح  وا  هناخ 
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ردارب هزانج  هب  تسناوتن  عزج  يرارق و  یب  زا  دومنن ، تکرش  مه  زامن  مسارم  رد  دشن و  رضاح  ردارب  هزانج  رب  یـضترم ، فیرـش  شردارب 
فیرش هدش  فرشم  ماما  هضور  هب  اصخش  کلملا ، رخف  زور ، نایاپ  رد  و  درب ، هانپ  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هضور  هب  درگنب ،

. داتسرف شا  هناخ  هب  ار  یضترم 
رد دنتخاس و  لقتنم  هفرشم  البرک  هب  ، دندرک كاخ  تناما  هب  شا  هناخ  رد  هکنآ  زا  دعب  ار ، وا  دسج  هک " : دنا  هتشون  نیخروم  زا  يرایـسب 

روهـشمءالبرک رد  شرازم  یطـسو ، نورق  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  خیرات  زا  دندرپس و  كاخب  یـسوم  نب  نیـسح  دـمحا  وبا  شردـپ  رانک 
شردارب لاح  حرش  رد  زین  ." و  تسا فورعم  راکشآ و  ءالبرک  رد  یـضر ، فیرـش  دقرم  دسیونیم " : بلاطلا  هدمع  بحاص  تسا ، هدوب 

 " باتک رد  ، 885 هتـشذگرد یعافر ،  " تسا . فورعم  راکـشآ و  نانآ  دقرم  و  تفر ، كاخب  شردارب  ردپ و  دزن  دـسیون " : یم  یـضترم 
كاخب اجنآ  رد  و  شردارب ، شردپ و  دننام  دندرب ، ینیسح  ءالبرک  هب  ار  یـضترم  فیرـش  هزانج  دیوگ " : یم  " ص 62  رابخالا  حاحص 

 ". تسا روهشم  رهاظ و  اجنآ  رد  شدقرم  و  دندرپس ،
توکـس ادهـشلا  دیـس  ترـضح  راوج  سدـق  رئاح  رد  باجم "  میهاربا  نادـنزرف "  اریز  تسا ، راگزاس  مه  لقع  راـبتعا  اـب  عوضوم ، نیا 

دوخ یـصخش  ناتـسروگ  اروا  دـقرم  شنادـنزرف  و  دـش ، نفد  كرابم  رـسالاب  بناج  زا  رئاح  یکیدزن  رد  هدربمان  میهاربا  دـندرک ، راـیتخا 
زا دعب  شربایسوم "  نادنزرف "  نوچمه  تشاد ، تنوکس  هرـصب  ای  دادغب  رد  نادناخ  نیا  زا  سک  ره  و  دندش ، نفد  وافارطا  رد  هتفرگ ،
رد لقتنم و  ینیسح  رئاح  هب  یـضر ، فیرـش  ردپ  هزانج  هک  تسا  یعطق  انمـض  دنتفر ، كاخب  ناشدج  رانک  رد  لقتنم و  ءالبرکهب  گرم ،

. دش نفد  اجنامه 
مظتنم ج7 رد "  يزوج  نبا  هکنانچ  دنـشاب ، هدرب  ءالبرک  هب  ار  وا  دعب  و  دشاب ، هدش  نفد  شا  هناخ  رد  ادتبا  دـیاش ، و  : ] مود پاچ  تافاضا 

[. تسا هدرک  دای  ص 247 
نآ تیلوت  دندومن ، لقتنم  ینیـسح  رئاحهب  دندرپس ، كاخب  شا  هناخ  رد  هکنیا  زا  دعب  ار  يدهلا  ملع  فیرـش  هزانج  هک  تسا  یعطق  مه  و 

نمض هک  روط  نامه  دش ، یمن  نفد  ینیسح  رئاح  رد  نانآ  هزاجا  اب  زج  سک ، چیه  دوب و  نانآ  فک  رد  سدقم  تبرت 
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. تشذگ هحفص 181  دلج  نیمه  رد  یبض ، سابعلا  وبا  ریزو ، لاح  حرش 

اه همانگوس  یثارم -

هتفگ : هک  تسا  يدهلاملع  شردارب  نانآ  شیپاشیپ  رد  و  دنتفگ ، هیثرم  ار  وا  یضر ، فیرش  نیرصاعمزا  يریثک  عمج 
. تفرگ یم  مه  ارم  ناج  شاک  تسکش ، ارم  يوزاب  هک  راوگان  هعجاف  نیا  زا  داد  نارای  يا  - 
. تخیر نم  ماک  ردتبیصم  گنرش  و  دیسر ، رد  هکنیا  ات  مدوب ، رذح  رب  كانمیب و  هتسویپ  - 

. تسیرگنن مراز  لاح  هب  دروآ و  موجه  رخآ  متساوخ ، تلهم  مدرک و  سامتلا  يدنچ  - 
. تسین يرابرس  دعاسمان  تخبنوچ  مه  ار  کشا  تسین ؟ ناور  شکشا  بالیس  هچ  زا  دیئوگم  - 

. كاپان دوب و  زارد  هک  اهرمع  هچ  و  كانبات ، هاتوک و  رمع  نیا  رب  ار ، ادخ  - 
دهاوخ مجنپ  نرق  ءارعـش  نمـض  رد  وا  لاححرـش  تسا ، یملید  رایهم  شدرگاش  دـنتخاس ، هیثرم  فیرـش ، كوس  رد  هک  یناـسک  هلمجزا 

دوش : یم  عورش  نینچ  نیا  هدش ، تبث  وا ج 3 ص 366 ناوید  رد  و  تسا ، تیب  نآ 70  هدیصق  کی  هک  دراد ، هدیصق  ود  دمآ ،
دیشک ؟ ورف  تمشحهاگیاپ  زا  دیچیپ و  رد  ار  يول "  تسد "  تخادنا ؟ ورف  هک  ار  مشاه "  يوزاب "  - 
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؟ دنکرب ناشتزع  هدرپ  ارس  دیبوک و  مهرد  ار  شیرق  زاجح ، رازگیر  رد  - 
درواین ؟ رب  مد  سک  و  درک ، ناشلاماپ  يراوخ  تفخ و  اب  هداهن  رضم "  قرف "  رب  ياپ  - 

تسکشب ؟ ادخ  هناخ  تمرح  تخاتهکم و  هب  هک  تسیک  - 
تخاس ؟ ناروتس  رپس  یپ  ار  ترتع  ناکاپ  تبرت  تخات و  هنیدم  هب  سپ  نآ  زا  -

. نالان راز و  شزیزع  نادنزرفرب  فط "  يارحص "  رد  همطاف  تسا ، نایرگ  ادخ  لوسر  - 

هحفص 332 ] ] 

تساخرب ؟ ریخست  مزعب  شسکهچ  هتخارفا  دنلب و  ژد  راصح  تفوشآ ؟ رب  شسک  هچ  دوب ، ناما  نما و  رد  ادخ  نید  - 
دنتفاترب ؟ یناملسم  زا  رسای  دندش ؟ میلست  هک  دنام  راک  زا  روالدنادرم  يوزاب  - 

. دنام زاب  ارچ  زا  نانآ  همر  هک  تشگ  لجا  همعط  نادناخ ، نیا  راکادف  نابش  یضرفیرش "  ای "  - 
هدش : تبث  علطم  نیا  اب  شناوید ج 1 ص 249  رد  تسا و  تیب  شرگید 40  هدیصق  و 

دیال  كارا و  مفلال  شیرقا 
يدنلا یلخ  يدنلا و  ضاغ  یلکاوتف 

زا یملید ، رایهم  ناویدب  دـسرب  ات  هدـمآ  تبث  یلاجر  ياهگنهرف  مجارت و  بتک  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  و  هدیـصق ، ود  نیا  ترهـش  رطاخ  هب 
. دش رظن  فرص  هدیصق  ودنیا  مامت  لقن 

دئاصق راعشا و  زا  يا  هنومن 

ترایزب ار  دوخ  قایتشا  و  دیوج ، یم  راختفا  تیب  لها  دای  اب  هدورس ، بهذم  هرابرد  هک  تسا  هدیصق  یـضر ، فیرـش  رعـش  زا  هنومن  کی 
: دناسر یم  ناشکاپ  تبرت 

بالطلا  هرد  اب  الا هللا 
باتعلاب عوری  مزع ال  و 

. باتع میب  زا  زرلن  هک  هدارا  و  باتش ، اب  هلمح  تسا  شوخ  هچ  ! اله - 
. باقر اهندرگ و  يوس  هب  ریشمش  نتخات  نوچمه  دزات ، یم  هدز  رمک  رب  تمه  نماد  هکنآ  و  - 

. ماگنهبان يدمآ  روز  هک  درآ  شهوکن  زا  و  یتفرگ ؟ يرودهچ  زا  هک  منک  شتمالم  - 
. درک شیاتس  ار  وا  تایانج  هداتفاكاخ  هب  بش  تلوص  میب  زا  یناوتان  زجع و  هک  مدید  مشچ  هب  نم  - 

. متخات یم  يدنمجرا  يرورس و  بناج  هب  وس  همه  زا  تسب ، یمن  ارم  هار  توطس  تلوص و  اب  راگزور ، رگا  - 
. تسا ماگزیت  دنمس  نارب و  ریشمش  اب  یشوغآ  مه  برع ، درمناوج  هویش  - 

. دننیبن تسار  ریشمش  زج  وا  زا  دنیبن و  نیغورد  دیدهت  زج  نانمشد : زا  - 
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. مین رانک  رب  یناوجهویش  زا  هکنیا  اب  مزاس ، ناتفخ  نانس  ریشمش و  زا  هک  تسادرف  - 
. ماین زا  ریشمش  نتخات  نورب  دزات ، نوربناوراک  هک  یماگنهب  میارآ ، نت  رب  هماج  بش  یهایس  زا  و  - 

ایاطملا  هل  تابع  لیل  مک  و 
باهشلا هرئاط  یحلا  ران  و 

. مرگرس ررش  رپ  شتآ  فارطا  رد  نارگید  مدش ، تخات  هدامآ  راوهر ، بوکرم  اب  هک  اهبش  هچ  - 
. هتساخرب يزابب  گرگ  ریش و  اب  هتخاس و  نوگرگد  ار  دوخ  هرهچ  نیمز  هک  متسیرگن  -

. باضخ زا  وم  يدیپس  هکنانچ  متخاس ، نوگرگد  دوخ  رادید  هرهچ و  زین  نم  - 
. دندنب زارط  یهایس  اب  ار  يدیفس  هک  مدیدن  نآ  زا  رتابیز  - 

. تسا هدروآ  رد  ونازب  ار  لکیه  يوق  نارتش  وزرآ  لامآ و  ینیگنس  یلو  ما  هباوخمهدوخ  يوزرآ  اب  نم  - 
. میزات شیپ  تعاجش  اب  مینک و  هدنز  لد  رد  ار  دیما  دوش ، هریچ  ام  رب  يدیماان  سای و  رگا  - 

. دیآ صقرب  بابح  هارمه  ناراب  رارش  دزیخ و  ربا  زا  يراهب  هلاژ  هک  هاگنآ  ره  - 
. دزیر ورف  ناهد  زا  اهیداورس  رب  هتسکش ، ولگ  رد  بآ  ارنامسآ  ایوگ  - 

. درتسگب نماد  نآ  رس  رب  دیپس  ربا  هتشگ ، شوغآ  مه  بالیس ، اب  نوماه  هرد و  - 
. دوش ریزارس  اه  هندرگزا  باعل  دننام  درذگب ، روهام  هپت و  رب  نوچ  و  - 

. دنک باریس  اراوگ  بآ  تمحر و  ناراب  زا  ار  هنیدم  نیمزرسدنوادخ  میوگ : - 
. نازیر یبالیسو  ناشک  نماد  یبآ  نآ ، ناگتفخ  ار و  عیقب  تبرت  هژیو ، هب  - 

. هتفرگ اج  نآ  ياهیدنلب  رد  هک  یبسح  هدیکچو  يرغ "  ياه "  هپت  و  - 
. هتفگ کیبل  ار  قح  یعاد  هنشت  بل  اب  هتفخ و  فط "  نابایب "  رد  هک  يدیهش  نآ  تبرت  و  - 

. ناراب بالیس  ناراهبهلاژ و  زا  نک ، باریس  ار ، سوط  ارماس و  دادغب و  مه  و  - 

هحفص 334 ] ] 

. ناراسهوک رب  نامسآ  هیرگ  نوچمه  تسا  رابکشا  اهروگ  نیا  رانک  رد  اهمشچ  - 
. ددرگ ناور  اهروگ  نآ  ریز  رب  هتشگ  بآ  اهبارس  دزرو ، غیرد  ناراب  شزیر  زا  نامسآ  ربا  رگا  - 

. کیدزن رودهار و  زا  مدوب ، رادید  هنشت  اهزور  هچ  هک  دنک  باریس  تیادخ  - 
. زاس رود  نم  تحاس  زا  ار  تیازگ  ناج  يامرس  و  وش ، رانک  رب  مهار  رس  زا  بونج "  داب "  يا  - 

. متفرگن هشوت  كاپ  تبرت  نآ  زا  هکراتم  میوس  هب  بش  یهایس  رد  - 
تبرت نآ  قح  مه  زاب  . دوش ریزارـس  اهنادوان  اهنآ  يولگ  زا  ینابرق  رتش  نوچ  دنوش و  هدـناشک  يوس  نادـب  نامـسآ  فانکا  زا  اهربا  رگا  - 
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. دوشن ادا  كاپ 
دنوش ؟ هتخیگنا  ینادواج  تمعن  يارب  زیخاتسر  هب  هک  دندشن  ورف  نیمز  ماک  رد  كاپ  ياهنت  نآ  رگم  - 

. دروآ شدرگ  هب  ناشنایم  رد  ار  گرم  ماج  بارخ ، تسم و  نادوسح ، هنیک  هک  دش  رایسب  هچ  - 
. داب نازو  میسن  نوچ  تمظع  ياه  هبق  تیاده و  ياه  هناشن  نآ  رب  زور  ره  مد و  ره  یهلا  دورد  - 

. دنزرو غیرد  يرای  تقافر و  زا  نارای  هچ  رگ  منک ، دیدجت  ار  رفس  مزع  هتسویپ  - 
. مبایرد بارتوب  تبرت  زا  یئازفناج  میسن  ات  مفاکشب  نافوط  داب و  هنیس  - 

. دنز رپ  لاب و  ملاگنچ  نایم  رد  وزرآ  دیص  دهن و  مدق  رد  يرای  رس  مراگزور  هک  مراد  مشچ  - 
. دنفاکشب ار  نوماه  لد  باهش  ریت  نوچ  ات  مزاس  ناور  امش  بناج  ار  امیپداب  نارتش  - 

. لابج نماد  رب  لیس  باعل  هکنانوچ  دزیر ، ندرگ  رس و  رب  ناشناهد  زا  باعل  -

یکازملا  قزح  اهنیب  بنجاو 
باغللا یلع  ماغللاب  یلماف 

مرآرب . نارتش  ناج  زا  یگتسخ  تبونب  مشک و  كدی  ار  ماگ  زیت  نسوت  راهم  - 

هحفص 335 ] ] 

. تسا هدرک  ياج  ما  هنیس  نایم  رد  هک  مشاپب  هتفت  شتآ  نیا  رب  یبآ  هک  دشاب  - 
. دنک تیاده  شاداپ  يراگتسر و  روجنگ  هب  ار  ام  هک  تسا  يربهر  ناتترایز  رادید و  - 

. میوج یم  افش  نآ  رانک  ار  مقایتشا  ترسح و  درد  هک  مسانش  یم  كاپ  تبرت  ود  ( هیمظاک  ) دادغب اروز "  رد "  - 
. دنام دهاوخن  باوج  یب  هکمزاس  یم  هاگراب  نآ  میدقت  ار  دوخ  مالس  مشک و  یم  هاگرد  نآ  بناج  ارناج  راهم  - 

. دیالاپب يراع  بیع و  ره  زا  ار  ما  هماج  دزاس و  كاپ  ارم  ناور  ناشترایز  - 
. تسین وا  زج  ادخ  باذع  زا  یشخب  تاجن  هک  يزور  تسا  خزود  ياورنامرف  یلع  مدج  - 

. باسح يارب  دشاب ، طارص "  رب "  ماگشیپ  ومه  و  تسا ، بابک  بات  بت و  زا  اهلد  هکیزور  رثوک ، ضوحیقاس  - 

نیمی  همتاخب  تحمس  نم  و 
باعکلا هیلاع  لکب  نضت 

. دور امغی  هب  شتزع  دجم و  هک  دزرو  لخب  دشخب و  لئاس  هب  متاخ  يرتشگنا  شتسار  تسد  - 
. رام نآ  هلئاغ "  ای "  دننک و  فارتعا  هک  تسین  هزجعم  ربیخ  زارد  ندنک  ایآ  - 

. تساخرب نایم  زاهنتف  تفرگ و  زاورپ  یغالک  تساوخن ، ادخو  دشیدنا  يرکم  هک  تساوخ  یم  - 
دنام ؟ ناهنپ  هم  ربا و  نایم  رد  ناشخرد  دیشروخ  نیا  و  دوش ؟ وحم  یهایس  یکیرات و  رد  نابات  ردب  نینچ  نیا  ایآ  - 

داهن . فک  رد  وا  رفیک  راقو ، تشذگ و  اب  دنار ، متس  وا  رب  هک  ره  - 
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شاداپ هک  تسیک  تخاس ، ترایز  قاتشم  ارم  دمآرد و  نابعش  هام  هک  منیب  - 

هحفص 336 ] ] 

دزاس ؟ ناشن  رطاخ  ارم 
. مرادرب رثن  هباطخ و  رد  يراوتسا  ياهماگ  هک  تسامش  ددم  اب  و  مساسحا ، رعش و  اب  هن  میوج ، راختفا  امش  مان  اب  دوخ  دئاصق  رد  - 

. میازسان شحف و  ریت  فده  ملادج ، رد  امش  نمشد  اب  هک  ورنیا  زا  . مرانکرب یگدولآ  زا  - 
. مراین كاب  میوج و  يرازیب  نارگد  زا  . هدرپ رد  هن  منز  امش  يالو  زا  مد  اراکشآ  - 

. تسا یهتنم  امشب  منادناخهتشر  هکنآ  اب  تسیک ؟ امش  ءالو  هب  نم  زارتراوازس  - 
منامرد . ياپ  زا  هچ  رگ  مناور  امش  سوباپ  هب  دنراد ، منمشد  هچ  رگ  میامش ، راتسود  - 
. تسا رابت  نامدود و  کی  هب  ام  تشگزاب  یلو  دنکفا ، یئادج  ام  نایم  راگزور  هنتف  - 

تسا : هتفگ  هیثرم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربمایپ  طبس  ادهشلا  دیس  اروشاع ، زور  لاسب 391  هدیصق  نیا  رد 

اهدانف  میمغلاب  لزانملا  يذه 
اهدامج دعب  نیعلا  یخس  بکسا  و 

! زاس ناور  هدید  زا  کشا  بالیس  هدرد و  الص  تسا : میمغ "  نیمزرس "  کنیا  - 
. زاس اهر  شخب و  ادف  تسا ، ریسا  نادکاخ  نیا  رد  یلد  نوخ  رگا  وزادرپب  تسا  شود  رب  یماو  ار  دنلب  راصحنیا  رگ  - 

. ناشفیب نورد  شتآ  رب  یبآ  هناریو ، نیا  هراظن  اب  نارتش و  زاهج  زارف  رب  وش  رب  ای  - 

هنود  هینحلا  فطعنمکيون 
اهدامر ثرا  نهل  دودخلا  محس 

. نایخبطم ثاریم  رتسکاخزا  رپ  هایس  یلادوگ  رتکیدزن  نامک ، سوق  نوچمه  نوماریپب  یقدنخ  - 
. نانیا شتآ  زج  تسا ، یشوماخ  هب  ور  نارگد  شتآ  نادرمناوج ، هاگنیمشن  شرانک  رد  اه و  همیخ  دنب  بانط  کنیا  - 

نازیوآ . هلح  اب  نارگید  و  دندنب ، نیزآ  دوخ  همیخ  خرس  درز و  دنمس  اب  هک  ناناوج  نآ  هژیو  ، دنب راهم  نیا  و  - 

هحفص 337 ] ] 

. دنداهن رگج  رب  اهتسد  هک  مدنام  زاب  تکرح  زا  راید  نیا  درگرب  یناوراک  اب  دنگوس  ادخب  - 
. دندیرد نت  رب  هماج  لد  زوس  زا  هدرکناور  راسخر  رب  کشا  بالیس  يراز  ترسح و  اب  - 

. دندرک نیمز  بوکخیم  نارتسا  نارتش و  ياپ  ایوگ  هک  دندنام  ارس  متام  نیا  رد  نادنچ  -
. ناهدنا مغ و  ناشهار  هشوت  ناگدید ، بالیس  نانآ ، روخشبآ  دنتفرگرب ، هار  سپس  - 
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. ناشخر اه  هلحرب  دیراورم  نوچ  کشا  ياه  هناد  هتخاس ، لیامح  ازع  هماج  کی  ره  - 
. راومه مرن و  دشخب ، ناج  ار  كاخ  هدوت  هک  دزیر  ورف  یناراب  تمودق ، تینهت  هب  - 
. راوهاش نمی  هلح  نوچ  دیآ  رظن  رد  يرازغرم  يرگنب ، نوماه  تشد و  هب  نوچ  و  - 

؟ دیئوجیم هچ  يراسگمغ  یباوخیب و  زجب  دنا ، هدمآ  ترایزب  کنیا  هک  ناگدید  نیا  زا  - 
. دربن هار  نادبمه  باوخ  ادخب ، هن  دنامن ، اه  هدید  نیا  رب  یکشا  رگید  - 

. تسا رابکشا  شنادنزرف  گوس  رد  هک  مینایرگ  همطاف  راز  لاح  رب  و  میدنام ، زاب  راید  نیا  رب  هیرگ  زا  کنیا  - 

يار  دق  دیهشلا و  یف  اهوفلخی  مل 
اهداروا  نع  دازی  تارفلا  عفد 

؟ درک دنهاوخ  ین  رس  رب  ار  نیسح  رس  ناگدازانز  هک  تسناد  شتدالو  ماگنهب  ایآ  - 
. دنرامش دیع  شرورس  نشج و  اب  نایماش  دننیشن ، متام  گوس و  هب  نایقارع  هک  زور  نآ  - 

. دندرک ورد  ار  وا  رازتشک  رسکی  هک  دندیسارهن  ربمایپ  مشخ  زا  -
. دندیرخ تلاهج  تبکن و  هداهن  او  ار  حالص  دشر و  دنتخورف ، تلالض  یگتشگرس و  ربارب  رد  ار  تیاده  شنیب و  - 

. دندرک ایهم  ازج  زور  يارب  هریخذ  دب  هچ  دنتخاس و  دوخ  مصخ  ار  ادخ  لوسر  - 
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. نایامن اه  هزین  كوان  رب  ربمایپ  نوخ  راوس ، وخدب  نارتش  تشپ  رب  ربمایپ  نادناخ  - 
. تشگ نایوما  لاماپ  يدنمجرا ، وتزع  زا  سپ  هک  یلع  نادناخ  رب  زوسب ، لديا  - 

. دنداهن ندرگ  رب  تراسانامسیر  دندیشک و  ینیب  رد  يراوخ  تلذراهم و  - 
تسا ؟ راگدایب  ناشدج  زا  نید  نیا  هن  رگم  تسا  راگدرک  نید  یلع ، لآكاله  دنتفگ : - 

اهدنع  هیلهاجلاتارت  تبلط 
اهداقحا نم  لغلا  میدق  تفش  و 

. دندیشخب افش  باهتلا ، شتآ  زا  ار  هنیک  رپ  ياه  هنیس  دنتسج و  زاب  ناگتشک  نوخ   " تیلهاج نیئآ "  هب  - 
. دندنار متس  نیرضاح  رب  دوخ  هاوخلدب  دنتخاس و  دوخ  هژیو  ار  نیبئاغ  قوقح  - 

اهحاورا  یلا  مکقباس  هللا 
اهداسجا یف  ماثالا  متبسکف 

. دیتشگ بکترم  ار  تایانج  نیرت  عیجف  ناشداسجا  رب  نتخات  اب  امش  و  دیشک ، رب  الاب  ملاع  هب  دربن  هکرعم  زا  ار  ناشحاورا  ادخ ، - 
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. دیطلغ رد  كاخ  هب  مه  ادخ  نید  ناکرا  دیباوخ ، ورف  نیمز  رب  ناکاپ  نآ  هتشارفا  ياه  هبق  رگا  - 
. درب ناوتن  دیما  تما  حالص  دشر و  هب  رگید  تسا ، فرحنم  دوخ  ریسم  زایمالسا  تفالخ  کنیا  - 

. دنتسج نآ  ربز  رب  هیماینب  ياهگرگ  تشگ : ناردلق  رپس  یپ  تفالخ  ربنم  - 
. تخاس نیئآ  نید و  لیفک  دیشخب و  ماهلا  نانآب  هک  تسادخ  ناگدیزگربهژیو  تفالخ ، - 

. دنتساخرب تداسح  هب  سنا  نج و  هک  تسین  یتمالم  دنتخاس ، دوخ  هژیوهدیزای  کنچ  تاراختفا  مامتب  - 
. ریگ هشوگ  نادهاز  شور  دوبن -  میب  ناشیادخ  زا  رگا  تدالج -  يزیرنوخ و  زیرنوخ ، ناخاتسگ  شنم  يرابدرب ، یئاسراپ و  - 

ياج هب  دنچیپ و  طامق "  رد "  گنج  قاری  اب  ار  دوخ  نادزون  هک  ینادناخ  - 
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. دنهد ياج  نیز  ردص  رد  هراوهگ 
. دننک تیاور  نابیقر  زا  هراومه  هک  نانمشد ، نابز  رب  ناشتالامک  یگدازآ و  ثیدح  -

! شکرب ماین  زازیت  ریشمش  و  زاتب ، نانمشد  رب  شربمایپ  رطاخب  زیخاپب و  يادخ  مشخ  يا  - 
. تخیر نیمز  رب  هدرک  هابت  دایز  دیزی و  رطاخب  ار  شنادناخ  دمحم و  نوخ  هک  یهورگ  نآ  رب  زاتب  - 

اهفکا  ءلم  هللا  لام  تادفص 
اهدافصا یف  هللا  لآ  فکا  و 

. دنشک ریجنز  لغ و  رد  ار  یهلا  نادناخ  تسد  دنرب و  امغی  هب  گنچ  گنچ  ار  یهلا  قوقح  - 
. دننارب هاگبآ  رسزا  ار  هبیرغ  نارتش  هکنانوچ  دندنار ، وس  رهب  هتخات  وا  رابت  لآ و  یپ  رد  دمحم ، ریشمش  اب  - 

. تسا ناور  ناراسهوک  هلق  رب  يرتسکاخ  ياه  باقع  نوچ  هک  ار  روجنر  هتسخ و  ناوراک  متفگ -  - 
. دزاون یم  اهمار  لفک  رب  وا  هتشگ و  یعطم  هنایزات  میبزا  اهنآ  شکرس  دنا ، نامک  نوچ  يرغال  زا  هک  دود  یم  نارتش  یپ  رد  ناوراس  - 

. تسا ناود  ناشنت  زا  ادج  شیپاشیپ ، نارتش ، ندرگ  يرادنپ  هک  دنزازتها  رد  عیرس  دنت و  نانچ  - 
. تسا بات  بت و  رد  نارای  قارف  زا  هک  مراد  هنیس  رد  یلد  تسا ، رابغ  رپ  منماد  هچرگ  تسیاب  متفگ : - 

اهئامد  قارم  ادغ  ثیح  فطلاب 
اهدالج مویل  اهقنیا  خانم  و 

نم  ریطلا  اهقاورا و  نم  رفقلا 
اهداوع نم  شحولا  اهقارط و 

. دوب ناریلد  هاگدربن  نادیهش و  هاگنابرق  هک  فط "  يارحص "  نیا  رد  - 
شحو شرئاز  نامسآناغرم ، شا  هدنهانپ  نازوس ، کشخ و  شقاورکنیا  - 
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. تسا نابایب 
. تسا راکددم  شقشع  زادگ  زوس و  هک  تسا  نازیر  نیمز  نیا  رب  یکشا  ياه  هناد  - 

. تخوسب ارم  دوپ  رات و  تزوسناج  ياه  هلعش  نیسح  ياروشاع  يا  - 
. مشوکب نآ  یشوماخ  هب  دنچ  ره  ینز ، نماد  منورد  زوس  هب  هلاس  ره  - 

. تسا باتو  بت  رد  ممشچ  رابدرد و  خلت و  مراگزورهدیزگ  رام  نوچ  - 
. دزیتس یم  دنک و  یم  هلمح  دزات : یم  ملد  رب  هراومه  ترسح ، مغ و  هاپس  رابت  الاو  دج  يا  - 

. تسا ناور  ناهاگحبص  دنک ، غیرد  مهاگنابش  رگا  تسا ، نازیر  مکشا  بالیس  - 
. دراذگب فک  زا  ار  دنمس  راهم  دزات ، نادیم  هب  یسک  ره  . یلب . تسین اسر  .و  مشیاتس انث و  دوب  نیا  - 

. ناراهب ربا  دیتمحر و  ناراب  دوخ  امش  هک   " داب ؟ باریس  تتبرت  میوگب " : ایآ  - 
! نوماه هپت و  رد  نم  ناراسهوک و  هلق  رب  امش  میازفیب ؟؟ ار  امش  تلزنمو  جرا  میانث ، حدم و  اب  - 

دنشاب ؟ ناشکهک  زارطمه  نامسآ  قاط  رب  هک  مزیخ  نارتخا  شیاتس  هب  نابز  هچ  اب  - 
. تسا زاین  یب  ام  شیاتسزا  دمدیم ، لالج  ینشور و  اب  هک  دیشروخ  - 

: تسا هدورس  ادهشلا  دیس  شدج  كوس  رد  ار  هدیصق  نیا  لاس 377 ، ياروشاع  رد 

ینسنآف  دادغب  يدوذب  تحاس 
ریعلا لیخلا و  روهظ  یف  یبلقت 

. مارآ يرطاخ  اب  رواکت ، دنمس و  تشپ  رب  نم  وش و  نورب  هک  دیشکرب  مدایرف  دادغب ، - 
. تفای دوخ  ربارب  رد  رتشیب  تدالج  تماهش و  اب  دناشک ، میوس  نآب  وس  نیازا  دنچ  ره  - 

. منک مهاوخ  هچنآاباحم  یب  مزاتب و  دادغب  رهش  رب  همهاو  یب  - 
نانز . رانک  رد  مرن  شلاب  رب  هن  . نارتش زاهج  ای  مریگ  ياج  نیز  ردص  رب  هک  دندیرفآ  ارم  درک ، مراید  هراوآ  تساخرب و  هنتف  - 
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. مدرب ردب  ناج  هکرعم  زا  تخاب ، نودب  مدنام ، ناوتان  عافد  هلباقم و  زا  دنچ  ره  - 
. ماد دد و  زا  دش  نایرع  تخل و  نابایب  هک  هاگنآ  مدرک ، ناهن  يوربش  یهایس  رد  باتش ، اب  - 

: دیراب یم  مراسخر  رب  کشا  لد ، زوس  و  تفگ - دنیوگ  - 
. تسا رایسب  تقو  مغ  هودنا و  يارب  نک - راومه  دوخ  رب  ار  درد  ریگ و  مارآ  - 

. دریگن هار  ملد  هب  اروشاع  زور  رد  زج  هودناو  مغ  تسا ، عقومب  هن  تدنپ  تاهیه  متفگ : - 
. زیت ولهپ و  ود  يریت  كوان  دیشکرب ، لیحرياوآ  همطاف ، رسپ  رب  هک  يزور  - 
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. نابراس غیت  شراوخمغ  ناروتس ، مس  شراتسرپ  راوخمغو ، راتسرپ  یب  دیطلغ ، رد  كاخ  هب  - 
. درب شرطاخ  زا  اراوگ  بآ  يوزرآ  یگنشت و  زوس  تفرگ ، اج  شلد  رد  ناتس  ناج  هزین  هنشت ، بل  اب  - 

. تفرگ یم  رد  رون  زا  ینمرخ  رب  هک  دوب  یشتآ  تفرگ ، یم  اج  شرکیپ  رد  هک  نارب  زیت و  ياهریشمشایوگ  - 

هب  ضعءاضمرلا  یلع  یقلم  هللا 
ریمشت مادقا و  نیب  يدرلا  مف 

. تسا نوخ  رد  قرغ  هراپ  هراپ  گرم  يالویه  شین  زا  هک  تسا  نوگن  يرکیپ  البرک ، هدیتفت  رازگیر  رب  . ار ادخ  - 
. دراد روتسم  تبحم  نماد  اب  ار  شنایرع  مسج  دابدرگ ، درآ و  تمحر  شکاچ  كاچ  رکیپ  رب  دوخ  هیاس  اب  اه  هپت  - 

. تشاذگن شیپ  یماگ  دوب ، هداتفا  كاخ  رب  زور  هس  هکنآ  اب  تخانش ، شهاگنابرق  تمرح  نابایب  شحو  - 
. تسا لابندب  شرابگرم  جاوما  دراد و  شیپ  رد  لجا  بادرگ  هک  مارآ ، يایرد  اسب  - 

. دنکفا رد  شگرم  ماک  هب  هنامز  خرچ  دیلاب و  یم  راگزور  رب  هک  ینامرهق  اسب  - 
تردق ماکحتسا  رد  واشالت  تفوشایب ، نیسح  رب  بسح  یکاپان  ار  دایز  هداز  - 
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. تخیگنینرب یساپس  ونیسحت  دیزی 
. دوبن میمرت  لباق  تسکش ، یلو  دنک ، ناربج  ار  دوخ  نیگنن  تیانج  تساوخ  - 

. دوب مرخ  زبسرس و  نید  لاهن  هکنآ  اب  دندرب ، تراسا  هب  ار  لوسر  نارتخد  - 
. تسا نیگنر  نوخ  هب  هرامه  شنادند  گنچ و  الویه ، نیا  ، دوبر رد  ام  نادناخ  زا  هداز  بیجن  گرملوغ  رگا  - 

. هتسب باضخ  نوخ  وكاخ  زا  هک  درخ ، یم  ناجب  ار  نمشد  هزین  نیبج  هحفص  اب  کنیا  - 
. تفات یم  رب  دوخ  نیبج  زا  ار  نانس  كوان  راوتسا ، هشیدنا  مارآ و  یبلق  اب  هکنآ ، زا  دعب  - 

. هدز كاچ  دیشروخ  متام  رد  نابیرگ  درذگ ، یم  ناشک  نماد  نادیم ، رابغ  - 
. دیشخرد اه  هپت  زارف  رب  هک  دوب  یقربایوگ  هتسکش ، ولگ  رد  ناشریمش  هک  یهورگرب  - 

همئان  فایس  الا  ام  هیما  ینب 
روتوم ضرالا  یصاقا  یف  رهاش  نع 

اهدماغم  یف  يولتتاقرابلا  و 
ریماضملا یف  یطمت  تاقباسلا  و 

. تفر دهاوخن  باوخب  دندیپط ، طوخب  نیمز  طاقن  یصقا  رد  ناشنازیزع  هک  یناروالد  غیت  هیما  نارسپ  يا  - 
. تسا رارق  یب  نیرمت  نادیم  رد  ماگزیت  دنمس  ، دچیپ یم  دوخب  ماین  رد  ریشمش  - 
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. دنکفا ناگدروخ  بیرفنیا  مادنا  رب  هزرل  دیآرد و  اورپ  یب  هکما  هتسشن  يزور  راظتنا  هب  نم  و  - 
. دماشایب نوخ  بارش  دیآ و  دورف  نانمشد  ندرگ  رب  دهاوخبدنچ  ره  اهغیت ، - 

؟ دتفا نیمز  رب  یهام  نانس  غیت و  برض  اب  یفطصم ، نادناخ  زازور  ره  هک  تساور  - 
ددرگ ؟ رات  هریت و  راگزور ، ثداوح  اب  نانآ  لالز  همشچ  زور  ره  و  - 

. تسا ریسا  نارگتراغهجنپ  رد  کنیا  تخیرگ ، یم  شلاگنچ  زا  گرم  وید  هک  موق  ربت  راغ  - 
تسبرب . ناهج  زا  هدید  اروشاع  زور  رد  تشذگ ، یم  زان  ربک و  ابهکیا  هرهچ  دیپس  - 
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. دریگن مایتلاهتشگ  قیمع  مبلق  تحارج  یتفگش ؟ رد  هتفر  ورف  ناگدید  نیمغ و  هرهچ  زا  هک  تسیچ  - 
. دشابن ریذپ  هراچ  هدش  کشخ  مناگدید  هک  مرگنب  يدنمجرا  یلاعم  يوس  مشچ  مادک  اب  - 

تسین . ناداش  مرخ و  هک  یبلق  مه  و  تسا ، یقاب  رمع  ات  موش ، وربور  هاکناج  یمخزاب  راگزور ، اب  - 
. مناشفیب لد  شتآرب  ناگدید  زا  یبآ  مهاوخ  . دشابن رایتخا  رد  منورد  زوس  هاکناج و  مغ  هادج  ای  - 

. دچیپ رس  رادنامک  تعاطا  زا  هک  تخس  نامک  نوچمه  دراد ، غیرد  کشا  شزیر  زا  هدرک  تنایخ  مباوخیب  هدید  - 
. دشابن مارح  یلد  چیه  رب  هکنآ  اب  تسا ، مارح  نم  لد  رب  يرطاخ  يالست  - 

هتسشن : متام  كوس و  رد  نینچ  ار  ادهشلا  دیس  مه  زاب  لاس 387  ياروشاع  رد  و 

لوزت  یلایللا  تنا و  لحار 
لیوطلا ءاقبلا  کبرضم  و 

. تسا ینامرد  یب  درد  نتسیز  رید  . دنام دهاوخن  مه  راگزور  درک ، یهاوخ  چوکارس  نیا  زا  - 
. يدنموزرآ هن  یئوزرآ و  هن  ددرگ ، شوغآ  مه  ریشمش  اب  هک  دنام  اجب  يروالد  هن  -

. تشگ دهاوخ  هدرسفا  يزور  مرخ  زبس و  ناتسوب  تسا ، يدوبان  ناهج -  نیا  رد  یگدنز -  نایاپ  - 
. دوب دهاوخ  هزین  ریت و  فده  تبقاع  دبای ، یگنج  شرورپ  هک  مه  يزات  بسا  تسا ، گرم  همعط  هدازیمدآ  - 

مارآ دـبا  باوخ  هب  هریت  كاخ  رد  ات  ینالوط  تسا  یجنر  درد و  نآ  زا  دـعب  دوش ، عورـش  نیـشون  باوخ  اـب  رداـم ، مکـش  رد  یگدـنز  - 
. دریگ

دزاس . هدنکارپ  شیابص  داب  و  دروآ ، درگ  هم ، زا  هدنکآ  يزور  رد  شبونج ، داب  هک  تسا  ربا  نوچ  یگدنز  -
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. دنیرگب اهنآ  رب  ناگدنامزاب  دنریگ و  رفس  هار  ناتسود  تسا : راگزور  هویش  - 
. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  توارط  دزارفا ، رب  دق  شیب  دنچ  ره  هایگ ، هکنانوچ  دنک ، عیرست  ار  یئادج  قارف و  نابش ، نازور و  تشذگ  - 

بات  بت و  رد  يرگد  و  تسا ، ناداشو  مرخ  دوخ  راگزور  زا  هک  يدرمناوج  اسب  -
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. افو یب  نایورابیز  نوچ  دراک ، افج  مخت  نیا  اب  دراد ، لصو  رس  نآ  اب  رگا  . تسایند - 
. دننیشن شیازعب  دنیرگب و  وا  رب  تسادرف  تسا ، نایرگ  رادازع و  شزیزع  قارف  رب  کنیا  - 

. دیما یمرگلد و  هن  تسا ، جنر  ترسحهیام و  اهوزرآ  - 
. دوبر رد  ار  همطاف  رسپ  هکنآ  زا  دعب  دیابر ، رد  ار  زیزع  نیمادک  هک  تسا  كاب  هچ  ار  گرم  لوغ  -

؟ تسا رابکشا  اه  هدید  كاندرد ، هعجاف  كانلوه و  هثداح  رطاخب  زور ، نیمادک  - 
. داد هانپنابزیم  هن  درک ، افو  تسود  هن  هک  نیسح ، ياروشاع  زور  - 

. دنا كدنا  هچ  نارادافو  دنتسکش ، دوخ  دهع  دندرک و  دهع  همطاف  رسپ  يا  - 
. دنتساخرب تیلهاج  یهاوخنوخ  هب  دنداهناپ و  ریز  وت  قح  رد  ار  لوسر  شرافس  - 

. هانگ زا  رتدب  يرذع  دندرک ، هناهب  ار  یهلا  تاردقمو  دندیشک ، ریشمش  تیور  هب  - 
تسا ؟ ینامیشپ  ترذعم و  ماگنه  هن  نیا  دندرک  جیسب  ار  دوخ  هاپس  هکنآ  زا  دعب  دنتشگ ، نامیشپ  دنتساوخ و  رذع  - 

. تسا يدوبان  ویماکخلت  شماجرف  دریگن ، ماجنارس  ریشمش  برض  اب  زج  هک  يراک  - 

ماهلا  هبراضم  تلف  اماسح  ای 
لیقصلا ماسحلا  هلف  دق  و 

نعطلا  نم  داوجلا  یمدا  اداوج  ای 
لولبم هرحن  یلو و  و 

يداعالا  ءامد  نم  لیخلا  لجح 
لوجح یفخت  نعط و  ودبی  موی 

عقنلا  یف  قباوسلا  يدیا  تحاط  موی 
لیهصلا ضاغ  ینولا و  ضافو 

. دنتسکش ار  ترس  نیک  غیتاب  تبقاع  یتسکش و  اهرس  هک  نارب  ریشمشيا  - 
تیولگ یتشگزاب و  یتخات ، نوخيایرد  هب  ماگزیت  دنمس  اب  هک  يدرمناوج  يا  - 

هحفص 345 ] ] 

. تسا نوگلگ 
. ناهنپ نوخ  رد  اهقاس  يدیپس  تسا و  راکشآ  هزین  نعط  هک  يزور  تفرگ ، قیاقش  گنر  نوخ  زا  ناروتس  قاس  - 
. یتسپ بناج  ناروتس  ههیش  تفرگ  الاب  یتسس  فعض و  . دنام راتفرگ  نجل  يال و  رد  کت  زیت  دنمس  هک  يزور  - 

دنتخات ؟ وا  تروص  رس و  رب  روتس ، لیخ  اب  هکنآ  اب  مزاس ، ناهن  ار  دوخ  تروص  يرادنپ  - 
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؟ هتشگن باریس  وا  نوخ  زا  نمشد  هنیس  زونه  مدشاب و  اراوگ  بآ  تبرش  يرادنپ  - 
لوصنلا هتقناع  ایانملا و  هیف  تلضتنا  حامرلا و  هتلبق 

. دنتسشن ششوغآ  رد  اهنانس  كوان  دندمآ ، زاورپب  شخر  قوش  زا  اهریت  دندز ، هسوب  ار  شا  هنیس  اه  هزین  - 
. دنا هدز  كاچ  نماد  هب  ات  اهنابیرگ  هتشگ ، راوسنارتش  رب  شناریسا  - 

. تسا ناور  ناشراسخر  رب  هک  اهکشا  نآ  رطاخب  ناکچنوخ و  ناشرادیدب  قشع  هدید  هک  اهلد  نآ  رطاخب  - 
. تسا باقن  دوخ  مه  باتفآ  شبات  دندیشک ، ناشباتفآ  نوچ  هرهچ  زا  باقن  - 

. تسا باجح  نوچ  مه  راسخر  کشا  دندومن ، ناهنپ  ار  ناشهام  هرهچ  تشگنارس  اب  - 
. نویش هحون و  اب  یلو  دندز ، دایرف  يراز ، هیرگ و  اب  اما  دندرب ، هوکش  - 

. دریذپن مارآ  نامیتی  هلان  .و  دریگن يرانک  میخدب  نابراس  - 

بیرغ  يربص  رایدلا  بیرغ  ای 
لیتق یمون  ءادعالا  لیتق  و 

. تسا مارح  نمرب  باوخ  نانمشد  هتشک  يا  . دنامن مرارق  ربص و  راید  رهش و  هراوآ  يا  - 
. روش هلان و  اب  فعش ، قشع و  اب  دشک ، یم  رپ  تیوس  هب  مرارق  یب  لد  - 

. متشابنا یم  مشچ  رد  ار  تتبرت  ای  ، متفر یم  كاخ  هب  ترانک  رد  شاک  - 
داب . باریس  ناراب  مسومب  ترازم  هراومه  - 

هحفص 346 ] ] 

. ماود رب  هیاس  کنخ و  یمسن  فیطل و  يداب  هارمه  راومه ، مرن و  یناراب  - 
. مورحم برض  نعط و  زا  ما  هزین  نانس  منک و  ادرفزورما  دنچ  ات  دمحا  ناگداز  يا  - 

. میب هشیدنا و  رد  میگدامآ  زا  دراو  هزات  نیمک ، رد  میامیپ  داب  نارتشا  نیز ، ریز  رد  مماگزیت  لیخ  - 
؟ دنشاب اورنامرف  دنمجرا  نارهگ  الاو  رب  نود  ناگیامورف  دنچ  ات  و  دنزارفا ؟ ندرگ  نایناج  ناشکرس و  دنچ ، ات  مه  زاب  دنچ ؟ ات  - 

نکل  یبلق و  لیلغلا  عاذا  دق 
لیلعلا بطتسا  نا  عدب  ریغ 

. دیآرب نامرد  یپ  رد  هتخوس  لد  هک  تسین  یبجع  تخوسب ، ار  مبلق  دوپ  رات و  نورد  شتآ  - 
. هتخآ هدنرب و  يریشمش  مفک  رد  مهجرب ، ناتسود  اب  يزور  منام و  هدنز  شاک  - 

. میدنویپ مهب  هورگ  هورگ  . مشک كاخ  رب  نانس  كون  ابار  ناشرکیپ  فط "  ناینابرق "  یهاوخنوخ  هب  - 
. دباین نامرد  گرم  اب  زج  وم ، يدیپس  دیپس و  يوم  نانوچ  هتسب  رویز  شرهم  اب  مبلق  دوپ  رات و  - 

. لوتب يارهزمردام  تسا و  ردیح  مردپ  میامش : نادناخ  زا  هچرگ  منامرفب ، رس  یتیعر  نم  - 
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. لوسر مدج  دیوگ : هک  تسارنآ  تقبس  يوگ  دنیآ ، ترخافم  نادیم  هب  لامج  دجم و  اب  نارگید  هاگ  ره  - 
. لوضف دئاز و  منیب  هکره  ار  نارگد  . دنسانش میرترب  لضف و  هب  نوچ  دناداش ، مرخ و  مرادید  زا  ناگمه  - 

. دنراپس شوگ  میزادرپ  نخس  هباطخ و  هب  رگد  یخرب  دنناوخب ، بدا  مزب  رد  ار  میابرلد  هماکچ  اون  روش و  اب  یعمج  - 
دنریگن . هدرخ  منخس  رب  سانشقح  نادنمشیدنا  هکنآ  اب  تسیک ؟ مرگشهوکنمتسناد  یم  شاک  - 

هحفص 347 ] ] 

؟ دنسانش مروذعم  نایناهج  هکنآ  اب  تساخرب ؟ متمالمب  یمانمگ  هک  میوگ  عادو  ما  هتساوخ  فده و  اب  -
تسا . رایشوه  نادنمدرخ  يوزرآ  رترب ، هاگیاپ  دزاس -  تداعس  نیرق  زوریف  تخب  اب  مدنوادخ  رگا  تسا -  نیمهمیوزرآ  يرآ  - 

دلج 8

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
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(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 
(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 

تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
مخ ریدغ  عوضوم : 

مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 
-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 

رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 
8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 05 رد  ریدغ  ءارعش 

يروص دمحم  وبا  هیریدغ 

هراشا

419 ح  - 339
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

ریمضلا  تحت  ام  ریخ  كوال  و 
رودصلا یف  نکمت  ام  سفنا  و 

مراد . هنیس  رد  هک  یجنگ  رت  سیفن  وما  هتفهن  لد  رد  هک  تسا  يزار  رت  یمارگ  ترهم  - 

اران  هنم  سسحا  تبانا  اه  و 
ریعسلا راناهرحب  تما 

مرمشن . يزیچب  ار  خزود  شتآ  رگید  تخوسب ، مدوپ  رات و  تقشع  هلعش  - 

موق  ردغ  نیبت  نسح  ابا 
ریدغلا دهع  نم  هللادهعب 
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تشگ . الم  رب  موق  نآتنایخ  رکم و  دش ، رداص  ریدغ "  نامرف "  هک  زور  نآ  - 
درک . یفرعم  ار  نانآ  ياورنامرف  تساخرب و  هباطخ  هب  ربمایپ  - 

دنتفرگ . فالخ  هار  نانآ  تفگب ، اه  ینتفگ  وتشارفارب  ار  یلع  يوزاب  - 
دنتخاون . یم  رگد  ياه  همغن  لد  رد  دنتخادرپ ، رورس  يداشب و  لفحم  نآ  رد  - 

ادوقح  مهل  ریدغلا  موی  يوط 
 ". ریدغلا موی "  اهرشنب  لانا 

. تشادرب نایم  زا  دوب  هج  ره  دش ، الم  رب  نوچ  هک  تشابنیب  اهلد  رد  هنیک  ریدغ "  زور "  - 

هحفص 6 ] ] 

تشاد . یپ  رد  یهایس  موش و  ياهزور  هچ  هک  ياو  - 
. تفیرفب ارنانآ  راکبیرف  يایند  دندرکراومه ، تنایخ  هار  نوسف  رکم و  اب  نیدنچ  - 

اونئمطیف  ریثکلا "  نم "  سیل  و 
ریثک نع  وفعی  هللا  ناب 

 " تساهاطخ . رگشیاشخب  نبرهم  يادخ  دنیوگ "  هداد و  دیون  دوخ  هب  هک  دوبن  یئاطخ  نیا  - 
دیوگ : تیب  لها  هرابرد 

انویعلا  داقرلا  نعنم  نویع 
انوتفداوف لکل  نلعج 

دنتخاس . دوخ  نوتفم  ار  یلد  ره  دندوبر و  اهمشچ  زا  باوخ  هک  رگبوشآ  ینامشچ  - 

يرولا  عیمجل  ینملا  نکف 
انونملا نهمار  نمل  نک  و 

ناگمه . ناج  تفآ  دندوب ، نایناهج  يوزرآ  - 
دیشک . شنوخ  كاخب و  تسار  پچ و  زا  تفوشآ ، رب  شراگزور  ثداوح  هک  مراد  یلد  - 

تخاس ! الم  رب  ار  لد  شتآ  مراسخر  کشا  ناهنپ و  ناگمه  زا  ار  نورد  روش  - 
 " دندز . ماب  ره  رس  رب  نم  یئاوسر  سوک  منک "  نامتک  ار  قشع  درد  هچ  زارگید  - 
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انوجم  یب  يوهلا  ءادتبا  ناک  و 
انونج یسما  نکمت  املف 

هدیشک . نونج  هب  مراک  کنیا  متشادنپ  هچیزاب  ار  قشع  ادتبا  - 

انیه  يوهلا  نظا  تنک  و 
انیهم اباذع  هنم  تیقالف 

هدروآ . رد  ياپ  زا  منارجه  جنر  کنیا  متفرگ ، يرسرسار  لد  ياوه  - 
دندوب . ردنا  زاین  زاربوا و  نم و  ناگدید  هک  يدوب  مراز  لاح  دهاش  عادو ، زور  شاک  - 

مدنب  وا  رهم  رد  لد  هک  درکن  اقبا  یسک  رب  گرم  وید  - 
تسا . نادنموزرآيوزرآ  ناشرهم  هک  ربمایپ  لآ  زج  - 

. ناراگتسر يراگتسر  تاجن و  هلیسو  مه  و  دنا ، نم  يادرفهریخذ  ربمایپ ، لآ 

هحفص 7 ] ] 

ناراودیما . يارب  مکحم  زیواتس  دنا و  رثوک  یقاس  - 
بلط . يرای  ناشیا  تمه  زا  دنراک ، ددم  رای و  ار  تما  ناراکوکین  - 

دنباتب . رس  نارکنم  هچرگ  نیمز ، رد  دنیادخ  تجح  - 
دیتفر . دانع  هارب  دوخ  بیذکت  اب  امش  و  وگتسار . دنارونخس و  - 

دیتفگ . كرت  ار  نانآ  هچ  زا  دنا ، لوسر  ياهشناد  ثراو  - 
دیتفرگ . مالسا  هار  نانآ  ریشمشب  هکنآاب  دیدرک ، هدنز  ار  هتشذگ  رب  ياه  هنیک  - 

مکالوم  هالاوم  متدحج 
انونموم اهل  ریدغلا  موی  و 

دیدوب . فرتعم  نموم و  شریدغ  زور  هکنآ  اب  دیدش ، رکنم  ارناترالاس  تیالو  - 
دیدینش . لوسر  صن  اب  ار  وا  ماقم  لضف و  - 

میریذپن . ادبا  دیتفگ : لد  رد  میدیرخ . ناجب  تا  هدومرف  دیتفگ : - 
ناکاپ ؟ نیا  زا  رتانیب  دیشاب و  تما  يرورس  هب  رتراوازس  کی  نیمادک  - 

عیادو ؟ نیما  نیمادک  دیشاب و  لوسر  یصو  کی  نیمادک  و  - 
دیدوب ؟ شنوخنتخیر  یپ  رد  هک  یهاگ  درک ، لوسر  یخرب  ارناج  دیبسخ و  وا  شارف  رب  کی  نیمادک  - 
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دیناتساد . هاوگ  دوخ  امش  تسشن ؟ نایرب  غرم  ناوخ  رب  لوسر  ياعد  اب  کی  نیمادک  - 
دندرپس . یهارمگ  بناج  مه  زاب  دندید و  زارف  امش  تسدب  ار  تیاده  مچرپ  هک  یموق  داب  دورطم  ربمایپ  لآ  يا  - 

: دیوگ تیب  لها  هرابرد  زین  و 

اریصقلا  لیللا  لوط  ام 
اروغت نا  بکاوکلا  یهن  و 

ارومالا  اهب  لحی  تامیزع  هدی  یف  الا و 

تشادن . زاب  نتسشن  ورف  زا  ار  نارتخا  دومنن و  زارد  نم  رب  ار  هاتوک  بش  نیا  - 
تسوا . تسد  رد  روما  دقع  لح و  هکنیا  زج  - 

اریثک  تنضا  نا  ینض و  لقتست  هلقم ال  وذ 
اروتف ادبا  اهب  يرت  یمد و  نع  رتفت  تسیل 

اریجتسملا  راجتسملا  کیریافعض  اهب  يرت  و 

هحفص 8 ] ] 

تساهناج . تفآ  هک  بات  بت و  رپ  ینامشچ  ود  اب  - 
تسا . بارخ  تسم و  هراومه  هکنیا  اب  دریگن ، یتسس  منوخ  نتخیر  رد  - 

تسا . زاین  لاح  رد  هگ  زان و  لاح  رد  هگ  هک  ینیب  رامخ  شنانچ  - 
دسانش . مروذعم  دریگ ، یتشآ  هر  نوچ  دراپس و  رد  متمالمب  دراد ، گنج  رس  هک  اجنآ  - 

دیشکیئاوسر ؟ هب  مراک  یئادیش  زا  هک  تسا  نیازج  - 
دیوج . افتکا  لوا  قشع  اب  هک  رتهب  هچ  دیارگ ، یم  ینمادکاپ  هب  سک  ره  - 

اریعتسم وا  اکلام  کسن  بایث  تسبل  دقل  و 

یل  ناطیشلا  لثمت  و 
اریرغ اوشر  ینرغیل 

ارورج  اباحس  کتفلا  بوث  تسبل  اهتعلخف و 
مدرک . هیراعایمتشاد  دوخ  زا  منادن  مدیشوپ ، یئاسراپ  دهز و  هماج  - 
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دهد . بیرف  محالص  دشر و  هب  ات  دمآ  یلجت  ردنوسف  رکم و  اب  سیلبا  - 
متسارآ . نت  رب  زیرنوخ  نارایع  يابق  مدنک و  رب  یئاسراپ  هماج  ورنآ  زا  - 

یبای . روفغ  هدنیاشخبار و  ادخ  نامگ  یب  يوپ . هبوت  هار  يوگ و  كرت  دشاب ، هچ  ره  تیاطخ  - 
اریدغلا  اودهش  دق  اوردغ و  رشعمنم  نکت  مل  ام 

یشابن . ریدغ "  زور  ناراک "  تنایخ  زا  هک  ماد  ام  - 
دنرامگ . رب  دوخ  نایم  زا  يریما  ات  دنتسشن  هئطوت  هب  هتفرگ  يرانک  هک  اهنآ  - 

ریرس . تحت و  راظتناب  تسایر ، کلم و  دیدناک  نیشتآ - . یمشخ  نیک و  رپ  ياه  هنیس  اب  - 
دنلهن . سک  رگیدب  دنندناخرچب و  دوخ  نایم  ردهنامیپ  ناسب  - 

اریثتسمدمحا  لآ  مئاق  ماق  نا  یلا  اذه 
دزیخرب . نیک  یهاوخنوخ و  هب  دمحم  لآ  رگبالقناات  ناراگزور ، شور  تسا  نیا  - 

ارون هاسکف  املظم  متقا  مالسالا  ملست  و 

هحفص 9 ] ] 

دزاس . هقرغ  تیاده  رون  رد  دبایرد و  هایس  نیکرچ و  ار  مالسا  نیئآ  - 
هدیصق . رخآ  ات 

دیارس : تیب  لها  هرابرد  زین  و 

مکح  امل  یتفرعمترکن 
مدبیل اهیلع  بحلا  مکاح 

دمآ . رکنم  ار  میدق  یئانشآ  زیرب . شنوخ  يرهم  یب  مرجب  تفگ : مقشع  یضاق  - 

هرظن  اهیرظان  نم  تدبف 
مهتلا تحت  یمدیف  اهتلخدا 

تفرگ . اج  مدوپ  رات و  رد  هک  درک  باترپ  میوس  هبيریت  شزودلد  هاگن  اب  - 

ینض  تینضاف  تنکمت  و 
مقس تمقسا  اهنم و  یب  ناک 

. دوزف مناج  رب  رگد  يدرد  هتساخنرب ، قشع  يروجنر  زا  - 
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هوغص  بانتجا  دعب  تبصو 
معنب ال . اهلوق : نم  تلدب 

. درواینرب مد  زا " ال "  رگد   " يرآ . هک "  دروآ  خساپ  تفرگ ، یتشآ  هار  افج  نارجه و  زا  سپ  - 

یسالا  اهیف و  دجولا  تدقف  و 
ملالا نادقفل  تملاتف 

مبات . بت و  رد  يدرد  یب  جنر  زا  کنیا  ما . هتفرگ  وخ  شقشع  درد  اب  - 

املک  يداوف  ینیعلام و 
متک تحاب  نا  و  حاب . تمتک 

دریگ . مارآ  لد  دوش ، نایرگنوچ  و  دزیخ ، نافغب  لد  دنک ، ناهنپ  ار  قشع  زار  ما  هدید  هاگره  هدید : لد و  نیا  زا  راهنیز  - 
دنتفرگ . تفلا  مغ  تبیصم و  دیشک ، زاردب  هدید  لدفالتخا و  - 

تسا . اهتبیصم  نیرتالابربمایپ  لآ  تبیصم  اما  - 
دش . دهاوخن  هدودز  راگزور  هرهچ  زا  شهوکن  گنن و  غاد  نیا  ارهز . ناگداز  يا  - 

هب  نافوط  فاط  افاوط  ای 
مطح طخلا  انقب  امیطح  و 

تشگ . اه  هزین  رپس  یپ  هک  یمیطح "  يا "  دش ، الب  نافوط  راچد  هک  یفاطم "  يا "  - 
دندنب ؟ ياپنامیپ  نیمادکب  دنهن ، اپ  ریز  ار  یهلا  نامیپ  هکنآ  زا  دعب  - 
ناتراونا وترپ  هیما  ینب  يراکهایس  هکنآ  اب  دریگ ، رارق  مارآ و  لد  نیا  اجک  - 

هحفص 10 ] ] 

درک . باجح  رد  ار 

اوملس  لالض  رحب  اوبکر 
ملس ام  مهنم  مالسالا  هیف و 

تسرن . نانآ  تسد  زا  مالسا  یلو  دنتسر ، ناجب  دنتشگ و  رو  هطوغ  یگتشگرس  تلالض و  يایرد  هب  - 
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هیراج  هنس  تراص  مث 
ملظ ملظلا  هنکما  نم  لک 

درک . تسناوت  هچ  ره  سک  ره  و  تفای ، جاور  يراگهایس  سپ ، نآ  زا  - 
تشگن . ارجا  امش  هرابرد  تفرگ ، قنور  امش  ریشمش  اب  هک  یقح  اتفگش . - 

تساجرب . اپ  ناتسود  نایم  رد  دیوگ -  يروص  نسحملا  دبع  هچنانچ  امش -  یتسود  رهم و  اهنت  - 

هب  یصو  يذلاو  مکیبا  و 
 " مخ موی "  یف  مکدج  مکیبال 

. تفرگ مخ "  ریدغ  رد "  ناتدج  هک  يدهع  نآ  هب  دنگوس  و  یلع . ناجب  دنگوس  - 
دندرک . مامتوا  موق  رب  ار  لوسر  تجح  دنداهن ، ندرگ  امش  یئاور  نامرفب  هک  اهتما  ریاس  - 

وا راعشا  هنومن  رعاش و  لاح  حرش 

لئاوا ات  وتسا  نارود  نآ  لاجر  غباون  مراهچ و  نرق  رباکا  زا  يروص . نوبلغ ، نب  بلاغ  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نسحملا  دبع  دـمحم ، وبا 
هب راوتـسا : لادج  ثحب و  رد  فیطل و  یئارـس  لزغ  رد  تسا ، ینعم  رپ  ، یناور تسالـس و  نیع  رد  شرادبآ  راعـشا  هتـسیز . یم  مجنپ  نرق 

درگنن . تحالم  یئابیزب و  زج  شیاتس  حدم و  هاگ  درآ و  راوتسا  نیهارب  لالدتسا ، ماگنه 
لها هب  صالخا  رب  یـصن  تسا و  اعدـم  نیا  هاوگ  یناهرب ، قئاقح  یبدا و  فیاطلاب  تسا ، تیب  رازه  جـنپ  دودـح  رد  هک  شراعـشا  رتفد  - 

دنا . هتساخرب  تیب  لها  شیاتس  هب  اورپ  یب  هک  هدرب  مان  یئارعش  کلس  رد  شبوشآ  رهش -  نبا  هک  نانوچ  تیب ،
نادـناخ يوـس  هب  ار  وا  يدـنب  ههبچ  هتخاـس و  یلجتم  هدرپ  یب  ار  وا  یبهذـم  هیحور  میا ، هدرک  باـختنا  وا  تاـعطق  دـئاصق و  زا  اـم  هچنآ 

، تسا هدز  اپ  تشپ  تسا ، تیب  لها  زج  هچ  ره  هب  مینیب  یم  هک  اجنآ  ات  دـنک ، یم  رادومن  ناـنآ  قوقح  زا  تیاـمح  يرادـبناج و  لوسر و 
هک میبای  یم  هفیطل  تاراشا  زا  شرعش  ناوید  رد  هچنآ  رب  هوالع 

هحفص 11 ] ] 

دزاس . یم  الم  رب  ار  وا  ینطاب  هدیقع 
مان : رمع  یکدوک  هرابرد  هعطق  نیا  هلمج  زا 

هضور  ههجو  نم  ینمدان 
رظنلا هیف  حرمی  هقرشم 

زجعم  یلا  رظنت  یعم  رظناف 
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رمع ینفج  نیب  یلع  فیس 

تسا . ناگدید  تشگلگ  هک  متفای  مرخ  یناتسوب  وا  هرهچ  رد  - 
رمع ! نامشچ  نایم  رد  یلع  راقفلا  وذ  ینیبتفگش : يزجعم ، ات  رگنب  نم  هدید  زا  ایب  - 

همیتی رد "  یبلاعث  دـنک ، یمن  ناونع  ار  تیب  لها  نایعیـش  زج  واو  هتخادرپ ، وا  لاح  حرـشب  لمالا "  لماهلمکت  رد "  هنابـش  یبا  نبا  يراب ،
ناوید زا  هتفگ و  انث  ار  وا  همیتی " ج 1 ص 35  میمتت  رد "  هدرک و  تبث  ار  وا  راعـشا  زا  تیب  هتخادرپ و 225  وا  دای  هب  " ج 2571  رهدلا 

: دیوگ یم  هدروآ و  یلصفم  حرش  شرعش ، زا  ناوارف  دیجمتو  شیاتس  اب  رد ج 1 ص 334  مه  ناکلخ  نبا  تسا . هدیزگرب  یتایبا  شرعش 
دوخ ج 12 خیرات  رد  ریثا  نبا  تساهتفگ . دوردب  ار  یناف  راد  رتشیب ، اسب  هچو  یگلاس  داتـشه  نس  رد  لاوش  مهن  هبنـشکی  زور  لاسب 419 ،

درادهیامنارگ . رعاش  نیا  زا  يدای  ص 25 ،
تیب : لها  هرابرد  وا  ياه  هدورس  هلمج  زا 

تلج  لدعلاهمرح  ام  اذا  قوت 
تنمت ام  یتوبص  یضقتل  یمالم 

ددرگ . اورماک  نم  یناوج  قشع و  ات  ریگزاب  نابز  شهوکن  تمالم و  زا  يدنچ  هتفر ، نایم  زا  داد  لدع و  تمرح  هک  کنیا  - 
ما ؟ هدنایرگنار  تا  هدید  نارجه  غاد  اب  ما و  هدیشکن  شتآ  هب  ار  تدوپ  رات و  مقشع  هلعش  اب  یتشگ  رورغم  نیا  زا  - 

ینمولت  تئش  نیح  اذه  ریخلا  کل 
یتدش مایا  تمل  الاف  اجاجل 

یتساخ . یم  رب  تمالم  هب  یئادیش  یگدیروش و  مایا  شاک  يا ؟ هتساخرب  تمالم  هبيرس  هریخ  اب  مزورما  داهد . ریخ  تیادخ  - 
متفرگ . یم  منرت  ناراسخاش ، يرمق  اب  مدوب و  اونمه  نارتشا  هلان  اب  هک  زورنآ  - 

. مدش یم  نابیرگب  تسد  رضاح  گرم  اب  متخات و  یم  راگزور  ثداوح  رب  - 

هحفص 12 ] ] 

يوهلا  فرعنمل  يولبلا  رغصتسا  و 
تلقیه نا  يوکشلا و  رثکتسا  و 

ناوارف . هاتوک -  هچرگ  يا -  هوکش  هنوگ  ره  مدرمش و  یم  زیجان  ار  یجنر  هنوگ  ره  ناگدز ، ادیش  يارب  - 
داد . خساپ  ارم  مالس  مدرب  یم  راظتنا  ایوگ  مداتسیا ، یم  توهبمو  تام  قوشعم  هتخیر  مهرد  هبلک  رانک  رد  - 

یم يرب  تیانج  زا  ار  دوخ  نماد  دنزیر و  یم  ارقوشعم  نوخ  هک  اهنامه  مدرک ، یم  رادـید  نایم  رغال  نارهچیرپ  اب  هک  اهبـش  نآ  دای  هب  - 
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دنسانش .

اهفرط  لصولا  یلا  ینوعدیف  دصا 
تدص هباجالا  تعراس  انا  نا  و 

مدنار . یم  هدرک  ضارعا  مدرگ ، لصو  بلاط  نوچ  و  مدناوخ ، یم  لصو  يوس  هب  شیوداج  نامشچ  منکیم ، لیحر  گنهآ  - 

اهفرط  مقس  تلک  ویمقس  تلق  نا  و 
یتجح ضاحداب  وا  یلوق  لاطباب 

دنکشب . مناهد  رد  نخس  هک  دزیگنارب  ار  شرامخ  نامشچ  مرامخ ، دولآ  درد  میوگ  رگا  - 

هعانش  یبلق  رانا  تعمس و  نا  و 
یتنج ران و  اوب  ینتباجا  اهیلع .

مراسخر . شتآ  زا  وت  رب  ياو  يا  هک  دشکرب  دایرف  وا  مراپس . شهوکنب  ار  وا  هک  لد ، شتآ  زا  ياو  هک  مشک  رب  هلان  يرازب  نم  - 
دبایرب . مفک  زا  رارق  دمارخب و  مربارب  رد  کبک  نوچ  میرگرب ، زا  قشع  زا  لد  هک  مرامگ  تمه  - 

یتجهم  رجهلا  نیبلا و  نیب  دشنا  و 
تلض نیلیبسلا  يا  یف  ردا  مل  و 

ما . هدرک  مگ  هر  نیمادک  رد  منادن  ما : هداد  فک  زا  نارجه  یئادج و  هار  رد  هک  متشاد  یبلق  - 
دنادرگب . هاتوک  ارمرمع  دهاوخ  دیامن ، زارد  نم  رب  هک  رجهراگزور  نیا  - 

تلحتساف  تغب  یتاللا  همالا  عم  نکت  تلحتسایتاللا  همالا  عد 

اهباصتغا  یف  اهب  الا  يدتقت  امف 
یتمئا ربصب  الا  يدتقا  و ال 

. دیآ روشحم  زیرنوخ  راکمتس  تما  اب  دناد و  لالح  تنوخ  راکافج  هقوشعم  ات  راذگب  - 

هحفص 13 ] ] 

مریگ . شیپ  یئابیکش  ربص و  هار  منارورسنوچ  نم  دریگ و  ماهلا  ماشآ  نوخ  راک  هیس  تما  زا  وا  - 
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تسا ؟ نم  كوس  زا  رت  زادگناج  نانآ  كوس  هک  تسا  نیا  هن  - 

یتدع  و  یتانق -  تنال  اذا   - یتامح
یتدش دنع  هدع  یل  نکت  مل  اذا 

یگدناماو . یتخس و  ناراگزور  هریخذ  يا  و  یگدنامرد -  ماگنه  هب  نم -  نارورس  يا  - 
دندناشک . دوخ  لابند  هب  ار  نارگید  دنداتفا  رد  دوخ  هک  یهاچ  ره  هب  دنتساخرب و  گنجب  ادخ  اب  ناراکمتس  بزح  - 

دندوزف . ترفن  قح  نیئآ  زا  دنتفرگ و  وخ  تیلهاج  نیئآ  اب  هک  یئاهلد  - 
. تشاد دنهاوخ  يا  هناهب  رذع و  هچ  دمحا ، ناتدج  خساپ  رد  - 

هلوق  هنع  هنووری  ام  رهشا  و 
یترتع مکیف و  هللا  باتک  تکرت 

. دنزاس دوخ  ربانم  بیز  هک  تسا  یثیدح  نیرتروهشم  ترتع ، نآرق و  هرابرد  لوسر  تیصو  هکنآ  اب  - 
ینیب . نوگژاب  ار  اهلد  هک  تسا  نیا  دنتخات . شیوس  هب  نانآو  دش  یلجتم  رویز  رز و  اب  ایند  هن . اما 

دیارس : لوسر  نادناخ  هرابرد  زین  و 

یقارفا  نم  نوقرفی  اوحبصا 
قارفلاب یتسکن  یف  اوثاغتساف 

قایسلا  لوطب  یتح  اقح  فندملا  یلع  متلخب  دقل  متربص  ام 

یلتقب  اهومتدمتعا  امهحار 
قافتا ریغب  یتا  ریخ  بر 

ملع  نوقحلت و ال  یضما و  فوس 
قاحللا دعب  نوکی  ام  مکل 

دندیشکرب . نویش  هب  ادص  دوزف ، بت  نارحب  نوچ  و  دندش ، هدنکارپ  مدرگ  زا  دیرب ، مبت  هک  ناهاگحبص  - 
دیآ . رب  نت  زا  مناج  هک  دندیئاپن  نادنچ  یتح  دنشاب ، هدرک  ادا  يراتسرپ  قح  ات  دندرواین  گنرد  - 

نودـب ناسحا  یکین و  هک  دوشهاگ  دیـسر ، متحار  شمارآ و  یئاهنت  نیا  زا  هناتخبـشوخ  دـننک ، لیجعت  نم  گرم  رد  ات  دـندرک  میاـهر  - 
. دتفا قافتا  هدارا 
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هحفص 14 ] ] 

تسا ؟ نیمک  رد  یباذع  هچ  دینادن  و  دیئآ ، رد  نم  یپ  زا  زین  امش  مشکرب و  تخر  ملاع  نیا  زا  يدوزب  نم  - 
قاب  ضام و  نیمصخلا  نیب  عمجی  نم  هیضقلا  عمجی  امثیح 

دروآ . درگ  ار  ناگدنامزاب  ناگشذگ و  هک  تسا  یسک  هدهع  رب  يرواد  هک  اجنآ  - 
؟ دنیاورپ یب  نوخ  نتخیر  رد  هنوگ  هچ  مدوب . هداهنننارودب  اپ  ناشیا  نایم  رد  شاک  مدرم  نیازا  داد  - 

بلقی  ام  لثم  هتبلق  رهظ  بر 
قاشرالل نجملا  رهظ 

دنیامزایب . ناکیپ  ربارب  رد  ار  رپس  تمواقم  هکنانوج  متخاس ، نومزآ  ناشرایسب  هچ  - 
درک . میاهر  نارهچیرپ  هقلح  رد  هتسنادن  تفرگب و  متسد  - 

يزاس ؟ مدازآ  هک  دوشایآ  متسه ، وت  نامشچ  ریسا  هنایم ، زامدید  - 
قار  وا  مرغم  نم  لهف  نجلا  نم  یب ال  كاوه  نم  هسم 

بیبط . نوسفا  ای  بوبحم ، لصو  ای  ار ، ادخ  نج . تفآ  زا  هن  تسا ، وت  یئادیش  قشع و  زا  نم ، نونج  - 
دشاپ . هدیتفت  لد  نیا  رب  یبآ  ای  دنکشوخ و  لد  هدعو  هب  ای  دزاس ، هراچ  قوشعم  لصو  اب  ار  قشع  شتآ  هک  تسین  یئاود  منیا  زج  - 

ناک  امک  یلع  يرکلا  دیعی  وا 
قارطلا کلایخ  نم  یشحوم  ال 

دناهر . او  مریگبش  سوباک  زا  دنادرگ و  زاب  منامشچ  هب  ار  زان  باوخ  ای  و  - 
قامالا  نم  يرج  یعمد  لوا  یف  ناک  هناک  یمونل  ام 

تخیر . ورف  منامشچ  هشوگ  زا  کشاياه ، هناد  نیلوا  اب  مه  بوخ  هک  دش  هچ  - 
ددرگن . زاب  دوخ  ياج  هب  هتخیر  کشا  تسین  يدیما  يرآ  دیاین ؟ زاب  رگدو  - 

یقاثو  دش  لبق  نم  هنم  نامیالاب  تقثوت  نداش  یباب 
متشگ . شماد  ریسا  هاگنآ  و  متفرگ ، شلصو  نامیپ  دکوم ، دنگوس  اب  هک  یشووهآ  - 

برحف  برحل  نکی  الا  وهف 
قاثیملا هنایخ  هتملع 
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قابا روفن  مهنیب  نم  مالسالا  رفن  هیما  نم  رفن 

هوبصغ  ام  قافنلا  یف  اوقفنا 
قافنالاب قافنلاماقتساف 

تسا . هدرک  راومه  ار  تنایخ  هار  هک  تسا  هیما  ینب  لیخرس  برح "  نیا "  سپ  درادن ، رس  رب  برح  يادوس  رگا  - 
دنداهن . نوریب  مالسا  هرئاد  زا  اپ  هک  هیما "  ناگداز "  زا  یعمج  - 

. تفرگ جاور  ناهنپ  رفک  دندرک و  قافنا  قافن  هار  رد  دندوب ، هدروآ  درگ  قحان  هب  ار  هچنآ  - 
دهد . یم  رس  هلان  قاشع  يافج  زا  اهنت  هک  تسا  نیا  بیرف ، يایند  هویش  يرآ ، - 

تسا . نامدرم  ریگندرگ  ایند ، لانم  لام و  نوچ  دیآ ، رانک  دهز  نادناخ  اب  يزور  راکبیرف ، راگزور  نیا  هک  مرادنپ  هن  - 
. دناراید رهش و  ره  هراوآ  یلع ، نادنزرف  : دمحا نادناخ  هک  تسا  نیا  زا  - 

ربکالا  ینغلا  دعب  زاجحلا  ءارقف 
قارعلا یلتق  ماشلا  يرسا 

دنناطلغ . نوخ  كاخ و  هب  قارع  رد  هتسب ، تسد  ریسا  ماش ، رد  هدنامرد ، ریقف و  تنکم -  تلود و  نآ  اب  زاجح ، رد  - 

یتح  ضرالا  بناوج  مهتبناج 
قابطنا تاذ  ءامسلا  نا  تلخ 

ددرگن . زاب  مه  نامسآ  ياهرد  ایوگ  دراد ، غیرد  نانآ  نداد  هانپ  زا  روانهپ  نیمز  - 
تساناسکی : ود  ره  مزرو ، هغلابم  يرتسگ  انث  رد  ناکما  دح  رس  ات  ای  و  منک ، هاتوک  نخس  ناتشیاتس  رد  رگا  دمحا ، ناگداز  يا  - 

دشاب . نم  ریگتسد  امش  فطل  هکنیا  زج  مباین ، تسد  امش  تمظع  ماقم  هب  هاگچیه  - 
دنا : هتساخرب  هلباقمب  مه  اب  نیمز ، نانکاس  اب  یلعا ، الم  ناگتشرف  - 

دنیازف . یم  دوخ  دانع  زیتس و  رب  نانیا  و  دنیاتس ، یم  ار  امش  لامک  لضف و  نانآ  - 
دننآ . راوازس  هک  ناشناهد -  رب  كاخ  دنرادنپ -  دندرب و  ار  امش  قح  - 

دنیاپب . متس  ملظ و  رب  هرامه  ات  دنتسب  تفالخ  نامیپ  تسدب  تسد  - 
ار ملق  كون  تیامح ، هب  ام  دندیشک و  رب  ماین  زا  امش  يوربنیک  ریشمش  نانآ  - 
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میدرک . ناور  قاروا  هحفص  رب 
قالخلا  هردق  نم  اهیف  وجرملا  همایقلا و  ول ال  نیع ؟ يا 
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دندوب . ایند  رد  شاک  دنیوگ : هدرک  وزرآ  هک  زیخاتسر  زورب  مرگن  یم  ایوگ  - 
دنارب . ضوح  رانک  زا  ناشرثوک  یقاس  هک  هاگنآ  دنریگ ، شیپ  هبوت  هار  هک  - 

دراپس . یم  خزود  هب  ار  نانمشد  تسا و  رشحم  رالاس  یلع  دنرگنب  هک  هاگنامه  - 

دیتخورفادوخ . تسد  اب  هک  یباذع  دیشچب  یساپسان ، نارفک و  يازس  تسا  نیا  - 
تسا : هدرک  داشنا  اروشاع  زور  رد  هدورس و  هللا  رما  هب  مکاح  حدم  رد  ار  هدیصق  نیا  و 

همزالی  ینود  مقسلاب  هفرط  الخ 
همهاسا ترصف  امهس  یمر  نا  یلا 

هلثما  يرداتسلام  یب  حبصاف 
همساق مقسلا  لدعی  ما ال  هینفجب ؟

زین . نم  و  درک ، اهر  نا  گدژم  زا  یگندخ  تخود و  نم  هب  ار  شدولآ  رامخ  نامشچ 
تسا . قشع  يادخ  یتلادع  یب  هبناجکی  قشع  تسا ؟ نوچ  وا  لاح  منادن  منیب و  قشع  رامخ  منامشچ  رد  کنیا  - 

تسایوگ . دهاش و  مناگدید  مزاس ، ناهنپ  هنیس  رد  ار  قشع  درد  رگا  - 
داتفا . المرب  شزار  دش ، هناگیب  هک  بوخ  زا  یلو  تفهن ، هدید  رد  ناوت  یم  مه  ار  قشع  زار  - 

تفر . وسکی  هب  اهربا  هک  دیمد  دیشروخ  یهاگ  و  دش ، هاتوک  وت  دای  ابهک  زارد  ياهبش  نآ  دایب  - 
. درکن هار  ممشچ  هب  باوخ  میوگ : هچ ؟ زا  هک  یسرپاو  رگا  مدنام ، رادیب  ار  بش  مامت  - 

هنول  حبصلا  یلع  یقلا  هنکل  و 
همهاس هجولا  بحاش  موی  هالاوف 

هدرک . هایسار  بش  يور  یگریت ، زا  هک  تسا  زور  نیا  و  دنکفا ، زور  خر  رب  ار  دوخ  خبش  بشیهایس ، - 
. دندرمش لالحار  هام  نآ  مارح  هک  ور  نآ  زا  دیئارگ ، یهایس  هب  هتفرگ  یتسپ  اروشاع  غورف  مرحم ، هام  رد  هک  ناس  نآ  - 

هحفص 17 ] ] 

همکارتم  اهنایغط  نم  سمشلا  یلا  اقحلم  لقتساف  سمش  دبع  تغط 
درک . هریت  ار  دیشروخ  همشچ  هک  دنتخگینارب  متس  نایغطزا و  ینافوط  هیما  ینب  نامدود  - 

مدرک . الم  رب  متشاد  ناهن  لد  رد  هچنآ  کنیا  هک  دیئوگ  ار  ناشنامدود  رس  - 
تفای . یتسار  شنابهگن  تسد  اب  کنیا  تفرگ ، يژک  يژاک و  امش  تریس  زاراگزور 

دمآ . مکاح  ار  فینح  نید  دش ، دیدجت  هزات و  شنادناخ  زا  يدرم  تسدب  یفطصم  تنس  - 
دیرگب . نانمشد  نوخ  زا  شرادبآ  ریشمش  هک  دیراذگب  دیراب ، یم  کشا  هدیدزا  مکاح )  ) وا دج  رب  هک  نایسلجم  امش  -
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اهعومد  نم  یتلا  یلکثلا  اهیا  الا 
همجامج لیتق  نم  تیح  یه  اذا 

درآ . تمحر  شیادخ  هن  یهن و  ياج  رب  ار  وا  وت  هن  دشاب ، هابت  شیایند  نید و  دباتربخر ، هکنآ  - 

هناک  میحجلا  ران  یلع  اصیرح 
همحازی نم  اهباوبا  یلع  فاخی 

تسا . كانمیب  نارگید  یتسدشیپ  زايرادنپ  هک  تسا  باتش  رد  خزود  يوس  نانچ  - 
دنناوت . تلاوح  یسک  هچ  هب  ار  دوخ  راک  نارگید  دیشاب ، یگدنز  نکر  امش  هک  کنیا  - 

. دراد ياج  یگدنخرف  دعس و  هناخ  رد  نارود  مکاح  داب ، ماکب  تیولع  تلود  - 
هدیصق ) رخآ  ات  )

: تسا تیب  دنچ  نیا  يروص  راعشا  زا  و 

اباذعلا  كایانث  یبیذعت  مهلا  يذلاب 
اباقن درولا  نم  کیدخ  سبلا  يذلا  و 

ابارش  دهشلا  نم  کیف  یف  عدوايذلا  و 
ابانتجا ارجه و  کنم  یظح  ریص  يذلا  و 

هحفص 18 ] ] 

اباجاف  یبلقل  كانیع  هتلاق  يذلا  ام 
ابابصنا اهراوف  عمدلل  هتلاق  يذلا  و 

اباصاف  یبلقل  ظحللاب  داص  الازع  ای 
اباصم الا  يری  بصب ال  هللا  كرمع 

دزیر . مماک  رد  باذعگنرش  تفگ ، تنیریش  ناهد  اب  هک  ادخ  نآ  هب  ارت  - 
تسب . باقن  لگ  گنر  زا  تا  هراسخر  هک  ادخ  نآ  هب  - 
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. دروآ رب  نیبگنا  همشچ  تناهد  رد  هکنآ  و  - 
درکن . میاطع  یبیصن  نارجه  يرود و  زج  تیابیز  تعلط  زا  و  - 

دشمار ؟ نینچ  هک  تفگ  هچ  دنمدرد  لد  نیا  اب  تبیرفلد  نامشج  - 
تشگ . ناور  بالیس  نوچ  هک  داهن  نایم  رد  يزار  هچ  ممشچ  کشا  اب  - 

تسخ . ارم  لد  شهاگن  زیت  اب  هک  انعر  يوهآ  يا  - 
تسا . بات  بت و  رد  هشیمه  هک  راز  قشاع  نیا  رب  داب  هدنیاپ  تا  هیاس  - 

یب هدمآ  یئاهب ج 1 ص 23  خیش  لوکشک  رد  هکنانچ  يربونـص "  رعاش "  هب  نآ  تبـسن  و  تسا . تبث  يروص  ناوید  رد  تیب ، دنچ  نیا 
دیوگ : هک  هتفرگ  ماهلا  يروص  زا  دوخ ، رعش  نیا  رد  یئاهب  خیش  تسا . دروم 

باذا  بلقلا  هقارف  یجد  ردب  ای 
باغ اذا  يربص  باغف  ینعدو  ذم 

تلاق  ءیش  يا  کیلع . هللااب 
؟ باجاف انعملا  یبلقل  كانیع 

تسب . رب  تخر  ملد  زا  رارق  ربص و  تسب ، رفس  تخر  هک  هاگنآ  زا  تشگ ، بآ  لد  شیرود  زا  هک  نابات  هام  يا  -
تسبرب . دنمک  هب  شناسنیا  هک  تفگ  هچ  دنمدرد  لد  نیا  اب  تنامشچ  دنگوس . تیادخ  هب  ارت  - 

تسا : يروص  راعشا  زا  و 

هلها  نبقتنا  ارودب و  نرفس 
ارذاوج نتفتلا  انوصغ و  نسم  و 

اب یـشحو  واگ  دننام  دنمارخ ، زانط  انع و  رورـسخاش  ناسب  دنیآ ، رب  باقن  ریز  زا  لاله  نانوچ  و  دنـشک ، رب  خر  زا  هدرپ  نابات  هام  نوچ  - 
. دنرگن یم  هایس  نامشچ  هشوگ 

. دندرک هایس  ام  ناگدید  رد  ار  ایندو  دنتشهورف  شود  رس و  رب  ار  دوخ  يوسیگ  - 
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درب . ورف  تریح  رد  ار  بش  یکیرات  دیمد و  ناشراسخر  دیشروخ  هک  اهبش  هچ  - 

اذا  وا  نیسما  نئش  ام  اذا  نهف 
ارداوق نک  نحبصی  نا  نضرعت 
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دنیارایب . غورف  رپ  يزور  ناشراسخر ، وترپ  اب  دنور و  ورف  بش  یهایس  رد  هبش  نوچ  یسویگ  اب  دنهاوخب -  هاگ  ره  نانیا -  - 
دیوگ : لاسب 413  هتشذگ  رد  دیفم  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  تما ، داتسا  ملعملا ، نبا  گوس  رد  ومه  و 

. هتخاس ناگمه  بیصن  فاصنا ، لدع و  اب  ار  گرم  هتخاون و  دوخ  نارک  یب  لضف  ابار  نامدرم  هدنیآ  هدنیاپ  - 
داز . دهاوخن  وا  وچ  رهد  ردام  وتفر  نارک  یب  ملع  زا  یئایرد  اب  دیفم  - 

هدـمآ نم  دزن  رعاش  يدـجم  دـمآ ، قشمد  هب  يروص  نسحملا  دـبع  هک  هدروآ  یحایر  یلع  نب  راکب  زادنـس  هیادـبلا "  عیادـب  باتک "  رد 
يروص میتفر . شترایز  هب  مه  اب  متفریذپ و  میهد ؟ زاب  یمالـس  مینک و  ندید  وا  زا  قافتاب  یـشاب  لیام  رگا  تفگ : هداد  عالطا  ار  وا  دورو 
بحاص يروک  درم  هک  دوب  یـشورف  هبنپ  ناکد  وا ، هاگیاج  لباقم  رد  تسـشن ، یم  دیدزاب  دید و  يارب  ناشورف  مدنگ  رازاب  رد  تقو  همه 
مرگوا اـب  روک  درم  هداتـسیا  شورف  هبنپ  هکدرد  رب  توترف  یلاز  ریپ  هک  میدـش  هجوتم  میدرک ، هزاـت  شرادـیدب  هدـید  هک  یعقوم  دوب ، نآ 

دورس : گنرد  الب  يدجم  درپس . یم  رطاخ  هب  ار  وا  نخس  لماک ، توکس  اب  توترف ، ریپ  نآ  تسا و  نخس 
دیوگ . هچ  هک  هدش  شوگ  اپارس  توترف  ریپ  لوقی = . ام  عمستهتصنم  - 

درک : هفاضا  لمات  الب  نسحملا  دبع  و 
دونش . لوغ  ياوآ  هک  یئارحص  شوم  ناسب  لوغ = . هتلباق  امل  دلخلاک ،

 " یشاب . ادخ  هانپ  رد  هشیمه  رعش  طخ  مین  رد  هیبشت  ود  يدروآ ، کین  هک  دنگوس  ادخب  تفگ " : ودب  يدجم 
یم وا  هرابرد  ار  فیطل  تیب  ود  نیا  ام  رعاش  دشک ، یم  زارادب  نآ  ندـنادرگزاب  و  دریگ ، یم  تیراع  هب  یباتک  يروص ، ناتـسود  زا  یکی 

: تسا تبث  وا  ناوید  رد  هک  دیارس 
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هتشگ ؟ موکحم  دبا  نادنز  هب  هک  هتشگ  بکترم  یتیانج  هچ  نم  باتک  - 
هتشگ ؟ التبم  يدرد  جنر و  هچ  هب  زارد  راگزورنیا  رد  مسرپ  او  هک  نک  شدازآ  - 

تشون : يروص  نسحملا  دبع  ام  رعاش  هب  يرجف  ناملس  نب  دمحا  زادرپ ، شوخ  رعاش 
ياهدمآرد ؟ ونازب  لاب  هتسکش  ریاط  دننام  ارچ  زیزع  تسود  يا  - 

هتشاد . تزاب  رفس  یط  زا  هتشگ و  ینیگنس  ثعاب  يروانت  هک  ینک  یم  رکف  رگا  - 
هدرک ؟ راب  دوخ  تشپ  رب  ار  ریبث  هوک  ياه  هدیرب  يوضر و  هوک  ياههرخص  هک  ینیبن  ار  ایرد  نیا  - 

ینکشب . ار  رتش  تشپ  هک  مرادنپن  يدنب  رفس  راب  سکشخ  هار  زا  رگا  - 
دوش . یم  تفای  مه  رگد  ياج  رد  نانآ  ریظن  دنرخ ، یم  ناجب  ارت  يافج  روج و  تناتسود  رگا  و  - 

یشخب . افش  ار  هنیس  ياهدرد  نامیرک  رادید  اب  هک  دشاب  تفیب ، هار  - 
تسا . ناهج  رهش  اهنت  يا ، هدنام  دنباپ  نآ  رد  هک  يرهش  هن  دنتسین و  ناهج  قلخ  اهنت  يا ، هتشگ  سونام  ناشرادیدبهک  اهنآ  - 

تشون : وا  خساپ  رد  نسحملا  دبع 
هدنامن . مراگزور  هک  دوس  هچ  اما  يدروآ ، هتسارآ  يدنپ  یهاوخ  ریخ  اب  هک  دهد  کین  شاداپ  تیادخ  - 

هتشگ . عنام  زارد  رود و  هار  رفس  زا  هک  هدرک  میظنت  همانرب  میگدنز  يارب  هدیسر و  داتفه  هب  مرمع  نینس  کنیا  - 
ما . مدرک  هاتوک  اردوخ  ياهوزرآ  زین  نم  دنا ، هدرک  هاتوک  ار  دوخ  تمه  ناماس  نیا  مدرم  هک  زور  نآ  زا  - 

دیوگ : نینچ  هدورس  یناوارف  رعش  وا  هرابرد  هدوب و  لتاقم "  شمان "  هک  یکدوک  فصو  رد 
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هیقر  هتنجو  تملعت 
عسلت امف  غدصلا  برقعل 

. تسا ناما  رد  شنافلز  برقع  شین  زا  هک  هتخومآ  ینوسفا  شراسخر  - 

هحفص 21 ] ] 

تساونشانمشوگ . اما  ریگرب ، لد  وا  زا  هک  دنریگ  شهوکنب  مناحصان  - 
دوب . ناور  ما  هنیس  يانهپ  رب  کشا  بالیس  متفگ و  شعادو  - 

اهنا  اهرصبا  ذا  نظف 
عمدت اهب  یئاضعا  ریاس 

تسا . رابکشا  مدوجو  ياپارس  هک  تشادنپ  دیدب ، مراز  لاح  نوچ  - 
دشاب ؟ نوچ  قارف  زا  دعب  تسا ، لاونم  نیدب  تلاح  هککنیا  تفگ : - 

تسا . راوخ  وت  شیپ  هک  دشاب  مراز  بلق  نیا ، زا  رت  هابت  متفگ : تسا ، رایسب  تصرف  یئادج  راگزورب  نکم  هابت  ار  کشا  نیا  - 
دیوگ : لتاقم "  كرسپ "  نیمه  شیاتس  رد  زین  و 

یشاب . وتشرایتخا  بحاص  هک  نکم  شاف  مزار  یئوتنآ ، راگدنوادخ  هک  نکشم  مبلق  - 
. تسا راوگان  تخس و  نم  رب  نآ  راومه  و  درذگ ، ناسآ  وت  رب  رتراوشد ، هچ  ره  قارف  مایا  - 

یتخیرنهک . اهنوخ  هچ  وجگنج ، لتاقم  يا  تمشچود ، ریشمش  اب  - 
دشابن . نآ  ناوت  لمحت ، ربص و  مهاوخ  مربن . نآدیما  الست ، شمارآ و  میوگ  - 

دیارس : نینچ  دیاشگ و  ترذعمب  نابز  كرسپ  يانث  رد  ومه  و 
رفی  راهنلا  یتا  ام  اذا  ناک  دق  راهنلا و  لیللا و  فقو 

تسین . شناوت  هک  دیوپیئادج  هار  هن  هن و  تسا ، راع  هک  دریگ  یتشآ  هار  هن  - 

انیلع  کیتلقم  ناطلس  نیا 
رمس بحلا  یف  زوجی  ام  هل  لق 

دنزاس . الب  ریت  فده  زودلد  كوان  اب  ار  ناتسود  دشابن  اور  وگ : رب  ودب  تسا ، نم  دوجو  ناطلس  تهاگن  قرب  - 

یتح  کیدخ  ران  تقرف  تنا 
رمج هیف  اهلبص  بلق  لک 
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. تسا زادگ  زوس و  رد  تقاشع  لد  کنیا  یتخورفا ، رذگهر  ره  هب  تراسخر  شتآ  - 

هحفص 22 ] ] 

تسا . نکش  رد  نکش  هک  کنیا  هژیو  تفرگ ، ناوتن  يزابب  تزیوالد  نافلز  - 
یشاب . هبرجت  یب  ماخدح و  نیدب  یتشآ  حلص و  رد  هک  تسا  راوگان  رگد  نیا  - 

ار شلاح  حرـش  هک  تسا  هداهن  راگدایب  دوخ  زا  هیاـمنارگ  يدـنزرف  معنملا ، دـبع  ناـنوچ  عیدـب ، مظن  ناوارف و  بدا  رب  هوـالع  اـم ، رعاـش 
. تسا هدرک  دای  یبلاعث 

هحفص 23 ] ] 

یملید رایهم  هیریدغ 

هراشا

یفوتم 428
لوا  هیریدغ 

عمتجم ؟ ناعظالا  قرتفم  دعب  له 
؟ عجتری تاف  دق  مهب  نامز  له  ما 

مهبکر  ءادیبلاعست  اولمحت 
عسی ام  قوف  مهیف  بلقلا  لمحی  و 

دمآ . دهاوخ  زابلصو  مایا  ایآ  دید ؟ مهاوخ  انشآ  يور  یئادج ، تقرف و  نیا  سپ  زا  - 
شیاجنگ قوف  تفرگ ، شود  یمغ  راب  نایرب  لد  نیا  و  ناوراک ، تمظع  زا  شیب  يداو  شیاجنگ  دندیـشک ، شود  رب  رفـس  راب  تحارب  - 

نآ .
دنور . یم  نانع  مه  دیشروخ  ابایوگ  هک  تعرسب  نانچ  دنناور ، برغم  هبور  - 

هتفرگ . لد  رب  مغ  راب  ناوراک  هک  نانوچ  دراد ، هوکش  قارف ، درد  زا  لد ، هدید و  - 
هتشگ . مخ  هودنا  راب  ریز  رد  رتش  ندرگ  اما  تسا ، دازآ  رتش  راهم  - 

هتضورب  یضرت  نامعن ال  قاتشت 
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عبترم فاطصم و  باط  ولو  اراد 

یم فک  زا  لد  راـهب  ناتـسبات و  رد  شرازغرم  هچرگ  تسین ، شوخلد  وا  مرخناتـسوب  زا  اـما  تسا ، رپسهر  ناـمعن  کـلمهب  قاـیتشا  اـب  - 
دیابر .

مهب  تایفاولا  یشمت  نیفاو  ءادف 
عطق مهرثا  یف  اشح  مد و  عمد 

. دوب ناشهار  هقردب  هراسخر  کشا  لد و  نوخ  هک  ناوراک  نیا  يادف  مناج  - 

هحفص 24 ] ] 

هتخیشگمهرد . لصو ، زور  ناسب  مباوخ  اما  تسا ، لصتم  رگد  ماش  هب  مماش  کنیا  - 
دنتفرگ . یم  هدینشان  ار  وا  لیحر  ياوآ  دنتفگ ، کیبل  ار  نابراس  توعد  هک  نانآ  شاک  - 

مهر . اوباذع  جنر و  زا  ات  تخیسگ  یم  رب  ار  مدوپو  رات  متفرگ ، لد  رب  عادو  ماگنهب  هک  یهودنا  راب  ای  - 
تسا . ناور  یپ  رد  وا  مزیرگ و  یم  نم  ینامرفان . رس  نم  و  دراد ، رارصا  باتع  شهوکن و  رد  حصان ، - 

تسا . یهلا  هفیظو  کی  ناج  زاتبقارم  و  هدنبیرف ، تسا  یبارس  یئادیش  قشع و  هک  نکفیم  رطخب  بناج  دیوگ : - 
دیآ . زاب  تارطاخ  شمارآ  ات  ناشفیب ، لد  شتآ  رب  يدیما  ان  بآ  - 

دریگ . تمالس  هار  هدز  ادیش  لد  هک  رتهب  نامه  هدش . هنوراو  ایند  تسا . گنراگنر  هنامز  - 

هلمهم  هللا  لوسر  ایاضقيذه 
عدصنم هللا  لوسر  لمش  اردغ و 

تشگ ؟ هدنکارپ  شنادناخ  تیعمج  دنام ، اپ  ریز  نوسف  رکم و  اب  لوسر ، نامرف  هک  ینیبن 
دنراد . هلدکی  یلد  تنایخ  يارب  اما  دنوشن ، قفتم  ويارکی  نامیپ ، دهع و  رطاخ  هب  مدرم  - 

دنا ؟ هدنام  افج  روج و  شوختسد  تیعر  فصو  رد  نید ، نابش  و  دنا ، هللا "  لآ  هک "  ربمایپ  نادناخ  - 
دنتشگ . نانعمه  نانآ  اب  مه  لوسر  راصنا  دنتشاذگ ، اپ  ریز  ار  لوسر  نامیپ  -

مهل  ریدغلا  موی  هتعیب  عاضت 
عیبلا مورلا و  طاحت  اضرلا و  دعب 

دنا . ناما  رد  نامیپ  رطاخب  يراصن  دوهی و  اما  دنام ، هابت  دوب ، شنادناخ  هژیو  هک  ریدغ "  زور "  تعیب  - 
. دنروآ رد  تعاطا  هب  ریشمش  روزب  دندیشک و  نارگتعیب  تسد  مسق ، دنگوس و  اب  - 
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هحفص 25 ] ] 

تخاس . رگ  هولج  تنسياجب  ار  اهتعدب  هک  تشون  ینامرف  کی  نآ  - 
دومن . مورحم  ترخآ  بیصنزا  شراکبیرف  يایند  دیچ و  یماد  نوسف  رکم و  اب  رگد  نآ  - 

دنتشگ ؟ شعدارو  عنام  ایتفایرد  دوخ  قح  دوب ، تفالخ  ریرس  ثراو  ، لوسر صن  اب  هک  یلع  دیسرپ : یلدبحاص 
دهن . رانک  رد  ناشیازس  دنوادخ  مزاسن . الم  رب  شنم  هک  دوب  يا  هلئاغ  متفگ : - 

. تسا نیچرپ  نورد  هنیک  زا  ناشاه  هرهچ  و  دنسانش ، یم  ناگمه  مرب ، مان  رگا  هکناناب  - 
هب شا  هدرتسگ  ناوخ  رـس  رب  دـمآ ، زازتهاب  نید  مچرپ  نوچو  دنتـسشن  زاب  يریگرد  عازن و  زا  دوب ، قنور  یب  نید  رازاب  هک  ماـگنه  ناـب  - 

دنتساخرب . شکمشک  و  عازن ،
تشگ . نانآ  ورهلابند  یموس  تفرگ ، یم  ماهلا  یمود  زا  لغد  رکم و  رد  ناشزاتشیپ  - 

مورحم . دشاب ، هک  ره  موکحم ، و  دشاب ، ام  رواد  درخ  مینک : تواضق  هنافصنم  هراب  نیا  رد  دیئایب  - 
تسا . لوسر  تعباتم  رد  امشراختفا  هکنیا  اب  دنارذگ ، امش  نامرفب  رس  لوسر ، نادنزرف  قح  نیمادکب  - 

هتبرت  نیلهالا  یلعتقاض  فیک  و 
عجطضم هیبنج  نم  بناجالل  و 

نوفدم ؟ شدقرم  رانک  رد  ناگناگیب  مورحم ، وا  تبرت  رانک  رد  ندیمرآ  زا  شنادناخ  - 
دوهشم . یتبغر  اضر و  هن  و  دوب ، نایم  رد  یعامجا  هن  هکنآ  اب  دیناد ، دوخ  تحج  ار  عامجا  ور  هچ  زا  - 

دشاب . نیفلاخم  رامش  رد  لوسر  يومع  سابع  دهد ، رد  نت  هارکا  وروز  اب  دشابن و  نیرواشم  عمج  رد  یلع "  هک "  یعامجا  - 
عضو  هیف و ال  عفر  راصنالا ال  هبارقلابشیرق و  هیعدت  و 

. دننیشنب اپ  زا  رتزارد  یتسد  اب  راصنا  دنزیخرب ، شیوخ  وتبارق  هناهب  هب  شیرق ، نارجاهم  - 

هحفص 26 ] ] 

دیا . هتفاب  مهب  هک  یگتخاس  تایاور  زج  میرادن ، ناشننیا  زا  رتدیدش  یفالتخا  مالسا ، خیرات  رد  - 

اودقع  ام  دعب   " مخ موی "  مهلاسا  و 
اوعلخ مل  اوناخ و  مل  هیالولا  هل 

لغن  اهب  تاین  حیحص و  لوق 
عبط هتحت  لقص  فیسلا  عفنی  ال 
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دنتفاتربرس . دنتفرگ و  تنایخ  هار  دنتسب ، تیالو  نامیپ  هک  مخ  ریدغ  رد  ور ، هچ  زا  - 
راگنز . زا  رپ  يا  هغیت  شنایم  رد  راگنرز  ریشمش  فالغو  دسح ، هنیک و  زا  هتشابنا  اهلد  دم ، دشاب و  يراتفگ  نابز  رب  - 

دنا . هدیچیپ  نت  رب  هک  تسا  يراع  هماج  فارتعا ، زا  سپ  ناشراکنا  نانموم  رورس  يا  -
دنتخانش . ربتعم  عرش  لیبس  رب  هک  دوب  یتعدب  دنتسناد ، اور  تقح  رد  هک  ینامیپ  ضقن  و  - 

دش . یم  هتفوک  مه  رد  هدولآ  كاخب  ياهغامد  ناسچ  هک  دنتفای  یم  رد  هنرگو  يداهن ، او  دوخ  قح  وت  - 
يدنام . رادیب  وت  ودندش  ردنا  باوخب  نانآ  یتفرگ ، شیپ  رد  یئابیکش  ربص و  هار  نید ، زا  تیامحب  - 

دغرم  مویلا  ولحب  نقرشیل 
اوعرز ام  رشحلا  یف  مهل  تدصح  اذا 

یهن . رانک  رد  ار  ناشیازس  هک  هاگنآ  دوب ، دهاوخ  ناشریگ  ولگ  یخلت  اب  تمایق  يادرفبایند  ینیریش  هک  دنگوس  قحب  - 
مزاس . راکیپ  تهار  رد  نابز  غیت  اب  کنیا  منک ، یناشف  ناج  ات  مدوبن  تراگزورب 

دنامرد . فاکشناج  ياه  هزین  هکاجنآ  دزاس  هنخر  اهبلق  رد  ایوگ ، نابز  يرآ  - 
رازغرم . روخشبآ  نیا  اب  رابت  نآ  داب  میاراوگ  تسامش . منیئآ  سراف و  رد  مرابت  - 

رون ماجنا ، رس  مدروآ ، هانپ  امشب  مداهن ، بابشنارود  هب  اپ  هک  زور  نآ  زا  - 

هحفص 27 ] ] 

متشگ . بایماک  نم  دودزار و  کش  یهایس  قح .
میادزب . ملامعا  همان  زا  دشاب ، هچنا  ره  مزای ، تسد  امشنمادب  رگا  مراد ، ناوارف  یتاهابتشا  هتشذگ ، رد  - 

دنشاب . اریذپ  ار  نادنزرف  تعافشناردپ  هتبلا  تسا ، نادناخ  امش  کلس  رد  هک  ور  نیا  زا  مروآ ، عیفش  ار  یسراف  ناملس  - 

یعلطم  لوه  نم  اذقنم  اهب  نکف 
علطم فارعالا  نم  تنا  ادغ و 

دشاب . ياج  تفارعا  رس  رب  هک  رشحمرالاس  يا  شخب ، یئاهر  زیخاتسر  لوه  زا  ارم  وا  تعافش  اب  - 
دوب . مهاوخ  هدروخ  بیرف  رورغم و  مریگ ، تاجن  هار  مناوت  امش  تبحم  اب  زج  هک  مرادنپ  نانچ  نم  رگا  - 

هدیصق : نیا  نوماریپ  رد 
رایهم : رعش  نیا  لیذ  رد  هتشون ، قیلعت  هیشاح و  یملید  رایهم  ناوید  رب  هک  يرصم  میسن  دمحا  داتسا 

مهل  ریدغلا  موی  هتعیب  عاضت 
عیبلا مورلا و  طاحت  اضرلا و  دعب 
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: دومرف دنار و  هبطخ  مخ  ریدغ  رد  ادخ  لوسر  هک  هدش  هتفگ  هتشگ ، عقاو  هنیدم  هکم و  نایم  هک  تسا  مخ  ریدغ  نامه  ریدغلا "  دیوگ " :
 " هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  " 

دیوگ : ینیما 
تالیامترثا رد  ای  دننآ ؟ يوار  لوسر  یباحص  نت  دص  زا  شیب  هکنیا  اب  هدوب ، ناهن  يرصم  داتـسا  رب  ثیدح  نیا  رتاوت  متـسناد : یم  شاک 

، هدـش هتفگ  لیق =  هملکاب  و  دراد . روتـسم  تناما  نماد  ریز  رد  ار  یعطق  تیعقاو  ات  هدیـشک  تقیقح  يوررب  نوسف  بیرف و  هدرپ  یبهذـم ،
دهد . هولج  ساسا  یب  فیعض و  ار  ثیدح 

نآ زا  امش  هک  تمظع  اب  سب  تسا  يربخ  نیا  هک  وگ  رب  میظع =  ابن  وه  لق  " 

هحفص 28 ] ] 

 " دنسانش . یم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  نانوچ  دنسانش  یم  ارنآ  دناربخ ، اب  یهلا  روشنم  زا  هک  نانآ  دیا ، هدش  نادرگ  ور 
مود  هیریدغ 

دای ار  نانآ  يوریپ  وءالو  تکرب  و  هدورـس ، لوسر  نادـناخ  گوس  رد  هک  دراد  يرگید  هدیـصق  شناوید  رد ج 3 ص 15  یملید ، راـیهم 
دنک : یم 

لازغ  سما  نیداغلا  ءابظلا  یف 
لایخلا لوقی  ام ال  هنع  لاق 

دجنگن . لایخ  رد  اما  دندروآ ، شمایپ  تسا ، یئانعر  لازغناشووهآ  هارمه  - 
زان . همشرک و  زا  يزار  وا  یگنتلد  ،و  لالم تسا ، باتع  هار  زا  قوشعم  يرود  هک  درادنپ  - 

یتح  هریصبلا  عدخی  لزی  مل 
لاحم وه  لوقی و  ام  انرس 

تسا . لاحم  هکنآ  اب  مدش  دنسرخ  شا  هناسف  زا  ، مدرک رواب  هکنادنچ  درک ، همزمز  مشوگ  رد  ار  شیابیز  دور  - 
متفایرد . اهتمعن  هچ  نآ  ياه  هلق  رب  هک  دابمهاتوک ، ناراسهوک  نماد  زا  متسد  - 

دنداهن . ام  رب  یهتنم  هن  و  دندرکن ، ادرف  زورما و  ار  لصو  هدعو  - 
. دنراپس ردشهوکنب  ار  زارد  ياهبش  ناقشاع  هکنآ  اب  مرب  ساپس  ار  زارد  ياهبش  - 

درب . امغی  هب  مرب  زا  یناج  مارآ  هچ  ناوراک  تفهن ، دوخ  رد  ار  امربلد  هک  تسیک  لمحم  نیا  - 
هاتوک . ام  تسد  تسا و  رهپس  رب  ناشراسخر  دیشروخ  دنور ، یم  نامارخ  کبک  نوچ  نانت  میس  - 

الهاف  عیلخلاب  قوشلا  حمج 
لاقع ولسلا  هل  میلحب 
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. دشاب دنباپ  راهم و  شرطاخ  يالست  هک  يا  هتخابلد  نآ  رب  ابحرم  دیابرب ، ادیش  قشاع  فک  زا  نانع  راگنراسخر ، قوش  - 
. لالز فاص و  یگدنز  بآ  و  دوب ، باداش  مرخ و  ترشع  شیع و  رازغرم  يدنچ ، - 

هحفص 29 ] ] 

مدرپسن . ناحصان  تمالم  هب  شوگ  مدومن ، بابش  دهع  رب  هیکت  - 
تسا . لاوزب  ور  يا  هدیدپ  ره  يرآ  دیهد . میالست  میتشگ ، ادج  کنیا  میدوب ، اونمه  مدمه و  يراگزور  نافیرح . يا  - 

هتسشن . مراز  لد  رب  دمحا  نادناخ  غاد  هتسب ، ترشع  هار  وم  يدیپس  مرگید  - 
تخات . نانآ  رب  ینادان  تهافس و  اب  متس  تسد  اما  ناربهر . ناحلصم و  - 

دندز . هنراو  لعن  دنتتشگزاب و  اما  دنتفگ ، کیبل  ناشیادنب  یعمج  قح ، نایعاد  - 
لاقث  یه  لابجلا و  فخت  ارازوا  هفیقسلا  موی  اهولمح 
لاقت  هرثع ال  تاهیه  نولیقتسی و  اهدعب  نم  اوءاج  مث 

تسا . زیچان  نآ  ربارب  رد  اههوک  تمظع  هک  يراب  دندیشک ، شود  رب  تنایخ  راب  هفیقس ، زورب 
دوبن . ناربج  لباقاطخ  اما  دنهنب ، شود  زا  راب  هک  دندمآ  زاب  رگد  زور  - 

دنیوگ . خساپ  دیسرپب و  دزیخ ، اپب  ناشنایم  رد  دمحا  هک  یهاگ  ناشلاح . رب  ادب  - 
دنامن . رادیاپ  یمغ  هنامز  رد  هکنآ  اب  تسا  رادیاپ  رارقرب و  هتفرگ  نایشآ  مراز  لد  رد  مغ  هودنا و  - 

دوب . ومه  اهیتخبدب  هدننک  دوبان  هکنآ  اب  دندرک ، دوبان  ار  یلع  هک  موق  نیا  زا  ار  ادخ  - 
. دوب دهاوخن  وا  رهم  اب  زج  لامعا ، شریذپ  هکنآ  اب  دنتفهن  لد  رد  ار  وا  هنیک  - 

يردی  هللا  و  رابخالا ، لاحت  و 
. لاحلا ریدغلا  موی  تناک  فیک 

دوب ؟ ناسچ  ریدغ "  زور "  دناد  ادخ  و  دسر ، ناینیشیپ  نابز  زا  تسدب ، تسد  رابخا 
تفخ . عیقب  كاخ  رد  مومسم ، رگج  اب  نسح  لوسر : ناگداز  رتخد  اما  - 

دنام . دهاوخن  ناهنپلاله  ادخب . هن  دنام ، روتسم  ناقاتشم  رظن  زا  ات  دش  ربارب  كاخ  اب  شرازم  - 
نوخ وا  رب  اهنامسآ  دیتلغ ، رد  نوخ  كاخ و  هب  فط "  نیمزرس "  رد  نیسح  لابجلا - لوزت  هل  تداک  تاوامسلا و  یکبا  فطلاب  دیهش  و 

هحفص 30 ] ] 

دنام . راجفنا  لاح  رد  نورد  هودنا  راب  زا  ناراسهوک  تسیرگ .
تسا . لالح  یعرش  ره  هب  هک  بآ  تبرش  دش ، مورحم  یبآ  تبرش  زا  هک  لد  شتآ  نیا  زا  ياو  - 
دندرک . ادج  دنب  زا  دنب  دنتفایرد ، اج  ره  هب  شنادناخ  رکیپ  دننک ، عطق  ار  لوسر  محر  دنتساوخ  - 
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دنتسرن . ناشریشمش  مد  زا  ناکدوک  یتح  دندرواین ، محرت  دهاز  دباع و  ناوج  رب  دنتسیرگنن ، نالاسنهک  یتوترف  هب  -
دیشک . شتآ  هب  ارمدوپ  رات و  مغ  ترسح و  نیا  هط ، نادناخ  يا  هاکناج -  ترسح  نیا  زا  ياو  - 

دود . یم  راسخر  رب  لد  شزوس  زا  هک  یکشا  نیا  امش ، هار  رد  تسا  شزرا  یب  هچ  نکل  - 
دوبن . دنویپ  امش  نید  ابمزونه  هکنآ  اب  مدرک ، وجتسج  امش  یتسود  رد  ار  دوخ  تفارش  دوب ، نیا  مکلسمو  مارم  - 

هتفرگ . افصو  شخرد  امش  تاکرب  زا  کنیا  دوب . هایسما  همان  - 
. تسسگ او  مندرگ  زا  تلالض  ریجنز  دیناهر و  كرش  دنب  زا  میامش  یتسود  - 

منامارخ . امش  تزع  ياه  هماج  رد  کنیا  متشاد ، نت  هب  تلذ  هماج  اهلاس  - 
دوب . هتسشن  لد  رب  ناشیوخ  هسوسو  زا  اهلاس  هچنآ  مه  و  هدودز ، مبلق  زا  تالض  رفک و  راگنز  امش  يربهر  - 

دوشگ . شوغآ  نم  رب  لابقا ، تخب و  مداشگ ، نابز  ناتشیاتس  انث و  اب  هک  زور  نآ  زا  ادخب . دنگوس  - 
موس  هیریدغ 

تسا : نیا  هدیصق  زاغآ  رس  هدمآ ، تبث  شناویدرد ج 4 ص 198  هک  هدورس ، تیب  لها  متام  اثر و  رد  تیب  اب 63  يرگید  هدیصق 

ایصاق  هدوملا  تیناد  تنک  ول 
ایداوف نب  موی  بئابحلا  در 

دیوگ : هک  اجنآ  ات 

هوارطا  دمحم  لآ  یحب  و 
ایثارم هاضر  مهتیم  احدم و 

هحفص 31 ] ] 

نانآ . نادیهش  صوصخم  یئارس  متام  گوس و  نادناخ ، نیا  ناگدنامزابهژیو  وا ، شیاتس  انث و 
نطو . مه  هن  میداژن و  کی  زا  هن  هکنآ  اب  مزاس ، نانآ  مدق  راثن  نم  هچنآتسا  نیا  - 

دنشابن . کیدزن  شیوخ و  هچرگ  دریگ ، نامیرک  بناج  دوخ ، ترطف  ابمیرک  درم  تسا ، تبحم  هزیگنا  هتبلا  - 
. دندیشخب افش  ار  دوخ  ياه  هنیس  تمظع ، دجم و  نایعدم  بلاط  وبا  نادناخ  يا  -

دشاب . اهناوراک  هاگهانپ  ات  دوب  هتشارفا  یموب  زرم و  ره  هب  ناشرخافم  ياه  هبق  هک  یناسک  نوخ  اب  - 
دنداهن . مدرم  رایتخا  رد  ناگیارب  ار  شنیب  وشناد  دندرک ، راومه  ار  افص  حلص و  هار  هک  اهنآ  - 

هلوق  یلع -  مهدیس  و  اما -  و 
ایلاوتملا جهبت  ودعلا و  یجشت 
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اوصخرا  داشرلل و  هجحملااوعرش 
ایلاغ رئاصبلا  نمث  نم  ناک  ام 

كانمغ : نوزحم و  ار  نمشد  دنکداشلد ، ار  تسود  نخس ، نیا  دنگوس ، یلع  ناشرورس  ناجب  - 
. دومن یم  رترب  لحز "  سرتسد "  زا  هکداد  نامزاس  ناشیارب  ار  یتفارش  ناینب  - 

داهن . ناگمه  ندرگ  رب  تعاطا  غوی  دوب ، ناشرالاس  وریما  هک  کلاهم  رد  يدرمیاپ  تابثاب و  - 
دندوب . دنسرخ  یضار و  ناگمه  هکلب  دنتسجن . راکنا  هار  یضاران  ناگ  هشیپ  دسح  یتح  - 

دنتساخرب . ینمشدب  دندرب و  دسح  دش ، نانموم  ریما  رالاسنوچ و  و  دندرک ، زارد  تبحم  یتسود و  تسد  هرسکی  - 

ارهاظ  كدافا  ام  كودع  محراف 
ایفاخ الغ  کیف  جلاع  احصن و 

هلوق  هیلع  اوبا  ریدغلا "  بهو " 
ایعاسم هاوس  اودع  لقف : ایغب ،

، تسا هاوخریخ  رهاظب ، هک  ماد  ام  نک . ارادم  دوخ  نمشد  اب  تسود  يا  - 

هحفص 32 ] ] 

دیرامش : رب  ار  شرگید  یعاسم  وگ : رب  دنتفاترب ، رس  ریدغ "  زور "  زا  دانع ، روز و  اب  هک  مریگ  تسا - . رو  هنیک  لد  رد  هچرگ 
داد . ناشن  تدالج  يدرمیاپ و  هک  نینح "  مزر   " دحا " ، کنج   " ردب " ، راکیپ "  رد  - 

درک . تیاقس  نایرکشل  هب  اراوگ  بآ  ودنک  رب  ار  ام  هرخص  هک  ماش  هار  رد  - 
دیزاس . دوخ  یضاق  ار  يربیخ  بحرم  ، ربیبخ هعلق  دیرگنب و  دوهی  راکیپ  هب  -

تشگ ؟ هدنکرب  ياج  زا  ژد  باب  هکنیا  ای  دش ؟ دیدهت  یلع  تسد  اب  زج  ناشراوتسا  ژد  ایآ  - 
قدنخ  گنج  رد  وا  راکیپ  اب  دیریگ  سایقم  و  دش ، ربارب  درم  رازه  اب  هک  لیلی  سراف  دودبع ، نب  ورمع -  راکیپ  رد  دیشیدنیب  - 

دناد . یمن  هار  لدب  میب  يروالد  چیه  زا  هکنآ  اب  دنتشگ ، یلع  ریشمش  راکش  لیلی ) یسراف  يربیخ -  بحرم   ) نایژریش ود  نیا  - 
دندرکیناشفناج . جدوه  ياپ  رد  هرصب  هزور  هتسب  رب  گنت  نایم  هک  هبض "  ناروشحلس "  -

مهتارجح  يدقاع  هبض  لاجر  و 
ایناف هنیعظ  نم  هریصبلا  موی 

ایعافا  اهلبق و  مقارا  اودرد  زا  املاطل  دحاو و  بانب  اومغض 
دندیعلب . نم  هک  اهدژا  هچ  شیپ  نآ  زا  و  دندش ، دوبان  یلع  شروی  اب  - 
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دینش . یهاوخ  تسرد  تسار و  نخس  یسرپ ، او  هیواعمزا  رگا  دوب ، رت  هدیچیپ  اهراکیپ  ریاس  زا  نیفص  دربن  هتبلا ، - 
رعش : نوماریپ  رد 

رعش : نیالیذ  رد  يرصم ، میسن  دمحا  داتسا 

هلوق  هیلع  اوبا  ریدغلا "  بهو " 
ایعاسم هاوس  اودع  لقف  ایهن 

یم دای  مخ "  ریدـغ   " مانب هک  تسا  یمزر  یلع ، نامیاوشیپ  يارب  و  دـنیوگ ، ار  نآ  لاثما  ریدـغ و  نون -  رـسکب   " یهن -  دـیوگ " : نینچ 
دنک . یم  هراشا  مزر  نادب  رعاش ، دوش ،

ناوید رد  یغب "  ضوع "  ار  یهن "  هکنآ "  زا  دعب  يرصم ، داتساشاک  دیوگ : ینیما 

هحفص 33 ] ] 

تفگ : یم  درک و  یم  هفاضا  یحیضوت  ایهن "  هملک "  بیکرت  رد  هدناسر ، عبط  هب  رایهم 
زا بسانمان ، ریبعت  هنوگ  نیا  هک  درک  یم  مالعا  تسین ، بسانتم  مادـکچیه  هکنآ  اب  و  تسالوعفم ؟ اـی  هدـش  بوصنم  هک  تسا  لاـح  اـیآ 

دیامن . یم  دیعب  بدا ، درمگرزب  یملید  رایهم  دننام 
یلو تسا "  یفورعم  گنج  مان  ریدغ  زور  تسا "  هتفگ  هگ  دنز  یم  ماگ  دوسا ، محلم  میهاربا  شور  رب  میسن ، دمحا  يرصم ، داتسا  ایوگ 
نخس دنهاوخ  یم  هللا : مالک  اولدبی  نا  نودیری  درک . یم  دای  ارنآ  خیرات  زا  یتمـسق  تشاد و  یم  رب  هدرپ  فورعم  گنج  نیا  زار  زا  شاک 

دنارو . هطوع  تریح  دیدرت و  رد  ،و  تسا ردنا  کشب  نانیا  ياهلد  دنباترب ، ار  ادخ 

راکفا راعشا و  هنومن  رعاش ، لاح  حرش 

ملاع برغ  قرـش و  رد  هک  بدا  مچرپ  نیرت  عیفر  دادـغب : خرک  هلحم  ردحایر  يوک  نکاس  يدادـغب ، یملید  هیوزرم  نب  رایهم  نسحلا  وبا 
ساسا هکاهنآ  دنز : یم  ماگ  برع  تغل  ناگدنیارس  شیپاشیپ  هک  تلیـضف  ياه  هنیجنگ  زا  راشرـس ، هنیجنگ  نیرت  سیفن -  هدمآ ، زازتهاب 

دندیشکرب . امس  ربارنآ  خاک  دنتخیر و  یپ  ار  نخس 
ناـبز بسح  لـضف و  هتـساخرب ، اـنث  هب  بدا  رعـش و  دوش ، یم  داـی  ناوارف  یـساپس  اـب  هراوـمه  دراد ، برع  ناـشخردتایبدا  رب  هک  یتـنم 

رپ رتفد  راهچ  رد  هک  شرعـش  ناوید  اعدم  هاوگ  تسوا . نارک  یب  لصف  نویدـم  هدروخ  دـنویپ  ناناب  هک  ره  اب  برع  داژن  هداشگنیـسحتب ،
ریوصت لایخ و  شرورپ  رد  وا  رنه  زا  یهاـگ  هولج  هتفرگ ، رب  رد  ارنآ  روراـب  ياـه  هخاـش  بدا و  رعـش و  هفلتخم  نونف  هتفاـی و  میظنت  قرو 

، نیون یبولـسا  و  اناوت ، یبدا  و  راوتـسا ، یکبـساب  زج  و  دزاس ، یم  مسجم  ناگدـید  ربارب  رد  هدرپ  یب  ار  یناعم  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، یناـعم 
دنگن . زاس  نخس 

تفای و یم  روضح  يروصنم  عماج  دجسم  هب  هعمج  ياهزور  تفرگ ، یشیپ  ناکمه  ربی  دندوب ، ناوارف  وا  رصع  رد  بدا ، ناگرزب  هکنآ  اب 
ار دوخ  ياه  هدورس 

هحفص 34 ] ] 
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هک اجنآ  دشاب ، هدومیپ  هغلابم  هار  هدوشگ ، رعاش  شیاتس  هبنابز  رصقلا " ص 76  هیمد  رد "  هک  يزرخ  اب  منک  یمن  روصت  درک  یم  داشنا 
دیوگ :

و تیلو ، ولب  هیلع  مکحتی  تیب ، هدـئاصق  یف  امو  بعاک . هتاملک  نم  هملک  لک  تحت  بتاک  و  رعاشم ، لضفلا  کـسانم  یف  هل  رعاـش  وه  " 
 " بونذلا : نع  بنذملا  رهدلا  رذتعی  اهلثمب  ،و  بولقلا بلاوق  یف  هبوبصم  یه 

رد درآ . رب  نیکمن  ناگزیـشود  نیریـش  تاملک  هدرپ  زا  هک  يا  هدنـسیون  دراد ، دـنلب  يا  هزاوآ  بدا  لضف و  ياه  هتـشر  رد  هک  يرعاش  " 
نیا میدقتاب  راگزاسان ، هنامز  ایوگ  دریگ . ياج  لد  بلاق  رد  شیاه  هدورـس  دشاب ، لعل  تیل و  ياج  نآ  رد  هک  دوشن  تفای  یتیبوا  دئاصق 

 " هتساخرب . ازفمغ  ياه  هتشذگ  زا  تمادنب  اونشوخ ، گنهآ 
گوس هناقداص ، شیاتس  هدنیوک ، تجح  زج  وا ، یبهذمراعـشا  رد  تسا . ناهرب  جاجتحا و  هرـسکی  بهذم ، هتـشر  رد  وا  ياه  هدورـس  اما 

تفای . یهاوخن  كاندرد ،
دنزاس و ناهنپ  ار  وا  راکـشآ  لضف  ات  هدرک  راداو  اروا  بهذـم  نیفلاخم  نارو و  هنیک  هک  تسوا  یبهذـم  دـئاصق  نیمه  هک  مرب  یم  نامگ 
نارک و یب  بدا  يروآدای  زا  مجارت  بتک  بدا و  مجاـعم  ور  نیا  زا  دـنیآ . هاـتوک  وا  دـنلب  ماـقم  شیاتـس  زا  دـیاب  دـیاش و  هک  ناـنچ  نآ 

داب هارمه  ار  وا  هزاوآ  هدـمآ  رگ  هولج  هک  تسوا  يابرلد  نخـس  الاو و  رنه  دوخ  نیا  و  دـنا ، هدرک  تعانق  يا  همـش  هب  اهنت  وا  ناـیاشلضف 
ینیب و ماوت  وا  تمظع  ماقم  زا  تشادـگرزب  انث و  ساپـس و  اب  رایهم ، مان  یهن ، ماگ  اجک  رهب  هک  اـجنآ  اـت  هتخاـس ، رـشتنم  ناـهج  رد  اـبص 

دننز . یم  ماگ  وا  يارآملاع  رنه  غورف  رد  نارگید  هک  یبایرد 
رتمک و  دیآ ، قئاف  نابز  برع  نانگمه  رب  دزایتسد و  یبرع  رعش  ندورس  هب  داژن  یسراپ  کی  هک  تسا  هزجعم  دوخ  نیا  هک  دنگوس  قحب 

یملید رایهم  هک  دشابن  تفگش  و  دنرب . ادتقا  ودب  روخـشبآ  نیا  جورخ  دورو و  رد  ناگمه  هک  اجنآ  ات  دشاب . وا  اب  يربارب  يارای  ار  یـسک 
یضر و فیرش  یضترم و  دیس  نوچمه  لوسر ، نادناخ  زا  رهام  بیدا و  ناداتسا  بتکم  رد  وا  هچ  دیآ ، رب  جرادم  یلاعم و  زا  هیاپ  نیا  رب 

نآ داتسا 

هحفص 35 ] ] 

تساهتشگ . باریس  نانآ  نارک  یب  فراعم  يایردزا  هدش و  مدمه  نانآ  اب  هتفای ، شرورپ  نانآ  لاثما  دیفم و  خیش  یمالسا  تماخیش  ود ،
: دوب هناکدوک  یلایخ  باوخ و  ناشرادنپ  دمآ و  گنس  هب  شنانمشد  ریت  يرآ 

هناسف و نوسف و  اب  اسب  هچ  و  دـنهاکب ، وا  يالاو  ماقم  زا  ات  دـندمآ  هاتوک  وا  تاراـختفا  رـشن  زا  اـی  و  دـنتخادرپ ، وا  لـئاضف  حرـش  هب  رتمک 
كاخهب ار  دوخ  ینیب  مظتنملا "  خـیرات "  رد  يزوج  نبا  هک  ناـنوچ  دـنیامن ، راد  هکل  ار  وا  تناـما  نماد  اـت  دـنتخات  وا  رب  ازـسان  تمهت و 

تساوران . روزم و  يراتفگ  نیا  دشاب ، نینچ  هک  اشاح  هدرک ، مهتم  طارفا  ولغ و  هب  اروا  هدرک و  لعج  یناتساد  هک  هدیلام 
مجارت گنهرف  یناورـسخ ، هدورـس  يولع و  مسر  هار و  اب  كانبات ، غورف  كاپ ، تریـس  رومان ، لضف  روراب ، بدا  اب  هک  تسا  رایهم  کنیا 

نیئآ اب  زورما ، هکنآ  اب  هتشگ ، يرپس  سوجم  بهذم  رد  شزورید  هک  تسا  نایز  هچ  هدرک و  رپ  تلالج  تمرکم و  انث و  شیاتـس و  زا  ار 
یم ربخ  وا  هدوتس  ریمض  كاپ و  داهن  زا  هک  تسوا  يالاو  دیشن  واه  هدورـس  نیا  تسا . هتـشرفارب  دق  یبرع  بدا  يولع و  بهذم  مالـسا و 

هتخاس . يدبا  دیواج و  ار  وا  مان  الم و  رب  مسجم و  ار  وا  راوگرزب  هیحور  هک  تسوا  رعش  ناوید  نیا  و  دهد ،
هب ار  وا  رگا  هدیـشکن ؟ نار  ریزب  ارنآ  نسوت  هک  دـیراد  غارـس  یتمظع  وغوبن  هج  هدـشن  رب  نآ  رب  هک  هدـنام  یقاـب  فرـش  زا  یجرادـم  هچ 

مالسا میراپـس . رد  شهوکنب  ناشهایـس  ياه  هتـشذگ  مرجب  ار  لوسر  نیـشیپ  هباحـص  هک  تساور  مینک ، هذخاوم  شکیرات  ياه  هتـشذگ 
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هک دوخ  نادناخ  هب  یملیدرایهم  هک  مینیب  یم  ور  نیا  زا  دنـشابهدرک . دیدجت  ار  لامعا  هدنورپ  ایوگ  دـنکیم  عطق  ار  اه  هتـشذگ  اب  دـنویپ 
دیوگ : هدرک و  راختفا  دوخ  يالاو  بدا  مالسا و  تفارشب  دنکیم و  رورغ  ترسم و  راهظا  تسا  مجع  نادناخ  نیرتالاو 

اهموق  يدان  نیب  یب  تبجعا 
یب لاست  تضمف  دعس  ما 

تشگ . ایوج  نم  لاح  زاهدز  تفگش  هداوناخ ، لفحم  رد  دعس ، ما  - 
دشاب . ربخاب  مادناخو  رابت  زا  تساوخ  دوب ، نامداش  مرادرک  راتفر و  زا  - 

. مراد مهارف  ار  ترطاخ  تیاضر  نوچ  تسا ، يراوخ  هیام  نم  بسن  هک  رادنپم  - 

هحفص 36 ] ] 

دنداهن . نارس  رس  رب  اپ  لاس  ياهلاس  دندرک و  تموکحراگزور  رب  يدرمناوج  اب  نم  نادناخ  - 

مهتاماه  سمشلاب  اوممع 
بهشلاب مهتایبا  اونب  و 

دنتسرف . ارب  نارتخا  زارف  رب  ار  دوخ  خاک  دنتسب و  همامع  نامسآدیشروخ  زا  - 
دراد . نم  وچ  يردپ  سکمادک  دراد ، هیکت  دوخ  ناویا  رب  يرسک  مردپ  - 

هتشگنم . بیصن  هک  يرفا  بدا و  مالسا و  تفارشرب  هوالع  نیشیپ . نیطالس  نایم  رد  تلوص  بحاص  - 

با  ریخ  نم  دجملا  تسبق  دق 
یبن ریخ  نم  نیدلا  تسبق  و 

هفارطا  نم  رخفلا  تممض  و 
برعلا نید  سرفلا و  ددوس 

نیلسرم . رورس  زا  نیئآ  نید و  و  مراد ، ناردپ  نیرتهب  زا  بسح  دجم و  - 
برع . نیئآ  مجع و  تدایس  : مدروآ درگ  بناج  همه  زا  ار  تاهابم  ورخف  - 

تخادرپ بدا  رعش و  شزومآ  هب  وا  بتکمرد  تشگ و  فرشم  مالسا  فرشب  لاس 394  رد  یضر  فیرش  نامرورس  تسدب  یملید  رایهم 
تشذگ . رد   428 لاسب مود  يا  يدامج  مجنپ  هبنشکی  بش  ردو 

دیهاوخ رداصم  نیا  رد  ار  وا  لاح  حرـش  میتفاین ، وا  تافو  خـیرات  رد  یفالتخا  یخیرات ، یبدا  ياه  گنهرف  ومجارت  بتک  زا  کـیچیه  رد 
تفای :
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لماک جریثک 41:2  نبا  خیرات  رصقلا 76  هیمد  یعفای ج 47:3  هآرم  ناکلخ ج 277:2  نبا  خـیرات  مظتنم ج 94:8  دادغبخیرات ج 276:3 ،
تارذش یلکرز ج 1079:3  مالعا  هنحـش ، نبا  رظانملا  شور  یلماع ، رح  خیـش  لمالا  لما  ادفلا ج 168:2 ، یبا  خـیرات  ریثا ج 159:9  نبا 

دیرف فراعملا  هرئاد  دنا ) هدورس  هدیصق  هتفر و  عیشت  هارب  هک  نانآ  لاح  حرـش   ) رحـسلاهمسن هغللا ج 259:2  بادآ  خیرات  بهذلا 247:3 
تسا : لوسر  تیب  لهاحدم  رد  رایهم  یبهذم  رعش  ياه  هنومن  زاو   85:2 دشرملا . هلجم  راحبلا ج 563:2  هنیفس  يدجو ج 484:9 

دقوملا  یلع  ارتس  سانلا  یکب 
دجنملا یف  طلاغی  راغ  و 

يوه  يروف  ناص  بحا و 
دشنی ملف  فاخ  لضا و 

هحفص 37 ] ] 

تسا . تالف  زارف  رب  وا  دصقم  دننادن  هک  تفرگ  دورف  هار  دنام ، روتسم  زورفا  شتآ  زار  رات  تسیرگ  شتآ  رس  رب 
تسین . ایوج  یسک  زا  هتخاس  مگار  تسود  هنایشآ  هدرک ، ناهن  ار  قوشعممان  تسا ، قشاع  - 

درادن . اونمه  روای  هب  يزاین  تسا ، ناور  شکشا  بالیس  اهنت  هکی و  هداتفارودب . ناحصان  دنپ  زا  کنیا  - 
. ابیکش بآ  بل  رب  تساماک و  هنشت  دراد ، لدب  ینیگنس  راب  تسا و  ناوتان  - 

مزاح  نم  قرخلا  ام  روق و  و 
يدتغی هبیش  حری  ام  یتم 

دیآ . هنامیپ  رس  رب  ادرف  دزاس  روتسم  ار  وم  يدیپس  زورما  تسا : رودب  هنالهاج  راک  زا  طاتحمدرم  هتبلا  تسا . مارآ  نیتم و  - 
یتشگن . مار  دندرک و  راهم  تناوارف  دنشک ، راهم  اب  نایلول  نیا  ترگ  شابم . هدرزآ  لد ، يا  - 
تشگ . دهاوخ  خلت  نم  روخشبآ  زا  ناشدنق  نوچ  ناهد  دعاسم ، ان  تخب  زا  هک  شاب . شوهب  - 

رما  دق  اهبیناکف  قفا 
يدروم نم  بذعلا  اههاوفاب 

اهدو  نم  ضیبا  ام  دوس  و 
يدوسا نم  رهدلا  ضیب  امب 

دوب . دهاوخ  هایس  مدیپس  يوم  ندید  اب  هتشگ  عورش  نانآ  یتسود  اب  هک  مدیپس  راگزور  - 
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. ما هتفرگ  وخ  وا  ياهتنایخ  اب  تسین ، راگزور  تنایخ  نیلوا  وم  يدیپس  - 

دوجی  امک ال  یظح  هللا  یحل 
يدتجا مک  قحتسا و  امب 

دهدن . زاب  ما  هتسیاش  قح  وا  منک و  زارد  انمت  تسد  دنچات  هک  داب ، نوگن  نم  تخب  نیا  - 
مدنب . رتهب  يادرف  هب  دیما  مراپس و  شهوکنب  ار  زورما  مزاسب : راب  تبکن  یگدنزب  دنچ  ات  - 

هتشادزاب مماکب  ندیسر  زا  هتفر و  باوخب  اهوزرآ  هار  رد  مراگزور  هچرگ  ادخب  - 

هحفص 38 ] ] 

میوج . رطاخ  یلست  راتخم ، دمحا  نادنزرف  هب  یسات  اب  مناوت  میاتسب ، ار  راگزور  شدرگمتسناوتن  هاگچیه  و  - 
دراذگن . ناهجب  اپ  دنزرف  نانیا  زج  ناشنیرتهب . نادنزرف  نایناهج ، نیرتهب  - 

دندرگ . ناهن  كاخ  لد  رد  هک  ناگدرم  نیرت  یمارگ  دنهن و  مدق  نیمز  طاسب  رب  هک  ناگدنز  نیرت  یمارگ  - 
دنا . هدش  رب  نادقرف "  زارف "  رب  هک  اجنآ  ات  اهنادناخ ، زارف  رب  ینادناخ  - 
رتتسم . ناشبولق  رب  ماهلا  یحو و  ردنا ، فاوطب  ناشدرگ  رد  ناگتشرف  - 

مهنممل  اشیرق و  لس  الا 
دنفوا موللا  بجوتسا  نم 

لالضلا  لوط  دعب  مکل  ام  لق  و 
دشرملا همعن  اورکشت  مل 

زاس . ناشنرطاخ  دناراک  اطخ  هک  اهنآو  راپس  رد  شهوکنب  دنا  باتع  راوازس  هکاهنآ  سرپ . او  شیرق  زا  - 
دیشخب . تاجن  یگتشگرس  تلالض و  يرمع  سپ  زا  ار  امش  هکنآ  دیتشاذگن . دوخ  ربهر  ساپس  هچ  زا  وگب : -

دومرف . يربهر  تسار  هارب  ار  امش  دمآ و  لیسگ  ایبنا  ترتف  نارودب  - 
تسا . ساپس  دروم  دور  وا  تنس  رب  هکنآ  ره  دیشک . رپ  نانجيوسب  هتساراو  دازآ و  - 

تسا . یکاح  ربتعم  ربخ  هک  نانچ  نآ  داهناو ، ردیح  هب  ار  تفالخ  رما  و  - 

دنا . فرتعم  دنا  قح  هتفیش  هک  اهنآ  تخاس ، یلومو  رورس  شناگمه  رب  - 
دنرب . گشر  وا  رب  دشاب  لضف  بحاص  هکنآ  ره  دیدوب . رب  وا  گنچ  زا  تفالخ  مامز  تلیضف -  نادساح  امش -  و  - 

دوب . تفالخ  هژیو  تما  زات  هکی  دینادب  اما  دوب  ام  ربهر  تما  عامتجا  دیتفگ  - 
دشاب . يدع  میت و  هچیزاب  تفالخ  هک  راگدرک  لوسر  رب  مه  مشاه و  نامدود  رس  رب  تسا  راوگان  هچ  - 

. دنامن اپ  ریز  ثاریم  هیآ  رگا  تسوانادنزرف ، صوصخم  تفالخ  قح  یلع ، زا  دعب  - 
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. تفاین روای  تساخ  اپب  هگ  رگد  نآو  تسشن  اپ  زا  دیما  ان  فئاخ و  کی  نآ  - 

هحفص 39 ] ] 

دنکفا . كاله  كاخب  يرورس  سپ  زا  يرورس  دمآ ، رب  متس  ملظ و  نیتسآ  زا  قافن  تسد  - 

هالصلا  ماقم  نع  اوفرص  ام  و 
دجسملا ینب  یف  اوفنع  و ال 

دنتفر . دوخ  راک  یپ  دنتفرگ ، اوزنا  هشوگ  تدابع  بارحم  رد  نوچ  و  دنتخات ، ناشیا  رب  عامتجا  فوفص  رد  -
دنب . ورف  مد  ای  نز  مد  ناشیا  رخافم  زا  دنا ، ناگمه  فورعم  همطاف  ناشردام  یلع و  نادناخ  نیا  ردپ  - 

تسا . نیمک  رد  مه  گرم  تفخ ، يرامیب  رتسب  هب  قح  نیئآ  نیسح ، زور  سپ  زا  - 
دیآ . رطاخب  تیلهاج  هرود  يریگ ، سایق  ار  مدرم  شور  هار و  رگا  - 

دندرک . هداعا  نیشیپ  تردقب  ار  تیلهاج  نیئآ  دندشن ، بکترم  هزاتتیانج  هیما  رسپ  نادناخ  - 
دشاب . نابیرگ  هب  تسد  یتبوقع  هچ  اب  هک  دید  دهاوختمایق  زور  دشاب ، هاوخ  نوخ  مصخ  همطافار  هکنآ  - 

تخادرپ . دهاوخ  یتمارغ  هچ  تمایق  زورب  دولآ ، وت  نوخب  تسد  هکنآ  ره  ربمایپ  طبس  يا  - 
. دنریذپب شرورس  يادفناج  ار  هدرب  شاک  دریگ . ادفب  ارنآ  هک  تسیک  و  داب ، تیادف  مناج  - 

کنم  ضرالایقس  ام  یمد  تیل  و 
يدرلا نوکا  يدرلا و  توقی 

تخیر . یمن -  نیمز  رب  وت  نوخ  و  دش ، یم  باریس  نم  نوخ  زا  گرم  يالویه  شاک 
مدیبلط . یم  نوخ  كاخب و  تربارب  رد  مدوب و  یم  شاک  البرک  هتفخ  يا  - 

دشخب . افش  تنانمشد  تسد  زا  ار  درد  رپ  لد  نیا  راگزور  هکدوش  - 
دوش . هدازآ  بولغم  هلفس  دوش  دوش ، هریچ  لطاب  ربقح  تکوش  هک  دوش  - 

. تسا رادغاد  هدیتفت و  نم  رگج  زونه  اما  دش ، هدروآرب  یئادختسد  اب  همه  اهوزرآ  نیا  - 

هحفص 40 ] ] 

دیوگ . کیبل  خساپب  یتماهش  بحاص  ره  هک  تسا  یتلادع  يادن  ار  امش  مئاق  هک  مدینش  - 
دشابن . یبلق  نارگد  فارتعا  هک  هاگنآ  ما . هدروخ  دنویپ  امشب  مبلق  دوپ  رات و  اب  میامش و  هدرب  نم  - 

تسا . ناریا  مهاگداز  هکنآ  اب  هتشگ ، هصالخ  امش  دوجو  رد  میتسود  نید و  - 
مدرب . یمن  هار  قح  طارص  هب  دیدوبن ، رگا  متشگزوریپ ، تلالض  تریح و  رب  امش  تکرب  زا  - 
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مدنام . هتشارفا  هدمآرب  ماین  زا  امش  تسدب  مدوب . ماین  رد  يریشمش  نوچ  مدوب ، كرش  تسرد  رد  ات  - 
ازف . مغ  هدزمتام  نآ  هنیس  هب  ارس  هحون  نیا  نابز  زا  دخرچ : یم  تسدب  تسد  نم  دئاصق  هرامه  - 

ما . هتساخاپب  رعش  نابز  اب  کنیا  مزیخ ، امش  يرایب  تسد  اب  هک  متفاین  نامز  رگا  - 
نیا دنکیم . دای  ارنانآ  لئاضف  بقانم و  هتسشن : متامو  كوسب  ار  نیـسح  شدنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  يرگید  هدیـصق  رد  و 

تسا . هدوب  مالسا  نیدب  وا  فرشت  دمآ  رد  شیپ  هعیلط و  هتفگ و  لاس 392  مرحم  ار  هدیصق 

فئاخ  هروز  ءانسح  نع  روزی 
فئاط لیللا  رخآ  فیط  ضرعت 

قشانل  اکسم  دغت  مل  اههبشاف 
فشارل اقیحر  تدوع و ال  امک 

دمآ . ترایزب  نازرل  وناسرت  یحبش  انسح ، تباینب  نابش ، مین 
تشگن . بیصن  شنادند  بل و  زا  یبارشو  دیسرن  مامشمب  شزیوالد  رطع  هکنیا  زج  ، دوب وا  ایوگ  - 

تسا . راثن  وا  دورد  یلو  مورحم  شرادید  زا  درک ، کیدزن  ارهار  ایور  هک  متخبشوخ  رود ، شا  هناشاک  - 
دناد . ضرف  ار  نآ  تیاعر  هک  هدرک  دای  دنگوس  ایوگ  دنک ، عانتما  مرب ، زاین  یمرن  اب  - 

محور غرم  هک  تسا ، راکشومارف  نایافویب  نآ  هاگلزنم  تالف ، نمادرد  - 

هحفص 41 ] ] 

تسا . قاتشمو  ناباتش  يوس  نادب  ناتسمز  ناتسباتب و 
تسا . ناگمه  دوهشم  هکنآ  اب  موش  ایوج  شلاح  زا  مناد ، هکنآ  اب  مسرپشناشن  مان و  ور  نیا  زا  منک : ناهنپ  ار  قشع  زار  مهاوخ  - 

مراذگاپ . قشع  يداو  رد  هک  تسا  زور  نیلوا  دنرادنپ  دنریگ ، تمالم  هار  تحیصن  هب  مناتسود  - 
دوش . لیاح  ارحس  هپت و  اهدص  دنکن -  ادخ  و  وت -  نم و  نایم  رگا  راگن  - 

فشاکل  الا  فجسلا  كاذ  رز  الف 
فساکل الا  ردبلا  كاذ  مت  و ال 

هنانمات  دقف  یقوش  امتفخ  ناف 
فواجملا انقلا و  نیب  هلتاخب 

براشل  امیدق  تلح  ول  ءارفصب 
فطاقل هاتف  تلح  امف  تنضل 
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دوش . کیرات  يزور  هکنیا  زج  تفرگن  لامک  هدراهچ  هام  نیا  دور و  رانک  يزور  هکنیا  زج  دشن  هتخیوآ  هدرپنیا  نادب : نیقی 
مریگن . کمک  بارش  یئاورپ  یب  زا  هک  دیشاب  نمیا  مهن ، وسکیب  ار  هدرپ  نیا  باتش  اب  هک  دیساره  یم  نم  قایتشا  زا  رگا  - 

دنرامشن . اور  ندیچ  يارب  ار  نآ  هزات  دنزرو و  لخب  دشاب ، لالح  تشا  هنهک  بارش  رگا  هک  يروگنا  - 
دنک . تیاور  لئابق  ناهاش  زا  ار  بارش  ثیدح  هک  تسا  يرسک  نادذناخ  زا  یشوپ  هدابل  فک  رد  نآ  رغاس  - 

هدخ  هفالسلا  ءارمح  نسحلا  یقس 
فلاوسلا یف  ارضخا  اتبن  عنیاف 

دیمد . رانک  رب  شرادغ  هزبس  هدرک ، باریستوارط  زا  ار  شلگ  نوچ  هنوگ  بان ، بارش  یخرس  - 
هتسب . افو  نامیپ  ملد  اب  هک  یمغ  نآ  زج  مهن ، ورف  لد  مغ  دنک ، جوزمم  ارم  بارش  شنیرز  فک  اب  رگا  هک  دنگوس  - 

نابرهم . تسود  بیرف  ای  ناحصان و  دنپاب  هچ  دیابرب : لد  زا  مغ  نیا  تبهوم  هک  متشاذگن  تلهم  نیا  راگزورب  - 
. دزاس لعتشم  شزاب  دهجرب و  نافوک  نیمزرس  زا  هدننک  هریخ  یقرب  دشک ، ورف  مد  دنچ  ره  هک  رو  هلعش  یشتآ  - 

هحفص 42 ] ] 

مونش . یم  شوگب  ار  شتبیصم  شورس  ایوگ  درآ ، رطاخب  ار  یلع  تبرت  هک  فطاخ  یقرب  - 
متشگ . راپسهر  نانک  هلوره  نازیر ، کشا  اب  مدش و  رب  هبفاق  بکرمرب  هناقاتشم  - 

مرامش . هچیزاب  ار  نیگمهس  ياهنافوط  دشاب ، اسر  مساسحا  رگا  هک  یشیاتس  وانث  يوسب  - 
منز . شتآ  وبآ  هب  ار  دوخ  هچرگ  مربن ، یئاجب  هار  ناج  يورین  اب  نارک ، یب  يداو  نیا  رد  - 

قئاذ  عبصا  دهشلا  يدوت  نکل  و 
فئاد هحار  کسملا  حیر  قلعت  و 

دیالاپب . ربنع  هماج  ربنع  میمش  و  دشاب ، زاتمم  یتشگنا  رس  اب  نیبگنا  دهش  هک  تسا  یفاک  منیا  یلو  - 
. دندوب قحان  نایعدم  نارگید  هک  يراگزور  دوب ، قح  هار  هدنب  هک  رورس  نآ  يادف  مناج  - 

دهاز . نیلوا  دننک ، شخب  ار  ایند  رگا  دباع . تیاهنب  دنسراو ، ار  نید  جرادم  رگا  - 
دندوب . راپسهر  اشامتب  ای  دنتفرگ و  رارف  هار  اهنآ  رب  اسر ، تسا  یتجح  نازاوه "  ردب "و "  زور "  - 

. دوب نیگمهس  هچ  ناوتان  تسد  رب  هک  نیگنس  رد  نآاب  ربیخ "  هعلق "  و  - 

الهاجقحلا  اورکنا  نا  نسح  ابا 
فراع راکنا  هللا  هنا و  یلع 
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دندومن . راکنا  هتسناد  هک  دنگوس  ادخب  و  دندمآرکنم ، تلاهجب  ارت  قح  رگا  نسحلا  ابا  ای  - 
يدش . یمن  لوسر  گنس  مه  اتمه و  لعنلا "  فصاخ  فیرشت "  اب  يدوبن و  تماهش  نادیم  زات  هکی  رگا  نیا . دوجو  اب  - 

دندوبن . گنس  مه  ربارب و  وت  اب  نارگد  يدوب -  هکنآ  اب  يدوبن -  لوسر  هشیرمه  داماد و  رازگ . راک  مع . رسپ  رگا  - 
ور نیا  زا  دنا ، ناوتان  جرادم  نیا  هب  ندش  رب  زا  نارگید  هک  تسناد  یم  - 

هحفص 43 ] ] 

دومرف . دای  تلیضف  هب  ارت  كانهژیوب 
. دوب يرگید  ياتمه  لغد  گنرین و  رد  کی  نیا  دنتفرگ ، تنایخ  هار  لوسر  زا  دعب  دندز و  گنرینیعمج  - 

هلوق  کیف  اوفحص  اهافس  مهبهو 
فحاصملا یف  هدنع  ام  اوعفد  لهف 

دنبات ؟ یم  رب  هنوگچ  ار  نآرقتایآ  دندیبات ، رب  ار  لوسر  نخس  تهافس  اب  هک  مریگ 
دنداهن . اپ  ریز  تفخ  يراوخ و  اب  ار  نید  دندناوخ : ار  مالسا  هحتاف  وت  زا  دعب  - 

هبصع  کنباب  فطلاب  اهددجو 
فراق هکح  فرقلا  كاذل  اوح  ابا 

رابنوخ تشگنا  رـس  اب  ار  هنهک  مخز  هک  دندرمـش  اور  دـش : دـیدجت  نیـسحتدنزرف  رـس  رب  فط "  نابایب "  رد  تنایخ  تهافـس و  نیا  - 
دنزاس .

تسا . ناور  نادوان  نوچ  نوخ  شا  هداز  رتخدهنیس  زا  هک  ادخ  لوسر  رب  تسا  راوگان  - 
دنتسب . ناگدنیآ  ندرگ  رب  هغماج  لغ  نان  وچ  ار  دوخ  تفالخ  و  دندوبر ، وت  گنچ  زا  ار  تفالخ  ثاریم  - 

متخاس . یم  شباریس  دوخ  کشا  بالیس  اب  مدوب ، شباکر  رد  رگا  هک  هدیپط  نوخ  رد  هنشت  يا  - 

یننا  كربقب  رحب  یتلغ  یقس 
فسآ ریغ  هب  ماملا  ریغ  یلع 

مدوبن . رضاخ  تبترت  رانک  رد  هکنآ  اب  دیناهراو ، مشطع  زا  دمآرب و  یجوم  تسا ، ردنا  تیوک  هب  هک  یتمحر  يایرد  زا  - 
دنام . مورحم  تفارش  نیا  زا  مناگدید  هچ  رگا  میوج  فیرشت  ات  دندرک  راثن  تباین  هب  ارم  دورد  شکاپ  دقرم  ناریاز  - 
دنزاس . یگدنامرد  زور  هریخذ  نانآ  هک  دوب  نامه  رد  نم  يافش  دندناشف ، ما  هنیس  رب  شتبرت  زا  يرابغ  دنتشگزاب و  - 

راکشآ . ینمشد  مراد ، نابز  رب  تنانمشد  متش  قفاوم . يرهم  ، متفهن لد  هب  تناتسود  رهم  - 
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یشم  دق  دوسالا و  یعس  یعس  یعد 
فلاوخلا یشم  سما  اهیلا  هاوس 

هحفص 44 ] ] 

يدربن . هدجس  تب  يارب  نانآ  دننام  دنناد  ناگمه  هک  دنتساخرب  نیک  هب  تنادساح  ور  نیا  زا  - 
دولاین . ار  تبسح  نایوگ ، دب  دیسرن ، تتراهط  نماد  هب  ناگدولآ  تسد  - 

منارورپ . یم  لد  هب  هزات  هک  يرهم  زا  مرامشن  نوزفا  مراد ، یپ  گر و  رد  كرابت  نوخ  زا  هک  نهک  يراختفا  نیا  - 
یمن رب  تیامح  وعافد  هب  ریـشمش  ریت و  نوچ  ینابز  اب  نانآ  ربارب  رد  نم  دندوب و  ناگتفخ  هرمز  رد  شناگدنراد  وزرآ  هک  نادساح  اسب  - 

متساخ 
دزگ . یم  نادند  هب  تسد  مشخ  زا  هک  تسا  وت  هاوخدب  نمشد  نیا  و  مداد ، نخس  داد  ناتشیاتس  انث و  رد  - 

درک . دهاوخ  دیپس  ار  ملامعا  همان  هیس  رشح ، زور  مناد  و  تسا ، ربارب  ایند  مامت  اب  امش  قشع  - 
نامه رد  دیارـسب ، هیفاق  نزو و  نآ  رب  يا  هدیـصق  دندرک  اضاقت  رایهم  زا  دوب ، جرا  یب  لذتبم و  هک  دش  تئارق  تیب  لها  كوس  رد  یمظن 

تخادرپب : ار  عیدب  هماکچ  نیا  سلجم 

فیه  لیم و  نیب  انل  نیشم 
فیزنیف لق  هانق و  یف  لقف 

بارخ . تسم و  زازتها ، رد  مچرپ  نوچ  دنتشذگ ، شوخ  رس  نامارخ و 
فیفخلا  لمحب  لذیهنم  لیقثلا  نا  نسحلا  بجع  نم  و  ندیچ . راظتنا  رد  یخاش  ره  رس  رب  یناوج  هویم  - 

دشورف . یم  ادا  زان و  نارگید  رب  تسارتابیز  هکنآ  تسا : یملاع  مه  نارهچیرپ  ملاع  یتسار  - 
دوب ؟ هچ  هراوشوگ  لاخلخ و  ناتساد  هک  دیناد  ناتسود  -

یئاسراپ . یهابت  شیانعم  تسا ، یئابیز  نآمان  دیسرپ  شنم  زا  - 
تسا ؟ یناندع  رکیپ  هام  نآ  رورپ  لایخ  يایور  نیا  بش ، یکیرات  نیا  رد  - 

موش . اوسر  ناتسود  عمج  رد  هک  دوب  کیدزن  وا . حبش  ای  تسا  رگ  هولج  شتاذ  - 
. تسا راوگان  یلد  اب  مور  نامیپ  رس  رب  رگا  درک ، ناشن  رطاخ  ار  قشع  نامیپ  دوب ، وا  دوخ  يرآ  - 

هحفص 45 ] ] 

هدرک . زاب  هنامز  وجه  هب  ارم  نابز  هک  دوب  یلعلآ  رب  هنامز  راوگان  شدرگ  نیا  - 
نیشنمه . قارف  رد  نیشنمه  تسود  هک  مشک  نآ  قارف  درد  زا  اما  دنا ، رودب  مراید  زا  هکنآ  اب  - 

. درک اپب  نیگمهس  ینافوطاروشاع  زورب  دوب ، نیمک  رد  نیرید  هنیک  دنا - نیسح  ناراسگمغ  نارادازع و  اهنت  نم ، مدمهکنیا  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1502 

http://www.ghaemiyeh.com


سوفنلا  لغراث  هب  لیتق 
فورقلا کح  حرجلا  رغن  امک 

دنیالاپب . نوخب  تشگنا  رس  اب  ار  تحارج  هک  نانوچ  تفوشآ ، رب  اراهناسنا  هنیک  هک  داهن  ياجب  يدیهش  و  - 
دندنار . شیوس  هب  ار  گریم  يالویه  زورما  دندرپس ، تعیب  زورید  هک  یتسد  نآ  اب  - 

دندرتس . رطاخ  زا  هرسکی  نیون  نیرید و  قوقح  دندرب ، دای  زا  ار  شدج  يدوز  نیدب  - 
دنتفهن . لاب  ریز  رد  نوسف  رکم و  دنتفرگ ، زاورپشیوس  هب  لد ، رد  قافن  راب  - 

. دش رب  ترافو  اب  هنیس  رب  گرم  لوغ  هک  نم  رب  تسا  راوگان  هچ  - 
. دوب یپ  ریزب  شدیشروخ  هکنآ  اب  دندرک ، ینرس  رب  هدولآ  كاخ  هک  ترونا  رس  و  - 

دنتخورف . كدناياهب  هب  ار  ندع  تشهب  هک  ناشناربنامرفرب  ياو  نازیخ . ناود و  دش ، ایوپ  هک  ناشیاورنامرف  رتدورطم ، - 
نارفاک . فنا  مغ  رب  تدنمجرا  ردپ  نوچمه  یئاوشیپ ، دندرک -  مورحم  تماقم  زا  هچ  رگ  نم -  رورس  يا  وت  و  - 

تفات ؟ رب  هک  ناینج  رش  هاچ  رس  رب  و  دش ؟ يراج  هک  تسد  رب  رد ، هعلق و  زجعم  ربیخ ، زورب  - 
دروآ . عمتجم  هک  ار  نید  هتفشآ  لمش  دنکارپهک ؟ نمشد  فوفص  دحا "  ردپ " و "  زورب "  - 

. دندوب رظان  ورضاح  ناتسرپ  تب  هکنآ  اب  دیبوک ؟ مهرد  قح ، ياضرب  ار  ناشیاهتب  - 

هحفص 46 ] ] 

تعاجش . هشیب  ریش  تما  غارچ  تیاده و  ياوشیپ  دوب : تردپ  زج  - 
درک . هایستسا  ریشمش  هچ  ره  يور  و  دیشک ، نوخ  رد  ترکیپ  هک  يریشمش  داب  دنک  - 

تشگ . نت  ناهوس  مریرح  هماج  دش ، کنرش  مماک  رد  اراوگ  بآ  - 
. دشک شود  رب  اسرف  ناوت  تبیصم  راب  نیا  دناوت ، یک  مناوتان  نت  نیا  - 

دهاوخ تمالـس  درـس و  وت  هراـشا  اـب  ترـسح  شتآ  تماـیق  زور  هک  تسا  ناربـخ  اـب  تفگ  زین  نیا  و  تسا . وت  رب  مسوـسفا  ترـسح و  - 
تشگ .

تخیمایب . تتبرت  اب  هک  نتخ  کشم  ای  دندروآ ، دوخ  اب  ناریاز  هک  تسا  وت  زیوالد  يوب  نیا  نم . رورس  - 
دیزو . نآ  رب  يزیئاپ  زوس  هک  تسا  يراهب  رازلگ  ترازم  هصرع  ایوگ  - 

دلانب . ناراسخاش  رب  يرمق  ای  دنزادرپ و  یعس  هب  هبعکنافئاط  هک  ماد  ام  مزرو  رهم  امشب  نم  - 
. تسا فیرش  ناگدازآ  فقو  شرطاخ  قلعت  هدازآ ، فیرش و  درم  اما  تسا ، یسراپ  مداژن  هچرگ  - 

مکیداعی  نم  یلع  تبکر - 
فوقولاب مکلیضفت  دسفی  و 

بهامل  مکحدم  نم  قباوس 
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فوطقلا اهضیر و  هبوعص 

اهبالصايریغ  رطقت 
فیدرلاب اهلافکا  قلزت  و 

متخات . ناتهاوخدبنانمشد  رب  مدش و  رب  بدا  ماگ  زیت  دنمسرب 
رواکت نایغط  یشکرس و  زا  رگد  ناراوس  هکنآ  اب  متشادن . لد  رد  یـساره  نآیـشکرس  نایغط و  زا  هک  رادبآ  دئاصق  زا  راتفر  زیت  يدنمس 

دیتلغ . رد  كاخب  زین  نانآ  فیدر  و  دنتشگ ، نوگژاو 
: تسا ریز  تایبا  نیا  تیب  لها  يانث  حدم و  رد  رعاش  ياههدورس  زا  و 

الدبتسا ؟ انب  نمالس  نمالس 
؟ الوالا رخالا  احم  فیک  و 

درب . دای  زا  ار  نیرید  قشع  نیون  رهم  هنوگچ  دیزگرب  ار  یسک  هچ  منادن  دیرب . لد  ام  زا  هکنآ 
ار ناحصان  تمالم  هک  نیشتآ  قشع  نآ  و  دش ؟ اجک  دکوم  ياهنامیپ  نآ  - 

هحفص 47 ] ] 

درمشن ؟ يزیچ  هب 
تساخرب ؟ نایم  زا  حبص  هدیپس  اب  هک  هنابش  يایور  ای  داهنب ؟ رس  زا  مایا  تشذگ  اب  هک  دوب  ماخ  ياهوزرآ  - 

ار . نادرگرس  قشاع  دیهد  خساپ  ار ، ادخ  دوب ؟ لد  زوس  زا  هن  يراجياهکشا  - 
دنداهن . یم  نم  رب  یتنم  هچ  دنداد ، یم  یتلهمرگا  و  دیئاپب . يردق  متفگ : هاگبآ  نآرس  رب  - 

فوقولا  ناف  لیلعل  افق 
اللع هفشی  مل  وه  نا  و 

. تسا يرادلد  هلیسو  يراب  دشابن ، افش  هیام  رگا  دیئاپب ، ناترامیب  نیا  نیلاب  هب  - 

هب  دشنن  هرج  یبرغب و 
الزنم هلضان -  داز  نا  و 

دوزفا . ام  یهارمگ  رب  هچرگ  متفرگ ، غارس  وا  هناشاک  زا  هرجو "  رانک "  رد 
دیزرو . یمن  لخب  دوخ  شبات  زا  تفر ، یم  فاصنا  هارب  شخر  دیشروخ  رگا  هک  شویرپ  نآ  - 
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یمد  نم  اصخرم  اهرجهتار  - 
الغ امیدقاقلع  يانلا  یلع 

ضبنم  اهب  شاو  تبر  و 
البنی نا  درلا  هقباسا 

الحمماللط  اهدو  يار 
الحمی نا  ءاش  ام  قفلف 

مبات . رب  وا  تیاعس  ات  منک  یتسدشیپ  نم  هتخانش و  ار  وا  ضبن  هک  نیچ  نخساسب  - 
دنازوسب . ار  یگدیروش  قشع و  هشیر  ات  هتفاب  مهب  یسبای  بطر و  تسا ، رازگیر  هصرع  نوچ  ما  هادلد  رهم  هک  روصت  نیا  اب  - 

متفات . رب  دوخ  زا  هک  زارد  زیت و  نانس  نانوچ  زارف و  ین  نوچ  ياهنابز  اسب  و  - 
دیآ . رب  نابات  هام  هک  شزاین  هچ  دباتب ، خر  شویرپ  نآ  رگا  - 

یهاگماش . هلاژ  یهاگحبص و  ناراب  زا  دانکباریس ، ار  ریوغ "  ياهبش "  ادخ  - 
دشک . بالیس  دشورخ و  رب  يدردمه  هب  دنیب ، ناور  یکشا  هرطق  یقاتشم  مشچ  زا  نوچ  هک  یناراب  - 

. درکن هار  ممشچ  هب  باوخ  سپ  نآ  زا  تشگن ، زاب  رگید  هچرگ  لصو ، بش  نآ  هژیو  هب  - 

هحفص 48 ] ] 

تسا . نیرید  مسر  هار و  ینکش  نامیپ  هچ  رگ  تسا ، نامیپ  رس  رب  زونه  ایور ، رد  اما  - 
دوب . ادلی  بش  نوچ  دوبن ، رادلد  لصو  رگا  یهاتوک . بش  هچ  ار  ادخ 

هتشگ . هاتوک  يریپ  هبکنیا  مدیشک ، یم  نیمز  رب  یئادیش  روشرد و  هک  ایربک  نماد  نآ  - 
دراد . مزاب  یشوخ  رس  قوش و  زا  دهجرب و  لد  رب  مغ  مه و  يدوزب  - 

. دیاسب ار  هاکناج  ریشمش  هک  دزاسب  یناهوس  منازوس  هآ  زا  - 

یبنلا  لآ  نیباتب  يرغا  و 
الزغ وارعشلا  بسن  نا 

میارایب . یلزغ  میارسب ، يا  هدیصق  مصیرح ، ربمایپ  لآ  يانث  هب  کنیا  - 
. دریگن یشوماخ  تیاده  غارچ  نکل  شوماخ ، نارتخا  نآ  يادف  مناج  - 

تسا . نکفا  وترپ  ار  ناهج  ياضف  نابایب ، رد  ناشرونا  رکیپ  - 
تفهن . لد  رد  ار  ناشدوجو  عمش  ور  نیازا  دنامرد ، نیگنس  راب  نیا  لمج  زا  ارربغ  هدوت  - 
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دنداهن . داینب  ار  تمظع  ياه  هلق  دنداتفا : ورف  دندیرفآ . ایرد  ربا و  دندرک : یشخب  ضیف  - 
تسا . هدش  رب  اجکب  ات  ناشدجم  تمظع  ياه  هیاپ  هک  سرپ  او  دزیخ ، ترخافمبهک  بیقر  زا  - 

تساخرب . اعدب  نانآ  يوربآ  هب  ادخ  لوسر  هک  داد ، فیرشت  هلهابم  اب  ار  نادناخ  مادک  نآرق ، - 
نادناخ ؟ مادک  رد  و  تشگ ؟ لزان  هک  رب  نآرق  زجعم  - 

دوب ؟ نادیم  زات  هکی  یسک  هچ  تشارفا ، رب  ار  نیدمچرپ  هک  يردب  ردب "  زور "  رد  - 
. مادک نانآ  نیرتسگ  داد  دوب ؟ هک  رتاناد  دندونغ ؟ باوخب  نارگید  دنام و  رادیب  هک  - 

نینجلا  موی  مکحلا  لصف  نمب 
الصفملا کلذ  یف  قبطف 

نآ لامجا  دشک ، ازاردب  ار  نخس  نآ  لیصفت  تسا ، ناوارف  هلیمج  یعاصم 

هحفص 49 ] ] 

تسا . یفاک  دنس  ماقم  رد 
دندرکهابت . ار  نآ  هکلب  دندش ، هریچ  قح  نیئآ  رب  ناورجک  نادحلم و  هک  قحب  دنگوس  - 

روهظلا  یف  انل  نامض  ولف ال 
الجخن نا  لوقلا  لدج  یضف 

میدوب . هدنکفارس  راسمرش و  لدج  رد  هنرگو  تسا  یهلا  تنامض  قحيزوریپ  يرآ  - 
. دننک ینامرفان  هدادن  لسغ  شزونه  دهدنامرف ، عاطم  لوسر  هک  تساور  موق . يا  ار . ادخ  - 

داهناو  لمهم  ار  دوخ  نیئآ  میتشادنپ  هوایب  ام  درک و  یفرعم  ار  دوخ  نیشناج 
سرپ . او  ربخ  هدابع  نب  دعس  زا  دنراد ، قافتا  عامجا و  هک  دنرادنپ  - 

تخانش . مدقم  لضف  بحاص  ربار  لضف  یب  هک  یعامجا  مهنآ  - 
دوب . قح  بحاص  یلع  يرآ  تفرگ . زاب  قح  بحاص  زا  ار  قح  و  - 

دنتخاس . نارتشا  هنیس  رپس  یپ  ار  یلع  نادناخ  متس ، یغب و  زا  دندرپس ، هار  لزنم  هب  لزنم  - 
دندزن . ناشناج  رب  هک  اهشین  هچ  هرارج ، برقع  نانوچ  نیک ، دیک و  زا  و  - 

نیسپ . نیشیپ و  ياهتبیصم  درک و  اپب  ار  نیسح  يازع  هک  هیاپ  نادب  تریح  لالض و  هیام  - 
تشگن . لاماپ  هرسکینادیهش  نوخ  هچرگ  تسارآ . نت  رب  رانش  راع و  نیا  هماج  هیما ، نادناخ  - 

درک . راومه  ار  البرک  هار  هک  دوب  هفیقس  زور  دوخ  نیا  یفطصم ، هداز  يا  - 
. دندرمش اور  تنتشکور  نیا  زا  دنام ، اپ  ریز  همطاف  یلع و  قح  - 
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هلودجم  رهظ  ابکار  ایا 
الدجا تطسبنا  اذا  لاخت 

عبرا  یف  حیرلا  عبرا  تاش 
الفلا نیوط  نرشتنا  ام  اذا 

الک اهکارداب و  لیخ  ءامسلاب  اهفرط  تلکو  اذا 

هزع  اهتلازغ  تزعف 
الطیا الفلا  لازغ  تلاط  و 

. زاورپ رد  نیهاش  نانوچ  و  یناور ، امیپداب  گنخ  رب  هک  يراوس  کت  يا  - 
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ددرگ . ناز  هرد و  هوک و  رد  هک  یهاگدرب  قبس  نافوط  زا  راهچ  رد  هک  یگنخ  - 
دوش . رب  امس  هب  دهاوخ  هک  دنرادنپ  دزود ، نامسآ  هب  مشچ  فرط  نوچ  و  - 

درخن . يزیچب  ار  انعر  لازغ  شمادنا  دنز ، هنعط  دیشروخ  صرق  رب  شلکاک  يدیپس  - 

ادحاو  اهنتم  یف  کنظا 
القرموا برثی  كردتل 

یشاب . ناور  هنیدم  يوس  هب  باتش  ریس و  نیا  اب  هک  منامگ  - 
داب . تمالسب  دشوکب ، نم  زاین  رد  هک  ره  و  تمالسب . - 

شکرب . زاوآ  لسرم  دمحا  هاگشیپ  هب  و  رب . هارمه  ار  هتخوسلد  نیا  مایپ  - 
تشگ . نوگرگد  تمسر  هار و  تیاده ، ربهر  يا  وگ : رب  ساپس  انث و  زا  سپ  - 

دوب . مامت  تنیئآ  عرش و  اما  میدنام . قارف  شتآ  ردام  و  یتفرگ ، هار  قح  راوج  هب  - 
دزرو . مایق  تتنس  نیآ و  هب  هک  دش  نآ  ربتمع  رسپ  - 

دنتفرگ . شیپ  لغد  تنایخ و  هار  دندرک ، نوگژاو  ار  قح  هک  اهنآ  نازابگنرین ، - 
دندنام . لطاب  لطاع و  مشاه  ینب  تسارآ ، نت  رب  تفالخ  رویز  نانآ  میت "  ماجنا " ، رس  - 

دندیشک . ار  اهبانط  يدع "  نادناخ "  دمآ ، نایاپب  هک   " میت تبون "  - 
دوب . راومه  اه  هداج  رگید  دندرک ، زارف  عمط  نارگمه  هیما  نادناخ  - 

دندناشن . ریرس  رب  ار  وا  هکلب  تفر . یمن  نامگ  هک  دش  رب  تفالخ  ریرس  رب  نافع  رسپ  هنایم  زا  - 
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راوگان . تخس و  نآ  زا  شیپ  ماکب . ناگمع  شیع  تشگ و  نشور  هیما  ناگدید  - 
تخوسب . كاپ  کی  نیا  دندز  شتآ  ود  نآ  تسویپ ، ریشدرا  نیئآ  هب  رخآ  رد  عامجا ، يروش و  راک  - 

: میوگب رتهب  دنداد ، قوس  شکاله  لادوگ  ات  مدق  هب  مدق  دنتشگ و  ناور  - 
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دندناشک .
. دوب نیگنس  راوشد و  ور  نیا  زا  دنادرگ ، زاب  قح  يوس  هب  ات  دیشک  تفالخ  مامز  یلع  تردارب  نوچ  و  - 

دندوب . لاتق  يارآ  هکرعم  دوخ  هکنآ  اب  دنراپس  شنالتاق  هب  يراوخ  اب  هک  دندمآ  - 
دنبای . تلهم  هک  نانآ  رب  ياو  یئوت ، تمایق  زورب  نانآ  هاوخ  داد  تسا ، رایسب  ینتفگان  - 

افص  یحدم  نیسای  لآ  مکل 
الخ يداوف  الح و  يدو  و 

تسا . رایغا  رهمزا  یلاخ  مبلق  راوگشوخ ، نیریش و  مرهم  لالز ، بآ  نوچ  میانث  کنیا  یفطصمنادناخ . يا  - 
الوقملا  بحاص  ام  یلوق  تاذفان  مکئادعال  يدنع  و 

. دخرجب ماک  رد  نابز  هک  مادام  هدامآ ، نانمشد  يارب  ما  هدنزگنانخس  - 

قیفرلا  عرذ  ریسلاب  قاض  اذا 
الملا جورف  نهب  تالم 

منک : رپ  ارحص  نماد  مباتشب و  مسرن . دوصقم  هب  راومه  ماگ  اب  رگا  - 
دزاس . كاله  دنیشن ، اج  ره  رب  هک  فاکش  ناج  ریت  زا  - 

داتفا . فوشکم  امش  یئامنهارب  منید  شخب  تاجن  هار  هکنآ  اب  مشابن . نینچ  ارچ  - 
متفاتش . یم  ههاریب  هتفرگ  دوخ  رس  نآزا ، شیپ  مداهن . مدق  تسارب  هارب  یتسرد  اب  - 

دوب . لفق  مندرگ  رد  هکنآ  اب  مدرک . هراپ  ار  كرش  ریجنز  - 
میامش . راتسود  دزیگنارب ، يدعر  دزیخ و  يربا  هک  مادام  نم . نارورس  - 

تسا . یشیک  رهمطرش  يرازیب  میوج . يرازیب  امش  نانمشد  زا  و  - 
دیشاب . هانپ  هک  شدیاب  ادرف ، زور  رد  دنکن . ساره  رفیک  زا  امش  رهم  هتسباو  - 

: دیوگ هدومن  دای  ار  شنانمشد  نیک  دیک و  هدوتس و  ار  نینموملا  ریما  رگد ، يا  هدورس  رد 

لسف  يداولا  جلی  نمم  تنک  نا 
لعف ام  يداوف : نع  تویبلا  نیب 
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يرت  ام  بیرغلا  و  تیار -  له  و 
لضی هنم  هبلق  مسج  دجاو 

يوهلا  تام  اقنلانالزغل : لق  و 
لزغلا تنب  مکدعب  تقلط  و 

صناق  بیخی  نکنع  داع  و 
لبتحاف نکل  تالابحلادم 

ترظح  فویسلا  یلتق  يری  نم  ای 
لقملا یلتق  یف  هللا  مهوامد .

لجر  یف  ینم  ناکس  دنع  ام 
لجر فلا  یف  وه  یبظ و  هابس 

انقلا  كوش  هتحفص  نع  عفاد 
لجنلا برسلا  نیعا  هتحرج  و 

یف  ملسملا  خالل  مارح  مد 
؟ لح فیک  معن  لای  مارح  ضرا 

هربص ؟ يوعد  نیاف  اکش  تلق :
لبخلا نع  یلاساو  ظاحللا  يرک 

يدلج  لذاف  كاوه  نع 
لذ دلجلا و  هل  قر  ام  بحلا  و 

یجدلا  یف  یلع  كارسم  لد  نم 
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لدی ردب ال  کهجو  یف  تاهیه 

وک ؟ نم  بلق  هک  سرپ  ناماس  نآ  مدرم  زا  یناور ، نوماه  هرد و  نیدب  رگا  - 
دباین ؟ دوخ  بلق  دبای و  ار  دوخ  رکیپ  یسک  دنیب -  اجکبیرغ  و  يا - ؟ هدید  - 

دنتفگ . قالطا  ار  زر  رتخد  امش  زا  دعب  درم ، یگدادلد  قشع و  هک  وگ  ار  نمد  تشد و  نیا  ناوهآ  - 
داتفا . ماد  رد  دوخ  یلو  داشگب ، ماد  دیما  ان  دایص  دنتشذگ ، امش  دای  زا  - 

ناگژم . ریت  زا  نوخ  رد  ياه  هتشک  نیا  رب  یمحر  ار . ادخ  تسا ، مارح  نوخ  نتخیر  غیت و  نتخیهآ  یئوگ  - 
دوب . شباکر  رد  یگنج  درم  رازه  هکنآ  اب  تشگ  یئوهآریسا  يدرم  ریلد  دنیوگ : هچ  ات  سرپ  ار  ینم "  يداو "  نانکاس  - 

. دندیشک شنوخب  الهش  نامشچ  هیس  اما  تساخرب ، عافدب  دوخ  ناج  زا  هزین  نانساب  - 
درمش ؟ لالح  هچ  زا  ار  ادخ  مارح ؟ نیمزرس  رد  مهنآ  مارح ، نوخ  - 

رگنب . مراز  لاح  اشگب و  مشچ  رخآ ، دیاشن . شربص  يوعد  درآ ، هوکش  هکنآ  یتفگ : - 
. دزاس روهقم  ار  نتلیپ  نامرهق  یئادیش  قشع و  دوبرب ، متقاط  تسشن ، ناجب  تقشع  ربت  - 
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دودزب . بش  یهایس  هک  تسا  ینابات  ردب  دوخ  تا  هرهچ  تاهیه . دومنهر ؟ تغارچ  نیمادک  بش  یهایس  نیا  رد  - 
يدیشگ . دنبب  نایور  ابیز  ندرگ  روز ، رهق و  اب  يدوب . تکوش  يایوج  - 

یبظلا  برضلا  تملع  اظحا  ول 
لسالا نعطلا  ملع  ماوق  یلع 

ناتس . ناج  هنعط  رادبات  هزین  هک  یئالاب  دق و  اب  دزومآ ، نتسب  نتشک و  ، ریشمش هب  هک  ناتف  نامشچ  اب  - 
يرگن . یم  یعیسو  هاگنالوج  تربارب  رد  يرذگ و  یم  رجاح "  يداو "  رد  هک  يا  - 

ابق  نم  بابقلاب  تررماذا 
لصالا سمش  توه  دق  هعوفرم و 

يرمتخا  ءامسلا : رامقال  لقف 
للکلا رامقال  نسحلا  هبلحف 

تسا . بورغ  لاح  رد  دیشروخ  هک  یماگنه  ، يرذگب ابق "  ياه "  هدرپ  ارس  هب  نوچ  - 
تسا . هاگراب  نیا  نارتخا  هژیو  نسح  هاگولج  ، دیوش باجح  رد  وگ  رب  ار  امس  نارتخا  - 
تشگ ؟ دهاوخ  زاب  ینامداش  شیع و  راگزور  ایآ   " فیخ . ياهبش "  نآ  يزورآ  هب  - 
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تسب . رب  تخر  هک  یناوج  هیاس  ای  دنازیرگ ، شحبص  يدیپس  هک  دوب  هنابش  يایور  - 

ینغلا  بابشلا و  طق  تعمج  ام 
لذجلا بیشملا و  ءيرما و ال  دی 

ابصلا  مایا  دوس  ام  تیل  ای 
لزن نیراذعلا  یف  اضایب  يدعا 

تلصن  یضایب  ءادوس  تلخ  ام 
لصنف یسار  دوسا  يوذ  یتح 

ینامداش . اب  يریپ  هن  و  درواین ، درگ  مه  اب  ار  يزاین  یب  یناوج و  سک  چیه 
درک . یم  نامه  مراذع  يدیپس  اب  شاک  درک ، هایس  ار  میئادیش  شیع و  راگزور  هک  مغ  نآ  - 
تخیر . منمادب  یتوترفزا  هکنآ  ات  هدمآرد  باضخ  گنر  زا  مدیپس  يوم  هک  دوب  منامگ  هن  - 

. تفرگ رفیکب  یناوج  روش  مرجب  ار  میریپ  مایا  دمآرد و  یئالب  رد  زا  ناهگان  - 

هحفص 54 ] ] 

دنریذپب . رگا  هدوشگتحیصن  دنپ و  هب  نابز  يریپ  دنشاب ، رذح  رب  رگا  تسا  رطخ  مالعا  دیپس ، يوم  - 
لحر  دق  امیف  ظحلا  نا  كرمع  ینس  نمکیلع  طح  ام  لد  و 

هتسب . راب  تلابقا  تخب و  هک  تسا  هاوگ  هدنکفا ، راب  یگدنز  ءانف  رد  هک  يرمع  ياهلاس  - 
يزات . یم  وزرآ  وید  لابند  ربخ  یب  وت  و  تسا ، تربعسرد  رسارس  یگدنز  - 

اهتخا  نیب  كانمی و  نیب  ام 
لجالا كانم و  نیب  امک  الا 

پچ . اب  تسار  تسد  هلصاف  هک  نانوچ  تسا ، نادنچ  هن  گرم  اب  اهوزرآ  هلصاف  - 
یبایرد . هک  دشاب  نک  تداعس  يوزرآ  شوکب . ریخ  راک  رد  یناوت  هک  کنیا  - 

دنزاس . رابنارگ  ار  تلمع  يوزارت  ضوحنابحاص ، هک  يوپ  رثوک  ضوح  بناج  لابکبس  - 
تسا . ینتسسگان  يراگتسر  زیواتسد  نیا  نز ، رب  گنچ  دمحا  لآ  رهم  هب  - 

دنسپلد . ساسحا  دنلب و  ياه  هشیدنا  هدیکچ  یئانث : ای  زاس  ناشتبرت  راثن  یگوس  - 

اهلاذتباب  ناصت  الئاقع 
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لقع يراسلل  یه  تادراش و  و 

. دنشاب نارفاسم  نزهر  دنیآ ، رب  هدرپ  زانوچ  و  دنشاب ، ناهن  هدرپ  رد  هک  دئاصق  ناگریشود  - 

تضهن  ام  مهلضف  نم  لمحت 
للذلا بیعاصملا  يوقا  هلمحب 

وا  لیخلا  تاهبجیف  هموسوم 
لبالا زاجعا  قوف  تاقلعم 

دنیآ . زجاع  نآ  لمح  زا  زا  لکیه  يوق  نارتشا  هک  رب  یتیگ  رسارس  هب  دنچنآ  ناشلضف  رتافد  زا  - 
رتشا . ناهوک  زا  هتخیوآ  رتسا ، لیخ و  لکاک  رب  يا  هزیوآ  - 

نیشن . متام  كوسب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نانامرهق  ناوخ ، رب  انث  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نارورس  - 
يزور . هیس  هب  ناگدنامرد  هانپ  ، بش یهایس  رد  نانمادکاپ  - 

هرهچ مهرد ، هریت و  الغ  طحق و  زا  نیمز  هنهپ  هک  یماگنهب  تمعن  ناگدنشخب  - 

هحفص 55 ] ] 

مژد . مشخ  زا  هنامز 

ارشب  اکلم و  لصم  ریخ 
لعتنم يرثلا و  ساد  ایفاح  و 

مهما  افرش و  مهوبا  مه و 
لظت ءامسلا و  يوحت  نممرکا 

مهیلع  معنم  ءاقلط  ال 
لق رصانلا  اذا  نوراحب  و ال 

يرولا  یف  یلعا  هللا  نورعشتسی :
لبه لعا  هراعش : مهریغ  و 

دباعل  نث  فرخزتی و  مل 
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لضی هبلق و ال  غیزی  مهنم 

مهیف  ءامالا  قرع  يرس  و ال 
لکالا تائیرم  تسیل  ثئابخ 

هیدیع  هلمحت  ابکار  ای 
لحرلا تاضعب  رهظلا  هیوهم 

رصتنم  اجولا  نم  اهلسیل 
لطالا فیحاهبراغ  اکش  اذا 

اهیعر  رجت  اسمخ و  برشت 
لهتکم تابنلا  دع و  ءاملاو 

هسیرعت  اهبکار  تضتقا  اذا 
لفطلااهانم رجفلا و  اهفوس 

افئاس  يرغلا  تاضورب  جرع 
لحم یلعا  ائطاو  يرث و  يزا 

رس . هنهرب  هدیشوپ و  زا  مدآ  نادنزرف  رتهم  رشب . هتشرف و  زا  نارازگ  زامن  رورس  - 
. ناشکهک نیا  ریز  رد  نامدرم  نیرتزیزع  ناشردام . ردپ و  و  نانآ ، - 

نادرگرس . برطصم و  دربن  راد  ریگ و  رد  ناریسا ، نوچ  دنشاب  تنم  نیهر  هک  اقلط "  هرمز "  زا  هن  - 
لبه . لعا  لبه . لعا  نارگید : نوچ  هن  لجا "  یلعا و  هللا  ناشراعش " : - 

تفیرفب . نانآ  بلق  هن  و  تسبن ، رویز  نانآ  تسد  زا  یمنص  - 
تسشن . نانآ  دوجو  رب  ثئابخ  یگدولآ  ناردام ، ریش  زا  هن  و  - 

هتشگ . ات  ود  زاهج  مخز  زا  شتشپ  يراد ، نار  ریزب  بیجن  رتش  هک  يراوس  يا  - 
درآ . رگنلوا  شود  رس و  رب  مه  راب  ینیگنس  دباین ، يروای  دگنلب  تسد  تحارج  زا  رگا  - 

تسا . مرخ  رازغرم  ناوارف و  بآ  هکنآ  اب  دیوج ، تعانق  راخ  راوخشن  هب  ارچ  زا  دماشایب و  نآ  تبون  کی  جنپ  ره  هب  - 
 -: دیوگ شهاگرحس  دنک ، باوخ  يوزرآ  روتسخ  بکار  نوچ  هک  قاتشم  هتفیش و  دح  نادب  - 

هحفص 56 ] ] 
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مد . بورغ  ات  یتلهم  دیوگ : شزورمین  مد ، هدیپس  دشاب 
امیپ ! داب  راوس  يا 

تبترم . نیرتالاو  تبرت  نیرتکاپ  هب  يوج  تماقا  شرازگیر  هب  فجن  هضور  رد  - 

ءایبنا . نیرتهب  ياتمه  ایصوا ، نیرتهبهاگشیپ  هب  نک  میدقت  ارم  تایحت  دورد و  و  - 
تسا . روخ  رد  ارت  قحب  هک  تسایمان  نیا  نانموم و  رورس  يا  رادشوگ  - 

اهدهع  کنقذ  ام  شیرقل  ام 
لخد یلع  اهدو  کتجماد  و 

اهلغ  میدق  نع  کتبلاط  و 
لخذلا بارتلابکیخا و  دعب 

تخیمآ : رد  شغ  لغ و  اب  ار  یتسود  تفرن ، صالخ  اب  هچ  زا  تیالو  نامیپ  رد  شیرق  - 
تشگ . ایوج  وت  زا  ار  دحاو  ردب  ياهنوخ  نیرید : ياه  هنیک  ادخ ، لوسر  تردارب  زا  دعب  و  - 

دنتفای . اوزناهشوگ  رد  ارت  نوچ  دنتساخرب ، مه  يرایبگنرکی  يارکی و  هک  دش  هچ  - 
تراکفا . هشیدنا و  ردینوبز  فعض و  هن  دنتفای و  یمن  تدوجو  رديراع  بیع و  هکنآ  اب  - 

دوب . وت  مادنا  رویز  شلمجم  لصفم و  هکنیا  زج  دشن ، دای  ترخافمب  یتبقنم  - 
دنتسشن . نیمکشیدوبان  يارب  دندیزرو و  قافن  شتایح -  رسارس  دمحم -  اب  هک  موق  نیا  زا  ار  ادخ  - 

. تسا نآ  رگنایب  میرک  نآرق  هک  دنتفرگ ، وا  لابند  یئاهلد  نانچ  اب  - 

هبحاص  یلع  قعنت  ملف  تام 
لمج غری  مل  مهنم و  هقعان 

نابرتش . زا  هن  دمآرب و  يا  هلان  ناشرتش  زا  دمآ ، راکرس  رب  یلوا  هک  وا  تلحر  زا  سپ  - 
. درک تمالم  داد و  ناشرازآ  هن  و  درکن ، هوکشنانآ  یگنر  ود  قافن و  زا  تسشن ، شیاجب  هک  مه  یمود  - 

هحفص 57 ] ] 

تشگ ؟ صلاخ  ناشتاین  تساخرب ، نایم  زا  قافن  لوسر ، گرم  اب  یتشادنپ  - 
درک . مکحم  وت  يرایب  ار  وا  تشپ  تخاس و  دیوم  دوخ  یحو  اب  ار  لوسر  هکيدنوادخ  ناب  هن  - 

دوب . گنهآ  مه  رفک  هار  رد  ناشراکفا  تاین و  هک  دوب  نآتلع  - 
. دندوب دنسرخ  یضار و  مه  رادرک  زا  هک  ور  نآ  زا  هناقداص . کی  دوب  رارقرب  یتسود  هنایم  رد  - 

رد ار  اه  هنیک  و  دندش ، قافن  رس  رب  زاب  تتفالخ ، عورش  اب  هک  دش  هچ  سپ  تشگ - . یفتنم  دوب و  یقافن  دنیوگ : نایعدم  هک  ریگ  نانچ  - 
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دندروآ ؟ شوجب  لد 
هنیک . رپ  ياهلد  نآ  ریز  رد  هنیس و  رب  اهتسد  دندرپس : تعیب  تسد  لغد  رکم و  اب  - 

تشگب . دوخ  دهع  تسب ، نامیپ  لسرم  دمحا  تردارب  اب  هک  ره  نانیا  زا  تسا . یهیدب  - 
تشاگرب . يور  وت  زا  ارچ  یئوگن  تشاذگ ، يروشب  راک  هنالوجع  بالقنا ، سرت  زا  هک  کی  نآ  - 

دناوخ . شیپ  اطع  تفایرد  يارب  ار  نارگید  دنار و  بقع  ار  وت  هیما  هداز  هک  دش  هچ  - 
دنام . رارقرب  وا  تلود  ات  دشعیاض  قح  نیئآ  درک ، مجع  ناورسخ  هویشب  راک  تفالخ  دنسم  رد  - 

. دندرک مدقم  شاوت  رب  دوخ  تسدب  هکنانآ  دروآ ، گنت  ناگمه  رب  هصرع  هک  دنچ  نآ  - 
دمآ . راوگان  راوشد و  نانآ  رب  یتشاذگب ، تاواسمب  ناناملسم  قوقح  یتسشن و  دنسم  رب  نوچ  و  - 

لعشلا  کلت  تمرضا  یبزلا و  کلت  ترفح  ابظلا و  کلت  تذحشف 

هبس  یفکی  ردغلا  یف  فقاوم 
لمجلا موی  مهل  اراع  اهنم و 

تشگ . هتخورفارب  اه  هلعش  ایهم ، اهرگنس  دش ، زیت  اهغیت  ور ، نیا  زا  - 
راع و راوازس  يراک  دنتخادنا ، هارب  ار  لمج  زور  هلمج  زا  دنتخاب ، اهگنرین  - 

هحفص 58 ] ] 

مانشد .
تخیهآ . ترس  رب  نیک  هزین  زیت و  غیت  هک  اهتسد  نآ  یمتسناد : یشاک  - 

تخیر ؟ شدیاب  رس  رب  یکاخ  هچ  زیخاتسر  زورب  تخیگنارب . شتآ  رارش  دروآ و  مزیه  - 
دومیپ . دهاوخن  فالخ  لیدبت و  هار  هکتسب  نامیپ  دوسب : تتسد  رب  تسد  شزورید  هک  درک  شمارف  - 

دروآرب . باجح  زا  ار  لوسر  مرح  هک  اهتسد  نآ  یمتسناد . شاک  - 
دنتسشن . اپ  زا  ار  وا  يایرد  هک  دندوب  اهنآ  مه  دنتساخرب ، يرایب  هک  اهنآ  ابجع . دیوج : نامثع  نوخ  ات  - 

دمآ . هیما "  هاوخ "  نوخ  میت "  کنیا "  دیرگنب : راگزور  شدرگب  هدازآ . مدرم  يا  - 
دنتسر . هنیک  زا  هنایم  رد  نیلتاق  دنتسباو ، نارگید  نماد  هب  ار  نوخ  - 

دیرب . ترذعم  نابز  غیت  دیخرچ ، رس  رب  ناشمتس  يایسآ  اما  - 
تخیر . ناشرس  رب  باذع  هنامیپ  دش ، نامیپ  رس  رب  رخاب  درک ، ادرف  زورما و  ار  ناشرفیک  تعیب  ضقن  - 

تسا . ریدپ  رذع  هاوخ و  رذع  یئابیکش  ربص و  اب  هکنآ  دنتسج ، هانپ  یلع  هنامیرک  وفع  هب  يراب  - 
تشگن . شوماخ  لد  شتآ  تفرگ ، الاب  مشخ  هرئان  دیرگنن . شا  هلانب  یسک  دیشک ، نامالا  هلان  ناغفا ، هب  محر  دنویپ  - 

دنتشاذگ . ریشمش  مد  زا  یقب  ام  دنتسج ، تاجن  هار  دنتشاد  يرمع  هک  یعمج  - 
دندوزفن . راع  یئاوسر و  زج  دندوشگ ، جاجتحا  نابز  لدج  ماقم  رد  دندمآ ، یپزا  یعمج 
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همادن  يول  نم  مهنم  لاقف :
لزتعاف عاصملانع  هنانع 

تفرگ . تلزع  هشوگ  داهناو  یشکرس  تفرگ ، تمادن  هار  ریبز )  ) کی نآ  تفگ " : - 
 ". دروآ هلمح  تخات و  هنامصخ  ، دندرپس رد  شتمالمب  نوچ  دنک ، رب  ارهزین  نانس  - 

هحفص 59 ] ] 

دوب . یتسس  يدیما و  ان  زا  واتلزع  هک  تسا  یکاح  ارجام  دهاوش  اما  - 

هتوم  دنع  بات  نم  مهنم  و 
لمع ءرملل  توملا  دنع  سیل  و 

دوس ؟ هچ  گرم  ماگنه  هبوت  زا  اما  درک "  هبوت  گرم  شکاشک  رد  هحلط )  ) رگد نآ  تفگ " : و  - 
دومن . جاجتحا  تفگ و  هک  يوار  فنا  مغ  رب  دیشک ، تسد  يراکفالخ  زا  رگا  هشیاع )  ) جدوه بحاص  اما 
تساوخ . یم  افش  ار  شبلق  تحارج  هک  دوب  نیا  زج  تساخرب ؟ نیکب  نسح  هزانج  ربارب  رد  هک  دش  هچ  - 

دیشک . الابناشراک  یلع  زا  دعب  هچرگ  وا . هداز  دنه و  رسپ  رگد ، دیلپ  ود  نآ  اما  - 
دنتفر . نارگد  هارب  نوچ  دوبن ، تفگش  ياج  دندروآ ، رش  هنیک و  هک  دنچنآ  - 

دوب . تالکشم  رد  یناوتان  فعض و  زا  دندرب ، دسح  تلامک  هب  رگ  نم  رورس  يا  - 
صالخا . اب  قیفر  مه  و  یئوت . شناد  ثراو  یئوت . وا  نیشناج  یئوت . لوسر  هشیرمه  - 

نابعث . ابمالک  مه  نامد . ياهدژا  هدنشک  نایرب . غرم  هدنروخ  - 
 " ردب . هاچ "  رب  نایرکشل  ياقس  عوکر . لاح  رد  متاخهدنشخب  لوسر . لعن  فصاخ  - 

یفءارسعلا  هیضقلا  لصاف  و 
لصف ام  مکح  وه  نینحلا و  موی 

درک . ناریح  ار  درخ  هک  تسا  وت  تمظع  زا  یتیآ  دوخ  دیشروخ ، تشگزاب  اما  - 
دیزغل . ناشماگ  هک  اهنآ  هن  و  دندرک ، اهر  تبناج  مشخ  زا  هک  منکن  شهوکن  ار  نادساح  ور  نیا  زا  -

دابم . مورحم  رثوک  بارش  زا  دزرو ، قشع  تیالو  هب  هکنآ  رثوک  یقاس  يا  - 
تسا . عضاخ  ترهم  ربارب  رد  هک  درآ  ریزب  وا  ندرگ  شتآ  هلعش  هن  و  - 
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مهب  لفحا  مل  سانلا  کیف  تیداع 
لقالا الا  دی  نع  ینومر  یتح 

دندناشف . تسد  زاكاخ  فک  نوچ  ارم  ناگمه  يدودعم -  زج  هکاجنآ  ات  مداهن ، ناشجرا  هن  و  متفرگ ، ینمشد  نارگید  اب  تهار  رد  - 
متخادرپن . نانآ  هب  ناتشیاتس  انث و  مرگرس  نم  و  دندیشک ، شین  هب  مناوختسا  تشوگ و  دنتسشن ، تبیغ  هب  هدیزگ  تولخ  - 

مدیزگرب . تیاضر  و  مدیجنس ، نایناهج  مشخ  ابتیاضر  - 

یقتلی  مث  رحبلا  قشی  ول  و 
لبا مل  كاوه  یف  یقوف  هاقلف 

دشابن . میاورپ  درآ ، مهب  رس  هدیشکماک  رد  ارم  دفاکشب و  هوک  هراپ  ود  نوچایرد  رگا  - 
. دشاب راگدایب  امش  زا  تمظع  دجم و  ار  يدمحم  ناملس  هکنانوج  دراد ، نیرید  هقباس  مدنویپ  رهم و  -

هقورع  مکبح  یف  هبراض 
لزبلا قونلا  یف  لوشلا  لوحف  برض 

حاقل . ماگنه  هب  تسم  رتش  هک  تسا  بات  بت و  رد  نانچ  قایتشا  روش و  زا  میاه  ضبن  - 
نیون . ینیئآ  نیرید و  يرهم  اب  تسا : راوتسا  امش  تیالو  لبح  نم  دنویپ  - 

للم . لیاس  رب  مالسا  يرترب  متسج ، يرترب  دندوب  ناهاش  هک  مناردپ  رب  دنویپ  نیدب  - 

اذفاون  اهلسرا  مکاذل 
لبهلا نهیقتی  نم ال  مال 

دنرادن . اورپ  نادنزرف  متام  كرم و و  زا  هک  مزاس  نا  رپ  یناردام  يوس  زودلد ، ریت  ناسب  ار  ما  هماکچ  ور  نیا  زا  - 
دنریگ . يرانک  ناج  میب  زا  تنانمشد  و  دوش ، اهر  نم  تسش  زا  رادبآ  كوان  - 

مکنع  تیمر  اما  ابئاوص 
لعث نم  مار  اطخا  امبر  و 

. دنک اطخ  مه  یتراپ  زادناریت  هک  اسب  هچ  مزاس . اهرامش  بناج  زا  رگا  دنیشن ، فده  هب  مریت  ناکیپ  - 

هحفص 61 ] ] 
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علطم : نیدب  هدورس  متام  گوس و  ار  یفوتم 413  دیفم  خیش  ملعملا ، نبا  تما ، داتسا  رگد  هدیصق  رد  و 

للعمل  هولس  کموی  دعب  ام 
لذعم عمسب  ترفظ  ینم و ال 

. مجرتم دیدرگ . رظن  فرص  دوب ، هدنناوخ  لالم  ثعاب  نآ  همجرت  نوچ  و  تسا ، تیب  باتک 91  لصا  رد  هدیصق  نیا  )

هحفص 62 ] ] 

یضترم فیرش  دیس  هیریدغ 

هراشا

436  - 355

اریحتل  يونلا  هلجاعی  مل  ول 
ارصقی نا  اواتنا -  دق  و  هراصق -  و 

تبوصت  طیلخلا  عار  املکفا 
ارثکتف لقت  مل  نیع  تاربع 

هبابص  قارفلا  يرح  تدقوا  دق 
يرج ام  اعمد  نیرم  رعتست و  مل 

هعول  ءایحلا و  همتکی  فغش 
ارهظت نا  اهلثملقح  تیفخ و 

هنلع  امنکی  مل  بئاکرلا . نیا 
اربصت كاذ  ناک  نکل  اربص و 

اننیراف  يونلا  هیعاد  نیبل 
ارمحا اتوم  ضیبلا  بابقلا  نیب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1518 

http://www.ghaemiyeh.com


هعاس  تتشملا  نیبلاب  ندعب  و 
ارهشا انع  ندعب  نهناکف 

مهبح  حاطبلا و  دمث  یلع  اوجاع 
ارحبا اوناب  هادغ  نویعلا  يرجا 

اوفلخ  قیرطلا و  رع  اوبکنت و  و 
ارعوا مهاوه  نم  حناوجلا  یف  ام 

تسا . مارآ  هدز  تهب  کنیا  درپس ، یم  ناج  عادو  شوغآ ، رد  ادیش  قشاع  درک ، یمن  باتش  ناوراک  رگا  - 
دشک ؟ بالیس  دشاب و  ناور  شا  هدید  زا  کشا  تارطق  درگنبراگن . تروص  هک  تساور  - 

هدیکشخ . ناگدید  رب  هک  هدناشف  هدید  زا  یکشا  ادیپان ، شا  هلعش  هدز  لدبيررش  قارف  غاد  - 
. دشاب الم  رب  هک  هب  نآ  ناهنپ ، قایتشا  اب  تسا  ناهن  مرش  هدرپ  رد  هک  يروش  - 

لمحت ربص و  لد  نوخ  اب  دنادن ، یئادجب  نت  يروبص  يدرسنوخ و  اب  نارای  - 

هحفص 63 ] ] 

دندرک . هشیپ 
تفرگ . فوخ  گنر  نارجه  زوس  زا  نامدیفس  هدرپارس  دنتشگ ، ناور  لیحرلا "  دایرف "  اب  - 

تسا . یلاس  منامگ  هتشذگن ، شیب  یتعاس  تسا ؟ كاندرد  هچ  قارف  نارجه و  - 
تسویپ . ایردبنارجه  زوس  زا  ام  هدید  بالیس  دنتفرگ ، لزنم  بآ  یفک  دیماب  يداو  رازکشخرد  - 

دنام . ناریو  رابتشحو و  یئادج  مغ  زا  لد  هنایشآ  اما  دنتسر ، تمالسب  تشحو  يداو  زا  هداهناو  رطخ  فوخ و  هار  - 
تسا . رادیاپ  دیواج و  نت  دوپ  راترد و  مراگن  هرطاخ  هکنآ  زا  دیابن ، رارق  مارآ و  مبلق  رگید  - 

دباین . قیفوت  دشاب و  وجتسج  رد  هکنآ  روذعم  تشگن ، مبیصن  مدش ، رب  لد  شمارآ  الست و  يوجتسجب  - 

انل  هعناملایخ  فیطب  الها 
يرکلا یف  انیلع  هلضفم  یظقی و 

دوب . مرت  نیریش  مه  زان  باوخ  زا  هک  هو  هدودز . مشچ  زا  بوخ  هک  نیشود  يایور  رب  ابحرم  - 
دیئاپ . یم  مرس  رب  شیب ، یمد  رگا  فیطل . رادید  نیا  زا  رتاراوگ  یفطلهچ  - 

امنا  بیشملا و  تاطخول  تعزج 
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ارونف لامکلايدم  بابشلا  غلب 

دنیشن . لگ  هب  لامک  زا  دعب  یناوج  خاش  هک  تسنادن  دیلان ، هدش  عزج  رد  تسیرگن ، مدیپس  هرط  - 
دیاب . رذگ  شروخشبآ  نیدب  راچان  دبای ، یگدنز  هک  یناوج  ره  ینارگن ، يریپ  دورو  زا  مرگ  - 

دزاس . ناهن  شوغاب  شروگ  كاخ  دیاین ، لابقتسا  هب  يریپ  رگا  ددرگ ، دیپس  شهایس  فلز  - 
. شاب باریس  يراهب  باریس  يراهب  بالیس  زا  هرامه  یناوج ، راگزور  يا  وت -  رب  دورد  - 

. دوب روراب  زبس و  منت  راسخاش  مدیشک و  نیمز  رب  زان  ربک و  هماج  تا  هدرتسگ  هیاس  رد  هک  اهزور  هچ  - 

هحفص 64 ] ] 

انرا  ذا  لازغلا  ینقم  ری  مایا 
يرس اذا  لایخلا  ینقرطی  افغش و 

تفوک . یمردب  هقلح  ایور  لایخ و  مدش  یم  باوخب  نوچ  دنتخود و  یم  مرادیدب  هدید  یگتفیش  زاناشووهآ  - 

هنا  بسحت  روکلا  یف  حنرم  و 
يرسلا قبتغا  امنا  رافعلا و  حبطصا 

هلزم  عادخلل  هافص  لطب 
ارمشقت عامزلا  هیف  یشم  اذاف 

هب  لاست  الف  هب  تلاس  اما 
ازمزمهلاطبلا یف  یغانی  ایان 

هریغم  قاتعلا  درجلا  هب  لسا  و 
ارونس ناطی  وا  اماه  نطبخی 

ابظلا  يرقی  ججدم  لک  نلمحی 
اریثع یفاوسلا  سافنا  اقلع و 

. هنابش تخات  زا  هتسخ  وا  تسا و  یهاگحبص  بارش  تسم  يرادنپ  هوبنا ، نایم  رد  هداتفا 
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دهج و رب  ناهگان  دباتش ، شیوس  هب  تفـص  هابور  نمـشد ، نوچ  و  دنازغلب ، ار  بیرف  گنرین و  امـص  هرخـص  نوچ  شتدالج  هک  يرید  - 
دزاسب . شراک 

دشخب . وتب  انرک  قوب و  نوچ  یکبل  ین  هک  هاوخم  اما  هاوخب ، یهاوخ  هچ  ره  - 
دراپس . رد  یپ  ریزب  ناریلد  ياهرس  ود  رب  تراغ  هک  یبیجن  رواکت  هاوخب  - 

رابغ . درگ و  زا  نافوط  ماک  دنک و  باریس  نمشد  نوخ  زا  ریشمش  بل  هک  روشحلس  ینامرهق  نآ  تشپ  رب  - 

يدهلا  لبس  تجد  دق  نیذلا و  یموق 
ارمقم انیفنیدلا  قیرط  اوکرت 

اوزواجو  دیلتلا  فرشلا  یلع  اوبلغ 
اریخت افرطت و  دیلتلا  كاذ 

طمختم  روسق  نم  مهیفمک 
اروسقلا ربزهلا  ءاش  اذا  يدری 

هبفته  نا  برحلا  رمنتم و 
ارفسم ایحملا  ماسب  هتدا 

املاطل  هلذب و  یف  مولم  و 
ارکشی نا  العلا  یف  اریدج  یحضا 

هلاخت  لاجرلا  قوف  عفرم  و 
اربنم منست  دق  هباطخلا  موی 

امنا  لامجلا و  یلا  لیمجلا  اوعمج 
اربخم حدمملا  یئرملا  یلا  اومض 

دنتخاس . نشور  كانبات و  دوخ  وترپ  اب  تفرگ ، یهایس  یگریت و  نیئآ  نید و  هار  نوچ  هک  دنا  نم  ناردپ  - 
. دنداهن ون  هزات و  یناینب  ار  یلاعم  تفارش و  دندش و  رب  نهک  تاراختفا  رب  - 

هحفص 65 ] ] 

دندنکفا . كاله  كاخب  ار  نایب  ربب  هکنایژ  درم  ریش  یعمج  - 
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دندش . لابقتسا  هب  نادنخ  شوخ و  يور  اب  دناوخ ، دوخ  دوخ  يوسب  ناشدربن  نادیم  رگا  و  ایربک ، اب  نامد  گنلپ  نوچ  - 
دنرازگ . هتسیاب  یئانث  هک  دوب  نآ  هتسیاش  دنتساخرب ، شهوکنب  نادساحهک  دنداشک  اطع  تسد  نانچ  رگد  یعمج  - 

دنا . هدمآ  رب  ربنم  هشرع  هب  هک  تسا  هباطخ  زور  يرادنپ  دنا ، هداهن  نادرم  شود  رب  ياپ  رگدیعمج  - 
كانبات . یتعلط  كاپ و  یتشرس  دنتخیمآ ، مهب  ار  لالج  لامج و  نانآ  - 

دیشک . هایس  كاخ  ربناهرمگ  نیبج  هک  رگد  راکیپ  نآ  سرپ و  دحا " ردب " و "  زا "  - 
دندیبات . رب  مالسا  تحاس  زا  ار  نآ  یموش  هک  ربیخ  نازات  كرت  رب  یهز  - 

دنتشابنا . ناشیاهرگج  رد  ترسح  زوس و  دنتخات و  نایدوهی  ناطلس  رب  الب  رصرص  نوچ  - 
دندرب . تراغب  نانآ  یتسه  هدرک  حالس  علخ  دندرک ، رام  رات و  ار  ناروالد  - 

هرمج  وذ  یتف  يولا  بحرمبو 
يرتقت هلاسب ال  یلطصت و  ال 

ارهظم  مار  مار  وا  اقدصم  لاق  لاق  وا  اقبطم  زحزح  نا 

ارهظم ) مار  مار  وا  افصنم  دق  وا  اقبطم  زحزحنا  )

امناک  نانبلا  رفصم  هانثف 
ارفصا اغبص  هیلع  مامحلا  خطل 

تفه  دقل  هلوشب و  باقعلا  قهش 
يرذلا بئاوذلامش و  هب  انمز 

دنار . بحرم  يوس  هب  رواکت  نایژ  ریش  تلوص  اب  نازوس  رگخا  نوچ  يدرمناوج 
. دنک دهاوخ  هچ  ره  دزاس ، هقش  ود  دنز  كرات  رب  رگا  دنک ، مین  ود  دنز  رمک  رب  رگا  هک  - 

دناشفا . شدسج  رب  نوگ  درز  رابغ  گرم  يالویه  درک ، نوگن  شنیز  ردص  زا  گنر  یب  درس و  - 
. درب یم  دسح  شدنلب  تماق  رب  هتشارفا  ياه  هلق  نآ  زا  شیپ  دربنامساب ، شنت  ياه  هراپ  سکرک  - 

هحفص 66 ] ] 

هءالو  نابا  دقف  لوسرلا  اما 
ارذنی نا  اریاحعفنی  ناک  ول 
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دتفا . دیفم  رطخ  مالعا  ار  هتشگ  رس  مدرم  رگا  تسا ، تما  رالاس  وا  هکدرک  مالعا  ادخ  لوسر  - 
هقالع . دجو و  اب  درب ، اسر  يادص  ابشمان  هیانک . اب  هن  تفگ ، هدرپ  یب  ارنخس  - 

تخاس . ربهر  امنهر و  يراگتسرهداج  رب  تشاداپب ، ناشناگدید  ربارب  - 

ارشاعم  ریدغلا  موی  یفش  دقل  و 
ارشعم يدوا  ومهسوفن  تجلث 

تخاس . نوگن  الب  بادرگ  رد  رگد  یعمج  دیشاپ . اهلد  رب  کنخ  یبآ  دیشخب : افش  نانموم  بلق  ریدغ "  زورب "  - 

عجرمف  مهداقحا  هب  تعلق 
ارهجت نا  هنا  عنام  اسن و 

. - انا هللا تفگ : یم  يدیما  ان  زا  رگد  نآ  دوشن ، اوسر  دروخ ، ورف  هنیسرد  ار  هلان  کی  نآ  دمآ : شوجب  اه  هنیک  ور  نیا  زا  - 

هیرهم  هب  تصقر  ابکارای 
ارحصاف مومهلا  هتحاسل  تبشا 

ایواث  هیف  ناف  يرغلاب  جع 
يرثلا هب  نامطاف  اطاطت  البج 

.. هتخات ارحص  هب  ار  لد  شمارآ  هتخاس ، هنال  شلد  هناریو  رد  اهمغ  تسا ، ناصقر  اپ  ریزب  تدنمس  هک  کت  زیت  راوس  يا  - 
تشگ . نیمز  رگنل  ورنیا  زا  دش ، نتورف  يدوج  نوچ  هک  یهوک  ریگ ، رقم  فجن  ياه  هپت  رد  - 

دیامن . خر  حبص  ینشور  دیادزب و  قفا  یکیرات  هک  نک  راثن  يدورد  قایتشاو  روش  اب  - 
مور . كاخب  اجنآ  رد  هک  دشاب  یمتخاس ، دوخ  هناخ  ارنآ  كانبات  ناتسروگ  یتسناوت . رگا  - 

ناوید نیا  زا  هخـسن  کی  هدش ، بترم  لاس  بیترتب  ءزج  رد 6  هک  تسا  یضترم  فیرش  ناوید  هدیـصق  نیلوا  تسا و  تیب  هدیصق 48  نیا 
یضترم فیرش  زا  بوشآ  رهش  نبا  تسا  دوجوم  هدش  هدناوخ  يدهلا  ملع  فیرش  مظان  دوخ  رب  هک 

هحفص 67 ] ] 

دننک . هعجارم  نادنمقالع  هدش ، هدورس  ریدغ "  دیع "  هرابرد  هک  هدرک  تبث  دوخ ص 32  بقانم  زا  موس  ءزج  رد  يرگید  تایبا 

رعاش راثآ  تافیلأت و  لاح ، حرش 

مظاک یـسوم  ماما  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  دمحم  نبا  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  مساقلا : وبا  نیدجملا ، وذ  يدهلا ، ملع  یـضترم ، دیس 
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مالسلا . هیلع 
زا دتفا و  تنکل  هب  شنابز  هکدیاشن  تمالم  ار  رونخس  غیلب  هدنامرد ، یضترم  فیرـش  تمظع  دیدحت  رد  ارچ  هک  ناوتن  شهوکن  ار  هماخ 

روصقم فرش  ملع و  جرادم  زا  هیحان  کی  رد  ، گرزب درم  نیا  تالامک  رخافم و  اریز  دیاین . رب  دیاش  هکنانچ  وا  دنمجرا  ماقمتشادگرزب 
ناد هتکن  ریبد  اـی  و  دـهد ، نخـس  داد  نآ  نوماریپ  رد  غیلب ، نادنخـس  اـت  تسین  دادـعت  لـباق  وا  تمظعياـهراگدای  دـجم و  رثاـم  هدـنامن ،

دشک . رب  نآ  هرهچ  زا  باقن  دهاوخب 
هژیو یعیسو  هاگنالوج  ینارزگب ، لایخ  رطاخ  رد  هک  یهاگیاپ  رهب  يرگنالاو ، دنمجرا و  شماقم  يرگنب ، تلیضف  بتارم  زا  هتـشر  ره  رد 
مولع یمامت  لب  تغل  رد  یئادتقم  رعـش ، رد  يا  هغبان  لدج ، نامرهق  ثیدـح ، ملعم  مالک ، داتـسا  لوصا ، رازگ  هیاپ  هقف ، ییاوشیپ  ینیب : وا 

. تسا هدوبر  رنه  ياه  هولج  لئاضف و  همه  نادیم  رد  ار  تقبس  يوگ  هکنیا : نخس  هاتوک  ، ناگمه عجرم  دیجم ، نآرق  ریـسفت  رد  تیبرع و 
رد هاک  يا  هلیمج  یعاسم  هفاضا  هب  تیالو ، ماـقم  ياـهراگدای  توبن و  ثیراوم  راـختفا  كاـنبات ، راـبت  كاـپبسن و  هفاـضا  هب  همه  اـهنیا 

دیواجار و شدنمجرا  مان  هک  تساهنیا  و  هتـشاد ، میدقت  عیـشت  ملاع  هب  هک  يا  هدنزرا  تامدخ  هتـسب و  راکب  بهذـم  نید و  ینابم  دییـشت 
تسا : هتخاس  ریگملاع  هدنیاپ و  ار  وا  هزاوآ 

نایاوشیپ يامنهار  نورق ، راصعا و  رد  هدرک و  شوارت  شریرحت  هماخ  زا  هک  تسایئاـه  هلاـسر  اـهباتک و  رخاـفم ، لـئاضف و  نیا  هلمج  زا 
، هتفرگ رارق  بهذم  ملع و 

هحفص 68 ] ] 

: لئاسر بتک و  نآ  تسرهف  کنیا 
. عوبطم تماما ، رد  یفاش ، - 1

. لوصا رد  صخلم ، - 2
. لوصا رد  هریخد ، - 3

. لمعلا ملعلا و  لمج  - 4
. عوبطم ررد ، ررغ و  - 5

ررغ . هلمکت  - 6
. تبیغ رد  عنقملا ،  - 7

. هقف رد  فالخ ، - 8
عوبطم هقف ، رد  هیرصان . - 9

. لوا رتفد  هیبلح ، لئاسم   - 10
. مود رتفد  هیبلح ، لئاسم  - 11

. هیناجرج لئاسم  - 12
. هیسوط لئاسم  - 13
. هیوابص لئاسم  - 14
. تاینابت لئاسم  - 15
. هیرالس لئاسم  - 16
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. هیآ دنچ  ریسفت  رد  لئاسم ، - 17
. هیزار لئاسم  - 18

. هیمالک لئاسم  - 19
. هیوادیص لئاسم  - 20

. هقف رد  هیملید ، لئاسم   - 21
. قربلا باتک   - 22
. لایخلافیط - 23

. عوبطم یناوج ) يریپ و   ) بابش بیش و  - 24
. هصمقم - 25

. هقف رد  حابصم ، - 26
. هیاورلا رصن  - 27

. هقف لوصا  رد  هعیرذلا ، - 28
. يریمح هیئاب  حرش  - 29

. عوبطم ءایبنالا ، هیزنت  - 30
. ددعلاب لاوقلا  لاطبا  - 31

. هباشتم مکحم و  - 32
. نومجنملا موجنلا و  - 33
. مامالا لسغ  یلوتم  - 34

. هیداقتعا لوصا  - 35
. ترخآ لها  ماکحا  - 36

. تمصع ینعم  - 37
. تبیغ رد  هزیجو ، - 38

. لوصالا بیرقت  - 39
. نیملسملا هعیبط  - 40

. یهلا ملع  تقیقح  رد  هلاسر  - 41
. هدارا رد  هلاسر  - 42

. مود رتفد  هدارا ، رد  هلاسر  - 43
. هبوت رد  هلاسر ، - 44

هحفص 69 ] ] 

. دیکات رد  هلاسر ، - 45
. هعتم رد  هلاسر ، - 46
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. باطخ لیلد  - 47
. لالدتسا قرط  - 48

. دیعو باتک  - 49
(. فلوم هدورس   ) دئاصق زا  یکی  حرش  - 50

. قاقح دودح و   - 51
. هقف لوصا  رد  تادرفم ،  - 52

(. شسرپ هس  خساپ  ، ) هیلصوم - 53
. شسرپ هن  مود ، رتفد  هلیصوم ،  - 54

. شسرپ  109 موس ، رتفد  هلیصوم  - 55
. لوا رتفد  هیسلبارط ، لئاسم  - 56

. شسرپ  13 مود ، رتفد  هسیلبارط ، - 57
. شسرپ  65 نیقراف ، ایم  لئاسم  - 58

. شسرپ  14 هیزار ، لئاسم  - 59
. شسرپ  5 تایدمحم ، لئاسم  - 60

. شسرپ  24 تارداب ، لئاسم  - 61
. شسرپ  5 لوا ، رتفد  هیرصم ، لئاسم   - 62

. شسرپ  24 مود ، رتفد  تایرصم ، - 63
. شسرپ  7 تایلمر ، لئاسم  - 64

. دودح رد  نوگانوگ ، لئاسم  - 65
. شسرپ دص  لوا . رتفد  هیسر ، لئاسم   - 66

. مود رتفد  هیسر ، لئاسم  - 67
. عوبطم هیماما . تادرفنم  راصتنا ،  - 68

. هکئالم رب  ءایبنا  لیضفت   - 69
. یکحم تیاکح و  رد  ینج ، نبا  رب  ضقن ، - 70

. تیب زا 20000  شیب  رعش ، ناوید  - 71
. نآرق زاجعا  رد  هفرص ، - 72

. هرهاط ترتع  رد  هرهاب ، هلاسر  - 73
. یهانتیال ام  رد  يدع  نبا  راتفگ  ضقن  - 74

. ملاع مدق  رد  هدحالم ، باوج  - 75
. دیشر یبا  يروآ  عمج  زا  ضارعالا ، همتت  - 76

نینموملا ریما  رتخد  اب  رمع  جاودزا  - 77
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. عوبطم ردق ، اضق و  زا  رشب ، ذاقنا  - 78
. ناضمر هام  مایا  رد  ددع ، نیلئاق  رب  در  - 79

. هرقب هروس  زا  یتمسق  دمح و  هروس  ریسفت   - 80
. ماسجا ثودح  رد  يدع  نبا  رب  در  - 81

.. مکبر مرح  ام  لتا  اولاعت  لق  هیآ : ریسفت   - 82
. نینامث باتک  - 83

. هدش ثبشتم  رحبلا "  ربلا و  یف  مهانلمج  مدآ و  ینب  انمرک  دقل  هیآ " و  هب  هک  سکنآ  اب  ینخس  - 84
. اومعط امیف  حانج  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  یلع  سیل  هیآ  ریسفت  - 85

هدرک . ثحب  نآ  هرابرد  ینج  نبا  هک  یبنتم  زا  یتایبا  عبتت  - 86
اهشیاتس :

، رعاش ملکتم ، هدینـش ، ناوارف  ثیداحا  دیـسرن . شا  هیاپب  یـسک  چیه  هک  تشگ  رو  هرهب  دنچ  نآ  یمالـسا  مولع  زا  یـضترم ، مساقلا ، وبا 
دوب . تمظع  اب  راوگرزب و  ایند  نید و  ملع و  تاماقم  رد  بیدا ،

، دوب نایب  شوخ  مدیسر ، شتاقالم  فرشب  نارود ، ءالضف  هناگی  نادنمـشناد ، راگدای  فنـصم ، رظن ، بحاص  هیقف  ءابقن ، بیقن  مساقلا ، وبا 
شتآ . هلعش  نوچ  شکرادا  شوه و  و 

یناعم رعـش ، وحن ، بدا ، هقف ، لوصا  هقف ، مالک ، ملع : رد  ناگمه  هتخانـش  شلـضف  ماـقم  ناوارف ، مولع  رد  نارود ، هناـگی  یـضترم ، دـیس 
هدشلیسگ شیوس  هب  یمالـسا  نادلب  زا  یناوارف  تالاوس  هدرک و  فینـصت  يرایـسب  ياهباتک  . نادنمـشناد شیپاشیپ  اهنیا  ریغ  تغل و  ، رعش

. درک عوجر  شتافلوم  تسرهف  هب  دیاب  هتشاد ، موقرم  يا  هلاسر  ای  رتفد و  رد  ار  اهنآ  خساپ  هک 

هحفص 71 ] ] 

. موـلع همه  عماـج  هیقف ، ملکتم ، مه  و  تساناـگمه ، ورـشیپ  تـیبرع  موـلع  بدا و  مـلع  رد  دـیوگ : دوـخ  لاـجر  رد  یـسوط ، خیـش  زین  و 
داهد . رمع  شیادخ 

هب مرک  لضفمه و  بدا و  شناد و  فرش و  دجم و  رد  دادغب ، تدایـس  تسایر و  زورما  دیوگ : رهدلا ج 1 ص 53  همیتی  میمتت  رد  یبلاعث 
دراد . یئابیز  تیاهن  رد  يرعش  تسا ، هتشگ  یهتنم  یضترم  دیس 

يراتفگ نید  لوصا  رد  هدرک ، فینصت  هعیش  بهذم  ساسا  رب  یئاهباتک  دوب ، اوشیپ  رعش ، رنه  و  بدا ، مالک ، ملع  رد  دیوگ : ناکلخ  نباو 
و دندرب ، هانپ  شتحاس  هب  نادنمشناد  دوب ، قارع  لها  همئا  ییاوشیپ  یـضترم  فیرـش  هتفگ : هدرب و  مان  شا  هریخذ  رد  ماسب  نبا  دراد ، هژیو 

لگون نوچ  شراعـشا  و  دیچیپ ، اج  رهب  شا  هزاوآ  نخـس ، بحاص  جنـس  هتکن  نهک ، مولع  داتـسا  دـنتفرگ ، رب  هشوخ  شنمرخ  زا  ناگرزب 
تافینـصت نید و  رد  هدیفم  تافیلات  رب  هوالع  دیجم . راگدـنوادخ  هاگرد  هدیدنـسپ  هدـنام  راگدایب  هک  شیدوجو  راثآ  دـیمد . رب  ناتـسلگ 

ياپ یتیـصخش  اب  لیلج و  نادناخ  زا  هتـشگ و  ادـج  تمظع  اب  يرابت  لصا و  زا  هکنیا  رب  تسا  هاوگ  نیرتهب  هک  نیئآ  ماکحا و  رد  هقیـشر 
. تسا ناوارف  وا  نیریش  زغن و  راعشا  نیکمن و  رثن  يراب  هداهن . نارودب 

باـتک زا  یئاـبیز  تیاـهن  رديا  هخـسن  یلاـف  کلـس  نبا  یلع  نب  دـمحا  نبیلع  نسحلا  وبا  بیدا ، هک  هدروآ  تیاـکح  يزیربت  بیطخ  - 
ارنآ قاروا  نوچ  و  درک ، يرادـیرخ  شرانید  تصـش  هب  یـضترم  دیـس  دـشورفب ، ارنآ  هک  تشاد  نآ  رب  شزاین  تشاد ، دـیرد  نبا  هرهمج 
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حرش : نیاب  تفای  روطسم  هدربمان  نسحلا  وبا  هدنشورف  طخب  رعش ، تیب  دنچ  درک ، یسراو 

اهتعب  والوح  نیرشع  اهب  تسنا 
ینینح اهدعب و  يدجو  لاط  دقف 

اهعیباس  یننا  ینظ  ناک  ام  و 
ینوید نوجسلا  یف  ینتدلخ  ولو 

هیبص  راقتفا و  فعضل و  نکل  و 
ینوش لهتست  مهیلع  راغص 

یتربع  قباوس  کلما  مل  تلقف و 
: نیزح داوفلا  يوکم  هلاقم 

کلام  ما  ای  تاجاحلا  جرخت  دق  و 
نینض نهب  بر  نم  مئارک 

سپ نیا  زا  . متخورف کنیا  مدوب ، سونام  باتک  نیا  اب  مامت  لاس  تسیب  - 

هحفص 72 ] ] 

راذگناج . ما  هلانو  تسا  زارد  مهودنا 
موش . راتفرگ  دبا  نادنزب  نید ، رثا  رد  هچرگ  مهدب ، تسد  زا  ارنآ  يزور  هک  یمتشادنپن 

مرابکشا . ناشراز  لاح  رب  هک  یکچوک  نارتخد  رقف و  یناوتان ، رطاخب  متخورف : رمالا  رخآ  - 
دنمهودنا : هدیدغاد  نخس  میوگ ، مریگزاب و  ار  هدید  بالیسمناوتن  - 

دنمقالع . بابرا  هناخ  زا  ار  ورهام  نازینک  دناشک : رازابب  یگدنامرد  زاین و  هک  دوش  کلام  ردام  يا  - 
دیشخب . واب  ار  رانید  تصش  دینادرگرب و  وا  هب  ار  هخسن  تایبا ، تئارق  اب  یضترم  فیرش 

رپ رعاش  ملکتم ، دنمشناد  تیب ، لها  هیقف  ناشماما ، هعیش و  رورـس  رظن ، بحاص  هیقف  يدهلا ، ملع  دیوگ : راصتخالا "  هیاغ  رد "  هرهز  نبا 
. دانک تمحر  شیادخ  دندش . ربخاب  شگرم  زا  سپ  هک  درک ، یم  دقفت  ناگدنامرد  زا  یناهنپ  رد  تشاد و  ناوارف  تاربم  تاقدص و  رنه ،
. هدشن تفای  ینابرهم  یمرگ و  نوخ  تسایر ، تلالج ، لامک ، لیـضف ، فرـش ، ثیح  زا  ردارب ، ود  نیا  دننام  و  دوب ، رت  لاس  رپ  شردارب  زا 
ار ردارب  حور  یب  هزانج  هک  درواین  تقاط  نوچ  دشن ، رضاح  وا  نیفدت  زامن و  مسارم  رد  یضترم  فیرش  درک ، توفیضر  دیس  هک  یعقوم 

داهن . ياجب  دوخ  زا  اهنیازا  شیب  عایض  عاتم و  زا  و  الط ، رانید  رازه  هاجنپ  یضترم  دیس  دنک . هدهاشم 
برع مامت  زا  تیبرع  ملع  رد  یـضترم  دیـس  هک  دنک  دای  دنگوس  یـسک  رگا  تفگ : هک  هدش  تیاکح  لبقم  نب  دمحا  نیدـلا  زع  خیـش  زا 
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 " باتک زا  نم  دنگوس ، ادخب  تفگ : یم  رـصم  بدا  دـیتاسا  زا  یکی  هک  دـندرک  لقن  و  تسا . عقومب  اجب و  شدـنگوس  دوب ، رت  دنمـشناد 
مان ثحب ، نمـض  رد  هک  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هدـشن . تفای  نایوحن  ریاس  هیوبیـس و  باتک  رد  هک  ما  هدرک  هدافتـسا  یبلاطم  ررد "  ررغ و 

درک و یم  سلجم  ناداتسا  نادنمشنادهب و  ور  دعب  هیلع "  هللا  تاولص  تفگ "  یمو  داتسرف  یم  تاولص  وا  رب  درب ، یم  ار  یضترم  فیرش 
داتسرفن ؟ تاولص  یضترم  دیسرب  ناوت  هنوگچ  تفگ : یم 

، ثیدح مالک ، هقف ، رد  وا  یملع  ماقم  دیوگ : بلاطلا ص 181  هدمع  رد 

هحفص 73 ] ] 

درک . یم  تیامح  عافد و  نانآ  زا  دوب ، ماگشیپ  ورشیپ و  مالک ، ملع  هیماما و  هقف  رد  دوب ، دنمجرا  رایسب  بدا ، تغل و 
بدا رگا  تسایر ، نامسآ  رد  دنرمق  ود  تدایـس و  راسخاش  رب  دنا  هویم  ود  شردارب  یـضترم و  دیـس  دیوگ : رـصقلا " ص 75  هیمد  رد " 

رادبآ . ریشمش  هغیت  رب  تسا  يرهوج  نانوچ  دنیآ ، رامشب  نورقم  یضترم  دیس  شناد  اب  یضر  دیس 
رارق شناد  ملع و  هناخ  ار  شا  هناخ  هک  تسايدنمـشناد  نیلوا  یـضترم  دیـس  هدرک : لقن  یط  نبا  زا  نازیملا " ج 4 ص 223  ناـسل   " رد

دنیوگ : هرظانم ، ثحب و  يارب  هدامآ  و  داد ،
بش و زاـمن  و  نآرق ، توـالت  رب  تشاد ، ماوـت  لـمع  مـلع و  اـب  ار  اـیند  تساـیر  دیـسر ، يرورـس  هـب  هـک  دوـب  هدـشن  هلاـس  تـسیب  زوـنه 

نابز . تحاصف  اسر و  نایب  نآ  اب  داهن ، یمن  حیجرت  ملع  ماقم  رب  ار  یماقم  چیه  دومن و  یم  لماک  تبظاوم  ، سیردت
، دوشگ یم  قئاقح  نایب  هب  نابز  راوتـسا ، نئمطم و  یبلق  اب  یـضترم  فیرـش  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاـکح  يزاریـش  قاحـسا  وبا  خیـش  زا 

تشذگ . یمن  رد  فده  ياه  هرانک  زا  هن  رگا  تسشن و  یم  فده  هنیس  رب  زودلد  كوان  نوچ  هک  تفگ  یم  مکحم  ذفانینخس و 
تـمظع و هباـطخ ، رعـش ، ثیدـح ، مـالک ، شناد ، لـضف و  ثـیح  زا  یـضترم  فیرــش  دـیوگ : هـعیفرلا "  تاـجرد  رد "  يزاریــش  دـیس 

رگد . لئاضف  رب  هوالع  دوب ، نارود  هناگیتمارک 
یئاوشیپ دوب ، قارع  رد  ناشرورس  نایعیش و  داتسا  یضترم : دیـس  بلاط ، وبا  لآ  بیقن  دسیون : یم  بهذلا " ج 3 ص 256  تارذش  رد " 

دوب . رهام  رحبتم و  شناد  فلتخم  ياه  هتشر  رد  دراد ، ناوارف  فیناصت  تسا ، رامشب  تغالب  نف  رعش و  مالک و  ملع  رد 
هلمج : زا  دید ، دهاوخ  ناوارف  یلاجر  ياه  گنهرف  اهبانک و  ردار  اهشیاتس  نیا  ریظن  یمارگ ، هدنناوخ 

دادغب ج11 ص 402  خیرات 
يزوج 120:8  نبا  مظتنم 

ءابدالا ج 5 ص 173  مجعم 
همالع ص 46  هصالخ 

دواد  نبا  لاجر 
يراخب رصن  وبا  باسنا 

هحفص 74 ] ] 

لادتعالا ج 2 ص 223  نازیم 
هرهز  نبا  راصتخالا  هیاغ 
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ریثا ج 9ص 181  نبا  لماک 
ریثک ج 12 ص 53  نبا  خیرات 

نانجلاهآرم ج 3 ص 55 
نزیملا ج 5 ص 141  ناسل 

هاعولا ص 335  هیغب 
يرقلا  ما  رابخاب  يرولا  فاحتا 

رابخالا ص 61  حاحص 
لاجر  رد  لاوقالا -  عماج 

نینموملا 209  سلاجم 
عماج  یبا  نبا  لاجر 

مقدش  نبا  فیلات  راهزالاهفحت ،
یجیهامسهریبک  زاجا 
لاقملا ص 93  ناقتا 

يدنفا  ازریم  فیلات  ءاملعلا -  ضایر 
یئاهب ج 2  خیش  لوکشک 
ضر ي . نیرحبلا -  عمجم 

لاقملا ص 80  صخلم 
يزونز  فیلات  هنجلا ، ضایر 

ناخیلع  دیس  فیلات  هعیفرلا  تاجرد 
ج 3 ص 551  یلماع ، رح  خیش  لئاسو 

یلماع  رح  حیش  لمالا  لما 
ازیم ص 231  لاقملا - جهنم 

لاقملا ص 214  یهتنم 
یلاجر  یلع  وبا  فیلات  یلائللادقع ،
یمظاک  خیش  فیلات  لمالا ، میمتت 

ینارحب ص 216  لوکشک 
يرتست  فیلات  سیباقم ،

يرون 515:3  لئاسولا  كردتسم 
ینامی  رحسلا  همسن 

لاقملا ج 2 ص 284  حیقنت 
مالسالا 53  نونف  هعیشلا و 

یلکرز 667:2  مالعالا 
هغللا 288:2  بادآ  خیرات 
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راحبلا ج 1 ص 525  هنیفس 
باقلالا ج 2 ص 439  ینکلا و 

بابحالا ص 203  هیاده 
ظوفحم )  ) يزار فیلات  مالعالا ، تایفو 

یناتسب 459:10 فراعملا  هرئاد 
يدجو 260:4  دیرف  فراعملا  هرئاد 

تاعوبطملا ص 1124  مجعم 
یلماع . لبج  ینیما  نسحم  دیس  نامرورس  هتشون  مود ، دلج  ءازجا  نافرعلا ، هلجم 

ثیدح خیاشم  ملع و  دیتاسا 

 412 لاس هتشذگ  رد  نامعن ، نب  دمحم  دیفم ، خیش  - 1
هتشذگ 385  رد  يربکعلت  یسوم  نب  نوراه  دمحم ، وبا  - 2

. قودص خیش  ردارب  هیوباب ، نب  یلع  نب  نیسح  - 3

هحفص 75 ] ] 

يولع اـضرلا  یبا  نبا  دیـس ، هزاـجا  رد  نآ  حرـش  دـنک ، یم  تیاور  وا  زا  یـضترم  دیـس  یفوک ، دیعـسنب  یلع  نب  دـمحا  نسحلا ، وـبا  - 4
. تسا هدمآ  یلح  دیعس  نبا  ییحی  نیدلا  بیجن  درگاش 

. يدادغب یناسارخ  ینابزرم  بتاک  نارمع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 5
هتشذگ 381. رد  یمق ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، خیش  - 6

(. هعیفرلا تاجردلا  كر : ، ) هتشاد تئارق  وا  رب  هتشذگ 374 ، رد  یقراف ، نب  میحرلا  دبع  هتابن ، نبا  ییحیوبا ، - 7
. هدرک تیاور  وا  زا  دوخ  یلامارد  بتاک ، دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 8

. هدرک تیاور  وا  زا  یلاما  رد  ییحی ، نب  نامثع  نب  هللا  دیبع  مساقلا ، وبا  - 9
خیرات رد  و  هتـشاد ، تیاور  وا  زا  یـضترم  دیـس  هک  هدرک  لقن  ریثا  نبا  لوصالا  عماج  زا  لقنب  ضاـیر  رد  یجاـبید ، لهـس  نب  دـمحا  - 10

تسا . هتشاد  تیاور  یجابید  لهس  زا  یضترم  دیس  هک  هتشون : رجح  نبا  نازیملا  ناسل  یبهذ و  لادتعالا  نازیم  يدادغب و  بیطخ 

نایوار نادرگاش و 

هراشا

.460 لاس هتشذگ  رد  یسوط ، رفعج  وبا  هفئاطلا ، خیش  - 1
. یملیدزیزعلا دبع  نب  رالس  یلعی ، وبا   - 2

. بلح ياهرهش  رد  یضترم  دیس  بیان  یبلحمجن ، نب  یقت  حالصلا ، وبا  - 3
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هتشذگ 481  رد  یسلبارط ، جارب  نب  زیزعلا  دبع  یضاق ، - 4
یفوتم 463  يرفعج ، هزمح  نب  نسح  نب  دمحم  یلعی ، وبا  فیرش ، - 5

. يزورم ینیسح  دبعم  نب  راقفلا  وذ  ، ماصمص وبا  - 6
. يوسوم نسح  نب  دمحم  نب  نسح  دمحم ، وبا  نیدلا ، بیجن  دیس ، - 7

. يزار بیقن  يداهلا ، رهاط  یبا  نب  یقت  دیس ، - 8
(. نیدلا بجتنم  تسرهف  كر :  ) هتشاد تئارق  یضترم  دیس  رب  هتشذگ 449 ، رد  یکجارک ، یلع  نب  دمحم  حتفلا ، وبا  خیش  - 9

 ". حابصملا سیق  بحاص "  یتشرهص ، نامیلس  نسحلا ، وبا  خیش  - 10

هحفص 76 ] ] 

. یتسیورد دمحم  نب  رفعج  هللادبع ، وبا  خیش  - 11
. ینانب هللا  دبع  نب  تباث  لضفلا ، وبا  - 12

. تسوا نادرگاش  ناگرزب  زا  یعازخ ، يروباسین  دمحا  نب  نسح  نب  دمحا  خیش  - 13
. يزار دمحا  نب  نمحرلا  دبع  دمحم ، وبا  یناث ، دیفم  خیش  - 14

زین و  دیدج ) راحب ج 107 ص 150 ط  كر ،  ) انهم دیس  هب  یلح  نیدلا  رخف  خیش  هزاجا  رد  حرش  ، همادق نب  دمحا  یلاعملا ، وبا  خیـش  - 15
دیدج .) عبط  میدق ج 107 ص 59  عبط  جراونالا 25 ص 53  راحب  كر :  ) روکذم یلح  همالع  نبا  نیدلا  رخف  تادافا  - 

راحب كر   ) یلح نیدلا  بیجن  خیش  درگاش  يولع  اضرلا  یبا -  نبا  دیس ، هزاجا  رد  حرش  یناولح ، یلع  نب  دمحم  هللا . دبع  وبا  خیـش  - 16
(. میدق راونالا ج 25 ص 88 ط 

(. میدق راحب ص 108 ط  رد ج 25  روبزم  هزاجا  كر :  ) یناجرج ینیسح  یکنایک  نب  دیز  وبا  - 17
(. میدق راونالا ج 25 ص 108 ط  راحب  كر :  ) یعیش يوره  یمصاع  مناغ  وبا  خیش  - 18

میدق ج 109 ص 45 و 46 و 47 . راحب ط  ملاعم ج 25  بحاص  هزاجا  رد  حرش  ینیسح ، یعاد  هیقف ، - 19
رکاسع ج 4 ص 290. نبا  خیرات  رد  حرش  هتشاد ، تیاور  یضترم  فیرش  زا  یناجرج ، دیز  نب  نسح  نب  نیسح  دیس  - 20

ار ناوید  ماـمت  تیاور  هزاـجا  هدرک و  تئارق  وا  رب  ار  فیرـش  دیـس  ناوـید  زا  يداـیز  تمـسق  یقهیب ، میهاربا  نب  بوـقعی  جرفلا  وـبا  - 21
لاس 403 . هدعقلا  يذخیرات  هتفایرد ،

تیاور ار  وا  تافیلات  بتک و  یمامت  هک  هدومرف  هزاجا  ودـب  یـضترم  فیرـش  لاس 417 ، رد  يرـصب ، دمحم  نب  دـمحم  نسحلا ، وبا  - 22
. دنک

هحفص 77 ] ] 

يرعم ءالعلا  وبا  يدهلا و  ملع 

هلعش نوچ  یشوهاب  دوب ، نایب  شوخ  مدیسر : یـضترم  فیرـش  تمدخ  لاسب 425  دادغب  رد  دـیوگ : يدـجملا "  رد "  يرمع  نسحلا  وبا 
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یخرب وا و  زا  یضترم  فیرش  و  دمآ ، نایمب  یبنتم  بیطلا  وبا  دای  دوب ، رـضاح  یـضترم  فیرـش  سلجم  رد  يرعم  ءالعلا  وبا  يزور  شتآ :
بولقلا یف  لزانم  اـی  کـل   ) دـیوگ یمهک  دوب  هدورـسن  ار  هدیـصق  نیا  زج  یبنتم  بیطلا  وبا  رگا  تفگ : ـالعلا  وبا  تفرگ . هدرخ  شراعـشا 

دندرکنوریب . هناخ  زا  دندیشک و  نیمز  رب  ار  وادومرف  روتسد  دش ، كانمشخ  یضترم  فیرش  یفاک ، وا  یجنس  هیفاق  لضف و  رد  لزانم )
شروظنم دوب ؟ هچ  روک  كدرم  نیا  روظنم  هک  دیتسناد  دومرف : فیرـش  دندش ، تفگـشب  یـضترم  فیرـش  راک  نیا  زا  سلجم ، نیرـضاح 

دیوگ : هک  دوب  هدیصق  تیب  نیا 

صقان  نم  یتمذم  کتتا  اذا  و 
لماک یناب  یل  هداهشلا  یهف 

دوب . دهاوخ  نم  لامک  هاوگدوخ  نیا  دیاشگ ، نم  شهوکنب  نابز  صقانيدرم  رگا  - 
نم رورس  تفگ : دش و  دراو  هرس -  هللا  سدق  یضترم -  دیـسرب  دوب ، بهذم  يرهد  هک  يرعم  ءالعلا  وبا  دیوگ : جاجتحا  باتک  رد  يربط 

 " يرعش هراتس "  رد  امش  نخس  دیـسرپ : دشاب ؟ هچ  ءزج "  هرابرد "  وت  هدیقعات  دومرف : فیرـش  دشاب ؟ هچ  لک "  هب "  عجار  كرابم  رظن 
تسا ؟ هیاپ  هچ  رب  ریودت "  دروم "  رد  وت  نخس  دومرف : تسا ؟ هیاپ  هچ  رب 

دروم رد  امش  نخس  دیسرپ : یئوگ ؟ هچ  هروعان "  زیحت " و "  هرابرد "  وت  و  دومرف : دشاب ؟ هچ  یهانت "  مدع  هرابرد  امش  نخـس  دیـسرپ :
دراد ؟ مکح  هچ  دنک  زواجت  تفه  رامش  زا  هچنآ  و  دومرف : ؟ دشاب هچ  تفه "  " 

دومرف : تسا ؟ ساسا  هچ  رب  راهچ "  ردامش "  هدیقع  دیسرپ :
مادـک تارثوم  هرابردوت  هدـیقع  دومرف : تسیچ ؟ رثوم  هراـبرد  امـش  رظن  دیـسرپ : دـشاب ؟ نازیم  هچ  رب  نینثا "  دـحاو و  رد "  وت  نخـس  اـت 

دومرف : یئامرف ؟ هچ  نیسحن "  درومرد "  دیسرپ : تسا ؟
راک و هیس  يرادمجک  دحلم  ره  يرآ  دومرف : یضترم  فیرـش  و  دنام ، تکاس  ءالعلا  وبا  تفگ ،؟ یهاوخ  هچ  نیدعـس "  دروم "  رد  وت  و 

زا نخس  نیا  تفگ : ءالعلا  وبا  تسا ، رادقم  یب 

هحفص 78 ] ] 

: دومرف یـضترم  فیرـش  و  دـش ، نوریبو  تساخرب  میظع "  ملظل  كرـشلا  نا  هللااب  كرـشت  ینب ال  اـی  دـیامرف "  هک  يا  هتفرگ  دـیجم  نآرق 
دش ؟ دهاوخن  رضاح  ام  سلجم  هب  نیا  زا  دعب  درمنیا ،

میدق هک  ریبک  ملاع  هک  درک  لاوس  اذل  تسا  میدق  نانآ  رظن  رد  لک  دومرف : دوب ؟ هچ  تاراشا  زمر و  نیا  هک  دش  لاوس  یضترم  فیرش  زا 
یم شریبک  ملاـع  زا  یئزج  دـیناد و  یم  ریغـص  ملاـع  ارنآ  هک  ییوگچ  ءزج  دروم  رد  هک  مداد  خـساپ  دراد ؟ قلاـخ  هب  یجاـیتحا  هچ  تسا 

میدق . نآ  عومجم  تسا و  ثداح  ملاع  ءازجا  هک  تفگ  ناوت  یمن  نوچ  دیسانش ؟
روطب کلف  نارود  هک  مداد  خساپ  تسا ، میدق  سپ  دشاب ، هتشاد  لوحت  لیوحت و  هک  تسین  تارایس  ءزجهک  دیسرپ  يرعش  هراتـس  زا  دعب ،

دوب . دهاوخن  میدق  سپ  تسا ، نآ  لوحت  لیوحت و  هاوگ  تسا ، نایم  نآ  رد  مه  يرعش  هک  یلک 
هکنآ رب  هوالع  تسا  یهانت  رب  هاوگ  نیا  زیحت و  لباق  يدعب  ره  هک  مداد  خساپ  و  دنرامـش ، شمدـق  هاوگ  هک  دیـسرپ ، یهانت  مدـع  زا  دـعب 

تسا . یهانترب  هاوگ  دیناوخ  یم  یهانتی  هک ال  يدعب  رد  كالفا  شدرگ 
، خیرم يرتشم ، هرهز ، هک  هرایـس  هراتـس  تفه  نیا  زا  ریغ  متفگ  دـنناد ، شموجن  ماکحا  بحاص  هک  دـیرپ  هرایـس  عبـسناگراتس  زا  سپس 
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دنا . یموجن  ماکحا  بحاص  هک  دنتسه  يرگید  نارتخا  دنشاب ، لحز  هام و  دیشروخ ، دراطع ،
نآ زا  هک  تسا  يدحاو  تعیبط  شتآ  هلمج ، زا  هک  شمدیسرپ  نینثاو  دحاو  عبط  زا  نم  دنا و  تایح  هیام  هکدیسرپ  فلاخم  عبط  راهچ  زا 

ملاس نآ  تسوپ  و  دوش ، رو  هلعـش  قرتحم و  نآ  یبرچ  یهن ، شتآ  رد  ارنآ  تسوپ  نوچ  و  دوش ، دوباـن  تسد  ریز  رد  هک  دـیاز  يروناـج 
دنازوسن . ار  نآ  شتآ  هک  تسا  نیشتآ  دلج  تعیبط  تسا ه  هاوگ  نیا  و  دنامب . یقاب 

تشپ گنـس  رام ، هغابروق ، یهام ، سانجا  تسا و  تعیبط  ود  يرادایرد  بآ  و  دوش . دیلوت  اهمرک  نآ  رد  دراد و  هدحاو  تعیبط  زین  فرب 
دوشن . دیلوتتایح  دنیوجن ، فالتیا  مه  اب  عبط  راهچ  ات  هک  دنرادنپ  نایرهد  و  دنک ، دیلوت  نآ  ریغ  و 

مه تارثوم  ریاس  هک  مداد  خساپ  تسا ، لحز  شروظنم  هک  دحاو  رثوم  اما  و 

هحفص 79 ] ] 

دنامن . میدق  رثوم  يارب  یتیعقوم  هدیدع ، تارثوم  نیا  دوجو  ابو  تسا ، نآ  فیدر  رد 
هک متفگ  خساپ  نم  دننک ، یتخبکین  دیلوت  دـنوش ، درگ  اجکی  رد  دـنبای و  نارق  مه  اب  نوچ  ودـنا  هرایـس  نارتخا  زا  درادـنپ  هک  نیـسحناما 

هلیـسوب ار  یموجن  ماکحاتزع  دنوادخ  هک  تسا  یـضقن  نیا  و  دننک ؟ یتخبدب  یـسحن و  دیلوت  دنناوت  دنیآدرگ  مه  اب  نوچ  مه  نیدـعس 
 " ربص لظنح و  خلت "  هدام  ود  عامتجازا  دوارتن و  یخلت  رکش  نیبگنا و  زا  هکدنک  یم  هدهاشم  يرظن  بحاص  ره  هچ  دنک ، یم  لاطبا  نآ 

تسا . نانآ  هدیقع  نالطب  لیلد  نیا  و  دیازن ، هریش  ینیریش و 
هک تسناد  ءالعلا  وبا  تسا و  راک  هیس  ملاظ و  یکرـشم  ره  هک  دوب  نآ  مروظنم  تسا ؟ راک  هیـس  يرادمجک  دحلم  ره  هکنم  نخـس  اما  و 
ام هراشا  زا  هک  مینادـب  ات  درک  توالت  ار  هیآ  اذـل  میظع " و  ملظل  كرـشلا  نا  هللااب  كرـشت  ینب ال  اـی  دـیامرف "  هک  دوب  نارق  هیآ  مروظنم 

تسا هدش  ربخاب 
تفگ : وا  و  دندیسرپ ؟ یضترم  دیس  زا  دش ، نوربقارع  زا  ءالعلا  وبا  هک  یعقوم  دنیوگ :

هلاسا  تئج  امل  هنع  یلئاس  ای 
راعلا نع  يراعلا  لجرلا  وه  الا 

لجر  یف  سانلا  تیارل  هتئج  ول 
راد یف  ضرالا  هعاس و  یف  رهدلا  و 

. تسا يرب  يراع  بیع و  ره  زا  هک  تسا  يدرم  شاب : هاگآ  یسرپ : یضترم  دیس  زا  هک  يا  - 
هناخ هناخ  جنک  رد  یناهج  هدـش و  هصالخ  هظحل  کی  رد  راکزور  هدـش و  مسجم  درم  نیارد  تیرـشب  هک  ینیب  یبایرد ، شتمدـخ  رگا  - 

هتفرگ . ياج  يا 

زرطم نبا  يدهلا و  ملع 

نیلعن اب  هک  دید  ار  رعاش  زرطم  نبا  دوب ، هتسشن  هداج  رب  فرـشم  یناویا  رد  یـضترم  فیرـش  هک  دسیون  یم  هعیفر "  تاجرد  باتک "  رد 
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دوب زرطم  نبارعش  نیا  یضترم  فیرش  روظنم  تسا ؟ هدوبنیمه  وت  يراوس  بوکرم  هک  دروآرب  گناب  دناشفا ، یم  رابغ  درذگ و  یم  هراپ 
: دیوگ هک 

هحفص 80 ] ] 

ابکرلا  عجتنی  سیعلاب  ابرغم  يرس 
ابرغلا قرشلا و  یجدلا  ردب  نع  لئاسی 

بلغت  ءام  نم  عزجلا  تابذع  یلع 
ابرش هل  بولقلا  ءام  يری  لازغ 

یبئاکر  کیلا  ینغلبت  مل  اذا 
ابشعلاتعر ءام و ال  تدرو  الف 

دهناپ . ریز  ار  برغ  قرش و  نابات  هام  نآ  بلط  رد  ودیوج  يرازغرم  ات  تفرگ  برغم  هار  راوهر  بیجن  رتش  رب  باتش  اب  هنابش  - 
تسایهم . قاشع  لد  زا  شراوگشوخ  بارش  هک  دراد  ماقم  یئانعر  لازغ  بلغت  هلیبق  راز  همشچ  رب  - 
داب . مارحشرازغرم  روخشبآ و  دزاس ، مورحم  تروضح  ضیف  زا  دنامرد و  هارب  مبوکرم  نیا  رگا  - 

تسا . ریخا  تیب  نیمه  یضترم ، فیرش  روظنم 
دیامرف : یم  هک  هدیسر  هیاپ  نیاب  فیرش  نامرورس  ششخب  واطع  هک  ماگنه  نآ  زا  تفگ : خساپ  رد  زرطم  نبا 

سیق  هباوذ  نم  یلیلخ  ای 
قالخالا مراکم  یباصتلا  یف 

ینابرطت  مهرکذب  یناینغ 
قاهد ساکب  یعمد  ینایقسا  و 

یناف  ینوفج  نم  مونلا  ذخ  و 
قاشعلا یلع  يرکلا  تعلخ  دق 

تسا . نافیرش  يوخ  وقلخ  یگدادلد  قشع و  سیق ، لیبق  ناگدازفیرش  يا  نابرهم ، ناتسود  يا  - 
دینک . لام  الام  ما  هدید  بالیس  زا  مه  ار  بارشماج  دیزاس ، مرخ  برط  زا  ملد  دیزاغآ و  دورس  ناشدایب  - 

ما . هدوشخب  اطع  تعلخ و  هب  قاشع  ریاس  رب  ار  زان  باوخ  نم  هک  دیئادزب  مناگدید  زا  نیشون  باوخ  - 
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بوکرم دوش ، یم  اریذپ  ارنآ  یسک  هن  تسین و  وا  رایتخا  رد  هک  دشخب  یم  تعلخ  هب  ار  یئاطع  یضترم  دیـس  نامفیرـش  هک  ماگنه  نآ  زا 
. دندرک اطع  ودب  يا  هزئاج  دومرف  روتسد  فیرش  ابیز ، عقومب و  باوج  نیا  اب  تسا . هتشگ  راچد  یئاون  یب  یتخبدب و  نیا  هب  میاپ  ریز 
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يربهر یضترم و  دیس 

هلمج : زا  درک ، یم  تاهابم  یضترم  فیرش  نامرورس  هب  یعامتجا  یملع و  فلتخم  تاهج  زا  ایند ، نید و  تسایر  دنسم 
زا یهوبنا  وا ، هدافا  سلجم  رد  یتح  دندروآ  دورف  رسینتورف  عوضخب و  وا  غوبن  تمظع و  ربارب  رد  نادنمـشناد  هک  شناد  ملع و  روفو  - 1

هتساخرب یئالضف  وا ، رضحم  زا  هک  اجنآ  ات  دندش ، یم  بای  ضیف  وا  هقیـشر  تاقیقحت  زا  دندمآ و  یم  درگ  نارظن  بحاص  املع و  لوحف 
ملع رد  ققحم  یهوبنا  لدج ، بحاص  مکتم  یهورگ  رظن ، بحاص  هیقف  یعمج  دنارامشب : غباون  ءزج  مولع ، فلتخم  ياه  هتشر  رد  هک  دنا 

زاس . نخس  بیطخ  ای  و  زادرپ ، هتکن  رعاش  یخرب  لوصا ،
لوغشم لابلا ، غراف  هتشادن  راک  بسک و  هب  يزاین  ات  دوب ، هدومرف  ررقم  دوخ  نادرگاش  يارب  یئایازم  قوقح و  شناوارف  كالما  يدئاع  زا 

جاربلا نبا  یـضاق  و  درک ، یم  تفایرد  الط  راـنید  ههام 12  ره  یـسوط  رفعج  وبا  هفئاطلا  خیـش  هلمج : زا  دنـشاب ، هعلاـطم  ثحب و  سرد و 
شرضحم . نادرگاش  ریاس  اذکه  رانید و  یبلح 8 

دسرب . نادنمشناد  ذغاک  فرصمب  نآ  يدیاع  ات  دوب  هدرکفقو  ار  دوخ  تاهد  زا  یکی  انمض 
سلجم هب  دیـشیدنا و  يرکف  عوج ، دـس  توق و  لیـصحت  روظنمب  يدوهی  رفن  کی  داد ، خر  يدـیدش  یطحق  اـهلاس ، زا  یکی  رد  دـنیوگ :

درک تباجا  ار  وا  تساوخرد  یضترم  فیرش  دنک ، هدافتسا  وا  رضحم  زا  ار  موجن  ملع  زا  یتمـسق  هک  تفرگ  هزاجا  هدمآ  یـضترمفیرش 
هام دنچ  سپ  زا  درک و  هدافتسا  یضترم  فیرش  سرد  زا  یتدم  دوهی ، درم  دندرک  ررقم  یهجو  هنازور  وا  شاعم  رارما  يارب  داد : روتسد  و 

تشگ . فرشم  مالسا  فرشب  وا  فیرش  تسدب 
ار وا  تورث  لالج و  هک  دوب  يدح  رد  وا  مراکم  رخافم و  اریز  دوبن ، لئاق  یـشزرا  تفارـش و  دوخ  تورث  تلود و  يارب  یـضترم ، فیرش 

: تفگیم اذل  دوب ، هتفرگ  عاعشلا  تحت 
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یتلا  هورثلا  قالمالا و  ینزح  ام  و 
لالض راسیلا  لها  اهب  لدی 

هنانض  الا  لاملا  یقبی  سیلا 
لاون يدن و  اماوقا  رقفا  و 

رسعم  هجاح  لاملاب  لن  مل  اذا 
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لام یلامف  يوکشلا  نع  روصح 

دیازفن . یگتشگرسو  تریح  زج  دنک ، يراوخ  دنباپ  ار  تمعن  نابحاص  هک  یتورث  تلود و  هچ  مینکنمیب ، راسعا  یتسدگنت و  زا  - 
دنوش . تسدگنت  ریقف و  اطع  ششخب و  زا  نادنمتلود  دنسر و  تلود  هب  كاسما  لخب و  زا  ناریقف  هک  تسا  نیا  زج  - 

. تسا لابو  كاخ ، گنس و  نوچ  تلود  لام و  نیا  منکن ، فرطرب  ار  نادنمدرد  زاین  تنکم ، تلود و  نیا  اب  نم  رگا  - 
يافلخ یـضر ، فیرـش  شردارب  گرم  زا  دعب  ، راختفا بسح و  نیمه  رثا  رد  و  دراد ، لیـصا  يدنویپ  توبن  ماقم  اب  هک  بسح  تفارـش  - 2

دح هچ  ات  ناراگزور  نآ  رد  میظع ، بصنم  نیا  هک  دـیناد  یم  دوخ  امـش  و  دـنتخاس ، وا  هژیو  ار  بلاط  یبا  لآ  یئابقنلا  بیقن  ماـقم  رـصع 
میلعت و روما ، طسب  ضبق و  تشاد : یئاورنامرف  تنطلس و  یلع  لآ  مومع  رب  ملاع ، راطقا  رسارس  رد  اریز  دوب ، هوکش  ابو  تیمها  اب  میظع و 
وا و  دوب ، نادناخ  ره  بیقن  هدـهع  هب  یعامتجا  يدرف و  نوئـش  مامت  رد  نانآ  یعامتجا  روما  رب  تراظن  یهاوخ و  داد  یـسرداد و  بیدات ،

. بلاط یبا  لآ  ءابقنلا  بیقن 
ینید یعامتجا و  نادرم  گرزب  ناربهر و  ونایاورنامرف  وس  ود  زا  شرابت  یمامت  هک  ردام  ردـپ و  بناـج  زا  شنادـناخ  دـنمجرا  ماـقم  - 3

هب هک  تشاد  ارنآ  یگتـسیاش  قحب  دوب و  عمج  یـشیدنا  رود  وتیارد  تیافک و  تقایل و  زا  شفیرـش  دوجو  رد  هچنآ  رب  هوالع  دـنا ، هدوب 
و دـشاب ، ناـنآ  ياهیدـنمزاین  جـئاوح و  عفر  جاـجح و  یتمالـس  بقارم  يدـصت  نارود  رد  تسناوت  دـیدرگ و  بوصنم  جاـحلا  ریما  ناونع 

. دنشاب هدوب  وا  هنامیرک  ياهشالت  فاطلا و  رکاش  ناگمه 
تـیارد و قـیقحت و  اـب  وا  توطـس  تردـق و  ندوـب  ماوـت  و  فرط ، کـی  زا  وا  یعاـمتجا  یملع و  تناـکم  ولاـمج  لـالج و  تـهبا و  - 4

، ددرگ لوحمواب  یهاوخداد  یسرداد و  روما  شهوژپ  ملاظم و  رما  تلافک  هک  دش  بجوم  رگید ، فرط  زا  یفاکشوم 
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جاجح دندرک ، یم  هفیظو  ماجنا  وا  صخش  هدارا  تحت  بلاط ، یبا  لآ  ءابقن  یمالسا ، ملاع  برغ  قرـش و  رد  لاسیـس ، زا  شیب  هجیتن  رد 
ملاظم و یـسرداد  دندوبن و  جراخ  وا  یهنم  رما و  زا  هکم  هنیدم و  نیفیرـش  نیمرح  رد  و  دندش ، یم  جـح  مزاع  وا  يربهر  یتسرپرـس و  اب 

. تفرگ یم  ماجنا  ارجا و  وا  هلیسوب  تامصاخم  تاعفارم و  رد  يرواد  تواضق و 
مود ): پاچ  تافاضا  )

هب يوسوم  مساقلا  وبا  یضترم  فیرـش  يرجه ،  406 لاس رفص  موس  هبنـش  زور  دسیون : یم  مظتنم ج 7 ص 276  خـیرات  رد  يزوج  نبا  " 
بوصنم دوب ، نآ  راد  هدـهع  یـضر  فیرـش  شردارب  هک  یبصانم  مامت  بلاـط و  یبآ  لآ  یئاـبقنلا  بیقنو  ملاـظم  یجاـحلا و  ریما  بصنم 

، اهقف هاضق و  فارشا و  هارمهب  ریزو  کلملا  رخف  دندمآ و  درگ  تفالخخاک  رد  وا  تراما  تیالو و  روشنم  مدینشيارب  مدرم  مامت  تشگ ،
دوب : حرش  نیدب  هفیلخ  روشنم  دندوب ، رضاح  ناگمه 

اجنآ زا  تسا  هتفای  رودـص  فرـش  يولع  یـسوم  نبا  یلع  هب  نینموملا  ریما  ، هللااب رداق  ماما ، دـمحا ، سابعلاوبا ، تفالخ : ماقم  زا  نامرف  نیا 
کلسنم رابرد  نیا  نازاتشیپ  نایاوشیپ و  کلـس  رد  ار  وا  شتمیق  يذ  تامدخ  هدیـشخب و  برقت  تفالخ  ماقم  هب  ار  وا  شکانبات  بسن  هک 

هب ور  نیا  زا  هتخاس ، شـصوصخم  هژیو و  هقئاف  تامارتحاب  هداد و  تمظع  فیرـشت و  ار  وا  هک  شمیرک  نادـناخ  رب  هوالع  تسا ، هتخاـس 
.. دوش " یم  هیصوت  يراگزیهرپ  يوقت و  هب  دیآ و  یم  رختفم  ءابقن  تباقن  جاجحروما و  یتسرپرس  تلافک و 

 " يدـهلا ملع  بقلاب "  لاس 420 ه  رد  تشگ و  رومان  نیدجملا  وذ  رهاط ، لجا ، یـضترم ، فیرـش  بقل  هب  هروکذـم ، تاهج  نیا  رطاخب 
رد تشگ ، يرامیب  راـچد  لاـس  نیا  رد  میحرلا ، دـبع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  دیعـس  وبا  ریزو  هک  ور  نیا  زا  تفاـی ، تسد  يا  هژیو  راـختفاب 
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دیـسرپ یهرب  يرامیب  زا  ات  دناوخب  وت  رب  يذیوعت  نک ، تساوخرد  يدهلا  ملع  زا  دومرف : هکدرک  هدهاشم  ار  نینموملا  ریما  نامرورـسایور 
ای

هحفص 84 ] ] 

 " يدـهلا ملع  بقل "  اـب  ار  وا  تشاـگنرب و  ودـب  يا  هعقر  ریزو ، يوـسوم . نیـسح  نب  یلع  دوـمرف : تسیک ؟ يدـهلا  مـلع  نینموـملا . ریما 
ودـب ریزو  راد ، مفاعم  مریگ ، یم  رارق  شنزرـس  هیرخـس و  هیام  هک  بقل  نیا  زا  ار . ادـخ  ار . ادـخ  تفگ : یـضترم  دیـس  تخاس ، بطاخم 

نانموم . ریما  میالوم  نامرفب  زج  متشاگنن  تمدخب  يا  همان  نینچ  نم  دنگوس : ادخب  تفگ :
باـتک دـلج  رازه  داتـشه  وا  یـصخش  هناـخ  باـتک  رد  هک  اـجنآ  زا  تسا ، داتـشه )  "  ) نیناـمث بقل "  یـضترم ، فیرـش  باـقلا  هلمج  زا 
ياهلاس یتح  یگدـنز  تاقلعتم  ریاس  زا  زین  و  درک ، یم  تفایرد  ار  اهنآ  يدـئاع  هک  دوب  وا  رایتخا  رد  يدابآ  داتـشه  دـش ، یم  يرادـهگن 

 " نونامث . مانب "  دراد  یباتک  انمض  تسویپ ، داتشه ، هب  شفیرش  رمع 

تافو تدالو ،

نیا تفگ ، عادو  ار  یناف  راد  لاس 436  لوالا  عیبر  هبنـشکی 25  زور  رد  و  داهن ، ناهجب  اپ  لاس 355  بجر  رد  یضترم  فیرـش  نامرورس 
زامن وا  رب  شدـنزرف  تسا ، هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  هک  تسا  دوهـشم  یخرب  نخـس  رد  يزیچاـن  فـالتخا  هکنیا  زج  تسا  نیخروم  تفگ 
لسغ یملید  زیزعلا  دبع  نب  رالس  يرفعج و  نسحنب  دمحم  یلعی  وبا  فیرش  تیعم  رد  یـشاجن  نیـسحلا  وبا  ار  وا  فیرـش  رکیپ  دناوخ و 

لقتنم و ینیـسح  سدقم  هاگراب  هب  سپـس  تفر ، كاخب  تناماب  شدوخ  هناخ  رد  زور  نامه  بورغ  و   ) یشاجن 193 لاجر  كر :  ) دنداد
هکنانچ نآ  تسا ، هدوب  روهشم  وفورعم  ینیسح  فیرش  رئاح  رد  نانآ  صوصخم  هربقم  دش ، نفد  یضر  فیرش  شردارب  ردپ و  رانک  رد 

تسا . دش  دای  هعیفرلا  تاجرد  و  رابخالا ، حاحص  بلاطلا و  هدمع  رد 
دنیوگ ای  و  دنا ، هتـسب  ودب  ار  بهذم  نیاب  لیامت  ای  لازتعا و  تبـسن  هلمج : زا  هدـش ، هتفگ  مه  یـساسا  یب  نانخـس  یـضترم  دیـس  هرابرد 

ياه هتخاس  زا  هغالبلا "  جهن  باتک " 
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هدز تشخ  نانآ  بلاق  رب  مه  نیرخاـتمزا  یخرب  و  یبهذ ، ریثک و  نبا  ناـکلخ و  نبا  يزوج و  نبا  مزح و  نبا  دـننام  نیمدـقتم : زا  تسا  وا 
رب نارظن  بحاص  نیققحم و  فارتعاب  یـضترم  فیرـش  تافیلات  و  دنا ، هدرکن  هماقا  یهاوگ  دوخ  یهاو  نانخـس  نیا  رب  هک  اجنآ  زا  و  دنا .

، یـضر فیرـش  لاـح  حرـش  رد  هچناـنچ  میدرک ، يراددوخ  نآ  نوماریپ  رد  ندرک  ثحب  زا  دراد ، لـماک  تحارـص  يواـعد  نیا  فـالخ 
میدناسر . تابثاب  واهلیسوب  ار  هغالبلا "  جهن  باتک "  يروآ  عمج  یگنوگچ .

هداد ناکلخ  نبا  هب  يروآ  مرش  ياهمانشد  اوران و  ياهتبـسن  یـضترم ، فیرـش  همجرت  ماگنهب  هیاـهن " ج 53:12 هیادـب و  رد "  ریثک ، نبا 
زا هتبلا "  تسا ، هدرک  یمدای  یکین  هب  زین  ار  هعیـش  ناگرزب  ریاس  هکنانچنآ  هدرک ، دای  شیاتـس  اـنث و  اـبار  یـضترم  فیرـش  ارچ  هک  تسا 
اذا و  : ) دـیامرف دـیجم  نآرق  هچنآ  زج  میهد ، یمن  يرگید  خـساپ  وا  ياـه  هواـی  هباـجنیا  رد  اـم  تسوا "  رد  هک  دوارت  نورب  ناـمه  هزوـک 

امالس .) اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ 
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یضترم فیرش  ناوید  زا  يا  هدیزگرب 

وا ناوید  زا  ام  ،و  هدروآ ضیرعت  دوخ  هاوخ  دـب  نانمـشد  هبو  هدرمـشرب  ار  دوخ  تاراختفا  هک  تسا  يا  هدیـصق  فیرـش ، ياـه  هدورـس  زا 
میا : هدرک  باختنا 

همایا  تضم  دقف  بابشلا  اما 
همامز هادغلا  یفک  نم  لتسا  و 

هماطآ تضوقت  هتاراج و  تریغتو  هتایآ  ترکنت  و 

هتایح  بابشلا  یف  نم  يرد  دقل  و 
همامح هالع  اذا  بیشملا  نا 

يوهلا  انللدی  عبرلا  ییحن  اجوع 
همالس بحملا  عفن  امبرلف 

ینناخ  نا  هب  ینع  اربعتسا  و 
همامغ هیلع  رطمی  ملف  ینفج 

فراوذ  دماوجنوفجلا و  نمف 
هماهجو هماکر  باحسلا  نم  و 

دوبر . مفک  زا  مامز  باتع  رهق و  اب  ریخب ، شدای  دش ، يرپس  بابش  دهع  - 
تخیر . مه  رد  شراوتسا  خاک  انشآ ، ان  شنارای  راب ، ترفن  شراگدای  - 

. تسا یهابت  گرم و  نارود  يریپ  دهع  هک  دناد  دنارذگ ، بابش  دهع  رد  یگدنز  هکنآ  - 

هحفص 86 ] ] 

دیاشگب . اهراکزا  هرگ  یمالس  هک  دتفا  رایسب  دیبایب ، قوشعم  يوب  هک  دشاب  دیرآ ، گنرد  يردق  رازنمچ  نیا  مخ  رد  - 
درک . ناوت  هچ  دیرابن ، مغ  بالیس  تفرگ و  تنایخ  هار  نم  ناگدید  رگا  - 

مژد . هایس و  رگد  نآ  نازیر و  باداش و  یخرب  نامسآ  ربا  نانوچ  منرپ . هلاژ  زا  یخرب  منیب ، هدرسفا و  یخرب  اهمشچ  - 

یبصلا  فالخا  نهب  تعضر  نمد 
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هماطف اضرلا  دعب  نکی  مل  ول 

ینفشف  قیقعلا  یلع  تررم  دقلو 
همامح نوصغلا  یلع  نغت  مل  نا 

اسنوم  دلجت  فند  هناک  و 
هماقس نابتسا  یتح  هداوع 

هناکف  هتقراف  ام  دعب  نم 
هماکآ هبرتحسمت  ناوشن 

یلتای  هتانق ال  زهی  حرم 
همارع همارغ و  ابصلا و  رشا 

هلالظ  ریجهلا  رح  یلع  يدنت 
همالظ یشعلا  تقو  یف  ءییضی  و 

ههایم  هرایطا و  امناک  و 
همادم هنایق و  هیلزانلل 

هضراب  ءاسنلامارآ  ناک  و 
همارآ يوهلا  درط  یصناقلل 

هناذوخ  ابصلا  درب  امناک  و 
هماشب بابشلا  قرو  امناک  و 

دشابن . شین  تبون  شون  زا  دعب  مرگا  دش ، ریش  رپ  میناوج  ناتسپ  شتوارط  زا  هک  نمچ  نآ  رد  - 
دندوب . شوماخ  شراسخاش  رب  نایرمق  هک  تسشن  لد  رب  هودنا  راب  منیزا  متشذگ و  قیقع  لت  رب  - 

تسا . هداتفا  رد  اپ  زا  ناهگان  هتساخاپب و  نارای  تدایع  قوش  زا  هک  يرامیب  نانوچ  - 
دوب . ناور  نوماه  رب  شراسهوکبالیس  هک  مداهناو ، شبارخ  تسم و  متسب  رفس  راب  شرانک  زا  هک  زور  نآ  - 

درامشن . يزیچب  هوکش  افص و  نآ  اب  ار  ابصداب  تسا  ناسون  صقر و  رد  شرازین  مرخ  وشوخ  رس  - 
. دراد نابات  وترپ  رصع  ماگنهب  شرازغرم  دناشف ، زورمینيامرگ  رب  کنخ  یبآ  شا  هیاس  - 
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هحفص 87 ] ] 

بارش . يوج  بل  رب  تسا  نابرطم  مزب  نوچ  بآ ، همشچ  رانک  رب  شناغرم  همزمز  - 
يامنهر ناتسهوک  هلق  رب  هتشارفا  مچرپ  نانوچ  هتخبرگ ، ماد  زا  شدیـص  هک  تسا  يدایـص  يامنهرنوماه  هپت و  نیا  رد  دنلب  الاب  نایلول  - 

ناگدشمگ .
از . برط  مرخ و  شبابش  دهع  ازفناج  يرازگتمدخ  شیابص  داب  - 

ریذپان . رذع  هتساخرب  تمالم  باتع و  هب  ور  نیا  زا  تسا ، زیگنا  تمهت  زیوالد ، رطع  نیا  - 
دشک . رب  افص  یتسود و  يادن  ناج  داهن  زا  اما  دباترب ، خر  زان  ربک و  اب  - 

تخاس . ابه  شزیمآ  هوکش  همان  دیشاپ ، ضارتعا  يور  رب  نابایب  گیر  دیزو و  يداب  ایوگ  - 
تخیسگ . مه  رد  دوب ، هوای  شدوپ  رات و  تفاب ، یم  مهب  هک  ارتفا  تمهت و  نآ  و  - 

هلاوخا  هب  تدعق  یتفلا  اذا  و 
همامعا هب  ضهنتمل  دلجملا  یف 

اءرما  ندع  اب  ءوسلا  لاصخ  اذا  و 
هماحرا هندی  مل  هموق  نع 

دنریگن . وا  لاب  ریز  اهومع  دننیشنب ، اپ  زا  شیاهولاخ  رگا  دیآ ، رب  التعا  ماقم  رد  هک  يدرمناوج  - 
دنزاسن . شبرقم  يدنواشیوخ  تبسن  دزاس ، دورطم  شنادناخ  زا  ار  یسک  هدیهوکن ، لاصخ  رگا  و  - 

دمآ . گنس  هب  ناشریت  دندروآ و  مه  رگد  نادساح  يدروآ  وت  هک  ارتفا  تمهت و  نیا  زا  شیپ  - 
دوب . ناور  شتحارج  زا  میرو  نوخ  تشگرب ، دربن ، شیپ  زا  يراک  دروآ ، نایمب  ینخس  - 

هفاسم  لیس  یفلا و  ناتاهیه 
هماطل بابسلا  موی  هب  وجنی 

هحالس  كرعم و  یف  يرا  نا  وا 
هماذع هفاذق و  فویسلا  لدب 

. ناسر تاجن  لحاسب  ار  وا  یتشک  مانشد ، همصاخم و  زور  دناوت  یک  تسا ، ناور  شغامد  باعل  زا  هک  یلیس  نیا  تاهیه ، - 
. دنارب زیمگ  باشیپ و  دنارب . غیت  ریشمش و  هکنآ  ياجب  دربن  هکرعم  رد  منیب  - 
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دشابن . تمظع  دجم و  شناگدنیآ  رد  هن  ناینیشیپ و  رد  هن  هک  دزیخرب  توادعب  یمانمگ  راگزور ، يراجنهان  زا  - 
ناور . موب  زرم و  رهب  انث  حدم و  ياجب  ناوارف ، شا  هدیهوکن  قالخا  - 

دزاس . هابت  شدوختسدب  ادرف  دزای و  يراکب  تسد  زرما  هکنیا  زا  رت  نوزفا  یتقامح  - 

همزا  یف  هراجف  بانجلا  بدج 
هماعط هیلا  لوکوم  فیضلا  و 

امصعتسم  هلبحب  تقلع  اذا  و 
همامز نوکی  هرقرق  عقفکف 

بارش . ماعط و  يوجتسجب  دوخ  شنامهیم  ، بات بت و  رد  شنارای  قنور ، یب  شراب  راک و 
يزاس . دوخ  هانپ  تشپ و  یئاهب  یب  چراق  تسپ ، ینابایب  رد  هک  دنام  نانچ  يزای ، گنچ  شیالو  لبح  هب  هدرب  هانپ  ودب  رگا  - 

دشاب . رمث  یب  ایروب  ین و  نوچ  وا  نامیپ  دهع و  دشاب ، رت  هخاش  لثمب  نارگد  نامیپ  رگا  - 
دنباین . رد  ارم  تمظع  دنراد ، هدیشک  نامساب  رس  نیمز و  رعق  رد  ياپ  هوک  نوچ  هک  اهنآ  - 

دنتشارفا . رب  اههار  رس  رب  تمظع  هاگراب  دنتشادرب ، رد  همه  ار  قالخا  نساحم  هک  اهنآ  - 
رذح . میب و  رد  شفاکشناج  هرعن  زا  نایژریش  نوچ  رطخ ، فوخ و  رد  شتوطس  تلوص و  زا  نانمشد  - 

ینیب . ناعمل  رد  ناشخرد  نابات و  يردب  يرگنب ، وا  هرهچ  رد  رگا  لاح ، نیع  رد  - 
درپس . نم  فک  رد  رایتخا ، مامز  نت ، مارآ  درب ، دای  زا  یشومچ  وا  شکرس  شخر  رخاب  - 

دیاشگ . رب  تبحم  رپ  لاب و  روضح ، رد  دیآ ، ناغمرا  شیانث  دورد و  بایغ ، رد  - 
دنار . نادیمب  هزرابم  دنمس  یئوت  نوچ  کنیا  دنام ، ناما  رد  مدنزگ  زا  ورنیا ، زا  - 

هک دزیگنا  رب  ارم  تسا ، ردنا  یشوگرخ  باوخب  نایوگ  دب  خساپ  رد  هکنآ  - 

هحفص 89 ] ] 

تسا . تساوخرد  شنیمه  مراپس و  رد  شمانشد  وجهب و 
گنس . شقلح  رد  مزیر و  کنرش  شماکرد  مزادرپ ، ودب  نم  رگا  و  هتخادرپ ، نمب  يرآ . - 

هتسب . دیما  هدنبیرف  یبارس  هب  هدیرورپ ، غامد  رد  یماخ  تالایخ  هدیزگ ، یتولخ  - 

اندنعف  راخفلا  نم  فیرطلا  اما 
همانس دیلتلا  دجملا  نم  انل  و 

املک  مرحملا  تیبلا  نمانل  و 
همادقا مسوم  یف  هب  تفاط 
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اهثارت  مزمز و  میطحلا و  انل  و 
هماقم لیلخلا  نع  ثارتلا  معن 

يذلا  فقاوملا و  رعاشملا و  انل  و 
هماعنا ینم  نم  هیلا  يدهت 

همانصا  تعزعز  مارحلا و  تیبلا  نع  تیحد  هونصب  اندجب و  و 
ام : هاگیاپ  شهاگیاج  نیرترب  نهک ، تمظع  تسام ، هژیو  نیون  تاراختفا  - 

هلبق هک  وا  ماقم "  تسا و "  لیلخ  میهاربا  نامدـج  راـگدای  مزمز  میطح و  اـب  تسا - . ناـیناهج  فاـطم  هک  وا  هناـخ  یهلا ، نما  مرح  زا  - 
تسا . نافئاط 

تسا . نایجاح  هاگنابرق  هک  ینم  يارحص  و  تافرع ، فقوم  اب  مارحلا ، رعشم  مه  و  - 
تخادرپب . اهتب  یگدولآ  زا  ار  ادخ  هناخ  تسکشار ، هبعک  ياه  تب  شداماد ، هارمهب  لوسرمادج  - 

دندروآ . نیبم  ار  ادخ  مارح  لالح و  دندیشک ، رب  تیرشب  نامساب  ار  تیاده  دیشروخ  - 
ناشخردیخیرات . ناشخرد و  يوترپ  اب  نانمشد  مشچيروکب  یلع ، مردپ  - 

دز . یکیرات  لد  رب  دیشروخ  هلعش  مد  هدیپس  ناسب  دیشک و  بش  هرهچ  رب  دیپس  هماج  نابات  ردب  نوچ  - 
دنیشنن . بقع  مصخ  ربارب  زا  دسرن و  وا  درگب  دربن ، هاگنالوج  رد  - 

نازرل . ناسرت و  شربارب  رد  هک  نانوچ  دنشاب  ناساره  رس  تشپ  رد  دسانش ، يراگتسر  گرم  ماک  - 
دصق شیرق  هک  بش  نآ  تفخ ، وا  شارفرب  هدرک  لوسر  یخرب  دوخ  ناج  - 
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درک . وا  ناج 
هانپ . تشپ و  ایالب  ثداوح و  رد  هدوب ، وا  ياتمه  تفج و  اهراک  رد 

تخبب . ناناولهپ  شود  رس و  رب  نادیم  رابغ  هک  تدالج  يدرم و  ریش  نیا  ربار  ادخ  - 

هلیغ  یلاوعلا  مجا  امناک  و 
هماغرض اهنیبوه  امناک  و 

هنافکا  هوامد  عیرصلا  يرت  و 
هماغر هراجحا و  هطونح  و 

هدرو  بئارتلا  ءام  نم  توملا  و 
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هماسم هدازم و  سوفنلا  نم  و 

یلا  اقبس  مهتافف  هادم  اوبلط 
همارم لاجرلا  یلع  قشی  دما 

مهحادق  راخفلل  اولاجا  یتمف 
هماهس هحادق و  تازئافلاف 

ناریش . ریش  زا  و  تسوا ، نمام  رازین  هشیب  - 
 " طونح . يالو "  لگ  زا  دشاب و  نفک  نوخ  زا  دنکفا ، كاخب  ار  هکنآ  - 

بارش . ماج  ار  رس  هساک  ، دنک روخشبآ  ار  وا  هنیس  گرم  لوغ  - 
دندنام . رد  هار  همین  رد  هتفوک  هتسخ و  دنبایرد ، شهاگیاپ  هک  دندرک  شالت  - 

دشاب . راختفا  ماج  هدنرب  شیگدنز ، نیرز  ياهگرب  دنزیخرب ، ترخافمب  نوچ  و  - 
دیادزب . قح  هرهچ  زا  لطاب  یهایس  شکاپ  هشیدنا  دنام ، هبتشم  دزیمآرد و  مهب  لطاب  قح و  هک  اجنآ  - 

دنامرد . ودتفا  راکب  اهزغم  ددنب ، رمک  تموصخ  لصف  يارب  هک  نارواد  سلجم  - 
دنک . ماهلا  نیب  هاتوک  نادان  لد  رب  نیریش  نایب  اب  ار  تقیقح  زمر  - 

دنا . هتفسن  شزونه  هک  راوهاش  يرد  دندرواین و  خرچب  نونکات  شنایقاس  هک  راوگشوخ  یماج  رد  - 
ینیب . رت  ناوارف  یسک  همه  زا  ار  وابیصن  يرآ ، نایمب  نخس  یئاسراپ  يوقت و  زا  نوچ  و  - 

درب . رسب  هزورب  ار  زور  دنک و  نآرق  توالت  تدابع  بارحم  رد  اهبش  - 
داد . لئاس  هب  راطفا  توق  درواین ، رب  مد  دنام و  هنسرگ  مامت  زور  هس  - 

تمالم هیام  هک  دربن  ماجناب  يراک  دوب ، نایرع  ازسان  مانشد و  زا  شنابز  - 

هحفص 91 ] ] 

ددرگ .
دنیشنب . اپ  زا  دونشخان ، هک  اجنآ  و  درب ، هلمح  تسا  دونشوخ  يادخ  هک  اجنآ  - 

تسشنن . شنماد  رب  يراع  هکل  تسبرب ، تخر  ناهج  زا  نماد  كاپ  كاپ و  - 
دزیر . ورفراسهک  نماد  زا  ناشورخ  یلیس  نوچ  يرآرامشب ، رگا  هک  یتاراختفا  اب  - 

دزادنا . رد  انف  بادرگ  رد  دزاس و  دوخ  رپس  یپ  دوش ، رب  راختفا  هلق  رب  وا  نوچ  دهاوخ  هک  ره  و  - 
مراهچ دلجرد  هک  دراد  يا  هدیصق  لاس 427  ياروشاع  رد  هلمج  زا  تسا  هدورس  ادهشلا  دیـسكوس  رد  يدنچ  دئاصق  یـضترم ، فیرش 

تسا : تبث  شناوید 

ارفقا  يذلا  عبرلا  يرت  اما 
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ارع ام  یلبلا  بیر  نم  هارع 

هناکسل  ابص  نکا  مل  ول 
يرج ام  هل  یعمد  نم  رجی  مل 

تسا ؟ هایگ  یبو  کشخ  ناسچ  هتشگ  انف  شوختسد  غار  هنحص  ینیب  هن  - 
تفر . یمن  نمادب  مکشا  نینچ  مدوبن ، راید  نیا  لها  هتفیش  رگا  - 

منیبربز . ریز و  شناماس  کنیا  مدید ، شدابآ  رومعم و  - 
مناوخ . یم  ار  هتشذگ  رب  رارسا  شا  هتخیر  ورف  قاط  هتسکش و  راوید  رب  - 

متفاترب . اهنآ  مادنازا  يوربش  جنر  متخاس ، فقوتم  نآ  هصرع  رب  ار  نایم  رغال  ياه  هقان  - 
منایرگ . نالان و  مناشیوخ  نادناخ و  تشونرس  زا  کنیا  متخادرپب ، لد  یئادیش  قشع و  زا  نم  - 

دنراد ؟ نت  رب  هماج  نوخ  كاخ و  زا  ینادرم  دار  هچ  هک  رگنب  ورف  یتخل  فط "  نیمزرس "  هب  - 
تشاد . لیسگ  نانآ  رس  رب  راوخنوخ  تفص  گرگ  یهورگ  متس ، تسد  - 

تسا . نابات  نشور و  نابایب  رات  بش  ناشداسجا  شخرد  زا  کنیا  - 
. دندیشک كاله  كاخب  نیز  زا  ار  نالی  وناریلد  هک  سپ  نآ  زا  اما  دندیتلغ ، ردكاخ  هب  - 
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دنتسارآ . نت  رب  نوگلگ  ناتفخ  ور  نآ  زا  دنتخانشن ، دوخ  قیال  نینهآ  ناتفخ  - 
. نازات یبرع  دنمس  هدرگ  رب  نایم  رغال  ، یهت ماعط  زا  نوردنا  - 

تسا . ناوارف  سب  ینتفگ  ياه  نخس  و  وگ : رب  ار  برح "  ناگداز "  - 
تشگن . ثوعبم  امش  رب  يادخ  لوسر  ایوگ  دیتشگ ، هوای  قح  هار  زا  - 

دناوخن . ارف  دوخ  تیاده  يربهرناوخ و  رب  ار  امش  و  - 
دیدنام . نایرع  يراع و  تقیقح  قح و  زا  ناسنامه  دیدربن ، یبیصن  نیئآ  نید و  زا  امش  و  - 

دیاهدوب . بیرف  غورد و  لها  هن  و  دیتسارآ ، نت  رب  وا  تفالخ  هبج  هن  و  - 

دحاو  انرصنع  متلق  و 
ارصنع یبرقال و ال  تاهیه 

. رابت لصا و  هن  تسا و  یتبارق  هن  ار  امش  تاهیه ، تسا ، یکی  لوسر  اب  ام  هشیر  لصا و  دیتفگ :

يرولا  یف  اءرما  لصالا  مدق  ام 
ارخا ام  عرفلا  یف  هرخا 
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ینتجی  يذلا  رمالامتحرط 
يرتشی يذلا  ءیشلا  متعب  و 

دنارن . شیپ  هب  رابت  لصا و  دنار ، بقعتمائل  یگدولآ و  ار  هکنآ  - 
دنتخورفب . ناگیار  امش  دنارادیرخ ، ناگمه  ار  هچنآ  دیتخیر ، نیمز  رب  هدیچن  راسخاش  نیا  هویم  - 

دنوش . ایند  نوتفم  تلاهجب  ناراکبیرف  يرآ  تفیرفب ، ار  امش  هزور  دنچ  تلهم  - 
تشگ . مارح  امش  رب  رثوک  بآ  ور  نیا  زا  دیدرک ، مورحمیبآ  تبرش  زا  ار  نادیهش  فط "  نابایب "  رد  - 

دیشون . گنرش  ماج  ناشتسد  زا  تمایق  يادرفب  دندیشون ، تداهش  ماج  امشد  تسد  زا  نانآ  رگا  - 
دوب . نانموم  رورس  ایندب  هکنانوچ  دشاب ، اورنامرف  رالاس و  ناشدج  هک  زور  نآ  - 

نوبز . تسپ و  دح  نیدب  یئایند  نوديایند ، اب  ار  دوخ  نید  دیتخورف  - 
دوبن . دح  نیدب  ناتینادراک  تقایل و  دوب ، قح  رادقم  ردقم  نامرف  هن  رگا  - 

. دیآرد رسب  يزور  دزات ، دنت  هک  ره  دروآ ، رد  رسب  ناتراگزور  هنتف  - 
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دیداهنن . اجب  یکین  مان  دوخزا  هک  راختفا ، يارای  هچ  ار  امش  - 

هتلف  هعیب  اهومتلن  و 
ارذق يذلا  نیعلا  يرت  یتح 

یبدلا  لثم  لیخلاب  ینناک 
ارصرص هئاکن  هل  تبه 

يوقلا  دیدش  لک  اهقوف  و 
اروسق قنح  نم  هلاخت 

اغولا  هادغ  رمسلا  رطمی  ال 
ارطما نا  مدلا  شرب  الا 

هلها  یلا  قحلا  عجریف 
اربدا يذلا  رمالا  لبقی  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1546 

http://www.ghaemiyeh.com


دینیبب . ار  قح  ردقم  نامرف  مشچبهک ، دشاب  دیدش ، رب  تفالخ  دنسم  هب  کلکو  زود  اب  - 
نازو . رصرص  داب  نآ  تلوص  زا  تسا و  ناور  خلم  لیس  لیس  نوچ  هک  تسا  روتس  لیخ  نیا  ایوگ  - 

دنشورخرپ . نایژ  ریش  نوچ  هنیک  زا  هک  دنمروز ، نالی  نیز  زارف  رب  - 
درآ . يوجب  زاب  هتفر  بآ  و  دیآ ، هدرپس  شلها  تسد  هب  قح  مامز  ات  دنرابن - . نوماه  وتشد  رب  نوخ  زج  نانس  كون  زا  - 

هقلخ  یلع  هللا  ججح  ای 
ارصبا نم  رصبا  مهب  نمو 

نا  لوزن و  هللا  یلع  متنا 
يرثلا یف  مکنا  سانا  لاخ 

تریصب . تیاده و  لعشم  مه  و  دیتجح ، ادخ  قلخ  رب  هک  تقیقح  ياه  هناشن  يا 
دیناهن . كاخ  رد  امش  هک  دنرادنپ  یعمج  دینامهم ، ادخ  شرع  رب  دیواج  هدنز و  - 

دیناد . رتهب  امش  و  داهناو ، امشب  رشن  رشح و  يرالاس  دنوادخ ، - 
تسا . اریذپ  امش  تعافش  هک  دیئامن  ترفغم  تساوخرد  دینیب ، لمع  همان  رد  یهانگ  مرگ  - 

مشاب . تمحرم  دروم  دنسپان ، رادرک  اب  مشاب ، هدز  ماگ  ناتیالو  هار  رد  هناقداص  نوچ  - 
ناتباکر رد  ریشمش  اب  يزور  هک  مدنموزرآ  متساخرب ، امش  يرایب  نابز  اب  - 
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مزاتب .
مراد . اشاح  ساره و  نآ  ندرک  شاف  زا  ما ، هتخاس  ناهن  لد  يادیوس  رد  يرس  - 

دنامن . هدرپ  سپ  رد  تقیقح  يرآ  رادرب ، ناهن  زار  زا  هدرپ  دنیوگ : هک  زور  نآ  دیماب  - 
دنامن . مناوت  مارآ و  رگید  مدرک ، هشیپلمحت  ربص و  مدروخ ، لد  نوخ  اهلاس  - 

دیشاپن . مه  رد  شدوپ  رات و  رخاب  هک  دیپط ، هنیس  رد  امش  هودنا  مغ و  اب  لد  مادک  يرآ  - 
دایم . زارد  رمع  ار  یسک  و  داب ، مارح  یگدنز  تذل  امش  زا  دعب  - 

دریگ . هیدابهار  ای  دشاب و  رضح  رد  هچ  دریگن ، مارآ  نیمز  رارق  رب  سکچیه  ماگ  - 
داتفا . لئاح  تارف  بآ  امشنایم و  هک  سپ  نآ  زا  دابم ، باریس  اراوگ  بآ  زا  یماک  هنشت  - 

دندیرب . نآ  زارف  زا  ار  امش  ماگ  هکنآ  اب  دنریگ ، ياج  ربنم  زارف  رب  نارگید  هن  و  - 
تایبا : نآ  زا  یخرب  کنیا  تسا ، هدمآ  تبث  شناوید  مراهچ  ءزج  رد  هک  هدورس  دوخ  تازایتما  وتاراختفا  رد  مه  يرگید  هدیصق 

لئالغلا  هبر  یف -  کلام 
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لئاط نم  یتمل -  فیض  بیشلا  و 

الزان  یتاوش  یف  نیرت  اما 
لزانب هدعب  یل  هعتم  ال 

هغبص  یناوغلاب  یمارغ  احم 
یلبالب یعلاضا  نم  ثتجا  و 

صنق  هنم  یسار  یف  حال  و 
یلتاقم یلع  یمایا  لدی 

هلیسو  یمدلا  یف  یبابش  ناک 
یلئاسو تضقنا  امل  تضقنا  مث 

هتفلا  لطابب  یبئاعای 
لطابنمت نم  کیدیب  ذخ 

يوهلا  یلع  اهدعب  ینلذعت  ال 
یلذاع یسار  بیش  ینافکدقف 

هلض  انورخاف  موقل  لق  و 
لوارجلا نم  تایصحلا  نیا 

همیمد  مکل  تاماق  نیا  و 
لواطالا خمشلا  لاجرلا  نم 
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تسین . يراک  تنم  اب  رگد  تسا ، نامهم  نم  يوسیگ  رب  هک  يدیپس  باضخ  نیا  اب  ینامارخ ، ریرح  هماج  رد  هکیا  - 
تسین . یبایماک  تذل و  دیما  مرگد  تسا ؟ یهت  وم  زا  مقرف  هک  ینیب  هن  - 

تسب . رب  تخر  هنیس  زا  مه  قشع  زاذگ  زوس و  تفرب . رس  زا  ناوسیگ  باضخ  اب  نانیبج  هم  ياوه  - 
دشاب . الب  ریت  هناشن  ار  راگزور  دایص  ات  تشگ ، نایامن  مدیپس  كرات  - 
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دنامن . مه  یناوج  قشع و  تشذگ ، بابش  دهع  کنیا  یمدرک ، دیص  ناگرهچ  ابیز  لد  یناوج  قنوراب  - 
رادرب . تسد  لطاب  يانمت  زا  يا ، هتساخرب  نم  تمالمب  ورنیا  زا  يا ، هتفرگ  دوخ  یئارس  هوای  اب  هکیا  - 

تسا . یقفشم  حصان  دوخ  ناوسیگ ، يدیپس  نکم ، شهوکن  یئادیش  قشع و  رب  مرگد  - 
اجک ؟ ار  راخ  هرخص  اجک ؟ هزیر  گنس  وگ : رب  دنا  هدرک  نت  رب  ترخافم  هماج  هک  ناناب  - 

. نوماه رب  فرشم  ناراسهوک  هلق  نوچ  ام  نزومان ، تماق  دق و  نآ  اب  امش  - 
هک تسا  رعاش  تالامک  تاراختفا و  حرـش  يرتسگ و  انث  ترخافم و  رد  تایبا  ریاس  دش ، همجرت  نآ  لزغت  هک  تسا  تیب  هدیصق 69  نیا  )

دننک .) هعجارم  باتک  لصا  هب  نادنمقالع  تسین . بسانم  رگید  یناعم  نآ  رارکت  ور  نیا  زا  دش ، همجرت  البق  نآ  هنومن 
: تایبا نآ  زا  یتمسق  کنیا  هدمآ ، تبث  شناوید  مراهچ  ءزج  رد  هک  دراد  دوخ  نساحم  فراعم  مراکم و  حرش  رد  يرگید  هدیصق  مه  زاب 

فیرعتلا  هلیل  هتنج  اذام 
فوغشملاب سیل  اداوف  تفغش 

هتلمح  امب  يردا  یننا  ول  و 
یفوقو موی  ترذح  فوقولا ، دنع 

انبولق  بح  نح  یتح  لاز  ام 
فیهلا ءابظلا  برس  هلامجب 

ام  دعب  نساحملا  متتکم  کترا  و 
فیصن لک  مارحالا  یقت  یقلا 

هنا  ولمالسلاب  اهنم  تعنق  و 
فیهل فهل  لب  وا  يدص  يورا 
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ارشاعم  فیفطلاب  یضری  بحلا  و 
فیفطب هلبق  نم  اوضتری  مل 

يوهلا  نع  ءییطبلا  ناک  نم  ففخی  و 
فیفخ ریغناک  ام  هناکف 
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املاط  بلقب  اقفر  اهبح  ای 
فورعملاب سیل  ام  هتفرع 

مداهن . ناناج  ورگ  رد  قشع  يادوسزا  غراف  لد  مدیزگ ، لزنم  تافرع  يارحصهب  هک  بش  نآ  - 
مدوبن . اورپ  یب  لفاغ و  نینچ  تافرع  هیدابرد  تسا ، نیمک  رد  یئالب  هچ  متسناد  یم  رگا  - 

تفرگ . امغیب  مراز  لدنایم  کیراب  يوهآ  نآ  هک  تفرگن ، نایاپ  متافرع  فوقو  - 
تخادرپب . نت  زا  مارحا  هماج  نوچ  تخاس ، الم  رب  ارشیابیز  مادنا  - 

درک . یم  باریس  ملصو  بارش  زا  شاک  یلو  دروآ ، خساپ  ار  ممالسهک  مشوخ  رس  وا  دیش  نم  - 
دندوبن . عناق  نینچ  شیپ ، نآ  زا  ،و  دننک شوخلد  یمشچ  هشوگ  اب  شا  هدیروش  قاشع  - 
تسا . بات  بت و  رد  اسآ  دنپس  کنیا  دوب . يرارق  ربص و  قایتشا ، قشع و  رد  ار  هکنآ  - 

. تسا هتفرگ  وخ  تتفوطع  رهم و  اب  اهلاس  هک  نک  ارادم  میادیش  لد  اب  یتخل  یناج . رای  يا  - 

امکحم  نوکت  نایضری  ناک  دق 
فینع ریغ  تنک  ول  هبل  یف 

. مزاساورنامرف ریما و  دوخ  لد  ناج و  رب  ارت  ، یشابن نابرهمان  لدگنس و  رگا  - 

هلک  کلقث  ءایمظ  ای  تحرطا 
فیعض راقف  یلع  عادولا  موی 

ببحم  لک  بحلل  هداتقی 
فیلا لک  نیبلاب  هعوری  و 

يونلا  نع  تعجر  امل  ینناک  و 
فورطم رظانب  تعجر  یکبا ،

اهناب  لوذعلادهش  هرفزب  و 
فوهلم يدهلا  لقث  لماح  نم 

اعنصت  مارغلا  متدحج  یتم  و 
فورذملا یعمدب  هیلع  اورهظ 
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انسوفن  نیمر  ررغ  ینم  یلع  و 
فوتحب يوهلا  نم  رامجلا  لبق 
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ایناوغ  فوفشلا  لایذا  نبحسی 
فوفش لکب  نسح  نع  نسحلاب 

امنا  فونشلا و  سبل  نع  نلدع  و 
فونشل انساحم  فونشلا  نه 

تسخ . مناوتان  تشپتقارف  راب  ینیگنس  عادو ، زور  هک  انعر  راگن  يا  - 
دنیآ . رد  ناغفا  هلانب و  نارجه  زوس  زا  نارگد  دشک و  شود  رب  تسود  دایب  قداص  قشاع  هک  يراب  - 

. دوب نوخ  رد  قرغ  ما  هدید  متشگ ، زاب  رفس  زا  نالان  نایرگ و  هک  زورنآ  - 
تخوسب . نم  رب  لد  مه  ار  بیقرهک  مدیشکرب  لد  زا  يزوس  رگج  هآ  نانچ  - 

درک . الم  رب  لد  وار  مکشا  بالیس  منک ، ناهنپ  یگدیروش  قشع و  رارسا  متساوخ  - 
دندرک . مجر  نامهاگن  زیت  ای  دننک ، مجر "  ار "  دیلپ  ناطیش  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، یهلا  نما  مارح  هک  انم "  رد "  - 

دوب . ریرح  هب  يزاین  ار  ناشیارآ  ملاع  نسح  یک  دنتشذگ ، زان  ریرح  هماج  رد  ناشک  نماد  - 
دناراوشوگ . ره  نیگن  دوخ  هک  ورنآ  زا  دندرکن ، شوگ  رب  نیرز  هراوشوگ  - 

هیانج  یه  بیشلل و  تبجعت  و 
فودص دص  هیناغ و  لالدل 

هتاعبت  یب  ءانسحلا  تطانا  و 
یفیوفت هفیوفت  امناکف 

هریغ  نم  هتلدب  لزنم  وه 
فولاملا لزنملا  یف  یتفلا  وه  و 

هسبل  دعبا  وهف  هیرکنت  ال 
فورق فرق  هفذاق و  فذق  نع 
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يوطلا  هسماط  راطقالا  هدیعب  و 
فوهلا حایرلا  فاوطت  لوط  نم 

امنا  سینالل و  اهیف  توص  ال 
فیزع سرج  نانجلا  بئاصعل 

اهودب  ماعنلا  قرخ  امناک  و 
فینه رجازل  ندرشدوذ 

ضارعا . افج و  هزیگنا  ای  تسا  باتع  زان و  هیام  يریپ  درگ  يرآ  تسیرگن ، نم  رد  نارگن  دید و  مدیپس  هرط  - 
هدرمش . ناوتان  ياهگر  زا  یناشن  ار  مدیپس  ياهر  ات  دناوخ ، ما  هرهچ  رد  یناوتان  فعض و  تایآ  - 

هچ ار  نادرمناوج  هک  هو  متساریپ ، یگزاتب  هک  تسا  يریپ  لزنم  رسنیا  - 
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تسا . یفولام  دنسپلد و  لزنم 
تسا . يرب  اوران  تمهت و  هنوگ  ره  زا  شنماد  متسارآ ، نت  رب  هک  يا  هماج  نیا  شابم . نارگن 

دیمچ . رس  رب  شیالبنافوط  هکسب  راومه ، تسپ و  شیاه  هلق  زارد ، رود و  يا  هیداب  - 
دنرآ . رب  هزوز  ریفص و  هورگ  ناهورگ  هکناینج  ياوآ  زج  دیاین ، شوگب  انشآ  يادص  يداو ، نیا  رد  - 

دنتخیسگ . رب  دوخ  راهم  نابراس  تبیه  زا  همر  نازاتشیپ  دندیسر . رس  هیداب  زا  نارتشا  همر  ایوگ  - 

حئالط  ریغ  یه  یباکر و  تعطق 
یفیج طرف و  یعاضیا و  لوط  عم 

هیغب  نع  يرولا  لک  يذلا  یغبا 
فودصم نم  دودصم و  نیب  نم 

لنی  مل  لاجرلا و  فلک  یف  زعلا  و 
فیلکت بصن و ال  الب  زع 

هراد  هزعالل  ینغم  بدجلا  و 
فیدر ناکم  یف  تیب  لذلا  و 
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یتدعص  بئاونلا  تفرعت  دقل  و 
یفیقثت نم  رهدلا  فرص  راجا  و 

هوجنب  مانالا  لذ  نمتللح  و 
یفینعت اهیف و ال  یتمول  ال 

یتماقا  راخفلا  هیدنا  رادبف 
یفیصم یعبرم و  لئاضفلا  یلع  و 

یلعلا  یف  قحلملا  مجنلا  يرس  يرس  و 
یفینصت نم  تفلا  ام  یمظن و 

هلهاب  نامزلا  ردغ  نم  تیار  و 
فیرط لک  هونما  نا  دعب  نم 

ینغلا  نع  يوقلا  دیح  نم  تبجع  و 
فوعضملا هوظح  نامزلا و  لوط 

مدروآ . باتش  مدناردنت و  هکسب  تخیسگ ، مه  رد  دوبنهدوسرف  هکنآ  اب  مرازفا  ياپ  - 
روجنر . هتسخ و  رگد  یخرب  مورحم و  یخرب  دندناماو : شبلط  زا  نایناهج  هک  منآ  بلط  رد  - 

دتفین . بیصن  جنر  نودب  یجنگ  هدیمرآ ، ششوک  شالت و  هیاس  رد  تزع  - 
. دنشک رازغرم  هب  همیخ  ناگیامورف  دنریگ ، يوام  لزنم و  کشخ  طاسب  رب  ایربک  اب  نادنمتزع  - 

هحفص 99 ] ] 

تخومآ . بداقح  مراگزور  شدرگ  دیشک ، متماقتسا  هارب  یگدنز  ثداوح  - 
تسا . باتع  شهوکن و  ياج  هچ  رگید  مدربن ، شود  رب  سک  تلذ  راب  ، مدش رب  تعانم  هلق  رب  - 

قالشق . قالیی و  مرک  لضف و  هدرپ  ارس  تسا ، هاگیاپ  متفارشو  رخف  کنیا  - 
هدرپس . رد  ار  نامسآ  هحفص  مفینصت  هماخ  هدرک ، اج  ناشکهک  هب  نیورپ  هراتس  نوچ  مدیشن  دورس و  - 

دیدن ؟ هک  اه  تفگش  هچ  مناگدید  دیمچرب ، سلها  رس  رب  هک  راگزور  بیرف  زا  - 
دنتخات ؟ اجک  هب  یبایماک  دنمس  رگنب  هیام  یب  ناگیامورف  دنتخادرپب ، ایند  لام  زا  نماد  نادنمتردق ، - 

یلبق هدیصق  دننامب  هک  تسا  ناهاوخ  دب  تمالم  یـصخش و  تاراختفا  رد  یقب  ام  دشهمجرت ، نآ  تیب  هک 34  تسا  تیب  هدیصق 59  نیا  )
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دنیامن .) هعجارم  باتک  لصا  هب  نادنمقالع  دوب ، دهاوخن  رارکت  زا  یلاخ  نآ  همجرت 
تسا : هدورس  ادهشلا  دیس  گوس  رد  هک  تسا  تبث  شناوید  مجنپ  ءزج  رد  يرگید  هدیصق 

موقلا  موصلا  راد  راد  ای 
مجنا نم  کقفا  الخ  فیک 

اهناکس  عتری  اهب  يدهع 
معنا اهتیب  شیع  لظ  یف 

اوقبغی  مل  اهیف و  اوحبصی  مل 
معنالا هرمخ  ساکب  الا 

تباول  عمدا  عم  اهتیکب 
مد نم  هعقاو  اهتیکب 

تشگ ؟ هراتس  یب  تنامسآ  هچ  زا  ناراد  هزور  ناراد و  هدنز  بش  راید  يا  نایاسراپ ، هناخ  يا  - 
دندوب . ناداش  مرخ و  طاشن ، شیع و  هیاس  رد  ناماس  نیا  نانکاس  هک  تسا  يرید  هن  - 

ماک . نیریش  شوخ و  رس  یتشهب  بارش  زا  ماش  تشاچ و  ماگنهب  - 
. مزاس ناور  هدید  زا  نوخ  يوج  هنرگو  مرابب ، راسخر  زا  کشا  بالیس  - 

اهلها  ایئار  اهیف  تجع  و 
مطلملا لاصوالا و  مهاوس 

يرسلا  نهلاخ  یتحنلحن 
مربم نطش  ایاقب  ضعب 
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اهتاماه  داسالا  عدی  مل 
مسنملا یلع  تاطیقس  الا 
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هدیکشخ . ناوختسا  رب  ناشتسوپ  راید  نیا  نانکاس  منارگن  کنیا  - 
هتخیوآ . مهب  هدیسوپ  نامسیر  نوچ  یئاضعا  يرادنپ  هک  رازن  راز و  نانچ  - 

دناهناو . مس  رانکرد  ار  اه  همجمج  دندرب ، ناشناوختسا  تشوگ و  ناروناج  نداد و  - 

يوجلالازا  موی  یبحاص  ای 
مظعالا نع  يدخب  یمحل 

ملاع  هب  تنا  ام  تیراو 
ملعت مل  لضعملا  یئاد  و 

هب  بص  انا  امیف  تسل  و 
؟ مرغملاب یلاسلا  نرق  نم 

هرایس  نعظلا  ریغب  يدج  و 
مزحم یلا  ءان  مزحم  نم 

اشحلا  میضه  ءافلب  و ال 
مصعملا دعجلا و  تاذب  و ال 

دنامن . ناوختسا  رب  یتشوگ  مقارف  زوس  زا  هک  زورنآ  یناج . رای  يا  - 
يدربن . هار  منامرد  یب  درد  هب  اما  يدرواین  ورب  یتسناد  يدید و  مراز  لاح  - 

اجک ؟ قشع  يداو  ناربخ  یب  اجک  ادیش  قشاع  يربخ ، یب  منورد  زوس  زا  - 
تساناور . لزنم  هب  لزنم  هک  تسین  نیرز  جدوه  نآ  رب  مزادگ  زوس و  - 

نیرمرم . دعاس  نیرولب ، ندرگ  نیمیس ، قاس  اب  نایم  رغال  یبرف  نآ  هن  و  - 
نادد . ناسکرک و  هجنپ  رد  فط "  نابایب "  رد  تسا  ینازیزع  دایب  مزادگناج  هلان  - 

ناپط . نوخ  كاخ و  رد  ادج  رس  نانس ، زا  هتفوک  مهرد  هنیس  اب  ، دندیتلغ رد  كاخب  - 
هتخیسگ . مهرد  هک  تسا  ایرث  دقع  ایوگ  هدنکارپ ، نوماه  فارطا  هب  ناشرکیپ  ياضعا  - 

هتشگ . ناراب  ریت  نابات  نارتخا  اب  ارضخ  دبنگ  يوس  زا  نیمز  هحفص  ای  و  - 

مهنم  امرک  اواجف  اوعد 
مسقملا مسق  اموق  رغ  مک 

یجدلا  تایرخا  اهوار  یتح 
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متقا جهر  نم  اعلاوط 

هرورطم  مصلاب  مهناک 
مهتم یلع  ضرالا  دجنمل 

اشحلا  ظیغم  لک  اهقوف  و 
مدلا نولب  فرطلا  لحتکم 

هحفص 101 ] ] 

لدجا  قنح  نم  هناک 
معطم یلا  صرحلا  هدشرا 

دندرکن . افو  هک  دندروخ  اهدنگوس  هچ  دنتفریذپ ، نایفوک  توعد  مرک  زا  - 
تشگ . علاط  قفا  رابغ  درگ و  نایمرد  بش  نایاپ  ناوراک ، هعیلط  هک  هاگنآ  - 

دنزارف . رب  ناراسهوک  هلق  رب  هک  یمچرپ  نانوچ  دنبوکخیم ، نینهآ  هزین  اب  نیز  تشپ  رب  ناراوس  ایوگ  - 
نیگمشخ . نوخ  زا  خرس  ینامشچ  نیک ، زا  هدنکآ  یلد  اب  - 

. نیمک رد  ار  دوخ  دیص  تسا ، يراکش  زاب  ایوگ  - 

هیتف  یلا  نعطلا  اولبقتساف 
معفملا رذحلا  رحب  ضاوخ 

يذالا  لقثب  ضاهن  لکنم 
مصعملاب لهاکلا  لکوم 

مدنی مل  اجوهلاب  اجیهلا  یف  داج  ولف  ما  امل  ضام 

هنا  ول  برحلاب  فلاک  و 
معطی مل  ملسلا  موی  معطا 

هنود  نم  فیسلا و  ملثم 
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ملثی مل  دحلا  حیحص  ضرع 

. دنتخات یم  رکشل  يایرد  رب  هنت  کی  هک  دنتفاتش ، يدرمناوج  لابقتسا  هب  نانس  نعط  اب  نایفوک  - 
دنباتن . راب  ریز  زا  هناش  ، دننکن اورپ  ریشمش  ریت و  تحارج  زا  - 

دریگن . مارآ  برض  ونعط  زا  راکیپ ، هنهپ  رد  دریذپن ، للخشا  هدارا  - 
ددرگن . نیریش  شماک  یتشآ  حلص و  زور  هک  تسادربن  هنشت  نانچ  - 

. للخ یب  ملاس و  نارگید  ریشمش  هتسکش ، راکیپ  برض  زا  شریشمش  مد  - 
ابظلا  نوعرکی  اولازی  ملف 

ملعملا سرافلا  یقارت  نیب 

هقاهش  لمحی  نخثمف 
ملعالا هرغف  ءارل  یکحی 

لئاس  اهب  سرولاامناک 
مدنعلا بیضق  نم  تتبنا  وا 

يرق  نع  انقلاب  لزتسم  و 
مهدا اطم  نع  وا  يوشلا  لبع 

دنداد . بآ  ناشنوخ  زا  دندرب و  ورف  نالی  هناش  رد  ار  زیت  غیت  هرامه  - 
تسا . ناروفرد  شرس  كاچ  زا  نوخ  هداتف ، كاخ  رب  کی  نآ  - 

هدیئور . شنت  رب  ناوغرا  گرب  ای  هداتفا  شرس  رب  توت ، خرس  ایوگ ، - 
بحاص یب  شقلبا  دنمس  هتشگ ، نوگن  نیز  تشپ  زا  نانس  نعط  اب  رگد  نآ  - 
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هدنام .
دندیرخ . یم  دوخ  ناج  رب  رارف  وراع  گنن  دندومیپ ، یمن  لغد  رکم و  هار  نایفوک  رگا  - 

تسویپ . ناناجب  نادرم  كاپ  نآ  ناور  دشرب ، نامسآ  رب  نیک  رابغ  رخاب ، - 
تسشن . متامب  یلعا  الم  رد  شنادناخ  دمحا و  دمآ ، دورف  یتبیصم  - 
دنازوسب . ار  ناج  زغم  هکيدرد  دشابن ، رت  هاکناج  نآ  زا  هک  یمغ  - 

داب . هتسکش  شزادنا  ریت  تسد  درکن ، اطخ  هک  يریت  - 
دندرک . عمج  دوخ  درگ  رب  هک  ناهارمگ  ناروک و  نآ  و  وگ ، رب  ار  برح "  ناگداز "  - 
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دنتفر : ورف  یشوگرخ  بوخ  هب  دنکفا ، ماجل  ناشرس  رب  یماک  دوخ  یهاوخدوخ و  هک  اهنآ  - 
تسا . ربص "  زا "  ارت  خلت  راک ، ماجرف  دیتشگ ، اورماک  يزوریپ  ماجزا  هک  دیرادنپم  - 

دنشاب . فکب  ناج  هشیمه  نازاتشیپ  دنتفاتش ، گرم  لابقتسا  هب  نانیا  - 
راع . گنناپ و  ارس  یمدرم  منیبن ، راک  دب  مدرم  زجامش  نایم  رد  - 

. دنزاتن شیپ  گرم  تلوص  زا  دنیاشگن ، اطع  تسد  رقف ، فوخ  زا  هک  اهنآ  - 
تسا . راوتسا  نیئآ  ربهر  ناتیالو  نیسای . لآ  يا  - 

دریگ . لوزن  ناتناج  لد و  رد  نآرق  تایآ  دنیآ ، دورف  امش  هناخ  رد  ناگتشرف  - 
هایس . دیپس و  مجع ، ات  برعزا  دیناهرب ، تحج و  ار  یتیگ  يادخ  - 

دیآ ؟ لصاح  ناهج  راگدرورپ  يوسهب  یتلزنم  برق و  اجک  ناتیالو ، رهم و  اب  زج  - 
منابز . ای  لد  هن  و  دنامن ، یلاخ  امش  دای  زا  مرثن  مظن و  دنگوسادخب  - 

مناتس . ناج  ریت  زا  ای  و  دننامناما ، رد  منابز  مخز  زا  ناتنانمشد  هن  .و  زگره - 
میاشگربيداش . هدنخ و  هب  بل  ناتمتام ، زور  رد  هنو  - 

. مزیخرب هلباقمب  نابز  اب  کنیا  منک ، يرای  ترصن و  زیت  غیت  اب  هکمدوبن  نیشیپ  راگزورب  رگا  - 

هحفص 103 ] ] 

دانک . باریس  يراهب  هلاژ  زا  ناترازم  داب ، ناتراثن  دنوادخ  دورد  - 
دفاکش . رب  نایژ  ریش  هرهز  هک  ، ناشورخ يدع  يراب  ناراب ، رپ  يربا  - 

دیناگمه . تمحر  دوخ  امش  هک  مرآ ، تمحر  امش  رب  هنوگچ  ار . ادخ  - 
تسا : تبث  شناوید  لوا  دلج  رد  هک  هدورس  ادهشلا  دیس  هرابرد  يرگید  ياثر 

یلذلی  مث  ءاملا  ریمن  یقسا  ء 
ءالخ لوسرلا  لآ  مکرود  و 

تسا . ناریو  یلاخ و  لوسر  هدرپ  ارس  هکنیا  اب  مدرگ ، بایماک  لالز  دهش  زا  ناسچ  - 
دیتشگن . بایماک  یگدنز  شیع و  زا  امش  دش و  بایماک  امش  یگراوآ  یئادجزا و  راگزور  - 

تسا . باریس  نآ  رانک  رب  دنفسوگ  وواگ  هکنآ  اب  دندنار ، ار  امش  تارف  بآ  زا  - 
دریذپن . اود  هک  تسشن  اهلد  رب  يدرد  تسیرگ ، نوخ  اهمشچ  اروشاع  زورب  - 

دریگن . یشومارف  تبیصم  نیا  اما  تسا  ناوارف  ایندب  تبیصم  - 
وک ؟ افش  دوزف ، درد  يالاب  درد  وک ؟ نشور  حبص  تفرگ ، ار  اضف  یکیرات  یهایس و  - 

دراد . زاورپ  مزع  ایوگ  دپط ، یم  هنیس  رد  نایرب  ياهلد  - 
يروآ . شهوکن  منازوس  کشا  رب  يا و  هدرک  زاب  اتمالم  نابز  هک  يا  - 

هاکناج . ياه  هلان  هآ ، ترسح و  زج  یباین ، یخساپ  نم  زا  - 
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دنام . هانپ  یب -  تشگ و  هراوآ  دمحم  نادناخ  هکنآ  اب  منک  شومارف  ار  لد  غاد  ناسچ  - 
دش . لامیاپ  نانآ  قوقح  دنام ، راتفر  زا  ناشبوکرم  - 

دنا . هناگیب  وا  نادناخ  زا  دنرادن ، ادخ  لوسر  زا  داژن  ایوگ  - 
دناربخ . یب  قمحا  لوگ و  مدرم  هدید ، رون  رد  ار  اهنامسآ  ناتراونا  وترپ  هک  ناشخر  ناگراتس  يا  - 

دیشاب . ندع  تشهب  ناربهر  دوخ  امش  دنا ، خزود  ربهر  یعمج  رگا  - 
دنز هلان  امش  رب  ماش  ماب و  دشورخ ، رب  مراکف  بلق  نیا  هک  دیراذگب  - 

هحفص 104 ] ] 

تسا . ناکچ  مراسخر  زا  لد  هبانوخ  تسا ، ناور  مناگدید  زا  هک  تسین  کشا  بالیس  نیا  - 
تسین . اقبو  شیع  رد  يریخ  تسا ، گرم  میارب  یگدنز  امش ، دوجو  یب  - 

دوزفن . یخلت  زج  نم  ماک  رد  تمعن  شیع و  دوب ، گنرش  امش  ماک  رد  یگدنز  دهش  رگا  - 
دندرک . تافاکم  يدب  اب  ار  یکین  دنتشادن ، ساپ  ار  امش  تمرح  هک  دنک  هابت  ار  موق  نآ  ادخ  - 

دندرگن . بای  هرهب  شاداپ  زور  دنباین ، يریگتسد  یگداتفا ، یتخس و  ماگنه  هب  - 
داب . مرخ  زبس و  رس  هراومه  باریس ، تمحر  ناراب  زا  ناترازم  - 

دزیخ . نآ  یپ  رد  از  ناراب  یقرب  دعر و  دیوپ ، ناتهاگراب  يوس  يراهب  ربا  - 
تساوه . رب  اغوغ  دایرف و  هک  دنا  هداهن  ورف  دوخ  راب  نتسبآ  نارتش  ایوگ  - 

: تسا تبث  شناوید  موس  ءزج  رد  هک  دیوگ ، هیثرم  ار ، ادهشلا  دیس  شدج  لاس 413 ، اروشاع ، زورب  يرگید  هدیصق  رد  و 

الیوط  نیبهاذلا  دعب  لیللا  کل 
الیحر ندری  مل  مومه  دفو  و 

هلیبس  نع  هتسبح  اذا  عمد  و 
الوطه نوفجلا  یفافوته  دوعی 

ترج  یتلا  عومدلا  بارسا  تیل  ایف 
الیلغنیفشوا امیلک  نوسا 

هلیل  موی و  لک  احیحص  لاخا 
الیلع نوکا  الا  يوجلا ، یبای  و 

اعنمم  يوها  تببحا  ام  یناک و 
الیخب لاصولاب  انینض  وجرا  و 
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هنمدو  ایون  یکبی  يذلل  لاقف 
الیحم ءارعلاب  امسر  بدنی  و 

يرا  نا  فطلاب  لط  یل  مد  ینادع 
الولط اعبرا و  یکبا  ایجش 

هبرغ  ربصلاب  تلباق  اذا  باصم 
الیلق ءازعلا  یف  يریثک  تدجو 

ینناک  هنم  لقثلا  تلمح  ءزرو 
الیقث هاوس  لمحا  مل  رهدلا  يدم 

دیشک . دهاوخن  ورف  هک  یجنر  اب  زارد  ياهبش  نیا  وت و  نیا  تفر ، ناوراک  - 
ددرگ . ناور  مشچ  هشوگ  زا  لیس  نوچ  ینک ، سبح  هدید  رد  رگا  هک  یکشا  تارطق  اب  - 

اوادم ار  لد  تحارج  دود ، یم  راسخر  رب  هک  یکشا  بالیس  نیا  شاک  - 

هحفص 105 ] ] 

دناشن . یم  ورف  ار  نآ  شتآ  ای  درک و  یم 
مریگ . تمالس  هار  هک  دراذگن  لد  زوس  اما  متسر ، نورد  جنر  زا  کنیا  میوگ : دیآ ، هک  ماش  ماب و  ره  - 

تسافج . رپ  لیخب و  هچ  اما  مراد ، لصو  يوزرآ  دسر ، یمن  قوشعم  نمادب  متسد  - 
دلان . یم  دیرگ و  یم  قوشعم  هناشاک  رب  هک  وگ  رب  بیقر  اب  - 

تشگ . متس  لاماپ  البرک  رد  منازیزع  نوخ  هک  اریز  مروذعم ، هناشاک  هنال و  نیا  رب  يراز  هلان و  زا  نم  - 
مباین . مارآ  رارق و  مزرو ، لمحتو  ربص  نآ  ربارب  رد  دنچ  ره  هک  تسشن  لدنیا  رب  یغاد  - 
ما . هدیشکن  شود  رب  نارگ  نینچ  يراب  نونک  ات  تسکش ، متشپ  تبیصم  نیا  نارگ  راب  - 

دیتفرگ . زاب  وا  نادناخ  زا  ار  دوخ  نیک  دیتفای و  یتصرف  قح  لوسر  زا  دعب  تقیقح ، نانمشد  يا  امش  و  - 
دیدوب . نیهم  راوخ و  نآ  زا  شیپ  دیدیسر ، تلود  نب  دمحم  نیئآ  هیاس  رد  هک  دوب  نیا  هن  - 

یشکرب : ماک  زا  نابز  یناوت  رگا  وگ ، رب  اربرح  نادنزرف  هیما ، نادناخ  - 
تفرگ . يدنک  ریشمش  تسد و  ات  دیتخاون ، شنادناخ  رس  رب  نادنچ  دمحم  ریشمش  اب  - 

. دوب امش  شخب  تاجن  ربهر  شدج  هک  دیتفرگسوسف  رکم و  هار  یسک  اب  - 
دنتشادن . یهانپ  ناغفا  نویش و  زج  و  دندنام ، راتفرگ  ناترازاب  هچوک و  نایم  رد  لوسر  نایگدرپ  - 

دوب . نادناخ  نیا  نازیزعبیصن  گرم  ماج  تسشن ، ورف  البرک  نافوط  - 
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دنک . رپرپ  ارنآ  ياهلگ  و  دزاتب ، نآ  رب  تسار  پچ و  زا  الب  نافوط  هک  مرا  ناتسلگ  نانوچ  - 
دنریگ . لوفا  هار  هدرکن  هولط  هک  نابات  نارتخا  نوچ  ای  و  - 

؟ داتفین ورف  هک  هدازآ  ياهورس  هچ  و  دشن ؟ کیرات  هک  نابات  ياهردب  هچ  - 

هحفص 106 ] ] 

دیدرک . راوتسا  دوخنامیپ  دهع و  باتش  اب  هک  سپ  نآ  زا  - 
دیتفرگ . رانک  قح  هار  زا  ودیتشگرب  تشپ  هب  - 

. تفریذپ ار  امش  توعد  ات  دیدرک  رارصا  نادنچ  و  دیدینش ، خساپ  دیتشون  همان  نادنچ  - 
دیتساخ . رب  وا  لاتق  هب  نمشد  هوبنا  اب  تشگ  امش  دالب  یهار  نوچ  و  - 

دیتشادن . اور  وا  تمرح  ساپ  کیچیه  دیدرکغیرد ، وا  يرای  زا  یعمج  دیتسکش ، نامیپ  یخرب  - 
ماقتنا . مطالت  رد  شورخ  رپ  ياهلد  دمآ ، شوجب  نیرید  ياه  هنیک  - 

رادبات . ياه  هزین  اب  دمآ ، رب  ماین  زا  رادبآ  ياهغیت  - 
دیدومن . ایهم  یئاوام  لزنم و  دورو ، يارب  هن  و  دیدرک ، رودب  شهار  رس  زا  ارنمشد  هن  امش ، - 

دیتلغ . رد  نوخ  كاخب و  البرک  يارحص  رد  شنت  ياه  هراپ  هک  تساراوگان  تخس  هنیدم  هتفخ  رب  - 
دندرک . ناشباریس  تداهش  تبرش  زا  دندن و  ار  ناشتارف  بآ  زا  - 

رادغ . راکبیرف و  ناتسود  تخیر ، ناشرس  رب  الب  ماج  دوبن ، نامگ  رد  هک  اجنآ  زا  - 
يدرواین . دورف  هللا "  لآ  رب "  هک  اه  هعجاف  هچ  روشاع . زور  يا  - 

نامهم  هتسجخان  يا  یتشگ ، نامهم  ابع  لآ  هناشاک  هناخ و  رد  یتفرگ و  تسدب  گرم  ماج  - 
. يدرک ادج  نت  زا  اهرس  يدیرب ، اهتسد  يدرب ، ام  نایم  زا  ار  نادیهش  رورس  - 

دش . لاماپ  نیملسم  تزع  داتفا ، ورف  دمحا  نید  شتماق  نداتفا  ورف  اب  هک  يدیهش  - 
مرخن . يزیچب  ار  مدرم  تمالم  مراتسود ، ار  امش  لوسر . نادناخ  يا  - 

دنشابن . هاوخ  ریخ -  هک  نارگشهوکنرایسب  هچو  دننز ، تفوکرس  امش  رد  هک  اهنآب  - 
نم لد  نیا  دیراد ، فاعم  ارم  دوخ  یگتشگرسزا  و  دیریگ ، مارآ  متفگ : - 
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تسین  یندش  مار 
رفس . رضح و  رد  یگدنز ، گرم و  رد  داب . نادناخ  امش  ربادخ  دورد  - 

: دوش یم  هدید  شناوید  مشش  ءزج  رد  هک  هدورس  يزومآ  تربع  زردنا و  دنپ و  رد  مه  هدیصق  و 
ههیضع  نبرقت  ال 

تایزخم هیاضعلا  نا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1561 

http://www.ghaemiyeh.com


ادمرس  کحالص  لعجا  و 
تایقابلا تاحلاصلاف 

تسا . یئاوسر  هیام  غورد  ارتفا و  درگم ، غزود  وارتفا  ناوماریپ  - 
تسا . حالصو  یکین  تسا ، رادیاپ  هچنآ  شاب ، حالص  دشر و  گنهاب  هرامه  - 

زومایب . دنپ  یتیگ  مدرم  زا  ، تسا تربع  رسارس  یگدنز  - 
رابدا . تبکن و  ادرف  یبایماک ، یشوخ و  زورما  - 

دریگ . یم  زاب  تسد  نآ  زا  دهد و  یم  تسد  نیا  زا  راگزور  - 
رادتقا . تزع و  هیاس  رد  اهنت  یگدنز ، تسا ، گرم  مکح  رد  يراوخ  هدازآ  مدرم  يارب  - 

تاراختفا . بسک  ای  تسا ، تدابع  تعاط و  ترخآ ، ایند و  هریخذ  - 
دراپسب . رامد  تکاله و  تسدب  ار  یمدآ  هک  هنتفنآ  زا  ياو  - 

دناشک . یم  یتخبدب  هب  ار  یتخبکین  هک  اجنآات  دبیرف  یم  دنک و  یم  هولج  - 
دوش . یمن  زاب  ام  تریصب  مشچو  درذگ  یم  اهتربع  - 

تسا . یلاخ  ناشیاج  کنیا  دندوب و  ام  رانک  رد  هک  نانآ  دنتفر  اجک  - 
دنتخیر . یمدوخ  هنازخب  رسکی  ار  تارف  هلجد و  عفانم  هک  اهنآ  - 

تساخرب . ناشگرم  يالص  هتساخن ، رب  ناشتلود  تردق و  هزاوآ  - 
درکزیت . ار  دوخ  نادند  لاگنچ و  هک  گرم  لوغ  - 

رادبات . هزین  هن  رادبآ و  ریشمش  هن  دوبن ، نآ  عنام  یتردق  چیه  دنگوس ، قحب  هن  - 
دندونغ . ناشوماخ  يداوب  سپس  دندیشک ، رب  شورخ  دایرف و  دنچ  یحابص  - 

. رادیاپ هنادواج  یباوخاما  دنزان ، باوخ  رد  ایوگ  - 
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دنتخیمآ . رد  كاغم  كاخاب  دندز ، هیکت  تلود  ریرس  رب  هکنآ  سپزا  - 
دندیشک . رس  رب  گرم  ماج  هدرک ، انشآ  نارب  هزین  اب  هنیس  ریشمش و  مد  اب  رس  یعمج  - 

تسین . ادیپ  يراگتسر  هار  دنتفگ : هک  سپ  نآ  زا  دنتسر ، یگدنز  مغ  زا  - 
تسا . نالی  گرب  زاس و  هزین و  ریشمش و  اب  تموکح  هک  راکیپ  هنهپ  نآ  رد  - 

دنتفاتش . شلابقتسا  هب  زاب  شوغآ  اب  دندیسارهن ، گرم  زا  - 
دنچیپ . رد  باوخ  هماجب  رس  هک  نانوچ  دندرب ، كاخ  هریت  هب  رس  - 

تسین . رسب  يزان  ربک و  رگید  ، دندرک شلاب  گنس  كاخ و  زا  - 
هدنکفین . نینط  اهنآ  شوگ  رد  گرم  ياوآ  ایوگ  تسامش . رب  ناششورخ  دایرف و  هک  اهناب  - 

دنتخوماین . اهنآب  یترع  دنپ و  بارخ  ناریو و  ياهرصق  - 
وگ : رب  اهنآب  دنراد . ناغفا  نویش و  کنیا  دندز ، یم  يداش  هلهله  زورید  هک  رصق  نایگدرپ  - 
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دنشاب . ریذپ  دنپ  اهلد  رگا  تسا ، ناوارف  تربع  دنپ و  دیا - . هدونغ  تلفغ  باوخ  رد  دنچ  ات  یک و  ات  - 
تسانیبان . روک و  اهمشچ  تسا ، هنوراو  اهلد  - 

رکیپ ؟ هوک  نالی  نآ  وک  هدرد : الص  نادنمتلود  هاگرد  رب  - 
دنمتزع . ناراک  ادف  دنیاجک  لئاضف ، تمرکم و  نایماح  دنیاجک  - 

لاون . لذب و  رگید  يوس  زا  دیراب ، یم  گرم  ناشلاگنچ  زا  وسکی ، زا  - 
دندیشک . نوخ  كاخب و  ار  نمشد  دندش ، ریگرد  نالیاب  هک  راکیپ  زور  - 

دندوب . نایناهج  رالاس  رورس و  موم ، نوچ  ناشتسد  ردراگزور  خرچ  - 
تفرگ . سپ  زاب  رگید  زور  داهن ، ناشرایتخا  رد  تردق  تلود و  - 

تشگ . مکاح  یگدنکارپ  یئادج و  دوب ، مهارف  شون  شیع و  بابسا  - 
تسا . یلاخ  تمعن  تلود و  هنوگ  ره  زا  کنیا  اهتسد  - 

بحاص . یب  نایم  رغال  ياهبسا  وسکیب ، رادبات  هزین  رادبآ و  ریشمش  - 
. دندنام ربخ  یب  بش  مین  شدرگ  زا  دندش ، زان  باوخ  رد  مدحبص  دیماب  - 
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تسین . یئاود  ار  درد  نیا  دش ، اهر  راگزور  تسش  زا  یگندخ  - 
دیرد . مه  رب  ار  فده  تسج ، نامک  زا  گرم  ریت  - 

تخیر . مهرد  تمرکم  ساسا  مه  و  دش ، هدیچرب  اهیکین  لئاضف و  طاسب  نانآ  تشذگ  اب  - 
ءزج رد  هک  ستا  هدورس  لاس 413  هتشذگ  رد  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم : خیش  نامگرزب  داتسا  رب  يراوگوس  رد  يرگید  هدیـصق 

: علطم نیا  اب  هدمآ ، تبث  شناوید  موس 

اماقا ؟ رایدلا  هذه  یلع  نم 
؟ اماد هیلع و  سبلم  افض  وا 

اولوت  يذلا  بدنن  انب  جع 
اماعف اماع  نونملا  دایتقاب 

امه  اخیش و  الهک و  انوقراف 
امالغ ائشان و  وادیلو  و 

الیخب  نیدیلا  دعج  احیحش  و 
اماعطم الوخم  اداوج  و 
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دنام ؟ هنادواج  رخاف  هماج  مادک  تسیز ؟ دیواج  یتیگ  رد  هک  تسیک  نآ  - 
مییرگب . ناگتشذگ  رد  مناتسود و  رب  ات  تلهم  یتخل  - 

لاسون . رگد  نا  و  سرون ، ناوج  یعمج  ریگ ، نیمز  ریپ و  یخرب  - 
زاون . نامهم  رادنامهم و  هدنشخب ، رگد  نا  و  کسمم ، لیخب و  کی  نآ  - 

دندرک . ياج  كاخ  لد  رد  کنیا  دنتشاد ، نمیشن  ناراسهوک  هلق  رب  - 
تسا . تلفغ  باوخ  رد  ور  نیا  زا  درگنن ، وا  رب  راگزور  هدید  درادنپ  هک  لمهمدرم  نآ  رب  داب  گرم  - 

دنزیخنرب . زگرهیشوگرخ  باوخ  زا  راگزور  مدرم  ایوگ  - 
یفاکش . مهرد  نالی  كرات  یشک ، كاخ  رب  ار  هبتریلاع  نادرمگرزب  دنچ  گرم  لوغ  يا  - 

یئآ . رد  ور  شیپ  زا  ناهگان  دنتسرهک ، دنرادنپ  یئآ ، رد  رس  تشپ  زا  هاگ  ره  - 
دنمجرا . رانک  رد  ار  هیامورف  تسپ  یهد ، ياج  ناکریز  رانک  رد  ار  ناهلبا  - 

يدوبر . ردار  ناردام  ناردپ و  ینک ، زاب  نادنزرف  يوسب  نادند  گنچ و  هک  شیپ  نآ  زا  - 
فک زا  لقع  مامز  دوبر ، ممشچ  زا  باوخ  هکتشگ  دیدپ  ون  هثداح  کنیا  - 
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تفرگ .
تشگ . وا  یگریچ  هیام  رارف  متفاترب ، خر  شرادید  زا  - 

مراد . شود  رب  لیذی "  هوک "  ایوگ  مدیشک ، شود  رب  تبیصم  نیا  راب  هک  هاگنآ  زا  - 
دوبن . نینچ  مزورید  منازیر ، کشا  مرابنوخنامشچ  زا  یهاوخ  دنچ  ره  کنیا  - 

دمآ . رد  ونازب  مالسا  تشذگ ، رد  شناد  رادمچرپ  نید ، مالسا و  ریپ  - 
دش . رابتشحو  یگدنز  تشذگرد . دوب ، ناشخر  دیشروخ  راگزور ، یکیرات  رد  هکنآ  - 

يدرک . ترصن  ار  نانموم  ریما  يدودز ، تفالخ  صن  زا  دیدرت  ههبش و  راگنز  اسب  - 
دنامن . نخس  يارایناشرگید  یتخاس ، نوبز  راوخ و  ار  تشنک  دب  نارکنم  - 

دشکكاخ . رب  دفاکشب و  لطاب  هاگولگ  هک  تسد  هریچ  ینکفا  ریت  - 
دشابن . نکفادرم  یلی  ره  و  درد ، رب  لطاب  هنیس  هک  نکفا  درم  یلی  - 

تشارفارب . تسار  دوخ  تسد  ود  اب  تفرگ ، یجک  یتساک و  نید  ساسا  هاگ  ره  - 
درک . يربهر  تیاده و  قح  هارب  دید ، فرحنم  قح  هداج  زا  ار  هک  ره  - 

دنکشب ؟ ارتوکس  رهم  دنک ، راکشآ  ار  ناهنپ  قئاقح  هک  تسیک  - 
دزاس ؟ ادج  مارح  زا  لالح  دیادزب  يدیلپ  زا  ار  یکین  هک  تسیک  - 

دلسگب . ماهوا  ریجنز  دشخب ، ورین  رشب  راکفاب  هک  تسیک  - 
دنبای . ذوفن  لدج  ثحب و  رد  زیت  ریشمش  نوچ  ات  دنک  زهجم  ملع  حالس  اب  ار  دوخ  نارای  هک  تسیک  - 

صقن . یگدولآ و  اب  نارگید  نوچ  هن  باتشب  قح  تاقالمب  هزنم  كاپ و  - 
تفرگ . یکیرات  نشور  حبص  دش ، هدرمژپ  یتخاس  مرخ  وزبس  رس  هک  شناد  ملع و  رازغرم  - 
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تشگزاب . اهناجب  مالآ  درد و  دش ، هدولآ  تفرعم  نیقی و  لالز  - 
اماسب  المحم  الا  تاومالا  ددع  نم  تنا  ینارت و  نل 

. مشابن یگتسارآ  تشاشب و  اب  زج  مراد ، لدب  تگرم  مغ  هکنآ  اب  - 

هحفص 111 ] ] 

تسا . راومه  لهس و  نم  رب  نارگید  گرم  مداد ، تسد  زا  ارت  هکنآ  زا  دعب  - 
دنهن . ورف  شود  زا  ار  تراب  هک  یشاب  یموق  رادتسود  ، تسین یکاب  دشابن -  و  دشاب -  شود  رب  یهانگ  راب  ترگا  - 

دنناهربشتآ . زا  ار  ناگمه  دنهاوخ ، رگا  هک  دناهاج  بحاص  نانچ  زیخاتسرب  - 
تسا . وت  تفک  رد  يدازآ  تارب  دنراد -  كاب  نارگید  هچرگ  رادم - كاب  رشحم  تافاکم  زا  - 

.. داب باریس  یهلا  مارکا  ماعنا و  زاتتبرت  هرامه  - 
ناما . نما و  یهلا و  تمحر  زا  هدنکآ  مه  و  - 

تمالس . مالس و  هدژم  زا  وت  رازم  و  داب ، باریس  تمحر  ناراب  زا  اهناتسروگ  - 
يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلا  و  دازرمایب . ارناگتشذگ  رد  دنوادخ ،

هحفص 112 ] ] 

ریصب یلع  وبا  هیریدغ 

هراشا

یفوتم 422

ءامسلا و ال  یف  سیل  نمناحبس 
هابشا هلدن و  ضرالا  یف 

اردتقم  نیملاعلاب  طاحا 
هالا هلا  نا ال  دهشا 

اندیس  نیلسرملا  متاخ  و 
هامس ءامسلا  بر  دمحا 

هتثعب  موی  ضرالا  تقرشا 
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هایحم نم  قحلا  صحصح  و 

هردیح  ریدغلا "  موی "  راتخا 
هاخآ يرولا و  یف  هل  اخا 

یف  هیف و  نیکرشملا  لهاب  و 
هانبا اهیفتقی  هتجوز 

مهب  مانالا  محری  هسمخ  مه 
هاجری اعدلا و  باجتسی  و 

تسین . دننام  شنیمز  نامسآ و  رد  هکنآكانبات  كاپ و  - 
تسین . یئادخ  وا  زج  هک  مهاوگ  رهاق ، نایناهج  رب  تمظع  هنیمه  اب  - 

دیمان . شدمحا  اهنامسآ  يادخ  هک  نامرورس  ناربمیپ ، متاخ  - 
دیمدرب . قفش  نوچ  وا  نیبج  زا  قح  تشگ ، نشورشتلاسر  زا  یتیگ  هنهپ  - 

دید . شا  هتسیاش  قیال و  نایناهج  رد  دیزگرب ، ار  ردیح  شردارب  ریدغ "  زور "  - 
نانآ یپ  رد  شدنزرف  ود  دیـشک ، رباعد  تسد  يراصن  هلهابم  هب  نانآ  يورباب  هک  دید  تمظع  اب  ادخ  هاگردـب  ار  همطاف  شا  هجوز  وا و  - 

دوبناور .
. راگدرورپ هاگرد  عیفش  تمحرم ، فطل و  هیام  دنتفرگ ، ياج  ابع  ریز  رد  نت  جنپ  - 

هحفص 113 ] ] 

راعشا هنومن  رعاش ، لاح  حرش 

تیب لها  يارعش  زا  ناراگ  زیهرپ  رامش  رد  شبوشآ  رهـش  نبا  تسا . مزراوخ  زا  وا  لصا  يروباسین ، رفظم  نب  نسح  انیبان ، ریـصب ، یلع  وبا 
، دوخ رـصع  رد  نایم  زراوخ  رورپ  بدا  دیوگ : وا  شیاتـس  انث و  رد  مزراوخ  خـیرات  باتک  رد  نالـسرا  نبا  دومحم  دـمحا  وباو  هدرک ، دای 
 " قطنم حالصا  بدا "  ناوید  بیذهت  باتک "  هلمج  زاتسا  یتافیلات  ياراد  زاتـشیپ ، فورعم و  رنه  نونف  رد  زادرپ ، نخـس  زومآ و  بدا 

لیذ  " تسا . نسح  ناشمان  هک  نانآ  نساحم  رثن " )  ) اه همان  لئاسر و  ناوید  و  دـلج ) ود  رد   ) رعـش ناوید  همیتیلا ، همتت  لیذ  تایبدا ) رد  )
مزراوخ . رابخا  باتک 

وا : راعشا  هلمج  زا 

تاوم  دج  ناک  شیعب  الها 
تاوم لک  تاذللا  نم  ایحا 
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دروآ . برط  هب  ار  ناگدرم  دوب . ینارماک  تخب و  رسارس  هک  یناگدنز  شیع و  نآ  رب  ابحرم  - 
راوخ . داش  اهلد  عمج و  نارای  عمج  مرخ ، توارط و  اب  نایترشع  مزب  - 

دیشک . اهلد  رب  ترسح  مغ و  رابغ  دیشک ، امرس  زا  تمحرم  هیاس  نوچ  هک  یشیع  - 

هتایح  ءام  رهدلا  یناقس  دقل  و 
تایحلا مد  ینیقسی  نالا  و 

تخیر . ام  ماج  رد  گنرش  رهز و  کنیا  میتفرگ ، هرهب  یگدنز  بآ  زا  اهلاس  - 
دندوب . نادنمدردروای  هرامه  دنتشذگ ، رد  هک  نادرمناوج  رب  اغیرد  - 

متشاذگ . رس  تشپ  ار  تمعن  تکرب و  متشگ ، ادج  تاکربلا "  وبا  نامرورس "  زا  هک  هاگنآ  - 
دوبر . یم  تقبس  يوگ  توتف  مرک و  نادیم  رد  هک  تمظع  تزع و  نکر  - 
متفر . ورف  تملظ  یکیرات و  رد  مدنام ، رود  شهام  نوچ  رادیدزا  هاوخان  - 

نازیر . منماد  رب  سوسفا  وترسح  کشا  تسا ، دنلب  ما  هلان  گناب  ماش  ماب و  - 
شیاتس : ماقم  رد  رعاش  هدورس  زا  و 

رمقلا  ءاوضالا و  یف  سمشلا  کنیبج 
رطملا ءاورالا و  یف  رحبلا  کنیمی 

ناراب  ایرد و  نوچ  تیاطع  تسد  ناشفا ، وترپ  هام  روخ و  نوچ  تیامیس  - 
. نادنمتجاح هگلزنم  ترابرد  یهلا ، نما  مرح  تا  هیاس  - 

هحفص 114 ] ] 

قلعم . لجا  تریشمش  ردقم ، يزور  تلاون  - 
رکذلا  مراصلا  لب  ماسحلا  فیسلا  لب  مامتلا  ردبلا  لبمامهلا  تنا 

رادبآ . غیت  ای  رابنوخ و  ریشمش  نوچ  ای  و  مامت ، هام  نان  وچ  ماقمالا  یئوت و  - 
هدورس : لزغت  رد  و  الب . نافوط  یگنت و  راگزورب  اجلم ، هانپ و  ار  ناگدنامرد  - 

ابصلا  نم  میسن  ما  لامش ؟ ایرا 
؟ ابنیزل لایخ  ما  اقورط ؟ اناتا 

انضرا  علاط  دوعسملا  علاطلا  ما 
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؟ ابکوک هداعسلل  اهیف  علطاف 

راگن . يایور  ای  ابص . شخب  حور  میسن  ای  تفوک ؟ رد  رب  هقلح  هنابش  هک  دوب  يرحس  رورپ  ناج  میمش  - 
دیشخردب . ملابقا  رتخا  هک  درک  رذگ  راید  نیا  رب  دوعسم  تخب  ای  - 

: متفگ ودب  دش ، راکشآ  نم  رب  ایور  رد  گرم  زا  سپ  رادوه  نبا  دیوگ : یلع  وبا  ام  هیامنارگ  رعاش 

راد  یلا  راد  نم  تلوحت  دقل 
رادوه نبا  ای  ارارقتیار  لهف 

داد : خساپ  یتفای ؟ یشمارآ  رارق و  ایآ  یتفاتش ، یقاب  هناخهب  یناف  راد  زا  - 

هل  عاطقنا  اباذع ال  تدجو  لبال 
رافغ ریغ  ابر  یلایللا و  يدم 

تسیرگنن . شزرمآ  رظن  اب  مراگدرورپ  هشیمه ،، يارب  كاندرد  هجنکش  هکلب  متفاین ، یشمارآ  هن ، - 
ریجنز . لغ و  رد  راکدب  ناساپسان  اب  خزود ، هت  رد  کیرات  يا  هناخ  - 

دنریگن . اوام  نازوس  شتاب  زج  رفاک ، ناساپسان  هک  دیریگ  هار  وگ : رب  منادناخ  هب  - 
. تفگعادو ار  یناف  راد  لاس 532  نابعش  رد  دوب ، بیدا  لضاف و  یهیقف  رمع ، صفح  وبا  ، رعاش دنزرف 

هحفص 115 ] ] 

يرعم ءالعلا  وبا  هیریدغ 

هراشا

449  - 363

یما  ياوس  یبهذا و  يایندا 
یملت مل  کتیل  تمملا  دقف 

يدرواین . شاک  يدروآ و  رابب  یتبیصم  ، شاب نارگد  نیمک  رد  ریگ و  دوخ  هار  رادغ ، راگزور  يا  - 
دنیاشگ . تمالمب  نابز  ای  دنزیخرب و  شیاتسبناگنازرف  هک  تسا  تلزنم  نآ  هن  ار  هنامز  - 

دیشک . رب  قارف  یئادج و  گناب  كاله  يارحص  هب  روجید ، بش  هک  مرادنپ  نینچ  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1568 

http://www.ghaemiyeh.com


دنا . هداز  ردام  ردپ و  کی  زا  ود  رههن  رخآ  دنیشنن ، اپ  زا  مه  ورمع "  درآ " ، یتیانج  رکب "  رگا "  - 
درک . دهاوخ  هلمح  شخاش  یب  رادخاش و  هک  شاب ، رذح  رب  يرادناج  ره  زا  یتیگ  هنهپ  رد  - 

دشابن . نیگ  ارهز  شین  ار  ناگمه  اهتنم  دزگ ، یم  عبطلاب  يدوجوم  ره  - 
دشک ؟ یم  نوخ  كاخب و  ار  دوخ  راکش  رگا  تسا ، هانگ  هچ  ار  گنلپ  ریش و  - 
دنناور . نابایب  رد  هدنور  ياهنش  هک  نانوچ  داهن ، ناهجب  اپ  یگدنرد  يوخ  اب  - 

دنکن . اج  نارک  شوگ  رد  هک  قح  ینخس  و  دنکن ، ساسحاانیبان  مشچ  اما  تسه  يوترپ  - 
. ریدغ دیع  رد  هن  نابرق و  زور  رد  هن  منامداش و  رطف  دیع  رد  هن  هک  دنگوس  بناجب  - 

هحفص 116 ] ] 

تسوا . يا  ياوام  لزنم و  مق  دالب  هک  ور  نیا  زا  دیوپ ، عیشت  هار  يا  هتشگ  رس  منیب  ناوارف  - 
رعش : نوماریپ 

: دیوگ باتک  نیا  يرـصم  حراش  هدروآ ، مزلی " ج 318:2  اـم ال  موزل  رد "  هک  يرعم  ءـالعلا  وبا  هدیـصق  زا  تسا  يا  هدـیزگ  تاـیبا  نیا 
ریدغب یحـضا و ال  و ال   ) تیب رطـش  نیا  هب  ءالعلا  وبا  هفحج ، یلیم  هس  رد  هداج  تسار  تمـس  هکم  هنیدم و  نیب  تسا  یناکم  مخ ، ریدـغ 

نم ار  هک  ره  دومرف " یلع  هب  عادولا ، هجح  زا  تشگزابرد  ادخ  لوسر  هک  دوب  مخ  ریدـغ  نیا  رد  دـنک ، یم  هراشا  عیـشت  بهذـم  هب  مخ )
ناکم نآ  ترایز  هب  هعیش  شاب "  نمشد  ار  شنمشد  رادب و  تسود  ار  شرادتسود  ایادخ  راب  تسوا ، رورـس  الوم و  یلع  مرورـس ، الوم و 

: تسا هتفگ  نانآ  رعاش  هار  نیا  زا  دنور و 

مخ  ریدغ  ریدغلاب  اموی  و 
اعیطا ول  هیالولا  هل  نابا 

دنتفرگ . یم  تعاطا  هار  رگا  تخاس ، الم  رب  ار  وا  يرورس  ادخ  لوسر  هک  مخ  ریدغ  زور  نامه  نارتش ، زاهج  یئاپ  رب  زور  - 
نخـس ریدـغ ، ثیدـح  نایوار  تاقبط  رد  میدرک و  یم  جرد  ار  تاـیبا  نیا  ریدـغ ، دـیع  ثحبم  باـتک ، لوا  ءزج  رد  هک  دوب  نآ  هتـسیاش 

میدومن . كاردتسا  اجنیا  رد  میتفای ، تسد  نآ  حرش  راعشا و  نیا  هب  هک  کنیا  میدومن ، یم  دای  ار  يرصم  حراشنیا 

وا همجرت  رداصم  رعاش و  لاح  حرش  هب  هراشا 

ناوید تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  وا  ماقم  تعفر  یگدـنز و  هک  اجنآ  ات  دنارایـسب ، دـنا ، هتخادرپ  يرعم  ءالعلا  وبا  لاح  حرـش  هب  هکیناسک 
لیـصفتب و يرجه  هتـشذگرد 660  یلح  میدـع  نب  دـمحا  نب  رمع  نیدـلا  لاـمک  بحاـص  تسوا . تمظع  غوبن و  هاوـگ  نیرتـهب  شرعش 
، هداهن يرعم "  ءـالعلا  یبا  زا  يرجت  ملظ و  عفر  رد  يرحت  فاـصنا و  ار "  دوخ  فیلاـت  ماـن  و  هتخادرپ ، وا  لاـح  حرـشب  یهجو  نیرتوکین 

لاح حرـش  بسن ، تسا : رارق  نیدـب  نآ  تسرهف  و  هدیـسر ، پاچب  ات 180  ص 77  بلح ج 4  خـیراتمراهچ  ءزج  رد  باتک  نیا  هصـالخ 
وا  لیماف  نادناخ و 

80 ص 101 - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1569 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 117 ] ] 

 101 يروک ص 104 -  هعیاض  تیبرت ، دلوت ،
 104 دیتاسا " 106 -  خیاشم و  یملع ، تالاغتشا 

106 ناگدنسیون " 113 -  ناریبد و  نادرگاش ، نایوار ،
113 هلاسر " 125 -  دودح 65  رد  تاشنم ، تافیلات ، - 

 125 هرعم " 132 -  هب  تشگزاب  و  دادغب ، رفس  - 
 132 یمهف " 144 -  زیت  یشوه و  زیت 

 144 ناریما " 151 -  افلخو و  كولم  هاگشیپ  رد  وا  تلزنم 
 151 یتسدگنت " 153 -  اب  توتف  دوج و 

 153 تعانم " 154 -  تفع و 
 154 تایاغ " 158 -  لوصف و  باتک "  زا  لصف  کی 

 158 نیطالس " 163 -  هاگشیپ  ردءالعلا  وبا 
 163 نانآ " 166 -  لئالد  و  دنناد ، دساف  ار  وا  هدیقع  هک  نانآ  نخس 

دنناد " 166  تسرد  ار  وا  هدیقع  هک  نانآ  نخس 
 166 وا " 169 - كوس  رد  ارعش  یثارم  و  وا ، تافو 

169 نآ " 180 -  دهاوش  و  وا ، هدیقع  نسح  رد  نخس  نیرخآ 

هحفص 118 ] ] 

نیدلا یف  دیوملا  هیریدغ 

هراشا

هتشذگ 470 رد 

لومحم  يرسلل  لحرلا  لاق و 
لیحرلا دج  يونلا و  کنم  قح 

تسا . نتفر  ماگنه  هن  نیا  تفگ : وا  تسبرب و  رفس  راب  ناوراک  - 
تفر . یم  يرهم  یب  نامگمنینچ  هن  تسویپ ، دج  هب  یخوش  زا  تراک  - 

دوب : ناور  مراسخر  رب  کشا  بالیس  تخوس ، یم  ترسح  شتآ  رد  لد  و  متفگ -  - 
نیغورد . ياه  هدعونآ  ياضتقا  تسا و  تشونرس  نامرف  داب ، تیادف  مردپ  - 
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تسین . نامرح  تقاط  مهار  هوک  ، رادرب يرهم  یب  افج و  زا  تسد  متفگ : متفگ و  دنچ  ات  - 
تسا . راوگان  مراز  لد  رب  دنچ  اتهک  ینادن  تسا ، ناسآ  لهس و  نامرح  جنريرادنپ  - 
هداتفاپ . زا  هدنامرد و  قشع  زوس  زا  نم  یمارخ ، یم  مرخ  شوخ و  تمالس  هماجرد  - 

تسا . گنرد  ياج  هنرگید  متفگ : میوج . زاب  اه  هتشذگ  رذعهک  ياپب  يدنچ  ریگم ، هدرخ  کنیا  تفگ : - 
. يریگ افو  هار  هک  مرادنپ  هن  متفگ : مرآ . رب  تیوزرآ  یهاوخ  هچ  ره  منامیپ ، رس  رب  نم  تفگ : - 

. تسا قایتشا  هاوگ  مزوس  رگج  هآ  يدز ، نماد  ار  منورد  شتآ  تفگ : - 

هحفص 119 ] ] 

تسین . نامرح  يراوخ و  يوزرآ  مرگید  سب . ارم  مدید ، نامرح  يراوخ و  هچنآ  متفگ : - 
دروآ . نوخیبش  مرس  رب  يریپ  رکشل  تفر ، مرس  زا  یئادیش  قشع و  سوه  - 

. تسین رس  رد  یئاوه  مرگید  دراد ، لوغشممدوخب  زیخاتسر  دای  کنیا  - 
دنا  كدنا  هچ  دنا  غارچ  اب  هک  نانآ  دنا ، ردنا  تریح  يایرد  هب  يرایسب  - 

تسین . نشور  تقیقح  دنیوگ  هتفرگ  لیطعت  هار  یعمج  تسا . يدوبان  یتسین و  یگدنز  نایاپ  دنیوگ : - 
تسا . ینالوط  ناشساسا  یب  نخس  دنا ، حاورا  خسف  خسن و  یعدم  رگید  یخرب  - 

دنریگ . رس  زا  هزات  یگدنز  نایناهج  هک  دندش ، رکنم  ار  ترخآ  راد  یگدنز ، نیا  سپ  زا  - 
دنناد . دوخ  نیمک  رد  یباقع  شتآ و  هن  دنسانش و  یباوث  وشاداپ  هن  - 

لیب . باذع و  روخ  رد  ار  ناگدنامرد  دننیب ، شاداپ  بحاص  ار  نادنمتلود  - 
لیبسلسلا  لیبجنزلا و  انل  مجلا  ددعلا  ووذ  مه  موق و  لاق 

راد  رادلا  هذه  دعب  انل  و 
لوکاملا بورشملا و  اهیف  باط 

قوس  تالاقملا  نم  لکل  و 
لیعر هیار و  ماما و  و 

لیسلس . يوج  زا  لیبجنز  بارش  اب  تسا  یتشهب  ار  ام  دنیوگ : ناگنازرف  روهمج و  - 
بابک . بارشنیرتهب و  اب  تسا ، دیواج  تایح  گرم ، زادعب  - 

یهوبنا . یمچرپ و  یئاوشیپ و  اب  جاور  تسا  يرازاب  کی  ره  ار  نوگانوگ  تالاقم  نیا  - 
. لوبق لباق  يا  هشیدنا  هن  و  دنرادن ، هجوت  نایاش  ینخس  لقع ، هاگشیپ  رد  یلو  - 
لوهج . راک  هیس  مانمگ  نامه  درک ، عیاض  ار  تناما  قح  ناشیاوشیپ ، هک  یتما  - 

اوسر . راکبیرف و  تفص ، ناطیش  يرای  اب  نایمدآ ، هرمز  زا  يرهوگ  دب  - 
دنتخیسگ . مه  زا  ار  يربهر  نید و  هتشر  هک  ناگتشگرس  ناهارمگ و  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1571 

http://www.ghaemiyeh.com


یلمجم نیا  دندومن ، نوگژاب  ار  نید  ساسا  اونین ، رد  هک  اهنآ . رب  ياو  - 

هحفص 120 ] ] 

لصفم . ثیدح  رب  هاوگ  تسا 
تشادن . يربهر  تردق  هک  یناوتان  دندرپس ، ناتفص  نزو  نانز  تسدب  ار  نید  مامز  - 

دیوگ : هکاجنآ  ات 
تشاد . اپب  شلوسر  هک  دندش  یم  یسک  يایوج  ، دندوب تقیقح  يایوج  رگا  - 

تشگ . لزان  نیما  لیئربج  هک  مخ  ریدغ  رد  دش ، دراو  شتیالو  غیلبت  هب  نآرق  صن  - 
. تسا هاوگ  نیا  رب  نآرق  تایآ  تیالو ، قح  بحاص  یلع  یضترم  نامه  - 

نانمشد  قرف  رب  هتخآ  ریشمش  نایناهج ، رب  تسا  ادخ  تجح  - 

مهنم  رمالا  یلوا  ادحج  اوعاضاف 
لیضفتلا قئالخلا  یف  مهل  و 

دندوب . رترب  نایناهج  همه  زا  هکنآ  اب  دنتشاذگ ، عیاضار  بحاص  راکنا ، دانع و  زا  - 
مارح . لالح و  ماکحا  اب  دش ، دورف  نانآ  رب  نآرق  هک  ینادناخ  - 

ناگمه . رس  رب  یهلا  هدرتسگ  هیاس  تسار ، هار  و  دنا ، تلاهج  يروک و  نامرد  - 
تسا تیب  هدیصق 67 

: علطم نیا  اب  تسا ، تبث  وا  ناوید  رد ص 245  هک  تیب  هد  اب  دراد  يرگید  هدیصق  - 

ایداغ  سرافب  مملا  ابصلا  میسن 
ایکازالا يدو  لها  یمالس  غلبا  و 

ناسرب . مکاپ  ناتسودهب  ارم  دورد  ناهاگحبص  ریگ و  سراف  هار  ابص ، رورپ  ناج  میسن  يا  - 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد 

اودغ  دقف  فاعضلا  یلها  یلع  یفهلف 
ایحاضا تابئانلا  رافش  دحل 

دنتشگ . الب  رپس  یپ  ثداوح و  شوختسد  هک  مناوتان  نارای  نیا  رب  خوآ  - 
دنرآ ؟ رب  هوکش  ثداوح  تسد  زا  هک  يزور  تسیک ؟ نانیا  سرداد  یمتسناد  شاک  - 

؟ دنکارپب ار  ام  عمج  و  دیسر . دوخ  يوزرآب  نمشد  هنوگچ  یمتسناد  شاک  - 
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هحفص 121 ] ] 

. دیوش یضار  قح  ياضرب  نم  نوچ  دیریگ و  شیپ  یئابیکش  ربص  زیزع . نارای  يا  - 

ینناف  تیفن  نا  هط  لآ  یف  و 
ایفان هللا  تلز و  ام  مهئادعال 

اوفن  مهیف  یلوالا  یف  اعدب  تنک  امف 
ایناث بدنجل  اودغا  نارخف  الا 

مدناشن . كاخب  ارناشنانمشد  هرامه  تسا . كاپ  هچ  متشگ ، هراوآ  هط  نادناخ  هاررد  رگا  - 
تسا . راختفا  ياج  دوخ  نیا  دشاب و  رذوبا  هب  میادتقا  مشاب ، نم  هن  راید  هراوآ  نیلوا  - 

تسویپ . تقیقحب  ناناج  ياوه  هک  مدنسرخ  تسخ ، ارم  ناج  یگراوآ  جنر  رگا  - 
تسا . عمج  نآ  رد  ایند  نید و  هک  متشگ  سوباپ  هفوک  رد  ار  تمظع  دجم و  هاگراب  - 

ربهر . يداه و  ادخ  لوسر  یصو  ردیح ، هبق  رونا ، هاگراب  - 
تشگ . رورس  رالاس و  ریدغ "  زورب "  هک  شمع  رسپ  یضترم ، یلع  ینعی  یفطصم ، یصو  - 

دنداهن . ندرگ  وا  یئادخ  هب  یعمج  كاپ ، حیسم  نوچ  هک  يرورس  - 
شرونا ؟ هبق  رد  زامن  شتبرت ؟ درگ  رب  فاوط  تسا  شوخ  هچ  - 

. شترضح اب  تاجانم  شرد ، كاخ  رب  نیبج  ندیئاس  رتشوخ ، نآ  زا  - 
ناور . خر  زا  مکشا  بالیس  راک ، هیس  نمشد  زا  هوکش  راگدرک ، اب  زاین  زار و  - 

داب . بل  هنشت  دیهش  نآ  يادف  مناج  متفرگ ، رب  رد  نیسح  كاپ  تبرتالبرک  كاخ  رد  هک  رگد  یقیفوت  - 
هدیصق رخآ  ات 

: علطم نیا  اب  دینک ، هظحالم  ار  نآ  تیب   36: تسا تبث  شناوید  رد ص 256  هک  تیب  رد 60  يرگید  هدیصق  - 

رومت ؟ ءامسلا ال  يذهل  ام  الا 
؟ ریست يرت ال  لابجلل  ام  و 

موجنلا  تروک و  امسمشلل  و 
روغت يرثلا ال  تحت  ءییضت و 

؟ دزرلن مهرد  هچ  زا  اههوک  دزیرن ؟ مهرد  هچ  زا  نامسآ  ار . ادخ  - 
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هحفص 122 ] ] 

دنتفین ؟ كاخ  رب  نارتخا  دچیپن ؟ دوخ  رب  دیشروخ  ارچ  - 
دیاین ؟ شورخ  شوجب و  اهایرد  دشاپن ؟ مه  رد  نیمز  ارچ  - 

دشک ؟ بالیس  اهکشا  هکنانچ  نآ  ، دشکن يوج  اهنوخ  ارچ  - 
دشاب . اراخ  گنس  زا  هچرگ  دفاکش ، مهرد  اهلد  هک  تساور  - 

هلثم  ام  دادغبب  مویل 
ریرطمق ءرما  هاری  سوبع 

روعا  اهلاجد  ماق  دق  و 
روع روزلا  ینب  نم  فحی 

نولسنی  هنم ال  بدح  الف 
ریفن اهیف  سیل  هعقب  و ال 

يدهلا  یبن  لآ  نوموری 
ریبکلا ینفی  ریغصلا و  يدریل 

مهئایحا  سفنا  بهنتل 
روبقلا نیتیملل  شبنت  و 

ءابعلا  لآ  قداص  لجن  نم  و 
روفکلا هلنی  مل  يذلا  لانی 

هربق  هل  قشی  یسومف 
روشنلا هرشح و  یتا  امل  و 

میرح  هنم  رانلاب  رعسیو 
ریعسلا هیرئاز  یلع  مارح 

دوشگن . رهچ  ناهج  رد  تسوحن  یموش و  نادب  يزور  تشذگ ، دادغب  ردهک  موش  هیرک و  زورنآ  - 
دندروآ . هلمح  وا  درگ  رب  رگد  ناروک  تساخ ، اپب  مشچ  کی  یئوخ  لاجد  - 
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دنتخیگنارب . يریفن  نزرب  يوک و  رهب  دنتخیر ، ورف  ماب  رد و  زا  تفص  جوجای  - 
دنزاس . ناهن  كاخ  رد  ار  ناشریپ  كدوک و  دنزاس ، رپس  یپ  ار  تیاده  ناربهر  ات  - 

دنرآ . رب  روگ  زا  ار  ناگدرم  دنرب ، امغیب  ناگدنز  ناج  - 
دنرادن . اور  نارفاک  هک  دنراد  اور  نآ  دمحم  لآ  قداص  هداز  رب  - 

دندرک . اپب  يربک  رشحم  دنتفاکش . مه  رد  یسوم "  تبرت "  - 
ددرگ . مارح  شنارئاز  رب  خزود  شتآ  هک  اجنآ  دنتخورفا ، رب  نیک  شتآ  شروط  میرح  رد  - 

دندیرد . رب  ناشتمرح  هدرپ  دنتشک ، ار  لوسرلآ  ناوریپ  نیک ، دانع و  زا  - 
. دیرپ نت  زا  نیک  غیت  اب  هک  اهرس  نآ  رب  ياو  دص  دیشک ، بالیس  هک  كاپ  ياهنوخ  نآ  رب  خوآ  - 

هحفص 123 ] ] 

ریما  مهیلع  یبنلا  یصو  نا  ریغ  مهنم  اومقن  ام  و 
ریدغلا  هیف  بحلا  ضرف  نمل  مهضغب  مهردغ  یف  رذعلا  امک 

دندیزگرب . دوخ  يرالاسب  ار  لوسر  یصو  هکنآ  زج  دندیدن ، یمرج  - 
دنداهن . اپ  ریز  ار  ریدغ  تیالونامرف  و  دندرک ، هناهب  ار  شیرق  ینمشد  هک  ناسنآ  - 

دیدرک . رات  هریت و  ار  تیاده  باتفآ  هرهچ  دیتسب ، ار  تداعس  هار  تواقش  تسد  اب  هک  راسوگن  تما  يا  - 
ياو . دص  تلادع  يادخ  زا  تما  امش  رب  ياو  تسا ، هاوخ  داد  مصخ  ناترشحم  عیفش  - 

تفوشآ . رب  ار  قارع  مدرم  دیتفگ : و  دندیشک ، نوخب  البرک  رد  ار  نیسح  - 
دید . رون  مه  رد  ار  شهاگراب  وتبرت  متس  تسد  هک  دوب  هچ  یسوم "  مرج "  - 
. تفیرفب نوسفاب  ناتناطیش  هک  دنگوس  ادخب  دیدرمش ؟ اور  تیانج  نیا  هچ  زا  - 

تامملا  بلاط  قحلا . هعیش  ایا 
روثن اعارس  اوموق  موقایف .

صاصقلا  یف  انلهایح  اماف 
ریصناوراص ثیح  یلا  اما  و 

دیزیخ . اپب  باتش  اب  ناتسود  يا  تساراوگ . گرم  گنرش  کنیا  قح . ناوریپ  يا  - 
میدرگ . قحلم  دوخ  دیهشناتسود  هب  ای  ماقتنا ، هیاس  رد  راختفا  اب  یگدنز  ای  - 

. دیدوب تیالو  راتسود  هرامه  هک  امش  بیسم "  نادناخ "  يا  - 
ناگدنمزر . ناریش و  يا  ناکدز . یتخس  هانپ  يا  فوع "  نادناخ "  يا 

نازارفندرگ ! يا  ناراد . هزین  يا  نادرمناوج . يا  ناگنازرف . يا  - 
هاتوک . هن  امش  تردق  تسد  دوب . تسپ  هن  امش  تمه  دینک ، يروبص  هنوگچ  تفخ  يراوخ و  نیا  رب  - 
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دنامب ؟ یقاب  امش  زا  يراید  نیمزهنهپ  رد  دنرد و  رب  تمرح  هدرپ  ار  لوسر  نادناخ  - 
؟ دندرون مه  رد  ار  لوسر  هداز  تبرت  دیشاب و  رظان  رضاح و  امش  هک  تساور  - 

هحفص 124 ] ] 

دیریگن ؟ الاب  تسپ و  هار  ماقتنا  يداو  رد  دیورن . ورفالب  بادرگ  رد  هتفرگ  مارآ  امش  - 

ینملا  نیسحلا  موی  ناک  دقل 
رودص یفشت  سوفن و  يدفتف 

نیسحلا  موی  داع  مکلاذهف 
؟ روتفلا اذام  و  روصقلا ؟ اذامف 

دیشخب . افش  اهلد  دیزاس و  ادف  اهناج  ات  دیدرک ، یم  وزرآ  ار  نیسح  زور  هک  امش  - 
تسیچ . زا  یناوت  نیا  دشاب ؟ هچ  زا  یهاتوک  نیا  دمآ . زاب  هک  تسا  نیسح  زور  کنیا  - 

تسا . رات  بش  نوچ  امش  تلوص  زا  نایبصان  زور  دیبوک  نانمشد  رس  رب  تخس  دیشکرباهوزاب و  - 
شرکم . ماد  هک  نانچ  نآ  دشاب ، رامد  كاله و  هنمد "  نبا  ماجرف "  دیراذگب  - 

دننک . رب  رس  زا  يوم  و  دننک ، هیوم  شنانزدیراذگب  دناشن . ناتیازعب  هک  دیناشنب  ازعب  تشک . هک  شدیشکب  - 
هدیصق . رخآ  ات 

دادغب نایلبنح  هنتف  موس ، هدیصق  نوماریپ  یحرش 

ترسح هدیصق  نیا  نمض  رد  تسا ، هدیشک  مظن  هب  هدش  عقاو  لاسب 443  هک  دادغب  راب  بیصم  هنتف  رد  دیوملا "   " ام رعاش  ار  هدیـصق  نیا 
رد هک  زور  نآ  دـش ، دراو  تمـصع  تیب  لها  ءالو  رکیپ  رب  متـس  تسدـب  هک  دزاـس  یم  ـالم  رب  تاـیانج  عیاـجف و  نآ  زا  اردوخ  هودـنا  و 

دنتخاس . تراغ  رپس  یپ  شراوجمه  ناتسود  تبرت  رفعج و  نب  یسوم  رهاط  ماما  هاگراب  یمومع  ياغوغ 
دیوگ : لماکلا " ج 9 ص 215  خیرات "  ردریثا  نبا 

خرک لها  دوعـسم ، باب  هیقب  نامتخاس  رد  نیئالق  و  دـندرک . عورـش  نیکامـس "  هزاورد "  ناینب  هب   " خرک لها "  هک  دوب  نآ  هنتف  اـشنم  - 
ددصرد تنـس  لها   " دنا . نایناهج  نیرتهبیلع  دـمحم و  دنتـشون "  الطاب  اهنآ  رب  هتـشارفا و  رب  یئاهجرب  دـندرب و  نایاپب  ار  نامتخاس  راک 

دزرو ابا  هک  ره  تسا و  رکاش  دهد  اضر  هک  ره  دنا ، نایناهج  نیرتهب  یلع  دمحم و  تسا "  نینچ  هبیتک  هک  دندش  یعدـم  هدـمآرب ، راکنا 
 " رفاک .

میا هتشون  ار  نامه  و  میا ، هداهنن  ارف  اپ  دوخ  مسر  هریس و  زا  ام  دنتفگ ك  خرک  لها 

هحفص 125 ] ] 
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رومام نییولع  بیقن  یـضر  دـنزرف  ناندـع  ابار  نییـسابع  بیقن  مامت  وبا  هللا . رما  هب  مئاق  هفیلخ  میتشون . یم  دـجاسم  ردرب  نیا  رب  قباـس  هک 
رتارف دوخ  نیرید  تداع  زا  و  تسا . تسرد  خرک  لها  نخس  هک  دنتشون  هفیلخ  خساپ  رد  یسراو  زا  سپ  دوش ، فوشکم  تقیقح  ات  دومن 

دندربن . نامرف  یلو  دنارادب ، لاتق  زا  تسد  هک  میحرلا  کلملا  نارازگراک  زین  داد و  روتسد  هفیلخ  دنا ، هتشونن 
، دنتخیگنارب هنتف  بوشآ و  هب  ار  هماع  مدرم  دندوب ، دمـصلا  دبع  باحـصا  هک  نایلبنح  زا  ود  نیا  ریغ  يریهزو و  یـضاق  بهذـم  نبا  انمض 

دندشن . اولب  بوشآ و  عنام  دنتشاد ، نایلبنح  یماح  ءاسورلا  سیئر  زا  هک  ینیک  مشخرطاخب و  مه ، میحرلا  کلملا  نارازگراک  باون و 
، دوب بآ  یب  دس  نتسکش  رطاخب  یسیع  رهن  هکنآ  اب  دننک ، هدافتسا  هلجد  بآ  زا  خرک  نایعیش  هک  دندش  عنام  تنـس  لها  رگید ، فرط  زا 

دعب دنتخیر . ياه  هکشب  رد  هدرک  لمح  هلجد  بآ  زا  یناوارف  ياه  کشم  دندرک و  تمه  یتعامج  دش ، راوشد  نایعیـش  رب  راک  هجیتن  رد 
ریخ هملک "  ات  تفرگ  تخس  نایعیـش  ربءاسورلا  سیئر  دنتخورفرب و  راک  نیا  زاناینـس  لیبس . هللا  لیبس  دندز : دایرف  هدیـشاپ  نآ  رب  بالگ 

عناق ناینس  مه  زاب  دنتشون ، مالسلا "  امهیلع  نآ "  ياجب  هدرک  وحم  ار  نایناهج "  نیرتهب  رشبلا = 
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دنیوگن . لمعلا "  ریخ  یلع  یح  ناذا "  رد  دنرادرب و  هبیتک  زا  ار  یلع  دمحم و  مانهکنیا  زج  میوشن  شوماخ  ام  دنتفگ : هدشن 
شناسک دـش ، هتـشگ  تنـس  لها  زا  یمـشاهيدرم  انثا  نیا  رد  تفای ، همادا  لوالا  عیبر  موس  ات  بوشآ  يریرنوخ و  دـندرک ، عانتما  نایعیش 

رد ار  وا  دـسج  نوچ  و  دـنتخیگنارب ، ار  هلاجر  مدرم  دـنداد و  فاوط  اهنز  رب  ریاس  هرـصب و  هزاورد  هیبرح و  يوک  رد  هتـشادرب  ار  وا  شعن 
رد نابرد  دنتشگ ، نبت "  دهـشم "  یهار  سپ  نآ  زا  هوبنا ، تعامج  نیا  دندوب . هدمآ  درگ  يریثک  هوبنا  دندرک ، نفد  لبنح  نب  دمحا  هعقب 

تنیز هدرپ و  و  لیدنق ، هچنآ  دندش و  دراو  ناینس  دوشگ . ار  رد  نابرد  ات  دندرک ، دیدهت  انمـض  دندمآرب ، تبقن  ددصرد  نانآ  و  تسب ، ار 
. دنتفرگ رب  راک  زا  تسد  بش  یکیرات  رد  هدرک  تراغ  مرح  فارطا  رد  ار  یصوصخ  رباقم  و  دندرب ، امغیب  ار  همه  دوب ، هرقن  الط و  تالآ 

حیرض رفعج و  نب  یسوم  حیرض  دنتخوس ، رکیپ  رد و  اب  ار  اهناتسروگ  مامت  ، دندش هاگترایز  دراو  هدمآ  درگ  هلاجر  هوبنا  زاب  رگید ، حبص 
لالج هلودـلا و  زعم  هربقم  هیوب : ینب  ناهاشداپ  رباقم  زا  و  دـندز ، شتآ  جاس  ياه  هبق  راوید و  رد و  اب  ار  یلع  نب  دـمحم  شا  هداز  دـنزرف 

رـسارس هدـیبز  شرداـم  هربقم  دیـشردنزرف ، نیما  هربقم  یـسابع ، روصنم  رفعج  یبا  دـنزرف  رفعج  هربقم  ءاـسور  ءارزورباـقم و  زا  هلودـلا و 
تشادن . هقباس  ایند  رد  هک  تفرگ  الاب  نادنچ  یئاوسر  عیاجف و  تخوس ،

ات دنتفاکـش  ار  یلع  نب  دـمحم  رفعج و  نب  یـسوم  تبرت  دـنتخات ، رورـس  نآ  هاگراب  هب  اددـجم  ، دوب عیبر  هاـم  مجنپ  هک  زور  نآ  يادرف  - 
كاـخ و  دوب ، ادـیپان  ربق ، عوضوم  هک  دوب  ناوارف  نادـنچ  یناریو  یبارخ و  دـنزاس ، لـقتنم  لـبنح  نبا  هربـقم  هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  دـسج 

. دروآ رب  رس  وا  تبرت  رانک  زا  يرادرب 
ربخاب تنس  لها  نییمشاه و  نییسابع  بیقن  مامت  وبا  نایم  نیا  رد 
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دندش . تیانج  نیا  عنام  هدش  رضاح  ناگمه  دنتشگ ،
اب ار  هسردم  دنتشک ، ارنانآ  سردم  یسخرس  دعـس  وبا  و  دندرک ، تراغ  ارنآ  دندرب و  موجه  یفنـص  ءاهقف  ناخهب  خرک  لها  فرط ، نآ  زا 

دندیشک . شتاب  تارجح  یمامت 
دنداتفا . مه  ناجب  نارگشفک  جب " و  رازاب "  قاط و  هزاورد  یلاها  ، تفای هار  قرش  تمسق  هب  یبرغ  بناج  زا  هنتف 
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وا و نوچ  درمـش ، راوگان  میظع  و  دمآ ، تخـس  راوشد و  وا  رب  دیـسر ، دـیزم  نب  سیبد  : هلودـلا رون  هب  یـسوم ، هبق  رد  يرزوس  شتآ  ربخ 
مدرم دـش ، هدرب  هللا  رماب  مئاق  مان  هک  هبطخ  ماگنه  تهج ، نیدـب  ، دـندوب هعیـش  ناماس  نآ  یلاها  و  لین ، هطخ  نارازگراک  مامت  اب  شناـسک 

درک . نانچ  و  دزادنا ، رب  هبطخ  زا  وا  مان  ات  دندرک  ضارتعا  ادصکی 
دیاب هکدنا  هتشگ  نانعکی  قفتم و  راک  نیا  رب  ،و  دنشاب هعیش  ناماس  نیا  مدرم  هک  دروآ  رذع  دندرک ، تمالم  دنداد و  مایپ  ودب  راک  نیا  رد 

. دباترب یسوم  دهشم  زا  ارناگ  هلفس  رش  تسناوتن  هفیلخ  هک  نانوچ  ، مریگب تخس  نانآ  رب  متـسناوتن  نم  و  دوش ، طقاس  هبطخ  زا  هفیلخ  مان 
تشگزاب . لوا  لاح  هب  هبطخ  يدنچزا  دعب  یلو 

هکنآ زا  سپ  هدرک و  جورخ  ناجیز ، رد  یلاها  زا  یقطقط ، مان ، رایع  دـنک : یم  هفاـضا  نینچ  مظتنم ج 8 ص 150، خـیرات  رد  يزوج  نبا 
درک و یم  بیقعت  نز  رب  يوک و  رد  تخیوآ و  یم  رد  خرک  لها  اب  هراـمه  تشاد ، یـضقن  ناـیم  نیا  رد  درک ، هبوت  دـندروآ ، شناویدـب 

تشگ . میظع  يولب  هک  اجنآ  ات  تشک  یم  ارنانآ 
ترپ شراوید  رد و  رب  تساجن  و  دـنتخیر ، ورف  ار  ناشورف ) باـبک  نیئـالق =(  هزاورد  راویدو  دـندش  عمتجم  رهظ  ماـگنه  هب  خرک  یلاـها 
لخاد هب  ار  ناشیاهرـس  هتـشک و  ار  رگید  رفن  هس  هکنآ  زا  دـعب  تخیوآ ، رادـب  هزاورد  نامه  رب  تفرگ و  ار  رفن  ود  یقطقط  رایع  دـندرک ،

تسا . یبوخ  هناحبص  تفگ : هدرک  باترپ  خرک 
نانکاس دـنز ، شتآ  ارنآ  دـنزادرپن ، رگا  هک  دومن  دـیدهت  و  درک ، هبلاطم  رانید  رازه  دـص  نآ  نانکاس  زا  تفر و  ینارفعز  هزاورد  هب  دـعب 

هنایم زا  دنتخیوآ ، رد  مهب  دمآ و  زاب  اددجم  ادرف  اما  تشگزاب ، ات  دنتخادرپ  ینابرهم  ارادم و  هب  وا  اب  لحم 

هحفص 128 ] ] 

دندرب . شیرق  رباقم  هب  ار  وا  هزانج  دش ، هتشک  ناینس  زا  یمشاه  يدرم 
شتآ هدروآ  رب  روگ  زا  ار  یتعامج  دـسج  دـندرب . تراغب  دوب ، هربقم  رد  هچنآ  دـندز ، بقن  ار  یـسوم  هبق  راوید  دـنتفوشآ ، رب  ، مدرم ماـمت 

ود دندنکفا ، شتآ  هنهک  هزات و  رباقم  رد  دندرک ، لقتنم  اهناتـسروگ  ریاس  هب  ار  رگید  یعمج  دسج  یعوذج ، یـشان ، ینوع ، دننام  دـندز ،
لبنح نبا  ناتـسروگ  هب  ار  دسج  هک  دنتفاکـش  ار  حیرـض  ود  نآ  زا  یکی  تخوس ، رـسارس  داوج ) یـسوم و  حیرـض   ) جاس هبق  ودو  حیرض 

بهذلا تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا  راصتخا ، اب  ار  هیـضق  نیا   - خلا دندش -  عنام  دـندناسر و  عقومباردوخ  نیریاس  بیقن و  دـننک ، لقتنم 
دوخ ج 12 ص 62 . خیرات  رد  ریثک  نبا  زین  هدرک و  لقن   270:3

راثآ تافیلأت و  رعاش ، لاح  حرش 

لاجر زا  يروآمان  هتسجرب ، زاتمم و  یتیصخش  هناگی ، يدنمشناد  هاعدلا ، یعاد  نیدلا ، یف  دیوملا  يزاریـش ، دواد ، نب  یـسوم  نب  هللا  هبه 
زا يرفاو  هرهب  هدیلاب ، ناماس  نامه  رد  هدوشگ و  ناهجب  هدید  سراف  نیمزرـس  رد  هچ  رگا  و  تسا . تیبرع  مولع  رد  يا  هغبان  بدا ، ملع و 

تسا . هتفای  اناوت  یتسد  يرعاش  رعش و  رد  هدرب و  برع  تغل 
هکنانچنآ تسا ، هتشگ  وا  بیصن  یئاهتیقفوم  هتشادرب و  یعیسو  ياهماگ  غیلبت ، هار  رد  دوب ، نایمطاف  کلسم  مارم و  غلم  یناوج ، يادتبا  زا 

تسد و مه  مناغلبم و  داتسا  نم  هدوتس " : نینچ  ار  شدوخ  هللااب ، رـصنتسم  روضح  رد  هدش ، روآدای  دیوملا ص 99 ) هریس   ) دوخ هریس  رد 
 " تسین . ربارب  نم  اب  یسک  غیلبت ، ماقم  رد  و  ناشنابز ،

یم ناجب  ار  الب  جنر و  هرامه  اما  تسا ، هتـشگ  وربور  يا  هدننکـشثداوح  اب  هدید و  ناوارف  یتخـس  دئادش و  شا  هدیقع  هار  رد  ام ، رعاش 
تسا . هدرمش  یم  زیچان  ار  یتبیصم  هنوگ  ره  دوخ ، کلسم  مارم و  غیلبت  رد  هدیرخ و 
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یهار لاسب 429  هتفای و  امن  وشن و  اجنامه  رد  هدش و  دلوتم  زاریـش  رد  لاس 390  دودح  هک  دوش  یم  دروآرب  نینج  شراعـشا  نیماضم  زا 
تلع تسا . هتشگ  زاوها 
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دورس شیانث  شیاتس و  رد  تیب ، رب 53  غلاب  طمسم  يا  هدیصق  هکنیا  اب  هدش و  لصاح  یترودک  راجیلاک  وبا  ناطلس  اب  وا  نایم  هک  دوب  نآ 
دوخ مه  اجنآ  رد  تفر ، زاوها  هب  بارطـضاو ، سرت  اب  راچان  و  دـنک ، بلج  ار  شرطاخ  تیاضر  تسناوتن   ) 48 دیوملا 54 -  هریس  كر : )

، دوب ناتسزوخ  راوج  رد  هک  هیسیبد ) هریزج  ياورنامرف  يدسا  نیسح  نبا  روصنم  هلح   ) هلح رهش  هب  راچان  دهدن ، ناما  رد  ناطلس  رش  زا  ار 
رابنا هفوک و  لصوم و  ياورنامرف  دـلقم ، نبا  عینم  وبا  شاورق  تمدـخ  يرای ، ترـصندیماب و  سپـس  دـیئاپ ، اجنآ  رد  هاـم  تفه  ،و  درب هاـنپ 
لزنم اجنآ  رد  هتشگ و  رصم  یهار  ات 439  ياهلاس 436  نایم  رعاش  اذل  و  درکن ، تیامح  وا  کلسم  ومارم  توعد  زا  شاورق  یلو  دیـسر ،

توعد ات  تفرگ  ماش  بناج  ربدملا ، نبا  ییحینب  هللا  دبع  ریزو  داهنـشیپ  هب  دـناسر ، مهب  دالب  ریاس  رد  یمالک  ذوفن  هکنآ  زا  دـعب  دـیزگ ،
تسا . يرجه  لاسب 470  وا  تافو  تسیز ، اجنآ  رد  رمع  رخآ  ات  دمآ و  زاب  رصم  هب  گنرد  یتدم  زا  سپ  دزاس ، هدنکارپ  ار  دوخ 

شناد و قمع  ماکحا ، لئاسم و  رد  وا  تاعالطاروفو  هرظانم ، ثحب و  رد  وا  تردق  هاوگ  هک  هداهن  ياجب  دوخ  زا  یملع  رثا  دنچ  ام ، رعاش 
زاوج هلئسم "  رد  يرعم  ءالعلا  وبا  اب  نآ  رد  هک  هدرک  ءاشنا  یلئاسر  هلمج : زا  تسا ، تنـس  باتک و  رارـسا  اه و  هتکن  تفرعم  رد  وا  شنیب 

تسا . هدش  رشتنم  يدالیم  لاس 1902  یئایسآ "  یتنطلس  تیعمج  هلجم "  رد  هلاسر  نیا  هتخادرپ . قیقحت  ثحب و  هب  يراوختشوگ " 
نیا تسوا ، راشرس  تاعالطا  شناد و  هاوگ  و  هدرب ، ياپب  راجیلاک  وبا  ناطلس  رضحم  رد  زاریـش  ءاملعاب  هک  تسا  يا  هرظانم  سلجم  رگید 

تسا . حورشم  شدوخ  ملقب   16 دیوملا ص 30 -  هریس  رد  هرظانم ،
تیاکح وا  یملع  تردق  زا  هدروآ و  حرشب   30 دوخ 43 -  هریس  رد  مه  ار  نآ  هک  هتشاد  ناسارخ  لها  زا  يدنمـشناد  اب  يرگید  هرظانم  و 

دنک . یم 
: تسا هدش  دای  یتافیلات  نیدلا ، یف  دیوملا  مان  هب  - 

. هیدیوم سلاجم   - 1
. هیرصنتسم سلاجم  - 2
 ". دیوملا ناوید "  - 3
 ". دیوملا هریس "  - 4
 ". دامعلا حرش "  - 5

. ریدغ زور  تلیضف  رد  ریصبت ، حاضیا و  - 6
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. ءاهتنا ءادتبا و  - 7
. ریش تشوگ و  میرحت  هلئسم  رد  قئاقحلا  عماج  - 8

دوش . یم  دای  هحودلا "  تاذ   " مانب هک  هیردنکسا ، هدیصق  - 9
. حاورالا لیوات  - 10
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. هرابعلا جهن   - 11
. شسرپ خساپ و  - 12

لیواتلا . ساسا  - 13
تسین . یعطق  دیوملا "  ام "  رعاش  هب  اهباتک  اه و  هلاسر  نیا  مامت  باستنا 

نیا تسا ، نیخروم  كردم  اهنت  و  هدـش ، هتـشون  ات 450  ياهلاس 429  نایم   " هریـس مانب "  یباتک  رد  شدوخ  هماـخ  هب  ، رعاـش لاـح  حرش 
یگدنز هرابرد  لصفم  یثحب  بادآ ، هدکشناد  داتـسا  يرـصم  نیـسح  لماک  دمحم  تسا . هدیـسر  پاچب  رـصم  رد  هحفـص و  باتک 184 

رد رعاش  ناوید  همدقم  ناونع  هب  هحفـص   186 رد هداد و  رارق  یـسررب  هجوت و  دروم  ار  رعاش  تیـصخش  بناوج  ماـمت  زا  هک  دراد ، رعاـش 
هدیسر . عبطب  رصم 

. دوب دهاوخن  طسب  حرش و  هب  يزاین  و  تسا ، نشور  ناگدنیوج  يارب  رعاش  یگدنز  هاگدید  یفاک  دح  هب  باتک  ود  نیا  رد 
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يرصم ربج  نبا  هیریدغ 

هراشا

كالب  دیدج  ینرداغ  راد  ای 
؟ كاذل تیثر  لهف  دیدجلا . ثر 

يوهلا  نم  هیکتشا  امع  تنا  ما 
؟ كانغم یلبلا  مجع  ذم  ءامجع 

دجن  ملف  موسرلا  يرقتسن  كانفض 
كارق مومهلا  حیرابتالا 

هتارفز  يرتمت  قوش  سیسر  و 
كارث لبت  یتح  انتاربع 

امناک  لبی ؟ کعبر ال  لاب  ام 
كاش یلوحن  نم  انايذلا  وکشی 
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املثم  ینیع  عمد  کلولط  تلط 
كامد لیحرلا  موی  یمد  تکفس 

لتاق  هیدیال  کلیتق  يرا  و 
كابظ ءابظلا  ظاحلا  روتف  و 

یتسشن ؟ متامب  ایآ  مدرک ، هنهک  ار  تون  ياهتبیصم  هک  مدرک  گنرد  تیاپب  نادنچ  مغ . هبلک  يا  - 
يدرپسن . لد  ، لدیب قشاع  نیا  هوکش  هب  رگید  تخیر ، مهب  تناماس  رس و  هک  زورنآ  زا  - 

مدیدن . تناوخ  رس  رب  هودناو  مغ  زج  اما  مدرک ، دارم  يانمت  راویدو  رد  زا  مدش ، تنامهیم  - 
دناشن . لگ  هب  ار  تناماس  دزاس و  ناور  هرهچ  رب  کشا  لیس  مزادگناجهآ  هک  تسا  زاذگ  زوس و  رد  نانچ  مقاتشم  لد  - 

. تسا نالان  دوخ  يرازن  زا  نم  ناسب  ایوگ  دریگن ؟ یمرخ  بناج  ترب  موبهک و  تسیچ  - 
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دندرک . ابه  ارم  نوخ  تراذعلگ  ناتب  عادو  زور  هک  نانوچ  درک ، انف  مکشابالیس  تا  هتخیر  مهرد  ماب  ورب  - 
تسا . رادبآ  رجنخ  تناشویرپناگژم . دنیوجن ، اهب  نوخ  ار  تهار  هتشک  - 

هعول  نکاس  تجعذا  یل  تجیه 
كارکذ اهبشت  کینکاسلاب 

امناک  و  املسم . تفقو  امل 
كایر نم  تقس  هبحالا  ایر 

ابیص  ینیع  ءامس  کیلع  تفک  و 
كافک کنع  نزملا  بوص  فک  ول 

هیضقميوهلا  و  يدهعل . ایقس 
كاون ماکتحا  لبق  هراطوا 

هیطم  بابشلا  ضغ و  شیعلا  و 
كاردالا هئیطب  ریغ  وهلل 

يوهال  عاطی و  شاوال  مایا 
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كانر زذا  کنع  یصقنف  یضعی 

املک  هیبشلا  خرش  انعیفش  و 
كاهم صانتقا  نم  صاصقلا  انمر 

تشگ . رو  هلعش  مقایتشا  زوس  دش ، هدنز  ملصو  تارطاخ  مداهن ، اپ  ترد  كاخ  هب  هک  مدنآ  - 
تسا . ناز  تماب و  رب و  زا  تسود  رورپ  ناج  تهکن  ایوگ  مدنار . مالس  مداتسیا و  اپب  - 
تسا ؟ راک  هچ  ناراهب  ربا  ابترگید  تسا ، ناور  ترسح  بالیس  مناگدید  نامسآ  ز  - 

دارمان . نارجه  دوب و  اور  مماک  هک  لصو  نارود  اشوخ  - 
دیسرن . شدرگ  هب  سک  نازات ، ینارماک  شیع و  طاسب  رد  دارم ، نس  وت  مرخ . باداش و  یگدنز  - 

دوب . اور  ترایز  ماگنه  هب  لد  ماک  ، اورنامرف قشع  ناطلس  هتسب ، نیچ  نخس  ناهد  - 
دوب . ناشهاگرد  عیفش  یناوج  روش  میتشگیم ، لاصو  يایوج  یشحو  ناخ  رابیز  زا  نوچو  - 

یلب  یلا  بوطخلا  کتراصا  نئل  و 
كاحمف اهفورص  بیر  كاحل  و 

یبرام  کیف  تیضق  املاطلف 
كامح بابشلا  ناعیر  تحبا  و 

تنیزت  موجنلاک  روح  نیب  ام 
یکاوح رودبلل  دئالقلا  اهنم 
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انل  تدب  روصقلا  نم  روضحلا  فیه 
كالفالا نم  هلهالا ال  اهنم 

كاسنلا هفع  نیلزعتملا و  هفخ  هیبشلا  حرم  نم  نعمجی 

نیعاب  بولقلا  هیداص  ندصی  و 
كارشالاب ریطلا  دیصک  لجن 
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اشرلا  یکحت  اشحلا  هفطخم  لک  نم 
كارح نیل  نابلا  نصغ  ادیج و 

ایکشت  قاطنلا  هقطان  ءافیه 
كانض نیربلا  هتماص  ملظ  نم 

اهرحن  نم  اهرغث  نم  ام  ناک  و 
كارادوعب هرکابت  رد 

اهتاثل  وشح  ناک  باضرلا  بذع 
كاوسملا يرذ  هب  لعی  اکسم 

اهلدب  یلع  تکلم  یتلا  کلت 
كالملا فنعا  تناکف  یبلق 

هتفوک . مهرد  تناینب  هنامز  شدرگ  هدناشک ، يدوبانبتراگزور  ثداوح  رگا  - 
مدرپس . رد  اپ  ریزب  ار  تیافصاب  رازغرم  مدرک ، رس  ترشع  شیع و  ابزارد  يراگزور  هک  ادخب  - 

هدناشفا . هنیس  رب  نیرز  دنب  ندرگ  نارتخا  ناسب  هک  نت  میس  نایلول  نایم  رد  - 
هدروآ . رب  رس  اهخاک  زا  نابات  لاله  نوچ  مادنا ، رغال  - 

هتخیمآ . مهب  نایاسراپ  تفع  اب  ار  قاشع  یئادیش  روش و  - 
ماد . اب  ار  غرم  دایص ، هک  نانوچ  هدرک  دیص  الهش  ناگدید  اب  ار  هدز  ادیش  ياهلد  - 

ناوغرا . خاش  نوچ  هدیشک  مرن و  یمادنا  اب  نیرولب ، ندرگ  نایم ، کیراب  - 
نیرمرم . دعاس  قاس و  رب  نیمیس  لاخلخ  متس  زا  درآ  هوکش  نیگن ، توقای و  هب  نیزم  نیرز ، دنب  رمک  - 

ناهد . رانک  رب  كارا  بوچ  زا  یکاوسم  ناطلغ ، رد  نوچ  نادند  - 
نازیر . كاوسم  اب  نادند  هرانک  زا  ریبع  کشم و  نازیوآ ، تایح  بکنوچ  شباعل  - 

دوزفن . يرهم  اما  دوبر ، مفک  زا  لد  زان ، همشرک و  اب  هک  يرهچیرپنامه  - 

هبالط  زع  سفن  ای  یبصلا  نا 
كاهن تاظعا  هنع و  کتهن  و 

هحفص 134 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1583 

http://www.ghaemiyeh.com


نذوم  هلاحمال  فیض  بیشلا  و 
كاده لیبس  یعبتاف  كادرب 

دمحم  لآ  بح  نم  يدوزت  و 
كاجن هتصلخا  یتم  اداز 

تسا . یقفشم  حصان  درخ  لقع و  درادن ، يرادیرخ  یئادیش  روش و  ترگید  زیزع -  ناج  يا  - 
ریگماو . اپ  تیاده  هار  زا  تسا ، گرم  کیپ  رد  هناتسآ  رب  يریپ  - 

تسا . تاجن  هیامیتسود  رد  صالخا  ریگرب ، هشوت  لوسر  لآ  رهم  زا  - 
دیآ . لصاح  ترگ  ترخآ ، هریخذ  مه  و  سب ، نیمهتداعم  هشوت  نیرتهب  - 

یئآرب . اهزرآ  یسرک  رب  ات  راذگاو ، یصو "  هب "  تراک  ناماس  - 
رب . وا  تمدخ  راگزور  هوکش  باتش ، ثداوح  لابقتسا  هب  وا  دای  اب  - 

ینام . رانک  رب  یگتشگ  رس  ویهارمگ  زا  ات  نز  رب  گنچ  شرهم  زیواتسد  هب  - 
يوجم . یتشآ  هر  شنانمشد  اب  هنم . رس  زا  وا  ياوه  يوپم . تلاهج  هار  - 

دش . ربا  رب  رفاک  كرشم  اب  دش ، ردب  شرهم  هار  زا  هکنآ  - 
تسا . يدازآ  تارب  يربت "  الوت و  تسا "، رو  هلعش  نازوس  خزود  - 

یتفا . رد  نانموم  يرالاس  اب  كاهص "  یملس " و "  هداز "  نوچ  یتفین : كاله  كاخ  رب  هک  شاب  رذح  رب  - 
نک . دامتعا  یلع  تالکشم  لالح  رب  دنام ، هبتشم  لطاب  قح و  نوچ  - 

رهاط . بیط و  كاپ ، یعرف  لصا و  نانز ، نیرتالاو  تفج  مدرم . نیرتالاو  - 
شاب . ناما  رد  هارمگنافابغورد  رش  زا  ریگ ، هانپ  شکاپ  لسن  نماد  هب  - 

. تسا نیمه  نید  ایند و  تراسخ  ریگم ، اتمه  زابنا و  ار  نارگید  يوپم ، رگید  يوس  نادناخ  نیا  رد  زا  - 
دز . ای  گنچ  دهاوخ  هک  ره  مکحم ، زیواتسد  دبای . هار  دهاوخ  هک  ره  یکیرات ، ياهغارچ  - 

دنیامناو . ناگتشگمگ  هار  نابات  لاله  نوچ  و  دنناربهر ، - 
شکرب . كاخب  نمشد  ینیب  ناشیالو  رهم و  اب  تسرد ، تسار و  هار  - 

. دنیوگ دنهاوخ  هچ  ره  يدع  میت و  راذگب  تسین ، نانآزج  یئاوشیپ  نایاوشیپ ، - 
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دیشک . تلالض  هارب  تماخ  دشرم  هارمگ ، هتشگرس  تما  يا  - 
تشاذگ . لمهم  عیاض و  تناما  قح  یتخانش ، مدرم  نیما  هک  ینئاخ  - 

درک . تراهم  بیرف  کنرین و  ماگل  اب  درب ، تجک  هارب  داهن ، تتشپ  رب  نیز  هک  مد  نآ  زا  - 
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یتفرگرب . نود  يایندزا  زیچان  یمهرد  یتخورف ، ار  تیلاشوپ  نید  یتفرگ ، شلابند  - 
يدرپس . رطاخ  زا  یصو  هرابرد  وا  شرافس  يداهن ، تشپ  سپ  دمحم  نامرف  ، يدرب شنامرف  - 

یتفرگ . تسفن  ياوه  لابند  يدیزگرب ، يربهرب  تخانشن ، حلاص  قح ، لوسر  هک  ارنآ  - 
دناشن . تهار  كاخب  اما  دناشک ، باوص  هارب  تباختنا  یتشادنپ  - 

یتخاس . دوخ  هاگیاج  ار  نازوس  خزود  یتشگ ، بکترم  میظع  یمرج  - 
يدنار . دوخ  زا  ار  تیناحور  ردپ  شتلحر ، زا  دعب  ، یتسکش ار  لوسر  نامرف  - 

هدقع  دکوملا  دهعلاب  تردغ  و 
كارذع امف  هل  ریدغلا "  موی " 

يراد ؟ هچ  خساپ  رد  منادن  یتفرگ ، تنایخ  هار  درک ، راوتسا  نامیپ  هک  ریدغ  زورب  - 
ینیب . رانک  رد  دوخ  يازس  يدوزب  یتخات ، لطاب  يوسب  باتش  اب  يدادقح ، هب  تشپ  - 

دوبن . ربارب  مه  وا  شفک  اب  هک  یتفرگ  وا  ياتمه  ار  یسک  یتفاترب ، خر  لوسر  یصو  زا  ارادخ . - 
دنار . نادناخ  نیا  رد  زا  تتواقش  اما  دنسرپ ، زاب  ازج  زورب  هک  تسا  میعن  نامه  ردیح  رهم  دنگوس ، ادخب  - 

دوب ، لکشم  لالح  تالضعم  همه  ردو  انیب  مولع  همه  رد  هک  ارنآ  - 
دوب . راوس  ششود  رس  رب  ناطیش  وا  فارتعاب  هک  یتفرگ  سایقم  یسک  اب  - 

. يدیرد رب  رمک  ات  يداهن  سک  ره  قرف  رب  غیت  دربن ، زور  هک  ارنآ  - 
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يدیشک - : ربدایرف  تفگش  اب  شتوطس  تلوص و  زا  لیربج  - 
ناریلد . ریلد  یلع ، نوچ  يدرمناوج  دشابن ، راقفلا  وذ  نوچ  یغیت  - 

يدیرخ . ناجب  رارف  راع  هرامه  گنج  ياغوغ  رد  هک  نامه  یتفرگ ، سایقم  یلدزب  يوسرت  اب  - 
يدرب . ياپب  زاین  زامن و  نایرگ  یمشچ  نازرل و  یبلق  اب  یتساخرب ، دجهت  هب  اهبش  لد  رد  هک  ارنآ  - 
يدرک . نومزآ  شرایسب  هچ  و  یتفگ ، كرت  ار  هضیرف  زامن  تولخ  رد  هک  یتفرگ  اتمه  یسک  اب  - 

درواین . رابب  یئاوسرهیامیب  نینچ  یتلم  چیه  هک  دساف ، سایق  نیا  رب  داب  فا  - 

تبهذا  فقاوم  هل  تدهش  ام  وا 
؟ كارع نیح  کشلا  كارتعا  کنع 

اهلثمب  موقی  تازجعم ال  نم 
یکاز یصو  وا  یبن  الا 
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دیوشب ؟ تبیر  کش و  راگنز  ات  یتخانشن  شماقم  تیعقوم و  ایآ  - 
ددرگن : يراج  ناشکاپ  ءایصوا  ناربمایپ و  تسد  رب  زج  هک  یتازجعم  نآ  - 
دشاب ؟ ادا  عقومب  شرصع  زامن  ات  تشگزاب  لبابنیمزرس  رد  دیشروخ  هن  - 

نک . راوس  دوخ  لایرب  ار  قح  رازگراک  باتشب و  شدومرف : تساخرب ، يداب  - 
دش . عیطم  ار  قح  نامرف  ناباتش  عیرس و  تفرگ ، شود  رب  يربیخ  طاسب  مرن ، راومه و  داب ، - 

دیادزب . اهلد  زا  بیر  کش و  ات  داهن ، نیمز  رب  اپ  میقر  فهک  رانک  ناهرمه ، اب  یلع  - 
دنتفرگ . یشومخ  نارگید  خساپ  زا  هکنآ  اب  دنتفگ ، زاب  خساپ  گنر  دالب  فهک ، باحصا  داب . امش  رب  دورد  دومرف : - 

دندیشک . رب  هدرپ  نطاب  قافن  زا  دشرو ، هلعش  اه  هنیس  رد  اه  هنیک  هک  دوب  اجنیا  زا  - 
يدرپس . نایصع  هار  كاپان  تما  وت  و  دیرخ ، ناجب  شنامرف  تشادن ، ناور  حور و  هک  رصرص  داب  - 

يدرگ . نامیشپ  دوخ  يوعد  زا  ناحتما  هاگ  هک  نکم  نامیا  يوعد  - 
یشوگرخ باوخ  زا  وت  رب  ياو  تسایقح . تیآ  دوخ ، رام  هزوم و  ناتساد  - 
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دوش . رادیب 
ماقم . الاو  راکتمدخ  نیا  زا  هب  هب  . دروآ وضو  يارب  نیما  لیربج  هک  لیدنم  لطس و  - 

تسشب . اهرهچ  زا  مغ  رابغ  تساخرب ، عافدب  شریشمش  اب  اجیه  هکرعم  رد  - 
یتفرگ . رارف  هار  ساره  زا  هک  زورنآ  نک ، دای  ربیخ  رد  شتماقتسا  يرادیاپ و  زا  - 

دنکفا . رودب  زگ  داتفه  دنک ، رب  ربیخ  هعلق  زارد  هک  زورنآ  - 
یشابن . رکنم  ار  دوهشم  قئاقح  رگا  تسا ، یقدص  دهاش  نایرب "  غرم  - " 

. دناشون تیاراوگ  بآ  همشچ  دنک ، رب  كاخ  زا  هنت  کی  رکیپ  هوک  هرخص  نیفص  هار  رد  - 
دیود . تمدخ  هب  نالان  نایرگ و  درم ، ونز  دیشک ، رب  نایغطب  رس  تارف  رهن  - 

میردنا . تکاله  هناتسآ  رب  هک  بایرد  ار  قلخ  لوسر . مع  رسپ  ياک  - 
وش ! عیطم  ار  ادخ  نامرف  شک ، رد  ماکب  اریشکرس  بآ  دومرف : دش و  تارف  کیدزن  - 
دنام . هتشابنا  مهیور  نایهام  دش ، نایامن  اهگیر  دیشک ، ماک  رد  دوخ  بآ  تارف ، رهن  - 

تساجک ؟ ردتدیدرت  تشگزاب . يداع  تلاح  هب  ات  داد  نامرف  شا  هرابود  - 
تسا . ناسکی  شرب  رد  وت  مشخ  اضر و  كانمشخ ، ای  یشاب و  دونشوخ  هچ  تسوا . وت  رالاس  رورس  - 

هتعطاف  يوهلا  کمیت  میت  ای 
كادع يدع  ای  هریصبلا  نع  و 

هثارت  یفطصملا و  ثرا  تعنم  و 
كالو نمف  املظ . هتیلو  و 
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تدتغاف  سمش  دبع  يدیا  تطسب  و 
كانغم یلع  هیراج  ملظلاب 

يرجامم  هئیرب  کیبسحت  ال 
كاوس نیسحلا  لتق  ام  هللا  و 

مکیف  دباکی  مکدمحا  لآ  ای 
یکاون بولقلل  ابوطخ  يدبک 

یعمادم  هحورقم و  مکب  يدبک 
یکاذ يداوف  يوج  هحوفسم و 

یسالا  لاق  مکباصم  ترکذ  اذا  و 
مارک ذیذل  یبنتجا  ینوفجل :

هلجال  فوفطلاب  الیتق  یکبا  و 
كاکب قحف  امد  ءامسلا  تکب 
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یتفر . ردب  قح  هار  زا  يدع "  يا " يدرب . شتعاط  دمآ ، شوخ  تسفن  ياوه  میت "  يا "  - 
تشون ؟ هک  تتفالخ  نامرف  وگ  رب  يدرک . اج  شدنسم  رب  يراک  هیس  اب  يدش ، رکنم  ار  یفطصم  ثرا  - 

دنتفرگ . شیپ  تمسر  هار و  يراک  هیس  رد  يدناشن ، تراما  یسرک  رب  ار  سمش "  دبع  ناگداز "  - 
یتشک . وت  ار  نیسح  دنگوس  قحب  یشاب . يرب  ناشتیانج  مرج و  زاهک  رادنپم  - 

تسا . بات  بت و  رد  ناتزادگناج  متام  رد  مرادغاد  رگج  دنچ  ات  دمحانادناخ ، يا  - 
تسا . لاعتشا  ردلد  شتآ  نازیر . مکشا  بالیس  ناکچنوخ . مبلق  - 

تسا . مارح  نیشون  باوخ  ترگید  دشک : دایرف  ما  هدید  رب  هودنا  ترسح و  منک ، دای  امش  متام  زا  هاگ  ره  - 
تسیرگ . نوخ  وا  رب  مه  نامسآ  هک  نک  ناور  متام  بالیس  البرک  هتشک  رب  - 

يریخ . اپب  مرخ  هرهچ  اب  تمایق  يادرف  يزیرب ، متامکشا  نانآ  كوس  رد  زورما  رگا  - 
منام . ناما  رد  كرش  يراک و  هیس  زا  ات  زاس  میالب  رپس  مراد ، لدب  هک  يرهم  نیا  نم . يادخ  يا  - 

نادرگ . يرب  تخیر ، نانآ  نوخ  هک  يراک  هیس  ره  زا  نک . میمرت  ار  يربج "  تسکش "  - 
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. دنشاب ریجنز  لغ و  رد  نانمشد  هک  زور  نک  شخب ، تاجن  منارین  شتآ  ناشتاکرب ز  زا  - 

هحفص 139 ] ] 

رعاش لاح  حرش 

رد رد 487  دلوتم و  يرجه  لاسرد 420  هتسیز  یم  هللااب  رصنتسم  یمطاف  هفیلخ  دهع  رد  هک  تسا  رـصم  راید  ءارعـش  زا  يرـصم ، ربج  نبا 
ربجنبا مانب  هک  يرعاش  دـیوگ : یم  دـنکیم و  دای  رـصنتسم  مایا  رد  ار  جـیلخ  حاتتفا  مسارم  زا  یکی  ططخ ج 365:2  رد  يزیرقم  هتـشذگ .

تسا : هلمج  نآ  زا  هک  درک  ءاشنا  يا  هدیصق  دوب ، فورعم 

ءام  هنم  لاسف  جیلخلا  حتف 
ءاضیبلا هیارلا  هیلع  تلع  و 

هناکف  انل  هدراوم  تفصف 
ءاطعالا اهفرعف  مامالا  فک 

دمآرازتهاب . شدیپس  مچرپ  دیشک ، بالیس  بآ  و  دوشگب ، ار  جیلخ  - 
دوب . نامرورس  ياطع  تسد  ایوگ  دش ، انهم  فاص و  شروخشبآ  - 

هدناوخان هدیـصق  هیقب  دنامزاب و  ندناوخ  زا  رعاش  تسا ، يرعـش  هچ  نیا  دیاین ، رب  بآزج  جیلخ  زا  هک  دـندوشگ  ضارتعا  هب  نابز  مدرم  - 
دنام .

بقانم رد  هک  دش  تفای  یبرغم ، دمحا  نب  یلع  یجبنم ، بیطخ  یطـساو ، یطوطنبا  لاثما : مجنپ  نرق  ءارعـش  زا  يرگید  ياه  هیریدغ "  " 
لقن زا  یلو  تسا ، هدنکارپ  نآ  ریغ  یقشمد و  متاح  نبا  میظنلا  رد  یضایب ، میقتـسملا  طارـص  يزار ، حوتفلا  وبا  ریـسفت  بوشآ ، رهـش  نبا 

ناگدنیارـس رامـش  رد  ناگمه  هک  تسه  ردـق  نیا  دوب ، مولعمان  ناـنآ  یگدـنز  خـیرات  لاـح و  حرـش  هک  ور  نیا  زا  دـشرظن ، فرـص  نآ 
نید و روما  رد  تیولوا  ینید و  ياربک  تماعز  تماما و  ینعم   " یلوم ظفل "  زا  هدرک و  دای  ناشیاویـش  دئاصق  رد  ار  ثیدح  هک  دناریدغ 

. دنا هدرکتفایرد  ار  ایند 

هحفص 140 ] ] 

نرق 06 رد  ریدغ  ءارعش 

يدرکجنف نسحلا  وبا  هیریدغ 

هراشا
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513  - 433

هنا  مخ  ریدغ  نرکنت  ال 
رهظا لب  اهقارشا  یف  شمشلاک 

یلا  دانساب  افورعم  ناک  ام 
رکنی دمحا ال  ایربلا  ریخ 

هلامک  ردیح و  هماما  هیف 
رکذی همایقلا  یتح  هلالج  و 

یضترملا  یلاوی  ناب  مانالا  یلوا 
رثای هنمماکحالا و  ذخای  نم 

تسا ؟ نآ  زا  رت  نشور  لب  ناشخر ، باتفآ  نوچ  هکنآ  اب  يوش ، رکنم  ار  مخ  ریدغ  ور  هچ  زا  - 
دشابن . راکنا  لباق  دشاب ، تسدب  دمحا  قئالخ  نیرتهب  زا  مکحم  دنس  ابهک  یثیدح  - 

تسا . راوتسا  تمایق  زورب  ات  وا  لالج  لامک و  ردیح و  يرالاس  ور  نآزا  - 
دریگ . دوخرورس  رالاس و  ار  یضترم  هک  تسا  راوازس  دریگ ، ادخ  لوسر  زا  نامرف  روتسد و  هک  یسک  نآ  - 

رعش : هلابند 
رهـش نبا  تسا . وا  نیرـصاعم  زا  دوخ  هدرک و  داـی  يدرکجنفماـنب  ار  روـبزم  تاـیبا  نیظعاوـلا " ص 90  هضور  رد "  لاـتف  نایعیـش  داتـسا 

نیدلا بطق  ءاملعلا " و  ضایر  بحاص "  نینموملا " ص 434 و  سلاجم  رد "  دیهش ، یضاق  ناریا ، بقانم "540:1 ط  رد "  مه  بوشآ 
. دنا هدرک  تبث  رعاش  مانب  ارنآ  بولقلا "  بوبحم  رد "  يروکشا 

هحفص 141 ] ] 

دنا : هدرک  دای  مه  ار  رگید  تایبا  نیا  ءاملعلا "  ضایر  رد "  زین  نینموملا 234و  سلاجم  بوشآ 540:1 و  رهشنبا  بقانم  رد 

دیع  یل  نیدیعلا  يوس  ریدغلا  موی 
دیصلا تاداسلا و  هبرسی  موی 

دنارورسم . داش و  كولم  تاداس و  هک  يزور  تسا ، دیع  رطف  یحضا و  زور  نوچ  مه  ریدغ "  زور " 
دیجم . يادخ  زا  یفیرشت  اب  تفایرد ، يرالاس  تمامادنسم و  زور  نآ  یلع ، یضترم  - 
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یحض  نیلسرملا  ریخ  دمحا "   ) لوقب "
دوسلا ضیبلا و  هترضح  عمجم  یف 

دیپس  هایسزا و  هوبنا  یعمج  نایم  رد  زورمین ، هب  نالوسر ، نیرتهب  دمحا  صن  اب  - 
نایاپ . یب  فاطلا  ناسحا و  دوج و  نیا  رب  نارکیب ، یساپس  ار  يادخ  ساپس  - 

فقاو و نآ  ياه  هقیقد  اه و  هتکن  یناعم و  قئاـقح  رب  هک  تسا  یبرع  تغل  ناـیاوشیپ  زا  دوش ، یم  داـی  وا  لاـح  حرـش  رد  هکناـنچ  رعاـش ،
ماکحا رد  تیعجرم  تماما و  ینعم  یلوم ، ظفل  زا  ، میدید هکنانچ  و  دراد ، لماک  یئانـشآ  نخـس  مب  ریز و  تاریبعت و  تایانک و  اب  علطم و 
يایوج فیرش  ثیدح  يانعم  رد  هک  تسا  یبدا  دهاوش  زا  یکی  دوخ  نیا  و  هدیـشک ، مظنب  شکانبات  رعـش  رد  ارنآ  هدرک و  تفایرد  نید ،

میتسه . نآ 

رعاش لاح  حرش 

بدا نیا  دوجو  اب  تسا ، تغل  رد  نایاوشیپ  ناقذاح و  بدا و  هتـسجرب  لاجر  زا  يروباسین ، يدرکجنف  دـمحا  نب  یلع  نسحلا ، وبا  داتـسا ،
. تسا رامشب  ثیدح  ملع  خویش  اهقف و  زا  ، عراب

شرمع و نایاپ  ات  هک  ناور ، رثن  سلیـس و  مظن  بحاص  اـناوت ، بیدا  دـمحا ، نب  یلع  يدرکجنف ، نسحلا  وبا  دـیوگ : باـسنا  رد  یناـعمس 
بیدا دمحا  نب  بوقعی  دزن  ار  تغل  لوصا  دنام ، رادروخرب  بدا  قوذ  ساسحا و  زا  شیناوتان  يریپ و  نارود 

هحفص 142 ] ] 

تسا . هدرک  تئارق  وا  زج  و 
نیـشنهناخ داـتفا و  اـپ  زا  هک  دـش  ضراـع  وا  رب  يدرد  يریپ  رد  دوب ، رادرک  شوخ  سانـشقح ، ناـیب ، شوخ  فـلکت ، یب  فـیفع ، يدرم 

درک . یم  دقفت  نانآ  زا  دوخ  شناد  ملع و  ابورنیا  زا  دباتش ، نادنمشناد  ناتسود و  رادیدب  تسناوتن  رگید  و  تشگ ،
انمض هدومرف  تمحرم  نمب  يا  همان  نمض  هدینش  دوخ  دیتاسازا  هک  ار  یبتک  ثیداحا و  مامت  هزاجا  ،و  هتفرگ ارف  ثیدح  یحصان  یضاق  زا 

مراد . تیاور  هزاجا  دناهدرک ، تئارق  وا  دزن  هک  خیاشم  دیتاسا و  زا  یتعامج  طسوتب 
دـش نفد  حون  هربقم  هریح  رد  دندناوخ و  زامن  وارب  هنهک  هماج  رد  داتفا ، قافتا  ناضمر  كرابم  هام  هعمج 13  بش  لاسرد 513 ، وا  تافو 

. 739
هدرک و شدای  یماسالا  یف  یماـسلا  شباـتک  هبطخ  رد  ینادـیم  دوب ، یلـضاف  بیدا  دـسیون : یم  ص 103  ءاـبدالا ج 5  مجعم  رد  يوـمح 

نب یلع  ماـمالا ، هتفگ : هدرک و  داـی  وا  زا  حاـشولا "  رد "  مه  یقهیب  دوب ، یگلاـس  نس 80  هب  لاس 512  رد  شتافو  تسا . هتفگ  انثرایـسب 
مه یـسراف  رافغلا  دبع  نخـس . نیریـش  زادرپ  هتکن  نف ، داتـسا  نارقا ، دمآرـس  و  نامز ، هبوجعا  لضافالا ، خیـش  هببقلم  يدرکجنف ، دمحا 

نارگید بیدا و  دمحا  نبا  بوفعی  دزن  ار  تغل  دوب ، ناور  يرثن  سلیـس و  يرعـش  بحاص  اناوت ، بیدا  يدرکجنف ، دمحا  نب  یلع  دـیوگ :
ناضمر كرابم  هام  مهدزیس  لاس 513 ، روباسین  رد  و  تشگ ، وا  ضراـع  نمزم  يدرد  رمع ، رخآ  رد  دـش . داتـسا  هتـشر  رد  تفرگ و  ارف 

تشذگرد .
هتفگ انث  نینچ  ار  وا  هدـمآ ، اـبدالا  مجعم  رد ج 2 ص 242  هکنانچ  تسا ، رعاش  رـصاعم  هک  یبتع  دوعـسم  نب  دعـسا  میهاربا ، وبا  بتاـک ،

تسا :
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ءابدالا  وءاغلبلا  دحوا  ای 
ءاملعلا ءالضفلا و  دیس  ای 

هحفص 143 ] ] 

هبلق  یف  ادراطع  ناک  نم  ای 
ءایشالا قئاقح  هیلع  یلمی 

نادنمشناد . الضف و  رورس  يا  نابیدا . يارونخس و  ياتکی  يا  - 
دوارت . یم  تنابز  زا  یناعمقئاقح  هک  دراد  اج  وت  هنیس  رد  دراطع "  بکوک "  ایوگ  - 

نسب 80 لاس 513  رد  رعاش  تافو  هک  هدرک  لـقن  حاـشو " زا "  هدوتـس و  ار  وا  يومح  دـننامب  هاـعولا " ص 329  هیغب  رد "  مه  یطوـیس 
هدرک : دای  وا  زا  ار  تیب  نیا  هدوب و  یگلاس 

تسا . نایم  رد  یحالص  دشر و  هن  منیب  يریخ  هن  تسا ، نارود  نیرتدب  ام ، نارود  - 
دنبایرد ؟ ینشور  حبص  مغ  رپ  رات  ياهبش  نیا  سپ  زا  ناناملسم  هک  دوش  - 

تشگ . اهر  مغ  زا  درم و  هک  یسک  نآ  لاح  رب  اشوخ  تمحز ، جنر و  رد  ناگمه  - 
 " بیدا داتسا  ناونع "  هب  یهاگ  اوشیپ " و  داتسا  ناونع "  هب  یهاگ  نیظعاولا "  هضور  رد "  يروباشین  لاتف  نامداتسا  شرصاعم  دنمشناد 
 " بحاص نینچمه  هتفگ و  شیانث  شیاتس و  هتخادرپ و  وا  لاح  حرـش  هب  نینموملا " 234  سلاجم  باتکرد "  یـضاق ، درب ، یم  مان  وا  زا 

دنا . هدرک  دای  وازا  شیاتس  انث و  اب  مالسا " ص 36  نونف  هعیش و  و "  تانجلا " ص 485 ، تاضور  ءاملعلا " و "  ضایر 
نینموملا ریما  راعشا  يواح  دیوگ : هدرکتبث و  وا  مانب  هعیشلا "  هولـس  راعـشالا و  جات  مانب "  یباتک  ءاملعلا "  ملاعم   " رد بوشآ  رهـش  نبا 

نم لوقعلا  راونا  شباتک "  رد  يردیک  نیدلا  بطق  نامداتسا  هکنانچ  تسا ، هدرک  لقن  نآ  زا  بلاط "  یبا  لآ  بقانم  باتک "  رد  تسا و 
ریما رعش  زا  تیب  راعشالا " 200  جات   " شباتک رد  يدرکجنف  دیوگ : یم  احیرـص  هدرک و  هدافتـسا  باتک  نآ  زا  لوسرلا "  یـصو  راعـشا 

 - عمج ار  ع )  ) نینموملا

هحفص 144 ] ] 

تسا . هدرک  يروآ 
دنک : یم  دای  وا  زا  ار  تیب  ود  نیا  هتخادرپ و  وا  لاح  حرشب  مراهچ  هضور  رد  هنجلاضایر "  بحاص "  نامرورس 

مشاه  نم  رغلا  ترکذ  اذا 
هدراشلا بالکلا  کنع  ترفانت 
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هبح  یف  کمال  نمل  لقف 
هدلاولا كدولوم  یف  کتناخ 

دننک . مر  نانآ  مان  زا  درگل  ياهگس و  يرب ، مان  هک  ار  مشاه  كانبات  ناگداز  - 
تسا . ردام  تنایخ  شراک  هزیگنا  درآ ، رب  شهوکنب  نابز  شیالو  رهم و  رد  هک  ره  - 

رداصم کنیا   " دنرادن . نمـشد  ار  یلع  ناگدازانز  زج  هک "  دـنک  یم  هراشا  روهـشم  ثیدـح  نیا  هب  تیب ، ود  نیا  اب  رعاش  دـیوگ : ینیما 
ثیدح :

میدرک : یم  نومزآ  یلع  رهم  اب  ار  دوخ  نادنزرف  راصنا ، هورگ  ام  دیوگ : ، يردخ دیعس  وبا  زا  - 1
. تسین ام  دنزرف  هک  میتسناد  یم  تسب ، یمن  یلع  رهم  رد  لد  دش و  یم  دلوتم  يدنزرف  هاگره 

یم رد  دراد  یمن  تسود  ار  یلع  نانآ  زا  یکی  میدـید  یم  رگا  و  میدومزآ ، یم  یلع  رهم  اب  ار  نامنادـنزرف  اـم  تماـص : نب  هداـبع  زا  - 2
تسا . هداز  انز  هکلب  تسین  ام  دنزرف  هک  میتفای 

نمـشد ار  یلع  هداز  انز  زج  هک  تسا  روهـشم  نونکات  میدـق  زا  ینعم  نیا  دـیوگ : ثیدـح  نیا  زا  دـعب  بلاطملا  ینـسآ  رد  يرزج  ظـفاح 
. درادن

نادنزرف ات  ادخ  لوسر  هک  هدروآ  ثیدح  رباج  زا  ریبزلا  یبا  زا  هنییع  وبا  زا  یبض  هدبع  نب  دمحا  دیوگ : يودع  یلع  نب  نسح  ظفاح ، - 3
. دنشاب دمتعم  هقث و  همه  تسا ، يراخب  ملسم  حیحص و  لاجر  ثیدح  نیا  لاجر  میرادب . هضرع  بلاط  یبا  نبا  یلع  رهم  ربار  دوخ 
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زا وا  مدینـش و  یعفاش  زا  تفگ : هک  دمحا  شردپ  زا  لبنح  نب  دـمحا  نب  هللا  دـبع  زا  يروباسین  دـمحم  نبدـمحا  زا  هیودرم  نبا  ظفاح  - 4
. میتخانش یم  یلع  نیک  اب  ار  دارفا  بسن  یکاپان  تفگ : کلام  نب  سنا  هک  هدینش  سنا  نب  کلام 

رس رب  هدناشن و  شا  هناش  رب  ار  دوخ  دنزرف  يدرم  هک  میدید  یم  ربیخ ، زور  زا  دعب  هک : هدروآ  يرگید  ثیدح  رد  سنا  زا  هیودرم  نبا  - 5
و دیسوب . یم  ار  وا  يرآ . تفگ : یم  رگا  يراد ؟ تسود  ار  درم  نیا  ناج : رسپ  تفگ : یم  دش ، یم  نایامن  یلع  نوچ  و  هداتسیا ، یلع  هار 

. یتسه تردام  دنزرف  وت  هک  ورب  تفگ : یم  دنکفا و  یم  نیمز  رب  ار  وا  هن . تفگ : یم  رگا 
، قفانم هداز ، انز  دراد : یمن  تسود  ارم  نت  هس  دومرف : هک  هدروآ  ثیدـح  یلع  زا  دوخ  دانـسا  اـب  تیـالو "  باـتک "  رد  يربط  ظـفاح  - 6

. ضیح دنزرف 
يربنم دوش ، تمایق  زور  نوچ  تفگ : هک  دنا  هدروآ  سنا  زا  عوفرم  دنس  اب  کی  ره  دئارفرد  یئیومح  مالسالا  خیش  ینطق و  راد  ظفاح  - 7

رب ادن  زاب  موش . الاب  ربنم  رب  وش . رب  مدنیوگ : میوگ ، خساپ  نم  تساجک ؟ دـمحم  درآ : رب  ادـن  شرع  نورد  زا  يدانم  ددرگ ، اپ  رب  نم  يارب 
نانموم . رورسیلع  تسا و  نالوسر  رورس  دمحم  هک  دنناد  نایناهج  و  دیآ ، رب  ربنم  رب  نم  زا  رت  نیئاپ  زین  وا  تساجک ؟ یلع  دیآ :

زا يراـصنا ، ردارب  يا  دومرف : درادـب ، نمـشد  نیا  زا  دـعب  ار  یلع  هک  تسیک  ادـخ ، لوـسر  يا  درک : ضرع  دـشاپب و  يدرم  دـیوگ : سنا 
دنرادن . نمشد  ار  یلع  ناراک  دب  زج  مدرم  ریاس  زا  و  ناردپ ، یب  زج  برع  زا  و  نادوهیزج ، هنیدم  راصنا  زا  و  ناگداز ، انز  زج  شیرق 

شتاقث هرمز  رد  نابح  نبا  اما  هدرمـش ، فیعـض  هدش ، دای  يرازف  یـسوم  نب  لیعامـسا  شدنـس  رد  هکنیا  رطاخ  هب  یطویـس  ار  ثیدح  نیا 
رد يراخب  تسا . وگتسار  يدرم  هک  هدش  تیاکح  دواد  یبا  زا  و  تسین ، وا  رب  یبیع  دیوگ : یئاسن  و  هتـسناد ، شیوگتـسار  نیطم  هتخانش ،
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تیاور وا  زا  ناـنآ  زج  یلعی و  وبا  یجاـس ، همیزخ ، نبا  هجاـم ، نبا  يذـمرت ، دواد ، وبا  مه  و  هدرک ، تیاور  وا  زا  داـبع  لاـعفا  قلخ  باـتک 
. تسا بهذم  يولع  يا  هعیش  هک  تسا  نیا  شمرج  يرآ  دنا ، هتفرگن  هدرخ  وا  رب  دنا و  هدرک 

هحفص 146 ] ] 

نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  هدرک ، هیکت  یبرع  نامک  رب  هک  مدرک  هدهاشم  همیخ  ریز  رد  ار  ادخ  لوسر  دـیوگ  قیدـص : رکب  وبا  زا  -8
رد دشاب ، افـص  حلـص و  ردنایگمیخ  نیااب  هکنآ  اب  هکنآ  اب  میافـص  حلـص و  نم  ناناملـسم . هورگ  دومرف : ادـخ  لوسر  دـنیوا ، روضح  رد 

كاپ تخبشوخ  زج  ناشدراد  یمن  تسود  دراد ، ناشتسود  هک  ره  اب  متسود  دشاب ، ناشهاوخنوخ  نمـشد  هک  سک  ره  اب  مزیتس  گنج و 
. رهگ دب  تخبدب  زج  ناشدراد  یمن  نمشد  داژن ،

. دریگن تسود  ارم  هداز  انز  رفاک و  دومرف : هک  مالسلا  هیلعیلع  زا  يراصنا  میرم  یبا  - 9
، دسانـشن ار  برع  و  ارم ، راصنا  و  ارم ، ترتع  هک  سکنآ  دومرف : هک  دنا  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  یملید  خیـشلا ، وبا  یقهیب ، يدع ، نبا  - 10

. هتشگ دقعنم  شا  هفطن  ردام  یکاپان  لاح  رد  ای  هداز ، انز  ای  تسا ، قفانم  ای  دوب : دهاوخ  هفئاط  هس  زا  یکی 
بلطملا دـبع  نب  سابع  زا  دانـسا  اب  یلفون  نامیلـس  نب  دـمحمنب  یلع  نسحلا  وبا  رابخا  باـتک  زا  بهذلا 51:2  جورم  رد  يدوعـسم  - 11

لوسر يا  متفگ : تشگ ، مرخ  شا  هرهچ  دـید ، ار  وا  هک  ادـخ  لوسر  دـمآ ، رب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  مدوب  لوسر  تمدـخ  نم  هدروآ " 
يربمایپ چیه  تسا . نم  زا  شیب  واب  ثیدحا  تاذ  تبحم  دنگوس ، ادـخب  دومرف : يوش ؟ یم  ناداش  يرگن و  یم  رـسپ  نیا  هرهچ  رد  ادـخ ،

، دریگ ماـیق  زیخاتـسر  نوچ  تسا . ناوج  نیا  بلـص  زا  ما  هیرذ  هک  نم  زج  داـهن  ناـهجب  اـپ  وا  بلـص  زاوا  لـسن  هکنیا  زج  دـشن ، ثوـعبم 
تسا . كاپ  نانآ  داژن  نوچ  دنوش ، دایناشناردپ  ناشن  مان و  اب  هک  شنایعیش  ناوج و  نیا  زج  دنرب ، مان  ناشردام  بسنو  مانب  ار  ناگمه 
لیف تروص  نوچ  وا  تروص  هک  دـنک  یم  تنعل  ار  یـسک  مدـید  افـص  هوک  رب  ار  ادـخ  لوسر  دومرف : یلع  تفگ : هک  ساـبع  نبا  زا  - 12

، ادخ نمشد  يا  متفگ : مدروآ و  ودب  ور  نم  تسا . میجر  ناطیش  دومرف : هللا ؟ لوسر  ای  تسیک  نیا  متفگ : تسا ،
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مادک متفگ : تسا ، نیا  زج  نم  شاداپ  دنگوس  ادخب  تفگ : مشخب ، یم  تاجن  تدیک  زا  ار  تما  مشک و  یم  ارت  کنیا  هک  دـنگوس  قحب 
مدوب . کیرش  ردام  محر  رد  شردپ  اب  نم  هکنیا  زج  تفرگن  نمشدارت  سکچیه  تفگ : ادخ ؟ نمشد  يا  شاداپ 

شثیدح ! ناداتسا  رفن  راهچ  زا  لقنب  هیافکرد 21  یعفاش  یجنگ  دوخ 290:2 ، خیراترد  يدادغب  بیطخ 
نب عیبر  زا  نیطمـسلا "  ررد  مظن  رد "  يدـنرز  و  وا ، دانـسا  اـب  يدـحاو  نسحلا  وـبا  قـیرط  زا  باب 22 ، دئارف  رد  یئیومح  مالـسالا  خـیش 

. تسا یـضفار  دنیوگ : دربب ، ار  نانآ  مان  یـسک  رگا  دنونـشب ، ار  تیب  لها  لئاضف  هک  دـنرادن  لمحت  یعمج  دـنتفگ : یعفاش  هب  هک  ناملس 
درک : تردابم  راعشانیا  ءاشناب  یعفاش  دیوگ :

رهوگ . كاپ  همطاف  مان  مه  دمآ و  نایمب  شدنزرف  ود  یلع و  مان  رگا  - 
تسا . راکدب  نز  هداز  هک  ناد  نیقی  دزاس ، رمسنارگد  هزاوآ  هک  سکنآ  ره  - 

دزادرپ . رابتعا  یب  تایاور  لقن  هب  دننک  زاس  نخس  شنادنزرف  یلع و  دایب  هاگ  ره  هک  - 
تسا . نایضفار  ثیدح  هک  دیرذگب  نخس  نیا  زا  دیوگ : و  - 

. دنناوخ ضفر  ار  نایمطاف  رهم  هک  مدرم  نآ  زا  میوج  يرازیب  نیمهم  يادخ  هب  نم  - 
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تیلهاج . مارم  نیا  رب  نیرفن  تنعل و  داب و  لوسر  نادناخ  رب  دنوادخ  دورد  - 
نبا بحاص  هعطق  هلمج  زا  تسین ، نآ  رکذ  لاجم  هک  دـنا  هدیـشک  مظنب  دـیدج ، میدـق و  زا  ناگدنیارـس ، زا  يریثک  عمج  ار  عوضوم  نیا 

تسا : دابع 
الم . رب  تداژن  یکاپ  دمارایباهلد و  ددرگ ، فرطرب  بیر  کش و  یلع  رهم  اب  - 

راختفا . تمظع و  دجم و  اب  هرسکی  ینیب ، ار  وا  ناتسود  - 
راعتسم . كاپان و  یبسن  اب  ار  وا  نانمشد  - 

رابتعا ! یب  هاتوک و  شردپ  هناخ  راوید  دراد : يا  هزیگناتوادع  نیک و  - 
: تسا هدورس  ومه  و 

تسا . بجاو  ضرف و  بئاغ  رضاح و  رب  یلع  یتسود  - 
. تسا قساف  هراک  دب  شردام  درادن ، لدب  شرهم  هکنآ  ره  - 
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هتفگ : للدم  نبا  و 
تسا : دراو  ینامی  هفیذح  زا  یثیدح  رد  - 

تسا . یصاصتخا  هژیوهچ و  زا  تیالو  رهم و  مدیسرپ : یضترم  زا  - 
. متشگ ناداش  مرخ و  تفرگ ، مارآ  ملد  هک  دومرف  یخساپ  - 

دیشخب . زایتما  ناراک  انز  لسن  زا  ار  منایعیش  دیشک ، رب  تلیضف  هب  میادخ  - 
دنزیخ . اپب  ناگمه  هک  زیخاتسرب  تسا : دراو  ناملس  زا  هک  يرگید  ثیدح  - 

دنناوخب . ردپ  مان  اب  ار  شناتسود  دنسانشاو ، ردام  مان  اب  ار  یلع  نانمشد  - 
. دنزاس الم  رب  شبسن  رهاط ، كاپ و  کی  نیا  لسن  دنربن ، یمان  ردپ  زا  تسا ، ثیبخ  کی  نآ  لسن  - 
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یسلبارط رینم  نبا  هیریدغ 

هراشا

548  - 473

رهسلاب  یفرطتبذع 
رکفلاب یبلق  تبذا  و 
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یتدوم  وفص  تجزم  و 
ردکلاب كدعب  دعب  نم 

ینضلا  ینامثج  تحنم  و 
رهسلاب ینفج  تلحک  و 

هلام  ابص  توفج  و 
ربطصم کهجو  نسح  نع 

؟ رغت مک  و  رورغلاب ؟ عداخت  مک  کحیو  بلق  ای 

نغالاب  فلکت  یلا م  و 
؟ رغالاب ءابظلا و  نم 

رضم یبا  فیرشلا  نبا  يوسوملا  فیرشلا  نئل 

دری  مل  دوحجلا و  يدبا 
رتت یکولمم  یلا 

رهطلا  هیما  لآ  تیلا  و 
ررغلانیمایملا

ردیح  هعیب  تدحج  و 
رمع یلاهنع  تلدع  و 

رظتنملا روهظ  یف  نعطا  يوارلا و  بذکا  و 

ریدغلا  ربخ  اوور  اذا  و 
ربخلا حص  ام  لوقا :

يدرک . بآ  هصغ  زا  ار  ملد  يدوبر . مناگدید  زا  شوخ  باوخ  - 
يدرک . رات  هریت و  مرهم  هنیئآ  ، یتسب رفس  راب  هک  مد  نآ  زا  - 

يدناشن . رد  رب  راظتناب  ار  ممشچ  مدرم  یتسخ ، ار  مناوتانرکیپ  - 
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تسا . رارق  یب  تخر  رادید  زا  هکنآ  يدنار ، تراز  قشاع  - 
دننک ؟ تنوسفا  رحس و  دنچ  ات  لد . يا  - 

. نتمیسرگد نآ  تسا ، اون  شوخ  کی  نیاک  یناش : ووهآ  رکف  رد  یک  ات  - 

هحفص 150 ] ] 

رضم . ردپ  یسوم ، هداز  یضترم ، فیرش  رگا  دنکوس . ادخب  - 
رتت . ار  مدیرخ  رزمالغ  دنادرگن  زاب  دریگ ، راکنا  هار  - 

كانبات . هتسجخ و  كاپ ، نادناخ  میوگ : مزرو  رهم  هیما  نادناخ  اب  - 
مریگ . رمع  بناج  مهناو  وا  هار  میآ ، رکنم  ار  ردیح  تعیب  - 

مناد . هفارخ  ار  دوعوم  يدهم  روهظ  مرامش ، نزغورد  ار  ثیدح  نایوار  - 
مناوخ -  رابتعا  یب  ار  شدنس  دنرآ ، هاوگ  ار  ریدغ "  ثیدح "  رگا  - 

منیشناو . یجنکب  ناگدزمغ  نوچ  مشوپ ، رد  هنهم  هماج  ریدغ ، زور  - 
رمع . شنیشناج  سپ  نآ  زا  دشاب و  مدقم  ناگمه  رب  میت "  ریپ " میوگ : دیآ - . نایم  رد  هباحص  دای  نوچ  و  - 

تشارفاین . لوسر  نادناخ  رس  رب  نیک  غیت  زگره  - 
تشاد . مورحم  ردپ  ثاریم  زا  ار  لوتب  يرهز  هن  و  ادبا . - 

درپس . ماگ  روجف  هار  رد  هن  و  دیماشاین ، بارش  زگره  دیزی  میوگ : - 
دنارذگ . دازآ  ار  همطاف  نارسپ  تفگ : نایرکشل  اب  هک  دوب  وا  - 

مزیوایب . هقلح  هقلح  دوخ  فلز  منز ، هناش  رس  يوم  اروشاع  درپس ؟ تنایخ  هار  دعسنبا  اجک  تشک ؟ ار  نیسح  نیعل  رمش  یک  - 
میازفیب . نآ  رب  رگد  زور  دنچ  هنارکشب ، مرآ ، رس  هزور  نآ  زور  - 

مرآ . رب  قودنص  زا  دیع  سابل  مشوپ ، نیون  هماج  - 
. مزاس نایرب  قدنف  هتسپ و  مباوخن ، رحس  ات  بش  - 

مراشفب . نایماش  تسد  شاب  داش  اب  میارایب ، تروص  رس و  هاگحبص ، - 
میارایب . ناتسود  تروص  رس و  متسیاب ، رذگهر  رد  - 

مزاس . بابک  سلف  یب  یهام  مروخب ، كزیت  هرت  - 
كاروخ . شوخ  يزبس  نآ  بابک و  نیا  زا  هب  هب  مزاسنیگنر : دوخ  هرفس  - 

. مشک حسم  دوخ  شفک  رب  رفس  رد  میوشب . دوخ  ياپ  وضو  ماگنهب  - 
درگ . اونمه  نارگید  اب  میوگ ، نیمآ  دنلب  ياوآ  اب  زامن ، رد  - 

میارایب . ولهپ  ود  ياه  هپت  ناتسروگب  مرامش ، تنس  روبق  مینست  - 
. دیآ بات  بت و  رد  اهمشچ  دزیخ ، اپب  هک  زیخاتسر  زور  - 
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دشک . رب  هلعش  خزودشتآ  ددرگ ، رشتنم  لامعا  همان  - 
درک . ردب  قح  هار  زا  ارم  هک  دوب  یضترم  فیرش  نیا  ایادخ . راب  میوگ : - 

ریگرب . هار  رقس  بناج  وا  اب  ریگب ، ار  تفیرش  تسد  مدنیوگ : - 
دنامب . ناوختسا  رب  یتشوگ  هن  و  دلهاج ، رب  یتسوپ  هن  هک  نازوس ، یتفت  - 

رذتعا  ولصنت  اذا  ءیسملل  رفغی  هللا  و 
رفک نمل  هءالو و  یصولا  دحج  نمل  الا 

رذحلا  لک  رذتحا  کلعف و  ءوسب  هلالا  شخاف 

دنیاشگ . رب  ترذعم  هب  نابز  نوچ  تسا ، راگزرمآ  رگشیاشخب و  دنوادخ  - 
دیآ . رکنم  ار  وا  رهم  دسانشن ، یصو  قح  هک  یسک  نآ  رگم  - 

رذحلا . رذحلا  زیهرپب . ادخ  زا  تفگ : دیاب  تدب  رادرک  نیا  اب  - 

هدیصق نیا  نوماریپ  یحرش 

 " باـتک رد  يوـمح  هجح  نبا  هک  تسا  تیب  نآ 106  ماـمت  میدروآ ، ارنآ  تیب  ام 39  تسا ، فورعم  هیرتت "  ماـنب "  عیدـب ، هماـکچ  نیا 
تسا . هدیزگرب  ارنآ  تیب  بدالا " 68  هنازخ  شرگید "  باتک  رد  هدرک و  تبث   44:2 قاروالا " 48 -  تارمث 

ناـخ ص 359، یلع  دیـس  عیبرلا  راوـنا  هرکذـت ، نیمه  زا  لـقنب  نینموـملا 457  سلاـجم   " قارع . نبا  هرکذـت  باـتک "  رد  هدیـصق  ماـمت 
رعشو عیشت  نمیف  رحـسلا  همـسن  یکاـطناقاوسالا 173 ، نییزت  ناروشناد 385:1 ، هماـن  قئادـح ص 80 ، بحاص  ینارحب  خیـش  لوکـشک 

تسا . هدرک  باختنا  ارنآ  تیب  لمالا 19  لما  باتک  رد  مه  یلماع  رح  خیش  تسا ، دوجوم 
تشونودب : فیرش  دوب ، هایس  یمالغ  هیده  لماح  داتسرف ، يوسوم  فیرش  تمدخ  يا  هیده  ، رعاش رینم  نبا 

، دراد دوجو  مه  رتمک  کی  ددع  زا  دادعا  نایم  رد  هک  یتسناد  یم  رگا  دعب . اما 
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مالسلا . و  یتشاد . یم  لیسگ  هایس ، زا  رتموش  نامه  تسدب  هیده  کی  زا  رتمک  هنیآ  ره  تسا ، رتموش  یگنر  یهایس  زا  اهگنر  نایم  رد  و 
يایاده نآ  رثا  رد  مدرم ، نیرت  یمارگ  تسدب  زج  درادن  لیسگ  فیرـش  تمدخ  يا  هیدههک  دروخ  يا  هیده  هک  دروخ  دنگوس  رینم  نبا 
تمدـخ هک  ایادـه  تشاد ، لیـسگ  دیرـش  تمدـخ  دـیزرو  یم  رهم  ودـب  رایـسب  هک  راتات  شبوبحم  مـالغ  هارمه  هدرک  اـیهم  يرفاو  سیفن 

نبا هکنآ  اب  تشاد ، هگن  دوخ  دزن  ار  وا  اذل  تسا  هداتسرف  هایـس  مالغ  ضوع  رد  هک  تسایاده  ءزج  مه  مالغ  هک  تشادنپ  دیـسر ، فیرش 
یم شومارف  وا  يور  ندید  اب  دروآ ، یم  يور  ودـب  یتنحم  هودـنا و  رگا  هک  تشاد  یم  تسود  شنادـنچ  و  تشادـن ، وا  قارف  تقاط  رینم 

درک .
دزادرپب و ار  هدیـصق  نیا  هکنیا  زج  دیدن ، راتات  دوخ  مالغ  صالختـسا  يارب  يا  هراچ  و  دش ، مغ  هودـنا و  ردرایـسب  تلاح  نیا  زا  رینم  نبا 

دتسرفب . فیرش  تمدخ 
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مالغ هاگنآ  تسا . روذعم  ام  رعاش  دش  ریخات  شمالغ  لاسرا  رد  اعقاو  : تفگ دش و  نادنخ  تسویپ ، یضترم  فیرش  هب  هدیصق  هک  یعقوم 
تفگ : انث  ار  فیرش  تیب  ود  نیا  اب  مه  وا  داتسرف و  رعاش  تمدخ  یسیفن  يایاده  اب  ار 

هناف  یطملا  ثح  یضترملا  یلا 
امس دق  هیربلا  لک  یلع  ماما 

هدنع  لئاضفلا  یفاضرا  سانلا  يرت 
امسلا وه  یمشاهلا  یکزلا  لجن  و 

دمآ . رترب  نایناهج  زک  یئاوشیپ  نار . یضترم  يوس  دیما  دنمس  - 
نامسآ . رب  وا  دنهار  كاخ  رب  نارگد  مدرب ، سایقمب  نارگد  اب  وا  لضف  - 

هدش تبث  ءاطغلا  فشاک  لآ  یلع  همالع  نامداتسا  هعومجم  رد  امامت  هدرک و  سیمخت  یلماع  ییحی  میهاربا  خیش  همالع  ار  هیراتات  هدیصق 
دمحم دیـس  همالع  نامراگمه  قـئار " ص 727  عوـمجم  رد "  زین  " و  رفاـسملا . عاـتم  رـضاحلا و  ریمـس   " شباـتک زا  لوا  ءزج  رد  مـه  و 

علطم : نیا  اب  مولعلارحب : لآ  قداص 

رمقلاک  ابیبح  يدفا 
رفس امل  هتیدان 

رغالا  هجولا  بحاص  ای 
رهسلاب یفرط  تبذع 

رکفلاب  یبلق  تبذا  و 
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یتدج  كدودص  یلبا 
یتدش یف  ینتکرت  و 

یتدماهیف  تلطا  و 
یتدوم وفص  تجزم  و 
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ردکلاب  كدعب  دعب  نم 

نابات  هم  نآ  يادف  مناج 
درک رفس  مزع  هک  هاگنآ 

يروح  هداز  يا  شمتفگ 
يدوبر ما  هدید  زا  شوخ  باوخ 

يدرک  بآ  هصغ  زا  ار  ملد 

یتسکش  ار  ملد  تیافج  اب 
یتسخ بات  بت و  رد  مرکیپ 

يدیرب  نم  زا  هک  تسا  يرید 
یتسب رفس  راب  هک  نآ  زا 

يدرک  رات  هریت و  مرهم  هنیئآ 

هلمجزا : دنا ، هدورس  ناوارف  اقحال  اقباس و  ار  هدیصق  کبس  نیا 
نب دمحم  نسحلا  وبا  يدیبز  فیرـش  اعمتجم  رهدلا ) هیمیتی  ءارعـش  زا   ) دـمحم رکب  وبا  شردارب  يدـلاخ و  مشاه  نب  دیعـس  نامثع  وبا  - 1

دندرک . داشنا  ار  هعطق  نیا  دندش و  دراو  وارب  ردارب  ود  نیا  تشاد . رفس  مزع  فیرش  دندیدن ، يا  هزئاج  دنتفگ و  انث  ار  ینیسح  رمع 
تسا . ناگدنامرد  هانپ  یلاسکشخ  رد  هکنآ  يوگ . رب  ار  فیرش  ام  بناج  زا  - 

رهگ : هدنبات  رف ، هتسجخ  شیرق ، نایاوشیپ  هداز  - 
رم . دحیب و  وا  ياه  تمعن  و  نمحر . يادخب  دنگوس  - 

رظن . دراین  دوخ  هدنب  ود  نیاب  دراذگ و  هار  رد  اپ  فیرش  رگا  هک  - 
میوش . زاسمد  یگتشگ  رس  یهارمگ و  رد  هیما  ناگداز  اب  - 

رگمتس . راک  هیس  رمع  هن  دوب ، تفالخ  بصاغ  رکب  وبا  هن  میئوگ : - 
رفاک . ساپسان و  شهاوخ  دب  نانموم ، ياوشیپ  هیواعم  - 

رف . نویامه  هنازرف و  نت  ود  ره  دنا  ریبز  هحلط و  - 
درک . رداص  لتق  نامرف  هن  تسا و  نیسح  لتاق  دوخ  هن  دیزی  میئوگ : - 

درک . رقس  هناور  ار  ام  هک  تسا  فیرش  ندرگ  رب  مرج ، نیا  - 
. دومن اطع  ار  نانآ  هزئاج  درک و  مسبت  فیرش  هعطق ، نیا  عامتسا  اب 

فیرش هب  يا  همان  رد  درک ، نادنز  ار  دوخ  ریزو  دیهشدیز ، نب  نسح  فیرش ، - 2
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تشون :
منیب . الباهنآ  تسد  زا  هک  متشگ  یموق  هاوخ  اوه  مدید ، اه  هچ  هک  مرب  يادخ  دزن  دوخ  هوکش  - 

مدروخ .. دنگوس  - 
مریگن . نایعیش  هار  مرادرمع  ات  میوگ ، مانشد  هنیالع  ار  ناکین  هک  - 

. مشاب هداهن  اپ  گس  رادرم  رب  هچرگ  منک  حسم  ار  هزوم  تشپ  متسد  فک  اب  - 
بـش رد  دوـب ، هدرک  ریخاـت  دوخهدـعو  رد  هـک  نیدـلا  باهـش  فیرـش  هـب  دـمآ ) دـهاوخ  وا  لاـح  حرـش   ) يرـصم رازج  نـسحلا  وـبا  - 3

تشون : نینچیئاروشاع 
نارورس : هداز  نارورس ، رورس  نآ  وگ ، رب  ار  مرک  لضف و  بحاص  نیدلا ، باهش  - 

دناسرن . اردوعوم  ياطع  کنیا  مه  رگا  هک  دنگوس  دمص  درف  يادخب  - 
میآ . رد  شدابکرابمب  هایس  همرس  زا  یمشچو  باضخ  رپ  تسد  اب  ادرف  - 

تسویپ . نونجب  مراک  شیافج  زا  هک  تسا  فیرش  ندرگ  رب  مرج  نیا  هانگ  - 
متسش . تسد  مصخ  اب  ینمشد  زا  ازع  هام  رد  متسکش ، دوخ  تکوش  متشگ ، یبصان  - 

تشون : شنارود  فیرش  تمدخ  هب  یسنع ، دمحمنب  یلع  نیدلا ، لامج  یضاق  - 4
رشبلا  تاداس  تیبلا  لهاب  وا  مسقا  تیبلاب 

رشب . نارورس  قح ، نادناخب  ای  مروخ  دنگوس  قح  هناخب  - 
رختفم . شدوجو  هب  رضم  ناگرزب  هک  رورس  نآ  تمشحب  و  - 

رهطم . دهدن  زاب  مرد  ياه  هدالق  رگا  هک  - 
رتخا . هدنبات  مظعا  یتفم  مهن : ندرگ  رب  تعاط  هدالق  ار  هفینح  وب  - 

رمحا . بارش  تسا  لالح  دیوگ  هچرگمراپس  شوگ  زا  نامرفب  - 
رهطم . اب  دنراد  ینمشد  رس  هک  نانآ  اب  میوپ  رهم  هار  - 

رظنم . هتسجخ  نارورس  ناقاخ "  ناگداز ر  ینعی  - 
. رب رد  منک  شیاتس  هلح  مزود ، ناشمادنا  رب  انث  حیدم و  هماج  - 
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رظن . بحاص  ترکف  دنام  تام  هک  مزاسب  عیدب  یمظن  - 
رکتبم . نیماضم  اب  میارسب  یگوس  ملانب : ریزو "  متام "  رد  - 

رفتغم . تسا و  روذعم  میوگ  اما  دراد ، ناوارف  حیبق  راک  هچ  رگ  نسح "  ینعی "  - 
ردق . تسد  نانآ  تسد  تساضق ، غیت  نانآ  عیت  میوگ : - 

رهتشم . يوقتب  هرامه  تسوا  تخیرن . ینوخ  ادبا  دنارن . متس  زگره  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1600 

http://www.ghaemiyeh.com


رز . ماج  رد  ای  دنشون  هلایپ  رد  هک  نانآ  دوش ، ناروخیم  یم و  دای  نوچ  - 
رگتمالم . فنا  مغر  رسکی ، مرامش ، ناشسدقم  كاپ و  - 
رفس . رضح و  رد  دنماشایب  هک  ار  ذیبن  رگم  هللا . رفغتسا  - 

ربخ . ثیدح و  شهاوگ  تسا ، نیمه  تسرد  ياوتف  اریز  - 
مزاغآ . هیرگ  ریکب "  رب "  ماش  ماب و  يراب . - 
مزادرپ . ترایزب  مرازگ  زامن  شتبرت  رانک  - 

مزادنا . هنتف  هب  لکشم  تالاوس  حرط  اب  ار  یماع  مدرم  - 
مزاس . دنلب  دوخبراش  مرتسب  تروص  رس و  يوم  - 

مزیوایب . کنحلا  تحت  منک ، قبطم  همامع  - 
مرامش . تنس  ارنآ  مراذگ ، هنیس  رب  تسد  زامن ، رد  - 

دیآ ) بات  بت و  رد  اهمشچ  دزیخ ، اپب  هک  زیخاتسر  زور  )
دشکرب ) هلعش  خزود  شتآ  ددرگ ، رشتنم  لامعا  همان  )

( درک ردب  قح  هار  زا  ارم  فیرش  دیس  نیا  ایادخراب  میوگ : )
ریخات زا  تشون و  يرعـش  هفوک  بیقن  يولع  راتخم  نبا  دمحم  فیرـش  هب  يذـیواعتلا ، نبا  طبـس ، حـتفلا  وبا  شور ، کبـس و  نیمه  اب  - 5

نآ علطم  دمآ ، دهاوخ  همجرت ) مهد  دـلج  هرامش 55 -  تحت   ) هدربمان حتفلا  وبا  همجرت  رد  هدیـصق  مامت  دروآ ، شهوکن  هدعو  رد  يافو 
: تسا نینچ 

یلع  نبا  ای  یبنلا  یمس  ای 
روهطلا لوتبلا  كرشلا و  عماق 
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رعاش یناگدنز 

ینکـس يروباخ  هلحم  رد  یلامـشگرزب ، عماج  کیدزن  یماش ، یـسلبارط  حلفم  نب  دمحا  نب  رینم  نب  دمحا  نیدـلابذهم ، نیـسحلا ، وبا 
هدورس ناوارف  تسا . یبرع  رعـش  نازادرپ  هیفاق  زا  یلعا  هقبط  رد  و  بدا ، نایاوشیپ  زا  یکی  ءافر . هب  روهـشم  نامزلا ، نیع  هب  بقلم  تشاد ،

تسا . هدنام  اجب  مامت  راختفا  اب  شا  هزاوآ  مان و  هتخادرپ و  نیرز  دئاصق  تیب  لها  حیدم  رد  هتفس ، رد  کین  و 
یمرخ ناتـسوب و  لگ  نوچ  هدـیلاب ، یم  شدوجو  عمـش  هب  سلبارط  هک  اجنآ  ات  هتـشاد  ماـمت  یتسد  مولع  ریاـس  بدا و  و  تغل ، هتـشر  رد 

تسا . هدمآرامشب  ناماس  نآ  زادرپ  هتکن  بیدا  زاس و  نخس  رعاش  اتکی  هدیزگ ، اوام  قشمد  هب  نوچ  و  رازلگ ،
یتشرد باتع و  اب  ار  تیب  لهاناهاوخ  دب  نانمشد و  كاب  یب  و  هتخاس ، رـشتنم  نایوما  همـصاع  رد  ار  هط  ترتع  لئاضف  دوخ  عیدب  مظن  اب 

نیا هدرمـش ، شنابز  دـب  کی  نآ  هتـشگ : مهتم  اورانياهتمهت  اب  هدـش و  وربور  نایماش  مانـشد  شحف و  اب  ور  نیا  زا  تسا ، هدرمـش  یم  رب 
هتفاب . مهب  وا  هرابرد  یکانلوه  باوخ  ای  هدناوخ و  شیضفار  رگد  نآ  و  هتسناد ، شا  هباحص  نمشد  کی 
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تفارظ نیع  رد  شرادـبآ  راعـشا  تسا ، هتـشاداو  وا  یملع  تیـصخش  ماقم و  میرکت  شیاتـس و  اثن و  هب  ار  ناگمه  شراکـشآ ، لـضف  اـما 
نبا رکاسع و  نبا  هکنانوچ  تسا ، هدوب  نآرق  ظفاح  هکنیا  شراختفا  نیرتـالاب  تسا ، مجـسنم  ناور و  تسالـس  نیع  رد  مکحم ، راوتـسا و 

دنا . هدرک  دای  بهذلا  تارذش  بحاص  ناکلخ و 
هب دعب  تخادرپ ، هدیصق  رعـش و  نتخادرپب  تفرگ ، ارف  بدا  تغل و  درک ، ظفح  ار  دیجم  نآرق  دیوگ : ماش ج 97:2  خیرات  رد  رکاسع  نبا 

دش . نکاس  دمآ و  قشمد 
یم هنایماع  ظافلا  تفگ و  یم  مانـشد  شرعـش  رد  دوبنابز ، دب  تفگ ، یموجه  ناوارف  تفر ، یم  هیماما  بهذـم  هب  ثیبخ ، دوب و  یـضفار 

زوریف نب  فسوی  دنک ، عطقار  شنابز  تساوخ  یم  درک ، سوبحم  نادنز  رد  ار  وا  یتدـم  قشمد  ریما  نیکتغط  نب  يروب  هک  اجنآ  ات  دروآ .
. درک رداص  ار  وا  دیعبت  روتسد  یلو  تفریذپ  ریما  درک ، تعافش  بجاح ،
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تشگزاب . قشمد  هب  دیسر ، تراما  هبيروب  نب  لیعامسا  ریما  دنزرف  هک  یعقوم 
ناهنپ ریزو  دجـسم  رد  يزور  دنچ  تخیرگ ، رعاش  دشک ، رادرب  ار  وا  هک  دوب  ددـصرد  تفرگ ، مشخ  وا  رب  مه  لیعامـسا  یتدـم ، زا  سپ 

هک یعقوم  لداع "  کلم  باکر "  رد  هرخالاب  و  بلح ، هب  اجنآ  زا  زاریش ، يوس  هب  هامح  زا  تفر : یلامش  ياهرهـش  هب  قشمد  زا  دعب  دش ،
يارـسب تخر  اجنآ  رد  تشگرب و  بلح  هب  کلم  هاپـس  اب  دـش و  قشمد  دراو  حلـص ، رارقتـسا  زا  دـعب  درک ، هرـصاحم  ارقشمد  مود  تبون 

دیشگ . رگید 
رکاسعلا وبا  ریما  دنزرف  لیعامسا  لضفلا  وبا  ریما  مه  هدرک و  داشنا  میارب  وا  دوخ  مرادن ، ثیدح  عامـسوا  زا  یلو  ما ، هدید  ررکم  ار  وا  نم 

درک : داشنا  نینچ  ار  دوخ  رعش  نیا  رینم  نبا  هک  تفگ  ذقنم  نب  ناطلس 

یلتخا  ام  میمحلا و  نع  دصف  یلخا 
السوتف هضغی  مامحلا  يار  و 

عترم  لواب  هیداو  ناک  ام 
الفجاف هالط  هتوالط  تعد  و 

هلیزن  لومخ  يار  میرکلا  اذا  و 
الحرتی نا  مزحلاف  لزنم  یف 

هرون  لئاضت  نا  امل  ردبلاک 
القنتم هزاحف  لامکلا  بلط 

ادعاق  کشیغرم  کسیع  تمهاس 
الفلا هیصان  نهب  تیلف  الفا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1602 

http://www.ghaemiyeh.com


یف  نابف  لس  فیسلاک  قرت  قراف 
المخا بارقلا و  یفخا  ام  هبنتم 

دیزرو . رارصا  افج  رد  دشک ، یم  شهودنا  هک  دید  دیرب ، رادافو  تسود  زا  درک و  افج 
تخیرگ . باتش  اب  نآ  توارط  هکدشابن  يرازغرم  نیلوا  شقشع  رازغرم  - 

ددنب . رب  رفس  راب  هک  رتهب  هچ  دید ، دوخ  نیشنمه  یمانمگ  يراوخ و  هک  هدازآ  درم  - 
درآ . تسدب  بولطم  لامک  ات  دباتشب  لزنم  هب  لزنم  لامک : يایوج  ددرگ ، فیعض  فیحن و  نوچ  هک  هام  ناسب  - 

رد یپ  ریزب  ناراـسهوک  تـالف و  هچ  زا  يا . هدرک  میـسقت  تراوهر  رتـش  اـب  ار  دوخ  راـب  ترارم  خـلت و  یگدـنز  هدـیزگ  یجنک  وت  اـما  - 
؟ يراپسن
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دیامناو . شرادبآ  رهوج  دیآ ، رد  ماین  زا  هکریشمش  نوچ  يآرب . یقرت  جرادم  رب  يآ ، رد  هناخ  جنک  زا  - 
. یشاب ناماوت  تلذ  يراوخ و  اب  هک  تسا  نآ  گرم  دیآ ، رب  ندب  زا  حور  هک  تسا  نامه  هن  گرم  - 

امنا  اهبه  رقفلل . ال  رفقلل .
السوتت نا  كانغا  ام  كانغم 

نم  كاندا  ام  كایند  نم  ضرت  ال 
یلجنا مث  الج  افیط  نک  سند و 

املک  موق  رجهب  ریجهلا  لصو 
الظنح کل  اونج  السغ  مهترطما 

هدو  سراغم  تثبخ  رداغ  نم 
الواتءافولا هل  تضحم  اذاف 

یبایرد . شا  هلیسو  نیدب  هک  رتهب  هچ  تسا ، نآ  رد  تگرم  هک  ریگ  نانچ  رقف . يوس  هب  هن  تالکشم ، يوس  هب  شیپ  - 
ریگ . رب  هار  شخردب و  لایخ  رد  ایور  نوچ  وشم ، دونشخ  نآ  تسپ  رهاظم  هب  ایند  زا  - 

دنزیب . تماک  رد  گنرش  يزیر  لسع  ناشماک  رد  هک  ناتسود  نآ  زا  نیزگ  يرود  زاسب . زورمین  يامرگ  اب  - 
دناد . هفارخ  ار  افو  صالخا و  دریگن ، اپ  شلد  راز  هروش  رد  تبحم  لاهن  هکراکم  نئاخ و  کی  نآ  - 

دیآرب . هاگدورب  هگ  دریگ ، هار  بناج  نادب  دنیب ، مرد  ورانید  اج  ره  هک  تسرپ  ایند  رگد  نآ  - 
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دنسانش . هانگ  مرج و  ار  لضف  لامک  مدومزآ ، بوخ  هچ  ار  شلها  هنامز و  - 
دندنب . ارتفا  ینام  تکاس  دنریگ ، تنمشد  یهد  خساپ  دنا : کین  هک  اهنآ  تسپ ، هدیهوکن و  یتشرس  اب  - 

تسا : هدرک  هفاضا  رگید ، تیاور  رد 

هضفخب  مه  رهدلا  ام  اذا  نم  انا 
الزعالا كامسلا  هتمه  هتماس 

مجمجم  وه  بطخلا و  باطخ  عاو 
الکلا مدع  نم  سیعلالکا  عار 

هءارو  حابصلا  جلبنمک  معز 
التقم فداص  فیسلا  دحک  مزع 

. دراذگ ایرث  رتخا  رب  ياپ  متمه  دشک ، یتسپ  يوس  مراگزور  رگ  هک  منآ  نم  - 
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مناسر . شرازغرم  هب  باتش  اب  مزاس ، هتسخ  مراوهر  رتش  هچرگ  : منابش مشونب ، ناجب  ار  ثداوح  راطخا  مشوگ ، اپ  ارس  - 
دیآ . لتقم  رب  هک  ریشمش  يزیت  نوچ  یمزع  نشور ، حبص  يدیپس  نوچ  یتاروصت  اب  - 

رد هکنانوچ  دـندوب ، هتـساخرب  شا  هزرابم  هب  ارتفا  تمهت و  اب  هک  اهنآ  درامـش ، یم  رب  ار  شناهاوخدـب  هعطق ، نیا  رد  رعاش ، دـیوگ : ینیما 
تسا . هدمآ  نیگنس  راوشد و  وا  یبهذم  ناهاوخ  هنیک  رب  ور  نیا  زا  تسا  لیبق  نیا  زا  وا  تایوجه  تشذگ . شلاح  حرش 

دنک : یم  دای  وا  زا  مه  ار  رگید  هعطق  نیا  رکاسع ، نبا 
مشون . گنرش  شمدرم  تسد  زا  دنچ ، یک و  ات  منآ ، رد  نمهک  يراگزور  نیا  رب  فا  - 

مزاتمم . ناتسود  تسش  زا  زج  تسشنن ، ملد  رب  یمغ  ریت  - 
مشاب ؟ وا  رادیرخ  مهن  صالخا  قبط  رد  لد  نوخ  ات  دوش  تفای  يرادرک  تسار  تسود  - 

مداهن . ور  اهنادب  زاب  متفاین و  مبایب . یصلخم  هک  دیمانیدب  مداهناو  ار  دوخ  ناتسود  رایسب  هچ  - 
هلمج نآ  زا  دـمآ ، هتـشون  تشط  نآ  رب  هک  دورـسب  تیب  دـنج  رینم  نبا  تخاس ، هرقن  زا  یتشط  مردـپ  تفگ ك  یم  لـضفلا  وبا  ریما  زین  و 

تسا :

معطم  مرکال  هدئام  ونص  ای 
فایضالاب ءاجرالا  هلوهام 

فالالل لذبلا  دعب  فالالا  يدایا  یلا  هیدایاتعمج 
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هحار  نم  یتحار  بئاجعلا  نم  و 
فالتالاب فورعملا  هفورعم 

نامهم . وا  رپ  رالات  رد  نابزیم ، نیرت  یمارگ  هژیو  نامیلس ، هدئامزارطمه  يا  - 
رازه . رد  نارازه  ششخب  زا  دعب  تسا ، زارد  نم  فارطا  رد  تسد  نارازه  هک  تسوا  راشرس  تمعن  - 

. زاتمم تسا و  فورعم  لاوما ، سوفن و  فالتارد  هک  تسا  یسک  هجنپ  تسد و  زا  نم  تحار  هک  تسا  نیا  تفگش  - 
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تسا : رگید  هدیصق  نیا  شیوکن  ياهرعش  زا 

ینیدرلا  ردص  یف  ردبلا  بکر  نم 
ینامیلا دح  یف  رحسلا  هوم  و 

کلف  یلا  یلعالا  رینلا  لزنا  و 
یناورسخلا ءابقلا  یف  هرادم 

همراص  لس  بارق  ما  انر . فرط 
یطخ فاطعا  ما  سامدیغا  و 

ادبا  يوهلا  زع و  دعب  ینلذا 
یسانکلا یبظلل  ثیللا  دبعتسی 

درک ؟ ینرس  رب  هک  ارهام  منادن  نامسآب : هدیشک  رس  ین  ناسب  تماق  ناشخر ، هام  نوچ  خر  - 
داد ؟ بآ  نوسف  رحس و  زا  ار  غیت  ناسچ  رابشتآ : عیت  شناگژم  راکشآ ، رحس  شهاگن  - 

دیشک ؟ دنب  رد  یناورسخ  يابق  نیا  ردو  دیشک  ریزب  مراچ  خرچ  زا  هک  ار  باتفآ  - 
دیشگرب - ؟ خر  ماین  زا  يریشمش  ای  دیشخرد ؟ شهاگن  قرب  - 

دمآ ؟ رازتهاب  رادبات  هزین  ای  تفرگ ؟ يدیمارخ  يورس  هخاش  - 
دزاس . نتخ  يوهآ  هدنب  ار  نایژ  ریش  یگدادلد  قشع و  دناشن ، مه  ار  كاخ  هب  تزع  اهلاس  سپ  زا  - 

تسا : هدوزفا  هلمج  نیا  رب  ناکلخ  نبا 

هبئاوذ  نم  کسم  بئاذ  اما و 
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ینارزیخلا بیضقلا  یلاعا  یلع 

ینامجلا رغلا  یقیحرلا و  قیرلا  نم  هافشلا  یقیقع  نجی  ام  و 

هدسحت  ضرالا  یف  نم  ردبلل : لیق  ول 
ینالفلانبا لاقل : یلجت ؟ اذا 

هنساحم  نم  یتشب  یلع  یبرا 
یثرم عومسم و  نیب  تفلات 

يزاجحلا قطنلا  یقارعلا و  فرظلا  عم  ماشلا  نیل  یف  سراف . ءابا 

نم  کتفا  بابلالاب  همادملا  ام  و 
یکرت ظافلا  یف  ودبلا  هحاصف 

تسا . ناوغرا  خاش  ربز  رب  بان  کشم  نوچ  هک  شهایس  نافلز  هب  دنگوس  - 
تسا . راوهاش  رد  اب  یتشهب  بارش  شنایم  رد  هک  قیقع  نوچ  ياهبل  نآ  هبدنگوس  - 

ینالف دیوگ  دیآ ؟ رب  هولجب  نوچ  يرب  دسح  هک  رب  دنیوگ : نابات  هامبرگا  - 
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ینالف . رسپ 
یندینش : یندید و  ياهیئابیز  تسا ، نوزف  نم  رب  نوگ  انوگ  نساحم  اب  هک  - 

يزاجح . تغل  یقارع ، تفارظ  یماش ، يداو  زان  یسراپ ، تعانم  - 
یکرت . هجهل  اب  يودب  نایب  شوخ  هک  دنکن  نآ  نکفادرم  بارش  - 

رینم نبا  زا  مه  ار  هعطق  نیا  ناکلخ  نبا  تسا . تبث  بلح 234:4  خیرات  يریون ج 23:2 و  برالا  هیاهن  رد  تسا ، تیب  هک 27  هدیصق  مامت 
تسا . هدرک  تبث 

یمد  کفس  هتلقم  ترکنا 
تفرتعاف هتنج  یلغ و  و 

هدخ  یف  هلاخ  اولاخت  ال 
تطقن ینفج  مد  نم  هرطق 
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هوذج  يداوف  ران  نم  كاذ 
تفط مث  تفطنا  تخاس و  هیف 

مهاوگ . نم  يرآ  هک  دیشورخ  رب  شراذع  متخیرن ، شنوخ  هک  دمآ  رکنم  شناگژم  - 
؟ تسا هتخیر  نم  نامشچ  زا  هک  تسا  ینوخ  هرطق  شراسخر  لاخ  دیرادنپم  - 

دنام . اجب  شرثا  تسشن ، شراسخر  رب  دیهجرب و  لد  نیا  شتآ  زا  يررش  - 
يریما چـیه  اب  هک  دز  یم  تفوک  رـس  ار  وا  هرامه  رینم  نبا  و   ) دوب رارق  رب  یتاجاهم  ترفن و  رعاش ، ینارـسیق  نبا  اب  رینم  نبا  ام  رعاش  نایم 

هتفرگ راصح  رد  ار  ربعج  هعلق  هکیعقوم  ماش  ریما  یگنز ، نیدلا  دامع  کباتا  اقافتا  يدنام ) دیما  ان  يدروخ و  رـس  هکنیا  زج  يدـشنزاسمد 
دناوخ : یم  ار  رینم  نبا  رعش  نیا  هک  دینش  هعلق  يالاب  زا  یئانغ  زاوآ  دوب ،

روز  هلک  اثیدح  هیلا  یشاولا  لقن  اذا  نابضغلا  ضرعملا  نم  یلی  و 

هبجاح  سوق  يوزی  روزاف  تملس 
رومخم وه  رمخ و  ساک  ینناک 

تفنش . ارنانآ  غورد  دندرک ، تیاعس  نایوگ  دب  تفشآ ، رب  مرادلد  هک  نم  رب  ياو  - 

. رومخم تسم  وا  مبارش و  ماج  نم  ایئوگ  تفاترب ، شیوربا  نامک  متفگ . شمالس  - 
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ار رینم  نبا  هک  تشاگن  بلح  یلاو  هب  دراد ، ياج  بلح  رد  هک  رینم  نبا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  رعش  نیا  دیسرپ : دمآ ، شوخ  رایـسب  ار  یگنز 
هارمه رینم  نباهجیتن  رد  دندوب ، هتشک  ار  یگنز  کباتا  لوصو ، بش  رد  یلو  داتـسرف ، ار  وا  بلح  یلاو  دراد ، لیـسگ  تمدخ  هب  باتـش  اب 

اه تتامـش  نآ  مامت  ربارب  رد  ، یگدروخ رـس  نیا  تفگ : تفر و  شرادیدب  ینارـسیق  نبا  دورو ، ماگنه  تشگزاب . بلح  هب  ریما  نایرکـشل 
یتشاداور . نم  رب  هک 

هلذب تفارظب و  هک  مان  شحولا  وبا  دوب  يرعاش  قشمد  رد  دنتشاد ، یصاخ  هجوت  واب  دوب ، ذقنم  ینب  ناریما  تمدخ  رزیش ، هعلق  رد  رینم  نبا 
هلص هتفگ  انث  ار  ذقنم  ینب  ناریما  دور و  رزیـش  هب  تساوخ  دوب ، رارقرب  تدوم  یتسود و  هللا )، دیبع  مکحلا  وبا  ووا  نایم  و  فورعم ، یئوگ 

، دـنک شـشوک  وا  جـئاوح  لین  رد  ات  دـیامن  شرافـس  دراگنب و  رینم  نبا  هب  يا  هماـن  هک  دومن  تساوخ  رد  مکحلا  وبا  زا  درآ ) تسدـب  يا 
تشون : نینچ  رینمنبا  هب  مکحلاوبا 

مدروآ . لجترم  يرعش  مدوب ، هدز  باتش  ونشب ، ار  درمناوج  نیا  نخس  نسحلا . ابا  - 

ياتسب . مین  ار  وا  دیوگ . حدم  ار  ناریما  ات  دسر  تمدخ  تسا ، شحولا  وبا  کنیا  - 
ناوخ . رب  نآ  لصفم  تنیریش ، نابز  اب  وت  میوگ ، لامجا  هب  وا  تعن  نم  - 

تشون : هلمج  زا  و  درورپن . زنهرپ  رعاش  نیا  دننامب  رهد  ردام  هک  يوگ  رب  ار  ناریما  - 
تسالا . شراقو و  ینیگنس و  هک  تسا  یعدم  اما  تسا ، درخ  یب  رسکبس و  - 
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الف كاذ  ریغب  اما  فخسلا و  هعاقرلا و  بلثلاب و  تمی 
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الخ هنم  تحتف  هنع  ردصی  امربختل  هتحتاف  تنا  نا 
الحر اذا  هب  بحر  نوهلا و  فسخلا و  هطخلح  نا  همسف 

السعلا  کناسلنم  هل  جزما  هب و  ترفظ  نا  مسلا  هقسا  و 
درادن . چیه  نآ  زا  ریغ  دراد ، ناوارف  یگرخسم  يزاب و  لخ  شحف و  - 

یشاب . هدوشگ  الخ  هاچ  هک  تسا  نانچ  دراد ، هچ  هتنچ  رد  هک  یئامزایب  شرگ  - 
يوگ . يدماشوخ  ار  وا  دچوکب  نوچ  و  شوکب ، وا  يراوخ  رد  یناوت  هچ  ره  دیآ ، رد  نوچ  - 

زیمایب . مه  تنابز  دهش  اب  اما  نک  شبارش  رد  یمس  یتسناوت  رگا  - 
هدرک : دایرینم  نبا  زا  ار  هعطق  نیا  برالا  هیاهن  رد ج 2  يریون 

هل  غیصف  الطاع  انل  حال 
لقملا قشارم  نم  قطانم 

هظحاول  یف  یحور و  هایح 
لسکلا طاشنلا و  نیب  یفتح 

لحکلا  هغبص  رطق  هیغدص و ال  ربنع  تیتف  نم  هلاخام 

هقشاع  بلق  ءادیوس  نکل 
لجخلا هدرو  ران  یلع  تفط 

تسب . رویز  شا  هنیس  رس و  ناقاتشم  هاگن  ریت  زا  دش ، ادیوه  هیاریپ  یب  هداس و  - 
ناتسناج . غیت  شهاگن  قرب  اما  رورپ ، حور  دشاب و  شخب  ناج  - 

هدیکچ . يا  هرطق  شیوداج  همرس  زا  هن  هدیوارتن و  شنیربنع  هرط  هدوس  زا  شهایس  لاخ  - 
هدرک : دای  برالا  هیاهن  رد  مه  و  هدیرپ . شراسخر  لگ  رب  قشاع  بلق  يادیوس  هکلب  - 

دندیجنس . لامکب  دندرب و  نازیمب  هک  تسا  خرس  رانید  ود  شراسخر  لگ  ون  ود  ایوگ  - 
دندناشفا . یطاریق  شربز  رب  دمآ ، فیفخ  شرادقم  نزو و  کی  نیا  - 

: تسا هدورس  نینچ  هدوب  مان  شفسوی  هک  جارس  يرسپ  ابیز  هرابرد  رینم  نبا  هدمآ ، هیادبلا 44:1  عیادب  رد  هکنانچ  و 
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اهیلا  ءاضقلا  هقاس  نمل  بجلا  هملظ  یف  حایملا  یمسای 
دندناشک . شهاچ  نب  رد  ردق  اضق و  هک  ناعنک ، فسوی  مانمه  يا  - 

دنتخانشنب . جنرتزا  تسد  شیوم  يور و  هتفیش  نایلول  هکنآ  - 
دنزاس . عبطنم  نآ  رب  خرس  رانید و  هک  تسا  لامج  نسح و  بلاق  تراسخر  - 

دبع نب  یلع  یـضاق  فیلات  نادـقان "  یبنتم و  نایم  تطاـسو  باـتک "  تشون و  هتـشذگ 562  رد  هللا ، هبه  لضفلا ، وبا  یـضاق  هب  رینم  نبا 
درک : تساوخرد  دوب ، هداهن  هدعو  واب  هک  ار  یناجرج  زیزعلا 

تسا . ناوتان  نآكرد  زا  درخ  یتفایرد  ار  تلیضف  ياهتنم  هکیا  - 
يدز . همیخ  ایرث  قوف  رب  یتفر و  الاب  لامک  جرادم  رب  هکیا  - 

ینمتلا ؟ طعسا  یتم  یلا 
هطاسولاب نملا  يرن  و ال 

منیبن ؟ تطاسو "  لاسرا "  هب  ار  تتیانع  مهد و  دیون  وزرآ  اب  اردوخ  دنچ  یک و  ات  - 
رد تسب و  ورف  هدـید  بلح  رد  نیخروم ) ریکا  هتفگب   ) لاس 548 هرخالا  يدامج  رد  داهن و  ناهجب  اـپ  سلبارط  رد  لاس 473  رد  رینم ، نبا 

دوب : بوتکم  نآ  رب  مدرکترایز ، ار  وا  ربق  دیوگ : ناکلخ  نبا  دش ، كاخ  اجنآ  رازم  رانک  نشوج  هوک 

انقوم  نکیلف  يربق  راز  نم 
هاقلی  هاقلا  يذلا  نا 

ینراز  اءرما  هللا  محریف 
هللا کمحری  یل : لاق  و 

. تسا كاخ  ریسا  يزور  نم  وچ  مه  وا  هک  درآ  رطاخب  دنیب ، مرازمهکنآ  - 
درآ . تمحر  تیادخ  دیوگ : دیآ و  مرادیدب  هک  درآتمحر  شیادخ  - 

قشمد رد  رینم  نبا  هک  مدید  نینچ  هللا  دیبع  مکحلا  یبا  ناوید  رد  سپ  نآ  زا  و 

هحفص 165 ] ] 

زا یکاح  و  هدورس ، یخوش  لزه و  ساسا  ربدوخ  شور  هریس و  قبط  هک  دوب  هتفگ  متام  كوس و  ار  وا  یتایبا  اب  و  هتـشذگ ، رد  لاسب 547 
هلمج : نآ  زا  هتشذگ ، رد  قشمد  رد  رینم  نبا  هک  تسا  نآ 

دنداد . لسغ  طولق "  رهن "  رانک  رد  دندروایب ، شبوچ  هراپ  دنچ  ربز  رب  - 
دنتخورفارب . طولب "  مزیه "  نآ  ریز  دندرک ، بآ  یعصرم  گید  - 
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بلح هب  رگید  لاس  دعب  هتشذگ و  رد  لاسب 547  قشمد  رد  دیاش  تفگ : نینچ  دیاب  دشاب ، لاسب 547  رینم  نبا  تشذگ  رد  هک  هجو  نیا  رب 
یهتنا . دشاب . هدش  لقتنم 

، هدرک یم  داشنا  سلبارط  ياهرازاب  رد  ار  ینوع  راعـشا  ناوارف  و  تسا ، ءارعـش  زا  جلفم "  شدج "  دـننام  مه  وا  رینم "  رعاش " ، ردـپ  اما 
يرعـش نانآ  هرابرد  زج  و  تسا ، تیب  لها  ءارعـش  زا  ینوع  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هدرک  دای  ماش 97:2  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  هک  نانچ  نآ 

یم ماـجنا  رعاـش  یعیـش  رفنکی  هلیـسوب  نوگاـنوگ ، ماوقا  فلتخم و  ياـه  هدوت  عمجم  سلبارط : ياـهرازاب  رد  نآ  یناوخ  زاـب  و  هدورـسن ،
تسا . هدوب  نیگنس  راوشد و  فلتخم  بهاذم  نابحاص  رب  ارهق  هتفرگ ،

نینچ راچانب  دنوش ، زیتس  رد  وا  اب  دنا  هتسناوتیمن  عیشت  ناهاوخاوه  ناگرزب و  رطاخب  و  دنا ، هتشاد  لد  رد  هک  یـشورخ  مشخ و  اب  نوچ  و 
نبا دـننام  ای  " و  درک ، یم  یناوخ  هزاوآ  سلبارط  ياهرازاب  رد  ینوع  راعـشا  اب  دـنیوگب " : رکاسع  نبا  دـننام  هک  دـنا  هتفرگ  شهوکن  هار 
اریز دنـشاب ، هتفرگ  وا  زا  لد  نیکات  دننک ، فذح  ار  تالمج  ریاس  درک " و  یم -  یناوخ  هزاوآ  سلبارط  ياهرازاب  رد  : " دـنیوگب ناکلخ 
یم اسر  دـنلب و  زاوآ  اب  ار  ینوع  راعـشا  هکلب  تسین  یناوخ  هزاوآ  روظنم ، هک  دـنناد  یم  ناگمه  ، دـیایب نایم  رد  وا  راعـشا  ینوع و  مانرگا 
حور ددرگ و  اهـشوگ  هزیوآ  ینوع  راعـشا  هک  تسا  نیا  رطاخب  اون  گنهآ و  نیا  و  دـننک ، داشنا  ربانم  رب  ناحادـم  هک  نانچ  نآ  هدـناوخ ،

تسا . نیفلاخم  نارگ  اینخ  شور  هک  يدورس  انغ و  هن  ددرگ ، نوگنرس  لطاب  مچرپ  دباتب و  اهلد  رد  يولع  نامیا 
51:1 ط  ) ناکلخ 139:1 نبا  خیرات  هلمج : نآ  زا  تسا ، تبث  خیرات  بتک  لاجر و  ياه  گنهرف  زا  يرایسب  رد  رینم ، نبا  لاح  حرش  يراب 

هدیرخ نیدلا ) ییحم  دمحم 

هحفص 166 ] ] 

لما نینموملا 456 ، سلاـجم  ریثک 231:12 ، نبا  خـیرات  ناـنجلا 287:3 ، هآرم  رکاسع 97:2 ، نبا  خـیرات  یناعمـس ، باسنا  بتاک ، داـمع 
هغللا بادآ  خـیرات  یلکرز 81:1  مـالعا  تانجلا 72 ، تاضور  لوا ، ءزج  رحـسلا  همـسن  بهذلا 146:4 ، تارذـش  یلماع ، رح  خیـش  لمالا 

231:4 بلح . خیرات  یناتسب 709:1 ، هرئاد  ، 20:3

هحفص 167 ] ] 

سوداق نبا  یضاق  هیریدغ 

هراشا

هتشذگرد 551
رضحلا : مهودب و  ارط  ءافلخلا  دیس  ای 

رفس . رد  ای  دنارضاح  هک  اهنآ  رسکی ، ءافلخ  رالاس  يا  - 
رثوک . یقاس  یئوت  دنهن ، تمظع  میرکت و  ار  جاجح  یقاس  رگا  - 

رشحم . هبناتسود  عیفش  بوبحم ، ياوشیپ  - 
رهزالا : ریدغلا  موی  یف  تابصقلا  زئاحلا  ربش و  ریبش و  ردپ  دمحا ، نادناخ  رورس  - 
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رونا . ریدغ "  زور "  هدنباترد  تقبس  يوگ  هدنرب  - 
ربیخ . ریضن و  ینب  رد  دوهی ، دروامه  ردب ، ياغوغ  هدنبوک  مه  رد  - 

رعاش لاح  حرش 

، رورپ بدا  نازاتمم  زا  يرصم ، یطایمد ، سوداق ، نبا  هب  فورعم  دیمح ، نب  لیعامسا  یضاق  نبا  دومحم ، حتفلا ، وبا  نیدلا ، لالج  یضاق 
شناد و نایم  نیشن : ردص  اضق  دنسم  رد  و  دوب ، ءاشنا  ریبد  رصم  نییولع  تمدخ  رد  رورس ، همه  رب  رعـش  نادیم  رد  رورنه ، نادنخـس  اتکی 

نخـس رهوگ  نیرتهب  اب  ناـنآ  ( يرتفد  ) هیناوید بادآ  هیفـالخ و  ياـه  هلاـسر  هک  دـمآ  رد  یبیدا  نارونخـس  رامـش  رد  و  دروآ ، عمج  بدا 
. تسا هتفرگ  رارق  نازومآ  بدا  قشمرس 

هحفص 168 ] ] 

هتشگ نیودت  دلج  ود  رد  شرعش  ناوید  دناوخ . یم  رثن  رعش و  دنمرنه  ینعی  نیتغالبلا ، وذ  ار  واو  دراد ، وا  يدرگاش  راختفا  لضاف  یـضاق 
هتشذگ . رد  رصم  رد  لاس 551  رد  تسا و 

هد : رک  دای  هدوب  هدرچ  هپس  هک  دیشر  یضاقهرابرد  ار  وا  رعش  نیا  دوخ 54:1  خیرات  رد  ناکلخ  نبا 

همکح  الب  نامقل  هبش  ای 
اخسار ملعلا ال  یف  ارساخ  و 

اهلک  يرولا  راعشا  تخلس 
اخلاسلا دوسالا  یعدت  ترصف 

دشابن . تباث  تمدق  يرابنایز  شناد  ملع و  رد  دشابن ، تتمکح  اما  ینامقل  وچ  یهایس  رد  هکیا  - 
دنداهن . تمان  نک  تسوپ  رام  ورنیا  زا  يدنک ، رب  نایناهج  نت  زا  تسوپ  - 

اهنت دومن ، حرطم  تغل  ملع  رد  یلاوس  دندوب ، کیزرنب  حلاص  تمدخ  ءالـضف  زا  یتعامج  دیوگ : ءابدالا 60:4  مجعم  رد  يومح  توقای 
نازورف شتآ  دننام  هکنیا  زج  متفرگن  رارق  شیامزآ  دروم  یلاوس  چیه  زا  تفگ : سپس  دیسر ، ضرعب  دیشریضاق  هلیسو  هب  حیحص  خساپ 

دورس : خساپب  نینچ  دوب ، رضاح  اج  نآ  رد  هک  سوداق  نبا  مدوب .
مدمآ . قئاف  مهف  شنادب و  ناگمه  رب  متفرگهیام و  شتآ  زا  یئوگ  رگا  - 

يدمآ ؟ هایس  لاغذ  نوچ  هک  یتشگ  شوماخ  هچ  زا  اما  یتفگ : تسار  میوگ  - 
تسا : هدورس  زامن  تین  رد  ناطیش  هسوسو  هب  نایالتبم  هرابرد  هک  هدرک  دای  وا  زا  ار  تیب  ود  نیا  شخیرات  رد  ریثک ، نبا 

تسا . رایسب  شیوه  ياه و  هکنآ  اب  دارمان ، نینع  نوچ  تین ، رد  مزع  تسس  - 
. درازگ یم  زامن  ادهشلا  دیس  هزمح  رب  ایوگ  دنار ، یم  ریبکت  هبترم  داتفه  زامن ، کی  رد  - 

هحفص 169 ] ] 
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هدورس : تسا  فورعم  هریزج  مانب  هک  هضور ، هعلق  هرابرد  سوداق  نبا  هک  هدرک  دای   298:2 ططخ رد  يزیرقم  ار  تیب  ود  نیا  و 
دناردنايزابقشع . هب  مه  رانک  رد  اهناتسوب  تساادیوه ، رود  زا  هریزج  ياهخاک  - 

نایم . رد  ار  ینامسآ  ياهجرب  هدروآمهب  رس  ازوج  ناشکهک  ایوگ  - 
هدمآ : بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد  هک  وا  یبهذم  ياه  هدورس  زا  و 

تشادرب . هدرپ  نآ  زا  یلج  صن  دش ، راوتسا  يوقت  هملک  اب  تسا  ناوضر  تعیب  نامه  نیا  - 
دنیارگ . ودب  ناگمه  ات  دوب ، شمع  رسپ  هکنآ  اب  درک  تیالو  شرافس  یلع  قح  رد  لوسر  تدج  ورنیا  زا  - 

دنا . لوسر  زانت  ود  ره  لسن  و  درب ، ثرا  نسح  شردارب  زا  هکنیا  اب  داد ، یلع  شرسپ  هب  ار  تیالو  نیسح  زین  و  - 
تسا : هدورس  داجس  ترضح  هرابرد  و 

دیشک . تدج  يارب  قارب  راهم  لیربج  رتسگداد ، ییاوشیپ  یئوت  - 
لوتب . يداهن  كاپ  رهاط ، یئاوشیپ  یناسر : یم  نارورس  هب  بسن  وس  همه  زا  - 

تسامش . نایب  رد  شمارح  لالح و  دیئامش ، یهلا  ضماغ  شناد  روجنگ  - 
تسامش . اب  نآ  لیوات  حرش و  دنناسر ، یم  یحو  ناگتشرف  - 

مان هک  میتشون  هعیـشلا  نایعا  ءزج 93:6 ، رد  دـیوگ : هدرک و  ناونع  ءزج 332:17  هعیـشلا  نایعا  رد  ار  سوداق  نبا  نیما ، دیـس  ناـمرورس ،
نوچ تسا ، يرصمیطایمد  سوداق  نب  لیعامـسا  نب  دومحم  وا  مان  میتفگ : هدرک و  دای  رد ج 206:13  میدرواین و  تسدـب  ار  وا  کچوک 

تسوا . هب  قلعتم  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  رد  هروکذم  راعشا  هک  تسا  هدش  حیرصت  يوامس  همالع  هعیلط "  باتک "  رد 
دسیون : یم  هک  میدروخ  رب  لاس 639  ثداوح  هب  بهذلا  تارذش  باتک  رد  نآ  زا 

دای راعـشا  هک  میداد  حـیجرت  ور  نیازا  تشذـگ "  رد  يودـع  ینغلا  دـبع  نب  دعـسامرکلا  وبا  یـضاق  سوداـق ، نبا  سیفن  لاـس  نیا  رد  " 
. میدرک دای  ار  وا  لاح  حرش  دلج ص 468  نیا  تاکردتسم  رد  اذل  دشاب و  وا  زا  بقانم  ردهدش 

هحفص 170 ] ] 

هکنانچ دومحم ، هن  تسا  دعسا  نامه  هدوب  یـضاق  هکنآ  و  هدرب ، مان  یـضاق  ناونع  هب  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا  هک  تساجنیا  زا  حیجرت  هجو 
بقانم بحاص  اریز  دیامن ، یم  دیعب  يردق  هتبلا  تسا ، هدـش  دای  هعیلط  رد  هکنانچ  هدوب  نییولع  بتاک  اهنت  دومحم ، میدـید . تارذـش  رد 

رهش نبا  هک  تسین  یعنام  هدرک ، رمع  لاس  دعسا 96  نوچ  يو  لاس ، زا 51  دعب  لاسب 639  سوداق  نبا  دعسا  هتشذگ و  رد  لاس 588  رد 
دنک . دای  ار  وا  راعشا  بوشآ 

وبا  - 1 هتشاد : تلفغ  هتکن  دنچ  زا  نیما  نامرورس  و  تسا ، حیحص  نامه  هدرک ، دای  هعیلط  بحاص  يوامس  نامداتـسا  هچنآ  دیوگ : ینیما 
 " شباتک رد  لاسب 563  لوتقم  دیشر ، یضاق  شرـصاعم  هکنانچ  هدوب ، یـضاق  تسا ، ثحب  دروم  وا  لاح  حرـش  هک  مه  سوداقنبا  حتفلا 

دبع رتکد  طـطح 306:2 و  رد  يزیرقم  زین  و  هدرک . لـقن  رد ج 133:4 ، بلح  خـیرات  بحاص  وهتـشون  ناهذالا "  هضایر  نانجلا و  ناـنج 
. دنا هدرک  دای  یضاق  ناونع  اب  ار  وا  رصم " ص 271 ، یف  هیرکفلا  هکرحلا  رد "  هزمح  فیطللا 

، سوداق نب  سیفن  یـضاق  ناونع  هب  وا  هچ  دعـسا ، هن  تسا ، ام  ثحب  دروم  رعاش  دومحم ، دراد ، ترهـش  سوداق "  نبا  ماـن "  هب  هکنآ  - 2
. سوداق نبا  هن  هدوب ، فورعم 

ارعش لاجر و  ياگنهرف  مامت  رد  هکنآ  دشاب ، هتفگ  رعش  هک  هدشن  دای  یگنهرف  چیه  رد  تسین ، فورعم  بدا  رعش و  هب  سیفن ، یـضاق  - 3
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. تساناد ناگمه  لاحب  ادخ  و  تسا . سوداق  نبا  حتفلا  وبا  نامه  هدش ، دای 

هحفص 171 ] ] 

حلاص کلم  هیریدغ 

هراشا

459 دیهش 556 -

هدهعا  تنک  الحم  یمحلا و  یقس 
هدوجا نزملا  بوصب  روحب  ایح 

هعبارم  تقستسا  ثیغلا و  اند  ناف 
: هدجنی باکستلاب  یعمدفابر 

ناراب . بالیس  ایرد ، میسن  زا  دوب ، نم  هاگ  هدعو  هک  يرازغرم  داب  مرخ  باریس و  - 
دزیخ . ددم  هب  مکشا  بالیس  دنک ، باریس  نشلگ  نیا  طاسب  ات  دیآ  رب  يراهب  هلاژ  رگا  - 

هدهشم : ءارغلا  هفوکلاب  دشرلا  اذهف  لالضلا  کنع  عد  یغلا  بکار  ای  : دیوگ هدیصق  نیا  رد 
تسادیوه . هفوک  رد  یبایهر  دشر و  ندعم  راذگب ، رس  زا  تریح  يراوس . لهج  بکرم  رب  هک  يا  - 

دنشاب . هاوگ  ناگتشرف  دبایرد و  زامن  لضف  ات  تشگزاب  شتمارک  نمی  هب  دیشروخ  هکنآ  - 
تشارفارب : ار  وا  تسدو  دومرف  نارضاح  عمج  رد  ادخ  لوسر  هک  ریدغ " زور "  و  - 

نامرف منیا  تسا ، رورس  رالاس و  یلع  نیا  مرالاس ، رورس و  نم  ار  هک  ره  - 

هحفص 172 ] ] 

تسا . دکوم 
داب . کمک  شیادخ  دوش ، شرایتسد  هک  ره  دهناو ، شیادخ  دهناو ، شیرای  هک  ره  - 

دوبناوتان ، هزور  زا  هکنآ  اب  دنکفا ، رودبو  دنک  رب  ربیخ  هعلق  زارد  - 
دیپط . رب  رد  لد  ساره  زا  ار  دوهی  دنکفا ، ژد  ناکرا  رب  هزرل  - 

رهوگ . كاپ  دمحا  کنیا  و  یصو . کنیا  دیشک : رب  دایرف  امس  رد  نیمالا  حور  - 
دندرب . هانپ  ودب  كاله  میب  زاناگمه  دروآ ، رب  نایغط  هب  رس  تارف  بآ  - 

. شنامرف تلوص  زا  دش ، راکشآ  تارف  ياهگیر  شکرد . ورف  دوخ  بآ  شومرف : - 
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مود :) پاچ  تافاضا  )
دیاتس . یم  نینچ  ار  نینموملا  ریما  هدش ، دای  نآ  تیب  هک 57  يرگید  هدیصق  رد 
. داتف شمادنا  رب  هزرل  هن  تسشن ، بقع  هن  تخاتشیپ ، ناوارف  ياه  هکرعم  رد  - 

دوب . نیمک  رد  الب  هثداح  هکیهاگ  دودز ، یفطصم  شردارب  لد  زا  هک  اهمغ  هچ  - 
. تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت  دوب ، اج  رب  هوک  نوچ  راکیپ  رد  هکنآ  اب  داهنراگدایب ، رارف  هویش  هک  سکنآ  نایم  - 

نز . رب  گنچ  شنمادب  دوتسب ، شدوج  دومنب ، شماقم  نامحر  يادخ  یتا "  له  هروس "  رد  - 
دوبن . اعدا  نینچ  يارای  ار  وا  زج  مزاس ، ادیوه  امش  رب  یناهنپ  مولع  رارسا  ات  ینولس "  دومرف "  هک  تسا  یلع  - 

دیشاب . نومنهر  متسارب  متفرگ ، جک  هار  رگا  مدوبن ، امش  زا  رتهب  اما  مدش ، ورس  امش  رب  تفگ : یم  هکلب  - 
. دندمآ فرتعم  ار  وا  قح  ناتسود  دنتخانشن ، شماقم  نادساح  رگا  - 

هحفص 173 ] ] 

. تشارفارب شتسد  عمج  نایم  رد  قح  لوسر  هک  تشاد  رومان  یلضف  ریدغ "  زورب "  - 
: علطم نیا  اب  تسا  تیب  هک 44  يرگید  هدیصق  رد 

نعظلا  یف  نیراسلا  هریجلل  کبتال 
نمدلا لالطالا و  یلع  جرعت  و ال 

لزغ  نم  سارلا  بیشم  دعب  سیلف 
نکس فلا و ال  یلا  نینح  و ال 

هتریخب  عفشتسا  هللا و  یلا  بت  و 
ننملا ضیبلا و  يدایالا  يذ  هقلخ  نم 

تقبس  يذلا  لسرلا  متاخ  دمحم 
: نزی يذ  نبا  سق و  هراشب  هب 

يزاس ؟ لزنم  هتخیر  ورف  ياه  هبلک  نیا  رانک  دنچ  ات  یلانب ؟ تا  هدرک  رفس  نارای  رب  یک  ات  -
راذگب . رس  زا  تسوددای  تسا ، سب  یگدادلد  ترگید  تسشن ، رس  رب  يریپ  درگ  هک  کنیا  - 
تکرب . دناریخ و  نابحاص  هک  يوج  تعافش  شناگدیزگرب  تمه  زا  ریگرب ، هار  ادخ  يوس  - 

. تفگ شتلاسر  هدژم  نزی "  يذ  برع "  ریما  سق "  برع "  میکح  تسا : نالوسر  متاخ  دمحم  - 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد 

: مانا يداه  نسحلا  وبا  رادرک : هدوتس  مه  و  تسا ، وا  تترخآ  ایند و  هریخذ  نز ، رب  گنچ  شنمادب  - 
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نانمشد . دیک  زا  شروای  نابهگن و  وا . يادفناج  وا . یصو  - 
دنادهاش : ناگمه  نارگید ، هن  درک  وا  شرافس  ادخلوسر  ریدغ "  زور "  رد  - 

. ننس ضئارف و  دنمشناد  نم . نیشناج  نم . یصو  تسا  نیا  دومرف : - 
. دنتفرگ تنایخ  هار  نیمز  رب  شا  هزانج  زونه  تشذگرد ، نوچ  و  میتفریذپ . دنتفگ : - 

هحفص 174 ] ] 

هدورس : نینچ  تسا ، تیب  هک 27  يرگید  هدیصق  رد 
شناتسود . شیک  رهم  شنانمشد ، اب  زیتس  رد  مشاب . یلع  وریپ  نم  - 

دیدرگن . اهیتسپ  درگ  راگزورب ، هک  مشاب  یلع  وریپ  نم  - 
دناشونب . تایح  بآ  ار  شناتسود  زیخاتسرب  هک  مرثوک  یقاس  هدنب  - 

تسا . ناسآ  لهس و  شرب  رد  يراوشد  بعص و  ره  هک  متالکشم ، لالح  لالح  هدنب  - 
دندروآ . رب  ریبکت  ياوآ  ناگتشرف  دنکفا ، كاخب  ار  لیلی  سراف  نوچ  هکنآ  - 

دیشک . رب  شلوسر  يرداربب  دیزگرب ، شیادخ  هک  يرورس  - 
تشگ . قح  لوسر  يرادف  ناج  یخرب و  وا  اهنت  ترجه ، بش  رد  هک  دنگوس  - 

. دیدن تیاصو  قیال  ار  وا  زج  مخ "  ریدغ  زور "  رد  هک  مدوخ  ناجب  - 
دیوگ : زاغآ  رس  نیا  اب  تسا ، تیب  هک 41  يرگید  هدیصق  رد 

هلامجب  هئات  لوا  ناک  ام 
هلانم نود  ردبلا  لانم  ردب 

هلاوقا  نم  لدعلاف  نیابتم 
هلاعفانم روجلا  انرغیل و 

رتاف  فرط  رحسب  داوفلا  عرص 
هلابنب هباصاف  اند  یتح 

ادغ  هبجاح  یمرلل  دوعتم 
هلاصن ضعب  ظحللا  هیسق و  نم 

هراذع  قوف  عادصالا  لبلب  ام 
هلابلب یلع  یبلق  يوطنا  الا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1615 

http://www.ghaemiyeh.com


یکلاهب  نویعلا  هطلاغم  یغبی 
هلالص بدم  هبراقع  یفخی 

یکتشت  هلالغلا  لقث  نم  لظی  و 
هلالغا نم  بلقلا  هیکتشی  ام 

یجدلا  یف  ینیع  بیقر  داهسلا  لعج 
هلایخ فیط  مونلا  یف  يرت  یک ال 

دسرن . نمادب  شباتفآ  تسد  هک  یهام  دزانب ، دوخب  هک  تسین  انعر  خر  ابیز  نیلوا  - 
تسا . راکافج  لمع  رد  دبیرفبات ، نابرهم  مرن و  نخس  رد  تسین : زاسمد  - 

كاچ . كاچ  ناگژم  ریت  اب  سپ  نآ  زا  دنکفا ، كاخب  ملد  شرامخ  يوداج  - 
. تسا ناکچنوخ  كوان  شهاگن  ریت  یچاچ ، شناوربا  تسا : يرهامرادنامک  - 

هحفص 175 ] ] 

تفشآ . رب  نم  راز  بلق  هکنیا  زج  دناشفین ، راذع  نشلگ  رب  فلز  هرط  - 
دزاس . ناهن  شفلز  برقع  ات  دزاس ، هطلغم  یگتفشآ  یناشیرپ و  نیا  - 

دلانب . شقشع  ریجنز  رد  ناقشاع  لد  هک  ناس  نآ  درآ ، هوکش  ریرح  نهریپ  زا  ماش  ات  ماب  - 
دیآ . مباوخب  شنیریش  يایور  ادابم  درک ، منامشچ  بیقر  یباوخیب  يرادیب و  ماب  ات  ماش  - 

هدادو  نیمیلا  يدی  یف  تظفح  و 
هلامشب یتجهم  عیضو  يدهج 

هعمس  دراوم  يداسح  حابا  و 
هلاذع نع  عمسلا  درو  تیمح  و 

هرافنب  هل  یسینات  هارغا 
هلالد طرفب  یلالذا  ینع و 

یل : لوقیف  هتیتاع  امبرل  و 
هلاعف حتفب  هبذکی  یلوق 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1616 

http://www.ghaemiyeh.com


مهدوهع  یبنلا  ذخا  رشاعمک 
هلاب حارصلا  ردغلا  اونسحتسا  و 

هلاوقا : یف  هوصعو  هلاعفا  یلع  اورز  هلاوما و  یف  هوناخ 
درک . ابه  اباهم  یب  ملد  نوخ  مدش ، نابهگن  لد  ناجب و  شرهم  - 

متفرگن . شوگ  رد  شناحصان  دنپ  درپس ، شوگ  رد  مقشع  نادساح  هوای  - 
درک . زان  مدربزاین ، دیمر . مدیزرو ، سنا  - 

درک . افج  لمع  رد  اما  داد ، افو  لوق  مدرک ، شباتع  نوچ  و  - 
دنتفرگ . لغد  هاراما  دنشاب ، نابرهم  شلاب  دنتسب  نامیپ  ادخ  لوسر  اب  هک  عمج  نآ  ناسب  - 

دندرک . روتسد  ینامرفان  ، دنتفرگ هدرخ  شرادرک  رب  دندرب ، اغد  هب  لوسر  لاوما  - 
تشادن : اتمه  رهد  رد  هک  نادناخ  رورس  نانموم  ریما  نیا  - 

هلازن  موی  سابلا  هلاوننیح و  دوجلا  هلاقم و  دنع  ملعلا 
راکیپ . مزر و  رد  هگ  دروآ  هب  شهد ، رد  ششخب  دوج و  تقوب  شناد ، رد  نخس  ماگنه  هب  - 

توبن . عیادو  رد  رورس  نآ  نیما  تما ، نایم  زا  لوسر ، ردارب  - 
. دومرف تیصو  ناشزیتس  عازن و  هب  ایوگ  و  دومن ، دیکات  ناشیالو  رهم و  رد  - 

هحفص 176 ] ] 

دومیپ . لامک  هار  ریدغ ، زور  هکنآ  اب  دندرمش ، صقان  قئاقح  نامتک  اب  ار  لادتعا  نیئآ  - 
راعـشا و زا  یمهم  تمـسق  باتک ، نیا  رد  میدرک ، سابتقا  راطع ، دـمحا  دیـس  همالع  نامرورـس  فیلات  قئارلا "   " باـتک زا  ار  دـئاصق  نیا 

دشاب . هدرک  دای  ار  وا  حیادم  رتشیب  اسب  هچ  هدش و  تبثربمایپ  هرهاط  ترتع  هرابرد  حلاص "  کلم   " دئاصق
مود ) پاچ  تافاضا  نایاپ  )

رعاش یناگدنز  حرش 

، هدـمآیلکرز مالعا "  رد "  هکنانچ  و  ینمرا ، حـلاص  نبا  کیزر  نب  عیالط  نیدـلا ، ریـصن  نیملم ، راوس  هکی  حـلاص ، کلم  تاراغلا ، وبا 
تسا . قارع  نایعیش  زا  وا  لصا 

یتنطلس وعفان  قحب  یـشناد  تشگ : ناشبیـصن  ارـس  ودراختفا  هدروآ  مهارف  ناشیارب  ارایند  نید و  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  یتعامج  نآ  زا 
رد هک  نانوچ  زادرپ ، هیفاق  ونیب  هتکن  یبیدا  مه  هدـش ، دای  یمطاف "  رـصع  صاوخ  باتک "  رد  هکنانچ  نآ  زاـتمم ، یهیقف  مه  هنارگ . داد 

هدمآ . لاجر  گنهرف 
نـسح زا  نایمطاف  تلود  دلاب ، یم  شتیانع  هیاس  رد  رـصم  تلم  دزان ، یم  شا  هلداع  تریـس  اب  هرهاق  هک  رتشگ  داد  يریزو  لاح : نیع  رد 

 " مالعا رد "  یلک  رز  هک  نانوچ  و  دـیازف . یم  تردـق  ماکحتـسا و  هب  افـص  حلـصماود و  تینما و  راشتنا  تیعر و  تسایـس  رد  شریبدـت 
دیآ . كولم  رامش  رد  هک  هتخاس  دوخ  يریزو  دیوگ :

قحب میناوخ : یم  شتمظع  رـسارس  خـیرات  رد  هکنانچ  دـمآ ، قباطم  واشور  هریـس و  اـب  بقل  نیا  و  دـش ، روماـن  حـلاص " کـلم  بقلاـب " 
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، دوب حلاص  تیعر  تیاعر  هدیدنسپ و  تسایس  رد  دوب ، حلاص  یئاسراپ  يرگداد و  رد  دوب ، حلاص  قئاف ، بدا  رفاو و  شنادرد  هک  دنگوس 
دوب . حلاص  ششخب  لذب و  شهد و  داد و  رد 

راهطا و همئا  ءالو  رد  وا  یگتخاب  دوخ  ، اهنیا همه  زا  هتشذگ  دوب ، هتسیاش  حلاص و  يویند ، ینید و  بادآ ، لئاضف و  همه  رد  نخـس : هاتوک 
. رثن مظن و  نابز ، تسد و  اب  ناشمیرح  زا  عافد  ناشراثآ و  رشن 

هحفص 177 ] ] 

دوبخرـس شتآ  نوچ  عیـشت  بهذـم  ترـصن  رد  درکیم ، هرظانم  نانآ  اب  ردـق  تماما و  هلئـسمرد  و  دـناوخ ، یم  دوخ  رـضحم  رد  ار  اـهقف 
دناهدرک . ریبعت  بهذلا "  تارذش  ططخ " و "  رد "  هکنانچ  هامحملا ) هکسلاک  )

تیـالو ثیداـحا  نوماریپ  رد  ثحب  تسا و  نینموملا  ریما  یلع  تماـما  نمـضتم  هکدراد  داـنع "  لـها  رب  در  رد  داـمتعالا ، ماـنب "  یفیلاـت 
، كرابم نب  دیعـس  هک  اجنآ  ات  هدومن ، نایامن  ار  دوخ  تراهم  رعـش  هفلتخم  نونف  رد  هک  هتـشگ  نودم  دـلج  رد 2  شراعـشا  رتفد  تماماو .

تسا . هدرک  حرش  هوزج  تسیب  رد  ار  وا  راعشا  زا  تیب  کی  هتشذگ 569  رد  گرزب ، يوحن 
، هتشگ دراو  شتمدخ  هب  راید  ره  زا  نادنمشاد  دنتشون ، یم  ار  وا  راعشا  دندش و  یم  نمجنا  شا  هناخترازو  نیشن  هاش  درگ  زور  ره  نابیدا 

دندش . یم  لئان  دوخ  يزورآ  هب 
سابل و هکم ، هنیدم و  فارشا  يارب  نانچمه  دوش و  میسقت  نییولعنایم  رد  ات  تشاد  یم  لیـسگ  هفرـشم  دهاشم  هب  یناوارف  لاوما  هلاس  ره 

تباتک . تاودا  ریاس  ملق و  ای  دوبمزال و  نانآ  بتکم  ناکدوک  نتشون  يارب  هک  یحاولا  یتح  داتسرف ، یم  یگدنز  جاتحی  ام  ریاس 
فارـشا هژیو  نآ  طاریق  هن  دـشاب و  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نادـنزرف  زا  فارـشا  بیـصن  نآ  موس  ود  ات  درک  فقو  ار  سقم "  يدابآ " 

ددرگ . فرص  هلودلا  نیما  دجسم  حلاصم  رد  نآ  طاریق  کی  هرونم و  هنیدم 
. درک انب  دـیدجت  ار  گرزب  هفارق  عماج  دجـسم  درک ، فقو  هیریخ  فراصم  ردزین  ار  شبح "  رختـسا "  هیبولق و  رد  ار  سیقلب "  يداـبآ " 

دش . یم  هدناوخ  حلاص  عماج  مانب  هک  درک  ناینب  هرهاق  تشپ  هلیوز "  باب "  رد  ینیون  عماج 
لاس ره  داهننا ، و  ایرد ، تشد و  رد  ار ، نایگنرف  اب  راکیپ  تایح ، نارود  مامت  رد 

هحفص 178 ] ] 

تشاد . یم  لیسگ  نانآ  يوسب  رگید  هاپس  تشپ  یهاپس 
: دمآ لئان  مه  تداهش  زوف  هب  رخافم ، نیا  همه  دوجو  اب  ات  دوبوا ، رایتخا  رد  تنطلس  تخت  ذفان ، روتسد  راختفا ، جات  هاگیاج ، ردص  هرامه 
خاـک و رد  و  دـش ، هتـشک  تفرگ و  رارق  موجه  دروم  ربـخ  یب  شخاـک  زیلهد  رد  لاس 556  ناضمر ، مراـبم  هاـم  مهدزون  هبنـش  ود  زور  و 

داد . لمح  يربکهفارق  هب  ار  وا  دسج  لداع  کلام  شدنزرف  دعب ، و  تفر ، كاخب  هرهاق  هناختراز 
: رعاش یگدنز  ناوماریپ 

رـصم بحاص  يولع  دضاع  ریزو  حلاص ، کلم  ناضمر ، كرابم  هام  ( 556  ) لاس نیا  رد  دیوگ : لماکلا 103:11  خـیرات  رد  ریثا ، نبا   - 1
زا درک . یم  راک  هنارسدوخ  لاوما ، لخد  جرخ و  و  یهن ، رما و  رد  درک ، یم  تموکح  لماک  هک  دادبتسااب  هک  دوب  نیا  لتق  هزیگنا  لوتقم .
زا اـت  درک  راـید  هراوآ  ار  یتعاـمج  دوـصقم ، نیا  هار  رد  و  دوـب ، هدیـشک  رب  شتفـالخ  هب  دوـخ  وـمه  و  دوـب ، لاـس  مکدـضاع  هک  ور  نآ 

دشاب . ناما  رد  نانآشروش 
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نانآ داتسرف و  رـصم  ءارما  هب  یناوارف  لام  دضاع . همع  دندش : نمـشد  وا  اب  مرح  نایگدرپ  و  دروآ ، رد  دضاع  جاودزا  هب  ار  شرتخد  انمض 
رـصق زیلهد  رد  تشاد ، بقل  یعادـلا "  نبا  هک "  دوب  يدرم  نانآ  نایم  رد  رت  تخـس  رـس  همه  زا  دومن ، توعد  قیوشت و  کلم  لتق  هب  ار 

دندروآ . دورف  وا  رب  یکلهم  تاحارج  دندرب و  هلمح  ودب  دراک  اب  ناهگان  دش  دراو  نوچ  و  دندرک ، نیمک 
لتق هب  هچ  زا  هک  درک  شنز  رسو  داتـسرف  مایپ  دضاع  هب  دوب ، یقاب  وا  رد  یقمر  زونه  دندرب و  خاک  لخاد  هبار  وا  شناهارمه  نیا  دوجو  اب 

زا رگا  تفگ : تسا . ربخ  یب  ارجام  زا  هک  درک  دای  مسق  دـضاع  هدرک ؟ ياج  تفالخ  ریرـس  رب  وا  يرایتسدـب  هکنآ  اـب  تسا  هداد  اـضر  وا 
لتقب ار  وا  کلم  دـندرک ، میلـست  هتفرگ  ار  وا  ات  دورف  روتـسد  دـضاع  مریگ . ماقتنا  اـت  نک  میلـست  ار  تاهمع  یعـالطا ، یب  نم  لـتق  هئطوت 

، دیشکرب لداع "  بقل "  هبار  وا  دوش و  ضیوفت  کیزر  شدنزرف  هب  ترازو  هک  درک  تیصو  دیناسر ،

هحفص 179 ] ] 

دیدرگ . لقتنم  دنزرف  هب  تارزو  راک  تهج  نیمهب  و 
دیوگ : دوخ  تاراختفا  رد  هلمج  نآ  زا  تسوا  نارک  یب  لضفهاوگ  هک  دراد  یئاسر  اویش و  راعشا  حلاص  کلم 

رهدلا  انل  مودی  هللا  نا  هللا ال  یبا 
رصنلا زعلا و  انکلم  یف  انمدخی  و 

دیاپب . ام  باکر  رد  ترصن  تزع و  دنام ، ماود  رب  ام  کلم  هک  تساوخن  نیازج  ادخ  - 
تسا . راگدرک  شاداپ  ایند ، ین  مان  دنام  رادیاپ  هچنآ  تسا ، ینافنآ  فولا  فالآ و  ایند  عاتم  هک  میتسناد  - 

دزیمآ . رد  قرب  دعر و  اب  ناراب  بالیس  هک  يراهب  ربا  نوچ  میتخیمآ ، رد  مهب  تلوص  توطس و  اب  تیانع  لذب و  - 
تسا . نامسآ  سکرک  نابایب  گرگ  تفایض  نیا  ردام  نامهم  میزادناكاله ، كاخب  تفج  تفج  میهن ، مزر  نادیمب  اپ  هک  هاگنآ  - 

تسا . طاشن  شیع و  ردام  تمعن  رازغرم  رب  دازآ  هدنب و  مینک ، شهد  داد و  افو  حلص  رد  نوچ  و  - 
ودـب تشاد . یم  لیـسگناشتمدخ  هب  یناوارف  ياطع  عمج ، شرانک  رد  نادنمـشناد  قئار ، يرعـش  قئاف و  یبدا  اب  دوب ، میرک  يدرم  حـلاص 

هتشون : حرش  ار  وا  ياه  هدورس  زا  تیب  نیا  تسا ، لصوم  میقم  هک  يدادغب  يوحن  ناهد  نبا  دمحموبا  خیش  هک  تسویپ 

لذاوعلا  لوقی  ام  یعمس  بنجت 
لغاش وزغلا  نم  لغش  یل  حبصا  و 

ملفاغ  مرگرس و  زیتس  راکیپ و  زا  کنیا  تسین  ناحصان  تمالم  هب  مشوگ  - 
رد لصوم  نایعا  زا  يدرم  هک  تسویپ  ودب  دیسر . لتق  هب  نتشاد  لیسگ  زا  لبق  اما  دتسرف ، ودب  هدرک  ایهم  یـسیفن  هیده  تمدخ  نیا  ساپب 

دومرف . همیمض  نادب  يا  هیده  تشون و  ودب  زیمآ  رکشت  يا  همان  هتفگ . شیاتس  انث و  ار  وا  همرکم  هکم 
تکرش مسارم  رد  تسشن و  تفالخ  دنسم  رب  دضاع  هک  ماگنه  نآ  تفر ، یمن  رصم  نییولع  شور  رب  تشاد ، هیماما  بهذم  حلاص ، کلم 

همالع تساخرب . یمیظع  ياغوغ  هلهله و  دومن ،
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هحفص 180 ] ] 

: دنیوگ دوخ  اب  درخ  یب  مدرم  نیا  منک  یم  رکف  : دومرف دننک ، یم  یناشفا  ياپ  يداش و  مدرم  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  دیـسرپ : حلاص  کلم 
مناریم . دوخ  بوچاب  ناشنادنفشوگ  نوچ  هک  منم  نانآ  نابش  دننادن  و  دناشن ، دوخ  ياجب  ار  يرگیدهکنیا  ات  درمن ، نیشیپ  هفیلخ 

دوب : هتشون  نآ  رد  تیب  ود  نیا  هک  داد  نم  تسدب  یموقرم  مدیسر ، شتمدخب  کلم ، تداهش  زا  شیپ  زور  هس  دیوگ : هرامع 
تسا . زاب  ام  يوس  هب  گرم  مشچ  میا ، هدونغ  تلفغ  باوخ  رد  ام  - 

تسا . ناباتش  ام  لابقتسا  هب  یک  یمتسناد  شاک  میزات ، یم  گرم  بناج  هب  تساهلاس  - 
دوب . ام  تاقالم  نیرخآ  نیا  و 

متفگ : هلمج  زا  مدرک و  داشنا  لداع  شدنزرف  تمدخ  رد  يا  هدیصق  نم  هک  راگزور  ياهیتفگش  زا  دیوگ : هرامع 
پچ . تسار و  تسد  یئوت  و  دبوک ، یهایس  قرف  رب  تدحو  تلوص  اب  تردپ  - 

. دوب دهاوخ  وت  رایتخا  رد  داب -  زارد  شرمع  هچرگ  وا -  عینم  ماقم  - 
متح . هژیو و 

تسا . ینتفر  الاب  یناجح  ره  تسا . نارگن  تیوس  هبهلجح  سپ  زا  ترازو  سورع  - 
. تفرگ رارق  وا  رایتخا  رد  زور  هس  زا  سپ  ترازو  رما  و 

روما راد  هدهع  القتـسم  و  تشگ ، ترازو  يدصتم  زئاف  مایا  رد  دش و  هرهاق  دراو  حلاص  دیوگ : دوخ ج 259:1  خیرات  رد  ناکلخ  نبا  - 2
ساسحا اب  دروخ ، رب  شوخ  هدنـشخب  داوج و  یتسد  اب  دوب  لضف  لها  رادتـسد  لضف و  بحاص  يدرم  دـش . تلود  راک  ریبدـت  تساـیس و 

تسوا : رعش  زا  وکین .
. لایخ یب  شوخ و  رس  ام  تسا ، زومآ  تربع  دوخ  تابالقنا  وثداوح  اب  زاگزور ، - 

هحفص 181 ] ] 

تسام . روآ  دای  ماقسا  ضارما و  هکنیازج  مینکن ، شدای  زگره  میا  هدرک  شمارفار  گرم  - 
وا : راعشا  هلمج  زا  و 

یلا  ترس  ماوقلا  لمث  فهفهم  و  - 
هینیع نم  تاوشنلا  هفاطعا 

يدی  تلس  امناک  ظاحللا  یضام 
هینفج نم  عورلا  هادغ  یفیس 

هکسمب  راذعلا  طخ  ذا  تلق  دق 
هیمال هیفلا ال  هدخ  یف 
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امنا  هیضراعب و  بد  رعشلا  ام 
هیذخ یلع  تضفن  هغادصا 

ذفان  يرما  يدی و  عوط  سانلا 
هیدی عوط  نالا  یبلق  مهیف و 

هلدعب  معی  ناطلسب  بجعاف 
هیلع مارغلا  ناطلس  روجی  و 

هنا  رارفلا و  مسا  ول ال  هللا  و 
: هیلا هنم و  تررفل  حبقتسم ،

هدیزخ . شود  رس و  رب  شرامخ  مشچ  زایتسم  ناچیپ ، شوخ و  رس  زان ، ورس  نوچ  یمادنا  كزان 
هدیشک . رب  ریشمش  شنامشچ  ماین  زا  ، تسا راکیپ  زور  ایوگ  زودلد ، یهاگناب  - 

مال . هن  هدیشک ، فلا  شراسخر  نیفرط  ، هدیمد رب  کشم  نوچ  شراذع  طخ  هزاتب ، - 
هدیمچ . رب  شراذع  رب  هک  تسا  فلز  فرط  هدیود ، شراسخر  رب  هک  تسین  وا  ضراع  متفگ : - 

تسوا . نامرف  عیطم  مبلقاما  ناور ، بناج  ره  هب  مرما  نامرفب ، رس  هاوخ و  اوه  مناگمه  - 
دراد . اور  افج  روج و  وا  رب  شقشع  ناطلس  هک  رگداد  ناطلس  نیا  زا  اتفگش  - 

مدرک . یم  رارف  وا  داد  لدع و  نماد  هب  نیا  يافج  روج و  زا  دوبن ، راع  گنن و  هیام  رارف  رگا  هک  دنگوس  ادخب  - 
تسا : هدرک  داشنا  نارضاح  يارب  رصم  رد  و 

دمآ . ردنا  غاز  هنایشآب  دیپس  زاب  دربب ، یناوج  يوربآ  تسشن ، رس  رب  يریپ  فرب  - 
. تسا نیمک  رد  گرم  شین  رادیب ، ثداوح  هدید  يدونغ ، زان  باوخ  رد  - 

هحفص 182 ] ] 

تسا . داب  رب  تباسح  یب  جرخ  اب  دشاب ، هچ  ره  هنیجنگ ، داینب  دشاب ، اجب  يرمع  هنوگچ  - 
هتفگ انث  ار  وافاک  هیفاق  هب  يا  هدیـصق  اب  دمآ و  حـلاص  ترایز  مزع  هب  لصوم  زا  صمح ، نکاس  یلـصوم ، دعـسا  نب  هللا  دـبع  بذـهملا ،

تسانیا : هدیصق  علطم  دوب :

اکیفالت  یف  یفالت  كافک  اما 
اکیبح طرف  الا  مقنت  تسلو 

مراد . تسود  ترایسب  هکنیا  زج  دشابن ، مبیع  دش ؟ فلت  مناج  تاف  ام  یفالت  رد  هک  تسا  یفاک  هن  نیا  - 
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دیارگ ): یم  حدم  هب  لزغت  زا  تیب  ود  نیا  اب  (و 

الس  هاشولا  لاق  نآ  بضغت  میف  و 
اکولسا تسل  ینا  ملعت  تنا  و 

اومعز  يذلا  ناک  نا  کلصو  تلنال 
اکیزر نبا  دوج  يامظ  یفش  و ال 

مریذپن . الست  ینادهکنآ  اب  دنیآ ؟ مرطاخ  يالست  هب  نایوگ  دب  هک  یتفرگ ؟ مشخ  هچ  زا  - 
داب . مبیصن  یگنشت  يافش  کیزر  نبا  ياطع  زا  هن  دنشاب و  هتفگ  تسار  ترگاداب  ممارح  تلصو  - 

. تسا زاتمم  رایسب  هدیصقنیا 
بلاط یبا  نب  یلع  ماما  دهـشم  ترایزب  نایاون  یب  زا  یتعامج  نایم  رد  حـلاص  کـلم  دـیوگ : طـطخ   81 ص 73 -  رد ج 4  يزیرقم  - 3

دومرف : ودب  ماما  دیسر ، ماما  تمدخ  هب  باوخ  رد  دوب . موصعم  نبا  تاداس ، رورس  اب  تیلوت  ماگنه  نآ  رد  تفر ،
ناگرزب زا  دراد ، مانکیزر  نب  عیالط  هک  تسا  يدرم  نانآ  نایم  رد  دـنا ، هدـمآ  تراـیز  هب  ناـیاون  یب  زا  نت  لـهچ  رـضاح ، بش  نیا  رد 

 ". میتخاس ترصم  یلاو  هک  ورب  وگ " : رب  ودب  تسا ، ام  ناتسود 

هحفص 183 ] ] 

موصعم نبا  تاقالم  هب  دزیخ و  اپب  تسا ؟ کیزر  نب  عیالط  کی  مادک  امـش  نایم  رد  دیـشک : رب  ادن  موصعم  نبا  یچراج  بش ، نآ  حـبص 
دش و رصم  هناورعیالط  درک ، تلاسر  غالبا  هداد  حرش  وايارب  ار  ایور  يارجام  دیس  تفگ ، مالـس  دیـسر و  دیـس  تمدخ  هب  عیالط  دباتش ،

تفرگ : الاب  شراک 
ياهوم دنتـشون و  اه  همان  یهاوخنوخ  روظنم  هب  مرح  نایگدرپ  تشگ ، ار  یمطاـف  هفیلخ  رفاـظ ، نب  لیعامـسا  ساـبع ، نب  رـصن  هک  یعقوم 

مزع هبو  دروآ  درگ  ار  مدرم  عیالط  دنداتـسرف ، دنتـشاد ، یهاوخنوخ  دیما  هک  سک  ره  ويوس  ره  هب  اه  همان  فوج  رد  ار  دوخ  هدش  هدیچ 
دراو افـص  حلـص و  عمج و  رطاخاب  عیالط  و  درک ، رایتخا  رارف  ریزو  دـش ، کیدزن  هرهاق  هب  نوچ  دـیدرگ ، هرهاق  مزاع  لتاق  ریزو  زا  ماقتنا 

 " نیدلا ریـصن  ناناملـسم " ) راوس  هکی   " نیملـسم =(  سراف  حلاص "  کلم  بقل "  اب  و  دش ، هدـنکفا  وا  نت  رب  ترازو  تعلخ  دـش ، رهش 
دش . رختفم 

يدرم دیوگ : یم  هدرک ) دایار  شتداهش  يارجام  هکنآ  زا  سپ  و   ) درک هشیپ  کین  یشور  هار  و  درامگ ، تیمه  تینما  يدازآ و  هب  حلاص 
تسایـس و درخ و  لضف و  رد  هکنآ  نخـسهصالخ  دورـس ، یم  رعـش  وکین  دوب ، رورپبیدا  تسود و  بدا  لضاف ، یخـس ، میرک ، عاـجش ،

تبظاوم لفاون  ضئارف و  زا  هیموی  ياه  زامن  رب  دروآ ، تسدـب  روفوم  یلام  تبیه . رپ  تلوص و  اب  تهبا ، اب  دوب ، شنامز  درم  اـتکی  ریبدـت ،
دیزرو . یم  بصعت  تخسعیشت  رد  تشاد .

ردباتک نیا  درک ، هرظانم  باتک  بلاطم  رد  نانآ  اـب  دروآ و  درگ  ار  اـهقف  داـنعلها "  رب  در  رد  داـمتعالا ، ماـنب "  هدرک  فینـصت  یباـتک 
راعشا هلمج  زا  تسا ، نودم  دلج  ود  رد  شناوید  هدش ، دراو  رعشنونف  زا  ینف  ره  رد  هتفگ ، رعـش  ناوارف  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  تماما 

تاداقتعا : باب  رد  وا 
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انیب  الالض  تکلس  هما  ای 
: اهدوحج اهرارقا و  يوتسا  یتح 

دوب . ناسکی  تراکنا  فارتعا و  یتفر . تلالض  هارب  اراکشآ  هک  یتما  يا  - 
دوشگن . رهچ  ناهج  يادخ  ریدقت  هب  زج  یصاعم  دیتفگ : - 

. دوب دهاوخ  نامرف  يارجا  عنام  دوخ  امش  يادخ  دشاب ، نینچ  رگا  - 

هحفص 184 ] ] 

دشاب . نآ  ناهاوخ  مه  و  دنک ، یهن  اشحف  هریبک و  زا  ام  راگدرورپ  هک  الک  اشاح و  - 
تسا . هدیمان  هیردق "  در  رد  ، هیرهوج شمان "  هدورس و  يرگید  هدیصق 

بورضم نیک  غیت  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  بش ، نیا  رد  تفگ : دیسر ، لتق  هب  شهاگحبـص  هک  بش  نآ  رد  دننک  تیاور  دیوگ : مه  و 
دومن . يراد  هدنز  بش  هلفان ، تعکر  هد  دص و  اب  درک  لسغ  دعب  دندرک . تئارق  ار  ماما  لتقم  ات  داد  نامرف  هاگنآ  دش ،

هک ار  فیـص  نبا  تسـشن ، هتاخترازو  زیلهد  رد  داد و  تسد  ودب  یبارطـضا  دش . نوگن  شا  همامع  دیزغل ، دوش ، راوس  ات  دش  نوریب  حبص 
دنک . حالصا  ار  وا  همامع  ات  تخاس  رضاح  درک ، یم  تفایرد  يررقم  دوب و  راوخ  هفیظو  تهج  نیدب  و  تسب ، یم  ار  ارزو  افلخ و  همامع 

لاف دومرف : تفریذـپن ، دزادـنیب ، ریخات  ار  تکرح  دـشاب ، نامرورـس  يار  رگا  تسا ، موش  لاف  ریطت و  هیام  ارجام  نیا  هک  داد  رکذـت  يدرم 
دش . هک  دش  نانچشراک  نایاپ  دش و  راوس  تسین ، تکرح  زا  يا  هراچ  تسا ، ناطیش  ياقلا  موش 

هب فورعم  کیزر ، نب  عیالط  دـیوگ : ، تسا عقاو  رـصم  رد  هک  نیـسح  ماـما  دهـشم  هراـبرد  رهاـظلا  دـبع  نبا  زا  لـقنب  ص 284  ج 2  رد 
دزاس . لقتنم  رصم  هب  نایگنرف ، موجه  دروم  هاگهگ  هک  نالقسع  زا  ار  نیسح  كرابم  رس  هک  درک  مزع  حلاصکلم ،
دیآ . لئان  میظع  راختفا  نیافرش  هب  و  دنک ، نفد  اجنآ  رد  ار  كرابمرس  ات  درک  ناینب  هلیوز  باب  رد  يا  هژیو  عماج 

ماخر اب  هدرک  ایهم  ار  یلعف  ناکم  نیمه  دـشاب ، ام  هلحم  رد  دـیاب  كرابم  رـس  دـنتفگ : دـندش و  زوریپ  تفارـش  نیا  رد  رـصق "  یلاها " اما 
دش . يراج  عیالط  تسد  رب  زئاف و  تفالخ  نارود  لاس 549  رد  هعقاو  نیا  و  تشگ ، لقتنم  اجنادب  رس  دندرک و  ناینب 

، درک فرـصت  اررـصق  هک  یعقوم  رـصان ، کلم  ناطلـس  دـنتفگ  دنرمـش : یم  كرابم  رـس  نیا  تفارـش  هاوگ  یخرب  هک  ما  هدینـش  یتیاکح 
. تسا هدوب  رصق  راد  دیلکو  ماقم  هاج و  بحاص  نایرصم  تلود  رد  هک  دندومن  ودب  ار  یمداخ 
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دوخ نارازگراک  نیدلا  حالص  درواین ، یخساپ  دندیسرپاو ، دنتفرگ و  ار  وا  دسانش . یم  ار  رصق  ياه  هنیفد  اه و  هنیجنگ  مداخ  نیا  دنتفگ :
دنشک . شرارقا  هب  هجنکشاب  ات  دومرف  ار 

هدازیمدآ تساه ، هجنکـش  نیرتالابنیا  دنیوگ : یم  دنتـسب ، يزمرق  لامتـسد  اب  هدراذـگ  یهایـس  ياه  کسوس  شرـس  رب  دـنتفرگ و  ار  وا 
الب نیا  راب ، دنچ  دوش ، یم  هتـشک  دننک و  یم  خاروس  ار  وا  جالم  هک  درذگ  یمن  یتعاس  دنک ، ربص  اه  کسوس  رازآ  رب  هک  درادـنلمحت 

دنا . هدرم  اه  کسوس  هک  دندید  یم  سکع  رب  تشادن  یساسحا  ودزن  هلان  دندروآ ، شرس  رب  ار 
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یم ار  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  نوچ  هک  منک  یمن  رکف  نیا  زج  یتلع  داد : خـساپ  دیـسرپ ، نآ  رـس  رارـصا ، اـب  درک و  شراـضحا  ناـطلس 
دیـشخب و ار  وا  دوب ، دـهاوخ  هچ  نیا  زا  رت  میظع  يرـس  يرآ  تفگ : مدرک . لمح  دوخ  رـس  يالاب  رب  مدرک و  تکرـش  زین  مهنم  دـندروآ ،

. یهتنا درک . دازآ 
نیسحلا سار  دهشم  هکنآ  زا  دعب  کیزر ، نب  عیالط  هک  هتـسویپ  قیقحت  هب  تسا : هدروآ  یبطرق ص 121  هرکذت  رصتخم  رد  ینارعـش  - 4

رس و اب  رهش  زا  جراخ  ات  شنایهاپـس  یمامت  اب  اصخـش  دومن ، لقتنم  اجنادب  رانید  رازه  لهچ  هنیزه  اب  ار  كرابمرـس  درک و  انب  هرهاق  رد  ار 
درک . لابقتسا  هنهرب  ياپ 

، بدرا مین  دودـح  رد  و  دراد ، رارق  سونبآ  بوچ  زا  یـسرک  کـی  يور  رب  روگ  ناـیم  زبس ، ریرح  زا  یـسنرب  لـخاد  كراـبم  رـس  کـنیا 
تسا . هتفرگ  رارق  نم  رایتخا  رد  رازم  مداخ  هلیسو  هب  تاعالطا  نیا  دنا ، هدرک  شرف  روگ  لخاد  رد  تایرطع 

دیوگ : رد ص 122  هک  اجنآ  ات 
، یبایرد ار  هضور  نیا  تاکرب  هک  یتسین  دوهـش  فشک و  لها  رگا  وش ، ناور  فیرـش  دهـشم  نیا  ترایزب  صلاخ  تین  اب  زیزع ، ردارب  يا 

اریز تسا ، یبطرق  نارود  هب  طوبرم  تسا ) لطاب  رصم  رد  نیسح  كرابم  رس  نفد   ) یبطرق هتفگ  هک  نادب 
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تسا . هتفای  لاقتنا  رصم  هب  کیزر  نب  عیالط  هلیسوب  یبطرق  گرم  زا  دعب  كرابم  سار  هک 
هتسنادن نوچ  عیالط : ویبطرق  لاح  حرـش  زا  تسا  ینارعـش  يربخ  یب  هاوگ  یبطرق ، مالک  هب  تبـسن  هیجوت ، حیحـصت و  نیا  دیوگ : ینیما 

هدوب لاسب 556 عیالط  حلاص : کلم  تافو  اریز  لاس ، هدزناپ  دص و  هب  عیالط  تافو  زا  دـعب  ینعی  هدرک  توف  لاس 671  رد  یبطرق  نیا  هک 
هتشگن . دقعنم  زونه  یبطرق  هفطن  هک 

انب دـیدجت  ررکم  نونکات  تشگ ، ناریو  يزوس  شتآ  رد  يرجه ، لاس 740  رد  دش ، ناینب  عیالط  نامرفب  هک  نیسحلا  سار  دهـشم  انمض ،
دهـشم يانب  کیلامم  ءارما  زا  ایخک ، نمحرلا  دـبع  تراما  نارود  رد  هرخالاب  و  هتفای ، سیـسات  یعماج  دجـسم  نآرانک  رد  یگزاتب  هدـش ،

هتـشادرب یپ  زا  نامتخاس  مامت  قباس  يویدـخ  مایا  هب  نآزا  دـعب  دوب ، يدالیم  هتـشذگ  نرق  رخاوا  رد  نآ  هتفای و  نامزاس  دـیدجت  ینیـسح 
. دندرک انب  دیدجت  هدش 

فورعم عماج  نامه  نیا  و  مینک ، یم  هدـهاشم  زورما  هکنانچ  هدـنام ، یقاب  تسا ، ماما  ماقم  زارف  رب  هک  يا  هبق  نامه  اهنت  یمیدـق  ياـنب  زا 
درارد . ترهش  نیسحلا "  اندیس  عماج  نیسح "  نامرورس  مانب  هک  تسا 

یثارم حیادم و  تافو ، تدالو ،

" هیرصعلا ثکنلا  شباتک "  رد  هک  یناوارف  دئاصق  اب  دیایب ، شلاح  حرش  هک  ینمی  هرامع  هیقف  و  داهن ، ناهجب  اپ  لاس 495  هب  حلاص  کلم 
هلمج : زا  ، تسا هدوب  رتسگ  انث  ار  وا  هدش ، جرد 

دوش . نکفا  وترپ  وا  هاگراب ، رب  هک  یشخرد  زج  دیهناو ، دوش  ادیوه  هک  یشخرد  نآ  ره  - 
دیزاس . شومارف  نارگد  مان  دیدینش ، هک  وا  مان  دیباتشب ، حلاص  هاگراب  هب  - 

. دیراذگم اپ  ریز  ار  تیصخش  تمظع و  دیئوپم ، لانم  لام و  يوزرآب  هاگرد  نیدب  - 
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دیدرگ . بایماک  دوخ  رادقم  راوخارفب  کی  ره  دیئوجب ، راختفا  يدنمجرا و  هاگراب  نیا  زا  - 
هدورس : هلمج  زا  هتخادرپ و  حلاص  شیاتسب  يرگید  هدیصق  اب  لاس 505  نابعش  ردو 

دوب . شباتش  هزیگنا  شوخ  یمنرت  اب  ننس  باتک و  دمآ ، تسوب  اپب  زاجح  نیمزرس  زا  ما  هماکچ  - 
تسویپن . اطخب  مدیما  تفرن ، باوخب  میوزرآ  یسرپ : مه  ارجنر  زا  رگا  - 

هتفگ : وا  شیاتس  رد  و  مدنکفین . راب  ناگ  هلفس  روخشبآ  رد  دشن ، اراوگ  هدیدنگ  ياهبآ  - 
یتفرگ ؟ نارجه  هار  هک  مد  نآ  زا  متفرگ ، رس  زا  زادگ  زوس و  يرادنپ  - 

دناشن . ورف  ار  لد  زوس  نارجه  يدرس  تشگ ، مرطاخ  شمارآ  ترجه  افج و  - 
تسا . حیبق  يرادلد  قشع و  تشذگ ، رمع  یباداش  هک  لاس  لهچ  سپ  زا  مرگید  - 

هدیمد . مضراع  رب  شدیفس  حبص  هتسشنن ، مرس  رب  يریپ  فرب  هچرگ  - 
مدرک . وفع  روخ  رد  هن  یتیانج  مد  رهب  هک  ترشع  شیع و  راگزور  - 

مدرک . جرخ  باسح  یب  دماینغیرد ، مرمع  هنیجنگ  مدرپس ، رد  یپ  ریزب  - 
دنتخاس . متمحر  قیرغ  دوخ  ناسحااب  دنتفاتش ، میرایب  کیزر "  ناگداز "  اما ، - 

تسا : هدیصق  نیمه  زا  و 
تشذگ . یم  رد  ناماس  نیا  زا  شناسحا  لیس  تفات ، یمن  رب  تشد  هنارک  حلاص ، رگا  - 

منازیرگ . بارش  يوس  هب  بارس  زا  هک  مدوب  نانچ  يراودیما ، نیع  رد  - 
تشگن . دیماان  رصم  هب  مدیما  دنامن ، هوای  مشالت  هللا -  دمحب  اما -  - 

. دزاس دابآ  ناگتفر  داب  رب  يوزرآ  خاک  شیاطع  ربا  هک  مدرک  ترایز  یهاگ  راب  دیپس  - 
هدورس : نیمه  زا  و 

هک سپ  نآ  زا  دنک ، هدنز  نیرید  موسر  هک  یتشاداپب  لداع  رصان  تدنزرف  - 
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تفرگ . یهابت 
دنیارچرد . گرگ  اب  نادنفسوگ  کنیا  دینارتسگب ، ناهج  رد  داد ، لدع و  - 

تسا . باتفآ  وترپ  وا  یتقیقح ، باتفآ  وت  - 
دناشفا . الب  جنر و  نانمشد  رب  اراوگ  بآ  ناتسود  رب  تفرگ : وت  هار  ود ، ره  تفوطع ، تلوص و  رد  - 

. تخیمآ رد  بسح  درواتسد  اب  بسن  تفارش  تخیوایب : سپ  شیپ و  زا  تزع  همامع  - 
دمآ . نومیم  هتسجخ و  دش ، نابهگن  نینهآ  هدارا  اب  تلود  کلم و  - 

تشارفا . كرات  رب  تماعز  جات  دیشک  امس  رب  تمظع  هبق  دمآرد ، موب  زرم و  ره  هب  هک  يراوس  هکی  - 
زیگنا . ساره  روآ و  بعر  مه  ماین  رد  زیت ، غیت  نوچ  دنا ، ناسرت  شتلوصو  تبیه  زا  حلص ، گنج و  رد  - 

دیاتس : نینچ  يرگید  هدیصق  رد 
تسیچ ؟ زاوپاکت  شالت و  نیا  یهن ، اپ  يدنلب  جوا  رب  یناوت  تردق  تلوص و  اب  هک  وت  - 
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تسا . هاتوک  بدا  رعش و  نابز  هک  ناوخ ، رب  تراما  هبطخ  ریشمش ، نابز  اب  - 
دیوگ : هدیصق  نیمه  رد  و 

دنامرثا . یب  راگزور  هلیح  تفرگ ، یپ  ریز  ردار  هنامز  تراغ ، بحاص  تفالخ ، لیفک  - 
داتفا . ماهبا  تریح و  هب  مه  دیدرت  کش و  ، تسشن راگزور  لد  رب  وا  بیه  - 

تشگ . وا  تلوص  بوعرم  اهلد  تربع ، ياربدیشک  نوخ  رد  تمرکم ، رطاخب  دیشخب  - 
دندیدن . يا  هراچ  نیا  زج  دندش ، عشاخ  عضاخ و  رادبات ، هزین  رادبآ و  غیت  اب  ناریلد ، - 

دندمآ . زیتس  رد  زا  دنتفرگ ، درمت  هار  تلاهج  هب  شنادناخ  مارهب " و  نوچ "  و  - 
یتسکش تسکشب ، ناشرمع  هشیش  ات  یتخاس  ناور  گندخ  نوچار  لداع  رصان  - 
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دریگن . مایتلا  هک 
دیپط . یم  نارتخا  رب  رد  لد  تخات ، یم  یلعا  کلف  رب  رگا  دروآ و  تخات  هنابش  - 

دیهج . یم  رب  شتآ  نآ  كون  زا  و  دز ، یم  قرب  هزین  نانس  بش  نآ  رد  - 
دنتساخن . رب  رگید  هک  دیبوک  ناشرس  رب  عاجش  وب  اما  تسا ، تاجن  هیام  یکاب  یب  تعاجش و  هک  رادنپ  نیدب  - 

روگنابارش . ین  گرم  بارش  زا  یماج  دنزیخنرب ، نآ  یتسم  زا  هک  دندیشون  یبارش  - 
هدیصق : نیا  هلمج  زا  و 

دنکفین . كاله  كاخ  رب  اهناج  هچ  هک  تمه  تبیه و  نیز  ار  ادخ  - 
دندش . ناهنپ  اجیهرابغ  درگ و  رد  هک  ینارتخا  وا  نوماریپ  رد  تخات و  ناشرس  رب  هام  نوچ  هنابش  - 

دمآ . شدرگب  گرم  يایسآ  ایوگ  وا ، بناج  ود  رد  کیزر  ینب  زا  ینادرمناوج  اب  - 
تسا : هدش  رگشیاتس  نینچ  يرگید  هدیصقرد  و 

دناربخ . یب  ایند  تذل  زا  دنارانک ، ربنیرولب  ندرگ  نایلول  قشع  زا  هک  اهنآ  - 
دنسانشن . نآ  ردق  ناقشاع  زج  هک  تسا  یئافص  یگدادل  قشع و  ملاع  رد  - 

دوش . لیدبتمزان  باوخ  هب  بش  یباوخیب  هن  دزیخرب و  نم  لد  زا  نارهچیرپ  قشع  هک  دنکنادخ  - 
دیوگ : هدیصق  نیمه  رد  و 

مدرک . یم  راثن  تمدق  رد  ناج  صالخا ، اب  مدوب ، دوخ  ناور  حور و  کلام  رگا  - 
تسوا . لاون  دوج و  ورگ  رد  مناج  تفرگ ، رایتخا  رد  نم  ناور  حلاص "  کلم  نکل "  - 

. دننیشن كاخ  رب  وا  ربارب  رد  ناهشداپ  هکنآ  اب  تسشن ، شرانک  رد  هک  تشگ  روماک  لابقا  تخب و  اب  نانچ  - 
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هدش : رتسگ  انث  نینچ  ار  نیملسم  زات  هکی  شردارب  شدنزرف و  حلاص و  کلم  يرگید  هدیصق  رد  و 
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نویع  ما  هدرجم ؟ ضیبا 
نوفجلا نهنافجا  لست و 

هرتاب  ابضق  اهل  تبجع 
هرتافلا لقملا  اهب  لوصت 

هارتاو  انحاورال  اودغتف 

نیرعلا  دساب  نکتف  ءابظ 
نیمک نم  تجرخ  هرئاغ  و 

دودقلا  حامر  نززهام  اذا 
دورولا ذیذل  سوفنلا  نیمح 

دودخلا  ضایر  یمللا و  ضایح 

نوصغلا  کلتکنعمطت  الف 
نوصم اهاقن  بیثک  ناف 

لزت  مل  هناتف  نهیف  و 
لثتمت اهتلقم  رما  وا 

لقملا  یف  اهناطلس  لجا  نم  و 

نیرظانلا  نیعا  اهل  لوقت 
؟ نیرمات يذلا  ام  تنر : ام  اذا 

بصخم  اهفدر  همعنم 
بدجم اهرصخ  نم  زتها  ام  و 

بجعی  اهلک  همسقم 

زا دمآ ، قئاف  راب  ررـش  غیت  رب  رامخ  نامـشچ  هک  میتفگـش  رد  دمآ ؟ ناتـس  ناجهک  تسا  وداج  مشچ  ای  دمآ ؟ رب  ماین  زاهک  تسا  زیت  غیت  - 
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تخیرب . ام  نوخ  هنایم 
رد ار  قاشع  ناج  دنرآ ، بات  چیپ و  هب  ارانعر  تماق  نوچ  هک  دندیهجرب . نیمک  زاینارگتراغ  دندیـشک ، نوخب  ار  هشیب  ریـش  ناشووهآ  - 

دنهناو . ناتسلگ ، نوچ  هرهچ  زایمیسن  نادند و  بل و  زا  یتبرش  رامخ 
ورـسخ نوچ  هک  تسا  یمـشچ  خوش  ناشنایم  رد  تسا ، لاحم  ناتـسوب  نیا  لت  رب  ندـش  رب  هک  ارچ  دـنزادنین ، عمطب  تزاـن  ياهرورـس  - 

تسا . عاطم  ناجب  هک  یئامرف  هچ  دنیوگ : ناگراظن  دزود ، ورف  هدید  هاگ  ره  ورنیا  زا  و  تسا ، عاطم  شهاگن  نامرف  نارق  بحاص 
یمرن هراـخ  گنـس  نوچ  شبلق  دود ، یم  ناور  بآ  شمادـنا  رد  گنـش ، خوش و  ناـیم ، رغـال  نیرـس و  یبرف  گـنلم ، تسمینینزاـن و  - 

. دریگن

هحفص 191 ] ] 

رپ هداشگ و  یتسد  اب  مژد  تخـس  يرفیک  اب  ناگدـنامردهانپ ، نیزواـجتم  مصخ  لاـمه ، یب  ياـتکی  حـلاص " کـلم  ناـج "  هب  دـنگوس  - 
راکماک . يروای  هچ  هو  درک ، يرای  ار  كاپ  ترتع  هکنآ  تمحرم ،

 " کیزر نبا  هدارا "  مزع و  اب  ترتع ، ناکاپ  يارب  دیسر ، تکوش  تردق و  هب  شراگزور  رد  تلود  تفرگ ، تفارشودب  هرهاق  رـصم و  - 
نیدرصان . شدنزرف  هدارا  مه  و  دمآ ، نایامنیحتف 

، ور هداشگ  يراوگرزب  دیآ ، زارد  شلاون  تحاس  رد  هاتوک  يوزرآ  دـیاین ، رامـش  رد  وا  کین  لاصخ  دـیآ ، راکـشآ  رـصان  کلم  نوچ  - 
نازیر . تسار  پچ و  زا  شیاطع 

، اـپ ریز  رد  شلاـمک  تافـص  نیرتـالاو  تساـجک ؟ اـت  شدـنمجراماقم  هک  تفگ  ناوـت  یک  تسامـس ، رب  شتمه  هیاـپ  هک  يدرمناوـج  - 
دیئارگ . شتمدخ  هب  راگزور  قلح  دیشخب ، ایند  نید و  شیادخ 

راوس هکی  شراوگرزب  يوـمع  مه  شیمارگ و  ناردارب  مه  داـب . اورماـک  راـکماک و  هدـنیاپ ، شتلود  داـب . ماود  رب  شردـپ  هیاـس  هراـمه  - 
ناناملسم .

اثر : ار  ربمایپ  نادناخ  هتفگ و  انث  ار  حلاص  کلم  نآ  رد  هک  هدورس  هدیصق 

یناحلت  نا  لجا  مارغلا  ناش 
یناحلا قیفشلا  تنکنا  هیف و 

هب  تعطقيذلا  بصلا  کلذ  انا 
ناولسلا عماطم  مارغلا  هلص 

هریمضب  هردص  هجاجز  تئلم 
یناشلل هناش  هیفخ  تدبف 

ترداغف  عومدلا  اهقثومب  تردغ 
نالعالا دی  یف  اریسا  يرس 
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اهرذعب  ماقف  ینافجا  تفنع 
نافجالا عئادو  حیبی  دجو 

ینابرهم . قفشم و  یحصان  هچرگ  يرآ ، تمالم  نم  یئادیش  رب  هک  دشابن  اور  - 
تسین . نم  يرادلد  هبیهار  مراد ، نامیپ  یگدادلد  اب  هک  مراز  هدیروش  نآ  نم  - 

درب . یپ  منورد  زارب  بیقر  تسکش ، مه  رد  ار  ما  هشیش  نوچ  هنیس  ینورد ، ياه  هلعش  - 
سوک تخاس ، الم  رب  ار  منورد  زار  مدوب ، هتفرگ  نامیپ  ما  هدید  زا  هکنآ  اب  - 

هحفص 192 ] ] 

. دندز ماب  ره  رس  رب  ام  یئاوسر 
دیشکشتآب . دوب  هچ  ره  تساخرب و  ترذعمب  نورد  زوس  مدرپس ، رد  تمالمب  ار  هدید  - 

: تسا هدیصق  نیمه  زا 
دیئوگ ؟ هچ  امش  ات  تساون  وقشع  زا  زیهرپ  رد  نم  حالص  ناتسود  يا  - 

دنارپب . رس  زا  یئادیش  رامخ  دنامن ، یگدیروش  قشع و  ياج  هک  مراد  لدب  يدرد  کنیا  - 

هولس  هبابصلا  فک  یلع  تضبق 
نایصعلا هعاط  نع  یهنلا  یهنت 

لذاخ  ربص  نیب  یبلق  یسما و 
ناد مه  صاق و  دلجت  و 

بد  انل  مالکلا  نزح  تلهس  دق 
نازحالا بعاون  لوسرلا  لآ 

هرصن  ناسللا و  هعیاشم  لذباف 
نانس دنهم و  رصن  تاف  نا 

مهملظ  یصولا و  ینب  ثیدح  لعجا  و 
نالذخلا رهدلا و  يوکش  بیبشت 

منکن . زاس  ینامرفان  همغن  رگید  هک  دومن  هاتوک  مرش  زا  یئادیش  تسد  نانچ  یشومارف  - 
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. مدمه هودنا  مغ و  اما  تسا ، ماخ  يدیما  ماقتنا  دورب ، لد  زا  یئابیکش  دوشرتسگ ، هیاس  هک  بش  یکیرات  - 
دراد . شیپ  رد  راومهسب  یهار  دمحا ، نادناخ  يارس  هحون  اما  دشاب ، راومهان  تخس و  نخس  نادیم  - 

یلع نادـناخ  زا  ثیدـح  نک - . دازآ  يرای  ترـصنب و  ار  هماخ  نابز  تسین ، نالوج  تبون  ار  زیر  نوخ  نانـس  زیت و  ریـشمش  هک  کـنیا  - 
يارایب . رگد  هویش  ار  لزغ  هنارت و  تفر . نانآ  رب  هک  یمتس  يوگ و 

دروآ . تراغ  دمحم  نادناخ  رب  دوب ، رب  ار  لوسر  ثاریم  هیما "  نادناخ "  - 
دندز . ناتهب  ناهرب  لابق  رد  دنتفرگ ، فالخ  هار  تفالخ  دنسم  نابحاص  اب  - 

دنرآ . رب  نیک  نیتسآ  زا  متس  تسد  دنزاتب ، قافن  لیخ  هک  دندشن  عناق  - 
. دوبن نایفسوبا  ثرا  هکنآ  اب  ، دنوش رب  تلاسر  دنسم  رب  - 

هحفص 193 ] ] 

دنتفرگ . نامیا  زا  رفک  داد  هک  دندناشک  اجنادب  یمرش  یب  راک  ماجنارس  - 
درپس . رامد  كاله و  هب  ار  ناشدیزی  دربردب ، دح  زا  یخاتسگ  ناشدایز  - 

دندش . نابایسآ  ناورم  ناگداز  دروآ ، شدرگب  برح  نادناخ  هک  ینوخ  يایسآ  - 
دندوب . ناگدیدمتس  رای  یهلا و  تمحر  ناراب  هک  ناگدازآ  نیا  رب  سوسفا  غیرد و  - 

كاخ . رب  نایرع  اهنابایب  رد  كاچ ، كاچ  اه  هپت  رس  رب  ناشکرابم  رکیپ  - 
دندیرخ . ناجب  نیرفن  خزود و  دنتخورف ، نیرب  تشهب  دنداد ، مهب  تسد  نانآ  هیلع  هتشگ  رس  تما  - 

تشگ . عیاض  دوب ، نانآ  هژیو  یهانپ  تلاسر  دییات  ینآرق و  صوصن  اب  هک  تفالخ  قح  - 
تفرگ . یم  نانمشد  زا  نانآ  داد  دوب ، هدنز  حلاص  کلم  نامرورس  شاک  - 

دنتفرگ . یشیپ  ناگتشاذگ  رب  ناگدنیآ  درب . نایعیش  رطاخ  زا  راتخم  مان  تدوم ، صالخا و  اب  هکنامه  - 
شا هدیصق  نیا  اب  ینمب  هرامع  دنمشناد ، هیقف  و  دش ، دیهـش  لاس 556  ناضمر ، كرابم  هام  مهدزون  هبنـشود  زور  حلاص ، کلم  ام ، رعاش 

دمآ : راوگوس 

هلئاسا  میلع  يدانلا  اذ  لها  یفا 
هلهاذ بللا  بهاذ  یب  امل  یناف 

متشگ . هناگیب  درخ  زا  هکنم  ؟ مسرپ او  هک  تسه  يدرخ  بحاص  امش  نایم  رد  - 

هدنع  مصلا  دسحا  اثیدح  تعمس 
هلئاق سرخی  وهیعاو  لهذی  و 

دیکشخ . ماک  رد  شنابز  تفگ ، هکنآ  دشب ، شوه  زا  دینش  هکنآ  مدوب . رک  شاک  مدینش . يربخ  - 
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ینملا  هب  ثیغتسی  باوج  نم  لهف 
هلطاب هبیصملا  قح  یلع  ولعی  و 

یننا  لاحلا  دهاشنم  ینب  ار  دق  و 
هلفاک هیف  ام  ابوصنم و  تسدلا  يرا 

دیآرب ؟ غورد  تسار ، ربخ  دشاب ؟ وزرآ  دارم و  رب  هک  تسه  یخساپ  - 
. تسا یلاخ  هاش  زا  نمیشن  رارقرب و  نیشن  هاش  ممیب : رد  عاضوا  دهاش  زا  - 

هحفص 194 ] ] 

تسین . لصو  دیما  رگید  هک  دیزگ  ترجه  ای  تشاذگ ؟ تباینب  ار  شا  هداز  تسب و  رفس  راب  - 

هباک  هوجولا  قوف  يرا  یناف 
هلکاوث هوجولا  نا  یلع  لدت 

هتسشن . متامب  يازع  رد  هک  تسا  یعطق  هتفرگ ، رابغ  اه  هرهچ  هک  منیب  - 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد 

هئاکب  ناوا  اذه  امف  ینوعد 
هلباو ءاکبلا و  لط  مکیتایس 

دشاب . ناور  هلاژ  هارمه  مکشا  بالیسيدوزب  تسا . يراز  هیرگ و  ماگنه  هن  هک  دیلها  مکنیا و  - 
تفر . دیشاپ و  مه  زا  هک  دوب  رتسگ  هیاس  مرس  رب  یتمحر  ربا  ینالان . راز و  وا  رب  دنچ  ات  دیئوگم  -

دندنام . اون  یب  میتی و  نامنادنزرف  هکنآ  اب  میئومن ؟ راز  راز  میلانن و  هچ  زا  - 
درک ؟ دهاوخهچ  ام  اب  نامراگدنوادخ  تفای -  همتاخ  شلاون  اطع و  هک  کنیا  یمتسناد -  شاک  - 

دریگ ؟ شیپ  رد  رایدترجاهم  هار  ای  دیاپب ؟ ات  يرورپ  بیرغو  دنک  يزاون  نامهم  ایآ  - 
تسا : هدیصق  نیمه  زا  و 

هردص  باغ  يذلا  تسدلا  اهیا  ایف 
هلبالبتجاه هایالب و  تجامف 

اعزفم  ناک  يذلا  دوطلا  کب  تدهع 
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هلزاون اموی  کلملاب  تلزن  اذا 

يرثلا  یف  جاس  يذلا  دوطلا  لزلز  نمف 
هلزالز هفوخ و  ضرا  لکیف  و 

جراخ  رمالا  کلملا و  باب  دس  نم  و 
هلخاد هنم و  راطقالا  رئاس  یلا 

تشگ . رمس  ماقسا  مالآ و  درک ، ور  مغ  هلفاق  تسب . رفس  راب  نآ  نیشن  ردصهک  یهاگراب  يا  - 
دوب . نیزو  راوتسا و  ودب  تموکح  هیاپهک  دوب  نیکم  تخت  زارف  رب  نیگمهس  یهوک  - 

؟ دنکفا راید  کلم و  ره  مادنا  رب  هزرل  هکنآ  اب  دشورف ، كاخ  رد  دیزرل و  مهب  هچ  زا  تمظع  اب  راسهوک  - 

هحفص 195 ] ] 

دوب ؟ ناور  موب  زرم و  ره  هب  شنامرف  هکنآ  اب  تسب ، رب  هک  هاگراب  هار  - 
دوب ؟ نامرفب  رس  ایهم و  شهاپس  هکنآ  اب  تشاد ، او  نیکرشم  راکیپ  زا  ار  دهاجم  درم  هناگی  - 

يوتلاف  ینیدرلا  حمرلا  هارکا  نم  و 
هلماع مطحت  یتح  هقهرا  و 

يدتغاف  دنهملا  بضعلا  رسک  نم  و 
هلئامح هحورطم و  هنافجا  و 

هدیج  هیلح  مالسالا  بلس  نم  و 
هلطاع قرطلا  هشحو  یکشت  نا  یلا 

هلضف  ناک  يذلا  لضفلا  تکسا  نم  و 
هلفاحم هیلع  تفتلا  اذا  ابیطخ 

هبیهدعب  نم  ءاضوضلا  هذه  ام  و 
هلصافم تلخت  امسج  ترماخ  اذا 

تسکش ؟ مه  رد  نآ  كوان  هک  دیچیپ ؟ رد  مهب  هک  شرادبات  هزین 
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تشگ ؟ بحاص  یب  شلیامح  فالغ و  دز ، گنس  هب  يدنه  ریشمش  - 
دناملطاب ؟ لطاع و  کنیا  درک ، زاب  شندرگ  زا  مالسا  رویز  - 

دوب ؟ لفاحم  بیطخ  هکنآاب  تسکش ، ماکرد  تیلضف  نابز  - 
تخیسگ ؟ مه  رد  ار  مسج  دوپ  رات و  تساخرب ، ناغف  اغوغ و  راقو ، توکس و  سپ  زا  - 

هراغ  نش  ام  تاراغلا  ابا  ناک 
هلطاسق اهیف  لیللا  داوس  کیری 

هلوصن  جاجعلا  نیب  تعمل  و ال 
هلصانمجاجفلا بوث  تزرط  و ال 

دیامن ؟ بش  یهایس  نوچ  هکرعم  رابغ  ات  دربن ، زات  بش  موق ، ربت  راغ  يرادنپ  - 
تسب . نیزآ  نوخب  نمشد  يابق  شزودلد  كوان  هن  و  دیشخرد ، شا  هزین  نانس  اجیه  هنهپ  رد  هن  و  - 

دنشورف ؟ زان  رخف و  ناراکراوس  رب  ناگدایپ  شباکر  رد  ات  دیشک  ماجل  نیز  شرع  رب  هن  و  - 
؟ دیمارخ یم  شنار  زیرب  قوش ، زا  يزات  دنمس  هک  نانوچ  دیمارخن ، نمشد  نشوج  رد  شا  هزین  نانس  - 

شیک ؟ دب  مصخ  ای  شیدنا ، کین  صلخم  رب  دیخرچ : یمن  نارضاح  نیب  شزیمآ  رهم  هاگن  - 
؟ درکن رپ  تمقن  توطس و  اب  ار  دربن  هاگدروآ  تمعنو ، تمحر  اب  ار  تدابع  بارحم  - 

هحفص 196 ] ] 

دوب . هناگیب  درخ  لقع و  زا  کش  یب  دروآ : هچ  دوخ  رس  رب  رادغ ، راگزور  هک  متفگش  رد  - 
درک ؟ دهاوخ  راختفا  زان و  دوخ  دنزرف  نیمادکب  یتیگ ، عیالط "  زا "  دعب  - 

دیشک ؟ هام  رب  هاگرخ  همیخ و  هک  اریز  درپس ، دهاوخ  يداه "   " تلافک هدهع  رد  ار  هنامز  شدرگ  ایآ  - 
هزاترازم هب  هرهاق  زا  ار  ردـپ  توباـت  رفـصمهن ، لاس 557  رد  لداع ، شدنمورب  دـنزرف  اهدـعب  دـش ، نوفدـم  هرهاق  رد  حـلاص  کلم  هزانج 

و دیشک ، ءادعسلا  دیعـس  هبلک  ات  ترازو  خاک  زا  ینیمز  ریز  يورهار  و  درک . لقتنم  دوب ، هدش  سیـسات  وا  يارب  رـصم ، هفارق  رد  هک  یناینب 
هلمج : نآ  زا  تخادرپ ، دئاصق  روبزم  هرامع  ینمی ، هیقف  هراب ، نیا  رد 

لحارل  تامرکملا  عوب  تبرخ 
رافق یه  ثادجالا و  هب  ترمع 

عیشم  تارثاعلا  دودجلا  شعن 
راصبالا هشعن  هیورب  تیمع 
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تدغ  ول  شعن  تانب  دوت  شعن 
راثن هیلع  افسا  اهماظنو 

هزانج  تحت  هیلا  مانالا  صخش 
رادقالا اهردق  هعفرب  تضفخ 

. تشگ مرخ  دابآ و  ناتسروگ  دش ، ناریو  مغ  نیا  زا  مرک  دوج و  هصرع  - 
دش . انیبان  روک و  هیرگ  زا  اه  هدید  دنتساخرب ، عییشت  هب  همیسارس  نوگن  ياهتخب  - 

تخیسگ . مه  رد  هودنا  مغ و  زا  شعن "  تانب  ناهیک "  نامسآ  رد  هک  دشرب  اهشود  زارف  رب  یشعن  - 
دوب . نوگن  تسپ و  هتشارفا  ياهدق  وا  تمظع  زا  هک  دنتشارفارب  دق  وا  هزانج  ریز  رد  نادرمگرزب  - 

تسا : هدیصق  نیمه  زاو 

تعدوا  یسوم  توبات  اهناک  و 
راقو هنیکس و  هیبناج  یف 

. تسا ناور  تمحر  هنیکس " و  نآ "  تسار  پچ و  زا  هک  تسا  یسوم "  توبات  ایوگ "  - 

هحفص 197 ] ] 

دوش . ناینب  هتسیاش  عیفر و  يرازم  ات  تساتناما ، ترازو  خاک  رد  کنیا  - 
دندنام . مورحم  یتفارش  نینچ  زا  هک  دندمآ  شورخب  یهلا  مارح  رصم و  مارها  ور  نیا  زا  - 

درب . کشر  نآ  ناتسروگ  رب  دالب ، راز  هلال  هک  یتبرت  يدیزگرب ، ارب  رصم  تبرت  - 
دندروآ . موجه  موب  زرم و  نیدب  یخاتسگ  تلاهج و  زا  هک  تفرگ  مشخ  یمدرم  نآ  رب  يادخ 

دنریگ . رارق  مه  ربارب  رد  رادق  وحلاص  يرصع  رهب  درک . یپ  ار  حلاص  هقان  رادق "  هک "  يدروآ  تفگش  - 
دنتسویپ . ران  خزود و  هب  نیلتاق  يدرک ، لالجا  لوزن  تمارک  دجم و  هناخبوت  یپ ، کین  حلاص "  يا "  - 

تفرگ . ناوت  ربارب  یک  هام  رهم و  اب  هار  كاخ  اما  دندش ، صاصق  هچرگ  - 
دباین . مارآ  رارق و  نوخ "  اما "  دباوخب  نوخ  بحاص  هک  دشاب  هاگ  دمآ ، گنت  نانآ  رب  ناراسهوک  تشد و  - 

تسا . راربا  هویش  هک  تداهش  مه  و  داب ، تیراوگلیزج  ارجا  وکن و  شاداپ  نیا  - 
ار حلاص  کلم  توبات  هک  هبنشجنپزور  رد  و  رایط . رفعج  لوتب و  هداز  مه  و  دندیپط ، نوخ  رد  تداهش  ابهزمح  شیومع  لوسر و  یصو  - 

دیوگ : دندرب ، شصوصخمرازم  هب 

رازغ  یه  تاربعلا و  قلطم  ای 
رارح یه  تارفزلا و  دیقم  و 
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حفاس  ءاموه  کعمد و  لاب  ام 
ران كدج  دح و  نم  هب  یکذی 

یسالا  یف  کل  هودق  ینذختت  ال 
راعش رعاشم و  هنم  يدلف 

یتیلب  دنز  ناف  کیلع  ضفخ 
راوا يدص و  يردص  یف  راو و 

يا . هتشابنا  لد  رد  ار  زوسناج  هلان  اما  هتخاس ، ناور  يراهب  بالیس  نوچ  ار  هدید  کشا  - 
شتآ تا  هنوگ  رب  تسا -  فاص  لالز و  هکنآ  اب  متام -  کشا  هک  تسیچ  زا  - 

هحفص 198 ] ] 

هتخورفا ؟
دراد . هنال  لد  نوناک  رد  جنر  ومغ  متفرگ ، یشوماخ  يراز  هلان و  زا  هکرگنم  نمب  - 

تسا . راجفنا  رد  ما  هنیس  دشک ، شتاب  تیاپ  ارس  ات  دشورخ  رب  لد  شتآ  هک  شورخم  نم  رب  - 
ما . هداهن  فک  زا  لد  مامز  یباتیب ، زا  نم  تسا ، يرایتخا  يراز  هلان و  ترگا  - 

تسار . وآ  موجه  لد  رب  اهمغ  میرگ ، یم  هیداب  ناگدشمگ  نوچ  ماش  حبص و  - 
تسا . بالقنا  روش و  رد  نوناک  هک  درک  تنایخ  مراکف  بلق  دمرایب ، يردق  متفرگ : نامیپ  ما  هدید  زا  - 

تسا . رابنارگ  مه  نآ  ریقح  دنیشن  لد  رب  هک  مغ  اما  تسا ، نیگمهس  نادنچ  هن  تبیصم  یئوگ 
تسا : هدیصق  نیمه  زا  و 

هنانس  هفیس و  هیانج  کلم 
رابج هاصع  رابج  لک  یف 

اضرلا  یلع  بولقلا  قرف  هل  تعمج 
رانیدلاو نهعماج  فیسلا  و 

دمآ . رده  شنوخ  تخیر ، نانس  كوان  ریشمش و  مد  اب  یشک  رس  رابج و  ره  نوخ  هک  یهاش  - 
رانید . مهرد و  هب  دیما  ریشمش ، زا  میب  دندمآ ، درگ  شهاگردبدیما  میب و  اب  اهلد  - 

تفرگ . ماود  شراگزور  ، دمآ رادیاپ  یتلود  ره  هک  تسا  دیما  میب و  هیاس  رد  - 
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تشگ . نیشن  كاخ  تسود  دشراکماک ، زیزع و  نمشد  دنتفرگ ، هرانک  مه  زا  ریشمش  رانید و  ینعی  دیما : میب و  رگا  - 
دوب . فک  رد  تروما  دقع  لح و  دنتساخرب ، بداب  تربارب  رد  ملاع  ناهاش  هک  ناگدازآ  رورس  يا  - 

. ناود یتیگ  فانکا  رد  اهکیپ  ناور . اج  همه  رد  تعاطم  نامرف  - 
دندش . ایوگ  تماقم  لضف و  هب  ود  ره  ترازو "  تلافک " و "  بصنم "  - 

. دوب هجاوم  اهرطخ  اب  هظحل  ره  و  دش ، یم  تسدب  تسد  زور  ره  ترازو  ماقم  - 
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دید . افوکش  ار  تینیب  زیت  تیا و  رد  تفرگ ، لوزن  وت  هاگرد  رب  هکنآ  ات  - 
تخیر . نیمز  رب  هنب  راب و  دنکفا ، رانکب  رفس  زیمهم  - 

دش . راهم  رد  دئاصق  دنب  دیق و  خیرات و  هنیس  رد  اما  يداد ، جاور  يدرک و  دازآ  هک  نیئآ  مسر و  نیا  زا  ار  ادخ 
مداهن . رس  تشپ  ار  نخس  نادیم  زات  هکی  تخاس ، رو  هلعش  ار  مداق  عبط و  هک  یتمیش  نیئآ و  گرزب  - 

دیامن . رنه  نیرمت  نادیم  رد  هکنآ  زج  دیاین ، بختنم  شیابیز  يامیس  زا  يزات  تسا  يرآ . - 
متفرگن . یتسس  هاگچیه  متفرگ و  یشیپ  همه  زا  دش ، فورعم  تهاگشیپ  رد  نم  شیاتس  انث و  - 

دننیشنب  ياپ  زا  تبیصم  نیرتمک  اب  و  متسشن ، ياپ  زا  تنحم  جنر و  نیا  رثا  رد  رگا  - 
تسا . هاوگشراکشآ  ناهنپ و  تسا ، مکحم  وت  يالو  رهم و  رد  مبلق  دوپ  رات و  - 

نینچ رصم  هفارق "  رد "  شرازم  رس  رب  لاسب 557  لداع ، کلم  شدنزرف  يانث  حلاص و  کلم  ياثر  رد  هرامع "  ینمی "  هیقف  نیمه  زاب  و 
تسا : هدورس 

قرفتی  يدرلاب  عمج  لک  يرا 
قزمتی یلبلاب  دیدج  لک  و 

فئاحص  الا  رامعالا  هذه  ام  و 
قحمت یحمت و  مث  اتقو  خروت 

دور . داب  رب  دسوپب و  هزات  رت و  خاش  دزیر ، مه  رد  ناتسود  عامتجا  گرم ، وید  - 
ددرگ . دوبان  وحم و  زور  رگد  دوش ، هتشاگن  يزور  رتفد ، تاحفص  نوچ  مههیامنارگ ، رمع  - 

تسا : هدیصق  نیمه  زا  و 

ایلایل  الا  لوحلا  یضقت  امل  و 
قحلت ابیرق و  یضاملا  یلا  فاضت 

یسالا  هفارقلا و  ءارحصب  انجع  و 
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قرشیو اندابکا  یف  برغی 

الئاقع  یفاوقلا  بر  یلع  اندقع 
قنیا دایج و  تناه  اذا  رغت 

داهن . یم  رس  تشپ  رد  ار  رخآ  ياهبش  تفر ، یم  نایاپب  لاس  هک  ماگنه  نادب  - 
تخات اهرگج  رب  تسار  پچ و  زا  مغ  وهودنا  میتفرگ : يوام  هفارق "  ءادیب "  رد  - 
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دروآ .
میتسب  راهم  ار  هیفاق  شخر  ، نخس يادخ  هاگشیپ  رد  - 

دندنامزاب . راتفر  زا  ور  زیت  رتشا  يزات و  بسا  هکنآ  اب  - 

امعنم  تنک  ام  ضعب  ذخ  هل  انلق  و 
قیلا رحلاب  قحلا  ءاضق  هب و 

یقتنت  کیفاوق  نم  فاوق  دوقع 
قرسی کیناعم  نم  ناعم  رد  و 

اهرد  كربقءابصح  یلع  انرثن 
قلفی دخلا  یف  عمدلا  رد  احیحص و 

میشاب . هدرک  ادا  کمن  قح  ات  میزیر ، تدوخ  ياپب  يرورپ  نخس  تمعن  کنیا  میتفگ : - 
دنرب . تقرسب  نارعاش  هک  تیناعم  راوهاش  رد  دمآ ، بختنم  دیراورم  نوچ  هک  تا  هیفاق  ياه  هشوخ  - 

دیتلغیم . نامراسخر  رب  رد  نوچ  گشا  هکیلاح  رد  میدناشفا ، ترازمرب  رسکی  ار  همه  - 
دیوگ : هدیصق  نیمه  رد  و 

دنناود . شهاگردب  يزات  نارتشا  هک  میتفای  یهاگهانپ  نیرترب  ار  امش  میدومزآ و  کیزر "  نادناخ "  يا  - 
هاگیاپ . تلود و  نیرتزاین  یب  هاگراب . نیرت  یمارگ  میدش ك  هاگرد  نیدب  ورنیا  زا  میدمآ ، تزع  تلود و  يایوج  - 

تسشنن . قلمت  رابغ  مرخ ، ياه  هرهچ  رب  میتخومآ ، سفن  تزع  امش ، لاون  دوج و  اب  - 
دندمآ . ناکرا  فاوط  هب  ناباتش  قارع ، ماش و  زا  تشگ ، لامآ  هبعک  امش  ياطع  دوج و  زا  رصم ، طاطسف  - 

دمآ . هتسب  ناتخب  نوگن  يورب  هاگرد  نیا  ياهرد  هن  و  دش ، هتخیوآ  مجعا  نایماع  يور  رب  هاگرد  نیا  هدرپ  هن  - 
. دزیرن ورف  امش  لاب  تسد و  زا  زج  اهتمعن ، دشکن ، رپ  امش  يوسب  زج  ، اهلد - 
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حلاص کلم  ساسحا  رعش و  زا  يا  هنومن 

هلمج : نآ  زا  هدرک ، دای  بلاط ) یبا  لآ  بقانم   ) باتک رد  ار  وا  دئاصق  راعشا و  زا  يدایز  تمسق  بوشآ  رهش  نبا  - 

تقبس  يذلا  لسرلا  متاخ  دمحم 
نزی يذ  نبا  سق و  هراشب  هب 

داد . شتلاسر  هدژم  فیس "  نمی "  هاشداپ   " سق ، برع "  میکح  هک  تسا  ناربمایپ  متاخ  دمحم  - 
دنداد . ربخ  وا  ماجنارس  زا  دهن ، دوجو  هرئادب  اپ  هکنآ  زا  شیپ  هشیدنا ، تسار  نارونخس  - 

دوب . كاپ  كآ  بیع و  زا  شداینب  تفرگ ، لامک  تمارک  يرابدرب و  رد  هکنآ  - 
نتهلا  ضراعلا  ثیغ  وهایحلا  عوبنی  هاجنلا و  حاتفم  هلالا و  لظ 

یهلا . تمحر  ناراب  تایح ، همشچرس  تاجن ، ربهر  يادخ ، لدع  هیاس  - 
يداه . ياضترم  نسحلا  وبا  يالو  مه  و  نز ، گنچ  وا  يالو  هب  زاسدوخ . هریخد  شرهم  ترخآ ، ایندب و  - 

حلاص : کلم  راعشا  زا  و 
مدیسر . لد  دارمب  وا  رهم  اب  تسا ، یلع  نانموم  ریما  هژیو  میالو  رهم و  - 

ناوخ . رب  یتا  له  هروس  دنسانشن ، مرک  رد  ار  شا  هبتر  ماقم و  نادساح ، رگا  - 
تسوا : زا  مه  و 

يدصق  کیلا  تلعج  ذا  یناک 
مارحلا تیبلاب  نکرلا  تدصق 

مدیسوب . ار  رجح  نکر  ادخ  مرح  رد  يرادنپ  مدوس ، تهاگرد  هب  تسد  هکنیا  زا  - 
ملیلخ . میهاربا  ماقم  مزمز و  هاچ  هنایم  ایوگ  ما ، هداتسیا  تمدخ  هب  هک  اجنیا  رد  - 

مشاب . وت  دایب  منیشنب  اپ  زا  هچ  متسیا و  اپب  هچ  نم  رورس  رالاس و  يا  - 

يرکف  ریمس  تهبتنا  اذا  تنا  و 
یمانم یف  یسنا  تنا  کلذک 

. مزامن رد  وت  اب  باوخ  لاح  رد  هک  نانوچ  مزاین ، زار و  رد  وت  اب  مزیخرب  زان  باوخ  زا  رگا  - 
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هتخیمآ . رد  مهب  مناوختسا  تشوگ و  اب  هتسویپ ، منورد  رد  ترهم  زار  - 
دنریگن . باسح  هب  ما  هزور  تیالو ، هنرگو  دنریذپن ، مزامن  ترهم ، هن  رگا  - 

مربب . دای  زا  ار  لد  زوس  یگتسخ  مدرگباریس ، تتسد  زا  رشح ، زورب  هکنآ  مدیما  - 
رگید : هماکچ  نیا  مه  و 

انیفراعلا  ملع  رحب  نیتملا و  نیدلا  هورعای 
انیفئاطلل هبعک  ءایلوالل و  هلبق  ای 

تفرعم . ملع و  يایرد  ، نیئآ نید و  زیواتسد  يا  - 
مرح . نیرئاز  هبعک  ادخ ، ناتسود  هلبق  - 

دنراپس . یکین  هار  هرامه  هک  نادناخ  نآ  رورس  - 
نارازگ . زامن  ناراد ، هزور  تقیقح ، ناگدنتسرپ  قحب ، نابئات  - 

نانک . هدجس  نارب ، عوکر  ناراد ، نتشیوخ  نادنمشناد ، - 
زاینو . زار  رد  ادخ  اب  وت  دنشاب و  زان  باوخرد  نارگید  هکیا  - 

رگید : هعطق  نیا  مه  و 

تذخا  مهدج  نع  مهمولع  موق 
هللا نع  لیربج  لیئربج و  نع 

نایملاع . يادخ  زا  لیربج  و  نیما ، لیربج  زا  ناشدج  دنرب ، ثراب  ناشدج  زا  تفرعم  ملعهک و  ینادناخ  - 
تسین . یتاجن  تمایق  باذع  لوه و  زا  تاجن  یتشک  اب  زج  و  دنشاب ، نانآ  مه  تاجن  یتشک  - 
تسین . یهار  هدید  رب  ار  زان  باوخ  دنزیخ ، تدابعب  مامت  عوشخ  اب  دیآرد ، هکبش  یکیرات  - 

دنشابن . مرگرس  نایرمق  نالبلب و  همغناب  دنربن ، رطاخ  ار  ادخ  دای  - 
دزیگناتارف . بآ  هک  ناراهب  ربا  قوف  ام  دزیب ، تفرعم  شناد و  هک  یهلا  تمحر  ربا  - 

تساحلاص : کلم  ياه  هدورس  زا  مه  و 

هیصو  ادمحم و  یبنلا  نا 
هرهاطلا لوتبلا  هتنبا  هینبا و  و 
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شلوتب . رتخد  كاپ  مه  دنزرفود و  اب  شنیشناج  دمحم و  ادخ  ربمایپ  - 
مبای . تاجن  ترخآ  ياهمغ  زا  مراودیما  ناشیالو  يوربآ  هب  هک  دنشاب  ءابع "  لها "  نامه  - 

تسا . تلاهج  فارحنا و  زا  يرانک  رب  هیام  ناشناتسود  رهم  یتح  - 
دشاب . مریگتسد  رشحم  يارحص  رد  هک  دشاب  مدنموزرآ ، ار  تیدحا  تاذ  يدنم  اضر  هلیسو  نیدب  - 

دیوگ : نانموم  ریما  شیاتس  انث و  رد  و 
دریگن . لاوز  ادخ  رون  يرآ  تسا ، مادتسمام  رس  رب  شوترپ  هک  ادخ  رون  دشاب ، رون  اپ  ارس  - 

ددرگن . دوبان  وحم و  اه  هرطاخ  زا  شدای  روهشم ، امس  ناگتشرف  نایم  رد  شمان  - 
تسار : وا  مه  و 

میوپن . تالض  هار  ناحصان  تمالم  زا  نم  هک  نک  هاتوک  تمالم  نابز  - 
دوب . نیما  لیربج  نانآ  نیمشش  دندوبن ، نتجنپ  زج  ءاسکریز  رد  هلهابم ، هزور  - 

: دیوگ شیمارگ  نادنزرف  نانموم و  ریما  شیاتس  رد 
مشک . یم  ناراسهوک  ربا و  رس  رب  نماد  مدش ، رب  نارتخا  شود  رب  یلع  رهم  اب  - 
مدش . بلاغ  زوریپ و  هاوخ ، دب  نمشد  رب  شمان  اب  هک  تسا  یلع  نم  ياوشیپ  - 

دشاب . هار  غارچ  ناشاسخر  دیشروخ  دننز ، ماگ  بش  یکیرات  رد  رگا  هک  قح  رب  نایاوشیپ  - 
اریذپ . لوبقم و  قح  هاگردب  نامدان  هبوت  تساور ، ناشدوجو  نمی  هب  نادنموزرآ  يوزرآ  - 

هدورس : نانموم  ریما  یلع  دهز  هرابرد  ار  هعطق  نیا  و 
دمآ . يرگ  هولجب  زانط  یسورع  نوچ  هکنآ  اب  تفگ ، قالطا  ایند  هک  تسوا  - 

دوب . جراخ  نادنمشوه  راکفا  سرتسد  زا  هکنآ  اب  دومن ، لح  ار  شناد  ملع و  تالکشم  - 
: دیوگ ربمایپ  كاپ  ترتع  قح  رد  و 
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موق  هلالا  لوسر  لآ 
ریطخ یلعلا  یف  مهرادقم 

دنا . هتشارفا  امس  رب  تمظع  هاگرخ  همیخ و  ربمایپ ، نادناخ 
راتفرگ . دنبرد  يریسا  هاگنآ  هدنامرد ، میتی  وا  سپ  زا  تساخرب ، لاوس  هب  ینیکسم  - 

راب . تبیصم  هیرک و  هرهچ  میظع ، یساره  لوه و  اب  دمآ ، دایب  ناش  زیخاتسر  - 
دیشخب . ماما  زیخاتسر  ساره  زاناشیادخ  و  دندرک ، راثیا  دوخ  نان  - 

ریرهمز . زوس  هن  دشاب ، دیشروخشبات  هن  هک  اجنآ  دننک ، ياج  ندع  تشهب  رد  - 
دنشاب . هدرک  راثن  ناتلغ  دیراورم  ایوگ  ناباتشتمدخب ، رانک  هشوگ و  رد  امیس  شوخ  نارسپ  - 
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ابید . زبس و  دننک ، نت  رب  ریرح  هماج  - 
تامیالمان . رد  يدرمیاپ  تابث و  تمدخ ، رد  شالت  هنارکش  راگدرورپ ، شاداپ  تسا  نیا 
دنشاب . هدولاپروفاک  اب  هک  دنوش  تسمرس  یبارش  ماج  زاناکین  دیوگ - : ینعم  نیمه  رد  و 

دیازفیب . شورخ  شوج و  رب  دنزایتسد ، نوچ  هک  دروآرب  يا  همشچ  ناشرطاخب  نمیهم  يادخ  - 
دیامن . رذن  هب  يافو  نانآ  وچ  هک  تسیک  دندرک . افو  دوخ  رذن  هب  ات  دومرف  يربهر  - 

دریگ . زاورپ  نآ  ياه  هلعش  هک  دشاب  میب  ناشزیخاتسر  هماگنه  زا  - 
ریسا . نیکسمب و  مه  ار و  میتی  دندیشخب ، ادخ  هار  رد  دوخ  ماعط  ور  نیا  زا  - 

انث . رکش و  ین  میشاب و  اعد  يایوجهن  میشخب ، ماعط  ار  امش  قح  يور  رطاخبام  هک  دندش  منرتم  راعش  نیدب  - 
. مژد هرهچ  اب  میراد  شیپ  رد  نیگمهس  يزور  هک  ردنا ، نامراگدرورپ  تیشخ  هب  - 
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دوزفا . ناغمرا  هب  يداش  یمرخ و  دومرف ، رانک  رب  زور  نآ  رش  زا  ناشیادخ  - 
دنتفرگ . شاداپب  ریرح  هماج  تشهب و  دندمآ ، روبص  تامیالمان  رد  هک  ور  نآ  زا  - 

نازوس . ریرهمز  هن  نابات و  دیشروخ  هن  هدیمل ، تزع  تخت  رب  - 
نازیوآ . ياه  هویم  هتشارفا ، هیاس  - 

تردق . تسد  زا  هتخاس  فافش ، ياهرولب  زا  ماف  هرقن  ياهماج  - 
ناتلغ . راوهاش  رد  ياه  هناد  وچ  ناباتش ، تمدخب  امیس  شوخنتمیس  نارسپ  - 

نادنمدرد . هنیس  شخب  مارآ  ریذپلد ، ذیذل و  لیبجنز ، اب  هدولاپ  بارش ، ياهماج  تسد  رد  - 
دیناشون . كاپ  بارش  زا  ناشیادخ  دنریگ ، رویز  نیرز  نیمیس و  ياهدنبتسد  اب  - 

ناعمل . رد  هنادواج  زبس ، سدنس  زا  رب  رد  ابید  هماج  - 
لوبقم . وروکشم  تسامش  یعاسم  لمحت ، يرابدرب و  شاداپ  تسا  نیا  - 

دیوگ : ینعم  نیمه  زاب  و 

روذنلاب  اوفو  امل  مهیلع  ینثا  هللا  و 
ریرح هنجب و  مهابح  مهصخ و  و 

ریرهمز  اهیف و ال  سمشب  نوفرعی  ال 
روفاکلا هجیزم  اقیحر  اساک  نوقسی 

دندومن . رذن  هب  افو  هک  هاگنآ  تفگ : ناشیانث  يادخ  - 
داد . تعلخ  ریرح  ياه  هماج  تشهب و  اب  و  صوصخم . هژیو و  - 

دننیب . ریرهمز  يامرس  هن  و  دنوش ، انشآ  دیشروخ  شبات  اب  هن  - 
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روفاک . اب  هدولاپ  یبارش  دنوش ، باریس  بان  بارش  زا  - 
ینعم : نیمه  رد  زاب  و 

یتا  له  ءرقت  تنک  نا  یتا  له  یف 
اروکشم اهب  مهیعس  بیصتس 

یبای . روکشم  ار  نانآ  هلیمج  یعاسم  یناوخ ، رب  هروس  نآ  رگا  یتا " له  هروس "  رد  - 
رگد میتی و  دعب  بش  رد  دندیشخب ، ماعط  ار  هدنامرد  نیکسم  هک  اجنآ  زا  - 
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ریسا . بش 
ترذعم . رکشت و  ین  میهاوخ و  ریخ  ياعد  هن  شاداپ ، رد  میشخب ، ماعط  ناتیادخ  يور  رطاخب  دندرک : همزمز  بل  ریزب  - 

دراد . مژد  هیرک و  هرهچ  هک  زورنآ  سرت  زا  میزیهرپب . يادخ  زا  میکانمیب و  هکنآ  زا  - 
دنتفرگ . شاداپب  رورسم ، مرخ و  هرهچ  مه  و  دندش ، ناما  رد  زیخاتسر  رش  زا  ظاحل ، نیدب  - 

ریرح . ابید و  ياه  هماج  دیشخب ، ندع  تشهب  ياهناتسغاب  یئابیکش ، ربص و  ربارب  رد  ناشراگدرورپ  - 
دیآ . شورخ  وشوجب  دنریگرب ، نوچ  هک  دناشون ، یماج  لیبسلس  دور  زا  - 

روفاکب . هتخیمآ  ریبع ، کشم و  زا  یشوپ  رد  بان ، بارش  زا  رگد  ماج  - 
فلتخم . ياه  هزادنا  رد  صلاخهرقن ، زا  اه  هلایپ  اهماج و  - 

ناتلغ . رد  نوچ  یگدنشخر  يدیپس و  زک  ناخرج ، راکتمدخ  نارسپ  تسد  رب  - 
هتفگ : ینعم  نیمه  رد  مه  زابو 

تاروسلا  یف  امکحم و  مهلضف  اهیف  لزنت  مهیفیتا  له  - 
نآرق . تایآ  ریاس  رد  مه  و  تشگ . راوتسا  نانآ  تبقنمو  لضف  هروس  نآ  رد  تفرگ ، لوزن  نادناخ  نیا  ناش  رد  یتا "  له  - " 

دنب . رد  ریسا  میتی و  مه  دنشخب و  ریقفهب  دوخ  هرفس  ماعط  - 
ایند . شاداپ  دیماب  ین  میشخب . امشب  دوخ  ماعط  ادخ  يور  رطاخب  - 
راکتمدخ . نایروح  اب  دیشخب ، دیواج  تشهب  ناشیادخ  هر  نیزا  - 

دیوگ : یم  هک  هتفر  لابقتساب  ار  یعازخ  لبعد  روهشم  هدورس  دوخ ، دئاصق  زا  یکی  رد  حلاص ، کلم 

هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

تسا : هدش  عورش  نینچ  حلاص  کلم  هدیصق 
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یتاوبص  یلع  یمول  عد  مئالا 
تآ وه  يذلا  هوحمیتاف  امف 

تمدقت  تائیس  نم  یعزج  ام  و 
تانسح اهتعبتا  اذا  اباهذ 
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ههبش  لک  نع  تعلقا  یننا  الا 
تاهبشلا رحبا  یقرغ  تبناجو 

ارشعم  یبحب  ایندلا  نع  تلغش 
یتاوفه نعنمحرلا  حفصی  مهب 

دیادزب ؟ یناوج  هانگ  يریپ  هبوت  هک  تسا  نیا  هن  مریگن . دنپ  نم  هک  ریگ  ماگ  رد  نابز  رگشهوکن  يا  - 
مراد . نسح  كانبات و  يا  هدنیآ  هک  اریز  منکن ، یباتیب  دوخ  ياوران  هتشذگ ، رب  - 

متفرگ . زیهرپ  کلاهم  يایرد  نتفر  ورف  زا  ، متخیرگ تاهبش  زا  نیا ، دوجو  اب  - 
درذگ . رد  نم  ناهانگ  زا  نمحر  يادخ  نانآ  يوربآ  هب  هک  مدرپس  یناسکرهم  هب  لد  متفات و  رب  ور  ایند  زا  - 

دیوگ : هدیصق  رخآ  رد  و 

البعد  یعازخلا  لوق  نم  ضراعا 
یتاحدم یف  تللقا  دق  تنک  نا  و 

دیوگهک : ما  هدومن  لابقتسا  ار  لبعد  هدیصق  مراد ، هاتوک  ینابز  انث  حدم و  رد  نم  هچرگ  میاه  هدورس  رد  - 

هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

دیوگ : عیبرلا " ص 312  راونا  رد " 
یلوتم هک  ار  نانـس  نبا  ریما  تسا . عیالط " حلاص "  کلم  هدرورـس  هتفاین ، رد  یـسک  شوگ  رتفیطل  نآ  زا  هک  انثتـسا "  عیدب "  تعنـص  زا 

قح تشاگن و  کلم  هب  يا  همان  نادـنز  زا  دـش ، فیقوت  دـماین ، رب  هدـهع  زا  نوچ  و  درک ، همیرجرفاو  یلاـم  تخادرپب  دوب ، وا  رازگراـکو 
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درک . دای  ار  عیشت  بهذم  رد  قفاوت  میدق و  تمدخ 
تشاگن : وا  خساپ  رد  حلاص  کلم 

هناتهبب  نانس  نبا  یتا 
هیدی یف  ام  نیدلاب  نصحی 

هل  الا  ضفرلا  نم  تئرب 
هیلع الا  بصنلا  نم  تبت  و 

دراد  ساپ  دوخ  لاوما  هنیجنگ  بهذم ، نید و  مانب  ات  تسب ، ضفر  تمهت  نمب  نانس  نبا  - 
وا . نیک  رب  زج  منامیشپ ، مدان و  مه  تیب  لها  توادع  زا  وا . يرادساپب  زآ  مرازیب ، ضفر  بهذم  زا  - 

افیتسا ار  نآ  رانید  رازه  هدزاود  دوب ، الط  رانید  رانید  رازه  تصش  همیرج  نازیم 
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دیشخب . وا  رب  ار  هبقب  و  دومن ،
دوجو یگنر  نب  دومحم  نیدـلا  رون  نایم  وا و  نایم  هک  يرخاـفت  دروم  رد  دوعـسم ، نب  نالـسرا  چـیلق  مور : ياورناـمرف  هب  حـلاص ، کـلم 

تشاگن : نینچ  تشاد ،

مهفتی  نمم  نیا  نکل  لوقن و 
مهبم يارلا  يارلا و  هجو  ملعی  و 

دسانش . زاب  دشاب ، هریت  هکنآ  اب  ار  باوص  هار  و  دمهفب ، هک  تسیک  اما  میوگ : یم 
دبای . قیفوت  رت  هتسیاش  ياهراک  هب  دیامزایب ، ار  یگدنز  دئادش  هک  ره  هن  - 

درادن . زیرگ  اضق  نامرف  زا  يدحا  تسین ، رارق  رب  هدنباپ و  سکچیه  - 
دیشچ . ار  لادج  گنج و  یخلت  نمشد  هک  راد  ریگ و  اهلاس  زا  سپ  تساور  - 

؟ دینک زاب  حلص  يوگتفگ  هدوارم و  هار  دیئآ ، رانک  مه  اب  هک  دیما  نیدب  - 
دوشن ؟ تفای  یناملسم  امش  عمج  رد  درآ ؟ دایب  ار  ادخ  اهنت  هک  تسین  يراکزیهرپ  - 

دهد . يرای  ارام  نید  زیزع  يادخ  هک  دشاب  میشاب ، رگدمه  رای  ات  دیئایب  - 
میزاس . روتس  مس  رپس  یپ  نانآ  دالب  میرآ ، تخات  نمشد  يوس  خسار  یمزع  اب  - 

راهچ رازه و  زا  شیب  ما ، هدش  فقاو  نم  هک  اجنا  ات  و  دمآ ، دهاوخ  ینمی  هرامع  هیقف  لاح  حرش  نمض  رد  حلاص  کلم  راعـشا  زا  یتمـسق 
، همالع ، نامرورس ارنآ  مامت  هک  متام ، كوسرد و  ای  و  شیاتـس ، حدم و  هنیمز  رد  هچ  تسا ، لوسر  نادناخ  هراب  رد  وا  راعـشا  زا  تیب  دص 

تسا . هدشن  توف  وا  زا  دشاب ، هبانتعم  هک  يزیچ  ایوگ  و  هدرک ، تبث  قئار "  شباتک "  رد  راطع ، دمحا  دیس 
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هلمج : زا  تسا  طوبضم  لاجر  گنهرف  یخیرات و  ياهباتک  زا  يرایسب  رد  حلاص  کلم  لاح  حرش 
نایعالا 259:1  تایفو 

ریثا 103:11  نبا  لماک 
يزیرقم 81:4  ططخ 

ریثک 243:12  نبا  خیرات 
هنحش  نبا  رظانملا ، ضور 

 40:3 ءادفلا وبا  خیرات 
نانجلا 310:3  هآرم 

312 عیبرلا راونا 
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يواخس 176  بابحالا  هفحت 
بهذلا 177:4  تارذش 

رحسلا ج 2  همسن 
یمطاف 234  رصع  صاوخ 
يدجو 771:5  دیرف  هرئاد 

یلکرز 449:2  مالعا 
نادیز 298:1  یجرج  دیدج  رصم ، خیرات 

هلیضفلا 57 . ءادهش 
لداع : کلم 

، شراوگرزب ردپ  زا  سپ  هک  دنام  اجب  لداع "  رصان " "  کلم  هب "  بقلم  عیالط ، نب  کیزر  مانب  يرادرک  هدوتـس  دنزرف  حلاص  کلم  زا 
هب تبـسن  اصوصخ  هناختارزو  عاضوا  رد  هک  دوب  هدرک  شرافـس  شردپ  دوب ، راد  هدـهع  ار  ترازو  تسپ  زور ، دـنچ  هام و  هدزناش  تدـم 

دوب . دهاوخن  ناما  رد  نانآ ، شروش  نایصع و  زا  نوچ  دهدن ، يرییغت  لیدبت و  رواش "  بصنم " 
يرگید درادن و  لوزعم  ار  رواش "  رگا "  هک  دندز  يار  نینچ  لداع ، کلم  ناکیدزن  ناتـسود و  اریز  دوب ، اجب  حیحـص و  وا  سدح  اقافتا 

دیشک . دهاوخ  رب  شروش  نایصعب و  رس  ، رواش دنکن ، بوصنم  وا  تسپ  رد  ار  دوخ  ناکیدزن  ناتسود و  زا 
تسیب و هبنشکی ، زور  و  دروآ ، تخات  هرهاق  يوسب  تخیگنا و  رب  هوبنا  یهاپس  وا  و  تشاد ، لاسرا  هدرک و  رداص  ار  وا  لزع  مکح  لداع ،
راتفرگ و هرخالاب  اما  دنتخیرگ ، هرهاق  زا  راچانب  مرحم ، متـسیب  بش  دوخ  ناکیدزن  اب  لداع  کلم  و  دش ، هرهاق  دراو  لاس 558  مرحم  مود 

تشگ . طلسم  رصمدالب  رب  رواش  و  تشگ ، لوتقم 
رگید . یتعامج  هارمه  دندرپس ، ماخب  حلاص  کلم  شردپ  رازم  رانک  رد  ار  لداع  کلم 

دیوگ : رد ص 66  هتخادرپ و  لداع  لاح  حرشب  هیرصع " ص 53 ، تکن  شباتک "  رد  ینمی  هرامع  ، هیقف
ودندوب عمتجم  ریهظلا ، عفترم  نامزلا ، زع  دننام ، ءارما : زا  یتعامج  اب  ماغرض ، رواش ، نب  یط  متشگ ، دراو  هرهاقهناخترازو  یناهنپ  نلاس  هب 

دوب . ناشربارب  تشطنایم  رد  حلاص "  نب  کیزر  هدیرب "  رس 
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ارقهق هب  مدیشوپ و  نیتسآ  اب  دوخ  تروص  داتفا ، هدیرب  رس  رب  ممشچ  هکیدرجمب 
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رد ار  کیزر  هدیرب  رـس  هک  سلجم  نآ  راضح  زا  کیچیه  هک  راگزور  بیاجع  زا  و  مزودب ، رـس  نآ  رادـیدب  هدـید  متـسناوتن  متـشگزاب ،
تشگ . ادج  شرکیپ  زا  رس  و  دش ، لوتقم  هکلب  درمنیعیبط ، گرم  اب  دندوب ، هداهن  ربارب 

زا ار  کیزر  رـس  هک  یعقوم  زج  موشن ، سلجم  دراو  هک  دنگوس  ادخب  متفگ : نم  دندنادرگ ، زاب  سلجم  هب  ارم  داد  روتـسد  رواش ، نب  یط 
دنتشادرب . ار  تشط  دنریگرب ، سلجم  نایم 

وا تمعن  رازنمچ  رد  اعیمج  و  دوب ، تقو  ناطلـس  ام و  ياورنامرف  رـس  نیا  بحاص  زورید  متفگ : یتفر ؟ سپ  زاـب  ارچ  تفگ : نمب  ماـغرض 
یم غیت  مد  زا  ار  همه  تفای ، یم  تسد  هاپـس  هدنامرف  رب  کیزر  رگا  هکداد  خـساپ  میرگنب ؟ وا  هدـیرب  رـسب  کنیا  هنوگچ  میدـیمارخ ، یم 

متفگ : مدش و  جراخ  دشک ؟ تشط  هب  تخت  زا  یمدآ  ماجنارس  هک  تسا  جرا  هچ  ار  تکوش  تزع و  زا  متفگ : نم  دینارذگ ،

يرا  نا  عاجش  ابا  یلع  ززعا 
هئامدب اجرضم  نیبجلا  كاذ 

اوبلق  لاجر  يوس  هتبلق  ام 
هئامعن یف  لبق  نم  مهیدیا 

مرگنب . تشط  نایم  رد  نوخب  هدولآ  ارت  یناشیپ  هک  تسا  راوگان 
دوب . زارد  وت  ياطع  اهتمعن و  يوس  هک  تفرگ  ماجنا  یناسک  ياهتسد  اب  راوگان  لاح  نیا  - 

ناوید رد  مه  هیرـصع " و  تکن  باتک "  رد  هک  هدورـس  عیالط  نب  کیزر  لداـع  کـلم  شیاتـس  رد  یناوارف  راعـشا  ینمی ، هراـمع  هیقف ،
تسا : نینچ  نآ  علطم  هک  يا  هدیصق  هلمج  نیا  زا  هدومن . تبث  شرعش 

ءازوجلا  مجنا  كدجمب  رواج 
ءالع لک  قوف  اولع  ددزا  و 

وش . رب  اهیدنلب  همه  رب  نک و  اپب  هاگرخ  همیخ و  ازوج ، نارتخا  رانک  تمارک  دجم و  اب  - 
علطم : نیا  اب  يرگید  هدیصق  و 

بیشم  بابشلا  لیل  یف  مسبت 
بیشق وه  مهل و  ادرب  حبصاف 

زاغآ : رس  نیا  اب  موس  هدیصق 
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رادقالا  هعاط  كرمال  تناد 
رادقالا هزع  کل  تعضاوت  و 

هحفص 211 ] ] 

شزاغآ : رس  مراهچ و  هدیصق 

رصتخم  لوقلا  حرش  کحدم  لثم  یف 
رصق هدنع  یفاوقلا  لاوط  یف  و 

هدیصق : نیمجنپ  زاغآ  رس  و 

قادحالا  همادم  دارا  امل 
قالخالا هوشن  ایمح  تبد 

هدورس : نیمشش  علطم  و 

لاقم  كالع  یف  ماقم  لکل 
لاعف کنم  دوجلاب  هقدصی 

هدیصق : نیمتفه  و 

الالج  هباهم و  كولملا  تقف 
الالخ  اقئالخ و  افئارط و  و 

اهنآ : نیمتشه  و 

الفغت  تدرا و  اذا  لوقتنا  کل 
الجخی نا  يدملا  اذ  یف  یعس  نمل  و 

هدیصق : نیمهن  و 
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لجحم  رغا  موی  نم  هللا 
لجبم ءانفلامرتحم  لظ  یف 

: دوش یم  عورش  هنوگنیا  هدیصق ، نیمهد  هرخالاب ، و 

لقم  نوفج و  ول ال 
لحکلا نم  هلوحکم 

لزت  مل  تاظحل  و 
لعث نم  الابن  یمرا 

هباضر  درب  و 
لسعلا معط  نمذلا 

هدورب  یلا  امظی 
لهن هنم و  لع  نم 

دش . یمن  ناتف  ایتوت  یهایس  اب  وداج ، نامشچ  نآ  رگا  - 
درب . یمن  قبس  یتراپ  زادناریت  زا  شزودلد  ناگژم  - 

تفرگ . یمن  لسع  معط  هدش  بآ  گرگت  نوچ  شنادند  دیراورم  - 
دندوبن . وا  لاصو  هنشت  باشو ، خیش  زا  ناگمه  - 

اعطاق  تلصو  امل 
لزه يدج  يار  اذا 

هنا  ول  فلاخم 
لصول يرجهرمضا 

معنم  دیغا  و 
لدتعا املک  لیمی 

هدق  نصغ  زتهی 
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لفکلا جترا  اذا  انیل 

هتشمج  اذا  رغ 
لجخلا طرف  نم  قرطا 

هحفص 212 ] ] 

للدم  نعیرا 
لزغلا یبای  لیزغ 

درآ . یخوشب  خساپ  میوگ ، دجب  نخس  نوچ  هک  متسب  یمن  نامیپ  نکش ، نامیپ  نیا  اب  - 
دناسر . ماکب  ارم  دوخ  لصو  اب  دیوپ ، نارجه  هار  دهاوخ  رگا  هک  دراد ، عازن  رس  نانچ  - 

دهاکن . بات  چیپ و  زا  دنک ، تسارشتماق  هچ  ره  هک  نت  مرن  مادنا ، کیراب  - 
دیازف . زازتها  ربشدق  داشمش  دیآ ، شبنج  هب  وا  نیرس  نوچو  - 

دنکفا . ریزب  رس  مرزآ  تدش  زا  دوش ، سمل  تشگنا  رس  اب  رگا  هک  ابیرف  نانچ  - 
اپ . زیرگ  شووهآ ، اداو ، زان  رپ  انعر ، - 

هلبق  یف  هتلاس 
لعف امف  هرغث  نم 

هلومشم  یل  هتضار 
لسکلاب طاشنلا  یمرت 

ارغاص  یناتا  یتح 
لمث رکس و  هودحی 

هوکش  ریغب  یسما 
لذتبی نوصملا  كاذ 

هدقع  نیب  تاب  و 
لدج هیطرق  نیب  و 
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متفاین . تصخر  مشون ، یبارش  شبل  لعل  زا  هک  مدرک  نآ  ياوه  - 
. دمآ طاشن  رس  رب  تشگ ، مار  شمدومیپ ، یبارش  ماج  - 

بان . بارش  زا  بارخ  تسم و  رس  دمآ ، ماد  يوس  دوخ  اپ  زیرگ  دیص  - 
درک . میلست  ار  اهبنارگ  رهوگ  درواین ، هوکش  هاگنابش  - 

لادج . رد  ندرگ  هزیوآ  اب  ششوگ  راوشوگ  اما  دیمرآ ، شوخ  رس  - 

اسعل  وحما  تدک  و 
لبقلاب هیتفش  یف 

مسبم  نم  هتیدف 
لما الف  همثلا 

لمانا  هناک 
لجالا مالسالا  دجمل 

ادبا  نهفورعم 
لمالا هجو  یف  کحضی 

مدودز . ارنآ  یخرس  هک  مدیکم  شنابل  نادنچ  - 
مریگن . لالم  شندیسوب  زا  هک  نادند  بل و  نآ  يادف  مناج  - 

. تسا راوگرزب  لداع  کلم  مالسالادجم "  تشگنارس "  يرادنپ  - 

هحفص 213 ] ] 

تسا . نادنخ  اهوزرآ  يور  رب  هرامه  شلاون ، اطع و  هک  - 
تسا : نینچ  شزاغآرس  هک  هتفگ  انث  ار  وا  يرگید  هدیصق  اب  و 

یعمساف  تلق  نا  مایالا  نذا  ایا 
عجوم هنا  رودصم و  هثفنل 

هءادن  نیعمست  توص  لک  یعو 
یعت الف  يدانی  نذایف  ریخ  الف 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1650 

http://www.ghaemiyeh.com


راپسب . شوگ  راز  دنمدرد  نیا  هلانب  یتخل  . راگزور شوگ  يا  - 
دشابن . رادقم  جرا و  ار  اونشان  شوگ  هک  راپسب ، شوه  دچیپ ، اضف  رد  هک  يزاوآب  - 

دیوگ : هک  تسا  هدیصق  نیا  رد 

اهتبن  راص  همرح  یل  اوعر  كولم 
یعر ام  تابئانلا و  هتعر  امیشه 

مهدفول  ایاطعلا  سمش  مهب  تدرو 
عشوی یلع و  موق ي  لاق  امک 

تشگ . ثداوح  رپس  سپ  شهایگ  اما  دنتخانش ، مرتحم  ارم  میرح  هک  یناهاش  - 
عشوی . یلع و  هرابرد  امس  دیشروخ  هکنانوچ  تشگزاب ، قفا  هدرپ  زا  نامهیم  رطاخب  ناشلاون ، اطع و  دیشروخ  - 

( عسوت یلع و  یف  موق  لاق  امک   ) هدـش فیحـصت  تروص  نیدـب  ص 288  ناـملا ، پاـچ  هراـمع ، هیقف  ناوید  رد  ریخا ، تیب  دـیوگ : ینیما 
 " سمش در  ثیدح " هب  رعش ، تیب  نیا  رد  هیامنارگ ، رعاش  هکنآ  اب  دنا ، هدرکن  غیرد  مه  بارعا  زا  لکـشم  فورح  اب  هکنآ  رت  تفگـشو 
هک تسا  نشور  نانچ  بلطم  نیا  و  دراد ، رظن  هداتفا ، قافتا  نارمع ، نبا  یسوم  یـصو  عشوی  دمحم و  ادخ  لوسر  یـصو  یلع  هرابرد  هک 

درادن . حیضوت  هب  يزاین 
 " عسوت هدرک "  فیحـصت  ار  عشوی "  هملک "  هک  دنا  هدـنام  بیـصن  یب  ینعم ، كرد  زا  دـح  نیا  ات  برع ، تایبدا  ناوخ  ياه  یلیفط  اما 

. دشابن راک  رد  يدمعت  و  دشاب ، اجب  ام  نظ  نسح  هک  دنک  ادخ  و  دنا ، هدرک  طبض  هدناوخ و 

هحفص 214 ] ] 

یلین يدوع  نبا  هیریدغ 

هراشا

558 ح 478 - 

مرغم  بلقلا  جعال  نم  یفتشی  یتم 
محری سیل  نم  نارجهلا  یف  جل  دق  و 

هولس  نع  یبا  ولسی  نامه  اذا 
مرضتی یسالا  نارینب  داوف 
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هلیضفل  هناولس  نع  هینثی  و 
مدقتملا يوهلا  یباصتلا و  دوهع 

همیلس  داکی  ظحلب ال  هتمر 
ملسی حربملا  دجولا  لبخلا و  نم 

هعول  هنم  اشحلا  یف  تظلتام  اذا 
مجست هیقاما  نمعومد  اهتفط 

تسا ؟ نابرهمان  جوجل و  شرادلد  هکنآ  اب  دریگ ، مارآ  نورد  زوس  زا  یک  ادیش ، قشاع  - 
دزیگنارب . ياه  هلعش  دشک ، رب  نایغط  هب  رس  نورد  زوس  دشاپ ، نایرب  لد  رب  یبآ  رطاخ ، یشومارف  اب  دهاوخ  رگا  - 

یئادیش . قشع و  نامیپ  یناوج ، روش  تسیچ ؟ رطاخ  يرادلد  عنام  هک  یناد  - 
مدش . یم  ادیش  نونجم و  مدوب ، رانک  رب  یئادیش  قشع و  نونج  زا  رگا  هک  دنکفا  میوسب  یگندخ  شیوداج  مشچ  زا  - 

دزاس . شوماخ  ار  لد  هلعش  دزیر ، ورف  کشا  بالیس  دشک ، شتاب  ار  یتسه  نمرخ  یتسم  قشع و  روش  هک  هاگنآ  - 

هداوف  يوهلا و  رسا  یلع  میقم 
مهتی مومهلا و  يدیا  هب  روغت 

ادلجت  هیلذاع  نع  يوهلا  نجی 
متکی نجی و  ام  هاوج  يدبیف 

هحفص 215 ] ] 

همیقس  ینامالاب  اسفن  للعی 
مقسی حصی و  ءاد  نم  کبسح  و 

تسا . ناود  نوماه  تالف و  هب  ناناج  یپ  رد  هاکناج  یمغ  اب  شلد  تسا ، دنب  رد  ریسا و  قشع  نادنزب  شرکیپ 
دزاس . الم  الب  شزار  دشک ، هنابز  لد  ياه  هلعش  اما  دراد ، موتکم  ناحصان  زا  قایتشا  درد  ات  دیالاپب  راسخر  کشا  - 

دزارف ؟ رب  نایغط  هب  رس  هاگ  دوش ، هب  هاگ  هکرتالاب  نیا  زا  يدرد  اما  دزاس ، مرگرس  اهوزرآ  اب  ار  شدنمدرد  ناج  هک  تسا  يرید  - 
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اهیدث  تممض  دق  نوصغ  نم  مکف 
مثلا تنک  اهب  هاوفا  یلا و 

بکنم  قوف  ایهالیعارذ  لیجا 
ملظتی هلقث  نم  ادغ  رصخ  و 

هناک  بینش  نم  احار  حاتما  و 
مظنی کلسلا  یف  توقایلا  ردلا و  نم 

تحبصا  یلایللا و  انع  تلفغ  دق  و 
مون یه  انلصو و  نع  يدعلا  نویع 

مدیکم . شبل  بانع  مدرشف ، شناتسپ  يومیل  مدیشک ، دوخ  يوس  ار  يدق  داشمش  هک  دش  رایسب  - 
دمآ . هوکشب  نیگنس  راب  نیا  زا  شکیراب  نایم  دیزغل ، نیرس  رب  شا  هناش  زا  متسد  قاس  نانکیزاب ، - 

مدیشچ . لعل  بارش  هتسب ، نیزآ  مهب  توقای  رد و  نوچ  هک  شنادند  بل و  زا  - 
باوخ . رد  نابیقر  مشچ  لصو ، لاح  رد  ام  درپس ، یشومارف  تسدب  ار  ام  کیرات ، ياهبش  - 

یضراع  ضیبا  بیشلا و  ینالع  املف 
موقملا ینم  جوعا  ابصلا و  نابو 

املثم  راذعلل  یبیشم  یحضا  و 
ممعی ضایبلاب  یسارل  هب و 

اعنمم  یناوغلا  لصو  نم  تیسما  و 
مرجم نهیدل  یبیش  نم  یناک 

همادن  ینم  تاف  ام  یلع  تیکب 
ممتم وا  ءاکبلا  یف  سنخ  یناک 

هونص  یبنلل و  یحدم  تیفضا  و 
مه مه  نیذلا  ضیبلا  رفنلل  و 

تشگ . ات  ود  متشپ  هدیرپ  رس  زا  یناوجروش  دش . دیپس  مضراغ  تسشن ، رس  رب  يریپ  فرب  هک  کنیا  - 
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. تسب مرس  رب  همامع  يریپدرگ  دیود . مراسخرب  رس  زا  وم  يدیپس  - 

هحفص 216 ] ] 

تسا . مرج  رس  يدیپس  يرادنپ  ، دنام هاتوک  وزرآ  تسد  نایلول  لصو  زا  - 
دیرگ . دوخ  زیزع  رب  يردام  هک  نانوچ  متسیرگ ، هتفرگ  تمادن  دوخ  ياه  هتشذگ  رب  - 

دنرادن : شبات  شخرد و  نانآ  زج  هک  نابات  نارتخا  نآ  و  مدومن ، شیاتمه  لوسر  هژیو  ار  مشیاتس  انث و  - 

دمحم  لآ  نوتیزلا  نیتلا و  مه 
مهفتی نمل  یبوطلا  رجش  مه 

یبوط . تخرد  مه  و  تسا ، دمحم  نادناخ  نوتیز ، نیت و  - 
. مظعم عوفرم  فقس  ملق ، حول و  رثوک ، ضوح  مه  و  دنیاهنامه ، ندع  تشهب  - 

میرم . مه  تایراذ و  ابس و  هروس  ءاسن ، جح و  هروس  نارمع ، لآ  دنیاهنآ  - 
درک . مهف  یناوت  رگا  لافنا . لحن و  یتآ ، له  هروس  سی ، هط و  لآ  زینو -  - 

ادخ . هناخ  جح  ، افص نکر و  تقیقح  يربک ، تیآ  مه ، و  - 
دسلگن . هک  راوتسا  زیواتسد  مه  و  دنا ، تاجن  یتشک  زیخاتسرب ، - 

مدرم . نایم  رد  دنا  هللا ، نیع  قلخ . نایم  رد  دنا  هللا ، بنج  - 
. میناور ناشتعیرش  جاهنم و  رب  هک  اهیدنلبرب  دنمجراو ، جرا  اب  دنا ، هللا ، لآ  - 

دیوگ . تربخ  ات  سرپاو  نآرق  زا  ماقم . نیرتالاب  فده ، نیرخآ  - 
يدرگ . باریس  تایح  بآ  لالز  زا  یبای ، هار  رثوک  ضوح  رب  رگا  زیخاتسرب ، - 

یتفرگ . نیمز  هار  مدآ  اوح و  هن  يدیرفآ و  نیمز  نامسآ و  هن  گرزب  يادخ  يدوبن ، ناشدوجو  عمش  رگا  - 
تسب . رب  نخس  زا  بل  باذع  ساره  زا  نمشد  دنتسشن ، هلهابم  هب  ابع ، ناب  هیاس  ریز  رد  - 

تفرگ . راختفا  تاهابم و  لاکیم  رب  تفرگ ، ياج  ابع  ریز  هک  لیربج  - 
دوب . وا  مداخ  نیما  لیئربج  میالم  رورس  هک  دوبدناوت  وا  هیاپمه  سک  نیمادک  یتیگ  هنهپ  رد  - 

دنانآرق . ملعم  هکنآ  اب  دشاب ، نانآ  ياتمه  يربهر  لضف و  رد  هک  تسیک  - 
. یفطصم يداه  مرکا  ربمایپ  این ، نانموم . ریما  ردپ ، - 

هحفص 217 ] ] 

دندرک . مایق  ادخ  روتسد  هب  دندوب ، راذگ  هیاپ  يوقت  هارمه  ار  مالسا  فینح  نید  - 
ناشیومع . دیآ ، رد  زاورپب  نیرب  دلخ  رد  هک  رایط  رفعج  ناشردام ، دمحم  تخد  همطاف  ناشیولاخ ، ، لوسر دنزرف  میهاربا  - 

دندش . تسدمه  هنوگ  هچ  تبیصم . نیا  زا  ياو  دنتشگ . قفتم  نانآ  رامد  كاله و  رب  هک  موق  نیا  زا  منازیرگ  ادخ  يوسب  - 
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دوب . گنرش  رهز و  دندناشون ، ناشگرمماج  دوب . لامالام  تارف  طش  دندرکغیرد ، لالز  بآ  زا  - 
تخیر . دحاو  ردب  رد  یلع  هکینوخ  دندرک ، صاصق  یفطصم  نادناخ  زا  - 

دندوبن . ناملسم  ایوگ  دندیروش ، تیلهاج  مسرب  - 
دوب . فط  نابایب  همیه  ایوگ  ، دنتشابنا مهیور  دنتشک و  - 

دنتشارف . ارب  نابیاس  ناشزارف  رب  ناگدنرپ  دز ، متام  هقلح  نابایب  شحو  - 
دندیشک . نوخ  رد  تناید  رطاخب  دندناشن ، ناشکاله  كاخب  مالسا  ریشمش  اب  ابجع . - 

دندرک . راومه  ارهار  هک  ناینیشیپ  يرای  اب  رگم  داهنن ، شیپ  مدق  البرک  رد  هیما  نادناخ  - 
دنتسب ؟ ماجل  نیز و  دوخ  تسد  اب  ار  هیما  ینب  لیخ  هک  تسانیا  هن  دنیوشب ، دوخ  نماد  زا  ار  نیسح  نوخ  دنناوت  اجک  - 

دوب . شکمتس  مولظم و  یهتنم  تسا ، ردیح  اب  تیالو  قح  هک  دنتسناد  - 
دوب . رورس  اوشیپ و  هکنآ  ابدندنار  بقع  دندرب ، ار  وا  قح  دندرک ، متس  - 

تشک . دیاب  دنک  دیدجت  ارنآ  هک  ره  تفگ : اذل  دوب ، فداصت  هتلف " و  تعیب "  نیا  هکدرک  فارتعا  - 
دوب . فوع  نباشرایتخا -  بحاص  هک  رفن  شش  نایم  دنکفا ، يروشب  راک  تهج  نیدب  - 

دوب . نابهاگن  شیادخ  اهنت  دوب ، یلع  لتق  هئطوت  يروش ، نیا  فده  - 
اجک و ناشخر  دیشروخ  وسرت . ياهراتفک  اجک و  تعاجش  هشیب  ریش  هنرگو  - 
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وس . مک  نارتخا 
دوب ؟ تفالخ  قیال  یسک  وا  زج  دندش ، وا  ياتمه  جرا  هقباس و  نیمادک  اب  اتفگش  - 

تسا . نیتم  راوتسا و  شیامزآرد  ادخ  هدارا  تشگ ، يراج  ناشدارم  قفو  رب  تاردقم ، اهتنم ، - 
دندیسر  تکالهب  مهرج  داع و  نانوچ  دندش و  نامرفان  ار  يادخ  تلالض  یگتشگ و  رس  اب  - 

دیدرک ؟ تنایخ  یلع  اب  هچ  زا  دیوگ : زیخاتسرب  هک  دشاب  هج  یفطصم  هاگشیپ  هب  ناشرذع  - 
دیراد ؟ هچ  ترذعم  خساپ  دیدرگ ؟ هچ  نم  ياتمه  اب  نم  سپ  زا  دسرپ : ای  و  - 

دیدرکتنایخ ؟ شنامیپ  دهع و  هب  هچ  زا  متفرگ ؟ دهعت  امش  زا  هک  دوب  نیا  هن  - 
دیدرک . دب  هچ  دیدرب ، ردب  رس  شنامرف  زا  دیداهن ، رس  تشپ  ار  ادخ  نامرف  - 

دیتفرگ ؟ تیاده  هار  نانآ ، هیاس  رد  میدرک ، باختنا  امش  يربهرب  ار  دوخ  نادناخ  - 
دیدومن . نارفک  ارم  تمعن  ، دیدن ار  متس  نانآ  رب  دیدز و  هنوراو  لعن  - 
دیدیسر . لد  دارمب  ات  دیتشرفارب ، نیک  غبت  هرامه  نایغط  ویشکرس  اب  - 

ددرگ . زوریپ  و  دنکش ، مهردار  بیلص  ناتهاپس  هک  دنا  مور  ناگناگیب  ایوگ  - 
دیداهندوخ . یناشیپ  رب  راع  گنن و  غاد  دیتشک ، ارم  نادنزرف  ناتناردپ ، یهاوخنوخ  هب  - 

دیدرب . ثراب  تسدبتسد  ار  تفالخ  اما  دیدرک ، غیرد  مرتخد  زا  ثرا  ناردپ ، یب  امش  - 
ددرگ ؟ واثراو  یبنجا  هک  تسا  حیحص  روصت ، نیا  اب  دهن . یمن  ثرا  شدنزرف  يارب  ربمایپ  دیتفگ : - 

دیتسکش ؟ ار  ایبنا  هریسهچ  زا  دوبن ؟ ایرکز  ثراو  ییحی  دربن ؟ نامیلس  ار  دواد  ثرا  رگم  - 
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. دیهد اوتف  ثرا ، هلئسم  رد  هکنانچ  دندرب ، يربمایپ  ثرا  ییحی  ونامیلس  رگا  - 
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دمآ . هاوگ  هزجعم و  اب  دش  یعدم  ار  توبن  هک  ره  دندربن ، ردپ  ثرا  ایبنا  ناگداز  هچ  زا  - 
دیتقاب ؟ مهب  دوخ  شیپ  زا  ای  تسا  نآرق  نخس  نیا  تسا . مارح  تقوم ، جاودزا  و  عتمت ، جح  دیتفگ : - 

لوتقم . راسگنس و  دنک ، تقوم  جاودزا  هکنآ  دنا ، ضامغا  وفع و  دروم  ناراکانز  - 
 " نهروجا . نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  دومرف " : هک  تسا  نآرق  هیآ  هن  - 

دیزادرپب .) ناششاداپ  نانآ  زایبایماک  زا  دعب  )
دیدرک ؟ خسن  ار  نآ  مکح  دوخ  امشای  درک ؟ خسن  نآ  مکح  هک  دش  لزان  رگید  هیآ  - 

دیدش . نامرفان  ارم  یصو  اما  دیدش ، راتفریذپ  دندرک ، یفرعم  ار  دوخ  یصو  رگد ، ناربمایپ  میتفگ : - 
فلاخم . امش  نامرف  اب  نم  نامرف  قفاومان ، نم  هریس  اب  امش  رادرک  - 

دیتفریذپن . امش  اما  درک ، تیصو  تشذگ . رد  تیصو  یب  ادخ  لوسر  دیتفگ : - 
هرود هب  امـش  هکلب  درمن ، تیلهاـجنیئاب  لوـسر  دـشاب ؟ هدرم  تیلهاـج  نیئاـب  دـنام ، تیـصو  یب  گرم ، ماـگنهب  هک  ره  دوـمرف ": وا  هن  - 

دیتشگزاب . تیلهاج 
دیدرک . هشیپ  يراک  هیس  ربک و  اما  دشاب ، امش  ربهار  هک  مدرک  ریما  امش  ربیئاوشیپ  دومرف : - 
دیدوب . دهاش  وهاوگ  دوخ  امش  و  متخانش . مدقم  ریما و  همه  رب  ار  وا  متفگ ، متفگ و  اهراب  - 

دیدنار . بقع  ار  وا  هچ  زا  تفالخ . رد  تسا  نوراه  تلزنم  یلع  تلزنم  میتفگ : - 
تسا . راجنهان  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  دیتفرگ ، تواقش  هار  تساخرب ، تواقش  هب  حلاص  ربارب  رد  دومث ، موق  هک  نانوچ  - 

. دنریگ نادندب  تمادن  تشگنا  يزور  ناگدروخ  بیرف  دیداهن ، فکزا  دوخ  لقع  دیتشگ ، ایند  رویز  هتفیرف  - 
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دندمآ . راک  هبت  دندرک و  دب  دندش ، ماگمه  گنهامه و  ریح  توادع  رد  هک  هورگ  نآ  رب  نیرفن  - 
دروخ . ورف  دوخ  مشخ  هدازآ  درم  كاپ  دندرک ، لاماپ  وا  قح  هدنار  متس  نید "  بوسعی  رب "  - 

دومرف . باطخ  ار  ناگمه  درک ، تئارق  تیالو  صن  قح  لوسر  ریدغ "  زورب " - 
میاشگرب : نابز  کنیا  منک . غالبا  شنامرف  هک  مراد  مایپ  قح  بناج  زا  تفگ : - 

. دوب دهاوخ  ومه  امش  ياوشیپ  هک  دیریگ  وا  هار  تسا ، تفالخ  رما  رازگراک  یلع ، - 
تسا . ومه  عاطم  رورس و  میدنماضر ، شتموکح  یئاوشیپ و  هب  دنتفگ : - 
دنتفاتش . يروک  هارب  نآ  يادرف  ، دنتخانش ار  حالص  دشر و  هار  زورنآ ، - 

دنگوس . يزع  تال و  هب  هن . دشاب ؟ رالاس  رورس و  ام  ربیلع  تفگ : کی  نآ  تشذگ . رد  یفطصم  - 
دندوب . رورس  ادتقم و  ناناملسم  هورگ  رد  هن  ، دنتشاد يا  هقباس  هن  هک  دندش ، عازن  رد  یلع  اب  یعمج  - 

دنبایرد . دوخ  تبون  رتدوز  هچ  ره  ات  دندز ، همیخ  تفالخ  ناوخ  رب  - 
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دندنار . اوران  ياوتف  يراج ، قحانب  تسایس  دودح و  - 
دنکضقن . کی  نیا  نامرف  کی  نآ  دهن ، اپ  ریز  کی  نآ  نخس  کی  نیا  - 

دناوخ . لالح  يرگید  دنک  مارح  یکی  ور  نیا  زا  تساتمحر  دوخ  تما  فالتخا  دنیوگ : - 
دریگ ؟ لامک  هار  نانیا  تسد  ابهک  دوبن  لماک  وا  نید  ای  دشابن ؟ اتکی  رشب  راگدرورپ  ابجع  - 

دنداهن ؟ هیاپ  يرتهبعرش  نانیا  و  دمآ ، دنسپان  یبن  عرش  ار  ادخ  - 
تفهن ؟ یخربو  تفگ  یخرب  تفگن ، یمامتب  قح  نامرف  یفطصم ، هن . ای  - 

تشگ . نانآ  تلاسر  تبون  تشذگرد ، ادخ  لوسر  نوچ  هک  دندوب  نیسپ  ءایبنا  نانیا  دیاش : - 
زاب نآ  باصن  هب  ار  قحنانیا  دوب ، ردب  قح  هار  زا  یبن  ماکحا  ایوگ : - 
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دندناسر .
، مدرک لماک  ار  امش  نید   " انید ؟ مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  تفگنآرق " : هن  رگم  ابجع 

متفریذپ . نید  ناونع  هب  ار  میلست  اضر و  مدرک ، مامت  ار  تیاده  تمعن 
. دیوش راگتسر  ات  دراد ، تیالو  روشنم  وا  لوسر  زا  هک  ره  ار و  ادخ  لوسر  مهو  دینک ، تعاطا  ار  ادخ  دومرف : و  - 

دنتسناد ؟ اور  لالح و  ار  ادخ  مارحو  دندرمش ، مارح  ار  ادخ  لالح  هچ  زا  - 
نیما . لیئربج  ای  وا ؟ لوسر  ای  درک ؟ اطخ  نآرق  يادخ  هک  دیدرک  روصت  - 

دنامنمهبم . تما  رب  تفالخ  رما  درک . لماک  وا  نید  ادخ  هکنآ  زج  تشذگن ، رد  قح  لوسر  - 
تشگ . مکاح  متس  روج و  دش ، راکشآ  اه  هنیک  اهتنم  - 

دش . رب  لوسر  ربنم  رب  نادان  تسبرد ، مد  بیطخ  دش . هدنار  قیال  دش ، مدقم  قیالان  - 
دوبن . هزیگنا  يراک  هیس  زواجت و  زج  دندنار ، بقع  ار  یلع  ببس  یب  - 

دریذپن . تسکش  قح  نید  اما  دنتسکش ، مهرد  تفگ ، دمحم  هچنآ  - 
ددرگ . عیفر  یلع  غیت  اب  شناکرا  هک  ینید  دریگ ، تسکشادخ  نید  هک  اشاک  - 

دشاب . خزود  باذع  زیخاتسرب  ناشرفیک  دندنار ، متس  دمحم  لآ  رب  - 
تسا . ماود  رب  ترخآ  تزع  دندرک ، بصغ  ار  ایند  تسایر  رگا  - 

دشابن . راوگان  نید  هزوح  رد  هکتسا  راوگان  یگدنز  هنهپ  رد  تبیصم  مادک  - 
درک . رداص  یمود  مانب  تفالخ  روشنم  تسشن ، یسرک  رب  عامجا  مانب  یلوا  - 

مرامگ . یم  امش  رب  دوخ  سپ  ار  رمع  تفگ : رخاب  مشابن ، رتهب  امش  زا  هک  دیریذپب  میافعتسا  تفگ : لواب  - 

هتوم  دعب  هزوح  یف  اهتبثا  و 
. ملکتمصخلل ءانشخ  هیکاهص 

تسکش . یم  دز و  یم  يدنت  تنوشخ و  زا  هک  تسب  یسک  ندرگ  رب  تفالخ  هدالق  - 
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. دوبیم ریما  همه  رس  رب  لمات  الب  دوب ، یم  هفیذح  يالوم  رگا  تفگ : یمود  - 
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تسویپ . ودب  ات  تخیهآ  یلع  رس  ربزیت  غیت  تسشن ، تفالخب  رفن  سشش  ياروش  اب  نیموس  يراب ، - 
میلانب . مییرگب و  مالسا  رب  ات  دیئایب  تفالخ ؟ رب  صن  ای  عامجا ؟ رب  ای  دوب ؟ يروش  رب  تفالخ  نیئآ  رخآ  - 

درب . زور  نآرق  توالتب  يا  هشوگ  رد  دنام . رانک  رب  دش ، صوصنم  تفالخب  قح  بناج  زا  هکنآ  - 
دومرف . یم  يربهرناشتسار  هارب  دنتفریذپ ، یم  يرورس  هب  ار  شدوجو  عمش  رگا  - 

تعاجش . هشیب  ریش  روشحلس ، روالد  تسوا  تسا ، دننامیب  هک  ینابر  دنمشناد  تسوا  - 
دیرب . نانمشد  ینیب  دوب ، نکش  فص  ربیخ "  دحا " و "  ردب " و "  رد "  هرامه  - 
. دندروآ دورف  میلست  رس  هاوخ  ان  هاوخ  دیبوک ، ناشقرف  رب  ریشمش  اب  درب و  تخات  - 

. دنناهرب دوخ  ناج  هک  دشاب  رارقرب ، نطاب  رفک  دنتفرگ ، مالسا  هر  رهاظب  - 
دندرب . تیاکش  وا  زا  ناوارف  تفرگ ، روج  هار  یلع  دنتفگ : - 

دوب . ناوارف  راکهبتان  راکهبت و  نانآ  نایم  رد  تخیر ، نیملسم  نوخ  دنتفگ : - 
دشاب . راکمتس  اجک  لوسر  یصو  دانکن . يربهر  ناتیادخ  دیرآ ، تلهم  یتخل  متفگ : - 

دوبن . ناملسم  رفن  کی  هورگ  نآ  رد  هک  دنگوس  قحب  تخیر ؟ نیملسم  نوخ  - 
تفرگ . ماقتنا  نیزواجتم  زا  دنتسکش ، وا  تعیب  هک  تخیر  نیثکان "  نوخ "  یلع  - 

دندرک . داریا  نیفلاخم  همه  ار  ثیدح  نیا  تسامش ؟ رواد  نیهم  یلع  دومرف : لوسر  هن  رگم  - 
دومن . بیوصت  وا  تواضق  هنوگچ  قح  لوسر  دوب ، اطخ  رب  نیثکان "  تواضق "  رد  رگا  - 

یمتخیر . نیثکان "  نوخشباکر "  رد  یمدوب و  رضاح  شاک  - 
يدش مولعم  و  یمتفر . ادخ  هاگشیپ  هب  دولآ ، نوخ  هجنپ  اب  زیخاتسرب ، - 
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تسیک ؟ مدان  نامیشپ و 
دوب . نکفادرم  زاتشیپ و  دربن ، هنهپ  رد  هک  تفای  ناوت  یلع  دننام  اجک  - 

دز : رب   " ینولس يالص "  شناد  روفو  زا  هک  تفای  ناوت  یلع  دننام  اجک  - 
مدرب . ثرا  هب  یفطصمزا  هک  مراد  رفاو  یشناد  هنیس  رد  سانلا  اهیا  - 

میاسانش . نیمز  زا  رتهب  ار  اهنامسآ  هک  دیسرپب  اهنامسآ  هار  زا  - 
دنیازفن . منیقی  شناد و  رب  دنیاشگرب ، بیغ  هرهچ  زا  باجح  رگا  - 

نامتک . لباق  هن  شا ، هژیو  تمارک  ناوارف . هچ  ششناد  لضف و  تایآ  - 
مدنب . وا  يالو  رهم و  اب  نم  ددنب ، کین  راک  اب  دوخ  لامعا  هدنورپ  هکنآ  ره  - 

تلاهج . یکیرات  رد  تیاده  نارتخا  دنگوس : تدمحم  لاب  ایادخ . راب  - 
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ربهر . يداه و  شا  هنازرف  ناکاین  و  دمحا . نادناخ  زا  دوعوم "  يدهم  هب "  - 
زرمایب . شخبب و  رآ . تمحر  يدوع "  ناشراثن "  ناج  رکاچ  نیا  رب  - 

دشک . رب  هلعش  خزورد  هک  زور  نآ  رذگ ، رد  یبوخب  شناهانگ  زا  - 
تسا . تمارک  دوخ  وتتنم  رازگ ، تنم  وا  رب  تفوطع  رهم و  اب  - 

رت . میظع  نآ  زا  تشزرمآ  ترفغم و  تسا ، میظع  میراکهزب  رگا  - 
دش . متخ  نشور  ناگراتس  يانث  اب  کنیا  تشگ ، زاغآ  قوشعم  دای  اب  ما  هماکچ  رگا  - 

عورش نینچ  تسا ، تیب   57 هدیـصق ، دناد ، نم  یلعتفالخ  تماما و  رب  صن  ارنآ  هدرک و  دای  ار  ریدـغ  ثیدـح  هک  دراد  يرگید  هماکچ 
دوش : یم 

مقلعلا  ضارع  یف  يرغلا و  انفب 
مرجملا ءییسملا  نع  یبونذلا  یحمت 

دوش . كاپ  ناراکهزب  ناراکهبت و  هانگ  یمقلع "  هیحان "  يرغ " و  هاگراب "  رد  - 
وگ . رب  مالس  نک و  گنرد  یتخل  نیسح ، تبرت  اجنیا  و  تسا ، یصو  رازم  اجنآ  - 

درک . باضخ  نوخ  اب  نساحم  هفوک  رد  شردپ  دش ، دیهش  هنشت  بل  اب  تارف  رانک  رد  نیسح  - 
. دیوپ رازم  ود  نیا  بناج  ناملسم  راکزیهرپ  دنز ، رفس  يالص  هک  جح  رالاس  هلفاق  - 

هحفص 224 ] ] 

نک . میدقت  نایاوشیپ  ریاس  نانآ و  رب  دوخ  تاولص  دورد و  نک و  ناشرازم  گنهآ  - 
نآرق . مکحم  تایآ  كرابت ، یحض و  هروسمه  و  فاق ، هط و  هروس  راگدای  راتخم ، لوسر  ناگداز  - 

اراوگ . مزمز  ناکرا ، هبعک و  هورم ، افص و  خلسم ، تاقیم   " حطب . راگدای " 
دیمدآ ؟ نادنزرف  نیرتهب  امش  هن  میبای ، تاجن  امش  رهم  اب  خزود  شتآ  زا  - 

دلسگن . هک  نیتم  راوتسا و  زیواتسود  دبای ، هار  دهاوخ  هک  ره  اهیکیرات ، غارچ  - 
دیشاب . وا  رای  اهیتخس  رد  دیما  نیدب  درک ، تمدخ  گنهآ  امش  شیک  رهم  - 

. ددرگ راگتسر  امش  هانپ  رد  دشک ، رسنایصاع  يوس  خزود  ياه  هلعش  هک  زیخاتسر  يادرفب  - 
دیراد . یندل  ملع  نآرق و  شناد  هکدشاب  امش  هیاپمه  سک  نیمادک  یتیگ  رد  - 

دوب  امش  هژیو  صوصخم و  تفارش  نیا  دوب ، امش  دج  امش و  تمدخ  رد  سدقلا  حور  - 
دوب . توبن  نادناخ  زا  مه  یلع  ناتردپ  راتخم ، دمحا  ناگداز  يا  - 

دنام . مورحم  مولظم و  اما  درپس ، ودب  تفالخ  روشنم  دیزگرب ، يرداربب  شناگمه  نایم  زا  قح  لوسر  - 
دیشک . كاخ  رب  نانمشد  ینیب  درک ، رداص  ریدغ "   " زورب یئاوشیپ  نامرف  - 

تفرگ . رظان  دهاش و  ار  ادخ  درک ، شنارای  وناتسود  راثن  ریخ ، ياعد  - 
دنتفرگ . فاوط  ینیریش  درگ  سگم  نوچ  وا  نانمشد  تفاتش ، ناناجب  قح  لوسر  - 
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دوبن . هارمه  نابز  اب  اهلد  هک  ور  نیا  زا  دنتسکش ، ار  تفالخ  نامیپ  - 
دوب . لیبس  ناماک  هنشت  رب  هک  تسا  یبارش  ایوگ  دیخرچ ، تسدب  تسد  تفالخ ، ماج  - 

رعاش یناگدنز  حرش 

تارف لین  هب  بوسنم  یلین ، یبلغت ، يدوع "  هب " صلختم  يدوع  نبا  هب  فورعم  یلع ، نب  ناملـس  نب  یلع  نب  ملاس  یلاـعملا ، وبا  بیبر ، - 
اجنامه رد  هک 
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دوشگ . ناهج  رب  هدید   478 لاسب
، متفه لاس  هرامـش 22 و 23  رد  فجن  يرغ "  هلجم "  هک  تسا  یحرـش  هدـش ، ریرحت  یلاعملا  وبا  يارب  هک  یلاح  حرـش  نیرت  طوسبم  - 
زا یلاـعملا  وـبا  درذـگ : یم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  نآ  نتم  کـنیا  تـسا ، هتخاـس  رـشتنم  داـقن ، هثاـحب  دادـغب ، داوـج  یفطـصم  رتـکد  مـلقب 

نارتخا زا  تسا  يرتخا  تسا ، هدنامن  یقاب  خیرات  رایتخا  رد  یفاک  دحب  وایگدنز  حرش  اما  روهشم ، شیاه  هدورـس  هک  تسا  یناگدنیارس 
لوهجم . ام  يارب  نآ  تقیقح  و  تسادوهشم ، نآ  وترپ  شبات و  هک  بدا ، نامسآ 

باش دیوگ : وا  مان  لیذ  رد  اذل  درک ، یم  يروآ  عمج  ار  رـصاعم  ءارعـش  لاح  حرـش  یناهفـصا  نیدـلا  دامع  هک  تسیز  یم  يراگزوررد 
هحارلا : حار  هرعش  هدشنی  نم  یقسی  هحاصفلا ، بوبوش  هیف  نم  رد  و  ءاملا ، نم  ءابهصلا  فرص  همظنل  باش  و  ءاکذلا ، ران  هل  تبش 

هب ناهد  هاگ  ره  تایح ، بآ  لالز  زا  یجازم  اب  بان ، بارـش  نوچ  شیاه  هدورـس  شتآ ، هلعـش  ناسب  شتواکذ  شوه و  هک  تسا  یناوج 
دزاس . شوهدم  تسم و  بدا ، يریگ  بارش  هئشن  زا  ار  ناگمه  دزیرب ، رهگ  رد و  تغالب  تحاصف و  زا  دیاشگ ، لزغ  رعش و 

، دنیب یتیانع  رهـش ، رادـنامرف  زا  هک  دـیما  نیدـب  تسا  نامهم  رهـش  نیا  رد  یلاعملا  وبا  دـنتفگ : ، متـشگ طساو "  رهـش "  دراو  لاسب 550 ،
رب هـتفرگ و  تقبـس  وا  رب  يرگید  اـما  هدـش ، رــضاح  دوـب ، رظاـن  هـفیلخ  بناـج  زا  هـک  اـنتاف "  روـضحب "  هدیــصق  ندـناوخ  يارب  يزور 

، لین رهـشهب  هدرک  لیحر  مزع  دشوپ و  یم  مشچ  هلـصو  هزئاج  زا  فرـصنم و  هدیـصق  تئارق  زا  یلاعملا  وبا  تسا ، هتفر  الاب  تئارقیـسرک 
ددرگ . یم  زاب  دوخ  فولام  نطو 

مدرکتاقالم و ... وا  اب  هیمامه  رد  لاس 554  رد 
لب تسا ، ناناوج  ریاس  نوچ  هن  یلاعملا  وبا  هک  تسا  نیاـب  هراـشا  ، دیاتـس یم  ناـنچ  نینچ و  یناوج  ناونعب  ار  وا  هک  بتاـک  داـمع  مـالک 

يا هلصو  دناوخب  انتاف "  روضح "  رد  ات  هدرک  ریرحت  ار  دوخ  هدیصق  هکنیا  اب  و  یناوج . نینس  رد  تسا  يا  هردان 
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مورحم و ارهق  يرعاـش  نینچ  کـی  و  تسا ، هدومن  يراد  دوخ  ددـجم ، روضح  زا  سفن ، هب  داـمتعا  عبط و  تعاـنم  رثا  رد  دـنک ، تفاـیرد 
دنام . دهاوخ  دارمان 

يا هقوشعم  فصو  رد  هک  تسا  یلزغ  هدرک ، دای  یـساسقايولع ، هزمح  نب  یلع  نب  دـمحم  یلعی ، وبا  نیدـلا  بطق  هک  وا  ياه  هرورـس  زا 
هتفگ : لاس  نایم 
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تدغ  نا  لضف و  ما  الا  بلقلا  یبا 
اهتادل ریخالا  فنلا  نم  دعت 

هحالم  بیشملا  يدنع  اهداز  دقل 
اهتادع ءاس  یشاولا و  مغر  نا  و 

هداهن . رس  تشپ  ار  یناوج  دهع  کنیا  هچرگ  دریگن ، رارق  مارآ و  ملد  لضف "  ما  قشع "  یب  - 
دیاین . شوخ  ار  نانیچ  نخس  نانمشد و  هچرگ  هدوزفا ، تفارظ  تحالم و  رب  نم ، ممشچ  رد  شنیرتسکاخ  هرط  - 

تساجرب . اپ  هنیس  نورد  رد  شقشع  هلعش  هتساک . شتوارط  یمرخ و  زا  راگزور  هکنآ  اب  - 
دومن . زجاع  وا  شیاتس  فصو و  زا  رعش  نابز  هک  دح  نادب  دوزف ، رب  شلامک  هکنیا  زج  تساکن ، وا  فطل  زا  راگزور  تشذگ 

هلقمب  محاف و  عرفب  ینتبس 
اهتانع کفت  ام  تاظحل  اهل 

اهناک  ایانث  هیف  تهز  رغث  و 
اهتافشر يدصلا  یفشت  درب  یصح 

انمت . رهم و  زا  رپ  یهاگن  درک ، مریسا  وداجنامشچ  هایس و  فلز  اب  - 
نادنمدرد . يافش  شنابل  دهش  ناتلغ ، دیراورم  نوچ  ایانث "  نایم "  نیا  رد  ناشخر ، رد  نوچ  نادند  - 

مدید . زیمآ  رهم  یتافتلا  مدنار ، مالس  ، مدرک شترایز  یئادج ، نارجه و  زا  سپ  - 
دنک : یم  دای  یلاعملا  وبا  زا  ار  هعطق  نیا  یطساو ، معنملا  دبع  یضاق  و  مدروآ . رس  رب  يروش  طاشن و  مدید ، رارق  رب  شلامک  لامج و  - 

اوماقا  يوهلا و  یف  ینودعقا  مه 
اومان داهسلاب و  ینوفجاولبا  و 

. دندیمرآ دوخ  دندوبر و  منامشچ  زا  زان  باوخ  دنتساخرب ، دوخ  دندناشن و  قشع  زوس  رد  ارم  - 
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تسا . زارد  زاب و  نارگشهوکن  نابز  کنیا  دنتفرو ، دنتخاس  متمالم  ریت  فده  - 
دنتشاد . يرفاو  مهس  نورد  زوس  زا  دنتفرگ ، یم  فاصناهار  یئادیش  قشع و  رد  رگا  - 

يوهلا  انل  ردتسا  امل  مهنکل  و 
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اومال دادولل و  یظفحب  تمرک 

تضوق  لیحرلل و  اودانت  امل  و 
مایخ نیقربالاب  مهنیبل 

الماتم  مهوحن  یفرطب  تیمر 
مارض هعول و  ینم  بلقلا  یف  و 

هبابص  نجا  امم  یب  تدعو و 
مالک عولضلا  ءانثا  نیب  اهل 

امناک  قوش  دجو و  یب  جاه  اذا 
ماهس داوفلا  راشعا  رمضت 

. دنتفرگ اعد  هار  تمائلب  متفگن ، كرتافو  هار  تمارکب  دش ، افوکش  قشع  دنویپ  هک  سپ  نآ  زا  - 
دندنک . رب  هاگرخ  همیخ و  قربا "  خالگنش "  زا  دندیشکرب و  لیحر  گناب  نوچ  و  - 

دوبر . هلعش و  لد  رد  قایتشا  شتآ  متسیرگن ، ناشیوس  تلالم  ترسح و  اب  - 
دوب . زاذگ  زوس و  رد  مدوپ  رات و  مدرک ، ناهن  دوخ  قشع  متشگزاب و  - 

دور . یم  لد  رب  مفاکشناج  ریت  نارازه  مرادنپ  دبوشآ ، رب  هاگ  ره  تسا ، قایتشا  روش  - 

يرصقا  اهل : تلق  بحلا  یف  همئال  و 
مالم هاوه  یلسی  یلثمف ال 

لزی  مل  بیشملا و  دعب  يوهلا  ولساء 
مالغ وه  تنک و  ذم  ینبحاصی 

هزینع  لمر  لمرلا  انعزج  امل  و 
مامح نیتحودلا  یلعاب  تحان  و 

یبحاصل  تلقمث  اقایتشا  توبص 
مامح مامحلا  حون  امنا  الا 

دریگن . یشومارف  تحیصن  دنپاب و  قشع ، روش  نک . سب  شمتفگ : تفرگ ، تمالمب  افو  رهم و  رد  محصان  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1662 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا . زارمه  مدمه و  میناوج  زا  هکنآ  اب  مرب ، رطاخ  زا  ار  قشع  زمر  ناسچ  میریپ ، هناتسآ  رد  هک  کنیا  - 
. دمآ اونمه  هلانمه و  خاش ، رس  رب  يرمق  مداهنب ، فک  زا  رارق  ربص و  هزینع "  رازگیر "  رد  - 
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دشابن . متام  گرم و  ياون  زج  يرمق  ياون  متفگ : متفشآ و  رب  نورد  زوس  زا  - 

يوهلا  نع  لست  وا  نیبل  زهجت 
مامل هادغلا  یلیل  نم  کل  امف 

هلیخب  دنع  لونلا  یجری  فیک  و 
مارت سیل  یه  ایرثلا و  مورت 

اهنیبج  اما  فارطالا ، هفهفهم 
مالظف اهعرف  اما  و  حبصف ،

ینملا  یلا  اغولب  اهنم  یل  تیل  ایف 
مارحف یل  ضقی  مل  ناف  الالح 

تسین . یتافتلا  یلیل  بناج  زا  ترگد  نک ، شومارف  ار  یئادیش  قشع و  هنرگو  نک  وخ  قارف  درد  اب 
یباین . تسد  وا  لاصو  رب  ، یبای تسد  ایرث "  رب "  يدنبن . یفرطنالیخب  قشع  زا  - 

رات . بش  وسیگ  نشور ، حبص  هراسخر  مادنا ، کیراب  ، ندب كزان  - 
داب . ادابهچ  ره  یمارحب ، هنرو  یمتفایرد ، وزرآ  ماک و  یلالحب ، شاک  - 

فورعمو انشآ  ارعش  نایم  رد  هک  تسا  يا  هدیـصق  هداهن ، راگدایب  دوخ  زا  یلاعملا "  وبا  هک "  نیکمن  یناعم  نیریـشو و  رکب  نیماضم  نیا 
مان لیذ  تاعطق ، یخرب  هارمه  ار  هدیصق  نیا  تیب  دنچ  يدفص  تسا ، رترب  یمور  يابید  زا  شدوپ  ورات  صلاخ ، یبرع  نآ  بولـسا  تسا ،

 " تسا . طسو  دح  رد  وا  رعش  دیوگ " : هدرک و  تبث  يدوعلا  نبا 
فیلات تارابع و  ریبعت  ثیح  زا  تفگ  دیاب  اما  درادن ، دوجو  یئوگ  روز  هنیک و  راثآ  نیماضم ، یناعمثیح و  زا  يرواد  تواضق و  نیا  رد 

فوطعم نیتم  ترابع  راوتـسا و  يانبم  يوسب  نیماضم ، یناعم و  زا  لیق  برع  نابیدا  رظن  اریز  تسا ، نخـس  يالعا  دـح  ردشرعـش  یناـبم 
تسا . ازسب  یمهس  ار  ترابع  ماجسنا  ریبعت و  نسح  گنهآ ، یقیسوم و  رد  و  دراد ، یصاخ  ياوآ  برع  تغل  هک  ارچ  تسا ،

يراوتسا اریز  دراد ، رارق  بدا  يالعا  دح  رد  تسا ، ماجـسنا  فیلات و  نسح  ياراد  هک  يرعـش  هنوگ  ره  برع ، تغل  رد  میوگ ، یمن  هتبلا 
، دشاب طسو  دودح  رد  یناعم  تفارظ  ثیح  زا  رگا  يدوع  نبا  رعش  میوگب : مناوت  یم  یلو  تسا ، نخس  ساسا  هیاپ و  نیماضم  جراو  ینعم 

. دهد یم  اقترا  نخس  يالعادح  رسب  ار  وا  رعش  فیلات ، نسح 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1663 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 229 ] ] 

ياـه هدورـس  یمق ، قارو  یناهفـصا ، هیولع  نبا  ریغـص ، یـشان  ینوع ، داـمح ، نبا  يریمح ، دیـس  هک  یبهذـم  رعـش  هنیمز  رد  يدوـع ، نبا 
تسین . تسد  رد  کنیا  هکهتشاد  یئاه  هدورس  دنا ، هداهن  راگدایبدوخ  زا  یناوارف 

ره هک  تفای  نادنمقالع  شوگ  هزیوآ  ار  يدوع  نبا  یبهذم  ياه  هدورس  دش ، قارع  دراو  مشش ) نرق  طساوا   ) بوشآ رهش  نبا  هک  یعقوم 
وا ياه  هدورس  زا  یتمسق  بلاط "  یبا  لآ  بقانم  شباتک "  رد  ور  نیا  زا  دندوب ، عمتجم  نآ  عامتسا  يارب  دش ، یم  داشنا  اون  روش و  اب  اج 

تسا . هدومن  جرد  ار 
قبط اه ، یلبنح  و  دهد ، یم  خر  ناوارف  یبهذم  ياه  هنتف  دادغبرد  دیوگ . یم  كرت  ماش  يوس  هب  ار  قارع  ، بوشآ رهـش  نبا  هکنیا ، زا  دعب 
یم شت  هب آ  دنا ، هتفای  یبهذم  ناوید  باتک و  هچ  ره  اب  ار  اه  هناخباتک  هدرک  اپب  یـشروش  دنتـشاد ، نانمـشد  ربارب  رد  هک  یـشور  هریس و 

يدوعنبا . ياه  هدورس  هلمج  زا  دوش ، یم  قیرح  همعط  دوبن ، دوب و  هچ  ره  هرسان ، هرس و  یعیش ، تایبدا  هجیتن  رد  دنشک ،
وا لاح  حرـش  رد  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  يدادغب  راجن  نبا  هب  فورعم  دـمحم ، نیدـلا  بحم  هک  تسا  يدوع  نبا  یبهذـم  راعـشا  ایوگ ، و  - 

تسا . هتفگ  یموجه  ار  لوسر  هباحص  هک  هدوب  یثیبخ  یضفار  دیوگب :
: تسا هدورس  طساو  رد  هک  تسا  لیذ  هعطق  يدوع  نبا  ياه  هدورس  زا 

هلیل  لک  طساو  یف  ینقروی 
قارف يون و  نم  مه  سواس  و 

میتمل  محار  له  يوهلل  ایف 
؟ قاهد قارفلل  ساکب  لعی 

انل  له  یجری و  تاف  ام  له  یلیلخ 
؟ قالت قارفلا  دعب  نم  يانلایلع 

مکاوه  نع  هولس  يدبا  تنک  ناف 
قاوبل مکب  یتابابص  ناف 

دیابر . یم  رس  زا  زان  باوخ  یئادج ، قارف و  هودنا  مهاگنابش  مراد و  ماقم  طساورد  هک  تسا  يدنچ  - 
. هدیشک رس  لامالام  ار  قارف  ماج  هک  درآ ، تمحر  هتخابلد  قشاع  نیا  رب  تسه  یسک  ار . ادخ  ناگدیروش  يا  - 

هحفص 230 ] ] 

منیب ؟ زاب  مراگن  يور  یئادج  قارف و  زا  دعب  هک  دوش  دیآ ؟ زاب  لصو  نارود  هک  دوش  ناتسود  يا  - 
تسا . ناهن  لد  رد  مقایتشا  وروش  اما  متفرگ ، مارآ  بیکش و  رهاظب ، هچرگ  - 
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ملاس  رهن  یلع  تامامح  ای  الا 
قاو قرفتلا  كاقو  تملس و 

هوجشب  لک  حونلا  يدبن  نیلاعت 
قاطم ریغ  دجولا  ماتتکا  ناف 

يوهلا  یف  كدجو  ریغ  يدجو  نا  یلع 
یقار کعمد  قارهم و  یعمدف 

اننیب  ناک  ام  دعب  يردا  تنک  ام  و 
قالم قارفلل  ینا  لصولا  نم 

يوجلا  قرح  یل  تجیه  دق  تنا  اهف 
یقافول يوهلا  نونکم  تیدبا  و 

امناک  یتح  حونلاب  ینترهسا  و 
یقاس قرفتلا  تاساکب  كاقس 

يوهلا  نع  تعزن  ینا  ینبسحت  الف 
یقافو دعبهنع  یعوزن  فیک  و 

يوجلا  نم  یب  ام  تیفخا  یننکل  و 
قال انا  ام  نوشاولا  يری  یکل ال 

داب . نابهگن  یئادج  نارجه و  رش  زا  ناتیادخ  دینام ، تمالسب  ملاس "  يداو " نایرمق  يا  الا . - 
تسین . ام  ناوت  رد  لد  زوس  ندرک  ناهن  مییرگب ، دوخ  دزد  رب  کی  ره  و  میدرگ ، هلانمه  اونمه و  دیئایب  - 

تسین . ادیپ  وت  کشا  دور  یم  راسخر  رب  نم  کشا  دشابن ، ناسکی  وت  اب  مقشع  زادگ  زوس و  هکنآ  اب  - 
تشگ . مهاوخ  وربورلالم  رپ  نینچ  یقارف  راگزور  اب  ملصو ، نارود  زا  دعب  هک  یمتشادنپن  - 

يدیشکرب . منورد  زار  زا  هدرپ  يدرک ، هزات  ملد  غاد  تزوسناج  هلان  اب  کنیا  - 
درک . تراکب  دنچ  یماج  نارجه  یقاس  مرادنپ  يدوبر ، ممشچ  زا  باوخ  يراز ، ياون  اب  - 

مراد . اونمه  رای و  کنیا  هک  میوش  تسد  یگتخابلد  قشع و  زاناسچ  متسشن . تسد  یئادیش  قشع و  زا  نم  - 
ددرگن . الم  ربنارگتتامش  رب  مراز  لاح  هک  مدرک  ناهنپلد  زوس  نآ ، زا  - 
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، بیبر دیوگ : هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  یلعی ، وبا  نیدلا ، بطق  فیرش ،

هحفص 231 ] ] 

دورس : نینچ  لاس 550  رفص  لوا  نم ، هبلک  رد  يدوعلا  نبا  ملاس  یلاعملا ، وبا 

رجهل  کنع  باتکلا  تسبح  ام 
یفاجت نع  مکاذ  ناک  و ال  ال .

یفاصم لک  هیسنت  اروما  ءرملل  ثدحی  نامزلا  نا  ریغ 

اهیلع  یلایللا  ترم  میش 
فاصنالاهلیلق یلایللا  و 

يراگنا . لهس  افج و  زا  هن  و  ادبا . مدرک . غیرد  يا  همانزا  یئادج  نارجه و  رس  زا  هن  - 
درب . یم  دای  زا  ار  شیک  افو  تسود  دمچ و  یم  یمدآ  رس  رب  هک  تسا  راگزور  - 

تسا . یفاصنا  یب  هچ  نیا  راگزور . يا  هدیشک . هدرپ  نآ  رب  راگزورتشذگ  تسافو ، نیئآ  - 
تسا . هدیوارت  تسود  ناسنا  كاپ و  یبلق  میمص  زا  وتسا  هنامیکح  رایسب  تایبا ، نیا 

میارب ار  لیذ  هعطق  شدوخ  راعـشا  زا  يدوع  یلع  نب  ملاـس  یلاـعملا  وبا  دـیوگ : یقـشمد  يرـصم  نبا  هب  فورعم  یبلغت ، هللا  هبه  نب  نسح 
: دورس

الیخب  یسما  نمل  ایندلا  عد 
الوصو اهل  هارت  نم  عطاق  و 

. يوجم وا  اب  یتشآ  هار  دراد ، لصو  رسایند  اب  هکنآ  ره  ناد ، نالیخب  ینازرا  ار  ایند  تمعن  - 
دنامن . راگزورب  یگرزب ، چیه  هک  نکم ، دامتعا  مایا ، تشذگ  رب  - 

تفرن . انف  داب  رب  هک  اهتما  هچ  دنا ، ناورف  ایند  ناگدروخ  بیرف  - 
دوب . یهاوخن  بایماکو  دنم  هرهب  یکدنا  زج  دوش ، ینالوط  هچ  رگ  تراگزور  - 

دندرگ . لیلذ  راوخ و  نازیزع ، هک  زیخاتسر  زور  زا  مدآ ، هداز  رب  ياو  - 
درک : داشنا  نینچ  مه  ار  لیذ  هعطق  شدوخ ، راعشا  زا  یلاعملا  وبا  دیوگ : ومه  و 

تیم  کنا  یخا  ء 
يدامتلاب للعتلا  عدف 
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دافن  یف  كزع  ناف  هایحلا  یلا  ننکرت  ال 

نکت  الف  لیحرلا  فزا 
داز ریغب  ریسی  نمم 

دانز  الب  هسن  یف  حدقی  توملا  الفاغ و  ای 
داصح نم  لماکت  اذا  تابنلل  اموی  دبال 

هحفص 232 ] ] 

هن . او  زارد  رود و  يوزرآ  یباتش ، یم  گرم  لابقتساب  یهاوخن  یهاوخ  ردارب . ناج  يا  - 
تسا . لاوزب  ور  تلود  تزع و  هک  دنبم  لد  یگدنزب  - 

ددرگ . شومارف  تا  هشوت  داز و  ادابم  دش ، کیدزن  رفس  - 
دهن . یم  شتآ  رس  رب  هشوخ  هشوخ  ترمع  ياهلاس  گرم ، لوغ  ینادن  يا و  هدونغ  تلفغباوخب  - 

تسا : هدورس  ومه  و  دیآ . رد  اپ  زا  ناقهد  ساد  اب  دراپس ، لامک  دح  هک  هایگ  ره  يرآ . - 

هناف  حامسلا  یلع  کیضتقا  ال 
رکذم انا  یننکل  هداع  کل 

يدنلاب  کسمت  اذا  باحسلا  نا 
رطمیف ءاعدلاب  هیلا  اوبغر 

مرامگرب . تیاخس  دوج و  رب  هن  مدرگ ، ترطاخروآدای  هک  مدرک  زارد  زاین  تسد  نآ  زا  - 
دراب . ناراب  هک  دنشکرب  شیوسب  اعد  تسد  دزرو ، كاسما  ناراب  شزیر  زا  هک  نامسآ  ربا  - 

تسا : هدورس  ومه  و 

لاصولا  یلا  دع  يدیس 
انضلا ینفش  دقف 

قشاعب  قفرت  و 
ینغ نم  کنع  هلام 
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باوصلا  بلطت  نکت  نا 
انا اهف  لصوب 

وند  يونلاب  درت  وا 
اند دقف  یمامح 

متخادگ . ترجه  زا  هک  ریگ  لاصو  بناج  هرکی  مزان  رس و  يا  - 
یشابوت . شدرد  ياود  نک ، ارادم  تراز  قشاع  اب  - 
مرضاح . کنیا  یلصو ، ناهاوخ  ناسحا  هر  زا  رگا  - 

مراضتحا . لاح  رد  هک  رگنب  یشاب ، مکاله  ناهاوختنارجه  اب  رگا  - 
تسا : هدور  ومه  و 

مکبحی  ناع  یلع  نیبتاع  ای 
انع يوهلا و  یف  بتع  نیباوعمجت  ال 

ینغ  ثودح  ینع  مکدص  ناک  نا 
ینغ تامملا  یتح  مکنع  انل  امف 

هحفص 233 ] ] 

دشاب . افج  شنز  رس  شهوکن و  باذع ، نارجه و  زا  دعب  يرآ ، شهوکن  تقشع  ریسا  رب  هچ  زا  - 
میلسگن . ترهم  دنویپ  نیسپاو  زور  ات  یتسسگ ، ام  زا  ورنیا  زا  یتسب  يرگید  رهمب  لد  رگا  - 

تسا : رعاش  ياه  هدورس  زا  و 

يوعرال  کبلق  تیواد  ول  نولوقی 
لمج نع  یلیل و  بح  نع  هناولسب 

یقرلا  مئامتلاب و  يربی  تاهیه  و 
لجنلا ثدحلا  رغلا و  ایانثلا  میلس 

دمارایب . تارطاخ  انعر "  یلیل " و "  رهم "  زا  هک  دشاب  نک  اوادم  ار  لد  مدنیوگ : - 
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دبای . افش  یک  نوسفا ، اعد و  زا  نادنددیراورم ، وداج و  نامشچ  هتشک  تاهیه . - 
طساو کیدزن  لاس 554  رد  مه  یناهفـصا  نیدلا  دامع  تسا ، يرجه  شتدالو 478  لاس  هتبلا  تشگن ، ممولعم  يدوع ، نبا  تافو  خـیرات 

و هدرکتسیز ، ناوارف  خیرات 554  زا  دعب  هک  درک  روصت  ناوتیمن  خـیرات ، ود  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  تسا ، هدرک  تاقالم  ار  وا  ( هیمامه )
نیا رد  اصوصخ  تسا ، رداون  ءزج  نیا  و  دسریم ، داتشه  هب  شرمع  نایلاس  لامتحا ، نیا  اب  اریز  دشاب ، هدرک  زواجت  لاس 558  زا  شرمع  ای 

هتسیز . یم  یلاعملا  وبا  ام  رعاش  هک  يراید  رهش و 
(. تفریذپ نایاپ  فجن  هلجم  هیرشن  )

هحفص 234 ] ] 

سیلج یضاق  هیریدغ 

هراشا

هتشذگ 561 رد 

اعمساف  عاد  نیبلا  کش  ول  هاعد 
اعدو نیح  همقس  یمسج  عدوا  و 

اعضوم  يربصل  یبلق  یف  قبی  مل  و 
اعضوم دعبلا  يانلا و  عوط  راس  دق  و 

هباک  نج  لیللا  ام  اذا  نجا 
اعمدا عمزا  حبصلا  ام  اذا  يدبا  و 

هذه  لبق  يوهلل  اعوط  تدقنا  ام  و 
اعدخا انیل و  هنع  يولا  تنک  دق  و 

دنام . مناجب  شیالب  درد و  تفر ، تفگ و  ملع  رد  دیباتشب . دمآ  رب  لیحر  رد  دایرف  - 
تفر . ناج  رس و  اب  ناوراک  هارمه  ور  نیا  زا  دوبن ، لمحت  ربص و  ياج  ياهرذ  ار  مگنت  لد  - 

مزاس . الم  رب  مناهن  کشا  دشک ، رب  خر  زا  باقن  هک  ناهاگحبص  مرب ، هانپ  بش  یکیراتب  هودنا  مع و  اب  کنیا  - 
متفرگ . یم  بیرف  هار  یهاگ  متفات ، یمرب  خر  یهاگ  متشگ : یمن  قشع  ریسا  نینچ ، نیا  نیا ، زا  شیپ  - 

دیوگ : هک  اجنآ  ات 
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یبصلا  هبابصلا و  یعاد  نع  تمماصت 
اعد اذا  دمحا  لآ  یعاد  تیبل  و 

مهملع  ءوض  یلا  يراکفاب  توشع 
اعیهم قحلا  جهنم  هنم  تفداصف 

یحل  نم  كاذ  یف  حلیلف  مهب  تقلع 
اعن نم  کلذ  عنیلف  مهتیلوت 

هحفص 235 ] ] 

اعربتم  مهل  یحدم  یف  تعرست 
اعروتم هل  یکرت  نع  تعلقا  و 

متفگ . تباجا  کیبل  ار  لوسر  نادناخ  یعاد  متفرگ ، هدنیشن  ار  قشع  يادن  - 
متفایرد  نشور  فاص و  ار  تقیقح  هار  متفرگ ، نانآ  شناد  وترپ  رد  دوخ  کیرات  هشیدنا  - 

دنریگ . هدرخ  دنهاوخ  هچ  ره  نارکنم  متفریذپ ، ناشیالو  دنیوگ . دنهاوخ  هچ  رهنانمشد  متسب ، لد  ناشرهم  هب  - 
مدرک . زیهرپ  اطخ  زا  متفگ ، ریصقت  رذع  متفرگ . تمدخ  هار  باتش  اب  مدوشگ ، ناشیانث  هب  نابز  - 

دنبارطضا . میب و  رد  قحفوخ  زا  دنا ، مئاق  مئاص و  هک  دنیاهنآ  - 
دناراد . هدنز  بش  دوجس ، عوکر و  اب  دنرب ، رسب  زاین  زار و  اب  اهبش  - 

دوش . رب  اهنامساب  ام  تعاط  ناشتیانع  زا  دتفا ، لوبقم  ام  تدابع  ناشیالو  رهم و  اب  - 
ددنب . رب  تخر  اهیراتفرگ  دزیر ، ناراب  نامسآ  ربا  ناشدای  اب  - 

تسا . نیمه  يوقت  ینعم  دشاب ، ناماوت  لمع  ملع و  تسا . کین  هچ  هو  دشاب ، ربارب  رادرک  اب  ناشراتفگ  - 
داد . ودب  توبن  ثاریم  ورنیا  زا  شملع ، ثراو  تسا ، یفطصم  یصو  نانآ  ردپ  - 

دنام . رارقرب  نید  ناکرا  دش ، تسار  شدوجو  زا  نید  نوتس  - 
دیسارهن . نانمشد  لیخ  زا  درک ، لوسر  يادف  شزیزعناج  - 

دمآ . تمصع  لضف و  رد  وا  هیاپمه  دیمان ، ناشرالاس  رورس و  اراکشآ ، - 
دنتسشناو . نارگید  هک  اجنآ  دودز ؟ هک  دمحا  هرهچ  زا  مغ  رابغ  - 

دنکفا . نیکرشم  راصح  رب  هزرل  دنک ؟ رب  هک  ربیخ  هعلق  زارد  - 
درک . ادج  نت  زا  اهرس  تشابنیب ، هاچ  رد  نیکرشم  داسجاردب  زور "  - 

درادن . اتمه  هک  یلضف  دندرب ، کشر  شلضف  رب  هک  نادساح  اسب  - 
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دمآ . راکشآ  شا  هجیتن  لمج "  زور "  دنارورپ ، نانآ  لد  رد  تنایخ  مزع   " ریدغ ، زور  - " 
. دنتفرگن شوگ  رد  درک ، زاب  نابز  تمالم  شنزرسب و  مالسا  دنتسشنن ، اپ  زا  تساخرب ، نانآ  گنجب  نآرق  - 

هحفص 236 ] ] 

تشگ . نشورناهج  دندرک ، باجح  رد  شوترپ  دش . الم  رب  دنتفهن ، شرخافم  بقانم و  - 
دنامن . هدرپ  رد  شرورپ  ناج  میمش  ددرگ ، ناهن  یکربنع  کشم و  - 

تسا : هدیصق  نیمه  زا  و 

همرح  نیدلل  عرت  مل  هما  ایا 
اعزنم هلالضلا  سوق  یف  قبت  مل  و 

درب . ردب  دح  زا  تلالض  یگتشگرس و  تسکشب ، نید  تمرح  هک  هارمگ  تما  يا  اله . - 
دیداهن . اپ  ریز  قح  نامرف  ناهرب ، تجح و  نیمادک  اب  - 

درک . راومه  ار  امش  هار  تفالخ  تماما و  دیدرک ، بصغ  ار  یلع  هژیو  قح  - 
دیدرک . ادج  نت  زا  نانآ  تسد  رس و  دیداهن ، لوسر  نادناخ  رد  نیک  غیت  - 

دیدومن . باریس  ناشنوخ  زا  نانس  كوان  دیدرمش ، لالح  ناشنوخ  البرک  رد  - 
دنامن . یقاب  یسرداد  ار  ناماک  هنشت  دش ، مارح  نانآ  رب  تارف  بآ  - 

. دش نیزگ  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  تیب  هدیصق 56 
هدورس  نینچ  ءادهشلا  دیس  متام  رد 

ریزعلا  عمدلا  اهناخ  نا 
ریصن اهل  ءامدلا  نمف 

ریبک  ءزر  اهوزرف  حشت  حست و ال  اهعد 
ریسی  بطخ  دمحم  ثارت  همطاف  بصغ  ام 
ریهشلا  قحلا  هقح  یصولا و  ملظ  الک و ال 

ریذنلا  رشبملا و  وه  هلضفب و  یبنلا  قطن 
مریگ . ددم  لد  نوخ  زا  دنیشن ، ورف  مکشا  بالیس  رگا  - 

تسا . میظع  سب  تبیصم  هک  دریگن ، مارآ  دزیر و  ورف  راذگب  - 
دندرک . هشیپ  لهس  يراک  هن  دندرک . غیرد  شرتخدزا  دمحم  ثاریم  - 

دندرب . جاراتب  شروهشم  قح  تفر : یلع  رب  هک  یملظ  هن  و  ادبا . - 
تسا . ریذن  ریشب و  هک  تسوا  دوشگ : رب  نابز  شماقم  لضف و  هب  قح  لوسر  - 
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رورغلا  هدحاج  رغ  دق  هیالو  دقع  هودحج 
ریدغلا "  دهش "  هصنب  ادسح و  هب  اوردغ 

روضح  مهو  هرخفب  هابح  ام  هیلع  اورطخ 

تفیرفب . ناشسیلبا  دندش ، رکنم  شتیالو  نامیپ  - 
دنتفرگ . يزابب  ار  ریدغ "  صن "  دنتفرگ ، لغدهار  دندرب و  کشر  - 

دندومن . غیرد  وا  زا  درک ، زارفشمادناب  هک  ار  تفالخ  هماج  - 

رینملا  رمقلا  اهماما  اهسلا و  تعر  هما  ای 
ریعبلا مکلضا  دقف  دوهیلا  لجعلاب  لض  نا 

دیتفرگ . هدیدن  ار  نابات  هام  دیتشگ ، اهسرتخا  يایوج  نامسآ  رد  هز  رهب  - 
دیتشگ . ناور  ( لمج  ) يرتشا یپ  زا  امش  دنتفرگ ، يا  هلاسوگ  لابند  دوهی ، موق  - 

ریشعلا  بحاصملا و  لذخ  ذا  فطلا  یلتقل  یفهل 
ریرطمق سوبع  موی  البرک  یف  مهافا  و 

ریفنلا  یعد  امناک  لالضلا  بصع  مهل  تفلد 
ریبم ردق  مهنود  نم  مهقلی  مل  مهل . ابجع 

دندرک . غیرد  يرای  زا  هناگیب  شیوخ و  هک  البرک  ناگتشک  رب  خوآ  - 
دوب . مژد  هایس و  تمایق  زور  نوچ  هک  دوشگ  رهچ  يزور  اونین  رد  - 

دندیمد . رب  روص  هخفن  ایوگ  دنتسویپ ، مهب  تلالض  ياه  هخوج  - 
دیبوکن . نارفاک  نیا  رس  رب  مه  ریدقت  تسد  اتفگش ، - 

رومت  نیسحلا و ال  مد  ضیف  ضرالاقوف  رامیا 
روخص اهنم  مهفذقت  مل  ترد و  لابجلا  يرتا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1672 

http://www.ghaemiyeh.com


روحبلا  رغت  ملب  ءاملا  درو  هوعنم  ذا  فیک  ما 
رومخلا مهل  تللح  امل  هیلع  لالزلا  مارح 

. دنزرلن مه  رد  نامسآ  دنز ، جوم  نیمز  يور  رب  نیسح  نوخ  ایآ  - 
دیرابن . نانآ  رس  رب  یگنس  هک  تسشنن  متام  هب  اههوک  يرادنپ  - 

دیشورخن . رب  اهایرد  دندرک ، عنم  شتارف  بآ  زاهک  دش  هچ  - 
. دوب لالح  شنانمشد  رب  رمخ  برش  هک  ورنآ  زا  دمآ ، مارح  نیسح  رب  لالز  بآ  - 

. میدیزگرب ار  نآ  فصن  هکتسا  تیب  هدیصق 36 

هحفص 238 ] ] 

زاغآرس : نیا  اب  تسا  تیب  هک 29  رگید  هدیصق 

یهانلا  حصانلا  لاقم  تیصع  دق  مک 
هاو نهاو  لبحب  مکنم  تذل  و 

مداتفا . هاچب  امش  هدیسوپ  نامسیر  اب  مدنکفا ، شوگ  سپ  قفشم  حصان  دنپ  اهلاس  - 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد 

دنیاهنآ . مه  ترخآ  هریخذ  دنراد ، مزاب  ناهانگ  زا  تسا ، لد  رد  ملوسر  نادناخ  رهم  - 
دیزارفا . رب  امس  رب  تاهابم  ترخافم و  رس  دیریگ ، افو  هار  نایعیش  يا  - 

ینیب . ادخ  فک  رد  شیالو  نامسیر  ینزگنچ ، شیالو  زیواتسدب  رگا  - 
دنکفا . وترپ  نایدا  همه  رب  ورنیا  زا  تشگ ، مالسا  یماح  قح  نامرفب  - 

دوب . اجک  زا  قح  رب  نایاوشیپ  دوبن ، دمحم  تخد  رگا  و  لوتب ، تفج  - 
دوبرن . وا  قح  نید  یب  قفانم  زج  دناوخ ، رب  شتفالخ  روشنم  ریدغ "  زورب "  قح  ربمایپ 

رعاش یناگدنز  حرش 

ناریبد تسا و  رصم  ءارعش  نازاتشیپ  زا  سیلج . یضاق  هب  فورعم  یلقص ، يدعس ، یبلغا ، بابح  نب  نیـسح  نب  زیزعلا  دبع  یلاعملا ، وبا  - 
رثا رد  هکتسا  نیا  نم  رادنپ  تشذگ ، هحفص 171  رد  شا  همجرت  هک  دوب  کیزر  نب  عیالط  حلاصکلم  نامیدن  کلـس  رد  ناماس ، نآ 

دشاب . هتشگ  روهشم  سیلج "  بقلب "  ، حلاص کلم  اب  مئاد  تسلاجم 
یکاح شیاه  هدورـس  راعـشا و  هکنانچ  تسا ، هتـشاد  خـسار  یمدـق  هط  ترتع  يـالو  رهمرد و  هک  تسا  یناگدنیارـس  زا  سیلج ، یـضاق 
باتک رد ص 158  هدورس و  لاسب 551  هک  يا  هدیصق  اب  دمآ ، دهاوخ  مقر 52  تحت  وا  لاح  حرش  هک  ینمی  هرامع  شرصاعم  هیقف  تسا ،

. تساهدوشگ وا  شیاتس  انث و  هب  نابز  هدرکتبث ، دوخ  هیرصع "  تکن  " 
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هحفص 239 ] ] 

تسا : نینچ  هدیصق  زاغآرس 

اهئافو  دوقع  تلح  هولس  یه 
اهئاحرب نع  ربصلا  بوث  فشذم 

درآ . تقاط  بات و  شمشخ  ربارب  رد  یک  كزان  ربص  هماج  دلسگب ، ار  افو  دنویپ  رطاخ ، یشومارف  - 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد 

متفاترب . خر  دنرادن ، ناگیاسمه  تمرح  هک  یهورگ  زا   " متفاتش ، سیلج "  بناج "  - 
دشاب . شیاطع  نیرتمک  تمظع  جات  هکنآ  متفرگ ، ددم  یلاعملا  وب  تمه  زا  - 

دشاب . روای  یماح و  شا  هنامز  هک  دنتسناد  نانمشد  مدوتس ، شعیفر  ماقم  - 
هدیصق : نیا  هلمج  زا  و 

یلمانا  مامغلا  هحفاصم  ترذن 
اهئافوب هفک  مئامغ  تفوف 

تشارفارب . همیخ  نامسآ  رب  شیاطعو  دوج  ربا  دزای ، تسد  نامسآ  ربارب  هکدرک  مزع  میاطع  تشگنا  رس  - 
 " رد هکنانچنآ  هرامع ، هیقف  دنام ، مورحم  کیزر  نب  عیالط  حـلاص  کلم  هاگـشیپ  رد  روضح  زا  هک  داد  خر  يا  هضراع  ار  سیلج  یـضاق 

: دورس نینچ  هدمآ ، هیرصع " ص 252  تکن 

اهونص  اهابا و  ای  یلاعملا  قح  و 
ربلا مسقلا  هتاداع  ءيرما  نیمی 

یلعلا  نم  تغلب  امع  ترصق  دقل 
رهدلا كرهد و  ءانبا  هتزرحا  و 

عضومب  نامزلا  ردص  ای  تنک  یتم 
ردصلا کعضوم  ایلعلا و  کتبترف 

روربم . راوتسا و  يدنگوس  یلاعم  بحاص  هدازآ  يا  دنگوس ، یگدازآ  یلاعمب و  - 
دنام . هاتوک  تعیفر  ماقم  زارحا  زا  شناگداز  همه  اب  راگزور  تسد  هک  - 

دشاب . سلجم  ردص  تماقم  والاو  تا  هبترم  یشاب ، وت  هک  یسلجم  نآ  رد  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1674 

http://www.ghaemiyeh.com


نکی  مل  سنالا  سلجمانرضح  امل  و 
رشب سناتبغ و ال  ذا  ههجو  یلع 

اهتایح  سوفنلا  نادقف  كاندقف 
رطقلا اهزوعا  ضرالا  دقف  کی  مل  و 

هردب  باغ  اذا  لضفلا  وج  ملظا  و 
ردبلا دقتفی  ءاملظلا  هلیللا  یف  و 

هحفص 240 ] ] 

دوبن . سلجم  يامیس  رد  یتفلا  سنا و  يدوب ، بیاغ  هک  ورنآ  زا  میتشگ ، رضاح  کلم  مزب  رد 
هدنام . رود  ناور  حور  زا  اهناج  هکلب  ین . هتشگ ، مورحم  ناراب  بآ  زا  كاخ ، رتسب  ایوگ  - 

دشابن . ادیپ  نابات  هام  روجید ، بش  رد  يرآ  يدوب ، وت  شنابات  هام  هدش ، کیرات  بدا  نامسآ  - 
شخیرات ج 251:12 و رد  مه  ریثک  نبا  تسا . هدوتس  ار  وا  تیارد  لضفو و  هتخادرپ  وا  لاح  حرشب  رصقلا "  هدیرخ   " رد یناهفـصا  دامع 

نب قفوم  هارمه  دیوگ : رکاش  نبا  دـنا ، هدرک  دای  ساسحا  رعـش و  رد  ار  وا  تلزنم  ماقم و  تایفولا " ج 1 ص 278  تاوف  رد "  رکاـش  نبا 
تسوا : ياه  هماکچ  زا  و  دوب ، هللااب "  رئاف  يریبد "  ءاشنا و  رتفد  يدصتم  لالخ ،

انقلا  مراوصلا و  نا  بجع  نم  و 
روکذ یه  وموقلا  يدیاب  ضیحت 

مهفکا  یف  اهنا  اذ  نم  بجعا  و 
روحب فکالا  اران و  ججات 

نانز رامش  رد  هکنیا  اب  دنیشن ، نوخ  رد  نانز  تداع  هب  موق ، نیا  ناروشحلـس  تسد  رد  نانـس ، كوان  ریـشمش و  هغیت  هک  مارآ  تفگـش  - 
دشابن .

دشاب . ایرد  جوم  نوچ  ناشدوج  رپ  ياهتسد  هکنآ  اب  دشک  هنابز  شتآ  هلعش  نوچ  زودلد ، كوان  زیت و  غیت  نامه  هک  رت  تفگش  نآ  زا  - 
هدورس : نینچ  یبیبط  هرابرد  ومه  و 

ینازغ  دق  نم  یتیلب  لصا  و 
نیرکسعب حلملا  مقسلا  نم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1675 

http://www.ghaemiyeh.com


نیب  بارغک  هبط  بیبط 
ینیب یتیفاع و  نیب  قرفی 

تخاب  تخاش و  دق  یمحلا و  یتا 
نیتخسنب بابشلا  اهل  داعف 

فیطل  ریبدتب  اهربد  و 
نینح وا  نینس  نع  هاکح 

موی  لک  یفهبون  تناک  و 
نیتبون قذحب  اهریصف 

هتخاس . ناور  میوسب  رگتراغ  رکشل  ود  شرامیب  يوداج  اب  هک  تسا  ناج  مصخ  نآ  زا  مجنر  درد و 
. هتخادنا هلصاف  اهگنسرف  تیفاع  نم و  نایم  موش ، دغج  نوچ  شیوراد  هک  یبیبط  - 

هحفص 241 ] ] 

تفرگ . رس  زا  یناوج  رمع و  هرابود  بیبط ، نیا  هحسن  ود  اب  تسبرب ، تخر  دش و  هنهک  دوب ، نامهیم  مدوجو  رد  بت  ینایلاس  - 
تسا . میکح  طارقب  سونیلاج و  زا  هبرجت  نیا  هک  دوزفا  تخادرپ ، هجلاعمب  هنارهام  - 

دریگ . مناج  غارس  تبون  ود  شتراهم  زا  کنیا  دوبن ، نامهم  شیب  یتبون  بت  مزور ، رهب  - 
تسا : هدورس  نینچ  یبیبط  هرابرد  زاب  و 

دج  با و  نع  اثراو  ای 
دادسلا بطلا و  هلیضف 

يراد . ناکاین  ءابآ و  زا  تمکح  بط و  ثاریم  هکیا  - 
يراد . سونام  نت  هناخب  ددنب ، رفس  راب  دهاوخ  هک  ییاج  - 

يزاس . رود  یهابت  داسف و  زا  ار  نوک  ملاع  يریگ ، شیپ  رهد  جالع  رگا  هک  مروخ  دنگوس  - 
تسار : ومه  و 

درک . مبارخ  هناخ  شقشع  هک  خرس . کبیس  نآ  ماکب . ششیع  - 
درک . مبیذکت  تفرگ و  هلعش  شتآ  وچ  مرش  زا  دیدن . تدننام  راگزور  مشچ  شمتفگ : - 

تسار : ومه  و 
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اضیب  ظحللاب  نللس  ضیب  بر 
نوفج نهنوفج  تافهرم 

دودخ  اهیف  عمدلل  دودخ  و 
نویع اهیف  ضاف  دق  نویع  و 

هدیشک . رب  ناگدید  ماین  زا  رادبآ  غیت  شیوداج  هاگن  اب  هک  نتمیس  اسب  - 
هدیشک . بالیس  نآزا  نوخ  ياه  همشچ  هک  نامشچ  هتسب و  رایش  نآ  رب  ترسح  کشا  هک  قشاع  راسخر  اسب  - 

تسا : هدورس  ومه  و 

هملب  یهزی  لیللا  انب و  تملا 
اهداوف دعب  لهتکی  مل  هیجوجد 

اهنیبج  وه  حبصلا  ءوض  قرشاف 
اهایر یه  ابرلا و  ریهازا  تحاف  و 

هضور  نیعلا  اههجو  نم  تنتجا  ام  اذا 
اهاوما عمدلابضورلا  لالخ  تلاسا 

هحفص 242 ] ] 

اهعبرل  باحسلا  یقستسال  ینا  و 
اهاوام یعولض  الا  نکت  مل  نا  و 

دش . رادیدپ  شنافلز  هشوگرب  يدیپس  دوب ، ناشیرپ  بش  هایس  يوسیگ  هک  یساپ  نآ  رد  - 
شخر . ناتسلگ  زا  تساخرب ، زیمآ  ریبع  میمش  شراسخر ، تعلط  ینعی  دمآرب ، ناشخر  دیشروخ  ناهگان  - 

تخاس . ناور  اهیوج  کشا ، بالیس  اب  ورنیا  زا  تفای ، مرخ  زبس و  یناتسوب  شدوجو  رازنمچ  رد  مناگدید  - 
دزیخرب . هنیس  زا  شیاز  ناراب  ربا  هچرگ  منک ، ناراب  يوزرآ  ار  شرازلگ  فرط  - 

یعلضا  نیب  یسالا  ران  ترعتسا  اذا 
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اهارکذ درب  اشحلا  رح  یلع  تحضن 

اهرحب  داوفلا  یلصی  نا  یب  ام  و 
اهانکس بلقلا  یف  نا  الول  مرضی  و 

مشاپ . هدیتفت  لد  رب  يدرس  بآ  قوشعم ، دای  اب  دشک ، شتاب  مدوجو  دوپ  رات و  قایتشا ، روش و  هاگ  ره  - 
دشاب . اوام  نکسم و  ار  شدوجو  عمش  هک  تسا  هلعش  شتآ  رد  نآ  زا  مراز  لد  - 

ینیب زاو  تخادرپ  یم  وا  وـجه  هب  ناوارف  دایـص ، نبا  هب  فورعم  ردـب  نب  هللا  هبه  مساـقلاوبا  بیطخ ، تشاد ، یگرزب  ینیب  سیلج ، یـضاق 
دشاب . هدورس  وا  ینیب  وجه  رد  هعطق  رازه  زا  شیب  دیاش  تفرگ ، یم  هدرخ  یضاق  گرزب 

نیا سیلج ، یـضاق  زا  عافدب  يدردمه  روظنم  هب  تشذگ  هرامـش 46  تحتباتک  دلج  نیمه  رد  وا  لاح  حرـش  هک  سوداق  نبا  حتفلا ، وبا 
: تفگب رعش 

انفونا  بیعی  نم  ای 
باعت تسیل  یتلا  مشلا 

انبر  هقلخ  فنالا 
باستکامشلا کنورق  و 

دشابن . بیع  ار  زارف  دنمجرا و  ینیب  ینک  بیع  ار  ام  ینیب  هکیا  - 
يداهن . دوخ  رس  رب  دوخ  وت  ار  زره  خاش  ود  نیا  اما  یئادخ ، تسا  یتقلخ  ءاضعا ، - 

... هدورس تسا  هدش  قرغ  ایردب  یتشک  اب  هک  شردپ  متام  كوس و  رد  يا  هماکچ  سیلج ، یضاق 

تفرگ .) نایاپ  رکاش  نبا  نخس  )
نب نسح  ریبز ، نبا  دمحم ، وبا  زا  حلاص ، کلم  روضح  رد  سیلج ، یضاق  - 

هحفص 243 ] ] 

نعط و هب  نابز  ریبز ، نبا  تشذـگرد ، یـضاق  هک  یماگنه  یلو  دـش ، هاـگرد  برقم  اـت  درک  دـیجمت  لاس 561  هتشذگ  رد  يرـصم ، یلع 
، یـضاق زا  دـعب  اقافتا  داتفا و  مدرم  رظن  زا  نواهت  تناها و  نیا  رثا  رد  دومن ، تکرـش  تفبرز  سابل  اب  هزاـنج  عییـشت  رد  دوشگ و  تتاـمش 

تسیزن . هامکی  زا  شیب 
نآ لاثما  يراخب و  ملـسم و  حیحـص  تئارق  عامـس و  يارب  ار  ناریما  نامیدن و  هعمج  ياهبـش  رد  هرامه  کیرز ، نب  عیالط  حـلاص ، کلم 

، دنتـشاد روضح  سیلجیـضاق ، دـمحم  یبا  اب  ریبز  نب  یلع  ریما ، هک  بشکی  رد  دوب ، ناهد  هدـنگ  يدرم  سلجم  يراـق  درک ، یم  نمجنا 
تفگ : هدرک و  ریبز  نبا  بناج  هب  ور  یضاق 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1678 

http://www.ghaemiyeh.com


یبنجب  سلجت  تلق ال  رخبا  و 
نیشنم . مرانک  متفگ : ودب  هک  ناهد  هدنگ  اسب  - 

درک : هفاضا  ریبز  نبا 
يراخبلا  لیللاب  تلباق  اذا 

یناوخ . رب  عمج  نایم  يراخب  حیحص  هاگ  ره  - 
درک : هفاضا  اددجم  یضاق 

ماشتحا : الب  تلئس . دق  تلقف و 
يراخ کیف  نم  امئاد  کنال 

يراب . یم  هگ  تناهد  زا  هرامه  هک  ورنیاز  متفگ : اورپ  یب  ارچ . دنتفگ : - 
ناک :) ناک و   ) نایقارع دنمان و  شلاکز )  ) نایرصم هک  یکبس  اب  درک  ءاشنا  يا  هعطق  شروضح  رد  حلاص ، کلم  نامیدن  زا  یکی 

یعولض  نیب  رانلا 
یعومد یف  قیرغ  ان  و 

لیدنق  هلیتف  ینک 
قیرحو قیرغ  توما 

مکشا . بالیس  رد  قیرغنم  اما  منوردنا ، رد  شتآ  هلعش  - 
مراذگ . یم  شتآ  بآ و  نایم  رد  لعشم ، هلیتف  نانوچ  - 

یضاق دندیـشک : مظن  هب  ار  یتیب  ود  نومـضم  ههادب  الاجترا و  کی  ره  و  دندوب ، سلجم  رـضاح  ود  ره  ریبز ، نبا  یـضاق  سیلج و  یـضاق 
دورس : نینچ  سیلج 

يراذع  علخ  تمر  نا  رذاع  له 
راذع مثل  هفلاس و  مش  یف 
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لزت  مل  هیف و  دادضالا  فلاتت 
رافن تاذ  مایالا  فلاس  یف 
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قعاوص  حفل  تارفزلا  نم  هل  و 
راحب جل  تاربعلا  نم  هل  و 

اهکله  ردق  لیدنقلا  هلابذک 
ران جاجزلا و  یف  ءام  نیب  ام 

مسوبب . شنوگلگ  راسخر  میوبب  شندرگ  رس و  هتخیسگ  راسفا  مهاوخ  یم  دسانش ؟ مروذعم  هک  دشاب  یسک  - 
دندوزف : یم  رابدا  ترفن و  دادضا ، هرامه  ،و  هدمآ دادضا  عمج  شدوجو  رد  - 

دزیر . جوم  ایرد  ایرد  شکشا  بالیس  دزیخ ، شتآ  رارش  شنورد  ياه  هلان  زا  - 
دشاب . شتآ  بآ و  نایم  رد  شکاله  هک  لعشم  هلیتف  نانوچ  - 

دورس : نینچ  ریبز  نبا  یضاق  و 

یعمادم  لویس  تلاس  دق  یناک 
بئارتلا اشحلا و  یف  اقیرح  تکذاف 

اهئامب  موقت  لیدنق  هلابذ 
بناج لک  نم  رانلا  اهیف  لعشتو 

هدیشک . شتآ  هب  مدوجو  دوپ  رات و  هک  یشتآ  نیا  و  تسا ، ناور  مراسخر  رب  هک  یکشا  بالیس  نیا  اب  - 
هدیشکرس . مبناج  ره  زا  نازوس  ياه  هلعش  مبآرد ، قرغ  هک  یلعشم  هلیتف  - 

تشاگنرب : نینچ  يرصم  دیشر  یضاق  هب  سیلج ، یضاق  یلاعملا  وبا 

رقف  كدعب  تامرکملا  هورث 
رفق كدعبب  یلعلا  لحم  و 

یجایدلا  تللح  اذا  یلجت  کب 
رمت  ثیح  مایالا  رمت  و 

ابنذ  كریسم  یف  رهدلا  بنذا 
رذع کبایا  يوس  هنم  سیل 

دش . هایگ  یب  کشخ و  تمظع  رازغرم  دنام ، زیچان  وت  سپ  زا  راختفا ، تمارک و  هتخودنا  - 
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دباتش . وسنآ  هب  لابقا  تخب و  یباتش ، رس  رهب  يریگرب ، بش  خر  زا  یهایس  يور ، اج  رهب  - 
. دشابن ناربج  هار  تعجارم  اب  زج  هک  دش  بکترم  یمرج  راگزور  یتفر و  - 
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، دروآرذع ناشتاقالم  زا  ریزو  دنتفاین ، راب  و  دندش ، رـضاح  ءارزو  زا  یکی  هاگردـب  مه  اب  ود  ره  دیـشر ، یـضاق  سیلج و  یـضاق  دـنیوگ :
هاگشیپ زا  تسا . باوخرد  ریزو  تفگ : خساپ  ناشنابرد  دندشن ، قفوم  دنتساوخ ، راب  دندیـسر و  تمدخ  رگید  تبون  درک . یتشرد  نابرد 

دورس : نینچ  دیشر  یضاق  دنتفرگ ، تعجارم  ترازو 

اهلاوز  مائللا  مایالعقوت 
اهلاح رکنت  فوس  لیلق  امعف 

هلاح  لک  یف  هللا  وعدت  تنک  ولف 
اهلاقتنا تنما  ام  مهلع  یقبتل 

یبای . نوگرگد  ار  هنامز  بیرقنع  تسا ، لاوزب  ور  ناگیامورف  لابقا 
یتخب . نوگن  يزور و  هریت  زا  دنشابن  ناما  رد  یهاوخ ، ماکب  ناشیوریپ  تخب و  یشک ، رب  اعد  تسد  ماود ، رب  رگا  - 

دورس : نینچ  سیلج  یضاق  و 

اماحدزا  انم  مترکنا  نئل 
ماحزلا اذه  مکبنتجیل 

ادمع  تاجاحلا  نع  متمن  ناو 
مانت مکنع ال  رهدلا  نیعف 

تسا . رابترفن  تولخ و  ناتهاگراب  ادرفب  تسا ، ماحدزا  ناتهاگشیپ  رد  ار  نادنمزاین  زورما  رگ  - 
تسا . رادیب  ماقتنا  نیمک  رد  ناتراگزور  هدید  اما  دیزان ، باوخ  رد  نادنمتجاح  شریذپ  زا  کنیا  - 

(. نانجلا ج 3 ص 302 هآرم  كر : . ) دمآ راچد  دیدش  یتبکن  اب  روبزمریزو  هک  دماین  رب  يراگزور 
ورف یتـخب  نوگن  تبکن و  ار  لـالخ  نباهدوب  سیلج  یـضاق  يولاـخ  لـالخ ، نب  قفوم  دـسیون : یم  ناـیمهلا "  تکن  باـتکرد "  يدـفص 

تشاگنرب : نینچ  دیشر  یضاق  هب  سیلج  دوزفیب ، رس  دردرب  ولاخ  رطاخب  ار  سیلج  یضاق  و  تفرگ ،

ریبزلا  نباب  یلاقم  عمست 
هعمست ناب  قیلخ  تناف 
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کباش  بسن  يذب  انبکن 
هعدلا نامز  یف  يدجلا  لیلق 

هجرن  مل  ریخلا  هلان  اذا 
هعم انعفص  هوعفصنا  و 

مراد . راظتنا  وت  زا  هک  هتسیاش  تسا  يراک  ناسرب . ریبز  نبا  هب  مراتفگ  - 
. دوزفن يریخ  شلابقا  تخب و  زا  هک  یبسن  تفرگب ، منماد  ولاخ  یتخب  نوگن  - 
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مشاب . كرش  یندرگ "  سپ  رد "  شزورما  اما  داتفین ، دیفم  ار  ام  دوب ، دنم  هرهب  رگا  - 
تسا . هتشذگ  رد  لاس ، داتفه  دودح  رد  يرمع  اب  لاسب 561  هدمآ ، تایفولاتاوف  رد  هکنانچ  سیلج  یضاق 

مود ) پاچ  تافاضا  )
هلمج زا  هدرک ، تبث  ار  سیلج  یـضاق  راعـشا  زا  یتمـسق  قئار "  شباتکزا "  لوا  ءزج  رد  يدادـغب ، راطع  دـمحا  دیـس  همالع  ناـمرورس ،
رابرد هب  تبـسن  ار  وا  تمیق  يذ  تامدـخو  هتفگ  انث  ار  کیزر  نب  حـلاص  کلم  انمـض  هدورـس ، راهطا  تیب  لـها  متاـم  رد  هکيا  هدیـصق 

تسا : نیا  هدیصق  علطم  تسا . هدرک  دای  يولع 

یناشلا  كولملا  هبناجم  ول ال 
یناشب مارغلا  یف  یناش  مت  ام 

تسا . تیب  هدیصق 50  نیا 
دوش : یم  عورش  نینچ  نآ  زاغآ  رس  تیب و  هک 66  هدورس  هط  ترتع  متام  رد  يرگید  هدیصق 

رئازلا  اذه  فیط  هءرج  تیارا 
ریازلا رویغلا  هیداع  باه  ام 

نکی  ملو  مالظلا  هتلمش  یفاو و 
رتاس مالظ  یف  الا  روزیل 

جلی  مل  نیع  ناسنا  هناکف 
رظانلا داوس  یف  الا  طق  ذم 
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اهنوفج  مکحک  ینافجا  مکح  ام 
رحاوس رهاوس و  نیب  ناتش 

دیسارهن ؟ بیقر  زا  دمآ ، قوشعم  رادیدب  یتارج  هچ  اب  شزیگنا  لایخ  يایور  هک  یناد  - 
دماین . ترایزب  بش  یکیرات  رد  زج  شیپ  نآ  زا  و  بش ، یهایس  زا  یلنش  رد  دیسر ، هار  زا  - 

درادن . اوام  یهایس  نایم  رد  زج  هک  تسا  مشچ  کمدرم  ایوگ  - 
تسا . راحس  يوداج  وا  ناگدید  راد ، هدنز  بش  ورهاس  نم  ناگدید  درک ، ناوتن  ربارب  وا  ناگدید  اب  ارم  ناگدید  - 

: علطم نیا  اب  تسا  تیب  هدورس 72  نیا  هدوتس ، مه  ار  حلاص  کلم  انمض  هک  نانموم  ریما  يانث  رد  رگید  هماکچ 
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عنام  کلاصو  نم  ریخ  لک  یلع 
عفاش کلامج  نم  ظحل  لک  یف  و 

هتسشن متام  كوس و  رد  ار  لوسر  طبس  ادهشلا  دیس  انمض  هدیـشک ، مظنب  ار  نانموم  ریما  یلع  تفالخ  ناهرب  هک  تیب  رگید 62  هدیصق  و 
تسا : نیا  هدیصق  زاغآرس  دراد ، وا  تامدخ  کیزر و  نبحلاص  کلم  زا  يدای  و 

لیسر  مامغلا  یف  یعمدل  له  الا 
لیبس لیلغلا  درب  یلا  یل  له  و 

. تسا نیرهاط  تیب  لها  ياثر  انث و  رد  هک  هدرک  دای  تیب  رد 51  مه  يا  هیمال  هدیصق 
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یلین یکم  نبا  هیریدغ 

هراشا

لاس 565 هتشذگ  رد 

ادمحم  یبنلا  نا  اوملعت  ملا 
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اسمرلا نکسی  مل  یصوا و  هردیحب 

رضح  مخ "  یف "  موقلا  مهل و  لاق  و 
: اسمه اوسمه  دق  هیف و  يذلا  ولتی  و 

هنا  یصیمق و  نم  يرزک  یلع 
یسوم نم  نوراه  لثم  ینم  يریصن و 

هب  اعفشتسم  نابعثلا  اورصبت  ملا 
اسحل هسحلی  موصعملا  هللا و  یلا 

هناک  ریطی  سواطک  داعف 
اسبحلا بجوتسف  كالمالا  یف  مرشغت 

اهعاطقنا  دعب  دبعلا  فک  در  اما 
اسمط تسمط  ام  دعب  انیع  در  اما 

دریگ ؟ زاورپ  اهنامسآب  شحور  هک  شیپ  نآزا  تخاس  دوخ  یصو  ار  ردیح  نانموم  ریما  دمحم ، قح  لوسر  هک  یتسنادن  - 
ادص . یب  اهسرج  شوماخ ، اهادص  دناوخ . رب  هبطخ  دندوب ، هاوگ  رضاح  ناگمه  هک  مخ "  ریدغ  رد "  - 

یسوم . نوره و  ناسب  تسا ، نم  راد  زار  یلع  تسا ، نم  روای  رای و  یلع  دومرف : - 
تفگ ؟ نیرفآ  هدینش  لئاسم  خساپ  تفگ ، زار  وا  اب  هدش  ربنم  رس  رب  ردژا  هک  يدیدن  - 

دمارخ . ناگتشرف  تفص  رد  زان  زا  ایوگ  دمآ ، زاورپب  سواط  نوچ  سپ  ناز  و  - 
هک دوب  وا  هن  درک ؟ بصن  دوخ  ياج  رب  ار  هدیرب  تسد  هک  دوب  وا  هن  - 
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دمآ ؟ انیبو  داهن  هقدح  رد  ار  هدمآ  رب  مشچ 

رعاش یناگدنز  حرش 

هدـیقع و هار  رد  هک  تسا  هط  ترتـع  مایئادـف  ،و  زادرپ شوخ  ناگدنیارـس  هعیـش و  ناـگرزب  زا  بدوـم ، یلین ، یکم ، نب  دـمحا  نب  دـیعس 
هاتوک هک  دح  نادب  هتخاس ، رشتنم  الم  رب  ار  هط  لآ  رخافم  رثآم و  هتفس ، رد  کین  هدورـس و  ناوارف  ربمایپ ، تیب  لها  شیاتـس  انث و  بهذم 

زا تردق  دح  رس  ات  یهتنم  تساور ، هنایم  لدتعم و  ناتسود  زا  هیامنارگ ، رعاش  هک  یلاح  رد  دنا ، هداد  تبسن  طارفا ، ولغ و  هب  ار  وا  نارظن 
رد ار  وا  ءاملعلا "  ملاعم  باتک "  رد  بوشآ  رهـش  نبا  اذـل  و  تسا . هداهن  نانآ  مدـق  ياـج  مدـق  هتفرگ و  وت  رپ  تیب  لـها  نازورف  لعـشم 
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تسا . هدرب  مان  ناگدنیارس  زا  ناراگزیهرپ  رامش 
هار يرگ  هعیش  رد  انشآ ، بدا  تغل و  اب  ، دوب يروشناد  يوحن  بهذم ، هعیش  بدوم  دیوگ : ءابدالا ج 4 ص 230  مجعم  رد  يومح  توقای 

بیرق يرمع  اب  تسا ، فیطل  یئارـس  لزغ  رد  هدورـس . تیب  لها  شیاتـس  انث و  رد  رتشیب  و  دراد ، یئوکین  رعـش  دومیپ ، یم  هغلابم  طارفا و 
تشذگ . رد  هنسرد 565  لاس ، دص 

وا : راعشا  هلمج  زا 

هماوقب  یتمایق  ماقا  رمق 
همامذب یتجهمل  دوجی  مل ال 

یتجهم  فلتاف  يدبک  هتکلم 
همالک نسح  هتجهب و  لامجب 

هباضر  ناک  بذع  مسبمب  و 
همادم ریبع  یف  باذم  دش 

روحا  فرط  جنغ و  رظانب  و 
هماهسب انر  اذا  بولقلا  یمصی 

درآ . یتمحر  مراز  لد  نیا  رب  ار ، ادخ  درک ، اپب  تمایق  شیوجلد  دق  اب  يا  هراپهام  - 
شنایب . شوخ  هجهل  شیارالد ، لامج  اب  تخیر ، ملد  نوخ  مدرپس ، ودب  مبلق  - 

نیبگنا . بارش  اب  هتشغآ  شیاراوگ  دهش  ، نیریش ینادن  بل و  اب  - 
. ناگژم ریت  اب  دشک  نوخ  رد  اهلد  اریگ ، هایس و  ینامشچ  ابرلد ، یهاگن  اب  - 
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هنسح  یف  هراذع  طخ  ناک  و 
هماثل تحت  یه  تلجت و  سمش 

هنیبج  ءایض  نمرفسی  حبصلاف 
همالظ ثیثا  نم  لیللا  و 

هظاحلک  هظاحل  سیل  یبظلا  و 
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هماوقک هماوق  سیل  نصغلا  و 

هدیشک . رب  باقم  شخر  دیشروخ  ایوگ  هدیمد ، رب  شراذع  طخ  - 
يا . هولج  شفلز  یهایس  زا  بش  یهایس  يا ، هنومن  شیور  وترپ  زا  یهاگحبص  هدیپس  - 

دشابن . دننامه  شیالاو  دق  اب  ورس ، يالاب  دشابن ، ربارب  شهاگن  اب  وهآ ، هاگن  - 

هضعب  قشعی  نسحلا  ناک  رمق 
هماسق یلع  هدعاسف  اضعب 

هئارو  هئاقلت و  نم  نسحلاف 
هماما هلامش و  هنیمی و  و 

هرصخ  هقدل  فرت  نم  داکی  و 
. همایق دنع  فادرالاب  دقنی 

تسا . يرای  رس  نآ  اب  ار  قشع  يادخ  تسا و  قشع  بلاط  دوخ  هک  تسا  قشع  نوچ  یئوکن  نسح و  رد  هک  یهام  - 
. تسار پچ و  زا  شیپ ، سپ و  زا  دراب ، یم  شیامیس  زا  هک  تسا  تحالم  نسح و  ور ، نیا  زا  - 

دنکش . مهرد  شکیراب  نایم  مسرت  دزیخ ، اپرس  رب  دهاوخ  رگا  هک  فیطل  فیرظ و  نانچ  - 
دیوگ : رعاش  لاح  حرش  رد  بتاک  دامع 

زا دش و  لاس  نهک  دوب ، مدـقم  اوشیپ و  ینید  بصعت  رد  رورپ ، بیدا  بیدا و  راکزیهرپ ، يدرم  لاح  نیع  رد  دومیپ ، طارفا  هار  عییـشت  رد 
رد وا  نم و  رادـید  نیرخآ  هتـشذگ ، رب  شرمع  لاسدون  زا  تشگ . مدـع  نوچ  شدوجو  انیبان ، شناگدـید  تسویپ ، یتوترف  هب  يریپ  دـح 

داتفا . قافتا  لاسب 562  حلاص  هلحم  دادغب ،
: دیوگ ینیما 

دامع هک  تسا  لاس  نامه  نیا  و  هداـتفا ، قاـفتا  لاس 562  رد  یکم ، نبا  ام  رعاش  اـب  بتاـک  داـمع  رادـید  نیرخآ  هک  تسا  نیمه  تسرد 
نبا هکنانچ  هتفگ ، كرت  ار  یناف  راد  لاس 597  رد  ات  هتشگن  زاب  راید  نادب  رگید  هدش و  جراخ  دادغب  زا  بتاک 
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تسا . هدرک  دای  نایعالا ج 2 ص 19  تایفو  رد  ناکلخ 
، هدش لقن  بتاک  دامع  زا  يدجو ج 10 ص 440  دـیرف  فراعملا  هرئاد -  تاـیفولا ج 169 1 ، توف  رد  هک  خیرات 592  تروص ، نیا  رد 

دنا . هدش  نآ  راچد  هک  تسا  یحضاو  فیحصت  تسردان و 
، یکم نبا  تافو  لاـس  ناونع  هب  ص 595 ، هعیـشلا ج 1  نایعا  بهذلا ج 4 ص309 و  تارذـش  رد  خـیرات 592  نیمه  هکنآ  رت  تفگش 
562 نآ حیحـص  مقر  هزات  وا ، تافو  خـیرات  هن  تسا ، بتاک  دامع  اب  وا  تاقالم  نیرخآ  خـیرات  هکنآ  اب  هدـش ، دای  همجرت ، بحاص  رعاـش 
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هن 592 . تسا 
رعاش مان  بتاک ، دامع  مینیب ، یم  هکنا  و  هدرک ، دای  يومح  توقای  هک  دوب  دـهاوخ  لاس 565  نامه  رعاش ، تافو  خـیرات  تروص ، نیا  رد 
دعب هک  تسا  یئارعش  هژیو  گنهرف  نیا  اریز  دشاب ، هدرک  توف  لاس 592 رد  دیابن  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  هدومن ، تبث  دوخ  گنهرف  رد  ار 

تسا . هدش  حیرصت  ناکلخ ج 2 ص 190  نبا  خیرات  رد  هکنانچ  نآ  دنا ، هتشاد  یگدنز  لاس 572  ات  طقف  مجنپ و  نرق  عورش  زا 
نینچ ینخس  نمـض  رد  یکم  نب  دیعـس  میولاخ  تفگ : یم  دادغب  رد  رافـص ، یطـساو ، رمع  ، رعاش هداز  رهاوخ  دیوگ : بتاک  نیدلا  دامع 

تسا : هورس 

لالطا  کصخشب  يوللا  یناغم  لاب  ام 
لاط دق  یثب  اهب و  یفوقو  لاط  دق 

لاطب  سناوالا  دعب  لیحم ، عبرلا  و  رافق ، هانتم  روثد ، عبرلا 
لالحم  یلازعلا  یخرم  ثلم  رمعم  بونج  لامش و  روبد و  هتفع 

لاح  نع  یبنت  موسرلا  لعل  لاح  دق  امسر  لئاسف  يوللاب  افق  حاص  ای 
لافلاب  برضی  راط  دق  يدانی  نیبلاب  بارغ  بیعن  الا  يداوف  فش  ام 
لاخلا  هبحاص  دعبلاب  یصقا  نیبلاب و  انیزح  ابلق  قارفلاب  اجش  راط  ذم 
لاخلخلا  نینر  یفخت  اهایح  طرف  نم  لد  اهانث  دق  يداهتت و  یشمت 

مدرب . رسب  لد  مغ  اب  مدرک ، گنرد  ناماس  نیا  رد  يرید  تخیر ؟ مه  رد  هچ  زا  ، دوب ناتسود  هبلک  كاخ ، لت  نیا  هانپ  رد  - 
. تسین يربخ  يداش  سنا و  زا  رگید  هایگ ، یب  يداو  هنارک  بآ ، یب  کشخ و  نآ  طاسب  کنیا  - 
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دوب . ازفلد  مرخ  ناراب  هلاژ  زا  هاگماش  رهب  هک  اجنآ  دیدرون ، مه  رد  نآ  داینب  لامش ، بونج و  تسار ، پچزا و  نافوط  - 
مریگ . يربخ  مناتسود  لاح  زا  هک  دشاب  مسرپ ، يربخ  هتخیر  ورفراوید  رد و  زا  ات  مارایب  یتخل  رفسمه -  يا  - 

تخاون . ینادج  قارف و  گنهآ  هک  موش  يدغج  هلان  زج  تسکشن ، مراز  لد  نیا  - 
لاخ . بحاص  تبعل  نآ  يرود  زا  ياو  تفرگ ، ورف  مغ  ار  ملد  تفرگ ، زاورپ  دزيا و  هلان  - 

لاخلخ . ياوآ  دزاس  ناهنپ  ات  مرش  طرف  زا  ادا ، زان و  اب  دیمارخ ، یم  کمرن  کمرن  - 
راوتسا يرعش  دنیوگ : دنا و  هتخادرپ  رعاش  لاح  حرـشب  تایفولا " ج 1 ص 169  تاوف  رد "  رکاش  نبا  ناـیمهلا " و  تکن  رد "  يدـفص 

دنا . هدروآ  ار  بتاک  دامع  نخس  مالک ، نیا  زا  دعب  ،و  تسا تیب  لها  شیاتس  رد  رتشیب  دراد و 
ریما يانث  رد  هک  تسوا  یبهذم  راعـشا  زا  و  دوش ، یم  تفای  نینموملا ص 469  سلاجم  نازیملا ج 3 ص . ناسلرد  یکم ، نبا  لاـح  حرش 

تسا : هدورس  نانموم 

يرولا  لبق  نم  مدآ  نکی  ناف 
هراد ندع  هنج  یف  یبن و 
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یلعلا  اذ  ایلع  يالوم  ناف 
هراونا هعطاس  هلبق  نم 

تفرگ . اوام  نیرب  ناتسوب  رد  دش و  ربمایپ  نایملاع  زا  شیپ  رشبلا ، وب  مدآ  رگا 

تفرگ . الاب  شراونا  وت  رپرتشیپ  نآ  زا  یلاعم ، بحاص  یلع  مرالاس  رورس و  - 
تفای . تمرح  هانپ و  تشذگرد ، مدآ  ياطخ  زا  نتجنپ  تمرحبناهج  يادخ  - 

دننام . ناما  رد  نافوط  لیس  زا  ات  تسارآ  تاجن  یتشک  نالوسر ، لیخرس  حون  رگا  - 
. دنریگ مارآ  هانپ و  ودب  شنارای  تسا ، تاجن  یتشک  دوخ  یلاعم ، بحاص  یلع  مرالاس  رورس و  - 
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تفای . تاجن  ایرد  زا  یهام  مکش  رد  سنوی  رگا  - 
تسا . ناتسود  ربهر  هک  تسا  یتربع  نیبم  ماما  زا  يدنلج "   " ناتساد - 

تخیوآ . رب  یکیرات  هدرپ  بش  هک  سپ  نآ  زا  تشگزاب ، وا  رطاخب  دیشروخ  لباب ، نیمزرس  رد  - 

ادهتجم  اعر  یسوم  نکی  نا  و 
هراظتنا هقش  نا  یلا  ارشع 

راب . تقشم  يراظتناب  درک ، ینابش  لاس  هد  نارمع ، یسوم  رگا  و  - 
دید . رضخا  شتآ  روط  يداو  رد  درک و  جیوزت  ار  بیعش  تخد  ات  - 

دش . تفج  دمحم  تخد  ایادخ  رماب  یلاعم  بحاص  یلع  مرالاسو  رورس  - 
تفرگ . لمح  شردام  ادخ ، رماب  هک  تسا  یماقم  لضف و  ار  یسیع  رگا  و  - 

تشاد . زاب  يزع  تالهدجس و  زا  دوخ  ردام  تخادرپ و  رافغتسا  وحیبست  هب  ردام  مکش  رد  یلع  - 
ههزن رد  يروفص  شا ، هریـس  رد  نالحد  ینیز  هیبلح ج 1 ص 285 ، هریـس  رد  یبلح "  هک "  تسا  یثیدـح  هب  رظان  هدیـصق ، تیب  نیرخآ 

هدجـس زا  ار  شردام  لـمح ، ناـمز  رد  نینموم  ریما  یلع  هکنیاـب  رئاد  دـنا ، هدرک  تیاور  راـصبالا ، رون  رد  یجنلبـش  ج 210:2 ، سلاجملا 
تشگ . یم  عنام  اهتب  رب  ندرک 

تسا : راومه  و 

عفاش  همایقلا  موی  دمحم  و 
تنقم دبع  لک  نینموملل و 

عیطم . مار و  ناگدنب  مه  دشاب و  نانموم  عیفش  رشح ، زور  رد  ادخ  لوسر  - 
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دنناسر . يراگتسرب  ار  نایعیش  ، همطاف ناگداز  شدنزرف  ود  اب  یلع  - 
دنالامآ . ربهر  رفعج ، شا  هداز  سپ  نآ  زا  ودمحم  ربمایپ  ملع  رقاب  یلع ، نیدباعلانیز  و  - 

دنا . نم  هانپ  تالکشم  رد  يوقت  تیاده و  مچرپ  اضر  شاهداز  یسوم ، لام  هدنخرف  مظاک  - 
. دنا نم  يادرف  هریخذ  مما ، هدیزگرب  یلع  سپ  نآ  زا  لبس ، يداه  دمحم  اضر  هداز  - 

هحفص 254 ] ] 

مبای . هار  تقیقح  هب  ناشدوجو  نمی  هب  مراودیما  هک  يدهم  شا  هداز  نسح و  رکسع : ییاوشیپ  ود  - 
: دراد ربیخ  هوزغ  نانموم و  ریما  يانث  رد  مه  يا  هدیصق 

اهلوح  نم  زتهاف  اهزهف 
ادملج ارجح  هونب  انصح 

دنکفا . راصح  ناکرا  رب  هزرل  دنک ، رب  ربیخ  هعلق  زارد  - 
دنکفارودب . عارذ  هاجنپ  هک  درک  بات  رپ  شنانچ  - 

داد . روبع  قدنخ  زا  ارهاپس  تفرگ و  تسد  رس  رب  سپس  - 
دیوگ : نانموم  ریما  هب  باطخ  هکیاهدیصق  هلمج  زا 

يداد . ياج  هقدح  رد  ار  هدنکرب  مشچ  هک  نانوچ  يدرک ، دنویپ  دوخ  ياج  رب  ار  هدیرب  تسد  - 
تفگ . نخس  وت  اب  یتخاس  بطاخم  دوب ، هدیسوپ  یناوختسا  هک  ار  يدنلج "  همجمج "  - 

دیوگ : نینچ  تشذگ ، يومح  زا  لقن  هب  نآ  تیب  هد  هک  يا  هدیصق  نایاپ  رد 

نمب  کسمتسا  كاوه و  دیعس  ای  عد 
هماثآ نم  حازت  مهب و  دعست 

یهراو . ناهانگ  دیق  زا  یبای و  تداعس  هک  نز  گنچ  اهنآ  نمادب  هنبرس ، زا  سفن  ياوه  دیعس ، يا  - 
دش . لماک  تیالو  نامیپهک  ناشنادنزرف  همطاف و  ردیح و  دمحم و  اب  - 

. دنزگ نادندب  تمادن  تشگنا  ناشناهاوخ  دب  دنوش ، رورسم  زیخاتسرب  ناشناتسود  هک  هورگ  نآ  - 
تسار . تسدب  شلامعا  همان  تسا ، ناعمل  رد  ناشناتسودتسود  هکلب  ناشناتسود  یناشیپ  زا  رون  - 

دنباین . یگنشت  رگید  هک  بارش  یماج  دنوش ، باریس  رثوک  ضوح  زا  - 
. دشون تایح  بآ  شماما  تسد  زا  هک  شلاح  رب  اشوخ  یلعنانموم ، ریما  تسد  زا  - 
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اهنوماه . تشد و  اهیدنلب ، تسپ و  اب  دوب ، یمن  نشور  تیاده  هار  دوبن ، رگا  - 
دنتفرگ . یم  هانپ  اهتب  نمادب  تلاهج  زا  نارگید  دیتسرپ ، یم  ار  ادخ  - 

دنشاب . وا  درگاش  نیرتمک  شناد  وملع  رد  یسوم ، یصو  عشوی  افص ، نوعمش  ، ایخرب فصآ  - 
تسا : هتفگ  خساپ  نینچ  ار  وا  یلین  یکم  نبا  و  هدورس ، یلع  نایملاع  رورس  شهوکن  رد  تیب  ود  یطساو  فسوی 

هرفک  یف  لاق  نمل  لقالا 
دهاش هلوق  یلع  یبر  و 

دحاو  یف  سانلا  عمتجا  اذا 
دحاو اضرلا  یف  مهفلاخ  و 

مهلک  مهعامجا  لد  دقف 
دساف هلقع  هنا  یلع 

تسا . راتفگ  دهاش  میادخ  دیوگیساپسان و  رد  هک  رفاک  درخبان  ناب  وگب  - 
دشاب . فلاخم  هنایم  زا  نتکی  دندرگ ، قفتم  تفالخ  رد  نامدرم  هک  هاگنآ  - 

تسا . دساف  رفن  کی  نآ  يار  هک  تسا  هاوگ  نانآ  ءارآ  قافتا  - 
وگ : رب  ودب 

حیحصلا  ریغ  کلوق  تبذک و 
دقانلا هدقنی  کمعز  و 

اعیمج  یسوم  موق  تعمجا  دقف 
درام ای  سجر  ای  لجعلا  یلع 

مهلجع  یلع  افوکع  اوماد  و 
دراف درفنم  نوراه  و 

نوئطخملا  مه  ریثکلا  ناکف 
. دحاولا وه  بیصملا  ناک  و 

تسا . دودرم  نادقان  رظن  رد  تروصت  یتفاب ، مهب  یغورد  ، یتفگ اطخ  - 
راکبان . يا  ثیبخ  يا  دندش . يارکی  قفتم و  يرماس  هلاسوگ  رب  ناگمه  یسوم ، موق  - 
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دنام . اهنت  هکی و  یسوم  یصو  نوراه  دنداد . همادا  شتسرپب  دنتفرگ و  يادخ  ار  هلاسوگ  - 
دوب . قح  رب  حیحص و  شیار  دنام ، درفنم  اهنت و  هکنآ  دنتفرگ ، هلاسوگ  لابند  هک  دندوب  راکاطخ  تیرثکا ، - 

دیوگ : یم  انث  نینچ  ار  نانموم  ریما  رگد ، هدیصق  رد  و 

یحضاف  مولعلاب  هللا  هصخ 
ریمض لک  رسب  یبنی  وه  و 
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هللا  نع  هیخا  نع  ملعلا  ظفاح 
ریبخلا فیطللا  نع  اریبخ 

تشگ . ربخاب  ناهنپ  زار  زا  هک  دح  نادب  دیشک ، رب  شنادب  شیادخ  - 
ریبخ . فیطل  اتکی ، دنوادخ  زا  دمحم  و  تفرگ ، دمحم  شردارب  زا  شناد  هیام  - 

هجوت :
سلاجم رد  هک  یلاـح  حرـش  و  هدرک ، زاـب  یلـصف  یلین ) دیعـس  وبا   ) ناونع تحت  ص 407  هعیـشلا ج 6  نایعا  رد  نیما ، دیـس  ناـمرورس ،
هدـناشک همجرت  بحاص  مان  رد  قیقحت  هب  ار  نخـس  هلابند  و  هدومن ، وگ  زاـب  لـصف  نآ  رد  هدـمآ ، یلین ) دـمحا  نب  دیعـس   ) يارب نینموملا 

تسا . یتفگش  هیام  هک  یقیقحت  تسا ،
دوخب باطخ  هدش ، فذح  ادن  فرح  تسا ، دیعس  ابا  ففخم  دیعس  اب  نمب ،) کسمتسا  ماوهدیعس و  اب  عد   ) رعاش نخس  هک  تسا  هدومرف 

مان اب  هدش و  طبض  دیعـس ) ای  عد   ) رعـش هک  یلاح  رد  تسا ، دیعـس  وبا  رعاش  هینک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دیعـس ، ابا  يا  دیوگ  هک  تسوا 
دیعس ای  دعس  شمان  یکم  نبا  هتـشون : هعیـشلا  نایعا  ص 207  رد ج 14  نیما ، دیـس  هنیک . اب  هن  تسا ، هتخاـس  بطاـخم  اردوخ  کـچوک 

هک هدومن  تبث  لاسب 595  مود ، مسق  مود ج 1 ص 177  عبط  رد  هدرک و  تبث  لاسب 592  لوا  رد ج 1 ص 595 ط  ار  رعاش  تافو  تسا ،
تسا . هدرکن  ناونع  ار  یلین  امرعاش  ناکلخ ، نبا  هکنیااب  هدرک ، لقن  ناکلخ  نبا  زا  ار  رعاش  لاح  حرش  انمض  تسا . هابتشا  ود  ره 

( مود پاچ  تافاضا  نایاپ  )
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یمزراوخ بیطخ  هیریدغ 

هراشا
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568  - 484

بارت  یباک  یتف  نم  لهالا 
بارتلا قوف  رهاط  ماما 

یتیگ . هنهپ  رد  رهوگ  كاپ  ياوشیپ  تساجک ؟ بارت  وب  نوچ  يدرمناوج  - 
مزاس . ایتوت  شلعن  رابغ  زا  ددرگ ، دنمدرد  مناگدید  رگا  - 

دشاب . ملع  باب  نانموم  ریما  تسا ، ملع  رهشیمارگ  لوسر  دمحم  - 
نادنخ . راکیپ  هنحص  رد  نایرگ ، تدابع  بارحم  رد  - 

. تخودنین رانید  مه و  رد  دیشوپ ، مشچ  رویز  رز و  زا  - 
تخیگنارب . شتآ  شریشمش  هقعاص  نوچ  درک ، رام  رات و  ناطیش  هاپس  هاگمزر  هنهپ  رد  - 

دشوپ . رد  یناوجهماج  هک  شیپ  نآ  زا  تفرگ ، نیزآ  تیاده  رویز  اب  هک  تسا  یلع  - 
دمآ . رب  لوسر  هناش  رب  هک  هاگنآ  تسکشب ، شیرق  ياهتب  هک  تسا  یلع  - 

دشابن . عدار  شباجح  هک  ینیما  دمآ ، لیفک  ار  ربمغیپ  نانز  ، تیاصو صن  اب  هک  تسا  یلع  - 
. درک دابآ  ار  مالسا  هک  یتبرض  تخادنا ، ورف  ریشمش  برض  اب  ار  دودبع "  ورمع  هک "  تسا  یلع  - 

. دشخب هلصیف  ار  عازن  ربیخ "  زور  مچرپ  مخ " و "  ریدغ  تءارب " و "  ناتساد "  - 
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تسا . راوگرزب  ربمایپ  زا  لیثمت  نیا  دنشاب . یسوم  نوراه و  نوچ  یلع  دمحم و  - 
دنام . زاب  یلع  هناخ  برد  درک ، دودسم  نارگید  ياهرد  دوخ ، دجسم  رد  - 

دشاب . زغم  یلع  نامرورس  دنارشق ، رسکی ، نامدرم ، - 
دیلام . كاخ  رب  نانمشد  ینیب  داتفا ، نینموم  ندرگ  رب  هدالق -  دننام  کش -  یب  شتیالو -  - 

دومنب . شباوص  هار  یلع  تفر ، اطخب  لئاسم  خساپ  رد  رمع "  هاگ "  ره  - 
دنار . یم  یهابت  تکاله و  هب  ارم  میاطخ  خساپ  دوب  یمن  یلع  رگا  تفگ : فاصنا  هار  زا  رمع  و  - 

دنارطاخ . ترسم  يدونشوخ و  هیام  شدنزرف ، ود  اب  یلع ، نامرورس  همطاف و  ورنیا  زا  - 
ملوسر . تیب  لها  ناوخ  انث  نم  دشک ، رب  شیاتس  اب  ار  ینادناخ  دهاوخ  هک  ره  - 

مراع . گنن و  نیا  نیرق  متشگ ، هنازرف  هک  يزور  زا  نم  دشاب -  نینچ  هک  تاهیه  و  دشاب -  راع  وگنن  هیام  نانآ  رهم  رگا  - 
دوب . نادیم  درم  اتکی  هکنآ  دنتشک . دوب ، نایوجقح  ربهر  قح و  وترپ  هک  ار  یلع  - 

دنتخاس . شراک  باذم  مساب  دنتشک ، ار  برع  رد  درمناوج  یبتجم ، نسح  شا  هداز  - 
دندیشک . نوخ  كاخب و  ریشمش  هزین و  نعط  اب  دندرک ، مورحم  تارف  بآ  زاار  نیسح  - 

لاسدرخ . یکدوک  دنتشک ، یم  مه  ار  داجس  یلع  دوبن ، تنیز  نخس  رگا  - 
راجنهان . متس  نیاز  ار  ادخ  دندیشک ، رادرب  ار  یلع  نب  دیز  تلادعییاوشیپ  - 
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هاگرخ . رصق و  هیاس  رد  دیزی  نادناخ  بل ، هنشت  دیشروخ ، شبات  رد  دمحمنارتخد  - 
. دنتشادن نت  رب  هماج  ءاسک  باحصا  دندرک ، اپب  نیمرچ  همیخ  دیزی  نادناخ  - 
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رعاش لاح  حرش 

 " مزراوخ . بطخا  هب "  فورعم  یفنح ، یکم  دیوم  نب  قاحسا  دیعس  یبانب  دمحا  نب  قفوم  دمحم ، وبا  دیوملا ، وبا  ظفاح ،
ءاشنا اه  هبطخ  بیدا ، رعاش ، خیرات ، هریس و  زا  هاگآ  هزاوآ ، رپ  یبیطخ  ناوارف ، دانـسا  اب  یثیدح  بحاص  روهـشم ، یظفاح  روشناد ، یهیقف 

تسا . هدمآ  رتافد  تبث  شیاه  هدورس  درک ،
انث ار  وا   " تایفولاب یفاولا  رد "  يردفص  هدرب و  مان  وا  زا  ظفاح  ناونع  هب  ینادمه ، ءالعلا  وبا  لاح  حرش  نمض  ءابدالامجعم ، رد  يومح ،

هدرک . دای  وا  زا  نیمالا "  دلبلا  خیرات  یف  نیمثلادقع  رد "  یسراف  یقت  هتفگ و 
رد يراسنوخ  دیس  هیهبلا " ص 39 ، دئاوف   " رد یحلا  دبع  دمحم  هاعولا " ص 401 ، هیغب  رد "  یطویـس   " هاحن ، رابخا  رد "  یطفق  زین ، و 

تاعوبطملا " ص 1817 مجعم  بحاـص "  هیبرعلا ج3 ص 60 و  هغللا  بادآ  خـیرات  رد  نادـیز  یحرج  تانجلا " ص 21 و  تاـضور  " 
هفینح . یبا  بقانم  نمض  باتک ، لوا  رد  هیضملا  رهاوج  زا  لقنب 

یحاون نیا  مامت  رد  ام  تسا ، یلاخ  وا  سیفن  ياهباتک  مانزین  و  وا ، هذمالت  خـیاشم و  نادرگاش : دـیتاسا و  لیـصفت  زا  هرـسکی  مجاعم ، نیا 
میا . هدرک  هدافتسا  تازاجا  بتک  فلوم و  دوخ  ياهباتک  زا  هدرک و  ثحب 

تیاور دیتاسا  خیاشم ،

. هتفرگ ارف  ثیدح  هتخودنا و  شناد  وا  تمدخ  هتشذگ 437  رد  یفسن ، دمحا ، نب  دمحم  نب  رمع  نیدلا ، مجن  ظفاح ، - 1
. هتفرگ ارف  مه  ثیدح  دناوخ و  وا  دزن  ار  نایبدا  هتشذگ 538 ، رد  يرشخمز  رمع  نب  دوحم  هللا ، راج  مساقلا ، وبا  - 2

، يوره یخورک ، لهس ، یبا  نب  مساقلا  یبا  نب  کلملا  دبع  حتفلا ، وبا  - 3
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. دوش یم  هدید  وا  لتقم  لوا  ءزج  رد  هکنانچ  هتفرگ ، ارف  ثیدح  وا  زا  جح  رفس  زا  تشگزاب  رد   548 هتذشگ . رد 
هناخرد لاس 544 زا  لوالا  عیبر  هام  زور  نیرخآ  دادـغب  رد   551 هتـشذگ . رد  ناهرب "  هب " بقلم  يونزغ ، نیـسح  نب  یلع  نسحلا ، وبا  - 4

. هتفرگ ارف  ثیدح  وا  زا  داتسا ،
هتشذگ 551 . رد  يدرب ، ینیوج ، هیومحم ، نب  دمحا  نب  یلع  نسحلا ، وبا  نیدلا ، خیش  - 5

. هدینش ثیدح  وا  زا  دادغب ، رد  هتشذگ 552 ، رد  ینوغاز ، رصن ، نب  هللا  دیبع  نب  دمحم  رکب ، وبا  - 6
. هتفرگ ثیدح  هزاجا  وا  زا  همان  هلیسوب  هتشذگرد 555 . یئاط ، دمحم ، رفعج  یبا  نب  دمحم  حوتفلا ، وبا  نیدلا ، دجم  - 7

. دنا هتشاد  یملع  طابترا  همان  اب  دراد ، ثیدح  هزاجا  وا  زا  هتشذگ 558 ، رد  یملید ، هیوریش ، نب  رادرهش  روصنم ، وبا  نیدلا ، نیز  - 8
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. دراد ثیدح  هزاجا  هتشذگ 569 ، رد  ینادمه ، راطع ، دمحم ، نب  دمحا  نب  نیسح  نب  دمحا  نب  نسح  ءالعلا ، وبا  - 9
. دراد ثیدح  هزاجا  دادغب ، نکاس  ینادمه ، دمحم ، نب  یلع  نب  کلملا  دبع  رفظملا ، وبا  - 10

. هتفرگ ثیدح  هزاجا  همان  نمض  يزورم ، ینادمه  نسح ، نب  هللا  دبع  نب  دعس  بیجنلا ، وبا  - 11
ياوشیپ ناونع ، هب  و  دـنک ، یم  دای  وا  زا  دوخ  لتقم  رد  هکنانچ  یمزراوخ ، ردارب  یکم ، دـمحا  نب  دـمحم  همئالا ، سمـش  جرفلا ، وبا  - 12

. دیاتس یم  هیلع ، هللا  همحر  نیمرحلا ، ماما  همئالا ، شمش  مالسالا ، نکر  ، نیدلا جارس  مردارب  راوگرزب ، لجا ،
. دنک یم  تیاور  شردارب  زا  هتکید )  ) ءالما تروص  هب 

. هتفرگ ثیدح  هزاجا  ورم . بیطخ  یحیش ، دمحم ، نبدمحم  رهاط ، وبا  - 13
. دراد ثیدح  هزاجا  همان  یط  یقروز . لهس ، یبا  نب  رفعج  یبا  نب  نسحنب  دمحم  رکبوبا ، - 14
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. یحرقاب نسح ، نب  دحاولا  دبع  حتفلا ، وبا  - 15
. یمزراوخ مارص ، دمحانب  نامثع  نافع ، وبا  - 16

هزاجا هدربمان  زا  هدرک ، دای  نیطمسلا "  دئارف  رد "  یئیومح  هکنانچ  يدادغب ، دمحم ، نب  نیـسح  نب  دمحم  روصنم ، وبا  نیدلا ، مجن  - 17
. دراد ثیدح 

. دنک یم  تیاور  وا  زا  همان  یط  ینادمه ، مایخ ، دمحم  نب  نامیلس  نب  دمحم  دواد ، وبا  - 18
. دراد تیاور  وا  زا  هدمآ ، نیطمسلا "  دئارف  رد "  هکنانچ  راجن ، نب  نسح  - 19

. یسوط يراضغ ، روصنم ، یبا  نب  دمحم  نب  سابع  دمحم  وبا  - 20
. رادنب نب  دمحم  نب  دمحا  رذ ، وبا  نیدلا ، لامک  - 21

. دنک یم  تیاور  همان  یط  ینادمه . فسوی  نب  نامس  نب  دمحم  نیدلا ، جات  ظافحلا ، لضفا  - 22
. دراد ثیدح  هزاجا  يدنب . رفح  نمحرلا ، دبع  نبا  ، لضفلا وبا  همئالا ، رخف  - 23

. هدرک یم  تیاور  هزاجا  اب  وا  زا  هدرک ، دای  لتقم  رد  هکنانچ  یهیقف ، رکب ، یبانب  دمحم  نب  دیعس  خیش  - 24
. دادح یلع  وبا  - 25

. هبتاکم قیرط  زا  تیاور  یحمج ، یلع  یبانب  نارمع  نب  دمحم  رفعج ، وبا  نیدلافیس ، - 26
. هتفرگ ثیدح  وا  زا  دادغب  رد  لدع ، نارشب ، نبا  نیسحلا ، وبا  - 27

. یطعش دمحم  نب  كرابم  - 28
. لیئاکیم نب  دیمحلا  دبع  همئالا ، نکر  - 29

. هتفرگ ثیدح  وا  زا  ناتسرهش "  رد "  لاسب 544  جح ، رفس  زا  تشگزاب  رد  یناتسرهش ، حون ، نب  روصنم  مساقلا ، وبا  - 30
. ینامرک دمحمنمحرلا ، دبع  لضفلا ، وبا  - 31

اب دراد ، تیاور  ینادمه ، دمحم ، نب  نامیلس  نب  دومحم  دواد ، وبا  - 32
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. یملع طابترا  همان 
. یناوید هب  فورعم  يرقم ، یلع ، نب  روصنم  نب  دمحم  نیدلا ، دیدس  - 33

. هتفرگ ثیدح  وا  زا  ءالما ، سلجم  رد  یسابرک . دمحا ، نب  یلع  نسحلا ، وبا  - 34
هتفرگ . ثیدح  هزاجا  همان  اب  یناتسهد ، دمحا  نب  دوعسم  ماما ، - 35

نایوار نادرگاش ،

همجرت بحاص  رـصتخم  رد  ( 538 - 610  ) یفنح یمزراوخ ، يزرطم  دیـسلادبع ، مراکملا ، یبا  نب  رـصان  مراکملا ، وبا  نیدـلا ، ناـهرب  - 1
هکنانچ هدرکیم ، تیاور  وا  زا  و  دنا ، هتشون  هداعسلا ج 1 ص 108  حاتفم  هاعولاهیغب ص 402 ، هکنانچ  هدرک ، ثیدح  ذخا  هتشادتئارق و 

. هدش دای  ملاعم  بحاص  لصفم  هزاجا  و  هرهز ، ینب  هب  یلح  همالع  هزاجاو  نیطمسلا  دئارف  رد 
نیدـلا بیجن  خیـش  درگاش  هزاجا  رد  هکنانچ  هدرک ، یم  تیاور  همجرت  بحاص  فلوم  زا  ار  بقانم  باتک  تخا ، نبا  یلع ، نب  ملـسم  - 2

. هدش دای  لوا ، دیهش  داتسا  دمحا ، نیدلالامج  نب  دمحم  نیدلا  سمش  دیس  يارب  هتشذگ 689  رد  یلح ، دیعس  نب  ییحی 
یم تیاور  فلوم )  ) همجرت بحاـص  زا  ار  بقاـنم  باـتک  یمزراوخ ، یلع ، نب  دیـسلا  دـبع  مراـکملا ، یبانب  رهاـط  اـضرلا ، وبا  خیـش ، - 3

. دوش هعجارم  یلح  درگاش  هزاجا  هب  هدرک .
هعجارم یلحدرگاش  هزاجا  هب  هدرک . یم  تیاور  فلوم  زا  ار  بقانم  باتک  ینیـسح ، دـمحم ، نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  دـمحم ، وبا  خیـش ، - 4

. دوش
. هدرک یم  هبتاکم  یمزراوخ  اب  سییاقم ) كر :  ) هتشذگ 588 رد  یناردنزام ، يرورس ، بوشآ ، رهش  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج ، وبا  - 5

(. نیطمسلا دئارف  كر : ، ) هدرک یم  تیاور  فلوم  زا  ار  یمزراوخ  بقانم  باتک  نیعم ، نبا  نیدلا ، لامج  - 6
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دوش . هعجارم  هاعولا  هیغب  هب  هدرک ، تئارق  همجرت  بحاص  تمدخ  هتشذگ 607 ، رد  يوحن ، رکب  نبدمحا  نب  رصان  مساقلا ، وبا  - 7

یمزراوخ تافیلات 

نارود رد  وا  ترهـش  رگید ، فرط  زا  و  هتـشاد ، لاـمکب  یتـسد  هقرفتم  موـلع  ریاـس  بدا و  خـیرات و  ثیدـح و  هقف و  ملع  رد  یمزراوـخ ،
یناوارف تافیلات  یمزراوخ  هک  دـناسر  یمو  دـنک  یم  باحیا  ناهج ، فانکا  رد  ثیدـحو  ملع  دـیتاسا  اب  طابترا  يراگن و  همانو  یگدـنز 

هک تسا  باتکتفه  اهنت  هدیسر  ام  تسدب  هتفای و  ترهش  هچننآ  یهتنم  تسا ، هدوب  نینچ  منک  یم  رکف  نم  و  دشاب ، هدروآ  ریرحت  هتشرب 
: میرب یم  مان  کنیا 

. هدش عبط  نکد 1321  دابآ  ردیح  دلج ، رد 2  هفینح ، وبا  ماما  بقانم   - 1
یم مان  باتک  نیا  زا  دوخ ج 1 ص 484  بقانم  باتکرد  بوشآ  رهـش  نبا  رفعج ، وبا  مالـسلا . هیلع  یلع  نانموم  ریما  يارب  سمـشدر  - 2

. درب
تیاور ار  باتک  نیا  بوشآ  رهـش  نبا  هدرک ، دای  نینچ  دوخ  لتقم  رد  نینموم ، ریما  وا  یـصو  و  نیما ، ربمایپ  بقانم  رد  ، نیعبرا باـتک  - 3

هداد . تیاور  هزاجا  نمب  هدرک و  دای  دوخنیعبرا  باتک  زا  يا  همان  یط  یمزراوخ ، باتک  فلوم  دیوگ : هدرک و  یم 
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اب میدرک ، یـسررب  اصقتـسا و  ار  تایاور  نآ  مامت  ام  هدرک و  لقن  ناوارف  نیعبرا  باـتک  نیا  زا  دوخ  بقاـنم  باـتک  رد  بوشآ ، رهـش  نبا 
. تسا درومیب  دشاب ، دحتم  وا  بقانم  باتک  اب  یمزراوخ  نیعبرا  باتک  هکنیا  لامتحا  تروصنیا  رد  دوبن ، ربارب  شفورعم  بقانم  باتک 

. درب یم  مان  نآ  زا  دوخ ص 484  بقانم  رد ج 1  بوشآ  رهش  نبا  نینموملا ، ریما  ایاضق  باتک  - 4
. هدمآ تازاجا  رد  هکنانچ  نآ  هدرک ، تیاور  ارنآ  نیعم  نبا  نیدلا  لامج  هیلع ، هللا  مالس  ادهشلا  دیس  نیسحلا  لتقم  باتک  - 5

: تسا رارق  نیدب  نآ  لوصف  تسرهف  هتشگ و  بترم  دلج  ود  رد  لصف  هدزناپ  اب  باتک  نیا 
(. ص  ) ربمایپ لئاضف  زا  یخرب  - 1

هحفص 264 ] ] 

. ادخ لوسر  هجوز  دلیوخ ، تخد  هجیدخ  نینموملا ، ما  لئاضف ، - 2
(. ع  ) نینموملا ریما  ردام  دسا ، تنب  همطاف  لئاضف  - 3

. وا كاپ  هیرذ  نینموملا و  ریما  لئاضف  زا  هنومن  دنچ   - 4
(. ص  ) ربمایپ تخد  همطاف  هرهاط  هقیدص  لئاضف  - 5
. مالسلا هالصلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  لئاضف   - 6

(. ع  ) نیسح ماما  هژیو  لئاضف  - 7
. وا ماجنارس  نیسح و  زا  ادخلوسر  رابخا   - 8

. هتشذگ وا  تافو  زا  دعب  هیواعم و  تایح  لاح  رد  ناورم ، دیلو و  نیسح و  نایم  هچنآ  - 9
. وا لتق  يارجام  و  لیقع . نب  ملسم  نتشاد  لیسگ  هفوک و  لها  ياه  همان  ندیسر  هکم و  تماقا  نارود ، رورس ، نآ  یناگدنز  حرش  - 10

. تداهش نایرج  فط " و  تشد "  هب  دورو  ات  رفس ، نیا  تاشرازگ  قارع و  يوسب  هکم  زا  جورخ  - 11
. نیلتاق رب  تنعل  و  ناگدننک ، ان  يرای  و  نالتاق ، رفیک  - 12

. يرادمتام يراوگوس و  تبیصم و  يروآدای  - 13
. رورس نآ  تبرت  ترایز  - 14

. رورس نآ  لتق  نیرظان  نیلتاق و  زا  راتخم  ماقتنا  نایرج  - 15
رصاعم ناگدنیارس  دودح  رد  شساسحا  رعش و  تسا ، وکین  شرعـش  ناوید  دیوگ : نونظلا ج 1 ص524  فشکرد  یپلچ  رعش ، ناوید  - 6

. تسوا
فلوم زا  ثیدـح  ملع  نایاوشیپ  زا  یعمج  ار  باـتک  نیا  هدـش . عبط  لاس 1224  رد  بقانم ، هب  فورعم  نینموملا ، ریما  لـئاضف  باـتک  - 7

: عمج نیا  زا  دشهراشا ، البق  هکنانچ  دنا  هدرک  تیاور  نآ  راوگرزب 
. تخالا نبا  یلع ، نب  ملسم  خیش   - 1

. یمزراوخ دیسلا  دبع  مراکملا  یبا  نب  رهاطاضرلا  وبا  خیش  - 2
. ینیسح رفعج  نب  هللا  دبع  دمحم ، وبا  دیس  - 3

باتک دیوگ : ، 689 هتشذگ رد  یلح ، دیعس  نب  ییحی  نیدلا ، بیجن  خیش  - 4

هحفص 265 ] ] 
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. مدرک تئارق  لاس 593  رد  ینیسح  دمحم  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  دمحم ، وبا  خیش  رب  ار  یمزراوخ  بقانم 
. يزرطم مراکملا  یبا  نب  رصان  مراکملا ، وبا  نیدلا ، ناهرب  - 5

هتـشذگ رد  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  هللا ، تیآ  ینعی  يولع ، نایعیـش  نایم  رد  هفئاط  هیقف  زا  ار  یمزراوخ  بقانم  باتک  نم  دـیوگ : ینیما  - 6
ینیوزق يدهم  دیس  زا  هتشذگ 1323 ، رد  يریمشک ، یضترم  دیس  ربکا  همالع  زا  مظعم  دیقف  نآ  و  منک ، یم  تیاور  لوالا 1366  عیبر   14

رد مولعلا ، رحب  يدهم  دـمحم  دیـس  شیولاخ  زا  هتـشذگ 1246 ، رد  ینیوزق ، دمحا  نبا  رقاب  دـمحم  دیـس  شیومع  زا  هتشذگ 1300 ، رد 
، یناهبهب لمکا  شراوگرزب  ردپ  زا  هتشذگ 1208 ، رد  یناهبهب ، ربکا  داتسا  زا  ، 1212 هتشذگ

هحفص 266 ] ] 

یکرک ققحم  زا  یفجن ، سابع  نب  رباج  خیش  زا  هتشذگ 1070 ، رد  یسلجم  یقت  همالع  زا  هتشذگ 1125 ، رد  يراسنوخ  نیدلا  لامج  زا 
وبا نیدلا  فرش  خیش  زا  هتشذگ 841 ، رد  یلح  دهف  نب  دمحا  سابعلا  وبا  خیش  زا  يرئازج ، لاله  نب  یلع  نیدلا  نیز  خیش  زا  دیهش 940 ،

رد یلحلا  يدیزم  یلع  نسحلا  وبا  نیدـلا  یـضر  زا  لاس 786 ، رد  لوا ، دیهش  نامداتـسا  خیـش و  زا  هتـشذگ 826 ، رديدسا  یلح  هللا  دبع 
دمحم وبا  دیـس  زا  هتـشذگ 689 ، رد  یلح  دمحا  نب  ییحی  نیدلا  بیجن  خیـش  زا  هتـشذگ 726 ، رد  ، یلح همالع  هللا  هیآ  زا  هتشذگ 757 ،

یمزراوخ . باتک : فلوم  زا  ینیسح ، رفعج  نب  هللا  دبع 
دراد . تیاور  باتک  فلوم  دیوملا ، وبا  زا  مراکملایبا ، نب  رصان  مراکملا  وبا  نیدلا  ناهربزا  رگید : قیرط  زا  یلح  همالع  زین ، و 

، درب یم  مان  ناذاش  نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  لاح  حرش  نمض  لادتعالا ج 2 ص 20 ، نازیم  رد  یبهذ  ار ، بقانم  باتک  نیا 
باتک رد  تساوسر ، کیکر ، لطاب ، هرـسکی  هک  یناوارف  ثیداـحا  ناذاـش  نبا  تفـص  لاـجد  نیا  قیرط  زا  مزراوخ  بیطخ  دـیوگ : یم  و 

دنک . یم  تیاور  هنع  هللا  یضر  یلع  نامرورس  بقانم 
وبا فیلات  بلاـط ، یبا  نبیلع  بقاـنم  هتفگ : هدرک و  تبث  یمزراوخ  ماـنب  ار  بقاـنم  باـتک  ص 532  نونظلا ج 2  فـشک  رد  مه  یپـلچ 

یمزراوخ . دمحا  نب  قفوم  دیوملا ،
تیاورنآ زا  شناد  ملع و  هلمح  ثیدـح و  نالقان  زا  یهورگ  تسه و  هدوب و  هدافتـسا  دروم  وا  بقانم  باـتک  نونکاـت ، فلوم ، ناـمز  زا 

: هلمج زا  دنا ، هدرک 

هحفص 267 ] ] 

658 هتـشذگ . رد  یعفاش ، یجنگ  هب  فورعم  هدـش ) پاچ  ناریا  قارع و  رـصم ، رد  هک  بلاطلا و  هیافک  بحاص  نیمرح ، یتفم  ظفاح ، - 1
، دروم دنچ  رد  هدرک و  تیاور  یمزراوخبقانم  زا  فرشا  فجن  بلاطلا ص 120 و 124 و 148 و 182 و 191 و 152 ط  هیافکباتک  رد 

. منک یم  لقن  یمزراوخ  بقانم  باتک  زا  هک  دنکیم  حیرصت 
باـتک زا  ناوارف  نینموملا ) ریما  اـیلع  نایف  نیقیلا   ) دوـخ باـتک  رد  هتـشذگ 664 ، رد  سواط ، نبا  نیدلا ، یـضر  نایعیـش ، ام  رورـس  - 2

شیاتـس ار  وا  هک  تسا ، بهذـم  راهچ  ءاملع  ناگرزب  زا  بقانم ، بحاـص  یمزراوخ  دـیوگ : باب 26  رد  هدرک و  لـقن  یمزراوخ  بقاـنم 
، دادغب رد  نیثدحم  خیـش  راجن ، نب  دمحم  هک  تسا  نامه  یمزراوخ  دیوگ : یم  رگید  باب  رد  و  دننک . یم  دای  ار  وا  لئاضف  و  دـنا ، هدرک 

. هدومن هیکزت  هتفگ و  انث  ار  وا 
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هدرک و لقن  یمزراوح  بقانم  باتک  زا  ناوارف  میماهللا ) همئالا  یف  میظنلا  ردـلا   ) دوخ باتک  رد  یماش ، متاح  یبا  نب  فسوی  همـالع ، - 3
. دنک یم  حیرصت  باتک  دانسا  هب 

. دنک یم  ثیدح  لقن  ناورف  بقانم ، باتک  زا  تبسن ، هب  حیرصت  اب  هتشذگ 692  رد  یلبرا ، یسیع  نبیلع  نیدلا ، ءاهب  - 4
باتک نیمهزا  تبسن ، هب  حیرصت  اب  نیطمسلا  دئارفدوخ  باتک  رد  هتشذگ 722 ، رد  یئیومح ، میهاربا  خیش  قاحسا ، وبا  مالسالا ، خیش  - 5

. دنک یم  لقن  بقانم 
 ". نیقیلا فشک  سباتک "  رد  هتشذگ 726 ، رد  یلح ، همالع  هللا ، هیآ  - 6

. هدرک لقن  بقانم  باتک  نیا  زا  ناوارف  هتشذگ 855  رد  یکلام ، یکم  غابص ، نبا  نیدلارون ، - 7
. میقتسملا طارص  شباتکرد  هتشذگ 877  رد  یضایب ، یطابن  یلماع  سنوی ، نب  یلع  خیش  - 8

ثیدح نیع  و  دـنک ، یم  تیاور  یمزراوخ  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  فافز  تیاور  هتشذگ 973 ، رد  ینالقـسع ، رجح  نبا  - 9
. تسا دوجوم  بقانم  رد 

باتک رد   1107 هتشذگ رد  ینارحب ، یلبوت ، نامیلس  نب  مشاه  دیس  - 10

هحفص 268 ] ] 

. مارملا هیاغ 
بقانم زا  هدـش  فیلات  تماما  ثحبم  رد  هک  نیملاعلا "  ءایـض  باـتک "  رد  ناوارف  هتشذگ 1138 ، رد  فیرـش ، نسحلا  وبا  ام ، خیـش  - 11

رد تسا ، قوثو  دروم  نانآ  دزن  رد  تسا و  روهـشم  هک  یمزراوخبیطخ  ار  ثیدح  هتفگ : دراوم  یخرب  رد  و  دنک ، یم  تیاور  یمزراوخ 
. هدروآ دوخ  بقانم  باتک 

. دنک یم  یفرعم  یمزراوخ  فیلات  ار  بقانم  باتک  راصبالا ، رون  دوخ  باتک  رد  یعفاش  یجنلبش  دیس  - 12
دنک . یم  ثیدح  لقن  باتک  نیا  زا   " يداصلا هفشر  دوخ "  باتک  رد  یعفاش ، یمرضح  نیدلا  باهش  نبا  رکبوبا ، دیس ، - 13

شیاه هبطخ  یمزراوخ و  رعش 

وا راعـشا  تاملک و  اه و  هبطخ  زا  ام  یلو  هتفگ ، اهرعـشو  هدرک  ءاشنا  اه  هبطخ  یمزراوخ  دـیوگ : هدـمآ  هاـعولا  هیغب  رد  هکناـنچ  يدـفص 
، دراد يرعـش  ناوید  هکنآ  اب  دوش ، یم  تفای  یلیلق  رادقمب  طبـسلا  مامالا  لتقم  باتک  بقانم و  باتک  رد  هچنآ  زج  ، میرادن تسدـب  يزیچ 

هدرک . دای  یپلچ  هک 
ءالعلا وبا  لاح  حرش  لیذ  يومح ج 3 ص 41  يابدالا  مجعم  یضایب و  میقتسملا  طارص  و  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  رد  وا  رعش  زا  یتمـسق 

دوش . یم  هدید  هتشذگ 567  رد  ینادمه 

تافو تدالو و 

یبا بقانم  باتک  هچابید  یفنح ، نیدلا  ییحم  فیلات  هیفنح  تاقبط  هاعولا ، هیغب  رد  هکنانچ  هدـش ، دـلوتم  لاس 484  دودح  رد  یمزراوخ 
هدش . دای  تدالو  لاس  لاس 484  احیرص  هیهبلا  دئاوف  ردو  هدش  رکذ  بیرقت  دیق  اب  يدفص  فیلات  تایفولاب ، یفاو  یطفق ، زا  لقنب  هفینح 
دقع فلوم  یـسراف  یقت  و  يدفـص ، زا  هیهبلا  دـئاوف  رد  مه  و  هدـش ، لقنیطفق  زا  هاعولا  هیغب  رد  هکناـنچ  تسا ، لاس 567 شتافو  خـیرات 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1698 

http://www.ghaemiyeh.com


تانجلا تاضور  رد  يراسنوخ  نونظلا  فشک  ردیپلچ  نینچمه  و  هدروآ ، مالـسالا  خیراترد  یبهذ  زا  لقنب  نیمالا  دـلب  خـیرات  رد  نیمثلا 
. هدرک حیرصت 

هحفص 269 ] ] 

هاعولاهیغب رد  یطویس  تسا ، یحضاو  فیحصت  نیا  هدوب و  لاس 596  یمزراوخ  تافو  خیرات  هک  هدرک  لقن  یطفق  زا  هیهبلا  دـئاوف  رد  اما 
هغللا بادآ  خیرات  رد  هک  لاس 576  هدش و  دای  دـئاوف  باتک  رد  هک  مه  لاس 569  یطویـس ، ریغ  مه  هدرک و  لقن  یطفق  زا  ار  نآ  حیحص 

. تساناد ادخ  و  تسا . باوصان  هدمآ ، نادیز  یجرح 

هحفص 270 ] ] 

ینمی هرامع  هیقف  هیریدغ 

هراشا

569 لوتقم 513 - 

ملسم  لک  یلع  ضورفم  كوالو 
منغم لضفا  طورفم و  کبح  و 

هسفن  کبحب  مرکی  مل  ءرملا  اذا 
مرکم ریغ  هللا  دنع  وه  ادغ و 

میرم  نب  یسیع  صن  همطاف ال  ردیح و  نب  یسیع  صن  نع  يدهلا  تثرو 

هناف  یمع  نبال  اوعیطا  لاق : و 
متکملا هلالا  رس  یلع  ینیما 

همعنباب  یفصملا  یصو  کلذک 
مهتم ریدغلا " و  موی "  دجنم  یلا 

ایند . تمینغ  ترخآ ، هریخذ  ترهم  بجاو ، ضرف و  ناناملسم  رب  تیالو  - 
دشابن . افصمو  كاپ  یتیگ  يادخ  دزن  دشخبن ، افص  دوخناج  ترهم  اب  ثمدآ  رگا  - 
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میرم . دنزرف  یسیعراتفگ  هن  یتفای ، همطاف  ردیح و  دنزرف  یسیع  صن  اب  يربهر  - 
موتکم . رارسا  رد  ادخ  نیما  تسا و  نم  نیما  هک  دیریگ  ندرگب  ممع  رسپ  تعاط  تفگ : - 

تشه . نایم  رد  هماهت  زاجح و  مدرم  اب  ریدغ  زور  رد  هک  شمع  رسپ  هب  یفطصم  تیاصو  نانوچ  - 
. ناقباس هژیو  تلیضف  و  تسا ، ناسکی  هزاتو  هنهک  دوش ، یم  رارکت  خیرات  - 

هحفص 271 ] ] 

دش . دیوم  ضورفم ، تیالو  یتفرگ ، رایتخا  رد  ار  ناناملسم  ياهلد  تعیب  نامیپ و  اب  - 
دوبن . میسقت  لباق  هک  یثرا  ، تدج زا  تردپ ، زا  يدرب  ثرا  ار  ناهج  هنهپ  - 

دوش . رب  اهنامسآ  رب  هچرگ  عزانم ، نودب  دوب ، ارت  تفالخ  ثرا  - 
تسین . تموکح  قح  ناهج  راطقا  رد  ار  نارگید  دننک ، ظفح  ار  تیاصو  قح  رگا  - 

دیوگ : نایم  نآ  رد  هدرک و  یئارس  متام  ار  هفیلخ  رصق  نانکاس  هک  هدورس  مه  يرگید  هدیصق  رعاش 

امک  ریدغلا " موی "  یف  زتهت  ضرالا  و 
لسالا نم  مکیرصق  نیب  ام  زتهی 

دمآ . دهاوخ  نآ  همجرت  اب  تایبا  نتم 

رعاش لاح  حرش 

نیفلوم نیـسردم و  هیماما و  هعیـش  ياهقف  زا  ینمی  یمکح  دمحا ، نب  نادیز  نب  یلع  نسحلا  یبا  نب  هرامع  دمحم ، وبا  نیدلا ، مجن  هیقف ،
تسا . عیشت  هار  نادیهش  زا  نانآ و 

کلـس رد  رهگ  رد و  هک  ینادـن  دیارـس ، یمظن  نوچ  تسا : هتفای  رویز  اویـش  ابرلد و  يرعـشو  الاو  یبدا  اب  وا  لـماش  لـضف  و  لـماک ، ملع 
دزیر . رعش  بلاق  رد  بان  يالط  ای  دشک ،

یحو و ترتـع  هب  تسا  هتـسویپ  يـالو  رهم و  رتـالاب ، همه  زا  تسا ، قـنور  اـب  جرا و  رپ  مکحم ، نیتـم و  یناور  نـیع  رد  شرادـبآ  راعـشا 
درک . ادف  دوخ  بهذم  هار  رد  ار  شفیرش  ناج  هک  اجرب  اپ  خسار و  دح  نادب  نانآ ، یئاوشیپ  تماما و  هب  داقتعا  و  هط ، نادناخ 

رابخا رد  هیرـصع "  تکن  هلمج "  زا  تسا ، هدرک  تبث  خیرات  تاحفـص  ربار  وا  مان  هنادـیواج  وا ، یبدا  یملعراثآ و  و  هیامنارگ ، تافیلات 
هاوخداد ياوکش   "  ) ملاتملا هیاکن  ملظتملا و  هیاکش  مانب "  يا  هدیصق  رعش ، ناوید  ثیراوم ، ضئارف  رد  یباتک  نمی ، خیرات  ارـصم ، ءارزو 

. هتشاد لیسگ  یبویا  نیدلا  حالص  هب  هدورس و  هاوخدب ،) رگمتس  زا  ، دنمدرد کی  ماقتنا  و 
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دیوگ : دوخ  بسن  هب  عجار  هیرصع " ص 7  تکن  باتک "  رد  دوخ ،
يداو زا  ناطرم ، رهـش  هماـهت ، رد  تسا  نمی  منطو ، اـما  یجحذـم و  هریـشعلا  دعـس  نب  مکح  هلیبق  زا  تسا ، ناـطحق  زا  مبـسن  هموثرج  اـما 
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ناگدنامیقاب ناماس ، نآ  نانکاس  ما ، هدش  تیبرت  هتفای و  دـلوت  اجنامه  رد  ، تسا زور  هدزای  بونج  بناج  زا  هکم  ات  شا  هلـصاف  هک  عاسو ،
دیا . هماهت  برع 

، دشاب نم  يردپ  دج  هک  دمحانب  نادیز  هب  مه  و  تسا ، نم  دج  ردام ، بناج  زا  هک  دسر  یم  نامیلـس  نب  بیـشمهب  ناشتماعز  تسایر و 
تفگ : یم  نادیز  مدج 

هفلتخم . مولع  رد  تسا  هدوب  فنصم  يروشناد  کی  ره  هک  مسانش  یم  ار  دوخ  دادجا  زا  نت  هدزای  دوخ ، فالسا  نایم  رد 
یم هتسویپ  ود  نیدب  هریشعلا  دعس  نب  مکح  هلیبق  تسایر  و  بیـشم ، نب  دمحم  میولاخ  مه  ما و  هدید  ار  نادیزنب  یلع  میومع  دوخ  نم  و 

دش ...
تسا : هدورس  نینچ  دمحا  نب  نادیز  نامیلس و  نب  بیشم  تدج : هرابرد  رعاش  مادک  متفگ : ییحی  مرداربب  يزور  دیوگ : هک  اجنآ  ات 

یلایللا  ثادحا  کتقرط  اذا 
بیبط اهتلعل  دجوی  مل  و 

اهاطس  نم  كریجی  نم  زوعا  و 
بیشملا كریجی و  نادیزف 

یباین . نامرد  و  دبوک ، رد  رب  هقلح  بش  یکیرات  ردتراگزور  ثداوح  هاگ  ره 
دنشخب . هانپ  ارت  بیشم  نادیز و  دشخب ، هانپ  تا  هنامز  توطس  زا  هک  دشابن  یسک  - 

دوب . مژد  همامز  هرهچ  هک  زورنآ  دندنادرگ ، زاب  نمب  ما  هتفر  تسد  زا  كالما  دنا ، ناگدنامرد  هانپ  ود  نیا  - 

يرصنب  ینالذخ  دنع  اماق  و 
بوطخلا هب  نیکتست  امایق 

. تسشنب ياپ  زا  یگدنامرد  يدنمدرد و  هک  نانوچ  دنتساخربنم ، يرایب  دوبن ، يروای  روای  هک  زورنآ  - 
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ار وا  و  دـندوب ، هدرک  جارخا  شکلم  بآ و  زا  هدرک  متـس  وا  ربشماوقا  هک  دوب  يدورف  هبابح  دـنزرف  یلع  ناطلـس  رعاـش ، نیا  داد : خـساپ 
دنتفرگ و رب  هار  دوخ  ناشیوخ  زا  یتعامج  اب  ود  نیا  و  دمآ ، رد  نامراوگرزب  دج  ودنیا  رب  اذل  دندروآرد ، همالـس  شردارب  تلافک  تحت 

دندروآ . حالصابار  شماوقا  وا و  نایم  و  دنتخاس ، طلسم  دوخ  راک  رس  رب  ار  یلع  هدرک ، لزع  كالما  تلافک  زا  ار  همالس 
رد هک  یفراصم  ای  و  دنداد ، هلـص  رعاش  هب  هک  یلاوما  زا  هچ  دندناسر ، فرـصمب  الط  رانید  رازه  هاجنپ  هار  نیا  رد  بیـشم ، نادیز و  مدج 

دنتشاد . لیسگ  وا  يوسب  هک  یبرعنارتش  يزات و  نابسا  ای  و  دندرک ، جرخ  وا  يرای  ترصن و  رطاخب  هاپس ، زیهجت 
دیوگ : هک  دراد  هراشانم  يولاخ  ردپ و  هب  دوخ ، ینالوط  هدیصق  رد  یمکح ، رعاش ، ربدم  تفگ : یم  ییحی 

دوب . جراخ  شفک  زا  روما  هتشر  رس  هکنآ  زا  دعب  دندرک ، در  ودب  ار  هبابح  نبا  كالما  امش ، ناردپ  - 
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. دروآ وجب  هتفر  بآ  دمآ و  رد  تلوص  اب  نادیز  دروآ ، ناماسب  راک  درب و  نیک  ریشمش  هب  تسد  بیشم ، - 
دنام . ار  ردپ  دنزرف ، هک  تسا  ورنیا  زا  دنداهن ، ناینب  ساسا و  ناتناردپ  ار  هچنآ  دیدومن  راوتسا  مکحم و  نت  ود  امش  کنیا  - 

نم تساخرب ، يرامیب  رتسب  زا  تفاـی و  افـش  هک  دـعب  یلو  دوب ، كـاله  رب  فرـشم  هکنادـنچ  دـش ، راـمیب  یلع  تیومع  تفگ : یم  مردـپ 
دوب . هدورس  عفاش  نب  ملس  مانب  ثراحلا  ینب  هلیبق  زا  يدرم  هک  مدناوخ  وا  رب  ار  يا  هدیصق 

ام نوچ  یلو  دریگب ، يرای  دوب ، هدـنام  زجاعنآ  تخادرپ  هدـهع  زا  هک  يا  هید  نتخادرپ  رد  تیومع  یلع  زا  ات  دـش  نامهیم  ام  رب  درم  نیا 
تایبا نیا  هلمج  زاهک  تشاد  لیـسگ  يا  هدیـصق  و  تشگرب ، دوخ  هناخب  دارمان  یثراـح  درم  نآ  میدوب ، مرگرـس  لوغـشم و  وا  يراتـسرپب 

تسا :

یلع  نادیز  نبا  يدوا  اذا 
ءامس ای  کموجن  تعلط  الف 

نینج  یلع  ءاسنلا  لمتشا  و ال 
ءام بحسلل  يرثلا  يور  و ال 
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اعیمج  اهنکاس  ایندلا و  یلع 
ءافعلا نسحلا  وبا  يدوا  اذا 

دابم . رتخا  ترگد  نامسآيا  دوش . هاتوک  ام  رس  زا  یلع ، نادیز  نبا  هیاس  رگا  - 
داوش . باریس  ناراب  بآ  زا  نیمز  هن  و  دنریگرب ، رد  یکدوک  نانز  هن  و  - 

داورب . ام  نایم  زا  یلع  نسحلا  وبا  رگا  رسکی ، ایند  لها  ایند و  رس  رب  كاخ  - 
هید داد ، هلص  ودب  رانید  رازه  مینک ، راضحا  ار  یثراح  درم  نآات  دومرف  روتسد  دمآ ، رد  هیرگب  هدیصق  ندینـش  زا  دعب  یلع  میومع  دیوگ :

دوزفا . یم  وا  تلزنم  ردق و  رب  درک و  یم  مارتحا  مارکا و  دید ، یم  ار  وا  هاگ  رهو  دوب ، هامشش  زا  دعب  نیا  و  تخادرپمه ، ار  لوتقم 
رس اه  هصق  وا  يریلد  تعاجش و  زا  هدناشک و  ازاردب  وا  تورثعیسو  هنماد  نادیز و  نب  یلع  شمع  تحامـس  دوج و  رد  ار  نخـس  هرامع ،

دیوگ : یم  سپس  هدرک و 
راهچ مدیزگ و  لزنم  اجنآ  رد  متفرگ ، دـیبز  بناج  تخـس  نب  ملـسم  ریزو  هارمه  مردـپ  نامرفب  لاس 31  و  مدیـسر ، غولب  دحب  لاس 529 

متشگن . جراخهعمج  زامن  يارب  زج  هسردم  زا  مدنکفا و  تماقا  لحر  لاس 
ضئارف و یعفاش و  هقف  نم  دزن  بالط  زا  یعمج  مدرک ، تماقا  دیبز  ردلاس  هس  تعجارم ، رد  زاب  هتفر و  مردام  ردـپ و  ترایزب  مجنپ  لاس 

ما . هدرک  فینصت  ضئارف  رد  یباتک  دوخ  نم  دندرک ، یم  تئارق  ثیراوم 
وت تفگ : درمش و  وکین  مدناوخ ، ار  دوخ  راعشازا  یتمسق  مدلاو  تمدخ  رد  دندمآ ، دیبز  هب  مناردارب  زا  نت  جنپ  هارمه  مردپ  لاس 39 ، رد 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1702 

http://www.ghaemiyeh.com


نارفک و ار  بدا  تمعن  مدرم ، یئوـگ  ازـسان  اـب  اداـبم  هتخیر ، ورف  وـت  رب  هک  تسا  یهلا  ياـه  تـمعن  زایتـمعن  بدا ، هـک  یناد  یم  دوـخ 
مدرک . دای  دنگوس  نم  و  میوگن ، وجه  تیب  درف  کی  اب  یتح  ار  یناملسم  هاگچیه  هک  داد ، دنگوس  ارم  ینک ، یساپسان 

مسوم رد  هک  دوب  لاس 549  رد  نآ  و  مدش ، فرشم  هکم  هب  رگید  تبون  متفر ، جح  هب  دیبز ، هاش  کتاف  ردام  هدازآ ، هکلم  هارمه  تبونکی 
رصم يوس  هب  ریفس  ناونع  هب  ارم  واو  داد . تراما  تیلوت  ار  مشاه  نب  مساق  شدنزرف  و  درک ، تافو  هیتلف  نبا  مشاه  نیمرحلا  ریما  لاس  نیا 

. تشاد لیسگ 
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عیالط حلاص ، کلم  وا  ریزو  و  دوب ، رفاظ  نب  زئاف  ماما  رصم ، هفیلخ  ماگنه ، نآ  رد  مدمآ و  رد  رـصم  هب  لاس 550  زالوالا  عیبر  هام  رد  نم 
زاغآرس نیا  اب  ار  دوخ  هدیـصق  نیا  اجنامه  و  دوب ، هفیلخ  رـصق  زا  یئالط  قاور  رد  متـشگ  بایفرـشمالس  ضرع  يارب  نوچ  و  کیزر . نب 

مدرک : داشنا 

ممهلا  مزعلا و  دعب  سیعلل  دمحلا 
معنلا نم  تلوا  امب  موقی  ادمح 

دی  باکرلل  يدنع  قحلادحجا ، ال 
مطخلا هبتر  اهیف  مجللا  تنمت 

يرظن  نم  زعلا  رازم  دعب  نبرق 
مما نم  رصعلا  ماما  تیار  یتح 

مرحلا  ءاحطبلا و  هبعک  نم  نحر  و 
مرکلا فورعملا و  هبعک  یلا  ادفو 

تمعن . روخ  رد  یئانث  دندناسر ، تمدخب  ار  ام  هک  بیجن  نارتشا  هتسیاش  سپ  نآ  زا  تسا و  تمه  مزع و  نآ  زا  شیاتس  انث و 
ددرگ . يرتشا  راهم  ات  دنک  وزرآ  بسا  ماگل  هک  یتنم  دنراد ، یتنم  نم  رب  راوهر  نارتش  دشابن ، نارفک  - 

مشاب . رصع  ياوشیپ  روضح  رد  کنیا  ناوراک  تمه  اب  دندرک ، هاتوک  مرظن  رد  دومن ، یم  رود  تزع  هاگراب  - 
دندمآنامهیم . مرک  ناسحا و  هبعک  هب  دنتفرگ ، رب  هار  یهلا  مرح  احطب و  هبعک  زا  - 

هتقرف  دعب  ینا  تیبلا  يرد  لهف 
مرح یلا  الا  مرح  نم  ترس  ام 

اهقدارس  بورضم  هفالخلا  ثیح 
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مقن نم  وفع و  نم  نیضقنلا : نیب 

هسدقم  راونا  همامالل  و 
ملظنم لدع و  نم  نیضیغبلا : ولجت 

انل  صنی  تایبا  هوبنلل  و 
مکح نم  مکح و  نم  نییفخلا : یلع 

انملعت  مالعامراکملل  و 
مرک نم  ساب و  نم  نیلیزجلا : حدم 

اهدماحم  ینثت  نسلا  یلعلل  و 
میش نم  لعف و  نم  نیدیمحلا : یلع 

اهعفرت  خاذبلا  فرشلا  هیار  و 
ممه نم  دجم و  نم  نیعیفرلا : دی 

متفرگ ؟ مرح  نیا  بناج  مرح ، نآ  تقرافم  زا  دعب  هک  تسناد  ادخ  هناخ  منادن  - 
. تسا زارف  کلف  رب  ماقتنا  وفع و  فلاخم : زرم  ود  نایم  تفالخ  هدرپارس  هک  یئاج  - 
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میسانش . زاب  متس  لدع و  نمشد : ود  هرهچ  هک  دشاب  سدقم  كاپ و  نانچ  یئاوشیپ  وترپ  هک  اجنآ  - 
یهلا . تمکح  ینامسآ ، نامرف  یفخم : رما  ود  دزاس ، نایب  هحارصلاب  هک  تسا  ینادناخ  ار  تلاسر  توبن و  - 

راشرس . مرک  لازی ، تردق ال  یهانتمان : ود  رب  میئوگ  انث  هنوگچ  دزاس  رادومن  هک  تسا  اهقریب  ار  قالخا  مراکم  - 
کین . رادنپ  کین ، رادرک  رهظم : وکین  ود  زا  دنک  شیاتس  هک  تساهنابز  ار  تمظع  راختفا و  - 

الاو . تمه  كاپ ، داژن  دنمجرا : تسد  ود  اب  دش  زارف  هک  تسا  یگدازآ  یلاعم و  مچرپ  نیا  و  - 

ادقتعم  موصعملا  زئافلاب  تمسقا 
مسقلا یف  ربلا  رجا  هاجنلا و  زوف 

مبایرد . تسار  دنگوس  شاداپ  و  يراگتسر ، زوف و  هکنیا  مداقتعا  و  تفالخ ، عینم  ماقمب  دنگوس  - 
دودزب . اه  هرهچ  زا  اهمغ  داد ، هانپ  ار  ایند  نید و  وا ، حلاص  ریزو  هک  دنگوس  - 
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. دشاب ملق  ریشمش و  هتخاس  شدوپ  رات و  هک  نت  رب  شراختفا  هماج  - 

تحرتقا  ام  مایالا  دجوا  هدوجو 
مدعلل نیکاشلا  مدعا  هدوجو 

دیربب . يدنمتسم  رقف و  هشیر  شلاون  لذب و  دیرفایب ، تشاد  وزرآ  هنامز  هچ  ره  شدوجو  عمش  - 
دیشک . رب  يدنمجراب  ایرث  ینیب  هک  دیشک  دنبب  يروشک  ندرگ  رادبات ، ياه  هزین  - 

. منیب باوخ  مرادنپ  مرادیب ، هکنآ  اب  دجنگن ، لایخ  رد  هک  ناشلا  میظع  منیب  یتعفر  ماقم و  - 
دیسر . یم  يدنمجرا  تعفر و  نادب  تمه  ياپ  هن  و  مدرک ، یمن  ینیب  شیپ  مه  یئالط  ياهوزرآ  رد  هک  رمع  مایا  زا  يزور  - 

تسین . ناتشیاتس  انث و  روخ  رد  تاملک  مشک ، مظن  کلس  رد  حدم  شیاتس و  ناونعب  ات  دندش ، یم  ورف  نامسآ  نارتخا  شاک  - 
تفالخ یهاوخ  ریخ  رد  هک  یترازو  تسا ، وا  تسد  رب  ترازو  ياصع  - 

هحفص 277 ] ] 

تسین . مهتم 
تبارق . یشیوخ و  ین  دریگ ، هیام  دنمجرا  رکف  زا  هک  تسا  يرهم  هفطاع  تفالخ  ترازو و  نایم  - 

داب . ماود  رب  تما  مالسا و  رس  رب  ناشتلادع  هیاس  ریزو ، کی  نیا  هفیلخ ، کینآ  - 
تسین . نخس  ياج  رگید  دشاب ، هچ  ناراب  ياطع  دنامن ، یجرا  نآ  ربارب  رد  ار  لین  ناضیف  دنیاشگ ، ضیف  تسد  نوچ  - 

دیجمت نیـسحت و  يوحن  هب  کی  ره  رـصم ، ناگرزب  ناریما و  نایعا  و  نارازگ ، راک  و  دعا ، دعا  تفگ : یم  ارارک  حـلاص ، هک  مراد  رطاخب 
روضح زا  نارازگراک  زا  یکی  و  درک ، اطع  رانید  حلاص 500  دنتخیر ، مرس  رب  تفالخ  فابرز  ياه  هماج  زا  يدایز  ياهتعلخ  دندرک ، یم 

دندرک . لمح  نم  لزنم  ات  ار  لاوما  و  درک ، اطع  رگید  رانید  ماما 500  تخد  هفیرش  هدیس 
روس و سلاجم  نم ، راـختفاب  تلود  ءارما  دوب ، هدـشن  ررقم  یـسک  يارب  نآ  زا  شیپ  هک  دـندرک  ررقم  میارب  يا  هفیظو  موسرم و  سپـس  - 

نم رب  هلصو  شاداپ  یپایپ  دیشک ، رب  دوخ  ناسنوم  نامیدن و  کلس  رد  و  درک ، مراضحا  تسلاجم  يارب  ریزو ، حلاص  دنداد ، بیترت  همیلو 
متشگ . قرغ  شناسحا  دوج و  رد  هکنادنچ  تخیر ،

دننام : مدیزرو ، سنا  هدرک  دروخ  رب  بدا  لها  نایعا  اب  حلاص  تمدخ  رد 
نب نسح  دـمحم ، وبا  بذـهملا  سوداق ، نب  دومحم  حـتفلا  وبا  ءاشنا  رتفد  بحاص  لالخ  نب  قفوم  باـبح ، نبا  یلاـعملا ، وبا  سیلج  خـیش 

دراد . رفاو  یبیصن  تسایر  تماعز و  یناسنا و  لئاضف  رد  هکنیا  زج  تسینناگدرمان  زا  کیچیه ، و  ریبز ،
 - لیلق يا  هدـع  زج  رگید -  مدرم  زا  یتعاـمج  اـبطخ و  ارعـش و  درک ، سولج  ـالط  قاور  رد  رواـش "  هک "  یعقوم  دـیوگ : ص 69  رد  و 

طایخ نبا  ییحی  و  رابرد ، تافیرـشت  ریدـم  ماغرـض  عقوم ، نآ  رد  دـنتفرگ ، مانـشد  ازـسان و  دابب  ار  کیزر  ناگداز  دنتـساخاپب و  ناـگمه 
هک شـسولجمود ، زور  دوب ، رارقرب  ناـمز  نیـشیپ  زا  راوتـسا  مکحم و  یئافـص  یتسود و  رواـش "  نم و "  ناـیم  و  دوب ، رکـشل  رـالاسهپس 

يا هدیصق  دندوب ، رظان  رضاح و  ناگمه 

هحفص 278 ] ] 
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دوش : یم  عورش  نینچ  شیادتبا  هک  مدرک  داشنا 

مقس  نم  مایالا  کتلودب  تحص 
ملا نم  رهدلا  هیکتشی  ام  لاز  و 

تمرصنا  کیزر و  ینب  یلایل  تلاز 
مرصنم ریغاهیف  مذلا  دمحلا و  و 

مهلداع  اموی و  مهحلاص  ناک 
مقی مل  دعقی و  مل  تسدلا  اذ  ردص  یف 

هنکاس  یه  مهیلع و  اهوکرح  مه 
ملسلا یف  قاروالا  تبنت  دق  ملسلا  و 

همثام  نظلا  ضعب  نظن و  انک 
مزهنم ریغ  عمج  کلذ  ناب 

مهناخ  رسنلا  عوقو  تعقو  ذمف 
مخرلا کلذ  نم  اعمتجم  ناک  نم 

دیشک . ورف  راگزور  هوکش  تفای ، افش  يدنمدرد  زا  هنامز  تلود  - 
دریذپن . لاوز  شهوکن  شیاتس و  اما  دمآ ، لاوزب  کیزر "  ناگداز "  ياهبش  - 

دنتساخرب . هن  دنتسشن و  هن  نیشن  هاش  نیا  ردص  رد  لداع "  شدنزرف "  هن  حلاص " و  هن "  يرادنپ  - 
دریذپن . لاوز  تردق  نیا  هک  تسا -  هانگ  هیام  اهرادنپ  یخرب  و   - میتشادنپ - 

دنتفرگ . تنایخ  هار  ناغالک  عمج  يدمآ ، دورف  تراکش  رس  رب  نیهاش  دننام  هک  ماگنه  نآ  زا  - 
مشاب ؟ ناغالک  زا  وت  رظن  رد  نم  تفگ : یم  تفرگ و  یم  هدرخ  نم  رب  رعش  نیا  رد  تافیرشت ، ریدم  ماغرض 

دندش . دوبان  تنک  ناینب  لیس  رد  هکنیا  زج  دزرلب ، ناشماگ  هک  دندوب  ینمشد  هن  نانآ  - 
امرفم . شهوکن  راد ، روذعم  ارم  مزاس ، دنمجرا  ارت  ناش  هک  دشابن  فده  منیا  زا  رغ  ، مهن تمظع  ار  نارگید  هک  نم  - 

هتشذگن . رب  راگزور  نآ  زا  يرید  هک  راد  رطاخب  مراد ، یم  ساپ  ار  نانآ  سنا  ياهبش  هک  ینیب  رگا  - 
دنکشب . مناهد  رد  نخس  تیدرمناوج  منک ، زاب  نانآ  شهوکن  هب  ناهدرگا  - 

درامش . اوران  مانشد  شحف و  و  دهد ، نامرف  ناسحا  یکین و  هب  ادخ  و  - 
( تفریذپ نایاپ  رعاش  دوخ  نانخس  . ) ما هتشاد  افو  ساپ  کیزر  نادناخ  هب  تبسن  دح  هچ  ات  هک  دندرک  ریدقت  نم  زا  شدنزرفود  رواش و 
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قحب اردوخ  تمعن  یلو  قباس و  ناتـسود  تمدانم  مارتحا و  ساپ  و  هدرک ، یم  عافد  یناسنا  تاـساقم  میرح  زا  لـماک  یتماهـش  اـب  هراـمع ،
رب ار  ناگمه  دـیجمت  ریدـقت و  هک  دـح  نادـب  تساخرب ، هلاقمب  رورغ  رپ  ناتلود  ون  روما و  ءایلوا  اب  يددـعتم  دراوم  رد  درک ، یم  تیاـعر 

تخیگنا :
روضح يداـش  نب  بویا  نیدـلا  مجن  تمدـخ  رد  ولول ، خاـک  رد  رعاـش ، هبیـصح  یبا  نب  بدـحا  نب  ییحی  ملاـس  وـبا  اـب  يزور  هلمج ، زا 

تفگ : درک و  داشنا  نیدلا  مجن  شاب  داش  يارب  يا  هدیصق  هبیصح ، یبا  نبا  دوب . دضاع  هفیلخ  تافو  زادعب  عامتجا  نیا  و  دنتشاد ،

افرط  هل  یضرا  ضرالا ال  کلام  ای 
افرط نکی  مل  اهنم  ناک  ام  اهنم و 

اهنکست  رادلا  يذه  هللا  لجع  دق 
افرغلا تانجلا و  کلدعا  دق  و 

اهنکسی  ناک  نمع  کب  تفرشت 
افرشلا کب  سبلتل  زعلا و  اهب  سبلاف 

هولول  رادلا  افدص و  اهب  اوناک 
افدص اهل  تراص  هولول  تنا  و 

دشاب . نیتسآ  رد  ترصم  هک  يرصم ، هاش  میوگ  هک  منا  تروخ  رد  هن  یتیگ و  هاش  يا 
دشاب . ایهم  یپ  زا  رگد  اهخاک  اهناتسب و  مارایب ، ریذپلد  خاک  نیا  رد  کنیا  - 

. دشاب تفارش  هماج  مه  ار  خاک  هک  شوپرد  يدنمجرا  تزع و  هماج  خاکنیا ، اب  نیشیپ ، نانکاس  ین  یبای  تفارش  وت  زا  زیوال  خاک  نیا  - 
دشاب . فدص  تخاک  یتولول و  وت  کنیا  ولول . خاک  دندوب و  فدص  نوچ  خاک  نیا  رد  نانآ  - 

رارق : نیا  زا  تفگ  وا  در  رب  يا  هدیصق  هرامع  هیقف 

افلخلا  تاداسلااجه و  نم  ای  تمثا 
افخس مهبلثیف  هتلق  ام  تلق  و 

هولولب  اولح  افدص  مهتلعج 
افدصلا ولوللا  ینکس  لاز  ام  فرعلا  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1707 

http://www.ghaemiyeh.com


مهرهوج  لح  راد  یه  امنا  و 
افصو يذلا  اهانساففش  اهیف و 

اهتجهبب  ابجع  هولول . لاقف :
افرشلا فارشالا و  توح  اهنوک  و 

اونکس  اذا  تایالا  مهانکسب  مهف 
افحصلا اونکسا  دق  اهلبق  نم  اهیف و 

نانآ بیع  رد  هچنآ  يرامش . رب  ار  افلخ  تاداس و  هک  يا  یتفگ . اطخ  - 

هحفص 280 ] ] 

دوب . هوای  یتفگ 
دوب . فدصرد  ياج  ار  ولول  هک  دنناد  همه  نادان . يا  دندرک ، اج  ولول  نایم  رد  فدص  نوچ  یتفگ  - 

دوب . ناج  رهوگ  رب  ناگمه  شیاتس  دش ، فافش  دیلابب و  تشاد ، يوام  نآ  ردناشناج  رهوگ  هک  تسا  یفاک  - 
دوزف . رب  نانکاس  تفارش  زا  هک  يا  هولج  دش ، تفگش  رد  نآ  هولج  زا  هک  راوهاش ، رد  دشاب : یتولول  تفگ : نآ  زا  - 

دوب . یهلا  فیرش  فحصم  ناشیاوام  شیپ  نآ  زا  دنتفرگ ، اوام  فیرش  خاک  نیا  رد  دنچ  يزور  هک  دندوب  ادخ  تایآ  - 

هفرعی  سیل  رون  درفلا ، رهوجلا  و 
افرع نم  لکالا  هیربلا  نم 

یلع  ناکل  مهیف  همسجت  ول ال 
افطتخمراصبالل رئاصبلا  فعض 

همرکم  کنم  ینسا  بلک  ای  بلکلاف 
افو امئاد و  اظافح  هیف  نال 

دنباین . رد  نادنمدرخ  زج  اما  تسا ، دیشروخ  وچ  یشبات  ار  درف  رهوج  - 
تخاس . یم  هریخ  ار  اهمشچ  درف ، رهوج  نآ  وترپ  تفای ، یمن  مسجت  نانیا  دوجو  ردرگا  - 

دشاب . ماود  رب  افو و  اب  دوخ  تمعن  یلو  ساپ  رد  هک  ارچ  دشاب ، شیبشتفرعم  تمارک و  وت  زا  گس  گس و  يا  - 
نیمهب و  دوب ، نینچ  هرامه  هرامع ، هیقف  تشادب ، دوخ  تمعن  یلو  ساپ  تقیقح  قحب و  هکافو  اب  درم  ریـش  نیا  رب  ار  ادـخ  دـیوگ : يزیرقم 

دانک و تمحر  شیادخ  تسانیمه . صلخم  ناتسود  هریس  هک  دش ، لوتقم  نیـشیپ  نامیدن  ناتـسود و  زا  يرادبناج  هار  رد  هک  دوب  تهج 
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دازرمایب . شناهانگ 
نینچهک يا  هدیصق  هلمج  زا  دشاب ، هدرک  ادا  ار  تمعن  قح  هک  دشاب  هدورس ، یمطاف  يافلخ  متام  اثر و  رد  هک  دراد  يدئاصق  هرامع ، هیقف 

ددرگ : یم  عورش 

اهلالطا  الو  یلیل  نبدنت  ال 
اهلامجا اهب  تنعظ  نا  اموی و 

تفع  تاداس  روصق  تیده  بدنا  و 
اهلان نامزلا و  بیر  مهلان  دق 

هحفص 281 ] ] 

مهکولم  سردل  اهملاعم  تسرد 
اهلاوحا مهدعب  نم  تریغت  و 

دنک . رب  همیخ  تراوج  زا  هچ  رگا  قاجا ، رتسکاخ  رب  هن  نزم و  هلان  ناشفیم  کشا  یلیل  تا  هقوشعم  رب  رگید  - 
دنتشگ . هنامز  بالقنا  رپس  یپ  هک  خاک  نیا  تاداس  رب  نک  ناور  کشا  بالیس  نزب  هلان  - 

دش . نوگرگد  لاوحا  عاضوا و  نانآ  سپ  زا  دنتشگ ، هنهک  نانیشن  خاک  هک  ورنآ  زا  دش ، هنهک  شناشن  راثآ و  - 
تسا : هدیصق  نیمه  زا  و 

للشلاب  دجملا  فک  رهد  ای  تیمر 
لطعلاب یلحلا  نسح  دعب  هدیجو 

يدرک . زاب  شا  هنیس  زا  رویز  ورز  یتسکش ، تفارش  دجم و  يوزاب  راگزور . يا 
يوجب . ترذعم  دوخ  شزغل  زا  یتساخ  اپ  رس  رب  تردقاب  رگا  يداتف ، اپ  زا  هک  يدیزغل  نانچ  شور  هار و  رد  - 

نکم . الاب  رس  يراسمرش  زا  ریگ ، نادندب  تمادن  تشگنا  کنیا  يدیرب ، ار  تدنمجرا  ینیب  - 
تسا . راتفر  هویش  نیرتهب  شمرن  شمارآ و  رتمارآ . يدرک ، مدهنم  تواخس  تمرکم و  ساسا  باتش ، اب  - 

دمآ . رد  اپ  زا  راگزور  تلودنیرتیمارگ  هک  رسکی  نادنموزرآ  رب  لدشتآ و  زا  نم  رب  ياو  - 
دوب . نوزف  اهوزرآ  زا  هک  مدیشود  تمرکم  نادنچ  دومنب  شریش  رپ  ناتسپ  متفرگ ، رصم  بناج  - 

مدیشکن . رب  لاوس  تسد  نم  هک  نیب  يدرمناوج  لامک  دندرک ، اطع  فولا  فالآ  هک  ینادرمناوج  - 
دندوب . فص  هب  فص  رکشل  لیخ  هک  هاگنآ  متشاد ، نمیشن  نیشن  هاش  رانک  رب  - 
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تسشب . اهترودک  هضراع  هک  یئافص  مدید ، رهم  تمارک و  رکشل  ناریما  زا  - 
رد رگا  داب ، تشهوکن  يریگ ، شهوکنب  ما  همطاف  نادناخ  رهم  رد  هک  يا  - 

هحفص 282 ] ] 

يریگ . یتسس  نم  شهوکن 
نیفص . لمح و  هنهپ  رب  هن  نک . رس  يراز  هلان و  نم  اب  درگب و  ولولخاک  نیرز و  رصق  ياهقاور  رد  یتخل  ارادخ . - 

. دباین افش  مد  رد  دریگن ، مایتلا  لدتحارج  دنگوس ، ادخب  وگ  رب  رصق  نانکاس  هب  - 
درک . یم  نیا  زا  رتدب  یک  ، نانموم ریما  یلع  لآ  اب  گنرف  هاپس  - 

دیشورفیم . يریساب  امش  دندرب و  یم  يریساب  نانآ  هک  دوب  نیا  زج  توافت  - 
. دوب نانامهیم  لامآ  هلبق  نیا  زا  شیپ  مدید ، رابتشحو  ار  اج  همه  مدیخرچ ، رصق  فانکا  رد  - 

دیباتن . رب  خر  مرهم  هرهچ  اما  متفاترب ، خر  ناریگ ، هدرخ  میب  زا  - 
دوب . یلاخ  روجهم و  ناتتعفر  هاگیاپ  هک  دیود  ماسخر  رب  کشا  فساتزا  - 

دنام . رارقرب  یتیگ  هحفص  رد  امش  یگدازآ  تشگب ، راگزور  ملان ، یم  میرگ و  یم  امش  یگدازآ  توتف و  رب  - 
تسا . نیرفآ  تشحو  شراوید  رد و  کنیا  دوب ، نیدراو  هگمزب  تا  هناخنامهم  قاور  - 
دراد . اه  هلگ  راگزور  شدرگ  زا  دش ، ینابرق  امش  تمظع  هک  زور  نآ  زا  رطف ، دیع  - 

دیسوپ . اه  هنهک  دش ، هنهک  ون  دشابن ، ربخ  هماج  تسد  ود  یلاس  زا  رگید  - 
دش . یم  راب  نارتشا  رب  ناتلالج  هوکش و  تفرگ . یم  ماجنا  جیلخ  زور  رد  هک  یشاب  داش  مسارم  - 
دیرابن . ناگمه  رس  رب  امش  زا  هک  رفاو  ياهشهد  دادهچ و  یحضا ، رطف و  دیع  لاس ، ره  درگلاس  - 

دیصقریم . نانابهگن  تسد  رد  رادبات  رادبآ  ياه  هزین  هک  نانوچ  دوب ، ناصقر  ریدغ "   " دیع رد  نیمز  طاسب  - 
. دنیارایب فص  رویز  بیز و  رد  ناسورع  هک  نانوچ  دیشک ، یم  فص  نیرز  گرب  زاس و  اب  رواکت  لیخ  - 

هحفص 283 ] ] 

باتش . اب  ناراذگتمدخ  شود  رب  دش ، یم  لمح  نارگ  ياهقبط  رب  اذغ  ناوخ  - 
دوب . دنم  هرهب  اهتما  نیرترود  هکلب  دوبن ، ایاعر  نیا  هژیو  مرک  ناسحا و  - 

نادصاق . کیپ و  مه  نارجاهم ، مه  تفرگ ، رب  رد  يراصن  دوهی و  نایمذ  ررقم ، هفیظو  - 
دوب . اهتلم  اهتلود و  لماش  شلاون  لذب و  تفای ، تمظع  سینت "  رهش " رد  هک  زارط "  یجاسن "  - 

دوب . لفاحم  ردص  لمع  ملع و  رد  هکنآره  دش ، رادروخرب  امش  ناسحا  زا  ینید  عماوج  - 
تخیر . ورف  دنب  راسفا و  کنیا  دش ، دنب  رد  امش  تسدب  تسا ، رادغ  شکرس و  هرامه  هک  راگزور  - 

. امش شیک  رهم  رگم  دهرب ، باذع  زا  هن  و  دوشن ، راگتسر  زیخاتسرب  امش  هاوخ  هنیک  هک  دنگوس  قحب  - 
نالوسر . متاخ  نایناهج  نیرتهب  ربمایپ ، تسد  زا  دشون ، بآ  یگنشت  زوس و  اب  هن  و  - 

تسکشب . نینموم  رورس  یلع "  نب  دضاع  نامیپ "  هکنآ  دنک  رادید  ار  ندع  تشهب  هن  و  - 
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تسا . شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  نم و  يادرف  هریخذ  ناربهر . نم . نایاوشیپ  - 
دوب . يراهبهلاژ  نوچ  ناشدوجو  لضف  هک  ارچ  مدرکن ، ادا  شیاتس  انث و  قح  هک  دنگوس  ادخب  - 

مشابن . ناشیا  راسمرش  نم  هک  رکش  ار  ادخ  دبای ، شرتسگ  نخس  هنماد  رگا  - 
تسا . رادرک  نید و  ساسا  نانآ  رهم  ترخآ ، مه  ایندب و  مه  يراگتسر ، دنتاجن و  هار  - 

یلاشکسخ . ماگنهب  تمحر  ناراب  یکرات ، لعشم  تیاده ، وترپ  - 
دنریگن . یکیرات  ورنیا  زا  دنشاب ، هتشرس  یئادخ  رون  زا  هک  ینارورس  - 

مهن . ماگ  نیمز  هنهپ  رب  هک  مادام  مشکن ، تسد  نانآ  رهم  زا  هک  دنگوس  ادخب  - 
مهتم هک  یعمج  هارمه  هدیصق  نیمه  ءاشنا  رطاخب  همجرت ، بحاص  رعاش 

هحفص 284 ] ] 

دش . لوتقم  دندوب  هئطوت  هب 
نیا نایم  رد  دـنناشنب ، تخت  رب  ار  دـضاع  دـنزرف  نانآ  کمک  اب  ات  دـندرک  یم  هبتاکم  ناـیگنرف  اـب  نیدـلا  حالـص  هیلع  یتعاـمج  دـنتفگ :

درک . هاگآ  هئطوت  يارجام  زا  ار  وا  دش و  نیدلا  حالص  دزن  دوبن ، رصم  یلاها  زا  هک  دوب  نایهاپس  زا  رفن  کی  تعامج 
ار همه  هرهاق ، رد  لاس 599  ناضمر  هام  هبنش  زور  دنشکب ، ناشراد  هبوچ  رب  داد  روتسد  دندرکفارتعا ، درک ، رضاح  ار  همه  نیدلا  حالص 

دوب . نابعش  هام  هبنشکی 23  ناشقیفوت  زور  دندیشک ، رادرب 
ناغلبم سیئر   ) هاعدلا یعاد  يوقلا  دبع  نبا  و  دش . بولصم  مه  لماک  نب  هللا  دبع  نب  هللا  هبه  مساقلا  وبا  هاضقلا  یضاق  هرامع ، هیقف  هارمه 

رب ناج  درکعانتما و  دـنک ، الم  رب  ارنآ  لحم  ات  تفرگ  رارق  هجنکـش  دروم  دوب ، فقاو  تفالخ  رـصق  ياه  هنیجنگ  رب  هک  یمطاف ) تفـالخ 
دش . هابت  اه  هنیجنگ  و  تشاذگ ، راکنیا  رس 

هئطوت هک  ینارصن  مجنم  یمامح ، حاجن  رصمءارما ، زا  یکی  یشنم  دمصلا  دبع  رارسا ، ریبد  ای  ربش  رتفد ، رظان  سریوع  نیبولـصم : هلمج  زا 
دسریم . ناماسب  ناشراک  هدش  قفوم  هک  درک  یم  قیوشت  ار  نارگ 

نیدلا حالـص  اریز  دشاب ، هدرک  تیاعـس  هرامع  تکاله  رد  لضاف ، یـضاق  هک  دیامن  یمن  دـیعب  دـیوگ " : مجـسنم "  ثیغ  رد "  يدـفص 
هیبنت و تفگ : یـضاق  دوش ، زاب  یناهنپ  تسا  نکمم  تفگ : نیدـلا  حالـص  دوش . دـیعبت  تفگ : یـضاق  درک ، تروشم  وا  اب  هرامع  هراـبرد 

شکب . ار  وا  تفگ : یضاق  دنک . یم  سراپ  رگید  هظحل  دنک ، یم  توکس  هظحل  نیا  گس  تفگ : نیدلا  حالص  دوش ، بیدات 
یضاق اب  ار  وا  ندیـشک  راد  روتـسد  تساخ و  اپب  باتـش  اب  نیدلا  حالـص  درک . دنهاوخ  لمع  دننک ، هدارا  هک  ناهاش  تفگ : نیدلا  حالص 

، دنربب هناخ  رانک  زا  ار  وا  ات  درک  اعدتسا  دندنببراد  هبوچ  رب  ار  وا  وا  هک  دنتساوخ  نوچ  و  هدرک ، رداص  ناشناهارمه  زا  یهورگ  سریوع و 
: دورس نینچ  هرامع  تسبب ، دوخ  يور  رب  رد  تساخرب و  داتفا ، ودب  مشچ  هک  ار  یضاق  دناهرب ، لتقزا  ار  وا  هک  درک  یم  روصت 

هحفص 285 ] ] 

بجتحا  دق  زیزعلا  دبع 
بجعلا نم  صالخلا  نا 
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دیامن . یم  تفگش  رایسب  یئاهر  رگید  دش ، باجح  رد  زیزعلا  دبع  یضاق  - 
دورس : نینچ  هرامع  ندش  بولصم  زا  دعب  نمیلا  وبا  يدنک ، نیدلا  جات  دیوگ : هدیرخ " رد "  بتاک  نیدلا  دامع 

هنایخ  يدبا  مالسالا  یف  هرامع 
ابیلص هعیب و  اهیف  عیاب  و 

دمحا  ضغب  یف  كرشلا  کیرش  یسما  و 
ابیلص بیلصلا  بح  یف  حبصا  و 

هتمجع  نا  یقتلملا  ثیبخ  ناک  و 
ابیلص قافنلا  یف  ادوع  هنم  دجت 

هسفنل  یعسی  ناک  ام  ادغ  یقلیس 
ابیلص یظل و  یف  ادیدص  یقسی  و 

دش . ماگمه  يراصن  دوهی و  اب  تفرگ ، تنایخ  هار  مالسا  ردهرامع  - 
دش . راوتسا  بیلص  رهم  رد  دمآ ، کیرش  ناکرشم  اب  دمحا  نیک  رد  - 

دشاب . رن  دالوف  نوچ  نادند  ریز  رد  یئاخب ، نادند  اب  رگا  هک  شوک  تخس  نانچ  - 
دشاب . بارش  شا  هبانوخ  شتآ و  دورد ، یم  تشاک  هچنآ  زیخاتسرب ، - 

 " باتک رد  مه  و  شناوید ، رد  هک  هدورـس  نانآ  حدم  رد  یناوارف  راعـشا  تشاد ، میظع  سب  یتلزنم  تناکم و  کیزر  نادناخ  دزن  رعاش ،
تسا . جرد   " هیرصع تکن 

تشون : رب  دوخ  طخ  اب  داتسرف و  ودب  رز  هردب  هس  ینعی  رانید  رازه  هس  حلاص  کلم  هک  دسیون  یم  تکن  رد 

نم  ریخ  ای  هرامع  هیقفلل  لق 
اباطخ ابقاث و  امهف  زاح  دق 

يدهلا  یلا  كاعد  نم  هحیصن  لبقا 
ابابلا انیلا  لخدا  هطح " و  لق " 

دجتال  نیعفاش و  همئالا  دجت 
اباتک هنس و  انیدل  الا 
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يرولا  یف  کللحم  یلعا  نا  یلع  و 
اباجم تنک  یلاتعفش  اذا  و 

هثالث  یه  فالالا و  لجعت  و 
اباذم راضنلا  کل  لق  ابهذ و 

يرادروخرب . هباطخ  نخس و  شناد ، مهف و  زا  هکیا  وگ : رب  هرامع  هیقف  هب  - 
. راذگ هار  رد  مدق  مشزرمآ ، ناهاوخ  وگب : دیامن : تهار  هک  ریگ  شوگ  رب  تحصان  دنپ  - 

هحفص 286 ] ] 

دشابن . مکاح  تنس  باتک و  زج  اجنیا  دنشاب ، رشحم  عفاش  تنایاوشیپ  - 
مدرگ . اریذپ  دشاب ، هچ  ره  تتعافش  منادرگ ، عیفر  تماقم  هک  مدنب  نامیپ  - 

دشابن . وت  رادقم  قیال  باذم  ربت  ریگ ، رب  باسحب  رز  هردب  هس  کنیا  - 
تشون : شخساپ  رد  هرامعهیقف 

اباطخ  باطخلا  اذه  نم  كاشاح 
اباصن نامزلا  كالما  ریخ  ای 

مکواملع  تدسفا  ام  اذا  نکل 
ابارخ راص  يدقتعم و  رومعم 

مکلاوقا  یلا  يرکف  مکتوعد  و 
اباجا مکعاطا و  كاذ  دعب  نم 

یتبحم  ءافص  یلع  کیدی  ددشاف 
ابابلا اذه  دس  یلع و  ننما  و 

یشاب . رسفا  رس و  ناهاشداپ  رب  هکیا  یناد ، مدرم  نیرتهب  ارم  هک  دشاب  تعینم  ماقم  روخ  رد  هن  نیا  - 
دنداد . انف  دابب  منامیا  دندرک ، بارخ  مبلق  هرومعم  تناغلبم  نایعاد و  - 

مریگ . شیپ  تعاطا  هار  منک ، تباجا  یناوخ  زاب  تمدخب  ار  ما  هشیدنا  دوخ ، هک  کنیا  - 
دنب . رب  راوتساار  نایعاد  ناهد  اما  مریذپ ، تنم  نز ، رب  گنچ  مرهم  يافص  رب  مکحم  راوتسا و  - 

اه هیثرم  اهنآ  کیاکی  هرابرد  هراـمع  دـنتفگ ، عادو  ار  یناـف  راد  وا  تاـیح  لاـح  رد  وا  نارـسپ  نت   6 تشاد ، ددعتم  نادـنزرف  هرامع  هیقف 
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دش . يراددوخ  همجرت  زا  دوب ، لالم  هیام  نآ  همجرت  نوچ  و  هدش ) دای  یبرع  ریدغلا   ) باتک لصا  رد  اه  هدیصق  نآ  زاغآرس  هک  هدورس 
دوش : یم  جرد  تسا  رعاش  نیمه  ياه  هدورس  زا  تیب  دنچ  نیا  رعاش ، لاح  حرش  همتاخ  باتک و  همتاخ  رد 

ادشر  انرما  نم  انل  ءییه  بر  ای 
اددم انل  ینسحلا  کتنوعم  لعجا  و 

انسفنا  ریبدت  یلا  انلکت  و ال 
ادسف ام  حالصا  نع  زجعت  سفنلاف 

یلما  نم  تزهج  دق  میرکلا و  تنا 
ادی الئاس و  اهجو  کیدایا  یلا 

هملعت  تنا  باوث  ءاجرلل  و 
ادبا یل  رتسلا  ماود  یباوث  لعجاف 

. امرف ددم  ار  ام  دوخ  ترصن  اب  نک ، ایهم  حالص  دشر و  بابسا  ایادخ ، راب  - 

هحفص 287 ] ] 

میناوتان . زجاع و  دسافم  حالصا  زا  ام  هک  راذگماو  دوخ  هب  ار  ام  - 
میتخود . ترفاو  تمعن  هب  دیما  مشچ  میدرک  زارف  یئادگ  تسد  دش ، جیسب  ياهوزرآ  ورنیا  زا  يا ، هدنشخب  میرک و  - 

امرف . اطع  تسا ، بیاعم  ناهانگ و  رب  یشوپ  هدرپ  نم  شاداپ  یناد . رتهب  وت  و  دراد ، یکین  شاداپ  مه  يراودیما  - 
دمحلا هللا نا  اناوعد  رخآ  و 

دلج 9

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 
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 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، نوگ هنوگ  ياهرظن  راهظا  هدوب ، نیملـسم  نایم  وگتفگ  ثحب و  دروم  زاب ، رید  زا  هک  تسا  یلئاسم  زا  مرکا ، ربماـیپ  ینیـشناج  تفـالخ و 

: تسا هدش  یم  زاربا  نآ  هرابرد 
غالبا ادـخ و  نامرف  هب  دـیاب  ادـخ  لوسر  هفیلخ  تسا : دـقتعم  هتـسناد  یهلا  یبصنم  ار  نآ  لـقع ، تنـس و  باـتک و  زا  يوریپ  هب  هعیـش " " 

ددرگ ز یفرعم  مالسا ، تما  هب  ربمایپ ،
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 " ناتـساد رد  هلمج  نآ  زا  فلتخم و  لاکـشا  هب  مرکا ، ربمایپ  هتفرگ  ماجنا  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  راک ، نیا  هک : دـندقتعم  هفئاط  نیا 
، دنتـسین يرگید  سک  تیب ، لـها  همئا  بلاـط و  یبا  نب  یلع  زج  هک  ار  دوخ  نیـشناج  تسا ، باـتک  نیا  ثحاـبم  روـحم  هک  مخ "  ریدـغ 

. تسا هدومرف  یفرعم 
رگید دننام  ربمایپ ، ینیشناج  تماما و  هک : دنراد  یم  راهظا  دنهد ، یم  لیکشت  ار  نیملـسم  تیرثکا  هک  تنـس "  لها  هورگ "  نیا  ربارب  رد 

لح و لها  هفیظو "  نیا  دنک ، یفرعم  ار  شنیـشناج  شتایح  نامز  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسین  مزال  درادـن و  یهلا  هبنج  یعامتجا ، بصانم 
دنیامن  نییعت  باختنا و  ار  ادخ  لوسر  هفیلخ  دیاب  یم  هک  تسا  یمالسا  هعماج  تیرثکا  ای  نینموم " و  لودع  ای  دقع " 

یعمج دیسر : دوخ  یلجت  جوا  هب  ادخ  لوسر  تافو  دعب  رکفت ، زرط  ود  نیا 

هحفص 6 ] ] 

هتسیاش ار  یلع  زج  مرکا ، ربمایپ  راتفگ  نآرق و  زا  تیعبت  هب  رامع و ... لالب ، دادقم ، رذ ، وبا  ناملـس ، نوچ : داهنکاپ  راوگرزب و  هباحـص  زا 
يراکادف و دح  ات  هتـساخرب و  جاجتحا  هب  دـندوب  هدومن  لاغـشا  زور  هب  ار  بصنم  نیا  هک  یناسک  ربارب  رد  اذـل  دنتـسناد و  یمن  ماقم ، نیا 

دندومن . عافد  تیالو  ماقم  زا  تداهش 
رد ادخ  لوسر  نفد  زا  شیپ  دندرکاپب و  اغوغ  دنتـسکش و  تسد  رـس و  ماقم ، نیا  هب  لین  رد  راکـشومارف ، بلط و  هاج  یهورگ  لباقم ، رد 

باختنا ار  رکب ) وبا  ناشرظن =(  دروم  درف  راصنا ، نیرجاهم و  نایم  اوسر  یتاباختنا  دیدش  هزرابم  کی  رد  هدش  عمج  هدـعاس "  ینب  هفیقس 
اپ زا  ار  وا  زومرم ، یسایس  رورت  کی  اب  دنشاب ، عمج  رطاخ  یلک  روط  هب  هدابع ) نب  دعس   ) ناشیراصنا بیقر  زا  هکنآ  يارب  اهدعب  دندرک و 

دندورس : نینچ  اهنآ  لوق  زا  هتفرگ و  تروص  ناینج "  هیحان "  زا  راک  نیا  هک  دندرک  عیاش  هاگنآ  هدروآ  رد 

هدابع  نب  دعس  جرزخلا  دیس  انلتق  دق 
هداوف یطخن  ملف  نیمهسب  هانیمرف 

تایانج دوش ، هتخیر  نیمز  يور  یکاپ  ياهنوخ  دیآ و  دیدپ  مالسا  ناهج  رد  یمیظع  ياهشکمشک  هک : درک  باجیا  رکفت  زرط  نیا  يرأ 
تسا . یقاب  شیب  مک و  هتفرن  نیب  زا  زونه  نآ  موش  راثآ  هک  دیآ  رابب  ینتفگان 

 " نآ ردقیلاع  فلوم  هک  تسا  لقع  تنس و  باتک و  ساسا  رب  تفالخ ، دروم  رد  هعیـش  رظن  تیناقح  تابثا  نمـضتم  ریدغلا )  ) باتک نیا 
هتـشر هب  ریظن ، یب  بلاج و  رایـسب  کبـس  هب  باتک ، دلج  نارازه  یـسررب  اب  ار  قیقحت  هعلاطم و  رمع  کی  لوصحم  ینیما "  همالع  داتـسا 

دنام . یمن  یقاب  یسک  يارب  ندز  قن  وگتفگ و  ياج  رگید  هک  هدرک  نشور  ار  هلاسم  نیا  نانچ  هدروآ  رد  ریرحت 
اب قح  هچ  دنیوگ : یم  نینچ  اهراک  عون  نیا  زا  ضارتعا  ماقم  رد  هک  دوش  یم  هدینـش  نیبدـب  یحطـس و  دارفا  یخرب  زا  یهاگ  لاح ، نیا  اب 

دنک دایز  یمالسا  ناردارب  نایم  ار  اه  ینمشد  هکنآ  زج  لئاسم ، عون  نیا  ءایحا  تسا ، هتـشذگ  هتـشذگ ، رمع  رکب و  وبا  اب  هچ  دشاب و  یلع 
نانمشد هجیتنلاب  دیامن ، دیدجت  ار  هتشذگ  ءوس  ثداوح  و 
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تشاد ؟ دهاوخ  يرگید  هجیتن  هچ  دننک ، تراغ  ار  ام  ریچ  همه  هدرک  يرادرب  هرهب  دوجوم  عضو  زا  كرتشم ،
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هکنانچ ات  دوش  رظن  فرص  لئاسم  عون  نیا  بیقعت  زا  نیملسم ، یگچراپکی  تدحو و  مالسا و  تزع  نایک و  ظفح  يارب  هک  رتهب  هچ  سپ 
؟ دنامب هظوفحم  هتشذگ  دننامه  هتفرن  نیب  زا  ام  شیاسآ  تردق و  مکحیر  بهذت  اولشفتف و  اوعزانت  و ال  هدومرف : دیجم  نآرق 

باتک  نیا  تبثم  شقن 
هللا لبحب  اومـصتعا  دیوگ و  یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  یمالـسا  تدـحو  ظفح  تسا  تسرد  هک  درک  فارتعا  دـیاب  ضارتعا  نیا  خـساپ  رد 

تـسا هملک  تدـحو  مدـع  قارتفا و  يور  دـیآ  یم  هدـمآ و  نیملـسم  مالـسا و  رب  هک  یئالب  ره  تسا و  يرورـض  يرما  اوقرفت  اعیمج و ال 
دومن . ربص  شتفالخ  بصغ  رب  دومرفن و  هناحلسم  مایق  شیوخ  قح  ذخا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدوب  تهج  نیمه  يور  الصاو 

هک یئاج  ات  هدـش  ادـیپ  اتابثا  اـیفن و  تیـالو "  هلاـسم "  هب  تبـسن  اـهزور  نیا  رد  هک  یـصاخ  يژرلآ "  تیـساسح و "  تسا  نشور  زین  و 
یئرمان ياهتسد  نامه  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  تاکیرحت  مولعم  کش  یب  دهد ، یم  لیکـشت  ار  ام  یبهذم  لفاحم  یمرگرـس  نیرتگرزب 

لزلزتـم و ار  ناـشتزع  ناـنآ ، ناـیم  رد  عازن  فـالتخا و  داـجیا  اـب  هدوـب  نیملـسم  یگتـسبمه  عناـم  خـیرات ، لوـط  رد  تـسا  يا  هناـنمیرها 
زین ار  ریز  قئاقح  دیابن  لاح ، نیا  اب  اما  دندرب : یم  تراغ  هب  ار  ناشیاه  هیامرس  عبانم و  بوک و  دگل  ار  ناشتاراختفا 
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تفرگ : هدیدان  هراب  نیا  رد 
زرط هدنهد  ناشن  نیتسار و  مالـسا  يارجا  نماض  تسا و  یمالـسا  قئاقح  زا  يرایـسب  يانب  ریز  هک  ار  تیالو "  لصا "  دیابن  هاگ  چیه  - 1

دراذگ . هتفگان  اه  هناهب  نیا  اب  تسا  تموکح  عوضوم  رد  یمالسا  لیصا  رکفت 
ینیبدب نیا  عفر  يارب  دـنا و  هدـش  نیب  دـب  مالـسا  هب  تبـسن  یلک  روطب  ءافلخ  زا  یخرب  هناراکبان  لامعا  ندـید  اب  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ 

مالسا هک : دوش  مولعم  ات  دوش  هداد  ناشن  نیتسار  ءافلخ  نینچمه  تموکح و  دروم  رد  یمالسا  لیـصا  رکفت  زرط  هک  تسین  نیا  زج  هراچ 
. تسا ام  یناملسم  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع -  درادن  دوخ  تاذب 

دـض ياهتـسایس  نایناریا و  هتخاس  ار ، هعیـش  بهذم  كرـشم و  تسرپ و  تب  ار  ام  تنـس ، لها  بصتعم  رودزم و  ناگدنـسیون  هکیتقو  - 2
ناشیاهباتک رد  ناهبج و .. یبیـشاشن  نیما ، دـمحا  هللا ، راج  یـسوم  یمیـصق ، هیمیت ، نبا  لـیبق : زا  يدارفا  دـننک و  یفرعم  يوفـص  يوما و 

هعیش و هب  ار  اهتمهت  نیرت  هنادرمناوجان  ...( حیحـصلا و مالـسالا  مالـسالا ، رجف  هعیـشولا ، هینثولا ، مالـسالا و  نیب  عارـصلا  و  هنـسلا ، جاهنم  )
دقن و دروم  باتک  نیا  رد  هورگ  نیا  راتشون  زا  یتمسق  هکنانچ   ) دنهد تبسن  اهنآ  هب  ار  تقیقح  زا  رود  غورد و  بلاطم  دننزب و  ناشناماما 

تسین ؟ تقیقح  رب  تیانج  دوخ  اهنآ  ربارب  رد  توکس  ایآ  تسا ) هتفرگ  رارق  یسررب 
هعیش هب  نانآ  بصعتم  رودزم و  ناگدنسیون  زا  یخرب  ار  اوران  ياهتمهت  هنوگ  همه  هک  تسا  نیا  یمالـسا "  تدحو  ظفح "  ياضتقم  ایآ 

تقیقح دندنب و  ورف  مد  نانآ  یلو  دـننزب ، دنتـسه  تیبلا "  یف  امب  يردا  هک "  ادـخ  لوسر  تیب  لها  ریپ و  هک  تسا  نیا  ناشمرج  اهنت  هک 
دننکن ؟ راکشآ  ار 

ناونع تحت  ریدغلا  زا  دلج  نیمه  همدقم  رد  راوگرزب  فلوم  هکنانچ  هکنآ  ای 

هحفص 9 ] ] 

تسین ؟ یبهذم  تلاصا  زا  یقطنم  عافد  یمالسا و  تدحو  نیب  یتافانم  هدومرف  موقرم  یمالسا ؟ تدحو  نیع  رد  هدیقع  يدازآ  " 
قح میـشاب ، اشوکراو  یلع  نآ  ظفح  رد  و  میرادب ، تسود  نیریـش  ناج  نوچ  ار  یمالـسا  یگتـسبمه  دـیاب  یم  هکنآ  نیع  رد  ام  نیا  ربانب 
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یلا عدا  میرک : نآرق  روتـسد  قبط  یقطنم  روط  هب  ار  هعیـش  بهذـم  تیعقاو  مینک و  در  دوـش  یم  هدز  اـم  هب  هک  یئاوراـن  ياـهتمهت  میراد 
. میئامن یفرعم  نسحا  یه  یتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس 

راکفا اسب  هچ  دنراذگن ، مدرم  رایتخا  رد  هماع  لوبق  دروم  لیصا و  عبانم  ءاکتا  هب  هیاریپ و  یب  ار  قئاقح  دنمـشناد ، ناگدنـسیون  هاگ  ره  - 3
رب دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دینزب . يرگید  زیمآ  بصعت  لامعا  هب  تسد  هدش  رت  فرحنم  تقیقح ، زا  یهاگآ  ان  بصعت و  لصا  يور  یمومع 

هکناـنچ ار  قئاـقح  هتفرگ  تسد  رد  ملق  بهاذـم ، ناـیم  بیرقت  تاـمهافت و  ءوس  عفر  يارب  هک  تسا  ضرف  دـهعتم  ققحم و  ناگدنـسیون 
دنیامن . راکشآ  تسه 

همالع ( ) ءاطغلا فشاک  ( ) یلماعلا نیدـلا  فرـش  دیـس   ) دـننام هعیـش  میظع  ياه  تیـصخش  زین ، ام  رـصع  رد  هک  تسا  تاهج  نیمه  يور 
، اهلوصا هعیشلا و  لصا  تاعجارملا ، داهتجالا ، صنلا و  لیبق : زا  یئاه  باتک  نتـشون  اب  هتفرگ  تسد  رد  ملق  و ... یئابطابط ) همالع  ( ) ینیما

دندومن . ادا  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  ار  دوخ  نید  تسا  هعیش  بهذم  یعقاو  يامیس  رگشیامن  هک  و .. ریدغلا ، مالسا ، رد  هعیش 
رد توتلش ، دومحم  خیش  یخیرات  ياوتف  یمالـسا " و  بیرقتلا  راد  ناراذگناینب "  تنـس و  لها  هاگآ  گرزب و  نادنمـشناد  تامحز  هتبلا 

تفرگ . هدیدان  دیابن  نیا  رد  ار  اه  نیا  رئاظن  يرفعج و  بهذم  دروم 
نیا متـشه  مجنپ و  موس و  لوا و  دلج  همدقم  رد  اذل  دراد و  هجوت  تاکن  نیا  همه  هب  دسیون  یم  ار  ریدغلا "  هک "  ینیما  همالع  ور  نیا  زا 

زا روظنم  هک : دوش  یم  رکذتم  باتک ،

هحفص 10 ] ] 

تسا یمالسا  تدحو  یگتسبمه و  ظفح  و  رگیدکی ، هب  مالسا  تما  ندرک  کیدزن  مهافت و  ءوس  عفر  ریدغلا ، شراگن 
هک یمالسا  گرزب  هناخباتک  هسسوم  ور  نیا  زا  دندوب  هرهب  یب  نآ  زا  نانابز  یسراف  هدش  هتـشون  یبرع  نابز  هب  سیفن ، باتک  نیا  نوچ  و 

مهن دلج  هک   ) ار نآ  مجنپ  دلج  تفرگ و  نآ  همجرت  راشتنا  هب  میمصت  هدش  سیسات  یمالسا  یلع  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  يالاو  تمه  هب 
رکش ار  يادخ  دیدرگ ، مبیصن  یقیفوت  نینچ  يداع  ریغ  طئارـش  کی  رد  هکنیا  زا  دندراذگ و  بناجنیا  هدهع  هب  دوش ) یم  یـسراف  مهد  و 

مرازگ .
ینابرق  نیدباعلا  نیز  ناجیهال :

لوالا 1394 يدامج   13
دادرخ 1353 اب 15  قباطم 

 - دلج 9 ریدغلا -  باتک 

هحفص 11 ] ] 

یمالسا تدحو  ظفح  اب  هدیقع  يدازآ 

دروم رد  شمکحم  يار  زا  دندومرف  لوذبم  ریدغلا )  ) باتک نیا  هراب  رد  رصم ، هاشداپ  لوا ، قوراف  کلم  ترضح  یلعا  هک  یصاخ  هجوت 
نتـشاد هک : دراد  یم  رب  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  و  دـنک ، یم  تیاکح  نآ ، يوس  هب  ناگدـننک  توعد  عیجـشت  یمالـسا " و  تدـحو  " 

اب هدروآ و  دـیجم  نآرق  هک  یمالـسا  مکحم  يردارب  هتـشر  زگره  تسا و  دازآ  یمالـسا  بهاذـم  يدابم و  هراب  رد  صاـخ  دـئاقع  ءارآ و 
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هب لئاسم  نآ  هراب  رد  یملع  يوگتفگ  هرظانم و  راک  هچ  رگا  دوش  یمن  هراپ  هار  نیا  زا  هدرک  حیرـصت  نادب  هوخا "  نونموملا  امنا  هلمج " 
هباحص اهنآ  سار  رد  و  یمالسا ، تما  نایم  رد  هراومه  هک  یعـضو  نیا  و  دشاب . یقاب  نانچمه  یمالک  هزرابم  لادج و  هدیـسر ، دوخ  جوا 

 " نوحرف مهیدل  امب  بزح  لک  هدوب "  شوخ  لد  دوخ  ءارآ  دئاقع و  يا  هفئاط  ره  هتشاد  جاور  نیعبات  و 
مارتحا و لامک  نایاش  تما  نیا  رکفنـشور  دنمـشیدنا و  تیـصخش و  اب  دارفا  شیپ  یمالـسا ، دازآ  هدنـسیون  تامدخ  شـشوک و  نیا  ربانب 

چیه رگید ، هدنسیون  هب  تبسن  يا  هدنسیون  چیه  رگید ، هقرف  هب  تبسن  يا  هقرف  چیه  رما ، نیا  رد  تسا و  ریدقت 

هحفص 12 ] ] 

يرترب زایتما و  رگید ، هقطنم  لها  هب  تبـسن  يا  هقطنم  لها  چـیه  و  رگید ، هسردـم  لیـصحتلا  غراف  هب  تبـسن  يا  هسردـم  لیـصحتلا  غراـف 
متنک ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  اوقرفت و  اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا  و  دـیامرف : یم  هک  تسا  نآرق  قطنم  نامه  نیا  درادـن و  یـصاخ 
امـش رب  هک  ار  ادخ  تمعن  دیوشن ، ادج  مه  زا  دینز و  گنچ  ادخ  نامـسیر  هب  یگمه  اناوخا " : هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادعا 

اب نآ  تمعن  هب  کنیا  و  دروآ ، دیدپ  راوتـسا  دنویپ  ناتیاهلد  نایم  وا  دیدوب ، رگیدکی  نمـشد  هک  هاگنآ  دـیروایب  دای  تسا ، هتـشاد  ینازرا 
دیردارب . مه 

زا ترابع  كرتشم  لصا  کی  میراد ، رگیدکی  اب  عورف ، لوصا و  رد  هک  یفالتخا  همه  اب  مالـسا ، ناهج  فلتخم  طاقن  رد  ناگدنـسیون ، ام 
صالخا و هملک  تسردان ، ياهـشهاوخ  زا  هزنم  ینید  هزیگنا  دـحاو ، حور  و  دـهد ، یم  دـنویپ  مه  هب  ار  ام  تسوا  ربماـیپ  ادـخ و  هب  ناـمیا 

لدـبم الدـع ال  اقدـص و  کـبر  هملک  تمت  و  دروآ : یم  ناـمدرگ  ریـسم  کـی  رد  تلادـع ، تقادـص و  یقرت ، تفرـشیپ و  لـصا  دـیحوت ،
 " تسین . شتاملک  يارب  يا  هدننک  لیدبت  تفریذپ ، نایاپ  تراگدرورپ  هنارگ  داد  نیتسار و  راتفگ  هتاملکل :

یگدنز تداعس ، دجم و  نوناق  ریز  راوگرزب ، ربمایپ  تلاسر  نآرق و  يربهر  تحت  مالسا ، قح و  مچرپ  ریز  همه  یمالسا ، ناگدنـسیون  ام 
دمحم هللا " و  الا  هلا  ام " ال  همه  راعـش  تسا " و  مالـسا  ادخ  شیپ  نید  مالـسالا " : هللا  دنع  نیدـلا  نا  تسا  نیا  ام  همه  مایپ  مینک و  یم 

نوحلفملا "  مه  هللا  بزح  نا  الا  دنناراگتسر " : ادخ  بزح  هک  میتسه  شنید  نایماح  ادخ و  بزح  ام  يرآ  تسا  هللا  لوسر 
یناسک اب  هکلب  میا ، هدرکن  ذـخا  دوخ  دامتعا  دروم  ار  نینموم  شربمایپ و  ادـخ و  زا  ریغ  میمالـسا و  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  نافلوم  ام 

یم دنشاب  گنج  رد  اهنآ  اب  هک 
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، مینمشد دنشاب  نمشد  هک  یناسک  اب  میتسود و  دنشاب  تسود  اهنآ  اب  هک  یناسک  اب  میحلص و  رد  دنـشاب  حلـص  رد  هک  یناسک  اب  میگنج و 
صوـصخم ساپـس  هک : تسا  نیا  اـم  ياـعد  نیرخآ  میوـش و  یم  هدـنز  راـبرگید  میریم و  یم  مینک و  یم  یگدـنز  ساـسا  نیمه  يور  و 

ریخ و هنوگ  همه  شترضح  يارب  هدومن  زاغآ  شیمارگ  همان  اب  ار  باتک  دلج  نیا  هناهاش  تایانع  نیا  رطاخ  هب  ام  تسا و  ناهج  راگدیرفآ 
 ". مهکولم نید  یلع  سانلا  میدقتعم " : مینک و  یم  وزرآ  تداعس 

 " ینیما " 

هحفص 14 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1719 

http://www.ghaemiyeh.com


یتنطلس صوصخم  رتفد  همان 

ینیما  دمحا  نیسحلا  دبع  خیش  بانج  راوگرزب  داتسا  ترضح 
هنـسلا و باتکلا و  یف  ریدـغلا  ناتباتک "  مراهچ  موس و  ءزج  هک  مناسر  یم  ناتـضرع  هب  مالـس  زا  سپ  داب . امـش  رب  ادـخ  تاـکرب  دورد و 

تسا . هدش  عقاو  لوبق  نسح  دروم  هناتخبشوخ  هدومن و  میدقت  مظعم  هاشداپ  ترضح  یلعا  میالوم  هاگشیپ  ار  بادالا " 
میامن . یم  غالبا  امش  بانج  هب  ار  نآ  ناوارف  تارکشت  اب  کنیا  و 

نم هب  دروآ  تسد  هب  اهنآ  تسا  نکمم  هک  يا  یـشورفباتک  هدومرف : تبحم  لذـب  مراودـیما  هدیـسرن  ام  هب  باتک  مود  لوا و  ءزج  نوچ  و 
. دیئامرف یفرعم 

دیریذپب . ار  ام  صلاخ  دورد  دینک : یگرزب 
صوصخم : يرتفد  سیئر 

ینسح  نیسح 
هنس 1948 ربانی  نیدباع 28  رصق 
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يزاریش يداهلادبع  ازریم  جاح  هللا  هیآ  ظیرقت 

رد يرشان  هداتـسرف و  باتک  نیا  هراب  رد  هالع  ماد  يزاریـش "  يداهلا  دبع  ازریم  جاح  ياقآ "  هللا  هیآ  راوگرزب ، دیـس  هک  تسا  یمایپ  نیا 
زا رکشت  راوگرزب و  دیس  نآ  يالاو  ماقم  تشادگرزب  و  رـشان ، نآ  زا  ریدقت  رطاخ  هب  کنیا  ام  هدرک و  رـشتنم  ار  نآ  ناریا  تختیاپ  نارهت 

میروآ : یم  اجنیا  رد  ار  نآ  وا 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

. داب شلآ  ناربمایپ و  رب  دورد  تسوا و  صوصخم  شیاتس  و 
هجح لیلج ، یقالخا  ملعم  ریبک و  حلصم  ریظن و  یب  ینید  ربهر  هتـشون  ریدغلا "  دنمـشزرا "  باتک  هک : تسا  نیا  نشور  رایـسب  قئاقح  زا 

زا هکنانچ  دـنک  یم  تاـهابم  نآ  هب  فرـشا "  فجن  یمالـسا "  گرزب  هاگـشناد  هک  تسا  یئاـهزیچ  نیرتیلاـع  زا  یفجن ، ینیما  مالـسالا 
، هدرتسگ هطاحا  دایز ، بدا  ناوارف ، مولع  دوخ  رد  هک  تسا  یفراعملا  هرئاد  نیرتگرزب  نآ  اریز  دور . یم  رامـشب  زین  نیملـسم  همه  رخاـفم 

. تسا هدرک  عمج  ار  صلاخ  قئاقح  میظع و  ششوک 
هعماج و داـشرا  يارب  یلاـع  تمه  قیقحت و  صحفت و  ماـت  یئاـناوت  زا  هدوب  نید  ملع و  یماـن  نادرم  عسو  رد  هک  هچنآ  باـتک ، نیا  رد  وا 
هب دنمزاین  عونتم  عماج و  باتک  نیا  لثم  شراگن  اسب  هچ  و  دیناسر . ماجنا  هب  درکن و  یهاتوک  نیملـسم  مالـسا و  هب  تبـسن  تما ، تیادـه 

دنیامن . فیلات  ار  یباتک  نینچ  رگیدکی  يراکمه  هب  هک  تسا  ینید  مولع  ناداتسا  زا  ینمجنا  هنجل و 
هک میدید  یمن  دوبن و  ام  نایم  ینیما "  همالع  باتک "  نیا  ردق  یلاع  فلوم  رگا  و 
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زا يا  هشوگ  شراگن  مادک  ره  هک  تسا  یتیعمج  رثا  باتک  نیا  دوش  نامگ  هک  تشاد  اج  هدومن ، گرزب  لمع  نیا  هب  مادـقا  یئاهنت  هب  وا 
. دنا هتشاد  هدهع  هب  ار  نآ 

ردقیلاع هدنسیون  دننادب و  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  ار  شا  هدنزرا  تامدخ  گرزب و  درم  نیا  ردق  هک  تسا  اه  ناملـسم  هفیظو  نیا  ربانب 
دناوتب ات  دنراذگب  شرایتخا  رد  دهد  کمک  سیفن  رثا  نیا  لیمکت  رد  ار  وا  هک  هچنآ  دنرآ و  رامـشب  ناشتاراختفا  نیرتهب  زا  ار ، شباتک  و 
تـسا ناراکزیهرپ  تیادـه  هلیـسو  تسین ، نآ  رد  یکـش  چـیه  هک  ار  نیبم  باتک  نیا  راکـشآ و  ار  قئاقح  شیاهبنارگ  تاـقوا  فرـص  اـب 

دیامن . لیمکت 
هب یسک  هار  نیا  رد  تسا و  ریظن  یب  شناد  ناهج  رد  شراوگرزب  هدنسیون  اریز  تسین ، دیعب  یلیخ  تسا  رفن  کی  هتشون  باتک  نیا  رگا  و 

دسر . یمن  وا  هیاپ 
تسا . اراد  ار  بدا  ملع و  زا  ینوگانوگ  تاهج  هک  یبهذم  قئاقدو  ینید  قیاقح  زا  ولمم  هک  هتفرگ  رارق  یباتک  تربارب  رد  کنیا 

رب نآ  زا  تفای و  یهاوخ  دوش  یمن  ماـمت  زگره  هک  یناـشوج  بآ  لـحاس  رد  ار  دوخ  یتفاـی  تسد  یمارگ  فراـعملا  هرئاد  نیا  هب  رگا  و 
ياه هولج  تناگدید  ربارب  رد  دـید و  یهاوخ  رپ  ینید  هیـسدق  میلاعت  زا  ار  تا  هظفاح  یهلا و  فراعم  زا  ار  تزغم  هکنآ  رگم  يدرگ  یمن 
رارق داد "  ناشن  میهاوخ  نانآ  هب  ار  نامیاههار  دـننک  شـشوک  ام  هار  رد  هکیناسک  انلبـس " : مهنیدـهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلا  ادـخ : راـتفگ 

تشاد . دهاوخ 
ایاضق نایم  یخیرات  همکاحم  اهنآ و  رد  ناـقتا  دـقن و  ثحب و  یگنوگچ  هراـبرد  يا  هیلاـع  سورد  باـتک  نیا  رد  هک  دـنگوس  تقیقح  هب 
گنـس نآ  میوگب : رگا  دـشاب  ولغ  منک  یمن  رکف  هک  دراد  دوجو  لاجر  ثیدـح و  ریـسفت و  هقف و  رد  تسردان  زا  تسرد  نتخاـس  ادـجو 
هتـشون همه  رد  فـلوم  اریز  تسین ، بیجع  بلطم  نیا  و  تسا . لـمع  ملع و  هنیدـم  هب  دورو  يارب  عیـسو  لخدـم  اـی  اـهرثا  نیا  همه  ياـنب 

. دریگ یم  کمک  تسا  نوفدم  فرشا  فجن  رد  هک  نینموملا  ریما  ملع "  هنیدم  باب  زا  شیاه 
دورب و ار  شهار  هک  یـسک  وا و  رب  دورد  درادب و  هدنز  ار  وا  دـنوادخ  دـنام . یمن  مورحم  اهدـیراورم  زا  ایرد  صاوغ  هک  تسا  یهیدـب  و 

داب . وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 
يزاریشلا ینیسحلا  يداهلا  دبع  رقحالا :

هحفص 17 ] ] 

ندنل زا  ییاه  همان 

قئاقح نیا  زا  شیهاگآ  هیلاع و  سورد  نیا  زا  ریدـقت  ماقم  رد  یئاه  همان  ندـنل ، هاگـشناد  لیـصحتلا  غراـف  یـصولخ "  ءافـص  داتـسا "  زا 
میروآ : یماج  نیا  رد  ار  اه  نآ  زا  یئاه  تمسق  وا  زا  رکشت  ماقم  رد  ام  تسا و  هدیسر  ام  هب  یخیرات 

ینیما . داتسا  لیلج  هثاحب  گرزب و  همالع  مزیزع  " 
یم راسفتـسا  ناتلاح  زا  مسیون و  یم  ناـتیارب  ار  هماـن  نیا  هکنیا  زا  مدنـسرخ  دـسر : یم  ضرع  هب  صـالخا  تدارا و  مرگ و  دورد  زا  سپ 

دیشاب . یقاب  هریخذ  ناونع  هب  یلاع ، تارکفت  یملع و  ياهثحب  يارب  هراومه  هدوب  یشوخ  تحص و  لامک  رد  مراودیما  منک ،
دادـغب و رد  ناردارب  زا  يرایـسب  دزن  ار ، بلطم  نیا  هراوـمه  منک و  ناـمتک  امـش  هب  تبـسن  ار  مدـیدش  باـجعا  مناوـت  یمن  هاـگچیه  نـم 
. تسا باجعا  ندرمش و  گرزب  هتسیاش  دنک  فرص  یباتک  فیلات  رد  ار  شرمع  زا  لاس  هک 15  يدرم  اریز  ما ، هتفگ  ندنل  رد  نیقرشتسم 

نتم رد  هک  متشاد  یم  تسود  اریز  متخادنا  ریخات  نآ  هب  تبـسن  میهاگآ  ناتباتک و  رودص  ات  ندنل  هاگـشناد  هب  ار  مزت  هلاسر و  میدقت  نم 
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درک مهاوخ  بلج  یبرع  بدا  زا  مهم  هیحان  نیا  هب  ار  نیقرشتسم  رظن  يدوز  هب  و  منک . هراشا  ناتدنمشزرا  شـشوک  ریدغلا و  هب  ما ، هلاسر 
دشاب . رادیاپ  همادا  هراومه  ام  يرکف  هطبار  تقادص و  هک  مراودیما  و 

 " دیئامرف لوبق  ار  صلخم  باجعا  تایحت و  نیرت  یلاع  تسا  دنمشهاوخ  نایاپ  رد 
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، دیدرگ لصاح  يدنسرخ  لامک  نآ  هعلاطم  زا  دیسر و  نم  هب  امـش  هدنزرا  باتک  مود  لوا و  دلج  دیوگ " : یم  نینچ  شرگید  همان  رد  و 
ءزج ود  نیا  رب  یظیرقت  هک  متـشاد  یم  تسود  متفاـی و  تسا  هتـسویپ  مـهب  قـیقحت  ثـحب و  هجیتـن  هـک  یلاـع  رایـسب  بلاـطم  نآ  رد  اریز 

نا تادلجم  هیقب  راظتنا  رد  ور  نیا  زا  مسیونب  تادلجم  هیقب  ءازجا و  رگید  رودـص  زا  سپ  یلـصفم  هلاقم  هک  مدرک  رکف  ادـعب  اما  مسیونب ،
تیحت قوش و  ناتـسود  ردارب و  زا  دیبایب و  ناتنظ  نسح  رد  هراومه  ارم  دهاوخب  ادخ  رگا  تسا  دیما  مشاب و  یم  قایتشا  هقالع و  لامک  رد 

 " دیریذپب . ار  مامت  باجعا  و 
نادـب مناوت  یم  هک  متفای  نانچ  ار  اـهنآ  هدرک  وجتـسج  منک ، هعلاـطم  يدوب  هدومرف  هراـشا  هک  یتاحفـص  زا  : " دـییوگ یم  موس  هماـن  ردو 

هرتاوتم و تایاور  نیا  هک  تسین  نکمم  هاگ  جیه  اریز  تسین ، مخ  ریدغ  هرابرد  یکش  مرآ : تسد  هب  ار  ریز  يار  مخ  ریدغ  هرابرد  هلیـسو 
. دشاب راوتسا  درادن  هشیر  ساسا و  هک  يزیچ  يور  رب  ینالوط  دئاصق 

نآ تحـص  نامیا  تسا  نکمم  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  مخ ، ریدغ  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  تیعقوم  هک : تسا  نیا  تباث  عوضوم  نیا  ربانب 
ددرگ . تباث  دشاب  یم  نوریب  رصح  دح و  زا  هک  يدایز  صوصن  اب  شتابثا  و 

تادلجم رگید  لوصو  راظتنا  هب  هراومه  اما  متـسه ، یـسیلگنا  نابز  هب  مخ "  ریدـغ  هرابرد "  یلماک  لصف  نتـشون  ددـص  رد  کنیا  نم  و 
میامن . هعجارم  نآ  هب  ترورض  تقو  رد  هک  مهد  رارق  یعجرم  ناونع  هب  ار  نآ  ات  متسه  ناتدنمشزرا  باتک 

دیئامرف . لوبق  ار  ما  هقالع  تیاهن  صالخا و  تدارا و  تسا  دنمشهاوخ 
یصولخ ءافص  امش : صلخم 
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دادغب زا  يا  همان 

 " قارع تختیاپ  نایاوشیپ  ءاملع و  زا  یمظاک  يردـیح  یقن  یلع  دیـس  ریظن  یب  همالع  دـنزرف  دـمحم  دیـس  ردـقیلاع  داتـسا  زا  ار  همان  نیا 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ینادردق  رکشت و  ناونع  هب  ار  نآ  میدرک و  تفایرد  دادغب " 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هتاکرب . تماد  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  ياقآ  بانج  مالسالا  هجح  ردقیلاع ، حلصم  راوگرزب ، همالع 

قیقد لیلحت  هزیکاپ و  فیلات  زا  یبلاج  هنومن  هک  ریدـغلا "  باتک "  هرابرد  ناتراکـشآ  يزوریپ  دروم  رد  ار  میاهتینهت  نیرتیلاع  نیرتکاپ و 
هب دـیامن  یم  راداو  شمیرکت  لالجا و  هب  ار  هدـننک  هعلاطم  هک  شتاقیقحت  ترثک  عـالطا و  تعـسو  فلوم و  غوبن  زا  یئاـیوگ  تروص  و 

منک . یم  میدقت  امش 
یم دایز  سیفن  رثا  نیا  شراگن  رد  فلوم  هداعلا  قوف  شـشوک  هب  تبـسن  مبجعت  منک ، یم  هعلاطم  ار  نآ  هاگره  نم  هک  دـناد  یم  ادـخ  و 
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دوش .
رظن زا  وا  هچرگ  دور . یم  ورف  یبیجع  یتفگـش  رد  دوش ، یم  قیقد  نآ  هعلاطم  رد  دـنز و  یم  قرو  ار  نآ  تاحفـص  هک  یماگنه  هدـنناوخ 
یمن يرگید  زیچ  دـنک ، یم  ثحب  بدا  تنـس و  نآرق و  ظاـحل  زا  ریدـغ  ثیدـح  هراـبرد  تسا  یباـتک  هکنآ  زج  باـتک  نـیا  زا  یئادـتبا 

زج دوش  یمن  جراخ  نآ  زا  دـنک ، یم  یـسررب  تقد  هب  ار  نآ  فلتخم  باوبا  لوصف و  هک  هاگنآ  دـنک ، یم  رییغت  شرظن  دوز  اـما  دـسانش .
ملع زا  یناوارف  مهس  هکنآ 

هحفص 20 ] ] 

تشاد . دهاوخ  هارمهب  قالخا  بدا و  نید و 
حیحـص و يریگ  هجیتن  قیقد و  لیلحت  هب  نوشحم  گرزب و  یملع  فراعملا  هرئاد  هکلب  تسین ، مخ  ریدغ  هرابرد  اهنت  باتک ، نآ  نیا  ربانب 

ناهنپ مدرم  زا  ار  اه  نآ  تساوخ  تقو ، ياه  تسایـس  هک  دـشاب  یم  يرگید  قئاقح  مخ و  ریدـغ  یخیرات  زور  نوماریپ  اهبنارگ  تاقیقحت 
. دید یمن  ار  اهنآ  اه  مشچ  دنام و  یقاب  اه  هدرپ  تشپ  هراومه  هک  یقئاقح  درادب و 

و میدق ، ثاریم  ندرک  هدـنز  زا  دـهاوخب  مالـسا  تما  هک  ار  هچ  ره  نآ ، رد  هکلب  تسین ، ریدـغ "  هلاسم "  هب  طوبرم  اهنت  باتک ، نیا  سپ 
يارب خیرات  هک  یئاهراکهاش  رخافم و  هرابرد  یـسررب  نآرق و  مچرپ  نتـشادهاگن  زازتها  هب  قح و  هملک  ءالعا  هتـشذگ و  تمظع  ندوتس 

تفای . دهاوخ  دنا ، هتشاد  لوقع  بیذهت  اهتلم و  تفرشیپ  رد  ار  رثا  نیرتهب  هک  هدرک  تبث  تما 
زا ریظن ، یب  يراکتبا و  شعوضوم  رد  یقالخا ، یبدا ، یخیرات . ینف ، یملع ، تسا  یباتک  دـیا " : هتفگ  هک  تسا  نانچ  باتک ، نیا  اـقح  و 

تـسا بدا  نید و  ملع و  نادرم  زا  يدایز  هورگ  لاح  حرـش  نمـضتم  دنک و  یم  ثحب  بدا  تنـس و  باتک و  ظاحل  زا  ریدغ "  ثیدح " 
 ". دنا هدومن  ظفح  ام  يارب  هدرک و  عمج  ار  راثآ  نیا  هک 

اب تسا ، هداد  شناد  ناهچ  لیوحت  خیرات ، لوط  رد  فجن ، هاگـشناد  هک  تسا  یباتک  نیرتهب  نآ ، هک : منک  یم  هفاضا  امـش  هتفگ  هب  نم  و 
. تسا هدش  هضرع  ناهج ، هب  نآ  زا  فلتخم ، ياه  تمسق  رد  يدایز  ياهباتک  هکنآ 

نآ زا  مشچ  دهاوخ و  یم  لد  هک  ار  هچنآ  هکلب  هویم ، عون  همه  نآ  رد  هک  دبای  یم  یناتـسغاب  رد  ار  دوخ  نآ ، هعلاطم  ماگنه  هدـنناوخ ، و 
. دراد دوجو  درب  یم  تذل 

، دوش هتشون  بلاطم ، همه  نیا  اب  يدنمشزرا  باتک  نینچ  هک  تسا  تقیقح  رب  تیانج  زا  ملع و  رب  گرزب  متـس  زا  هک  منک  یم  رکف  نم  و 
زین رهاظ  پاچ و  ظاحل  زا  تسا  هنومن  يوتحم  ظاحل  زا  هک  روط  نامه  ات  دنیامنن  نآ ، پاچ  نیرتیلاع  هب  مادقا  ناملـسم . نادـنمتورث  یلو 

. دشاب هنومن 

هحفص 21 ] ] 

مادـقا نآ ، ندوتـس  ظیرقت و  نتـشون  ینعی : دوب  بجاو  یناملـسم  ره  نم و  رب  هچنآ  هب  نآ ، رودـص  ءادـتبا  زا  هک  میتشاد  تسود  ردـقچ  و 
هدومن فلوم ، ناوارف  ياه  ششوک  باتک و  نیا  هب  تبـسن  ناداتـسا ، نادنمـشناد و  و  ناهاشداپ ، هک  یناوارف  دیجمت  شیاتـس و  اما  میامن .

ندرب نیب  زاو  قح  قاقحا  هار  رد  فلوم  موادـم  شـشک  گرزب و  تمدـخ  نیا  هب  تبـسن  مساسحا  ندومن  راکـشآ  هب  تردابم  زا  ارم  دـنا ،
. دومن زاین  یب  لطاب ،

هچنآ متـسناوتن  رگید  هک  داد  تسد  نم  هب  یتلاح  متفرگ ، یفاو  هرهب  نآ  هعلاطم  زا  دیـسر و  نم  هب  باتک  مراهچ  ءزج  هک  یماگنه  نکیل ،
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مبلط و یم  شزوپ  رایـسب  میاقآ  نیا ، ربانب  میامن ، ناهنپ  هدوب  شدنمـشزرا  باـتک  فلوم و  هب  تبـسن  میرکت ، باـجعا و  زا  منطاـب  رد  هک 
. شزوپ رازه 

زمر نید ، هنومن  ناونع  هب  ار  امـش  هک  مهاوخب  اـناوت  يادـخ  زا  مراد و  میدـقت  گرزب ، قیفوت  نیا  هب  تبـسن  ار  میبـلق  ياـه  تینهت  هکنیا  و 
ادخ رگا   ) يدوز هب  باتک  نیا  هک  مهد  یم  تراشب  امش  هب  یلو  داد ، ماجنا  مناوت  یمن  يرگید  راک  درادب ، یقاب  مالسا ، راختفا  تقیقح و 

راکـشآ مدرم  يارب  تشاد و  دهاوخ  رب  هدیچیپ  قئاقح  يور  زا  هدرپ  درک و  دـهاوخ  تیادـه  تسار ، هار  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  دـهاوخب )
دیریذپب . ار  ما  هتسیاش  تامارتحا  تسا  یعدتسم  تسین . نآ  زا  رترب  زیچ  چیه  زیچ و  همه  زا  رترب  قح  هک : دومن  دهاوخ 

يردیح  یقن  یلع  دمحم 
یناثلا 1367 عیبر   23 نیمظاک - 

هحفص 22 ] ] 

فلوم همدقم 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ببس هب  يدش و  هدیشوپ  اهمشچ  زا  و  تزع ، تهج  هب  يدرک و  یلجت  اهلد  رب  یگرزب ، رطاخ  هب  هک  یسک  يا  منک  یم  شیاتس  ارت  ایادخ :

تیاهن اه  لقع  هن  دـنراد و  هار  تتمظع  هنک  هب  ماـهوا  هن  دـننیب و  ارت  دـنناوت  یم  اـه  هدـید  هن  سپ  يدرک ، ادـیپ  یئاـناوت  ءایـشا  رب  تردـق 
. دننک یم  كرد  ار  تتردق 

تـساوخرد تباجا  رب  تسا و  هتـسویپ  ناسحا  رب  یتشاد و  ینازرا  ام  رب  هک  يرامـش  یب  میظع و  ياـهتمعن  رب  منک  یم  شیاتـس  ارت  اـهزنم :
زا هک  هچ  ره  و  اهوصحت " : هللا ال  همعن  اودعت  نا  هومتلاس و  ام  لک  نم  مکاتآ  و  يا : هدومرف  دوخ  هک  روطنامه  تسا  هدش  وت  زا  هک  یئاه 

 " دیناوت . یمن  ندرمش  دیرامشب  ار  ادخ  تمعن  دیهاوخب  رگا  درک و  اطع  امش  هب  دیتساوخ  وا 
تفاثک رفک و  يدـیلپ  زا  ار  ام  نآرق ، اب  تناربماـیپ  نیرخآ  نیرتگرزب و  نیرترب و  نداتـسرف  اـب  هکنیا  رب  منک  یم  شیاتـس  ارت  اراـگدرورپ :
الوسر مهیف  ثعب  ذا  نینموملا  یلع  هللا  نم  دـقل  يدومن : راکـشآ  ام  يارب  ار  تدوخ  هب  ندیـسر  تیادـه و  ياه  هار  يدرک و  كاپ  كرش 

نایم هک  داهن  تنم  نانموم  رب  ادخ  نیبم " : لالـض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  همکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  ولتی  مهنم 
زا هچرگ  دزومآ و  ناشتمکح  باتک و  دـنک و  ناشکاپ  دـناوخب و  ناشیا  رب  ار  ادـخ  ياـه  هیآ  هک  تخیگنارب  ناـشدوخ  زا  يربمغیپ  اـهنآ ،

 ". دندوب راکشآ  یهارمگ  رد  شیپ 

هحفص 23 ] ] 

هلیسو نادب  هک  وا  زا  دعب  شنیشناج  شترتع و  ياقآ  شا ، هیرذ  ردپ  تربمایپ ، ردارب  نینموملا ، ریما  تیالو  رب  مرازگ  یم  ساپس  ارت  ادوبعم 
یتـمعن و مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  يدومرف : نآ  هراـبرد  تمیرک  نآرق  رد  يدوـمن و  لـماک  ار  تنید  ماـمت و  ار  تمعن 

باختنا امش  نید  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  شیوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  ناتنید  امش  يارب  نونکا  انید " : مالسالا  مکل  تیضر 
 " مدرک .

ترابع هک  شتما  نایم  رد  وا  نیـشناج  تا و  هدـیزگرب  ربمایپ  يوریپ  زا  يدرک ، تیانع  اـم  هب  هک  یقیفوت  رب  مراذـگ  یم  ساپـس  ارت  ازیزع :
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نامه میشاب و  هتشاد  ناشتسود  هک  يداد  روتـسد  ام  هب  مینک و  تعاطا  اهنآ  زا  يدرک  بجاو  ام  رب  هک  وا  تیب  لها  میرک و  نآرق  زا  تسا 
: روکش روفغ  هللا  نا  انسح  اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نم  و  يدومرف : يدیمان و  هنـسح )  ) تئارق رد  ار  نآ  يداد و  رارق  شتلاسر  شاداپ  ار 

تسا " . رازگ  قح  هدنزرمآ و  هک  میئازفایب  شیکین  رب  دنک  یکین  راک  هکره  "

دـشاب و وت  دنـسپ  هک  منک  هتـسیاش  یلمع  مراذـگب و  ساپـس  يا  هتـشاد  ینازرا  مرداـم  ردـپ و  نم و  رب  ار  تتمعن  اـت  رادـب  مقفوـم  ایادـخ :
 ". مناعیطم زا  مدروا و  ور  وت  يوس  هب  نم  هک  نک  هتسیاش  ار  منادنزرف 

ینیما

هحفص 27 ] ] 

نرق 06 رد  ریدغ  ءارعش 

یطاسقا دمحم  دیس 

هراشا

یفوتم 575 

يرثلا  اطو  نم  ریخ  یلع  قح  و 
رختفا دق  یبنلا  دعب  نم  رخفا  و 

هملع  ثراو  اقح و  هتفیلخ 
رضم ترختفا  ناندع و  تفرش  هب 

هدضعب  ریدغلا  موی  یف  ماق  نم  و 
رمع هب  لئاسف  اقح  يدهلا  یبن 

تسا . تاهابم  هتسیاش  هک  تسا  يدرف  نیرترب  تسا و  نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  ادخ ، لوسر  زا  دعب  هک  تسا  یلع  قح  تفالخ 
دننک . یم  تاهابم  هدرک و  ادیپ  تفارش  وا  دوجو  هب  رضم "  ناندع " و "  هک "  تسا  مرکا  ربمایپ  ملع  ثراو  یعقاو و  نیشناج  وا 

سرپب . رمع  زا  يراد  کش  رگا  درک ، شدنلب  تفرگ و  ار  شیوزاب  ادخ  لوسر  مخ "  ریدغ  زور "  رد  تسا  یسک  وا 
شیپ اهتدـم  زا  هک  یتروـص  دیـس  ارهن  مدرم  حـیبقت  زا  تسکـش و  دـندوب ) ادـخ  هناـخ  رد  هکم  حـتف  زور  رد   ) ار اـهتب  هک  تـسا  یـسک  وا 

دندرک . یم  تدابع  اهنآ  ربارب  رد  یتعامج 
شتلیضف رد  اه  هروس  اه و  هیآ  هک  شرتخد  نآ  رهوش  تسا و  ادخ  لوسر  داماد  وا 

هحفص 28 ] ] 
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تسا . هدش  لزان 
. دنیب یمن  دوخ  يارب  وا  یتسود  زج  يا  هریخذ  تمایق  زور  هک  تسا  یسک  قح  ششخب 

 ". دزاس یم  لاحشوخ  يزوریپ  تینما و  زا  يا  هیالط  اب  تندمآ  اما  دنک  یم  منیگهودنا  عادو  زور 
تخادرپ و هضراعم  هب  دندوب  هتفگ  رکب  وبا  هرابرد  هماع  زا  یخرب  هک  يرعش  تیب  ود  اب  شراعشا  نیا  اب  یساسقا "  دمحم  دیـس  ام "  رعاش 
، گرم ماـگنه  و  تسا . نیمز  يور  درف  نیرتـهب  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  وا  هک  تسا  رکب  یبا  قـح  تفـالخ  تسا " : نیا  رعـش  ود  نآ  همجرت 

دریگ "  یم  هلعش  لد  زا  قایتشا  شتآ 

یساسقا تیصخش 

وا تسا و  دمحم "  نسحلا  یبا  فرشلا  لامک  رسپ "  وا  تسا و  هزمح "  نسحلا  یبا  نیدلا  رخف  رـسپ "  وا  تسا و  یلع  رـسپ  دمحم  وا  مان 
رغـصا دـمحم  رـسپ  وا  تسا و  دـهاز "  یلع  رـسپ "  وا  تسا و  دـمحم "  رفعج  یبا  رـسپ "  وا  تسا و  بـیدا "  نـسح  مساـقلا  یبا  رـسپ " 
مراـهچ ماـما  رـسپ  وا  تسا و  دیهـش "  دـیز  رـسپ "  وا  تسا و  هربعلا "  يذ  نیـسح  رـسپ "  وا  تسا و  ییحی "  رـسپ  وا  تسا و  یـساسقا " 

. تسا مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح 
دوجو یلاع  تخرد  هب  لصتم  دنلب و  ياه  هخاش  ياراد  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نامدود  گرزب  ياه  ندـناخ  زا  یـساسقا "  نادـناخ  " 

یـساسقا مان "  هب  هفوک  ياه  هیرق  زا  یکی  زا  كاـپ  لاـهن  نیا  لـصا  هچرگ  تفرگ  ینـشور  نآ  زا  زارد  ناـیلاس  قارع  تسا ، ادـخ  لوسر 
. تسا هدوب  کلام " 

هحفص 29 ] ] 

ینابیقن و  زوریپ ، یناهدـنامرف  هحیرق ، شوخ  ینارعاش  هیاـم ، رپ  یناـیوغل  داـمتعا ، دروم  یناثدـحم  رحبتم ،، ینادنمـشناد  نادـناخ  نیا  زا  و 
دنتساخرب . لضاف 

ياه هریت  هب  وا  نادـنزرف  تسا . دـیز "  نب  ییحی  رـسپ "  رغـصا "  دـمحم  دیـس  دـش "  فورعم  یـساسقا )  ) ماـن نیا  هب  هک  یـسک  نیتسخن 
: لیبق زا  فلتخم 

دنتسه . رغصا "  دمحم  نبا  یلع  نادنزرف "  هک  باذوج "  ونب  " 
. دنتسه رغصا "  دمحم  نبا  دمحا  نادنزرف "  هک  حضوملا "  ونب  " 

دنتسه . رغصا "  دمحم  رسپ  دهاز  یلع  رسپ  دمحا  نادنزرف "  هک  نیعلا "  هرق  ونب  " 
دنتسه . رغصا  دمحم  رسپ  دهاز  یلع  رسپ  دمحم  رسپ  دمحا  نادنزرف  هک  هوعص  ونب 

یلع نبا  دـمحم  نبا  رهاط  دـسیون " : یم  وا  هراـبرد  باـسنالا "  باـتک "  رد  یناعمـس "  هک "  تسا  هوعـص "  ونب  زا "  دـمحا  نبا  رهاـط 
زا وا  شارح و  زا  وا  يودع و  یبرع  نامیلـس  نبا  دمحم  نبا  نسحلا  وبا  زا  تسا و  دامتعا  دروم  نیدتم و  مدآ  هوعـص "  هب  بقلم  یـساسقا 

دنک "  یم  تیاور  کلام  نبا  سنا 

یساسقا نادناخ  لاح  حرش 
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هراشا

هب فورعم  یـساسقا "  نسح  مساقلا  وبا  یـساسقا "  دمحم  دیـس  يالعا  دج  هرابرد  هحفص 247  دـلج 4  ماشلا "  خـیرات  رد "  رکاسع  نبا 
تفر " . هکم  هنیدم و  هب  دعب  دش و  قشمد  دراو  لاس 347 ه  مرحم  رد  وا ، دسیون " : یم  دمحم  رفعج  یبا  رسپ  بیدا 

تفگ یم  رعش  یبوخ  هب  تشاد ، لماک  یهاگآ  بدا  تغل و  رعش و  هب  دوب ، ابیز  هرهچ  تمظع و  تبیه و  ياراد  رعاش و  بیدا و  يدرم  وا 
فورعم یـساسقا "  هب "  دوب و  اهنآ  نیرت  قالخا  ضوخ  یقالخا ، تهج  زا  دوب و  بلاـط  یبا  نادـناخ  دارفا  نیرتهب  زا  یگدـنز  ظاـحل  زا 

هفوک . زا  تسا  ياهیحان  هک  دوب 
طخ ياراد  هتخومآ و  بدا  بوخ  هدرک و  ترفاسم  دایز  شناد  بسک  یپ  رد  نسح  مساقلا  وبا  هک : هدـش  لقن  یطوف  نبا  بادآ  عمجم  زا 

تسا هتشون  يدعس  هتابن  نبا  يارب  شدوخ  طخ  اب  وا  هک  يراعشا  نم  و  تسا . هتشاد  يدایز  نارای  هدوب و  یئابیز 

هحفص 30 ] ] 

یبارخ ار  شناینب  گرگ ؟ تسا  اجک  سپ  تسا ، هدـیباوخ  اهنآ  ناپوچ  دـننزن ، تلوگ  قارع  نادنپـسوگ  تسا : نیا  نآ  همجرت  مدـناوخ و 
. درکن شمار  بدا  لقع و  درک ، ناشلیلذ  یتسپ  اما  دندش  کلام  تسا ، هتخاون  شمدرم  رس  رب  باذع  هنایزات  هدرک و  تراغ 

هروجهم  مهدنع  لئاضفلا  لک 
بیرغ حامسلاک  مهیف  رحلا  و 

 ". تسا مک  بیرغ و  راوگرزب ، هدنشخب و  مدآ  دننامه  اهنآ  نایم  رد  هدازآ  هدش  روجهم  اهنآ  شیپ  لئاضف  مامت 

یساسقا نادناخ  زا  رگید  یکی 

تسا  ام  رعاش  ناکاین  زا  رگید  یکی  هدش ، دای  نسح "  مساقلا  وبا  رسپ  دمحم  نسحلا  وبا  فرش  نیدلا  لامک 
ریما ناونع  هب  اهراب  وا  درک و  جاح "  ریما "  هفوک و  بیقن "  ار "  وا  هدش ) هتفگ  مجنپ  نرق  يارعش  نمض  رد  شلاح  حرـش   ) یـضترم دیس 

دش . فرشم  هکم  هب  جاح 
تسا : نیا  نآ  همجرت  هک  دورس  يراعشا  وا  هیثرم  رد  یضترم "  فیرش  درک و "  توف  لاس 415 ه  رد  وا  هدمآ ، خیراوت  رد  هک  روطنامه 

دشاب . هتخانش  ار  وا  هک  تسا  یسک  يارب  یگدنز  یخلت  مدوب . هتخانشن  شاک  يا  متخانش و  ار  وا  " 

. تسا لکشم  فسات  هودنا و  همه  نیا  لمحت  هنرگ  و  تسا . دایز  اهزور  نیا  رد  میئاناوت  هک  دینادب 
درادن . نیشناج  هک  تسا  يا  هتشذگ  ددرگ و  یمن  رب  هک  تسا  يا  هتفر  رطاخ  هب  متلاح  نیا  و 

. دنادرگ یم  رب  میارب  ناگتشذگ  زا  هن  دنک و  یم  مدنم  هرهب  اه  هدنز  هب  راگزور  هن 

هحفص 31 ] ] 
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دنامب ؟ هنادواج  دشونن و  گرم  ماج  زا  هرخالاب  هک  دیهد  مناشن  ار  یسک  دیناوت  یم  رگا 
نیا سپ  تسین ، زاب  گنرین  هدننز  لوگ  زج  راگزور  دشابن ؟ شورگ  رد  دـنز  یم  گناب  ای  دـناوخ و  یم  ار  وا  گرم  یعاد  هک  یماگنه  و 

ارچ ؟ نآ  يارب  ندز  شتآ  بآ و  هب  یگتخابلد و  همه 
. تسین زیئاپ  نازخ  داب  ندیزو  ای  ندز و  قرب  کی  دننامه  زج  راگزور 

مدیدن . فرشا "  لامک  گرم "  زور  دننامه  هدوب  مه  يدب  زور  هچ  رگا  ار  يزور  چیه 
. مرادن يداز  شفطل  يایاقب  زج  هک  دوب  مهاوخ  ینالوط  رفس  مزاع  نم  تفلا ، نیا  بابسا  عطق  وا و  قارف  زا  دعب  ایوگ 

تسا . هدومن  یکیرات  لدب  ار  میئانشور  هداد و  یباوخ  یب  بارطضا و  نم  هب  شمارآ ، باوخ و  ضوع  رد  وا ، گرم  اب  راگزور 
تسین . یندش  عفر  هک  یعنام  درادن و  لابند  هب  یتاقالم  رگید  هک  یتقرافم 

تسا . هتفرگن  نآ  زا  ار  شماقتنا  دنک ، نینچ  هک  ره  مدرک و  شنزرس  ار  نامز  تشذگ  وت  رطاخ  هب 
. دوش یمن  هدوبر  ام  نایم  زا  زگره  وت  دننامه  اما  دیابر ، یم  ار  نادرم  همه  گرم 

اه یگدولآ  زا  تنماد  رود و  اه  يدب  زا  یگدـنز  نارود  مامت  رد  يدرک و  یم  زیهرپ  نآ  زا  یتشاد و  یم  نمـشد  ار  متـس  ابلق ، هراومه  وت 
دوب . كاپ 

دنریگب ؟ ار  اه  گرم  ولج  دنناوت  یم  يراج  ياهگشا  یک  اما  تسا ، يراج  شگرم  رد  اهگشا 
يا ؟ هدیمرآ  لگ  كاخ و  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دنوش ، هریخ  وت  يوس  هب  دنناوت  یم  اهمشچ  اجک  رگید 

هبناج همه  یتحاران  ضغب و  هک  يا  هدننک  رود  يرایسب  هچ  هک  نک  رود  ار  میگدرسفا 

هحفص 32 ] ] 

تسا . هدرب  نیب  زا  یگتسهآ  هب  ار ،
يوس هب  شخبناج  میـسن  نآ  فرط  ود  زا  هراومه  دـیراب و  ورف  اـهربق  ناـیم  ار  اـه  یکین  تحیرـض  درک ، یم  باـجیا  فطل  هک  يردـق  هب 

تسا . ناور  تشهب 
یم ناگتـشذگ  هب  ناگدـنامزاب  هک  یـشاب ، تکاپ  ناردـپ  رواجم  اـت  دـنادرگب  نآ  ياـه  هفرغ  ناـمیقم  تشهب و  ناـنکاس  زا  ارت ، دـنوادخ 

دندنویپ .
هب جـح ، لمع  ماجنا  يارب  مدرم  اب  لاس 412 ه  رد  یـساسقا "  نسحلا  وبا  دیوگ " : یم  هحفص 121  دـلج 9  لماک "  باتک "  رد  ریثا  نبا 

، هاضقلا یضاق  یحصان  دمحم  وبا  دندرک . هرـصاحم  ار  اهنآ  بارعا  زا  يا  هدع  دندیـسر  دیف "  هب "  هک  یماگنه  درک ، تکرح  هکم  يوس 
تخل هتفرگ  ار  نایجاح  هک  دنتفرگ  میمصت  دندشن و  رضاح  اهنآ  یلو  دنـشکب ، نانآ  زا  تسد  ات  دهدب  اهنآ  هب  رانید  رازه  جنپ  دش  رـضاح 

دنیامن .
رد قرغ  تشاد و  نت  رب  هرز  هک  یلاح  رد  وا  دوب . ناهبن "  ینب  زا "  دنتفگ و  یم  يدع "  نبا  رامح  ار "  وا  هک  دوب  يدرم  نانآ ، شیپاشیپ 

دروآ . نالوجب  یکانتشحو  زرطب  ار  نآ  دش و  بسا  رب  راوس  دوب ، هحلسا 
شنارای هجیتن  رد  تشک  ار  وا  درک و  اهر  وا  يوس  هب  يریت  تشاد ، لـماک  تراـهم  يزادـناریت  رد  هک  دنقرمـس  زا  یناوج  ماـگنه ، نیا  رد 

دندومن . تعجارم  دنتفر و  هکم  هب  تمالس  هب  نایجاح  دندش و  قرفتم 
هب اما  دنتـشگزاب  قارع  هب  هکم  زا  ناـیجاح  دـهد : یم  همادا  نینچ  لاس 415 ه  ثداوح  هرابرد  باتک ، ناـمه  هحفـص 127  رد  ریثا  نبا  زاب 

 " دندمآ . ماش  هار  زا  ینعی  داتعم  قیرط  زا  هار  يراوشد  رطاخ 
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ياه لام  رصم  ياورنامرف  يولع  رهاظ  دندیسر "  هکم  هب  هک  یماگنه  نانآ 

هحفص 33 ] ] 

ره هب  تخادنا و  فلکت  هب  ار  دوخ  دنک  تیـصخش  زاربا  ناسارخ  مدرم  ربارب  رد  هکنآ  يارب  و  دیـشخب ، نانآ  هب  یتمیق  ياه  تعلخ  دایز و 
مدرم جاحلا  ریما  یـساسقا " و  نسحلا  وبا  قارع "  مدرم  جاحلا  ریما  هک  یلاح  رد  درک  اطع  ناوارف  يایاده  دایز و  غلابم  نایجاح  زا  مادـک 

. دوب نیکتکبس "  رسپ "  هلودلا "  نیمی  بئان "  کنسح "  ناسارخ " 
ار یساسقا  رـسپ  هفیلخ ، دیـسر ، ناسارخ  هب  درک و  روبع  هلجد  زا  کنـسح "  هکنآ "  زا  دعب  دمآ . نارگ  هللااب "  رداقلا  هفیلخ "  رب  راک  نیا 

. دنتفگ هیثرم  وا  گرم  رد  نارگید  یضترم و  دیس  درم و  دش و  ضیرم  وا  درک و  دیدهت 
نبا دیـس  هدرک و  حرـش  افـص "  مزمز و  رب  دورد  افـص " : مزمز و  یلع  مالـس  تـسنیا : شلوا  هـک  ار  یمالـس "  هدیـصق "  فرـشا  لاـمک 

دنک . یم  لقن  وا  زا  ار  راعشا  نیا  نآ  زا  دعب  باب  باب 155 و  رد  نیقیلا "  باتک "  رد  سوواط 
هک تسا  يرعش  هلمج  نآ  زا  تسا ، یحیلم  راعـشا  ياراد  یـساسقا  نسحلا  وبا  دسیون : یم  هحفص 19  دـلج 8  مظتنملا "  رد "  يزوج  نبا 

: تسا نیا  نآ  همجرت  هدورس و  هدوب  ردب "  شمان "  هک  یناوج  هرابرد 
زا بارـش ، تنادـخنز  يدوگ  بآ  تسا و  لگ  تیور  بآ  تسا ، رحـس  تیاهمـشچ  زان  و  تسا ، هدراـهچ  بش  هاـم  تتروص  ردـپ : يا  " 

 ". متسین نآ  رب  رداق  هک  یتروص  رد  ینک  یم  یشومارف  هب  رما  ارم  نآ ، رب  تردق  نکیل  مدش ، یئابیکش  هب  رومام  تا  هیحان 

یساسقا ياین 

وا دسیون : یم  هزمح  نیـسحلا  وبا  نیدلا  رخف  ینعی ، یـساسقا  دمحم  دیـس  دج  هرابرد  يدـجملا "  باتک "  رد  يرمعلا "  فورعم "  هباسن 
تسا . هدوب  مراک  وکین  تسایر و  بحاص  رابدرب و  لضف و  اب  تسود  هفوک و  بیقن 

یناعمس هک  ییحی "  دمحم  وبا  مان "  هب  تسا  يردارب  ياراد  نیدلا ، رخف  ياقآ  نیا 

هحفص 34 ] ] 

عامس رفعج  یضاق  هللا  دبع  نبا  دمحم  هللا  دبع  وبا  زا  تسا و  يدامتعا  دروم  راوگرزب و  درم  وا  دسیون " : یم  شا  هرابرد  باسنالا "  رد " 
. تسا هدرک  ربخ 

هفوک رد  ینیسح  میهاربا  نبا  رمع  تاکربلا  وبا  دادغب و  رد  يومرا  رمع  نبا  دمحم  لضفلا  وبا  يدنقرمس و  دمحا  نبا  لیعامـسا  مساقلا  وبا 
. دنا هدرک  تیاور  ام  يارب  وا  زا 

هحفص دلج 1  نادلبلا  مجعم  رد  يدومح  توقای  تفای و  تافو  يدنا  داتفه و  دص و  راهچ  لاس  رد  هدش و  دلوتم  لاس 395 ه  لاوش  رد  وا 
تسا . هدرک  دای  وا  زا   312

شنامدود  ام و  رعاش  اب  رتشیب  یئانشآ 
 " یساسقا هزمح  نبا  یلع  نبا  دمحم  هنس 575 ه "  رد  دسیون " : یم  نینچ  ام  رعاش  هرابرد  هحفص 174  دلج 11  لماک  خیرات  رد  ریثا  نبا 

دناوخ : یم  دایز  ار  رعش  نیا  وا  تشذگرد و  هفوک  رد  نایولع  بیقن 
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مهقئالخ  یف  موق  بر 
اررغ اوریص  دق  ررغ 

مهل  حیبقلا  لاملا  رتس 
ارتس ام  لاز  نا  يرتس 

لاـم دنـشخرد ، یم  ناـشعامتجا  كراـت  رب  هدراـهچ  بش  هاـم  نوچ  ادـعب  هک  دـنتکاله  ضرعم  رد  ناـشموق  ناـیم  رد  يدارفا  اـسب  هچ  : "
 ". دید یهاوخ  دوب  هدناشوپ  لام  هک  ار  يزیچ  يدوزب  دورب  نیب  زا  ناشلام  رگا  هک  تسا  هدناشوپ  ار  ناشیاهیتشز 

اجنآ رد  دـش و  دـلوتم  هفوک  رد  هک  هزمح "  نبا  یلع  نبا  رهاـطلا  بیقنلا  نسحلا  دـمحم  وبا  نیدـلا  ملع  ماـن "  هب  تسا  يردارب  ياراد  وا 
. تفای تافو  لاس 593 ه  رد  درک و  یگدنز 

هحفص 35 ] ] 

حدم ار  شنامز  ءارزو  ءافلخ و  هک  هدوب  یئاناوت  رعاش  وا  دسیون " : یم  شا  هراب  رد  هحفص 16  دلج 13  هیاهنلا "  هیادبلا و  رد "  ریثک  نبا 
. دنتسه يدرمناوج  تسایر و  بدا و  هب  فورعم  هک  تسا  يا  هداوناخ  زا  وا  تسا . هدرک  یم 

وا هب  مه  رـصانلا "  درک و "  حدم  ار  رـصانلا "  وا "  رـسپ  ءیـضتسملا " و  شرـسب "  دجنتـسملا " و  یفتقملا " و "  تفر و "  دادغب  هب  وا 
. درک یم  زواجت  داتشه  زا  شرمع  هدوب و  یتبیه  اب  درمریپ  وا  و  داد . تباقن  بصنم 

ناسکی هراومه  شاب  ابیکـش  هنامز  ینمـشد  رب  ریز " : نیماـضم  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  لـقن  يداـیز  دـئاصق  وا  يارب  یعابـسلا ، نبا  و 
، يوش یم  زوریپ  یهاگ  وت  اسب  هچ  نکم ، بلط  ار  نآ  رییغت  شاب و  یـضار  نآ  هب  تبـسن  سپ  تسا ، ادـخ  تساوخ  نوچ  و  دوب ، دـهاوخن 

 " دراد . همادا  مدآ  نادنزرف  رد  هراومه  عضو  نیا  منیب ، یم  نآ  هقیضم  تعسو و  رد  ارت  هراومه  اما 
هتفگ ءاملعلا "  ضایر  باتک "  رد  ازریم  دـسیون " : یم  نینچ  وا  هراـبرد  هحفص 211  نینموملا "  سلاجم  باتک "  رد  یـشعرم  یـضاق  " 

وا زا  تسا  ام  باحـصا  ناگرزب  زا  هک  اـمن "  نبا  یلع  نبا  یلع  خیـش  هک  هدوب  هفوک  ءاـبدا  ءاـملع و  ءافرـش و  تاداـس و  هلجا  زا  وا  تسا :
دنک " . یم  تیاور 

 " حاحصلا یناعم  حرش  نع  حاصفالا  باتک "  هب  نیدلا "  ملع  تسا " : هدمآ  هحفص 31 . رجنس  نبا  فلسلا "  براجت  رد "  هک  روطنامه 
هدشن وربور  یتالکشم  اب  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  هک  تسا  تحاصف  روشک  هاشداپ  وا  تسا " : نیا  نآ  همجرت  هک  هتشون  رعـش  اب  یظیرقت 

هک ار  حاحص  نوتم  یناعم  زا  یلکشم  ره  وا  تسا ، هدرک  لال  ار  يرونخـس  ره  نتفگ  نخـس  اب  هک  یئاج  ات  درک  راکـشآ  ار  نایب  وا  تسا ،
 " تسا . هدرک  لح  ام  يارب  یباتک  رد  دوب ، هدرکن  ءادا  ار  نآ  قح  یحالصا  تیاده و  بحاص  چیه  وا  زا  شیپ 

بیقن وا و  نیشناج  نیسحلا "  هللا  دبع  ابا  نیدلا  بطق  شرسپ "  نیدلا "  ملع  زا  دعب 

هحفص 36 ] ] 

. دش دادغب  رد  يولع  تاداس  نابیقن 
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زا لاـس 624 ه  رد  ار  یفوتم 636 ه  دعم "  نبا  نسحلا  یلع  وبا  نیدـلا "  ماوق  هکنآ  زا  دـعب  و  دوب . خـیرات  رب  علطم  رعاش و  يدنمـشناد  وا 
دمآ . لئان  تباقن  بصنم  هب  درک  لزع  تباقن 

یلع نبا  نسح  رـسپ  نیـسحلا  هللا  دبع  وبا  نیدلا  بطق  بیقن  لاس 645 ه  رد  تسا : هدمآ  هحفـص 220  هعماجلا "  ثداوحلا  باتک "  رد  و 
 " هفیلخ ناـمز  رد  تفگ . یم  بوخ  رعـش  دوـب و  لـضاف  بیدا و  يدرم  وا  درک و  تاـفو  دادـغب  رد  يوـلع "  یـساسقا  رـسپ "  هب  فورعم 

: " میهاوخ یم  يدیدج  هفیلخ  ام  دوب " : نیا  هلمج  نآ  دش و  جراخ  شناهد  زا  هابتشا  يور  زا  يا  هلمج  رصانلا " 
هفوک هب  دـینک و  ریجنز  ار  وا  داد  روتـسد  هاـگنآ  ریجنز "  ود  هکلب  تسین ، یفاـک  ریجنز  کـی  تفگ " : دیـسر و  رـصانلا "  هب "  هلمج  نیا 

تفالخ هب  رهاـظلا "  لاس 623 ه "  رد  ات  دوب  نادـنز  رد  نانچمه  دـندرک و  شینادـنز  دـندرب و  هفوک  هب  ار  وا  هفیلخ  روتـسد  قبط  دـیربب ،
ناکیدزن زا  دش و  قیفر  وا  اب  دیسر  تفالخ  هب  لاس 624 ه  رد  هللااب  رصنتسملا  هک  یماگنه  نآ  زا  سپ  دننک و  دازآ  ار  وا  داد  روتسد  دیـسر 

دوب . باوج  رضاح -  وگ و  هلذب  سلجم ، شوخ  شوه ، اب  يدرم  وا  درک و  تیانع  وا  هب  ار  تباقب  بصنمو  راد  رارق  شنامیدن  و 
ریما تقو  نآ  رد  تشذگ . هیفیس ) هلح   ) زا هار  نیب  رد  دش و  دادغب  دراو  تقو ، ناطلس  یسیع  رسپ  دواد  نیدلا  رصان  لاس 633 ه  مرحم  رد 

تشاد . هدهع  هب  ار  اجنآ  تسایر  یلع "  نیدلا  فرش  " 
رخآ رد  تفر و  شندید  هب  یـساسقالا "  نبا  نیـسحلا  هللا  دبع  وبا  نیدلا  بطق  بیقن  دش "  دادغب  دراو  نیدـلا  رـصان  ناطلـس  هک  یماگنه 

زا رفن  ود  یـساسقا " و  نیـسح  بیقن  زاب "  دـش ، دادـغب  دراو  لصوم  ياورنامرف  لیعامـسا "  نیدـلا  نکر  ریما  لاـس "  ناـمه  لوـالا  عیبر 
دنتفر . شندید  هب  هفیلخ  نامداخ 

نبا یسوم  ربق "  ترایز  هب  هللااب "  رصنتسملا  هفیلخ "  لاس 634 ه  بجر  موس  رد 

هحفص 37 ] ] 

داتسرف و یبلاط  تاداس  بیقن  یساسقا "  نیـسحلا  نبا  هللا  دبع  وبا  يارب "  رانید  رازه  هس  تشگرب  هک  یتقو  تفر . مالـسلا "  امهیلع  رفعج 
. دیامن میسقت  دننک  یم  یگدنز  نیمظاک  البرک و  فجن و  رد  هک  يولع  تاداس  نایم  ار  اه  لوپ  نآ  داد  روتسد 

هک يزوجلا "  نبا  نمحرلا  دبع  جرفلا  یبا  سلجم "  رد  دادغب  هیماظن "  هسردـم "  یلوتم  کلملا  ماظن  رـسپ  نامیلـس  ریما  لاس 637 ه  رد 
هقالع زاربا  دجو و  لاح  رد  درک ، هبوت  سلجملا  یف  هک  تفرگ  رارق  ریثات  تحت  نانچ  دیدرگ ، رـضاح  دش ، یم  لیکـشت  ردب "  باب  رد " 

دازآ ادخ  هار  رد  ار  شیاه  هدنب  مامت  هک : تفرگ  دـهاش  ار  مدرم  ظعاو و  داتـسیا  دومن و  هنهرب  ار  شرـس  درک ، هراپ  ار  شا  هماج  دـیدش ،
تسا . هدیشخب  ادخ  هار  رد  ار  شلاوما  هدومن و  فقو  ار  شکالما  هدرک ،

: تشون وا  يارب  دوش  یم  هدروآ  الیذ  نآ  زا  یتمسق  همجرت  هک  يدایز  راعشا  یساسقا "  نبا  نیسحلا  هللا  دبع  وبا  بیقن  هعقاو "  نیا  زا  دعب 
" 

ماـش حبـص و  هک  تلود  ود  ریزو  رـسپ  يا  تسا : هدوـمن  تاـقالم  ار  وا  دـهز  هدرک و  هبوـت  هک  یـسک  نیرتـهب  يا  کـلملا  ماـظن  رـسپ  يا 
تیگ هقالع  یب  دروآ ، دیدپ  دعس  شعلاط  هک  ار  يا  هسردم  شلام  زا  هک  یسک  رسپ  يا  دور  یم  شیپ  تمظع  دجم و  يوس  هب  هراومه ) )

درک . مدنسروخ  دنراد  تبغر  نادب  هدنب  دازآ و  هک  یئاهزیچ  زا 
هراچ هک  وش  رود  نم  زا  یتفگ : ایند  هب  تسا و  زجاع  نآ  دننامه  ندید  زا  ام  ياهمشچ  هک  ار  هچنآ  يدید  دش و  راکشآ  وت  يارب  تقیقح 

وت شور  تسا ، يواسم  مماک  رد  وت  یخلت  ینیریـش و  هکیئاج  ات  تسین  شخب  تذل  میارب  وت  زا  يزیچ  رگید  مرادـن ، وت  زا  ضارعا  زج  يا 
تسا . یتسود  يراد و  افو  وکین  مشور  هکنانچ  تسا  گنرین  هعدخ و 

دیوگ : یم  هنیا  ات 
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دراد و لیم  تلزنم  يوس  هب  نکیل  دنک ، یمن  لیم  ناشیاه  هناخ  يوس  هب  ایند 

هحفص 38 ] ] 

دندوب و باوخ  رد  مدرم  دش ، دهاوخ  راکـشآ  تکین  لامعا  هرمث  ور  نیا  زا  تسا  يا  هداعلا  قوف  شزرا  ياراد  مدرم ، يارب  تمدخ  نوچ 
. دندش رادیب  مه  وت  نانمشد  یتح  يدرک  رادیب  ار  اهنآ  وت 

دنیوگ . یم  يزیچ  تا  هرابرد  يا  هفئاط  ره  هک  یتخاس  هنوگ  هنوگ  دوخ  هرابرد  ار  مدرم  ياه  تواضق  نامگ و 
هک هدمآ  نیرـشت "  هام "  هکنآ  لاح  و  ددرگ ، یمرب  دـنیوگ : یم  رگید  یخرب  و  دـهد ، یم  همادا  ار  هار  نیا  ناوج  نآ  دـنیوگ : یم  یخرب 

تنوکس نآ  رد  دنک  یم  سمل  ار  یگدنز  یتخس  هک  یـضیرم  هکنآ  رگم  تسین  يا  هناخ  هام ، نیا  رد  تسا . هتخود  نآ  هب  یگدنز  مشچ 
دراد . ینایاپ  هک  تسا  يزیچ  نتشاد  اپ  رب  تسا و  هلیح  رسارس  دهد  یم  ماجنا  وا  هک  هچره  و  دراد ،

لگ دننامه  افـص  رد  شدـهز  هک  تسا  ناملـس  وا  تسین ، يدـننامه  وا  يارب  امـش  نایم  رد  تسین و  نیا  وا  يار  مسق : ادـخب  هن  متفگ : نم 
يدـج دـننامه  یخوش  هتبلا  دـشن ، دـنمقالع  اهنآ  هب  وا  دـش  هضرع  وا  رب  یناوج  نابـسا  يزور  هک  تسا  ربمغیپ  نامیلـس  دـننامه  وا  تسا ،

. تسین
ناطیش رکشل  تسا . هارمگ  زجاع و  نآ  هب  ندیـسر  رد  نادان  لهاج  هک  يزیچ  ره  هب  لین  ارت  داب  اراوگ  دنک : یم  هفاضا  راعـشا  نیمه  رد  وا 

تـشهب يراـک  ناـنچ  ماـجنا  يارب  هک  يدرک  ماـیق  يراـک  هب  ادـخ  يارب  دـنیوا ، نازابرـس  مدرم  رتـشیب  هک  یتروـص  رد  يداد  تسکـش  ار 
 " درک . دهاوخن  كرد  دشاب  دنمورین  عطاق و  هک  یسک  زج  ار  ششوک  هجیتن  هک  شاب  ابیکش  سپ  دور ، یم  دیما  نادیواج 

ام رعاش  هداز  ردارب  هرابرد  زاب 
راهچ نآ  يوس  هب  یئاهرتوبک  نداتـسرف  هب  مادقا  هقطنم  راهچ  يدنب  میـسقت  يارب  هللا "  دبع  دـمحا  وبا  مصعتـسم  هفیلخ "  لاس 643 ه  رد 

دهشم زا : دنترابع  هک  دومن  تهج 

هحفص 39 ] ] 

 " هیسداق . هفوک و "  رد  ینغ "  دهشم "  يار " و  نم  رس  رد "  يرکسع  نسح  ماما  دهشم  نئادم ، رد  نامیلا "  نبا  هفیذح  " 
شیپ یلداع  دارفا  دش و  هتشون  يزیچ  دروم  نیا  رد  اهراک  ماجنا  زا  دعب  درک و  هناور  زین  لیکو  کی  لداع و  ود  اهرتوبک ، زا  هتسد  ره  اب  و 

تایرکـسع " و تاـینامی " و "  هب "  هناـگراهچ  قطاـنم  نیا  تسا و  هدیـسر  توبث  هب  اـهنآ  شیپ  يرما  نینچ  هک  دـنداد  تداهـش  یـضاق 
دندش . يراذگ  مان  تایسداق "  تایونغ " و " 

هفیلخ تسا " : نینچ  نآ  يادتبا  همجرت  هک  دومن  هفیلخ  میدقت  هدورس  يراعشا  هراب  نیا  رد  یـساسقا "  نبا  نیـسحلا  نیدلا  بطق  بیقن " 
ینارتوبک دیازفا " : یم  هاگنآ  تسا "  یعامتجا  تینما  نامز و  تشذگ  تظافح  دراد  هدهع  شتابث  میمصت و  ریـشمش  هک  یـسک  يا  ادخ 

یسدقم ناگدنرپ  تایسداق "  نارتوبک "  دنراد ، تفارش  میتخانش  یم  شیپ  زا  هک  رگید  نارتوبک  رب  يداتسرف ، قطانم  میسقت  ناونع  هب  هک 
هچنآ یگدنز و  يزاین  یب  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دنتسه  تایونغ "  نارتوبک "  اهنآ  زا  دعب  يداتسرف ، ار  اهنآ  ایند  کلام  يا  امش  نوچ  دنتـسه 

دوش . یم  لصاح  دهاوخ  یم  اهنآ  هدنراد  لیسگ  هک  ار 
 " تاینامی نارتوبک "  سپـس  و  تسا . هدادـن  شزرا  اـهنآ  هب  يرگید  وت  زج  هک  دنتـسه  یـشزرا  اـب  ناگدـنرپ  تایرکـسع "  نارتوبک "  و 

نانمشد . هب  تبسن  زیت  ياهریشمش  رکم  دندشن  هداد  رارق  هک  دنتسه 
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دنبایب " . تداعس  يزوریپ و  يوس  هب  هار  تتمظع  وت  رب  رد  مدرم  ات  یشاب  تمعن  یشوخ و  رد  ادخ و  هانپ  رد  هفیلخ  يا  وت  هرامه 
دهدب . وا  هب  ار  نارتوبک  نآ  زا  یضعب  هک : دومن  تساوخرد  هفیلخ  زا  یساسقا "  نیدلا  بطق  ياقآ "  بان  هاگنآ 

داد . وا  هب  ار  يرتوبک  درک و  رضاح  شسلجم  رد  ار  وا  دروآرب ، ار  شا  هتساوخ  زین  هفیلخ 
: دوش یم  هدروآ  الیذ  نآ  همجرت  هک  دورس  يراعشا  تشگرب ، شا  هناخ  هب  هک  یتق  و 

هحفص 40 ] ] 

هک یلاح  رد  يداد ، هار  شدقم  رـضحم  هب  ارم  و  دیـشخب ، نم  هب  هرابود  یگدنح  هک  مدرک  تفایرد  وت  زا  یئاه  تمعن  تیاده ، ياوشیپ  " 
هلیـسو نیدـب  يدرک  اطع  نم  هب  تینارون  كرابم و  تسد  اـب  هک  يرتوبک  متـسیرگن ، یم  حور  مسج و  ظاـحل  زا  ادـخ  قولخم  نیرتهب  هب 

رگا هک  ینارتوبک  مدرک ، ادـیپ  مدرم  رگید  رب  یگرزب  تزع و  هجیتن  رد  یتخاس ، عیفر  ار  ماقم  روهـشم و  ار  مماـن  يدرب و  ـالاب  ار  ما  هبترم 
 ". تشاد مهاوخ  ناش  هدنز  هشیمه  هار  نیا  زا  درک و  مهاوخ  دای  اهنآ  زا  دنریمب  ناهگان 

. دشاب تلم  راوگرزب  ياوشیپ  هرامه  وا  هک  دنک  یم  باجیا  ادخ  تواضق  دیوگ " : یم  راعشا  نیا  رخآ  رد  و 
 " دیشاب . زارفرس  زوریپ و  تنطلس  کلم و  رب  هنادواج  نینموملا  ریما  يا 

هیحان زا  ار  هباطخ  زامن و  یسابع و  نابیقن  تباقن  ماقم  بیطخ  يروصنملا "  نبا  نیدلا  هبه  مساقلا  وبا  نیدلا  دجم  لاس 630 ه "  مرحم  رد 
فاب الط  هایـس  راد  جوم  یمـشیربا  همامع  هایـس و  راد  جوم  یمـشیربا  هبجو  فاب  ـالط  سلطا  هماـج  وا  هب  هفیلخ  تفرگ و  هدـهع  هب  هفیلخ 

تئارق هناخ  ترازو  رد  شا  همان  راوتسا  داد و  تعلخ  ناشن  الط  نیز  ریـشمش و  يا و  همرـس  ناشن  دجربز  ناسلیط  و  کنحلا ، تحت  نودب 
تیانع وا  هب  هفیلخ  هیحان  زا  تشاد و  رارق  هفالخلا  راد  رانک  رد  هک  يا  هناخ  يوس  هب  یعمج  اب  هراوس  هاـگنآ  دـیدرگ ، میلـست  وا  هب  دـش و 

. دیشخب وا  هب  زین  رانید  دصناپ  درک و  تکرح  دوب  هدش 
هزور تحایـس و  اـب  ار  دوخ  هتـشاد و  تبحاـصم  ارقف ، اـب  هدوـب و  نیملکتم  يالـضف  زا  مالـسلا و  هنیدـم  لودـع  ناـگرزب  زا  هکنآ  لاـح  و 

. تسا هداد  یم  تضایر  ایند  هب  یگقالع  یب  یگدنز و  رهاظم  زا  يدنمرهب  رد  يریگتخس  یگشیمه و 
راعشا هک  یتقو  تسا  هدورس  وا  زا  داقتنا  رد  يراعشا  تلاح ، رییغت  نیا  زا  دعب  هدوب  وا  نادرگاش  زا  هک  یطوفلا "  نبا  رفاغلا  دبع  قفوم  و " 

دروم دیسر  هموکحلا  راد  هب  وا 

هحفص 41 ] ] 

. دندرکن شدازآ  دوب  هدرکن  تعافش  وا  زا  نیدلا  هبه  هک  ینامز  ات  دش و  رداص  شتشادزاب  روتسد  تفرگ و  رارق  داتسا  بانج  راکنتسا 
رد وا  دوب . الط  ریرح و  رد  وا  هک  یلاح  رد  مدرک  ادن  یگراچ  یب  تدش  زا  ار  مخیـش  تسا : نینچ  یطوفلا "  نبا  راعـشا "  يادـتبا  همجرت 

دندوب  هداتسیا  شربارب  رد  بدا  لامک  اب  يدارفا  و  دندوب ، هتسشن  هللا "  مسب  اب "  شیاج 
دنز  یم  هنعط  دنشاب  هک  يا  هبتر  ره  رد  نارگید  مراد ، غارس  وا  زا  نم  هک  ار  شیراوس  هوحن 

دنتسه یهلا  بضغ  بجوتسم  وا  شیپ  نارگید  ایوگ 
. يدادن ماجنا  یتسرد  راک  يدرک  تباجا  هک  یماگنه  وت  یلو  تشاد ، یبئاص  يار  درک ، توعد  راک  نیا  يارب  ارت  هک  یسک  نآ 

. یتفگ کیبل  زاب  شوغآ  اب  وت  دومن ، راک  نیا  هب  توعد  ارت  تین ، ءوس  يور  هک  یئادص  نیتسخن 
دنک : یم  هفاضا  و 
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. تفر یم  نامگ  هک  يدوب  نامه  يدرک ، یمن  هبترم  ماقم و  نآ  يوس  هب  باتش  رگا  وت 
؟ دروآ یم  باسح  هب  ادخ  هب  برق  لماوع  زا  ار  نآ  داد و  یم  میلعت  یگتسراو  دهز و  امب  هکنآ  تسا ، اجک  مداتسا 

؟ تشاد یم  زاب  یلغش  ره  لوبق  زا  ار  ام  هشیمه  هکنآ  تسا  اجک 
؟ داد یم  میلعت  ام  هب  ار  جنر  یگنسرگ و  هب  هتسارآ  تلیضف  هشیمه  هکنآ  تسا  اجک 

درک ؟ یم  نشخ  یمشپ و  سابل  ندیشوپ  هب  بیغرت  ار  ام  هشیمه  هکنآ  تسا  اجک 
تسا ؟ برع  دهاز  وا  میتشادنپ  یم  هک  یماگنه  تفیرف  شفرخزم  ياهفرح  اب  ار  ام  هکنآ  تسا  اجک 

راکنایز ششوک  رد  ار  دوخ  ریغ  داد و  یم  میلعت  یگتسراو  ام  هب  هکنآ  تسا  اجک 

هحفص 42 ] ] 

تسناد ؟ یم 
؟ درک یم  تمذم  ار  غورد  نارگ و  هیلح  راتفگ  درک و  یم  یئوگ  دب  ایند  زا  ام  يارب  هشیمه  هکنآ  تسا  اجک  و 

درک ؟ یم  کشخ  بوچ  رب  هیرگ  تفیرف و  یم  ار  ام  شیاه  هیرگ  اب  هشیمه  هک  یسک  تسا  اجک  و 
؟ داد یم  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  ار  یتشز  راک  ره  شیاه ، هظعوم  رد  هکنآ  تسا  اجک  و 

درک  یم  عطق  مامتان  ار  شراتفگ  یحور  بالقنا  رطاخ  هب  وا  و 
. درادن دننامه  تراهم  ظاحل  زا  هک  دروخ  یم  مسق  تلاهج  يور  زا  وا  و 

. درک یم  ضارعا  يزاین  یب  مدآ  دننامه  نآ  زا  دوب ، یم  الط  نیمز  مامت  رگا  هک  دوب  نانچ  وا 
دومن . راکشآ  ار  ود  ره  تقیقح  تخاس و  ادج  بلط  ایند  زا  ار  زاس  رهاظ  مدآ  راگزور  نیا  اما 

تسا  معنت  زان و  رد  وا  دنازرل  یم  ار  ام  ناگراچیب  نایاونیب و  شارخ  رگج  ياه  هلان  نیا  هک  یلاح  رد 
یتفاتش نآ  يوس  هب  يدرک  یم  عانتما  نآ  زا  هک  هچنآ  زا  راکشآ  تمذم  زا  دعب  مداتسا 

يدرک  شومارف  یتفگ  یم  مدروآ ، یم  تسد  هب  لومعم  روط  هب  هک  یئاهزیچ  دروم  رد  يراک  زیهرپ  يور  زا  هک  ار  هچنآ 
تسین  روآ  تفگش  نیا  تسا و  هدرم  رفاک  وا  تروصنآ  رد  دریمب ، لاح  نیا  رد  رگا  وا  رب  ياو 

. دیامن هدافتسا  نآ  زا  ناکما  تروص  رد  دیابن  تسا و  تکاله  هیام  ملاس  ناملسم  يارب  ناطلس  لام 

هحفص 43 ] ] 

رد تشون و  دوب  هتفرگ  رارق  یطوفلا  نبا  هلمح  دروم  هک  هدربمان  نیدلا  دجم  يارب  يراعـشا  یـساسقالا "  نبا  نیـسح  نیدلا  بطق  بیقن " 
: تسا نینچ  شراعشا  يادتبا  همجرت  هک  تسناد  عورشم  ار  شرذع  داد و  شتیلست  دروآ و  لمع  هب  یئوجلد  يو  زا  نآ 

ادـخ لوسر  زا  دـعب  دـندروآ و  اور  لامو  کلم  يوس  هب  ایند ، هب  یگقالع  یب  دـهز و  زا  دـعب  شبیجن ، لآ  یلع و  زج  ربمایپ  ناراـی  همه  " 
دهز و هب  ار  مدرم  ناشیاه  ینارنخـس  رد  دندوب و  راگزیهرپ  دـهاز و  اهنآ ، همه  هک  یتروص  رد  دـندش ، یعامتجا  يرادا و  تاماقم  ياراد 

. " دندومن یم  عیجشت  يراگ  زیهرپ 
يراعشا تفرگ و  رارق  ناگدننک  داقتنا  دروم  هدوب  ربمغیپ  نیعبات "  هباحص و  هب "  طوبرم  هک  شراعـشا  زا  تمـسق  نآ  هبتاکم  نیا  زا  سپ 

هداد تبـسن  نید  رد  یتالابم  یب  هب  ار  اهنآ  هدومن و  ربمغیپ  نارای  هب  نیهوت  وا  هک  تهج  نیا  هب  یهورگ  هک  یئاـج  اـت  دندورـس ، وا  در  رد 
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دنداد يوتف  وا  هیلع  ناهاوخ  دب  هتساوخ  قبط  زین  نانآ  دندرک و  يوتف  تساوخرد  وا  هیلع  نامز ، ءاهقف  زا  تسا ،
مدامتعا دروم  هک  هفوک  لها  خویـش  يالقع  زا  یـضعب  زا  دیوگ : یم  هحفص 45  دلج 2  هغالبلا "  جـهن  حرـش "  رد  دـیدحلا "  یبا  نبا  " 

رد هک  يربق  نیا  دنیوگ " : یم  یضعب  هکنیا : رب  ینبم  هتشون  هحفص 138 ) دلج 1   ) شخیرات رد  رکب  وبا  بیطخ  هک  یبلطم  هرابرد  دنتسه ،
اریز دننک ، یم  هابتشا  نانآ  داد : باوج  وا  مدرک و  لاوس  تسا "  هبعش "  نبا  هریغم  ربق "  نامه  تسا  هعیـش  تارایز  دروم  يرغ "  هیحان " 

نفدـم میتخانـش و  یم  ار  اهربق  نآ  نامناکاین  ناردـپ و  هلیـسو  زابرید ، زا  اـم  تسا و  هفوک  فارطا  رد  عقاو  هیوث "  رد "  داـیز  هریغم و  ربق 
همجرت دناوخ و  میارب  هدروآ ، شا  هسامح  رد  ار  نآ  مامت "  وبا  هدش و "  هدورس  دایز  گوس  رد  هک  ار  يرعش  هاگنآ  میتسناد ، یم  ار  اهنآ 

تسا : نیا  راعشا  نآ  زا  یتمسق 
نفد نآ  رد  ار  شگرزب  هزاـنج  شیرق  دزیر ، یم  نآ  يور  ار  كاـخ  داـب  دراد و  رارق  هیوث "  رد "  هک  يربق  رب  شتراـهط  ادـخ و  دورد  " 

نآ رد  دوجو  ملح  نونکا  هک  درک 

هحفص 44 ] ] 

تسا . هدروخ  بیرف  وا  دهد  شبیرف  ایند  هک  ره  تسا ؟ هدمآ  رد  هلان  هب  ایند  هریغم  گرم  اب  اهنت  ایآ  تسا ، نوفدم 
عوضوم نیا  زا  زین  دـنک  شتمحر  يادـخ  یـساسقا  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبا  بلاط  لآ  بیقن  نیدـلا  بطق  زا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  " 

روبق لـحم  هک  میناد  یم  هفوک  مدرم  همه  اـم و  تسا ، هتفگ  تسار  هتفگ  امـش  هب  ار  ناـیرج  هک  یـسک  تفگ : باوـج  رد  وا  مدرک  لاوـس 
وحم یگتفرورف  كاـخ و  درگ و  رثا  رد  اـما  تسا  اـجنآ  رد  زین  هریغم  ربـق  تسا و  فورعم  زین  نونکاـت  تسا و  هیوث "  رد "  فیقث  هفئاـط 

تسا . هدنام  هتخانشان  هتخیمآ و  رد  روبق  رگید  اب  هدش و 
یلع جرفلا  یبا  یناغا  باتک "  تسا ، فیقث  هفئاط  روبق  نایم  رد  هریغم  ربق  هک  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  هک  دومن  هفاضا  نیدـلا  بطق  هاگنآ 
راتفگ و  تسا . نوفدم  فیقث  لباقم  رد  وا  هک  تسا  هدش  رکذتم  هتشون و  هریغم  هرابرد  وا  هک  ار  هچنآ  نیبب  نک و  هعلاطم  ار  نیسحلا "  نب 

تسا . هاگآ  بیبط  انیب و  هدننک  دقن  وا  هک  اریز  تسا ، یفاک  تیارب  جرفلا  یبا 
نیدـلا بطق  بیقن  هک  متفای  روطنامه  ار  بلطم  هریغم  لاح  حرـش  رد  مدز  قرو  ار  باتک  نآ  نم  هک : دـیازفا  یم  دـیدحلا  یبا  نبا  هاـگنآ 

دوب . هتفگ  یساسقا 
: " دیوگ یم  دنک و  یم  لیلجت  يو  زا  وا  تسا ، هدـمآ  زین  هحفص 173  دلج 13  ریثک  نبا  خیرات  رد  یـساسقا "  نیدلا  بطق  لاح "  حرش 

. دانک تمحر  شیادخ  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  زا  يدایز  راعشا  یعابسلا "  نبا 

نینموملا ریما  ضرالا  یط  ناتساد 

هراشا

زا يو  دیوگ : یم  تسا و  هدروآ  یساسقالا "  نبا  نیدلا  زع  هرابرد "  یحرـش  هحفص 212  نینموملا "  سلاجم  رد "  یـشعرم  همالع  اهنت 
یسابع رصنتسملا "  هفیلخ "  هک : دنا  هدرک  لقن  تسا . هتشاد  یئالوط  دی  رعش  رد  هدوب و  بیدا  لضاف و  صخـش  هفوک و  نابیقن  فارـشا و 

هار نیب  رد  هفیلخ  دوب ، وا  اب  یساسقا "  نیدلا  زع  درک و "  تکرح  ناماس  نآ  هب  هیلع  هللا  همحر  یسراف  ناملـس  ربق  تارایز  مزع  هب  يزور 
: تفگ وا  هب 
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هحفص 45 ] ] 

زا شنداد  لسغ  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  ناملـس ، گرم  زا  دعب  دـنیوک : یم  هعیـش  تالغ  هک  تسا  رادـخاش  ياه  غورد  زا 
تسا . هدومن  تعجارم  هنیدم  هب  بش  نامه  لمع  زا  تغارف  زا  دعب  هدامآ و  نئادم  هب  هنیدم 

: دورس وا  خساپ  رد  ار  راعشا  نیا  ههیدبلاب  یساسقا  نبا 

یلا  یصولا  راص  ذا  هلیل  ترکنا 
ابلط اهل  نا  امل  نئادملا  ضرا 

یلا  داع  اناملس و  رهطلا  لسغ  و 
ابجو ام  حابصالا  برثی و  صارع 

ام  هالغلا و  لوق  نم  کلاذ  تلق : و 
ابذک اودروی  مل  اذا  هالغلا  بنذ 

هنیدم هب  حبص  زا  شیپ  بش  نامه  رد  كاپ  ناملـس  لسغ  زا  دعب  هتفر ، نئادم  هب  هنیدم  زا  بشکی  رد  ربمایپ  یـصو  هک  يدش  نیا  رکنم  " 
تسیچ ؟ دنشاب  هتفگن  غورد  هک  یتروص  رد  تالغ  هانگ  تسا ، تالغ  راتفگ  زا  فرح  نیا  یتفگ : و  دشاب ، هدرک  تعجارم 

ءابس  نم  فرطلا  در  لبق  فصاف 
ابجحلا قرخی  ینا  سیقلب و  شرعب 

یلب  هیف  لغت  مل  فصآ  یف  تناف 
ابجع اذ  نا  لاغ  انا  ردیح  یف 

هدرپ نیا  دروآ ، سدـقملا  تیب  هب  ابـس "  تکلمم "  زا  ار  سیقلب  تخت  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  زا  شیپ  اـیخرب "  نـبا  فـصآ  هـکنیا "  زا 
دومن . لح  ار  لکشم  نیا  درک و  هراپ  ار  ماهبا 

ناگداتـسرف نیرتهب  دـمحا  رگا  تسا ، یتفگـش  یـسب  ياج  ما ، هدرک  ولغ  ردـیح  هرابرد  نم  اما  یتسین ، ولغ  هب  دـقتعم  فصآ ، هراـبرد  وت 
. تسا هدوهیب  اهربخ  اه و  فرح  مامت  هنرگ  تسا و  اه  یصو  نیرتهب  یلع  تسا ،

تسا هتشادنپ  هداد و  تبسن  یساسقا ) دمحم  دیس   ) ام رعاش  هب  ار  نآ  هدرک و  لقن  هعیلطلا "  باتک "  رد  يوامس "  همالع "  ار  راعـشا  نیا 
هتـشاد تلفغ  فورعم "  هیریدغ  بحاص "  دمحم  دیـس  تافو  رـصنتسم و  خـیرات  زا  وا  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  رـصنتسم  بحاصم  وا  هک 

تسا .
هدیدرگ دلوتم  وا  تافو  زا  دعب  لاس  هدراهچ  ینعی  لاس 589 ه  رد  رصنتسم  هتفای و  تافو  هنس 575 ه  رد  ام  رعاش  میتفگ  قباس  رد  هکنانچ 

هب هنس 624 ه  رد  و 
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هحفص 46 ] ] 

باتک رد  یلماع  لبج  نیما  نسحم  دیس  همالع  دشاب و  رصنتسم  بحاصم  ناتـساد  نیا  نامرهق  دناوت  یمن  اذه  یلع  تسا . هدیـسر  تفالخ 
راعشا هدروآ و  ار  ناتساد  نیا  یساسقا "  هزمح  نب  نسح  نیدلا  زع  دمحم  یبا  لاح "  حرش  نمض  هحفص 233  ءزج 21  هعیشلا "  نایعا  " 

نب نسح  هداز "  ردارب  وا  تسا و  هلقن "  نیا  هب "  هطوبرم  راعـشا  نیا  هک  هتـسنادن  هک  یتروص  رد  تسا . هتـسناد  وا  هب  طوبرم  ار  هدـش  دای 
تسا . هتسیز  نم  رصنتسم  رب  رت  مدقم  مه  ام  رعاش  زا  هدرک و  یم  یگدنز  یساسقا "  دمحم  زا  شیپ  اه  لاس  وا  تسا و  هزمح " 

تسا هداد  تبسن  یمیمت "  لضفلا  یبا  هب "  يرییغت  رصتخم  اب  ار  راعـشا  نیا  هحفص 449  دلج 1  بقانم "  باتک "  رد  بوشآ  رهـش  نبا  و 
هدوـب بیجع  هراوـمه  وا  ياـهراک  همه  هک  یتروـص  رد  يدینـش  نم  زا  ار  یلع  تـالاح  ياهتفگـش  زا  یمک  تسا " : نیا  نآ  همجرت  هـک 
هنیدم هب  داهن و  ربق  رد  ار  كاپ  ناملس  دش ، هتـساوخ  وا  زا  هک  یماگنه  تفر ، نئادم  هب  هنیدم  زا  ربمایپ  یـصو  یبش  رد  هک  یتسناد  تسا ،
ربمغیپ نامیلس  شیپ  ار  سیقلب  تخت  یندزمه ، رب  مشچ  زا  شیپ  فصآ "  دننامه "  دوب ، هدشن  حبص  زونه  هک  یتروص  رد  درک  تعجارم 

يرادنپ ؟ یم  وگغورد  هدننک و  ولغ  ارم  یلع  هرابرد  یلو  یناد ، یمن  ولغ  ار  یلمع  نینچ  فصآ  هرابرد  هنوگچ  سپ  دروآ ،
. تسا غورد  اه  هتفگ  مامت  هنرگ  تسا و  اه  یصو  نیرتهب  یلع )  ) درم نیا  سپ  تسا ، ناربمایپ  نیرتهب  دمحا  رگا 

؟ دنیوگ یم  ار  یحیحص  تسرد و  يزیچ  هک  یماگنه  تسیچ ؟ نایلاغ  هانگ  تسا ، هعیش  تالغ  هتفگ  نیا  هک  یتفگ  و 
زا شیپ  لاسکی  بوشآرهش  نبا  اریز  تسین ، یساسقا  نیدلا  بطق -  دیس  هب  طوبرم  راعـشا  نیا  زین  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  قبط  نیا  ربانب 

دیامن . لقن  اهنا  زا  ار  یبلطم  نینچ  دوش  یمن  هدرک و  توف  نیدلا  بطق  دیس  تافو  زا  شیپ  لاس  تفه  هاچنپ و  رصنتسم و  دلوت 
یساسقا لآ  ناگتشذگ  زا  رگید  ای  یمیمت "  لضفلا  یبا  لام "  راعشا  نآ  ایوگ  و 

هحفص 47 ] ] 

تسا . تئارق  رصنتسم  اب  وگتفگ  ماگنه  ار  نآ  نیدلا  بطق  هک  هدوب 

؟ تسا لاحم  ضرالا  یط  ایآ 

 " دروم رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  يارب  هک  يراکـشآ  تمارک  نیا  دسر : یم  مشوگ  هب  هنیک  ینمـشد و  ياه  هدرپ  تشپ  زا 
نآ رد  ار  هار  همه  نیا  تسا  لاحم  دـننک : یم  رکف  نوچ  دـنهد ، یم  تبـسن  ولغ  هب  ار  نآ  دـننک و  یم  بیذـکت  هدـش  لقن  ضرـالا "  یط 

دومن  یط  دوشب  مک  تقو 
اعطق هک   ) جارعم هلاسم  هنرگ  یلقع و  هن  تسا ، يداع  لاحم  ندوب  لاـحم  ضرف  رب  لـمع ، نیا  هک  دـندیمهف  یم  ناـگراچیب  نیا  شاـک  يا 
حیحص دیابن  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  ایخرب  نبا  فصآ  ناتساد  نینچمه  و  دور ، یم  رامشب  نید  تایرورص  ءزج  و  تسا ) ینامسج 

دنشاب ؟
هن هک  یتروص  رد  دـیامن  رـضاح  وا  شیپ  دـنک  تکرح  شیاـج  زا  نامیلـس  هکنآ  زا  شیپ  ار  سیقلب  تخت  دـناوتب  نج  زا  یتیرفع  دـیابن  و 

تسا . هدوب  رتشیب  لمع  تعرس  راتساوخ  نامیلس  هکنآ  زج  دندرکن ، ار  وا  داهنشیپ  نامیلس  هن  نآرق و 
، ناسآ راوشد و  روما  همه  دننامه  هتـسهآ ، دنت و  ندادریـس  هب  تبـسن  ادخ  هبناج  همه  تردق  هک : دـنراد  تلفغ  تقیقح  نیا  زا  ایوگ  اهنیا 

. تسا ناسکی 
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رب ماجنا  تردـق  وا  هب  دـهد و  رارق  رتشیب  تمحرم  دروم  ار  شبرقم  صاـخ و  هدـنب  لاـعتم  دـنوادخ  یهاـگ  هک  دراد  یعناـم  هچ  نیا  رباـنب 
دنشاب ؟ زجاع  نآ  ماجنا  زا  نارگید  هک  دنک  تیانع  ار  یئاهراک 

تـسا اناوت  يراک  رب  یکی  نیا  تسا ، فلتخم  ناشیاهیئاناوت  هک  ینیب  یم  اذل  و  هدـیرفآ ، هنوگ  هنوگ  ار  مدرم  دـنوادخ  يرگید ، يوسزا  و 
مه اـب  زین  تادوـجوم  يداـع  روـما  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  درادـن و  يا  هزادـنا  دـح و  مه  ادـخ  تردـق  و  تسا ، زجاـع  نآ  زا  يرگید  هک 

. تسا توافتم 
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اب هک  یئاهنیشام  و  دیامن . یم  یط  هدایپ  صخش  هک  تسا  یتفاسم  ریغ  دنک ، یم  یط  يدودحم  نامز  رد  راوس  درفکی  هک  ار  یتفاسم  اذل  و 
ریسلا عیرـس  ياه  هرایط  اب  هک  یلـصاوف  اب  تفاسم  نیا  هک  یماگنه  و  دننک ، یم  تفاسم  یط  رت  عیرـس  اهنیا  يود  ره  زا  دنور  یم  هار  راخب 

یتفاسم تعاس ، جنپ  نمـض  رد  اه  هرایط  اب  و  تسا . زیجان  ردقچ  نیا  ربارب  رد  نآ  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  ددرگ  هسیاقم  دوش ، یم  هدومیپ 
دراد . مزال  تقو  هام  جنپ  يرگید  لئاسو  اب  هک  دوش  یم  یط 

تدم 11 رد  لیم  یط 1250 زا  دعب  درک و  تکرح  لاس 1924  لیربا  حبص 24  سیراپ  زا  هک  تسا  هیحیرب " 19  یفاشتکا "  هرایط  نیا  و 
نآ رب  زور  جـنپ  زوـنه  دوزفا و  نآ  هـب  رگید  لـیم  زور 770  نامه  يادرف  دیـسر و  تسراخب "  نامـسآ "  هب  زور  ناـمه  هاگنابـش  تعاـس 

عافترا رد  تعاس و  رد  لیم  قوف 150  ام  هب  اه  هرایط  ریس  تعرـس  نونکا  مه  و  دیـسر . دنه  هب  لیم  ندرک 3730  یط  اب  هک  دوب  هتـشذگن 
. دنشاب رتریسلا  عیرس  زین  اهنیا  زا  هک  دزاسب  ام  يارب  یئاه  هرایط  هدنیآ  رد  ملع  تسا  نکمم  اسب  هچ  دننک و  یم  ریس  اپ   27000

رب يراک  نینچ  و  دیامنب ؟ ار  یئاهریـس  نینچ  دناوتب  دهاوخب  هاگره  هک  دشاب  نیا  ادخ  صاخ  هدنب  يداع  روما  زا  دراد  یعنام  هچ  نیا  ربانب 
تسین  راوشد  ادخ 

نادنمـشناد و ادـخ و  برقم  ایلوا ، هکلب  مدرم  داحا  زا  رگید  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  زا  رگیدو  یلع  نامیالوم  هاگ  چـیه  ام  هوـالعب 
هزجعم دنک ، باجیا  تحلصم  هک  یتروص  رد  ناراوگرزب ، نآ  يارب  ام  میناد ، یمن  ناسکی  نیعرتخم 
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تسا . نانآ  ماقم  تایرورض  زا  هزجعم  تمارک و  رودص  هکلب  میلئاق ، تمارک  و 

ضرالا یط  دروم  رد  هماع  ياه  هصق 

نامیالوم زا  ار  یتمارک  نینچ  هتفرگ ، راگنزار  ناشلد  يور  دنا ، هدش  بکترم  هک  یتشز  لامعا  رثا  رد  یهورگ  تسا : یتفگش  یـسب  ياج 
نودب دـنرت  تسپ  وا  زا  کش  نودـب  هک  یناسک  هرابرد  ار  تمارک  نانچ  ریظن  اه  نامه  هک  یتروص  رد  دـننک  یم  راکنا  مالـسلا  هیلع  یلع 

دنراد  لوبق  راکنا  نیرتکچوک 
: مینک یم  هراشا  الیذ  دراوم  نآ  زا  یخرب  هب  ام  و 

دمحم نبا  بیبح  تسا " : هتفگ  وا  هک  دـنک  یم  لقن  ییحی "  نبا  يرـس  زا "  هحفص 33  دـلج 4  شخیرات  رد  رکاسع "  نبا  ظفاح  - " 1
هدش  یم  هدید  تافرع  رد  هفرع  زور  رد  هرصب و  رد  هیورت  زور  رد  يرصب "  یمجع 

اه لاس  زا  یضعب  رد  هنس 617 ه  رد  یفوتم  ینینوی  هللا  دبع  خیـش  دنا : هتفگ  تسا : هدروآ  هحفص 94  شخیرات 13  رد  ریثک  نبا  ظفاح  - 2
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. تسا هداد  یم  ماجنا  جح  لمع  هتفر و  یم  هکم  هب  ضرالا ) یط   ) اوه قیرط  زا 
يزیچ هنیمز  نیا  رد  نادنمشناد  ناگرزب  زا  هنافساتم  هک  تسا  هدز  رـس  حلاص  ناگدنب  نادهاز و  زا  يدایز  يدایز  هورگ  زا  لمع  نیا  ریظن 

دعب تسا و  هدوب  يرـصب  نسح  باحـصا  زا  هک  تسا  یمجع "  بیبح  هدش "  لقن  وا  زا  یتمارک  نینچ  هک  يدرف  نیتسخن  هدیـسرن و  ام  هب 
. تسا هدش  لقن  یلمع  نینچ  ریظن  زین  ناگتسیاش  رگید  وا  زا 

یم برغم  زامن  زا  شیپ  ات  رـصع  زامن  زا  دعب  هک  هدوب  نیا  شتداع  لاس 371 ه  رد  یفوتم  يوادیص ، یناسغ  رکب  وبا  دمحم  نبا  دمحا  - 3
زا هک  دنک  یم  تبحـص  درم  نآ  اب  ردقنآ  هجوت  نودـب  وا  و  دور ، یم  وا  شیپ  رـصع  زا  دـعب  شرادـید  يارب  يدرم  يزور  اقافتا  دـیباوخ .

يدرم وا  دیوگ : یم  باوج  رد  دمحا  تسا ؟ دوب  یکوا  دیسرپ : یم  شمداخ  دور  یم  درم  نآ  هک  یماگنه  دنام . یم  رـصع  زا  دعب  باوخ 
. دیآ یم  مندید  هب  رابکی  لاس  دسانش و ر  یم  ار  لادبا "  هک "  تسا 

ات مدوب  شندمآ  تقو و  نیا  ندیسر  ارف  دصرتم  هراومه  دیوگ : یم  مداخ 
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: تفگ وا  يراد ؟ ار  اجک  هب  نتفر  میمصت  دیسرپ : وا  زا  دمحا  خیـش  هاگنآ  دش ، مامت  خیـش  اب  شراتفگ  ات  مدنام  وا و  تقو  نامه  رد  هکنآ 
میامن . تاقالم  دنک  نم  یگدنز  راغ  نالف  رد  هک  ار  ریرض  دمحم  وبا  مهاوخ  یم 

تقو نیا  رد  بآ  ياهلپ  هب  میدیـسر  ات  متفر  وا  اـب  دـیئامرفب  هللا  مسب  تفگ : وا  دربب ، دوخ  اـب  زین  ارم  هک  متـساوخ  وا  زا  دـیوگ : یم  مداـخ 
راـغ ناـمه  کـیدزن  رد  ار  دوخ  هک  میدوب  هتفرن  هار  مدـق  هد  زونه  هللا ، مسب  وـگب : تفگ  تفرگ و  ار  متـسد  وا  تفگ ، برغم  ناذا  نذوـم 

میدیسر . یم  اجنآ  هب  رهظ  زا  دعب  ادرف  دیاب  یم  میدرک  یم  یط  يداع  روطب  ار  هلصاف  نآ  رگا  هک  یتروص  رد  میتفای 
هب دوب  هتشذگ  بش  ثلث  هک  یماگنه  میتفگ  نخس  يرد  ره  زا  میدناوخ و  اجنآ  رد  ار  زامن  میدرک و  مالـس  دوب  راغ  رد  هک  یـسک  نآ  هب 
هللا مسب  تفرگ و  ار  متـسد  هاگنآ  مدرگرب . هک  مراد  لیم  متفگ  يدرگرب ؟ تلزنم  هب  نم  اب  ای  ینامب و  اجنیا  هک  يراد  لیم  اـیآ  تفگ : نم 
دش رهش  دراو  نم  دش  زاب  رهش  رد  تفگ و  يزیچ  هاکنآ  میتفای ، دیص  رد  رانک  رد  ار  دوخ  ناهگان  هک  میتفر  ار  مدق  هد  دودح  رد  تفگ و 

تشگرب . وا  و 
جراخ دجسم  زا  تعرس  اب  هک  یفاحرشب "  هب "  مدروخرب  هعمج  زامن  زا  تغارف  زا  دعب  يا  هعمج  زور  دیوگ : یم  دادغب  راجت  زا  یکی  - 4

، دوش تدابع  لوغـشم  نآ  رد  دنک و  فقوت  یمک  دجـسم  رد  تسین  رـضاح  هک  نیبب  ار  دهز  هب  فورعم  درم  نیا  متفگ ، دوخ  اب  دـش ، یم 
؟ درخ یم  نان  هک  نیبب  ار  دـهاز  نیا  متفگ : دوخ  اب  زاب  دـیرخ ، یناـن  داد و  مهرد  کـی  یئاوناـن و  ولج  تفر  مدـید  مدرک  شبیقعت  هاـگنآ 

متفگ دیرخ . يا  هدولاف  تفر و  یـشورف  اولح  شیپ  سپـس  دش ، رت  دایز  وا  هب  تبـسن  ممـشخ  دـیرخ  یبابک  داد و  رگید  مهرد  کی  هاگنآ 
، دروخب دنیشنب و  ات  منک  یمن  شلو  مسق  ادخب 

هحفص 51 ] ] 

ات وا  مداد  همادا  شبیقعت  رد  دروخب ، اذـغ  يراز  هزبـس  راـنک  رد  دـهاوخ  یم  وا  عطق  روطب  متفگ  دوـخ  اـب  تفرگ ، شیپ  ناـبایب  هار  وا  یلو 
، درب یم  رـسب  یـضیرم  نآ  رد  دوب و  يدجـسم  نآ  رد  دـش و  يا  هیرق  دراو  وا  هرخالاب  شلابند ، هب  زین  نم  تفر و  یم  هار  ناـنجمه  رـصع 

کی متخادرپ و  نآ  رد  شدرگ  هب  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  تشاذـگ ، یم  شناـهد  هـب  هـمقل  ار  اذـغ  نآ  تسـشن و  شرـس  يـالاب 
دادـغب ات  اجنیا  زا  متفگ  تسا ، هتفر  دادـغب  هب  تفگ  تسا ؟ اـجک  وا  مدیـسرپ : ضیرم  زا  تسین  رـشب  مدـید  مدرک ، شدرگ  نآ  رد  تعاـس 
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هدرک هیارک  یلام  ات  مرادن  یلوپ  دوخ  اب  مدرک ؟ يراک  بجع  نوعجار "  هیلا  انا  انا هللا و  متفگ " : خسرف  لهچ  تفگ : تسا ؟ هلصاف  ردقچ 
مرادن مه  يور  هدایپ  رب  تردق  مناسرب و  دادغب  هب  ار  دوخ 

هب ار  نآ  هک  دوب  يزیچ  وا  اب  دـمآ و  تقو  نامه  رد  وا  مدـنام و  اجنآ  رد  هدـنیآ  هعمج  ات  ددرگرب . وا  اـت  ناـمب  اـج  نیمه  تفگ : نم  هب  وا 
اج نیا  رد  هتشذگ  هعمج  زا  هدمآ و  دادغب  زا  وت  اب  درم  نیا  رـصن  ابا  يا  تفگ : وا  هب  ضیرم  هاگنآ  دروخ ، مه  وا  دروخب و  هک  داد  ضیرم 

زیخرب و تفگ : مدرک ، هابتشا  متفگ : يدمآ ؟ نم  اب  ارچ  تفگ : تسیرگن و  نم  هب  مشخ  رظن  اب  وا  و  نادرگرب ، شلحم  هب  ار  وا  تسا  هدنام 
متفگ تسا ؟ دادغب  ياجک  رد  امـش  هلحم  تفگ : نم  هب  میدـش ، کیدزن  دادـغب  هب  هک  یماگنه  میتفر  هار  وا  اب  بورغ  کیدزن  ات  ایب  نم  اب 

. درگن رب  رگید  ورب و  تفگ : عضوم  نالف  رد 
وا زا  ادخ  هنس 587 ه ، یفوتم  یعافر  دمحا  خیـش  میئاد  تولخ  قاطا  تایح  رد  يزور  دیوگ : یم  یلع "  نسحلا  وبا  راوگرزب "  خیـش  - 5

اهنآ مدوب ، هدـیدن  البق  هک  مدـید  اجنآ  رد  ار  يدرم  مدرک  هاگن  مدینـش ، یفیفخ  يادـص  دوبن ، اجنآ  رد  یـسک  وا  ریغ  مدوب و  داـب  یـضار 
دش  دیدپان  رذک  دوز  قرب  دننامهو  تفر  نوریب  تولخ  قاطا  نامه  راوید  فاکش  زا  درم  نآ  هاگنآ  دنتفگ  نخس  مه  اب  ینالوط  یتدم 

وا تفگ : دوب ؟ یکدرم  نآ  متفگ : هب  متشگرب و  میئاد  شیپ  نیا  زا  دعب 
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يرآ . متفگ : يدید ؟ ار 
هک تسا  زور  هس  تدم  اما  تسا  صاوخ "  راهچ "  زا  یکی  وا  دنک  یم  ظفح  ار  سونایقا  ياهبآ  وا  هلیسو  ادخ  هک  تسا  يدرم  وا  تفگ :

درادن ربخ  شندش  درط  زا  یلو  هدش  رانکرب  تمس  نیا  زا 
اجنآ رد  زور  هنابش  هس  تدم  تشاد و  تماقا  سونایقا  رد  هریزج  رد  وا  تفگ : تسا ؟ هدرک  درط  ار  وا  دنوادخ  ارچ  نم  ياقآ  متفگ : وا  هب 

. دش يراج  لیس  اه  هرد  رد  هک  یئاج  ات  دیراب  ناراب 
رطاخب اما  درک  رافغتـسا  دش و  ینامیـشپ  نیا  زا  دعب  دوب ، رتهب  ردقچ  دیراب  یم  اه  يدابآ  رد  ناراب  نیا  رگا  هک : دمآ  دیدپ  رکف  نیا  وا  رد 

دش . هدنار  ضارتعا  نامه 
: تفگ منک ، یم  مـالعا  وا  هب  یهدـب  هزاـجا  رگا  متفگ : مدرک ، یم  اـیح  وا  زا  اریز  ریخ ، تفگ  يداد ؟ عـالطا  وا  هب  ار  ناـیرج  اـیآ  مـتفگ :
ار ترس  یلع  يا  تفگ : یم  هک  مدینش  یئادص  هاگنآ  مدرک ، تعاطا  دنبب ، ار  تمشچ  روآ  نیئاپ  ار  ترس  تفگ  يرآ ، متفگ : يرضاح ؟
هب ناهگان  نآ ، رد  ندز  مدق  هب  مدرک  عورش  مدوب و  ریحتم  مراک  ردو  متـسه  طیحم "  رحب  هریزج "  رد  مدید  مدرک  الاب  ار  مرـس  نک ، الاب 

، ینک لـمع  میوـگ  یم  هک  هچنآ  مهد : یم  مسق  ادـخب  ارت  تفگ : وا  متفگ ، وا  هب  ار  ناـیرج  مدرک و  مالـس  وا  هـب  مدروـخرب و  درم  ناـمه 
ضارتـعا ادـخب  هک  تسا  یـسک  يازج  نیا  وـگب : نم  هب  و  شکب ، نیمز  يورب  ارم  نکفاـیب و  مندرگ  هب  ار  ما  هقرخ  تفگ : مشجب ، مـتفگ :

دشاب . هدرک 
وا زا  ادـخ  دـنداتفا ، هیرگ  هلان و  هب  نامـسآ  هکئالم  نک  شلو  یلع  يا  تفگ : یم  یفتاه  ناهگان  مدرک ، لـمع  شتـساوخرد  قبط  مه  نم 

تسا . هدش  یضار 
متفر هنوگچ  مناد  یمن  مسق  ادخب  مدید ، تولخ  قاطا  تایح  رد  میئاد  شیپ  ار  دوخ  مدمآ  شوه  هب  هاگنآ  مدوب ، یشوهیب  لاح  رد  یتعاس 

هحفص 411) دلج 3  نانجلا  تآرم  ( ؟ مدمآ هنوگچ  و 
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طـسو هب  هک  یماگنه  مدرک ، رفـس  روش  يایرد  زا  نمی  زا  راب  کـی  هک : دـنک  یم  تیاـکح  یتیرکت "  یلعی  نبا  مناـغ  حـلاص "  خیـش  - 6
يور تسکـش ، ام  یتشک  هجیتن  رد  درک ، یم  هلمح  ام  هب  وس  ره  زا  جاوما  دـش و  ینافوط  ایرد  دـیدش  داـب  رثا  رد  میدیـسر و  دـنه  ياـیرد 

، دوب يدابآ  هقطنم  هک  یتروص  رد  مدیدن ، اجنآ  رد  ار  یـسک  متخادرپ ، شدرگ  هب  نآ  رد  مدیـسر و  يا  هریزج  هب  هتـسشن و  يا  هراپ  هتخت 
میارجام زا  دنداد ، ار  ممالـس  باوچ  متفگ  مالـس  اهنآ  رب  مدرک  هدهاشم  ار  رفن  راهچ  اجنآ  رد  مدش ، نآ  دراو  مدید و  يدجـسم  اجنآ  رد 

مدید دیسرارف ، ءاشع  زامن  تقو  هک  یماگنه  دنراد ، یبوخ  تدابع  حور  مدید  مدنام ، اهنآ  شیپ  ار  زور  هیقب  متفگ و  ار  نایرج  دندیسرپ ،
هب ار  ءاـشع  زاـمن  اـهنآ  اـب  داتـسیا و  ولج  وا  دـنتفگ . مالـس  وا  هب  دنتـساخرب و  مارتحا  ناونع  هب  همه  دـش . دجـسم  دراو  ینارح  هویح  خـیش 
رد میادخ  درک : یم  تاجانم  ادخ  اب  روط  نبا  هایح  خیش  هک  مدینـش  سپ  دندش ، ندناوخ  زامن  لوغـشم  حبـص  هب  ات  هاگنآ  دناوخ  تعامج 

ار ناکم  نآ  هدرک و  هطاحا  ار  اهنآ  يدایز  رون  مدـید : مدرک و  يدـیدش  هیرگ  هاگنآ  اعد ) رخآ  اـت   ) مباـی یمن  میارب  یعمط  لـحم  وت  ریغ 
. تسا هدومن  نشور  هدراهچ  بش  یئانشور  دننامه 

رد لد  ریس  نیا  رد  تسا ، هلجع  باتش و  اب  بوبحم  يوس  هب  بحم  ریس  درک " : یم  همزمز  نینچ  تفر  نوریب  دجسم  زا  هویح  خیـش  سپس 
اهتـشد اه و  هوک  هار  نیا  رد  هچرگ  منک  یم  تتمدخ  هب  ندیـسر  يارب  اپ  اب  فلع  بآ و  یب  ینابایب  ندومیپ  جنر  لمحت  تسا ، بت  بات و 

 ". دننک تعنامم  دصقم  هب  لوصو  زا 
، دیچیپ یم  نامیاپ  ریز  تشد  هوک و  ایرد ، یکـشخ و  زا  نیمز  ایوگ  مداتفا ، هار  شلابند  هب  مه  نم  تفایب  هار  وا  لابند  دـنتفگ : نم  هب  نانآ 

 ". شاب وا  يارب  هویح  يادخ  يا  تفگ " : یم  تشاد  یم  رب  هک  یمدق  ره 
تعامج زامن  وا  اب  مدرم  قافتا  هب  اجنآ  رد  و  دوب ، هتـشذگن  يزیچ  ام  تکرح  نامز  زا  هکنآ  لاح  میتسه و  نارح "  رد "  هک  مدـید  هاـگان 

. مدناوخ

هحفص 54 ] ] 

رد هلولیق "  ماگنه "  خیـش  يزور  هک : دنک  یم  لقن  هنس 911 ه  رد  یفوتم  یطویـس  نیدلا  لالج  خیـش  مداخ  كابح ، یلع  نبا  دمحم  - 7
هب یناوخب  هکم  رد  ار  رصع  زامن  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : وا  هب  دوب ، رصم "  هفارق  رد "  عقاو  یشویج  هللا  دبع  خیش  هیواز  کیدزن  هک  یلاح 

ار ممـشچ  دـنبب ، ار  تمـشچ  تفگ : تفرگ و  ار  متـسد  يرآ ، متفگ  یئوگن ؟ یـسک  هب  ار  نایرج  نیا  ما  هدـنز  هک  یناـمز  اـت  هکنآ  طرش 
، هجیدـخ نینموملا  ما  متفای ، هالعملا "  باب "  رد  ار  دوخ  ناهگان  نک ، زاب  ار  تمـشچ  تفگ  تشادرب و  نم  اب  ماـگ  دودح 27  رد  متسب ،
میدیـشون و مزمز  بآ  زا  میدرک و  فاوط  میدـش ، مرح  لـخاد  هاـگنآ  میدرک ، تراـیز  ار  نارگید  هنییع و  نبا  نایفـس  ساـبع ، نبا  لـضف 

. میدیشون مزمز  زا  میدرک و  فاوط  هرابود  میدناوخ و  ار  رصع  زامن  ات  میدرک  فقوت  ردقنآ  میهاربا  ماقم  تشپ 
یمن ار  ام  دـنرواجم  اجنیا  رد  هک  رـصم  لها  زا  مادـک  جـیه  هک  تسا  نیا  زا  تفگـش  تسین ، بیجع  ام  ضرالا  یط  تفگ : نم  هب  هاـگنآ 

دنسانش 
میآ و یم  امـش  اب  متفگ : دـنیایب ؟ نایجاح  ات  نامب  اج  نیمه  یهاوخ  یم  رگا  نک و  تعجارم  نم  اـب  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : نم  هب  سپس 
 " کیدزن ار  دوخ  ناهگان  نک  زاب  ار  تمشچ  تفگ : میتشادرب ، مه  اب  مدق  تفهو  متسب  دنبب و  ار  تمشچ  تفگ  هالعم " و  باب  میدمآ " 

. میدش دراو  ضرافلا  نبا  رمع  میاقآ  هب  مدید و  یشویج " 
دنچ نم  ياقآ  دیسرپ : هنس 661 ه  رد  یفوتم  یکبلعب  دومحم  نبا  ناطلـس  یلاعم  خیـش  زا  هک : تسا  هدروآ  شتاقبط  رد  يواخـس "  - " 8

راب . هدزیس  تفگ : یتفر ؟ هکمب  بشکی  رد  راب 
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؟ دناوت یم  دناوخن  هکم  رد  زج  ار  زامن  دهاوخب  رگا  دیوگ : نم  ینینوی  هللا  دبع  خیش  متفگ 

هحفص 55 ] ] 

وا هب  هک  مدید  ار  يدرم  تسا : هتفگ  وا  هک : دـنک  یم  لقن  هللا  دـبع  نبا  لهـس  زا  هوفصلا " ج 4 ص 228  هفـص  رد  يزوج  نبا  ظفاح  - 9
. دوب نارفعز  راثآ  شتسد  رد  دنتفگ و  یم  یلبج  مساقلا  نبا  کلام 

هکنیا يارب  ما و  هداد  اذـغ  مرداـم  هب  نکیل  ما ، هروخن  يزیچ  هک  تسا  هتفه  کـی  تدـم  هللا  رفغتـسا  تفگ : يا ؟ هدروخ  هزاـت  متفگ  وا  هب 
هدوب خسرف  شلحم 700  اب  اجنآ  هلصاف  هک  یلاح  رد  متشادن . ار  متسد  نتسش  تصرف  مدمآ و  تعرس  اب  مناوخب  اج  نیا  رد  ار  حبـص  زامن 

. داد ناشن  ار  ینیقی  اب  نموم  نم  هب  هک  ار  یئادخ  ساپس  تفگ : يرآ . متفگ : يراد ؟ نامیا  رما  نیا  هب  ایآ  تفگ : هاگنآ  تسا ،
تافرع رد  ار  لیلخ  نبا  نسح  رابکی  هک : دنک  یم  لقن  نوراه  نبا  یـسوم  زا  هحفص 293  دلج 4  هوفصلا  هفـص  رد  يزوج  نبا  زاب "  - 10

هیرگ وا  دنک ، لوبق  ار  مجح  هک  هاوخب  ادـخ  زا  متفگ  وا  هب  و  ادـخ . هناخ  رود  فاوط  لاح  رد  رگید  راب  مدرک و  تبحـص  وا  اب  ما و  هدـید 
. دومن اعد  میارب  درک و 

هدرکن جح  لاسما  وا  هک : دنتفگ  یم  اهنا  دوب . هکم  رد  ام  اب  نسح  هک : متفگ  دندمآ ، یم  مندـیدب  هک  یناسک  متـشگرب ، رـصم  نآ  زا  سپ 
نیا ياشفا  هراـبرد  مدـید  ار  وا  يدـنچ  زا  سپ  درکن . مقیدـصت  یـسک  دور ، یم  هکم  هب  بش  ره  وا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  متفگ : تسا .
یقح هب  ارت  نیا  زا  دعب  یئوگب ، نخس  هراب  نیا  رد  نم  زا  متـشادن  تسود  هک  يدرک  مروهـشم  هلیـسو  نیدب  تفگ : درک و  مشنزرـس  زار ،

ینکن . نینچ  هک  مهد  یم  دنگوس  مراد  امش  رب  هک 
ثحب نیا  هجیتن 

رطاخ هب  ام  دـیامن و  فیلات  عماج  یباتک  تسا ، هدـنکارپ  اه  باتک  نایم  رد  هک  اه  هصق  عون  نیا  لاثما  زا  هک  تسارگ  وجتـسج  یئاناوت  رد 
ینعی ادـخ  یلو  هک  تفرگ  ار  هجیتن  نیا  ناوت  یم  میدرمـش  رب  هک  اه  نیمه  زا  و  میدرک . افتکا  هدـش  داـی  ياـه  هنومن  هب  راـصتخا  تیاـعو 

یم شلد  هک  يا  هطقن  هب  شدوخ  اب  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  ره  دـناوت : یم  هدرک  تیانع  ضرـالا "  یط  تمعن "  وا  هب  دـنوادخ  هک  یـسک 
اب دهاوخ 

هحفص 56 ] ] 

. دخرچب نیمز  ادخ  یلو  دننامه  زین  وا  ياپ  ریز  رد  دربب و  ضرالا  یط 
هشقانم و دروم  ام  تنـس  لها  ناردارب  هیحان  زا  تسین  نانموم  ریما  مرکا و  ربمایپ  نادـناخ  هب  طوبرم  نوچ  میدرک  لقن  هک  یئاـه  هنومن  نیا 

ندرک نفد  نداد و  لسغ  يارب  نئادـم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ضرـالا  یط  هراـبرد  هک  روطناـمه  هنرگ  تسا و  هتفرگن  رارق  راـکنا 
. تفرگ یم  رارق  راکنا  لادج و  هلمح و  دروم  مدید  ناملس 

هحفص 57 ] ] 

اج یب  بصعت  نیا  زا  تفگش 
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هراشا

زاربا دوخ  زا  شراوگرزب  نادناخ  نینموملا و  ریما  نامیالوم  لئاضف  زا  يرایـسب  هرابرد  تنـس ، لها  بصعتم  ناگدنـسیون  هک  يراکنا  نیا 
ار لـئاضف  نآ  کـیاکی  دـنک  یم  باـجیا  هک  دراد  دوجو  یبصعت  اـب  هتخیمآ  راـکنا  يوخ  اـهنآ  رد  اریز  تسین ، يا  هزاـت  زیچ  دـنراد ، یم 

ضحم دابعتسا  اب  رگید  یعقوم  اهنآ و  دانسا  ندرمش  تسردان  اب  ینامز  اهنآ و  ندوب  یگتخاس  اب  رگید  یهاگ  و  هنعط ، رخسمت و  اب  یهاگ 
دنیامن راکنا  اهنآ  تلالد  رد  هشقانم  اب  مه  یتقو  و 

هک دـنرادنپ  یم  نانآ  دـسر . یم  شوگ  هب  نانآ  مشخ  هنیک و  بصعت و  اب  هتخیمآ  هنـالهاج  يادـص  زور  ره  هک : تسا  تهج  نیمه  يور 
، نآ رد  هکنآ  نودـب  دندنرمـش  یم  زئاج  كاپ  نادرم  نیا  ریغ  يارب  ار  لئاضف  هنوگ  نیا  لاثما  نانآ  هک  یتروص  رد  دـننک  یم  یبوخ  راک 
ولغ و هب  ار  نآ  ای  دننک و  زارد  نآ  يوس  هب  لیدعت  حرج و  تسد  ای  دیآ و  شوج  هب  نانآ  ینمـشد  کید  ای  دنهد و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت 

، دنهد تبسن  تعدب 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  لئاسم  نآ  زا  يا  هشوگ  کنیا  و 

هحفص 58 ] ] 

نینموملا ریما  يارب  دیشروخ  ندنادرگرب  ثیدح 

ياعد اب  هیلع  یلع  نامیالوم  يارب  دیشروخ "  ندنادرگرب  ثیدح "  ياهدنـس  زا  يرادقم   126 هحفص 141 -  باتک  نیمه  موس  ءزج  رد 
. تسا هدمآ  هدوب  هتفگ  لهچ  هک  هراب  نیا  رد  یمالسا  نادنمشناد  راتفگ  نآ و  تحص  دهاوش  مرکا و  ربمایپ 

، یکبـس یبای و  یم  یبوخ  هب  دور  یمن  مه  نآ  ناکما  هدادـن و  خر  نآ  رد  یغورد  هکنیا  ار و  ثیدـح  تحـص  نشور  لئالد  اـجنآ  رد  وت 
لقن هنـس 676 ه  رد  یفوتم  یمرـضح  دـمحم  نبا  لیعامـسا  يارب  ار  تمارک  نیا  ریظن  زین  نارگید  تارذـش و  بحاـص  رجح ، نیا  یعفاـی ،

. دنراد زاربا  يراکنا  نآ  هب  تبسن  هکنآ  نودب  دنا  هدرک 
هک تسا  نیا  دنا  هدرک  لقن  ار  نا  رایسب  هک  یمرضح  تامارک  هلمج  زا  تسا " : هتفگ  هحفص 51  دلج 5  نیعفاشلا "  تاقبط  رد "  یکبس 

شلزنم زا  رود  یئاج  رد  وا  هک  یتروص  رد  میسرب . لزنم  هب  ام  ات  دنامب  شیاج  رد  وگب : دیشروخ  هب  تفک : شمداخ  هب  رفـس  رد  يزور  وا 
دوب . کیدزن  بورغ  تشاد و  رارق 

یتقو دندیـسر ، لزنم  هب  اهنآ  ات  درک  فقوت  مه  وا  ینک ، فقوت  تیاج  رد  هک : دهد  یم  روتـسد  لیعامـسا  هیقف  تفگ : دیـشروخ  هب  مداخ 
بورغ داد  روتسد  دیشروخ  هب  مداخ  ینک ؟ یمن  اهر  ار  ینادنز  نیا  ارچ  تفگ : مداخ  هب  دندیسر  لزنم  هب  هک 

هحفص 59 ] ] 

. " دش کیرات  اوه  دیسر و  ارف  بش  اروف  درک و  بورغ  مه  وا  دنک و 
فقوت شیارب  دیـشروخ  هک  هدوب  نیا  یمرـضح  لیعامـسا  تامارک  زا  دیوگ : یم  هحفص 178  دـلج 4  نانجلا  تآرم  باتک "  رد  یعفاـی 

مدرم نایم  رد  نونکا  مه  تمارک  نیا  و  دومن . تعاطا  مه  وا  داد  فقوت  روتـسد  دیـشروخ  هب  زور  رخاوا  رد  وا  دیـسر . شلزنم  هب  اـت  دومن 
تسا . عیاش  یمرضح  هرابرد  نمی 
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مه وا  دـناروخب و  شناراـی  وا و  هب  شا  هوـیم  زا  هک  درک  تساوـخرد  یهتنملا "  هردـس  تخرد "  زا  هک  تسا  نیا  وا  تاـمارک  هلمج  زا  و 
. دومن تعاطا 

 " دمحم الوم "  دـنزرف  تسا  یمرـضح  وا  ما : هتفگ  هک  اجنآ  ما  هدرک  هراشا  دیـشروخ ) فقوت   ) تمارک نیا  هب  مراعـشا  رد  یعفای )  ) نم و 
. تمظع اب  ماما  دنزرف  تیاده و  ياوشیپ 

دیسر . شلزنم  هب  ات  دومن  فقوت  مه  وا  دنک  فقوت  هک  درک  دیشروخ  هب  هراشا  هک  تسا  نیا  شماقم  زا  و 
هب ات  نک  فقوت  تفگ : دیشروخ  هب  هک  یماگنه  تسا : روهـشم  یمرـضح  وا  دیوگ : یم  هک  تسا  یمرـضح  هرابرد  یعفای  دئاصق  زا  زین  و 

. درک شتعاطا  مه  دیشروخ  مسرب ، ملزنم 
 " يرطم هتفگ "  قبط  هک  تسا  یتامارک  یمرضخ  لیعامسا  خیش  يارب  دیوگ : یم  هحفص 362  دلج 5  بهذلا "  تارذش  رد "  رامع  نبا 
، تشاد ار  دیبز  رهش "  هب  نتفر  میمـصت  هک  تسا  نیا  تامارک  نآ  هلمج  زا  دیوگ : یم  هکنیا  ات  تسا ، هدش  لقن  رتاوت  دح  هب  تامارک  نآ 
رد اج  نآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  دیسرت  دنک و  یم  بورغ  دراد  دیشروخ  دید  دوب ، هدنام  یقاب  اجنآ  ات  يدایز  هلصاف  زونه  هک  هار  نیب  رد 

. دش دیبز  دراو  ات  داد  فقوت  روتسد  دیشروخ  هب  ور  نیا  زا  دوش  هتسب  رهش 
رجح نبا  هدش "  دای  تیب  ود  رخآ  ات  دمحم  الوم  دنزرف  تسا  یمرضح  وا  دیوگ " : یم  هک  اجنآ  دنک  یم  هراشا  تمارک  نیمه  هب  یعفای  و 

تامارک هلمج  زا  دسیون : یم  هحفص 232  هثیدحلا "  يواتفلا  رد " 

هحفص 60 ] ] 

دراو ات  نکن  بورغ  تفگ : وا  هب  دنک  بورغ  هک  تسا  کیدزن  دیشروخ  دید  دوش ، دیبز  رهش  دراو  تساوخ  یم  هک : تسا  نیا  یمرـضح 
ناهج درک و  بورغ  دیشروخ  ناهگان  داد ، ندرک  بورغ  روتسد  وا  هب  دش  رهـش  دراو  هک  یماگنه  درک ، فقوت  اهتعاس  مه  وا  میوش  رهش 

. دندش راگشآ  الماک  ناگراتس  تفر و  ورف  یکیرات  رد 
تسا : هتفگ  یموزللا "  بجعلا  رد "  يوامس  همالع 

تلغ  دق  هقرف  نم  ابجع  او 
مرضم اهفوج  یف  لخد  نم 

یضترملل  سمشلا  در  رکنت 
مرضخلا ملیعلا  اهاط  رماب 

مداخ  اهدر  نا  یعدت  و 
مرضحلا لیعامسا  رمال 

دشک . یم  هنابز  لعتشم  شتآ  ناشنوردنا  رد  هنیک  لغد و  يور  زا  هک  يا  هفئاط  زا  اتفگش  " 
یمرضح لیعامسا  رما  هب  یمداخ  يارب  ار  نآ  هک  یتروص  در  دنتسه ، مرکا  ربمایپ  روتسد  هب  مهنآ  یلع  یضترم  يارب  سمش "  در  رکنم " 

دنرامش "  یم  زئاج 
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رترب نینموملا  ریما  شیصو  مرکا و  ربمایپ  زا  ادخ  شیپ  یمرضح  لیعامسا  هک : دریگب  هجیتن  نینچ  دناوت  یم  ناتساد  نیا  اگوجتـسج  ناسنا 
رد اما  هدش ، عقاو  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  ياعد  اب  ای  یلع و  ياعد  اب  ای  هک  هدوب  يرما  یلع  يارب  دیـشروخ  ندنادرگرب  اریز  تسا ، رتالاب  و 

دیشروخ داد  روتسد  هاگنآ  درک . فقوت  مه  نآ  دنامب  ات  دهد  نامرف  دیشروخ  هب  هک  داد  روتـشد  شمداخ  هب  وا  یمرـضح  لیعامـسا  دروم 
، دومن فقوت  مهنآ  درک  رداص  ار  دیشروخ  فقوت  روتسد  وا  دوخ  ای  دیامن ، دازآ  تراسا  زا  ار 

ناتـساد نیا  نایوار  ءالقع و  نکیل  دنـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  مالحا  اـه و  باوخ  رگا  تسا  ادـخ  هب  یکیدزن  يرترب و  زاـیتما و  عونکی  نیا  و 
؟ تسا هدش  میظنت  يروظنم  هچ  يارب  هدش و  هتفاب  اجک  هدش و  هتخاس  ینامز  هچ  هناسفا  نیا  هک : دنناد  یم  یبوخب 

: هرون متی  نا  الا  هللا  یبای  مههاوفاب و  هللا  رون  اوئفطیل  نودیری 
 ". دیامن مامت  ار  شرون  هکنیا  رگم  دهاوخ  یمن  ادخ  نکیل  دننک ، شوماخ  ناشیاهناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  " 

هحفص 61 ] ] 

تعکر رازه  زامن 

هراشا

زور هنابش  رد  مالسلا  مهیلع  نیدباعلا  نیز  شدنمورب  دنزرف  نیسح و  ماما  نینموملا و  ریما  نامیالوم  زا  مادک  ره  هک : دنا  هدرک  لقن  رایـسب 
مدق هیمیت  نبا  بانج "  هکنیا  ات  تسا  هدوب  ءاملع  همه  رواب  یمومع و  داقتعا  دروم  هراومه  عوضوم  نیا  دندناوخ و  یم  زامن  تعکر  رازه 

. تشاذگ شناد  هصرع  هب 
، تسا نادان  دنادب  شزرا  اب  ار  نآ  هک  یسک  درادن و  یشزرا  تعکر  رازه  زامن  تسا : هتفگ  هتشادنپ و  هورکم  ار  کین  لمع  نیا  یهاگ  وا 
دناوخب و زامن  ار  بش  مامت  وا  هک  هدوبن  نینچ  هدناوخ  یمن  زامن  ینیعم  تاعکر  زور  رد  تعکر و  هزیس  زا  شیب  بش  رد  ادخ  لوسر  اریز 

. دریگب زور  ار  اهزور  مامت  ای 
هزور امئاد  دننامه  رما  نیا  تسا و  هورکم  هکلب  تسین  بحتـسم  اهنت  هن  بش  مامت  رد  يراد  هدنز  بش  رب  تموادم  دنک : یم  هفاضا  هاگنآ 

. تسین ترضح  نآ  تنس  زا  نتشادهگن 
هنع هللا  یـضر  یلع  دـشاب  نکمم  يراک  نینچ  رگا  تسا : هتفگ  تسا و  جراـخ  یمدآ  یئاـناوت  زا  راـک  نیا  هک  هدرک  ناـمگ  مه  یهاـگ  و 

رت هتسیاش  ربمایپ و  تنس  هب  رتاناد 

هحفص 62 ] ] 

تعکر رازه  تعاس  مراهچ  تسیب و  رد  هک  یتروص  رد  تسا  ترـضح  نآ  اـب  یتفلاـخم  نینچ  زا  رترود  شیاـه و  یئاـمنهار  زا  يوریپ  هب 
، تسه زین  باوخ و .. كاروخ و  هب  دنمزاین  یمدآ  اریز  دوب ، دهاوخ  رودقم  ریغ  نتخادرپ  زین  فئاظو  رگید  هب  ندناوخ و  زامن 

عوـشخ عوـضخ و  زا  يراـع  يراـک  نینچ  دریگ و  یم  تروـص  هلجع  تعرـس و  اـب  یلمع  نینچ  اـعبط  هک : دـنک  یم  رکف  رگید  یناـمز  و 
، تشاد دهاوخن  يدایز  هدئاف  یلمع  نینچو  دوب  دهاوخ  نیمز  زا  غالک  نتشادرب  هنادننامهو 

هرابرد زامن  تعکر  کی  رد  نآرق  همه  تئارق  دـجهت و  اب  يراد  هدـنز  بش  دـهد : یم  ناـیاپ  نینچ  ار  شراـتفگ  هاـگنآ  هیمیت  نبا  باـنج 
. تسا رتراکشآ  نارگید  زا  شنآرق  توالت  يراد و  هدنز  بش  سپ  تسا ، تباث  هنع  هللا  یضر  نامثع 
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هیمیت نبا  ياهرادنپ  خساپ 

وا هبناج  همه  ینادان  زا  هک  تسا  یبلطم  تلیضف ، زا  تهج  نیدب  شندش  جراخ  ربمایپ و  تنس  اب  شتفلاخم  لمع و  نیا  تهارک  نامگ  اما 
ربمایپ زامن  تعکر  هدزیـس  اریز  دـنک  یم  تیاکح  دـمع  ای  تلاهج و  يور  زا  قئاقح  نداد  هولج  هنوراو  هنـسلا و  هقف  تاداـبع و  نوئـش  زا 
تسا هنازور  ياه  زامن  لفاون  حبص و  هلفان  رتو ، عفـش ، بش ، ياهزامن  نامه  هدش  نایب  رابخا  رد  هکنانچ  زور  رد  یتاعکر  بش و  رد  مرکا 

یم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ  هک  هدـش  بیغرت  نآ  هب  مرکا  ربمغیپ  زا  دایز  ثیداحا  رد  دـنراد و  یتاذ  بابحتـسا  هک  اهزامن  قلطم  اـب  و 
: دنرادن یطابترا  دوش ،

 ". مک ای  دوش  هدناوخ  دایز  تسا  يزیچ  نیرتهب  زامن  لقتسا : وا  رثکتسا  عوضوم  ریخ  هالصلا 

هحفص 63 ] ] 

 ". دنکن یهاتوک  دراد  ار  شندناوخ  دایز  یئاناوت  یسک  ره  تسا  سپ  تسا ، يزیچ  نیرتهب  زامن  " 
 ". دناوخب مک  دهاوخ  یم  یسک  ره  دایز و  دهاوخ  یم  یسک  ره  تسا  يزیچ  نیرتهب  زامن  " 

 ". درک دهاوخ  ظفح  ارت  هک  ناوخب  دایز  زامن  زور  هنابش  رد  سنا  يا  " 
 ". دنتسرف یم  دورد  وت  رب  یناوخ  یم  زامن  هک  ینامز  ات  ناگتشرف  هک  ناوخب  یناوخب  زامن  هراومه  یتسناوت  رگا  سنا  يا  " 

 ". ددرگ یم  وکین  هرهچ  زور  رد  دنک ) زامن  دایز  ای   ) دشاب دایز  شزامن  بش  رد  هکیسک  " 
مدش تشهب  دراو  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  ادخ  متفگ : وا  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  عیرز  نبا  دیزی  ظفاح  دیوگ : یم  یمضهج  یلع  نبا  رصن 

 ". دایز زامن  اب  تفگ : یچ ؟ اب  متفگ :
. دش يراج  نوخ  شیاپ  زا  هک  داتسیا  اپ  يور  تدابع  هب  ار  بش  ردقنآ  مرکا  ربمایپ  هک : هدش  تیاور  ملسم  يراخب و  زا  حیحص  قیرطب 

مرو شیاه  قاس  ای  اهاپ و  ات  دناوخ  زامن  ای  داتـسیا  تدابع  ناونع  هب  اپ  يور  ربمایپ  ردقنآ  هدمآ : يذمرت  ود و  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
درک

هحفص 64 ] ] 

. دش يراج  نوخ  شیاه  مدق  زا  هک  یئاج  ات  هدمآ : هشیاع  زا  رگید  تیاور  رد  و 
. دش يراج  دوخ  نآ  زا  دیکرت و  شیاه  مدق  ات  هدمآ : هریره  یبا  زا  رگید  تیاور  رد  و 

اپ رـس  ردقنآ  هکنا  زا  دـعب  دـناوخ  یم  هتـسشن  ار  شزامن  ياهدرو  زا  یـضعب  يریپ  نامز  رد  مرکا  ربمایپ  هدـمآ  هیندـللا "  بهوملا  رد "  و 
. دوب هدش  يراج  نآ  زا  نوخ  هدیکرت و  شیاه  مدق  هک  دوب  هدرک  تدابع 

یم ادـخ  هب  برقت  بجوم  هک  یلامعا  رگید  نآرق و  تئارق  جـح ، هزور ، زامن ، لیبق : زا  یتادابع  ماجنا  رد  نیملـسم  ناـیم  يراـج  شور  و 
ادـخ لوسر  يارب  هک  يا  هدودـعم  تادابع  نآ  هب  ءافتکا  هاگ  جـیه  دـناد و  یم  ماـجنا  نآ  زا  ناـشیئاناوت  قبط  مادـک  ره  هک  هدوب  نیا  دوش 

 - دیزیهرپب ادخ  زا  ناتیئاناوت  رادقم  هب  دیامرف " : یم  شنآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  دنفلتخم  یئاناوت  رد  مدرم  هتبلا  دندرک  یمن  هدش  هدرمش 
: ینیب یم  هک  تسور  نیا  زا  دنک "  یمن  فیلکت  شیئاناوت  رادقم  هب  زج  ار  یسک  دنوادخ 

: دننام تعکر  تسیود  يرگید  دناوخ و  یم  زامن  تعکر  دص  زور  ره  یکی  نیا 
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لاس 182 ه. رد  یفوتم  یفوک  هیقف  یضاق و  فسوی  وبا 
لاس 233 ه. رد  یفوتم  يدادغب  هغامس  نبا  دمحم  هللا  دبع  یبا  یضاق  و 

لاس 238. رد  یفوتم  يدنک  دیلو  نبا  رشب  و 
 " لبنح نبا  دمحا  اهیلبنح "  ياپشیپ  دننام : تعکر  دصیس  مادک  ره  رید  یضعب  و 

هحفص 65 ] ] 

لاس 241. رد  یفوتم 
لاس 298. رد  یفوتم  يریراوق  دینج  مساق  وبا  و 

لاس 600. رد  یفوتم  یسدقم  ینغلا  دبع  ظفاح  و 
لاس 187. رد  یفوتم  یشاق  لضفم و  نبا  رشب  لاثما : تعکر ، دص  راهچ  مادک  ره  رگید  یخرب  و 

لاس 150. رد  یفوتم  نامعن  هفینح  وبا  اهفینح "  ياوشیپ  و 
لاس 276. رد  یفوتم  دمحم  نبا  کلملا  دبع  هبالق  وبا  و 

. کلام وبا  کلام  نبا  مغیضو 
. دناوخ یم  تساوخ  یم  هچ  ره  نآرق  زا  زامن و  تعکر  دص  راهچ  زین  قلط  ما  و 

. تسا هدوب  نینچ  زین  لاس 554  رد  یفوتم  یلینح  لهلهم  نبا  دمحا  و 
: دننام دندناوخ ، یم  زامن  تعکر  دصناپ  رگید  یعمج  و 

لاس 180 رد  یفوتم  يرصب  يروصنم  نبا  رشب 

هحفص 66 ] ] 

لاس 298 رد  یفوتم  هزمح  نبا  نونمس  و 
: دننام دندناوخ ، یم  زامن  تعکر  دصشش  رگید ، یهورگ  و 

لاس 130 رد  یفوتم  یمرضح  دیزی  نب  ثراح 
لاس 282 رد  یفوتم  یفوک  لضف  نبا  نیسح  و 

يرصب لیعامسا  یبا  داجنلا  نبا  یلع  نبا  یلع  و 
هیودع هذاعم  ابهصلا ، ما  و 

: دننام دندناوخ ، یم  زامن  تعکر  دصتفه  رگید  یضعب  و 
لاس 75 رد  یفوتم  یعخن  دیز "  دیزی "  نبا  دوسا 

لاس 98 رد  یفوتم  دوسا  نبا  نمحرلا  دبع 
یم زامن  تعکر  رازه  زور  رد  اهنت  اـی  زور و  هنابـش  رد  ناـنآ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  تنـس  لـها  لاـجر  زا  رایـسب  لاـح  حرـش  رد  ناـنآ  دوخ 

هکنانچ لاس 76 ه  رد  یفوتم  ینادـمه  لیحارـش  نبا  هرم   - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  دـنا و  هدروآ  رامـشب  نانآ  لـئاضف  زا  ار  نیا  دـندناوخ و 
. هدناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  هدش  هتفک 
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زامن تعکر  رازه  زور  ره  رد  نافع  نبا  نامثع  نبا  نابا  نبا  نامحرلا  دبع  - 2

هحفص 67 ] ] 

. تسا هدناوخ  یم 
هتفگ یم  حیبست  رازه  دـص  زامن و  تعکر  رازه  زور  ره  رد  وا  دـسیون  یم  یعبات  یقـشمدلا  دـیلولا  وبا  یناه  نبا  ریمع  هرابرد  يذـمرت  - 3

دـلج 8 بیذـهتلا "  بیذـهت  رد "  یلو  تسا ، هدروآ  نینچ  زین  هحفـص 7  هجحلا "  هماقا  رد "  یفنح  يراصنا  یحلا  دـبع  دـمحم  تسا و 
. تسا هتفگ  یم  حیبست  رازه  دص  هدرک و  یم  هدجس  رازه  زور  ره  وا  هک  تسا  هدمآ  هحفص 150 

. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  ای  زور و  ره  رد  لاس 117 ه  رد  یفوتم  یسابع  هللا  دبع  نبا  یلع  - 4
هدـناوخ زامن  تعکر  رازه  هدـفه  زور  هدـفه  تدـم  رد  تسا  هدوب  هریزجلا "  ءاـملع "  زا  هک  یفوـتم 117 ه  یقرلا  نارهم  نبا  نوـمیم  - 5

. تسا
. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  یفوتم 120 ه  يرعشا  دعسا  نبا  لالب  - 6

. دناوخب زامن  تعکر  رازه  زور  ره  رد  هک  دوب  هدرک  ضرف  دوخ  رب  یندم  يدسا  هللا  دبع  نبا  رماع  - 7
. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  هنس 157  رد  یفوتم  ریبز  نبا  هللا  دبع  نبا  تباث  نبا  بعصم   - 8

هحفص 68 ] ] 

. تسا دناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  یموزخم  بئاسلا  وبا  - 9
رازه هتـسشن  تقو  نآ  رد  هدـش  ریگ  نیمز  هکنآ  ات  هدـناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  ره  رد  تسا : هتفگ  سیق  هک  نانامیلـس  - 10

. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر 
. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  ءاعدلا  هللا  دبع  وبا  نسح  نبا  سمهک  - 11

. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  رصع  ات  حبص  زا  اسب  هچ  لاس 371  رد  یفوتم  هللا  دبع  وبا  يزاریشلا  فیفح  نبا  دمحم  - 12
نز هب  ینز  هک  دینـش  تشذگ  یم  یهار  زا  يزور  و  تسا . هدناوخ  یم  زامن  تعکر  دصیـس  بش  ره  رد  اه  یفنح  ياوشیپ  هفینح  وبا  - 13
یم یبش  ره  رد  ار  زامن  تعکر  دـصناپ  نامه  نیا  زا  دـعب  وا  و  دـناوخ ، یم  زامن  تعکر  دـصناپ  بش  ره  درم  نیا  هک : دـیوگ  یم  يرگید 

تعکر رازه  بش  ره  رد  درم  نیا  دنتفگ : رگید  یخرب  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تشذـگ  یم  اه  هچب  زا  یعمج  نایم  زا  رگید  يزور  دـناوخ و 
. دباوخ یمن  ار  بش  دناوخ و  یم  زامن 

مباوخن  الصا  مناوخب و  زامن  تعکر  رازه  اه  بش  متفرگ  میمصت  تعاس  نیا  زا  دیوگ  یم  هفینح  وبا 
. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  هیودع  هعبار   - 14

زامن تعکر  رازه  تعاس  تفه  زا  رتمک  زور  هنابـش  رد  یهاگ  بش و  رد  یهاگ  هک  میـسانش  یم  ار  یناسک  ناـمنارای ، زا  نونکا  مه  اـم  و 
رادنپ فالخ  رب  مامت  زیچ  همه 

هحفص 69 ] ] 
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دنناوخ  یم  تسا "  لاحم  هتشادنپ  یم  هک  هیمیت  نبا  " 
ای تقو و  مامت  فرـصم  هب  دنمزاین  دـنک و  یمن  لاغـشا  ار  نآ  تقو  مامت  هاگ  چـیه  زور  هنابـش  رد  زامن  تعکر  رازه  ندروآ  اجب  نیا  ربانب 

. هدرک دـییات  ار  زین  ءایلوا  ءاملع و  لمع  تسا و  تنـس  نیع  هکلب  دـشاب ، یمن  زین  ربمایپ  تنـس  اب  فلاخم  يراـک  نینچ  تسین و  نآ  فصن 
. دروآ اجب  مک  ای  دایز و  زامن  زا  دهاوخ  یم  هک  ره  سپ 

ربمایپ هتباث  تنس  فلاخم  هورکم و  هتـشادنپ  هیمیت  نبا  هکنانچ  دشابن و  بحتـسم  رگا  بش  مامت  رد  يراد  هدنز  بش  رب  تموادم  اذه  یلع 
نانآ زا  یـضعب  لامعا  یگنوگچ  یماسا و  کنیا  و  تسا ؟ هدـمآ  رامـش  هب  نانآ  ناگرزب  لئاضف  زا  اه  باتک  یط  رد  هنوگچ  دـشاب ، مرکا 

: دوش یم  هدروآ  الیذ 
. تسا هدناوخ  یم  ار  حبص  زامن  هتفرگ  یم  لوا  ثلث  رد  هک  یئوضو  اب  لاس  لهچ  لاس 92 ه  رد  یفوتم  یعبات  بیسم  نبا  دیعس  - 1

. تسا هدناوخ  یم  ار  حبص  زامن  هتفرگ  یم  بش  لوا  ثلث  رد  هک  یئوضو  اب  لاس  لهچ  یفوتم 110 ه  یعبات  يرصب  نسح  - 2
. تسا هدناوخ  ءاشع  زامن  تراهط  اب  ار  حبص  زامن  لاس  لهچ  نامعن  اه  یفنح  ياوشیپ  - 3

. لاس جنپ  لهچ و  تسا : هتفگ  كرابم  نبا  و 
. تسا هدناوخ  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  یفوتم 98 ه  یعخن  دوسا  نبا  نمحرلا  دبع  رفعج  وبا  - 4

ءاشع تراهط  اب  ار  حبص  زامن  لاس  لهچ  لاحر  يروباشین  رکب  وبا  هیقف  - 5

هحفص 70 ] ] 

. تسا هدناو 
یم لیکـشت  ار  شتوق  اذغ  هبح "  جنپ "  بش  ره  تسا و  هدیباوخن  هدوب و  لوغـشم  يراد  هدـنز  بش  هب  اه  بش  لاس  لهچ  دـیوگ : یم  وا 

. تسا هدناوخ  یم  اشع  تراهط  اب  ار  حبص  زامن  داد و 
. تسا هدناوخ  یم  زامن  بش  مامت  یفوتم 159 ه  ثراح  وبا  نمحرلا  دبع  نبا  دمحم  - 6

. تسا هدناوخ  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  لاس  تسیب  یفوتم 183 ه  هیواعم  وبا  ریشب  نبا  هدمآ ) مشه  هوفصلا  هفص  رد   ) مشاه - 7
. تسا هدروآ  یم  حبص  هب  هدجس  عوکر و  نودب  زامن  تعکر  کی  اب  ار  بش  مامت  یفوتم 132 ه  یملس  رمتعم  نبا  روصنم  ثایغ  وبا  - 8

. تسا هدناوخ  یم  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  لاس  تسیب  يرعشا  نسحلا  وبا  - 9
. تسا هدناوخ  یم  بش  لوا  ثلث  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  یفوتم 199 ه  يرصب  راکب  نبا  نیسحلا  وبا  - 10

. تسا هدناوخ  ءوضو  کی  اب  ار  ءاشع و  حبص و  زامن  لاس  لهچ  یمیت  ناخرط  نبا  نامیلس  ظفاح  - 11

هحفص 71 ] ] 

. تسا هدناوخ  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  لاس  دنچ  لهچ و  ظفاح  نوراه  نبا  دیزی  دلاخ  وبا  - 12
. تسا هدناوخ  یم  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  لاس  لهچ  دیز  نبا  دحاولا  دبع  - 13

هیمیت نبا  هب  رگید  خساپ 
تباث مرکا  ربمایپ  لعف  اب  اهنت  ام  ینـس  ناردارب  هدیقع  قبط  تنـس "  هک "  تسا  نیا  دوب  رکذتم  دیاب  هیمیت  نبا  خـساپ  رد  هک  يرگید  هتکن 

. دش دهاوخ  تباث  زین  نیملسم  دارفا  زا  يدرف  ره  راتفر  اب  هکلب  دوش ، یمن 
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تنس زور  هنابـش  کی  رد  ار  زامن  تعکر  رازه  ندناوخ  هک  دشاب  یـسک  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  دراد  یعنام  هچ  باسح ، نیا  يور 
؟ دشاب هداد  رارق 

نب رمع  هداد  رارق  تنـس  ار  حیوارت "  زامن "  هک  یـسک  نیتسخن  هک " : دـنا  هدرک  هیرـصت  نارگید  يراوکتـس و  یطویـس ، یجاب ، هکنانچ 
درگ حـیوارت  زاـمن  ماـجنا  رب  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  تسا و  هدرک  ار  يراـک  نینچ  يرجه  مهدراـهچ  لاـس  رد  هک  هدوب  باـطخ 

. تسوا ياه  تعدب  زا  زین  ناضمر  هام  رد  تعامج  اب  لفاون  ندروآ  اجب  هدروآ و 
هدرمـش وکین  ادـعب  هک  اه  تعدـب  هنوگ  نیا  ریظن  هک  هدوب  باطخ  نب  رمع  هدز ، هنایزات  داتـشه  ار  رمخلا  براـش  هک  یـسک  نیتسخن  زین  و 

رارق يوریپ  دروم  هدش و 

هحفص 72 ] ] 

تسا " . هتفرگ 
: دنیوگ یم  نانآ  تسا ، ادـخ  لوسر  لعف  هب  تنـس  راصحنا  مدـع  رب  رگید  دـهاش  زین  نارگید  نزاخ و  یناهفـصا و  میعن  وبا  ظفاح  هتفگ  و 

. تسا هدوب  يراصنا  يدع "  نب  بیبخ  هداد "  رارق  تنس  هدش  هتشک  اربص "  هک "  یناملسم  يارب  ار  زامن  هک  نیتسخن 
نانآ هدیقع  قبط  ادخ  لوسر  لعف  هب  تبـسن  راصحنا  مدع  رب  يرگید  لیلد  هید  ثرا و  عوضوم  رد  هیواعم  تنـس  هرابرد  ناخروم  يراتفگ 

ربمایپ هار  نوج  نانآ  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  دعب  هناگراهچ  ءافلخ  مرکا و  ربمایپ  تنـس  فالخ  هیواعم  راک  نیا  دنیوگ : یم  نانآ  تسا ،
. تسا هتفرگ  رارق  يوریپ  دروم  فورعم و  ءافلخ "  تنس  مان "  هن  نانآ  شور  دندرک ، یم  يوریپ  ار  مرکا 

ادخ لوسر  لعف  هب  تنـس  راصحنا  مدع  رب  يرگید  لیلد  اهدیع  رد  کیربت  مسر  نداد  رارق  تنـس  دروم  رد  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لمع  زین  و 
تسا .

؟ هتفای تیاده  نیدشار  ءافلخ  تنس  متنس و  هب  ندرک  لمع  داب  امش  رب  تسا : هدماین  حیحص  قیرط  هب  مالسا  ربمایپ  زا  رگم 
مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  ياهتنس  هب  تبسن  نآ  لومـش  زا  دیهد و  یم  یلع  ياهنم  ءافلخ  ياهتنـس  هب  صاصتخا  ار  نآ  ارچ  هدیـسر  رگا  و 

دیئامن ؟ یم  عنم 
 " ار نآ  مان  هتـشون و  يا  هلاسر  یفنح  یحلا  دبع  دمحم  خیـش  دنروخ ، یم  ار  وا  هدرک  یق  هک  یناسک  هیمیت و  نبا  ياهرادـنپ  عفر  يارب  و 

ناوارف شـشوک  هک  ار  ناـعباتو  هباحـص  زا  يا  هدـع  ماـن  نآ  رد  تسا و  هدراذـگ  هعدـبب "  سیل  دـبعتلا  یف  راـثکالا  نا  یلع  هجحلا  هماـقا 
. دنک یم  رکذ  دنا  هداهن  هار  نا  رد  ار  ناشرمع  هتشاد و  ادخ  یگدنبرد 

هحفص 73 ] ] 

. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  لاس 1311 ه  رد  درمش و  زیچان  ار  نآ  يوتحم  دوش  یمن  هک  تسا  يدایز  دئاوف  ياراد  هلاسر ، نیا 
مامت هک : تسا  نیا  دشاب  یم  زین  نم  لوبق  دروم  راوگرزب  ءاملع  زا  يوریپ  هک  بلطم  هصالخ  دسیون " : یم  هلاسر  نامه  هحفص 18  رد  وا 

نیا لاثما  رتشیب و  ای  زامن ، تعکر  رازه  ماجنا  راب و  دـنچ  ای  رابکی  زور  هنابـش  رد  نآرق  مامت  ندـناوخ  ندوب و  لوغـشم  تداـبع  هب  ار  بش 
. تسا بولطم  وکین و  یلمع  هکلب  هدش ، یهن  نآ  زا  عرش  رد  هن  تسا و  تعدب  هن  تادابع  هنوگ 

ماـمت رد  هک  یناـسک  تسا و  داـیز  تداـبع  ماـجنا  زا  وا  یحور  تلاـسک  نآ  اـشنم  تسین ، رودـقم  يراـک  نینچ  هدـش : هتفگ  هکنیا  اـما  و 
دنا هرهب  یب  رودب و  ادخ  صلاخ  ناگدنب  نایاسراپ و  یئادخ  تاداع  هدیدنسپ و  راتفر  زا  هتشادن و  ار  یتادابع  نینچ  ماجنا  طاشن  ناشرمع 
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ءزج ار ، لامعا  هنوگ  نیا  دنا  هدیـشچ  ار  ادخ  یگدنب  تعاطا و  ینریـش  هک  یناسک  یل  و  تسا ، رودقم  ریغ  يراک  نینچ  هک  دـنرادنپ  یم 
. دنرامش یم  يداع  روما 

هحفص 74 ] ] 

اه متخ  داروا و  لکشم 

هراشا

یم دـنک  یم  لاغـشا  ار  تقو  زامن  تعکر  رازه  زا  شیب  هک  ار  یئاسرف  تقاط  دایز  لامعا  اه ، سوماق  بتک و  یط  رد  رگ ، یـسررب  ناـسنا 
دروم ار  یتایاور  نانچ  نایوار  هدشن و  رکنم  ار  لامعا  نانچ  نارگید ، هیمیت و  نبا  زا  يدحاو  هدـش  هداد  تبـسن  یلومعم  دارفا  هب  هک  دـبای 
راکنا ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  لئاضف  هدرک  یم  باجیا  هک  ياه  هزیگنا  اریز  تسا ، نشور  رایـسب  نآ  هفـسلف  دنا و  هدادـن  رارق  راکنا  نعط و 

. تسا هتشادن  دوجو  دراوم  نآ  رد  دننک 
: مینک یم  ناشن  رطاخ  الیذ  ار  لامعا  نآ  زا  يا  هشوگ  کنیا  و 

. تسا هتفگ  یم  حیبست  رازه  دص  زور  ره  رد  یفوتم 32 ه  یباحص  ءادردلا  وبا  دیز  نب  رمیوع  - 1
رازه زور 12  ره  رد  هتفگ و  یم  حیبست  هبترم  رازه  باوخ 12  زا  شیپ  یبش  ره  رد  57 ه   - 58 یفوتم 59 -  یباحص  یسود  هریره  وبا  - 2

. تسا هدرک  یم  رافغتسا  راب 
تسا  هتفگ  یم  حیبست  رازه  لهچ  هدناوخ  یم  هک  ینآرق  زا  ریغ  زور  ره  103 ه   - 104 یفوتم 108 -  نادعم  نب  دلاخ  - 3

. تسا هتفگ  یم  حیبست  رازه  دص  زور  ره  رد  یفوتم 127 ه  یناه  نبا  ریمع  - 4

هحفص 75 ] ] 

یم متخ  نآ  رد  ار  نآرق  هدـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  تسیب  نآ  زا  شیپ  هعمج و  زاـمن  يارب  تفر  یم  اـه  یفنح  ياوـشیپ  هفینح ، وـبا  - 5
. تسا هدرک 

رازه کی  یس و  ار  دیحوت  هروس  بش ) ره  رد  هدمآ : رگید  هخـسن  رد   ) زور ره  رد  یفوتم 287 ه  یعوطم  رکب  وبا  فسوی  نبا  بوقعی  - 6
(. تسا هدوب  يوار  رفعج  زا  دیدرت   ) تسا هدناوخ  یم  راب  رازه  کی  لهچ و  ای  راب 

حیبست رازه  دصیـس  هدناوخ و  یم  زامن  تعکر  دـص  راهچ  يزوج  نبا  لوق  هب  تعکر و  دصیـس  زور  ره  یفوتم 298 ه  يریراوق  دینج  - 7
. تسا هتفگ  یم 

. تسا هدوب  وا  داروا  زا  یتمسق  نیا  هدناوخ و  یم  دحا  هللا  وه  لق  هبترم  رازه  شش  زور  ره  رد  دمحم  ماما  مرح  هیقف  - 8
هداتسرف یم  ربمغیپ  رب  تاولص  هبترم  رازه  لهچ  هتفگ و  یم  حیبست  هبترم  رازه  تسیب  بش  زور و  ره  یفوتم 922 ه  يواوز  دمحا  خیش  - 9

. تسا
. هتفگ یم  هللا  مسب  هبترم  رازه  هدراهچ  زور  ره  یلوزج  نامیلس  نب  دمحم  - 10

ره يارب  تسیب و  ات  شـش  یـس و  زا  شیب  میاهـشزغل  مدید  مدیـسر  ار  مباسح  نونکات  مغولب  زور  زا  دیوگ : یم  یـسدقم  زیزعلا  دبع  - 11
. مدومن نآرق  متخ  کی  یتعکر  ره  رد  هک  مدناوخ  زامن  تعکر  رازه  متفگ و  هللا  رفغتسا  هبترم  رازه  دص  یشزغل 
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اریز تسا ، هملک  رازه  هس  داتشه و  لماش  زامن  تعکر  رازه  هک  یناد  یم  وت  و 

هحفص 76 ] ] 

یم دوش  هدناوخ  هبترم  رازه  تعکر  نیمه  هاگ  ره  دوش و  یم  هملک  شتاملک 69  عومجم  نیتدجس  ات  مارحالا  هریبکت  زا  زامن  لوا  تعکر 
رازه دوش 68  یم  شتاملک  عومجم  سپ  دوش  یم  جراـخ  هملک  رازه  درادـن ، مارحـالا  هریبکت  نوچ  مود  تعکر  زا  هملک و  رازه  دوش 69 

نآ هب  هتاکرب "  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  زا "  تسا  ترابع  هک  ار  مالـس  هعیـش و  کلـسم  قبط  ار  دهـشت  تاملک  هک  یماگنه  هملک و 
نآرق تاـملک  عومجم  زا  هملک  هک 5057  هـملک  رازه  دوش 83  یم  شتاـملک  عومجم  تروـص  نیا  رد  هملک  رازه  دوش 15  یم  میئازفاـیب 

. تسا رتشیب 
دای داروا  بحاص  اب  تبـسن  یتسود  اما  دراد ؟ ینوزف  نآ  رب  ردـقچ  هک  ینیبب  ات  نک  هسیاقم  زامن  تعکر  رازه  اب  ار  هدـش  داـی  لاـمعا  سپ 

، درامشب نکمم  ریغ  ار  نآ  هک  دوش  یم  بجوم  ربمغیپ  نادناخ  ای  ینمشد  یلو  دنادب ، نکمم  ار  نآ  هک  دهد  یم  هزاجا  وا  هب  هدش 
تسا یبلطم  هدناوخ ، یم  شزامن  زا  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  نامثع  هکنیا : زا  هدروآ  شراتفگ  نایاپ  رد  هیمیت  نبا  هک  ار  هچنآ  اما  و 

، نامثع زا  یتلیـضف  اب  ار  ماما  تلیـضف  دنک  هلباقم  هک  هدروآ  نیا  رطاخ  هب  ار  نآ  هیمیت  نبا  هکنآ  تیاهن  هدوب ، جراخ  ثحب  عوضوم  زا  هک 
قبط یلمع  نینچ  الوا  اریز  دوب ، دهاوخ  دراو  زین  نامثع  لمع  رب  هدوب  هدرک  دراو  مالسلا  مهیلع  همئا  زامن  رب  هک  ار  یلاکـشا  هکنیا  زا  لفاغ 

دشاب . هدناوخ  زامن  زا  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  ادخ  لوسر  هک  هدشن  تباث  نوچ  تسا ، تنس  اب  فلاخم  وا  رادنپ 
ره رد  تسا و  هملک  راسی 77439  نبا  ءاطع  لوق  هب  انب  تسا و  نآرق 77934  تاملک  اریز  تسا ، جراخ  ناکما  دح  زا  یلمع  نینچ  ایناث : و 

ندناوخ تروص  ود  ره  رد  حبـص و  ات  ءاشع  زا  دعب  ای  دشاب و  هدش  عقاو  ءاشع  برغم و  نیب  دـیاب  ای  نامثع  زامن  تعکر  کی  نیا  تروص 
. دوب دهاوخ  نکمم  ریغ  تعکر  کی  رد  نآرق  مامت 

ترضح نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  ملسم ، يراخب و  رگید : يوس  زا  و 

هحفص 77 ] ] 

یسک هدش " : تیاور  ترضح  نآ  زا  حیحص  قیرط  هب  زین  رتشیب " و  هن  دناوخب  زور  تفه  رد  ار  نآرق  تسا " : هدومرف  رمع  نب  هللا  دبع  هب 
متخ کی  هتفه  ره  رد  هک  هدمآ  رامشب  یناسک  هدرمز  زا  نامثع  هوالع  هب  دمهف "  یمن  يزیچ  نآ  زا  دناوخب  زور  هس  زا  رتمک  ار  نآرق  هک 

. تسا هدرک  یم  نآرق 

نآرق متخ  لکشم 

ماهبا و زا  يا  هبعـش  هدش و  یلکـشم  دوخ  هک  هدش  لقن  نوگانوگ  هدیچیپ و  يردـق  هب  تنـس  لها  ءاملع  ياه  باتک  رد  نآرق  متخ  هلاسم 
. تسا هدروآ  دوجوب  ار  یکیرات 

اهنیا ریغ  ای  ءاشع و  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  نیب  زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  نیملـسم  زا  یـضعب  دـنا : هدروآ  دوخ  بتک  رد  ناـنآ 
دنا : هدروآ  رامشب  هفئاط  نیا  زا  دنا و  هدناوخ  یم 

. تسا هدناوخ  یم  بش  رد  زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  هک  يوما  نافع  نب  نامثع  - 1
تسا 3. هدناوخ  یم  زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  یباحص ، يراد  سوا  نب  میمت  - 2
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. تسا هتفای  تافو  لاس 95 ه  رد  هدوب و  نیعبات  زا  هک  ریبج  نب  دیعس  - 3
ماشه تسا . هدـناوخ  یم  ءاشع  برغم و  نیب  یهاگ  رـصع و  رهظ و  نیب  یهاگ  ار  نآرق  مامت  لاـس 131 ه  رد  یفوتم  ناذاز  نب  روصنم  - 4
سط ياه "  هروس  هب  ات  موس  راب  درک و  متخ  ار  نآرق  راب  ود  ءاشع  برغم و  نایم  هک  مدینش  مدناوخ  یم  زامن  روصنم  رانک  رد  دیوگ : یم 

و نتخدنا ، یم  ریخات  بش  زا  عبر  نتـشذگ  ات  ار  ءاشع  زامن  ناضمر  هام  رد  مدرم  تقو  نآ  رد  و  دش ، عورـش  ءاشع  زامن  هک  دوب  هدیـسر  " 
کی زور  رد  هدمآ : بیذهتلا  بیذهت  رد  و  تسا ، هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  زین  رصع  رهظ و  نیب  وا 

هحفص 78 ] ] 

. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ 
. تسا هدش  لقن  دواد  یبا  زا  هحفص 44  هثیدحلا "  يواتفلا  رد "  هکنانچ  لاس 132 ه  رد  یفوتم  دهاجم  جاجحلا  وبا  - 5

نایاپب زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  هدرک و  یم  يراد  هدنز  بش  لاس  یـس  تدـم  اه  یفنح  ياوشیپ  تباث ، نب  نامعن  هفینح  وبا  - 6
. تسا هدروآ  یم 

لاس 198 ه. رد  یفوتم  ناطق  نب  ییحی  - 7
لاس 349 ه. رد  یفوتم  لاسع  دمحا  نب  دمحم  دمحا  وبا  ظفاح  - 8

. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  اب  هچ  لاس 371 ه  رد  یفوتم  يزاریش  فیفح  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 9
زامن تعکر  کی  رد  ار  نآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  نآرق  زا  يدایز  ياهمتخ  ياراد  لاس 506 ه  رد  یفوتم  یناجیز  رد  نسح  نب  رفعج  - 10

. تسا هدناوخ  یم 
دنوش : یم  هدربمان  الیذ  هک  یناسک  دنهورگ  نآ  زا  دنا و  هدرک  یم  متخ  زور  کی  رد  ار  نآرق  مامت  اهنآ  زا  یضعب  و 

لاس 27 ه. رد  یفوتم  يرهز  میهاربا  نب  دعس  - 1
لاس 193 ه. رد  یفوتم  یفوک  يدسا  شایع  نب  رکب  وبا  - 2

لاس 311 ه. رد  یفوتم  يروباشین  لذاش  نب  دمحم  سابعلا  وبا  - 3

هحفص 79 ] ] 

. تسا هدرک  یم  متخ  رهظ  ات  ار  نآرق  مامت  یناتک ، رفعج  وبا  - 4
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  يزور  ناضمر  هام  زا  ریغ  رد  یفوتم 390 ه  یمدآ ، سابعلا  وبا  - 5

لاس 241 ه. رد  یفوتم  اه ، یلبنح  ماما  لبنح  نب  دمحا  - 6
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  يزور  ناضمر  هام  ریغ  رد  لاس 204 ه  رد  یفوتم  اه ، یعفاش  ماما  یعفاش  - 7

یفوتم 256 ه. يراخب  حیحص  بحاص  يراخب  - 8
یفوتم 286 ه. انب ، هللا  دبع  وبا  فسوی  نب  دمحم  - 9

. ناضمر هام  ریغ  رد  یفوتم 343 ه  یخرک ، یلع  نب  دمحم  - 10
345 ه. یفوتم 344 -  یعفاش ، يرصم  دادح  نب  رکب  وبا  - 11

. تسا هدرک  یم  نینچ  ناضمر  هام  رد  یفوتم 371 ه  رکاسع ، نب  ظفاحلا  - 12
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یفوتم 363 ه. دادغب  فورعم  خیرات  بحاص  يدادغب ، بیطخ  - 13
یفوتم 439 ه. يرصق ، هللا  دبع  وبا  یبیس  نب  دمحا  نب  دمحا  - 14

هحفص 80 ] ] 

. تسا هدناوخ  یم  فصن  نآرق و  متخ  کی  زور  ره  رد  يراخب  دمحا  خیش  - 15
: دنهورگ نیا  زا  دندرک و  یم  نآرق  متخ  کی  یبش  ره  رد  اهنآ  زا  یخرب  و 

. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  یبش  ره  ناضمر  هام  رد  یعبات ، يدزا  هللا  دبع  نب  یلع  - 1
. تسا هدرک  یم  نینچ  ناضمر  هام  ههد  رد  یفوتم 117 ه  يرصب ، باطخلا  وبا  هداتق  - 2

یفوتم 197 ه. حارج  نب  عیکو  - 3
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  بش  ره  ناضمر  هام  رد  یفوتم 256 ه  يراخب ، حیحص  باتک  بحاص  يراخب  - 4

یفوتم 134 ه. یفقث ، بئاس  نب  ءاطع  - 5
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  اه  بش  مامت  رد  يریمح ، یسیع  نب  یلع  - 6

یفوتم 472 ه. دمحا ، نب  کلملا  دبع  رصن  وبا  - 7
تسا هدرک  یم  متخ  زامن  تعکر  نمض 13  ار  نآرق  مامت  بش  ره  رد  یفوتم 206 ه  یبطرق ، نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح  - 8

هحفص 81 ] ] 

. تسا درک  یم  نآرق  متخ  کی  یبش  ره  رد  ناضمر  هام  ریغ  رد  اه  یعفاش  ياوشی  یعفاش ، - 9
یفوتم 167 ه. یح ، نب  حلاص  نب  نیسح  - 10

. ثراح نب  دیبز  - 11
هدرک یم  نآرق  متخ  کی  زور  هنابـش  ره  رد  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  هدرک  متخ  ار  نآرق  رابکی  بش  ره  لاس  لهچ  شایع ، نب  رکب  وبا  - 12

: دنهورگ نیا  زا  دنا و 
یفوتم 127 ه. یندم ، قاحسا  وبا  میهاربا  نب  دعس  - 1

یفوتم 127 ه. یئانب ، ملسا  نب  تباث  - 2
. یعبات هریغم  نب  رفعج  - 3

. یحمجلا نیسحلا  نب  رمع  - 4
یفوتم 587 ه. یعفاش ، یمخل  نمحرلا  دبع  دمحم  وبا  - 5

یفوتم 059 ه. يزوج ، نب  جرفلا  وبا  - 6
یفوتم 596 ه. لضاف ، یضاق  يرصم  میحرلا  دبع  یلع  وبا  - 7

یفوتم 634 ه. یضترم  نسحلا  وبا  - 8

هحفص 82 ] ] 
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یفوتم 609. یلبنج ، نامثع  نب  دومحم  - 9
. هیملسلا نابح  ما  - 10

: لیبق زا  دنا  هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  زور  هنابش  رد  اهنآ  زا  یخرب  و 
. تسا هدرک  هدناوخ  ادخ  هناخ  رد  هک  زامن  رد  فصن  نآرق و  متخ  ود  هدوب ، ناعبات  زا  هک  ریبج  نب  دیعس  - 1

. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  زور  هنابش  رد  دش  هتفگ  البق  هکنانچ  یفوتم 131 ه  ناذاز ، نب  روصنم  - 2
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  رد  زور  هنابش  ره  ناضمر  هام  رد  اه ، یفنح  ياوشیپ  هفینح  یبا  - 3

. زامن رد  مه  نآ  تسا  هدرک  یم  نینچ  ناضمر  هام  رد  اه ، یعفاش  ياوشیپ  یعفاش  - 4
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  ناضمر ، هام  تعامج  زامن  رد  یقارع ، ظفاح  - 5

. یبطرق رمع  نب  دمحم  هللا  دبع  یبا  - 6
دودح 930 ه. رد  یفوتم  رینم ، دمحم  دیس  - 7

هحفص 83 ] ] 

دودح 930 ه. رد  یفوتم  يوالزنم ، میلحلا  دبع  خیش  - 8
: لیبق زا  دنا  هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  بش  کی  رد  اهنآ  زا  یضعب  و 

. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  یفوتم 936 ه  ظفاح ، یعفاش  یسنطالب  دمحم  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  - 1
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  رجف  عولط  زا  شیپ  ات  ار  بش  یفوتم 423 ه  سونیلاج . نب  ناوضر  نب  دمحا  - 2

دنهورگ : نیا  زا  دنا و  هدرک  یم  نآرق  متخ  هس  زور  هنابش  رد  اهنآ  زا  یخرب  و 
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  هس  زور  هنابش  ره  رد  یفوک ، هربو  نب  زرک  - 1

. تسا هدرک  یم  نینچ  ناضمر  هام  رد  یفوتم 268 ه  يدادغب ، ظفاح  ریمق  نب  دمحم  نب  ریهز  - 2
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  هس  ناضمر  هام  رد  یفوتم 309 ه  یمدآ ، ءاطع  نب  سابعلا  وبا  - 3

هدرک و یم  نآرق  متخ  هس  بش  رد  وا  دسیون : یم  هحفص 349  دلج 9  يراقلا "  هدمع  رد "  یبیع  يرصم ، یضاق  یبیجت  زنع  نب  میلس  - 4
ریغ رد  هچ  زامن و  رد  هچ  بش  ره  وا  هک  دـنک  یم  لقن  هحفص 118  دلج 9  شخیرات  رد  ریثک  نبا  و  تسا . هدرک  لقن  ار  نیا  زین  دـیبع  وبا 

. تسا هدرک  یم  متخ  ار  نآرق  هبترم  هس  نآ 
. تسا هدناوخ  نآرق  ثلث  متخ و  هس  یناتسمز  زور  رد  یفوتم 821 ه  ینامی ، هللا  هبه  نب  نمحرلا  دبع  - 5

هحفص 84 ] ] 

: دنهورگ نیا  زا  هدرک و  متخ  ار  نآرق  راب  راهچ  زور  کی  رد  اهنآ  زا  یخرب  و 
مجنپ راب  يارب  کنیا  مدناوخ و  رخآ  هب  ات  ار  نآرق  راب  راهچ  زورما  دیوگ : یم  یفوتم 282 ه  یبض ، نمحرلا  دبع  نب  دمحم  هصیبق  وبا  - 1

. تفگ رصع  زامن  ناذا  نذوم  هک  مدیسر  تئارب "  هروس "  هب 
، هتفرگ یهاوگ  هراب  میا  رد  اهنآ  هک  ءارق  زا  یهورگ  رضحم  رد  يزور  یفوتم 707 ه  يرقم ع  يادغب  یمحال  نسحلا  وبا  رهزا  نب  یلع  - 2
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. نآ متفه  کی  رگم  هدرک  متخ  ار  نآرق  راب  راهچ 
: دنا هدرک  یم  نآرق  متخ  جنپ  ءاشع  برغم و  نیب  اهنآ  زا  یخرب  و 

ءاشع زامن  ماگنه  ات  برغم  زامن  زا  دـعب  دـش ، دراو  لاس 945 ه  رد  یفوتم  یثیرح ، يرـصم  سابعلا  وبا  میاـقآ  يزور  دـیوگ : یم  يوارعش 
لقن لاس 930 ه  رد  یفوتم  یعـضرم  یلع  مرگید  ياقآ  يارب  ار  هیـضق  نیا  نم  دومن و  نآرق  متخ  جنپ  هک  مدوب  دهاش  نم  تسـشن و  مشیپ 
کی يا  هجرد  ره  هک  مدـناوخ  زور  هنابـش  کی  رد  نآرق  متخ  زامن و 60  تعکر  دصیـس  مکولـس  لاح  رد  نم  مرـسپ ، تفگ : وا  مدرک و 

. تسا هدوب  نآرق  متخ 
دنلیبق : نیا  زا  دنا و  هدرک  یم  رتشیب  ای  نآرق و  متخ  تشه  زور  هنابش  کی  رد  اهنآ ، زا  یضعب  و 

یفوص بتاک  نب  دیـس  دننام : دـنا  هدرک  یم  نآرق  متخ  تشه  زور ، هنابـش  رد  نیملـسم  زا  یـضعب  دـیوگ : یم  يوون  بتاک ، نب  دیـس  - 1
. هنع هللا  یضر 

رامشب هورگ  نیا  زا  ار  وا  زین  بتاک  نامه  هحفص 78  رد  رارسالا  هنیزخ  بحاص  و 

هحفص 85 ] ] 

نامز طسب  ناسل و  یط  يور  راک  نیا  ایوگ  هدرک و  یم  بش  رد  مه  نارق  متخ  راـهچ  زور و  رد  نارق  متخ  راـهچ  وا  تسا : هتفگ  هدروآ و 
. تسا هتفرگ  یم  تروص 

. تسا نآرق  متخ  تشه  میراد  یهاگآ  نآ  زا  هک  زور  هنابش  رد  نآرق  متخ  مقر  نیرتشیب  دیوگ : یم  حیضوتلا "  باتک "  بحاص 
هدرک یم  نآرق  متخ  راهچ  زین  بش  رد  راهچ و  زور  رد  بتاک  نبا  تفگ : یم  هک  مدینـش  یبرغم  نامثع  وبا  خیـش  زا  دـیوگ : یم  یملـس  و 

. تسا
زور ره  رد  هک  تـسا  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ناـنآ  زا  یکی  دـیوگ : یم  هحفـص 7  هجحلا "  هماـقا  باـتک "  رد  یفنح ، یحلا  دـبع  خیـش  - 2

تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  تشه  دنا : هدرک  لقن  يراخب  حیحص  ناحراش  زا  یخرب  هکنانچ 
نآرق متخ  تشه  زور  نامه  رصع  ات  متساخرب و  باوخ  زا  يا  هعمج  حبـص  دیوگ : یم  لاس 289 ه  رد  یفوتم  یطایمد ، لیهس  نب  رکب  - 3

مدومن 
یم نآرق  متخ  هد  زا  شیب  زور  هنابـش  رد  هـک  مدینـش  وا  زا  مدـید و  سدـق  رد  لاس 867 ه  رد  ار  یـسدقم  رهاط  وبا  دیوگ : یم  ینالطـسق 

رد هک : درک  لقن  میارب  وا  زا  دزاس ، دنمرهب  ار  ناگمه  شملع  زا  ادخ  هک  فیرش  یبا  نب  ناهرب  مالسالا  خیـش  رتالاب  نیا  زا  و  تسا . هدرک 
. دیدرگ لئان  نآ  هب  دوش  یمن  یهلا  ضیف  قیرط  زا  زج  هک  تسا  یتقیقح  رما  نیا  هدرک و  یم  نآرق  متخ  هدزناپ  زور  هنابش 

رد ار  نآرق  مامت  هک  دید  فاوط  ماگنه  ار  نمی  زا  يدرم  ياهفـصا  نیدلا  مجن  خیـش  هک : مدناوخ  داشرا "  باتک "  رد  دـیوگ : یم  وا  مه 
لئان نادـب  ناوت  یمن  ینابر  ددـم  یهلا و  ضیف  قیرط  زا  زج  هک  تسا  یقیفوت  نیا  تسا و  هدـناوخ  یم  فاوط  زا  رود  تفه  اـی  رودـکی و 

. دیدرگ
هربو نب  زرک  دیوگ : یم  هحفص 319  دلج 1  مولعلا "  ءایحا  باتک "  رد  یلازغ 

هحفص 86 ] ] 

.ك دومن یم  نآرق  متخ  ود  رد  درک و  یم  فاوط  ادخ  هناخ  رود  راب  تفه  زور  هنابش  ره  رد  تشاد  تماقا  هکم  رد  هک 
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تعکر ود  فاوط  راب  تفه  ره  اب  خـسرف و  هد  دوش  یم  فاوط  راب  تفهو  داتفه  لوط  دـهد : یم  هجیتن  نینچ  باسح  ماقم  رد  لمع  نیا  و 
نتفر ار  خسرف  هد  نآرق و  متخ  ود  زامن و  تعکر   280 دوش : یم  زور  هنابش  رد  اعومجم  هک  هدناوخ  یم  زامن 

هدش لقن  تسا  یبرغم  نیدم  یبا  خیش  باحصا  زا  هک  یناردس  یـسوم  خیـش  زا  دیوگ : یم  هحفص 78  رارـسالا "  هنیزخ  رد "  یلزان "  " 
تاذاحم رد  هدرک و  یم  عورـش  ار  نآرق  دوسالا "  رجح  ندیـسوب "  زا  دـعب  يو  تسا ، هدرک  یم  نآرق  متخ  داـتفه  زور  هنابـش  رد  وا  هک :

یم فرحب  فرح  ار  نآ  باحـصا  زا  یخرب  هک  هدرک  یم  تئارق  ار  نآرق  يروـط  مـه  ندـناوخ  ظاـحل  زا  هدوـمن و  یم  ماـمت  ار  نآ  باـب 
. دنا هدینش 

هبترم رازه  داتفه  زور  ره  هک  تسا  يداتوا  سیئر  ات و  هس  زا  یکی  یبرغم  نیدم  وبا  خیـش  تسا : هدمآ  باتک  نامه  هحفص 180  رد  زین  و 
. دنا هدرک  یم  متخ  ار  نآرق 

نامرف هک  یئاج  ات  دمآ  کبس  دواد  ترضح  رب  نآرق  تسا : هدومرف  هک  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  وا  هریره و  یبا  زا  شحیحص  رد  يراخب 
، دناوخ یم  ار  نآرق  مامت  ندش  نیز  زا  شیپ  دننک و  نیز  ار  شبوکرم  داد  یم 

نیا دوش و  یم  عقاو  دایز  لمع  نآ  رد  هجیتن  رد  تسا  دایز  تکرب  ياراد  مک  نامز  یهاگ  تسا : هتفگ  ثیدح  نیا  حرـش  رد  ینالطـسق  و 
. ار ناکم  هکنانچ  دیجیب  یم  ار  نامز  دهاوخب  هک  شا  هتسیاش  ناگدنب  زا  یسک  ره  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  دنک  یم  تلالد  ثیدح 

هحفص 87 ] ] 

: دیوگ یم  ینیما 
همه هکنآ  اب  تسا . هتشون  ار  اهنآ  ماهوا  ياهتسد  هک  تسین  ناینیشیپ  ياه  یئوگ  هدوهیب  ناگنـشذگ و  ياه  هناسفا  زج  دش ، هتفگ  هک  اهنیا 
هجو چیه  هب  دماین و  رد  یئادص  نیرتکچوک  نانآ  زا  مادک  چـیه  زا  لاح  نیا  اب  هتـشاد  رارق  شناوریپ  هیمیت و  نبا  ياهمـشچ  ربارب  رد  اهنیا 

یملع و ياه  باتک  رد  هن   ) دوش هتشون  هناسفا  بتک  رد  ياسا  یب  بلاطم  اه و  هناسفا  نینچ  دوب  هتسیاش  هک  یتروص  رد  دندرکن  یضارتعا 
. دوش هدنکفا  اهایرد  نایم  رد  ای  ددرگ و  نفد  اه  نابایب  ياه  لادوگ  رد  ای  و  یمالسا )

دورف میظعت  رـس  تاموهوم  ربارب  رد  هک  یناگرزب  نآ  رب  ياو  تسا ، تاموهوم  تافاوخ و  نینچ  لماش  یگزب  ياـه  باـتک  نیا  رب  افـسا  او 
، دنا هتسناد  ناشیاه  باتک  رد  لقن  هتسیاش  ار  اهنآ  هدروآ و 

یم راکـشآ  دـنیآ ، یم  ادـعب  هک  یناسک  يارب  ار  یگدنمرـش  نیا  یعقاو  هرهچ  هراـب ، نیا  رد  لـماک  تقد  هک  تسناد  یم  هیمیت  نبا  رگا  و 
یم رظن  فرص  مالسلا  مهیلع  ندباعلا  نیز  ترضح  نیسح و  ماما  نینموملا و  ریما  زامن  زا  درک و  یم  توکـس  هراب  نیا  رد  هنیآ  ره  دزاس ،

، دیدرگ یمن  کنن  راع و  رود  نآ  زا  نتفرگ  داریا  اب  درک و 
: موقا مهل و  اریخ  ناکل  انرظنا  عمسا و  انعطا و  انعمس و  اولاق  مهنا  ول  و 

دوب "  رت  راوتسا  رتهب و  نانآ  يارب  هنیآ  ره  رگنب ، ام  لاحب  ونشب و  مه  وت  و  میدرک ، تعاطا  مدینش و  دنتفگ : یم  رگا   "و 

هحفص 88 ] ] 

مالسا رد  ثدحم 

هراشا
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راوگرزب ربمایپ  دـنیوگ . یم  ثدـحم "  اهنآ "  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  هقباس  مما  دـننامه  مالـسا  تما  رد  هک : دـنراد  قاـفتا  نیملـسم  ماـمت 
. تسا هداد  ربخ  تیعقاو  نیا  زا  هدمآ  هصاخ  هماع و  قرط  زا  دیناسم  حاحص و  رد  هکنانچ  مالسا ،

قیرطب یشناد  وا  رد  هکنآ  ای  و  دنیبب ، ار  هتـشرف  هکنآ  ای  دشاب و  ربمایپ  هکنآ  نودب  دیوگ  یم  نخـس  وا  اب  هتـشرف  هک  تسا  یـسک  ثدحم ،
هک يرگید  یناعم  ای  و  دیآ ، دیدپ  تسا  یفخم  نارگید  رب  هک  یقئاقح  زا  شبلق  رد  هکنآ  ای  و  دوش ، داجیا  یلعا  ادـبم  زا  هفـشاکم  ماهلا و 

. دومن هدارا  نآ  زا  تسا  نکمم 
تخانـش صیخـست و  رد  فالتخا  هکنآ  تیاهن  تسا  نیملـسم  قرف  مامت  قافتا  دروم  مالـسا ، تما  ناـیم  رد  یـسک  نینچ  ندوب  اذـه  یلع 

. ار باطخ  نبا  رمع  تنس  لها  دنناد و  یم  ثدحم "  دنتسه "  وا  زا  دعب  ناماما  هک  ار  شمارگ  نادنزرف  یلع و  هعیش ، تسوا :
. دیئامرف هجوت  الیذ  هفئاط  ود  صوصن  زا  یئاه  هنومن  هب  کنیا  و 

تنس لها  صوصن 

ترـضح نآ  هک  تسا  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  وا  هریره و  یبا  زا  هحفص 194  دلج 2  باطخ  نب  رمع  بقانم  باب  رد  شحیحـص  رد  يراخب 
هکنآ نودب  دـش  یم  هتفگ  نخـس  اهنآ  اب  هک  دـندوب  ینادرم  دـندرک ، یم  یگدـنز  امـش  زا  شیپ  هک  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  اعطق  دومرف " :

هتشاد دوجو  نانآ  زا  یسک  متما  نایم  رد  رگا  سپ  دنشاب ، ربمایپ 

هحفص 89 ] ] 

 " ثدحم . یبن و ال  نم  تسا " : هتفگ  سابع  نبا  تسا "  باطخ  نب  رمع  وا  دشاب ،
دیدرت يور  زا  ار  طرـش  مالک و  نیا  دـشاب "  نانآ  زا  یـسک  متما  ناـیم  رد  رگا  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هکنیا  دـیوگ " : یم  ینالطـسق 

. تسا ینالف  وا  دشاب  میارب  یتسود  رگا  یئوگ : یم  هکنانچ  تسا  هدومرف  دیکات  ناونع  هب  هکلب  تسا ، هتفگن 
. تسوا هب  تقادص  لامک  نداد  صاصتخا  هکلب  درادن ، یتسود  چیه  وا  هک  تسین  نیا  روظنم 

دوب . دهاوخ  رت  راوازس  رترب ، تما  نیا  رد  شندوب  سپ  هتشاد  دوجو  مالسا  تما  ریغ  نایم  رد  یتقیقح  نینچ  هک  دش  تباث  هک  یماگنه  و 
هلمج " و ال نارگید  شیپ  هدش و  تباث  رذ  وبا  يارب  اهنت  هتفگ  نیا  دیوگ : یم  ثدحم ) یبن و ال  نم   ) سابع نبا  هتفگ  حرش  رد  ینالطسق 

نینچ ساـبع  نبا  تسا : هتفگ  دـیمح  نب  دـبع  هدروآ و  شعماـج  رخاوا  رد  هنییع  نب  نایفـس  ار  هملک  نیا  تسا و  هدـشن  تباـث  ثدـحم " 
 ". ثدحم یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  هدرک " و  یم  تئارق 

:" تسا هدروآ  نینچ  دنـس  لاصتا  نودب  ار  ثیدح  نیمه  هریره  یبا  زا  هحفص 171  دلج 2  راغ "  ثیدح "  زا  دعب  شحیحـص  رد  يراخب 
 ". تسا باطخ  نب  رمع  وا  دشاب  یسک  اهنآ  زا  متما  نایم  رد  رگا  هک  دنا  هدوب  یثدحم  دارفا  هقباس ، مما  رد  امش  زا  شیپ 

رب قئاقح  توبن ، بصنم  نتشاد  نودب  هک  تسا  یـسک  ثدحم  تسا : هتفگ  يراخب  دیوگ : یم  هحفص 431  دلج 5  شحرش  رد  ینالطسق 
یم نامگ  لاح  نیا  رد  هدـش  هداد  يربخ  وا  هب  هک  ایوگ  دوش  یم  عقاو  شـسفن  رد  يزیچ  تسا : هتفگ  یباطخ  و  دوش . یم  يراج  شناـبز 

ماقم نیا  دیآ و  یم  رد  تسرد  رادنپ و  یم  دسر ، یم  قحب  درب و 

هحفص 90 ] ] 

. تسا ءایلوا  لزانم  زا  دنمجرا ،
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يزیچ نینچ  هک  هتـشادن  یهاگآ  وا  ایوگ  تسا  عقوت  لیبس  رب  ادخ  لوسر  هتفگ  نیا  دیوگ : یم  متما " ... نایم  رد  رگا  هلمج "  حرـش  رد  و 
. تسا روهشم  شریظن  لبجلا " و  هیراس  ای  ناتساد "  دیدرگ و  عقاو  یلو  دش ، دهاوخ  عقاو 

دنا هدوب  ثدحم "  دارفا "  امش  زا  شیپ  ياهتما  رد  تسا "  هدروآ  مرکا  ربمایپ  زا  وا  هشیاع و  زا  رمع  لئاضف  باب  رد  شحیحص  رد  ملـسم 
 ". تسا باطخ  نب  رمع  وا  اعطق  دشاب  نانآ  زا  یسک  متما  نایم  رد  رگا  و 

. دشاب هدش  ماهلا  وا  هب  هک  تسا  یسک  ثدحم "  زا "  روظنم  دیوگ : یم  بهو  نبا 
وبا تسا " و  همه  قاـفتا  دروم  تیاور  نیا  دـیوگ " : یم  تیاور  نیا  لـفن  زا  دـعب  هحفص 104  دلج 1  هوفـصلا "  هفـص  رد "  يزوج  نبا 

ار سابع  نبا  تئارق  و  تسا . هدروآ  ار  نآ  هریره  وبا  هشیاـع و  زا  فلتخم  قرطب  هحفص 257  دلج 2  راثالا "  لکشم  رد "  يواحط  رفعج 
 " تسا هتفگ  ثدـحم " و  یبن و ال  ـال  لوسر و  نم  کـلبق  نم  انلـسرا  اـم  و  تسا " : هدرک  لـقن  نینچ  جـح  هروس  زا  هکراـبم 51  هیآ  رد 

. هدش ماهلا  ینعی  ثدحم " 
زا هک  ار  هچنآ  تسا  لیبق  نیا  زا  دـیازفا : یم  تسا و  هدوب  ماـهلا  يور  هتفگ  یم  هک  ار  هچنآ  هنع  هللا  یـضر  رمع  دـنک : یم  هفاـضا  هاـگنآ 

ما : هدرک  تقفاوم  ادخ  اب  نم  ای  نم و  اب  ادخ  دروم  هس  رد  تسا : هتفگ  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  لقن  کلام  نب  سنا 
ماـقم نم  اوذـختا  و  دـش " : لزاـن  هیآ  نیا  اروف  میداد ؟ یم  رارق  یلـصم  دوخ  يارب  ار  میهاربا  ماـقم  شاـک  يا  ادـخ  لوسر  يا  متفگ ، - 1

 " یلصم میهاربا 
زا سپ  دنناشوپب  ار  دوخ  هک  یهد  روتسد  اهنآ  هب  هک  تسا  بوخ  دنوش  یم  دراو  امـش  نانز  رب  دب  بوخ و  دارفا  ادخ ، ربمایپ  يا  متفگ  - 2

باجح هیآ  يدنچ 

هحفص 91 ] ] 

. دیدرگ لزان 
شبیـصن امـش  زا  رتهب  یئاه  نز  دهدب ، ناتقالط  هچنانچ  میادخ  تسا  دیما  متفگ : دندرک  تریغ  راهظا  زا  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  نانز  - 3

دیدرگ لزان  هیآ  نیمه  هاگنآ  دیئامرف ،
: دیوگ یم  ینیما 

، دناوخ دیاب  ار  مالسا  هحتاف  سپ  دشاب ، ماهلا  لیبق  زا  بلاطم  هنوگ  نیا  رگا 
رگا هک  یتروص  رد  دنرامش  یم  لئاضف  زج  ار  قوف  هثداح  نوچ  يا  هدننازرل  ثداوح  هک  دنلهاج  بقانم  تقیقح  تخانـش  زا  ردقچ  نانآ 

یم نیئاپ  ار  توبن  ماقم  هتفگ  نیا  اریز  دـننادب ، تسردان  ار  نآ  دـنریذپن و  رمع  زا  ار  راـتفگ  هنوگ  نیا  دـیاب  یم  دـندرک  یم  لـقعت  بوخ 
. دور یم  رامشب  ربمایپ  يارب  یتصقنم  دروآ و 

: دنا هدرک  فالتخا  نوثدحم "  ینعم "  هرابرد  املع ، دیوگ : یم  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون 
. دشاب هدش  ماهلا  اهنآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  نوثدحم  تسا : هتفگ  بهو  نبا 

دنوش یم  رادربخ  ادتبا ، اهنآ  هک  ایوگ  تسا  بئاص  ناشرظن  دـننک  یم  رکف  يزیچ  هرابرد  هک  یماگنه  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـش : هتفگ  و 
، دننک يرکف  هاگنآ 

. تسا هدش  هتفگ  نخس  اهنآ  اب  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  زین  و  دنیوگ . یم  نخس  اهنا  اب  ناگتشرف  هدش : هتفگ  زین  و 
. دریگ یم  همشچرس  اج  نیمه  زا  ءایلوا  تامرک  زا  یتمسق  دوش و  یم  يراج  ناشنابز  رب  تقیقح  هک  یناسک  نانآ  تسا : هتفگ  يراخب 

یناسک تسا ، رتاناد  ادـخ  هکنآ  اـب  نوثدـحم "  ینعم "  تسا : هتفگ  هحفص 199  دـلج 1  ضایرلا "  رد "  يربط ، نیدـلا  بحم  ظـفاح  و 
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هک یناسک  زا  تستراـبع  هک  دوش  هتفرگ  شیرهاـظ  ینعم  هب  هملک  نیا  هک  تسا  نکمم  و  دـشاب ، هدـش  ماـهلا  اـهنآ  هب  تقیقح  هک  دنتـسه 
یقیرطب هکلب  یحو ، هار  زا  هن  اما  دنیوگ  یم  ثیدح  اهنآ  هب  ناگتشرف 

هحفص 92 ] ] 

. تسا یگرزب  تلیضف  دوخ  نیا  دوش و  یم  قالطا  ثیدح  مسا  نآ  اب  هک 
یم تئارق  نینچ  ار  جـح  هروس  زا  هیآ 51  ساـبع  نبا  تسا : هتفگ  هیطع  نبا  هک  تـسا  هدروآ  هحفص 79  دلج 12  شریـسفت  رد  یبطرق  و 

نایفس هدرک و  رکذ  هللا  دبع  نب  مساق  نب  هملـسم  ار  بلطم  نیا  ثدحم " و  یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و  تسا " : هدرک 
. تسا هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  رانید و  نب  رمع و  زا 

ینطاب تمکح  هب  دـهد و  یم  ربخ  یلاع  یبیغ  روما  زا  ناـنآ  اریز  ساـبع ،) نبا  تئارق  قبط   ) دـنتوبن ياـپمه  نیثدـحم  تسا : هتفگ  هملـسم 
رد باطخ  نب  رمع  دـننامه  دنـشاب ، یم  غورد  اطخ و  زا  موصعم  ناـشراتفگ  رد  دراد و  تقباـطم  عقاو  اـب  ناـشراتفگ  دـنیوگ و  یم  نخس 

. تسا هدرک  ملکت  نادب  هک  يا  هیلاع  نیهارب  هیراس " و  ناتساد " 
: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 88  دلج 1  بیرقتلا "  حرش  یف  بیرثتلا  حرط  رد "  ار  هریره  یبا  ثیدح  هعرز ، وبا  ظفاح 

دنشاب و هتـشاد  توبن  ماقم  هکنآ  نودب  دش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  قئاقح  هک  دندوب  ینادرم  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  امـش  زا  شیپ  ملـسم  روطب  " 
ریغصلا عماجلا  رد "  یطویس  هحفص 270 و  دلج 2  حیباصملا "  رد "  يوغب   " تسا . باطخ  نب  رمع  وا  دـشاب  اهنآ  زا  یـسک  متما  رد  رگا 

. دنا هدرک  لقن  روطنیمه  ار  نآ  زین  " 
عمج لوعفم و  مسا  لاد  حـتفب  نوثدـحم "  تسا " : هدروآ  نینچ  یبطرق  لوق  زا  هحفص 507  دلج 4  ریغصلا  عماجلا  حرـش  رد  يوانم "  " 

ادبم زا  هفشاکم  ماهلا و  قیرطب  وا  رد  هک  تسا  یسک  ثدحم  تسرد . نامگ  ياراد  ای  هدش و  ماهلا  ینعم  هب  ثدحم 
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ربمایپ هکنآ  نودـب  دـنیوگب  نخـس  وا  اب  ناگتـشرف  ای  دوش و  يراج  شنابز  رب  هجوت ، نودـب  تقیقح  هکنآ  اـی  ددرگ و  ءاـقلا  یتعقاو  یلعا 
هداد ربخ  وا  هب  بیغ  ملاع  زا  دروم  نآ  رد  ایوگ  هک  دـنک  قیبطت  عقاو  اب  نانچ  درب  یم  ینامگ  دـهد و  یم  يرظن  هک  یماـگنه  اـی  و  دـشاب ،

هک تسا  يدنمجرا  ماقم  نیا  دراد و  یم  یمارگ  نادب  دهاوخب  هک  ار  شناگدنب  زا  مادک  ره  دـنوادخ  هک  تسا  یتمارک  نیا  تسا و  هدـش 
. دور یم  رامشب  ادخ  ءایلوا  تاماقم  زا 

زا تسا ، ربمایپ  وا  هک  ایوگ  هتسناد و  ریظن  یب  رما  نیا  رد  ار  وا  هک  ایوگ  تسا ، رمع  وا  دشاب  اهنآ  زا  یسک  متما  رد  رگا  و  هدومرف : هکنیا  و 
. تسا هدروآ  دیدرت  تروص  اب  رگا و  ظفل  اب  هک  تسور  نیا 

 " تسا دـیز  وا  دـشاب  یتسود  میارب  رگا  تسا : هتفگ  نیا  صاصتخا  دـیکات و  رب  ندرک  تلالد  رد  قیلعت  نیا  ریظن  و  تسا " : هتفگ  یـضاق 
وا زا  تسوا و  هب  صتخم  تقادص  هک  دیوگب  زیمآ  هغلابم  روطب  دـهاوخ  یم  هکلب  دـنک ، دـیدرت  زاربا  وا  تقادـص  رد  دـهاوخ  یمن  دـنیوگ 

 ". دنک یمن  زواجت 
ره هکنیا  تسا و  مک  رایـسب  يدرف  نینچ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دشاب " ... یـسک  متما  رد  رگا  هدمآ "  تیاور  رد  هکنیا  دیوگ : یم  یبطرق 

دنشاب یم  یبئاص  سدح  ياراد  هک  دنتسه  ماوع  مدرم  ءاملع و  زا  يرایسب  هچ  اریز  تسین ، نیثدحم "  ءزج "  دشاب  بئاص  شنامگ  یسک 
. دوب دهاوخن  رمع  ربخ  رد  یتصوصخ  تروص  نآ  رد  و 
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: لیبق زا  دـنک  یم  تیبثت  ار  نآ  ققحت  يداـیز  یعطق  نئارق  اـما  تسا ، هدادـن  ربخ  رمع  ندوب "  ثدـحم  زا  عطاـق  روطب  مرکا  ربماـیپ  هچرگ 
.و تسا هداد  رارق  رمع  بلق  نابز و  رب  ار  قح  ادخ  نومضم "  نیدب  رمع  هرابرد  ادخ  لوسر  راتفگ  هوک " و  هوک ، هیراس  ای  ناتساد " 

هفسلف دندوب و  دایز  ثدحم "  دارفا "  مالسا ، ردص  زا  دعب  تسا : هتفگ  رجح  نیا 
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دوش یمن  تسا و  ءاـیبنا  متاـخ  اـم  ربماـیپ  دـندش و  هتخیگنارب  ناربماـیپ  لیئارـسا  ینب  رد  نوـچ  تسا و  مما  رگید  رب  مالـسا  يرترب  مه  نآ 
. دندش ادیپ  دایز  تما  نیا  رد  نوثدحم  نآ  ضوع  رد  ور  نیا  زا  دوش  هتخیگنارب  وا  زا  دعب  يربمایپ 

: هجوت لباق  هتکن 
تسار و فرط  هب  وا  مدیـسرپ ، سفن "  تاماقم  زا "  یـضعب  هرابرد  لادبا "  زا "  یخرب  زا  دـنا : هتفگ  ءافرع  زا  یـضعب  دـیوگ : یم  یلازغ 

هاگنآ دیئوگ ؟ یم  هچ  امش  تفگ : درک و  هجوت  شا  هنیـس  هب  هاگنآ  دیئوگ ؟ یم  یچ  دنک  تمحر  ار  امـش  ادخ  تفگ : تسیرگن و  شپچ 
ود زا  متـسناد  یمن  ار  تلاوس  باوج  داد : خساپ  دـیدومن ؟ هجوت  پچ  تسار و  فرط  هب  تهج  هچ  هب  مدیـسرپ  وا  زا  داد ، ار  لاوس  باوچ 

نیا رب  انب  داد ، ربخ  نم  هب  مداد  خساپ  هک  روطنآ  مدیسرپ  ملد  زا  هاگنآ  دندوبن  دلب  زین  نانآ  مدیسرپ  دنا  هتشاد  رارق  مفرط  ود  رد  هک  هتشرف 
 ". تسا ثیدح  نیا  ینعم  نیمه  ایوگ  دنک : یم  هفاضا  یلازغ  تسا . هدوب  رتاناد  هتشرف  زا  وا 

رد یفوتم  یعازخ ، نیصح  نب  نارمع  لیبق : زا  دنا  هتفگ  نخس  نانآ  اب  ناگتشرف  هک  دبای  یم  ار  يدارفا  مجارت  بتک  رد  رگوجتسج  ناسنا 
دش و. غاد  تخوس و  هکنیا  ات  هتفگ  یم  نخس  اهنآ  اب  هدید و  یم  ار  هدننک  تظافح  ناگتشرف  دنا : هتشون  شا  هرابرد  هک  يرجه  لاس 52 

عطق ناشمالس  تقو  نبا  رد  دش  غاد  هگنآ  ات  دندرک  یم  مالس  وا  رب  ناگتـشرف  هک : تسا  هدروآ  هحفص 60  دلج 8  شخیرات  رد  ریثک  نبا 
. دنتفگ یم  مالس  وا  هب  دندمآ و  ششیپ  هرابود  گرم  زا  لبق  هظحل  دنچ  زا  شیپ  هاگنآ  دیدرگ ،

هب رگید  تخوس  شتآ  اب  هکنآ  ات  دینش  یم  دنتفگ  یم  وا  هب  ناگتشرف  هک  یمالس  تسا " : هدمآ  هحفص 58  دلج 1  بهذلا  تارذش  رد  و 
 ". تشاد ینازرا  وا  رب  ار  تمعن  نیا  هرابود  دومرف : فطل  وا  هب  دنوادخ  سپ  دینشن  ار  ناشمالس  لاسکی  تدم 
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: هدمآ بیذهتلا  صیخلت  رد  هکنانچ  لامکلا "  بیذـهت  رد "  يزملا  جاجحلا  وبا  هحفص 90 و  دـلج 1  بیرثتلا "  حرط  رد "  یقارع  ظفاح 
. دنا هدرک  لقن  وا  هب  ار  ناگتشرف  نتفگ  مالس  نایرج 

: " هک دنا  هتفگ  هحفص 128  دلج 8  بیذهتلا  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هحفص 283 و  دلج 1  هوفصلا "  هفـص  رد "  يزوج  نبا  دعـس و  نبا 
 " دندرک . یم  هحفاصم  وا  اب  ناگتشرف 

. تسا لاس 427 ه  رد  یفوتم  حلاص  یناعملا  وبا  دنا ، هتفگ  نخس  نانآ  اب  ناگتشرف  هک  یناسک  هلمج  زا 
زا یکی  شیپ  دورب  تفرگ  میمـصت  دش ، يدیدش  یگراچیب  راتفرگ  یناضمر  هام  رد  یلاعملا  وبا  هک : دنا  هدرک  لقن  ریثک  نبا  يزوج و  نبا 
نم یلاعملا ، وبا  يا  تفگ : تسـشن و  ما  هناش  يور  يا  هدنرپ  متفر  یم  متـشاد  هکنیمه  دیوگ : یم  وا  دریگب ، ضرق  يرادقم  ات  شناگتـسب 

. دمآ مشیپ  درم  نامه  ادرف  دیوگ : یم  وا  دروآ ، میهاوخ  وت  شیپ  ار  وا  ورم ، اجنآ  هب  ما ، هتشرف  نالف 
وا دشاب  یـسک  متما  رد  رگا  ثدحم " و  دندوب "  یمدرم  نیـشیپ  ياهتما  رد  تسا " : هدومرف  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  یباطخ  نامیلـس  وبا 

. تسا یبرغم  نامثع  وبا  وا  دشاب  یسک  رصع  نیا  رد  رگا  میوگ : یم  نم  تسا " و  رمع 
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 " دقان ییحی  نبا  ایرکز  ییحی  یبا  زا "  يزوج  نبا  يدادـغب و  بیطخ  دـقان "  ییحی  یبا  اب "  اروح "  نتفگ "  نخـس  تسا  لیبق  نیا  زا  و 
رخآ متخ  رد  هک  یماگنه  مدـیرخ  يا  هیروح  نآرق  متخ  رازه  راهچ  اـب  ادـخ  زا  تسا : هتفگ  وا  هک  دـنا  هدرک  لـقن  لاس 285 ه  رد  یفوتم 

 ". يدیرخ ارم  هک  منامه  نم  کنیا  يدرک و  افو  تدهع  هب  وت  تفگ " : یم  هک  مدینش  يا  هیروح  زا  یباطخ  مدوب 
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ثدحم هرابرد  هعیش  صوصن 

هراشا

نآ هرابرد  ثیدـح  راهچ  ثدـحم "  یبن و  لوسر و  نایم  قرف  ناونع "  تحت  هحفص 84  یفاک "  لوصا  باتک "  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث 
: تسا هدروآ 

 " ثدحم یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  هیآ " و  لیذ  مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  وا  دیرب " و  زا "  ار  اهنآ  زا  یکی 
یبن لوسر و  ضرف ، رب  تسین و  ام  تئارق  رد  ثدحم   ) هملک نیا  موش  تیادف  مدرک : ضرع  ماما  هب  دیوگ : یم  دیرب  تسا " : هدروآ  نینچ 

رد هک  تسا  یسک  یبن  و  دیوگ ، یم  نخس  وا  اب  دوش و  یم  رهاض  وا  رب  هتـشرف  هک  تسا  یـسک  لوسر  دومرف : دنتـسه ؟ اه  یک  ثدحم  و 
یمن ار  هتشرف  یلو  دونـش ، یم  ار  ادص  هک  تسا  یـسک  ثدحم  و  دوش ، یم  عمج  درف  کی  رد  تلاسر  توبن و  اسب  هچ  و  دنیب . یم  باوخ 
هیحان زا  تسا و  تسرد  هدید  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  دمهفب  دناوت  یم  هنوگچ  دنادرگب  تا  هتـسیاش  ادـخ  متفگ ، دـیوگ ، یم  دـیرب  دـنیب ،

ار يربمایپ  اب  ینامـسآ و  ياه  باتک  ناتنآرق  اب  دنوادخ  دـمهف ، یم  ار  نآ  هک  دـهد  یم  قیفوت  نانچ  وا  هب  دـنوادخ  دومرف : تسا ؟ هتـشرف 
 ". تسا هدرک  متخ 

. تسا هتشاذگ  قرف  ثدحم  یبن و  لوسر و  نایم  روطنیمه  زین  رگید  ثیدح  و 
: دیوگ یم  هک  تسا  هرارز "  زا "  اهنآ  زا  یکی  تسا ، هدش  دای  لیصفت  هب  زین  رگید  ثیدح  ود  و 

رد هک  تسا  یـسک  یبن  دومرف : تسیک ؟ یبن  لوسر و  زا  روظنم  هک  مدیـسرپ  ایبن "  الوسر  ناک  ادـخ " و  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ار هتـشرف  دنیب و  یمن  باوخ  رد  دونـش و  یم  ار  ادص  دومرف : تسیچ ؟ ماما  تلزنم  متفگ : دـنک . یم  هدـهاشم  ار  هتـشرف  دـنیب و  یم  باوخ 

. دومرف تئارق  ثدحم "  یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  ار " و  هیآ  نیا  هاگنآ  دنک  یمن  هدهاشم 
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تنابرق هک : تشون  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  يا  هماـن  فورعم  ساـبع  نب  نسح  دـیوگ : یم  هک  تسا  رارم "  نب  لیعامـسا  زا "  رگید  و 
رب لیئربج  هک  تسا  یـسک  لوسر ، تفگ : ای  تشون  شباوج  رد  ماما  تسا ؟ ماما  یبن و  لوسر و  نایم  یقرف  هچ  هک  هدـب  ربخ  نم  هب  مدرگ 

ياـیور دـننامه  دـنیب  یم  باوخ  رد  اـسب  هچ  دوش و  یم  لزاـن  یحو  وا  رب  دونـش و  یم  ار  شمـالک  دـنیب و  یم  ار  وا  و  دوش ، یم  لزاـن  وا 
ماما و  دونش ، یمن  ار  مالک  دنیب و  یم  ار  صخش  مه  یهاگ  دونش و  یم  ار  مالک  یهاگ  هک  تسا  یسک  یبن  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

. دنیب یمن  ار  صخش  دونش و  یم  ار  مالک  هک  تسا  یسک 
میهفت نوثدـحم و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناونع "  تحت  باتک  نامه  هحفـص 135  تسا و  نیمه  هدوب  یفاک  باـب  نیا  رد  هک  هچنآ  ماـمت 

: تسا هدروآ  ثیدح  جنپ  دنناگدش " 
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متـشگرب هک  یتقو  تسا . هدوب  ثدـحم  ع )  ) یلع دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگ : یم  هک  تسا  نیعا "  نب  نارمح  زا "  اهنآ  زا  یکی 
یلع دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  متفگ : تسیچ ؟ دنتفگ : مدروآ ، ناتیارب  یبیجع  زیچ  هک  متفگ  اه  نآ  هب  مباحصا  شیپ 

؟ دنک یم  ثیدح  وا  هب  یک  يدیسرپن  ارچ  يدرک  يراک  هچ  دنتفگ : اهنآ  تسا . ثدحم  مالسلا  هیلع 
؟ دنک یم  ثیدح  وا  هب  یک  دندیـسرپ : نانآ  متفگ  مباحـصا  هب  يدوب  هدومرف  نم  هب  هک  هچنآ  مدرک : ضرع  وا  هب  ماما و  تمدخ  متـشگرب 
داد و ناکت  یفن  تمالع  هب  ار  شتـسد  ترـضح  تسا ؟ ربمایپ  وا  هک  دیئامرف  یم  ینعی  متفگ : دـنک ، یم  ثیدـح  وا  هب  هتـشرف  دومرف : ماما 

نایم رد  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدیسرن  امـش  هب  رگم  تسا  نینرقلا  يذ  دننام  ای  تسا و  یـسوم  نامیلـس و  هارمه  دننامه  وا  دومرف :
تسا ؟ اهنآ  دننام  امش 

یم وگزاب  مدرم  يارب  هک  ار  یمهم  روما  تخانش و  یم  ار  شلتاق  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  تسا : نیا  شصخلم  رگید  ثیدح  و 
: هک تسا  نیا  یکی  رگید ، ثیدـح  ود  و  دوب . ثدـحم "  یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  هکراـبم " و  هیآ  نیا  هلیـسو  درک ،

يوگتسار ءاملع  ناماما ، يرگید : دنا و  نوثدحم "  ص " )  ) دمحم ءایصوا 
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. دنتسه ثدحم  هدش  میهفت 
. دنیب یمن  ار  صخش  دونش و  یم  ار  ادص  هک : تسا  نیا  ینعم  رد  مجنپ  ثیدح 

. تسا هدوب  ثدحم  زین  ناملس  هدوب و  ثدحم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : تسا  هدروآ  هللا  دبع  یبا  زا  هحفص 260 دوخ  یلاما  رد  هفئاطلا  خیش 
. دنک یم  داجیا  نانچ  نینچ و  شلد  رد  دیآ و  یم  وا  شیپ  هتشرف  دومرف : تسیچ ؟ ثدحم  هناشن  متفگ : دیوگ ، یم  يوار 

دوش و یم  هتخادـنا  شلد  رگید  یـضعب  دوش و  یم  دراو  شلد  رد  هک  تسا  یـسک  اـم  زا  تسا : هدروآ  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  زا  زین  و 
. دریگ یم  رارق  باطخ  دروم  رگید  یخرب 

ششیپ يزیچ  هراب  نآ  رد  دوش و  یم  لاوس  ماما  زا  هک  يزیچ  متفگ : مشـش  ماما  هب  دیوگ : یم  وا  هک  تسا  هدروآ  يرـصن "  ثرح  زا "  و 
دوش لاوس  هک  یماگنه  دش : هتفگ  ترضح  هب  و  دنز . یم  شـشوگ  رد  ای  دوش ، یم  دراو  شلد  رد  دومرف : دناد ؟ یم  ار  نآ  اجک  زا  تسین 
نیعا نبا  نارمح  زا  تاجردـلا "  رئاصب  رد "  رافـص "  ود و "  ره  اب  اسب  هچ  ندینـش و  ماـهلا و  يور  زا  دومرف : دـهد ؟ یم  باوج  هنوگچ 

وا هب  یک  متفگ : ارچ ، دومرف : تسا ؟ ثدـحم "  مالـسلا "  هیلع  یلع  هک : يدومرفن  نم  هب  ایآ  مدرک : ضرع  مجنپ  ماما  هب  هک  تسا  هدروآ 
نینرقلا يذ  یـسوم و  هارمه  نامیلـس و  هارمه  دـننامه  وا  لثم  دومرف : لوسر ؟ ای  تسا  ربماـیپ  وا  متفگ : هتـشرف ، دومرف : درک ؟ یم  ثیدـح 

ار ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  وا  ربخ  دومرف : تسا ؟ ربمایپ  وا  هک  دـندرک  شـسرپ  نینرقلا  يذ  دروم  رد  یلع  زا  هک  هدیـسرن  امـش  هب  ایآ  تسا ،
 ". تسا هدوب  شهاوخ  ریخ  زین  ادخ  هدوب و  ادخ  هار  رد  مدرم  هاوخ  ریخ  هتشاد ، یم  تسود  ار  وا  زین  ادخ  هتشاد  تسود 

: دـننامه دومرف : تسا ؟ هزادـنا  هچ  ات  ناـماما )  ) ءاـملع تیعقوم  مدرک : ضرع  مجنپ  ماـما  هب  تسا : هتفگ  وا  هک  هدرک  لـقن  نارمح  زا  زین  و 
هارمه نینرقلا و  يذ  ماقم 

هحفص 99 ] ] 

 ". دواد نامیلس و 
یناسک هچ  هب  تسا و  هزادنا  هچ  ات  امش  هبترم  ماقم و  مدرک : ضرع  مشـش  مجنپ و  ماما  هب  تسا : هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  زین  دیرب "  زا "  و 
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نینرقلا "  يذ  یسوم و  هارمه  دننامه  دندومرف : دیراد ؟ تهابش  ناگتشذگ  زا 
؟ دـنربمایپ ایآ  دنتـسه ؟ یماقم  هبترم و  هچ  ياراد  ناماما ) ناـنآ =(  مدرک : ضرع  مجنپ  ماـما  هب  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  زین  راـمع  زا  و 

 ". نامیلس هارمه  یسوم و  هارمه  شناد و  رد  تسا  نینرقلا  يذ  دننامه  نانآ  تلزنم  دننایاناد و  نانآ  ریخ ، دومرف :

فاصنا يرواد و 

دایز تیاور  عون  نیا  هک  دوب  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ندوب  ثدـحم "  باب "  رد  هعیـش  تایاور  هدـمع  تمـسق  میدرمـش  رب  هک  اهنیا 
. تسا هدنکارپ  هعیش  بتک  رد  تسا و 

مما دننامه  مالسا ، تما  نایم  رد  تسا : نینچ  نآ  هدرشف  هدوب و  لاح  هتـشذگ و  رد  هعیـش  مومع  داقتعا  ءزج  هراومه  تایاور ، نیا  دافم  و 
نیا و  ربمایپ ، هن  دـننوثدحم  نایاناد و  نامه  دـنیوا ، زا  دـعب  ناـماما  هک  شنادـنزرف  نینموملا و  ریما   " ثدـحم ، دنتـسه "  يدارفا  هتـشذگ 

زین یـسراف  ناملـس  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  ربمغیپ  رتـخد  هکلب  تسین ، ناـشتماما  بصنم  هب  صوصخم  اـهنآ و  هب  رـصحنم  تفص 
تـسا یـسک  ثدحم "  میتفگ " : قباس  رد  هک  روطنامه  تسین و  ماما  یثدحم  ره  اما  دـنثدحم "  ناماما "  همه  يرآ  دـنماقم ، نیا  ياراد 

. رگید زیچ  هن  هعیش  رظن  رد  ثدحم  ینعم  تسا  نیا  دنادب ، هدش  هداد  لیصفت  هتشذگ  تایاور  رد  هک  یئاه  هار  زا  یکی  هب  ار  قئاقح  هک 
ربانب دمآ ، هتفگ  هک  دوب  اه  نیمه  باب  نیا  رد  هفئاط  ود  ره  صوصخب  تسا و  نیمه  ثدحم  هرابرد  ینـس  هعیـش و  شیپ  راتفگ  نیرخآ  و 

زج درادن ، دوج  هراب و  نیا  رد  یمالسا  بهاذم  رگید  هعیش و  نایم  یفالتخا  چیه  دینک : یم  هظحالم  هکنانچ  نیا 
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تسا هدرک  نشور  ام  يارب  خیرات  هک  تسا  ملع  دروم  رد  وا  صاخ  هریس  رطاخ  هب  مه  نیا  دناد و  یمن  نیثدحم "  زا "  ار  رمع  هعیش  هکنآ 
. میتسین نآ  نایب  ماقم  رد  العف  و 

كرزب تلیـضف  يا  هفئاـط  هب  تبـسن  تسا  ندوب "  ثدـحم  دروم "  رد  ینـس  هعیـش و  قاـفتا  دروم  هک  ار  یتـقیقح  نیا  تسا  لوقعم  اـیآ 
؟ تصقنم یهارمگ و  نارگید  هب  تبسن  دوش و  هدرمش 

 " شباتک رد  هنوگچ  هک  میسرپب  یمالسا  هعماج  رد  داسف  ناشفا  رذب  قافن و  هموثرج  یمیـصق ،) هللا  دبع   ) زاجح يوگغورد  زا  ات  ایب  نم  اب 
يارب ناگتشرف  دوش و  یم  یحو  اه  نآ  هب  دنتـسه و  ءایبنا  هعیـش  رظنب  تیب  لها  ناماما  هک : دهد  یم  رظن  هنیثولا "  مالـسالا و  نیب  عارـصلا 

 "، دندقتعم نانآ  هرابرد  دنلئاق ، ءایبنا  هرابرد  هک  ار  يزیچ  نامه  شنادنزرف  زا  ناماما  همطاف و  هرابرد  نایعیش  دندروآ و  یم  یحو  نانآ 
. تسا هدرک  دانتسا  میا ، هدروآ  ار  نآ  لبق  تاحفص  رد  ام  هدش و  رکذ  یفاک  رد  هک  سابع "  نب  نسح  هبتاکم "  هب  رظن  راهظا  نیا  رد  وا 

 " هلاـسم راـکنا  زج  هدـش  ریگناـهج  شا  هتـسیاش  ءارآ  هک  یگرزب  تما  هب  تبـسن  اـه  تمهت  اـهارتفا و  نیا  هک  دـمهف  یمن  يدرم  نیا  ارچ 
رد تسین  مالـسلا  مهیلع  همطاـف  ناـشدرام  تیب و  لـها  ناـماما  اـب  ناگتـشرف  ندرک  ملکت  هدـمآ و  دـیجم  نآرق  رد  هـک  ندوـب "  ثدـحم 

؟ دنراد قافتا  هراب  نیا  رد  نیملسم  همه  هکیتروص 
نانآ رب  ناگتـشرف  دنربمایپ و  هماع  هدیقع  قبط  نارگید  باطخ و  نب  رمع  هک : دیوگب  دناوت  یم  ندوب "  ثدحم  لصا "  لوبق  اب  هعیـش  ایآ 

؟ دنا هدناسر  یم  یحو  هدش و  یم  لزان 
ار یگرزب  تسا : هدشن  هدینـش  یعقاو  هعیـش  زا  يدرف  چیه  زا  دـهد و  یمن  هار  یبهذـم  فطاوع  رد  ار  تمهت  غورد و  هاگ  چـیه  هعیـش  اما 

. تسا رودب  نآ  زا  هک  دنک  مهتم  یئاهزیچ  هب  ار  یتما  هک  اشاح  دنک و  اوران  بلاطم  غورد و  هب  مهتم 
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؟ تسا هدوبن  ءایبنا  هن  دنناملاع  مالسلا  مهیلع  ناماما  هکنیا  رب  ینبم  هعیش  حیرص  صوصن  درم  نیا  يور  شیپ  ایآ 
؟ تسا نینرقلا  يذ  نامیلس و  یسوم و  هارماه  لثم  دننامه  تیب  لها  ناماما  لثم  هک  هدوبن  ثیداحا  نیا  حیرص  ایآ 

باتک ناتنآرق  اب  دـنوادخ  تسا " : هدوبن  هدرک  لقن  یـضوع  ار  مالـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  اماراتفگ  وا  هک  یباـب  نمه  یفاـک "  " رد اـیآ 
؟"  تسا هدرک  متخ  ار  توبن  ناتربمایپ  اب  هداد و  نایاپ  ار  ینامسآ  ياه 

يوما و حور  كاـپان  دـنزرف  هک  یـسک  تسوارد و  هک  هچنآ  دوارت  نورب  هزوک  زا  اـما  هتـشاد ، رارق  شناگدـید  ربارب  رد  اـهنیا  ماـمت  ارچ ،
ءهداز تایـصوصخز  و ا  دوب ، دـهاوخن  رودـب  ازـسان  شحفز و  تسا و ا  تلاذر  یتسپ و  اب  مزالم  اعبط  دـشاب ، تسردان  ياه  هزیگنا  لماح 

تیب و لها  هب  دنک و  یم  هلمح  نانآ  هب  تشز  نابز  اب  دنک و  یم  نیملـسم  سومان  کته  دنز و  یم  شین  یعفا  دننامه  هک  تسا  نیا  يوما 
. دنز یم  تمهت  ارتفا و  شدیلپ  كاپان و  فالسا  زا  يوریپ  شا  هعیش 

نیا ریگ  یپ  ياه  شـشوک  موش و  دصاقم  دـناوتب  لماک  تریـصب  اب  رگ  وجتـسج  ناسنا  ات  میروآ ، یم  اجنیا  رد  ار  شراتفگ  صن  کنیا  و 
. دبای رد  تمهت  غورد و  هار  زا  یملسم » ياصع  قش  و  مالسا ، تما  نایم  فالتخا  داجیا  دروم  رد  ار  درم 

نب نسح  تسا : هتفگ  یفاک  رد  دوش . یم  یحو  تیب ، لها  ناماما  هب  هعیـش  رظنب  دسیون " : یم  ءهحفص 1  دلج 1  عارصلا "   " باتک رد  وا 
هک تسا  یـسک  لوسر  تفگ : باوج  رد  وا  تسا ؟ یقرف  هچ  ماـما  یبـن و  لوسر و  ناـیم  دیـسرپ : تشون و  اـضر  ماـما  هب  يا  هماـن  ساـبع 

ار صخـش  یهاگ  دونـش و  یم  ار  نخـس  یهاگ  یبن  و  ددرگ ، یم  لزان  وا  رب  یحو  دونـش و  یم  ار  شمالک  دنیب و  یم  لزان  وا  رب  لیئربج 
، دنهد یمن  ماجنا  يراک  جیه  ناماما  دنیب ، یمن  ار  صخـش  دونـش و  یم  ار  مالک  هک  تسا  یـسک  ماما  و  دونـش ، یمن  ار  نخـس  دنیب و  یم 
، دراد دوجو  هراب  نیا  رد  يرگید  هددعتم  صوصن  یفاک  رد  زین  و  دننک . یمن  زواجت  نآ  زا  هاگ  چیه  وا  زا  ینامرف  ادخ و  زا  نامیپ  اب  رگم 
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هب هک  یئاهزیچ  غیلبت  هب  رومام  نالوسر  دننامه  نانآ  اریز  دنتـسه  زین  لوسر  دوش و  یم  یحو  اهنآ  هب  دـنربمایپ و  هعیـش  رظن  هب  ناماما  سپ 
دنشاب ، یم  زین  هدش  یحو  اهنآ 

یم یحو  تیب  لها  ناماما  هب  هک  درادـنپ  یم  هعیـش  میا : هتفگ  باتک  نیا  لوا  ءزج  رد  دـسیون : یم  باتک  ناـمه  هحفص 35  دلج 2  رد  و 
. دنروآ یم  یحو  ناشیا  رب  نامسآ  ادخ و  هیحان  زا  ناگتشرف  دوش و 

نایم قرف  هعیـش  رظن  هب  هک : تشذگ  زین  یهلا و  یحو  اب  رگم  دـنیوگ  یمن  نخـس  دـننک و  یمن  يراک  ناماما ، هک : ناشراتفگ  تشذـگ  و 
یم ار  هتشرف  يادص  یحو و  ناماما  اما  دنیب ، یم  دروآ  یم  یحو  شیارب  هک  يا  هتـشرف  دمحم  هک : تسا  نیا  شا  هیرذ  زا  ناماما  دمحم و 

تقیقح رد  نیا  هک  تسا  مولعم  و  هعیـش ، شیپ  ماما  لوسر و  و  ماما ، یبن و  نایم  قرف  تسا  نیمه  و  دنیب ، یمن  ار  وا  صخـش  یلو  دنونش ،
تسین . قرف 

هک تسا  یناسنا  تسا ، لوسر  یبن و  هک  یـسک  اریز  دـشاب ، اهنآ  يارب  هک  یئانعم  ره  هب  دـننالوسر  ءایبنا و  شیپ  تیب  لها  زا  ناـماما  سپ 
دشاب هتشرف  هطـساو  اب  وا  هب  ادخ  یحو  هاوخ  دیامن ، شخپ  غیلبت و  ار  نآ  هک  هدومن  فیلکت  وا  هب  هدرک و  یحو  وا  هب  ار  شتلاسر  دنوادخ 
درادن لوسر  ینعم و  تقیقح  رد  یتلاخد  هتشرف  ندید  قافتا  هب  و  دنک ، كرد  دونشب و  وا  زا  اهنت  هکلب  هن ، ای  دنیبب  ار  هطـساو  هاوخ  هن و  ای 

دیامن . غیلبت  ار  نآ  هک  هتشگ  رومام  هدش و  یحو  وا  هب  تسا  یناسنا  لوسر ، دنیوگ : یم  اذل  و 
. تسین غیلبت  هب  رومام  اما  هدش  یحو  وا  هک  تسا  یناسنا  یبن  و 
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ار هچنآ  هعیش  سپ  دنقفتم . هراب  نآ  رد  همه  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  درادن و  لوسر  یبن و  ینعم  تقیقح  رد  یتلاخد  هتشرف  ندید  نیا  رب  انب 
هب دنموصعم و  نانآ  هک : دنرادنپ  یم  اهنآ  دراد . هدیقع  زین  شنادـنزرف  زا  ناماما  همطاف و  هرابرد  تسا  دـقتعم  نالوسر  ءایبنا و  هرابرد  هک 

هدنز هدرم  اهنآ  نیرتکجوک  هک  تسا  یتازجعم  نانآ  يارب  دندرگ و  یم  لزان  یهلا  ياه  نامرف  اب  اهنآ  رب  ناگتشرف  دوش و  یم  یحو  اهنآ 
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دنا "  هدرک  حیرصن  یفاک )  ) ناشیاه باتک  نیرتهب  رد  هکنانچ  تسا ، ندرک 
نوبذاکلا "  مه  کئلوا  هللا و  تایاب  نونموی  نیذلا ال  بذکلا  يرتفی  امنا 

 ". دننایوگوغرد نامه  نانیا  دنهد ، یم  تبسن  دنرادن  ادخب  نامیا  هک  یناسک  ار  غورد  اعطق 

هحفص 104 ] ] 

بیغ هب  هعیش  ناماما  ملع 

هراشا

لد رد  ینمـشد  هنیک و  ناشناماما  هعیـش و  هب  تبـسن  هک  یناسک  زا  مهیلع  هیلع و  هللا  تاولـص  دمحم  لآ  زا  ناماما  ملع  فارطا  رد  وگتفگ 
. تسا هدرک  ادیپ  عویش  دنراد ،

دهد و یم  رظن  روما  رد  یفاک  تریصب  نودب  دهد و  یم  هولج  قح  ار  لطاب  هک  دراد  دوجو  یبیرغ  بیجع و  راتفگ  اهنآ  زا  مادک  ره  شیپ 
زا یماما  هرابرد  یـسک  هعیـش  زا  ریغ  تسا و  درفتم  هدـیقع  نیا  هب  یمالـسا  بهاذـم  نایم  رد  هعیـش  هک  ایوگ  دروآ  یم  لیلد  شتلاـهج  رب 

دنتسه  اهازسان  اهشحف و  همه  قحتسم  نانآ  اهنت  اذل  تسا و  هدرکن  رازبا  ار  يا  هدیقع  نانچ  بهاذم  ناماما 
دنهاوخب هک  هاگ  ره  نانآ  دـنناد و  یم  ار  زیچ  همه  هعیـش  هدـیقع  قبط  ناـماما  ناونع " : تحت  عارـصلا "  رد "  یمیـصق "  هک "  ار  يزیچ 

ناک و ام  ملع  تسا ، اهنآ  تساوخ  قبط  ناشندرم  درم ، دنهاوخ  تقو  هچ  دنناد : یم  نانآ  دـهد ، یم  ناشمیلعت  دـنوادخ  دـننادب ، ار  يزیچ 
. تسا یفاک  وت  يارب  دروم  نیا  رد  تسا  هتفاب  مه  هب  تسین "  هدیشوپ  اهنآ  رب  يزیچ  دنراد و  نوکی  ام 

. تسا دوجوم  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  صوصن  یفاک  رد  دسیون " : یم  باتک  نامه  زا  هحفص " ب "  رد  وا 
هک دنناد  یم  نیملسم  همه  هک  یتروص  رد  دنکیرش  بیغ  ملع  رد  ادخ  اب  ناماما 

هحفص 105 ] ] 

ادخ زج  هکنیا  هراب  رد  بهذم ، نایاوشیپ  راتفگ  تنس و  باتک و  صوصن  دنشاب و  یمن  کیرش  ادخ  اب  تفـص  نیا  رد  نالوسر  ناربمایپ و 
دروآ " ... درگ  باتک  کی  رد  ار  اهنآ  همه  دوش  یمن  هک  تسا  يردقب  دناد  یمن  بیغ  ملع  یسک 

بیغ ملع  تقیقح 

هراشا
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، دشاب هدـنیآ  ای  ینونک و  ثداوح  هب  طوبرم  هاوخ  دـنراد  رارق  ام  يرهاظ  ساوح  دـید و  زا  نوریب  هک  یئاهزیچ  رب  یهاگآ  ینعی  بیغ  ملع 
. تسا رادقم  نکمم و  رشب  دارفا  مامت  يارب  يرهاظ  روما  رب  یهاگآ  دننامه  هک  تسا  یتقیقح 

یم ربخ  تداهش  بیغ و  همشچرس  زا  هک  یئاناد  رذگهر  زا  اهنت  دنتـسین  تیور  لباق  العف  هک  هدنیآ  ای  ینونک و  ثداوح  زا  یـسک  هاگ  ره 
ققحت زا  یعنام  چیه  دور و  یم  رامـش  هب  بیغ  ملع  زا  زین  یملع  نینچ  ددرگ  علطم  درخ  شناد و  قیرط  زا  ای  دنک و  لصاح  یهاگآ  دـهد 

. درادن دوجو  نآ 
هللا ءاقل  منهج و  تشهب و  تمایق و  زور  ناربمایپ و  ینامـسآ و  ياهباتک  ناگتـشرف و  ادخب و  نامیا  لیبق : زا  ناشیاهرواب  رتشیب  نانموم  الثم 
زور نآ  رد  هک  یئاهزیچ  یتشهب و  ياه  رـصق  ناـیروح و  باـسح و  روص و  خـفن  روشن و  ندـش و  هتخیگنارب  گرم و  زا  سپ  یگدـنز  و 
ریبعت اهنآ  زا  زین  میرک  نآرق  رد  دنیآ و  یم  رامـش  هب  بیغ  مولع  ءزج  دنک ، یم  قیدصت  دراد و  رواب  نموم  هک  ار  هچره  دنوش و  یم  عقاو 

: تسا هدش  بیغ  هب 
 " دنراد نامیا  بیغ "  هب "  هکیناسک  بیغلاب " : نونموی  نیذلا 

دنسرت . یم  ناهن  رد  ناشیادخ  زا  هکیناسک  بیغلاب " : مهبر  نوشخی  نیذلا 
 " یناسرت یم  دنسرت  یم  ناهن  رد  ناشیادخ  زا  هکیناسک  اهنت  بیغلاب " : مهبر  نوشخی  نیذلا  رذنت  امنا 

يوریپ نآرق  زا  هک  ار  یسک  اهنت  بیغلاب " : نمحرلا  یشخ  رکذلا و  عبتا  نیذلا  رذنت  امنا 

هحفص 106 ] ] 

 " یناسرن یم  دسرت  یم  ناهن  رد  نامحر  زا  دنک و  یم 
دسرت "  یم  ناهن  رد  ادخ  زا  هک  یسک  بیغلاب " : نمحرلا  یشخ  نم 

 " تسا ششخب  دنسرت  یم  ناهن  رد  ناشیادخ  زا  هکیناسک  يارب  هرفغم " : مهل  بیغلاب  مهبر  نوشخی  نیذلا  نا 
 " تسا هدومرف  هدعو  ناهج  نیا  ناهن  رد  شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  یندع  ياهتشهب  بیغلاب " : هدابع  هللا  دعو  ندع  تانج 

رت و هدرتسگ  بیغ  ملع  ياراد  دـنراد ، رواب  نآ  رب  نونموم  هک  هچنآ  رب  هوـالع  نآ  هدـنراد  هک  دـنک  یم  باـجیا  تلاـسر  توبن و  بصنم 
دننک : یم  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  ریز  تایآ  دشاب . يرت  هبناج  همه 

راـبخا نیا  همه  و  نینموملل " : يرکذ  هظعوم و  قـحلا و  هذـه  یف  كءاـج  كداوـف و  هب  تبثن  اـم  لـسرلا  ءاـبنا  نم  کـلیلع  صقن  ـالک  و 
 ". دشاب نینموم  يارب  يرکذ  هظعوم و  راکنیا  رد  میزاس و  دنمورین  هلیسو  نادب  ار  تبلق  ات  مینک  یم  نایب  وت  يارب  ار  ناربمایپ 

ءابنا نم  کلذ  تسا : هدومرف  میرم  ناتـساد  نایب  زا  دـعب  هدرک و  لقن  ار  ناگتـشذگ  ياه  ناتـساد  شربمایپ  يارب  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  و 
مینک "  یم  یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياهربخ  زا  نیا  کیلا " : هیحون  بیغلا 

یحو وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياهربخ  زا  نیا  کیلا " : اهیحون  بیغلا  ءابنا  نم  کـلت  تسا : هدوزفا  زین  حون  ترـضح  ناتـساد  ناـیب  زا  دـعب  و 
مینک " . یم 

یم یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  راـبخا  زا  نیا  کـیلا " : هیحون  بیغلا  ءاـبنا  نم  کـلذ  تسا : هدومرف  زین  فسوی  ناردارب  ناتـساد  زا  دـعب  و 
. " مینک
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رهظی الف  بیغلا  ملاع  دنک : یم  حیرـصت  نینچ  دیجم  نآرق  نارگید ، هن  تسا  ناربمایپ  هب  صوصخم  بیغ  هب  ملع  زا  هلحرم  نیا  هکنیا  رد  و 
هدیدنـسپ هک  ار  يربمایپ  رگم  دنک  یمن  هاگآ  شبیغ  رب  ار  یـسک  تسا و  بیغ  هب  ملاع  ادخ  لوسر " : نم  یـضترا  نم  الا  دـحا  هبیغ  یلع 

. تسا
درادن : وا  ملع  هب  هطاحا  یسک  چیه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  اما 

الیلق "  الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  و  تسا : رادروخ  رب  يزیجان  ملع  زا  رشب  ءاش " و  امب  الا  هملع  نم  ءیشب  نوطیحی   "و ال 
شناد اما  تسا  یـصوصخم  هرهب  ناشمادک  ره  يارب  و  دنتـسه ، بیغ  ملع  ياراد  دـیجم  نآرق  صن  قبط  نانموم  ءایلوا و  ءایبنا و  همه  سپ 

هن تسا  مدع  هب  قوبـسم  و  یتاذ ، هن  تسا  یـضرع  دودحم و  فیک  مک و  ظاحل  زا  زاب  دشاب ، هتـشاد  رارق  هک  يا  هلحرم  ره  رد  اهنآ ، همه 
ياهدیلک وا  شیپ  وه " : الا  اهملعی  بیغلا ال  حیتافم  هدنع  و  هک : هدش  هتفرگ  ادخ  زا  يدمرـس و  هن  تسا  یئاهتنا  ءادتبا و  نآ  يارب  یلزا و 

 " درادن یهاگآ  وا  زج  اه  نآ  زا  یسک  تسا  بیغ 
مالعا رد  نینچمه  و  ثداوح ، اه و  گرم  اهالب و  دراوم  رد  ناـشبیغ  ملع  قبط  رب  ندرک  لـمع  رد  شتما  ناـیم  رد  شملع  ثراو  ربماـیپ و 

. دنتسه ادخ  نامرف  هزاجا و  هب  دنمزاین  مدرم ، هب  اهنآ 
مزلتـسم يزیچ  هب  ملع  هاگ  چیه  درادن ، رگید  هلحرم  اب  طابترا  اهنآ  زا  مادک  چیه  هک  دنتـسه  هلحرم  هس  مدرم ، هب  نآ  مالعا  لمع و  ملع و 
تاعارم دیاب  هک  تسا  يا  هدننک  عنم  لماوع  یضتقم و  تاهج  اهنآ  زا  مادک  ره  يارب  و  تسین ، مدرم  هب  نآ  مالعا  ای  نآ و  هب  ندرک  لمع 

ددرگ .
. تسین ینتفگ  لمعلا و  بجاو  دوش  هتسناد  هک  هچره  اذه  یلع 

هحفص 108 ] ] 

یف تاقفاوملا  شا "  هدنزرا  باتک  رد  یفوتم 790 ه  یبطاش  هب  روهشم  یمخل  یسوم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  ماما  كرزب  یلوصا  ظفاح و 
ای یبصغ و  نیعم  ءیش  نیا  هک  دوش  مولعم  هفشاکم  هار  زا  مکاح  صخـش  يارب  رگا  دسیون " : یم  هحفص 184  دلج 2   " ماکحالا  لوصا 

لام الثم  هک  دوش  تباث  هنیب  لیلد و  هار  زا  یلو  تسا ، دیز  کلم  لام  نیا  هکنآ  ای  دـیوگ و  یم  غورد  دـهاش  نیا  هکنآ  ای  تسا و  یـسجن 
دهد تداهش  دریذپن و  ار  دهاش  دنک و  ممیت  دناوت  یمن  سپ  دنک ، لمع  هفشاکم  قبط  رب  هک  تسین  زئاچ  مکاح  صخش  يارب  تسا  ورمع 

فشک و هب  داـمتعا  فشک  رطاـخب  نآ  زا  ناوت  یمن  دوش و  یم  نییعت  يرگید  ماـکحا  رهاوظ ، اـب  اریز  تسین ، دـیلا  يذـب  طوبرم  لاـم  هک 
. دوب یکتم  ایور "  هب "  دوش  یمن  هکنانچ  دومن  رظنفرص  تسارف  دوهش و 

يراک نینچ  هک  یتروص  رد  درک  ضقن  دـشاب  مهارف  شتابجوم  رهاظ  رد  رگا  ار  ماکحا  نآ  اب  ناوتب  دـیاب  یم  دوب  اور  يراک  نینچ  رگا  و 
. تسین اور 

رت یقطنم  رتایوگ و  شدوصقم  نایب  رد  امش  زا  یخرب  دیاش  دیروآ و  یم  مشیپ  تیاکش  امش  هدمآ " : ادخ  لوسر  زا  حیحص  تیاور  رد  و 
یم هک  يزیچ  قبط  رب  ار  مکح  دینک : یم  هظحالم  هک  يروط  هب  منک " ... یم  تواضق  مونـش  یم  هک  هچنآ  قبط  نم  اما  دـشاب ، يرگید  زا 

لماک یهاگآ  شندوب  لطاب  قح و  تقیقح و  زا  هدش  یم  ارجا ، وا  هلیسو  هک  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  یتروص  رد  عقاو  هن  هدرک  دیقم  دونش 
تـسا یلـصا  نیا  تسا و  هدومن  یم  تواضق  شا  هدینـش  قبط  اهنت  هدرک  یمن  لمع  شملع  قبط  رب  ادخ  لوسر  هاگ  جیه  اما  تسا ، هتـشاد 

. دراد یم  زاب  شملع  هب  ندرک  لمع  زا  ار  مکاح  هک 
هک دنادب  وا  اما  دنهد  تداهش  يزیچ  هرابرد  مکاح  شیپ  لداع  رفن  دنچ  هاگ  ره  هک : تسا  نیا  هدش  لقن  کلام "  زا "  هک  يروهشم  لوق 

وا رب  تسا  نآ  فالخ  قح 
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لمع اهنآ  تداهش  قبط  رگا  اریز  دشاب ، هتشادن  نانآ  بذک  دمعت  هب  ملع  هک  یتروص  رد  دنک  لمع  اهنآ  تداهش  قبط  رب  هک  تسا  بجاو 
هار زا  هن  دشاب  هدش  لصاح  يداع  قیرط  زا  دص  رد  دص  مکاح  ملع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دوب . دهاوخ  شیوخ  ملع  هب  مکاح  دـنکن 

. دراد تلاخد  نآ  رد  يرگید  روما  هک  یتاداع  قراوخ 
هن دشاب  هدش  لصاح  يداع  قیرط  زا  هک  تسا  یملع  هرابرد  وا  رظن  دنک ، تواضق  شملع  قبط  دناوت  یم  مکاح  دنک : یم  راهظا  هک  یسک 

تسا . یگرزب  لیلد  دوخ  نیا  هتسنادن و  ربتعم  ار  نآ  ادخ  لوسر  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  تاداع و  قراوخ  زا 
یـسک اریز  دنامن ، ظوفحم  رهاوظ  هک  دوش  یم  نیا  هب  رجنم  باب  نیا  ندوشگ  دـهد : یم  همادا  نینچ  باتک  نامه  هحفص 187  رد  ظفاح 

ار اهرطاخ  اسب  هچ  دـهاوخب  یبیغ  روما  اب  ار  وا  نتـشک  رگا  دـشاب و  يرهاظ  دـیاب  مه  وا  رذـع  هدـش  ررقم  وا  رب  لتق  يرهاـظ  ببـس  اـب  هک 
برد نیا  هتفرگ و  راک  نیا  ولج  دیاب  هک  هدش  هدیمهف  مالـسا  حور  زا  هک  یتروص  رد  دیآ  یم  دیدپ  رهاوظ  رد  یلزلزت  دنک و  یم  شوشم 

. دوش هتسب 
یـسک یلک  هدـعاق  نیا  رد  رکنا " و  نم  یلع  نیمیلا  یعدـملا و  یلع  هنیبـلا  هک : تسا  نیا  هـب  دنتـسم  هـک  ینیب  یمن  ار  يواـعد  باـب  اـیآ 

: " دومرف درک و  ادـیپ  هنیب  هب  جایتحا  دوب ، هتفرگ  رارق  راکنا  دروم  دوب و  هدـیرخ  هک  يزیچ  هرابرد  ادـخ  لوسر  یتح  تسا  هدـشن  ینثتـسم 
 ". تفرگ رارق  تداهش  ود  ياج  شتداهش  داد و  تداهش  شیارب  تباث  نب  همیزخ  هکنیا  ات  دهد ؟ یم  تداهش  میارب  یک 

.؟ دننکب دیاب  هچ  تما  داحآ  رگید  هک  ینک  یم  رکف  دنک ، لمع  يرهاظ  نیزاوم  قبط  لوسر ، هک  یتقو 
لام هنیب  ینعی : دـش  هتفگ  هک  تسا  نامه  هدـعاق  دـنکب  یئاعدا  نانآ  نیرت  هتـسیاش  هب  تبـسن  هعماج  درف  نیرتگرزب  رگا  باسح  نیا  يور 

. دوب دهاوخ  رابتعا  یب  یعرش  یهاون  رماوا و  دروم  رد  یبیغ  تارابتعا  سپ  رکنم . لام  مسق  تسا و  یعدم 
طرش نیا  رابتعا  هک  یتقو  دیوگ " : یم  باتک  نامه  زا  هحفص 189  رد  وا  زین  و 
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هک هچنآ  قبط  تسه  يا  هعـس  اهنآ  رد  هک  يا  هبولطم  ای  هزئاج  روما  تسا : نیا  تقیقح  نآ ؟ قبط  رب  لمع  تسا  زئاج  اجک  سپ  دـش  تباث 
: تسا مسق  هس  رب  نآ  تسا و  زئاج  اهنآ  رد  لمع  دش  هتفگ 

ای دیایب  وا  شیپ  دهاوخ  یم  تقو  نالف  رد  ینالف  هک  دناد  یم  دوهش ، فشک و  ياراد  صخـش  هکنیا  لثم  دشاب ، یحابم  رما  رد  هکنآ  لوا 
يارب ار  دوـخ  هجیتـن  رد  دراد  لد  رد  هک  یتسرداـن  تسرد و  داـقتعا  راـبخا و  نآ  زا  تسا  هاـگآ  اـی  هن  اـی  دـش  دـهاوخ  یلمع  وا  میمـصت 

. دیوج یم  يرود  نآ  زا  ای  دنک و  یم  هدامآ  شندمآ 
یتروص رد  دنیبب  یباوخ  روما  نیا  هرابرد  رگا  هکنانچ  تسا  عورـشم  زئاج و  وا  يارب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یملع  نینچ  قبط  رب  ندرک  لمع 

. دومن دهاوخ  لمع  نآ  قبط  رب  دشابن  یعورشمان  مزلتسم  هک 
دـسرت یم  شتبقاع  هک  یلمع  هب  مادقا  دنمدرخ  اریز  دور ، یم  دیما  نآ  زا  هک  دـشاب  يا  هدـئاف  رطاخ  هب  نآ  قبط  رب  ندرک  لمع  هکنیا  مود 

. دیآ یم  شیپ  دنیآ  شوخان  هجیتن  راک ، تبقاع  هب  هجوت  مدع  يور  یهاگ  هک  نآ  تیاهن  دنک  یمن 
باجیا ار  نآ  یتهج  ای  دشاب  یتجاح  رگا  سپ  درک ، دیهاوخ  هچ  هک  دـنیبب  هار  نآ  زا  ات  تسه  مه  یناحتما  تسا  يزایتما  هکنانچ  تمارک 

یم هک  هچنآ  مامت  هب  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  مولعم  داد و  یم  ربخ  یناهنپ  روما  هب  جایتحا ، دروم  ادخ  لوسر  تشاد و  دهاوخن  یعنام  دـنک ،
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. تسا هدومرف  یم  هدافتسا  نآ  زا  اهیدنمزاین  ياضتقم  قبط  تاقوا و  یضعب  رد  اهنت  هکلب  تسا ، هداد  یمن  ربخ  هتسناد 
یتحلصم رطاخ  هب  بلطم  نیا  نتفگ  دنیب ، یم  رس  تشپ  زا  ار  اهنآ  هک : داد  ربخ  دندناوخ  یم  زامن  شرـس  تشپ  هک  یناسک  هب  ادخ  لوسر 

دنک . ناشیهن  رما و  نآ  نودب  هدوب  نکمم  هکنآ  اب  تسا  هتشاد  دوجو  نآ  رابخا  رد  هک  هدوب 
نیا اـب  نکیل  تسا ، رت  راوازـس  تسخن  دروم  زا  دروم  نیا  رد  مرکا  ربماـیپ  تما  لـمع  سپ  شتازجعم ، تاـمارک و  رئاـس  تسا  نینجمه  و 

. دوب دهاوخن  زاوج  زا  شیب  هریغ  یهاوخ و  دوخ  بجع و  لیبق  زا  ءوس  بقاوع  زا  سرت  رطاخ  هب  لاح 

هحفص 111 ] ] 

. دننک هدامآ  الماک  ار  دوخ  ات  دوش  یم  هدافتسا  مدرم  نداد  تراشب  ای  ندناسرت و  يارب  نآ  زا  هک  تسا  يدروم  رد  موس 
رخآ رما  ندوب  تروص  رد  نآ  ندـشن  عقاو  ای  رگید و  يزیچ  ندوبن  تروص  رد  يزیچ  عوقو  زا  نداد  ربخ  لثم  تسا  زئاج  زین  تروص  نیا 

دوش .... لمع  نآ  قبط  رب  ات 
الوسر ایبن و  ربخ  نینرقلا و  يذ  طول و  میهاربا و  موق  دومث و  داع و  دوه و  موق  رابخا  حون و  دـنزرف  ناتـساد  لقن  دـشابن  بیغ  زا  ارچ  سپ 

هتشذگ ؟
هک یماگنهو  هدرک  اشفا  شردـپ  يارب  ار  نا  وا  دوب و  هتفگ  شنارـسمه  زا  یخرب  هب  يرـس  روطب  ربماـیپ  هک  ار  هچنآ  دـشابن  بیغ  زا  ارچ  و 

نمب ار  ربخ  نیا  ریبخ  میلع و  يادـخ  دومرف : تسا ؟ هداد  امـش  هب  ار  ربخ  نیا  یک  تفگ : ادـخ  لوسرب  وا  داد  ربـخ  شرـسمه  هب  ار  ناـیرج 
تسا ؟ هداد 

داد "  ربخ  تشادن  ار  نآ  لمحت  هک  ار  يزیچ  لیوات  رد  وا  هب  یسوم  هارمه  هک  ار  هچنآ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 
دینک ؟ یم  هریخذ  نات  هناخ  رد  دیروخ و  یم  هک  يزیچ  هب  مهد  یم  ناتربخ  و  تفگ : شتما  هب  یسیع  هک  ار  يزیچ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 
دراد رارق  میورشیپ  هک  یتاروت  میامـش  يوس  هب  ادخ  لوسر  نم  لیئارـسا  ینب  يا  لیئارـسا " : ینب  يارب  یـسیع  هتفگ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 

مهد ؟ یم  تراشب  تسا  دمحا  شمان  دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  ندمآ  هبو  منک  یم  قیدصت 
؟ یئامن ناشهاگآ  دنلفاغ ، نآ  زا  هک  ناشرما  نیا  هب  ار  نانآ  ات  هدومرف : یحو  فسوی  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 

هحفص 112 ] ] 

؟ داد ربخ  ادخ  نامرف  هب  شنیزفآ  قئاقح  دروم  رد  ناگتشرف  هب  مدآ  هک  ار  هچنآ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 
خرات لئامـش و  مالـسا و  ربمایپ  هراـبرد  ناگتـشذگ  ياـهباتک  روبز و  لـیجنا و  تاروت و  زا  هک  ناوارف  تراـشب  نیا  دـشابن  بیغ  زا  ارچ  و 

؟ تسا هدمآ  شتما  ناگدنز و 
هدـش تیاور  شتدالو  زا  شیپ  مالـسا  ربمایپ  هرابرد  ناسیـسق  ناـنابهر و  ناـنهاک و  زا  هک  حیحـص  ياـهربخ  همه  نیا  دـشابن  بیغ  زا  ارچ 

تسا ؟
اه و نامـسآ  ملع  نوکی ، ام  ناک و  ام  ملع  بیغ : ملع  زا  يرادقم  شناگدنب  زا  یخرب  هب  دنوادخ  هک  درادن  دوجو  یعنام  چـیه  اج  نیا  رد 

ملع زا  يرادـقم  ار  یـسک  دـنوادخ  هکنیا  رد  یعنام  چـیه  هکناـنچ  دـهد ، میلعت  نـالوسر ، ناگتـشرف و  ملع  نیرخآ و  نیلوا و  ملع  نیمز ،
. درادن دوجو  دنیبب  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  راو  میهاربا  ات  دنک  اطع  شیرهاظ 

نآ زا  يا  هلحرم  ره  رد  هکنآ  ول  تسا و  يرهاظ  ملع  ای  بیغ و  ملع  رد  کیرـش  ادخ  اب  هدـنب  هکنیا  روصت  هاگ  چـیه  دراوم ، هنوگ  نیا  رد 
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قلعتم هاوخ  تسا ، ظوحلم  هراومه  وا  ملع  رد  يرـشب  یناکما  دویق  اریز  تسا ، يدایز  رایـسب  قرف  اهنآ  ناـیم  دور  یمن  دـشاب ، هتـشاد  رارق 
. دومن ادج  اهدیق  نیا  زا  ار  وا  دوش  یمن  دشاب و  راکشآ  ای  بیغ  شملع 

تسا . هارمه  سدقا  دحا  بجاو  تاذ  هب  صوصخم  یئاتکی  دویق  اب  راکشآ  ای  بیغ  هب  یهلا  ملع  اما 
نآ رد  هک  ظوفحم  حول  رد  هعلاطم  قیرط  زا  هک  دهدب  نذا  لیفارـسا  هب  الثم  ادخ  هاگ  ره  ینعی : ادخ ، هب  تبـسن  ناگتـشرف  ملع  نینچمه  و 
مزال كرـش  هار  نیا  زا  دوب و  دهاوخن  ملع  رد  کیرـش  ادخ  اب  هجو  چیه  هب  دنک  لصاح  یهاگآ  شنیزفآ  رارـسا  هب  تسه  زیچ  همه  ناینب 

. دمآ دهاوخن 

هحفص 113 ] ] 

ملع اب  درادـن  ناکم  نامز و  دریذـپ و  یمن  یگنوگچ  هک  یملع  و  دودـحم ، یـضرع  ملع  قلطم و  یتاذ  ملع  نایم  هسیاقم  الـصا  نیا  رباـنب 
ملع دیاش  هکنانچ  تسا  طلغ  هدش ، بسک  نارگید  زا  ملع  اب  لیـصا  ملع  و  تقوم ، ثداح و  ملع  اب  يدبا  یلزا و  ملع  و  دـیقم ، دودـحم و 

نآ و هار  رد  فالتخا  رطاخ  هب  اما  تسا ، کیرش  ناکما  رد  اه  نآ  همه  ملع  هکنآ  اب  اریز  دوش ، هسیاقم  رشب ، دارفا  رگید  شناد  اب  ناربمایپ 
دروم رد  دـلقم  ملع  دـهتجم و  ملع  منایم  دوش  یمن  هکلب  دزاس ، یم  ادـج  زیامتم و  مه  زا  ار  ود  نآ  دراد  دوجو  اهنآ  رد  هک  یتایـصوصخ 

. دراد دایز  قرف  مه  اب  ود  نآ  لیصحت  هار  اریز  هدومن ، هسیاقم  دشاب ، هتشاد  هطاحا  اهنآ  همه  هب  دلقم  هچ  رگا  یعرش  ماکحا 

؟ ادخ هب  صوصخم  بیغ  ملع 

قیرط نیمه  هب  راکـشآ  هب  ملع  دـننام  دـشاب  فـیک  مک و  هب  دـیقم  هکنآ  نودـب  قـلطم  یتاذ و  بیغ  مـلع  هدـش  داـی  بلاـطم  هـب  هجوـت  اـب 
. يراکشآ بیغ و  ملع  ره  هن  تسوا  یتاذ  تافص  زا  صوصخم و 

ادخ زج  وکب  هللا " : الا  بیغلا  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  ملعی  لق ال  تسا : هدـش  روظنم  هکرابم  تایآ  نیا  رد  اتابثا  ایفن و  ینعم  نیمه  و 
 ". دنناد یمن  بیغ  ملع  دنراد ، رارق  نیمز  نامسک و  رد  هک  یناسک 

تسا اه  لد  رارسا  رب  ياناد  وا  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  بیغ  ياناد  ادخ  رودصلا " : تاذب  میلع  هنا  ضرالا  تاومسلا و  بیغ  ملاع  هللا  نا 
".

دیهد یم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  دناد و  یم  ار  نیمز  اه و  نامسآ  بیغ  ادخ  نولمعت " : امب  ریـصب  هللا  ضرالا و  تاومـسلا و  بیغ  ملعی  هللا  نا 
تسا " . انیب 

یم هدنادرگ  رب  تسا  راکشآ  بیغ و  ياناد  هک  يادخ  يوس  هب  سپـس  نولمعت " : متنک  امب  مکئبنیف  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  یلا  نودرت  مث 
 ". دنک ناتراد  ربخ  دیداد  یم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  ات  دیوش 

هحفص 114 ] ] 

. تسا میحر  نامحر و  وا  تسا  تداهش  بیغ و  ياناد  يادخ  وا  میحرلا " : نمحرلا  وه  هداهشلا  بیغلا و  ملاع 
. " تسا میحر  زیزع و  ناهن ، راکشآ و  ياناد  هک  ییادخ  نآ  تسا  نیا  میحرلا " : زیزعلا  هداهشلا  بیغلا و  ملاع  کلذ  " 

. تسا میکح  زیزع و  ناهن ، راکشآ و  ياناد  يادخ  میکحلا : زیزعلا  هداهشلا  بیغلا و  ملاع 
ادخ ياه  هنیزخ  میوگ  یمن  امـش  هب  کلم " : ینا  لوقا  بیغلا و ال  ملعا  هللا و ال  نئازخ  يدنع  مکل  لوقا  ال  دنک : یم  لقن  ربمایپ  حون  زا  و 
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متسه " . هتشرف  نم  هک  میوگ  یمن  مهاگآ و  بیغ  زا  هن  تسا و  نم  شیپ 
مدوزفا " . یم  مریخ  عفن و  رب  متشاد  بیغ  ملع  رگا  و  ریخلا " : نم  ترثکتسال  بیغلا  ملعا  تنک  ول  دنک : یم  لقن  شربمایپ  لوق  زا  و 

تابثا یفن و  ظاحل  زا  هلاسم  نیا  رد  تنس  باتک و  هلدا  نایم  یضراعت  هک  دوش  یم  هتـسناد  میدرک  نایب  ملع  هرابرد  هک  یلیـصفت  نیا  اب  و 
. دراد هجوت  یصاخ  هیحان  هب  تابثا  زو  یفن  هلدا  زا  مادک  ره  هکلب  درادن ، دوجو 

یضعب رد  سکع . رب  و  تسا ، هدش  تابثا  رگید  یضعب  رد  هک  تسا  نآ  ریغ  هدش  یفن  هلدل  زا  یـضعب  رد  بیغ  ملع  دروم  رد  هک  ار  هچنآ 
ییحی باوج  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نایب  دننام  تسا  هدش  تهج  ود  نیا  هب  هراشا  تیب  لها  قیرط  زا  هدرا  صوصن و  زا 

هللا ناحبس  دومرف " : شباوج  رد  اما  دیراد ؟ بیغ  ملع  امـش  هک  دننک  یم  لایخ  مدرم  مدرگ  تنابرق  درک : ضرع  هک  نسح  نب  هللا  دبع  نب 
: دومرف هاگنآ  تسا  هدش  تسار  مندب  رس و  ياهوم  مامت  مسق  ادخب  دراذگب  مرس  يور  ار  تتسد 

هحفص 115 ] ] 

. " تسین ادخ  لوسر  زا  یثاریم  زج  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  هن 
یسیع رگا  الثم  دنک ، یم  قرف  دییقت  قالطا و  ظاحل  زا  اه  هدیرفآ  رد  تافص  نامه  ریظن  اب  هک  راگدرورپ  تافـص  رگید  تسا  نینچمه  و 
نآرق رد  هکنانچ  دزاسب ، ادخ  نذا  اب  لگ  زا  يا  هدنرپ  ياج  هب  لگ  زا  یئاناد  ناسنا  ای  دنک ، هدنز  ادخ  نذا  اب  ار  اه  هدرم  مامت  مالـسلا  هیلع 

هک تفگ  ناوت  یمن  دوش "  یم  هدـنرپ  ادـخ  نذا  اب  ممد و  یم  نآ  رد  مزاـس  یم  هدـنرپ  دـننامه  امـش  يارب  لـگ  زا  تسا " : هدـمآ  دـیجم 
اب يرگید  تسا ، ادخ  هدنناریم  هدننک و  هدنز -  رایتخا و  بحاص  زاب  تسا ، هدش  کیرـش  ندیرفآ  هدرم و  ندرک  هدـنز  تفـص  رد  یـسیع 

دودحم . نارگید  تفص  تسا  قلطم  وا  تفص  دهد ، یم  ماجنا  يراک  نینچ  وا  نامرف 
تشوگ و تسوپ و  مشچ و  شوگ و  شیاربو  دـنک  یم  ریوصت  دـهاوخ  یم  ادـخ  هکنانچ  ار  لـفط  اـه  محر  رد  هک  يا  هتـشرف  نینچمه  و 
اه محر  رد  تسوا  تسا و  هدننک  ریوصت  هدننیرفآ و  هک  تسا  ادخ  تسین ، کیرش  تافص  نیا  رد  شیادخ  اب  وا  دهد ، یم  رارق  ناوختـسا 

. دنک یم  ریوصت  دهاوخب  هک  روط  ره 

هحفص 116 ] ] 

تواقش تداعس و  رـش و  ریخ و  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  بئاصم و  راتفر و  لجا و  يزور و  ات  دتـسرف  یم  محر  هب  ادخ  هک  يا  هتـشرف  زین  و 
همه درادن و  یکیرـش  تنطلـس  رد  هک  تسا  ادخ  اهنت  دوب ، دهاوخن  ادخ  کیرـش  زین  وا  دمدب  وا  رد  ار  حور  هاگنآ  دـسیونب و  تسا  نینج 

. تسا هدومرف  ریدقت  هدیرفآ و  ار  زیچ 
یم ار  اه  ناج  دریگ "  یم  ار  ناـتیاه  ناـج  تسا  امـش  روماـم  هک  توملا  کـلم  وگب  نآرق "  صن  قبط  هکنآ  اـب  توملا "  کـلم  زین "  و 

( دریگ یم -  ندرم  ماگنه  ار  اه  ناج  ادخ  : ) دیوگ یم  میوگ  یم  میرک  نآرق  هکنانچ  اه  ناج  نتفرگ  هک  تسا  تسرد  لاح  نیا  اب  دریگ ،
تبسن تسا : تسرد  هکنانچ  دشابن  رما  نیا  رد  وا  کیرش  هجو  چیه  هب  توملا  کلم  دشاب و  وا  هدنناریم  دشاب و  هتـشاد  ادخ  هب  صاصتخا 

دنریگ یم  ار  ناشناج  ناگتـشرف  دـنا  هدرک  متـس  هک  نانآ  دـیوگ : یم  میرک  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  دوش  هداد  ناگتـشرف  اـه  ناـج  نتفرگ 
 " دنریگ . یم  ار  ناشناج  ناگتشرف  یشوخ  اب  هکنانآ 

. دوب دهاوخن  تیصعم  هانگ و  ادخ ، ریغ  هب  ندناریم  نداد  تبسن  رد  تسین و  تایآ  نیا  نایم  رد  یضراعت  هنوگ  چیه  و 
دباوخ  یمن  هداد ، رارق  شیارب  ادخ  هک  یصوصخم  شنیرفآ  قبط  هتشرف ، زین  و 
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هحفص 117 ] ] 

. دوب دهاوخن  کیرش  مون "  هنس و ال  هذخات  هدوتس " ال  ار  دوخ  هکنانچ  ادخ  اب  تفص  نیا  رد  لاح  نیا  اب  دنز  یمن  ترچ  و 
هک تسوا  زاب  دوب  دهاوخن  ادخ  کیرـش  یـسک  نینچ  دنک ، هدنز  ار  هدرم  نیمز  دناوتب  هک  دنک  تیانع  یتردق  نانچ  یـسک  هب  ادخ  رگا  و 

. دنک یم  هدنز  ار  هدرم  نیمز 

یمیصق اب  يراتفگ 

هب ار  نامه  دـنوادخ  دـننادب ، ار  يزیچ  دـنهاوخب  هاگ  ره  ناماما  هکنیا " : دروم  رد  هعیـش  راتفگ  هک : مینک  لاوس  یمیـصق  زا  دـیئایب  کنیا 
ملع رد  ادـخ  اب  ناماما  هکنیا  اب  تسا  مزالم  هعیـش  هتفگ  نیا  دریگ : یم  هجیتن  وا  هک  دراد  كرـش  اـب  یطاـبترا  هچ  دـهد "  یم  میلعت  ناـنآ 

دوب ؟ دنهاوخ  کیرش  بیغ 
؟ تسناد ناسکی  ادخ  اب  نانآ  ملع  ناوت  یم  هنوگچ  دوب ، دهاوخ  وا  مالعا  ادخ و  هیحان  زا  رابخا  اب  نانآ  شناد  هکنیا : ضرف  زا  دعب  رخآ 

، تسین هدیـشوپ  یفخم و  نانآ  رب  يزیچ  دـنملاع و  نوکی "  ام  ناک و  امب  تبـسن "  ناماما  هکنیا : هب  داقتعا  تسا  هدرک  ناـمگ  ناداـن  نیا 
ار وا  دنک  دودحم  ار  وا  هک  یـسک  و  تسا ، وا  تافـص  ندرک  دودحم  وا و  شناد  دیدحت  و  بیغ ، ملع  تفـص  رد  ادخ  هب  كرـش  مزلتـسم 

یمن بیغ  ملع  یـسک  ادـخ  زج  هکنیا  دروم  رد  تنـس  باـتک و  صوصن  تقیقح  هک  یتروـص  رد  تسا ، نآ  زا  هزنم  ادـخ  تسا و  هدرمش 
ملع نودب  ادخ  هرابرد  مدرم  زا  یخرب  دیرم " : ناطیـش  لک  عبتی  ملع و  ریغب  هللا  یف  لداجی  نم  سانلا  نم  و  تسا : هدنام  یفخم  وا  رب  دـناد 

 ". دنیامن یم  يوریپ  نامرفان  ناطیش  زا  دننک و  یم  هلداجم 
تیاور دروم  رد  تنس  لها  نایاوشیپ  رب  هتشادنپ  هعیش  ناماما  بیغ  ملع  دروم  رد  وا  رد  هک  یکرـش  نیا  هنوگچ  مینک : نم  لاوس  وا  زا  ام  و 

؟ تسا هدنام  ناهنپ  ریز 

هحفص 118 ] ] 

یمیـصق بهذم  ماما  دمحا  تسا . هتخومآ  وا  هب  ار  تمایق  زور  ات  نوکی  ام  ناک و  ام  ملع  ادـخ  لوسر  هک : هدرک  لقن  هفیذـح "  هرابرد " 
ره نم  مسق  ادخب  تفگ : یم  هک  مدینـش  نامیلا  نب  هفیذح  زا  تسا  هتفگ  وا  دنک  یم  لقن  سیردا  یبا  زا  هحفص 388  دلج 5  شدنسم  رد 

 ". مناد یم  دوش  عقاو  تمایق  زور  ات  هک  يا  هثداح 
هن تسا و  لاحم  هن  یگدنز  نآ و  نایم  رییخت  تروص  رد  نآ  ندرک  رایتخا  شگرم و  ماگنه  زا  ناسنا  یهاگآ  هک  هتسنادن  یمیصق  هراچیب 

مالسلا . مهیلع  هعیش  ناماما  هب  دسر  هچ  ات  نموم  تمظع  اب  ماقم  زا  دیعب 
؟ تسا هاگآ  ان  عالطا و  یب  دنا  هداد  رارق  ناشلئاضف  ءزج  هدرک و  لقن  ناشناماما  هرابرد  شنابهذممه  هک  ار  هچنآ  درم  نیا  ارچ 

هیدـه ناونعب  رکب  وبا  يارب  هک  يا  هریرح  هدـلک  نب  ثراح  هفاحق و  یبا  نب  رکب  وبا  تسا "  هتفگ  هک  دـنا  هدرک  لقن  باهـش  نبا  زا  ناـنآ 
نم و تسا  هلاسکی  مس  نآ  رد  اریز  ردارب  تسد  اذغ  نیا  زا  ادخ  لوسر  هفیلخ  يا  تفگ : رکب  وبا  هب  ثراح  دـندروخ ، یم  دـندوب ، هدروآ 

. " دندرم زور  کی  رد  نانآ  دیسر و  رخآ  هب  لاس  نآ  ات  دندوب  لیلع  هراومه  نانآ  تشادرب  تسد  مه  وا  و  درم ، میهاوخ  زور  کی  رد  وت 
هدید شگرم  دروم  رد  رمع  هک  یباوخ  ناتـساد  هحفص 74  دلج 2  شـضایر  رد  يربط  و  هحفص 48 و 51 ، دلج 1  شدنـسم  رد  دمحا  و 

. دوب هدشن  هلصاف  هعمج  کی  زا  شیب  دندز  رجنخ  وا  هب  هک  يزور  ات  وا  باوخ  نایم  دنا و  هدرک  لقن  دوب ،
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ات اریز  نکب ، ار  تتیـصو  نینموملا  ریما  يا  تسا : هتفگ  رمع  هب  وا  هک  هدرک  لـقن  راـبحالا  بعک  زا  هحفص 75  دـلج 2  ضایر  باتک  رد  و 
بعک هلمج  نآ  زا  مدرم و  دز و  رجنخ  وا  هب  ولول  وبا  تشذگ  زور  هس  هک  یتقو  درم ، یهاوخ  رگید  زور  هس 

هحفص 119 ] ] 

. تسا هتفگ  بعک  هک  تسا  نامه  فرح  تفگ : رمع  دندش ، دراو  وا  رب 
اریز نک ، نوریب  هنیدم  زا  ار  اهمجع  ای  شاب ) هتـشاد  هظفاحم  ینعی :  ) شاب بظاوم  تفگ : رمع  هب  يرازف  نصح  نب  هنییع  هک : هدـش  تیاور 
درک . رورت  عضوم  نآ  رد  ار  وا  ولول  وبا  ادعب  هک  یعضوم  نآ  يور  تشاذگ  ار  شتسد  .و  دننک رورت  ارت  عضوم  نیا  رد  نانآ  مسرت  یم 

یبارعا هفیلخ ، يا  تفگ : یم  يدرم  مدینش  هک  میدوب  هوک  يور  هفرع  رد  رمع  اب  تسا ؟: هتفگ  هدرک  لقن  معطم  نب  ریبج  زا  كاحـض  نبا 
، دوب دهاوخن  هدنز  هدنیآ  لاس  نینموملا  ریما  مسق  ادخب  دنک  عطق  ار  تنابز  ادخ  تسیچ ؟ ادص  نیا  تفگ : مرـس  تشپ  زا  بهل  هلیبق  زا  يا 
، تسکـش ار  شرـس  دروخ و  وا  رـس  هب  یگچوـک  گنـس  میدرک  یم  هرمج  یمر  رمع  اـب  هک  یماـگنه  مدرک . شبدا  متفگ و  دـب  وا  هب  نم 

درم نامه  وا  مدـید  مدرک  هجوت  نم  درک . فقوت  یهاوخن  اـج  نیا  رد  هدـنیآ  لاـس  هک  نینموملا  ریما  يا  شاـب  هتـشاد  هجوت  تفگ : يدرم 
. درکن جح  رمع  رگید  هک  مسق  ادخب  تسا . یبهل 

یقهیب تسا . هداد  ربخ  رمع  تداهـش  زا  نفد  ماگنه  يا  هدرم  رکب ، وبا  تفالخ  مایا  رد  هک  تسا  نیا  رتروآ  تفگـش  ینک  یم  بجعت  رگا 
یم نفد  دوب  هدش  هتـشک  همامی "  رد "  هک  ار  سیق  نب  تباث  هک  یناسک  هرمز  رد  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  يراصنا  هللا  دیبع  نب  هللا  دـبع  زا 

هب تسا ، میحر  راکوکین و  نامثع  تسا و  دیهش  رمع  تسا ، قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تفگ : یم  مدینـش  هک  مدوب  دندرک 
هدوب  هدرم  هک  میتسیرگن  وا 

. تسا هدروآ  ناشنانخس ، اه و  هدرم  ندرک  هدنز  لصف  رد  ءافشلا "  باتک "  رد  ار  ناتساد  نیا  یضاق "  " 
شیپ دوب ، هرصاحم  رد  نامثع  هک  ینامز  نآ  رد  دیوگ : یم  مالس  نب  هللا  دبع 

هحفص 120 ] ] 

؟ مدـید باوـخ  رد  بشید  هک  ار  يزیچ  مهدـن  ربـخ  وـت  هب  اـیا  مردارب ، هب  اـبحرم  مردارب  هب  اـبحرم  تفگ : وا  متفگ ، مالـس  وا  هب  متفر و  وا 
هتشادهگن تا  هنشت  دومرف : يرآ  متفگ : دندرک ؟ ترصاحم  دومرف : ما  هدرک  هدهاشم  الاب  هچرد  نیا  رد  ار  ادخ  لوسر  تفگ : ارچ . متفگ :

مفک هنیـس و  نیب  ار  نآ  تدورب  مه  زونه  مدش و  باریـس  مدیـشون و  نآ  زا  داتـسرف و  میارب  الاب  زا  بآ  زا  يولد  هاگنآ  يرا ، متفگ : دـنا ؟
رایتخا ار  وا  شیپ  راطفا  نم  مزاس ، تزوریپ  نانآ  رب  یهاوخ  یم  رکا  نک و  راـطفا  اـم  شیپ  یتساوخ  رگا  دومرف : هاـگنا  منک . یم  ساـسحا 

. مدرک
بش ادرف  هک  شاب  ابیکـش  دنتفگ : نم  هب  مدید  باوخ  رد  بشید  ار  رمع  رکب و  وبا  ادخ و  لوسر  نم  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  وا  زا  زاب  و 

. درک یهاوخ  راطفا  ام  شیپ 
ام شیپ  هعمج  نیمه  رد  وت  دوـمرف : نم  هب  مدـید  باوـخ  رد  ار  ادـخ  لوـسر  نم  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  ناـمثع  زا  تلـص  نب  ریثـک  و 

. دوب یهاوخ 
يا دومرف : نم  هب  مدـید  باوـخ  رد  ادـخ  لوـسر  تفگ : یثیدـح  نینچ  مدرم  يارب  هک  یلاـح  رد  درک  حبـص  ناـمثع  دـیوگ : یم  رمع  نبا 

. دش هتشک  دوب  مئاص  هک  یلاح  رد  ادرف  وا  درک ، یهاوخ  راطفا  ام  شیپ  ادرف  نامثع 
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نیا هب  تیاور  نیا  فالتخا  دـیوگ : یم  نینچ  هدـش  دای  تیاور  لقن  زا  دـعب  هحفـص 127  ضایرلا "  مود "  دلج  رد  يربط ، نیدـلا  بحم 
. تسا هدوب  هدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  زور  رد  یهاگ  بش و  رد  یهاگ  هدوب  هدید  باوخ  ررکم  نامثع  هک  تسا  تهج 

نارای زا  هک  يراصنا  رمع و  نب  هللا  دبع  هک : تسا  هدروآ  دـناد  یم  شحیحـص  هک  يدنـس  اب  هحفص 203  دلج 3  كردتـسم  رد "  مکاح 
هکنانج و  تسا ، ادخ  لوسر  نارای  زا  دیهـش  نیتسخن  وا  دش و  دهاوخ  هتـشک  دحا  رد  هک  دهد  یم  ربخ  رباج  شرـسپ  هب  هدوب ، ادخ  لوسر 

. دش عقاو  دوب ، هتفگ 

هحفص 121 ] ] 

نب دـمحم   ) اـه هدـنفاب  نیرتـهب  اـب  تسا : هـتفگ  وا  هـک  هدروآ  یکلاـم  نیـسحلا  یبا  زا  هحفـص 49  دـلج 2  شخیراـت  رد  يدادـغب  بیطخ 
نم هب  شتافو  لبق  زور  تشه  زا  شیپ  دوب : نیا  هلمج  نآ  زا  مدـید و  يدایز  تاـمارک  وا  زا  مدوب و  بحاـصم  يداـیز  ناـیلاس  لیعامـسا )

ششومارف اما  ینک  شومارف  ار  نآ  هک  تسا  دوز  موش ، یم  نفد  زامن  زا  شیپ  هعمج  زور  رد  مریم و  یم  هبنـشجنپ  زور  بورغ  نم  تفگ :
. نکن

رد ات  متفر  تسا ، هدرم  وا  تفگو : دیـسر  نم  هب  یـسک  زور  نآ  رد  مدرک ، شومارف  هعمج  زور  ات  ار  ناـیرج  نیا  دـیوگ : یم  نیـسحلا  وبا 
فرح هب  نم  دش ، دهاوخ  نفد  زامن  زا  دعب  دنتفگ : دندرگ ؟ یمرب  ارچ  دیـسرپ  دیآ  یم  دنراد  مدرم  مدـید  منک  تکرـش  شا  هزانج  عییـشت 

 " رد زین  يزوج  نبا  دـندومن . شنفد  زاـمن  زا  شیپ  دوب ، هتفگ  وا  هک  روطناـمه  مدـید  متفر و  دوـش ؟ یم  هچ  منیب  متفر  مدرکن  اـنتعا  اـهنآ 
تسا . هدرک  لقن  ار  ناتساد  نیا  هحفص 274  دلج 6  مظتنملا " 

ایرد  زا  يا  هرطق 
تلیضف و ناشیا  رب  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  تفای  مدرم  زا  يرایـسب  هرابرد  يدایز  ایاضق  تنـس ، لها  ناگرزب  کنهرف  خیرات و  باتک  یط  رد 

نانآ زا  مادـک  چـیه  تسا و  نارگید  رطاخ  تانونکم  زا  نانآ  یهاـگآ  بیغ و  ملع  هب  طوبرم  اـیاضق  نآ  دـنا و  هدروآ  باـسح  هب  تمارک 
یسررب و هب  ار  نانآ  هعیش ، ناماما  دروم  رد  ایاضق  نامه  لاثما  هک  یتروص  رد  دنا  هتسنادن  كرـش  ار  ایاضق  نآ  شناوریپ  یمیـصق و  یتح 

. تسا هدومن  راداو  یئوگ  فرخزم  فلکت و 
میروآ : یم  الیذ  ار  ایاضق  نآ  زا  يا  هشوگ  کنیا  و 

زامن نآ  رب  ات  مداتفا  هار  شلابند  مدـید  ار  يا  هزانج  متفر  هبحر "  رازاب "  هب  یتجاـح  رطاـخ  هب  يزور  دـیوگ : یم  ناولع  نب  ورمع  وبا  - 1
منک هاگن  نانچمه  ار  وا  هک  مدرک  لیم  داتفا ، يزابور  نز  هب  ممـشچ  دمعت  نودب  ماگنه  نیا  رد  دـندرک ، نفد  ار  هدرم  ات  مدـنام  مناوخب و 

تکرح دادغب  يوس  هب  نک ، ترایز  ار  دینج  تخیش  هک  داتفا  ملد  رد  میوگ ): یم  هکنیا  ات   ) مدرک رافغتسا  مدش و  فرصنم  اما 

هحفص 122 ] ] 

رد ام  ینک و  یم  هانگ  هبحر  رد  دوش  لخاد  ورمع  وبا  يا  تفگ : نم  هب  وا  مدز ، ار  شبرد  مدیـسر  شا  هرجح  کیدزن  هک  یماـگنه  مدرک 
. میئامن یم  ترفغم  بلط  تیارب  دادغب 

رد نم  تفگ و  یم  نخس  بجع  و  ایر ، صالخا و  هرابرد  يزور  یفوتم 605  یئابج  هللا  دبع  دمحم  وبا  خیش  دیوگ : یم  راجن "  نبا  - " 2
؟ تفای یصالخ  بجع  زا  دیاب  هنوگچ  هک : داتفا  ملد  رد  ناهگان  مدوب ، رضاح  سلجم  نآ 

دراد و یم  قفوم  کین  لمع  يارب  ارت  وا  هک  يدوب  دقتعم  یتسناد و  ادخ  هیحان  زا  ار  زیج  همه  هک  یماگنه  تفگ : تسیرگن و  نم  هب  خیش 
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. دوب یهاوخ  رودب  بجع  زا  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دنک ، یم  جراخ  ینمشد  داسف و  زا 
هعنقم وت  يارب  مناوت  یم  اجک  زا  مراکهدب  مهرد  جنپ  هک  نم  متفگ  وا  هب  دوب ، یـشوپور  هب  دنمزاین  منز  دـیوگ : یم  یلبـش  یلع  خیـش  - 3
زیزعلا دبع  نب  هللا  دبع  خیـش  هب  ینک  رظن  لیلخ  میهاربا  هب  یتساوخ  هاگره  تفگ : نم  هب  هک  مدید  ار  یـسک  باوخ  رد  مدـیباوخ و  مرخب ؟

. رگنب
يا هعنقم  تشگرب  تفر و  شتلزنم  هب  وا  نیشنب . اجنیا  یلع ؟ يا  ارت  تسه  هچ  تفگ : نم  هب  متفر  نویساق "  رد "  وا  شیپ  حبـص  هک  یتقو 

. مدومن تعجارم  نم  داد و  نم  هب  هدوب  مهرد  جنپ  نآ  هشوگ  رد  هک 
، هللا لوسر  اـی  متفگ : مدـید و  باوخ  رد  ار  مرکا  ربماـیپ  تفگ : یم  هک  مدینـش  هللا  دـبع  وبا  مردارب  زا  دـیوگ : یم  يرهوج  دـمحم  وبا  - 4
 " يوس هب  دادغب  زا  هطب "  نبا  هطب ، نبا  دومرف " : میامن ؟ راتفر  اهنآ  زا  کی  مادک  قبط  رب  و  تسا ؟ رتهب  همه  زا  بهاذم  نیا  زا  کی  مادک 

بایفرـش عماج  دجـسم  هطب "  نب  هللا  دـبع  خیـش "  تمدـخ  متفرگ  میمـصت  دوب ، هعمج  زور  اب  فداـصم  دورد  و  مدرک . تکرح  اربکع " 
تسار ادخ  لوسر  تسا ، هتفگ  تسار  ادخ  لوسر  تفگ " : نم  هب  همدقم  یب  دید  دارم  هک  یماگنه  موش ،

هحفص 123 ] ] 

 ". تسا هتفگ 
زیچ دوب  هدافتـسا  دروم  هک  مشفک  نامک و  زج  ما  هناخ  ود  هک  مدوب  هدـش  هراچیب  ریقف و  نانچ  نآ  ینامز  دـیوگ : یم  ساوق  حـتفلا  وبا  - 5
نب نیـسحلا  یبا  هک "  هدوب  يزور  مشورفب ، ار  اهنآ  متـساوخ  یم  هک  يزور  نآ  رد  مشورفب  ار  اـهنآ  متفرگ  میمـصت  تسا ، هدوبن  يرگید 

دیاـب  ) مشورف یم  ار  مشفک  ناـمک و  مدرگ و  یم  رب  هاـگنآ  مور  یم  روبزم  سلجم  هب  لوا  متفگ  دوخ  اـب  تسا ، هتـشاد  سولج  نوعمس " 
دراو روبزم  سلجم  هب  مدرک و  ناـنچ  و  دـنک ) فـلخت  نوعمـس  نبا  سلجم  هب  نتفر  زا  هک  دـمآ  یم  شیپ  رتـمک  ساوـق  هک  تشاد  هجوـت 
اریز شورفن ، ار  تنامک  اه و  شفک  حتفلا  وبا  تفگ " : دز و  ادص  ارم  نیسحلا  وبا  میآ ، نوریب  سلجم  زا  متساوخ  یم  هک  یماگنه  مدش ،

 ". داد دهاوخ  تیزور  ششیپ  زا  يدوز  هب  دنوادخ 
هتشذگ دایز  يدابع  نیسحلا  وبا  روصنم  نب  ریـشدرا  بیطخ  رمع  زا  دیوگ : یم  هحفص 144  دلج 12  شخب  خـیرات  رد  ریثک  نبا  ظفاح  - 6

مدش دراو  وا  رب  يزور  دیوگ " : یم  اهنآ  زا  یکی  ندرک ، یم  تکرش  نانز  نادرم و  زا  رفن  رازه  یـس  زا  شیب  شـسلجم  رد  یهاگ  دوب و 
ار نآ  يدایز  مه  وا  مدش ، نآرق  طفاح  ات  مدیشون  یم  داد و  یم  نم  هب  ار  نآ  يدایز  شاک  يا  متفگ ؟ دوخ  اب  دروخ  یم  تشوک  با  هک ،

 " دومرف . يزور  ار  نآرق  ظفح  نم  هب  دنوادخ  مدیشون  ار  نآ  مه  نم  روخب . تین  نامه  اب  ار  نبا  تفگ : داد و  نم  هب 
 " صوصخم ياذغ  تفگ : نم  هب  ناردارب  زا  یکی  متفر ، یم  نوریب  ایرد  دصق  هب  سالوا "  هعلق "  زا  دـیوگ : یم  یـسالوا  ثراحلا  وبا  - 7

ایرد رانک  هاگنآ  مدروخ  اذـغ  نآ  زا  وا  اب  متـسشن و  مدرک و  لوبق  مه  نم  یئامرفب ، لیم  اذـغ  نیا  زا  ات  ورن  ما  مدرک  هداـمآ  تیارب  هجع " 
دهاوخ یم  وا  هک  مرادـن  کش  متفگ : دوخ  اب  مدروخرب و  هدوب  زامن  لوغـشم  هک  يولع  ینـسح ) قاحـسا  وبا   ) دعـس نب  میهاربا  هب  متفر و 

يور نم  اب  دیوگب :

هحفص 124 ] ] 

رب هک  روطنامه  تفگ  وا  هک  دوب  هدشن  مکحتسم  مرطاخ  رد  رکف  نیا  زونه  درک ، مهاوخ  یلمع  دنزب  یفرح  نینچ  رگا  نک و  تکرح  بآ 
میاپ هک  منک  تکرح  شلابند  هب  متساوخ  زین  نم  درک  تکرح  بآ  يور  زا  وا  هللا  مسب  متفگ : شاب ، تکرح  هدامآ  تسا  هتشذگ  ترطاخ 
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. تفر درگ و  كرت  ارم  هاگنآ  هتفرگ  ار  تیاپ  هجع  ياذغ  تفگ : تسیرگن و  نم  هب  وا  تفر  ورف  بآ  يوت 
، زین ساوق  نب  حـتفلا  وبا  درک و  یم  هظعوم  ار  مدرم  ربنم  يور  لاس 387 ه  رد  یفوتم  ظعاو "  دمحا  نب  دـمحم  نوعمـس  نبا  يزور "  - 8

ادخ لوسر  نونکا  مه  تفگ : دش و  رادیب  باوخ  زا  وا  ات  داتسیا  زاب  نتفگ  نخس  زا  ظعاو  تفرگ ، شترج  ناهگان  دوب  هتسشن  شربنم  ياپ 
. مرادن زاب  يراد  هک  یلاح  زا  ارت  هک  مدنامزاب  راتفگ  زا  تهج  نیا  هب  تفگ : ظعاو  يرآ ، تفگ  يا ؟ هدید  باوخ  رد  ار 

یلاح رد  وا  درادن ؟ مرـش  مدرم  زا  ایآ  متفگ ، وا  هب  دوب ، هنهرب  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ناطیـش  تفگ : هک  دنا  هدروآ  دینج  نبا  زا  - 9
دروم دننک ، یم  يزاب  پوت  اب  هک  ياه  هچب  دننامه  ار  نانآ  نم  دندوب  ناسنا  نانآ  رگا  تفگ : تشادـنپ ، یم  رودـب  یمدرم  زا  ار  نانآ  هک 

ار ملد  يزینوش "  دجـسم "  رد  تفگ : دـنیاجک ؟ نانآ  متفگ : دنتـسه ، نانیا  ریغ  یهورگ  اه  ناـسنا  مداد ، یمن  رارق  دوخ  هچیزاـب  هبعلم و 
مهاوخ یم  هک  ایوگ  دننک ، یم  هراشا  ادـخ  يوس  هب  منک ، هارمگ  ار  نانآ  مریگ  یم  میمـصت  هک  هاگ  ره  روجنر ، ار  مندـب  دـندرک و  نوخ 

ار ناشیاهرس  هک  مدید  هتسشن  ار  رفن  هس  اجنآ  رد  مدش ، ناور  دجسم  نامه  يوس  هب  مدیـشوپ و  ار  مسابل  مدش  رادیب  هک  یماگنه  مزوسب ،
شابم نانچ  روخم و  ار  ثیبخ  نآ  هتفگ  لوگ  مساقلا  وبا  يا  تفگ : درک و  هجوت  نم  هب  تشادرب و  رـس  اهنآ  زا  یکی  دـندوب ، هداـهن  يور 

. يریذپب دیوگ  یم  وت  هب  هچره  هک 

هحفص 125 ] ] 

. یعفاش هیقف  یناجرج  یلع  نب  دمحم  هزمح  وبا  يرون و  نیسحلا  وبا  قاقد ، رکب  وبا  زا : دنترابع  نانآ  مدید 
هتفگ ینعم  مساقلا ، وبا  يا  تفگ : وا  هب  دمآ و  زازخ  دینج  مساقلا  وبا  شیپ  نیملـسم  شیارآ  عضو و  رـس و  اب  ینارـصن  ناوج  يزور  - 10

تسیچ ؟ دنیب "  یم  ادخ  رون  اب  وا  هک  دیزیهرپب  نموم  تسارف  زا  تسا " : هدومرف  هک  ربمغیپ 
. دش ناملسم  زین  وا  تسا ، نآ  تقو  کنیا  هک  روایب  مالسا  تفگ : تشادرب و  رس  هاگنآ  تخادنا و  نیئاپ  ار  شرس  دینج 

زا هنیآ  ره  دوب ، هدـشن  هداهن  مناهد  رب  تعیرـش  ینهد  رگا  تسا " : هتفگ  هک  هدـش  تیاکح  لاس 656 ه  رد  یفوتم  یلذاـش  نسحلا  یبا  زا 
 ". مداد یم  ربخ  امش  هب  دش  دهاوخ  عقاو  تمایق  زور  ات  هک  یثداوح 

!! اتفگش
همه نآ  دناوخ و  یم  ار  نآ  ياوتحم  دـنیب و  یم  ار  ظوفحم  حول  دـیوگ : یم  هک  تسا  ینـس  درم  نآ  ياعدا  اهنیا ، همه  زا  رتروآ  تفگش 

. دوش یم  لقن  ناشبتک  رد  راکنا  لباق  ریغ  قئاقح  تروص  هب  دروآ و  یم  لئاضف  هرمز  رد  دنک و  یم  ذخا  نآ  زا  ار  گرزب  ياهاعدا 
بحاص ه  لاس 95 . رد  یفوتم  یفنح ، يوجوق  یفطصم  نیدلا  یحم  یناگدنز  حرش  رد  هحفص 286  دلج 8  بهذلا  تارذش  رد  دامع  نبا 

یم هجوت  ادـخ  هب  متـشاد  کش  نآرق  زا  يا  هیآ  مهف  رد  هاگ  ره  تفگ : یم  وا  دـسیون " : یم  رگید ، بتک  يواـضیب و  ریـسفت  رب  یـشاوح 
درک یم  عولط  هام  ود  نآ  رد  دش و  یم  زاب  ایند  ردق  هب  ما  هنیس  مدرک 

هحفص 126 ] ] 

جارختسا نآ  زا  ار  هیآ  نآ  ینعم  مدید و  یم  ار  ظوفحم  حول  هلیسو  نادب  هک  دمآ  یم  دیدپ  يرون  هاگنآ  دنتسه . هچ  اهنا  متسناد  یمن  هک 
 ". مدرک یم 

درک چوک  برع  راید  يوسب  وا  دـسیون " : یم  لاس 931 ه  رد  یفوتم  یفنح  یحور  شخب  الوم  یناگدنز  حرـش  هحفص 178  دلج 8  رد  و 
ار ظوفحم  حول  تفگ : یم  اسب  هچ  دیوگ ) یم  هکنیا  ات   ) درک ادیپ  ریـسفت  هقف و  رد  ینالوط  دی  درک و  ذخا  اه  شناد  ناشنادنمـشناد  زا  و 
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دماین " . رد  نآ  فالخ  زگره  دوب و  هتشون  نآ  رد  نانچ  نینچ و  هک  مدید 
رگم متـسبن  يدهع  یـسک  اب  تفگ " : یم  لاس 590ه  رد  یفوتم  ریگاج ، خیـش  دـیوگ : یم  هحفص 471  دـلج 3  نانجلا  تآرم  رد  یعفای 

 ". مدوب هتفای  منادیرم  ءزج  ظوفحم  حول  رد  ار  شمسا  هگنآ 
ار شمسا  هکنآ  رگم  دش  یمن  نیشنمه  یسک  اب  یفوتم 612 ه  دیمح ، نب  یلع  نسحلا  وبا  غابص  نبا  دیوگ " : یم  هحفص 25  دلج 4  رد  و 

 " دید . یم  شباحصا  ءزج  ظوفحم  حول  رد 
، یعفای نیحایرلا  ضور  يوون ، هیردلا  بکاوک  ینارعـش ، تاقبط  ياه  باتک  رد  لقع  قطنم و  زا  رود  یفارخ و  بلاطم  عون  نیا  زا  رایـسب 

. دوش یم  تفای  اهنیا  رئاظن  يرت و  دمحا و  خیش  نیرضانلا  هضور 
: نورعشی ثیح ال  نم  مهجردتسنس  انتایاب  اوبذک  نیذلا  و 

 " درک میهاوخ  بذعم  كاله و  دنناد  یمن  هک  اجنآ  زا  ار  اهنآ  يدوز  هب  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  هکنانآ  " 

هحفص 127 ] ] 

هفرشم دهاشم  هب  اه  هزانج  لقن 

زا عوضوم  نیا  هک  هتـشادنپ  هدرک و  يدایز  يادـص  رـس و  هلاسم  نیا  هرابرد  يوتف  رداصم  زا  لفاغ  مالـسا ، ماکحا  زا  عالطا ، یب  یهورگ 
. دندرب موجه  نانآ  بناج  هب -  وس  ره  زا  هدرک و  باترپ  نانآ  يوس  هب  یئوجبیع  هنعط و  ياهریت  ور  نیا  زا  سب ، تسا و  هعیش  تاصتخم 

لقن  ) لمع نیا  هکنیا : هب  دنکیرش ) نانآ  اب  تلفغ  ای  تلاهج و  رد  هک  یتروص  رد   ) دندمآ رب  عافد  ددص  رد  هتخپان  یهورگ  نایم ، نیا  رد 
تسناد . بهذم  ءاملع و  بیع  ار  نآ  دوش  یمن  تسنادان و  ماوع و  مدرم  راک  هزانج )

. دنا هداد  هولج  هنوراو  ار  نآ  هدرک  فیرحت  ار  تقیقح  شیاهوزرآ ، ققحت  رطاخ  هب  رگید  هفئاط  و 
. دندومن راکشآ  ار  تقیقح  هرهچ  هتشادرب و  زار  نیا  يور  زا  هدرپ  نف ، ناصصختم  اه  ینادان  نیا  همه  زا  رود  اما 

لحم هب  یلحم  زا  حیحص ، ضارغا  رطاخ  هب  اه  هدرم  زاوج  رد  هعیـش  اب  زین  رگید  بهاذم  نوریپ  هک  تسا  هدنام  یفخم  اه  هراچ  یب  نیا  رب 
دنقفاوم : هن  ای  دشاب  هدرک  تیصو  تیم  هاوخ  نآ ، زا  دعب  ای  نفد و  زا  شیپ  رگید ،

: تسا زئاج  هس  طرش  اب  نآ ، دعب  ای  نفد و  زا  شیپ  رگید ، یئاج  هب  یئاج  زا  تیم  لقن  دیوگ : یم  یکلام  بهذم 
. دوشن رجفنم  لاقتنا  لاح  رد  - 1

. دشاب وا  ریقحت  هیام  هک  دوشن  لمح  يروط  ینعی  دشابن ، شتمرح  کته  - 2

هحفص 128 ] ] 

ای و  دور ، یم  دیما  رگید  ناکم  رد  هک  یتکرب  رطاخ  هب  ای  دسرتب و  شربق  رب  بآ  نایغط  زا  هکنیا  لثم  دـشاب ، یتحلـصم  يور  وا  لاقتنا  - 3
. دنک ترایز  ار  نآ  دناوتب  شا  هداوناخ  هکنیا  تهج  هب  ای  تسا و  کیدزن  شا  هداوناخ  تنوکس  لحم  اب 

دوب دهاوخ  مارح  وا  لاقتنا  دشاب ، دوقفم  اهطرش  نیا  زا  مادک  ره  رگا  و 
لثم دـشاب ، یحیحـص  ضرغ  يارب  هکنیا  طرـش  هب  نآ ، زا  رترود  یئاج  هب  هدرم ، اـجنآ  رد  هک  یلحم  زا  تیم  لـقن  دـنیوگ : یم  اـه  یلبنح 

نمیا شندش  نفعتم  وب  رییغت  زا  هکنآ  طرـش  هب  دنرادن  یعنام  دننک ، نفد  حلاص  يا  هدنب  رانک  ای  سدقم و  یناکم  رد  ار  وا  دنهاوخب  هکنیا 
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تسین . نآ  زا  دعب  ای  نفد و  زا  لبق  نایم  یقرف  مکح  نیا  رد  دنشاب و 
یکیدزن رد  رگم  تسا ، هورکم  هک : هدـش  هتفگ  و  تسا . مارح  ندرک  نفد  يارب  رگید  یئاج  هب  یئاج  زا  تیم  لقن  دـنیوگ : یم  اه  یعفاـش 

زا یکی  هب  ار  وا  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  رگا  دنرادن و  مه  تهارک  تروص  نآ  رد  هک  حـلاص  هدـنب  ربق  ای  سدـقملا  تیب  ای  هنیدـم  ای  هکم 
. هکم رهش  هن  تسا ، مرح  مامت  هکم  زا  روظنم  دوب و  دهاوخ  بجاو  وب  رییغت  زا  ینمیا  تروص  رد  دنربب  هدش  دای  نکاما 

زا شیپ  شرگید  یئاج  هب  وا  لاقتنا  دـننک ، شنفد  اجنامه  رد  تسا  هدرم  هک  اج  ره  رد  یـسک  ره  تسا  بحتـسم  دـنیوگ : یم  ياه  یفنح 
هدش ذخا  هعفـش  هب  ای  یبصغ و  نیمز  هک  یتروص  رد  زج  وا  ندرک  جراخ  نفد  زا  دعب  اما  درادن ، یعنام  وب  رییغت  زا  ینمیا  تروص  رد  نفد 

دوب دهاوخ  مارح  دشاب 
لبق هچ  زئانج  لمح  زاوج  رب  قافتا  المع  بهاذم ، همه  ءاملع  هک  دبای  یم  حوضو  هب  ار  تقیقح  نیا  دشاب  هدرک  روغ  خیرات  رد  هک  یسک 

، ماما ربق  راوج  هنیدم ، هکم ، لیبق : زا  هسدقم  نکاما  يوس  هب  تاوما  لقن  هکنیا  دنراد و  نآ  زا  دعب  هچ  نفد و  زا 
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ناهذا رد  زکترم  روما  ءزج  یگداوناخ  هربقم  ای  و  دنتـسه ، اجنآ  رد  تیم  هداوناخ  هک  یطیحم  ای  كاـپ ، نیمز  رـس  حـلاص ، هدـنب  ربق  راـنک 
. تسا هدوب  ناگمه 

نارگید ءارق و  ءابطخ و  ءاملع و  زا  يریثک  عمج  دندوب ، هعبرا  بهاذم  ناوریپ  زا  هک  اهنآ  زا  يرایـسب  هدش ، كاخ  ناوختـسا  لاقتنا  زور  و 
. دنا هدومن  تکرش 

. تسا نآ  هرابرد  یمالسا  تما  قافتا  رما و  نیا  زاوج  هناشن  اهنیا ، همه  و 
هک ایوگ  هتشاد و  جاور  شئایلوا  میمصت  ای  تیم  تیصو  تروص  رد  ناعبات  هباحـص و  نامز  زا  راک  نیا  هک : دهد  یم  یهاوگ  خیرات  هکلب 

. تسا هدوب  قافتا  دروم  یمالسا  نورق  عیمج  رد  نیملسم  قرف  مامت  نایم  المع 
ترضح نآ  هک  دندرک  یمن  فالتخا  ادخ  لوسر  هرابرد  هباحص  هاگ  چیه  هدوبن ، لوبق  دروم  مالسا ، يادتبا  نامه  زا  عوضوم ، نیا  رگا  و 

دنیامن نفد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  شدج  رانک  ای  هکم  ای  هنیدم  رد  ار 
رد هتفای و  تافو  هکم  رد  هک  مدآ  ترضح  مینیب : یم  اذل  تسا و  هدوب  عورشم  زین  نیشیپ  عیارش  رد  هکلب  مالـسا ، رد  اهنت  هن  عوضوم  نیا  و 

سدقملا تیب  رد  ار  نآ  نافوط ، هلئاغ  نایاپ  زا  سپ  دیدرگ و  لمح  یتشک  هب  شتوبات  حون  ترـضح  هلیـسو  دوب ، هدش  نفد  سیبق  وبا  راغ 
. دومن نفد  فرشا  فجن  رد  هعیش  ثیداحا  قبط  ای  و 

نفد اجنآ  رد  هتفای و  تافو  رصم  رد  هک  ار  فسوی  ندب  مالسلا ، هیلع  یسوم  هدش . هدرب  ماش  هب  درک و  توف  رصم  رد  مالسلا ، هیلع  بوقعی 
. دومن لمح  نیطسلف  رد  شیگ  هداوناخ  هربقم  هب  دوب ، هدش 

هحفص 130 ] ] 

. درک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  ناشیگ  داوناخ  هربقم  نوربح "  هب "  رصم  زا  ار  بوقعی  شردپ  دسج  مالسلا ، هیلع  فسوی 
رد هدرک و  لمح  فرـشا  فجن  شینونک  نفدـم  هب  هفوک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ناشردـپ  كاپ  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و 

. دندومن نفد  اجنآ 
هک تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دیدرگ ، لقن  رگید  ربق  هب  يربق  زا  هک  یـسک  نیتسخن  تسا : هدمآ  هوبنلا  لئالد  رد  هکنآ  تیاهن 
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هیلع نسح  ماما  شدنمورب  دنزرف  تفای و  تافو  زور  ود  زا  دعب  دمآ و  دراو  شنویامه  قرف  رب  نمشد  ریشمش  ناضمر ، مهدفه  هعمج  زور 
ات دیدرگ و  لمح  فجن "  هب "  ادعب  ات  دش ، هتـشاد  هاگن  ناهنپ  شربق  دیدرگ و  نوفدـم  هفوک  هرامالا  راد  رد  دـناوخ و  زامن  وا  رب  مالـسلا 
انب نوراه  هلیسو  ینامتخاس  نآ  يور  دش و  راکشآ  راوگرزب  نآ  نفدم  نامز ، نآ  رد  و  دوب ، ناهنپ  ترضح  نآ  ربق  دیـشرلا ، نوراه  نامز 

تسا : نینچ  نآ  ناتساد  دیدرگ و 
رد هک  يا  هیرق  مدرم  زا  رما  نیا  تلع  زا  دنرب ، یم  هانپ  اجنآ  هب  نادایـص  زا  دـنراد و  سنا  لحم  نآ  هب  ینایـشحو  هک  درک  هظحالم  نوراه 

. تسا مالسلا  امهیلع  حون  یلع و  نینموملا  ریما  ربق  اج  نیا  تفگ : خساپ  رد  يدرمریپ  هدومن ، شسرپ  هدوب  نآ  یکیدزن 
میروآ : یم  الیذ  هدیدرگ  لقتنم  رگید  ياج  هب  نآ . زا  دعب  ای  نفد و  زا  شیپ  ناشیاه  هزانج  هک  ار  يدارفا  زا  یتمسق  اجنیا  رد  ام  و 

دیدرگ لقتنم  رگید  ياج  هب  اهنآ  هزانج  نفد ، زا  شیپ  هک  یناسک  - 1
یلیم هس  فرج "  رد "  لاس 33 ه  رد  یفوتم  یباحص ، هبلعث  رمع  نب  دادقم  - 1

هحفص 131 ] ] 

دندرک نفد  عیقب "  رد "  دندروآ و  هنیدم  هب  هتفرگ و  شود  يور  ار  شا  هزانج  اجنآ  زا  تفای و  تافو  هنیدم 
هب اجنآ  زا  تفای و  تافو  هنیدم  یلیم  هد  قیقعلا  رد  ای 52 ه  لاس 51  رد  تسا ،) هرشبم  هرشع  زا  یکی  هک   ) يودع یشرق  دیز  نب  دیعس  - 2

دیدرگ  نفد  نآ  رد  دش و  هدروآ  هنیدم 
رد هدروآ و  هکم  هب  تفای و  تافو  دراد  هلصاف  لیم  شـش  هکم  ات  هک  یـشبح "  رد "  لاس 52 ه  رد  قیدص ، رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  - 3
زا یتمـسق  رد  همیذج ، نامیدن  دننامه  ام  تفگ " : نینچ  دـناوخ و  زامن  دـمآ و  شربق  رانک  هکم  هب  هنیدـم  زا  هشیاع  دـیدرگ و  نفد  اجنآ 

ادـج مه  زا  هک  یماگنه  یلو  دـش ، میهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  هک  دـش  یم  هتفک  ام  هرابرد  هک  میدرک  یم  تسیز  مه  اب  ناـنچ  راـگزور 
 ". میدوب هدرواین  حبص  هب  ار  یبش  زگره  کلام  اب  هک  ایوگ  میدش 

. دش نفد  اج  نآ  رد  هدروآ و  هنیدم  هب  تفای و  تافو  دسالا  ءارمح  رد  ای 56 ه  ای 55 و  لاس 54  رد  یباحص  صاقو ، یبا  نب  دعس  - 4
. دندروآ هنیدم  هب  ار  وا  تفای و  تافو  فرج "  رد "  لاس 54 ه  رد  یباحص  دیز  نب  هماسا  - 5

. دندروآ هرونم  هنیدم  هب  ار  شا  هزانج  تسا ، هتفای  تافو  قیقعلا "  رد "  ای 59 ه  ای 58 و  لاس 57  رد  هک  ریهش  یباحص  هریره  وبا  - 6

هحفص 132 ] ] 

نفد اجنآ  رد  دـندرب و  قشمد  هب  ار  شا  هزانج  درک و  تافو  قشمد  ءارق  زا  نیراوح "  رد "  یفوتم 64  نایفس ، یبا  نب  هیواعم  نب  دیزی  - 7
. دیدرگ

. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لمح و  روص "  هب "  شا  هزانج  درک . توف  هریزجلا "  رد "  لاس 162 ه  رد  مهدا  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  - 8
دیدرگ . لمح  دادغب  هب  شا  هزانج  دش و  هتشک  لاس 189 ه  رمغلا "  رد "  ییحی ، نب  رفعج  - 9

 " طاطسف هب "  هتـشاذگ و  یبکرم "  يور "  ار  شا  هزانج  تفای و  تافو  هریح "  رد "  لاس 246 ه  رد  يرصملا  نونلا  وذ  ضیفلا  وبا  - 10
. دندومن نفد  رفاعملا "  مدرم "  ناتسربق  رد  هدرک  لمح 

دندروآ و شا  هنیدم  هب  اجنآ  زا  تفای و  تافو   " جرعلا ) رد "  هدـش  هتفگ  " و   ) هیثورلا رد "  لاس 267 ه  یمشاه ، سابع  نب  نوراه  - 11
. دندرک نفد  اجنآ  رد 
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نفد اجنآ  رد  دـندرب و  شا  هرـصب  هب  هداهن  یتوبات  رد  ار  وا  تفای و  تاـفو  لاس 275 ه  دادغب  رد  یلهاب ، بلاغ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 12
. هدومن ءانب  یهاگراب  شربق  يور  رب  هدرک و 

اجنآ رد  هدرک و  شلمح  هفوک  هب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 275 ه  رد  یفوتم  يرمیص ، سبنعلا  وبا  میهاربا  نب  قاحسا  نب  دمحم  - 13
. دندومن شنفد 

اجنآ رد  لمح و  يار "  نم  رـس  هب "  ار  شا  هزانج  درم . یناهگان  گرم  اب  دادـغب  رد  لاس 279 ه  رد  یـسابع ، هفیلخ  هللا  یلع  دمتعم  - 14
. دندومن شنفد 

هحفص 133 ] ] 

دندرک . لمح  دادغب  هب  ار  شا  هزانجو  تفای  تافو  رونید "  رهش "  رد  لاس 280 ه  رد  یفوتم  دضتعم ، نب  رفعج  - 15
هدناوخ زامن  شا  هزانج  رب  و  تفای ، تافو  دادغب  رد  ای 283  لاس 282  رد  يرصب ، يوما  نسحلا  وبا  براوشلا  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  - 16

. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرک و  شلمح  يار "  نم  رس  هب "  هاگنآ  دش .
هب ار  وا  هتفای  تافو  تسا  دادغب  هار  زا  جح  قیرط  لزانم  زا  یکی  هک  قمعلا "  رد "  لاس 287 ه  هجحیذ  رد  هفرع ، نب  دمحم  نب  رفعج  - 17

. دندرک شنفد  دادغب  رد  لاس 288 ه  مرحم  رد  هدرک و  لمح  دادغب 
اجنآ رد  هدرک و  شلمح  هفوـک  هب  تفاـی و  تاـفو  دادـغب  رد  لاـس 300 ه  رد  یفوک ، هللا  دـبع  وبا  صوحـالا  یبا  نب  رمع  نب  نیـسح  - 18

. دندومن شنفد 
. دندرب شا  هفوک  هب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 300 ه  رد  یفوک ، تاتقلا  رمع  وبا  رفعج  نب  دمحم  - 19

رد لمح و  هکم  هب  شتوبات  تفای و  تافو  رصقلا "  رد "  لاس 307 ه  رد  ینافکالا "  نبا  هب "  فورعم  میهاربا  نب  هللا  دبع  مساقلا  وبا  - 20
. دیدرگ نفد  اجنآ 

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدروآ و  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  تفای  تافو  دادغب  رد  لاس 313 ه  رد  یفوک ، مساقلا  وبا  حیجن  نب  میهاربا  - 21
. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لمح و  هفوک  هب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 318 ه  رد  یضاق  یفوک  مثیه  نب  ردب  - 22

هحفص 134 ] ] 

اجنآ هب  ار  شا  هزانج  دندوب  هفوک  رد  شا  هداوناخ  نوچ  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 318 ه  رد  یمخل ، بیطلا  وبا  نیسح  نب  دمحم  - 23
. دندرک شنفد  اجنامه  هدرب و 

هب تفای و  تافو  دادـغب  رد  لاس 320 ه  رد  تسا ، باـطخ  نب  رمع  داـفحا  زا  هک  یفوک  رمع  یباـطخ  دـمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  - 24
. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لمح و  هفوک 

اجنآ رد  لمح و  دادـغب  هب  تفاـی و  تاـفو  هار  نیب  لاـس 323 ه  رد  هکم  زا  تعجارم  ماـگنه  رد  قارو ، یلع  وبا  ساـبع  نب  لیعامـسا  - 25
. دیدرگ نوفدم 

. دندومن نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  درک و  تافو  دادغب  رد  لاس 347 ه  رد  یفوک ، نمحرلا  دبع  نب  یلع  - 26
. دندرک لمح  شا  هفوک  هب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 348 ه  رد  یفوک ، ریبز  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 27

رد هدروآ و  شرهش  هب  اجنآ  زا  تفای و  تافو  هبطرق  رد  ای 357 ه  لاس 356 ه  رد  یفوتم  يریبلا ، یناسغ  مساقلا  وبا  یسیع  نب  فرطم  - 28
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. دندرک شنفد  اجنآ 
نفد اجنآ  رد  لـمح و  روباـشین  هب  تفاـی و  تاـفو  هواـس  اـی  نیتنـسوس "  رد "  لاـس 362 ه  رد  راـطع ، بیطلا  وبا  دـمحم  نب  میهاربا  - 29

. دیدرگ
تافو تفر  یم  طساو  هب  لوقاع "  رید  هاگرگـشل "  زا  عئاـطلا هللا  شرـسپ  اـب  هک  یماـگنه  لاـس 364 ه  رد  یـسابع ، هفیلخ  عیطملا هللا  - 30

لمح دادغب  هب  ار  شا  هزانج  تفای ،

هحفص 135 ] ] 

. دندومن شنفد  هفاصرلا "  رد "  و 
رد هدـش و  لمح  روص  دفـص "  هب "  تسا  هتفای  تاف  اـکع و  ثاونم "  رد "  لاس 369 ه  رد  هک  دهاز ، هللا  دـبع  وبا  ءاطع  نب  دـمحا   - 31

. دیدرگ نوفدم  اجنآ 
شا هزانج  شتیصو ، قبط  تفای و  تافو  روباشین "  فاوخ  رد "  لاس 278 ه  رد  یتاره ، یبض  هللا  دبع  وبا  دمحا  نب  سابع  نب  دمحم  - 32

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  تاره "  هب "  ار 
. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  هدرب و  ناجرج "  هب "  شتوبات  درک و  تافو  روباشین  رد  لاس 392 ه  رد  یناجرج ، زیزعلا  دبع  نب  یلع  - 33

هدرب و هنیدم  هب  ار  شا  هزانج  تفای و  تافو  تفر  یم  هکم  هب  رصم  زا  هک  یماگنه  لاس 40 ه  رد  یفوتم  يرصم ، یمصق  هللا  دبع  وبا  - 34
. دندرک نفد  اجنآ  رد 

زامن وا  رب  ینیارفسا  دماحلا  وبا  هکنآ  زا  دعب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 403 ه  رد  یفوتم  يرصرص ، مساقلا  وبا  نسح  نب  لیعامسا  - 35
. دندرب رصرص "  هب "  ار  شا  هزانج  دناوخ 

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  تفای و  تافو  ناجرا "  رد "  لاس 403 ه  رد  یفوتم  نیدلا ، ءاهب  زوریف  رصن  وبا  - 36
تفای تافو  روباشین  رهش  رد  لاس 418 ه  رد  یعفاش ، ینیارفسا  قاحسا  وبا  - 37

هحفص 136 ] ] 

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  نیارفسا )  ) شرهش هب  اجنآ ، زا  و 
شنفد اـجنآ  رد  هدرب و  فجن  هب  ار  وا  تفاـی ، تاـفو  نیقراـفایم "  رد "  لاس 418 ه  رد  یفوتم  یبرغم ، یلع  نب  نیـسحلا  مساـقلا  وبا  - 38

. دندرک
. دیدرگ لمح  یقهیب "  هب "  شتوبات  تفای و  تافو  روباشین  رد  لاس 458  رد  كرزب ، ظفاح  یقهیب  رکب  وبا  - 39

. دندرب لیجد "  هب "  ار  وا  درک و  تافو  دادغب  رد  لاس 464 ه  رد  یعفاش ، یناهفصا  هللا  دبع  وبا  هراشم  نب  دمحا  نب  دمحم  - 40
. دندرب لصوم  هب  ار  شا  هزانج  درک و  تافو  دادغب  رد  لاس 479 ه  رد  یفوتم  یلصوم ، رصن  یبا  نب  یلع  - 41

تفای و تاـفو  ير "  هار "  رد  لاس 484  رد  هدوب ، اه  یفنح  ياوشیپ  شنامز  رد  هک  يروباشین  یحـصان  هللا  دـبع  نب  دـمحم  رکب  وبا  - 42
. دندرگ نفد  اجنآ  رد  هدرب و  ناهفصا  هب  ار  شا  هزانج  هک  هدش  هتفگ  دیدرگ و  لمح  روباشین  هب  شتوبات 

هدرب هیردنکسا  هب  ار  شا  هزانج  تفای ، تافو  يرسک  نئادم  رد  لاس 489 ه  رد  یفوتم  يروزرهش ، رفظم  نب  مسقلا  دمحا  وبا  یـضاق  - 43
. دندرک نفد  اجنآ  رد  و 
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ربق رانک  دنداد و  شفاوط  دندرب و  هکم  هب  ار  شا  هزانج  تفای  تافو  تافرع  رد  لاس 503 ه  رد  یلبنح ، یبلع  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  - 44
نیا يارب  عماج  دجـسم  دـندناوخ و  بیاغ  زامن  وا  يارب  دیـسر ، دادـغب  هب  شگرم  ربخ  هک  یماگنه  دـندومن و  نفد  ضایع "  نب  لیـضف  " 

. دوب هدش  تیعمج  زا  رپ  راک 

هحفص 137 ] ] 

اجنآ رد  هدرب و  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  تفاـی . تاـفو  هلح  رد  لاس 510 ه  رد  يرقم ، یفوک  یـسرن  یلع  نب  دـمحم  مئانغلا  وبا  ظفاح  - 45
. دندرک شنفد 

. دندرب اراخب  هب  ار  شتوبات  تفای و  تافو  دنقرمس  رد  لاس 514  رد  یتفم  یفنح  یبیعشلا  هاضقلا  یضاق  دوعسم  نب  دومحم  رکب  وبا  - 46
شا هزانج  تفای و  تافو  هدوب  زور  نآ  ناسارخ  ياهرهش  زا  هک  خلب  ورم و  نایم  لاس 524 ه  رد  نامثع  نب  میهاربا  يزغلا  قاحسا  وبا  - 47

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  خلب  هب  ار 
. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  نیفص  هب  ار  وا  تفای  تافو  بلح  رد  لاس 532 ه  رد  يزورهش ، نیدلا  ءاهب  یضاق  - 48

. دش هداد  لقن  ناهفصا  هب  و  درک ، تافو  دنواهن  رد  لاس 540 ه  رد  یناهفصا ، ظفاح  دمحم  نب  دمحا  دعس  وبا  - 49
زا ورم " و  هب "  ار  شا  هزانج  تفاـی و  تاـفو  سخرـس )  ) رد لاس 542 ه  رد  یفوتم  يراخب ، رـسبلا  نب  یلاعملا  وبا  دمحم  نب  دـمحا  - 50

. دندرک نفد  اجنآ  رد  دندرب و  اراخب "  هب "  اجنآ 
دینج هکد  رد "  و  هدرب ، دادغب  هب  ار  شا  هزانج  درک . توف  مرکم  هاگرگشل  رد  لاس 547 ه  رد  يدابع ، روصنم  وبا  ریشدرا  نب  رفظملا  - 51

. دندومن نفد  " 
رد هداد و  لاقتنا  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  و  تفای . تافو  دادغب  رد  لاس 552 ه  رد  یعفاش ، هیقف  يدادغب  كرابم  نب  دمحم  نسحلا  وبا  - 52

. دندرک شنفد  اجنا 

هحفص 138 ] ] 

ناهفـصا هب  ار  وا  و  تفای ، تافو  خرک  نادـمه و  ماـیم  يا  هیرق  رد  لاس 552 ه  رد  یعفاش ، یناهفـصا  يدنجخ  رکب  وبا  نیدلا  ردـص  - 53
. دندرک شنفد  نالیس "  رد "  و  هدرب ،

اجنآ رد  و  دش ، هدرب  هطانرغ  هب  تفای و  تافو  هیلیبشا  رد  لاس 569 ه  رد  یطانرغ ، یکلام  هللا  دبع  وبا  يراصنا  میحرلا  دبع  نب  دمحم  - 54
. دیدرگ نفد 

شنفد اـجنآ  رد  و  هدرب ، ناهفـصا  هـب  ار  شا  هزاـنج  درک و  تاـفو  نادـمه  رد  لاس 580 ه  رد  یناهفـصا ، یعفاـش  هیقف  فیطللا  دـبع  - 55
. دندرک

نفد اجنآ  رد  هدـش و  لمح  سدـق  هب  درک و  تافو  اکع  کـیدزن  هبورخ "  رد "  لاس 585 ه  رد  هیقف ، يراکهلا  یسیع  نیدلا  ءایـض  - 56
دیدرگ .

رصم رد  عقاو  صوق "  رهـش "  رد  لاس 591 ه  رد  تسا ، یفنح  بهذم  نایاوشیپ  زا  هک  يدزی  ینادمه  دـمحا  نب  نیـسح  لضفلا  وبا  - 57
. دندرک شنفد  هفینح "  كاخ "  رد  هدروآ و  رصم  هب  ار  شا  هزانج  تفای و  تافو  ایلع 

اجنآ رد  هدرب و  بلح "  هب "  شا  هزانج  تفاـی  تاـفو  نیعلا "  سار  هسردـم "  رد  لاس 606 ه  رد  یفوتم  نیدلا ، حالص  نب  دوعـسم  - 58
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. دیدرگ نفد 
رد هدرب و  شیرق  رباقم  هب  ار  شا  هزانج  تفای ، تافو  نئادـم  رد  لاس 608 ه  رد  یفوتم  دمحم ، نب  نسح  دعـس  وبا  جات  نودمح  نبا  - 59

. دندرک شنفد  اجنآ 
تفای و تافو  مویف "  رد "  لاس 619 ه  رد  یفوتم  لداع ، نیدلا  بطق  - 60

هحفص 139 ] ] 

. دش هدرب  هرهاق  هب  شا  هزانج 
. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  هکم  هب  ار  شا  هزانج  درک و  تافو  دادغب  رد  لاس 650 ه  رد  يودع ، دمحم  نب  نسح  لئاضفلا  وبا  - 61

 " رد عقاو  هناتـسرام "  یکیدزن "  رد  شهاگراب  رد  ار  وا  درک . تافو  سلباـن "  رد "  لاس 653  رد  يرمیق ، نسحلا  وبا  نیدلا  فیـس  - 62
دندرک . نفد  هیحلاص " 

اجنآ رد  هدرک و  لمح  قشمد  هب  ار  وا  تفای . تاـفو  هاـمح "  رد "  لاس 599 ه  رد  یفوتم  يروزرهـش ، ییحی  نب  مسقلا  لئاضفلا  وبا  - 63
. دندومن نفد 

 " هوک هنماد  رد  هدرب و  ماش  هب  اجنآ  زا  و  تفای . تافو  قشمد  اـضیوبلا "  هیرق "  رد  لاس 655 ه  رد  مظعملا ، نب  دواد  رصانلا  کلملا  - 64
نفد رـصرص )  ) شلحم رد  ار  وا  تفای  تافو  دادـغب  رد  لاس 656 ه  رد  یلینح  هیقف  يرـصرص  نیدلا  لامج  دیدرگ 65 - . نفد   " نویساق 

. دندرک
یحم خیـش  رانک  هدرب  قشمد  هب  ار  شا  هزانج  دوب  هدرک  تیـصو  تفای  تافو  رـصم  رد  لاس 672 ه  رد  يرصم ، يونوق  دمحم  خیـش  - 66

. دنیامن نفد  شداتسا  یبرع  نیدلا 
رهش هب  زور ، هن  زا  سپ  ار  شا  هزانج  و  درک . تافو  ایرد  رد  لاس 675 ه  رد  یفنح ، سردم  يرامرسلا  نیسحلا  نبا  ناضمر  ریخلا  وبا  - 67

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدناسر و  رابنا 
هزانج ش درک  توف  كرک "  رد "  لاس 678 ه  رد  یفوتم  هکرب ، دیعس  کلم  - 68

هحفص 140 ] ] 

دندرک . نفد  اجنآ  رد  هدرب ، قشمد  هب  ار 
لمح و هنیدم  هب  شا  هزانج  درک . توف  كوبت  رد  لاس 683 ه  رد  ریصب ، هیقف  یعفاشلا  يزرابلا  نبا  یـضاقلا  میحرلا  دبع  نیدلا  مجن  - 69

. دیدرگ نفد  اج  نآ  رد 
ات دنداهن  یتوبات  رد  ار  وا  و  درک . توف  راتن  نامز  رد  قشمد  رد  لاس 699 ه  رد  ثدحم ، يرافسلا ، نبا  یقشمد  رصن  یبا  نب  فسوی  - 70

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  شا  هنیدم  هب  دیباوخ  ادص  رس و 
ملاـس ینب  يداو  رد  لاس 723 ه  رد  یفوتم  دباع ، هیقف  حیجنلا  نیا  هب  فورعم  ینارحلا  دـمحم  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  نیدـلا  فرـش  - 71

. دندرک شنفد  عیقب  رد  هکرابم "  هضور  رد  وا  رب  زامن  لسغ و  زا  سپ  دندرب ، هنیدم  هب  ار  وا  درک . توف 
ءارق زا  یکی  هــک  طورید "  ود "  لاس 724 ه  رد  یفوتم  اه . یعفاش  ياوشیپ  یعفاـش  نیدـلا  رون  يرـصم  بوقعی  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 72

. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لمح و  هفارق "  هب "  و  درک -  توف  هدوب  رصم 
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نفد هـفارق "  رد "  لـمح و  هرهاـق  هـب  درک و  توـف  سیب "  رهـش "  رد  لاس 727 ه  اه ، یعفاش  گرزب  یناـکلمزلا  نبا  نیدـلا  لاـمک  - 73
، دیدرگ

تیب هـب  ار  وا  درک  توــف  هـلیمر "  رد "  لاـس 737 ه  رد  تسا ، هفئاـط  نیا  ناـگرزب  زا  یکی  هک  یفنح  زیزعلا  دـبع  نـب  رداـقلا  دـبع  - 74
. دندرب سدقملا 

 " ناسملت شلحم "  هب  ار  وا  درک . توف  ساف "  رد "  متـشه ) نرق  رد  یکلام  نب  دهتجم  زا  یکی  . ) يرقم یناسملت  دمحم  نب  دـمحم  - 75
. دندرب

هحفص 141 ] ] 

هدرب دادغب  هب  ار  وا  درک  توف  لاس 786 ه  جح  هار  رد  يراخب  حیحص  حراش  نیدلا  سمـش  يدادغب  سپ  ینامرک  فسوی  نب  دمحم  - 76
. دندرک نفد  دوب ، هتخاس  هدامآ  دوخ  يارب  البق  هک  يربق  رد 

هب ار  وا  درک  توف  بلح  نیلحرم "  رد "  لاس 803 ه  رد  راوگرزب  سیئر  یعفاش  یبلح  یقاحـسا  دمحا  نب  دمحا  رفعج  وبا  نیدلا  زع  - 77
. دندرک نفد  شا  هداوناخ  هربقم  رد  اجنآ  رد  هدومن  لمح  بلح 

هبانع رد "  لـمح و  قشمد  هب  ار  وا  درک . توف  رمد "  هیرق "  رد  لاس 930 ه  رد  یقشمد ، یبانع  لیعامسا  ءادفلا  وبا  نیدلا  دامع  ریما  - 78
. دندرک نفد  " 

. درک تافو  هدوب  اجنامه  یـضاق  هک  هدج  ردـنب  رد  ای 948 ه  ه  لاس 938  رد  اه ، یفنح  ياوشیپ  یکم  يراخب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  - 79
. دندرک نفد  یلعملا "  رد "  و  هدرب ، هکم  هب  ار  شا  هزانج 

شنفد اـجنآ  رد  هدرب و  هکم  هب  ار  شا  هزاـنج  درک  توـف  فئاـطو  هـکم  نـیب  لاـس 955 ه ، رد  یناوزیک ، دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وـبا  - 80
. دندرک

دندرب : رگید  ياجب  ار  اهنآ  هزانج  نفد ، زا  دعب  هک  یناسک  - 2
يراصنا حومج  نب  ورمع  شقیدص  وا و  هک  هللا "  دبع  نب  رباج  راوگرزب "  یباحـص  ردپ  يراصنا ، مارح )  ) مازح نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 1

دروآ . نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  رباج  هام  شش  زا  دعب  دندیدرگ و  نفد  ربق  کی  نایم  اجنآ  رد  هدش و  دیهش  دحا  رد 
ربق رد  مدروا و  رد  ار  وا  ور  نیا  زا  دـشاب ، ربق  کـی  رد  وا  اـب  دـش  یمن  یـضار  ملد  هک  دوب  هدـش  نفد  یـسک  مردـپ  اـب  دـیوگ : یم  رباـج 

. مدرک شنفد  يا  هناگادج 

هحفص 142 ] ] 

هک ششیر  زا  تمسق  نآ  زج  دوب ، هدماین  دیدپ  وا  رد  رییغت  جیه  مدروآ و  رد  هام  شش  زا  دعب  ار  وا  هک : دننک  یم  هفاضا  یقهیب  دواد و  وبا 
. تشاد رارق  نیمز  يور 

یکی اب  ار  وا  دوب  دحا "  زور "  دیهش  نیلوا  مردپ  تسا : هدروآ  رباج  زا  یحیحـص  دانـسا  اب  هحفص 203  دلج 3  كردتسم "  رد "  مکاح 
رد شربق  زا  ار  وا  هام ، شش  زا  دعب  دشاب  ربق  کی  رد  يرگید  اب  وا  هک  تسین  راک  نیا  هب  یـضار  ملد  مدید  ادعب  مدراذگ ، يربق  رد  رگید 

. ششوگ ریغ  مدوب  هداهن  شربق  نایم  هک  دوب  يزور  دننام  ایوگ  مدروآ .
هدیمهف ثیدح  نیا  زا  دیوگ : یم  هدش  دای  دیعس  دعـس و  هزانج  لقن  رباج و  ثیدح  رکذ  زا  دعب  هحفص 409  دلج 1  جاتلا "  رد "  فصان 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1785 

http://www.ghaemiyeh.com


نتفگارف زا  ای  دـشاب و  نآ  بلاط  ربق  بحاص  هک  یتروص  رد  . تسا زئاج  رگید  ياج  هب  نآ  زا  دـعب  نفد و  زا  لـبق  تیم  لـقن  هک  دوش  یم 
رد یلک  روطب  تسا و  زئاـج  زین  دـشاب  يرارـشا  مدرم  ناـیم  رد  رگا  و  تسا ، بجاو  نآ  لاـقتنا  دـسرتب ، نآ  ندـش  بارخ  اـی  نآ و  رب  بآ 

. تسا زئاج  لاقتنا  جایتحا  تروص 
تفر ادخ  لوسر  تمدخ  يدع  رتخد  هیسنا  شردام  دش . هتشگ  دحا  گنج  رد  يراصنا ، يدلب  ثراح  نب  کلام  نب  هملس  نب  هللا  دبع  - 2

ار شا  هزانج  مراد  لیم  هدش  هتشک  دحا  رد  یلو  دوب ، ردب  گنج  ناگدننک  تکرش  زا  هملس  نب  هللا  دبع  مرسپ  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  و 
رگید فرط  رد  داد و  رارق  شرتش  يور  هدیچیپ و  ابع  يوت  ار  شدنزرف  زا  داد  هزاجا  وا  هب  ادخ  لوسر  مدرگ ، سونام  نآ  اب  هدرب  هنیدم  هب 

زا ادخ  لوسر  باحصا  دوب  هدروخ  مهب  نزاوت  دوب و  کبس  رذجم  نیگنـس و  هللا  دبع  نوچ  داد و  ناشتکرح  ار و  راید "  نب  رذجم  رتش " 
، دندوب هدمآ  تفگش  هب  هرظنم  نیا 

هحفص 143 ] ] 

. درک دهاوخ  رارق  رب  نزاوت  نانآ  نایم  ناشلمع  دومرف : مرکا  ربمایپ 
هزاجا اب  اجنآ  زا  شرـسپ  اب  ار  وا  هملـس  نب  هللا  دبع  ردام  هسینا  دش و  هتـشک  دـحا  گنج  رد  يولب ، مزحا  نب  ورمع  نب  دایز  نب  رذـجم  - 3

. درب هنیدم  هب  مرکا  لوسر  حیرص 
. دیدرگ نفد  فیقث  هیحان  رد  هرصب  رد  هدش و  هتشک  لاس 36 ه  لمج  کنج  رد  هک  هرشبم ) هرشع  زا  یکی   ) یمیمت هللا  دیبع  نب  هحلط  - 4

رگید ياج  هب  ناـکم  نیا  زا  ارم  مرتخد  تفگ : وا  هب  دـید  باوخ  رد  ار  شردـپ  هحلط ، رتخد  هشیاـع ، هک : تسا  هدروآ  رکاـسع  نب  ظـفاح 
هدماین دیدپ  وا  رد  يرییغت  هدوب و  هزات  رت و  شندـب  هک  یلاح  رد  نآ  دـننام  ای  لاس  یـس  زا  سپ  دـنک ، یم  متیذا  تبوطر  اریز  نک ، لقتنم 

. درک نفد  هرصب  رد  عقاو  نیترجه "  رد "  دروآ و  رد  ربق  زا  دوب 
 " دندرک . شنفد  اجنآ  رد  دندیرخ و  ار  رکب  یبا  لآ  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  تسا " : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

هنع هللا  یـضر  ناـمثع  تسا : هتفگ  هحفص 63  دـلج 4  يراقلا "  هدـمع  رد "  ینیع  دـندوب : ادـخ  لوسر  دجـسم  راوج  رد  هک  یناـسک  - 5
تعسو ار  ناتدجسم  تفگ " : دنیامن و  لقتنم  عیقب  ناتسربق  هب  ار  اه  هزانج  دننک و  بارخ  تسا  دجـسم  کیدزن  هک  یئاهربق  داد : روتـسد 

 ". دیهد
ار شا  همشچ  تفرگ  میمصت  هیواعم  هک  یماگنه  هدرک : تیاور  رباج  زا  هحفص 147  دلج 1  هوفصلا  هفص  رد  يزوج  نبا  دحا : ءادهش  - 6

باوج رد  وا  میزاس . يراج  دـحا  ءادهـش  روبق  يور  رب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین ، رودـقم  راـک  نیا  دنتـشون : وا  هب  دزاـس ، يراـج  دـحا  رد 
 ". دینک شبن  اهربق  تشون :

دراد يا  هتـشک  سک  ره  هک " : دهد  ادـن  مدرم  نایم  رد  داد  روتـسد  يا  يدانم  هب  وا  تسا  هداما  هحفـص 277  يذمرت  میکحلا  رداون  رد  و 
 ". دربب رگید  ياج  هب  دروآ و  رد  ار  شا  هزانج 

هحفص 144 ] ] 

هزمح ياپ  هشوگ  هب  کنلک  و  دـندوب . هدـیباوخ  هک  ایوگ  دـندش و  یم  لمح  لاجر  ياه  ندرگ  يور  هک  مدـید  ار  نانآ  دـیوگ : یم  رباج 
. دیدرگ يراج  نآ  زا  نوخ  درک و  تباصا  مالسلا  هیلع 

بآ نایرج  ماگنه  دـحا  ياه  هتـشک  دروم  رد  ار  ام  هیواعم  فرط  زا  هک " : تسا  هدروآ  رباـج  زا  شباـتک  رد  هحفـص 194  رد  يزوج  نبا 
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 " میدروآ . نوریب  اهربق  زا  هزات  رت و  لاس  لهچ  زا  دعب  ار  اهنآ  دنداد ، ادن  همشچ 
. دش لقتنم  رگید  ياج  هب  اجنآ  زا  هاگنآ  دیدرگ ، نفد  دادغب  مشاه  ینب  ناتسربق  رد  ءادتبا  لاس 150 ه  رد  یفوتم  روصنم ، نب  رفعج  - 7

 " اهنآ زا  یکی  دـندرک ، لـقتنم  نتفرگ  بآ  زا  میب  رطاـخ  هب  هفاـصر "  كاـخ "  هب  ار  ءاـفلخ  زا  یعمج  ياـه  توباـت  لاـس 647 ه  رد  - 8
نینچمه دندرک و  لقتنم  اج  نآ  هب  ار  وا  نفد  زا  لاس  دـنچ  هاجنپ و  دصیـس و  زا  دـعب  هک  تسا  لکوتملا "  دـمحا  یبا  ریمالا  نب  دـصتقملا 

. ار هللااب  ردتقملا  رسپ  یفتقملا "  یفتکملا " و "  شرسپ " 
. دندومن لمح  دادغب  هب  ار  شا  هزانج  هدرک و  شبن  ار  شربق  یتدم  زا  سپ  درک ، توف  زاریش  رد  لاس 311 ه  رد  ریبکلا  ردب  مجنلا  وبا  - 9

تـساوخرد شا  هداوناخ  هاگنآ  دیدرگ ، نفد  ناطلـسلا  راد  رد  و  تفای ، تافو  لاس 328 ه  رد  يدادـغب ، هلقم  نبا  یلع  وبا  نب  دـمحم  - 10
نفد شا  هناخ  رد  ار  وا  نیسحلا  وبا  شرسپ  دندومن ، میلست  اهنآ  هب  ار  شدسج  هتفاکش  ار  شربق  دننک ، میلـست  اهنآ  هب  ار  شا  هزانج  دندرک 

. دومن نفد  دوخ  هناخ  رد  هتفاکش و  ار  وا  ربق  هیرانید "  شفورعم "  نز  سپ  درک 
رد ثدحم ، ریزو و  هبازنخ "  نبا "  هب  فورعم  لضفلا  وبا  لضفلا  نب  رفعج  - 11

هحفص 145 ] ] 

. دیدرگ نفد  شا ، هناخ  رد  هدش  هتفگ  هفارق " و  رد "  درک و  توف  ای 391 ه  لاس 371 ه 

دوب . هدرک  هیبعت  دوخ  يارب  نآ  رد  يربق  هدیرخ و  يا  هناخ  هنیدم  رد  وا  هک  هدش  هتفگ  و 
هب فوقو  جـح و  مسارم  هدرب  هکم  هب  ار  شا  هزاـنج  دـندوب  شیاـه  تمعن  هب  معنتم  اـجنآ  ناـگرزب  نوـچ  دـندرب ، اـجنآ  هب  ار  وا  هک  یتـقو 

. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدنادرگرب و  هنیدم  هب  ار  وا  هاگنا  ، دنداد ماجنا  شا  هرابرد  ار  تافرع 
رد عقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  لاس 387 ه  هدعقلا  يذ  هبنشجنپ 14  زور  رد  ریهـش ، ظعاو  اوشیپ و  دمحا  نب  دمحم  نوعمـس  نبا  - 12

هربقم رد  دـیدرگ و  لقتنم  اـجنآ  زا  لاس 426 ه  بجر  هدزای  هبنـشجنپ  هکنآ  ات  دوب  اجنآ  رد  ناـنجمه  دـیدرگ  نفد  نییباـتغلا "  ناـبایخ " 
دوب هتشادنرب  تبوطر  شنفک  هک  یتروص  رد  دش  نفد  اه  یلبنح  ياوشیپ  لینح  نب  دمحا 

هربـقم هب  ار  شا  هزاـنج  رتـمک  اـی  لاـس  کـی  زا  دـعب  درک و  تاـفو  دادـغب  رد  لاـس 390 ه  رد  یفوـک ، رمع  نب  دـمحم  نـسحلا  وـبا  - 13
. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  هفوک  رد  عقاو  شیگداوناخ 

 " رهن زا  سوجم  هچوک  رد  عقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توـف  لاس 403 ه  رد  یعفاش  يرعـشا  ملکتم  ینالقاب  بیط  نب  دـمحم  رکب  وبا  - 14
. دندرک شنفد  اجنآ  رد  لقتنم و  برحلا "  باب  هب "  اجنآ  زا  هاگنآ  دیدرگ  نفد  قباط " 

هناخ رد  درک و  توف  لاس 403 ه  رد  دوب  هدیدرگ  یهتنم  وا  هب  بهذم  تسایر  هک  یفنح  هیقف  یمزراوخ  یـسوم  نب  دـمحم  رکب  وبا  - 15
اجنآ رد  لقتنم و  بلاغ "  هچرازاب  رد "  عقاو  شکاخ  هب  لاس 408 ه  رد  دیدرگ و  نوفدم  هدیع "  هجوک "  رد  عقاو  شا 

هحفص 146 ] ] 

. دیدرگ نفد 
دیدرگ نفد  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  لاس 406 ه  رد  هدوب  شنامز  رد  اه  یعفاش  ياوشیپ  هک  ینیئارفـسا  دمحم  نب  دمحا  دماح  وبا  - 16

. دیدرگ نوفدم  اجنآ  رد  لقتنم و  برحلا  باب  رد  عقاو  شا  هربقم  هب  ای 416 ه  لاس 410  رد  هاگنآ 
سپ دـیدرگ . نفد  لزلز "  هکرب  رد "  عقاو  شا  هناـخ  رد  لاس 421 ه  رد  یفوتم  نامعن ، بجاـح  نبا  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 17

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1787 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیدرگ نوفدم  اجنآ  رد  لاس 425 ه  هدعق  يذ  هعمج 25  بش  رد  لقتنم و  شیرق  رباقم  هب  شتوبات 
لاس هدـعقید  مجنپ  ینعی  لاس  کی  زا  دـعب  هاگنآ  دـش . نفد  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  لاس 422 ه  هجح  يذ  رد  هللااـب  رداـقلا  هفیلخ  - 18

. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  هفاصر "  هب "  ار  شتوبات  423 ه 
( دوب هدیدرگ  یهتنم  وا  هب  بهذم  تسایر  هک  قارع  رد  یفنح  بهذم  سیئر   ) یفنح يدادغب  يرودق  نیـسحلا  وبا  دـمحم  نب  دـمحا  - 19

ناـبایخ رد  عقاو  رگید  ياـج  هب  هاـگنآ  دـیدرگ ، نفد  فلخ "  یبا  هچوک  رد "  عقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  دادـغب  رد  لاس 428 ه  رد 
. هدومن شنفد  یفنح  هیقف  یمزراوخ  رکب  یبا  ربق  رانک  روصنم 

لاس ناضمر  هام  مشـش  رد  هاگ  نآ  دـش ، نفد  شا  هناخ  رد  و  تفای ، تافو  دادـغب  رد  لاس 435 ه  رد  یفوتم  نیدـلا ، لالج  رهاط  وبا  - 20
. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  شیرق  رباقم  رد  عقاو  شیگداوناخ  هربقم  هب  شتوبات  436 ه 

( شنامز رد  اه  یعفاش  ياپشیپ   ) غابصلا نبا  هب  روهشم  دمحم  نب  دیسلا  دبع  - 21
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. دیدرگ نوفدم  اجنآ  رد  لقتنم و  برح  باب  هب  سپ  دیدرگ ، نفد  خرک  رد  عقاو  شا  هناخ  رد  و  درک . توف  لاس 447 ه  رد 
نفد یلدسلا  رـصق  رد  هدش : هتفگ  هثدـحملا " و  عماج  دجـسم "  رد  درک و  توف  لاس 453 ه  رد  يدرک ، ناورم  نب  دـمحا  رـصن  وبا  - 22

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  هدوب  لصتم  هثدحملا "  عماج  دجسم "  هب  هک  اهنآ  هفورعم  هاگراب  هب  ار  وا  سپ  دش ،
رهن رد "  عـقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توـف  دادــغب  رد  لاس 466 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یـضاق  ینانمـسلا  نسحلا  وبا  دـمحم  نب  دـمحا  - 23

هینارزیخ رد "  ار  وا  سپ  دندرک ، نفد  هدرب  روصنم  نابایخ  رد  عقاو  یناج  هب  ار  شا  هزانج  هام  کی  زا  سپ  هاگنا  دـیدرگ ، نفد  نیئالقلا " 
دندومن نفد  " 

مه هک  دـیدرگ  لقتنم  هفاصر "  هب "  هاگنآ  دـیدرگ ، نفد  شناکاین  روبق  راـنک  رد  درک و  توف  لاس 467 ه  رد  هللا  رماب  مئاـقلا  هفیلخ  - 24
. تسا ترایز  دروم  نونکا 

نوریب ار  وا  هاگنآ  دیدرگ ، نفد  یقرخلا "  هکس  رد "  عقاو  شا  هناخ  رد  لاس 467 ه  رد  یفوتم  یماش ، یلع  وبا  دودولا  دبع  نب  نسح  - 25
. دندومن نفد  هنیدم "  عماج  دجسم  رد "  شا  هربقم  رد  هدروآ و 

هدرب ریغـصلا "  بابلا  هربقم "  هب  ار  وا  سپ  دـش ، نفد  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 468 ه  رد  قشمد  یـضاق  دمحم ، نب  یلع  نب  دمحا  - 26
 " رد عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 478 ه  رد  كرزب ، هیقف  هاضقلا  یضاق  یفنح ، یناغماد  هللا  دبع  وبا  دندومن 27 -  شنفد  اجنآ  رد 

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  هفینح  یبا  نفد  لحم  هب  ار  وا  سپ  دش ، نفد  نیبالعلا "  برد 
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نفد شا  هناخ  رد  درک و  توف  روباـشین  رد  لاس 478 ه  رد  یعفاش  هیقف  نیمرحلا  ماما  ینیوجلا ، هللا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  یلاعملا  وبا  - 28
هدـش دـنم  هرهب  شملع  زا  هک  یناسک  دـندرک و  نفد  شردام  رانک  هدرب  نیـسح  هربقم  رانک  ار  شا  هزانج  اه  لاس  زا  دـعب  هاـگنآ  دـیدرگ ،

. دندومن یناوخ  هیثرم  شیارب  هتخادنا  هار  هتسد  رهش  رد  دندوب و  رفن  دص  راهچ  دودح  دندوب 
 " نابایخ رد  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  دادغب  رد  لاس 480 ه  رد  همعنلا "  سرغ  هب "  بقلم  یباصلا  نسحلا  وبا  لاله  نب  دمحم  - 29

دیدرگ نفد  اجنیا  رد  لقتنم و  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ربق  رانک  فجن  هب  سپس  دش ، نفد  فوع  نبا 
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رد دـیدرگ و  نفد  بتارملا "  باـب  رد "  عقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  لاس 588 ه  رد  یمیمتلا ، باهولا  دـبع  هللا  قزر  دـمحم  وبا  - 30
. دندرک شنفد  دمحا  ربق  رانک  رد  شدنزرف  گرم  زا  دعب  لاس 491 ه 

یبا خیـش  هاـگراب  زا  زربا "  باـب  هربقم "  رد  درک و  توف  لاس 488 ه  رد  روهـشم ، ظفاح  یـسلدنا ، هللا  دبع  وبا  رـصن  یبا  نب  دمحم  - 31
نفد یفاح  هب "  فورعم  ثراحلا  نب  رشب  ربق "  رانک  رد  دش و  برح "  باب  هربقم "  هب  لقتنم  رفص 491 ه  رد  دش و  نفد  يزاریش  قاحسا 

. دیدرگ
لاس 422 ه هجحلا  يذ  رد  دش و  نفد  هرصبلا "  باب  رد "  عقاو  شا  هناخ  رد  لاس 491 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، یسابع  دمحم  نب  دارط  - 32

ءادهش رباقم  هب  ار  وا  هزانج 

هحفص 149 ] ] 

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرک و  لقن 
رد درک و  توف  شردـپ ، توف  زا  شیپ  لاس  هدزیـس  لاس 510 ه  رد  اه ، یلبنح  هفئاـط  كرزب  یلع ، ءاـفولا  یبا  نب  لـیقع  نسحلا  وبا  - 33

. دش نفد  دمحا "  ماما  هکد  رد "  وا  اب  درک  توف  شردپ  هک  یماگنه  دیدرگ . نفد  شا  هناخ 
لاس رد  و  دـیدرگ . نفد  جزالا "  باب  رد "  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 527 ه  رد  یلبنح ، هیقف  مزاح ، وبا  دمحم  نب  دـمحم  - 34

دیدرگ . نفد  شردپ  ربق  رانک  دمحا  هربقم  کیدزن  لقتنم و  اجنآ  زا  534 ه 
دیدرگ و نفد  دـیربلا "  باب  رد "  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 531 ه  رد  ثیدح ) نادرم  زا  یکی   ) یمیمت دیمح  نب  نیـسح  - 35

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  نویساق "  هوک "  هب  اجنآ  زا  سپس 
لقتنم و برحلا "  باب  هربقم "  هب  نآ  زا  سپ  دـیدرگ  نفد  هیبرح "  رد "  لاس 534 ه  رد  یفوتم  یبرح ، سابعلا  وبا  رفعج  نب  دمحا  - 36

. دندرک شنفد  اجنآ  رد 
شا هزانج  یتدم  زا  سپ  و  دیدرگ ، نفد  ورم "  هار "  رس  نمای "  رد "  درک و  توف  لاس 535 ه  رد  ینادمه  فسوی  بوقعی  وبا  خیش  - 37

. دندومن شنفد  اجنا  رد  هدرک و  لقتنم  ورم  هب  ار 
رد درم  هک  یتقو  هدوب  راد  هزور  مرحم  مایا  زج  هراومه  هک  لاس 536 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، لدع  رفعج  وبا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  - 38

رد لقتنم و  برحلا "  باب  هربقم "  هب  ار  شا  هزانج  یتدم  زا  سپ  دیدرگ  نفد  سارهلا "  هبارخ "  رد  عقاو  شا  هناخ 
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. دندرک شنفد  اجنآ 
رد دیدرگ و  نفد  بتارلا "  باب  رد "  عقاو  شا  هلجد  رانک  هناخ  رد  لاس 538 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، یبنیز  مساقلا  وبا  دارط  نب  یلع  - 39

. دندرک لقتنم  هیبرحلا "  رد "  عقاو  شا  هربقم  هب  ار  وا  بجر 544 ه  هدزناش  هبنش  هس  بش 
اب هاگنآ  دندرک ، هظعوم  هدش  عمج  شا  هناخ  رد  ءاملع  ءارق و  ناظعاو و  رحـس  ات  بش  دننک  لقتنم  ار  وا  هزانج  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه 

. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  شا  هربقم  هب  ار  وا  دایز  ناوارف و  ياه  عمش 
خلب رد  درک و  توف  لاس 544 ه  رد  دوب ، هدش  یهتنم  وا  هب  بهذم  تسایر  هک  یفنح  یتفم  یملخلا ، دمحم  نب  دمحم  مالسالا  خیـش  - 40

. دندرک شنوفدم  اجنآ  رد  لقتنم و  ملخ "  هیحان "  هب  ار  وا  هاگنآ  دیدرگ ، نوفدم 
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لاس رد  نآ  زا  سپ  دیدرگ ، نفد  دجسم  ولج  رد  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 549 ه  رد  ینیردلا ، نسحلا  وبا  دمحم  نب  یلع  - 41
. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرب ، هیجان  هسردم  کیدزن  دربا "  باب  هب "  ار  شا  هزانج  574 ه 

هدرک لمح  هکم  هب  ار  وا  سپـس  دیدرگ ، نفد  لصوم  رد  درک و  توف  لاس 559 ه  رد  روصنم ، یبا  نب  یلع  نب  دمحم  نیدـلا  لامج  - 42
یم فاوط  ار  وا  هعفد  دـنچ  زور  ره  دـندوب  هکم  رد  هک  یمادام  دـندرک و  فقوت  تافرع  هوک  يور  وا  اب  دـنداد و  شفاوط  ادـخ  هناخ  رود 

ربمغیپ دجـسم  یقرـش  رد  هک  یئارـسناوراک  رد  ادخ  لوسر  مرح  رود  ررکم  فاوط  زا  دعب  دندرک و  شلمح  هرونم  هنیدم  هب  هاگنآ  دنداد ،
. دندومن شنفد  دوب  هدش  انب 
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شربق یتدم  زا  سپ  دش ، نفد  راوید  زا  رود  دوب  هدرک  شریمعت  هک  يدجسم  رد  ولج  لاس 560 ه  رد  یفوتم  ناحطلا ، اقیلهب  نب  رمع  - 43
. دندرک شنفد  هدوب  راوید  هب  لصتم  هک  یئاج  رد  تسا ، دجسم  هدننک  انب  وا  دوش  هتسناد  هکنیا  رطاخ  هب  هدرک  شبن  ار 

ماما هبق  کـیدزن  درک و  توف  فرـصم  رد  لاس 562 ه  رد  اسراپ  راگزیهرپ  ، ) يرـصم یعفاش  ینانک ، هللا  دـبع  وبا  میهاربا  نب  دـمحم  - 44
لقتنم و دودوم "  ما  هب "  فورعم  ضوح  کیدزن  مطقملا "  هوک "  نیئاپ  هب  اجنآ  زا  هاگنآ  دـندرک ، شنفد  کجوک "  هفارق  رد "  یعفاش 

. ما هدرک  ترایز  ار  نآ  اهراب  مدوخ  تسا و  ترایز  دروم  روهشم و  اجنآ  رد  شربق  نونکا  دندومن و  شنفد  اجنآ  رد 
برد هناخ "  رد  ار  وا  درم  هک  یتقو  هدوب  یـضاق  اه  هام  شردپ  هک  لاس 563 ه  رد  یفوتم  یفقث ، تاکربلا  وبا  دحاولا  دـبع  نب  رفعج  - 45

. دندومن نفد  روصنم  عماج  دجسم  لباقم  ینزوز ، يارسناوراک  کیدزن  هدنک و  ار  ود  ره  درم  شرسپ  هک  یماگنه  دندرک ، نفد  زورهب " 
جنپ زا  سپ  دـش ، نفد  طابرلا "  هربقم "  رد  درک و  توف  لاس 564 ه  رد  یلبنح ، هیقف  یجاجدلا  نب  رـصن  نب  هللا  دعـس  نیدلا  بذهم  - 46

. دندرک نفد  شردام  ردپ و  شیپ  دمحا  ماما  هربقم  رد  هداد  لاقتنا  ار  شا  هزانج  زور 
نفد هدوب  هیفوص  نمجنا  فقوت و  لحم  هک  ینزوز  يارـسناوراک  هیحان  رد  ار  وا  تسا : هتفگ  هحفص 228  دلج 10  مظتنملا  رد  يزوج  نبا 

دوب . هدرک  فقوت  اهنآ  شیپ  یتدم  هک  هدوب  نیا  نآ  تلع  دندرک و 
نفد اه  یفوص  شیپ  دیاب  ارچ  یلبنح  كرزب  درم  نیا  لثم  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  تمالم  لمع  نیا  يارب  ار  شرـسپ  اه  یلبنح  هراومه 

زور جنپ  زا  دعب  شرسپ  دوش ؟

هحفص 152 ] ] 

ربق و شبن  یئاهروظنم  هچ  يارب  دـنیبب  دـیوگ : ینیما  دومن . نفذ  شردام  ردـپ و  ربق  رانک  ار  وا  شتیـصو  قبط  درک و  شبن  ار  وا  ربق  هناـبش 
تسا ؟ هدش  هدرمش  زئاج  تنس  لها  شیپ  رگید  یئاج  هب  یئاج  زا  هدرم  لاقتنا 

نابعش هبنشود 28  هاگنابش  رد  سپـس  دش ، نفد  هفالخلا  راد  رد  درک و  توف  لاس 566 ه  رخالا  عیبر  متشه  رد  هللااب  دجنتـسملا  هفیلخ  - 47
. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  هفاصرلا "  هب "  ار  شا  هزانج  لاس ، نامه 

ار اهنآ  ای 580ه  لاس 579 ه  رد  سپ  دـش ، نفد  هرهاق  رد  شردارب  رانک  درک و  توف  لاس 568 ه  رد  ینیودلا ، بویا  نیدلا  مجن  ریما  - 48
. دندرک ناشنفد  اجنآ  رد  لقتنم و  هرونم  هنیدم  هب 

هب ار  وا  سپ  دـیدرگ ، نفد  قشمد  هعلق  رد  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 569 ه  رد  یگنز ، نب  دومحم  نیدـلا  رون  لداع  کلم  - 49
. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرب  شا  هسردم 
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دیرگ نفد  يرهاط ) میرح   ) شا هناخ  رد  یتدـم  درک  توف  لاس 569  رد  یفوتم  ینیـسح ، رهاط  هللا  دبع  وبا  رمعم  نب  یلع  نب  دـمحا  - 50
. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هداد و  لاقتنا  نئادم  رد  عقاو  نایبص "  دهشم  هب  ار "  وا  سپس 

، دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  لصوم  هب  ار  وا  درک . توف  رـسیند "  رهـش "  رد  لاس 574  رد  یناهفـصا  نیدلا  لامج  نب  نیدلا  لالج  - 51
. دندومن نفد  شردام  هربقم  رد  هنیدم  رد  ار  وا  سپس 

هحفص 153 ] ] 

هفالخلا راد  رد  درک و  توف  لاس 622 ه  ناضمر  رخآ  هبنشکی  رد  هللا : رماب  ءیـضتسملا  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هللا  نیدل  رـصانلا  هفیلخ  - 52
. دندرپس كاخب  هفاصرلا "  رد "  هدروا  نوریب  ار  وا  لاس 622 ه ، هجحلا ، يذ  مود  رد  سپس  دیدرگ ، نفد 

رد هدرب  هفاصرلا "  هب "  ار  وا  سپـس  دیدرگ ، نفد  هفالخلا  راد  رد  درک و  توف  لاس 623 ه  رد  یفوتم  یسابع ، هللا  رماب  رهاظلا  هفیلخ  - 53
. دندرک شنفد  اجنآ 

رد لاس 624 ه  رد  يدادغب  بیخط  رب  در  رد  بیـصملا ) مهـسلا   ) باتک فلوم  شبهذم ) رد  بلـصتم   ) یفنحلا یـسیع  نیدلا  فرـش  - 54
رد راک  نیا  دش و  هدرپس  كاخ  هب  شا  هسردم  رد  لقتنم و  هیحلاص  هوک  هب  اجنآ  زا  سپـس  دـیدرگ ، نفد  شا  هعلق  رد  درک و  توف  قشمد 

. تسا هتفرگ  تروص  لاس 627 ه 
 " لـبرا هعلق "  هب  ار  شا  هزاـنج  درک . توـف  لاس 630 ه  رد   " لـبرا ، بحاـص "  نیدـلا  رفظم  نسحلا  یبا  نب  يروبک  وک  دیعـس  وبا  - 55

هدرک مهارف  هوک  ریز  يا  هربـقم  دوخ  يارب  اـجنآ  رد  هک  همظعم  هکم  هب  ار  وا  شتیـصو  قبط  سپ  دـندرک ، شنفد  اـجنآ  رد  هداد و  لاـقتنا 
. دندومن لقتنم  دوب ،

تعجارم هکم  زا  یگتسخ  اب  نایجاح  هک  داتفا  قافتا  يروط  داد ، یم  تکرح  زاجح  يوس  هب  ار  وا  لاس 631 ه  رد  یناوراک  هک  یماگنه  و 
. دندرک نفد  دهشم "  کیدزن "  ار  وا  هتشگ  زاب  هفوک  هب  فرصنم و  هکم  هب  نتفر  زین  نانآ  هجیتن  رد  دندرک  یم 

شرسپ سپ  دش ، نفد  نارح ، باب  هربقم  رد  اهرلا "  تشپ "  درک و  توف  لاس 631 ه  رد   " یلبرا ، دیسلا "  دبع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  - 56
. درک نفد  يرغص "  هفارق  رد "  عقاو  شا  هربقم  رد  هدرب ، رصم  هب  ار  وا 

هحفص 154 ] ] 

وا يارب  هک  يا  هربقم  اـت  دـیدرگ  نفد  هروصنم  هعلق  رد  درک و  توف  لاس 645 ه  مرحم  مراهچ  هبنشجنپ  رد  لداع ، نب  یسوم  فرـشا  - 57
. دیدرگ نوفدم  لقتنم و  اجنآ  هب  لاس  نامه  یلوالا  يدامج  رد  دش ، لیمکت  دندوب  هتخاس  هسالک "  لامش "  رد 

عماج دجسم  یلامش  راوید  رد  هک  یکبشم  هربقم  هکنآ  ات  دش  نفد  هعلق  رد  لاس 635 ه  بجر  رد 22  یفوتم  لداع ، نب  دمحم  لماک  - 58
شنوفدم هدرب  اجنآ  هب  لاس  نامه  ناصمر  کی  تسیب و  هعمج  بش  رد  دیدرگ  لیمکت  دـندوب  هتخاس  شیارب  نانـس  نبا  هروصقم  کیدزن 

. دندرک
شنوفدـم اجنآ  رد  هدرب  هفاصرلا "  هب "  ار  وا  سپـس  دـش ، نفد  هفـالخلا  راد  رد  لاس 640 ه  رد  یفوتم  یـسابع ، هللااب  رـصنتسم  هفیلخ  - 59

. دندومن
 " هقارولا يالاب "  رد  عقاو  شا  هربقم  هب  ار  وا  سپس  دیدرگ ، نفد  رصنلا  باب  رد  درک و  توف  رـصم  رد  یفوتم 645 ه  نیدلا ، زع  ریما  - 60

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب 
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هب ار  وا  ه  لاـس 649  رد  دـیدرگ و  نفد  هروـصنملا  رد  درک و  توـف  نابعـش 647 ه  بش  همین  رد  بویا ، نیدـلا  مجن  حـلاص  هاشداپ  - 61
. دندرک شنفد  اجنآ  رد  لقتنم و  شا  هسردم 

هناخ رد  ار  وا  درک . توف  دادـغب  رد  لاس 650 ه  رد  رمع  نادنزرف  زا  اه  یفنح  ماما  يرمع ، يودع  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  خیـش  - 62
ار وا  هک  یـسک  ره  هب  دـندومن و  نفد  اجنآ  رد  هدومن و  لمح  هکم  هب  ار  وا  شتیـصو  قبط  هاـگنآ  هدرک ، نفد  يرهاـط  میرح  رد  عقاو  شا 

. دنداد رانید  هاجنپ  دوب  هدومن  نفد  هکم  رد  درک و  یم  لمح 
هب ار  شتوبات  لاس 670 ه  لوا  رد  سپـس  دیدرگ ، نفد  اجنآ  رد  درک و  توف  بلح  رد  لاس 658 ه  رد  یسلاب ، ماوق  نب  رکب  وبا  خیـش  - 63

اجنآ رد  هدرب  نویساق "  هوک " 

هحفص 155 ] ] 

دندومن . شنفد 
لاس 680 رد  سپـس  دندرک ، شنفد  رفعج  ربق  کیدزن  ادتبا  درک  توف  لاس 678 ه  رد  یلاعملا  وبا  رهاطلا  کلملا  نب  دیعـسلا  کلملا  - 64

. دندرپس كاخ  هب  شردپ  هربقم  رد  هدرب  قشمد  هب  ار  شا  هزانج  ه 
لاس یلوالا  يدامج  مهن  هبنـشراهچ  رد  هاـگنآ  درک ، توف  دنقرمـس  رد  ای 792 ه  لاس 791  مرحم  هبنشود 22  ینزاتفت  نیدلا  دعـس  - 65

. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  سخرس  هب  792 ه 
هب ار  وا  شنامرف  قبط  سپـس  دـیدرگ ، نفد  ناـسارخ  عباوت  زا  نیلاـم  هیرق "  رد  درک و  توف  لاس 738 ه  رد  یفاخ  نیدلا  نیز  خیـش  - 66

. تسادابآ شنفدم  نونکا  دندرک و  نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  دابآ  شیورد 
هب دوب  هدرکن  رییغت  هک  یلاح  رد  ار  وا  هزانج  لاـس  زا 77  سپ  درک و  توف  لاس 870 ه  رد  یکلام ، یلوزج  نامیلس  نب  دمحم  خیـش  - 67

. دندرک لقتنم  رگید  ياج 
دیدرگ . نوفدم  اجنآ  رد  درک و  توف  تاره  رد  لاس 898 ه  رد  یماج  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  - 68

نانآ هک  یتقو  دومن ، نفد  رگید  یتیالو  رد  هدروآ و  رد  ربق  زا  ار  وا  شرـسپو  دندرک ، یم  هلمح  ناسارخ  يوس  هب  اه  یلیبدرا  هک  یماگنه 
. دندنازوس اربق  ياه  بوچ  طقف  دنتفاین  اجنآ  رد  ار  وا  دسج  دنتفاکش  ار  ربق  دنتفر و  لحم  نآ  هب 

شنفد اجنامه  هدراذـگ  یتوباـت  يوت  رد  درک و  توف  بلح  رد  لاس 958 ه  نابعش  مهد  دباع ، یمزراروخ ، دمحا  نبا  نیـسح  خیـش  - 69
هک ار  وا  هام  راهچ  زا  سپ  و  دندرک ،

هحفص 156 ] ] 

دندومن . شنوفدم  اجنآ  رد  هدرب ، قشمد  هب  دوب  هدرکن  رییغت  جیه 
هیاپ يارب  یتخس  نیمز  يوجتسج  رد  نانآ  دیوگ : یم  يزوج  نبا  هک  دمآ  دهاوخ  اه  یفنح  ياوشیپ  هفینح  یبا  ربق  نامتخاس  هرابرد  - 70

زا ناوختـسا  لیبنز  دـصراهچ  دودـح  رد  راک  نیا  رد  دـنتفای و  عارذ  هدزناش  رد  عارذ  هدـفه  ندـنک  اب  ار  نآ  دـندمآ و  رب  شا  هربقم  ياـه 
اجنآ رد  هدرب و  هدوب ، اه  یفنح  زا  یکی  لام  هک  يا  هعقب  رد  ار  همه  دندروآ و  نوریب  دندوب  هدش  نفد  شربق  رانک  رد  شیپ  زا  هک  یناسک 

. دندرک شنفد 
کیلع . صصقن  مل  نم  مهنم  کیلع و  انصصق  نم  مهنم 
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. " میدرکن ار  رگید  یخرب  میدرک و  تیارب  ار  اهنآ  زا  بخرب  ناتساد  " 

هحفص 157 ] ] 

ربمغیپ نادناخ  هفرشم  دهاشم  ترایز 

هراشا

اهنآ هب  كربت  لسوت و  نکاما و  نآ  رد  زامن  اعد و  و 
ار مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  ربق  اهنآ ، همه  شیپاشیپ  نید و  ناگرزب  ءایلوا و  ناماما ، ءاـیبنا ، روبق  نیملـسم  هراومه  نونکاـت ، مالـسا  ردـص  زا 

یم برقت  ادـخ  هب  اهنآ ، هب  لسوت  كربت و  و  اهنآ ، ربارب  رد  اعد  زاـمن و  ندـناوخ  و  دـهاشم ، نیا  يوس  هب  نتفر  اـب  دـندرک و  یم  تراـیز 
دیئاز ار  ینارح  هیمیت  نبا  راگزور  هکنآ  ات  تسا ، هدوب  یفالتخا  نیرتکجوک  نودب  یمالسا  ياه  هقرف  همه  قافتا  دروم  راک  نبا  دنتسج و 

هک هدیدنـسپ  شور  نیا  رکنم  داد و  رارق  هچیزاـب  ار  تنـس  درک ، زاـغآ  ار  يرگ  یلاـبا  ـال  یئوـگ و  نایذـه  یئاورپ ، یب  یماـنمگ و  رد  وا 
نآ هب  بدا ، قطنم و  زا  رود  يراـتفگ  اـب  داد و  رارق  نیهوت  کـته و  دروم  ار  نآ  دـیدرگ و  دوب ، ماـگمه  مارتحا  دروم  سدـقم و  هراومه 

یـسک داد : يوتف  هتـسناد  تیـصعم  ار  سدقم  لمع  نیا  يارب  ترفاسم  و  درمـش ، مارح  ار  مرکا  ربمایپ  ترایز  يارب  تکرح  و  درک ، هلمح 
. دناوخب مامت  ار  شزامن  دیاب  ور  نیا  زا  تسا  تیصعم  رفس  شرفس  نوچ  دنک  ترفاسم  مالسا ، راوگرزب  ربمایپ  ترایز  يارب  هک 

دروم ار ، شراتفگ  ادـیدش  دـندرک و  مایق  وا  هیلع  تنـس  لها  ناگرزب  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  دـش ، زاس  وا  هیحاـن  زا  همغن  نیا  هک  یتقو 
 - باتک دنداد . رارق  داقتنا 

هحفص 158 ] ] 

يارب ار  شیاـه  غورد  بویع و  هداد  رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  ار  شیاـه  تعدـب  تسرداـن و  دـئاقع  دنتـشون و  وا  هیلع  يا  هدـنزرا  ياـه 
. دندومن راکشآ  ناگمه 

نآ رب  هیمیت  نبا  هدـیقع  یتسدان  هرابرد  رطـس  لهچ  دودـح  رد  يرازفلا "  خاکرفلا  نب  ناهربلا  هدرک و "  رداص  وا  هیلع  یئاوتف  ماش ، ءاهقف 
هتـشون شطخ  ریز  هدرک و  تقفاوم  هدـیقع  نیا  رد  وا  اب  زین  لـبهج "  نب  باهـش  تسا و "  هدرک  وا  ریفکت  هب  مکح  راـک ، رخآ  رد  هتـشون 

دنراد "  هدیقع  نینچ  زین  کلام  ناوریپ  تسا " :
يوتف هقر  نامه و  تشپ  زین  وا  دیدرگ . هضرع  هعامج "  نب  ردـبلا  رـصم "  بهذـم  یعفاش  هاضقلا  یـضاق  هب  ماش ، ءاهقف  رظن  راهظا  هاگنآ 

رب ینبم  هدـش  هیمیت  نبا  هتفگ  دروم  رد  هک  تسا  یـشسرپ  خـساپ  دـمآ  هقرو  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا ، ادـخ  صوصخم  شیاتـس  تشوـن " :
تسا و دودرم  لطاب و  هتفگ  نیا  تسین "  زئاج  ءایبنا  روبق  ترایز  يارب  ترفاسم  و  تسا و .. تعدـب  ناحلاص  ناربمایپ و  تراـیز  هکنیا " :

دای یتفم  نیا  هک  تسا  هتسیاش  تسا و  ناگمه  قافتا  دروم  تنـس  تلیـضف و  مرکا  ربمایپ  ترایز  هک : دنا  هدرک  لقن  ءاهقف  زا  یهورگ  اذل 
هب دـشکن  تسد  نآ  زا  هچناـنچ  ددرگ و  عنم  تسا ، لـطاب  ءاـملع  همئا و  شیپ  هک  بیرغ  بیجع و  يواـتف  هنوـگ  نیا  زا  هیمیت ) نبا   ) هدـش

 " ددرگ . یفرعم  وا  طلغ  رکفت  زرط  دننکن ، ءادتقا  وا  هب  مدرم  هکنآ  يارب  دوش و  هدنکفا  نادنز 
تشون . ار  نآ  یعفاش  هعامج  نب  دعس  نب  میهربا  نب  دمحم  و 

 ". درک ینادنز  ار  وا  اعطق  دیاب  دیوگ " : یم  زین  یفنح  يراصنا  يریرج  نب  دمحم  و 
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. هدیقع نیا  راشتنا  زا  ار  وا  نانچ  دیاب  و  دیوگ : یم  یکلام  رکب  یبا  نب  دمحم  و 

هحفص 159 ] ] 

تسا . هتفگ  نینچ  زین  یلبنح  یسدقم  رمع  نبا  دمحا  و  دورب ، نیب  زا  نآ ، زا  یشان  دسافم  رگید  هدسفم و  نیا  یلک  روط  هب  هک  تشاد  زاب 
عفد باتک "  هب  هنیمز  نیا  رد  و  دـنا ، هدوب  لاس 726 ه  رد  هنتف  نیا  عوقو  ماگنه  ،ز  رـصم هناگراهچ  بهاذم  هاضقلا  یـضاق  رفن ، راهچ  نیا 

دوش . هعجارم   45 هحفص 47 -  هبشلا " 
هدرک شتحیصن  نآ  رد  هتـشون و  وا  هب  يا  همان  هک  هدوب  یبهذ "  هدرک "  یم  یهن  شیهارمگ  زا  ار  وا  هیمیت  نبا  رـصع  رد  هک  یناسک  زا  و 

وا : همان  تسا  نیا  و 
افـسا او  منزح ، یمک  رب  نازحا  و  امرف ، ظفح  ار  منامیا  و  رذگرد ، مشزغل  زا  نک و  محر  نم  رب  ایادخ  متلذ ، رب  ار  ادخ  منک  یم  شیاتـس  "

لها شناد و  ياـه  غارج -  ندوـبن  رب  سوـسفا  يا  دـننک ، کـمک  ندرک  هیرگ  رد  ارم  هک  ینموـم  ناردارب  هب  اـقوشا  و  شلها ، تنـس و  رب 
یم زاب  نارگید  ياه  بیع  زا  ار  وا  شبیع  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  مدـمه ، يردارب  لالح و  یمه  رد  دوجو  رب  هآ  تاریخ  ياه  جـنگ  يوقت و 
یلو ینیب ، یم  تردارب  مشچ  رد  ار  راخ  یک  اـت  دراد ، یم  لوغـشم  شبیع  هب  هجوت  زا  ار  وا  نارگید  بویع  هک  یـسک  لاـح  هب  ادـب  دراد ،

تروع ینک و  یم  تمذـم  ءاملع  زا  یئاتـس و  یم  ار  تیاه  هدرک  روغلب  تارابع و  تدوخ و  یک  ات  ینیب ؟ یمن  تیاه  مشچ  رد  ار  تخرد 
نانآ هک  دـینکن  دای  یکین  هب  زج  ناتیاه  هدرم  زا  تسا " : هدومرف  هدرک و  یهن  نآ  زا  مرکا  ربمایپ  هکنآ  اب  یئامن ؟ یم  وجتـسج  ار  ناـشیاه 

 ". دننابیرگ هب  تسد  ناشیاه  هدرک  اب  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر 
هدیـسرن و ناشماشم  هب  مالـسا  زا  یئوب  تسا  هک  یناـسک  لاـم  یماـن  دـب  نک ، يراـی  ار  تدوخ  هک : تفگ  یهاوخ  نم  هب  مناد  یم  هچرگ 

یم راب  هب  يراگتـسر  دوش  لمع  اهنآ  هب  رگا  هک  ار  بوخ  ياهزیچ  نانآ  مسق ، ادخب  اما  تسا ، هتخانـشن  هدروآ  ص )  ) دـمحم هک  ار  هچنآ 
مالسا یکین  زا : هک  تسا  مولعم  دنا و  هدرک  يراد  دوخ  نآ  نتسناد  زا  هدروخ  یمن  ناشدرد  هب  هک  یئاهزیچ  دنا و  هتخانـش  یبوخب  دروآ ،

كرت یمدآ  رب 
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دروخ . یمن  درد  هب  هک  تسا  یئاهزیچ 
نید رد  يراـک  هطلغم  زا  يرادـن . مارآ  باوخ و  هک  یتسه  یجوجل  ناد  ناـبز  وت  هک  اریز  رادرب ، اـم  زا  تسد  هک  مسق  ادـخب  ارت  درم ، يا 

، مسرت یم  متما  رب  هک  يزیج  نیرتمهم  تسا : هدومرف  هدرک و  یهن  دایز  لاوس  زا  هتـسناد و  تشز  هورکم و  ار  نآ  مرکا ، ربماـیپ  هک  زیهرپب 
هفـسلف اب  دسر  هچ  ات  دنک ، یم  هایـس  ار  لد  مارح  لالح و  رد  شزغل  نودـب  نتفگ  نخـس  دایز  تسا " و  ناد  نابز  يور  ود  دارفا  زا  سرت 

دنک ؟ یم  روک  ار  لد  هک  يزیمآ  رفک  ياه  فرح  هنوگ  نیا  اه و  یفاب 
مینک ؟ در  ار  اهنآ  نامیاه  لقع  اب  هدروآ  رد  اهربق  وا  ار  هفسلف  تایرفک  قئاقد  یک  ات  میا ، هدش  هرخسم  ناهج  رد  هک  مسق  ادخب 

مومـسم ار  مسج  مسق  ادخب  نآ  ندرک  فرـصم  دایز  هک  یتروص  رد  ینک ، یم  راوخـشن  ار  هفـسالف  مومـس  اه و  هدرک  یق  يراد  درم ، يا 
دنک یم 

اب ناحلاص  زا  يدرک  يراک  وت  اما  دش ، دـهاوخ  لزان  نآ  رد  ادـخ  تمحر  هک  اریز  دوش ، دای  ناکین  زا  نآ  رد  هک  یـسلجم  نآ  شوخ  يا 
دننک یم  دای  یمان  دب  تنعل و 
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عمج اجکی  ار  ود  ره  صاوخ  يدرک و  دـصق  اهنآ  يوس  هب  وت  هک  دـندوب  رگیدـکی  ياتمه  ردارب و  مزح  نبا  نابز  جاجح و  ریـشمش  يرآ 
اهنآ ام  هک  یئاه  تعدب  يروآ  دای  رد  دینک  شـشوک  دینک و  نامل  بوبح و  ندروخ  هبنـشجنپ و  تعدب  يروآ  دای  زا  مسق  ادخب  يدومن .

و غالا ، ای  تسا  رفاک  دنادن  ار  اهنآ  هک  یـسک  هدمآ و  رامـش  هب  دـیحوت  ساسا  ضحم و  تنـس  هنافـساتم  هک  میناد  یم  یهارمگ  ساسا  ار 
تسا  رت  یئادخ  هس  يراصن  زا  رت و  رفاک  نوعرف  زا  دشابن  رفاک  اهنآ  هب  رگا 

زا هک  یسک  لاح  هب  ادب  يا  دوب . یهاوخ  دنمتداعس  دنامب ، ملاس  نیتداهش "  هب "  تبسن  تنامیا  رگا  تسا ، اه  کش  اه  لد  رد  مسق  ادخب 
دایز شیتسرپ  اوه  يدنمورین و  مک و  شنید  ملع و  رگا  اصوصخم  دوب  دـهاوخ  يدوبان  هقدـنز و  ضرعم  رد  یـسک  نینچ  دـنک . يوریپ  وت 
رثکا ایآ  دیامن  یم  ینمـشد  وت  اب  شبلق  لاح و  اب  نطاب  رد  دنک و  یم  داهج  شنابز  تسد و  اب  تشیپ  دناسر و  یم  تعفنم  وت  هب  اما  دشاب ،

نایریجنز زج  تناوریپ 
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؟ دنتسین نادان  ناسدقم  کشخ  ای  راکم ، راد  دوخ  بیرغ  دارفا  ای  مهفن ، يوگغورد  ناماوع  ای  لقع ، مک 
. هد رارق  شجنس  شیامزآ و  دروم  هدرک  شیتفت  ار  نانآ  يرادن  لوبق  ار  مفرح  رگا 

ردقنیا ارچ  ینک و  یم  ینمشد  ناکین  رایخا و  اب  و  تقادص ، نآ  اب  دنچ  ات  رخآ  ریزب ، توهـش  رخ  زا  تیئاتـس  دوخ  دروم  رد  ناملـسم ، يا 
؟ يرمش یم  کچوک  ار  ادخ  ناگدنب  كرزب و  نآ 

ینک ؟ یم  ینمشد  نایاسراپ  اب  تقافر و  نآ  اب  یک  ات 
؟ یئاتس یمن  نانچ  ار  ملسم ) يراخب و  حیحص   ) نیحیحص ثیداحا  مسق ) ادخب   ) هک یئاتس  یم  نانچ  ار  تنانخس  یک  ات 

لاطبا راکنا و  ای  لیوات و  فیعضت و  اب  هدرک  هلمح  اهنآ  هب  یتقو  ره  رد  وت  یلو  دنام ، یم  ملاس  وت  تسد  زا  نیحیحـص  ثیداحا  شاک  يا 
چوک تقو  هک  یتسین  داتفه  ههد  رد  یئامن ؟ هبوت  هدیـشک و  راک  نیا  زا  تسد  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  يزادـنا  یم  ناـشرابتعا  زا  اـهنآ 

. مسق ادخب  ارچ  تسا ؟ هدش  کیدزن  ندرک 
ینک ؟ یم  شا  هرخسم  دنک  دای  ار  نآ  یسک  هکنا  ای  یتفا  یم  گرم  دای  هب  مناد  یمن 

يزاس و اه  باتک  ار  هقرو  نیا  یشاب  هتشاد  میمصت  هکنآ  رگم  يریدپن  ار  ما  هظعوم  یلو  یـشاب ، هتـشاد  مراتفگ  هب  هجوت  منک  یمن  نامگ 
تـسود هک  نم  هب  تبـسن  وت  لاح  هک  یتقو  مدـش  تکاس  هتبلا  میوگب : ات  یئامن  هبلغ  نم  رب  یهاوخب  هراومه  ینک و  عطق  ار  مراتفگ  هلابند 

ادخب تنانمـشد  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  تنانمـشد  هب -  تبـسن  سپ  دشاب ، نینچ  نیا  متـسه  وت  یمیمـص  نابرهم و 
ناروک و نایارد و  هزره  نانادان و  ناـیوگغورد و  نارجاـف و  تناتـسود  ناـیم  رد  هکناـنچ  دنتـسه ، ینالـضاف  نـالقاع و  ناـحلاص و  مسق 
هک ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ   ) يدرگ دـنم  هرهب  مراتفگ  زا  نطاب  رد  یهدـب و  شحف  ینلع  ارم  هک  میـضار  وت  زا  نم  دنتـسه . یناوراـگ 

میارب ار  میاه  بیع 
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. مراد دایز  ناهانگ  اه و  بیع  نم  دتسرفب )  ناغمرا 
. تسوا تیادـه  قیفوت و  يراوگرزب و  ادـخ و  شـشخب  میاود  هک  یتروص  رد  اه ، بیع  ياناد  زا  میئاوسر  يا  منکن ، هبوت  رگا  نم  رب  ياو 

 ". داب شنارای  لا و  ناربمایپ و  متاخ  دمحم  ام  ياقآ  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدیرفآ  هک  تسا  یئادخ  صوصخم  ساپس 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1795 

http://www.ghaemiyeh.com


هتخاس و شراکهانگ  ياه  تسد  هک  وا  ياه  تعدـب  ندرک  دوبان  ددـص  رد  هدرک  مایق  وا  هیلع  ءاـهقف  نادنمـشناد و  اـج  نیا  زا  هرخـالاب  و 
دندومن . راکشآ  ناگمه  يارب  ار ، وا  سایق  عامجا و  تنس و  باتک و  اب  فلاخم  ءارآ  یلاخ و  وت  هدنبیرف  راتفگ  دندمآ و  رب  هدوب  هتخادرپ 

ياه تعدـب  هجیتن ، رد  تسا . لالح  شلام  نوخ و  دـشاب  هیمیت "  نبا  هدـیقع "  هب  دـقتعم  سک  ره  هک : دـیدرگ  مـالعا  وا  هیلع  قشمد  رد 
هب فک  نآ  هک  دنز  یم  لثم  لطاب  قح و  هرابرد  دنوادخ  نینچ  نیا  دیدرگ "  دوبان  هدش و  يرپس  رذگ ، دوز -  ياهداب  دـننامه  وا  فیحن 

 " دنام . یم  یقاب  نیمز  رد  دناسر ، یم  تعفنم  مدرم  هب  هک  هچنآ  اما  دوش و  یم  دوبان  يدوز 
اب دنناریمب و  ار  لطاب  مخت  هدومن  هدنز  ار  قح  هملک  دننک و  يرای  ار  تقیقح  ات  داد  رارق  ار  يدارفا  يا  هقطنم  نرق و  ره  رد  دنوادخ  سپس 
هب ار  میقتـسم  هداج  عیـسو و  هار  تسناوت  مالـسا  تما  هجیتن  رد  دـننک  هلباقم  عطاق  دـنمورین و  لئالد  اـب  هدـننک  هارمگ -  لـماوع  هنوگ  نیا 

تسا اه  لد  يراگ  زیهرپ  زا  نآ  دراد  گرزب  ار  ادخ  رئاعش  سک  ره  دراد " و  كرزب  ار  ادخ  رئاعـش  هدومن  یط  تنـس  باتک و  زا  يوریپ 
".
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تیبرت ار  اهنآ  سوه  يوه و  ياه  تسد  دروآ و  دـیدپ  ار  شتلاهج  نادـنزرف  راگزور ، و  درک ، راکـشآ  ار  شینیگنـس  هنتف  رـش و  هکنآ  ات 
رد دـندرک  هولج  رـشب  دـننامه  مدرم  نایم  رد  نانآ  دـندومن و  تقافر  نانآ  اب  دـساف  نادرم  دـنداد و  ریـش  نانآ  هب  یهارمگ  ناردام  درک و 

یهارمگ قیرط  زا  هدومن و  هارمگ  هدـش و  هارمگ  هدرک  ذوفن  اـج  همه  رد  هجیتـن ، رد  دوـب . یهارمگ  تلالـض و  ناـنآ  تنیط  هک  یتروـص 
دنتشادزاب . ادخ  هار  زا  ار  نارگید  و  هدرک ، يوریپ 

وا ياوه  زا  يوریپ  درک و  ذاـختا  ار  وا  شور  هدومیپ و  ار  هیمیت  نبا  هار  هک  عارـصلا "  باـتک "  فـلوم  یمیـصق "  تسا "  هورگ  نیا  زا  و 
دادترا رفک و  هب  مهتم  ار  شتافلاخم  هتفگ  یئاهازسان  شحف و  هتفاب  مهب  ار  یتسار  غورد و  شداتسا  دننامه  متـسیب  نرق  رد  هجیتنلاب  دومن ،

روبق و دزن  زامن  اعد و  ترایز و  ینعی : لامعا  نیا  هک ، درک  مـالعا  مدرم  هب  تسا و  هدومن  ناـنآ  راـثن  ار  اـه  شحف  اـهاوسان و  همه  هدرک ،
دنمالسا نامسیر  زا  جراخ  نوعلم و  ناشلامعا  نیا  اب  نانآ  تسا و  هعیش  تافآ  زا  همه  نآ ، هب  عافشتسا  لسوت و  كربت و 

تسا . هدرک  هلمح  هعیش  هب  تسا  نوریب  ثحب  هرظانم و  بدا  زا  هک  ازسان  شحف و  دنت و  نابز  اب  نخس و  داد  هنیمز ، نیا  رد  وا 
يادخ نیا  اب  يدـید و  ناشنایاوشیپ  هرابرد  هعیـش  هفئاط  زا  هک  يولغ  نیا  اب  و  تسا " : هتفگ  هحفص 54  دلج 1  عارـصلا "  باتک "  رد  وا 

هار زا  دنا و  هتخاس  هاگراب  هبق و  نانآ  يارب  هدرک و  تدابع  ار  نآ  نابحاص  روبق و  نانآ  يدینـش  شنادـنزرف  یلع و  هرابرد  نایعیـش  زا  هک 
یم کشا  نوخ و  نآ  يور  دننک و  یم  میدـقت  ناشیارب  ینابرق  ایادـه و  اهرذـن و  هتفر . نانآ  ترایز  هب  راومهان  راومه و  کیدزن ، رود و 

 " دنیامن یمن  زاربا  عوشخ  عوضخ و  نانچ  ادخ  يارب  هک  دننک  یم  صالخا  راهظا  نآ  هب  تبسن  نانچ  نآ  دنزیر و 
نایم نآ ، رد  یقرف  مرکا ، ناربمایپ  رب  تیحت  دورد و  لیبق : زا  عورـشم  ياهراک  تسا " : هتفگ  باـتک  ناـمه  زا  هحفص 178  دلج 1  رد  وا 

نیا اریز  تسین  کیدزن  رود و 
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، درادن ءاملع  همه  قافتا  هب  یباوث ، تلیـضف و  نآ  نامتخاس  گنـس و  ای  ترـضح و  نآ  ربق  ندید  اما  رودقم ، تلاح  ود  ره  رد  اهراک  عون 
هار نومیپ  وا و  زا  يوریپ  وا و  زا  ملعت  وا و  هب  نامیا  رد  اهنت  تلیضف  هتـشادن  یتلیـضف  اتاذ  شتایح  نامز  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  ندید  هکلب 

. تسا وا  نید  يرای  و 
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هریـس زا  تقیقح  نیا  دنک و  تابثا  یتلیـضف  نیرتکجوک  مرکا  ربمایپ  فیرـش  ربق  ترایز  يارب  دناوت  یمن  یـسک  جـیه  هصالخ ، روط  هب  و 
 ". تسا راکشآ  یبوخب  مالسا  ردص  نیملسم 

تاـفرخزم هنوگ  نیا  عـجرم  اـهنت  یهارمگ و  اـه و  هتعدـب  داتـسا  هک   ) شداـیرف داد و  درم و  نیا  دـیدش  راـکنا  زا  مرتـحم  هدـنناوخ  دـیاش 
رد تسا ، تقادـص  زا  يزمر  تقیقح و  زا  یلحم  شراتفگ  يارب  هک : دـنک  رکف  هدـش ) هتخانـش  تفـص  نیا  هب  هیمیت  نبا  ياقا  تایدـنرجو 

نیا هک  باهولا  دبع  نب  دمحم  نامز  نآ ، زا  دعب  هیمیت و  نبا  نامز  متشه  ترق  هتـشذگ ، نورق  رد  یمالـسا ، بهاذم  ناگرزب  هک  یتروص 
تسردان دئاقع  نیا  هب  هک  یناسک  رفک  هب  مکح  هدوب ، تایدنرج  اه و  يزاب  هطـسفس  نیا  رکنم  رـضاح ، نامز  ات  هدرک  دیدجت  ار  اه  هنهک 

. دنا هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  ناشدئاقع  هتخات و  اهنآ  هیلع  تدش  هب  دنا و  هدرک  هدیورگ  نیملسم  هریس  زا  رود  هدننک و  هارمگ  ءارآ  و 
ربمایپ هب  تسا و  میلـست  ادـخ  ربارب  رد  هک  یناملـسم  ناسنا  هتفگ  دـناوت  یمن  تسردان ، راتفگ  نیا  هک  دـناد  یم  یبوخب  مرتحم  هدـنناوخ  و 

یمن زیوجت  ار  نآ  تیناسنا  يدابم  قالخا و  مراکم  هک  يراتفگ  دـشاب  دراد ، رواب  هدـمآ  تنـس  باـتک و  رد  هک  هچنآ  تسا و  نموم  مرکا 
دناد . یمن  هتسیاش  ار  نآ  یمالسا  بدا  دنک و 

دراذگن ؟ یقرف  شتایح  نامز  رد  مرکا  ربمغیپ  صخش  ندید  اه و  گنس  ندید  نایم  هک  تسا  زئاج  یناملسم  يارب  ایآ 
هک دـنک  ماع  ءالم  رد  دوشن و  لئاق  یـشزرا  شگرم ، زا  دـعب  ای  تایح و  ناـمز  رد  ترـضح  نآ  تراـیز  يارب  تسا  هتـسیاش  وا  يارب  اـیآ 

راک مرکا  ربمایپ  ترایز 

هحفص 165 ] ] 

تسا ؟ يا  هدوهیب 
نیا هب  دـنناد و  یم  راختفا  رئاز  يارب  ار  نآ  دـنراد و  یم  مرتحم  ار  ناشناگرزب  ترایز  هک  درادـن  جاور  مسر  نیا  للم ، مامت  ناـیم  رد  اـیآ 

؟ دننک یم  هقالع  زاربا  راک 
هک یئاج  ات  هتـشاد  قافتا  لصا  نیا  رب  تیرـشب ، خـیرات  راودا  مامت  رد  هدوب و  يراج  نیا  رب  یبهذـم ، تلم و  ره  زا  ملاع  ءالقع  مامت  هریس 

. دندومن یم  يریگ  هزادنا  نانآ  هب  نارگید  نتسج  كربت  ندرک و  ترایز  اب  ار  نید  ناگرزب  شزرا  راومه 
مه رس  تشپ  مدرم  تفر  یم  دجسم  يوسب  هک  یتقو  لاس 218 ه  رد  یفوتم  یناسغ  یقشمد  یلعالا  دبع  رهـسم  ویا  دیوگ " : یم  متاح  وبا 

 "، دندیسوب یم  ار  شتسد  هدرک  مالس  وا  رب  هدیشک  فص 
مدرم تفر  یم  مرح  يوـس  هب  هک  یماـگنه  لاس 471 ه  رد  یفوتم  یناجنز ، مرحلا  خیـش  یلع  نب  دعـس  مساقلا  وبا  دـیوگ " : یم  دعـس  وبا 

 "  - دندیسوب یم  دوسالا  رجح  زا  رتشیب  ار  شتسد  دندرک و  یم  یلاخ  شیارب  ار  فاوط  لحم 
. دندیسوب یم  دوسالا  رجح  زا  شیب  ار  شتسد  دنتسج و  یم  كربت  وا  هب  مدرم  دیوگ " : یم  هحفص 120  دلج 12  شخیرات  رد  ریثک  نبا 

اب دنتفر و  یم  شلابقتسا  هب  ناش  هچب  نز و  اب  مدرم  تشذگ  یلحم  زا  هاگ  ره  لاس 476 ه  رد  یفوتم  يزاریش ، یلع  نب  میهاربا  قاحسا  وبا 
دیـسر هواس  هب  هک  یماگنه  دنتـسج و  یم  كربت  نآ  هب  شرتسا ، ياپ  ریز  كاـخ  نتـشادرب  اـسب  هچ  شباـکر و  هب  ندز  تسد  ندیـسوب و 

. دندومن شمدقم  راثن  ار  ناشئایشا  نیرتزیزع  دنتفاتش و  شلابقتسا  هب  مدرم 
دراو وا  رب  نارگید  ءاهقف و  لاس 476 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، رفعج  وبا  فیرش 

هحفص 166 ] ] 
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. دندیسوب یم  ار  شرس  تسد و  دندش  یم 
رثا رد  تفر ، یم  دجـسم  يوس  هب  هعمج  زور  رـصم  رد  هک  یماـگنه  لاس 600 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، یـسدقم  ینغلا  دبع  دـمحم  وبا  ظفاح 

. دندش یم  عمج  شرود  دنتسج و  یم  كربت  وا  هب  مدرم  تشادن و  نتفر  هار  رب  تردق  ماحدزا  ترثک 
نتـسج كربت  ترایز و  يارب  مدرم  تسیز و  یم  شا  هیرق  رد  مدرم  زا  رود  لاس 635 ه  رد  یفوت  یبلح ، هللا  دبع  نب  میرکلا  دـبع  رکب  وبا 

. دنتفر یم  ششیپ  وا  هب 
هک هدوب  يروط  ندوب  هقـالع  دروم  مارتحا و  ظاـحل  زا  لاس 658 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، ینینوی ، نیـسحلا  یبا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح 

دندرک . یم  تفج  ار  شتفک  ندیسوب و  یم  ار  شتسد  ناهاشداپ  یئاج  ات  هتشادن ، ار  یمارتحا  نانچ  سک  جیه 
فارشا كربت  ناونع  هب  نآ  ندرک  سمل  ندیسوب و  هزانج و  عییشت  رد  درک  توف  زاریش  رد  لاس 832 ه  رد  هک  دمحم ، نب  دمحم  يزرجلا 

دوب هتـسج  كربت  نآ  هب  هک  یـسک  دـبای  تسد  نآ  هب  تسناوت  یمن  یـسک  هچناـنچ  دـنتفرگ و  یم  تقبـس  رگیدـکی  رب  ماوع  صاوخ و  و 
دش . یم  كربتم 

دنتـسج و یم  كربت  وا  هب  اذـل  دنتـشاد و  یبیجع  داقتعا  لاس 985 ه  رد  یفوتم  یبرغم ، هللا ، دـبع  نب  دوعـسم  خیـش  هب  تبـسن  قشمد  مدرم 
. دندیسوب یم  ار  شیاه  تسد 

 ". مبای یم  دوخ  رد  ار  شیاعد  تکرب  نونکا  مه  دیشک و  مرس  رب  تسد  درک و  اعد  میارب  وا  دیوگ : یم  يزغلا  مجنلا 
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؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  تسوا  هب  هتسباو  اه  ناسنا  تفرشیب  تداعس  هک  یسک  مدآ و  نادنزرف  دیس  ترایز  هرابرد  تنامگ  باسح  نیا  يور 
نیمز هب  هتشرف  رازه  داتفه  هکنآ  رگم  تسین  يزور  چیه  دننک ، یم  ترایز  زور  ره  ار  فیرش  ربق  نیا  هک  دنتسه  اه  نامسآ  ناگتشرف  نیا 

دـنیآ و ناـنآ  دـننامه  دـندرگ ، یم  رب  دوش  یم  هک  یتقو  دنتـسرف . یم  دورد  وا  رب  دـنریگ و  یم  ار  مرکا  ربماـیپ  ربق  رد  دـنوش و  یم  لزاـن 
. دوش هتفاکش  نیمز  هکنآ  ات  دنهد  یم  ماجنا  نانآ  ریظن  یئاهراک 

زا هک  یتقیقح  هحفص 96 " : ءافشلا  باتک "  رد  یکبس  نیدلا  یقن  خیش  لوق  و  یمیـصق )  ) درم نیا  دساف  هدیقع  نایم  تسا  قرف  ردقچ  و 
ءایبنا و اب  دسر  هچ  ات  هتـسیاش  ناگدرم  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  تسد  هب  ینـشور  لامک  اب  ام  حلاص  ناگتـشذگ  شور  نید و 
هب نیقی  هدز  یبیرغ  بیجع و  فرح  دنناسکی ، مه  اب  ناگدرم  زا  رگید  ءایبنا و  روبق  هک  دنک  اعدا  هک  یـسک  دنتـسج و  یم  كربت  ناربمایپ 

، تسا ملسم  رفک  ینخـس  نینچ  تسا و  نیملـسم  رگید  هجرد  هب  ات  ربمایپ  ماقم  ندروآ  نیئاپ  ءاعدا  نیا  میراد و  شراتفگ  یتسردان  اطخ و 
. تسا رفاک  اعطق  درآ  نیئاپ  شا  هتسیاش  ماقم  زا  ار  ربمایپ  هبتر  هک  یسک  اریز 

ار وا  ياه  یهارمگ  اه و  تعدب  دراذگ و  یم  هیمیت  نبا  مدق  هب  مدق  هک  يدرم  تسا : نیا  راکـشآ  تشز  راک  وکب  اوسر و  رایـسب  عوضوم 
مالسا نورق  هک  ایوگ  و  تسا ، هدوب  تالض  تعدب و  زین  مالسا  ردص  ياه  ناملـسم  شیپ  روما  عون  نیا  هک  درادنپ  یم  دنک ، یم  راوخـشن 

نبا شهارمگ  داتسا  یمیصق و  بانج  زج  تسین  نآ  هب  لماع  هتشادن و  یهاگآ  رصع  نآ  نیملسم  هریـس  زا  یـسک  هدش و  نوگرگد  یکلب 
، هیمیت

هحفص 168 ] ] 

همه اـب  اـه  ناملـسم  همه  شیپ  دادـترا  رفک و  هیاـم  ار ، اـهنآ  شیپ  ءاـعد  اـهنآ و  يوس  هب  نتفر  روبق و  تراـیز  درم ، نیا  هنوگچ  هک  نیبب 
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قباـس رد  وا  زا  دراـگنا و  یم  شنادـنزرف  یلع و  یئادـخ  هب  ندوب  لـئاق  عیـشت و  رد  ولغ  زا  یـشان  ار  نآ  دـناد و  یم  ناشبهاذـم  فـالتخا 
دوش  یم  یحو  اهنآ  هب  هک  دنناد  یم  ربمایپ  ار  شنادنزرف  یلع و  هعیش  هک : تشذگ 

راوگرزب ناماما  هعیـش و  هب  تبـسن  نانآ  ینمـشد  حور  ربمغیپ و  نادـناخ  هب  تبـسن  اـهنآ  يرگ  يوما  يوخ  زا  یـشان  اـه ، تمهت  عون  نیا 
یمن ادخ  هتـسیاش  حلاص و  ناگدنب  زج  ار  شنادـنزرف  یلع و  هعیـش  هاگ  جـیه  مدـید ، قباس  رد  هک  روطنامه  هنرگ  دریگ و  یم  همـشچرس 

. دناد
لقن مرتحم  هدنناوخ  امش  يارب  نونکات ، نانآ  ناعبات  هباحص و  نامز  زا  نارگید  مرکا و  ربمایپ  ترایز  دروم  رد  ار  نیملـسم  هریـس  کنیا  و 
هدـنز هک  سک  ره  نشور و  لیلد  اب  دوش  یم  كاله  هک  یـسک  ره  ات  هنیب " : نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  اـت  منک  یم 

 ". دشاب راکشآ  لیلد  اب  دوش  یم 
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مرکا ربمایپ  ربق  ترایز  هب  بیغرت 

دنا هدرک  لقن  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  ربق  ترایز  هرابرد  يدایز  تایاور  دیناسم ، حاحـص و  رد  ثیداحا  ناظفاح  هناگراهچ و  بهاذم  همئا 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  اهنا  زا  يا  هراپ  هک 

 1
هک یـسک  یتعافـش " : هل  تبجو  يربق  راز  نم  تسا : هدومرف  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لـقن  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع 

 ". تسا بجاو  وا  يارب  متعافش  دنک ، ترایز  ار  مربق 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  تایاور  همئا  ثیدح و  ناظفاح  زا  يا  هدع  ار  تیاور  نیا 

لاس 255 ه 2. رد  یفوتم  يروباشین ، قارولا  دمحم  وبا  دمحم  نب  دیبع  - 1
لاس 281 ه. رد  یفوتم  یشرق  دمحم  نب  هللا  دبع  رکب  وبا  ایندلا  یبا  نیا  - 2

هحفص 24. دلج 2  ءامسالا  ینکلا و  رد  لاس 310 ه  رد  یفوتم  يزار ، دمحم  رشب  وبا  یبالودلا  - 3

هحفص 170 ] ] 

. شحیحص رد  همیزخ  نبا  هب  روهشم  لاس 311 ه  رد  یفوتم  يروباشین ، رکب  وبا  حسا  نب  دمحم  - 4
. شباتک رد  لاس 322 ه  رد  یفوتم  یلیقع ، رفعج  وبا  رمع و  نب  دمحم  ظفاح  - 5

لاس 330 ه. رد  یفوتم  يدادغب ، نیسحلا  هللا  دبع  وبا  یلماحم  یضاق  - 6
. لماکلا رد  لاس 365 ه  رد  یفوتم  يدع ، نب  دمحا  وبا  ظفاح  - 7

لاس 369 ه. رد  یفوتم  يراصنا ، دمحم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  خیش  وبا  ظفاح  - 8
. شننس رد  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطق ، راد  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظفاح  - 9

هحفص 105. هیناطلسلا "  ماکحالا  رد "  لاس 450 ه  رد  یفوتم  يدروام ، نسحلا  وبا  نایضاق  نیرت  یضاق  - 10
. نآ ریغ  ننسلا " و  رد "  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 11
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شدئاوف 13. رد  ره  لاس 492  رد  یفوتم  یعلخ ، نسح  نب  یلع  نسحلا  وبا  یضاق  - 12
لاس 535 ه. رد  یفوتم  یناهفصا ، یشرق  لضف  نب  دمحم  نب  لیعامسا  ظفاح  - 13

ءافشلا . رد "  لاس 544 ه  رد  یفوتم  یکلام ، ضایع  یضاق  - 14
ار باب  نیا  و  دنک ) ترایز  ار  ربمایپ  ربق  هک  یـسک  باب  رد   ) شخیرات رد  لاس 571 ه  رد  یفوتم  رکاسع ، نب  یلع  مساقلا  وبا  ظـفاح  - 15

. دناد یم  هتشاد  لد  رد  هک  هچنآ  فیرحت و  نیا  رس  ادخ  هتخادنا و  پاچ  رد  هدننک  حیحصت 
لاس 576 ه. رد  یفوتم  یفلسلا ، نب  دمحا  رهاط  وبا  ظفاح  - 16

رد لاس 581 ه  رد  یفوتم  یسلدنا ، نمحرلا  دبع  نب  قحلا  دبع  دمحم  وبا  - 17

هحفص 171 ] ] 

 ". يرغصلا یطصولا و  ماکحالا  " 
 ". نکاسلا مارغلا  ریثم  رد "  لاس 597 ه  رد  یفوتم  يزوج ، نبا  ظفاح  - 18

لاس 611 ه. رد  یفوتم  یکلام ، یناردنکسا  یسدقم  لضفم  نب  یلع  ظفاح  - 19
لاس 611 ه. رد  یفوتم  یقشمد  لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 20

لاس 656 ه. رد  یفوتم  يرذنم ، میظعلا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 21
 ". هنیدملا لئاضف  یف  هینبملا  لئالدلا  شباتک "  رد  لاس 662 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يوما  یشرق  یلع  نب  ییحی  نیسحلا  وبا  ظفاح  - 22

لاس 705 ه. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 23
. نسحلا نب  هللا  هبه  نیسحلا  وبا  ظفاح  - 24

 ". هنیدملا رابخا  باتک "  رد  ینیسحلا  نسحلا  نب  ییحی  نیسحلا  وبا  - 25
دلج 1 لخدـملا "  رد "  لاس 737 ه  رد  یفوتم  جاحلا ، نبا  هب  روهـشم  یکلاملا ، یـسافلا  يردبعلا  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  - 26

هحفص 261.
نیا قرط  هرابرد   3 هحفص 11 -  ماقسلا "  ءافش  باتک "  رد  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یکبسلا  یفاکلا  دبع  نب  یلع  نیدلا  یقت  - 27

. تسا هدرک  ثحب  طوسبم  روطب  ثیدح 
هتفگ يدع "  نبا  لاله " ، نب  یـسوم  هرابرد  و  دنتـسه ، هقث  کش  یب  همه  لاله ، نب  یـسوم  ات  نایوار  مامت  دـیوگ : یم  هحفص 8  رد  وا 

. دنک یمن  تیاور  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  زج  دمحا  هک  تسا  مولعم  تسا و  دمحا  خیاشم  زا  وا  دشابن ، نآ  رب  یک  اب  هک  مراودیما  تسا " :
تسا . هدرک  حیرصن  يرکب  رب  در  رد  تقیقح  نیا  هب  نمشد  و 

 " هک تسا  ثیدح  نیا  تاجرد  لقا  هک : دیدرگ  راکشآ  هلیسو  نیدب  و  تسا : هتفگ  سپس  هدرک  لقن  شدنـس  توق  يارب  يدهاوش  هاگنآ 
رد رگا  تسا ، نسح " 

هحفص 172 ] ] 

ماـمت هدرک " : اـعدا  هک  یـسک  ءارتفا  ددرگ ، یم  راکـشآ  نآ  زا  رتمک  اـب  هکلب  رادـقم ، نیا  دـیوگ : یم  هکنیا  اـت  ددرگ . هعزاـنم  شتحص 
 " تسا . یگتخاس  هدش  دراو  ترایز  هرابرد  هک  یثیداحا 
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هتفگن يرگید  هن  ثیدح و  لها  هن  لهاج و  هن  ملاع و  هن  وا  زا  شیپ  یـسک  چـیه  راتفگ  نیا  هرابرد  شلوسر  ادـخ و  زا  وا  ایآ  هللا ، ناحبس 
تمهت عضو و  هب  مهتم  ار  ثیدـح  نیا  نایوار  رگید  هن  لاله و  نب  یـسوم  سک  چـیه  میناد  یم  ام  هک  اجنآ  اـت  و  دـنک ؟ یمن  مرـش  تسا 

اهنآ زا  یکی  مه  ثحب  دروم  ثیدـح  هک  ار  ثیداحا  نیا  مامت  هک  دـهد  یم  هزاـجا  شدوخ  هب  یناملـسم  هنوگچ  سپ  تسا ، هدرکن  رگید 
.؟ دنادب یگتخاس  تسا 

ار ثیدح  نیا  ندوب  یگتخاس  باجیا  هک  یلماع  چـیه  هدرکن و  لقن  وا  يارب  یملاع  چـیه  ار  ثیدـح  نیا  ندوب  یگتخاس  هک  یتروص  رد 
ندوب یگتخاس  هب  مکح  وا  اجک  زا  سپ  تسین . تعیرش  فلاخم  ثیدح  نیا  نتم  مکح  هاگ  یلماع  چیه  تسین و  راکـشآ  نآ  رد  دیامنب ،

. تسا حیحص  نسح و  نآ  هک  یتروص  رد  دشاب  فیعض  هچ  رگا  هدرک ، ثیدح  نیا 
دــلج 2 قئاــفلا "  ضورلا  رد "  لاـس 801 ه  رد  یفوـتم  شیفیرح "  هـب "  روهـشم  یکم  يرـصم ، دعـس  نـب  هللا  دـبع  بیعـش  خیـش  - 28

.137 هحفص
هحفص 394. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، يرهاق  یعفاش  هللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  دیس  - 29

هحفص 99 دـلج 8  شبیترت "  رد "  هکنانچ  ریبکلا "  عماجلا  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  یطویسلا ، نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ظفاح  - 31
ار نآ  ینطق  راد  قیرط  زا  هیندـللا "  بهاوـملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطـسق ، نیدلا  باهـش  سابعلا  وبا  ظفاح  تسا 31 - . هدمآ 

ماکحا رد  قحلا  دبع  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن 

هحفص 173 ] ] 

تسا . نآ  تحص  رب  لیلد  باتک ، نآ  رد  ثیدح  زا  شتوکس  هدومن و  توکس  نآ  هرابرد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  يرغصلا  یطسولا و 
هحفص 162. ثیبخلا "  نم  بیطلا  زییمت  باتک "  رد  لاس 944  رد  یفوتم  ینابیش  دمحم  وبا  عیدبلا  نبا  ظفاح  - 32

همیزخ نبا  حیحص  زا  لقن  هحفص 494  دلج 1  ینغملا "  رد "  لاس 977  رد  یفوتم  ینیبرش  بیطخ  دمحم  نیدلا  سمش  خیش  - 33
دلج یطویس  فیلات  ریغصلا  هماجلا  حرش  هحفص 141 و  قئاقحلا "  زونک  رد "  لاس 1031  رد  یفوتم  يوانم  فورلا  دبع  نیدلا  نیز  - 34

هحفص 140.  6
هحفص 157. دلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  لاس 1078 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیش  - 35

یبا زا  لقن  هحفص 298  دلج 8  بهاوملا  حرش  رد  لاس 1122 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يرـصم  یناقرز  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 36
. ایندلا یبا  نبا  خیشلا و 

خیشلا و یبا  زا  لقن  هحفص 250  دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162 ه  رد  یفوتم  ینولجع ، یحارج  دمحم  نب  لیعامسا  خیـش  - 37
. همیزخ نبا  ایندلا و  یبا  نبا 

. ثیدح همئا  زا  يرایسب  زا  لقن  هحفص 325  دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250ه  رد  یفوتم  یناکوش ، یلع  نب  دمحم  خیش  - 38
هحفص 246. رثالا "  نسح  رد "  لاس 1276 ه  رد  یتوریبلا ، توحلا  شیورد  دیس  نب  دمحم  خیش  - 39

هحفص 144. دلج 2  مالظلا "  حابصم  رد "  لاس 1307 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یطایمد  هللا  دبع  نب  دمحم  دیس  - 40
هحفص 590. دلج 1  هعبرالا "  بهاذملا  یلع  هقفلا  رد "  زورما  رصم  هناگراهچ  بهاذم  ءاهقف  زا  يا  هدع  - 41

 2
مترایز هب  هک  یسک  هدش " : لقن  ادخ ، لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  رمع ، نب  هللا  دبع  زا 
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هحفص 174 ] ] 

ار وا  دنکن  دراو  یتیاور "  رد  منک " و  تعافـش  تمایق  زور  رد  وا  زا  هک  تسا  نم  هدـهع  هب  دـشاب  هتـشادن  مترایز  زج  يا  هزیگنا  دـیایب و 
ادخ هدهع  هب  دشاب ، هتشادن  مترایز  زج  یلیامت  رگید "  تیاور  رد  مترایز " و  رگم  یتجاح  ار  وا  دناشکن  رگید  ياج  رد  مترایز " و  رگم 

 ". تسا هدمآ  یلازغ  تیاور  رد  تسا " و 
ار ناشددـع  اهنآ و  دوش  یمن  هک  ثیدـح  ناظفاح  زا  یعمج  شتارییبعت ، فالتخا  اـب  ار  تیاور  نیا   " دـشاب . هتـشادن  متراـیز  زج  یفدـه 

: تسا هلمج  نآ  زا  دنا و  هدرک  لقن  تفرگ ، هدیدان 
باتک رخآ  رد  وا   " حاحصلا . ننـسلا  شباتک "  رد  لاس 353 ه  رصم  رد  یفوتم  يدادغب ، نکـسلا  نب  نامثع  نب  دیعـس  یلع  وبا  ظفاح  - 1

هدرواین ار  ثیدـح  نیا  زج  یتیاور  باب ، نیا  رد  هداد و  رارق  دـنک "  ترایز  ار  ربمایپ  ربق  هک  یـسک  باوث  باب  ناونع "  تحت  یباب  جـح ،
. تسا

وا هک  یطرـش  قبط  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  وا ، هیحان  زا  ثیدح  نیا  رکذ  تسا " : هتفگ  هحفص 16  ماقسلا "  ءافش  رد "  یکبس 
... تسا هدرک  رفس  دایز  ثیدحلا و  ریثک  دامتعا و  دروم  ظفاح  ماما  نکسلا ، نبا  نیا  تسا و  حیحـص  قافنا  روطب  هدرک  شباتک  همدقم  رد 

"

هدادن و رارق  نعط  دروم  ار  اهنآ  یـسک  هدرک و  لقن  ثیدح  همئا  هک  یتایاور  یتساوخ  نم  زا  دعب ، اما  تسا " : هتفگ  شباتک  همدقم  رد  وا 
هک متفای  ار  ثیدح  همئا  زا  یهورگ  و  مدرک ، هشیدنا  تتساوخرد  هرابرد  ور  نیا  زا  منک ، عمج  تیارب  دنتسه ، حیحص  رظن  هب  ثیداحا  نآ 

هدومن و ظفح  اهنآ  زا  دنا ، هدرک  لقن  هک  هچنآ  زا  شیب  هدرک و  ذـخا  ار  ناشیاه  هدرورف  مامت  نم  دـنا و  هدیـشک  دروم  نیا  رد  اه  تمحز 
. ما هدرک  بیوبت  دنراد ، جایتحا  اهنآ  هب  نیملسم  هک  هفلتخم  باوبا  هب  ار  نآ  مدومن و  تباجا  ار  تتساوخرد  هدرک و  ءادتقا  اهنآ  هب 

يراخب " و هدمآ "  رب  حیحص  ثیداحا  يروآ  عمج  ددص  رد  هک  یسک  نیتسخن 

هحفص 175 ] ] 

اعقاو راک  نیا  رد  نانآ  هک  مدـید  هداد  رارق  یـسررب  دروم  دـندوب  هدرک  لقن  اهنآ  هک  ار  هچنآ  تسا . یئاسن  دواد و  وبا  ملـسم و  وا  زا  دـعب 
. دنا هدرک  ششوک 

زا ما  هدرک  رکذ  نیا  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  تسا و  قاـفتا  دروم  حیحـص  ثیداـحا  ما ، هدروآ  لاـمجا  روط  هب  باـتک  نیا  رد  هچنآ  نیا  رباـنب 
لقن دـنا  هدروآ  هک  هچنآ  لوبق  رد  ار  ناش  لیلد  سپ  ما . هدروآ  دـنا  مدرب  ار  ناشمان  هک  ثیدـح  همئا  زا  رگید  یـضعب  هک  تسا  یثیداـحا 

زین ار  نآ  لیلد  مدرک ، رکذ  دنا  هدرک  لقن  یئاهنت  هب  ثیدح  لها  زا  یضعب  هک  ار  هچنآ  و  نارگید ، هن  مداد ، تبـسن  اهنآ  هب  ار  نآ  هدرک و 
 ". تسا ادخ  هیحان  زا  قیفوت  تروص  ره  رد  مدومن و  نایب 

. هدروآ شریبک  مجعم  رد  ار  نآ  لاس 360 ه  رد  یفوتم  یناربط ، مساقلا  وبا  ظفاح  - 2
. هدروآ شمجعم  رد  لاس 381 ه  رد  یقوتم  یناهفصا ، يرقم  میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  ظفاح  - 3

. هدروآ شیلاما  رد  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 4
لاس 402. رد  یفوتم  یناهفصا ، میعن  وبا  ظفاح  - 5

 ". دئاوفلا بحاص "  لاس 492 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یعلخلا  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  یضاق  - 6
هحفص 246. دلج 1  مولعلا "  ءایحا -  رد "  لاس 505 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یلازغ  دماح  وبا  مالسالا  هجح  - 7
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 ". ماشلا خیرات  بحاص "  لاس 571 ه  رد  یفوتم  رکاسع ، نبا  ظفاح  - 8
یفوتم 648 ه. یقشمد ، لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 9

لاس 662 ه. رد  یفوتم  یکلام ، يوما  یشرق  یلع  نب  ییحی  ظفاح  - 10
. شباتک رد  دادحلا ، نسحلا  نب  دمحا  نبا  نسحلا  یلع  وبا  ظفاح  - 11

حیحـص ددعتم  ياه  هار  زا  ار  نآ  و  هدرک ، قحب  ثیدـح  نیا  قرط  هرابرد  لصفم  روط  هب  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، نیدـلا  یقت  - 12
 " ماقسلا ءافش  باتک "  رد 

هحفص 176 ] ] 

تسا . هدروآ   13 هحفص 16 - 
قرط زا  هحفص 396  دـلج 2  ءافولا  ءاـفو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم ، يدوهمـس ، يرهاق  یعفاش  هللا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا  رون  دیـس  - 13
هدرک طرـش  باتک  همدقم  رد  هک  هچنآ  ياضتقم  هب  تسا : هتفگ  هدرک و  جارختـسا  ار  نآ  نکـسلا  نبا  ظفاح  قرط  هلمج  نآ  زا  فلتخم و 

تسا . هحیحص  ثیداحا  زا  همه ، قافتا  هب  ثیدح  نیا  تسا ،
هتسناد شحیحص  هدرک و  لقن  وا  زا  ار  نآ  یقارع ، نیدلا  نیز  ظفاح  هلمج ، نآ  زا  یهورگ و  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  تسا : هتفگ  هاگنآ 

. دنا
ار نآ  نکـسلا  نبا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هیندـللا "  بهاوـملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق  نیدلا  باهـش  سابعلا  وبا  - 14

. تسا هتسناد  حیحص 
هتفگ هدروآ و  ار  نآ  هحفص 494  دـلج 1  جاهنملا  حرـش  جاتحملا "  ینغم  رد  لاس 977 ه  رد  یفوتم  ینیبرـش ، بیطخ  دمحم  خیـش  - 15

. تسا هدروآ  ار  نآ  دنتسه  هحیحص  شتایاور  هک  شننس  رد  نکسلا  نبا  تسا 
هحفص 157 3. دلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  لاس 1078 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیش  - 16

 3
لاح رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دنک  ترایز  متافو  دعب  ار  مربق  دنک و  جـح  سک  ره  هدـش " : تیاور  عوفرم  روط  هب  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا 

. دراد هفاضا  دشاب "  مبحاصم  هلمج " و  شقرط  زا  يرایسب  رد  و  دنک . مترایز  متایح 
: تسا هلمج  نآ  زا  دنا و  هدروآ  ثیدح  ناظفاح  زا  يرایسب  ار  ثیدح  نیا 

لاس 211 ه. رد  یفوتم  یناعنص ، رکب  وبا  قازرلا  دبع  ظفاح  - 1
لاس 303 ه. رد  یفوتم  ینابیشلا ، نایفس  نب  نسح  سابعلا  وبا  ظفاح  - 2

. شدنسم رد  لاس 307 ه  رد  یفوتم  یلصوم ، یلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  ظفاح  - 3
لاس 317. رد  یفوتم  يوغب ، دمحم  نب  هللا  دبع  مساقلا  وبا  ظفاح  - 4

هحفص 177 ] ] 

لاس 360 ه. رد  یفوتم  یناربط ، مساقلا  وبا  ظفاح  - 5
 ". لماکلا رد "  لاس 365 ه  رد  یفوتم  يدع ، نبا  دمحا  وبا  ظفاح  - 6
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لاس 381 ه  رد  یفوتم  يرقم ، میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  ظفاح  - 7
. نآ ریغ  شننس و  رد  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 8

هحفص 246  دلج 5  شننس  رد  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 9
. شخیرات رد  لاس 571 ه  رد  یفوتم  یقشمد ، رکاسع  نبا  ظفاح  - 10

 ". نکامالا فرشا  یلا  نکاسلا  مارغلا  ریثم  رد "  لاس 597  رد  یفوتم  يزوج  نبا  ظفاح  - 11
 ". هنیدملا رابخا  یف  هنیمثلا  هردلا  شباتک "  رد  لاس 643 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، راجن  نبا  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 12

یفوتم 648 ه. یقشمد ، لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 13
لاس 705 ه. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 14

. شباتک رد  دادحلا ، دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  حتفلا  وبا  - 15
. يرصم نیسحلا  وبا  ظفاح  - 16

. موس لصف  رد  هنیدم  مرح  باب  رد  هدش  فیلات  لاس 737 ه  رد  هک  حیباصملا "  هاکشم  رد "  يزیربت ، بیطخ  نیدلا  یلو  - 17
لیصفت روط  هب  ماقـسلا "  ءافـش  باتک "   16 هحفـص 21 -  رد  ثیدـح  نیا  قرط  هرابرد  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبـس ، نیدـلا  یقت  - 18

. تسا هدرک  تیاور  نارگید  هدش و  دای  ناظفاح  نیا  زا  يرایسب  زا  ار  نآ  هدرک و  ثحب 
هحفص 137. دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شیفیرح ، يرصم  هللا  دبع  بیعش  خیش  - 19

ثحب نآ  قرط  هراـبرد  لیـصفت  روط  هب  هحفص 397  دـلج 2  ءافولا "  ءاـفو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمـس ، نیدلا  رون  دیـس  - 20
. تسا هدرک 

 " ریبکلا عماجلا  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  یطویس ، نیدلا  لالج  ظفاح  - 21

هحفص 178 ] ] 

. تسا هدمآ  هحفص 99  دلج 8  شبیترت  رد  هکنانچ 
هحفص 567. دلج 3  ضایع  یضاق  فیلات  ءافشلا  حرش -  رد "  لاس 1069 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یجافخ  نیدلا  باهش  هاضقلا  یضاق  - 22

هحفص 157. دلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  لاس 1078 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیش  - 23
 -. هحفص 25 و 325 دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش ، دمحم  خیش  - 24

.144 هحفص دلج 2  مالظلا "  حابصم  رد "  لاس 1307 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یطایمد  هللا  دبع  نب  دمحم  دیس  - 25
 4

نیا يدایز  هورگ   " تسا . هدرک  افج  نم  هب  دـنکن  ترایز  ارم  دـنک و  جـح  سک  ره  هک " : هدـش  لـقن  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  زا 
تسا : هلمج  نآ  زا  هدرک و  لقن  ار  ثیدح 

 ". ءافعصلا رد "  لاس 354 ه  رد  یفوتم  یتسب ، یمیمت  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  ظفاح  - 1
 ". لماکلا رد "  لاس 365 ه  رد  یفوتم  يدع ، نیا  ظفاح  - 2

. تسا هدومن  لقن  تسا ، هدرواین  اطوم  رد  کلام  هک  ار  یثیداحا  شباتک  رد  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطقراد ، ظفاح  - 3
نیا مکح  هدروآ و  ار  ثیدـح  نـیا  هحفـص 22 ، ماقـسلا "  ءافـش  رد "  نوگانوگ  قرط  زا  لاس 765 ه  رد  یفوتم  یکبـس ، نیدـلا  یقت  - 4

. تسا هدرک  در  ثیدح  ندوب  یگتخاس  دروم  رد  ار  يزوج 
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.398 هحفص دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 5

هحفص 179 ] ] 

ثیدح نیا  ینطقراد  نابح و  نبا  يدع و  نبا  زا  هیندـللا "  بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، نیدلا  باهـش  سابعلا  وبا  - 6
. تسا هدرک  لقن  ار 

ناـبح و نبا  يدـع و  نبا  زا  هحفص 278  دـلج 2  ءاـفخلا "  فـشک  رد "  لاـس 1162 ه  رد  یفوتم  ینولجع ، یحارج  لیعامـسا  خیـش  - 7
. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ینطقراد 

هحفص 74. دلج 10  سورعلا "  جات  رد "  لاس 12.5 ه  رد  یفوتم  یفنح ، يدیبز  یضترم  دیس  - 8
هحفص 325. دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش ، دمحم  خیش  - 9

 5
( دوب مهاوخ  وا  هاوگ  ای  دوب "  مهاوخ  وا  عیفـش  نم  دنک ) ترایز  ارم  ای   ) دنک ترایز  ار  مربق  هک  یـسک  تسا "  هدمآ  عوفرم  روطب  رمع  زا 

. دومرف دنهاوخ  روشحم  دنتسه  تینما  رد  هک  یناسک  هرمز  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، مرح  ود  زا  یکی  رد  سک  ره  و 
: تسا هلمج  نآ  زا  دنا و  هدرک  لقن  ظافح  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نیا 

.12 هحفص دلج 1  شدنسم  رد  لاس 204 ه  رد  یفوتم  یسلایط ، دواد  وبا  ظفاح  - 1
لاس 430 ه. رد  یفوتم  یناهفصا ، میعن  وبا  ظفاح  - 2

هحفص 245. دلج 5  يربکلا "  ننسلا  رد "  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، ظفاح  - 3
 ". ماشلا خیرات  رد "  لاس 571 ه  رد  یفوتم  یقشمد ، رکاسع  نبا  ظفاح  - 4

لاس 648 ه. رد  یفوتم  یقشمد ، لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 5
هحفص 22. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 6

هحفص 180 ] ] 

هحفص 399. دلج 2  ءافولا  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  - 7
 ". هیندللا بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، شابعلا  وبا  - 8

هحفص 10 و 162. بیطلا  زییمت  رد  لاس 944  رد  یفوتم  عیبدلا  نبا  ظفاح  - 9
هحفص 141. قئاقحلا "  زونک  رد "  لاس 1031 ه  رد  یفوتم  يوانم ، فوورلا  دبع  نیدلا  نیز  - 10

هحفص 278. دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  یفوتم 1162 ه  ینولجع ، لیعامسا  خیش  - 11
 6

مترایز متایح  نامز  رد  هک  تسا  نیا  دـننامه  دـنک  متراـیز  مگرم  زا  دـعب  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روطب  هعتلب  یبا  نب  بطاـح  زا 
 " دنک . یم  روشحم  دنتسه  تینما  رد  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، مرح  ود  زا  یکی  رد  هک  یسک  و  تسا ، هدرک 

: دنا هدرک  لقن  ریز  هورگ  زین  ار  تیاور  نیا 
 ". ننسلا رد "  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 1
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لاس 458 ه. رد  یفوتم  یقهیبلا ، رکب  وبا  ظفاح  - 2
لاس 571 ه. رد  یفوتم  یقشمد ، رکاسع  نبا  ظفاح  - 3

لاس 648 ه. رد  یفوتم  یقشمد ، لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 4
لاس 705 ه. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 5

 ". لخدملا رد "  لاس 737 ه  رد  یفوتم  جاحلا ، نبا  یکلام  ير  دبع  هللا  دبع  وبا  - 6
هحفص 25. ماقسلا "  ءافش  رد "  ره  لاس 756  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 7

هحفص 137 دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شیفیرح ، بیعش  خیش  - 8

هحفص 181 ] ] 

هحفص 399. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  - 9
. یقهیب زا  هیندللا "  بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، سابعلا  وبا  - 10

زا و  تسا . هدرک  لقن  یبهذ  رکاـسع و  نبا  زا  هحفص 551  دـلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162 ه  رد  یفوتم  ینولجع ، یحارج  - 11
. تسا دنس  ظاحل  زا  باب  ثیداحا  نیرتهب  زا  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  یبهذ 

هحفص 13 و 325. دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش ، دمحم  خیش  - 12
هحفص 325. رثالا "  نسح  رد "  لاس 1276 ه  رد  یفوتم  یتوریبلا ، توحلا  شیورد  نب  دمحم  خیش  - 13

 7
رد نم  رب  دورد  هدرک و  یگنج  و  دیامن ، ترایز  ار  مربق  دـنک و  مالـسالا  هجح  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  عفر  روط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  زا 

 ". درک دهاوخن  شسرپ  تسا  هدرک  ضرف  وا  رب  هک  یئاهزیچ  هرابرد  وا  زا  ادخ  دتسرفب ، سدقملا  تیب 
وبا یفلـس  ظفاح  و  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  شدـئاوف  رد  لاس 374 ه  رد  یفوتم  يدزا ، حتفلا  وبا  دمحا  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  ظفاح 

رد یفوتم  یکبـس  نیدلا  یقت  قیرط ، نیمه  هب  و  تسا . هدرک  لقن  وا  زا  ار  تیاور  نیا  شدانـسا  اب  لاس 576 ه  رد  یفوتم  یناهفصا ، رهاط 
و هحفص 400 ، دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، دیس  و  تسا . هدروآ  هحفص 25  ماقسلا  ءافش  رد  لاس 756 ه 

. دنا هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  زین  هحفص 326  دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش  یلع  نب  دمحم  خیش 

هحفص 182 ] ] 

 8
و دشاب ، هدرک  مترایز  متایح  نامز  رد  تسا  نیا  دننامه  دـنک ، مترایز  مگرم  زا  دـعب  سک  ره  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  هریره ، وبا  زا 

 ". دوب مهاوخ  تمایق  زور  رد  شعیفش  هاوگ و  نم  دنک  ترایز  ارم  سک  ره 
: دنا هدرک  لقن  ریز  دارفا  ار ، تیاور  نیا 

لاس 416 ه. رد  یفوتم  هیدورم ، نب  یسوم  نب  رکب  وبا  ظفاح  - 1
لاس 540 ه. رد  یفوتم  یناهفصا ، نسح  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دعس  وبا  ظفاح  - 2

لاس 552 ه. رد  شدئاوف  رد  یبوقعی ، دمحم  نب  دیعس  حوتفلا  وبا  - 3
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لاس 562 ه. رد  یفوتم  یعفاش ، یناعمس ، میرکلا  دبع  دعس  وبا  ظفاح  - 4
یفوتم 619 ه. یکلام  يراصنا  هللا  دبع  نب  لیعامسا  یطامنالا ، نبا  - 5

هحفص 26. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 6
هحفص 400. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 7

 9
وا عیفـش  نم  دنک  ترایز  هللا  یلا  هبرق  کین و  لمع  کی  ناونعب  هنیدم  رد  ارم  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  کلام  نب  سنا  زا 
رد هکیدارفا  هرمز  رد  تمایق  زور  رد  دریمب  مرح  ود  زا  یکی  رد  هک  یسک  تسا " : هدمآ  نینچ  زین  وا  زا  يرگید  تیاور  رد  و  دوب . مهاوخ 

ترابع رد  .و  دوب دـهاوخ  مراوج  رد  تمایق  رد  دـنک  ترایز  هنیدـم  رد  ارم  تبرق  دـصقب  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخ  روشحم  دنتـسه  تینما 
 ". دوب مهاوخ  تمایق  رد  شعیفش  هاوگ و  نم  تسا ": هدمآ  نینچ  وا  زا  رگید 

: تسا هلمج  نآ  زا  دنا و  هدرک  لقن  ظافح  زا  يدایز  عمج  ار  تیاور  نیا 

هحفص 183  ] 
لاس 200 ه. رد  یفوتم  لیعامسا ، نب  دمحم  کیدف ، یبا  نبا  - 1

لاس 281 ه. رد  یفوتم  یشرق ، رکب  وبا  ایندلا  یبا  نبا  - 2
لاس 405 ه. رد  یفوتم  يروباشین ، مکاح  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 3

 ". نامیالا بعش  رد "  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 4
 ". ءافشلا رد "  لاس 544 ه  رد  یفوتم  یکلام ، ضایع  یضاق  - 5

لاس 571 ه. رد  یفوتم  رکاسع ، نبا  هب  ریهش  نسح ، نب  یلع  ظفاح  - 6
 ". نکاسلا مارغلا  ریثم  رد "  لاس 597 ه  رد  یفوتم  يزوج ، نبا  ظفاح  - 7

لاس 705. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  ظفاح  - 8
هحفص 261. دلج 1  لخدملا "  رد "  لاس 737 ه  رد  یفوتم  جاجحلا ، نبا  یکلام  يردبعلا  هللا  دبع  وبا  - 9

هیزوج میقلا  نبا  هب  فورعم  یلبنح ، یقشمد ، هللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  - 10
.47 هحفص دلج 2  داعملا "  داز  رد "  لاس 751 ه  رد  یفوتم 

هحفص 27. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 11
هحفص 400. دلج 2  ءافولا ( ءافو   ( رد لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 12

 ". هیندللا بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، نیدلا  باهش  سابعلا  وبا  - 13
. تسا هدمآ  هحفص 99  دلج 8  شبیترت  رد  هکنانچ  ریبکلا "  عماجلا  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  یطویس ، نیدلا  لالج  - 14

ره تسا " : هدروآ  ترابع  نیا  اـب  هحفص 157  دـلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  لاس 1078 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیـش  - 15
 ". دوب دهاوخ  مراوج  رد  تمایق  رد  دنک  مترایز  هنیدم  رد  دصق  اب  سک 

.326 هحفص دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یباکوش  دمحم  خیش  - 16
[ 184= هحفص **

هحفص 299. دلج 8  بهاوملا "  حرش  رد  لاس 1122 "  رد  یفوتم  یکلام ، یناقرز  هللا  دبع  وبا  - 17
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هحفص 251. دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162  رد  یفوتم  ینولجع ، یحارج  - 18
هحفص 169. هیوبنلا  ثیداحالا  راتخم  رد  یمشاه ، دمحا  دیس  - 19

هحفص 144. دلج 2  مالظلا "  حابصم  رد "  لاس 1307 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یطایمط  هللا  دبع  نب  دمحم  دیس  - 20
 . هحفص 216 دلج 2  جاتلا "  رد "  فصان  یلع  روصنم  خیش  - 21

 10
دشاب و هدرک  ترایز  متایح  نامز  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک ، ترایز  هدرم  ارم  سک  ره  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  کلام  نب  سنا  زا 

مترایز دشاب و  یشیاشگ  ياراد  هک  متما  دارفا  زا  يدرف  چیه  دوب ، دهاوخ  بجاو  شیارب  تمایق  رد  متعافـش  دنک  ترایز  ار  مربق  سک  ره 
. دوب دهاوخن  شیارب  يرذع  دنکن ،

: دنا هدرک  لقن  ریز  هورگ  ار  تیاور  نیا 
 ". هنیدملا لئاضفلا  یف  هنیمثلا  هردلا  شباتک "  رد  لاس 643 ه  رد  یفوتم  راجن ، نبا  دومحم  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 1

هحفص 28. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبسلا ، نیدلا  یقت  - 2
. تسا هدرک  هراشا  هدمآ  بهاوملا "  رد "  هکنانچ  ثیدح  نیا  هب  لاس 806 ه  رد  یفوتم  یقارع ، نیدلا  نیز  ظفاح  - 3

هحفص 400. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 4
بهاوملا رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، نیدلا  باهش  سابعلا  وبا  - 5

هحفص 185 ] ] 

 ". هیندللا
.278 هحفص دلج 3  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162 ه  رد  ینولجع ، - 6

 11
یـسک دنک و  مترایز  متایح  نامز  رد  هک  تسا  نآ  دننامه  دنک  مترایز  مگرم  زا  دعب  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  عفر  روط  هب  سابع  نبا  زا 

 ". دوب مهاوخ  شقیفش  ای  هاوگ و  تمایق  رد  مه  نم  دیایب ، مربق  شیب  مترایز  رطاخ  هب  هک 
نبا ظفاح  و  تسا ، هدروآ  ینزام  دیعـس  نب  هلاضف  لاح  حرـش  رد  ءافعـضلا "  باتک "  رد  لاس 322 ه  رد  یفوتم  یلیقع ، رفعج  وبا  ظـفاح 

 " راطوالا لـین  هحفص 401 و "  دـلج 2  ءاـفولا "  ءاـفو  رد "  هدروآ و  هحفص 21  ماقـسلا "  ءافـش  رد "  لاس 571 ه  رد  یفوتم  رکاـسع ،
. تسا هدمآ  زین   325 هحفص 326 -  دلج 4  یناکوش 

 12
رد هک  ایوگ  دـنک ، تراـیز  مکرم  زا  دـعب  ار  مربق  سک  ره  تسا " : هدـمآ  عوفرم  ریغ  عوفرم و  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  یلع  زا 

 ". تسا هدرک  افج  نم  هب  دنکن  ترایز  ار  مربق  یسک  ره  و  هدرک ، مترایز  متایح 
: دنا هدرک  لقن  ریز  هورگ  ار  تیاور  نیا  و 

 ". هنیدملا رابخا  شباتک "  رد  ینسح ، رفعج  نب  نسحلا  نبا  ییحی  نیسحلا  وبا  - 1
 ". یفطصملا فرش  رد "  لاس 406 ه  رد  یفوتم  یشوکرخ ، يروباشین  دمحم  نب  کلملا  دبع  دیعس  وبا  - 2

لاس 571 ه. رد  یفوتم  رکاسع ، نبا  ظفاح  - 3
 ". هنیمثلا هردلا  باتک "  رد  لاس 643 ه  رد  یفوتم  راجن ، نبا  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 4
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لاس 705 ه. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  ظفاح  - 5

هحفص 186 ] ] 

هحفص 29. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت   - 6
.137 هحفص دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شفیرح ، بیعش  خیش  - 7

هحفص 401. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 8
هحفص 141. قئاقحلا "  زونک  رد "  لاس 1031 ه  رد  یفوتم  يوانم ، فوورلا  دبع  نیدلا  نیز  - 9

 13
و دوب ، دهاوخ  بجاو  شیارب  متعافـش  تمایق  زور  دیایب  مترایز  يارب  هنیدم  هب  هک  یـسک  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  هللا  دبع  نب  رکب  زا 

 ". دش دهاوخ  هتخیگنارب  نما  رد  دریمب ، مرح  ود  زا  یکی  رد  هک  یسک 
هحفص 30 یکبس  ماقسلا "  ءافش  رد "  هکنانچ  هدروآ ، ار  تیاور  نیا  هنیدملا "  رابخا  شباتک "  رد  ینیسح ، نسح  نب  ییحی  نیسحلا  وبا 

تسا . هدمآ  زین  هحفص 402  دلج 2  يدوهمس  ءافولا "  ءافو  و " 
 14

 ". تسا هدرک  مترایز  متایح  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دنک  مترایز  مگرم  زا  دعب  سک  ره  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دبع  زا 
: دنا هدروآ  ریز  دارفا  زین  ار  تیاور  نیا 

لاس 227 ه. رد  یفوتم  یناسارخ ، نامثع  وبا  یئاسن  روصنم  نب  دیعس  ظفاح  - 1
لاس 260 ه. رد  یفوتم  یناربط ، مساقلا  وبا  ظفاح  - 2

لاس 365 ه. رد  یفوتم  يدع ، نبا  دمحا  وبا  ظفاح  - 3
لاس 369 ه. رد  یفوتم  يراصنا ، خیشلا  وبا  ظفاح  - 4

هحفص 187 ] ] 

لاس 385 ه. رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 5
لاس 458 ه. رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 6
لاس 544 ه. رد  یفوتم  یکلام ، ضایع  یضاق  - 7

یناربط ینطقراد و  یقهیب و  زا  ار  نآ  هحفص 565  دلج 3  ءافشلا "  حرش  رد "  لاس 1069 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یجافخ  هاضقلا  یضاق  - 8
. تسا هدرک  لقن  روصنم  نبا  و 

ترایز مگرم  زا  دعب  ار  مربق  هک  یـسک  ظفلاب " : قیاقحلا " 141  زونک  رد "  لاس 1031 ه  رد  یفوتم  يوانم ، فورلا  دبع  نیدـلا  نیز  - 9
. تسا هدروآ  دنک " 

هدرک لقن  یقهیب  يدع و  نبا  یناربط و  خیشلا و  یبا  زا  هحفص 251  دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162 ه  رد  یفوتم  ینولجع ، - 10
. تسا

 15
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 " دوش یم  هتشون  لوبقم  جح  ود  شیارب  دنک  دصق  مدجسم  رد  ارم  هاگنآ  هکم  دصق  هک  یسک  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  سابع  نبا  زا 
زین هحفص 326  دـلج 4  راطوالا "  لین  هحفص 401 و  دـلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  هکناـنچ  هدروآ ، ار  ثیدـح  نیا  شدنـسم ، رد  سودرف ،

. تسا هدمآ 
 16

رد هک  یـسک  دوب و  مراوج  رد  تمایق  زور  دنک  ترایز  ارم  دصق  يور  زا  هک  یـسک  تسا ": هدـمآ  عوفرم  روط  هب  باطخ  لآ  زا  يدرم  زا 
درک "  دهاوخ  روشحم  دنتسه  تینما  رد  هک  يدارفا  هرمز  رد  ار  وا  دنوادخ  دریمب  مرح  ود  زا  یکی 

 " دوب . مهاوخ  شعیفش  هاوگ و  تمایق  زور  دزاسب  شیالب  اب  دوش و  هنیدم  نکاس  هک  یسک  هدرک " : هفاضا  یماحش "  و " 
: دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ریز  نایوار 

هحفص 188 ] ] 

لاس 322 ه. رد  یفوتم  یلیقع ، رفعج  وبا  ظفاح  - 1
لاس 385 ه. رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 2
لاس 405 ه. رد  یفوتم  مکاحلا ، هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 3

 ". نامیالا بعش  رد "  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 4
لاس 571 ه. رد  یفوتم  یقشمد ، رکاسع  نبا  ظفاح  - 5

. تسا هدرک  لقن  قوف  ناظفاح  زا  ار  ثیدح  نیا  لاس 705 ه  رد  یطایمد  نموملا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 6
موس لصف  رد  هنیدم  مرح  باب  رد  تسا  هدـش  فیلات  لاس 737 ه  رد  هک  حیباصملا "  هاکـشم  رد "  يزیربت  يرمع  بیطخ  نیدلا  یلو  - 7

. تسا هدروآ 
وا زا  تسا و  بوـخ  لـسرم و  تیاور ، نیا  تسا : هتفگ  هحفص 24 . ماقـسلا "  ءافـش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبـس ، نیدـلا  یقت  - 8

هدرک : تیاور 
هحفص 39. دلج 2  ءافولا "  ءافو  يدوهمس " ، نیدلا  رون  دیس  - 9

 17
 ". دوب مهاوخ  شعیفش  هاوگ و  دنک  ترایز  هنیدم  رد  ارم  سک  ره  تسا و "  هدمآ  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دبع  زا 

تسا . هدمآ  زین  هحفص 398  دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  هکنانچ  هدروآ  ننسلا "  رد "  ار  نآ  شدانسا  اب  ینطقراد ، ظفاح 
 18

هدرک افج  نم  هب  دـنکن  نم  يوس  هب  یترفاسم  دـشاب و  شراـک  رد  یـشیاشگ  هک  یـسک  تسا " : هدومرف  هک  هدـش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا 
 " تسا .

ینولجع هیندللا " و  بهاوملا  رد "  ینالطـسق  هحفص 246 و  دلج 1  ءایحالا "  رد "  یلازغ ، شکـسانم و  رد  نوحرف ، نبا  ار  ثیدـح  نیا 
. دنا هدروآ  هحفص 278  دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد " 

هحفص 189 ] ] 
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ار وا  هتـشرف  هد  مهد و  یم  خساپ  وا  هب  راب  هد  دتـسرفب ، نم  رب  دورد  و  دـنک ، مترایز  متافو  زا  دـعب  هک  یـسک  تسا " : هدومرف  مرکا  ربمایپ 
وا رب  ات  دنک  یم  در  نم  رب  ار  محور  دنوادخ  دتسرفب  مالـس  نم  رب  شا  هناخ  رد  یـسک  دنتـسرف و  یم  دورد  وا  رب  همه  دننک و  یم  ترایز 

 ". متسرفب مالس 
تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هحفص 137  دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شیفیرح ، بیعش  خیش 

 20
ربمغیپ ربق  مدوب ، هنـسرگ  تخـس  هک  یلاح  رد  مدش  هنیدم  دراو  تسا " : هتفگ  دنک -  شتمحر  يادخ  ءالع -  نب  دـمحم  هللا  دـبع  یبا  زا 

رقف و تدـش  هک  یلاح  رد  مدـمآ  تتمدـخ  ادـخ  لوسر  يا  مدرک : ضرع  هاـگنآ  متفگ ، مالـس  نیخیـش  رب  وا و  رب  هدرک  تراـیز  ار  مرکا 
نم هب  هک  مدید  ار  ادخ  لوسر  ایور  ملاع  رد  درک  هبلغ  نم  رب  باوخ  هاگنآ  متسه ، وت  نامهم  ار  بشما  دناد و  یمن  ادخ  زج  ار  میگنـسرگ 

: " مرکا ربمایپ  راتفگ  قدص  بلطم  نیا  اب  دوب ، متسد  رد  نآ  رگید  فصن  مدش  رادیب  هک  یتقو  مدروخ  ار  شفصن  درک ، فطل  ینان  هدرگ 
یم هک  مدینش  یئادص  هاگنآ  دیدرگ . نشور  میارب  دیآ "  یمن  رد  نم  لکش  هب  ناطیـش  اریز  هدید ، ارم  اعقاو  دنیبب  باوخ  رد  ارم  سک  ره 

 ". دیدرگ دهاوخ  شبیصن  تمایق  يادرف  متعافش  هدوشخب و  شهانگ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ترایز  ار  مربق  یسک  هللا  دبع  يا  تفگ " :
: " تسا هتفگ  نینچ  نآ  ینعم  ناـیب  رد  هاـگنآ  هدروآ ، ار  بلطم  نیمه  هحفص 138  دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  شیفیرح  بیعـش  خیش 

یمئاد دورد  نک ، ررکم  ار  شثیدح  دای و  مسق ، ادخب  دش ، دهاوخ  رادروخرب  شتعافش  زا  ادرف  دنک  ترایز  ار  ص )  ) دمحم ربق  هک  یسک 
هدیزگ رب  ربمایپ  وا  یبای ، تیاده  ات  تسرفب  وا  رب  ار  تراکشآ  و 

هحفص 190 ] ] 

تـسا راوگ  بآ  ياراد  هک  رثوک  ضوح  دنک ، یم  تعافـش  تمایق  يدارف  لوه  باذع و  وا  تما  نایم  وا  تسا ، شـشخب  دوج و  بحاص 
 ". داب وا  رب  هراومه  ام  يادخ  دورد  و  تسوا ، هب  صوصخم  تمایق  رد 

 21
 " دوب . دهاوخن  شیارب  يرذع  دنکن  مترایز  دشاب و  یشیاشگ  ياراد  هک  یسک  متما  زا  تسا " : هدومرف  هک  هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا 

باب هلدا  زا  ار  نآ  هدروآ و  ار  ثیدـح  نیا  هحفص 157  دلج 1  رحبالا "  یقتلم  حرـش "  رد  رهنالا "  عمجم  رد "  هداز  نمحرلا  دبع  خـیش 
. دریگب نآ  رب  يداریا  نیرتکچوک  هکنآ  نودب  هدرمش 

 22
رد دـنک ، تراـیز  ار  ادـخ  لوسر  ربـق  هک  یـسک  هراوج " : یف  ناـک  هللا  لوسر  ربـق  راز  نم  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما 

 ". دوب دهاوخ  شراوج 
. تسا هدمآ  هحفص 326  دلج 4  یناکوش  راطوالا "  لین  رد "  هکنانچ  هدرک  لقن  ار  نآ  رکاسع  نبا 

نونموی " : هدعب  ثیدح  يابف  افسا  ثیدحلا  اذهب  اونموی  مل  نا  مهراثآ  یلع  کسفن  عخاب  کلعلف 
هچ هب  نآ  زا  دـعب  نانآ  ینک -  یهت  بلاق  ناشلامعا ، یتحاراـن  تدـش  زا  یهاوخ  یم  هک  اـیوگ  دـنرواین  ناـمیا  ثیدـح  نیا  هب  ناـنآ  رگا 

" ؟ دروآ دنهاوخ  نامیا  یثیدح 
فارعا 158 هیآ 5 -  فهک  هروس 
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هحفص 191 ] ] 

مالسا راوگرزب  ربمایپ  ربق  ترایز  نوماریپ  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب  راتفگ 

یم الیذ  ار  هتفگ  لهچ  اهنآ  هعومجم  زا  ام  هک  دـنراد  یناوارف  راتفگ  مالـسا ، راوگرزب  ربمایپ  ربق  تراـیز  هراـبرد  هعبرا  بهاذـم  ناـگرزب 
میدروآ :

رکذ زا  دـعب  نامیالا "  بعـش  یف  جاهنملا  باتک "  رد  لاس 403 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یناـجرج  یمیلح  نسح  نب  نیـسح  هللا  دـبع  وبا  - 1
 ". تسا راوگرزب  نآ  ترایز  ترضح  نآ  تشادگرزب  زا  زورما  اما  تسا " : هتفگ  مرکا ، ربمایپ  میظعت  هب  هطوبرم  روما  زا  يرادقم 

هکم زا  تغارف  زا  دعب  یجاح  يارب  تسا " : هتفگ  دیرجتلا "  رد "  لاس 425 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یلماحم  دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  - 2
 ". دنک ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  تسا  بحتسم 

ربمایپ تسا  بحتـسم  هرمع  جح و  زا  تغارف  زا  دـعب  تسا " : هتفگ  لاس 450 ه  رد  یفوتم  يربط ، هللا  دـبع  نب  رهاط  بیطلا  وبا  یـضاق  - 3
 ". دنک ترایز  مرکا 

ناوراک هک  یماگنه  تسا " : هتفگ  هحفص 105  هیناطلسلا "  ماکحالا  رد "  لاس 450 ه  رد  یفوتم  يدروام ، نسحلا  وبا  هاضقلا  یضاق  - 4
ادخ و هناخ  ترایز  نایم  دننک و  ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  ات  دهد  روبع  هنیدم  هار  زا  ار  نانآ  تسا  بوخ  دنک  یم  تعجارم  هکم  زا  جـح 

دنیامن عمج  شتامحز ، زا  يراذگ  رکش  مارتحا و  رطاخب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز 

هحفص 192 ] ] 

 ". تسا نایجاح  يوکین  تدابع  تابحتسم و  زا  دشابن  جح  تابجاو  زا  رگا  نیا  و 
 ". تسا هب  رومام  بحتسم و  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  اما  تسا " : هتفگ  يواحلا "  رد "  وا  و 

هتفگ هک  هدرک  لقن  یکلام  نارمع  یبا  خیـش  زا  بلاطلا ) بیذـهت   ) شباـتک رد  لاس 466 ه  رد  یفوتم  یلیقـص ، دمحم  نب  قحلا  دـبع  - 5
یم داد و  ماـجنا  دوش  یم  هک  تسا  يزیچ  تراـیز  اریز  میدرک ، تراـیز  ار  ربماـیپ  ربق  اـم  دوش : هتفگ  هک  تشاد  تهارک  کـلام  تسا " :

 ". تسا بجاو  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  اما  دومن ، كرت  دوش 
لخدملا رد "  تسا "  هبجاو  ننـس  زا  هک  تسا  نیا  تسا ، بجاو  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هکنیا  زا  کلام  روظنم  دـیوگ " : یم  قحلا  دـبع 

. تسا هدکوم  ننس  بوجو  روظنم  هدش : هتفگ  هحفص 256 "  دلج 1 
ربمایپ ربق  ندرک  تراـیز  تسا " : هتفگ  بذـهملا "  رد "  لاس 476 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، هیقف  يزاریـش  دمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  - 6

 ". تسا بحتسم  مرکا 
هک یماگنه  تسا " : هتفگ  هیادهلا "  باتک "  رد  لاس 510 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، يدادغب  هیقف  ینادولک  دمحا  نب  ظوفحم  باطخلا  وبا  - 7

 ". دیامن ترایز  ار  شنابحاصم  مرکا و  ربمایپ  ربق  هک  تسا  بحتسم  شیارب  درک ، ادیپ  تغارف  جح  زا  یجاح 
نیملسم و همه  قافتا  دروم  تنس  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  و  تسا " : هتفگ  ءافشلا "  رد "  لاس 544 ه  رد  یفوتم  یکلام ، ضایع  یضاق  - 8

 ". تسا بیغرت  دروم  تلیضف  ياراد 
هراومه هک  یئاهزیچ  زا  تسا " : هتفگ  هیقف ، میهاربا  نب  قاحـسا  هک  دنک  یم  هفاضا  سپـس  هدرک ، لقن  ار  باب  ثیداحا  زا  يرادقم  هاگنآ 

هب كربت  مرکا و  ربمایپ  دجـسم  رد  ندـناوخ  زامن  تسا : هدوب  ریز  روما  ماجنا  رب  میمـصت  هنیدـم و  رد  ندرک  ترایز  هدوب  یجاـح  ناـش  زا 
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هداد و یم  هیکت  نآ  هب  هک  ینوتـس  مرکا و  ربمایپ  كرابم  ياهاپ  اـه و  تسد  عضوم  سولج و  لـحم  ربق و  ربنم و  هکراـبم و  هضور  ندـید 
هک یئاج 

هحفص 193 ] ] 

هداد ماجنا  نآ  رد  یلامعا  هدرک و  ریمعت  ار  نآ  هک  مالسا  نایاوشیپ  هباحـص و  زا  يدارفا  تامحز  هدهاشم  هدش و  یم  لزان  يو  رب  لیئربج 
... اهنآ و " همه  زا  نتفرگ  تربع  دنا و 

يادـخ لبنح  نبا  دـمحا  هفینح و  وبا  یعفاش و  کـلام و  تسا : هتفگ  همئـالا "  قاـفتا  باـتک "  رد  لاـس 560 ه  رد  یفوتم  هریبـه ، نبا  - 9
(. 256 هحفص دلج 1  جاحلا  نبا  فیلات  لخدملا   ) تسا بحتسم  مرکا  ربمایپ  ترایز  هک : دنراد  قافتا  یگمه  دنک ، ناشتمحر 

ربمایپ ربق  ترایز  هرابرد  نکامالا "  فرـشا  یلا  نکاسلا  مارغلا  ریثم  شباـتک "  رد  لاس 597 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، يزوج  نبا  ظـفاح  - 10
. تسا هدرک  لقن  ار  باب  ثیداحا  رد  هدش  دای  سنا  رمع و  نبا  ثیدح  رد  هدرک و  دقعنم  یباب  مرکا 

قیرط هب  تا  هرمع  جح و  هک  یماگنه  تسا " : هتفگ  شکسانم  رد  لاس 612 ه  رد  یفوتم  یکلام ، هللا  اطع  نب  میرکلا  دبع  دمحم  وبا  - 11
شنابحاصم رب  مالس  شربارب و  رد  ندرک  اعد  وا و  رب  نداتسرف  دورد  يارب  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  نتفر  زج  يزیچ  رگید  دش ، نایتا  یعرش 

ار نآ  دراد  راک  نیا  رب  تردق  هک  یـسک  دنام و  یمن  یقاب  مرکا  ربمایپ  دجـسم  رد  زامن  ناعبات و  هباحـص و  روبق  ترایز  عیقب و  هب  نتفر  و 
. دنکن كرت 

 " بعوتسملا باتک "  رد  لاس 616 ه  رد  یفوتم  هنینس ، یبا  نبا  هب  فورعم  یلبنح ، يرماس  نیـسح  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 12
هاگنآ دـنک ، لسغ  نآ  رد  لوخد  يارب  هک  تسا  بحتـسم  دور  یم  هنیدـم  يوس  هب  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  باـب 

. تسا هدرک  رکذ  ار  عادو  اعد و  دورد و  یگنوگچ  ترایز و  بادآ 
ربق ترایز  تسا : هتفگ  ینغملا "  شباتک "  رد  لاس 620 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، یسدقم  همادق  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  نیدلا  قفوم  خیش  - 13

بحتسم ص )  ) مرکا ربمایپ 

هحفص 194 ] ] 

تسا . هدرک  رکذ  دمحا  ینطقراد و  قیرط  زا  ار  هریره  یبا  رمع و  نبا  ثیدح  ود  هاگنآ  تسا .
هحفص 494 دـلج 1  ینغملا "  نآ "  حرـش  هیـشاح  رد  هک  جاـهنملا "  رد "  لاس 677 ه  دودـح  یفوتم  یعفاش ، يوون  نیدـلا  ییحم  - 14

 ". دیامن ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  دشونب و  مزمز  بآ  تسا  بحتسم  جح  زا  تغارف  زا  دعب  تسا " : هتفگ  هدش  پاچ 
زا هک  یـسک  يارب  و  تسا : هتفگ  هیلبنحلا "  عورفلا  یف  يربکلا  هیاعرلا  رد "  لاس 695 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، نادمح  نبا  نیدـلا  مجن  - 15
هچ جح و  زا  تغارف  زا  لبق  هچ  ار  راک  نیا  دنک و  ترایز  ار  شنابحاصم  مرکا و  ربمایپ  ربق  تسا : بحتـسم  درک  ادیپ  تغارف  جـح  لامعا 

. دهد ماجنا  دناوت  یم  نآ  زا  دعب 
دنک و فقوت  مزتلم "  رد "  تسا  بحتسم  درک ، لصاح  تغارف  جح  زا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  ءافشلا "  باتک "  رد  نیسح  یـضاق  - 16

. دیامن ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  دیایب و  هنیدم  هب  سپس  دشونب ، مزمز  بآ  زا  هاگنآ  دنک ، اعد 
زا هکیتق  ناگدـننک و  هرمع  نایجاح و  دـیوگ " : یم  هیاـغلا "  رد "  ه  لاس 71 . رد  یفوتم  یفنح ، یجورـس  دمحا  سابعلا  وبا  یـضاق  - 17

 ". تسا لامعا  نیرتهب  زا  نآ  اریز  دننک ، تکرح  مرکا  ربمایپ  ربق  رطاخ  هب  هنیدم  يوس  هب  دیاب  یم  دننک  یم  تعجارم  هکم 
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دـلج 1 روبق  ترایز  لصف  رد  لخدـملا "  رد "  لاس 737 ه  رد  یفوتم  یکلام ، یناوریق  ير  دـبع  دـمحم  نب  دـمحم  جاحلا  نبا  ماما  - 18
میمـصت کیدزن  رود و  هار  زا  رئاز  هک : تسا  نیا  هب  ناشروبق  رانک  مالـسلا ، مهیلع  ءایبنا  ماقم  تشادـگرزب  اما  دـیوگ " : یم  هحفص 257 

عوضخ مارتحا و  بدا و  اب  هک  دنک  یعـس  تفرگ ، رارق  نانآ  روبق  رانک  هک  یتقو  دباتـش ، یم  نانآ  روبق  يوس  هب  دریگ و  یم  نانآ  ترایز 
ار يادـخ  هاگنآ  دـننک ، یم  رییغت  هن  دوش و  یم  هنهک  هن  نانآ  نوچ  دـنیبب . ار  نانآ  لد  مشچ  بلق و  روضح  اب  دـشوکب  و  دـشاب ، عوشخ  و 

دورد نانآ  رب  سپس  دراذگب ، ساپس  تسه  هکنانچ 

هحفص 195 ] ] 

شزرمآ جـئاوح و  ءاضق  دروم  رد  ادـخ  هب  اـهنآ  هلیـسو  نآ  زا  سپ  دـنک ، محرت  يدونـشخ و  بلط  شناـعبات  باحـصا و  يارب  دتـسرفب و 
هدش يراج  نیا  رب  ادخ  تنـس  دنیادخ و  هدوشگ  رد  نانآ  نوچ  دش  دهاوخ  هدروآرب  شیاه  هتـساوخ  هک  دنادب  و  دیوج ، لسوت  شناهانگ 

دروآ . رب  نانآ  هلیسو  هب  نانآ و  تسد  هب  ار  جئاوح  هک 
، ناهانگ ششخب  لیبق : زا  ار  شیاه  يدنمزاین  هداتسرف و  مالـس  اهنآ  رب  رود  زا  دناوت  یم  دشاب  زجاع  نانآ ، روبق  هب  لوصو  زا  یـسک  ره  و 

دننک لاوس  اهنآ  زا  هک  ار  یناسک  نامیرک  هاگ  چیه  دنمیرک و  راوگرزب و  نانآ  اریز  دـنک ، رکذ  ار  شتاجاح  ندروآ  رب  بویع و  شـشوپ 
. تسا ناربمایپ  همه  هب  لسوت  ترایز و  دروم  رد  نیا  و  درک . دهاوخن  مورحم  دنرب  هانپ  دنور و  ناشیوس  دنیوج و  لسوت  و 

رگید هراـبرد  هک  هچنآ  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  اـم  زیزع  ربماـیپ  نیرخآ  نیلوا و  ياـقآ  تراـیز  دروـم  رد  اـما  و  تسا : هدوـمرف  هاـگنآ 
شتعافش هک  تسا  یعیفش  وا  اریز  دشاب ، رتشیب  عوشخ  عوضخ و  مارتحا و  بدا و  اب  ینعی  ددرگ ، تیاعر  رتشیب  یلیخ  دیاب  میتفگ  ناربمایپ 

وا اریز  ددرگ ، یمن  مورحم  درب ، هانپ  زا  هب  دریگب و  کمک  وا  زا  دوش و  لزاـن  وا  هاـگراب  هب  دـنک و  وا  يوس  ور  هک  یـسک  دوش و  یمن  در 
تسا . شنیرفآ  سورع  لامک و  هرئاد  بطق 

ناشن هبرجت  هک  روط  نامه  دنک ، بلط  وا  زا  ار  شجئاوح  ای  دهاوخب و  کمک  وا  زا  ای  دیوج و  لسوت  وا  هب  هک  یـسک  دیوگ : یم  هکنیا  ات 
ادخ تمحر  هک  ام -  ءاملع  اذل  ددرگ و  تیاعر  نسحا  وحن  هب  وا  دروم  رد  ترایز  یلک  بادآ  هک  تروص  رد  دش ، دـهاوخن  مورحم  هداد 
نایم یقرف  اریز  دراد ، رارق  شتایح  نارود  دننامه  ادخ  لوسر  ربارب  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  رئاز  صخـش  دـنا : هتفگ  داب -  اهنآ  رب 
نامز رد  هدوب  هاگآ  ناشدـصاقم  تاین و  لاح و  زا  هدـید و  یم  ار  شتما  شتایح  نامز  رد  هک  روطنامه  ینعی : تسین  وا  تامم  تایح و و 

. تسا نانچ  زین  شتامم 
تکرب هک  اریز  تسا ، اهاطخ  ناـهانگ و  شزیر  نیگنـس و  ياـهراب  نتـشاذگ  نیئاـپ  لـحم  ادـخ  لوسر  هب  لـسوت  دـیوگ " : یم  هکنیا  اـت 

ترضح و نآ  تعافش 

هحفص 196 ] ] 

ار وا  هک  یـسک  هب  سپ  تسا ، مظعا  زیچ  همه  زا  وا  نوـچ  دـنام ، یمن  یتـمظع  هاـنگ  يارب  رگید  هک  تـسا  ناـنچ  ادـخ  شیپ  نآ  تـمظع 
دربب . هانپ  ادخ  هب  شتعافش  اب  دیاب  هدرکن  ترایز  ار  وا  هک  یسک  هد و  تراشب  تسا  هدرک  ترایز 

دشاب هتشاد  ار  هدیقع  نیا  فالخ  هک  یسک  نیملاعلا و  بر  ای  نیما  امرفم ، مورحم  شتعافش  زا  دراد  تشیپ  وا  هک  یمارتحا  هب  ار  ام  ایاذخ 
تسا : هدومرف  هک  تسا  هدینشن  ار  ادخ  هتفگ  وا  ایآ  تسا . مورحم  وا 

. " امیحر اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كوواج  مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و 
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ره دیامن ، شـشخب  تساوخرد  ناشیا  رب  زین  ربمایپ  دننک و  ترفغم  بلط  ادخ  تسا  هدمآ  تشیپ  هدرک  ملظ  دوخ  هب  هک  یماگنه  نانآ  رگا 
تفای "  دنهاوخ  هدنشخب  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  هنیآ 

تسا هدعو  فلخ  زا  هزنم  ادخ  اریز  تفای ، دهاوخ  هدنشخب  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  تسج  لسوت  ادخ  هب  داتـسیا و  وا  ربارب  رد  هک  یـسک  سپ 
زج تسا  یتقیقح  نیا  دریذپب و  تسا  هدرک  ترفغم  بلط  هداتـسیا و  شربارب  رد  هک  ار  یـسک  هبوت  تسا  هداد  هدعو  ادـخ  هک  یتروص  رد 

تیمورحم . زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  دنک  یمن  کش  نآ  رد  لوسر ، ادخ و  دناعم  نید و  رکنم 
فیلات هحفص  رد 187  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  ترایز  هرابرد  یعماج  باتک  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یکبس  نیدلا  یقت  خیـش  - 19

تسا . هدیمان  مانالا "  ریخ  هرایز  یف  ماقسلا  ءافش  ار "  نآ  هدرک ،
هب صاصتخا  ار  یلـصف  هاگنآ  تسا . هدروآ  نآ  رد  ار  هطوبرم  ثیداـحا  زا  يرایـسب  فلوم ، هدـش ، هتـشون  هیمیت  نبا  خـساپ  رد  باـتک  نیا 

. تسا هداد  تسا  نیملسم  همه  قافتا  دروم  نآ  هکنیا  ربمغیپ و  ربق  ترایز  بابحتسا  دروم  رد  هناگراهچ  بهاذم  ءاملع  راتفگ  صوصن 
دروم نیا  رد  باحصا  تاملک  عبتت  هب  يزاین  دیوگ " : یم  هحفص 48  رد  وا 

هحفص 197 ] ] 

تابجاو هب  کیدزن  هکلب  تابحتـسم  لضف  زا  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  دـنا : هتفگ  اه  یفنح  میرادـن "  ءاـملع  همه  ناـنآ و  قاـفتا  هب  ملع  اـب 
نب دومحم  نب  هللا  دبع  شکسانم و  رد  تسا  ینامرک  مرکم  نب  دمحم  روصنم  وبا  دنا : هدرک  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  هک  یناسک  زا  تسا و 

. جح ءادا  باب  رد  شاواتف  رد  يدنقرمس  ثیللا  یبا  و  راتخم ، حرش  رد  یحدلب 
یتروص رد  دشاب  هدرک  عنم  ار  مرکا  ربمایپ  ترایز  هک  دوش  یم  روصت  ناگتـشذگ  زا  یکی  هرابرد  هنوگچ  تسا " : هتفگ  هحفص 59  رد  و 
میهاوخ لقن  هدیـسر  نانآ  ترایز  هرابرد  هک  يراثآ  ثیداحا و  يدوز  هب  دـنناد و  یم  زئاج  ار  ناگدرم  ریاس  تراـیز  قاـفتا ، هب  ناـنآ  هک 

 ". درک
رد تسا و  هدرک  لقن  تراـیز  بابحتـسا  دروم  رد  ار  نیملـسم  ءاـملع و  عاـمجا  يوون ، اـیرکز  یبا  ضاـیع و  یـضاق  زا  هحفـص 61  رد  وا 

یلوا شمیظعت  بوجو  تیناقح و  رطاخ  هب  وا  ربق  ترایز  دـشاب  بحتـسم  ادـخ  لوسر  ریغ  ربق  ترایز  هک  یتقو  تسا " : هتفگ  هحفص 63 
. دوب دهاوخ 

ادـخ لوسر  هکناـنچ  دـنوش  یم  تراـیز  ترفغم  بلط  اـب  ناـشجایتحا  رطاـخ  هب  نارگید  هک : تسا  نیا  ود  نآ  ناـیم  قرف  دوـش  هتفگ  رگا 
ترایز تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  تسا  زاین  یب  دوش  ترفغم  بلط  شیارب  هکنیا  زا  مرکا  ربمایپ  اما  تسا  هدرک  نینچ  عیقب  روبق  لـها  هراـبرد 

ام هکنانچ  ددرگ  ام  لاح  لماش  ادـخ  تمحر  وا  رب  ام  مالـس  درود و  اب  هک  تسنیا  يارب  تسوا و  هب  كربت  میظعت و  رطاـخ  هب  مرکا  ربماـیپ 
، میتسه تسا  لصاح  شیارب  ام  تساوخرد  نودـب  هک  یئاهزیچ  زا  نآ  ریغ  هلیـسو و  تساوخرد  وا و  رب  نداتـسرف  مالـس  دورد و  هب  رومام 

هدومرف ررقم  راک  نیا  يارب  هک  ادخ  تمحر  تایانع و  لومشم  وا  يارب  نامندرک  اعد  اب  ات  هدرک  داشرا  راک  نیا  هب  ار  ام  مرکا  ربمایپ  نکیل 
. میدرگ تسا 

نآ میب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  دروم  رد  اما  درادن  دوجو  نتفرگ  رارق  شتـسرپ  دروم  تهج  زا  یعنام  نارگید ، ترایز  رد  دوش : هتفگ  رگا 
شتسرپ دروم  مک  مک  هک  دور  یم 
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یهارمگ میب  رگا  دـنازرل و  یم  ار  یمدآ  هک  تسا  تسردان  يردـق  هب  نایب  نیا  دوش : یم  هتفگ  زین  زایتما  تهج  نیا  خـساپ  رد  دریگ ، رارق 
اب هدرک  یم  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتـسا  رب  تلالد  هک  ار  یعرـش  هلدا  دیاب  میریذپب  ار  نآ  رگا  میدرک و  یمن  رکذ  ار  نآ  دوبن  لاهج 

تسا . لیلد  نودب  یعرش  هلدا  كرت  يراک  نینچ  هک  یتروص  رد  مینک  كرت  هدساف  تالایخ  هنوگ  نیا 
هتفگ ای  دز و  صیـصخت  یهاو  لایخ  نینچ  اب  دـینک "  تراـیز  ار  روبق  هدومرف " : هک  ار  مرکا  ربماـیپ  لوق  مومع  تسا  نکمم  هنوگچ  رخآ 

؟ دومن راتفر  نیملسم  عامجا  فالخ  رب  درک و  كرت  لیلد  نودب  تسا "  بجاو  وا  يارب  متعافش  دنک  ترایز  ارم  یسک  ار " : ترضح  نآ 
مرکا ربمایپ  هباحـص  اذل  تسا و  مارح  اعطق  هک  دنریگ  رارق  شتـسرپ  دروم  هدجـس و  لحم  اهنآ  هک  تسا  نیا  ریغ  روبق  ندرک  ترایز  هتبلا 

مینک و عضو  یماکحا  دوخ  هیحان  زا  میرادن  قح  هاگ  چـیه  ام  تسا و  هدـش  یهن  نآ  زا  مالـسا  رد  نوچ  دـندرک  یم  يزارحا  نآ  زا  ادـج 
. میشاب تسا  هدادن  هزاجا  ادخ  هک  يروما  رد  نید  رد  ادخ  کیرش 

ریغ یگدنب  دوخ  نیا  تسا و  هدومرفن  دنوادخ  هک  هدروآ  يدیدج  ماکحا  نید ، رد  هدرک ، عنم  ار  مرکا  ربمغیپ  ربق  ترایز  هک  یـسک  سپ 
ار مرکا  ربمایپ  عورـشم  میرکت  میظعت و  هک  یـسک  و  دیامن ، شتیاده  دناوت  یمن  یـسک  رگید  دنک  شهارمگ  ادخ  هک  یـسک  تسا و  ادخ 
دنک و ناربمایپ  میرکت  رد  طارفا  یسک  هکنانچ  تسا ، هدرک  عیاض  ار  تلاسر  قح  هتـسب و  غورد  ادخ  هب  دنک ، كرت  ادخ  هب  مارتحا  لایخب 

ظفح تلادـع  سپ  تسا ، هدرک  عییـضت  ار  یهلا  قح  هتـسب و  غورد  ناـنآ  رب  دـناسرب  تیهولا  ماـقم  هب  هدـنارذگ  تیناـسنا  زرم  زا  ار  ناـنآ 
 ". درادن دوجو  یعنام  روذحم و  ربمایپ  عورشم  ترایز  رد  تسا و  هلحرم  ود  ره  رد  ادخ  روتسد 

روطب هدرک و  دـقعنم  تسا ، ادـخ  هب  یکیدزن  ببـس  مرکا  ربمایپ  ربق  تراـیز  يارب  رفـس  هکنیا  دروم  رد  یلـصف   75 تاحفـص 87 -  رد  وا 
هدرک ثحب  نآ  هرابرد  لصفم 
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تسا  هدومن  تابثا  سایق  عامجا و  تنس و  باتک و  رظن  زا  ار  نآ 
ناشیا رب  زین  ربمایپ  و  دـننک ، ترفغم  بلط  ادـخ  زا  هدـمآ  تشیپ  دـنا  هدرک  متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  هیآ " : نیا  اـب  باـتک  زا  و 

لامک رد  رئاز  هک : نایب  نیا  اب  تسا  هدرک  لالدتـسا  تفای "  دـنهاوخ  هدنـشخب  ریذـپ و  هبوت  ار  ادـخ  هنیآ  ره  دـیامن ، شـشخب  تساوخرد 
درک و دهاوخ  ترفغم  بلط  شیارب  اعبط  دنک ، یمن  قرف  شا  هدرم  هدنز و  هک  مه  وا  دریگ ، یم  رارق  شربق  رانک  شزرمآ  بلط  عوضخ و 

. میتفگ هک  تسا  ادخ  هب  کیدزن  ببس  نامه  نیا 
دیایب مترایز  ناونع  هب  هک  یـسک  نکـس " : نبا  هحیحـص  حیرـص  دـنک " و  ترایز  ارم  یـسک  ره  مرکا "  ربمایپ  هتفگ  مومع  اب  تنـس  زا  و 

زین رود  هار  زا  دشاب  کیدزن  ياج  هب  نتفر  هک  یتقو  روبق "  ترایز  يارب  مرکا  ربمایپ  نتفر  درادن و  لوغشم  ار  وا  مترایز  زج  يراک  چیهو 
هب دتسرفب  دورد  ناگدرم  رب  هنوگچ  هشیاع  میلعت  يارب  ادخ و  روتـسد  هب  ترـضح  نآ  هک  هدمآ  هحیحـص  تایاور  رد  و  دوب ، دهاوخ  زئاج 

. تسا هتفر  دحا )  ) ءادهش ترایز  هب  نینچمه  هتفر و  ترایز  ناونع  هب  عیقب  ناتسربق 
ماجنا زا  دـعب  لاس  ره  رد  هراومه  مدرم  اریز  دـنا ، هتـشاد  راـک  نیا  رب  قاـفتا  نیملـسم  همه  هک  تسا  عاـمجا  مراـهچ  تسا " : هتفگ  سپس 

هک تسا  یتقیقح  نیا  دنتفر و  یم  هنیدم  هب  مسارم  ماجنا  زا  شیپ  یضعب  دندش و  یم  هنیدم  هجوتم  ترـضح  نآ  ترایز  يارب  جح  مسارم 
 ". میتفگ موس  باب  رد  هکنانچ  دنا  هدرک  لقن  نامیا  رب  شیپ  راصعا  زا  املع ، هدید و  ار  نآ  نامناگتشذگ  ام و 

رفس جنر  لمحت  دنتفاتش و  یم  هدوبن ، ناشریـسم  رد  هچ  رگا  مرکا  ربمایپ  ربق  يوس  هب  همه  تسین و  یکـش  نآ  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و 
یکیدزن ببس  يدابع و  لمع  کی  راک  نیا  هک  دندوب  دقتعم  دنا و  هدومن  یم  ار  نیگنس  جراخم  هار و  يدورد  و 
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. تسا ادخ  هب 
رد دـشاب  هابتـشا  ءاـطخ و  هک  تسا  لاـحم  رثا  نیا  رب  نارگید  ناکتـسیاش و  ءاـملع و  زا  نونکاـت  مالـسا  ردـص  زا  نیملـسم  هـمه  قاـفتا  و 
نآ ماجنا  رب  قیفوت  یسک  رگا  دنداد و  یم  ماجنا  ادخ  هب  برقت  ناونعب  ار  راک  نیا  دندوب و  رتکیدزن  مالـسا  همـشچ  رـس  هب  نانآ  هکیتروص 

نیملـسم همه  هک  دنک  اعدا  هک  یـسک  و  ددرگ . شبیـصن  یقیفوت  نینچ  ادعب  هک  درک  یم  يوزرآ  درک و  یم  فسات  راهظا  درک  یمن  ادیپ 
. تسا راک  هابتشا  دوخ  دنا  هدرک  یم  هابتشا  نونکات  مالسا  ردص  زا 

هرجهلا راد  خیرات  یف  هرصنلا  قیقحت  رد "  لاس 816 ه  رد  یفوتم  یغارم ، يرصم  نامثع  یشیرق  رمع  نیـسح  نب  رکب  وبا  نیدلا  نیز  - 20
. تسا ادخ  هب  یکرزب  یکیدزن  ببس  مرکا  ربمایپ  ندرک  ترایز  هک  دشاب  دقتعم  یناملسم  ره  تسا  هتسیاش  تسا " : هتفگ  " 

مهـسفنا اوـملظ  ذا  مهنا  وـل  و  هفیرـش " : هیآ  نینچمه  تسا و  هدـش  هدراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تـسا  يداـیز  ثیداـحا  بـلطم ، نـیا  لـیلد  و 
مرکا ربماـیپ  ترفغم  بلط  هک : دوـشن  هتفگ  دور و  یمن  نیب  زا  كرم  اـب  وا  میظعت  اریز  لوـسرلا " .. مهل  رفغتـسا  هللا و  ورفغتـساف  كوئاـج 

دنک یم  تلالد  هیآ  دنا : هتفگ  نیققحم  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  روطنامه  نوچ  تسین ، نینچ  ترایز  هدوب و  تایح  لاح  رد  اهنت  نانآ  يارب 
بلط ناشن ، درک  ترفغم  بلط  ربمایپ ، تمدخ  نانآ  ندمآ  تسا : هتـسباو  زیچ  هس  هب  دروم  نیا  رد  ادـخ  شـشخب  يریذـپ و  هبوت  هکنیا  رب 

. ناشیا رب  ادخ  لوسر  ندرک  ترفغم 
 " : " تانموملا نینموملل و  کبنذل و  رفغتسا  و  هفیرش : هیآ  قبط  نانموم  عیمج  يارب  مرکا ، ربمایپ  ندرک  ترفغم  بلط  هک  تسا  نیا  ضرف 

زین نانآ  شزرمآ  بلط  نانموم و  ندـمآ  هک  یتقو  تسا  لصاح  نک "  ترفغم  بلط  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هانگ  تهانگ و  شزرمآ  يارب 
. دوب دهاوخ  لصاح  راگدرورپ  ششخب  هبوت و  شریذپ  لماع  هس  ره  تروص  نیا  رد  ددرگ  لصاح 
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و تسا : هتفگ  باب  تیداحا  رکذ  زا  دـعب  هحفص 412  دـلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 خ  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیـس  - 21
هب مکح  هیرهاظ ، هکلب  تسا ، هتفگ  يوون  هکناـنچ  تسا ، بحتـسم  نادرم  يارب  روبق  تراـیز  هک  دـنراد  قاـفتا  ءاـملع  ماـمت  عاـمجا ، اـما 

دنا . هدرک  بوجو 
دراد . یصاخ  زایتما  تشذگ  هکنانچ  هصاخ  هلدا  قبط  ص )  ) ربمغیپ ربق  ترایز  اما  هدومن ، فالتخا  نانز  هرابرد  و 

 " تسین نادرم  نانز و  نایم  یقرف  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  دروم  رد  میوگ ، یم  هک  تسا  تهج  نیمه  يارب  تسا " : هتفگ  یکبس 
نودـب نانآ  ترایز  اریز  تسا ، هدـش  ءانثتـسا  شناهارمه  مرکا و  ربماـیپ  ربق  فـالخ ، لـحم  زا  تسا : هتفگ  هیفقتلا "  رد "  یمیرلا  لاـمج 
ترایز ار  مرکا  ربمایپ  ربق  تسا  بحتـسم  هدرک  جح  هک  یـسک  يارب  جح : هرابرد  ءاهقف  راتفگ  هکنانچ  تسا  بحتـسم  نانز  يارب  وگتفگ 

. " دوش یم  زیننانآ  لماش  دنک " 
رب هدرک و  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  گرزب  يروهنمد "  تسا و "  یقافتا  يرما  ادخ  لوسر  نابحاصم  ترایز  بابحتـسا  باسح ، نیا  يور 

ببـس ترایز  دوخ  دـننامه  ترایز . رطاخ  هب  ترفاسم  هکنیا  هرابرد  هاکنآ  ار ، ءادهـش  نیحلاص و  ءایلوا و  روبق  تسا : هدومن  هفاـضا  اـهنآ 
تسا . هدرک  ثحب  لصفم  تسا ، ادخ  هب  برقت 

شدجسم ربمغیپ و  فیرش  ربق  ترایز  هرابرد  مود  لصف  هیندللا "  بهاوملا  رد "  یفوتم 923 ه  يرصم ، ینالطسق  سابعلا  وبا  ظفاح  - 22
تاجرد نیرتالاب  يوس  هب  هار  تاعاط و  نیرت  راودیما  ادخ و  هب  برقت  لماوع  نیرتگرزب  زا  ربمغیپ  فیرش  ربق  ترایز  نادب  تسا " : هتفگ 
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. تسا هدرک  تفلاخم  ءاملع  ناگرزب  مومع  ربمایپ و  ادخ و  اب  تسا و  نوریب  مالسا  هگرج  زا  دشاب  هتشاد  هدیقع  نیا  ریغ  سک  ره  و  تسا .
قلطم روط  هب  تسا ، هدـمآ  قحلا  دـبع  بلاطلا "  بیذـهت  زا "  لخدـملا "  رد "  هکنانچ  یـسافلا ، نارمع  وبا  دـننام  اه ، یکلام  زا  یـضعب 

دنا . هدرک  بوجو  هب  مکح 
. تسا هدکوم  ننس  بوجو  نآ ، زا  شروظنم  دیاش  تسا : هتفگ  وا 
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هرابرد هدراو  ثیداحا  زا  يرادقم  هاگنا  تسا ، بیغرت  دروم  تلیضف  نیملـسم و  قافتا  دروم  ياه  تنـس  زا  نآ  دیوگ : یم  ضایع  یـضاق 
ار نآ  هیرهاط  هتفگ و  يوون  هکنانچ  دـنراد  قافتا  نآ  بابحتـسا  رب  اه  ناملـسم  مامت  تسا " : هتفگ  سپـس  هدروآ ، ار  مرکا  ربمایپ  ترایز 

دنا . هتسناد  بجاو 
دور و یم  رامش  هب  میظعت  عون  کی  روبق  ترایز  تسا و  بولطم  صوصخ  مومع و  روط  هب  تشذگ  هکنانچ  مرکا ، ربمایپ  ربق  ترایز  سپ 
رب عامجا  دروم  هچرگ  تسین ، یقرف  اهدرم  اه و  نز  نایم  ربمایپ  ترایز  رد  دنا : هتفگ  ءاملع  زا  یخرب  اذل  تسا ، بجاو  ادخ  لوسر  میظعت 

تسا . تهارک  یعفاش  بهذم  رد  رت  روهشم  تسا . یفالخ  هلاسم  اه  نز  رد  تسا و  اهدرم  اهنت  روبق ، ترایز  بابحتسا 
نآ زا  سک  چیه  هک  تسا  بولطم  نانچ  اریز  نکم ، كرت  ار  شدجـسم  رد  زامن  مرکا و  ربمایپ  ربق  ترایز  دـیوگ : یم  یکلام  بیبح  نبا 

. تسین زاین  یب 
نآ اریز  دشاب ، هتشاد  زین  ار  نآ  رد  زامن  فیرش و  دجسم  ترایز  تین  دراد ، ار  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  میمصت  هک  یـسک  تسا  راوازـس  و 

تسا رترب  اهنآ  همه  زا  کلام  شیپ  یبنلا  دجسم  تفاتش و  اهنآ  يوس  هب  ضئارف  ماجنا  يارب  تسا  هتسیاش  هک  تسا  يدجـسم  هس  زا  یکی 
اب ناکم  تفارـش  اریز  تسین ، زئاج  دروم  نیا  رد  مه  سایق  هدشن و  دراو  عرـش  رد  نوچ  دنرادن  ار  یتلیـضف  نینچ  دجـسم  هس  نیا  زا  ریغ  و 

. اهنآ ریغ  هم  تسا  هناگ  هس  دجاسم  دروم  رد  اهنت  صن  و  دوش ، یم  هتسناد  حیرص  صن 
. دنناسرب مرکا  ربمایپ  هب  ار  شمالس  ات  داتسرف  یم  هنیدم  هب  ار  يدارفا  هک : تسا  هدمآ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زا  و 

دوب دهاوخ  بجاو  وا  رب  دشاب  هدرک  رذن  هک  یسک  تسا و  ادخ  هب  برقت  بجوم  هلدا ، مومع  قبط  مرکا ، ربمایپ  ربق  يوس  هب  ترفاسم  سپ 
نودـب ربمغیپ  ار  ربق  ترایز  دـنک  رذـن  هک  یماگنه  تسا " : نیا  شترابع  تسا و  هدرک  مزج  نآ  هب  ام ، باحـصا  زا  جـک "  نبا  هکنانچ " 

. دنک افو  نآ  هب  دیاب  فالتخا 
مالک دروم  نیا  رد  هیمیت ، نبا  نیدلا  یقت  خیش  يارب  دیوگ : یم  هکنیا  ات 
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دنورب . مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  يارب  مدرم  دیابن  دیوگ : یم  هک  تسا  یبیجع  تشز 
تسا  ادخ  تمحر  زا  يرود  هیام  هکلب  تسین ، برقت  هیام  اهنت  هن  لمع  نیا 

. تسا هدیشخب  افش  ار  نانموم  ياه  لد  هدرک و  در  ار  طلغ  هدیقع  نیا  ماقسلا "  ءافش  رد "  یکبس  نیدلا  یقت  خیش 
فرش فیلات  بلاطلا "  ضور  حرش "  بلاطملا "  ینسا  رد "  لاس 925 ه  رد  یفوتم  یعفاش  يراصنا  ایرکز  ییحی  وبا  مالسالا  خیش  - 23
ربمایپ ربق  سپـس  دیوگ " : یم  تسا  بحتـسم  هدـننک  جـح  يارب  هک  يزیچ  هرابرد  هحفص 501  دلج 1  ینمی  يرقم  نبا  لیعامـسا  نیدـلا 

نآ بادآ  ترایز و  بابحتـسا  هلدا  زا  يرادقم  هاگنآ  دتـسرف "  یم  دورد  هرونم  هنیدم  رد  شناهارمه  وا و  رب  دـنک و  یم  ترایز  ار  مرکا 
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24 تسا . هدرک  نایب  ار 
لاس پاچ  هحفـص 12  مرکملا "  ربقلا  هرایز  یف  مظنملا  رهوجلا  شباتک "  رد  لاس 973 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یکم  یمثیه  رجح  نبا  - 24

. تسا عامجا  لئالد  نآ  زا  یکی  تسا : هتفگ  دایز ، لئالد  اب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  تیعورشم  رب  لالدتسا  زا  دعب  رصم  رد  1279 ه 
اه یلبنح  نیرخاـتم  زا  هیمیت  نبا  هکیتروص  رد  ینک ، یم  نآ  رطاـخ  هب  رفـس  تراـیز و  تیعورـشم  رب  عاـمجا  ياـعدا  هنوگچ  یئوگب  رگا 

تابثا يارب  هیمیت  نبا  و  تسا ؟ هدرک  هدهاشم  دروم  نیا  رد  ار  شطخ  یکبـس  هکنانچ  تسه  هدش ، هتفگ  هک  هچنآ  مامت  تیعورـشم  رکنم 
ءاملع عامجا  هب  نآ  يارب  رفس  تسا : هتشادنپ  وا  هکلب  دراد ، رفنت  عبط  تحاران و  اهنآ  ندینش  زا  شوگ  هک  هدرک  هماقا  یلئالد  دوخ ، هیرظن 

يو زا  زین  وا  زا  دعب  شنابهذم  مه  زا  یـضعب  تسا و  یگتخاس  باب  نیا  هدراو  ثیداحا  مامت  دوش و  رـصق  دیابن  نآ  رد  زامن  تسا و  مارح 
. دنا هدرک  يوریپ 

زا یعمج  هک  تسا  نآ  ریغ  وا  ابآ  و  دوش ؟ دامتعا  هجوت و  شا  هتفگ  وا و  هب  یبهذـم  روما  رد  هک  تسیک  هیمیت  نبا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
راکشآ ار  شدیلپ  راکفا  ماهوا و  یتشز  هدومن  بیقعت  ار  شساسا  یب  لئالد  دساف و  راتفگ  بهذه ، ناگرزب 
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دنا ؟ هدومن 
هدناشوپ و تلذ  يراوخ و  سابل  وا  هب  هدرک و  هارمگ  ار  وا  ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  وا  تسا " : هتفگ  شا  هرابرد  هعامج "  نب  زع  هکنانچ " 

تسا . هداد  ياج  نامرحم  یتسپ و  رد  ار  وا  ءارتفا  غورد و  ترثک  رثا  رد 
ار شحور  ادخ  هک  یکبس  ياقآ  ینعی  دنراد  قافتا  شیئاوشیپ  حالص و  داهتجا و  ماقم و  تلالج  رب  همه  هک  مانا  ملاع  مالـسالا و  خیـش  و 
نیرتهب و اب  هتشاگن و  هراب  نیا  رد  یلقتسم  باتک  هدمآ و  رب  شدساف  تادقتعم  یئوگخساپ  ددص  رد  و  دیامرف ، رونم  ار  شحیرض  مدقم و 

. تسا هداد  ناشن  ار  باوص  هار  لئالد  نیرتنشور  نیرت و  یقطنم 
یقاب شموش  راـثآ  هراومه  هک  تسا  یتبیـصم  تسا و  ریذـپان  ناربج  شزغل  هچ  رگا  هدـش  لـقن  هیمیت  نبا  زا  هک  هچنآ  تسا : هتفگ  هاـگنآ 

مالـسا و يوـس  هب  هدوـمن  شراداو  هـک  هدـش  هریچ  وا  رب  ناـنچ  شیناطیـش  سفن و  ياوـه  اریو  تـسا ، زیگنا  تفگـش -  یلیخ  اـما  تـسا ،
ءاملع عامجا  اب  لئاسم ، زا  يرایـسب  رد  اریز  تسا ، هدروآ  ار  بیاعم  نیرت  تشز  هک  تسا  هدیمهفن  هراچیب  دیامن  يزادـنا  ریت  شنارادـساپ 

هب تبـسن  هک  یئاج  ات  تسا  هدومن  نیدشار  ءافلخ  اصوصخم  بهذم  نایاوشیپ  هب  تبـسن  يروهـشم  فیخـس  تاضارتعا  هدرک و  تفلاخم 
. تسا هداد  یهارمگ  تبسن  هتشادن  شبهذم  هب  داقتعا  هک  یناسک  هب  تسا و  هدش  لئاق  مسج  تهج و  وا  يارب  هداد  اوران  ياهتبسن  ادخ 

دیامن . شسبح  ای  دشکب  ار  وا  ای  هک : دندومن  مزلم  ار  تموکح  هدرک  مایق  وا  هیلع  شرصع ، ءاملع  هرخالاب  و 
تفر . نیب  زا  اه  یهارمگ  دیدرگ و  شوماخ  اه  تعدب  نیا  و  درم ، اجنآ  رد  دنکفا و  نادنز  هب  ار  وا  زین  تموکح 

تلذ و هکلب " : دنروآ ، تسد  هب  یتردق  تیـصخش و  دـننک و  دـنلب  رـس  نانآ  تشاذـگن  دـنوادخ  اما  دنتفاتـش ، شیرای  هب  شناوریپ  هاگنآ 
. " دنا هدش  راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  ناشتوادع  هانگ و  رطاخ  هب  هدش و  تبث  نانآ  مان  هب  تنکسم 
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لاوق نیا  ثحب  دروم  تسا " : هتفگ  هحفص 357  دلج 1  جاتحملا "  ینغم  رد "  لاس 977 ه  رد  یفوتم  ینیبرش ، بیطخ  دمحم  خیش  - 25
ترضح نآ  ربق  ترایز  اما  تسا ، مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  زا  ریغ  رد  مارح ) ای  هورکم و  ای  حابم  ای  تسا  بحتـسم  نانز  يارب  روبق  ترایز  )
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. تسا نانز  نادرم و  يارب  ادخ  هب  برقت  لماوع  نیرتگرزب  زا 
زا تسا  هتفگ  یعرذا "  اما "  تسوا ، اب  قح  مه  ارهاـظ  هدرک و  قحلم  وا  هب  زین  ار  نادیهـش  ناـحلاص و  ءاـیبنا و  رگید  روبق  يروهنمد "  " 

ردپ ربق  ترایز  سپ  دشاب ، حیحص  فرح  نیا  رگا  تسا : هتفگ  ههبش "  نبا  دنشاب " . هتشاد  يا  هدیقع  نینچ  هک  مدیدن  ار  یسک  ناینیـشیپ 
مدـع رتهب  یلو  دنتـسه ، یلوا  ناحلاص  زا  محر  هلـص  هب  نانیا  اریز  دـشاب ، زئاج  دـیاب  زین  اـه  لـیماف  زا  نارگید  رهاوخ و  ردارب و  رداـم و  و 

میدرک . رکذ  البق  تهارک  يارب  هک  یلیلد  نآ  رطاخ  هب  تسا  نانآ  هب  نانیا  قاحلا 
هک تسین  نیا  روظنم  دیوگ : یم  نآ  هلدا  زا  يرادقم  لقن  مرکا و  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتـسا  نایب  زا  دعب  باتک  نامه  هحفص 494  رد  و 

هرمع و جح و  زا  لبق  تسا  بحتسم  اقلطم  لمع  نیا  تشذگ  هکنانچ  ریخ ، دراد ، یجاح  هب  صاصتخا  مرکا  ربمغیپ  ربق  ترایز  بابحتـسا 
يارب لمع  نیا  بابحتسا  تدش  رطاخ  هب  هدروآ  جح  زا  غارف  زا  دعب  ار  نآ  فنـصم  هکنیا  هرمع و  جح و  مسارم  نودب  ای  نآ و  زا  دعب  هچ 
تـشز دنیآ  یم  هنیدم  کیدزن  هک  یتقو  دنیآ ، یم  جح  مسارم  ماجنا  يارب  رود  هار  زا  نایجاح  ابلاغ  هکنیا  لوا  لیلد : ود  هب  تسا  نایجاح 

افج نم  هب  دـنکن  تراـیز  ارم  دـنک و  جـح  سک  ره  تسا " . ترـضح  نآ  دوخ  هدومرف  رطاـخ  هب  مود  ندرگرب . هدرکن  تراـیز  هک  تسا 
يدع نبا  هک  تسا "  هدرک 

یجاح يارب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هک  دنک  یم  تلالد  ثیدح  نیا  تسا و  هدروآ  هریغ  لماک و  رد  ار  نآ 
@206= هحفص -

 ". تسا هدننک  جح  دننامه  بابحتسا  تدش  رد  هدننک  هرمع  مکح  تسا و  رت  بحتسم  نارگید  زا 
ربق ترایز  و  تسا : هتفگ  هحفص 140  دلج 6  ریغصلا  عماجلا  حرش  رد  لاس 1031 ه  رد  یفوتم  يوانم ، فوورلا  دبع  نیدلا  نیز  خیش  - 26

دننامه ترـضح  نآ  ربق  يوس  هب  ترجاهم  اـهنآ  رظن  هب  تسا و  ضرف  هیفوص  دزن  نآ  تراـیز  هکلب  تسا ، جـح  تـالامک  زا  مرکا  ربماـیپ 
. تسوا تایح  لاح  رد  فرشت 

ار وا  دـننک و  یم  ترجاهم  شیوس  هب  هک  تسا  ناگراچیب  ترجاـهم  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  یفطـصم  ربق  تراـیز  تسا  هتفگ  میکح 
رارق شاداپ  ناشترایز  مارتحا  رطاخ  هب  ار  تعافـش  ناشیا  رب  هکلب  دـنکن ، مورحم  ار  نانآ  تسا  راوازـس  سپ  دـندرگ ، یم  رب  دـنبای و  هدرم 

. دهد
تعافـش ای  و  رئاز ؟ ره  يارب  تسا  مالـسا  اـب  گرم  اـی  تراـیز . رثا  تسا : هتفگ  یتعافـش ، هل  تبجو  يربق  راز  نم  ثیدـح "  حرـش  رد  وا 

ناگمه ؟ يارب  شیمومع  تعافش  زا  شیب  رئاز  يارب  تسا  یصوصخم 
نانچ ءایلوا  صاوخ  ناگتشرف و  تعافش  لیبق  زا  اه  تعافـش  رگید  رد  هک  تسا  یتفارـش  هفاضا  نیا  رد  متعافـش "  تسا " : هدومرف  هکنیا 

. رئاز صالخا  ضوع  ناربج  يارب  تسا  لباقتم  میظعت  عون  کی  نیا  دنک و  یم  تعافش  رئاز  زا  ربمایپ  صخش  تسین و  تفارش 
هدومرف نآ  رد  هتـشاگن و  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هرابرد  یلـصف  حاتفلا "  دادـماب  حالفلا  یقارم  رد  ینالبنرـش ، دامع  نب  نسح  خیـش  - 27
تابجاو هب  کیدزن  هجرد  ظاحل  زا  هک  تسا  تابحتـسم  نیرتوکین  ادـخ و  هب  برقت  لماوع  نیرترب  زا  مالـسا  ربماـیپ  ربق  تراـیز  تسا " :

تسا . هدرک  نآ  بابحتسا  رد  هغلابم  هدومرف و  صیرحت  نآ  هب  ار  مدرم  مرکا  ربمایپ  اریز  تسا ،
يارب متعافش  دنک  ترایز  ارم  سک  ره  تسا -  هدرک  افج  نم  هب  دنکن  ترایز  ارم  دشاب و  شراک  رد  یشیاشگ  سک  ره  تسا " : هتفگ  وا 

سک ره  تسا -  بجاو  وا 
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دشاب و" .. هدرک  مترایز  متایح  رد  هک  تسا  نآ  دننامه  دنک  مترایز  گرم  زا  دعب 
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همه هب  دـنناسر  هرهب  ریگب و  يزور  هدـنز و  نوـنکا  مه  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  نادنمـشناد  همه  شیپ  هک  یئاـهزیچ  زا  و 
نآ ترایز  قح  ءادا  زا  مدرم  رتشیب  هک  منیب  یم  نوچ  تسوا و  هیلاع  تاماقم  ندید  عنام  اه  هدرپ  هکنآ  تیاهن  تسا  ناگدنب  ناگدنهانپ و 

يرادقم جح  کسانم  ماکحا  زا  دعب  متفرگ  میمصت  ور  نیا  زا  دنناد  یمن  ار  ترایز  هب  طوبرم  تایلک  تایئزج و  دنتـسه و  لفاغ  ترـضح 
. دشاب مامت  باتک  هدئاف  ات  منک  رکذ  زین  ار  ترایز  بادآ  زا 

. تسا هدرک  نایب  دمآ  دهاوخ  هکنانچ  ار  ترایز  رئاز و  بادآ  زا  يدایز  رادقم  هاگنآ 
: " تسا هتفگ  هحفص 566  دلج 3  ءافـشلا  حرـش  رد  لاس 1069 ه  رد  یفوتم  يرـصم ، یفنح  یجافخ  نیدلا  باهـش  هاضقلا  یـضاق  - 28

رفک تشز و  راتفگ  نآ  هب  دراو  ار  میق  نبا  لثم  شنابهذـم  مه  هیمیت و  نبا  دـجاسم ) يوس  هب  لاحر  دـش  ثیدـح   ) ثیدـح نیا  هک  نادـب 
تسا . هتشون  شفیخس  دئاقع  در  رد  یلقتسم  باتک  یکبس  دنا و  هدومن  ریفکت  ار  وا  هک  یئاج  ات  هدرک  زیمآ 

يوس هب  بیجن  دارفا  هدـش " : هتفگ  هک  یتروص  رد  دومن  نآ  يوس  هب  لاحر  دـش  درک و  ترایز  ار  مرکا  ربق  دـیابن  هک  هدوب  نیا  هدـیقع و 
 ". دوش یم  هدروآ  رب  اهدیما  تاجاح و  اج  نآ  رد  دنباتش و  یم  تسا  یحو  طبهم  اقح  هک  مرکا  ربمایپ  ربق 

رداص یلقاع  زا  اهنآ  تسین و  رکذ  هتـسیاش  شیاه  هتفگ  هک  یتروص  رد  دنک  یم  تیامح  دیحوت  زا  شراتفگ  نیا  اب  هک  تسا  هتـشادنپ  وا 
درذگ . رد  شریصقت  رس  زا  ادخ  یلضاف  صخش  هب -  دسر  هچ  ات  دوش  یمن 

زور رد  یـصاخ  تئیه  اب  تسا " : نیا  ای  روظنم  دیهدن "  رارق  دیع  ار  مربق  ادیع " : يربق  اوذختت  ال  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هکنیا  اما  و 
مترایز رتشب  هچره  هکلب  دینکن  مترایز  زور  کی  اهنت  لاس  رد  هک " : نیا  ای  دیوشن و  عمج  مربق  رانک  نیعم 
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 ". دیئامن
نآ و درگ  ندش  عمج  رد  دیع  دـننامه  ار  مترایز  ینعی : تسا  یـصوصخم  لاح  هب  طوبرم  مه  نآ  دـشاب ، ترایز  زا  یهن  روظنم  رگا  اما  و 
هب مالـس  اعد و  ترایز و  رطاخ  هب  اهنت  هکلب  دـیهدن ، رارق  دریگ ، یم  ماجنا  عمج  رد  اهدـیع  رد  هک  اهنیا  رئاـظن  نآ و  شیپ  ندرک  شیارآ 

. دیدرگ رب  هاگنآ  دیورب و  اجنآ 
لیوات دیهدن " و  رارق  نآ  درگ  مدرم  ندـش  عمج  رد  دـیع  دـننامه  ار  مربق  ینعی  تسا " : هتفگ  قوف  ثیدـح  حرـش  رد  هحفص 577  رد  و 

وا فالخ  رب  تما  عامجا  اریز  دشاب ، نارگید  هیمیت و  نبا  هتفگ  رب  لیلد  دناوت  یمن  ثیدح  نیا  هک  میداد  رکذـت  دـش و  هتفگ  البق  ثیدـح 
. تسا هدوب  یناطیش  هزیگنا  يور  تسا  هدیمهف  وا  هک  نوچ  میئامن  ریسفت  تسا  دیمهف  وا  هک  هچنآ  فالخ  رب  ار  هک  دنک  یم  باجیا 

: تسا هتفگ  هحفص 157  دلج 1  رحبالا "  یقتلم  حرـش  یف  رهنالا  عمجم  رد "  لاس 1087 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیـش  - 29
ترـضح نآ  هک  تسا  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  راوگرزب ، ربمایپ  ربق  ترایز  تسا  تابجاو  هب  کیدزن  هک  تابحتـسم  نیرت  وکین  زا 

تسا . هدومرف  نآ  بابحتسا  رد  هغلابم  يربق "  راز  نم  لیبق " : زا  یترابع  اب  هدومرف و  راک  نیا  هب  بیغرت  ار  مدرم 
رد هنیدم  هک  یتروص  رد  تسا  نیرتهب  دـشاب  بجاو  وا  جـح  رگا  دـهد : یم  همادا  نینچ  ترایز ، دروم  رد  ثیدـح ، شـش  لقن  زا  دـعب  وا 
دنک یم  نآ  ترایز  دصق  هک  یماگنه  دنک و  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  مادقا  هاگنآ  دـهد  ماجنا  ار  جـح  مسارم  لوا  درادـن  رارق  شریـسم 

. دیامنب زین  ار  یبنلا  دجسم  ترایز  تین  نآ  اب  هک  تسا  هتسیاش 
تسا . هدرک  نایب  ار  ترایز  بادآ  زا  يرایسب  نیا  زا  دعب  وا 

راتخملا ردلا  رد  لاس 1088 ه  رد  یفوتم  قشمد ، یتفم  یفنح  یفکصح  نیدلا  ءالع  هب  فورعم  ینصح ، دمحم  یلع  نب  دمحم  خیـش  - 30
رخآ رد  راصبالا "  ریونت  حرش  یف 
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. تسا بجاو  تسه  شراک  رد  یشیاشگ  هک  یسک  يارب  هدش : هتفگ  هکلب  تسا ، بحتسم  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  تسا : هتفگ  جح  باتک 
رد رگا  تسا و  ریخم  بابحتـسا  تروص  رد  دهد و  ماجنا  ار  جح  مسارم  ءادـتبا  دـشابن  شریـسم  رد  هنیدـم  دـشاب و  بجاو  وا  جـح  رگا  و 

. دشاب هتشاد  زین  ار  دجسم  ترایز  تین  نآ  اب  دنک و  ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  لوا  اعطق  دشاب  شریسم 
هتفگ هحفص 299  دلج 8  بهاوملا "  حرش  رد "  لاس 1122 ه  رد  یفوتم  يرـصم ، یکلام  یناقرز  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 31

تسا . هدوب  فورعم  روهشم و  ترضح  نآ  ترایز  هباحص ، زا  ناگرزب  نامز  رد  تسا :
درک يدنسروخ  راهظا  دروآ و  مالسا  دمآ و  وا  شیپ  رابحالا "  بعک  درک "  هحلاصم  سدقملا  تیب  مدرم  اب  باطخ  نب  رمع  هک  یماگنه 

. يرآ تفگ  يدرگ ؟ دنم  هرهب  اهنآ  زا  هدرک  ترایز  ار  مالسا  ربمایپ  ربق  یئایب و  هنیدم  هب  نم  اب  هک  يراد  لیم  ایا  تفک : وا  هب  رمع  و 
هتفگ هحفص 268  دلج 2  هجام "  نبا  ننـس  حرـش  رد "  لاس 1138 ه  رد  یفوتم  یفنح ، يداهلا  دـبع  نب  دـمحم  يدنـس  نسحلا  وبا  - 32

نآ دوخ  هکناـنچ  تسا ، ادـخ  هب  برقت  لـماع  نیرتگرزب  تاـعاط و  نیرترب  زا  مرکا  ربماـیپ  ربق  تراـیز  تسا : هتفگ  يریمد "  هک "  تسا 
هدرک و لقن  نارگید  ینطقراد و  ار  ثیدح  نیا  تسا "  ضرف  وا  يارب  متعافـش  دـنک  ترایز  ار  مربق  هک  یـسک  تسا " : هدومرف  ترـضح 

تسا . هتسناد  حیحص  ار  نآ  قحلا  دبع 
وا زا  تمایق  زور  هک  تسا  نم  هدهع  هب  دشاب  هتشادن  يرگید  تجاح  مترایز  زج  دیایب و  مشیپ  ترایز  ناونع  هب  یسک  تسا " : هتفگ  زین  و 

دنا و هدرک  لقن  ار  نآ  حاحصلا "  ننـس  هب "  موسوم  شباتک  رد  نکـسلا ، نبا  یلع  وبا  دننام  ثیدح  ناظفاح  زا  یهورگ  میامن "  تعافش 
دروم ار  نآ  هک  یناسک  زا  نانآ  راتفگ  دنا و  هدروآ  ار  نآ  دوخ  حیحص "  ود "  رد  هتسناد و  حیحـص  ار  ثیدح  ود  نیا  هک  دنماما  ود  نیا 

. تسا یلوا  دنا  هداد  رارق  نعط 
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هرابرد ملع  لها  راتفگ  تسا : هتفگ  هحفص 324  دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش ، یلع  نب  دمحم  خیش  - 33
تسا و بجاو  هک : دندقتعم  هیرهاظ  اه و  یکلام  زا  یضعب  تسا و  بحتسم  نآ  هک : دندقتعم  تیرثکا  تسا ، فلتخم  مرکا  ربمایپ  ترایز 

مدع هب  دقتعم  تسا  مالسالا  خیش  هب  فورعم  فنـصم و  داقحا  زا  هک  یلبنح  هیمیت  نبا  تسا و  بجاو  هب  کیدزن  هک  دنیوگ  یم  اه  یفنح 
. تسا نآ  تیعورشم 

: تسا هدرک  لالدتسا  زین  تسا  نآ  تیعورشم  هب  دقتعم  هک  یـسک  دیوگ : یم  هکنیا  ات  هدرک  ثحب  لصفم  روط  هب  لاوقا  نیا  هرابرد  هاگنآ 
رطاخ هب  هک  هدوب  نیا  يا  هقطنم  یبهذم و  تافالتخا  همه  اب  دنا  هتشاد  جح  میمـصت  هک  یناناملـسم  شور  نورق  راصعا و  مامت  رد  هراومه 
یسک جیه  زا  دنتـسناد و  یم  لامعا  لضفا  زا  ار  لمع  نیا  دندرک و  یم  ترایز  ار  نآ  دنتفر و  یم  هزوم  هنیدم  هب  مرکا ، ربمایپ  ربق  ترایز 

. تسا هدوب  هدیدنسپ  وکین و  نورق  راصعا و  همه  رد  نیملسم  همه  شیپ  راک  نیا  سپ  دنریگب ، بیع  نانآ  رب  ار  نآ  هک  هدشن  لقن 
: تسا هتفگ  هحفص 263  دـلج 2  راـتخملا "  ردـلا  یلع  راـتحملا  در  رد "  لاس 1253 ه  رد  یفوتم  نیدـباع ، نبا  نیما  دـمحم  خیـش  - 34
؟ تسا بحتـسم  زین  نانز  يارب  ربمغیپ  ربق  ترایز  ایآ  دـیوگ : یم  هکنیا  ات  تسا  بحتـسم  نیملـسم  همه  قافتا  هب  مرکا ، ربمایپ  ربق  ترایز 

. تسا بحتسم  شطورش  اب  هک  تسا  نیا  حیحص  دنا : هدرک  حیرصت  ءاملع  زا  یضعب  هکنانچ 
نودب نانز  نادرم و  يارب  روبق  ترایز  تصخر  هک : تسا  نیا  دنا : هدرک  حیرـصت  نارگید  یخرک و  هکنانچ  ام  بهذم  رد  رت  حیحـص  اما 
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تسا . تباث  لاکشا 
ربق ترایز  هک  هدش  هتفگ  هکلب  دوب ، دهاوخ  بحتسم  زین  نانز  يارب  روبق  ترایز  باحصا ، راتفگ  قالطا  لیلد  هب  حصا  ریغ  لوق  قبط  اما  و 
نایب هیوفطـصملا "  هرایزلا  یف  هیـضملا  هردلا  رد "  هکنانچ  تسا : هتفگ  هدروآ و  بابللا  حرـش  رد  ار  هیرظن  نیا  تسا . بجاو  مرکا  ربمایپ 

. ما هدرک 
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. منک یم  دییات  ار  رظن  نیا  نم  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  رجح  نبا  زا  حنملا "  هیشاح "  رد  یلمرلا  ریخ  زین  و 
تسا . بوجو  هب  کیدزن  یگدنز  رد  یشیاشگ  تروص  رد  ترایز  هک : تسا  نینچ  راتخم  حرش  حتف " و  بابل " و "  ترابع "  يرآ 
مرکا ربمایپ  ربق  ترایز  يارب  اهنت  شتین  رئاز  هک  تسا  نیا  فیعـض  هدـنب  نیا  شیپ  یلوا  تسا : هتفگ  مامهلا "  نبا  دـیوگ " : یم  هکنیا  اـت 
ترایز هب  لقتسم  تین  اب  هرابود  دهد  قیفوت  وا  هب  دهاوخب  ادخ  زا  هکنآ  ای  دنک  دصق  ار  دجـسم  ترایز  تفر  اجنآ  هب  هک  یتقو  دعب  دشاب .

هجاح هملعت  ارئاز ال  ینئاج  نم  مرکا : ربمایپ  هدومرف  رهاظ  اب  ینعم  نیا  تسا و  ادـخ  لوسر  هب  يرتشیب  میظعت  راک  نیا  دـیآ و  لئان  دجـسم 
هک نم  رب  دشاب  هتشادن  مترایز  زج  يرظن  دیایب و  مشیپ  ترایز  ناونع  هب  یسک  همایقلا " : موی  هل  اعیفش  نوکا  نا  یلع  اقح  ناک  یترایز  الا 

. تسا قفاوم  زین  میامن "  تعافش  وا  زا  تمایق  رد 
ریغ يدصقم  هکنآ  ات  تسا  هدرک  ادج  جـح  لمع  زا  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  وا  هک  تسا : هدرک  لقن  یماج "  الم  فراع "  یتمحر "  " 

. دشاب هتشادن  رفس  رد  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  زا 
تـسا نینچ  هدمآ  مولعلا  ءایحا  رد  هک  نانچ  نآ  ینعم  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ار  دجاسم "  هثالثل  الا  لاحرلا  دشت  ال  ثیدـح " : هاگنآ  و 

تلیضف دجاسم  نیا  رد  اهنت  اریز  درک ، رفـس  دیابن  یبنلا ) دجـسم  یـصقالا -  دجـسم  مارحلا -  دجـسم   ) دجـسم هس  نیا  ترایز  يارب  ءزج 
دنتسه . يواسم  مه  اب  دجاسم  رگید  هنرگ  تسا و  رتشیب 

 - مالسا ربمغیپ  ربق  لثم  هفرشم  دهاشم  ترایز  شناد ، نتفرگ  ارف  محر ، هلـص  لیبق : زا  ار  دجاسم  ریغ  يارب  ندرک  رفـس  ثیدح ، نیا ، ربانب 
تسا . لماش  اتابثا  ایفن و  ار  دجاسم  ترایز  اهنت  هدوبن  اهنآ  یفن  ردص  رد  نوچ  دنک ، یمن  یفن  ار  همئا  رئاس  لیلخ و  میهاربا  ربق 

ترایز تسا : هتفگ  هحفص 246  رثالا "  نسح  هیشاح "  رد  لاس 1276 ه  رد  یفوتم  یتوریبلا ، توحلا  شیورد  دیس  نب  دمحم  خیش  - 35
نوچ تسا  یبولطم  زیچ  مرکا  ربمایپ 
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. دشاب یم  شتایح  لاح  رد  وا  يوسب  ترجاهم  دننامه  شتافو  زا  دعب  وا  ترایز  تسا و  قلخ  قلاخ و  نایم  هطساو  وا 
لامعا زا  راکنا  رگا  تسا و  راکشآ  گرزب و  رایسب  یسک  نینچ  هابتـشا  دنک  یم  راکنا  یلک  روطب  ار  نآ  ای  دنک  راکنا  ار  نآ  هک  یـسک  و 

. دوش میهفت  اهنآ  هب  تقیقح  دیاب  هتبلا  تسا  نانادان  زا  یخرب  هناهلبا 
یعفاش هقف  رد  عاجش  یبا  خیش  نتم  رب  يزغلا "  نبا  حرش "  رب  شا  هیشاح  رد  لاس 1277 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، يروجاب  میهاربا  خیش  - 36

و تسا ، بحتـسم  دـنهد  یم  ماجنا  هرمع  جـح و  هکیناسک  زا  ریغ  یتح  همه  يارب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  تسا : هتفگ  هحفص 347  دلج 1 
دتسرفب و شترضح  رب  دایز  دورد  مالس و  هار  نیب  تسا  بحتـسم  دورب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  رطاخ  هب  هنیدم  هب  دراد  میمـصت  هک  یـسک 

شدنم هرهب  نآ  زا  هتفریذـپ و  يو  زا  ار  نآ  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـهد و  شیازفا  دـنیب  یم  ار  شناتخرد  هنیدـم و  هک  یماگنه  ار  راک  نیا 
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تسا . هدرک  رکذ  ار  نآ  ظافلا  ترایز و  بادآ  زا  يدایز  يرادقم  هاگنآ  دیامرف ،
يارب  179 هحفـص 239 -  بلاطملا "  زنک  شباـتک "  رد  يا  همتاـخ  لاس 1303 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، يوازمح  يودـع  نسح  خیـش  - 37

عامجا و تنـس و  باـتک و  رظن  زا  ار  نآ  تیبولطم  هدرک و  ثحب  نآ  هراـبرد  لیـصفت  روط  هب  نآ  رد  هداد و  رارق  مرکا  ربماـیپ  ربق  تراـیز 
هدرک نایب  ار  ترایز  رئاز و  بادآ  زا  يرادـقم  هداد و  مالک  طسب  ترـضح  نآ  ربق  يوس  هب  ندرک  رفـس  هرابرد  هدـناسر و  توبث  هب  سایق 

. تسا
ار شباوج  دونش و  یم  ار  شرئاز  مالـس  مرکا  ربمایپ  هکنیا  هرابرد  هدراو  ثیداحا  زا  يرادقم  لقن  زا  دعب  باتک ، نامه  هحفص 195  رد  وا 
هک تسا  یتقیقح  رئاز  مالـس  هب  ترـضح  نآ  نداد  خساپ  هک  يدیمهف  ار  تقیقح  نیا  یتسناد ، ار  نیا  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  دهد ، یم 

هن ؟ ای  دهد  یم  خساپ  رئاز  ریغ  مالس  هب  وا  ایآ  هک  نیا  رد  تفالخ  تسین ، یکش  نآ  رد 
دنوادخ سپ  تسا ، ترضح  نآ  نیرئاز  يارب  يرگید  تلیضف  تقیقح ، نیا  و 
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ار تلیـصف  ود  نیا  هک  یـسک  اذـه  یلع  تسا  هدومرف  عمج  اهنآ  هب  نداد  خـساپ  ار  نیرئاز  يادـص  ترـضح  نآ  ندینـش  نایم  ناـنآ  يارب 
رد ریخات  شیایـشگ ، تروص  رد  تسا  تاریخ  زا  مورحم  هک  یـسک  زج  مسق  ادـخب  درک  دـهاوخ  یهاتوک  شترایز  زا  اجک  هدرک ، كرد 

دهدن . رارق  شا  هعساو  تمحر  زا  ناگدشدرط  نامورحم و  هرمز  رد  ار  ام  دنوادخ  درک  دهاوخن  راوگرزب  نآ  ترایز 
یلاخ وا  رب  هدنتـسرف  مالـس  زا  ناهج  هک  تسا  يداع  لاحم  اریز  تسا  هدنز  هراومه  راوگرزب ، نآ  هک ، هدـش  هتـسناد  زین  ثیداحا  نیا  زا  و 
نینچ زین  ءایبنا  رئاس  ندـب  نیملـسم  عامجا  هب  دروخ و  یمن  نیمز  ار  شندـب  تسا و  راوخ  يزور  هدـنز  وا  هک  میراد  نامیا  ام  سپ  ددرگ ،

تسا .
ربق رئاز  يارب  تسا " : هتفگ  هحفص 145  دلج 2  مالظلا  حابصم  رد  یفوتم 1307 ه  یعفاش ، یطایمد  ینادرج  هللا  دبع  نب  دمحم  دیس  - 38

هدروآ رب  شجئاوح  ددرگ 3 -  یم  لئان  بلاطم  نیرتـالاب  هب  دوش 2 -  یم  هداد  وا  هب  بتارم  نیرتـالاب   - 1 تسا : تمارک  هد  مرکا  ربماـیپ 
وا رب  اه  تبیصم  دش 7 -  دـهاوخ  كاپ  اهبیع  زا  دوب 6 -  دـهاوخ  ناما  رد  ياهراوگان  زا  ددرگ 5 -  یم  لذـب  وا  هب  یبهاوم  دوش 4 -  یم 

راگدرورپ تمحر  لومـشم  دیدرگ 10 -  دـهاوخ  وکین  شتبقاع  تفریذـپ 9 -  دـهاوخ  نایاپ  شیاه  يراوگان  دیدرگ 8 -  دـهاوخ  ناسآ 
دوب . دهاوخ  براغم  قراشم و 

یم هتخیر  شناهانگ  لمع ، نیا  اـب  هک  تسا  هدرک  تراـیز  ار  اـه  ناـسنا  نیرتهب  هک  یـسک  يارب  داـب  اراوگ  تسا : هدـش  هتفگ  وکین  هچ  و 
. " دزیر یم  ورف  یناسآ  هب  شنیگنس  ناهانگ  هدش و  نیمضت  شیارب  تداعس  دورب  شترایز  هب  هک  یسک  اریز  دوش ،

ترضح نآ  ترایز  دنا : هتفگ  یضعب  هکیئاج  ات  تسا  تادابع  نیرترب  تاعاط و  نیرتگرزب  زا  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هکنیا : نخـس  هاتوک 
هجح زا  دـعب  اصوصخم  تردـق  تروص  رد  نآ  ماجنا  رد  یچیپرـس  زا  دنـشاب و  اشوک  نآ  ماـجنا  رد  هک  تسا  راوازـس  سپ  تسا ، بجاو 

شتما رب  یگرزب  قح  وا  اریز  دیامنن ، يراددوخ  مالسالا ،

هحفص 214 ] ] 

نیملسم هیحان  زا  دنوادخ  تسا ، هدرکن  ءادا  ار  شقح  الماک  دورب  شترایز  هب  شمشچ  ای  رس و  اب  رود  رایـسب  هار  زا  یـسک  هاگره  دراد و 
دنا : هتفگ  هک  تسنیا  دیامرف  تیانع  ار  اهازج  نیرتلماک  وا  هب 
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لئاح وا  وت و  نایم  یناوارف  ياه  گنس  كاخ و  هتشاد ، يدایز  هلصاف  وت  اب  شا  هناخ  هچ  رگا  نک ، شترایز  يراد  تسود  هک  ار  یـسک  " 
 " تسا . هدننک  ترایز  شدهاوخ ، یم  هک  یسک  يارب  هدنراد  تسود  اریز  درادن ، زاب  شترایز  زا  ارت  هار  يرود  هاگ  چیه  دشاب 

هفیلخ رب  ندرک  مالـس  هدرک و  ثحب  ترایز  بادآ  هراب  رد  لیـصفت  روط  هب  هاگنآ  تسا  یفیاظو  دراد  ار  هنیدـم  دـصق  هک  یـسک  يارب  و 
هدومن لقن  تسه  عوضوم  یـس  دودـح  رد  هک  ار  روهـشم  ياهرازم  عیقب و  لها  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ندرک  ترایز  مود و  لوا و 

تسا .
رد مهدزاود  لـصف  تسا : هتفگ  هحفـص 125  هیانعلا "  يوذل  هیافکلا  رد "  توریب  یتفم  يروخاف ، یلع  خیـش  نب  طسابلا  دبع  خیـش  - 39

تسا . ادکوم  بحتسم  بوبحم و  بولطم و  هک  تسا  مرکا  ربمایپ  ترایز 
نیا دهد و  یم  ار  نارئاز  مالس  باوج  تسا و  هدنز  شا  هرجح  رد  وا  اریز  تسا ، بحتـسم  شتایح  نامز  دننامه  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  و 

: " تسا هدومرف  ترـضح  نآ  دوخ  هک  تسا  تدابع  نیرتکاپ  لامعا و  نیرترب  ادـخ و  هب  برقت  لماوع  نیرتمهم  اـهراک و  نیرتهب  زا  راـک 
هک تسار  هدعو  اب  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  رد  بوجو  ینعم  و  دوب " . دـهاوخ  بجاو  وا  يارب  متعافـش  دـنک  ترایز  ار  كربق  سک  ره 
رب تسا  مزال  و  تسا ، رتهب  جح  مامتا  زا  دـعب  اما  درک  ترایز  ار  وا  دوش  یم  تقو  ره  رد  و  تسا ، تباث  متعافـش  دـش ، دـهاوخ  عقاو  اعطق 

. دیامن هبوت  تسا ، ترضح  نآ  تنس  فالخ  رب  هک  یلامعا  ناهانگ و  همه  زا  دنک  شترایز  دهاوخ  یم  هک  یسک 
تـسا نیا  ظفح  زا  زجاع  هکیـسک  تسا : هتفگ  هدروآ و  دـمآ  دـهاوخ  ادـعب  هک  یلوا  ترایز  ترایز و  بادآ  زا  يداـیز  يرادـقم  هاـگنآ 

دیامن نآ  زا  یضعب  هب  ءافتکا 

هحفص 215 ] ] 

. تسا هللا "  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  نآ "  نیرتمک  هک 
تسا و تفارش  تلیضف و  اهنآ  يارب  هک  یئاه  هناوطـسا  هب  كربت  تسا  بحتـسم  دیوگ : یم  هکنیا  ات  هدرک  رکذ  ار  نیخیـش  ترایز  هاگنآ 

لحم هک  هبوت  هناوطسا  دنیوگ ، یم  هعرق "  نوتـس "  نآ  هب  هک  هشیاع  هناوطـسا  ادخ ، لوسر  زامن  لحم  هناوطـسا  دنتـسه : ددع  تشه  اهنآ 
دجهت . هناوطسا  لیئربج و  هناوطسا  دوفو ، هناوطسا  هنع ، هللا  یضر  یلع  هناوطسا  ریرس ، هناوطسا  تسا ، هدوب  ادخ  لوسر  فاکتعا 

هکم زا  تساوخ  هدـننک  هرمع  ای  یجاـح  هک  یماـگنه  تسا "  هتفگ  هحفص 260  هینـسلا "  تاداشرالا  رد "  اقـس  یطعملا  دبع  خیـش  - 40
هب برقت  لماوع  نیرتگرزب  زا  لمع  نیا  اریز  ددرگ  رادروخرب  مالـسا  ربمایپ  ترایز  تمعن  زا  ات  دورب  هنیدـم  هب  هک  تسا  هتـسیاش  ددرگرب 

هرمع جح و  مسارم  ماجنا  يارب  هکم  هب  هک  یـسک  هب  صاصتخا  یگتـسیاش  نیا  اما  تسا ، اه  شـشوک  نیرت  عفان  تاعاط و  نیرتهب  ادخ و 
جح لمع  رب  دشاب  هتـشاد  تعـسو  تقو ، هک  یتروص  رد  ترایز  هک  تسا  نیرتهب  تسا  رت  بولطم  وا  يارب  هکنآ  تیاهن  درادن  تسا  هتفر 
هلمج نآ  زا  هدـش و  دراو  مرکا  ربمایپ  ترایز  تلیـضف  هرابرد  يدایز  تایاور  و  دـیآ . شیپ  یعناـم  تسا  نکمم  اـسب  هچ  اریز  دوش  مدـقم 

." دوب دهاوخ  بجاو  وا  يارب  متعافش  دنک  ترایز  ار  مربق  هک  یسک  تسا " :
لوسر قح  اریز  دنیامنن ، یهاتوک  مالسالا  هجح  زا  دعب  اصوصخم  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  هعاطتـسالا  هردقلا و  دنع  مدرم  هک  تسا  راوازـس  و 

رب ناوارف  تیحت  دورد و  هار  نیب  رد  دورب  شتراـیز  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا  راوازـس  زین  تسا و  داـیز  هداـعلا  قوـف  شتما  رب  ادـخ 
دیامن . ممیت  رذع  تروص  رد  ای  دریگب  ءوضو  سپس  دنک  لسغ  دیسر  هنیدم  هب  هک  یماگنه  دتسرفب و  شترضح 

. تسا هدرک  نایب  نیخیش  ادخ و  لوسر  هب  تبسن  ار  نآ  صوصخم  ظافلا  ترایز و  بادآ  زا  يدایز  رادقم  هاگنآ 
هحفص 156 لیقصلا "  فیسلا  هلمکت  رد "  يرثوک  دهاز  دمحم  خیش  - 41
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هحفص 216 ] ] 

ثیداحا نآ  قرط  تشذگ  هکنانچ  یئالع  نیدلا  حالص  ظفاح  هک  تسا  دایز  هداعلا  قوف  مرکا  ربمایپ  ترایز  هرابرد  ثیداحا  تسا : هتفگ 
نآ هارب  رد  نیملـسم  همه  فالخ  رب  هیمیت  نبا  هکنآ  ات  هدرک  یم  لمع  نآ  قبط  رب  مالـسا  تما  هراومه  تسا و  هدروآ  درگ  يدلجم  رد  ار 

. تسا هدرک  رظن  راهظا 
ار مرکا  ربمایپ  تراـیز  يارب  رفـس  هک  یتقو  رد  هدرک  طـیرفت  تسا  اـه  یلبنح  زا  هک  هیمیت  نبا  تسا : هتفگ  ءافـشلا  حرـش  رد  يرداـق  یلع 

مالـسا نیبم  نید  تایرورـض  ءزج  ادخ و  هب  برقت  لماع  ادـخ  لوسر  ترایز  دـنا : هتفگ  هدومن  طارفا  نارگید  هکنانچ  تسا ، هدرک  مارح 
. تسا رفک  هب  موکحم  نآ  رکنم  تسا و 

رفک دـنا  هدرک  بابحتـسا  هب  مکح  نآ  هراـبرد  قاـفتا  روطب  ءاـملع  هک  يزیچ  میرحت  اریز  تسا ، رتکیدزن  باوص  هب  مود  رظن  هک  دـیاش  و 
تسا ) قافتا  دروم  بحتسم  میرحت  ینعی   ) تسا هیلع  قفتم  حابم  میرحت  قوف  راک ، نیا  نوچ  تسا 

هتـشاد دوجو  مرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  يا  ینمـشد  شلد  قامعا  رد  هک  تسا  نیا  لیلد  ادخ  لوسر  ترایز  زا  مدرم  عنم  رد  وا  شـشوک  سپ 
ادخ لوسر  دبع و  مالسا ، ربمایپ  دندقتعم : هک  یناملسم  هرابرد  كرش  روصت  لسوت ، ترایز و  ببس  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  هنرگ  تسا و 

دومن ؟ دننک  یم  رارکت  ار  نآ  ناشزامن  رد  راب  تسیب  القا  زور  هنابش  رد  تسا و 
رد نآ  ریغ  تراـیز و  رد  تنـس  يوس  هب  داـشرا  ار  ناـنآ  دـنراد و  یم  زاـب  ناشنوئـش  همه  رد  تعدـب  زا  ار  ماوع  هک  ملع  لـها  هراوـمه  و 

تسا نکمم  هنوگچ  دنا  هدناوخن  كرشم  لسوت  تدایز و  رطاخ  هب  ار  نانآ  هاگ  چیه  دننک ، یم  ددرگ ، رداص  یتعدب  نانآ  زا  هک  یتروص 
؟ تسا هدرک  لخاد  نامیا  ناشیاهلد  رد  هداد و  تاجن  كرش  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دنشاب  كرشم  نانآ 

لام ناج و  یناور  هریگنا  رطاخ  هب  وا  زا  دعب  هک  یـسک  تسا و  هیمیت  نبا  هدرک  كرـش  هب  یمر  تهج  نیدب  ار  نانآ  هک  یـسک  نیتسخن  و 
یلیقع نبا  ءافولا  نبا  ماما  زا  هکنیا  رد  هدیسرتن  ادخ  زا  هیمیت ) نبا   ) وا تسا و  هتخاس  حابم  ار  نیملسم 

هحفص 217 ] ] 

وا زگره  هک  یتروص  رد  دـناوخ  ماـمت  نآ  رد  ار  زاـمن  دـیاب  تسا و  تیـصعم  مرکا  ربماـیپ  تراـیز  يارب  يرفـس  هک : هدرک  تیاور  یلبنح 
تسا . هدزن  یفرح  نینچ 

یلبنح بهذم  هکنانج  ترـضح ، نآ  هب  لسوت  مرکا و  ربمایپ  ترایز  هب  هزادنا  هچ  ات  وا  هک  ینیبب  ات  نک  هعجارم  وا  هرکذـتلا "  باتک "  هب 
. دراد تیانع  دنک ، یم  بیغرت  نآ  هب  اه 

وا و تراـیز  یگنوـگچ  مرکا و  ربماـیپ  تراـیز  هنیدـم و  هب  نتفر  بابحتـسا  هب  لوـق  تسا : نآ  رد  تسا و  هدرک  لـقن  ار  شمـالک  هاـگنآ 
نآ رد  ندرک  اعد  دایز  ءادهـش و  روبق  ترایز  هب  نتفر  نآ و  رد  زامن  ابق و  دجـسم  هب  نتفر  اـهنآ و  تراـیز  یگنوگچ  نیخیـش و  تراـیز 

... هفرشم و هدهاشم 
يدید . هیمیت  نبا  تبسن  فالخ  رب  هلاسم  نیا  رد  ار  شراتفگ  صن  وت  و  تسا : هتفگ  سپس 

راوگرزب ربمایپ  ربق  تراـیز  دـنا " : هتفگ  هحفص 590 دـلج 2  هعبرالا "  بهاذـملا  یلع  هقفلا  رد "  رـصم ، هناگراهچ  بهاذـم  ءاـهقف  - 42
. تسا هدیسر  یناوارف  ثیداحا  نآ  هرابرد  تسا و  تابحتسم  نیرترب  زا  مالسا 

دنا . هدرک  رکذ  ار  نیخیش  ادخ و  لوسر  ترایز  رئاز و  بادآ  زا  يرادقم  باب و  ثیداحا  زا  ددع  شش  هاگنآ 
: دیمحلا طارص  یلا  اوده  لوقلا و  نم  بیطلا  یلا  اوده  و 
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هیآ 24) جح  هروس   "  ) دنا هدش  تیاده  هدوتس  هار  هزیکاپ و  راتفگ  يوس  هب  نانا  " 

هحفص 218 ] ] 

هناگ هس  عورف 

ندرک رفـس  مرکا و  ربمایپ  ترایز  هک  دـنراد : قافتا  تقیقح  نیا  رب  یگمه  بهاذـم  نایاوشیپ  هک  دـهد  یم  ار  سرد  نیا  ام  هب  عورف ، نیا 
تسا : بحتسم  بوبحم و  جحار ، يرما  ناهج ، فلتخم  طاقن  زا  نآ  ماجنا  يارب 

نیدلا یقت  تسا . فلتخم  مه  اب  ددرگ ، مدقم  يرگید  رب  دیاب  ترایز  جـح و  زا  کی  مادـک  هکنیا : رد  هناگراهچ  بهاذـم  ءاهقف  ءارآ  - 1
هب ندرک  ءادتبا  هکنیا  رد  دنا  هدرک  فالتخا  دنک ، ناشتمحر  يادخ  هک  هتشذگ  ءاملع  تسا : هتفگ  هحفص 42  ماقسلا "  ءافش  رد "  یکبس 
رد هللا  همحر  دمحا  ماما  دنا  هدومن  نآ  فلتخم  ءارآ  هلاسم و  نیا  هب  حیرـصت  هک  یناسک  زا  و  سکع ؟ رب  ای  تسا  رترب  هکم  زا  لبق  هنیدـم 

و تسا . هدرک  تیاور  شردپ  زا  دمحا . نبا  هللا  دبع  زا  شدانسا ) اب   ) لضفلا وبا  ظفاح  ار  کسانم  نیا  تسا ، ریبکلا "  کسانملا  شباتک " 
ءاطع و دـیز و  نب  نمحرلا  دـبع  زا  شدانـسا  اب  هاگنآ  هکم ؟ زا  شیپ  هنیدـم  هب  دـنک  ءادـتبا  دـیاب  یـسک  هچ  هدـش : لاوس  کسانم  نیا  رد 

یماگنه نک و  هکم  هب  ءادتبا  هکلب  ورن ، هنیدـم  هب  لوا  ياراد  ار  هکم  هب  نتفر  میمـصت  هک  یماگنه  دـنا : هتفگ  اهنآ  هک  هدرک  لقن  دـهاجم 
. ورب هنیدم  هب  یتساوخ  رگا  يدش  غراف  جح  لمع  زا  هک 

. مروب هکم  هب  ءادتبا  مرفس  لئاسو  اب  هک  مراد  تسود  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  دوسا "  زا "  شدانسا  اب  و 

هحفص 219 ] ] 

. هد رارق  نآ  عبات  ار  زیچ  همه  یتشاد  هکم  هدارا  هاگ  ره  هک : تسا  هدروآ  یعخن  میهاربا  زا  و 
زا و  هد ، رارق  نآ  عبات  ار  زیچ  همه  نک و  مدقم  ار  هکم  یهد  ماجنا  هرمع  ای  جح و  یتساوخ  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هک  لقن  دـهاجم  زا  و 

. هنیدم هب  سپس  ورب و  هکم  هب  لوا  ینک ، یم  جح  یتقو  تسا : هدروآ  میهاربا 
ءادتبا دنورب  جح  هب  دنتساوخ  یم  هک  یتقو  ادخ  لوسر  نارای  زا  یخرب  هک : تسا  هدرک  لقن  تباث  نب  يدع  زا  شدانسا  اب  دمحا  ماما  زین  و 
هنیدم میدقت  تلیضف  رد  هبیش  یبا  نبا  و  دراد ؟ دوجو  تسا  هتـسب  مارحا  ادخ  لوسر  هک  یئاج  زا  رتهب  ابآ  دنتفگ  یم  دنتفر و  یم  هنیدم  هب 

. تسا هدروآ  نینچ  زین 
زا و  دیوگ : یم  هکنیا  ات  دنا . هتفر  هکم  هب  سپس  هنیدم و  هب  لوا  نانآ  هک : تسا  هدروآ  شدانـسا  اب  نومیم  نب  ورمع  دوسا و  همقلع و  زا  و 

تسا . هنیدم  هب  ندرک  ءادتبا  رتهب  تسا : هتفگ  هک  تسا  هر )  ) هفینح وبا  ماما  دنا : هدرک  هلاسم  نیا  هب  حیرصت  هک  یناسک 
، دریگ تروص  جح  زا  دـعب  ربمغیپ  ترایز  هک  تسنیا  رت  بسانم  تسا : هتفگ  هحفص 284  دلج 3  هاکشملا "  حرـش "  رد  يراق  یلع  خیش 

تسا . بحتسم  رب  بجاو  نتشاد  مدقم  یعرش  دعاوق  ياضتقم  هکنانچ 
رگا تسا و  هکم  نتـشاد  مدـقم  یجاح  يارب  رت  وکین  دـشاب  بجاو  جـح  رگا  هکنیا : نآ  هدرک و  لقن  یئوکین  لیـصفت  هفینح  یبا  زا  نسح 

. تسا ریخم  دراد  مدقم  دهاوخب  هک  ار  مادک  ره  بحتسم  جح  رگا  تسا و  زئاج  دراد  مدقم  ار  ترایز 
، تسا رت  هتسیاش  مرکا  ربمایپ  قح  رب  ادخ  قح  نتـشاد  مدقم  ثیدح و  قالطا  رطاخ  جح  هب  ءادتبا  هک  تسا  نیا  رترهاظ  تسا : هتفگ  سپس 

تسا تهج  نیمه  يور  و 
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هحفص 220 ] ] 

. تسا مدقم  ترضح  نآ  ترایز  رب  ادخ  لوسر  دجسم  تیحت  هک 
مرکا ربمایپ  ترایز  يارب  ریجا  راجیتسا  تباین و  زاوج  هلاسم  هدوب  قافتا  دروم  لاح  هتشذگ و  زا  یمالـسا  قرف  همه  نایم  هک  يروما  زا  - 2

. تسا هتشاد  زاب  لمع  نیا  ماجنا  زا  ار  وا  یعنام  هک  یسک  دروم  رد  تسا ،
دیامن . غالبا  ادخ  لوسر  هب  ار  شمالس  ات  داتسرف  یم  هنیدم  هب  ماش  زا  ار  یسک  هدش : لقن  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زا  هضافتسا  روط  هب  و 

 " رد ضایع  یضاق  شکـسانم و  رد  لاـس 287  رد  یفوتم  یلینلا ، ورمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ناـمیالا " و  بعـش  رد "  یقهیب  ار  بلطم  نیا 
. دنا هدرک  لقن  نارگید  هحفص 41 و  ماقسلا "  ءافش  رد "  یکبس  نیدلا  یقت  نکاسلا " و  مارغلا  ریثم  رد "  يزوج  نبا  ظفاح  ءافشلا " و 
نم هب  مدرک  یم  یظفاـح  ادـخ  وا  اـب  هک  یماـگنه  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  شیپ  متفر  دـیوگ : یم  يرهملا "  یلوـم  دیعـس "  یبا  نب  دـیزی  و 

. نک غالبا  شترضح  هب  ار  ممالس  يدید  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  یتفر و  هنیدم  هب  هک  یماگنه  هکنیا  نآ  مراد و  یتجاح  وت  هب  تفگ :
مـساق موش  جراخ  هکم  زا  متـساوخ  هک  یماکنه  هتفگ  مساقلا  وبا  تسا : هتفگ  جـحلا "  باب  یف  يواتفلا  رد "  یفنح  يدنقرمـس  ثیللا  وبا 

نم و  ناسرب ، مالـس  شترـضح  هب  ما  هیحان  زا  یتفر  ادـخ  لوسر  ربق  شیپ  هک  یماـگنه  هکنیا : نآ  مراد و  یتجاـح  وت  هب  تفگ  ناـسغ  نب 
. دمآ مدای  متشاذگ  هنیدم  دجسم  يوت  ار  میاپ  هک  یتقو 

دمحم وبا  خیش  زا  هک  یلئاسم  زا  یضعب  رد  تسا : هتفگ  بلاطلا "  بیذهت  رد  لاس 466 ه  رد  یفوتم  یکلام ، یلقص  دمحم  نب  قحلا  دبع 
هک دندوب  هدرک  طرـش  دهد و  ماجنا  يراجیتسا  جح  یترجا  اب  دوب ، هدش  ریجا  هک  یمدرم  هرابرد  وا  زا  مدید : دوب ، هدش  لاوس  دیز  یبا  نب 

رثا رد  اقافتا  دهد و  ماجنا  زین  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز 

هحفص 221 ] ] 

تفاسم رادـقم  هب  ترجا  زا  دوب : هتفگ  باوج  رد  وا  دندیـسرپ  دـهد ، ماجنا  زین  ار  ترایز  هدرک  افو  طرـش  نآ  هب  تسناوتن  لاس  نآ  یعنام 
. دنادرگرب ترایز 

يارب وا  راجیتسا  رگا  تسا : هتفگ  سپـس  دنک  ترایز  تباین  ناونع  هب  ددرگرب و  دیاب  دنا : هتفگ  ام  خویـش  زا  رگید  تسا : هتفگ  قحلا  دـبع 
، هدوب همذ  رد  نامض  ناونع  هب  جح  يارب  شراجیتسا  رگا  و  دوش ، یم  مک  شترجا  زا  ترایز  رادقم  هب  هدوب  ینیعم  لاس  هب  صوصخم  جح 

دوب . دهاوخ  ناسکی  مه  اب  لقن  ود  ره  لیصفت  نیا  اب  دیامن و  ترایز  ددرگرب و 
تـسا زئاج  هک  تسین  یکـش  دنـشاب ، هدـش  عقاو  مالـس  غالبا  ای  مرکا  ربمایپ  ربق  شیپ  ءاعد  رب  رگا  هلاعج  راجیتسا و  دـنا : هتفگ  اه  یعفاـش 

. تسین یطوبضم  لمع  ترایز  نوچ  تسین  حیحص  دشاب  ترایز  دروم  رد  رگا  و  تسا . هداد  ماجنا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هکنانچ 
تیافک تسا : هتفگ  هنابالا "  باـتک "  رد  لاس 387 ه  رد  یفوتم   " هطب ، نبا  هب "  روهـشم  یلبنح  يربکع  دمحم  نب  هللا  دـیبع  هللا  دـبع  وبا 

نیملـسم و ءاملع  زا  یملاع  ره  هکنیا : مرکا  ربمایپ  اب  رمع  رکب و  یبا  نفد  رب  ناشقافتا  نیملـسم و  عامجا  رب  تلـالد  ظاـحل  زا  ارت  دـنک  یم 
هتـشاگن اـهنآ  رد  ار  هطوبرم  لـئاسم  هدومن و  میـسقت  فلتخم  باوبا  لوصف و  هب  ار  نآ  هتـشون و  کـسانم  رد  یباـتک  ناـشئاهقف  وا  یهیقف 

... تسا
شرس تشپ  ار  هلبق  شیوخ و  يورب  ار  نآ  دنک : یم  فیـصوت  نینچ  ار  نآ  یگنوگچ  دنک و  یم  رکذ  ار  مرکا  اربمایپ  ربق  ترایز  هکنیا  ات 

... دهد یم  رارق 
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دندرک و یم  یظفاح  ادخ  وا  اب  شا  هداوناخ  دورب ، هکم  هب  تساوخ  یم  یسک  هاگ  ره  میا : هدینش  زین  ناگتشذگ  هرابرد  مینیب و  یم  نونکا 
تفلاخم نآ  اب  تفرگ و  یمن  داریا  لمع  نیا  زا  یـسک  چیه  و  نک ، غالبا  ار  ناممالـس  رمع  رکب و  وبا  ادـخ و  لوسر  هب  دـنتفگ : یم  وا  هب 

هحفص 45) ماقسلا  ءافش   ) دومن یمن 
يروخاف و  مولعلا ، ءایحا  رد  یلازغ  و  یفنح ، ینامرک  روصنم  وبا  دیوگ : یم  ینیما 

هحفص 222 ] ] 

یم هرایزلا  بئان  دـنا  هتفگ  نارگید  يودـع و  يوازمح  ینالطـسق و  يدوهمـس و  یکبـس و  و  حـالفلا ، یقارم  رد  یلالبنرـش  و  هیاـفک ، رد 
ار وا  سپ  دیوج  یم  تعافـش  ترفغم  تمحر و  هب  تیادـخ  هب  امـش  هلیـسو  وا  نالف  رـسپ  نالف  زا  ادـخ ، لوسر  يا  امـش  رب  دورد  دـیوگ :

. نک تعافش 
رد يا  هشیر  ياراد  هکم ، ای  مارحلا  دجـسم  هب  نتفر  يارب  ندرک  رذـن  اما  تسا : هتفگ  دـیز  یبا  نبا  هلاسر  حرـش  رد  یکلاـم ، ير  دـبع  - 3

تـسا سدقملا  تیب  هبعک و  زا  رت  رب  مرکا ، ربمایپ  ربق  ترایز  يارب  هنیدم  هب  نتفر  يارب  ندرک  رذن  و  دشاب ، هرمع  جح و  نامه  تسا  عرش 
. دنشاب هتشادن  يا  هرمع  جح و  هک  یتروص  رد 

نارگید ام و  باحـصا  یلو  تسا ، قافتا  دروم  هبعک  اما  تسا ، ءافولا  مزال  دورب ، هناگ  هس  نکاـما  نیا  زا  یکی  هب  درک  رذـن  هک  یتقو  سپ 
. دنا هدرک  فالتخا  یبنلا  دجسم  یصقالا و  دجسم  هرابرد 

ای كرـشم  زج  تسا و  حیحـص  یعطق و  هتفگ  نیا  تسا : هتفگ  ترابع  نیا  لـقن  زا  دـعب  هحفص 256  دـلج 1  لخدـملا "  رذ "  جاحلا  نبا 
. دنک یمن  کش  نآ  رد  ربمغیپ  ادخ و  دناعم 

تسا هدرک  هراشا  نادب  هک  یفالتخا  تسا : هتفگ  هدش  دای  ير  دبع  هتفگ  رکذ  زا  دعب  هحفص 53  ماقسلا "  افش : رد "  یکبس  نیدلا  یقت  و 
مرکا . ربمایپ  ربق  ترایز  هن  تسا ، هدش  دای  دجسم  ود  هب  نتفر  يارب  رذن  هب  طوبرم 

یتسناد ار  نیا  هک  یماگنه  تسا : هتـشذگ  فلتخم ، ماسقا  اب  نآ  نداد  رارق  تادابع و  رذن  نوماریپ  ینالوط  راتفگ  زا  دعب  هحفص 71  رد  و 
. تسا ادخ  هب  برقت  لماع  نآ ، هب  عرش  بیغرت  رطاخ  هب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  سپ 

هدـش هدراو  نآ  هرابرد  يا  هصاخ  هلدا  هکنیا  صاخ و  تهج  زا  اما  صوصخ  تهجو  مومع  تهج  تسا ، تهج  ود  نآ  رد  هک  میتفگ  ام  و 
زامن دـننام : دوش  یمن  هدروآ  تدابع  لکـش  هب  زج  هک  يا  هدوصقم  تدابع  هب  شقاـحلا  رطاـخ  هب  نآ  هک  مینک  یم  ادـیپ  نیقی  سپ  تسا ،

ددرگ یم  مزال  رذن  اب  فاکتعا  هقدص و  هزور 

هحفص 223 ] ] 

ار مرکا  ربمایپ  ربق  درک  رذـن  هک  یماـگنه  تسا : هتفگ  هللا -  همحر  جـک -  نبا  یـضاق  تسا ) رتاـناد  ادـخ   ) تسا تهج  نیمه  رطاـخ  هب  و 
. تسا مزال  فالتخا  نودب  رذن  هب  افو  هک  تسا  نینچ  نم  شیپ  دنک  ترایز 

تـسا عمج  نآ  رد  تراـیز  زا  هدوصقم  یناـعم  همه  هکنیا  مرکا و  یبـن  ربـق  تراـیز  هب  مومع  تهج  زا  هک  یماـگنه  تسا : هتفگ  هکنیا  اـت 
دنکب رذن  رگا  هک  روطنامه  دوش : یم  هتفگ  دیعب  لامتحا  هب  و  تسا ، ءافولا  مزال  فالتخا  نودـب  دوش : هتفگ  هک  تسنیا  رهاظ  زاب  میرگنب ،

زا دعب  رذن و  زا  لبق  هسفن  دح  یف  لمع  نیا  هکنآ  اب  تسا ، فالخ  رذن  هب  نآ  موزل  رد  دیوگب ، مالـس  دورب و  رفـس  زا  ناگدنیآ  ترایز  هب 
ددرگ . یم  مزال  رذن  اب  ترایز  هک  دیدرگ  راکشآ  امش  يارب  هکنآ  لاح  و  تسا ، نینچ  زین  ترایز  رد  دنتسه ، ادخ  هب  برقت  لماع  نآ 
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قرفتم اهنآ  اریز  تسا ، رئاز  يارب  هک  هیتآ  هبحتـسم  بادآ  میهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  هک  هچنآ  زا  ارت  دهد  یم  ربخ  اهنیا  همه  زا  شیپ  و 
نیا دوش ، یم  لقن  رئاز  ترایز و  يارب  هک  يا  هبحتسم  بادآ  زا  ینعی   ) تسا مرکا  یبن  هضور  يوس  هب  ندرک  رفس  ترایز و  بابحتـسا  رب 

راکنا لباق  ریغ  ملـسن و  يرما  نآ ، يارب  ندرک  رفـس  مالـسا و  راوگرزب  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتـسا  هک  دیآ  یم  تسدب  یبوخ  هب  تقیقح 
(. تسا

هحفص 224 ] ] 

تنس لها  ءاملع  رظن  قبط  مرکا  ربمایپ  ترایز  بادآ 

هراشا

میدروآ  میا  هتفای  مرکا  ربمایپ  ترایز  رئاز و  بادآ  دروم  رد  تنس ، لها  رداصم  صوصن  زا  هک  هچنآ  اجنیا  رد  ام 
ادـخ هب  برقت  هللا  لوسر  ترایز  زا  روظنم  دـیاب  سپ  تسا ، اه  تین  اب  لاـمعا  شزرا  اریز  دـنادرگ ، هبئاـش  یب  صلاـخ و  دـیاب  ار  تین  - 1
نیا زا  ات  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  رد  ندـناوخ  زاـمن  یبنلا و  دجـسم  هب  نتفر  دـصق  ترـضح ، نآ  تراـیز  رب  هوـالع  تسا  بحتـسم  و  دـشاب .

نب لامک  اه "  یفنح  گرزب  و  دنا ، هتفگ  دنا ، نایعفاش  زا  هک  يوون "  حالص " و "  نبا  ار "  بلطم  نیا  دیوج  برقت  ادخ  هب  زین  رذگهر 
. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  ناشخیاشم  زا  زین  مامهلا " 

. دشاب هتشاد  عیفش  بیبح  ترایز  يارب  يرفاو  مئاد و  قوش  - 2
وت يوس  هب  ایادـخ  تسین ، وا  هیحان  زا  زج  تکرح  ورین و  وا ، رب  لکوت  ادـخ و  مانب  دـیوگب : دوش ، یم  جراخ  شا  هناخ  زا  هک  یماـگنه  - 3

هکنانچ نادرگ  مرب  نید  رد  تمالس  اب  رادب و  متمالس  ایادخ  يدروآ ، نوریب  ارم  وت  میآ و  یم 

هحفص 225 ] ] 

هانپ وت  هب  ندنام  نادان  نتشادهاگن و  نادان  ندید ، متـس  ندرک و  متـس  ندش ، لیلذ  ندش  هارمگ  ندرک و  هارمگ  زا  ایادخ  يدروآ ، منوریب 
. تسین وت  زج  یئادخ  تسا و  یمارگ  تمسا  گرزب و  تساپس  زیزع و  تا  هیاسمه  هک  مرب  یم 

. دشاب نیا  شراک  تغارف  تاقوا  رد  هکلب  دتسرفب ، ادخ  لوسر  رب  ناوارف  تیحت  دورد و  هار  نیب  رد  - 4
. دیامن ناشئایحا  اهنآ  رد  زامن  هب  كربت  ترایز و  اب  دنک و  وجتسج  ار  ترضح  نآ  هب  هبوسنم  راثآ  دجاسم و  هار  نیب  رد  - 5

لمع و نیا  ندوب  اراوگ  هب  دـنک و  زاغا  ار  عوشخ  عوضخ و  درک ، هدـهاشم  ار  شتمالع  راثآ و  دـش و  کیدزن  هنیدـم  هب  هک  یماـگنه  - 6
، هدروآ تکرح  هب  هنیدم  هب  لوصو  تراشب  تمالع  هب  ار  نآ  تسا  راوس  یناویح  يور  رگا  دـهد و  شتراشب  شیاهزورآ  ندـش  هدروآرب 

لوسر هک  یماگنه  سیقلا  دبع  ناوراک  اریز  دنا ، هدرک  یم  نینچ  یخرب  هکنانچ  دوش  هدایپ  فیرـش  لحم  نیا  تیور  ماگنه  درادـن  یعنام 
زا دعب  ترـضح  نآ  میظعت  هک  تسا  یهیدب  دومرفن و  يریگولج  نآ  زا  زین ، ادخ  لوسر  دندمآ و  نیئاپ  ناشیاه  بوکرم  زا  دندید  ار  ادخ 

. تسه شتایح  لاح  رد  نآ  دننامه  تافو 
ادـخ و يارب  عضاوت  رطاخ  هب  تسا و  رت  دـکوم  دـنناوت ، یم  هک  ینادرم  يارب  لمع  نیا  تسا : هتفگ  راصتنا  رد  یکلاـم ، دواد  نامیلـس  وبا 

. تسا بحتسم  مالسا ، ربمایپ  هب  مارتحا 
نآ ياه  هناخ  هب  دش و  یم  هنیدم  دراو  ترایز  ناونع  هب  هک  یماگنه  يرهوج  لضفلا  وبا  هک : تسا  هدروآ  ءافـشلا "  رد "  ضایع  یـضاق 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1830 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب یلقع  لد و  ام  يارب  تشاذگناو  هک  ار  یـسک  هناشن  میدید  هک  یماگنه  دـناوخ " : یم  هیرگ  لاح  رد  دـش و  هدایپ  دـیدرگ ، کیدزن 
هک یسک  هب  مارتحا  رطاخ  هب  اه  بوکرم  زا  رهاوظ ، یئاسانش 

هحفص 226 ] ] 

 ". میتفر هار  هدایپ  هدمآ  نیئاپ  دیئارگ  داحتا  هب  وا  هلیسو  ام  یگدنکارپ 
زا اه  همیخ  بناوخ  هب  ارت  داب  اراروگ  و  دـیوگ " : ین  اهنآ  زا  دـعب  هدرک و  نیمـضت  ار  نآ  دراد  هک  يا  هیوبن  هدیـصق  رد  ضایع ، یـضاق  و 
رد مینک ، یم  رورـس  راهظا  و  میکم ، یم  ار  نآ  تبحم  يور  زا  رگید  یهاگ  و  میـسوب ، یم  ار  نآ  یهاـگ  هک  قوش  قشع و  راـهظا  ظاـحل 
زا تبیه  رطاخ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ددرگ  یم  باریس  هلیسو  نادب -  هتفرگ  شتآ  ياهرگج  دنز و  یم  رپرپ  شتبحم  هب  اه  لد  هکیلاح 
نآ كاپ  نکاما  رد  ار  ما  هقالع  مزیر و  یم  شتبحم  عضاوم  رد  ار  مکـشا  میاس و  یم  نآ  نطاوم  رد  ار  میور  مراد و  یم  رب  مدـق  شماـقم 

 " درک . هولج  هدش  كاله  مدآ  هکنآ  ات  سفن  ياوه  ار  وا  درک  رود  هک  نادرگ  رس  هراجیب  ندناوخ  مناوخ  یم  و  مراد ، یم  میدقت 
رارق مرح  ار  نآ  شناـبزاب  هک  تسادـخ  لوسر  مرح  نیا  ایادـخ  دـیوگب : تاولـص  مالـس و  زا  دـعب  دیـسر ، هرونم  هنیدـم  هک  یماـگنه  - 7

نادرگ مارح  شتآ  رب  ارم  سپ  یهد ، رارق  تسه  مارحلا  تیب  راد  هک  هچنآ  ربارب  ود  تکرب  ریخ و  زا  نآ  رد  هک  تساوخ  وـت  زا  و  يدراد ،
يارب هد و  میزور  يداد  يزور  ار  تعاط  لها  و  ءایلوا ، هکنانچ  نآ ، تاکرب  زا  هد و  ناما  نم  هب  ینازیگنا  یمرب  ار  تناگدـنب  هک  يزور  و 

. شاب لوغشم  شترضح  رب  دورد  زامن و  هب  هاگنآ  رادب  مقفوم  تشز  لامعا  كرت  کین و  ياهراک  ماجنا  وکین و  بدا  لیصحت 
نیا ایادخ  دیوگب : داتفا ، هنیدـم  ياه  تخرد  اهراوید و  هب  شمـشچ  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هحفص 246  دـلج 1  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ 
هتفگ حالفلا "  یقارم  رد "  یلالبنرـش  هیقف  هدب . رارق  باسح  يدـب  باذـع و  زا  ناما  شتآ و  زا  يرپس  میارب  ار  نآ  تسا ، وت  لوسر  مرح 
لحم وت و  ربمایپ  مرح  نیا  ایادخ  دیوگب : سپس  دتسرفب  شترضح  رب  تاولص  درک ، هدهاشم  ار  هرونم  هنیدم  ياهراوید  هک  یماگنه  تسا :

هدرارق یناسک  زا  ارم  هد و  رارق  باذـع  زا  یناما  شتآ و  زا  يرپس  میارب  ار  نآ  راذـگب و  تنم  نآ  رد  لوخد  اب  نم  رب  تسا  وت  یحو  لوزن 
. دنوش یم  لئان  شتعافش  هب  تمایق  رد  هک 
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رکب وبا  هکنانچ  تسا ، بحتـسم  نیا  دـنک و  فقوت  اجنآ  رد  هکنآ  اـت  دراذـگن  سرعم "  زا "  دوب ، هفیلحلا  وذ  قیرط  زا  شهار  هاـگره  - 8
. دنا هتفگ  نارگید  يوون و  لاصخلا " و  ماسقالا و  باتک "  رد  فافخ 

یفنح زا  هک  ینامرک  دشوپب ، ار  شـسابل  نیرتهب  دنک و  وبـشوخ  ار  دوخ  هدرک  لسغ  نآ  ریغ  هرحلا " و  رئب  زا "  هنیدم  رد  لوخد  يارب  - 9
. دیامن لسغ  نآ  لخاد  رد  هدرکن  لسغ  هنیدم  نوریب  رگا  دیوگ : یم  تسا  اه 

هتسیاش تسا  دیفس  سابل  ندیشوپ  رت  لماک  دشوپب و  ار  شسابل  نیرتفیظن  هک  تسا  بحتسم  بدا  رد  لامک  باب  زا  تسا : هتفگ  رجح  نبا 
تسا . عضاوت  هب  رت 

نانآ دیاب  هتبلا  دوش ، یم  هدیشک  نیمز  يور  هک  فیثک  سابل  اب  دنیآ ، یم  نیئاپ  ناشیاه  بوکرم  زا  هنیدم  ندید  ماگنه  نانادان  زا  یـضعب 
ندیـشوپ رطع و  لامعتـسا  زا  دعب  اما  تسا  بدا  لامک  زا  ندمآ  نیئاپ  اه  بوکرم  زا  هنیدـم  ندـید  ماگنه  يرآ  تشادزاب ، لمع  نیا  زا  ار 

. فیظن سابل 
ای هنیدم  هب  لوخد  زا  شیپ  هاوخ  دنک  لسغ  ترایز  هب  نتفر  زا  شیپ  دـشاب  رودـقم  رگا  تسا : هتفگ  حالفلا "  یقارم  رد "  یلالبنرـش  هیقف 
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یترورـض دشاب و  نکمم  رگا  سپـس  دـشوپب ، مرکا  لوسر  میظعت  رطاخ  هب  ار  شـسابل  نیرتهب  دـنک و  وبـشوخ  ار  دوخ  دـشاب ، نآ  زا  دـعب 
دوش . هنیدم  دراو  هدایپ  دنکن  باجیا 

زا ارم  ایادـخ  تسین . وا  هیحان  زا  زج  یئورین  هتـساوخ  هک  ار  هچنآ  ادـخ  مانب  دـیوگب : دوش ، یم  دراو  دـلبلا "  باـب  زا "  هک  یماـگنه  - 10
نامیا وا  هب  هک  دـنک  یم  متیافک  ادـخ  هداد ، رارق  يزوریپ  تردـق  تا  هیحاـن  زا  میارب  اـمرف ، جراـخ  عضوم  ناـمه  زا  دراو و  یتسار  لـحم 

هب مندـمآ  قـح  هب  دـنناوخ و  یم  ارت  هک  یناـسک  قـح  هب  ارت  ایادـخ  تسین  ادـخ  يارب  زج  یئورین  تکرح و  مراد  وا  هـب  لـکوت  ما ، هدروآ 
زا ما  هدمآ  تتیاضر  بلج  باذع و  زا  زیهرپ  رطاخ  هب  هکلب  ما ، هدـماین  اجنیا  هب  ترهـش  ایر و  ربکت و  ینراذگـشوخ و  يور  زا  نم  تیوس 

مهانگ یهد و  تاجن  شتآ  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت 
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تسین . يا  هدنشخب  وت  زا  ریغ  اریز  یشخبب ، ار 
ار یتسار  لها  هک  اجنآ  ارم  ایادخ  دیوگب : دـش  هنیدـم  دراو  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هحفص 157  دلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  هداز  خـیش 

لها ءایلوا و  بیصن  هکنانچ  ار  تا  هدیزگرب  ربمایپ  ربق  ترایز  اشگی و  میارب  ار  تتمحر  لضف و  ياهرد  ایادخ  زاس .. دراو  ینک  یم  لخاد 
نک محر  نم  رب  زرمایب و  ارم  يا  هتفرگ  رارق  لاوس  دروم  هک  یسک  نیرتهب  يا  امرف  میزور  يدرک  تتعاط 

مـسجم ار  شیاه  مدق  عضاوم  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  شتمظع  هدوب  عوشخ  عوضخ و  اب  دـنیب ، یم  ار  شهاگراب  هبق و  هک  یماگنه  - 11
. دراذگن مارتحا  هنیکس و  راقو و  اب  زج  نآ  يور  ار  شیاه  مدق  دنک و 

نآ قوـقح  زا  یقح  عییــضت  اـی  تـمرح  کـته  ندـید  ماـگنه  مـشخ ، راـهظا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد  ندرکن  یهاـتوک  - 12
. راوگرزب

. دیازفایب تسا  ماقم  نیا  قیالو  بسانم  هک  عوشخ  عوضخ و  رد  دنیب ، یم  ار  فیرش  مرح  دجسم و  هک  یماگنه  - 13
. دندش یم  دراو  مالسلا  باب  هیحان  زا  هک  هدوب  نیا  نارئاز  تداع  یلو  دوش ، لخاد  لیئربج  باب  زا  رئاز ، هک  تسا  نیا  رتهب  - 14

دننک . یم  فقوت  نذا  لاح  اب  ناگزرب  رب  ندش  دراو  رد  هکنانچ  نآ  دشاب  هتشاد  يا  هنابدوم  فیطل و  فقوت  برد ، مد  - 15
. دنا هتفگ  نینچ  هحفص 261  هینسلا "  تاداشرالا  رد "  اقسلا  یطعملا  دبع  خیش  هحفص 56 و  بدالا "  نسح  رد "  یهکاف 

دـنادرگ و فاص  اه  شیالآ  تارودـک و  همه  زا  ار  شریمـض  كاپ و  ار  شلد  دوشب ، ادـخ  لوسر  مرح  دراو  تساوخ  هک  یماـگنه  - 16
. مرب یم  هانپ  شمیدق  رون  هب  شمیرک و  هجو  هب  گرزب و  يادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  زا  دیوگب : دراد و  مدقم  ار  شتسار  ياپ 

ادخ هیحان  زا  زج  یئروین  تکرح و  تسوا . صوصخم  ساپس  و  ادخ ، مانب 
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و تسرفب ، شنارای  لآ و  رب  تلوسر و  هدنب و  دمحم  ام  دیـس  رب  دورد  ایادخ ، تسین  وا  هیحان  زا  زج  یئورین  دـنک ، یمار  هچ  ره  هک  تسین 
ماجنا رب  زاسب و  ما  هتـسیاش  مکحم و  رادـب ، مقفوم  ایادـخ  اشگب . میورب  ار  تتمحر  ياهرد  زرماـیب و  ار  مناـهانگ  ایادـخ ، ناوارف ، يدورد 

ادـخ و تمحر  دورد و  و  راذـگب ، تنم  نم  رب  سدـقم  ماـقم  نیا  رد  وـکین  بدا  هب  و  نک ، مکمک  دـنادرگ  یـضار  نم  زا  ارت  هک  یلاـمعا 
. داب ادخ  هتسیاش  ناگدنب  رب  ام و  رب  دورد  و  راوگرزب ، ربمایپ  يا  وت  رب  شتاکرب 

ياهدرد ياـج  هب  جورخ  ماـگنه  هکنآ  رگم  دـنکن  كرت  ددرگ ، یم  جراـخ  نآ  زا  اـی  دوش و  یم  دجـسم  دراو  هک  تقو  ره  ار  اـعد  نیا  و 
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. اشگب میارب  ار  تمارک  لضف و  ياهرد  دیوگب : . اشگب میارب  ار  تتمحر 
دورد و  ادخ ، لوسر  رب  دورد  ادخ و  مانب  دیوگی : دوش ، یم  دجسم  دراو  هک  یماگنه  رئاز  هتفگ : بیبح  نبا  هک  تسا : هتفگ  ضایع  یضاق 

ناطیـش زا  اشگب و  میورب  ار  تشهب  تمحر و  ياهرد  زرمایب و  ار  مهانگ  ایادخ  دمحم ، رب  شناگتـشرف  ادـخ و  دورد  نامیادـخ و  زا  ام  رب 
. راد مظوفحم  هدش  هدنار 

ربق راـنک  فقوت  زا  شیپ  تسا و  ربـنم  ربـق و  نیب  اـم  هک  هکراـبم "  هضور  يوس "  هب  ورب  سپـس  تسا : هتفگ  ءافـشلا "  رد "  یـضاق  - 17
زا ریغ  رد  رگا  بلط و  هب  يرای  هاوخب و  ار  تجئاوح  مامت  وا  زا  نک و  شیاتـس  ار  ایادخ  نآ  رد  ناوخب و  اجنآ  رد  زامن  تعکر  ود  فیرش 

. تسا رترب  نآ  رد  اما  تسا  یفاک  دوش ، هدناوخ  زین  هضور "  " 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  هدـش : هتفگ  دـناوخب ، زامن  تعکر  ود  تراـیز  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  تسا : هتفگ  بهاوملا "  رد "  ینالطـسق 

. تسا بحتسم  ترایز  لوا  هنرگ  دشابن و  شکرابم  يور  هیحان  زا  شرورم 
نبا دنا و  هتـسناد  زئاج  ار  ترایز  نتـشاد  مدـقم  قلطم  روطب  یخرب  و  تسا ، یئوکین  كاردتـسا  نآ  تسا : هتفگ  هرـصنلا "  قیقحت  رد "  و 

. تسا زئاج  دراد و  تعسو  اهنیا  همه  تسا  هتفگ  جاحلا 
يرازگ رکش  ناونع  هب  زامن  تعکر  ود  تسا : هتفگ  حالفلا "  یقارم  رد "  یلالبنرش 
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. تسا دجسم  تیحت  زامن  تعکر  ود  زا  ریغ  نیا  رآ و  ياجب  هدروآ  ناکم  نآ  هب  هدرک و  تیانع  وت  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  نیا  زا 
لق نورفاکلا و  اهیا  ای  لق  اب  کبس و  تسا  تعکر  ود  هک  ار  دجـسم  تیحت  زامن  تسا : هتفگ  هحفص 211  بلاطملا "  زنک  رد "  يوازمح 

. دناوخب هیحان  زا  ربنم  رانک  نآ  کیدزن  دشن  رودقم  رگا  ،و  دناوخب ادخ  لوسر  يالصم  رد  دحا  هللا  وه 
بدا ظاحل  زا  دنیشنب و  وناز  ود  درادن  یعنام  دیشک  لوط  رگا  تسا و  رت  هنابدوم  هک  دشاب  هداتسیا  ترایز  ماگنه  رئاز ، تسا  هتسیاش  - 18

هک دشاب  هتـشاد  هجوت  دـشاب و  صالخا  بدا و  ضرع  هب  لوغـشم  اهنت  غراف و  زیچ  همه  زا  شلد  دزادـنایب ، نیئاپ  ار  شیاه  مشچ  مارتحا  و 
. تسا راد  ربخ  شرئاز  زا  دنیب و  یم  ار  وا  تسا و  هدنز  هللا  لوسر 

تسا بحتسم  تسا  هتفگ  ضایع ) یضاق   ) فنصم هکنانچ  ترایز  لاح  رد  تسا : هتفگ  هحفص 571  دلج 3  ءافشلا "  حرش  رد "  یجافخ 
رگا تاواسم و  هن  تسا ، زاوج  شروظنم  هتفگ  رییخت  ود  نآ  ناـیم  هک  یـسک  و  تسا ، رتهب  روهمج  شیپ  سولج  زا  نآ  و  دـشاب ، هداتـسیا 

. تسا رتکیدزن  بدا  هب  نآ  اریز  نآ ، لاثما  وناز و  راهچ  هن  دشاب ، وناز  ود  يور  هک  تسنیا  رتهب  دیشنب  تساوخ 
رد هداز ، خیش  یفنح و  ینامرک  دراذگرب . شپچ  تسد  يور  ار  شتسار  تسد  ینعی  دتسیاب ، تارایز  رد  دتـسیا  یم  زامن  رد  هکنانچ  - 19

دناد . یم  رت  هتسیاش  ار  نآ  رجح  نیا  دنا و  هتفگ  نینچ  نارگید ، رهنالا و  عمجم 
هک یلاـح  رد  دتـسیا  یم  تسا . هاوخ  يراـی  گرزب  ماـقم  نیا  رد  بدا  تیاـعر  رد  ادـخ  زا  هک  یلاـح  رد  دوش ، فیرـش  ربـق  هجوـتم  - 20

هرجح راوید  نیئاپ  هب  ار  شمـشچ  هتفرگ و  هلبق  هب  تشپ  شربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  اب  و  هدرک ، مسجم  شلایخ  رد  ار  شکراـبم  تروص 
دورد و تسه و  شترایز  مایق و  روضح و  هب  ياناد  وا  هک  دـناد  یم  دـیامن و  یم  تیاعر  ار  بدا  لامک  نطاـب  رهاـظ و  رد  هتخود ، هفیرش 

. دونش یم  ار  شتیحت 
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تسا . ءاملع  روهمج  بهذم  ام  بهذم و  ندنام  هلبق  هب  تشپ  ادخ و  لوسر  فیرش  تروص  يورب  ور  تسا : هتفگ  رجح  نبا 
یعفاـش و بهذـم  ندرک  تراـیز  هلبق  هب  تشپ  ادـخ و  لوـسر  يورب  ور  تسا : هـتفگ  هحفص 171  دلج 3  ءافـشلا "  حرـش "  رد  یجافخ 

قبط دـنک ، ترایز  هلبق  هب  ور  هک : هدـش  لقن  هفینح  یبا  زا  هک  هچنآ  تسا : هتفگ  مامهلا  نبا  تسا و  هفینح  یبا  زا  لوقنم  ءاـملع و  روهمج 
روهمج لوق  نامه  وا  حیحص  لوق  دوب و  دهاوخن  حیحص  دشاب ، هلبق  هب  تشپ  فیرـش و  ربق  هب  ور  دیوگ : یم  هک  تسا  نارمع  نبا  تیاور 

. تسا
و هدیمرآ ، شکرابم  حیرـض  رد  وا  هچرگ  اریز  دوب ، دهاوخن  دامتعا  لباق  تسا ، روهمج  بهذم  فالخ  رب  وا  بهذم  هک : ینامرک  هتفگ  و 

تفرگ . یمن  رارق  شلباقم  رد  ورب و  ور  زج  یسک  شتابح  نامز  رد  هک  تسا  یهیدب  و  دنیب . یم  ار  شرئاز  تسا و  هدنز  یل 
، دراد رارق  ربق  کیدزن  هلبق  تهج  رد  هک  یلیدنق  دشاب ، ادخ  لوسر  يورب  ور  دراد  تسود  هک  یـسک  هیکلم " : یبا  نبا  هتفگ  حرـش  رد  و 

. دشاب هلصاف  ربق  وا و  نیب  دیاب  هکنیا  تسا و  ترایز  یگنوگچ  هب  داشرا  حیضوت ، نیا  تسا : هتفگ  دهد "  رارق  شرس  رب 
هب ندنام  رت  رود  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مکح  نیا  و  عراذ ، هس  هدش : هتفگ  دشاب و  هتشاد  هلـصاف  نآ  اب  عارذ ، راهچ  دودح  رد  هدش : هتفگ 

: هک دـنراد  هدـیقع  اه  یکلاـم  زا  یـضعب  و  دـنا ، هدـیقع  نیمه  هب  رتشیب  تسا و  هدوب  نینچ  شتاـیح  لاـح  رد  هکناـنچ  تسا  رتکیدزن  بدا 
دهاوخ قرف  دارفا  بسح  هب  هک  دهد  ماجنا  هتـشاد ، دروم  نیا  رد  شتایح  نامز  رد  هک  ار  يراتفر  هدش : هتفگ  و  تسا ، یلوا  ندوب  رتکیدزن 

. درک
ربق دوخ  هب  ندش  کیدزن  زا  عنام  هک  دنا  هداد  رارق  شیارب  یحیرـض  نونکا  یل  تسا و  لوا  ردـص  ياه  نامز  هب  طوبرم  اه  ثحب  نیا  هتبلا 

کیدزن اعبط  تسا و 

هحفص 232 ] ] 

تفرگ . دهاوخ  رارق  حیرض 
لوسر شیپ  ادـص  ندروآ  نیئاپ  دـیامن و  تیاعر  ار  يور  هنایم  هکلب  دـناوخن ، هتـسهآ  یلیخ  دـنلب و  یلیخ  همانترایز  ندـناوخ  ماگنه  - 21

. تسا هدیدنسپ  وکین و  بادآ  ءزج  مدرم  همه  يارب  ادخ ،
هب کلام  درک و  هرظانم  ادخ  لوسر  دجسم  رد  کلام  اب  نینموملا  ریما  رفعج  وبا  هک : تسا  هدروآ  دیمح  نبا  زا  شدانسا  اب  ضایع ، یـضاق 

يادـص يـالاب  ار  ناتیادـص  دومرف " : بدا  نینچ  ار  یمدرم  ادـخ  اریز  نکن ، دـنلب  دجـسم  نیا  رد  ار  تیادـص  نینموملا  ریما  يا  تفگ : وا 
رگید یموق  دندروآ " و  یم  نیئاپ  ادخ  لوسر  شیپ  ار  ناشیادص  هک  یناسک  دوتس " : نینچ  ار  رگید  یمدرم  دیهدن " و  رارق  ادخ  لوسر 

شمارتحا دـننامه  گرم  زا  دـعب  وا  مارتحا  هک  تسا  نشور  دـنناوخ " و  یم  ارت  اه  هرجح  تشپ  زا  هک  یناسک  دومن " : شهوکن  نینچ  ار 
تسوا . تایح  نامز  رد 

وا باوج  رد  کلام  ادخ ؟ لوسر  هب  ور  اب  مناوخب  اعد  منامب و  هلبق  هب  ور  ادخ  هدنب  يا  تفگ : دش و  مارآ  رفعج  وبا  بلاطم . نیا  ندینش  اب 
شیور هب  ور  هکلب  دوب ؟ دـهاوخ  ادـخ  شیپ  تمایق  رد  تردـپ  وت و  هلیـسو  وا  هک  یتروص  رد  ینادرگ ، یم  رب  وا  زا  ار  تیور  ارچ  تفگ :
تشیپ دنا  هدرک  متس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نانآ ، رگا  و  تسا " : هدومرف  دنوادخ  هک  دیامن  تعافش  ارت  ات  نک  تعافـش  بلط  وا  زا  نامب و 

 " ... تفای دنهاوخ  هدنشخب  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  یئامن  شزرمآ  بلط  ناشیارب  زین  وت  دننک و  ترفغم  بلط  ادخ  زا  دنیایب و 

مالسا راوگرزب  ربمایپ  ترایز 

ترایز 01
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رب دورد  ادخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادخ  هدیزگرب  يا  وت  رب  دورد  ادخ ، یبن  يا  وت  رب  دورد  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  دـیوگ " : یم  رئاز 
دورد قئالخ  همه  نایم  زا  هدیزگرب  يا  وت  رب  دورد  ناربمایپ  متاخ  نالوسر و  ياقآ  يا  وت 
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ناگدـنب مامت  هدـش و  هداتـسرف  ءایبنا  رئاس  رب  وت و  رب  دورد  تنرای  نارـسمه و  هداوناـخ و  لآ و  رب  وت و  رب  دورد  ناروهـشم  ربهر  يا  وت  رب 
دورد و  دیئامرف ، تیانع  هداد ، شتما  هیحان  زا  يربمایپ  هب  هک  یئاه  شاداپ  نیرتهب  ادخ  لوسر  يا  وت  هب  ام  هیحان  زا  دنوادخ  ادخ ، هتـسیاش 

، تسا هداتـسرف  قئالخ  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرتلماک  نیرترب  دـننام ، لفاغ  وت  زا  نـالفاغ  دـنرآ و  داـی  ارت  ناروآ  داـی  هک  هاـگ  ره  وت  رب 
وا ياه  هدـیرفآ  هدـیزگ  ربماـیپ  هدـنب و  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  تسین و  کیرـش  یب  ياـتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداـهش 

اعقاو ادـخ  هار  رد  رود  ار  هودـنا  مغ و  يدرک و  تحیـصن  ار  تما  ءادا و  ار  تناما  غـالبا و  ار  تلاـسر  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  و  یتسه ،
يزیچ نیرخا  و  يا ، هداد  هدـعو  وا  هب  هک  يدومحم  ماقم  رد  ار  وا  نازیگنارب  و  نک ، تیانع  تلیـضف  هلیـسو و  وا  هب  ایادـخ  يدومن ، داهج 

لآ و رب  هدوب و  یما  هک  تلوسر  ربمایپ و  دـمحم  ام  ياقآ  رب  ایادـخ  امرف ، تساـنع  وا  هب  دـننک  تساوخرد  ارنآ  نـالئاس  تسا  راوازـس  هک 
رب هکنانچ  شلآ  رب  یما و  ربمایپ  دمحم  ام  دیس  رب  تسرفب و  دورد  و  يداتسرف ، دورد  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  هکنانچ  نادنزرف  نارسمه و 

یگرزب . هدوتس و  وت  هک  امرف  تیانع  تکرب  يداد ، تکرب  ناهج  رد  شلآ  میهاربا و 

ترایز 02

: تسا هدرک  لقن  بیبح  نبا  زا  نوحرف  نبا  ار  ترایز  نیا 
ءایبنا زا  يدرف  ره  رب  هک  ياهدورد  نیرتشزرا  اب  نیرتالاب و  نیرت  كاپ  نیرترب  ادخ  ربمایپ  يا  داب  وت  رب  هک  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و 

دتسرفب . ادخ  لوسر  يا  وت  رب  تسا ، هداتسرف  شیاه  هدیزگرب  و 
شنآرق رد  ادخ  هکنانچ  وت  يدرک و  یگدنب  ار  تیادخ  گرم  ماگنه  ات  و  تحیصن ، ار  تتما  غالبا و  ار  تتلاسر  وت  هک  مهد  یم  تداهش 

نارگ وا  رب  ناتجنر  هک  ربمایپ  ناتدوخ  زا  امش  يوسب  دمآ  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  یتسه  هدوتس ، ارت 
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 ". تسا نابرهم  فوور و  نانموم  هب  تبسن  تسا و  صیرح  ناتیتخبشوخ  تاجن و  رب  تسا و 
ادخ  لوسر  داب  وت  رب  نیمز  اهنامسآ و  رد  شیاه  هدیرفآ  مامت  شناگتشرف و  ادخ و  سپ 

ترایز 03

دنراد . لوبق  هناگراهچ  بهاذم  همه  ناگرزب  ار  ترایز  نیا 
تحیصن ار  تما  و  ادا ، ار  تناما  غالبا و  ار  تلاسر  یئادخ ، لوسر  هک  مهد  یم  تداهش  ادخ ، ربمایپ  يا  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  دورد و  " 

تیانع ار  شاداپ  نیرتهب  وت  هب  ام  گرزب  کچوک و  زا  ادخ  سپ  دومرف ، ضبق  ار  تا  هدوتس  حور  ادخ  ات  يدیـشوک  ادخ  هار  رد  يدرک و 
. دتسرفب ار  اهدورد  نیرتلماک  نیرتشزرا و  اب  و  نیرتکاپ ، نیرترب و  وت  رب  دیامرف و 

ام امرف و  نامیزور  شتعافش  زا  نامناشونب و  شا  هساک  زا  و  هد ، رارق  تدوخ  هب  تبـسن  ناربمایپ  نیرتکیدزن  تمایق  رد  ار  نامربمایپ  ایادخ 
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. هد رارق  شیاقفر  زا  ار 
مرک " . تلالج و  بحاص  يا  میئآ  لئان  شترایز  هب  هک  امرف  نامیزور  هرابرد  و  هدم ، رارق  نامترایز  نیرخآ  ار  نیا  ایادخ 

ترایز 04

تسا : هدرک  لقن  یلازغ  ار  ترایز  نیا 
هدـیزگرب يا  وت  رب  دورد  ادـخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  نیما  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  " 

وحم يا  وت  رب  دورد  مساـقلا  وبا  يا  وت  رب  دورد  دـمحم  يا  وت  رب  دورد  دـمحا  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  هدـیرفآ  نیرتـهب  يا  وـت  رب  دورد  ادـخ 
يا وت  رب  دورد  هدنهد  تراشب  يا  وت  رب  دورد  هدننک  عمج  يا  وت  رب  دورد  هدننک  باقع  يا  وت  رب  دورد  تلاهج  كرش و  راثآ  هدننک 
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متاخ يا  وت  رب  دورد  ربمایپ  ياقآ  يا  وت  رب  دورد  مدآ  دنزرف  نیرترب  يا  وت  رب  دورد  كاپ  يا  وت  رب  دورد  هزیکاپ  يا  وت  رب  دورد  هدـنناسرت 
ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  یکین  هدـننک  حـتف  يا  وت  رب  دورد  یبوخ  ياوشیپ  يا  وت  رب  دورد  ناهچ  راگدـیرفآ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  ءایبنا 
رود اهنآ  زا  ادـخ  ار  یکاپان  يدـیلپ و  هک  نانآ  تتیب  لها  رب  وت و  رب  دورد  ناهج  ناربهر  ربهر  يا  وت  رب  دورد  تما  يداـه  يا  وت  رب  دورد 

شناوریپ هیحان  زا  يربمایپ  هب  هک  یـشاداپ  نیرترب  ادـخ  داب ، دـننانموم  ناردام  هک  تکاپ  نارـسمه  هزیکاپ و  نارای  رب  وت و  رب  دورد  دومرف ،
لفاغ وت  زا  نالفاغ  دننک و  یم  دای  ارت  ندروآ  دای  هک  هاگره  دتسرف  امـش  رب  دورد  دیامرف و  تیانع  امـش  هیام  هیحان  زا  تسا  هدرک  تیانع 

هک یئاهدورد  نیرت  هزیکاپ  نیرتکاپ و  و  نیرتمهم ، و  نیرترب ، و  نیرتلماک ، نیرتهب و  نیرخآ ، نیلوا و  نایم  رد  امـش  رب  ادخ  و  دـننام ، یم 
ینادان زا  هدیشخب و  نام  یئانیب  يروک  زا  هداد  نامتاجن  یهارمگ  زا  وت  هلیسو  هب  هکنانچ  دتـسرفب  هداتـسرف ، شیاه  هدیرفآ  زا  مادک  ره  رب 

تسا . هدرک  نامتیده 
نیما و لوسر و  هدـنب و  وت  مهد  یم  تداهـش  و  درادـن ، دوجو  تسین  شیارب  یکیرـش  هک  اتکی  يادـخ  زج  هک  یئادـخ  مهد  یم  تداـهش 
اب و  يدرک ، تحیـصن  ار  تما  و  ادا ، ار  تناـما  غـالبا و  ار  تلاـسر  هک  مهد  یم  یهاوـگ  یئادـخ ، شنیرفآ  زا  هدـش  باـختنا  هدـیزگرب و 

تیب لها  رب  وت و  رب  ادـخ  دورد  سپ  يدرک  یگدـنب  گرم  ماگنه  اـت  ار  تیادـخ  يدومرف و  تیادـه  ار  تتما  يدومن و  هزراـبم  تنمـشد 
داب . تکاپ 

ترایز 05

رب دورد  ادخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  تسا " : هدرک  تیاور  ینالطـسق  ار  ترایز  نیا 
ناهج ناربهر  ربهر  يا  وت  رب  دورد  ءایبنا  متاخ  ناربماـیپ و  ياـقآ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  هدـش  راـیتخا  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  هدـیزگرب  يا  وت 
دورد تنارای ، همه  رب  وت و  رب  دورد  دننانموم ، ناردام  هک  تکاپ  نارـسمه  رب  وت و  رب  دورد  تا ، هزیکاپ  كاپ و  تیب  لها  رب  وت و  رب  دورد 

نیرتهب ادخ ، هتسیاش  ناکدنب  همه  ءایبنا و  ریاس  ربو  وت  رب 
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دننک و یم  دای  ارت  ناروآ  دای  هک  هاگ  ره  و  دیئامرف ، تیانع  امـش  هب  ام  بناج  زا  هدومرف  تیانع  شتما  هیحان  زا  ربمایپ  هب  ادخ  هک  یـشاداپ 
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وا هدنب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  تسین ، اتکی  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهش  دتسرف و . دورد  وت  رب  ادخ  دننک ، یم  تلفغ  وت  زا  نالفاغ 
، يدرک تحیـصن  ار  تما  و  ادا ، ار  تناما  غالبا و  ار  تلاسر  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  یتسه ، شقلخ  زا  هدـیزگرب  شتما و  شلوسر و  و 

 ". يدومن داهج  هدوب  هتسیاش  هکنانچ  ادخ  هار  رد  و 
. دناودخب دناوت  یم  هک  يرادقم  ره  دناوخب  ار  اعد  نیا  همه  دناوت  یمن  تسا و  گنت  شتقو  هک  یسک  و  تسا : هتفگ  و 

ترایز 06

: دتسرفب دورد  ادخ  لوسر  هب  نینچ  نیا  دنک  دنلب  ار  شیادص  هکنآ  نودب  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  يروخاب "  ار "  ترایز  نیا 
تلاسر یئادخ و  لوسر  اقح  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ادخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  " 

ادـخ هار  رد  یتفگ و  نخـس  تمکح  هب  هدرب و  نیب  زا  ار  یکیرات  يدرک و  رود  ار  هودـنا  تحیـصن و  ار  تما  ءادا و  ار  تناـما  غـالبا و  ار 
. " دیئامرف تیاغع  ار  اهشاداپ  نیرتهب  ام  هیحان  زا  وت  هب  ادخ  يدرک  داهج  دوب ، هتسیاش  هکنانج 

ترایز 07

تسا : هدروآ  یقارملا "  رد "  یفنح  یلالبنرش  ار  ترایز  نیا 
وت رب  دورد  تمحر  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  لوسر  يا  میاـقآ  يا  وت  رب  دورد  " 
هتفر هماج  هب  يا  وت  رب  دورد  هدیچیپ  دوخب  میلگ  يا  وت  رب  دورد  ناربمایپ  متاخ  يا  وت  رب  دورد  نیلسرم  دیس  يا  وت  رب  دورد  تما  عیفش  يا 

زا وت  هب  دـنوادخ  تسا . هتخاس  ناشکاپ  و  هدرک ، رود  اهنآ  زا  ار  يدـلیپ  دـنوادخ  هک  تکاپ  تیب  لها  هزیکاپ و  ياـه  هشیرب  وت و  رب  دورد 
تیانع تسا ، هدومرف  تیانع  شتما  هیحان  زا  يربمایپ  هب  هک  یشاداپ  نیرترب  ام  هیحان 

هحفص 237 ] ] 

ادـخ هار  رد  راکـشآ و  ار  لیلد  تحیـصن و  ار  تما  ءادا و  ار  تناما  غـالبا و  ار  تلاـسر  یئادـخ ، لوسر  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  دـیامرف ،
لولح اب  هک  یناکم  نیرتفیرش  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  و  دیسر ، رخآ  هب  ترمع  ات  یشاداپ  هب  ار  نید  يدرک و  هزرابم  هدوب ، هتـسیاش  هکنانچ 

رد نتفرگ  رارق  اب  میتسه ، وت  مرح  راوز  وت و  نامهم  ام  ادـخ  لوسر  يا  ناهج ، راگدـیرفآ  هیحاـن  زا  مئاد  يدورد  هتفاـی ، تفارـش  تمـسج 
نامیپ تاراختفا و  ندید  تتعافش و  هب  لین  يارب  يدنلب  یتسپ و  تشد ، هوک و  ندومیپ  اب  رود  ياه  ناکم  زا  میدرک ، ادیپ  تفارش  تربارب 

، میا هدمآ  وت  شیپ  ترایز  دـصق  هب  نامراگدرورپ ، يوس  هب  وت  هلیـسو  عافـشتسا  تقوقح و  زا  یـضعب  اجنا  هب  مایق  تزیگنا و  هرطاخ  ياه 
ماقم گرزب و  تعافـش  هک  یتسه  یعیفـش  وت  و  دـنا . هدرک  نیگنـس  یتخـس  هب  ار  نامیاه  شود  اهراب  هتـسکش و  ار  ام  رمک  ناـهانگ  اریز 

دنیایب وت  شیپ  دنا ، هدرک  متس  دوخ  رب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدش  هداد  هدعو  وت  هب  هلیسو  دومحم و 
 ". تفای دنهاوخ  هدنشخب  ریذپ و  وت  ار  ادخ  هنیآ  ره  دیامن ، شزرمآ  بلط  ناشیا  رب  مه  ربمایپ  دننک و  ترفغم  بلط  ادخ  زا 

تعافـش تیادـخ  شیپ  ام  يارب  میتسه ، نامناهانگ  شـشخب  راتـساوخ  هدرک ، متـس  دروخرب  هک  یلاح  رد  میا ، هدـمآ  وت  شیپ  کنیا  ام  و 
دناشونب تا  هساک  زا  و  دیامن ، دراو  تضوح  رب  دـنک و  روشحم  تا  هرمز  رد  دـناریمب و  وت  تنـس  رب  ار  ام  هک  امن  تساوخرد  وا  زا  و  نک ،

رد هک  ار  ام  ناردارب  ار و  ام  شخبب  ام  يادـخ  دـیوگب ) ار  هملک  نیا  راب  هس   ) ادـخ لوسر  يا  تعافـش  تعافـش ، تمادـن ، يراوخ  نودـب 
. یمیحر نابرهم و  وت  ام  يادخ  هدم  رارق  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  تبسن  یترودک  نامیاه  لد  رد  و  دنا ، هتفرگ  تقبس  ام  رب  نامیا 

ترایز 08
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: تسا هدروآ  رهنالا  عمجم  رد "  هداز  خیش  ار  ترایز  نیا 
مدآ نادنزرف  ياقآ  يا  وت  رب  دورد  ادخ  قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، لوسر  يا  وت  رب  دورد  وترب ، ادـخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  " 

هک مهد  یم  یهاوگ  نم 

هحفص 238 ] ] 

تلاسر هک  مهد  یم  یهاوگ  یئادخ . نیما  لوسر و  هدنب و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسین و  درادن ، کیرـش  هک  اتکی  يادـخ  زج  یئادـخ 
، دـیامرف تیانع  ار  شاداپ  نیرتهب  اـم  هیحاـن  زا  وت  هب  ادـخ  سپ  يدرک ، عفر  ار  اـه  هودـنا  تحیـصن و  ار  تما  ءادا و  ار  تناـما  غـالبا و  ار 
یلاع و هجرد  تلیضف و  هلیـسو و  دمحم ، تربمایپ  ام و  ياقآ  هب  ایادخ  تسا ، هدومرف  تیانع  شتما  هیحان  زا  ربمایپ  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب 

وت یهزنم  امرف ، فطل  یکرابم  لزنم  تهاگـشیپ  رد  وا  هب  و  يا ، هداد  هدـعو  وا  هب  هک  يدومحم  ماقم  رد  ار  وا  زیگنارب  امرف ، تیاـنع  دـنلب ،
 " یگرزب . لضف  بحاص  يادخ  يا 

. تسا شزرمآ  بلط  راک و  نایاپ  یکین  اه  تجاح  نیرتهب  دهاوخب و  ادخ  زا  ار  شتجاح  هاگنآ 
نید و رب  ناملـسم و  هک : مهاوخ  یم  ادـخ  زا  وت  هلیـسو  مناهاوخ ، ار  گرزب  تعافـش  وت  زا  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  دـیوگب " : سپس 

. دتسرفب دورد  نیخیش  رب  هاگنآ   " مدرگ . روشحم  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  هرمز  رد  مریمب و  وت  تنس 

ترایز 09

یهکاف تیاور  قبط 
مت رب  دورد  ادخ  هدیزگ  رب  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  هبترم ) هس   ) میرک ربمایپ  يا  وت  رب  دورد 
يا وت  رب  دورد  قئالخ  همه  نیرتهب  يا  وت  رب  دورد  ناربمایپ  متاخ  يا  وت  رب  دورد  ناگدـش  هداتـسرف  ياـقآ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  بیبح  يا 

وت رب  دورد  نانموم  رب  ادـخ  تنم  يا  وت  رب  دورد  نایملاع  يارب  تمحر  يا  وت  رب  دورد  ناربهر  ربهر  يا  وت  رب  دورد  ناراـگزیهرپ ، ياوشیپ 
وت تسا " : هدومرف  شقح  رد  ادـخ  هک  یـسک  يا  وت  رب  دورد  تسار  هار  يوس  هب  هدـننک  تیادـه  يا  وـت  رب  دورد  ناراـکهانگ  عیفـش  يا 

ینابرهم "  فوور و  نانموم  رب  یتسه و  یگرزب  قالخا  ياراد 
دمحم هب  ادخ  ادخ ، هتسیاش  ناگدنب  تنارای و  همه  نارسمه و  تیب و  لها  لآ و  ناربمایپ و  همه  رب  وا و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و 

هک ار  یشاداپ  نیرتهب  ادخ  لوسر  ياون  هب  ام  هیحان  دنوادخ  دهد ، شاداپ  دراد  یکتسیاش  وا  هکنانچ 

هحفص 239 ] ] 

دنیامن تلفغ  وت  زا  نالفاغ  دـننک و  دای  ارت  ناروآ  داـی  هاـگ  ره  ادـخ  دـیامرف و  تیاـنع  تسا ، هدومرف  تیاـنع  شتما  هیحاـن  زا  يربمغیپ  هب 
. دتسرفب وت  رب  تسا ، هداتسرف  شیاهدیرفآ  زا  یسک  رب  هک  ار  يدورد  نیرتلماک  نیرتهب و 

، یئادخ قلخ  زا  هدیزگرب  ربمایپ و  هدنب و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسین و  کیرـش  یب  ياتکی  يادخ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  و 
داهج هدومن  حیرـصت  نادب  نآرق  دوب و  هتـسیاش  هکنانچ  ادخ  هار  رد  يدرک و  تحیـصن  ار  تما  و  ادا ، ار  تناما  غالبا و  ار  تلاسر  وت  اریز 

هدنب و دمحم  رب  ایادخ  نادرگ  ثوعبم  يا  هدومرف  هدعو  هک  يدومحم  ماقم  رد  ار  وا  نک و  تیانع  تلیـضف  هلیـسو و  وا  هب  ایادخ  يدومرف 
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وت اریز  يداتـسرف  دورد  میهاربا  نامدود  رب  میهاربا و  رب  هکناـنچ  دتـسرفب  دورد  شنادـنزرف  نارـسمه و  لآ و  رب  و  تیما ، لوسر  ربماـیپ و 
هک يادخ ر . ساپـس  سیونب ، نیدهاش  اب  ار  ام  میدرک  يوریپ  ربمایپ  زا  میراد و  نامیا  يدومرف  لزان  هک  هچنآ  هب  ای  ادـخ  یگرزب  هدوتس و 

داد . راب  ادخ  بیبح  يا  تکرابم  هاگشیپ  هضور و  رد  هدومرف و  نشور  ادخ  لوسر  يا  تندید  اب  ار  ممشچ 
دناوخب . تسا  رودقم  هک  رادقم  نآ  دناوخب  ار  اعد  نیا  همه  دناوت  یمن  رگا  و 

مرکا ربمایپ  رس  الاب  ياعد 

: دـندرک متـس  دوخرب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  و  تسا " : تسرد  تا  هتفگ  یتفگ و  وت  ایادـخ  دـیوگب : دتـسیاب و  شکرابم  رـس  يـالاب  - 23
هکنیا تفای " و  دنهاوخ  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  يادخ  دومن  ترفغم  بلط  ناشیا  رب  زین  ربمایپ  دندومن و  شزرمآ  بلط  دـندمآ و  وت  شیپ 

نامناردارب ار و  ام  زرمایب  ایادخ  میراد  تعافش  تساوخ  رد  تربمایپ  زا  هدرک ، تعاطا  ار  تنامرف  میا ، هدمآ  وت  شیپ  هدینش و  ار  تراتفگ 
فوور و وت  ایادـخ  هدـم ، رارق  يا  هنیک  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  تبـسن  نامیاه  لد  رد  دـنا و  هتفرگ  تقبـس  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار 

یئاهزیچ زا  تسا  تزع  يادخ  هک  ام  يادـخ  راد ، نامزاب  شتآ  باذـع  زا  امرف و  تیانع  یئوکین  ترخآ  ایند و  رد  ام  هب  ایادـخ  ینابرهم ،
تسادخ صوصخم  ساپس  و  ناربمایپ ، رب  دورد  و  تسا ، هزنم  دننک  یم  فیصوت  هک 

هحفص 240 ] ] 

تسا . نایناهج  راگدرورپ  هک 
. دناوخب دنا  هدروآ  نآ  ریغ  رد  نارگید  حالفلا و  یقارم  رد  یفنح  یلالبنرش  هک  دراد  رضاح  هک  اعد  زا  هچنآ  هب  و 

: رگید ياعد 
ربمایپ رب  دورد  دروآ و  اجب  يادـخ  ساپـس  دتـسیاب و  هناوطـسا  ربق و  نیب  هلبق  هب  ور  كرابم  رـس  يالاب  هک  تسا  هدروآ  یلازغ  ار  اـعد  نیا 

دندمآ و وت  شیپ  دـندرک ، متـس  دوخرب  هک  یماگنه  نانآ  رگاو  تسا " : قح  تنخـس  یتفگ و  وت  ایادـخ  دـیوگب " : هاگنا  دتـسرفب ، مرکا 
ار تراـتفگ  ایادـخ  تفاـی "  دـنهاوخ  ناـبرهم  ریذـپ و  هبوت  ار  يادـخ  دومن ، ترفغم  بلط  ناـشیا  رب  زین  ربماـیپ  دـندومن و  شزرمآ  بلط 
مخ ار  نامرمک  هک  یناهانگ  میناهاوخ ، ار  نامناهانگ  شزرمآ  وا  هلیسو  میدیسر  تربمایپ  تمدخ  میدومن و  تعاطا  ار  تنامرف  میدینش و 

لوبق نامقح  رد  ار  شتعافـش  ریذـپب و  ار  ام  هبوت  ایادـخ  سپ  میفرتعم ، نامیاه  ریـصقت  اهاطخ و  هب  بئات و  ناـمیاه  شزغل  زا  تسا ، هدرک 
ینید ناردارب  ام و  راصنا ، نارجاهم و  ایادـخ  نادرگ ، عیفر  دراد ، وت  رب  هک  یقح  دراد و  تشیپ  وا  هک  یماقم  رطاخ  هب  ار  ناـمماقم  اـمرف و 

. زرمایب دنا ، هتفرگ  تقبس  ام  رب  نامیا  رد  هک  نام 
ناگدننک  محر  نیرت  هدننک  محر  يا  هدم ، رارق  تمرح  تیبن و  ربق  زا  مترایز  نیرخآ  ار  نیا  ایادخ 

ربق و نیب  ام  تسا " : هدومرف  وا  دوخ  اریز  دـناوخب ، اعد  دـهاوخ  یم  شلد  هچره  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  دوش  هکراـبم  هضور  دراو  سپس 
 " دراد . رارق  ضوح  يور  مربنم  تسا و  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  مربنم 

ندناوخ هبوت و  دیدجت  زا  دـعب  فیرـش  فقوم  نیا  رد  زیچ  نیرتوکین  تسا " : هتفگ  هحفـص 216  بلاطملا "  زنک  رد "  يوازمح  يودع 
امیحر "  اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كوواج  مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  هفیرش " : هیآ 

رطاخب میتسه ، وت  رئاز  وت و  رب  دراو  ام  ادخ ، لوسر  يا  تسا " : تارابع  نیا  نتفگ 
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. میا هدمآ  وت  شیپ  هدرک ، کیرات  ار  ناملد  هتسکش و  ار  نامتشیپ  هک  یناهانگ  زا  وت  هب  عافشتسا  تترایز و  هب  كربت  تقح و  ءاضق 
نادب هک  وت  زا  ریغ  و  میرادن ، وت  ریغ  میشاب ، راودیما  وا  هب  هک  یعیفش  ام  تسا " : هدرک  هفاضا  لیامـشلا ، حرـش  رد  یفنح  يراق  یلع  خیش 

وا زا  ناراکهانگ و  عیفش  يا  شاب  تیادخ  شیپ  ام  عیفش  نک و  شزرمآ  بلط  ام  يارب  سپ  میتسین ، راودیما  میدرگ ، لئان  فده  هب  هلیسو 
 ". دهد رارق  شا  هتسیاش  ناگدنب  زا  ار  ام  هک  هاوخب 

همظعا  عاقلاب  تنفد  نم  ریخ  ای 
مکالا عاقلا و  نهبیط  نم  باطف 

هنکاس  تنا  ربقل  ءادفلا  یسفن 
مرکلا دوجلا و  هیف  فافعلا و  هیف 

شفارطا راومهان  راومه و  ياه  نس  زا  وا  یکاپ  زا  مرامـش و  یم  كزرب  ار  وا  نم  هدـش و  نفد  يراومه  نیمز  رد  هک  یـسک  نیرتهب  يا  " 
 " دراد . رارق  مرک  دوجو و  فافع  نآ  رد  هک  يا  هدیمرآ  نآ  رد  وت  هک  يربق  يادف  مناج  دنتشگ ، كاپ 

ربق ترایز  هب  وا  هک  هدرک  تیاکح  يا  یبارعا  زا  ار  نآ  یلاله  برح  نب  دمحم  هک  تسا  یتیاکح  زا  ذوخام  راعـشا  نیا  دیوگ : یم  ینیما 
يزوـجلا و و نبا  رکاـسع و  نبا  راـجن و  نـبا  ار  نآ  دورـس و  يرعـش  قرف  تراـبع  ریظن  هاـگنآ  درک ، تراـیز  ار  نآ  دـمآ و  ادـخ  لوـسر 

یقلت ءاملع  ار  ناتساد  نیا  دنا و  هدندرک  لقن  هحفص 54 ، ناوخالا  حلص  رد  يدلاخ  و  ماقسلا ، ءافش  رد  یکبس  و  بهاوملا ، رد  ینالطـسق 
زیزعلا دبع  نب  دمحا  بیطلا  یبا  راعشا  یعمج  و  دنا ، هدرمش  شیوگین  هدروآ و  ناشکـسانم  رد  ار  نآ  هعبرا  بهاذم  همئا  هدرک و  لوبق  هب 

: تسا نینچ  وا  راعشا  همجرت  دنا و  هدومن  لقن  هدرک  نیمضت  ار  تایبا  نیا  هک  ار  یسدقم 
دوش . یم  سمل  هدیسوب و  شربق  رادج  مدید  هک  یماگنه  تسا ، ریزارس  ممشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  میوگ  یم  " 

. دنا هدرک  هطاحا  ار  نآ  ءاعد  ندناوخ  ای  مارتحا و  يور  زا  توکس  ای  هیرگ  لاح  رد  مدرم 
: مداد رد  ادن  نآ  نودب  دوبر و  مفک  زا  رایتخا  دنازوسب ، ار  میتسه  مامت  هک  تفر  یم  هداتفا و  ملد  رد  هک  یشتآ 
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( هدش دای  تیب  رد  رخآ  ات   ) همظعا عاقلاب  تنفد  نم  ریخ  ای 
دومن . نشور  هدرب و  نیب  زا  ار  اه  یکیرات  شرون  هکنآ  زا  دعب  درک ، بورغ  نید  يراکزیهرپ و  دیشروخ  نآ  رد  و 

. دنتفای تیاده  برغ  قرش و  مدرم  شرون  زا  هک  یتروص  رد  ددرگ ، کیرات  هنهک و  تیور  هک  اشاح 
یملع . هناشن و  عیفر  ياه  نامسآ  رد  وت  دننک ، سمل  ار  كاخ  یئاه  تسد  رگا  سپ 

. ینافوط رفک  يایرد  دوب و  راذگ  مالسا  ریشمش  هک  یلاح  رد  يدرک  تاقالم  ار  تیادخ 
دیدرگ . زوریپ  نایدا  همهرب  دش و  زیزع  مالسا ، يدش و  لئان  نیلسرم  ماقم  هب  نآ  رد  سپ 

. دنز یم  دنخبل  هک  تسا  تشهب  ياه  ناتسغاب  زا  یغاب  شنطاب  مینیب ، یم  ربق  ار  نآ  ام  رگا 

دننک . یم  فاوط  شرود  هدرک و  هطاحا  ار  نآ  فرط  ره  زور  کی  هنزور  ره  رد  ناگتشرف 
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 ". متروص يور  زج  راذگن  مدق  ورن و  هار  میتفگ : یم  وا  هب  و  مدید ، یم  ار  وا  شتایح  نامز  رد  رگا 

كاپ ربمایپ  رب  دورد 

نم هب  ار  نآ  دـنک  یم  روماـم  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ  دتـسرفب ، دورد  نم  رب  مربق  شیپ  هک  یـسک  تسا : هدروآ  شدانـسا  اـب  يراـخب  - 24
. دوب مهاوخ  تمایق  رد  شدیهش  ای  عیفش و  نم  درک و  دهاوخ  تیافک  ار  شترخآ  ایند و  راک  و  دناسرب ،

رایتخا نم  هک  هچنآ  تسا و  روهـشم  نآ  رد  فالتخا  دـیامن و  نایتا  ار  نآ  نایفیک  نیرتلماـک  دورد و  عاونا  نیرتهب  رئاز  تسا : هتفگ  دـجم 
ایادخ تسا " : نیا  ما  هدرک 

هحفص 243 ] ] 

و یتسه ، اهنآ  قلاخ  يدـیرفآ و  هک  هچنآ  ددـع  هب  هک  يدورد  تسرفب  دورد  شنارـسمه  شنارای و  شا و  هداوناخ  دـمحم و  اـم  ياـقآ  رب 
نامـسآ هنامیپ  مه  یتسه و  نآ  راگدیرفآ  هک  هچنآ  يدیرفآ و  هک  هچنآ  هنامیپ  مه  و  یتسه ، نآ  قلاخ  يدومن و  قلخ  هک  هچنآ  نز  ومه 

ات تیاضر و  غولب  لحم  تتاـملک و  دادـم  تتمحر و  ياـهتنم  تشرع و  نز  مه و  تقلخ و  ددـع  و  رتشیب ، نآ و  رئاـظن  تنیمز و  تیاـه و 
بش زور و  هتفه و  هام و  لاس و  ره  رد  هدنیآ  رد  دومن  دهاوخ  دای  و  هتشذگ ، رد  تقلخ  ارت  درک  دای  هک  هچنآ  ددع  يوش و  یـضار  هکنآ 

دوشن و عـطق  شلوا  ینعی  اـهنیا  زا  رتـشیب  ترخآ و  دـبا  اـیند و  دـبا  يوـسب  دـبا  زا  ندزمه ، رب  مشچ  هظحل و  سفن و  میـسن و  تعاـس و  و 
. دشاب دریذپن و ... نایاپ  شرخآ 

 " تسرفب . دورد  دمحم  ام  ياقآ  لآ  رب  دمحم و  ام  ياقآ  رب  ایادخ  دیوگب " : هاگنآ  دناوخب ، هبترم  هس  ای  هبترمکی  ار  نیا 
هک یسک  تسا : هدیسر  ام  هب  تفگ : یم  مدینـش : ما  هدرک  كرد  هک  یناسک  زا  یـضعب  زا  تسا : هتفگ  هک  هدش  تیاور  کیدف  یبا  نبا  زا 
رب تیحت  دورد و  دیا ، هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دنتسرف ، یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتشرف  ادخ و  تفگ : تفرگ و  رارق  ادخ  لوسر  ربق  دزن 

. دتسرف تمحر  دورد و  دمحم  رب  ادخ  دیتسرفب ، وا 
وت رب  ادخ  دهد : ادن  ار  وا  يا  هتشرف  هاگنآ  دیوگب ، هبترم  داتفه  ار  نیا  دمحم . يا  دتـسرف  دورد  وت  رب  ادخ  تسا : هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 

. تسا هدشن  طقاس  زورما  وت  زا  یتجاح  چیه  ینالف ، يا  دتسرف  یم  دورد 
تیاور رد  هچ  رگا  ادخ . لوسر  يا  دتسرف  تمحر  دورد و  وت  رب  ادخ  دیوگب : هک  تسا  نیا  رتهب  دنا : هتفگ  یـضعب  تسا : هتفگ  يدوهمس 

هدناوخ مسا  اب  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  صئاصخ  زا  اریز  تسا  هتفگ  ادخ  لوسر  بدا  ظاحل  زا  اما  هدمآ  دمحم "  " 

هحفص 244 ] ] 

تـسا یتروص  رد  بلطم  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  رهاظ  هک  هچنآ  و  نآ ، لاثما  ادخ و  ربمایپ  يا  ای  ادـخ ، لوسر  يا  دوش : هتفگ  هکلب  دوشن 
. دشابن تمحر  دورد و  هب  نورقم  ادن  هک 

فیرش ربق  هب  عافشتسا  لسوت و 

شیادخ يوس  هب  تعافـش  بلط  دیوجب و  لسوت  شدوخ  هرابرد  وا  زا  و  ادخ ، لوسر  يور  ربارب  لوا ، ياج  رـس  ددرگ  رب  رئاز  هاگنآ  - 25
هتفگ نآ  رد  هداتـسرف و  قداص  یباتک  وت  رب  ادخ  ناربمایپ  نیرتهب  يا  ترابع " : نیا  نتفگ  زا  دعب  دنک ، دایز  عرـضت  رافغتـسا و  و  دـیامن ،
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بلط ناشیا  رب  زین  ادخ  لوسر  دندومن و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دـندمآ و  وت  شیپ  دـنا ، هدرک  متـس  دوخرب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  و  تسا :
یم شزرمآ  بلط  مناهانگ  زا  هک  یلاح  رد  ما  هدمآ  وت  شیپ  نم  تفای " و  دـنهاوخ  نابرهم  ریذـپ و  هبوت  ار  ادـخ  هنیآ  ره  هدومن ، ترفغم 

مهد . یم  رارق  عیفش  میادخ  شیپ  ارت  منک ،
، میا هدـمآ  وت  دزن  تیادـخ  شیپ  وت  هب  عافـشتسا  و  تترایز ، هب  كربت  تقح و  ءادا  يارب  هک  میتسه  وت  راوز  وت و  رب  دراو  ام  دـیوگب " : و 
رب هک  یلاح  رد  ام  هدش و  هداد  هدعو  وت  هب  دومحم  ماقم  كرزب و  یتسه  يا  هدـننک  تعافـش  وت  دـنک و  یم  نیگمـس  شود  رب  اطخ  نوچ 

شزرمآ بلط  نامیا  رب  ادـخ  زا  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  مینک ، یم  ترفغم  بلط  ناـمناهانگ  زا  و  میا ، هدـمآ  وت  شیپ  میا ، هدرک  متـس  دوخ 
تا هرمز  رد  دـناریمب و  تبحم  تنـس و  رب  ار  هک  هاوخب  وا  زا  و  نک ، تعافـش  تیادـخ  شیپ  اـم  يارب  سپ  یئاـم  عیفـش  ربماـیپ و  وت  ینک ،

میشابن "  نامیشپ  راوخ و  هک  یلاح  رد  دنک ، تضوح  دراو  دیامرف و  روشحم 
ربمایپ هب  لسوت  تعافـش و  بلط  هثاغتـسا و  عرـضت و  ءاعد و  هک  تسا  هتـسیاش  رئاز  يارب  تسا : هتفگ  هیندللا "  بهاوملا  رد "  ینالطـسق 

. دیامن تعافش  وا  زا  ادخ  شیپ  تسا  راوازس  زین  هدش  تعافش  بلط  وا  زا  هک  یسک  يارب  سپ  دنک ، دایز  مرکا 
دیوج یم  يرای  هک  یسک  سپ  تسا ، ندرک  يرای  بلط  هثاغتسا  تسا : هتفگ  وا 

هحفص 245 ] ] 

اهنآ همه  اریز  دـشاب  هجوت  ای  لسوت  ای  هثاغتـسا  ظفلاب : دـنک  یمن  قرف  سپ  دـیامن ، کـمک  وا  هب  هک  دـهاوخ  یم  هدـش  هتـساوخ  يراـی  زا 
بر يادـخ  شیپ  تسا  هاـج  بحاـص  ربماـیپ  نداد  رارق  هطـساو  يدـصقم و  لوصح  يارب  تسا  يا  ههجو  هاـج و  بحاـص  زا  تساوخرد 

. نیملاعلا
هچ یلاح  ره  رد  تسا : هتفگ  مالظلا "  حابصم  هرصنلا و  قیقحت  رد "  هکنانچ  مرکا  ربمایپ  هب  هجوت  عفشت و  لسوت و  هثاغتسا و  زا  مادک  ره 

تمایق تاصرع  رد  ندـش  هتخیگنارب  زا  دـعب  خزرب و  رد  شگرم  زا  دـعب  اـیند و  رد  شتاـیح  نارود  رد  نآ ، زا  دـعب  هچ  شتقلخ و  زا  لـبق 
تسا . هداد  لیصفت  هدش  دای  لحارم  رد  ار  اهنآ  هاگنآ  دراد "  عوقو  ناکما 

وا هب  هک  هدومن  هفاضا  هدـمآ و  نیمه  لثم  لیلخ  همـالع  کـسنم "  رد "  تسا : هتفگ  هحفص 317  دلج 8  بهاوملا "  حرـش "  رد  یناقرز 
نیگنـس هانگ و  ياه  هوک  نتخیر  ورف  لحم  وا  اریز  دروآ ، رب  ار  شا  هتـساوخ  ص )  ) دمحم يوربآ  هب  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دـیوجب و  لسوت 

هدـیقع نیا  فالخ  یـسک  و  دـنک ، یمن  يربارب  نآ  اب  یهانگ  چـیه  هک  تسا  نانچ  ادـخ  شیپ  نآ  یگرزب  شتعافـش و  تکرب  تسا و  اه 
مهسفنا اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  ار " : ادخ  هتفگ  وا  ایآ  تسا . هدرک  هارمگ  ار  شلد  هدرب و  ار  شتریـصب  ادخ  هک  تسا  یمورحم  دشاب ، هتـشاد 

دشاب . هیمیت  نبا  هب  هنعط  شدارم  دیاش  تسا : هتفگ  یناقرز  تسا ؟ هدینشن  هللا " .. اورفغتساف  كوواج 
: دیوگ یم  ینیما 

ره رد  ربمایپ  هب  لسوت  دنا : هتفگ  هدرک و  ثحب  هبناج  همه  عیسو و  روط  هب  تنس  لها  ناگرزب  ثیدح و  نالقان  زا  يدایز  هدع  هراب  نیا  رد 
رد ندـش  هتخیگنارب  زا  دـعب  خزرب و  ملاـع  رد  شگرم  زا  دـعب  اـیند و  رد  شتاـیح  تدـم  رد  نآ ، زا  دـعب  هچ  شتقلخ و  زا  لـبق  هچ  لاـح 

: دنا هدرک  میسقت  عون  هس  هب  ار  نآ  و  تسا ، زئاج  تشهب  تمایق و  تاصرع 
و شتکرب . رطاخ  هب  ای  شیوربآ  هب  ای  وا  هلیسو  ادخ  زا  تجاح  بلط  - 1

هحفص 246 ] ] 
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. تسا زئاج  هدش  دای  تالاح  همه  رد  ینعم  نیا  هب  لسوت  هک  دنا  هتفگ 
تسا و زئاج  هدش  دای  تالاح  همه  رد  زین  نیا  دنا  هتفگ  وا و  زا  ءاعد  بلط  ینعم  هب  وا  هب  لسوت  - 2

دوش هدروآ  رب  شا  هتـساوخ  دنک و  تعافـش  دهاوخب و  ادخ  زا  تسا  رداق  وا  هک  ینعم  نیا  هب  نتـساوخ  مرکا  ربمایپ  دوخ  زا  ار  تجاح  - 3
مهاوخ یم  وت  زا  ار " : ترابع  نیا  دنا  هدرمش  مسق  نیا  زا  و  تسا . رگید  روط  ترابع  هکنآ  تیاهن  درک ، دهاوخ  مود  موق  هب  تشگرب  هک 

تیاکـش ادـخ  لوسر  شیپ  نآرق ، دروم  رد  ما  هظفاح  يدـب  زا  هک " : ار  صاعلا  یبا  نب  نامثع  هتفگ  مشاـب " و  تشهب  رد  تینیـشنمه  هک 
 " وش جراخ  شا  هنیـس  زا  ناطیـش  يا  تفگ " : داهن و  ما  هنیـس  يور  ار  كرابم  تسد  متفر  کیدزن  نامثع ، ایب  کیدزن  دومرف " : مدرک " 

دنام . ما  هظفاح  رد  مدینش  ار  هچ  ره  نیا  زا  دعب 
اریز تسین ، یعنام  هوجت  ای  هثاغتسا  ای  عفشت  ای  لسوت  هب  نآ  ندیمان  رد  تسا .... دایز  زین  دروم  نیا  رد  راثآ  هتفگ : ماقسلا  ءافـش  رد  یکبس 

. تسا ینعم  کی  هب  اهنآ  همه 
دیوگ : یم  ینیما 

اهنآ زا  ام  هدمآ و  نآ  ریغ  کسانم و  رد  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب  راتفگ  زا  مرکا  ربمایپ  هب  لسوت  دروم  رد  هک  ار  هچنآ  همه  میناوت  یمن 
روط هب  هراب  نآ  رد  يدایز  هدع  تسا و  يا  هناگادج  باتک  فیلات  دنم  زاین  دوخ  اریز  مینک ، لقن  مرتحم  هدـنناوخ  يارب  میا ، هتفای  یهاگآ 

دنا : هورگ  نآ  زا  تفرگ و  هدیدان  ار  اهنآ  دوش  یمن  هک  دنا  هدرک  ثحب  لیصفت 
باب هداد : رارق  هراب  نیا  رد  باب  ود  نآ  رد  هک  یفطـصملا "  لـئاضف  یف  ءاـفولا  باـتک "  رد  لاس 597  رد  یفوتم  يزوج  نبا  ظـفاح  - 1

. شربق زا  ءافش  بلط  باب  مرکا ، لوسر  هب  لسوت 
 ". مانالا ریخب  نیثیغتسملا  یف  مالظلا  حابصم  شباتک "  رد  لاس 673 ه  رد  یفوتم  یکلام ، نامعن  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  - 2

هحفص 247 ] ] 

ءافو رد "  يدوهمس  نیدلا  رون  دیـس  تسا و  باب  تسیب  دودح  رد  تسا و  یـسیفن  باتک  نآ  تسا : هتفگ  ناوخالا "  حلـص  رد "  يدلاخ 
. دنک یم  لقن  دایز  نآ  زا  كاپ ، ربمایپ  هب  لسوت  باب : رد  مود  ءزج  رد  ءافولا " 

هب هدمآ و  شیپ  ءاحلـص  ءاملع و  يارب  هک  ار  يدـئادش  زا  يدایز  يرادـقم  راصتخالا "  نایبلا و  شباتک "  رد  یلذاش  یکلام  دواد  نبا  - 3
. تسا هدروآ  هدش ، عفر  ناشیراتفرگ  هدش و  لسوتم  ادخ  لوسر 

-. 120  - 133 هحفص ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 4
.419  - 431 هحفص دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 5

 ". هیندللا بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، سابعلا  وبا  ظفاح  - 6
هحفص 317. دلج 8  بهاوملا  حرش  رد  لاس 1122 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يرصم  یناقرز  هللا  دبع  وبا  - 7

رد ار  شلئاسم  هتـشون و  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یباتک  نیرتهب  نآ  ناوخـالا " و  حلـص  رد "  لاس 1299 ه  رد  یفوتم  يدادغب  يدـلاخ  - 8
 " هناخپاچ رد  لاس 1306  رد  هک  هتشون  یباتک  مرکا  ربمایپ  هب  لسوت  دروم  رد  یسولآ  دومحم  دیس  خساپ  رد  تسا و  هدروآ  هحفص  داتفه 

. تسا هدش  عبط  هحفص  تسیب  رد  رابخالا "  هبخن 
هحفص 198. بلاطملا "  زنک  رد "  لاس 1303 ه  رد  یفوتم  يوازمح ، يودع  - 9

باتک و  هدش ، پاچ  هحفـص  رد 140  یقهیب  تافـصلا "  ءامـسالا و  باتک "  اـب  هک  نآرقلا "  ناـقرف  رد "  یعاـضق  یعفاـش  یمازعلا  - 10
تسا . هدرک  ادا  ار  ثحب  قح  تسا و  يا  هدنزرا  رایسب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1843 

http://www.ghaemiyeh.com


هلیسولا  مهبر  یلا  نوغتبی  نوعدی  نیذلا  کئلوا 
دنیوج "  یم  هلیسو  ناشیادخ  يوسب  دنناوخ و  یم  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  " 

هیآ 57) ءارسا  هروس  )

هحفص 248 ] ] 

فیرش ربق  هب  كربت 

زا هک  اهنآ  متفاین و  میرحت  هب  لوق  دروم  نیا  رد  تسا ، یـشزرا  ناشئارآ  يارب  هک  اهنآ  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب  زا  مادـک  چـیه  زا  - 26
فلاخم فیرـش  ربق  هب  ندش  کیدزن  هک  دنناد  یم  نیا  ار  تهارک  لیلد  یمیرحت و  هن  دـنناد ، یم  یهیزنت  یهن  ار  نآ  دـنا ، هدرک  یهن  نآ 

هک تسین  نیا  هاگآ ، هیقف  ناش  زا  هک  یتروص  رد  تسا ، رتکیدزن  هتـسیاش  بدا  هب  نآ ، زا  ندنام  رود  هک  دـنرادنپ  یم  تسا و  بدا  نسح 
دهدب . يوتف  ادخ  نید  رد  دنک : یم  قرف  راظنا  بسح  رب  هک  ساسا  یب  تارابتعا  عون  نیا  اب 

نودب دنا  هدومن  عادبا  يدـیدج  تسردان  يار  هتفرگ و  رانک  نیملـسم  روهمج  زا  هدـش و  فرحنم  قح  هداج  زا  هک  يدارفا  اجنیا  رد  يرآ 
. دنا هدرک  تمرح  هب  مکح  لیلد 

، دـنایامنب وا  هب  ار  میقتـسم  هداج  دـهد و  ناشن  وا  هب  ار  باوص  يار  دزاس و  هاگآ  تقیقح  هب  ار  مرتحم  هدـنناوخ  هک  ار  يزیچ  کنیا  اـم  و 
: مینک یم  لقن  شیارب 

یلع زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  مدج  زا  مردپ  هک : تسا  هدروآ  ینیـسح  ییحی  رهاط  قیرط  زا  هفحتلا "  رد "  رکاسع ، نبا  ظفاح  - 1
ربق كاخ  زا  يرادقم  داتسیا و  ربق  رانک  اهنع  هللا  یضر  همطاف  دندرک ، نفد  ار  ادخ  لوسر  هک  یتقو  تسا : هدرک  لقن  میارب  هنع  هللا  یـضر 

دناوخ : یم  ار  راعشا  نیا  درک و  هیرگ  تشاذگ و  شمشچ  يور  تشادرب و  ار 

دمحا  هبرت  مش  نم  یلع  اذام 
ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی  نا ال 

اهنا  ول  بئاصم  یلع  تبص 
یلایل ندع  مایالا  یلع  تبص 

دیوبن ؟ ار  اه  هیلاغ  کشم و  زگره  هدیئوب ، ار  دمحم  كاخ  هک  ار  سکنآ  كاب  هچ  " 
بش هب  لدبم  دش  یم  دراو  اهزور  رب  رگا  هک  هدش  دراو  نم  رب  یئاه  تبیصم 

هحفص 249 ] ] 

 ". دیدرگ یم  رات 
 " يراقلا راصتخا و "  روط  بهاوملا  رد  ینالطسق  هحفص 340 و  دلج 2  هیوبن "  هریس  رد "  سانلا "  دیـس  نبا  ءافولا " و "  يزوج "  نبا 
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هحفص 444 و دـلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  يدوهمـس  هحفـص 9  فاـحتالا "  رد "  يواربش  هحفص 210 و  دلج 2  لیامشلا "  حرـش "  رد 
دلج 3 هیوبن "  هریس  رد "  نالحد  ینیز  دمحا  دیـس  و  هحفـص 63 ، راونالا "  قراشم  رد "  يوازمح  هحفص 57 و  ناوخالا  حلص  رد  دلاخ 

هیهقفلا يواتفلا  رد "  رجح  نبا  دنا و  هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  هحفص 1205  دلج 3  ءاسنلا "  مالعا  رد "  هلاحک  اضر  رمع  و  هحفص 391 ،
ود نآ  هحفص 390  دلج 2  يراسلا "  داشرا  رد "  ینالطـسق  هحفص 349 و  دلج 1  شریسفت  رد  ینیبرـش  بیطخ  و  هحفص 18 ، دلج 2  "  

. دنناد یم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  زا  ار  رعش  تیب 
؟ لالب يا  تسا  یئافج  هچ  نیا  دومرف : یم  وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  مرکا ، ربمایپ  نذوم  لالب  تسا : هتفگ  ءادردـلا  یبا  - 2
، دومن تکرح  هنیدم  يوسب  دیدرگ و  شبوکرم  راوس  سرت  اب  دش و  رادیب  هودـنا  اب  وا  ینک ؟ ترایز  ار  ام  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ 
ار اهنآ  دندمآ  نیـسح  نسح و  ماگنه  نیا  رد  دیلام ، یم  نآ  رب  ار  شتروص  هیرگ و  هب  عورـش  تفرگ  رارق  ادـخ  لوسر  ربق  رانک  هک  یتقو 

... دیسوب درک و  لغب 
دمحم نب  میهاربا  لاح  حرـش  رد  هدـمآ ) ماقـسلا  ءافـش  رد  هکنانچ   ) عضوم ود  رد  ار  تیاور  نیا  ماشلا "  خـیرات  رد "  رکاـسع  نبا  ظـفاح 
فذح ار  دانسا  لوا  عضوم  رد  باتک ، هدننک  بیذهت  هکنآ  تیاهن  هدروآ ، هحفص 256  دلج 2  لالب  حرش  رد  هحفص 39 و 40 و  يراصنا 

. دومن تیانج  باتک  هب  مه  ثیدح و  هب  مه  شلمع  نیا  اب  درک و  فذح  ار  نآ  یلک  روط  هب  مود  عضوم  رد  تشاذگ و  یقاب  ار  نتم  و 
ءافـش رد "  یکبـس  بیذهتلا " و  رد "  يزملا  جاجحلا  وبا  و  لالب ، لاح  حرـش  رد  لامکلا "  رد "  یـسدقم  ینغلا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  و 

ارنآ هحفص 39  ماقسلا " 
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رکاسع نبا  هک  يدنـس  ود  هب  هجوت  هب  یتجاح  هدـش و  لقن  ام  يارب  بوخ  دانـسا  اـب  بلطم  نیا  تسا : هتفگ  یکبـس  وو  دـنا  هدرک  تیاور 
. دنروهشم فورعم و  زین ، ود  نآ  لاجر  هچ  رگا  میرادن ، تسا  هدرک  لقن  ام  يارب  هلیسو  نادب  ار  ثیدح 

هتفگ هدرک و  رکذ  ار  نآ  هحفص 408  دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  يدوهمـس  هدروآ و  ارنآ  هحفص 208  دلج 1  هباغلا "  دـسا  رد "  ریثا  نبا 
. تسا بوخ  شدانسا  تسا : هتفگ  هحفص 443  رد  تسا و  بوخ  شدنس  تسا :

هدروآ ار  نآ  زین  هحفـص 57  راونالا  قراشم  رد  يوازمح  هحفـص 57 و  ناوخالا "  حلـص  دلاخ "  هیندللا " و  بهاوملا  رد "  ینالطـسق  و 
دنا .

ادـخ لوسر  ربـق  رب  ار  دوخ  دـش و  دراو  اـم  رب  يا  یبارعا  ص )  ) ادـخ لوـسر  نفد  زا  زور  هس  زا  سپ  تسا : هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  یلع  - 3
ام یتفرگ و  ار  قئاقح  ادـخ  زا  میدینـش ، ار  تراتفگ  یتفگ و  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : یم  تخیر و  یم  دوخ  رـس  رب  ار  شکاخ  و  هدـنکفا ،

تشیپ مدرک و  متس  نم  كوواج " .. مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  تسا " : هیآ  نیا  هدش ، لزان  وت  رب  هک  یئاهزیچ  زا  میتفرگ و  امـش  زا  مه 
تسا . دش  هدیزرمآ  تهانگ  هک : دش  دنلب  یئادن  ربق  نایم  زا  ینک . شزرمآ  بلط  میارب  ات  مدمآ 

: هلمج نآ  زا  دنا و  هدرک  لقن  یهورگ  ار  ثیدح  نیا 
لاس 573. رد  یفوتم  یناعمس ، میرکلا  دبع  دیعس  وبا  ظفاح  - 1

. مالظلا حابصم  رد  لاس 683 ه  رد  یفوتم  یکلام ، نامعن  نب  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 2
. یخرک هللا  دبع  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 3

هحفص 5 و 137. دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شیفیرحلا ، بیعش  خیش  - 4
هحفص 412 . دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 5
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. هیندللا بهاوملا  رد  لاس 922 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، سابعلا  وبا  - 6

هحفص 251 ] ] 

هحفص 8 و 540. ناوخالا  حلص  رد  لاس 1299 ه  رد  یفوتم  يدلاخلا ، دواد  خیش  - 7
هحفص 57. راونالا  قراشم  رد  لاس 1303 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يوازمح  نسح  خیش  - 8

هتشاذگ ربق  يور  ار  شا ) ههبج   ) شتروص يدرم  دید  دمآ  ادخ  لوسر  ربق  رانک  ناورم ، يزور  هک : تسا  هدمآ  حلاص  یبا  نب  دواد  زا  - 4
: تفگ تسا و  يراـصنا  بویا  وبا  هک  دـش  مولعم  تشادرب  رـس  ینک ؟ یم  هچ  هک  یناد  یم  اـیآ  تفگ : تفرگ و  ار  شندرگ  ناورم  تسا 

شلها هک  هاگنآ  دینکن  هیرگ  نید  رب  تفگ : یم  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  ما ، مدـمآ  ادـخ  لوسر  شیپ  ما ، هدـماین  گنـس  شیپ  نم  يرآ 
دشاب . یلو  نآ  رب  لها  ان  هک  دینک  هیرگ  هاگنآ  دراد ، ار  نآ  يربهر 

نب ییحی  نیسحلا  وبا  و  دنا ، هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  شـصیخلت  رد  یبهذ  وا و  هدرک  لقن  ار  نآ  هحفص 515  دلج 4  كردتسم  رد  مکاح 
هحفـص 113 یکبـس  ماقـسلا  ءافـش  رد  هکنانچ  بطنح "  نب  هللا  دبع  نب  بلطم  زا "  رگید  دانـسا  هب  هنیدـملا "  رابخا  رد "  ینیـسح  نسح 

تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  هدمآ 
تسناد و دـهاوخن  هورکم  ار  ربق  رادـج  ندرک  سم  دـنادب ، حیحـص  ار  دانـسا  نیا  هک  یـسک  تسا : هتفگ  ناتـساد  نیا  لقن  زا  دـعب  یکبس 

. تسا نآ  تهارک  هب  عطق  زا  تمذم  نتفرگ و  بیع  نآ ، رکذ  زا  ام  روظنم 
طخ اب  ارنآ  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  اه  یلبنح  ماـما  زا  ار  نآ   410 هحفص 443 -  دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  يدوهمس  نیدلا  رون  دیـس  و 

تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  دمحا  زا  زین  هحفص 2  دلج 4  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح  مدید و  یندم  یغارم  حتفلا  یبا  ظفاح 
دیوگ : یم  ینیما 

هباحـص نامز  زا  نانآ  ياه  یهارمگ  نایوما و  ياهتعدـب  زا  هرهاط  روبق  هب  لسوت  زا  عنم  هک : دـهد  یم  ام  هب  ار  یهاـگآ  نیا  ثیدـح ، نیا 
شوگ هاگ  چیه  تسا و 

هحفص 252 ] ] 

. تسا هدرک  راکنا  ار  نآ  هک  راکمتس  ناورم  هیما  تیب  هدئاز  رگم  دشاب ، نآ  رکنم  يا  یباحص  هک  هدینشن  راگزور 
. ار ناشم "  صوصخم "  يامرخ  دروخ  یم  ناشرو "  هدنرپ "  رطاخب  دنک " و  یم  تیامح  دوخ  زا  شخاش  اب  واگ  يرآ " 

درب و نیب  زا  ار  ناشیثیح  وربآ و  ناورم ، هژی  هب و  هیما ، ینب  مومع  فیثک  تیهام  هبذاک و  تیـصخش  نایب  اب  ادخ  لوسر  هک  يزور  زا  يرآ 
هک یتروص  رد  دمآ ، رب  یفالت  ددص  رد  هتفرگ و  لد  رد  ار  ادخ  لوسر  ینمـشد  نانآ  درک ، نوگژاو  ار  ناشیعامتجا  مارتحا  یلاشوب  خاک 

قطنی ال  تسا " : هداد  میلعت  وا  هب  لیئربج  هک  تسا  یهلا  یحو  ماهلا و  يور  زا  دـیوگ  یم  هچره  دـنز ، یمن  یفرح  سوه  يوه و  يور  وا 
يوقلا "  دیدش  هملع  یحوی  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع 

هیما : ینب  زا  ادخ  لوسر  تمذم 
روط هب  دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ  هک  تسا  ناوارف  ناورم  ینب  هزیو  هب  هیما و  ینب  هیرک  هرهچ  ندادـناشن  رد  ادـخ  لوسر  ناـیب 
ینب هک  یماگنه  الغد " : هللا  باتک  الحن و  هللا  لام  الوخ و  هللا  دابع  اوذختا  نیعبرا  هیما  ونب  تغلب  اذا  تسا : هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  حـیحص 

 " دنهد . یم  رارق  هدافتسا  ءوس  هلیسو  ار  ادخ  باتک  ششخب و  ار  ادخ  لام  هدرب و  ار  ادخ  ناگدنب  دنسرب ، رفن  لهچ  هب  هیما 
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: الود هللا  لام  الوخ و  هللا  دابع  الغد و  هللا  نید  اوذختا  الجر  نیثالث  صاعلا  یبا  ونب  غلب  اذا  تسا : هدمآ  ترضح  نآ  زا  حیحص  روطب  زین  و 
صوصخم ار  ادخ  لام  هدرب و  ار  ادخ  ناگدنب  هدافتـسا و  ءوس  هلیـسو  ار  ادخ  نید  دنـسرب  رفن  یـس  هب  صاعلا  یبا  نادنزرف  هک  یماگنه  " 

 ". دنهد یم  رارق  دوخ 
. هدرقلا اوزنت  امک  يربنم  یلع  نوزنی  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  ینب  ناک  یمانم  یف  تیرا  ینا  تسا : هدمآ  حیحص  روطب  ترـضح  نآ  زا  زین  و 

ص)  ) یبنلا يور  امف  لاق :
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تسج اه  نومیم  هک  هنوگنامه  دندیهج ، یم  مربنم  رب  صاعلا  یبا  نب  مکح  نادنزرف  هک  مدید  باوج  رد  یفوت "  یتح  اکحاض  اعمجتـسم 
. دومرف تافو  هکنآ  ات  ددنخب  یعمجم  رد  ادخ  لوسر  هک  دشن  هدید  نیا  زا  دعب  دیوگ : یم  يوار  دننک "  یم  زیخ  و 

نم یلع  هللا و  هنعل  هیلع  دومرف : تساوـخ  نذا  وا  زا  صاـعلا  یبا  نب  مکح  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  حیحـص  روـطب  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
یف مهل  ام  ایندلا و  یف  نوطعی  هعیدخ  رکم و  وذ  هرخالا  یف  نوعـضی  ایندلا و  یف  نوفرـشی  مه  ام  لیلق  مهنم و  نموملا  الا  هبلـص  نم  جرخی 
ایند رد  نانآ  دـنمک ، رایـسب  اهنآ  هک  دـننموم  هک  اـهنآ  رگم  دوش ، یم  جراـخ  شبلـص  زا  هک  ره  وا و  رب  ادـخ  تنعل  قـالخ " : نم  هرخـالا 

 ". دنا هرهب  یب  ترخآ  زا  یل  دنراد و  یفاک  هرهب  ایند  زا  دنا  هعدخ  رکم و  نابحاص  دنراوخ ، لیلذ و  ترخآ  رد  یل  و  فیرش ،
: نوعلملا نبا  نوعلملا  غزولا ، نبا  غزولا  دومرف : دش ، دراو  وا  رب  مکح  نب  ناورم  هک  یماگنه  هدش : لقن  حیحص  روطب  ترضح  نآ  زا  زین  و 

 " تسا نوعلم  رسپ  نوعلم  وسرت  رسپ  وسرت ، وا  " 
: ": لج زع و  هللا  هنعل  نم  ضـضف  ناورمف  هبلـص  یف  ناورم  ناورم و  ابا  هللا  نعل  دومرف : ادخ  لوسر  هک  هدـمآ  حیحـص  روط  هب  هشیاع  زا  و 

 " تسا . ادخ  تنعل  زا  يا  هعطق  ناورم  سپ  تسا ، وا  بلص  رد  ناورم  هک  ار  ناورم  ردپ  دنک  تنعل  ادخ 
 " تسا هدرک  تنعل  ار  شدنزرف  مکح و  ادخ  لوسر  تسا " : هدمآ  حیحص  قیرط  هب  ریبز ، نب  هللا  دبع  زا  زین  و 

یمنـشد و ياضتقم  هب  اما  تسا ، دـیحوت  يدـج  رادـفرط  هک  دـهد  ناشن  مالـسا  تما  هب  هک  تسا  مزـال  ناورم  رب  قوف  تاـنایب  هب  هجوت  اـب 
. دیامن کچوک  لیلذ و  یمومع  راکفا  رظن  رد  ار  وا  ادخ ، لوسر  اب  شدانع 
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هتفگ هک  تسا  نآ  شرابت  شدـج و  شردـپ و  وا و  هرابرد  شراتفگ  هک  يربمایپ  ار  وا  دـنک  كاپ  هیفـصت و  كاـپ  دـناوت و  یم  هنوگچ  و 
تثتجا هثیبخ  هرجشک  هثیبخ  هملک  لثم  و  دنرادن " : رارق  نیمز  يور  هدش و  هدنک  هشیر  زا  هک  تسا  يا  هنوعلم  هرجـش  نامه  زا  وا  و  دمآ ؟

 " رارق . نم  اهل  ام  ضرالا  قوف  نم 
دهد و رارق  قشمرـس  ار  نانآ  يار  دیوگب و  ار  نانآ  راتفگ  دشاب و  هدـش  تنعل  هورگ  نیا  ور  لابند  هک  تسین  هتـسیاش  ناملـسم  يارب  سپ 

يوریپ دنا ، هداد  رارق  لیدـبت  رییغت و  لباق  ار  ادـخ  باتک  هدرب و  ار  ادـخ  ناگدـنب  هدافتـسا و  ءوس  هلیـسو  ادـخ  نید  هک  ار  يدارفا  نیا  هار 
. دیامن

هب یمیت  بوقعی  نب  لیعامسا  هللا و  دبع  نب  بعصم  تسا : هتفگ  لاس 234 ه ) رد  یفوتم  دامتعا ، دروم  هقث  برح  نب  ریهز   ) همیثخ یبا  - 5
ربق رانک  درک و  تکرح  دش ، ضراع  وا  هب  يدیدش  یگنشت  هک  دوب  هتسشن  یسلجم  رد  شباحصا  اب  ردکنملا  نبا  هک : دنا  هدرک  ثیدح  ام 
نم هب  یتلاح  هتفگ : باوج  رد  دنراد ، رارق  تمالم  دروم  ار  وا  نارـضاح  تشگرب ، سپـس  داهن ، ربق  يور  ار  شتروص  تفر و  ادخ  لوسر 
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زا یـصاخ  عضوم  رد  یهاگ  وا  و  مدومن ، ءافـش  بلط  هدرب و  هانپ  ادخ  لوسر  ربق  ور  نیا  زا  مدرک  یم  يرطخ  ساسحا  هک  دوب  هداد  تسد 
رد ینعی   ) مدـید عضوم  نیا  رد  ار  ربماـیپ  تفگ : دنتـساوخ ، ار  راـک  نیا  رـس  وا  زا  دـیطلغ ، یم  كاـخ  رد  داـتفا و  یم  دـمآ و  یم  دجـسم 

باوخ )
لبنح نب  دمحا  نب  هللا  دـبع  يارب  تسا : هتفگ  تالاوسلا "  للعلا و  باتک "  رد  لاس 819 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، يومح  هعامج  نب  زعلا  - 6

ار ادخ  لوسر  ربنم  يدرم  مدرک : لاوس  مردپ  زا  تسا : هتفگ  هللا  دبع  هک  هدرک  لقن  وا  زا  فوص ، نب  یلع  یبا  هک  تسا  یتیاور  شردـپ  زا 
یم ار  نآ  دیوج و  یم  كربت  نادب  دنک و  یم  سم 

هحفص 255 ] ] 

درادن یعنام  تفگ : مردپ  تسا ؟ تسرد  راگ  نیا  ایآ  دراد  ادخ  زا  باوث  دیما  راک  نیا  زا  دنک و  یم  نینچ  زین  ادخ ، لوسر  ربق  اب  دسوب و 
(. هحفص 443 دلج 2  ءافولا  ءافو  )

هتفگ یقارع  نیدـلا  یلو  زا  لقن  هب  لاعنلا "  هفـصب  لاعتملا  حـتف  رد "  لاس 1041 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يرقم  دـمحم  نب  دـمحا  همالع  - 7
زا هک  ما  هدید  ظافح  زا  رگید  رـصان و  نبا  طخ  اب  یمیدق  هوزج  رد  لبنح  نب  دمحا  راتفگ  رد  تسا : هتفگ  الع  نب  دیعـس  وبا  ظفاح  تسا :

ناشن هیمیت  نبا  هب  ار  دـمحا  راتفگ  دـیوگ  یم  وا  درادـن . یعنام  دومرف : دـش ، لاوس  ادـخ  لوسر  ربنم  ربق و  ندیـسوب  دروم  رد  دـمحا  ماـما 
تسوا ؟ راتفگ  ینعم  ای  تسوا  راتفگ  مناد  یمن  اما  تسا  یگرزب  درم  مشیپ  دمحا  منک ، یم  بجعن  تفگ : درک و  بجعت  رایسب  میداد 
هدروخ ار  شبآ  هتـسش و  ار  یعفاش  هماج  هک : هدـش  لقن  ام  يارب  دـمحا  زا  هک  یتروص  رد  تسا  راتفگ  نیا  رد  یبجعت  هچ  دـیوگ : یم  وا 

. تسا
؟ دومن دهاوخ  مارتحا  هنوگچ  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  راثآ  هباحص و  هب  تبسن  سپ  دنک ، مارتحا  هزادنا  نیا  ات  ملع  زا  وا  هک  یتقو 

: یلیل هب  تبسن  نونجم  لوق  زا  تسا  هدورس  وکین  ردقچ  و 

یلیل  راید  یلع  رما 
اراذجلا اذ  راذجلا و  اذ  لبقا 

یبلق  نفغش  رایدلا  بح  ام  و 
ارایدلا نکس  نم  بح  نکل  و 

تنوکس نآ  رد  هک  یـسک  نآ  هدرکن ، ریخـست  ار  ملد  یلیل  راید  هب  هفالع  مسوب ، یم  ار  راوید  نآ  راوید و  نیا  مرذگ ، یم  یلیل  راید  زا  " 
 ". تسا هتخاس  دوخ  نوتفم  ارم  دراد 

زین لالب  تشاذگ و  یم  فیرـش  ربق  يور  ار  شتـسار  تسد  امهنع  هللا  یـضر  رمع  نب  هللا  دـبع  هک : تسا  هدرک  لقن  هلمح  نبا  بیطخ  - 8
و  داهن . یم  نآ  يور  ار  شیور 

زا هاگره  هک : دنا  هدرک  حیرصت  هکنانچ  تسا . هداد  يوتف  نآ  هب  دلاو  موحرم  هکنانچ  دنرادن  تهارک  دشاب  هتـشاد  كربت  دصق  رگا  يرآ 
دسوبب . ار  اصع  هاگنآ  دنک  هراشا  نآ  هب  یئاصع  اب  تسا  بحتسم  دشاب ، زجاع  دوسالا  رجح  هب  ندز  تسد 

دـلج 1 بلاطملا "  ینـسا  هیـشاح "  رد  هک  بلاطلا "  ضور  هیـشاح "  رد  خویـشلا  خیـش  يراـصنا  كرزب  یلمر ، دـمحا  ساـبعلا  وبا  - 10
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فنصم لوق  زا  دعب  هحفص 331 

هحفص 257 ] ] 

: تسا هتفگ  تسا  هدش  پاچ  ددرگ "  کیدزن  هدش  یم  کیدزن  وا  هب  شتایح  نامز  رد  هآ  روط  نامه  روبق "  ترایز  قلطم  بادآ  هرابرد 
لقن یناهفصا  یـسوم  وبا  ار  نیا  دتـسیاب ، اعد  يارب  هلبق  هب  ور  مالـس و  يارب  تشپ  هب  ور  دسوبب ، ای  دنزب و  تسد  ار  ربق  دیابن  یلک  روط  هب 

. درادن یعنام  دسوبب  ای  دنک  سمل  كربت  دصق  هب  دشاب ، یملاع  ای  ادخ  یلو  ای  ربمایپ  ربق  رگا  يرآ  تسا : هتفگ  هاگنآ  تسا  هدرک 
ءاملع شور  تسا ، هتفگ  هاگنا  تسا ، زئاج  شندرک  سمل  ربق و  ندیسوب  هک : هدرک  لقن  یعفاش  يربط  نیدلا  بحم  زا  يرـشان  بیط  - 11

: تسا هدناوخ  ار  رعش  نیا  هدوب و  نینچ  هتسیاش 

ارثا  یمیلسل  انیار  ول 
رثالل فلا  فلا  اندجسب 

 ". مینک یم  هدجس  نآ  يارب  راب  رازه  رازه  مینیبب  یمیلس  زا  يرثا  رگا  " 
لوزن یحو و  اب  هک  ینیمز  رس  تسا : هتفگ  مرکا  ربمایپ  ربق  میظعت  هرابرد  يدایز  نانخـس  زا  دعب  ءافـشلا  رد "  یکلام ، ضایع  یـضاق  - 12

رپ حـیبست  سیدـقت و  اب  نآ  هنهپ  و  هتفر ، الاب  نآ  زا  حور  هکئالم و  هتـشاد و  دـمآ  تفر و  نآ  رد  لیئاکیم  لـیئزبج و  و  هدـش ، داـبآ  نآرق 
و تاولص ، دجاسم و  تایآ و  سرادم  هدش ، رشتنم  ملاع  راطقا  هب  نآ  زا  ربمایپ  تنس  ادخ و  نید  و  هتفرگرب ، رد  ار  رشب  دیس  شکاخ  هدش ،

متاـخ هاـگیاج  نیلـسرملا و  دیـس  فـقاوم  نیملـسم و  رعاـشم  نید و  کـسانم  تازجعم و  نیهارب و  دـهاعم  و  تاریخ ، لـئاضف و  دـهاشم 
تسا هتفرگرب  رد  ار  ادخ  لوسر  نادب  هک  تسا  ینیمز  نیتسخن  درک و  ادیپ  ندش  ناهج  شرتسگ و  هب  عورش  مالسا  هک  یماگنه  ناربمایپ ،

. دوش هدیسوب  شیاه  راوید  اه و  هناخ  دوش و  مامشتسا  شیوب  زا  دریگ و  رارق  مارتحا  دروم  هک  تسا  نآ  هتسیاش  ینیمز  رس  نینچ 
زادگ و زوس و  وت  رطاخ  هب  نم  رد  تسا  هدرک  ادیپ  صاصتخا  تایآ  هب  تسوا و  اب  مدرم  تیاده  هک  یـسک  ناربمایپ و  نیرتهب  هناخ  يا  " 

. دراد دوجو  لعتشم  قشع 

هحفص 258 ] ] 

زا میوم  هک  یلاح  رد  ندیکم  ندیـسوب و  ترثک  زا  ینک ، رپ  اه  طایح  اهراوید و  نیا  زا  ار  میاه  ناتـسغاب  رگا  هک  تسا  ینامیپ  نم  رب  و  - 
. دش مهاوخ  هدیشخب  دنام  یم  ظوفحم  ندش  دیفس 

. دشاب ندمآ  وت  شیپ  ندیشک و  كاخ  هب  تروص  اب  هکنآ  ول  مدرک و  یم  ترایز  ارت  هراومه  دندوبن ، منامنشد  تعجارم و  هلاسم  رگا 
... " منک یم  ترضحم  میدقت  ار  تارجح  هناخ و  نیا  زا  هعطق  ود  متیحت ، عومجم  زا  يدوز  هب  نکیل 

 " یضاق لوق  زا  دعب  هحفص 577  دلج 3  ءافشلا "  حرـش "  رد  لاس 1069  رد  یفوتم  یفنح ، یجافخ  نیدلا  باهش  تاضقلا  یـضاق  - 13
جیه اب  تسا : هتفگ  دنک  سمل  ار  نآ  دبـسچب و  نآ  هب  دیابن  تفرگ  رارق  ربق  رانک  هک  یـسک  هدش  لقن : يدـنه  دیعـس  نب  دـمحا  باتک  زا 

فالخ نوچ  تسا ، هورکم  نآ  هب  شا  هنیس  ندنابسچ  ندرک و  سمل  ندیسوب و  سپ  دسوبن ، ار  نآ  دریگن ، سامت  نآ  اب  شندب  زا  تمسق 
يربط دمحا و  اذل  تسین و  یقافتا  هتبلا  تسا . هورکم  ندرک  سمل  ندیسوب و  دراد  رارق  نآ  رد  هک  ار  یحیرض  ره  نینچمه  و  تسا . بدا 
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. درادن یعنام  نآ  ندیسوب  ندیبسچ و  دنا : هتفگ 
قوش هک  تسا  یسک  زا  ریغ  هب  طوبرم  تهارک  هک  هدش  هتفگ  و  تسا . هدنابسچ  فیرش  ربق  هب  دوخ  يراصنا  بویا  وبا  هک : هدش  تیاور  و 

یبا لوـق  دزن  هحفص 571  دـلج 3  رد  تسا و  ییوـکین  مـالک  نیا  و  تشاد ، دـهاوخن  تهارک  هنرگ  و  تسا ، هدرکن  هـبلغ  وا  رب  تـبحم  و 
هتفگ دـهد ؟ رارق  شرـس  يور  دراد  رارق  ربـق  يور  هلبق  رد  هک  ار  یلیدـنق  دـشاب  ادـخ  لوسر  يور  هب  ور  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هیکلم " :

هس ای  عرذ و  راهچ  هلصاف  هدش  هتفگ  سپ  دشاب ، يا  هلـصاف  ربق  وا و  نایم  دیاب  هکنیا  تسا و  ترایز  یگنوگچ  هب  داشرا  فرح  نیا  تسا :
رتشیب و  تسا . رتکیدزن  بدا  هب  هدوب  مسر  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هکنانچ  ندوب  رترود  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  بلطم  نیا  و  دـشاب . عرذ 

ندوب کیدزن  هک  دندقتعم  اه  یکلام  زا  یضعب  دنراد و  هدیقع  نیا ، هب  ءاملع 

هحفص 259 ] ] 

، تسا مالـسا  ردص  هب  طوبرم  نیا  تسا و  فلتخم  دارفا  بسح  هب  نآ  دوش و  شتایح  نامز  هلماعم  وا  اب  هک  هدش  هتفگ  تسا و  رت  هتـسیاش 
. دریگ یم  رارق  حیرض  رانک  اعبط  دنرادن ، یموهفم  رگید  تسا ، ندش  کیدزن  زا  عنام  هدش و  ینامتخاس  نآ  يور  هک  زورما  اما 

ثیدح و ءازجا  فیرـش و  فحـصم  ندیـسوب  هک : تسا  هدرک  لقن  ینامی  فیـصلا  یبا  زا  هدوب  اه  یعفاش  زا  هک  هکم  ءاملع  زا  یکی  - 14
. تسا زئاج  ناحلاص  روبق 

هک ار  يزیج  ره  ندیسوب  زاوج  دنا : هدرک  طابتسا  دوسالا  رجح  ندیسوب  تیعورـشم  زا  ءاملع  زا  یـضعب  تسا : هتفگ  رجح  نبا  ظفاح  - 15
لقن دمحا  نآ  ریغ  اما  بدا و  رد  تسا  يا  هقباسم  یمدآ  تسد  ندیـسوب  اما  نآ ، ریغ  هاوخ  دـشاب و  مدآ  هاوخ  دراد ، ار  میظعت  یگتـسیاش 
هتفگ نیا  تحص  شناوریپ  زا  یخرب  اما  درادن  یعنام  تفگ : دش ، لاوس  شفیرـش  ربق  ادخ و  لوسر  ربنم  ندیـسوب  دروم  رد  وا  زا  هک  هدش 

. دنا هتسناد  دیعب  دمحا  زا  ار 
دـصق هب  رگم  تسا  هورکم  فیرـش  ربق  ندیـسوب  تسا : هتفگ  هحفص 315  دـلج 8  بهاوملا "  حرـش "  رد  یکلام ، يرـصم  یناقرز  - 16

. تسا دقتعم  نآ  هب  یلمر  هکنانچ  تشاد . دهاوخن  تهارک  تروص ، نآ  رد  هک  كربت 
هحفص 286 دلج 1  یعفاش ، هقف  رد  عاجش  یبا  خیش  نتم  رب  يزع  مساق  نبا  حرـش  رب  شا  هیـشاح  رد  یعفاش ، يزوج  اب  میهاربا  خیـش  - 17

ندیـسوب تسا  نینچمه  و  دـنهد ، یم  رارق  نآ  يور  هک  یتوبات  تسا  نآ  لـثم  تسا و  هورکم  نآ  ندرک  سم  ربق و  ندیـسوب  تسا : هتفگ 
دهاوخن تهارک  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  هب  كربت  دـصق  هکنآ  رگم  ءایلوا  ترایز  يارب  ندـش  لخاد  ماگنه  اـه  هناتـسآ 

، دوش یم  عقاو  يودبلا  دمحا  میاقآ  ترایز  رد  هکنانچ  دشاب ، ناوتان  درم ، نز و  طالتخا  نآ  لاثماو  ماحدزا  رطاخ  هب  نآ  زا  رگا  و  تشاد ،
فقوت یناکم  رد  دراوم  هنوگ  نیا  رد 

هحفص 260 ] ] 

هدرک حیرـصت  ءاملع  . دسوبب ار  نآ  سپ  دنک ، ربق  هب  هراشا  رگید  زیچ  اب  شتـسد  اب  دناوخب و  دـناوت  یم  هک  هچنآ  نآرق ، ءاعد و  زا  دـنک و 
. دسوبب ار  نآ  هاگنآ  دنک  هراشا  نآ  يوس  هب  اصع  ای  شتسد و  اب  هک  تسا  بحتسم  دشاب ، ناوتان  دوسالا  رجح  سم  زا  رگا  هک  دنا 

دای یلمر  ترابع  لقن  زا  دعب  هحفص 66  راونالا "  قراشم  هحفص 20 و "  بلاطملا "  زنک  رد "  یکلام  يوازمح  يودع  نسح  خیـش  - 18
دـصق هب  ءاـیلوا  روبق  ندیـسوب  زاوج  زا  نآ  سپ  تسین ، كربت  يارب  زج  فیرـش  ربـق  ندیـسوب  هکنیا : رد  تسین  یکـش  تسا : هتفگ  هدـش 

ياه ناتـسغاب  یغاب  ترـضح  نآ  ربق  هک : اـصوصخم  دوش  ینعم  نیمه  هب  لـمح  هتفگ ، فراـع  هک  ار  هچنآ  دـیاب  سب  تسا ، یلوا  كربت 
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تسا . تشهب 
ار ناـحلاص  روـبق  هک  یـسک  تسا " : هتفگ  هیمیت  نبا  تسا : هـتفگ  هحفـص 133  نآرقلا "  ناقرف  رد "  یعفاـش ، یمازع  همالـس  خیـش  - 19

ناهانگ زا  ار  نآ  یهاگ  دراد : دروم  نیا  رد  ینوگ  هنوگ  راتفگ  وا  تسا "  هدش  بکترم  یگرزب  رایسب  هانگ  دیامن ، حسم  ای  دنک و  فاوط 
. دراد نآ  ریظن  یتاریبعت  رگید  یهاگ  كرش و  ار  نآ  یهاگ  هریبک و 

میمصت وا  اما  دندوب ، هتفای  تغارف  نآ  نیودت  یسرری و  زا  دیایب  ایند  هب  وا  هکنآ  زا  شیپ  ققدم  ءاهقف  ققحم و  نادنمـشناد  هک  یتروص  رد 
هدوب دـقعنم  شفالخ  رب  عامجا  وا  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دـیامن ، یم  هتفگ  قبط  عامجا  ياعدا  یهاگ  دـنک و  تفلاـخم  ناـنآ  اـب  هک  دراد 

نیا دنـشاب ، حیحـص  یـسرب  تسرد و  مهف  يراد  دـنک و  تقد  دـنا  هدوب  شدـعب  وا و  زا  شیپ  هک  یناـسک  وا و  راـتفگ  رد  یـسک  هکناـنچ 
. دبای یم  ینشور  هب  ار  تقیقح 

رظن هس  نآ  هرابرد  ملع  لها  دنیامن ، فاوط  نآ  رود  ای  دننک و  یم  حسم  ار  ربق  هک  نیملسم  ماوع  هکنیا : نآ  مروآ و  یم  یلاثم  اجنیا  رد  و 
. تسا هورکم  هن  رگ  درادن و  یعنام  دشاب  هقالع  تدش  يورزا  هک  یتروص  رد  تسا ، هورکم  اقلطم  تسا ، زئاج  اقلطم  دنراد :
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تفای تفای  یهاوخ  ینک  لمات  هدرمش ، ادخ  ریغ  تدابع  ار  نآ  هدرک و  ریفکت  ار  نیملـسم  نآ  ببـس  هب  هیمیت  نبا  هک  يروما  رد  هاگ  ره  و 
نید تایرورـض  ءزج  تسرد و  تسا "  كرـش  ادـخ  ریغ  يارب  یتداـبع  ره  نآ " : ياربک  هک  دـنک  یم  همدـقم  ود  هب  تشگرب  شلیلد  هک 

ره نآ " : يارغـص  یلو  تسا  هدرک  لالدتـسا  نآ  يارب  هدـش ، دراو  نیکرـشم  هراـبرد  هک  يداـیز  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هیمیت  نبا  و  تسا ،
غورد  " تسا . ادخ  ریغ  تدابع  نآ  بحاص  يارب  رذن  ای  ناویح و  حبذ  ای  نآ  ندرک  حسم  ای  ربق ، رود  فاوط  ای  بئاغ  ای  هدرم  يارب  یئادن 

شتـسردان هدـیقع  نیا  يارب  هدرک  لـیوات  ار  اـهنآ  ادـمع  اـی  هدـیمهفن  ار  اـهنا  ینعم  هک  یحیحـص  ثیداـحا  تاـیآ و  زا  هیمیت  نبا  تسا و 
. تسا هدومن  لالدتسا 

دنرفاک  كرشم و  شعابتا  وا و  زج  ناناملسم  همه  زا : تسا  ترابع  هک  هتفرگ  یغورد  هجیتن  تسا  طلغ  شیارغص  دساف  سایق  نیا  زا  و 
در هرابرد  هدرـشف  یباتک  لاس 1922 ه  رد  یفوتم  یـساف ، دیجملا  دبع  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ماما  قیقدـت ، لها  جات  قیقحت و  لها  ياقآ  و 

. تسا هداد  رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  هدوب  هتسیاش  هکنانچ  ار  نآ  و  هتشاگن ، قطنم  لوصا و  رظن  زا  بهذم  نیا 
یـسک تسا و  تیـصعم  شترایز  يارب  ترفاسم  تسا : هتفگ  هدرک و  تراسج  يدعت و  ادـخ  لوسر  رب  یتح  درم  نیا  دـیوگ : یم  هکنیا  ات 

. تسا كرشم  دبلطب ، يرای  هب  هدرک و  ادن  كرم  زا  دعب  ار  وا  هک 
یقلاخ و هک : دشاب  تقیقح  نیا  زا  ولمم  شلد  هاوخ  يرای  هچ  رگا  تسا  هدناوخ  گرزب  كرش  یهاگ  کچوک و  كرـش  ار  نآ  یهاگ  و 

لوبقم ریخ و  ره  همـشچ  رـس  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دوش ، یم  هتـساوخ  يرای  تجاح و  هک  ربمایپ  زا  تسین و  ادـخ  زج  يرثوم 
. دنا هتشاد  يا  هدیقع  نینچ  وا  هرابرد  راصعا  عیمج  رد  اه  ناملسم  همه  هکنانچ  تسا ، هداد  رارق  هوعدلا  باجتسم  هعافشلا و 

نیدلا جات  ام  خیش  اب  تسا : هتفگ  ثدحم  يراصنا  دمحم  هللا  دبع  نیدلا  لامج  و 
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، مدوب وا  اب  نم  دـنک و  ترایز  ندوب  هیفرـشالا "  ثیدـحلا  راد  رد "  هک  ار  ادـخ  لوسر  نیلعن  تفرگ  میمـصت  وا  میتفر  قشمد  هب  یناهکاف 
: دناوخ یم  دوب  يراج  شکشا  هکیلاح  رد  دیلام و  یم  نآ  رب  ار  شتروص  دیسوب و  یم  ار  نآ  داتفا و  دید ، ار  كرابم  نیلعن  هک  یماگنه 
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اهلصو  یلیل و  نونجملل : لیق  ولف 
؟ اهایاوط یف  ام  ایندلا و  ما  دیرت 

اهلاعن  بارت  نم  رابغ  لاقل :
اهاولبل یفشا  یسفن و  یلا  بحا 

زا مشیپ  وا  شفک  كاخ  رابغ  دـیوگ : نم  باوج  رد  وا  ار ، اهیف  اـم  اـیند و  اـی  یهاوخ  یم  ار  شلـصو  یلیل و  دوش : هتفگ  نونجم  هب  رگا  " 
 ". مبلط یم  افش  اهدرد  همه  يارب  نآ  زا  و  تسا . رتبوبحم  زیچ  همه 

هک یماگنه  باطخ  نب  رمع  نیب  ءاوبا "  رد "  هک  ار  یلـصفم  ثیدح  هحفص 54  دلج 2  هرـضنلا "  ضایرلا  رد "  يربط  نیدلا  بحم  - 20
رمع هک  یتـقو  هدـمآ : نآ  رد  و  هدروآ . هدـش ، عقاو  هدوب  هتـساوخ  يراـی  وا  زا  هک  یخیـش  نیب  هدوب و  هکم  مزاـع  شناراـی  زا  رفن  دـنچ  اـب 

وا رب  داتـسیا ، شربق  رانک  ات  دـیود  رمع  منیب  یم  هک  ایوگ  تسا . هدرم  هک  دـیمهف  دـش  ایوج  درم  نآ  زا  دیـسر  ناکم  ناـمه  هب  تشگرب و 
يداع يدرم  ربق  رانک  دـشاب  زئاج  رمع  لثم  يارب  هک  یتقو  سپ  درک ، هیرگ  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  نآ  سپ  دـناوخ  زاـمن  داتـسرف و  دورد 

نآ و نتفرگ  شوغآ  رد  ادخ و  لوسر  ربق  رانک  نداتـسیا  زا  ار  مالـسا  تما  زیچ  هچ  سپ  دنک ، هیرگ  دریگب و  شوغآ  رد  ار  نآ  دتـسیاب و 
؟ دراد یم  زاب  شتمصع  تیب  لها  روبق  ای  نآ و  رب  ندرک  هیرگ  ندیسوب و 

 " هدتقا مهادهبف  هللا  يده  نیذلا  کئلوا 
.( هیآ 9 ماعنا   "  ) دینک يوریپ  ناشیئامنهار  زا  سپ  تسا ، هدرک  تیاده  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 
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هفاحق یبا  نب  رکب  یبا  ترایز 

: دیوگب دتسیاب و  هنع  هللا  یضر  قیدص  رکب  یبا  رس  يذاحم  ادخ ، لوسر  ترایز  زا  دعب  - 27
، رارسا رد  شنیما  يا  وت  رب  دورد  اهرفـس ، رد  وا  قیفر  يا  وت  رب  دورد  راغ ، رد  ادخ  ربمایپ  هارمه  وت  رب  دورد  ادخ  لوسر  هفیلخ  وا  رب  دورد 
وا يارب  ینیـشناج  وکین  هجوت  دـیامرف و  تیانع  دـهد ، یم  شربمایپ  تما  هیحان  زا  یماما  هب  هک  ار  یـشاداپ  نیرتهب  ام  هیحاـن  زا  وت  هب  ادـخ 

و يدومرف ، محر  هلـص  يدومن و  هداـمآ  ار  مالـسا  و  يدرک ، گـنج  تعدـب  هدر و  لـها  اـب  يدومیپ و  هجو  نیرتـهب  هب  ار  شهار  يدوب و 
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  و  تفرگ ، ار  تنابیرگ  گرم  ات  يدوب  شلها  رای  قح و  هدنراد  اپب  هراومه 

. هدم رارق  هجیتن  یب  میرک  يادخ  يا  تتمحر  هب  شترایز  رد  ار  نامششوک  ناریمب و  شتبحم  اب  ار  ام  ایادخ 

باطخ نب  رمع  ترایز 

: دیوگب دریگ و  رارق  هنع  هللا  یضر  رمع  ربق  ربارب  رد  دنک و  تکرح  سپس  - 28
تیانع ار  شاداپ  نیرتهب  امـش  هب  ام  زا  ادـخ  اه ، تب  هدننکـش  يا  وت  رب  دورد  مالـسا ، هدـننک  راکـشآ  وت  رب  دورد  نانموم  ریما  وت  رب  دورد 
نامیتی سپ  يدرک ، يرای  گرم  تایح و  نامز  رد  ار  نیملسم  مالسا و  وت  ددرگ ، یـضار  هداد  رارق  هفیلخ  ارت  هک  یـسک  زا  ادخ  دیامرف و 
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يدـهم يداه و  هدیدنـسپ و  ماما  ناناملـسم  يارب  وت  تفرگ و  ورین  وت  هلیـسو  هب  مالـسا  يداد و  رارق  تمحرم  دروم  ار  ماحرا  تلافک و  ار 
تمحر و دورد و  و  يدرک ، ناربج  ار  ناـنآ  یگتـسکش  و  يدومن ، لیدـبت  اـنغ  هب  ار  ناـنآ  رقف  يدرک و  عمج  ار  ناـنآ  یگدـنکارپ  يدوب 

. داب وت  رب  ادخ  تاکرب 
: دیوگ یم  ینیما 

 " زا رگید  حالفلا " و  یقارم  رد "  یفنح  هیقف  یلالبنرش  ار  ترایز  نیا 
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زا یعنام  چیه  دندوزفا ، نآ  رب  دنراد  یم  تسود  نیخیـش  لئاضف  زا  هک  ار  هچنآ  زورما ، ناگرزب  هکنآ : تیاهن  دنا ، هدرک  لقن  ناگتـشذگ 
یتقیقح نیا  دراذـگب و  ساپـس  نآ  زا  هدرک  فیدر  دـناد  یم  ترایز  دروم  صخـش  زا  هک  یبقانم  هنوگره  دـناوت  یم  رئاز  ریز  تسین ، نآ 

. تسا هتشاد  رظن  قافتا  نآ  هرابرد  هراومه  یمالسا  تما  هک  تسا 
: رگید ترایز 

شرـس اریز  دتـسرفب ، دورد  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  رب  هاگنآ  دـنک  تکرح  عرذ  کـی  رادـقم  هب  شتـسار  فرط  زا  دـیوگ : یم  ینالطـسق 
: دیوگب تسا و  ادخ  لوسر  هناش  يذاحم 

مالسا و زا  دنوادخ  درک  دییات  ار  نید  هدر "  زور "  رد  وت  هلیسو  دنوادخ  هک  یسک  يا  وت  رب  دورد  نیلسرملا ، دیـس  هفیلخ  يا  وت  رب  درود 
. شاب یضار  وا  رطاخب  ام  وا و  زا  ایادخ  دهد ، ریخ  يازج  وت  هب  نیملسم 

ریما يا  وت  رب  دورد  دیوگب : دتسرفب و  دورد  هنع  هللا  یضر  باطخ  نب  رمع  رب  هاگنآ  دنک  تکرح  عرذ  کی  ردقب  شتسار  تسد  زا  سپس 
، دیامرف تیانع  ریخ  يازج  وت  هب  نیملـسم  مالـسا و  زا  ادخ  تسا ، هدرک  دییات  ار  نید  وا  هلیـسو  ادـخ  هک  یـسک  يا  وت  رب  دورد  نانموملا ،

. شاب یضار  شرطاخب  ام  وا  زا  ایادخ 
: رگید ترایز 

رب دورد  دیوگب : دتسرفب و  دورد  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  رب  هاگنآ  دشکب  بقع  عراذ  کی  رادقم  هب  ار  شتـسار  فرط  دیوگ : یم  يروجاب 
بقع عارذ  کی  رادقمب  زاب  سپـس  دیامرف . تیانع  ریخ  يازج  وت  هب  ص )  ) دمحم تما  هیحان  زا  ادخ  ادخ ، لوسر  هفیلخ  يا  رکب  ابا  يا  وت 

ددرگرب شکرابم  يور  ربارب  شلوا  ياجب  سپـس  دیوگب ، هدش  هتفگ  البق  هک  هچنآ  دننامه  دتـسرفب  دورد  باطخ  نب  رمع  رب  هاگنآ  دـیایب 
. دوش لسوتم  ادخ  هب  وا  هلیسو 

ترابع : کی  اب  نیخیش  ترایز 
، ناگباوخمه يا  امش  رب  دورد  دیوگب " : ددرگرب و  عارذ  فصن  رادقم  هب 
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نیرتهب امـش  هب  ادـخ  نیملـسم ، حـلاصم  يارب  وا  زا  دـعب  ناگدـننک  مایق  نید  نتـشاداپب  رد  ادـخ  لوسر  نانواعم  ناریـشم ، ناریزو ، ناقیفر 
. دیامرف تیانع  ار  اه  شاداپ 

ام يارب  وا  میوش و  لسوتم  ادـخ  لوسر  هب  امـش  هلیـسو  ات  میدـمآ  امـش  شیپ  تسا : هدرک  هفاـضا  حـالفلا "  یقارم  رد "  یفنح  یلـالبنرش 
. دنک روشحم  دناریمب و  نآ  اب  درادی و  هدنز  ار  ام  شنیئآ  رب  دریذپب و  ار  نامششوک  هک  دهاوخب  نامیادخ  زا  دنک و  تعافش 
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رگید : ترابع  اب  نیخیش  ترایز 
: تسا هدروآ  مرکا  ربمایپ  ترایز  لیذ  رد  بیبح  نبا 

رد شترازو  رب  ار  يربمایپ  ریزو  يازج  نیرتهب  شلها  مالسا و  هیحان  زا  دنوادخ  رمع ، رکب و  ابا  يا  ادخ  لوسر  ناهارمه  يا  امش  رب  دورد 
وا زا  دعب  دـیدوب و  شیارب  یبوخ  ناریزو  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  امـش  دـیامرف . امـش  هب  شتافو  زا  دـعب  شتفالخ  رب  شتایح و  نامز 
. دهد رارق  امش  اب  شتمحر  هب  ار  ام  تشهب و  رد  ادخ  لوسر  هارمه  ار  امش  نآ  ضوع  رد  ادخ  سپ  شتما ، رد  راکوکین  لداع و  نانیشناج 

موس : ترابع  اب  نیخیش  ترایز 
شتایح ماگنه  نید  نتشاداپب  رد  وا  نانواعم  و  ادخ ، لوسر  ناریزو  يا  امـش  رب  دورد  دیوگب : نانآ  ترایز  ماقم  رد  رئاز  دیوگ : یم  یلازغ 

ادخ سپـس  دـیدومن ، یم  لمع  شتنـس  هب  دـیدرک و  یم  يوریپ  وا  زا  اهراک  همه  رد  هک  وا  زا  دـعب  تما  نایم  رد  نید  روما  ناگدـناداپب  و 
دیامرف . تیانع  امش  هب  نید  رد  ار  ربمایپ  ناریزو  يازج  نیرتهب 

. دنک یم  تیافک  ياه  هتفگان  زا  دمآ  هتفگ  هک  هچنآ  دراد  دوجو  هریغ  رهنالا " و  عمجم  باتک "  رد  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  ترابع  و 
مرکا ربمایپ  هب  اهنآ  هلیـسو  دـنک ، ناشـشیاتس  دـناد  یم  اهنآ  زا  هک  ار  هچنآ  تسا : هتفگ  هحفص 265  دـلج 1  لخدـملا "  رد "  جاحلا  نبا 

. دهد رارق  شجئاوح  ءاضق  رد  عیفش  ار  اهنآ  دوش ، لسوتم 
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بحتـسم رادـقم  نیمه  دـنکن و  فقوت  نآ  اعد  زامن و  رادـقم  زا  شیب  هک  دـنک  یم  باجیا  بدا  هکلب  دـنامن ، دایز  فیرـش  مرح  رد  - 29
تسا .

فیرش مرح  زا  عادو 

رانک راب  نیرخآ  يارب  هک  تسا  بحتـسم  دوش ، جراخ  هنیدـم  زا  هک  تفرگ  میمـصت  درک و  ادـیپ  تغارف  ترایز  زا  رئاز  هک  یماگنه  - 30
هب مه  زاب  هک  دهاوخب  ادـخ  زا  و  دـنک ، عادو  مرکا  ربمایپ  اب  دـناوخب و  هرابود  تشذـگ ، هکنانچ  ار  ترایز  ياعد  دـیایب و  ادـخ  لوسر  ربق 

شیپ ادخ  لوسر  ماقم  عضوم  هک  کچوک  هضور  رد  زامن  تعکر  ود  سپس  دشاب ، تمالس  هب  رفـس  رد  ددرگرب و  هنیدم  هب  ترایز  ناونع 
. دناوخب هدوب  دوش ، هفاضا  دجسم  رد  نامتخاس  هکنآ  زا 

نیرخآ ار  نیا  دتـسرفب و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  دـیوگب : دـهن و  نوریب  ار  شپج  ياـپ  لوا  دـیایب ، نوریب  تساوخ  هک  یتقو 
يا نادرگب  ناسآ  منطو  هداوناخ و  يوسب  ار  متـشگرب  و  راد ، متمالـس  هب  رفـس  نیا  رد  و  زیرب ، شترایز  اب  ار  مناهانگ  هدـم و  رارق  متراـیز 

ناگدنشخب . نیرت  هدنشخب 
. یئامرف نامتیانع  يوش  یم  یضار  يراد و  تسود  هک  هچنآ  لمع  زا  يوقت و  یکین و  رفس  نیا  رد  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  دیوگب : و 

تیانع اب  ام  ایادخ  ناسآ ، ار  شیرود  زاس و  راومه  ار  نامرفس  تالکشم  ایادخ  شاب ، نام  هداوناخ  رد  ام  هفیلخ  رفـس ، رد  ام  هارمه  ایادخ 
هب ار  ام  تشگرب  شاب و  ریخ  اب  ام  بحاصم  ایادـخ  میدرگ ، یم  رب  نام  هداوناخ  يوس  هب  تبقاـع  يدـب  رظنم و  نزح  رفـس و  لکـشم  زا  وت 

تیاـضر ترفغمو و  لاـمعا  یلوـبق  تمالـس و  اـب  اـمرف و  ناـمتیافک  تسا  هدرکن  اـی  هدرک و  نامدـصق  هک  هچنآ  هـب  تبـسن  ریگ و  هدـهع 
. هدم رارق  فیرش  لحم  نیا  هب  تبسن  مدهع  نیرخآ  ار  نیا  نامنادرگرب و 

هب تشگرب  هدم و  رارق  تلوسر  مرح  هب  تبـسن  مدهع  نیرخآ  ار  نیا  ایادخ  دیوگب : دعب  دـنک و  هداعا  ار  شیپ  ترایز  اعد  مالـس و  هاگنآ 
. امرف مبیصن  ترخآ  ایند و  رد  تیفاع  ششخب و  و  نادرگ ، ناسآ  نم  رب  ار  فیرش  مرح  ود 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1854 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 267 ] ] 

نادرگرب "  تمینغ  تمالس و  اب  نام  هداوناخ  هب  ار  ام  تسا " : هدرک  هفاضا  ینغملا "  رد "  ینیبرش 
عادو وت  اب  دیوگب : اعد  مالـس و  زا  دعب  دیایب و  فیرـش  ربق  رانک  تسا  بحتـسم  تشاد  تعجارم  میمـصت  هک  یتقو  تسا : هتفگ  ینامرک  و 

رب رکش  دنکن و  عطق  ام  زا  ار  تمرح  ترایز  راثآ  هک  یهاوخب  ادخ  زا  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  تسین . ناسآ  ام  رب  تتقرافم  عادو  اما  میدرک 
. دیامرف نامیزور  ار  تمعن  نیا 

زامن تعکر  ود  ندـمآ  نوریب  ماگنه  دـنک و  هکرابم  هضور  هب  هجوت  سپـس  هدـم ، رارق  ربمایپ  ربق  تراـیز  زا  هدـهع  نیرخآ  ار  نیا  ایادـخ 
دیامن . ار  اجنآ  هب  تشگزاب  تساوخرد  ادخ  زا  دناوخب و 

نآ ياه  هاگترایز  رگید  عیقب و  همئا  ترایز 

دورب و عیقب  ترایز  هب  تسا  هتفگ  یهکاف  هکنانچ  هعمج  زور  اصوصخم  زور و  ره  ادـخ  لوسر  ربق  ترایز  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  و  - 31
زور اصوصخم  تسا : هدوزفا  يروخاـف  تسا و  هتفگ  نینچ  يوون  دورب و  عیقب  هب  زور  ره  هک  تسا  بحتـسم  تسا  هدـمآ  مولعلا  ءاـیحا  رد 

. هعمج
ام ياقآ  نینموملا  ریما  قداص ، ماما  رقاب و  ماما  نیدـباعلا و  نیز  یلع و  نب  نسح  سابع و  دورب و  تارازم  دـهاشم و  تراـیز  يارب  عیقب  هب 
ام ياقآ  اصوصخ  ناعبات  هباحص و  زا  يرایسب  هیفـص و  شا  همع  ترـضح و  نآ  نارـسمه  زا  يا  هدع  ادخ و  لوسر  رـسپ  میهاربا  نامثع و 

دیوگب : دیامن و  ترایز  ار  عفان  کلام و 
هب زین  ام  دیتسه و  نینموم  هناخ  رد  هک  امش  رب  دورد  دیدرک  امش  بیـصن  هک  یکین  نایاپ  هچ  نید و  رد  ناتیئابیکـش  ربارب  رد  امـش  رب  مالس 

. دناوخب صالخا  هروس  یسرکلا و  هیآ  دش و  میهاوخ  قحلم  امش 
قحلم امش  هب  دهاوخب  ادخ  رکا  ام  دیناگتفرگ و  تقبس  امش  دیتسه . نینموم  هناخ  رد  هک  یمدرم  امش  رب  دورد  دیوگب : تسا  هتفگ  يوون  و 

دروم نانآ  زا  دعب  و  امرفم ، مورحم  ناشرجا  زا  ار  ام  ایادخ  دزرمایب ، ار  عیقب  مدرم  ادخ  دش . یهاوخ 
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. زرمایب ار  اهنآ  ام  هدم و  رارق  نامناحتما 
رد دندش  جراخ  ایند  زا  هک  يا  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  هدش و  هنهک  ياهدسج  نیا  اراگدرورپ  يا  ایادـخ  تسا : هدوزفا  نیـسح  یـضاق  و 

کنخ ناشیا  رب  ار  ناشهاگیاوخ  ایادخ  ناسرب  اهنآ  هب  ار  ممالـس  نک و  لخاد  اهنآ  هب  تا  هیحان  زا  یحور  و  دندوب ، نموم  وت  هب  هک  یلاح 
شخبب . ار  نانآ  نادرگب و 

ادـخ لوسر  زا  يوریپ  هب  ات  دور  یم  عیقب  هب  تساوخ  رگا  تسا  راتخم  رئاز  تسا : هتفگ  هحفص 265  دلج 1  لخدملا "  رد "  جاحلا  نبا  و 
، دنک عورـش  هنع  هللا  یـضر  نافع  نب  نامثع  هفیلخ  تیموس  زا  ءادتبا  دش ، عیقب  دراو  هک  یتقو  دنک ، ترایز  دـننوفدم  اجنآ  رد  هک  یناسک 
ار عیقب  لها  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  تنـس  لاثتما  دـصق  راـک  نیا  رد  و  دـنک ، تراـیز  ار  ناـگرزب  زا  رگید  سپ  ساـبع ، ربمغیپ  يومع  سپ 
رد لمع  دروم  بحتـسم و  ادـخ و  هب  برقت  هلیـسو  اتاذ  نآ  هک  دراد  تلالد  تسا و  ترایز  رد  صن  لمع  نیا  و  تسا ، هدرک  یم  تراـیز 

تسا . هدوب  راکشآ  فلخ  فلس و  شیپ  شندوب  بولطم  تسا و  نید 
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دیوگ : یم  ینیما 
ناکمه دـید  دروم  دـبای  ءالیتسا  نآ  رب  داسف  هناراـکتیانج  ياـه  تسد  هکنآ  زا  شیپ  هتفرگ  یم  رارق  تراـیز  دروم  عیقب  رد  هک  يدـهاشم 
لیـصفت روطب  هدرک و  لقن  ار  اهنآ  همه   101 هحفص 105 -  دـلج 2  ءاوفلا "  ءافو  رد "  يدوهمـس  هک  هدوب  دایز  اهنآ  تسا و  هتـشاد  رارق 

: درک هعجارم  اجنآ  هب  دیاب  هک  تسا  یمهس  دئاوف  نآ  رد  تسا و  هدومن  ثحب  اهنآ  هرابرد 

دحا ءادهش  ترایز 

دنک . ترایز  ار  دحا  ءادهش  هک  تسا  بحتسم  یجاح  يارب  - 32
ربمایپ يومع  هزمح  ترضح  ربق  ترایز  اصوصخم  دورب  ترایز  هب  هبنشجنپ  زور  هک  تسا  نیرتهب  دنا : هتفگ  نارگید  یلالبنرش و  يوون و 

. مالسا یمارگ 
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اب تسا  بحتـسم  تسا : هتفگ  رجح  نبا  و  تسا . دـحا  ءادـش  تراـیز  هب  صوـصخم  هبنـشرد  زور  تسا : هـتفگ  هیاـفکلا "  رد "  يروخاـف 
دیامن  عورش  هنع  هللا  یضر  هزمح  ربق  زا  دورب و  دحا  ءادهش  ترایز  هب  تراهط 

، دنگوس مناجب  و  دیتسرفب ، مالس  نانآ  رب  دینک و  ناشترایز  هک : تسا  هدش  دراو  تسا : هتفگ  هحفص 83  بدالا "  نسح  رد "  یناهکاف  و 
زا ترابع  ار  مالس  نانآ  ندرک  هک  تسا  مولعم  و  داد ، دنهاوخ  ار  شباوج  تمایق  زور  ات  هکنآ  رگم  دنک ، یمن  مالـس  نانآ  رب  یـسک  چیه 

دوب  دهاوخ  باجتسم  ناشیاعد  هک  تسین  یکش  تسا و  نارئاز  قح  رد  ندرک  اعد 

مالسا راوگرزب  ربمایپ  يومع  هزمح  ترایز 

، ادخ ریـش  يا  وت  رب  دورد  ءادهـشلا ، يا  وت  رب  دورد  هدیزگرب ، ربمایپ  يومع  يا  وت  رب  دورد  دیوگ : یم  مارتحا  بدا و  لامک  رد  رئاز  - 33
تمحر و دورد و  دهد ، رارق  تهاگیاج  ار  تشهب  دـنادرگ و  یـضار  ار  وت  ددرگ و  یـضار  وت  زا  ادـخ  ادـخ ، لوسر  ریـش  يا  وت  رب  دورد 

. ادخ هار  نادیهش  يا  امش  رب  ادخ  تاکرب 
هزمح ترضح  هب  بوسنم  هک  تسا  يزمرق  كاخ  دحا ) هوک  رد   ) ءادهش فارطا  رد  تسا : هتفگ  هحفص 153  شا  هلحر "  رد "  ریبج  نبا 

. دنیوج یم  كربت  نآ  هب  مدرم  تسا و 

ءادهش هیقب  ترایز 

ضوع رد  امـش  رب  دورد  دـیوگب : و  دـنرفن ) داـتفه  دـحا  ءادهـش  هک  تسا  نیا  روهـشم  و   ) دـنک هجوـت  ءادهـش  رگید  روـبق  هب  هاـگنآ  - 34
امـش زا  ادخ  ناکین ، يا  امـش  رب  دورد  نادیهـش ، يا  امـش  رب  دورد  تسا ، امـش  راظتنا  رد  ینایاپ  وکین  هچ  دیدومن و  نید  رد  هک  یئابیکش 

. دنادرگب یضار  ار  امش  ددرگ و  یضار 
دورف لحم  اجنآ  اریز  ددرگ ، لـسوتم  شیاـهزورآ  هب  ندیـسر  رد  اـهنآ  هلیـسو  تسا : هتفگ  هحفـص 230  بلاـطملا "  زنک  رد "  يوازمح 

یشخب حور  ياه  میسن  ناتیگدنز  نارود  رد  ناتیادخ  يارب  هدومرف " : ادخ  لوسر  هک  هدوب  یهلا  ياه  تمحر  ندمآ 
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زا رئاز  تسا  هتسیاش  سپ  تسا ، یهلا  ياه  تمحر  ندمآ  نیئاپ  لحم  ناکم  نیا  هک  تسین  یکـش  دیهد "  رارق  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  تسا 
. ددرگ دنم  هرهب  ینابر  ياه  میسن  نیا 

يارب تسا  راوازـس  سپ  دنتـسه ، شلوسر  راگدرورپ و  يوس  هب  كرزب  ياه  هلیـسو  ادخ و  ناتـسود  نانآ  هک  یتروص  رد  دـشابن  هنوگچ 
اهنآ هب  هک  یسک  دنتـسه  يا  هدنز  نامیرک  نانآ  نوچ  ددرگ ، زئاف  یلاع  تاجرد  هب  لئان و  شیاهوزرآ  هب  هدش  لسوتم  اهنآ  هب  هک  یـسک 

. دنک یمن  تعجارم  مارکا  نودب  ناشرئاز  ددرگ و  یمن  رب  مورحم  دنک ، هجوت 
یم يوریپ  وا  زا  زین  نم  هدروآ  بترم  ار  دـحا  ءادهـش  ياه  مسا  راجنلا  نبا  تسا : هتفگ  هحفص 113  دـلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  يدوهمس 
نب هللا  دبع  بلطملا ، دبع  نبا  هزمح  تسا : نینچ  نآ  دنک و  مالس  غالبا  ناشمسا  اب  دتسرفب  دورد  اهنآ  رب  دهاوخ  یم  هک  یسک  دشاب  منک .
نب تباث  تباث  نب  رمع  تباث ، نب  هملس  سنا ، نب  ثراحلا  ذاعم ، نب  ورمع  نامثع ، نب  سامـش  دایز ، نب  هرامع  ریمع ، نب  بعـصم  شجح ،
نب دیبع  سوا ، نب  سایا  سوا ، نب  ثراحلا  لهـس ، نب  دابع  یطبق ، نب  بابحلا  یطق ، نب  یفیـص  رباج ، نب  لیـسح  شقو ، نب  هعافر  شقو ،
نب هللا  دـیبع  هملـسم ، نب  هیح  وبا  رماع ، یبا  نب  هلظنح  هداتق ، نب  سینا  ثراحلا ، نبا  نایفـس  وبا  بطاح ، نب  دـیزی  دـیز ، نب  بیبح  ناهتلا ،

هریبه وبا  دلخم ، نب  رماع  ورمع ، نب  تباث  ورمع ، نب  سیق  سیق ، نب  ورمع  بطاح ، نب  عیبس  هملسم ، نب  هللا  دبع  همثیخ ، نب  دعس  وبا  ریبج ،
، دـبع نب  ناـمعن  ثراـحلا ، نب  میلـس  ساـیا ، نب  ورمع  دـلخم ، نب  سیق  رـضنلا ، نب  سنا  تبث ، نبا  سوا  فرطم ، نب  ورمع  ثراـحلا ، نـب 

دبع هورف ، نب  بیقن  دعس ، نب  هبعلث  عیبر ، نب  هبلع  هبلع ، دیوس ، نب  دعس  نانس  نب  کلام  مقرالا ، نب  سوا  عیبر ، نب  دعـس  دیز ، نب  هجراخ 
نب هعافر  ساحـسحلا ، نب  هدابع  هدایز  نب  رذـحملا  کلام ، نب  نامعن  هدابع ، نب  ساـبع  هللا  دـبع  نبا  لـفون  یمهجلا ، هرمـض  ورمع  نب  هللا 

یلوم نمیا  وبا  ورمع ، نب  دالخ  حومجلا ، نب  ورمع  ورمع  نب  هللا  دبع  ورمع ،
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، يدع نب  ثراحلا  هلیمن ، نب  کلام  یلعملا ، نب  دیبع  سیق ، دبع  نب  ناوکذ  سیق ، نب  لهـس  هدـیبع ، یلوم  هرتنع  ورمع ، نب  هدـیبع  ورمع ،
. راجنلا ینب  یلوم  ناسیک  يدع ، نب  سایا  نب  کلام 

 - هحفص 81 دلج 3  ماشه "  نبا  هریس  هب "  دنادب ، ار  ادخ  هار  نادیهش  نیا  یگداوناخ  تیصخش  یماسا و  لیـصفت  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
هک تسا  یشزرا  اب  دیفم و  راتفگ  دحا  ءادهـش  روبق  هرابرد   114 هحفص 119 -  دلج 2  ءافولا  ءافو  رد  يدوهمـس  يارب  دنک و  هعجارم   75

تفرگ . هدیدان  ار  نآ  دیابن 
ار ام  هک  تسا  یهوک  دحا  تسا : هدـمآ  حیحـص  رد  دـنک و  ترایز  ار  دـحا  هوک  دوخ  تسا : هتفگ  اه  یفنح  ققحم  مامه  نبا  لامک  - 35

. میراد تسود  ار  نآ  زین  ام  دراد  تسود 
 " میراد تسود  ار  نآ  ام  دراد و  تسود  ار  ام  دـحا  ناونع " : تحت  یباب  دـحا  گنج  نایاپ  رد  شحیحـص  رد  يراـخب  تسا : هتفگ  ینیما 

. تسا هداد  رارق 
، بیترت هب  تسا  هتفگ  یهکاف  تسا و  یلوا  هبنـش  زور  رد  دورب و  ءاـبق  دجـسم  هب  تسا : دـکوم  بحتـسم  تسا : هتفگ  يوون  هکناـنچ  - 36
، تسا هدیسر  هراب  نیا  رد  یتیاور  هک  دراد  يرتشیب  بابحتسا  ناضمر  مهدفه  حبص  اصوصخم  تسا  یلوا  هبنـشجنپ  هبنـشود و  هبنـش ، زور 
، ناراتفرگ ياشگ  هرگ  يا  نابلط ، يرای  رای  يا  ناگراچیب ، سرداد  يا  دـیوگب : ءاعد  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  نآ  رد  تفر  اجنآ  هب  هکیتقو 
رد ار  تربمایپ  يراتفرگ  هکنانچ  امرف ، عفر  ار  میراتفرگ  تسرفب و  دورد  شلآ  دمحم و  نامیاقآ  رب  ناگدنامرد ، ياعد  هدـننک  تباجا  يا 

هیحان زا  زج  ورین  تکرح و  نیمحارلا  محرا  يا  معنلا ، مئاد  يا  ناسحا ، فورعملا و  ریثک  يا  نانم  يا  نانح و  يا  يدومرف  عفر  اـج  نیمه 
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. تسین كرزب  هبترم و  دنلب  يادخ 
کی باوث  دننامه  شباوث  دناوخب  زامن  نآ  رد  دیایب و  ءابق ) دجسم   ) دجسم نیا  هب  یسک  ره  تسا : هدمآ  حیحص  روط  هب  ادخ  لوسر  زا  و 

زین یبهذ  مکاح و  تسا  هرمع 

هحفص 272 ] ] 

دنا . هتسناد  حیحص  ار  نآ 
زامن رطاخ  هب  نآ  رد  ندرک  حبـص  ءابق و  دجـسم  هب  نتفر  شدـصق  اهنت  دریگب و  لماک  ءوضو  یـسک  تسا : هدروآ  عوفرم  روط  هب  یناربط 

تشاد . دهاوخ  هدننک  هرمع  باوث  دناوخب  نآرقلا "  ما  یتعکر "  ره  رد  هک  زامن  تعکر  راهچ  نآ  رد  و  دشاب ،
 " ینغملا رد "  ینیبرـش  بیطخ  تسا . هدمآ  بتک  رگید  حالفلا " و  یقارم  رد "  هکنانچ  هسدقم  نکاما  يوبن و  راثآ  رگید  هب  كربت  - 37
، دنناد یم  ار  اهنآ  هنیدم  مدرم  تسا و  عضوم  یـس  دودح  رد  هک  هنیدم  دـهاشم  رگید  هی  تسا  بحتـسم  تسا : هتفگ  هحفص 495  دلج 1 

ياههاچ نینچمه  نآ و  اب  نتفرگ  ءوضو  نآ و  زآ  ندیشون  سیرا " و  رئب  هب "  نتفر  ابق و  دجسم  عیقب و  ترایز  تسا  بحتسم  زین  دورب و 
نهع ءاحریب و  هصب ، هعاضب ، همور ، سرغ ، سیرا ، هاچ  زا : دنترابع  هک  هناگتفه  بآ 

هاچ بآ  هنیدـم و  يامرخ  زا  يرادـقم  دوخ  اـب  هک  تسا  بحتـسم  تسا : هتفگ  هحفـص 130  هیانعلا "  يوذـل  هیافکلا  رد "  يروخاف  - 38
. دشابن ماوت  راختفا  فلکت و  اب  هکنآ  طرش  هب  درواییب  هیده  ناونع  هب  ار  هدش  دای  ياه 

وا يارب  تسین  کیرـش  یب  ياتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  دـناوخب : هاگنآ  دـیوگب ، ریبکت  راب  هس  يدـنلب  ره  يور  نطو  هب  تعجارم  ماگنه  و 
يارب هدنراذگ  ساپس  هدننک و  هدجس  هدننک و  تدابع  هدننک و  هبوت  و  هدننک ، عوجر  تسا ، اناوت  زیچ  همه  رب  وا  تسا و  ساپس  تنطلس و 

تـسکش یئاهنت  ار  اهرکـشل  همه  هدومن و  زیزع  ار  شرکـشل  هدرک و  يرای  ار  شا  هدنب  تسا و  تسار  شا  هدعو  ادـخ  میتسه ، نامیادـخ 
تقرافم زا  نیگهودـنا  نایرگ و  تکرح  لاـح  رد  تسا  هتفگ  هحفص 158  دـلج 1  رهنـالا "  عمجم  رد "  هداز  خیـش  تسا " و  هداد  تسا 

. دشاب مرکا  لوسر 

هحفص 273 ] ] 

تداـبع ناگدـننک ، هبوت  ناگدـننک ، عوجر  دـیوگب : دـیوگب و  ریبکت  دـسر  یم  هک  یگدـمآرب  ره  يور  هک  تسا  نیا  بحتـسم  روما  زا  و 
... ناگدننک و

الیوحت "  هللا  هنسل  دجت  نل  الیدبت و  هللا  هنسل  دجت  نلف  نیلوالا  هنس  الا  نورظنی  لهف 
رطاف . ) تفای یهاوخن  یلیوحت  لیدبت و  ادخ  تنـس  يارب  زگره  دـنراد ؟ راظتنا  دـنوش ، كاله  هتـشذگ  مما  تقیرط  هب  هکنآ  زج  نانیا  ایآ 

هیآ 43)

هحفص 274 ] ] 

ثحب نیا  عبانم  رداصم و 
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یـسک ره  سپ  تسا  هدوب  نانآ  یهقف  بتک  هناگراهچ و  بهاذـم  ناگرزب  کـسانم  زا  هدـش  هتفگ  اـه  تراـیز  بادآ و  هراـبرد  هک  هچنآ 
: دیامن هعجارم  ریز  ياه  باتک  هب  دنک  ادیپ  هدیدرگن  رکذ  هک  اه  نآ  عبانم  هدش و  لقن  هک  یئاهزیچ  هرابرد  رتشیب  یهاگآ  دهاوخب 

هدنسیون  باتک ،
یلازغ دماح  وبا  مالسالا  هجح  مولعلا ج 1 ص 246 ، ءایحا 

یلبنح لیقع  نبا  ءافولا  وب  هرکذتلا ،
یلبنح يرماس  هنینس  یبا  نبا  بعوتسملا ،

یکلام ير  دبع  هللا  دبع  وبا  دلج 1، لخدملا 
یعفاش یکبس  نیدلا  یقت  ، 52 هحفص 119 -  ماقسلا  ءافش 

یعفاش يدوهمس  نیدلا  رون  ، 431 هحفص 455 -  دلج 2  ءافولا  ءافو 
یعفاش ینالطسق  سابعلا  وبا  هیندللا ، بهاوملا 

یعفاش يراصنا  ییحی  وبا  هحفص 501 ، دلج 1  بلاطملا  ینسا 
یعفاش یمثیه  رجح  نبا  مظنملا ، رهوجلا 

یعفاش ینیبرش  بیطخ  دلج 1 ص 494 ، جاتحملا  ینغم 
یعفاش یهکاف  نیدلا  لامج  لسوتلا ، نسح 

یکلام ضایع  یضاق  ءافشلا ،
یفنح یلالبنرش  تاکربلا  وبا  حالفلا ، یقارم 

هحفص 275 ] ] 

یفنح یجافخ  یضاق  ءافشلا ، حرش 
خیش رحبالا  یقتلم  حرش  رد  رهنالا  عمجم 

. هداز خیش  نمحرلا  دبع  یبلح ، میهاربا 
هداز يربک  شلاط  دمحا  یلوم  هحفص 73 ، دلج 3  هداعسلا  حاتفم 

یکلام یناقرز  هللا  دبع  وبا  ، 297 هحفص 335 -  دلج 8  بهاوملا  حرش 
یعفاش يروجاب  میهاربا  خیش  هحفص 348 ، دلج 1  یلازغ  نبا  حرش  رب  هیشاح 

یعفاش يودع  نسح  خیش  ، 183 هحفص 224 -  بلاطملا  زنک 
یتفم يروخاف  طسابلا  دبع  ، 125 هحفص 131 -  هیافکلا 

یعفاش ءاقسلا  یطعملا  دبع  هحفص 260 ، هینسلا  تاداشرالا 
بهاذم ءاهقف  زا  يا  هدع  دلج 1 ، هعبرالا  بهاذملا  یلع  هقفلا 

هحفص 276 ] ] 

روبق ترایز  هب  بیغرت 
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قبط رب  قافتا  روط  هب  یمالـسا  بهاذم  ناگرزب  مامت  هدـش و  دراو  نآ  هب  بیغرت  روبق و  ترایز  روتـسد  قافتا ، دروم  حیحـص و  تنـس  رد 
، رهاوظ هب  ذخا  باب  زا  دنا  هدرک  حیرصت  نآ  هب  يرایسب  هکنانچ  هیرهاظ  زا  یضعب  هکلب  تسا ، بحتسم  نآ  هک  دنا  هتفگ  هداد و  يوتف  نآ 

دنا . هدرک  بوجو  هب  مکح 
میروآ : یم  الیذ  ار  صوصن  نآ  زا  يرادقم  کنیا  و 

دنوادخ تسا : هدرک  هفاضا  يذمرت  و  دینک . ناشترایز  کنیا  مدرک  یم  ناتیهن  روبق  ترایز  زا  هک : تسا  هدمآ  عوفرم  روط  هب  هدیرب  زا  - 1
. دیامن ترایز  ار  شردام  ربق  هک  داد  نذا  شربمایپ  هب 

تسا . حیحص  نسح و  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  ننس  رد  يذمرت  هدروآ و  ار  نآ  شحیحص  رد  ملسم 
لقن ار  نآ  ملسم  يراخب و  حیحص  زا  هحفص 374  دلج 1  كردتسم  رد  مکاح  و  تسا ، هدروآ  ار  نآ  هحفص 89  دلج 4  ننس  رد  یئاسن  و 

تسا . هدرمش  حیحص  تایاور  زا  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 116  دلج 1  هنسلا  حیباصم  رد  يوغب  و  تسا . هدرک 
: تسا هتفگ  هحفص 210  دلج 4  لوصولا  ریـسیت  رد  عیبدـلا  نبا  هدرک و  لقن  ار  نآ  هحفص 118  دلج 4  بیهرتلا  بیغرتلا و  رد  يرذـنم  و 

دنا . هدرک  لقن  يراخب  زج  هناگشش  حاحص  نابحاص  ار  نآ 
اهربق تسا " : هدمآ  نینچ  یثیدح  رد  عوفرم  روط  هب  دوعسم  نب  هللا  دیبع  زا  - 2

هحفص 277 ] ] 

 ". دزاس یم  رکذتم  ترخآ  هب  تبسن  دهاز و  ایند  هب  تبسن  ار  یمدآ  اریز  دینک ، ترایز  ار 
هدرک و لـقن  ار  نآ  هحفص 170  دلج 2  هکم  رابخا  رد  یقرزا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  دـیلولا  وبا  هحفص 476 و  دلج 1  شننـس  رد  هجام  نبا 

هحفص دلج 4  يربکلا "  ننسلا  رد "  یقهیب  و  هتسناد ، حیحـص  ار  نآ  بیهرتلا  بیغرتلا و  رد  يرذنم  هحفص 375 و  كردتسم  رد  مکاح 
 .. تسا هدروآ  ار  نآ  زین   77

هب ار  امـش  اریز  دینک ، ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدوب ، هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  کلام  نب  سنا  زا  - 3
 ". دزادنا یم  گرم  دای 

. تسا هتسناد  شحیحص  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 375  دلج 1  كردتسم  رد  مکاح 
هدوهیب ياه  فرح  دینک و  ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدوب ، هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  سابع  نبا  زا  - 4

 " دیئوگن .
. تسا هدروآ  ار  نآ  طسوالا "  ریبکلا " و "  رد "  یناربط  هدمآ : هحفص 58  دلج 3  یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ 

دهاوخب امـش  زا  سک  ره  کـنیا  مدرک  یم  یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  نم  تسا "  هدـمآ  یعوـفرم  ثیدـح  رد  باـطخ  نب  دـیز  زا  - 5
 ". دنک ترایز  دنک ، ترایز 

تسا . هدرک  لقن  وا  زا  ار  نآ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  هدروآ و  ریبکلا "  رد "  ار  نآ  یناربط 
( دزادنا یم  گرم  دای  هب  ار  امش   ) تسا گرم  روآدای  نآ  اریز  دینک ، ترایز  ار  اهربق  سپ  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  هریره  یبا  زا  - 6

".
دلج شننس  رد  دواد  وبا  هحفص 476 و  دلج 1  ننسلا "  رد "  هجام  نبا  و  هحفص 441 ، دلج 1  شدنسم  رد  دمحا  شحیحص و  رد  ملـسم 

دلج 4 شیاربک  ننس  رد  یقهیب  هحفص 376 و  دلج 1  كردتسم "  رد "  مکاح  هحفص 90 و  دلج 4  ننسلا "  رد "  یئاسن  هحفص 72 و   2

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1860 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنا هدروآ  ار  نآ  هحفص 118  دلج 4  بیهرتلا "  بیغرلا و  رد  يرذنم  هحفص 76 و 

هحفص 278 ] ] 

یم ناتتاریخ  رب  هک  دـینک  ناشترایز  کنیا  مدرک و  یم  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  ـالبق  نم  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  هدـیرب  زا  - 7
 ". دیازفا

دـلج 4 شننـس  رد  ار  نآ  زین  یقهیب  تسا و  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  یبهذ  اـب  وا  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 376  دلج 1  كردتـسم  رد  مکاح 
. تسا هدروآ  هحفص 76 

دهاوخ یم  هک  سک  ره  کـنیا  مدرک و  یم  یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  ـالبق  نم  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روـط  هب  کـلام  نبا  سنا  زا  - 8
دیئوگن "  هدوهیب  ياهفرح  و  دروآ ، یم  ترخآ  دای  دنایرگ و  یم  ار  مشچ  دنک و  یم  مرن  ار  لد  اریز  دنک  ترایز  دنک ، ترایز  ار  يربق 

حیحـص ار  نآ  یبهذ  اـهنآ و  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 376  دلج 1  كردتـسم  رد  مکاح  237 و  هحفص 250 -  دلج 3  شدنـسم  رد  دمحا 
. تسا هدروآ  ار  نآ  زین  هحفص 77  دلج 4  شیاربک  ننس  رد  یقهیب  دنا و  هتسناد 

 ". دیئوگن هدوهیب  ياه  هفرح  دینک و  ترایز  ار  روبق  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  تباث  نب  دیز  زا  - 9
. تسا هدروآ  ار  نآ  هدمآ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ  ریغصلا "  رد "  یناربط 

هحفص دلج 1  كردتـسم  رد  مکاح  دزادـنا " . یم  ترخآ  دای  هب  ارت  هک  نک  ترایز  ار  اهربق  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روطب  رذ  یبا  زا  - 10
ار نآ  هحفص 118  دلج 4  بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  يرذنم  و  دندامتعا ، دروم  هقث و  همه  نآ ، نایوار  تسا ، هتفگ  هدروآ و  ار  نآ   377

. تسا هدروآ 
ینخس دینک و  ترایز  کنیا  مدوب  هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدمآ  یثیدح  رد  عوفرم  روط  هب  يردخ  دیعـس  یبا  زا  - 11

 ". دیئوگن دروآ  رد  بضغ  هب  ار  ادخ  هک 
. دنتسه حیحص  تایاور  لاجد  نآ ، لاجر  تسا : هتفگ  یمثیه  دنا و  هدروآ  ار  نآ  ءهحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  رازب و 

هحفص 279 ] ] 

ياهفرح دـینک و  ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدوب  هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  - 12
دیئوگن "  هدوهیب 

. تسا هدروآ  ار  نآ  هحفص 77  دلج 4  شیاربک  ننس  رد  یقهیب 
تربع هیام  هک  دـینک  ناشترایز  کنیا  مدوب  هدرک  یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  - 13

". تسا
هتـسناد حیحـص  ار  نآ  یبهذ  قافتا  هب  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 375  دلج 1  كردتـسم  رد  مکاح  هحفص 38 و  دلج 3  شدنـسم  رد  دمحا 

: تسا هـتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 118  دـلج 4  بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  يرذـنم  هحفص 77 و  دلج 4  شیاربک  ننـس  رد  یقهیب  دنا .
دنتسه . حیحص  تیاور  رد  جاجتحا  دروم  شنایوار 

. دنتسه حیحص  تیاور  لاجر  نآ  لاجر  تسا : هتفگ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  و 
یم هکنیا  اـت  میتـفر  نوریب  دـنک  تراـیز  ار  ءادهـش ، روبق  تساوخ : یم  هک  ادـخ  لوسر  اـی  هتفگ : تسا : هدـمآ  هللا  دـبع  نب  هحلط  زا  - 14
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رد یقهیب  هحفص 319 و  دلج 1  شننس  رد  دواد  وبا   " تسا . ام  ناردارب  روبق  نیا  دومرف " : میدمآ ، ءادهـش ، روبق  رانک  هک  یتقو  دیوگ " :
تسا . هدروآ  ار  نآ  هحفص 249  دلج 5  يربک  ننس 

دینک ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدرک و  یم  یهن  روبق  ترایز  ار  امش  نم  تسا " : هدمآ  یثیدح  رد  عوفرم  روط  هب  نینموملا  ریما  یلع  زا  - 15
 ". دروآ یم  ناتدای  هب  ار  ترخآ  هک 

هللا دبع  قیرط  زا  دـمحا  هکنآ  تیاهن  هدروآ  ار  نآ  هحفص 58  دلج 3  دـئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  هحفص 145 و  دلج 1  شدنسم  رد  دمحا 
. تسا هدروآ  رت  رصتخم  ار  نآ  هحفص 452  دلج 1  شدنسم  رد  دوعسم  نب 

لوسر هب  ار  نآ  هک  یثیدح  رد  هکیلم  یبا  نبا  تسا " : هتفگ  هحفص 170  دلج 2  هکم . رابخا  رد  یقرزا  هللا  دبع  نب  دمحم  دیلولا  وبا  - 16
ای دنتسرفب  دورد  اهنآ  رب  دیورب و  ناتناگدرم  شیپ  تسا " : دومرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  تسا  هدناسر  ادخ 

هحفص 280 ] ] 

. تسا امش  تربع  هلیسو  اریز  هتشاد ،) کش  یعازخ   ) دینک اعد  ناشیارب 
تـسا رکذت  هیام  ناشترایز  هک  دینک  ناشترایز  کنیا  مدرک  یم  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  هدـیرب  زا  - 17

تسا . هدروآ  ار  نآ  هحفص 72  دلج 2  شننس  رد  دواد  وبا  " . 
اهنآ و رب  دورد  ار  ناتترایز  دینک و  ناشترایز  کنیا  مدوب  هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  نابوث  زا  - 18

 " دیهد رارق  ناشیارب  رافغتسا 
. تسا هدروآ  ار  نآ  ریبکلا "  رد "  یناربط  هدمآ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ 

هک هچنا  زا  هدرم  اریز  یبوخ ، رگم  دیوگن  دنک و  ترایز  دنک ، ترایز  ار  يربق  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  مرکا  ربمایپ  زا  - 19
 " ددرگ یم  تحاران  دوش  یم  تحاران  هدنز 

تسا 20. هدرک  لقن  نآ  هحفص 19  دلج 1  قئاقرلا "  ظعاوملا و  یف  قئافلا  ضورلا  رد "  شیفیرح  بیعش  خیش 
رد ار  نآ  بیطخ  دـینک "  ترایز  ار  اهنآ  کـنیا  مدرک  یم  یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  نم  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  رباـج  زا  - 20

. تسا هدروآ  هحفص 264  دلج 13  شخیرات 
. تسا امش  تربع  هیام  هک  دینک  ناشترایز  کنیا  مدرک و  یم  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  هملس  ما  زا  - 21

. تسا هدمآ  ءهحفص 58  دلج 3  یمثیه  دئاوزلا  عمجم  رد  هکناننچ  هدروآ   " ریبکلا رد "  ار ، نآ  یناربط 
امـش هب  و  دـیا ، هدـیمرآ  نینموم  ءهناخ  رد  هک  امـش  رب  دورد  تفگ : یم  تفر و  یم  عیقب  هب  ادـخ  لوسر  هک "  تسا  هدـمآ  هشیاع  زا  - 22

لها ایادخ  دش ، میهاوخ  قحلم  هللاءاش  نا  امش  هب  زین  ام  و  دیدرگ ، تیانع  دوب ، هدش  هداد  هدعو  ادرف  ءهرابرد  هک  هچنآ 

هحفص 281 ] ] 

 ". زرمایب ار  عیقب 
ار نآ  نارگید  هحفص 357 و  دلج 1  ینغم  رد  ینیبرش  هحفص 249 و  دلج 5  هحفص 79 و  دلج 4  ننس  رد  یقهیب  شحیحص و  رد  ملـسم 

. دنا هدرک  لقن 
ار یمدآ  نوچ  تسا : هتفگ  هک  منک  یم  رکف  هدومرف  زیوجت  هاکنآ  هدرک  یهن  روبق  تراـیز  زا  مرکا  ربماـیپ  تسا " : هدـمآ  هشیاـع  زا  - 23
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 " دزادنا یم  ترخآ  دایب 
دنا و هدروآ  هحفص 58  دلج 3  دـئاوزلا  عمجم  رد  ار  نآ  یمثیه  دـنا و  هدروآ  هحفص 58  دـلج 3  دـئاوزلا  عمجم  رد  ار  نآ  یمثیه  رازب و 

.. دندامتعا دروم  نآ  لاجر  مامت  تسا : هتفگ  یمثیه 
 ". تسا تربع  اهنآ  رد  هک  دیتسرفب  دورد  اهنآ  رب  دینک و  ترایز  ار  ناتناردارب  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  یثیدح  رد  هشیاع  زا  - 25

. تسا هدمآ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ  هدرک  تیاور  طسوا  رد  ار  نآ  یناربط 
. درک یم  هیرگ  دناوخ و  یم  زامن  اجنآ  رد  درک و  یم  ترایز  هعمج  ره  ار  هزمح  شیومع  ربق  اهنع  هللا  یضر  همطاف  - 26

ثیدح نیا  نایوار  تسا : هتفگ  مکاح  دنا و  هدروآ  ار  نآ  هحفص 377  دلج 1  كردتسم  رد  مکاح  هحفص 78 و  دلج 4  شننس  رد  یقهیب 
. دندامتعا دروم  هقث و  ناش  همه 

هب لخب  هک  یسک  مشاب و  کیرش  راک  نیا  هب  بیغرت  رد  ات  مدرک  ششوک  هبناج و  همه  روطب  روبق  ترایز  زا  ثحب  رد  تسا : هتفگ  هاگنآ 
. شلآ دمحم و  رب  ادخ  دورد  تسا و  یبحتسم  لمع  نآ  هک  دنادب  دراد ، شهانگ 

هحفص 282 ] ] 

: دیوگ یم  ینیما 
دناوت یم  دـهاوخب  سک  ره  میناـشک ، یمن  ازارد  هب  ار  نخـس  هراـب  نآ  رد  نیا  زا  شیب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ثیداـحا  هراـب  نیا  رد 

. دبایب اهیندیشون  اهینابرق و  باب  رد  ثیدح ، هقف و  بتک  رد  ارنآ  لیصفت 
نیقداص  اوناک  نا  هلثم  ثیدحب  اوتایلف 

هیآ 34) روط ، هروس   "  ) دنروایب نآ  دننام  هب  یثیدح  دنیوگ ، یم  تسار  رگا  " 

هحفص 283 ] ] 

روبق ترایز  بادآ 

هراشا

: تسا هلمج  نآ  زا  دنک و  تیاعر  ار  نآ  دیاب  رئاز ، صخش  هک  دراد  یبادآ  روبق  ترایز 
. دشاب كاپ  دیاب  رئاز  - 1

. شرس هن  دوش ، دراو  تیم  ياپ  هیحان  زا  رئاز  - 2
. دشاب تیم  يور  هب  ور  ترایز  ماگنه  - 3

. دیحوت نیسای و  تسا  بحتسم  دناوخب و  نآرق  دناوت  یم  هچره  - 4
. هلبق هب  ور  تیم  هب  ندرک  اعد  - 5

. دنیشنب هلبق  هب  ور  نآرق ، تئارق  ماگنه  - 6
. دشاپب ربق  يور  كاپ  بآ  - 7
. دهدب هقدص  تاوما  يارب  - 9
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. دنکن دگل  ار  اهربق  دشاب و  هنهرباپ  رئاز  - 10

روبق لها  ترایز  یگنوگچ 

یم نامرف  وت  هب  تراگدرورپ  تفگ : دمآ و  مشیپ  لیئربج  دومرف : ادـخ  لوسر  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  اهنع  هللا  یـضر  هشیاع  زا  - 1
رب دورد  وگب  دومرف : ادـخ ؟ لوسر  يا  منک  ناشیاعد  هنوگچ  نم  دـیوگ : یم  هشیاع  ینک . شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  يورب و  عیقب  هب  دـهد 

میهاوخ قحلم  امش  هب  هللا  ءاش  نا  زین  ام  و  دزرمایب ، ار  نامناماگ  سپ  ناماگـشیپ و  ادخ  دنا ، هدیمرآ  راید  نیا  رد  هک  یناناملـسم  نانموم و 
. دنا هدرک  لقن  ار  نآ  نیثدحم  ءاهقف و  زا  يرایسب  شحیحص و  رد  ملسم  دش " 

هحفص 284 ] ] 

قحلم امـش  هب  هللا  ءاـشنا  زین  اـم  دـنا و  هدـیمرآ  راـید  نیا  رد  هک  یناناملـسم  ناـنموم و  رب  دورد  تسا " : هدـمآ  نـینچ  رگید  تـیاور  رد  و 
. تسا هدروآ  ار  نآ  هحفص 79  دلج 4  شیاربک  ننس  رد  یقهیب  مدبلط  یم  تیفاع  امش  ام و  يارب  ادخ  زا  دش ، میهاوخ 

هدیمرآ هناخ  نیا  رد  هک  ینانموم  امش  رب  دورد  تفگ " : دمآ و  ناتسربق  هب  ادخ  لوسر "  هک : تسا  هدمآ  هنع  هللا  یـضر  هریره  یبا  زا  - 2
 ". دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  هللا  ءاش  نا  ام  و  دیا ،

ادخ روبق ، لها  يا  امـش  رب  دورد  دومرف " : درک و  اهنآ  هب  ور  تشذگ و  یم  هنیدم  روبق  زا  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدـمآ  سابع  نبا  زا  - 3
 ". دمآ میهاوخ  ناتلابند  هب  ام  دیئام و  ناماگشبپ  امش  دزرمایب ، ار  امش  ام و 

. دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  هحفص 116  دلج 1  حیباصم  رد "  يوغب  يذمرت و 
امـش رب  دورد  دنیوگب " : هک  دومرف  یم  ناشمیلعت  دنتفر  یم  ناتـسربق  يوسب  مدرم  هک  یماگنه  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدـمآ  هدـیرب  زا  - 4

زین ام  دـیئام و  هلفاق  ورـشیپ  امـش  دـش و  میهاوخ  قحلم  امـش  هب  هللا  ءاش  نا  زین  ام  و  دـیراد ، تنوکـس  راید  نیا  رد  هک  ناناملـسم  نانموم و 
تسا . هدروآ  ار  نآ  هحفص 79  دلج 4  ننس  رد  یقهیب   " میتیفاع . راتساوخ  ادخ  زا  دوب ، میهاوخ  ناتوریپ 

: " دومرف راب  هس  اجنآ  رد  درک و  عییـشت  ار  نآ  ناتـسربق  ات  داتفا و  هار  يا  هزانج  لابند  مرکا  رمایپ  هک : تسا  هدـمآ  هثراح  نب  عمجم  زا  - 5
عمجم رد  دیامرف "  تیفاع  امش  هب  ادخ  دمآ ، میهاوخ  ناتلابند  هب  ام  ام و  ناورشیپ  امش  دنناملـسم ، نموم و  هک  یئاهنآ  روبق ، لها  رب  دورد 

. تسا هدمآ  تیاور  نیا  هحفص 60  دلج 3  دئاوزلا 
هدیمرآ راید  نیا  رد  هک  یناناملسم  نانموم و  يا  امـش  رب  دورد  تسا " : هتفگ  هفوک  روبق  ترایز  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  - 6

اشوخ رذگ ، رد  نامتاریصقت  رس  زا  زرمایب و  ار  اهنآ  ام  ایادخ  دش  میهاوخ  قحلم  امـش  هب  يدوز  هب  زین  ام  دیئام و  هلفاق  ناورـشیپ  امـش  دیا ،
دراد و داعم  يوس  هب  نتفر  میمصت  هک  یسک  لاح  هب 

هحفص 285 ] ] 

 " تسا . دونشخ  یضار و  ادخ  زا  هدرک و  تعانق  جایتحا  رادقم  هب  دهد و  یم  ماجنا  وکین  لامعا 
اب هحفص 99  دلج 3  نییبتلا  نایبلا و  رد  ظحاج  و  تسا . هدرک  تیاور  هدمآ ، هحفص 299  دلج 9  دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ  ار  نآ  یناربط 

. تسا هدروآ  نآ  ریظن  یتارابع 
نانموم و يا  امـش  رب  دورد  دومرف " : یم  دـش ، یم  ناتـسربق  دراو  هک  یماـگنه  ههجو ، هللا  مرک  نینموملا "  ریما  بلاـط "  یبا  نب  یلع  - 7
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 ". رذگ رد  اهنآ  ام و  زا  توفع  اب  و  زرمایب ، ار  اهنآ  ام و  ایادخ  دیتسه ، بارخ  ياه  هلحم  كانتشحو و  ياه  هناخ  نانکاس  هک  ناناملسم 
ار ام  نیمز  زا  هک  تسار  يادخ  ساپـس  داد ، رارق  اه  هدرم  اه و  هدنز  زکرم  ار  هکرحلا  عیرـس  نیمز  هک  يادـخ  سپـس  دومرف " : یم  سپس 

ماجنا وکین  لامعا  دـنک و  داعم  دای  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دـش ، میهاوخ  روشحم  نآ  يور  تشگ و  میهاوخ  رب  نآ  هب  هرابود  هدـیرفآ و 
 ". دشاب دونشخ  ادخ  زا  دنک و  تعانق  جایتحا  رادقم  هب  دهد و 

ءاـعد و روبق و  تراـیز  ادـخ  لوسر  تاداـع  زا  تسا : هتفگ  هحفـص 57  هداعـسلا "  رفـس  باتک "  رد  سوماق  بحاـص  يداـبآ ، زوریف  - 8
تسا "  بحتسم  ترایز  نیا  دننام  تسا و  هدوب  ناگدرم  يارب  رافغتسا 

زا دناوخب  ترایز  ماگنه  تسا : هتفگ  سپس  راید .. لها  يا  امش  رب  دورد  دیئوگب : دیدید  ار  ناتسربق  هک  یماگنه  دنک " : یم  هفاضا  هاگنآ 
 " تسا . هدناوخ  یم  تیم  زامن  ماگنه  هک  یئاعد  عون 

رب تردـق  و  دوب ، هدـش  ولگ  ضغب  یتحاران  تدـش  رثا  رد  داتـسیا و  امهنع  هللا  یـضر  ماـما  یلع  نب  نسح  ربق  يـالاب  هیفنح  نب  دـمحم  - 9
هدوب شخب  تزع  تتایح  رگا  و  دنک ، تمحر  ارت  ادخ  دمحم  ابا  يا  تفگ " : دمآ و  نخس  هب  سپس  تشادن  نتفگ  نخس 

هحفص 286 ] ] 

هنوگچ دراد و  رارق  تنفک  رد  هک  تسا  یندـب  نیرتـهب  هدوب و  مضنم  تندـب  اـب  هک  تسا  یحور  حور ، نیرتـهب  تسا و  روآ  تلذ  تگرم 
نماد رد  يدرک و  هیذغت  تقیقح  قح و  ياه  تسد  زا  یئاسک ، باحـصا  مجنپ  تیاده و  هار  ناربمغیپ و  نادنزرف  هیقب  وت  هک  دشابن  نینچ 
کـش تیارب  ار  ریخ  تسا و  نینوخ  ام  لد  تقارف ، اب  هچ  رگا  يدوب ، هزیکاپ  كاپ و  گرم  تاـیح و  ناـمز  رد  سپ  يدـش ، تیبرت  مالـسا 

 ". میرادن
هدروآ و مالـسا  تبغر  اب  دنک  تمحر  ار  بابخ  ادـخ  دومرف " : داتـسیا و  بابخ "  ربق "  يور  نینموملا "  ریما  بلاط "  یبا  نب  یلع  - 10

کین لمع  هک  ار  یـسک  شاداپ  ادخ  و  تشاذگ ، رـس  تشپ  ار  ثداوح  و  دنارذگ ، داهج  اب  ار  یگدـنز  و  دومن ، شـشوک  یگدـنب  هار  رد 
 " دنک یمن  عیاض  دهد  ماجنا 

اب دـهد ، شاداپ  ار  تا  هتـسیاش  لامعا  دـنادرگب و  وکین  ار  تبور  ادـخ  تفگ " : داتـسیا و  قیدـص  رکب  یبا  شردـپ  ربق  يور  هشیاع  - 11
بئاصم نیرتگرزب  ادخ  لوسر  تبیـصم  زا  دعب  تتبیـصم  رگا  و  يدرک ، زیزع  ار  نآ  ترخآ  هب  لابقا  اب  راوخ و  ار  نآ  ایند  هب  ندرک  تشپ 

هب میئادخ و  کلم  ام  میوگ " : یم  سپ  مینآ ، وریپ  یئابیکش  رد  زین  ام  هداد و  تبیـصم  رب  ربص  هب  هدعو  ار  ام  ادخ  باتک  هدوب ، ثداوح  و 
هتشادن نمـشد  ار  تتایح  تسا  هتفرگ  ام  زا  ارت  رگا  وت  رب  ادخ  دورد  سپ  منک ، یم  دایز  شزرمآ  بلط  تیارب  میدرگ " و  یم  زاب  شیوس 

 ". تسا هدوبن  شوخ  لد  تگرم  زا  و 
ياه ناوختـسا  هدش و  هنهک  ياهدسج  نیا  راگدـیرفآ  يا  ایادـخ  تفگ " : یم  دـش  سم  ناتـسربق  دراو  هک  یماگنه  يرـصب ، نسح  - 12

ناسرب اهنآ  هب  ام  هیحان  زا  نک و  لخاد  تا  هیحان  زا  یحور  اهنآ  رب  دندوب ، نموم  وت  هب  هک  یلاح  رد  دندش ، جراخ  ایند  زا  هک  يا  هدیـسوپ 
".

لاس رد  یفوتم  یئاط ، ریصن  نب  دواد  نامیلس  یبا  ربق  يور  كامس  نبا  - 13
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هانگ رد  قرغ  مدرم  هک  یتقو  رد  و  يدروآ ، یم  حبـص  هب  دـندوب  باوخ  هب  مدرم  هک  یلاـح  رد  ار  تبـش  دواد  يا  تفگ : داتـسیا و  165 ه 
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 ". درمش ار  شلئاضف  مامت  هکنآ  ات  يدرب ، یم  يوس  وت  دندرک  یم  نایز  مدرم  هک  یماگنه  و  يدوب ، ملاس  وت  دندوب ،
ار هدرم  دناوت  یم  رئاز  دهد : یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  هعبرا  بهاذم  ناگرزب  همئا و  زا  لوقنم  روبق ، ترایز  هرابرد  يدایز  ظافلا  اجنیا  رد 

تافـص ندروآ  دای  اـب  و  درمـشب ، دـهاوخب  هک  ار  شلئاـضف  زا  یتلیـضف  ره  دـنک و  اـعد  شیارب  دـهاوخب  هک  یظفل  ره  اـب  دـنک و  تراـیز 
یبوخ هب  ار  تقیقح  نیا  نیخیـش  مرکا و  ربمایپ  تراـیز  رد  هدـش  داـی  ظاـفلا  دـیامن و  بلج  وا  هب  تبـسن  ار  ادـخ  تیاـنع  هجوت  شیوکین 

. دنک یم  نشور 
روبق : ترایز  نوماریپ  راتفگ 

میروآ : یم  الیذ  ار  اهنآ  زا  بهاذم  یخرب  هک  دنراد  يدیفم  ناوارف و  راتفگ  روبق  ترایز  نوماریپ  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب 
رب دورد  هوـحن  و  تسا : هـتفگ  هحفص 254  دـلج 1  لخدـملا "  رد  لاـس 737 ه  رد  یفوتم  یکلاـم ، ير  دـبع  هللا  دـبع  وبا  جاـحلا  نبا  - 1

ار ام  ناماگسپ  ناماگـشیپ و  دنوادخ  تاملـسم ، نیملـسم و  نانموم و  نینموم و  زا  اه  هناخ  نانکاس  امـش  رب  دورد  تسا " : نینچ  ناگدرم 
مهاوخ . یم  تیفاع  ام  امش و  يارب  دنوادخ  زا  دش  میهاوخ  قحلم  هللا  ءاش  نا  امش  هب  ام  زرمایب و 

" زرمایب ار  اهنآ  ام و  دیوگب " : سپس 
نوچ دنتـسه ، اعد  هب  دارفا  نیرتدنمزاین  هک  تسااهنآ  يارب  اعد  رد  شـشوک  دوصقم  اریز  درادن ، یعنام  یناوخب ، مک  ای  دایز و  اد  زا  هچنآ 

ای اـهاپ و  ءهیحاـن  رد  تسا  ریخم  هتبلا  دریگ . رارق  شیور  هبور  دنیـشنب و  تیم  ءهلبق  بناـج  رد  هاـگنآ  تسا . اـتوک ه  اـج  همه  زا  ناشتـسد 
نینچمه دنک و  اعد  تیم  يارب  دناوت  یم  هک  هچنآ  دتـسرفب و  ص )  ) دمحم رب  دورد  درآ و  ياج  هب  يادخ  ساپـس  و  دـنک ، سولج  شرس 

هدش  لزان  نیملسم  رب  ای  وا و  رب  هک  یثداوح  عفر  يارب  روبق  نیا  ربارب  رد 
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. دهاوخب ادخ  زا  ار  اهنآ  ندش  فرط  رب  دنک و  اعد 
سپ دور . یم  تکرب  دـیما  هک  تسا  یناـسک  زا  هتفرگ  رارق  تراـیز  دروم  هک  یتـیم  رگا  تسا و  مومع  روط  هب  روبق  تراـیز  هوـحن  نیا  و 
دیاب سپ  تسا ، روما  نیا  همه  رد  لصاو  لسوت  رد  هدمع  وا  هک  دوش  لسوتم  مرکا  ربمایپ  هب  ءادـتبا  هکلب  ددرگ ، لسوتم  ادـخ  هب  وا  هلیـسو 

دیدرگ  لسوتم  تمایق  ات  شراکوکین  ناوریپ  وا و  هب 
راتفرگ یبآ  مک  هب  مدرم  دش و  یم  یلاسکشخ  هک  یماگنه  هنع ، هللا  یضر  باطخ  نب  رمع  تسا " : هدروآ  هنع  هللا  یضر  سنا  زا  يراخب 

هب کنیا  میدومن ، یم  ناراب  بلط  میدـش و  یم  لـسوتم  تربماـیپ  هب  ایادـخ  تفگ : یم  درک و  یم  ناراـب  بلط  ساـبع  هلیـسو  دـندش  یم 
دندش "  یم  باریس  سپ  امرف ، نامبا  ریس  سپ  میوش ، یم  لسوتم  تربمایپ  يومع 

شرداـم و ردـپ و  شدوخ و  يارب  هاـگنآ  ددرگ . لـسوتم  شناـهانگ  شزرمآ  شجئاوح و  ءاـضق  رد  ناتـسربق  لـها  وا  ناگتـسیاش  هب  سپ 
اب دـنبئاغ  وا  زا  هک  شینید  ناردارب  و  تمایق ، ات  ناشدـنزرف  ناشیاهدـنز و  نیملـسم و  ناـگدرم  ناتـسربق و  نیا  لـها  شبراـقا و  خـیاشم و 

، هدیـشخب تمارک  تفارـش و  هدیزگ و  رب  ار  نانآ  دنوادخ  اریز  دوش ، لسوتم  ادخ  هب  دایز  اهنآ  هلیـسو  دنک و  اعد  اهنآ  شیپ  دـنلب  يادـص 
. داد دهاوخ  رتشیب  ترخآ  رد  هداد  عفن  اهنآ  هلیسو  ایند  رد  هکنانچ  سپ 

تقیقح نیا  عرـش  رد  و  ناگدنب . ادخ و  نایم  هطـساو  نانآ  اریز  دوش ، لسوتم  اهنآ  هب  اهنآ و  شیپ  دورب  دهاوخ  یم  یتجاح  سک  ره  سپ 
قرـش و زا  ناگرزب  ءاملع و  هراومه  تسا و  روهـشم  بلطم  نیا  دنیادخ و  تیانع  هجوت و  دروم  نانآ  هک  هدش  هتـسناد  هدیـسر و  توبث  هب 

. دنتفای یم  يونعم  يرهاظ و  ظاحل  زا  ار  نآ  تکرب  دنتسج و  یم  كربت  نانآ  روبق  ترایز  اب  برغ 
رد ءاجنلا "  یبا  خیـشلا  تامارک  یف  هاجتلالا  لهال  هاـجنلا  هنیفـس  هب  موسوم  شباـتک  رد  هللا ، همحر  ناـمعن  نب  هللا  دـبع  وبا  ماـمالا  خیـش  و 
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رطاخ هب  ناگتـسیاش  روبق  ترایز  هک  هدیـسر  توبث  هب  رابتعا  تریـصب و  نابحاص  يارب  تسا " : هتفگ  نینچ  هراب ، نیا  رد  شراتفگ  نمض 
هک روط  نامه  ناگتسیاش  تکرب  اریز  تسا ، بوبحم  نتفرگ  تربع  كربت و 
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همئا شیپ  اهنآ  هلیـسو  نتـساوخ  تعافـش  ناگتـسیاش و  روبق  شیپ  اعد ، و  تسا ، يراج  زین  ناشتافو  زا  دـعب  هدوب  يراج  شتایح  نامز  رد 
. تسا هدوب  لمع  دروم  هراومه  نیبم  عرش  ءاملع  نید و 

هک تسا  ادـخ  لوسر  هتفگ  اـب  هآ  دوشن  ضارتـعا  دوش "  لـسوتم  اـهنآ  هب  دورب و  ناـنآ  روبق  شیپ  دراد  یتجاـح  سک  ره  هتفگ " : نیا  رب 
دماح وبا  لیلج  ماما  اریز   " یصقالا . دجسم  و  یبنلا ) دجـسم   ) دجـسم مارحلا ، دجـسم  دجـسم : هس  يارب  رگم  دوشن  ترفاسم  تسا : دومرف 

مود مسق  وا " : راتفگ  صن  کنیا  هتفگ و  خساپ  ار  نآ  یثحابم  نمض  رد  شمولعلا  ءایحا  باتک  زا  رفـس  بادآ  باتک  رد  هللا  همحر  یلازغ 
روبق ءایبنا و  روبق  ترایز  تسا  اهنآ  هرمز  رد  و  دـیوگ : یم  هکنیا  ات  جـح  ای  داهج و  يارب  ای  تدابع  رطاخ  هب  دـنک  ترفاسم  هک  تسا  نیا 

شترایز اب  زین  شگرم  زا  دـعب  دـش ، یم  هتـسج  كربت  شندـید  زا  شتایح  نامز  رد  سک  ره  و  ءایلوا . ءاملع و  رئاـس  ناـعبات و  هباـحص و 
هـس يارب  زج  ترفاـسم  ادـخ "  لوسر  هدومرف  دوصقم و  نیمه  يارب  اـهنآ  يوس  هب  ندرک  ترفاـسم  تسا  زئاـج  دوش و  یم  هتـسج  كربت 

یمن زئاج  ریغ  ار  اهنآ  تسین و  فلاخم  هدش  هتفگ  هک  اهنیا  اب   " دریگب ، تروص  دیابن  یصقالا ، دجسم  مدجسم و  مارحلا ، دجسم  دجـسم :
ءایبنا و روبق  تراـیز  هن  دـنناسکی ، مه  اـب  هک  تسا  رگید  دـجاسم  يوس  هب  ترفاـسم  تیبولطم  مدـع  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  اریز  دراـمش ،

یمیظع توافت  ادخ  شیپ  نانآ  تاجرد  فالتخا  بسح  هب  نآ  تاجرد  اما  دنناسکی ، مه  اب  تلیضف  لصا  رد  هچ  رگا  اهنیا  ءاملع  ءایلوا و 
 ". تسا رت  اناد  دنراد 

هتفگ هحفص 224  دلج 1  یعفاش  هقف  رد  راربالا "  لامعال  راونالا  رد "  لاس 776 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یلیبدرا  فسوی  خیش  نیدلا  زع  - 2
هک نامیا  اب  مدرم  يا  امش  رب  دورد  دیوگب " : هک  تسا  بحتـسم  تسا و  هورکم  نانز  يارب  بحتـسم و  روبق  ترایز  نادرم  يارب  تسا " :

ار ام  و  امرفم ، مرحم  ناشـشاداپ  زا  ار  ام  ایادخ  دش  میهاوخ  قحلم  امـش  هب  يدوز  هب  دهاوخب  ادـخ  رگا  ام  و  دـیا ، هدـیمرآ  اه  هناخ  نیا  رد 
تیم اریز  دنک  اعد  دناوخب و  نآرق  زرمایب " و  ار  اهنآ  ام و  هدم و  رارق  ناحتما  دروم  نانآ  زا  دعب 
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. تسا رتکیدزن  تباجا  هب  تئارق  زا  دعب  ءاعد  تشاد و  تکرب  تمحر و  دیما  شیارب  دیاب  هک  تسا  رضاح  لثم 
ماما فیلات  قئاقدـلا  زنک  حرـش  قئارلا "  رحبلا  رد "  970 ه  ای لاس 969  رد  یفوتم  یفنح ، يرصم  میجن  نبا  هب  ریهـش  نیدلا  نیز  خیـش  - 3
اریز دنکن  دـگل  ار  اهربق  اما  درادـن ، یعنام  دنـشاب ، نموم  رگا  تاوما  يارب  اعد ، و  روبق ، ترایز  تسا " : هتفگ  هحفص 195  دلج 2  یفسن 
نامز زا  نیملـسم  لمع  رطاخ  هب  دـینک " و  ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدرک ، یم  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  نم  تسا " : هدومرف  مرکا  ربمایپ 

. نونکات ادخ  لوسر 
. تسا مارح  نابز  رب  هدش : هتفگ  تسا و  بحتسم  نآ  هک  تسا  هدرک  حیرصت  یبتجملا "  رد "  و 

امـش رب  مالـس  دومرف " : یم  ناگدرم  رب  مالـس  میلعت  نینچ  نیا  ادـخ  لوسر  هک  تسا  تباث  ود  ره  يارب  زاوج  هک : تسا  نیا  رت  حیحـص  و 
. تسا ندرک  لقن  ار  ترایز  بادآ  زا  یتمسق  روبق و  شیپ  ار  نآرق  تئارق  هاگنآ  نینموم و " .... زا  اه  هناخ  نانکاس 

هحفص 24 دلج 2  هیهقفلا "  يربکلا  يواتفلا  رد "  لاس 973 ه  رد  یفوتم  یمثیه ، یکم  رجح  نبا  - 4
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: لیبق زا  يدایز  دـسافم  روبق  نیا  رانک  هکنآ  اب  اهنآ  يوس  هب  ندرک  رفـس  نیعم و  نامز  رد  ءاـیلوا  روبق  تراـیز  هراـبرد  وا  زا  هک  یماـگنه 
روبق ترایز  تسا " : هتفگ  خـساپ  نینچ  هدوب  هدـش  لاوس  دریگ ، یم  تروص  هریغ  داـیز و  ياـه  غارچ  ندرک  نشور  درم ، نز و  طـالتخا 

 ". اهنآ يوس  هب  ندرک  ترفاسم  تسا  نینچمه  تسا و  ادخ  هب  برقت  هیام  بحتسم و  ءایلوا 
ترایز يارب  رفس  وا  هک : تسا  هتفگ  خساپ  نینچ  یلازغ  تسین "  بحتسم  ادخ  لوسر  ترایز  يارب  زج  رفس  ار "  دمحم  یبا  خیش  هتفگ  و 

ود نآ  نایم  قرف  هک  یتروص  رد  هدرک  هناگ  هس  دجاسم  ریغ  يارب  ترفاسم  عنم  هب  سایق  ار  ادخ  لوسر  ریغ 
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ءایلوا یلو  تسین ، اهنآ  يوس  هب  ندرک  رفس  رد  يا  هدئاف  دنتـسه و  يواسم  مه  اب  تلیـضف  رد  هناگ  هس  دجاسم  زا  ریغ  اریز  نشور ، رایـسب 
يوس هب  ترفاسم  سپ  تسا ، فلتخم  زین  ناشرارـسا  فراعم و  بسح  هب  نارئاز  يدنم  هرهب  دنتوافتم و  ادخ  هب  برقت  ظاحل  زا  مه  اب  ادخ 

. دوب دهاوخ  ناوارف  ياهدئاف  ياراد  اهنآ 
نیا رد  بابعلا "  حرش  رد "  هکنانچ  هدرمش  بحتسم  راک  نیا  يارب  ندرکرذن  نادرم و  يارب  اهنآ  يوس  هب  ترفاسم  تهج ، نیمه  يور  و 

. ما هداد  مالک  طسب  تسین  روصتم  نآ  زا  رتهب  هک  يزرطب  هراب 
تـشاد هجوت  دیاب  هداد  رکذت  دنوش ، یم  بکترم  یلابا  ماوع و ال  مدرم  هک  یمارح  ياهراک  اه و  تعدـب  هرابرد  لئاسم  هک  ار  هچنآ  اما  و 

رارق راکنا  دروم  زین  اه  تعدـب  دریگ و  ماجنا  يدابع  لمع  دـیاب  هکلب  درک ، كرت  لامعا  هنوگ  نیا  رطاخ  هب  دـیابن  ار  يدابع  ياـهراک  هک 
. دوش هدرب  نیب  زا  تسا  رودقم  هک  اجنآ  ات  هتفرگ 

دریگ و تروص  فاوط  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  اـهنز  هچ  رگا  هک  دـنا  هدرک  رکذ  بجاو ) هب  دـسر  هچ  اـت   ) بحتـسم فاوط  رد  ءاـهقف  اذـل  و 
تروص دـیاب  ینعی  تسا  نینچ  زین  ترایز  دـنریگب ، هلـصاف  اـهنآ  زا  اـهدرم  دـنا : هداد  روتـسد  هکنآ  تیاـهن  تارمج ، یمر  تسا  نینچمه 

لئاز هدرک و  یهن  دشاب  رودقم  رگا  تسا ، تعدب  مارح و  هک  ار  هچنآ  دشابن و  طولخم  اهنآ  اب  هتـشاد و  هلـصاف  اه  نز  زا  اهدرم  اما  دریگ ،
. دیامن

یهیدب دربب  نیب  زا  ار  دسافم  زا  یـضعب  ای  مامت  دـناوتب  رگا  هنرگ ، دـشابن و  رودـقم  دـسافم  نیا  اب  زج  ترایز  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و 
. دوب دهاوخ  دکوم  بحتسم  تروص  نیا  رد  ترایز  هک  تسا 

الـصا تروص  نیا  رد  دوش : هتفگ  رگا  هکلب  دهد ، ماجنا  نامز  نآ  ریغ  رد  ار  ترایز  دـیاب  دـشابن ، رودـقم  دـسافم  زا  هجو  چـیه  هب  رگا  و 
. تسین دیعب  دنکن  ترایز 

فاوط دیاب  هدرک  عنم  ار  ترایز  طالتخا ، زا  سرت  رطاخ  هب  اقلطم  هک  یسک  و 
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زا مادـک  چـیه  هک  یتروص  رد  دـیامن  عنم  نآ  دـننام  طـالتخا و  زا  سرت  تروص  رد  زین ، ار  هفلدزم  اـی  فرع  هب  فوقو  تارمج و  یمر  و 
هدرک عنم  ار  طالتخا  اهنت  روما  نیا  رد  اهقف  همه  تسا و  درم  نز و  طالتخا  مزلتسم  لامعا  هکنآ  اب  دنا  هدرکن  عنم  ار  نآ  بهاذم  نایاوشیپ 

. تسا نینچ  بلطم  زین  ترایز  دروم  رد  ار و  يدابع  لامعا  نآ  هن  دنا ،
دوش و هداد  لیصفت  شراتفگ و  دیاب  میداد  حیضوت  هکنانچ  اریز  دبیرفن ، ارت  هدش  ترایز  رکنم  طالتخا  زا  سرت  رطاخ  هب  هک  یـسک  هتفگ 

دیاب اذـل  و  تسا . هتـشادن  دوجو  قباس  نامز  رد  هک  تسا  یتعدـب  ءاـیلوا  تراـیز  هک  تسا  هتـشادنپ  تشاد و  دـهاوخن  یتسرد  هجو  هنرگ 
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بحتـسم هب  دسر  هچ  ات  تسا  بجاو  تعدب  اسب  هچ  تسین ، مارح  یتعدب  ره  دشاب  نینچ  هک  یتروص  رد  تسین و  تعدب  الوا  دـشاب  مارح 
. دنا هدرک  حیرصت  نآ  هب  هکنانچ 

حرش رد  نیسح  یـضاق  هکنانچ  تسا : هتفگ  هحفص 357  دـلج 1  ینغملا "  رد "  لاس 977 ه  رد  یفوتم  ینیبرش ، بیطخ  دمحم  خیـش  - 5
هک هچنآ  دتسرفب و  دورد  اهنآ  رب  دتسیاب و  نیملسم  روبق  يور  هب  ور  دیاب  و  تسا ، بحتـسم  روبق  ترایز  يارب  ءوضو  تسا : هتفگ  عورفلا 

تباجا هب  تئارق  زا  دعب  دوب و  دهاوخ  دـیفم  هدرم  يارب  ءاعد  اریز  دـنک ، اعد  تباجا ، دـیما  هب  نآ  لابند  هب  دـنک و  نآرق  تئارق  دـناوت  یم 
. دتسیاب تیم  يور  هب  ور  تسا  بحتسم  دنا : هتفگ  نایناسارخ  هچ  رگا  دتسیاب ، هلبق  هب  ور  اعد  ماگنه  رد  تسا و  رتکیدزن 

تسا "  بحتسم  ندنام  لضف  ریخ و  لها  ياهربق  شیپ  ندرک و  ترایز  دایز  تسا " : هتفگ  فنصم 
هتفگ روبق  ترایز  هرابرد  هحفص 404  دلج 2  هاکـشملا "  حرـش  هاقرملا  رد "  لاس 1014 ه  رد  یفوتم  یفنح ، يراـق  يوره  یلع  ـالم  - 6

دنا هدرک  عامجا  ياعدا  نآ  هرابرد  یضعب  هکلب  دنتسه ، هدیقع  نیا  رب  زین  روهمج  تسا و  بابحتسا  ای  زاوج  يارب  ترایز ، رد  رما  تسا " :
هدومن بوجو  ياعدا  یضعب  زا  ربلا "  دبع  نبا  اما " 
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 " تسا
هیشاح رد  لاس 1069 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یلالینرـش  یئافو  صالخالا "  نیا  هب "  ینکم  یلع  نب  راـمع  نب  نسح  تاـکربلا  وبا  خیـش  - 7

تسا و بحتـسم  نادرم  يارب  روبق  ترایز  تسا : هتفگ  هدـس  پاـچ  هحفص 168  دـلج 1  ماکحالا "  ررد  هیـشاح "  رد  هک  ماـکحالا  ررغ 
بحتـسم یتآ  تیاور  قبط  سپ  تئارق ، تسا و  تباـث  ود  ره  يارب  زاوـج  هک  تسا  نیا  رت  حیحـص  یلو  تسا ، مارح  ناـنز  رب  هدـش : هتفگ 

نآ رد  هک  هچنآ  ددع  هب  دریگ و  یم  کبس  اهنآ  رب  زور  نآ  رد  دنوادخ  دناوخب ، نیسای ، هروس  دوش و  ناتسربق  لخاد  هک  یـسک  تسا " :
. دهد یم  هنسح  وا  هب  تسا 

ار اـهربق  دـیابن  یلو  تـسا ، بحتـسم  ندارم  ناـنز و  يارب  روـبق  تراـیز  تـسا " : هدـمآ  روـبق  تراـیز  لـصف  حـالفلا "  یقارم  رد "   "و 
هک تسا  نیا  تنـس  و  تسا ، تباـث  ود  ره  يارب  زاوج  هک  تسا  نیا  رت  حیحـص  اـما  تسا ، مارح  ناـنز  رب  هدـش : هتفگ  دـننک و  بوکدـگل 
: " هدومرف یم  هدرک و  یم  نینچ  عیقب  ترایز  رد  ادخ  لوسر  هکنانچ  دریگ ، ماجنا  نینچ  زین  اهنآ  دزن  اعد  هداتـسیا و  لاح  رد  روبق  ترایز 

بلط امـش  نم و  يارب  ادخ  زا  دش ، میهاوخ  قحلم  امـش  هب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  زین  ام  و  دـیتسه ، نانموم  هناخ  رد  هک  یمدرم  امـش  رب  دورد 
 ". منک یم  تیفاع 

لخاد هک  یسک  تسا " : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  هنع  هللا  یـضر  سنا  زا  اریز  دنک ، نیـسای  هروس  تئارق  رئاز  تسا  بحتـسم  و 
دهاوخ فیفخت  ار  ناشباذع  تقو  نآ  رد  دنوادخ  دـنک ) تاوما  حاورا  هیدـه  ار  شباوث  ینعی   ) دـنک تئارق  نیـسای  هروس  دوش و  ناتـسربق 

، دومن دهاوخ  عفر  اهنا  زا  داد و 
ددـع هب  يراق  صخـش  يارب  ددرگ و  یمن  رب  نیملـسم  رب  رگید  دراد و  یم  رب  خزرب  لها  زا  ار  باذـع  دـنوادخ  هعمج  زور  رد  نینچمه  و 

. دوش یم  هتشون  تانسح  دنتسه ) ناگدرم  زا  ناتسربق  رد  هک  یناسک  ددعب  هدمآ : یلعیز  تیاور  رد   ) تسا نآ  رد  هک  هچنآ 
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یم اعد  اهنآ  يارب  مینک و  یم  جح  اهنآ  هیحان  زا  میهد و  یم  هقدص  نامناگدرم  زا  ام  دیـسرپ : ادخ  لوسر  زا  و  هک : تسا  هدـمآ  سنا  زا  و 
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یم ناتلاحـشوخ  دوش ، هداتـسرف  هیدـه  ناتیارب  یقبط  هکنانچ  دـسر ، یم  نانآ  هب  اهنیا  يرآ  دومرف : دـسر ؟ یم  نانآ  هب  اـهنیا  اـیآ  میئاـمن ،
 " دندرگ یم  دونشخ  لامعا  نآ  زا  نانآ  دیامن ،

یـسک تسا " : هتفگ  مرکا  ربمایپ  هک " : تسا  هدـمآ  هنع  هللا  یـضر  یلع  زا  تسا : هتفگ  هکنیا  ات  هدرک  تیاور  ار  نآ  يریکـس  صفح  وبا 
تفای دهاوخ  شاداپ  تاوما  ددع  هب  دنک ، تاوما  هیده  ار  شرجا  دنک و  تئارق  راب  هدزای  ار  دحا "  هللا  وه  لق  درذگب و "  ناتـسربق  زا  هک 

تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  ینطقراد  " 
هنهک ياهدـسج  نیا  راگدرورپ ، يا  ایادـخ ، دـیوگب : دوش و  ناتـسربق  لخاد  هک  یـسک  هتفگ : وا  هک  تسا  هدروآ  نسح  زا  هبیـش  یبا  نبا 

نک و لخاد  اهنآ  رد  تا  هیحان  زا  یحور  دنا ، هدوب  نموم  هب  هک  یلاح  رد  دنا ، هدش  جراخ  ایند  زا  هک  يا  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  هدـش و 
. دیامن یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  تسا  هدرم  مدآ  تقلخ  نامز  زا  هک  ینموم  ره  ناسرب ، اهنآ  هب  ار  ممالس 

 ". دوش یم  هتشون  شیارب  تانسح  تمایق ، ات  مدآ  نادنزرف  ددع  هب  تسا " : هدروآ  نینچ  ایندلا  یبا  نبا 
هحفص دـلج 1  یفنح  هقف  رد  راتخملا "  ردـلا  یلع  راتحملا  در  رد "  لاس 1253 ه  رد  یفوتم  نیدباع ، نبا  هب  ریهـش  نیما  دمحم  خیـش  - 8

رد هک  هدمآ  لزاونلا "  تاراتخم  رد "  هکنانچ  دنک "  ترایز  ار  روبق  هتفه  ره  رد  تسا " : هتفگ  روبق  ترایز  بابحتـسا  نایب  زا  دعب   630
تسا . رتهب  هبنشجنپ  هبنشود و  هبنش و  هعمج و  هکنآ  رگم  تسا : هتفگ  کسانملا "  بابل  حرش " 

مولعم سپ  دـنناد ، یم  دـنور ، یم  ناشترایز  هب  شدـعب  لبق و  زور  هعمج و  زور  هک  ار  ناشراوز  ناـگدرم  تسا " : هتفگ  عساو  نب  دـمحم 
. " تسا رتهب  هعمج  زور  هک  تسا 

دنک ترایز  ار  دحا  ءادهش  تسا  بحتسم  هک  تسا  هدمآ  باتک  نامه  رد  و 
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دورد تسا " : هتفگ  یم  هدرک و  یم  ترایز  ار  دحا  ءادهش  روبق  لاس  ره  رس  ادخ  لوسر  تسا " : هتفگ  هک  هبیـش  یبا  نبا  تیاور  لیلد  هب 
 ". یگدنز نیا  نایاپ  تسا  وکین  سپ  ادخ ، هار  رد  ناتیئابیکش  ضوع  رد  امش  رب 

. دوشن توف  وا  زا  ادخ  لوسر  دجسم  رهظ  زامن  ات  دریگ  ماجنا  تراهط  اب  هبنشجنپ و  زور  حبص  رد  نآ  هک  تسا  نیا  رتهب  و 
تسا بحتـسم  نآ  يارب  ترفاسم  ایآ  و  تسا ، بحتـسم  دشاب  رود  شلحم  هچ  رگا  ترایز  هک  دوش  یم  هدیمهف  نآ  زا  هک : میوگ  یم  نم 

نینچ زین  ناگرزب  زا  رگید  يودـب و  دیـس  ترایز  شنادـنزرف و  شلها و  نامحرلا و  لـیلخ  تراـیز  يوس  هب  ترفاـسم  زا  تداـع  هکناـنچ 
هدرک عنم  ص )  ) ادخ لوسر  يارب  زج  ار  نآ  اه  یعفاش  زا  یضعب  دنشاب و  هدرک  نآ  هب  حیرصت  هک  مدیدن  ار  یـسک  نامنایاوشیپ  زا  تسا ؟
تسا  هدرک  در  راکشآ  روط  هب  ار  نآ  یلازغ  هک  یتروص  رد  دنا ، هتسناد  هناگ  هس  دجاسم  ریغ  يارب  ترفاسم  لیبق  زا  ار  نآ  اریز  دنا ،

رد هک  دـسافم  تارکنم و  رطاخ  هب  ترایز  تسا : هتفگ  شیاواتف  رد  رجح  نبا  هک  هدرک  هفاـضا  یلازغ  راـتغگ  هدرـشف  رکذ  زا  سپ  هاـگنآ 
كرت روما  هنوگنیا  لاثما  هب  يدابع  لامعا  اریز  دوش ، كرت  دـیابن  نآ  رئاظن  نادرم و  اب  نانز  طالتخا  لیبق  زا  دریگ  یم  تروص  روبق  رانک 
دیامن مادقا  اهنآ  ندرب  نیب  زا  رد  ناکما  تروص  رد  و  دنک ، راکنا  ار  اه  تعدب  دهد و  ماجنا  ار  تدابع  هک  تسا  یمدآ  رب  هکلب  دوش  یمن 

" . 
ار بلطم  نیا  هدش  هتفگ  دنشاب ، نآ  اب  يا  هدننک  هیرگ  نانز  هکیتروص  رد  نتفر  هزانج  لابند  كرت  مدع  هرابرد  هک  هچنآ  میوگ "  یم  نم 

 " دنک یم  دییات 
ادخ لوسر  هکنانچ  تسا ، هداتسیا  لاح  رد  ربق  شیپ  ندناوخ  اعد  ندرک و  ترایز  بحتسم  تسا : هتفگ  حتفلا "  رد "  دیوگ : یم  هکنیا  ات 

قحلم دهاوخب ، ادخ  رگا  امـش  هب  زین  ام  نانموم و  ياه  هناخ  نانکاس  امـش  رب  دورد  تسا " : هدومرف  یم  هدرک و  یم  نینچ  عیقب  ترایز  رد 
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 " دش میهاوخ 
هک تسا  نیا  ترایز  بادآ  زا  تسا : هدمآ  يراق  یلع  الم  بابللا  حرش  رد "  و 
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هک اپ  هیحان  زا  فالخ  هب  دنک ، یم  رت  راوشد  تیم  رب  ار  ندید  رس  هیحان  زا  اریز  دوش ، دراو  شرس  هیحان  زا  هن  یفوتم ، ياهاپ  هیحان  زا  رئاز 
ار هرقب  هروس  لوا  ترضح  نآ  هک  هدیـسر  ادخ  لوسر  زا  هن  رگ  تسا و  ناکما  تروص  رد  بلطم  نیا  تیاعر  اما  دریگ . یم  رارق  شلباقم 

. تسا هدناوخ  شیاپ  شیپ  ار  شرخآ  تیم و  رس  شیپ 
يارب روبق  ترایز  تسا : هتفگ  هحفص 277  دلج 1  يزغلا  نبا  حرش  رب  شا  هیـشاح  رد  لاس 1277 ه  رد  یفوتم  يروجاب ، میهاربا  خیـش  - 9

رد اهنت  تهارک  لحم  تسا ، هورکم  ناشربص  یمک  عزج و  تهج  هب  نانز  يارب  یلو  تسا ، بحتسم  نداتفا  ترخآ  دای  هب  رطاخ  هب  نادرم 
هک هدش  ینثتـسم  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  تهارک ، نیا  زا  دوب و  دهاوخ  مارح  هنرگ  دشابن و  مارح  رب  لمتـشم  نانآ  تکرـش  تسا  یتروص 

بحتـسم زین  نانز  يارب   ) دـشاب نینچ  زین  ءایلوا  ءایبنا و  روبق  تسا  راوازـس  تسا : هتفگ  هقفرا  نبا  هکنانچ  تسا و  بحتـسم  زین  ناـنآ  يارب 
(. دشاب

زا دش ، میهاوخ  قحلم  امـش  هب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  زین  ام  و  نامیا ، اب  موق  هناخ  نانکاس  امـش  رب  دورد  دـیوگب " : رئاز  هک  تسا  بحتـسم  و 
 ". زرمایب ار  اهنآ  ام و  نکم ، نامناحتما  اهنآ  زا  دعب  امرفم و  ناممورحم  ناششاداپ  زا  ایادخ  میبلط ، یم  تیفاع  ام  امش و  يارب  ادخ 

دهد هقدص  ناشیارب  دنک و  نانآ  راثن  نآ  باوث  دیامن و  اعد  نانآ  يارب  دناوخب و  نیـسای  هروس  دننام  نآرق  زا  دـناوت  یم  هک  رادـقم  نآ  و 
یم هلـصاف  اهنآ  اب  تایح  نامز  رد  هک  رادقم  نامه  تسا  بحتـسم  و  دـش ، دـنهاوخ  دـنم  هرهب  نآ  زا  دیـسر و  دـهاوخ  اهنآ  هب  شباوث  هک 

... ربق ندیسوب  تسا  هورکم  دتسرفب و  دورد  اهنآ  رب  رس  هیحان  زا  دریگب و  هلصاف  ترایز  رد  هتفرگ 
روبق ترایز  تسا : هتفگ  هحفص 80  هیانعلا "  يوذل  هیافکلا  شباتک "  رد  توریب  یتفم  يروخافلا ، یلع  خیـش  نب  طسابلا  دبع  خیـش  - 10
دورد دیوگب " : رئاز  هک  تسا  بحتـسم  تسا و  هورکم  ءایلوا  ناربمایپ و  رگید  روبق  ادـخ و  لوسر  زج  نانز  يارب  بحتـسم و  نادرم  يارب 

یشیپ امش  نامیا ، اب  موق  هناخ  نانکاس  امش  رب 
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 ". دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  زین  ام  دیناگتفرگ و 
تئارق هک  هچنآ  باوث  ایادخ  دیوگب " : دنک و  اعد  تیم  يارب  نآ  زا  دعب  دناوخب و  نیـسای  هروس  دننام  نآرق  زا  دناوت  یم  هک  رادقم  نآ  و 

. دوش کیدزن  ربق  هب  هدش  یم  کیدزن  يو  ربق  هب  شتایح  نامز  رد  هک  رادقم  نامه  ناسرب و  ینالف  هب  مدرک 
هب تسا  بحتـسم  نادرم  يارب  ناملـسم  روبق  تراـیز  تسا : هتفگ  هحفـص 111  هینـسلا "  تاداشرالا  رد "  اقـسلا  یطعملا  دبع  خیـش  - 11

 ". دزادنا یم  ترخآ  دای  هب  ار  امش  هک  دینک  ناشترایز  کنیا  مدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش  نم  ملسم " : تیاور  تهج 
دشابن و مارح  مزلتسم  هک  یتروص  رد  اهنآ  هب  تبسن  اما  تسا و  هورکم  لیماف  حلاص و  ملاع و  ربمایپ و  روبق  هب  تبـسن  زج  نانز  ترایز  اما 

نانآ هب  یلو  ای  رهوش  هک  تسا  یتروص  رد  تهارک  ای  بابحتسا و  دروم  دوب و  دهاوخ  مارح  هنرگ  تسا و  بحتسم  دشاب  رهش  لخاد  روبق 
یب هنرگ  تسا و  نینچ  ام  رصع  رد  ملسم  بلاغ و  روط  هب  هکنانچ ، دزیخنرب ، يداسف  ناشعامتجا  زا  دنـشاب و  ناما  رد  هنتف  زا  دهد و  هزاجا 

. دوب دهاوخ  مارح  کش 
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حبص هعمج و  زور  مامت  هبنشجنپ و  زور  بورغ  تسا و  بحتسم  ندرک  ترایز  دایز  نداتفا  ترخآ  دایب  نتفرگ و  تربع  دنپ و  تهج  هب  و 
. تسا هدش  دیکات  روبق  ترایز  هبنش 

تیم دوخ و  يارب  شیاعد  یلوبق  دیما  دشاب و  تراهط  ياراد  دنک و  شبلق  داسف  حالصا  تبرق و  دصق  راک  نیا  زا  رئاز  هک  تسا  راوازس  و 
تسا هدرک  لقن  ار  نآ  رخآ  ات  نامیا "  اب  موق  هناخ  نانکاس  امش  رب  دورد  دتسرفب " : دورد  نینچ  ناگدرم  هب  دشاب و  هتشاد 

دننام نآرق  زا  رادقم  نآ  دـعب ، وت " و  رب  دورد  دـیوگب " : دتـسیاب و  شیور  هب  ور  عوشخ  لاح  رد  دیـسر  شا  هدرم  ربق  هب  هک  یتقو  سپس 
. دناوخب دناوت  یم  هک  نیتذوعم  صالخا و  كرابت و  هحتاف و  نیسای و  هروس 

هحفص 298 ] ] 

هقدص دایز  و  دشاب ، هتشاد  دناوخ  یم  هک  هجنآ  زا  هدرم  يدنم  هرهب  دصق  دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  اپ و  رـس  تئارق  ماگنه  هک  تسا  نیا  رتهب  و 
ردپ و اصوصخم  لیماف  ترایز  دهنب و  شیور  هریغ  ناحیر و  لیبق  زا  شدـننام  رت و  بوچ  دزیرب و  شربق  يور  كاپ  بآ  دـهدب و  شیارب 

. تسا هدش  دراو  ناشیارب  اعد  و  نیدلاو ، ترایز  هب  بیغرت  رد  يدایز  حیحص  رابخا  هکنانچ  هدش  دیکات  ناشیارب  اعد  ردام و 
شیپ روبق  تراـیز  زورما  تسا : هتفگ  هحفص 418  دـلج 1  لوسرلا "  ثیداحا  یف  لوصالل  عماجلا  جاـتلا  رد "  فصاـن  یلع  روصنم  - 12

. دشاب رابکی  رمع  مامت  رد  هچ  رگا  تسا  بوجو  يارب  مزح  نبا  رظن  هب  تسا و  بابحتسا  يارب  ءاملع  همه 
هب شمرحم  ای  رهوش و  هکنیا  و  جربت ، مدع  عزج و  مدع  ربص و  طرش  هب  تسا  زئاج  نانز  يارب  روبق  ترایز  تسا : هتفگ  هحفص 419  رد  و 

و هللا ..؟ لوسر  اب  متسرفب  اهنآ  رب  هنوگج  هک : تسا  هشیاع  هتفگ  و  لوا )  ) ثیدح مومع  زاوج ، لیلد  دنشاب  اهنآ  اب  هنتف  زا  يریگولج  رطاخ 
روبق ترایز  زا  ادخ  لوسر  تفگ : باوج  رد  درک  ضارتعا  وا  هب  هللا  دـبع  هک  یماگنه  ار  نمحرلا  دـبع  شردارب  ربق  هشیاع  ندرک  ترایز 

 ". دنا ندرک  لقن  ار  نآ  هجام  نبا  دمحا و  دومرف " : نآ  هب  رما  هاکنآ  درک  یهن 
رطاخ هب  روبق  ترایز  دنا "  هتفگ  هحفص 424  دلج 1  هعبرالا "  بهاذملا  یلع  هقفلا  باتک "  ناگدنـسیون  هناگراهچ ، بهاذم  ءاهقف  - 13

هب لوغشم  رئاز  هک  تسا  تسا  راوازـس  هدش و  دیکات  شدعب  لبق و  زور  هعمج و  زور  تسا و  بحتـسم  نداتفا  ترخآ  دای  هب  نتفرگ و  دنپ 
. تسا عفان  هدرم  يارب  رت  حیحص  لوق  هب  اهنیا  اریز  دشاب ، هدرم  يارب  نآرق  تئارق  ناگدرم و  هب  رابتعا  عرضت و  اعد و 

: دیوگب روبق  ندید  ماگنه  رئاز  هک  تسا  نیا  هدش  دراو  هک  یئاه  زیچ  زا  و 
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هک يا  هدیسوپ  یئاه  ناوختسا  هتـشگ و  ادج  ياه  تسوپ  هدش و  درخ  ياهوم  هدش و  هنهک  ياه  ندب  یقاب ، حاورا  راگدیرفآ  يا  ایادخ  " 
 " ناسرب مالس  نانآ  رب  نم  زا  نک و  لزان  یحور  تا  هیحان  زا  نانآ  رب  دنتشاد  نامیا  وت  هب  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  ایند  زا 

قحلم امـش  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  زین  ام  و  نامیا ، اب  موق  هناخ  مدرم  امـش  رب  دورد  دـیوگب " : هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  زین  هک  یئاهزیچ  زا  و 
دش " . میهاوخ 

رباقم اصوصخم  ناگدرم : ترایز  يارب  رفـس  تسا  بحتـسم  هکلب  تسین ، رود ، ای  دنـشاب  کیدزن  اهربق  هکنیا : نایم  یقرف  روبق  ترایز  رد 
. ناحلاص

. تسا ادخ  هب  برقت  لماوع  نیرتگرزب  زا  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  اما 
نانآ ترایز  رگا  تسا ، بحتسم  زین  دور  یمن  يا  هنتف  میب  اهنآ  زا  هک  يریپ  نانز  يارب  تسا  بحتـسم  نادرم  يارب  روبق  ترایز  هکنانچ  و 
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. دوب دهاوخ  مارح  تروص  نآ  رد  هک  دشابن  یئارس  هحون  هیرگ و  اب  هتخیمآ 

هحفص 300 ] ] 

روبق لها  يارب  اهرذن 

ياه هقرف  زا  هتفگ و  اهزـسان  اه و  شحف  نآ  رد  هک  تسا  یئادـص  رـس و  رب  یناوخ  زجر  هلاـسم  نیا  رد  شناکلـسم ، مه  هیمیت و  نبا  يارب 
: وا هک  دیدرگ  لقن  قباس  رد  یمیصق  زا  و  دنا ، هدرک  دای  تشز  زیمآ و  نیهوت  ترابع  اب  دنفلاخم  اهنآ  اب  رکفت  زرط  ظاحل  زا  هک  نیملـسم ،

شنادنزرف یلع و  یئادـخ  هب  تبـسن  ناشداقتعا  ناشناماما و  هرابرد  ناشولغ  زا  یـشان  هک  هعیـش  رئاعـش  زا  ار  نآ  هب  مارتحا  روبق و  ترایز 
تما هک  هچنآ  زا  هلاسم  نیا  رد  هعیش  هاگ  چیه  تسین و  يزیچ  اوران  تمهت  ضحم و  غورد  زج  تبسن ، نیا  هک  یتروص  رد  دناد  یم  تسا 

. تسا هدرکن  يورکت  دراد ، هتشاد و  قافتا  نادب  یمالسا 
هلاسم تسا " : نینچ  نآ  هصالخ  هک  هدرک  ثحب  هراب  نیا  رد  لیـصفت  روطب   102 هحفص 109 -  ناوخالا "  حلـص  باتک "  رد  يدلاخ  و 

. تسا اه  تین  اب  لامعا  شزرا  هک  تسا  مولعم  تسا و  ناگدننکرذن  تاین  رادم  رئاد 
يدنم هرهب  ادخ و  هب  برقت  شروظنم  رگا  دوب و  دهاوخن  زئاج  اعطق  يرذن  نینچ  دشاب  وا  هب  برقت  هدرم و  دوخ  هدننک  رذن  دصق  رگا  سپ 

یلو دـشاب ، هتـشاذگ  قلطم  اـی  هدرک و  نییعت  ار  رذـن  دروم  فرـصم  هاوخ  دـشاب  هدرم  هب  نآ  باوث  لوصو  هوجو و  زا  یهجو  هب  ناگدـنز 
ای تیم و  ناگنـسب  ءارقف ، مومع  شنارواجم ، رهـش  نآ  مدرم  ربق ، حـلاصم  فرـص  دـننام  دـشاب  مولعم  مدرم  فرع  بسح  هب  نآ  فراـصم 

. دوب دهاوخ  بجاو  رذن  هب  افو  اه ، تروص  نیا  همه  رد  هک  اهنیا  رئاظن 
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نیدلا ریخ  یفنح ، نیدلا  ءالع  يوون ، یعفار ، يرصب ، ینابق  یعفاش ، یلمر  یکم ، یمثیه  رجح  نبا  یشکرز ، یعرذا ، زا ، ار  بلطم  نیا  وا 
. تسا هدرک  تیاکح  یفنح ، مساق  خیش  يزغ و  دمحم  خیش  یفنح ، یلمر 

دیاب دهدب ، هقدـص  ینیعم  هقطنم  لها  هب  ار  یغلبم  دـنک  رذـن  رگا  هک "  تسا  هدرک  لقن  هریغ  بیذـهتلا " و  بحاص "  زا  لقن  هب  یعفار  و 
 ". دهد هقدص  نانآ  رب  ار  غلبم  نآ 

هک هچنآ  اریز  دتسرفب  ناگرگ  فورعم  ربق  يوسب  هک  دنک  رذن  ار  يزیچ  رگا  لیبق : نیا  زا  و  تسا " : هتفگ  هدش  دای  ترابع  لقن  زا  دعب  وا 
ار نآ  ياضتقا  فرع  تسا  نیا  رب  لومحم  نیا ، ددرگ و  یم  میـسقت  ینیعم  هدـع  نایم  هدـش  تیاـکح  هکناـنچ  دوش ، یم  عمج  اـج  نآ  رد 

. تسا هدش  عقاو  نآ  رب  رذن  هتشاد و 
. تسا هدش  زاربا  نآ  هرابرد  رظن  ورد  فالتخا و  دروم  هلاسم  هنرگ  دش و  دهاوخ  عقاو  نآ  رب  رذن  دشاب  یفرع  رگا  تسین  یکش  و 

. ادخ لوسر  فیرش  هرجح  هبعک و  فالخ  هب  درادن  عرش  زا  يدهاش  نوج  حیحص  رظن  هکنیا : لوا  رظن 
يزیچ تسا  راوازس  تروص  نآ  رد  هک  دشاب  ریخ  هب  روهـشم  هدش ، رذن  شیارب  هک  سکنآ  هک  یتروص  رد  تسا  حیحـص  هکنیا : مود  رظن 

. دنکن زواجت  نآ  زا  دوش و  فرص  نآ  هب  صوصخم  حلاصم  رد  هدرک  رذن  هک 
دـلج 1 یکبـس  يواتف  هب  هراب  نیا  رد  تسا  هسناد  عقاو  هب  رتکیدزن  دـشاب ، هتـشادن  یفرع  فرـصم  هکیتروص  رد  ار  رذـن  نـالطب  یکبـس  و 

. دوش هعجارم  هحفص 294 
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ءایبنا رگید  ای  مرکا و  ربمایپ  يارب  يزیچ  هک  یسک  تسا " : هتقگ  هیمیت  نبا  هک " : تسا  هتفگ  هحفص 133  نآرقلا "  ناقرف  رد "  یمازع  و 
دنرب و یم  ینابرق  ناشیاه  تب  يارب  هک  تسا  ناکرشم  دننامه  یـسک  نینچ  دنک  حبذ  اهنآ  يارب  يزیچ  ای  دنک و  رذن  روبق  لها  زا  ءایلوا  و 
هک یناسک  زا  یخرب  هتفگ و  نخس  ینالوط  هراب  نیا  رد  وا  تسا " و  هدش  رفاک  هلیـسو  نیدب  تسا و  ادخ  ریغ  هدنب  وا  سپ  دننک ، یم  رذن 

هک یتروص  رد  دنا  هدروخ  ار  شبیرف  دنا ، هدوب  شنادرگاش  بحاصم  ای  وا و  بحاصم 

هحفص 302 ] ] 

. دنک یمن  هدارا  ار  نآ  یناملسم  چیه  هک  تسا  یئانعم  هب  نآ  ندرک  لمح  مالسا و  حور  ندیمهفن  باب  زا  وا  زا  یبلطم  نینچ 
زا ناگدرم  يارب  هک  یئاهرذـن  حـیابذ و  زا  نانآ  هک  تسناد  دـهاوخ  دـشاب ، هاگآ  نیملـسم  زا  اهراک  نیا  ماجنا  یگنوگچ  زا  هک  یـسک  و 

. دنیامن یم  نانآ  هیده  ار  لامعا  نیا  باوث  دنرادن و  نانآ  هیحان  زا  هقدص  زج  يدصق  دننک  یم  ءایلوا  ءایبنا و 
. دش دهاوخ  لصاو  اهنآ  هب  تسا و  دیفم  تاوما  يارب  اه  هدنز  هقدص  هک  هدش  دقعنم  تنس  لها  عامجا  هک  دنا  هتسناد  و 

: دیسرپ لوسر  زا  هک : تسا  هدمآ  دعس  زا  هک  یحیحص  ثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدیسر  هراب  نیا  رد  يروهشم  هحیحص و  ثیداحا  و 
دهاوخ يا  هدئاف  وا  يارب  مهدب  هقدص  وا  هیحان  زا  رگا  کنیا  داد  یم  هقدص  دوب  هدنز  رگا  مناد  یم  هک  تسا  هدرم  مردام  ادـخ  لوسر  يا 

تشاد ؟
ادخ لوسر  درک و  رفح  یهاچ  مه  وا  بآ . دومرف : ادـخ ؟ لوسر  يا  تسا  رتعفان  يا  هقدـص  هچ  دیـسرپ : هاگنآ  يرآ ، دومرف : ادـخ  لوسر 

دعس " . ردام  يارب  نیا  دومرف " :
تسا و دوـبعم  وا  هکنیا  هن  تسا ، دعـس  رداـم  حور  هیدـه  نآ  باوـث  هک  تسا  نیا  روـظنم  دعـس "  رداـم  يارب  بآ  هدوـمرف " : هکنیا  سپ 

. دیوج برقت  ودب  دنک و  تدابع  ار  وا  هلیسو  نیدب  دهاوخ  یم  شدنزرف 
دنشاب . تسرپ  تب  هکنیا  هن  دنتاسه  دعس  لثم  ناشیاهرذن  رد  نیملسم  همه  و 

مناوخ یم  زامن  ادخ  يارب  دـیوگب : هکنیا  لثم  هن  تسا  نیکاسم  ءارقف و  لام  تاقدـص  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم  نالف "  يارب  نیا  و " 
 " منک یم  رذن  و 

هکنیا هن  ددرگ  شکرابم  حور  هیده  شباوث  دشاب و  هقدص  وا  هیحان  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  دش  رذن  ای  حبذ و  ربمایپ  يارب  يزیچ  رگا  سپ 
مه تسا و  عورـشم  مه  لمع  نیا  دنتـسرف و  یم  تاوما  يارب  اه  هدـنز  هک  تسا  یئایادـه  عون  کی  اهرذـن  سپ  تسا ، دوبعم  وا  هللااب  ذوعن 

. دراد باوث 
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حـبذ و رذـن  سپ  تسا ، هدـمآ  هدـش  هتـشون  شناوریپ  و  هیمیت ) نبا   ) درم نیا  در  رد  هک  یبتک  هقف و  بتک  رد  طوسبم  روط  هب  هلاسم  نیا  و 
راک هب  ار  نآ  زین ، لمع  ماقم  رد  دـنناد و  یم  زئاج  ار  نآ  فالتخا  نودـب  اه ، ناملـسم  همه  عرـشم و  تسا  يرما  ءایلوا  ءاـیبنا و  يارب  هریغ 

تشاد . دهاوخ  باوث  دنک ، حبذ  ار  ناویح  ادخ  مان  اب  دهد و  ماجنا  ادخ  يارب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  هدننک  رذن  صخش  دیدنب و  یم 
. تسا هدش  هتشک  ادخ  رطاخ  هب  ناویح  تسا و  اهنآ  لام  باوث  هک  تسا  نیا  روصنم  تسا : هتفگ  يدلاخ 

وا ینعی  میدرک  حـبذ  نامهم  يارب  دـنیوگ : هتفگ  لثم  ای  ما و  هدرک  قدـصت  وا  هیحان  زا  ینعی : مدرک ، حـبذ  ما  هدرم  يارب  مدرم : هتفگ  لثم 
تسا . هدش  لمع  نیا  ماجنا  ببس 
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چیه و  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  دـشاب  هدـش  دای  تهج  يور  هک  یتروص  رد  نآ ، هب  ءافو  موزل  حـبذ و  رذـن  زاوج  زا  یعنام  چـیه  نیا  رباـنب 
. دنک یمن  رکف  نآ  ریغ  یناملسم 

لالدتسا هدروآ  كاحـض  نب  تباث  زا  هحفص 80  دـلج 2  شننـس  رد  یناتـسجس  دواد  وبا  هک  يزیچ  هب  رذـن ) زاوج   ) هراب نیا  رد  یهاگ  و 
هب ار  نایرج  دمآ و  ادخ  لوسر  شیپ  دنک ، كرحت  هتتاوب "  رد "  ار  يرتش  هک  درک  رذن  يدرم  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هکنیا "  نآ  هدـش و 
ایآ دومرف : ریخ ، دنتفگ : دراد ؟ دوجو  هدـش  یم  تدابع  تیلهاج  نارود  رد  هک  یتباج  نآ  ایآ  دومرف : مرکا  ربمایپ  درک ، ضرع  شترـضح 

تسین و ءافولا  مزال  رذن  ادخ ، تیـصعم  رد  هک  نک  افو  ترذن  هب  دومرف : ادخ  لوسر  ریخ ، دنتفگ : تسه ؟ ناشاهدیع  زا  يدیع  اج  نآ  رد 
تسین " . کلام  مدآ  دنزرف  اهنآ  رد  هک  دروم  ود  نآ  رد  هن 

بیعش نب  رمع  زا  هحفص 81  دلج 2  ننس "  رد "  دواد  وبا  هک  یتیاور  هب  زین  و 

هحفص 304 ] ] 

هب دومرف : منزب  فد "  ترـس "  يالاب  هک  مدرک  رذن  نم  لوسر  يا  تفگ : ینز  هک " : هدـش  لالدتـسا  تسا ، هدروآ  شدـج  زا  شردـپ  زا 
لوسر منک . ینابرق  دـندرک ، یم  ینابرق  اج  نآ  رد  تیلهاج  نارود  مدرم  هم  لحم  نـالف  رد  هک  مدرک  رذـن  نم  تفگ : زا  نک ، اـفو  ترطن 

نک "  افو  ترذن  هب  دومرف : هن . تفگ : تب ؟ يارب  دومرف : هن  تفگ : ادخ ؟ ریغ  يارب  دومرف : ادخ 
هک درک  ضرع  ادخ  لوسر  هب  شردـپ  هک : تسا  هدـمآ  مدرک "  رتخد "  هنومیم  ثیدـح  رد  هحفص 300  دلج 2  نادـبلا "  مجعم  رد "  و 

ترذن هب  دومرف : هن  تفگ : دراد ؟ دوجو  اه  تب  نیا  زا  يزیچ  اج  نآ  رد  ایآ  دومرف : منک ، حبذ  هتتاوب "  رد "  دنفـسوگ  هاچنپ  مدرک : رذـن 
ات منک  یم  افو  مرذن  هب  ایادخ  تفگ : یم  دیود و  یم  شرس  تشپ  هک  یکی  دنام ، یقاب  درک و  ینابرق  ار  دنپسوگ  هن  لهچ و  سپ  نک ، افو 

ینعم ) هب  لقن   ) درک حبذ  تفرگ و  ار  نآ 
مدع رب  ثیدح  نیا  هب  جراوخ  لالدتـسا  اما  و  تسا " : هتفگ  دواد  یبا  ثیدح  ود  رکذ  زا  دعب  هحفص 109  ناوخالا "  حلص  رد "  يدلاخ 

يرادـنپ نینچ  تیلهاج ، ياهدـیع  زا  یئاهدـیع  و  هللااب ) ذوعن   ) دـنیاهتب ناحلاص  ناربمایپ و  هک  رادـنپ  نیا  يور  ءایبنا  نکاما  رد  رذـن  زاوج 
تیاهن نیا  و  دـندناوخ ، یمن  اه  تب  ار  ناـنآ  هنرگ  و  تسوا ، ءاـیلوا  ادـخ و  ءاـیبنا  هب  تبـسن  ماـشتراسج  تاـفارخ و  یهارمگ و  زا  یـشان 

شا هبوت  تسا و  رفاک  دنک  صیقنت  هیانک  اب  ول  ار و  اهنآ  یسک  هک  یتروص  رد  ادخ ، راوگرزب  ءایبنا  هب  تبسن  اهنآ  هیحان  وا  تسا  يریقحت 
، دنمان ياه  تب  ار  نانآ  دوخ  تدابع و  ار  ءایلوا  ءایبنا و  هب  لسوت  ینادان  رثا  رد  اه  تخبدب  نیا  دش . دـهاوخن  هتفریذـپ  لاوقا  زا  ضعب  ربانب 

 ". تسا رتاناد  ادخ  دوب و  دهاوخن  ناش  هدننک  هارمگ  هنالهاج و  راتفگ  يارب  يرابتعا  نیا  رب  انب 

هحفص 305 ] ] 

. دوب دهاوخن  شنابهذم  مه  هیمیت و  نبا  یهارمگ  تلاهج و  يارب  يرابتعا  هکنانچ 
مهئاوها اوعبتا  مهبولق و  یلع  هللا  عبط  نیذلا  کئلوا 

دندیدرگ " . دوخ  سفن  ياوه  وریپ  هداهن و  رهم  ناشیاه  لد  رب  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  : " 
هیآ 16) دمحم  هروس  )

هحفص 306 ] ] 
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دنوش یم  ترایز  هک  يروبق 

هراشا

دنتفر و یم  اهنآ  ترایز  هب  کیدزن  رود و  هار  زا  هدوب  نیملـسم  هجوت  دروم  زاب  رید  زا  هک  دراد  هتـشاد و  دوجو  يروبق  مالـسا ، ناهج  رد 
دریگب يا  هیلاع  سورد  اهنآ  زا  دناوت  یم  فلتخم  تاهج  زا  هدـننک  ثحب  هک  تسا  یتاملک  اهنآ  هرابرد  هناگراهچ  بهاذـم  ناگرزب  يارب 
ترایز نوماریپ  نرق ، راصعا و  لوط  رد  ناشراعش  نیملسم و  هریس  تخانش  تسا : هلمج  نآ  زا  دیآ و  لئان  یمیظع  دئاوف  رب  هلیسو  نادب  و 

: میروآ یم  الیذ  ار  اهنآ  زا  یتمسق  کنیا  و  اهنآ . نینوفدم  يارب  نآرق  متخ  اهنآ و  دزن  زامن  اعد و  اهنآ ، هب  كربت  لسوت و  روبق و 
وا مسا  هب  یخیراـت  شکراـبم  ربق  رـس  رد  تسا و  قشمد  رد  شربق  هک  لاس 20  رد  یفوتم  ادـخ  لوسر  نذوم  یـشبح  همامح  نبا  لالب  - 1

كربت شترایز  هب  هک  يریخ  لها  ءایلوا و  زا  يرایـسب  ار  تقیقح  نیا  تسا ، باجتـسم  كرابم  عضوم  نیا  رد  اعد  تسا و  هنع  هللا  یـضر 
دنا هدرک  هبرجت  دنا ، هتسج 

لاس 36 ه . رد  یفوتم  راوگرزب ، یباحص  یسراف  ناملس  - 2
ياراد دراد و  رارق  يرـسک  ناویا  کـیدزن  تسا و  راکـشآ  نونکا  شربـق  تسا : هتفگ  هحفص 163  دلج 1  شخیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 
ترایز اهراب  هدـید و  ار  اجنآ  نم  دـنک و  یم  شـشوک  اجنآ  مزاول  هیثاثا و  تبقارم  ریمعت و  تظافح و  رد  هک  تسا  یمداـخ  ناـمتخاس و 

. ما هدومن 

هحفص 307 ] ] 

. میتشگرب میدرک و  ترایز  ار  ناملس  ربق  دنا : هتفگ  نونمس  یسنالق و  تسا : هتفگ  هحفص 75  دلج 5  مظتنملا "  رد "  يزوج  نبا  و 
. هدش هتشک  لاس 36 ه  لمج  گنج  رد  هللا  دیبع  رسپ  هحلط  - 3

لخاد رد  هدوب  هرشبم "  هرـشع  زا "  یکی  هک  هللا  دیبع  رـسپ  هحلط  نفد  لحم  تسا : هتفگ  هحفص 116  دلج 1  شا  همانرفس  رد  هطوطب  نبا 
هرصب مدرم  تسا و  دوجوم  اذغ  نیجراخ  نیدراو و  يارب  نآ  رد  هک  دراد  يا  هیواز  تسا و  يدجسم  نامتخاس و  ياراد  دراد و  رارق  رهش 

دنرامش  یم  گرزب  يرایسب  ار  نآ 
هبق و اـهنآ  زا  يربـق  ره  رب  و  دـیوگ " : یم  راـک  رخآ  رد  و  درمـش ، یم  هرـصب  رد  ار  يدـهاشم  ناـعبات  هباحـص و  زا  يا  هدـع  يارب  سپس 

تسا " . هدش  هتشون  شتافو  ربق و  بحاص  مسا  نآ  رد  هک  تسا  ینامتخاس 
لاس 36 ه.و رد  یفوتم  ماوع  نب  ریب  - 4

رد هرصب  مدرم  هک : تسا  نیا  هدش  عقاو  لاس 386 ه  رد  هک  یثداوح  هلمج  زا  تسا : هتفگ  هحفص 187  دلج 7  مظتنملا "  رد "  يزوج  نبا 
ماوع نب  ریبز  هب  قلعتم  نآ  هتـشاد و  دوجو  ریـشمش  سابل و  يا  هزات  ندـب  نآ  رد  هک  دـنا  هتفای  ار  يا  هنهک  ربق  هک  دـندرک  اعدا  مرحم ، هام 

نآ يور  ربـنع "  کـسملا  وبا  ریثا  هدوـمن و "  نفد  هار  ود  ناـیم  دـبرم "  رد "  هدرک  نفک  هدروآ  نوریب  ربـق  زا  ار  نآ  هاـگنآ  تسا . هدوـب 
ناوـنع هب  يدارفا  نآ  رد  دـندرب و  اـج  نآ  هـب  رگید  مزاوـل  اهریـصح و  تـالآ و  اهیلدـنق و  داد و  رارق  دجـسم  ار  اـجنآ  درک و  یناـمتخاس 

. دندومن فقو  شیارب  یتافوقوم  هدرک ، تماقا  تظافح 
. درک توف  مر  رد  لاس 52 ه  رد  یباحص ، يراصنا  بویا  وبا  - 5

دنیامن و یم  ناراب  بلط  هلیـسو  نادب  یلاسکـشخ  رد  دنور و  یم  شربق  ترایز  هب  مدرم  تسا : هحفص 458  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح 
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تسا . هدروآ  هحفص 187  دلج 1  هوفصلا  هفص  رد  ار  نآ  زین  يزوج  نبا 
: هک درک  لقت  میارب  نیطسلف  زا  یخیش  هتفگ : دیلو  تسا : هتفگ  هحفص 154  دلج 1  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  و 

هحفص 308 ] ] 

نآ کیدزن  سپ  هدوب ، ادخ  لوسر  بحاصم  يراصنا  بویا  یبا  ربق  دنتفگ : یم  هک  هدید  هینیطنطسق  راوید  کیدزن  يدیفس  کچوک  يانب 
. دوب هتخیوآ  ریجنز  هب  یلیدنق  نآ  يور  هک  یلاح  رد  مدید  کچوک  نامتخاس  نآ  رد  ار  شربق  متفر و 

دنرامش . یم  گرزب  ار  نآ  مور  مدرم  تسا و  دجسم  رازم و  شربق  يور  تسا و  هتفگ  هحفص 59  دلج 8  ریثک  نبا  خیرات  رد  و 
بلط نآ  زا  زورما  اـت  دنرامــش و  یم  گرزب  ار  شربـق  مور  مدرم  تـسا " : هـتفگ  هحفص 22  دـلج 1  هیمالـسالا "  لودـلا  رد "  یبهذ  و 

 " دننک یم  تعافش 
: رصم رد  مالسلا  هیلع  دیهشلا  طبسلا  مامالا  نیسحلا  سار  - 6

نیمز ریز  دراد و  رارق  يا  هرقن  یقودنـص  رد  كراـبم  رـس  تسا " : هتفگ  هحفـص 12  شا  هلحر "  رد "  لاـس 614 ه  رد  یفوتم  ریبج ، نبا 
عاونا اب  هک  هدـیدرگ  انب  تسا ، ناوتان  نآ  هطاحا  زا  كاردا  زجاع و  نآ  فیـصوت  زا  نابز  هک  یمیظع  نامتخاس  نآ  يور  تسا و  نوفدـم 
فرظ لخاد  رد  اهنآ  رثکا  هک  هدرک  هطاحا  ار  نآ  رتکچوک ، نوتـس و  یگرزب  هب  دیفـس ، ياه  عمـش  تسا و  هدش  نییزت  ریرح  ياه  هچراپ 

هیبش یلحم  رد  الط  زا  یئاه  بیـس  دننامه  ار  نآ  يالاب  تسا و  نازیوآ  يا  هرقن  ياه  لیدـنق  اهنآ  رب  و  دراد ، رارق  هرقن  بان و  يالط  ياه 
. دنک یم  هریخ  ار  مشچ  هک  دراد  یئابیز  هرظنم  نانچ  نآ  و  تسا ، هدرک  هطاحا  غاب  هب 

رد نآ ، ریوصت  هک  دراد  رارق  هدـش  هدـیچ  مه  رانک  يزیگنا  باجعا  روط  هب  هک  فیرظ  ياه  رمرم  تاعطق  عاونا  للجم ، ناـمتخاس  نیا  رد 
. دوب دهاوخن  رودقم  نآ  فیصوت  نیرتکچوک  دیاین و  مهو 

یئاهرمرم همه  شیاهراوید  تسا ، هضور  دوخ  دـننامه  یئاـبیز ، تفارظ و  ظاـحل  زا  هک  تسا  يدجـسم  هکراـبم  هضور  نیا  لخدـم  رد  و 
نآ نایم  زا  هک  هدـش  هتفگ  هک  یتفارظ  نامه  هب  تسا  یئانب  هکرابم  هضور  پچ  تسار و  فرط  ود  رد  و  تسا ، هدـش  دای  یئاهرمرم  ناسب 

. تسا هدش  هتخیوآ  اهنآ  همه  يور  ریرح  ابید و  زا  یلاع  ياه  هدرپ  میبای و  یم  هار  هضور  هب 

هحفص 309 ] ] 

رارق هدنوش  لخاد  يور  هب  ور  راوید  رد  هک  تسا  یگنس  میدید  كرابم  دجسم  نیا  هب  ندش  لخاد  رد  هک  يزیچ  نیرتزیگنا  تفگش  زا  و 
. دهد یم  ناشن  ار  یمدآ  سکع  هدش  یلقیص  هزات  يدنه  هنیئآ  دننامه  هک  تسا  هدش  هدیئاس  هایس و  نانچ  گنس  نآ  هک  دراد 

يا هچراپ  دنتفرگ و  یم  رب  رد  ار  نآ  و  دـندرک ، یم  فاوط  نآ  درگ  دندیـسوب و  یم  ار  كرابم  ربق  نآ  مدرم ، هک  میدـید  کیدزن  زا  ام  و 
نآ تکرب  هب  دندومن و  یم  هیرگ  دـندناوخ و  یم  اعد  نآ ، رود  فاوط  ماحدزا و  لاح  رد  دـندومن و  یم  حـسم  تشاد ، رارق  نآ  يور  هک 

تفاکش . یم  ار  تادامج  درک و  یم  بآ  ار  اه  لد  هک  دندرک  یم  يراز  هیرگ و  نانچ  دندش و  یم  لسوتم  ادخ  هب  كاپ  تبرت 
دنادرگ . دنم  هرهب  ار  ام  فیرش  ربق  نیا  تکرب  هب  ادخ  درک ، فیصوت  دوش  یمن  هک  تسا  اهنیا  زا  رتالاب  بلطم ، و 

يامن رود  دناوتب  هار  نیا  زا  مرتحم  هدنناوخ  هک  تسا  هدوب  تهج  نیا  هب  میدرک ، نایب  ار  هکرابم  هضور  نیا  تفـص  زا  يرادقم  هکنیا  زا  و 
دیاب هصالخ  روط  هب  دـنک و  فیـصوت  تسه  هکنانچ  ار  نآ  دـناوت  یمن  یلقاع  چـیه  هنرگ  و  دـنک ، مسجم  ار  هوکـش  اب  یتراـیز  زکرم  نیا 

هب دنوادخ  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  زا  رتزیگنا  تفگش  رت و  روج  عمج و  رت و  للجم  نامتخاس  نیمز ، هرک  يور  هک  منک  یمن  رکف  میوگب :
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دنادرگب . سدقم  دراد ، رارق  نآ  رد  هک  ار  يوضع  یمارگ  شمرک  فطل و 
رب لمتـشم  هکنآ  رطاخ  هب  تسا  ایند  بئاجع  زا  یکی  مه  نآ  هک  میدرک  هتوتیب  هفارق "  هب "  فورعم  هناـبج "  رد "  زور  ناـمه  بش  رد  و 

. تسا یبیغ  ياه  ربخ  تمارک و  بحاص  ءایلوا  داهز و  ءاملع و  نیعبات و  هباحص و  تیب و  لها  ءایبنا و  روبق 
رسپ بوقعی  رسپ  لیبور  ربق  ربمغیپ ، حلاص  رسپ  ربق  زا : دنترابع  روبق  نآ  مینک ، یم  رکذ  مینیبب  میتسناوت  هک  ار  يروبق  اهنت  اج ، نیا  رد  ام  و 

زا رفن  جنپ  نادرم و  زا  رفن  هدراهچ  دهاشم  و  نوعرف ، نز  هیسآ ، ربق  داب ، اهنآ  همه  رب  ادخ  دورد  نمحرلا ، لیلخ  رسپ  میهاربا  رـسپ  قاحـسا 
. مالسلا مهیلع  تیب  لها  نانز 

هحفص 310 ] ] 

تبقارم تظفاـحم و  ناوـنع  هب  اـهنآ  رد  دارفا  تسا و  اـبیز  مکحم و  بیجع و  رایـسب  هک  تـسا  یللجم  ناـمتخاس  اـهنآ ، مادـک  ره  يور  و 
. تسا هدروآ  ار  دهاشم  نآ  لیصفت  هاگنآ  دنتسه  هنایهام  ياه  هریج  ياراد  هک  دنراد  تنوکس 

نیا هب  صاصتخا  ار  یباـب   25 هحفـص 40 -  فارـشالا "  بحب  فاحتالا  شباتک "  رد  لاس 1172 ه  رد  یفوتم  یعفاـش ، هللا  دـبع  يواربش 
و تسا " : هتفگ  هدروآ و  دهد  نآ  هب  صاصتخا  ار  هبنش  هس  زور  هکنیا  شتامارک و  زا  يا  هشوگ  شترایز و  نآ  رد  هداد و  سدقم  دهشم 
، تسا تقیقح  زا  ولمم  نآ  تسین و  ناهنپ  هدننک ، ترایز  يارب  نآ  زا  یشان  یتشهب  ياه  میـسن  هدش و  هدید  فیرـش  دقرم  نیا  رد  تاکرب 

. " دشاب یم  تین  اب  مه  لامعا  و 
هلاسم نیمه  نوماریپ  میظعلا ، دبع  نیدلا  یکز  یـضاق  زا  هک  یئاتفتـسا  و  دراد ، يدـیفم  یلاع و  هلاسر  هراب  نیا  رد  هیحد  نبا  باطخلا  یبا 
رایـسب هراب  نیا  رد  داـقتعا  تسا و  مولعم  همه  يارب  نآ  تکرب  تسا و  یفیرـش  ناـکم  نیا  درک " : تفاـیرد  نینچ  ار  شخـساپ  دوب  هدرک 

 " مالسلا . تسا و  کین 
هدش و هتخیوآ  توبن  هدرپ  نارگید ، نآ و  رارـسا  نایم  هک  داب  يدهـشم  يادف  مناج  ریز  راتفگ  تسا  فیرـش  دهـشم  نیا  راوازـس  ردقچ  و 

یم شتمظع  هوکش و  رطاخ  هب  ار  ناشیاه  مشچ  نارظان  دنناریح ، نآ  هرابرد  اه  لقع  هک  دراد  رارق  هعقب  نیرتفیرش  نآ  رد  هک  یتزع  قاور 
دراد . یم  رب  نآ  زا  هدید  هدننک ، لمات  ناسنا  تهج  نیمه  هب  دندنب و 

تسا عفر  نانچ  شماقم  و  دشاب ، شراوج  رد  هک  دنک  یم  وزرآ  لزعا "  هراتـس "  دننک و  یم  تداسح  شعیفر ، ماقم  هب  تبـسن  ناکراتس 
 ". دریگ یم  رارق  اه  یناشیپ  هسوب  دروم  هاگنآ  دنسوب  یم  اه  بل  ار  شکاخ  هک 

دهـشم نآ  یکیدزن  رد  دـنتفگ و  یم  ینیوعقلا  نیدـلا  سمـش  ار  وا  هک  يدرم  تسا " : هدروآ  هکرابم  هعقب  نآ  تامارک  هرمز  رد  يواربش 
انیبان دیسر و  یبیسآ  شیاه  مشچ  هب  هدوب ، هفیرش  ياه  هدرپ  يراذکتمالع  شراک  درک و  یم  یگدنز  سدقم 
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تا هیاسمه  نم  میاقآ ، يا  تفگ : یم  داتـسیا و  یم  حیرـض  رد  رانک  دناوخ ، یم  سدقم  ناکم  نآ  رد  ار  حبـص  زامن  هک  زور  ره  وا  دش و 
. دنادرگ رب  نم  هب  ار  یکی  ول  میاه و  مشچ  هک  مهاوخ  یم  وت  هلیسو  ادخ  زا  هتفر ، متسد  زا  میاه  مشچ  متسه 

ادـخ و لوسر  نانیا  دـش : هتفگ  وا  هب  دیـسرپ  اهنآ  تیـصخش  زا  دـندمآ ، فیرـش  ربق  رانک  هب  یتعامج  دـید  دوب ، هدـیباوخ  هک  یبش  رد  وا 
رارکت هتفگ  یم  يرادیب  رد  هک  ار  هچنآ  هدـش  لخاد  نانآ  عمج  رد  دـنا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  يارب  هک  دنتـسه  شناهارمه 

دومن .

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1878 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع یلع  هب  ادخ  لوسر  درک ، لقن  شیارب  تعافش  بلط  ناونع  هب  ار  نیدلا  سمش  يارجام  دومن و  شدچ  هب  ور  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ولج تفگ : وا  هب  دروآ و  رد  یناد  هکرس  هاگنآ  دوش ، یم  تعاطا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  شکب ، همرس  ار  شمشچ  دومرف : مالـسلا 
داد یتحاران  تدـش  زا  و  دومن ، یتخـس  شزوس  ساسحا  وا  هک  دیـشک  شتـسار  مشچ  رد  ناـنچ  ار  ناد  همرـس  لـیم  تفر ، ولج  مه  وا  اـیب 

تسا هدش  زاب  شتسار  مشج  هک  دومن  هظحالم  یلو  درک ، یم  ساسحا  شمشچ  رد  ار  ندیشک  همرـس  ترارح  زونه  دش و  رادیب  دیـشک و 
. دوب نآ  ندروآ  تسدب  ددص  رد  وا  هک  دوب  یتمعن  نامه  نیا  دید و  یم  نآ  اب  دوب  هدنز  ات  و 

هکرابم هعقب  نیا  فقو  تفاب و  تسا  هدرتسگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  دهـشم  رد  هک  ار  شرف  نیا  تمعن ، نیا  هنارکـش  هب  هاگنآ 
اج نآ  رد  نانچمه  شرف  نیا  تشاد  هدـهع  هب  ار  رـصم  تیالو  ناخ  دـمحم  ناطلـس  هیحان  زا  هک  اشاپ  دـمحم  مظعم  ریزو  نامز  ات  دومن و 

 ". داد رارق  نآ  ياج  هب  تسا  دوجوم  اجنآ  رد  نونکا  مه  هک  يرگید  شرف  وا  دوب و  هدرتسگ 
صاصتخا نایب  زا  دـعب  تسا و  هدرک  رکذ  هدـش ، عقاو  هیتولخ  تاداس  بیقن  لضفلا  یبا  خیـش  يارب  هک  ار  يرگید  تمارک  يواربش  هاگنآ 

حدـم ار  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  نآ  رد  هک  ار  يدـئاصق  زا  یتمـسق  باب  نیا  رد  تسا : هتفگ  كرابم ، دهـشم  نیا  تراـیز  هب  هبنـش  هس  زور 
، تسا هدیمرآ  اجنیا  رد  هک  یمیظع  تیصخش  هب  هدرک و 
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مروآ : یم  ما  هتسج  لسوت 
دوش . یمن  هدنار  زگره  دربب ، ناتماقم  هب  هانپ  دیوگب و  هط  لآ  هک  یسک  هط ، لآ  " 

. مرادن يا  هدیقع  بهذم و  نآ  زا  ریغ  دشاب و  یم  مبیلق ، داقتعا  منیئآ و  امش  یتسود 
دریگ یم  هرهب  ناتتلیضف  ضیف  زا  تسا  یتسه  ناهج  رد  هک  ره  هکلب  مریگ ، یم  ددم  امش  زا 

. دوش یم  راکشآ  امش  زا  توبن  رون  تسا و  یحو  تلاسر و  طبهم  امش  هناخ 
دیدنب  ندرگ  راختفا  يارب  امش  تسا و  امش  دننامه  راختفا  ظاحل  زا  یسک  هچ  ادخ ، لوسر  رتخد  رسپ  يا 

؟ دراد دوجو  يدج  يردام و  تفارش ، ظاحل  زا  تدجو  تردام  لثم  ایآ  نیسح ، يا 
. تسا يدایز  هلصاف  اهنآ  امش و  نایم  هک  یتروص  رد  دنسرب ، امش  هب  هبترم  يدنلب  ظاحل  زا  دنتساوخ  یموق 

. داد صاصتخا  تداهش  هب  سپس  تداعس و  هب  ایند  رد  ارت  دنوادخ 
. تسا تلذ  يراوخ و  نآ  رد  تنانمشد  يارب  هک  تسا  یماقم  ربق  رد  نیسح  يا  يا  وت  يارب 

تسوا هدنب  تسا  دناعم  هک  یسک  مغر  یلع  راگزور  هک  یسک  يا  و  یمیرک ، ناهج  ود  رد  هک  یسک  يا 
. تسین يدح  وت  لضف  يارب  تسا و  ملح  وت  رد  یل  و  يریشمش ، تنانمشد  رب  وت 

. تسین شرامش  ربمایپ  لآ  لئاضف  اریز  تسا ، هتفیرف  ار  دوخ  دنک ، دودحم  ار  تلئاضف  دهاوخب  هک  ره 
. تفرگ ارف  ار  اه  هعقب  همه  نآ  رطع  دیدرگ ، نوفدم  هنیدم  نیمز  رد  تدج  هک  ینامز  نآ  زا 
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. تسا دعس  شعلاط  تربق  رطاخ  هب  تسا و  راختفا  اهرهش  همه  هب  تبسن  رصم  يارب  و 
دنباتش ؟ یم  نآ  يوس  هب  اشوک  دارفا  رایسب  هچ  تسا ، كرابم  رایسب  تا  هکرابم  هعقب 
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هک تسا  يرورس  درادن ، رخآ  هک  تسا  یـششک  ياراد  تسازفا و  حور  رطعم و  الک  دراد ، رارق  تیالاب  هتفرگ و  رب  رد  ارت  هک  یحیرـض  و 
درادن . دح  هک  تسا  یقنور  درادن ، دننامه 

تسا . یئوکین  ششخب  یپ و  رد  یپ  ياه  تمحر  نیرئاز ، يارب 
تسا ، یلصاح  یب  جنر  نم  نوچ  يزیچان  اعد  داب و  دونشخ  هط  لآ  امش  زا  ادخ 

. دنک یم  دای  امش  زا  هماهت  دجن و  هک  یمادام  داب  امش  رب  ادخ  دورد  هراومه  و 
موش هدنار  هک  تسا  دیعب  رگید  يراد و  رارق  نآ  رد  نیسح  يا  وت  هک  مراد  رارق  یکاخ  هاگشیپ  رد  نم 

. دنک یم  ینمشد  كاپ  ياه  تیصخش  اب  نامز ، هک  مراد  رارق  تکاپ  دج  هاگشیپ  رد  نم 
دنتسین . زاین  یب  وا  زا  و  دنرب ، یم  هانپ  وا  هب  ناربمایپ  همه  هک  مراد  رارق  یسک  هاگشیپ  رد  نم 

نمشد هک  یتروص  رد  تسا  هداد  ناشهانپ  مه  وا  و  هدرب ، هانپ  وا  هب  اهوهآ  هک  مراد  رارق  یسک  هاگشیپ  رد  نم 
: ما هتفگ  راوگرزب  هداوناخ  نیمه  هرابرد  زین  و 

. تسین مشاب ، راودیما  ادرف  رد  میاه  يراتفرگ  عفر  يارب  هک  یهاگهانپ  امش  زا  ریغ  میارب  ربمایپ  تیب  لها  يا  " 
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. دیشاب میاکتم  نوئش  همه  رد  دمحا  لآ  يا  امش  هک  یتروص  رد  مسرت ، یمن  نامز  يراتفرگ  زا  نم 
تسا . هدنکفا  هیاس  امش  رس  رب  تزع  قدارس  هکیتروص  رد  دارد ؟ یتاراختفا  هط  لآ  يا  ناتتاراختفا  دننامه  یسک  هچ 

. تسا امش  هب  هطوبرم  ددرگ و  یم  رب  امش  هب  هلاصالاب  كاپ  نادنزرف  يا  تسا ، امش  ریغ  يارب  هک  یلضف  ره 
. دیئامرفم ناممورحم  دیشخب ، یم  ناتنرئاز  هب  زور  ره  هک  يدوج  ياه  هدئام  زا 

امش . هب  قلعتم  تداعس  جات  تسا و  امش  صوصخم  تمظع  راختفا و  مچرپ  ناهاشداپ ، يا 
تسا ؟ هداد  رارق  راوگرزب  كاپ و  ار  شنانکاس  ادخ  هک  تسا  امش  هناخ  دننامه  يا  هناخ  مادک  هط ، لآ  يا 

. دننک یم  یئارس  همغن  ناترس  يور  مراکم  ناگدنرپ  و  دیئامش ، رخافم  دجم و  ناتسغاب 
. ددرگ یم  دنمتداعس  هدش  تیاده  نآ  زا  يا  هدنناوخ  ره  هک  هدش  دای  یکین  هب  امش  زا  نآرق  رد 

؟ تسه يا  یگرزب  تمظع و  نآرق ، شیاتس  زا  دعب  ایآ  هدوتس  ار  امش  نآرق 
. تسا یمکحم  دنلب و  خماش و  لزنم  راختفا ، رد  ناتیارب  هط ، لآ  يا 

. دنوش یم  هتفرگ  امش  هیحان  زا  ریخ  هک  میراد  وت  يوس  هب  ور  ادخ ، لوسر  رتخد  رسپ  يا 
. تسا يدج  تدج  دننامه  هن  و  یتمظع ، تتمظع  دننامه  هن  نیسح ، يا 

. امنب دراد  وت  زا  تبحم  تشاد  مشچ  هک  یسک  هب  یفطل  رظن  تدج  قح  هب  نیسح  يا 
. يراد رارق  شناگدید  ربارب  رد  وت  دسوبب ، ار  يربق  دهاوخ  یم  هاگ  ره  هکنآ 
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تسا . هدرک  دیقم  امش  تبحم  رد  ار  شیاه  هیرگ  هک  یلاح  رد  هدمآ ، ناتشیپ  هک  یتسود  هب  دینک و  کمک  منایاقآ ، يا 
. درادن يرای  امش  زا  ریغ  هک  ار  يرصقم  دینک  يرای 
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. دینزب ما  هنیس  هب  در  تسد  هک  تسا  دیعب  لاح  نیا  اب  و  مدومن ، امش  هب  رصحنم  ار  ما  هقالع  سپ 
. تسین يا  هیامرس  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  تبحم  زا  ریغ  میارب  میادخ  يا 

. مرادن ص )  ) دمحم تیب  لها  تبحم  زج  یلمع  هب  دیما  هک  متسه  يرصقم  هدنب  نم 
تسا : هتفگ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهشم  هرابرد  و 

رام دننامه  شبآ  جیلخ و  يارجم  هک  اجنآ  تیعمج  رپ  دابآ و  هکرابم  هضور  رد  اما  مناشونب ، روایب و  میارب  ابهـص ، زا  و  زیخرب ، میدـن ، يا 
. تسا هنوگود  دیپس  هایس و 

نادرگب اه  تینهت  اب  طولخم  ار  نآ  مشاب  بآ  هتـشک  هداتفا و  شیاوه  هب  نیمز  يور  راذگب  نک  میاهر  هدب و  نم  هب  ار  نآ  اهنت  میدـن ، يا 
. نامسآ بآ  اب  جوزمم  هن 

. تسا ضرم  نیع  اود ، طلخ  هک  دشابن  يزیچ  اب  طولخم  یلو  روایب ، ار  نآ  میدن  يا 
. دننک یم  یئابرلد  زبس  ياهسابل  رد  هریزج  زا  يا  هپت  يور  رد  هک  نک  متاقالم  تالیثا  ياه "  تخرد  ریز  ینک  متاقالم  یتساوخ  هاگره 

. دیشخب قنور  نآ  هب  تسا و  رایب  ار  نآ  رحس  شخب  حور  میسن  هک  یناتسغاب 
دینابنج . یمه  رگید  يوس  هب  یئوس  زا  درک و  یمه  يزاب  شناتخرد  ياه  هخاش  اب  فیطل  میسن  و 

؟ دش دهاوخ  هدروآ  رب  میاهوزرآ  تتیامح  رد  یک  سپ  تیادف ، مناج  جیلخ ، يادص  يا 
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. امن هدنز  هلیسو  نیدب  ار  دیدش  تبحم  نآ  نک و  دیدجت  ار  میشوخ  شدای  اب  ممیدن  يا 
. نک میاهر  عیسو ، هلجد  تارف و  زا  وگب و  نخس  لین ، زا  ایب و 

. تسا رود  نم  زا  تاذل  ثیدح  سپ  ار ، رصم  تاذل  میارب  نک  هداعا  و 
. مراودیما شلین  رب  اهنت  و  دور ، یم  رامش  هب  مشیپ  نیمز  نیرتهب  رصم 

. منیب یم  اجنآ  رد  ار  ارهز  نادنزرف  منایاقآ ، اریز  تسا ، اجنآ  رد  مدوصقم  تیاغ  هقالع و  تدش 
دوش . عقاو  لوبقم  میاعد  مراودیما  منک و  یم  اعد  هک  یلاح  رد  منک ، یم  یعس  ینیسح  دهشم  يوس  هب  و 

هد . رارق  مشاداپ  ار  میلوبق  نک و  یهجوت  مراد  تتسود  ادخ  لوسر  رتخد  مرسپ  يا 
تسه . داقتعا  بهذم و  امش  هب  هقالع  هط  لآ  يا  مدرم  نامیرک  يا 

. تسین امش  زا  ریغ  مشاب  راودیما  نآ  هب  میراتفرگ  رد  هک  يا  هریخذ  هاگهانپ و  میارب 
تسا : هتفگ  هنیمز  نیمه  رد  زین  و 

. دش دهاوخن  مورحم  دیایب  ناتشیپ  ناتناسحا  هب  دیما  امش و  هب  هقالع  اب  هک  یسک  هط  لآ  يا 
دش ؟ دهاوخ  مورحم  دوش  هدنهانپ  راوگرزب  میرک و  یمدرم  هب  هک  یسک  ایآ  و  مدروآ ، هانپ  امش  هب 

. دنا هقیضم  رد  مدرم  تیعمج  ترثک  رثا  رد  هک  تسا  اراوگ  بآ  همشچ  اجنآ  يرآ  دننک ، یم  ماحدزا  ناتسدقم  باتعا  رد  ار  مدرم 
. دوب دهاوخ  دنم  هرهب  ناتششخب  نیرتیلاع  زا  دشاب ، امش  لضف  ناراب  راتساوخ  دیایب و  ناتشیپ  هک  یسک 

نیرتیلاع ياراد  هک  یناسک  يا  ادخ  لوسر  نت  ياه  هراپ  يا  منایاقآ ، يا 
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. تسا امش  ورگ  رد  مبلق  دیتسه و  میاههاگهانپ  امش  دیتسه  تاماقم 
. دوشن هتسسگ  زگره  هک  يا  هقالع  مشاب  امش  هب  دنمقالع  نم  هک  تسا  نیا  امش  قح  و 

نم زا  ترهطم  حیرض  رب  نیسح  يا  هط ، طبس  يا  درادن . تمالم  دشاب ، ریحتم  امش  رد  هک  یسک  ما و  هداتـسیا  ریحتم  ناتـسدقم  باتعا  رد 
. داب مالس 

میسوب . یم  ار  نآ  مینک و  یم  فاوط  نآ  رود  هک  تسا  يا  هبعک  ام ، يارب  تیلاع  دهشم 
تسا . هدش  قیتع  تیب  دننامه  هدرک و  لولح  تیاده  نآ  رد  هک  يدیدج  تیب 

. يا هتفرگرب  رد  ار  مامه  ماما  نیسح ، هک  یحیرض  يا  تیادف  مناج 
میوج . یم  لسوت  دراد ، رارق  تنوردنا  رد  هک  یتمشح  تمظع و  تزع و  نآ  هب  نم 

تسا ؟ تمینغ  نآ  يوس  هب  یعس  هک  یسک  يارب  رادقم  هچ  سپ  رامش ، تمینغ  اجنیا  رد  ار  تصرف  هدننک  ترایز  يا 
ددرگ . یم  رود  نآ  زا  گرزب  ياه  مغ  دوش و  یم  زاب  لد  ینک  یم  شترایز  هک  یماگنه 

. تسا مانالا  ریخ  هکرابم  هضور  هک  ایوگ  تسا ؟ نآ  رد  قنور  رون و  ردقچ 
هیلع نیـسح  ماما  دهـشم  نوماریپ  ینالوط  راتفگ  زا  دـعب  هحفـص 92  راونالا "  قراـشم  رد "  لاـس 13.3 ه  رد  یفوتم  يودـع ، يوازمح  و 

. تسا هتسیاش  رایسب  نتسج  لسوت  ادخ  هب  هلیسو  نادب  فیرش و  دهشم  نیا  ندرک  ترایز  دایز  هک  نادب  تسا " : هتفگ  مالسلا ،
اب سپ  تسا ، اه  يراتفرگ  عفر  هلیـسو  وا  اریز  دوش ، تساوخرد  زین  گرم  زا  دعب  دـش ، یم  تساوخرد  شتایح  نامز  رد  وا  زا  هک  هچنآ  و 

ددرگ . یم  لصاو  ادخ  هب  شراونا  وا و  هب  لسوت  اب  هدرم  لد  ناسنا  دوش و  یم  هدوشگ  اه  هرگ  شترایز 
روهشم یلبش  دمحم  ینابر  فراع  میاقآ  يارب  هک  هچنآ  تسا  لیبق  نیا  زا  و 

هحفص 318 ] ] 

شمغ دـنام و  ریحتم  دـش ، هدوبر  وا  لزنم  زا  شیاـه  باـتک  ماـمت  هک : تسا  نیا  تسا و  هدـش  عقاو  همیزعلا "  حراـش "  تسلا "  نبا  هب " 
شترضح زا  نآ  رد  دناوخ و  یم  يراعشا  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ام ، تمعن  یلو  هکرابم  هضور  رانک  دمآ  دیدرگ ، ناوارف 

. دیبلط یم  يرای  شیاه  باتک  هرابرد 
: تسا نینچ  راعشا  نآ  همجرت  تسا و  دوجوم  شلحم  رد  یصقن  چیه  نودب  شیاه  باتک  دیدرک  تعجارم  شا  هناخ  هب  ترایز  زا  دعب  وا 

دیعب دیتسه ؟ شنارورس  امش  هک  یتروص  رد  درک ، دهاوخ  تیاکش  متس  زا  ای  و  دیسر ؟ دهاوخ  يرازآ  درب  هانپ  امش  هب  هک  یسک  هب  ایآ  " 
. دندرگ لاحشوخ  شنانمشد  ای  ددرگ و  دودرم  دشاب  بوسنم  امش  هب  هک  یسک  تسا 

، تسا هدرک  هطاحا  ار  ناتدوجو  اپارس  هک  تسا  تزع  دنبرمک  امش  يارب  دوب و  تدایس  تسلا "  زور "  زا  امش  يارب 
دراد ؟ دوجو  دیتسه  وا  هناحیر  هک  امش  زا  ریغ  يرد  مرکا  ربمایپ  يارب  اج  نیا  رد  ایآ 

هک ار  دمحم  طبـس  ریگرب  رد  شاب و  هکرابم  هضور  مزالم  سپ  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  نیـسح  هک  ار  يدهـشم  دـنیبن  هک  یمـشچ  داب  دوبان 
. دشاب هدشن  هدروآ  رب  شتجاح  هک  درکن  وا  دصق  يراو  دیما 

 ". دیامرف دنم  هرهب  شباتعا  ندیسوب  شبرق و  ضیف  زا  دنک و  ددم  شدادما  ضیف  زا  ار  ام  دنوادخ 
: تسا هدروآ  نینچ  هراب ، نیا  رد  نارگید  زا  و 

. ددرگ یم  یفخم  شندید  زا  هدراهچ  بش  هام  هک  هداد  رارق  عیفر  ار  نآ  نانچ  دنوادخ  هک  یلزنم  " 
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دروم نیگنس و  نوصم و  تسا ، ادخ  نامـسآ  رد  هک  یـسک  تسا  هبترم  دنلب  نیمز ، رد  تساوخ  هک  هچنآ  هب  ام  يادخ  درک  وا  صوصخم 
. دیناشوپ ار  وا  شیاضر  فطل و  اب  تشادزاب و  ار و  وا  داد  رارق  تیامح 

هحفص 319 ] ] 

. تسا اج  نیمه  زا  شیرترب  ردق و  دیدرگ ، تیب  لها  تزع  يارب  نکسم  رگا 
. تشاد شهاگن  درک و  دییات  ار  شرس  نید  تسا ، یلوم  نیرتهب  نیسح  ماما 

 " تسا . هدومن  نایب  ار  شیوکین  تافص  یمشاه  تنس  و  ار ، وا  باتک  تایآ 
باتک دنک  عمج  ار  اهنآ  یسک  رگا  هک  دراد  دوجو  هدش  هتفگ  نیـسحلا  سار  دهـشم  هرابرد  هک  هچنآ  دننامه  يدایز  تاملک  اج ، نیا  رد 
یعفاش ماسر "  هب "  روهـشم  رکب  یبا  نب  حاتفلا  دبع  خیـش  دـنا  هتـشون  هراب  نیا  رد  یلقتـسم  باتک  هک  یناسک  زا  و  دـش ، دـهاوخ  یعماج 

. دراد نیسحلا "  سار  نفدملا  یف  نیعلا  رون  مانب "  يا  هلاسر  هک  تسا 
. تسا مدرم  ترایز  دروم  تسا و  ناعمس "  رید "  رد  شربق  لاس 101 ه  رد  یفوتم  يوما ، هفیلخ  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  - 7

لاس 150 ه. رد  یفوتم  اه ، یفنح  ياوشیپ  تباث ، نب  نامعن  هفینح  وبا  - 8
زا تسا  هتفگ  هک  هدرک  لـقن  نوـمیم  نب  یلع  زا  هحفص 123  دـلج 1  شخیراـت  رد  بیطخ  تسا . یفورعم  رازم  دادـغب  هیمظعا  رد  شربق 

میارب یتجاح  هاگره  مور و  یم  شرانک  تراـیز  ناونع  هب  زور  ره  میوج و  یم  كربت  هفینح  یبا  ربق  هب  نم  تفگ  یم  هک  مدینـش  یعفاـش 
یم اور  هکنآ  رگم  دـشک ، یمن  یلوط  دـنک ، اور  ار  متجاح  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  شربق  راـنک  مناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  دـیآ  شیپ 

رد يربک  شاط  هحفص 112 و  دلج 2  شبقانم  رد  يردرک "  هحفص 82 و "  دـلج 2  هفینح  یبا  بقانم  رد  یمزراوخ  ار  بلطم  نیا  دوش ،
دنا . هدرک  لقن  هعامج "  نبا  يریغس و "  زا  لقن  هب  هحفص 83  ناوخا  حلص  رد  يدلاخ "  هحفص 82 و "  دلج 2  هداعسلا  حاتفم 

دهشم کلملا  فرش  هب  بقلم  یفوتم  دیعـس  وبا  هنس 459 ه )  ) مایا نیا  رد  تسا : هتفگ  هحفص 245  دـلج 8  مظتنملا "  رد "  يزوج  نبا  و 
يارب زین  یـسردم  دننک و  یم  فقوت  اجنآ  رد  ءاهقف  هک  تخاس  شرانک  يا  هسردـم  داد و  رارق  شیارب  هاگراب  هبق و  درک  انب  ار  هفینح  یبا 

درک . هیهت  نانآ 
همدقم یب  دمآ  اج  نآ  هب  ترایز  ناونع  هب  یضایبلا  نبا  رفعج  وبا  هک  یتقو 

هحفص 320 ] ] 

درک ؟ عمج  ار  نآ  كاخ  رد  هدش  ناهنپ  نیا  دوب ، هدنکارپ  ملع ، هک  یناد  یمن  ایآ  تفگ " : نینچ 
هب تسا : هتفگ  فنصم  هک : دنک  یم  هفاضا  يزوج  نبا  هاگنآ  درک . هدنز  ار  نآ  دعسلا  یبا  دیمع  ششخب  هک  دوب  هدرم  نیمز  نیا  نینچمه 
لاس رد  و  دـش ، هداهن  هفینح  یبا  حیرـض  ولج  هریغ  هرون و  کهآ و  اب  يدجـسم  ناینب  دوب : هتـشون  هک  مدـناوخ  لیقع  نبا  ءافولا  یبا  طـخ 

. داد كرت  یجاح  کی  ار  نآ  نزاخم  دیدرگ و  مامت  دجسم  نآ  مدوب ، رتمک  هام  دنچ  ای  هلاس و  جنپ  نم  هک  436 ه .
ار نآ  نامکرت  ءارما  زا  یضعب  هک  یفقس  ریز  هفینح  یبا  ربق  تقو  نآ  رد  دمآ ، اجنآ  هب  دوب ، یبصعتم  یفنح  هک  یفوتـسم  دعـس  وبا  هاگنآ 

. تشاد رارق  دندوب ، هتخاس 
هب اه  يونزغ  رکـشل  ندـش  دراو  وا  زا  لبق  ياـه 37 و 38 ه . لاـس  رد  نآ  یبارخ و  حیرـض  نآ  يور  مدوـب ، لـفط  نم  هک  نآ ، زا  شیپ  و 

: تفرگ میمصت  هدمآ و  دادغب  هب  لاس 453 ه  رد  کلملا  فرـش  هک  یماگنه  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  لاس 447 ه . رد  هک  هدوب ، دادغب 
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هاگنآ درک . بارخ  دوب ، هدرک  هطاحا  ار  ربق  هک  ار  شتامـضنم  دجـسم و  ياـهانب  ماـمت  دزاـسب ، دراد ، رارق  شربق  يـالاب  هک  يا  هبق  نیمه 
هناخ دیاب  دراد و  مزال  رجآ  اه  رازه  هک  دـندز  نیمخت  اهنآ  تشاذـگ . نایم  رد  اهنآ  اب  ار  نایرج  تساوخ و  ار  ناسدـنهم  ناراک و  هعطاقم 

ددرگ . نآ  ءزج  هدیرخ و  شفارطا  ياه 
ار نیمز  نامه  عرذ  هدزناش  رد  عرذ  هدفه  هک  دنتشادن  نیا  زج  هراچ  یلو  دندرک ، وجتـسج  ار  یتخـس  نیمز  هبق ، نیا  نامتخاس  یپ  يارب  و 
( هدش یم  لیبنز  دودح 400  رد  هک   ) دندوب نامعن  ربق  ترواجم  راتساوخ  هک  یناگدرم  زا  يدایز  ياه  ناوختـسا  راک  نیا  رد  دننک و  رفح 

دندرک . نفد  هدوب ، نارگید  یصخش  کلم  هک  رواجم  هعقب  رد  ار  اهنآ  همه  دش و  هدروآ  نوریب 
كرابم نیسحلا  وبا  هک  داد  ربخ  ام  هب  ظفاح  رصان  نب  دمحم  دیوگ " : یم  هکنیا  ات 

هحفص 321 ] ] 

هک اـج  نیا  رد  هفینح  یبا  ربـق  هک  تسین  تسرد  تفگ : یم  يدـتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  مدینـش : هک : تسا  هتفگ  یفریـص  راـبجلا  دـبع  نبا 
یم تراـیز  ار  هفینح  وبا  سپ  دـندرک ، یم  فاوط  هربـقم  فارطا  دـندش و  یم  دراو  ناـیجاح  نیا  زا  شیپ  دـشاب و  دـنا ، هدرک  اـنب  شیور 

 " دندرک . یمن  نییعت  ار  یعضوم  یلو  دندومن ،
هـبق و نآ  يور  لاـس 459 ه  رد  تسا و  مدرم  تراـیز  دروم  روهـشم و  وا  ربق  تسا : هتفگ  هحفص 297  دـلج 2  شخیرات  رد  ناکلخ  نباو 

دیدرگ . انب  یهاگراب 
ربق نآ  رد  تسا ، یلاع  دیفـس  هبق  ياراد  هک  تسا  یللجم  دهـشم  هفاصر "  رد "  و  دیوگ : یم  هحفـص 180  شا  هلحر "  رد "  ریبج  نبا  و 

دراد . رارق  هنع  هللا  یضر  هفینح  یبا  ماما 
، نآ هیواز  رد  تسا و  یگرزب  هبق  هنع  هللا  یـضر  هفینح  یبا  ماـما  ربق  يور  تسا : هتفگ  هحفص 142  دـلج 1  شا  هلحر "  رد "  هطوطب  نبا 

. درادن دوجو  دنوش  یئاریذپ  نینچ  دنناوتب  نیدراو  نآ  رد  هک  یناکم  دادغب  رد  زورما  دراد و  دوجو  نیدراو  ندروخ  اذغ  يارب  یناکم 
دنور . یم  خیاشم  نیا  زا  یکی  ترایز  هب  يا  هعمج  ره  رد  دادغب  مدرم  تسا : هتفگ  سپ  هدرمش  ار  دادغب  خیاشم  زا  يا  هدع  روبق  هاگنآ 

تسا . یمیظع  هاگراب  هبق و  دادغب  رد  شربق  يور  و  تسا : هتفگ  هحفص 79  دلج 1  لودلا  رد  یبهذ  و 
هدوب دادغب  رد  یعفاش  ماما  هک  یماگنه  دـیوگ " : یم  نینچ  لصف 25  رد  هفینح  یبا  ماما  بقانم  رد  ناـسحلا "  تاریخلا  رد "  رجح  نبا  و 

رب رد  ادخ  هب  وا  هلیسو  سپس  داتـسرف ، یم  وا  رب  دورد  و  درک ، یم  شترایز  هدمآ ، یم  شربق  رانک  هدش و  یم  لسوتم  هفینح  یبا  ماما  هب  و 
. تسا هتسج  یم  لسوت  شتاجاح ، ندش  هدروآ 

هب هدرک و  بجعت  هللا  دبع  شرـسپ  هک  هدش  یم  لسوتم  یعفاش  ماما  هب  نانچ  دمحا ، ماما  هک  تسا  تباث  بلطم  نیا  هک : دـنک  یم  هفاضا  و 
وا هب  دمحا  دومن ، ضارتعا  شردپ 

هحفص 322 ] ] 

تسا . ندب  يارب  تیفاع  مدرم و  يارب  دیشروخ  دننامه  یعفاش  تفگ :
. دادن رارق  داقتنا  دروم  ار  لمع  نیا  دنوش ، یم  کلام  ماما  هب  لسوتم  برغم  لها  هک  دنداد  ربخ  یعفاش  ماما  اب  هک  ماگنه  و 

لاس 157 ه. رد  یفوتم  ریبز ، نب  بعصم  - 9
. دیامن یم  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  هکنانچ  دننک  یم  ترایز  نکسم "  رد "  ار  شربق  هماع  تسا : هتفگ  يزوج  نبا 
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هک تسا  مدرم  ترایز  دروم  شربق  دیدرگ ، نفد  کچوک  هفارق  رد  درک و  تافو  لاس 175 ه  رد  هک  رصم  ماما  یفنح ، دعس  نب  ثیل  - 10
ما هدید  ار  نآ  اهراب  نم 

. تسا هرونم  هنیدم  عیقب  رد  شربق  لاس 179 ه  رد  یفوتم  اه ، یکلام  ماما  سنا  نب  کلام  - 11
. تسا کچوک  هبق  نآ  يور  تسا : هتفگ  هحفص 153  شا  همانرفس  رد  ریبج  نبا 

دنا . هدرمش  دنک  ترایز  ار  مرکا  یبن  ربق  هک  یسک  بادآ  زا  ار  شترایز  اهقف ، هک  تشذگ  قباس  رد  و 
تسا . هدش  دیهش  لاس 183 ه  رد  هک  نیمظاک  رد  نوفدم  مالسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  رهاط  ماما  - 12

یبا میهاربا  نب  نسح  زا  هک  تسا  هدروآ  یفیطق  نادمح  رفعج  نب  دمحا  زا  شدانـسا  اب  هحفص 120  دلج 1  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ 
رفعج نب  یـسوم  ربق  رانک  هکنآ  رگم  دماین ، شیپ  میارب  یلکـشم  چیه  تفگ : یم  هک  مدینـش  شرـصع ) رد  اه  ینیـسح  خیـش   ) لالخ یلع 

. دش هدروآ  رب  متجاح  هدش  لح  ملکشم  مدش و  لسوتم  شترضح  هب  هتفر  مالسلا  هیلع 
هدزاود زا  یکی  ینسحلا  اضرلا  یسوم  یلع  نب  داوجلا  دمحم  رفعج  وبا  فیرـش  هک : تسا  هدمآ  هحفص 48  دلج 2  بهذلا  تارذش  رد  و 

نایعیش هک  یماما 

هحفص 323 ] ] 

. دننک یم  ترایز  هماع ، ار  ماما  ود  نآ  ربق  دیدرگ و  یسوم  شرانک  درک و  تافو  دادغب  رد  دنلئاق ، تمصع  اهنآ  هرابرد 
. مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  رهاط  ماما  - 13

ام خیاشم  زا  يدایز  هدع  اب  یفقث  یلع  یبا  شا  هیاپمه  همیزخ و  نب  رکب  یبا  ثیدـح  لها  ماما  اب  تسا "  هتفگ  لموملا  نب  دـمحم  رکب  وبا 
هکراـبم هعقب  نیا  هب  تبـسن  همیزخ  نبا  هک  عضاوت  میظعت و  زا  میدرک . تکرح  سوط  رد  عقاو  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ربق  تراـیز  مزع  هب 

 " میدش ریحتم  ام  همه  هدومن ، شربارب  رد  هک  يراز  هیرگ و  داد و  ماجنا 
ناشـسابل رب  کشم  دننامه  ار  شربق  كاخ  مدرم  تسا ، هدش  هتـشک  هیورت  زور  لاس 183  رد  هک  يرـصب ، ینادح  بلاغ  نب  هللا  دـبع  - 14

دندیشاپ یم 
. يرصبلا رازخلا  نوع  وبا  نوع  نب  هللا  دبع  - 15

. دراد تسود  ار  وا  ادخ  هک  دینک  ترایز  ار  نوع  نبا  دومرف : یم  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ  تسا : هتفگ  هلاضف ، نب  دمحم 
تسا . ترایز  دروم  فورعم و  هرصب  رد  شدهشم  لاس 189 ه  رد  یفوتم  يرصب ، نسحلا  وبا  يدزا  یلع  نب  رصن  نب  یلع  - 16
. تسا برجم  قایرت   " فورعم ، ربق "  تسا : هتفگ  یبرح  میهاربا  200 ه .  - 201 لاس 204 -  رد  یفوتم  یخرک ، فورعم  - 17

لق راب "  دص  نآ  دزن  سک  ره  هدش  هتفگ  و  تسا . برجم  جئاوح  ياضق  يارب  یخرک  فورعم  ربق  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لقن  يرهز  زا  و 
. دروآ یم  رب  ار  نآ  دنوادخ  دهاوخب  ار  شتجاح  ادخ  زا  دناوخب و  هللا "  وه 

شیپ لاس  داتفه  زا  تسا : هتفگ  هک  هدش  تیاور  یلماحم  هللا  دبع  یبا  زا  و 

هحفص 324 ] ] 

تسا . هدش  عفر  شیراتفرگ  رگم  هدشن ، نآ  هب  لسوتم  يراتفرگ ، چیه  هک : ما  هتخانش  نینچ  ار  یخرک  فورعم  ربق  نونکات 
هرابرد لـیلج  یعباـت  رـشب "  زا "  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  حـتفلا  نب  دـمحا  زا  هحفص 183  دـلج 2  هوفـصلا  هحفـص  رد  يزوج  نبا  و 
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هب یتجاح  سک  ره  دیوگ : یم  هکنیا  ات  تسا  هدـش  لئاح  اه  باجح  وا  ام و  نایم  تاهیه  تفگ : باوج  رد  مدرک : لاوس  یخرک  فورعم 
دادـغب رد  شربق  درک  دـهاوخ  باجتـسم  دـهاوخب  رگا  ار  شیاعد  وا  رطاخ  هب  ادـخ  دـناوخب  ار  ادـخ  دورب و  فورعم  ربق  شیپ  دراد ، ادـخ 

. دنیوج یم  كربت  نادب  مدرم  تسا و  راکشآ 
تسا . برجم  قایرت  فورعم  ربق  دیوگ : یم  یبرح  میهاربا  و 

دش . هتخاس  رجآ  جگ و  اب  فورعم  ربق  نامتخاس  لاس 460 ه  لوالا  عیبر  رد  هتفگ : هحفص 248  دلج 8  مظتنملا "  رد "  و 
فورعم و ربق  دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  ناراب  بلط  وا  ربق  هلیـسو  دادـغب  لـها  تسا : هتفگ  هحفص 224  دـلج 2  شخیرات  رد  ناـکلخ  نبا 

. تسا هاگترایز  روهشم  و  تسا ، برجم  قایرت 
هک تسا  هدینـش  دادـغب  رد  شخیاـشم  وا  هک  هدرک  لـقن  يزوـج  نـبا  طبـس  رفظملا  یبا  فیلاـت  ناـمزلا "  تآرم  زا "  هحفـص 396  رد  و 

يارب هک  یئاج  ات  تفر ، نیب  زا  دوب  متـسد  رد  هچ  ره  هک  تسا  نیا  مقیمع  هقالع  ببـس  تسا : هتفگ  نیدلا  نوع  هک : دـندرک  یم  تیاکح 
اجنآ رد  مورب و  هنع  هللا  یـضر  یخرک  فورعم  ربق  رانک  هک  دندرک  هیـصوت  نم  هب  ما  هداوناخ  ياضعا  زا  یـضعب  مدنام ، لطعم  بش  توق 

اعد مدناوخ و  زامن  اجنآ  رد  متفر و  فورعم  ربق  رانک  مهنم  دـش ، دـهاوخ  باجتـسم  اجنآ  رد  اعد  اریز  مهاوخب ، ار  میراتفرگ  عفر  ادـخ  زا 
: تسا هدرک  لقن  شناتسد  زا  هک  هچنآ  رخآ  ات  مدرک ، تعجارم  دادغب  هب  سپ  مدرک پ 

بلط شربق  هلیسو  هک : تسا  هدمآ  هحفص 61  دلج 1  ینارعش  تاقبط  رد  و 

هحفص 325 ] ] 

. تسا ترایز  دروم  بش  زور و  راکشآ و  شربق  هدش و  یم  ناراب 
. بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  - 18

دیع هاگ  زامن  رد  دننوفدم و  لضف  لها  زا  یتعامج  زین  نادرب "  باب "  رد  تسا "  هتفگ  هحفص 123  دلج 1  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ 
هللا یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نادنزرف  زا  يدرم  تسا  نوفدم  اجنآ  رد  هک  یـسک  هدش  هتفگ  تسا و  اهرذن  ربق  هب  فورعم  هک  تسا  يربق 

. دنهاوخ یم  وا  هلیسو  ار  ناشجئاوح  ءاضق  دنیوج و  یم  كربت  شترایز  اب  مدرم  هک  تسا  هنع 
دیع هاگ  زامن  کیدزن  ام  همیخ  مدوب و  هتسشن  هلودلا  دضع  شیپ  هک : درک  لقن  میارب  شردپ  زا  یخونت  نسحم  نب  یلع  مساقلا  وبا  یـضاق 

هب وا  مشچ  هک  مینک  تکرح  نادمه  يوس  هب  رکشل ، ندیسر  زور  نیتسخن  رد  وا  اب  هک  متشاد  میمصت  دوب ، مالسلا  هنیدم  یقرـش  هیحان  رد 
هک مدرک  یم  رکف  نوچ  تسا  اهرذن  ربق  متفگن : تسا و  رذن  دهـشم  نیا  متفگ : تسیچ ؟ ءانب  نیا  تفگ : نم  هب  داتفا ، اهرذن  ربق  نامتخاس 

هدوب رتشیب  لیـصفت  مروظنم  تسا ، اهرذن  ربق  نآ  هک  مناد  یم  تفگ : دـمآ و  شـشوخ  مریبعت  زا  دـمآ و  درامـش  هب  ریطت  تیعقوم ، نیا  رد 
یم رگید  یـضعب  تسا و  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـیبع  ربـق  نآ  هک  دـنیوگ  یم  متفگ : تسا ،

زا دشکب ، هنایفخم  ار  وا  تفرگ  میمـصت  ءافلخ  زا  یکی  هک  تسا ، بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هللا  دـیبع  ربق  نآ  هک : دـنیوگ 
كاخ شیور  هدنز  و  درک ، طوقـس  نآ  لخاد  رد  داد و  روبع  نآ  يور  زا  تسناد  یمن  هکیلاح  رد  ار  وا  هدـنک  شهار  رـس  یهاچ  ور  نیا 
یکی نم  دوش و  یم  هدروآ  رب  هکنآ  رگم  دریگ  یمن  تروص  نآ  يارب  يرذن  چیه  اریز  تسا ، اه  رذن  ربق  هب  روهـشم  نونکا  دـش و  هتخیر 

مدومن . رذن  هب  افو  هاگنآ  هدیسر  دصقم  هب  مدرک و  رذن  شیارب  مهم ، رایسب  روما  هرابرد  اهراب  هک  اهنآ  زا 
نآ رد  دننک و  یم  غالک  لهچ  غالک  کی  ماوع  مدرم  هاگنآ  دوش  یم  هدروآ  رب  يرذن  قافتا  يور  یهاگ  تفگ  درکن و  لوبق  ار  مفرح  وا 

اه نخس  هراب ،
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هحفص 326 ] ] 

. دزاس یم 
وش راوس  نم  اب  تفگ : درک و  راضحا  ارم  هلودلا  دضع  يزور  حبص  میدوب ، نامهاگ  رکـشل  رد  هک  يدنچ  زا  سپ  مدرک و  توکـس  نم  و 

تعکر ود  درک و  ترایز  دـش و  مرح  دراو  وا  میتفر  اجنآ  هب  هدـش  راوس  شنایفارطا  زا  یعمج  وا و  نم و  میورب ، اهرذـن  دهـشم  ترایز  هب 
شا همیخ  هب  سپس  دومن ، دش  یمن  هاگآ  نآ  نونـضم  زا  یـسک  هک  ینالوط  تاجانم  تشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  نآ ، زا  دعب  دناوخ و  زامن 

. میدنام اجنآ  رد  اه  هام  هدومن و  تکرح  نادمه  يوس  هب  هاگنآ  میدنام  اجنآ  رد  یتدم  میدمآ و 
: متفگ يدوب ؟ هتفگ  میارب  دادـغب  رد  اهرذـن  دهـشم  هرابرد  هک  هچنآ  دـیآ  یم  تدای  ایآ  تفگ : نم  هب  دـناوخارف و  ارم  يزور  نآ  زا  دـعب 

یم شا  هرابرد  هک  هچنآ  مدرک : یم  رکف  هتـشادن  تا  هتفگ  هب  دامتعا  هک  مدرک  تبحـص  يروط  نآ  هرابرد  امـش  اـب  زور  نآ  تفگ : يرآ 
. تسا غورد  دنیوگ ،

يارب یهار  مربب و  نیب  زا  ار  نا  هک  مدیشوک  یم  متارودقم  مامت  اب  دنک و  ادیپ  ققحت  هک  مدیـسرت  دمآ  شیپ  میارب  ینایرج  نآ  زا  سپ  اما 
هبرجت ار  بلطم  نیا  ارچ  متفگ : دوخ  اب  دـمآ ، مدای  يدوب  هتفگ  نم  هب  اهرذـن  دهـشم  رذـن  هرابرد  هک  هچنآ  هبترمکی  متفاـی ، یمن  نآ  عفر 

رد میامن ، هیدـه  نآ  قودنـص  هب  حیحـص  مهرد  رازه  هد  دـنک ، لح  ار  ملکـشم  ربق  نیا  مارتحا  هب  ادـخ  رگا  مدرک  رذـن  نینچ  سپ  منکن ؟
رد منیـشناج  نایرلا  یبا  هب  متفگ : مبتاک  فسوی  نبا  زیزعلا  دـبع  مساقلا  یبا  هب  تسا ، هدـش  لح  ملکـشم  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  زور  نامه 

. دهد لیوحت  اهرذن  دهشم  قودنص  هب  ار  سیونب  دادغب 
 " تسا . هدیدرگ  تعاطا  تنامرف  هتشون و  ار  همان  تفگ  وا  درک ، هجوت  هدوب  رضاح  سلجم  رد  هک  بتاک  زیزعلا  دبع  هب  هاگنآ 

دزن هک  شربق  دـیدرگ و  نفد  کچوک  هفارق  رد  تفای و  تافو  لاس 204 ه  رد  اه ، یعفاش  ماما  یعفاش  سیردا  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  - 19
. تسا مدرم  ترایز  دروم  تسا  مطقملا "  " 

هحفص 327 ] ] 

نینچ مدرک ، شتراـیز  هک  یماـگنه  تسا و  باجتـسم  شربق  راـنک  ءاـعد  تسا : هتفگ  هحفص 97  دــلج 2  ءارقلا "  تاـقبط  رد "  يرزج 
تسا "  یبوخ  عفاش  هک  مبلط  یم  تعافش  وا  زا  و  دناسر ، یم  تعفنم  نم  هب  نآ  هک  اریز  مدرک ، ترایز  ار  یعفاش  ماما  متفگ " :

 " درک ریمعت  هتشاد  رارق  یعفاش  حیرض  يور  هک  يا  هبق  لماک  ناطلس  تسا "  هتفگ  هحفص 105  دلج 2  مالسالا "  لود  رد "  یبهذ  و 
روهشم شربق  دیدرگ و  نفد  نآ  هلبق  هیحان  ایراد "  هیرق "  رد  تسا ) نایاوشیپ  زا  یکی  هک   ) لاس 205 رد  یفوتم  یناراد ، نامیلس  وبا  - 20

. تسا هدش  انب  دیدجت  ام  نامز  رد  هک  تسا  نامتخاس  نآ  يور  و  تسا ،
دیدرگ و نفد  عابس "  هچوک "  رد  درک و  توف  لاس 208 ه  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دیز  نب  نسح  دمحم  یبا  رتخد  هسیفن ، هدیـس  - 21

. تسا هدش  تباث  هبرجت  هب  تقیقح  نیا  دوش و  یم  باجتسم  شربق  رانک  اه  اعد  هک  تسا  فورعم  شربق 
كربت نآ  هب  دننک و  یم  ترایز  ار  نآ  مدرم  تسا ، روهشم  راکشآ و  شربق  لاس 241 ه  رد  یفوتم  اه ، یلبنح  ماما  لینح ، نب  دمحا  - 22

. تسا هدمآ  هحفص 11  هلبانحلا  تاقبط  رصتخم  رد  بلطم  نیا  دنیوج . یم 
. تسا مدرم  ترایز  دروم  دادغب  رد  شحیرض  تسا : هتفگ  هحفص 114  دلج 1  مالسالا "  لود  رد "  یبهذ  و 

رطاـخ هب  یکیراـت  بش  رد  مردـپ  نم و  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  یـسوم  نـب  هللا  دـبع  زا  هحفـص 297  دـمحا "  بقاـنم  رد "  يزوج  نبا  و 
هدنب نیا  مارتحا  هب  ایب  تفگ : مردپ  مدید  یمن  ار  نامیاپ  شیپ  هک  دوب  يردق  هب  یکیرات  تدش  اما  میدـش ، جراخ  هیحان  زا  دـمحا  ترایز 
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رب متجاح ، هکنآ  رگم  مدشن ، لسوتم  وا  هب  هاگ  چیه  لاس  یـس  لوط  رد  نم  هک  دیامرف  نشور  نامیارب  ار  هار  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  حـلاص 
یبش هک  ایوگ  دش ، نشور  نانچ  نامسآ  متفگ . نیمآ  نم  درک و  اعد  مردپ  هاگنآ  دش ، هدروآ 

هحفص 328 ] ] 

. میسرب دصقم  هب  میتسناوت  هکنآ  ات  دشخرد  یم  نامسآ  رد  هام  تسا 
کی تدم  تفگ : دـش و  رـضاح  لبنح  نب  دـمحا  هزانج  وا  هک  هدرک  لقن  شدـج  زا  شردـپ  زا  یمیمت ، نسحلا  یبا  زا  هحفص 418  رد  و 

. مدناسر شربق  هب  ار  دوخ  هتفه  کی  زا  سپ  مسرب ، نآ  هب  تیعمج  هوبنا  نآ  رد  مناوتب  هکنیا  دیما  هب  مدرک  فقوت  هتفه 
ماما ربق  يور  بصن  يارب  یحول  درک ، مادقا  هفیلخ  لاس 574 ه  رخالا  يدامج  لئاوا  رد  تسا : هتفگ  هحفص 273  دلج 10  مظتنملا "  رد " 

داد و رارق  فرط  ود  نآ  يارب  دروآ و  دوجوب  يا  هزات  يانب  رجآ  اب  و  درک ، بارخ  ار  ربق  يور  دش  هدامآ  حول  دیامن ، هیهت  لبنح  نب  دمحا 
ریما هللا  رماب  ءیضتسملا  نامیالوم  دیـس و  روتـسد  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوب " : هدش  هتـشون  نینچ  نآ  يالاب  درک و  بصن  ار  دیدج  حول 
هیقف دباع  ملاع  یلاع  تمه  ياراد  تمادج ، و  تنـس ، جات  ربق  نیا  دوب " : هدش  هتـشون  نینچ  نآ  طسو  رد  تسا " و  هدش  هتخاس  نینموملا 
لوح یـسرکلا  هیآ  هدوب " و  هدش  هتـشون  نینچ  شتافو  خیرات  تسا و  هللا  همحر  ینابیـش  لبنح  نب  دجم  نب  دمحا  هللا  دبع  یبا  ماما  دـهاز 

کلذ " 
عمج ار  بش  مدرک  ینارنخـس  رخالا  يداـمج  هبنـشود 16  زور  میامن ، ینارنخـس  هدرک  سولج  روصنم  دجـسم  رد  هک  مدـش  توعد  نم  و 
عمج سلجم  نآ  رد  تکرـش  يارب  رفن ، رازه  دـص  دودـح  رد  بش  نامه  حبـص  دـندناوخ و  اه  نآرق  دـندرک و  هتوتیب  دجـسم  رد  يدایز 
رازه هاجنپ  دودح  هک  یلاح  رد  متفر ، دمحا  ربق  ترایز  هب  مدمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  سپ  دنتفر ، لاح  زا  دـندرک و  هبوت  يدایز  مدرم  دـندش و 

 ". دندوب نم  اب  رفن 
، یلو هدش ، هتخاس  هبق  اهراب  شربق  يور  هک  هدش  هتفگ  درادن و  يا  هبق  شربق  دـسیون : یم  هحفص 142  دلج 1  هلحرلا "  رد "  هطوطب  نبا 

. تسا مرتحم  دادغب  مدرم  شیپ  شربق  تسا و  هدیدرگ  بارخ  ادخ  تردق  اب 

هحفص 329 ] ] 

دمحا ماـما  ربـق  يور  بصن  يارب  یحول  هیهت  هب  مادـقا  نینموملا  ریما  لاس 527 ه  رد  هک : هدـمآ  هحفص 37  هلبانحلا  تاقبط  رـصتخم  رد  و 
رطاخ هب  اهنیا  همه  دنتفگ : یم  خیـش  هب  مدرم  دـش و  لصاح  يدایز  میظعت  نایلبنح  يزوج و  نب  جرفلا  یبا  خیـش  يارب  راک  نیا  زا  دومن و 

. تسا امش 
دنک  یم  ترایز  ار  لبنح  نب  دمحا  لاس  ره  ادخ 

تسا هدرک  لقن  میارب  هدوب  حلاص  يدرم  هک  یبرح  یلعی  یبا  نب  مراکم  نب  رکب  وبا  تسا : هتفگ  هحفص 454  دمحا  بقانم  رد  يزوج  نبا 
ترایز هب  متداع  قبط  رب  هک  مدید  باوخ  ناضمر  زا  یبش  رد  دمآ و  یتخـس  ناراب  هدنام  ناضمر  هام  هب  زور  دنچ  اه  لاس  زا  یکی  رد  هک :

نیا دبال  متفگ : دوخ  اب  تسا ، هدیپسج  نیمز  هب  رجآ  ود  ای  رجآ  کی  رادقم  هب  شربق  هک  مدـید  مترایز  لوغـشم  هتفر  لبنح  نب  دـمحا  ربق 
هب هک  تسا  لج  زع و  يادـخ  تبیه  رطاخ  هب  هکلب  ریخ ، تفگ : یم  هک  مدینـش  یئادـص  ربق  زا  ناهگان  تسا  ناراب  يدایز  رطاخ  هب  تلاح 
رد تفای و  راشتنا  هجیتن  رد  يدرک  يرای  ار  ممالک  وت  دـمحا  يا  دومرف : مدیـسرپ  لاس  ره  رد  نم  زا  ار  شترایز  زار  وا  زا  هدـمآ و  مترایز 

یمن هدیسوب  تربق  ءزج  يربق  چیه  هکنیا  زمر  میاقآ  يا  متفگ : سپس  مدیـسوب ، ار  نآ  هتفر  شربق  يوس  هب  هاگنآ  دش ، هدناوخ  اه  بارحم 
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ياهوم زا  خن  دنچ  نم  اب  اریز  تسا  ادـخ  لوسر  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، نم  هب  طوبرم  تمارک  نیا  مرـسپ  تفگ : مباوج  رد  تسیچ ؟ دوش 
. درک رارکت  راب  ود  ار  نیا  و  دنک ، یم  مترایز  ناضمر  هام  رد  دشاب ، هتشاد  تسود  ارم  سک  ره  شاب  هاگآ  تسا  ادخ  لوسر 

دیزرمآ : دهاوخ  ار  وا  ادخ  دنک  ترایز  ار  دمحا  سک  ره 
یلاح رد  مدـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  هیوزنا  نب  رکب  یبا  زا  هحفص 46  دلج 2  شخیرات  رد  رکاسع  نب  ظفاح 

جیورت يارب  تسا و  ادـخ  لوسر  ادـخ و  نیتـسار  یلو  دـمحا  دومرف : تسیک ؟ نیا  ادـخ  لوسر  يا  متفگ  دوـب ، وا  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  هک 
: دومرف سپس  تسا ، هداد  رانید  رازه  ثیدح 

هحفص 330 ] ] 

نمـشد ارم  سک  ره  دراد و  نمـشد  ارم  دشاب  هتـشاد  نمـشد  ار  دمحا  سک  ره  دیزرمآ و  دهاوخ  ار  وا  ادخ  دـنک  ترایز  ار  وا  یـسک  ره 
. دراد نمشد  ار  ادخ  دشاب  هتشاد 

یم ترایز  ار  لبنح  نب  دمحا  ربق  نم  تفگ : یم  هک  مدینـش  یئاب  دنه  جرفلا  یبا  زا  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  زیزعلا  دبع  زا  يدادغب  بیطخ 
: تفگ یم  نم  هب  هک  مدید  شباوخ  رد  مدرک  كرت  ار  نآ  یتدم  مدرک ،

؟ يدرک كرت  ار  تنس  ماما  ربق  ترایز 
ار لـبنح  نب  دـمحا  سک  ره  تفگ : یم  وا  هب  يا  هدـنیوگ  هـک  دـید  باوـخ  رد  يدرم  لاـس 542 ه . رفـص  رد  و  تسا : هتفگ  يزوـج  نبا 

سلجم اجنآ  زور  نآ  رد  نم  دومن و  شترایز  هکنآ  رگم  دنامن  یصاخ  ماع و  چیه  نآ  زا  سپ  دش  دهاوخ  هدیزرمآ  شهانگ  دنک  ترایز 
. دوب هدرک  تکرش  نآ  رد  رفن  نارازه  مدرک و  اپب 

دمحا ربق  راوز  تلیضف 

رد ار  يدرم  مرسپ ، تسا "  هتفگ  نومیم  رهاط  وبا  خیش  هک  هدروآ  شردپ  زا  نسح  نب  دمحا  زا  هحفص 481  دمحا  بقانم  رد  يزوج  نبا 
هار خسرف  دصـشش  زا  تفگ : باوج  رد  يا ؟ هدـمآ  اجک  زا  هک  مدیـسرپ  وا  زا  مدـید  لاس 460 ه  لوالا  عیبر  هام  رد  هفاـصرلا "  دجـسم " 

مراد و رارق  یگرزب  ياـضف  رد  اـی  ارحـص و  رد  هک  اـیوگ  مدـید  مدوب  ملحم  رد  هک  يا  هعمج  بش  رد  تفگ : هچ ؟ يارب  متفگ : ما ، هدـمآ 
زاورپ نامسآ  هب  اهنآ  اب  هدیشوپ  زبس  سابل  یمدرم  دنیآ و  یم  ریز  هب  نامسآ  زا  ناگتشرف  هدوشگ و  نامسآ  ياهرد  هداتسیا و  اپرـس  مدرم 

مدش و رادیب  باوخ  زا  دنتـسه . لبنح  نب  دمحا  راوز  نانیا  دنا  هتفگ  نم  هب  دنا  ندرک  ادیپ  یماقم  نینچ  هک  دـننایک  نانیا  متفگ  دـننک  یم 
یم رب  منطو  هب  ادـخ  تساوخب  کنیا  مدومن و  ترایز  ار  نآ  ررکم  روط  هب  هدـمآ  اجنیا  هب  هدومن و  هار  هب  ور  ار  مراک  رگم  مدرکن  یفقوت 

 ". مدرگ

هحفص 331 ] ] 

نآ راوج  دمحا و  ربق  تکرب 

یماگنه تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  هدوب  بوخ  ياـه  ناملـسم  زا  هک  ناـتخب  نبا  فسوی  یبا  زا  هحفـص 482  دمحا  بقانم  رد  يزوج  نبا 
یمن ایآ  دش : هتفگ  وا  هب  تسیچ ؟ نیا  دیسرپ : دراد ، رارق  یلیدنق  يربق  ره  يور  هک  ایوگ  دید : باوخ  رد  يدرم  درم ، لبنح  نب  دمحا  هک 
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یبذـعم دارفا  نانآ ، ناـیم  رد  تسا و  هدرک  ینارون  ار  روبق  هدیـسر و  تسا  امـش  راـنک  رد  هک  درم  نیا  هیحاـن  زا  هک  تسا  يرون  نآ  یناد 
. دنتفرگ رارق  تمحرم  دروم  هک  دندوب 

اریز ما  هدـش  هدـیزرمآ  تفگ  یم  هک  دـش  هدـید  باوخ  رد  درم و  یثنخم  درم  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  کیرـش  نب  دـیبع  زا  شدانـسا  اـب  و 
. دندش هدیشخب  روبق  لها  همه  دیدرک و  نوفدم  ام  شیپ  لبنح  نب  دمحا 

دمحا رانک  ار  وا  درم و  یفیطقلا  ما  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  هیقف  دمحا  نب  نسح  یلع  یبا  زا  شدانسا  اب  زین  هحفص 483  رد  و 
رانک رد  ارم  اریز  دـشاب ، یـضار  وت  زا  ادـخ  مرـسپ  تفگ : یم  هک  دـید  باوخ  رد  ار  وا  شرـسپ  بش  دـنچ  زا  سپ  دـندرک ، نفد  لبنح  نب 

یم نم  هلمج  زا  ناگدرم  عیمج  لاـح  لـماش  هک  دوش  یم  لزاـن  یتمحر  شربق  رب  هعمج ) بش  ره  اـی   ) بش ره  رد  هک  يدرک  نفد  يدرم 
. دوش

مهنمف هکرابم "  هیآ  نیا  لـبنح  نب  دـمحا  هربقم  رد  یبش  هک  هدرک  تیاـکح  هدوب ) حـلاص  يدرم   ) لاـمج ره  رهاـط  وبا  هک  هتفگ  یلع  وبا 
رد دمحا  تکرب  هب  هللا  دمحب  تفگ : یم  يا  هدنیوگ  مدینش  دش و  یلوتسم  میاه  مشچ  رب  باوخ  سپـس  مدرک ، تئارق  ار  دیعـس "  یقش و 

درادن . دوجو  یتخبدب  یقش و  ام  نایم 
یم یگدنز  هدوب  هدرک  تدابع  لاس  هاجنپ  دودح  رد  هک  يا  هنموم  نزریپ  ام  شیپ  هک : دیسر  نم  هب  ناگتشذگ  زا  یضعب  زا  تسا : هتفگ  و 

هک دـنا  هدرک  عمـس  قارتـسا  ناـینج  ما و  وت  نیرق  نم  تسا  هتفگ  هدـمآ  مباوـخب  ناـینج  زا  یکی  تفگ : یتحاراـن  لاـمک  رد  يزور  درک ،
یحلاص درم  گرم  رطاخ  هب  ار  رگیدکی  ناگتشرف 

هحفص 332 ] ] 

یم دشاب  شراوج  رد  هک  ار  یسک  دنوادخ  تسا و  عضوم  نالف  رد  شربق  دنتفگ و  یم  تیزعت  تیلـست و  تسا  لبنح  نب  دمحا  شمان  هک 
وا دش و  نینچ  اقافتا  يریم ، یم  رگید  بشکی  وت  متـسه و  وت  هاوخ  ریخ  نم  هک  شاب  یـشاب  شرانک  گرم  ماگنه  یناوت  یم  رگا  دزرمآ و 

. تسا هدوب  هقداص  ياه  ایور  زا  باوخ  نآ  هک  میتسناد  درم و 
دیوگ : یم  ینیما 

دمحا و ربق  ترایز  هرابرد  اهنآ  هرمتسم  هریس  نآ و  راوج  تکرب  دمحا و  ناشماما  ربق  ترایز  هرابرد  ناینج  راتفگ  زا  یئاه  هنومن  دوب  نیا 
. دیآ یم  هکنانچ  نانآ  خیاشم  رگید  روبق 

دـندنام و بقع  هلفاـق  زا  یلکب  ناـنیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنرادنپ  یم  شناواریپ  هیمیت و  نبا  هک  يزیچ  نآ و  ناـیم  تـسا  قرف  ردـقچ  سپ 
. دنداد تبسن  نآ  هب  تسا ، فلاخم  مالسا  حور  اب  هک  ار  یتسردان  هزات  بلاطم 

روبق شربق  رانک  رد  دـش و  هتخاـس  یئاـنب  شربق  يور  دـیدرگ و  نفد  کـچوک  هفارق  رد  لاـس 246 ه ، رد  یفوتم  يرـصم ، نونلا  وذ  - 23
. ما هدرک  ترایز  ار  نآ  اهراب  نم  تسا و  ناگتسیاش  زا  یتعامج 

روهشم و شربق  دش و  نفد  هفارق  رد  درک و  توف  لاس 270ه  رصم  رد  هک  هیقف ، یفنح  يرـصب  يوارکب  یفقث  دسا  نب  هبیتق  نبا  راکب  - 24
. دوش یم  باجتسم  نآ  رانک  ءاعد  هک : هدش  هتفگ  تسا و  مدرم  نتسج  كربت  ترایز و  دروم 

. تسا مدرم  نتسج  كربت  دروم  رهاظ و  شربق  دیدرگ و  نفد  شا  هناخ  رد  لاس 285 ه  رد  یفوتم  یبرح ، میهاربا  - 25
اهنآ ناـیم  دـننک و  یم  تراـیز  یخرک  فورعم  ربق  زا  دـعب  ار  شربق  مدرم  تسا : هتفگ  یفاـعم  یملید  یلع  وبا  فسوی  نب  لیعامـسا  - 26

هک تسا  رصتخم  ياهربق 
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هحفص 333 ] ] 

. مدرک ترایز  ار  نآ  اهراب 
دنیوج . یم  كربت  نآ  هب  مدرم  تسا و  راکشآ  دادغب  رد  نونکا  مه  شربق  لاس 313 ه  رد  یفوتم  نسحلا ، وبا  راشب  دمحم  نب  یلع  - 27

لاس 316 ه . رد  یفوتم  ریهش ، ظفاح  ینیارفسا  يروباشین  هناوع  وبا  قاحسا  نب  بوقعی  - 28
دننک یم  ترایز  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  نامتخاس  نیارفسا  رد  عقاو  هناوع  یبا  ربق  يور  تسا : هتفگ  هحفص 3  دلج 3  شا  هرکذت  رد  یبهذ 

. دراد رارق  رهش  طسو  رد  وا  هعقب  و 
تیاور دایز  شربق  رانک  دـنیوج و  یم  كربت  نآ  هب  تسا و  مدرم  ترایز  دروم  نیارفـسا  رد  هناوع  یبا  ربق  تسا : هتفگ  رکاسع  نبا  ظفاح 

ربق هب  رتشیب  قاحسا  یبا  ربق  هب  ماوع  مدرم  تسا و  ینیارفسا  قاحـسا  یبا  ماما  دهـشم  شدهـشم  کیدزن  تسا و  میعن "  یبا  وا "  زا  هدننک 
ندوب کیدزن  شتافو و  ندوب  دـهعلا  دـیعب  رطاـخ  هب  كرزب  ثدـحم  ماـما و  نیا  ردـق  مدرم  هک  یتروص  رد  دـنیوج  یم  برقت  هناوع  یبا 
هناتسآ هکلب  هدش ، یمن  نآ  لخاد  مارتحا  يور  زا  دیسر  یم  قاحسا  یبا  داتسا  دهشم  هب  هک  هاگ  ره  مدج  دنناد و  یمن  قاحـسا  یبا  تافو 

یم شرانک  زا  عادو  لاح  اب  هاگنآ  داتـسیا ، یم  مارتحا  میظعت و  لاح  اب  یتعاـس  هدوب و  دـنلب  رایـسب  هک  یتروص  رد  هدیـسوب  یم  ار  دهـشم 
قاحـسا یبا  ربق  زا  اـجنیا  رد  شفقوت  هدرک و  یم  يرتشیب  میظعت  مارتحا و  هدیـسر  یم  هناوع  یبا  دهـشم  هب  هک  یتـقو  یلو  تسا ، هتـشذگ 

. دنک تمحر  ار  اهنآ  همه  ادخ  تسا  هدوب  رتشیب 
تـسا نیا  هب  فورعم  شربق  دش  نفد  رـصم  رد  تفای و  تافو  لاس 348 ه  رد  هک  يرـصم  یئابطابط  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  دـمحم  وبا  - 29

باجتسم شربق  ءاعد  هک 

هحفص 334 ] ] 

. دوش یم 
باوخ رد  ار  ادخ  لوسر  دیدرگ  گنتلد  رایـسب  نایرج  زا  دشن و  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  هب  قفوم  یلو  درک ، جـح  يدرم  هک  هدـش  تیاور 

هدید ار  باوخ  نیا  هک  يدرم  نک و  ترایز  ار  ابطابط  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  ربق  يدـنام  مورحم  مربق  ترایز  زا  هک  لاح  دومرف : وا  هب  دـید 
. تسا هدوب  رصم  لها  زا  هدوب 

. تسا باجتسم  شربق  رانک  اعد  هدرک  توف  لاس 384 ه  رد  هک  راسمس ، یمیمت  دمحا  نب  حبص  لضفلا  وبا  ظفاح  - 30
یم نآرق  دـنوش و  یم  عـمج  شربـق  رود  اـه  بش  مدرم  هدرک  توـف  لاـس 403 ه  رد  هک  يرماـع  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظـفاح  - 31

دننک یم  تمحر  بلط  دنناوخ و  یم  هیثرم  دنیآ و  یم  فرط  ره  زا  ءارعش  دننک و  یم  اعد  شیارب  دنناوخ و 
دننک و یم  ترایز  ار  نآ  مدرم  تسا  روهـشم  روباشین  رد  شربق  لاس 406 ه  رد  یفوتم  یشوگرخ ، دمحم  نب  کلملا  دبع  دیعـس  وبا  - 32

. دنیوج یم  كربت  نآ  هب 
راکـشآ و اجنآ  رد  شا  هربقم  دیدرگ و  نفد  روباشین  هریح  رد  لاس 406 ه  رد  یفوتم  یناهفـصا ، كروف  نب  رکب  وبا  نسح  نب  دمحم  - 33

. تسا باجتسم  نآ  رانک  اعد  دوش و  یم  ناراب  بلط  نآ  هلیسوب  تسا و  ترایز  دروم 
. تسا هدوب  اه  یلبنح  بیقر  الب  ياوشیپ  شنامز  رد  هک  لاس 470 ه  رد  یفوتم  یسوم ، نب  رفعج  وبا  - 34

یم هتوتیب  شرانک  هبنش  راهچ  ياه  بش  دنوش و  یم  عمج  نآ  رانک  مدرم  دش و  هداهن  نآ  رد  وا  هزانج  دیدرگ و  شبن  لبنح  نب  دمحا  ربق 
دنریگ یم  اه  متخ  دننک و 
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هحفص 335 ] ] 

تسا  هدش  نآرق  متخ  رازه  هد  نآ  رانک  مایا  نیا  رد  هدش  هتفگ  هک  یئاج  ات  و 
دنریگ یم  اـه  متخ  دـننک و  یم  هتوـتیب  اـجنآ  رد  هبنـشراهچ  بش  ره  مدرم  تـسا : هـتفگ  هحفص 317  دـلج 8  مظتنملا  رد  يزوـج  نـبا  و 

نآ زا  سپ  دیسرارف ، ناتـسمز  لصف  ات  هدوب  نینچ  هاومه  تسا و  مدرم  يارب  شیاشگ  هک  هتـشاد  هضرع  ار  ین  دروخ  سانجا  ناگدنـشورف 
. دندرک نآرق  متخ  رازه  زا  شیپ  تدم  نیا  رد  شربق  يور  دندرک و  عانتما 

یم دـمآ  تفر و  اجنآ  هب  هداد  رارق  يرازاب  هبنـشراهچ  بش  ره  ار  شربق  مدرم  دـیدرگ و  نفد  دـمحا  ماما  راـنک  وا  تسا  هتفگ  ریثک  نبا  و 
دننک

: تسا هتفگ  شا  هراـبرد  هحفص 46  دـلج 8  مظتنملا  رد  يضوـج  نبا  هک  لاـس 420 ه  رد  یفوتم  شیبـهلا ، یبا  نب  نسح  یلع  وـبا  - 35
. مدومن ترایز  ار  نآ  هکم  قیرط  رد  نم  هک  تسا  يدهشم  نآ  يور  راکشآ و  هفوک  رد  شربق 

دنتـساوخ یم  هک  ءارعـش  زا  یتعامج  تافو ، لاس 488 ه  رد  هک  یـسلدنا  یمخللا  دـضتعملا  نب  دـمحم  مساقلا  وبا  هللا  یلع  دـمتعملا  - 36
شیارب دندرک و  یم  تئارق  شربق  رانک  هدوتـس و  ار  وا  ینالوط  ياه  هدیـصق  رد  دـندش و  یم  عمج  شربق  درگ  دـنیوگب  هیثرم  شا  هرابرد 

تمارتحا هب  ار  كاخ  نیا  تسا " : نآ  تاـیبا  زا  هتفگ و  شا  هیثرم  يا  هدیـصق  رد  هک  تسا  رحب "  وبا  اـهنآ "  هلمج  زا  دـندومن  یم  هیرگ 
 ". مداد رارق  مرعش  ندناوخ  عضوم  ار  تربق  مسوب ، یم 

نارـضاح همه  هکنآ  ات  دـیلام  نآ  هب  ار  شتروص  دـنکفا و  كاـخ  هب  ار  دوخ  دیـسوب و  ار  كاـخ  دـش  غراـف  نآ  تئارق  زا  هک  یماـگنه  و 
. دنتسیرگ

راکشآ و شربق  دیدرگ و  نفد  ریغـصلا  باب  رد  درک و  توف  قشمد  رد  لاس 490 ه  رد  هک  اه  یعفاش  خیش  یسدقم  میهاربا  نب  رـصن  - 37
. تسا ترایز  دروم 

هحفص 336 ] ] 

. تسا باجتسم  هبنش  زور  شربق  رانک  ءاعد  دنتفگ : یم  هک  میدینش  ناگرزب  زا  تسا : هتفگ  يوون 
ءاعد هک  تسا  هفارق  رد  شربق  تسا : هتفگ  یطامنالا  نبا  لاس 492 ه  رد  یفوتم  اه ، یعفاش  هیقف  يرصملا  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 38

. تسا باجتسم  شرانک 
شراـنک ءاـعد  هک  تسا  كربـتم  ياـه  رازم  زا  ساـف "  رد "  شربـق  درک و  توف  لاـس 559 ه  رد  هک  دـمحم  نب  لیعامـسا  نب  یلع  - 39

هدرک ترایز  ساف  رد  ار  نآ  اهراب  نم  هک : تسا  هتفگ  هحفص 198  جاهتبالا "  لین  رد "  تسا و  هتفگ  نینچ  یلحاس "  تسا " ، باجتسم 
. ما

ای 569 ه. لاس 567  رد  یفوتم  اه ، یعفاش  هیقف  یلبرا  رصن  نب  رضخ  - 40
ترایز ار  نآ  اهراب  نم  تسا و  ترایز  دروم  شربق  تسا : هتفگ  ناکلخ  نبا  خیرات  زا  لقن  هب  هحفص 287  دلج 14  شخیرات  رد  ریثک  نبا 

. دنیوج یم  كربت  نادب  دنباتش و  یم  نآ  يوسب  مدرم  مدرک و 
لاس 569 ه. رد  یفوتم  یگنز ، نب  دومحم  نیدلا  رون  - 41

درذـگ یم  اجنآ  زا  هک  یـسک  ره  دننابـسچ و  یم  وا  حیرـض  هب  ار  دوخ  مدرم  تسا و  ترایز  دروم  قشمد  رد  شربق  تسا : هتفگ  ریثک  نبا 
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دیهش . نیدلا  رون  ربق  دیوگ : یم  دیوج و  یم  كربت  نادب 
يوم رات  هس  هک : دوش  یم  هتفگ  تسا و  باجتسم  شربق  رانک  اعد  هک  هدش  تیاور  تسا : هتفگ  هحفص 231  دلج 4  بهذلا  تارذش  رد  و 
هتـشاد زین  ار  ادخ  لوسر  زا  يزیچ  ترایز  دصق  دنک  یم  شترایز  هک  یـسک  يارب  تسا  راوازـس  سپ  تسا ، هدـش  نفد  وا  اب  ادـخ  لوسر 

. دشاب

هحفص 337 ] ] 

یم شتراـیز  هب  مدرم  تسا و  فورعم  روهـشم و  شربـق  دـیدرگ و  نفد  هفارق  رد  هک  لاس 590 ه  رد  یفوتم  یبطاـش ، هریف  نب  مساـق  - 42
هدید شربق  رانک  ار  اعد  تباجتسا  تکرب  هک : دنتفگ  نم  هب  شربق  رانک  میبطاش  نارای  زا  یضعب  ما ، هدرک  ترایز  ار  نآ  اهراب  نم  دنور و 

. ددرگ دونشخ  وا  زا  دنک و  شتمحر  ادخ  دنا 
. تسا هتفای  تافو  اجنآ  رد  لاس 601 ه  رد  هک  شکارم  نکاس  یتبس ، سابعلا  وبا  یجرزخ  رفعج  نب  دمحا  - 43

ار نآ  اهراب  نم  تسا و  باجتـسم  شرانک  اعد  هک  هدـش  تباث  هبرجت  هب  دـنور و  یم  شترایز  هب  يدایز  تیعمج  هک  یفورعم  رازم  شربق 
. مدومزآ ررکم  ار  شتکرب  ما و  هدرک  ترایز 

تسا و الط  لاقثم  دصتشه  هبنشکی  ياهزور  رازم  نیا  دمآ  رد  و  دیوگ : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  شراتفگ  نمض  رد  یناملـس ، بیطخلا  نبا 
دوش . یم  دننک  یم  یگدنز  شراوج  برق و  رد  هک  ییایاون  یب  جراخم  فرص  اهنآ  همه  دسر و  یم  رانید  رازه  هب  یهاگ 

یم ماحدزا  اجنآ  رد  مدرم  هراومه  نونکات  و  دیازفا : یم  دیوگ  یم  رازم  نیا  هرابرد  هک  یلـصفم  بلاطم  زا  دعب  جاهتبالا "  لین  بحاص " 
هدومن و هتوتیب  اجنآ  رد  بش  یـس  زا  شیب  ما و  هدرک  ترایز  ار  نآ  نم  راب  دصناپ  دودح  رد  دنریگ و  یم  ادـخ  زا  ار  ناشجئاوح  دـننک و 

دنک . یم  لقن  هدروآ  رب  شتجاح  دیدرگ و  لسوتم  نآ  هب  هک  يا  يدوهی  ناتساد  هاگنآ  مدرک ، هدهاشم  روما  رد  ار  شتکرب 
دندرک نفد  ار  وا  هک  یماـگنه  تسا و  تراـیز  دروـم  شربـق  لاـس 607 ه . رد  یفوتم  یـسدقم ، رمع و  وبا  یلبنح  دـمحا  نب  دـمحم  - 44

هک ایوگ  دنک  ترایز  هعمج  بش  رد  ار  ورمع  وبا  سک  ره  دومرف : یم  مرکا  ربمایپ  هک  دندید  باوخ  رد  بش  نامه  رد  ناحلاص  زا  یضعب 
. دیروآ رد  ار  ناتیاه  شفک  دیسرب  اجنآ  هب  هکنآ  وا  شیپ  تسا ، هدرک  ترایز  ار  هبعک 

هحفص 338 ] ] 

. تسا باجتسم  شربق  شیپ  اعد  درک و  تافو  یسلبان  رد  لاس 653  رد  يریمق  نسح  وبا  نیدلا  فیس  - 45
تسا . باجتسم  شربق  رانک  ءاعد  تفای و  تافو  ساف  رد  لاس 683 ه  رد  جرعا ، میهاربا  وبا  ییحی  نب  قاحلا  - 46

دـنداد و رارق  شیارب  یماقم  شربق  يور  دـیدرگ و  نفد  هندـنط "  رد "  تقای و  تاـفو  لاس 676 ه . رد  يودب ، یلع  نب  دمحا  خیـش  - 47
هدومن شیارب  يدایز  ياهرذن  و  دیدرگ ، روهشم  شتامارک 

مدرم تراـیز  دروم  هبنـشراهچ  حبـص  بش و  ره  رد  تسا و  راکـشآ  شربق  درک و  تاـفو  لاس 730 ه  رد  هک  یکاج ، نیـسح  خیـش  - 48
. تسا

هب وا  هیلع  هک  ياهقف  نادـنزرف  هک : تسا  نیا  شتامارک  زا  تسا : هتفگ  هحفص 357  دلج 4  شتآرم "  رد "  یعفای ، ناولع  نب  خیـش  - 49
. مدومن هراشا  مراعشا  رد  شیوکین  بقانم  رگید  بلطم و  نیمه  هب  و  دندرب ، یم  هانپ  وا  هب  ناشیاه  يراتفرگ  رد  دندوب ، هتـساخرب  تفلاخم 

. تسا هدرک  لقن  ار  شراعشا  زا  تیب  جنپ  هاگنآ 
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. دنیوج یم  كربت  نآ  هب  لوقاعرید "  هقطنم "  مدرم  هک  نانب ، نبا  یلع  وبا  - 50
تسا . ترایز  دروم  شربق  تفای و  تافو  سدقملا  تیب  رد  هک  یسلدنا ، یشرق  هللا  دبع  وبا  - 51

دیـشروخ زا  رتروهـشم  اجنآ  رد  شربق  تفای و  تاـفو  ندـع  رد  لاـس 914 ه  رد  هک  يولع ، اـب  سوردـیع  هللا  دـبع  نب  رکب  وبا  خیـش  - 52
. دنیآ یم  اجنآ  هب  نآ  هب  نتسج  كربت  يارب  رود  نکاما  زا  دننک و  یم  ترایز  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  نازورف 

هحفص 339 ] ] 

هدروآ رب  شتجاـح  دـنک ، تراـیز  یلاوتم  زور  تفه  ار  اـهنآ  سک  ره  هک  دـندقتعم  دـیبز "  مدرم "  هک  دـننوفدم  میرت "  رد "  رفن  تفه 
. دش دهاوخ 

دباتشب و ناشیوسب  هک  یسک  يارب  دنتسه  خیاشم  زا  رفن  تفه  ماهـس  باب  رد  تسا ": هتفگ  نینچ  نانآ  شیاتـس  رد  رکب  یبا  نب  یلع  خیش 
یلو . ياضرلا  نبا  و  دایم ، جلفا ، یتربج ، قوزرم ، میهاربا ، سنوی  زا : دنترابع  نانآ  تسا ، جنگ  هتخودنا و  دنک  ناشترایز 

. تسا تشهب  رد  ندیزگ  ینکس  تسا و  اه  تجاح  هب  ندیسر  هلیسو  ناشترایز 
هک یتروص  رد  ناشمادـک  ره  ترایز  دـننوفدم ، دـنتیاده  ياه  سمـش  مادـک  ره  هک  نادرم  نیا  زا  رفن  نارازه  میرت "  راـشب  نادـیم  رد  " 
رد تسا ، دادـغب  رد  برجم  قاـیرت  هک  هدـش  هتفگ  رگا  تسا و  تسرد  ددرگ  فرط  رب  يا  يراـتفرگ  دوش و  هدروآ  رب  یتجاـح  یتـساوخ 

. تسا یلکشم  ره  ءافش  راشب "  هلحم " 
، راصتخا تیاعر  رطاخ  هب  ام  هک  دراد  دوجو  هدش  هتفگ  ترایز  دروم  روبق  زا  هک  هچنآ  ربارب  دنچ  اه ، سوماق  لاجر و  خیراوت و  بتک  رد 

. میئامن یم  افتکا  اه  هدش  دای  هب  هدومن  رظنفرص  اهنآ  زا 

هحفص 340 ] ] 

روبق ترایز  هرابرد  راتفگ  نیرخآ 

ربمایپ ربق  ترایز  هرابرد  نیملسم  فلتخم  فئاوط  نایم  یمالسا  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یئاهزیج  زا  يرایسب  زا  یمک  دش  هتفگ  هک  اهنیا 
هتـشاد جاور  نانآ و ... هکربتم  عاقب  هب  ترفاسم  نانآ و  روبق  هب  ءافـشتسا  لسوت و  ءاملع و  ناحلاص و  ءایلوا و  ناـماما و  ياهدـقرم  مرکا و 
هتـشاد دوجو  دـنا  هدوب  هناگراهچ  بهاذـم  نواریپ  يادـتقم  هک  یبهذ  میظع  نایاوشیپ  كرزب و  ءاملع  نارئاز ، ناـیم  هک  یتروص  رد  تسا 

روبق نابحاص  يارب  تلیضف  ناونع  هب  اهنآ  لقن  اب  هک  دندوب  ینایاوشیپ  نادنمشناد و  دوخ  لاوقا  بلاطم و  نیا  نالقان  رگید  يوس  زا  و  دنا .
. دنا هدیدنسپ  هتفریذپ و  ار  قئاقح  نآ  دهاشم ، بابرا  و 

تسا . هدش  هتخانش  هدیدنسپ  شور  کی  ناونع  هب  عامجا  روط  هب  هلاسم  نیا  نورق  راصعا و  لوط  رد  یمالسا  قرف  مامت  نایم  نیا  ربانب 
یبلاطم يارب  ایآ  یشاب  هتفرگ  هیراع  یئاونـش  شوگ  میدرک  لقن  تیارب  هک  بلاطم  يارب  هاگ  ره  مرتحم  هدنناوخ  يا  وت  باسح ، نیا  يور 

، مالسا ردص  ياه  ناملسم  ایآ  تفای ؟ یهاوخ  یتسرد  لمحم  دنا  هتفاب  یمیصق ) دننام   ) دنـصقر یم  شزاس  هب  هک  یناسک  هیمیت و  نبا  هک 
؟ دنداد یم  رارق  ادخ  هب  برقت  هلیسو  ار  نامه  هاگنآ  دنتسناد ، یم  رفک  داد  یم  ماجنا  ناگدرم  روبق  دهاشم و  هراب  رد  هک  ار  یلامعا 

. درک میهاوخن  مهتم  اوران ، ياه  تمهت  نینچ  هب  ار  نیملسم  ياه  هقرف  مامت  هاگ  چیه  ام  زگره ،
. ریخ دراد ؟ هعیش  هب  صاصتخا  دش  هتفگ  هک  اهنیا  ایآ  و 
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هحفص 341 ] ] 

شنادنزرف یلع و  نتـسناد  ادخ  ولغ و  زا  یـشان  لامعا  نآ  هک  هتـشادنپ  درم  نآ  هک   ) دهد یم  ماجنا  روبق  رانک  رد  هعیـش  هک  یلامعا  ایآ  و 
؟ دنداد یم  ماجنا  روبق  نآ  ربارب  رد  ناشنایاوشیپ ، اهنآ ، شیپاشیپ  رد  تنس و  لها  هک  تسا  یئاهراک  نآ  زا  ریغ  دشاب ) یم 

هب یظافلا  ندرک  فیدر  لیبق : زا  فلتخم  ءاحنا  هب  روبق ، هب  تبسن  نونکات ، هباحص  نامز  زا  تنس  لها  همه  میدید : قباس  رد  هک  يروط  هب 
لسوت و و  شیوس ، هب  نآ  ءادـها  نآرق و  متخ  و  شربق ، رانک  ءاعد  زامن و  و  تسا ، ترایز  دروم  درف  لئاضف  همه  عماج  هک  ترایز  ناونع 

شندیسوب نداتفا و  كاخ  هب  نتفرگ و  رب  رد  نتسج و  كربت  و  وا ، هلیـسو  ادخ  هیحان  زا  جئاوح  ءاضق  تساوخ  رد  و  وا ، زا  تعافـش  بلط 
. دنا هدومن  یم  میظعت  مارتحا و  هدش  یم  هک  يا  هوحن  ره  هب  یلک  روط  هب  و 

زا اهراک  نآ  لعاف  هدوب  كرـش  ای  ولغ و  یهارمگ و  تعدب و  لامعا  هنوگ  نیا  دـشاب و  تسرد  شناوریپ  هیمیت و  نبا  ياهردـنپ  رگا  سپ 
دوجو شناوریپ  هیمیت و  نبا  ياقآ  بانج  زج  نونکات  مالـسا  ردص  نامز  زا  یناملـسم  تروص  نیا  رد  سپ  دـشاب ، نوریب  مالـسا  هدودـحم 

تشاد دهاوخن 
رگید هعیـش و  نایم  هک  نادـب  ات  دـیامن  لصاح  یهاـگآ  یمیـصق "  رگید "  راـتفگ  زا  نونکا  مرتحم  هدـنناوخ  هک  تسا  راوازـس  نیا  رباـنب 
مامت نایم  قافتا  دروم  لئاسم  ءزج  اهنیا  درادن و  دوجو  یمالسا ، مهم  لئاسم  هنوگ  نیا  هراب  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه -  هناکراهچ ، بهاذم 

نـشور ناـنآ  هیلع  ار  ینمـشد  هنیک و  شتآ  هدومن  کـیرحت  هعیـش  هیلع  ار  ناـنآ  ضرغم ، ناگدنـسیون  هکنآ  تیاـهن  تسا  یمالـسا  تما 
داجیا نانآ  نایم  هدرک ، نیملسم  ياصع  قش  ناشمومسم  ياه  ملق  اب  دنتسگ و  ار  نیملـسم  داحتا  هملک و  تدحو  رذگهر  نیا  زا  دندرک و 

 ". دندرک يوریپ  ناشیاه  سوه  زا  هدز و  رهم  ناشیاه  لد  رب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دندومن "  فالتخا 
: تسا هدروآ  هدوتس  ار  توبن  نادناخ  يا  هدیصق  هک  ار  نیما  همالع  هتفگ  هحفص 648  دلج 2  عرصلا "  رد "  وا 

هحفص 342 ] ] 

هیلا  ءاعدلا  ناک  نا  عدب  ال 
دعصی مل  اهریغب  ادعاص و  اهیف 

تسین "  یتعدب  هزات و  زیچ  رگید  دراوم  رد  هن  دور  یم  الاب  ادخ  يوس  هب  روبق  نآ  رانک  ءاعد  رگا  " 
راکـشآ رفک  روآ و  دادـترا  ياه  فرح  زا  دـنراد  هک  یبهذـم  فالخا  ای  اه  ناملـسم  همه  شیپ  هتفگ ، نیا  هک : تسا  هدرک  هفاضا  هاـگنآ 

:پ تسا نینچ  نآ  زا  لبق  راعشا  همجرت  میرب و  هانپ  يراوخ  زا  ادخ  هب  تسا و 
. تسین يدنسپان  لمع  روبق  نابحاص  هب  كربت  ناونع  هب  روبق  شیپ  زامن  نینچمه   "و 

. دنناوریپ يارب  ناربهر  ربمغیپ و  لقث  مشاه ، لسن  زا  ناماما 
. تسا دجسم  رد  زامن  دننامه  تلیضف  رد  ام  روبق  رانک  زامن  دنتفگ :

اب ناکم  فرـش  نک  نآ  زا  يوریپ  ینانآ ، زا  تیادـه  راتـساوخ  رگا  سپ  دـنا ، هدرک  تیاور  اـم  يارب  ناـنیمطا  دروم  دارفا  ار  بلطم  نیا  و 
. دراد یمن  اور  دیدرت  هراب  نیا  رد  تسا  لقع  ياراد  هک  یسک  تسا و  ققحم  ناکم  بحاص 
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. نک ور  اه  نآ  يوس  هب  سپ  تسا ، نکاما  هنوگ  نیا  رد  ام  اراگدرورپ  تدابع  نیرتهب 
. تسا دصاقم  هب  لین  يارب  رت  هدننک  راودیما  اهنآ  شیپ  ام  يادخ  زا  جئاوح  بلط  نینچمه  و 

. دنا هدیمرآ  يراوگرزب  دارفا  اهنآ  رد  نوچ  دوب ، راودیما  دیاب  روبق  نآ  تاکرب  زا 
". تسین یتعدب  هزات و  زیچ  رگید  دراوم  رد  هن  دور ، یم  الاب  ادخ  يوس  هب  روبق  نآ  شیپ  شیاعد  رگا 

: تسا یهلا  ینامسآ و  نایدا  زا  رگید  مالسا و  اب  فلاخم  تشز  بلاطم  عون  نیا  زا  هدیصق  نیا  رتشیب  دیوگ " : یم  راعـشا  نیا  لقن  زا  دعب 
"

اعد تیاجا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ربق  زا  نتساوخ  افش  هحفص 21  دلج 2  رد  وا 

هحفص 343 ] ] 

تسا  هدروآ  رامش  هب  هعیش  تافآ  زا  ار  شربق  رانک 
هیآ 5. فهک  هروس  ابذک . الا  نولوقی  نا  مههاوفا  نم  جرخت  هملک  تربک 

تیسن " . يزیچ  غورد  زج  دوش  یم  جراخ  ناشناهد  زا  هک  گرزب  ءارتفا  بذک و  هملک  نیا  " 
ینابرق  دنیدباعلا  نیز 

. دیسر نایاپ  هب   52 / 12 خیرات 17 / رد  همجرت  نیا 

دلج 10

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 
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(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هچ . تسا قئاقح  اب  مدرم  یئانـشآ  ان  تلاهج و  کش  یب  خـیرات ، لوط  رد  نوگانوگ  ياههقرف  بهاذـم و  ءاقب  شیادـیپ و  لـماوع  زا  یکی 

دحاو دـحاو ، یناکم  ینامز و  طئارـش  رد  تسار  هار  هک  اجنآ  زا  دـش ، یم  میهفت  نانآ  هب  شوتر  نودـب  هدـنک و  تسوپ  قئاقح  رگا  هکنآ 
گنج و فلتخم و  بهاذـم  همه  نیا  اعبط  دـندومیپ و  یم  ار  بهذـم )  ) دـحاو قیرط  هار و  کی  نامه  تین ، دـب  دـناعم و  دارفا  زج  تسا ،

. تفر یم  نیبزا  دیآ  یم  دیدپ  رذگهر  نیا  زا  هک  یئاه  لادج 
زا دعب  و  هقرف ، ود  داتفه  هب  شناواریپ  یـسیع  ترـضح  زا  دـعب  و  هقرف ، کی  داتفه و  هب  شناوریپ  یـسوم  ترـضح  زا  دـعب  مینیب  یم  هکنیا 
هک تسا  هدوب  تسرد  هقیرط  قح و  هب  ندیـسرن  نامه  نآ  مهم  لماع  دـندش  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  شناوریپ  ص )  ) دـمحم ترـضح 

دیوگ : یم  هنیمز  نیمه  رد  ام  رعاش 

هنب  رذع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  گنج 
دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ 

دنثداوح راک  ردنا  تسد  ایاضق  نادرگ  هکرعم  هک  یصاخ  هدع  کی  زا  میرذگب 
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هحفص 6 ] ] 

مدرم عون  اما  دننکیم  يزیر  هیاپ  ار  يدیدج  هقرف  نیئآ و  دـنزیمآ و  یم  مهب  ار  یلطاب  قح و  یناطیـش  ياه  سوه  موش و  دـصاقم  يور  و 
دنورگ یم  لطاب  ياه  مارم  نآ  هب  افص  صولخ و  يور  دنناد و  یم  تین  دوخ  لثم  ار  همه  و  دنعالطا ، یب  هساک "  ریزياه  هساک  مین  زا " 

لغد بیرف  هتخانـش  زابلطاب  زا  ار  قح  ینیب ، عقاو  اب  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  يرامـش  تشگنا  دارفا  اهنت  دنوش ، یم  دنییاپ  بهاذـم  نآ  هب  و 
یم ناـیب  نینچ  يرتعیـسو  حطـس  کـی  رد  ار  تقیقح  نیا  هغـالبلا ، جـهنهاجنپ  هبطخ  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  دـنروخنار ، فیرحت  يراـک و 

رد هک  قح ) هار  تسا =(  ادخ  باتک  فالخ  رب  هرداص  ماکحا  سفن و  ياه  شهاوخ  زا  يوریپ  اه ، هنتف  شیادـیپ  اشنم  هراومه  دـنیامرف ":
هار دـش ، یمن  مه  رد  قحاب  لطاب  رگا  سپ  دـنور ،) یم  لـطاب  هار  هب  و   ) دـننک یم  يوریپ  ضرغم  یهورگ  زا  لد ، هداـس  یهورگ  هجیتن ،
زا یتمـسق  ام  دیدرگ ، یم  هاتوک  نآ  زا  نانمـشد  نابز  دش ، یمن  ناهنپ  لطاب  نایم  رد  قح  رگا  و  دیدرگ ، یمن  هدیـشوپ  نآ  نابلاط  رب  قح 
یم لطاب  هار  هب  اهنآ  و   ) دـنک یم  ادـیپ  طلـست  شناتـسود  رب  ناطیـش  هک  تسا  اـجنیا  هدـش ، جوزمم  مه  اـب  هتفرگ و  نآ ، زا  یتمـسق  نیا و 

دنبای ". یم  تاجن  هکلهم  نیا  زا  هدش  ناشلاح  لماش  ادخ  فطل  هکیناسک  اهنت  نایم  نیا  رد  و  دناشک )
مرکا  ربمایپ  زا  دعب 

هفیلخ ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف و  یم  هدافتـسا  دوخ  نیـشناج  نییعت  يارب  یتصرف  رهزا  شتایح  نامز  رد  مرکا ، ربمایپ  هکنآ  اب 
نودب دندرک ، یم  يوریپ  یناسفن  ياه  شهاوخ  زا  هک  یناسک  ترضح ، نآ  تافوزا  دعب  لاح ، نیا  اب  دومن ، یم  یفرعم  شیوخ  لصف  الب 

، نآ لابندب  .و  دندرک بصغ  ار  یلع  ملسم  قح  و  دندش ، هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  یـشارت  هفیلخ  راک  ردنا  تسد  صوصن ، همه  نآ  هب  هجوت 
دـندومن و دوجوم  عضو  عفنهب  ثیداحا  لعج  هب  عورـش  قئاـقح ، فیرحت  یمومع و  راـکفا  فارحنا  يارب  تقولا ، نبا  وج و  دوس  یهورگ 

ناشلئاضف ، ءافلخ و  تفالخ  هرابرد  يدرایز  ثیداحا 

هحفص 7 ] ] 

!! دنتساوخ یمن  هدمآ  شیپ  ربمایپ  تافو  زا  دعب  هک  ار  یعضو  زج  یلع  یتحو  ربمغیپ  ادخ و  ایوگ  هک  دندرک  دومناو  نانچ  دنتخاس و 
ثیداحا دوخ ، ربارب  رد  دننک  تواضق  ادخ  لوسر  زا  دـعب  ثداوح  هراب  رد  دـهاوخ  یم  رود  زا  دـندوگ و  نوریب  هک  یناسک  نایم ، نیا  رد 

نیدشار و حالطـصا  هب  ءافلخ  لئاضف  تفالخ و  مه  دنک و  یم  تیبثت  ار  یلع  لئاضف  تفالخ و  مه  هک  دـنبای  یم  یـضقانتم  نوگ و  هنوگ 
. دنام دنهاوخ  نادرگرس  نانچمه  ای  تسویپ و  دنهاوخ  تیرثکا  هب  اعبط  ای  دارفا  نیا  تسا  یهیدب  ار ، سابع  ینب  هیما و  ینب  هیواعم و 

رهظی نا  ملاعللف  عدبلا  ترهظ  اذا  باب "  زا  دـنفظوم  نانآ  دوش ، یم  راکـشآ  لوسم  ناگدنـسیون  دـهعتم و  ناملاع و  شقن  هک  تسا  اجنیا 
. دندرگ لطاب  عفد  قح و  رشن  راک  دنا  تسد  هللا ، هنعل  هیلعفالا  هملع و 

ار تفالخ  رتش  هدرک  فرحنم  شیعیبط  عضو  زا  ار  تفالخهلاسم  وج ، دوس  دـناعم و  یعمج  دـندید : هکیتق  و  هیلع ، هللا  همحر  ینیما  همالع 
دروم رد  يدایز  یگتخاس  ثیداـحا  وتاـیاور  یمومع ، راـکفا  فارحنا  و  رمانیا ، نداد  هولج  هجوم  يارب  دـندناباوخ و  نارگید  هناـخ  رد 

. دندومرف  " ریدغلا سیفن "  باتک  فیلات  هب  مادقا  دندرک ، عضو  یلع  مان  هب  یتح  ءافلخقیاقح ،
دروم فصنم ، نادنمشد  تارظن  تنس و  باتک و  ظاحل  زا  ار  تماما "  تیالو " و "  تقیقح "  هکنیا ، زا  رظن  فرـص  باتک ، نیا  رد  يو 
یناسک ایاضق و  نانادرگ  هکرعم  دندومن ، تابثا  ارمالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لصف  الب  تفالخ  رذگهر ، نیا  زا  هداد و  رارق  یـسررب 

. دنا هدومرف  یفرعم  دنا  هدز  یلع  نیتسارناوریپ  هب  اور  ان  ياه  تمه  ای  هتخاس و  دوجوم ، عضو  عفن  هب  یلعج  ثیداحا  تین ، ءوس  يور  هک 
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رد يراک  دنک و  ناونع "  تحت  دنا ، هدز  يزاس  ثیدح  تمهتهعیش  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  مهد ) دلج   ) باتک نیمه  رد  وا  هنومن : باب  زا 
باذک هک  دنرمشیم  ار  تنس  لها  تاور  زا  رفن  دصتفه  دودح  رد  هدومن و  یفرطالا  بلاج  ثحب  هلوعجم "  ثیداحا  یگنوگچ  ثیدح و 

دیامن یم  لقن  یلعج  ثیدح  نولیم  مین  دودح  رد  اهنآ ، رفن  زا 43  اهنت  دنا و  هدوب  زاس  ثیدح  و 

هحفص 8 ] ] 

دییات نیدشار  حالطـصا  هب  افلخ ، لئاضف  تفالخ و  اهنت  هن  اهنآ ، رد  هک  دننک  لقن  هماع ، قیرط  زا  غورد  ثیدح  دص  دودح  رد  هوالع ، هب 
!!! تسا هدش  هتسیاش  لیلجت  زین  سابع  ینب  هیما و  ینب  ءافلخ  رگید  یقیناود و  روصنم  دیزی ، هیواعم ، دنمجرا  ماقم  زا  هکلب  هدش ،

قئاقح و فیرحت  ربارب  رد  دـیابن  هاگ  چـیه  هک  دـنداد  ار  سرد  نیا  دـهعتم  لوئـسم و  ناگدنـسیون  همه  هب  شریظن ، یب  راـک  نیا  اـب  ینیما 
. تسشن تکاس  یمومع  راکفافارحنا 

تسا  هاچ  انیبان و  هک  ینیب  رگا 
تسا هانگ  ینیشنب  شوماخ  رگا 

هدش رادیب  ناگتفخ  هک  تسا  دیما  . غلب ام  غلب  ول  تفگ و  کیلع "  ول  قحلا و  لق  تسا " : هدومرف  مرکا  ربمایپ  هکنانچ  ار  قح  فرح  دیاب  و 
بیرقب " ؟ حبصلا  سیلا   " دنهد رارق  شروخ  قشم  رس  ار  حلاص  فلس  هار 

ینابرق  نیدباعلا  نیز 
یسمش  رذآ 1353   22 جات - نابایخ  نارهت -

يرمق مارحلا 1394  هدعقیذ  متشه  تسیب و  اب  قباطم 

هحفص 9 ] ] 

نرق 06 رد  ریدغ  ءارعش 

یماسقا دمحم  دیس  هیریدغ 

یماسقا نادناخ  لاح  حرش 

اج یب  بصعت  نیا  زا  تفگش 

هلوعجم ثیداحا  یگنوگچ  ثیدح و  رد  يواک  دنک و 

هراشا

ار يدسافهار  مادک  ره  هدش و  دایز  دنیوگ ، دایز  دنیوگ ، یم  دیآ  یم  ناشناهدب  هچره  هک  یناسک  زا  هعیـش ، ثیداحا  نوماریپ  ادص  رس و 
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!! دننک یم  راوخشن  ار  یطلغ  ره  هدیزگرب و 
یم قداص  رقاب و  ماما  هب  بوسنم  ياه  غورد  ار  اهنآ  يرگید  و  دراگنا ، یم  بئاغ  ماما  هب  بوسنم  یگتخاس  ياه  هماـن  ار  اـهنآ  یکی ، نیا 

ناـنآ رخآ  رد  و  تسا ، لـئاق  تیمها  شیاـه  يدـب  غورد و  فشک  يارب  رگید  نآ  هن  دراد و  یکاـب  شیارتفا  هجیتـن  زا  یکی  نیا  هن  رادـنپ 
تسا " : هتفگ   85 هحفص دلج 1  حارصلا " 4  رد "  هک  تسا  یمیصق " هللا  دبع  وا "  هک  دینادب  تساهدروآ ، رارق  رظن  گنت  باذک 

تنس و وثیدح  اب  ینمشد  هنیک و  ای  نآ و  لها  هب  برقت  ایند و  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  تسرپ  اوه  مدرم  هعیـش و  لاجر  رد  نازاسغورد  اقح 
نانآ نایم  رد  شنارادفرط ،

هحفص 10 ] ] 

!!! دنا " هدومنراکشآ  هجو  نیرتیلاع  هب  ار  نانآ  تیهام  تنس  لها  ءاملع  یلو  دندایز ،
هب ندرک  کمک  نآ و  لها  هب  برقت  ایند و  رطاخ  هب  يزاسغورد  هب  مهتم  هک  یـسک  تنـس ، لها  لاجر  نایم  رد  و  دـیوگ " : یم  هکنیا  اـت 
ای وهتـشاد  دایز  یـشومارف  ای  هتـشادن و  یبوخ  هظفاح  هک  يدارفا  ناشنایم ، رد  یهاگ  یلب  درادن ، دوجو  دشاب ، لطاب  دئاقع  موش و  دـصاقم 

!!! " دنا هدناسانش  هدرک و  یفرعم  ار  دارفا  هنوگ  نیا  لیدعت ، حرج و  مجارت و  لاجر  هک  دنراد  دوجو  دنشاب  هدروخ  ار  ناراکبیرف  بیرف 
رادنپ  نیا  هب  خساپ 

ياـه ملق  هکنیا  زا  لـفاغ  تسا  یتسرد  زا  يا  هدومن  اـی  یتـسار و  زا  یئوب  ساـسا  یب  ياـهاعدا  نیا  رد  هک  دـنک  ناـمگ  رگـشهوژپ  دـیاش 
روحم تسا و  لغد  کنرین و  غورد و  يور  نونکا  مه  زین  لـلم  زا  يرایـسب  تفرـشیپ  رادـم  و  دـنرادن ، غورد  تمهت و  زج  يزیچ  رودزم ،
يدنم زاین  هراب  رد  تاغیلبت  زا  يرایسب  تسا و  قئاقح  نداد  هولج  هنوراو  ءارتفا و  تمهت و  وغورد  نامه  هناگـشش  تاهج  رد  ایند  تسایس 

، مدرم نایم  رد  اجنآ ، رد  .و  تسا گنرین  هعدخ و  عاونا  هب  هدیچیپ  ساسا  یب  راتفگ  یـصخش و  عفانم  يور  دئاقع ، ءارآ و  یگدنز و  ياه 
قوس مدرم و  نتـشادهاگنرک  روک و  یئوگ و  فرخزم  يزادرپ و  غورد  هار  زا  زج  ایند  رویز  رز و  زا  ناشتاجاح  هک  دـنا  هدـنکارپ  يدارفا 

. دوش یمن  نیمات  تسردان  طلغ و  ياه  هار  هب  ناشنداد 
شـشیپ دیتع  بیقر و  هکنیا  رگم  دیوگ  نخـس  دیتع " : بیقرهیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  دوب : هدرکندیدهت  نینچ  ار  شناگدنب  ادـخ ، رگا  و 

دنتـسناوت یمن  نیا  زا  شیب  نانیا  هاگ  چـیه  دوب ، هدادـن  هدـعو  راکهانگ  هدـننز  تمهت  يوگغورد  ره  رب  ار  باذـعشنآرق  رد  دنتـسه " و 
. دنروایبدنا هدرواین  هک  ار  يزیچ  ای  دنیوگب و  غورد 

دنرت وگغورد  هنیحج "  هفارخ " و "  زا "  اهنآ  زا  مادک  ره  سپ 

هحفص 11 ] ] 

زا هدرک  اعدا  شموق  ثیدح  لاجر  هراب  رد  هک  هچنآ  زار  زا  ار  هدرپ  مینک و  هاگآ  رما  تقیقح  زا  ار  مرتحم  هدنناوخ  هک  تسام  رب  نیاربانب 
. میرادرب دوش  یمن  ادیپ  اهنآ  نایم  رد  .. بذک عضو و  هب  مهتم  هکنیا :

رد میروآ و  یم  اجنیا  رد  دنتـسه ، مهتم  هک  اهنآ  دسر  هچ  ات  دنا ، هدش  هتخانـس  زاسغورد  باذک و  ناونع  هب  هک  ار  یناسک  زا  یعمجسپ 
هدـشن هتخاس  هلطاب  دـئاقع  نواریپ  هب  کمک  اب  شلها و  هب  برقت  ایند و  هب  عمط  رطاـخ  هب  زج  هک  یتاـعوضوم  زا  یتمـسق  رگـشهوژپ  ربارب 
ششیپ تقیقح  ات  میسر  یم  دنا ، هتخاس  شتنـس  مرکا و  ربمایپ  مان  هب  رگ  تنایخ  دیلپ  ياه  تسد  نیا  هک  ار  هچنآ  باسح  ومیهد  یم  رارق 

. ددرگ هارمگ  فرحنم و  تسار  هار  زاهک  دشابن  سفن  ياوه  وریپ  رگا  دنامن ، یقاب  شیارب  نخس  ياج  ددرگ و  راکشآ 
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نازاس ثیدح  نایوگغرد و  هلسلس 

( فلا  ) فرح

هک هفینح  وبا  مان  هب  ثیدـح  دصیـس  زا  شیبو  هتخاس  ثیدـح  مرکا  ربمایپ  مان  هب  تسا  باذـک  يرـصب  دیعـس  وبا  رفعج  نب  ءابا )  ) ناـبا - 1
. تسا هدرک  لعج  هدوب  هتفگن  ار  اهنآ  زگره 

لاس 138 ه. رد  یفوتم  يرصب ، لیعامسا  وبا  سیقلا  دبع  مالغ  یشایع ، یبازوریف  نب  نابا  - 2
. دشابن وگغورد  ثیدح  رد  شایع  یبا  نبا  رگا  دشاب  هقدص  ارقف ، نایم  رد  مسابل  هماج و  تسا : هتفگ  هبعش 

. تسا هتفگ  غورد  ادخ  لوسرب  وا  هک  اریز  درک ، یشوپ  مشچ  دوش  یمن  وا  زا  تسا : هتفگ  زین  و 
ناباینادـیم هک  یلاح  رد  یـسیون  یمار  نیا  وت  تسا : هتفگ  هتـشون ، یم  هخـسن  ناـبا  زا  هک  نیعم  نب  ییحی  هب  اـه  یلبنح  ياوشیپ  دـمحا  و 

تسا ؟ باذک 
تـسا رتهب  مشونب  غـالا  لوب  زا  رگا  تسا : هتفگ  زین  .و  دـنک تیاور  ناـبا  زا  هک  تسا  رتـهب  دـنکب ، اـنز  يدرم  رگا  تسا : هتفگ  هبعـش  زین  و 

يرایسب يارب  هک  هدرک  لقن  ثیدح  دصناپ  رازه و  زا  شیب  سنا  زا  وا  دیاش  . تسا هدرک  ثیدح  نم  هب  نابا  میوگبهک :

هحفص 14 ] ] 

. تسین یلصا  اهنآ  زا 
. تسا وگغورد  دایز  هیح  یبا  نب  میهاربا  - 3

. تسا ثیدحلا  كورتم  زاس و  ثیدح  وگغورد ، یعجشا ، بحاصم  للاس 234 ه  رد  یفوتم  ثیللا ، یبا  نب  میهاربا  - 4
ثیدـحو نایوگغرد  زا  ار  وا  یئاـسن  . تسا زاـس  غورد  باذـک و  هک  لاـس 184  رد  یفوتم  یندـم ، قاحـسا  وـبا  ییحی  یبا  نب  میهاربا  - 5

. تسا هدروآ  رامشب  ادخ  لوسر  هب  تبسن  فورعم  نازاس 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  ریرض ، ینارح  دمحا  نب  میهاربا  - 6

یئاه ثیدـح  وا  هک : تسا  هتفگ  يزوج  نبا  هتخاـس و  یم  ثیدـح  هدوب  یناـسکزا  لاـس 331 ه  رد  یفوتم  یلجع ، دـمحا  نب  میهاربا  - 7
. تسا هدش  حضتفم  هتخاس و 

. تسا باذک  يدادغب  یسیع  نب  قاحسا  نب  میهاربا  - 8
هک هدروآ  ار  هعوضوم  تایاور  تاقث  زا  تسا  باذـک  کـلام  نب  سنا  هون  ای 225 ه  لاس 224  رد  یفوتم  يراـصنا ، ءاربلا  نب  میهاربا  - 9

. تسا یگتخاس  وا  ثیداحا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  . اهنآ نتفرگ  بیع  ناونع  هب  رگم  اهنآ ، لقن  تسین  اور 
. تسا هدرک  یم  تقرس  ثیدح  تسا و  یگتخاس  شثبداحا  دادغب ، لیزن  روعا  قاحسا  وبا  ینابیش  رکب  نب  میهاربا  - 10

هحفص 15 ] ] 
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. ما هتخاس  یثیداحا  اسب  هچ  تسا : هتفگ  شدوخ  تسا  باذک  يذمرت  رصاعم  تامسلا ، ثرحلا  نب  میهربا  - 11
یگتخاس ثیداحا  کلام  زا  هدرک و  تیاور  تسرداـن  ياـهزیچ  تسا  راـکنا  شثیدـح  يرـصب  یلجع  قاحـسا  وبا  اـیرکز  نبمیهاربا  - 12

. تسا هدروآ 
. تسا هتفگ  غورد  شلوسر  ادخ و  رب  هک  تسا  یثیبخ  باذک  يراصنا ، همرص  نب  میهاربا  - 13

. تسا یگنخاس  شثیداحا  تسا  دزد  ثیدح  وگغرد و  يدرم  یصیصم ، دلاخ  نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  - 14
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاس 361 ه  ردیفوتم  عقرفسلا ، هللا  دبع  نب  میهاربا  - 15

. تسا هدرک  لقن  یگتخاس  ثیداحانانیمطا  دروم  دارفا  زا  . تسین دامتعا  دروم  لاس 304 ه  رد  یفوتم  ینوزخم ، هللا  دبع  نب  میهاربا  - 16
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  یئاعنص ، مامه  نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  - 17

. تسا یلضاف  هیقف  دیوگیم و  غورد  شتایاکح  رد  لاس 575 ه  رد  یفوتم  يدمالا ، یلع  نب  میهاربا  - 18
درکیم و فقوت  ناهفصا  رازاب  رد  واتسا  باذک  ظافح و  زا  یکی  لاس 530 ه  ردیفوتم  رابلا ، روصنم  وبا  یناهفصا  لضف  نب  میهاربا  - 19

لقن ار  اهدنس  ظفح  زا 

هحفص 16 ] ] 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  نیعرد  درک و  یم 
هک مدـید  مدـش  قیقد  وا  رد  بوخ  هکیتقو  درک  لقن  حیحـص  ياهدنـس  اب  ار  تسردان  بلاـطم  هک  مدـید  رازاـب  رد  ار  وا  تسا : هتفگ  رمعم 

. تسا هدش  راکشآ  وا  لکش  هب  ناطیش  ایوگ 
: تسا هتفگ  يدـع  نبا  و  تسا ، هدرک  بیذـکت  ار  وا  لهـس  نب  لضف  لاس 254 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، قاحـسا  وبا  رـشجم  نب  میهاربا  - 20

. تسا هدرکیم  يدزذ  ثیدح 
. تسا هدوب  یباذک  مدآ  یشاکع  دمحم  نب  میهاربا  - 21

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تساهتفگ : يدزا  هک  يدیبز  شوقنم  نب  میهاربا  - 22
. تسا باذک  یندم  رجاهم  میهاربا  - 23

. تسا ثیدح  عضو  هب  روهشم  وا  هک  تسا  هتفگ  يدزا  لاس 208 ه  رد  یفوتم  يرصب ، قاحسا  وبا  یلبا  يدهم  نب  میهاربا  - 24
. تسا باذک  يرصب  بالج  عفان  نب  میهاربا  - 25

تبـسن غورد  هب  یئاه  تیاور  سنا  هب  هدرک و  لقن  ار  تسردان  یئاهزیج  هک  تسا  یثیبخ  باذک  يرـصب ، هیده  وبا  هیده  نب  میهاربا  - 26
. تسا هدوب  هدنز  تسیود  لاس  ات  هدروخ و  یم  بارش  هدرک و  یم  صقر  هدش و  یم  توعد  اه  یسورع  هب  هرصب  رد  تسا ، هداد 

هتشون شثیدح  تسین و  دامتعا  دروم  یفوک ، ینابیش  هساره  نب  میهاربا  - 27

هحفص 17 ] ] 

. تسا باذک  ثیدحلا و  كورتمو  هدش  یمن 
. تسا باذک  لاس 237 ه  رد  یفوتم  یناسغ ، ماشه  نب  میهاربا  - 28

. تسا هدرک  یم  طولخم  مه  هب  ار  ثیداحا  ياهدنس  هتفگ و  یم  غورد  يرصم ، ریهز  نب  ییحی  نب  میهاربا  - 29

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1902 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا زاس  ثیدح  باذک و  شرشا ، نب  دربا  - 30
. تسا یگتخاس  هخسن  شیارب  هدیدرگ و  یم  لحاس  رانک  هتخاس و  یم  ثیدح  ینزم ، میهاربا  نب  دمحا  - 31

. ندرک تیاور  وا  زا  تسین  زئاج  . تسا باذک  یسوم ، نب  میهاربا  نب  دمحا  - 32
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  لاس 360 ه  رد  یفوتم  ینرجرج ، نارمع  یبا  نب  دمحا  - 33

. تسا هدرک  تیاور  تاقث  زا  یتسردان  ثیداحا  وا  تسا ، باذک  یطامنا ، ییحی  یبا  نب  دمحا  - 34
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  رضخ  نبا  . تسا دایز  ثیداحا  ظفاح  لاس 615 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، يدادغب  سابعلا  وبا  دمحا  نب  دمحا  - 35
یم یئوگب  شیارب  هک  هچره  . تسا باذـک  سنا  نب  کلام  بحاـصم  لاس 259 ه  رد  یفوتم  یمهـس ، هفاذخ  وبا  لیعامـسا  نب  دمحا  - 36

. تسا هدرک  لقن  یتسردان  ياه  زیچ  هریغ  کلام و  زا  دیوگ ،

هحفص 18 ] ] 

. تسا هتخاش  یم  ثیدح  هیورکب ، نبا  دیعس  وبا  یسلاب  رکب  نب  دمحا  - 37
. تسا باذک  وا  هک  دنرادن  یکش  هیوخرف ، يزار  تباث  نب  دمحا  - 38

. تسا يزاسثیدح  هب  روهشم  . میعن یبا  ظفاح  خیاشم  زا  یکی  راسمس ، هللا  دبع  نب  رفعج  نب  دمحا  - 39
. تسین یسک  تسا و  يزاس  ثیدح  هب  روهشم  سنوی ، نب  هللادبع  نب  رفعج  نب  دمحا  - 40

. تسا هدرم  لاس 360 ه  رد  درک و  یم  ثیدح  دوب ، هدرکن  شک  رد  هک  یسک  زا  تفگ و  یم  غورد  يدنقرمس ، دماح  نب  دمحا  - 41
ثیدح دامتعا  دروم  دارفا  هب  دوبيزادرپ و  غورد  باذـک و  مدآ  تسا ، یناربط  خویـش  ناگرزب  هک  يرـصم  نابا  نب  نسح  نب  دـمحا  - 42

. تسا هتخاس  یم 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  تاقث  مان  هب  وا  تساباذک ، لاس 262 ه  رد  یفوتم  یفوک ، مساق  نب  نسح  نب  دمحا  - 43

وا مدرم  دش ، راکشآ  شیئوگغورد  هک  یتقو  تسا  باذک  لاس 532 ه  رد  یفوتم  دئاص ، رکب  وبا  یسدقم  لابقا  نب  نیـسح  نب  دمحا  - 44
. دندرک كرت  ار 

هتفگ هک  یخیاشميارب  دادغب  رد  هتفگ : يرـصم  حـتفلا  وبا  لاس 424 ه. رد  یفوتم  ظعاو ، كامـس ، نب  نیـسحلا  وبا  نیـسح  نب  دمحا  - 45
هک هدوب  كامس  نب  نیسحلا  وبا  اهنآ  یکی ا ، هک  رفن  راهچ  يارب  رگم  متشونن ، يزیچ  دنیوگغورد  دش و 

هحفص 19 ] ] 

. تسا هتسناد  یم  وگغرد  ار  وا  سراوفلا ، یبا  نبا 
. دنآ یم  تیاور  دنا  هدشن  قلخ  هک  یناسک  زا  تسا و  باذک  لاس 310 ه  رد  یفوتم  یسموق ، یلفون  لیلخ  نب  دمحا  - 46

. تسا تسردانشثیداحا  مومع  تسا و  دارفا  نیرتوگغوردزا  قازرلا ، دبع  رهاوخ  رسپ  دواد ، نب  دمحا  - 47
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  ینارح ، رافغلا  دبع  نب  دواد  نب  دمحا  - 48

. تسا باذک  ثیدحلا و  كروتم  یشرق ، نامیلس  نب  دمحا  - 49
نبدامح هب  تسا  باذـک  تسا : هتفگ  شا  هرابرد  ظفتح  حـتفلا  وبا  هک  يدادـغب  يریراوق  رفعج  وبا  نامیلـس ) یبا   ) نامیلـس نبدـمحا  - 50

وهـس و ضورع  هار  زا  ار  شتیاور  دوـش  یمن  و  تسا ، راکـشآ  خیـش  نیا  غورد  تسا : هتفگ  بیطخ  تسا و  هداد  یم  تبـسن  غورد  هـملس 
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. درک لیدعت  حیحصت و  هابتشا  لایخ و 
غورد لاح و  نایب  رب  يا  یفاک  تلالد  میدرک  رکذ  هک  یئاهزیچ  زا  یـضعب  رد  و  دیوگ : یم  دروآ و  یم  شیئوگغورد  رب  يدهاوش  هاگنآ 

. دشاب یم  شراکشآ 
. تساوگ فازگ  زاس و  ثیدح  باذک و  هکم ، لیزن  يرصم ، سومش  رفعج  وبا  حلاص  نب  دمحا  - 51

. تسا باذک  لاس 292 ه  رد  یفوتم  يرصم ، هلمرح  نب  رهاط  نب  دمحا  - 52
یمغورد تیاور  ماگنه  ادخ ، لوسر  ثیدـح  رد  . تسا مدرم  نیرتوگغورد  وا  . تسا هدرک  تیاور  یغورد  تیاکح  یعفاش ، زا  شدـج ، زا 

لقن يزیچ  هک  مدرم  زا  هتفگ و 

هحفص 20 ] ] 

. تسا هدوب  غورد  اب  هتخیمآ  هدرک  یم 
. تسا باذک  ای 272  لاس 271  رد  یفوتم  یفوک ، رابجلا  دبع  دمحا  - 53

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  یقرلا  دوراجلا و  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحا  - 54
. تسا باذک  یشاشلا  هللا  دبع  نب  دمحا  - 55

. تسا هتخاسیم  ثیدح  لاس 271  رد  یفوتم  رفعج ، وبابدوم  یمثیه  هللا  دبع  دمحا  - 56
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يرابیوج  یلع  وبا  ینابیش ، هللا  دبع  نب  دمحا  - 57

هتخاس ترـضح  نآ  مان  هب  ثیدـح  رازه  زا  شیب  هتخاس و  ثیدـح  ادـخ ، لوسر  مانهب  هک  مسانـش  یم  ار  وا  الماک  نم  تسا : هتفگ  یقهیب 
زئاج هجوچیه  هب  هتخاس و  اهرمع  لـئاضف  رديداـیز  ثیداـحا  تسا  ثیبخ  باذـک و  مدرم ، نیا  تفگ : یم  هک  مدینـش  مکاـح  زا  تسا و 

. ندرک تیاور  وا  زا  تسین 
یثیدـح نارازه  همئا  زا  تسا و  نایوگغورد  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسا و  هتخاس  هیتمارک  عفن  هب  ثیدـح  نارازه  وا  تسا : هتفگ  یطویس 

. دنا هتخاس  ثیدح  رازه  هد  هشاکع ، نب  دمحم  میمت و  نب  دمحم  وا و  تسا : هتفگ  يرس  ظفاح  .و  تسا هدرک  تیاور  دندوب  هتفگن  اهنا  هک 
: هک تسا  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  سنا  زا  شدانـسا  اب  هحفص 232  دلج 4  دادغب ، خیرات  رد  بیطخ  ریرـض ، رکب  وبا  هللا  دبع  نب  دـمحا  - 58

یلاح رد  دمآ  مشیپ  لیئربج 

هحفص 21 ] ] 

یم وت  زا  دعب  تیاهومع  رـسپ  ندیـشوپ  سابل  زرط  نیا  دمحم  يا  تفگ ": تشاد و  هتـسب  يدـنب  رمک  هدیـشوپ و  یهایـس  شفک  ابق و  هک 
. تسوا هیحان  زا  غورد  نیا  ریرض و  رگم  دنتسه  هقث  نآ  دانسا  مامت  تسا  غورد  ثیدح  نیا  تیا : هتفگ  هاگنآ  دشاب " 

ردقچ تسا ، هتفاب  هتشادن  دوجو  زگره  هک  یئاه  ناتـساد  تسا و  زاس  غزردو  باذک  يرکب ، نسحلا  وبا  دمحم  نب  هللا  دبع  نب  دمحا  - 59
. تسا هدوب  ایح ، یب  نادان و  وا 

. تسا هدوب  يروهشم  زاس  ثیدح  یتانایراف ، نمحرلا  دبع  وبا  هللا  دبع  نب  دمحا  - 60
لاثما هتفگ  هب  . دراد ترهـشيزاسغورد  بذک و  هب  هک  تسا  یناسک  زا  لاس 556 ه  رد  یفوتم  شداک ، نبزعلا  وبا  هللا  دبع  نب  دـمحا  - 61
يدرم هک  مدینـش  تسا : هتفگ  میارب  زعلا  وبا  هک : تسا  هتفگ  رکاسع  نبا  . دـنا هتفگ  یبلاطم  وا  هراب  رد  ناگرزب  درک و  دوش  یمنجاـیتحا  وا 
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!؟ مدرک يدب  راک  ایآ  ادخب  ارت  متخاس ، یثیدح  رکب  وبا  قح  رد  مه  نم  اذل  هتخاس و  یثیدح  یلع  قح  رد 
. تسوا تفآ  نامه  هک  هدرک  تیاور  یگتخاس  ثیدح  . تسا هدنوش  كاله  غورد و  عضو و  هبمهتم  يروباشین ، تمصع  نب  دمحا  - 62

. دمآ دهاوخ  هعوضوم  رابخا  نمض  رد  شیگتخاس  ربخ  دیوگ : یم  ینیما 
. تسا هتسیز  یم  ياه 520 ه  لاس  دودح  رد  هتفگ و  یم  غورد  دایز  حیبص ، نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  - 63

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يزورم ، رکب  وبا  قیفش  نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحا  - 64
نآ رد  دش و  قشمد  دراو  يرقم ، يدابآ  دسا  روصنم  نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحا  - 65

هحفص 22 ] ] 

. درک یم  اعدا  دوب  هدینشن  هک  ار  هچنآ  . دوب یئوگغورد  خیش  وا  تفگ : ثیدح 
. تسا زاس  ثیدح  كورتم و  يزورم ، نامیلس )  ) نامیلس نب  یلع  نب  دمحا  - 66

. تسا باذک  لاس 243 ه  رد  یفوتم  يرکسع ، یسیع  نب  دمحا  - 67
. تسا هتسناد  باذک  ار  وا  رهاط  نبا  هک  لاسرد 273 ه  یفوتم  یمخل ، یسیع  نب  دمحا  - 68

. تسا باذک  یمشاه ، یسیع  نب  دمحا  - 69
. تسا هدرک  یم  ثیدح  یگنخاس  ثیداحا  اب  . تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاس 293 ه  رد  یفوتم  یسینت ، باشخ  یسیع  نب  دمحا  - 70

. تسا عومسم  ریغ  شراتفگ  باذک و  لاس 271 ه  رد  یفوتم  يزاجح ، هبتع  وبا  جرف  نبدمحا  - 71
، یلازغ دماح  یبا  مالـسالا  هجح  ردارب  لاس 520 ه  يد  یفوتم  روهـشم ، ظعاو  یـسوط  یلازغ  حوتفلا  وبا  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحا  - 72

هتشاد یم  شروذعم  هتـشاد و  بصعت  ناطیـشهب  تبـسن  هدوب و  یگتخاس  ثیداحا  غورد و  اب  هتخیمآ  شراتفگ  رتشیب  هتخاس و  یم  ثیدح 
. تسا

هتفگ و یم  غورد  یلو  هدوب ، ثیدـح  ظاـفح  زا  لاس 292 ه  رد  یفوتم  يرـصم ، رفعج  وبا  نیدـشر  نب  جاجح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 73
يدع نبا  . تسا هدش  یم  هتشون  شثیدح  هتشاد  هک  یمک  تفرعم  فعض و  اب  وا  تسا ، هداد  یم  تبسنغورد  ثیداحا  شخویـش  هب  تبـسن 

دنا هدومن  راکنا  وا  رب  ار  یئاه  زیچ  هدرک و  بیذکت  ار  وا  تسا : هتفگ 

هحفص 23 ] ] 

. دنا هتفای  صاصتخا  ثیدح  رد  فعض  هب  نیدشر "  ات "  دمحا  زا  نیدشر "  هداوناخ "  و 
. تسا هتشاد  يزاس  ثیدح  بذک و  رد  دمعت  یناجرج ، یمخل  برح  نب  دمحم  نب  دمحا  - 74

تدابع و هب  رهاظت  اـما  تسین ، داـمتعا  دروم  ثیدـح  رد  تسا و  باذـک  لاـس 380 ه  رد  یفوتم  يرقم ، نسح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 75
. تسا هدرک  یم  یگتسیاش 

نایوگغورد نایم  رد  .و  تسا زاس  ثیدح  ای 308 ه  لاس 302  رد  یفوتم  ینامح ، سابعلا  وبا  سلغملانب  تلصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  - 76
هدرک لقن  ار  يراـبخا  تاـقث  زا  تسا و  یگتخاـس  اـهنآ ، همه  هک  هتـشون  هلطاـب  ثیداـحا  هفینح  یبا  بقاـنم  رد  تسین و  وا  زا  رت  اـیح  مک 

. تسا غورد  اهنآ  همههک 
بذک رد  دـمعت  هک  تسا  یناسک  زا  لاس 394 ه  رد  یفوتم  یـسونبالا ، نبا  هب  فورعم  یفریـص  هللا  دبع  وبا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  - 77
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. تسا هتشاد 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  يزورم ، قیقش  نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  - 78

زا تسا : هتفگ  زرطملا  . تسا ثیدحلا  كورتم  زاس و  ثیدح  باذک و  دادغب ، لیزن  ینامی ، یفنح  لهـس  وبا  رمعنب  دمحم  نب  دمحا  - 79
. ما هتشون  هدوبن  اهنآ  زا  يرثا  مدرم  شیپ  هک  ثیدحدصناپ  وا 

هحفص 24 ] ] 

تعدب لها  رب  در  رد  تنـس و  رد  یبوخ  هیقف  لاس 323 ه  رد  یفوتم  دادغب ، لیزن  يزورم ، يدنک  رـشب  وبا  ورمع  نب  دمحم  نب  دمحا  - 80
لعج ثیدح  دامتعا  درومدارفا  مان  هب  هتفگ و  یم  غورد  هتخاس و  یم  ثیدـح  نارگید  زا  شردـپ و  زا  اما  هدوب ، ینابز  نیریـش  ثدـحم  و 

. تسا يدایز  هرهب  هدش  هتخاس  ياه  هخسن  زا  شیارب  هدرک و  یم 
كرت شثیدح  هک  تسا  راوازـس  اذـل  هدرک و  یم  الاب  ریز و  ار  اهدنـس  هتخاس و  یم  اه  نتم  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا 

اهنآندرک الاب  نیئاپ  رد  یکـش  هک  ثیدح  رازه  هس  زا  شیب  اهنآ  زا  نم  هک  هدرک  الاب  نیئاپ  تاقث  مان  هب  ثیدـح  رازه  هد  زا  شیب  وا  دوش 
. ما هتشون  مرادن ،

اب وا  هک : تسا  هدمآ  هحفص 298  دلج 2  بهذلا  تارذش  رد  تسا و  هدوب  ظفاح  ونابز  نیریـش  زاس ، ثیدـح  وا  تسا : هتفگ  ینطق  راد  و 
. تسا نازاس  ثیدح  زا  یکی  هدوب  اهتعدب  لها  يوگخساپ  ماما و  ثدحم و  هکنآ 

زاس غورد  باذـکو و  دادـغب  رد  داهز  ناگرزب  زا  لیلخ  مالغ  لاس 275 ه  رد  یفوتم ، هللا ، دبع  وبا  یلهاب  بلاغ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 81
!!. تسا هدوب 

هچ نیا  متفگ : لیلخ  مـالغ  هب  تفگ : یم  هک  مدینـش  هبورع  یبا  سلجم  نارح  رد  يدـنواهن  هللا  دـبع  یبا  زا  تسا : هتفگ  يدـعنبا  ظـفاح 
!! ما هتخاس  مدرم  ياه  لد  ندرک  مرن  رطاخ  هب  ار  اهنیا  تفگ : دینک ؟ یم  ثیدح  امش  هک  تسا  یقیقر  ثیداحا 

: تسا هتفگ  هدرک  لقن  یمیدکهک  یثیداحا  هراب  رد  وا  . هدرکن راکـشآ  لیلخ  مالغ  یمیدک و  دـننام : ار  یـسک  غورد  یناتـسجس ، دواد  وبا 
هاگنآ دشاب ، دادـغب  لاجد  لیلخ  مالغ  هک  مسرت  یم  هدوب و  هرـصب  لاجد  جـنزلا  بحاص  تسا : هتفگ  لیلخ  مالغ  هراب  رد  دـنغورد و  اهنآ 

. تسا هدوب  غورد  نتم  دنس و  ظاحل  زا  شثیدح  دص  راهچ  دشهضرع  نم  رب  شثیداحا  تسا : هتفگ 

هحفص 25 ] ] 

هتـسب و مالـسلا "  هنیدم  ياهرازاب "  شگرم  اب  تسا  نینچ  شلاح  حرـش  هریـس و  هک  يدرم  تسا ، یتفگـش  یـسب  ياج  دیوگ : یم  ینیما 
يزوج نبا  مظتنملا  دادغب و  خیرات  رد  هکنانچ  دندرک ، انب  نآ  يور  یهاگراب  هبق و  دـیدرگنفد و  اج  نآ  رد  لمح و  هرـصب  هب  شا  هزانج 

. تسا هدمآ 
وا زا  ثیدـحدصناپ  دودـح  رد  متفر  شا  هیرق  هب  تسا : هتفگ  نابح  نبا  . تسا هدوب  زاس  ثیدـح  یـسیق ، لـضف  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 82
. تسا هتخاس  ثیدح  رازه  هس  زاشیب  هدیدنسپ  نایاوشیپ  مانب  خیش ، نیادیاش  و  دیوگ : یم  هکنیا  ات  . دوب هدش  هتخاس  اهنآ  همه  هک  متشون 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  کلام ، نب  دمحم  نب  دمحا  - 83
. تسا هدوب  ثیدح  ناگدنزاس  زا  یکی  بعصم ، نب  دمحم  نب  دمحا  - 84

. تسا هدوب  ثیدح  رد  لاعج  باذک و  یقرب ، رفعج  وبا  نوراه  نب  دمحم  نب  دمحا  - 85

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1906 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  کلام "  بئارغ  رد "  ینطق  راد  لاس 333 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يرونید  ناورم  نب  دمحا  - 86
ادخ ربارب  رد  دیوگ : یم  نآ  رد  هک  تسا  یثیدـح  شیاه  هتخاس  هلمج  زا  تسا و  باذـک  دـحلم و  تاداعـسلا  وبا  روصنم  نب  دـمحا  - 87
اهنآ دوجوب  زین  ناگتـشرف  دـننک و  یم  تاـبثا  ار  ادـخ )  ) تیفیک تیور و  تروص و  هک  تسا  یناـسک  ياـه  مسا  نآ  رد  هک  تسا  یحوـل 

. دنیامن یم  تاهابم 

هحفص 26 ] ] 

هدوب زاس  ثیدح  باذک و  ظافح و  زا  یکی  لاس 368 ه  زا  دعب  یفوتم  یضرف ، یناجرج  نارمع  یبا  نب  نسحلا  وبا  یسوم  نب  دمحا  - 88
نیا زاو  تسا  هدرک  لقن  دوش  يوریپ  اهنآ  زا  هک  هتخانـشان  مانمگ و  خویـش  زا  ار  تسردان  تایاور  هدرک  یم  بیکرت  اه  نتم  اـب  ار  اهدـنس 

. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  ور 
اهنآ لقن  هک  هعوضوم  ثیداحا  هدوب و  زاس  ثیدح  لاس 367 ه  رد  یفوتم  یناجرج ، یناورم  يوما  رابجلا  دبع  نب  بوقعی  نب  دمحا  - 89

. تسا هدرک  تیاور  تسین  زئاج 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  هک  يرصب  عسیلا  وبا  طابسا  - 90

. تسا هدرک  لقن  یگتخاس  تایاور  تاقث  زا  دوش ، یمن  هتشون  يزیچوا  زا  تسا  باذک  يربط ، میهاربا  نب  قاحسا  - 91
. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  يدزاو  يدع  نبا  هک  بدوم ، یطساو ، میهاربا  نب  قاحسا  - 92

. دنا هدرک  كرت  ار  وا  مدرم  تسا  زاس  ثیدح  باذک و  بوقعی ، وبا  يرصب  يراوسا  سیردا  نب  قاحسا  - 93
ار وا  ثیدح  تسین  اور  هدوب  زاس  ثیدـح  باذـک و  وا  هک  دـنراد  قافتا  لاس 206 ه  رد  یفوتم  هفیذح ، وبا  يراخب  رـشب  نب  قاحـسا  - 94

. بجعت لیبس  رب  رگم  ندرک  لقن 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  لاس 228 ه  رد  یفوتم  بوقعی ، وبا  یلهاک  لتاقم  نب  رشب  نب  قاحسا  - 95

هحفص 27 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  قافتا ، هب  وا  هک  تسا  هتفگ   72 - 73 هحفص 90 - هعونصملا "  مائللا  مود "  دلج  رد  و 
، دراد ثیدح  لقن  وظفح  رد  یـشومارف  تسا و  باذک  لاس 144 ه  رد  یفوتم  نافع ، نب  نامثع  لآ  مالغ  يوما ، هللا  دـبع  نب  قاحـسا  - 96

. دناسر یم  مرکا  ربمایپ  ار  دنس  هلسلس  دنک و  یم  تسرد  دنس  لیسارم  يارب  دنک و  یم  الاب  نیئاپ و  ار  اهدنس 
ربهر  ) مارک نب  دمحملئاضف  هراب  رد  یباتک  هتخاس و  یم  ثیدـح  هیمارک "  بهذـم "  عفن  هب  تسا و  باذـک  ذاشمحم ، نب  قاحـسا  - 97

. تسا یگتخاس  غورد و  شا  همه  هک  تسا  هتشون  هیمارک )
. تسا هدرک  یم  ثیدح  نیریس  نبا  مرکا و  ربمایپ  زا  هفینح  یبا  يار  اب  تسا ، دارفا  نیرت  وگغورد  زا  حصان ، قاحسا  - 98

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  دیلپ و  درم  ادخنمشد و  مدرم ، نیرت  وگغورد  لاجد و  يدزا  یطلم  حیجن  نب  قاحسا  - 99
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  اراکشآ  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  یسمرهط ، بهو  نب  قاحسا  - 100

وا تسین  شفرح  هب  يرابتعا  تسا ، باذـک  لاس 190 ه  رد  یفوتم  هفینح ، یبا  بحاصم  زیـضاق  یلبج ، رذنملا  وبا  اورمع  نب  دـسا  - 101
. تسا ناسکی  نانآ  شثیدح  یلو  هتخاس ، یم  ثیدح  هفینح  یبا  بهذم  قبط 
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هحفص 28 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاسرد 210 ه  یفوتم  یفوک ، يونغ  قاحسا  وبا  نابا  نب  لیعامسا  - 102
. تسا دزد  ثیدح  باذک و  لاس 226 ه  رد  یفوتم  یندم ، هللا  دبع  سیوا  یبا  نب  لیعامسا  - 103

. تسا زاس  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  یماشدایز ، یبا  نب  لیعامسا  - 104
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  یناجرج ، قاحسا  نب  لیعامسا  - 105

. تسا هدوب  باذک  لاس 466 ه  رد  یفوتم  یطایمد ، ینامثع  لالب  نب  لیعامسا  - 106
. تسا باذک  يرصب ، قیرز  مب  لیعامسا  - 107

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  یئاعنص ، مادقملاوبا  سورش  نب  لیعامسا  - 108
نوـتم هتفگ ، یم  غورد  ياـه  ناتـساد  باذـک  رـسپ  باذـک  لاـس 448 ه  رد  یفوـتم  يداـبآ ، رتـسا  ظـعاو  ینثم  یلع  نـب  لیعامـسا  - 109

. تسا هدرک  یم  بیکرت  هحیحص  دیناسا  اب  ار  یگتخاس 
جاجتحا شیاه  هتفگ  هب  هک  تسا  دزد  ثیدح  باذک و  لیئربج ، هداوناخ  زا  ینیطـسلف ، نوراه  وبا  فسوی  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  - 110

. درک ناوت  یمن 

هحفص 29 ] ] 

مه هبتسار  غورد و  هتخاس و  ثیدح  تسا : هتفگشا  هراب  رد  رصان  نبا  هک  بستحم ، ظعاو  نامثع  وبا  هملسم  دمحم  نب  لیعامـسا  - 111
. تسا هتخیمآ 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يرکشیلا ، ینوکس  ملسمنب  لیعامسا  - 112
. تسا باذک  يرعش ، ینابیس  ییحی  نب  لیعامسا  - 113

ثیدـح وغورد  ناکرا  زا  ینکر  ار  وا  تسین ، اور  وا  زا  تیاور  تسا و  باذـک  قیدـص ، رکب  یبا  هون  یمیمتلا ، ییحی  نب  لیعامـسا  - 114
دروم دارفا  زا  وهداد  تبـسن  غورد  تایاور  نارگید  يروث و  کلام و  رب  وا  تسا  تسرداـن  هدرک  تیاور  هک  یئاـه  زیچ  مومع  تسا ، زاـس 

. تسا هدرک  تیاور  هدوبن  لوبق  دروم  هک  یئاهزیچ  دامتعا 
ياه ثیدح  وا  . تسا ثیدـحلا  كورتم  باذـک و  زا 220 ه  لبق  ياه  لاس  رد  یفوتم  لاـمج ، دـمحم  وبا  حـیجن  نب  دـیز  نب  دیـسا  - 115

. تسا هتفرگنرارق  يوریپ  دروم  هدرک ، تیاور  هکیئاه  زیچ  مومع  هتخاس و  یم  غورد 
یم غورد  وا  تسا : هتفگ  متشه  . تسا ثیدحلا  كورتم  فیعض و  . تسیننانیمطا دروم  نامـس ، عیبرلا  وبا  يرـصب  دیعـس  نب  ثعـشا  - 116

. تسا هتفگ 
كرت رد  یثیدح  لاس 272 ه  رد  یفوتم  یکلام ، یبطرق  لیلخ  نب  غیصا  - 117

هحفص 30 ] ] 

ادـخ لوسر  رب  بذـک  رب  میمـصت  وا  هک : هدـش  لقن  دـلاخنب  دـمحا  زا  دـن ، دـیدرگ  هاگآ  شغورد  رب  مدرم  هتخاس و  اه  تسد  ندرب  ـالاب 
.( نک هیرگ  ای  دنخب و  هاگنآ  نک  تقد  هیجوت  نیارد  .) دنک دییات  ار  شبهذم  هک : هدوب  نیا  شرظن  اهنت  هتشادن ،

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1908 

http://www.ghaemiyeh.com


دروم دارفا  رب  زادرپ  غورد  ثیبخ و  باذـک و  تسا ، هتـشون  یبلاـطم  وا  زا  لاس 202 ه  رد  يزوج  هک  مشاـه ، وبا  بشوحنب  مارـصا  - 118
. تسا دامتعا 

. تسا ثیدحلا  كورتم  یطبح ، يرصب  هیما  وبا  طوخ  نب  بویا  - 119
یم الاب  ریز و  اراهدنس  تسا : نابح  نبا  تسانایوگغورد و  زا  وا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  یئاسن  هک  یندم ، يرهز  رایـس  نب  بویا  - 120

. تسا هدرک  یم  تسرد  دنسلیسارم  يارب  هدرک و 
. تسا باذک  يروصلا ، نومیم  وبا  دمحم  نب  بویا  - 121

هدرک تیاور  ار  يا  هعوضوم  هخـسن  لوحکم  زا  . دوش یمن  وا  هب  یئانتعا  تسا و  باذک  یمامییفنح ، رمع و  وبا  كردـم  نب  بویا  - 122
. تسا

( ءاب  ) فرح

، مدرک تیارب  هکهچره  تسا : هتفگ  حـلاص  وبا  هک  هدـش  لـقن  یبلک  زا  . تسا ثیدـحلا  كورتم  باذـک و  یعباـت ، حـلاص  وبا  ماذاـب  - 123
. تسا هدوب  غورد 

هحفص 31 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  دزد و  باذک  یبلح  دمحم  نب  هکرب  - 124
یگتخاسشثیداحا هک  تسا  یباتک  ياراد  . دنک یملقن  یضوع  تایاور  تسا  زاس  غزرد  باذک و  عیبلا ، مساقلا  وبا  هیرب  نب  دمحم  - 125

. تسا دنسپان  ادج  نتم  ظاحل  زا  تسردان و  و 
ثیداحا هتخاس و  یم  ثیدـح  تاقث  مان  هب  هک  تسا  یناسک  زا  هرـصب  نکاـس  یقـشمد  يراـصنا  یـشرق  دیعـس  وبا  میهاربا  نب  رـشب  - 126

. تسا هتفرگن  رارق  يوریپ  دروم  رد  هک  هدروآ  يا  هعوضوم 
. تسا تاقث  رب  زاس  ثیدح  باذک و  جولفم ، رمع و  وبا  يرصبمیهاربا ، نب  راشب )  ) رشب - 127

ثیدح هاجنپ  دص و  دودـح  هک  تسا  يا  هعوضوم  هخـسن  ياراد  هتـسب و  غوردریبز  رب  و  تسا ، باذـک  یناهفـصا ، نیـسحنب  رـشب  - 128
. دراد

ثیدـح هک  یناسک  یتح  هک  هتخاس  یم  یبیرغ  بیجع و  بلاـطم  هدوب و  زاـس  ثیدـح  هریره ، یبا  معرـسپ  یثراـح ، عفار  نب  رـشب  - 129
: تسا هتفگ  نابح  نبا  .و  تسا هتشاد  راک  نیا  رد  دهعت  وا  هک  ایوگ  تسا و  یگتخاس  اهنآ  هک  دناد  یم  صیخست  هدوبن ، اهنآ  راک  یـسانش 

. تسا هتخاس  یم  ادمع  یئاهزیچ  وا 
. تسا باذک  یسرادلا  دیبع  نب  رشب  - 130

هحفص 32 ] ] 

. تسا هدوب  نآ  رد  یگتخاس  ثیدح  دص  دودح  رد  هک  هدوب  يا  هخسن  وا  شیپ  یماش ، نوع  نب  رشب  - 131
تیاور هک  یئاـهزیچ  مومع  هدوب و  زاـس  ثیدـح  باذـک ز  غورد و  ناـکرا  زا  ینکر  لاس 238 ه  رد  یفوتم  يرـصب ، ریمن  نب  رـشب  - 132

. تسین يوریپ  لباق  هدرک ،
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. تسازاس ثیدح  لاجد و  یلهاب ، دایز  نب  رکب  - 133
دنـس اهنآ  يارب  هدرب و  یم  الاب  ار  لیـسارم  هدرک و  یم - الاب  ونیئاـپ  ار  اهدنـس  تسا و  باذـک  یئاعنـص ، دودرـش  هللا  دـبع  نب  رکب  - 134

. تسا هدرک  یم  تسرد 
. تسین اور  وا  زا  تیاور  تسا  باذک  غئاص ، راتخم  نب  رکب  - 135

. تسا باذک  قشمد  لیزن  ینایاور ، یمیمت  دیعس  وبا  دمحم  نب  رمع  نب  رادنب  - 136
. تسا باذک  مشش  نرق  رد  یفوتم  يدزی ، رشبلا  وبا  نازم  رهش  نب  ناولهپ  - 137

( میج  ) فورح

هک مدید  ار  نایوگغورد  زا  رفن  هس  اراخب  رد  تسا : هتفگ  هیوذاش  نبا  تسا  مهفن  نادان و  باذک و  یلیقع ، یمامی  هللا  دبع  نب  رباج  - 138
. یمامی رباج  لبش و  نب  نیح  میمیت ، نب  دمحم  زا : دندوب  ترابع 

كورتم باذک و  لاس 253 ه  ردیفوتم  يرماع ، یلع  وبا  دیزی  نب  دوراج  - 139

هحفص 33 ] ] 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  هتفگ و  یم  غورد  تسا ، ثیدحلا 
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  ییحی  هک  لاس 241 ه  رد  یفوتم  ینامح ، دمحم  وبا  سلغملا  نب  هربابج  - 140

بارـش هتفگ و  یم  غزورد  ثیدح  رد  وا  . تسا كورتم  تسردان و  شثیدح  لاس 168 ه  رد  يرزجلا ، فوطعلا  وبالاهنم  نب  حارج  - 141
. تسا هدروخ  یم 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  میعن  وبا  هک  یفوک ، یلجب  بویا  نب  ریرج  - 142
. تسا یئاط  دایز  نب  ریرج  - 143

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  نابا ، نب  رفعج  - 144
هبعش تسا : هتفگ  ردنغ "  هدرک و "  بیذکت  ار  وا  هبعـش "  هک "  لاس 140 ه  زا  دعب  یفوتم  يرصب ، یقـشمد  یفنح  ریبز  نب  رفعج  - 145
مادقا تسا ، هتخاس  ادـخ  لوسرمان  هب  ثیدـح  دـص  راهچ  هک  ریبز  نب  رفعج  هیلع  ات  مور  یم  تفگ : نم  هب  دوب و  یغالا  رب  راوس  مدـید  ار 

. تسا هدوب  اشوک  تدابع  رد  وا  یلو  میامن ،
یثیداحا هدوب و  دزد  ثیدح  زاس و  ثیدـح  باذـک و  ثیدـح و  ظافح  زا  لاس 258 ه  رد  یفوتم  یمـشاه ، دحاولا  دـبع  نب  رفعج  - 146

. تسا هتشادن  یلصل  هک  هدرک  یم  تیاور 

هحفص 34 ] ] 

. تسا قساف  باذک و  لاسرد 330 ه ، یفوتم  قاقد ، يرود  دمحم  وبا  ظفاح  لهس ، نب  یلع  نب  رفعج  - 147
. تسا زاس  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  شقح  رد  دنک و  یم  تیاور  وا  زا  يدع  نبا  ظفاح  هک  یلع ، نب  دمحم  نب  رفعج  - 148

ار وا  يریوص  ینطق و  راد  هک  لاس 287 ه  رد  یفوتم  یناتسراملا ، نبا  نب  ریهش  يرـصمقاقد ، مساقلا  وبا  لضف  نب  دمحم  نب  رفعج  - 149
. دنا هدرک  بیذکت 
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( ءاح  ) فرح

. تسا باذک  لالجلا  یبا  مالغ  ای  مکح ، نب  ناورم  مالغ  یقشمد ، ینثم  دعس  نب  نمحرلا  دبع  نب  ثراح  - 150
. تسا ثیدح  عضو  هب  روهشم  هک  تسا  یناسکزا  تسا و  باذک  يزورم ، مدآ  نب  دماح  - 151

. تسا باذک  قاقد ، هلبنح  نب  بابح  - 152
تسا و دارفا  نیرت  وگغورد  زا  زاس و  ثیدـح  یلو  هدوب ، کلام  بتاک  رد 218 ه  یفوتم  يرـصم ، دمحم  وبا  بیبح  یبا  نب  بیبح  - 153

. تسا یگتخاس  همه  شیاه  ثیدح 
ثیدح تاقث  مان  هب  باذک و  يزورم ، یططرخ  بیبح  یبا  نب  بیبح  - 154

هحفص 35 ] ] 

. تسا هتخاس  یم 
. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  ییحی  دمحا و  هک  ردحج ، نب  بیبح  - 155

دنچ داتشه و  دص و  لاس  رد  تسا و  دارفا  نیرت  وگغورد  زا  یلو  دباع ، دهتجم و  يرـصب  نمحرلا  دبع  وبا  يدبع  نومیم  نب  برح  - 156
. تسا هدرک  توف 

رابتعا لیبس  رب  زج  هک  هدومن  یم  تیاور  ار  یبلاطم  دامتعا  دروم  دارفا  زا  هدرک و  یم  نوگرگد  ار  رابخا  يرـصم ، بلاغ  نب  ناسح  - 157
. تسا هدرک  لقن  یگتخاس  ثیداحاکلام  زا  وا  تسین  اور  اهنآ  لقن 

، تسا باذک  وا  هکنیا  هراب  رد  یکش  باهشنب  یلع  ام و  تسا : هتفگ  بویا  نب  دمحم  هک  یناجنـسه ، مصاع  نب  نیـسح  نی  نسح  - 158
. میرادن

؟ تسین دامتعا  دروم  تسا و  باذک  یمیمت ، دیعس  وبا  رانید  نب  نسح  - 159
ثیبـخ و باذـک و  هدوب  هفینح  یبا  باحـصا  ءاـهقف ، زا  یکی  هک  لاـس 204 ه  رد  یفوتم  یفوک ، يوـلول ، یلع  وـبا  داـیز  نب  نسح  - 160
ار وا  همئا  زا  يرایـسب  تسا : هتفگ  هحفص 354  دـلج 5  هیاهن ج  رد  ریثک  نبا  تسا و  نوماـم  ریغ  داـمتعا و  دروم  ریغ  ثیدـحلا و  كورتم 

. دنا هدومن  شیئوگغورد  هب  حیرصت  هدرکكرت و 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  باذک و  خیش  يراخب ، ینیمرک  لبش  نب  نسح  - 161

هحفص 36 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يرتست ، دیعس  وبا  نامثع ، نب  نسح  - 162
. تساهدرک یم  ثیدح  هدوب  هدینشن  هک  ار  يربخ  لاس 307 ه  رد  یفوتم  یخلب ، بیط  نب  نسح  - 163

. تسا هدوب  دزد  ثیدح  باذک و  وا  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  نیطم "  زا " 
یباتک . تسا دارفا  نیرت  وگغورد  زا  وا  تسا  باذـک  تئارق  ثیدـح و  رد  لاـس 446 ه  رد  یفوتم  یلع ، وبا  يزاوـها  یلع  نب  نسح  - 164

. تسا هدرک  لقن  روآ  تحیضف  ياهزیچ  یگتخاس و  ثیداحا  نآ  رد  هدرک  فینصت 
یم شحاف  ياه  غورد  هک  مدید  دادغب  رد  ار  وا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  هک  نانـشالا ، یبا  هب  فورعم  یعخن ، یلع  وبایلع  نب  نسح  - 165
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. تسا هدنابسچ  یم  نارگید  هب  هتشاد ، یموق  هب  صاصتخا  هک  ار  یثیداحا  درک و  یم  ثیدح  دوب ، هدیدن  هک  یمدرم  زا  تفگ و 
هدننزتمهت باذک و  ایح و  مک  خیـش  ای 319 ه  ای 318و  لاس 317  رد  یفوتم  يرـصب ، يودع  دیعـس  وبا  ایرکز  نب  یلع  نب  نسح  - 166

، هتخانش یمن  هک  یمدرم  زا  هداد و  یم  تبسن  نارگید  هب  ار  نآ  هدرک و  یم  ثیدح  يدزد  هتخاسیم و  ثیدح  ادخ  لوسر  مان  هب  تسا و 
یگتخاس ثیدح  رازه  زا  شیبتاقث  زا  وا  دـیاش  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسا ، هداد  یم  تبـسن  غورد  ادـخ  لوسر  رب  هدرک و  یم  ثیدـح 

. تسا هدرک  لقن 
کلام زا  تسا ، زاس  ثیدح  یناعميدزا ، یسیع  نب  یلع  نب  نسح  - 167

هحفص 37 ] ] 

. تسا هدرک  تیاور  هعوضوم  ثیداحا 
زاس ثیدح  ثیدـحلا و  كورتم  باذـک و  گرزب و  هیقف  لاس 153 ه  رد  یفوتم  یفوک ، دـمحم  وبا  بورـضم ، نب  هرامع  نب  نسح  - 168

. دنک هاگن  هرامع  نب  نسح  هب  درگنبدارفا ، نیرت  وگغورد  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  : تسا هتفگ  هبعش  . تسا هدوب 
. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  يدبع ، فیس  نب  رمع و  نب  نسح  - 169

. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  يدنقرمس  هک  لاس 458  رد  یفوتم  يرقم ، كرابم  نبا  هب  فورعم  یمیمت ، یلع  وبا  بلاغ  نب  نسح  - 170
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  راطع ، يرصم  ریفغ  نب  نسح  - 171

هتـشاد و نآ  عمج  رد  تمهو  هدرک  ترفاسم  ثیدح  بلط  هار  رد  لاس 495 ه  رد  یفوتم  یقرـش ، ینامرک  یلع  وبا  دمحم  نب  نسح  - 172
، هدرکتیاور زین  هدینـشن  هک  ار  یئاهزیچ  نکیل  دناوخ ، یم  بش  زامن  هدوب و  دهز  ونید  ترابع و  وا  رد  هدینـش و  ثیدح  يدایز  دارفا  زا 

. تسا باذک  وا  تفگ : یم  شا  هراب  رد  رصن ، وبا  نمت  " وم تسا و  هدرک  دساف  ار  شیاه  هدینش  هجیتن  رد 
یم لقن  یئاه  زیچ  دامتعا  دروم  دارفا  زا  هدرک و  یم  نوگرگد  ار  اهدنس  تسا  راکنا  دروم  شثیدح  يدادغب ، نذوم  دیزی  نب  نسح  - 173

. تسا هدوبن  قدص  لها  ثیداحا  هبهبیش  هک  هدرک 
. تسا لوپ  دنزرف  هک  هدش  هتفگ  .و  تسا باذک  لصاو  نب  نسح  - 174

هحفص 38 ] ] 

. تسا هتخاس  ار  اهزورو  اه  بش  ياهزامن  ثیداحا  وا  تسا ، زاس  ثیدح  لاجد و  باذک و  میهاربا  نب  نیسح  - 175
. تسا باذک  لاس 240 ه  رد  یفوتم  ینالقسع ، لکوتم "  يرسلا "  یبا  نب  نیسح  - 176

. تسا باذک  رسپ  باذک  رسپ  باذک  لاس 282 ه  رد  یفوتم  رازخ  یفوک  عیبر  نب  دیمح  نب  نیسح  - 177
زا وا  . تسا یگتخاس  شثیدـح  تسین ، دامتعا  دروم  تسا و  زاـس  ثیدـح  لاـس 282 ه  رد  یفوتم  یخلب ، یلع  وـبا  دواد  نب  نیـسح  - 178

. تسا یگتخاس  شرثکا  هک  هدرک  تیاور  ار  يا  هخسن  سنا  نب  دیمح  زا  نوراه  نب  دیزی 
ینومام ریغ  هقث و  ریغ  چیه  اب  .و  درادن شزرا  شراتفگ  . تسا ثیدـحلا  كورتم  باذـک و  يریمح ، هریمـض  نب  هللا  دـبع  نب  نیـسح  - 179

. تسین ربارب 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هب  یلع ، وبایلجع  هللا ) دبع   ) هللا دیبع  نب  نیسح  - 180

. تسا هدوب  زاس  ثیبخو  باذک  اما  هتفگ ، یم  ثیدح  هنس 200 ه  دادغب  رد  یلع ، وبا  همادق  نب  نولع  نب  نیسح  - 181
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هحفص 39 ] ] 

. تسا هدوب  دزد  ثیدح  باذک و  طایخ ، جرف  نب  نیسح  - 182
. دوش هتشون  شثیدح  دیابن  تسا و  تسردان  ادج  شثیداحا  . تسا باذک  شنح  هب  بقلم  سیق ، نب  نیسح  - 183

دادـغب رد  نم  تسا : هتفگ  يرـصم  فاوـص  حـتفلا  وـبا  هک  لاـس 422 ه  رد  یفوتم  يدادـغب ، علاـخ  هللا  دـبع  وبا  دـمحم  نب  نیـسح  - 184
. تسا هدوب  علاخ  هللا  دبع  اهنآ  زا  یکی  هک  رفن  راهچ  زا  رگم  ما  هتشونن  يزیچ  دنتسه ، وگغورد  دش  یم  هتفگ  هک  یناسکزا 

. تسا هدوب  دادغب  يوگغوردخیاشم  زا  یکی  .و  تسا باذک  لاس 423 ه  رد  یفوتم  يزب ، دمحم  نب  نیسح  - 185
. تسا چوپ  شراتفگ  ثیدحلا و  رکنم  باذک  یفوک ، یسمحا  رمع  وبا  رمع  نب  نصح  - 186

یبا نب  صفح  وا  . تسا هدرک  توف  هب 190 ه  کیدزن  هدش  هتفگ  لاس 180 ه و  رد  یفوتم  رازب ، يدسا  رمع  وبا  نامیلـس  نب  صفح  - 187
ثیدحلا كورتم  وا  تسا  هتفگ  متاح  وبا  .و  تسا وگ  لطاب  زاس و  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  هک  تسا  دادغب  لیزن  يراق ، دواد 

یم نوگرگد  ار  اهدنس  تساهتفگ ء  نابح  نبا  تسین و  ظوفحم  شیاهثیدح  تسا : هتفگ  يدع  یبا  .و  تسین قیدصت  لباق  شراتفگ  تسا 
. تسا هدرک  یم  تسرد  دنس  اهنآ  يارب  هدرب و  یم  الاب  ار  لیسارم  هدرک و 

غورد هک  هدرک  تیاور  یثیدح  هبعـشزا  . تسا هتـشاد  ثیدـح  رد  نایـسن  باذـکوا و  تسا : هتفگ  متاح  وبا  هک  افرلا  رمعنب  صفح  - 188
. تسا هدوب 

هحفص 40 ] ] 

ياه تیاور  همئا  زا  تسا : هتفگ  یلیقع  تسا و  یباذـک  خیـش  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  متاح  وبا  هک  یلیا  راـنید  نب  رمع  نب  صفح  - 189
. تسا هدوب  وگغورد  وا  : هتفگ یجواس  هدرک و "  یم  لقن  تسردان 

. تسا هدوب  وگغورد  يزار ، رمع  نب  صفح  - 190
كورتم وا  تسا : هتفگ  يدزا  تسین و  غورد  زا  نوماـم  شثیداـحا  هدوبن  داـمتعا  دروم  دادـغب ، لـیزن  یلمر ، یطبح  رمع  نب  صفح  - 191

ثیدح تسردان  هب  خیاشم  زا  وا  تسین  ظوفحم  دامتعا و  دروم  ثیداحا  یقابلا  ثیدح  دنچ  زج  تسا : هتفگ  يدع  نبا  و  تسا ، ثیدـحلا 
. تسا هدرک  لقن 

یم تیاور  یگتخاس  ثیداحا  تاقث  زا  وا  تسا : هتفگ  ناـیح  وبا  . تسا هدوب  زاـس  ثیدـح  باذـک و  بلح ، یـضاق  رمع  نب  صفح  - 192
. درک لمع  اهنآ  قبط  دوش  یمن  هک  هدرک 

. تسا غورد  ناکرا  زا  ینکر  وا  تسا : هتفگیعفاش  . تسا باذک  هللا ، دبع  نب  ریثک  نب  هدیفح  - 193
هتـشادن لصا  هک  یثیدـح  هاجنپ  دودـح  بیـسم  نبا  زا  يرهز  قیرط  زا  . تسا زاـس  ثیدـح  باذـک و  هملـس ، وبا  هللا  دـبع  نب  مکح  - 194

. تسا هدرک  تیاور 
صاعلایبا ، نب  مکح  نب  ثراح  مالغ  یلبا ، هللا  دبع  وبا  هللا  دبع  نب  مکح  - 195

هحفص 41 ] ] 
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. تسا یگتخاس  شثیداحا  مامت  تسا : هتفگ  دمحا  . تسا زاس  غورد  باذک و 
رد وا  فعـض  تسا : هتفگ  يدع  نبا  تسا و  زاس  ثیدـح  باذـک و  هفینح ، یبا  بحاصم  هیقف ، یخلب  عیطملا  وبا  هللا  دـبع  نب  مکح  - 196

. تسا هدرک  توف  لاس 199 ه  رد  وا   0 تسین لمع  دامتعا و  لباق  دنک  یم  تیاور  هک  یئاهزیچ  مومع  تسا ، راکشآ  ثیدح 
. تسا باذم  وا  تسا : هتفگ  يدزا  هک  هلقصم ، نب  مکح  - 197

اور اهنآ  نتشون  بجعت ، يارب  زج  هک  هدرک  یم  عضو  یثیداحا  تاقث  مان  هبو  تسا  زاس  ثیدح  باذک و  یبیـصن ، رمع و  نب  دامح  - 198
. تسا يزاس  ثیدح  غورد و  هب  فورعم  هک  تسا  يدارفا  زا  وا  تسا : هتفگ  نیعم  نب  ییحی  دوبن ،

ثیدح اب  ارت  وگب : وا  هب  تفگهبیتق : هب  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  ریرج  هک  ( یفوک تباث  نب  نامعن   ) اه یفنح  ماما  هفینح  یبا  نب  دامح  - 199
. مسانش یمن  یتسرد  تیاور  وا  يارب  تسا : هتفگ  يدع  نبا  .و  تسا ینمشد  يوعد و  وت  شور  راک ؟ هچ 

، هدوـب رعـش  تیاور و  رد  غورد  هب  روهـشم  هـک  لاـس 155 ه  رد  یفوتم  هیاورلا ، داـمح  هب  ریهـش  یفوـک ، یملید  یلعییبا  نب  داـمح  - 200
. تسا هدرک  دساف  ار  رعش  وا  هک  دنا  هتفگ  هک  یئاج  ات  هداد  یم  تبسن  ناینیشیپ  هب  ار  اهنآ  هتخاس و  یم  يراعشا 

. تسا هدوب  نایوگغورد  زا  یکم ، دامح  - 201
يزیشپ شثیدح  هدوب ، زاس  ثیدح  یباذک  يرزج ، هزمح  نب  هزمح  - 202

هحفص 42 ] ] 

. تسا هدوب  یگتخاس  شیاههدش  تیاور  مامت  هتشادن ، شزرا 
. تسا باذک  لاس 428 ه ، رد  یفوتم  لالد ، نیسح  نب  هزمح  - 203

امنامز نایوگغرد  تسا : هتفگ  شا  هراـب  رد  نیعم  نب  ییحی  لاس 358 ه. رد  یفوتم  یفوک ، زازخ  یمخل  نسحلا  وبا  عیبر  نب  دـیمح  - 204
. هبیش یبانب  مساق  عیبر و  دیمح  یعافر ، ماشخ  وبا  لوالا ، دبع  نب  نیسح  دنرفن : راهچ 

. تسا هابتشا  غورد و  زا  نومام  ریغ  هقث و  ریغ  ثیبخ ، باذک ، وا  تسا : هتفگ  هاگنآ 
. تسا هدرک  یم  راد  دنس  ار  دنسیب  تایاور  هدیدزد و  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  و 

ثایغدحاولا دبع  زوا  لاس  دصیس  زا  دعب  هرـصب  رد  . تسا ثیبخ  باذک و  وا  تیا  هتفگمکاح  هک  یـسیق ، نوراه  نب  یلع  نب  دیمح  - 205
. تسا هتفگ  نیا  ریظن  زین ، شاقن  .و  تسا هدرک  ثیدح  هعوضوم  ثیداحا  ینوک ، ذاش  و 

( ءاخ  ) فرح

زا مدرم  تسین  دامتعا  دروم  و  تسا ، باذـک  لاس 168 ه ، رد  یفوتم  ییسخرس ، یناسارخ  یعیـض  جاجحلا  وبا  بعـصم  نب  هجراخ  - 206
. دنا هدرک  كرت  ار  نآ  ور  نیا  زا  دندرک و  یم  زیهرپ  شثیدح 

صاخ هجوت  هفینح  یبا  لئاسم  زا  یلئاسم  يوس  هب  يار  باحـصا  هک  دش  كورتم  هجراخ  یثیدح  اجنآ  زا  تسا : هتفگ  یلذـه  رمعم  وبا  و 
دنا هداد  رارق  دوخ  بتک  رد  ار  اهنآ  هتخاس و  سابع  نبا  زا  دهاجم ، زا  دایز ، یبا  نب  دیزی  زا  یئاهدنس  اهنآ  يارب  دندومن و 

هحفص 43 ] ] 

. تسا هدرک  یم  ثیدح  ار  اهنآ  هجراخ  و 
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. تسا باذک  مدآنب ، دلاخ  - 207
، تاقث مان  هب  وا  درک و  دوش  یمن  جاجتحا  شثیدح  هب  تسا ، ثیدحلا  كورتم  یندم ، یموزخم  دـیلولا  وبا  لیعامـسا  نبا  نب  دـلاخ  - 208

. تسا هتخاس  یمثیدح 
. تسا دزد  ثیدح  زاس و  ثیدح  یباذک  دیعلا ، نمحرلا  دبع  نب  دلاخ  - 209

هدهع هب  ار  هنیدم  تیالو  هرادا  لاس 113  ردماشه  هیحان  زا  وا  . تسا باذـک  صاعلا ، یبا  نب  مکح  نب  ثراح  نب  کلملا  نب  دـلاخ  - 210
یم درک و  یم  تراسج  ههجو ، هللا  مرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  ادـخ  لوسر  ربنم  يور  هدـنام و  یقاـب  تمـس  نآ  رد  لاـس  تفه  .و  تفرگ

رد وا  اـب  همطاـف  نکل  و  تسا ، ناـنچو  نینچ  وا  تسناد  یم  هک  یلاـح  رد  دراـمگ  راـکب  ار  یلع  ادـخ  لوـسر  تسا ) رتاـناد  ادـخ  : ) تفگ
. تفگ نخس  هرابنیا 

زا یگتخاس  تسردان و  ثیداحا  هدوب ، زاس  ثیدح  باذک و  صاع ، نب  دیعس  نادنزرف  زا  یفوک ، يوما  دیعـس  وبا  رمع و  نب  دلاخ  - 211
. تسا هدرک  تیاور  نارگید  هبعش و 

تـسا باذـک  وا  تسا : هتفگ  ییحی  وبا  . تسا باذـک  وا  هک  تسا  قافتا  لاس 211 ه  ردیفوتم  مثیهلا ، وبا  ینئادـم ، مساق  نب  دـلاخ  - 212
، دوب هدشن  ثیدحثیل  زا  هدوبن و  رـصم  رد  هک  ار  یثیداحاو  ما  هتـسون  ثیدـح  نارازه  زا  نم  هدرکیم و  اعدا  دوب  هدینـشن ه  هک  ار  يزیچ 

شدوخ بناج  زا  ار  یثیداحا  اسب  هچ  هدرک و  یم  تیاور 

هحفص 44 ] ] 

. تسا هتخاس  یم 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  وا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  متاح  وبا  لاس 254 ه ، رد  یفوتم  يرصم ، حیجن  نب  دلاخ  - 213

هدرکیم لـقن  یلعج  تیاور  داـمتعا  دروم  دارفا  زا  تسا و  باذـک  لاـس 229 ه ، رد  یفوتم  يرمع  مثیهلا  وبا  یکم  دـیزی  نب  دـلاخ  - 214
. تسا

. نتفرگ دنپ  رابتعا و  ناونعب  زج  دوش  هتشون  شثیداحا  تسین  اور  تسا و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  باذک و  هللا ، دبع  نب  شارخ  - 215
. دوش هتشون  شثیدح  دیابن  تسا و  باذک  لاس 132 ه ، رد  یفوتم  ردحج  نب  بیصخ  - 216

. دنک یم  لقن  یتسردان  ثیداحا  تسا و  باذک  يرصب ، ینابیش  ایرکز  نب  لیلخ  - 217

( لاد  ) فرح

. تسوگغورد ثیدحلا و  كورتم  نیوزق ، یضاق  میهاربا ، نب  دواد  - 218
ثیدحلا كورتم  باذک و  يرجه ، دـنچ  داتـشه و  دـص و  دودـح  رد  یفوتم  دادـغب ، لیزن  يرـصب ، یـشاقر  رمع و  وباناقربز  دواد  - 219

. دریگ یمن  رارق  لمع  هجوت و  دروم  دنک  یم  تیاور  هکیئاهزیچ  مومع  تسا و 

هحفص 45 ] ] 

. دوش هتشون  شثیدح  هک  تسین  هتسیاش  تسا ، ثیدحلا  رکنم  باذک و  دادغب ، میقم  هک  یناجرج  نامیلس  وبا  نامیلس ، نب  دواد  - 220
. دوش هتشون  شثیدح  هک  تسین  هتسیاش  تسا ، ثیدحلا  رکنم  باذک و  دادغب ، لیزن  نذؤم ، نامیلس  وبا  رابجلا  دبع  نب  دواد  - 221
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لعج سنا  ماـن  هب  هدـیدرگ و  یم  ناـسارخ  رد  هتخاـسیم و  ثیدـح  کـلام  هدوـب  کـلام  نب  سنا  باحـصا  زا  هک  ناـفع  نب  دواد  - 222
. تسا هتشون  وا  زا  هعوضوم  ثیداحااب  یباتک  هدرک و  یم  ثیدح 

. تسا باذک  یعخن ، رمع  نب  دواد  - 223
تایاور نیا  رد  هتخاس و  یم  ثیدح  تاقث  مان  هب  تسا و  باذک  لاس 206 ه  رد  یفوتم  دادغب  لیزن  يرصب  نامیلس  وبا  ربحم ، دواد  - 224

هتفگ هک  هچنآ  يارب  نامه  دـشابن ، يرگید  بیع  لقع "  باـتک  عضو "  زا  ریغ  وا  يارب  رگا  و  تسا ، ثیدـحلا  كورتم  تسا و  تسرداـن 
. دوب دهاوخ  یفاک  هدش 

تحاقو لامک  رد  ثیدح  لهچ  تسیود و  نآ  رد  هک  تسا  ینالوط  هخـسنياراد  . تسا باذک  یـشبح  شیکم  وبا  هللادبع  نب  رانید  - 225
نب دمحم  قیرطب  رانید  ثیداحا  زا  یثیدـح  يدـع  نبا  زا  یبهذ  . تسا هدرک  لقن  یگتخاس  تایاور  وا  زا  تسا و  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا 

. ما هدرک  ظفح  ثیدح  هاجنپ  اسیود و  رانید  زا  نم  تسا : هتفگ  صافق  لوق  زا  يدع  نبا  هک ء  تسا  هتفگ  هاگنآ  هدرک ، رکذ  صافق  دمحا 
، سنا زاوا  تسا : هتفگ  مکاح  . دنک تیاور  دشاب  غورد  همه  هک  ثیدح  رازه  تسیب  وا  زادناوت  یم  دشاب  عون  نیا  زا  رگا  دیوگ : یم  سپس 

یگتخاس ثیدح  دص  بیرق 

هحفص 46 ] ] 

. تسا هدرگ  لقن 

( ءاز ءار و   ) فرح

. تسا باذک  ردب ، نب  عیبر  - 226
لوسر اب  تبحاصم  ياعدا  هتسیز  یم  لاس 599  رد  هکنآ  اب  تسا  يرتفم  لاجد و  لاس 652 ه  ردیفوتم  ینید  ردام  دومحم  نب  عیبر  - 227

. تسا هدرک  ینالوط  رمع  ادخ و 
رد وا  هک  هدـش  هتفگ  یم  غورد  هک  یتروص  رد  هتـشاد  ار  ادـخ  لوسر  اب  تبحاصم  ياعدا  هک  یباذـک  لاجد و  خیـش  يدـنه ، نتر  - 228

. تسا هدرک  توف  لاس 632 ه 
. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس  ياهثیدح  اهدص  شمعا  زا  هدوب  زاس  ثیدح  يرصب ، رشب  وبا  رفاسم  نب  حوب  - 229

هتخاس و یم  تیاور  لیوطلا  دـیمح  مان  هب  هدوب و  باذـک  يدـنک  هدـمآ ) لیوز  هحفـص 213  بلاطملا  ینـسا  رد   ) دیرد تبایرکز  - 230
. تسین اور  وا  زا  ندرک  لقن  تسا و  یگتخاس  هک  تسا  يا  هخسن  ياراد 

. تسا زاس  ثیدحو  لاجد  دایز ، نب  ایرکز  - 231
بحاص هیقف  یلو  تسا  زاـس  ثیدـح  گرزب و  ناـیوگغورد  زا  لاس 254 ه  رد  یفوتم  راـک ، ییحی و  وبا  يرـصم  ییحی  نب  اـیرکز  - 232

. تسا هدوب  ناهیقف  نادباع و  ناگتسیاش و  زا  هدش : هتفگ  تسا ز  هدوب  یسرد 

هحفص 47 ] ] 

رد ثیدح  لهچ  دودح  رد  وا  تسا ، لاجد  زاس و  ثیدح  باذـک و  492 ه ، ای لاس 491  رد  یفوتم  ینیسح ، دیز  نب  نسح  نب  دیز  - 233
. تسا هتخاس  ینیبزلا "  دارط  مایا "  هراب 
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وايارب تسا و  هتشاد  یتیفورعم  راکنیا  رد  هتخاس و  یم  ثیدح  هتشاد  هک  يا  هفـسلف  قبط  و  تسا ، باذک  ریخلا ، وبا  هعافر  نب  دیز  - 234
عیاش ثیدح  لها  نیب  روهشم  حیحص و  ياهدنس  قبط  ار  اهنآ  همه  هدرک و  تقرـس  ار  اه  نآناعدو  نبا  هک  تسا  یگتخاس  ثیدح  لهچ 

. تسا هدرک 
. تسا ثیدح  تسس  زاسثیدح و  باذک و  يرصب ، یهکاف  یفقث  نومیم  نب  دایز  - 235

( نیس  ) فرح

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  یلعالا ، دبع  نب  ملاس  - 236
تسا و هدرک  یم  دنـس  اب  ار ، دنـس  یب  تایاور  هک  هدوب  دزد  ثیدح  زاس و  ثیدح  باذک و  ینادـمه ، مصاع  وبا  مصاع  نب  يرـس  - 237

. تسین زئاج  نآ  اب  جاجتحا 
، دشاب یم  ماندب  ادج  ثیدح  لها  شیپ  تسا و  زاس  ثیدح  هک  هدش  هتفگ  تسا ، باذک  يرصب ، راطع  نسحلا  وبا  مالس  نب  دیعـس  - 238

. تسا هدرک  یم  ثیدح  لطاب  ياهزیچ  هب  هکم  رد  و 
لاس 168 ه رد  هک  هدش  هتفگ  . تسا باذک  يدهم ، وبا  نانس  نب  دیعس  - 239

هحفص 48 ] ] 

. تسا هدرک  توف 
. دیوگ یمن  تسار  تسا و  باذک  يزار ، هسبنع  نب  دیعس  - 240

. تسا هدوب  زاسثیدح  يدزا  یسوم  نب  دیعس  - 241
. تسا باذک  جارس ،) یبا   ) حارس نب  نیکس  - 242
. تسا باذک  يرصب ، قارو  میهاربا  نب  ملس  - 243

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  يدعس ، صفح  نب  هملس  - 244
تایاور وا  شیپ  هدوب و  ثیدـحلا  كورتم  وگغورد و  زاس و  ثیدـح  یمیمت ، هللا  دـبع  وبا  لـیوط  میلـس ) ملـسم و   ) ملـس نب  مالـس  - 245

. تسا هدرک  توف  لاس 177 ه  رد  هدوب و  تسردان 
. دنک یمن  يرباربيزشیپ  اب  شثیدح  تسا و  ثیدحلا  كورتم  ثیبخ و  یمهج ، زاس ، ثیدح  ملسم  نب  میلس  - 246

. تسا دزد  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  یماش ، یشرج  دمحم  وبا  دمحا  نب  نامیلس  - 247
وا يارب  تسا و  دزد  ثیدـح  مشیپ  وا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  ییحی  هک  ظفاح ، یطـساو  دـمحا  نب  نامیلـس  - 248

. تسا يدارفا  راک  نیارد 
بیذکت ار  وا  ینطق  راد  هک  رخاتم ، يرصم  یطلم  دمحا  نب  نامیلس  - 249

هحفص 49 ] ] 

. تسا هدرک 
. تسا باذک  لاس 489 ه  رد  یفوتم  يدادغب  یطسقرس ، دمحا  نب  نامیلس  - 250
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. تسا هتخاس  يدایز  ثیداحا  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هب  هک  تسا  یناسک  زا  راشب ، نب  نامیلس  - 251
هب تـسا و  ثیبـخ  باذـک و  ظاـفح  زا  یکی  لاـس 234 ه  رد  یفوتم  ینوک ، ذاـش  هبفورعم  بوـیا ، وـبا  يرـصب  دواد  نب  نامیلـس  - 252

. تسا هدوب  ایح  یب  راتفگ  رد  رکسم و  لها  وا  هک  هدش  هتفگ  وتسا  هتخاس  یم  ثیدح  نامز  تقو و  ياضتقم 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  نیعم  نبا  هک  یفوک ، مدآ  وبا  یبراحم ، دیز  نب  نامیلس  - 253

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هتفگ و  یم  غورد  یصمح ) يرئابخ  هدمآ ، رکاسع  نبا  خیرات  رد   ) يرئابج هملس  نب  نامیلس  - 254
. تسین دامتعا  دروم  تسا و  باذک  یصمح ، ینارهب  بویا  وبا  دیمحلا  دبع  نب  نامیلس  - 255

رهاظ رد  هچ  رگ  هدوب  يزاـس  ثیدـح  هب  فورعم  ادـخ و  لوسر  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  وگغورد  یعخن ، دواد  وبا  رمع و  نب  نامیلـس  - 256
نآ زا  دنتخاسیم و  ثیدح  دنتفگیم و  غوردهک  دندوب  يدارفا  دادـغب  رد  تسا : هتفگ  بیطخ  . تسا هدوب  زاس  ثیدـح  اما  دوب  یحلاص  مدآ 

. دوب یعخم  دواد  وبا  هلمج 

هحفص 50 ] ] 

زا لاح ، نیع  رد  وا  : تسا هتفگ  يرگید  .و  مرادن شیحالصلا  رهاظ - تدابع و  همه  اب  شیزاس  ثیدح  رد  یکش  نم  تسا : هتفگ  مکاح  و 
. تسا هدوب  رت  راد  هزور  رترادهدنز و  بش  مدرم  همه 

. تسا هتخاس  ثیدح  تسیب  زا  شیپ  تسا و  هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  يزجسلا ، یسیع  نب  نامیلس  - 257
. تسا هتخاسیم  ثیدح  ترصب  یصالخ  نسحلا  وبا  نیقص  نب  لهس  - 258

. تسا هتخاسیم  غورد  ثیدح  هدرک و  یم  تیاور  لطاب  ياهثیدح  یلجب  رماع  نب  لهس  - 259
هتفگ و غورد  عفان  رب  لهـس  مسق  ادـخب  تسا : هتفگ  هیقف  قاحـسا  وبا  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  مکاح  هک  يروباـشین  راـمع  نب  لهـس  - 260

. تسا هتسج  یم  برقت  نم  هب  بذک  اب  وا  تسا : هتفگ  يدعس  میهاربا 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  يدزا  هک  يرصب  نیرق  نب  لهس  - 261

. تسا هقدنز  هب  مهتم  تسردان و  شیاهثیدح  مومع  تسا و  سکان  عاضو و  یمجرب  یمیمت  رمع  نب  فیس  - 262
. ثیدح ثیبخ و  باذک و  يروث  نافیس  رهاوخ  رسپ  يروث  دمحم  نب  فیس  - 263

هحفص 51 ] ] 

دلج 47 و  - 101 هحفص 129 - دلج 1  هعونصملا  یلائللا  هحفص 219 و  دلج 1  دئاوزلا  عمجم  رد  وتشون  ار  شثیدح  دیابن  هک  تسا  زاس 
. تسا باذک  قافتا  هب  وا  هک : تسا  هدمآ  هحفص 136  بیذهتلا  هصالخ  هحفص 209 و   2

( نیش  ) فرح

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  نایم ، ای  ریش  نب  داش  - 264
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  یناسارخ  رشب  نب  هاش  - 265

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  رکب  وبا  حرق  نب  هاش  - 266
. تسا باذک  واهتفگ  يدزا  هک  ناحطلا  رمع و  نب  بیعش  - 267
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هرمزور یگدنز  ياه  همانرب  رد  ار  اهنآ  متخاس و  ثیدح  دـص  راهچ  تسا : هتفگ  هتخاس و  یم  ثیدـح  يرـصبدلاخ ، یبا  نب  خیـش  - 268
.؟ منک هچ  هک  مناد  یمن  الاح  یلو  مدرک  لخاد  مدرم 

( داض داص و   ) فرح

لاس رد  دومن و  فیلات  اهباتک  دش و  سلدـنا  دراو  صوصفلا "  باتک "  بحاص  يوغل ، يدادـغب  یعبر  نسح  نب  دـعاص  ءالعلا  وبا  - 269
نب روصنم  يارب  هک  یماگنه  دنتخادنا و  رود  ار  شباتک  مدرم  اذل  هدوب و  غورد  هب  مهتم  هدرک  یم  لقن  هک  یبلاطم  رد  وا  . درک توف  417ه 

. دنکفا ایرد  هب  ار  شصوصف  باتک  دیدرگ  راکشآ  شغورد  رماع 

هحفص 52 ] ] 

. تسا ساسا  یب  غورد و  تسا  باتک  نآ  رد  هکهچنآ  دندوب : هتفگ  وا  هب  اریز 
ثیدح هدوب  هدینیـشن  هک  اريزیچ  و  تسا ، لاجد  باذک و  لاسرد 316 ه ، یفوتم  يوره ، یطاریق  لتاقم  یبا  نب  دـمحا  نب  حـلاص  - 270

هدرک یم  نوگرگد  ار  نآ  هدیدزد و  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  یتسب  ناسح  نب  دمحم  متاح  وبا  . تسا هدـیدزد  یم  ثیدـح  هدرک و  یم 
لـمعلباق و هجوچیه  هب  هک  هدروآ  فلتخم  باوـبا  رد  خویـش  زا  ار  اـهنآ  هدرک و  ـالاب  ونیئاـپ  ثیدـح ، رازه  هد  زا  شیپ  وا  دـیاشو  تسا 

. دنتسین جاجتحا 
. تسا ثیدحلا  كورتم  وباذک  ارسناتساد و  ای 176 ه ، لاس 172  رد  یفوتم  يرصب ، يرم  رشب  وبا  ریشب  نب  حلاص  - 271

. تسا باذک  يرصب  ناسح  نب  حلاص  - 272
. تسا یسکان  ثیبخ و  باذک و  يدلخ ، يدادغب  دیعس  نبا  تسا ) هدمآ  حیبص  دادغب  خیرات  رد   ) حیبص - 273

مامت و  تسا ، زاس  ثیدـح  باذـک و  هتـسیز ، یم  یـسو  دـص  ياه  لاـس  دودـح  رد  هک  یبجاـح  يزورميرقنم  دـمحم  نب  یخـص  - 274
. تسا هدرکتیاور  یگتخاس  ثیداحا  هعیهل  نبا  ثیلو و  کلام  زا  هدروآ و  تسردان  بلاطم  تاقث  زا  تسا و  یگتخاس  شتایاور 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هدوب و  مدرم  نیرت  وگغورد  زا  یفوک  زهب  وبا  نمحرلا  دبع  نب  رقص  - 275

هحفص 53 ] ] 

. تسا نانیمطا  دروم  ریغ  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  دادغب ، لیزن  راطع ، دیز  وبا  نامیلس  نب  هلص  - 276
. تسا تسردان  دنس  ظاحل  زا  ای  نتم و  ظاحل  زا  ای  شیاهثیدح  مامت  هتخاس و  یم  ثیدح  یجنم ، هزمح  نب  كاحض  - 277

( ءاظ ءاط و   ) فرح

. تشون دیابنبجعت  ناونع  هب  زج  ار  شثیداحا  هتخاس و  یم  ثیدح  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هب  وا  یبلح  لضف  نب  رهاط  - 278
تسا تسردان  ادج  شثیدح  یقرلا  نیکسم  وبا  دشاب - هدش  فیحصت  دنک  یمرکف  هک  هدمآ  دیزی  یطویس  یلائلرد  دیز - نب  هحلط  - 279

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  ثیدح و  دب  وا  درک  جاجتحا  شربخ  اب  دوش  یمن  و 
. درک جاجتحا  شثیدح  اب  دوش  یمن  تسا و  باذک  یصمح ، دمحم  نایبظ  - 280

( نیع  ) فرح
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. تسا زاس  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  يرصب ، یمیمت  بیعش  وبا  نامیلس  نب  مصاع  - 281
. تسا باذک  لوهجم و  وا  تسا : هتفگ  يدزا  هک  هحلط ، نب  مصاع  - 282

. تسا هدوب  زاسثیدح  باذک و  رماع ، یبا  نب  رماع  - 283
یفوتم دادغب  لیزن  ینیدم ، يدسا  ثراحلا  وبا  ماوع  نب  ریبز  هون  حلاص  نب  رماع  - 284

هحفص 54 ] ] 

. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  يدع  نبا  نابح و  نبا  نیعم و  نبا  و  تسا ، دامتعا  دروم  ریغ  وادخ  نمشد  ثیبخ و  باذک و  دیشر ، تفالخ  رد 
. تسا سکان  ثیدحلا و  كورتم  هدننز ، تمهت  باذک  يرصب ، هیریوج  نب  دابع  - 285

: تفگ یم  هک  مدینـش  ینیدـملا  نب  یلع  زا  تسا : هتفگ  یمیدـک  . تسا ثیدـحلا  كورتـم  عضو و  هب  فوـصوم  بیهـص ، نب  داـبع  - 286
رازه دـص  زا  تسا  هتفگ  هک  هدرک  لقن  ینیدـملا "  زا "  بیهـص  نب  دابع  زا  اهنآ  فصن  هک  مدرک  كرت  ار  ثیدـح  رازه  دـص  مثیدـحزا 

. دوب بیهص  نب  دابع  زا  رازه  اهنآ  رد  هک  مدرک  رظنفرص  مثیدح 
. تسا باذک  يرصب ، یبض  راکب  نب  سابع  - 287

. تسا زاس  ثیدح  لاجد و  یخلب ، كاحض  نب  سابع  - 288
وا . تسا هدـننز  تمهت  باذـک و  هدرک ، یم  تسیز  لاس 325 ه  رد  هک  یعفاش  هیقف  يرم  لـضفلا  وبا  دـمحا  نب  هللا  دـبع  نب  ساـبع  - 289

. تسا هدوبن  نومام  دامتعا و  دروم  وگتسار و 
. تسا ثیبخ  باذک و  دادغب ، لیزن  يرصب ، قرزا  يدبع  لضف  نب  سابع  - 290

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يودع ، دمحم  نب  سابع  - 291
. تسا هدرک  تیاور  کلام  زا  یغورد  ثیداحا  يدارم ، دمحم  نب  سابع  - 292

تسردان و شثیدح  باذک و  رازج ، دوعسم  وبا  ار  واسملا  یبا  نب  یلعالا  دبع  - 293

هحفص 55 ] ] 

. تسا جاجتحا  لباق  ریغ 
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  رباص  نبا  هک  485 ه ، لاسرد ، یفوتم  نسحلا ، وبا  دمحا  نب  یقابلا  دبع  - 294

. تسا هدوب  یگتخاس  هعوضوم و  هخسن  ششیپ  هک  یحلط ، دامحنب  نمحرلا  دبع  - 295
جئاوحلا ءاضق  هراب  رد  ینیعب  ار  وا  يارب  . تسا باذک  هتـسیز  یم  لاس 608 ه  رد  هک  روزرزلا ، تاکربلا  وبا  دواد ، نب  نمحرلا  دـبع  - 296

. تسا هتخاس  اهنیا  ریغ  دواد و  وبا  يراخب و  قرط  زا  یئاهدنس  نآ  يارب  یلو  تسا ، یگتخاس  نآ  مامت  هک  تسا 
ثیداحاهدننک و نوگرگرد  باذک و  لاس 186 ه ، رد  یفوتم  باطخ  نب  رمع  هون  يرمع ، يودعرمع  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دـبع  - 297

. تسا تقیقح  زا  رود  تسردان و  شثیدح  هدوب و  ثیدحلا  كورتم 
. تسا زادرپ  غورد  باذک و  یفوصلا ، رکب  وبا  نافع ، نب  نمحرلا  دبع  - 298

. تسا جاجتحا  لباق  ریغشثیداحا  ثیدحلا و  كورتم  باذک ، يرمع ، صفح  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  - 299
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. تسا زاس  ثیدح  باذک و  هلبج ، نب  رمع و  نب  نمحرلا  دبع  - 300
. تسا باذک  يرصب ، یماطق  نب  نمحرلا  دبع  - 301

هحفص 56 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  دادغب  لیزن  يرصب ، ینارفعز  یبض  هیواعم  وبا  شیق  نب  نمحرلا  دبع  - 302
. درادن کش  نآرد  یسک  هدوب و  زاس  ثیدح  هدننز و  تمهت  باذک و  لوغم ، نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  - 303

. تسا هتخاس  ثیدح  هبیتق  مانب  هک ، یخلب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  - 304
یم بیکرت  نوتم  اب  ار  اهدنس  هک  تسا  یئوگغورد  لاس 342 ه  رد  یفوتم  یضاق ، يرهبا  رکب  وبا  هیولع  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  - 305

. تسوا هدهع  هب  اهنآ  لمح  یگتخاس و  اهنآ  همه  هک  تسا  یثیداحا  شیارب  هدرک ،
. تسا هدرک  تافو  لاس 537 ه  رد  هدرک و  بیذکت  ار  وا  رصان  نبا  ظفاح  هک  هیودنهنب  دمحم  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  - 306

. درادن لقن  يارب  یگتسیاش  تمذم  لیبس  رب  ربخ  هک  هدرک  یم  لعج  ثیداحا  یسوطرط ، قوزرم  نب  نمحرلا  دبع  - 307
. تسا ثیدحلا  كورتم  وگغورد و  یقشمد  دیزی  نب  نمحرلا  دبع  - 308

یم ثیدح  تاقث  مان  هب  هک  یبایراف  بیبح  نبا  تسا ) هدش  فیحـصت  هک  هدـمآ  نمحرلا  دـبع  رکاسع  نبا  خـیرات  رد  ) میحرلا دـبع  - 309
مان هب  ثیدح  دصناپ  زا  شیب  دیاش  هتخاس و 

هحفص 57 ] ] 

. تسا هتفگ  متاح  وبا  ظفاح  هکنانچ  هتخاس ، ادخ  لوسر 
. تسا ثیبخ  باذک و  يرصب ، دیز  نب  میحرلا  دبع  - 310

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يدادغب ، بینم  نب  میحرلا ، دبع  - 311
. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  دادغب ، لیزن  یطساو ، نوراه  نب  میحرلا  دبع  - 312

تسا زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  لاس 207 ه  رد  یفوتم  یشرق ، دلاخ  وبا  يوما  صاعلا  نب  دعـس  نادنزرفزا  نابا ، نب  زیزعلا  دبع  - 313
. تسا هدرک  یم  تیاور  هعوضوم  ثیداحا  اب  هک 

وا شیپ  تسا  باذـک  تسا ) هدـمآ  دواد  یبا  نبا  رکاسع  نبا  خـیرات  رد  ءاجرلا و  یبا  یطویـس  یلاـئل  رد   ) داوز یبا  نب  زیزعلا  دـبع  - 314
. تسا یگتخاس  هعوضوم و  هخسن 

ماما دنـس  رد  ثیدـح  ود  هدوب  اه  یلبنح  ياـسور  زا  هک  لاـس 371 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، یمیمت  نسحلا  وبا  ثراـح  نب  زیزعلا  دـبع  - 315
. تسا هدرک  عضو  دمحا 

ینطق راد  دنا ، هتشون  وا  هیلع  ار  بلطم  نیا  مکاحرضحم  رد  هدرک و  راکنا  ثراح  رب  ار  راک  نیا  ثیدح  باحـصا  تسا : هتفگ  هیوقرز  نبا 
. دنا هتشون  ار  یبلطم  نینچ  نارگید  نیهاش و  نبا  و 

هحفص 58 ] ] 
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. تسا باذک  دلاخ  نب  زیزعلا  دبع  - 316
تخادنا رود  هدوب  هدرکتبث  ثیدح  نآ  دروا  هک  ار  يا  هخسن  لبنح  نب  دمحا  هک  تسا  باذک  یلساب  نمحرلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  - 317

. دندوبن دامتعا  لباق  هک  هدوب  هدرک  لقن  یناسک  زا  ار  رگید  یضعب  هتشادن و  لصا  اهنآ  زا  یضعب  هک  اریز 
. دنا هدرک  كرت  ار  وا  ثیدح  هک  تسا  زاس  ثیدح  باذک و  یندم ، ییحینب  زیزعلا  دبع  - 318

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  هدوب  یناسک  زا  یطساو  حابصلا  وبا  دیعس  نب  روفغلا  دبع  - 319
تسا : هتفگ  قازرلا  دبع  هک  یماش  دیعس  وبا  بیبح  نب  سودقلا  دبع  - 320

هراب رد  دیوگ : یم  شایع  نب  لیعامـسا  سودقلا و  دبع  هراب  رد  رگم  دنک ، يراجنابزب  باذک  هملک  یـسک  هراب  رد  كرابملا  نبا  مدـیدن 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وا  دیوگ : یم  نابح  نبا  سودقلا و  دبع  هراب  رد  رگم  مهد ، یمن  تداهش  غورد  هب  یسک 

. دیدرگ راکشآ  هک  هتخاس  مصاع  نب  یلع  مان  هب  یئاه  غورد  وا  باهش  وبا  رهاقلا  دبع  نب  سودقلا  دبع  - 321
. درک یم  ثیدح  اجنآ  رد  دش و  دادغب  دراو  لاس 380 ه  رد  یفوتم  یناجرج ، یعازخ  لضفلا  وبا  میرکلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  - 322

مهب ار  بلاطم  وا  هک  تسا  هتفگ  هاـگنآ  تسا  هتـسون  یباـتک  هراـب  نآ  رد  هدوب و  اـهتئارق  هب  یـصاخ  نیواـنع  وا  يارب  تسا : هتفگ  بیطخ 
هکیئاهزیج رب  هدرک و  یم  طولخم 

هحفص 59 ] ] 

. تسا هداد  هفینح  یبا  هب  ارنآ  هتخاس و  فورح  هراب  رد  یباتک  وا  تسا و  هدوبن  نومام  هدومن  یم  تیاور 
تفر و لماع  لبجيوس  هب  دادغب  زا  دش و  حضتفم  وا  هاگنآ  درادن ، یلـصا  تسا و  یگتخاس  باتک  نیا  هک  دنتـشون  یتعامج  ینطق و  راد 

. دمآ نیئاپ  شتلزنم  دیدرگروهشم و  اجنآ  رد  شنایرج 
دامتعا دروم  دارفا  هدرک  تیاور  هک  یئاهزیج  مومع  هدوبزاس  ثیدـح  وگ و  ساسا  یب  يراـفغ ، رمع و  یبا  نب  میهاربا  نب  هللا  دـبع  - 323

. دنلطاب ود  ره  هک  هدرک  لقن  رکب  وبا  تلیضفهراب  رد  وا  زا  ثیدح  ود  يدع  نبا  دنا و  هدرک  كرت  ار  اهنآ 
. تسا هتخاس  یم  تردان  ياه  ثیدح  تاقث  مان  هب  هک  زاس  ثیدح  وگ و  تسردان  خیش  یندم  میهاربا  نب  هللا  دبع  - 324

هکنآ رطاخ  هب  ار  اـهنآ  همه  مدینـش ، ثیدـح  رازه  هد  وا  زا  تسا  هتفگ  يزار  ردـیح  نب  دـمحم  هک  يزارلا ، رفعج  یبا  نب  هللا  دـبع  - 325
. متخادنا رود  هدوب  قساف 

رت وگغرد  وا  زا  شرسپ  تسا و  باذک  بویا  تسا : هتفگ  يدزا  هک  دنتـسه  وگغورد  شردپ  وا و  جالع ، یبا  نب  بویا  نب  هللا  دبع  - 326
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  جالع  یبا  نبا  تسا : هتفگ  ینطق  راد  .و  دنتسه يرج  ادخ  رب  ود  ره  تسا و 

. تسا یگتخاس  نآ  ياوتحم  همه  هک  دراد  هخسن  قازرلا  دبع  هک  تسا  زاس  ثیدح  لاجدخیش و  یناعنص ، ثراح  نب  هللا  دبع  - 327

هحفص 60 ] ] 

: تسا هتفگ  يدع  نبا  هک  تسا  هتخاسيدایز  ياهثیدح  تسا و  دزد  ثیدح  لاجد و  يرماس ، لیکو  دمحم  وبا  صفح ، نب  هللا  دبع  - 328
. متشادن اهنآ  ندوب  یگتخاس  رد  کش  هک  درک  یم  الما  ار  یثیداحا  نم  رب  هدوب و  دزد  ثیدح  وا  یلو  متشون ، يزیچ  وا  زا 

. تسا هدوب  ثیدحلا  كورتم  زاس و  ثیدح  باذک و  يرصب ، يرهاد  رکب  وبا  میکح  نب  هللا  دبع  - 329
. تسا زاس  ثیدح  هتشاد و  ثیدح  رد  نایسن  باذک و  یضاق ، یشرق  نمحرلا  دبع  وبا  هیقف  ناعمس  نب  دایزنب  هللا  دبع  - 330
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. تسا زاس  ثیدح  باذک و  یقر ، يراصنا  دعس  نب  هللا  دبع  - 331
دهاز و اما  هدرک  بیذکت  ثیدح  دنچ  رد  ار  وا  شردـب  لاس 316 ه ، رد  یفوتم  ظفاح ، رسپ  ظفاح ، یناتسجس  نامیلـس  نب  هللا  دبع  - 332

. تسا هدوب  دباع 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  ثیل ، بتاک  لاس 223 ه  رد  یفوتم  يرصم ، حلاص  وبا  حلاص ، نب  هللا  دبع  - 333

ار وا  اذـل ، دـندرک و  یم  تیاور  ار  تسرداـن  بلاـطم  هدوب و  مدرم  دارفا  نیرتوگغورد  زا  یماـسا  یبـلک  نمحرلا  دـبع  نب  هللا  دـبع  - 334
. درک یم  ثیدح  اجنآ  رد  تفر و  اراخب  هب  لاس 225 ه  رد  وا  دنا  هتسناد  تسردان  ار  شثیداحا  مومع  هدرک و  بیذکت 

هحفص 61 ] ] 

. تسا هدوب  ریوزت  لها  باذک و  لاس 623 ه  رد  یفوتم  یطساو ، لضفلا  وبا  یعازخ  نیزر  نب  نالع  نب  هللادبع  - 335
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یحاض ، یلهاب و  یلع  نب  هللا  دبع  - 336

. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  ینطق  راد  هتخاس و  یم  ثیدح  يرصب ، یعقاو  ورمع  نب  هللا  دبع  - 337
. دراد ياهخسن  وا  زا  هتخاس و  یم  ثیدح  کلام  مانب  سلبارط ) سنوت و   ) هیقیرفا یضاق  ریمع  نب  هللا  دبع  - 338

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يرزج  یسیع  نب  هللادبع  - 339
. تسا باذک  وا  هک : هتفگ  يدزا  هدرک و  یم  تیاور  لیوطلا  دیمح  زا  سیق  نب  هللا  دبع  - 340

. تسا باذک  زرک ، نب  هللا  دبع  - 341
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  هماسا  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 342

دنـس زاس و  ثیدح  باذک و  لاس 287 ه  رد  یفوتم  جالث ، نیا  هب  فورعم  مساـقلا ، وبا  يرتخب  نبا  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  - 343
. تسا هدرک  یم  ياعدا ، هدوب  هدینشن  هک  ار  يزیچ  هتخیمآ و  یم  مه  هب  ار  بلاطم  هدوب و  زاس 

بهذم رب  هیقف  یضاق و  ینیوزق ، مساقلا  وبا  رفعج ، نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 344

هحفص 62 ] ] 

باتک وا  . تسا هتخاس  هفرعم  نوتم  رب  ار  یثیداـحا  هدوب و  باذـک  هتـشاد ، يوتف  يارب  یـسلجم  رـصم  رد  هک  لاس 315  رد  یفوتم  یعفاـش ،
. تسا هدروآ  هدوب  هدرکن  ثیدح  اهنادب  یعفاش  هک  ثیدح  تسیود  دودح  نآ  رد  هتشون و  اریعفاش  ننس 

( تسا هدـش  بقلم  بقل  نیا  هب  ور  نیا  زا  هدرک ، لقن  مساق  نب  حور  زا  يدایز  تایاور  نوچ   ) یحور نانـس  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  - 345
رازه زا  شیب  حور  زا  وا  . تسا هدومن  یم  يدزد  هدرک و  یم  نوگرگد  هتخاـس و  یم  ثیدـح  هدوب و  ثیدـحلا  كورتم  یطـساو ، يرـصب 

. تسا باذک  وا  هک  دناهدرک  عامجا  هک  یئاج  ات  هتخاس  یم  ثیدح  دایز  وا  . تسا هدرک  لقن  هدرکن  يوریپ  اهنآ  زا  یسک  هک  ثیدح 
. دنا هتخاس  یم  ثیدح  شردپ  وا و  تسا  ثیدحلا  كورتم  لاس 359 ه  رد  یفوتم  یعازخ ، رکب  وبا  دارق  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 346

. تسا هدوب  زاس  ثیدحو  ثیدحلا  كورتم  لاجد و  لاس 308 ه ، رد  یفوتم  ظفاح ، يرونید  بهو  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 347
. تسا باذک  یعفاش ، هلحر  بحاص  يولبلا ، دمحم  نب  هللا  دبع  - 348

. تسین اور  شثیدح  نتشون  هتخاس ، یم  ثیدح  هعیهل  نبا  کلام و  ثیل و  مان  هب  هک  دیشر ، نب  ملسم  نب  هللا  دبع  - 349
یم هملک  ادـخ ، لوسر  لوق  زا  وا  . تسا یگتخاـس  شثیداـحا  تسا ، زاـس  ثیدـح  باذـک و  یمـشاه ، رفعج  وبا  روسم  نب  هللا  دـبع  - 350
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. تسا هدرک  طولخم  ترضح  نآ  ثیداحا  اب  هتخاس و 

هحفص 63 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  لاجد و  يوسن ، بهو  نب  هللا  دبع  - 351
. دزاس یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  ینطق  راد  هک  يروباشین ، شمخم  نب  دیزی  نب  هللا  دبع  - 352

هتشوندیزی لئاضف  رد  يا  هوزج  . تسا ظافح  زا  یکی  لاس 583 ه. رد  یفوتم  يدادغب ، یلبنح  یبرح  يولع  نب  ریهز  نب  ثیغملا  دبع  - 353
نع دـینعلا  بصعتملایلع  درلا  ار "  نآ  هتـشون و  هوزج ، نیادر  رد  یباتک  يزوج ، نبا  .و  تسا هدروآ  يدایز  یگتخاس  بلاـطم  نآ ، رد  و 

. داهن مان  دیزی "  نعلا 
. تسا یباذک  مدآ  وا  تسا : هتفگ  سالف  هک  هرصب ، لیزن  یماش ، سباعلا  وبا  نمحرلا  دبع  نب  کلملا  دبع  - 354

. تسا زاسثیدح  باذک و  لاجد و  هرتنع ، نب  نوراه  نب  کلملا  دبع  - 355
. تسا زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  وگ و  هصق  لاس 228 ه  رد  یفوتم  ینامی ، هللا  دبع  وباسیردا  نب  معنملا  دبع  - 356

ار نآ  زا  ثیدـح  تسیود  دودـح  رد  هدروآ و  دوخ  دنـس  اب  يدایز  ثیداـحا  نیعم  نبا  زا  يراـصنا  ریخلا  وبا  ریـشب  نب  معنملا  دـبع  - 357
. دنغورد همه  اهنیا  اریز  سرتب ، ادخ  زا  تفگ : معنملا  دبع  هب  وا  داتسرف ، دودوم  یبا  شیپ 

: تسا هتفگ  یلیلح  و  هدرک ، یم  تیاور  یگتخاس  ثیداحا  وا  تسا : هتفگ  مکاح 

هحفص 64 ] ] 

. تسا درک  یم  تیاور  تسردان  بلاطم  هتفگ : میعن  وبا  و  تسا ، باذک  وا  هتفگ : دمحا  .و  هتخاس یم  غورد  همئا ، مان  هب  وا 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  يزار  هعرز  وبا  هک  دالخ ، نب  سودبع  - 358

غورد هب  فورعم  هدیدزد و  یمثیدح  .و  تسا دایز  یگتخاس  بلاطم  يوارو  زاس  ثیدح  باذک و  یضرع ، كاحض  باهولا  دبع  - 359
. تسا هدوب  تیاور  رد 

. تسا هدوب  وگغورد  ثیدحلا و  كورتم  فافخءاطع ، نب  باهولا  دبع  - 360
وا . تسا يروث  رهاوخ  رـسپ  وا  . تسا هدـمآ  هحفص 41 ، دـلج 5  یناقرز  بهوم  حرـش  رد  هک  يروث ، نایفـس  لیماف  مساق ، نب  دـیبع  - 361

. تسا هعوضوم  هخسن  ياراد  هدوب و  زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و 
یبا نبا  ینطق و  راد  هدرک و  یم  ثیدح  تسردان  بلاطم  هب  وتسا  باذـک  وا  تسا : هتفگ  یجاس  هک  مصاع  وبا  مامت ، نب  هللا  دـبع  - 362

. تسا هدرک  یم  تیاور  هدش  نوگرگد  ياه  ثیدح  وا  دنا : هتفگ  دنه 
. تسا هدوب  باذک  يرصب ، یفوص  يدزا ، هحاور  نب  نایفس  وبا  یناذغنایفس ، نب  هللا  دیبع  - 363

. تسا هتخاس  ثیدح  ادخ  لوسر  مان  هب  روصنم  رسپ  يدهم ، هفیلخ  هب  برقت  رطاخ  هب  تسا و  باذک  میهاربا ، نب  باتع  - 364

هحفص 65 ] ] 

یم تیاور  هنوگرگد  تایاور  تاقث  زا  هدرک و  یم  ثیدـح  هعوضوم  ثیداحا  اب  يوما  نافع  نب  نامثع  هون  رمع ، دـلاخ  نب  نامثع  - 365
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. تسا درک 
هتشون شثیدح  هتفگ  یم  غورد  نوراه ، تفالخ  رد  یفوتم  يوما ، صاقو  یبا  نب  دعـس  هون  يرهز ، رمعوبا  نمحرلا  دبع  نب  نامثع  - 366
تیاور ار  تسردان  بلاطم  هدوب  ثیدحلا  كورتم  باذک و  وا  تسا : هتفگ  زین  بیطخ  .و  تسا هدوب  هدش  كرت  هداتفا و  رظن  زا  هدـش  یمن 

. تسا هدروآ  یم  هعوضوم  بلاطم  دامتعا  دروم  دارفا  زا  هدرک و  یم 
. تسا هدوب  وگ  غورد  زاس و  ثیدح  یبرغم ، هللا  دبع  نب  نامثع  - 367

دنپ رابتعا و  لیبس  رب  زج  شثیدـح  نتـشون  هدوب  زاس  ثیدـح  باذـک و  يوما ، ناـفع  نب  ناـمثع  نب  رمع و  نب  هللا  دـبع  نب  ناـمثع  - 368
. تسا هتخاس  یم  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هبار  تسردان  ياهزیچ  وا  تسا : هتفگ  ینطق  راد  تسین ، زئاج  نتفرگ 

هتخاـس و یم  ثیدـح  ادـخ  لوـسر  ماـن  هب  وا  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  تسا : هتفگ  همیزخ  نبا  هک  یناتـسجس ، ناـفع  نـب  ناـمثع  - 369
. تسا هدرک  یم  ثیدح  يدزد  وا  تسا : هتفگ  یناقزوج 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  تاقث  مان  هب  تسا و  باذک  ینابیش ، رطم  نب  نامثع  - 370
بلاطم هک  تسا  یخیش  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  هیواعم ، نب  نامثع  - 371

هحفص 66 ] ] 

. تسین لقنلا  زئاج  ندرک  تمذم  لیبس  رب  زج  شتیاور  دنک ز  یم  تیاور  تسا  هدرکن  لقن  ار  نآ  تاقث  زا  سک  چیه  هک  یگتخاس 
مومع تسا ، يزاس  ثیدح  غورد و  دب  نیفورعم  زا  یلو  تسا  مالعا  همئا  زا  یکی  يرـصب ، يدـنک  هملـس  وبا  يرب  مسقم  نب  نامثع  - 372

هدینـشن وا  زا  هک  هدوب  ثیدح  رازه  جـنپ  تسیب و  نامثع  زا  ینابیـش ، شیپ  تسین ، يوریپ  لباق  دنـس ، هن  ونتم  ظاحل  زا  هن  شیاه  ثیدـح 
. ماهدرکن ثیدح  اهنآ  هب  ینعی  تسا ، نامثع  زا  ثیدح  رازه  هد  ما  هنیس  رد  تفگیم : هک  مدینش  دواد  وبا  زا  هتفگ : سالف  هدوب و 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  وا  تسا : هتفگ  ینامیلس  هک  يرصب ، رفاذع  - 373
زا یلو  تـسا ، یبلاـجهفایق  تـبیه و  ياراد  وا  تـسا ، زاـس  ثیدـحو  باذــک  یجرزخ ، يراـصنا  هلاـضف  نـب  دــمحم  نـب  همــصع  - 374

. تسا هدوب  دادغب  رد  راصنا  گرزب  دجسم  زامنشیپ  لاح  نیع  رد  تسا  مدرم  نیرتوگغورد 
. تسا هدرک  یم  ثیدح  وا  هدش و  یم  هتخاس  ثیدح  شیارب  .و  هدوب زاس  ثیدح  و  راطع ، يرصب  یفنح  نالجع  نب  ءاطع  - 375

. تسا باذک  نایفس ، نب  هیطع  - 376
. تسا هعوضوم  هخسن  ياراد  وا  هدوب ، زاس  ثیدح  باذک و  يرصب ، یفقث  دیز  نب  ءالع  - 377

هحفص 67 ] ] 

. درک دوش  یمن  جاجتحا  شا  هتفگ  هب  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  یفوک ، یفنح  ورمع )  ) رمع نبالع  - 378
رد هدرک و  یم  تیاور  یگتخاـس  بلاـطم  تاـقث  زا  وا  . تسین زئاـج  وا  زا  تیاور  هتخاـس و  یم  ثیدـح  ساورلا ، هملـسم  نـب  ءـالع  - 379

. تسا هتشادن  كاب  هدرک  یم  تیاور  هک  یئاهزیچ 
. تسا شایع  باذک و  جالحلا "  رابخا   " فلوم یناورش ، ظعاو  یلع  نب  دمحا  نب  یلع  - 380

هدش و عضتفم  هدرک و  لعج  ار  هدش  هدینش  بلاطم  هیرعش "  بنیز  ياربتسا "  باذک  ثدحم و  يزورم ، یفاوخ  كریما  نب  یلع  - 381
. تسا هتفرگن  شریوزت 
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راک نیا  رد  . تسا هدیدزد  یم  ثیدح  هتفگ و  یم  تسردان  بلاطم  هتخاس و  یم  ثیدـح  تاقث  مان  هب  حاضو ، یقر  لیمج  نب  یلع  - 382
. دنا هدومن  يوریپ  وا  زا  یناسارخ  زیزعلا  دبع  مان  هب  یمانمک  مدرم  یخلب و  فورعم  مان  هب  لوهجم ، خیش 

تبسن هدوب و  یبصان  هبروهشم  ادخ و  قلخ  نیرتوگغورد  زا  لاس 249 ه  رد  لوتقم  يدادغب ، یناسارخ  یماسردب  نب  مهج  نب  یلع  - 383
نعل هدوب  هدراذـگ  یلع  ار  شمان  هکنیا  تهج  هب  ار  شردـپ  هک  هدـش  هتفگ  .و  تسا هدرک  یم  تراسج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  هب 
هتفگ همجرت  تسا و  دـیدرت  شیرق  هب  شتبـسن  رد  وهدوـب  يوـل  نب  هماـس  هب  بوـسنم  وا  هدرک و  وـجه  ار  ار  وا  يرجت  و  تـسا ، هدرک  یم 

-10 دلج - ریدغلا  باتک  یلع  باسح  هچ  يور  . يدوبن موق  هلفاق و  رد  وت  تفای  ار  یلع  شیرق  هکیماگنه  تسا " : نینچ  يرجت 

هحفص 68 ] ] 

؟ يا هدرک  وجه  تسردان  راتفگ  اه و  غورد  اب  ار  دهتجم 
دـلج 11 شخیرات  رد  ریثکنبا  هک  نیبب  لاح  هدوب ،) مهج  نب  یلع   ) درم نیا  لاح  حرـش  هراـب  رد  راـتفگ  صلخم  نیا  دـیوگ : یم  ینیما  " 

یبانب یلع  هب  تبسن  هچ  رگا  تسا  رابتعا  اب  تناید  لها  روهشم و  ءارعـش  زا  یکی  وا  دیوگ "  یم  وا  دیوگ : یم  هچ  شا  هراب  رد  هحفص 4 
. تسا هتشادن  اور  شقح  رد  ار  تلادع  هدرک و  نیهوت  هنع  هللا  یضر  بلاط 

دـشاب و نینچ  دـیاب  ریثک  نبا  يرآ  تسا ، هداد  رارق  ریثک  نبا  شیپ  رابتعا  بحاص  تناید  لها  زا  ار  وا  یلع ، هب  تبـسن  شنیهوت  اـیوگ   "و 
.. تسا ادخ  يوس  هب  همه  نایاپ 

، دوب رت  ظفاح  همه  زا  نوتم  طبـض  رد  لاـس 376 ه  رد  یفوتم  یمزحم ، بنیرک  نبا  هب  ریهـش  نیـسحلا ، وبا  رفعج  نب  نسح  نب  یلع  - 384
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هدرک و  یم  اعدا  هدوب  هدینشن  هک  ار  يزیچ  هدوب  باذک  هکنآ  تیاهن 

. تسا هدرک  یم  ثیدح  يدزد  هتخاس و  یم  ثیدح  خویش  مان  هب  تسا و  باذک  يدادغب ، غئاص  رقص  نب  نسح  نب  یلع  - 385
بلاـطم نارگید  بئذ و  یبا  نبا  يروـث و  کـلام و  دـننام  تاـقث  زا  هـتفگ و  یم  غورد  يرـصم ، یماـش  رمعی  نـی  نـسح  نـب  یلع  - 386

. تسا هدرک  یم  تیاور  تسردان 
. تسا هتسب  یم  ءارتفا ، ادخ  رب  هتخاس و  یم  ثیدح  یفاصر ، نسح  نب  یلع  - 387

. تسا نانیمطا  دروم  ریغ  ثیبخ و  باذک و  ثیدحلا و  كورتم  لاس 192 ه  رد  یفوتم  دادغب ، یضاق  یسبع  نایبظ  نب  یلع  - 388

هحفص 69 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاس 257 ه  رد  یفوتم  بتکملا ، هدبع  نب  یلع  - 389
. تسا يزاس  ثیدح  هب  مهتموا  تسین ، یتسرد  مدآ  ینادرب  هللا  دبع  نب  یلع  - 390

نوریخ نبا  هک  لاس 414 ه  رد  یفوتم  رارـسالا "  هجهب  باتک "  فلوم  ینادـمه  نسحلا  وبا  مضهج  نب  نسح  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  - 391
وا هدرک  رکذ  تسا : هتفگ  يزوج  تسا  ثیدح  عضوب  مهتم  وا  هک  دنا  هتفگ  نارگید  تسا و  هتفگ  یم  غورد  واهدش  هتفگ  هک : تسا  هتفگ 

. تسا هدرک  عضو  ار  بئاغ  زامن  وا  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  باذک 
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  یقشمد ، هورع  نب  یلع  - 392

. دنا هداد  تبسن  ثیدح  عضو  هب  ار  وا  هک : تسا  هتفگ  رجح  نبا  هک  سرف  نب  یلع  - 393
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  لاس 233 ه  رد  یفوتم  يدادغبلیزن  يرصب ، نسحلا  وبا  نیرق  نب  یلع  - 394
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يدانـسا شراتفگ  يارب  هدوب و  زاس  ثیدح  باذک و  هتـسیز  یم  هنس 182 ه  رد  هک  يزار  یـضاق  یلباک  ملـسم  نب  دهاجم  نب  یلع  - 395
. هتخاس یم 

هحفص 70 ] ] 

هدوب ثیدـح  بحاص  هتفگ و  یم  غورد  وا  تسا : هتفگ  مکاح  هک  لاس 351 ه  رد  یفوتم  یبیبح ، دمحا  وبا  يزورم  دـمحم  نب  یلع  - 396
. تسا

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  هتسیز  یم  لاس 381ه  رد  هک  ریرض ، نسحلا  وبا  يرهز  دمحم  نب  یلع  - 397
ناشک رد  هک  خویـش  نیمدـقتم  زا  هدوب و  باذـک  لاـس 379 ه ، رد  یفوتم  قارو ، ینادـمه  نسحلا  وـبا  يرـسا ، نب  دـمحم  نب  یلع  - 398

. تسا هدرک  یم  تیاور  هدرکن 
ریغ ثیداحا و  هدنزیمآ  مه  رد  باذـک و  هدوب  دادـغب  نکاس  لاس 359 ه  رد  یفوتم  یلـصوم ، نسحلا  وبا  دیعـس  نب  دمحم  نب  یلع  - 399

. تسا هدوب  وکین 
. تسا هدوب  باذک  لاس 389 ه  رد  یفوتم  یسیعر ، نسحلا  وبا  ذاعم  نب  یلع  - 400

. تسا هدوب  زاس  ثیدحه  لاس 318  رد  یفوتم  يرصم ، قارو  دیوس  نب  بوقعی  نب  یلع  - 401
هدرک و ثیدح  عامتـسا  وا و  زا  يزاوها  نادبع  هتفگ و  یم  غورد  وا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هک  يرـصب ، رمتعملا  وبا  یبرز  نب  رامع  - 402

. تسا ثیدحلا  كورتم  وا  هک : تسا  هتفگ  یتابن  تسا و  هدرک  شبذک  هب  یمر  هدومن  كرت  ار  وا 
. تسا هدوب  وگ  غورد  قارو ، یفوک  هیطع  نب  رامع  - 403

هتفگ یم  غورد  وا  تسا : هتفگ  متاح  وبا  تساتسردان و  وا  ثیداحا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  هک  يواـهر  ناـمثع  وبا  رطم  نب  راـمع  - 404
زا تسا : هتفگ  یلیقع  و  تسا ،

هحفص 71 ] ] 

. تسا هدیدزد  یم  ثیدح  هدرک و  یم  الاب  نیئاپ و  ار  اهدنس  تسا : هتفگ  یقهیب  و  تسا ، هدرک  یم  ثیدح  دنسپان  بلاطم  تاقث 
: تسا هدوب  زاس  ثیدح  دیز  نب  رامع  - 405

هدرک یم  تیاور  تسردان  بلاطم  دامتعا  دروم  دارفازا  تسا  دامتعا  دروم  ریغ  باذک و  یمـشاه  يدرک  دـلاخ  نب  میهاربا  نب  رمع  - 406
. تسا هتسیز  یم  تسیب  تسیود و  زا  دعب  لاس  ات  هدوب و  زاس  ثیدح  و 

. تسا هدوب  دزد  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  دب و  درم  ثیبخ و  باذک و  ینادمهدلاجم ، نب  لیعامسا  نب  رمع  - 407
هدوب باذک  باذک  وا  هک : تسا  هتفگ  یعیبس  . تسا ظافح  زا  یکی  لاس 357 ه  رد  یفوتم  يرصب ، قارو  صفح  وبا  رفعج  نب  رمع  - 408

. تسا شزرا  یب  شیاه  باتک  و 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  نیعم  نبا  هک  لاس 209 ه  رد  یفوتم  يرصب ، يودع  بیبح  نب  رمع  - 409

مدرم تـسا ، هدرک  توـف  لاـس 633 ه  رد  هدوب و  ثیدـح  رـصم  راـید  خیـش  ظـفاح  باـطخلا  وبا  هیحد  نبا  هب  ریهـش  نسح ، نبرمع  - 410
. دنا هداد  تبسن  زامن  ندرک  هاتوک  رد  ثیدح  عضو  هب  ار  وا  .و  دندومن شبیذکت  هدرک و  كرت  ار  وا  زا  ندرک  تیاور 
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هحفص 72 ] ] 

تسیود زا  سپ  هدرک ، عضو  ثیداحا  طایخ  فورعم  مان  هبوا  هک  مدقتعم  تسا : هتفگ  ینطق  راد  هک  طایخ  یقشمد  صفح  نب  رمع  - 411
. تسا هدرک  یم  ثیدح  ار  اهنآ  وا  زا  دعب  لاس  هاجنپ  و 

نآ زا  هدادـن  رارق  لمع  دروم  ار  شثیداحا  دامتعا  دروم  دارفا  . تسا یگتخاس  غورد و  شثیدـح  يراـج ، صفح  وبا  دـشار  نب  رمع  - 412
. دننک یمن  يوریپ 

. دنک یم  لقن  یگتخاس  تیاور  تاقث ، زا  .و  تسا ثیدحلا  كورتم  لاجد و  يرصب ، حابر  نب  رمع  - 413
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  ینالوخ ، دعس  نب  رمع  - 414

زا وا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  و  تسا ، باذـک  وا  تسا : هتفگ  یجاس  هک  لاس 225 ه  رد  یفوتم  صفح ، وبا  یقـشمد  دیعـس  نب  رمع  - 415
. تسا هدرک  تیاور  يا  هظوفحم  ریغ  ثیداحا  دیعس 

. دراد هظوفحم  ریغ  ثیدح  تسیب  دودح  رد  هک  تسا  هخسن  ياراد  يرصب ، رکاش  نب  رمع  - 416
. تسا هتشادن  ریظن  غورد  تعدب و  رد  ایند  رد  و  هدوب ، زاس  ثیدح  باذک و  یناسارخ ، حبص )  ) حیبص نب  رمع  - 417

زا وا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هک  ناحط ، صفح  وبا  ینالقسع  رمع و  نب  رمع  - 418

هحفص 73 ] ] 

یگتخاـس عوضوم و  هدرک ، تیاور  هک  یئاـهزیچ  مومع  تسا : هتفگ  زینو  تسا ، هدرک  یم  تیاور  تسرداـن  غورد و  بلاـطم  دروـم  دارفا 
. تسا نازاس  ثیدح  هرمز  رد  واو  . تسا

. تسا هدرک  یم  تیاور  ار  یگتخاس  ثیداحا  تاقث ، زا  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  یملسا ، یسیع  نب  رمع  - 419
هب مدرم  نیرت  فورعم  وا  . تسا هـتفگ  مکاـح  هـک  لاـس 318 ه  رد  یفوتم  رهاـط ، یبا  نب  رکب  وبا  قاروـلا  يرـس  نب  دـمحم  نب  رمع  - 420
دنا هتسون  شا  هراب  رد  و  دنا ، هدرک  عامجا  شثیدح  كرت  رب  همه  هک  مدید  تسا  وگغورد  هدوب و  نآ  ياه  ینوگرگد - ثیدح و  يدزد 

. مدشن لوغشم  وا  هب  مدرکن و  شتاقالم  سپ  . تسا باذک  وا  هک :
. تسا ثیدح  عضوب  روهشمو  هقث  ریغ  يدادغب ، بیطخ  يربکعلت  صفحوبا  دمحم  نب  رمع  - 421

. تسا باذک  لاس 270 ه ، رد  یفوتم  یخلب ، یضاق  كردم  نب  رمع  - 422
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  دنس  نتم و  ظاحل  زا  .و  تسا زاس  ثیدح  باذک و  یهیجو ، هیجو  نب  یمثیم  یسوم  نب  رمع  - 423

يزیچ وا  زا  تسا : ایرکز  وبا  تسا و  ثیدحلا  كورتم  ثیبخ و  باذـک و  لاس 194 ه  رد  یفوتم  صفح ، وبا  یخلب  نوراه  نب  رمع  - 424
تـشپ هک  هچنآ  رگم  دنامن  یقاب  نم  شیپ  وا  زا  هملک  کی  هک  یئاج  ات  مدرک ، هراپ  ار  هتـشون  دش  راکـسآ  ام  يارب  شلاح  سپـس  متـشون 

. تسا هدنام  یقاب  هدش  هراو  رتفد 

هحفص 74 ] ] 

شثیداحا تسا : هتفگ  يدـع  نبا  و  تسا ، هدوب  وگغورد  وا  هک : تسا  هتفگ  متاح  وبا  هک  يرـصبلا ، صفح  وبا  اـفرلا  دـیزی  نب  رمع  - 425
. تسا یگتخاس  هب  هیبش 
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. تسا ثیدحلا  كورتم  زاس و  ثیدح  باذک و  ناجرج ، یضاق  يرصب ، یکتعلا  رهزالا  نب  ورمع  - 426
زاس ثیدـح  تسا و  دارفا  نیرتوگغورد  دایز ، فیناصت  بحاـص  ای 256 ه  لاس 255  رد  یفوتم  ظـحاج ، ناـمثع  وبا  رحب  نب  ورمع  - 427

. تسا هدوب  مدرم  ادخ و  لوسر  ادخ و  رب  باذک  وا  تسا : هتفگ  بلعث  .و  تسا لطاب  هب  تبسن  ناشنیرت  هدننک  يرای  اهنآ و  نیرت 
. تسا هدوب  وگغورد  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  یکسکسلا ، رکبنب  ورمع  - 428

. تسا هدرک  بیذکت  ار  وامتاح  وبا  هک  یلجبلا  دیعس  وبا  ریرج  نب  ورمع  - 429
. تسا نانیمطا  دروم  ریغ  ثیبخ و  وباذک  ناولح ، یضاق  نامثع  وبا  عیمج  نب  ورمع  - 430

. تسا هدوب  باذک  نیصح ، نب  ورمع  - 431
تسا هدروآ  نازاس  ثیدح  هرمز  رد  ار  وا  نامیلس  هک  رونید ، یضاق  دیمح  نب  ورمع  - 432

هحفص 75 ] ] 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  نانیمطا و  دروم  ریغو  باذک  دلاخ ، وبا  یفوک  یشرق  دلاخ  نب  ورمع  - 433
تـسا نیا  شیگتخاس  ياه  ثیدح  زا  .و  تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  يوانخ ، حـلاص  وبا  فیلخ  نب  ورمع  - 434

؟ گرگ تشهب و  رد  ایآ  متفگ : مدـید و  اجنآ  رد  ار  یگرگ  مدـش  تشهبدراو  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هتفگ  ساـبع  نبا  هک 
یـسیلپ رـسپ  ندروخ  رطاـخ  هب  قیفوت  نیا  تفگ : ساـبع  نبا  مدوب ، هدروخ  ار  یـسیلپ  نابـساپ و  رـسپ  نم  نوـچ  تفگ : باوـج  رد  گرگ 

دش !! یم  هداد  ياج  نییلع  رد  اعبط  هدروخ  یمار  سیلپ  دوخ  رگا  هدش و  گرگ  بیصم 
؟ دنداد یم  شیاج  اجک  رد  دوب  هدروخ  ار  اه  سیلیپ  سیئر  وا  رگا  تفگ : یم  سابع  نبا  شاک  يا  دیوگ : یم  ینیما 

يدع نبا  تسا و  هدوب  زاس  ثیدح  هدننز و  تمهتو  باذک  هتفگ  یم  ثیدـح  لاس 234 ه  رد  هک  یلهاب ، ناموت  نب  دایز  نب  ورمع  - 435
. تسا هدرک  یم  لقن  تسردان  بلاطم  هدوب و  دزد  ثیدح  وا  تسا : هتفگ 

. تسا هدوب  راذگتعدب  راکهانگ و  نایوگغورد  زا  لاس 144 ه  رد  یفوتم  يرصب ، یلزتعم  نامثع  وبا  دیبع  نب  ورمع  - 436
. تسا هدوب  دزد  ثیدح  باذک و  یمیقف ، کلام  نب  ورمع  - 437

ءامـساو هدرک  یم  تیاور  تسرداـن  بلاـطم  داـمتعا  دروم  دارفا  زا  .و  تسا هدوب  زاسثیدـح  باذـک و  مثعا ، نب  دـمحم  نب  رمع و  - 438
دمحا . تسا هتخاس  یم  ار  نیثدحم 

هحفص 76 ] ] 

. تسا هدوب  یگتخاساهنآ  همه  هک  هدرک  تیاور  وا  زا  ثیداحا  يدادغب  دابع  نب  نیسح  نبا 
. دیوگ یم  غورد  وا  هک  دنتشادن  کش  هدرک و  یمن  ثیدح  وا  زا  ام  خویش  تسا : هتفگ  میحد  هک  یقشمد  دقاو  نبورمع  - 439

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  هیمانب ، صاع  هون  يوما  نمحرلا  دبع  نب  هسبنع  - 440
. تسا هتخاس  یم  رابخا  هیما  ینب  عفن  هب  هدوب و  ینامثع  لاس 158 ه  رد  یفوتم  یفوک ، مکح  نب  هناوع  - 441
. تسا هدوب  باذک  هدش  قحلم  وا  هب  مکاح  هدوب و  بهذم  یعفاش  هک  یلیقع  یمشاه  دیز  نب  یسیع  - 442

تسا حیحص  تسا  هدینش  نارگید  یقلس و  هک  یئاه  ثیدح  لاس 627 ه  رد  یفوتم  يرقم ، یناردنکسا  یمخل  زیزعلا  دبع  نبیسیع  - 443
ار يرایـسب  وتسا  هدرک  اعدا  درادـن  دوجو  الـصا  هک  ار  یبلاطم  هتخاس و  یئاهدنـس  تسین ، نیما  دامتعا و  دروم  شیاـه  تئارق  رد  اـما  و 
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تفه رب  لمتشم  هک  تسا  ارق : فالتخا  هراب  رد  یگرزب  عماج  باتک  وا  يارب  نیا و  هدش  ثیدح  اهنآ  زا  ام  هک  یتروص  رد  هتسناد  نوهوم 
. دندش عقاو  فالتخا ، نآرد  مدرم  باتک ، نیمه  زا  تسا و  قیرط  وتیاور  رازه 

هاگره تسا " : هتفگ  نینچ  شا  هراب  رد  رذانمنبا  هدوب و  هنیدم  رد  زاس  ثیدح  باذک و  ینیدملا ، یثیللا  باد  نبا  دیزی  نب  یـسیع  - 444
اه تیصو  زا  دهاوخب  یسک 

هحفص 77 ] ] 

كاله دارفا  دینکن ، تیاور  ار  باد  نبا  اما  دـینک ، تیاور  فوع  نبا  کلام و  زا  تسا : ناناوج  ناریپ و  يارب  یئایاصو  مشیپ  دـنک  يوریپ 
ینادرگرس هیام  هجیتن و  یب  نتفر  بارس  لابند  دننامه  نتفر  اهنآ  لابند  هب  هک  یتروص  رد  دنیوج  یم  يراگتسر  غورد  ثیداحا  زا  هدنوش 

. تسا

( نیغ  ) فرح

یگتخاس بیجع و  ياهزیچ  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسین ، نیما  هقث و  تسا  فورعم  ناـیوگغورد  زا  یکی  ملاـس  نب  منغ ) ) مینغ - 445
هخسن سنا  زا  وا  يارب  : تسا هتفگ  رجح  نبا  اهنآ و  هب  جاجتحا  دسر  هچ  ات  منک  لقن  ار  اهنآ  دیآ  یمن  مشوخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دایز 

. تسا یگتخاس 
. تسا زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  یفوک  یعخن  میهاربا  نبا  ثایغ  - 446

( ءاف  ) فرح

تسا هدرک  یم  ثیدح  هتخاس و  یم  ار  يدایز  ثیداحا  ورمع  نب  لیعامسا  زا  وا  تسا : هتفگ  خیـشلا  وبا  هک  يولول  دمحا  نب  لضف  - 447
. تسا باذک  وا  هک  دنا  هتفگ  هدرک و  شثیدح  كرت  رب  قافتاام  خیاشم  دمحا و  وبا  قاحسا و  وبا  اذل  و 

. تسا باذک  رابج  نب  لضف  - 448
وا زا  دهاوخبهک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  تسا و  وگغورد  وا  تسا : هتفگ  نیعم  نبا  هک  يدنس ، یعطق  سابعلا  وبا  نیکس  نب  لضف  - 449

یکچوک ای  گرزب و  زیچ 

هحفص 78 ] ] 

. دسانشن ار  وا  دنادن و  هکنآ  رگم  دسیونب ،
نب لیعامسا  خویش  خیـش  . دنا هدرک  باذک  هب  مهتم  ار  وا  هک  لاس 548 ه  رد  یفوتم  فیرش ، یبلح  قشمد  ینیارفسا  لهـس  نب  لضف  - 450

شلئاضف زا  تفگ : ندوتس و  ار  دمحم  وبا  درک  عورش  دش  دراو  یبلح  ياقآ  بانج  هک  هدوب  مشیپ  يرقم  دمحم  وبا  تسا : هتفگ  دعـس  یبا 
يزیچ مشیپ  مسق  ادخب  تفگ : دمحم  وبا  تساخرب  هک  یتقو  درکن  لوبق  وا  یلو  مداد  وا  هب  ار  نآ  نم  داد  نم  هب  یلام  يدرم  هک  تسا  نیا 

. تسا یسک  هیحان  زا  يا  هعیدو  مشیپتفگن  هک  دمحلا هللا  دیوگ و  یم  هچ  مناد  یمن  درواین و 
. تسا باذک  وا  تسا  هتفگ  ییحی  هک  باهش ، نب  لضف  - 451

. تسا باذک  یسیع ، نب  لضف  - 452
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. تسا هدوزفا  یم  اه  نتم  هب  هدرک و  یم  عضو  ار  یثیداحا  هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  یلهابراطع ، دمحم  نب  لضف  - 453
. تسا باذک  وا  تسا  هتفگ  ینیدملا  نبا  هدرک و  توف  لاس 219 ه  رد  هدش  هتفگ  هک  هعیبر ، وبا  فوع  نب  دهف  - 454

. تسا هدوب  ثیبخ  باذک و  هدش ، دادغب  دراو  لاس 224 ه  رد  هک  قیثو  نب  ضیف  - 455

هحفص 79 ] ] 

( فاق  ) فرح

یبیرغ بیجع و  بلاطمو  هدوب  زاس  ثیدح  هدننز و  تمهت  باذک و  هدش  لصوم  دراو  لاس 323 ه  رد  هک  یطلم ، میهاربا  نب  مساق  - 456
. تسا هدروآ 

. تسا هدوب  باذک  ثیبخ و  لاس 228 ه  رد  یفوتم  يرمعم ، مساقلا  وبا  دمحم  نایفس ، یبا  نب  مساق  - 457
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  یندم ، باطخ  رمع  نب  مصاع  نب  صفح  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  مساق  - 458

. سا هدوب  یشحاف  زاس  ثیدح  یناغرفلا ، هللا  دبع  نب  دمحم  نب  مساق  - 459
. تسا باذک  یقشمد ، حلاص  نب  نطق  - 460

( فاک  ) فرح

. تسا باذک  همحر ، نب  حداک  - 461
شدج زا  شردپ  زا  وا  يارب  زا  تسا : هتفگ  نابحنبا  تسا و  هدوب  بذک  رد  ینکر  وا  تسا : هتفگ  یعفاش  هک  یملسا ، دیز  نب  ریثک  - 462

. تسا يا  هدش  هتخاس  هخسن 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یلیا ، مشاه  نب  میلس  نب  ریثک  - 463

هدوب و غورد  ناکرا  زا  ینکر  ینزم ، رمع و  نب  هللا  دبع  نب  ریثک  - 464

هحفص 80 ] ] 

. تسا هتفرگن  رارق  يوریپ  دروم  هدرک  تیاور  هک  یئاهزیچ  مومع  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هتخادنا و  رود  ار  شثیدح  دمحا 
. درک دوش  یمن  جاجتحا  نآ  هب  اذل  هتفگ و  یم  غورد  شثیدح  رد  هدوب  سکان  باذک و  یماش ، دمحم  وبا  ناورم  نب  ریثک  - 465

. درک دوش  یمن  جاجتحا  اهنادب  هک  هدرک  یم  تیاور  تسردان  بلاطم  دامتعا  دروم  دارفا  تاقث و  زا  يرشیق ، نشوج  نب  موثلک  - 466

( مال  ) فرح

هدننز و تمهت  باذک و  وا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  یسیردا  لاس 484 ه  رد  یفوتم  یسدقم ، رمع ) نب   ) ورمع وبا  نیـسح  نبقحال  - 467
هدرک و یم  ثیدـح  هدوب  هدینـشن  يزیچ  اهنآ  زا  هک  یناسک  زا  هدرک و  یم  دنـسم  ار  لسرم  تایاور  هدوب و  زاس  ثیدـح  تاـقث  هیحاـن  زا 
بوبعش و ندکرک و  لابرطو و  لاغرط  لثم : تسا  هتخاس  هدشن  هتخانش  ثیدح ، نایوار  هرمز  رد  ناش  یماسا  هکیمدرم  يارب  یئاه  هخسن 

ءزج هاجنپ  زا  شیب  میارب  شطخ  اب  میسانش و  یمن  هدیدن و  ار  یسک  تیارد  یمک  اب  تحاقو  بذک و  رد  وا  دننام  امرصع  رد  اهنیا و  لاثما 
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نیا اب  مینادب و  ار  شتاعوطقم  لیـسارم و  دانـسا  اه و  یگتخاس  هکهدوب  نیا  يارب  شثیداحا  تشاددای  هتبلا  تسا و  هتـشون  ار  شثیدـح  زا 
. تسا هتخاس  ار  ثیداحا  دنقرمس  زا  ندشجراخ  ام و  اب  تقرافم  زا  دعب  هک  میدید  لاح 

( میم  ) فرح

تسردان بلاطم  هدوب  زاس  ثیدح  لاجد و  يوره ، یملس  دمحا  نب  نومام  - 468

هحفص 81 ] ] 

. تسا هدرک  تیاور  يروآ  تحیضف  و 
، رصان نبا  . تسا یتافیلات  ياراد  هدرکتافو و  لاس 500 ه  رد  هک  بدا  تغل و  همئا  ناگرزب  زا  سابدـلا  مرکلا  وبا  رخاف  نب  كرابم  - 469

. تسا هدرک  یم  اعدا  هدوب  هدینشن  هک  ار  يزیچ  وا  هک  تسا  هتفگ  هدرکتیاور و  رد  ریوزت  بذک و  هب  یمر  ار  وا 
. تسازاس ثیدح  باذک و  یصمح ، دیبع  نب  رشبم  - 470

. متفای نایوگ  غورد  زا  یکی  ار  وا  : تسا هتفگ  نیعم  نبا  هدوب و  وگغورد  رمع و ، نب  عشاجم  - 471
. تسا سکان  باذک و  دادغب ، لیزن  یناسارخ ، تباث  نب  هعاجم  - 472

. دزاسب تسناوت  یمن  مه  بوخ  هدوب و  زاس  ثیدح  باذک و  لاجد و  يزار ، نابا  نب  دمحم  - 473
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  ینایرف ، يدعس  میهاربا  نب  دمحم  - 474

لباق ریغ  ظوفحم و  ریغ  شثیداحا  مومع  تساهدوب  يزاس  ثیدـح  رد  داتعم  باذـک و  دـهازهللا  دـبع  وبا  یماش ، میهاربا  نب  دـمحم  - 475
. تسا هدوب  داهز  زا  وا  یلو  نتفرگ ، تربع  تهج  هب  رگم  تسا ، تیاور 

هحفص 82 ] ] 

شیدزد ثیدح  رد  یکـش  هدوب و  زاس  ثیدح  لاجد و  دب و  مدآ  هدرک  یم  یگدنز  لاس 313 ه  ات  هک  یسلایط ، میهاربا  نب  دمحم  - 476
. تسین

. دنک یم  تیاور  تسردان  ثیداحا  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  هعازخ ، مالغ  هللا ، دبع  وبا  حون  یبا  نب  دمحم  - 477
. تسا هدوب  روزم  باذک و  لاس 778 ه  رد  یفوتم  یبتک ، ربحم  نب  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  - 478

. مدیدن وا  زا  رتوگغورد  نایوگغورد  نایم  رد  تسا : هتفگ  هبورع  وباهک  تسا  زاس  باذک  ینعسر ، بیطلا  وبا  دمحا ، نب  دمحم  - 479
یم شتمذم  بذک و  هب  یمر  ار  وا  هک  مدید  ار  یتعامج  تسا : هتفگ  راجن  نبا  هک  ینیوزق  رکب  وبا  لیعامـسا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  - 480

. تسا هدرک  توف  لاس 614 ه  رد  وا  هک  هدیسر ، ام  هب  دنا  هدرک 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  یطامنا  باهولا  دبع  هک  لاس 482 ه  رد  یفوتم  بلح ، یضاق  دماح  نب  دمحا  نب  دمحم  - 481

. تسا باذک  يزاوها ، نیسح  نب  دمحم  - 482
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  مازح ، وبا  يربنع  نادمح  نب  دمحا  نب  دمحم  - 483

ياهثیدح هتخاس و  یم  ثیدـح  نتم  دنـس و  ظاحل  زا  هک  هدوب  یناسک  زا  یلهاب  نسحلا  وبا  لهـس )  ) لیهـس نب  دـمحا  نب  دـمحم  - 484
دارفا هب  هدیدزد و  یم  ار  فاعض 
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هحفص 83 ] ] 

. تسا هدنابسچ  یم  دامتعا  دروم 
. تسا هتشاد  یگتخاس  هخسن  هتفگ و  یم  غورد  لاس 343 ه  رد  یفوتم  يرصم ، يرماع  هللا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  - 485

. تسا هتفگ  یم  غورد  لاس 330 ه  رد  یفوتم  يرصم ، نسحلا  وبامورحم  نب  دمحا  نب  دمحم  - 486
. تسا باذک  رخاتم و  خیش  راطع ، ساحن  دمحا  نب  دمحم  - 487

تسا يزاس  ثیدح  هب  مهتم  مکاح ، هللا  دبع  یبا  داتسا  355 ه  لاس رد  یفوتم  یعفاش ، يدنویز  رکب  وبا  نوراه  نب  دمحا  نب  دـمحم  - 488
دمحاو يزاجح  كولملا ، یبا  لثم : دنتـسین ، هدـش  هتخانـش  هک  یمدرم  زا  شتیاور  شدایز و  تسردان  ثیداحا  زا  تسا : هتفگ  مکاـح  هک 

ياهدنـس اـب  یثیدـح  وا  مدـش  دراو  یکزم  یفقث  دـمحا  نب  هللا  دـبع  دـمحم  یبا  رب  يزور  اـقافتا  .و  تشاد هضرع  نم  رب  یناـجنز  رمع  نب 
ریخ شیارب  ادخ  هک  سک  ره  تسا " : هدروآ  ادـخ  لوسر  زا  بدـنجنبا  مدینـش  هک  تشاد ، هضرع  نم  رب  فسوی  نبا  جاجح  زا  تسردان 
نیا تدـنیاشوخ  يارب  یعفاش  رکب  وبا  يدوب  جاـجح  نادـنزرف  زا  وت  نوچ  تسا  لـطاب  نیا  متفگ : دـنک "  یم  نید  رد  هیقف  ار  وا  دـهاوخب 

. تسا هتخاس  ار  ثیدح 
كولملایبا و زا  متفگ : مرادب ، هضرع  وت  رب  ار  مثیدح  ات  ما  هدمآ  تفگ : نم  هب  میدرکعامتجا  مه  اب  یئاج  رد  هراب  ود  دـیوگ : یم  مکاح 

ما هیامرس  اهنآ  هک  نم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ  تفگ : وا  . تسا هدیرفاین  ار  اهنآ  ادخ  زونه  مرظنب  هک  وگن  يزیچ  رمع  نب  دمحا 

هحفص 84 ] ] 

هچنآ رد  : مدوب هتفگ  وا  هب  هک  ایوگ  اما  وگم "  نخس  نم  اب  هراب  نیا  رد  رگید  و  نک ، راکشآ  میارب  ار  تلصا  متفگ " : وا  هب  هاگنآ  دنتـسه 
. دوزفا نآ  رباذل  نک و  هفاضا  يدرک  زاغآ  هک 

نمشد ثیبخ و  وا  تسا : هتفگ  هورع  نب  ماشه  هک  روهشم  هریـس  بحاص  لاس 150 ه  رد  یفوتم  ینیدم ، رکب  وبا  قاحـسا  نب  دمحم  - 489
. تسا لاجد  باذک و  وا  تسا : هتفگ  اهیکلام  ياوشیپ  کلام  تسا و  وگ  غورد  ادخ و 

یم یتسردان  ثیداحا  دوخ  شیپ  زا  هتفگ و  یم  غورد  یلو  هدوب ، ظاـفح  زا  یکی  لاس 244 ه  رد  یفوتم  یخلب ، قاحـسا  نب  دمحم  - 490
. تسا هدرک  یم  تسرد  دنس  تاملک ، يارب  هتخاس و 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  یشاکع ، قاحسا  نبدمحم  - 491
. تسا هدوب  ثیدحلا  كورتم  باذک و  لاس 236 ه  رد  یفوتم  ینیص )  ) یبض هللا  دبع  وبا  قاحسا  نب  دمحم  - 492

، زابرامق تسس و  شنید  رد  هک  لاس 567 ه  رد  یفوتم  قشمد ، لیزن  اه ، یفنح  هیقف  ظعاو و  رفظملا ، وبا  یمیکح  دعـسا  نب  دمحم  - 493
. تسا هدوب  باذک  تورم و  مک 

رد ار  وا  يربـط  مساـقلا  وـبا  ظـفاح  هک  لاس 350 ه  زا  دـعب  یفوتم  تباـتک ، هدـنهد  میلعت  يزار ، نیـسحلا  وبا  لیعامـسا  نب  دـمحم  - 494
رصن ، نب  یسوم  زا  شتیاور 

هحفص 85 ] ] 
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. تسا هرک  بیذکت 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  يرصب ، یساسو  لیعامسا  نبدمحم  - 495

. تسا هدرک  یم  ریوزت  اه  هدینش  رد  هتفگ و  یم  غورد  ماوعلیعامسا ، نب  دمحم  - 496
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  کلام ، مان  هب  یقر ، بویا  نب  دمحم  - 497

میعنوبا مکاح و  هدرک و  لخاد  يدایز  یگتخاس  بلاطم  شردپ ، ياهباتک  رد  هدوب و  زاس  ثیدح  یلمر ، دیوس  نب  بویا  نب  دمحم  - 498
. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس  ثیداحا  شردپ  زا  وا  دنا : هتفگ 

دمحم يرابیوج و  دمحاو  میمت  نب  دمحم  تسا : هتفگ  يرـس  ظفاح  . تسا زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  یبایراف ، میمت  نب  دمحم  - 499
. دنا هتخاش  ثیدح  رازه  هد  زا  شیب  هشاکع ، نب 

ینیدم مان  هب  تسا و  باذـکوا  تسا : هتفگ  نیعم  نب  ییحی  هک  لاس 236 ه  رد  یفوتم  نیمـس ، هللا  دبع  وبا  يزورم  متاح  نب  دمحم  - 500
. تسا هتخاس  غورد  ثیدح 

. تسا باذک  یشک  متاح  نب  دمحم  - 501
ثیدح رد  نایـسن  وزاس  ثیدح  ثیبخ ، باذـک ، لاس 181 ه  رد  یفوتم  دادـغب ، لیزن  میهاربا  وبا  یمخلیطـساو  جاجح  نب  دـمحم  - 502

. تسا هتشاد 

هحفص 86 ] ] 

. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  متاح  وبا  هک  زازخ ، یفوک  ناسح  نب  دمحم  - 503
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  يزوج  نبا  هک  يوما  ناسح  نب  دمحم  - 504

یم غورد  مدید  مارحلا  دجـسم  رد  ار  وا  هک  تسا  يدب  مدآ  باذک و  وا  تسا : هتفگ  نیعم ، نب  ییحی  هک  یتمـس  ناسح  نب  دـمحم  - 505
. تسا هتفگ 

. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  یفوک ، ینادمه  دیزی  یبا  نب  نسح  نب  دمحم  - 506
. تسا باذک  وا  هک  دنا  هتفگ  دمحا  نیعم و  نب  ییحی  هک  لاس 189 ه  رد  یفوتم  هفینح ، یبا  بحاصم  ینابیش ، نسح  نب  دمحم  - 507

. تسا توف  لاس 418  رد  هتخاس و  یم  ثیدح  خویش  مان  هبو  هدوب  دزد  ثیدح  باذک و  غورد ، لوسپک  يزاوها ، نسح  نب  دمحم  - 508
. تسا اه  لاجد  رخآای  باذک و  هک  هدوب  ریسفت  بحاص  شاقن و  نامه  وا  دیاش  تسا : هتفگ  یبهذ  هک  نسح ، نب  دمحم  - 509

، تیاور تسـس  ثیدحلا ، كورتم  باذک و  تسا ، هدرم  تسیود  زا  شیپ  هک  یندم ، نسحلا  وبا  یموزخم  هلابز  نبنسح  نب  دمحم  - 510
. تسا هدش  هداد  تبسن  يزاس  ثیدح  هب 

هحفص 87 ] ] 

تسا هدرک  یم  تیاور  یگتخاس  بلاطم  دامتعا ، دروم  دارفا  زاه  لاس 320  رد  یفوتم  یعیاطق ، مصا  ءاعد  رکب  وبا  نسح  نب  دمحم  - 511
. تسنآ تیاور  رد  درفتم  هک  تسا  هدیحلا "  باتک "  عضاو  وا  یبهذ ، رظنب  و 

. تسا هدوب  باذک  لاس 362 ه ، رد  یفوتم  يراهب ، ربلا  رحب  وبا  رثوک  نب  نسحلا ) وبا   ) نسح نب  دمحم  - 512
یگرزب باتک  هتخاس و  یثیداحا  هیفوص ، عفنب  هدوب و  زاس  ثیدـح  يروباشین ، یملـس  نمحرلا  دـبع  وبا  نیـسح )  ) نسح نب  دـمحم  - 513
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. تسا هتشون  باتک  دصرب  لمتشم 
دـلج 2 شخیرات  رد  بیطخ ، هک  هدرک  توف  لاس 618 ه  رد  فافخ ، نبا  هب  فورعم  قارو ، رکب  وبا  میهاربا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  - 514

ياهبـسنو اهمـسا  .و  تسا هتخاس  یم  ار  اهنآ  تاقث  مانب  هدرک و  طولخم  مهب  ار  اـه  ثیدـح  وا  هک  مرادـن  کـش  تسا ، هتفگ  هحفص 250 
نم .و  تسا دوجوم  يرادـقم  تسردان ، بلاطم  نآ  زا  نم ، شیپ  .و  تسا هتخاـس  یم  هدرک ، یم  ثیدـح  اـهنا  زا  هک  یناـسک  يارب  یبیجع 

. ما هدینش  وا  زا  هنوگچ  هک  درک  یم  بجعت  درک و  هراپ  ار  مباتک  وا  .و  متشاد هضرع  يربط ، نسح  نب  هللا  هبهرب  ار  اهنآ  زا  یضعب 
اهنآ همه  هک  دـلج ، داتـشه  رازه و  دودـح  رد  میاهباتک  زا  تفرگ و  شتآ  ار  قاطلا "  باب  رازاب "  رابکی  هک : درک  لقن  میارب  فاـفخ  نبا 

. تخوس هدوب  یعامس 
. تسا یباذک  كرم  یشاش ، نیسح  نب  دمحم  - 515

ار دوخ  تشذگ  هکنانچ  وا  هدوب ، زاس  ثیدح  یسدقم ، نیسح  نب  دمحم  - 516

هحفص 88 ] ] 

. تسا هدیمان  هدننک  قحلم 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  هیحان  نبا  هک  لاس 306 ه. رد  یفوتم  . یخلب ناطق  رکب  وبا  نیسح  نب  دمحم  - 516

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  رمع ، وبا  نارمع  نبنیسح  نب  دمحم  - 517
دزد و ثیدـح  باذـک و  هدوب ، شناد  ياهفرظ  زا  ظافح و  زا  یکی  هک  لاس 248 ه  رد  یفوتم  يزار ، هللا  دبع  وبا  دیمح  نب  دـمحم  - 518

دایز زور  ره  شثیداحا ، هتخیمآ و  یم  رگید ، یضعب  اب  ار  یضعب  هاگنآ  هدرک ، یم  دخا  ار  اهثیدح  وا  . تسا نتم  اب  اهدنـس ، هدننک  طولخم 
. تسا هدش  یم 

. مدیدن يزاردیمح ، نب  دمحم  و  ینوک ، ذاش  نب  نامیلس  رفن : ود  زا  رت  قذاح  یئوگغورد ، رد  ار  یسک  تسا : هتفگ  يدسا 
ثیدـح رازه  هاـجنپ  دـیمح  نبا  زا  نم  شیپ  تسا : هتفگ  يزار  کلـضف  و  مدـیدن ، ادـخ  هب  وا  زا  رت  يرج  ار  یـسک  تسا : هتفگ  يرزج  و 

. مدرکن لقن  یسک  يارب  ارنآ  فرح  کییتح  هک  تسا 
. تسا هدوب  یئوگ  غورد  دب و  درم  . ناحط یطساو  دلاخ  نب  دمحم  - 519

. تسا هدرک  یم  راد  دنس  ار  دنس  یب  تایاور  نوگرگد و  ار  رابخا  ینامرک ، یفنح  دیلخ  نب  دمحم  - 520
. تسا هتخاش  یم  ثیدح  یلهذ ، لیلخ  نب  دمحم  - 521
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. تسا باذک  ینیدملا ، باد  نب  دمحم  - 522
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وگغورد و  یسراف ، رانید  نب  دواد  نب  دمحم  - 523

. تسا باذک  مازز ، نب  دمحم  - 524
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  بیصخ ، ایرکز  نب  دمحم  - 525

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یفنح ، يرزج  دایزنب  دمحم  - 526
ثیدح یمدرم ، دادغب  رد  . تسا هتفگ  نیعم  نب  ییحی  .و  تسا هدوب  ثیبخ  روک و  زاس و  ثیدح  وباذک  يرکشیلا ، دایز  نب  دمحم  - 527

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1935 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدوب  غورد  نامجرت  هتخاس و  یم  ثیدحهک  تسا  دایز ، نب  دمحم  هلمج  نآ  زا  هک  دناهدوب  وگ  غورد  زاس و 
. تسا هدوب  غورد  شثیداحاو  هتخاس  یم  ثیدح  ناحط ، هدایز  نب  دمحم  - 528

راهچ نایوگغورد  زا  ار ، وا  یئاسن  هک  . تسا هتخاس  یم  ثیدح  ادمع  هدوب و  باذـک  یماش ، بولـصمهب  فورعم  دیعـس  نب  دـمحم  - 529
رب ار  شمسا  تسا : هتفگ  هداوس  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  .و  تسا هدروآ  باسح  هب  دنا  هتخاس  یم  ثیدح  ادخ  لوسرمان  هب  هک  فورعم  هناگ 

. ما هدرک  عمج  باتک  رد  ار  اهنآ  همه  نم  دنا و  هدومن  نوگرگد  مسا ، دص  زا  رتشیب 
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. تسا زاس  ثیدح  باذک و  قرزا ، دیعس  نب  دمحم  - 530
هتحاس هک  یثیدح  ریغب  .و  تسا نایوگغورد  و  ثیدح ، ناگدنزاس  زا  یکی  لاس 318 ه  رد  یفوتم  یقروب ، يزورم  دیعس  نب  دمحم  - 531

. تسا هدرک  ثیدح  زین  تسا 
تسا یتیاور  اهنآ  نیرت  دب  .و  تسا هتخاس  تسا  نوریب  شرامش  زا  هک  یتسردان  ثیداحا  دامتعا ، دروم  دارفا  مان  هب  وا  تسا : هتفگ  بیطخ 

. تسا هدرک  لقن  شخیاشم  زا  یضعب  زا  هک 
. تسا هتفگ  یم  غورد  ثیدح ، رد  يدادغب ، میلسنب  دمحم  - 532

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  همطاف ، یبا  نب  نامیلس  نب  دمحم  - 533
یم ثیدحو  هدیدزد  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسا و  هتخاس  یم  ثیدـح  تاقث ، مانب  هک  ریبد ، نب  نامیلـس  نب  دـمحم  - 534

. تسا هتخاس 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  هدش  هتفگ  هدوب و  هرصب  رد  یخیش  وا  نابز ، نب  نامیلس  نب  دمحم  - 535

یلک روطب  ار  وا  هدرک ، توف  لاس 265 ه  رد  هک  قارو "  رطم  تنب  نبا  هب " : فورعم  زازخ ، رفعج  وبا  ماشه  نب  نامیلـس  نب  دمحم  - 536
یم لصاو  ار  ثیدح  تسا : هتفگ  يدع  نبا  .و  درک دوش  یمن  جاجتحا  شا  هتفگ  اب  هجو  چیه  هب  تسا : هتفگ  نابح  نبا  . دنا هدرک  فیعضت 

هحفص دلجشخیرات 5  رد  بیطخ ، .و  تسا هدرمش  یئاه  غورد  وا ، يارب  هحفص 68  دلج 3  شباتکرد  یبهذ  .و  تسا هدیدزد  یم  هدرک و 
. دنا هتسناد  وا  زا  ار ، هتخاس  تایاور  زا  یضعب  یبهذ ، يزوج و  نبا  297 و 
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. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  نارگید ، دواد و  وبا  هک  دادغب ، لیزن  يرصب ، زازق  نانس  نب  دمحم  - 537
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  راطع ، هللا  دبع  وبا  لهس  نب  دمحم  - 538

عوضوم رد  .و  تسا باذـک  هدوب ، قارع  هیقف  شنامز ، رد  هک  لاس 266 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یجلث  نب  هللا  دبع  وبا  عاجـش  نب  دمحم  - 539
. تسا هدرک  هلیح  شیارو  هفینح  یبا  ندرک  يرای  رطاخ  هب  شدر ، و  ادخ ، لوسر  زا  ثیدح  لاطبا  رد  .و  هتخاس ثیدح  هیبشت ،

. تسا هدوب  رمخلا  براش  باذک و  یفوک ، رفعج  وبا  لاصلص  نبوض  نب  دمحم  - 540
تیاور تسردان ، ثیداحا  وا  . تسا ثیدح  عضو  هب  فورعم  باذک و  دصیـس ، دودـح  رد  یفوتم  يدنقرمـس ، رماع  دـبعنب  دـمحم  - 541

یم يوریپ  لـطاب ، هب  تاـقث  زا  ندرک  تیاور  رد  ناـیوگغرد  ءافغـض و  زا  .و  هدرک یم  تـیاور  ار  نآ  .و  هدـیدزد یم  ثیدـح  .و  هدرک یم 
. دیدرگ راکشآ  شغورد  هرخالاب  .و  هدومن
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. تسا هدوب  تفآ  زیچان و  ثیدحلا ، - كورتم باذک ، لاس 313 ه  رد  یفوتم  يرصب ، یضاق  هدبع  نب  دمحم  - 542
بلاطم کلام  دامتعا و  دروم  دارفا  زا  هدوب ، ثیدـحلا  كورتم  باذـک و  لاس 292 ه  رد  یفوتم  ریجب ، نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  - 543

تیاور حیحص  ریغ  تسردان و 

هحفص 92 ] ] 

. تسا هدرک  یم 
هدرک ثیدـح  هدوب ، یگتخاس  اهنآ  همه  هک  ثیدـح  تسیود  رب  لمتـشم  يا ، هخـسن  شردـپ  زا  یناـملیب ، نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  - 544

. تسا
. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  یندم ، یضایب  رباج  وبانمحرلا  دبع  نب  دمحم  - 545

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  .و  هتفگ یم  غورد  هدوب ، ثیدحلا  كورتم  باذک و  يریشق ، نمحرلا  دبع  نب  دمحم  - 546
تیاور تسردان  بلاطم  مدرم  تاـقث  زا  هدوب و  زاـس ، ثیدـح  باذـک و  دارق ، نبا  هب  روهـشم  ناوزغ ، نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  - 547

. تسا هدرک  ثیدح  ایالب ، ثداوح و  هراب  رد  لیعامسا ، نب  مامض  کیرش و  کلام و  زا  تحاقو ، اب  هدرک و 
. تسا هدوب  یئوگ  غورد  ظفاح ، ینادابع  يدوراج  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  - 548

. تسین زئاج  وا  زاتیاور  تسا و  باذک  لاس 502 ه  رد  یفوتم  ظعاو ، كامس  نب  نسحلا  وبا  رداقلا  دبع  نب  دمحم  - 549
غوردو هتخاس  یم  ثیدح  هدوبسکان ، زاس و  ثیدح  باذـک و  لاس 162 ه  رد  یفوتم  یندم ، رکب  وبا  هربس  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  - 550

هنیدم رد  هتفگ و  یم 
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. تسا هتشاد  دوجو  مارح ، لالح و  هراب  رد  ثیدح ، رازه  داتفه  وا  شیپ  وهداد  یم  اوتف  هبیط 
وکین هک  یثیدـح  یهاگو  تسا  هدوب  زاـس ، ثیدـح  لاـجد و  باذـک و  ینانـشا ، رکب  وبا  تباـث  نب  میهاربا  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  - 551

. تسا هدرک  یم  بیکرت  اهنآ  اب  ار ، اهالب  نیا  هاگنآ  هتفرگ ، یم  اهباتک  یضعب  زا  یحیحص ، ياهدنس  . تسا رتاناد  ادخ  هکنآ ، تیاهن  . هدوبن
. تسا باذک  هملس ، وبا  دایز  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 552

یم لقن  یتالـضعمو  هتخاس  یم  ثیدـح  دامتعا ، دروم  دارفا  زا  لاس 167 ه  رد  یفوتم  یـضاق ، ینارح  هثالع  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  - 553
. تسین اور  . تسا هتفگ  نابح  نبا  هکنانچ  وا  زا  تیاور  هک  تسا  هدرک 

، اه یضفار  عفن  هب  .و  تسا باذک  لاجد و  عاضو و  لاس 387 ه  رد  یفوتم  یفوک ، ینابیـش  لضفلا  وبا  بلطم  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 554
. تسا هتخاس  یم  ثیدح 

هب نیفوصوم  وا  تسا : هتفگ  یطویـس  هاگنآ  . تسا زاس  ثیدح  باذک و  وا  هک  تسا  هدما  مئانغلا ، یبا  زا  لقن  هب  یلائللا  هحفص 147  رد  و 
. تسا رتاناد  ادخ  تسا و  اهزیچ  نیرتزیگنا  تفگش  زا  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، ظفح 

. تسا باذک  خیش  نبا  تسا : هتفگ  ناهرب ، نبا  هک  لاس 435 ه  رد  یفوتم  رازب ، يدادغب  هبابح  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 555
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زا . تسا باذک  وا  هتفگ : شا  هراب  رد  دمحا  . تسا زاس  ثیدح  باذک و  یندم ، يراصنا  ریرـض  هللا  دبع  وبا  کلملا  دبع  نب  دـمحم  - 556
. میا هدنازوس  ار  شثیدح  ور  نیا 

رگا هک  دوب  نانچ  وا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  بیطخ  هک  لاس 345 ه  رد  یفوتم  بلعث ، مالغ  دهاز ، رمع  وبا  دحاولا  دبع  نب  دمحم  - 557
: تفگ یم  دیرپ ، یم  یغرم 

وا ثیدح  هک  مدید  ار  ام  خویـش  عیمج  ثیدح ، ظاحل  زا  اما  .و  تفگ یم  هراب  نیا  رد  يزیچ  هاگنآ  هدرک ، ثیدح  ام  یبارعا  نبا  زا  بلعث 
لها بتک  رد  هتفرگ و  رارق  راکنتـسا  دروم  هک  رمع  وبا  ثیداحا  زا  يرایـسب  تفگ : نم  هب  اسورلا ، سیئر  دندرکیم و  قیدصت  قیثوت و  ار 
وکین هچ  هتـشون و  دمحا  دنـسم  ساسا  رب  ار  نآ  هک   " ثیدـحلا بئارغ - مان "  هب  تسا  یباتک  وا  يارب  . ما هدـید  هدـش  هدرمـش  غورد  ملع ،

زا مادـک  ره  .و  تسا هدروآ  درگ  هدـش ، تیاور  هیواعم  لئاضف  رد  هک  ثیداحا  عیمج  نآ  رد  هک  تسا  يا  هوزج  ياراد  زین  .و  تسا هتـشون 
هتـشادیمن فاعم  نآ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  هدومنیم و  زاغآ  هوزج  نیا  زا  ادـتبا ، هدرک  یم  تئارق  اهنآ  رب  ار  ثیداحا  هک  ار  باتک  فارـشا و 

. تسا
. تسا یگتخاس  تسردان و  شبلاطم  رثکا  هک  هدرک  هیهت  هیواعم  لئاضف  رد  يا  هوزج  دهاز ، رمع  وبا  تسا : هتفگ  راجن  نبا 

شا هداعـسلا "  رفـس  رد "  يداـبآ  زوریف  هـک  تـسا  ناـمه  تـسرد  هـکلب  هدومیپـن ، فاـصنا  هار  شیار ، رد  راـجن ، نـبا  دـیوگ : یم  ینیما 
هدنناوخ رمع ) وبا   ) هوزج نیا  زا  .و  تسا هدماین  هیواعم  تلیـضف  رد  یحیحـص  ثیدح  چیه  هک : دـنا  هدروآ  ءافخلا  فشک  رد "  ینولجعو 

هک ار  يدرم  ام ، خویـش  هنوگچ  هک  دـبای  یم  .. میدـید " سپ  ثیدـح  ظاـحل  زا  اـما  و  تسا " : هتفگ  هک  ار  بیطخ  راـتفگ  شزرا  مرتحم ،
.!؟ دننک یم  قیدصت  قیثوت و  تسا ، هدرک  هیهت  هیواعم  هراب  رد  يا  هوزج  نینچ 
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بلاطم هعیـش  عفن  هب  .و  تسا باذک  لاس 406 ه  رد  یفوتم  نسحلاوبا ، دادغب ، یبیـصن  یـضاق  نسح  نب  نامثع  نب  نسح  نب  دمحم  - 558
وگ غورد  هدـش  یم  هتفگ  هکیناسک  يارب  دادـغب ، رد  نم  تسا : هتفگ  يرـصم  حـتفلا  وبا  .و  تسا هتخاس  ثیداحا  هدرک و  تیاور  تسردان 

تیاور رد  وا  تسا : هتفگ  يرمیـص  هللا  دـبع  وـبا  .و  تسا هدوـب  یبیـصن "  اـهنآ "  زا  یکی  هک  رفن  راـهچ  يارب  زج  متـشونن ، يزیچ  دنتـسه 
. تسا هدوبلدع  تداهش ، رد  فیعض و 

ییحی و نب  دواد  ناوفص و  قاحسا  نب  میهاربا  یبلک و  هماسا  نب  هللا  دبع  هک  لاس 297 ه  رد  یفوتم  هبیش ، یبا  نب  نامثع  نب  دمحم  - 559
ناـمثع یبا  نبا  دـمحم  نب  رفعج  لـینح و  نب  دـمحا  نبهللا  دـبع  یمرـضح و  هللا  دـبع  نب  دـمحم  شارخ و  نبا  فـسوی  نب  نـمحرلا  دـبع 
ثیدح هک  هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  وا  دنا : هتفگ  لیذه  نبا  رفعج  يودع و  دمحا  نب  دمحم  هبیتق و  نب  میهاربا  نب  هللا  دبع  یـسیلایط و 

. تسین اهنآ  زا  هدوب  مولعم  هک  هداد  یم  تبسن  یمدرم  هب  ار  یئاهزیچ  هدوب و  راکشآ  شیزاس ،
. تشون ار  شثیدح  دیابن  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  میثع ، نب  دمحم  - 560

هکنانچ هدرک ، یم  هیرگ  دایز  هدرک و  یم  تیاور  تسردان ، بلاطم  .و  هدوب زاس  ثیدـح  وگ و  غورد  ینامرک ، هشاـکع  نب  دـمحم  - 561
هب هشاکع ، نبا  دمحم  میمت و  دمحم  يرابیوج و  دمحا  تفگ : یم  هک  هدـش  لقن  يرـس  ظفاح  زا  تسا و  هتـسیرگ  هدز  یم  فرح  هاگ  ره 
یم ثیدـح  هللا ، یلا  هـبرق  هـکیدارفا  زا  ار  وا  هحفـص 155  راکذـتلا "  رد "  یبطرق  دـنا و  هتخاس  ثیدـح  رازه  هد  زا  شیب  ادـخ  لوسرمان 

. تسا هدروآ  رامشب  دننک  توعد  کین  لامعا  هب  ار  يدرم  ات  دنا  هتخاس 
لاس 460 ه رد  یفوتم  یقشمد ، یملسرکب  وبا  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  - 562
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. تسا هتخاس  یم  ثیدح  خویش ، مان  هب  هتفگ و  یم  غورد 
هک یماگنه  تسا : هتفگ  یفلـس "  هک "  یگتخاس  هیناـعدو "  نیعبرا  بحاـص "  494 ه  لاس رد  یفوتم  ناعدو ، نب  یلع  نب  دـمحم  - 563

ندرک طولخم  وا و  بذک  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یگرزب  يزیمآ  مهرد  نآ ، رد  هک  دیدرگ  راکـشآ  میارب  تقیقح  نیا  مدز ، قرو  ارنآ 
. دنک یم  تسا  هدیدزد  هعافر  نب  دیز  زا  ای  شیومع و  زا  هک  اهدنس 

هتخاس یم  دندوب  هدرکن  لقن  هک  یتایاور  تاقث ، مان  هب  هدوب و  باذـک  لاس 359 ه  رد  یفوتم  يدنقرمـس ، ییحی  نب  یلع  نب  دمحم  - 564
. تسا هدرکیم  تیاور  هدوب  هدرکن  ناشکرد  هکیناسک  زا  و 

. تسا هدوب  باذک  لاس 361 ه  رد  یفوتم  یفعجلضف ، نب  رمع  نب  دمحم  - 565
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  لاس 337 ه  رد  یفوتم  یسلدنا ، هعافر  نب  یسیع  نب  دمحم  - 566

. تسا هدوب  شزرا  یب  تسردان و  شثیدح  باذک و  میمت ، نب  یسیع  نب  یسیع  نب  دمحم  - 567
، دادغب رد  دوب  یخیـش  یمیمت ، یلع  وبا  تسا ) هدش  فیحـصت  هک  هدمآ  ینامرک  یفوک  ياجب  یلائللا  رد  ، ) یفوک تارف  نب  دـمحم  - 568

. تسا هدرک  یم  لقن  هعوضوم  تایاوربراحم  زا  هتفگ و  یم  غورد  هدوب ، هفوک  لها  الصا  یلو 
فیحصت هک  هدمآ  ناخرف  ياجب  یناغرف  یلائللا  رد   ) ناخرف نب  دمحم  - 569

هحفص 97 ] ] 

شخیرات رد  بیطخ ، هک  زا 359 ه  دـعب  یمک  یفوتم  دادـغب ، میقم  لصالا  یئارماس  يرود  بیط  وبا  لکوتم  مالغ  هبزور ، نبا  تساهدـش )
تـسردان ثیداحا  ياراد  هک  دـشاب  ناخرف  نبا  هتخاس  هک  تسین ، دـیعب  دوزفا : هاگنآ  درک و  لـقن  یتسرداـن  ثیدـح  هحفص 168  دلج 3 

رد یغورد  ربخ  وا  يارب  هک : تسا  هدمآ  لادتعالا  نازیم  رد  .و  تسا هدرک  لقندامتعا  دروم  خویش  زا  راکشآ  ياهدنـس  اب  هک  تسا  يدایز 
ثیدح نتخاس  هب  مهتم  وا  تسا : هتفگ  راجن  نبا  هک  تسا  هدمآ  هحفص 340  دلج 5  نازیملا  ناسل  رد  .و  تسا يزوج  نبا  تاعوضوم "  " 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  یطویس  .و  تسا
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاس 180 ه  رد  یفوتم  يزورم ، هیطع  نب  لضف  نب  دمحم  - 570

. تسا هدرک  توف  لاس 617  رد  هدش و  راکشآ  شثیداحا  يزیمآ  مه  رد  باذک و  ظعاو ، یبرقعی  لضف  نب  دمحم  - 571
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یخلب ، رکب  وبا  مساق  نب  دمحم  - 572

. تسا هتخاس  یمثیدح  شبهذم  عفنب  وا  . تسا هبحرم  زا  ثیبخ و  باذک و  یناقلاط ، رفعج  وبا  مساق  نب  دمحم  - 573
. تسا هتشاد  ثیدح  رد  نایسن  ادخ و  نمشد  باذک و  دادغب ، نکاس  یفوک ، رگرز  یفقث  بیجم  نب  دمحم  - 574

هحفص 98 ] ] 

. تسا هتشاد  ثیدح  رد  نایسن  باذک و  یشرق  مامهوبا  بیجم  نب  دمحم  - 575
. تسا باذک  مرحم  نب  دمحم  - 576
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. تسا زاس  ثیدح  باذک و  ثیدحلا و  كورتم  تسین و  دامتعا  دروم  يدسا ، نصحم  نب  دمحم  - 577
زا . تسردان بلاطم  هک  . تسا ماما  ظـفاح و  وا  ای 378 ه  لاس 368  رد  یفوتم  هلـضن ، نیـسحلا  وبا  لیکو  یناجرج  دمحم  نب  دمحم  - 578

مسق شاقن ، دیعس  وبا  دنا و  هدومن  شبیذکت  هداد و  رارق  راکنا  دروم  ار  اهنآ  .و  هدرکن يوریپ  اهنآ  زا  یسک  هک  هدرک  تیاور  مانمگ  خویش 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وا  هک  هدروخ 

وا ودش  هدز  لثم  ثیدح  عضو  تالیخت و  یئوگغورد و  رد  وا  هب  هک  یبلعث ، باشخ  حتفلا  وبا  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  - 579
غورد تسناوتن و  دشارتب ، بوچ  وا  هک  هدوب  هدرک  تیـصو  شردـپ  تسا " : هتفگ  شا  هراب  رد  یبرع ، نب  میهاربا  . تسا هدوب  راوخ  بارش 

 ". دمآ رد  شارت 
ثیدح باذک و  هکلب  هدوبن  هقث  هدرک  توف  لاس 542 ه  رد  تسا : هتفگ  فافخ  كرابم  نبا  هک  ءاقبلاوبا ، ثدحم  رمعم  نب  دمحم  - 580

. تسا هدرک  یم  تئارق  مدرم  رب  ار  اهنآ  هتفر و  یم  هاگنآ  هتخاس ، یم  یئاه  هوزج  رد  ار  مدرم  ياهمسا  هدوب  زاس 
هدوب و سیلدت  رد  ثیبخ  ثیداحا و  هدننک  طولخم  لاس 312 ه  رد  یفوتم  رمعم ، ظفاح  يدنغاب  یطـساو  رکب  وبا  دمحم  نب  دمحم  - 581

هتفگ یناهفصا  میهاربا 

هحفص 99 ] ] 

. تسا باذک  وا  تسا :
هتـشون شثیدح  دیابن  امتح  هک  هدوب  زاس  ثیدح  هقث و  ریغ  باذک و  یبلک ، بحاصم  ریغـص ، يدس  هب  فورعم  ناورم ، نب  دـمحم  - 582

. دوش
رد بیطخ  هک  يدب  يوگ  غورد  لاس 325 ه  رد  یفوتم  يوحنرهزالا ، یبا  نبا  هب  فورعم  یعازخ ، رکب  وبا  دثرم )  ) دیزم نب  دمحم  - 583

. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  شدنسم 
و متشون ، يدایز  بلطم  وا  زا  تساهتفگ : تیکس  نبا  هک  لاس 206 ه  رد  یفوتم  رطق ، هب  فورعم  يوحن ، یلعوبا  رینتـسم  نب  دمحم  - 584

. مدرکن لقن  نآ  زا  يزیچ  تسا ، وگ  غورد  تغل  رد  وا  دش ، مولعم  هکیتق 
رگم دـندامتعا ، دروم  همه  شلاجر  هکتسا  یلطاب  یگتخاـس  ثیدـح  هب  مهتم  لاس 282 ه  رد  یفوتم  یطـساو ، هملـسم  نب  دمحم  - 585

. وا دوخ 
هک يدایز  غورد  ثیداحاو  هتخاس  یم  ثیدح  هکم ، رد  تسا ، باذک  لاس 229 ه  رد  یفوتم  يروباشین ، یلع  وبا  هیواعم  نب  دمحم  - 286

. تسا هدرک  لقن  مدرم  يارب  هتشادن ، لصا 
تسا هدوب  وگ  غورد  باذک و  ير ، لیزن  یناهفصا ، مثیهلا  یبا  نب  هدنم  نبدمحم  - 587
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. تسا یعبات  رذنم  نب  دمحم  - 588
. تسا باذک  يریشق ، هللا  دبع  وبا  ناکیج  نب  روصنم  نب  دمحم  - 589

دروم دارفا  ماـن  هب  .و  تسا باذـک  عاـضو و  لاس 264 ه  رد  یفوتم  یـضاق ، فینح  ردارب  یناـقلاط ، هللا  دـبع  وبا  رجاـهم  نب  دـمحم  - 590
زا شیپ  هک  درک  یم  ثیدـح  يدرم  زا  . تسا ادـخ  قولخم  نیرتوگ  غورد  وا  تسا : هتفگ  يدـسا ، حـلاص  هک  هتخاس  یم  ثیدـح  داـمتعا ،
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. مسانش یم  غورد  هب  شیپ  لاس  هاجنپ  زا  ار  وا  نم  دندوب ، هدرم  شدلوت  زا  لاس  یس 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  ینارح ، بلهم  نب  دمحم  - 591

. تسا ثیبخ  باذک و  یطساو ، میعن  یبا  نب  یسوم  نب  دمحم  - 592
. تسا باذک  یبیصن ، میعن  نب  دمحم  - 593

. تسا هدروآ  رامشب  نازاس ، ثیدح  هرمز  رد  یناملیب "  ار "  وا  هک  یبایراف ، ریمن  نب  دمحم  - 594
. تسا عضوب  مهتم  هتشاد و  ثیدح  رد  ناسین  هیرب ، نبا  هب  فورعم  یمشاه ، نوراه  نب  دمحم  - 595

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يدادغب ، یسنالق  دیلو  نب  دمحم  - 596

هحفص 101 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح - هدش و  كاله  309 ه  لاس رد  یفوتم  یبطرق ، دیلو  نب  دمحم  - 597
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  يدزا  هک  تسا  دیلو  نب  رمع  نب  دمحم  نامه  وا  هک  يرکشیلا  دیلو  نب  دمحم  - 598

. تسا زاس  ثیدح  ولاجد  یصیصم ، نیزر  نب  ییحی  نب  دمحم  - 599
. دزاس یم  ثیدح  دنک و  یم  دایز  مک و  نآ  رد  تسا و  دزد  ثیدح  یسوطرط ، رکب  وبا  یلمتسمدیزی  نب  دمحم  - 600

. تسا ثیبخ  باذک و  یندعم ، دیزی  نب  دمحم  - 601
. تسا وا  تفآ  نامه  هک  هدرک  رکذ  هیواعم  تلیضف  رد  يا ، هتخاس  ثیدح  دباع  دیزی  نب  دمحم  - 602

. تسا هدرک  عضو  ثیدح  یناربط  رب  تسا و  باذک  زا 382 ه  دعب  یفوتم  ظفاح ، یقر  رکب  وبا  فسوی  نب  دمحم  - 603
عضو یئاه  زیچ  نآرق  رد  هتخاس و  یم  هخسن  تئارق و  ثیدح و  تسا و  باذک  لاجد و  خیش  يزار ، بوقعی  نب  فسوی  نب  دمحم  - 604

وا تسا  هتخاس  هدوبن  هدش  طبـض  هک  ثیداحا  هتـشادن و  لصا  هک  تئارق  هخـسن  تصـش  دودـح  رد  : تسا هتفگ  ینقط  راد  هک  تسا  هدرک 
. دیدرگ دادغب  دراو  دصیس  زا  شیپ 

رد هک  هرصب  ظافح  ناگربز  زا  یکی  یشیرق ، یمیدک  سنوی  نب  دمحم  - 605

هحفص 102 ] ] 

. تسا هتخاس  ثیدح  رازه  زا  شیپ  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  و  هتخاس ، یم  تاقث  ربمغیپ و  رب  ثیدح  باذک و  هدرک ، توف  لاس 286 ه 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يروباشین ، شمحم  - 606

. تسا هتسیز  یم  دصشش  هنس  رد  هدوب و  باذک  يزارط ،)  ) يراوط یلع  نب  دومحم  - 607
. تسین تاقث  يوریپ  دروم  شثیداحا  زا  مادکچیه  هدوب ، زاس  ثیدح  باذک و  هیما ، ینب  مالغ  یقشمد  ملاس  نب  ناورم  - 608

. دنکیم لقن  دامتعا  دروم  دارفا  زا  ار  تابولقم  تسین ، تجح  يوما ، ینارح  عاجش  نب  ناورم  - 609
. تسا باذک  یقرذ ، دیعس  یبا  نب  نامثع  نب  ناورم  - 610

. تسا باذک  لاس 343  رد  یفوتم  هیقف ، لدعم  رکب  وبا  نامیلس  نب  رهطم  - 611
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یبلح ، نب  هیواعم  - 612

هتفگ یم  غورد  هتخاس و  یم  ثیدـح  هدوب ، لصوم  ناگدـننک  تداـبع  زا  وا  تسا : هتفگ  راـمع  نبا  هک  یلـصوم ، حـیبص  نب  یلعم  - 613
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. تسا

هحفص 103 ] ] 

هتفگ دمحا  تسا و  هتخاس  یم  ثیدح  تسا و  غورد  هب  نیفورعمزا  تسا و  باذـک  دـباع ، یفوک  ناحط  دـیوس  نب  لاله  نب  یلعم  - 614
. تسا یگتخاس  شثیداحا  مامت  تسا :

هک فورعم  نایوگغورد  زا  ار  وا  یئاسن  هک  . تسا زاس  ثیدـح  لاجد و  باذـک و  لاس 150 ه  رد  یفوتم  یخلب ، نامیلـس  نب  لتاقم  - 615
یم تسود  تاهراـب  رد  ار  یثیدـح  هچ  رگنب  هتفگ : یم  روـصنم  رفعج  یبا  هب  وا  تسا ، هدروآ  رامـش  هب  هتخاـس  یم  ثیدـح  ادـخ  لوـسرب 

: تفگ باوج  رد  وا  منک ؟ عضو  ساـبع  هراـبرد  وـت  يارب  یثیداـحا  یهاوـخب  رگا  تسا : هتفگ  يدـهم  هب  منک و  ثیدـح  تیارب  هک  يراد 
. تسین نآ  رد  یتجاح 

. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  یئاط ، دیزی )  ) دایز نب  رذنم  - 616
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  یسیردا  دیعس  وبا  هک  لاس 401 ه  رد  یفوتم  یلهذ ، يدلاخ  یلع  وبا  يوره  هللا  دبع  نب  روصنم  - 617

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  دهاجم ، نب  روصنم  - 618
. تسا هتخاسیم  ثیدح  قفوم ، نب  روصنم  - 619

هدرک یم  تیاور  هک  یئاهزیچ  مومع  هتخاس و  یم  ثیدح  تسا و  تعدب  بحاص  باذک و  يرـصب ، هللا  دـبع  وبا  لاله  نب  يدـهم  - 620
. تسا هتفرگن  رارق  يوریپ  دروم 

هحفص 104 ] ] 

شا هراب  رد  تسا و  هتـشادن  غورد  زج  یبیع  دیعـس  وبا  هب  ینکم  لاس 83 ه  رد  یفوتم  يدزا ، قارـس  نب  ملاظ  هرفـص  یبا  نب  بلهم  - 621
هحفص فراعملا "  رد "  هبیتقنبا  . تسا هتشاد  تیالو  نآ  رد  لاس  جنپ  هدوب و  ناسارخ  یلاو  وا  تسا و  هتفگ  یم  غورد  هرامه  هدش : هتفگ 

تسا : هتفگ  باعیتسالا " بحاص "  رمع  وبا  یلو  هتفگ : نینچ   175
يور نانآ  هتـشاد و  نتفگ  غورد  هب  جایتحا  جراوخ  اب  گنج  رد  وا  اریز  درادن ، یهجو  هتفرگ  بیع  غورد  اب  اروا  هک  یـسک  تسا و  هقث  وا 

. دنا هداد  تبسن  غورد  هب  ار  وا  هنیک  مشخ و 
هتـشاد گنج  رد  هکيزاین  رطاخب  ار  نآ  هکنآ  تیاهن  هدرک ، تیبثت  شنایب  نیا  اب  ار  بلهم  نتفگ  غورد  رمع ، وبا  بانج  دـیوگ : یم  ینیما 

!! تسا هدرک  باب  نیا  حتف  تسا  هیواعم  يار  نامه  نیا  تسا و  هدرک  زیوجت 
. تسا باذک  نامثع ، نب  بلهم  - 622

. تسا هدش  دای  نازاس  ثیدح  هرمز  رد  یتبا ، یسوم  - 623
. تسا باذک  يزورم ، میهاربا  نب  یسوم  - 624

. تسا هتخاس  ریسفت  رد  یباتک  .و  تسا عاضو  لاجد و  یناعنص ، یفقث  نمحرلا  دبع  نب  یسوم  - 625
تسردان بلاطم  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هبو  هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  ظعاو ، یسدقم  يواقلب  یطایمد  رهاط  وبا  دمحم  نب  یـسوم  - 626

تسا هتخاس  یم 
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. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  ریطم ، نب  یسوم  - 627
هتفگ هعرذ  وبا  و  تسا ، هتخاس  ثیدح  لهچ  نیوزق  تلیضف  رد  تسا و  زاس  ثیدح  باذک و  يرـصب ، یـسراف  هبر  دبع  نب  هریـسم  - 628
اجک زا  ار  ثیداحا  نیا  متفگهریسم : هب  هک  تسا  هتفگ  عابط ، نب  یـسیع  نب  دمحم  .و  مراد ریخ  رظن  راک  نیارد  نم  هتفگ : یم  وا  هک  تسا 

!! ما هتخاس  نآ ، هب  مدرم  بیغ  رت  رطاخ  هب  ار  اهنآ  تفگ : باوج  رد  دوب ؟ دهاوخ  نینچ  شیارب  دنک ، تئارق  نینچ  هکیسک  يا  هدروآ 
. دنا هدرک  فیصوت  دهز  هب  ار  وا  یهورگ  و 

. تسا باذک  دیبع ، نب  هریسم  - 629

( نون  ) فرح

. وتسا زاس  ثیدحو  باذک  لامج ، زمره  وبا  زمره  نب  عفان  - 630
ادـخ نمــشد  ثیبـخ و  باذـک و  هدرک ، توـف  لاـس 193 ه  رد  هدـش  هتفگ  هک  دادـغب ، لـیزن  یناـسارخ ، لهـسوبا  باـب  نـب  رـصن  - 631

. تسا هتشون  ثیدح  رازه  تسیب  وا  زا  نیعم  نبا  دنا و  هتسناد  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ار  شثیدح  همیثخ  وبا  نیعم و  نبا  دمحا و  . تسا
. تسا سکان  هتشاد و  ثیدح  نایسن  باذک و  قارو ، یلجب  ثداحلا  وبا  نالجع  نب  دامح  نب  رصن  - 632

هحفص 106 ] ] 

. دنا هدرک  عامجا  شیئوگغورد  هب  هک  تسا  یناسک  زا  تسا و  ثیدح  عضو  هب  نیفورعم  زا  ءزج ، وبا  فیرط  نب  رصن  - 633
. تسا باذک  دنا  هتفگ  نیعم  نبا  یلیقع و  هکنانچ  راسی  نب  دیدق  نب  رصن  - 634

ار دمحا  دنسم  هدرک و  توف  شش  هاجنپ و  دصـشش و  لاس  رد  یقـشمد  هعـشیعش  نبا  ینابیـش  حتفلا  وبا  رفظم  زعلا  یبا  نب  هللا  رـصن  - 635
. تسا نید  رد  تالابم  یب  بذک و  هب  روهشم  وا  تسا  هتفگ  هماش  وبا  هک  هدومن  تیاور 

هراب نیا  رد  ءارعـش  زا  یـضعب  هدرک و  بوسنم  اجنآ  تواـضق  هب  ار  وا  هدوب  قشمد  یلاو  هکیلاـح  رد  هلودـلا ، ینـس  نب  ییحی  نب  دـمحا  و 
ایآ دومن ؟ راکشآ  وا  هک  هچنآ  زا  دعب  هتشادزاب  وا  زا  ار  امش  زیچ ، هچ  امـش  رب  يا  و  هتـسشن ، تواضق  دنـسم  رب  یقـش  هشیعـش  دنا " : هتفگ 
هب لهاج  هک  یـسکرکف  هراصع  زا  اتفگـش  دندوب ؟ هتفر  نیب  زا  تیاده  بحاص  لاجر  هکنآ  ای  هدرک و  جورخ  لاجد  ای  دوب و  هدـمآ  هلزلز 

" ؟ دنیشنب اضق  دنسم  رب  هک  دنا  هداد  هزاجاوا  هب  مدرم  تسا و  عرش 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  يزورم ، هملس  نب  رضن  - 636

. تسا نایوگغورد  زا  یکی  یفش ، نب  رضن  - 637
تسا هدرک  یم  هغلابم  نآ  رد  هتفگ و  یم  غورد  هدیدزد و  یم  ثیدح  رهاط ، نب  رضن  - 638

هحفص 107 ] ] 

تیوـقت رد  وا  تسا : هتفگ  يدزا  . تسا هدرک  توـف  لاـس 228 ه  رد  هک  تسا  ناـیاوشیپ  زا  یکی  روعا ، هللا  دـبع  وبا  داـمح  نب  میعن  - 639
. تسا هدرک  یم  میظتن  هدوب  غورد  اهنآ  همه  هک  نامعن  تمذم  رد  یتسردان  تایاکح  هتخاس و  یم  ثیدح  تنس ،
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. تسا هدوب  روهشم  نایوگغورد  زا  یکی  زاس و  باذک  ربنقنب ، ملاس  نب  میعن  - 640
. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  يرصب ، دیعس  نب  لشهن  - 641

ثیدحنآرق لئاضف  رد  لاله ، نب  یلعم  دـننامه  هدوب و  باذـک  خیـش  لاـس 173 ه  رد  یفوتم  همـصع ، وبا  دـیزی  میرم  یبا  نب  حون  - 642
دص و نآرق ، ياه  هروس  تلیـضف  ثیداحا  تسا و  هتخاس  نآرق  لئاضف  ثیداحا  هک  تسا  یـسک  وا  تسا : هتفگ  مکاح  . تسا هدومن  عضو 

. دشاب یم  غورد  اهنآ  همه  هک  تسا  ثیدح  هدراهچ 
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  یبهذ  هک  جارد ، نب  حون  - 643

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  تسا  هدرم  لاس 182 ه  رد  هدش  هتفگ  هک  هنوعج ، نب  حون  - 644
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  رفاسم ، نب  حون  - 645

هحفص 108 ] ] 

( ءاه  ) فرح

. تسا باذک  یخلب ، بیبح  نب  نوراه  - 646
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یقر ، نایح  نب  نوراه  - 647

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  تاقثرب  هک  تسا  یسک  دایز ، نب  نوراه  - 648
. تسا باذک  بیطلا ، وبا  دمحم  نب  نوراه  - 649

یم رامـشب  يزاس  ثیدـح  رد  یتفآ  یلو  هدوب ، وگغورد  ظفاح  زا  یکی  لاس 509 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، يدادـغب  كرابم  نب  هللاهبه  - 650
. تسا هدیدرگ  راکشآ  ثیدح  همئا  شیپ  شغورد  هک  دور 

دـصراهچ وا  تسا : هتفگ  دواد  وبا  هک  هدوب  قشمد  ثدحم  بیطخ و  هیقف ، لاس 245 ه  رد  یفوتم  یملـس ، دیلولا  وبا  رامع  نب  ماشه  - 651
. تسین اهنآ  يارب  یلصا  هک  هدرک  لقن  ثیدح 

لاس 465 ه رد  هک  . تسا ایالب  تاعوضوم و  هراب  رد  یگتخاـس  ثیداـحا  يوار  زاـس و  ثیدـح  باذـک و  یفـسن ، میهاربا  نب  داـنه  - 652
. تسا هدرک  توف 

ار بش  مامت  میالوم  تسا : هتفگ  وا  هراـب  رد  شزینک  تسا و  سکاـن  باذـک و  لاس 207 ه  رد  یفوتم  یئاط  يدـع  يدـع  نب  مثیه  - 653
. تسا هتفگ  یم  غورد  هتسشن و  یم  هدش  یم  حبص  هکیتقو  هدرک  یم  يراد  هدنز  بش 

ترفاسم رد  هراومه  وا  تسا ، یبوچ  يور  شلزنم  زور  ره  هک  تسا  نینچ  شنولت  رد  يدـع  نب  مثیه  تسا " : هتفگ  وا  هراـب  رد  ساون  وبا 
هب انایحا  یلاوم و  يوسب 

هحفص 109 ] ] 

مـسق ادـخب  دـنکیم ، مسرب  ملظ  هراوـمه  اـیوگ  هـک  دـهد  یم  شقوـس  ناـشوجه  يارب  هـک  تسایناـبز  وا  يارب  تـسا ، هیداـب  لـها  يوـس 
تبـسن لعث "  ینب "  رد  ار  يدع  هک  یماگنه  ياهدروآ  تسدب  باسنا  هار  زا  هک  یکیدزن  نآ  رگم  ینک  دـصق  ارنآ  هک  تسین  يایکیدزن 

(. تسا لعث  ینب  اب  طابترا  یب  انزلا و  دلو  هک  ناوخب  یعد "  ینعی "   "  ) نک بسن  رد  نیع  رب  مدقم  ار  لاد  يداد ،
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. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يرصب ، یئاط  رافغلا  دبع  نبمثیه  - 654

( واو  ) فرح

. تسا زاس  ثیدح  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هبو  باذک  يدزا ، یناربط  هملس  نب  دیلو  - 655
. تسا سکان  باذک و  دادغب ، لیزن  لاس 172 ه  رد  یفوتم  یفوک ، ینادمه  روثیبا  نب  هللا  دبع  نب  دیلو  - 656

هب جاجتحا  هجو  چیه  هب  هک  هدرک  یم  تیاور  یگتخاس  بلاطم  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  هتخاس  یم  ثیدح  يزنع ، لضف  نب  دیلو  - 657
. تسین زئاج  اهنآ 

. دوش هتشون  شثیدح  دیابن  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  لاس 181 ه  رد  یفوتم  هیما ، ینب  مالغ  يرقوم  دمحم  نب  دیلو  - 658
یگدنز لاس 250 ه  ات  هک  ینارح ، یلجب  دیلولا  وبا  صفح  نب  بهو  - 659

هحفص 110 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  هدومن 
نمشد لاجد ، ثیبخ ، باذک ، دارفا ، نیرتوگغورد  ای 200 ه  لاس 199  رد  یفوتم  یندم ، یشرق  يرتخبلا  وبا  یضاق  بهو  نب  بهو  - 660

ام تسا " : هتفگ  نینچ  شا  هراـب  رد  ریبز ، نب  ورمع  نب  دـیوس  هک  هتخاـس  یمثیدـح  ار  بـش  ماـمت  تـسا و  هدوـب  زاـس  ثیدـح  ادـخ و 
هک یتایاور  هدرک ، یم  عیاض  ار  يراگ  زیهریپ  نید و  هک  میتفای  نانچ  هتفگ  یم  ثیدـح  مرکا  ربمایپ  زا  اـم  يارب  هک  یماـگنه  ار  بهونبا 

 ". تساهدروآ درگ  هدرک و  تیاور  هک  یئاهزیچ  بهو و  رب  فا  تسا ، هدرک  یم  تیاور  هدوب  ءارتفا  غورد و  شا  همه 
شیارب غورد  ياهدنـس  هدرک  یم  تیاور  هک  یثیدـح  ره  رد  تسا و  نازاس  ثیدـح  نایوگغرد و  زا  يرتخبلا ، وبا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا 

. تسا هدز  یم  اج  ار  اهنآ  تاقث  مان  هب  هتخاس و  یم 

( ءای  ) فرح

. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  لاس 146 ه  رد  یفوتم  يواهر ، يرزج  هسینا  یبا  نب  ییحی  - 661
. دنک یم  تیاور  یگتخاس  بلاطم  دیوگ و  یم  غورد  هک  تسا  یخیش  لاس 202ه  رد  یفوتم  يرصب ، نکس  نب  ییحی  - 662

هتخاس و ثیدح  لیوط ، دیمح  مان  هب  هدرک و  یم  تیاور  هدوب  هدرکن  ثیدح  زگره  هک  یبلاطم  نایفس ، زا  ینامی ، بیبش  نب  ییحی  - 663
. تسا هتفگ  غورد 

هحفص 111 ] ] 

. تسا يدب  درم  باذک و  ایرکز ، وبا  هیودبع  نب  ییحی  - 664
یم تیاور  هک  یئاهزیچ  زا  مادکچیه  هدوب و  ادخ  نمشد  ثیبخ ، باذک ، هتخاس ، یم  غورد  ثیدح  رازیعلایبا ، نب  هبقع  نب  ییحی  - 665

. تسا هتفرگن  رارق  يوریپ  دروم  هدرک 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  هدرک ، یم  تیاور  فرطم  زا  هک  ءالع  نب  ییحی  - 666

. تسا هدوب  باذک  همتع ، دجسم  ماما  لاس 589 ه  رد  یفوتم  یکلام ، یسنلب  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نب  ییحی  - 667
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تسردان شثیدح  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هک  تسا  هتخاسیم  ثیدح  هدوب و  عاضو  لاجد ، باذک ، يرصب ، یشرق  هسبنع  نب  ییحی  - 668
. تسا هدوب  راکشآ  شعضو 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هلمرح  رب  یبیجت ، هلمرح  ردارب  دمحم  نب  ییحی  - 669
هدرک یم  نوگرگد  ار  ثیداحا  هدوب و  ثیدحلا  كورتم  لاجد ، باذک ، لاس 190 ه  رد  یفوتم  يرصب ، بویا  وبا  نومیم  نب  ییحی  - 670

. تسا
. تسا هدوب  دزد  ثیدح  هتخاس و  یم  ثیدح  هدوب  تما  نیا  لاجدو  باذک  ایرکز ، وبا  راسمس  یناسغ  مشاه  نب  ییحی  - 671

هحفص 112 ] ] 

. تسا باذک  یمعلا ، دلاخ  نب  دیزی  - 672
. تسا غورد  هب  فورعم  باذک و  یقشمد ، دیزی  نب  هعیبر  نب  دیزی  - 673

. تسا ثیدحلا  كورتمو  هقث  ریغ  زاس و  ثیدح  باذک و  مکحلا ، وبا  يرصب ، یثیل  ضایع  نب  دیزی  - 674
. تسا باذک  لالخ ، ناورم  نب  دیزی  - 675

روددنا هتشون  وا  زا  هک  هچنآ  مامت  نیثدحم  اذل  و  هدوب ، غورد  ندرک  راکـشآ  رد  یطاسبنا  شیارب  هک  یـسهیب ، قاحـسا  نب  بوقعی  - 676
. دنا هتخادنا 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  هدوب  گرزب  نایوگغورد  زا  یندم ، يدزا  فسوی  وبا  دیلو  نب  بوقعی  - 677
. تسا هدرک  توف  لاس 200 ه  دودح  رد  و  هدوب ، يدب  درم  باذک و  یشعا ، فسوی  وبا  بوقعی  - 678

، دوش یمن  هتشون  شثیدح  . تسا سکان  باذک و  هدوب  هدنز  دیشر  تموکح  نامز  رد  هک  ینارح ، یلیقع  مثیهلا  وبا  قدشا  نب  یلعی  - 679
هب تفگ  هک  هدیـسرنم  هب  رمـس  یبا  زا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  تسناد ، یمن  هدرک و  یم  ثیدح  اهنآ  هب  وا  دندرک ، عضو  یثیداحا  شیارب 

. ار دئاوف  زا  يزیچ  کلام و  اطوم  نایفس و  عماج  تفگ : دینش ؟ هچ  ربمایپ  زا  تیومع  متفگ : یلعی 

هحفص 113 ] ] 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  يدع  نب  نامی  - 680
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  رخاتم ، خیش  یمزراوخ ، رفعج  نب  فسوی  - 681

وا هدش و  تمایق  نازیم و  رکنم  نآ  رد  هتـشون ، باذـع  هراب  رد  یباتک  هدوب ، زاس  ثیدـح  باذـک و  هیقف ، یتمـس  دـلاخ  نب  فسوی  - 682
توف لاس 189 ه  رد  و  هدروآ ، هرصب  هب  ار  هفینح  یبا  يار  هک  تسا  یسک  لوا  و  هدرک ، عضو  ار  طورـش  باتک  هک  تسا  یـسک  نیتسخن 

. تسا هدرک 
رد و  هدرک ، یم  تیاور  تسردان  بلاطم  هتفگ و  یم  غورد  هدوب ، ثیدحلا  كورتم  باذک و  یقشمد ، ضیفلا  وبا  رفـس  نب  فسوی  - 683

. تسا هتشاد  رارق  نازاس  ثیدح  هرمز 

اه هنیک 

یم ثیدـح  وا  هک  دـش  مولعم  میارب  هاـگنآ  متـشون ، ثیدـح  رازه  دـص  وا  زا  تسا : هتفگ  حـلاص ، نب  دـمحا  ظـفاح  هک  هلاـبز ، نبا  - 684
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. مدرک كرت  ار  شثیدح  ور  نیا  زا  هتخاس ،
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  دنس  اب  رکوش ، نبا  - 685

. تسا هدز  یم  بلاق  خویش  مان  هب  هدرک و  یم  بیکرت  ار  اهنآ  هدیدزد و  یم  ثیدح  هدوب و  باذک  رقصلا ، نبا  - 686

هحفص 114 ] ] 

. تسا یغورد  ثیداحا  ياراد  هدوب و  باذک  نامثع  نب  رکب  وبا  - 687
. تسا هدوب  باذک  یضایب ، رباج  وبا  - 688

. تسا هدوب  باذک  ءالب و  یعار ، لفون  نب  نسحلا  وبا  - 689
ءوسرطاخ هب  ار  وا  ریزو ، یبلهم  هک  . تساسابع نب  دمحم  نب  یلع  شمسا  هدش : هتفگ  دایز ، تافینصت  بحاص  يدیحوت ، نایح  وبا  - 690

. تسا هدوب  سراف  دالب  رد  دص  راهچ  هنس  دودح  ات  درک و  دیعبت  شیفسلف  صوصخم  تارظن  هدیقع و 
ندز ناـتهب  رد  و  هدوـب ، هرهب  مک  يراـک  زیهرپ  نید و  ظاـحل  زا  باذـک و  ناـیح  وـبا  تسا : هتفگ  هدـیرفلا "  باـتک "  رد  یلاـم "  نبا  " 

. تسا هدش  لیطعت ، هب  لوق  تعیرش و  زا  نتفرگ  بیع  لیبق : زا  یمهم  روما  ضرعتم  هدرک و  یمرهاجت 
. تسا لالحنا  هقدنز و  بحاص  وا  تسا : هتفگ  یبهذ  .و  تسا قیدنز  وا  تس : هتفگ  يزوج  نبا  و 

بوسنم هلاسر  هتفگ : یم  هک  تسا  هدینش  ینیلام  دیعس  وبا  زا  وا  هک  هدرک  لقن  میارب  يزجسرصن  وبا  هک  هتفگ ، كاکح  ییحی  نب  رفعج  و 
ببـس ما و  هتـشون  هعیـش  در  ناونعبنم  ار  هلاسر  نیا  تفگ : وا  مدرک  تئارق  نایح  یبا  يارب  یلع  يوسب  ار  هدـیبعیبا  اب  رمع  رکب و  یبا  هب 
هلاسر نیا  ور  نیا  زا  دندرک ، یم  ولغ  یلع ، هراب  رد  ودندش  یم  رضاح  دیمعلا  نبا  ینعی  ءارزو  زا  یضعب  سلجم  رد  اهنآ  هک  هدوب  نیا  نآ 

. تسا هدرک  عضو  هب  فارتعا  وا  نیا  ربانب  متشون ، ار 
نادنمـشند زا  يراتفگ  رب  وا  هک  هدرک  لقن  جالع ، نبا  طخ  زا  وا  هک  مدـناوخ  هعامج ، نبا  نیدـلا  زعیـضاق  طخ  هب  تسا : هتفگ  رجح  نبا 

لـضف لها  هرمز  رد  ار ، يدیحوت  دمحم  نب  یلع  نایح  وبا  هراومه  تسا : نینچ  نآ  هصالخ  هک  هتفای  یهاگآ  هدوب  هلاسر  نیا  هب  قلعتم  هک 
رظن راـک  نیا  زا  وا  تخاـس ، یلع  يوسب  ار  رمعو  رکب  وبا  هب  بوسنم  هلاـسر  وا  هکنآ  اتمتـسناد  یم  لزه  دـج و  رد  دادـس  هب  فوـصوم  و 

رب نیهوت 
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رد هیماما  هک  ار  هچنآ  قوف  قحتـسم  نانآ  هدش  یم  تباث  رگا  هک  هداد  تبـسن  ار  يروما  رمع  رکب و  وبا  هب  نآ  رد  اذـل  هتـشاد و  لوا  ردـص 
. دوب دنهاوخ  دنلئاق  ناشناماما  هراب 

هداد تبسن  ياهغیلب  هبطخ  رکبوبا  هب  هلاسر ، نیا  رد  وا  هک  تسا  نیا  دراد  نآ  ندوب  یگتخاس  رب  تلالد  هلاسرنآ  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  و 
زا نانآ ، هک  هدـنام  لـفاغ  تقیقح ، نیا  زا  هکیتروص  رد  دـناسرب ، هنع  هللا  یـضر  یلع  هب  ار ، نآ  هک  هدرک  قلمت  هدـیبع  یبا  زا  نآ ، رد  هک 

!! دنرودب قلمت 
تبارق ظاـحل  زا  ادـخ  لوسر  هب  وت  دـنگوس ، مناـج  هب  تسا : هتفگ  رکب  یبا  لوـبق  زا  هک  تسانیا  نآ ، ندوـب  یگتخاـس  رب  رگید ، لـیلد  و 

سفن و هب  طوـبرم  یکیدزن ، تسا و  تشوـگ  نوـخ و  هب  طوـبرم  تبارق ، اریز  میرتـکیدزن ، وا  هـب  یکیدزن  ظاـحل  زا  اـم  یلو  يرتـکیدزن ،
. دیامن یم  زاین  یب  شندرک  در  رس  درد  زا  ار  ام  شظافلا ، تفاخس  تسا و  هفسالف  راتفگ  هب  هیبش  مالکنیا ، .و  حور
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هیحان زا  یحو  راظتنا  هب  یتفرگ و  رانک  وت  هک " : تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  هنعهللا  یـضر  رمع  راـتفگ  نآ ، ندوب  یگتخاـس  لـئالد  زا  و 
، نآ غورد  اریز  . دوش هداد  تبـسن  رمع  هب  هک  تسین  اور  یمالک  نینچ  هک  یتروص  رد  دـش "  فرحنم  ادـخ  تاـجانم  یلو  یتسـشن ، ادـخ 

. تسا راکشآ 
دراد دوجو  تسا  ناگتـشذگ  راتفگ  صئاصخ  زا  هک  ترابع  یئاسر  یناور و  مدـع  لیبق  زا  هلاـسر ، نآ  رد  يرگیدروما  اـهنیا ، زا  رظنفرص 

. تسا یگتخاس  هلاسر  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هک 
دیوگ : یم  ینیما 

نایح یبا  غورد  هلاسر  زا  ناشتافیلات  رد  هک  ینک  یمن  بجعت  نارگید ، قیقحتلا " و  هدمع  رد "  یکلام "  دـیبع  دـننام "  یناگرزب ، زا  ایآ 
؟ دنیامن یم  لالدتسا  جاجتحا و  رمع  رکب و  یبا  لئاضف  باب  رد  یتخانش ، ار  شا  هدنزاس  هبذاک  تیصخش  نآ و  تیهام  هک  يدیحوت 

. تسا باذک  سنا ، مداخ  يرصب ، یمعا  فلخ  وبا  - 691

هحفص 116 ] ] 

. تسا باذک  يدادغب ، خیش  ریخلا  وبا  - 692
. تسا هدش  دای  نازاس  ثیدح  هرمز  رد  ینئادم ، دعس  وبا  - 693

. تسا نایوگغورد  زا  یکی  يردق ، دیعس  وبا  - 694
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يدزا ، یماش  یلماع  هملس  وبا  - 695

. تسین زئاج  شراتفگ  هب  جاجتحا  هک  تسا  ثیبخ  باذک و  یبرح ، بیطلا  وبا  - 696
. تسا هدوب  ثیداحا  يدزد  هب  فورعم  وگغورد و  يروباشین ، رکذم  رمع  نبا  یلع  وبا  - 697

. تسا هدشدای  تداع ، قراخ  بئاجع  عارتخا  ثیدح و  رد  یئوگغورد  هب  وا  زا  هک  یضاق ، ینهج  مساقلاوبا  - 698
. تسا هدوب  مدرم  دارفا  نیرت  ثیبخ  نیرن و  وگغورد  زا  هریغملا  وبا  - 699

. تسا هدوب  باذک  مزهملا ، وبا  - 700
نولمعی  اوناک  ام  لطاب  هیف و  مه  ام  ربتم  ءالوه  نا 

." تسا لطاب  دنداد  یم  ماجنا  هچنآ  دننآ و  رد  هک  دنتسه  يزیچ  ناگدش  كاله  نانیا  نامگ ، یب  " 

هحفص 117 ] ] 

ادخ هب  برقت  لماع  يزاس  ثیدح 

هراشا

عـضو هکنیا ، زا  لفاغ  . دنادب كرزب  دایز و  ار  نآ  مرتحم  هدنناوخ  دـیاش  هک  دوب  راورخ  زا  یتشم  ایرد و  زا  يا  هرطق  میدرمـش ، رب  هک  اهنیا 
هکلب درادن  يراگ  زیهرپ  دهز و  اب  یتافانم  تنس ، لها  ءاملع  زا  يرایسب  شیپ  ناعبات ، هباحص و  زا  تاقث  ادخ و  لوسر  رب  بذک  ثیدح و 

ار ناـحلاص  تسا " : هتفگ  ناـطق  دیعـس  نب  یحی  هک  تسا  اـج  نیا  زا  و  دـنناد ، یم  ادـخ  يوـس  هب  برقت  لـماع  ناـحلاص و  راعـش  ار  نآ 
 "، میدیدن ثیدح  رد  اهنآ  زا  رتوگغورد  يزیچ  رد  ار  ریخ  لها  تسا " : هتفگ  وا  زین  "و  مدیدن ، ثیدـح  رد  اهنآ  زا  رتوگغورد  يزیجرد 
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 ". مدیدن تسا  دهز  ربخ و  هب  بوسنم  هک  نآ  زا  رتشیب  یسک  رد  ار  غورد  هک ": هدش  لقن  وا  زا  زین  و 
تلیـضف هراب  رد  نازاس  ثیدـح  هک  تسردان  رابخا  غورد و  ثیداحا  نآ  هب  یتافتلا  تسا " : هتفگ  هحفـص 155  راکذتلا "  رد "  یبطرق  و 

، هار دنا  هداد  ماجنا  یترخآ  شاداپ  تبرق و  دصق  ناونعب  ار  یلمع  نینچ  اهنآ  اریز  درک ، دیابن  دنا  هتخاس  لامعا ، رگید  نآرق و  ياه  هروس 
زا هکنانچ  دنیامن ، کین  لامعا  هب  بیغرت  ار  مدرم 
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. تسا هدش  تیاور  نارگید  و  يرابیوج ، هللا  دبع  نب  دمحا  ینامرک و  هشاکع  نب  دمحم  يروزم و  میرم  یبا  نب  حون  همصع  یبا 
نم تفگ : باوج  رد  وا  يا ؟ هدرک  لقن  بلاطم  اه  هروس  کیاکی  تلیـضف  رد  سابع ، نبا  زا  همرکع ، زا  اجک  زا  دش : هتفگ  همـصع  یبا  هب 

ناونع هب  ار  تیاور  نیا  ور ، نیا  زا  دنا ، هدش  قاحـسا  نب  دمحم  يزاغم  هفینح و  یبا  هقف  هب  مرگرـس  هدرک و  ضارعا  نآرق  زا  مدرم  مدـید 
ما ! هتخاس  هنادنسپ  ادخ  لمع 

مادقا هک  داهز  زا  يدرم  هب  دنا : هدروآ  نیثدحم ، خویـش  زا  رگید  مکاح و  دـهد : یم  همادا  نینچ  باتک  نامه  هحفص 156  رد  یبطرق  زاب 
نآارق زا  مدرم ، مدید  تفگ : باوج  رد  وا  يدرک ؟ نینچ  ارچ  دش : هتفگ  دوب ، هدومن  نآ  ياه  هروس  نآرق و  تلیـضف  رد  ثیدح ، عضو  هب 

يور زا  هکیـسک  ادخ " : لوسر  هتفگ  اب  سپ  دـش : هتفگ  وا  هب  هاگنآ  . منیامن بیغرت  نآ  هب  ار ، نانآ  هلیـسونیدب  متـساوخ  دـنا  هتفرگ  هرانک 
شعفن هب  هکلب  ما  هتفگن  غورد  وا  ررـض  رب  نم  تفگ : باوج  رد  يدرک ؟ هچ  دوب "  دـهاوخ  شتآ  شهاـگیاج  دـیوگب  غوردنم  رب  دـمع 

متخاس !! ثیدح 
، دندوب دهز  هب  بوسنم  هک  دنتـسه  یناسک  ررـض  ظاحل  زا  اهنآ  نیرتگرزب  و  تسا : هتفگ  يزاس  ثیدح  زا  مدرم  نتـشاد  رذـح  رب  رد  وا  و 

ياههتخاس دنا  هتشاد  اهنآ  هب  هک  ینانیمطا  رطاخ  هب  زین  مدرم  دنا و  هدومن  نآ  هب  مادقا  تسا  یبوخ  راک  يزاس  ثیدح  هکنیا  لایخ  هب  یلو 
. دندرک هارمگ  زین  ار  نارگید  دندوب و  هارمگ  نانآ  دنا ، هتفریذپ  ار  نانآ 

رد وا  دیا ؟ هدروآ  ار  ثیداحا  نیا  اجک  زا  هدوب : هدش  هتفگ  وا  هب  هک  یماگنه  دیدینش : ار  هبر "  دبع  نب  هرـسیم  راتفگ "  قباس ، رد  امـش  و 
نـسح تسا : هتفگ  مکاح  .و  مراودـیما ار  کین  شاداپ  راک  نیا  رد  ما و  هدرک  عضو  نادـب ، مدرم  بیغرت  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  تفگ : باوج 

دامح نب  میعن  زین  تساهتخاس و  یم  ثیدح  ادخ  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  دنک ) یم  تیاور  حضاو  نب  بیسمزا  هک  یسک  )

هحفص 119 ] ] 

تسا ! هتخاس  یم  یثیدح  تنس ، تیوقت  رطاخ  هب 
لئاـضف اـبو  هتـشادن  دوجو  یتـصقنم  نیرتـکچوک  نآ  رد  هدوبن و  تشز  ياـهراک  زا  تسرداـن  راـتفگ  تمهت و  غورد و  اـیوگ  نیا ، رباـنب 

درادن !! یتافانم  یناسنا  تمارک  یناسفن و 
دشاب !! یم  مدرم  نیرتوگغورد  هک  تسا  دباع  ودهتجم  نومیم  نب  برح  نیا 

تسا !! هتفگ  یم  غورد  هدرک و  یم  سولج  هدش  یم  حبص  هک  یتقو  داتسیا  یم  زامن  هب  ار  بش  مامت  هکتسا  یئاط  مثیه  نیا  و 
تسا !! هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  لاح ، نیع  رد  هدوب و  داهز  زا  هک  تسا  یماش  میهاربا  نب  دمحم  نیا  و 

تنـس و زا  يوریپ  داهتجا و  حالـص و  تناما و  تقادـص و  يراد و  نید  دامتعا و  دـهز و  هب  فوصوم  یلبنح  ثیغملا ، دـبع  ظـفاح  نیا  و 
تسا !! هتشون  هیواعم  نب  دیزی  لئاضف  هراب  رد  یباتک  یگتخاس ، بلاطم  زا  لاحنیع  رد  و  هدوب ، راثآ 
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تسا !! هتفگ  یم  غورد  هتخاس و  یم  ثیدح  هک  هدوب  لصوم  دابع  زا  حیبص ، نب  یلعم  نیا  و 
تسا !! هدوب  باذک  هک  تسا  دباع  لاله  نب  یلعم  نیا  و 

تسا !! هدوب  يرهام  زاس  ثیدح  هک  تسا  تئارق  ماگنه  هدننک  هشاکع  نب  دمحم  نیا  و 
تسا !! هتشون  نایفس  یبا  نب  هیواعم  لئاضف  رد  یباتک  یگتخاس ، بلاطم  زا  هک  تسا  دهاز  رمع  وبا  نیا  و 

هدوب ایند  كرات  اسراپوا و  تسا : هتفگ  شیزاس  ثیدـح  یئوگغورد و  هراب  رد  يزوج  نبا  هک  تسا  داهز  ناگرزبزا  یلهاـب  دـمحا  نیا  و 
!!!. تسا هداد  هولج  وکین  شیارب  ار  حیبق  لمع  نیا  ناطیش ، اما 

!!. تسا هتخاس  ثیدح  هیواعم  تلیضف  رد  هک  تسا  حلاص  درم  ینادرب ، نیا  و 
نخس یسک  اب  لاس  تسیب  یتح  هک  تسا  ناحلاص  زا  صفح ، نب  بهو  نیا  و 
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!!. تسا هتفگ  یم  یشحاف  غورد  یلو  هتفگن 
لاح نیع  رد  اما  هدوب ، نآ  هب  تبـسن  اهنآ  نیرتعفادم  تنـس و  هب  تبـسن  شنامز  مدرم  نیرتدـنب  ياپ  هک  تسا  هیقف  يزورم  رـشب  وبا  نیا  و 

!!. تسا هدرک  یم  الاب  نیئاپ و  ار  نآ  هتخاسیم و  ثیدح 
هدوب زاس  ثیدـح  عاضو و  لاح  نیع  رد  اما  هدوب  زور  رد  اهنآ  نیرتریگ  هزور  مدرم و  نیرت  راد  هدـنزبش  هک  تسا  یعخن  دواد  وبا  نیا  و 

!!. تسا
!! تسا گرزب  نایوگغرد  زا  هک  تسا  ءاهقف  دابع و  ناحلاص  زا  راک ، ییحی و  وبا  نیا  و 

!!. تسا هدوب  یگتخاس  شثیداحا  هک  تسا  داهز  زا  یکی  يدمآ ، دمحم  نب  میهاربا  نیا  و 
ار اهدنـس  هتفرگ و  یمن  رارق  يوریپ  دروم  شثیدح  یلو  هدوب  راد  هزور  لاس  تصـش  دباع و  هک  تسا  یلهـشا  لیعامـسا  وبا  میهاربا  نبا  و 

!!. تسا هدرک  یم  دیناسم  ار  لیس  ارم  هدرک و  یم  نوگرگد 
!!. تسا هدوب  زاس  ثیدح  عاضو و  هک  تسا  تدابع  رد  دهتجم  ریبز ، نب  رفعج  نبا  نیا  و 

!!. تسا هتفگ  یم  هک  هدوب  حلاص  دباع و  شایع ، یبا  نب  نابا  نیا  و 
رگید یخرب  و  ریهش ، ثدحم  یـضعب  و  يدتقم ، ماما  یخرب  هک  دنرادرارق  نوگانوگ  نوئـشرد  یفلتخم  دارفا  نازاس ، ثیدح  نیا  نایم  رد 

ماما يارب  میظعت  ای  نید  هب  تمدخ  رطاخ  هب  اهنآ  زا  یعمج  هک  دنتسه  اناوت  بیطخ  رگید  یخرب  تیاور و  رد  خیش  یـضعب  و  تجح ، هیقف 
. دنا هتفگ  یم  غورد  ادمع  بهاذم  يارب  دییات  ای 

رگا تسا و  هتـسویپ  عوقو  هب  بهاذم  لاجر  نایم  بلاثم  بقانم و  رد  ضقانت  فالتخا و  هدـش و  دایز  اور  ان  ياهتبـسن  غورد و  ور  نیا  زا  و 
توهبم نآ  نادرم  بهاذم و  نوماریپ  یگتخاس  ياه  غورد  اب  ار  مدرم  دنزب ، ءارتفا  ترضح  نآ  هب  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  اب  هتسناوتن  یسک 

. تخاس یم 
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هفینح وبا  حدم  رد  تیاور 
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دیآ یم  يدرم  نم  زا  دعب  يدوز  هب  تیاور " : لیبقزا  دنزاس  یم  ادخ  لوسر  مان  هب  هفینح ، یبا  بقانم  رد  ار  یتایاور  هک  ینیبیم  ار  يدرم 
 ". درک دهاوخ  هدنز  شیاه  تسد  اب  ار  متنس  ادخ و  نید  هک  تسا  هفینح  وبا  شا  هینکو  تباث  نب  نامعن  شمان  هک 

 " هفینح یبا  بقانمشباتک  رد  یمزراوخ  هک  تسا "  شیوخ  نامز  ورشیپ  هفینح  وبا  و  دنتسه ، یناورـشیپ  متما  زا  ینرق  ره  رد  تیاور " : و 
ورشیپ هفینح  وبا  و "  تسا : روط  نیا  هحفص 18 دلج 1  هفینح  یبا  دیناسم  عماج  رد  و  تسا ، هدروآ  ار  نآ  ظفل  نیمه  اب  هحفص 16  دلج 1 

 ". تسا تما  نیا 
ار وا  يدع  نبا  یناجزوج و  هک  باذکمدآ ، نب  دماح  قیرط  زا  ادخ ، لوسر  زا  لاس 174 ه  رد  یفوتم  هعیهل ، نبا  هیحان  زا  تیاور  نیا  دنس 

نبا و  هدرمش ، دنتسه  يزاس  ثیدح  هب  روهشم  هکیناسک ، هرمز  رد  ار  وا  ینامیلـس  دمحا  هک  یتروص  رد  تسا  هدیـسر  دنا ، هدرک  بیذکت 
. دنک شتنعل  ادخ  تسا ، باذک  وا  تسا : هتفگ  نیعم 

بیطخ تسه "  متما  غارچ  متما ، غارچ  متما ، غارچ  وا  تسا ، هفینح  وـبا  شا  هینک  ناـمعن و  شمـسا  هک  تسا  يدرم  متما  رد  تـیاور " : و 
. تسا یگتخاس  ثیدح  نآ  تسا : هتفگ  هدروآ و  هحفص 335  دلج 13  شخیرات  رد  ارنآ  يدادغب 

. تسا تما  نیا  دارفا  نیرتهب  هک  هفینح  وبا  هب  ینکم  دیآ ، یم  دیدپ  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  تیاور " : و 
 ". تسه متما  غارچ  وا  دوش ، یم  هتفگ  هفینح  وبا  وا ، هب  هک  دیآ  یم  دیدپ  يدرم  متما  رد  يدوز  هب  تیاور " :  "و 

هحفص 122 ] ] 

دهاوخ دیدجت  ار  متنس  وا ، هلیـسو  ادخ  تسا ، هفینح  وبا  هب  ینکم  دوش و  هتفگ  نامعن  وا ، هب  هک  دیآ  یم  دیدپ  يدرم  متمارد  تیاور " : و 
. تسا هدرمش  عاضو  باذک و  يرابیوج  دمحا  ياه  هتخاس  زا  ار  نآ  يدع  نبا  درک " 

تسردان یگتخاس و  تیاور  نیا  : هک تسا  هدمآ  هحفص 214  بلاطملا  ینـساباتک  رد  تشا "  تشهب  لها  غارچ  هفینح ، وبا  تیاور " : و 
. تسا

شتـسد هب  متنـس  ادخ و  نید  هک  تسا ، هفینح  وبا  شاهینک  تباث و  نب  نامعن  شمان  هک  دیآ  یم  يدرم  نم ، زا  دـعب  يدوز  هب  تیاور " : و 
 ". دش دهاوخ  ءایحا 

ناربمایپ رگید  تیاور " : تسا " و  تباث  نب  نامعن  شمان  دناریم ، یم  ار  تعدب  دنک و  یم  هدنز  ار  متنـس  هک  دیآ  یم  يدرم  تیاور " : و 
ناربمایپ زا  يربمایپ  و  شناد ، زا  یهوک  هک  اـیوگ  تسا و  راـک  زیهرپ  يدرم  کیادـخ  شیپ  وا  منک ، یم  راـختفا  هفینح  وبا  هب  نم  نم و  هب 

 ". دراد نمشد  ارم  دشاب ، هتشاد  نمشد  ار  وا  سک  ره  دراد و  تسود  ارم  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، لیئارساینب 
. تسا نوگانوگ  شقرط  هچ  رگا  تسین  هتسیاش  تسا : هتفگ  ینولجع  و  تسا ، یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  يزوج  نبا 

هحفص 123 ] ] 

 ". دندش یمن  ینارصن  يدوهی و  دندوب ، هفینح  وبا  لثم  یسیع  یسوم و  تما  رد  رگا  تیاور " : و 
هک دـشاب "  یم  متما  غارچ  وا  . تسا هفینح  وـبا  شا  ناـمعن  شماـن  هک  متما  زا  نم  هب  یمدرم  نم  دـنک و  یم  راـختفا  نم  هب  مدآ  تـیاور : و 

. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هحفص 33  دلج 1  ءافخلا  فشک  رد  ینولجع 
وا ياه  تسد  اـب  ادـخ  هک  تسا  یلاـخ  شیاـه  هناـش  نیب  دوش و  یم  هتفگ  هفینح  وبا  وا  هب  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  يدرم  متما  رد  تیاور " : و 

دارفا وا  تسا و  لـسرم  ثیدـح  نیا  تسا  هتفگ  هحفص 16  دـلج 1  هفینح  یبا  بقانم  رد  یمزاوخ  هکنانچ  دراد ، یم  هاـگن  هدـنز  ار  تنس 
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. تسا هدش  تیاور  یمانمگ 
تسا ". هفینح  وبا  شا  هینک  هک  دیشخرد  دهاوخ  ناسارخ  عیمج  رب  یهام  ادخ  لوسر  زا  دعب  سابع " : نبا  تیاور  و 

: تفگ درک ، هاـگن  وا  هب  رفعج  هک  یتقو  دـش ، دراو  قداـص  دـمحم  نب  رفعج  رب  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  هک  باذـک  يرتخبلا  وبا  تیاور ، و 
ره يارب  سر ، دایرف  و  نوزحم ، ره  يارب  هاگهانپ ، درک و  یهاوخ  هدـنز  ار  نآ  مدـج ، تنـس  ندـش  سردـنم  زا  دـعبوت  منیب  یم  هک  اـیوگ 

ادـخ هیحان  زا  قیفوت  يرای و  سپ  یهد ، یم  ناشناهنآ  هب  وت  ار  تسار  هار  دـنبای و  یم  هار ، دـصقم  هب  اه  نادرگرـس  وت ، هلیـسو  یمومهم ،
یبا زا  ار  نآ  هحفص 19  دـلج 1  هفینح  یبا  بقاـنم  رد  یمزراوخ  بیطخ  دـنبایب "  ار  هار  تا  هلیـسو  یهلا  نادنمـسناد  اـت  تسا  وـت  لاـم 

بلاطم هنوگ  نیا  زا  نآ  رد  دـسیون و  یم  هفینح  یبا  بقاـنم  هراـب  رد  یگرزبباـتک  هک  يدرم  هراـب  رد  میوگب  هچ  تسا : هدروآ  يرتخبلا 
قئاقح دننامه  یمالسا  عماوج  رد  ار  نآ  دروآ و  یم  رادخاش  ياه  غورد  هدوهیب و 

هحفص 124 ] ] 

زا یعمج  ولغ  دیدرگ و  دهاوخ  نشور  شیتشز  راکـشآ و  شغورد  يزور  تسا  نکمم  هک  دنک  یمن  رکف  چیه  دـنک و  یم  شخپ  ملـسم 
. تسا ملعا  ادخ  لوسر  زا  وا  دنا  هتشادنپ  هک  تسا  هدیسر  یئاج  هب  وا ، هراب  رد  هفینح ، وبا  ناوریپ 

كرت ار  مدرم  هنوگچ  : تفگ نم  هب  وا  دوب ، كرابم  نبا  هللا  دـبع  اجنآ  رد  متفر و  هرـصب  هب  اجنآ  زا  مدوب و  هفوک  رد  دـیوگ : یمریرج  نبا 
دوخ ياوشیپ  رفک  رد  ارت  ناـنآ  تسا ، ملعا  ادـخ  لوسر  زا  هفینح  وـبا  هک  دنتـشادنپ  یم  یخرب  هک ، یلاـح  رد  مدرک  كرت  متفگ  يدرک ؟

. دشرت ششیر  هک  تسیرگ  نانچ  هاگنآ  دنا ، هداد  رارق 
عازن يا  هلاـسم  رد  مه  اـب  رفن  ود  اـم  شیپ  تفگ : وا  هب  يدرم  مدـش ، دراو  كراـبم  نـبارب  تـسا : هـتفگ  هـک  هدـمآ  ریرج  نـب  یلع  زازین  و 

دوب : هتفگ  هکنآ  تسا ، هتفگ  نینچ  ادخ  لوسر  : تفگ يرگید  و  هتفگ ، نینچ  هفینح  وبا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دندرک ،
تسا ! ادخ  لوسر  زا  ملعا  تواضق  رد  هفینح  وبا  تفگ : تسا ، هتفگ  نینچ  هفینح  وبا 

وت هیحاـن  زا  رفک  نیا  متفگ : نم  . تسا رفک  . تسا رفک  نیا  تفگ : كراـبم  نبا  هاـگنآ  . تفگ راـبود  وا  وـگب ، هراـبود  تفگ : كراـبم  نـبا 
وبا زا  تندرک  تیاور  رطاـخ  هب  متفگ : روـطچ ؟ : تفگ وا  دـنا ، هداد  رارق  دوـخ  ياوـشیپار  رفاـک  ناـنآ ، وـت  هلیـسو  و  تسا ، هدـش  لـصاح 

. منک یم  رافغتسا  هفینح  یبا  زا  ندرکتیاور  زا  نم  تفگ : وا  . هفینح
. دنناد یمن  ملعا  وا  زا  ار  یسک  اذل  تسا و  هفینح  یبا  تبحم  زا  زیربل  ناشلد  نانیا  تسا : هتفگ  هک  هدمآ  ضایع  نب  لیضف  زا  و 

هفینح و نبا  نآ ، لاطبا  دراب و  ات  هدرک  یم  یئوج  هراچ  ادـخ  لوسر  ثیدـح  لاطبا  رد  قارع ، لها  هیقف  هللا ، دـبع  وبا  عاجـش  نب  دـمحم  و 
. دشاب هدرک  يرای  ار  شیار 

هحفص 125 ] ] 

هفینح وبا  تمذم  رد  راتفگ 

دنا هداد  رارق  بیذکت  هلمح و  نعل و  نعط و  دروم  ار  ناشماما  هتـساخرب ، هلباقم  هب  يدارفا  نایوگ ، فازگ  نازاس و  ثیدح  نیا  ربارب  رد  و 
یم هاگآ  هراب  نیا  رد  هک  ار  هچنآهمه  هب  دـسر  هچ  اـت  میئاـمن ، رکذ  ار  نآ  مهم  ياـهزارف  هک  درادـن  ار  نآ  شیاـجنگ  ماـقم  هنافـساتم  هک 

مینکیم : ءافتکا  اهرظن  راهظا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  میروایب و  اجنیا  رد  میراد ،
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نیکروتم ءافعـض و  ناونع  هب  شباتک  رد  حیحـص ) بحاص  ، ) يراخب لیعامـسا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  هکیناـسک  زا  تسا : هتفگ  ربلا  دـبع 
. تسا یفوک  تباث  نب  نامعن  هفینح  وبا  هداد  رارق  نعطدروم 

رفک زا  راب  ود  هفینح  وبا  هدش : هتفگ  تفگ : یم  دـنا  هدینـش  يروث  نایفـس  زا  ذاعم ، نب  ذاعم  دیعـس و  نب  ییحی  تسا : هتفگ  دامح  نب  میعن 
. دش هداد  هبوت 

هک دـنک  شتنعل  ادـخ  تفگ : وا  . تساهدرم هفینح  وبا  هک  دـندروآ  ربخ  مدوب ، هنییع  نب  نایفـس  شیپ  هک : تسا  هدرک  لقن  يرازف  زا  میعن  و 
. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  يراخب  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا ، هدماین  دیدپ  وا  زا  رتدب  يدنزرف  مالسا ، رد  تسا و  هتسسگ  ار  مالسا  نامسیر 

هفینحوبا هک  تسا ، هدرک  رکذ  هفینح  یبا  هراب  رد  للعلا "  باتک "  رد  یجاس  تساهتفگ : ءافتنالا "  شباـتک "  زا  هحفص 150  رد  وا  زین  و 
رد دوراـجلا  نبا  .و  تسا هدوب  هفینح  یبا  باحـصا  ناـفلاخم  زا  یجاـس  .و  تسا هدرک  هبوـت  مه  وا  هدـش ، هداد  هبوـت  نآرق  فـلخ  هراـب  رد 

هدرک فالتخا  شمالـسا  رد  تسا  مهم  دایز و  شثیدـح  هک  هفینح  وبا  تباث  نب  نامعن  تسا : هتفگ  نیکورتم  ءافعـض و  هراـب  رد  شباـتک ،
. دنا

هتفگ دننامه  هفینح ، یبا  هراب  رد  وا  هک  هدش  تیاور  هللا ، همحر  کلام ، زا  و 

هحفص 126 ] ] 

هدوب رتمک  شررض  هدوب  هدمآ  تما  نیا  گنج  هب  ریشمش  اب  رگا  هدمآ و  دیدپ  مالسا  رد  هک  تسا  يدولوم  نیرتدب  وا  تسا : هتفگ  نایفس 
. تسا

رد ادـخ  لوسر  اب  هک  متفای  ناـنچ  ار  هفینح  وبا  هتفگ : یم  هک  مدینـش  حارج  نب  عیکو  زا  تسا : هتفگ  بئاـسلا  وبا  هک  تسا  هتفگ  یجاـسو 
نب دـمحم  هک  تسا  هدرک  رکذ  یجاس  .و  تسا هدروآ  ار  نآ  هحفص 390  دلج 13  شخیرات  رد  بیطخ  درک و  تفلاخم  ثیدـح  تسیود 

رد وا  یتـسه ، هفینح  وبا  ریپ و  وـت  دـنیوگ  یم  مدرم  متفگ : كراـبم  نبا  هب  تسا  هتفگ  وا  هک  هدرک  لـقن  دـسا ، نب  یلعم  زا  ینئادـم : حور 
شکرت میتخانـش  ار  وا  هک  یتـقو  میتخانـش  یمن  ار  وا  میتـفر و  یم  شـشیپ  اـم  تسین ، تسرد  دـنیوگ  یم  مدرم  هک  هچ  ره  تفگ : باوج 

. میدرک
ارم راـب  نیدـنچ  هفینح  وـبا  تفگ : یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  هک  تسا  هتفگ  میارب  يرقم ، نمحرلا  دـبع  یبا  نب  دـمحم  تـسا : هـتفگ  زین  و 

. مدرکن تباجا  ار  شتوعد  هک  هدومن  فارطا  هب  توعد 
، یئوگب غورد  تثیدح  رد  رگا  تفگ " : یم  هک  دینش  يدرم  زا  رفعج  وبا  يواحط  : تسا هتفگ  رمع  وبا  هک  تسا  هدروآ  هحفص 152  رد  و 

 ". دندومن ضارعا  نیئآ  نید و  زا  هدرک و  ادیپ  سایق  يوس  هب  شیارگ  ملظ  يور  زا  هک  اهنآ ، رفز  ای  هفینح  یبا  هانگ  داب  وت  رب 
. تسا هدوب  نم  رب  ناشهانگ  نم و  لام  ناشیاهرجا ، تانسح و  هک  متشاد  تسود  تسا : هتفگ  رفعج  وبا  و 

وا زا  دوش  یم  ایآ  هک : دش  لاوس  وا  زا  و  دوش ، تیاور  هفینح  یبا  باحـصا  زا  تسین  راوازـس  تسا : هتفگ  لبنح ، نب  دـمحا  نب  هللا  دـبع  و 
درک ؟ تیاور 

. هن تفگ :

هحفص 127 ] ] 

اب هک  یـسک  و  درک ، يزاـب  نید  اـب  وا  تفگ : درک و  داـی  هفینح  یبا  زا  هک  مدینـش  سنا  نب  کـلام  زا  تسا : هتفگ  محازم ، یبا  نب  روصنم 
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. تسین راد  نید  دنک  يزاب  نید 
رگید تفگ : يرآ ، متفگ : دوش ؟ یم  دای  امش  طیحم  رد  هفینح  وبا  زا  ایآ  تسا : هتفگ  نم  هب  سنا  نب  کلام  هک  تسا  هتفگ  ملسم  نب  دیلو 

. تسین تنوکس  ياج  امش  طیحم 
رذ و نب  رمع  دنا : هرهش  هئجرم  اب  ینمشد  هب  ریز ، دارفا  تسا " : هتفگ  هدرک و  دای  رفک ، هنومنار  هفینح  وبا  یتایبا ، نمض  رد  یلیل ، یبا  نبا 

 ". دنرفاک دب و  خیش ، هفینح ، وبا  بابد و  هبیتع  سیق و  نبا 
. تسا هدرک  در  ار  ادخ  لوسر  ثیدح  رتشیب  ای  دص  راهچ  هفینح  وبا  هک : تسا  هدمآ  طابسا ، نبا  فسوی  زا  و 
. تسا هدشن  دلوتم  هفینح  یبازا  مالسا  لها  رب  رت  رضم  يدولوم  مالسا  رد  هتفگ : هک  تسا  هدمآ  کلام ، زا  و 

نایز هدرک  عضو  اـه  تنـس  ضقن  رد  هک  ار  هچنآ  فارطا و  رد  هیحاـن : ود  ره  رد  سیلبا  هنتف  زا  تما ، نیا  رب  هفینح  وبا  هنتف  هک : وازا  زین  و 
. تسا رت  راب 

. مناد یمن  هفینح  یبا  يار  زارتگرزب  يا  هنتف  لاجد  هنتف  زا  دعب  مالسا  رد  تسا : هدمآ  يدهم ، نب  نمحرلا  دبع  زا  و 
هفینح یبا  باحـصا  زا  يدرم  نآ ، رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دـشاب ، يروخ  بارـش  لـئابق ، زا  يا  هلیبق  ره  رد  رگا  تسا : هدـمآ  کیرـش  زا  و 

. دشاب
یبا زا  نآ  رب  رت  رضم  يدولوم  مالسا  رد  درک ، هعطق  هعطق  ار  نآ  تفاتـش و  مالـسا  نامـسیر  يوس  هب  هفینح  وبا  تسا : هدمآ  یعازوا ، زا  و 

. دماین دیدپ  هفینح 
تفگ : دیسر ، هفینح  وبا  تافو  ربخ  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  يروث ، نایفس  زا  و 

ار مالسا  نامسیر  هک  اریز  درک ، تحار  شرش  زا  ار  نیملسم  هک  ار  یئادخ  ساپس 
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شناد و نودب  تفگ : وا  دـش ، دای  هفینح  یبا  زا  وا  شیپ  زین  .و  تسا هدـماین  دـیدپ  وا  زا  رتموش  يدولوم  مالـسا  رد  دوب و  هدرک  هعطق  هعطق 
. درک یم  رظن  راهظا  لئاسم  هراب  رد  تنس 

. تسا هدننک  هارمگ  هارمگ و  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  سیردا ، نب  هللا  دبع  و 
. منیب یم  يدوهی  ار  وا  نم  تفگ : هبیش  یبا  نبا  و 

. دوشن تیاور  هفینح  یبا  باحصا  زا  هک  تسا  راوازس  هتفگ و  یم  غورد  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  لبنح  نب  دمحا  و 
يوه و بحاص  تسا و  تسـس  برطـضم و  شثیدـح  . تسین ظفاح  تسا ، يار  بحاـص  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  یلع  نب  ورمع  صفح  یبا 

. دشابیم يوه 

تنس لها  نایاوشیپ  رگید  هرابرد  يراتفگ 

ار نآ  هتخاـس و  ار  دـنک "  یم  رپ  شناد  زا  ار  نیمز  هرک  ماـمت  هک  شیرق ، ملاـع  تیاور " : ادـخ  لوـسر  ماـن  هب  هک  ینیب  یم  ار  نارگید  و 
. دنا هدرک  اه  یعفاش  ماما  سیردا ، نب  دمحم  رب  لمح 

ار متنـس  متبحم و  هدارا  هک  یـسک  : تسا هدومرف  هدرک ، لاوس  یعفاش  هراب  رد  وا  زا  هدـید و  باوخ  رد  ار ، ادـخ  هک  تسا  هتـشادنپ  ینزم  و 
 ". میوا زا  نم  نمزا و  وا  هک  اریز  دنک ، هدافتسا  یبلطم  یعفاش ، سیردا  یبا  دمحم  زا  هک  تسوا  رب  دراد ،

هب تبسن  و  مدینش ، ار  شراتفگ  کلام و  لئاسم  متشون و  ثیدح  لاس ، هن  تسیب و  تسا : هتفگ  وا  هک  هدمآ ، يذمرت  رـصن  نب  دمحم  زا  و 
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ضرع مدید ، باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ  تفرگ ، مترچ  مدوب ، هتسشن  هنیدم  رد  یبنلا  دجـسم  رد  هک  یماگنه  ات  متـشادن ، یبوخ  رظن  یعفاش 
. ریخ دومرف : مسیونب ؟ ار  هفینح  وبا  يار  ایآ  هللا  لوسر  ای  مدرک :

دننامه ار  شرـس  مسیونب ؟ ار  یعفاش  يأر  مدرک : ضرع  . دـشاب قفاوم  مثیدـح  اب  هک  یمادام  دومرف : مسیونب ؟ ار  کلام  يار  مدرک : ضرع 
ریز هب  ما ، هتفگ  رطاخ  هب  كانبضغ ، مدآ 
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يوس هب  ایور ، نیا  لابند  هب  دنک ، یم  لمع  متنس  هب  هک  تسا  یسک  هب  هعجارم  نآ  هکلب  تسناد ، دیابن  يار  هب  لمع  ار  نیا  دومرف : دروآ و 
. متشون ار  یعفاش  ياه  هتشون  مدرک ، تکرح  رصم 

مدرک : ضرعوا  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ  تسا  هتفگ  رصن  نب  دمحا 
رب دومرف : میوش ؟ دقتعم  ار  شبهذـم  هدرک ، دامتعا  يوریپ و  هک  یهد  یم  ینامرف  رـصع  نیا  رد  تتما  دارفا  زا  کی  مادـک  هب  هللا  لوسر  ای 

تمایق ات  وا  مارم  وریپ  هک  یناسک  شنارای و  باحـصا و  عیمج  زا  وا و  زا  ادـخ  تسا و  نم  زا  وا  هک  یعفاش  سیردا  نب  دـمحم  هب  داب  امش 
. تسا دهاز  راکزیهرپ و  هیقف  هک  لینح ، نبا  دمحا  هلیسو  هب  دومرف : یک ؟ هب  رگید  مدرک : ضرع  هراب  ود  . تسناد دونشخ  دنتسه 

متفاتـش و شیوس  هب  دروآ ، فیرـشت  ادخ  لوسر  تفرگ ، مترچ  مدوب ، هک  هکرابم  هضور  رد  هک  تسا  هدمآ  يذمرت ، نسح  نب  دمحا  زا  و 
، داب هتـسکش  شتـسد  وا  رب  فا  دومرف : دـیئامرف ؟ هچ  هفینح  یبا  يار  هراـب  رد  هدـش ، داـیز  نید  رد  فـالتخا  هللا ، لوسر  اـی  مدرک : ضرع 

يار هراب  رد  متفگ : مدرک ، اطخ  دیـسر و  دومرف : دروآ و  نیئاپ  درب و  الاب  ار  شتـسد  دـیئامرف ؟ یم  هچ  کلام  يار  هراـب  رد  مدرک : ضرع 
، !. درک ءایحا  ار  متنس  هک ، ممع  رسپ  يادف  مردپ  دیئامرف ؟ یم  هچ  یعفاش 

فالتخا دومرف : ینیب ؟ یمن  تسا  مدرم  نایم  رد  هک  یفالتخا  ایآ  هللا ، لوسر  ای  متفگ : مدـید ، باوخ  رد  ادـخ  لوسر  تسا : هتفگ  وا  زین  و 
، تسا هتشون  ار  شناد  هک  کلام  اما  .و  شمسانش یمن  هک  هفینح  وبا  اما  دومرف : . یعفاش کلام  هفینح و  وبا  هراب  ردفالتخا  متفگ : یچرد ؟

. نم يوس  هب  تسا و  نم  زا  سپ  یعفاش  اما  و 
ةریره ، وبا  قیرط  زا  شماما  هب  برقت  يارب  هفینح ، یبا  غاد  وریپ  هک  ینیب ، یم  و 
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.و تسه متما  غارچ  وا  تسا و  هفینح  وبا  شمان  هک  دوش  یم  ادـیپ  يدرم  متما  رد  يدوز  هب  دزاس " : یم  ثیدـح  نینچ  ادـخ  لوسر  ماـن  هب 
هنتف رگید " : ریبعت  رد  .و  تسا سیلبا  هنتف  زا  شیب  متمارب  وا  هنتف  تسا ، سیردا  نب  دمحم  شمان  هک  دوش  یم  ادیپ  يدرم  متما  رد  يدوزهب 

سیلبا ". زا  متما  رب  تسا  رت  رابنایز  شا 
. متفرگ یم  هیزج  اه  یعفاش  زا  متشاد  یم  تردق  رگا  تفگ : یم  لاس 506 ه  رد  یفوتم  قشمد ، یضاق  یفنح  یسوم  نب  دمحم  و 

یم نآرق  متخ  کی  زور  ره  رد  هک  تسا  يراک  زیهرپ  ملاع  ناـمه  نیا   ) لاس 789 ه رد  یفوتم  یفنح ، یقاومد  دمحم  نب  نیدـلا  بحم  و 
. تسا هتسناد  یم  تدابع  ار  نآ  هتخاس و  یم  غورد  هکیئاج  ات  هدوب  اه  یعفاش  هیلع  يدیدش  بصعت  ياراد  هدرک )

، مدرم رگا  دـننک " : یم  تیاور  دـنا ، هتخاس  ادـخ  لوسر  مان  هب  یـضعب ، هک  ار  یتیاور  دـندروآ و  یم  ار  يرگید  ياهرادـنپ  اه ، یکلام  و 
. دنیامن یم  سنا  نب  کلام  رب  قیبطت  ار  نآ  دنبای " و  هنیدم  ملاع  زا  ملعا  دنادرگب  ار  نیمز  هرک  مامت 

هک ایوگو  تسا ، هتـشادن  دوجو  هجوت  دروم  یملاـع  وا ، زا  دـعب  کـلام و  زا  شیاـج  نآ  رد  هدوبن و  مالـسا  تختیاـپ  هنیدـم ، هک  اـیوگ  و 
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: تسا هدومرف  هداد و  رارق  ینیشناج  رد  نآرق  نیرق  ار  نانآ  ادخ  لوسر  هک  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  هداوناخ 
هتبلا  ) دـمحم لآ  قداص  هک  ایوگ  دـندوبن و  مالـسا  ناشلامیظع  ربمایپ  ملع  ثراو  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باـتک  نیلقثلا ، مکیف  فلخم  ینا 

. تسا هدوبن  شنادرگاش  زا  زین  کلام  هدوبن و  زور  نآ  رد  ایند  همئايارب  ملع  رشن  هلیسو  اهنت  دنا ) هندوب  وگتسار  ناش  همه 
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هتفگ قبط  هکنیا  زا  لفاغ  تسا  کلام  یگتخاس ، ثیدح  نیا  زا  روظنم  هک  دنک  یم  عامجا  ياعدا  نیملـسم  هیحان  زا  دیآ  یم  يرگید  درم 
. تسا هدوب  سنا  نب  کلام  زا  لضفا  دمحا  نمحرلا : دبع  نب  دمحم 

. تسا هدوب  رت  رب  سنا  نب  کلام  زا  بئذ ، یبا  نبا  اه ) یلبنح  ياوشیپ   ) دمحا هتفگ  قبط  زین ، و 
. تسا هدوب  رت  رب  کلام  زا  دهز  هقف و و  ثیدح ، ظاحل  زا  تهج  ره  زا  نایفس  دیعس : نب  ییحی  هتفگ  قبط  زین ، و 

. تسا هقفا  اهنآ  همه  زا  هفینح  وبا  دشاب ، هدشرپ  کلام  دننام  زا  نیمز  هرک  هاگ  ره  طابسا : نبا  هیطع  هتفگ  قبط  زین ، و 
. تسا کلام  زا  هقفا  رصم ، راید  خیش  یمهف ، دیعس  نب  ثیل  ریکب : نبا  یعفاش و  هتفگ  قبط  زین ، و 

هار رد  یمدآ  رگا  درک " : ثیدح  ام  يارب  عوفرم  روط  هب  حیرج  نبا  زا  وا  مدیسرپ ، هنییع  نب  نایفس  زا  تسا : هتفگ  يراصنا ، یـسوم  وبا  و 
نب کلام  وا  هک  تسا  دقتعم  حـیرج  نبا  ایآ  متفگ : وا  هب  نم  دـبای " و  یمن  رتاناد  هنیدـم ، ملاع  زا  ددرگب ، ار  نیمز  هرک  مامت  شناد  بلط 
. میناد یمن  يرمع  زیزعلا  نب  هللا  دبع  ینعی  يرمعزا  سرت  ادخ  ار  یسک  ام  دسرتب و  ادخ  زا  هک  تسا  یسک  ملاع  تفگ : وا  تسا ؟ سنا 

. تسا رت  هیقف  کلام  زا  ینابیش ، نسح  نب  دمحم  تسا : هتفگ  حلاص  نب  ییحی  و 
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و دوش ، هداد  هبوت  تفگ : . هدرکن ذـخا  ار  راـیخلاب "  نیعیبلا  ثیدـح "  کـلام  هک : دیـسر  بئذ  یبا  نیا  هب  تسا : هتفگ  لـبنح  نب  دـمحا  و 
. تسا هدرک  لیوأت  ار  نآ  هکلب  هدرکن ، در  ار  ثیدح  کلام  هک  یتروص  رد  دننزب ، ار  شندرگ  هنرگ 

تفگ : باوج  رد  بئذ ؟ نبا  ای  کلام  دنرتاناد ، کی  مادک  تفگ : یماش  سپ 
رت هدنراداپ  رب  ار  قح  کلام ، وا  نیطالس  شیپو  رتراک  زیهرپ  رت و  هتـسیاش  شنید  رد  .و  تسا رتگرزب  کلام  زا  هراب ، نیا  رد  بئذ  یبا  نبا 

. تسا
هک تسا  هدوتس  کلام  ترضح  نآ  هدید ، باوخ  رد  ادخ  لوسر  دنا  هتـشادنپ  هک  تسا  یئاه  باوخ  ناشماما  نوماریپ  اه ، یکلام  يارب  و 

. دوش یم  تفای  هریغ  هحفص 317 و  دلج 6  ءایلوالا "  هلیلح  رد "  اهنآ  زا  هشوگ 
. دراد دوجو  ناشماما  بهذم و  غیلبت  هراب  رد  يدنلب  ياه  ماگ  اه ، یلبنح  يارب  و 

رد ار  اهنآ  زا  یتمـسق  .و  دسر یمن  اهنآ  هیاپ  هب  يولغ  چـیه  و  دوش ، یم  رک  اهنآ  ندنینـش  زا  اه  شوگ  هک  دـنتخاس  یغورد  تالایخ  نانآ 
هحفـص 455 دمحا  بقانم  رد  يزوجنبا  هک  ار  يزیچ  تسا  هلمج  نآ  زا  میا و  هدروآ  ( 198 هحفـص 201 - یبرع  مجنپ  دلج   ) دلج نیمه 
ریگب و ار  مباتک  عیبر  يا  تسا : هتفگ  وا  هک  هدرک ، لقن  میارب  یعفاش  زا  ناملس  نب  عیبر  هک  هدروآ  یحلط ، زیزعلا  دبع  نب  یلع  زا  شدانسا 

. روایب میاربار  شباوج  نک و  میلست  لبنح  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  هب  ار  نآ 
بارحم زا  هک  یتقو  مدناوخ ، حبـص  زامن  وااب  مدید و  حبـص  زامن  ماگنه  ار  لبنح  نب  دـمحا  مدـش و  دادـغب  دراو  همان ، اب  دـیوگ : یم  عیبر 

: متفگ یتسیرگن ؟ نآ  رد  تفگ : دمحا  . تسا رـصم  زا  یعفاش  تردارب  همان  نیا  متفگ : وا  هب  مدرک و  میدقت  وا  هب  ار  همان  دیدرگ ، فرحنم 
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؟ هللادـبع ابا  يا  تسا  نآ  رد  يزیچ  هچ  متفگ : . تفرگ ارف  کشا  ار  شیاه  مشچ  درک ، تئارق  ار  همان  تسکـش و  ار  همان  رهم  دـمحا ، ریخ ،
ماهیحان زا  سیونب و  لبنح  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  هب  يا  همان  تسا  هدومرف  وا  هب  هدید و  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  روآ  دای  تفگ :

ناسرب و مالس  وا  هب 

هحفص 133 ] ] 

ار تمان  دنوادخ  هک  دینکن  ناشتباجا  اما  دش ، یهاوخ  هدناوخ  نآرق  قلخ  يوسب  تفرگ و  یهاوخ  رارق  ناحتما  دروم  يدوز  هب  وگب : وا  هب 
. تشادهاگن دهاوخ  هدنز  تمایق  ات 

ار همان  باوج  .و  مدرک تکرح  رـصم  يوس  هب  متفرگ و  داد و  نمهب  دروآ و  رد  نت  زا  ار  شا  هماج  هاگنآ  . هراـشبلا متفگ : دـیوگ : یم  عیبر 
نتفرگ اب  ارت  ام  تفگ : نم  هب  یعفاش  ار  شنت  هماج  متفگ : داد ؟ وت  هب  يزیچ  هچ  عیبر ، تفگ : نم  هب  . هدومن میلـست  یعفاـش  هب  هتفرگ و  زین 

. میشاب کیرش  نآ  رد  امش  اب  ات  هدب  ام  هب  ار  شبآ  نک  رت  ارنآ  مینک ، یمن  تحاران  هماج 
یم تخیر و  یفرظ  رد  نآ  مداد و  وا  هبار  شبآ  متـسش و  ارنآ  تفگ : عیبر  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  زین  رگید  لکـشب  و 

. دیلام یم  شتروص  هب  كربت  ناونع  هب  تشاد و  یم  رب  نآ  زا  زور  ره  هک  مدید 
زین ار  زاجح  لها  بتک  میـشون و  ار  قارع  لها  ياـه  باـتک - مدـش و  قارع  دراو  تسا : هتفگ  يدوزاـی ، رکب  وبا  دـمحم  نب  دـمحا  هیقف  و 

تسا : هتفگ  هکنیا  ات  مریگب  ار  کیمادک  هک  متسنادن  اهنآ ، فالتخا  يدایز  زا  متشون و 
بـش ياه ، همین  هک  یتقو  مدرب ، یم  رـسب  هودنا  اب  ار  بش  و  مدش ، جراخ  هودنا  لاح  اب  هدرکكرت  ار  تعامج  اهنآ ، فالتخا  يدایز  زا  و 

هاگ نآ  امرف ، تیاده  يدنـسپ  یم  ويراد  تسود  هک  يزیچ  هب  ارم  ایادخ  متفگو  مدناوخ  زامن  تعکر  ود  متفرگ و  وضو ، متـساخرب  دش ،
مدید داد و  هیکت  هبعک  هب  ار  شتشپ  دش و  مارحلا  دجـسم  لخاد  هبیـش  ینب  رد  زا  ادخ  لوسر  هک  مدید  باوخ  رد  متـشگرب ، مباوختخر  هب 

 " یسیرم رـشب  .و "  دنیامرف یم  مسبت  اهنآ  يور  هب  ترـضج  نآ  هک  دنراد  رارق  ادخ  لوسر  تسار  فرط  رد  لبنح  نب  دمحا  یعفاش و  هک 
مناد یمن  درم  ود  نیا  فالتخا  ترثک  زا  هللا  لوسر  ای  متفگ : تسا ، هتفرگ  یلو  دراد  رارق  مرکا  ربمایپ  پچ  فرط  رد  هک  مدید  زین 

هحفص 134 ] ] 

توبن مکح و  باتک و  اهنآ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  تفگ : دومرف و  هراشا  یعفاش  دمحا و  يوس  هب  مریگب ؟ ار  کی  مادـک  و  منک ، هچ 
نآ هب  تبـسن  هک  میدومن  لکوم  نآ  هب  ار  يرگید  موق  دـنوش ، رفاک  نآ  هب  نانیا  رگا  تفگ : دومرف و  یـسیرم  رـشب  هب  هراشا  هاگنآ  میداد ،

. دنتسین رفاک 
. تسا نیخیش  اب  قح  هک  متسناد  مداد و  هقدص  رانید  رازه  شیادرف  مدید ، ار  باوخ  نیا  هک  یتقو  مسق  ادخب  دیوگ : یم  يدوزای  رکب  وبا 

یموس هک  دیشخب  تزع  درم ، وداب  ار  نیا  دنوادخ  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  ینیدم ، هک  هدیـسر  يدح  هب  ناشماما  هراب  رد  اه  یلبنح  ولغ  و 
. تنحم زور  لبنح  نب  دمحا  هدر و  زور  رد  قیدص  رکب  وبا  زا : دنترابع  اهنآ  دنرادن 

. تسا هدرکن  مادقا  هدومن  مایق  لبنح  نب  دمحا  هکنانچ  مالسا ، جاور  هراب  رد  ادخ  لوسر  زا  دعب  سک  چیه 
نب دمحااما  هتـشاد ، روای  رای و  قیدص  رکب  وبا  اریز  وا ، یتح  تفگ : قیدـص ؟ رکب  وبا  یتح  نسحلا  ابا  يا  متفگ  وا  هب  دـیوگ : یم  ینومیم 

. تسا هدرک  مایق  نادب  روای  رای و  نودب  لبنح 
ضارتعا دمحا  ماما  رب  هک  دراد  رارق  248 ه  ای لاس 245  رد  یفوتم  یعفاش ، یسیبارک  یلع  نب  نیـسح  یلع  یبا  لثم  يدارفا  اهنآ  ربارب  رد  و 
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یم تسا  قولخم  میئوگب  رگا  هک  هچب ؟ نیا  راتفگ  هب  مینک  لـمع  هچ  هب  تفگ : دینـش  نآرق  هراـب  رد  ار  شنخـس  هک  یماـگنه  درک و  یم 
. تسا تعدب  دیوگ  یم  زاب  تسا ، قولخم  ریغ  میئوگب  رگاو  تسا  تعدب  دیوگ 

هحفص 135 ] ] 

نانآ هب  تبـسن  هتـشاد و  يدیدش  بصعت  اه  یلبنح  هب  تبـسن  هک  لاس 560 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، بهذـم  رد  هقفتم  مداخ ، ناـجرم  لـثم  و 
یم زامن  اج ، نآرد  یلبنح  خابط  نبا  هدوب و  هدروآ  دیدپ  هریبه  نبا  ریزو  هک  ار ، هکم  صوصخمراوید  هکیئاچ  ات  هدرک  یم  ینمشد  راهظا 
نیب زا  و  ناتبهذـم ، ندرک  نک  هشیر  نم ، دوصقم  تفگ : یم  یلبنح  يزوج  نبا  هب  درک و  بارخ  نایلبنج ، اـب  ینمـشد  رطاـخ  هب  هدـناوخ ،

. تسا امش  مان  ندرب 
. دیدرگ لاحشوخ  هداعلا  قوف  يزوج  نبا  درک ، توف  ناجرم  هک  یماگنه  و 

ینمـشد دمحا ، بهذـم  هب  تبـسن  یفوتم 563 ه  یناعمـس ، دعـس  وـبا  تسا : هتفگ  هحفـص 224  دـلج 10  مـظتنملا "  رد "  يزوـج  نـبا  و 
 " رد يزوج  نبا  يارب  و  دـنا ، هدوبن  نعط  بجوتـسم  هک  هداد  رارق  نعط  دروم  هدرک و  داـی  ار  اـم  باحـصا  زا  يرایـسب  هتـشاد و  يدـیدش 

دمحا بهاذم  هب  تبسن  فورعم ، خیرات  بحاص  يدادغب ، بیطخ  رکب  یبا  ینمشد  نوماریپ  یلصفم  راتفگ  هحفص 267  دلج 8  مظتنملا " 
. تسا هداد  تبسن  نید  یمک  ءایح و  مدعب  ار  وا  هک ، یئاج  ات  دراد ، دوجو  شنارای  و 

ات هتـشاد  ناوارف  ياه  یئوگ  دـب  زیمآ و  بصعت  راتفگ  اه ، یلبنح  هراـب  رد  لاس 567 ه  رد  یفوتم  يودلا ، رفظملا  وبا  دـمحم  نب  دـمحم  و 
هچب نز و  وا و  مساـب  هدرک ، هسیـسد  شا  هراـبرد  ناـیلبنح  مداد ، یم  رارق  هیزج  اـهنآ  رب  متـشاد ، یم  تردـق  رگا  تسا : هـتفگ  هـک  یئاـج 

. دنتشک ار  شکچوک 
و سوماقبحاص ، يدابآ  زوریف  دـننام  هتـشادن ، زاب  ناشیئوگ  قح - زا  اه  سوه  اـه و  هزیگنا  هک  دـنراد  دوجو  يدارفا  ناـیم ، نیا  رد  يرآ 
هفینح و یبا  لئاضفباب  تسا : هتفگ  هحفص 42  دلج 2  ءافخلافشک  رد  یمود  هداعسلا " و  رفـس  شباتک "  همتاخ  رد  یلوا  هک  ینولجع 

هچنآ درادن و  دوجو  یحیحص  يزیچ  نآ  رد  هک  ناشتمذم ، یعفاش و 

هحفص 136 ] ] 

بلاثم بقانم و  هراـب  رد  تسا : هتفگ  هحفـص 14  بلاطملا  ینـسا  رد  توح ، شیورد  نبا  .و  تسا ءارتفا  یگتخاس و  هدش  رکذ  اهنیا  زا  هک 
. دنرادن دوجو  فیعض  هچ  حیحص و  هچ  یصوصخب ، صن  بهذم ، نایاوشیپ  زا  مادک  چیه 

هحفص 137 ] ] 

هدش نوگرگد  یگتخاس و  ثیداحا  تسرهف 

هراشا

نیا زا  ذاـختا و  یتسرهف  هدـمآ ، ناـیوگ  غورد  هلـسلس  رد  هک  هدـش  نوگرگد  یگتخاـس و  ثیداـحا  نآ  زا  دـناوت  یم  رگـشهوژپ ، ناـسنا 
رگا دیامن ، لصاح  یهاگآ  تسا ، هدنکارپ  تنـس  لها  دیناسم  بتک و  فلتخم  عضاوم  رد  هک  ثیداحا  عون  نیا  رگید  باسح  هب  رذگهر ،
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هتـشون و ار  ناشیاههتفاب  اه و  هتخاس  نازاس و  ثیدـح  یماسا  هک  یباـتک  اریز  دسانـشب ، دـناوت  یمن  ار  نآ  هدـمع  تمـسق  هکلب  ماـمت ، هچ 
خیرات رانک  هشوگ و  زا  هدـش  تفاـی  داـیز ، تیعمج  نآ  زا  یمک  هدـع  لاـح  حرـش  رد  هک  هچنآ  تسین و  تسرد  رد  دـشاب  هدرک  روصحم 

. تسا هدرک  ظفح  ام  يارب  فداصت  تسد  هک  تسا 
دوش : یم  هدروآ  الیذ  ناشیاه ، هتفاب  نازاس و  ثیدح  نآ  زا  یهورگ  تسرهف  کنیا  و 

. تسا هتخاس  ثیدح  زا 300  شیب  رفعج ، نب  نابا  دیعس  وبا 
. دنا هتخاس  ثیدح  زا 10000  شیپ  میمت ، هشاکع و  وا  دنزرف  ود  يرایبوج و  دمحا  یلع  وبا 

. دنا هتخاس  ثیدح  زا 3000  شیب  نایاوشیپ ، مان  هب  دیاش  هک  یسیق ، دمحم  نب  دمحا 
. تسا هتخاس  ثیدح  زا 400  شیب  شا ، هعوضوم  ثیداحا  یلهاب ، دمحم  نب  دمحا 

. تسا هدرک  الاب  نیئاپ و  ثیدح  زا 10000  شیب  دامتعا ، دروم  دارفا  مان  هب  يزورم ، دمحم  نب  دمحا 

هحفص 138 ] ] 

. تسا شغورد 500  ثیداحا  یفنح ، لهس  وبا  دمحا 
. تسا ثیدح  نآ 150  رد  هک  تسا  یگتخاس  هخسن  ياراد  یناهفصا ، نیسح  نب  رشب 

. دراد ثیدح  دودح 100  رد  هک  تسا  یگتخاس  هخسن  ياراد  نوع ، نب  رشب 
. تسا هدرک  عضو  ادخ 400  لوسر  مان  هب  ریبز  نب  رفعج 

. تسا هدوب  ثیدح  دودح 30  رد  شیگتخاس  ثیداحا  هماسانب ، ثراح 
. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس  ثیدح   1000 زا شیبو  يودع ، نسح 

. تسا هتخاس  ثیدح  دودح 50  رد  هملس ، وبا  هللا  دبع  نب  مکح 
. تسا درک  تیاور  یگتخاس  ثیدح  دودح 100  رد  سنازا  یشبح ، رانید 

. تسا هتخاس  ثیدح  نسح 40  نب  دیز 
. تسا یگتخاس  ثیدح  ياراد 40  ریخلا ، وبا  هعافر  نب  دیز 

. تسا هتخاس  دنچ  یسیع 20 و  نب  نامیلس 
. تسا هتخاس  ثیدح  يرصب 400  دلاخ  یبانب  خیش 

. دشاب هدرک  الاب  نیئاپ و  ثیدح  زا 10000  شیب  دیاش  یطاریق ، دمحا  نب  حلاص 
. تسا یگتخاس  ثیدح  ياراد 40  دواد  نب  نمحرلا  دبع 
. تسا هتخاس  ثیدح  زا 500  شیب  یبایراف ، میحرلا  دبع 

. تسا ثیدح  شیاه 100  هدرک  نوگرگد  اه و  هتخاس  زیزعلا ، دبع 
. تسا هتخاس  ثیدح  ءاجوعلا 4000  یبا  نب  میرکلا  دبع 

. تسا هتخاس  ثیدح  دودح 200  رد  یعفاش ، مان  هب  ینیوزق ، هللا  دبع 
. تسا هدرک  الاب  نیئاپ و  ثیدح  زا 150  شیب  کلام ، مان  هب  یمادق ، هللا  دبع 

. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس  ثیدح  زا 100  شیب  یحور ، هللا  دبع 
. تسا هدرک  تیاور  غورد  ثیدح  زا 200  شیب  معنملا  دبع 
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. تسا هدوب  ثیدح  هتشاد 25000  نابیش  شیپ  هک  يا  هدینشان  تایاور  زا  مسقم ، نب  نامثع 

هحفص 139 ] ] 

. تسا هظوفحم  ریغ  هخسن ي  ياراد 20  رکاش ، نب  رمع 
. تسا هدرک  تیاور  غورد ، ثیدح  یناملیب 200  نمحرلا  دبع  نب  دمحم 

. تسا هتخاس  ثیدح  زا 1000  شیب  یمیدک ، سنوی  نب  دمحم 
. تسا هدرک  تیاور  درادن  لصاو  هک  ثیدح  يدقاو 30000  رمع  نب  دمحم 

. تسا هدرک  عضو  ثیدح  یطساو 90  نمحرلا  دبع  نب  یلعم 
. تسا هتخاس  ثیدح  يرصب 40  هبر  دبع  نب  هرسیم 

. تسا هتخاس  ثیدح  اه 114  هروس  تلیضف  رد  میرم ، یبا  نب  حون 
. تسا هدرک  تیاور  غورد  ثیدح  رامع 400  نب  ماشه 

. دوب دهاوخ  ثیدح  نانیا 98684  هدش  نوگرگد  یگتخاس و  ثیداحا  عومجم 
هدش : هتخادنا  رود  ریز  دارفا  زا  هک  ار  یثیداحا  دینک ، هفاضا  نآ  هب  و 

ثیدح  يرصب 60000  دابع 
ثیدح   70000 نوراه نب  رمع 
ثیدح  يزار 10000  هللا  دبع 

ثیدح  هلابز 100000  نبا 
ثیدح  دیمح 50000  نب  دمحم 

ثیدح  رصن 20000 
. دش دهاوخ  هدع 408684  نیا  ثیداحا  عومجم  هک 

، دنا هتخاس  هناراکتیانج  ياهتسد  هک  یگتخاس ، ثیداحا  همهنآ  هب  تبـسن  ددع ، نیا  هک  دوب  دهاوخن  یفخم  هدننک ، ثحب  صخـش  يارب  و 
. دوب دهاوخ  زیچان  رایسب 

ۀعوضوم ثیداحا  اه و  هخسن 

هک یئاه ، باتک  اهنآ ) همه  میئوگن  رگا   ) زاس ثیدح  نایوگغورد  بلغا  يارب 

هحفص 140 ] ] 

محارت رد  هک  يا  هراشا  زج  يزیچ  ام  يارب  خـیرات ، اما  تسا ، هدوب  تسا  نوریب  هزادـنا ، دـح و  زا  هک  ناشیاه  هتفاب  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم 
. تشذگ قباس  رد  ناشراتفگ  زا  هکنانچ  . تسا هدرکن  ظفح  هتفر ، نآ  ناگدنسیون  زا  یعمج 

دوش : یم  هدروآ  الیذ  نانآ ، زا  یخرب  کنیا 
. تسا یگتخاس  هعوضوم و  هخسن  ياراد  ینزم ، میهاربا  نب  دمحم 
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. تسا یگتخاس  نآ  بلاطم  مامت  هک  هتشون  هفینح  یبا  بقانم  رد  ینامح ، دمحم  نب  دمحا 
. تسا یگتخاس  شمامت  هک  تسا  مارک  نبا  لئاضف  هراب  رد  یباتک  ياراد  ذاشمحم ، نب  قاحسا 

. تسا هعوضوم  هخسن  ياراد  یفنح ، كردم  نب  بویا 
. تسا یگتخاس  نآ  ثیداحا  هک  تسا  یباتک  ياراد  عیبلا ، دمحم  نب  هیرب 

. تسا هدروآ  هعوضوم  ثیداحا  نآ  رد  هک  هدرک  فینصت  یباتک  يزاوها ، یلع  نب  نسح 
. تسا یگتخاس  نآ  رثکا  هک  تسا  يا  هتشون  ياراد  یخلب ، دواد  نب  نیسح 

. تسا هدش  هتخاس  سنا ، مان  هب  هک  تسا  يا  هخسن  ياراد  نافع ، نب  دواد 
. تسا یگتخاس  نآ  همه  هک  تسا  يا  هخسن  ياراد  دیرد ، نب  ایرکز 

. تسا يا  هعوضوم  هخسن  شدزن  دامح ، نب  نمحرلا  دبع 
. تسا یگتخاس  هخسن  ششیپ  داوز ، یبا  نب  زیزعلا  دبع 

. تسا یگتخاس  باتک  ياراد  میرکلا ، دبع  نب  میرکلا  دبع 
. تسا هعوضوم  نآ  همه  هک  تسا  يا  هخسن  ياراد  ثراح ، نب  هللا  دبع 

. دراد یگتخاس  هخسن  کلام  مان  هب  یضاق ، ریمع  نب  هللا  دبع 
. تسا دیزی  لئاضف  هراب  رد  یگتخاس  هوزج  ياراد  یلبنح ، ریهز  نب  ثیغملا  دبع 

. تسا یگتخاس  هخسن  ياراد  مساق ، نب  دیبع 
. تسا يا  هعوضومهخسن  ياراد  يرصب ، دیز  نب  ءالع 

هحفص 141 ] ] 

. تسا هتشون  ءزج  هاجنپ  زا  شیب  شیگتخاس ، ثیدح  زا  یسدقم ، نیسح  نب  قحال 
. تسا یگتخاس  هخسن  ياراد  يرصم ، دمحا  نب  دمحم 
. تسا باتک  دص  زا  شتافیلات  یملس ، نسح  نب  دمحم 

. تسا هیواعم  لئاضف  رد  يا  هوزج  ياراد  دهاز ، دحاولا  دبعنب  دمحم 
. تسا هدرک  عضو  هخسن  تصش  دودح  رد  یقر ، فسوی  نب  دمحم 

. تسا هتخاس  ریسفت  رد  یباتک  یفقث ، نمحرلا  دبع  نب  یسوم 
دای هک  اهنآ  هچ  نازاس ، ثیدح  نایوگ و  غورد  عیمج  ياه  هتخاس  هلیسو  نیدب  دهد و  رارق  سایقم  ار  نیا  هک  تسا  هدنناوخ  صخش  رب  و 

تسناد : دهاوخن  زیمآ  هغلابم  ار  ریز  دارفا  ياه  هتفگ  هک  تروص  نآ  رد  دیامن ، يریگ  هزادنا  میدرکن  دای  هک  اهنآ  هچو  میدرک 
 ". میدروآ رد  نآ  زا  هتخپ  نان  میتخورفا و  نآ  اب  ار  رونت  هک  میتشون  باتک  يردق  هب  نایوگ  غود  زا  تسا ". هتفگ  نیعم  نب  ییحی 

 ". مدرک ظفح  ار  حیحص  ریغ  ثیدح  رازه  تسیود  تسا " : هتفگ  بحاص  يراخب ، و 
 ". تسا هدرک  ظفح  غورد ، ثیدح  رازه  راهچ  تسا ": هتفگ  یلظنح ، میهاربا  نب  قاحسا  و 

." ؟ دشاب هتشونن  ثیدح  رازه  یباذک ، زا  هک  تسا  ثیدح  بحاص  مادک  تسا " : هتفگ  نیعم  نب  ییحی  و 
دمحب تسا و  يدایز  ياه  هخسن  یگتخاس  ياهدنـس  هعوضوم و  ثیداحا  زا  ناسارخ  وهفوک  لها  يارب  تسا " : هتفگ  يدادغب ، بیطخ  و 

هکنانچ دادغب  نیثدحم  نایم  رد  هللا ،

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1961 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 142 ] ] 

. دراد دوجو  رتمک  تسا ، يزاس  ثیدح  تیاور و  رد  غورد  هب  راهتشا  نانآ  ریغ  نایم  رد 
 ". تسا مارح  لالح و  رد  ثیدح  رازه  داتفه  مشیپ  تسا " : هتفگ  باذک  عاضو و  هزبس  یبا  نب  رکب  وبا  و 

رد .و  تسا يدایز  ثیداحا  اهنآ  رد  هک  هدرمـش  باب  کی  دون و  هداعـسلا "  رفـس  شباتک "  همتاـخ  رد  سوماـق ، بحاـص  يداـبآ  زوریفو 
نآ تحـص  شناد  ناگرزب  شیپ  و  درادن ، دوجو  یحیحـص  ثیدح  اهنآ  رد  و  دیوگ : یم  هاگنآ  تسا  دوجوم  ثیداحا  نآ  زا  نانآ ، بتک 

. تسا هدیسرن  توبث  هب  ثیداحا ،
ردو هدـش  روآ  دای  ار  نیغورد  بتک  نازاـس و  ثیدـح  هعوضوم و  ثیداـحا  زا  یتمـسق  اـفخلا " : فشک  شباـتک "  ناـیاپ  رد  ینولجع  و 
ریظن ای  تسین و  یحیحص  ثیدح  نآ  رد  تسا : هتفگ  بابره  زا  دعب  تسا و  هقف  رد  اهنآ  رثکا  هک  هدرمـش  ار  باب  دص   419 هحفص 424 -

. نآ
دوجو حیحـص  ثیدـح  کـی  یتح  اـهنآرد  هک  هدرمـش  یبا  وبا  زا  ار ، ثحبم  یـس  زا  شیب  بلاـطملا "  ینـسا  رد "  یتویب ، توحلا  نبا  و 

. درادن
هدرک و باختنا  ار  دامتعا  دروم  ثیداحا  زا  یتمـسق  دایز  ثیداحا  همه  نآ  نایم  زا  ناشدـیناسم ، حاحـص و  تاـفیلات  رد  هک  ثیدـح  همئا 

هک : دراد  یم  رب  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  تسا و  یگتخاس  ثیداحا  يدایز  هناشن  دنا ، هدرک  كرت  ار  یقابلا 
. تسا هدرک  باختنا  ثیدح  نایمزا 500000  ار  نآ  هک  هدروآ  ثیدح  شننس 4800  رد  یناتسجس ، دواد  وبا 

. تسا هدش  باختنا  ثیدح ، زا 600000  شیب  نایم  زا  هک  تسا  ررکم  ریغ  ثیدح  رب 2761  لمتشم  يراخب ، حیحص  و 
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. تسا هدش  باختنا  ثیدح ، نایم 300000  زا  هک  تسا  ررکم  ریغ  ثیدح  ملسم 4000  حیحص  رد  و 
هکیتروص رد  هدرک ، باـختنا  ثیدـح ، زا 750000  شیب  ناـیم  زا  ار  اـهنآ  هـک  هدروآ  ثیدــح  شدنـسمرد 30000  لـبنح ، نب  دـمحا  و 

. تسا هدوب  هدرک  مهارف  ثیدح   1000000
ماکحا رسفت و  رد  ار  ثیدح  اهنآ 300000  نایم  زا  هتسون و  ثیدح  رازه  دصناپ  نویلیم و  کی  لاس 258 ه  رد  یفوتم  تارف ، نب  دمحا  و 

. تسا هدرک  ذخا  هریغ  دئاوف و  و 
زا مادک  ره  ریز  هک  تسا  عضو  بذک و  ریغ  حرج  ظافلا  زا  یـشان  هک  دراد  دوجو  يرگید  یحاون  اجنیا  رد  ثیدـح و  نوئـش  زا  کی  نیا 

. دنا هدرک  تیاور  يدایز  ثیداحا  اهنآ  زا  يدرف  ره  هک  دنراد  رارق  ثیدح  لاجر  زا  يدایز  دارفا  اهنآ 
تایاور تاقث ، زا  دنکیم ، تیاور  دنرادن  لصا  هکیئاهزیچ  تسا ، یگتخاس  شثیداحا  مامت  تسین ، اور  وا  زا  تیاور  زا : دنترابع  ظافلا  نآ 

هدرب و الاب  ار  فوقوم  ثیدـح  تسا ، هدرب  یم  الاب  هدرکیم و  نوگرگد  ار  اهدنـس  تسین ، اور  نادـب  جاـجتحا  دـنک ، یم  تیاور  هعوضوم 
شکرت رب  باحصا  مامت  تسین ، نیماو  هقث  دریگ ، یمن  رارق  يوریپ  دروم  شثیداحا  زا  مادکچیه  رد  تسین ، زئاج  شثیدح  نتـشون  لصو ،

ثیدح ياراد  تسین ، نآ  هب  يرابتعا  دوش و  یمن  لالدتـسا  نآ  هب  تسا ، ظوفحم  ریغ  دـنک  یم  تیاور  هک  یئاهزیچ  مامت  دـنراد ، عامجا 
، تسوا كرت  رب  قاـفتا  تساهدروآ ، داـیز  شتاـفلات  رد  تسرداـن  ثیداـحا  زا  تسا ، زیچاـن  برطـضم و  شثیدـح  تسین ، داـمتعا  دروـم 

يزیچ وا  زا  تساهتفر ، یم  شدای  زا  ثیدح  هدروآ ، یم  هدشنوگرگد  ثیداحا  تسا ، هدروآ  یم  هعوضوم  ثیداحا 
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درفتم تسردان  بلاطم  ندروآ  رد  تسا ، هداد  یمن  ماجنا  تسد  ار  يزیچ  تسا ، نایوگ  غورد  هیحان  زا  هدروخ ، بیرف  دوش ، هتـشون  دیابن 
رازگ تعدب  تسا ، هدننک  طوقس  تسا ، هدنوش  كاله  تسا ، فیعض  ادج  تسا ، تسس  فیعـض و  یلک  روطب  تسین  تجح  تسا ، هدوب 

، تسا ثیدـح  عضوب  مهتم  تسا ، غورد  هب  مهتم  دزیمآ ، یم  مه  رد  تسا ، هتخیمآ  مه  رد  دـنک ، یم  سیلدـت  تسا ، هدروخ  لوـگ  تسا ،
. دروآ یم  تسردان  بلاطم  تاقث  زا  تسا ، زیجان  ثیدح  رد  تسا ، هتسیاشان  هدشنوگرگد و  شثیداحا 
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تاقث هقث و  لکشم 

دروم اهنآ  رظنبهک  یـسک  اما  و  تسین ، يدامتعا  ناشثیدـح  راتفگ و  اهنآ و  هب  هماع  شیپ  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  دـش ، هتفگ  هک  اهنیا 
نآ دـهد و  یم  رارق  تریح  تهب و  رد  ار  مرتحم  هدـنناوخ  هک  تسا  يرگید  لح  لباق  ریغ  مهم و  رایـسب  لکـشم  دوخ  هزاـت  تسا  داـمتعا 

تسا ؟ ضقانم  نآ  اب  یتلصخ  هچ  و  دوش ؟ یم  لصاح  اجک  زا  تسیچ ؟ دامتعا  دروم  يار  هقث و  زا  روظنم  هکنیا 
، میناوخب دوش )  یمن  هدـید  اهنآ  رد  دامتعا  زا  يرثا  هکیتروص  رد   ) هدـش اهنآ  ندوب  هقث  هب  حیرـصت  هکیناسک  زایعمج  خـیرات  ات  نم  اب  ایب 

: دننام
نب دـمحا  هدرمـش و  داهز  زا  ار  وا  طایخ  نب  هفیلخ  هدـش ، بکترم  خـیرات  رد  ار  مهم  تاـیانج  مئارج و  همهنآ  هکیـسک  هیبا ، نب  داـیز  - 1

!!. دناد یمن  بذک  هب  مهتم  ار  وا  حلاص ،
!!. دناد یم  دامتعا  دروم  هقث و  ار  وا  یلجع  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  صاقو ، یبا  نب  دعس  نب  رمع  - 2

يدارم : مجلم  نبا  هراب  رد  فورعم ، رعش  بحاص  جراوخ ، سیئر  ناطح ، نب  نارمع  - 3

اهب  دار  ام  یقت  نم  هبرضای 
اناوضر شرعلا  يذ  نم  غلبیل  الا 

هبسحاف  اینح  هرکذال  ینا 
انازیم هللا  دنع  هیربلا  یف  وا 
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ار نآ  هک  هاگره  نم  تسا ، هتشادن  يرظن  ادخ  يدونشخ  ناوضر و  هب  ندیـسر  زج  نآ  زا  هدش و  رداص  يراک  زیهرپ  زا  هک  یتبرـض  يا  " 
 ". تسا رت  شاداپ  رپ  مدرم  همه  زا  شاداپ  ظاحل  زا  ادخ  شیپ  وا  هک  منک  یم  يرکف  مروآ  یمدای 
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!!!. تسا هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  هداد و  رارق  شحیحص  لاجر  زا  يراخب  هدرک و  قیثوت  یلجع  ار  يدرف  نینچ 
لتق يارب  ار  ریبج  نب  دیعس  هدوب و  یفقث  فسوی  نب  جاجح  نارای  زا  هک  لاس 117 ه  رد  یفوتم  هفوک ، ریما  یلجب ، طسوا  نب  لیعامسا  - 4

!!. تسا هدرمش  تاقث  زا  ار  وا  نابح  نبا  هدرک و  قیثوتار  یصخش  نینچ  نیعم  نبا  دوب ، هداتسرف  ششیپ 
!!. تسا هدومن  قیثوت  ار  وا  یئاسن  تسا ، هدوب  دباع  هدرک و  یم  بس  ار  یلع  هک  یبصان  یعبات  یماش  هعادو  نب  دسا  - 5

!!. تسا هدرک  قیثوت  ار  وا  يدادغب  بیطخ  هک  نینموملا  ریما  اب  ینمشد  هب  فورعم  و  فرحنم ، یبصان  نوراه  نب  دمحم  رکب  وبا  - 6
20 هحفص 21 - دلج 10  ریثک  نبا  خیرات  رد  و  تسا ) هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  وا  یبهذ   ) راکمتـس نمـشد  یبصان ، ریما  يرـسق  دـلاخ  - 7

يارب شا  هناـخ  رد  هدوب و  مهتم  شنیرد  رد  هدوـب و  ینارـصن  شرداـم  هدرک و  یم  تراـسج  یلع  هب  هدوـب ، يدـب  درم  وا  هک : تسا  هدـمآ 
!! تسا هدرکقیثوت  ار  وا  نابح  نبا  لاح ، نیا  اب  تخاس ، يا  هسینک  شردام 

اب . مرادـن تسود  ار  وا  تـفگ : یم  درک و  یم  ینمـشد  یلع  هـب  تبـسن  هـک  لاس 131 ه  رد  یفوتم  يرـصب ، يودع  دـیوس  نب  قاحـسا  - 8
نیعم نبا  دمحا و  لاحنیا ،
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!!. تسا یئاسن  دواد و  وبا  ملسم و  يراخب و  حاحص  لاجر  زا  وا  و  دندرک ، قیثوت  ار  وا  یئاسن  و 
!!. تسا هدرک  قیثوت  اروا  یئاسن  لاحنیا ، اب  هدوب ، یلع  نمشد  یبصان و  يدرم  لاس 211 ه  رد  یفوتم  دنه  یبا  نب  میعن  - 9

شایع نب  لیعامسا  . دنک نعل  ار  یلع  راب  داتفه  زور  ات  دش  یمن  جراخ  نآ  زا  دناوخ و  یم  زامن  دجسم  رد  هک  یسک  نامثع  نب  زیرح  - 10
لوسر زا  مدرم  هک  نیا  : تفگ یم  نم  هب  درک و  یم  نعل  بس و  اریلع  هار  نیب  رد  وا  مدـش ، ار  قیفر  هکم  ات  رـصم  زا  زیرح  اـب  دـیوگ : یم 

هدنونـش اـما  تسا  تسرد  یتـسه "  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  هلزنمب  نم  هب  تبـسن  وت  تسا " : هدومرف  یلع  هب  هک  دـنا  هدرکتیاور  ادـخ 
زا متفگ :  " یتسه یـسوم  هب  تبـسن  نوراق  هلزنمب  نم  هب  تبـسن  وت  هدوب " : نینچ  ادـخ  لوسرنایب  تفگ : روطچ ؟ متفگ : تسا ، هدرکاطخ 

دواد و وبا  يراخب و  درک ، یم  تیاور  نینچ  ربنم  يور  ارنآ  هک  مدینـش  کلملا  دبع  نبا  دـیلو  زا  تفگ : ینک ؟ یم  هدوب  تیاور  نینچ  یک 
دروـم هقث و  وا  هک  تسا  هدـمآ  هحفص 216  دلج 2  هرـضنلا  ضایر  ردو  دنا  هدرک  جاجتحا  یـصخش  نینچ  ثیدـح  هب  نارگید  يذـمرت و 

!!. داب شنمشد  ادخ  هتشاد  نمشد  ار  یلع  نکیل  تسا و  دامتعا 
يذـمرت و دواد و  یبا  ثیدـح  لاجر  زا  وا  هدومن و  قیثوت  ار  وا  یلجع  لاحنیا  اـب  هدرک  یم  بس  ار  یلع  یـصمح ، هللا  دـبع  نب  رهزا  - 11

!!. تسا یئاسن 
تسا : هتفگ  هک  یسک  یماش ، میحد  هب  روهشم  میهاربا  نب  نمحرلا  دبع  - 12

هقث و ناونع  هب  وا  دـنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  نارگید  يراخب و  لاحنیا  اب  تسا ، هداز  انز  وا  دـنماش ، لها  هیغاـب "  هئف  دـیوگب " : هک  یـسک 
!!. تسا هدش  یفرعم  تجح 
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هکیتروص رد  تسا ، هدروآ  يدایز  یگتخاس  بلاطم  نآ  رد  هتـشون و  هیواعم  نب  دـیزی  لئاضف  رد  یباتک  یلبنح ، ثیغملا  دـبع  ظفاح  - 13
!!. تسا هدش  دای  داهتجا  یگتسیاش و  تناما و  یتسار و  يراد و  نید  هقث و  یئاسراپ و  هب  یصخش  نینچ  زا 

!!. تسا هدرک  یم  نوگرگدار  يروث  ثیدح  یلو  تسا ، هقث  وا  تساهتفگ : نیعم  نبا  هک  بابح ، نب  دیز  ظفاح  - 14
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بارش مدآ  ارچ  : دش ضارتعا  وا  هب  هکیتقو  . تسا هدرک  قیثوت  ار  وا  نایلبنح ، ماما  دمحا  و  هدرک ، یم  رمخ  برش  هک  ماشه ، نب  فلخ  - 15
؟ ینک یم  قیثوت  ار  راوخ 

!!. دشونن ای  دشونب  بارش  تسا ، نیما  هقث و  ام  شیپ  مسق  ادخب  وا  و  هدیسر ، ام  هب  وا  هیحان  زا  ملع  نیا  هتفگ : باوج  رد 
دوش و هتـشون  شثیدح  دنا : هتفگ  هدرک و  قیثوت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  دمحا و  ماما  هک  یـشرق ، هملـس  وبا  صاع  نب  هملـسم  نب  دلاخ  - 16

ندرک تیاور  زا  یعنام  تسا و  مک  شثیدح  هچ  رگ  تسا  يروآ  درگ  لباق  شثیدح  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  وا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا 
. تسا یلع  نمشد  هئجرم " و  نارس "  زا  وا  هکیتروص  رد  منیبیمن ، وا  زا 

طقاس ندوب  دامتعا  دروم  هقث و  زا  ار  ریز  دارفا  اما  دنرمـش ، یم  زئاج  ار  اـهنآ  زا  ندرک  تاـیاور  دـننک و  یم  قیثوت  ار  یناـسک  نینچ  يرآ 
دنناد : یم 

درک و كرت  ار  وا  زا  ندرک  تیاور  دـنک ، یم  یئوگ  دـب - هیواعم  هب  تبـسن  یـسبع ، یـسوم  نب  هللا  دـیبع  دینـش  هکیتقو  لبنح ، نب  دـمحا 
زا دیوگ : یم  دتسرف و  یم  مالس  تیارب  لبنح  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  تردارب  هک : داد  ماغیپ  وا  هب  داتسرف و  نیعم  نب  ییحی  شیپ  يا  هدیامن 
وا زا  رگید  نم  ور ، نیا  زا  دیوگ ، یم  دـب  هیواعم  هب  هک  میونـش  یم  وا  زا  امـش  نم و  هکیتروص  رد  دوش ، یم  لقن  دایز  ثیدـح  هللا ، دـیبع 

!. منک یمن  لقن  ثیدح 
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ایآ تفگ ، یم  دب  ار  نامثع  هک  میدینش  قازرلا  دبع  زا  امش  نم و  وگب : وا  هب  ناسرب و  مالـس  هللا  دبعوبا  هب  تفگ : دصاق  هب  نیعم  نب  ییحی 
.؟ تسا رت  الاب  هیواعمزا  نامثع  هکنا  اب  منک ، كرت  ار  وا  زا  ندرک  ثیدح 

یبا نبا  هکنانچ  درک  كرت  دینـش ، یناوخ  زاوآ  شا  هناـخ  زا  هک  یماـگنه  ار ، یفوک  يدـسا  رمع  نب  لاـهنم  زا  ندرک  تیاور  هبعـش  يرآ 
. تسا هتفگ  متاح 

يارب ار  شدوـس  دـهد و  یم  هبراـضم  هب  ار  ناـمیتی  لاوـما  هکنآ  رطاـخب  فـسوی  وـبا  زا  ندرک  تیاور  تسا : هتفگ  نوراـهنب  دـیزی  يرآ 
. تسین زئاج  دراد ، یم  رب  شدوخ 

وا هچ  رگ  . تسا يزیچ  وا  زا  مسفن  رد  تسا : هـتفگ  دیعـس  نـب  ییحی  درک و  كرت  ار  قداـص  ماـما  زا  ندرک  تـیاور  يراـخب ، يرآ ، يرآ 
هدرک قیثوت  ار  وانارگید  یئاسن و  نابح و  نبا  يدـع و  نبا  متاح و  وبا  همیثخ و  یبا  نبا  نیعم و  نبا  یعفاـش و  یلو  تسا  هدوبن  وگ  غورد 

. دنا
هک ایوگ  دنک  یم  لقن  بیرغ  بیجع و  بلاطم  شردـپ  زا  كاپ ) ماما   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  تسا : هتفگ  یتسب ، نابح  نب  متاح  وبا  يرآ 

. دنک یم  اطخ  هابتشا و 
!!. تسا هدرک  فیعضت  تاعوضوملا "  رد "  ار  يرکسع  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  كاپ ، ماما  يزوج ، نبا  يرآ 

نوبسکی  امم  مهل  لیو  مهیدیا و  تبتک  امم  مهل  لیوف 
 ". دننک یم  بسک  هک  هچنآ  زا  اهنآ ، رب  ياو  هتشون و  ناشیاهتسد  هک  ار  هچنآ  زا  اهنآ ، رب  ياو  سپ  " 

(79 هیآ هرقب  )

هحفص 150 ] ] 
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دنا هتخاس  ادخ  لوسر  مانب  هک  یثیداحا 

بابرد ناشلاثما  ای  هدـش ، دای  نازاس  ثیدـح  ناـیوگ و  غورد  نیا  ياهتـسد  هک  یئاـهزیچ  زا  یئاـه  هنومن  میراد : میمـصت  اـج  نیا  رد  اـم ،
: میوش روآ  دای  دنا  هتخاس  نیغورد  لئاضف 

یئادخ هدش : هتـشونناشیاهگرب  يور  هکنآ  رگم  تسین  تشهب  رد  یتخرد  چیه  تسا " : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ ، سابع  نبا  زا  - 1
 ". تسا رون  ود  بحاص  نامثعو  تسا  قوراف  رمع  تسا ، قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج 

ارنآ یخلب  فورعمیبا  نب  فورعم  هدرک و  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسوا  اهنت  تسا و  یقر  لـیمج  نب  یلع  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا 
زا ار  نآ  جابید  رد  یلتخ  هدروآ و  لیمج  نب  یلع  قیرط  زا  ار  نآ  میعن  وباو  تسا  یمانمگ  درم  یناسارخ ، رمع و  نبزیزعلا  دبع  هدـیدزد و 

باتک نامه  هحفص 138  دلج 2  رد  یبهذ  .و  تسا هدرک  تیاور  هدمآ  لادـتعالا  نازیم  رد  هکنانچ  یناسارخ ، رمع و  نب  زیزعلا  دـبعقیرط 
. تسا ثیدح  نآ  تفآ  نامه  سپ  تسا ، لطاب  ربخ  تسا و  مانمگ  زیزعلا  دبع  تسا : هتفگ 

یل و  تسا ، یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 184  دلج 3  نازیملا  رد  یبهذ  هدروآ و  ار  نآ  یخلب  فورعم  قیرط  زا  يدـع  نبا  و 
. تسا هدرک  ثیدح  ام  هب  ریرج  مسق  ادخب  هتفگ : یم  هدروخیم و  دنگوس  تسا و  روهشم  ریرج  زا  لیمج ، نب  یلع  رطاخ  هب 

. دشاب هدیدزد  لیمج  نب  یلع  زا  ار  نآ  دیاش  تسین و  فورعم  نیا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  و 

هحفص 151 ] ] 

نامه يدنقرمـس  نیا  و  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  يدنقرمـس ، رماع  دـبع  نب  دـمحم  قیرط  زا  دوخ ، یلاما "  رد "  نارـشب  نب  مساـقلا  وبا 
يوریپ دروم  هک  هدرک  تیاور  ثیداحا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  هدرک و  یم  ثیدـح  فسوی  نب  ماصع  زا  هک  تسا  زاس  ثیدـح  باذـک و 

. دشاب یمن 
لیمج نب  یلع  زا  یطاـیتحا ، میهاربا  نب  نیـسح  قـیرط  زا  ار  نآ  هحفص 337  دلج 7  4 و  هحفص دـلج 5  شخیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  و 
نیـسح نآ  هبمهتم  تسا و  لـطاب  نیا  تسا : هتفگ  قیرطنیا  زا  نآ  رکذ  زا  دـعب  هحفص 253  دـلج 1  شنازیم  رد  یبـهذ  هک  هدرک  تیاور 

. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 184  دلج 3 رد  .و  تسا یطایتحا 
تسا و فیعـض  دنـس  ظاـحل  زا  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  یناربـط  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 205  دـلج 7  شخیراـت  رد  ریثک  نبا  و 

. تسین ندوب  لوهجم  یگتخانشان و  زا  یلاخ  هدرک ، ملکت  نآ  هب  هک  یسک 
رد هک  یتروص  رد  دـناوخ ؟ یم  لوهجم  فیعـض و  ار  لطاب  یگتخاس و  ثیدـح  هک  ینک  یمن  بجعت  ریثک  نبا  زا  اـیآ  دـیوگ : یم  ینیما 

باـجیا نینچ  هک  تسوا  يوخ  نیا  يرآ : . دوش یمن  هدـناوخ  فیعـض  یثیدـح  نینچ  دـناد  یم  اـهنآ  زا  ار  دوخ  وا  هک  نف  لـها  حالطـصا 
دنکیم !!

نیا هدرواین و  دنک ، نآ  دنـس  بیع  رب  تلالد  هک  ياهملک  تسا  نینچ  شلاح  هک  یتیاور  هراب  رد  بیطخ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رت  بیجع  و 
!!. یگتخاس ثیداحا  نیا  لاثما  زا  يرایسب  هراب  رد  تسوا  ناش 

، دیروایب ار  دمحم  باحـصا  دنک ، یم  ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  دیدرگ ، اپب  تمایق  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 2
دراو یهاوخ  یم  هک  ار  یـسک  ره  تسیاب و  تشهب  رد  رانک  دوش : یم  هتفگ  رکب  وبا  هب  دنوش و  یم  هدروآ  یلع  نامثع و  رمعو و  رکب  وبا 

دوش : یم  هتفگ  رمع  هبو  نک  در  یهاوخ  یم  هک  ار  یسک  رهو  نک 
شتسد اب  ادخ  هک  یتخرد  زا  يا  هخاش  نامثع  هب  نک و  کبس  ای  نیگنـس و  ادخ  تمحر  اب  یتساوخ  هک  ار  سک  ره  تسیاب و  نازیم  رانک 
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دوش و یم  داد  هدوب  هدرک  سرغ 

هحفص 152 ] ] 

ریگب ار  اهنآ  هک  دوشیم  هتفگ  هداد و  هلح  ود  یلع  هب  و  نک ، ورد  ضوح  زا  یتساوخ  هک  ار  یسک  ره  نآ  هلیـسو  هب  دوش : یم  هتفگ  وا  هب 
. مدوب هدرک  هریخذ  تیارب  مدوب  هدرک  قلخ  ار  نیمز  نامسآ و  هک  يزورزا  ار  اهنآ  نم  و 

تـسا رتاناد  ادخ  دنا و  هدرک  تیاور  دنباذک ، ود  ره  هک  یفوک ، مساق  نب  نسح  نب  دمحا  و  یـصیصم ، هللا  دبع  نب  میهاربا  ار  ثیدح  نیا 
. دنا هدرک  عضوار  نآ  کی ، مادک  هک 

. تسا هدروآ   20 هحفص 42 - دلج 1  شنازیم  رد  ترابع  نیمه  اب  ارنآ  یبهذ 
رد هدمآ  هحفص 32  دـلج 1  هرـضنلا  ضایر  رد  هک  هچنا  اریز  تسا ، هتفرگ  تروص  زین  ینوگرگد  ندوب ، یگتخاس  زا  رظنفرـص  نآ  رد  و 

نیمز نامسآ و  هک  يزور  زا  شوپب ، ار  اهنآ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دوش و  یم  هدناشوپ  هلح  ود  نامثع  هب  تسا " : نینچ  یلع  نامثع و  هراب 
تشهب رد  شتـسد  اب  ادخ  هک  یتخرد  زا  جسوع "  اصع "  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  و  مدرک ، هریخذ  ای  هدیرفآ  امـش  يارب  ار  اهنآ  مدیرفآ ، ار 

 ". نک رود  ضوح  زا  ار  مدرم  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دوش و  یم  هداد  هدرک  سرغ 
، دـنداد رارق  نامثع  يارب  ندرک  نوگرگد  ضوح ، زا  ناقفانم  ندرک  رود  زا  هدوب ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هک  ار  هچنآ  سپ 

. دندوزفا یگتخاس  یئادتبا  ثیدح  ردص  رب  هکنآ  زا  دعب 
رد اـم  و  هدروآ ، هباحـص  زا  یعمج  زا  نوگاـنوگ  قرط  زا  ار  نآ  ظاـفح ، هک  تسا  يزیچ  ضوح ، زا  نینموـملا  ریما  ندرک  رود  ثیدـحو 

. میا هدروآ  هحفص 321  دلج 2  رد  ثیدح  نآ  هبتبسن  ار  مکاح  حیحصت  قرط و  قباس 
لاس داتفه ) ای   ) داتـشه ار  وا  اهنت  مدـید ، تشهب ) رد   ) ار نایفـس  یبا  نب  هیواعم  زج  مباحـصا  همه  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 3

زا شیاپ  تسد و  راهچ  ادـخ و  تمحر  زا  نآ  لـخادهک  رت  وبـشوخ  کـشم  زا  يرتش  يور  هک  یلاـح  رد  دـمآ  میوسب  نآ  دـعب  مدـیدن و 
رد تفگ : يدوب ؟ اجک  لاس  داتـشه  نیا  رد  متفگ : وا  هب  دمحم  ای  کیبل  داد : باوج  هیواعم ؟ متفگ : وا  هب  تسا و  هدوب  راوس  هدوب  دجربز 

- یم درود  نم  هبوا  وا ، اب  نم  درک و  یم  تاجانم  نم  اب  وا  هک  مدوب  میادخ  شرع  ریز  یناتسغاب 

هحفص 153 ] ] 

. دنا هداد  وت  هب  ایند  رد  هک  تسا  یئاهشحف  ضوع  رد  نیا  تفگ : یم  و  وا ، هب  نم  داتسرف و 
. تسا لیکو  صفحنب  هللا  دبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

. تس نآ  هدنزاس  وا  هک  مرادن  کش  تسا ، یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  يدع  نبا 
دروم همه  شلاجر  ياهدنس  و  تسا ، لیکو  نآ  هدنزاس  هک  میناد  یم  وتسا  لطاب  نتم  دنس و  ظاحل  زا  ثیدح  نیا  : تسا هتفگ  بیطخ  و 

. شدوخزج دندامتعا 
لد روک  مشچ  روک  لاجدنیا  زا  هک  هدوبن  هتـسیاش  يدع  نبا  يارب  : تسا هتفگ  يدـع  نبا  قیرط  زا  نآ ، رکذ  زا  دـعب  شنازیم ، رد  یبهذ  و 

 ". تسا هارمگ  روک و  زین  ترخآ  رد  دشاب  روک  ایند  نیا  رد  هک  یسک  : " تسا هدومرف  شا  هراب  رد  دنوادخ  هکیسک  دنک ، تیاور 
. دور یم  رامش  هب  نآ  تفآ  وا  هک  هدرک  تیاور  یلطاب  ریخ  اب  قازرلا ، دبع  وا  زا  تسا : هتفگ  نامیلس  نب  هللا  دیبع  لاح  حرش  رد  و 

، موـش یم  تشهب  دراو  نم  تسا " : هدروآ  نینچ  رکاـسع  نبا  ار  ربـخ  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 105  دـلج 4  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
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یم باوج  رد  يدوب ؟ اـجک  هیواـعم  میوگیم : وا  هب  منیب و  یم  ار  وا  لاـس  داـتفه  زا  سپ  هک  مباـی  یم  اـجنآ  رد  ار  هیواـعم  زج  مناراـی  همه 
دنا هداد  امـش  هب  ایند  رد  هک  تسا  یئاشحف  ضوع  رد  نیا  دومرف : هاگنآ  داد  یم  هفحت  نم  هب  شتـسد  اب  هک  مدوب  میادخ  شرع  ریز  : دیوگ

".
. دنراد رارق  مانمگ  دارفا  زارفن  دنچ  نآ  رد  تسا و  تسردان  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  رکاسع  نبا 

نامثع لام  نم  تفگ : هدوب ، نازیوآ  يا  هیروح  هب  مدیدار  یبیس  مدش  تشهب  دراو  جارعم  بش  رد  تسا " : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 4
". متسه ملظ  اب  هدش  هتشک 

- ثیدح يودع ، دمحم  نب  سابع  قیرط  زا  هحفص 20  دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ 

هحفص 154 ] ] 

باذم بیش  نب  ییحی  قیرط  زا  رـصتخم  رییغت  اب  هحفص 293  دـلج 3 رد  تسا و  یگتخاس  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  .و  تسا هدروآ  ار  نآ  زاس 
. دنا هتخاس  ار  نآ  درم  ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  دناد  یم  ادخ  تسا و  غورد  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  زین  عاضو 

ربمایپ و مالک  زا  نآ  يارب  تسا : دـقتعم  هتـسناد و  فیعـض  ارنآ  نابح  نبا  تسا : هتفگ  هحفص 245  دـلج 3  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
میهاربا نب  هللا  دبع  لاح  حرش  رد  نازیملا "  رد "  یبهذ  بلطم  نیا  هب  وتسین  یلصا  دنثیدح ) دنـس  لاجر  اهنآ  هک   ) دامح تباث و  سنا و 

. تسا لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  هراشا  یقشمد ،
هب هک  یماگنه  هدـش " : هدروآ  نینچ  رماع  نب  هبقع  زا  هدـش  داـی  ثیدـح  تسا : هتفگ  هحفص 248  دـلج 3  نازیملا  ناـسل  رد  رجح  نبا  و 

شیاهمـشچ ناگژم  هک  يا  هدیدنـسپ  هیروح  نآ  زا  هک  تفرگ  رارق  متـسد  رد  یبیـس  مدش ، ندع  تشهب  لخاد  مدش  هداد  جورع  نامـسآ 
زا هک  متـسه  وت  زا  دعب  هفیلخ  يارب  نم  تفگ : یتسه ؟ یک  یلام  وت  هک : متفگ  وا  هب  دیدرگ و  راکـشآ  هدوب ، اهزاب  ناگژم  یئابیز  دننامه 

. تسا یتس  ردان  ثیدح  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  زین  هحفص 293  رد  و  نافع ) نب  نامثع   ) دوش یم  هتشک  متس  يور 
نینچ ادخ  لوسر  زا  رمع  نبا  زا  عفان  زا  يوطـش ، یلع  یبا  نامیلـس  نب  دمحم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 297  دـلج 5  شخیرات  رد  بیطخ  و 
متفرگ متسد  اب  ارنآ  داتفا  منماد  رد  یبیـس  میتفرگ  رارق  مراهچ  نامـسآ  رد  مدش و  هدرب  نامـسآ  يوسب  هنابـش  هک  یماگنه  تسا " : هدروآ 
نامثع دیهـش : لوتقم  هب  قلعتم  تفگ : یتسه ؟ یک  لاـم  منیب : وگب  متفگ : وا  هب  دـمآ و  نوریب  ینادـنخ  هیروح  نآ  زا  دـش و  هتفاکـش  سپ 

 ". متسه نافع 
. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  زین  قیرط  نیا  اب  و 

یبا نامیلـس  نب  دمحم  هیحان  زا  ار  ثیدـح  نیا  یتسردان  شنازیم "  رد " یبهذ  تاعاضوملا " و  رد "  يزوج  نبا  شخیرات و  رد  بیطخ 
. دنا هتسناد  زازخ  رفعج 

هحفص 155 ] ] 

رب ار  رفن  راهچ  منارای  نایم  زا  يرت و  رب  نیلـسرم  ءایبنا و  زا  زج  نایملاع  همه  رب  ار  مناراـی  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  رباـج  زا  - 5
. دنبوخ منارای  همه  هچرگ  داد  رارق  منارای  نیرتهب  ار  اهنآ  یلع ، نامثع و  رمع ، رکب ، وبا  دیزگ :

ربخ نیا  اـب  تسا : هتفگ  هحفص 47  دـلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  ثیللا " بتاک "  حـلاص ، نب  هللا  دـبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
. دیدرگ اپ  رب  حلاص  نب  هللا  دبع  رب  تمایق 
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نآ حلاص ، نب  هللا  دبع  باتک  رد  هتخاس و  ار  نآ  يرـصم  دلاخ  و  تسا ، لطاب  ثیدح  نیا  : تسا هتفگ  وا  هک  هدـش  تیاکح  هعرز  یبازا  و 
. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تساهتفگ : یئاسن  و  تسا ، هداد  ياج  ار 

درک و هجوت  ندع  تشهب  رب  دـنوادخ  بش  نامه  رد  دـش ، دـلوتم  رکب  وبا  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا  - 6
. دشاب هتشاد  تسود  ار  دولوم  نیا  هک  یسک  رگم  منک  یمن  لخاد  وت  رد  هک  ملالج  تزع و  هب  دنگوس  دومرف :

. تسا يروباشین  تمصع  نب  دمحا  نآ  تفآ  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  یبهذ 
تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 309  دلج 3  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  و 

. دنراد رارق  مانمگ  لوهجم و  دارفا  زا  رفن  دنچ  شدانسا  رد  تسا و  لطاب  ثیدح  نیا 
دـشاب هتـشاد  تسود  ار  رمع  رکب و  وبا  هک  یـسک  يارب  هتـشرف  رازه  داتـشه  ایند  نامـسآ  رد  تسا " : هدمآ  عوفرم  روطب  هریره  یبا  زا  - 7

. دننک یم  نیرفنو  تنعل  دشاب  هتشاد  نمشد  ار  رمع  رکب و  وبا  هک  ار  یسک  هتشرف  رازه  داتشه  مود  نامسآ  رد  و  دننک ، یم  شزرمآ  بلط 
. تسا يرصب  يودع  یلع  نب  نسح  دیعس  یبا  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

یبا زا  رادنب ، روصنمنب  قاورلا  دـبع  اهنت  تسا و  هتخاس  هحلط  نب  لماک  مان  هب  يودـع  ار  ثیدـح  نیا  : تسا هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  بیطخ 
. تسا مانمگ  لوهجم و  دهاز  هللا  دبع  وبا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  هعیهل ، یبا  زا  وا  و  يدنقرمس ، دهاز  هللا  دبع 

هحفص 156 ] ] 

. تسا هدماین  ظوفحم  روطب  هعیهل  یبا  زا  ثیدح  تروص  ره  رد  تسا  هدنابسچ  تسا  هقث  لماک  هب  ار  نآ  يودع  اذل  و 
ار یمهم  بلطم  يودع  دنتسه و  دامتعا  دروم  همه  شلاجر  تسا و  حیحـص  دانـسا  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  رگید  قیرط  هب  ار  نآ  هاگنآ 

. تسا ۀعیهل  نبا  زا  تیاور  رد  شتارج  زا  رتگرزب  ثیدح  نیا  نتخاس  رد  وا  تارج  . هدش يدب  راک  بکترم  هدروآ و 
ندوبیگتخاس هب  یبهذ  دوب و  دهاوخ  رود  تاقث  زا  دشاب  هتشاد  تسود  ار  هباحـص  همه  یـسک  ره  و  تسا : هدوزفا  هدروآ  ار  نآ  یملید  و 

نیا تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 107  دـلج 4  نازیملا  ناسل  باتک  رد  سنا  زا  رگید  قیرط  زا  رجح  نبا  .و  تسا هدرک  مکح  زین  نآ 
. تسا لطاب  دانسا  نیا  اب 

ارت نم  تفگ ، نخـس  اـب  تخیگنارب و  ار  یـسوم  هکنآ  هب  مسق  تفگ : ودـمآ  رکب  یبا  شیپ  يدوـهی  يدرم  هـک : تـسا  هدـمآ  سنا  زا  - 8
گرزب يادـخ  دـمحم  يا  تفگ : دـیدرگ و  لزان  مرکا  ربمایپ  رب  لیئریج  ات  درواین  الاب  وا  ریقحت  تمالع  هب  ار  شرـس  رکب  وبا  . مرادتسود

رـضاح ادـخ  لوسر  رـضحم  يدوهی  سپ  تسا ، هدرک  رود  وت  زا  ار  شتآ  ادـخ  وگب : يدوهی  هب  دـیوگ : یم  دتـسرف و  یم  مالـس  وـت  يارب 
. دروآ مالسا  دیدرگ و 

رب اهلغ  و  اهریجنز ، تسا : هدرک  رود  رکب  یبا  هب  تبحم  رطاـخ  هب  ار  زیچ  ود  شتآ  رد  وا  زا  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  نینچ  رگید  ریبعت  رد  و 
. دنداد ربخ  وا  هب  ار  بلطم  نیا  ادخ  لوسر  هاگنآ  . دوش یمن  هداهن  شتدرگ 

يودع تسا ، یگتخاس  نآ  هک  تسا  هتفگ  یلائللا "  رد "  یطویس  هک  تسا  يرصب  يودع  دیعس  یبا  یلع  نب  نسح  تافآ  زا  ثیدح  نیا 
. تسا مانمگ  لوهجم و  يرصب  دنزاس و  ثیدح  لیلخ ، مالغ  و 

تـسا هتخیوآ  یهلا  تردـق  اـب  هک  دیفـس  توقاـی  زايا  هبق  نییلع ، یلعا  رد  رکب  یبا  يارب  دـنوادخ  تسا ء  هدـمآ  عوفرم  روطب  ءارب  زا  - 9
ياهداب نآ  رد  هک  هدرک  ذاختا 

هحفص 157 ] ] 
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یم زاب  اهرد  نآ  زا  یکی  دشاب  ادـخ  ياقل  قاتـشم  رکب  وبا  هاگ  ره  هک  تسا  رد  رازه  راهچ  نآ  يارب  .و  تسا هدرک  لولح  ذوفن و  تمحر ،
!!!. درگن یم  ادخ  هب  رذگهر  نآ  زا  دوش و 

. تسا ینانشا  رکب  یبا  هللا  دبع  نب  دمحم  تاعوضوم  زا  ثیدح  نیا 
رود زا  یـسک  نینچ  هدرک ، بیکرتدانـسا  نیا  لـثم  رب  ار  ثیدـح  نیا  هـک  یـسک  : تـسا هـتفگ  هحفـص 441  دـلج 5  شخیراـت  رد  بیطخ 

هک میهاوخیم  وا  زا  میرب و  یم  هانپ  ادخب  يراوخ  نالذخ و  زا  تسا و  هدرکن  راذگ  ورف  يزیچ  بذک  رب  تارج  یهلا و  تمشح  نتخادنا 
. تسنآ رب  رداق  راکنیا و  یلو  وا  هک  رادب  سورحم  نوصم و  ناطیش ، هسوسو  دنزگ و  زا  ار  ام 

( تسا رتاـناد  ادـخ   ) هکنآ تیاـهن  تساهدرک  یم  عضو  دزاـسب ، هتـسناوت  یمن  بوخ  هک  ار  يزیچ  ینانـشا  تسا : هتفگ  هحفـص 442  رد  و 
. تسا هدرک  بیکرتو  هتفاب  ار  بلاطم  نیا  و  هدروآ ، دیدپار  اه  تبیصم  نیا  اهنآ  قبط  رب  هتفرگ و  اهباتک  یضعب  زا  ار ، هحیحص  دانسا 

زا نآ  یتسرداـن  تسا و  لـطاب  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  عارذ  هللا  دـبع  نب  دـمحا  قـیرط  زا  ار  نآ  زین  هحفص 445  دـلج 9  رد  و 
هتفاب زا  لادـتعالا ، نازیم  رد  ار  نآ  یبهذ  تسا و  رتاناد  ادـخ  هتبلا  تسا  هتخاس  ار  نآ  هک  تسوا  و  تسا : هتفگ  هدروآ و  تسا  عارذهیحان 

. تسا هدرمش  ینانشا  رکب  وبا  ياه 
هب مرکا  ربمایپ  تفرگ ، ار  ترـضح  باکر  رکب  وبا  دـش ، جراخ  راغ ، زا  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  سنا : هتفگ  هک  هدـش  لـقن  سنا  زا  - 10

دومرف : هدرک و  هاگن  شیور 
: دومرف داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  ارچ  تفگ : مهدن ؟ تراشب  وت  هب  ایآ  رکب  یبا  يا 

. درک دهاوخ  یلجت  صاخ  روطب  وت  يارب  و  ماع ، روطب  همه ، يارب  تمایق  يادرف  دنوادخ 
نیا تسا : هتفگ  هحفص 388  دلجشخیرات 2  رد  بیطخ  هک  تسا  يدنقرمـس  یمیمت  رکب  یبا  دبع  نب  دمحم  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 

یهاگآ هکیناسک  شیپ  ثیدح 

هحفص 158 ] ] 

يدایز ثیداحا  ياراد  تسا و  هتخاس  نتم  دنـس و  ظاحل  زا  دبع ، نب  دمحم  نآ  تسین و  شیارب  یلـصا  دنراد ، ثیدـح  رداصم  زا  یتسرد 
. دنراد شتایاور  طوقس  لاح و  يدب  رب  تلالد  اهنآ  همه  هک  دشاب  یم  هدش  رکذ  هک  هچنآ  ریظن 

هدروآ و يرگید  قیرط  زا  ار  نآ  هاگنآ  تسا  لطاب  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  هدـبع  نب  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 19  دلج 12  رد  و 
. دشاب یمن  دامتعا  دروم  هک  تسا  هیونسح  نب  دماح  وبا  مه  نآ  تلعو  تسا ، لطاب  زین ، نیا  تسا : هتفگ 

. تسا هعوضوم  ثیداحا  زا  نآ  هک : تسا  هتفگ  هدروآ و  ار  نآ   221 هحفص 232 - دلج 2  نازیملا "  رد "  یبهذ  و 
لطاـب ثیدـح  نآ  تسا : هتفگ  هحفص 369  دـلج 2  رد  و  تسا ، لـطاب  نیا  تسا : هـتفگ  هدرک و  تـیاور  شلماـک  ردار  نآ  يدـع  نـبا  و 

هحفص 336 دلج 3  لادتعالا  نازیم  رد  هکنانچ  . تسا هدنابـسچ  هفیلخ  نبا  هب  ار  ثیدح  نیا  هکنیا  هب  هدش  مهتم  دمحا ، نب  فسوی  .و  تسا
. تسا هدمآ 

زا و  رکب ، یبا  لئاضف  باب  رد  اههتخاس ، نیرت  روهـشم  زا  ار  نآ  هداعـسلارفس "  شباـتک "  همتاـخ  رد  سوماـق ، بحاـص  يداـبآ ، زوریف  و 
. تسا هدرمش  تسا  مولعم  لقع  تهادب  اب  شنالطب  هک  یتایرتفم 

. تسا هدرک  فیعضت  ار  شفرط  هتسناد و  هعوضوم  ثیداحا  زا  ار  نآ  هحفص 148  دلج 1  یلائللا  رد  یطویس  و 
. تسا هتفگ  نآ  يدابآ  زوریف  راتفگ  ریظن  یبلاطم  و  هدروآ ، ار  نآ  هحفص 419  دلج 2  ءافخلا  فشک  رد  ینولجع  و 
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. تسا تسس  اهنآ ، همه  هک  تسا  یقرط  نآ  يارب  تسا : هتفگ  هحفص 63  دلج 2  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
باـتک رد  يراـق ، یلعـالم  هکناـنچ  تسا ، یگتخاـس  ثیدـح  نـیا  تـسا : هـتفگ  هحفــص 63  بلاطملاینــسا  رد  توـح ، شیورد  نـبا  و 

. تسا هتفگ  شتاعاضوم 
هدروآ هللا  دبع  نب  رباج  زا  یثیدحرد  هحفص 78  دلج 3  كردتسملا  رد  مکاح  و 

هحفص 159 ] ] 

ربـکا ناوضر  زا  روظنم  دـنتفگ : وا  هب  مدرم  زا  یـضعب  تسا ، هداد  ربـکا  ناوضر  وـت  هب  ادـخ  رکب ، وـبايا  تسا : هدوـمرف  ادـخ  لوـسر  هک :
دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسیچ 

. درک دهاوخ  یلجت  صوصخ  روطب  رکب  یبا  يارب  مومع و  روطب  شناگدنب  يارب  ترخآ  رد  دنوادخ 
زا ماشه ، نب  ریثک  زا  یلتخ ، دـلاخ  نب  دـمحم  ار  ثیدـح  نیا  تسا : هدوزفا  نینچ  ثیدـح  نیا  لابند  هب  كردتـسملا ، صیخلت  رد  یبهذ  و 

. دشاب هدرک  عضو  ار  نآ  دمحم  منک : یم  نامگ  هک  هدرک  تیاور  هقوس ، زا  ناقرب ، نب  رفعج 
زا وا  و  دـنا ، هدرک  بیذـکت  ار  وا  هک  تسا  هتفگ  تاعوضوملا "  رد "  يزوج  نبا  هک : تسا  هتفگ  یلتخ ، حرـش  رد  لادـتعالا  نازیم  رد  و 

ثیداـحا ياراد  وا  تسا  هتفگ  هدـنم  نیا  .و  تـسا هدرک  تـیاور  ار  درک "  دـهاوخ  یلجت  صوـصخ  روـطب  رکب  یبا  يارب  تـیاور "  ریثـک 
. تسا تسردان 

، متـشذگن ینامـسآ  زا  مدش ، هداد  جورع  نامـسآ  هب  هک  یبش  نآ  رد  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  عوفرم  روطب  هریره  وبا  زا  - 11
. تسا نم  نیشناج  قیدص  رکب  وباو  تسا  ادخ  لوسر  دمحم  دوب : هدش  هتشون  هک  متفای ، نآ  رد  هکنآ  رگم 

زا بیطخ ، قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 235  دلج 5  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  يرافغ  میهاربا  نب  هللا  دبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
نآ و  تسا : هتفگ  هدروآ و  يرگید  دانـسا  اب  ار  نآ  سپـس  . تسا لـطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  يرـصب  یلـاله  هللا  دـبع  نب  دـمحم 

هتفگ هدروآ و  يرافغ  قیرط  زا  ار  نآ  هاگنآ  دـندامتعا ، دروم  اهنآ  همه  اریز  دـشاب ، هتفرگ  نآ  رد  یـصقن  یـسک  مناد  یمن  .و  تسا لـطاب 
. تسا هدش  هتخاس  وا  هیحان  زا  ثیدح  نیا  سپ  تسا ، بذک  هب  مهتم  وا  تسا :

ملـسا نب  دـیز  نب  نمحرلا  دـبعزا  يرافغ ، زا  ار  نآ  شدانـسا  اب  يدـع ، نبا  تسا : هتفگ  هدروآ و  تاـعوضوملا "  رد "  ار  نآ  یطویـس  و 
. تسا فیعض  قافتاب  شدانسا  و  تسا ، زاس  ثیدح  يرافغ  تسین ، حیحص  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و 

نابح ، نبا  زا  لقن  هب  هحفص 138  دلج 5  بیذهتلا " "  بیذهت  رد "  رجح  نبا  و 

هحفص 160 ] ] 

رگم متفرن  رگید  نامـسآ  هب  ینامـسآ  زا  مدـش ، هداد  ریـس  نامـسآ  هب  هک  یبـش  رد  تسا " : هدروآ  نینچ  ار  نآ  رمع  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا 
تسا ". قیدص  رکب  وبا  تسا  ادخ  لوسر  دمحم  تسا : هتشون  مدید  هکنآ 

. تسا میهاربانبا  هللا  دبع  هیحان  زا  ربخ  نیا  تبیصم  تسا و  لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  نابح  نبا 
رد هک  ار ، هفئاط  ود  رگم  دنک  یم  دازآ  منهج ، شتآ  زا  ار  رفن  رازه  دص  هعمج  بش  ره  رد  ادخ  تسا " : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 12

نانآ دـنریجنزمه ، ناتـسرپ  تب  اـب  هکلب  دـنک ، یمن  دازآ  رئاـبک ، لـها  زا  ناگدـش  دازآ  هرمز  رد  ار  ناـنآ  دنتـسین و  نآ  زا  دنتـسه و  متما 
!. دنتما نیا  دوهی  هکلب  دنتسین ، ناملسم  هک  دنتسه  رمع  رکب و  وبا  نانمشد 
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. یلع نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  نانمشد  رب  ادخ ، تنعل  دینادب  هتفگ : سپس 
نیا تسا : هـتفگ  دـلج 272 13  شخیرات  رد  بیطخ  هک  تسا  لکوتم  مالغ  رکاـش ، یبا  هللا  دـبع  نب  هرـسم  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح ، نیا 

هیحانزا ثیدح  یتسردان  و  هرسم ، رگم  دنثیدح  همئا  دامتعا  دروم  یمامت  نآ ، دانـسا  رد  هدش  دای  لاجر  .و  تسا یگتخاس  غورد و  ثیدح 
لاس 264 ه رد  هعرز  ابا  نوچ  هدوب ، هدرم  لبق  لاس  راهچ  وا  هکیتروص  رد  هدینـش ، هعرز  یبا  زا  ار  نیا  هک  هدرک  اعدا  وا  هوالع  هب  تسوا ،

. تسا هدرک  تیاور  لاس 268 ه  ير "  رد "  هعرز  یبا  زا  ار  روکذم  ثیدح  هرسم  یلو  هدرک ، توف 
. تسا هدرمش  هرسم  ياه  هتخاس  ار  نآ  هحفص 162  دلج 3  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  و 

، دیتسه ترخآ  ایند و  رد  مناریزو  امـش  دومرف : درک و  لصتم  مهب  ار ، رمع  رکب و  یبا  ياهفتک  ادخ ، لوسر  هک : تسا  هدـمآ  سنا  زا  - 13
رد امش  نم و  دنتسه ، نآ  ياهرپ  هلزنم  هب  امش  هنیـس و  هلزنم  هب  نم  درپ ، یم  نآ  رد  هک  تسا  يا  هدنرپ  دننامه  تشهب  رد  امـش  نم و  لثم 

یسلاجم تشهب  رد  رگم  دش : هتفگ  مینیشنیم ، تشهب  سلاجم  رد  امـش  نم و  مینک ، یم  ترایز  ار  ناهج  راگدیرفآ  میدرگ و  یم  تشهب 
؟ تسا

هحفص 161 ] ] 

تسیچ ؟ تشهب  یمرگرس  دش : هتفگ  تسا ، یمرگرس  سلاجم و  يرآ  دومرف :
یم دـنیوگ  یم  هبیط  نآ  هب  هک  شرع  ریز  زا  يداـب  سپ  تسا ، بوطرم  رد  زا  شـشرف  رمحا ، تیربـک  زا  ین ، زا  تسا  يا  هنایـشآ  دوـمرف :

دننک : یم  شومارف  ار  نآ  ثداوح  ایند و  نایتشهب ، هک  دوش  یم  جراخ  نآ  زا  یئادص  و  دیآ ، یم  تکرح  هب  اه  ین  نآ  و  دزو ،
. تسا ایرکز  نآ  تفآ  تسا و  یگتخاس  تسا : هتفگ  هدروآ و  نابح  نبا  هک  تسا  يدنک  دیرد  نب  ایرکز  ياه  هتخاس  زا  ثیدح ، نیا 

نب دـمحا  ار  هلمج  ود  نآ  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاـکح  ار ، نآ  زا  هـلمج  ود  ناـبح  نـبا  زا  هحفص 348  دـلج 1  نازیملا "  رد "  یبـهذ  و 
. ندرک تیاور  نآ  زا  تسین  اور  هک  هدرک  تیاور  یگتخاس  هخسن  اب  ام ، يارب  دیرد ، نب  ایرکز  و  نارح ، رد  نادعم ، نب  یسوم 

ریـشمش نآ  دش ، هتـشک  وا  هکیتقو  تسا  هدنز  نامثع  هک  یمادام  ماین ، رد  تسا  ریـشمش  ادـخ  يارب  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنازا  - 14
. تفر دهاوخن  فالغ  رد  تمایق  ات  دوش و  یم  هنهرب 

باذـک زین  رایـس  نب  یـسوم  شداتـسا  تسا و  دـئاق  نب  ورمع  نآ  تفآو  تسا  یگتخاـس  تسا : هتفگ  هدروآ و  يدـع  نبا  ار  ثیدـح  نیا 
. تسا

. تسا راکشآ  نآ  یتسردان  : تسا هتفگ  هحفص 299  دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  و 
مالـس وت  رب  یلعا ، یلع  دنوادخ  تفگ : دوب و  بان  يالط  زا  یملق  وا  اب  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 15

دیوگ : یم  دتسرف و  یم 
ملق نیا  اب  شطخ و  اب  هدب ، روتسد  وا  هب  ناسرب و  وا  هب  نآ  مداتسرف و  هیده  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  يارب  شرع  يالاب  زا  ار  ملق  نیا  مبیبح ،
زور ات  ار  نآ  هک  یسک  ره  اب  ربارب  یباوث ، وا  يارب  نمهک  دنک  هضرع  امش  رب  ارنآ  يراذگ ، هطقن  نتشون و  زا  دعب  دسیونب و  ار  یسرکلاهیآ 

تسیک دومرف : لوسر  ما ، هدادرارق  دناوخ  یم  تمایق 

هحفص 162 ] ] 

شترـضح رب  دندیـسر و  ادخ  لوسر  تمدخ  زا  قافتاب  يدنچ ، زا  سپ  تفر ، تساخ و  رب  رکب  وبا  دنک ؟ رـضاح  ار ، نمحرلادـبع  یبا  هک 
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هیدـه شرع  يالاب  زا  تیارب  ادـخ  هکتسا  یملق  نیا  هیواعم  يا  دومرف  هیواعم  هب  هاگنآ  داد  ار  ناشمالـس  باوج  ترـضح  دـندرک ، مالس 
هتـشاد ینازرا  وت  رب  هک  گرزب  تمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  یئامن و  هضرع  نم  رب  یـسیونب و  تطخ  اب  ار  یـسرکلا  هیآ  نآ  اب  اـت  تسا  هداتـسرف 
هیواعم هاگنآ  تسا ، هتشون  دناوخ  یم  ارنآ  تمایق  ات  نتشون  تقو  زا  هک  ار  یسک  ره  باوث  تیارب  ادخ  اریز  يرآ ، ياج  هب  ساپـس  رکش و 

هـس مداد و  وا  هب  ارنآ  نم  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ  تفگ : مرکا  ربماـیپ  سپ  داـهن : شـشوگ  يـالاب  ار  نآ  تفرگ و  لوـسر  تسد  زا  ار  ملق 
ات درک ، یم  رکـش  تمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  هراومه  تسـشن و  ادـخ  لوسر  ربارب  رد  وناز  ود  هیواعم  نآزا ، سپ  درک ، رارکت  ار  هلمج  نیاراـب 

هـضرع ادـخ  لوسر  رب  تشون و  یم  طخ  نیرتهب  اب  ار  یـسرکلا  هیآ  نآ ، اـب  ناـنچمه  تفرگ و  ار  ملق  دروآ و  يا  هفیحـص  تاود و  هکنآ 
. تسا هتشون  دناوخ  یم  تمایق  زور  ات  نآ  زا  هک  یسک  ره  باوث  ربارب  باوث ، زا  تیارب  دنوادخ  هیواعم ، يا  دومرف : ادخ  لوسر  . درک

، دناد یم  یناتخ  ییحی  نب  نیسح  ياه  هتخاس  ار  نآ  يزوج  نیا  .و  دنمانمگ شلاجر  رتشیب  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا  هک  دنتفگ ، همه 
. تسا هدمآ  هحفص 257  دلج 1  لادتعالا  نازیم  رد  هکنانچ 

هدمآ هحفص 52  دـلج 1  نازیملا  رد  هکنانچ  . تساهتخاس ار  نآ  یلیا ، هللا  دـبع  نب  دـمحا  اـیوگ  تسا و  لـطاب  ثیدـح ، نیا  یبهذ  رظنب  و 
. تسا

. تسا هتخاس  ار  نآ  هک  . تسا یلیا  دمحا  هب  رصحنم  ثیدح  نیا  یتسردان  لماع  هک : تسا  هدروآ  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
نآ نیسح  ای  دمحا و  هک  تسا  یگتخاس  کش  یب  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  يرترـصتخم  ظفل  اب  ار  نآ  تاعاضوملا ، رد  شاقن  و 

. دنا هتخاس  ار 
هیواعم هکنیا ، دروم  رد  لیئربج  اب  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدمآ  رباج  زا  - 16

هحفص 163 ] ] 

. تسا نیما  هک  هدرارق  بتاک  ار  وا  تفگ : لیئربج  درک ، تروشم  دهد  رارق  شبتاک  ار 
زاس ثیدـح  نایوگ  غورد  زا  یکی  هک  ینادـمه ، مصاع  یبا  مصاع  نب  يرـس  قیرط  زا  ار  نآ  شیوخ  دانـسا  اب  شخیرات ، رد  رکاـسع  نبا 
نبا .و  هدروآ تسا ، باذـک  هقث و  نایم  كرتشم  هک  مارهب  نب  مساق  و  تسا ، زاس  ثیدـح  باذـک  يولول  نامه  هک  دایزنب  نسح  و  هدوب ،

تمظعهمه نآ  اب  هک  . تسا رکاسع  نب  ظفاح  زا  تفگش  تسا : هتفگ  هدرک و  فیعضت  ار  نآ  هحفص 354  دلج 5  هیاهنلا  هیادبلا و  ردریثک 
ثیدح و نیا  شخیرات  رد  هنوگچ  هتشاد ، رتشیب  یهاگآ  دندوب  وا  زا  شیپ  هکیناسک  هکلب  نارـصاعم ، همه  زا  هک  ثیدح  نف  رب  یهاگآ  و 
رد دـنک ؟ یمن  نایب  ار  اهنآ  لاـح  و  دـنز ، یمن  هدرپ ، ریز  هن  و  حیرـص ، روطب  هن  اـهنآ ، هراـب  رد  یفرح  هنوگ  چـیه  ودروآ  یم  ار  شرئاـظن 

. تسا رتاناد  ادخ  تسین و  تسرد  يراک  نینچ  هک  یتروص 
نآ و  هدروآ ، ثیبخ  زاس  ثیدح  بشوح  نب  مرـصا  قیرط  زا  ار  نآ  عوفرم  روطب  نینموملا ، ریما  زا  هحفص 95  دلج 3  شنازیم  رد  یبهذ  و 

. تسا هدرمش  دیجملا  دبع  نب  دمحم  تسردان  ثیداحا  زا  ار 
نیما وا  هک  اریز  دنک ، ذـخا  بتاک  ناونع  هب  ار  هیواعم  هک  درک  یحو  شربمایپ  هب  دـنوادخ  : تسا هتفگ  هک  هدـمآ  تماص  نب  هدابع  زا  - 17

. تسا
نکاـس دـمحم ، یبا  زا  یملـس  ریهز  نب  دـمحم  زا  ینارح ، نمحرلا  دـبع  نـب  دـمحازا  يداـیز ، هیواـعم  نـب  دـمحم  زا  طـسوا ، رد  یناربـط 
ياربو دنتسین ، هدش  هتخانش  شداتسا  یملسو و  تسین  نیما  شداتسا  باذک و  هیواعم  نب  دمحم  تسا  هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  سدقملاتیب ،

. تسا لطاب  اهنآ  همه  هک  تسه  زین  رگید  قرط  ثیدح ،
غورد هب  ار  نآ  نتم  یملـس ، ریهز  نب  دـمحم  دـیاش  لـطاب و  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 59  دـلج 3  نازیملا  رد  یبهذ  و 
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. تسین نیما  شنید  رد  تسا : هتفگ  هورع  وبا  ینارح ، دمحا  هراب  رد  .و  تساهتخاس

هحفص 164 ] ] 

دیوگ : یم  ینیما 
، دوب هدرک  دـساف  هدـناروش و  هیواـعم  رب  ار  ماـش  وا ، هک  یتروص  رد  دـشاب  حیحـص  تماـص  نبهداـبع  زا  تیاور ، نیا  تسا  نکمم  هنوگچ 

هنیدـم هب  ار  وا  ای  هدرک ، دـشاف  شلها  نم و  رب  ار  ماش  هدابع  هک : دـش  رکذـتم  نآ  رد  تشون و  هنیدـم  رد  نامثعهب  يا  همانرب  زگان  هیواـعم 
. راد لیسگ  هنیدم  رد  شا  هناخ  هب  ار  وا  تشون : وا  خساپ  رد  نامثع  منک ؟ نوریب  ماش  زا  اروا  هک  هدب  هراجا  نم  هب  ای  دناوخارف و 

سولج نآ ، زا  هیحان  رد  دیدرگ و  دراونیعبات  ای  نیقباس و  زا  يدرم  زج  نآ  رد  هک  نامثع  هناخ  هب  وا  داتـسرف و  هنیدم  هب  ار  هدابع  هیواعم ،
مدینش مساقلا  ابا  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ : تساخرب و  وا  هدابع ؟ يا  تسا  هنوگچ  امش  ای  ام  عضو  تفگ : تسیرگن و  وا  هب  نامثع  درک و 

دـنهد و یم  هولج  فورعم  ناتیارب  دـیناد  یم  رکنم  امـش  هک  ار  یئاـهزیچ  : دـتفا یم  يدارفا  تسد  هب  امـش  روما  نم  زا  دـعب  دومرف : یم  هک 
هارمگ نات  راگدرورپ  هب  تبسن  تسین و  دنک  یم  تیصعم  هک  یسک  يارب  یتعاط  سپ  دنرامش ، رکنم  دیناد  یم  فورعم  امش  هک  ار  هچنآ 

. تسا اهنآ  زا  هیواعم )   ) ینالف تسوا  تسد  رد  هدابع  ناج  هکنآ  هب  مسق  . دیدرگن
. تفگن يزیچ  وا  هب  نامثع  رگید 

. هیواعمو لیئریج  ادخ ،) لوسر   ) نم دنرفن : هسادخ  شیپ  ءانما  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  هریره  یبا  زا  - 18
هک تسا  دقتعم  هحفص 8  دـلج 11  شخیرات  رد  بیطخ  .و  تسا یگتخاس  لطاب و  ثیدـح  نیا  دـنا : هتفگ  ناـبح  نبا  یئاـسن و  بیطخ و 

. تسا ینادرب  هیحان  زا  ثیدح ، نیا  یتسردان 
غورد زا  یعمج  نآ  رد  هدرک و  فیعـضت  ار  ثیدـح  نیا  قرط  مکاـح  تسا و  لـطاب  ثیدـح  نیا  تهج  ره  زا  تسا : هـتفگ  يدـع  نـبا  و 

. دنراد رارق  نازاس  ثیدح  نایوگ و 

هحفص 165 ] ] 

هدش و هدروآ  دای  نامثع  نب  نسح  لاح  حرـش  رد  ار  نآ  تسا و  غورد  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 233  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  و 
. تسا غورد  نیا  تسا : هتفگ 

حیحص هجوچیه  هب  تسا : هتفگ  هدروآ و  عقـسا  نب  هلثاو  سنا و  هریره و  یبا  قیرط  زاار  نآ  هحفص 120  دلج 8  شخیرات  رد  ریثک  نبا  و 
. تسین

نب نسح  هک  تسا  هدرک  نیقی  هدروآ و  هعوضوم  ثیداحا  هرمز  رد  ار  نآ  يزوج  هک : تسا  هدمآ  هحفص 220  دلج 2 نازیملا  ناسل  رد  و 
. تسا هدرک  عضو  ار  نآ  نامثع 

دلج 2 بهذلا  تارذـش  ردو  . تسا دزد  ثیدـح  باذـک  زا  وا  هراب  رد  هدوب و  دزد  زاس  ثیدـح  نسح ، نم  رظنب  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  و 
. تسا هدرمش  باشخ  دمحا  یسیع  یبا  ياه  هتخاس  ار  نآ  يزوج  نبا  هک : تسا  هتفگ  هحفص 366 

هیواعم هک  ینیماود  دـندرک ، هدولآ  ار  تلاسر  بحاص  سدـقم  تحاـس  کـته و  ار  مالـسا  سوماـن  تایدـنرچ ، نیا  اـب  دـیوگ : یم  ینیما 
!؟ تشاد دنهاوخ  یشزرا  هچ  دشاب  اهنآ  یموس 

وا يدرم  تسا : تفگ  هک  هدمآ  ماسح  نب  نمحرلا  دبع  زا  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  نب  دـیزی  هون  رمع ، نب  دـیزی  نب  هیواعم  نب  دایز  زا  - 19
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زامن زا  دعب  . دندمآ درگ  ادخ  لوسرتمدخ  زامن  يارب  ماگنه  حبص  مشاه ، ینب  زا  رفن  هد  هک : هداد  ربخ  ام  هب  رگید  يدرم  زا  ناروح ، لها 
دنوادخ میئوگب : امش  يارب  ار  نامیاهراک  زا  یضعب  هک  هدوب  نیا  يارب  میدیـسر ، امـش  تمدخ  تقو  نیا  رد  هکنیا  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ :

هک یتروص  رد  تسا  یحو  بتاک  هک  تسا  هیواعم  نیا  تشاد و  یمارگ  امش  هلیسو  ار  ام  نآ و  هب  ار  امش  دومرف ، لیـصفت  تلاسر ، نیا  اب 
. میناد یم  هتسیاش  راکنیا  يارب  زا  شیب  ار  تیب  لها  زا  رگید  ام ،

زور راهچ  ره  رد  هکنآ  اب  دیوگ : یم  يوار  دینکادیپ ) ار  يرگید  درف  ینعی :  ) وا ریغ  يرگید ، مدرم  هب  دینک  هاگن  يرآ  دومرف : ادخ  لوسر 
یحو ادخ  هیحان 
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هارمه دوخ  اب  يا  هفیحـص  هک  یلاح  رد  دـش  لزان  نآ  زا  سپ  . دـیدرگن لزان  لیئربج  هکتشذـگ  زور  لهچ  اـما  دـش  یم  لزاـن  دـمحم  رب 
نیا رب  ار  وا  سپ  یهد ، رییغت  هدرک  باختنا  شیحو  نتشونيارب  ادخ  هک  ار  یسک  يرادن  قح  وت  دمحم  يا  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  تشاد 

. تشامگ راک  نآ  رب  ار  وا  مه  ادخ  لوسر  تسا ، نیما  وا  هک  رامگب  راک 
. دنراد رارق  مانمگ  لوهجم و  دارفا  رفن  دنچ  نآ  رد  تسردان و  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  شخیرات ، رد  رکاسع  نبا 

ار نآ  هک  یـسک  مسق  ادخب  تسا ، لطاب  هک  تسا  ملـسم  ثیدح  نیا  هکلب  تسا : هتفگ  هحفص 411  دـلج 3  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
. تسا بهذم  نید و ال  یب  تسا  هتخاس 

نادـب دـناد ، یمن  ار  توبن  شزرا  دریگ و  یم  هچیزاب  هرخـسم و  ار  شنیدو  لوسر  ادـخ و  هک  یـسک  تسا  ینیهوت  نیا  دـیوگ : یم  ینیما 
هب اهنت  ار  ثیدح  نیا  دننامه  ودنک  یم  ثحب  ثیداحا  نیا  هک  تلاسر  سدـقم  تخاس  رب  نیمجاهم  نیا  زا  رت  نادان  درک و  دـهاوخن  هوفت 
زا شیپ  ار  ثیدح  نتم  دیاب  لوا  هجرد  رد  ثدـحم  هکنیا  زا  لفاغ  دـناد ، یم  تسردان  دـنراد  رارق  شلاجر  رد  یلوهجم  دارفا  هکنآ  رطاخ 

. تسا هتفگ  رجح  نبا  هک  تسانامه  بلطم  سپ  . سکع رب  هن  دهد ، رارق  یسررب  دروم  دنس ،
یم هـک  مدینــش  هـنع  هللا  یــضر  نینموــملا  ریما  یلع  زا  هـک : تـسا  هدــمآ  شدــج  زا  شردــپ ، زا  يزورم ، دــمحم  نــب  دــیزی  زا  - 20

زا ملد  رد  داد ، هیواعم  هب  تفرگ و  متـسد  زا  ار  ملق  ادخ  لوسر  دش ، دراو  هیواعم  مدوب ، هتـسشن  ادخ  لوسر  ربارب  رد  هک  یماگنه  :... تفگ
ياه هتخاس  زا  ار  نآ  هحفص 20  دلج 6  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  . تسا هدرک  رما  وا  هب  ادخ  هک  متـسناد  یم  نوچ  متفاینيزیچ  لمع  نیا 

. تسا غورد  شدانسا  لطاب و  نتم  نیا  تسا : هتفگ  هتسناد و  مداخ  هللا  دبع  نب  هرسم 
. تسا هتفگ  هدروآ و  بقانم  ثیداحا  هرمز  رد  ار  نآ  هحفص 272  دلج 13  شخیرات  رد  بیطخ  و 
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. تسوا هیحان  زا  ثیدح  بیع  هک  مداخ  زج  دندامتعا ، دروم  یگمه  شدانسا  رد  هدش  دای  لاجر  و  تسا ، یگتخاس  غورد و  ثیدح  نیا 
. هیواعم دمحم و  لیئربج ، لیئاکیم  لیفارسا ، ملق  حول ، دنتسه : ات  تفه  ءانما ، تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 21

هخـسن سنا  زا  هدوـب  يزاـس  ثیدـح  مدآ  دروآ ، سنا  زا  ناـفع ، نب  دواد  زا  ار  ثیدـح  نـیا  هحفص 321  دـلج 1  نازیملا "  رد "  یبـهذ 
. تسا هتشاد  یگتخاس 

. دوش هعجارم  نایوگ  غورد  هلسلس  ثحابم  هب  دروم  نیا  رد 
ظاحل زا  رت و  تشز  نیشیپ  ثیداحا  زا  نیا  تسا : هتفگ  هتـسناد و  سابع  نبا  تیاور  زا  ار  نآ  هحفص 12  دلج 8  شخیرات  رد  ریثک  نبا  و 
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. تسا رت  فیعض  دنس 
مالسا رب  گنن  ایآ  دنیشن ، یمن  اهنآ  یناشیپ  رب  تلجخ  قرع  دننک و  یم  تیاور  ار  تافرخزم  نینچ  هک  یمدرم  رب  گرم  دیوگ : یم  ینیما 

؟ دوش هداد  رارق  موصعم  ءانما  رگید  ادخ و  لوسر  رانک  تناما  ظاحل  زا  نئاخ ، هیواعم  هک  تسین  نیملسم  و 
داد : رارق  شیحو  رب  نیما  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  هلثاو  زا  - 22

ار وا  راگدرورپ  راتفگ  هب  تبـسن  هیواعم و  تناما  ملع و  ترثک  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  دوب  کیدزن  ارهیواـعم و  و  ار ) ربماـیپ   ) ارم لـیئربج ،
يدـهم و يداه و  ار  وا  هداد ، میلعت  وا  هب  ار  شباتک  هدرک ، فاعم  شباسح  زا  دـشخب ، یم  ار  هیواعم  ناـهانگ  دـنوادخ  دـهد ، رارق  ربماـیپ 

. تسا هداد  رارق  تیاده  هلیسو 
دـش لاوس  نیا  زا  هدوب ، ماش  ثیدـح  هب  ياناد  هک  یقـشمد ، رمع  نب  دـمحازا  تسا : هتفگ  مکاح  . تسا هدروآ  يدرم  زا  ار  نآ  رکاسع  نبا 

. درک راکنا  ادج  ار  نآ 
: تسا هتفگ  مه  رابکی  هدرک و  یم  ثیدح  ثیدـح ، نیا  هب  هتـشاد ، ثیدـح  رد  نایـسن  هک  زازب  یـسوطرط  دـمحم  وبا  رباج  نب  هللا  دـبع  و 

. تسا تسردان  وا  ثیدح 
ماقم هلیسونیدب ، دنتساوخ  یم  كاپان  تایاور  هک  منک  رکف  دیوگ : یم  ینیما 
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ماقم دندقتعم و  نآ  هب  نیملـسم  هک  توبن  هبترم  نایم  هک  يدایز  هلـصاف  اریز  دـنربب ، الاب  ار  هیواعم  ماقم  هکنآ  هن  دـندروآ ، نیئاپ  ار  توبن 
هبترم ندروآ  نیئاپ  زج  يا  هراچهک  دهد  یم  رارق  یعـضو  رد  ار  ود  نآ  دراد ، دوجو  تسا  رود  اهگنـسرف  تفالخ  حطـسزا  هک  يدرم  نیا 

. دنرادن
نامه لماع ، نآ  ایآ  تسیچ ؟ دنک ، یم  باجیا  هیواعم  ياربار  یخماش  ماقم  نینچ  هک  یلماع  میـسرپ : یم  هیواعم  نارادتـسود  زا  نیا  ربانب 

وا رارصا  ای  تسوا ؟ راکمتس  كاپان و  عرف  ای  تسا ؟ هدمآ  شمرکا  ربمایپ  راتفگ  نآرق و  رد  هک  تسا  هنوعلم "  هرجـش  نیا "  كاپان  لصا 
تسا ؟ هتشاد  همادا  مرکا  ربمایپ  تافوزا  شیپ  هام  دنچ  ات  هک  هدوب  رفک  رب 

تیاضر وا  تفالخ  هب  نیملسم  هدرک و  تعیب  وا  اب  دقع  لح و  لهاهکیتروص  رد  تسوا ؟ نامز  هعاطلا  ضرتفم  هفیلخ  اب  شندرک  کنج  ای 
تخیر !! ار  كاپ  ياهنوخ  دیشک و  ریشمش  شماما  ربارب  رد  وا  اما  دندوب  هداد 

یعازخ و قمح  نب  رمع  شنارای و  يدـع و  نب  رجح  نوچ : یفیرـش  دارفا  نتـشک  لیبقزا : . هداد ماجنا  شتفالخ  مایا  رد  وا ، هکیتایانج  اـی  و 
لها هب  اوران  ياهتبـسن  زامن و  تونق  رد  نانآ  نامیا  اب  كاـپ و  ناراـی  زا  یعمج  نیـسح و  نسح و  ونینموملا  ریما  ندرک  نعل  و  شرئاـظن ؟

؟ نتخاس اهنآ  هیلع  تسردان  تایاور  و  نداد ؟ توبن  تیب 
دنزرف رجحلا "  رهاعلل  شارفلل و  دلولا  نیملسم : نایم  قافتا  دروم  ثیدح  فالخ  رب  و  ندرک ؟ لعج  اهیوما  هراب  رد  انث  حدم و  ثیداحا  و 

درم نیا  دـیزی ، يارب  و  ندومن ؟ قحلم  نایفـس  یبا  شردـپ  هب  ار  دایز  تسا " گنـس  هدـنهد  اوران  تبـسن  يارب  تسا و  شارف  بحاص  لام 
ار خـیرات  هحفـص  تشز  لامعا  هنوگ  نیا  رب  و  ندرک ؟ طلـسم  مدرم  سومان  لام و  ناج و  رب  ار  وا  نتفرگ و  تعیب  راوخبارـش ، رجاف  قساـف 

. تفرگ ار  وا  نایبرگ  گرم  دش و  رپ  شتیانج  هکنآات  نداد ؟ همادا  هدومن  هایس 
. تسا هدرک  یمن  لمع  هتسناد  یم  رگاو  هتسناد  یمن  یبوخ  هب  ار  نآرق  زا  هیآ  کی  یتح  هک  اجک  نآرق  ملع و  اب  وا  یئانشآ  اجک ؟ هیواعم 

هحفص 169 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1976 

http://www.ghaemiyeh.com


 ". دینک تعاطا  ار  امش  زا  نامرف  نابحاص  ربمایپ و  ادخ و  : " مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  هیآ : دننام 
.؟ تسا هدوبن  نآ  ریسفت  وا  زا  مادک  ره  هبانب  نامرف  تابحاص  زا  مالسلا  هیلع  یلعنینموملا  ریما  ایآ 

منهج رد  ندوب  هنادواج  شرفیک  دـشکب  دـمع  يور  زا  ار  ینموم  سک  ره  اهیف " : ادـلاخ  منهج  هئازجف  ادـمعتم  اـنموم  لـتقی  نم  و  هیآ : و 
 ". تسا

مرج نودب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هکیناسک  انیبم " : امثا  اناتهب و  اولمتحا  دقف  اوبستکا  ام  ریغب  تانموملا  نینموملا و  نوذوی  نیذلا  هیآ  و 
تایآ هک  ایوگ  هتفرگ و  رارق  وا  موجه  دروم  هک  تایآ  نیا  ریظن  يرگید  تایآ  دنوش "و  یم  بکترم  ار  يراکـشآ  هانگ  دننک ، یم  تیذا 

!!. دنا هدوبن  نآرق 
نآرق هک  تسا ؟ هتـشاد  یمن  اـپب  ارنآ  دودـح  هدرک و  یمن  لـمع  نآ  هیآ  کـی  هب  یتـح ، هک  یتروـص  رد  هدوـب  نآرق  رب  نـیما  وا ، اـیآ  و 

شدودح زا  و  دنک ، شربمایپ  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  تسا - هدرک  متـس  دوخ  هب  دنک  زواجت  ادخ  دودـح  زا  سک  ره  دـیوگ : یمدـیجم 
. تسا يا  هدننک  راوخ  باذع  شیارب  درک و  دهاوخ  لخاد  شتآ  رد  هنادواج  ار  وا  ادخ  دیامن ، زواجت 

و دـنک ؟ ینمـشد  مرکا  ربمایپ  كاپ  ترتع  اب  هک  درک  یم  راداو  ار  وا  دـناسرب  يربمایپ  ماـقم  هب  ار  وا  دوب  کـیدزن  هک  شداـیز  ملع  اـیآ  و 
دوش ؟ بکترم  هدرک  ظفح  ام  يارب  شبتکم  فیثک  ناگدش  تیبرت  نامود و  ووا  زا  خیرات  هک  ار  تشز  هناراکتیانج و  لامعا  همهنآ 

دنشک و یم  یعیجف  عضو  هب  یمالـسا  روشک  طاقن  رگید  رد  هفوک و  رد  ار  نینموملا  ریما  كاپ  نایعیـش  وا  دیوگ : یم  هک  تسا  خیرات  نیا 
داهن كاپ  ناوریپ  زا  يرایسب 
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زا هاـگنآ  درک  میهاوخ  یفرعم  تسههکناـنچ  وا  دـیلپ  تیهاـم  یبوخب  دـعب  اـم  تسا و  هداد  یم  رارق  یناـسنا  ریغ  هجنکـش  دروم  ار  هللا  لآ 
دنا هداد  رارق  تیاور 21  رد  هدـش  دای  هناگجنپ  ءانما  زا  ای  ووا  یتفه  ای  لیئربج و  ربمغیپ و  یموس  تناـما ، رد  ار  وا  هک  یثیداـحا  تاـیوار ،
لمع نآ  هب  هک  تسا  تنـس  اـی  هدرکتفلاـخم و  نآ  اـب  هک  تسا  نآرق  هب  تبـسن  وا  ندوب  نیما  تناـما ، نآ  زا  روظنم  اـیآ  هک  میـسرپ  یم 

تینما هب  تبـسن  اـی  و  هدرک ، ناـشلامیاپ  هک  هدوب  مرکاربـمغیپ  نادـناخ  اـی  و  هتخیر ، ار  نآ  هکهدوـب  مدرم  ياـهنوخ  هب  تبـسن  اـی  هدرکن و 
یم نآ  هب  بیغرت  هک  هدوب  غرود  هب  تبـسن  ای  هتـشادن و  هنایم  نآ  اب  هک  هدوب  یتسار  هب  تبـسن  ای  و  هدرب ، نیب  زاار  نآ  هک  هدوب  یعاـمتجا 

و هدرک ، عیاض  ار  نآ  هک  هدوب  مالسا  هب  تبسن  ای  هدرک و  یم  عطق  ار  نانآ  ياه  هشیر  اهگر و  هک  هدوب  نانموم  هب  تبـسن  نیما  ای  و  هدرک ،
ای و  تسا ، هدرک  هدولآ  ادخ  برقم  ءایلوا  نعل  اب  ار  اهنآ  هک  هدوب  اهربنم  هب  تبـسن  ای  و  هدرک ، ضوع  ار  اهنآ  هک  هدوب  ماکحا  هب  تبـسن  ای 

نیرفآ ددرگ ؟ لئان  يربمغیپ  ماقم  هب  هیواعم  دوب  کیدزن  دـنا  هتخاس  هیماینب  راب  رد  ناسیل  هساک  هکنانچ  تایانج  زا  همه  نیا  اب  ایآ  اـی ؟ و 
. دشاب وا  نیشناج  دشک و  شودب  ار  شتیلوسم  راب  دهاوخ  یم  یناج  فیثک و  درم  نیا  هک  يربمایپنآ  رب 

ییحی  مدامد  کشا  دیفس  شیر  مخ  دق 
؟ دوش هچ  يزابن  قشع  رگا  تلاح  نیا  هبوت 

نایذـه هقدـنز و  هب  ار  وا  هک  تسا "  لمع  ملع و  نامه  توبن  نابح "  نبا  هتفگ  هبتبـسن  ءاملع ، راکنا  تیاور و  نیا  ناـیم  قرف  ردـقچ  و 
هک هدوب  تهج  نیا  هب  اهنت  راک  نیا  و  تسا ؟ هدومن  رداـص  ار  شلتق  روتـسد  مه  وا  هتـشون ، هفیلخ  هب  یتیاکـش  هراـب  نیا  رد  هداد و  تبـسن 
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دهاوخب هک  اج  ره  ار  تلاسر  دنیزگ و  یمرب  دهاوخب  هک  ار  شناگدنب  زاسک  ره  وا  هک  دنتـسناد  یم  ادـخ  هیحان  زایتبهوم  ار  توبن  نانآ 
هنوگچسپ  ) دشاب هدیـسر  ياهیلاع  هبتر  ره  هبلمع  ملع و  ظاحل  زا  هچ  رگا  درادن  یهار  نآ  هب  ندیـسر  رد  یلومعم  رـشب  دهد و  یم  رارق 

رطاخب ار  وا  دنوادخ ، تسا  نکمم 
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دهد )؟ شرارق  ربمایپ  هدوب  دقاف  هک  یتناما  ملع و  ترثک 
یمن هیواعم  لثم  هب  ار  توبن  هدومنن و  زواجت  نآ  زا  هدرک  دودحم  جنرب "  ثیدـحرد "  ار  ناشئارآ  سیل ، هساک  نازاس  ثیدـح  شاکیا  و 
جنرب رگا  تسا " : نیاثیدـح  نآ  هدروخ و  یم  مشچ  هب  نآ  شزرا  توبن و  زا  ناـنآ ، تفرعم  رادـقم  حوضو  روط  هب  نآ  رد  اریز  دـنداد ،
هدوب يربمایپ  رگا  هدوب و  يربمایپ  انیقی  هدوب  یحلاص  درم  رگا  هدوب و  یحلاص  درم  ملـسم  هدوب  یمدآ  رگا  هدوب و  یمدآ  اعطق  هدوب  ناویح 

 ". تسا هدوب  نم  اعطق  هدوب  لسرم  ربمایپ  رگا  هدوب و  لسرم  ربمایپ  امتح 
نیرتهب اهنآ  نوتم  هکنآ  اب  دنک  یمن  زواجت  دنس  هیحان  زاار  تایاور  عون  نیا  لاثما  ظفاح  نتسناد  تسرد  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج  و 

هناراکبان لامعا  نانچ  هکنآ  اب  . دوشیفرعم يدودـح  نینچ  اب  هیواعم  هک  درادـنتیمها  نانآ  يارب  اما  تسا ، اهنآ  ندوب  یگتخاس  رب  لـیلد ،
نینچ هب  دراو  ار  ناـنآ  هک  تسا  اـهنآ  دـیلپ  تشز و  يوخ  نیا  يرآ : . تسا هدـش  یم  بکترم  میا  هدرک  هراـشا  اـهنآزا  یخرب  رب  هک  ار  يا 

. دیامن یم  ینیگنن  لامعا 
: متفگ وا  هب  دوب  هدنژ )  ) خاروس خاروس  هک  تشاد  هدیـشوپ  سابل  دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 23
هب نیمز  رد  رکب  وبا  نوچ  دنیآ  رد  تخیر  نیا  هب  هک  هداد  نامرف  نامـسآ  هکئالم  هب  دنوادخ  تفگ : يدش ؟ لزان  نم  رب  تخیر  نیا  ابارچ 

. تسا هدمآ  رد  یتخیر  نینچ 
ار نآ  عیکو ، زا  قاحـسا ، نب  لبنح  زا  زاس ، ثیدح  باذک  ینانـشا  هللا  دبع  نب  دـمحم  قیرط  زا  هحفص 442  دلج 5  شخیرات  رد  بیطخ 
هک یتروص  رد  دنک  یم  تیاور  عیکو  زا  وا  لبنح و  زا  وا  هک  تسا  نیا  نآلیلد  تسا و  رود  قیفوت  زا  ینانشا  ردقچ  تسا : هتفگ  هدروآ و 
زا یـضعب  زا  هک  درادن  يزاس  ثیدح  زج  يزیچ  درم  نیا  هک  مرادـن  کش  تسا و  هدـید  ار  وا  الـصا  هن  هدرک و  یتیاور  عیکو  زا  لبنح  هن 

دانسا وا  دیوگ : یم  هکنیا  ات  . تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تفگ : یم  هک  مدینش  ام  خویش 

هحفص 172 ] ] 

. میناهاوخ ار  ایند  نید و  رد  تمالس  ادخ  زا  .و  تسا هتخاس  ار  اهتبیصم  نیا  نآ  ساسا  رب  هتفرگ و  بتک  زا  یضعب  زا  ار  حیحص 
رمع رکب ، وبا  مشاـب : هتـشاد  تسود  ار  رفن  راـهچ  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  عوفرم  روـطب  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا  - 24

. تسا هدرمش  زاس  ثیدح  باذک و  يرجس  یسیع  نب  نامیلس  ياهتیبصم  زا  ار  نآ  یبهذ  هک  ار ، یلع  نامثع و 
حیجن نب  قاحسا  ياه  هتخاسزا  ثیدح  نیا  . تسا نامثع  متسود  تسایتسود و  شتما  زا  يربمایپ  ره  يارب  تسا : هدمآ  هریره  یبا  زا  - 25

. تسا لطاب  ثیدح  نیا  تسا  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  یطلم ،
نیا يارب  ار  رکب  وبا  هنیآ  رهمدرک  یم  باختنا  تسود  ناونع  هب  ار  یـسک  تما  نیا  زا  رگا  تسا : ترـضح  نآ  هدومرف  نآ ، نالطب  لیلد  و 

. مدومن یم  ذاختارما 
رد هکنانچ  يردارب ، ثیدح  ربارب  رد  هک  تسا  یگتخاس  زین  هداد  رارق  تیاور  نآ  نالطب  لیلد  یبهذ  هک  ار  یثیدح  نیا  دـیوگ : یم  ینیما 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1978 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنا هتخاس  ارنآ  هدمآ  هحفص 17  دلج 3  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
هایس و يابق  اب  هک  هدرمـش  یم  گرزب  دش ، هنیدم  دراو  دیـشر  هک  یماگنه  تسا : هدروآ  هحفص 452  دـلج 13  شخیرات  رد  بیطخ  - 26

ادخ لوسر  رب  لیئربج  هکدرک : ثیدح  نم  هب  شردپ  زا  قداص  دمحم  نب  رفعج  تفگ : يرتخبلا  وبا  دورب ، ادخ  لوسر  ربنم  يور  دـنبرمک 
. دوب هتسب  تشاد  رارق  يرجنخ  نآ  رد  هک  يدنب  رمک  هدیشوپ و  یئابق  هکیلاح  رد  دش  لزان 

، يرتخبلا وبا  رب  ياو  تسا "  هتفگ  شا  هراـب  رد  یمیمت  یفاـعم  هک  تسا  یـشرق  يرتخبلا  وبا  بهو  نب  بهو  ياـه  هتخاـس  وا  ثیدـح  نیا 
هقف بسک  يارب  وا  تعاس  کی  یتح  مسق  ادخب  تسا ، هتـسب  رفعج  رب  ینلع  هک  یغورد  رطاخ  هب  دنتـساخاپب  رـشحم  رد  مدرم  هک  یماگنه 

ار وا  شنامز  رد  مدرم  زگره  .و  تسا هتسشنن  وا  اب  رضح  رد  هن  رفس و  رد  هن 

هحفص 173 ] ] 

ربمایپ رب  لیئربج  هک  تسا  هتشادنپ  یم  وا  دشکب ، تسا  هتفگ  غورد  ار  راکشآ  هک  ار  بهو  نبا  ادخ  دنا ، هدیدن  مرکا  ربمایپ  ربنم  ربق و  نیب 
 ". تسا هتشاد  هتسب  رمک  هب  يرجنخ  هدیشوپ و  یهایس  يابق  شفک و  هک  یلاح  رد  هدش  لزان  مرکا 

نیما ربمایپ و  يارب  هتـشاد و  ادخ  هب  نامیا  هک  یـسک  زا  يراک  نینچ  هک  شناربمایپ  ادـخ و  هب  تبـسن  تسا  ینیهوت  نیا  دـیوگ : یم  ینیما 
 ". دنیوگ یمن  غورد  زج  دوش  یم  جراخ  ناشناهد  زا  یگرزب  راتفگ  دوش " : یمن  رداص  دشاب  لئاق  یتمارک  مارتحا و  لیئربج  شیحو 

رگم تسین  يا  هتشرف  نامـسآ  رد  دوش و  یم  ادج  رمع  زا  هکنآ  رگم  تسین  یناطیـش  نیمز  رد  تسا : هدمآ  عوفرم  روطبسابع  نبا  زا  - 27
. دنک یم  مارتحا  ار  وا  هکنآ 

تیاور وا  زا  یفقث  دیعـس  نب  ینغلا  دـبع  هک  . تسا زاـس  ثیدـح  لاـجد  یناعنـص  نمحرلا  دـبع  نـب  یـسوم  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نـیا 
.و تسا هدرک  فیعـضت  ار  وا  یئاـسن  هک  هدرک  تیاور  وا  زا  زین  لهـس  نب  رکب  هدرک و  فیعـضت  ار  وا  نازیملا  رد  سنوـی  نبا  تساهدرک و 

. دناد یم  یگتخاس  ار  نآ  زین  یطویس  تسا و  هدمآ  یبهذ  نازیم  رد  هکنانچ  هدرمش  تسردان  ثیداحا  زا  ار  تیاور  نیا  يدع  نبا 
نب رمع  دوش  یم  هداد  شتسار  تسد  هب  شباتک  تما  نیا  زا  هک  یسک  نیتسخن  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  تباث  نب  دیز  زا  - 28

هیدـه تشهب  هب  ار  وا  ناگتـشرف  دومرف : تسا ؟ اجک  رکب  وبا  سپ  هدـش : هتفگ  دیـشروخ ، رون  دـننامه  تسا  يرون  شیارب  تسا و  باطخ 
دنا ! هدرک 

هحفص دلج 1  یلائل  رد  یطویس  تسا و  رمع  بذک  هب  مهتم  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  باذک ، يدرک  میهاربا  نب  رمع  قیرط  زا  بیطخ 
. تسا هدرمش  یگتخاس  ثیداحا  زا  ار  نآ   156

. درادرب ماگ  نیمز  رد  قیدص  رکب  وبا  دراد  تهارک  نامسآ  رد  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  لبج  نب  ذاعم  زا  - 29

هحفص 174 ] ] 

وبا اـهنت  تسا ، یگتخاـس  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  زاـس  ثیدـح  باذـک  دیعـس  نب  دـمحم  قیرطزا  شدنـسم  رد  ار  نآ  ثراـح 
: تسا هتفگ  ملسم  تسین و  دامتعا  دروم  تسا  هتفگ  یئاسن  و  هدرک ، بیذکت  ار  وا  ییحی  هک  دامح  نب  رصن  ثراحلا 

وگ غورد  هک  بولصم ، دیعـس  نب  دمحم  تسا و  ثیدحلا  كورتم  تسا : هتفگ  ینطق  راد  هک  سینخ  نبرکب  دراد و  ثیدح  رد  یـشومارف 
. دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  تسا  زاس  ثیدح  و 

دش ! یم  ثوعبم  رمع  مدوب  هدشن  ثوعبم  امش  نایم  نم  رگا  تساهدمآ : عوفرم  روطب  حابر ، نب  لالب  زا  - 30
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تسا و ثیدحلا  كورتم  هللا  دبع  دقاو  نباو  تسا  زاس  ثیدح  باذک  راک ) و   ) ایرکز تسا : هتفگ  هدروآ و  قیرط  ود  زا  ار ، نآ  يدع  نبا 
. تسین جاجتحا  لباق  ناهاع  نب  حرشم 

تسا : هتفگ  هدروآ و  قیرط  ود  نامه  اب  ار  نآ  تاعوضوملا "  رد "  يزوج  نبا  و 
نبا هک  تسا  گرزب  نایوگ  غورد  زا  ییحی  نبا  ایرکز  هکنیا  يارب  یلوا ، اـما  تسا ، هدـماین  ادـخ  لوسر  زا  حیحـص  روطب  ثیدـح  ود  نیا 

یئاسن و  تسین ، یـسک  دقاو  نب  هللا  دبع  دنا : هتفگ  ییحی  دمحا و  هکنآ  رطاخ  هب  یمود ، اما  و  تسا ، هتخاس  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  يدـع 
. تسا لطاب  نآ  هب  جاجتحا  تسا و  هدش  نوگرگد  حورشم  ياه  هتشون  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسا و  ثیدحلا  كورتم  تسا : هتفگ 

وا دـشاب  يربمایپ  نمزا  دـعب  رگا  تسا " : هدروآ  نینچ  ناهاع  نب  حرـشم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 287  دـلج 3  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  و 
 ". تسا باطخ  نب  رمع 

نم رد  اریز  رتـالاب  وت  زا  نم  تفگ : تشهب  هب  منهج  دـندرک ، هرخاـفم  مه  اـب  منهج  تشهب و  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  هریره  یبا  زا  - 31
يرترب هکلب  وگبهک : دومرف  یحو  تشهب  هب  دنوادخ  دنتسه ، ناشنادنزرف  ناهاشداپ و  ناراکمتس ، اه ، نوعرف 

هحفص 175 ] ] 

. تسا هدیشخب  تنیز  رمع  رکب و  یبا  هلیسو  ارم  دنوادخ  هک  اریز  تسا ، نم  لام 
كورتم شایع ) یبا  نب   ) ناباتسا یگتخاس  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  بیطخ  هک  تسا  لاله  نب  يدـهم  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا 

. تسا زاس  ثیدح  بادک و  يدهم  تسا و  ثیدحلا 
شلابقتسا رمع  رکب و  وبا  دش و  جراخ  لزنم  زا  هداد ، هیکت  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  یلاح  رد  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  هریره  یبا  زا  - 32

دراو ات  شاب  هتشاد  ناشتسود  دومرف : هللا  لوسر  ای  یلب  درک : ضرع  يراد ؟ تسود  ار  خیش  ود  نیا  ایآ  دومرف : یلع  هب  ادخ  لوسر  دندرک ،
يوش !! تشهب 

دش ! یهاوخ  تشهب  دراو  اهنآ  یتسود  اب  هک  شاب  هتشاد  تسود  ار  اهنآ  نسحلا  وبا  يا  تسا : هدمآ  نینچ  یفوا  یبانب  هللا  دبع  زا  و 
: تسا هتفگ  هدروآ و  بیطخ  زا  لقن ، هب  یلائللا "   " رد ار  نآ  یطویـس  هک  تسا  ینانـشا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ياه  هتخاـس  زا  ثیدـح ، نیا 

نآ هدومن و  نآ  تبارغ  هب  مکح  هدروآ و  ار  نآ  يرگید  قیرط  هب  بیطخ  . تسا هتفاب  يرگید  دانسا  نآ  يارب  سپ  هتخاس ، ار  نآ  ینانـشا ،
دنـس اب  اما  تسا  لذاب  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 243  دـلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  تسا و  هدـناوخ  لوهجم  قیرط  ار 

. تسا هدرک  رکذ  تاعوضوملا "  رد "  ار  نآ  يزوج  نبا  حیحص و 
ادخ لوسر  يا  تفگ  تساخرب و  يدرم  درک  یم  فیصوت  ام  يارب  ار  تشهب  ادخ  لوسر  يزور  هک : تسا  هدمآ  دعس  نب  لهـس  زا  - 33

شیارب تشهب  دور  یم  یئاج  هبیئاج  زا  هک  نامثع  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  مسق  يرآ  دومرف : دـنز ؟ یم  قرب  مه  تشهب  رد  اـیآ 
( دوش یم  رادیدپ  نآ  رد  یصاخ  یئانشور   ) دنز یم  قرب 

هحفص 176 ] ] 

هتفگ هدرک و  نآ  ندوب  یگتخاـس  هب  مکح  هدروآ و  ار  نآ  يدـع  نبا  هک  تسا  یلجع  هللا  دـبع  نب  نیـسح  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح : نیا 
. تسا نیسح  نآ  تفآ  تسا :

. تسا غورد  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 253  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  و 
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ثیدـح نیا  تسا : هتفگ  شـصیخلت  رد  یبهذ  نآ  لابندـب  . هدرمـش حیحـص  هدرک و  تیاور  ار  نآ  هحفـص  دلج 3  كردتـسم  رد  مکاحو 
نآدـننام هب  یلقاـع  اـیآ  تسا : هتفگ  هاـگنآ  . تسا هدرک  یم  تیاور  یگنخاـس  ياـه  ثیدـح  هریغ  کـلام و  زا  نیـسح  تسا و  یگتخاـس 

. دیامن دراو  حاحص  رد  ار  نآ  دسر  هچ  ات  دنک ؟ یم  جاجتحا 
ایآ تفگ : دمآ و  شـشیپ  لیئریج  سپ  یلع ، ممعرـسپ  دروم  رد  رد  راذگ  تنم  نم  رب  ایادـخ  : تسا هدـمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 34
هک قیدص ، رکب  یبا  .و  تسه شنانمشد  هب  تبسن  ادخ  ریشمش  هک  یلع ، تمع  رسپ  هلیسو  دنوادخ  دادن ؟ ماجنا  وت  هب  تبسن  تراگدرورپ 

. تخاس دنمورین  ارت  قوراف ، رمع  .و  تسا ادخ  تمحر 
ینب زا  يدرم  ات  تساج  رب  اپ  تنید  هراومه  و  شکب ، ار  تنانمـشد  و  نک ، تروشم  تراک  رد  ناـنآ  اـب  و  هد ، رارق  تناریزو  ار  ناـنآ  سپ 

. دزاس بویعم  ار  نآ  هیما 
رمع و تسا : هتفگ  هدروآ و  وا  قیرط  زا  ار  نآ  كردتـسم  رد  مکاح  هک  تسا  يرـصب  یکتع  رهزا  نب  ورمع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح ، نیا 
رد دوش و  رفح  شیارب  یهاچ  تسا  هتـسیاش  تسا و  يدـب  درم  نیعم : نبا  هتفگ  قبط  هرثیوح ) نب  ییحی  نبا   ) ایرکز تسا و  زاـس  ثیدـح 

. دوش هداد  تبسن  وا  هب  نیا  هک  تسا  نیا  رتقیال  دوش و  هدنکفا  نآ 
ایوگ تسا ، نآ  زا  مرتش  منذوم و  لالب  هک  تسبوخ ؟ تلام  ردقچ  دومرف : رکب  یبا  هب  ادـخ  لوسر  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 35

. ینک یم  تعافش  متما  زا  تشهب ، رد  ولج  منیب  یم  ار  وت  هک 
يوریپ دروم  اهنآ  زا  مادک  چـیه  تساتسردان و  شیاه  ثیدـح  دـنا : هتفگ  شا  هراب  رد  هک  تسا  راتخم  نب  لضف  لیطابا  زا  ثیدـح ، نیا 

نآ یبهذ  . دریگ رارق 

هحفص 177 ] ] 

. دنتسه یبیجع  ياهزیچ  لیطابا و  اهنیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  هحفص 333  دلج 2  شنازیم  رد  يرگید  ثیداحا  اب  ار 
مناوت یمن  ار  رمع  لـئاضف  منیـشنب ، حونرمع  رادـقم  وت  اـب  رگا  تسا : هتفگ  لـیئربج  هک : تسا  هدـمآ  عوفرم  روطب  بعک ، نبا  یبا  زا  - 36

. منک مامت 
ربخ نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  تباث  نب  بیبح  لاح  حرـش  رد  نازیملا "  رد "  یبهذ  هدروآ و  تاـعوضوملا "  رد "  ار  نآ  يزوج  نبا 
رماع نب  هللا  دبع  هیحان  زا  ار  نآ  بیع  يزوج  نبا  تسا : هتفگ  هحفص 168  دلج 2  شناسل  رد  رجح  نبا  .و  میسانش یمن  ار  وا  تسا ، لطاب 
راتفگ اهنآ  هراـب  رد  هک  دـنراد  رارق  رـسفم ، شاـقن  هطب و  نبا  نآ ، دنـس  رد  تسین و  وا  هیحاـن  زا  شتفآ ، هک  یتروص  رد  هتـسناد ، یملـسا 

. تسا يراوشد 
زا ریـصن ، نب  حـتف  قیرطزا  ار  نآ  هکنآ  زا  دـعب  کـلام "  بئارغ  رد "  ینطق  راد  هک  تسا  هتفگ  هدروآ و  ارنآ  هحفص 189  دلج 3  رد  و 

- هناش  " طشم - ثیدح "  و  ثیدح ، نیا  و  دنفیعـض ، ناسح  حتف و  تسین و  حیحـص  کلام  زا  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  بلاغ  نب  ناسح 
. تسا یگتخاس 

( میهید  ) لیلکا نامثع  مالـسا و  حالـس ) سابل -  ) هلح رمع  مالـسا و  جات  رکب  وبا  . تسا هدمآ  عوفرم  روطب  هنع ، هللا  یـضر  هللا  دـبع  زا  - 37
. تسا غورد  نآ  هتفگ : هدروآ و  ار  نآ  هحفص 310  دلج 1  نازیملا  رد  یبهد  . تسا مالسا  بیبط  یلع  مالسا و 

. دنتسه رمع  رکب و  وبا  متما ، ناصاخ  تسا و  یناصلاخ  شتما  زا  يربمایپ ، ره  يارب  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  هللا  دبع  زا  - 38
. تسا لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  یبهذ 

يا هظحل  زا  سپ  دوش ، یمدراوامـش  رب  تشهب ، لـها  زا  يدرم  نونکا  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  تسا : هدـمآ  عوفرم  روـطب  هللا  دـبع  زا  - 39
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 " دوب میهاوخ  ود  نیا  دـننامه  تشهب ، برد  مد  مه ، اـب  اـم  و  ماوت ، وا  نم  نم و  زا  وت  هیواـعم ، يا  دومرف : ادـخ  لوـسر  دـش  دراو  هیواـعم 
 ". دومرف شتشگنا  ود  هب  هراشا 

هحفص 178 ] ] 

تسا : هتفگ  هدروآ و  بدوم  ییحی  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  هللا  دبع  وا  بیبش  نب  نسح  لاح  حرش  رد  ار  نآ  یبهذ  و 
. تسا هتفگ  ییحی  نب  هللا  دبع  لاح  حرشرد  .و  تسا هدرک  تیاور  تسردان  ثیداحا  دامتعا ، دروم  دارفا  زا  نسح ،

؟ تسیک وا  هک  تسین  مولعم  تسا و  لطاب  شربخ 
یم رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  ) دـنک یم  هقناـعم  قح  اـب  تماـیق  رد  هک  یـسک  نیتـسخن  تسا : هدـمآ  عوفرم  روـطب  بعک ، نب  یبا  زا  - 40

شتشهب هب  و  هتفرگ ، شتـسد  هک  یـسک  نیتسخن  .و  تسا رمع  دنک ، یم  هحفاصم  قح  اب  نآ ، رد  هک  یـسک  نیتسخن  .و  تسا رمع  دنزادنا )
. تسا هنع  هللا  یضر  رمع  دنرب ، یم 

وگ و غورد  شدانسا  رد  تسا و  یگتخاس  تسا : هتفگ  شـصیخلت  رد  یبهذ  هدروآ  هحفـص  دلج 3  كردتـسم  رد  ار  ثیدح  نیا  مکاح ،
. تسا یباذک 

. دوش یمن  يوریپ  شثیدح  زا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  یلیقع  هک  دشاب  قارو  ریبج  نب  لضف  شروظنم : دیاش  میوگ : یم  نم 
دای يدب  هب  ار  رکب  وبا  هک  دیدید  ار  هک  ره  تسا : هدروآ  ادخ ، لوسر  زا  شدج ، زا  شردپ  زا  یمهـس ، هبنم  نب  جاجح  نب  میهاربا  زا  - 41

. دیوگیم يدب  مالسا  هب  دنک ، یم 
نب دمحا  زج  یسک  . تسا مانمگ  لوهجم و  میهاربا  تسردان و  ثیدح  نیا  اعطق  تسا : هتفگ  میهاربا  لاح  حرـش  رد  نازیملا "  رد "  یبهذ 

. دنا هدرکن  رکذ  هباحص  هرمز  رد  ار  هبنم  نب  جاجح  نارگید ، ربلا و  دبع  نباو  هدرکن  تیاور  وا  زا  يزیرک ، میهاربا 
دناد یمن  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  يا  هاوناخ  زا  یگدنزاس ، عضو و  ملاع  رد  دنبیغ و  لاجر  زا  شدـج  شردـپ و  درم و  نیا  دـیوگ : یم  ینیما 

. تسین وا  رب  يداریا  دسانش ، یمن  ار  نانیایبهذ  رگا  سپ  . دنا هدرک  یم  یگدنز  اجک  رد 
مدرکن ، مدقم  ار  رمع  رکب و  وبا  نم  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 42

هحفص 179 ] ] 

يدـب اهنآ  يارب  سک  ره  و  دـیئامن ، يوریپ  اهنآ  زا  و  دـینک ، ناـشتعاطا  سپ  تشاذـگ ، تنم  اـهنآ  رب  درک و  مدـقمار  اـهنآ  دـنوادخ  هکلب 
. تسا هتساوخ  ار  مالسا  ارم و  يدب  دهاوخب ،

یمن ار  وا  هک  نسح ، زج ، شلاجر  لطاب و  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ارنآ  یطـساو ، یمیقف  میهاربا  نب  نسح  لاح  حرـش  رد  یبهذ 
. دندامتعا دروم  مسانش 

زا ار  ناـمثع  رکب و  یبا  رون  زا  ار  رمع  .و  مرون زا  ار  رکب  وبا  دـیرفآ و  شرون  زا  ارم  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  هریره ، یبا  زا  - 43
. تسا تشهب  لها  غارچ  رمع  دیرفآ و  رمع  رون 

تیاور ار  نآ  شدنـس ) لاـجر  ینعی  ) رفن هس  نآ  زا  مادـگچیه  تسا : غورد  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  یجبنم  فسوی  نب  دمحاحرـش  رد  یبهذ 
. تسا یجبنم "  مرظن "  هب  نآ  تفآ  دنا و  هدرکن 

اب نم  هکیلاح  رد  دنتـسه  رمع  ورکب  وبا  دنوش ، یم  تشهب  دراو  تما  نیا  زا  هک  یناسک  نیتسخن  تسا : هدـمآ  هنع  هللا  یـضر  یلع  زا  - 44
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. ما هداتسیا  باسح  يارب  هیواعم 
 " تاـعوضوم باـتک "  رد  نیا ، هک  تسا  رتـهب  تسا  هتفگ  نازیملا  ناـسل  رد  رجح ، نبا  و  تـسا ، هدروآ  یهار  ثیداـحا  هرمز  رد  یبـهذ 

. تسا ظوفحم  ریغ  شثیدح  تسا و  مانمگ  وا  تساهتفگ : هدرک و  رکذ  ار  نآ  یلیقع  .و  دوشهتشون
، دیامرف یم  ضرع  راگدرورپ  هک : هدرک  ضرع  وا  هب  دش و  لزان  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  : تسا هدمآ  عوفرم  روطب  رمع ، نب  هللا  دبع  زا  - 45

. مداد رارق  اهنآ  ياقآ  ارت  مدرک و  ذخا  ارت  قاثیم  متتفرگ ، ار  ناربمایپ  قاثیم  هک  یماگنه 
. درک مهاوخ  اعطق  منک  لئاز  ار  نیمز  نامسآ و  یهاوخب  نم  زا  رگا  هک  دنگوس  متزعب  مداد ، رارق  تریزو  ار ، رمع  ورکب  وبا  و 

هحفص 180 ] ] 

لطاب ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  نادلبلا "  باتک "  هبطخ  رد  یناعمـس ، نبا  . تسا هتفگ  یـسیع  نب  یـسوملاح  حرـش  رد  شنازیم ، رد  یبهذ 
. تسا

یلاح رد  دنهد  یم  تبسن  متیب  لها  یتسود  هبار  دوخ  هک  دنراد  رارق  نایـضفار  متما ، رخآ  رد  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 46
. دنکرشم اهنآ  هک  دیشکب  دیدید  ار  اهنآ  ناتمادک  ره  تسا  رمع  رکب و  وبا  هب  تبسن  ناشیئوگدب ، اهنآ  غورد  هناشن  . دنیوگ یم  غورد  هک 

. تسا هدرمش  تسردان  ثیداحا  زا  ار  نآ  يدع  نبا 
. مروآ رد  نامثع  جاودزا  هب  ار  مرتخد  هک  دومرف  یحو  نم  هب  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 47

. تسا هدرمش  یفنح  نارمع  نب  ریمع  تسردان  ثیداحا  زا  ار  نآ  يدع  نبا 
يارب و  دوش ، یم  بصن  شرع  ولج  ربنم  ود  نم ، میهاربا و  يارب  دـیدرگ ، اپب  تمایق  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  ذاـعم ، زا  - 48

لیلخ و نایم  هک  قیدص  يا  تلاح  هب  اشوخ  دهد : یم  ادن  يا ، هدنهد  ادن  سپ  دنیـشن  یم  نآ  رب  دوش و  یم  هتـشاذگ  يا  یـسرک  رکب  یبا 
. يراد رارق  بیبح 

دمحا نب  دـمحم  هیحان  زا  نآ  یتسرداـن  هدرک : تیاـکح  ـالوکام  نب  رـصن  یبا  زا  و  هدرمـش ، لـطاب  تسرداـن و  ثیداـحا  زا  ار  نآ  یبهذ 
. تسا هیدعس  همیلح  نادنزرف  زا  هک  تسا  یمیلح 

. يدش یم  ثوعبم  رمع  يا  وت  مدوب  هدشن  ثوعبم  رگا  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  و  - 49
. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  یناعنص 

هکنآ رگم  تخادناین  ملد  رد  يزیچ  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  - 50

هحفص 181 ] ] 

. متخیر رکب  لد  رد  ار  نآ 
هداعسلا رفس  همتاخ "  رد  يدابآ  زوریف  و  دنا ، هتسناد  تایملسم  زاار  نآ  هدرمش و  رکب  یبا  لئاضف  هرمز  ردار  نآ  . ناگدنـسیون زا  يرایـسب 

فـشک رد  زین  ینولجعو  . تسا هدرمـش  تسا  مولعم  لقع  تهادـب  اب  شنالطب  هک  ینایرتفم  هعوضوم و  ثیداحا  نیرت  روهـشم  زا  ار  نآ  " 
یلع الم  هکناـنچ  تسا  یگتخاـس  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هحفـص 194  بلاطملا  ینـسا  رد  .و  هتفگنینچ هحفص 419  دـلج 2   " ءافخلا 

. تسا هدرک  رکذ  یگتخاس  ثیداحا  رد  ار  نآ  يرداق 
رد ینولجع "  هداعسلا " و  رفس  همتاخ "  رد  يدابآ  زوریف  . دیـسوب یم  ار  رکب  یبا  شیر  دش ، یم  تشهب  قاتـشم  ادخ  لوسر  هاگ  ره  - 51
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هدرمش تسا  مولعم  لقع  تهادب  اب  شنالطب  هک  یتایرتفم  هعوضوم و  ثیداحا  نیرتروهشم  زا  ار  نآ  هحفص 419  دلج 2  ءافخلا "  فشک 
. دنا

هدرک نآ  نالطبهب  حیرـصت  هتـشذگ  رفـس  رد  يدابآ ، زوریف  میتسه ، هقباسم  بسا  ود  دننامه  رکب  وبا  نم و  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  - 52
زا لقن  هب  يرداق  یلع  الم  هکنانچ  تسا  یگتخاس  ثیدح ، نیا  تسا : هتفگ  هحفص 73  بلاطملا "  ینسارد  توح " ، شیورد  نبا  و  دنا ،

. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  میق  نبا 
. دومن رایتخا  ار  رکب  یبا  حور  درک  رایتخا  ار  حاورا  هکیماگنه  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  - 53

رفـس رد "  يدابآ  زوریف  هکنانچ  تسا  مولعم  لقع  تهادـب  اب  شنالطب  هک  تسا  یئاه  غورد  روهـشم و  یگتخاـسثیداحا  زا  ثیدـح  نیا 
تسا هتفگ  هحفـص 60  بلاـطملا "  ینـسا  رد "  توح  شیورد  نبا  هدرک و  حیرـصت  نادـب  ءاـفخلا "  فشک  رد "  ینوـلجع  هداعـسلا "و 

. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  میق  نبا  زا  لقنهب  یلع  الم  هکنانچ  . تسا یگتخاس  ثیدحنیا 
میرم نب  یسیع  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  صاع ، نب  ورمع  نب  هللا  دبع  زا  - 54

هحفص 182 ] ] 

مربق رد  دریم و  یم  هاگنآ  دـنک  یم  یگدـنز  لاس  دوش و 45  یم  دنزرف  شیارب  دنک ، یم  جاودزا  دـیآ ، یم  نیئاپ  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع 
. میزیخ یمرب  رمع  رکب و  وبا  نایم  زا  وا  نم و  سپ  دوش  یم  نفد 

. تسا هدش  هتخاس  تسردان  ثیداحا  اهنیا  تسا : هتفگو  هدروآ  ار  هحفص 105  دلج 2  نازیملا "  رد "  یبهذ 
ارم دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  منک ، لولح  هک  اج  ره  . تسا نم  اب  رمع  رمع و  اب  نم  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  دـبع  نبا  زا  - 55

. دراد نمشد  ارم  دشاب ، هتشاد  نمشد  ار  وا  سک  ره  و  دراد ، تسود 
. تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  هحفص 58  دلج 2  لادتعالا "  نازیملا  رد "  یبهذ 

رمع اـب  قـح  نم  زا  دـعب  رمع و  اـب  نم  تسا و  نم  اـب  رمع  تـسا : هدروآ  نـینچ  ارنآ  دـیزی  نـب  مساـق  لاـح  حرـش  رد  .و  تـسا غورد  نـیا 
. دشاب هدش  هتخاس  غورد  نیا  هک  مسرت  یم  تسا : هتفگ  هاگنآ  دشاب ، هک  اجره  . تسا

هک اج  ره  . تسا رمع  اب  نم  زا  دعب  قح  رمع  اب  نم  تسا و  نم  اب  رمع  هدروآ " : نینچ  ار  نآ  بلاطملا "  ینـسا  رد "  توح  شیورد  نبا  و 
. تسین حیحص  ثیدح  نیا  تسا ، هتفگ  دشاب " و 

. تسا یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  رکب  وبا  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سابع ، نبا  زا  - 56
هحفص دـلج 2  شنازیم " رد "  یبهذ  هدروآ و  ار  نآ  يربط  ریرج  نب  دـمحم  هک  تسا  یبلک  نیـسح  نب  یلع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 

. تسا نآ  هب  مهتم  یبلک  تسا و  غورد  ربخ  نیا  تسا : هتفگ   222
دیاب دنک  بس  ارم  سکره  و  دوش ، یمن  هداد  هبوت  دوش و  هتـشک  دیاب  ددنبب  غورد  ادخ  رب  سک  ره  . تسا هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 57

، دـنک بس  ار  رمع  سک  ره  و  دوش ، یمن  هبوت  و  دوش ، هتـشک  دـیاب  دـنک ، بس  اررکب  وبا  سک  ره  و  دوش ، یمن  هداد  هبوت  و  دوش ، هتـشک 
یلع ای  نامثع  سک  ره  و  دوش ، یمن  هداد  هبوت  دوش و  هتشک  دیاب 

هحفص 183 ] ] 

نآ رد  هک  هدیرفآ  كاخ  کی  زا  ار  رمع  رکب و  وبا  ارم و  دنوادخ  اریز  هللا ؟ لوسر  ای  ارچ  . هدـش هتفگ  . دوش هدز  هنایزات  دـیاب  دـنک  بس  ار 
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. دش میهاوخ  نفد 
. تسا یصمح  مهج  نب  بوقعی  هیحان  زا  ثیدح  نیا  یتسردان  تسا : هتفگ  يدع  نبا  وتسا  یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  یبهذ 
مدرم نایم  رد  تفگ : یم  هک  مدینـش  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دیـسرارف ، قیدص  رکب  یبا  تافو  تقو  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  سنا  زا  - 58
نامز رد  رصم  زیزع  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  بیعش ، رتخد  اروفص  . دنتـسه نز  ناشرگید  يات  ود  درم و  اهنآ  يات  ود  هک  دنک  ریز  رفن  راهچ 
رارق باطخ  نب  رمع  تسد  هب  مدوخ  زا  دعب  ار  یئاور  نامرف  هک  مدرک  رکف  نم  تفگ : نم  هب  شتافو  ماگنه  هک  قیدـصرکب  وبا  و  فسوی ،

. داد میهاوخن  تیاضر  نآ  هب  ام  یهدرارق ، شریغ  رد  ار  نآ  رگا  متفگ : وا  هب  . مهد
هک مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : تسیچ ؟ نآ  متفگ : منک ، یم  لاحشوخ  مدینش  لوسر  زا  هک  هچنآ  اب  ارت  هک  يدرک  ملاحـشوخ  تفگ : وا 

وت و ایآ  تفگ : وا  هب  یلع  . بلاط یبا  نب  یلع  هلیسو  رگم  دنک ، یمن  روبع  یسک  نآ  هک  تسا  يا  یگدمآ  رب  طارص  لپ  يور  دومرف : یم 
لپ زا  روبع  یلع  يا  تفگ : میارب  ادـخ  لوسر  متفگ : تسیچ ؟ نآ  تفگ : وا  ؟ مدینـش ادـخ  لوسر  زا  هک  هچنآ  اـب  منکن  لاحـسوخ  ار  رمع 

. دنناربمایپ زا  دعب  تشهب ، لها  نادرمریپ  ياقآ  ود  اهنآ  اریز  سیونن ، دنک  یم  بس  ار  رمع  رکب و  وبا  هک  یسک  يارب  ار  طارص 
ریغب هک  دوبن  میارب  متـسیرگن ، شنیرفآ  رد  ادـخ ، هیحان  زا  ار  ملق  يراجم  سنا  يا  تفگ : نم  هب  یلع  دیـسر ، رمع  هب  تفالخ  هک  یماگنه 

رد . دشاب ادخ  هب  تبسن  نم  هیحان  زا  یـضارتعا  هک  مدیـسرت  یم  اریز  موش ، یـضار  دوب  هتـشذگ  شا  هداراو  ادخملع  قباس  رد  هک  هچنآ  زا 
. یئایلوا متاخ  وت  و  ناربمایپ ، متاخ  نم  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  یتروص 

هحفص 358 رد  و  هدروآ ، ار  نآ  هحفص 357  دلج 10  شخیرات  رد  بیطخ 

هحفص 184 ] ] 

. تسا رتاناد  ادخ  هدش ) هتخاس  وا  هیلع  ای   ) تسا لصاو  نب  رمع  ياه  هدروآ  تسدزا  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ 
لها زا  ات  ود  دومرف  هللا ؟ لوسر  ای  دننایک  اهنآ  میتفگ : دومرف ، دییات  ریزوراهچ  اب  ارم  دنوادخ  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 59

ای نیمز و  لها  زا  اهنآ  میتفگ : لیئاکیم  لـیئربج و  دومرف : دـننایک ؟ دننامـسآ  لـها  زا  هک  رد  نآ  میتفگ : دـننیمز  لـها  زا  اـت  ود  نامـسآ و 
. رمع رکب و  وبا  دومرف : دننایک ؟ دنیایند 

هتفگو هدروآ  وا  قــیرط  زا  ار  نآ  هحفص 298   3 دلج شخیرات  رد  بیطخ  هک  تسا  غئاص  بیجمنب  دـمحم  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا 
. دراد ثیدح  رد  یشومارف  و  تسا ، ادخ  نمشد  وگ و  غورد  وا  تسا :

یگتخاس شثیداحا  مامتا  هک  میدرک  لـقن  دـمحا  زا  قباـس ، رد  هدروآ و  زاـس  ثیدـح  باذـک و  لـاله  نب  یلعم  قیرط  زا  ار  نآ  یبهذ  و 
. تسا

زا دعب  دنوادخ ، هک  دوش  یم  دراو  امش  ربيدرم  کنیا  دومرف : هک  میدوب  ادخ  لوسر  شیپ  تسا : هتفگ  هک  هدمآ  هللا  دبع  نب  رباج  زا  - 60
، دش دراو  قیدص  رکب  وبا  هک  تشذگن  يزیچ  . تسا ناربمایپ  تعافـش  دننامه  یتعافـش  شیارب  هدـیرفاین ، وا  زا  رت  رب  رتهب و  ار  یـسک  نم ،

. تفرگ رب  رد  دیسرب و  ار  وا  تساخرب ، ادخ  لوسر 
خیـش وا  : تسا هتفگ  هدینـش و  وـگ ، هصق  رکب  یبانیـسح  نب  ساـبع  نب  دـمحم  زا  ار  نآ  لاس 409 ه  رد  يدادـغب  بیطخ  رکب ، وبا  ظـفاح 

بیطخ بانج  دراد  یتیمها  هچ  ایادـخ  تسا  هدرک  یم  یئوگ  هصق  اهرازاب  اـه و  هار  رـس  رد  و  روصنم ، عماـج  دجـسم  رد  هک  هدوب  يریقف 
یظوفحم لصا  ياراد  تسا و  نیا  شذخام  هک  یثیدح  دراد  یشزرا  هچ  و  دریگب ؟ رازاب  هچوک و  رـس  يوگ  هصق  مدآ  کی  زا  ار  یثیدح 

تسین ؟
(. نشور ناشمشچ   ) یئانیب نآ  ظافح  رب  داب و  دورد  مالسارب  تسا  نیمه  مالسا  ربمایپ  ثیداحا  ناش  رگا  و 
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هکنآ رگم  تسین  يدولوم  جیه  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  دوعسم  نبا  زا  - 61

هحفص 185 ] ] 

نفد نآ  رد  ددرگ و  یم  رب  كاخ  نامه  هب  دیـسر ، رخآ  هب  شرمع  هک  یتقو  دراد  دوجو  تسا  هدش  هدیرفآ  نآ  زا  هک  یکاخ  زا  شفان  رد 
. دش میهاوخ  نفد  نآ  رد  هدش و  هدیرفآ  كاخ  کی  زا  رمع ، رکب و  وبا  نم  دش  دهاوخ 

دلج 3 شنازیم "  رد "  یبهذ  و  هدروآ ، قرزا  نب  قاحـسا  زا  لهـس ، نب  یـسوم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 313  دلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 
. تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  نآ  شدننامه  يا  هدرکن  مدآ  هک  تسا  لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  یسوم  لاح  حرش  رد  هحفص 211 

بوـیع زا  توکـس  وا  تایـصوصخ  هک  نآ  تیاـهن  هدوـبن  یفخم  بیطخ  باـنجلثم  يارب  هدوـب ، دنـس  نیا  رد  هک  یبوـیع  : میوـگ یم  نم 
. دنراد هتسارآ  يرهاظ  هک  تسا  هعوضوم  ثیداحا 

هک مدید  هداتـسیا  هدزماجل  هدش و  نیز  ياهبـسا  نآ ، رد  درب ، نامـسآ  هب  ارم  لیئربج  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 62
یلاب ياراد  دوب و  بان  درز  الط  زا  ناشیاهندـب  و  زبس ، درمز  زا  ناشیاهمـسو  خرـس  توقای  زا  ناشیاهرـس  دـندرک ، یمنقرع  نهپ و  لوب و 

ادخ ترایز  هب  هدش  راوس  اهنآ  رب  تمایق  زور  هک  دنتسه  رمع  رکب و  یبا  ناتسود  لام  تفگ : لیئربج  دنتسه ؟ یک  لام  اهنیا  متفگ  دندوب ،
!!. دنور یم 

ار نآ  زین  هحفص 242  دـلج 11  رد  تسا و  تسرداـن  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآار و  نآ  هحفص 330  دـلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 
ثیدـح : تسا هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  نآ  هحفص 99  دـلج 3  شنازیم "  رد "  یبـهذ  و  تسا ، هدرک  توکـس  نآ  فیعـضت  زا  یلو  هدروآ ،

غورد هحفص 274  دلج 5 نازیملا "  ناسل  رد "  رجح  نبا  وهدش  هتخاس  قوزرم  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  مان  هب  هدـش  هتفگ  هک  تسا  یغورد 
. تسا هدرک  تیبثت  ار  شندوب 

هکنانچ دننیب ، یم  دنتـسه  اهنآ  زا  رت  نیئاپ  هک  یناسک  ار  نییلع  لها  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  يردخ ، دیعـس  یبا  زا  یفوع ، هیطع  زا  - 63
: متفگ دیعس  یبا  هب  امعنا "  رمع و "  رکب و  وبا  دنتسه  اهنآ  زاو  دینیب  یم  ار  ینامسآ  تارک  ناگراتس و  امش 

هحفص 186 ] ] 

. دنتسه اهنآ  نییلع  لها  تفگ : دنشاب ؟ هچ  امعنا "  " 
رد بیطخ  . تسا یگتخاس  دیعس  نیدهاجم  رطاخ  هب  ثیدح  نیا  هک  تسا  هدرک  حیرصت  هحفص 27  تاعوضوملا ، هرکذت  رد "  یسدقم ،
هب اـهنآ  رد  هک  فلتخم  قرط  زا  ار  نآ  هحفص 124  دلج 12  هحفص 64 و  دلج 4  هحفص 195 و  دلجو 3  هحفص 394  دلج 2  شخیرات 

. تسا هدرواین  نایم 
یشوخ هک  یئاج  ات  دیدرگ  لاحـشوخ  یلیخ  ادخ  لوسر  دش ، لزان  ادخ  لوسر  رب  نیتلا "  هروس "  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  سنا  زا  - 64

 " نوتیزلا ماش "  دالب  نیتلا "  زا " و  روظنم  اما  تفگ ، میدیسرپ ، ار  هروس  نیا  ریسفت  سابع  نبا  زا  سپـس  دومرف ، راکـشآ  ام  يارب  ار  شی 
هکم و رهش  نیمالا " دلبلا  اذه  زا " و  روظنم  تفگ و  نخس  یسوم  اب  اج ، نآ  رد  ادخ  هک  تسا  انیس  روط  نینینس "  روط  نیطسلف و "  دالب 

ناگدـننک تدابع  نیلفاس "  لفـسا  هانددر  مث  زا "  دوصقم  .و  تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  میوقت "  نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دـقل  " 
دعب کبذـکی  امف  نافع و "  نب  نامثع  نونمم "  ریغ  رجا  مهلف  رمع و "  رکب و  وبا  تاحلاصلا "  ولمع  اونمآ و  نیذـلا  الا  يزع و "  تال و 

تسا يوقت  يارب  ار  اهنآ  امش  ندرک  عمج  اهنآ و  نایم  رد  امش  نداتـسرف   " نیمکاحلا مکحاب  هللا  یلا س  بلاط و "  یبا  نب  یلع  نیدلاب " 
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!. دمحم يا 
یم هک  اجنآ  ات  یحیحص  لصاو  تسا  لطاب  دانـسا  نیا  اب  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 97  دلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 

وا هیحان  زا  ثیدح  نیا  ریگ  مینک  یم  رکفهک  نایب  نب  دمحم  زا  ریغ  دنروهـشم  همئا  یگمه  نآ  رد  هدـش  دای  لاجر  و  تسین ، شیارب  میناد 
عـضو لاح و  هب  هج  وتزا  ار  ملع  لها  هدروآ  دانـسا  نیا  اب  ار  ثیدح  لثم  هک  یـسک  اریز  درادن ، یـشزرا  ار  وا  ریخـش  نبا  قیفوت  و  دـشاب ،

رد تسا ، هدوتـس  ار  وا  هدرک  ادـیپ  نظ  نسح  وا  هب  تبـسن  ریخـش  نبا  هدرک و  یم  یگتـسیاش  هب  رهاظت  وا  دـیاش  تسا و  هدرک  زاین  یبوا -
تسا : هتفگ  ناطف  دیعس  نب  ییحی  هک  یتروص 

. مدیدن ثیدح  زا  رتوگغورد  يزیچ  رد  ار  ناحلاص 

هحفص 187 ] ] 

تیاور ار  نآ  ادـخ  زا  رتـشیب  لاـمک  رد  وا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ناـیب  نب  دـمحم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 32  دـلج 3  شنازیم  رد  یبهذ  و 
هتفگ يزوج  نبا  هک : تسا  هدوزفا  یبهذ  سپس  تسا ، هدومن  لقن  ار  ثیدح  هاگنآ  هدرک  ثیدحام  هب  هفرع  نب  نسح  تسا : هتفگ  هدرک و 

. تسا هدرک  رکذ  ار  بیطخ  هدش  دای  تارابع  هاگنآ  هتخاس ، هفرع  نبا  مان  نب  نایب  نب  دمحم  ار  ثیدح  نیا  تسا :
يوهياه و تسد  نینچ  نیا  دـنا و  هدومن  شومارف  دـنا  هدـش  يروآ  داـی  هک  هچنآ  ار  ناـشظحو  دـننک  یم  فیرحت  ار  تاـملک  نینچ  نیا 

هراب رد  تنایق  زور  تراگدرورپ  یلو  ود ، نآ  زا  نانآ  يدنم  هرهب  رادـقم  تسا  نیا  دـنا و  هداد  رارق  هبعلم  دروم  ار  تنـس  باتک و  سوه ،
. دومرف دهاوخ  مکح  ناشنایم  دنا  هدرک  فالتخا  نآ  رد  هک  هچنآ 

دوب هتخادنا  شـشود  يور  یئابع  دوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  زین  رکب  وبا  مدوب و  ادخ  لوسر  شیپ  هک  تسا  هدمآ  رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 65
: دومرف منیب ؟ یم  یـسابل  نینچ  اب  ار  رکب  وبا  ارچ  تفگ : دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دوب ) هراپ   ) دوب خاروس  شا  هنیـسيور  هک 
: دیوگ یم  تراگدرورپ  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالـس  ادـخ  هیحان  زا  وا  هب  : تفگ لیئربج  درک ، قافتا  نم  هب  ار  شلاوما  هکم  حـتف  زا  شیپ 

ادخ هیحان  زا  هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف : درک و  هجوت  رکب  وبا  هب  ادـخ  لوسر  هن ؟ ای  یتسه  یـضار  ترقف  نیا  رد  نم  زا  ایآ  رکب  وبا  يا 
؟ مشاب یضاران  میادخ  زا  ایآ  تفگ : تسیرگ و  رکب  وبا  هن ؟ ای  یتسه  یضار  نم  زا  ترقف  هراب  رد  ایآ  دیوگ : یم  ودناسر  یم  مالس  وت  رب 

. میضار میادخ  زا  نم  میضار ، میادخ  زا  نم  میضار ، میادخ  زانم 
زا شتداـع  قبط  هدروآ و  بیرغ  بیبجع و  بلاـطم  بحاـص  ذاـشباب  نب  دـمحم  قیرط  زاار  نآ  هحفص 106  دـلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 

. تسا غرود  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآار و  نآ  هحفص 213  دلج 2  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  تسا و  هدرک  توکس  نآ  نالطب 
هب دنک  جاودزا  تساوخ  دیدرگ ، نطوتم  اج  نآ  رد  دش و  هنیدم  دراو  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هریره  یبا  زا  - 66

هب دومرف  اه  ناملسم 

هحفص 188 ] ] 

رتابیز یـسک  چیه  هک  يریوصت  نآ  رد  دوب و  بجو  کی  شـضرع  عرذ و  ود  نآ  لوط  هک  تشهب  زا  يا  هچراپ  اب  لیئربج  دیهدب ، نز  نم 
دـشاب ریوصت  نیا  دـننامه  هک  ینز  دـیوگ : یم  وت  هب  ادـخ  دـمحم  يا  تفگ : درک و  زاـب  ار  نآ  دـمآ و  تشاد  دوـج  دوـب و  هدـیدن  نآ  زا 

ار رکب  یبا  رتـخد  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تفگوا : هب  لـیئربج  منک ؟ ادـیپ  اـجک  ار  ینز  نینچ  دومرف : لـیئربج  هب  ادـخ  لوـسر  نک  جاودزا 
. موش تداماد  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دنوادخ  رکب  وبا  يا  تفگ : دز و  رد  تفر و  رکب  یبا  هناخ  هب  ادخ  لوسر  هاگنآ  نک ، جاودزا 
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رتـخد نیا  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دـنوادخ  دومرف : ادـخ  لوسر  درک ، هضرع  ادـخ  لوسر  رب  اراـت  هس  ره  دوب ، رتـخد  هس  ياراد  رکب  وبا 
. دومرف جاودزا  وا  اب  ادخ  لوسر  هاگنآ  میامن  جاودزا  ار  هشیاع  ینعی 

دانـسا اب  زاس  ثیدح  رک  ناوخ  اعد  دایز  نسح  نب  دـمحم  ياه  هتخاس  زا  ار  نآ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 194  دلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 
. تسا هتسناد  دندوب  تاقث  همه  هک  شلاجر 

ثیدح نآ  دندامتعا و  دروم  وا  زج  شدانـسا  هک  مدید  یثیدـح  نسح  نب  دـمحم  زا  تسا : هتفگ  هحفص 44  دـلج 3  شنازیم  رد  یبهذ  و 
. تسا هشیاع  تلیضف  هراب  رد  غورد 

هک : تسا  هدروآ  هشیاع  زا  هحفص 222  دلج 11  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  و 
. تسا ترخآ  ایند و  رد  ترسمه  نیا  تفگ : دروآ و  مرکا  ربمایپ  يارب  هدوب  هشیاع  ریوصت  نآ  رد  هک  ریرح  زا  يا  هقاط  لیئربج 

یم فیحـصت  ار  اهنآ  هدرک و  یمن  ثیدح  تسردان  بلاطم  تاقث  زا  هک  یـصیصم  دیعـس  نب  بعـصم  همیثخ  یبا  قیرطزا  ار  ثیدـح  نیا 
تـسردان ياهزیچ  زج  اـهنیا  تسا : هتفگ  وا  زا  ثیداـحا  رکذ  زا  دـعب  دـمآ و  یبهذ  لادـتعالا  نازیم  رد  هچناـنچ  تسا  هدرکتیاور  هدومن 

. دنتسین زاب  تبیصمو 
هدش هتشون  اهنآ  رد  هک  دش  هداتسرف  نامثع  يارب  نامسآ  زا  یئاهمه  رد  - 67

هحفص 189 ] ] 

. نافع نب  نامثع  يوسب  نامحر  درک  لیم  دوب :
. تسا يرادخاش  غورد  نیا  : تسا هتفگ  هدروآ و  هحفص 287  بلاطملا  ینسارد  توح  شیورد  نبا  ار  ثیدح  نیا 

. دینک ادتقا  رمعو  رکب  وبا  ینعی  دنتسه ، نم  زا  دعب  هک  یناسک  هب  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هب  - 68
هتفگ مزح  نبا  دننامه  زازب  .و  تسا تسردان  متاح  وبا  هیحان  زا  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 48  بلاطملا  ینسارد  توح ، شیورد  نبا 

. تسین حیحص  ثیدح  نیا  تسا :
کـسمت دوعـسم  نبا  نامیپ  هب  دینک و  يوریپ  رامع  تیاده  زا  تسا : هدمآ  نینچ  هدرمـش  شیوکین  هدرک و  لقن  يذـمرت  هک  یتیاور  رد  و 

. تسا یهاو  شدنس  تسا : هتفگ  یمیثه  دنیوج و 
 " رد توح  شیوردنبا  . تسا نآ  ياـهراوید  رمع  نآ و  ساـسا  رکب  وبا  نآ و  رد  یلع  ملع و  رهـش  نم  تسا : هدـمآ  عوفرم  روـط  هب  - 69

تسا : هتفگ  هحفص 73  بلاطملا "  ینسا 
رکذ رجاوز "  قعاوص و  ار " نآ  هک  هدوبن  راوازـس  یمثیه  رجح  نبا  لثم  يارب  اصوصخم  دوش ، رکذ  ملع  بتک  رد  نآ  هک  تسین  هتـسیاش 

. دیامن
اما هدرک ، رکذ  شباتک  ود  رد  ار  نآ  هچ  رگا  رجح  نبا  تسین و  یفخم  اه  غورد  نیا  نتخاـس  رـس  هاـگآ  عبتتم و  دارفا  يارب  میوگیم : نم 

. تسا هدومن  فیعضت  ار  نآ  هحفص 197  هثیدحلا "  يواتفلا  رد " 
سونام وا  اب  ات  دـیدرگ  رـضاح  شربارب  رد  رکب  وبا  هدومن  تقرافم  ادـخ  لوسر  زا  لـیئربج  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  - 70

. دشاب
. تسا غورد  لطاب و  ربخ  نیا  تسا : هتفگ   88 هحفص 287 - بلاطملا "  ینسا  رد " توح  شیورد  نبا 

. تسا نامسآ  رد  ایرث  دننامه  تشهب  رد  رکب  وبا  ودنتسه  رمع  رکب و  وبا  تشهب  ناریپ  ياقآود  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هب  سنا  زا  - 71
هک تسا  زاس  ثیدح  لاجد  نامه  هسبنع ، نب  یحی  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 
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هحفص 190 ] ] 

سنوی تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  نآ  لوا  رطـش  هحفص 124  دلج 3  نازیملا "  رد "  یبهذ  .و  تفر شلاح  حرش  نایوگغورد  هلـسلس  رد 
متـشاد لیم  یلیخ  نم  تفگ : وا  مدرک ، رکذ  ینیدـم  نب  یلع  يارب  ار  شثیدـح  نیمه  یـصیصم و  ریثک  نب  دـمحم  تسا : هتفگ  بیبح  نب 
هدـننز تمهت  باذـک  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دـبع  قیرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  لوا  رطـش  وا  مرادـن و  لیم  نونکا  اما  منیبب ، ار  خیـش  نیا 

. تسا هدرک  تیاور  زاس  ثیدح 
نب سنوی  زا  عیکو  زا  یـسوم  نبدـسا  زا  میرم  یبا  نبا  زا  شثیدـح  نیتسخن  رد  هسایـسلا "  همامالا و  باـتک "  لوا  هحفـص  رد  هبیتق  نبا  و 
هللا یـضر   ) رمع رکب و  وبا  هک  مدوب  هتـسشن  ادـخ  لوـسر  شیپ  هک : تسا  هدروآ  ههجو  هللا  مرک  بلاـط - یبا  نب  یلع  زا  یبعـشزا  قاحـسا 

مهیلع نالوسر  ناربماـیپ و  رگم  تشهب  لـها  ماـمت  ناریپ  ياـقآرفن  ود  نیا  دومرف : ادـخ  لوسر  دـندمآ ، یم  ادـخ  لوسر  يوس  هب  اـمهنع )
. هدن ربخ  اهنآ  هب  ار  بلطم  نیا  یلع  يا  دنتسه ، مالسلا 

تـسردان ثیداحا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  سنوی  دیعـس  هک  تسا  یـسوم  نب  دـسا  تسا و  زاس  ثیدـح  باذـک و  ناـمه  میرم ، یبا  نبا 
شباتک هبیتق  نبا  بانج  هک  تسا  میرم  یبا  نب  حون  ياه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا  سپ  . تسا داـمتعا  دروم  مدآ  شدوخ  یلو  هدرک ، تیاور 

. تسا هدرک  حاتتفا  نآ  اب  ار 
لها ناریپ  ياقآ  ود  نیا  تسا : هدروآ  روط  نیا  فافخ  ینابیش  یسوم  نب  راشب  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 118  دلج 7  شخیرات  رد  بیطخ  و 

. هدم ربخ  اهنآ  هب  یلع  يا  نالوسر ، ناربمایپ و  رگم  دنیآ ، یم  هک  یئاهنآ  دنتفر و  دندوب و  هک  یناسک  زا  دنتشهب 
دامتعا دروم  هتفگ  شا  هرابرد  نیعم  نبا  هک  تسا  یناسک  زا  يرـصب  یـسوم  نب  راشب  مینادـب  هک  تسا  یفاک  دنـس آ ن  شزرا  هراب  رد  و 

ار وا  نم  تسا  تسردان  شثیدح  تسا : هتفگ  يراخب  تسا و  فیعـض  شثیدـح  تسا : هتفگ  یلع  نب  رمع و  تسا و  اه  لاجد  زا  تسین و 
. مدرک كرت  ار  شثیدح  متشون و  يزیچ  وا  زا  مدید و 

دمحا وبا  مکاح  هدرک و  فیعـضت  ار  نآ  یندـم  تسا و  فیعـض  هتفگ : هعرز  وبا  تسین ، هقث  هتفگ  یئاسن  تسا ، فیعـض  هتفگ : يرجآ  و 
تسین يوق  نانآ  شیپ  تسا : هتفگ 

هحفص 191 ] ] 

. تسا هدرک  یئوگدب  شا  هراب  رد  لهس  نب  لضف  و 
یبا نب  سنوی  زا  دنا ، هدرک  فیعـض  ار  ناشثیدـح  هماع  هک  اهنآ  هعیـش  زا  يدـعتم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 192  دـلج 10  رد  زین  بیطخ  و 

اب هتفگ : متاح  وبا  و  تسا ، برطـضم  شثیدح  هتفگ : هدرک و  فیعـضت  ار  شردپ  زا  سنوی  ثیدح  دمحا  یلو  هدروآ ، شردپ  زا  قاحـسا 
هک تسا  ورمع  نب  هحلط  تیاور  نیا  دنـس  رد  تسا و  هدرک  یم  هابتـشا  شتیاور  رد  وا  اسب  هچ  هتفگ : مکاح  دوشیمن و  جاجتحا  شثیدح 

تسا و فیعـض  درادـن و  یتیـصخش  هتفگ : نیعم  نـیا  .و  تـسا ثیدـحلا  كورتـم  درادـن و  یتیـصخش  تـسا : هـتفگ  شا  هراـب  رد  دـمحا 
تسا فیعض  هتفگ : دواد  وبا  تسین و  یسک  : هتفگ يراخب  تسین و  يوق  هتفگ : متاح  وبا  تسین و  هدیدنـسپ  شثیدح  رد  هتفگ : یناجزوج 

.و دریگیمن رارق  يوریپ  دروم  شثیداحا  زا  مادـک  چـیه  هتفگ : يدـع  نبا  .و  تسین دامتعا  درومو  تسا ، ثیدـحلا  كورتم  هتفگ : یئاسن  و 
. تسین اور  بجعت  ناونع  هب  زج  وا ، زا  ندرک  تیاور  شثیدح و  نتشون  هتفگ : نابح  نبا 

. درادن تسود  یقفانم  چیهو  درادن  نمشد  ینموم  چیه  ار  رمع  رکبوبا و  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هب  رباج  زا  - 72
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 " رد هدروآ و  ار  نآ  یبهذ  .و  تسا یگتخاس  وا  ثیداحا  مامت  تسا : هتفگ  دمحا  . تسا ناحط  لاله  نب  یلعم  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
تسا و نمشد  نیخیش  اب  دشاب و  یم  غورد  هب  مهتم  یلعم  تسین و  حیحص  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 112  دلج 3  ظافحلا "  هرکذت 

دبع قیرط  زا  وا  تسا  یحیحـص  مالک  نآ  هک : هدومن  هفاضا  شلاـبند  هب  یلو  هدـناوخ  یتسرداـن  مدآ  ار  وا  نازیملا  ردو  تسین ، وا  رد  ریخ 
. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  زاس  ثیدح  هدننز و  تمهت  باذک و  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا 

زا شنطاب  تمحر و  زا  شرهاظ  رون  زا  ياهلح  هک  یلاح  رد  دوش  یم  روشحم  وا  دومرف : هیواعم  هب  مرکا  ربمایپ  تسا : هدـمآ  دعـس  زا  - 73
بتاک وا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تمعن  نیا  دنکیم و  راختفا  مدرم  نایم  رد  هلیسو  نادب  دراد و  هدیشوپ  تسا  اضر 

هحفص 192 ] ] 

. تسا هدوب  یحو 
. تسا هتسناد  لاجد  باذک و  نسح  نب  دمحم  ياه  غورد  لیطابا و  زا  ار  نآ  یبهذ 

متـسیرگن نامـسآ  يوـس  هب  متفرگ  رارق  باوـختخر  رد  هک  یماـگنه  دوـب  ادـخ  لوـسر  اـب  نم  هدـعو  یبـش  تـسا : هدـمآ  هشیاـع  زا  - 74
متفگ : مدیدار و  ناوارف  یناگراتس 

وا هک  رمع  دومرف : تسیک ؟ متفگ : يرآ ، دومرف : دشاب ؟ ناگراتـس  ددع  رباربشتانـسح  هک  تسه  یـسک  ایند ، نیا  رد  ایآ  ادـخ  لوسر  يا 
. تسا وت  ردپ  تانسح  زا  يا  هنسح 

: هتفگ هاگنآ  . تسا هتفر  شلاح  حرش  نایوغورد  هلـسلس  رد  هک  تسا  هدرمـش  باذک  عیب  دمحم  نب  هیرب  ياه  هتخاس  زا  ار  نآ  بیطخ "  " 
. دراد دوجو  ناوارف  دنتسردان  ادج  نتم  ظاحل  زا  هک  یثیداحا  دانسا  نیا  اب  شباتک  رد  و 

. دناد یم  يراخب ) ملسم و  حیحص   ) نحیحص دانسا  اب  هیرب  ياه  هتخاسزا  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ار  نآ  نازیملا "  رد "  یبهذ  و 
: " تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  یثیدـح  ره  : تسا هتفگ  يزوـج  نبا  هک  تسا  هتفگ  هحفـص 278  بلاطملا "  ینـسا  رد "  توح  شیورد  نبا  و 

. تسا یگتخاس  تسا "  رکب  یبا  تانسح  يا  هنسح  رمع 
دناوخن و زامن  نآ  رب  ترـضح  دراذگب ، زامن  نآ  رب  ات  دندروآ  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  يا  هزانج  هک : تسا  هدمآ  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  - 75

نب دمحم  ياه  هتخاس  زا  هحفص 27  تاعوضوملا "  هرکذت  رد "  ار  نآ  یسدقم  . دراد شنمـشد  ادخ  هدوب  نامثع  نمـشد  وا  نوچ  دومرف :
يارب تسا و  هدروآ  زاس  ثیدـح  باذـک و  یهیج  یمثیمیـسوم و  نب  رمع  قیرط  زا  ار  نآ  شنازیم  ردیبهذ  هتـسناد و  یفنح  يزج  داـیز 

. تسا یناوارف  راتفگ  شفیعضت  درم و  نیا  بیذکت  رد  ظافح 
: دوب هتشون  نآ  رد  هک  مدید  یلگ  شرع  نوماریپ  دومرف : ادخ  لوسر  - 76

هحفص 193 ] ] 

. تسا قیدص  رکب  وبا  تسا و  ادخ  لوسر  دمحم 
. تسا هتخاس  ار  ثیدح  نیا  وا  هک  هتسناد  باذک  ینادمه  مصاع  نب  يرس  بئاصم  زا  ار  نآ  هحفص 370  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ 

هدش هتشون  دیفـس  رون  اب  نآ  رد  هک  مدید  يزبس  رهوگ  ادخ  شرع  رد  جارعم  بش  رد  هک : تسا  هدمآ  عوفرم  روط  هب  ءادردلا  یبا  زا  - 77
تسا : هدوزفا  يربط  تسا و  قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج  یئادخ  . دوب

. تسا قوراف  رمع 
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هلـسلس هـب  دوـش  هـعجارم   ) تساثیدـحلا كورتـم  ثیبـخ  باذـک  ینادـمه  دـلاجمنب  لیعامــسا  نـب  رمع  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نـیا 
نایوگغورد )

مـصاع نب  يرـس  هب  طوبرم  يرگید  تسا و  هدـش  دای  لیعامـسا  نب  رمع  هب  طوبرم  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدروآ  قیرط  ود  زا  ار  نآ  ینطق  راد 
. دوشیم یهتنم  یعیش  لیضف  نبا  دمحم  هب  قیرط  ود  ره  .و  تسا باذک 

تیاور ار  نآ  لیعامـسانبا ) مصاع و  نبا   ) ود نآ  زا  ریغ  منک ، یمن  رکف  تسا و  هدروآ  ار  نآ  حـیرج  نبازا  لیـضف  نبا  اـهنت  ینطق : راد  و 
رد بیطخ  تسین و  حیحـص  ثیدـح  نیا  : تـسا هـتفگ  هدرمـش و  یهار  ثیداـحا  هرمز  رد  يرـس  قـیرط  زا  ار  نآ  ینطق  راد  دـشاب و  هدرک 

ثیدـح تیا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاکح  وا  زا  هحفص 160  دـلج 1  یلائللا  رد  یطویـس  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 204  دلج 11  شخیرات 
. تسا باذک  رمع  تسین و  تسرد 

هب نک و  هدامآ  ار  مرتخد  دومرف : نمیا  ما  هب  دروآ ، رد  نامثع  جاودزا  هب  ار  موثلک  ما  ادـخ  ربمایپ  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  هشیاع  زا  - 78
: تفگ تفر و  شرتخد  شیپ  زور  هس  زا  سپ  مدرک  تعاطا  مه  نم  نزب ، فد  شیارب  مارآ  اـمن و  تیادـه  فاـفز  ناونع  هب  ناـمثع  هناـخ 

ادخ لوسر  تسا  یبوخ  درم  تفگ : یتفای ؟ هنوگچ  ار  ترهوش 

هحفص 194 ] ] 

. تسا دمحم  تردپ  میهاربا و  تدج  هب  مدرم  نیرت  هیبش  وا  هک  نادب  دومرف ،
یکتع رمع و  ورمع و  نب  دلاخ  زاار  نآ  حضاو  نبا  بیسم  هک  تسا  زاس  ثیدح  باذک  یکتع  رهزا  نب  ورمع  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

. تسا هدرک  تیاور 
رد نایوگغورد  هلسلس  ثحب  رد  يوما  دلاخ  اما  تسا و  هدرک  فیعضت  ار  وا  شننس  زا  یعضوم  رد  ینطق  راد  هک  تسا  یـسک  بیـسم  اما 

ثیدح نیا  تسا ، هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 280 "  دلجنازیملا 2  رد "  یبهذ  .و  تسا زاس  ثیدح  باذک  وا  هک ، هدش  هتفگ  شا  هراب 
. تسا یگتخاس 

وبا سپـس  مدوب ، ربارب  نآ  اب  هک  رگید ، هفک  رد  متما  مدش و  هتـشاذگ  يا  هفک  رد  مدید  هک : تسا  هدمآ  ادخ  لوسرزا  عوفرم  روط  هب  - 79
نانآ اب  مه  وا  دش  هتـشاذگ  نامثع  نآ  زا  سپ  دوب ، ربارب  نانآ  اب  مه  وا  دش  هدراذگ  رمع  هاگنآ  دـیدرگ  ربارب  نانآ  اب  دـش و  هتـشاذگ  رکب 

. تفر الاب  وزارت  سپس  دیدرگ ، ربارب 
تسا : هتفگ  هدروآ و  یقشمد  دقاو  نب  رمع و  قیرط  زا  نازیملا "  رد "  ار  نآ  یبهذ 

تـسا تسرداـن  یمدآ  هک  ورمع  تیاور  زا  زج  ثیداـحا  نیا  دومن : هفاـضا  یثیداـحا  رکذ  زا  سپ  .و  دـیوگ یم  غورد  وا  هک  تسین  یکش 
. تسا هدشن  هتخانش 

. دنرصب عمس و  هلزنم  هب  مالسا  هب  تبسن  رمعو  رکب  وبا  هک : تسا  هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  - 80
. تسا هدرمش  زاس  ثیدح  لضف  نب  دیلو  ياه  هتخاس  زا  ار  نآ  شا  هرکذت  رد  یسدقم 

. دیتسه مناریزو  امش  دومرف : تفرگ و  ار  رمع  رکب و  وبا  فتک  ادخ  لوسر  - 81
. دنا هدرک  حیرصت  تقیقح  نیا  رب  نازیملا ، رد  یبهذ  و  هرکذت ، رد  یسدقم  هک  تسا  يدنک  دیرد  نب  ایرکز  ياههتخاس  زا  ثیدح  نیا 

. درک میهاوخ  شدرگ  تشهب  رد  رمع ) رکب و  وبا  ینعی   ) امش نم و  هک : تسا  هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  - 82

هحفص 195 ] ] 
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. تسا يدنک  دیرد  نبا  ایرکز  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا  : هک تسا  هدرک  حیرصت  نازیملا  رد  یبهذ 
رمع رکبوبا و  هک : دهد  یم  ربخ  نم  هب  ادـخ  هیحان  زا  تسا  لیئربج  نیا  هک : تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  هریره  یبا  زا  - 83

. تخبدب قفانم  رگم  درادن  ناشنمشد  راگزیهرپ و  نموم  رگم  درادن  تسود  ار 
. تسا هدش  هدرمش  باذک  يراصنا  ءارب  نب  میهاربا  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

رما هب  رگم  مدواین  رد  نامثع  جاودزا  هب  ار  هیقر  دومرف : یم  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  هدـمآ  ربمایپ  رتخدهیقر  زبنک  شایع  ما  زا  - 84
زا وا  روهـشم و  زاس  ثیدح  باذک و  سلغم  نب  دمحم  نب  دمحا  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 364  دلج 12  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  . ادخ

كورتم وا  دوشیم : هتفگ  و  تسا ، هتخانـشان  لوهجم و  وا  : هتفگ شا  هراب  رد  متاح  وبا  هک  هدروآ  يرـصب  يوما  رازب  حور  نب  میرکلا  دبع 
هراب رد  تسا و  هتخانـشان  هتفگ : هسبنع  نب  حور  شردـپ  هراب  رد  تسا و  فلاخم  راک و  اـطخ  وا  تسا : هتفگ  ناـبح  نبا  تسا و  ثیدـحلا 

. تسا هدرک  تیاور  وا  زا  حور  شرسپ  اهنت  تسالوهجم و  تسا : هتفگ  یبهذ  دیعس  نب  هسبنع  شردپ 
تسا و هدرک  توکـس  تسا  نینچ  شلاح  هک  یتیاور  دنـس  زا  وا  اریز  ینک ، بجعت  بیطخ  لثم  زا  هک  راد  اج  ینک  یم  بجعت  رگا  لاـح 

!! تسا هداد  ماجنا  اه  يوما  تمارک  نتشادهگن  ظوفحم  رطاخ  هبار  راک  نیا  وا  هتبلا 
يردـقهب نآ  زا  دـش  هداد  نم  هب  ریـش  زا  رپ  ياهساـک  باوخ  رد  هک : تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوـفرم  روـط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 85

وا مداد  باطخ  نب  رمع  هب  ار  نآ  دوب  هدـنام  یقاب  یمک  نآ  زا  دراد و  نایرج  مقورع  رد  هک  مدرک  یم  ساسحا  مدـش و  ریـس  هک  مدیـشون 
. دیشون تفرگ و  مه 

يدش رپ  نآ  زا  هک  یتقو  دش  هداد  ادخ  لوسر  يا  امش  هب  هک  تسا  یلمع  ریش ، نآ  زا  روظنم  دنا : هتفگ  هدومن  لیوات  ار  ایور  نیا  باحصا 
نب رمع  هب  ار  شیدایز 

هحفص 196 ] ] 

!! تسا تسرد  دومرف : ادخ  لوسر  دیدرگ ، دنمهرهب  نآ  زا  وا  يدومرف و  تیانع  باطخ 
. تسا هدروآ  واقیرط  زا  ار  نآ  شخیرات  رد  بیطخ  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  هون  باذک  يودع  نمحرلا  دبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

هدش هتـشون  شرع  رب  هک  مدید  متفر  جارعم  هب  هک  یبش  تسا : هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  شردـپ  زازا  دـمحم  نب  رفعج  زا  - 86
متـس يور  زا  هک  تسا  نیرونلا  وذ  نامثع  قوراف و  رمع  قیدص و  رکب  وبا  تسا ، ادخلوسر  دـمحم  تسین ، اتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  دوب :

. دوش یم  هتشک 
وگغورد اـهنآ  يود  ره  هک  غئاـض  بیجم  نب  دـمحم  زا  ناـفع  نب  نمحرلا  دـبع  قیرط  ار  نآ  هحفص 264  دـلج 10  شخیرات  رد  بیطخ 

. تسا هدروآ  دنتسه 
: دومرف دش  غراف  شزامن  زا  هک  یتقو  دناوخ ، ام  يارب  تعامج  هب  ار  حبص  زامن  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدمآ  نامی  نب  هفیذح  زا  - 87

هار قیدص  رکبوبا  يارب  دومرف  مرکا  ربمایپ  ادـخ  لوسر  يا  کیبل  کیبل  داد : باوج  رکب  وبااه  فص  رخآ  زا  تسا ؟ اجک  قیدـص  رکب  وبا 
ریبکت امـش  مدوب  لوا  فص  رد  امـش  اب  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : يا ؟ هدـش  قحلم  نم  هب  لوا  ریبکت  رد  ایآ  رکب  وبا  اـیب  کـیدزن  دـینک ، زاـب 

دمآ دیدپ  تراهط  دروم  رد  يا  هسوسو  نم  رد  دیدومن  یم  تئارق  ار  نآ  دیدرک و  دمحلا  هب  عورـش  هک  امـش  متفگ ، ریبکت  زین  نم  دیتفگ 
دیفس هک ، بآ  زا  رپ  یئالط  يا  هساک  مدرک : هجوت  وت ، رس  تشپ  تفگ : داد و  ادن  نم  هب  یفتاه  ناهگان  متفر  دجـسم  رد  يوس  هب  ریزگان 

زج یئادـخ  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  يور  تشاد  رارق  يزبس  هلوح  نآ  يور  مدـید و  مدوب  فک  زا  رتـمرن  لـسع و  زا  رت  اراوگ  فرب و  زا  رت 
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. تسا رکب  وبا  قیدص  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تسین ، اتکی  يادخ 
یلاح رد  مدـش و  قحلم  امـش  هب  مداهن و  هساکيور  ار  هلوح  هرابود  متفرگ و  وضو  زامن  يارب  مدراذـگ و  ما  هناش  يور  متفرگ و  ار  هلوح 

. مدرک مامت  امش  اب  ار  مزامن  و  دیدوب ، لوا  تعکر  عوکر  رد  امش  هک 

هحفص 197 ] ] 

دروآ هلوح  تیارب  هک  یـسک  دوب و  لیئربج  درک  مهارف  تیارب  وضو  بآ  هک  سکنآ  مهدب : تراشب  وت  هب  رکب ، وبا  يا  دومرف : مرکا  ربمایپ 
. دوب لیفارسا  دیدش  قحلم  زامن  رد  نم  هب  امش  ات  تشادهاگن  ار  میوناز  هک  یسک  و  دوب ، لیئاکیم 

یطویـس هکنآ  تیاهن  تسوا ، ياه  هتخاس  زا  نآ  مرظنهب  هدش و  تیاور  زاس  ثیدح  باذـک  نامه  دایز ، نب  دـمحم  قیرط  زا  ثیدـح  نیا 
. تسوا ریغ  هیحان  زا  ثیدح  نیا  تفآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا : هتفگ  هحفص 150  دلج 1  یلائللا  رد 

بیذکت ارم  مدرم  ؟  رکب وبا  لثم  تسیک  دومرف : ادخ  لوسر  دش  دای  ادخ  لوسر  شیپ  رکب  وبا  زا  تسا : هتفگ  هک  هدـمآ  سابع  نبا  زا  - 88
رد درک ، داهج  يراوشد  رکـشل  رد  نم  اب  درک و  قافتا  ار  شلاـم  داد و  نم  هب  ار  شرتخد  دروآ و  ناـمیا  نم  هبو  درک  قیدـصت  وا  دـندرک 
رت ولول  زا  شراهم  زبس و  درمز  زا  شیاهاپ  وربنع  کشم و  زا  شیاه  تسد  هک  تسا  یتشهب  رتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  تمایق  رد  وا  هجیتن 

لوسر دمحم  نیا  دوش : یم  هتفگ  هک  یئاج  ات  میوا  دننامه  نمو  نم  دننامه  وا  دیآ ، یم  تسا ، قربتساو  سدنـس  زا  زبس  هلح  ود  شیور  و 
. تسا قیدص  رکب  وبا  نیا  تسا و  ادخ 

نایوگغرد هلـسلس  هب   ) تسا زاـس  ثیدـح  باذـک و  قاحـسا  تسا : هتفگ  هدروآ و  لـتاقم  نب  رـشب  نب  قاحـسا  قیرطزا  ار  نآ  ناـبح  نبا 
( دوش هعجارم 

زج یئادخ  تسا : هدش  هتـشون  تسیچ ؟ شرع  يور  دینادیم  دومرف : نامیا  رب  يزور  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدـمآ  بزاع  نب  ءارب  زا  - 89
. تسا دونشخ  یضر و  یلع  تسا و  دیهش  نامثع  تسا ، قوراف  رمع  تسا ، قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تسین ، اتکی  يادخ 

يرگید ءافعض  نآ  دنس  رد  هدروآ و  فورعم  زاس  ثیدح  باذک  نامه  يدنقرمس  رماع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  قیرط  زا  ار  نآ  رکاسع  نبا 
. تسا يدنقرمس  ار  نآ  تفآ  دنتسه و  زین 

نکر رد  رمع  ضوح و  نکر  کـی  رد  رکب  وبا  دـش ، تماـیق  زور  هک  یماـگنه  تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روـط  هب  ساـبع  زا  - 90
موس نکر  رد  نامثع  رگید و 

هحفص 198 ] ] 

. دیناشون دهاوخن  بآ  وا  هب  زین  نارگید  دشاب  هتشاد  نمشد  ار  اهنآ  زا  یکی  سک  ره  تشاد و  دنهاوخ  رارق  نآ  مراهچ  نکر  رد  یلع  و 
هللا دـبع  نب  میهاربا  قیرط  زا  رگید  ثیدـح  ود  اـب  ار  نآ  هدروآ و  شنازیم  رد  ار  نآ  صیخلت  روط  هب  یبهذ  هک  تسا  یتـیاور  صخلم  نبا 

. تسا یگتخاس  شثیداحا  تسا : هتفگ  زین  مکاح  تسا و  یباذک  مدرم  نیا  تسا : هتفگ  هاگنآ  هدرک  رکذ  یصیصم 
تروشمرکب وبا  اب  هک  هدرک  رما  وت  هب  دـنوادخ  دـمحم  يا  تفگ : دـمآ و  مشیپ  لیئربج  تسا : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  رماع  نب  هبقع  زا  - 91

. ینک
. تسا هدش  دای  وا  زا  نایوگغورد  هلسلس  رد  هک  تسا  زاس  ثیدح  باذک  ناوزغ  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 
نآ نیمرح  نیبو  دش  مهاوخ  روشحم  رمع  رکب و  وبا  نایم  تمایق  زور  تسا " : هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دبعزا  - 92
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 ". دنیایب مشیپ  هنیدم  هکم و  لها  ات  منک  یم  فقوت  ردق 
رکب وبا  تلیـضف  هبطوبرم  ثیدح  ود  زا  یکی  نآ  دنا و  هدرمـش  زاس  ثیدح  باذک و  يرافغ  میهاربا  نب  هللا  دبع  لیطابا  زا  ار  ثیدح  نیا 

. تسین حیحص  نآ  تسا : هتفگ  هحفص 21  دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  هدناوخ و  لطاب  ار  اهنآ  يدع  نبا  هک  تسا  رمع  و 
رکب و وبا  نایوگدب  هک  تسا  هتـشرف  رازه  داتفه  نامـسآ  رد  ادـخ  يارب  هک : تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  هریره  یبا  زا  - 93

. دننک یم  تنعل  ار  رمع 
نازیملا ناسل  رد  تسا و  زاس  ثیدح  لهس  تسا : هتفگ  هدروآ و  نیقـص  نب  لهـس  قیرط  زا  کلام  ياه  تیاور  رد  بیطخ  ار  ثیدح  نیا 

هک : تسا  هدمآ  هحفص 41  دلج 4 
فیعـض تسـس  رکنم و  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  رافغلا  دـبع  زا  ینارح  نسح  نب  دـمحم  زا  ار  کـلام آ ن  بئارغ  رد  ینطق  راد 

. دنشاب یم  لوهجم  دنتسه  وا  زا  دعب  هک  یناسک  تسا و 
هک مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدمآ  سابع  زا  - 94

هحفص 199 ] ] 

تـشاد رارق  دوب  رت  ولول  زا  شدـنب  هک  زبس  نیلعن  شیاپ  رد  رون و  زا  يا  هماـمع  شرـس  يور  متفر و  شکیدزن  دوب  راوس  یقلبا  بسا  يور 
دایز امـش  هب  تبـسن  مقوش  لوسر ، يا  متفگ : مداد و  شباوج  درک و  مالـس  نم  رب  دوب ، یتشهب  زبس  ياه  هنایزات  زا  يا  هنایزات  شتـسد  رد 

! مدوب هتفر  شیسورع  هب  تشاد  یسورع  تشهبرد  نامثع  دومرف : دیتشاد ؟ فیرشت  اجک  دوب  هدش 
تاـعوضوم و زا  شیلاـئل  رد  ار  نآ  یطویـس  تسا و  هدوب  زاـس  ثیدـح  وا  تسا : هتفگ  هدروآ و  شوـقنم  میهاربا  زا  يدزا  ار  ثیدـح  نیا 

. تسا هدرمش  اه  هتخاس 
لوسر تسا و  نامثع  رمع  سپس  رکب ، وبا  ربمایپ ، تما  نیرتهب  میتفگ : یم  ادخ  لوسر  رضخم  رد  هک : تسا  هدمآ  رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 95

. درک یمن  راکنا  دینش و  یم  ادخ 
. درک میهاوخ  ثحب  ادخ  تساوخ  هب  نآ  هرابرد  لیصفت  روط  هب  مهد  ءزج  رد  ام  هدروآ و  ار  نآ  فلتخم  قرط  هب  ثیدح  همئا  زا  یعمج 

ای نامثع  رب  اـهنت  متفگ : . دنتـسرف یم  دورد  وارب  ناگتـشرف  دریم و  یم  ناـمثع  هک : تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  رمع  زا  - 96
. نامثع يارب  اهنت  دومرف  مدرم ؟ همه  يارب 

نب دمحم  لاح  حرـش  رد  شنازیم  رد  یبهذ  . تسا یبقنم  يروش  هناگـشش  باحـصا  زا  یکی  ره  يارب  نآ  رد  تسا و  ینالوط  ثیدـح  نیا 
تسا : هتفگ  یناسارخ  هللا  دبع 

تسا : هتفگ  هحفص 227  دلج 5  شناسل  رد  رجح  نبا  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا 
. تسا راکشآ  نآ  ندوب  یگتخاس 

تـسین اتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  هدـش : هتـشون  نآ  يور  هک  تسا  رونزا  یمچرپ  ادـخ  يارب  تسا : هدـمآ  عوفرمروط  هب  هریره  یبا  زا  - 97
. تسا قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم 

هتخاس ار  نآ  هک  تسا  مهتم  یملس  یـسیع  نب  ییحی  نبا  دمحم  تسا و  یگتخاس  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  شنازیم  رد  یبهذ 
هحفص 424) دلج 5  نازیملا  ناسل   ) تسا

هحفص 200 ] ] 
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شیارب هب  ددع  هس  زین  هیواعم  داتـسرف و  مرکا  ربمایپ  يارب  هیده  ناونع  هب  یهب  بلاط ، یبا  نب  رفعج  تسا : هدـمآ  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 98
. درک دنهاوخ  تاقالم  تشهب  رد  اههب  نیا  اب  ارم  اهنآ  دومرف : ادخ  لوسرو  داتسرف 

لئـالد زا  دـنا : هـتفگ  یــضعب  .و  تـسا یطــساو  اـیرکز  نـب  مـیهاربا  نآ  تـفآ  تـسا و  یگتخاـس  ثیدـح  نـیا  تـسا : هـتفگ  ناـبح  نـبا 
.. درم حتف  زا  رفعج  دروآ و  مالسا  هکم  حتف  رد  هیواعم  هک  تسا  نیا  نآ  ندوبیگتخاس 

. تسا یگتخاس  دساف و  اهنآ  همه  هک  هدش  هدروآ  ثیدح  نیا  زین  يرگید  قرط  زا  و 
هاگنآ دنک  یم  تیاور  یگتخاس  ثیداحا  کلام  زا  وا  تسا : هتفگ  یطساو  میهاربا  لاح  حرـش  رد  هحفص 16  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  و 

. دوش يروآ  دای  هنومن  ناونع  هب  ار  ثیدح  نیا 
بش رد  دنوادخ  دراد ، نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  رمع  سک  ره  هک : تسا  هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  يردخ  دیعـس  یبا  زا  - 99

. اصوصخ رمع  هب  تبسنو  درک  تاهابم  مدرم  مامت  هب  تبسن  هفرع 
تسیک تسین  مولعم  هک  يرصب  نسح  مداخ  دعـس ، وبا  اریز  تسا ، لطاب  ربخ  تسا : هتفگ  یبهذ  هدروآ و  طسوا  رد  یناربط  ار  ثیدح  نیا 

. تسا هدرک  تیاور  ارنآ 
؟ تسا باسح  متما  يارب  ایآ  متفگ : لیئربج  هب  مدش  هدرب  نامسآ  هب  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  سنا  زا  - 100

لخاد دیوگ : یم  وا  وش ، تشهبلخاد  رکب  وبا  يا  دوش : یم  هتفگ  دشاپب  تمایق  هک  یتقو  رکب ، وبا  زج  دـنباسح  ياراد  تناتما  همه  تفگ :
دوش !! لخاد  هتشاد  یم  تسود  ایند  رد  ارم  سک  ره  هکنآ  ات  موش  یمن 

شنازیم رد  یبـهذ  تسا و  غورد  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفـص  دلج 8  هحفص 118 و  دلج 2  دادغب  حـیرات  رد  بیطخ 
ار نآ  هحفص 36  دلج 3 

هحفص 201 ] ] 

. تسا هدرک  بیذکت 
هاگآ اهنآ  زا  ام  هک  تسا  یگتخاس  ثیداحا  زا  ياه  هنومن  میدرک ، لقن  نارگید  ءافلخ و  بقانم  باب  رد  هک  يا  هناـگ  دـص  ثیداـحا  نیا 
هچنآ ربارب  دنچ  سنالا "  ضایر  باتک " : زا  مود  ءزج  رد  دسر و  یم  نارازه  هب  اهنآ  ددع  دندایز و  ادج  ثیداحا  عون  نیا  هنرگ  میدش و 

. دوش یمن  تفای  اهنآ  زا  دیناسم  حاحص و  رد  هک  دراد  دوج  هدش و  رکذ  هک 
نیا رتشیب  دانـسا  هک  تسا  فسات  هیام  دراد و  رب  رد  ار  نارخاتم  بتک  هک  هدش  رکذ  هتـشذگ  ظافح  تافیلات  رگید  اهنآ  زا  يرادـقم  يرآ 
یم راکشآ  ار  لیحارش  نب  رماع  راتفگ  قدص  دوخ  نیا  دوش و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  یهتنم  فرخزم  یگتخاس و  ثیداحا 

تاقبط رد  یبهذ  هک  تسا : بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  هدـش  هتخاـس  غورد  وا  ماـنب  همه  زا  شیب  هک  یـسک  تسا " : هتفگ  هک  دـنک 
. تسا هدرک  رکذ  ارنآ  هحفص 77  دلج 1  ظافح 

 " هداعـسلارفس شباتک "  نایاپ  رد  وا  دـبایب  سوماق  بحاص  يدابآ  زوریف  راتفگ  زا  ار  ثیداـحا  نیا  شزرا  دـناوت  یم  مرتحم  هدـنناوخ  و 
ثیداـحا رکذ  زا  دـعب  .و  تسا هتفرگ  هیاـم  یگتخاـس  ثیداـحانیرت  روهـشم  زا  هنع  هللا  یـضر  قیدـص  رکب  یبا  لـئاضف  باـب  تسا : هتفگ 

. تسا مولعم  لقع  تعادب  اب  اهنآ  نالطب  تسا  یغورد  ثیداحا  زا  اهنیا  لاثما  تسا : هتفگ  رکب  یبا  لئاضف  هرابرد  یغورد 
زین هحفص 419  دلج 2  ءافخلا  فشک  رد  ینولجع  درادن و  دوجو  یحیحص  ثیدح  نآ  رد  هک  هیواعم  تلیـضف  باب  و  تسا : هتفگ  زین  و 

. تسا هتفگ  ار  يدابآ  زوریف  مالک  نیع 
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لقن یلظنح  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  واو  شردـپ  زا  وا  هک  مدینـش  فـسوی  نب  بوـقعی  نب  دـمحم  ساـبعلا  وـبا  زا  تسا : هتفگ  زین  مکاـح  و 
. درادن دوجو  یحیحص  ثیدح  هیواعم  تلیضف  رد  تسا : هتفگ  هک  درکیم 

هحفص 202 ] ] 

هدرک تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  یثیداحا  هتخاس و  یلئاضف  هیواـعم  يارب  یهورگ  تسا : هتفگ   207 هحفص دلج 2  هنسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  و 
. تسا غورد  اهنآ  همه  هک  دنا 

يدایز ثیداحا  دنا و  هتخاس  ناشتایـصوصخ  اه و  مسا  اب  هباحـص  ناگرزب  زا  يرایـسب  هرابرد  ادخ  مان  هب  هک  ار  هچنآ  نک  سایق  اهنیا  رب  و 
!! دنا هدرک  عضو  هدش  هفیلخ  ادعب  هکینادنزرف  اصوصخم  وامومع  شنادنزرف  سابع و  بلاثم  بقانم و  باب  رد  هک 

نب دمحم  نالیغ و  بهو و  هرابرد  هک  یثیدح  دننام  دـنا  هتخاس  لاحلا  مولعم  دارفا  زا  یـضعب  هراب  رد  هک  ار  یثیداحا  اهنآ  رب  نک  هفاضا  و 
تسا " و هدیـشخب  تمکح  وا  هب  ادخ  هک  تسا  بهو  شمان  تسا  يدرم  متما  رد  تسا " : هدومرف  ادخ  لوسر  هک : دـنا  هدرک  لعج  مارک 

تنـس هک  دـیآ  یم  مارک  نب  دـمحم  ماـن  هب  يدرم  ناـمزلا  رخآ  رد  تسا "و "  رتدـب  متما  يارب  سیلبا  زا  هک  نـالیغ  ماـن  هب  تسا  يدرم  " 
دوش "  یم  هدنزوا  هلیسو 

يونثم حالطـصا  هب  مینک  ثحب  اهنآ  هرابرد  لیـصفت  روط  هب  میهاوخب  رگا  هک  دنـضراعم  هحیحـص  ثیداـحا  اـب  تاـیاور  نیا  همه  نوتم  و 
. دوش ذغاک  نم  داتفه 

تـشم باب  زا  رگـشهوژپ  ات  میدروآ  یم  تسا  ضراعم  هدش  هتخاس  لیئربجمان  هب  هک  مدص  ثیدـح  اب  هک  ار  یثیداحا  اهنت  اج ، نیا  رد  ام 
: دیامن تواضق  تریصب  يور  زا  هراب  نیارد  تسا  راورخ  هنومن 

. دناهدروآ ار  نآ  دواد  وبا  یمراد و  دمحا و  ملسم و  يراخب و  . دنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  رفن  رازه  داتفه  متما  زا  - 1
نآ ریبکلا "  رد "  یناربط  . دندرگ یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  دوش و  یم  هتخیگنارب  رفن  رازه  داتفه  ( عیقب ناتسربق   ) ناتـسربق نیا  زا  - 2

. تسا هدروآ  ار 
یناربط و دمحا و  . دوب دنهاوخ  رگید  رفن  رازه  اب  و  تسین ، یباذـعو  باسح  اهنآ  رب  هک  دـنوش  یم  تشهب  دراو  رفن  رازه  داتفه  متما  زا  - 3

ار نآ  رازب 

هحفص 203 ] ] 

. دنا هدروآ 
. تسا هدروآار  نآ  زازب  یناربط و  . دنک تشهب  دراو  باسح  نودب  ار  رفن  رازه  داتفه  متما  زا  هک  هداد  هدعو  نم  هب  مراگدرورپ  - 4

. تسا هدروآ  ار  نآ  زازب  . دنازیگنا یمرب  باسح  نودب  ار  رفن  رازه  دون  صمح "  مانب "  ماش  رد  يرهش  زا  دنوادخ  - 5
. تسا هدروآ  ار  نآ  بوخ  دانسا  اب  یناربط  دنوش ، یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  دنتسه  ینارم  نانز و  مباحصا  زا  تشپ  دنچ  رد  - 6
نآ دنتسه  تاقث  هک  شلاجر  دانسا  اب  یناربط  دیوش ، یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  مدید  ار  رفن  رازه  داتفه  ای  رازه  هاجنپ  امـش  زا  - 7

. تسا هدروآ  ار 
اطع رگید  رفن  رازه  داتفه  دنوش  یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  هک  يرفن  رازه  داتفه  ره  اب  نم  هب  هک  متفای  میرک  كرزب و  ار  میادـخ  - 8

. تسا هدروآ  ار  نآ  دنتسه  حیحص  همه  شخیش  زج  هک  شلاجر  دنساب  یناربط  . تسا هدومرف 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 1996 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید رفن  رازهداتفه  اهنآ  مادک  ره  اب  دومرف : هکنیا  ات  . تسا هدش  هداد  دـنوش  یم  تشهبدراو  باسح  نودـب  هک  رفن  رازه  داتفه  نم  هب  - 9
هحفص دلج 19  دـئاوزلا  عمجم  باتک  هب  دـیناوت  هراب  نیارد  دـنا و  هدروآ  دوخ  دنـس  اب  ار  تیاور  نیا  یلعب  وبا  ودـمحا  . تسا هدرک  هفاضا 

. دیئامن هعجارم   405 - 412
. دش دنهاوخن  باسح  باذع و  تمایق  رد  نآرق  نالماح  دمحم  يا  تسا : هدمآ  جارعم  بش  ثیدح  رد  - 10

. دنرفن رازه  داتفه  دنوش  یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  متما  زا  عمج  نیتسخن  - 11
. دنوش یم  هتخیگنارب  باسح  نودب  رفن  رازه  داتفه  زمرق ، كاخ  رد  نوتیز "  صمح " و "  راوید "  نایم  زا  - 12

هحفص 204 ] ] 

. دش دهاوخ  تشهب  دراو  باسح  نودب  دریمب  لمع  ماجنا  لاح  رد  يا  هدننک  هرمعای  یجاح و  ره  - 13
. دنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  رفن  رازه  داتفه  هفوک ، تشپ  زا  - 14

. دنوش یم  تشهبدراو  باسح  نودب  رفن  رازه  داتفه  اهنیا  زا  دمحم  يا  تسا : هدمآ  ادخ  لوسر  رب  اهتما  ندرک  هضرع  ثیدح  رد  - 15
داتفه رفن  رازه  ره  اـب  هک  دـنرفن  رازه  داـتفه  دـنوش ، یم  تشهب  دراو  متما  زا  هک  یهورگ  نیتسخن  هداد  تراـشب  نم  هب  مراـگدرورپ  - 16

. دنوش یم  لخاد  باسح  نودب  رفن  رازه 
باسح نودب  ار  رفن  رازه  دصیس  متما  زا  هک  هداد  هدعو  نم  هب  دنوادخ  تسا : هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  ریمع  ثیدح  رد  و  - 17

. دنا هدرک  لقن  ار  نآ  دوخ  دنس  اب  نارگید  یناربط و  نکسلا و  نبا  همیثخ و  یبا  نبا  يوغب و  . دیامن تشهب  دراو 
لوسر هب  هک  مدینـش  قیدـص  رکب  یبازا  تسنیا : نآ  دراد و  رارق  تسا  هدروآ  هماما  یبا  زا  يدـنجخ  هک  ار  یثیدـح  اـهنیا ، همه  زا  شیپ  و 

. رکب وبا  يا  وت  نم و  دومرف : تسیک ؟ دریگ  یم  رارق  هبساحم  دروم  هک  یسک  نیتسخن  تفگ : یم  ادخ 
رد میادـخ  زا  دوـمرف : تسه ؟ مه  ناـمثع  اـیآ  دیـسرپ : یلع ، دوـمرف : ؟ یک رگید  دیـسرپ  رمع ، دوـمرف : هللا ؟ لوـسر  اـی  یک  رگید  تفگ  و 

. دیشخب نم  هب  ار  وا  مه  ادخ  دهدن ، رارق  هبساحم  دروم  ار  وا  دشخبب و  نم  هب  ار  شباسح  هک  مدرک  تساوخ 
ملعریغب سانلا  لضیل  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف 

هیآ 144) ماعنا  " ؟  ) دزاس هارمگ  شناد  نودب  ار  مدرم  ات  ددنب  یم  غورد  ادخرب  هک  تسا  یسک  زا  رت  راکمتس  یک  " 

هحفص 205 ] ] 

تفالخ دروم  رد  یگتخاس  ثیداحا 

هراشا

 " عوضوم هداد ، رارق  هچیزاـب  ار  نآ  هدـننک  هارمگ  تاـساسحا  هدرک و  يزاـب  نآ  اـب  سوه  يوـه و  ياـه  تسد  هک  یعوـضوم  نیرتـمهم 
شنابحاص هتخاس و  یغورد  ثیداحا  شکاپ  ربمایپ  یحو و  نیما  ادـخ و  مان  هب  هراب  نآ  رد  هماع  هک  تسا  ثیدـحو  تنـس  رد  تفـالخ " 

دناهدرک شخپ  ار  اهنآ  لهاج ، مدرم  نتـشادهاگن  ربخ  یب  و  تقیقح ، نداد  هولج  هنوراو  قح و  ندناشوپ  رطاخ  هب  هدـننک  هارمگ  تافیلات 
زا کیچیه  اب  .و  تسا فلاخم  اههقرف  همه  شیپ  مالسا  يدابم  اب  تسا و  یگتخاس  ثیداحا  نآ  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  هک  یتروص  رد 

اطخرب یمالـسا  تما  اهنآ  هدـیقع  هب  هکنآ  لاح  و   ) تسا اطخ  رب  یمالـسا  تما  عامتجا  نآ  همزال  هکلب  درادـن ، تقفاوم  یمالـسا  بهاذـم 
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(. دننک یمن  عامتجا 
تسا ) دقتعم  هعیش  هکنانچ   ) تسا نینموملا  ریما  یلع  تفالخ  هرابرد  صن  هب  دقتعم  ای  مالسا  تما  اریز 

( تسا دقتعم  هماع  هکنانچ   ) دراذـگ یمن  نآ  دارفا  زا  کی  چـیهنایم  یقرف  دسانـش و  یم  صن  مدـعو  باختنا  رذـگهر  زا  ار  تفالخ  ای  و 
نآ زا  یئاـه  هنوـمن  کـنیا  .و  دـنا هدرک  اـطخ  رب  عاـمتجا  نآ ، زا  ندرک  ضارعاو  صوـصن  نیا  نتخادـنا  رود  رد  یمالـسا  تما  نیا  رباـنب 

: میروآ یم  الیذ  میا  هتفای  یهاگآ  اهنآ  رب  ام  هک  ار  نیغورد  ثیداحا 
ناهگان دش  یناتسوب  دراو  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدمآ  کلام  نب  سنا  زا  - 1

هحفص 206 ] ] 

: متفگ هدب ، ار  نم  زا  دعب  تفالخ  تشهب و  تراشب  وا  هب  نکزاب و  شیارب  ار  رد  زیخرب و  سنا  دومرف : ادخ  لوسر  دز ، رد  دـمآ و  یـسک 
زا دـعب  تفـالخ  تشهب و  تراـشب  وت  هب  متفگ : مدـید و  برد  مد  ار  رکب  وبا  ناـهگان  هدـب ، ربخ  دومرف : مهد ؟ ربـخ  وا  هب  ادـخ  لوسر  يا 

. مهد یم  ار  ادخ  لوسر 
: متفگ هدب  ار  رکب  یبا  زا  دعب  تفالخو  تشهب  تراشب  وا  هب  نک و  زاب  ار  رد  ورب و  دومرف : ادخ  لوسر  دز ، رد  دمآ و  يرگید  سک  سپس 

. مهد یم  ار  رکبوبا  زا  دعب  تفالخ  تشهب و  تراشب  وت  هب  متفگ : تسا  رمع  مدید  متفر  هدب ، ربخ  : دومرف مهد ؟ ربخ  وا  هب  ادخ  لوسر  يا 
هد و شتراشب  رمع  زا  دعب  تفالخ  تشهب و  نک و  زاب  شیارب  ار  رد  وش  دنلب  سنا  دومرف : ادخ  لوسر  دز ، رد  دـمآ و  يرگید  سک  سپس 

هکنیاو مهد  یم  ار  رمع  زا  دعب  تفالخ  تشهب و  تراشب  وت  هب  متفگ : تسا  نامثع  مدید : متفر  دیوگ : یم  سنا  دش ، دهاوخ  هتـشک  هکنیا 
هن امـش  اب  تعیب  زا  دعب  مسق  ادخب  ادخ ؟ لوسر  يا  هچ  يارب  درک : ضرع  وا  هب  دش و  بایفرـش  ادخ  لوسر  تمدخ  وا  . دـش یهاوخ  هتـشک 

. دش هتفگ  هک  تسنامه  بلطم  دومرف : مدومن  سم  تسار  تسد  اب  ار  متروع  هن  مدرک و  يزیچ  يزورآ  هن  مدناوخ و  زاوآ 
. تسا باذک  رهب  یبا  نمحرلا  دبع  نب  رقص  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

باوج رد  دـش ، لاوس  ثیدـح  نیا  هرابرد  وا  زا  هک  هدرک  تیاکح  ینیدـم  نب  یلع  زا  هحفص 339  دلج 9  شخیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 
ثیدح نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و   467 هحفص دلج 1  لادـتعالا "  نازیم  رد "  ار  نآ  یبهذ  .و  تسا یگتخاس  غورد و  ثیدـح  نیا  تفگ :

. تسا غورد 
رد .و  تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  وا  هک  هدرک  تیاکح  ینیدـم  یلع  زا  هحفص 192  دـلج 3  نازیملا "  ناسل  رد "  رجح  نبا  و 
یم صاصتخا  نامثع  هب  ار  تفالخ  امسر  دادیمن و  رارق  يروش  رد  ار  تفالخ  رمع  هدوب  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  تسا : هتفگ  هحفص 193

. داد

هحفص 207 ] ] 

تسا : هدرک  لقن  روط  نیا  ار  تیاور  هحفص 91  دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  و 
زا دعب  هکنیا  تشهب و  تراشب  وا  هب  نکزاب و  ار  رد  دومرف : سنا  هب  ادخ  لوسر  دز ، ار  غاب  رد  یـسک  دـش ، يدرم  غاب  دراو  ادـخ  لوسر  " 

. تسا رکبوبا  وا  مدید : مدرک  زاب  ار  رد  دیوگ : یم  سنا  هدب  دش  دهاوخ  اه  ناملسم  رادمامز  نم 
. تسا زیچان  فیعض و  ثیدحلا ، كورتم  وا  هک  دراد  رارق  رواسملا  یبا  نبا  یلعالا  دبع  تیاور  نیا  دنس  رد  هک  هدوزفا  سپس 

لیبس رب  زج  وا  زا  تسا  هتفگ  نابح  نبا  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  لقن  لفلف  نب  راـتخمنب  رکب  زا  هحفص 162  دلج 1  رد  ار  ثیدح  ردص  وا 
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. تسین اور  ندرک  تیاور  نتفرگ  تربع 
شبیترت تفالخ و  رد  و  هدب ، تشهب  تراشب  وا  هب  نک و  زاب  شیارب  ار  رد  تسا : هتفگ  هحفص 15  تاعوضوملا "  هرکذت  رد "  یسدقم  و 

. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  باذک  غئاص  راتخم  نب  رکب  هدش و  رکذ 
دیوگ : یم  ینیما 

هب تسد  هدیـشکیکیراب  ياجب  عازن  لادـج و  راک  هک  نامز  نآ  تفالخ ، تساوخرد  ماگنه  ناـمثع ) رمع ، رکب ، وبا   ) رفن هس  نیا  هکنیا  زا 
نینچ دراو  نانآ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  یبوخب  دـندرکن ، جاجتحا  تیاور  نیا  زا  دنتـشاد ، هک  جایتحا  همه  اب  دـندوب ، هدرب  هنایزات  ریـشمش و 
ياه هنتف  نیا  ساسا  اجنآ  رد  ات  هدیرفاین  ار  ناتـسب  نیا  دـنوادخ  الـصا  دـندوب و  هدینـشن  ار  یموهوم  تراشب  نینچ  هدـشن و  یلایخ  ناتـسب 

تیاور نیا  دز ، یم  هنیـس  رـس و  اـهنآيارب  دـش و  کـیدزن  اـهنآ  هب  هک  يزور  سنا  باـنج  ارچ  هوـالعب  دـیامن ، تیبثت  ارکـیرات  میظع و 
دومن ؟ راذگاپ  شدوخ  زا  دعب  یلعالا ) دبع  رقص -  ) رفن ود  زا  یکی  يارب  ار  نآ  درکن و  تیاور  اهنآ  عفنب  اصخشار 

نیا یلوا  هنوگچ  هک  ینکیمن  بجعت  تسا  اهنآ  نیرخاتم  زا  هک  یطویـس  هماع و  نیمدـقتم  زا  هکمیعن  یبا  دـننام  گرزب  ظفاح  ود  زا  ایآ 
نآ هب  هدروآ و  باذک  رهب  یبا  قیرط  زا  هحفص 201  دلج 2  هوبنلا  لئالد  رد  شراومهان  دانسا  اب  ار  تیاور 
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تسا و هدومن  زین  يدنـسرخ  راهظا  نآ  تیاور  زا  هدرک و  تیاور  هحفص 122  دـلج 2  يربکلا  صئاصخ  رد  ار  نآ  یمود  هدومن و  دامتعا 
؟ دنا هتشادن  زاربا  تیاور  نیا  تسردان  دانسا  هرابرد  ینخس  نیرتکچوک  اهنآ  زا  مادک  چیه 

لوسر يا  مدرک : ضرع  میتفرگ ، رارق  باوختخر  رد  هک  یماگنه  دوب ، ادـخ  لوسر  اب  نم  تون  یبش  تسا : هتفگ  هک  هدـمآ  هشیاـع  زا  - 2
لیئربج دومرف : امرفب  میارب  یثیدح  مردپ  تلیـضف  هرابرد  سپ  متفگ : هشیاعيا ، ارچ  دومرف : متـسین ؟ تنارـسمه  نیرتیمارگ  نم  ایآ  ادخ 

زا ار  شکاـخ  درکراـیتخا و  ناـنآ  ناـیم  زا  ار  قیدـص  رکب  یبا  حور  دومرف ، قلخ  ار  حاورا  هک  یماـگنه  دـنوادخ  هک : درک  ثیدـح  میارب 
تـسا دیفـس  هرقن  الط و  زا  شیاهنلاس  هک  دیفـس  رد  زا  يرـصق  وا  يارب  تشهب  رد  و  داد ، رارق  تایح ) بآ   ) ناویح زا  ار  شبآ  تشهب و 
تنامض ادخ  هیحان  زا  نم  و  دسرپن ، وا  زا  ياهئیس  هراب  رد  دنکن و  بلس  وا  زا  ار  ياهنسح  هک  هدروخ  دنگوس  دوخ  هب  دنوادخ  و  داد ، رارق 

رب ینیـشناج  هن  میئاهنت و  رد  یـسینا  هن  مربق و  رد  یباوخمه  میارب  دشابن  هکنیا  تسا  هدومرف  تنامـض  شیوخ  هیحانزا  وا  هکنانچ  منک  یم 
راوتـسا شرع  ریز  مهنآ  دیفـس  مچرپ  اب  شتفالخ  دندرک و  تعیب  ساسا  نیا  رب  لیئاکیم  لیئربج و  هشیاع  يا  تردپ  رگم  نم  زا  دـعب  متما 

دیتسه ؟ یضار  هدش ، یضار  ماهدنب  زا  نم  هک  هجنآ  هب  ایآ  دومرف : ناگتشرف  هب  دنوادخ  هاگنآ  دیدرگ 
وا اب  دنراد  تنوکس  ایرد  رد  هک  نیطایش  زا  یخرب  نامـسآ و  ناگتـشرف  لیئاکیم و  لیئربج و  هک  تسا  یفاک  تردپ  يارب  رخف  نیمه  سپ 

! مشاب یمن  وا  زین  نم  تسین و  نم  زا  دشاب  هتشادن  لوبق  ار  رما  نیا  سک  ره  سپ  دنا ، هدومن  تعیب 
شرمایپ مهنم  یشابن  شردام  وت  سک  ره  سپ  هشیاع  يا  ارت  تسا  یفاک  دومرف  ادخ  لوسر  مدیسوب  ار  شیاه  مشچ  نایم  تفگ " : هشیاع 

دیزگ " ! دهاوخ  يرود  هشیاع  يا  وت  زا  دنیزگ ، يرود  نم  ادخ و  زا  هک  دهاوخیم  سک  ره  و  دوب ، مهاوخن 
دیاـش دنتـسه و  هقث  یگمه  شدانـسا  لاـجر  تسا و  دـشن  تباـث  ثیدـح  نیا  تحـص  تسا : هتفگ  هحفـص 36  دلج 14  يدادـغب  بیطخ 

خیش نیا  مان  هب  یهابتشا ،
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بیش نب  هملـس  زا  يرـصب  ذاشب  نب  دمحم  ثیدح  زا  ار  نآ  نم  هک  یتروص  رد  دشاب ، هدش  هتخاس  شمان  هب  ای  هدش و  لقن  نوراه )  ) ناطق
. دنک یم  لقن  تاقث  زا  ار  تسردان  ثیداحا  ذاشباب  نبا  هک  تسا  مولعمو  مدید  قازرلا  دبع  زا 

شرگید تمسق  هدرک و  شندوب  یگتخاس  هب  مکح  هدروآ و  هحفص 31  دلج 3  لادتعالا "  نازیم  رد "  ار  ثیدح  نیا  زا  یتمسق  یبهذ  و 
هتسناد یمن  وا  هدش و  هتخاس  ناطق ) نوراه   ) نیکسم نیا  مان  هب  هکایوگ  تسا و  لطاب  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  هحفص 246  ردار 

نیارهاظ دـهد و  یمن  تمالـس  یتسرد و  لامتحا  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هاـگنآ  تسه  زین  يرگید  لـطاب  دانـسا  نآ  يارب  هتبلا  و  تسا ،
تیاور دشاب ، هتـشاد  هجوت  هکنآ  نودب  ار  هدرک  ادیپ  جاورو  هدش  هتخاس  ثیدـح  وا  هاگنآ  هدـش  هتخاس  ذاشباب  مانب  ثیدـح  نیا  هک  تسا 

. تسا هدرک 
روهشم زا  ار  نآ  هدروآ و  ءافخلا "  فشک  رد "  ینولجع  هداعسلا " و  رفـس  همتاخ "  رد  ار  ثیدح  نیا  يادتبا  زا  یتمـسق  يدابآ  زوریف  و 

دلج یلائللا "  رد "  زین  یطویس  دنا و  هدرمـش  تسا ، مولعم  لقع  تهادب  ابشنالطب  هک  یئاه  غورد  زا  روهـشم و  یگتخاس  ثیداحا  نیرت 
. تسا هتسناد  لطاب  ار  نآ  هحفص 150   1

، دومن لمح  نامثع  سپس  رمع ، سپـس  رکب  وبا  سپـس  ادخ ، لوسر  ار  دجـسم  يانب  گنـس  نیتسخن  تسا " : هتفگ  هک  هدمآ  هشیاع  زا  - 3
دنتسه ". نم  زا  دعب  نانیشناج  نانیا  هشیاع  يا  دومرف : دننک ؟ یم  تکمک  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  ار  نانیا  ایآ  ادخ  لوسر  يا  متفگ : نم 

تیاور زا  یتسس  دانـسا  اب  هکنآ  تیاهن  تسا ، حیحـص  تیاور  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 97  دلج 3   " كردتسم  رد  مکاح 
. تسا ثیدحلا  كورتم  وا  هک  هدش  روهشم  هیطع  نب  لضف  نب  دمحم 

رد ار  نآ  هک  تـسا  نـیا  مـیراد  ملـسمهیلع  هـک  یلئـالد  زا  تـسا و  ثیدـحلا  رکنم  دـمحا  تـسا : هـتفگ  كردتـسم  صیخلت  رد  یبـهذ  و 
تفالخ رد  صن  دشاب  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  هوالعب  . تسا فیعض  اما  تسا  هقث  هچرگا  ییحی ، تسا و  هدروآ  هحیحص  ثیداحاهرمز 
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شیب یکچوک  هچب  هدـشن و  ادـخ  لوـسر  رـسمه  تقو  نآ  رد  هشیاـع  اریز  تسین ، تسرد  هجو  چـیهب  هک  یتروـص  رد  تسا ، رفن  هس  نیا 
.. دوب دهاوخ  ثیدح  نالطب  رب  لیلد  شراتفگ  نیا  سپ  تسا ، هدوبن 

زا هحفص 78  دلج 3  كردتسم  رد  زین ، نآ  زا  شیپو  تسا : هدرمـش  حیحـص  ار  نآ  هدروآ و  ارتیاور  نیا  هشیاع  زا  هک  مکاح  رب  سوسفا 
یبهذ هدرمش و  حیحـص  ار  نآ  هدروآ و  دوب "  رمع  رکب و  وبا  امتح  داد ، یم  رارق  نیـشناج  ار  یـسک  ادخ  لوسر  رگا  ار " : تیاور  نیا  وا 

. دوب هدرک  دییات  ار  نآ  زین 
يا تسا ، رکب  وبا  نم  زا  دعب  هفیلخ  هک : نک  مالعا  مدرم  نایم  رد  لالب  يا  تسا " : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا  - 4
يا تسا ، نامثع  رمع  زا  دعب  هفیلخ  هک : هد  رد  ادـن  نایم  رد  لالب  يا  تسا ، رمع  رکب  وبا  زا  دـعب  هفیلخ  هک  هد  رد  ادـن  مدرم  نایم  رد  لالب 

 (. تفگ ار  بلطم  نیا  راب  هس   ) دهاوخ یمن  نیا  زج  دنوادخ  هک  هد  ماجنا  ار  نیا  لالب 
نآ زا  یبیع  نیرتکچوک  هکنآ  نودـب  ار  نآ  هحفص 429  دـلج 7  شخیرات  رد  بیطخ  .و  تسا هدروآ  هباحـص  لـئاضف  رد  ار  نآ  میعن  وبا 

اب هحفص 387  دـلج 1  لادـتعالا  نازیم  رد  زین  یبهذ  و  تسا ، هدروآ  ار  نآ  ماش  شخیراـت  رد  زین  رکاـسع  نبا  و  تسا ، هدرک  لـقن  دریگب 
کلملا دبع  نب  دیعـس  هرابرد  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا  . تسا هتفگ  سپـس  هدرک ، تیاور  ار  نآ  نیهاش ، نبو  رمع  ینطق و  راد  دانـسا 

. تسا هدرک  یم  تیاور  غورد  ثیداحا  وا  هک  دنیوگ  یم  شاهرابرد  تسا : هتفگ  متاح  وبا  تسا  دانسا  لاجر  زا  یکی  هک 
ادـخ لوسر  نامرف  زا  وا  ایآ  تسا ؟ هدینـشن  هدـمآ ) یلعج  تیاور  نیا  رد  هکنانچ   ) تفالخ دروم  رد  ار  لـالب  يادـن  اـیند  مدرم  زگره  ارچ 

رک ار  ص )  ) دـمحم تما  شوگ  دـنوادخ  هکنآای  .و  زگره دوب ؟ هدرکن  مالعا  ار  نآ  هدرک و  یچیپرـس  مرکا  ربمایپ  ینیـشناج  مـالعا  دروم 
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ار نآ  زین  لـالب  هدومرفن و  رداـص  ار  یناـمرف  نینچ  ادـخ  لوسر  زگره  هک  تسا  نیا  تقیقح  هکلب  ریخ ، دوب ؟ هدینـشن  ار  نآ  یـسک  هدرک 
یناراگزور تشذگ  زا  دعب  اهسوه  يوه و  نکیل  و  دوب ، هدناسرن  مدرمشوگ  هب  هدرکن و  مالعا 

هحفص 211 ] ] 

!! تسا هدینش  درک  ناوت  یمن  دامتعا  اهنآ  هب  هک  یناسک  زا  ار  نآ  هدیرفآ  یئاه  شوگ 
 ". دوب دهاوخ  متما  رادمامز  نم  زا  دعب  رکب  وبا  تسا " : هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  - 5

مارق رـسپ "  ای  مانمگ  نمحرلا  دـبع  نبدـمحم  هک  تسا  غورد  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 93  دـلج 3  شنازیم  رد  یبهذ 
. تسا هدروآ  ار  نآ  هدش  دای  وازا  هحفص 260  رد  تسا و  عاضو  باذک و  هک  "

دیدپ فالتخا  سپس  دنتـسه ، رمع  رکب و  وبا  نمزا  دعب  هفیلخ  دومرف : یم  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  هک ": تسا  هدمآ  ماوع  نب  ریبز  زا  - 6
دمآ ". یم 

تـسار ریبز  دومرف  ترـضح : میداد ، ربخ  وا  هب  ار  نایرجو  میتفر  مالـسلاهیلع  یلع  شیپ  متـساخ و  رب  ام  ربخ  نیا  زا  دعب  دیوگ " : یم  ریبز 
 ". ما هدینش  نینچ  ادخ  لوسر  زا  زین  نم  دیوگ : یم 

: تسا هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 145  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  هلبج  نب  ورمع  نب  نمحرلا  دـبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
هدینـش ادـخ  لوسر  زا  ریبز  هک  ار  هچنآ  مالـسلا ، هیلع  نینموملا  ریما  رگا  تسا  نمحرلا  دـبع  هیحان  زا  نآ  بیع  تسا و  لطاب  ثیدـح  نیا 

تفلاخم دوب ، هدومرف  صیصنت  ادخ  لوسر  هک  هچنآ  رد  تساوخ و  یم  شدوخ  يارب  ار  تفالخ  تعیب ، بلط  ماگنه  ارچ  دوب ، هدینش  دوب ،
درک ؟ یم 

ارچ و  دزاس ؟ یم  مه  اب  نارگید  تفالخ  تیناقح  دروم  رد  شثیدـح  اب  هدرک  رپ  ار  ناهج  هک  تفـالخ  نایعدـم  اـب  شتارجاـشم  هنوگچ  و 
یم رد  ماین  زا  ریـشمش  دیامن و  یم  فلخت  وا  اب  تعیب  زا  زور  نآ  رد  دـنک ، یم  لقن  ار  رکب  یبا  تفالخ  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  هک  يریبز 

" ؟ دوش تعیب  یلع  اب  هکنآ  ات  منک  یمن  فالغ  رد  ار  نآ  دیوگ " : یم  دروآ و 
 " تسا وت  تافو  زا  دعب  تنیـشناج  تتایح و  نامز  رد  وت  ریزو  رکبوبا  تفگ "  لیئربج  هک : تساهدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  - 7

. تسا ینیطسلف  دمحم  نب  لیعامسا  نوراه  یبا  ياه  هتخاس  زا  ثیدح ، نیا 

هحفص 212 ] ] 

: تسا هتفگ  هدروآ و  تسردان  کیرات و  دانسا  اب  ار  نآ  يزوج  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 114  دلج 1  لادتعالا "  نازیم  باتک "  رد  یبهذ 
. تسا باذک  نوراه  وبا 

تبسن وا  هب  هک  دیـشخب  تارج  ادخ  لوسر  سدقم  تحاس  رب  و  شیحو ، نیما  رب  و  رابج ، رداق  يادخ  رب  نینچ  نیا  ار  اهنآ  زیچ  هچ  اتفگش 
وا زا  دـعب  نیـشناج  ندرک  يوریپ  هار  زا  نانآ  دیامنراکـشآ و  شتما  همه  نایم  رد  ات  هدرک  لزاـن  وا  رب  نیمـالا  حور  هک  ار  یمکح  دـنداد 
نآ ادخ  لوسر  دمآ و  ینیطـسلف ) نوراه  وبا   ) نیطـسلف زا  يدرم  هکنا  ات  درک  یهاتوک  شغیلبت  رد  وا  اما  دـنیامنیط  راکـشآ  عیـسو  قیرط 

؟ دیامن غیلبت  دندوب ، شنوماریپ  هک  يراصنا  رجاهم و  هب  ار  نآ  ات  درپس ، وا  هب  ار  مکح 
اب ینیطـسلف  درمنآ  هکنآ  ای  دـشاب و  هدـش  هدـیچ  بش  رد  شا  هئطوت  هک  يراـک  تسا  نینچ  نیا  اـفقزا " و  لـکا  تسا "  نینچ  نیا  يرآ 

!! دیوج برقت  تقو ، تردق  بحاص  هب  تساوخ  یم - یغورد  نینچ  نتخاس 
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دعب هفیلخ  ار  یلع  ایادخ  متفگ : متفر ، جارعم  هب  هک  یماگنه  دومرف : ادخ  لوسر  هک : تسا  هدمآ  عوفرم  روط  هب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  - 8
یم ادـخهک  ار  هچنآ  رگم  دـیهاوخ  یمن  ناوخب " : دـمحم  يا  هک  دـنداد  ادـن  نم  هب  ناگتـشرف  دـیزرل و  اه  نامـسآ  سپ  هدـب ، رارق  نمزا 

 " تسا ! هتساوخ  ار  رکب  وبا  ادخ  دهاوخ و 
يزوج هک  تسا  هتفگو  هدروآ  ار  نآ  هحفص 329  دلج 3  شنازیم  رد  یبهذ  . تسا یمزراوخ  رفعج  نب  فسوی  ياه  هتخاس  زا  تیاور  نیا 

. تسا فسوی  ياه  هتخاس  زا  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  نآ 
سپـس  ". دشاب قیدص  رکب  وبا  وت  زا  دعب  هفیلخ  هک  تسا  هتـساوخ  ادخ  تسا " : هدوزفا  شرخآ  رد  هدروآ و  ار  نآ  شدنـس  اب  یناقزوج  و 

. تسا رفعج  نب  فسوی  هتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ 
 ". تسا رکبوبا  وت  زا  دعب  هفیلخ  دهد و  یم  ماجنا  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  ادخ  تسا " : هدمآ  رگیدریبعت  رد  و 

هحفص 213 ] ] 

وبا هکنآ  رگم  درکن  لوبق  اما  درادب ، مدقم  ارت  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  راب  هس  یلع  يا  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روطب  نینموملا  ریما  یلع  زا  - 9
". دومرف مدقم  ار  رکب 

: تسا هتفگ  .و  تسا هدرک  توکـس  نآ  بیع  زا  شتداع  قبط  هدروآ و  تسردان  دنـس  اب  ار  نآ  هحفص 213  دلج 11  شخیرات  رد  بیطخ 
هدرک فیعضت  ار  نآ  هحفص 126  هثیدحلا "  يواتفلا  رد "  رجح  نبا  تسا و  یبلک  نیـسح  نب  یلع  نآ  تفآ  دیاش  تسا و  لطاب  ربخ  نیا 

.و تسا هدرمش  یملید  زا  لقن  هب  رکب  یبا  لئاضف  زا  ار  نآ  هدمآ  هحفص 139  دلج 6  شبیترت  رد  هکنانچ  ریبکلا "  عماجلا  رد "  یطویس  و 
دومرف عانتما  وا  مدرک  تساوخرد  ادخ  زا  وت  هراب  رد  هبترم  هس  ریبعن " : ریبعت و  نامه  اب   150 هحفص دلج 1  ضایرلا  رد  يربط  نیدلا  بحم 

. تسا دیعب  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  ار "  رکب  وبارگم  درادب  مدقم 
دیوگ : یم  ینیما 

هکنآ زا  دـعب  مسرپ : یم  نید ) ملع و  عیادو  رب  ناـنیما  ناـمه  ینعی   ) دـنثیدح نیا  ظاـفح  ناـمه  هک  شناراـی  تیاور و  نیا  هدـنزاس  زا  نم 
و دهد ، یم  ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ   ) دوش یمن  رقتـسم  دنوادخ  تیـشم  نییعت و  اب  زج  سکچیه  رد  تفالخ  رما  هک  میدرک  ضرف 

هتفای رارقتـسا  یـسک  هچهرابرد  ادـخ  درن  تفـالخ  دـنادب  هکنآ  زا  شیپ  دـهدب  رارق  یلع  رد  ار  نآ  دـهاوخب  ادـخ  هکنآ  زج  دـیهاوخ  یمن 
تسا ؟

تفالخ دروم  رد  ادخ  زا  هکنیا  هن  تسا  هتفای  رارقتـسا  یـسک  هچ  هراب  رد  وا  شیپ  تفالخ  دسرپب  ادخ  زا  هک  دوب  مزال  ادخ  لوسر  رب  سپ 
ار نامربمایپ  ماقم  هکتسا ، یتساوخرد  نینچ  یتسردان  هناشن  رما  نیا  دـنزرلب و  ناگتـشرف  اـه و  نامـسآ  هکدـنک  تساوخ  رد  يروط  یلع 

میناد !! یم  یتسپ  زا  هجرد  نیا  ات  طوقس  زا  رتالاب 
رما يارب  یگتسیاش  یسک  هچ  شتما  نایم  رد  هک  دوب  یفخم  وا  رب  هنوگچو 

هحفص 214 ] ] 

وا يارب  ار  یماقم  نینچ  نانموم  دنتسه و  اهنآ  رد  هک  یناسک  اهنامسآ و  دنوادخ و  هک  دهاوخب  نآ  يارب  ار  یسک  ادخ  زا  ات  دراد  تفالخ 
. تایدنرچ نیا  زا  ادخب  هانپ  دنزرو ؟ عانتما  نآ  لوبق  زا  هتسنادن  هتسیاش 

درک یم  باجیا  شتما  وا و  يدنمزاین  هکنآ  اب  دشاب  رخاتم  اهنامـسآ  هکئالم و  ملع  زا  دروم  نیا  رد  ربمایپ  ملع  دیاب  ارچ  رگید ، يوس  زا  و 
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اهنامـسآ ناگتـشرف و  همه  هوالعب  تسا ؟ هدوب  شتما  هجوتم  عوضخب  فیلکت  وا و  هجوتم  غلبت  باـطخ  دـشاب و  هتـشاد  ار  یملع  نینچ  هک 
دشاب ؟ مدقم  وا  ملعزا  ناشملع  ات  دندوبن  ربمایپ  يوسب  یحونالماح 

ادـخزا رارـصا  دـیکات و  اب  دـشاب و  رـصم  نینچ  نیا  یلع  تفالخ  دروم  رد  هک  درک  یم  دراو  ار  مرکا  ربمایپ  زیچ  هچ  میرذـگب  هک  اهنیا  زا 
لاوس اه  هد  واهنیا  تساوخ ؟ یم  ار  شتساوخ  رد  تفالخ  دیزرو و  یم  عانتما  وا  هب  یئوگخـساپزا  دنوادخ  هکیتروص  رد  دنک  تساوخرد 

يا هدنـسیون  نآ  رب  ياو  دنبایب ، نآ  لح  يارب  یهار  دنناوتب  دنراد  تیاور  نیا  رب  دامتعا  هک  اهنآ  منک  یمن  رکف  دنتـسه  یتالکـشم  رگید ،
ایادخ دنادب  هحیحص  ثیداحا  هب  دضعتم  یلو  دیعب  ار  نآ  ای  دناوخ و  یلاع  فیطل و  ار  نآ  دنک و  لقن  شباتک  رد  ار  اهغورد  نیا  لثم  هک 

. میروآ یم  تیاکش  وت  يوسب 
نب یلعی  زا  ه  لاس 247  رد  یفوتم  یملتـسم  نوراه  زا  یناـه  نب  میهاربا  زا  شدانـسا  اـب  هحفص 24 ، دـلج 14  شخیراـت  رد  بیطخ  - 10

یسک دومرف : وا  ددرگ ، راوس  ات  دش  هدروآ  لوسر  يارب  یبسا  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  دارج  نب  هللا  دبع  زا  قدشا 

هحفص 215 ] ] 

. دیدرگ نآ  راوس  قیدص  رکب  وبا  هاگنآ  تسا ، نم  زا  دعب  هفیلخ  هک  دش  دهاوخ  بسا  نیا  راوس 
زا ور  نیا  زا  تسا ) هدـشن  قـلخ  زوـنه  یبـسا  نینچ  هکنیا  زا  لـفاغ   ) تساهدـناسرت ار  بیطخ  تفـالخ ، بسا  هک  اـیوگ  دـیوگ : یم  ینیما 

کنیا تسا و  هدرک  توکس  تسین  هدیشوپ  تسا  ثیداحا  لیدعت  حرج و  نامرهق  هک  بیطخ  لثم  رب  هک  تیاور  نیا  دنس  راکـشآ  بیاعم 
: دوش یم  هداد  رکذت  الیذ  دراد  دوجو  ثیدح  نیا  لاجر  رد  هک  یبیاعم  زا  يرادقم 

. دنک یم  تیاور  ار  تسردان  بلاطم  تسا و  مانمگ  لوهجم و  وا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هک  یناه  نب  میهاربا  - 1
رطاخ هجوت  ایوگ  هک  اریز  نک  وجتـسج  ثیدـح  زا  ریغ  یلغـش  تدوخ  يارب  نوراه  يا  تسا : هتفگ  وا  هب  میعن  وبا  هک  یلمتـسم  نراه  - 2

. یتفرگ رارق  هلبزم  رد  ثیدح 
. تسا نایوگغورد  زا  یکی  تشذگ  نایوگغورد  هلسلس  رد  هکنانچ  قدشا  نب  یلعی  - 3

دلج هباصالا  رد "  رجح  نبا  تسین و  حیحـص  شربخ  تسا و  مانمگ  تسا : هتفگ  شنازیم  رد  یبهذ  هک  یلعی  يومع  دارج  نب  هللا  دبع  - 4
شثیدح دراد و  ثیدـح  رد  نایـسن  تسا و  تسـس  دارج  نب  هللادـبع  تسا و  ءافعـض  زا  یکی  قرـشا  نب  یلعی  تسا : هتفگ  هحفص 288   2

یسک دارج  نباو  تسا  هدش  هتخاس  هک : تسا  درک  هفاضا  هدروآ و  هعوضوم  ثیداحا  هرمز  رد  ار  تیاور  نیا  یطویـسو  . تسا هدشن  تباث 
. تسا هدرک  لقن  شندرک  بلقت  لعج و  دارج و  نبا  فیعضت  هرابرد  ار  ظافح  راتفگ  هاگنآ  . تسین

نم تسود  رمع  .و  تسا نم  زا  دـعب  متمارد  مئاـق  مریزو و  رکب  وبا  تسا : دومرف  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  عوفرم  روـطهب  رباـج  زا  - 11
لامعلا زنک  رد  .و  تسا نم  ءاولبحاص  مردارب و  یلع  تسا و  نم  زا  نامثع  دیوگ و  یم - نخس  منابز  اب  هک  تسا 

هحفص 216 ] ] 

زا نم  و  دـیوگ ، نم  نخـس  منابز  اب  رمع  .و  دوب دـهاوخنم  ماقم  مئاق  هک  تسا  نم  ریزو  رکب  وبا  تسا : هدـمآ  سنا  زا  هحفص 160  دلج 6 
. تسا نم  زا  نامثع  نامثع و 

هحفص 28 دلج 1  هرـضنلا "  ضایرلا  رد "  هکنانچ  هقفاوملا "  رد "  نامـس  نبا  تسا  باذک  تمحرنب  حداک  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 
. تسا هدروآ  ار  نآ  هدمآ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2003 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هتفگ  يدع  نبا  هک  تسا  هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  حداک  قیرط  زا  شنازیم  رد  یبهذ  و 
ثیداحا يروث  رعـسم و  زا  وا  دـناهتفگ : میعن  وبا  مکاح و  .و  دومن يوریپ  شیاه  نتم  دانـسا و  زا  دـیابن  تساظوفحم و  ریغ  شثیداحا  مامت 

. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس 
دعب هک  مسیونب  یباتک  امـش  يارب  ات  دیروایب  میارب  دومرف " : هک  تسا  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  رکاسع  نبا  - 12

 ". ار رکب  وبا  رگم  دنراد  ءابا  نانموم  ادخ و  دومرف " : سپ  دیوشن "  هارمگ  زگره  نآ  زا 
یباـتک اـت  نک  رـضاح  مشیپ  ار  تردارب  ردـپ و  دومرف : نم  هب  درک  توف  نآ  رد  هک  یـضرم  نآ  رد  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  هشیاـع  زا  - 13

وبا رگم  دنراد  ءابا  نانموم  ودنوادخ  هک  یتروص  رد  مرترب  نم  دیوگب : يا  هدنیوگ  دـنک و  وزرآ  يا  هدـننک  وزرآ  مسرت  یم  اریز  مسیونب ،
. ار رکب 

رد هک  یـضرم  نآ  رد  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدمآ  نینچاهنآ  زا  یـضعب  رد  هدروک و  ار  نآ  هشیاع  زا  یفرط  زا  نارگید  دـمحا و  ملـسم و 
فالتخا وا  اب  یـسک  چـیه  هک  مسیونب  یباتک  رکب  یبا  يارب  ات  نک  رـضاح  مشیپ  ار  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  : دومرف نم  هب  درک  توف  نآ 

. دنیامن فالتخا  رکب  وبا  هراب  رد  نانموم  رگا  ادخ  رب  هانپ  دومرف : هاگنآ  دنکن ،
. دوش فالتخا  رکب  وبا  يا  وت  هرابرد  هک  دنراد  ابا : نانموم  دنوادخ و  تسا : هدمآ  نینچ  دمحا  نب  هللا  دبع  زا  یترابع  رد  و 

شیپ ار  یسک  متفرگ  میمصت  هک : تسا  هدمآ  عوفرم  روط  هب  هشیاع  زا  - 14

هحفص 217 ] ] 

ناگدنیوگ ادابم  تسا ) نم  زا  دعب  هفیلخ  رکب  وبا  هک  منک  تیـصو   ) منک دهع  متـسرفب و  تسا ) نمحرلا  دـبع  روظنم   ) شرـسپ رکب و  یبا 
: ینعی  ) دنک وزرآ  يا  هدننک  وزرآ  ای  مرت ) راوازس  وا  زا  تفالخ  رمارد  نم  دیوگب : ياهدنیوگ  هکنیا  نتـشاد  تهارک  رطاخب  ینعی   ) دنیوگب

هکنآ دامتعاب  ار  تیـصو  ینعی :  ) دنیامن یم  عافدنانموم  دنک و  یم  ءابا  ادخ  متفگ : سپـس  دشاب ) يرگید  هفیلخ  هک  دـنک  وزرآ  یـسک  ای 
دنراد ءابا  نانموم  دنک و  عفد  ادخ  ای  مدرک ) كرت  دنیامن  یم  عفد  ار  وا  ریغ  نانموم  دـنک و  یم  ءابا  دـشاب  وا  ریغ  هفیلخ  هکنیا  زا  دـنوادخ 

".
سپ میتفاین ، يراخب  حیحـص  رد  ار  نآ  هدـش : هتـشون  نآ  هیـشاح  رد  هدروآ و  يراخب  زا  راونـالا "  قراـشم  رد "  یناعنـص  ار  ثیدـح  نیا 
صن نیا  تسا : هتفگ  هاگنآ  هدرک  رکذ  هحفص 108  دلج 4  لصفلا "  رد "  ار  نآ  مزح  نایم  رد  هکنانچ  ار  نآ  کلملا  نبا  .و  دوش هعجارم 
تاود فتک و  ثیدح "  هدش  خسن  تروص  نامه  نیا  . تسا هداد  رارق  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  ار  رکبوبا  ادـخ  لوسر  هکنیا  رب  تسا  يراکـشآ 

رب دندید  نوچ  هکنآ  تیاهن  تسا  هدمآ  ملـسم  يراخب و  حیحـص  اهنآ  همه  زا  شیپ  دیناسم و  حاحـص و  رد  دایز  ياهدنـس  اب  هک  تسا  " 
یگرزب رایسب  تبیصم  هیضق  نیا  حیحـص  ثیدح  رد  سابع  نبا  هکنانچ  نکیل  دنداد ، رییغت  تروص  نیا  هب  ار  نآ  تساهنآ  حلاصم  فالخ 
ياـهفرح ادـص و  رـس و  اـجنآ  زا  دـیدرگ و  عنم  دوشن  هارمگ  نآ  زا  دـعب  مدرم  هک  یتیـصو  نتـشون  زا  تقو  نآ  رد  ادـخ  لوسر  اریز  دوب ،

نایذه درم  نیا  تفگ : اهنآ  هدنیوگ  هکنآ  ای  دوبن ، شعینم  ماقم  هتـسیاش  هک  دش  هداد  تبـسن  یبلاطم  راوگرزب  ربمایپ  هب  دش و  دایز  هدوهیب 
. تسا هدرک  هبلغ  وا  رب  یتحاران  درد و  هکنآ : ای  دیوگ ، یم 

رادـخاش غورد  نیا  هب  لیدـبت  هنادرمناوجان  هئطوت  هنارهاـم و  هشقن  کـی  يور  ار  خـیرات  حیحـص  ناـیرج  وا  ادـخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  و 
. دندومن

رد ترـضح  نآ  زا  هک  یثیدـح  لـباقم  رد  ار  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 17  دلج 3  هغالبلا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
ثیدح نآ  دنا و  هتخاس  هدش  تیاور  شضرم 
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دندرکفالتخا و شدزن  نانآ  دیوشن "  هارمگ  زگرهنآ  زا  دـعب  هک  مسیونب  ناتیارب  يزیچ  ات  دـیروایب  میارب  یـضایب  تاود و  تسا " : نیا 
! " تسا یفاک  ار  ادخ  باتک  هدرک  هبلغ  وا  رب  یتحاران  درد و  دنتفگ : اهنآ  زا  یخرب 

: دیوگ یم  ینیما 
مدـع زا  رابخا  ناونعهب  ای  دـننک ) فالتخا  نانموم  هکنیا  زا  ادـخ  هب  هاـنپ  دوب : هدومرف  هک  هتـشذگ  تیاور  رد   ) ادـخ لوسر  ندرب  هاـنپ  نیا 

مشاه و ینب  نینموملاریما و  هیحاـن  زا  اـعطق  اریز  تسا  غورد  مزلتـسم  دـشاب  راـبخا  رگا  و  نآ ، زا  یهن  ماـقم  رد  اـی  تسا و  فـالتخا  عوقو 
هچ رگا  یفالتخا ) هچ  و   ) هدش عقاو  فالتخا  راصنا  هیقب  هدابع و  نب  دعس  جرزخ  گرزب  دنتـشاد و  طابترا  اهنآ  اب  هک  يا  هباحـص  ناگرزب 
نآ ربارب  رد  نامز  زا  يا  ههرب  زا  دـندوب  هدرک  فلخت  یباختنا  تفالخ  يارب  تعیب  زا  هک  یناـسک  درک : باـجیا  یناـکم  یناـمز و  طـئارش 
ریما يارب  هاگ  ره  و  دنتـسه ، هدوب و  یـضاران  نانآ  زا  تماـیق  زور  اـت  ناـشعابتا  نایعیـش و  ناـشرمع و  رخآ  اـت  ناـنآ  اـما  دـندرگ ، میلـست 

ات ار  تقیقح  هدروآ و  یم  نایم  هب  نخس  بصاغ  هفیلخ  هدش و  بصغ  قح  زا  هدمآ  یم  شیپ  یتصرف  شا  هعیـش  نادناخو و  ع )  ) نینموملا
. دندومن یم  راکشآ  دوب  رودقم  هک  اجنآ 

اب نانآ  اریزدوب  دـهاوخ  هباحـص  ناگرزب  زا  يدایز  هدـع  قیـسنت  مزلتـسم  راک  نیا  کـش  یب  دـشاب ، فـالتخا  زا  یهن  . نآ زا  روظنم  رگا  و 
مرکا لوسر  هک  تسا  یفالتخا  نامه  نیا  هدومن و  تفلاخم  ادخ  لوسر  یهن  اب  اعطق  دـندرک  رگیدـکی  اب  تفالخ  دروم  رد  هک  ياهرجاشم 

ریغ هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین ، راگزاس  هباحـص  همه  تلادع  هب  ناشمکح  اب  يراک  نینچ  تسا و  هدرب  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  تفالخ  رما  رد 
میهد !! صاصتخا  دناهدوب  هدیقع  مه  وا  اب  هک  یناسک  نینموملاریما و 

زا تیاور و  نیا  يوار  هشیاع )  ) نینموملا ما  شیپ  میورب  نم  اب  ایب  دشابن و  تسرد  تیاور  نیا  هک  دـنک  یم  باجیا  اهنیا  تروص  ره  رد  و 
یناسک ات  هدواین  نایم  هب  تیاور  نیا  زا  ینخس  نیرتکچوک  هفیقس ) موی   ) فالتخا زور  رد  ارچ  میسرپب : وا 
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تسا ؟ هتخادنا  ریخات  تجاح  تقو  زا  ار  نایب  ارچ  دنوش و  باجم  ادخ  لوسر  راتفگ  صن  اب  دندرک  یم  هعزانم  شردپ  اب  هک 
شتاـفو زا  دـعب  نید  یب  ناـیوار  نکیل  تسا ، هدینـشن  دـنا  هدنابـسچ  وا  هب  هک  یتـیاور  شراوـگرزب  رهوـش  زگره  دـهد  خـساپ  وا  دـیاش  و 

دمآ دهاوخ  حیحـص  قیرط  هب  وا  زا  هک  تسا  یتیاور  بلاطم ، نیا  دهاش  دـنا و  هتخاس  ار  یغورد  نینچ  وا  مانب  هدرکن  تیاعر  ار  شتمارک 
. تسا هدومرفن  نییعت  دوخ ، نیشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  یسک  ادخ  لوسر  هک 

هحفص 227 دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  .. دنتـسه رمع  رکب و  وبا  نم  زا  دعب  تفالخ  همئا  : تسا هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  هشیاع  زا  - 15
ثیدح نیا  نایوار  اریز  تسا ، یطامنا  حلص  نب  یلع  تسا  نآ  عضوب  مهتم  هک  یـسک  تسا و  لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ 

. دندامتعا دروم  هقث و  وا  زج 
دیوگ : یم  ینیما 

رد نآ  زا  شردـپ  هک  تشاذـگن  درب و  هشیاع  دای  زا  ار  تیاور  نیا  مرکا ، لوسر  تافوزا  دـعب  اهیراتفرگ  ثداوح و  هک  تسا  فسات  هیاـم 
دنیوگب مدرم  ادابم  دیوگب  ینخس  دیسرت  تقو  نآ  رد  هکنآ  ایو  دیامن  حیرـص  صن  هب  دنتـسم  ار  شنیـشناج  دنک و  هدافتـسا  تفالخ  دروم 

هک یلو  دـیدرگ  لصاح  يرهاظ  يزوریپ  داتفا و  بایـسآ  زا  اهنآ  ات  تخادـنا  ریخات  ار  نآ  ور  نیا  زا  دـنز  یم  دوخ  هنیـس  هب  گنـس  وا  هک 
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زا تیاور  نیا  اب  دوش و  یم  لـقن  حیحـص  قیرط  هب  وا  زايدوزب  هک  تسا  یتیاور  نآ  لـیلد  دـنداد و  تبـسن  وا  هب  ار  یتیاور  نینچ  غوردـب 
. تسا فلاخم  دص  رد  دص  نومضم  ظاحل 

نارود هک  قیدص  رکب  وبا  تسا : نیـشناج  نم 12  زا  دـعب  تسا " : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 16
دیهش دنک و  یم  یبوخ  یگدنز  هک  رمع "  برع "  دندرگ  بایسآبحاص  تسا و  هاتوک  رایسب  شتفالخ 
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تـسد رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  یلو  ینک ، علخ  تسا  هدناشوپ  وت  هب  ادخ  هک  یـسابل  دـنهاوخ  یم  وت  زا  مدرم  هک  نامثع  يا  وت  و  دوش ، یم 
!! دوش دراو  نزوس  خاروس  رد  رتش  هکنآ  ات  يوش  یمن  تشهب  لخاد  ینک  رظنفرص  نآ  زا  رگا  تسوا 

. تسا هدروآ  هدمآ  هحفص 206  دلج 63  ریثک  نبا  خیرات  رد  هکنانچ  شدنس  اب  ار  نآ  یقهیب 
.و دنراد رارق  دراد " دوجو  تسردان  ثیداحا  وا  شیپ  هتفگ " : شا  هرابرد  يراخب  هک  فیس  نب  ۀعیبر  باذک و  حلاص  نب  هللادبع  نآ  رد  و 
ردـق و تلالج  همهنآ  اب  ییحی  زا  نم  تسا : هتفگ  هدروآ و  نیعم  نب  ییحی  قیرط  زا  ارنآ  هحفص ي 48  دلج 2  لادتعالا  نازیم - رد  یبهذ 
رد دیامن !؟ یم  توکـس  شبویع  زا  دنک و  یم  تیاور  ار  تسردان  بلاطم  اه و  غورد  هنوگنیا  دننام  هنوگچ  هک  منک  یم  بجعت  شیداقن 

. تسا بئاجع  تسردان و  بلاطم  بحاص  هعیبر  هکیتروص 
تسا هدمآ  تشاذگ " نایم  رد  یناهنپ  ار  یبلطم  شنارسمه  زا  یـضعب  اب  ربمایپ  هک  یماگنه  دنوادخ " : لوق  ریـسفت  رد  سابع  نبا  زا  - 17
بلطم نیا  يرذالب  . داد عالطا  هشیاع  هب  هصفح  ار  نایرج  نیا  دنتـسه " وا  زا  دعب  نارادمامز  رمعو  رکبوبا  هک ": داد  ربخ  هصفح " هب "  هک 

. تسا هدروآ  شخیرات  رد  ار 
رد رمع  رکبوبا و  يرادمامز  هک  مسق  ادخب  تفگ ": امهنع  هللا  یضر  سابع  نبا  هک  هدمآ  هحفص ي 192  دلج 2  سلاجملا " ۀهزن  رد "  و 
هب ادـخ  لوسر  هک  تشاذـگ " نایم  رد  یناهنپ  ار  یبلطم  شنارـسمه  زا  یـضعب  اب  ربمایپ  هک  یماگنه  دومرف " : هک  اجنآ  تسا  ادـخ  باتک 

نیمه لیذ  هشیاع  زا  یبهذ  یئوگب " و  یـسک  هب  ار  بلطم  نیا  ادابم  دنتـسه ، نم  زا  دعب  نارادمامز  هشیاع  ردپ  تردپ و  دومرف " : ۀصفح 
دـلج 51 لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبـهذ  تسا " نم  زا  دـعب  نم  هفیلخ ي  رکبوبا  دومرف ": وا  هب  یناـهنپ  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدروآ  هیآ 

. تسا هدرمش  باذک  ینوزخم  لیعامسا  نب  دلاخ  لیطابا  زا  ار  نآ  هحفص ي 294 
لزان  حتفلاو "  هللا  رصن  ءاج  اذا  هروس ي "  هک  یتقو  تسا : هدمآ  سابع  نبا  زا  - 18
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لاؤس هیآ  نیا  ینعم  زا  دـنتفر و  ادـخ  لوـسر  شیپ  اـهنآ  میورب ، ادـخ  لوـسر  شیپ  اـم  اـب  زیخرب و  تفگ : دـمآ و  یلع  شیپ  ساـبع  دـش ،
شوگ سپ  داد ، رارق  شیحو  ادخ و  نید  رب  نم  هفیلخ ي  ار  رکبوبا  دنوادخ  ربمغیپ ، يومع  يا  سابع ، يا  دومرف " : مرکا  ربمایپ  دـندرک ،

راگتـسر دندرک و  شتعاطا  مدرم  سپ  تفگ : سابع  دیبای " تداعـس  هار  ات  دینک  تعاطا  ار  شنامرف  دـیدرگ ، راگتـسر  ات  دـیهد  شفرحب 
! دندش

دیربب ار  شنامرف  نم  زا  دعب  سپ  داد ، رارق  شیحو  ادخ و  نید  رب  نم  هفیلخ ي  ار  رکبوبا  ادـخ  ومع ، يا  هدـمآ " : نینچ  رگید  ریبعت  رد  و 
. دندش راگتسر  دندرک و  تعاطا  اهنآ  سپ  تفگ : سابع  نبا  دیدرگ ، راگتسر  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  دیبای ، تیاده  ات 

رد ظـفل  نیا  یلو  تسا " باذـک  رمع  تـسا " : هدوزفا  هـک  هدرک  تیاـکح  وا  زا  هحفـص ي 152  دـلج 11  شخیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 
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نامه رمع  و  تسا !! هدرک  فیرحت  رگمتـس  هب  تمدخ  رطاخ  هب  ار  نآ  پاچ  نیما  تسد  هک  نایوگ  درادن ، دوجو  هدش  پاچ  ادغب  خـیرات 
ثیدح نیا  تسا " : هتفگ  هحفص ي 249  دلج 2  شنازیم  رد  زین  یبهذ  .و  تسا فورعم  زاس  ثیدح  باذک و  يدرک  یشرق  میهاربا  رـسپ 

 ". تسین حیحص 
: دیوگ یم  ینیما 

ادخب دنگوس  اب  ار  نآ  دوب و  هتفای  زیزع  باتکر  ار د  نیخیش  تفالخ  شرسپ  هدینـش و  ار  حیرـص  صن  نیا  ادخ  لوسر  زا  سابع  رگا  ابجع 
فلخت رکب  یبا  اب  تعیب  زا  درک و  تفلاخم  اهنیا  همه ي  اب  وا  ارچ  سپ  دوب  هدـش  اـهنآ  زا  يوریپ  تعاـط و  هب  رومأـم  هداد و  ربخ  مدرم  هب 

ادخ لوسر  شیپ  ورب  دیوگب : وا  هب  دورب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شیپ  ادخ  لوسر  تلحر  زور  هک  درک  راداو  ار  وا  زیچ  هچ  و  دومن !؟
تسا  ام  رد  رگا  تسا ؟ هداد  رارق  یسک  هچ  رد  ار  تفالخ )  ) رما نیا  سرپب : وا  زا  و 
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ادـخ لوسر  زا  رگا  مسق  ادـخب  دـیوگ : یم  وا  باوج  رد  یلع  و  دـنک ! شرافـس  تیـصو و  ام  قح  رد  سپ  تسا  ام  ریغ  رد  رگا  و  مینادـب ،
نآ زگره  مسق  ادخب  داد ، دـنهاوخن  ام  هب  ار  نامقح  مدرم  و  دـش ، میهاوخ  عونمم  نامقح  زا  دـهد ) رارق  ام  رد  ار  تفالخ  مه  وا  و   ) مسرپب

. دومرف تلحر  زورنامه  رد  ادخ  لوسر  زا  ار 
ام زا  رگا  و  داد ؟ دـهاوخ  رارق  نیـشناج  ار  یـسک  هچ  میـسرپب : وا  زا  ادـخ و  لوسر  شیپ  میورب  ام  اـب  اـیب  هدـمآ " : نینچ  رگید  ریبعت  رد  و 

... " مینامب ظوفحم  وا  زا  دعب  ات  دنک  شرافس  ام  هرابرد ي  هنرگ  و  چیه ، هک  دهد  یم  رارق  نیشناج  ار  یسک 
دیوگب : یلع  هب  ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  دوب  هدرک  راداو  ار  سابع  زیچ  هچ  و 

دننادب و  دـننک ، تعیب  وت  اب  زین  تتیب  لها  هدرک و  تعیب  شیومع  رـسپ  اب  ربمغیپ  يومع  دوش : هتفگک  ات  منک  تعیب  وت  اب  ات  هدـب  ار  تتـسد 
نآ ام  زا  ریغ  یـسک  هچ  و  دیوگ : یم  باوج  رد  یلع  تسا ، هدشن  هدرپس  يرگید  هب  هدشن و  هلاقا  هدوب  رگا  ینیـشناج  نییعت  تفالخ و  هک 
نیا رد  یسک  ایآ  و  دوب ؟ دهاوخ  امش  اب  زج  رما  نیا  ایآ  ومع ! يا  دومرف : یلع  هدمآ : نینچ  دعـس  نبا  تاقبط  رد  و  درک !؟ دهاوخ  بلط  ار 

!؟ درک دهاوخ  عازن  امش  اب  هراب 
اب ای  ریخ ، تفگ : باوج  رد  وا  و  دومرف ؟ شرافـس  يزیچ  هرابرد ي  امـش  هب  ادخ  لوسر  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  درک و  تاقالم  رکبوبا  اب  ارچ  و 

مدعب فارتعا  رفن  ود  نآ  زا  هکنآ  زا  سپ  و  دینش ، یفنم  باوج  درک و  لاؤس  دوب ، هدیـسرپ  رکبوبا  زا  هک  هچنآ  دننام  دومن و  تاقالم  رمع 
. دنیامن تعیب  وت  اب  زین  تتیب  لها  منک و  تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  تفگ : یلع  هب  تفرگ ، فالختسا 
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، تسا ام  اب  نآ  رایتخا  دشاب  هدشن  در  رگا  رما  نیا  اریز  مینک  تعیب  وت  اب  دنرـضاح  هک  یناسک  نم و  ات  زیخرب  یلع ! يا  دیوگ : یم  هکنآ  ای 
؟ دراد عمط  نآ  رد  یسک  ام  زا  ریغ  ایآ  و  تفگ : باوج  رد  یلع 

. دوش نینچ  ادعب  هک  مراد  نامگ  مسق  ادخب  تفگ : سابع 
وتب يدرک ، رخؤـم  ار  دوـخ  هکنآ  رگم  مدرکن  مدـقم  ارت  زگره  دـیوگب : یلع  هب  دـیدرگ  هفیلخ  ناـمثع  هک  يزور  درک  شراداو  زیچ  هچ  و 

زگره هجیتن  رد  دشابن  ام  رد  مسرت  یم  یتفگ : وت  مینک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  وا  زا  ایب و  تسا  راکـشآ  ادـخ  لوسر  يامیـس  رد  گرم  متفگ :
سپـس يدرک ، عانتما  زاب  دـنکن  فالتخا  وت  اب  یـسک  ات  منک  تعیب  وت  اب  ایب  متفگ : هاگنآ  يدوب  رظن  دروم  وت  درم و  وا  سپ  میوشن ، هفیلخ 
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زاب  ) دـشاب ریخ  نیا  دـیاش  وشن و  لـخاد  يروش  رد  تسین ، یتیلوئـسم  وت  رب  یـسک  زا  هدرک  زاـب  ار  تیاهتـسد  ادـخ  متفگ : وتب  درم و  رمع 
(. یتفریذپن

دب هک  هچنآ  يوس  هب  هکنآ  رگم  مدرکن  يزیچ  هب  راداو  ارت  تفگ : ساـبع  تسا " : نینچ  نآ  تسا و  هدـمآ  زین  رگید  روط  بلطم  نیمه  و 
متفگ ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  يرکن ، شوگ  مدرک  تیئامنهار  تفالخ )  ) عوضوم نیا  هرابرد  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  یتشگرب ، متشاد 

مفرحب شوگ  وشن  نآ  دراو  هک  متفگ  درک  ادـیدناک  يرفن  دـنچ  ياروـش  رد  ارت  رمع  هک  یماـگنه  يدرک ، عاـنتما  نک  هلجع  هراـب  نیا  رد 
اریز شاب  رذح  رب  هدع  نیا  زا  دننک و  باختنا  ارت  اهنآ  ات  رادهگن  تسد  هکنیا  نآ  نک و  شوگ  نم  زا  ار  هملک  کی  نیا  القا  سپ  يدادن ،

. دنیامن مایق  ام  عفنب  هراب  نیا  رد  نارگید  ات  دننک  یم  مورحم  قح  نیا  زا  ار  ام  هراومه  نانیا 
رکبوبا نیا  دومرف : ادـخ  لوسر  تشذـگ ، اهنآ  رانک  زا  رکبوبا  دوب ، ادـخ  لوسر  اـب  لـیئربج  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  هریره  یبا  زا  - 19

ار  وا  ایآ  تسا 
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دعب تریز و  تتایح و  رد  وا  دنمان و  یم  میلح  ار  وا  ناگتشرف  تسا و  رتروهشم  نیمز  زا  نامسآ  رد  وا  يرآ  تفگ : لیئربج  یـسانش ؟ یم 
. دوب دهاوخ  تنیشناج  تتافو  زا 

یمن جاجتحا  شا  هتفگ  هب  ددزد و  یم  ثیدح  لیعامـسا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  فسوی  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  قیرط  زا  نابح  نبا 
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  رهاط  نبا  .و  درک دوش 

نـسح نب  دمحا  قیرط  زا  هدمآ  هحفص ي 152  دلج 1  یلائللا "  رد "  هکنانچ  تایرکـشیلا " شدئاوف "  رد  ار  نآ  يرکـشیلا  سابعلاوبا  و 
. تسا هدرک  تیاور  دش ، هتفگ  شلاح  حرش  البق  هک  زاس  ثیدح  لاجد  باذک  نامه  ینعی  يرصم  نابا  نب 

ریز وا  دـندروخ ، یم  اذـغ  دـندوب و  یعمج  وا  شیپ  متفر  هنع  هللا  یـضر  رمع  شیپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ةرکب  یبا  زا  رکاسع  نبا  - 20
؟ یتفای هچ  تفالخ  دروم  رد  يا  هدـناوخ  هک  شیپ  ياهباتک  زا  تفگ : وا  هبو  درک  یم  هاگن  هدوب  تیعمج  ياهتنا  رد  هک  ار  يدرم  یمـشچ 

". تسوا قیدص  ربمایپ  هفیلخ ي  تفگ " : باوج  رد  وا 
، هدـش داـی  شیپ  ياـهتما  بتک  رد  رکب  یبا  زا  هک : نیا  تاـبثا  دروم  رد  هحفـص ي 30  دـلج 1  يربـکلا "  صئاـصخ  رد "  ار  نآ  یطویس 

ياهتنا رد  هک  ار  یباتک  درم  نآ  و  تسا ، لسرم  هک  تسا  سب  ار  نآ  یتسس  نیمه  میتفاین و  یتسرد  دنس  تیاور  نیا  يارب  ام  . تسا هدروآ 
لباق یتروص  رد  تیاور ، نیا  توبث  ضرف  رب  و  میهدـب ، رظن  شندوب  دامتعا  دروم  نید و  رادـقم  هرابرد ي  ات  میـسانش  یمن  هدوب  تیعمج 

لاح مینادب و  ملـسم  تفـص  ود  نیا  رد  وا  اب  ار  يرگید  تکراشم  مدع  كربوبا و  ندوب  قیدـص  تفالخ و  رمع  دـننام  هک  تسا  لالدتـسا 
هکنیا فرص  دراد و  لاکشا  شلوا  تفص  رد  دناد  یمن  هفیلخ  نیتسخن  را  وا  هک  یـسک  الوا  اریز  تسا ، لاکـشا  دروم  بلطم  ود  ره  هکنآ 

هب تسا  هدمآ  مالسا  ربمایپ  هفیلخ  هرابرد ي  هتـشذگ  بتک  رد  هک  ار  هچنآ  دناوت  یمن  دنا  هدرک  بقلم  قیدص  هفیلخ و  بقل  هب  ار  وا  مدرم 
تیاور  رد  ایناث  .و  مدرم لمع  هن  تسا  عقاو  رادم  رئاد  هدمآ  اهنآ  رد  هک  هچنآ  اریز  دزاس  قبطنم  رکبوبا 
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هن وا  ینعی   ) تسین اهنآ  زا  مادکچیه  رکبوبا  هک  تسا  یهیدب  مراذگ "  یم  هفیلخ  ود  امش  نایم  رد  نم  هک " : تسا  هدمآ  يرتاوتم  حیحص 
". یتسه نم  زا  دعب  منیشناج  یصو و  ردارب و  وت  تسا " : هدومرف  یلع  هرابرد ي  زین  و  ربمایپ ) ترتع  هن  تسا و  ادخ  باتک 
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دـیوگ و یمن  نخـس  سوه  يوه و  يور  زا  وا  هک  تسا  یهیدـب  هدوـب و  مرکا  ربماـیپ  ردارب  هفیلخ و  تسخن  زور  ناـمه  زا  ع )  ) یلع سپ 
. تسا هدش  یحو  وا  هب  هک  تسا  یهلا  یحو  نامه  شراتفگ 

هناگ هس  ياهقیدص  زا  یکی  تما و  نیا  قیدص  تسوا  دومرف و  قیدص "  هب " بقلم  ار  نینمؤملا  ریما  ادـخ  لوسر  تشذـگ : هکنانچ  زین  و 
. ربکا قیدص  و 

همه ظافح  شیپ  شلاجر  هک  حیحـص  دنـس  اب  اـجنآ  رد  دـینک و  عجارم   314 هحفـص ي 312 - باتک  نیا  مود  دـلج  هب  هراب  نیا  رد  اـمش 
هدرک بیذـکت  دـشاب  قیدـص )   ) بقل نیا  یعدـم  هک  ار  یـسک  ره  شدوخ  ریغ  نینمؤملا  ریما  هک  تفاـی  دـیهاوخ  دنتـسه ، داـمتعا  دروـم 

. دنا هدرک  دصق  اهنآ  هکنانچ  دشاب  رکبوبا  هفیلخ ، قیدص و  زا  روظنم  هک  درادن  دوجو  يدهاش  تیاور ، نیا  رد  نیاربانب  . تسا
: متفگ وا  هب  متفر و  ششیپ  مسرپب ، ار  یلئاسم  وا  زا  ات  داتسرف  يرـصب  نسح  شیپ  ارم  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تسا : هتفگ  ریبز  نب  دمحم  - 21

دوخ نیـشناج  هفیلخ و  ار  رکبوبا  مرکا ، ربمایپ  ایآ  هک  نک  متحار  شخب و  افـش  دنراد  فالتخا  مه  اب  نآ  رد  مدرم  هک  يزیچ  دروم  رد  ارم 
؟ هن ای  دوب  هداد  رارق 

!؟ ردپ یب  تسا  يدیدرت  هراب  نیا  رد  ایآ  تفگ " : تسشن و  تسار  يرصب  نسح 
نیرتراـکزیهرپ و نیرتاـناد و  وا  اـعطق  و  تسا ، هداد  رارق  دوـخ  نیـشناج  ار  وا  ادـخ  لوـسر  تـسین ، یئادـخ  وا  زج  هـک  ادـخب  مـسق  يرآ 

" !! دهدن رارق  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  وا  دریمب و  هک  دوب  ادخ  هب  تبسن  درف  نیرتفئاخ 
رد  هدروآ و  ار  بلطم  نیا  هحفص ي 4  ۀسایسلا " ۀمامالا و  باتک "  رد  ۀبیتق  نبا 
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: تسا نینچ  نآ  رخآ 
". دهدن رارق  ریما  ار  وا  دورب و  مدرم  نایم  زا  هک  تسوا  يارب  رتراکزیهرپ  ادخ و  هب  رتاناد  وا   "و 

. تسا هدروآ  هحفص ي 15  قعاوص  رد  ارنآ  زین  رجح  نبا 
یم دنگوس  ادخ  لوسر  هیحان  زا  رکبوبا  تفالخ  نییعت   ) يرما هرابرد ي  هنوگچ  يرصب ) نسح   ) دهاز رهاظب  سدقم  کشخ  درم  نیا  نیبب 

تایاور هشیاع  رمع و  رکب و  یبا  نینمؤملا و  ریما  زا  يدوزب  و  دنرادن ؟ لوبق  ارنآ  رمع  رکبوبا و  یتح  مالـسا  تما  زا  يدرف  چیه  هک  دروخ 
نیمه رد  زین  دمآ و  دهاوخ  هدادـن  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  ادـخ  لوسر  هک  تسنیا  رد  صن  هدـش و  لقن  هماع  قیرط  زا  هک  یحیحص 

؟ تسیک لام  رما  نیا  هک  مدوب  هدیسرپ  ادخ  لوسر  زا  شاک  يا  هک : دمآ  دهاوخ  شگرم  ضرم  رد  رکب  یبا  راتفگ  صن  متفه  دلج  دلج و 
؟ هن ای  تسه  یبیصن  هراب  نیا  رد  راصنا  يارب  زا  ایآ  هک  مدیسرپ  یم  وا  زا  هک  متشاد  تسود  درک ، یمن  هعزانم  هراب  نآ  رد  یسک  ات 
هتـشادنپ وا  هکنانچ  اود ، هن  تسا  ضرم  تفالخ )  ) دنراد فالتخا  نآ  هرابرد ي  مدرم  هک  هچنآ  هرابرد ي  يرـصب  نسح  هتفگ ي  نیاربانب 

. تسا
رکبوبا هب  دراذـگ و  راک  نآ  رد  ار  یگنـس  درک  انب  ار  یبنلا "  دجـسم  ادـخ "  لوسر  هک  یماـگنه  تسا : هدروآ  ۀنیفـس  زا  ناـبح  نبا  - 22

ار تگنـس  دومرف : نامثع  هب  سپـس  راذگب ، رکبوبا  گنـس  رانک  ار  تگنـس  دومرف  رمع  هب  هاگنآ  هدـب  رارق  مگنـس  رانک  ار  تگنـس  دومرف :
. دنتسه نم  زا  دعب  منانیشناج  نانیا  دومرف : هاگنآ  راذگب ، رمع  گنس  رانک 

كردتسم رد  مکاح  درادن و  یبیع  شدانـسا  هتفگ : هعرزوبا  هک : تسا  هتفگ  هدرک و  رکذ  هحفـص ي 14  قعاوصلا "  رد "  ارنآ  رجح  نبا 
هحفص ي  دلج 6  ۀیاهنلا " ۀیادبلا و  رد "  زین  ریثک  نبا  هتسناد و  حیحص  ار  نآ  لئالدلا "  رد "  یقهیب  هدروآ و  ارنآ 
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. تسا هدرک  لقن  ارنآ   204
زا یهاگآ  تشاد  یم  ناکما  هدـنناوخ  يارب  اـت  دروآ  یمن  لـسرم  روط  هب  ار  نآ  درک و  یم  رکذ  ار  تیاور  نیا  دنـس  رجح  نبا  شاـک  يا 

هدش هتفگ  نایوگغورد  هلسلس ي  رد  هک  دامح  نب  میعن  قیرط  زا  ار  نآ  هک  یتروص  رد  نآ  تحص  هب  مکح  نالطب  تیاور و  دنـس  نالطب 
. تسا یفاک  تیاور  نیا  تصقنم  بیع و  رد  دوخ  نیمه  دنا و  هدروآ 

ار یباختنا  تفالخ  دنک و  یم  لزلزتم  ار  تفالخ  يانب  گنس  نیتسخن  تیاور  نیا  تحص  هک  تسناد  یم  تیاور  نیا  ححـصم  شاک  ياو 
هکنانچ  ) دـنا هدروآ  هشیاع و و و  رمع و  رکب و  یبا  زا  حیحـص  روط  هب  هک  یتیاور  اب  دـیامن و  یم  لطاب  دـندقتعم  شناکلـسم  مه  وا و  هک 

لیذ رد  هکناـنچ  ارنآ  یبهذ  یلو  تسا ، ضقاـنتم  دادـن " رارق  دوخ  هفیلخ ي  ار  یـسک  درم و  مرکا  ربماـیپ  هکنیا "  رب  ینبم  دـمآ ) دـهاوخ 
. تسا هتسناد  لطاب  تشذگ  مود  تیاور 

". دینک يوریپ  رمع ) رکبوبا و   ) نم زا  دعب  رفن  ود  زا  تسا "  هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 23
یلیلخ دـمحا  تیاور  زا  ار  نآ  ینطقراد  تسا " و  ساـسا  یب  رکنم و  ثیدـح  نیا  تسا " : هتفگ  هدروآ و  کـلام  قـیرط  زا  ار  نآ  یلیقع 

نیا يوار  باطخ  نب  رمع  هون ي  هللا  دبع  نب  دـمحم  ینعی   ) يرمع هدـشن و  تباث  تیاور  نیا  تسا : هتفگ  سپ  هدروآ  شدنـس  اب  يریمض 
. تسین زئاج  نآ  هب  جاجتحا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  .و  تسا فیعض  ثیدح )

. دنک یم  ثیدح  تسردان  غورد و  بلاطم  کلام  زا  يرمع  تسا : هتفگ  ینطقراد  و 
هک مدیسرپ  تومی "  نب  عرزم  نب  تومی   " زا تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  يراصنا  دمحم  نب  قاحـسا  زا  ینارـسیق  حلاص  نب  نسح  - 24

ار لاؤس  نیا  نیع  تفگ : باوج  رد  وا  داد ؟ رارق  دوخ  نیـشناج  ار  رکبوبا  دادن و  رارق  هفیلخ  ار  یلع  ادخ  لوسر  هک  دش  روطچ  داتـسا  يا 
میهاربا  زا "  ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : وا  مدیسرپ و  ظحاج "  زا "  نم 
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ماجنا حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  امـش  زا  یناسک  دنوادخ  دومرف " : شنآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تفگ : خساپ  رد  وا  مدیـسرپ  ماظن "
ربمغیپ رب  هراومه  لیئربج  و  ... تسا " هداد  رارق  هفیلخ  ار  امـش  زا  شیپ  دارفا  هکنانچ  دنک  ناش  هفیلخ  نیمز  رد  هک : هدومرف  هدعو  دیا  هداد 

نیا لیئربج  يا  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر  تفگ : یم  نخس  دیوگ ، یم  نخس  يدرم  اب  يدرم  هکنانچ  وا  اب  یحو  زا  دعب  دیدرگ و  یم  لزان 
رمع زا  دنتـسه و  یلع  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، اهنآ  تفگ : خساپ  رد  وا  دننایک ؟ دهد  یم  رارق  هفیلخ  نیمز  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یناسک 

، دـندرب یمن  يا  هرهب  تفـالخ  زا  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  داد  یم  رارق  هفیلخ  ار  یلع  وا  رگا  سپ  دوب ، هدـنامن  یقاـب  لاـس  ود  زج  رکبوـبا 
ادخ هدعو ي  هدش و  دنمرهب  نآ  زا  ناش  همه  هک  داد ه  بیترت  يروط  ار  ناشتفالخ  هتشاد  ناشیاهرمع  زا  هک  یملع  تهجب  دنوادخ  نکیل 

". دیآ رد  تسرد  اهنآ  هرابرد 
. تسا هدروآ  هحفص ي 186  دلج 4  شخیرات  رد  ار  نآ  رکاسع  نبا 

رطاخ هب  هدومرف و  ذـخا  ار  نآ  مرکا  ربمایپ  هدرک و  ریـسفت  هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  ار  هیآ  لیئربج  رگا  هک : دـیمهف  یم  یـسک  شاـک  يا 
نینمؤملا و ریما  اصوصخم  نیملسم  همه ي  رب  تقیقح  نیا  هنوگچ  سپ  تسا ، هدومن  نآ  غیلبت  هب  تدرابم  یمالسا ، تما  يدنمزاین  ترثک 

!؟ تسا هدومنن  لالدتسا  جاجتحا و  نآ  هب  تفالخ  رما  رد  هرظانم  ماگنه  یسک  هدنام و  یفخم  هشیاع  و  تما ) ياناد   ) سابع نبا  رکبوبا و 
اما . تسا دقتعم  تفالخ  رما  رد  صن  هب  هعیش  اهنت  یمالسا ؟ تما  عامجا  ای  تسا  صن  تسیچ ، هفیلخ  نییعت  رد  عجرم  هک  دید  دیاب  الـصاو 
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هراب نیا  رد  تنـس  ای  باتک و  رد  هک  دنرادن  اعدا  دنتـسین و  لئاق  یـشزرا  تفالخ  رما  رد  صن  يارب  دـنا  هتخاس  ار  تیاور  نیا  هک  یناسک 
دیوگ : یم  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  نیا  و  دشاب ، هتشاد  دوجو  یصن 

ار یـسک  و   ) هدرک نینچ  زین  هدوب  رتـالاب  رتهب و  نم  زا  هک  یـسک  اریز ) متـسین  ورکت  راـک  نیا  رد   ) ما هدادـن  رارق  هفیلخ  ار  یـسک  نم  رگا 
هدومن فلخت  تعیب  زا  هک  یـسک  لاح  سپ  هتـشادنپ  هیآ  نیا  رـسفم  ماظن "  هک "  تسنانچ  بلطم  رگا  و  (. تسا هدادن  رارق  دوخ  نیـشناج 

هرابرد ي  تنس  لها  هکنانچ  دنتلادع  هب  موکحم  نانآ  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  دنا 
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اهنآ هرابرد ي  مکح  نیا  ایآ  و  دیوگ ؟ یم  مزح  نبا  هکنانچ  دنتسه  ینثتـسم  مکح  نیا  زا  نامثع  نالتاق  هکنآ  ایآ  دنلئاق ؟ هباحـص  همه ي 
اهنآ ناـیم  رد  تسا و  قطاـن  ناـنآ  تمـصع  هب  نآرق  هک  دـنراد  دوجو  يدارفا  اـهنآ  ناـیم  هک  یتروص  رد  اـی ؟... و  دوش ؟ یم  باحـصتسا 

دننک و یم  لیوأت  ار  نآ  ناشداهتجا  ياضتقمب  دندهتجم و  راکشآ ، صن  نیا  ربارب  رد  نانآ  میئوگب : هکنآ  ای  و  دنتـسه !؟ هباحـص  ناگرزب 
!؟ دراد یناوارف  ریظن  هباحص  نایم  رد  بلطم  نیا 

ماظن اهنآ "  همه ي  شیپایپ  رد  ثیدح و  نیا  دنـس  لاجر  زا  یخرب  رد  هک  تسا  یبویع  صقاون و  زا  یـشوپ  مشچ  اب  بلاطم ، نیا  همه ي 
هقدنز هب  مهتم  وا  هتفگ : شا  هرابرد  یبهذ  .و  تسا قسف  هب  روهـشم  نادیلپ  زا  یکی  وا  تسا : هتفگ  وا  هرابرد ي  هبیتق  نبا  هک  دراد  دوجو  " 

نارگید اهنآ  زا  دعب  تشذگ و  شلاح  حرش  نایوگغورد  هلـسلس ي  رد  هک  دراد  رارق  ظحاج "  شدرگاش "  ماظن )  ) زا دعب  تسا و  رفک  و 
. تسین دامتعا  ناش  هتفگب  هک  دنتسه  یصقاون  بویع و  ياراد  ناشدننام  هک  دنراد  رارق 

، تفرگ الاب  ربیخ  هثداح ي  رد  گنج  بت  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  صاع ) نبورمع  هون ي   ) شدج زا  شردپ  زا  بیعـش  نبورمع  زا  - 25
تـسا يزیچ  رگا  هک  یئامرف  هاگآ  تناراـی  نیرت  یمارگ  زا  ار  اـم  تسبوخ  تسا ، هتفرگ  رد  گـنج  هک  لاـح  دـش : ضرع  ادـخ  لوسر  هب 

رگ مینک و  يوریپ  وا  زا  دیهد  یم  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  رگا  هثداح  زورب  تروص  رد  ینعی   ) میریگ شیپ  رگید  هار  هن  رگ  مینادب و 
رمع و  دوب ، دهاوخ  نم  ماقم  مئاق  نم  زا  دعب  هک  تسا  نم  ریز  رکبوبا و  دومرف : ادخ  لوسر  میئامن ) باختنا  ار  يا  هتسیاش  درف  نامدوخ  هن 

. تسا تمایق  رد  مهارمه  ردارب و  یلع  تسا و  نم  زا  نامثع  منامثع و  زا  نم  و  دیوگ ، یم  نخس  قح  هب  منابزاب 
ثیل نب  بیعـش  نب  نامیلـس  ینعی : لهاج  خیـش  نیا  ثیدـح  نیا  عضو  هب  مهتم  تسا : هتفگ  هدروآ و  یلیقع  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  یبهذ 

رد  بیطخ  .و  تسا يرصم 
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هللا دـبع  نب  بدـنج  تفرگ ، رد  گنج  نینح "  زور "  رد  هک  یتقو  تسا : هدروآ  نینچ  ار  تیاور  نیا  هحفص ي 161  دلج 13  شخیرات 
تنارای نیرت  بوبحم  نیرتهب و  زا  ار  ام  ایآ  میربخ ، یب  نآ  نایاپ  زا  هتفرگرد و  گنج  هک  کنیا  درک : ضرع  دیسر و  ادخ  لوسر  تمدخ 

نم زا  دعب  هک  تسا  قیدص  رکبوبا  نیا  يدش ، تما  نیا  ورـشیپ  هک  دزرمایب  ار  تردـپ  ادـخ  ارچ  دومرف : ادـخ  لوسر  دـیزاس ؟ یمن  ربخ  اب 
زا هک  تسا  نافع  نب  نامثع  نیا  و  دـیوگ ، یم  نخـس  قح  هب  منابزاب  هک  تسا  نم  بیبح  باطخ  نب  رمع  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  مماقم  مئاـق 

. ددرگ اپب  تمایق  ات  تسا  نم  هارمه  ردارب و  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  و  متسه ، وا  زا  مه  نم  نم و 
: زا دنترابع  تیاور  نیا  دنس  لاجر 

. تسا ثیدحلا  كورتم  وا  تسا : هتفگ  ینطقراد  هک  نکس  دامح  نب  یلع  فلا -
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. تشذگ شلاح  حرش  نایوگغورد  هلسلس س  رد  هک  تسا  باذک  تباث  نب  ۀعاجم  ب -
. دنا هدرک  كرت  ار  وا  يدهم  نبا  ناطق و  ییحی  عیک و  و  تسا : هتفگ  ملسم  تسین و  يوق  وا  تسا : هتفگ  ییحی  هک  هعیهل  نبا  ج -

تیاور نیا  لثم  لاطبا  زا  هک  بیطخ  دیاش  تسین و  تجح  شدج  زا  شردپ  زا  رمع  تیاور  تسا : هتفگ  دواد  وبا  هک  بیعـش  نب  ورمع  د -
. تسین هدیشوپ  یسک  رب  نتم  دنس و  ظاحل  زا  نآ  نالطب  هدوب  نئمطم  هک  هدوب  نیا  رطاخب  هدرک  توکس 

راشف وت  رب  ناقفانم  اما  دش ، یهاوخ  نیملـسم  رادمامز  نم  زا  دـعب  يدوزب  وت  نامثع  يا  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  سنا  زا  - 26
!! دوب یهاوخ  نم  شیپ  ار  شراطفا  هک  ریگب  هزور  ار  زور  نآ  شکن و  تسد  نآ  زا  یلو  یشکب ، تسد  نآ  زا  هک  دروآ  دنهاوخ 

وا شیپ  تسا : هتفگ  هدروآ و  يراـصنا  يرـصب  لاـحرلا  یبا  دـمحم  نـب  دـلاخ  قـیرط  زا  ارنآ  هحفـص ي 300  دـلج 1  شنازیم  رد  یبـهذ 
هحفص ي 794 دـلج 6  نازیملا  ناسل  رد  .و  تسین زئاـج  وا  هتفگ ي  هب  جاـجتحا  تسا : هتفگ  ناـبح  نبا  تسا و  یبیرغ  بیجع و  ياـهزیچ 

هدمآ 
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. تسین يوق  وا  تیاور  تسا : هتفگ  متاح  وبا  هک 
نامرف بحاص  دومرف ، ارچ ، تفگ : مهدن ؟ تراشب  وت  هب  ایآ  هصفح  يا  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  یثیدـح  رد  هریره  وبا  زا  - 27

رتخد يا  تفگ : وا  هب  دش و  دراو  هشیاع  رب  تفر و  نوریب  وا  یلو  راد  ناهنپ  ار  زار  نیا  تسا ، وت  ردپ  وا  زا  دعب  تسا و  رکبوبا  نم  زا  دـعب 
نم زا  ادـخ  لوسر  هکنانچ  راد  ناهنپ  ار  زار  نیا  تفگ : درک و  لقن  شیارب  ار  ناـیرج  یچ ؟ هب  تفگ : مهدـن ؟ تراـشب  وت  هب  اـیآ  رکبوبا !

هدرک لالح  وت  يارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تنارسمه  تیاضر  بلج  رطاخ  هب  ارچ ، ربمایپ  يا  دیدرگ ": لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  تسا ، هتساوخ 
... " یئامن یم  مارح 

سپـس هدروآ ، يراصنا  رفعج  نب  یـسوم  قیرط  زا  ار  نآ  یلیقع  .و  تسا هدروآ  ارنآ  لـسرم  روطب  هحفـص ي 81  هوبنلا  مالعا  رد  يدروام 
. تسین حیحص  هتفرگن و  رارق  يریپ  دروم  شثیدح  تسا و  لوهجم  لقن  رد  وا  هتفگ :

طقاس رابتعا  هجرد ي  زا  شربخ  تسین و  هدش  هتخانش  وا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  یـسوم  لاح  حرـش  رد  لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  و 
رد هدـش  دای  تیالو  اریز  تسا ، رتدـساف  نآ  دنـس  زا  ثیدـح  نتم  تسا و  لطاب  تیاور  نیا  هتفگ : ثیدـح  نیا  رکذ  زا  دـعب  هاگنآ  تسا ،

ناـمرف بحاـص  قح و  قیرط  مدرم  اـت  دـنک  ءاـشفا  ار  نآ  هک  هدوب  مزـال  ضرف و  ادـخ  لوسر  رب  هدوـب  ادـخ  رما  هب  یعرـش و  رگا  ثیدـح 
نآ صیخـشت  رد  دـنک و  ناـمتک  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هکنآ  هن  دـندرگ  دنمتداعـس  نآ ، زا  ندرک  يوریپ  اـب  دنـسانشب و  ار  هعاـطلا  ضرتـفم 

!! دندرگ صقان  عامجا  باختنا و  هار  زا  هشیر  یب  ياهکبلج  هب  ثبشتم 
بانتجا تسا ، تکاله  رد  عوقو  بجوم  هک  رما  نیا  يدـصت  زا  دـیوگب : اـهنآ  هب  هک  هدوب  بجاو  ادـخ  لوسر  رب  هدوب  عورـشم  ریغ  رگا  و 

الصا  .و  دنوشن عقاو  نآ  رد  هتسنادان  ات  دیامرف ) رومأم  نآ  نامتک  نتشادهاگن و  یفخم  هب  ار  وا  هکنآ  هن   ) دنیامن
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یم كاله  هک  سک  ره  ات " : دـنک  یلاح  ناملـسم  مدرم  هب  هیاریپ  یب  حیرـص و  روطب  ار  تقیقح  ادـخ  لوسر  هک  هدوب  نیا  ماقم  ياضتقم 
." دشاب هنیب  يور  دنام  یم  هدنز  هک  مه  سک  ره  دوش و  كاله  راکشآ  لیلد  يور  دوش 

هبلغ رهق و  يور  زا  تفالخ  هچ  رگا  دهد ، ربخ  یجراخ  هیـضق ي  کی  زا  دهاوخ  یم  ادخ  لوسر  دشاب ، حیحـص  ثیدح  نیا  رگا  نیاربانب 
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شردپ ندـش  رادـمامز  رطاخ  هب  ار  هصفح  نوچ  ربخ  نیا  اریز  تشاد ، دـهاوخن  نآ  اب  یتافانم  تراشب " هملک ي "  و  دـشاب ، هدـش  لصاح 
تما جایتحا  ماگنه  هصفح  هاگ  چـیه  اذـل  تسا و  هدرب  راکب  تراشب  هملک ي  وا  ینطاـب  لـیم  هقـالع و  قبط  ور  نیا  زا  درک  یم  لاحـشوخ 
لوسر هکنیا  اما  .و  تسا هدرکن  جاجتحا  نآ  هب  دشاب ) صن  ثیدح  نیا  رگا   ) نآ دننامه  يراکشآ  صن  کی  هب  تفالخ  دروم  رد  یمالـسا 

. تسین هدیشوپ  اناد  ریصب و  هدنناوخ ي  رب  هک  هدوب  یحلاصم  رطاخ  هب  دوب  هدومرف  رما  نیا  نامتک  هب  رومأم  ار  وا  ادخ 
تعامج رمع و  رکبوبا و  درک ، تافو  بش  رد  ع )  ) همطاف هک : تسا  هدمآ  شدـج  زا  شردـپ  زا  قداص ع ) ماما   ) دـمحم نب  رفعج  زا  - 28

نم مسق  ادـخب  هن  تفگ : یلع  ناوخب ، زامن  ارهز  هزانج ي  رب  تسیاب و  ولج  تفگ : یلع  هب  رکبوبا  هاـگنآ  دـندمآ ، یلع  هناـخب ي  يداـیز 
!!! دناوخ زامن  ارهز  رب  ریبکت  راهچ  اب  داتسیا و  ولج  رکبوبا  هاگنآ  یئادخلوسر  هفیلخ ي  وت  اریز  متسیا ، یمن  ولج 

. تسا هدروآ  کلام  زا  ارنآ  یصیصم  یمادق  دمحم  نب  هللا  دبع  هک  هدرمش  یبئاصم  زا  ار  نآ  یبهذ 
. تسا ظوفحم  ریغ  وا  ثیداحا  همه ي  تسا : هتفگ  يدع  نبا  و 

. تسا هتخاس  کلام  مان  هب  ثیدح  هاجنپ  دص و  زا  شیب  دیاش  هدرک و  یم  نوگرگد  ار  رابخا  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  و 
. تسا هدرک  تیاور  دایز  یگتخاس  ثیداحا  کلام  زا  وا  دنا : هتفگ  شاقن  مکاح و  و 

هدرک یم  نوگرگد  ار  رابخا  وا  تسا : هتفگ  باسنالا " رد "  یناعمس  و 

هحفص 233 ] ] 

. درک ناوت  یمن  جاجتحا  شراتفگب  و 
یلع هک : تسا  هدـمآ  هشیاع  زا  حیحـص  خـیرات  رد  هک  تسا  یتیاور  اب  فلاخم  هدـش  هتخاس  وگتـسار  كاپ و  ماما  ماـن  هب  هک  یغورد  نیا 

وا رب  داب  دونشخ  وا  زا  ادخ  بلاطیبا ، نب  یلع  دیدرگ ، نفد  هکنآ  ات  دشن  هاگآ  نآ  زا  رکبوبا  درک و  نفد  هنابش  ار  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف 
. دناوخ زامن 

: تسا هتفگ  يدقاو  زا  لقنب  هحفص ي 360  دلج 3  يوبن  هریس ي  رد  یبلح  هدرک و  فارتعا  نآ  هب  یبهذ  هدرمـش و  حیحـص  ار  نآ  مکاح 
زین لضف  سابع و  هک  یلاح  رد  دناوخ  زامن  وا  هزانج ي  رب  اصخش  درک و  نفد  هنابـش  ار  همطاف  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  هدش  تباث  ام  شیپ 

. دندادن ربخ  يرگید  سک  هب  دندوب و  وا  اب 
نم رب  اهنآ  ندرک  مدقم  اب  دنوادخ  هکلب  مدرکن  مدقم  ار  رمع  رکبوبا و  نم ، تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  کلام  نب  سنا  زا  - 29

تبسن يدب  هدارا ي  هک  ایوگ  دنک  اهنآ  هب  تبـسن  يدب  هدارا ي  یـسک  دیئامن و  يوریپ  ناشدای  هب  دینک و  تعاطا  اهنآ  زا  سپ  داهن ، تنم 
. تسا هدرک  مالسا  نم و  هب 

هک دوب  هدـنام  یفخم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانآ  گنهاشیپ  توبن و  نادـناخ  میظع  ياه  تیـصخش  هباحـص و  ناـگرزب  رب  هنوگچ  و 
هک یسک  اب  تعیب  زا  نانآ  هجیتن  رد  تسا !؟ هدرک  مدقم  تفالخ  رما  رد  نارگید  یلع و  رب  ار  رمع "  رکبوبا و  ادخ "  نامرف  هب  مرکا  ربمایپ 

!!؟ دنتشادن شمدقم  هدرک  یچیپ  رس  شتعاطا  زا  هدومن و  فلخت  هدرک  مدقم  ار  وا  شلوسر  ادخ و 
، دـسیونب يزیچ  دوخ ، زا  دـعب  نیـشناج  هرابرد ي  تساوخ  شتافو  زا  شیپ  زور  جـنپ  هبنـشجنپ  زور  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  هچ  يارب  و 

رگم  تشون  یمن  دوب و  هدرک  نییعت  ار  شنیشناج  هدش ) هتخاس  تیاور  نیا  قبط   ) نآ زا  شیپ  هکیتروص  رد  دنتشاذگن 
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مدقم نیا  زا  نخـس  یـسک  ةدـعاس  ینب  هفیقـس ي  زور  رد  ارچ  و  دوب !؟ هدومرف  نییعت  البق  مرکا  ربمایپ  هتـشاد و  مدـقم  ادـخ  هک  ار  یـسک 
هدرک مدقم  تیاور ) نیا  قبط   ) ار نیخیش  ادخ  لوسر  رگا  و  تسا !؟ هدرواین  نایمب  هدش  هتخاس  شلوسر  ادخ و  مان  هب  هک  نیغورد  نتشاد 

وا و اب  تعیب  هب  بیغرت  ار  مدرم  هدمآ : حیحص  رد  هکنانچ  تشاد و  یم  مدقم  ار  حارج  هدیبع ي  وبا  هفیقس )  ) زور نآ  رد  رکبوبا  ارچ  دوب ،
!! دوب هدینشن  ار  ینتشاد  مدقم  نینچ  تیاور ، نیا  يوار  سنا "  یتح "  مالسا ، تما  شوگ  هک  ایوگ  درک !؟ یم  رمع 

یبارعا دومرف ، يرادـیرخ  هیـسن  روط  هب  را  يا  هدام  ياـهرتش  يا  یبارعا  زا  ادـخ  لوسر  دـنا : هتفگ  هک  هدـمآ  هریرهوبا  رمع و  نبا  زا  - 30
لمع منامیپ  هب  دهد و  یم  ار  منید  رکبوبا  دومرف : ادخلوسر  منک ؟ هچ  دریمب ) ینعی   ) دـهد خر  امـش  هب  تبـسن  يا  هثداح  رگا  درک : ضرع 

؟ منک هچ  دریمب  زین  وا  رگا  تفگ : یبارعا  دنک ، یم 
: دومرف منک ؟ هچ  دیآ  نایاپب  زین  وا  رمع  رگا  تفگ : یبارعا  دـساره ، یمن  یـسک  تمالم  زا  ادـخ  هار  رد  دنیـشن و  یم  وا  ياج  رمع  دومرف :

!! ریمب يریمب  یناوت  یم  رگا 
. تسا هتخاس  ار  نآ  ثیل "  مان "  هب  هک  تسا  یشرق  رمع و  نب  دلاخ  ياه  هتخاس  زا  تیاور  نیا 

هتفگ رگید  ثیداحا  ثیدح و  نیا  رکذ  زا  دعب  وا  هک  هدرک  تیاکح  يدع  نبا  زا  هدروآ و  هحفص ي 298  دلج 1  شنازیم  رد  ارنآ  یبهذ 
زا نآ  رد  تسا و  دوجوم  نم  شیپ  بیبح  نب  دیزی  زا  ثیل " هتشون ي "  اریز  تسا ، هتخاس  ار  ثیداحا  نیا  ورمع  نب  دلاخ  نم  رظنب  تسا :

. تسین يربخ  تایاور  نیا 
( هنیدـم هب   ) يرتش هیداب  لها  زا  يدرم  هک : هدرک  لـقن  روطنیا  ار  نآ  هحفـص ي 249  بلاطملا " ینـسا  رد "  یتوریب  توح  شیورد  نبا  و 

يدروآ ؟ هچ  تفگ : وا  هب  یلع  درک و  تاقالم  یلع  اب  درمنآ  هاگنآ  دیرخ ، درم  نآ  زا  ار  نآ  ادخ  لوسر  دروآ و 
باوج رد  يا ؟ هتخورف  ادخ  لوسرب  دـقن  ار  رتش  ایآ  تفگ : وا  هب  یلع  . تسا هدـیرخ  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هدروآ و  يرتش  تفگ : باوج  رد 

هیسن  هب  هکلب  ریخ ، تفگ :
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درم نآ  درک ؟ دـهاوخ  ادا  ار  تنید  یـسک  هچ  دـهد  خر  يا  هثداـح  رگا  وگب : وا  هب  ادـخ و  لوـسر  شیپ  ورب  تفگ : وا  هب  یلع  . ما هتخورف 
هثداح رکبوبا  يارب  رگا  تفگ : وا  تسا ، رکبوبا  منید  هدـننک ي  ادا  دومرف : ادـخ  لوسر  درک ، ضرع  ار  ناـیرج  تفر و  ادـخ  لوسر  شیپ 

ياو دومرف : ادخ  لوسر  دنک ؟ ءادا  ار  تنید  دیاب  یک  دریمب  مه  رمع  رگا  تفگ : زاب  وا  رمع ، هب  دومرف : منک ؟ هعجارم  یک  هب  دهد  خر  يا 
!! ریمب يریمب  یتسناوت  رگا  تقو  نآ  رد  دریمب  رمع  رگا  وت  رب 

داـمتعا وا  هتفگ ي  هب  دوش  یمن  هک  تسا  تسـس  فعـض و  ادـج  هک  دراد  رارق  راـتخم  نب  لـضف  تیاور  نیا  رد  تسا : هتفگ  شیورد  نبا 
وا تسا و  تسردان  راـتخم ) نب  لـضف   ) وا ثیداـحا  تسا : هتفگ  متاـح  وبا  هک  هدـمآ  هحفـص ي 449  دـلج 4  لادـتعالا  نازیم  رد  و  درک ،

مامت تسا : هتفگ  يدـع  نبا  .و  دـنک یم  تیاور  تسرداـن  ثیداـحا  ادـج  وا  تسا : هتفگ  يدزا "  .و "  دـنک یم  تیاور  تسرداـن  بلاـطم 
. تسا يوریپ  لباق  ریغ  رکنم و  شثیداحا 

. دشاب یم  منیشناج  ریزو و  رکبوبا  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 31
روهـشم وا  تسا : هتفگ  شا  هرابرد  هدروآ و  لضف  نب  رفعج  نب  دمحا  قیرط  زا  هحفص ي 41  دلج 1  لادتعالا "  نازیم  رد "  ار  نآ  یبهذ 

. تسین یسک  تسا و  يزاس  ثیدحب 
هفیلخ وت  وگب : وا  هب  رکبوبا و  شیپ  ورب  دومرف : يدرم  هب  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هب  داب - دونشخ  وا  زا  يادخ  هشیاع - زا  - 32

. ناوخب زامن  مدرم  اب  ینم و  ي 
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یمن رارق  يوریپ  دروم  لضف  ثیدـح  تسا : هتفگ  هدروآ و  شردـپ  زا  دـثرم  نب  ۀـمقلع  زا  فلخ  زا  ریبج  نب  لـضف  قیرط  زا  ار  نآ  یلیقع 
. تسا هدشن  هتخانش  یتیاور  ۀمقلع  ردپ  دثرم "  يارب "  دریگ و 

ترضح  نآ  زا  يزیچ  دمآ و  ادخ  لوسر  شیپ  ینز  هک : هدمآ  سابع  نبا  زا  - 33

هحفص 236 ] ] 

رگا دومرف : منک ؟  هچ  دیشاب  هدرک  توف  دیشابن و  امـش  میبایب و  ادعب  رگا  هللا  لوسر  ای  تفگ : وا  ایب ، ادعب  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر  دیـسرپ 
. تسا نم  زا  دعب  هفیلخ ي  وا  هک  رکبوبا  شیپ  ورب  یتفاین  ارم  يدمآ و 

رکب یبا  تفالخ  رب  هدـننک ي  تلالد  صوصن  زا  ار  نآ  هحفـص ي 11  قعاوص "  رد "  رجح  نبا  هدروآ و  ار  نآ  دوخ  دنـس  اب  رکاسع  نبا 
. تسا هدرمش 

عطاق روطب  دریذپ و  یم  ملسم  لصا  کی  لکشب  ار  نآ  دنک و  یم  فذح  ار  اه  غورد  عون  نیا  دانسا  هک  يا  هدنسیون  هرابرد ي  میوگب  هچ 
ریما لصف  الب  تفالخ  اسر  يادص  اب  هک  دراد  رارق  سابع  نبا  زا  يدایز  ثیداحا  شربارب  رد  هکیتروص  رد  دهد  یم  ادـخ  لوسر  هب  دانـسا 

!؟ دراد یم  مالعا  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملا 
دنتـسه دامتعا  دروم  یگمه  نآ  لاجر  هک  یئاهدنـس  اب  ار  نآ  هدرمـش و  حیحـص  ظافح  هک  ار  هچنآ  تسین  سابع ) نبا   ) وا ثیدح  زا  ایآ 

ةولـصلا و امهیلع  یلع  هب  ادـخ  لوسر  شیامرف  نامه  نآ  میا و  هدرک  لـقن  هحفـص ي 51  باتک  نیا  لوا  دـلج  رد  ار  نآ  ام  دـنا و  هدروآ 
هحفص ي 278- باتک  نیا  مود  دلج  رد  هدش و  حیرصت  نآ  تحـص  رب  هک  هریـشع " ثیدح "  تسین  هتـسیاش  دومرف " : هک  تسا  مالـسلا 

شوگ سپ  تسا ، امـش  ناـیم  رد  منیـشناج  یـصو و  ردارب و  یلع ) ینعی   ) نیا عطق  روط  هب  تسا " : هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هدـش و  رکذ   287
؟" دینک تعاطا  وا  زا  دیهد و  شفرحب 

زا دوخ  سابع  نبا  ایآ  " دوب ؟ یهاوخ  نم  زا  دعب  منیـشناج  ثراو و  یـصو و  ریزو و  ردارب و  وت  سپ  تسا ": هدمآ  نینچ  رگید  ریبعت  رد  و 
رد رمع  اب  هک  دوبن  یـسک  اهنت  هدـمآ  هحفـص ي 389  باتک  نیا  لوا  دـلج  رد  هکنانچ  وا  اـیآ  دوبن ؟ رکب  یبا  تعیب  نیفلاـخم  ناـگنهاشیپ 

.؟ ایآ و  ایآ ؟ و  ایآ ؟ تسا ؟ هدومن  وگتفگ  ثحب و  هرظانم و  تفالخ  دروم 
هک قیدـص  رکبوـبا  درک : دـهاوخ  تموـکح  هفیلخ  هدزاود  تما  نیا  رب  تسا " : هدوـمرف  ادـخ  لوـسر  هک  هدـمآ  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 34

قوراف رمع  دیتفای ، ار  شمسا 

هحفص 237 ] ] 

یم هداد  ربارب  ود  تمحر  زا  دوش و  یم  هتـشک  هنامولظم  هک  نیرونلاوذ  نافع  نب  نامثع  دـیناد ، یم  ار  شمـسا  تسا و  نهآ  زا  یخاش  هک 
شدننامه هک  بصعلا  ریما  مالس و  نیما و  رباج و  روصنم و  تسا و  حافس  سپس  شرسپ ، هیواعم و  ددرگ  یم  سدقم  نیمز  کلام  دوش و 

. ثیدح رخآ  ات  تسا ، هدشن  هتسناد  هدید و 
لاسرا لکشب  ار  نآ  هک  هدمآ  هحفص ي 67  دلج 6  لامعلا "  زنک  رد "  یلو  تسا  هدروآ  دوخ  دنس  اب  ار  نآ  نتفلا "  رد "  دامح  نب  میعن 

دامح نب  میعن  هک  رادقم  نیمه  اما  ددرگ ، هاگآ  نآ  دانـسا  بویع  رب  هدننک  ثحب  هک  دندیـسرت  یم  اریز  دنا  هدرب  الاب  هدرک و  لقن  ثیدح 
هلـسلس رد "  اریز ، دزاس ، یم  نامزاین  یب  نآ  لاجر  هیقب ي  زا  دـنک و  یم  تیاور  یتسردان  رد  تیاـفک  دراد  رارق  ثیدـح  هلـسلس س  رد 

. تسا هتخاسم  یم  ثیدح  تنس  تیوقت  رد  وا  هک  تشذگ  نایوگغورد "
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هدنروخ ي رـسپ  ود  دـننام  دوش  یم  هداد  شندـمآ  تراشب  هک  يا  هفیلخ  اریز  تسنآ  ندوب  یگتخاس  رب  هاوگ  ثیدـح  دوخ  نتم  هوالع  هب 
اهنآ ندـمآ  هب  زگره  مالـسا  تما  دـشاب و  غورد  یگتخاـس و  نداد  اـهنآ  ندـمآ  زا  ربخ  هک  تسا  هتـسیاش  نایفـس ) وبا  نز  دـنه   ) اـهرگج
لعج زار  هفیلخ و  ینعم  دـهد ، یم  دـنیآ ، یم  ادـعب  هک  ناشیاهدـننامه  اـهنآ و  ندـمآ  هب  تراـشب  هک  یـسک  هکنآ  رگم  دوشن ، دنـسروخ 

. دنادن ار  تفالخ 
تما دوش و  یم  عـطق  تسا  ات 132 ه  لاس 64  زا  هک  حافـس  ات  هیواعم  نب  دـیزی  نامز  زا  هک  تسا  یتفـالخ  هچ  نیا  میرذـگب  هک  اـهنیا  زا 

!؟ دوش یم  هتشاذگ  تسرپرس  یب  لمهم و  تدم  نیا  لوط  رد  مالسا 
!؟ دیامن نیملسم  هب  تبسن  شتفالخ  هب  حیرصت  ادخ  لوسر  هک  دراد  يا  هتسجرب  تیـصخش  تمظع و  هچ  رگمتـس  ملاظ و  روصنم  الـصا  و 

!؟ دنراد ینید  تفالخ  دروم  رد  یتیعقوم  هچ  دننایک و  بصعلا  ریما  ملاس و  رباج و  هوالع  هب 
هدوب  يوما  هفیلخ ي  نیرتهب  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ارچ  میرذگب  هک  اهنیا  زا  زاب 

هحفص 238 ] ] 

تفالخ سابل  دیاب  تسا  بارـش  اهروبنط و  رات و  اهزاب و  اهنومیم و  بحاص  هک  یـسک  ارچ  و  تسا !؟ هدشن  یفرعم  راکتیانج  دـیزی  ياجب 
تسا هتخادنا  رود  هدنک و  سپـس  دیـشوپ و  ار  تفالخ  سابل  زور  لهچ  هک  دیزی  نب  ۀیواعم  زیزعلادبع و  نب  رمع  یلو  دشوپب ، ار  یمالـسا 

دلج 6 ریثک  نبا  خیرات  رد  هکنانچ  ثیدـح  همئا ي  زا  يرایـسب  هک  یتروص  رد  دـنریگ ؟ رارق  حیرـصت  دروم  دنـشوپب و  ار  نآ  دـنرادن  قح 
. دنا هدرک  تسا  نیدشار  ءافلخ  زا  وا  هکنیا  و  زیزعلا ) دبع  نب  رمع   ) یلوا تلادع  تفالخ و  هب  حیرصت  هدمآ  هحفص ي 198 

فراع ریغ  تفالخ و  نوئـش  هب  لهاج  يوگغورد  هدننز ي  ءارتفا  ثیدح ، نیا  هدنزاس ي  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوگ  بلاطم  نیا  همه ي 
ءافلخ بقانم  ءزج  دهد و  یم  رارق  هدنناوخ  رایتخا  رد  دـنک و  یم  رکذ  ار  نآ  هک  تسا  سا  هدنـسیون  وا  زا  رت  نادان  .و  تسا ءافلخ  ماقم  هب 

. دروآ یم  رامشب 
نم تلزنم  منادب  مهاوخ  یم  اما  متخانش ، تلاسر  توبن و  دروم  رد  ادخ  شیپ  ار  تتلزنم  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ : راغ "  رد "  رکبوبا  - 35

مدرم نایم  رد  یتسه ، نم  زا  دـعب  ما  هفیلخ  سینا و  سنوم و  لاـب و  قیدـص و  وت  میادـخ و  لوسر  نم  دومرف : ادـخ  لوسر  تسا ؟ هنوگچ 
يروفـص . دیـشخب دهاوخ  تمایق  زور  ات  ار  تناتـسود  ارت و  دـنوادخ  دـش و  یهاوخ  نفد  اجکی  رد  نم  اب  و  تفرگ ، یهاوخ  رارق  نم  ياج 

تحـص یلو  تسا ، هدروآ  لسرم  ترابع  نیمه  اب  سلاجملا "  نویع  زا "  لقن  هب  هحفص ي 184  دـلج 2  سلاجملا "  تهزن  رد "  ار  نآ 
. دنک یم  بیذکت  ار  تمهت  نیا  دمآ  دهاوخ  بیرقنع  هکنانچ  ار  ادخ  لوسر  فالختسا  رمع  رکبوبا و  راکنا 

تشاد و رارق  شپچ  فرط  رد  رمع  تسار و  فرط  رد  رکبوبا  هکیلاـح  رد  مدـش  دراو  ادـخ  لوسر  رب  تسا : هتفگ  هک  هدـمآ  سنا  زا  - 36
مناریزو ترخآ  ایند و  رد  امش  تفگ : داهن و  رمع  فتک  ود  يور  ار  شپچ  تسد  رکبوبا و  فتک  ود  يور  ار  شتـسار  تسد  ادخ  لوسر 

هیام ي . درک میهاوخ  ترایز  ار  نایملاع  راگدرورپ  امش  نم و  نینچ  نیا  و  دوش ، یم  هتفاکـش  امـش  يارب  میارب و  نیمز  نینچ  نیا  دیتسه و 
نم  فسأت 

هحفص 239 ] ] 

! دندومن راکنا  ار  هصوصنم  ترازو  نیا  هفیقس  زور  رد  دندرک و  شومارف  ار  غورد  صن  نیا  رمع  رکبوبا و  هک  تسا 
ۀهزن رد "  ارنآ  يروفـص  . دش دهاوخن  ریما  امـش  رب  یناسک  نم  زا  دعب  دومرف : رمع  رکبوبا و  هب  هک  هدمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روطب  - 37
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. تسا ادخ  لوسر  زا  دعب  اهنآ  تفالخ  رد  حیرص  تیاور  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  لاسرا  روط  هب  هحفص ي 192  دلج 2  سلاجملا "
رکبوبا و شیپ  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  ادـخ  لوسر  زا  ملـسم  نب  ماطـسب  زا  هحفـص ي 55  راصبالا "  رون  رد "  یجنلبـش  و 

هدش یمن  راکـشآ  ادخ  لوسر  زا  فالختـسا  راکنا  اهنآ  زا  ای  هدش و  یم  راکـشآ  هدوب  رگا  هدوبن و  غورد  نیا  زا  یهاگآ  هنوگ  چـیه  رمع 
. تسا

رمع ردپ و  ار  رکبوبا  هک  دومرف  رما  نم  هب  دنوادخ  دومرف : نم  هب  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدـمآ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  سنا  زا  - 38
تسود هدومرف و  قاثیم  ذخا  باتکلا "  ما  رد "  رفن  راهچ  امـش  يارب  دنوادخ  مهد  رارق  دوخ  داماد  یلع  يا  ارت  اقآ و  ار  نامثع  ریـشم و  ار 

متما رب  متجح  ما و  همذ  ياهنامیپ  متوبن و  نانیشناج  امـش  راکدب ، قفانم  رگم  ار  امـش  درادن  نمـشد  راگزیهرپ و  نمؤم  رگم  ار  امـش  درادن 
. دیشاب یم 

اب ار  نآ  هحفص ي 345  دلج 9  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  هحفص ي 286 و  دلج 7  هحفص ي 286 و  دلج 4  شخیرات  رد  رکاسع  نبا 
نآ رگید  سک  یغابغ ، لهـس و  نب  رارـض  زج  منک  یمن  رکف  تسا  تسردان  ادج  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  بیطخ  دنا و  هدروآ  دوخ  دنس 

. دنلوهجم اهنآ  رفن  ود  ره  هک  یتروص  رد  دشاب  هدرک  تیاور  ار 
نیا هک  تسین  موـلعم  تسا و  لـطاب  ربـخ  نیا  تسا : هتفگ  سپـس  هدرک ، رکذ  ار  نآ  هحفص ي 472  دلج 1  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ ، و 

!؟ تسیک لهس ) نب  رارض   ) کناویح
. تسا نآ  یتسردان  رب  هاوگ  ثیدح  نیا  نتم  تسا : هتفگ  هحفص ي 286  دلج 7  رکاسع  نبا  خیرات  رد  ناردب ، نبا  و 

هحفص 240 ] ] 

. تسا رکبوبا  دومرف : باوج  رد  مدیسرپ ، وا  زا  دعب  هفیلخ ي  دروم  رد  ادخ ، لوسر  زا  هک  هدمآ  يدنک  سالج  نب  دیز  زا  - 39
. تسین يوق  شدانسا  تسا : هتفگ  سپس  هدروآ ، شدنس  اب  ار  نآ  دیز  لاح  حرش  رد  باعیتسا " رد "  رمع  وبا 

نامثع سپس  رمع ، سپس  رکبوبا ، دومرف : نم  هب  هنایفخم  شتافو  زا  شیپ  ادخ  لوسر  هک : هدمآ  هنع  هللا  یـضر  نینمؤملا  ریما  یلع  زا  - 40
! دوب میهاوخ  نیملسم  تسرپرس  رما و  یلو  نم  وا  زا  دعب  و 

رما و یلو  نم  هاگنآ  نامثع  سپس  رکبوبا ، هک  درک  دهع  نم  اب  هکنآ  رگم  تفرن ، ایند  زا  ادخ  لوسر  هک : هدمآ  نینمؤملا  ریما  یلع  زا  - 41
. درک دنهاوخن  تقفاوم  نم  اب  یگمه  هکنآ  تیاهن  دوب ، میهاوخ  نیملسم  تسرپرس 

ار نامثعو  رمع  وا  زا  دـعب  درک و  حاتتفا  رکبوبا  ياه  تسد  اب  ار  تفالخ  نیا  دـنوادخ  هک : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  - 42
. دومرف متخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن  رهم  اب  نم  هلیسو ي  ار  تفالخ  اهنآ  زا  دعب  و  داد ، رارق  هفیلخ 

: تسا هتفگ  سپس  هدروآ ، دنس  یب  لاسرا و  روط  هب  هحفص ي 33  دلج 1  هرـضنلا "  ضایرلا  رد "  يربط ، نیدلا  بحم  ار  تیاور  هس  نیا 
نیا تدـم ، نیا  رد  وا  هک  میئوگب  رگا  درک و  فلخت  هام  شـش  ات  رکبوبا  اب  تعیب  زا  یلع  اریز  دـشاب ، تسرد  ثیداحا  نیا  هک  تسا  دـیعب 

اب ادخ  لوسر  رگا  تسا و  تقیقح  نیا  دیؤم  زین  میکحت ، رب  نامثع  رما  رد  وا  فقوت  هوالعب  . تسا دـیعب  زاب  دوب  هدرک  شومارف  ار  ثیداحا 
. فقوت هن  درک  یم  نآ  رب  تردابم  اعطق  دوب ، هتسب  نامیپ  وا 

ترجاهم نم  اب  یـسک  متفگ : دمآ  مشیپ  لیئربخ  دومرف : ادخ  لوسر  هک  هدروآ  دوخ  دنـس  اب  ادـخ  لوسر  زا  نینمؤملا  ریما  زا  یملید  - 43
هحفص دلج 6  لامعلا  زنک   ) دشاب یم  تتما  درف  نیرترب  دوب و  دهاوخ  نیملـسم  رما  یلو  وت  زا  دـعب  هک  تسوا  و  رکبوبا ، تفگ : دـنک ؟ یم 

(. 139
نیرتزیزع ، نم ، شیپ  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تفگ  هنع  هللا  یضر  یلع  -44
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نیرتهب و نیرتزیزع و  دندرک و  مقیدصت  دندروآ و  نامیا  نم  هب  هک  اهنآ  دنتـسه  مباحـصا  دارفا  نیرتهب  نیرت و  بوبحم  نیرت و  یمارگ  و 
رفاک نم  هب  مدرم  دومن ، مقیدصت  وا  دندرک و  مبیذکت  مدرم  اریز  تسا ، قیدـص  رکبوبا  ترخآ  ایند و  رد  مباحـصا  نیرترب  نیرت و  یمارگ 
رود ارم  مدرم  دوب ، مبحاـصم  وا  دـندرک و  كرت  ارم  مدرم  دـیزرو ، سنا  نم  هب  وا  دـندرک و  تحاراـن  ارم  مدرم  دروآ ، ناـمیا  وا  دـندش و 

وا هب  ما  هیحان  زا  دنوادخ  داد ، حیجرت  شلام  لها و  سفن و  رب  ارم  دـیورگ و  نم  هب  وا  دـندیرب و  نم  زا  مدرم  داد ، نز  نم  هب  وا  دـندرک و 
هب دنک  مارتحا  نم  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وا  دراد  تسود  ارم  سک  ره  سپـس  دهد ، ریخ  شاداپ  تمایق  زور  رد 

متما رب  نم  زا  دعب  هفیلخ  وا  سپ  دیامن  تعاطا  وا  زا  دـهد و  شفرحب  شوگ  دوش  کیدزن  ادـخ  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره  دـنک و  مارتحا  وا 
. دشاب یم 

حابـصم ینادرج " د ر " هدروآ و "  راکفالا "  ضور  زا "  لقن  هب  هحفص ي 173  دلج 2  سلاجملا "  ۀهزن  رد "  يروفـص  ار  تیاور  نیا 
. تسا هدرک  تیاکح  ار  نآ  هحفص ي 26  دلج 2  مالظلا " 

هک یحیحص  تایاور  ار  نآ  ياه  هلمج  زا  یتمسق  ره  هدشن و  هدید  يدنـس  لصا و  چیه  رد  هک  تسا  نیرخأتم  ياه  هتخاس  زا  تیاور  نیا 
. دنک یم  بیذکت  هدمآ  دیناسم  بتک و  رد 

ریبز ریشمش  ۀملسم  نب  دمحم  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  اب  نمحرلا  دبع  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  فوع  نب  نمحرلادبع  نب  میهاربا  زا  - 45
رگم میدرکن  بضغ  ام  دنتفگ : ریبز  هنع و  هللا  یضر  یلع  تفگ : هکنآ  ات  دناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  تساوخ و  اپب  رکبوبا  هاگنآ  تسکش  ار 

وا اریز  میناد ، یم  ادخ  لوسر  زا  دعب  تفالخ  هب  درف  نیرتراوازس  رد  ار  رکبوبا  ام  هنرگ  میدش و  هدراذگ  رانک  تروشم  رما  رد  هکنآ  يارب 
رد دـناوخب  زاـمن  مدرم  اـب  هک  دومرف  رما  وا  هب  ادـخ  لوـسر  میهاـگآ و  شیراوـگرزب  تفارـش و  هب  اـم  دوـب و  راـغ  رد  ادـخ  لوـسر  هارمه 

. تسا هدروآ  دوخ  دنس  اب  هحفص ي 66  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح  ار  بلطم  نیا  . دوب هدنز  وا  هکیتروص 

هحفص 242 ] ] 

یـضعب حیحـص و  یـضعب  هک  تنـس  لها  قیرط  زا  يدایز  تایاور  دـید  دـیهاوخ  ادـعب  هک  يروط  هب  اریز  دـنلطاب ، یلک  روطب  تایاور  نیا 
نیا رد  هدادن و  رارق  دوخ  نیشناج  ار  یسک  ادخ  لوسر  دراد : تحارص  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  زا  دنتسه  نسح 

هک يا  هجاحم  و  دراد ، دوجو  رکبوبا  تفالخ  نالطب  رب  يدایز  دهاوش  يوبن  هریـس ي  ثیداحا و  نمـض  رد  .و  تسا هدومرفن  یمادـقا  هراب 
اب تعیب  زا  وا  ندرک  يراد  دوخ  دیدرگ و  عقاو  دندوب  هدیـشوپ  روزب  ار  تفالخ  سابل  هکیناسک  ترـضحنآ و  نایم  تفالخ  رما  يادـتبا  رد 

 " هیقـشقش هبطخ ي "  يادـص  ناهج  میرذـگب  هک  اهنیا  زا  . دـنک یم  نشور  ار  تسردان  رابخا  نیا  نالطب  ینالوط  تدـم  کـی  رد  رکبوبا 
نیا ریظن  هتبلا  دـنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  اه  باـتک  زا  يرایـسب  رد  هدینـش و  یبوخ  هب  دـنک  یم  مـالعا  لـطاب  ار  نارگید  تفـالخ  هک  ار  یلع 

. تسا دایز  نارگید ) تفالخ  یتسردان  مالعا  رد   ) یلع زا  هبطخ 
دنا ؟ هتخاس  مالسلا  هیلع  یلع  ام  ياقآ  مانب  غورد  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  و 

" تسا غورد  هدش  تیاور  یلع  زا  هک  یئاهزیچ  مومع  هک " : تسا  هتفگ  بوخ  ردقچ  نیریس  نبا  و 
ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  مهئاوها  تعبتا  نئلو 

قاو  یلو و ال  نم  هللا  نم  کلام 
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 ". دوب دهاوخن  يا  هدنرادهگن  تسود و  ادخ  بناج  زا  وت  يارب  ینک  يوریپ  ناشیاهاوه  زا  هدمآ  وت  يوسب  هک  یشناد  نیا  زا  دعب  رگا   "و 

هحفص 243 ] ] 

ریوزت ییاوسر 

بلاطم اب  هداهن و  اـنب  ار  تفـالخ  غورد  هناـختب ي  نآ  يور  هک  ناشـساسا  ياـنب  گنـس  دروم  رد  تنـس  لـها  زا  هک  تسا  یثیداـحا  اـهنیا 
هدش هتخاس  ریطاسا  زج  ثیداحا  نآ  هک  دنا  هداد  یهاوگ  ناشناگرزب  میدید : هک  یتروص  رد  تسا ، هدیـسر  دـنا  هتـسارآ  ار  نآ  تسردان ،

. دنتسین يرگید  زیچ  دنرادن ، تیعقاو  تحص و  هجو  چیه  هب  هک 
يدرف چیه  تسا و  باختنا  عامجا و  نامه  تفالخ  باب  رد  نانآ  شیپ  لیلد  اهنت  اریز  دنک ، یم  دـییأت  ار  تقیقح  نیا  زین  رابتعا  تیعقاو و 

هب نآ ، طئارـش  تابثا  باختنا و  حیحـصت  صن و  لاطبا  دروم  رد  نانآ  هک  مینیب  یم  اذـل  دـنا و  هدرکن  دامتعا  صن  هب  باب  نیا  رد  ناـنآ  زا 
دنا ! هداد  تبسن  زین  هعیش  زا  یضعب  هب  ار  صن  راکنا  هک  یئاج  ات  هدرک  ثحب  حورشم  روط 

نآ هب  هک  یسک  زا  تسا و  رکنم  تفالخ  باب  رد  ار  صن  تما ، روهمج  هک  میتسناد  و  دیوگ : یم  هحفص ي 165  دیهمتلا "  رد "  ینالقاب 
دادغب و هلزتعم  هیدیز و  لیبق : زا  دنناد  یم  رترب  نارگید  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیناسک  رتشیب  میدـید : و  دـیوج ، یم  يربت  دـشاب  دـقتعم 

! دنتسه وا  تفالخ  هرابرد ي  صن  رکنم  لاح  نیع  رد  دنناد  یم  رترب  نارگید  زا  ار  یلع  هکنآ  اب  نارگید ،
هیحان ي زا  هفیلخ  و  تسا ، مالـسا  تما  تیاضر  هفیلخ  باختنا  رد  لـصا  تسا " : هتفگ  هحفص ي 46  تارضاحملا "  رد "  یمرـضخ "  "

راک  نیا  رد  نانآ  دندرک و  باختنا  ار  قیدص  رکبوبا  اذل  هدوب و  نینچ  نیملسم  يأر  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  دریگ ، یم  ورین  مدرم 

هحفص 244 ] ] 

وا اب  هک  هدوب  نیا  راکنیا  ینعم  دندومن و  تعیب  وا  اب  دندرک  شباختنا  هکنآ  زا  دعب  دندوبن و  تعیرش  بحاص  زا  ینامرف  ایو  صن  هب  یکتم 
نید ماکحا  هب  هک  هتسب  نامیپ  نانآ  اب  وا  هکنانچمه  دننک  تعاطا  يرادرب و  نامرف  وا  زا  تسنآ  رد  ادخ  ياضر  هک  هچنآ  رد  دنتـسب  نامیپ 

دننامه هک  تسا  تعیب  تقیقح  نامه  مالـسا  تما  هفیلخ و  نایم  لباقتم  نامیپ  نیا  دـیامن و  لـمع  مرکا  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  قبط 
: دننک یم  هحفاصم  دنراشف و  یم  ار  رگیدکی  تسد  دقع ،  ءارجا  ماگنه  نانآ  اریز  دنهد ، یم  ماجنا  يرتشم  عیاب و  هک  تسا  یلمع 

هدرک و بجاو  نید  هک  یئاهزیچ  مامت  زا  ار  نآ  هب  ءافو  نیملـسم  تسا و  تعیب  نیمه  هیحاـن ي  زا  هفیلخ  یعقاو  يورین  میتفگ : هکناـنچ  و 
. دنناد یم  رتمزال  هداد  رارق  شیرورض  مالسا  تعیرش 

دندـنبب نامیپ  وا  اب  مدرم  دـنک و  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  هفیلخ  هکنیا : نآ  هدرک و  عادـبا  ار  يرگید  هقیرط ي  هفیلخ  باختنا  رد  رکبوبا  و 
لمع نیا  تسا و  ۀـعاطالا  بجاو  زین  شور  نیا  هک  دنتـسناد  دـندومن و  تقفاوم  هقیرط  نیا  اب  زین  مالـسا  تما  و  دـنیامن ، تعاطا  وا  زا  هک 

. تسا دهع  تیالو  نییعت  نامه 
سابل روزب  هک  یسک  يارب  تفالخ  رارقتـسا  تعیب و  داقعنا  زا  دعب  هدش  هتخاس  تایاور  نیا  شیادیپ  خیرات  هک : دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و 
شتآ هکنآ  اب  دـندرواین  نایم  هب  نآ  زا  ینخـس  نآ  زا  دـعب  ای  هفیقـس و  زور  رد  اهنآ  زا  يدرف  چـیه  اذـل  تسا و  هدوب  هدیـشوپ  ار  تفـالخ 

. دوب سوسحم  الماک  نآ  هب  زاین  هتفرگ و  الاب  تدشب  عازن  فالتخا و 
زین خـیرات  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  بیجع  تسین  روآ  تفگـش - هتـشادن  یهاگآ  اهنآ  زا  یـسک  تاـیاور  نیا  شیادـیپ  زا  شیپ  هکنیا  زا 
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ار تفالخ  هار  نآ  زا  هدرکن و  هجوت  اهنآ  هب  تفالخ  لصا  تابثا  رد  اـهنآ ) زا  یمک  رگم   ) قیقحت لـها  ناـگرزب  مـالک و  ملع  نادنمـشناد 
. دندومن یم  تابثا  ار  نانآ  تفالخ  فلتخم  ياه  هار  زا  هدرکن و  یهاتوک  نآ  تابثا  لصا  رد  هچ  رگا  دندومنن و  تابثا  نانآ  يارب 
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ندوبن یلاخ  باب  زا  هچ  رگ  دنتـشاد ، اهنآ  ندوب  یگتخاس  هب  ملع  ای  دنتـشادن و  یهگآ  غورد  تایاور  نیا  زا  اهنآ  هکنآ  رگم  تسین  نیا  و 
اما دندرک  رکذ  نانآ  لئاضف  هرمز ي  رد  قئاقح  رب  یشوپ  هدرپ  رطاخب  ار  یگتخاس  غورد و  تایاور  نآ  ضرغم ، نیفلؤم  زا  یضعب  هضیرع 

. تسا تایاور  نیا  ندوب  یگتخاس  هناشن ي  دوخ  نیا  دندرکن و  يراک  نینچ  هاگ  چیه  نانآ  رظن  یب  نادنمشناد 
نیماضم اب  هک  دراد  دوجو  يدایز  تنـس ) لها  رظنب  هتبلا   ) هحیحـص ي ثیداحا  هدـش  لقن  ءافلخ  تفالخ  باب  رد  هکیتاـیاور  لـباقم  رد  و 

: دوش یم  هدروآ  الیذ  هک  یثیداحا  تسا  هلمجنآ  زا  تسا و  فلاخم  دص  رد  دص  اهنآ 
رما نیا  هک  مدیـسرپ  یم  ادخ  لوسر  زا  هک  متـشاد  یم  تسود  تفگ " : یم  شگرم  ضرم  رد  هک  هدـش  لقن  حیحـص  روطب  رکبوبا  زا  - 1

یبیـصن هراب  نیا  رد  راصنا  يارب  زا  ایآ  هک  مدیـسرپ  یم  هک  متـشاد  یم  تسود  و  درک ، یمن  عازن  وا  اب  یـسک  ات  تسیک ؟ لاـم  تفـالخ ) )
؟ تسه

هک تشادن  اج  رگید  تسا  هلوقنم  تایاور  نیا  زا  یضعب  حیرص  هکنانچ  دوب  هدینش  شتفالخ  هرابرد ي  یصن  ادخ  لوسر  زا  رکبوبا  رگا  و 
فتک و ثیدح  رد  هکنانچ  دشاب  یئوگ  نایذـه  باب  زا  ندرک  وزرآ  عون  نیا  دـشاب و  هدرک  هبلغ  وا  رب  درد  هکنآ  رگم  دـنک ، وزرآ  نینچ 

. دنا هداد  لامتحا  ةاود 
ادـخ لوسر  باحـصا  رب  ارت  نم  تفگ : وا  هب  دـناوخ و  ار  رمع  راضتحا ، ماگنه  رکبوبا  هک : هدرک  لقن  هشیاـع  زا  دوخ  دنـس  هب  کـلام  - 2
یمن ار  نیملسم  ریخ  زج  راک  نیا  رد  مداد و  رارق  اورنامرف  امش  رب  ار  رمع  هک : تشون  اهرکشل  ناهدنامرف  يوس  هب  و  مهد ، یم  رارق  هفیلخ 

. مهاوخ
رکبوبا هک  تشاد  ینعم  هچ  هتشاد  دوجو  یصن  رمع  تفالخ  هرابرد ي  رگا  و 
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دهد ؟ تبسن  دوخب  ار  وا  نداد  رارق  اورنامرف  هفیلخ و 
يا منیب  یم  بوخ  ارت  متفگ : وا  هب  متفر و  شندـیدب  يزور  درک  توف  رکبوبا  هک  یـضرم  نآ  رد  دـیوگ : یم  فوـع  نب  نمحرلا  دـبع  - 3
نم تسا ، هدرک  رتدیدش  ار  مدرد  مدید  نارجاهم  امـش  زا  هک  هچنآ  تسا و  دیدش  رایـسب  مدرد  تفگ : باوج  رد  وا  . ادخ لوسر  هفیلخ ي 

. دشاب ناتیارب  هک  دیتشاد  لیم  دیدش و  تحاران  لمعنیا  زا  امش  همه ي  اما  مدرپس  ناندرف  نیرتهب  هب  ار  امش  روما  مدوخ  شیپ 
وت ادـخب ! مسق  . دـیازفا یم  تتلاسک  رب  یتحاران  نیا  هک  نکم  تحاران  ار  دوخ  ادـخ  لوسر  هفیلخ ي  يا  متفگ : وا  هب  دـیوگ : یم  هکنیا  اـت 

تما حالص  يارب  ار  راک  نیا  اهنت  وت  شابم و  تحاران  هدش  توف  وت  زا  هک  ایند  روما  زا  يزیچرب  هاگ  چیه  يدوب  حلـصم  هتـسیاش و  هشیمه 
. مینیب یمن  وت  زا  ریخ  زج  زین  ام  يداد  ماجنا 

هب تبـسن  تسا  هدـش  رایتخا  هک  یـسک  دـندوب  دـندقتعم  اما  دـندوب ، صن  مدـع  هب  فرتعم  اهنآ  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ای  هباحـص  یتحاراـن 
یهاوخ و دوخ  يور  زا  رکبوبا  هکلب  هدشن ، لمع  نآ  هب  هک  دندرک  یم  رکف  اما  دندوب  صن  دوجو  هب  فرتعم  ای  و  درادـن ، يزایتما  نارگید 

دهاوخن تما  رایتخا  اب  زج  هفیلخ  نییعت  دندوب  دقتعم  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ای  .و  دنا هدوب  نآ  رکنم  اذـل  هدرک و  رایتخا  ار  وا  اجیب  هقالع ي 
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نارگید هک  هدوب  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد ي  اهنت  صن  دندوب : دـقتعم  هک  هدوب  تهج  نیا  هب  ای  .و  تسا هدـشن  یهاوخ  رظن  اهنآ  زا  اما  دوب ،
تروص یتسرد  لوصا  يور  مه  باختنا  دنرادن و  صن  هب  دامتعا  مدرم  دـندید  یم  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ای  و  دـنا ، هتـشاد  مدـقم  وا  رب  ار 

هقباـس هک  هدوب  یـصوصخ  یـصخش و  باـختنا  زین  رمع  باـختناو  هدوب  هدزباتـش  رمع  هتفگ ي  قبط  هک  رکبوـبا  باـختنا  اریز  دریگ ، یمن 
لیم دید و  یم  يرگید  زا  رت  هتـسیاش  ار  دوخ  یـسک  ره  دوب ، هدمآ  نایم  هب  هفیلخ  باختنا  رما  رد  جرم  جره و  ياپ  نوچ  و  تسا ، هتـشادن 

" باسنالا رد "  يرذالب  هک  یثیدح  رد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هکنانچ  دشاب  اه  ناملسم  هفیلخ ي  تشاد 
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ناتمادک ره  هک  مینیب  یم  نانچ  ار  امـش  موق  يا  تسا "  نیا  ثیدـح  نآ  تسا و  هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هدروآ  هحفص ي 20  دلج 5 
هفیلخ دیراد  دیما  داب ) امـش  رب  ادخ  تمحر   ) امـش همه  ایآ  دـیزادنایب ، ریخأتب  ار  نآ  رارقتـسا  دـیهاوخ  یم  دـیتفالخ و  هب  ندیـسر  قاتـشم 

!؟ دیشاب
ربمایپ ناونع  هب  ار  ص )  ) دمحم دنوادخ  تسا ": هدروآ  نینچ  رکبوبا  لوق  زا  دمآ  دهاوخ  ادعب  شمامت  هک  یثیدح  نمض  رد  هبیتق  نبا  - 4

هدرک ردـقم  هک  هچنآ  وا  يارب  درک  رایتخا  هکنآ  ات  داهن  تنم  ام  رب  ام  نایم  رد  شنداد  رارق  اب  و  داد ، رارق  یلو  نینمؤم  يارب  تخیگنا و  رب 
یلاو ارم  زین  نانآ  دنیامن  رایتخا  تسا  اهنآ  تحلصم  قباطم  هک  هچنآ  رگیدکی  قافتا  اب  ات  دومرف  ضیوفت  اهنآ  هب  ار  مدرم  روما  هاگنآ  دوب ،

 ". دندیزگ رب  دوخ  ياوشیپ  و 
نارتش زا  رت  بوبحم  مشیپ  هدوب  اهنآ  نایم  رد  ادخ  لوسر  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  تسا " : هتفگ  هک  هدـش  تیاور  حیحـص  روطب  رمع  زا  - 5

". ابر ۀلالک و  تفالخ ، هدوب : وم  خرس 
. تسا هدمآ  اهیف  ام  ایند و  زا  وم ، خرس  نارتش  ياجب  رگید  تیاور  رد  و 

هفیلخ زا  هدوب : وم  خرس  نارتش  زا  رت  بوبحم  مشیپ  مدیسرپ  یم  ادخ  لوسر  زا  زیچ  هس  زا  رگا  تسا ": هدمآ  حیحـص  روط  هب  رمع  زا  و  - 6
... وا زا  دعب  ي 

ادخ لوسر  اریز  مهدن ، رارق  نیـشناج  ار  یـسک  نم  هچ  رگا  دنک  یم  ظفح  ار  شنید  دنوادخ  هک : تسا  هدمآ  رمع  زا  حیحـص  روط  هب  - 7
. تسا هداد  رارق  نیشناج  دوخ  يارب  رکبوبا  هکنانچ  مهد  رارق  هفیلخ  ار  یسک  ای  و  تسا ، هدادن  رارق  هفیلخ  ار  یسک 

دناد یمن  ادخ  لوسر  دننامه  ار  یـسک  وا  متـسناد  هکنآ  رگم  درکن  دای  ار  رکبوبا  ادخ و  لوسر  وا  مسق  ادخب  تسا : هتفگ  رمع  نب  هللا  دبع 
رارق نیشناج  ار  یسک  و 
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. داد دهاوخن 
راب ینیگنـس  دیهاوخ  یم  تفگ  باوج  رد  یهد ؟ یمن  رارق  نیـشناج  ار  یـسک  ارچ  دش : هتفگ  وا  هب  دیدرگ  حورجم  رمع  هک  یماگنه  - 8

، تسا هداد  رارق  نیشناج  هدوب  رتهب  نم  زا  هک  رکبوبا  نم  زا  شیپ  مهدب ، رارق  نیشناج  رگا  مشکب ؟ شودب  گرم  تایح و  لاح  رد  ار  امش 
دهاوخن رارق  نیشناج  وا  هک  میدیمهف  شمالک  زا  دیوگ : یم  هللا  دقع  . تسا هدادن  رارق  هدوب ، رتهب  نم  زا  هک  ادخ  لوسر  مهدن ، رارق  رگا  و 

. داد
یم مالعا  امـش  هب  دیناد  یمن  هک  ار  يزیچ  مدوخ  هیحان ي  زا  نم  مدرم  يا  تسا " : هدروآ  نینچ  دوخ  دنـس  اب  رمع  هبطخ ي  زا  کلام  - 9
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، تسا هدوب  هدومرف  ماهلا  ادخ  وا  هب  هدرک و  یحو  نم  هب  ار  نیا  تسا ) رکبوبا  روظنم   ) هدرم هک  وا  هکلب  مرادن ، صرح  امش  راک  رب  و  منک ،
، تسا نیملسم  تمظع  هب  دنمقالع  هک  مهد  یم  رارق  یسک  رد  ار  نآ  هکلب  مرپس  یمن  درادن ، نآ  يارب  تیلها  هک  یسک  هب  ار  متماما  نم  و 

هحفص ي 48) دلج 2  لوصولا  ریسیت   ) تسا ماقم  نینچ  يارب  رت  هتسیاش  يدرف  نینچ 
: مینیب یم  هبطخ  نیا  رد  هکنانچ  . دـنا هدرک  رکذ  ءافلخ  تفالخ  صن  باب  رد  هک  یغورد  ثیداحا  نآ  هبطخ و  نیا  نایم  تسا  قرف  ردـقچ 
وا هدناسر و  شترـضح  هب  ار  نآ  لیئربج  هک  راوگرزب  ربمغیپ  رب  ادخ  هیحان ي  زا  ییحو  هن  دـناد ، یم  رکبوبا  هیحان ي  زا  ار  شتفالخ  رمع 

. تسا هدوب  هدمآ  هتشذگ  تایاور  رد  هکنانچ  دشاب  هدومرف  مالعا  لالب  هلیسو ي  ماع  ءألم  رد  زین 
يا دـنتفگ : وا  هب  دـش  حورجم  باطخ  نب  رمع  هک  یتقو  تسا " : هدروآ  نینچ  شدنـس  اب  هحفص ي 33  دـلج 5  شخیرات  رد  يربط  - 10

ار  یسک  ارچ  نانمؤم ! ریما 
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ار وا  دوب  هدـنز  حارج  هدـیبع ي  وبا  رگا  مهدـب ؟ رارق  نیـشناج  ار  یـسک  هچ  تفگ : باوج  رد  وا  یهد ؟ یمن  رارق  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و 
وا تفگ : یم  هک  مدینش  تربمایپ  زا  متفگ : یم  يداد  رارق  هفیلخ  ار  وا  ارچ  دیسرپ : یم  نم  زا  میادخ  رگا  و  مداد ، یم  رارق  دوخ  نیـشناج 

! تسا تما  نیما 
يداد رارق  دوخ  هفیلخ ي  ار  وا  ارچ  دیـسرپ : یم  نم  زا  میادخ  رگا  مداد و  یم  رارق  نیـشناج  ار  وا  دوب  هدنز  هفیذـج  وبا  مالغ  ملاس  رگا  و 

. دراد ادخ  هب  تبسن  دیدش  هقالع  ملاس  تفگ : یم  هک  ما  هدینش  تربمایپ  زا  متفگ : یم 
زا یـشهاوخ  نینچ  نم  مسق  ادخب  دشکب  ارت  ادـخ  تفگ : رمع  منک ، یم  یئامنهار  رمع  نب  هللا  دـبع  هب  ارت  هراب  نیا  رد  تفگ : وا  هب  يدرم 
هک امـش  روما  هب  یتجاح  ار  ام  تسا !؟  زجاع  شنز  نداد  قـالط  زا  هک  مهد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  يدرم  هنوگچ  وت  رب  ياو  مرادـن ، ادـخ 

دـشاب رـش  رگا  میا و  هدیـسر  نآ  هب  ام  دیئوگب )  ) دـشاب ریخ  رگا  هک  مزرو  لیامت  نآ  يوس  هب  ما  هداوناخ  زا  يدرف  يارب  ات  تسین  دـیدوتس 
رارق ص )  ) دمحم تما  راک  رد  لاؤس  باسح و  دروم  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  سب  نیمه  ار  رمع  هداوناخ ي  تسا ، رمع  هیحان  زا  دیئوگب ) )

نم شود  رب  يراب  هن  مدرک  ادیپ  تاجن  يزاین  یب  يور  زا  رگا  و  مدومن ، مورحم  رما  نیا  زا  ار  ما  هداوناخ  مدرک و  داهج  دوخ  اب  نم  دریگ ،
زین هدوب  نم  زا  رتـهب  هک  یـسک  مداد  رارق  نیـشناج  میارب  رگا  منیب : یم  لاـح  دوب ، مهاوخ  دنمتداعـس  تروص  نآ  رد  یـشاداپ ، هن  تسا و 

. دنک یمن  عیاض  ار  شنید  دنوادخ  زگره  تسا و  هدرک  نینچ  هدوب  رتهب  نم  زا  هک  یسک  زاب  مدادن  رارق  رگا  تسا و  هدرک  نینچ 
ار مدرم  تشونرـس  ارچ  نانمؤم ! ریما  يا  دنتفگ : وا  هب  دنتـشگرب و  هرابود  يدـنج  زا  سپ  دـنتفر و  وا  شیپ  زا  نانآ  تارکاذـم  نیا  زا  دـعب 
قح هب  ناتندرکراداو  رد  امش  نیرت  هتسیاش  هک  ار  يدرم  مدوب : هتفرگ  میمـصت  مقباس  راتفگ  زا  دعب  تفگ : باوج  رد  وا  دینک ؟ یمن  نییعت 
دراو مدـید  ار  يدرم  لاـح  نآ  رد  داد و  تسد  نم  هب  يا  هوشغ  یلو  درک ،) یلع  هب  هراـشا   ) مهد رارق  تسرپرـس  یلو "و  امـش "  رب  تسا 

یناتسغاب 
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رب ادـخ  هک  متـسناد  اجنیا  زا  دزیر ، یم  دوخ  ياـپ  ریز  دـنیچ و  یم  ار  نآ  هدیـسر ي  ماـخ و  ياـه  هویم  هدـش  هدوب  هدرک  سرغ  ار  نآ  هک 
نیا مهنیا  امـش و  نیا  مشکب ، شودـب  گرم  تاـیح و  لاـح  رد  ار  تفـالخ  راـب  مهاوـخ  یمن  ورنیا  زا  تـسا  یندرم  رمع  زوریپ و  شراـک 

... " مموق
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ار اهنآ  دـندرک و  یم  هفیلخ  نییعت  تساخرد  رمع  زا  ناوارف ، صوصن  همه  نآ  اـب  هباحـص  هنوگچ  هک : میتسناد  یم  مموق  نم و  شاـک  يا 
دـید و یم  تفالخ  يارب  هتـسیاش  ار  ملاس  هدـیبع و  وبا  درک و  یم  تفلاـخم  صوصن  زا  همه  نآ  اـب  رمع  هنوگچ  و  دـنتفرگ !؟ یم  هدـیدان 

!؟ تشاذگ يروش  هب  ار  تفالخ  هرخالاب  و  درک !؟ یم  رازگرب  اهنآ  هب  ار  تفالخ  دندوب و  هدنز  اهنآ  شاک  يا  هک  درک  یم  وزرآ 
نآ اما  تسناد ، اهنآ  ینیشناج  يارب  یفاک  لیلد  ار  ملاس ) هدیبع و  وبا   ) درم ود  نآ  تلیـضف  هب  طوبرم  ثیدح  ود  نآ  هنوگچ  وا ، هوالع  هب 
وا زا  رگا  . تسناد یمن  رذع  شیادـخ  شیپ  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  بقانم  هرابرد ي  تنـس  باتکر و  هک د  ار  تایاور  تایآ و  همه 

!؟ يا هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا  ارچ  دش  یم  هدیسرپ 
هتسیاش هدرمش  مرکا  ربمایپ  ناج  ار  وا  نآرق  هدش و  لزان  شا  هرابرد  ریهطت  هیآ ي  تسا و  قطان  شتمصع  هب  نآرق  هک  ار  یسک  هنوگچ  و 

!؟ دناد یمن  تفالخ  رما  يارب 
، دناد یمن  تفالخ  يارب  هتـسیاش  هدوب ) رتشیب  شردپ  زا  وا  شناد  هکنآ  لاح  و   ) هلأسم کی  نتـسنادن  رطاخ  هب  ار  هللادبع  شرـسپ  وا  ارچ  و 

دایز شناد  هب  يزاین  ماقم  نیا  تسین و  نیملسم  لاوما  هدننک ي  میسقت  راد و  هنیزخ  زج  نیملسم ، هفیلخ ي  وا  هیرظن ي  قبط  هکیتروص  رد 
نب یبا  شیپ "  دورب  دسرپب ، يزیچ  نآرق  هرابرد ي  دهاوخ  یم  سک  ره  مدرمیا  تسا " : هتفگ  نینچ  يا  هبطخ  رد  وا  دوخ  هکنانچ  درادـن 

زا دهاوخ  یم  هک  یسک  تباث "و  نب  دیز  شیپ "  دورب  دسرپب  يزیچ  ثرا  هب  طوبرم  ماکحا  ضئارف و  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک  بعک " و 
هک  یسک  لبج " و  نب  ذاعم  شیپ "  دورب  دسرپب  يزیچ  هقف 

هحفص 251 ] ] 

 ". تسا هداد  دارق  لاوما ، هدننک ي  میسقت  نزاخ و  ارم  دنوادخ  اریز  نم ، شیپ  دیایب  دسرپب  يزیچ  لاملا  تیب  زا  دهاوخ  یم 
رگا هک  یتروص  رد  یهد ، رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  یهاوخ  یمن  وت  دنیوگ  یم  مدرم  تفگ " : نینچ  شردپ  هب  رمع  نب  هللا  دبع  - 11

یهاوخ رصقم  ار  وا  اعطق  وت  دراذگب  ناشدوخ  لاحب  دنک و  لو  ار  اهنآ  وا  یـشاب و  هتـشاد  ترتش  يارب  ینابراس  دنفـسوگ و  يارب  یناپوچ 
!؟ " تسا دنفسوگ  رتش و  ینابهگن  هکنآ  لاح  تسناد و 

!؟ یشاب هدادن  رارق  شناگدنب  نابهگن  ار  یسک  ینک و  تاقالم  ار  وا  هک  یماگنه  تفگ  یهاوخ  هچ  ادخ  هب 
: تفگ درک و  دنلب  ار  شرس  هاگنآ  تخادنا ، ریز  هب  یتدم  ار  شرـس  داد ، تسد  مردپ  هب  ینزح  تلاح  هرکاذم ، نیا  زا  دیوگ : یم  هللا  دبع 

هدش : هداد  رارق  تنس  میارب  هک  مهد  ماجنا  ار  راک  ود  نیا  زا  کی  مادک  تسا ، نید  هدننک ي  ظفح  دنوادخ 
: دـیوگ یم  هللا  دـبع  تسا !؟ هداد  رارق  زین  رکبوـبا  مهد  رارق  نیـشناج  رگا  تـسا و  هدادـن  رارق  زین  ادـخ  لوـسر  مهدـن ، رارق  نیـشناج  رگا 

. داد دهاوخن  رارق  نیشناج  ار  یسک  مردپ  هک  مدیمهف 
هحفص ي دلج 2  ةرضنلا "  ضایرلا  رد "  هکنانچ  ۀقفاوملا " رد "  نامس  نبا  هحفص ي 44 و  دلج 1  هیلحلا "  رد "  میعن  وبا  ار  بلطم  نیا 
زا رگید  قیرط  زا  يراـخب  قازرلا و  دـبع  زا  نارگید  میهاربا و  نب  قاحـسا  زا  حیحـص  رد  زین  ملـسم  دـنا و  هدروآ  دوخ  دنـس  اـب  هدـمآ   74

. دنا هدروآ  دوخ  دنس  اب  ار  نآ  هدمآ  هحفص ي 149  دلج 8  یقهیب "  ننس  رد "  هکنانچ  رمعم " "

هک متـساوخ  دنتفگ  یم  یبلاطم  مدرم  هک  مدینـش  متفگ : مردپ  هب  دیوگ : یم  هللا  دـبع  تسا ": هدـمآ  نینچ  رگید  تایاور  رد  بلطم  نیمه 
اهنآ  میوگب : امش  هب  ار  اهنآ 
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دنک اهر  ار  تیاهدنپسوگ  وا  یشاب  هتشاد  یناپوچ  رگا  مناد  یم  هک  یتروص  رد  یهد  یمن  رارق  دوخ  نیشناج  ار  یسک  وت  هک  دنا  هتشادنپ 
!! تسا رتمهم  مدرم  ینابهگن  هکنآ  لاح  تسناد و  یهاوخ  رصقم  ار  وا  دیایب  وت  شیپ  و 

ظفح ار  شنید  ادخ  تفگ : درک و  دنلب  رـس  سپ  درک  رکف  تخادنا و  ریزب  رـس  یتدم  درک و  قیدصت  ار  مراتفگ  مردپ  دیوگ : یم  هللا  دبع 
... " تسا هداد  رارق  زین  رکبوبا  مهدب  رارق  رگا  هدادن و  رارق  زین  ادخ  لوسر  مهدن  رارق  هفیلخ  رگا  دنک ، یم 

. تسا هدرک  لقن  هحفص ي 190  رمع  هریس ي  رد  يزوج  نبا  ار  تیاور  نیا 
ار یسک  ارچ  نانمؤم  ریما  يا  متفگ : وا  هب  دروخ  تبرض  رمع  هک  یماگنه  هدروآ " : نینچ  رمع  رـسپ  زا  للعلا " باتک "  رد  ۀعرز  وبا  - 12

نایم متـشاد  لیم  دیناشنب ، ارم  تفگ : وا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  هللا  دبع  . دـیناشنب ارم  تفگ : وا  یهد ؟ یمن  رارق  تسرپرـس  ریما و  مدرم  رب 
تفگ : سپس  . دشاب هنیدم  ضرع  دننامه  يا  هلصاف  واو  نم 

." منادرگ یم  رب  درپس  نم  هب  راب  نیتسخن  هک  یسکب  ار  نآ  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سکنآ  هب  مسق  " 
ورب تفگ : هللا  دبع  شرـسپ  هب  درک  گرم  ساسحا  رمع  هک  یماگنه  تسا : هدروآ  هحفص ي 22  هسایـسلا "  ۀمامالا و  رد "  هبیتق  نبا  - 13

. موش نفد  رکبوبا  ادخ و  لوسر  رانک  شا  هناخ  رد  دهد : هزاجا  وگب ، ناسرب و  مالس  وا  هب  نم  زا  هشیاع و  شیپ 
رمع هب  ار  ممالـس  مرـسپ ، دوزفا : سپـس  درادـن ، یعنام  بوخ ، رایـسب  تفگ : باوج  رد  وا  تفگ  وا  هب  ار  نایرج  تفر و  وا  شیپ  هللا  دـبع 
نانآ يارب  نم  اریز  راذگم ، لمهم  ار  نانآ  هدب و  رارق  ریما  اهنآ  رب  ار  یـسک  راذگم ، تسرپرـس  نودـب  ار  دـمحم  تما  وگب : وا  هب  ناسرب و 

. مسرت یم  منک و  یم  ینیب  شیپ  ار  یئوس  بقاوع 
رگا مهدـب  رارق  دوخ  نیـشناج  هک  دـنک  یم  رما  ار  یـسک  هچ  وا  تفگ : باوج  رد  رمع  تفگ : وا  هب  ار  نایرج  دـمآ و  رمع  شیپ  هللا  دـبع 

: دیسرپ یم  نم  زا  متفر و  یم  میادخ  شیپ  هک  یتقو  مداد ، یم  رارق  یلو "  هفیلخ و "  ار  وا  دوب  هدنز  حارج  هدیبعوبا ي 
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ینیما یتما  ره  يارب  تفگ : یم  هک  مدینـش  تربمایپ  هدنب و  زا  میادخ  متفگ : یم  يداد ؟ رارق  یلو "  ص" )  ) دـمحم تما  رب  ار  یـسک  هچ 
. تسا حارج  هدیبع ي  وبا  تما  نیا  نیما  تسا و 

دمحم تما  رب  ار  یسک  هچ  دیسرپ : یم  نم  زا  متفر و  یم  میادخ  شیپ  هک  یتقو  مداد ، یم  رارق  هفیلخ  ار  وا  دوب  هدنز  لبج  نب  ذاعم  رگا  و 
يداد ؟ رارق  اوشیپ  (ص ،)

. ددرگ یم  روشحم  ءاملع  هرمز ي  رد  تمایق  رد  لبج  نب  ذاعم  تفگ : یم  هک  مدینش  تربمایپ  هدنب و  زا  میادخ ، متفگ  یم 
تما رب  ار  یـسک  هچ  مدرک : یم  لاؤس  نم  زا  متفر و  یم  ادـخ  شیپ  هک  یتـقو  مداد  یم  رارق  اوشیپ  ار  وا  دوـب  هدـنز  دـیلو  نبدـلاخ  رگا  و 

يداد ؟ رارق  یلو "  ص" )  ) دمحم
. تسا ناکرشم  رب  ادخ  ياهریشمش  زا  يریشمش  دیلو  نب  دلاخ  تفگ : یم  هک  مدینش  تربمایپ  هدنب و  زا  میادخ  متفگ : یم 

... " دوب یضار  اهنآ  زا  هک  یلاح  رد  درم  ادخ  لوسر  هک  مهد  یم  رارق  یناسک  رد  ار  تفالخ  نم  نکیلو 
: دیوگ یم  ینیما 

دنـس اب  ظافح  هک  ار ) نآ  ثیدح  کی  ول  و   ) دوب هدینـش  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد ي  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  هچنآ  باطخ  نب  رمع  شاک  يا 
، دیسرپ یم  شنیشناج  هرابرد ي  وا  زا  ادخ  هک  یماگنه  درک و  یم  دوخ  نیـشناج  ار  یلع  هجیتن ، رد  تشاد و  دایب  دنا ، هدرک  لقن  زا  دوخ 

!!! داد یم  رارق  رذع  شیادخ  شیپ  ار  نآ 
رد نم  هکنیا " :  نآ  درک و  یم  تیافک  ار  وا  هدرک ، لقن  ادـخ  لوسر  زا  قافتا  روط  هب  مالـسا  تما  هک  ثیدـح  کی  نتـشاد  دایب  دـیاش  و 
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اهنآ دش ، دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیئوجب ، کسمت  ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  هفیلخ - ود  امـش  نایم  رد  ای  اهبنارگ - زیچ  ود  امـش  نایم 
رایسب دنوش " و  دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رد  ات  دش ، دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  هک  دنـشاب  یم  متیب  لها  مترتع  ادخ و  باتک  زا  ترابع 

. تسا مرکا  ربمایپ  نادناخ  گرزب  ترتع و  گرزب  یلع  هک  تسا  نشور 
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رد ادخ  لوسر  هک  تسین ؟ هدمآ  ادـخ  لوسر  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  دـیناسم  حاحـص و  رد  هک  یثیداحا  يوار  رمع  دوخ  ایآ 
هچنآ دوب "و  دهاوخن  نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنآ  تیاهن  تسا ، یسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبـسن  یلع  تسا " : هدومرف  نآ 

، دـنراد تسود  ار  وا  زین  ربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  يدرم  هب  ار  مچرپ  ادرف  تسا " : هدومرف  ربیخ  زور  رد  هک  ار 
رادـب تسود  ایادـخ  تسوا ، يـالوم  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نم  هک  ار  یـسک  تسا " : هدومرف  ریدـغ  زور  رد  هک  ار  هچنآ  داد " و  مهاوخ 

." دراد نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  یسک 
یتسپ و زا  دشاب و  نومنهر  تیاده  يوس  هب  ار  شبحاص  هک  تسین  یلع  لئاضف  دننامه  یلئاضف  ياراد  سک  چـیه  شرگید " : هتفک ي  و 

هفک رد  یلع  ناـمیا  دوـش و  هدراذـگ  يا  هفک  رد  هناـگتفه  ياـه  نیمز  اهنامـسآ و  رگا  شرگید " : هدوـمرف ي  دراد " و  شزاـب  تلـالض 
". تشاد دهاوخ  ینوزف  یلع  نامیا  اعطق  رگید ،

ثیدـح دـنچ  نآ  اب  ربارب  رمع  شیپ  هدـش  لزان  ترتع  گرزب  یلع ، شیاتـس  هرابرد ي  هک  اهنیا  رئاظن  تیالو و  ریهطت ، هلهابم ، تایآ  اـیآ 
لثم رمع  هک  تسا  رابگنن  یئاوسر  هچ  تسا !؟ هدیـسر  هدرک  ار  ناشندوب  هدنز  يوزرآ  رمع  هک  یناسک  نآ  هرابرد ي  هک  تسین  یگتخاس 
دروخ یم  تبرـض  هک  یماگنه  دـناد و  یم  تفـالخ  يارب  هتـسیاش  درف  اـهنت  هدوب  یناریا  الـصا  هک  ار  هفیذـح  ینب  مـالغ  لـقعم  نب  ملاـس 

!؟ " متشاذگ یمن  يروش "  هب "  ار  تفالخ  دوب  هدنز  ملاس  رگا  دیوگ " : یم  دنک و  یم  ار  شتایح  يوزرآ 
اب دوشن ، هتسناد  ربارب  شتما  زا  ناملـسم ) هزات   ) نامالغ ناگدرب و  اب  یتح  نینمؤملا  ریما  شردارب  هک  تسا  تخـس  ادخ  لوسر  رب  ردقچ  و 

!؟ تسا هدش  دراو  شا  هرابرد  تنس  باتک و  رد  صوصن  همه  نآ  هکنآ 
دومن مرکا  ربمایپ  هتفگ ي  هب  جاجتحا  راصنا  هیلع  هفیقس  رد  هک  دوبن  رمع  دوخ  ایآ 
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، دناد یم  تفالخ  رما  يارب  هتـسیاش  درف  اهنت  ار  هفیذـح  ینب  مالغ  هنوگ  هچ  و  درک ؟ شومارف  ار  نآ  ارچ  سپ  دنـشیرق " ؟ زا  ناماما  هک " 
!؟ دناد یمن  هتسیاش  ار  یلع  یلو 

هتشک ار  هریون  نب  کلام  دلاخ ، هک  نامز  نآ  منک  راسگنس  لزع و  ار  دیلو  نب  دلاخ  هک  درک  یم  رارـصا  رکبوبا  هب  هک  دوبن  رمع  دوخ  ایآ 
!؟ دوب هدرک  تراغ  شلاوما  هدومن و  كاله  ار  شموق  دنکارپ ه و  ار  شعمج  هدرب و  نیب  زا  ار  شناملسم  نارای  دوب و  هتخیمآرد  شنزاب  و 

موجه یناملسم  ناسنا  رب  ادخ ، نمـشد  تسا - هانگ  متـس و  دلاخ  ریـشمش  رد  دوب ": هتفگ  رکبوبا  هب  دلاخ  دروم  رد  هک  ار  يا  هلمج  وا  ایآ 
یتشک ار  یناملـسم  ناسنا  وت  دوب " : هتفگ  دـلاخ  هب  هک  ار  يا  هلمج  ای  و  دوب !؟ هدرک  شومارف  درک "  انز  شنزاب  هاگنآ  تشک  ار  وا  درب و 

!؟ دوب هدرب  دای  زا  درک "  مهاوخ  تراسگنس  تیاهگنس  اب  مسق  ادخب  يدرک ، انز  شنز  اب  هاگنآ 
اهوزرآ و فلتخم و  ءارآ  و  دشخب ، یم  يا  هزات  قطنم  نابز و  شبحاص  هب  نآ  ره  یلم ، حـلاصم  زا  رود  ردام و  ردـپ و  یب  تسایـس  يرآ 

رما نیمه  تسین و  قابطنا  لباق  شراوگرزب  ربمایپ  راتفگ  ادخ و  باتک  اب  هک  تسا  ردام  ردپ و  یب  تسایس  نامه  هجیتن ي  طلغ  ياهرادنپ 
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!! تسا هدش  نونک  ات  زاب  رید  زا  ناشفالتخا  مالسا و  تما  یتخبدب  بجوم 
تما اـب  مناد  یمن  تسا : هتفگ  رمع  هک " : تسا  هدروآ  نینچ  ساـبع  نبا  زا  هحفص ي 16  دلج 5  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 14

يدارفا اهنآ  نایم  هک  یتروص  رد  یتحاران  ارچ  متفگ : وا  هب  دوب ) هتفگ  شندروخ  تبرض  زا  شیپ  ار  هلمج  نیا  وا  ( ؟ منک هچ  ص )  ) دمحم
اب شیکیدزن  رطاخ  هب  وا  يرآ  متفگ : تسا ؟ بلاطیبا  نب  یلع  وت  روظنم  تفگ : وا  یبای ؟ یم  دنشاب  هتشاد  تفالخ  رما  يارب  یگتسیاش  هک 

. دراد ار  تفالخ  يارب  یگتسیاش  تسا  هداد  یگدنز  رد  هک  یناحتما  مالسا و  رد  شا  هقباس  تسوا و  داماد  هکنیا  ادخ و  لوسر 
رد  تفگ : تسا ؟ روطچ  هحلط  متفگ : تسا !! حازم  نیشنشوخ و  مدآ  وا  تفگ : رمع 
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روطچ دعـس  متفگ : . تسا ناوتان  اما  تسا ، يا  هتـسیاش  درم  وا  تفگ : تسا ؟ روطچ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  متفگ : . تسا توخن  ربکت و  وا 
ینعی  ) دنک یمن  ءافتکا  اجنآ  هب  دش  زوریپ  دیسر و  یلحم  هب  رگا  هک  يروط  هب  تسا ) وجگنج   ) تسا هلمح  موجه و  درم  وا  تفگ : تسا ؟

رس رفاک  دننامه  و  دونـشخ ، مرن و  نمؤم  دننامه  تسا ، یلیخب  وا  تفگ : تسا ؟ روطچ  ریبز  متفگ : تسین ) عناق  يدح  هب  تسا و  یماظن  وا 
، ناوتان ریغ  نابرهم  وگ ، روز  ریغ  دنمورین  ناسنا  يارب  زج  تفالخ  هک  یتروص  رد  راکعمط ، صیرح و  لاح  نیع  رد  مشخ و  دـب  تخس و 

. تسین هتسیاش  راکفارسا ، ریغ  هدنشخب ي 
نینچ رگا  دـنک و  یم  راوس  مدرم  هدرگ ي  رب  ار  طیعم  یبا  نادـنزرف  دوش ، نیملـسم  رادـمامز  رگا  وا  تفگ : تسا ؟ روطچ  ناـمثع  متفگ :

. تشک دنهاوخ  ار  وا  دنک 
لوسر هک  دـینادب  دـعب ، اما  دومرف " : داریا  نینچ  يا  هباطخ  لمج  گنج  رد  هک  هدـمآ  حیحـص  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  - 35
رکبوبا میداد ، بیترت  دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  ام  نکیل  مینک ، يوریپ  نآ  زا  ات  دومرفن  ام  هب  یـشرافس  دوخ  زا  دعب  يرادـمامز  هرابرد ي  ادـخ 

. دش هاربور  اهراک  سپس  تفرگ و  تسد  رد  ار  رما  مامز  دش و  نیشناج  رمع  سپس  درک ، هاربور  ار  اهراک  دش و  نیشناج 
دمحا زا  لقن  هب  قعاوصلا "  رد "  رجح  نبا  هحفص ي 250و  دلج 5  شخیرات  رد  ریثک  نبا  هحفص ي 104 و  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح 

. دنا هدروآ  ار  نآ 
باوج رد  ینک ؟ یمن  نییعت  هفیلخ  ام  يارب  ایآ  دش : هتفگ  هنع ) هللا  یضر   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  هک : هدمآ  حیحص  روط  هب  لئاو  یبا  زا  - 16

ار ناـنآ  نم  زا  دـعب  دـهاوخب ، ریخ  مدرم  يارب  ادـخ  رگا  یلو  منک ، نییعت  نیـشناج  نم  اـت  تسا  هدرکن  نییعت  هفیلخ  ادـخ  لوـسر  تـفگ :
. دومرف ناشعمج  ادخ  لوسر  زا  دعب  هکنانچ  درک  دهاوخ  عمج  ناشزیخرب 

هحفص دلج 7  شننس  رد  یقهیب  دنا و  هتسناد  حیحص  ار  نآ  یبهذ  وا و  هدروآ  شدنس  اب  ار  نآ  هحفص ي 79  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح 
هحفص ي  قعاوص  رد  رجح  نبا  دنا و  هتسناد  بوخ  ار  شدنس  هدروآ و  ار  نآ  هحفص ي 251  دلج 5  شخیرات  رد  ریثک  نبا  ي 149 و 
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. دنحیحص یگمه  نآ  لاجر  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  رازب  زا  ار  نآ   27
رد ینک ؟ یمن  نییعت  ار  تنیـشناج  ارچ  یناد ، یم  ار  تنتـشک  رگا  دنتفگ : یلع  هب  هک  هدروآ  یثیدح  رد  عبـس ، نب  هللا  دبع  زا  دـمحا  - 17

. تسا هدرک  ادخ  لوسر  هک  منک  یم  ار  راک  نامه  ینیشناج )  ) هراب نیا  رد  نم  تفگ : باوج 
نبا  ". منک یم  ناتراذگاو  تسا  هدومرف  راذگاو  دوخ  لاحب  ار  امـش  ادـخ  لوسر  هک  هنوگنامه  تسا : هدروآ  نینچ  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب 
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دنس اب  رازب  دننام  یعمج  ار  ثیدح  نیا  هتفگ : یبهذ  هکنانچ  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  ثیدح  ریبعت  نیا  اب  هحفص ي 27  قعاوص  رد  رجح 
. دنا هدروآ  يوق  دنس  اب  نارگید  دمحا و  ماما  بوخ و 

یم نـییعت  ار  رمع  رکبوـبا و  اـعطق  داد  یم  رارق  دوـخ  نیـشناج  ار  یــسک  ادـخ  لوـسر  رگا  هـک : هدـمآ  حیحــص  روـط  هـب  هشیاـع  زا  - 18
اب هحفص ي 78  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح  شحیحص و  رد  ار  نآ  ملسم  هدمآ  هحفص ي 26  دلج 1  ةرضنلا "  ضایر  رد "  هکنانچ  . درک

. دنا هددروآ  دوخ  دنس 
راد هدهع  یلع  رفـس  نآ  رد  میدوب ، ادـخ  لوسر  اب  يرفـس  رد  وت  نم و  تسا : هدـمآ  نینچ  هشیاع  هیلع  هملـس ، ما  جاجتحا  تیاور  رد  - 19

یتخرد هیاس ي  رد  یلع  دوب و  هدش  خاروس  ادخ  لوسر  شفک  اقافتا  دوب ، ترضح  نآ  ياهسابل  يوشتسش  ادخ و  لوسر  ياهـشفک  ریمعت 
، دنوش بایفرش  شتمدخ  هک  دندرک  هزاجتـسا  ادخ  لوسر  زا  دندمآ و  رمع  اب  تردپ  ماگنه  نیا  رد  درک ، یم  ریمعت  ار  نآ  تشاد  هتـسشن 

لوسر يا  دنتفگ : هاگنآ  . دندرک تبحـص  ادخ  لوسر  اب  دنتـساوخ  یم  هک  هچنآ  هرابرد ي  دندش و  دراو  اهنآ  میتفر و  هدرپ  تشپ  وت  نم و 
!؟ دوب میهاوخ  شیاسآ  رد  وت  زا  دعب  ینک  یفرعم  ام  هب  ار  تنیشناج  هچنانچ  نیاربانب  دوب  یهاوخ  ام  اب  یک  ات  هک  میناد  یمن  ام  ادخ 

هک هنوگنامه  دش ، دیهاوخ  ادج  وا  زا  منک  شنییعت  رگا  مسانش و  یم  ار  شهاگیاج  منیب و  یم  ار  وا  نونکا  مه  نم  اما  دومرف : ادخ  لوسر 
. دندش ادج  نارمع  رسپ  نوراه  زا  لیئارسا  ینب 
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زا ترضح  نآ  هب  تبـسن  هک  وت  میدش ، بایفرـش  ادخ  لوسر  تمدخ  ام  هک  یتقو  . دندش صخرم  شتمدخ  زا  دندش و  تکاس  نانآ  هاگنآ 
؟ دومرف یهاوخ  ریما  مدرم  رب  ار  یسک  هچ  ادخ  لوسر  يا  يدرک : ضرع  يدوب ، رتروسج  ام 

ادـخ لوسر  هب  و  میدـیدن ، ار  بلاطیبا  نب  یلع  زج  یـسک  میدـمآ ، نیئاـپ  اـم  دـنک و  یم  تسرد  ار  شفک  هک  یـسک  دومرف : ادـخ  لوسر 
یم داـیب  ار  نآ  لاـح  تفگ ، هشیاـع  هاـگنآ  . تسناـمه وا  دومرف ، دـشاب ، شفک  ریمعت  لوغـشم  هک  منیب  یمن  ار  یلع  ریغ  نم  مدرک : ضرع 

 ". مروآ
شنوخ هک  دوب  هدیـسرن  اجنآ  هب  نامثع  هانگ  مسق  ادخب  مدرم ! يا  تسا " : هدـمآ  نینچ  درک  داریا  هرـصب  رد  هشیاع  هک  يا  هبطخ  رد  - 20

ندش هتشک  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  میوش ، یم  تحاران  ندروخ  اصع  هنایزات و  زا  امـش  يارب  ام  هدش  هتـشک  هنامولظم  اعطق  وا  دوش ، حابم 
دیراذگب يروش  هب  هدرک  باطخ  نب  رمع  هکنانچ  ار  تفالخ  هاگنآ  دیشکب ، ار  نامثع  نالتاق  دیاب  لوا  نم  رظن  هب  میوشن ؟ تحاران  نامثع 

".
هکیئاج ات  دـندرک  یم  وگم  وگب  نانچمه  و  یئوگ ، یم  غورد  دـنتفگ : یـضعب  یئوگ و  یم  تسار  دـنتفگ : یـضعب  ینارنخـس  نیا  زا  دـعب 

. دندز یلیس  ار  رگید  ضعب  یضعب 
: دیوگ یم  ینیما 

. رگید یضعب  اب  تایاور  نیا  زا  یضعب  دیدش  تفلاخم  ندوب و  ضقانتم  دننام 
هفیلخ امـش  رب  رگا  دومرف : يداد ؟ یم  رارق  هفیلخ  ام  يارب  دوب  بوخ  هچ  دخ ! لوسر  يا  دنتفگ : هک  هدـمآ  هنع  هللا  یـضر  هفیذـح  زا  - 21

. دش دهاوخ  لزان  امش  رب  باذع  دیربن ، ار  شنامرف  یلو  مهد ، رارق 
دنمورین ادخ  نید  رد  وا  هک  دید  دـیهاوخ  مهد  رارق  هفیلخ  ار  وا  رگا  دومرف : يداد ؟ یم  رارق  هفیلخ  ام  رب  ار  رکبوبا  دوب  بوخ  هچ  دـنتفگ :

. تسا ناوتان  امسج  هچ  رگا  تسا ،
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تسا و نیما  دنمورین و  وا  هک  دـید  دـیهاوخ  مهد  رارق  هفیلخ  ار  وا  رگا  دومرف : يداد ؟ یم  رارق  هفیلخ  ام  رب  ار  رمع  دوب  بوخ  هچ  دـنتفگ :
. دساره یمن  هدننک  تمالم  تمالم  زا  ادخ  هار  رد 

هدننک و تیاده  وا  هک  دید  دیهاوخ  دیریذپب  رگا  دـیریذپ و  یمن  امـش  دومرف : يداد ؟ یم  رارق  هفیلخ  ام  رب  ار  یلع  دوب  بوخ  هچ  دـنتفگ :
. درب دهاوخ  تسار  هار  هب  ار  امش  تسا ، هدش  تیاده 

هکنآ تیاهن  دنا ،  هدرک  تیاور  هحفص ي 64  دلج 1  ءایلوالا  ۀیلح  رد  میعن  وبا  هحفص ي 70 و  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح  ار  بلطم  نیا 
. دوش یم  راکشآ  ثیدح  تناما  رد  فیرحت  اجنیا  زا  تسین و  رمع  رکبوبا و  ینیشناج  ءایلوالا ، ۀیلح  رد 

هک هدب  رارق  هفیلخ  ام  يارب  وت  زا  دعب  ار  يدرم  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : ادخ  لوسر  هب  مدرم  هک : تسا  هدـش  تیاور  نینچ  سابع  نبا  زا  - 22
رارق ریما  امش  رب  ار  یسک  رگا  دومرف " : دش ؟ دهاوخ  هچ  وت  زا  دعب  هک  میناد  یمن  ام  اریز  مینک ، راذگاو  وا  هب  ار  نامراک  میـسانشب و  ار  وا 

زین متیـصعم  ینامرفان و  دوب و  دـهاوخ  نم  تیـصعم  وا  تیـصعم  دـینک ، شینامرفان  امـش  دـهد و  نامرف  ادـخ  تعاط  هب  ار  امـش  وا  مهد و 
یتجح نم  رب  امش  زا  تمایق  رد  دیدومن  شتعاطا  مه  امـش  دهد و  نامرف  ادخ  تیـصعم  هب  ار  امـش  رگا  و  تسا ، ادخ  تیـصعم  ینامرفان و 

 ". مراذگ یم  او  ادخ  هب  ار  امش  نکیل  دوب ، دهاوخ 
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  هحفص 160  دلج 13  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ 

دندیزرل و شربارب  رد  اه  نامسآ  هدروآ و  ار  نآ  لیئربج  تسا و  ادخ  هیحان  زا  ینامیپ  تفالخ  هدوب و  تسرد  صوصن  نیا  رگا  سپ  - 23
رد وا  زوجم  سپ  دنتـساوخن ، ار  رکبوبا  زج  نانمؤم  لوسر و  ادـخ و  دومرف و  مـالعا  ار  نآ  مرکا  ربماـیپ  دـنداد و  رد  ادـن  نآ  هب  ناگتـشرف 

هتفگ نارضاح  هب  باطخ  هفیقـس  زور  رد  هک  هدوب ، هچ  هدمآ  رکبوبا  تلیـضف  باب  رد  يراخب  حیحـص  رد  وا  زا  حیحـص  روط  هب  هک  هچنآ 
!؟ ". دینک تعیب  حارج  تعیب  حارج  هدیبع ي  وبا  ای  باطخ  نب  رمع  اب  تسا " :

رمع و  نیا  تسا " : هتفگ  رکبوبا  هک  هدمآ  هحفص 209  دلج 3  يربط  خیرات  رد  و 

هحفص 260 ] ] 

!! ". دینک تعیب  دیتساوخ  مادک  ره  اب  تسا  هدیبع  وبا  مهنیا 
: تسا هدمآ  نینچ  هحفص ي 56  دلج 1  دمحا  دنسم  باتک و  نامه  هحفص ي 201  رد  و 

. دنتسه هدیبع  وبا  رمع و  اهنآ  دینک ) باختنا   ) دیتساوخ یم  هک  ار  مادک  ره  لاح  مدنسپ ، یم  ار  درم  ود  نیا  زا  یکی  امش  يارب 
يارب ار  ود  ره  منک و  یم  توعد  رمع  ای  هدیبع  وبا  يوس  هب  ار  امش  نم  تسا : هدمآ  نینچ  هحفص ي 7  دلج 1  ۀسایسلا "  ۀمامالا و  رد "  و 

. دنراد یگتسیاش  نآ  يارب  ود  ره  مدنسپ و  یم  ناتنید  امش و 
اب سپ  منک ، یم  یهاوخ  ریخ  امـش  يارب  رمع  ای  حارج و  هدیبع ي  وبا  درم : ود  نیا  زا  یکی  هرابرد ي  نم  تسا : هتفگ  هحفص ي 10  رد  و 

 ". دینک تعیب  دیتساوخ  ناشمادک  ره 
: دیوگ یم  ینیما 

هدیبع ي وبا  لثم  هک  تسا  یفاک  نیملسم  مالسا و  مرکا و  ربمایپ  يارب  تمارک  راختفا و  یگرزب و  تزع و  نیا  فرـش و  دجم و  نیا  هب ، هب 
!!! دشاب ادخ  لوسر  نیشناج  نیملسم و  هفیلخ ي  هدوبن  ینک  روگ  سدقم  لغش  ياراد  هنیدم  رد  یسک  هحلط  وبا  وا و  زج  هک  حارج 

ار ءالخ  نیا  دوش و  یم  وا  نیشناج  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  دراد  دوجو  یسک  شیاهنک  روگ  نایم  رد  هک  تسا  تخبشوخ  تما  نیا  ردقچ 
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!! ددرگ یم  نید  رما  رد  مدرم  ياوشیپ  دنک و  یم  رپ 
تشذگ هکنانچ  ششناد  ندوب و  نیما  رطاخ  هب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  هک  یتروص  رد  دشابن  نیملـسم  هفیلخ ي  تسا  نیما  هکنآ  اب  وا  ارچ 

!!؟ دشاب ربمایپ  هک  تفر  یم  دیما 
ار  یمالسا  تفالخ  رکب  وبا  هک  نامز  نآ  تسین : نشور  میارب  تقیقح  نیا  طقف 

هحفص 261 ] ] 

تساوخرد یلع  يارب  ار  تفالخ  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  هک  یتروص  رد  تسا !!؟ هدوب  هنوگچ  اه  نامسآ  عضو  دیـشخب  یم  هدیبع  وبا  هب 
دوب هدومرف  عانتما  دنوادخ  دندوب و  هدمآ  ناغف  هب  ناگتشرف  هدیزرل و  اه  نامسآ  تسا )  هتـشذگ  یگتخاس  تایاور  رد  هکنانچ   ) دوب هدرک 

. دوب هداد  رارق  دوخ  هلزنمب ي  لزان  ار  وا  اناوت  دنوادخ  حیرص  روتسد  اب  مرکا  ربمایپ  هکنآ  لاح  و  دشاب !!! هفیلخ  یسک  رکبوبا  زج  هک 
. دندرگ مدهنم  اه  هوک  دوش و  هتفاکش  نیمز  دنزیر و  ورف  مهرد  راک  نیا  زا  اه  نامسآ  تشاد  اج  يرآ 

! رمع يا  وت  هکلب  دـیوگب : منک " تعیب  وت  اـب  اـت  اـشگب  ار  تتـسد  رمع "  هتفگ ي  نیا  لـباقم  رد  رکبوبا  هک  دوـب  نیا  زوـجم  زیچ  هچ  - 24
زاب ار  يرگید  تسد  دنتـساوخ  یم  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  یتروص  رد  یتسه !؟ رتدـنمورین  نم  زا  تفالخ  رما  رد  وت  اریز  اـشگب ، ار  تتـسد 

!! يراد مه  ارم  يورین  وت  تفگ : وا  هب  درک و  تعیب  وا  اب  دوشگ و  ار  رکبوبا  تسد  رمع  هرخالاب  دنیامن و  تعیب  وا  اب  دننک و 
زا ناریزو  ام و  زا  نارادمامز  دیوگ " : یم  دناد و  یم  راصنا  هب  قلعتم  ار  ترازو  نارجاهم و  هب  صوصخم  ار  تفالخ  رکبوبا  هنوگچ  - 25

؟"  امش
یب نآ  هب  تبـسن  هک  یتروص  رد  متفرگ  هدـهع  هب  ار  تفالخ )  ) رما نیا  ماـمز  نم  دـیوگب " : هک  هدرمـش  زئاـج  رکبوبا  يارب  زیچ  هچ  - 26

شیارب ادخ  هک  ار  يزیچ  رکبوبا  هنوگچ   " دیدوب ؟ نآ  راد  هدهع  نم  ياج  هب  امش  زا  یخرب  هک  مراد  یم  تسود  مسق  ادخ  هب  مدوب  هقالع 
؟ دشاب نآ  راد  هدهع  وا  ياج  هب  يرگید  هک  دراد  یم  تسود  دراد و  تهارک  هداد  ربخ  ادخ  لوسر  هب  هدروآ و  ار  نآ  لیئربج  هداد و  رارق 

دیدرگ لئاح  دهدب ، رارق  یلع  يارب  ار  تفالخ  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  ادخ  زا  هک  هاگنآ  شیوزرآ  ادـخ و  لوسر  نیب  وا  هکیتروص  رد 
!؟ تسنادن ماقم  نیا  هتسیاش ي  ار  رکبوبا  زج  دشن و  لئاق  یجرا  شربمایپ  تساوخرد  يارب  دنوادخ  و 

هحفص 262 ] ] 

امـش زا  رتهب  نم  هک  دـیرادرب  نم  زا  تسد  دـیرادرب ، نم  زا  تسد  دـیوگب " : ررکم  هک  درک  یم  زیوجت  ار  رکبوبا  يافعتـسا  زیچ  هچ  - 27
 " !؟ دینک رظنفرص  متعیب  زا  مرادن  امش  تعیب  هب  يزاین  متسین 

!؟ تسا لئاق  دنا ، هتساوخ  شیارب  ربمایپ  ادخ و  هک  ار  هچنآ  در  شیافعتسا و  لوبق  رد  يدازآ  مدرم  يارب  هنوگچ  وا 
متشادرب امش  زا  ار  متعیب  تفگ " : یم  دش و  یم  راکشآ  مدرم  رب  رابکی  يزور  ره  دوب و  هتفرگ  هرانک  مدرم  زا  زور  هس  ات  هکنیا  تلع  - 28

!؟ تسا هدوب  یلصا  هچ  يور  دوب ، هدرک  ریخم  ار  مدرم  زور  تفه  ات  هکنآ  اب  دینک  تعیب  دیهاوخ  یم  هک  سک  ره  اب 
هک یتروص  رد  دیامن  افعتسا  دریگب و  سپ  هدرک  تفالخ  دروم  رد  مدرم  اب  هک  ار  یتعیب  دهد : یم  شدوخ  هب  ار  قح  نیا  هنوگچ  وا  الـصا 
رد درپـسب  اـهنآ  تسد  هب  ار  مدرم  تشونرـس  دـناوت  یم  هنوگچ  وا  هوـالع  هب  دـنناد !؟ یمن  راـک  نیا  هتـسیاش ي  ار  وا  زج  ناـنمؤم  ادـخ و 
دـش عقاو  درک  راکـشآ  ار  شا  هتـساوخ  مرکا  ربمایپ  هک  يزور  اه  نامـسآ  رد  هدـش و  در  دروم ، نیا  رد  ادـخلوسر  هتـساوخ ي  هکیتروص 

!!؟ دش عقاو  هک  هچنآ 
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شندرگب یتـعیب  نم  هیحاـن ي  زا  هک  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  نیا  مدرم ! يا  تسا " : هتفگ  هک  هدوـب  هچ  شا  هـبطخ  رد  رکبوـبا  رذـع  - 29
نم دیناد ، یم  هتسیاش  ارم  زج  یسک  تفالخ  يارب  رگا  دیراتخم و  ناتتعیب  رد  یگمه  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، راتخم  شراک  رد  وا  تسین و 
دیآ دیدپ  یثداوح  هک  هدرک  باجیا  تعیب ، نوماریپ  يأر  رد  يدازآ  ياضتقم  دـیاش  درک !؟ مهاوخ  تعیب  وا  اب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن 

رکبوبا شیپ  رمع  هکنیا : لیبق  زا  دشاب  زیچان  نآ  ربارب  رد  هدوب  هدمآ  دیدپ  اه  نامسآ  رد  هک  ار  هچنآ  دیآ  دیدپ  اه  نامسآ  رد  هک  ار  هچنآ 
هدوب رکبوبا  اب  تعیب  فلاخم  هک  يودب  رذنم  نب  بابح  هب  دوب ، هدرک  فک  شناهد  هشوگ ي  ود  هک  تخادنا  هار  ادص  رـس  نانچ  دیود و 

هتسکش و  بابح  ینیب  دشکب ، ارت  ادخ  دش : هتفگ 

هحفص 263 ] ] 

رمع دعس  نب  سیق  تسا ، قفانم  وا  هک  دشکب  ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  وا  هک : دندز  داد  نایجرزخ  سیئر  دعس  هرابرد ي  دید ، بیسآ  شتـسد 
ار شریمـش  هک  یلاـح  رد  ریبز  درک ، مهاوـخ  دروـخ  ار  تیاهنادـند  دوـش ، مک  وا  زا  وـم  کـی  رگا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  تفرگ و  ار 

ریشمش مدرم  دینک ، رود  ار  ریبز )  ) گس نیا  تفگ : رمع  دوش ، تعیب  یلع  اب  ات  درک  مهاوخن  فالغ  رد  ار  ریـشمش  تفگ : تشاد  هدیـشک 
هناخ ي رد  دندرب و  موجه  توبن  هناخ ي  هب  دندرک ، مودصم  ار  دادقم  هنیس ي  راشف  رثا  رد  دندز ، گنس  هب  ار  نآ  دنتفرگ و  شتسد  زا  ار 

تفر همطاف  هناخ ي  يوس  هب  شتآ  يرادقم  اب  رمع  دندروآ ، نوریب  تعیب  رطاخ  هب  روز ، هب  دـندوب  نآ  رد  هکیناسک  دـندرک و  زاب  ار  ارهز 
يادـص اب  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  همطاف  منزب !؟ شتآ  شلها  اب  ار  هناخ  ای  دـیئآ  یم  نوریب  هناخ  زا  تفگ : هناخ  لـها  هب  و 

!" میشک یم  هچ  هفاحق  وبا  رسپ  باطخ و  رسپ  زا  وت  زا  دعب  نیبب  ادخ ! لوسر  يا  ردپ ! يا  : " تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  دنلب 
هتشک هن  رگ  نک و  تعیب  دنتفگ : وا  هب  دندرب و  دجـسم  هب  ناشک  ناشک  شکرـس ، رتش  دننامه  نتفرگ  تعیب  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

دندرمش و فیعـض  ارم  مدرم  مردام ، رـسپ  يا  تفگ " : یم  هیرگ  لاح  رد  دینابـسچ و  ادخ  لوسر  شردارب  ربق  هب  ار  دوخ  وا  دش ! یهاوخ 
ناگتـشرف و ادـخ و  هیحان ي  زا  رارـصا  همه  نیا  دـیاش  دـش و  هتفگ  هک  هچنآ  ریظن  یثداوح  اهدـص  دنـشکب " و  ارم  هک  تفر  یم  نآ  میب 

تـسرد هکنآ  ای  هدـش و  هتخاس  نانمؤم  ربمایپ و  ادـخ و  مان  هب  هک  تسا  یغورد  تسین ، رکبوبا  هتـسیاش ي  زج  تفالخ  هکنیا  رد  ناـنمؤم 
تسین ! رگید  زیچ  ادخ  مانب  غورد  زج  بلطم  نیا  ریخ ، تسا ، رکبوبا  دوخ  تساوخ  هدارا و  هب  دیقم  هکنآ  تیاهن  تسا 

هدومرف قبط  اریز  منک ، تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتـسد  تفگ : حارج  هدیبع ي  وبا  هب  ادـخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  هک  هدوب  هچ  رمع  زوجم  - 30
اب ایآ  مدوب ، هدیدن  وت  زا  یـشزغل  نینچ  مدروآ  مالـسا  هک  يزور  نآ  زا  تفگ : رمع  هب  هدیبع  وبا  هاگنآ  یتما ؟ نیا  نیما  وت  ادـخ  لوسر  ي 

یمود   ) نینثا یناث  قیدص و  امش  نایم  هک  یتروص  رد  ینک  یم  تعیب  نم 

هحفص 264 ] ] 

. تسا رکبوبا )- اتود -
یهلا دـکؤم  صن  نیا  ربارب  رد  الـصا  تسا و  هدرک  گرزب  فالخ  نیا  هب  راداو  ار  وا  زیچ  هچ  صوصن  همه  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اـب  سپ 

. تسا رایسب  رئاظن  نآ  يارب  هتبلا  و  ارچ ؟ يأر  دادبتسا  هنوگ  نیا 
تعیب شتعیب و  دنک ، تعیب  يروش  هار  ریغ  زا  يریما  اب  سک  ره  دـیوگ : یم  دراذـگ و  یم  يروش  هب  ار  نیملـسم  راک  رمع  هنوگچ  و  - 31

!؟ دوب دهاوخ  ندش  هتشک  ضرعم  رد  درادن و  شزرا  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یسک 
رد يزور  رمع  هک : دنا  هدروآ  هحفص ي 48  دلج 1  شدنسم  رد  دمحا  هحفص ي 246 و  دلج 2  ضئارف  باتک  شحیحص  رد  ملسم  -32
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مناد و یم  مگرم  زا  هیانک  ار  نآ  نم  و  تفرگ ، کن  ارم  راـب  ود  یـسورخ  اـیوگ  هکنیا : نآ  مدـید و  یباوخ  نم  تفگ " : ینارنخـس  ماـقم 
شنید دیزگرب ، ار  شربمایپ  هک  یسک  دنوادخ و  هاگ  چیه  هک  یتروص  رد  منک  نییعت  مدوخ  يارب  ینیشناج  هک  دنیوگ  یم  نم  هب  یـضعب 

... ". دوب دهاوخ  مموق  زا  رفن  شش  نیا  نایم  رد  يروش  اب  تفالخ  مدرم  رگا  و  درک ، دهاوخن  عیاض  ار 
هدرک تیاور  ار  نآ  نارگید  هبورح و  یبا  نبا  ثیدح  زا  حیحص  رد  ملـسم  تسا : هتفگ  هدروآ و  هحفص ي 150  دلج 8  شننس  رد  یقهیب 

. تسا
. تسا هدرک  لقن  ملسم  زا  ار  نآ  هحفص ي 49  دلج 2  لوصولا "  ریسیت  رد "  زین  عیبدلا  نبا  ظفاح 

دنوادـخ هدوب ، هدزباتـش  یناهگان و  رما  نآ  هک  : " دـنیوگب رکبوبا  تفالخ  هرابرد ي  هک  هدوب  هباحـص  زا  رگید  رمع و  زوجم  زیچ  هچ  - 33
نآ  رش  زا  ار ) مدرم  )

هحفص 265 ] ] 

!؟ تشک ار  وا  دیاب  دنک ، رارکت  ار  نآ  دننام  یسک  هاگ  ره  و  هدوب - تیلهاج  شزغل  دننامه  یشزغل  ای  دراد - زاب 
ات شباحـصا  هب  ترـضح  نآ  ررکم  مالعا  ادخ و  لوسر  تایح  لوط  رد  یپ  رد  یپ  ياهربخ  تاراشب و  زا  همه  نآ  اب  تفالخ  نیا  هنوگچ 

!؟ تسا هدش  هدیمان  شزغل  هدزباتش و  یناهگان و  رما  شتایح  هظحل ي  نیرخآ 
راظتنا هاگ  چـیه  دـسیونب و  يا  همان  تیـصو  رکبوبا  تفالخ  نییعت  رد  هک  دـید  یمن  یجایتحا  صوصن ، زا  همه  نآ  اب  مرکا  ربماـیپ  اـعطق  و 

همه ي هک  یتروص  رد  هدـید  یم  يدـب  نآ  رد  رمع  هنوگچ  لاـحنیا  اـب  و  دوش !! عـقاو  یفـالتخا  نیرتـکچوک  نآ  هراـبرد ي  هک  تشادـن 
هکنانچ دننک  فالتخا  وا  تفالخ  هب  تبسن  هک  دیدنـسپ  یمن  ادخ  دنتـساوخ و  یمن  ار  وا  تفالخ  زج  نانمؤم  ادخ  دندوب و  لودع  هباحص 

!! تشذگ قباس  رد  شثیدح 
ایآ دیوگب " : باوج  رد  وا  دشاب و  شدهع  یلو  هفیلخ و  هک  دـنک  داهنـشیپ  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  هک  داد  هزاجا  رمع  هب  زیچ  هچ  - 34

نمحرلا دـبع  هاگنآ  . مسق ادـخب  هن  تفگ : باوج  رد  رمع  درک "؟ یهاوخ  یئامنهار  منک  تروشم  وت  اـب  هک  یماـگنه  راـک ، نیا  هب  ارم  وت 
!! مشاب نیملسم  هفیلخ ي  وت  زا  دعب  هک  دوب  مهاوخن  یضار  نیاربانب  تفگ :

ندرک  تعیب  زا  صوصن  نیا  فالخ  رب  راصنا  همه ي  هک  دش  ببس  زیچ  هچ  - 35
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هحلط و هنوگچ  و  يریما ، مه  امـش  زا  يریما و  ام  زا  دـنتفگ : هکنیا  ای  مینک  یمن  تعیب  یلع  اب  زج  دـنتفگ : دـندرک و  يراد  دوخ  رکبوبا  اب 
یلع اب  زج  دندشن  رـضاح  هدرک و  عانتما  نآ  زا  نارجاهم  ناگرزب  زا  یعمج  دیعـس و  نب  دـلاخ  رذوبا و  رامع و  ناملـس و  دادـقم و  ریبز و 
اهنآ يور  هب  دیـشک و  نوریب  هناخ  زا  روزب  ار  اهنآ  تقو  تسایـس  تسد  یلو  دندومن ، عامتجا  ترـضح  نآ  هناخ ي  رد  اذل  دـننک و  تعیب 

!؟ دیوش رضاح  ندرک  تعیب  يارب  هکنآ  ای  منازوس  یم  ار  امش  مسق  ادخب  دز : یم  داد 
تعیب امـش  اب  سنا  نج و  رگا  مسق  ادخب  دیوگ ": یم  دنک و  یم  يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هدابع "  نب  دعـس   " راوگرزب یباحـصا  ارچ 

رد دـشن و  رـضاح  ناشزامن  هب  مه  رمع  رخآ  ات  دوش " و  نشور  مباسح  مورب و  مراگدرورپ  دزن  اـت  درک  مهاوخن  تعیب  امـش  اـب  نم  دـننک 
فلخت تعیب  نیا  زا  هک  هدوب  هچ  مشاه  ینب  مرکا و  ربماـیپ  يومع  ساـبع  رذـع  و  دومنن !؟ جـح  اـهنآ  اـب  درکن و  دـمآ  تفر و  ناـشعمجم 

!؟ دندومن رظنفرص  دکؤم  ياهنامیپ  همه  نآ  زا  دندرک و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2031 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ نارادفرط  هیلع  ترضح  نآ  هدنبوک ي  لالدتسا  یباختنا و  تعیب  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عانتما  اهنیا  همه ي  زا  شیپ  و  - 36
متـسه ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  تفگ ": یم  وا  دندرب و  رکبوبا  شیپ  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  دیوگ " : یم  هبیتق  نبا  هک  دـشاب  یم 

نیا منک و  یمن  تعیب  امش  اب  ور  نیا  زا  مرتراوازـس ، امـش  زا  تفالخ  رما  رد  نم  تفگ : باوج  رد  نک ، تعیب  رکبوبا  اب  دش : هتفگ  وا  هب  " 
لها زا  دیدومن و  ادخ  لوسر  اب  تبارق  هب  جاجتحا  راک  نیا  رد  دیتفرگ و  راصنا  زا  ار  تفالخ  امـش  دینک ، تعیب  نم  اب  دیاب  یم  هک  دیئامش 

رتراوازس تسا  امـش  زا  ص )  ) دمحم هکنآ  رطاخ  هب  راصنا  زا  ار  دوخ  هک  دیتسین  نامه  امـش  ایآ  دیریگ ، یم  هنابـصاغ  ار  تفالخ  زین ، تیب 
میلست  امش  هب  ار  تراما  دندرپس و  امش  هب  ار  رما  مامز  هجیتن  رد  دیتسناد ، یم 

هحفص 267 ] ] 

زا دعب  هچ  ادخ و  لوسر  تایح  نامزرد  هچ  ام  منک ، یم  جاجتحا  امش  هیلع  دیدرک ، راصنا  هیلع  هک  یجاجتحا  دننامب  زین  نم  سپ  دندرک ؟
هدامآ متـس  نیا  رفیک  يارب  ار  دوخ  هن  رگ  و  دـینک ، تیاعر  ار  تلادـع  فاصنا و  ام  هراـبرد  دـیراد  ناـمیا  رگا  میرتراوازـس  وا  هب  شتاـفو 

وت يارب  نآ  زا  هک  یشود  یم  يریش  تفگ : شباوج  رد  یلع  ینک ، تعیب  هکنآ  رگم  يوش  یمن  هتشاذگ  دازآ  وت  تفگ : وا  هب  رمع  . دیئامن
یمن ار  تا  هتفگ  رمع  يا  مسق  ادخ  هب  دوزفا : سپس  يدرگ ، دنم  هرهب  نآ  زا  ادرف  هک  ینک  یم  ششوک  هار  نیا  رد  زورما  و  تسایبیـصن ،

. منک یمن  تعیب  ( رکب وبا   ) وا اب  مریذپ و 
تموق ناریپ  نانیا  ینـس و  مک  وت  ومع  رـسپ  تفگ : حارج  هدـیبع  وبا  سپ  منک ، تروبجم  ینک  یمن  تعیب  رگا  تفگ : وا  هب  رکب  وبا  هاگنآ 

العف هک  بوخهچ  مناد ، یم  رت  هتـسیاش  رت و  دنمورین  وت  زا  راک  نیا  هب  تبـسن  ار  رکب  وبانم  يرادن  ار  نانآ  ینادراک  هبرجت و  وت  دنتـسه ،
لضف ظاحل  زا  يدش و  هتخاس  راک  نیا  يارب  وت  تقو  نآ  رد  دوب ، یقاب  يرمع  يدنام و  هدنز  رگا  اریز  ینکضیوفت ، ناشیا  هب  ار  تفالخ 

دوب !! یهاوخ  نآ  هتسیاش  ادخ  لوسر  هب  تبسن  تیداماد  یگداوناخ و  هقباس  مهف و  شنادو و  نید  و 
هب هدرکن  جراخ  شقاطا  نورد  هناخ و  زا  ار  اهبرع  نایم  رد  ص )  ) دمحم تنطلـس  نارجاهم ، تیعمج  يا  ار  ادخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع 
نآ هب  تبـسن  مدرم  نیرتراوازـس  ام  نارجاهم  هورگ  يا  مسق  ادـخ  هب  دـینکن ، مورحم  ناشقح  زا  ار  شا  هداوناـخ  دـیربن و  ناـتقاطا  هناـخ و 

، نید ماکحا  رد  هیقف  ادخ ، باتک  هدننک  تئارق  ادـخ  هب  دـنگوس  میراک ، نیا  هب  رت  هتـسیاش  امـش  همه  زا  میئوا و  تیب  لها  ام  اریز  میتسه ،
زا میئام ، نانآ  نایم  رد  یعامتجا  تلادع  هدـننک  رارق  رب  تشز  ياهراک  زا  نانآ  هدـنرادزاب  مدرم ، روما  هب  هاگآ  ادـخ ، لوسر  ننـس  هب  اناد 

. دش دیهاوخ  رترود  تقیقح  قح و  زا  دنام و  دیهاوخ  زاب  ادخ  هار  زا  هک  دینکن  يوریپ  سفن  ياوه 
اب ندرک  تعیب  رد  هاگ  چیه  دندوب ، هدینشامش  زا  رکب  وبا  اب  ناشتعیب  زا  شیپ  ارنخس  نیا  راصنا  یلع  يا  تفگ " : يراصنا  دعس  نب  ریـشب 

 ". دندرک یمن  یهاتوک  وت 
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درب و یم  راصنا  هناخ  هب  درکیم و  راوس  یئاپراهچ  يور  ار  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  رتخد  همطاف  اهبـش  مالـسلا  هیلع  یلع  دیازفا : یم  هبیتق  نبا 
رـسپ رهوش و  رگا  هدش و  مامت  رکب ) وبا   ) درم نیا  اب  ام  تعیب  رگید  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ : یم  نانآ  یلو  دـیبلط ، یم  يرای  اهنآ  زا 

! میدرک یمن  مدقم  وا  رب  ار  رکب  وباهاگ  جیه  دوب ، هدرک  راک  نیا  هب  مادقا  وا  زا  شیپ  تمع 
تنطلـس و هراب  رد  مدرم  اب  مورب  منکن و  شنفد  مراذـگب و  شا  هناخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  هک  دوب  هتـسیاش  ایآ  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
هک يراک  نارگید  یلو  دوب ، وا  ماقم  هتـسیاش  داد  ماجنا  هک  يراـک  نسحلا  وبا  دومرف : یم  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  منک ؟ هعزاـنم  شماـقم 
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. دوب دهاوخ  اهنآ  بلاطم  قح و  سرباسح  دنوادخ  دنداد  ماجنا 
شیپ ار  رمع  تخادرپ و  دـندوب  هتفر  یلع  شیپ  هدرک و  فلخت  شتعیب  زا  هک  یناسک  يوجتـسج  رد  رکب  وبا  هک : دـنک  یم  هفاضا  هبیتقنبا 

هب مسق  تفگ : تساوخ و  مزیه  رمع  دندرک ، عانتما  ندمآ  نوریب  زا  نانآ  دیئآ ، نوریب  یلع  هناخ  زا  هک  دز  ادـص  ار  اهنآ  رمع  . داتـسرف اهنآ 
همطاف هناخنیا  رد  صفح  ابا  يا  رخآ  دـنتفگ : وا  هب  منازوس ، یم  شلها  اب  ار  هناخ  هنرگ  دـیئآ و  نوریب  تسوا ، تسد  رد  رمع  ناـج  هکنآ 

دشاب ! مه  همطاف  هچ  رگا  تفگ  تسا ،
زا هک  مدروخ  دـنگوس  تساهتفگ : هک  دوب  هدرک  نامگ  وا  اریز  یلع ، رگم  دـندرک ، تعیب  رکب  وبا  اب  یگمه  دـندمآ و  نوریب  ناـنآ  هاـگنآ 

. منک عمج  ار  نآرق  هکنیا  ات  مراذگن  شود  رب  ابع  موشن و  جراخ  هناخ 
دیتشاذگ و ام  شیپ  ار  ادخ  لوسر  هزانج  هک  مرادن  غارـس  امـش  زا  رتدـب  یمدرم  دومرف : داتـسیا و  هناخ  برد  مد  مالـساهیلع  همطاف  هاگنآ 

. دیدادن ام  هب  ار  ام  قح  دیدرکن و  تروشم  ام  اب  دیدرک و  مامت  ار  ناتراک 
ورب تفگ : شمـالغ )  ) ذـفنق هب  رکب  وبا  ینک ؟ یمن  بلج  ار  تعیب  زا  فلختم  نیا  ارچ  تفگ : واهب  تفر و  رکب  وـبا  شیپ  رمع  نیا  زا  دـعب 

ارت ادخ  لوسر  هفیلخ  تفگ : يراد ؟ تجاح  هچ  تفگ : وا  هب  تفر  یلع  شیپ  وا  نک ، رضاح  نم  شیپ  ار  یلع 
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، درک یلـصفم  هیرگ  رکب  وبا  تفگ ، رکب  وبا  هب  ار  نایرج  تشگرب و  وا  دـیتسب ، غورد  ادـخ  لوسر  رب  دوز  تفگ : یلع  دـنک ، یم  راـضحا 
یم نینموملا  ریما  هک  وگب  وا  هب  ورب و  یلع  شیپ  هرابود  تفگذـفنق : هب  رکب  وبا  هدـم ، تلهم  ار  تتعیب  زا  فلختم  نیا  تفگ : هراـبود  رمع 

شیارب هک  دـنک  یم  اـعدا  ار  يزیچ  وا  تفگ : دـنلب  يادـص  اـب  یلع  تفگ  ارناـیرجو  تفر  وا  شیپ  ذـفنق  اـیب ، تعیب  يارباـم  شیپ  دـیوگ 
هناخ رد  هب  ات  دـندرک  تکرح  وا  اـب  یعمج  تساـخرب و  رمع  سپ  درک ، ینـالوط  هیرگ  رکب  وبا  تفگ : ار  ناـیرجو  تشگرب  ذـفنق  تسین ،

تفگ : دنلب  يادص  اب  دینش  ار  اهنآ  يادص  ارهز  هک  یتقو  دندز  رد  دندیسر ، همطاف 
، دندینش ار  همطاف  هیرگ  ادص و  نانآ  هک  یماگنه  دیسر ؟ ام  هب  هناحق  باطخ و  رسپ  زا  اهزیچ  هچ  وت  زا  دعب  نیبب )  ) ادخ لوسر  يا  ردپ  يا 

شیپ دـندروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  دـندنامیعمج  اب  رمع  تفرگ ، یم  شتآ  ناشیاهرگج  هراپ و  ناشیاهلد  تشاد  دنتـشگربهیرگ و  اب 
وا زج  هک  یئادـخبتروص  نآ  رد  دـنتفگ : دوـش ؟ یم  هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ : یلع  نـک ، تـعیب  وا  اـب  دـنتفگ  وا  هـب  دـندرب و  رکب  وـبا 

يرآ ادخ  هدنب  اما  تفگ : رمع  دیـشک  یم  ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخهدنب  تروص  نآ  رد  تفگ : یلع  دز  میهاوخار  تندرگ  تسین  یئادخ 
تعیب هک  یهد  یمن  ناـمرف  وا  هب  اـیآ  تفگ : وا  هب  رمع  دز ، یمن  یفرح  دوب و  تکاـس  رکب  وـبا  لاـحنیا  رد  هن و  ار  ادـخ  لوـسر  ردارب  اـما 

اب دیناسر و  ادـخ  لوسر  ربق  هب  ار  دوخ  یلع  هاگنآ  منک ، یمن  روبجم  يزیچ  هب  ار  وا  تسه  شرانک  رد  همطاف  هک  یمادام  تفگ : وا  دـنک ؟
 " دنـشکب ارم  دوب  کیدزن  دندرمـش و  مفیعـض  مدرم  یننولتقی " : اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  تفگ : یم  درک و  یمهیرگ  دنلب  يادـص 

هیآ 150) فارعا  )
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رما رد  مرکا  ربماـیپ  يوـمع  ساـبع  يارب  هبعـش ، نب  هریغم  هراـشا  اـبهک  داد  هزاـجا  حارج ، هدـیبع  وـبا  رمع و  رکب و  وـبا  هب  يزیچ  هچ  - 37
دنامب ؟ یقاب  شنادنزرف  وا و  يارب  هک  دنهد  رارقیبیصن  تفالخ 

اب دـیراد  لیم  اـیآ  تفگ : وا  هب  تفر و  رکب  وبا  شیپ  هبعـش  نب  هریغم  : " دـیوگ یم  هحفص 15  دـلج 1  هسایـسلا "  همامالا و  رد "  هبیتق  نبا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2033 

http://www.ghaemiyeh.com


یتجح دوخ  نیا  دشاب  امـش  اب  وا  رگا  و  دـنامب ، یقاب  شنادـنزرف  وا و  يارب  هک  دـیهد  رارق  یبیـصن  نیا  رد  وا  يارب  دـینک و  تاقالم  سابع 
دوب ؟ دهاوخ  مشاه  ینب  یلع و  هیلع 

دنوادخ تفگ : سپـس  دروآاجب و  ادخ  یئانث  دمح و  رکب  وبا  دنتفرهنع ، هللا  یـضر  سابع  هناخ  هب  دنداتفاهار و  هدیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا 
هکنآ اتداهن  ام  رب  یتنم  ام  نایم  رد  شنداد  اج  اب  داد و  رارق  تسرپرـس  یلو و  نانموم  يارب  تخیگنارب و  ربماـیپ  ناونع  هب  ار  ص )  ) دـمحم

رادـمامز ناونع  هب  ارم  زین  نانآ  دنـشیدنایب ، ناشحلاصم  هراـبرد  قاـفتا  روط  هب  اـت  درپس ، اـهنآ  تسد  هب  ارمدرم  راـک  تفرگ و  اـم  زا  ار  وا 
مراد لکوت  وا  هب  تسا ، گرزب  يادخ  هیحان  زا  اهنت  قیفوتو  مساره  یمن  سرت ، ینادرگرـس و  یتسـس و  زا  هللا  دمحب  زین  نم  و  دندیزگرب ،

، نیملسم یمومع  حلاصم  فالخ  ربامـش  هب  يدنمقالع  رپس  ریز  ناهاوخ  یخرب  هک  دسر  یم  ربخ  نم  هب  هراومه  . مدرگ یمرب  وا  يوس  هب  و 
دب ای  دیـشاب و  ادصمه  هدیقعمه و  مدرم  مومع  ای  دریگرارق ، نارگید  هدافتـسا  ءوس  هلیـسو  هکنیا  زا  دیـشاب  رذـح  رب  دـننک ، یم  یـشاپ  مس 

رارق یبیصن  ناتنادنزرف  امش و  يارب  راک  نید  رد  ات  میدمآ  ناتـشیپ  دیتسه  ادخ  لوسر  يومع  امـش  نوچ  و  دینک ، رود  دوخ  زا  ار  ناهاوخ 
امـش تسا  مزال  اذـهیلع  دـندادن ، امـش  هب  ار  تفالخ )  ) رما مامز  لاـح ، نیع  رد  دنتخانـش ، یم  ار  ناـتنارای  امـش و  مدرم  هکنیا  اـب  و  میهد ،

. تسا امش  زا  مه  ام و  زا  ادخ  لوسراریز  دینکن ) ادص  رس و   ) دیشاب مارآ  دیورب و  هار  هدرمش  بلطملا  دبع  نادنزرف 
هیحان زا  میراد  دب  نوچ  ریخ ، میراد ، جایتحا  امـش  هب  هک  میدماینناتـشیپ  تهج  نیا  هب  ام  هکنیا : نارگید  و  هللا ، يرآ و  تفگ : رمع  هاگنآ 

هچنآ هراب  رد  امش 

هحفص 271 ] ] 

نیا زا  ددرگ ، ماـمت  نارگ  ناـتنارای  امـش و  يارب  هجیتـن  رد  دوـش ، تفلاـخم  یـشاپ و  مس  دـنا ، هدرک  قاـفتا  نآ  هراـب  رد  مالـسا  تما  هـک 
. دیناد یم  دوخ  لاح  میا  هدمآ  ناتشیپور 

ربمایپ و ار  ص )  ) دمحم دنوادخ  دیتفگ : هکنانچ  تفگ : ودروآ  ياجب  يادخ  ساپس  دمح و  درک و  نخسهب  عورـش  ربمغیپ ، يومع  سابع 
تسدب ار  مدرم  راک  هاگنآ  دمآ  رـسب  شتلاسر  هکنآ  ات  داهن  تنم  ام  رب  ام  نایم  رد  شنداد  اج  اب  داد و  رارق  تسرپرـسو  یلو  نانموم  يارب 
رطاخب ار  تفالخ  رگا  رکب  وبا  يا  لاح  سوه ، يوه و  يور  زا  هن  قح  ساسا  رب  اما  دـنریگب ، میمـصت  ناشتـشون  رـس  هرابرد  ات  درپس  اـهنآ 

، میئاهنآ گنهاشیپ  اهنآ و  زا  ام  يدرک  بلط  ار  نآ  نانموم  هلیـسو  رگا  یتفرگار و  ام  قح  اعطق  يدروآ  گنچ  هب  ادـخ  لوسر  هب  باـستنا 
اما دبای ، ترورض  ام  تساوخ  مدع  تهارک و  اب  يراک  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  هتفای  ترورـض  امـش  يارب  نینموم  هلیـسو  راک  نیا  رگا 

یناوت یمن  يرادـن و  یقح  نآهرابرد  وت  تسا  نینموم  قح  رگا  تسین و  يزاین  نآ  هب  ار  اـم  هدوب  وت  قح  رگا  يدرک  لذـب  اـم  هب  هک  هچنآ 
. یهدن ار  رگید  یضعب  یهدب و  ام  هب  ار  نآ  زا  یضعب  هک  دوب  میهاوخن  یضار  وت  زا  تسام  قح  رگا  یهدب و  امب  ار  نآ 

. نآ ياه  هیاسمه  امش  میتوبن و  تخرد  ياه  هخاش  زا  ام  یلو  تسا ، تسردتسامش  ام و  زا  ادخ  لوسر  یتفگ : هکنیا  اما  و 
لاح هک  یماگنه  دـیوگ " : یم  هشیاع  !؟ تسیچ هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  رمع  ارچ  هک  دـنتفرگ  داریا  رکب  وبا  رب  هک  یناـسک  رذـع  - 38

ندادرارق هفیلخ  هرابرد  یتفر  تیادخ  شیپ  هک  ادرف  ادخ  لوسر  هفیلخ  يا  دنتفگ : وا  هب  دـندمآ و  وا  شیپ  ینالف  ینالف و  دـش ، دـب  مردـپ 
: هک تفگ  مهاوخ  ادخ  هب  دیناسرت ؟ یم  ادخ  هب  ارم  ایآ  تفگباوجرد : وا  میدـناشن  ار  مردـپ  دـیوگ : یم  هشیاع  تفگ ؟ یهاوخ  هچ  رمع 

 ". مداد رارق  ریما  اهنآ  رب  ار  هباحص  درف  نیرتهب 
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فوـع و نب  نمحرلا  دـبع  هکنآ  زا  دـعب  تشاد  زاـب  يروـش  زور  رد  ناـمثع  اـبتعیب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملا  ریما  زیچ  هـچ  - 39
منز و یم  ار  تندرگ  هن  رگ  نک و  تعیب  وا  اب  تفگوا : هب  نمحرلا  دبع  تسـشن و  دوب  هداتـسیا  هک  یلع  دـندرک و  تعیب  وا  اب  شناراکمه 
دنتسویپ و وا  هب  يروش  ياضعا  سپس  دمآ ، نوریب  بضغ  لاحاب  یلع  هک  دوش  یم  هتفگ  تشادن ، ریشمشدوخ  اب  یسک  وا  زج  زور  آرد ن 

. درک تعیب  نامثع  اب  تسویپ و  اهنآ  هب  ریزگان  یلع  دیگنج ، میهاوخ  وت  اب  هنرگ  نک و  تعیب  دنتفگ : وا  هب 
وا هب  نمحرلا  دبع  درک ، یتسس  یلع  یلو  نامثع ، اب  ندرک  تعیب  هب  دندرک  عورش  مدرم  دیوگ : یم  هحفص 41  دلج 5  شخیرات  رد  يربط 

گرزبیـشاداپ دنوادخ  دنک ، افو  هتـسب  ادخ  اب  هک  ینامیپ  هب  هک  ره  دنک و  یم  مادقا  شیوخ  ررـض  هب  دنک  تعیب  ضقن  سک  ره  : " تفگ
 ". داد دهاوخ  وا  هب 

همامالا رد "  و  يا ؟ هعدخ  هچ  تسا و  هعدخ  تفگ : یم  یلو  درک  تعیب  نامثع  اب  وتفاکش  ار  تیعمج  نآرق ، هیا  نیا  ندینشزا  دعب  یلع 
مکاح نآ  رد  ریشمش  اهنت  هک  هدم  رارق  تدوخ  يارب  یهار  یلع  يا  تسا " : هتفگ  نمحرلا  دبع  هک  هدمآ  هحفص 25  دلج 1  هسایسلا "  و 

سب "! دشاب و 
". دوش هداد  رارق  تیارب  رگید )  ) یهار دیابن  تسا " : هدمآ  نینچ  هحفص 208  يراخب ج 1  حیحص  رد  و 

رد يربط  هکنانچ  هدوب  باـطخ  نبا  رمع  روتـسد  هب  دـنک  يراد  دوخ  يروش )  ) دروم نیا  رد  تعیب  زا  هک  یـسک  نتـشک  دـیوگ : یم  ینیما 
ریبز و ونامثع  یلع و  ناوخب ، تعامج  زاـمن  مدرم  اـب  زور  هس  اـت  داد : روتـسد  بیهـص "  هب " رمع  هک  هدروآ  هحفص 5  دلج 5  شخیرات 

تدوخ تسین ، وا  رب  يزیچ  اما  نک  رـضاح  زین  ار  رمع  نب  هللا  دبع  و  رآ ، درگ  یئاج  رد  دشاب  هدـمآ  رگا  ار  هحلط  نمحرلا و  دـبع  دـعس و 
اهنآ رفن  جنپ  رگا  تسیاب ، اهنآ  رس  يالاب 

هحفص 273 ] ] 

و نزب ، ار  رفن  ود  نآ  دندرک  عانتما  رفن  ود  دـندش و  قفتم  رفن  راهچ  رگا  و  نزب ، ار  شندرگ  درک ، عانتما  یکی  دـندش و  قفتم  یکی  هرابرد 
دیدنـسپ وا  هکار  یفرط  ره - دنهد و  رارق  مکح  ار  رمع  نب  هللا  دبع  دنداد  يار  يرگید  هراب  رد  رگید  رفن  هس  یـسک و  هرابرد  رفن  هس  رگا 

تـسا اهنآ  اب  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  یهورگ  نآ  اب  دـندشن ، یـضار  هللا  دـبع  يار  هب  رگا  دـننک و  باختنا  دوخ  نایم  زا  ار  رفنکی  دـیاب 
دیشکب ! دندرک  ضارعا  هماع  يار  زا  رگا  ار  یقابلا  دیشاب و 

دینک " ؟ یمن  هیرگ  دیدنخ و  یم  دینک و  یم - بجعت  نخس  نیا  زا  ایآ  نوکبت "  نوکحضت و ال  نوبجعت و  ثیدحلا  اذه  نمفا  " 
هیآ 59. مجن 

هحفص 275 ] ] 

؟ تسیچ يارب  اهادص  رس و  اهیزرو و  ضرغ  نیا 

ریما یقیقح  تفالخ  ملسمتقیقح و  ربارب  رد  يراک  هطلغم  ساسا و  یب  ادص  رـس و  زج  دش ) لقن  البق  هک  تفالخ  هب  طوبرم   ) تایاور نیا 
زا مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هک  تسین  يرگید  زیچ  هدـش  تباث  حیحـص ، حیرـص و  صوصن  اب  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینموملا 

. دومرف یم  بیغرت  نادب  ار  مدرم  ادخ  نامرف  هب  تسویپ  يدزیا  تمحر  هب  هک  یماگنه  ات  تثعب  زور  نیتسخن 
يادتبا رد  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  دهاوخن  دـنرادن ، يرایتخا  نآ  هرابرد  مدرم  هک  یتقیقح  ربارب  رد  بوشآ  لاجنج و  زج  غورد ، ثیداحا  نیا 
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هب ادخ  لوسر  هک  يزور  نآ  رد  راک  نیا  دهد و  یم  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  تسا ، ادخ  تسد  هب  تفالخ  رما  هک  دومرف  حیرصت  شتوعد 
میئآ و رد  وت  نیدب  رگا  يرضاح  ایآ  تفگ : نانآ  يوگنخـس  هک  هاگنآتفرگ  تروص  درک ، مالـسا  داهنـشیپ  هعـصعص  نب  رماع  ینب  هلیبق 

تـسد رد  تفالخ  : " دومرف ادـخ  لوسر  ینکرازگرب ؟ ام  هب  تدوخ  زا  دـعب  ار  تفالخ  وتسایر  دـنادرگ ، زوریپ  ناـفلاخم  رب  ارت  دـنوادخ 
". دهد یم  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  تسا  ادخ 

هراومه ار  نانآ  دناشکیم و  یتخبدب  یهارمگ و  يوس  هب  ار  یمالـسا  تما  هک  تسین  یتخبدب  هقلح  البریجنز و  زج  لوعجم ، تایاور  نیا 
. دهد یم  قوس  تکالهو  طوقس  ياه  هرد  يوسب  درادیم و  هگن  لهج  یکیرات  رد 

ملاع رد  هک  تسین  موش  دصاقم  تیردان و  ياه  هزیگنا  زج  تیاور  نیا 

هحفص 276 ] ] 

. دنرادنرابتعا شزرا و  تفرعم  شناد و  رازاب  رد  تقیقح و  یتسار و 
هتخادرپ و ار  اهنآ  تناما ، نامرفزا  يرود  تسار و  هار  تلادـع و  نوناق  زافارحنا  هک  تسین  غورد  ناتهب و  ياـه  تسد  هتخاـس  زج  اـهنیا 

. تسا هدروآ  دیدپ 
هدش هداد  هولج  تشز  نانچ  هلیسو  نادب  خیرات  تاحفـص  هک  تسین  قئاقح  نداد  هولج  هنوراو  غورد و  ياهگنر  زج  لوعجم ، تایاور  نیا 

هار ار  نآ  ادـخ  هار  کلاس  چـیه  دـنکیمن و  دامتعا  نآ  هب  هاـگآ  هدرک  لیـصحت  چـیه  ددنـسپ و  یمن  ار  نآ  يراد  نید  دنمـشنادچیه  هک 
. دیامن یمن  وجتسج  نآ  رد  ار  شدوصقم  قح  بلاط  چیه  دنک و  یمن  باختنا  حیحص 

زج اهنیا  . تسا هدروآ  دیدپ  ار  نآ  یگدنز  رذگ  دوز  ياه  تذل  يدام و  عماطم  هک  تسین  یلاخ  وت  ياه  هدبرع  اهادـص و  رـس و  زج  اهنیا 
دشر زا  دنز و  یم  لوگ  ار  هراچیب  نادان  هک  تسین  یناسفن  ياه  شهاوخ  بیهل  زا  يا  هنومن  هدننک و  هارمگ  ياه  هنتف  شتآ  زا  يا  هشوگ 

. دزوس یم  ار  شتداعس  ياه  هشیر  هک  دنک  یم  نادرگ  رس  ناریح و  نانچ  شنید  تخانش  رد  ار  وا  دراد و  یم  شزاب  لماکت  و 
هب نتـسب  غورد  رب  شنتخیگنارب  تناما و  یتسار و  ياه  هار  زا  یمالـسا  تما  فارحنا  يارب  هک  تسین  جـئار  رادـخاش  ياه  غورد  زج  اهنیا 

. تسا هدش  هتخاس  شتما  تاقثو  ءانما  ربمایپ و  ادخ و 
هک یئاه  هریجنز  نیا  زا  ندـش  صالخ  يارب  ایآ  و  دـبای ؟ یم  یهار  کیرات ، ياه  هطرو  نیا  زا  شتاجن  يارب  رگـشهوژپ  ناسنا  ایآ  لاـح ،

تسا راوازس  هتشاد  ارنآیگتسیاش  هک  یمکحم  دامتعا و  دروم  كردم  الصا  و  تسه ؟ يدیما  تسا ، هتـسب  هجوت  نودب  ار  شیاپ  تسد و 
نارازه زا  اهدص  نیا  ایآ  تسین ؟ هدش  اهنآ  ندوب  یگتخاس  رب  حیرصت  یئاه  غورد  نیا  هب  نوحشم  اه  باتک  ایآ  دیامنلوکوم ؟ ار  شراک 

؟ تسا هدنکارپ  اه  باتک  وتافیلات  نمض  رد  هک  تسین  یغورد  ثیداحا 
لکش هب  ار  غورد  ثیداحا  نآ  نیفلوم ، زا  دنیب  یم  هک  یتقو  یمدآ 

هحفص 277 ] ] 

هجوت هکنآ  نودب  ار  اهنآ  رگید  یخرب  و  دننک ، یم  بلاق  حیحص ، ياج  نیغورد  دانسا  اب  ار  اهنآ  رگید  یخرب  هدرک و  یقلت  ملـسم  لاسرا 
؟ دنک هچ  هک  دناد  یمن  درب و  یئاجب  هار  دننک ، یم  لقن  تسه  یصقاون  ناشدنس  ای  نتم و  رد  هک  دنهد 

. تسا هدوب  بهاذم  دروم  ردساسا  یب  ياه  اعدا  تابثا  ای  و  ءافلخ )  ) لئاضف ندرک  فیدر  هرابرد  اهنیا  همه 
هدولآ ناگدنـسیون  نیا  يارو  هک  دنیب  یملاحنا  اب  دنک ؟ هچ  هک  دسرپ  یم  دوخ  زا  تفرگ  رارق  یتالکـشم  نینچ  ربارب  رد  هک  یتقو  یمدآ 
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، تنـس لها  ثیدـح  لاجر  نایم  رد  دـنک " : یم  اعدا  یئور  رپ  لامک  رد  هک  دراد  رارق  یمیـصق )  ) مهدراـهچ نرق  يوگغورد  فرحنم ، و 
درادن " ! دوجو  دشاب ، يزاس  ثیدحو  بذک  هب  مهتم  هک  یسک 

یتسد هچ  و  دناسانشب ؟  وا  هب  حیحص  ان  زا  ار  حیحص  تنس  دناوتیم  زیچ  هچ  و  تسیچ ؟ تقیقح  نتخانـشن  رد  هراچیب  نادان  هانگ  نیاربانب 
ناسنا نینچ  دبایب و  یتسرد  ینید  هزیگنا  دوخ  رد  هک  دوش  یم  ادـیپ  یحلـصم  ایآو  دـنک ؟ صالخ  ریوزت  غورد و  متـس  زا  ار  وا  تسا  رداق 

دهد ؟ تاجن  یهارمگ  زا  ار  ینادرگرس  راتفرگ و 
یم هدـنز  ای  دوش و  یم  كاله  هک  سک  ره  ات  میداد  حیـضوت  ار  زیچ  همه  میتشون و  يدـنپ  يزیچ  رهزا  حاولا ، نیا  رد  وا  يارب  ام  يرآ " 

، دشاب تمحر  تیاده و  نانموم  يارب  ات  میداد  شلیصفت  ملع  ساسا  رب  هک  میدروآ  یباتک  اهنآ  يارب  ام  و  دشاب ، راکـشآ  لیلد  يور  دنام 
هرابرد تمایق  زور  تراگدرورپ  هکدوب  دـهاوخ  يراکمتـس  تهج  یئاناد  زا  دـعب  اهنآ  فالتخا  و  میداد ، هئارا  يراکـشآقئاقح  اهنآ  هب  و 
یناسک ياهاوهزا  نک و  يوریپ  نآ  زا  سپ  میداد ، رارق  قح  نیئآ  رب  ارت  نیا  ربانب  دومرف ، دهاوخ  مکح  دناهدرک  فالتخا  نآ  رد  هکهچنآ 

زاب نآ  يوریپ  زا  ارت  دنا ، هدومن  طوقـس  هدرک و  يوریپ  ناشیاهاوه  زا  دنرادن و  نامیا  نآ  اب  هک  یئاهنآ  ادابم  نکم ، يوریپ  دنناد  یمن  هک 
 ". دیامن يوریپ  قح  زا  هک  یسک  رب  دورد  دنراد ،

هحفص 278 ] ] 

نازاس ثیدح  هرابرد  تنس  لها  ءاملع  ظافح و  رظن 

ناهانگ بکترم  رفک  هرابرد  تنـس  لـها  زا  منک  یمن  رکف  تسا ": هتفگ  هحفـص 21  صاوخلا "  ریذحت  رد " یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح 
هک یسک  تسا : هتفگ  مرکا  ربمایپ  رب  غورد  هرابرد  نیمرحلا  ماما  ردپ  ام  باحـصا  زا  ینیوج  دمحم  وبا  خیـش  رگم  دشاب ، هداد  يوتف  هریبک 

. تسا نوریب  مالسا  تلم  زا  تسا و  رفاک  دشاب  هتشاد  ادخ  لوسر  رب  غورد  دمعت 
یم تلالد  مکح  نیا  و  دنا ، هدرک  يوریپ  وا  زا  تسا  اهیکلام  نایاوشیپ  زا  هک  ربنم  نبا  نیدلا  رصان  ماما  دننام : رگید  یضعب  يوتف  نیارد  و 

هک دنک  یمن  باجیا  تنـس ، لها  زايدرف  چیه  شیپ  رئابک  زا  مادـک  جـیه  اریز  تسا ، رئابک  نیرتگرزب  زا  ادـخ  لوسر  رب  بذـک  هک  دـنک 
 ". ادخ لوسر  رب  بذکرب  دمعت  نیمه  رگم  دشاب  رفاک  نآ  هدنوشبکترم 

بتک و رد  مالـسا  راوگرزب ، ربمایپ  مان  هب  ار  غورد  ثیداحا  نیا  زابرید ، زا  هک  ناسیون  هریـس  ناخروم و  ظاـفح و  ناثدـحم و  لاـح  عضو 
: تسنیا تیاور  نآ  دوش و  مولعم  هتسناد  حیحص  ارنآ  يزوج  نبا  هدروآادخ و  لوسر  لوق  زا  بیطخ  هک  یتیاور  زا  دنا ، هدروآ  ناشتافلوم 

: نیباذکلا دحا  وهف  بذک  هنا  يری  وه  اثیدح و  ینميور  نم 

هحفص 279 ] ] 

 ". تسا نایوگغرد  زا  یکی  وا  دنک  تیاور  تسا  غورد  دناد  یم  هک  ار  یثیدح  نم  زا  سک  ره  " 
هنع دـحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنمانذـخال  لـیواقالا  ضعب  اـنیلع  لوقت  ول  و  دـیامرف : هراـب  نیا  رد  زین  دـیجم  نآرق  و 
یم تدـشب  ار  وا  داد  یم  تبـسن  ام  هب  ار  اـهوگتفگ  یـضعب  ربمغیپ  رگا  نیبذـکم " : مکنم  نا  ملعنل  اـنا  نیقتملل و  هرکذـتل  هنا  نیزجاـح و 

هک میناد  یم  ام  تسناراـکزیهرپ و  يارب  يدـنپ  نآرق  هک  دـیدش  یمن  وا  لـئاح  امـش  زا  کیچـیه  میدـیرب و  یم  ار  شگرهاـش  میتفرگ و 
 ". دیناگدننک بیذکت  امش  زا  یضعب 
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شیپ زا  نانآ  دـنداد "  تبـسن  ادـخ  لوسر  هب  ار  نآ  دـندوب ، ملاع  هدـش  هتخاس  ياه  غورد  نیا  تقیقح  هب  هکنیا  اب  ناخروم  ظاـفح و  نیا 
دزاسب ادـخمانب  یغورد  هکنآ  زا  رترگمتـس  دـندنام ، زاـب  تسار  هار  هب  ندیـسر  زا  دـندرک و  هارمگ  زین  ار  مدرم  زا  رایـسب  دـندوب و  هارمگ 

- رب ادخ  تنعل  يا  دنتـسب ، غورد  ناشراگدرورپ  هک  دنناسک  نیمه  دنیوگ : نادهاش  دـش و  دـنهاوخ  هضرعادـخ  هاگـشیپ  هب  نانآ  تسیک ؟
". داب نارگمتس 

يارب تسین  و  دیوگ " : یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  دنا  هتـشادن  دمعت  هدوب و  لهاج  ناشیاه  نتفگ  غورد  نیا  رد  نانآ  هک  دـینک  یم  رکف  ایآ 
یئاهوزرآ زج  باتک  زا  دنداوسیبنانآ و  زا  یخرب  و  دـنقح ، رب  هک  دـنرادنپ  یم  و  دـنتفگ ، غورد  يرک  يروک و  يور  زا  و  یـشناد ، نانآ 

يور زا  ار  مدرم  ات  دنز  یم  ءارفا  غورد  يور  زا  ادخ  هب  هک  تسنآ  زا  رت  رگمتس  یـسک  هچ  سپ  رادنپ ، لها  زج  نانآ  دنتـسین  دنناد و  یمن 
زا اهنآ  رب  ياو  هتشون و  ناشیاهتسد  هک  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  سپ  دنک ، یمن  تیاده  ار  رگمتـس  مدرم  دنوادخ  دننک ، هارمگ  یـشناد  یب 

 ". دنا هدرک  بسک  هک  هچنآ 

هحفص 280 ] ] 

يدنوار نیدلا  بطق 

هراشا

نادـنزرف : " " تسنآ زا  یتمـسق  همجرت  ریز  ترابع  هک  هدورـس  مخ  ریدـغ  هراب  رد  يراعـشا  لاس 573 ه  رد  یفوتم  يدـنوار  نیدـلا  بطق 
. امش رب  دورد  دنیوگ : یم  دنریگ  رارق  نالهاج )  ) بطاخم هاگره  هک  دننامیتی  ناردپ  ارهز ،

. دنراد هدنز  اهبش  راد و  هزور  ار  اهزور  نانآ  تسا  راکهانگ  دهاوخب  ار  نانآ  يدب  سک  ره  دنمدرم ، رب  ادخ  ياهلیلد  نانآ 

لا  موی  هللا  لوسرلعجی  ملا 
اماما یلعالا  ایلع  ریدغ 

امامح ؟ امرق  ردیح  کی  ملا 
: اماقم اریخ  ردیح  کی  ملا 

؟ دادن رارق  ماما  ار  راوگرزب  یلع  ریدغ  زور  ادخ  لوسر  ایآ  " 
!؟ تلزنم " ماقم و  نیرتهب  ياراد  ردیح  دوبن  ایآ  تمظع و  اب  عاجش  درم  یلع )  ) ردیح دوبن  ایآ 

: دیوگ یم  تسوا  راعشا  زا  زاب  و 
. تسا کچوک  ناشلئاضف  يارب  نیمز  هک  تسا  یمیظع  تفارش  مرکا  ربمایپ  نادناخ  يارب 

. دنتسه یمکحم  هاگهانپ ) و   ) هرز نانآ  مادک  ره  تفرگ ، ار  اج  همه  هک  یماگنه 
. تسا اهبنارگ  رد  نوچ  شمالک  داتسیا  هظعوم  ماقم  رد  ناشمئاق  هک  یماگنه 
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. دش دهاوخ  میلست  ناشربارب  رد  رابج  راگزور  دش ، رپ  ناشلدع  اب  ایند  هکینامز  ای  و 
. دننک تنایخ  ناتسود  یتح )  ) هچ رگادنناگدننک  افو  نانآ  دنلهاج ، مدرم  هچ  رگا  دننای  اناد  نانآ 

. دش هتفرگ  اهنآ  زا  تسایر  هک  یماگنه  درک  ضارعا  اهنآ  زا  راگزور  دندرک ، متس  نانآ  رب  ناشیاهومع  رسپ 
. دوب ياهزات  ینابرق  ناشنانمشد  شیپ  زور  ره  رد  نانآ  يارب 

مخ  ریدغب  یضم  ام  وسانت 
: طوبه مهتوقشل  کهکراف 

. دمآ نیئاپ  يرهاظ ) رظنزا   ) نانآ ماقم  ناشتواقش  رطاخب  هجیتن  رد  دوب ، هتشذگ  مخ  ریدغ  رد  هک  هچنآ  دندرک  شومارف 
!! دوب یشزرا  مک  هجوج  وا  هک  ایوگ  دنتخیرار ، مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  هک  هیما  ینبرب  ادخ  تنعل 

. دنک یم  عولط  دیشروخ  دمد و  یم  حبص  هک  ینام  ات ز  داب  ادخ  دورد  هزور  همه  ربمایپ  نامدود  رب 

يدنوار لاح  حرش  تیصخش و 

هفئاط و نیا  ياهمشچ  زا  یمشچ  هعیش ، ياملع  نایاوشیپ  زا  یکی  يدنوار  یـسیع  نب  نیـسح  نب  هللا  هبه  نب  دعـس  نسحلا  وبا  نیدلا  بطق 
هلیلمج و یعاسم  لئاضف و  رد  یگریت  شناوارف و  راثآ  رد  یبیع  هنوگچیه  تسا ، بدا  ملع و  غباون  زا  ثیدـح و  هقف و  ریظن  یب  دـیناسا  زا 

. دنرادن دوجو  شا  هدنزرا  بتکو  وکین  لامعا  ینید و  تامدخ 
ناسل لمالا - لـما  ءاـملعلا - ملاـعم  نیدـلا - بجتنم  خیـش  تسرهف  دروخ : یم  مشچب  ریز  ياـهبتک  رد  شناوارف  دـیجمت  فیرعت و  رکذ و 

هحفص 48- دلج 4  نازیملا 

هحفص 282 ] ] 

ینکلا و هحفص 22 -  دـلج 2  لاقملا  یهتنم  نیرحنلا  ولول  مراهچ - هضور  رد  هنجلاضایر  یجیهامـس - گزرب  هزاـجا  ءاـملعلا - ضاـیر 
هحفص 58. دلج 3  باقلالا 

دناهدرک تیاور  وا  زا  هک  یناسک  وا و  خیاشم 

: تسا هلمجنآ  زا  هک  دنک  یم  تیاور  بهذم  ناگرزب  نادنمشناد و  زا  يرایسب  زا  موحرم  نآ 
لاس 522 ه. رد  یفوتم  يدادغب  یلع  نب  هللا  هبه  تاداعسلا  وبا  خیش  - 1

رد هدرک و  كرد  ار  وا  لاسدودح 520  نیدلا  بجتنم  خیش  هک  يزورم  ینیـسحدمحم  نب  راقفلاوذ  ماصمـصلا  وبا  نیدلا  دامع  دیـس  - 2
. دوب هتشذگ  لاس  شرمع 115  زا  تقو  نآ 

. تسا هدمآ  یقهیب  خیرات  رد  هکنانچ  لاس 544  رد  یفوتم  یناوص  دمحم  نب  دوعسم  نساحملا  وباخیش  - 3

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2039 

http://www.ghaemiyeh.com


 ". یضترملا هعیشل  یفطصملا  هراشب  فلوم "  يربط  مساقلا  یبا  نب  دمحمنیدلا  دامع  خیش  - 4
. تسا هدمآ  لاجرلا  دقنرد  هکنانچ  لاس 548 ه  رد  یفوتم  نایبلا  عمجم  بحاص  یسربط  یلع  وبا  خیش  - 5

. یمیمت يروباشین  دمصلا  دبع  نب  یلع  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  نکر  خیش  - 6
. هدش دای  نیدلا  نکر  خیش  ردارب  دمصلا  دبع  نب  یلع  نبدمحم  خیش  - 7

 ". مولعلا هرصبت  بحاص "  ینسح  يزار  یعاد  نب  یضترم  بارت  وبا  دیس  - 8
. هدش دای  بارت  وبا  دیس  ردارب  يزار  یعاد  نب  یبتجم  برحلا  وبا  دیس  - 9

. يدهشم ینیسح  لیعامسا  نب  دمحمتاکربلا  وبا  دیس  - 10
. یبلح نسح  نب  یلع  نب  دمحم  وبا  خیش  -11

. دشاب تسادابآ  نونک  ات  هک  ءاسحا  ءارق  زا  راغلا  يوس "  هب  تبسن  نآ  دیاش  تسا : هتفگ  ضایرلا " بحاص "  . يراغلا رصن  وبا  - 12
. حیمک نب  مساقلا  وبا  خیش  - 13

. نابزرم نب  دمحم  رفعج  وبا  خیش  - 14

هحفص 283 ] ] 

. یمق بدوم  نیسح  هللا  دبع  وبا  خیش  - 15
. يدابارا یلع  نب  نسح  دعس  وبا  خیش  - 16

. یقیدح دمحم  نب  نسح  مساقلا  وبا  خیش  - 17
. یشکرم دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  خیش  - 18

. رادیوعد نب  هللا  هبه  خیش  - 19
. یقیلس بلاط  یبا  نب  یلع  دیس  - 20

. هدش دای  مساقلا  وبا  خیش  ردارب  حیمک  نب  رفعج  وبا  خیش  - 21
. هوخالا نبا  هب  فورعم  يدادغب  میحرلا  دبع  خیش  - 22

. يرقم يروباشین  نسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  خیش  - 23
. یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  خیش  دلاو  نسح  نب  دمحم  خیش  - 24

بطق نادرگاـش  هـقبط  زا  هجاوـخ  ردـپ  اریز  دـسر ، یم  رظنب  دـیعب  باـسح  یلوهدروآ  يدــنوار  خــیاشم  زا  ار  وا  تاـضور "  بحاـص " 
. تسانیدلا

رد هدمآ ) تارذش  رد  هکنانچ   ) دشاب لاس 540 ه  رد  یفوتم  رصن  وبا  هب  ینکم  یـسوط  دمحم  نب  نسح  دمحم  خیـش  وا  يوق  لامتحا  هب  و 
. تسا رتاناد  ادخ  تروص  ره 

: دننک یم  تیاور  ریز  دارفا  هلمج  نآ  زا  هعیش  ناگرزب  زا  یعمج  يدنوار  نیدلا  بطق  ام  خیش  زا  و 
. یضاقیسربط رابجلا  دبع  نب  یلع  نب  دمحا  خیش  - 1

. ینارحب میهاربا  نب  دشار  نیدلا  ریصن  خیش  - 2
. هیوباب نب  نیسح  نب  نسح  نب  دمحم  نبدعس  هیوباب  خیش  - 3

. يدنوار نیدلا  بطق  نب  نیدلا  دامع  جرفلا  وا  رسپ  - 4
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. یلع نیدلا  لامج  یضاق  - 5
. يدادغب يولع  نسح  نب  دمحم  ثرحلا  وبا  نیدلا  زع  فیرش  - 6

. یناردنزام يورس  یلع  نب  دمحم  بوشآ  رهش  نبا  خیش  - 7

هحفص 284 ] ] 

وا تافیلات 

: زا تسا  ترابع  شا  هدنزرا  تافیلات 
نایب ماکحالا - ماکحا  هغالبلا - جهن  حرـش  رد  هعاربلا  جاهنم  هیاهنلا - هیهن  نآرق - ریـسفت  دلج - هد  هیاهن  حرـش  رد  ینغملا  نیزحلا - هولس 

یف بیرغتلا  هیناثلا - هلـسغلا  یف  هلاسر  هیفاشلا  هغالبلا - جـهن  زا  يا  هبطخ  حرـش  رد  جراعملا  ءایبنالا - صـصق  - هیاـهنلا بیرغ  - تادارفنـالا
ياهشلا ءایض  هثحابملا - هرهز  بارعالا - یف  بارغالا  نینموملا - ریما  هناگدص  تاملک  حرـش  ماکحالا - حرـش  ماکحالاتایآ - بیرعتلا -

نم ضرف  تادابعلا - یف  تاینلا  مالکلا - رهاوج  هباـنجلا - لـسغ  یف  هباـصعلا  راجـش  رحبلا  باـتک  هفـسالفلا - تفاـهت  باهـشلا  حرـش  یف 
بابل سمخ - رد  يا  هلاـسر  لماوعلاحرـش - نآرق - زا  خوسنم  خـسان و  يا  هلاـسر  حـئارجلا - جـئارخلا و  ءاـضقلا - هیلع  ءادـالا و  ءارـضح 

- لوزنلا بابسا  لیلعلا - هفحت  نییرکسع - نادنزرف  هرابرد  نیتنجلا  انج  رازملا  باتک  سمخ - ردهلاسم  یسرکلا - هیآ  تلیـضف  رد  رابخالا 
- نیموصعملا باـقلا  نآرقلا - هقف  دوـقعلا - لـمجلا و  نم  دوـقعملا  لـح  تاـیالا - هالـص  نآرقلا - ما  اهتحـص - تاـبثا  اـنثیداحا و  لاوـحا 
هک رودـصملا  هثفن  دـلج - هس  ردیـضترم  فیرـش  هعیرذـلا  حرـش  هقیقعلا - یف  هلاسر  هلکـشملا - تایالا  ینارعـشلا ، لوصف  نم  صیلختلا 
نم زوجی  اـم ال  زوجی و  اـم  زاـجیلا - حرـش  یف  زاـجنالا  دـلج - ود  رد  حیارـشلا  یف  عیارلا  دـلج - هد  رد  ریـسافتلا  هصـالخ  تسوا - ناوید 

. دوش یم  هلاسم  دودح 95  رد  هک  هدش  عقاو  ینالک  لئاسم  رد  یضترم  دیس  دیفم و  خیش  نایم  هک  یفالتخا  هیاهنلا -
منک یم  رکف  هک  تسا  ام  رایتخا  رد  يدنوارموحرم  زا  هک  تسا  یبتک  اهنیا 

هحفص 285 ] ] 

. شریسافت زا  یضعب  اب  نآرقلا "  ما  رابخالا " و "  بابل  هب "  تبسن  صیخلتلا "  لیبق " : زا  دشاب  يرگید  اب  اه  باتک  نیا  زا  یضعب 

وا هتسیاش  دنزرف 

. تسا هتشاذگ  اجب  دندوب  هعیش  ناگرزب  ءاهقف و  زا  همه  هک  دنمشناد  نادنزرف  دوخ  زا  وا 
هقث و یملاع  وا  هدمآ  نیدلا  بجتنم  خیش  تسرهف  رد  هکنانچ  تسا ، نیدلا  بطق  نب  یلع  نیدلا  دامع  جرفلا  وبا  خیش  شنادنزرف  زا  یکی 

. تسا دامتعا  دروم 
دنک : یم  تیاور  دوش ، یم  هدرب  مان  الیذ  هکیعمج  زا  شردپ و  وا 

. یناشاک يدنوار  یلع  نب  هللا  لضف  نیدلا  ءایض  دیس 
. فورعم رسفم  يزار  حوتفلا  وبا  یلع  نبنیسح  نیدلا  لامج 
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. يزاریصمح نسح  نب  یلع  نب  دومحم  نیدلا  دیدس 
. نایبلا عمجم  بحاص  یسربط  نسح  نب  لضف  یلع  وبا  نیدلا  نیما 

. هوخا نبا  هب  روهشم  يدادغب  دمحا  نب  میحرلا  دبع  خیش 
. تسا هدرک  حیرصت  اهنیا  همه  هبشگرزب  هزاجا  رد  ملاعم  بحاص 

ءاقبلا یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  خیـش  یـسوط و  ریـصن  نبا  یلع  نب  نسح  نب  هزمح  نب  هللا  دبع  نیدلا  ریـصن  بلاط  وبا  خیـش  گرزب  هیقف  و 
. دننک یم  تیاور  وا  زا  امن  نبا  هب  فورعم  یلح 

بطق ماما  نب  یلع  ناونع  هب  یهاگ  يدنوارنیـسحلا و  یبا  نیدلا  بطق  نب  یلع  ناونع : تحت  وا  زا  یهاگ  لمالا  لما  رد  یلماع  رح  خـیش 
... دننک یم  تیاور  وا  زا  دیهش  تسا : هتشون  لوا  دروم  رد  تسا و  هدومرف  موقرم  ار  شلاح  حرش  هدرک و  دای  يدنوار  دیعس  نیدلا 

. تسا هدش  دلوتم  لاس 734 ه  رد  دیهش  هکنآ  لاح  تسا و  مشش  نرق  ناگرزب  زا  یلع  خیش  نیا  اریز  تسا ، يراکسآ  هابتشا  نیا  و 
تسرهف رد  نیدلا  بجتنم  خیشهک  تسا  يدنمشناد  دنزرف  ياراد  یلع  خیش  نیا  و 
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. تسا نیدلا  بطق  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  ناهرب  لئاضفلاوبا  خیش  نامه  وا  .و  تسا هدوتس  تلیضف  شناد و  ار  وا  هدرک و  دای  وا  زا 
هک تسا  یگرزب  نادنمشناد  ءاملع و  زا  یکی  هک  تسا  نیدلا  بطق  نب  نیسحلا  هللادبعوبا  نیدلا  ریـصن  خیـش  نیدلا ، بطق  رگید  دنزرف  و 

. میا هتشون  ار  وا  یگدنز  حرش  هحفص ي 40  هلیضفلا " ءادهش  باتک "  رد  ام  هدش و  دیهش 
هب هدرک و  شیاتـس  وا  زا  ناسیون  مجارت  همه ي  هک  تسا  نیدـلا  بطق  نب  دـمحم  لـضفلاوبا  نیدـلا  ریهظ  هیقف  نیدـلا ، بطق  موس  دـنزرف 

. دنا هدرک  دای  وا  زا  لدع  هقث و  ماما و  ناونع 
لاس لاوش  مهد  هبنـش  راهچ  زور  هدمآ  هرـس  سدق  لوا  دیهـش  طخ  زا  لقن  هب  هحفـص 15  راحب  تازاجا  رد  هکنانچ  يدنوار  نیدـلا  بطق 
هدرک توف  لاوش  مهدزیـس  رد  وا  هک " : تسا  هدـمآ  هیوباـب  نبا  فیلأـت  ير  خـیرات  زا  لـقن  هب  نازیملا  ناـسل  رد  .و  تسا هدرک  توف   573

. داد رارق  مق  رد  مالس  اهیلع  هموصعم  ترضح  دیدج  نحص  رد  نونکا  مه  شربق  تسا و 
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يذیواعت نبا  طبس 

هراشا

نآ زا  هک  دراد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مخ و  ریدغ  هراب  رد  يدایز  راعشا  تسا  هدرک  توف  لاس 584 ه  رد  دلوتم و  لاس 519 ه  رد  هک  زا 
: دوش یم  همجرت  الیذ  هک  يراعشاتسا  هلمج 

تلاصا یلاع و  ماقم  تهج  هب  اه  ناسنا  همه  رب  وت  كاپ  همطاف  رـسپ  يا  دوب و  كرـش  هدنرب  نیب  زا  هک  یلع  رـسپ  يا  ربمایپ و  مانمه  يا  " 
يراد يرت  رب  یگداوناخ 

. دننک یم  ءادتقا  امش  هب  يوریپ و  امش  زا  يریخ  يراک  ره  رد  مدرم  دوش و  یم  هتفرگ  امش  زا  يرادافو  سرد 
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؟ تسین راوگرزب  یلاوم  تداع  زا  هدعو  فلخ  هک  یتروص  رد  ینک  یم  هدعو  فلخ  نم  اب  هنوگچ 
هب ارم  يرابجا  هارکا و  هنوگ  چیه  نودب  تسخن  زور  وت  اریز  یهد ، ماجنا  ار  یتسردان  راک  نینچهک  ینآ  زا  رتگرزب  راتخم "  رسپ "  ياوس 

. يدوب هداد  هدعو  نآ 
. شیاسآ عقاوم  اه و  یشوخ  رد  هن  دریگب  ار  یمدآ  تسد  اه  يراتفرگ  رد  هک  تسا  یسک  تلیضف  اب  ناسنا  و 

؟ دراد زاب  رودقم )  ) هتسیاش روما  ماجنا  زا  ارت  دیابن  رودقم  ریغ  روما  هک  یتروص  رد  دوش  یموت  عنام  يرذع  هچ 
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كزیترت یهامرام و  زج  دوب و  مهاوخ  بصاون "  هلمج "  زا  نم  يرادن ، نآ  ریخات  يارب  يرذـع  دراد و  همادا  وت  هدـعو  فلخ  هک  یمادام 
. تخپ مهاوخ  اذغ  اروشاع  زور  رد  دیشک و  مهاوخ  همرس  زور  هس  ات  درک و  مهاوخ  تفاظن  و  دروخ ، مهاوخن 

مل  هیف و  نازحالا  تیوط  و 
: ریدغلا دیع  موی  یف  ارورس  دبا 

درک " و مهاوخن  ینامداش  رورـس و  راهظا  رگید  ریدغ "  دیع  زور " رد  دیچرب و  مهاوخ  اروشاع )  ) زورنآ رد  ار  هودنا  نوخ و  طاسب   "و 
ار نآ  مناد و  یم  كاـپ  ار  يدوهی  فرظ  درک و  مهاوـخ  هتوـتیب  عماـج ، دجـسم  رد  " ع ،)  ) رفعج نب  یـسوم  دهـشم  ياـجب "  نیا  زا  دـعب 
ار بعـصم "  ربق "  هک  دید  دنهاوخ  ریـصق "  رانک "  رد  هسومات " و  رد "  خرک "  رد "  ارمهعیـش  نیا  زا  دعب  مهد و  یم  حیجرت  كوخزا 

مدرک : یم  ترایز  متشاد و  یم  تسود  ار  روذنلا "  ربق  نیا "  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  منک  یم  ترایز 
نبا  ) وا هدش  عطق  تسد  نایم  رد  متـسد  هک  دنیبب  ارم  رـشح  زور  رد  همطاف  دـشاب و  مقیفر  تمایق  زور  رد  مجلم ) نبا   ) يدـیبز مراد  لیم  و 

. دراد رارق  مجلم ) 
!! " دیتخاس یمنهج  تا ) هدعو  فلخ  رطاخ  هب   ) ار ینموم  ناسنا  هک  دیتسه  امش  مینیب  دب  لوئسم  و 

راتخم نب  دمحم  دیس  هفوک "  بیقن  يارب  ار  نآ  هک  میدرک  لقن  يدیواعت  یطخ  ناوید  زا  میدروآ ، اجنیا  رد  ار  شا  همجرت  هک  یتایبا  نیا 
 " رینم نبا  هیرتت " "  کبـس "  هب  تایبا  نیا  تسا و  هدومن  شنزرـس  هدوب  هداد  وا  هب  هک  يا  هدـع  هب  ءاـفو  مدـع  هب  ار  وا  هتـشون و  يولع " 

. تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب   329 هحفص 331 - مراهچ  دلج  رد  هک  تسا  يرئاظن  هابتشا و  اهنآ  يود  ره  يارب  تسا و 

؟ تسیک يذیواعت 

هب ترهـش  نیا  .و  تسا يذیواعت " نبا  هب "  فورعم  يدادغب  تسا ) هدمآ  هللا "  دبع  رداصم "  یـضعب  رد   ) هللا دـیبع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا 
دج رطاخ 
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لوالا يدامج  رد  هدـش و  دـلوتم  خرک  رد  لاس 496 ه  رد  هک  تسا  يذـیواعت "  نبا  هب  فورعم  يرهوج  كرابم  دـمحم  یبا  شیرداـم " 
. تسا هدش  نفد  هیزینوش "  هربقمرد "  هدرک و  توف  لاس 553 ه 
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ساسحا شینارون  تایبدا  یلاع و  رعش  اب  قارع  داد و  رارقهفئاط  نیا  تسد  هریچ  ناگدنسیون  هعیش و  لوا  زارط  يارعـش  هرمز  رد  يذیواعت 
هدوتس و ار  وا  لاجر  مجارت و  بتک  همه  تسا و  رطعم  شیوبشوخ  ترابع  اب  رونم و  شینارون  راتفگ  زا  اه  باتک  هکنانچ  دنک ، یم  رورغ 

. دنا هدش  روآ  دای  ار  شناوارف  راثآ  راکشآ و  لئاضف 
هدنـسیون دادـغب  رد  عاطقا  ناوید  رد  هدوب و  قارع  فورعم  رعاش  شنامز  رد  وا  هک : تسا  هدـمآ  هحفص 31  دـلج 7  ءابدالا "  مجعم  رد " 

حالـص ناطلـس "  هب  تفر و  ماش  هب  هک  یتقو  هتـشاد  ینیـشنمه  وا  اب  یتدـم  هدوب  قارع  رد  یناهفـصا  بتاک  دامع  هک  ینامز  تسا و  هدوب 
دامع ار "  اهنآ  زا  یخرب  هکتفرگ  تروص  یتالـسارم  اهنآ  نایم  تشاد و  هبتاکم  وا  اب  يذیواعت  نبا  تسویپ ، بویا "  نب  فسوی  نیدـلا 

. تسا هدروآ  هدیرخلا "  رد "  " 
یئاـنیب و نارود  زا  نآ  رد  هک  تـسا  يداـی  راعـشا و  هراـب  نـیا  رد  وا  يارب  دـش و  روـک  لاس 579 ه  شرمع  رخآ  رد  يذـیواعت  حـتفلا  وبا 

. دنک یم  دای  شیناوج 
نسح نب  یلع  روصنم  یبا  هدیصق  اب  اهنآ  زا  یکیرد  داتسرف و  قوسب  دادغب  زا  ار  اهنآ  هدوتـس و  ار  نیدلا  حالـص  ناطلـس  هدیـصق  هس  اب  وا 

. تسا هدرک  هضراعم  نیرق ؟... لک  دو  يزاجی  اذکا  تسنیا " : شلوا  هک  ردرص "  هب "  فورعم 
تشون و ار  هدیصق  نیا  هاگنآ  دهدب ، رارق  شنادنزرف  مان  هب  ار  نآ  هک  تساوخ  دش  روک  هک  یتقو  تشاد ، يا  هناهام  قوقح  ناوید ، رد  وا 

نینچ هدیـصق  نآ  لوا  هک  دـنهدب  وا  هب  ار  شا  هناهام  قوقح  تسا  هدـنز  هک  یناـمز  اـت  تساوخ : وا  زا  داتـسرف و  رـصانلا "  هفیلخ "  شیپ 
سپس ... یهاگآ " مالسا  رما  ایند و  نید و  هب  وت  ادخ  هفیلخ  تسا " :
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زا شیپ  شدوـخ  هـک  تـسا  دــلجم  ود  رد  گرزب و  شناوـید  تـسا و  وـکین  یلاـع و  وا  راعــشا  ماـمت  دــیوگ " : یم  وا  هراــبرد  يوـمح 
دادرارق و شیارب  باب  راـهچ  درک و  زاـغآ  یلاعرایـسب  يا  هبطخ  اـب  ار  نآ  و  دوب ، هدرک  يدروآ  عمج  ار  نآ  دـنیبب  بیـسآ  شمـشچهکنیا 
. دندقاف رگید  یضعب  دنراد و  ار  اهنآ  دوجوم  ياه  ناوید  زا  یضعب  هک  تسا  هدناوخ  يدایز "  ار "  نآ  هدورس  يروک  زا  دعب  هک  ار  هچنآ 

. تسا مک  رایسب  شاهخسن  تسا و  گرزب  دلجم  کی  رد  هدیمان و  باجحلا "  هبجحلا و  ار "  نآ  هک  تسا  یباتک  وا  يارب  و 

. دیدرگ نفد  زربا "  باب "  هربقم  رد  درک و  توف  دادغب  رده  لاس 593  لاوش  مود  رد  دلوتم و  519 ه  لاس بجر  مهد  رد  وا 
تـسا كرابم " دمحم  وبا  شیردام "  دج  هب  بوسنم  يذیواعت  نبا  حتفلا  وبا  هک : تساهدمآ  هحفص 123  دلج 2  ناکلخ  نبا  خیرات  رد  و 

باذج و نیریش و  رایسب  شراعـشا  هدوب  شنامز  ریظن  یب  رعاش  يذیواعت ، حتفلا  وبا  نیا  و  تسا ، هتـشاد  هدهع  هب  ار  شتیبرت  تلافک و  هک 
هتفگ نیا  رد  یسک  و  درادن ، دوجو  يراعـشا  نینچ  وا  زا  شیپ  لاس  تسیود  ات  نم  هدیقع  هب  تسا و  فطل  یئابیز و  تیاهن  رد  ینعم و  رپ 
دنراد تسود  هک  یئاهزیچ  رد  مدرم  بهاذـم : نوقـشعی  امیف  سانلل  و  دـنا " : هتفگ  هکنانچ  تسا  فلتخم  عیابط  اریز  دـنکن ، هذـخاوم  ارم 

 ". دنفلتخم
. دش روک  لاس 597 ه  شرمع  رخاوا  رد  هدوب و  بتاک  تاعطاقم  ناوید  رد  وا 

نیا دوزفا " : دروآ و  ار  شراعـشا  زا  تیب  داـتفه  زا  شیب  درک و  لـقن  زین  ناـکلخ  نبا  میدرک  لـقن  ءاـبدالا  مجعم  زا  هک  هچنآ  ریظنهاـگنآ 
هداعلا قوف  تسا  مذ  حدم و  هراب  رد  هک  شدئاصق  زا  تمسق  نآ  ما  هدروآ  هدوب  یلاع  باذج و  رایـسب  هکنآ  رطاخب  ار  شراعـشا  زا  رادقم 

. تسا بلاجو  یلاع 
. دراد باجحلا "  هبجحلا و  مان "  هب  یباتک  وا  و 

تسایر و بادآ و  لئاضف و  ياراد  هک  تسا  یناوج  وا  تسا : هدوتـس  نینچ  ار  وا  هدرک و  دای  وا  زا  هدیرخلا " باتک "  رد  یناهفـصا  دامع 
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وا ونم  تسا ، يدرمناوج  تسایک و 
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. مدرک لیمکت  ار  هدیدنسپ  راتفر  کین و  قالخا  واهلیسو  نم  تسا ، هدرک  عمج  مه  اب  تقادص  دنویپ  رد  هدیقع  قدص  ار 
نفد زربا "  باب "  رد  درک و  توف  دادـغب  رد  ای 84  لاـس 583 ه  لاوش  مود  رد  هدوب و  لاس 519 ه  هعمج  زور  بجر  مهد  رد  وا  تدـالو 

. دیدرگ
. تسا هدوب  لاوش  هبنش 18  زور  شتافو  هعمج و  زور  وا  دلوت  تسا : هتفگ  راجن  نیا  و 

 " بحاص هحفص 329 و  دـلج 12  شخیرات  رد  ریثک  نبا  رظاـنملا " و  ضور  رد "  هنحـش  نبا  هحفص 8 و  دلجشخیرات 3  رد  ءادفلا  وبا 
خیرات هرابرد  یفالخ  هنوگ  چیه  نمو  . دنا هدرک  دای  نینچ  وا  زا  دلج 3  رحسلا "  همسن  فلوم "  هحفص 281 و  دلج 4  بهذلا "  تارذش 

. مدیدن نآ  يارب  یکردم  هک  هتشون  لاس 510 ه  ار  نآ  شتارذش  رد  یحلا  دبع  هکنآ  رگم  متفاین  شتدالو 
زا یـضعب  تسا : هـتفگ  لوا  عـضوم  رد  هدرک و  داـی  وا  زا  و 429  هحفص 304  دـلج 2  ناـنجلا "  هآرم  باـتک "  زا  عضومود  رد  یعفاـی  و 

تافو خیرات  لاـس 553 ه  هک  یتروص  رد  دـنا  هتفگ  لاس 584 ه  رد  رگید  یـضعب  ودـنا  هدرک  رکذ  لاس 553 ه  رد  ار  شگرم  ناـخروم ،
ناـخروم زا  یخرب  و  تـسا ، هـتفگ  رعــششا  هراـبرد  تـقو  ناـمه  رد  شا  هوـن  تـسا و  هدوـب  يذـیواعت  نـبا  هـب  فورعم  هـک  تسوادـج 

. دنا هدرک  هابتشا  دنا  هدوب  يذیواعت  نبا  هب  فورعم  ود  ره  هکنآ  رطاخ  هب  وا  اب  ار  شدجگرم 
583 ه شلصا هک  منک  یم  نامگ  نم  .و  تسا هدرکتوف  لاس 538 ه  رد  وا  تسا : هدمآ  نینچ  وا  هرابرد  هیبرعلا "  هغللا  بادآ  خـیرات " رد 

. تسا هدش  فیحصت  هک  هدوب 
تسا هدرک  تافو  ای 596 ه  لاس 583 ه  رد  دلوتم و  لاس 516 ه  رد  وا  تسا : هتفگ  هحفص 777  دلج 6  فراعملا  هرئاد  رد  يدج  دـیرف و 

. تسا هدش  فیحصت  خیرات  ود  ره  هک 
مظن خیرات  شدئاصق  رد  اریز  تسا ، هدـش  عقاو  ینامز  هچرد  شتافو  هک  دـناد  یم  یبوخب  دـشاب  هدـید  ار  يذـیواعت  نبا  ناوید  هک  یـسک 

لاس زا  اهنآ  رثکا  تسا و  دوجوم  اهنآ 
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. تسا هدوب  ات 84  70
هدیصق ود  ياراد  و  تسه ، زین  خیرات  نامه  ياراد  هتفگ  لاس 55 3 ه  رد  یفوتم  كرابم "  شدج "  هرابرد  هک  يا  هدیـصق  شناوید  رد  و 
رفظملا یبا  نیدلا  لالج  ریزو  حدم  رد  يرگید  تسادمحا و  سابعلا  یبا  هللا  نیدل  رـصانلا  حدم  رد  یکی  هدورـس  لاس 583  رد  هک  تسا 

. تسا هدورس  لاس 583 ه  نابرق  دیع  رد  ار  نآ  هتفگ و  تینهت  شترازو  دروم  رد  ار  وا  هک  تسا  فسوی  نب  هللا  دیبع 
ادخ هتبلا  دشاب  هدـش  عقاو  لاس 584 ه  رد  وا  توف  دـیاب  لاکـشا  نودـب  تسا  هدرک  تافو  لاوش  هامرد  وا  دـشاب  ملـسم  هک  یتقو  نیا  ربانب 

. تسا رتاناد 
. مینک یميراد  دوخ  اهنآ  لقن  زا  راصتخا  رطاخ  هبهک  هدورس  مالسلا  هیلع  نسحلا  هللا  دبع  یبا  هیثرم  هرابرد  زیت  یلصفم  راعشا  وا 
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نرق 07 رد  ریدغ  ءارعش 

هللااب روصنملا  نسحلا  وبا 

هراشا

لقن الیذ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  يراعـشا  مخ "  ریدغ  هراب "  رد  زین  تسا  هدرک  توف  لاس 614 ه  رد  هدش و  دلوتم  لاس 561 ه  زا  هک  وا 
: دوش

ریدغلا  موی  نا  انمع  ینب 
ملعملا سرافلل  دهشی 

لوسرلا  یصو  یلع  انوبا 
: مظعالا اوللاب  هصخ  نم  و 

. تسا یبوخهاوگ  اناد  ناسنا  يارب  ریدغ "  زور "  ام ، ياهومع  رسپ  " 
. تسا هداد  صاصتخا  گرزب "  مچرپ  هب "  ار  وا  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یسک  وا  تسا ، ادخ  لوسر  یصو  یلع  امردپ 

. میئوا نوخ  تشوگ و  زا  ام  یلو  تسوا ، اب  باستنا  هار  زا  امش  مارتحا 
؟ اجک شیاپ  فک  اجکرتش و  ناهوک  اما  میمشاه ، زا  ام  همه  هچ  رگا 

. میناگراتس هام  ام  دینامسآ  ناگراتس  دننامه  امش  رگا 
هک یلاح  رد  دروآ ، مالـسا  درک و  تیامح  ادخ ) لوسر   ) وا زا  بلاط  وبا  ام  ردـپ  امـش ، هن  میتسه  شنامیا  اب  مع  رـسپ  رتخد و  نادـنزرف  ام 

. درک یمن  ناهنپ  وا  هب  تبسن  ار  شیدنمقالع  هاگ  چیه  اما  درک  یم  ناهنپ  وا  زا  ار  شنامیا  هچرگ  دندوب ، رفاک  وا  هب  تبسن  مدرم  همه 
(. یناسارخ ملسم  وبا   ) دیمرجم اباوریپ  امش  یلو  میتسه ، وا  لاعفا  ریپ و  دمحم و  ور  هلابند  ام  میتسین ؟ اراد  ششخب  لذب و  ام  ار  یلئاضف  هچ 

وا هب  هک  یشاداپ  یلو  داد ، امش  لیوحت  سورع  دننامه  ار  تکلمم  وا 

هحفص 294 ] ] 

! دنتخیر ار  شنوخ  هک  دوب  نیا  دیداد 
مکحم هیآ  يوس  هب  ام  دـیرب ، یم  هانپ  اهرات  يوس  هب  امـش  رگا  و  میتسه ، نآ  ماـکحا  نآرقثراو و  راکـشآ  روطب  مدرم  همه  ناـیم  رد  اـم 

. میرب یم  هانپ  نآرق 
؟ تسا تلیضف  اب  ياه  ناسنا  هتسیاش  تشز ، راک  رمخ و  برش  ایآ 

یمنام رادیاپ  تنطلس  هب  هاگ  چیه  هک  ناتماود  یب  تنطلـس  هب  و  دیتشک ، ار  ادخ  لوسر  كاپ  نادنزرف  لد ، روک  تخبدب  دیزیدننامه  امش 
دهاوخب ار  قح  هک  یـسک  دش و  دهاوخ  لیکـشت  ام  تلود  تنطلـس و  دیـسر و  دهاوخ  رادقح  هب  قح  هرخالاب  یلو  دیدومن  راختفا  دـسر ،
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 " تسا هدرکن  متس 
 " رتـعم نبا  هیمیم " "  هدیـصق "  اـب  نآ  رد  هدروآ و  رد  مظنهب  لاس 602 ه  لوالا  يدامج  رد  هللااـب "  . روصنملا نسحلا  وبا  ار "  تاـیبا  نیا 

تسنیا : شلواهک  هدرک  هضراعم 
قح زا  سک  ره  تسا و  یتاراختفا  امش  ام و  يارب  دینک ، راتفر  راوتسا  ياه  شورب  دیرادب و  تسود  ار  ام  دیدرگ و  رب  ام  ياهومع  رـسپ  " 

 ". میتسه شناملسم  يومع  نارسپ  مه  ام  اما  ام  هن  دیتسه  شرتخد  نادنزرف  امش  هک  تسا  تسرد  دوش ، یمن  نامیشپ  دنک  يوریپ 
: تسا هلمج  نآ  زا  تسا و  تیب  دودح 55  رد  هک  دراد  يا  هدیصق  وا 

ناراب دنتسب و  شنارای  نیسح و  يوس  هب  ار  تارف  بآ  دندرک  دیهـش  مساب  ار  نسح  شدنمورب  دنزرف  دنتـشک و  ار  یلع  نسحلا  ابا  نانآ  " 
 ". دندیراب شفیرش  رکیپ  رب  هزین  ریت و 

هللااب روصنملا  تیصخش 

یبا نب  ییحی  نب  نمحرلا  دـبع  نب  نسح  نب  مشاـه  نب  هزمح  نب  یلع  نب  هزمح  نب  نامیلـس  نب  هزمح  نب  هللا  دـبع  هللااـب  روـصنملا  ماـما  وا 
یبا نب  یلع  نبا  نسح  نب  نسح  نب  ابطابط  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  مساـق  نیدـلا  ناـمجرتنبا  نیـسح  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم 

. تسا مالسلا  هیلع  بلاط 
یگرزب اب  ار  یگداوناخ  تفارش  هک  دوب  نمی  روشک  رد  هیدیز  ناماما  زا  یکی  وا 

هحفص 295 ] ] 

قوف لئاضف  ناوارف و  شناد  ياراد  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نامدود  زا  گرزب و  رایـسب  هداوناخ  زا  هکنآ  نیع  رد  وا  دوب ، هدرک  عمج  یتاذ 
نمی رد  هیدـیز  ناماما  زا  یکی  هکیئاج  ات  هدرک  عمج  اجکی  رد  ار  کنهرف  بدا و  ملع ، ملع و  ملق ، ریـشمش و  وا  . تسا دوب  زین  دایز  هداعلا 

هب هیدیز  نایاوشیپ  نیرترعاش  ار  وا  همـسن  قئادـح و  بحاص  هک  اجنآ  ات  هدوب  دوخ  نارقا  دـمآ  رـس  رعـش  شراگن و  هقفرد و  وا  دوب ، هدـش 
. دنا هدروآ  باسح 

هک دنک  یم  لقن  دنا  هدوب  يوق  هظفاحهب  فورعم  هک  یناسک  زا  یـضعب  زا  نسح  نبنارمع  نیدـلا  لامج  هک  دوب  یبیجع  هظافح  ياراد  وا 
ماـما ربارب  رداـم  هظفاـح  اـما  تسا  نم  دـننامه  زین  درب ) ار  ءاـبدا  زا  یکی  مسا   ) ینـالف مرادـظفح ، رعـش  تیب  رازه  دـص  نم  تسا " : هتفگ 

 ". تسا زیچان  رایسب  هللااب  روصنم 
نآ زا  يا  هدیـصق  رهزا  ما و  هدرک  ظفح  هدناوخ و  ار  نآ  تفگ : نم  هب  مدید ، يرعـش  باتک  وا  اب  دیوگ : یم  نیفرـشلا  وذ  نیدـلا  دامع  و 

ار هدیـصق  نآ  مامت  وا  مدـش و  یمروآ  دای  ار  یتیب  يا  هدیـصق  ره  زا  نآ  رخآ  طـسو و  لوا و  زا  زین  نم  نک ، لاوس  نم  زا  یهاوخ  یم  هک 
. دناوخ یم 

ياه تمـسق  رد  يا  هدـنزرا  ياه  باتک  دـناوخ و  سرد  صاـصر  دـمحم  نبنسح  دـمحم  یبا  نیدـلا  ماـسح  شیپ  هقف  نید  لوصا  رد  وا 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دومن  فیلات  بدا  بهذم و  ثیدح و  مالک و  لوصا و  هقف و  فلتخم 

هلاسرلا دلج 4 - راهچ  نیدـلا  لوصا  یف  یفاشلا  هفلسلا 3 - نیعبرالا  حرـش  هیوبنلا  مکحلا  هقیدح  هقفلا 2 - لوصا  یف  رایتخالا  هوفـص  - 1
هیروصنملا رایتخالا  همینغلا 7 - یبسلا و  ماکحا  یف  هینمیلا  هردـلا  هیعقاولا 6 - هلدالاب  هیفاکلا  هبوجالا  یبسلا 5 - یف  هیدابلا  هلدالاب  هیداهلا 

هرهاقلا هلاسرلا  هدش 10 - هتـشون  ههیقف  بتک  قبط  يواتفلا  تسا 9 - هریـس  رد  شرثکا  حاصفالا  همجعل  حاضیالا  ههیقفلا 8 - لئاسملا  یف 
یف هیوبنلا  هدیقعلا  هریسلا 13 - یلع  ضارتعالا  كرتب  هریشملا  هحـصانلا  هملاعلاهلدالاب 12 - همکاحلا  هلاـسرلا  هقف 11 - رد  هرهابلا  هلدـالاب 
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لوقعلا لها  یلا  هیفاکلا  هلاسرلا  هعطاقلا 16 - هلدالاب  هعفانلا  هلاسرلا  هقراملا 15 - هیدیزلا و  نیب  هقرافلا  هلاسرلا  هینیدلا 14 - لوصالا 
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هرهروجلا هرهاـط 18  ترتـع  لـئاضف  مود  ءزج  نـید و  لوـصا  ردلوا  ءزج  ءزج ، ود  رد  هحـضاولا  هلدـالاب  هحـصانلا  هلاـسرلا  هیفاولا 17 -
هعطاقلا همامالا 22  یف  نیمثلا  دـقعلا  نیدلالوصا 21 - یف  هدبزلا  لاکشالل 20 - هعفارلا  هبوجالا  هفاوطلا 19 - هلاسرلا  باوج  یف  هفافـشلا 

. وا ناوید  هیماهتلا 25 - هلاسرلا  ناوخالا 44 - هفحت  داهجلا 23 - یف  داروالل 
ياه شـشوک  هراب  نیا  رد  درک و  یم  هزرابم  شـشوک و  هار  نیا  رد  دوشب ، شتماما  هراب  رد  يدناک  اپ  ورپ  هکنآ  نودـب  هللااب "  روصنملا  " 

شناغلبم وا  دندرک و  تعیب  وا  اب  مدرم  لاس 594 ه  لوالا  عیبر  ردو  دوب  لاس 593 ه  هدعقیذ  هام  رد  شتوعد  يادتبا  تسا و  هتشاد  یناوارف 
داد تماعز  بصنم  وا  هب  نمی  رد  یتدـم  تفریذـپ و  یمرگ  اـب  ار  اـهنآ  ناطلـس  وداتـسرف  لاـس 22 ه  رد  یفوتم  هاـش  مزراوخ  يوـس  هب  ار 

. تسا هدوب  لاس 561 ه  رد  شدلوت  درک و  توف  لاس 614 ه  رد  هکنآات 
 " هللا دبع  نب  دمحم  مساقلا  یبا  هللا  نیدل  رصانلا  شرسپ "  هک  تسا  يرعش  هدش  هتفگ  وا  هرابرد  شگرم  زا  دعب  هک  شراعشا  نیرتهب  زا  و 

. تسا تیب  نآ 41  هتفگ و  شا  هرابرد 
رد ار  شیاه  ینارنخس  اه و  باتک  زا  یتمسق  هدش و  هتشون  هحفص  تصش  دودح  رد  وا  تیـصخش  هرابرد  هیدرولا "  قئادحلا  باتک "  رد 

. تسا هدروآ  ار  شراعشا  تاماقم و  تامارک و  بقانم و  زا  يدایز  رادقم  شیوخ و  يوس  هب  مدرم  توعد  یبهذم و  تاغیلبت  دروم 
: تسا هدرمش  روطنیا  ار  شروکذ  نادنزرف  قئادح  بحاص 

- ییحی یـسوم - نسح - نامیلـس - میهاربا - درک - توف  یکدوک  رد  هک  هزمح  یلع - هللایلع - لکوتملا  دمحا  هللا - نیدل  رـصانلا  دمحم 
. نیسح دواد - دندوب - بقع  الب  هکیسیع  رفعج و  درک - توف  هک  لضف  مساق - درم - یکدوک  رد  هک  سیردا 
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. هکتاع هنمآ - هیدهم - میرم - هسیفن - هلمر - هنامح - همطاف - هدیس - . بنیز : دندوب رارق  نیا  زا  شنارتخد  و 
. تسا هدمآ  هللااب  روصنملا  لاح  حرش  زین  دلج 2  رعش "  عیشتنمیف و  رحسلا  همسن  باتک "  رد  و 

هحفص 298 ] ] 

لیمج نبا  نیدلا  دجم 

هراشا

لاس 616 ه.ق رد  یفوتم 
تسا : نینچ  شفورعم  هدیصق  همجرت  هک  دراد  يراعشا  مخ "  ریدغ  هرابرد "  زین  وا 

. دوب هدرک  کیرات  اراج  همه  شناوسیگ ، یهایس  دوب و  هتشاذگ  رانک  ار  شدنب  ور  هک  یلاح  رد  دمآ  وا  " 
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. دوب يراج  دراب ، یم  ورف  ار  نآ  یهاگبص  داب  هک  يا  هلاژ  دننامه  شکشا  و 
!؟ يدوب ناراتفرگ  هانپ  وت  هک  یتروص  رد  درک ، راتفرگ  نینچ  ارت  راگزور  ثداوح  تفگ : و 

؟ يدوب نامیتی  نانز و  هویب  تسرپرس  وت  هکیتروص  رد  درک  مورحم  ارت  زیچ ، همه  زا  و 
. دمآ دهاوخ  مارحهام  هک  نشور  تمشچ  اما  دنک ، یم  تیانجنینچ  راگزور  يرآ  متفگ : وا  هب 
. داد مهاوخ  رارق  دوخ  يور  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  حدم  درک و  مهاوخاعد  هام  نآ  رد  نم  و 

. متسرف یم  شیوسب  دیآ ، یم  نآ  زا  کشم  يوب  تسا و  هزیکاپ  هک  یلاح  رد  ار  نآ  و 
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. تسا رتالاب  رترب و  مه  سیق  وبا  هوک  زا  شیاه  هناش  ایوگ  هک  دنک  یم  ترایز  ار  يدرمناوج 
زیجان شیاطع  شـشخب و  ربارب  رد  دنک  یم  باریـس  ار  ناگنـشت  هک  يراهب  دـیدش  ناراب  دوش ، یم  دای  هدـنهد  ياه  تسد  زا  هک  یماگنه 

. دیفس ور  شتیانع  لذب و  زا  وتسا 
. دش دهاوخ  ورب  ور  وا  اب  مسبت  ششخب و  یئورشوخ و  اب  دوش ، دراو  وا  رب  هیوعم )  ) دنه رسپ  هاگره 

. دیراب دهاوخ  نآ  زا  يدیدشناراب  دشابن ، ناراب  نآ  رد  هچ  رگا  دنک  هجوت  نامسآ  هب  رگا  و 
. دنک یم  جالع  ار  جالع  لباق  ریغ  ضارما  هک  ار  یکاخ  بارت "  وبا  كاخ "  زا  دسوب  یم  و 

. ددرگ یم  لئان  دوصقم  هب  راکنیا  اب  ددرگ و  یمرب  ششیپ و  دور  یم 
(. دور یم   ) تفای يرت  رب  نارگید  زا  هلیسونادب  هک  دیشخب  ار  یفاصوا  واهب  ادخ  لوسر  هک  یسک  ربمایپ  ردارب  دصق  هب 

مخ  ریدغ  موی  هاطعا  نم  و 
یمادقلا فرشلاو و  دجملا  حیرص 

یلصف  هل  ءاکذ  تدر  نم  و 
امائلا تینث  ام  دعب  اءادا 

تلاوت  دق  ماطعلاب و  رثآ  و 
: اماعط اهیف  قذی  مل  ثالث 

. درک تیانع  وا  هب  ار  راکشآ  تفارش  دجم و  مخ "  ریدغ  زور "  رد  مرکا  ربمایپ  هک  یسک  " 
. تفرگ یمارف  ار  اج  همه  تشاد  یکیرات  هک  یتروص  رد  دناوخب  شتقو  رد  ار  زامن  ات  تشگرب  شیارب  دیشروخ  هک  یسک 

. داد نارگید  هب  ار  شیاذغ  دروخن و  اذغ  یلاوتم  زور  هس  هک  تسا  یسک  وا 
. دهد رارق  نآ  يارب  یتشروخ  هدیئاس  کمن  يرادقم  زج  دش ، یمن  یضارو  داد  یم  لیکشت  وج  نان  یصرق  ار  شیاذغ 

شهانپ دربب  هانپ  وتهب  یسک  رگا  هک  یتسه  يرمناوج  وت  نسحلا  وبا  يا 
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. داد یهاوخ 
متـس زا  یهد و  یم  مانپ  هکهدـب  تراشب  نم  هب  ایب و  مندـید  هب  باوخ  رد  مه  وت  مدـمآ ، تترایز  هب  رادـیب  رد  مراعـشا  اـب  همطاـف  رـسپ  يا 

. داد یهاوخمتاجن  ندیشک 
؟ دیسرت دهاوخ  راگزور  ثداوح  زا  دراپس  یم  ردیح "  هب "  ار  شرما  مامز  هک  یسک  هنوگچ 

. ار نارگید  تتایانع  لذب و  هکنانچ  دنک  باریس  ارت  ادخ  تمحر  ياهربا 
. دنلوغشم فاوط  هب  نآ  فارطا  رد  دننک و  یم  ترایز  ار  تحیرض  فصردنا  فص  ناگتشرف 

 ". دناسرب فجن  رد  شرهطم  ربق  هب  ار  ممالس  تیحت و  ابص  دابهراومه  و 

؟ دمآ شیپ  هچ  رعش  نیا  لابند  هب 

وا رب  هفیلخ  . دوبراد هنیزخ  هللا "  نیدل  رـصانلا  نامز "  رد  لیمج "  نب  نیدلا  دجم  هک "  مدید  یطخ  هدنزرا  ياه  هعومجم  زا  يرایـسب  رد 
هجیتن رد  داتفاین و  رثوم  اهنآ  تعافشیلو  دندرک ، تعافـش  هفیلخ  شیپ  وا  يارب  تقو ، لاجر  ناگرزب و  دنکفا ، شنادنزهب  تفرگ و  مشخ 

. درک ینادنز  یقاطا  رد  ار  وا  لاس  تسیب 
سپـس وتفگ  شا  هراـبرد  ار  هدیـصق  نیا  دـیوگب و  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  حدـم  رد  يرعـش  هـک  دز  قرب  شلد  رد  یبـش 

. دش یهاوخ  دازآ  نونکا  مه  دومرف : وا  هب  هک  دید  ار  مالسلاهیلع  یلع  ایور  ملع  رد  هدیباوخ و 
یم اهنآ  باوج  رد  تسا ؟ ربخ  هچ  دـنتفگ : وا  هب  نارـضاح  دومن ، شثاثا  يروآ  عمج  هب  حورـش  یلاحـشوخ  اـب  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  وا 

!! تسا هدش  هناوید  هراچیب  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  هرخسم  ار  وا  ناینادنز  . دش مهاوخ  دازآ  نونکا  مه  تفگ :
باوخ زا  تشحو  سرت و  اـب  وا  . نک دازآ  ار  لـیمج  نبا  نونکا  مه  دومرف : وا  هب  هک  دـید  باوخ  ردار  نینموملا  ریما  زین  رـصانلا "  اـما "  و 

ادخ هب  ناطیش  زا  دش ، رادیب  هکیتقو  دید ، ار  باوخ  نامه  زاب  دیباوخ ، هرابود  درب و  هانپ  ادخب  ناطیش  زا  دش و  رادیب 
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رومام ار  یـسک  اروف  دش ، رادیب  هک  یتقو  دید  ار  باوخ  نامه  زین  موس  اب  و  منیب ؟ یم  هک  تسا  یناطیـش  باوخ  هچ  نیا  تفگ : درب و  هانپ 
شیارجام ودرب  رصانلا "  شیپ "  ار  وا  تسا ، ندمآ  نوریب  هدامآ  وا  دید  دیدرگ ، شقاطا  دراو  رومام  هک  یماگنه  . درک لیمج  نبا  يدازآ 

. درک لقن  ار 
: تفگ باوج  رد  ارچ ؟ دیسرپ : هفیلخيرآ  تفگ : باوج  رد  يدوب ؟ ندمآ  نوریب  هدامآ  رومام ، ندمآ  زا  شیپ  مدینش  تفگ : وا  هب  هفیلخ 

!! دوب هدمآ  زیننم  شیپ  البق  دوب  هدمآ  وت  شیپ  هک  سکنآ 
ار هدیصق  نیمه  زین  وا  ناوخب ، میاربار  هدیصق  نآ  تفگ : هفیلخ  . مدوب هتفگ  شحدم  رد  يا  هدصق  تفگ : دش ؟ روطچ  تفگ : رـصانلا "  " 

. درک تئارق  وا  يارب  دش ) همجرت  الاب  رد  هک  )

؟ تسیک لیمج  نبا 
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، رعاش هدنـسیون ، يدرم  یناوزف ، لیمج  نبا  هب  فورعم  هدش ) هتفگ  زین  یبج   ) یئابج لیمج  نب  روصنم  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  نیدـلا  دـج 
. دراد دنمجرا  ماقم  رعش  وبدا  تغل و  وحن و  رد  وا  . تسا دنمشناد  بیدا و 

داوج یفطـصم  رتکد "  . تسا ینارون  ناشخرد و  هرطاخ  نادـیواج و  مان  ياراد  هاحنلا "  تاقبط  ءاـبدالا " و "  مجعم  ياـهباتک "  رد  وا 
ار هدش  شومارف  رعاش  نیا  تالاح  تایئزج  مامت  هتشون  هحفص 2  متفه  لاس  هرامش 16  فجن  يرغلا "   " هلجم رد  هک  يا  هلاقم  يدادغب " 

: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  هلاقم  نآ  نیع  کنیا  ام  تسا و  هدرک  عمج 
، نآرق تئارق  نتفرگارف  زادعب  اجنآ  رد  دادغب  هب  شرمع  يادتبا  رد  دش و  دـلوتم  ابج "  هب "  فورعم  تیه "  یحاون "  زا  يا  هیرق  رد  وا  " 
زا یعمج  زا  ار  ثیدـح  و  درک ، ادـیپ  تراهم  باسح ، ماکحا و  هقفو و  تغل  ملع و  رد  يوحن "  یطـساو  بیبش  نب  قدـصم  تمزالم "  اب 

.و یطـساو یئادنم  دمحا  نب  دمحم  حتفلا  وبا  یـضاق  و  بیلک ، نب  بهولا  دبع  نب  معنملا  دبع  جرفلا  وبا  دنا : هلمج  نآ  زا  هک  درک  دـیتاسا 
: دیوگ یم  یطفق "  هک "  دیدرگ  لئان  يدنمجرا  ماقم  هب  درک و  یناوارف  ششوک  مظن ، رثن و  رد 
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شرعش مدید و  و  دندوب ، هدروآ  شورف  يارب  بلح  هب  دادغب  زا  هدوب و  یطسوتم  طخ  هک  شطخ  اب  ارنآ  زا  یتمسق  هک  دراد  یئاه  هتشون  وا 
. یعیبط هن  تسا  هدش  هتخاس  روهشم و  وکین و 

هک تسا  هدوزفا  تسا " و  هدوبشنامز  يالـضف  زا  بیدا و  يوغل ، يوحن ، وا  هک " : تسا  هدرک  فیـصوت  نینچ  اروا  يدومح "  توقای  " 
ار هللا "  نیدل  رصانلا  هفیلخ "  هدوب و  نایـسابع  ناوید  يارعـش  زا  قالخا و  شدوخ  ابیز ، عضاوتم ، لضف ، رپ  طخ ، شدوخ  غیلب ، يدرم  وا ،

ناوید بتاک  هک  ییاج  اتهدشروهـشم  فورعم و  هجیتن  رد  تسا  هدرک  حدـم  هدورـس  یم  کیربت  عقاوم  اهدـیع و  رد  هکيداـیز  دـئاصقاب 
قبط اهنآ  لاوماو  دنتـشادن  قحتـسم  ثراو  دـندرم و  یم  هک  یناسک  تاـکرت  زا  دوب  تراـبع  نآ  دـیدرگ و  نآ  رظاـن  هیرـشح و  تاـکرت 

. دیدرگ یم  قحلملاملا  تیب  هب  یعفاش  بهذم 
وا هب  دیبلط و  روضح  هب  ار  وا  دیسرارف  شگرمماگنه  هکیتقو  دوب ، لیمج  نبا  قیفر  وا  يربینعلا "  نبا  مان "  هب  دوب  يرجات  درم  دادغب ، رد  و 
نبا دـنک ، یتسرپرـس  ار  ملافطا  لایع و  دـناوت  یم  وت  ماقم  هاج و  مراد و  یتسود  وت  دـننامه  نوچ  تسا  اراوگ  میارب  گرم  کـنیا  تفگ :

دوجوم نآ  رد  دقن  رانید  رازه  دید  دش ، رضاح  شاهکرت  رس  درم ، وا  هک  یتقو  هداد ، شاهداوناخ  هب  تبـسن  هفیظو  ماجنا  هدعو  واهب  لیمج 
تفگ : یم  نآ  هراب  رد  وا  دنتسیرگن و  نآ  رد  ود  ره  درب و  رصانلا  ماما  شیپ  ار  نآ  تسا ،

نآ هب  دوب  لاملا  تیب  هتـسیاش  هک  وا  لالح  لام  زا  رانید  رازه  و  دـنادرگب ) مدرم  ياه  رمع  ثراو  ار  تعیرـش  دـنوادخ   ) درم يربینعلا  نبا 
متـس شیوخ  ربوا  : دیوگ یم  وا  هرابرد  یطفق  دیامن ، شظفح  ترخآ  ایند و  رد  هک  تسا  یتلود  هنیزخ  هدهع  رد  غلبم  نآ  دیدرگ و  قحلم 

باوج رد  وا  تسا  تسا  كان  درد  دیدش و  رایسب  هک  سرتب  مباذعزا  تفگ : ءالقع  زا  یضعب  هب  دوب و  ریگ  تخس  اهراک  رد  درک و  یم 
یتسه !! اتکیيادخ  وت  سپ  تفگ :
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!! تشادن زاب  دوب  هدرک  هدارا  هک  یمتس  زا  ار  وا  تلاحنیا  یلو  دش ، هدنمرش  فرحنبا  زا  لیمج  نبا 
. دید یمن  دوخ  دننامه  ار  یسک  هک  یئاج  ات  تسناد  یم  گرزب  رایسب  ار  دوخ  وا  هک : دنک  یم  هفاضا  یطفق 

هطوبرم ياه  همان  مامت  دوشب و  تسا  ام  رـصع  رد  یئاراد  ترازو  هلزنمب  هک  لاملا  تیب  هدنـسیون  هک  دمآ  رب  ددص  رد  نیدـلا  دـجم  سپس 
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هوالع هب  . دیدرگ لئان  یئاراد  ترازو  ماقم  هب  لاس 605 ه  هدعقلا  يذ  مهدرد  درک و  یقرت  نآ  زا  دعب  دوش و  هتـشون  زا  هلیـسو  تسیاب  یم 
دادـغب تموکح  هیقان  زا  اهنآ  لاثما  راقع " و  هنازخ " و "  صلاخ " و "  یلاید " و "  تلایا "  ینعی : یناسارخ  هارو  لیجد "  یتسرپرس " 

. دشهتشاذگ وا  هدهع  هب 
. دیدرگ رانید  هد  شقوقح  دش ، یئاراد  ریزو  هک  یتقو  دوب ، رانید  تفه  شا  هنایهام  قوقح  دوب ، یئاراد  یشنم  هک  یماگنه 

نآ اب  تیاکح  هک  یطخ  يدـب  هکنآ  تیاـهن  دـنک  یم  رکذ  هدـمآ  شیپشیئاراد  ترازو  ماـیا  رد  لـیمج  نبا  يارب  هک  ار  یتیاـکح  یطفق 
صخـش هب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  ءاـبرغ  راـجت و  زا  یـضعب  تسنیا : تیاـکح  نآ  تسا و  هدرک  موـهفم  ریغ  نوـگرگد و  ار  نآ  هدـش  هتـشون 

دوب هدش  هطساو  هک  يرجات  درک ، یم  ادرف  زورما  یلو  داد  هدعو  مه  وا  دهدب  وا  هب  يزیچ  لاملا  تیب  زا  دنک و  یصوصخم  تیانع  یصاخ 
وت نوچ  تفگ : تسا ؟ یلو  هچ  نیا  دیـسرپ  رجاـت  زا  يو  دـهدب ، لـیمج  نبا  هب  مه ) رد  مشـش  کـی   ) قناد کـی  زور  ره  تفرگ  میمـصت 

مهد یم  وت  هب  زور  ره  ار  غلبم  نیا  یتسه  جاتحم  درم  نآ  هب  درف  نیرت  هبیش  يدنمزاین  ظاحل  زا  یلداع و 
لاس 611 ه لوالا  عیبر  هام  موس  تسیب و  هبنش  زور  لصانم  نیا  مامت  زا  هرخالاب  و 
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هللا نیدل  رـصانلا  نب  دمحم  یبا  نیدلا  هدع   " ریما رابرد  بتاک  لیکو  دش و  دازآ  نآ  زا  یتدم  زا  سپ  دیدرگ ، نادنز  هناور ي  دش و  لزع 
. دش نفد  نیمظاک  ینعی  شیرق  رباقم  رد  درک و  توف  يریپ  نس  رد  لاس 616 ه  نابعش  همین  رد  ات  دوب  یقاب  لغش  نیا  رد  دیدرگ و  " 

تسا هدرک  توف  لاس 669 ه  رد  دوب و  هللااب  مصعتسم  مایا  فورعم  يارعش  زا  هک  هللا "  دبع  نیدلا  یفص  مان "  هب  دراد  يدنزرف  لیمج  نبا 
: دسیون یم  نینچ  شا  هرابرد  فورعم  خروم  يومح  لصاو  نبا  هک  نیدلا "  بطق  مان "  هب  دراد  يردارب  زین  و 

هب لصوم  زا  نابعش 595 ه  مهدجیه  رد  يروزرهش ، نب  مساق  نیدلا  ءایض  یضاق  هارمه  هب  لصاو  نب  ملاس  نب  هللا  رـصن  نیدلا  جات  مدج  "

، دنروآ دورف  رازاب  هبنش  هس  نیزابخلا "  باب  رد "  ار  اهنآ  داد  روتـسد  هللا  نیدل  رـصانلا  هفیلخ  دندش ، دادغب  دراو  هک  یتقو  دندمآ ، دادغب 
. دش دراو  یئاراد  ریزو  هناخ ي  رد  نیدلا  جات  سپس 

يا یتسود  يزارف "  لیمج  نبا  دمحم  هلودلا  سمـش  یئاراد "  ریزو  و  نیدلا )  جات   ) مردپ نایم  دیوگ : یم  هدـش  دای  خروم  يومح  ردـپ 
. تسا هدوب  هدش  لصاح  هدوب  هدرک  قشمد  هب  هک  يا  هدیدع  ياهرفس  رد  نیدلا "  بطق  شردارب "  اب  مردپ  تقافر  هلیسو ي  هک  هدوب 

هب مردـپ  هلودـلا و  سمـش  دـش ، دایز  اه  یتسود  دیـسر و  همه  شوگب  نایرج  دیـشک و  لوط  تیفیک  نیدـب  دادـغب  رد  ام  فقوت  هک  یتقو 
. دنتفر یم  رگیدکی  ندیدب  دشابن  تمحز  رد  هکنآ  رطاخ 

لیمج نبا  نیدلا  دجم  گنهرف  بدا و 

ای  لاح و  حرش  ینشور  هناشن ي  صخش ، گنهرف  بدا و  ینشور  هک  تسین  یکش 
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هک يرصتخم  نیمه  زج  میدومن  گرزب  درم  نیا  لاح  حرش  هرابرد  هک  یششوک  همه  اب  تشذگ  ام  رب  يراگزور  یلو  تسنآ ، ندوب  مهبم 
!! میتفاین میدرک  رکذ 

یم رکذ  هک  زج  اهنا  زا  هدیدرگ و  نوفدـم  خـیرات  لد  رد  کش  یب  هدـش ؟ هچ  يرعـش  ناوید  اه و  هبطخ  اه و  هتـشون  هعومجم  میناد  یمن 
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تسا : دیسرن  ام  هب  مینک 
ار نیدلا  جات  ياه  تمعن  رکـش  دهاوخب  راذگتمدخ  نیارگا  هک  تشون  هدش  دای  لصاو "  نبا  دج "  هب  لیمج "  نبا  دمحم  نیدـلادجم  " 

هدیمح قالخا  جرارپ و  یتسود  فیصوت  ضرعتم  دهاوخب  رگا  و  دیآ ، ردب  شرکش  هدهع  زا  دناوت  یمن  تسا  هتسیاش  هکنانچ  هدروآ ، اجب 
: " درمـشب ترذـعم  ضرع  اب  ارنآ  رازه  زا  یکی  هک  دـناد  یم  دوخ  هفیظو  لاحنیا  اب  تسا ، زجاـع  نآ  ناـیب  زا  دونـشب ، شنیریـش  ظاـفلا  و 
رد یئایرد  هک  دوب  هدـیدن  ناهج  مشچ  نیا  زا  شیپ  هاگ  چـیه  داب ، شیادـف  مناج  يا  درب ، الاب  ارمتلزنم  راک  نیا  اب  درک و  ام  هناخ  دـصقوا 

. دجنگب یئوبس 
شیاهرهوگ زا  ناما و  رد  شرطخ  زا  نآ  ناکلاس  تسا ، نایرج  رد  شمیـسن  اراوگ و  شبآ  هک  تسا  یگرزب  يایرد  زا  وا  دـنگوس  ادـخب 

رـس تسا " : هتفگ  شا  هرابرد  سنالق "  نبا  هک "  یتسه  یـسک  دـننامه  ماقم  نیا  رد  وت  هچ  رگا  دـنیب و  یم  ار  نآ  بئاـجع  دـندنمرهب و 
 ". زرمایب ارم  ایادخ  مدرکطلغ ، ایرد  هب  نآ  هیبشت  رد  داب ، وت  رب  مالس  ایردکی  وگب : سوبب و  ار  شتسار  تسد  ناتشگنا 

رب اب  ودرآ  رد  شناتسود  وا و  نارازگتمدخ  تمدخ  رد  ار  راگزور  و  دنک ، رت  نوزفا  ارراد  هشیر  تمظع  نیا  هدرتسگ و  هیاس  نیا  دنوادخ 
. دیامرف ناشدنمرهب  شمرک  فطل و  اب  وا  هلیسو  ناشیاهزورآ  نتخاس  هدروآ 

. میا هدش  هاگآ  نآ  زا  هدیسر و  ام  تسدب  لیمج  نبا  نیدلا  دجم  زا  هک  تسا  يا  هناردارب  همان  اهنت  نیا 

هحفص 306 ] ] 

هک یماگنه  ار  همان  نیا  وا  . تسا هتـشون  دراد  رارق  شربق  رانک  رد  هک  هفینح  وبا  ماما  هسردم  سیردت  تیلوت  دروم  رد  يرگید  همان  وا  هتبلا 
نینچ نآ  نتم  هک  هدومرف  موقرم  یفنح "  یناتـسکرت  دوعـسم  نب  دمحا  نیدـلا  ءایـض  هرابرد  لاس 604 ه  رد  هدوب  یئاراد  ترازو  بتاـک 
یکین هب  فوصوم  هدش و  هتخانش  مرک  اه و  یکین  عاونا  اب  هک  تسا  یئادخ  صوصخم  ساپس  رگشیاشخب ، هدنشخب  دنوادخ  مانب  تسا " :
رتشیب شفرـش  مکحم و  شیانب   ) ار یمارگ  هناخ  هک  یئاگ  . تسا اهنت  یگناواج  تمظعو و  یگرزب  رد  . تسا نوگاـنوگ  ياـه  تمعن  اـه و 

. دومرف تیانع  نآ  هب  اجکی  ار  مشاه  تیب  قیتع و  تیب  فرش  داد و  صاصتخا  تفارش  تمظع و  اب  لحم  هب  داب )
یم رانک  حبـص  هدرپ  هک  ینامز  ات   ) داد رارق  نآ  يارب  راختفا  دنب  ندرگ  ار  زوریپ  دنمورین  تلود  ناشخرد و  ینارون و  مایا  نیا  هک  یئادخ 

(. داب هدنیاپ  دوش  یم  راکشآ  یناسآ  هب  تقیقح  دور و 
زا يا  هرطق  زج  مراد  هک  یـششوک  همه  اـب  داد و  ماـجنا  مناوـت  یمن  ار  شدـمح  تقیقح  مراد  فارتـعا  هک  مـنک  یم  شیاتنـس  ناـنچ  اروا 
یب شا  هدنب  یهاوگ  زا  وا  هک  یتروص  رد  تسین ، اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  دروآمناوتن ، ار  شـشیاتس  نارکیب  يایرد 

هدرک ناـیب  مدرم  يارب  ار  تقیقح  هـتفگ و  نخـس  شناـمرف  قـبط  هـک  تـسوا  ربماـیپ  هدـنب و  دـمحم  هـک  مـهد  یمیهاوـگ  و  تـسا ، زاـین 
. داب شدالوا  ءابآ و  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  . تسا

جات نیقیرف ، سیئر  تیاده ، ملع  هعیرـشلا ، زع  هلودلا ، یـضر  مالـسالا ، سمـش  نیدلا ، ءایـض  رادقمیلاع ، راوگزب ، دنمـشناد  نوچ  دـعب  و 
مولع یبهذم و  درف  نیرت  راد  هشیر  یگاوناخظاحل  زا  دیازفایب ) شتاجرد  رب  دنوادخ   ) یناتـسکرت دوعـسم  نبا  دـمحا  ءاملعلا  رخف  کلملا ،

یم شتماما  رب  تداهـش  شنابز  تسد و  تسا و  ناسکی  شت  تولخ  نطاـب ، رهاـظ و  تسا و  هتـسارآ  هلـضاف  قـالخا  رویز  هب  ار  یمالـسا 
دش هتفرگ  میمصت  ور  نیا  زاتسا  يور  هنایم  صالخا و  ساسا  رب  شتافر  تسا و  هدمآ  لمع  هب  ناحتما  شینماد  كاپ  تفع و  زا  دنهد و 

سیردت هب  طوبرم  روما  وا  هب  ناسحا  ناونع  هب 
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. دوش هدرپس  وا  هب  دعبب  لاس 604 ه  هدعقلا  يذ  مهدزای  زا  هطوبرم  تافوقوم  مامت  ددرگ و  راذگاو  وا  هب  هفینح  وبا  ربق  رانک  هسردم  هرادا  و 
نیرتنـشورو تسا  ءاحلـص  تامادخ  شخب  رمث  ءایلوا و  برقت  لماوع  نیرتکاپ  زا  نآ  هک  دـنکي  رما  لاعتم  دـنوادخ  زا  يراگ  زیهرپ  اروا 

یتفـص نینچ  ياراد  هک  یـسک  تسا و  هتـسیاش  ياههار  يارب  لیلد  نیرتهب  دنا و  هدرک  كرد  ارنآ  هب  زاین  تایالو  بابرا  هک  تسا  يزیچ 
میلع هللا  نا  مکیقتا  هللا  دنع  مکمرکا  نا  دیوگ " : یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  تشاد  دهاوخ  يرترب  سک  همه  رب  مدق و  تباث  اهراک  رد  دشاب 

ریبخ :
تسا "  هاگآ  اناد و  ادخ  هک  تسا  امش  نیرت  راگزیهرپ  ادخشیپ  امش  نیرت  یمارگ  اعطق 

ار نآرق  تئارق  ندـیزگرب و  ار  هار  نیرتنـشور  ونیرتهب  هار  نیا  رد  دـنک و  سیردـت  طباوض  طئارـش و  نیرتیلاع  هجو و  نیرتهب  هب  هکنیا  و 
دتـسرفب و نیدشار  ءافلخ  لآ و  دمحم و  رب  دورد  نآ  لابند  هب  دراد و  مدـقم  نآ  رب  ماش  حبـص و  رهرد  تسا  اه  متخ  رد  هک  یمـسر  قبط 

. دیامن اعد  داب ) زوریپ  رفظم و  هراومه   ) هللا نیدل  رصانلا  سدقم  ماقم  هب  تبسن 
یعرف و لئاسم  نآ  لابند  هب  تسا و  دـیفم  یبهبمینابم  میکحت  يارب  رودـب و  تاهبـش  زا  هکدـنک  سیردـت  ار  یئاهنآ  داـقتعا  لـئاسم  زا  و 

یگتسبمه یگچراپکی و  هیام  هک  ار  اهنآ  هیفالخ  لئاسم  زا  دهد و  رارق  یسررب  دروم  تسا و  عفان  ناگمه  يارب  هک  ار  یبهذم  یتالکـشم 
رد وازا  اـهنت  هتـشاد و  رظن  رد  ار  ادـخ  تـالاح  عیمج  رد  دـیامن و  سیردـت  دوش  یمن  قاقـش  فـالتخا و  بجوم  تسا و  بهاذـم  ناوریپ 

. دسرتب ناهن  راکشآ و 
راـنید هد  و  مدـنگ ، زیفق  یـس  هاـم  ره  رد  هدوب : لاـیک  نبا  فـیطللا  دـبع  يارب  هکناـنچ  تاـفوقوم  لوـصحم  زا  گرزب  تم  نیا  ربارب  رد  و 

دناوخب و تعامج  هب  هفینح  وبا  باحصا  هب  طوبرم  هیحان  رد  فیرش  رصق  عماج  دجسم  ردار  شزامن  دراد و  تفایرد 

هحفص 308 ] ] 

. تسا لوئسم  ادخ  هاگشیپ  رد  نآ  ربارب  رد  هک  دنادب  دیامن و  فرص  شا  هرقم  فراصم  رد  ار  تافوقوم 
باسح يور  اهراک  ات  دـشاب  اشوک  نآ  يدابآ  ظفح و  يارب  راک  وکین  زوسلد و  دارفا  مادختـسا  تافوقوم و  نتـشادهاگن  داـبآ  رد  دـیاب  و 

اـه و غارچ  اـه و  شرف  حالـصا  شا و  هسردـم  هفینح و  وبا  ربـق  ناـمتخاس  ریمعت  رد  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  دـنامب و  ظوفحم  لاوما  ددرگب و 
. دیامن مادقا  نآ  نتشادهاگن  زیمت  هناخباتک و  بتک  ظفح  ندناوخ و  سرد  هب  نادرگاش  ندرک  راداو  ناراکتمادخ و  نتفرگ 

هللا ءاشنا  ودراذگب  رکش  ار  گرزب  تبهوم  نیا  دیاب  و  دربب ، نوریب  هناخباتک  زا  ار  اه  باتک  ورگ  ندرپس  تناما و  ناونعبزج  درادن  یسک  و 
. دیامنن یهاتوک  تسا  همان  نیا  رد  هک  هچنآ  نتسب  راکب  رد 

لآ دمحمام و  ربمایپ  رب  دورد  تسا و  لیکو  نیرتهبوا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادـخ  هدـش و  هتـشون  لاس 604 ه  هدعقلا  يذ  رد 23  همان  نیا  و 
. داب شنیرهاط 
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یلح یفوک  ءاوشلا 

هراشا
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یفوتم 635 دودح 562 و  دلوتم 
. تسا نینچ  اهنآ  زا  یضعب  همجرت  هک  دراد  يراعشا  مخ  ریدغ  هرابرد "  زین  وا 

رشحزور رد  هک  منک  یم  تنامض  نم  دشاب  تسود  ار  بارت "  وبا  ربمایپ "  یـصو  هاگ  ره  دسرت ، یم  تمایق )  ) رفیک زا  هک  یـسک  يارب  " 
. دنیبب هدننک  تعافش  ار  یلع  هدنشخب و  ار  ادخ  باسح  و 

. تسا رضحم  شوخ  بوخ و  هیاسمه  و  دراد ، يرتربو  ورین  مرک و  ظاحل  زا  مدرم  همه  زا  هکتسا  يدرمناوج  وا 
. درغ نایژ  ریش  نوچ  گنج  هماگنه  رد  و  دراب ، یم  وا  زا  ششخبو  دوج  ناراب  حلص ، لاح  رد 

. دوب دهاوخ  سکعنم  اهربا  ار  نآ  قرب  درآ ، رد  ماین  زا  غیت  گنج  يارب  هاگ  ره 

هینب  وبا  یفطصملا و  یصو 
باحصلا نیب  نم  رهطلا  جوز  و 

مخ  مویبیلجلا  صنلا  وخا 
باتکلا یف  لترملا  لضفلا  وذ  و 

رهطا يارهز  رسمه  شنادنزرف و  ردپ  ادخ و  لوسر  یصو  هباحص  نایم  رد  وا  اهنت  " 

هحفص 310 ] ] 

 ". تسا هدش  هدرمش  راکشآ  روط  هب  وا  لئاضف  دیجم  نآرق  رد  تسوا و  هرابرد  اهنت  ریدغ ، زور  رد  راکشآ ، صن  تسا 

؟ تسیک وا 

یفوک نیدـلا  باهـش  هب  بقلم  ءاوش " و  هب "  فورعم  میهاربا ، نب  نیـسح  نب  دـمحا  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نب  فـسوی  نساـحملا  وـبا  وا 
. تسا هدومنتافو  نآ  رد  هدرک و  دشر  نآ  رد  هتفایدلوت و  نآ  رد  هک  تسا  یبلح " 

رعش فیرش ، هزیگنا  کین ، ياه  هتساوخ  مکحم ، يار  ياراد  هجیتن  رد  وهدرک  ور  وا  هب  لئاضف  وس  ره  زا  هک  تسا  بدا  رعش و  غباون  زا  وا 
. تسا نقتم  ضورع  یئاهالط و  ياه  هیفاق  هداعلا ، قوف  تایبدا  یلاع ،

ناکلخ نبا  شراکمه  دسرب ؟ وا  يالاو  ماقم  هب  لئاضف  ظاحل  زا  دناوت  یم  یـسک  هچ  تسا  نینچ  شراک  رکفت و  زرط  هک  یـسک  نیا  ربانب 
هحفص دلج 4  بلح  خـیرات  هحفص 178 و  دلج 5  بهذـلا "  تارذـش  رد "  هتـشون و  ار  شلاح  حرـش  هحفص 597  دلج 2  شخیراترد 

هحفص 146 دلج 1  باقلالا "  ینکل و  رعش " و "  عیشت و  نمیف  رحسلا  همسن  هنابـش " و "  نبا  دیـس  فیلات "  لمالا "  لما  میمتت  397و " 
. تسا هدش  دای  وا  زا  یکین  هب  زین  هعیشلاءارعش "  یف  هعیلطلا  و " 

میدروآ : یماجنیا  ردصاصتخا  روط  هب  هدمآ  شا  هرابرد  ناکلخ  نبا  خیرات  رد  هک  ار  هچنآ  ام  و 
ناـیب تیب  هس  تیب و  ود  نمـض  رد  ار  يدنلبيرایـسب  یناـعم  هک  هدوب  رعاـش  هیفاـق و  وضورع  ملع  رد  صـصختم  لـضاف ، بیدا ، ارم  وا  " 

. تسا هدوب  بلح  میدق  مدرم  دننامه  شندیشوپ  سابل  زرط  دوش و  یم  دلج  راهچ  دودح  رد  هک  تسا  یگرزب  ناوید  ياراد  يو  درکیم ،
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يوغل يوحن  یناربجلانبا  هب  فورعم  دـلقم  نب  دیعـس  نب  دعـس  نب  هللا  هبه  نب  دـمحا  مساقلا  وبا  نیدـلا  جات  خیـش "  هسلج  رد  ـالومعم  وا 
. تایبدا رتشیب  دش و  یم  رضاح 

هحفص 311 ] ] 

. تسا هتفرگ  اه  هرهب  شینیشنمه  زا  هتفرگارف و  وا  زا  ار 

ثحب و مه  اب  یبدالـئاسم  رد  میتسـشن و  مهرود  سلاـجم  رد  وهدوب  يداـیز  تفلا  دـیدش و  یتسود  ءاوش )  ) وا و  ناـکلخ ) نبا   ) نم ناـیم 
تبحاصم و مه  اـب  هراومه  شتاـفو  ماـگنه  اـت  لاـس 633 ه  رخاوا  زا  دـناوخ و  یم  مـیارب  ار  شراعـشا  زا  يرایـسب  وا  مـیدرک  یم  وـگتفگ 
رد هکنانچ  مدید  یم  بلح  عماج  دجسم  رد  شیئاوشیپ  ماقم  رد  هدش  دای  یناربج "  نبا  رـصتخم " رد  ار  وا  نآزا  شیپ  میتشادینیـشنمه و 

. درک یم  دمآ  تفر و  زین  قشمد  عماج  دجسم 
. دوب هدرمش  نیتمندرک و  داریا  داقتنا و  رد  یلاع و  رایسب  هرواحم  وگتفگ و  رد  وا 

تسنامه تقیقح  اما  دنتخانش ، یم  ءاوشلا  نساحم  مان "  هب  ار  وا  بلح  مدرم  رتشیب  هدرک و  یم  ولغ  يرگ  هعیـش  رد  هک  هدوب  یناسک  زا  وا 
: ینعی مدروآ  اجنیا  رد  هک 

. تسا هدوب  نساحملا "  وبا  شا "  هینک  فسوی و  وا  مسا 
شلاح هب  درف  نیرت  هاگآ  هتفرگ و  وا  زا  ار  شراعـشا  زا  يرایـسب  هدوب و  ءاوشلا "  نیـشنمه "  هک  یلـصوم "  راعـش  نبلامک  اـم "  مدـمه 

رد هدوب و  لاس 562 ه  رد  ایبرقت  وا  دلوت  : دوب هتشون  مدید  باتک  نآ  رد  تسا ، هتـشون "  نامجلا  دوقع  باتک "  رد  ار  شلاح  حرـش  هدوب ،
هک يرذع  رطاخ  هب  نم  دیدرگ و  نفد  رهـش  یبرغ  هیکاطنا "  باب  هربقم "  رد  هدرک و  توف  بلحرد  لاس 635 ه  مرحم  هدزون  هعمج  زور 

!؟ دوب یبوخ  قیفر  نیشنمه و  هچ  دنک و  تمحر  شیادخ  موش  رضاح  وا  هزانج  رب  زامن  رد  متسناوتن  دوب ، هدمآشیپ  میارب  تقو  نآ  رد 
. دوب زازع "  فارطا "  زا  نیربج "   " هد زا  يرتحب و  یط و  هلیبق  زا  هدش و  دای  یناربج "  نبا  شداتسا "  اما  و 

تسایر ياراد  عماج  نحص  رب  فرشم  یقرش  هبحان  رد  بلح  هماج  دجسم  رد  تشاد و  صـصخت   " هغللا ملع  اصوصخم "  بدا  ملع  رد  وا 
. دوب

بجر متفه  هبنشود  زور  رد  دش و  دلوتم  لاس 561 ه  لاوش  هبنش 22  راهچ  زور  رد  وا 
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 ". دنک تمحر  شیادخ  دیدرگ ، نفد  نشوج "  هوک "  نیئاپ  رد  درک و  توف  بلح  رد  لاس 628 ه 
: دیوگ یم  ینیما 

لقن ار  نشوج  تایبا  اـجنآ  شناوید  رد  یجاـفخ  نانـس  نب  دیعـس  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  زا  لـقنب  هحفص 172  دلج 3  نادـبلا  مجعم  رد 
هک : تسا  هدمآ  دنکیم 

ءارـسا هک  یتـقو  نآزا  هدـش  هتفگ  دوب ، اـجنامه  شندـعم  دـش و  یم  لـمح  زمرق  سم  اـجنآ  زا  هک  بلح  یبرغ  رد  تسا  یهوـک  نشوـج 
زا یکی  دوب : نیا  نآ  تلع  تسا و  هتفر  نیب  زا  ندعم  نآ  دـندرک  روبع  اجنآ  زا  شنارـسمه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبا  نادـناخ 

دنتفگ و دب  وا  هب  نانآ  درک ، نان  بآ و  تساوخ  رد  ندعم  نارگراک  زا  درک و  طقس  اجنآ  رد  دوب  هلماح  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  نارـسمه 
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. درب یمن  دوس  دنک  یم  راک  اجنآ  رد  سک  رهنامز  نآ  زا  درک و  نیرفن  اهنآ  رب  وا  دندادن ، وا  هب  يزیچ 
 " نآ زا  روظنم  دوش و  یم  دوش  یم  هدـناوخ  زین  هکدـلا "  دهـشم  ماـنب "  طقـسلا " و  دهـشم  هب "  فورعم  تسا  ربـق  هوک  نآ  راـنک  رد  و 

. تسا مالسلا "  هیلع  نیسح  نب  نسحم 

هحفص 313 ] ] 

یعفاش نیدلا  لامک 

هراشا

لاس 652 رد  یفوتم 
تسا : نینچ  اهنآزا  یخرب  همجرت  هک  هدورس  مخ "  ریدغ  هرابرد "  يراعشا  زین  وا 

يونشب : تسا  هدرک  تیاده  هب  صوصخم  ار  وا  ادخ  هک  یماما  حدم  رد  هک  ار  یحو  تایآ  اتهد  ارف  شوگ  " 
. تسا هدرمش  ار  شیایازمزا  یضعب  نآ  نداتسرف  اب  هک  تسا  هلهابم  هیآ  نارمع  لآ  هروس  رد 

یلع هک  يراک  تسا  هدرک  شریهطت  هدوتس و  ار  یلع  اهنآ  رد  ادخ  هک  تسا  یقداص  هاوگ  یتا  له  میرحت و  میم ، اح  بازحا ، هروس  رد  و 
. داد رارق  یهلا  صاخ  تیانع  دروم  ار  وا  ودیناسر  توبث  هب  ار  وا  یناسنا  تیصخش  داد ، لئاسب  عوکر  لاح  رد  وا  هک  يرتشگناودرک 

تلزنم برق و  نانچ  وا  هب  دیدرگ و  راکـشآ  وا  تیـصخش  شزرا و  دـیدرگن ، لئان  یمیظع  ضیف  نیاهب  یـسک  وا  زج  هک  يوجن  هیآ  رد  و 
. دیدرگ یهلا  يوقت  دنمجرا و  ماقم  ياراد  هک  دیشخب 

بیترت و زا  درک و  گرزب  شربمایپ  تبحم  فطل و  فنک  رد  ار  وادنوادخ  و 

هحفص 314 ] ] 

شدنم هرهب  یـصاخ  زرطب  تخومآ ، یم  ودب  ار  تیاده  هار  هلیـسو  نادب  هک  شقالخا  مراکم  زا  و  دـینادرگ ، شدـنم  هرهب  شمیمعفاطلا 
. داد رارق  دوخ  ردارب  ار  وا  هجیتنلاب  دومرف 

هدازو  لوتبلا  رهطلا  هحکنا  و 
هاخآ یلع و  ای  ینم  کناب 

هصخف  ریدغلا "  موی "  هفرش  و 
هالوم تنک  نم  لک  یلوم  کناب 

ربیخ  هیضق  الا  نکی  مل  ول  و 
: هایاجس تارثام  یف  افرش  تفک 
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. داد رارقدوخ  ردارب  ار  وا  ینم و  زا  وت  هک  دوزفا  دروآ و  رد  وا  جاودزا  هب  ار  ارهز  همطاف  ادخ  هللا  لوسر  " 
زج شیگدنز  تاراختفا  رد  رگاو  یتسه ، وا  يالوم  زین  وت  میوا  يالوم  نم  هک  یـسک  ره  هک : دومرف  رختفم  ار  وا  مخ "  ریدغ  زور "  رد  و 

.. درک یم  تیافک  ار  وا  نامه  اهنت  دوبن ، ربیخ  ناتساد 

؟ رعاش نیا  لاح  حرش 

ياسور ناگرزب و  زا  یکی  هک  لاحر  یتفم  یعفاش  ینیبیـصن  يودع  یـشیرق  نسح  نب  دمحم  نب  هحلط  نب  دـمحم  نیدـلا  لامک  ملاس  وبا 
هباطخ تاضق و  رد  وهتشاد  تراهم  شراگن  تایبدا و  هیفالخلئاسم و  لوصا و  ثیدح و  رد  هدوب و  یعفاش  هقف  رد  ماما  تسا ، نادنمشناد 

. تسا هتشاد  ترهش  یئاسراپ  دهز و  رد  هدوب و  مدقم  همه  رب 
اهرهـش رگید  قشمد و  بلح و  رد  هدرک و  ثیدـح  عامتـسا  هیرعـش "  بنیز  یـسوط " و "  یلع  نب  دـیوم  نسحلا  وبا  زا "  روباـشین  رد  وا 

یطایمد و ظافح  تسا و  هدرک  ثیدح 

هحفص 315 ] ] 

. دنا هدرک  تیاور  وا  زا  بلاطلا  هیافک  رد  یجنک  نیمرح  هیقف  میدع و  نب  نیدلا  دجم 
نب دمحم  ملاس  وبا  رـصع "  یعفاش  مالـسالا  هجح  ام  خیـش  هک  هچنآ  تسا  لیبق  نیا  زا  دیوگ : یم  هحفـص 108  بلاطلا  هیافک  رد  یجنک 

. تسا هداد  ربخ  ام  هب  بلح  رهش  یضاق  هحلط " 
لاس رد  تفای و  يدنمجرا  ماقم  راکنیا  رد  دوب و  لوغـشم  كولم  هیحان  زا  يراگن  همان  هب  تشاد و  تماقا  هنیما  هسردم "  رد  قشمد  رد  وا 
هناش درک و  عانتما  وا  یلو  دوش  ترازو  بصنمراد  هدـهع  هک  تشون  وا  هب  قشمد  بحاص  655 ه  لاس رد  یفوتم  رصانلا "  هاشداپ "  648 ه 
رارف هنایفخم  درک و  كرت  ار  نآ  هاگنآ  تفریذپ  ار  نآ  زور  ود  اهنت  هدـمآ  هحفص 26  دلج 5  یکبـس "  تاقبط  دومن  یلاخ  نآ  راب  ریززا 
ياج هب  دش و  جراخ  قشمد  زا  يا  هبنپ  سابلاب  داهن و  ياج  رب  ار  همه  تشاد  هریغ  هدـنب و  سابل و  زا  هچنآ  یئاراد و  لاوما و  مامت  دومن و 

. تفر یمولعم  ان 
. تسا هدش  یم  هاگآ  تابیغم  زا  هار  نآ  زاو  هدوب  هبیرغ  مولع  ياراد  وا  هک : هدش  هتفگ  و 

: تسا هتفگ  هک  دنک  یم  دییات  مجنم  رد  وا  راتفگ  ار  هتفگ  نیا  تشگرب و  ترازو  بصنم  هب  نیا  زا  دعب  وا  هک : دنا  هتفگ  یضعب 
تسا ؟ هدرک  مکح  هچ  ادخ  دناد : یم  یک  اریز  ریذپن  ار  نآ  وت  درک  یعطاق  مکح  يزیچدروم  رد  مجنم  هک  یماگنه  " 

 ". نکم دامتعا  مجنم "  فرح "  هب  وتو  هدومرف  تیانع  یبصنم  نم  هب  وا 
شاب و وا  میلـست  امن و  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  اهراک  همهو  نکم  دامتعا  مجنم  هتفگ  هب  هاگ  چـیه  تسا " : هتفگ  نینچ  هراـب  نیا  رد  وا  زاـب  و 

- هب ار  يزیچ  ریبدت  رگا  نادب 

هحفص 316 ] ] 

 ". دوب یهاوخن  ناملسم  ینادب ، طوبرم  يا  هراتس 
هـشیپ یئاسراپ  نآ  زا  دعب  دش و  قشمد  بیطخ  هاگنآ  دیدرگ  راد  هدهع  ار  بلح "  سپـس "  نیبیـصن " و  تواضق "  شراک  يادـتبارد  وا 
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وا : تافیلات  درک  تافو  اجنآ  رد  تفر و  بلح  هب  هاگنآ  دنام  قشمد  رد  یمک  هعجارم ، زا  دعب  تفر و  هکم  هب  درک و 
رصم رد  هدرک و  فیلات  هدوب  نید "  رام  ناهاشداپ "  زا  هک  قترا  نب  يزاغنیدلا  مجن  يارب  ار  باتک  نیا  دیعسلا ، کلملل  دیرفلا  دقع  - 1

. تسا هدش  پاچ 
نامیلس خیش  .و  تسا دوجوم  هرامـش 346  هب  هناتـسآ  رد  اشاپ  نیـسح  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخـسن  مظعالا ، هللا  مسا  یف  مظنملا  ردلا  - 2

. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  زا  یتمسق  هحفص 471-403 هدوملا "  عیبانی  رد "  یفنح  يزودنق 
. حالصلا لها  داقتعا  یف  حالفلا  حاتفم  - 3

. فورحلا هرئاد  باتک  - 4
. تسا هدش  پاچ  اهراب  هک  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لووسلا  بلاطم  - 5

اناد داتـسا  فینـصت  لوسرلا  لآ  بقاـنم  یف  لووسلا  بلاـطم  تسا : هتفگ  هحفـص 17  همغلا "  فـشک  باـتک "  رد  یلبرا "  وا "  هرـصاعم 
دهز و رد  وا  لاح  دشاب ، هدرک  توف  لاس 654 ه  رد  منک  یم  رکف  هک  هدوب  یلضاف  روهـشم و  درم  وا  تسا ، هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک 
رد وا  باتک ، نآ  فیلات  هب  دـهعلا  بیرق  راکـشآ و  تسا  يرما  شندرک  رایتخا  يریگ  هشوگ  ار و  ماش  ترازو  شندرکكرت  یئاـسراپ و 

. تسا اهنآ  ناگرزب  ءاسور و  زا  بهذم و  یعفاش  وا  تشون ، ار  هرئادلا  باتک  و  لووسلا ) بلاطم   ) باتک نیا  يریگ  هشوگ  لاح 
هک دنک  یم  حیرـصت  هدرک  فیلات  ار  نآ  لاس 703 ه  رد  هک  قئارلا "  عومجملا  باتک "  رد  يوسوم  نسح  دـمحم  وبا  نیدـلا  هبه  دیـس  و 

. تسوا لام  لووسلا "  بلاطم  باتک "  نیا 
زا ار  لووسلا ) بلاطم   ) باتک نیا  زین  لاس 855 ه  رد  یفوتمیکلام  غابص  نبا  و 

هحفص 317 ] ] 

لاس 896 رد  هک  یطخ  يا  هخـسن  باتک  نآ  زا  نونکا  مه  و  دـنک ، یم  لقن  دایز  نآزا  دوخ  همهملا  لوصف  باتک "  رد  دـنادیم و  وا  نآ 
دوجوم بلح  هیدـمحا "  هناخباتک "  رد  تسا  هتفای  شراگن  هدوب ، هتـشون  هوزج  رد  لاس 650 ه  رد  هک  فلوم  طخ  هب  يا  هخـسن  يورزاه 

. تسا
. تسا هدرکلقن  نآ  زا  راتخم ، یبن  لآ  بقانم  رد  راصبالا ) رون   ) باتک رد  زین  یجنلبش "  ياقآ "  و 

هدش و دای  باتک  ود  رد  هکنانچ  هدش و  دلوتم  لاس 652 ه  رد  هدمآ : بهذلا  تارذش  یکبـس و  تاقبط  رد  هکنانچ  هدش  دای  نیدلا  لامک 
هدفه رد  هدـمآ  بتک  رگید  یلکرز و  مالعالا  یعفای و  نانجلا  تآرم  ریثک و  نبا  هیاهنلا  هیادـبلا و  وا و  خـیرات  يدفـص و  تایفولاب  یفاولا 

. تسا هدرک  تاوف  لاس 652 ه  بجر 
. تسا هدرک  توف  لاس 654 ه  رد  وا  تسا : دقتعم  هک  دیدیدار  یلبرا  رظن  الاب  رد  یلو 

تـسا هلمج  نآ  زا  وتسا  دوجوم  لووسلا "  بلاـطم  شباـتک "  ردو  هدورـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  حدـم  رد  هک  شراعـشا  زا  یتمـسق 
دوش : یم  همجرت  الیذ  دراد و  رارق  باتکنایاپ  رد  هک  يراعشا 

هک یفطـصم  لآ  بقانم  نکم ، زواجت  بقاـنم  هب  طوبرم  تاـیآ  ندـناوخ  زا  هدـب و  تلهم  یمک  ینک  كرد  ار  قئاـقح  یهاوخ  یم  رگا  " 
یم ار  شا  هدشمگ  اهنآ  هلیسو  یبلاط  ره  دنمدرم و  ياوشیپ  هک  ربمغیپ  نادناخ  بقانم  میبای ، یم  هار  اهیکین  يوقت و  تمعن  هب  اهنآ  هلیـسو 
لمع نیا  هک  راکـشآ  ناهنپ و  رد  اهنآ  هب  هجوت  داب  وت  رب  دنکفا ، یمرود  ار  هایـس  ياه  هدرپ  دنک و  یم  راکـشآ  ار  قئاقح  هک  یبقانم  دبای ،

. درک دهاوخ  هبترم  دنلب  ادخشیپ  ارت 
. ناوخببلق روضح  صالخا و  يور  زا  ار  اهنآ  تسامنرتم  تیبلها  بقانم  تایآ  هب  تنابز  هکیماگنه  و 
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ار شبجاو  نیرتگرزب  اعطق  دسیونب  یباتک  تقد  اب  نآ  هرابرد  یسک  هاگره  و 

هحفص 318 ] ] 

. تسا هدومن  ءدا 
. ددرگ دنمرهب  بهاوم  نیرتالاب  زا  دوش و  دایز  شتانسح  دناوخب ، ار  نآ  یسک  تسا  نکمم  اسب  هچ  و 

". دروآ دهاوخ  يور  وا  هب  وس  ره  زا  لابقا  باجتسم و  شیاعد  دنک  قیفوت  تساوخرد  ادخ  زا  هراب  نیا  رد  سک  ره  و 
تسا : نینچ  نآ  همجرت  هدمآ و  باتک  نآ  هحفص 8  ردهک  تسوا  راعشا  زا  زین  و 

هار زا  ناشبقانم  هک  اریزدوب  دنهاوخ  نامـسیر  یقثولا " و  هورع  ناشیارب "  نانآ  دننز ، گنچ  مالـسلا ) مهیلع  تیبلها   ) نانآ هب  هکیناسک  " 
. دبای یم  بازحا  یتا و  له  يروش و  هروس  رد  ار  نانآ  بقانم  ناوخ  نآرق  هدش و  تباث  نآرق  یحو و 

.. تسا ضرف  مدرم  رب  عطق  روطهب  نانآ  یتسود  هک  دنتسه  یفطصم  تیبلها  نانآ 
." دراد يرت  رب  دنا  هدروآ  تسد  هب  ششوک  دهج و  يور  زا  نایوار  هک  یتیاور  ره  زا  تیعقاو  ظاحل  زا  نانآ  لئاضف 

نادـب بازحا  یتا و  له  يروش و  هروس  رد  نآرق  هکدـنک  یم  تراهط  ترتع و  نادـناخ  لـئاضف  زا  ياهدـع  هب  هراـشا  تراـبع ، نیا  اـب  وا 
تسا : هدومن  حیرصت 

هراب نیا  رد  : وگب انـسح - اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقینم  یبرقلا و  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  هدـمآ : نینچ  يروش  هروسرد  اما 
 ". میئازفایب شیکینرب  دهد  ماجنا  کین  راک  سک  ره  و  مهاوخ ، یمن  مناکیدزن  یتسود  زج  یشاداپ  امش  زا  توبن ) )

هحفص موس  دلجو   306 هحفص 310 - یبرع )  ) باتک باتک  نیا  مود  دلج  رد  ام  و 

هحفص 319 ] ] 

. دوش هعجارم  اجنآ  هب  میدرک  ثحب  تسا  هدش  لزان  تراهط  تمصع و  تیبها  دروم  رد  هیآ  نیا  هکنیا  رد  171
امیتی و انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  اریطتـسم و  هرـش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی  تسا : هدمآ  نینچ  یتا  له  هروس  رد  اما  و 
دنمتسم و هب  دنراد ، تسود  هکنا  اب  ار  اذغ  دنراد و  میب  تسا  ریذپانراکنا  نآ  رـش  هک  يزور  زا  دننک و  یمافو  دوخ  رذن  هب  نانآ  اریـسا " :

 ". دنهد یم  ریسا  میتی و 
. تسا مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  طوبرم  هیآ  نیا  هک  میدرک  یسررب  طوسبم  روط  هب   107 هحفص 111 - موس  دلج  رد  ام  و 

ام رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  لاـجر  نینموملا  نم  تسا : هدـمآ  نینچ  بازحا  هروس  رد  اـما  و 
دندرب و رس  هب  شیوخ  دهعت  اهنآ  زا  یضعب  دندرک  افو  دنتشاد  ادخ  اب  هک  یئاهنامیپ  یتسارب  هک  دنتـسه  یندارم  نانموم  زا  الیدبت " : اولدب 

 ". دنا هتفاین  يرییغت  هجوچیه  هب  دنرظتنم و  رگید  یضعب 
امـش زا  ار  یکاپان  هک  دهاوخ  یم  ادـخ  اریهطتمکرهطی " : تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  تسا : هروس  نیمه  رد  زین  و 

 ". لماک هزیکاپ  دنک  نات  هزیکاپ  دربب و  تیبلها 
دـش لزاـن  هدـیبع  شیوـمع  رــسپ  هزمح و  شیوـمع  نینموـملا و  ریما  دروـم  رد  لوا  هـیآ  تشذـگ  هحفـص 51  باـتک  نـیا  مود  دـلج  رد 

لزان مهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  نیـسح و  نسح و  بلاـط و  یبا  نب  یلع  مرکا و  لوسر  درومرد  زین  ریهطت  هیآ  دـنراد  قاـفتا  نیملـسم  . تسا
. تسا هدیدرگ 
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هدنیآ تادلجم  رد  ادخ  يرایب  هک  دـنا  هدروآ  دوخ  دـیناسم  حاحـص و  رد  هرتاوتم ، حیحـص  ثیداحا  هراب  نیا  رد  ظافح  ثیدـح و  همئا  و 
ثیداحا نآ  زا  ار  مرتحم  دنناوخ 

هحفص 320 ] ] 

. درک میهاوخ  هاگآ 
: تسا نینچ  اهنآ  زا  یتمسق  همجرت  هک  دراد  دایز  يراعشا  مرکاربمایپ  نادناخ  هرابرد  وا  میتفگ : هک  روطنامه 

یم اهنآ  يوسب  هاوخ  دوس  هشیپ  رجات  دارفا  و  دنتاجن ، هنیفس  هکنانآ  دنا ، هتسیاش  لمع  تیادهنابحاص و  هک  ابع  لآ  نت  جنپ  قحب  ایادخ ، "

مراوخ دندنمجرا ، ماقم  ياراد  دنراد ، فقوت  راب  تحاضف  فقوم  رد  مدرم  هک  هاگنآ  تمایق  زور  رد  هکنانآ  دنراد ، ناشتسود  دـنباتش و 
رـس زا  دنوادخ  مراودیما  مراد  اهنآ  اب  هک  يدیدش  هقالع  اب  اریز  دـنامب ، ناما  رد  منهج  نازوس  شتآ  زا  دـیاش  ات  زرمایب  ار  مهانگ  امرفم و 

هب نم  دنهد و  یم  شتاجن  نیگمهس  ثداوح  زا  اروا  هک  دنتسه  يرپس  دشاب  هتشاد  ناشتـسودهک  یـسک  يارب  نانآ  درذگ ، رد  متاریـصقت 
تسار هار  رذگهر  نیا  زا  دوش و  مبیـصن  يراگتـسر  دسر و  تباجا  فده  هب  تخبدب  راکهانگ  تساوخرد  هک  دیما  نیا  هب  ملـسوتم  نانآ 

 ". مبای هتسیاش  یماقم  هتفای  ار 
: دوش یم  هدروآ  نآ  زا  یتمسق  همجرت  الیذ  هدورس و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  یبا  نالتاق  دروم  ردهک  تسوا  راعشا  زین  و 

ادخ و لوسر  اجنآ  رد  . درک دهاوخ  تساوخ  زاب  شسرپ و  امش  زا  اجنآ  رد  ادخ  لوسر  هکتسا  یفقوم  امش  شیپاشیپ  ادخ  نانمـشد  يا  "

دروم وا  هتفگ  اعطق  هک  دنک  یم  دییات  ار  اهنآ  یهاوخ  داد  زین  یلع  دـنزیخ و  یمرب  یهاوخ  داد  ینمـشدهب و  تسا  رادازع  هک  ارهز ، همطاف 
. تسا دییات 

!! دوب دهاوخن  باوج  كرت  يارب  یهار  زورنآرد  هک  یتروص  رد  داد ؟ دیهاوخ  اهنآ  هبیباوج  هچ  زورنآ  رد  ادخ  نانمشد  يا  امش  و 
دهاوخن نانمـشد  هیحان  زا  زج  زور  نآ  رد  یتعافـش  دیما  و  دیدش ، لمحتم  ینیگنـس  راب  دیدرک و  يدب  راک  ناشنادنزرف  نتـشک  اب  امـش  و 

دهاوخ شتآ  رد  شهاگیاج  دشاب  شنمشد  ادخ  لوسر  رشح  زور  ردهک  یسک  تسا  نشور  رایـسبو  تسا  لصفم  ارجام  نیا  حرـش  دوب و 
اهنآ هب  تبسن  دینکب و  ار  اهنآ  تیاعر  دوب  بجاو  امش  رب  هکیتروص  رددوب 

هحفص 321 ] ] 

. تسا تاجن  هیام  نانآ  هقیرط  زا  يوریپ  اهنت  دنیوا و  تیبلها  ربمغیپ و  لآ  نانآ  اریزدیریگ  رارق  نانآ  تعافش  دروم  ات  دیشابنابرهم 
زا یخرب  هتبلا  تسا  نوریب  شرامـش  زا  هک  تسا  دایز  نانچ  نانآ  بقانم  تسا ، ریگمـشچ  شزراياراد  روهـشم و  مدرم  نایم  رد  ناـشبقانم 

 ". دوب دهاوخن  یلوفا  اهنآ  يارب  هاگچیه  هک  دنیادخ  لوسر  یقلخ  بقانم  رهظم  نانآ  دنلصا ، رگید  یخرب  عرف و  اهنآ 
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هللااب روصنملا  دمحم  وبا 

هراشا
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یفوتم 670 دلوتم 596 -
نآ زا  یتمـسق  همجرت  الیذ  هک  تساتیب  دودـح 708  رد  هک  دراد  مخ "  ریدـغ  هلمج " نآ  زا  تیالو و  دروم  رد  يدنمـشزرا  هدیـصق  وا 

: دوش یمهدروآ 
یم نارادناج  نیمز و  يوررب  ار  اهناراب  اهربا و  دروآ و  یم  رگیدکی  یپ  رد  ار  زور  بش و  هک  تسا  یئاناوت  يادـخ  صوصخم  ساپـس  " 

. دناراب
. داب دنتیاده  تاجن و  هنیفس  هک  ناشلآ  نادنزرفود و  همطاف و  و  یلع )  ) شراوگرزب ردارب  وا  ارهز  ردپ  دمحا  صوصخم  ادخ  دورد  سپس 

رارق تمایق  ات  شرما  بحاص  نیـشناج و  مرکا  ربمایپ  ار  یـسک  هچ  هکنیا  ادـخ و  لوسر  زا  دـعب  ربهر  ماما و  هراـب  رد  نم  زا  هک  یـسک  يا 
رب ار  نیملـسم  تدـحو  هدـمآ و  شیپ  ادـخلوسر  زا  دـعب  هک  يا  هثداح  ما  هتخوس  لد  زا  هک  هد  مراعـشا  هب  شوگ  یـسرپ  یم  تسا ، هداد 

: تسا هدرک  شوارت  تسا ، هدزمه 
روهشم و نانچ  تقیقح  نیا  و  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  شمع  رسپ  لام  دنوادخ  حیرـص  نامرف  قبط  ادخ  لوسر  زا  دعب  لصف  الب  تفالخ 
دزغل و یم  ور  دنت  انیبان  مدآ  نکیل  دشاب ؟ یفخم  زور  ردرون  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین و  يا  ههبش  کش و  چیه  ياج  هک  تسا  راکـشآ 

 ". دنک یم  طوقس 

هحفص 323 ] ] 

: دهد یم  همادا  نینچ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیصخش  هرابرد  هدربمان  رعاش 
و درک ، دـییات  ار  وا  شیادـخ  اـهنت  دوب  هدـشن  دراو  نآ  رد  دـصق ، نیا  هب  شرداـم  هک  یتروص  رد  هدوب  هبعک )  ) قیتـعلا تیب  رد  شدـلوت  " 

. دوب دهاوخ  شهاگیاج  منهج  دنک  راوخ  ار  وا  هکره 
. تسا هدوبنآرق  ادخ و  هب  وا  ضرغ ، یب  نادنمشناد  تاقیقحت  قبط  هدوب و  مرکا  ربمایپ  تسرپرس  شردپ 

وا هک  یماگنه  تشاد و  هدهعب  ار  دمحا  شردارب  تیبرت  دسا ) تنب  همطاف   ) شردام و  دیهدب ، ناشن  ار  وا  دـننامه  نارگید  ناردـپ  رد  لاح 
. دومن يوریپ  وا  زا  دناوخ  تقیقح  قح و  يوسب  ار 

شربق نایم  رد  درک و  نفک  دوخ  هماج  اب  ار  وا  تفرگ و  هدهع  هبار  وا  زیهجت  اصخـش  گرم  زا  دعب  دـناوخ و  دوخ  ردام  ار  وا  لوسر  اهراب 
. دندوب هداتسیا  شزامن  نایاپ  ات  ناگتشرف  همه  هدیباوخوا و  مارتحا  هب 

هدیـس رـسمه  وا  تسین  یتفارـش  نینچ  نارگیديارب  دنتـسه و  يدـحاو  رون  زا  اهنآ  هدوب  ادـخ  لوسر  ردارب  نایملاع  راگدرورپ  مکح  هب  وا 
نینچ نارگید  يارب  ایآ  تسا و  هدـش  هتـسب  نامـسآ  رد  یلعاب  وا  جاودزا  تسا  ءاسک  لها  نت  جـنپ  زادرف  نیمجنپ  هک  تسا  نایملاع  ءاـسن 

؟ دیبای یم  یتمظع  راختفا و 
هدوب سدقم  جاودزا  نیا  دهاش  زین  ادخ  شرع  نالماح  هتـشاد و  تباین  یلع  هیحان  زا  زین  لیئربج  هدوب و  رایتخا  بحاص  وا  جاودزا  رد  ادخ 

؟ دینک لقن  میارب  دیراد  غارس  نارگید ، يارب  يا  هعقاو  نینچ  رگا  لاح  دنا 
زا نارگید  هک  یکاـپ  هشیر  نینچ  هـکتسا  موـلعم  تـسا و  دوـمرف  قـلخ  یتـشهب  بیـس  زا  ار  وا  ادـخ  هـک  تـسا  يا  هیـسنا  ياروـح  ارهز 

؟ دمآ دنهاوخ  دوجوب  ینادنزرف  هچ  دنمورحم  شدننامه 
ادخ لوسر  نادنزرف  قحب  دنتشهب و  لها  ناناوج  ياقآ  ود  ارهز  زا  یلع  دنزرف  ود 
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؟ دنراد يزوریپ  بابسا  نینچ  نارگید  ایآ  و  دناهدروخ ، ریش  تنس  باتک و  زا  نانآ  دنور  یم  رامشب 
ادخ لوسر   " دنماما دنیـشنب  هچ  دـننک و  مایق  هچ  نیـسح  نسح و  تسا " : هدومرف  ترـضح  نآ  اریز  دـنماما  ادـخ  لوسر  حیرـصت  هب  نانآ 

. تسا هدادرارق  نانآ  لسن  رد  دنتسه  تمایق  زور  ات  مدرم  نایامنهار  هک  ار  یقیقح  ناماما 
مالـسا عطاق  ریـشمش  ابیکـشرادزرم و  هزمح  شیومع  .و  دنیوا نابحاصم  ناردارب و  تشرـس  کین  ناگتـشرف  هک  تسا  رایط  رفعج  وا  ردارب 

. تسا
؟ دراد یمهس  نینچ  یسک  هچ  ادهیلع  تسا  هدرک  قتشم  یلع )  ) شمسا زا  ار  یلع )  ) وا مسا  ام  يادخ  و 

. نارگید هن  تسا  نیکرشم  هوبنا  ربارب  رد  مارحلا  دجسم - رد  تئارب  هروس  ندناوخ  ادخ و  مکح  مالعا  رد  ادخهدیزگ  رب  وا  اهنت  و 
ار یلعراکـشآ  روط  هب  اصخـش و  شرع  بحاص  دنوادخ  دنرادن ، ار  یگتـسیاش  نینچ  نارگید  هاگ  چـیه  تسا و  مالـسا  مامت  هنیئآاهنت  وا 

یتروص رد  دندیزگ ، رب  وا  ياج  ار  نارگید  هتفرگ  هدیدان  ار  ادـخ  باختنا  مدرم ، اما  دادـن ، تلاخد  راک  نیا  رد  ار  سنا  نج و  دـیزگرب و 
زا تسد  هنوگچ  يا  هدنز  هاوگ  نینچ  اب  تسا و  هداد  لئاس  هب  رتشگنا  عوکر  لاح  رد  هک  تسا  نیملـسم  یلو  رایتخا و  بحاص  وا  اهنت  هک 

دنتفاتش ؟ نارگید  يوس  هب  هدیشک و  وا 
ربمایپ هکنآهن  تسا  هتفرگ  تروص  گرزب  دنوادخ  روتـسدهب  اهنت  راک  نیا  تسا و  ادخ  ناگدنب  رب  یهن  رما و  دقع و  لح و  یلو  وا  اهنت  و 

. دشاب هداد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  تیلیماف  يور  مرکا 
. دینک تعاطا  رما  نابحاص  ربمایپ و  وادخ  زا  دیامرف : یم  هک  تسا  ادخ  روتسد  نیا  و 

. دوب دهاوخ  راگتسر  دنکتعاطا  وا  زا  یسک  ره  تسا  یهیدب  اذهیلع 
ربمایپ ياج  ندیباوخ  اب  تیبملا  هلیل  رد  وا  تسا و  يداه  یلع  رذنم و  ادخ  لوسر 
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ساسح بش  نیا  رد  وا  تسا ، ادخ  لوسر  يارب  یبوخ  ینابرق  هک  درک  تباث  دندرک  یم  باترپ  وا  يوسب  هک  گنـس  ریت و  ناراب  ریز  مرکا 
رد هزرـش  ریـش  دـننامهدیدرگ  نشور  اوه  هک  یماـگنه  درک و  هشیپ  یئابیکـش  حبـص  هب  اـت  دیـسر  یم  ماـشم  هب  گرم  يوب  رـس  ره  زا  هک 

هسفن يرشی  نم  سانلا  نم  و  هیآدنوادخ " : دنتـشگرب و  ناشیاه  هناخ  يوس  هب  هدز  تشحو  هدیرپ و  گنر  نانآ  دیدرگ : راکـشآ  ناشنایم 
ار يا  ههبش  کش و  هنوگ  ره  هداد  ناشن  سنا  نج و  هب  ارنآ  دنوادخ  هک  یتقیقح  نینچ  ایآ  دومرف و  لزان  شقح  رد  ار  هللا "  هاضرم  ءاغتبا 

درب ؟ یمن  نیبزا  وا  تیالو  دروم  رد 
رود مالـسا ) ادـخ و  لوسر  زا   ) ار الب  هودـنا و  وا  هلیـسو  دـنوادخ  رایـسب  هچ  ؟و  یبرع راوسهـش  وت  هک : دومرفن  شقح  ردادـخ  لوسر  ایآ 

. دید یهاوخ  روآ  تفگش  ياهزیچ  يا  هدنز  هک  یمادام  شاب و  تفگش  رد  دومرف ؟:
میالوم هب  يدنمقالع  رد  ارچ  داد  یهاوخن  رارق  تمالم  دروم  ارم  رگید  يدینش  ار  تسنآ  رد  یلع  ملع و  رهـش  ادخ  لوسر  ثیدح  هکیتقو 

. میوگ یم  نخس  ینالوط  ردقنیا 
. تسا یلع  امشنیرتاناد  نیرترواد و  دومرف : شا  هراب  رد  ادخ  لوسر  زین  و 

اراد ار  یماـقم  نینچ  یـصو  زاریغ  اـجک  تسا " و  نم  ملع  شناد و  قودنـص  وا  هک " : مرکا  ربماـیپ  دوـمرف  تسا  هـتفگ  نـیمه  دـننامه  و 
.؟ تسا

رد دوبن  ایرد  ربارب  رد  هرطق  هلزنمب  وا  شناد  ربارب  رد  نانآ  شناد  دوبن و  مدرم  قوف  ام  مدرم و  يارب  نشور  لـیلد  راکـسآ و  تجح  وا  اـیآ 
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!؟ اجکایرد اجک و  هرطق  هکیتروص 
. تسا هدوب  اهنآ  رب - طیحمو  هتشاد  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  هب  تسرد  یهاگآ  قح  هب  وا 

؟ وا اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  اهنآ  زا  کی  مادک  هراب  رد  ایآ 
دورد سپ  دنتسه ؟ اراد  دراد ، عیسو  شناد  زا  وا  هک  ار  هچنآ  نارگید  ایآ 

هحفص 326 ] ] 

غارـس وا  نوچ  یتالکـشم  يوگباوج ، اشگ و  لکـشم  ظـعاو و  وگظعاو و  وگ و  مظن  رثن و  بیطخ و  اـیآ  شا و  هدرتسگ  شناد  رب  وا و  رب 
هک تسوا  مناد و  یم  یبوخبار  نآرق  خوسنم  خـسان و  هباشتم ، مکحم و  لصفم ، لمجم و  لیوات ، لـیزنت و  دـیوگ : یمهک  تسوا  دـیراد ؟

. میرادن اعطق  ار  نانیمطا  نینچ  وا  ریغب  تسا و  روما  همه  یحو و  رب  نیما  اعظق  میناد  یم 
میتی نیکسم و  هجیتن  رد  داتفا  لوبقم  نانآ  رذن  هک  هاگنآ  دومرف  لزان  اریتا  له  هروس  شنادنزرف  همطاف و  شرسمهو  وا  هرابرد  دنوادخ  و 

. دندنام هنسرگ  دوخ  دندرک و  ماعطا  ار  ریساو 
. دیدرگ لزان  وا  هراب  رد  ادخ  ياضر  رطاخب  راکشآ  ناهنپ و  . زور بش و  رد  قافنا  هیآ  و 

. دیدرگ لزان  وا  قح  رد  یلاعت  قح  يارب  مایق  هدجس و  ادخ و  يارب  تدابع  هیآ  و 
. تسا هدش  لزان  نیسح  نسح و  ردپ  یلع  قح  رد  کش  یب  لاوس  يارب  فوقو  هیآ  و 

رد زامنهب  رما  ریهطت و  هیآ  نامحر و  زا  یتبحم  هیآ  تیاده و  نامیا و  هیاقـس و  هیآ  وءاذیا  هیآ  و  میهاربا ، ترـضح  قدص  ناسل  تسوا  و 
. تسا هدش  لزان  وا  قح 

نت جنپ  ءاسکباحـص و  زا  نارگید  وا و  هرابرد  هلهابم  هیآ  نارگید و  هن  دـنمرکا  ربمغیپ  رگید  نانیـشناج  زا  وا  نآرق ، رد  رکذ "  لها  و " 
. تسا هدش  لزان 

زین دیـشروخ  زا  هک  دراد  يدروآ  تفگـش  تمظع  تفارـش و  هچ  وا  دـنی و  ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  شنادـنزرف  ربماـیپ و  سفن  یلع  نـیا  و 
. تسا رتنشور 

 ". یتسه نم  ردارب  ریزو و  ویصو  یلو و  وت  دومرف " : شقح  رد  اهراب  مرکا  ربمایپ 

یلوم  ثیدحب  تعمس  له  و 
: یلوا حیحصلا  ریدغلا و  موی 

روظنم ینعی   ) تسا یلوا  نآ  حیحص  هک  يدینش  ریدغ  زور  رد  ار  یلوم  ثیدح  ایآ   "و 

هحفص 327 ] ] 

 ". تسا فرصتب  یلوا  یلوم  زا 
نیا رد  هک  ياهدینـش  ار  تلزنم  ثیدـح  ایآ  و  دـیامن ؟ یقاب  نافلاخم  يارب  يا  ههبـش  ياـج  هک  تفگن  ناـنچ  وا  هراـب  رد  ادـخ  لوسر  اـیآ 

هدومرف تابثا  یلع  يارب  دشاب ، نوراه  يارب  تفر  یم  دیما  هک  توبن  زج  هتـشاد  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هک  ار  هچنآ  مرکا  ربمایپ  ثیدح 
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. تسا
. تسا اهتما  نیرتهب  نایم  رد  ماماوا  هک  هدرک  مکح  مرکا  ربمایپ  یصو  هرابرد  نآرق 

. تساهدرک يدب  راک  متس و  دنک  تفلاخم  سک  ره  سپ 
رگا متفگ : دـیئوگ ؟ یم  هچ  لـئالد  همه  نیا  اـب  مراد ، ءاـفلخ ) ) راـک وکین  نادرم  یئاوشیپ  تماـما و  دروم  رد  یناوارف  لـئالد  تفگ : یکی 

تسا و مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبیلع  هب  طوبرم  ثیداحا  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  یفاـک  دـشاب  اـهنآ  ناـیم  رد  ریدـغ  وتلزنم  ثیدـح 
. تسا لیلع  وت  لئالد  اهنیا  نودب 

نیا هک  هدمرارق  مدرم  همه  ربارب  رد  ریدغ "  زور "  رد  ادخ  لوسر  ثیدح  دننامه  ار  دناعم  يوگغورد  هتفگ  ای  دحاو و  ربخ  هاگ  چـیه  وت 
: دومرف مدرم  نایم  رد  امـسر  ادخ  لوسر  تسین و  نآ  هرابرد  یکـش  هنوگ  جیه  ياج  هک  تسا  روهـشم  نانچ  مدرم  نایم  رتاوتم و  ثیدـح 

 ". تسا قح  رب  ماما  یلع 

هللااب روصنملا  لاح  حرش 

اهنآ ناگرزب  زا  یکی  نمی و  رد  هیدیز  ناماما  زا  یکی  ییحی  نبییحی  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نسح  ماما  هللااب  روصنم  دمحم  وبا 
راونا شمیخـض "  گزرب و  باتک  .و  تسا فورعم  لدج  هرظنم و  ملع  رد  دراد و  يدنمجرا  ماقم  رعـش  بدا و  ثیدح و  ملعرد  وا  . تسا

. تسوا یملع  تیصخش  رگ  نایبهتشون  هدیصق  نیمه  حرش  رد  هک  نیقیلا " 
وا هرابرد  تفر و  یم  رامشب  املع  هلجا  زا  نسح "  نب  دمحا  يدهم  مایا "  رد  وا 

هحفص 328 ] ] 

ای نمی  هاـشداپ  رمع  نب  فسوی  هدـش : هتفگ  هکناـنچ   ) تسا هتفگ  تینهت  ار  وا  یمالـس  هکيرعـش  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدورـس  يراعـشا 
شحورجم دـندرک و  هلمح  وا  رب  زین  اهنآ  دنـشکب ، ار  وا  هدوب  کیرحت  ار  رفن  رد  لاس 656 ه  رد  یفوتم  هللا  دبع  دمحا  وبا  یـسابع  مصتعم 

یلـصفم رعـش  روصنم  دـمحم  وبا  هعقاو  نیا  زا  دـعب  درب ، تمالـسب  ناج  ارجام  نیا  زا  وا  دنتـشک و  هتفرگ و  ار  اهنآ  شنایفارطا  اـما  هدومن ،
(. تفگ کیربت  وا  هب  هثداح  نیا  زا  ار  شتاجن  هدورس و  نیسح  نب  دمحا  يدهم  ماما  هرابرد 

لاس 657 رد  شتوعد  دش و  تعیب  وا  اب  تماما  ناونع  هب  نیـسح  نب  دمحا  ماما  لتق  زا  دعب  دلوتم و  لاس 596 ه  رد  هللااب  روصنم  دمحم  وبا 
. تسا هتفای  تافو  لاس 670 ه  مرحم  رد  هدعص "  ياه "  رهش  زا  هفاغر "  رهش "  رد  هدوب و  ه 

. تسا هدمآ  رعش "  عیشت و  نمیف  رحسلا  همسن  باتک "  رد  وا  لاح  حرش 

هحفص 329 ] ] 

رازج نسحلا  وبا 

هراشا

672 لاس رد  یفوتم  لاس 601 و  دلوتم 
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: دوش یم  هدروآ  الیذ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  ریدغ "  هلاسم "  هلمجنآ  زا  تماما و  دروم  رد  يدایز  راعشا  وا 
. دوب زیگنا  طاشن - ناکاپ  يارب  هک  يزور  ارت  داب  اراوگ  ادخ  لوسر  داماد  يا  " 

: دنرادن دوجو  نارگید  رد  تسا  عمج  وت  رد  طئارش  هکنانچ  اریز  یمدقم  همه  زا  تفالخ  رد  وت 
یظل  اودحج  یلالا  یلع  ریدغلا  بص 

: زیزا مایقلا  لبق  اهل  یعوی 

." درک دهاوخ  ناشهاگآ  تمایق  زا  شیپ  نآ  ریژآ  هک  تسا  یشتآ  هلعش  نوچ  دننآ  رکنم  هک  یناسک  ياربریدغ  ناتساد  " 

وم  تنا  دمحا  لوق  یف  اوزمهی  نا 
: زومهملا زماهلاف  يرولل ؟ یب 

. تسابویعم دوخ  هدنریگ  بیع  دنتفرگ  بیع  یمدرم " يالوم  وت  هدومرف " : هک  ار  ادخ  لوسر  هتفگ  رگا  " 
هب ارت  یتسود  هک  یـسک  . تسا وت  نانمـشد  صوصخم  درادن و  يراک  وت  تسود  اب  منهج  اریز  دسرت  یمن  منهج  زا  وت  دـنمتدارا  تسود و 

. دراد یمظوفحم  منهج  شتآ  زا  ار  وا  هک  تسا  يزرح  دشاب ، هتشاد  هارمه 

هحفص 330 ] ] 

 " ینک یمراگتسر  تشهب  رد  ار  تتسود  ینازوس و  یم  ار  تنمشد  هک  یتسه  رانلا  هنجلا و  میسق  وت 
هدـنکارپ یبدا  بتک  رد  شتایبا  زا  یـضعب  تسا و  دوجوم  هنهک  یطخ  ياه  هعومجم  زا  يرایـسب  رد  تسا  ینالوط  یلیخ  هک  هدیـصق  نیا 

. تسا

رعاش نیا  اب  ییانشآ 

هکنا اب  . تسا هعیـش  هدش  شومارف  ءارعـش  زا  یکی  يرـصم  رازج  نسحلا  وبا  نیدلا  لامج  یلعنب  دمحم  نب  یحی  نب  میظعلا  دـبع  نب  یحی 
هدمآ دایز  هتشاد  هک  یتیباذج  یئابیز و  تبسانمب  اهسوماق  یبدا و  بتک  رد  شراعشا  دنا ، هتشون  ار  والاح  حرـش  رتمک  یمیدق  ياهگنهرف 

. تسا
یئانـشآ شراعـشا  اب  سک  ره  هک  هتـشون  دوخ  یگدنز  زا  یلماک  حرـش  اصخـش  وا  دنا  هدناملفاغ  وا  خـیرات  زا  ناسیون  لاح  حرـش  رگا  و 

یصاخ تراهم  مادختـسا "  هیروت " و "  نف "  رد  وا  دنک و  شغوبن  یگداعلا و  قوف  هب  فارتعا  هک  درادن  نیا  زج  يا  هراچ  دشاب ، هتـشاد 
. تسا مدقم  نارگید  زا  دراد و 

رعـش رگیدکی  يارب  هک  دنتـسب  نامیپمه  اب  یمامح "  قارو " و "  جارـس  رازج " و "  دـنیوگ " : یم  هنازخلا "  باتک "  رد  هجح "  نبا  " 
دوبن تراک  بقل و  رگا  هدش : هتفگ  قارو "  جارـس  هراب "  رد  هکنآ  ات  درک  یم  ناشکمک  هیروت  مظن  رد  ناشباقلا  لغـش و  هتبلا  دـنیوگب و 

. دوب هتفر  نیب  زا  ترعش  فصن 
هحفص دـلج 13  ریثک  نبا  هیاهنلا  هیادـبلا و  هحفص 319 و  دـلج 2  یبتک  تاـیفولا  تاوف  هجح و  نبا  هنازخ  رد   " رازج هراـبرد "  هک  هچنآ 

تسوا و ماقم  نود  هدمآ  يوامس  همالع  هعیـشلا  ءارعـش  یف  هعیلطلا  ینمی و  رحـسلا  همـسن  هحفص 394 و  دلج 5  بهذلا  تارذـش  293 و 
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زا 1250 شیب  هک  هدروآ  درگ  یگزرب  ناوید  وا  راعشا  زا  يوامس  همالع  ام  داتسا  . تساهنیا زا  رتالاب  وا  تیصخش 

هحفص 331 ] ] 

ياراد وا  زین  و  تسا ، روهـشم  هکهدـش  فیـصوت  نآ  زا  شیپ  ياه  گنهرف  رد  هک  هدوب  زین  يرگید  ناوید  وا  يارب  هتبلا  دراد و  رعـش  تیب 
رد هدیـصق  نآ  ایوگ  و  تسا ، هتـسناد  دـیفم  ار  نآ  رحـسلا "  همـسن  بحاص "  هک  رـصم  لامع  ءافلخ و  ماـکح و  هراـبرد  تسا  ياهدیـصق 

. تسا هتفای  یهاگآ  نآ  زا  رحسلا "  همسن  بحاص "  هک  هدوب  نمی  ياه  هناخباتک 
همجرت هـک  دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  هریغ  هحفـصيدفص 156 و  نوـتملا "  ماـمت  هک "  هتفگ  يراعـشامالسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هیثرم  رد  وا 

يزور . دوب هدـماین  شاکیا  دزادـنا و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاکناج  تبیـصم  دایب  ارم  دـیآیم و  اروشاـعو  تسا " : نینچ  نآ  زا  یتمـسق 
دنامن و ملاس  دشک  یم  همرس  زورنآ  رد  هک  یمـشچ  شاکیا  دوش ، یم  هدوبر  نم  زا  رارق  وربص  متفا  یم  شدایب  هاگره  یلو  درذگ  یمهک 

نوزحم همه  زا  زور  نیا  رد  وا  ردپ  سپ  هدشن ؟ هتشک  زورنیا  رد  نیسح  رگم  ددرگ ، هدیرب  دنک  یمباضخ  تتامـش  ناونع  هب  هک  یتسد 
 ". تسا رت 

هیحان زا  اعطق  اریز  دینکن  ءانتعا  ناهلبا  راتفگب  مرکا  ربمایپ  مرح  نتفرگ  شتآ  رد  تسا " : هدورـس  نینچ  مرکا  ربمایپ  مرح  قیرح  هراب  رد  وا 
 ". دنامن یقاب  يزیچ  نآ  نامتخاس  رد  هیما  ینب  راثآ  زا  هکنیا : نآ  تسین و  هدیشوپ  القع  رب  هک  هدوب  يرس  نآ  رد  ادخ 

یغارم رکب  وبا  شارف  هلیسو  ناضمر ) هام  یبحتسم  زامن   ) حیوارت زامن  زا  دعب  لاس 654 ه  ناضمر  هام  لوا  هعمج  بش  يوبن  فیرش  دجسم 
زا شیپ  يزوس  شتآ  نیا  و  دـیدرگ ، بآ  نآ  ياهبرـس  تخوس و  نآ  ياـهراوید  فقـس و  تفرگ ، شتآ  دوب  هداـتفا  شتـسدزا  غارچ  هک 

تخیرورف !! نآ  نایم  رد  دیدیرگ و  قیرح  همعط  زین  هفیرش  هرجح  فقس  يزوس  شتآ  نیا  زا  و  دوب ، هتفرگ  تروص  مدرم  ندیباوخ 
هعیـش  ) ضفاور هب  تسا " : هتفگخساپ  نینچ  رازج "  هدش "  دای  تایبا  زا  یبرغملا "  ولوت  نبا  ایوگ "  دنتفگ و  اهرعـش  هراب  نیا  رد  ءارعش 

رگم تفرگن  شتآ  مرکا  ربمایپ  مرح  دـینک ؟ يوریپ  ناهیفـس  زا  ندرک ، تمذـم  رد  هک  دـنک  یم  راداو  ارامـش  زیچ  هچ  وگب : هنیدـم  ياه )
 ". دیدرک یم  تمذم  ار  ادخ  لوسر  هباحص  نآ  رد  امش  هکنآ  رطاخب 

رد هدش و  دلوتم  لاس 601  رد  وا  هک  تسا  هتفگ  هحفص 338  هنازخلا "  رد "  هجح  نبا 

هحفص 332 ] ] 

. تسا هدرک  تافو  رصمرد  لاس 672 ه 
. تسا هدرک  توف  لاس 672 ه  لاوش  مهدزاود  رد  وا  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  زین  ارشتافو  هام  زور و  هیاهنلا "  هیادبلا و   " رد ریثک  نبا  و 

: تسا هتفگ  هتسناد و  لاس 679 ه  رد  ار  وا  توف  بهذلا "  تارذش  بحاص "  رگم  دنا  هتشون  روطنیا  ار  شتافو  تدالو و  ناخروم  مامت  و 
. تسا هدش  نفد  هفارق "  رد "  هدوب و  نآ  دننامه  ای  لاس  تقو 76  نآ  رد  شنس  هدرک و  توف  لاس 679 ه  لاوش  رد  وا  " 

. تسا رت  اناد  ادخ  تروص  ره  رد  و 

هحفص 333 ] ] 

نیدلا ماظن  یضاق 
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هراشا

لاس 678 رد  یفوتم 
: تسا نینچ  اهنآ  زا  یخرب  همجرت  هک  درادمخ  ریدغ  ناتساد  مرکا و  ربمایپ  نادناخ  حدم  رد  راعشا  وا 

. ام نایم  تیاده  ياهملعيا  تقیقح و  ناگراتس  يا  نیسای و  لآ  يا  دنک  تیانع  ریثک  ریخ  امش  هب  ادخ  " 
. دریذپ یمن  امش  تبحم  اب  زج  ار  يدرف  چیه  نید  هدنب و  چیهلامعا  دنوادخ 

. مراد امش  زا  تاجن  دیما  اهنت  تمایق  زور  رد  هدرکن  مهارف  میارب  یعفاورام  زج  مراکتیانج  ياه  تسد  رگا 
. میامن یم  نیگنس  امش  هلیسو  اراهنازیم  رشح  رد  يرآ  منک ، یم  کبس  امش  هلیسو  ار  ینیگنس  يرآ 

هک هدش  هدیرفآ  كالفا  امش  رطاخ  هب  . دوب دهاوخن  ناما  رد  تمایق  ربق و  كاندرد  باذعزا  درادن ، تسود  ادخ  هار  رد  ار  امـش  سک  ره  و 
. درک یمن  ادیپ  نوکت  اه  هزادنا  دوبن ، وا  رگا 

. دنتسین ناگناوید  زج  وا  نانمشد  تسا ؟ یلع  دننامه  تیالو  رما  رد  یسک  هچ 

هحفص 334 ] ] 

؟ دنک گنر  ار  ای  دربب و  نیب  زاار  نآ  دناوت  یم  یسک  هچ  هدش  هتشون  شرع  رد  یلع  مسا  دنا : هدرک  لقن  هکنانچ 
دنک ؟ یم  ناتزاینیب  رشح  رد  شیتسود  هک  تسا  مدرم  نیرتهب  ادخ و  مکحم  نامسیر  ادخ و  تجح  یسک  هچ 

؟ تسا عطاق  لیلد  لالدتسا  ماقم  رد  و  هزرابم ، هکرعم  نادیم  رد  یسک  هچ 
یسوم هب  تبسن  نوراه  دننامهیسک  هچ  و  تسا ؟ هدش  هتشاگن  نآ  رد  بیغ  رارسا  زا  هک  تسا  هعماج  رفج و  ياراد  وا  دننامه  یـسک  هچ 

؟ تسا هدرک  تباث  مدرم  شیپ  مرکا  ربمایپ  هب  تبسن  ار  شیردارب 

هفئاط  رابخالاب  کسمت  امهم 
انیفکی هالاو  نم  لاو  هلوقف :

یلع  مطف  يداولا  يرج  ریدغلا  موی 
انیداعملا اوناک  مه  موقيوق 

لقف  نانجلا  ضور  انتاحیر  هالبش 
: انیحایرا کلت  تمنضرا  بیط  یف 

تیافک ار  ام  دراد "  یم  تسودار  وا  هک  سکنآ  رادب  تسود  ایادـخ  ادـخ "  لوسر  هدومرف  دـنیوج  کسمت  رابخا  هب  يا  هفئاط  هاگ  ره  " 
. درک دهاوخ 

هناحیر ود  رد  شنادـنزرف  هک  دومرف  یفرعم  ار  وا  دـندوب  اـم  نمـشد  هک  یمدرم  نآ  ناـیم  رد  ناـبایب  نآ  ناـیم  ادـخ  لوسر  ریدـغ  زور  رد 
تسا هدروآ  دیدپو  هدرورپ  ار  نیحایر  نیاهک  تسا  ینیمز  نآ  یئوبشوخ  یکاپ و  رطاخهب  نیحایر  رطع و  نیا  وگب : سپ  دنتشهب  ناتـسغاب 
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".
. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  هحفص 226  نینموملا  سلاجم  رد  یشعرم  یضاق  هک  تسا  تیب   42 دودح رد  هدیصق  نیا 

هدرک یتیاور  نآ  هب  هراشا  يدرک "  ادیپ  نیوکت  اه  هزادنا  دوبن ، وا  رگا  هک  هدش  هدـیرفآ  كالفا  امـش  دـج  رطاخ  هب  شا "  هتفگ  نیا  اب  وا 
هیلع یـسیع  هب  دـنوادخ  تسا " : هدروآ  نینچ  امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  زا  هحفص 615  دلج 2  كردتسم  رد  حیحـص  روطب  مکاح  هک 

نامیا وا  هبهک  هد  روتـسد  دننک  یم  كرد  ار  وا  هک  تتما  زا  هدع  نآ  هب  روایب و  نامیا  (ص ) دـمحم هب  یـسیع  يا  هک  دومرف  یحو  مالـسلا 
بآ يور  ار  شرع  نم  میدیرفآ ، یمن  ار  منهجو  تشهب  نم  دوبن  دمحمرگا  و  مدرک ، یمن  قلخ  ار  مدآ  نم  دوبن  دمحم  رگا  سپ  دنروایب ،

اتکی يادخ  زجیئادخ  متشون : نآ  يور  تشادن  رارق  اما  مدیرفآ 

هحفص 335 ] ] 

 ". تفرگ مارآ  هاگنا  تسا ، ادخ  لوسر  ص )  ) دمحم تسین 
هحفص دلج 1  بهاومحرـش  رد  زین  یناقرز  تسا و  هدرک  نآ  تحـصهب  رارقا  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 121   " ماقسلا ءافـش  رد "  زین  یکبس 
ياواتف رد  ینیقلب  یکبس و  هدرمـش و  حیحـص  ار  نآ  مکاح  هدروآ و  نییناهفـصا  تاقبط  رد  ارنآ  خیـشلا  وبا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ارنآ   44

. دنا هدومن  رارقا  نابدوخ 
نینچ نآ  نومـضم  هک  هدرک  لقن  تسا  هتـشذگ  تیاور  دننامه  يدودـحات  هک  ار  يرگید  حیحـص  ثیدـح  ثیدـح ، نیازا  دـعب  مکاح  و 

، ینک رظنفرـص  میاطخ  زا  هک  مهاوخیم  ص )  ) دـمحم قحب  وت  زا  ایادـخ  تفگ : درک ، اـطخ  مدآ  هک  یماـگنه  دومرف : ادـخ  لوسر  تسا :
يدیرفآ ارم  هک  یماگنه  نوچ  ایادخ  تفگ : ما ؟ هدیرفاین  ار  وا  زونه  هک  یتروص  رد  یتخانـش  ار  دمحم  هنوگچ  مدآ ، يا  دومرف : دنوادخ 

لوسر دمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج  یئادـخ  تسا : هتـشون  مدـید  شرع  ياه  همئاق  رد  مدرک ، الاب  ار  مرـس  يدـیمد ، نم  رد  تحور  زا  و 
وا یتفگ ، تسار  مدآ  يا  دومرف : لاعتم  دنوادخ  ار ، تفلوخم  نیرتبوبحم  رگم  ینک  یمن  هفاضا  تمـسا  هب  وت  هک  متـسناد  سپ  تسا ، ادخ 

 ". مدیرفآ یمن  ارت  دوبن  دمحم  رگا  میاشخبب و  ارت  ات  ناوخب  شقحب  ارم  تسا ، نميوس  هب  قلخ  نیرتبوبحم 
یناربط و  تسا ، رون  تیادـه و  شمامت  هک  ریگ  هرهب  نآ  زا  تسا : هتفگ  شا  هراـبرد  یبهذ  هک  هوبنلا "  لـئالد  رد "  یقهیب  ار  تیاور  نیا 

هیندللا و بهاوم - رد  ینالطسق  هحفص 419 و  ءافولاءافو  رد  يدوهمس  هحفص 120 و  ماقسلا  ءافش  رد  یکبس  هدروآ و  ریغصلا  مجعم  رد 
. دنا هدرک  فارتعا  شتحص  هب  هحفص 117  نآرقلا  ناقرف  رد  یمازع  هحفص 44 و  دلج 1  نآ  حرش  رد  یناقرز 

تلیضف ات  میا  هتشون  یمیصق "  دننام "  شناکلسم  مه  هیمیت و  نبا  هتفگ  یتسردان  دروم  رد  مرتحم  هدنناوخ  یهاگآ  يارب  ار  رـصتخم  نیا 
. دنروخن ار  ناهارمگ  نیا  لوگ  هدرک  كرد  تریصب  يور  زا  ار  ادخ  لوسر 

رعاش اب  ییانشآ 

تایبدا زا  یکی  یناهفصا  رهظم  نب  قاحسا  هاضقلا  یضاق  نب  دمحم  نیدلا  ماظن 

هحفص 336 ] ] 

نیدـلا سمـش  هجاوخ  نیـشن  مه  هاضقلا و  یـضاق - قارع  رد  هدوب و  شرـصع  دـیرف  لـئاضف  نونف و  همه  رد  هک  تسا  ریظن  مک  گرزب و 
دننامه مدرم  تسا " : هلمج  نآ  زا  هک  هتفگ  شا  هراب  رد  یحئادـم  هدوب و  لاس 683 ه  رد  یفوتم  ناویدلا  بحاص  هب  بقلم  ینیوج  دمحم 
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هدرک ادـیپ  لالجو  تکوش  ناویا ، کلم و  شدـنلب  هبترم  ابهک  تساکلامملا  سمـش  وا  تسا  ناوید  بحاصنآ  هدیـصقلا  تیب  هک  دـنرعش 
 ". تسا

ءاطع هجاوخنیدلا  ءالع  مانب  ار  شناوید  درک و  حدمار  نیدلا  سمـش  هجاوخ  دنزرف  نیدلا  ءاهب  هجاوخ  شا  هدش  دای  هیریدـغ  نایاپ  رد  وا 
. دومن يراذگ  مان  ناوید  بحاص  نیدلا  سمش  هجاوخ  ردارب  681 ه  لاس رد  یفوتم  ینیوج  کلملا 

. تسا هدرک  حدم  ار  لاس 672 ه  رد  یفوتم  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  نیققحم  ناطلس  نآ  رد  هکدراد  يرعش  وا 
شا هرابرد  ریخا  باتک  فلوم  . تسا هدمآ  هحفص 13  دلج 3  هغللا  بادآ  خیرات  هحفص 226 و  نینموملا  سلاجم  باتک  رد  وا  لاح  حرش 

بحاص تسا و  دوجوم  ناتـسلگنا  هزوم  رد  هک  تسا  تاشنم "  ناوید  مانب "  یناوید  ياراد  هدرک و  تافو  لاس 678 ه  رد  وا  تسا : هتفگ 
: تسا هتفگ  هدروآ و  ار  وا  ءاملع  هرمز  رد  مراهچ  تمسق  رد  هنجلا  ضایر 

نیرت یضاق  وا  دنا : هدوتـس  نینچ  ار  وا  هتـشون و  نآ  رب  یحرـش  روباشین  ناگرزب  زا  یـضعب  هکتسا  هیـسوقلا "  مانب "  يا  هلاسر  ياراد  وا 
... تسا بیاجع  هیادب و  یشنم  ممافئاوط و  یتفم  ملاع ، تاضق 

. دروخ یم  مشچب  شیپ  مک و  یقارن  نئازخ  یضاق و  نینموملا  سلاجم  یئاهب و  خیش  لوکشک  رد  وا  راعشا  زا  " 

هحفص 337 ] ] 

ظوفحم نیدلا  سمش 

هراشا

لاس 690 ه ق رد  یفوتم 
دوشیم " : هدروآ  الیذ  اهنآ  زا  یضعب  همجرت  هکهدورس  مخ  ریدغ  تماما و  دروم  رد  يدایز  راعشا  يو 

، درادن دننامه  یئابیز  ظاحل  زا  هک  هدناشوپ  ار  نیمز  نانچ  راهب  و  تسا ، ازفا  حور  نالبلب  همغن  فیطل و  میـسن  بان و  یم  فافـش و  هلایپ ،
زیگنا برط  ای  ارس و  هحون  اب  دننوگ  هنوگ  ياه  همغن  ياراد  ناگدنرپ  تسا و  زبس  ریرح  ای  زیگنا و  برط  یناتـسغاب  یگنهرب  زا  دعب  نیمز 

هب نآ  زا  بالگ  رطع و  يوب  دزو و  یم  ناتسغاب  رب  ارفا  حور  میسن  و  دنناور ، اهنمچ  زا  هک  هدیچیپ  دایز و  یخرب  اهبآ  و  دنتسه ، ینتـساوخ 
یم رطعم  هدرک و  رطع  بلط  اهنآ  هرابرد  نتفگ  رعش  ابارعـش  دنتاجن و  ياهیتشک  هک  ص )  ) دمحم لآ  هحیدم  دننامه  دسر  یم  ناج  ماشم 

. دنوش
. دننابیجن نایاقآ و  نانک و  هدجس  ناگدننک و  عوکر  ناگزیکاپ و  ناکاپ و  نانآ 

گنج ياه  ادص  رس و  ثداوح و  ماگنه  يار  زیت  یمشاه  یحطبا  یلع  اهنآ  زا 

وخا  ریدغلا  يدل  ریمالا  كاذ 
ءابنالا هل  نم  رینتسملا و  ریشبلا 

هئابآ  نم  بالصالا  هل  ترهط 
: ءانبالا ترهظ  دق  كاذک  و 
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هحفص 338 ] ] 

 " دنکاپ یگمه  زین  شنادنزرفو  هدش  دلوتم  كاپ  بالصا  زا  تسا  مرکا  ربمایپ  ردارب  وا  هدش ، نییعت  ریدغ  زور  رد  هک  ریما  تسوا  " 
؟ تسا هتفگ  انث  حدم و  شا  هرابردنآرق  هک  یتروص  رد  دننک  حدم  ار  وا  تسا  هتسیاش  هکنانچنآ  دنناوت  یم  ناگدننک  فصو  ایآ 

ناگنشذگ و هک  دنیوا  نادنزرف  زا  ناماما  دنا و  هدیمان  ارهز  ار  وا  ور  نیا  زا  هدرک و  نشور  ار  اج  همه  شرون  هک  تسا  يرسمه  ياراد  وا 
. دننک یم  راختفا  باسنا و  هب  نامیرک  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اهنآ  ادبم  . دندرک ادیپ  تفارش  اهنآ  هلیسو  ناگدنیآ 

. دنا هدیدرگ  لئان  ناشیلاع  تاجردب  وا  هلیسو  نادیهش  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وا  زا  دعب  و 
. تسا نایرگ  هدننک و  هدجس  نیما و  بیجن و  ماما  هک  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  راوگرزب  ماما  زا  دعب  و 

. تسا تمعن  هدوتس و  شیاهراک  مامت  هک  تسا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  وا  زا  دعب  و 
. دننادنمتداعس ناراوگرزب و  یگمه  شنادرگاش  مامتو  تسا  تیب  لها  ملاع  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  وا  زا  دعب  و 

. دنیوج یم  كربت  راوز  شحیرض  هب  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  وا  زا  دعب  و 
اهلد و شخب  ینـشور  یکیرات و  هدنرب  نیب  زا  يراودیما و  باب  يوقت و  جنگ  تیاده و  ملع  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  وا  زا  دـعب  و 

. تسا هعماج 
. دنک یم  تیاده  ار  مدرم  ناشنشور  ياه  هناشن  هک  دنا  مالسلا  امهیلع  يداه  ماما  شدنمورب  دنزرف  همئالاداوج و  وا  زا  دعب  و 

. تسا هدرک  هطاحا  ار  وا  لالج ، رونزا  يا  هدننک  هریخ  يگدنشخرد  رد  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  وا  زا  دعب  و 

هحفص 339 ] ] 

دهاوخ هتشارفا  وا  ینارون  مچرپ  برغ  قرش و  رد  تسا و  كاپ  ماما  رـسپ  كاپ و  ماما  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  وا  زا  دعب  و 
. دش

. دننک یگدنز  اجکی  رد  شیم  اب  گرگ  هک  یئاج  ات  دنک  یم  دابآ  داسف  زا  دعب  ار  نیمز  وا 
. تسا امش  يوک  ياوه  هب  ملد  مراد و  تسود  ارامش  ابلق  ادخ  لوسر  مع  رسپ  يا  نم 

 " مناد یم  رفاک  دنراد  نمشد  ارامش  ای  دننک و  یم  ولغ  امش  هرابرد  هکیناسک  و 

؟ تسیک رعاش  نیا 

یناسک زا  وا  تسا  بدا  ملع و  ناگرزب  زا  تهاقف و  باطقا  زا  يدسا  یلح  دـمحم  وبا  دـمحم  نب  حاشو  نب  ظوفحم  نیدـلا  سمـش  خـیش 
مجن خیش  زا  هکیناسک  هزاجا  خیاشم  زا  مدرم و  تاعجارم  تالکشم و  لح  عجرم  هتـشاد و  هکیت  يوتف  ینید و  تماعز  هکیرارب  هک  تسا 

. تساهدوب دنا  هدرک  یم  تیاور  لاس 667 ه  رد  یفوتم  یلح  ققحم  نیدلا 
. دنک یم  تیاور  وا  زا  یطساو  یثیل  دامح  نب  نیسح  نیدلا  فرش  خیشنب  یلع  نیدلا  لامک  ققحم  ظفاح  و 

: دیوگ یم  باتک  نامه  لوا  رد  دنک و  یم  تیاور  وا  زا  زین  لئالدلا "  ررغ  هب "  موسوم  دیدحلا  یبا  نبا  هدورـس  تایولع  دـئاصق  حراش  و 
شا هناخ  رد  لمعنیا  مدرک و  تئارق  هحور  هللا  سدق  حاشو  نب  ظوفحم  دمحم  یبا  نیدلا  سمـش  هیقف  ملاع  ماما  مداتـسا  رب  ار  دـئاصق  نیا 
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. تسا هدش  عقاو  لاسرفص 680 ه  رد  هلح "  رد " 
دیوگ : یم  ینیما 

هدیـصق هک  دشاب  هیئاب  هدیـصق  بحاص  يدادغب  يولع  ياضرلا  یبا  نب  نسح  نب  دمحم  نیدلا  یفـص  دـئاصق  نیا  حراش  هک  منک  یم  رکف 
نیدلا سمش  گرم  رد  ار  هیئاب 

هحفص 340 ] ] 

. تسا رتاناد  ادخ  تروص  ره  رد  تسا  هدورس  ظوفحم 
شگرزب هزاجا  رد  ملاعم  بحاص  ام  خیش  هک  يزیچ  نآتسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدش  عقاو  یتابتاکم  یلح ، ققحم  شداتـسا  ام و  رعاش  نایم 

. تسا هدروآ 
همالع هدوبهدـنز و  لاس 680 ه  ات  وا  میناد  یم  هکنیا  رگم  میرادـن ، یتسرد  یهاگآ  شتافو  نیدـلا و  سمـش  اـم  خیـش  تدـالو  خـیرات  زا 

دنا هتفگ  وا  گرم  رد  شنیرـصاعم  ناگرزب  هک  يدئاصق  زا  رگ ، وجتـسج  ناسنا  تسا و  هتـسناد  لاسدودـح 690 ه  رد  ار  شتافو  يوامس 
. دبای رد  ار  شیعامتجا  تیصخش  یملع و  تمظع  دناوت  یم 

. تسا هدوب  هلح  یضاق  هک  تسا  حاشو  نب  نیدلا  جات  هبروهشم  دمحم  یلع  وبا  وا  رسپ 
هحفـص 256 شناوـید  رد  هک  هتفگ  يا  هیثرم  وا  هراـبرد  دـمآ ، دـهاوخ  شلاـح  حرـش  باـتک  نیا  مشـش  دـلج  رد  هـک  یلح  نیدـلا  یفص 

هداد تبـسن  شلوـق  زا  وا  هب  هک  يا  هتفگ  زا  نآ  رد  هک  دراد  هحفص 210  شناوید  رد  تیب  دودح 53  رد  يرگیدهدیـصق  زین  تادوجوم و 
. دنک یم  یهاوخ  رذع  دنا 

خیش نب  داوجدمحم  خیش  نب  یلع  خیش  نب  نیسح  داتسا ، هک  دنتسه  يا  هتسیاش  دارفا  نونکا  مه  قارع  هیروس و  رد  ظوفحم "  لآ  زا "  و 
ار گرزب  هداوناخ  نیاناگرزب  لاح  حرـش  تسا و  هتـشون  شراوگرزب  هداوناخ  لاح  حرـش  هرابرد  يا  هلاسر  یمظاـک  ظوفحم  لآ  یـسوم 
لمالا " و لما  باتک "  رد  . دـنا هدروآ  مالعالا  تایفو  رد  هعیرذـلا "  بحاص "  يزار  خیـش  لمالا و  لما  هلمکت  ردیمظاک  ردـص  اندـیس 
لاس 667 ه رد  یفوتم  یلح  ققحم  هک  هدمآ  يا "  هیروس  حاشو  نب  هزیزع  نب  ظوفحم  نبملاس  نیدلا  دیدس  مانب "  يدرف  لاح  حرش  هریغ 

دلوتم لاسرد 648 ه  همالع  هک  یتروص  رد  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  یلح  همالع  ردپ  یفوتم 664 ه و  سوواط  نب  دیس  هدرک و  تئارق  وا  رب 
. تسا هدش 

هکنآ لاح  تسا و  ظوفحم ) نیدلا  سمش   ) ام رعاش  رسپ  وا  هک  هدرک  راهظتساشباتک  زا  هحفص 301  رد  تانجلا "  تاضور  بحاص "  و 
. دنک یم  تیاور  یلح  ققحمزا  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  ام  رعاش  اریز  دیآ ، یمن  رظن  هب  تسرد  يراهظتسا  نینچ 

هحفص 341 ] ] 

هدرک تیاور  ملاس  زا  هک  یناسک  هقبط  هوالع  هب  دـشاب ؟ شرـسپ  هدرک  تئارق  وا  رب  یلح  ققحم  هک  یملاس  تسا  نکمم  هنوگچ  نیا  رباـنب 
دشاب ؟ مدقم  شردپزا  هک  تسنیا  نآ  ياضتقم  دنتسه و  ظوفحمنیدلا  سمش  خیاشم  هقبط  دنا 

شلاح حرش  لمالا  لما  رد  هک  ظوفحمنب "  نیدلا  جات  دمحم  یلع  وبا  ام "  رعاش  رـسپ  زا  هک  تسنیا  دنک  یم  دییات  ار  ام  رظن  هک  هچنآ  و 
تسا هتفگ  رعـش  شا  هیثرم  رد  لاس 752 خ  رد  یفوتم  نیدلا  یفـصو  دـنک  یم  تیاور  لاس 776 ه  رد  یفوتم  هیعم  نبا  نیدلا  دیـس  هدمآ 

. نآ زا  شیپ  نرق  کی  هن  دنشاب ، هقبط  نیا  لها  زا  دننک  یم  تیاور  وا  زا  هک  یناسک  دیابیم  دوب ، وا  ردارب  ملاس  رگا 
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هحفص 342 ] ] 

یلبرا نیدلاءاهب 

هراشا

ای 693 ه.ق لاس 692  رد  یفوتم 
دوش : یم  هدروآ  الیذ  اهنآ  زا  یضعب  همجرت  هک  دراد  يراعشا  مخ "  ریدغ  هرابرد "  زین  وا 

هک یئاه  ریت  . دنـشاب هدـش  ناهنپ  ایرد  نیگمهـس  جاوما  نایم  رد  هک  تسا  اهیتشک  دـننامه  مداتـسرف ، نینموملا  ریما  يوس  هب  هک  ار  نآ   "و 
. دننک یم  تیاکح  اه  هز  یکزان  زا  دننک ، یم  یط  ار  يدایزتفاسم 

. تسا ناراتفرگ  سرداد  ناهانپیب و  هانپ  ياهتجاح و  هدروآ  رب  اه و  نیگنس  هدنریگ  شودب  وا 
. تسا راختفا  زین  رازن "  برعی " و "  يارب "  دنراد و  رارقا  نآ  هب  نادوسح  یتح  هک  تسا  تزع  فرش و  نانچ  ياراد  وا 

. تسا شتآ  دننامه  زین  شتوطتس  و  ماک ، هنشت  يارب  بآ  دننامه  هک  تسا  یعوبطم  يراوگرزب  نانچ  ياراد  وا 
دنا هنهرب  اه  ریشمش  راکشآ و  قح  يرآ  دهد ، یم  یهاوگ  نآهب  نمشد  هک  تسا  یتاراختفا  نانچ  ياراد  وا 

هحفص 343 ] ] 

نامسآ رد  ناشخرد  ناگراتس  دننامه  اه  هزین  هک  هاگنآ  دوب ، هتفای  الج  ادخ  نانمـشد  نتـشک  اب  هنوگچ  ریـشمش  هک  ردب "  هرابرد "  وا  زا 
. دش یم  راکشآ  ناهنپ و  هدولآ ، رابغ 

هنوگچ ردـیح  هک  سرپب  نزاوه "  مدرم "  زا  .و  يا هدـنام  ربخ  یب  هراب  نیا  رد  حیحـص ، راثآ  رابخا و  زا  رگا  سرپب  ربیخ "  هرابرد "  وا  زا 
. دومن هلمح  يراکادف و  هزرش  ریش  دننامه  زورنآ  رد 

اهناف  هالع  نع  مخب  لاسا  و 
: رانم ءالتعا  دجمب و  یضقت 

 ". تسوا يراوگرزب  تمظع و  رب  یعطاق  لیلد  هک  سرپب  مخ "  ریدغ  یخرات "  ناتساد  زا  وا ، یلاع  ماقم  هیترم و  هرابرد  " 
. دوش یم  هتخیر  وا  زا  گرزب  ناهانگ  دراد و  تاجن  دیما  يرصقم  ره  وا  یتسود  اب  و 

عضاوت و لامک  اب  اجنآ  رد  .و  تسا اه  رازم  نیرتهب  هک  نک  ترایز  سوبب و  ار  نآ  نیمزو  نک  فقوت  اجنآ  رد  فجن و  نیمز  يوس  هب  ورب 
گرزب و ناگدـننک  تیادـه - ياو  مدرم ، نیرتـهب  يا  وت  رب  دورد  وـگب : ینک و  یم  تراـیز  ادـخ  هناـخ  رد  هکناـنچ  نک ، تراـیز  میظعت 

. راکوکین
. تسین راجف "  نیمی  ام "  رصع  رد  اریز  تسا ، امش  اب  دنگوس  زورما ، نامیرک  يا  هط و  لآ  يا 

. دوش هدروآ  رب  راوگرزب  نت  جنپ  هلیسو  میاهوزرآ  هک  دیما  نیاهب  مدنمقالع  امش  هب  نم 
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 ". دیتسه میوزرآ  دیماياهتنم و  امش  اریز  داب  دورد  ما  هیحان  زا  امش  رب  سپ 
: تسا هدمآ  نینچ  همغلا "  فشک  شباتک "  هحفص 197  ردهک  دراد  مرکا  ربمایپ  نادناخ  حدم  هرابرد  يا  هدیصق  وا 

هحفص 344 ] ] 

ناشناتـسود هرهچ  هک  دنمدرم  نایم  رد  ادخ  ناگدیزگرب  تسا ، مکحم  دـنمورین و  ناشفورعم  نامـسیر  هک  شاب  یمدرم  یتسود  ضرعتم  "

یم اهشالت  هک  یماگنه  دنناگدنناسر  هرهب  تسا ، روهـشم  نانآ  تلیـضف  هک  دنمرک  بابرا  ادخ و  راوگرزب  ءانما  . تسا ناشخرد  ینارون و 
هب كاپ  ياهتشپ  اهمکـش و  زا  دندلوم  تراهط  كاپ و  ياه  هشیر  ياراد  نانآ  تسین ، يا  هدنهد  هانپهک  یماگنه  دنناگ  دنهد  هانپ  و  دنام ،
زا نیمز  هدش و  مکحم  وا  هلیـسو  ادخ  نید  ملاعم  هک  یلع  هب  راختفا  يدیـسرپ ، هک  یـسک  يا  دنمرکا و  ربمایپ  ترتع  نانآ  دنا ، هدـمآ  ایند 

ار شربمایپ  هدوبن  مدرم  نایم  رد  وا  زج  يروای  هک  ماگنه  نآ  ردوا  هلیـسو  دنوادخ  هک  تسا  سب  ارت  هدـنام  ناما  رد  وا  رطاخ  هب  بارطـضا 
هرابرد وا  زا  تسا ، هدومرف  راکـشآار  تامهبم  نشور و  ار  اـهیکیرات  دـنقحيوسب ، مدرم  ناـیداه  هک  شنادـنزرف  اـب  و  تسا ، هدرک  يراـی 

مغ رابغ  یسک  وا  زج  دوبر  هلعش و  گنج  شتآ  هک  ماگنه  نآ  رد  تفگ ، دهاوخن  خساپ  شتـسرپب  هاگآ  ناسنا  زج  هک  سرپب  ردب  نینح و 
. درک یمن  رود  نیملسم  ادخ و  لوسر  هرهچ  زا 

یتشرثام  یلع  هودسح 
: ریدغلا هیلع  ادقح  مه  افک  و 

 ". تسا یفاک  ناشندرب  دسح  يارب  ریدغ  ناتساد  اهنت  دندرب و  دسح  شدایز  تاراختفا  هب  "
رد تالکشم  هاگ  چیه  ودراد  مارآ  یبلق  وا  دوش ، ، یمن  هدینشوا  زا  یئادص  هحلسا  کچاکچ  زج  يراوشد ، دراوم  رد  هک  تسا  يریـش  وا 

ءاضق ملق  اب  هک  تسا  يربص  تابث و  ياراد  وا  تسا ، هدـش  هدـنکفا  كاخ  هب  هدـش و  هعطق  یماـگنه  و  هدروآ ، دـهاوخن  دـیدپ  یتسـس  وا 
نآ زا  هدرک و  رطعم  ار  قفا  نآ  رطع  هک  تسا  یتراـختفا  ياراد  وا  دوش ، یم  عقاو  ثداوح  نآ  مکح  هب  هک  هدـش  هتـشون  شا  هراـبردیهلا 

 ". دیآ یم  ریبع  کشم و  يوب 

رعاش تیصخش 

دادغب میقم  یلبرا  حتفلا  یبا  نب  یسیع  نیدلا  رخف  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  ءاهب 

هحفص 345 ] ] 

، دیشخرد متفه  نرق  رد  شریگمـشچ  تامولعم  شناد و  ابهک  تسا  مالـسا  ناهج  ریظن  مک  نادنمـشناد  زا  غباون و  زا  یکی  نآ ، رد  نوفدم 
زا رعـش  دـنب  ندرگ  هدـش و  هدروآ  درگ  وا  هلیـسو  شراگن  ولول  هچ  رگا  دراد و  رارق  دوخ  زا  شیپ  بدا  ملع  ءاـملع  نیرتگرزب  هرمز  رد  وا 

قنور نآ  طاسب  تفر و  الاب  وا  هلیسو  ترازو  ياه  هناش  هک  هدوب  شناشخرد  رصع  نارادمتـسایسزا  یکی  وا  لاحنیا  اب  اما  تسا ، هتفای  مظن 
. دش تیامح  وا  هلیسو  بهذم  ياهرگنس  دیدرگ و  راکشآ  وا  هلیسو  ثیدح  هقف و  تقیقح  هکنانچ  تفرگ 

ناشمیرح و زا  عافد  ناشلئاضف و  نداد  ناشن  نیدنایاوشیپ و  خیرات  هرابرد  هک  تسا  یباتکنیرتهب  همغلا "  فشک  شا "  هدـنزرا  باتک  و 
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شغوبن و  بهذم ، رد  شتابث  و  ثیدـح ، رد  شتراهم  وا و  دایز  شنادرب  عطاق  لیلد  باتک  نآ  .و  تسا هدـش  هتـشون  نانآ  يوس  هب  توعد 
. دیامرف روشحم  ربمایپ  كاپ  ترتع  اب  ار  وا  دنوادخ  تسا ، رعش  رد  شا  هولج  و  بدا ، رد 

تسا : هدروآ  نینچ  نآ  نمض  رد  هتشون  شباتک  رب  هک  یظیرقت  یلح ، عبنم  نب  دمحا  نیدلا  لامج  خیش 
تمصع تیبلها  لئاضف  زا  یئاهزیچ  نآ  فیلات  اب  یتشگ و  لئان  تدوصقم  ياهتنم  هب  هک : وگب  باتک  نیا  هدنسیون  هبدنگوس  اب  هناهاگآ و 

 ". دنک یم  تحاران  ار  نانمشد  هک  يدرک  راکشآ  ار  تراهط  و 

دناهدرک تیاور  وا  زا  هک  یناسک  وا و  تیاور  خیاشم 

نب یلع  دیس  هلملا ، لامج  نیدلا  یضر  ام  ياقآ  تسا -: هلمج  نآزا  هک  دنک  یم  تیاور  هعیش ) ینس و  ، ) نیقیرف ناگرزب  زا  يرایسب  زا  وا 
لاس 664 ه. رد  یفوتم  سواط 

. تساهداد هزاجا  واهب  لاس 676 ه  رد  هک  يوسوم  راخف  نب  دیمحلا  دبع  نب  یلع  نیدلا  لالج  ام  ياقآ  - 2
یعاسلا نبا  هب  روهشم  نامثع  نب  بجنا  نب  یلع  بلاط  وبا  نیدلا  جات  خیش  - 3

هحفص 346 ] ] 

رد یفوتم  يذبانج  رضخا  نب  زیزعلا  دبعدمحم  یبا  ظفاح  فیلات  هیلعلا "  هیوبنلا  هرتعلا  ملاعم  باتک "  لاسرد 674 ه. یفوتم  یمالس  دادغب 
. دنک یم  تیاور  نیدلا ) جات  خیش   ) وا زا  هدمآ  هحفص 135  همغلا "  فشک  رد "  هکنانچ  لاس 611 ه 

یبا نب  یلع  بقاـنم  یف  هیاـفک  شباـتک ": ود  لاس 658 ه  رد  یفوتم  یعفاـش  یجنک  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظـفاح  - 4
شطخ اب  يا  هزاجا  هللا  هدیبع  وبا  ظفاح  زا  وا  درکتئارق و  وا  رب  لبرا  رد  لاس 648 ه  رد  ار  نامزلا "  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  بلاط " و " 

. دنک یم  لقن  همغلا  فشک  رد  دایز  بلاطلا "  هیافک  شباتک "  زا  دراد و 
لاس 672 ه. رد  یفوتم  دادغب  میقم  یلبنح  هیقف  حاضو  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  لامک  - 5

نبا شداتس  طخ  ابهک  لاس 320 ه  رد  یفوتم  یبالود  يراصنادمحا  نب  دمحم  رـشب  یبا  فیلات  هراطلاهیرذـلا ، باتک "  زا  هزاجا و  اب  وا  زا 
. دنک یم  تیاور  هحفص 109  همغلا  فشک  ردهدوب  هدش  هتشون  حاضو 

نیدلا یحم  رب  ار  فیلات 578 ه  نیثیغتسملا "  باتک "  مساقلا  یبا  نبرمع  نب  مساقلا  یبا  نب  دمحم  هحللا  دبع  وبا  نیدلا  دیـشر  حیـش  - 6
ار باتک  نیا  یلبرا  موحرم  درک و  تئارق  درک ، یم  تیاور  هراـجا  هب  نآ  فلوم  زا  هکيزوج  نبا  جرفلا  یبا  خیـش  نب  فسوی  دـمحم  یبا 
هک ما  هناخ  رد  لاس 686 ه  نابعـش  رد  وا  رب  نم  تئارق  دیوگ : یم  هحفص 224  همغلا  فشک  رد  واو  دومن  تئارق  هدش  دای  دیـشر  خیـش  رب 

. تسا هتفرگ  تروص  هدوب  دادغب  هلجد  رب  فرشم 
زا دنترابع  تافیلات  نآ  دنک و  یم  لقن  شنیرصاعم  تافیلات  زا  ياهدع  زا  دایز  وا 

هحفص 347 ] ] 

تقادـص و وا  یلبرا و  موـحرم  ناـیم  رد  هـک  لاس 661 ه  رد  یفوتم  یلبنح  ینعـسر  نیدـلا  زع  قازرلا  دـبع  دـمحم  یبا  ظـفاح  ریـسفت  - 1
. تشذگ باتک  نیا  لوا  دلج  رد  هکنانچ  تسا  هدوب  يدنویپ 

. میدرک نایب  باتک  نیمه  رد  شلاح  حرش  رد  هکنانچ  یعفاش  هحلطنب  دمحم  نیدلا  لامک  ملاس  یبا  فیلات  لووسلا "  بلاطم  - " 2
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. تشذگ شلاح  حرش  رد  هکنانچ  يدنوار  نیدلا  بطق  ام  ریظن  یب  داتسا  تافیلات  - 3
: تسا هلمج  زا  هک  دننک  یم  تیاور  نیقیرف  ناگرزب  زا  يدایز  هدع  یلبرا  موحرم  زا  و 

. تسا هدمآ  لئاسو  بحاص  یلماع  رح  خیش  ام  داتسا  هزاجارد  هکنانچ  رهطم ، نب  فسوی  نب  نسح  یلح  همالع  نیدلا  لامج  - 1
. تسا هدمآ  هتشون  نیدلا  سمشيارب  ینیسح  هیعم  نب  مساق  نب  دمحم  دیس  هک  يا  هزاجا  رد  هکنانچ  رهطم  نب  یلع  نیدلا  یضر  خیش  - 2

. ینسح يولع  لضف  نب  دمحم  نیدلا  سمش  دیس  - 3
. یلع نب  دمحم  نیدلا  جات  خیش  شرسپ  - 4

. ملاس نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  نیدلا  یقت  خیش  - 5
. مساقلا یبا  نبیلع  نب  دومحم  خیش  - 6

. یلع نب  دمحم  نیدلا  جات  ردصلا  نب  دمحا  نیدلا  فرش  خیش  وا  هون  - 7
. هدش دای  نیدلا  فرش  ردارب  یلع ، نب  دمحم  نب  یسیع  خیش  شرگید  هون  - 8
. یکلام بهذم  سردم  هیقف و  یبیصن  نامثع  نب  دمحا  نیدلا  فرش  خیش  - 9

وا رب  ار  همغلا " فشک  باـتک "  زا  یتمـسق  هدوب  بتاـک  قارع  طـساو  رد  هک  یبیط  رفظم  نب  یلع  نب  یحی  لـضفلا  وبا  نیدـلا  دـجم  - 10
. تسا هدرک  تئارق  یلبرا ) موحرم  )

. تسا هداد  هزاجا  لاس 691 ه  رد  هدش  دای  ناگرزب  زا  یعمج  هب  وا و  هب  یلبرا  موحرم 

هحفص 348 ] ] 

: زا دنترابع  دنا  هدرک  تئارق  وا  رب  هک  یناسک  زاو 
. یکم نب  دمحم  نب  هللا  دبع  نیدلا  دامع  - 11

. یلبرا اجیهلا  یبا  نب  نسح  یلع  وبا  نیدلا  زع  ریبکلا  ردصلا  - 12
. یلبرا رکب  یبا  نب  نیسح  نب  حتفلا  وبا  نیدلا  جات  - 13

. یلصوم يرزج  نسحلا  یبا  نبیلع  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  نیما  یلوم  - 14
. یلصوم سابع  نب  میهاربا  نب  قاحسا  نب  نسح  خیش  - 15

یلکرز و"  مالعا "  تانجلا " و "  تاضور  مراهچ و "  هضور  رد  هنجلا "  ضایر  ءاـملعلا " و "  ضاـیر  لـمالا " و "  لـما  باـتک "  رد 
یلبرا دـنمجرا  تیـصخش  نایب  ریخ و  رکذ  هعیـشلا "  ءارعـش  یف  هعیلطلا  " و "  باقلالا ینکلا و  هنابـش و "  یبا  نبا  لمالا "  لمالا "  میمتت 

. تسا هدمآ 
دـش و دادـغب  دراو  یلبرا  یـسیع  رخف  نـب  یلع  نیدـلا  ءاـهب  لاـس 657 ه  رد  هـتفگ ": هحفـص 341  هعماـجلا "  ثداوـحلا  رد " یطوـف  نبا 

. درم ات  تشاد  هدهع  هب  ناوید  رد  ار  یگدنسیونماقم 
ریمعت تیلوت  لاـس 678 ه  رد  وا  تسا : هتفگ  هحفـص 278  رد  و  درک ، تافو  دادـغب  رد  لاـس 693 ه  رد  وا  تسا : هتفگ  هحفص 480  رد  و 

. تفرگ هدهع  هبار  فورعم "  دجسم " 
: " تسا هدروآ  نینچ  هدوب  هتفگ  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  کلام  یسوط و  ریـصن  هجاوخ  گرم  هرابرد  وا  هک  ار  يا  هدیـصق  هحفص 38  رد  و 

هتـشر مدرک و  اه  هیرگ  ناتـسود ، نیا  نداد  تسد  زا  رطاـخ  هب  درم ، یـسوط  ریـصن  هجاوخ  وا  لاـبندهب  رفعج  نب  زیزعلا  دـبع  هک  یماـگنه 
تفرگ ارف  هزادنا  مغ و  ار  مدوجو  مامت  و  دش ، هدنکارپ  تسسگ و  مه  زا  دشاب ، هدش  هراپ  اهنآ  خن  هک  دیراورم  ياه  هناد  دننامه  میاهراک 
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 ". تسه یئادرف  زورما  سپ  زا  رخآ  هک  شاب  روبص  رادازع و  متفگ : و 
دجـسم رد  هک  یتقو  هعمج  زامن  يارب  تفر  یم  ناوید ، بحاص  نیدـلا "  ءالع  رخالا "  يدامج  متـسیب  رد  تسا : هتفگ  هحفص 366  رد  و 

سرت زا  وا ، ناظفاحمهمه  درک ، دراو  وا  رب  هبرض  دنچ  درکهلمح و  وا  هب  دراک  اب  يدرم  دیـسر ، هدوبعقاو  ناراکنزوس  روخبآ  لحم  رد  هک 
رد هک  یلامح  درم  تشاذگ ، رارف  هب  اپ  زین  براض  دندرک و  رارف 

هحفص 349 ] ] 

وا رـس  رب  نوتاـب  اـب  دندیـسر و  رـس  زین  نیروماـم  تخادـنا و  وا  يور  ار  شـسابل  تفرگ و  ار  شولج  دوب ، هتـسشن  هموت "  نبا  هلغ  باـب " 
هک شا  هناخ  رد  تقو  نآ  رد  هک  یلبرا ) موحرم  ینعی   ) یـسیع رخف  نب  نیدلا  ءاهب  هناخ  هب  ار  ناوید  بحاص  اما  دنتفرگ ، ار  وا  دنتفوک و 

اروف تفرگ ، شلغب  دیود و  شیوسب  هنهرب  اپ  دـش  هاگآ  نایرج  زا  وا  هکیتقو  دـندرب ، تشاد  تنوکـس  دوب  یبارـش "  ناوید  هب "  فورعم 
. تسا هدشنمومسم  هک  دش  مولعم  دیکم ، ارنآ  داد و  رارق  یسررب  دروم  ار  شتحارج  دروآ ، رتکد 

سمش نب  نوراه  نیدلا  فرش  هجاوخيارب  هک  مصعتسم  هفیلخ  نب  دمحا  سابعلا  یبا  رتخد  قادص  هرابرد  هک  یبوتکم  هحفص 369  رد  و 
. تسا هدروآ  هدوب  هتشون  هدوب  هدرک  جیوزت  لاس 670 ه  رخالا  يدامج  رد  ینیوج  نیدلا 

هک نامز  نآ  تسا و  اه  هتشون  رعش و  ياراد  وا  تسا : هتفگ  هتـشاگن و  ار  شلاح  حرـش  هحفص 83  دـلج 2  تایفولا "  تاوف  رد "  یبتک  و 
رد ناوید  بحاص  نیدلا  ءالع  نامز "  ردشراگن  ناوید  رد  سپـس  . تسا هتـشون  یئاه  همان  لبرا "  یلوتم "  هب  ایالـص "  زا "  هدوب  سیئر 

توف لاس 662 ه  رد  ات  دوب  راکرـس  رب  نانچمه  اهنآزا  دعب  دیدرگ و  تسـس  شرازاب  دوهی  تلود  رد  دـش و  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  دادـغب 
. تسا هدوب  یلاو  لبرا "  رد "  زین  شردپ  هدوب و  هعیش  بهذم  قالخا و  مراکم  تمشح و  لمجت و  ياراد  وا  . درک

تشاذگ اجب  دوخ  زا  يدایز  لام  درم  هک  یماگنه  وا  تسا  اهنیا  ریغ  وفیطللا  هلاسر  عبرالا  تالاقملا  لیبق : زا  یبدا  ياه  هتـشون  ياراد  وا 
درم !! هراچیب  درب و  نیب  زا  ار  اهنآ  دوز  درک و  تفایرد  ار  اهنآ  حتفلا  وبا  شرسپ  هدش و  یم  مهرد  رازه  رازه  دودح  رد  هک 

یناسک زا  وا  هتـشون و  یلبرا "  یـسیع  رخفلا  نب  نیدلا  ءاهب  مان "  هب  ار  وا  لاح  حرـش  هحفص 383   5 دلج بهذلا "  تارذـش  بحاص "  و 
. دشاب فیصت 693 ه  نآ  هک  منک  یم  رکفنم  .و  تسا هدروآ  رامشب  تسا  هدرک  توفه  لاس 683  رد  هک 

 " نیدلا هاهب  شلوق "  زا  لدـب  فنـصم  مالک  رد  یـسیع  هکنیا  نامگ  هب  دـنا  هداد  رارق  یلبراارخف "  نب  یـسیع  باتک "  تسرهف  رد  ار  وا 
يارب زا  لدب  هک  یتروص  رد   ) تسا

هحفص 350 ] ] 

(. دشاب یلبرا  موحرم  ردپ  نیدلا  رخف  نامههک  تسا  رخفلا 
راک رخآ  رد  هتـشاد و  یمیظع  تکوش  تورث و  هدوب  كولم  یـضعبریزو  وا  دـیوگ " : یم  نینچ  وا  هراـبرد  هنجلا "  ضاـیر  بحاـص "  و 

. دوب هتخادرپ  تضایر  تدابعو و  فینصت  فیلات و  هب  هدرک  كرت  ار  ترازو 
. تسا هتفگ  وا  هراب  رد  یسراف  يا  هدیصق  دوب  هدرک  كرت  ار  ترازو  وا  هکنآ  رطاخ  هب  یماج  نمحرلا  دبع  الم  و 

نوچ .و  مینک یم  يراد  دوخ  نآ  لقنزا  راصتخا  رطاخب  ام  هک  دـنک  یم  لقن  ار  راعـشا  نآ  زا  تیب  هدزناپ  هنجلا "  ضایر  بحاص "  هاـگنآ 
رد هدوبهدیـشک و  تسد  ترازو  زا  وا  هک  دهد  یم  تهج  نیا  زا  تسوا ، تیعقوم  هب  يا  هراشا  هنوگ  ره  زا  وا و  مسا  زا  یلاخ  هدیـصق  نآ 

 ". تسا هدرم  ات  هدرک  یم  یگدنز  سدقم  مرح  راوج 
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لپ یکیدزن  هلجد  رب  فرـشم  هک  شا  هناخ  رد  هدش و  عقاو  دادـغب  رد  شتافو  تسا  هدرم  ات  هدوب  بتاک  وا  هک  تشذـگ  یطوف  نبا  زا  یلو 
ياهنامز نیا  رد  هکنآ  ات  هدوب  ترایز  درومو  فورعم  شربق  و  درادـن ، یفالتخا  هراـب  نیا  رد  سک  چـیه  تسا و  هدـش  نفد  هدوب  دـیدج 

رگا دنوش  یم  هداد  شاداپ  ناشلامعا  اب  مدرم  هتبلا  و  تسا ، هدرک  عطق  ار  شترایز  نآ و  هب  لوصوهار  هدـش و  هناخ  نآ  کلام  یـسک  ریخا 
. رش دشاب  رشرگا  ریخ و  دشاب  ریخ 

رد هک  تسا  يرعـش  هلمج  نآ  زا  و  تسا ، دوجوم  همغلا "  - فشک شباتک "  رد  هک  تسا  مرکا  رمایپ  كاپ  ترتع  هراب  رد  وا  راعـشا  رتشیب 
: " تسا نینچ  نآ  همجرت  دروخ و  یم  مشچبشباـتک  زا  هحفص 79  رد  هدورس و  ترـضح  نآ  حدم  رد  نینموملا  ریما  فیرـش  مرح  رانک 

. سرپب هدش  مکحم  اهنادب  مرح  لح و  رد  نید  نامسیر  هدش و  هتخانش  وا  مان  هب  هک  یتاماقم  زا  یلع  هرابرد 
. نیفص و  دیبلط ، یم  زرابم  دودبع  نب  ورمع  هک  هاگنآ  بازحا  لمج و  هعقاو  نزاوه و  ردب و  زا  سرپب 

ظاحل زا  نامسآ و  ناگراتس  اب  هبترم  ظاحل  زا  هک  تسایتاراختفا  ياراد  وا 
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. دهد یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  یگدنز  حیحص  مسر  هار و  هک  تسا  يا  هدیدنسپ  شور  ياراد  زین  و  دنک ، یم  يرباربلحز  اب  لزنم 
تسا ؟ هدرک  رود  مالسا  زا  ار  راوگان  ثداوح  نسحلا  ابا  يا  وت  ياناوت  تسد  رادقم  هچ 

؟ تسا هدرب  نیب  زا  هتفر  یم  هچورق  نادند  مالسا  يدوبان  يارب  هک  ار  یئاهتبیصم  هچ  و 
؟ يدومن يرای  للخزا  يراع  ریشمش  دننامه  دوجو ، مامت  اب  ار  ادخ  لوسر  ردقچ  و 

تیامح مالسا  ادخ و  لوسر  زا  یئاهزور  نینچ  رد  وت  هتشادن  مارآ  عزف  ندشزا  عاجـش  ناسنا  سفن  هزین  هیاس  دننامه  هک  يزور  اسب  هچ  و 
. يدومن

. دنک یمن  شباریس  گرم  روخشبآ  تسین و  يزیرگ  نآ  زا  اما  تسا  گنت  گنج  عضوم  و 
. دشاب هتفرگ  رارق  رگید  هوک  يور  هک  یهوک  دننامه  هدرک  رپ  ار  ناهج  هریت  رابغ 

. يدرک رود  ار  نانآ  تزیت ، ناخرچ  هزین  لیوط و  رپس  عطاق و  ریشمش  اب  وت  و 
. يدیزرون لخب  هار  نیا  رد  هاگ  چیه  يدرک و  لذب  ادخ ، لوسر  يرای  هار  رد  ار  تناج 

. یتساخ اپب  مرکا  ربمایپ  يرای  رد  یتشحو  سرت و  چیه  نودب  اهنت و  هزین  دننامه  وت  و 
. يدومن یم  ناشدوبان  يدرک  یم  هلمح  اه  هوک  ياه  هلق  ياهگنس  هب  نآ  اب  رگاهک  يدرک  یم  نوبز  تسپ و  ار  نانمشد  نینهآ ، مزع  اب 

! لمع راتفگ و  ظاحل  زا  مدرمنیرتهب  يا  مجع و  برع و  زا  درم  نیرتهبيا 
. دنراد گرزب  ثداوح  ماگنه  تمالس  دیما  هتفای و  تیاده  مدرم  وت  هلیسو  یسک  يا 
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. دوب هتفرگ  رارق  لیطعت  هتوب  رد  اهلاس  هک  یتروص  رد  يدنادرگ  رب  راکشآروط  هب  ار  تلادع  مسر  هک  یسک  يا 
. دنا هدنب  تربارب  رد  مدرم  همه  هک  یسک  يا  دنعشاخ و  تربارب  رد  نانامرهق  هک  يراوسهش  يا 

. تسا هدش  لثملا  برض  تبقانمهک  یسک  يا  يرادن  دننامه  هک  یسکيا  مدرم ، ياقآ  يا 
هحیدـم ادـعب  و  تسا ، نم  هیحان  زا  زجع  نآمنک  تحدـم  تسا  هتـسیاب  هکنانچ  متـسناوتن  رگا  ریذـپب و  مرک  باـب  زا  متفگ  هکيا  هحیدـم 
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 ". دهدب هزاجا  مرمع  مناوتب و  رگا  درک  مهاوخ  هیده  امش  يوس  هب  يرتهب 
تسا : هتفگ  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  حدم  هرابرد  وا 

يرت رب  تمظع و  ظاحل  زا  وا  دنک  یم  لقن  ار  نآ  رگید  يوگتسار  زا  یئوگتسار  هک  تسا  روهشم  نانچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بقانم  " 
. دراد نایرج  ناتسپ  زا  ریش  دننامه  شنامدود  رد  يراوگ  دجم  دنک ، كرد  ار  نآ  تقیقح  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  الاب  شماقم  نانچ 

. دراد هتشاد و  يرترب  شنامز  مدرم  زا  شتالاح  عیمج  رد  وا 
. تسایوگ فرتعم و  شتلیضف  ششخب و  هب  یتلیضف  بحاص  ره  تسا و  يراج  شیاطع  ناراب  نازیر و  ششخب  نامسآ 

رتالاب كالفا  زا  شیاه  هخاش  هک  تسا  تزع  هرجش  زا  وا  تسا  هدیشک  کلفب  رـس  شدجم  هوک  تسايدنمجرا و  خماش و  ماقم  ياراد  وا 
. تسا هتفر 

و دراد ، نمـشد  ار  نآ  نادان  هچ  رگا  تسا  باوص  وا  يار  دـنز  یم  قرب  شیاطع  رد  شیوکین  تسا و  نازیر  تمحر  ناراب  نوچ  شیاطع 
عفان دـیفم و  مومع  يارب  ناراب  هک  یتروص  رد  ددرگ  تحاران  شندـشرت  زا  وا  دـنکرت و  ار  يورهار  تسا  نکمم  هک  ناراـب  شزیر  دـننام 

. تسا
ناوارف و ششخب  لذب و  ياراد  دشخرد و  یم  هامدننامه  شا  هرهچ  هک  ایوگ  و 
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. تسايا هدیدنسپ  قالخا  و 
. تسا هداهن  تعیدو  هب  نانآ  داهن  رد  ار  صئاصخ  نیا  دنوادخ  هک  دنا  هبترم  دنلب  هزیکاپ و  هک  دنتسه  یمدرم  نانآ 
. دنزرو یم  قشع  رگیدکی  هب  اهنآ  هک  ایوگ  دیشوک و  نآ  هب  لین  هار  رد  درک و  مکحم  ار  تمظع  يراوگرزب و  وا 

. دوب دهاوخ  وا  تسدب  روما  قتف  قتر و  تقو  نآ  رد  و  دشابن ، نآ  يوس  هب  یهار  راوشد و  اهراک  رگا 
. تسا نآ  قاتشم  زین  وا  تسین ، بجع  نیا  تسوا و  قاتشم  تمظع  دجم و 
. دنشابن صلخم  امش  هب  تبسن  نارگید  هچ  رگا  میامش  صلخم  نم  میالوم 

. مراودیما امش  هب  ما و  هدراذگ  امش  ناتسآ  هب  رس  میامش و  تسود  هک : میوگ  یم  راکشآ  نم 
ار منامرآ  ققحتو  تاجاح  ندروآ  رب  دیما  امش  هلیسو  اهنت  دننک  یم  طوقس  اهنامرفان  دننک و  یم  ادیپ  تاجن  عیطم  دارفا  هک  ماگنه  نآ  رد 

". مراد
تسا : نینچ  نآ  همجرت  هک  دراد  يا  هحیدم  زین  مالسلا  هیلعمظاک  یسوم  ماما  هرابرد  و 

؟ دراد طابترا  هچ  رگتمالم  دارفا  هب  تسا  مظاک  یسوم  ماما  رب  فقو  میاه  هحیدم  " 
؟ تسا هدوب  مدآ  نا  نادنزرف  نیرتهب  شرصع  رد  هک  ار  یئالوم  منکن  حدم  هنوگچ  و 

؟ تسا دمحم  لآ  مئاق  ات  شنادنزرف  ناردپ و  یسوم و  دننامه  یسکهچ 
رد وا  و  دریگب ، ار  ملاظ  ولج  دنک و  دوج  لذب  لدع و  هضافا  دنک  یم  اضتقا  شلدع  ددرگ ، میلست  مکاح  هب  مکح  رگا  تساقح  رب  ماما  وا 

. مورب یئورشوخ  مسبت و  نینچ  نابرق  يا  تسا  ورشوخ  مسبتم و  لئاس  ربارب 
تسا تمحر  ناراب  دننامه  ششخب  ملاع  رد  نایژ و  ریش  گنج  نادیم  رد  وا 
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. تسا زجاع  نآ  فصو  زا  هدنیوگ  تغالب  هک  تسا  یتاراختفا  ياراد  وا 
ادا ار  راکهدب  نید  دراد و  تسود  ار  ششخب  درذگ و  یم  رد  ناراکهانگ  زا  تسا ، رتهدنرب  ریشمش  زا  گنج  رد  نارکیب و  ایردشناد  رد 

 ". دنک یم 
دیوگ : یم  نینچ  مرکا  ربمایپ  نادناخ  هرابرد  هحفص 350  همغلا "  فشک  باتک "  همتاخ  رد  وا 

ادخ تسا ، دنمجرا  رایـسبناتماقم  دـیراد  هک  یئایازم  اب  امـش  دوبدـیهاوخ  هدوب و  هراومه  ادـخ  قلخ  نیرتهب  امـش  راوگرزب  ياوشیپ  يا  " 
ار امـش  قالخا  دنوادخ  هک  یتروصرد  دـنک  يرـسمه  امـش  اب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  هداتـسرف ، یلج  صن  اب  ار  یتا  له  هروس  امـش  هرابرد 

رخآ هب  دـبای  هار  امـش  تمظع  ياهتنا  هب  دـهاوخب  قرب  رگا  هدرک و  تیبثت  ار  نآ  نآرقهک  تسا  يراوگرزب  امـش  يارب  تسا ؟ هدرکهزیکاپ 
. دش دهاوخ  شوماخ  هدیسرن 

تشهب ناتسود  هب  دنمرک ، يایرد  ناگراچیب  ربارب  رد  ششخب و  مدرم  رب  دنراد و  قداص  نوچ  ینارون  ياه  هرهچ  هدنهد و  ياهتـسد  نانآ 
رظن رد  ادخ  تبحم  زج  یئازج  شـشخب  زا  نانآ  دنهد ، یم  اذغ  رـسی  رـسع و  لاح  رد  ریـسا  ریقف و  میتی و  دـنهد ، یم  منهج  نانمـشد  هب  و 
هدرک هک  یئابیکش  ربارب  رد  و  دومرف ، تیانع  رورـس  یباداش و  نانآ  هب  هتـشاد و  هگن  ناما  رد  تمایقزور  رفیک  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنرادن ،

. نداد ریرحو  تشهب  شاداپ  هب  تسا  رت  راوازس  وا  هک  داد  دهاوخ  وکین  شاداپ  دنا 
نیـشناج تینارون  ظاـحل  زا  تسا  باـطخ  لـضف  نازیم و  ناـشراتفگ  دـنهد و  یم  فرـش  ربـنم  هب  دـننک ، یم  نخـس  زاـغآ  هکیماـگنه  و 

. دننک یم  هدنمرش  ار  هام  بش  رد  دندیشروخ و 
بیـصن ار  شـصاخ  فطل  دنوادخ  ما  هتفر  یتسردهار  هک  دـناد  یم  ادـخ  مهاوخ ، یم  شاداپ  میادـخ  ما  هقالع  نیا  ردو  میامـش  هدـنب  نم 

ما هداوناخ  رد  هک  یتروص  رد  متشاد  یم  تسود  ار  امش  هدوب و  امش  تبحم  هقالع و  زا  ولمم  ملد  تیلوفط  نامز  زا  دیامرف ،

هحفص 355 ] ] 

امـش يوس  هب  فطل  يور  زا  ارمو  مدـش  انیب  دـیدرگ و  نشور  قفا  هک  یئاج  اـت  درک  راکـشآ  ار  امـش  رون  دـنوادخ  دوبن ، یـسک  مدـننامه 
. تسا هدوب  مرای  یلو و  هراومه  وا  دومرف و  تیاده 

تمحر ناراب  وا  هیحان  زا  مشاب ، روکـش  هدنب  هک  تسا  نم  رب  کنیا  تشاد ؟ ینازرا  نم  هب  هک  اهتمعن  هچ  دومرف و  تبحم  نم  هب  ردقچ  وا 
وا روصنم  دـیوم و  هشیمه  نم  هدومرف و  ظفحهنامز  راوگاـن  ثداوح  زا  ارم  هراومه  وا  مه  و  دـش ، بوخ  باداـش و  ملاـح  دیرابمرـس و  رب 

. تسا راوازس  مشاب  راذگ  رکش - هراومه  هتشاد  ینازرا  نم  هب  هک  یتعن  ربارب  رد  رگا  مدوب 
 ". وا صوصخم  هراومه  رکش  تسوا و  لام  هشیمه  ساپس  اذهیلع 

متفه مشش و  نرق  رد  دش  یم  هتفگ  هک  يدارفا  هب  ار  اهنآ  هک  میدروخ  رب  يرگید  هیریدغ  دئاصق  هب  یبدا  بتک  یطخ و  ياه  هعومجم  رد 
. میدرک يراد  دوخ  اهنآ  لقن  زا  ورنیا  زا  میتفاین  هربتعم  بتک  رد  ار  نانآ  لاح  حرش  نوچ  اما  دنا ، هداد  تبسن  دندرک  یم  تسیز 

باتک نایاپ 
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: دمآ دهاوخادعب  ناشلاح  حرش  هک  تسا  رضاح  رصع  رد  ریدغ  ءارعش  زا  یعمج  لام  اهظیرقت  نیا 
: دنیامرف یم  هدنزرا  تافیلات  بحاص  يوامس  دمحم  خیش  . لیلج همالع  - 1

عورش هراب  نیا  رد  و  موش ، نآ  هدننادرگ  يادف  يا  . دنادرگ ریدس  قنروخ و  رد  هن  مخ  رد  ار  یتسود  ماج  دروآ و  ریدغ  ناتسوب و  ینیما  " 
رد هکنآ  ات  هتسیاش ، اناد و  دارفا  راعشا  و  ربمایپ ، نیرتهب  راتفگ  اناوت و  میدق و  يادخ  هیحان  زا  راکشآلیلد ، صن و  اب  یئارـس  همغن  هب  درک 

 ". دیدرگ مادقا  نآ  پاچ  هب  دیشوپ و  لمع  هماج  سدقم  نامرآ  نیا  لاس 1365ه 
. درک میهاوخ  لقن  ناشیا  بانج  زا  رکشت  لامک  اب  ادعب  هک  تسا  باتک  هرابرد  يراتفگ  يوامس  همالع  ام  داتسا  يارب  و 

دنیامرف : یم  تایلباب  بحاصیفجن  یبوقعی  یلع  دمحم  خیش  اناوت  بیطخ  - 2
ملق هدروآ و  هتسب  رـس  ار  نآ  نیمالا  حور  هتفرگ و  همـشچرس  نآرق  زا  هک  تسا  یـصوصن  یلع  هراب  رد  مخ ، ریدغ  زور  رد  دمحا  يارب  " 

... " تسا هدرک  حرش  ارنآ  ینیما 
 ": بیطلا ملکلا  بحاص "  یفجن  یتبس  نسح  خیش  رعاش  بیطخ  زا  - 3

. تسا زیچان  رایسب  نآ  ربارب  رد  روبز  لیجنا و  هک  هدروآ  يدنمشزرا  باتک  ام  يارب  ینیما  " 
. تسا ریدغلا "  شناونع "  و  جردنم ، نآ  ردیلع  لئاضف  هب  طوبرم  تایآ 

کش و هنوگچیه  ياج  هک  هدروآ  يروط  مرکا  ربمایپ  يارب  ار  اهنآ  لیئربج 
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. تسا هداد  ناشن  ار  نآ  رازه  زا  یکی  هک  تسا  دایز  يردقب  شملع  دننامه  وا  لئاضف  تسین  اهنآ  رد  يا  ههبش 
. تسا هدروآ  ریظن  یب  دراد و  اراوگ  بآ  هک  یناشوج  همشجرس  ام  يارب  وا 

 ". تسا هداهن  تعیدوب  دشاپ  یم  رون  نآ  زا  هراومه  دنک و  یم  هریخ  ار  اهمشچ  هک  ار  یمولع  شقاروا  رد  وا 
: ردنب خیش  دمحم  جاح  اناوت  رعاش  زا  - 4

. يدش لئان  تا  هنیرید  يوزرآ  هب  ریدغلا  فیلات  اب  نیسحلا  دبع  يا  " 
. يدروآ درگ  نآ  رد  ار  اهبنارگ  ياهرد  قیقحت  روط  هب  و 

رد يدومن ، تباث  رثا  نیرتنـشورو  نایب  نیرتهب  اب  نآرق  تایآ  ربماـیپ و  صن  اـب  رظتنم  ماـما  ردـپ  ارهز و  رـسمهيارب  ار  ریدـغ  زور  تعیب  و 
ار ریدغ  صن  هک  یناسک  رذع  اذهیلع  دوب ؟ دهاوخ  دیشروخ  رکنم  یسک  ایآ  دیدرگ و  راکـشآ  هدیـشخرد  دیـشروخ  نوچ  تقیقح  هجیتن 

. دنا هدرک  دییات  خیراوت  ریس و  لها  ار  صن  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ دنرکنم 
 ". دننک یم  تفلاخم  ادخ  نامرف  اب  تقیقح  رد  و  دشاب ، ملع  يوزرا  رگا  دننک  یم  فلاخم  ام  اب  هک  نانآ 

یمظاک : یصلاخ  اضر  دمحم  خیش  تیبلها  رعاش  زا  - 5
! ادخ تیآ  يا  یتسه  نم  ياقآ  وت  یتفرگ  رارق  تمظع  راختفا و  هعلق  رد  هک  یسک  يا  " 

ابیز رطعم و  ياه  هفوکش  نینچ  هک  تسا  ناتسغاب  ایآ  تسین ؟ يرارف  نآ  رد  هدننک  ریـس  يارب  هک  سونایقا ، ای  يدروآ  ام  ياربار  ریدغ  ایآ 
نیگنس هزیکاپ  ياه  هویم  ترثک  زا  شناتخرد  هک  تسا  تشهب  هکنآ  ای  و  دیشخرد ؟ یم  ناگراتس  همهنیا  نآ  رد  هک  تسا  نامسآ  ای  دراد 

. تسا هدوب  هدرپ  ریز  ریدغلا "  زا "  شیپ  هک  يدرک  رشن  ار  یمولع  ناهج  رد  وت  تسا ؟ هدش 
. تسا نشور  اهرون  اب  هک  يدرک  هدامآ  ار  یتسرد  هار  مدرم  يارب  وت 

. يدیشوپ راختفا  یگرزب و  راقو و  تزع و  سابل  ام  هب  تلمع  نیا  اب  وت 
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يا هداهن  تعیدو  هب  ار  یئاهرد  تریدغ  رد  وت 

دلج 11

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
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مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 08 رد  ریدغ  ءارعش 

یلح دواد  نب  دمحم  وبا 

هراشا

دلوتم 947
دومرف ، لزنم  اجنآ  رد  هکیتقو  ریدغ  زور  رد  دمحم ) ترضح  ) ربمایپ ینارنخس  هباطخب و  ینک  لمات  هاگ  ره  و 

. يا هدنیوج  نآ  رد  دنکن  دیدرت  تسوا  یلو  ردیح ) ) نیا سپ  میوا  یلو  الوم و  نمسک  ره  : 
. تسینرادرب لیوات  نشور و  راکشآ و  هک  وا  دعبزا  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخب  ار  ربمایپ  حیرصت  تسناد  یهاوخ  ینک  رظن  رگا  و 

: تسا ریز  هموظنم  نآ  تماما و  هرابرد  تسا  ینالوط  هزوجرا  دواد  نیا  يارب  و 
. دوب نآ  هجیتن  هرمث و  یبیجع  ناتساد  هک  هداتفا  قافتا  نم  يارب  يزیگنا  تفگش  تیاکح 

هحفص 3 ] ] 

. هاگدید هرئاد  رد  نتفر  ورف  زا  دنکیم  نایب  هک  تسیئ  هظحالم  لباق  دنپ  نآ  رد  هک  نآ  رد  دیریگ  دنپ  سپ  : 
. هدیمهف دنمشیدنا و  نادرم  دوب  نآ  رد  شناد و  هناخ  هکیدادغب  رد  مدش  رضاح  : 

. دندشیم ناب  کیدزن  ناگرزب  هک  هرکاذم  وثحب  زا  دوب  ینادیم  ناشیا  يارب  زور  ره  رد  : 
ربارب رد  يدارفا  هکتسنیا  دوصقم  ) دوب هتفر  نیب  زا  هداتفا و  هتشک  ای  هدش و  حورجم  لیلد  ریـشمشب  هک  دوب  یمخز  ای  نادیم  نآ  رد  ریزگان  : 

(. دندشیم بولغم  لیلد 
، یعفاش یفنح ، ) هناگراهچ نیسردم  دندومن و  رب  رد  ای  دندراذگ  نیمز  ار  گنج  سابل  ناراوس  ناشیاب و  تفرگ  مارآ  سلجم  هکیماگنه  : 

. تسیکی ناشئارآ  تولخ  رد  هک  دندش  عمج  یلبنح ) یکلام ،
. تسیلاوئس اجنیا  یتسه و  دنمشناد  وت  دنتفگ  سپ  مدش  رضاح  ناشیا  سلجم  رد  نم  : 

. اهتما يامنهر  ادخ  هداتسرف  زا  دعب  تسنداتفا  شیپ  هب  رت  هتسیاش  هک  ینیبیمار  یسک  هچ  : 
. تسا یتخسرس  تجاجل و  ندراذگ  رانک  هب  جاتحم  هک  تسیتقد  لمات و  هلئسم  نیا  رد  متفگ  سپ  :

. میتسه يا  هظحالم  لباق  هتسیاش و  هشیدنا  شنیب و  ودرخ  نابحاص  ام  مامت  و  : 
. دنا هدش  عمج  رود  کیدزن و  نادان  اناد و  مدرم  هتشذگرد و  ربمایپ  هک  مینکیم  ضرف  نونکا  سپ  : 
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يالاب هکلب  نتسب  ندوشگ و  دقع  لح و  لها  ياج  رد  امش  و  : 

هحفص 4 ] ] 

. دیتسه قیقحت  صحف و  رد  اهنآ 
. تسنافیرش ناگرزب و  قالخا  زا  نآ  هک  ار  تلادع  فاصنا و  دعاوق  دیوش  مزتلم  : 

. تسا مدرم  ربهر  ریما و  رکبابا  هک  دنتفگ  مدرم  رتشیب  تشذگرد  (ص ) ربمایپ نوچ  : 
. دنتفگ مدرم  هیقب  دندروخ و  تسکش  اهنآ  تسا و  ربمایپ ) يومع  ) سابع يارب  مدرم  تراما  هک  دنتفگ  رگید  یضعب  و  : 

. دننکیم یلاحم  ءاعدا  وا  زا  ریغ  هک  دندوب  یعدم  یمامت  تسا و  تفالخ  تراما و  هتسیاش  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  : 
. درک راذگاو  ای  دومرف  یتیصو  دوخ  زا  دعب  نیشناج  هفیلخ و  يارب  تفر  ایند  زا  ترضحنآ  نوچ  هکدینیبیم  امش  ایآ  سپ  : 

. دنهد يار  هدومن و  عامتجا  یماما  رب  هک  شتماب  شدوخ  زا  دعب  ارنآ  بیترت  : 
. دومرف ترامابصیصخت  درک و  نییعت  ار  رکب  یبا  ربمایپ  عوضوم  نیا  رد  هکلب  تفگ  ناشیا  زا  یکی  سپ  : 

. مینک یملقن  رمع  زا  ام  هک  هچناب  تسا  لکشم  نیا  هک  دنتفگ  نارگید  : 
. ما هدومن  ار  وا  تعباتم  هدرک و  يوریپ  رکب  یباب  سپ  منک  نییعت  هفیلخ  نم  رگا  تفگ  وا  هکنوچ  : 

تسا درم  ود  نیا  نایم  كرتشم  قح  دومن و  كرت  ار  تیصو  لمع  ربمایپ  سپ  ار  مدوخ  زا  دعب  هفیظو  تیصو  منک  كرت  نم  رگا  و  : 
. تسا لالح  امش  رب  وا  نتشک  دنک  رارکت  سک  ره  سپ  دوب  یگرزب  شزغل  هابتشا و  رکب  یبا  اب  تعیب  تفگ  رمع  و  : 
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. دیدز رانک  ار  (ع ) یلع ربمایپ  هفیلخ  هک  اریز  دیدرکن  دیدرک و  هک  ناشیاب  نامس  هتفگ  و 
. امش زا  يریما  دشاب و  ام  يریما ا ز  هک  مینک  ریخ  بلط  ام  دنتفگ  راصنا  و  : 

دینک . یئوگدب  هتفرگ و  لاکشا  قوراف  رب  هک  تسا  مزال  هنیآ  ره  ربمایپ  زا  دوب  یتیصو  رکبوبا ) ) قیتع يارب  رگا  سپ  : 
. تسین امش  رایتخا  دروم  هباحص  رب  ضارتعا  هک  نآ  لاح  دینک و  ضارتعا  راصنا  ناملس و  رب  سپس  : 

راـیتخا هب  وا  تعیب  هک  تسا  نیارب  لـیلد  رمع  لوقب  وا  تفـالخ  ندوب  هابتـشا  و  ینولیقا ) ینولیقا ، ) تفگیم هک  رکبوـبا  نتـساوخ  هکنیا  اـی  : 
هدوب . ناشدوخ 

. دیوگب ینولیقا  دهاوخب و  هلاقا  رکبوبا  ملاع  رد  دیابن  دوب  ربمایپ  زا  نییعت  ربانب  رکبوبا  تفالخ  رگا  : 
. دندش تما  رایتخاب  لئاق  هدرک و  تیصو  راکنا  رب  قافتا  ناشیا  سپ  : 

. دننک رایتخا  هک  دنتسه  مزلم  رایتخاب  ایآ  دش  امب  راذگاو  تفالخ  رما  نوچ  متفگ : نم  سپ  : 
. درادن ار  تراما  تیلها  تموکح و  قاقحتسا  هک  ار  هیامورف  صقان و  دنیزگرب  ای  ار  تما  لضفا  : 

. ار تما  رت  نوزف  دیامن  رایتخا  هک  نآ  رگم  تما  تیعر و  يارب  تسین  هک  دندرک  قافتا  سپ  : 
. دومن ربهر  نییعت  دیاب  يرترب  تیلضف و  تافص  رب  ایآ  هک  دیهد  ربخ  نمب  موق  يا  متفگ  ناشیاب  : 
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. دنتسه تلیضف  ود  نیا  دقاف  هکیمدرم  رب  دراد  نطو  زا  ترجاهم  نامیا و  رد  تقبس  هک  ار  یسک  دیراد  مدقم  سپ 
: دیوگ هک  اجنآ  ات 

. دیتسه دازآ  اهنآ  مامت  زا  امش  دیراذگاو  يرترب  تلیضف و  تافص  زا  ارم  ناشیاب  متفگ  : 
. دنتسه یهورگ  ناشیا  دناهدرک و  هطاحا  ار  وا  فارطا  هکیتعامج  نایم  یتما  لثم  ار  تفالخ  مینکیم  ضرف  : 

. يرتراوازس وت  هک  ار  تفالخ  ریگب  وت  دنتفگ  رفن  کیب  رتشیب  دندوب  هدش  هدنکارپ  قرفتم و  مدرم  و  : 
:. تسین يربهر  تراما و  هتسیاش  یسک  وت  زا  ریغ  دنتفگ  یمود  صخشب  یقاب  و  : 

.. ینولیقا ینولیقا  شلوق  هب  ار  تموکح  دنکیم  راکنا  هتفای  تیالوهک  ار  یلوا  میدید  سپس  : 
. نم هدرب  يآ  نم  زینک  يآ  دیوگیم  نیا  تسین و  تفالخ  رد  یقح  ارم  دیوگیم  : 

.پ دومن متس  واب  ار و  وا  قح  درک  بصغ  هکیسک  رب  تسا  ملظت  وا  يارب  دنکیم و  هثاغتسا  و  : 
. تسین ناشیا  بیذکتب  یهار  هک  دنتسه  وگتسار  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  و  : 

. ار تفالخ  میهدب  نآ  یعدمب  ام  ایآ  اعرش  دنیوگیم  هچ  نآ  هرابرد  نادنمشناد  سپ  : 
. دیئوگب امب  ار  ضحم  قح  هک  ادخب  مهدیم  مسق  ار  امش  تسین  نآ  رد  یقح  ارم  دیوگیم  شدوخ  هکیسکب  میراذگاو  ای  : 
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. مینکیم تعاطا  دیدش  روآدای  هک  ار  هچنآ  مشچب  دنتفگ  تعامج  نآ  نیا  زا  دعب  یکدنا  : 
. تسا دیوم  هدیسر و  لامکب  هک  تسوا  تسین و  یکش  مالسلا  هیلع  یلع  ینوزف  يرترب و  رد  ار  ام  : 

. ار عوضوم  نیا  رد  عازن  لدج و  مینادیمن  حالص  مینکیمن و  اهر  ار  تما  قافتا  عامجا و  ام  نکل  : 
. مینکیم يوریپ  ام  ار  ناشیا  رم  سپ  دندرکن  یهارمگ  رب  عامتجا  زگره  نیملسم  و  : 

. تسیراکشآ نشور و  حیرصت  ایوگ و  هدیسرربمایپ  زا  هکیثیداحا  سپس  :: 
. تسا روهشم  عیاش و  نآ  دض  هک  اریز  تسا ، عونمم  امش  عامجا  ياوعد  اما  متفگ  ناشیاب  : 

. دندوبن اهنآ  نایم  رد  ناکین  ناگرزب و  زا  کی  چیه  هکنآ  لاح  هدش و  دقعنم  اجنیا  رد  یعامجا  مادک  و  : 
. دنمدرم ناگرزب  ناشیاهک  يریبز  نآ  زا  سپ  سابع  دوب و  ربمایپ  ردارب  هک  یلع  دننام  : 

. دوبن يرظن  هدارا و  مه  دعس  رسپ  سیق  يارب  زین  دوبن و  هدابع  نب  دعس  ناشیا  نایم  رد  و  : 
. نامعن هن  نایفسوبا و  هن  ناملس و  هن  هدوب  رذوبا  هن  و  : 

. دندوب هدرک  انب  ناشیا  هک  هچنآ  دندرک  ناریو  دنتسکش و  ناشیا  هکلب  نانآ  نایم  رد  دوب  دادقم  هن  دیز و  رسپ  ینعی  : 
. دندرکن مه  رایتخا  دندشن و  اهنآ  تفالخب  عناق  دوب  یگرزب  مارتحا و  ناشیا  رب  هکیدارفا  زا  ناشیا  ریغ  و  : 
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. دندومنوا زا  يوریپ  تعاطا و  مدرم  رتشیب  هکلب  تسا  عامجا  نآ  هک  دوشن  هتفگ  سپ  : 
. تسا لیلد  تجح و  دشاب  تیلقا  هک  شسکع  رد  اسب  هچ  هکلب  تسین  لیلد  تجح و  تیرثکا  ترثک و  نکل  : 
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. تسا هدومن  تیرثکا  زا  تمذم  تیلقا و  زا  فیرعت  يرایسب  دراوم  رد  یلاعت  دنوادخ  سپ  : 
. دینک هماقا  عامجا  هدومن و  هثحابم  نید  رد  هکیتقو  رگم  تسا  طقاس  عامجا  هک  انیقی  سپ  :

. دیدومن عنم  یمک  زا  ارنآ  هکنآ  لاح  دیدومن و  صن  ءاعدا  امش  هنوگچ  و  : 
. تسین نینچ  نم  بهذم  تفر و  ایند  زا  تیصو  نودب  ربمایپ  دیتفگ  هک  امش  دیدوبن  ایآ  : 

. متسین لوق  نیاب  مزتلم  مدرک و  تقفاوم  امش  ندرک  مزلم  يارب  نم  نکل  : 
. یهابتشا ره  زا  حوضو  روطب  هک  مخ  ریدغ  رد  ار  ربمایپ  صن  منادیم  دیشروخ  دننام  نم  هکنآ  يارب  : 

. دیدرک كرت  ارنآ  نکل  ام  ندرک  لقن  لثم  دیا  هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  زین  مه  امش  و  : 
. تسا هدومن  دای  دلج 22 ص 243  هعیشلا  نایعا  رد  ارنآ  مهم  تمسق  هک  هزوجرا  رخآ  ات 

هحفص 9 ] ] 

؟ تسیک رعاش 

تشاد و هقرفتم  مودع  ردو  تیبرع  لاجر و  ثیدح و  هقف و  رد  یغوبن  يرترب و  وا  هک  یلح  دواد  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  نیدلا  یقت 
هدوب و ناشیا  فورعم  نادنمـشناد  زا  راگتـسر و  هفیاط  نیا  ریظنیب  بایمک و  نادرم  رداون و  زا  يو  هک  دنتـشادن  فالتخا  واهرابرد  رفن  ود 
هک وا  لاجر  باـتک  رادـقم  رد  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  دـنچ  ره  دـنا  هدوتـس  یئوکن  رهب  دوخ  تازاـجا  لاـجر و  بتک  رد  ار  وا  ءاـملع 
رب هدننک  دامتعا  هک  یئاهبلا ) انخیش  ردپ  دمصلا  دبع  نب  نیسح  خیش  دننام  ) یضعب سپ  تسا : هتفگ  ینخـس  دوادنبا  لاجرب  تسا  فورعم 

نیرتهب نکل  دنا  هدرک  نانآ  ار  ضارعا  تیاهن  يرتشوش ) هللا  دبع  خیش  دننام  ) هکیضعب تسا و  رضاح  مه  نآ  ندرک  هیجوت  يارب  تسا  نآ 
نآ رب  هک  تسا  لاجر  ملع  ياه  هشیر  لوصا و  زا  نآ  ریغ  دننام  مه  وا  باتک  هک  دشابیم  ام  ءاملع  رتشیب  هیرظن  نآ  تسیور و  هنایم  اهراک 

. دنا هدرک  فیرعت  نامزا  دعب  ینامز  یبوخ  تیاهنب  ارنآ  مظن  اتقیقح  سپ  ار  وا  ارعش  اما  و  تسا . هدش  داقتنا  مه  یهاگ  هدش و  دامتعا 
هتفرگ و ارف  یفوتم 673  یلح  سوواط  نب  دمحا  لیاضفلا  وبا  دیـس  زا  ارشناد  دمآ و  ایندـب  هلح  رد  لاس 647  مود  يداـمج  مجنپ  رد  يو 

: تسناشیا زا  هک  دنکیم  تیاور  هیماما  ناگرزب  زا  رگید  يا  هدع  زا  هدومن و  تیاور  وا  زا 
. تسوا تئارق  دیتاسا  زا  یکی  وا  یفوتم 676 و  یلح  نسح  نب  رفعج  نیدلا  مجن  ققحم  - 1
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.689 یفوتم هدش  دای  ققحم  يومع  رسپ  یلح  دیعس  نب  یحی  ایرکز  وبا  نیدلا  بیجن  خیش  - 2
یفوتم 672. یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  گرزب  فوسلیف  - 3

یفوتم 693. هدش  دای  یلح  سوواط  نب  دمحا  لئاضفلا  وبا  دیس  نب  میرکلا  دبع  نیدلا  ثایغ  دیس  - 4
. یلح همالع  ردپ  یلح  رهطم  نب  یلع  نب  فسوی  نیدلا  دیدس  خیش  - 5

. تسا هدرمش  شدیتاسا  زا  شلاجر  رد  دواد  نبا  ار  وا  هک  يدسا  مهج ) ) میهج نب  دمحم  نیدلا  دیفم  خیش  - 6

وا زا  نایوار  ندارگاش و 
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یفوتم 757. یلح  يدیزم  دمحا  نسحلا  وبا  نیدلا  یضر  خیش  - 1
یفوتم 776. هیعم  نبا  هب  روهشم  یلح  یجابید  مساق  نب  دمحم  هللادبع  وبا  دیس  - 2

لاس 754. رد  هلح  رد  یفوتم  يدابآ  راطم  دارط  نب  یلع  نیدلا  نیزخیش  - 3

وا هدنزرا  تافیلات 

مینکیم : دای  ریز  رد  ام  هک  هدرک  دای  يردقنارگ  تافیلات  دوخ  يارب  شلاجر  باتک  رد  هدربمان 
دعس  هفحت  (1)

موظنم  کسانم  ءاضق  رد  کسانلا  هدع  ( 2)
ربتعملا  هملکت  ( 3)

رصتخم زا  رصتقملا  ( 4)
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هیماما  باحصا  فالخ  رد  ولوللا  ( 5)
جردلا  باتک  ( 6)

عیارلا باتک  ( 7)
ءارغهدیقع  رد  ءارهزلا  هدیرخ  ( 8)

ایاضق رد  هیغبلا  ( 9)
هقف  رد  یباتک  ( 10)

نید لوصا  رد  نیمثلا  ردلا  (11)
تکنلا  باتک  ( 12)

رصتخم  (13)
حاضیا  ( 14)
رارسالا رصتم  ( 15)

وحن  رد  هبیرغل  ( 16)
مجعلا  فورح  (17)
زامن  رد  هعمل  ( 18)

لاکشالا دقع  رد  لاکشا  لح  ( 19)
عفانملالیصحت  ( 20)

ضورع  رد  لیلکالا  ( 21)
هیضقلا  ماکحا  رد  هیضقلا  ماکحا  ( 22)

بهاذملا فالخ  ( 23)
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ضئارف  رد  ضئارلا  ( 24)
هدیصق حرش  ( 25)

ضورع  رد  يواسلا  ( 26)
نید لوصا  ( 27)

ضورع  رد  بجاح  نبا  لیلجلا  مظن  حرش  رد  لیلخلا  نیع  هرق  ( 28)
هرصبت . مظن  رد  هرهوجلا  ( 29)

شرمع زا  هکیلاح  رد  تسا  هدـش  غراف  لاس 757  رد  شلاجر  باتک  زا  هک  منادـیم  طقف  مدـشن  علطم  دواد ) نبا  ) همجرت بحاص  تاـفو  زا 
ام هدش  همجرت  رعاش  طخب  حیصفلا ) ) باتک زا  يا  هخـسن  يدنفا ) هللادبعازریم  موحرم  ءاملعلا ) ضایر  ) بحاص دوب و  هتـشذگ  لاس  تصش 

ناـضمر هاـم  مهدزیـس  رد  ار  وا  دزرماـیب  ادـخ  هک  دواد  نب  یلع  نـب  نـسح  وا  یقیقح  كوـلمم  ارنآ  تشوـن  هدوـب ، شرخآ  رد  هـک  هدـید 
هتشذگ شرمع  زا  لاس  هدنز و 94  لاس 741  رد  سپ  دوب  هدننک  رافغتسا  هدنتسرف و  تاولص  راذگساپس و  هکیلاح  رد  لاس 741  كرابملا 

. دوب
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. تشذگ هحفص 442  دلج 5  رد  یلح  حاش  نب و  ظوفحم  نیدلا  سمش  خیش  هیثرم  رد  یتایبا  هدش  همجرت  راعشا  زا  و 

هحفص 13 ] ] 

یعلخ نیدلا  لامج 

هراشا

لاس 750 يافوتم 
. دوب هتفر  باوخب  رحس  رد  هک  يدوجوم  ره  درک  رادیب  دمآ و  ناتخرد  ناتسوب و  شوخ  يوب  - 1

. اه هفوکش  اه و  هچنغ  اهغاب  رد  دش  نشور  سپ  دز  يدنسرخ  یلاحشوخ و  قرب  حبص  و  - 2
. تسیرگ وا  رب  ناراب  هکیتقو  دوب  نادنخ  هک  یلاح  رد  وب  بش  لگ  ناهد  دز  دنخبل  و  - 3

. تخاس وبشوخ  رطعم و  ار  ام  شیشاپ  رطع  هب  سپ  دوخ  ياهششوپ  رد  درک  یئامندوخ  نیمز  و  - 4
دوبن . نامک  ریت و  هب  يزاین  اهنآ  راکش  يارب  رگید  دنداتسیا و  اه  هخاش  رداه  هدنرپ  و  - 5

هحفص 14 ] ] 

. یهاگماش حبص و  ره  دوخ  سابل  نماد  ندیشکب  ابص  داب  ار  ام  درک  هاگآ  و  - 6
. میدرکیم هاگن  اهیزبس  هب  دنلب  نوکلاب  رد  ام  هکیلاح  رد  ار  ام  دوب  یبوخ  یتاقوا  هچ  - 7
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. دوب هدیناشوپ  يزبس  هب  ارنآ  ناراهب  هک  یئابیز  ياه  نیمز  رب  ربا  نآ  زا  دیرابیم  - 8
. نمادب یئامرخ  تخادنایم  سپ  ار  نخس  ریت  يرونخس  ناشیا  رب  دناشفایم  هکیناناوج  نایم  رد  - 9

. دوب شوخ  ربخ  یئوبشوخ و  دای  دوب  هدش  فرشم  وا  نیشنمه  هکیسک  ره  زا  - 10
. هام صرق  لثم  دوب  يرونخس  ناوج  وا  تشاد و  ار  سلجم  تسایر  هک  دوب  یگرزب  سلجم  نآ  رد  سپ  - 11

. تسا هدیسر  ناربمایپ  متاخ  زا  هچنآ  هدمآ و  ریدغ ) ) هرابرد هچنآ  زا  درکیم  تبحص  سلجم  نآ  رد  - 12
. تسا هدش  هداد  دانسا  رسعب  هک  هچنآ  هدرک و  لقن  هحیحص  تایاور  رد  قثوم  نادرم  تاقث و  هک  هچنآ  زا  - 13

. يرونخس رد  زجع  هن  یتسسب و  هن  تفر  نارتش  زاهج  زا  يربنم  يالاب  مخ " ریدغ  رد "  (ص ) ربمایپ هک  - 14
دوب . ترضحنآ  رفس  نیرخآنآ  هبیط و  هنیدم  شلزنم  يوسب  جح  نیرخآ  عادولا "  هجح  زا "  تشگرب  هکیتقو  - 15

هحفص 15 ] ] 

. ار یمیظع  یحو  نمب  دومن  رارکت  مراگدرورپ  هکیتسارب  مدرم  يا  دومرف  و  - 16
. مدوب طایتحا  رذح و  رب  مدرم  امش  زا  نم  ناب و  ما  هدش  رومام  هچنآ  مناسرن  منکن و  غیلبت  رگا  هک  - 17

. ریگ تربع  سرتب و  سپ  منکیم  وحم  ناربمایپ  مکح  رتفد و  زا  ار  وت  مان  ما  هتفگ  هک  هچنآ  یناسرن  رگا  دومرف  - 18
. منارای نیرتهب  نم  هک  شاب  شوخ  سپ  منکیم  ظفح  ار  وت  نم  ناشیا  رکمو  هشقن  زا  یسرتیم  رگا  و  - 19

. مدرکرایتخا اهناسنا  نایم  زا  ار  وا  هک  هدب  رارق  ربهر  ریما و  ناشیا  رب  ار  یلع "  - " 20
. دندید دندینش و  مدرم  هک  دناوخ  ناشیا  رب  ار  کیلالزنا "  ام  غلب  هیآ "  سپس  - 21

. هدیسر نایاپب  نم  رمع  ار و  گرم  کیپ  منک  تباجا  نم  هک  ادج  هدش  کیدزن  تفگ  و  - 22
. ینادیم هک  هچنآب  ار  ام  نک  رما  امرف و  مکح  سپ  يرآ  میتفگ : متسین  امشب  امش  زا  یلوا  نم  ایآ  - 23

. يرگاشامت هدنونش و  نیب  ام  دندوب  هتفرگ  ار  وا  رود  مدرم  هکیلاح  رد  تفگ  سپ  - 24
. نمزا سپ  واب  دنک  يوریپ  دیاب  تسوا  يالوم  یلع "  سپ "  میوا  يالوم  نم  هک  سکره  -25

. یئاناوت ندرک  راذگاو  لثم  ار  وا  نمشد  راذگاو  دنک و  يرای  ار  وا  هک  ار  یسک  نک  يرای  اراگدرورپ  - 26
وا ادخ و  زا  متخانش  ار  وا  ماقم  نوچ  متساخرب  سپ  - 27

هحفص 16 ] ] 

. دوب ناگ  هدیزگرب  نیرتهب 
. تسا وت  ماقم  ردق و  رب  وت  مار  هکیلاح  رد  تفالخ  ار  وت  دمآ  ابحرم  مدرم  نیرتهب  يا  متفگ  و  - 28

ار  اهراختفا  نیرتهب  یتشگ  زیاح  هک  نک  تاهابم  سپ  يدوب  ام  ردارب  وت  یئام و  يالوم  هکیلاح  رد  يدرک  حبص  - 29
دیوگیم  هدیصق  نیمه  رد  و 

تسین . هدیزرمآ  دندز  ولج  وت  زا  هکیناسک  اب  ار  وت  نیلعن  دنک  سایق  هکنآ  هانگ  هک  دنگوس  ادخب 
. دیامن نآ  راکنا  هک  تسین  یسک  نینموم  نایم  رد  هکنآ  لاح  ار و  ریدغ ) دیع  ) دندرک راکنا  يا  هدع 

. يدرک راتفر  شور  نیرتهب  هب  ناشیا  نایم  رد  وت  داد و  تماما  تموکح و  شناگ  هدنب  نایم  رد  ار  وت  دنوادخ 
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مکنید .) مکل  تلمکا  مویلا  ) مکحم هروس  رد  ام  يارب  دمآ  هچنانچ  ارناشیا  نید  مخ ) ریدغ  ) رد دومن  لیمکت  دنوادخ  و 
تسا . يوامس  ریز  رد  میهاربا و  حون و  فحص  رد  تاروت و  رد  و  دیجم ) نآرق  ) مکحم باتک  رد  وت  فیرعت 

وا . نایز  ای  دوسب و  ناشیازا  یتساوخ  هک  سک  ره  رب  امرف  مکح  ناگهدنب  باسح  تسا  وت  رب 
ینکیم باریس  هچنانچ  دورو  عقوم  رد  ار  یموق  يرادیم  هنشت 

هحفص 17 ] ] 

نتفر . نوریب  ندروخ و  بآ  رب  دورو  رد  ار  یمدرم 
اه . هتخودنا  نیرتهب  ناتسود و  هریخذ  يا  نالان و  كانساره  هدنهانپ  يا 

تسا . رفکب  روهشم  هک  یبصان  بقل  زا  نم  يارب  تسا  رتفیرش  نآ  هکنآلاح  مدش و  ضفرب  بقلم  نم 
. تماما ناشخرد  ناگ  هراتس  ياربار  متبحم  مدرک  صلاخ  و  ار ) بصاغ  گرزب  تب  ود  نآ  ) تبج توغاط و  مدرک  كرت  نم  يرآ 

تسا . تیب  هدیصق 56  نیا 
ریز تایبا  تسا  وا  يارب  و 

. تسا رورس  یلاحشوخ و  زور  دیع و  زور  هک  ریدغ "  زور "  زا  هب  هب  نیرفآ و  : 
. ار ریما  نیرتهب  شدوخ  زا  دعب  يارب  دومرف  باختنا  هدیزگرب و  ربمایپ  هکیتقو  : 

. نم روضح  بایغ و  رد  تسا  نم  یصو  نیا  هک  دوب  ایوگ  هکیلاح  رد  : 
. تسا نم  دننام  نم و  نابیتشپ  نم و  ریزو  نم و  رصان  نم و  رای  تسوا  و  : 

تساهلد  هدننک  نشور  هکینآرقب  نم  زا  دعب  ياورنامرف  تسوا  و  : 
هداد . یهاگآ  عالطا و  نایناهج  شناد  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  تسوا  و  : 

بجاو و اهنامز  لها  ربوا  يوریپ  تعاطا و  هک  یسک  تسوا  و  : 

هحفص 18 ] ] 

. تسا مزال 
اه . هریخذ  نیرتهب  زا  فده  دصقمب و  دیسر  دیهاوخ  هک  دینک  تعاطا  ار  وا  سپ  : 

ناشیاهلد . رد  يا  هنیک  وا  رب  دندوب  هدرک  ناهنپ  هکنآ  لاح  ار و  وا  دندرک  تباجا  ارهاظ  سپ  : 
تینهت . کیربت و  یشوخب و  وا  زا  ینخس  نتفریذپ  هب  : 

تسا  نم  نطاب  بلق و  رب  هتسب  وت  بح  هکیسک  يا  لسع  روبنز  هاشداپ  يا  : 
. خزود شتآ  نتخوس  زا  دهدیم  تاجن  ارم  هک  یسک  نانچنآ  يا  و  : 

. تسا نم  نیشن  بش  نم و  سنا  ما  هدنز  هکیمادام  واحدم  هکیسکنآ  يا  و  : 
دهدیم . رارق  نادواج  تشهب  تبقاع  تمایق  رشح و  زور  رد  هک  یسک  يا  و  : 

ناوارف . شناد  بحاص  يا  مدرک  صلاخ  ار  دوخ  تیالو  وت  يارب  نم  : 
یئوگدب . نیرفن و  شحف و  نم  زا  تسا  هراومه  دنک  ینمشد  وت  اب  هکیسک  ياربو  : 
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. تمایق زور  رد  رورس  یتقوشوخب و  دیسر  یعیلخ ) ) وت هدنب  مالغ و  :
یساپسان . ره  زا  هدنشخب  يادخ  يوسب  ندومن  يرازیب  نتسج و  يرود  ببسب  : 

رد هک  تیب  دودح 61  تسا  هماکچ  هدیصق و  زین  وا  يارب  و 

هحفص 19 ] ] 

ام دیـس  هنجلا ) ضایر  ) رد ارنآ  مامت  تسا و  دوجوم  نآتیب  شـش  یـس و  ص 464  يرتشوش ) نیدلارون  دیهش  یـضاق  ) نینموملا سلاجم 
تساهدش . دای  تاطوطخم  زا  يرایسب  رد  مجنپ و  هضور  رد  يزونز  همالع 

. هدومن ثیدح  وت  يراوگرزب  زا  ینآرق  ياه  هروس  هتفای و  نایرج  وت  شناد  راوناب  اهتشذگرس  خیراوت و  : 
دنتساوخ . رذع  دندرک و  هغلابم  وت  فیرعت  رد  هتشذگ و  دح  زا  هدرک و  ولغ  ناگ  هدنهد  ربخ  نارگ  شیاتس  نیحادم و  و  : 

تسا . هدرک  شیاتس  دیجمت و  روبز  یسیع و  لیجنا  هتشاد و  گرزب  ناینیشیپ  فحص  تاروت و  ار  وت  هک  اریز  : 
تسا . هدوب  شوخ  باداش و  وتب  اهنامز  هدرک و  لزان  یمکحم  تایآ  وت  تماما  هرابرد  دنوادخ  و  : 

دندرکن . ینکش  دهع  دندوب و  هتسب  نامیپ  وت  هرابرد  هک  هچناب  دندرک  افو  راوگرزب  ناربمایپ  و  : 
دوب . هدنریگ  دای  اونش و  شوگ  وا  يارب  هک  ار  یسک  دناونشب  سپ  درک  روآدای  قح  هدیزگربربمایپ  و  : 

دندوب . رومام  هچنانچ  دندرکن  يرادیاپ  دنتفریذپن و  سپ  ناشیا  یهاوخریخ  تحیصن و  رد  درک  ششوک  و  : 
دیوگ  هدیصق  نیمه  رد  زین  و 

تسنایامن . راکشآ و  هروس  رهرد  نآرق  ياه  هرهچ  رد  وت  هدنشخرد  فیرش  ياهمان  : 
دننارخ . هروگ  ناشیا  ایوگ  هک  دنتخیرگ  نانمشد  هکیتهج  زا  دیمان  هزرش  ریش  ار  وت  ناگ  هدنب  راگدرورپ  : 

هحفص 20 ] ] 

تسا . هریت  کیرات و  بش  هکیتقو  رد  دیمان  امنهر  يداه و  و  هللا ) ) دجو و  هللا ) ) بنج و  هللا ) ) نیع ار  وت  ادخ  و  : 
تفگ . هب ) هب  ) خب خب  رمع  داد  رارق  یلو  ربمایپ  ار  وت  یتقو  هک  ریدغ  زور  رد  تماما  تراما و  نابحاص  يا  : 

دیسریمن . رمع ) ینعی  ) رفز هب  وت  زا  دعب  تموکح  دشیمن و  زارد  تفالخ  يارب  رکبوبا  تسد  یتساوخیم  وت  رگا  : 
يدوب . اناوت  وت  هکنآ  لاح  يدرکن و  باتش  ناشیا  رب  يدوب و  ابیکش  اهراک  رد  وت  نکل  : 

؟ تسیک رعاش 

تلاسر نادناخ  هیامنارگ  هدنیارس  رعاش و  یلح  یلصوم  یعیلخ ) ) ای یعلخ  دمحم  یبا  رسپ  زیزعلا  دبع  دنزرف  یلع  نیدلا  لامج  نسحلا  وبا 
دوجوم راعشا  مامت  رد  تسین  هدرک و  ءادا  ار  بلطم  قح  هدومن و  شیاتس  ار  ناشیا  هدورس و  رایسب  راعـشا  ناشیا  هرابرد  هک  مالـسلامهیلع 

ناشیا . يراوگوس  شیاتس و  حدم و  رگم  وا 
ایند زا  ات  دـش  هلح  نکاس  تسا . هداـس  ناور و  شرعـش  هدوب  ندرک  هضراـعم  رد  ياـناوت  یملع و  نونف  ماـمت  رددراو  لـضاف و  يدرم  يو 

تسیفورعم . ربق  اجنآ  رد  وا  يارب  وتفر  كاخ  هب  اجنامه  رد  لاس 750 و  دودحرد  تفر 
هضور رد  يزونزام  دیـس  و  هدومرف : ص 463  نینموملا ) سلاجم  ) باتک رد  ار  وا  يرتشوش  یـضاق  دمآ و  ایندـب  یبصان  ردام  ردـپ و  زا  وا 
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يرسپ واب  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  شردام  هک  دیوگ : هنجلا  ضایر  لوا 

هحفص 21 ] ] 

دحب دمآ و  ایندب  وا  نوچ  سپ  ناشیا . نتـشک  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ربمایپ  طبـس  ماما  نارئاز  رب  يرب  هار  يارب  دتـسرفب  ار  وا  دیامن  يزور 
تسشن راوز  ندمآ  نیمک  رد  دیسر  تسا  ءالبرک  یکیدزن  رد  هک  بیسم  یحاون  هب  وا  نوچ  داتـسرف و  شرذن  ءادا  يارب  ار  وا  دیـسر  دشر 

هدشاپرب و تمایق  هک  دید  باوخ  رد  سپ  دیـسر . راوز  رابغ  درگ و  وا  رب  سپ  تشذـگ  راوز  ناوراک  هلفاق و  درک و  هبلغ  وا  ربباوخ  سپ 
رد دـش  رادـیب  باوخزا  سپ  دـنازوس  یمن  هدیـسر  وا  رب  هک  یکاپرابغ  نآ  يارب  ار  وا  شتآ  نکل  دـنزادنا و  شتاب  ار  وا  هک  هدـمآ  ناـمرف 

البرکب و كانـسرت  تفرگ و  لدب  ار  (ص ) ربمایپ كاپ  نادناخ  تیالو  وتبحم  درک و  هبوت  اجنامه  هتـشگرب و  شدب  دـصق  نآ  زا  هکیلاح 
سیمخت یفوتم 1357  یجولف  يدهم  جاح  رکتبم  رعاش  ارنآ  هک  دورـس  یتیب  ود  تقونآ  رد  دـنیوگیم  دـمآ و  دورف  ینیـسح  فیرـش  ریاح 
ناـشیرپ هدـنکارپ و  ار  وت  يوه  هدرک و  رپ  کـش  ار  وت  هک  ناریح  نادرگرـس و  ار  وت  مینیب  یم  تسنیا : شـسیمخت  اـب  تیب  ود  نآ  دومن و 

يا . هتفرگ  رارقنیب  نیب  وت  دومن و 
. ار نیسح  نکترایز  سپ  یهاوخیم  يراگتسر  تاجن و  رگا  امن و  نشور  ادخ  زا  تناعتساب  ار  تمشچ  نک و  كاپ  ار  تلد  سپ 

ینک "  رادید  مشچ  ینشور  اب  ار  ادخ  هکنآ  ات  " 
. ادج ار  وت  دنسیون  یم  يا  هدومن  ار  وا  ترایز  دصق  هک  دننادب  یتمیزع  دصق و  وت  زاناگتشرف  هاگ  ره 

هک  ار  یمسج  دنازوس  یمن  دنک و  یمن  سمل  شتآ  هک  اریز  دوشمارح  وت  رب  امتح  خزود  شتآ  و 
 " دشاب مالسلا  هیلع  نیسح  نیرئاز  رابغ  وا  رب  " 

هحفص 22 ] ] 

. دیـسر مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فرط  زا  هصاخ  فاطلا  تیانع و  هب  ات  درک  صلاخ  كاپ و  تلاسر  نادناخ  یتسود  رد  ار  دوخ  يوخ  يو 
سمـش دیـس  فیلات  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما  تازجعم  رد  نیتملا  لبح  ) باـتک زا  يرون ص 187 - همالع  مالـسلا ) راد  ) باـتک رد  سپ 

يارب هدورـس و  ترـضحنآ  حدم  رد  هدیـصق  هدـش  ینیـسح  سدـقم  مرح  لخاد  نوچ  هدـش  همجرت  هک  هدومن  لقن  يوضر  دـمحم  نیدـلا 
ای یعیلخ  هب  زورنآ  زا  سپ  داـتفا  وا  هناـش  رب  ترـضح  نآ  فرط  زا  مرح  برد  ياـه  هدرپ  زا  یکی  ندـناوخ  نـیب  رد  دـناوخ و  ترـضحنآ 

. یعلخ ای  یعیلخب  شرعش  رد  درکیم  صلخت  يو  دش و  موسوم  یعلخ 
يراج یترخافم  رعاش  دامح  نبا  وا و  نایم  هک  هدومن  لقن  ینالیج  دـمحم  الم  زا  هدـش  داـی  نیتملا  لـبح  زا  هحفص 183  مالـسلا  راد  رد  و 

يا هدیـصق  کی  ره  سپ  تسیرگید  هحیدـم  زا  رتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هرابرد  وا  هحیدـم  هک  درکیم  لایخ  مادـک  ره  هدـش و 
نوریب یعیلخ  هدیصق  سپ  اهنآ  راعـشا  هرابرد  دیامرف  تواضق  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  ات  تخادنا  يولع  سدقم  حیرـض  رد  هدروآ و  مظنب 

سپ دوب ، هتشون  هرقن  بآب  نآ  دننام  دامح  نبا  هدیـصق  رب  یتفگ و  بوخ  نیرفآ  تنـسحا "  دوب "  هتـشون  الط  باب  نآ  رب  هکیلاح  رد  دمآ 
دراو امـش  ناتـسودهرمز  رد  هزات  نیا  میامـش و  یمیدق  تسودنم  هک  دومن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  باطخ  دش و  تحاران  دامح  نبا 

تیالو هدیسر و  امب  هزات  وا  ویتسه  ام  زا  وت  هکیتسارب  دومرفیم : وا  هب  هکدید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  سپس  هدش 
 ". مینک تیاعر  ار  وا  هک  تسا  مزال  ام  رب  سپ  هتفریذپ  ار  ام 

هللا مالس  ربمایپ  هداون  نیسح  يراوگوس  رد  یعیلخ "  راعشا "  زا  و 
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هحفص 23 ] ] 

تسا  ریز  تایبا  هیلع 
. دشکن هنابز  شتآ  نآ  رد  هک  تسیلد  يارب  يرذع  هچ  دوشن و  بآ  هک  تسا  رگج  هتخت  يارب  یشزوپ  هچ  :

دوشن . يراج  شکشا  هک  تسیا  هدید  مادک  دوش و  یمن  هتفرگ  هصغ  درد  زا  هک  تسیلد  مادک  و  : 
. هدش دولآ  كاخ  شیناشیپ  هداتفا و  نازوس  نیمز  يور  رد  ربمایپ  رتخد  رسپ  هکنآ  لاح  و  : 

تسا . هدنکفا  نیمزب  ار  اهنآ  گرم  ياهتسد  هک  یناریپ  یناناوج و  شناگتسب  شناردارب و  زا  وا  فارطا  رد  : 
دنا . هدرک  تراغ  ار  ناشدنبور  باقن و  هک  یلاح  رد  دوخ  نازیزع  ناناوج و  غاد  زا  نایرگ  ربمایپ  سومان  و  : 

دهد . یمن  باوج  زاب و  شا  هدید  وا  هکنآ  لاح  ردپ و  يا  دیوگیم  يرگید  نآ  ردارب و  دنزیم  ادص  کی  نیا  : 
دوب . نیگنر  نوخ  زا  شهاگولگ  دادیم و  ناج  شتسد  يور  رد  شکدوک  هک  مبلق  هودنا  هآ و  : 

دوب . يراج  شکشا  داد و  یم  هانپار  نامیتی  هک  بنیز  وا  رهاوخ  يارب  ملدسوسفا  : 
دیپطیم . شبلق  دوب و  كانمیب  تراسا  سرت  زا  هک  همطاف  يارب  مبلق  هودنا  هآ  و  : 

دوب . هدش  حورجم  يراز  هیرگ  زا  هک  وا  ياه  هنوگ  موثلک و  ما  يارب  تخوس  ملد  : 
دروآرد . ياپ  زا  ارم  بئاصم  نم  سر  دایرف  يا  نم و  ردارب  ياو  نم  هناگی  يا  هک  درکیم  دایرف  وا  و  : 

هحفص 24 ] ] 

دوبریزارس . شراسخر  رد  شا  هدید  کشا  هکیلاح  رد  درکیم  هوکش  ربمایپ  هب  سپس  : 
هتفرگ . ارف  ار  ام  اهیراتفرگ  ءالبرک و  رد  میا  هتشگ  ریسا  هک  ار  ام  يدیدیم  شاک  ام  راوگرزب  دج  يا  : 

مدرم . رب  درکن  هدیاف  امش  بیغرت  نیا  تاشرافس و  حیاصن و  نآ  راوگرزب  دج  يا  : 
دندرکن . محرت  وت  نیسح  تبرغ  یئاهنت و  هب  دنتفریذپن و  تنادناخ  هرابرد  ار  امش  شرافس  راوگرزب  دجيا  : 

ددرگیم . رود  تسا  کیدزن  قحب  هکنآ  دوشیم و  کیدزن  ناشیاب  هک  قح  زا  رود  رکنم  دنکیم  حبص  : 
تسا . هدروخ  کتک  لغب و  هتسب  نیسحلا  نب  یلع  هتشک و  وت  نیسح  هک  ینیبب  ات  یئاجک  راوگرزب  دج  : 

. دنا هدرب  تراغب  ار  شئادر  هداتفا و  نیمز  يور  رب  هنهرب  هدش و  ادف  ترتخد  رسپ  هک  ینیبیمن  :
هدش . گنس  ام  رب  ناشلد  هک  نانمشد  نیب  يراوخب  میدش  ریسا  هک  ار  ام  يدیدیم  شاکیا  : 

ار . هدش  كاچ  ياهنابیرگ  دوب و  ظوفحم  هکیئاه  هرهچ  ام  زا  هدش  نایامن  هک  نیگهودنا  هدوسرف و  ار  ام  يدیدیم  شاکیا  : 
دندینادرگیم . مدرم  نیب  هتسب و  زاهج  یب  نارتش  رب  هکیناکاپ  يادفب  مردپ  : 

. مدرم ياه  هدید  ربارب  رد  دنتشادرب  ار  وا  رس  هزین  رب  هک  همطاف  دنزرف  رس  يادفب  مردپ  : 
وکینوت دننام  رب  تلاصا  تهج  زا  مدرم  نیرت  هزیکاپ  رسپ  يا  : 
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. ندرک هلان  هیرگ و  تسا 
. تسنوزحم يدش  التبم  هچنآ  يارب  نم  بلق  تسا و  مخز  امش  تبیصم  ببسب  نم  مشچ  ياه  هژم  نیا  : 

ددرم . كاش و  تساجک  راد و  قح  تساجک  دشاب و  غراف  شرطاخ  هکنآ  شیر و  حورجم  بلق  تساجک  : 
. دش نارزیخ  بوچ  تباصا  دروم  وت  نیرهوگ  نادنخ  بل  هکنآ  لاح  یشوخ و  نم  يارب  اجنیا  رد  تسین  : 

. دوش لیصا  دنمجرا و  ياقآ  يادف  هدنب  دشیم  رگا  مدشیم  وت  نابرق  نم  شاکیا  : 
. دوب يرگراک  ریت  درک  تباصا  وتب  هکیئاهنآ  متس  ریت  : 

. دندرکن تباجا  سپ  دندش  هدناوخ  تیاده  يارب  رتولج  زا  ار و  ردب  هنیک  وت  هرابرد  دندرک  رهاظ  : 
تسا . شوخ  رایسب  هدنز و  یعیلخ ) ) بلق امش  ءانث  حدمب و  دمحا  دنزرف  يا  : 

. تسا هدش  بصغ  كدف ) ) امش ثاریم  هکنآ  لاح  دنیبیم و  بجاو  ار  ربمایپ  نادناخ  تبحم  یتسود و  هکیسک  یئابیکش  تسا  هنوگچ  : 
. دیتسه نیبحم  بوبحم  نیبلاط و  بولطم  امش  مدرم و  رب  ادخ  تجح  دیئامش  : 

دش . دهاوخ  هدیزرمآ  ناهانگ  لوبق و  لامعا  امش  نانمشد  زا  ترفن  هنیک و  امش و  تیالوب  : 
ددرگ . هراپ  یتحاران  زا  ناشیاهلد  امش و  نیبصان  هرهچ  دوش  هریت  هایس و  امش  ءانث  حدم و  هب  : 

هحفص 26 ] ] 

ریز  تایبا  دنک  تمحر  شیادخ  هک  تسوا  يارب  و 
ار . شیوخنیرق  رم  هداد  تسد  زا  هکنآ  زا  اه  هخاش  يالاب  درک  دایرف  هلان و  : 

ارم . هودنا  داد  ناکت  نم و  ياهناگژم  ياهربا  تخیر  کشا  سپ  : 
درکن . هلان  نم  هلان  نوچ  نم و  هودنا  وا  هودنا  دوبن  دناوخ  اون  : 

یئارس . هحونب  ارم  نک  کمک  هدنرپ  يا  وا  هب  متفگهن  هن و  : 
تسا . هصغ  مغ و  زا  هدننک  هیرگ  هک  یسک  هودنا  لثم  دنکیم  هیرگ  یلاحشوخزا  هکیسک  هودنا  تسین  : 

منک . هیرگ  نوخ  اسآ  لیس  کشا  ياجب  هک  ارم  تسا  راوازس  : 
دوب . روای  رای و  نودب  هراوآ  هناخ  زا  هکیبیرغ  يارب  : 

تسا . هتسکش  شیناشیپ  نینوخ و  شا  هرهچ  هکیا  هنوگ  هدولآ  كاخ  يارب  : 
تسوا : راعش  زا  و 

. نون مح و  نیسای و  اهاط و  نادنزرف  يا 
دوشیم . نم  ضراع  هکیثداوح  رش  زا  ما  هدروآ  هانپ  امشب  : 

یتسه . یتشک  دننام  نم  تاجن  يارب  امش  سپ  مدیسرت  هاگ  ره  سپ  : 
تسار و فرط  رد  ار  یعیلخ ) ) دوخ هدـنب  دـیئامن  روشحم  سپ  دـیهدیم  تاجن  ارم  هک  دیئامـش  لاـمعا و  نازیم  ینیگنـس  تسامـش  رب  و  : 

. نیمی باحصا 
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. تسا هدنزرا  رد  زا  رت  یلاع  هکیحدم  دیریذپب  و  : 
اه . ینامگدب  زا  هدش  تیامح  ادخ و  ناراد  هدرپ  يا  : 

دنشکب  ارم  هک  دنتشاد  دصق  هکیمدرم  ابمدرک  ارادم  وت  هرابرد  : 
ینیما . وگتسار و  ملاع  هتفگب  متشگ  مکحم  مدش و  نصحتم  نم  و  : 

. تسنم نید  نم و  ناردپ  نید  هیقت  هک  دینک  هیقت  دومرف  هک  : 
ار . مقایتشا  منخس و  مدرک  دصق  وت  فاصواب  و  : 

ار . منطاب  رهاظ و  مدرک  راکشآ  وت  حدمب  و  : 
تسا . نم  هتفهن  ینورد و  زار  دهاش  هک  وت  ملع  نم  يارب  تسیفاکو  : 

ادخ . مکحم  نامسیر  زا  منک  ضارتعا  هک  ادخ  رب  مربیم  هانپ  و  : 
ار  مهتم  لضف و  دقاف  لضفلا و  ریثک  نیب  منادبربارب  يواسم و  و  : 

دیسرپب . نم  زا  ینولس ) ) تفگیم هک  یسک  دیراذگاو و  ارم  ینولیقا ) ) تفگیم هکیسک  نایم  منادب  ناسکی  : 
هرابرد  اءاثر و 

هیلع ) هللا  مالس  ) لیقع نب  ملسم  دیهش  مشاه  ینب  عاجش  نامرهق 
دشریزارس . نایعیش  کشا  هکیتقو  تساخرب  گرمدصاق  لیقع  نب  ملسم  يارب  ایآ  : 

یئاونش . شوگب  ار  وا  توعد  درک  تباجا  سپ  دناوخ  ار  وا  شماما  یلو و  هکیئاقآ  : 
. دوخ ناوریپ  لها و  رب  ار  یتفارش  دیزگرب  سپ  يدنواشیوخ  بحاص  يارب  ار  یتسود  درک  ظفح  : 

هحفص 28 ] ] 

دوب . عکارو  دجاس  هراومه  خسار و  مزع  ياراد  هکیا  هزیکاپ  كاپ  دازآ  درم  موش  ادفب  : 
. تشاد افو  رایسب  هکیراوگرزب  ریلد  عاجش  يادفب  : 

. دش یمن  هدید  یسرت  يرارقیب و  وا  زا  درکیم و  تحاران  ار  وا  اه  هزین  هکیلاح  رد  ملسم  يارب  هودنا  سوسفا و  : 
ینالوط . عازن  رازراک و  نادیم  زا  دعب  مان  دب  ياهدناب  درک  هبلغ  وا  رب  هک  هاگنآ  ات  : 

. درکیم شوارت  عاجش  مکحم و  بلق  زا  هک  ینخسب  ار  دایز  نبا  دروآرد  مشخب  سپ  نوعلم  دایز ) نبا  ) دزن ار  وا  دندروآ  : 
. دومن شاف  ار  وا  تیصو  یسنجدب  هب  وا  یلو  یگتسهاب  دعس  نباب  دومن  تیصو  و  : 

. ار وا  رکذ  دینشیم  اهشوگ  هک  دوب  ایوگ  ریبکت  لیلهت و  هب  وا  حور  هکیلاح  رد  دنتخادنا  ریزب  موش  رصق  يالاب  زا  ار  وا  رس  یب  ندب  و  : 
دوب . هتخادنا  شراک  زا  وا  هبل  یگتسکش  هک  دمحم  ياهریشمش  زا  يریشمش  يارب  سوسفا  : 

وا . قارب  نادند  نداتفا  هب  سوسفا  شنوخب ، شندیماشآ  بآ  ندش  هتخیماب  سوسفا  : 
. هدش دروخ  وا  ياه  هدند  نینوخ و  یناشیپ  هکیلاح  رد  دوب  هداتفا  كاخ  يالاب  هک  وا  رب  سوسفا  :

اهملا . اهدرد و  فده  تساهلد  هدنهد  رارق  وت  زور  لیقع  رسپ  يا  نم  ياقآ  : 
وت . دیدج  ون و  ياه  هناخ  رب  ناراب  درابب  ار و  وت  هناخ  ياه  هدنامیقاب  اه  کشا  دنک  باریس  : 
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. دناوخ ارف  ار  وا  هک  يا  هدنناوخ  يادص  هب  داد  ارف  شوگ  سپ  دایز  ناراب  ار  هورع  نب  یناه  دنک  باریس  : 
. ار امش  منکیم  تیاعر  يرادهگن و  ناشیا  هب  دیسر  متسد  هکیزور  زا  نایاقآ  يا  : 

. دنتفص رام  تفص و  برقعهک  نانمشد ) ) رهز زا  دنکیم  ضرع  امشب  ار  شناتساد  یعلخ ) ) امش مالغ  : 
یگرزب ناوید  دوش  عمج  رگا  هک  (ص ) ربمایپ كاپ  نادناخ  ءاثر  حدم و  رد  شمامت  هک  تسیرایـسب  دئاصق  یعیلخ ) ) يارب هک  مدـش  علطم 

یئامن . هعلاطم  دوشیم  تفای  هفرشم  نیمظاک  فرشا و  فجن  هطوطخم  ياه  هعومجم  رد  هک  ارنآتسرهف  هک  تسا  وت  رب  دش و  دهاوخ 

اه هدیصق  علطم 

لولط  هنمد و  یفاع  کبا  مل 
لیحرب تنذآ  بکر  سومش  و 

. دندومن ندیچوک  نالعا  هکیرفاسم  ناشخرد  هرهچ  اه و  هناخ  هناریو  رب  مدرکن  هیرگ 

نوزحملا  یبلق  ران  تمرضا 
نوصغلا قوف  مامحلا  تاحداص 

. دندوب اه  هخاش  يالاب  هک  ناگ  هدنرپ  زاوآ  ار  نم  نیگمغ  لد  شتآ  تخورفا 

موقملا  يرهمسلاب  یلعلا  بالط 
منغم لک  یلا  یمرم  یلطلا  برض  و 

. یتمینغ رهب  ندیسر  يارب  تسیهار  اهندرگ  ندز  هدنرب و  تسار  ریشمشب  ار  یلاع  ماقم  ندرک  بلط 
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یباد  روشاع  یف  حونلا  تلعج 
یئانتلا يدجو و  میلا  دازف 

. ارم هودنا  نزح و  درد  دوزفا  سپ  مدوخ  تداع  ءاروشاع  ردار  ندرک  یئارس  هحون  هلان و  مداد  رارق 
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ریزغلا  عمدلاب  نیع  ای 
روزملا رهطلا  یلع  يدوج 

دوشیم  ترایز  هک  یکاپ  ياقآ  رب  رابب  ناوارف  کشاب  مشچ  يا 

یبنلا  نبالیقرا 
يرجاح قربل  ال 

نایجاح  لزنم  رد  دنزیم  هک  یقرب  ياربهن  تسا  ربمایپ  دنزرف  يارب  نم  یباوخیب 

البرک  ضرا  یلع  جرع 
ءامدلاب عمدلا  جزما  و 

. تلد نوخب  ار  تا  هدید  کشا  نک  هتخیمآ  البرک و  نیمز  رب  ورب 

البرک  یف  عراصملا  ترکذ 
ءالبلا میظع  یبلقب  دازف 

تبیصم  یگرزبمبلقب  دوزفا  سپ  ار  البرک  رد  هاگ  هتشگ  مدش  رکذتم 

ابخلا  هنکاس  ظاحلا 
ءافطلا لقم  ما  کتکتف 

. ناوهآ نامشچ  ای  تشک  ار  وت  نیشن  همیخ  نزنآ  هاگن  ایآ 

یلالح  دق  يدجو  طرف 
یلام یلاذعلام و 

شنزرس دنهاوخیم  هچ  دیسر  شتقو  نم  یلاحشوخ  يدایز 

هحفص 31 ] ] 

. نم زا  ناگدننک 
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امامل  راز  هتیل 
امانملا ینفج  يدتهاف 

. ار باوخ  هار  نم  ناگژم  درکیم  ینومنهر  سپ  ینامز  نم  ندیدب  دمآ  یم  شاک 

ینوجش  یمه و  داز 
ینوفجیمون افج  و 

. نم ناگژم  زا  باوخ  درک  يرود  ار و  هصغ  مغ و  دوزفا 

یبائتکلا  ینزح و  لاط 
یباد جونلا  تلعجف 

مدوخ . تداع  ار  یئارس  هحون  مداد  رارق  سپ  نم  هودنا  هصغ و  دش  ینالوط 

مامحلا  حون  یل  جاه 
یمارغ يدجو و  طرف 

. ارم قشع  هصغ و  يدایز  رتوبک  هحون  دروآ  ناجیهب 

یناعلا  یبلق  نم  يونلا  دیری  اذام 
یناجشا یتابابص و  تهانت  ام 

. نم هصغ  قشع و  مایا  دشن  مامت  ایآ  نم  هتسخ  لد  زا  قارف  دهاوخیم  هچ 

افکولا  ماسی  وه ال  یعمد و  فکفکا 
یفخت هبابصلا ال  یمارغ و  یفخا  و 

. دوش یمن  یفخم  قشع  ار و  مقشع  منکیم  ناهنپ  دوشیمن و  شزیر  زا  هتسخ  وا  مریگیم  ار  مکشا  يولج  هچره 

هحفص 32 ] ] 
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بجحلا  يذ  هللا  مالس 
بجر یف  راوز  یلع 

. بجر هام  رد  نیرئاز  رب  تساهباجح ، ياراد  هک  یئادخ  دورد 

اماثا  داعملا  یف  شخت  لق و ال 
امامغ یلع  یئناش  یقسال 

نآ . رد  دیوگیم "  و "  مالسلا . هیلع  یلع  یئوج  بیع  رب  درابن  ربا  یهانگ ، زا  تمایق  رد  سرتن  وگب 

مخ  یف  دکوملا  دهعلا  یسانت  و 
امامذ یصولل  عرت  مل  و 

. ار دهعت  نامیپ و  نیشناج  یصو و  يارب  يدرکن  تیاعر  و  مخ ، ریدغ  رد  ار  دکوم  نامیپ  يدرک  شومارف  و 

نمدلا  هصرع  یف  لطا  مل 
نکسلا یلع  یکابلا  هفقو 

. ار نآ  نینکاس  رب  هدننک  هیرگ  ناتسیا  هلبزم  تحاسو  نادیم  رد  مهد  یمن  لوط 

یصولا  مرح  ارئاز  ای 
مامالا ملعلا  رهاطلا 

. نانآ ربهر  اوشیپ و  مدرم و  ياقآو  ربمایپ  كاپ  یصو  نیشناج و  مرح  هدننک  ترایز  يا 

اضرلا  هتروزب  یعبنی 
ماحزلا موییف  نم  الا  و 

. تمایق زور  رد  ار  شتآ  زا  ناما  تینما و  يدونشخ و  شترایزب  دنکیم  بلط  هک 

هحفص 33 ] ] 
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الخ  دق  هبحالل  اعبر  کبا  مل 
الحما دیدجلا و  هریغ  یفع و  و 

هدش . لصاح  یب  هداد و  رییغت  ارنآ  زور  هنابش  هدش و  هدوبان  یلاخ و  هک  ناتسود  گرزب  هناخ  يارب  منکیمن  هیرگ 
رد تسا  يدئاصق  هدش  دای  ( یعیلخ ) يارب میدـش  هاگآ  ام  دوشیم و  تفای  هحفص 258  یسلجم ج 10  همالع  راونالا ) راحب  ) رد هدیـصق  نیا 

. میدرک دای  رتولج  هچنآ  ریغ  هفرشم  هیمظاک  رد  تسا  یگرزب  هعومجم  رد  هیلع  هللا  تاولص  دیهش  طبس  ماما  ءازع  هیثرم و 

مایخ  عبارمل و  نیع ال  ای 
مایالا دی  اهنکاسب  تدوا 

. راگزور تسد  ار  اهنآ  نکاس  درک  كاله  هک  یئاه  همیخ  هناخ و  يارب  نکن  هیرگ  هدید  يا 

نمدلا  عبرل و  اولخل  نیع ال  ای 
نکسلا یلع  یکابلا  يوس  ایازرلا  یکاب 

. تسا هنکس  رب  هدننک  هیرگ  زا  ریغ  بئاصم  يارب  هدننک  هیرگ  هناریو  لزانم و  ندش  یلاخ  يارب  هن  نک  هیرگ  مشچ  يا 

اولعف  ام  نینطاقلا  هریج  لس 
ولحر ما  یحلاب  اوماقا  له  و 

. دنتفر دندرک و  چوک  ای  هلیبق  رد  دندنام  ایآ  دندرک و  هچهک  ار  نینکاس  ناگیاسمه  سرپ  هب 

حوفسم  اهعمد  يربع و  نیعلا 
حورقم یسالا  ملا  نم  بلقلا  و 

هودنا هصغ و  درد  زا  لد  هدش و  هتخیر  نآکشا  نایرگ و  هدید 

هحفص 34 ] ] 

. تسا حورجم 

ینزح  البرک  رکذ  یلذاعا :
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نتهلا ضراعلاک  یعمد  حسف 

. تسا دیدش  ناراب  ندمآ  لثم  مکشا  بالیس  نم  هودنا  ار  البرک  دای  نم : هدننک  شنزرس  يا 

لکوم  داهسلاب  ینفجلام  الا 
لمحتی يوهلا  ءابعال  یبلقو 

. ار قشع  نیگنس  راب  دنکیم  لمحت  نم  بلق  هکنآ  لاح  یلکوم و  ندنام  رادیب  نم  ندنام  رادیب  يارب  تسین  هک  نادب 

تاصرعلا  سراد  اعبر  کبا  مل 
تارکنلا نم  هفراعم  تحضا 

. دنناسانشان زا  هک  ار  شا  هدش  هتخانش  داد  ناشن  هدش  ناریو  شتحاس  تایح و  هک  ار  یلزنم  منکن  هیرگ 

نمدلا  یلعهفقو  نم  کببا  مل 
نکس يان و ال  لخل  و ال 

. یلزنم يارب  هنو  هدش  رود  هک  یتسود  يارب  هن  یناریو و  هلبزم  رب  نداتسیا  زا  منکن  هیرگ 

یبیهل  رح  داز  ینزح و  جاه 
بیرغلا لیتقلا  رکذ  یناجش  و 

. بیرغ دیهش  دای  ارم  درکنیگهودنا  ارم و  شتآ  هلعش  ترارح  دوزفا  دمآ و  ناجیهب  نم  هصغ 

لومهلا  نم  لمت  نوفج ال 
لوحتلا نم  کفی  مسج ال  و 

هحفص 35 ] ] 

. ینوگرگد زا  دوشن  ادج  هک  یندب  کشا و  شزیر  زا  دوشن  هتسخ  هک  یناگژم 

بصخ  عبرم  رکذ  ینجاه  ام 
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یبرط يدجو و ال  یناجش  و ال 

. نم يداش  هن  نم و  هودنا  ارم  تخاسن  نیگمغ  يزبسرس و  هاگراکش  دای  ارم  درواین  ناجیهب 

یلیلغ  رح  فطی  مل  یعمدل  ای 
لیتق يا  یماظلا و  لیتقلل 

. يا هتشک  هچ  هنشت و  هتشک  رب  ار  ششوج  ترارح  دنک  یمن  شوماخ  هک  نم  کشا  يارب  تسیچ 

یلیلغ  ینزح و  جاه 
لیتق ناشطع  رکذ 

. هدش هتشک  ماک  هنشت  دای  ارم  ندیشوج  ارمهصغ و  درک  کیرحت 

اهارک  ذیذل  یتلقم  ترج 
اهاط لآ  نم  دیهشلا  بئاصمل 

ربمایپ . لآ  زا  دیهش  تیصم  يارب  ار  شذیذل  باوخ  نم  مشچ  تشاذگاو 
. تسنیا شا  لوا  هک  مالسلا  هیلع  طبس  ماما  هیثرم  رد  یعیلخ  يارب  يدئاصق  يوامس  همالع  خیش  دزن  مدید  و 

مول  همالم  يدجت  ول  کترذع 
میتملا بیئکلا  ینضملل  موللا  یلع 

. نیگمغ هتسخ  مالغ  رب  ندرک  شهوکن  رب  نک  تمالم  یشنزرس  یتفای  رگا  ار  وت  مدیشخب 

هحفص 36 ] ] 

الوحم  اموسر  یکبی  نمم  تسل 
الولط دالبلا و  یفعا  اراید  و 

. تسا هدرک  ناریو  دوبانالب و  هک  ار  یلزانم  هدش و  نوگرگد  ریوصت  رب  دنک  هیرگ  هکیناسک  زا  متسین  نم 
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انامدا  حونلا  تلعج 
انالوم نبا  لان  امل 

. نامیالوم رسپ  رب  هدیسر  هک  هچنآ  يارب  دوخ  موادم  تداع  ار  یئارس  هحون  هیرگ و  مداد  رارق 

هناب  یمحلا و  وه 
هنالزغ ترفن  ال 

نآ . ناوهآ  دنکن  رارف  هکیرادهگن ، هدنهد و  هانپ  تسوا 
تسا . تیب  ( 1656  ) هدش دای  یعیلخ ) ) راعشا زا  میدش  هاگآ  نآ  رب  ام  هکیتایبا  عومجم  سپ 

تسا : هجوت  نایاش 
یعیلخ ام  رعاش  هیئاب  زا  تیب  جنپ  هدش  دای  هک  یعیلخ  نسح  خیش  ناونع : تحت  يا  همجرت  ج 21 ص 249  هعیشلا ) نایعا  ) رد دوشیم  تفای 

تسنیا : شعلطم  میدرک و  دای  ارنآ  همه  ام  شیپ  رد  هک 

بوذت  هجهمل ال  رذع  يا 
بیهل اهیف  بشی  یشحو ال 

. دشکن هلعش  نآ  رد  نزح  شتآ  هک  یلد  يارب  تسیا  هناهب  هچ  دوشن و  بآ  هک  یلد  نوخ  يارب  تسا  يرذع  هچ 

هحفص 37 ] ] 

تسنیا :. شلوا  هک  نینموملا  ریما  حدم  رد  وا  هیئاد  هدیصق  زا  تیب  شش  تسیب و  و 

ریسلا  کملع  راوناب  تراس 
روسلا کلالج  نم  تثدح  و 

هدومن . ثیدح  وت  يراوگرزب  زا  ینآرق  ياه  هروس  هتفای و  نایرج  وت  شناد  راوناب  اهتشذگرس  خیراوت و 
هک هعیشلا  نایعا  بحاص  ( نیما نسحم  ) دیس هداد  لامتحا  تیب و  نآ 36 زا  هدرک  دای  نینموملا  سلاجم  رد  يرتشوش  یـضاق  هک  تشذگ  و 

ناونع هک  اجنیا  رد  هدش  لقن  رعش  هک  تسنآ  حیحص  هدش و  فیرحت  هخـسن  هکنآای  هدوب  یعیلخ ) ) ینعی ام  هدش  همجرت  دنزرف  نسح  خیش 
. تسا نسحلا  وباوا  هینک  هدش  فیرحت  نسح  تسا و  یعیلخ ) ) يارب شمامت  هدش  عزتنم  نآ  زا  هدش  دای 

هحفص 39 ] ] 
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یلاوالا یجیرس 

هراشا

يرمق يافوتم 750 
تسا . یسق  تخس و  مناگژم  بلق و  هزادنا  هچ  ار  مناگژم  بآ  مزیرن  رگا  :

دشاب . هدش  هودنا  قشع و  راتفرگ  هکیدرمناوج  دزیرندایز  کشا  هنوگچ  سپ  : 
. تتنوشخ هدعو و  فلخ  زا  یتشادیمرب  تسد  يدوب و  هدرک  ادا  ار  دوخ  نیدشاک  نیشن  هدرپ  يوناب  يا  : 

مالسلا . هیلع  دوادنب  نامیلس  يارب  درکیمن  یئابرلد  سیقلب  هنیآ  ره  يدوب  سیقلب  نامز  رد  رگا  : 
دنکیم . عنم  نیا  زا  ارم  درخ  هکنآ  لاح  ینکیم و  راتفرگ  ارم  نایور  بوخب  یک  ات  لد  يا  : 

برط . وهل  زا  هتشادزاب  ارم  ردیح  نینموملا  ریما  یتسود  و  : 
. ار نامعن  كاخ و  لت و  تبحص  نک  اهر  وگب و  وا  بقانم  زا  نم  نیشن  بش  يا  : 

هحفص 40 ] ] 

وسرت . راکهانگ  ناما  ایاطع و  هدنشخب  ناشکرس  هدنشک  ناریلد و  هدننک  كاله  : 
مالسا . هدننک  انب  اهتب و  هدنزیر  تسگرزب  هچ  تخیر و  ورف  هتسکش و  اهتب  هک  یتقو  دش  راوتسا  مالسا  وا  ریشمشب  : 

ینکیم . شنزرس  ارم  هکیسک  يا  ربیخ  ردب و  زور  رد  هاچ و  دحا و  زور  سرپ  هب  : 
دنداتفا  مهب  هورگ  ود  هکیماگنه  نینچ  رد  دوب  ناریح  كانمیب و  همه  اهلد  هکیلاح  رد  نیفص  زور  و  : 

ار . ناریلد  گرم  درک  کیدزن  هک  دز  وا  ریشمش  رب  يریشمش  هکیعقوم  قدنخ ) زور  ) دودبع نب  ورمع  زور  و  : 
ار . وگدب  زوت  هینک  درک  تحاران  هک  ار  یبقانم  وا  يارب  دومرف  راهظا  (ص ) ربمایپ هک  ریدغزور  رد  و  : 

ار . ینادرگرس  مه و  ادخ و  دنکیم  تیاده  وتب  هک  یئالوم  وا  يارب  وت  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  تفگ  هکیتقو  : 
دمآ . دهاوخن  يربمایپ  رگید  نم  زا  دعب  یئاسوم و  زا  نوراه  هلزنمب  نم  يارب  وت  : 

تسا . رصاق  زجاع و  یناسنا  ره  نآ  ندروآ  زا  هک  تسا  يا  هدنشخرد  هناشن  تعرسب  دیشروخ  تشگرب  : 
شوپاپ  شفک و  رد  وا  نتفر  یعفا و  ناتساد  رد  هک  یتسارب  و  : 

هحفص 41 ] ] 

تسا . قمحا  زوت و  هنیک  يارب  یئامنهار  امش 
دشاب . فرحنم  امش  طخ  زا  ینمشد  دمعت و  يور  زا  هکیسک  ره  يارب  يارب  تیناهرب  نایرب و  غرم  ناتساد  و  : 

یئاهدژا  زا  دندیسرتیم  مدرم  هدوب  ربنم  يالاب  هک  يزور  وا  زا  نک  لاوئس  و  : 
نم . يوسب  واندمآ  زا  دید  دیهاوخن  ینایز  هک  دیراذگ  زاب  وا  رب  ار  هار  دومرف : سپ  : 

يراکهنگ . مرن  نابزب  درکیم  همهمه  هک  یلاح  رد  تفر  الاب  شربنم  ياه  هلپ  زا  هکنآ  ات  دمآ  اهدژا  سپ  : 
نمندش . دوقفم  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  دیوگب  هک  وا  زا  ریغ  تسیک  دشاب و  یئاهن  شناد  زا  رپ  شنورد  هک  وا  زج  تسیک  :
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. دندوب هتفرگ  نایغاط  رافک و  ار  ربمایپشارف  فارطا  هکیلاح  رد  درک  ربمایپ  ناج  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  تسیک  و  : 
دندرکیم . اهتب  هب  هدجس  مدرم  نآ  هچنانچ  درکن  تب  هب  هدجس  داد و  قدصت  عوکر  لاح  رد  هک  تسیک  و  : 

. نانمشد ینمشد  نایز و  زا  تشاد  نوصم  ار  وا  دنوادخ  هدوب و  وا  هاگداز  ادخ  هناخرد  هک  تسیک  : 
. اراکشآ ناهن و  رد  تفای  تیوقت  وا  هب  يربمایپ  تفگ و  نخس  ادخ  اب  هک  وا  زج  تسیک  : 

شتآ  هکیماگنه  هدش  هداد  واب  ربیخ ) ) زور رد  مچرپ  هک  تسیک  : 

هحفص 42 ] ] 

دندرکیم . زیهرپ  گنج  زا  رگشل  ود  هتشگ و  رو  هلعش  گنج 
دش . انیب  انیبان  مشچ  تشگرب و  دوخ  ياجب  هدیرب  تسد  وا  ءاعد  تکرب  هب  هک  تسیک  : 

دوب دجـسم  يوسب  هک  نارگید  هناخ  ياهرد  مامت  هکنآ  لاح  دوشن و  هتـسب  دجـسم  هبوا  هناخ  برد  هکنیا  رد  دش  لزان  یحو  هک  تسیک  : 
دش . هتسب 

(. همظعم هکم  ) ناساپسان كرش و  نابحاصب  دش  غالبا  تئارب  هروس  وا  هب  هک  تسیک  و  : 
. ناناوج ناریپ و  نیرتهب  قح  هدیزگرب  فتک  رب  تفر  الاب  هک  تسیک  دومن و  لمحتملظ  رب  یکدوکز  هک  تسیک  و  : 

ار . یماک  هنشت  ره  دنکیم  باریس  يا  هساک  اب  ارنآ و  راذگاو  ار و  نیا  ریگب  شتآ  يا  دیوگیم  هک  تسیک  و  : 
اهندب . نیرتهب  زا  ناج  نیرت  یمارگ  دش ، ناور  شتسد  رد  یک  ار و  ربمایپ  داد  لسغ  یسک  هچ  : 

اه . هدیرفآ  هدنشخب  يادخ  رماب  دوب  يراج  وا  نامرفب  هکیلاح  ردداب  تشپ  رب  تسشن  هک  تسیک  و  : 
دوب . هتشذگ  اهنآ  باوخ  زا  اهتدم  اهنامز و  هک  یفهک  باحصا  شیپ  دمآ  هکنآ  ات  : 

. نیقی ملع و  نتشاد  يارب  يربمایپ  نیشناج  یصو و  وت  دنتفگ  ناشیرادیب  زا  دعب  سپس  دندش  رادیبسپ  : 

هحفص 43 ] ] 

تسا  نمضتم  رعش  نیا  هچ  نآ 
نآ زا  یمهم  هلمج  رد  میداد  مالک  طسب  ام  تساهیلع و  هللا  تاولص  نینموملا  ریما  ام  يالوم  لئاضف  زا  یعمج  هب  يا  هراشا  هدیـصق  نیا  رد 

شلوق : رد  هدومن  ناب  هراشاام  رعاش  هک  ار  هچنآ  مینکیم  دای  اجنیا  رد  نیشیپ و  ءازجا  رد 

هدلوم  نمحرلا  مرحیف  ناک  نم 
ناودع وساب  نم  هللا  هطاح  و 

هتفاکـش دـسا  رتخد  همطاف  شردام  يارب  هناخ  راوید  هکیلاح  رد  همظعم  هبعک  رد  ار  هیلع  هللا  تاولـص  وا  تدالو  تیاکح  ناب  هدومن  دـصق 
دولوم نیاب  ادخ  هناخ  هدنهد  تفارـش  دمآ  ایندب  هکنآ  ات  دوب  هبعک  هناخرد  همطاف  سپ  دـمآ  مهب  هدـش  زاب  لحم  سپـسلخاد  وا  سپ  دـش 

رون هب  ار  یتسه  ناهج  دومن  نشور  هکنآ  رگم  شاهدنشخر  رهوگ  زا  هبعک  فدص  دشن  هتفاکش  دروخ و  تشهب  ياه  هویم  زا  وا  دوعـسم و 
قافتا هک  تسیتیعقاو  تقیقح و  کی  نیا  و  شـسدقارکیپ . شوخ  يوب  رطع و  اضف  رد  تخاس  رـشتنم  هدـنکارپ و  نآ و  هدنـشخر  راـسخر 
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میرادن یکاب  ام  سپ  تسا  ثیداحا  نآ  زا  رپ  اهباتک  هدومن و  کمک  نآ  تابثاب  ثیداحا  ینس و  هعیـش و  هورگ  ود  نآ  تابثا  رب  دنا  هدرک 
نیا قافتا  رتاوت  رب  ینـس  هعیـش و  ناگرزب  زا  يدایز  عمج  ندرک  حیرـصت  زا  دـعب  فدـه  یب  نایوگ  نخـس  نایارـس و  هوای  داـیرف  داد و  هب 

. یخیرات هثداح 
یبا نب  یلع  نینموملاریما  دیئاز  دسا  رتخد  همطاف  هک  تسا  رتاوتم  رابخا  زا  هک  قیقحتب  دیوگ و  كردتسم ج3 ص 483  رد  مکاح 

هحفص 44 ] ] 

هبعک . لد  رد  دنک  زارفرس  ار  وا  ادخ  هک  بلاط 
نینموملاریما دـمآ  ایندـب  تفگ  وا  هک  يروباشین  مکاح  زا  راجن  نبا  قیرط  زا  هدرک  تیاکح  هیاـفکلا ) ) باـتک رد  یعفاـش  یجنگ  ظـفاح  و 

يدازون وا  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  لیفلا و  ماع  ما  یـس  لاس  بجر  هام  مهدزیـس  هعمج  ببـش  رد  مارحلا  هللا  تیب  رد  هکم  هب  بلاطیبا  نب  یلع 
تفارش . یگرزب و  رد  وا  ماقم  هب  مارتحا  يارب  وا و  تشادگرزب  يارب  وا  زج  دماین  ایندب  مارحلا  هللا  تیب  رد 

رب در  رد  هیرـشع  انثا  هفحت  ) هدنـسیون يولهد  زیزعلا  دبع  ردپ  هللا  یلو  هاشب  روهـشم  يولهد  میحرلا  دبع  دنزرف  دـمحا  ار  وا  هدرک  يوریپ  و 
هبعک لد  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملا  ریما  دیئاز  دـسا  رتخد  همطاف  هک  تسا  رتاوتم  رابخا  تفگ : ءافخلا ) هلازا  ) شباتک رد  سپ  هعیش )

هن وا و  زا  لبق  هن  سکچیه  وا  زج  دماین  ایندب  دش و  دـلوتم  لیفلا  ماع  زا  دـعب  لاس  یـس  بجر  هام  مهدزیـس  هعمج  زور  رد  واهکیتسردـب  و 
وا . زا  دعب 

یقابلا دبع  هینیعلا ) هدیـصقلاحرش  یف  هبیغلا  هدیرجلا  حرـس  ) باتک رد  دیوگ : گرزب  ریـسفت  بحاص  یـسولآ  دومحم  دیـس  نیدـلا  باهش 
رعاش :. هتفگ  دزن  رد  يرمع ص 5  يدنفا 

اعفر  یلعلا  قوف  يذلا  یلعلا  تنا 
اعضو ذا  تیبلا  دنع  هکم  نطبب 

يدش . دلوتم  ادخ  هناخ  دزن  هکم  لد  رد  هکنوچ  يا  هتفر  الاب  يدنلب  قوف  هک  یتسه  یلع  نآ  وت 
هدش دای  هعیش  ینس و  هورگ  ود  ياهباتک  رد  ایند و  رد  تسیروهشم  رما  ادخ  هناخ  رد  دنک  زارفارس  ار  وا  ادخ  هک  ریما  ندمآ  ایندب  و 

هحفص 45 ] ] 

هتفرگ ترهـش  وادالیم  هچنانچ  دشاب  هدش  دلوتم  اجنآ  رد  دنک  شزارفارـس  ادخ  هک  وا  زج  يرگید  هک  هدشن  روهـشم  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات 
اجنآ هک  دشاب  یئاج  رد  شتدالو  هک  ناربهر  ياوشیپ  ناماما  ماما  يارب  تسا  هتـسیاش  راوازـس و  هزادنا  هچ  هدـشنوا و  رب  هملک  قافتا  هکلب 

ناسرداد . نیرت  سرداد  تسوا  شدوخ و  ياج  رد  ار  يزیچ  دراذگیمهک  یئادخ  نآ  تسا  هزنم  و  تسا . نینمومهلبق 
دیوگ : يرمع  هتفگ  دزن  هحفص 75  رد  و 

مدق  هل  تطح  يذلا  تنا  تنا  و 
اعضو دق  نمحرلا  هدی  عضوم  یف 
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هک دنا : هتفگ  دوب و  هدش  هدراذگ  نآ  رب  ادـخ  تسد  هکیلحم  رد  ار  تمدـق  اهتب  نتـسکش  يارب  يدراذـگ  هک  دـیتسه  یـسک  نانچنآ  وت  و 
يالاب زا  اراهتب  نتخیرب  نآ  لد  رد  دوب  هتفای  دلوت  هک  ار  یناکم  هبعک  دنک  ناربج  هک  داب  ادـخ  تیحت  دورد و  وا  رب  هک  یلع  تشادتسود 

يا تفگیم : نآ و  فارطا  رد  ار  اـهتب  شتـسرپ  یلاـعت  يادـخ  هب  درک  تیاکـش  هـبعک  هناـخ  هدـمآ  راـبخا  زا  یـضعب  رد  هچناـنچ  اریز  نآ 
اهندـیتسرپ تب  اـهتب و  نیا  زا  هک  داد  هدـعو  ار  وا  یلاـعت  دـنوادخ  نم و  فارطا  رد  دـنوش  هدـیتسرپ  اـهتب  نیا  تقو  هچ  اـت  نم  راـگدرورپ 

. دنک يزاسکاپ 

هبعک رد  نینموملاریما  ندمآ  ایند  هب 

: شا هتفگ  هب  يدنه  ياضر  دیس  همالع  هدرک  هراشا  ینعم  نیا  هب  و 

هحفص 46 ] ] 

نال  انمدق  هللا  كاعد  امل 
هتیبلف تیبلا  یف  دلوت 

ناب  شیرق  نیب  هترکش 
هتیب مهمانصا  نم  ترهط 

شیرق نایم  رد  وا  یتفگ  ساپس  يدومن  تباجا  ار  وا  سپ  یئآ  ایندب  ادخ  هناخ  رد  هنیآ  ره  هک  درک  توعد  میدق  زا  ار  وتدنوادخ  هکینامز 
. ار وا  هناخ  ناشیا  ياهتب  زا  يدرک  يزاسکاپ  هکنیاب 

هللا تاولـص  نینموملا  ریما  لئاضف  زا  هیعطق  هملـسم و  بقانم  زا  ادخ ) هناخ  رد  ار  وا  ندمآ  ایندـب  ) ینعی ار  تبقنم  نیا  دـبای  یم  هدـنناوخ  و 
. تساهنآ زا  هک  ننست  ناردارب  رداصم  زا  يرایسب  رد  هیلع 

یلذه  يدوعسم  نیسح : نب  یلع  نسحلا  یبا  فیلات  بهذلا ج 2 ص 2  جورم  - 1
یفنح  يزوج  نباطبس  همالا ص 7 : صاوخ  هرکذت  - 2

یکلام  غابص  نبا  همهملا ص 14 : لوصف  - 3
یعفاش  یبلح  یلع  نیدلا  رون  هیوبنلا ج1 ص 150 : هریس  - 4

یفنحيراق  یلع  خیش  جافشلا 1 ص 151 : حرش  - 5
یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ملاس  یبا  لوئسلا ص 11 : بلاطم  - 6

يراوتکس  نیدلا  ءالع  خیش  لئاوالا ص 120 : هرضاحم  - 7
یشخدب  دمحم  ازریم  ابعلالآ : بقانم  رد  اجنلا  حاتفم  - 8

يذمرت  حلاص  دمحم  ریما  بقانملا : - 9
يولهد  قحلا  دبع  خیش  هوبنلا : جرادم  - 10
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یعفاش  يروفص  نمحرلا  دبع  سلاجملا ج 3 ص 204 : ههزن  - 11
یتشچ نسح  دمحم  هاش  فوصت ط ص 1311 : هنیآ  - 12

هحفص 47 ] ] 

یناودرب  دمحا  نیدلا  ردص  فیلات  یفطملا ص 10  حئاور  - 13
نیدلا  لالج  یلع  دیس  نیسحلا ج 1 ص 16 : باتک  - 14

یطیقنش  هللا  بیبح  دیس  بلاطلا ص 37 : هیافک  - 15
یجنلبش  نموم  دمحم  دیس  راصبالا ص76 : رون  - 16

تساهنآ : زا  هک  هدرک  دای  ناشیا  زا  یگرزب  عمج  ار  یخیرات  هثداح  نیا  هک  قیقحتب  سپ  هعیش  ناگرزب  اما  و 
خیش لاس 378 و  رد  هدومن  دابع  نب  بحاص  شک  شیپ  هدرک و  فیلاـت  ارنآ  هک  مق  خـیرات  رد  یمق  نسح  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  نس  - 1

. ار همجرت  زا  نک ص 191 - هعجارم  لاس 865  رد  هدرک  یسرافب  همجرت  ارنآ  یمق  نسح  دنزرف  یلع  دنزرف  نبا  نسح 
ار يدولوم  منادیمن  هتفگ  هدومن و  دای  همئالا  صیاصخ  رد  ارنآ  ( 181 هحفص 221 - رد ج 4  هدش  همجرت  يافوتم 406( یضر  فیرش  - 2

. هبعکرد وا  زا  ریغ 
داشرا ص 3 باتک  رـصم و  عبط  هعیـشلا ص 51  راسم  و  عنقملا ) ) باتک رد  يافوتم 413  دیفم  خیش  هللا  دبعوبا  رـشبلا  ملعم  همالا  خیـش  - 3

مان تساگرزب  هک  ادخ  ندرک  مارتحا  يارب  هدماین  ایندب  ادخ  هناخ  رد  وا  زا  دعب  هن  وا و  زا  لبق  هن  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  دـیوگ :
. یگرزب رد  وا  ماقم  نتشادگرزب  یگ و  هژیو  نیاب  اریو  وا 

يریمح ص 51 ط هیئاب  هدیصق  حرش  رد  هدرک  دای  ارنآ  ( 264 رد ج 4 ص 299 - ) تشذگ وا  همجرت  هک  يافوتم 436  یضترم  فیرش  - 4
. يرترب تلیضفنیا و  رد  تسین  وا  يارب  يدننام  دیوگ : ورصم 

طوطخم يدجملا ) ) شباتکرد هدرک  دای  ارنآ  هک  یفوص  نباب  فورعم  دمحم  مئانغلا  یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  فیرش  نیدلا  مجن  - 5

هحفص 48 ] ] 

هحفص 115. دئاوفلا ) زنک  ) رد يافوتم 449  یکچارک  حتفلا  وبا  خیش  - 6
تازجعملا . نویع  رد  یضترم  فیرش  رصاعم  باهولا  دبع  دنزرف  نیسح  خیش  - 7

 80 یلاما ص 82 - دجهتملا ص 560 و  حابصم  بیذهت ج 2 و  رد  يافوتم 460  یسوط  نسح  دنزرف  دمحم  هفئاطلا  خیش  - 8
زگره دـیوگ  ص 93 و  يرولا ) مـالعا  ) باـتک رد  ناـیبلا ) عمجم  ) بحاـص يافوتم 548 - یـسربط  نسح  دـنزرف  لـضف  مالـسالا  نیما  - 9

. وا زا  دعب  هن  وا و  زا  شیپ  هن  هدماین  ایندب  ادخهناخ  رد  وا  زج  يدازون 
ج1 ص 359 و ج 2 ص 5. بقانم ) ) باتک رد  لاس 588  هدش  توف  يوراس  بوشآ  رهش  نبا  - 10

وا زا  لبق  يدازون  دیوگ : و  هدمعلا ) .) شباتک رد  لاس 600  هدش  توف  یلح  نسح  دنزرف  ییحی  نیسحلا  وبا  نیدلا  سمـش  قیرطب  نبا  - 11
تسا . هدماین  ایندب  ادخ  هناخ  رد  وا  زا  دعب  و 

ص 141. لابقا ) ) شباتک رد  يافوتم 664  سوواط  دنزرف  یلع  نیدلا  یضر  - 12
مراهچ . باب  زا  متشه  لصفرد  راربالا ) هفحت  ) شباتک رد  لاس 675  هدش  هتشون  لماک ) ) بحاص یلمآ  يربطنسح  نیدلا  دامع  - 13
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رد هدماین  ایندب  دیوگ : ص 19 و  همغلا ) فشک  ) شباتک رد  تشذگ  رد ج 5 ص 445 ) شا  همجرت  يافوتم 692( یلبرا  نیدـلا  ءاهب  - 14
لیلجت و يارب  هداد  رارق  وا  صوصخم  ادخ  هک  تسا  یتلیضف  نآ  وا و  زا  دعب  هن  وا و  زا  شیپ  هن  وا  زج  سکچیه  ادخ  هناخ 

هحفص 49 ] ] 

وا . يراوگرزب  ندرک  راهظا  تهج  وا و  ماقم  ندرک  دنلب  يارب  وا و  تشادگرزب 
لقن ص 67  نیظعاولا ) هضور  ) رد ارنآ  هدش  دای  ام ص 37  تلیضف ) ءادهش  باتک  ) رد شیفارگویب  هک  يروباشین  لاتف  دنزرف  یلع  وبا  - 15

تسا . هدومن 
ص 37. فلسلا ) براجت  ) رد یناوجخن  یبحاص  هللا  دبع  دنزرف  هاشودنه  - 16

حیرصت هدرک و  لقن  هحفص 5  نیقیلا ) فشک  وققحلا  فشک  ) شباتک ود  رد  لاس 726  هدش  توف  یلح  فسوی  دنزرف  نسح  همالع  - 17
وا . زا  دعب  هن  وا و  زا  لبق  هن  هدماین  ایندب  ادخ  هناخ  رد  وا  زج  یسک  هکنیا  رب  هدرک 

ص 41. بلاطلاهدمع ) ) رد لاس 828  يافوتم  هبتع  دنزرف  نیدلا  لامج  - 18
میقتسملا .) طارصلا  ) باتک رد  يافوتم 877  یضایب  یلماع  سنوی  دنزرف  یلع  خیش  - 19

. رصم عبط  ص 230  فارشالا ) هداسلل ، فاشکلا  رجشملا  ) رد ینیسحیلع  نیدلا  دیمع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  دیس  - 20
.512 حابصملا ) ) رد هللا  ءاشنا  دمآ  دهاوخ  ءزج  نیا  رد  شیفارگویب  هک  یمعفک  نیدلا  یقت  خیش  - 21

عبط 1245. لاس 949 ص 10 هدنسیون  ناتسراگن  خیرات  رد  ینیوزق  يرافغ  رافغلا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  - 22
(. قحلا قاقحا  ) شباتک رد  ص 171  تلیضف ) ءادهش  ) ام باتک  رد  شیفارگویب  هک  دیهشیشعرم 1019  نیدلا  رون  یضاق  - 23

هحفص 50 ] ] 

(. لاوقالا يواح  ) باتک رد  لاس 1021  يافوتم  يریازج  یبنلا  دبع  خیش  - 24
(. بولقلا بوبحم  ) رد یناجیهال  یلع  خیش  دنزرف  دمحم  خیش  - 25

(. نینسحملا میوقت  ) شباتک رد  يافوتم 1091  یناشاک  نسحم  الم  - 26
تسا . هدش  دای  داتسا  یسابعلا ) عماجلا  هلمکت  ) شفیلات رد  یئاهب  خیش  درگاش  ییجواس  یشرفت  نیسح  دنزرف  دمحم  نیدلا  ماظنخیش  - 27

ردـص رد  تبقنم  هعقاو و  نیا  دـیوگ  و  نیملاعلا ) ءایـض  ) شا هدـنزرا  یلاع  گرزب  باتک  رد  يافوتم 1100  فیرش  نسحلا  وبا  خیـش  - 28
تسا . هدوب  روهشم  لوا 

ياهباتک رد  هدیـسر و  رتاوت  دـحب  نیا  دـیوگ : و  مارملا ) هیاغ  ) رد يافوتم 1107  ردـقنارگ  فیلات  بحاص  ینارحب  یلبوت  مشاه  دیـس  - 29
. تسا ملسم  مولعم و  نایعیش  هصاخ  تنس و  لها  هماع 

تسا روهشم  تسنیا  شیانعم  هک  هتفگ  يزیچ  نویعلا ص 80  ءالج  رد  يافوتم 1110  دشاب ) داش  شناور  حور و  هک  ) یسلجم همالع  - 30
. هدمآ ایندب  ادخ  هناخ  رد  ترضحنآ  هک  ناراگن  خیرات  ناگ و  هدنیوگ  ثیدح  تیب 

هینامعن .) راونا  ) رد يافوتم 1112  يریازج  هللا  تمعن  دیس  - 31
(. هیدمصلا دئاوفلا  حرش  رد  هیدنلا  قئادح  ) رد ای 20  يافوتم 1118 - يزاریش  ناخ  یلع  دیس  - 33
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هحفص 51 ] ] 

هکیا هلاسر  رد  هدـش  غراف  شتافیلات  زا  یـضعب  فیلاـت  زا  يرجه  لاس 1126  رد  هک  مولعلا  رحب  هللا  هیآ  دـج  یئابطابط  دـمحم  دیـس  - 33
تسا . هدومن  عضوم  اهنآ  تایفو  مالسلا و  مهیلع  ناماما  زور  داز  خیراوت  يارب 

ج 1 ص 68  سیلجلا ) ههزن  ) شباتک رد  يافوتم 1179  یکم  ینیسح  يوسوم  نیدلا  رون  دنزرف  یلع  دنزرف  سابع  دیس  - 34
ص 46. لاقملا ) یهتنم  ) شفورعم لاجر  باتک  رد  يافوتم 1215  يرئاح  یلع  وبا  - 35

لاجرلا .) هدمع  ) رد لاس 1227  يافوتم  یجرعا  نسحم  دیس  - 36
ناوضرلا . رئاشب  نانجلا و  باوباب  موسوم  شرازم ) ) باتک رد  يافوتم 1255  یفجن  يواکفع  لالش  دنزرف  رضخ  خیش  - 37

هحفص 54. رئازلا  هدمع  رد  يافوتم 1265  یمظاک  ینیسح  ینسح  ردیح  دیس  - 38
هحفص 326. هاجنلا ) کلف  ) رد يافوتم 1300  ینیوزقيدهم  دیس  - 39

ناتساد هک  تسنیا  شیانعم : هک  تفگ  يزیچ  سپ  ج 2  نیطالسلا ) هفحت  ) رد رقاب  دمحم  دنزرف  یلع  دمحم  دنزرف  دومحم  دیـس  الوم  - 40
. زور مین  رد  دیشروخ  دننام  تسا  روهشم  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دلوت 

لاس 1274. عبط  هحفص 88  سلاجملا ) هفحت  ) باتک رد  نسح  نیدلا  جات  دنزرف  دمحم  ناطلسالوم  - 41
دوخ گرزب  باتک  رد  يوخ  نکاسيزونز  نسح  ازریم  دیس  - 42

هحفص 52 ] ] 

مولعلا .) رحب  )
بلاطیبا نب  یلعبقانم  رد  بقاثلا "  باهـشلا  شباتک "  رد  ضایر ) بحاص  ) راوگرزب دیـس  نادرگاش  زا  یناوریـش  فیرـش  الم  جاح  - 43

مالسلا . هیلع 
لاس 1263. عبط  هعیشلا ص 31  دیاقع  رد  يدرجورب  رغصا  یلع  الم  - 44

-. هغالبلا ج 1 ص 71 جهن  حرش  شگرزب - باتک  رد  یئوخ  هللا  بیبح  ازریمجاح  - 45
. برعلا باسنا  یفبرضلا  لهانم  ) باتک رد  یجرعا  ینیسح  رفعج  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  هللا  دبع  وبا  - 46

هحفص 329. ج 2  راحبلاهنیفس ) ) رد يافوتم 1359  یمق  سابع  خیش  جاح  - 47
ج 3 ص 3. هعیشلا ) نایعا  ) رد یلماع  ینیسح  نیما  نسحم  دیس  جاح  - 48

.2 هحفص 8 - مالسلا ) هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  یف  نیبحملا  ههزن  ) شباتک رد  يدقن  رفعج  خیش  جاح  - 49
رد قیقحت و  رد  نارگید  ندرک  موحرم  رد  هدرک  هغلاـبم  هقیقح  هدرک و  فیلاـت  یگرزب  باـتک  عوـضوم  نیا  رد  يداـبودرا  اـم  خیـش  - 50

1 شباتک : نیوانع  تسرهف  تسا  وت  رب  تشاذگن و  یقاب  ار  يریت  شنامک 
نآ . رتاوت  ترضحنآ و  فیرش  هاگداز  ثیدح  - 1

. یمالسا تما  نایم  روهشم  راوگرزب  نآ  ندمآ  ایندب  ثیدح  - 2
نیثدحم . شندمآ و  ایندب  ربخ  - 3

. باسنا ملع  نادنمشناد  تدالو و  ثیدح  - 4
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هحفص 53 ] ] 

ناراگن . خیرات  تدالو و  ثیدح  - 5
ءارعش . تدالو و  ثیدح  - 6

نآ . رب  ءاملع  قافتا  تدالو و  ثیدح  - 7
هدرک تیاور  هفئاطلا و  خیـش  یـشاجن  ارنآ  هدرک  دای  هچنانچ  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دـلوم  رد  هدرک  فیلات  یباتک  يرتخبلا  وبا  یـضاق 

خیرات رد  هچنانچ  يرتخبلا  یبا  زا  یئاعنـص  لهـس  دنزرف  ءاجر  زا  یقاس  دمحم  دنزرف  رجح  زا  دـمحم  دـنزرف  نسح  يولع  دـمحم  وبا  ارنآ 
نبا ام  خیـش  يارب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دلوم  باتک  هدرک ، دای  دوخ ص 279  تسرهف  رد  یـشاجن  ص 419 و  ج 7  يدادغببیطخ 

قودص . هیوباب 
لاثما : تسا  هدروآرد  مظنب  ار  یخیرات  هعقاو  نیا  اهنآ  ءارعش  هعیش و  ناگرزب  زا  يرایسب  و 

دیوگ :  231 رد ج 2 ص 278 - تشذگ  وایفارگویب  يافوتم 173 و  يریمح  دیس  - 1

هنما  هل و  الا  مرح  یف  هتدلو 
دجسملا هوانف و  ثیح  تیبلا  و 

دوب . مارحلا  دجسم  هناخ و  میرح  هکیئاج  قح  هناخ  وا و  نما  لحم  ادخ و  مرح  رد  ار  وا  دیئاز 

همیرک  بایثلا  هرهاط  ءاضیب 
دلوملا اهدیلو و  باط  تباط و 

. وا هاگشیاز  وا و  دازون  دوب  كاپ  دوب و  كاپ  هکیراوگرزب  نماد  كاپهرهچ  دیفس  يوناب 

هحفص 54 ] ] 

اهموجن  سوحن  تباغ  هلیل  یف 
دعس الا  رینملا  رمقلا  عم  تدب  و 

يا . هدنخرف  نشور  هراتس  هام  اب  دش  نایامن  بشنآ و  ياه  هراتس  تسوحن  هدش  ناهنپ  هکیبش  رد 

هلثم  لباوقلا  قرخ  یف  فلام 
دمحم یبنلا  هنمآ  نبا  الا 
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. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمحم  هنمآ  دنزرف  رگم  وا  دننام  اه  هلباق  ياه  هچراپ  رد  هدشن  هدیچیپ 
بوشآ ج 1 ص 360. رهش  نبا  بقانمرد  دوشیم  تفای  هکیتایبا  رد  ارنآ  هدرک  دای  یسخرس  روصنم  دنزرف  دمحم  - 2

يافوتم 632. يریمزا  یتشچ  نیدلا  نیعم  هجاوخ  - 3

هحفص 55 ] ] 

يافوتم 632. روهشم  فراع  يونثم ) بحاص  ) یمور يالم  - 4
. تسا نینموملا  سلاجم  رد  شیفارگویب  هک  يافوتم 889  يروباشین  یبتاک  هللادبع  دنزرف  دمحم  الم  - 5

يافوتم 942. يازریش  یلها  الوم  - 6
حدم هک  تسیئ  هدیـصق  يارب  يافوتم 974 ) نامیلس  ناطلس  دهع  ) ءارعـش زا  بئاص ) ) هب شرعـش  رد  صلختم  يزیربت  یلع  دمحم  ازریم  - 7
تفای نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تدالو  تسا  هدرمـش  هکیئاهنآ  زا  ارنآ و  يایازم  دـنکیم  داـی  نآ  رد  ار و  هفرـشم  هبعک  دـنکیم 

رد ص 291. هدماعلا ) همازف  ) باتک رد  دوشیم 
يافوتم 1041. دامادهب  روهشم  يدابآرتسا  ینیسح  دمحم  دنزرف  رقاب  دمحم  دیس  - 8

. دمآ دهاوخ  مهدزاود  نرق  ءارعش  رد  شیفارگویب  رعش و  هک  يافوتم 1127  يزاریش  یئاسف  ياحیسمب  فورعم  حیسم  دمحم  الم  - 9
. مهدزاود نرق  ءارعشنمض  رد  دیایم  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  لاس 1160  دیهش  يرئاح  سردم  هللا  رصن  دی  - 10

يونثم . شباتک  رد  نوزحم ) شرعش ب( رد  صلختم  یتشر  ياضر  الم  - 11
(. باهش ) هب صلختم  هللا  رصن  ازریم  - 12

هحفص 56 ] ] 

هدیـصق رد  ار  تدالو  ثیدح  دمآ  دهاوخ  شلحم  رد  شیفارگویب  رعـش و  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی  یمظاک  حالف  دنزرف  دمحم  فیرـش  - 13
هدرک . دای  هیرارک 

دیآ . یم  شلحم  رد  شیفارگویب  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1226  يوحن  اضر  دمحم  خیش  - 14
هدیصق رد  دمآ  دهاوخ  مهدزیس  نرق  ءارعش  نمـض  رد  شرعـش  یفارگویب و  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی  يافوتم 1252  فجن  نیسح  خیـش  - 15

دیوگ : شگرزب 

یلعل  تیب  هللا  لعج 
یهاضی الع ال  هلای  ادلوم 

تسین . وا  يارب  یهباشم  هک  وا  ماقم  تسا  دنلب  هچ  يا  داد  رارق  یلع  هاگداز  ار  شا  هناخدنوادخ 

هیف  هدالولا  یف  هکراشی  ملل 
اهایبنا لسرلا ال و ال  دیس 
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رگید . ناربمایپ  هن  نالوسر و  ياقآهن  ادخ  هناخ  رد  تدالو  رد  ار  وا  هدرکن  تکرش 

یلعل  اهقوش  هللا  ملع 
اهاوه نم  هب  يذلاب  هملع 

دراد . شا  هناخ  هب  هقالع  قشع و  هک  یسکب  تسوا  شناد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هناخ  قایتشا  ادخ  تسناد 
اعدا ار  هناـخدرک  رادـید  مه  وا  ار و  شبیبـح  داد  ناـشن  هناـخب  سپ  دومن  ار  تیب  تراـیز  يوزرآ  مه  وا  ار و  وا  رادـید  درک  وزرآ  یتـقو 

ار یسک  هچ  ادخ و  هناخ  رد  ندش  هدیئاز  يارب  یعدم  چیه  هدرکن 

هحفص 57 ] ] 

مارحلا و رعـشم  روطنیمه  هدیـشوپ  راختفا  ساـبل  مالـسلا  هیلع  یلع  دـالیم  يارب  هکم  سپ  دـنک  یئاـعدا  نینچ  هک  ناـهج  رد  دـید  یهاوخ 
رد هکم  نیمز  درک  حبـص  سپ  تشادرب  رد  ار  وا  هکنوـچ  دـش  دنلبمالـسلا  هیلع  یلع  دوـجوب  هکم  نـیمز  هـکلب  نآ  ياـنم  زا  دـعب  تاـفرع 

ار . هناخفارطا  دنکیم  فاوط  زور  بش و  هک  ار  ناگ  هراتس  ینیبیمن  رگم  ایآ  دوب  اهینامسآهاگ  فاوط  هکیلاح 
. درادهمادا بکاوک  ءاقب  فاوط  نیاب  دننآرب و  فاوط  رد  زیخاتسر  زور  ات  و 
.1262 يافوتم . یبیرج  رازه  طاشن ) ) هب صلختم  یناغماد  سابع  ازریم  - 16

. دیآ یم  مهدزیس  نرق  ءارعش  رد  شیفارگویب  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی   1270 يافوتم ینیوزق  یقت  دمحم  دیس  - 17
. دمآ دهاوخ  مهدزیس  نرق  ءارعش  رد  وا  دای  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  يریاح  یلماع  ینادمهینوتف  یلع  دنزرف  نیسح  خیش  - 18

شعوبطم . ناوید  رد  یتشد ) ) هب صلختم   1246 دولوم ناخ  دمحم  جاح  - 19
نرق ءارعـش  رد  شداـی  هک  نایعیـش ) ) ققح هورگ  ياـهتجح  زا  ریدـغ و  ءارعـش  زا  یکی  يافوتم 1305  يزاریـش  لیعامـسا  ازریم  جاح  - 20

تسنیا : نآ  هک  نادب  مالسلا و  هیلع  یلع  دالیم  رد  تسا  یئابیز  هدیصق  وا  يارب  دیایم  مهدراهچ 
دهد . افش  ارميرامیب  هکیا  هباشون  نیرتهب  هب  یگدوسآ  ازفایب  سپ  دش  هفرم  یگدنز 

رود رب  یگدنز  دش  اراوگ  بوبحملاصو و  رب  قشاع  دمآ  برطب 

هحفص 58 ] ] 

بیقر . نابهگن و  ندوب 
. یکی یکی  هن  هدب  اتود  اتود  نمب  ارم و  هصح  نک  راشرس  یم  ماج  زا  و 

تسا "  ندیشون  ات  ود  رد  مامت  یشوخ  سپ  " 
دشاب . رو  هلعش  هک  یئاه  شتآ  دشاب  هتفرگ  ارف  هک  تسا  هدش  بآ  شتآ  هکیبارش  نمب  هدب 

تسا . یگ  هنشت  هدننک  باریس  نآ  مسق  مناجب  هک  نم  نانیشن  بش  همه  نمب و  ارنآ  ناشونب  و 
هدش "  رو  هلعش  قشع  ببسب  هکیلد  يارب  " 
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طاشن . نآ  تسارفناج و  میسن  نآ  تسناج  نآ  اه  هرهچ  نیکمن  تسد  زا  هداب  نتفرگ  تسا  نیریش  هزادنا  هچ 
تسا .) هکم  ياه  هوک  زا  هک  ) دخ رص  هوک  رب  دنکیم  یلجت  هکیباتفآ  لثم  ماش  حبص و  رد  ارنآ  نادرگب  سپ 

ناگ "  هراتس  دننام  اهبابح  ارنآ  هدرک  نیزم  "

دومن . كاردا  تساوخیم  هچ  ره  ملد  هک  دمآ  شیپ  هکیسنا  تاقوا  رب  نیرفآ 
. يداهن كاپ  تهج  زا  هک  تشاد  ینوزف  تلاصا و  تهج  زا  دوب  كاپ  هک  دوب  هدرک  لمح  هچنآ  داهن  هبتر  دنلب  رد  ام 

ار "  اهتما  يرادمامز  ینیگنس  دوب  کلام  هکیلاح  رد  " 
انیس . روط  شتآ  زا  دومن  تفایرد  یسوم  هچنآ  دننام  درک  ساسحا  يرون  هبعک  زا  نم  ناج 

. ادص لثم  یئادص  ار  شوگ  دیبوک  دوب  هتفرگ  ارف  یلاحشوخ  ار  الاب  ملاع  هکیزور 

هحفص 59 ] ] 

همظعم "  هکم  میرح  زا  يوط  يارحص  هرانک  " 
ار . یکیرات  یهایس  ام  زا  درک  فرطرب  هک  یهدراهچ  بش  هام  زور  مین  دیشروخ  دیئاز 

. دوشیم تیاده  ناب  هک  تسا  یهام  هراپ  شتروص  هکیرسپ  نیاب  ار  امش  داب  تراشب  يا  نزب  دایرف 
یکیرات "  رد  وا  روناندیشخردب  " 

. ار دبا  توهال  دراد  رب  رد  هکیلاح  رد  دمآ  هک  مشاه ) نب  ) دسا رتخد  همطاف  تسنیا 
دنداتفا . هدجسب  وا  يارب  ناگتشرف  هک  اریز  دندرک  هدجس  هکیناسک  اب  یگداتفا  يور  زا  وا  يارب  دینک  هدجس  سپ 

درک "  یلجت  مدآ  رد  شرون  هکیتقونآ  " 
دش هتشادرب  قح  نشور  يور  زا  هدرپ 

تشگ . نایامن  نایناهج  راگدرورپ  تروص  و 
تیاده . دیشروخ  قارشا  لحم  دش  راکشآ  نیقی و  غارچ  ینشور  دش  رهاظ  و 

کیرات "  هایس  بش  دش  نشور  سپ  " 
. ناهج راگدرورپ  ار  شتروص  امب  داد  ناشن  سپ  هدش  خسن  ینارت ) نل  ) یفن زا  تیدبا 

دوب . هتساوخ  رارصا  اب  روط  رد  هک  ار  هچنآ  دیدیم  دوب و  ام  نایم  رد  یسوم  شاکیا 
یلاخ "  تسداب  نآ  زا  دش  فرصنم  سپ  " 

. هداد ریش  ار  هک  تسناد  تیاده  ناتسپ  ایآ  هدیئاز و  هچ  هک  تمظع  رد  ام  تسناد  ایآ 

هحفص 60 ] ] 

هدروآ . دوجوب  هچ  دیمهف  درخ  بحاص  ایآ  هتشادرب  ار  یسک  هچ  هک  دیمهف  درخ  تسد  ایآ 
 " دوش مولعم  یتقو  سپ  شیانعم  تسگرزب  " 

دوب . ماما  وا  دوبن و  يدوجوم  چیه  هک  یتقو  دوب  وا  ار  مدرم  مامت  يدنلب  تهج  زا  تفای  يرترب  هک  یئاقآ 
. دش هاگداز  وا  تمظع  يارب  هکیماگنه  ار  مارح  هللا  تیب  دومن  فرشم  وا  دالیمب  دنوادخ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2114 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ "  كاخ  رب  تشاذگ  مدق  سپ  " 
دننکیم . فیصوت  يراصن  دوهی و  هک  هچنآ  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  دشاب و  ینارسپ  ادخ  يارب  هک  دشیم  رگا 

دنزرف . هقیقح  هناخ  بحاص  يارب  دشاب  هدوب  هک  دوب  رتراوازس  هناخ  رد  هدش  هدیئاز  سپ 
دنیوگیم "  يراصن  هک  میرم "  رسپ  هن  دنتفگ " و  دوهی  هک  زیزع "  هن  " 

نیمز . نیمتفه  ریز  ات  ضرع  يالاب  زا  تسادخ  ياوس  ام  نیرتهب  ربمایپ  زا  دعب  وا 
ارنآ . فارطا  هراومه  دنکیم  تیامح  هک  ار  همظعم  هکم  وا  یگرزب  دیناشوپ  هک  قیقحتب 

دنوشن "  کیدزن  مارجا  نودب  هکیئاج  " 
ار . اراکشآ  ناهن و  ملاع  دید  رون  رد  دوجو و  رد  ار  نایناهج  مامت  تفرگ  یشیپ 

. دشابیم ادخ  تسد  وا  هکنوچ  تسوا  تسد  تکرب  زا  تسا  ناهج  رد  هچ  ره 
تساهتمعنهدنزیر "  ادخ  تسد   "و 

هحفص 61 ] ] 

يرشب . ره  زادش  رترب  سپ  یگرزب  ببسب  دش  تلیضف  دجاو  ناندع ) نب  رظم  ) وا ببسب  هکیئاقآ 
. ناگ هراتسب  هندنوشیم  تیاده  وا  ببسب  سپ  تسا  هام  نوچ  الاب  کلف  رد  شا  هرهچ 

یتمینغ "  دوس و  هب  ندیسريارب  وا  لزنم  فرطب  " 
تسازان . اهنآ  دننام  ندروآ  زا  راگزور  ردام  هک  لاله  هام  وا  نادنزرف  ومامت  هام  وا 

دنک . دورو  وا  تحاس  فرطب  هک  یسک  تسا  راگتسر  یهام  ره  رد  تسا  نیرئاز  هبعک 
وا "  رب  ندیناسر  تسد  ای  وا  درگ  رد  ندرک  فاوطب  " 

يولو . رهف  سپس  رضم ) نب  ) رازن و  يول ) نب  ) یصق زا  دندش  ثراو  میدق  زا  ار  یماقم  دنلب 
. دنیاه هدیرفآ  نیرتکاپ  یتشرس  كاپ  تلاصا و  تهج  زا  ناشیا  دنکن و  يا  هدنزب  تباقر  ناشیا  زا  يا  هدنززگره 

ددرگیم "  رب  يراختفا  یگرزب و  ره  ناشیا  يوسهب   "و 
تسیگدنز . دشاب  وت  رادید  نآ  رد  هک  یگرم  ره  تسگرم  تقو  وا  رادید  هکیسک  يا 
گرم . رد  ار  میگهدنز  منیبب  دیاش  هک  تسا  یندمآ  هکیگرمارم  درکیم  باتش  شاکیا 

اهتمعن "  نیرتهب  هب  وازا  مسرب  هکیلاح  رد  " 
يزاریش . ینیسح  مساقلاوبا  ازریم  - 21

ار تفارش  اب  دوعسم  دالیم  هدروآردمظنب  يدنه  نیسح  ادفب  فورعم  يوما  يودع  یمیمت  یشرق  نسح  دنزرف  دمحم  نیدلا  جارس  - 22

هحفص 62 ] ] 

.68 ص 178 - هیسدقلا ) هحتفلا  ) مانب هدیسر  تیب  هب 1411  هک  ار  هدش  پاچ  گرزب  هیولع  هدیصق  رد 
. شعوبطم ناوید  رد  يافوتم 1312 - مالسالا  هجح  هب  روهشم  یقت  دمحم  ازریم  - 23

. شعوبطم ناوید  رد  دودح 1318  يافوتم  نوحیج ) ) هب شرعش  رد  صلختميدزی  دمحم  اهبنارگ  رعاش  - 24
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رد نوفدم  ( یناشاک مساقلا  وبا  دیس  جاح  هللا  هیآ  هوتـسن  دهاجم  موحرم  دجام  دلاو  ) یفجن یناشاک  نیـسح  دیـس  دنزرف  یفطـصم  دی  - 25
. دیآ یم  مهدراهچ  نرق  ءارعش  رد  شیفارگویب  شرعش و  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1336  نیمظاک 
. تسا هدش  دای  ام ص 282  ( هلیضفلا ءادهش  ) باتک رد  شیفارگویب  همجرت و  هک  یناسارخ  هللا  بیبح  ازریم  - 26

هحفص رفاسملا ) لاوحا  یف  رطاخلا  هیبنت  ) هب موسوم  هک  شا  هموظنم  رد  دودح 1320  يافوتم  یناسارخ  سیئرلا  خیشب  بقلمیلع  خیش  - 27
.4

دیآ . یم  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یلماع 1353  سابع  دمحم  خیش  - 28
. دمآ دهاوخ  مهدراهچ  نرق  ءارعش  رد  شدای  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  يافوتم 1355  مولعلارحب  لآ  نسح  دیس  - 29

. دیایم شیفارگویب  رعش و  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1361  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیش  جاح  - 30
. دمآ دهاوخ  شا  همجرت  رعش و  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1361  یفجن  خیبط  وبا  یلع  ریمدیس  - 31

هحفص 63 ] ] 

. دمآ دهاوخ  مهدراهچ  نرق  ءارعش  نمض  رد  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  يافوتم 1362  یفجن  يدنه  ياضر  دیس  - 32
. دمآ دهاوخ  شدای  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یلماع  نیما  نسحم  دیس  - 33

دیآ . یم  شرکذ  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یناردنزام  حلاص  دمحم  خیش  - 34
رظن هبشیاه  هدیـصق  نیدـنچ  رد  ار  وا  دالیم  دـمآدهاوخ  شدای  هک  تسا  ریدـغ  ءارعـش  زا  یکی  يدابدروا  یلع  دـمحم  ازریم  خیـش  - 35

ار . مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نآ  هب  دنکیم  حدم  هک  تسوا  لوق  تسا  هتفگ  هدیصق  نآ  رد  هچنآ  زا  هدروآ و 
. ار وا  هزادنا  دنتساوخ  هک  اریرتب  هقباسم  نادیم  رد  دندیسرن  ناشیا  هک  نادب  سپ  ار  ناگ  هدنشخب  تفرگ  یشیپ  : 

شا . هدرم  زا  ار  وا  هدنز  دهدیم  زیمت  نآ  رد  هک  يا  هدننک  هریخ  لضفب  داد  صاصتخا  ار  وا  یلوم  هک  اریز  : 
تسا . هدوب  وا  هناخ  رد  شتدالو  هکنآ  رگم  دنیزگرب  يدنزرف  هک  وا  تسین  دیزگنرب و  يدنزرف  : 

. وا غارچ  رد  دشاب  هلیتف  مدرم  شیپ  رد  وا  تسا  هتسیاش  وا و  هاگداز  دوب  ادخ  هناخ  رد  : 
(. ءابطالا ءابدا  مجعم  ) بحاص یلیلخ  دمحم  ازریم  کنحم  یساطن  هدومن  سیمخت  ارنآ 

. دمآ دهاوخ  شدای  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یفجن  يوامس  دمحم  خیش  - 36
دیایم ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یفجن  بوقعی  یلع  دمحم  خیش  - 37

هحفص 64 ] ] 

. شدای
: دیوگ يوریپ ) ) هلمج زا  دنا  هدروآ  دوخ  هی  دالیم  دئاصق  رد  ار  تبقنم  نیا  مه  ام  رصاعم  ءارعش 

بشما  ادخ  تمحر  قفا  زا  هک  ایب 
دز رس  یلع " یضترم  فرش " هراتس 
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دش  رونم  یلع  زا  قح  هناخ  هک  ایب 
دز رطعم  يا  هفان  دوخب  هبعک  هک  ایب 

: دیوگیم هدورس  ابیز  رایسب  هک  یلصفم  هدیصق  رد  یتاناهبطصا  و 

يدز  رس  ارح  هوک  زا  باتفآ  ادرف  حبص  نوچ 
يدز رب  ربکا " هللا  " رایتخا یب  سدقلا  حور 

يدز  رگید  نهاریپ  ار  هبعک  راصح  لوا 
يدز رتابیز  نیئآ  ار  هناخ  نورد  هگنآ  و 

يدز  قدنخ  رب  دنخبل  يدز  کمشچ  نارفاکرب 
فلت ددرگ  ودع  لسن  وا  زکوک  نآ  دیسر  ینعی 

دسج  يوقت  زا  هدیشوپ  تشاد  هکنآ  یمظع  يوناب 
دسح تسد  ودع  مشچ  شتفع  بانج  زا  رود 

دسم "  " نم لبح  هب  هتسب  ار  شیادعا  ادی  تبت 
دسر اهنز  همه  زا  شیب  تلزنم  برق و  دارد ز 

دسر  ان  لقعت  تسد  وا  فیرعت  رد  ناسنآ ك 
دسا جرب  رد  هدافتا  نز  ریش  نآ  باتفآ  نوچ 

هحفص 65 ] ] 

دسا  تنب  وا  مان  مه  هلماح  ار  قح  ریش  ره 
فدص  نیا  زا  ریغ  هتسیاش  دوبن  ار  تیالو  رد 

مدق  دز  هبعک  فوط  رب  زاین  رجع و  اب  هکیزور 
ملا ندیئاز  درد  زا  شترضح  دوخ  اب  تفایرد 

مرتحم  یئارس  تلخ  ءایح  طرف  زا  تسجیم 
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مرجال یتسد  تشادرب  ایربک  هاگراب  رب 

مرح  زا  ریغ  یهگشیاز  دوبن  شنأش  قیال  نوچ 
مرکلاوذ یحز  ار  وا  یلخدا  يادن  دمآ 

مرم  میرم  نوچ  ازاب و  یتسین  میرم  وت  ینعی 
فلدزم ماقم  نکر و  تسا  وت  دنزرف  هصاخ  نوچ 

ین  هارکا  نامهیم  زا  ار  هناخبحاص  دید  نوچ 
ین هار  ار  سک  هک  یئاج  نورد  رد  تزاجا  اب  دش 

ین  هاگآ  ادخ  زج  سک  وا  تافیرشت  فرط  زا 
ین هاگردنآ  نابرد  یسک  نادزی  تبیه  زج 

ین  هللا  مسب  ءاب  ءزجارس  مرحم  نآ  رد  یم  ار  سک 
ین هارمه  یسک  وا  اب  ادخ  تیانع  زا  ریغ 

ین  هاوخلد  یتبحص  مه  ناوخ  حیبست  کلفط  زج 
فرش دجو و  همه  نیا  اب  رسپ  مام و  نیاب  مزان 

دش  دودسم  مرح  باب  نامهیم  نآ  دیمرآ  نوچ 
دش دودسم  هتسب و  رد  یمدآ  مه  لقع و  رب 

هحفص 66 ] ] 

دش  دوجوم  قح  رما  اب  يدش  لیام  ار  هچ  ره  سپ 
دش دوعوم  تعاس  ات  وا  مادنا  دش  مارآ 

دش  دوبان  دوب  هک  اجره  یمرحمان  ره  راثآ 
دش دوقفم  بش  یئوگ  ادص  یب  دش  ناهج  سب  زا 
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دش  دولوم  نآ  زاونا  مرح ز  یناغارچ  هگان 
فسخنم دش  هم  میبز  فسکنم و  دیشروخ  مرش  زا 

دنک  يرامعم  لصا  رد  ادخ  دیاب  ار  هناخ  نیا 
دنک يرای  مه  لیئربج  دهنرب  شیانب  مدآ 

دنک  يراجح  دنچ  کی  وا  رد  هللا  لیلخ  دیآ 
دنک يراکچگ  شوقنم و  رگید  مزعل  وا ا  ارنآ 

دنک  يرادهگن  يدنچ  شا  هناخ  زا  ادخ  ناسنیا 
دنک يراد  نامهیم  کی  یتسود  زا  یتعاس  ات 

دنک  يراج  يوق  رماوا  يراد  نامهیم  زو 
فلخ ابیز  نیا  رهب  دب  فلس  ام  ياهشقن  سپ 

نورب  دیآ  رون  هبعک  زا  نونکات  نشور  حبص  ناز 
نورب دیآ  روص  خفن  ات  یگدنب  ات  نآ  هک  ین  ین 

نورب  دیآ  روصق  روح و  وا  قوش  زا  رشح  زور  ات 
نورب دیآ  روح  فلز  زا  دبا  ات  نیکشم  يوب  نآ  و 

نورب  دیآ  روبقز  تسم ا  مه  هدرم  شقشع  دیاش ز 
نورب دمآ  روک  كاخ  زا  یلع  ای  ياه  هرعن  اب 

هحفص 67 ] ] 

. دمآ دهاوخ  شدای  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  يدقن  رفعج  خیش  - 38
. دمآ دهاوخ  شدای  هک  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یفجن  یلیلخ  دمحم  ازریم  - 39

هک ترضحنآ  فیرش  دالیم  رد  تسا  ین  هزوم  هدیصق  وا  يارب  دیآ  یم  شدای  ریدغ  ءارهـش  زا  یکی  يدنه  یئوهنکل  یقن  یلع  دیـس  - 40
تسنیا . نآ  ار و  يزاریش  ياقآ  یلع  ازریم  ام  ياقآ  داتسا و  دیوگیم  کیربت  ناب 

بجر . هام  ياهبش  نآ  زا  دش  نشور  وا  ادخ و  هناخ  دنکفا  وترپ  سپ  دش  رهاظ  هکیسک 
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یتراشب  يارب  یتسه  ناهج  درک  يداش 
یگ هدنشخر  رونب و  یفیرش  دش  رهاظ  هکیماگنه 

امش  يارب  دمآ  ماما  ادخ  تجح  هک  درکیم  دایرف  انلع  هکیلاح  رد  دمآ  یحو  و 
 " بوخ رایسب  ناربهر  نایور  بوخ  ردپ   "و 

. دوب رگ  نایامن  نشور و  هکیتازایتما  ینایامن و  تلیضفب  ار  وا  ادخ  داد  صاصتخا 
. دوب اهاج  نیرتهب  شهاگداز  هکیلاح  رد  درک  حبص  سپ  مراهچ  نامسآ  رد  ناگتشرف ) هبعک  ) زا وا  ماقم  تفر  الاب  و 

ینامسآ "  ياهباهش  نآ  رد  ياهرس  نآ  رد  ندمآ  دورف   "و 

هحفص 68 ] ] 

دندش . عضاخ  وا  ربارب  رد  همه  سپ  مدرم  مامت  يارب  هدش  يراذگناینب  هک  تسا  يا  هناخ  لوا  نآ  هکیتسارب 
. موزل بوجو و  يور  زا  دنیامن  جح  مه  اب  هک  تسا  رضاح  رفاسمصخش و  رب  و 

ار "  برق  ماقم  نیرتالاب  دراد  یپ  رد  هکیتدابع  " 
. تسا تاجن  دیما  هکیهاگهانپ  زامن و  ره  رد  مدرم  هلبق  تسنآ  و 

يا . هتخابلد  قشاع  ارنآ  دیایب  هنیآ  ره  هک  یگدنهانپ  يارب  دومن  صلاخ  ارنآ  دنوادخ  و 
دشیم "  تباجا  هک  دوبيا  هدنهاوخ  هکیلاح  رد  دوخب  ندیچیپ  رد  "

. یگدرسفا هودناب و  هدومن  هناخ  هناخ  دصق  هک  تسا  رتخد  همطاف  تسنیا 
دوب . یگتخورفا  روش و  زا  وا  ردهک  یلدب  ار  شزاینیب  راگدیرفآ  دناوخیم  و 

شتآ "  ياه  هلعش  وا  زا  دوب  هتفر  الاب  هک  " 
یناگ . هراچیب  ياهزاین  هدنروآرب  ینایناهج  راگدرورپ  هک  ایادخ  راب  درک  دایرف 

مور . مدرميوسب  هکنآ  نودب  ار  وت  مدمآ  نم  هکیتسارب  ینایادگ  هدننک  تباجا  هودنا و  هدننک  فرطرب 
ینک "  فرطرب  ار  مهودنا  هک  وت  زا  مراتساوخ  " 

دومنیم . شا  هصغ  زا  تیاکش  هدنشخب  يادخ  يوسب  درکیم و  زاین  زار و  شراگدرورپ  اب  هک  نایم  نآ  رد 
يدنخبل . دش  نایامن  هکیتقو  هناخ  راوید  زا  تفرگ  ورف  ار  شلد  رسارس  یتراشب  ناهگان 

هحفص 69 ] ] 

 " دوب بل  يوم  بحاص  هک  وا  يارب  ینادند  قرب  زا  " 
. دیدرگ رجفنم  بشب  حبص  دومع  ای  دش  همین  ودهام  ای  تفاکش  رهز  هراتس 

دش . یگتسب  مهب  فاکش و  قفا  رد  ای  دش  نشور  ناهج  سپ  درک  نشور  قرب  ای 
 " دیدرگ ربمایپ  جارعم  ناهرب  سپ  " 

. تسا هدنشخب  هکیئادخب  شاب  عمج  رطاخ  وش و  لخاد  هک  یتسدب  درک  هراشا  هناخ  ای 
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تسا . رورسم  نم  ماقم  میطح و  واببسب  هکیسک  مالسلا  هیلع  یلع ) ) دنلب ماقم  بحاص  دوش  هدیئاز  اجنیا  رد  سپ 
 " اههبتر نیرتالاب  هب  دسریم  هناخ ) ) نکر "و 

. دشن هتشادرب  هدرپ  دش و  شلوا  دننام  تشگرب  راوید  سپ  دش  لخاد  همطاف 
دوشیم . فرطرب  یکیراتوا  ببسب  هکیمامت  هام  رون  زا  دش  راکشآ  یناهن  زار  درک و  یلجت  رون  هکیتقو 

دنباییم "  تاجن  یهابت  زا  وا  هلیسوب  مدرم  همه   "و 
یماقم . الاو  يراوگرزب و  تهج  زا  شرع  يالاب  زا  تشذگ  هکیرسپ  نیا  دمآ  ایندب  كاپ 

دنداد . تراشب  گرزب  ناربمایپ  وا  ندماب  تنکسم و  يراوخ و  لاح  رد  دننکیم  عوضخ  ناگتشرف  وا  يارب  سپ 
هتشذگ "  ياهلاس  رد  ار  ناشدوخ  تما  " 

دوب . هدنکفا  هیاس  هقبط  تفه  ینامسآ  هن  دوب و  ینیمز  هن  هکنآ  لاح  تخانش و  ار  ادخ  وا 

هحفص 70 ] ] 

دوب . هدمآ  راوگرزب  ناربمایپ  يارب  هک  هچ  ره  درک  توالت  هداتفا و  هدجسب  نیا  يارب  سپ 
 " اهباتک زا  ای  اه  هفیحص  زا  وا  زا  شیپ  "

ار . اه  ماب  نیرتالاب  تفر  هقیقح  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  مدرم  يارب  تسا  هاگ  فاوط  ادخ  هناخ  رگا 
دوسالا . رجحندرک  سمل  مالتسا و  يارب  نکر  يوسب  دوش  یعس  ادخ و  هناخ  دوشیم  فاوط  وا  تکرب  هب  هک  اریز 

" درکیم یئاتسدوخ  یلاحشوخ  زا  هکیلاح  رد  ادخ  هناخ  درک  حبص  سپ  " 
یماقم . الاو  رد  ار  وا  دننام  رایب  هدوب  رگا  وا  زا  ریغ  يدازون  ادخ  هناخ  رد  دوبن 

ریش . زا  نتفرگاو  زا  شیپ  دیشون  رایسب  هک  دوب  ملع  وا  ياذغ  سپ  ادخ  نتخومآ  هب  دش  هداد  ملع  واب 
لیم "  نیرتاراوگ  هب  نآ  زا  دیشونیم  هک  " 

وا . داژن  یکاپ  وتلاصا  هب  یحو  تسا  هداد  ربخ  یئاناوتو و  تدایس  ربارب  رد  یتسه  ناهج  تسا  کچوک 
ار . يزاریش ) ) زاریش ماما  گرزب  همالع  دینک  دصق  وا و  دالیم  ردار  نایعیش  ندب  هدژم 

 " ار قالخا  بدا و  زکرم  ملع و  همشچرس  " 
هب ار  یـضام ) یبا  اـیلیا  ) هـیرفک هدیـصق  ناـب  هدرک  هضراـعم  هـک  مالـسلا  هـیلع  نینموـملاریما  دـالیم  هراـبرد  رگید  هدیـصق  تـسوا  يارب  و 

منادیمن . نم  يردا ) تسل  ) هیفاق
ار همه  ینامداش  دش و  لاحشوخ  یناگدژم  زا  یتسه  ملاع 

هحفص 71 ] ] 

تفرگ . ارف 
لگ . هفوکش  ندز  دنخبل  رد  دزیم  ههچهچ  هکیلاح  رد  درک  حبص  يرمق  و  : 

دندرکیم . وغبغب  یلگنج  ناتخرد  يالاب  رد  ناگ  هدنرپ  و  : 
. منادیمن نم  هچ ؟ يارب  یشوخ  نیا  تسیچ و  رهب  تراشب  نیا  : 
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ندیصقر . لاح  رد  دوب  هتساخرب  هک  دوب  یگرزب  تخرد  نآ  رد  دیزویم و  داب  : 
ندز . لاب  هب  دندرکیم  یلاحشوخ  هک  دوب  یناگ  هدنرپ  تخرد  ناب  و  : 

ار . یگهدنز  ياهرات  دزیم  راسخاش  رد  لبلب  و  : 
. مناد یمن  نم  دنکیمیصاقر . تخرد  نیا  یچ  يارب  زا  : 

روآ . راب  هویم  لگ و  زا  رپ  ياه  هخاش  يراهب و  يابیز  سدنس  زا  دوب  هدیشوپ  نیمز  يور  ادج  : 
يراب . رپ  ناوارف  اهششوپ  هبدوب  رتخبتم  تکرح و  رد  درکیم  زان  سپ  : 

يزیمآ . تفگش  لاحو  شیاهسابل  هب  دیلابیم  هکیلاح  رد  درک  عورش  و  : 
دوشیم ... تفای  نم  لثم  یسک  ایآدوب  ایوگ  هکیلاح  رد 

منادیمن  نم 
تفگیم : نخس  هتسهآ  هتسهآ  اهلگ  شوگ  رد  هزات  میسن  : 

تسانادنخ . يدونشخ  طاشن و  يور  زا  هک  دوشیم  هدید  سپ  : 
درکیم . شمارآ  یئامندوخ و  راهظا  هخاش  ندروخ  ناکت  و  : 

. منادیمن نمهک  داد  خساپ  هدنخ  اب  سپ  تفگ  هکیزیچنآ  تسیچ  : 
خرس . شتآ  هلعش  ارنیمز  زا  یمین  دیناشوپ  : 

هحفص 72 ] ] 

. نتخوس سرت  زا  شلد  دیپطیم  لبلب  سپ  : 
نآ شزوس  زا  تسه  یهار  نم  تاجن  يارب  ایآ  دزیم  دایرف  : 

منادیمن  نم  منک ... شوماخ  هنوگچ  هدمآ  ارم  هکیشتآ  نیا  : 
. درک نشور  ار  یتسه  همه  يرون و  يامیس  دیبات  : 

. ار یناشخر  هراتس  مدیدن  نامسآ و  رب  ار  یهام  منیب  یمن  : 
. ار یقرب  اجنیا  رد  مدرکن  كاردا  سپ  مدرک  وجتسج  و  : 

ار  ناهج  نیا  يرون  هدرک  نشور  هچ  يارب  سپ  : 
مناد  یمن  نم 

دوب . یگ  هدرمژب  ناگورگ  زور  نیا  زا  شیپ  غاب  نیا  : 
. اه يرخآ  يارب  میدق  زا  دندوب . یحاورا  نآ  يالاب  هک  دوب  یئاهربا  : 

اهناج . يور  رب  یکنخ  داب  نآ  رد  دیزویم  : 
دندرک  وب  شوخ  رد  دباتیم  هتشگرب و  زور  نیا  روطچ  : 

مناد  یمن  نم 
مرادرب . نآ  زا  هدرپ  هدیسرپ و  نآ  نیا و  زا  هک  متساخرب  : 

دنتسه  یناشیرپو  بارطضا  رد  نم  دننام  هک  مدید  ار  همه  سپ  : 
دنرگیدکیب . دروخرب  تفلاخم و  رد  اه  هشیدنا  نیاربانب  : 
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مناد . یمن  نم  تفگ ... سپ  تفرگ  ار  همه  یناوتان  راک  رخآ  و  : 
یناهن . تبحم  هفطاع  داد  یهاگآ  ارم  ماگنه  نیا  رد  و  : 

نیقی . هدیدب  یکریز  ياناد  درک  نامگ  مدرک و  نامگ  نم  و  : 
. تسا نینموملا  ریما  ام  يالوم  دالیم  نآ  هک  : 

منادیمننم . هکنیاب .. نتفگ  ار و  نادان  راذگاو  سپ  : 
. وا زا  ریغ  يدازون  هدنشخب  يادخ  هبعک  رد  هدوبن  : 

هحفص 73 ] ] 

. یماقم الاو  رد  يدننام  نتشاد  زا  اه  هدیرفآ  نایم  رد  تسا  رتالاب  وا  هک  اریز  : 
تسا . هدمآ  ادخ  مکحم  نآرق  رد  شدای  یپ  رد  یپ  و  : 

. منادیمن نم  نیا ...: زا  دعب  تسا  گنرین  بیرف و  دیوگیم  ایآ  : 
. ار دنزرف  نیرتهب  تشادرب  رد  هکیلاح  رد  همطاف  دمآ  : 

یتسپ . بآ  زا  هن  كاپ : يرونب  هدمآ  يدازون  : 
. نایناهج نایم  رد  یئادخ  يامیس  تروص و  دش  رهاظ  و  : 

. منادیمن نم  .. هنیس ولهپ و  رد  دش  هدرپس  هنوگچ  سپ  : 
دوب . هتفرگ  ار  وا  نامیاز  درد  درکیم و  اعد  هکیلاح  رد  دمآ  : 
. ناوارف رهم  بحاص  فاطلا  زا  امرخ  تخرد  هخاش  فرطب  : 

یکاندرد . لدب  ار  هدننیرفآ  راگدرورپ  دناوخ  سپ  : 
درک هحون  روطچ  و  درک ، دایرف  هنوگچ  درک ، هلان  روطچ  : 

منادیمن  نم 
ار . وا  داد  خساپ  هناخ  هکنیا  زا  زج  منادن  نم  : 

. دش زاب  يرد  نآ  زا  هک  هناخ  راوید  رد  هک  يدنخبل  اب  : 
بلق . یکاپ  زا  یناسنا  نآ  رد  تشگ  دیدپان  دش و  لخاد  : 

ار نیا  ریغ  ار و  نیا  منادیم  هک  تسین  نیا  زج  : 
مناد یمن  نم 

. هدش ناریحنآ  رد  اهلقع  هک  تسیزار  نآ  هکنآ  لاح  منادب و  هنوگچ  : 
تسا . هدوب  اهلصا  لصا  نآ  هراومه  نکلزورما  رد  تسا  يا  هثداح  : 

لولح ادخ  هن  ادخ و  اب  تسیکی  هن  نکل  ادخ  يارب  تسیرهظم  : 
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. وا رد  هدرک 
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منادیمن . نم  هکنیاب ... منادیم  هکتسنآ  نم  كاردا  تیاهن  : 
دشاب . وا  اب  ربارب  یماقم  الاورد  تسیک  و  یلع ) ) دش هدیئاز  كاپ  : 

دندش . نادرگرس  وا  هرابرد  یهورگ  دنتفای و  تیاده  وا  رد  یهورگ  سپ  : 
تسادخ . اقح  وا  هک  دندرک  نامگ  دندش و  هارمگمه  یمدرم  : 

. دوشیمن رفیک  تسا  قشع  یگناوید  نیا  ایآ  : 
منادیمن  نم 

ار  وا  دالیم  همالس ) سلوب  ) یحیسم داتسا  هیامنارگ  رعاش  و 
دیوگ : هحفص 56  رد  سپ  تسا  ریدغ ) دیع  ) هب موسوم  هک  هیبرع  هدیصق  لوا  رد  هدروآ  مظنب 

دیلانیم  هک  يا  هدشمگ  هلان  دننام  ياهتسهآ  يادص  ینالوط  یکیرات  رد  بش  دینش  : 
یتخبشوخ . دیما  اهتراشب و  زا  ینورد و  ظیغ  یناهن و  ياهدرد  زا  : 

راوتسا . یمیدق  هناخ  هدرپ  هب  هانپ  دوب  هدرک  تحاران  ار  وا  نامیاز  درد  هک  يدازآ  يوناب  : 
دوبعم . ياربتسناگ  هدنب  لپ  نآ  سپ  تسیراودیما  هیام  اهیتخس  رد  هک  ادخ  هبعک  : 

. ششخبو دوج  رتخد  ماقم و  الاو  رتخد  تفارش و  رتخد  هب  دننک  يرای  هک  یئاه  هلباق  هن  دندوب و  ینانز  هن  : 
هزره رگناوت  اهنت و  ار  مدرم  نیرت  فیرش  تشاذگیماو  یتسدگنت  : 
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. دوبن اهنت  دساف 
هدش  هدیرفآ  هدجسيارب  هک  ار  یئور  دوسیم و  كاخب  یناشیپ  تشگیم  اجک  ره  : 

يا . هدیشک  جنر  ندش  هنشت  وا  رب  بش  دش  هنشت  هکنآ ... ات  یتحاران  درد و  رب  درک  ربص  همطاف  : 
. يا هزات  وترپ  هب  ار  بش  درکیم  نشور  هک  دزرس  باتشب  قفا  زا  هراتس  ناهگان  : 

. دوقنع نتخیوآ  تخیوآ  تفرگ و  رارق  میطح و  هب  همطاف  دش  کیدزن  و  : 
یتخبشوخ . زا  دیدش  ناراب  درابیم  نیمز  رب  سپ  ینتخیر  اوه  رد  يوترپ  دزیریم  : 

. ناگ هدنرپ  زاوآ  يارب  درکیم  یلاحشوخ  ناکرا  درکیم و  وغبغب  هدش و  رادیب  رتوبک  و  : 
. درکیم دایرف  یناوخ  هنارت  هب  نآ  ياهگنس  یشوخ و  زا  مارح  دجسم  دزدنخبل  : 

یلع . نوچ  يدازون  يارب  يرگید  زور و  يارب  عولط  یکی  دوب  زور  نآ  عولط  ود  : 
دوب . ناریش  همه  مه  زا  یضعب  نآ  رد  تشگیم  هک  يدایرف  ار  ردام  تخادناتشحوب  : 

ینالوط . دیما  رب  داتفا  هدجسب  درک و  وزرآ  ای  دناوخ  ردیح  ار  دنزرف  : 
. دش ءادها  هداز  دنزرف  هبگرزب  ردپ  مان  شردپ  لثم  ار  شرسپ  دیمان  دسا  : 

تفاکشنامسآ سپ  میدیمان  یلع ) ) ار وا  هکلبتفگ  شردپ  : 

هحفص 76 ] ] 
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. دیکات يارب 
. اهلسن زا  اهلسن  ارنآ  دنا  هدرک  تیاور  اه و  نیمز  ارنآ  درک  لقن  هک  تسیمان  نیا 

يدیدج . عولطب  دیایم  زور  ره  تسیقاب  حبص  دننام  وا  دوشیم و  ریپ  راگزور  : 

؟ تسیک رعاش 

ار وا  یفارگوـیب  وهمجرت  يوامـس  همـالع  یلاوا  یجیرـس  ینیـسح  رـصن  یبا  دـنزرف  نسح  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  زیزعلا  دـبع  دیـس  ناـشیا 
لاس 75. رد  دومن  تافو  هرصب  رد  رهام  فیرظ و  دوب  يرعاش  عماج و  بیدا  دوب  یلضاف  وا  دیوگ : هدروآ و  هعیشلا ) ءارعش  نم  هعیلطلا  ) رد

. ابیرقت

هحفص 77 ] ] 

یلح نیدلا  یفص 

هراشا

يافوتم 752 دولوم 677 
سرت ساسحا  دمآرد و  هزرلب  هدننک  دایرف  و  نئادم ) ) ناویا وت  تدالوب  یلاحشوخ  زا  تفاکش  دش و  شوماخ  وت  دالیم  تلیضف  يارب  شتآ 

نارگوداج . نابهر و  وت  روهظب  داد  تراشب  درک و  ریبعت  ار  باوخ  نهاک ) ) حیطس دوب و  هدید  ناوریشون  هکیباوخ  ساره  زا  دومن 
لیقزح ناشیا و  دنتفگ و  انث  ربمایپ  يایعش  ایمرا و  وت  رب  و 
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هیلع هللا  یلص  دمحم  ) نآرق یسیع و  لیجنا  یـسوم و  هاروت  میهاربا و  فحـص  اهناب  دهدیم  یهاوگ  هک  لئاضفب  دندومن  فارتعا  وت  لضفب 
هلآ ) و 

درک . یلاحشوخ  زاربا  وت  روهظب  یتسه  ملاوع  دوبعم و  يادخ  يارب  يدوب  هدننک  هدجس  هکیلاح  رد  يدمآ  ایندب  سپ 
دشن ، قالطا  يا  هنتخ  وت  رب  تفارش و  تهج  زا  دشن  هدیرب  وت  زا  یفان  يدوب ، لماک  هکیلاح  رد  يدمآ  ایندب 

دوبن ، ناهنپ  وا  زا  هبعک  ناکرا  هکیلاح  رد  داهن  ار  وت  ار و  ماش  ياهرصق  دید  هنمآ  سپ 
دوب  ناریح  نآ  فصو  زا  اه  هرطاخ  هک  دوب  لاحشوخ  نانچ  هنمآ و  دنزرف  يور  رد  درکیم  هاگن  وا  دمآ و  هیدعس ) ) همیلح

وت . دج  دهد  یهاوگ  هکنآ  ات  یناهنپ  رد  دوب  وت  تلاسرب  نموم  هکیلاح  رد  نزی "  يذ  دنزرف "  درک ، حبص 
وت فارطا  رد  ار  ناگتشرف  تناردارب  دندید  سپ  درک  حیرشت  یگلاس  راهچ  رد  ار  وت  هنیس  دنوادخ 

هحفص 79 ] ] 
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، دوب تخس  گنس  نوچ  نآ  مرج  دوب و  هدنکفا  هیاس  امرگ  تدش  وت  يارب  هک  يربا  هیاس  رد  یگلاسجنپ  رد  یتفریم  هار 
تسیب و رد  نینچمه  دروآ و  مالـسا  ینارید  نارطم  درک و  میظعت  دـش و  مخ  رید  راوید  سپ  یبهار  رید  هب  یگلاـس  تفه  رد  يدرک  رورم 

دوب ، بعر  زا  رپ  شبلق  هکیلاح  رد  دش  فرصنم  وت  زا  تشاد  وتب  دصق  ءوس  هک  بهار  روطسن ) ) یگلاسجنپ
اهیب ار و  اهناطیش  دندنکفا  هدنبات  ياهگنـس  اه و  هلولگ  سپ  دش ، رهاظ  نآرق  يربمایپ و  دیـشروخ  دیبات  دش و  لماک  تلاس  لهچ  هکنآ  ات 

نیمز . يور  رب  دنداتفا  نیمزبوت  سرت  زا 
وت يارب  هدروآ  ار  اه  جـنگ  مامت  دـیلک  وت و  رب  دـنتفگ  دورد  گیر  ياهلت  اهگنـس و  اهتخرد و  وت و  رب  ندرک  مالـسب  هدـمآ  نابزب  نیمز  و 

تشاد ، زاب  نآ  زا  ار  وت  وت ، تفرعم  دهز و  یلو 
نیمز درک  حبـص  تسنایامن و  نآ  دـنکیم و  فرطرب  ار  کش  هک  تسا  راکـشآ  يرهم  مدـید  وت  يور  شیپ  دـننام  ار  وت  تشپ  مدرک  هاگن 

تنانمـشد و رب  یتخـس  بعرب  يدـش  يراـی  وت  دـش و  ندـناوخ  زاـمن  ناـکم  نیمز  ماـمت  سپ  دوب  دجـسم  وت  يارب  هک  یلاـح  رد  هدرتسگ 
تبغر و يور  زا  دوب  ناملسم  هکیلاح  رد  مالـس  نب "  هللادبع  نوچ "  یناوج  وت  يوسب  دمآ  دندوب و  ینارای  وت  يارب  اهگنج  رد  ناگتـشرف 

دندز . فرح  وت  اب  گرگ  ریش و  اهدژا و  رامسوس و  زین  دنتفگ و  نخس  وت  اب  وهآ  اهرتش و  یهاگحبص  دمآ و  ناملسم  مه  ناملس 

هحفص 80 ] ] 

تفگ : حیبست  هزیر  گنس  وت  تسد  فک  رد  دوب و  هدنیوگ  دورد  هکیلاح  رد  امش  نتفر  ربنم  يارب  درک  هلان  هنانح ) ) نوتس و 
دوب . هداد  تنیز  ناب و  دیشخرد  هکیلخن  رد  ار  وا  يدینادرگرب  سپس  وت  يوسب  یئامرخ  هشوخ  دمآ  دورف  و 

. دروخ مهب  ناشیاه  هخاش  هکنآ  ات  وت  فرطب  دندمآ  سپ  يدناوخ  هکیتخرد  ود  و  : 
دش . يراج  بآ  وت  ناتشگنا  زا  سپ  دندرک  تیاکشوتب  یگنشت  زا  نایرگشل  و  : 

دید . یمن  نآ  اب  ار  یناسنا  هک  وا  یئانیب  دوب  هتفر  هکینآ  زا  دعب  ار  هداتق  مشچ  يدینادرگرب  و  : 
تسنابز . تسد  نآ  زا  يوضع  هکنآ  لثم  داد  ربخ  دندوب  هدز  رهز  ناب  هک  يدنفسوگ  تسد  و  : 

تساوخیم . هدنشخب  يادخ  هکنانچ  یتشذگ  نامسآ  تفه  زا  هک  قارب  تشپ  رد  نتفر  الاب  و  : 
یناصقن . ناب  دوبن  هکنآلاح  ندرک و  بورغ  زا  دعب  دیبات  دیشروخ  تفاکش و  هام  و  : 

درادن . ارنآ  راکنآ  ناوت  یناسنا  چیه  هک  دنا  هداد  نآ  قحب  یهاوگ  مدرم  همه  هک  یتلیضف  و 
یتفرگیم  رارق  یناکم  رد  رگا  وت  يارب  يا  هیاس  باتفآ  رد  دوبنهکنآ  لاح  يدوب و  هللا  لظ  نیمز  يور  رد 

هتشذگ . نایدا  وت  نید  تلم و  هب  دش  خسن  هکنآ  زا  دعب  نیشیپ  ياهباتک  وت  باتکب  دش  خسن  : 

هحفص 81 ] ] 

دیدرگراکشآ ، ناهرب  دش و  لیلد  هماقا  هدشهتشاد  گرزب  شردق  هک  وت  يربمایپ  رب  و 
دیامن ، ناشکمک  ات  دندرکیم  ادخب  هثاغتسا  وت  هلیسوب  ناشیاهیراتفرگ  رد  ناربمایپ  مامت  و 

درذگب ، وتب  ینامز  هکنآ  زا  شیپ  زا  تفرگ  ناربمایپ  زا  ینامیپ  وت  يارب  دنوادخ 
دش ، هداد  هانگ  فالخ و  تبسن  واب  هکیتقو  دومن  سامتلا  ادخب  مدآ  وت  هلیسوب  و 

دومن ، نایغط  نافوط  هکیتقو  دوب  هتسکش  ار  یتشک  هنیس  ایرد  جوم  هکیلاحرد  مالسلا  هیلع  حون  درب  هانپ  وتب  و 
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دش ، لیاز  شیاه  هصغ  سپ  دنک  فرطرب  ار  شیالب  هک  ار  شراگدرورپ  درکیم  لاوئس  مالسلا و  هیلع  بویا  دش  لسوتموتب  و 
دش ، رو  هلعش  وا  يارب  شتآ  هکیتقو  دیسرتن  دورمن  زا  سپ  ار  ادخ  دناوخ  مالسلا  هیلع  لیلخ  وت  هلیسوب  و 

دوب . ناریح  شبلقو  ار  شراگدرورپ  درکیم  تساوخرد  هکیلاح  رد  نادنز  رد  (ع ) فسوی دش  یجتلم  وتب  و 
، تشگ ادخ  ناسحالومشم  سپ  دش  شریذپ  ناهاوخ  شراگدرورپاب و  تفگ  نخس  یهاگحبص  مالسلا  هیلع  میلک  یسوم  وت  هلیسوب  و 

دوب . هدش  هدیسوپ  شنفک  هکنآ  لاح  درک و  هدنز  ار  هدرم  ادخ  سب  درک  اعد  مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  وت  تعافشب  و 
، نایرپ نایمدآ و  ار  وت  درک  تعاطا  هکنآ  ات  شندش  ناهن  زا  دعب  دش  راکشآ  قح  وت  هلیسوب  و 

اه هیفاق  دوش و  مامت  نخس  ار  وت  تافص  قح  منک  ادا  مهاوخب  نم  رگا  و 

هحفص 82 ] ] 

دیآ . گنت  هب 
ناوضر ، تاکرب و  لضف و  دورد و  تیحت و  مالس  بحاص  زا  داب  وت  رب  سپ 

دننک ، تکرح  اه  هخاش  هدیزو و  میسن  هک  دنچ  ره  دنقح  هار  هک  وت  نادناخ  رب  و 
دندوب ، راوخ  وا  تعاجش  ناوت  تردق و  يارب  ناریلد  هکیسکنآ  وت  ملع  ثراو  وت  يومع  رسپ  رب  و 

نانگمه ، يزیچ  یب  تیاده و  رون  زورنآ  رد  دش  رهاظ  هک  ریدغ ) ) زور رد  وت  ردارب  و 
، درک یئامنهر  ار  اهنآ  هدنشخب  يادخ  سپ  ار  تیاده  هار  دندرک  يوریپ  هکیناسک  وت  نارای  رب  دورد  و 

، تسا یئاهتمیق  اهب و  اهناج  شورف  يارب  هک  دندش  هاگآ  ار و  تشهب  ناشششوکب  دندیرخ  و 
، تسا ناسحا  وا  يارب  هکیسک  گرزب و  یئاهتمعن  هدنیاشگ  راوگرزب و  ناربمایپ  نیرخآ  يا 

یناسنا . هدننک  بیکرت  نآ  رب  تسا  هتشرس  ار  نآ  شزغل  هک  ار  دوخ  ناهانگ  وتب  منکیم  تیاکش 
، دنکیم ماندب  اوسر و  هانگ  ار  هدنب  هکیتسارب  تسا  هانگ  وا  راک  هکیا  هدنب  يارب  امرف  تعافش  سپ 

دننک ، نازیوآ  ار  وزارت  هدراذگ و  ار  طارص  هکیتقو  ناتناتسود  هرابرد  تعافش  تسا  وت  يارب  سپ 
، دشاب شزرمآ  وا  شاداپ  هکنیا  عمطب  دش  امش  لوبق  هزاجا و  ضرعتم  هقیقح  هنیآ  ره  سپ 

هحفص 83 ] ] 

ریز تایب  تسا  وا  يارب  و 

هوانبا  ایلع " و  لاوت " 
هلاوها داعملا و  یف  زفت 

دش . یهاوخ  راگتسر  نآ  ياه  ساره  زیخاتسر و  زور  هک  ار  وانادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  رادب  تسود 

ریدغلا "  موی  دقع "  هل  ماما 
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هلاوقا و  یبنلا ) ) صنب

ترضحنآ . راتفگ  ربمایپ ص و  حیرصت  هب  مخ  ریدغ  زور  نامیپ  تسوا  يارب  هکیربهر  ماما و 

هالصلا  دعب  دهشتلا  یف  هل 
هلاح نع  ربخی  ماقم 

هحفص 84 ] ] 

دهدیم . وا  لاح  زا  ربخ  هک  تسا  یماقم  ربمایپ  رب  تاولص  زا  دعب  دهشت  رد  وا  يارب 

امسلا  هلا  رکذ  دعب  لهف 
هلآ يوس  یبنلارکذ  و 

دوش . روکذم  هک  تسه  يرگید  وا  نادناخ  زج  ربمایپ  رکذ  نامسآ و  يادخ  رکذ  زا  دعب  ایآ  سپ 

؟ تسیک رعاش 

یلح ضیرع  نب  هللا  دبع  نب  یقاب  نب  ایارس  یبا  زیزعلا  دبع  نب  رصن  نبدمحا  نبا  مساقلا  یبا  نب  یلع  نب  ایارس  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  یفص 
یط ) زا  يا  هلیبق  سبنس  دالوا  زا  ) یسبنس یئاط 

بولـسا و یبوخب  تسا  فافـش  ینعم و  یکیراب  ظفل و  ینیریـشب  شرعـش  تسج  يرترب  تسا . هدوب  داـض  تغل  ءارعـش  زا  لوا  زارط  زا  وا 
ماسقا نونف و  رد  هدمآ  مدقم  سپ  هیونعم  يایازم  رب  ندرک  تاعارم  اب  هیظفل  تانـسحم  ندرک  تردابمب  هدرک  عارتخا  هک  قیقحتب  یناور و 

دنا . هتشاد  نونف  رد  تکراشم  هک  تسا  هعیش  ءاملع  زا  ناگدش  هدرمش  نیدودعم و  زا  وا  هچنانچ  بدا  نایاوشیپ  زا  یئاوشیپ  رعش و 
لاس رد  نم  دیوگ : هک  تسا  یعفاش  يدابآ  زوریف  نیدلا  دـجم  سوماق "  بحاص "  تافیلات  زا  یخرب  زا  نینموملا ص 471 - سلاجم  رد 

دادغب رهش  رد  نیدلا  یفص  رعاش  بیدااب  مدرک  دروخرب   747

هحفص 85 ] ] 

هک ار  وا  مدـید  ندرک و  ینکارپ  نخـس  نتفگ و  رعـش  رثن  مظن و  رب  دوب  یماـمت  ناوت  تردـق و  ياراد  هک  مدـید  یگرزب  داتـسا  ار  وا  سپ 
وربوخ . هرهچ  زا  رت  مرخ  هدیپسداب و  زا  دوب  رت  فیطل  وا  رعش  سپ  رعش ، تیبرع و  مولعب  دوب  هاگآ 

تساهفدص . رد  رد  دننام  نآ  هک  اریرعش  نیا  دروآ  مظنب  هک  درکیمن  نامگ  دیدیم  ار  وا  تروص  هکیسک  دوب و  صلاخ  یعیشوا  و 
تخومآ ار  نایب  یناعم و  رعش و  ماسقا  مامت  رد  دش  داتسا  ات  دیشک  جنر  تیبدا  رد  دیوگ  هنماکلا " ج 2 ص 369  ررولا  رد "  رجح  نبا  و 

یناگرزاب تراجت و  يارب  اهنآ  ریغ  نیدرام و  رـصم و  ماشب و  سپ  دیـشک  یناـگرزاب  تمحز  دومن و  فینـصت  یباـتک  هتـشر  ود  نآ  رد  و 
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دیوم نوالق و  نب  دـمحم  رـصانلا  دوتـس  و  دوب . یلیطاـبا  ناـشیا  زا  دوب  هدرک  هک  یئاهحدـم  رد  شنطوب و  تشگرب  سپـس  دومن  ترفاـسم 
يربت لاح  نیا  وا  اب  دـنکیم و  ناـب  نـالعا  هک  تسا  یبلاـطم  شرعـش  رد  دوبندوب و  هعیـش  ضفرب و  مهتم  وا  يا و  هدیـصق  هب  ار  لیعامـسا 

تسا . نیا  اب  فلاخم  ضقانمهک و  تسیزیچ  نآ  رد  هک  دنچ  ره  تسا  دوجوم  شراعشا  رد  نآ  تسا و  هتفگ  هکینابزبتسجیم 
عمج ناطلـسب و  ار  وا  دیناسر  وا و  يوسب  تفر  سپ  ار  ریثا  نیا  نیدـلا  ءالع  دوتـس  سپ  دوب  هنـس 727  دش  هرهاق  لخاد  هکیا  هبترم  لوا  و 

. دوب فیطللا  دبع  نیدلا  سمش  سیئر  وا و  لئاضفب  دندرک  فارتعا  یگمه  سپ  رصع  نآ  ءالـضف  نایح و  یبا  مدرم و  ياقآ  دنزرف  هب  دش 
نآ ندوب  بیجع  و  تسیرایسب . نونف  رب  لمتـشم  روهـشم و  وا  رعـش  ناوید  و  تسا . هتفگن  رعـش  وا  دننام  اقلطم  سک  چیه  هک  دوب  دقتعم  و 

هدرک تفایرد  باتک  لهچ  دص و  زا  ار  نآ  هک  هدومندای  نآ  رد  نآ و  حرش  نینچمه  تسفورعم و 

هحفص 86 ] ] 

تسا .
دنکیم تیاور  تایفولاب ) یفاولا  ) باتک رد  وا  زا  هک  لاس 731  رد  تسا  يدفص  تسا  هدرک  عامتجا  مجرتم  اب  هکیناسک  زا  و  دیوگ : ینیما 

. تسا تخومآ  وا  زا  هیعم  نیدلا  جات  هباسنفیرش  هتفرگ و  ارف  یلح  نیدلا  مجن  ققحم  ام  داتسا  زا  ار  ملع  و 
رثکا ار  وا  هدرک  يوریپو  میتفرگ  لمالا ) لما  ) باـتک زا  ارنآ  اـم  رخآ  اـت  هتفرگ  ارف  ققحم  اـم  ياوشیپ  زا  ار  ملع  میتفگ  هکنیا  دـیوگ : ینیما 

و سابع ) خیش  جاح  ) یمق ثدحم  ام  داتـسا  هعیـشلا و  نایعا  تاضور و  بحاص  دننام  دنا  هدرک  همجرت  ار  نیدلا  یفـص  ام  رعاش  هکیناسک 
هدمآ ایندب  لاس 677  رد  نیدـلا  یفـص  هدومن و  تافو  لاـس 676 رد  نیدـلا  مجن  ققحم  اـم  ياوـشیپ  هکنآ  يارب  تسین  تسرد  ادـج  نیا 

تسا و یحی  نیدلا  بیجن  خیـش  نب  دـمحم  نیدـلا  یفـص  وا  ار  ققحم  ام  خیـش  هدرک  يدرگاش  هک  ینیدلایفـص  تافو و  زا  دـعب  لاسکی 
. تسا دوجوم  مجارت  بتک  رد  هچنانچ  تسا  هدوب  هیعم  نب  نیدلا  جات  دیس  خیاشم  ودیتاسا  زا  هکنآ  تسوا 

( دیهش ) یضاقو هدومن  دای  ار  وا  راعشا  زا  يرایـسب  هدرک و  هغلابم  تاـیفولا ج 1 ص 279  تاوف  باـتک  رد  یبتک  وا  رب  دورد  فیرعت و  رد 
دیـس لما و  میمتت  رد  هنابـشیبا  نبا  لمالا و  لما  رد  یلماـع  رح  خیـش  اـم  ياوشیپ  نینموملا ص 470 و  سلاـجم  باـتک  رد  مه  يرتشوش 

ءاملعلا و ضایر  بحاص  جفراعملا 5 ص 525 و  هرئاد  رد  يدجو  دیرف  علاط ج 1ص 358 و  ردب  رد  یناکوش  رحسلا و  همسن  رد  ینامی 
هغللا بادآ  خیرات  فلوم  جمالعا 2 ص 525 و  رد  یلگرز  تاضور ص 422 و  بحاص  يراسنوخ ) ) دیس هنجلا و  ضایر  رد  يزونزدیس 

هیبرع ج 3 ص 128

هحفص 87 ] ] 

دنا . هدومن  دای  اریو 
يرگ و شیاتـس  فـیرعت و  رد  هغلاـبم  حدـم و  ندرک  عـمج  زا  هدوـب  نآ  لـها  وا  هـک  هچناـب  هدرک  فیــصوت  ار  وا  هورگ  نآ  زا  کـی  ره 

هدومن وا  رعش  رداون  رابخا و  رد  هناگادج  یفیلات  لاس 1181  رد  دنه  سرانب  رد  يافوتم  نیزح ) ) یلع خیشب  روهشم  یلع  دمحم  خیشهمالع 
تسا .

وا هتسجرب  ياهراک  راثآ و 

هدرک  دای  وا  يارب  ار  نآ  يدنفا ) ) ءاملعلا ضایر  بحاص  ضورع  ملع  رد  يا  هموظنم  - 1
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یلاوملا ) لجزلا و  ) رد يا  هلاسر  یلاحلا - لطاعلا  - 2
يراکش  گنفت  اب  دیص  رد  يا  هلاسر  هلیلجلا  همدخلا  - 3

تسا و هعمجم  فورح  رب  هبترم  تسا ، هدیـصق  لماش 29  هک  تسا  تایقترالا "  دـیاصق "  نآ  روصنم و  کلم  حـیادم  رد  روحنلا  ررد  - 4
. تسا تیب  میاه 29  هدیصق  نآ  زا  کی  ره  فورح و  زا  تسنآرخآ  لثم  شتایبا  لوا 

هدیـسر عبطب  هچنآ  و  تسبوخ . رایـسب  شمامت  دلجم و  هس  رد  شرعـش  هدرک  نیودـت  وا  هک  دـیوگ : تاوغللا  رد  یبتک  شرعـش : ناوید  - 5
ریبک ناوید  زا  دعب  ارنآ  ناگ  هدنسیون  زا  نیرخاتم  زا  یضعب  هک  دشاب  وا  کچوک  ناوید  ای  وا  راعـشا  زا  یخرب  نآ  دیاش  تسا و  دلج  کی 

دنا 6. هدرک  دای  وا 
. رافلا تارواحم  زا  رادلا  هلاسر  - 6

لاس 723. رد  تشون  نوالق  نب  دمحم  رصان  کلم  يارب  ارنآ  هلمهملا  هلاسرلا  - 7
تسا هتشون  لاس 700  رد  نیدرام  رد  ارنآ  هیموثلا  هلاسرل  - 8

هحفص 88 ] ] 

هک طیـسبلا ) ) رحب رد  تیب  رد 145  تسا  عیدـب  نساحم  زا  عون  کی  هاجنپ و  دـصکی و  لماش  هک  تسوا  هروهـشم  هیعیدـب  نآ  هیفاـکلا  - 9
تسنیا . نآ  لوا  هدش و  پاچ  وا  ناوید  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راوگرزب  ربمایپ  ناب  دنکیم  حدم 

ملعلا  هریج  نع  لفاعلس  تئج  نا 
ملس يذب  برع  یلع  مالسلا  رقا  و 

. ملس يذ  هوک ) ) برع رب  نک  مالس  غالبا  ملع و  هوک  نینکاس  زا  سرپ  هب  سپ  علس  هوکب  يدمآ  رگا 
يافوتم 1120. یکلام  یساف  روکاز  نبمساق  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  روکاذ  نبا  هدرک  حرش  ارنآ 

رد تساتقبس  تلیضف  وا  يارب  هک  تسا  یلاجر  بتک  زا  يرایسب  رد  هدیسر و  عبطب  لاسرد 1316  رصم  رد  هک  هدش  دای  هیفاک  حرش  - 10
مظن رد  هدرک  راکتبا  هچرگا  اـم و  هدـش  همجرت  هک  میئوگیم  اـم  هکنیا  زج ، تسا  هدروآ  مظنب  ارنآ  هکیـسک  رب  زیگنا  تفگـش  هیعیدـب  مظن 

لاس 670 رد  يافوتم  یفوص  رعاش  یلبرانامیلـس  نب  یلع  نب  نامثع  نب  یلع  نیدـلا  نیما  نآ  يوسب  مدقـشیپ  هکیتسردـب  اـماشا  هییعیدـب 
وا هدیصق  هدرکدای و  عیدبلا ) راونا  ) رد ناخ  یلع  دیس  ارنآ  هچنانچ  تسا  تقبـس  تلیـضف  وا  يارب  تسا و  تایفولاب  یفاولا  رد  هدش  همجرت 
زا ار " ، رعاش  ود  نیارم  نیا  رددـنا  هدرک  يوریپ  یتفگـشب  ار  عیدـب  نساـحم  تسا  هدروآرد  مظنب  هکیناـسک  زا  یقاـب  هدومن و  داـی  مه  ار 

 ". تسناشیا
وا يارب  دمآ  دهاوخ  ءزج  نیا  رد  شدای  ریدغلا ) ) ءارعش زا  یکی  يافوتم 780  یکلام  يراوه  یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  - 1

ناب دنکیم  حدم  هک  تسا  نایمعلا ) هیعیدب  ) هب روهشم  هیعیدب 

هحفص 89 ] ] 

: تسنیا شلوا  راوگرزب و  ربمایپ 
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ممالا ) دیس  ممی  لزنا و  هیبطب  )
ار ) مالسا  ربمایپ  ) اهتما ياقآ  نک  هصق  يآ و  دورف  هبیطهنیدمب 

يافوتم 779 یلطیلط  یمعاب  فورعم  يریبلا  ریصب  فسوی  نب  دمحا  رفعج  وبا  شرعاش  قیفر  هیعیدب  هدرک  حرش  هدوبرصاعم و  ام  مجرتم  اب 
ار .

تسنیا : شعلطم  هک  دراد  هییعیدب  يافوتم 789  یلصوم  ریخلا  یبا  نب  دمحم  رکب  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نیدلا  زع  خیش  - 2

ملعلا  یف  عمدلا  لهتست  هعارب 
ملعلا درفملا  ءادن  نع  هرابع 

تسا . مدرم  ياقآ  دیس و  ندرک  ادصزا  ترابع  ملع  رد  ار  هدید  گشا  دیاشگیمهکیتراهم 
عیفشلاب ) لسوتلا  یلا  عیدبلاب  لصوتلا  ) هب تسا  هدیمان  هک  هدیصق  نآ  حرش  تسوا  يارب  و 

بدالا ج 1 ص 244. ملع  رد  هچنانچ  تسیا  هیعیدب - وا  يارب  لاس 800  يافوتم  ینمیلا  نیدلا  هیجو  خیش  - 3
ربماـیپ حدـم  رد  تسا  هییعیدـب  وا  يارب  يافوتم 807  هیلاعلا  سیوعب  فورعم  یلبنح  يرـصم  يدعـس  جاجح  نب  یـسیع  نیدـلا  فرـش  - 4

تسنیا : شعلطم  هک  بهذلا ج 7 ص 71  تارذش  رد  هکنانچ  راوگرزب 

ربعلا  نم  یملس  یف  بلقلا  يوح  ام  لس 
رطخ یلع  یسما  ترطخامکف 

دزادنایم . رطخب  ارم  لد  درادیمرب  مدق  زان  اب  هکیتقو  سپ  اهتربع  زا  یملس  رد  درادرب  رد  هچ  ارم  لد  سرپ  هب 
( نونکملا حاضیا  ) ردهچنانچ يافوتم 822  يدیز  ینامی  یناعنص  ینیسح  میهاربا  نب  يداهلا  دبع  نیدلا  لامج  دیس  - 5 م -

هحفص 90 ] ] 

تسنیا : شلوا  نونظلا ج 1 ص 173 - فشک  لیذ 
. ادجو هب  تجهتباف  یلیل  فیط  يرس 

مدمآ برط  دجوب و  یلاحشوخ  زا  سپ  ار  یلیل  مدید  باوخ  بش 
نونظلا " ج 1 فشک  بحاص "  هدرک  داـی  وا  يارب  هک  تسا  يا  هییعیدـب  وا  يارب  يافوتم 828  يرصم  یشرق  دمحم  نب  نابعـش  بیدا  - 6

ص 191.
نونظلا " ج فشک  رد "  هچنانچ  نآ  حرـش  تسا و  يا  هییعیدب  وا  يارب  يافوتم 837  ینمی  يرقم  رکب  یبا  نب  لیعامسا  نیدلا  فرـش  - 7

بهذلا ج 7 ص 221. تارذش  هاعولاهییغب ص 193 و  1 ص 191 و 
ربمایپ نآ  اب  دـنکیمحدم  هک  تسا  يا  هییعیدـب  وا  يارب  - 837 يافوتم هجح  نباـب  فورعم  يومح  هللا  دـبع  نب  یلع  رکبوبا  نیدـلا  یقت  - 8

دوشیم ب"  هدیمان  هکیحرـشب  ارنآ  هدرک  حرـش  تیب و  رد 141  عون   136 رب لـماش  هک  میدـقتلا "  موسوم ب "  ار  واهک  ار  مالـسا  گرزب 
تسنیاشعلطم : هدش و  عبط  هحفص  رد 571  بدالا "  هنازخ 
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ملس  يذ  برع  ای  مکحدم  ءادتبا  یف  یل 
ملعلا یف  عمدلا  لهتست  هعارب 

. هرهچ رد  ار  گشا  دزاسیم  يراج  هک  تسیتراهم  ملس  يذ  برع  يا  امش  حدم  لوا  رد  نم  يارب 
تسا نآ  حرش  هییعیدب و  وا  يارب  يافوتم 840  یعفاش  يومح  نامیلـس  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  لضفلا  وبا  نیدـلا  نیز  طارخلا  نبا  - 9

نوکملا ج 1 ص " 173. حاضیا  " 
: تسنیا شلوا  هک  تسا  يا  هییعیدب  وا  يارب  يافوتم 849  یبلح  لیلخ  خیش  نبا  يرقم  دمحم  خی  - 10

هحفص 91 ] ] 

ملس  يذوحن  یب  جعف  یقارع  یبجع 
ملسلا ملسلاب و  اهناکسل  حنجا  و 

ارادم . تمالسب و  ملس  يذ  هنکس  فرطب  نک  لیم  ملس و  يذ  فرطب  ارم  هدب  چوک  سپ  تسنم  قارعب  نم  دنیآ  شوخ 
و برکلا » جرف  » شباتک رد  یمعفک  ام  ياوشیپ  ارنآ  هدرک  دای  هک  تسا  يا  هییعیدب  وا  يارب  ناحط  نوزخم  نب  سح  نیدلا  ردب  خیـش  - 11

. هدش همجرت  نیدلا  یفص  خیش  هییعیدب  يارب  تسا  یسیمخت  نآ  دیوگ 
نالعا هک  نآ  حرـش  هییعیدب و  وا  يارب  دمآ ، دـهاوخ  ءزج  نیا  رد  شرکذ  هک  ریدـغلا ) ) ءارعـش زا  یکی  یثراح  یمعنک  میهاربا  خیـش  - 12

تسنیا : نآ  لوا  تسا ، بدا  نونف  رد  وا  رحبت  زا  هدننک 
. مهمایخ یف  نم  لسف  یملس  تئجنا 

ناشیا  مایخ  رد  تسیک  نک  لاوئس  سپ  ار  یملس  يدمآ  رگا 
وا يارب  و  عیفـشلا ) ریخ  حدم  یف  عیدبلا  مظن  ) مانب تسا  يا  هییعیدب  وا  يارب  يافوتم 911  دلوتم 849 و  یطویس  رکب  وبا  نیدلا  لالج  - 13

تسنیا : نآ  لوا  هک  تسیحرش 

ملس  يذ  راکذت  نم  قیقعلا و  نم 
مدب اهلالهتسا  یف  نیعلا  هعارب 

. نم نوخب  شندش  رهاظ  لالهتسا و  رد  تسا  مشچ  تراهم  ملس  يذ  يروآدای  زا  وقیقع  يداو  زا 
شلوا هک  تسا  هییعیدب  وا  يارب  لاس 922  رد  هدش  توف  هیعفاش  هیقـشمد  هفیلخ  نب  رـصان  نب  دمحا  نب  فسوی  رتخد  هشیاع  هینوعاب  - 14

: تسنیا

هحفص 92 ] ] 
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ملس  يذب  رامقا  علطم  نسح  یف 
ملعلاک قاشعلا  هرمز  یف  تحبصا 

مچرپ . ملع و  دننام  ییقشاع  هورگ  رد  مدرک  حبص  ملس ، يذب  اه  هام  عولطلحم  یئابیز  رد 
. تسا هجحلا ) نبا  بدالا  هنازخ  ) هیشاح رد  نآ  هدراذگ و  نیمالا ) حدم  یف  نیبملا  حتفلا  ) ارنآ مان  هدرک و  حرش  ارنآ  و 

تسا يا  هییعیدب  وا  يارب  مهدزای  نرق  ءارعش  رد  شدای  دیایم  هک  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1005  يدیمح  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  خیش  - 15
تسنیا : نآ  لواو  هدومن  عیفشلا » حیدمب  عیدبلا  حیلمت  موسوم ب« هک 

مر  ماری  ام  یمسا  امسا و  عبر  در 
مرکلا ندعم  اهاوح  ایح  یح  و 

. ار مرک  ندعم  درادرب  رد  هکیا  هلیبق  وگب  تیحت  نک و  دصق  دوشیم  دصق  هکیزیچ  نیرت  یلاع  ءامسا و  هناخ  ورب 
شلوق : هب  نیا  زا  کی  رهب  هدرک  هراشا  دشابیم  نآ 992  مظن  خیرات  تسا و  تیب  تایبا 140  مدع  عون و  نآ 168  عاونا  ددع 

ننم ) ) هتایبا حلصم ) ) هعوناج
مهنلا بساحلل  امظان ) ) هتخر

نم تساهناسحا  نآ  لزانم  دمآ و  شیدناریخ  حلصم و  نآ  عون 
يا . هدیمهف  كریز  رگ  باسح  يارب  مظن  رد  مدراذگ  ارنآ  خیرات 

هحفص . رد 149  هدیسر  عبطب  رصم  رد  لاس 1322  رد  هک  مظعالا ) یبنلا  حدم  یفمظنملا  ردلا  ) شناوید رد  دوشیم  تفای 
يومح دمحم  دنزرف  نمحرلا  دبع  دنزرف  دمحم  نیدلا  سمش  - 16

هحفص 93 ] ] 

تساروکذم . حاضیا ج 1 ص 173  رد  هچنانچ  تیب  رد 148  تسیزیگنا  تفگش  هدیصق  وا  يارب  يافوتم 1017  رصم  نکاس  یفنح  یکم 
رد تسا  یبیجع  هدیصق  وا  يارب  دمآ  دهاوخ  وا  دای  ریدغلا  ءارعش  زا  یکی   1018 يافوتم 20 /  رصعلا » هفالس  » بحاص ناخ  یلع  دیس  - 17

تسنیا : نآ  علطم  عیبرلا » راونا  » مانب تسا  رئاس  رئاد و  هکتسنآ  حرش  نآ  يارب  148 و 

مرحلا  هریج  يرکذب  یئادتبا  نسح 
یمد لهتسی  قوش  هعارب  هل 
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. ار مکشا  نتخیر  دنکیم  زاغآ  هک  تسا  قوش  تیاهن  نآ  يارب  هک  تسادخ  هناخ  ناگیاسمه  زا  يدایب  منخس  لوا  یبوح 
هدرک داـی  ارنآ  هک  تسا  يزیگنا  تفگـش  عیدـب  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1032  یعفاش  یکم  يربط  دمحم  دـنزرف  رداقلا  دـبع  خیـش  - 18

تسا : ریز  تیب  نآ  لوا  هک  ج 1 ص 371  علاطلاردبلا » » رد یناکوش 

ملس  يذ  یح  یحیدم  ءادتبا  نسح 
ملعلا یف  لالهتسالا  هعارب  يدبا 

. ملع هوک  رد  ار  لالهتسا  هعارب  درک  رهاظ  ار  ملس  يذ  هلیبق  نم  حیدم  لوا  یئوکین 
. نآ حرش  تسوا  يارب  و 

تسنیا : نآ  علطم  هک  تسا  یبیجع  عیدب  هدیصق  وا  يارب   1041 يافوتم یناسملت  يرقم  دمحم  دنزرف  دمحاخیش  - 19

میشلا  اهئام  نع  رذف  اعرذ  تفراش 
مرحلا یف  فوخ  منف ال  یلمن  تزجو 

زا  یتشذگ  شکنخ و  بآ  زا  رذگب  سپ  عرز  نیمز  رب  يدش  فرشم 

هحفص 94 ] ] 

. تسین مرح  رد  یسرت  وت  رب  هک  باوخب  سپ  ناگچروم  نیمز 
مظنب لاس 1059  رد  هک  تسا  يا  هییعیدب  هدیـصق  وا  يارب  هداز ) میکح  ) هب فورعم  رداقلا  دبع  نب  دیمحلا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  خیـش  - 20

تسا : ریز  تیب  شعلطم  هدروآ و 

ملعلا  نابلا و  رکذب  یئادتبا  نسح 
ملس يذب  رامقا  علطمل  الح 

ملس . يذب  یئاههام  عولط  يارب  دش  ملع  ناب و  هوک  دایبنم  رعش  لوا  یبوخ 
تساتیب : نیا  شلوا  هک  هیربل » ریخ  حدم  یف  هیدمحمل  هعمللا  » هب موسوم  تسیرگیدعیدب  هدیصق  وا  يارب  و 

مهریغ  حدم  نع  نصف  اعنص  تمر  نآ 
ملکلا رهوج  ارهج  ارس و  بلق  ای 

ار . نخس  رهوج  اراکشآ  یناهن و  رد  ناشیا  ریغ  ندوتس  زا  رادهگن  لد  يا  سپ  اریراک  يدرک  دصق  رگا 
. تسا دوجوم  فرشافجن  رد  مولعلا  رحب  رفعج  دیس  همالع  دزن  هک  هحفص  رد 338  نآ  طوطخم  ریبک  حرش  تسوا  يارب  و 
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هرکب نب  مساق  خیش  وا  يارب  ارنآهدرک  دای  ار  گرزب  ربمایپ  دنکیم  حدم  هک  تسا  یعیدب  هدیصق  وا  يارب  یبلح  یضرعءافلا  وبا  خیـش  - 21
تسنیا : نآ  لوا  هک  هییعیدب  حرشرد  یچ 

ملس  يذب  یحدم  ادتبا  یف  یتعارب 
ملعلاک ضاف  عمدل  تلهتسا  دق 

ناراب . دننام  دمآ  ناوارف  هکیکشا  ات  دش  عورش  هک  قیقحتب  ملس  يذب  محدم  ءادتبا  رد  نم  تراهم 

هحفص 95 ] ] 

یعیدب هدیصق  وا  يارب  يافوتم 1143  هنس 1050 و  دولوم  یقشمد  یسلبان  یفنح  ینغلا  دبع  دنزرف  لیعامـسا  دنزرف  ینغلا  دبع  خیـش  - 22
تسنیا : شلوا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ناب  دنکیم  حدم  هک  تسا 

ملعلا  نایبلا و  نیب  بکرلا  لزنم  ای 
میدلاب تییح  همظاک  حفس  نم 

رایسب . نارابب  یشابهدنز  همظاک  هوک  هنماد  زا  ملع ، ناب و  هوک  نایم  هلفاق  ندمآ  دورف  لحم  يا 
تسوا : هدیصق  رخآ  نآ  شلوقب و  ارنآ  دراذگ  خیرات  و 

اهخرا  رکفلا  امل  عبرلل  تلق  و 
ممالا دیس  یحدم  مت  دق  عبر  ای 

. ار اهتما  ياقآ  نم  حدم  تفای  نایاپ  هک  قیقحتب  اقفر  يا  دراذگ  ارنآ  خیرات  هشیدنا  هکیتقو  ناتسودب  متفگ  و 
وا يارب  هدیسر و  عبطب  هحفص   348 رد راتخملا » یبنلا  حدم  یف  راحسالا  تامـسن  یلع  راهزالا  تاحفن   » هب موسوم  تسنآ  حرـش  وا  يارب  و 

: تسا نیا  شلوا  هدش  پاچ  هدش  دای  حرش  هیشاحب  هک  تسیرگیدهدیصق 

ملس  يذب  يوها  نم  علطم  نسح  ای 
یملا اهلالهتسا  یف  قوشلا  هعارب 

. تسا نم  هودنا  درد و  نآ  زاغآ  رد  قوش  لامک  ملس  يذب  میوا  قشاع  هکیسک  هرهچ  رظنم و  یئابیز  يا 
: تسنیا شلوا  هک  نیما  ربمایپ  حدم  رد  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  يافوتم 1169  یفنح  یبلح  یچ  هرکب  دمحم  نب  مساق  خیش  - 23

هحفص 96 ] ] 
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ملعلا  نابلا و  لها  علطم  نسح  نم 
مدب اهعمد  لهتسم  یتعارب 

. نم نوخب  ارنآ  گشا  دنکیم  زاغآ  هک  تسیلامک  ملع  ناب و  لها  هرهچ  رظنم و  یئابیز  زا 

. تسا هدش  نآ  زا  غراف  لاس 1148  رد  عیفشلا » یبنلا  حدم  یف  عیدبلا  هیلح  موسوم ب« نآ  هدش  پاچ  حرش  تسوا  يارب  و 
هیلع و شلآو  ربمایپ  دنکیم  حدـم  ناب  هک  تسا  یعیدـب  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1156  يدنه  يوضر  دیشر  ریم  دنزرف  نیـسح  دیـس  - 24

: تسنیا نآ  لوا  تسا و  دوجوم  تیب  رد 143  وا  یطخ  ناوید  رد  ار  مالسلا  مهیلع 

ملس  يذب  بابحا  دهع  ایحلا  یح 
ملعلا نابلا و  نیب  یحلا  بعلم  و 

. ار ملع  وناب  هوک  نایم  هلیبق  هاگیزاب  ملس و  يذ  ناتسود  هرطاخ  دهع و  نارایب  وگب  دورد 
ج 1 ص حاضیا » » رد هچنانچ  تسنآ  حرـش  هییعیدب و  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1194  یبلح  هللا  دبع  نب  فسوی  دنزرف  هللا  دـبع  خیـش  - 25

.174
حدم هک  تسا  هییعیدب  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1301  دولوم 1218 و  يروخاف  یحیـسم  میهاربا  دـنزرف  سوینارا  نب  فسوی  يروخ  - 26

: تسنیا شلوا  ار و  عون  نآ  ندرب  مسا  مازتلا  اب  تسا  عون  داتشه  دص و  رب  لماش  ار  حیسم  ناب  دنکیم 

یمس  هایض  مجن  یف  حدملاهعارب 
یمع  هانس  نم  اهعلطمب  يدهت 

هحفص 97 ] ] 

تسنیا : نیرخآ  و  هدش . روک  نآ  قرب  زا  هک  ار  یسک  شعولطب  دنکیم  ینومنهر  هک  هدش  دنلب  شرون  هکتسیا  هراتس  رد  حدم  لامک 
ممالا . دشرم  ای  ینسلا  ردخب  یهابلا  کعلطمبیظحا  ناب  یماتخ  متخا  و 

. اهتما هدننک  داشرا  يا  تدالیم ... لوا  زور  رد  وت  يابیز  روهظب  موشیم  دنم  هرهب  هکنیاب  ار  ما  هدیصق  رخآ  مهدیم  نایاپ  و 
ج 1 ص 245. بدالا » ملع  » ردهدش پاچ  نآ  مامت 

لاس رد  ریـشبلا ) يداهلا  حدم  یف  ریمـضلا  نامجرت  ) مانب تسا  هییعیدـب  هدیـصق  وا  يارب  یـسلبارط  يرهزا  ینیـسح  رداقلا  دـبع  خیـش  - 27
. تسا هدش  پاچ  توریب  همانزور  رد  هدروآ و  مظنب   1308

« رـشع هعبرالا  همئالا  دـیناسا  ینررغلا  موسوم ب« هییعیدـب  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1313  يرهزا  ریرـض  هللا  دبع  دنزرف  دـمحم  خیـش  - 28
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. وا يارب  ارنآ  هدرک  دای  هعوبطمياهباتک  بحاص  هدش  پاچ 
يالوم ناب  دنکیم  حدم  هک  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  يافوتم 1315  دولوم 1254 و  ینارحب  رصان  نب  حلاص  دنزرف  دمحا  خیش  و  - 29
شلوا هک  نآ  حرـش  تسوايارب  تسا و  دوجوم  هیدـمحالا ) یثارملا  ) مانب وا  هدـش  پاچ  ناوید  رد  نآ  ار و  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  اـم 

پ تسا : نیا 

یملق  العذم  یلع  حدم  عیدب 
یملک نم  ضیفلا  لهتست  هعارب 

. نم نخس  زا  ار  ضیف  دنکیم  زاغآ  هک  تسیتعارب  هداتفا  راکب  نم  ملق  هکیتقو  زا  مالسلا  هیلع  یلع  حدم  يزیگنا  تفگش  تعارب و 
الم نباب  روهشم  یلح  يرتشوش  هزمح  دنزرف  دمحم  خیش  - 30

هحفص 98 ] ] 

تاولص راوگرزبربمایپ  ناب  دنکیم  حدم  هک  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  دمآ . دهاوخ  شدای  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  هدش 1322 - توق 
ندوب . عیدب  زا  یعاوناب  ار  هییعیدب  ياه  هدیصق  تسا  زاتمم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

وا يارب  تسا  هدـش  همجرت  سمـشلا ) علطم  ) ردهک دودـح 1325  يافوتم  یـشاب  المب  فورعم  یناسارخ  یـضاق  جاـح  نب  دواد  یلوم  - 31
. تسا هدومن  عیبرلا ) راهزاب  ) موسوم ارنآ  لاس 1343 ، رخاوا  يافوتم  هللا  لضف  ازریم  وا  دنزرف  تسنآ  حرش  هیعیدب و  هدیصق 

هدش پاچ  ایروس  رد  هک  تسنآ  حرش  وا  يارب  يافوتم 1338و  لاس 1268 و  هدلوتم  یقشمد  يریازج  دمحا  نب  حلاص  نب  رهاط  خیش  - 32
: تسنیا شلوا 

ملسيذ  وحن  رودب  نسح  عیدب 
ملکلا علطم  یف  هرکذ  ینقار  دق 

. منخس زاغآ  رد  منک  وا  دای  هک  ارم  دمآ  شوخ  هک  قیقحتب  ملس ، يذ  هوک  فارطا  ياه  هام  لامج  یئابیز 
نرق ءارعش  رد  دمآ  دهاوخ  شدای  تسا  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی  دلوتم 1297  يریاح  یناردنزام  هللا  لضف  ازریم  نب  حلاص  دمحم  خیـش  - 33

تسنیا : شلوا  هک  نآ  حرش  تسوا  ياربو  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  مهدراهچ 

یمد  لهتسم  یملس  علطم  نسح  نم 
ملس يذب  ملس  يذ  مد  نم  هللا 

. ملس يذ  رد  یهانگیب  نوخ  زا  ادخب  دنگوس  نم ، نوخ  نتخیر  دش  زاغآ  یملس  هرهچ  یئابیز  زا 

هحفص 99 ] ] 
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راوگرزب ربمایپ  ناب  . دنکیم حدـم  هک  تسا  هییعیدـب  هدیـصق  وا  يارب  هماع  ءارعـش  زا  یکی  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب ) ) هللا دـبع  خیـش  - 34 م -
تسنیا : نآ  لوا  هک  تسا  تیب  نآ 139  تایبا  ددع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مکالا  یف  موکلا  تالمعیلا  لماع  ای 
ملس يذ  وحن  جرع  سیعلاب  سیعلاب 

نیا نآ  تاـیبا  نیرخآ  و  ملـس . يذ  رد  یهد  رـس  يوم  خرـس  رتش  رب  اريوم  خرـس  رتش  هک  داـب  وت  رب  هداـم  نارتش  رب  ار  نارتش  هدـنهد  رس 
: تسا

تعمل  ام  شرعلا  هلا  هیلع  یلص 
ملظلا نم  دوس  یف  بعاوکلا  ضیب 

بش . یکیرات  یهایس  رد  ناگ  هراتس  يدیفس  دنز  قرب  هکیمادام  شرع  يادخ  وا  رب  داتسرف  دورد 
. مود ءزج  رد  قئارلا » » شباتک رد  راطع  دمحا  دیس  همالع  ام  ياقآ  ارنآ  مامت  هدرک  دای 

دیس حدم  رد  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  يرقم  يدراو  - 35

هحفص 100 ] ] 

: تسنیا نآ  لوا  تسا و  تیب  شتایبا 145  ددع  هدرک  دای  قئارلا » » شباتک زا  مود  ءزج  رد  هارث  باط  راطع  دمحا  هحفص : هرامش 

ملعلاب  لح  ام  لسف  یملس  ترز  نا 
ملس يذ  یح  نع  لس  اعلس و  یح  و 

. ملس يذ  مدرم  زا  سرپ  هب  ار و  علس  وگب  دورد  هدرک و  لزنم  ملع  هوک  رد  یک  نک  لاوئس  سپ  يدرک  رادید  ار  یملس  رگا 
: دیوگیم شرخآ  رد  و 

ياه هیاپ  ربمایپ و  نادـناخ  ناشیا  حدـم  هفیطل  هدـمآ  یتا ) له  ) هروس هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ربهر و  اـمنهر و  ینادـناخ  ناـشیا  وا و  لآ  و 
عرف لصا و  هک  دنتـسه  یگزیکاپ  دشابیم  شـشخب  مکح و  لها  ندیـسر و  ياهزورآ  مالـسا و  ساسا  لوصا و  ياه  هیاپ  ربمایپ و  نادـناخ 

ناشدج . رون  زا  تسا  هتفرالاب  تسیلاع  ناش  هبترم  دنلب 
ءاسور ناشیا  ناشیدنلب ، رد  دـنا  هراتـس  رابرپ و  هخاش  هدـنراب و  ربا  ناشیا  سپ  تفارـش  رد  دـندش  دـنلب  دـندرک  ریـس  دـندرک و  يراکادـف 

. ناشیا ياهشفک  ریز  كاخ  مدیدرگ  مروآ و  دورف  رس  نیا  يارب  سپ  دندنلب  ياهماقم 
، دوش هدرمش  ناشریغ  لضف  يزور  رگا  دوشیمن  هدرمش  ناشیا  لضف  هک  ادخ  نادرم  نادرم  دنناشیا 

دنیاهتمعن ، نیرتدنلب  رد  ناشمامت  یمارگ و  ربمایپ  اهاط  ناشیا  نیرتفیرش  ایند و  نایاقآ  اه و  هدیرفآ  نیرتهب 
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هچ ارردقنارگ و  نید  ناشن  درک  يرایب  ار  ناشدوخناج  دنتخورف 

هحفص 101 ] ] 

. ار ناشداز  دندیشخب  ار و  ناشناج  دندیشخب  رایسب 
دنا ، هدیدنسپ  قالخا  نابحاصناشتروص  تسا  دیفس  ناش  هدنرب  ياهریشمش  تسا  خرس  ناشیا  هاگارچ  تسا  زبس 

رد ندرک و  هلمح  رد  ندـناسر  ندزریت و  هب  شـشخب  تهج  زا  ار  ناگ  هدـننک  دـصق  دـندرک  تیافک  هچنانچ  ارناشکرـس  دـندرک  تیاـفک 
ندیشخب ،

. يا همدص  رد  دندنکفا  هک  اسب  هچ  ار و  هنیس  گنج  زور  رد  هزین  اب  دندرک  خاروس  اسب  هچ  دندرک و  هلمح 
. اه محر  نیرت  هدنزرا  رد  دندش  لقتنم  ناشدوخ  دننام  زا  ناشیا و  ياهسفن  اهیدیلپ  زا  تسا  هزیکاپ 

ناشیا ، هنیکس  راقو و  زا  رظنم  تهج  زا  رتابیز  دنلب  هام  تسین  تساوخ  ربمایپ  هباحص  هباحص  و 
ار ، دوخ  ردقنارگ  ياهناج  يراگزیهرپ  ببسب  دندرک  نازرا  ار  دوخ  ناشیا  هکنیا  زج  یتفصب  ناشیا  رد  تسین  یبیع 

، تمکح ملع و  رد  ندومن و  مکح  رد  تفارش و  رد  قالخا و  رد  تقلخ و  رد  اه  هدیرفآ  نیرتوکین  يا 
، تسا نم  هدنراد  هگن  امش  یتسود  نم و  هتخودنا  حدم  سپ  مبای  تاجن  ار  وا  منک  حدم  سپ  دش  دایز  نم  هانگ  هکیتقو  تسیک  و 

، مدق شزغل  زا  ار  اوه  راتفرگ  لیامتم و  هدب  تاجن  تمایق و  يادرف  رد  یفطصم ) ) دمحا يا  نم  کلام  نم  عیفش  شاب 
هب ار  دوـخ  دـنکیم  شنزرـس  هک  ار  یـسک  نک  اـهر  نم و  زا  ریذـپ  هب  سپ  مشاـبیم  مریـصقتب  فرتـعم  هکیلاـح  رد  تسا  نـم  هحیدـم  نـیا 

، ینامیشپ
، دوشیم دنلب  وا  يارب  اهتمعنتشهب  رد  هناخ  کی  سپ  دیوگب  رعش  تیب  کی  امش  يارب  هکیسک  هک  تسا  جردنم  ثیدح  رد  سپ 

هحفص 102 ] ] 

دیتسه ، ششخب  ندعم  امش  ندنار و  ندب  دیئامن  لوبق  هک  یناسحاب  نم  رب  دیراذگ  تنم  سپ 
نتفگ ، نخسب  دشابن  جاتحم  امشدننام  تمایق و  ءادرف  رد  وت  بحم  دنکیم  بلط  هچ  ینادیم  وت  و 

تسامش ، تیامح  هیاس  رد  هکیا  هدنب  دوش  امش  نابرق  دیئامرف  محرت  دینادرگن و  رب  یلاخ  هک  راهنز  ار  تسد  سپ 
تسایوگ ، نم  ناهد  قطن و  ناب  ینعم  تهج  زا  تسا  قیقد  وا  يارب  عیدب  نف  رد  امش  حدم  نایب 

مدروآرد ، مظنب  نآ  رد  ار  وت  حدم  هکیتدابع  ار  ایند  رمع  زا  یتعاس  دنوادخ  دمحب  مداد  رارقنم  و 
دوشن ، مک  نم  هانگ  رد  ادخ  دزن  امش  ماقم  سپ  یئوکین  ندیشخب  دیدیشخب  رگا  هک  شخبب  سپ 
ار . اه  تمینغ  نیرتهب  منیبیم  وت  زا  سپ  تسوا  یشوخ  زور  دش  راگتسر  بعک  رگا  وت  هار  رد  و 

شتآزا ، تاجن  يارب  تمایق  يادرف  رد  تسه  یسر  دایرف  وت  زج  ایآ  تسا و  هنشت  هدننکباریس  يرقم ) يدراو  ) بلطم و 
. نایاپ یبوخ  رد  زغآ  یئوکین  زا  تسا  وت  ماقم  يدنلب  هک  ار  یتفگش  عیدب و  حدم  ریذپب  سپ 

وا تافو  وا  تدالو 

تافو دادغب  رد  وا  هکنیا  رب  هدمآ و  ایندب  لاس 677  رخالا  عیبر  مجنپ  رد  نیدلا ) یفـص  ) مجرتم هکنیا  رب  ناراگن  خیرات  مامت  دندرک  قافتا 
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ود نآ  نیب  عمج  راذگب  ددرم  راذگب و  خیرات  یتساوخ  مادک  رهب  سپ  تسا  نیب 750 و 752  وا  تافو  خیرات  رد  فالخ  هکنیا  رگم  هدرک 
( ار

هحفص 103 ] ] 

يدفـص مود  ربانب  بیبح و  نب  رهاط  نیدلا  نیز  نآ  لوا  خیرات  لوق و  رب  منکیم ) باسح  نم  هک  هچنآ  ربانب  ) تسیکی كردم  ردـصم و  و 
تساناد . ادخ  تسا و 

ردبنآ هدراذـگ  خـیرات  اه  یبلح  بیبح  ینب  زا  یلح  نیدـلا  یفـص  هک  ار  هچنآ  هکیتسردـب  تشون  امب  يدادـغب  داوج  یفطـصم  رتکد  م -
لاس 750 و تایفو  رد  كارتالا » هلود  یف  كالسالا  هرد  » رد ارنآ  هدرک  دای  لاس 779  يافوتم  بیبح  نب  رمع  نیدلا  نیز  نب  نسح  نیدلا 
لاس 808 يافوتم  نیدلا  نیز  شدنزرف  هدیناسر و  نایاپ  هب  لاس 679  رد  ارنآ  هک  كولملا ) خیرات  ) شمود خیرات  رد  زین  هدرک  دای  وا  دیاش 

هقیلعت رد  هن  تسا  بیبح  نبا  نیدلا  ردب  خیرات  رد  لخاد  یلح  نیدلا  یفصتافو  هکنیا  مولعم  زا  و  تسا . هتشون  نآرب  يا  هیشاح  هقیلعت و 
زا یکی  رد  بجر  نبا  و  نتم . رد  بیبـح  نب  نیدـلا  نیز  - 1 تسا : مسق  ود  رب  تسا  هنماکلا » رردـلا  ) باتک رد  دراو  هکنآ  هاگنآ  شرـسپ .
رد یلح  نیدـلا  یفـص  لثم  رفن  اـهد  هدرک  همجرت  بجر  نب  نیدـلا  نیز  هکنیا  يارب  دـشاب . حیحـص  یمود  هک  تسا  نکمم  و  هخـسن . ود 

دنشاب . یلبنح  اهنآ  رگا  اه  یلبنح  تاقبط  رد  دنشاب و  وا  داتسا  اهنآ  رگا  شیداتسا 
یفاولا رد  وا  همجرت  رب  هدرکن  تعانق  افتکا و  يدفـص  و  یبهذلا ) خیرات  لیز  ) رد ار  یلح  نیدـلا  یفـص  هبهـش  هدرک  همجرت  یـضاق  نبا  و 

( تایفولا تاوف  ) رد یبتک  رکاش  نبا  یفارگویب  همجرت و  ود  نیا  زا  و  تسا . هتـشاگن  رـصنلا ) ناوعا  رـصعلا و  نایعا  ) رد زین  هکلب  تاـیفولاب ،
یضاق نبا  هتشون و  یلح  نیدلا  یفص  یفارگویب  رد  یفیطل  ءزج  راگن  خیرات  ظفاح  یلهد  هللا  دبع  نب  دیعس  نیدلا  مجن  تسا و  هدرک  لقن 

وا تافو  لاس  رد  هدومن و  لقن  هدش  دای  یبهذ  خیرات  هیشاح  رد  نآ  زا  ههبش 

هحفص 104 ] ] 

دنتفر . ایند  زا  اهنآ  ریغ  نایعا و  زا  رایسب  يا  هدع  هک  دوب  یمومع  یئابو  لاس  نآ  و  تسا . هدومن  تافو   749
تسنیا : شلوا  علطم و  هک  یسابع  زتعم  نبا  هدیصق  هداد  خساپ  ناب  هک  تسوا  هتفگ  هدش  همجرت  راعشا  زا  و 

اهباکست  نیعل و  نم  الا 
اهب اهاکب  اذقلا و  یکشت 

ناب ، ارنآ  نتسیرگ  مشچب و  نتفر  راخ  دنکیم  تیاکش  هک  نآ  نتخیر  کشا  هدید و  يارب  یسک  تسین  ایآ 
شیاهریت ، هب  اهنامک  نتخادنا  نامز  ياهدادیور  ثداوح و  امب  تخادنا 

، ار شنارای  ياهندرگ  دنکیم  عطق  ریشمش  دننام  هک  یئاهنابز  اسب  هچ  يا  و 
دیوگیم : هدیصق  نآ  رد  و 

، دیشکیم ارنآ  نماد  یک  ات  سپ  ارربمایپ  سابل  میدش  ثراو  هک  میتسه  ام  و 
، دنتسه ناب  رتراوازس  ومع  نارسپ  نکیل  وا و  رتخد  نادنزرف  يا  تسا  يدنواشیوخ  امشيارب 
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تسنآ : زا  و 
وا ، ياه  سابل  ندرب  ندنک و  هب  میرت  هتسیاش  ام  میتشک و  شلزنم  رد  ار  هیما  ام 

ار ، اه  شورف  هدرب  تخاس  تقو  شوخ  هک  یتخس  گنجب  دیدرک  دروخرب  دیدش  کیدزنامش  هاگره 
: شلوقب هداد  خساپ  اریو  هدربمان  نیدلا  یفصسپ 

هحفص 105 ] ] 

نآ ، يوگ  غورد  شیرق و  توغاط  ادخ و  ناگ  هدنب  نیرتدب  هب  وگب  ياهآ 
امهیلع ) هللا  هنعل  یسابع  زتعم  رسپ  ینعی  ) نانآ هدننک  تبیغ  ناگرزب و  هدننک  ماندب  زاب و  جل  رگمتس  ناگ و  هدنب  راگمتس  و 

، ار نانآ  يدازکاپ  تلاصا و  تلیضف  ینکیم  راکنا  ربمایپ و  نادناخ  اب  ینکیم  هرخافم  وت  ایآ 
ناشیگشیمه ، یشوخان  هب  دینادرگرب  ار  نمشد  سپ  ناشیاب  ای  درک  هلهابم  نارجن ) يا  راصناب  () (ص ربمایپ امشب  ایآ 

، ناشتقیقح ناشتاذ و  ندوب  كاپ  يارب  ناشیا  زا  ای  ار  يدیلپ  درک  یفن  امش  زا  ادخایآ 
ناشیا ، يرادیاپ  تداعزا و  تدابع  ترثک  تسین و  امش  يوخ  تداع و  زا  يراسگیم  يدیلپ و  ایآ 

ارنآ ، نماد  دیشکیم  یک  ات  سپ  ار  ربمایپ  سابل  میدش  ثراو  یتفگ : و 
دش ، امشبیصن  ار  تفالخ  سابل  هنوگچ  سپ  دنراذگن  ثرا  ناربمایپ  لوعجم ) ثیدح  ) تسامش دزن  هکیلاح  رد 

خلت . تخرد  ورهز  زا  ار  لسع  یتسنادن  دیدرک و  بیذکت  تلاح  ود  ره  رد  ار  دوخ  سپ 
دشاب ، دیدرت  کش و  رد  وا  هک  يزور  دوبن  یتفگ و  هک  هچناب  تسا  یضار  ( سابع نبا  ) وت دج  ایآ 

ناشبازحا . ناشکندرگ و  اب  ندرک  گنج  يارب  دوب  مالسلاهیلع  یلع  تلاسر و  نادناخ  بزح  زا  نیفص  رد  وا  و 
اهریشمش مد  هزین و  كون  اب  گنج  هدیشک و  شیاپ  قاس  زا  گرم  و 

هحفص 106 ] ] 

درکیم ، دیدهت  ار  وا 
، نآ ندومن  دیدهت  ندرک و  قیوشت  هب  دوب  هدناوخ  ارف  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  هکنوچ  دمآ  سپ 

نآ ، بابسا  يارب  تیمکح  تهج  واب  دندشیم  یضار  مدرم  رگا  ار  وا  درک  رایتخا  و 
، تیمکح باجیا  يارب  هدیدنسپ  هن  ار  وا  مدرم  سپ  دراد  نآ  يارب  تیلها  هکیسکب  دهدب  ار  تفالخ  ات 
، دوب شبارحم  لد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ  لاح  شیناگدنز و  تدم  مامت  رد  مدرم  اب  دناوخ  زامن  و 

ناب ، دوب  رتراوازس  وا  هاگ  ره  دیشوپن  ار  تفالخ  سابل  سابع ) نبا  ) ناتدج ارچ  سپ 
. دوب ءاروش  نابحاص  زا  یضعب  امش  دج  ایآ  سپ  درک  راذگاو  يرفن ) شش  ) ياروشب ار  تفالخ  رما  رمع ) ) هکیتقو

ءاروش ، سسوم  رمع ) ) يولج رد  دوب  نایامن  هکنآ  لاح  نانآ و  یمشش  ای  دوب  ناشیا  یمجنپ  ایآ 
، تفالخب دنرت  هتسیاشومع  نارسپ  نکیل  دیتسه و  وا  رتخد  نارسپ  امش  هک  وت : هتفگ  و 

توبن ، باسنا  هب  تسا  رتکیدزن  نیا  دنیوا و  يومع  نارسپ  زین  مه  رتخد  نارسپ 
تسین ، شناگ  هدنوش  راوس  يارب  مار  نآ  سپ  ار  فالخ  لصف  تفالخ  رد  راذگاو  سپ 
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ناش  زا  شواک  صحف و  هک  يرادن  ار  نآ  تیلها  وت  و 
ار ، تفالخ  سابل  یتسین  هدنشوپ  وت  ینک و  تفالخ 

هحفص 107 ] ] 

نآ ، بابسا  يارب  لها  يدوبن  وت  سپ  تعاسکی  رگم  تفرگن  ارف  تفالخ  ار  وت  و 
، يدوبن تفالخ  باداب  بدوم  وت  هکنآ  لاح  درک و  ادیپ  وتب  صاصتخا  يزور  هنوگچ  و 

، ناشیاهلگنج اه و  هشیب  رد  دیتسه  هیما  ناریش ، هدنشک  امش  هکنیاب  یتفگ : و 
نآ ، یئوج  بیع  زا  یتشادن  زاب  ار  تدوخ  يدرک و  اعدا  هک  هچنآ  رد  يدرک  يور  هدایز  یتفگ و  غورد 

ناشباقعا ، شور  رب  دندش  هدینادرگرب  سپ  ار  امش  ياه  هقوشعم  دنتخادنا  مشچ  هزادنا  هچ  سپ 
نآ ، نابلطاود  ششوک  رب  دشیم  نیگنس  هنیآ  ره  ملسم  وبا  ياهریشمش  دوبن  رگا  و 

ار . نآ  باسنا  یکیدزن  امش  هرابرد  رد  درک  تیاعر  امش  يارب  هن  دوب  هیما  ینب  يارب  یمالغ  هدنب و  نیا  و 
. اهنادنز هاگرد  هناتسآ و  ندیسوب  دوب  هدرک  فیعض  كزان و  ار  امش  اهنادنز و  نایم  رد  دیدوب  یناریسا  امش  و 

، ار تفالخ  داشگ  هماج  يدایز  دیناشوپ  امشب  دومن و  امش  شک  شیپ  ار  تفالخ  دروآ و  نوریب  ار  امش  سپ 
ناترورغ ، ناتباجعا و  يرگدادیب و  يارب  اهشاداپ  نیرتدب  هب  ار  وا  دیداد  شاداپ  امش  سپ 

، شرد زا  ار  تفالخ  دندمآ  فافک و  يزورب  دندش  دونشخ  هک  ار  یمدرم  رکذ  راذگاو  سپ 
هدجس دنناشیا  ناگ و  هدننک  تدابع  دنناشیا  نایاسراپ و  ناشیا 

هحفص 108 ] ] 

تفالخ ، باداب  نایاناد  دنناشیا  ناگ  هدننک  مایق  دنناشیا  ناراد  هزور  دنناشیا  بارحم  رد  ناگ  هدننک 
نآ ، بطق  رودب  ددرگیم  نید  يایسآ  ادخ و  نید  تلم  بطق  دنناشیا 

شلها ، يارب  ار  یلاع  ياهراک  ینک  اهر  یشاب و  تلفغ  وغلب و  لوغشم  اه  هصاقر  اه و  هدنناوخ  اب  هک  تسا  وت  رب 
شیاهبقل ، اب  نیمز  کلم و  فیصوت  ناراسگیم و  ناگ و  هزیشود  فیرعت  تسا  وت  رب  و 

لکلا ، ياه  هشیش  اه و  گنت  اب  اهنادرگ  هلایپ  نتشگ  يزامن و  یب  شیاتس  رد  تسا  وترعش  و 
، ناشداژن باسحاب و  ناکین  نابوخ و  دنیامن  ریس  ناشیا و  راک  هن  تسا  وت  راک  نیا  سپ 

هحفص 109 ] ] 

یعفاش ینابیش  ماما 

هراشا
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يافوتم 777 دولوم 703 
. یئاهنت هب  هدیقع  رد  يا  هدالقمنکیم  مظن  وا و  شتسرپ  تعاط و  يارب  ارمراگدرورپ  منکیم  ساپس 

ار ، مروتسم  بلق  منابز و  متسد و  ار  دوخ  هناگ  هس  ياهتمعن  ار  امش  منکیم  ادف 
، یگناگی تیدبا و  هب  دشرادیاپ  میدق  زا  تسین  وا  زج  يراگدرورپ  هک  ادخ  یئاتکی  هب  مهدیم  تداهش  و 

دوب . دهاوخ  تیدبا  روطب  هشیمه و  دنامیم  یقاب  هکیسک  رخآ  لوا و  نودب  رهاظ  لوا  تسوا 
، دوب هدرکداجیا  هچنانچ  ار  سنا  نج و  دنادرگیم  رب  تسا  اناوت  ملکتم  اناد  انیب  اونش 

دروآ ، دوجوب  دیرفآ و  تساوخ  هک  هچنآ  سپ  تسا  میدق  شتقو  يارب  ار  تادوجوم  هدرک  هدارا  تسا  دیرم 

هحفص 110 ] ] 

ءاقباب ، تسا  شوگ  تسا و  ریصب  تسا و  ملکتم  تسا  هدارا  تسا و  تردق  تسا و  ملع  تسا و  هایح 
تسیکی ، دراد و  یئادج  شیاه  هدیرفآ  اب  دراد و  طلست  نامسآ  شرع  رب  هک  تسا  ادخ 

تهج ، ناکم و  نآ  زا  تسا  رتگرزب  رترب و  یناکم و  وا  يارب  تسین  دشاب و  هتشاد  رب  رد  ار  ادخ  هک  تسین  یتهج  سپ 
، تسا هدوب  اقآ  یلوم و  شرع  زا  هنیآ  ره  تسا  راگدرورپ  هدیرفآ و  یتسه  ناهج  هکیتقو 

: دیوگ هفیلخ  هس  حدم  دیاقع و  لوصا  رکذ  زا  دعب  هک  اجنآ  ات 
، دوب ربهر  امنهار و  مولع و  زا  یئایرد  هک  ار  وا  يومع  رسپ  ربمایپ و  داماد  نکن  شومارف  و 

دیباوخ ، ریش  نوچ  ربمایپ  ياج  شارف و  رد  هکیبش  رد  شدوخ  ناجب  هقیقح  ار  ادخ  ربمایپ  درک  ءادف  و 
روای ، الوم و  یتسارب  وا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  درک  حبص  سپ  تسا  ربمایپ  وا  ياقآ  الوم و  هکیسک  و 

، دنا تیاده  هار  رب  هک  ار  وا  ناوریپ  راصنا و  تیب و  لها  باحصا  یقاب  نکن  شومارف  و 
تسا ، هدومن  دیکات  هتفگ و  دورد  ربمایپ  زینو  هداتسرف  ناشیا  رب  دورد  ادخ  ار  اهنآ  مامت  و 

، دنک نوناق  زا  زواجت  هکیسک  يارب  ملاع  رد  ياو  ياو و  سپ  ینک  زواجت  سپ  شابن  یضفار  هدنب  سپ 
ار ، يدبا  تمعن  مراد  دیما  ناشیاب  هک  تمایق  يادرف  رد  تسنم  بهذم  هباحص  نادناخ و  مامتیتسود  سپ 

هحفص 111 ] ] 

تسا ، هدوب  ضحمداهتجا  نآ  هدش  ناشیا  نیب  هچنآ  سپ  شاب  تکاس  رگیدکی  اب  هباحص  گنج  زا  و 
تسنادواج ، نادواج  تشهب  رد  نانآ  لوتقم  لتاق و  هک  دمآ  حیحصرابخا  رد  هک  قیقحتب  و 

. تسا نیمه  زین  دمحا  هفینح و  وبا  کلام و  هدیقع  یعفاش و  ام  ماماداقتعا  نیا  و 
: دراد یپ  رد  رعش  نیا  هک  هچنآ 

فشک ) بحاص هک  یعفاش  ینابیش  دمحم  هللا  دبع  یبا  ماما  زا  هدش  پاچ  هک  تیب  رازه  گرزب  هدیـصق  زا  میدرک  باختنا  ام  ار  تایبا  نیا 
. تسناشیا زا  هک  دنا  هدرک  حرش  ارنآ  هیعفاش  ناگرزب  زا  یعمج  هدرک و  دای  وا  يارب  نونظلا )

ارنآ و  لاس 859  بجر  هاـم  نآ 11  حرـش  زا  هدـش  غراف  لاس 876  ياـفوتم  یعفاـش  ینولجع  یعرذا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  نیدـلا  مجن  - 1
دای حرش  لوا  رد  ارنآ  هچنانچ  تسا  هدش  فیلات  نآ  رب  هک  تسا  یحرـش  لوا  نآ  هدومن و  ینابیـش  هدیقع  حرـش  رد  یناعملا  عیدبب  موسوم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2143 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک  هراشا  شرعش  رد  ینابیش ) ) رعاش رد ص 75  دیوگ  هدرک .

ادغ  دقل  یبنلا ) ) هالوم ناک  نم  و 
ادجنم الوم و  قحلاب  هل  یلع ) )

هحفص 112 ] ] 

تسامنهار ، الوم و  هک  یتساربوا  يارب  یلع ) ) درک حبص  هنیآ  ره  تسا  ربمایپ  وا  ياقآ  الوم و  هکیسک  و 
نیدلا یحم  خیـش  هالوم " یلعف  هالوم  تنک  نم  دیوگ " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  هدـش  دراو  حیحـص  ثیدـح  رد  هک  هچنآ  ات 

وا و يـالوم  وا و  رواـی  نم  هکیـسک  تسنیا : نآ  لاـثما  نآ و  قیقحت  رد  داـمتعا  دروم  هک  عوضوم  نیا  ءاـملع  دزن  شیاـنعم  دـیوگ : يوون 
( هالوم ) رب ( ادـجنم ) شلوق فطعب  ینعم  نیا  هب  درک  هراشا  مظاـن  دـیاش  و  وا . نخـس  ناـیاپ  تسا  نینچ  مه  یلع  سپ  میوا  مدـمه  تسود و 

نم سک  ره  دومرف  هک  ار  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نایب  دینـش  یتقو  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  دراو  قیقحتب  و  دشابیم : ریـسفت  فطع  سپ 
حبـص هک  وت  رب  داب  اراوگ  هنموم . نموملک و  الوم  تحبـصا  کـل  اـئینه  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلعب  تسوا . يـالوم  یلع  سپ  میوا  يـالوم 

. یتسه هنموم  نز  نموم و  درم  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدرک 
فـشک ) بحاص هدومن . ینابیـش  هدیـصقحرش  رد  یناعملا  عیدـیب  موسوم  ارنآ   936 ياـفوتم یعفاـش  يومح  هیطع  نب  یلع  ناولع  خیـش  - 2

یف یناعملا  نایبب  ارنآ  هدومن  موسوم  مالعالا ج 2 ص 682  سوماق  بهذلا ج 7 ص 218 و  تارذـش  رد  ارنآ و  هدرک  دای  نینچ  نونظلا )
. ینابیشلا هدیقع  حرش 

. تسا هدیمان  ینابیشلا » هدیقع  یلع  ینامیالا  دقتعملا  » ارنآ یعفاش  يدمحا  ءاقبلا  وبا  - 3
، یناعملا عیدب  هب  هدومن  موسوم  زین  ارنآ  يافوتم 1057  نالع  نبیلع  نب  دمحم  خیش  - 4

هحفص 113 ] ] 

؟ تسیک رعاش 

نیدلا یقت  یعفاش  یناردنکسا  یناوسا  ینابیش  یعبر  دمحم  نب  مساقلا  یبا  نب  نیسای  نب  میهاربا  نب  مارع  نب  رکب  یبا  نب  دمحا  نب  دمحم 
زا ج 3 ص 373  هنماکلا ) رردلا  ) رد هچنانچ  تسا  هدینـش  هدـمآ و  ایند  هب  لاوش 703  مهدجیه  رد  یتفم  هیقف  ثدـحم و  ماما  هللا  دـبع  وبا 

توف رصم و  هزیج  نکاس  یلع  وبا  يدرک  رمع  نب  نسح  يافوتم 724 و  یفنح  ملعم  نباب  فورعم  نامثع  نب  لیعامسا  نیدلا  دیشر  همالع 
نیدلا زع  بلاط  یبا  نبا  یسوم  فیرش  يافوتم 730 و  بلاط  یبا  نب  دمحا  سابعلایبا  نیدلا  باهـش  راجح  لاس 720 و  رد  نآ  رد  هدش 

هتفگ یخرب  هرهاق و  رد  يافوتم  یلع  نب  دمحا  دیعلا  قیقد  نبا  نیدلا  جات  هدارد و  نب  ملع  لاس 715 و  رصمب  يافوتم  يوسوم  مساقلا  یبا 
نب نیدـلا  نکر  یبتع  رمع  یبـنیز و  یلع  فیرـش  ییافوتم 718 و  نیدـلا  لامک  نب  دـمحم  نبا  دـمحا  لاسصوق 723 و  رد  يافوتم  دـنا 

ناشیا . ریغ  لاس 722 و  يافوتم  یسدقم  رکش  نب  رکب  یبا  نب  رمع  نب  دمحا  رتخد  بنیز  هنس 724 و  يافوتم  یشرق  دمحم 
یعفاش یکم  يربط  میهاربا  قحـسا  وبا  نیدـلا  یـضر  هکم  زا  دعـس و  نب  ییحی  وساـحن  نبا  مئادـلا و  دـبع  نبا  معطم و  داد  هزاـجا  واـب  و 
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. نانآ زا  ریغ  لاس 722 و  يافوتم 
ندروآ رد  تـسا  هناـگی  دروآ و  نوریبو  درک  فینـصت  دوـمن و  سیردـت  داد و  اوـتفو  تـفگ  ثیدـح  ینابیـش  دـیوگ : ررد  رد  رجح  نـبا 

تسا . هدوب  لاس 777  رد  شتافو  شیاه  هدینش  تاعومسم و  زا  یئاهزیچب 
ج 6 ص 252 بهذلا ) تارذش  ) رد وا  لاح  حرش  یفارگویب و  و 

هحفص 114 ] ] 

يافوتم 718 . یضاق  یکلام  يریون  ضهان  نب  یلع  فولخم  نبا  دنا : هدینش  وا  زا  هکیناسک  زا  تسا  هدرمش  تسا و  دوجوم 
دمحم هللا  دبع  وبا  ماما  ) هکنیا زج  وا  همجرت  زا  میدش  علطم  نآرب  ام  هک  هچنآ  رد  دنا  هدرکن  یئوگ  رعشب  فیرعت  هک  دنچ  ره  ار  ینابیـش  و 
. تساناد ادخ  وا و  رب  رگم  دوشیمن  قبطنم  هدش  دای  فاصوا  نیاب  یلاجر  بتک  رد  هدش  هداد  تبسن  واب  هدیصق  نیا  هک  ( یعفاش ینابیش 

هحفص 115 ] ] 

یکلام نیدلا  سمش 

هراشا

يافوتم 780
، دوب هدش  هتخاس  تفارش  يارب  وا  روآ  مان  رای  ربمایپ و  ریشمش  یلع ) ) هک یتسارب  و 

، دندوب اه  یئاقآ  مامت  ياراد  هک  نیسح  نسح و  ردپ  وا  يومع  رسپ  هدیزگرب و  ربمایپ  داماد  و 
، هدش رهاظ  شرع  زا  هک  یجیوزت  تسیفاک  وت  يارب  شنامسآ و  زا  نامسآ  يادخ  ار  وا  درک  جیوزت  و 

، مالسلا هیلع  یلع  يارب  يرترب  نیا  ار  وت  تسیفاک  تسا و  نابات  یئاقآ  تردق و  تهج  زا  هک  یتشهب  ناوناب  نیرتهب  هب 
، دوب دنمزاین  هک  ار  یسک  ناشکاروخب  دوخ  رب  دندرک  راثیا  اهنآ  دوب و  نانآ  سابل  نیرتهبیئاسراپ  سابل  دندیباوخ و  همطاف  یلعسپ و 

، یئاسراپ نیا  تیاعر  يارب  اهرویز  زا  اه و  هلح  زا  ار  تشهب  دندیزگرب  سپ 

هحفص 116 ] ] 

دومن ، دهاوخ  حبص  ادرف  ردقنارگ  سدنس  سابل  رد  دوب و  یمشپ  شسابل  هدیباوخ و  هکیسک  هدرکن  نایز  و 
، دیئآ نم  دزن  رد  زا  نک و  دصق  ار  رد  سپ  تسا  نآ  برد  یلع  مملع و  رهش  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

، دنکیم داشرا  ار  وت  تیاقآ  تبحم  نک  دصق  ار  دوخ  يالوم  تسوا و  يالوم  یلع ) ) میوا يالوم  نم  هکیسک  و 
، ار ادخ  نک  ساپس  سپ  ار  وت  تسیفاک  یسوم و  زا  نوراهدننام  يربمایپ  توبن و  زجب  یتسه  نم  زاوت  و 

، يا هتفای  هار  هدنریذپ  وا  زا  تفرگن  یشیپ  دوب  نیدب  مدقشیپ  لوا  نالاسدرخ  زا  وا  و 
دوب . ناشیرپ  مالسلا  اهیلع  ءارهز  زا  وا  دوب و  وا  زا  دونشخ  هکیلاح  رد  ادخ  ربمایپ  دمآ  و 
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یئاهنت ، رد  دوب  نابسونام  هکیلاح  رد  تساخرب  كاخ  زا  دوب و  هدرک  سمل  ار  شندب  نوچ  دودز  وا  هرهچ  زا  ار  كاخ  ربمایپ  سپ 
تسود نخس  بارت  وبا  يازیخرب  رهم  يور  زا  نتفگ  تفگ  واب  و 

هحفص 117 ] ] 

، یئاقآ تزع و  هناخ  تشهب  رد  دنیامش  ناناوج  ياقآ  ود  نیا  تفگ  ربمایپ  شنارسپ  ود  هرابرد  و  وگتسار ، یمیمص 
، یئاهنت هب  یصوصخ  نیاب  دش  هدیزگرب  هدنناسر و  غلبم و  ناونعب  ربمایپ  ادخ  فرط  زا  ار  وا  داتسرف  و 

، نک ادتقا  سپ  مدرمزا  تسین  نم  نادناخ  زا  هکیسک  يارب  تسا  هتسیاش  نم  زا  ندیناسر  غیلبت و  ایآ  دومرف : و 
، درکیم لاوئس  تخس  ناشیا  زا  دوب و  هدمآ  هکیلئاس  هب  تفگ  هللا  دبع  هقیقح  و 

هدب . یهاوگ  ارنآ و  سانشب  سپ  تساجک  ادخ  لوسر  لزنم  شلزنم و  هک  مهفب  سپ  مالسلا  هیلع  یلع ) ) اما و 
، درکیم یگ  هدنب  رایسب  هدننک و  مایق  ادخ  يارب  دوب و  شراگدرورپ  هب  هدننک  عوجر  راد و  هزور  هتسویپ  و 

، درکیم يرود  وا  يارب  دندروایم  لام  هک  تقو  ره  رد  دوب  ایند  لام  زا  ضرعم  دیسریم  واب  هچناب  دوب  ایند  زا  عناق 
، وشرود تفگیم : ایندب  دوب  هدمآ  هک  دید  ارنآ  هک  اج  ره  هدرک و  هقالط  هس  ار  ایند  هک  قیقحتب  هنیآ  ره 

دوب ، ناگ  هدش  تیاده  نیرتکیدزن  وا  نکل  دندوب  قح  بحاص  ناشیا  مامت  ایند و  رد  دوب  قحب  ناشیا  نیرتکیدزن  زا  و 
هدرک ، دای  سپ  دوب  هداد  اهناب  تشهب  تراشب  ربمایپ "ص "  هک  اریرفن  هد  رشبم ) هرشع  ) هدیصق ناب  هدرک  حدم  و 

، تسنیا شلوا  هک  تیب  رد 14 بقانم  زا  دوب  هقاحق  یبا  نب  رکب  یباب  صوصخم  هک  ار  هچنآ 

هحفص 118 ] ] 

یئاج ، ره  رد  تسا  مدقت  يرترب و  وا  يارب  هک  يا  هفیلخ  رکبوبا  تسناشیا  زا  سپ 
، دوب هدش  داشرا  هک  ادخ  هار  رد  ار  شلام  دوب  هدننک  راثیا  هکیسک  نانچنآ  مدرم  ربهر  قیدص  و 

تسنیا : شلوا  هک  تیب  رد 22  تشاد  باطخ  نب  رمعب  صاصتخا  هچنآ  هدرک  دای  سپس 
یمکحم ، ریت  یتسار  اهنامک  زا  تخادنا  هکیسکنآ  رمع  تلیضف  رد  ار  وا  دوشیم  وریپ  و 

دوشیم ، تخبکین  دنک  تخبشوخ  ادخ  هک  ار  یسک  نکیل  دسرب و  ناب  هک  دنک  تداعس  دصق  سک  ره  تسین  و 
تسنیا : شلوا  تیب و  رد 15  هدروآرد  مظنب  ار  نامثع  بقانم  هاگنآ 

تسنم ، دوصقم  دصقم و  وا  نم و  دامتعا  تسوا  رب  هکنوچ  تسا  نافع  نب  نامثع  هب  نم  تبحم  و 
دوب ، راتفر  شوخ  راکتیانج و  زا  دوب  رابدرب  اناوت و  وا  هکیلاح  رد  دوب  رازآ  رب  ابیکش  یئاوشیپ  وا 

: شلوقب ار  امهیلع  هللا  تاولص  ماما  ود  ربمایپ  طبس  ود  دومن  دای  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بقانم  رکذزا  دعب  و 

یلسوت  نیدیسلا  نینسحلاب  و 
يدرفت دنع  رشحلا  یف  امهدجی 

، مدنام اهنت  هکیعقوم  تمایق  زور  رد  ود  نآ  دجب  نم  یلسوت  تساقآ  ود  نیسح  نسحب و  و 
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ادیس  لوسرلا و  نیعاترق  امه 
دلخت وهنج  یف  يرولا  بابش 

هحفص 119 ] ] 

. نادواج تشهب  رد  دنمدرم  ناناوج  ياقآ  ود  ربمایپ و  مشچ  یئانشور  ود  نآ 

نم  بحا  ياتناحیر  امه  لاق : و 
دعست بحلا  امهقدصاف  امهبحا 

يوش  دنمتداعس  هک  ار  اهنآ  رادب  تسود  یتسارب  سپ  دراد  تسود  ار  اهنآ  هک  ار  یسک  مراد  تسود  دننم  هناحیر  ود  نآ  دومرف : و 
، دوش هدید  يزواجت  ناشیا  زا  هک  نکمم  تسین  دندرک و  میسقت  يواسم  روطب  ار  ربمایپ  هب  تهابش  ود  نآ 

، شاب هدامآ  سپ  ار  وت  تسیفاک  دوب و  الاب  هب  هنیس  زا  نسح  ياربو  تشاد  تهابش  نیسح  نیئاپب  هنیس  زا  سپ 
، دیس رسپ  دیس  مرسپ  نیا  تسوا  ربمایپ ) ) وا هتفگ  دننام  دوب  یئایازم  راوگرزب  نسح  يارب  زا  و 

، ار یگ  هدنکارپ  یگرزب  ناشیا و  زا  یهورگ  ربار  ملاعوا  تکرب  هب  نایناهج  راگدرورپ  دنک  حالصا  يدوزب 
دیگنجیم ، تخس  وا  دندرکیم  یهاتوک  گنج  رد  ناریلد  ناعجش و  تقو  ره  هکینانچ  شیدنارود  عطاق  نیسح  دوب  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات 

، ارریشمش معط  دیشچ  هک  دوب  نادیهش  نیرتهب  ششخب و  گنج و  رد  دوب  ادخ  ربمایپ  هیبش 
، اروا یتسود  رادب  گرزب  نآ و  شاداپ  تسادخ  رب  سپ  دیرگب  هک  تسا  هتسیاش  دنکیم و  هیرگ  اه  هدید  وا  هاگلتق  يارب 

تسپ ، دصقم  نیا  يوسب  درک  تکرح  هکیسک  رب  وا و  رمش  دیزیرب و  داب  ادخ  بضغ  نیرفن و  سپ 

هحفص 120 ] ] 

، تفگ ار و  هیلع  هللا  مالس  هزمح  ءادهشلادیس  درک  دای  هدیصق  نآ  ردو 
، ار هراوآ  بیرغهدنهد  هانپ  نانمشد و  هدننک  دوبان  مرک  دوج و  بحاص  هزمح  ادخ  ریش  دننام  تسیک  و 

یتخس ، ره  رد  هدیزگرب  ربمایپ  زا  درک  عافد  هک  رایسب  هچ  دش و  هدیرب  وا  ریشمشب  هک  نانمشد  ياهندرگ  زا  رایسب  هچ  سپ 
، يرازراک ره  رد  تسا  ینایژ  ریشنم  يارب  مداد و  نامرف  ار  نیا  دومرف : ادخ  لوسر  سپ 

یئاقآ ، ندیزرل  دیزرل  سپ  تساوخ  هچنآ  يارب  ار  دمحم ) ) يدرک تباجا  هزمح  هب  تفگ : لهجوبا  و 
يا ، هدنرب  ریشمش  اب  رگید  راب  دز و  وا  رس  رب  وا و  ناشیوخ  نایم  رد  ینامک  اب  وا  يوسب  درک  زارد  تسد  و 

، درگرب ورب و  رانک  نم  هار  زا  سپ  يراد  تردقرگا  سپمتسه  وا  نید  رب  نم  هک  واب  تفگ  و 
ص، دمحا ) ) قح رد  یئوگدب  تحابق  هب  درک  رارقا  هدرک و  ینابرهم  راهظا  دش و  راوخ  لهجوبا  سپ 

دشداشرا دش و  لئان  تداعسب  هزمح و  تشگرب  سپ 
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، دش روای  نیرتگرزب  ادخ  نید  يارب  و 
، وا يرایشوه  یگنادرم و  زا  دندید  هکیتقو  دنتساوخ  ار  دوخ  وفک  شیرق  رافک  هکیعقوم  ربمایپ  هب  درک  رارصا  ردب  زور  رد  و 

، نازیرگ غرم  رتش  دننام  درکیم  هدنکارپ  ار  ام  هک  دوب  غرم  رتش  رپ  زا  یمچرپ  یسک  هچ  يارب 
هک گنج  رد  ار  یئاهراک  ام  رب  درک  هک  مسق  ادخب  دوب  نیا  سپ 

هحفص 121 ] ] 

دوبن ، لوادتم  لومعم و 
. ار دروم  نیرتدب  گرم  تبرش  ار  رفن  تفه  دیناشچ  هکنآ  زا  دعب  دیسر  تداهشب  دحا ) ) گنج رد  و 

، دنکیم حبص  ددرگیم و  ادخ  ناگتشرف  نایمرد  دش  ءادهشلا  دیس  راگتسر و  سپ 
، نادیهش ددعت  عقوم  رد  هبترم  ود  ات  هبترم  داتفه  وا  رب  ادخ  لوسر  دناوخ  زامن  و 

اهنآ داد  مهاوخ  رفیک  دمآ  شیپ  نم  يارب  يزور  رگا  میا و  هدیدن  تبیصم  نآ  لثمب  زگره  ام  هک  تسا  یتبیصم  هزمح  تداهـش  دومرف : و 
، يرتدایز رفیک  ار 

هدـب و یهاوگ  سپ  ار  تفارـش  دوب  نوزفا  روـطنیمه  دوـب  وا  یعاـضر  ردارب  وا  هکنوـچ  شرگید  ياـهومع  زا  تلیـضف  رد  دوـب  نوزفا  وا  و 
نشور هکیتقو  دوب  هدنـشخب  ندیـشخب  رد  دوب  نآ  هدننک  فلت  لام و  بحاص  وا  دوب و  شیرق  تیذا  زا  ظوفحم  ربمایپ  دوب  هزمح  هکیمادام 

دیوگ ار و  ربمایپ  يومع  سابعام  ياقآ  هدرک  دای  نآ  رد  و  هدننک ) نشور  نیرتهب  دزن  ار  شتآ  نیرتهب  تفاییم  نامهیم  يارب  یشتآ  درکیم 
تسنیا : شلوا  هکیتایبا 

هبتر  دجملا  یف  سابعلا  غلب  دق  و 
دعباف ترصق  ماتلا  ردبل  لوقت 

، وش رودوت  یهاتوک  مامت  هامب  یئوگیم  هک  ار  ياهبترم  يراوگرزب  رد  سابع  دیسر  و 

هحفص 122 ] ] 

بیطلا ج 4 ص حفن  ) زا میتشادرب  ارنآ  ام  رعـش  زا  وا  ماقم  درم و  نیا  هدیقع  بهذم و  رب  هدنناوخ  ندیهاگآ  رد  هدیـصق  نیا  ار  ام  تسیفاک 
(603 - 607

دراد : رب  رد  رعش  نیا  هک  هچنآ 
موق نایاوشیپ  هک  ار  هچنآ  زا  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  بقانم  زا  هدعب  شرعشنیا  رد  یکلام  نیدلا  سمش  ام  رعاش  هدرک  هراشا 

ریز بقانم  نآ  هک  نادب  دنا  هدرکلقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  گرزب  ربمایپ  زا  ناشقیرطب  ناشدنسم  حیحـص و  بتک  رد  ناشثیدح  نیظفاح  و 
تسا :

یئوشانز جاودزا و  نیا  رد  شرویز  رز و  تشهب  ندناشفا  مالـسلا و  هیلع  یلعب  ار  مالـس  اهیلع  همطاف  ناحبـس  دنوادخ  جـیوزت  ثیدـح  - 1
رد ج 2 ص 315. تشذگ  نآ  لیصفت  هک  كرابم 
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تسرهشنآ "  رد  یلع  ملع  رهش  منم  اهباب ، یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  ثیدح "  - 2

هنیدم  ینا  هللا  لوسر  لاق  و 
يدصقاف بابلا  بابلا و  وه  ملعلا و  نم 

نک ، دصق  ار  رد  سپ  تسا  رهش  نآ  برد  یلع  مملع و  زا  يرهش  نم  هک  تفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  و 
هک نیاب  میدرک  راصتخا  اـجنیا  رد  95 و  موس ص 101 - ءزج  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ملع  فارطا  رد  ار  مـالک  میتشاد  مدـقم  اـم  و 

میهدیم لیصفت  ام  اجنیا  رد  دنا و  هتسناد  حیحص  هدرک و  حیحصت  یطویـس  بیطخ و  مکاح و  نیعم و  نبا  يربط و  ار  تلیـضفنیا  ثیدح 
رد ارنآ  هکیناسک  زا  يدایز  هدع  تسا  وت  رب  سپ  دنا . هدومن  لقن  ثیدح  نایاوشیپ  ظافح و  زا  يرایسب  عمج  ارنآ  هکنیا  نآ و  رد  ار  نخس 

هدومن دای  هتشذگ  ياهنرق 
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دنا . هدرک  عفدنآ  زا  ار  نیفلاخم  نایارس و  هوای  هتفگ  هداد و  ربمایپ  هب  تبسن  ملسم  عطق و  روطب  ارنآ  هدرک و  جاجتحا  ناب  و 
هدومن . تیاکح  وا  زا  كردتسم ج 3 ص 127  رد  يروباشین  مکاح  هدش 211  توف  یناعنص  مامه  نب  قازرلا  دبع  رکبوبا  ظفاح  - 1

، هدمآ يدادغب  بیطخ  خیرات  مکاح و  كردتسم  رد  هچنانچ  هدش 236  توف  يدادغب  ایرکز  وبا  نیعم  نب  یحی  ظفاح  - 2
. وا زا  نیعم  نبا  هدرک  تیاور  هدش 236  توف  يدیق  رفعج  نب  دمحم  رفعج ) وبا  ) هللا دبع  وبا  - 3

هدرک لقن  شخیرات ج 7 ص 358  رد  ریثک  نبا  هجام . نبا  ملـسم و  خیاشم  زا  یکی  هدش 240  توف  يوره  دیعـس  نب  دیوس  دمحم  وبا  - 4
. يو زا 

. هدرک لقن  شبقانم  رد  ارنآ  هدش 241  توف  لبنح  نب  دمحا  ام  یلبنح  ماما  - 5
تیاور وا  زا  بیطخ  قیرط  زا  هیافک ) ) رد یجنگظفاح  هجام  نبا  يذـمرت و  يراخب و  خـیاشم  زا  یکی  يدـسا  ینجاور  بوقعی  نب  دابع  - 6

هدومن .
. هدرک لقن  شحیحص  عماج  رد  هدش 279  توف  يذمرت  دمحم  یسیع  وبا  ظفاح  - 7

. هدرک تیاور  وا  زا  كردتسم ج 3 ص 127  رد  مکاح  هدش 289  توف  يدادغب  مهف  نب  دمحم  نب  نیسح  یلع  وبا  ظفاح  - 8
. ریبک دنسم  بحاص  یفوتم 292  زازب  يرصب  رمع  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 9

رد یفوتم 310  يربط  ریرج  نبدمحم  رفعج  وبا  ظفاح  - 10
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. دنا هدرک  تیاکح  وا  زا  موق  ناگرزب  زا  يرایسب  هتسناد و  حیحص  ارنآ  راثالآ و  بیذهت 
هدومن . تیاور  وا  زا  شبقانم  باتک  رد  هیقفیلزاغم  نبا  هدش 312  توف  يدادغب  یطساو  يدنغاب  نب  دمحم  نب  دمحم  رکبوبا  - 11

هدومن . لقن  وا  زا  شدانساب  شخیرات ج 2 ص 277  رد  يدادغببیطخ  هدش 319  توف  يوغب  قاقد  دمصلا  دبع  نب  دمحم  بیط  وبا  - 12
. هدرک تیاور  وا  زا  كردتسم ص 126  رد ج 3  مکاح  هدش 346  توف  مصا  يروباشین  يوما  بوقعی  نبدمحم  سابعلا  وبا  - 13
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رهـش نبا  بقانم  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  قیرط  جـنپ  اب  هدش 355  توف  یباعج  نبا  يدادـغب  یمیمت  دـمحم  نب  رمع  نب  دـمحم  رکبوبا  - 14
. تسا بوشآ 

. تسا هدرک  لقن  طسوا  ریبک و  مجعم  ود  رد  ارنآ  ( 360) هدش توف  یناربط  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  - 15
هدومن تیاکح  وا  زا  كردتسم ص 127  رد ج 3  مکاح  هدش 366  توف  لافقب  فورعم  یشاش  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دمحم  رکبوبا  - 16

. تسا
ارنآ يواخس  هدرک  لقن  شا ) هتسلا  ) باتک رد  یفوتم 369  خیشلا  یباب  فورعم  یناهبصا  نایح  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 17

. هدومن تیاکح  هنسحلا  دصاقمرد 
. هدرک تیاور  وا  زا  شبقانم  رد  یلزاغم  نبا   173 هدش توف  یطساو  ءاقس  نباب  فورعم  نامثع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 18

. هدرک دای  دوخ  سلاجم  باتک  رد  هچنانچ  هدش 379  توف  یفنح  يدنقرمس  دمحم  نب  رصن  ثیل  وبا  ظفاح  - 19
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. یلزاغم نبا  بقانم  رد  هچنانچ  هدش 379  توف  يدادغب  زازب  رفظم  نب  دمحم  نیسح  وبا  ظفاح  - 20
. هدروآ نوریب  قیرط  راهچب  ارنآ  هدش 385  توف  نیهاشنبا  يدادغب  نامثع  نب  دمحا  نب  رمع  صفح  وبا  ظفاح  - 21

. هدروآ نوریب  قیرط  ششب  ارنآ   387 هدش . توف  يربکع  هطب  نباب  روهشم  دمحم  دنزرف  هللا  دیبعهللا  دبع  وبا  ظفاح  - 22
. تسا هدرک  لقن   126 شکردتسم ج 3 ص 128 - رد  هک  هدش 405  توف  يروباشین  مکاح  هللا  دبع  رسپ  دمحمهللا  دبع  وبا  ظفاح  - 23

. دنا هدرک  تیاکح  وا  زا  يرایسب  عمج  هک  هدشتوف 416  یناهفصا  هیودرم  رسپ  یسوم  نب  دمحارکبوبا  ظفاح  - 24
وا هباحصلا ) هفرعم  ) باتک رد  هدش 430  توف  یناهفصا  هللا  دبع  رسپ  دمحا  میعن  وبا  ظفاح  - 25

شبقانم رد  هچناـنچ  ارنآ  هدرک  تیاور  لاس 434  رد  هیقف  یلزاـغم  نبا  هدـش 441  توف  راطع  رفظم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  یعفاشهیقف  - 26
. هدرک دای 

وا زا  ص 261 - بقاـنم ج 1  رد  بوشآرهـش  نبا  هدـش 540 - توف  يدروامب  روهـشم  یعفاـش  يرـصب  بیبح  رـسپیلع  نسحلا  وبا  - 27
تسا . هدومن  تیاکح 

هدش  دای  یمزراوخ ج 1 ص 43  لتقم  رد  هچنانچ  هدش 458  توف  یقهیب  یلع  رسپ  نیسح  رسپ  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 28
هدرک  تیاور  وا  زا  بقانم  رد  یلزاغم  نیا  هک  هدش 462  توف  نارشبنباب  روهشم  دمحا  رسپ  دمحم  بلاغوبا  - 29

هدش توف  يدادغب  بیطخ  یلع  رسپ  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 30

هحفص 126 ] ] 

ارنآ  هدرک  لقن  و ج 2 ص 377و ج 7 ص 173 و ج 11 ص 204  دادغب ج 4 ص 348 ، خیرات  و  قرتفملا ) قفتملا و  ) رد هک   463
باعیتسا ج 2 ص 461. رد  هدش 463  توف  یبطرق  ربلا  دبع  رسپ  هللا  دبعرسپ  فسوی  رمع و  وبا  ظفاح  - 31

. هدومن لقن  وا  زا  بقانم  رد  یلزاغم  نبا  هک  يافوتم 467  یناجدنغ  یسوم  رسپ  دمحا  رسپ  نسح  دمحم  وبا  - 32
. هدومن لقن  قیرط  تفهب  شبقانم  رد  هک  يافوتم 483  یلزاغم  یبالج  بیط  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نسحلا  وبا  هیقف  - 33

. تسا بوش  رهش  نبا  بقانم  رد  هچنانچ   489 يافوتم یعفاش  یناعمس  رابجلا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  روصنم  رفظم  وبا  - 34
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ثیدح سپ  هدومن  لقن  ارنآ  دیناسالا  حیحـص  رد  دـیناسالا  رحب  رد  هک  يافوتم 491  يدنقرمـس  دمحا  دنزرف  نسح  دمحم  وبا  ظفاح  - 35
. تسادوجوم یبهذ ج 4 ص 28  هرکذت  رد  هچنانچ  تسا  حیحص  وا  دزن  رد 

. وا زا  ارنآ  هدرک  تیاور  بقانم ص 49  رد  یمزراوخ  يافوتم 507  یقهیب  نیسح  دنزرف  دمحا  دنزرف  لیعامسا  یلع  وبا  - 36
. هدروآ رابخالا  سودرف  رد  يافوتم 509  یملید  ینادمه  رادرهش  دنزرف  هیوریش  عاجش  وبا  - 37

. هدومن لقن  تسا  دوجوم  ام  دزن  رد  هک  یتا ) له  هروس  حرش  یتفلا  نیز  ) رد ارنآ  یمصاع  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  دمحم  وبا  - 38
. تسا هدیمان  ملع  هنیدم  باب  قئافلا ج 1 ص 28  رد  هک  يافوتم 538  يرشخمز  مساقلا  وبا  - 39
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. هدرک لقن  سودرفلا  دنسم  شباتک  رد  دنس  اب  ار  نآ  يافوتم 558  یملید  ینادمه  هیوریش  دنزرف  رادرهش  روصنم  وبا  ظفاح  - 40
زا یعمج  دیهـش ) ) رد دـیوگ  باسنالا ) ) رد يافوتم 562  یناعمـس  یمیمت  روصنم  دنزرف  دـمحم  دـنزرفمیرکلا  دـبع  دیعـس  وبا  ظفاح  - 41

رخآ ات  ملع  هنیدم  باب  دنزرف  ناشیا  لوا  دنتشگ  دیهشب  فورعم  دندش  هتشک  هکنیا  يارب  دنا  هدش  روهشم  دیهـش  مسا  نیاب  فورعم  ءاملع 
. تسا هدوب  ثیدح  نیظفاح  دزن  تایملسم  زا  روکذم  ثیدح  هک  دناسریم  شمالک  نیا  هک 

طبس ج 1 ص ماما  لتقم  رد  بقانم ص 49 و  رد  ارنآ  يافوتم 568 یفنح  یکم  دمحا  دنزرف  قفوم  دیوملا  وبا  مزراوخ  بطخا  ظفاح  - 42
. تسا هدرک  لقن   43

. تسا هدرک  لقن  قیرط  نیدنچ  اب  يافوتم 571  یقشمد  رکاسع  نباب  روهشم  نسح  دنزرف  یلع  مساقلا  وبا  ظفاح  - 43
ج 1 ءاب ) فلا  ) شباتک رد  ملـسم  لاسرا  ارنآ  دودح 605  يافوتم  خیشلا  نباب  روهشم  یـسلدنا  يولب  دمحم  دنزرف  فسوی  جاجح  وبا  - 44

. تسا هدومن  لقن  ص 322 
. هدرک لقن  يذمرت  زا  لوصالا ) عماج  ) رد ارنآ  يافوتم 606 - یعفاش  يرزج  ریثادنزرف  دمحم  دنزرف  كرابم  تاداعسلا  وبا  - 45

. تسا هدومن  لقن  هیاغلا ج 4 ص 22  دسا  رد  يافوتم 630  يرزج  ریثا  دنزرفدمحم  دنزرف  یلع  نسحلا  وبا  ظفاح  - 46
رد هچنانچ  نوصملا ) رهوجلا  نونکملا و  ردـلا  ) باـتک رد  يافوتم 638  یـسلدنا  یئاط  یبرع  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  نیدـلا  یحم  - 47

. تسا هدومن  لقن  هدوملا ص 419  عیبانی 
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. تسا هدومن  لقن  دادغب  خیرات  لیذ  رد  ادنسم  يافوتم 643  يدادغب  راجن  دنزرف  دومحم  دنزرف  دمحم  نیدلا  بحم  ظفاح  - 48
هدوملا ص 65 عیبانی  رد  هچنانچ  هدروآ  مظنملا  ردـلا  لوئسلا ص 22 و  بلاطم  رد  يافوتم 651  یعفاشهحلط  دنزرف  دـمحم  ملاس  وبا  - 49

. تسا دوجوم 
. هدرک دای  دوخ ص 29  هرکذت  رد  يافوتم 654  یفنح  يزوج  نبا  طبس  یلغوازق  دنزرف  فسوی  رفظم  وبا  نیدلا  سمش  - 50

هب نآلقن  زا  دـعب  ارنآ و  هدروآ  نوریب   98 هیافک ص 102 - رد  يافوتم 658  یعفاش  یجنگ  فسوی  دنزرف  دمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - 51
لها ناوریپ و  هباحـص و  زا  نادنمـشناد  قیقحتب  سپ  تهجنیاب  دیوگ و  هکنآ  ات  تسیلاع  بوخ  ثیدح  نیا  متفگ  دـیوگ . قیرط  نیدـنچ 

تواضق و یئوکین  وا و  تمکح  یناوارف  وا و  یمهف  زیت  و  نآ . ینیگنس  ووا  ملع  يدایز  و  (ع ) یلع نداد  يرتربو  لیضفتب  لئاق  توبن  تیب 
وا هتفگب  لمع  هدرک و  تروشم  وا  اب  ماکحا  رد  هک  هباحـص  ءاملع  زا  ناشیا  ریغ  نامثع و  رمع  رکبوبا و  دـندوب  دـندش و  وا  ياوتف  تحص 
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ثیدـح نیا  دنتـشاد و  وا  تمکح  یتسرد  وا و  لقع  يرترب  وا و  لضف  یناوارف  ووا  ملعب  فارتعا  ناشیا  مامت  دـندرکیم و  ماربا  ضقن و  رد 
تسا  نیا  زا  رتالاو  رتالاب و  ادخ  ناگ  هدنب  زا  نینموم  ربمایپ و  ادخدزن و  وا  ماقم  هک  اریز  تسین  دایز  وا  قح  رد 

ارنآ دومنتیاکح  هک  يراتفگ  رد  ارنآ  دومن  دای  يافوتم 660  یعفاش  یملس  مالسلا  دبع  دنزرف  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  خیش  دمحم  وبا  - 52
. لئاضف حیجرت  رب  لئالدلا  حیضوت  باتک  رد  دمحا  نیدلا  باهش  وا  زا 

ریاخذ ج 1 ص 192و( هرضنلا ) ضایرلا  ) رد ارنآ  694 يافوتم . یکم  یعفاش  يربط  هللا  دبع  دنزرف  دمحا  نیدلا  بحم  ظفاح  - 53
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. هدرک تیاور  ص 77  یبقعلا )
. وا هتفگ  حرش  رد  یبرع  ضراف  نبا  هیئات  حرشرد  ارنآ  دومن  دای  يافوتم 699  یناغرف  دمحا  دنزرف  دمحم  نیدلا  دیعس  - 54

یتلیضف و ره  ثرا  زا  ناشیا  داد  صاصتخا  هکیزیچب  ناب  ارناشیا  دوب  هداد  صیـصخت  هک  ار  هچنآ  یـضعب  زا  ناشیا  يراوگرزب  تاما و  هک 
، وا هتفگ  دزن  رد  نآ  یسراف  حرش  رد  ارنآ  درک  دای 

. دوب هدیسر  واب  تیصو  هلیسوب  هکیملعب  مالسلا  هیلع  یلع  دوب  لکشم  هک  ار  هچنآ  لیوات  ببسب  دومن  ناسآ  حضاو و  و 
ج 2 ص 175 و ج 4 ص 78. سوفنلا ) تجهب  ) رد يافوتم 699  یسلدنا  يدزا  هزمح  یبا  دنزرف  دمحم  وبا  ظفاح  - 55

. دومن دای  ( حاورالا ههزن  ) رد يافوتم 718  يزوفيوره  دمحم  دنزرف  نیسح  دیس  نیدلاردص  - 56
لوتبلا  یضترملا و  لئاضف  رد  نیطمسلا  دئارف  رد  ارنآ  يافوتم 722 ، ینیوج  يومح  دمحم  دنزرف  میهاربا  مالسالا  خیش  - 57

رارسالا تارم  ) رد یتشچ  نمحرلا  دبع  خیـش  نآ  زا  هدرک  تیاکح  يافوتم 725  يراخب  یلع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  نیدـلا  ماظن  - 58
( ءایلوالا هریسنع 

مالـسلا هیلع  نینموملا  ریما  لاوحا  حرـش  رد  لامکلا ) بیذهت  ) رد يافوتم 742  يزم  نمحرلا  دـبع  دـنزرف  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 59
. هدرک دای  ارنآ 

ظفاـح حیحـص  زا  ص 28  ظاــفحلا ج 4  هرکذــت  رد  ارنآ  يافوتم 748 - یعفاـش  یبهذ  دـمحا  دـنزرف  دـمحمنیدلا  سمـش  ظـفاح  - 60
. تسا حیحص  ثیدح  نیا  هتفگ  سپس  هدرک  دای  يدنقرمس 
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یفطـصم و لـئاضف  رد  نیطمـسلا  ررد  مظن  ) رد ارنآ  هنـس 757 - يافوتم  يراصنا  يدنرز  فسوی  دـنزرف  دـمحم  نیدـلا  لامج  ظفاح  - 61
رادرس تجح  همالع  دزن  یمالسا ) يروهمج  نارتخاب  قباس ، ءاشنامرک  ) نیسیمرق رد  نآرب  مدش  علطم  هدومن  دای  نیطبس ) لوتب و  یضترم و 

. یلباک
زا ارنآ  موق و  ناگرزب  زا  يرایـسب  هدومن  تیاکح  وا  زا  هک  يافوتم 761  یعفاش  یقشمد  یئالع  لیلخ  دیعس  وبا  نیدلا  حالـص  ظفاح  - 62
ادخ هک  یلع  قح  رد  ار  نیا  لثم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  رد  تسه  يداعبتسا  هچ  دیوگ و  سپس  هتـسناد  حیحـص  نیعم  نبا  قیرط 

تاـیاور نیا  زا  درادـن  یباوج  هدومن  نآ  ندوب  عوضومب  عـطق  هتفگ و  نخـس  ثیدـح  هراـب  نیا  رد  هکیـسک  ره  دـیوگب  داـب  یـضار  وا  زا 
رخآ . ات  هدرک  تیاور  دوخ  عماج  رد  ارنآ  يذمرت  هک  تسا  يدهاش  وا  يارب  تایاور  نیا  اب  نیعم و  نبا  زا  هحیحص 

نبا زا  و  تفگ : سپـس  هللا  دـبع  نب  رباج  قیرط  زا  هدرک  دای  ( یبرقلا هدوم  ) باـتک رد  ارنآ  ینادـمه  نیدـلا  باهـش  دـنزرف  یلع  دیـس  - 63
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. نآ دننام  سنا  دوعسم و 
ناـب هک  تسایبوـخ  هجرد  تیاـهن  رد  ثیدـح  نیا  دـیوگ : يافوتم 794و  یعفاش  يرـصم  یـشکرز  هللادـبع  وبا  دـمحم  نیدـلا  ردـب  - 64

ج 3 ص 47. ریدقلا ) ضیف  ) دشاب هدش  عضو  هکنیاب  دسر  هچ  ات  تسین  فیعضو  دوشیم  لالدتسا  جاجتحا و 
دئاوزلا ج 9ص 114. عمجم  باتک  رد  يافوتم 807  یمثیه  رکبوبا  دنزرف  یلع  نسحلا  وبا  ظفاح  - 65

رد يافوتم 808  يریمد  یسوم  دنزرف  دمحم  نیدلا  لام  - 66
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ج 1 ص 55. ناویحلا ) هایح  ) باتک
رد تسا  ینالوط  هکیمالک  رد  دیوگ  و  حیحـصلا ) دقنلا  ) شباتکرد ای 7  يافوتم 816  يدابآزوریف  بوقعی  دنزرف  دمحم  نیدلا  دـجم  - 67

یئارـس هواـی  (و  هدز فرح  ملعلاهنیدـم  اـنا  ثیدـح  هراـبرد  هک  یـسک  نیعم ، نـبا  زا  یقیرطب  وا  تـیاور  زا  دـعب  هدـش  داـی  ثیدـح  لوـح 
: دـیوگ هکنآ  اـت  تسا  لـطاب  ادـج  نآ  ربندوـب  عوـضوم  مکح  نیعم و  نـب  یحی  زا  تساتباـث  هکیتاـیاور  نـیا  زا  هدرواـین  یباوـج  ( هدرک

جاجتحا لالدتسا و  ناب  هک  یبوخ  هجردب  کیرش ) وهیواعمب  ) کیرـش هیواعم و  یبا  نم  قیرط  مامتب  دوشیم  یهتنم  ثیدح  هکنیا  لصاحو 
. دشاب هدش  عضو  هک  دسر  هچ  ات  تسین  فیعض  دوشیم و 

هعبرالا ) ءافلخ  یبنلا و  ءامسا  ) شباتک زا  دوشیم  تیاکح  یجیال  يورجه  دمحم  نیدلا  ماما  - 68
نآ زا  هدـش و  نایعیـش ) ) هضفار ياه  لیلد  زا  ارنآ  هدرک  در  نآـبار  هعیـش  هکیا  هلاـسر  رد  ارنآ  هدرک  داـی  روعا  یطـساو  فسوی  خیـش  - 69

. دمآ دهاوخ  وا  نخس  هملک و  يدوزب  تسنآ و  دافم  رد  هکیهوجوب  دنس  تهج  زا  نآ  شریذپ  میلست و  روطب  هداد  باوج 
زا ص 14  بلاطیبا ) نب  یلع  بقانم  یف  بلاـطملا  ینـسا  ) رد هدرک  لـقن  ارنآ  يافوتم 833  يرزج  دمحم  دنزرف  دـمحمنیدلا  سمـش  - 70

بقانم زا  دـنک  دای  ار  نسح  حیحـص و  رتاوتم و  ثیداحا  نآ  رد  هک  درک  طرـش  شباتک  لوا  رد  ارنآ و  تحـص  هدرک  داـی  مکاـح و  قیرط 
. مالسلا هیلع  نینموملاریما 

هدومن لالدتسا  ناب  هدرک و  دای  لاسرا  روطب  ارنآ  يافوتم 838  یفاوخ  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  رکبوبا  نیدلا  نیز  خیش  - 71
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( لئالدلا حیضوت  ) رد دمحا  نیدلا  باهش  خیش  وا  زا  ارنآ  درک  تیاکح  تمکح ، شناد و  يدایز  هب  مالسلا  هیلع  یلع  صاصتخا  يارب 
دومن جاجتحا  ناب  هدرک و  لقن  ءادعسلا ) هیاده  ) باتک رد  ارنآ  يافوتم 849 - يدابآ  تلود  یلواز  نیدلا  سمش  دنزرف  نیدلا  باهش  - 72

. مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  تلیضف  يارب 
دای بیذهتلا ج 7 ص 337  بیذهت  رد  ارنآ  يافوتم 852 - ینالقسع  رجح  نباب  روهـشم  یلع  دنزرف  دمحا  لضفلا  وبا  نیدلا  باهـش  - 73

هکتـسنیا نآ  لاوحا  نیرتمک  هک  مکاح  كردتـسم  رد  تسیرایـسب  ياه  هار  قرط و  ياراد  ثیدح  نیا  دـیوگ : نازیملا ) ناسل  ) رد هدرک و 
یب لوعجم و  نآ  هک  دوش  هتفگ  ینعی  هدش  عضو  هک  دوش  قالطا  نآرب  هک  تسین  راوازـس  سپ  تسا  هشیر  لصا و  روکذـم  ثیدـح  يارب 

. تسا ساسا 
هار دنرورسم و  هدرک و  رارقا  ناب  باحـصا  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  دیوگ  هدرک و  دای  لئالدلاحیـضوت ) ) رد ارنآ  دمحا ، نیدلا  باهـش  - 74

. دندرک لابند  هدومیپ و  ار  يراگزاس  قفاوت و 
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ص 18. همهملا ) لوصف  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 855  یکم  یکلام  غابص  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نیدلا  رون  - 75
دای ج 7 ص 631  يراقلا ) هدـمع  ) باتک رد  لاس 855  هرهاق  رد  يافوتم  ینیع  یفنح  یـسوم  دنزرف  دمحا  دنزرف  دومحم  نیدـلاردب  - 76

. هدومن
و هیهلـالا ) فراـعملا  هرد  ) شباـتک رد  ارنآ  هدرک  داــی  ياـفوتم 858  یفنح  یماطـسب  یلع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  خیـش  - 77

ربمایپ شناد  ملعمالسلا و  هیلع  یلع  ندوب  ثراو  يارب  هدرکناب  لالدتسا 
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هدوملا ص 400. عیبانی  هب  نک  هعجارم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  گرزب 
لاس فلوم  زار  نشلگ  حرـش  زاجعالا ) حیتافم  ) رد ارنآ  هدرک  دای  شخب  رون  یناجیهال  ینالیگ  ییحی  دـنزرف  دـمحم  نیدـلا  سمـش  - 78

. يرجه  877
وکین نسح و  ارنآ  و  هنسحلا ) دصاقملا  ) رد هدرکدای  يافوتم 902  يرصم  يواخس  نمحرلا  دبع  دنزرف  دمحم  ریخلا  وبا  نیدلا  سمش  - 79

. هتسناد
نیدنچ رد  ج 1 ص 314 و  ریغـصعماج ) ) رد هدرک  دای  يافوتم 911  یطویـس  نیدلا  لامک  دنزرف  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  ظفاح  - 80

وا بیترت  باتک  رد  هچنانچ  عماوجلا ) عمج  ) ردهدرک نآ  تحصب  مکح  سپس  اهنآ  زا  يرایـسب  رد  هتـسناد  نسح  ارنآ  شتافیلاتزا و  باتک 
رب مدش  هاگآ  هکنیا  ات  يزارد  تدـم  ثیدـح ) نیا  ندوب  نسح  هب  ینعی  ) باوج نیاب  مدادـیم  باوج  هک  مدوب  دـیوگ : سپ  ج 6 ص 401 

هراختسا نم  سپ  ار  سابع  نبا  ثیدح  رم  مکاح  حیحصت  اب  راثالا ) بیذهت  ) رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ثیدح  رم  ریرج  نبا  نتـسناد  حیحص 
تسا . رتانادادخ  تحص  هبترمب  نسح  هبترم  زا  ار  ثیدح  نیا  ندرب  الاب  هب  مدرک  عطق  ادخ و  اب  مدرک 

دای هرثنملا ) ردلا  ) ردار روکذم  ثیدـح  هدرمـش و  دوخ  تافیلات  زا  ارنآ  هتـشون و  ثیدـح  نیا  ياه  قیرط  ردیلقتـسم  ءزج  کی  قیقحتب  و 
رجح نبا  هیثیدح ) يواتف  ) هیشاح رد ص 49  هدرمش  هروهشم  ثیداحا  زاارنآ  هدرک و 

ارنآ هدرک  فیدر  و  نیدقعلا ) رهاوج  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 911  یعفاش  يدوهمس  هللا  دبع  دنزرف  یلع  نیدلا  روندیس  - 81
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مالسلا  هیلع  یلع  ملع  رد  هدراو  ثیداحا  زا  يدهاوشب 
رد شدنس و  رد  يا  هراشاچیه  نودب  هتفریذپ  ارنآ  هکیلاح  رد  یلح  همالع  قحلا ) جهن  ) رب در  رد  ارنآ  هدرک  دای  ناهبزور  دنزرف  لضف  - 82

یلع مملع و  رهش  نم  ) ملعلا هنیدم  انا  و  تسیلعامش . نیرت  یضاق  یلع . مکاضقا  ثیدح  ودب  نینموملاریما  ندوب  ملع . اب  همالع  ياهلیلد  در 
ءاملع زا  وا  هک  تسین  یکـش  سپ  نینموملا  ریما  ملع  زا  ارنآ  هدرک  دای  فنـصم  هک  ار  هچنآ  اما  يذـمرت و  قیرط  زا  تسا ) رهـشنآ  هزاورد 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  نیـشناج  یـصو و  وا  هکیلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  ملع و  رد  دنیوا  يوسب  دنمزاین  جاتحم و  یگمه  مدرم  تما و 
زا هدرک  داـی  هک  هچنآ  اـما  تسین و  وا  رد  سکچیه  يارب  یلادـج  عازن و  سپ  فراـعم  قیاـقح  ياـهتناما  مـلع و  ندـیناسر  رد  تـسا  هـلآ 

. تسا حیحص  سپ  اهباب ) یلع  وملعلا  هنیدم  انا  ثیدح  هرابرد  ) يذمرت حیحص 
هیلع نینموملا  ریما  دنکیم  حدـم  ناب  هکیراعـشا  يافوتم 922  یعفاش  یکم  یمـشاه  دـهف  نباب  فورعم  زیزعلا  دـبع  نیدـلا  زع  ظـفاح  - 83

تسنیا . نآ  هدرک و  هراشا  ار  مالسلا 
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. دش فرطرب  كرش  ینادان و  اه  یکیراتو  یهایس  وا  ریشمشب  هکیسک  هدننک و  رود  ریش  اهگنج و  ریش 
. دوب هنامیرک  قالخا  لئامش و  بحاص  ربمایپ و  هباحص  نیرت  یضاق  وا  شناد  مولع و  برد  وا و  ردارب  ربمایپ  داماد 

، يراوگرزب اب  دوب  يرتسگداد  شراتفر  دوب و  وا  راعش  تخس  يراگزیهرپ  هک  یئاسراپ 
تسمادک ، موادم  ناراب  تسیچ و  بالیس  تسمادکرزج  تسیچ  ایرد  وا  ششخب  رد 
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یئاه ، شناد  تغالب و  تحاصف و  نینچ  مه  مرزآ و  يریلد و  تعاجش و  تسوا  يارب  و 
دوش ، تخس  گنج  هکیتقو  دوش  ربارب  وا  اب  دناوتن  هزرش  ریش  تسین و  یسک  دربن  رد  وا  زج  تسیک  رتنع 

دیوگ ، رعش  رگا  دنک و  ینارنخس  رگا  تسمادک  نابحس  وا  شیپ  تسیک  حیصف  هدعاس  دنزرف 
دومن ، اطع  واب  میدق  زا  ار  تالامک  نیا  شلضف  زا  هکیئادخ  تسا  هزنم  دش  دجاو  ار  اهتلیضف  مامت 

، هتفرگ ارف  ار  ملاع  همه  هکیلضف  شمع  رسپ  زا  تسوا  يارب  سپ  دومن  وا  يادف  ار  دوخ  هک  رایسب  هچ  ار و  ربمایپ  درک  يرای 
ناهنپ ، هن  یلع  هرابرد  نشور  تسیرما  نیاو  هدومن  وا  يرترب  لضفب  فارتعا  هقیقح  نیفلاخم  مامت 

، دنشاب فرشو  نادجو  لها  هک  هباحص  مامت  رب  دورد  تیحت و  رازه  رازه  نم  زا  داب  وا  رب  سپ 
یلص راوگرزب  ربمایپ  ياهمان  رد  هنیدلا ) بهاوم  ) رد يافوتم 923  یعفاش  يرصم  ینالطسق  دمحم  دنزرف  دمحا  نیدلا  باهـش  ظفاح  - 84

. تسا هتفگ  نآ ج 3 ص 143  حرش  رد  یناقرز  هچنانچ  هتفرگ  هدش  دای  دوهعم  ثیدح  زا  هک  هدرمش  ملعلا ) هنیدم  ) هلآ هیلع و  هللا 
. ءاروز هلاسر  حرش  رد  هدرک  هراشا  ناب  يافوتم 928 ، یناود  دعسا  دنزرف  دمحم  نیدلا  لالج  یلوم  - 85

مالسلا هیلع  نینموملا  ریماب  بوسنم  ناوید  حرـش  رد  ارنآ  مهد  نرق  لئاوا  رد  يافوتم  يدبیم  نیعم  دنزرف  نیـسح  نیدلا  لامک  یـضاق  - 86
. هدومن لالدتسا  جاجتحاناب و  هدرک و  دای 

هحفص 136 ] ] 

الا رجا  هیلع  مکلئـسا  اللق  ) یلاعت يادـخ  لوق  دزن  رد  يرونالا ) ) شریـسفت رد  يافوتم 932  يراخب  دمحم  دـنزرف  باهولا  دـبع  جاح  - 87
رباج قیرط  زا  ارنآ  هدرک  دای  نم  ناکیدزن  هرابرد  یتسود  رگم  ار  يدزم  متلاسر  ياربمنکیمن  لاوئس  امـش  زا  نم  وگب  یبرقلا ) یف  هددوملا 

زا ثیداحا  نیا  هک  ینالف  يا  نادب  هتفگ  سپس  هدروآ  نآ  فیدرو  یپ  رد  ار  ترضحنآ  لئاضف  زا  يا  هدع  وهدرک  لقن  یلزاغم  نبا  زا  هک 
تسا  هدش  دراو  تسا  دونشخ  وازا  ادخ  هک  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

باوص هتفگ : و  دابعلا ) ریخ  هریـس  یف  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 942 یماش  فسوی  دنزرف  دـمحم  خیـشظفاح  - 88
. رخآ ات  دناهتفگ ... رجح  نبا  یئالع و  ظفاح  ود  هچنانچ  تسا  نسح  ثیدح  نآ  هکتسنآ 

ارنآ و  هعیـشلا ) رابخالا  نع  هعیرـشلا  هیزنت  ) رد ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 863  ینانک  قارع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  نسحلا  وبا  خیـش  - 89
ندرک رایتخاوا  زا  دوشیم  رهاظ  ارنآ و  یئالع  رجح و  نبا  نتسناد  نسح  يزوج و  نبا  نتـسناد  فیعـض  مکاح و  حیحـصت  هب  هدرک  فیدر 

ار . یئالع  رجح و  نبا  لوق 
يریصوب هیزمه  حرش  رد  ص 73 و  قعاوصلا ) ) رد ارنآ  يافوتم 974  یکم  یمتیه  رجح  نبا  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  نیدلا  باهش  - 90

وا . لوق  دزن  رد  هدرک  دای 
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. شا هتفگ  حرش  رد  دوش و  رهاظ  ءابو ... فلا  ءاجه  فورح  نآ  زا  هکیفورح  زا  وا  مولع  زا  دش  رهاظ  هکیتایآ  رایسب  هچ 
دندشیم . تخبکین  ناریزو  هکینادناخ  زا  بقانم و  لئاضف و  رد  وا  يومع  رسپ  ریزو  و 

هحفص 137 ] ] 

: دیوگ شلوق  حرش  رد  و 
هتـشاد نسح  هدرک و  داـی  ارنآ  تسینیباـجح ، هدرپ و  وا  رب  هکتـسا  يدیـشروخ  واهکلب  دوشن  داـیز  هفاـضا و  واـب  اـنیقی  اـه  هدرپ  نتـشادرب 

رد ص 197 هتسنادنسح و  ارنآ  ص 126 و  هیثیدحلا ) يواتفلا  ) ار نآ  هدرک  تیاور  ص 74 و  قعاوصلا ) ) هیشاح نانجلا ) ریهطت  ) باتکرد
. تسا حیحص  ثیدح  نآ  دیوگ  مکاح  هکلب  نسح  ثیدح  نآ  دیوگ 

یئاه هتفگ  تمسق  رد  یطویس ) عماومجلا  عمج  لامکا  ) ردارنآ هدرک  دای  يافوتم 975  يدنه  یقتمب  روهشم  نیدلا  ماسح  دنزرف  یلع  - 91
. دشابیم ج 6 ص 156  لامعالا ) زنک  ) نآ بیترت  رد  هچنانچ  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  زا 

باتک رد  میعن  یبا  زا  هدرک  لقنهکیلاح  رد  ءافتکالا ) ) باـتک رد  ارنآ  هدرک  داـی  یعفاـش  ینمی  یباـصو  هللادـبع  دـنزرف  میهاربا  خیـش  - 92
دنـس و رد  یلاکـشا  چـیه  هکنیا  نودـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ملع  لضف  هب  هدومن  لالدتـسا  جاـجتحا و  ناـب  بیطخ و  مکاـح و  زا  و  هفرعملا )

. دیامن نآ  تلالد 
هک یـسک  هتفگ  هتـسناد و  نسح  ارنآ  و  تاعوضوملاهرکذت ) ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 986  يدنه  رهاط  دمحم  نیدلا  لامج  خیـش  - 93

. تسا هدرک  هابتشا  طلغ و  اعطق  دنک  نآ  ندوب  غوردب  مکح 
و ضفاورلا ) ضقاون  ) زا مود  لصف  رد  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 988  يزاریـش  سپـس  یناجرج  نیدلا  نیعم  دنزرف  سابع  مودخم  ازریم  - 94

. نآ رد  یلاکشا  چیه  نودب  هدرک  لقن  يذمرت  زا  هکیلاح  رد  هدرمش  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  زا  ارنآ 
ارنآ هدرک  دای  يافوتم 990  سور  دیع  هللا  دبع  دنزرف  خیش  - 95

هحفص 138 ] ] 

داریا و نودـب  هدومن  يذـمرت  يدـع و  نبا  یلیقع و  مکاح و  یناربط و  رازب و  زا  لـقن  هکیلاـح  رد  يوفطـصملا ) رـسلا  يوبنلا و  دـقعلا  ) رد
. نآ دنس  فعض  ضیقنت 

زا مهدزناش  ثیدـح  نآ  و  نیعبرـالا ) ) شباـتک رد  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1000  يزاریـش  هللا  لضف  هللا  ءاطع  ثدـحم  نیدـلا  لاـمج  - 96
. ابعلا لآ  بقانم  نم  ءابحالا  هفحت  ) شباتک زا  لوا  بلطم  رد  ارنآ  هدرک  دای  تسنآ و 

هکیـسک رب  ناب  هدرک  جاجتحا  و  هعبرالا ) لوصفلا  ) هلاسر زا  مود  لصف  رد  ارنآ  هدرک  دای  يدنقرمـس  اباب  موصعم  دـمحم  همـصعلا  وبا  - 97
ماقم ببـسب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  يارب  ار  نینموملاریما  هداهـش  نیاب  هدرک  راکنا  ار و  كدـف  وا  ندرکبضغب  هدومن  رکب  یباب  یئوگدـب 

. تسا تباث  هدش  دای  دوهعم  ثیدح  هطساوب  هک  وا  یملع 
. ارنآ هدومن  دای  هاکشملا  حرش  رد  ءاقرملا ) ) باتک رد  هک  يافوتم 1014  یفنح  يوره  يراق  یلع  خیش  - 98

ریغـصلا و عماجلاحرـش  ریدـقلا ) ضیف  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1031  یعفاش  يوانم  نیفراعلا  جات  دـنزرف  قورلا  دـبع  خیـش  ظـفاح  - 99
دیوگ : یلوا  رد  ریغصلا و  عماجلا  حرش  ریسیتلا ) ) رد

سپ درادن . رد  زا  يا  هراچ  رهـش  هنیدم و  تستاناید و  مامت  یناعم  يارب  هعماج  هنیدم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  هکیتسارب  سپ 
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هک سک  ره  هدش و  رهشنآ  لخاد  دورب  دریگ و  شیپ  ار  وا  هار  هکیسک  سپ  دشابیم  دنک  زارفرـس  ار  وا  ادخ  هکیلع  نآ  برد  هک  داد  ربخ 
قفاوم و تسا  هداد  وا  ندوب  رتاناد  تیملع و  ابتداهـش  هک  قیقحتب  و  هدرک . اطخ  هتفر و  هابتـشا  ار  تیادـه  هار  دورن  وا  هار  زاو  دـنک  اـطخ 

فلاخم و

هحفص 139 ] ] 

. نمشد تسود و 
نم تفگ : سپ  تسا  رتاـناد  نم  زا  وا  هک  نک  لاوئـس  یلع  زا  تفگ  سپدیـسرپ  يا  هلئـسم  زا  هیواـعم  زا  يدرم  هـک  هدرک  لـقن  يداـبالک 

تشادیم . زیزع  شلمع  يارب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  اریدرميراد  هورکم  وت  رب  ياو  تفگ : مهاوخیم . ار  وت  باوج 
رمع زا  دمآ و  يدرم  . دشیم لکشم  وا  رب  هک  هچنآ  زا  دیـسرپیموا  زا  رمع  ار و  وا  یملع  ماقم  دندرکیم  فارتعا  هک  دندوب  هباحـص  ناگرزبو 

زیخرب تفگ  نینموملاریما  يا  مونشبوت  زا  مهاوخیم  تفگ  درمنآ  سپ  نک  لاوئـس  وا  زا  تسا  اجنیا  رد  یلع  تفگ : رمع  سپ  درک . لاوئس 
دیامن . دوبان  وحم و  رتفد  زا  ار  تمان  دنکن و  راوتسا  ار  تیاهاپ 

تشادیم هاگن  هکنآ  ات  دشابن  اهنآ  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیمدرم  زا  ادخب  دربیم  هانپ  هک  هدیـسر  حیحـص  ياه  هار  قرط و  زا  رمع  زا  و 
یلکشم . رد  وا  ندرک  تروشم  يارب  زا  يزیچ  ار  وا  رم  دنیبن  شدوخدزن و  ار  وا 

هن تفگ : دوب ، یلع  زا  رتاناد  رت و  هیقف  هباحـص  زا  سکچیه  ایآ  دش  هتفگ  ءاطعب  تفگ  هک  هدرک  لقن  نامیلـس  دنزرف  کلملا  دبع  ظفاح  و 
. دنگوس ادخب 

سپ ار  نیا  دنادن  هک  سک  ره  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ملع  هب  رـصحنم  ادخ  باتک  مهف  هک  دـننادیم  نیرخاتم  ناینیـشپ و  دـیوگ : یلارح 
نوگرگد هدرپ  ندـش  فرطرب  هب  هک  ینیقی  دوش  ققحم  ات  درادرب  اهلد  زا  ار  اه  هدرپ  دـنوادخ  تسوا . رـس  تشپ  زا  هکیرد  زا  هدـش  هارمگ 

. دوشیمن

هحفص 140 ] ] 

. هتفگ نخس  مالسلا  هیلع  ماما  تلیضفا  تیملعا و  رب  نآ  تلالد  رد  هدرک و  دای  دئاقعلا » هلاسر  » رد ارنآ  يروهال  بوقعی  یلو  - 100
دع یف  لاـملا  هلیــسو  » شباـتک ردارنآ  هدرک  داـی  ياـفوتم 1047  یعفاـش  یکم  ریثـک  اـب  دـمحم  دـنزرف  لـضف  دـنزرف  دـمحا  خیـش  - 101

. نآ تلالد  نتم و  دنس و  رد  یلاکشا  چیه  نودب  هدرک  لقن  باعیتسالا » » بحاص رمع  نبا  زا  هکیلاح  رد  لالابقانم »
هکیلاح رد  یبنلا » لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارصلا  » شفیلات رد  ارنآ  هدرک  دای  يرداق  یناخیش  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دومحم  خیـش  - 102

سپ دـهاوخیم  ملع  هکیـسکتفگیم  سابع  نبا  نیمه  يارب  هتفگ و  سپـس  هدرک  لقن  یعطق  ملـسم و  لاسرا  تروصب  يذـمرت  دـمحا و  زا 
تسا . دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  تسا  یلع  نآ  دیایب و  ملع  رد  زا  دیاب 

ار نیظفاح  نیظفاح ، زا  يا  هدع  هدرک  تیاکح  و  هاکـشملا » حرـش  یف  تاعمللا  » رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1052  يولهد  قحلا  دبع  - 103
زا دـنا  هدـش  دـقتعم  ظافح  نیرخاـتم  زا  یعمج  هک  ار  هچنآ  هدرک  راـیتخا  تاـبثا و  یفن و  تهج  زا  دوهعم  هدـش و  دایثیدـح  فارطا  رد 

توبث و ظاحل 

هحفص 141 ] ] 
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. دوهعم ثیدح  نتفریذپ  يارب  هدرمش  « ملعلا هنیدم  :» هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهمان  زا  هوبنلا » جرادم  » رد زین  نآ و  ندوب  نسح 
هدرک حیرـصت  نینموملا و  ریما  ندومن  دای  شیپ  راربالا » هرکذت  » شباتک رد  ارنآ  يراجننسح  دنزرف  لالج  دیـس  دنزرف  دمحم  دیـس  - 104

جاجتحا و هکیلاح  رد  باطقالا » رـس  » رد ار  نآ  هدرک  دای  ینامثع  یتشچ  میکح  انیب  دنزرف  میحرلا  دـبع  دـنزرف  اید  هللا  - 105 نآ . تحصب 
هتسناد . یعطق  ملسم و  لاسرا  ارنآو  هدومن  ناب  لالدتسا 

نآ هب  لالدتـسا  جاجتحا و  هکیلاح  رد  » باطقالا رـس  رد » ارنآ  هدرک  دای  ینامثع  یتشچ  میکح  انیب  دنزرف  میحرلا  دبع  دـنزرف  اید  هللا  - 105
. هتسناد یعطق  ملسم و  لاسرا  ارنآ  هدومن و 

دای نینموملاریما  ام  يالوم  ندرک  داـی  ماـگنه  رد  رارـسالا » تآرم  » رد ارنآ  یتشچ  مساـق  دـنزرف  لوسرلا  دـبع  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  - 106
. هدومن

. هدومن لقن  هیبسکلا » نیهاربلا  زنک  » شباتک رد  يافوتم 1063  يرفخ  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  خیش  - 107
و ص 63  ج 2  ریغــصلا » عماـج  حرــشرد  رینملا  جارــسلا  » رد ارنآ  هدرک  داــی  ياـفوتم 107 . یعفاـش  يزیزع  دــمحا  یلع  ظــفاح  - 108

هراشا ارنآ و  ندوب  نسح  شداتسا  زا  هدرکتیاکح 

هحفص 142 ] ] 

ار مدرم  هک  اناد  وملاع  يارب  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  دوشیم  هتفرگ  وا  زا  تفگ : سپ  ارنآ . دنکیم  شوشغم  شودـخم و  هک  يزیچب  هدرکن 
دنریگ . ارف  وا  زا  ارملع  هکنآ  ات  هدش  هتخانش  وا  لضف  هکیسک  تلیضفب  دهد  ربخ 

« هنیدللا بهاوملا  » رب شا  هیـشاح  رد  ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1082 یعفاش  يرهاق  یـسلماربش  یلع  دنزرف  یلع  نیدلا  رون  ءایـضلا  وبا  - 109
هنیدم » ترضحنآ مان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهمان  حرش  رد  هنیدللا » بهاوملا  رارسا  فشکب  هینسلا  بلاطملا  ریسیت  » هب موسوم  هک 

. دنیوگ رجح  نبا  یئالعهچنانچ و  تسا  نسح  ثیدح  نآ  هکتسنیا  حیحص  تفگ و  سپ  ملعلا »
. هدرک لقن  هیدنبشقن » لاغشا  هلاسر  » رد ارنآ  یلهبنس  نیدلا  جات  خیش  - 110

« ساسالا یف  عقاولا  ساـبتلالا  فشکل  ساربنلا  » رد ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1101  یعفاش  یناروک  يدرک  نسح  دـنزرف  میهاربا  خیـش  - 111
. شدنس رد  یئوگدب  نعط و  چیه  نودب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مکاح  يذمرت و  قیرط  زا  رباج و  زا  یناربط  رازب و  زا  لقن  هکیلاح  رد 

ناهرب تجح و  هماقا  رجح » نبا  ياهبش  یف  رظنلا  ءالج  » شباتک رد  ار  نآ  هدرک  دای  يرـصب  يدرک  نامیلـس  دنزرف  لیعامـسا  خیـش  - 112
يواـتفلا » باـتک رد  ارنآ  هدرک  تیاـکح  رجح  نـبا  هداد  اوـتفرد  مالـسلا  هـیلع  نینموملاریماـب  هابتـشا  اـطخ و  تبـسن  هکیـسک  رب  ناـب  هدرک 

. شنیرصاعم زا  یضعب  زا  هیثیدحلا »

هحفص 143 ] ] 

«. هعاسلا طارشا  یف  هعاشالا  » شا هلاسر  رد  يافوتم 1103  یندم  یجنزرب  لوسرلا  دبع  دنزرف  دمحم  خیش  - 113
ج 3 ص 143 هیندللا » بهاوملا  » حرش رد  ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1122 یکلام  یناقرز  فسوی  دنزرف  یقابلا  دبع  دنزرف  دمحم  خیش  - 114

. هتسناد نسح  ارنآ  و 
هدننک فیلات  هدنسیون و  داتسالا » هفرعمب  دادمالا  » شا هلاسر  رد  ارنآ  هدرک  دای  یعفاش  يرصب  ملاس  دنزرف  هللا  دبع  دنزرف  ملاس  خیش  - 115

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2158 

http://www.ghaemiyeh.com


لاس 1121.
رد ص 27  راهطالا » تیبلا  لهابقانم  نم  حـص  امب  راربـالا  لزن  » رد ارنآ  هدرک  لـقن  یناشخدـب  ناـخ  دـمتعم  دـنزرف  دـمحم  ازریم  - 116

وا هتشون  طرش  رب  تسا  حیحص  وا  دزن  دوهعم  ثیدح  هدرک و  لقن  میعن  یبا  مکاح و  یناربط و  يدع و  نبا  یلیقع و  رازب و  زاهکیلاح 
هدافا عماوجلا  عمج  رد  یطویـس  هک  ار  هچنآ  هدرک  دای  یـضترملا » بقانم  یف  یلعلا  جراعملا  » باـتک رد  ملاـعلا  ردـص  دـمحم  خیـش  - 117

. یطویس دننام  ارنآ  ندوب  حیحص  وا  رایتخا  وا  زا  دوشیم  رهاظ  سپ  ثیدح  تحصزا  هدومن 
هکیلاـح رد  عضوم  نیدـنچ  رد  نیعلا » هرق  » باـتک رد  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1176  يولهدمیحرلا  دـبع  دـنزرف  دـمحا  هللا  یلو  هاش  - 118

افخلا  هلازا  ) شباتک رد  هدرمش  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  زا  ارنآ  یعطق و  ملسم و  نتفرگ  تسنآ  هدنریگ 
يزیزع ج 2 ص 63. ریغصلا  عماج  حرش  رب  شا  هیشاح  رد  يافوتم 1181  یفنح  يرصمملاس  دنزرف  دمحم  خیش  - 119

شباتک رديدنس  نیما  دمحم  دنزرف  دمحم  خیش  - 20

هحفص 144 ] ] 

. دوهعم ثیدحب  نتفرگ  باب  زا  نینموملاریما  ياهمان  زا  ار  ملع  هنیدم  باب  هدرمش  روهال  رد  هدش 1284  پاچ  بیبللا » تاسارد  »
و هیولعلا » هقحتلا  حرش  یف  هیدنلا  هضورلا  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1182  یناعنص  ینمی  حالص  دنزرف  لیعامسادنزرف  دمحم  ریما  - 121
ناگهدنناد و حیحص  ندرک  حیحـصت  لقن  دعب  دیوگ  یطویـس و  ریرج و  نبا  مکاح و  رب  ندرک  يوریپ  يارب  ثیدح  تحـصب  هدرک  مکح 

تحصب لوق  یتسرد  نآ و  ندوب  عوضوم  نالطب  ياوعد  دشنشور  رهاظ و  وت  يارب  سپ  دنا . هتـسناد  نسح  ارنآ  هکیناسک  ندرک  نیـسحت 
تسا . ریرج  نبا  مکاح و  هتفگ  نآ  هدرک و  رایتخاارنآ  یطویس  هچنانچ  نآ 

. هتسناد عوطقم  ملسم و  ارنآ  هکیلاح  رد  هدرک  دای  ارنآ  هیدمحملا » حنملاب  هیدمحالا  تاحوتفلا  » باتک رد  لمج  نامیلس  خیش  - 122
لالدتـسا و ناب  هکیلاح  رد  نیتمیرکلا » رون  » باتک رد  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1193  يدابآ  گنروا  ینیـسح  نیدلا  رمق  دیـس  یلوم  - 123

. تسوا رب  هدنریذپ  هکیلاح  رد  هدومن  ناب  ناهرب  هماقا 
دای ارنآ  دـمآ  دـهاوخ  مهدزاود  نرق  ءارعـش  رد  هک  تسا  ریدـغ  ءارعـش  زا  یکییعفاش  یلیجع  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  نیدلاباهـش  - 124

. تسوا لوبق  دروم  هک  حیحص  تباث  ثیدح  ندرک  دای  دننام  عضوم  نیدنچ  رد  لاللا » دقع  حرش  یف  لاملا  هریخذ  » شباتک ردهدرک 
هدرک لقن  هک  راصبالا  رون  هیشاح  ص 156 - نیبغارلا » فاعسا  » باتک رد  ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1205  نابص  یلع  نب  دمحم  خیش  - 125

ارنآ هکیسکب  افالخ  هتسناد  نسح  ارنآ  هک  ار  یسک  لوق  هتسناد  باوص  يذمرت و  يدع  نبا  یلیقع و  مکاح و  یناربط و  رازب و  زا 

هحفص 145 ] ] 

تسا . هتسناد  لوعجم  عوضوم و  ای  حیحص 
« هاجنلا هلیسو  » شباتک رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ملع  ناب  هدرک  جاجتحا  لالدتـسا و  يافوتم 1325  يولاهس  هللا  بحم  نب  نیبم  خیـش  - 126

نآ رد  داریا  هکینانخـس  زا  اریزیچ  هدرکن  داـی  تسا و  نسح  دـیوگ : رجح  نبا  مکاـح و  هدـیقع  رب  تسا  حیحـص  ثیدـح  نیا  هتفگ  سپس 
. دشاب نآ  نالطب  داسفب و  هراشا  هک  دشاب 

نتسناد حیحص  هدرک  دایو  لولـسملا » فیـسلا  » شباتک زا  عضوم  نیدنچ  رد  ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1225  یتپ  یناپ  هللا  ءانث  یـضاق  - 127
هک تسا : نیا  شیاـنعم  هکیزیچ  هتفگ  سپـس  ارنآ  ندوـب  نسح  رجح  نبا  راـیتخا  هتـسناد و  فیعـض  ارنآ  هکیـسک  فیعـضت  ارنآ و  مکاـح 
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ام هک  دراد  ناکماسپ  دهاوش  زا  يرایسب  هب  هشیدنا  لمات و  تهج  زا  اما  و  نآ . دنسب  شرگن  يارب  هدرک  رایتخا  رجح  نبا  هکتـسنآ  باوص 
مینک 1280. نآ  تحصب  مکح 

هتـشون هللا  یلو  هاش  شردپ  دیاقع  رد  ارنآ  هکیا  هلاسر  رد  وهدـش  وا  زا  هکیلاوئـس  رد  ارنآ  هدرک  دای  يولهد  هللا  یلو  نب  زیزعلا  دـبع  - 128
. تسا

«. هیطاباسلا نیهاربلا  » باتک رد  ارنآ  هدرک  دای  یفنح  یطاباس  میهاربا  نب  طاباس  داوج  خیش  - 129
وا : لوق  حرش  رد  دیوگ  هدربلا » هدیصق  حرش  یف  هدهشلا  هدیصع  » باتک رد  یفنح  یتوپرط  دمحانب  رمع  - 130

قلخ  یفو  قلخ  یف  نیبنلا  ناف 
مرک ملع و ال  یف  هونادی  مل  و 

وا کیدزن  نانآ  قالخا و  رد  تقلخ و  رد  دوب  ناربمایپ  زا  رترب 

هحفص 146 ] ] 

مرک . رد  هن  ملع و  رد  هن  دنشابن 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  لوقب  یناوتب و  هک  يدوبن  هکیزیچار  وت  درک  میلعت  و  یلاعت . يادخ  لوقب  تسا  تباث  ترـضحنآ  ملع  نایب  هکنادـب 

اهنیآ . ریغ  ثیدح و  رخآ  ات  ملع  رهش  منم  هلآ 
نسح ارنآ  و  هعوضوملا » ثیداحالا  یف  هعومجلا  دئاوفلا  » رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1250  یناعنص  یناگوش  یلع  نب  دمحم  یضاق  - 131

. تسا هتسناد 
«. لاقملا هفاطل  حاضیا  » رد يولهد  ناخ  نیدلا  دیشر  دمحم  - 132

مالـسلا هیلع  نینموملا  ریما  بقانم  زا  ارنآ  يونهکل  یلع  نسح  ازریم  فورعم  یـشرق  یلعلا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیدـلا  لامج  - 133
. ارنآ ندوب  نسح  هدرک  رایتخا  هدرمش و  باحصالا » لالا و  بقانمب  بابحالا  حیرفت  » رد

نآ رد  ینعط  هک  نیا  نودب  بیطخ  مکاح و  میعن و  یبا  زا  هدرک  لقن  میتیلا » ردلا  » رد ارنآهدرک  دای  نامیلس  نب  لیعامسا  نیدلا  رون  - 134
. دشاب

هیلع نینموملا  ریما  بقاـنم  زا  ارنآ  ياـفوتم 1270 - يونهکل  يواهـس  قحلا  دـبع  دـمحا  ـالم  نب  هللا  بحم  نب  هللا  بیبح  نبهللا  یلو  - 135
زا تایاور  زا  یـضعبرد  نآ  رب  دـندرک  دایز  هک  هچنآ  تسنیا و  شیانعم  هکیزیچ  هتفگ  سپـس  نینموملا » هارم  » شباتک رد  هدرمـش  مالـسلا 

. تساقعاوص رد  هک  هچنآ  ربانب  تسا  ءارتفا  وعوضوم  هباحص  بقانم 
یسولآ هللا  دبعنب  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  - 136

هحفص 147 ] ] 

حول ندید  زا  شواک  ثحب و  عقوم  رد  دمانیم  ملع  هنیدـم  باب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یناعملا » حور  » شریـسفت رد  يافوتم 1270 ه  يدادغب 
. هیرینم هعبطزا  رد ج 27 ص 3 -
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ص 419 و هدوملا » عیبانی  » رد يرایـسب  ياـه  هار  هب  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1293  يزودنق  یخلب  ینیسح  میهاربا  نب  نامیلـس  خیـش  - 137
نبا مالـسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هب  ناشدانـسا  دوشیم  یهتنم  هکیناگرزب  ثیدح و  نیظفاح  زا  یعمج  زا  هدرک  لقن  400 و 73 و 72 و 65 

. رمع نب  هللا  دبع  و  کلام ، نب  سنا  ،و  دوعسم نبا  و  یلع ، نب  نسح  و  نامی ، نب  هفیذح  و  هللا ، دبع  نب  رباج  و  سابع ،
نومضمب نتفرگ  يارب  ملعهنیدم  بابب  ءارالا » هکرعم  » شباتک رد  ار  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تساهدیمان  ینویادب  هللا  همالس  خیش  - 138

ثیدح .
ج 2 ص 51. هیمالسالا » تاحوتفلا  » رد يافوتم 1304  یعفاش  یکم  نالحد  ینیز  دمحا  دیس  - 139

ارنآ دیوگ : هدرمش و  حیحص  روهـشم  ثیداحا  زا  ارنآ  و  نسحلا » رخف  یف  نسحتـسملا  لوقلا  » رد ارنآ  هدرک  دای  نامزلا  نسحيولوم  - 140
دقن رد  ار  يداـبآ  زوریف  مکاـح و  هریرج و  نـبا  بـیطخ و  نـیعم و  نـبا  هدرمـش  اـهنآ  زا  هتـسناد و  حیحـصثیدح  ناـیاوشیپ  زا  یتعاـمج 

. يزوج نبا  رب  ندرک  در  يارب  يرگید  ماوقا  رد  رجح  نبا  یشکرز و  یئالع و  نتسناد  نسح  رب  هدرک  افتکا  دیوگ و  سپس  حیحصلا 
«. يذمرت حیحص  یلع  يدتغملا  توقعفن  » شباتک رد  ارنآ  هدرک  دای  یلذاشیکلام  یبرغم  نامیلس  نب  یلع  خیش  - 141

هحفص 148 ] ] 

هنس 1297. هیطنطسق  رد  عوبطم  نایعالا » هرق  » رد يدنفا  دمحم  میلس  نآ  زا  هدرک  تیاکح  یمینغ  يدنفا  ینغلا  دبع  خیش  - 142
ص 48  بلاطیبا » نب  یلع  بقانمل  بلاطلا  هیافک  » رد يرصم  یطیقنش  یندم  یفسوی  هللا  دبع  نب  هللا  بیبح  دمحم  خیش  - 143

هجح اـم  گرزب  ياـقآ  راونـالا » تاـبقع  » زا سماـخ  ءزج  رد  ثیدـح  فارطا  رد  ناـگرزب  هورگ  نـیا  زا  يرایــسب  تاـملک  دوـشیم  تفاـی 
يافوتم 1306  يونهکل  يوسوم  نیسح  دماح  ریم  دیس  راوگرزب  دهاجممالسالا 

ثیدح تحص 

تحـص رایتخادوشیم  رهاظ  ناشیا  زا  یعمج  اجنیا  رد  ودنـس  تهج  زا  ثیدح  تحـصب  ناگرزب  هورگ  زا  رفن  نیدنچ  تسا  هدرک  حیرـصت 
فیعضت ارنآ  هکیـسک  لوق  نالطب  ارنآ و  رد  ندز  نعط  نالطب  داسفب و  دننکیم  حیرـصت  دننادیم و  نسح  ارنآ  هورگ  نیا  زا  يرایـسب  نآ و 

تسا : ریز  دارفا  دنا  هتسناد  حیحص  ارنآ  هکیناسک  زا  هدرک و 
رجح و نبا  يزم و  جاجحلا  وبا  بیطخ و  هچنانچ  نآ  تحـص  رب  هدرکحیرـصت  يافوتم 233  يدادـغب  نیعم  نب  یحی  ایرکز  وبا  ظفاح  - 1

. دنا هدرک  دایناشیا  ریغ 
. هتسناد حیحص  راثالا » بیذهت  » رد ارنآ  يافوتم 310  يربط  ریرجنب  دمحم  رفعج  وبا  - 2

. هتسناد حیحص  ارنآ  كردتسم  رد  يافوتم 405  يروباشین  مکاح  هللا  دبع  وبا  - 3
زا ارنآ  تساهدرمش  يافوتم 463  يدادغب  بیطخ  ظفاح  - 4

هحفص 149 ] ] 

. نسحتسم لوق  رد  هتسناد  حیحص  ارنآ  نامز  نسح  يولوم  هکیناسک 
دیناسالا » رحب  » رد يافوتم 491  يدنقرمس  نسح  دمحموبا  ظفاح  - 5

. هتسناد حیحص  ارنآ  حیحصلا  دقن  رد  يافوتم 816  يدابآزوریف  نیدلا  دجم  - 6
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. تشذگ هچنانچ  هتسناد  حیحص  ارنآ  عماوجلا  عمج  رد  يافوتم 911  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  - 7
نآ 0  تحص  رب  هدرک  حیرصت  راربالا » هرکذت  » رد يراخب  دمحم  دیس  - 8

«. هیدنلا هضورلا  » رد نآ  تحص  هب  هدرک  حیرصت  يافوتم 1182  یناعنص  ینامی  دمحم  ریما  - 9
. نآ تحص  نآ  زا  دوشیم  رهاظ  هک  تسیناسک  زا  وا  نسحتسم و  لوق  رد  هدرمش  حیحص  روهشم  زا  ارنآ  نامز  نسح  يولوم  - 10

يافوتم 652. یشرق  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  - 11
يافوتم 654. یلغوازق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  - 12

يافوتم 761. یئالع  نیدلا  حالص  ظفاح  - 13
يافوتم 833. يرزج  دمحم  نیدلا  سمش  - 14

يافوتم 902. يواخس  دمحم  نیدلا  سمش  - 15
. يزاریش ناهبزور  نب  هللا  لضف  - 16

يافوتم 975. نیدلا  ماسح  نب  یلع  يدنه  یقتم  - 17
. یناشخدب دمحم  ازریم  - 18

. ملاعلاردص دمحم  ارزیم  - 19
. يدنه یتپ  یناپ  هللا  ءانث  - 20

هحفص 150 ] ] 

ثیدح ظفل 

متخرد و نآ  هشیر  لصا و  نم  یتخرد  زا  ار  یلع  ارم و  دـیرفآ  دـنوادخ  دومرف  هک  ربمایپ  زا  مالـسلا .. هیلع  یلع  زا  مصاـع  ثرح و  زا  - 1
، كاپ رگم  كاپ  زا  دیایمن  نوریب  ایآ  سپ  تسنآ . گرب  هعیش  نآ و  هویم  نیسح  نسح و  نآ و  هخاش  یلع 

اهباب . نم  اهتایلف  هنیدملا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  و 
دوش . دراو  نآ  هزاورد  زا  دیاب  دیامن  ار  رهش  نآ  دصق  هکیسک  سپ  تسنآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهش  نم  و 

مالسلا : هیلع  یلع  زا  هفیذح  ظفل  رد  و 
اهباوبا : نم  الا  تویبلا  یتوت  اهباب و ال  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا 

نآ . ياهرد  زا  رگم  اه  هناخب  دنیاین  ینآ و  هزاورد  وت  ملع و  رهش  منم 
مالسلا : هیلع  ترضحنآ  يارب  يرگید  ظفل  رد  و 

بابلا . لبق  نم  الا  هنیدملا  یلالصی  هنا  معز  نم  بذک  اهباب  تنا  ملعلاهنیدم و  انا 
هزاورد . فرط  زا  رگم  رهشب  دسریم  هک  دنک  لایخ  هکیسک  دیوگ  غورد  ینآ ، هزاورد  وت  مملع و  رهش  نم 

تسا : مالسلا  هیلع  ترضحنآ  يارب  هک  یترابع  رد  و 
تویبلا اوتا  و  لج : زع و  هللالاق  بابلا  ریغب  هنیدملا  لخدی  هنا  معز  نم  بذک  اهباب ، تنا  ملعلا و  هنیدم  انا 
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اهباوبا . نم 
: دیامرف لج  زع و  دنوادخ  رد  ریغ  زا  ار  رهـش  دوشیم  لخاد  وا  هک  دنک  نامگ  هکیـسک  دیوگ  غورد  يرهـشنآ  هزاورد  وت  ملع و  رهـش  منم 

نآ . ياهرد  زا  ار  اه  هناخ  دیئایب 
سابع : نبا  زا 

بابلا .» » هباب تایف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا 
دوش . دراو  رد  زا  دیایب  سپ  دراد  ملع  دصق  هکیسک  سپ  تسنآ  هزاوردیلع  متسه و  ملع  رهش  نم 

دندومرف : هک  تسا  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  یترابع  رد  و 
بابلا . لبق  نم  الاهنیدملا  یتوت  نل  اهباب و  تنا  ملعلا و  هنیدم  انا  یلع  ای 

. رد بناج  زا  رگم  دیوشن  رهش  دراو  زگره  يرهشنآ و  هزاورد  وت  متسه و  ملع  رهش  نم  یلع  يا 
هتفرگ ارمالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هکیلاـح  رد  هیبیدـحزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مدینـش  دـیوگ : هللا  دـبع  نـب  رباـج  زا 

دومرفیم :
تیبلا دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  لاقف : هتوص  اهب  دـم  مث  هلذـخ  نم  لوذـخم  هرـصن  نم  روصنم  هرجفلا  لتاق  هرربلا و  ریما  اذـه 

بابلا . تایلف 
يادص هاگنآ  دنک . اهر  ار  وا  هکیسک  دوش  راوخ  دنک و  يرای  ار  وا  هک  یسک  دوش  يرای  تسا  ناراک  هبت  هدنشک  ناکینربهر و  ماما و  نیا 

رهشنآ هزاورد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  درک : دایرف  دیشک و  ار  دوخ 

هحفص 152 ] ] 

دیآ . رد  زا  سپ  دنک  هناخ  دصق  هکیسک  سپ  تسا 
دوش . دراو  نآ  رد  زا  سپ  دیامن  ملع  دصق  هکیسک  سپ  تسا  رهشنآ  هزاورد  یلع  ملع و  رهش  نم  وا : زا  تسرگید  ترابع  رد  و 

زا هک  ار  ثیدح  نیا  تحـص  دنکیم  تیوقت  هک  دـنا  هدرک  لقن  دوخ  هدـنزرا  تافیلات  رد  موق  ناگرزب  هک  تسیرگید  ثیداحا  اجنیا  رد  و 
تساهنآ 

. تسنآ برد  یلع  متمکح و  هناخ  نم  اهباب . یلع  همکحلا و  راد  انا  - 1
. تسنآ رد  یلع  مملع و  هناخ  نم  اهباب : یلع  ملعلا و  رادانا  - 2

. تسنآ هفک  ود  یلع  مملع و  يوزارت  نم  هاتفک : یلع  ملعلا و  نازیم  انا  - 3
یلع متمکح و  يوزارت  نم  هناسل : یلع  همکحلا و  نازیم  انا  - 4

هحفص 153 ] ] 

. تسنآ نیهاش  ینعی  نابز 
نآ . برد  فرط  زا  رگم  دنوشن  رهش  دراو  هزاورد و  وت  مرهش و  نم  اهباب  نم  الا  هنیدملا  یتوی  بابلا و ال  تنا  هنیدملا و  انا  - 5

. تسنم ملعرهش  هزاورد  وا  هک  هدمآ  یثیدح  رد  یملع  هنیدم » » باب وهف  ثیدح : یف  - 6
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نم و ملع  برد  وا  سپ  متـسه  یلع  زا  نم  تـسنم و  زا  تـسانم و  ردارب  ییـصو  یملع و  باـب  وـهف  یلع  نـم  اـنا  ینم و  یخا و  یلع  - 7
. تسنم یصو 

هداتـسرف هک  ار  هچنآ  تسا  نم  تما  يارب  هدننک  نایب  نم و  ملع  هزاورد  یلع  يدـعب : نم  هب  تلـسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  یلع  - 8
. نم دعب  زا  مدش  ناب 

وبا یشوگرخ و  هکیثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلعب  ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومرف  ینم  ملع  هزاورد  وت  یملع : بابتنا  - 9

هحفص 154 ] ] 

لئالدلا حیضوت  بحاصنیدلا  باهـش  دیـس  یجنگ و  هللا  دبع  وبا  تاحلاص و  دماح  وبا  ینادمه و  ءالعلا  وبا  یمزراوخ و  یملید و  میعن و 
. دنا هدرک  لقن  يزودنق  و 

هملس ما  يا  هنم  یتوا  يذلا  باب  و  یملع » ءاعو  » یملع هبیع  نیملسملا و  دیس  نینموملا و  ریما  یلع  اذه  یعمسا  يدهشا و  هملـس  ما  ای  - 10
دنوشیم . دراو  نآ  زا  هکتسینانج  هزاورد  و  نم » ملع  فرظ  «و  نم ملع  نوناک  ناناملسم و  ياقآ  نانموم و  ریما  یلع  نیا  ونشب  وهدب  یهاوگ 

یلحم و نیدـلا  ماسح  نیطمـسلا و  دـئارف  رد  يومح  بقانم و  رد  یجنگ  نیودـت و  رد  یعفار  هدرک و  لقن  بقانمرد  یمزراوخ  میعن و  وبا 
ثیدح ص 417  يزیزع ج 2  حرـش  هیـشاح  رد  تفگ  ریغـص و  عماج  حرـش  رد  یفنح  دمحم  خیـش  لئالرلا و  حیـضوت  رد  نیدـلا  باهش 

تالکشم و رد  دندوب  واب  جاتحم  باحصا  مامت  نیا  يارب  تسا و  ملع  رهش  نآ  هک  اریز  تسنآ  رادهگن  هک  تسا  نم  ملع  فرظ  ینعیهبیع 
باوج یچ  يارب  دنتفگ . واب  وا  تعامج  سپ  واب  دادـیم  باوج  سپ  دیـسرپ  وا  زا  تالکـشم  زا  نیفـص  گنج  هثداح  رد  هیواعم  نیا  يارب 

تفگسپ رمع  اب  یتالکـشم  وا  يارب  دش  عقاو  .و  تسامب دنمزاین  وا  هک  ار  امـش  دـنکیمن  تیافک  ایآ  دومرفیم : سپ  یهدـیم : ار  ام  نمـشد 
دعب هک  ادخ  زا  تساوخ  سپ  تفگ  هچنانچ  ای  دشابن  نسحلا  وبا  ناشنایم  رد  هک  ار  یمدرم  منک  كرد  رگا  هکنیا  ات  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ 

نامرف رمع  هکنآثیدح  یلیس و  ثیدح  اهنآ  زا  هک  یئایاضق  درک  دای  سپس  دنامن  هدنز  مالسلا  هیلع  یلع  زا 

هحفص 155 ] ] 

ره دوبن  یلع  رگا  رمع  کللهل  یلع  ول ال  تفگ  رمع  سپ  دمآ » دهاوخ  شمامت  » دننک راسگنـس  دوب  نتـسبآ  هلماح و  هک  اریراکدب  نز  داد 
دوب . هدش  كاله  رمع  هنیآ 

نشور نامگ  لحم  ینعی : تسنم . مع  نوناک  فرظ  مالسلا  هیلع  یلع  یملع ، هبیع  یلع  ج 4 ص 356 : ریدقلا » ضیف  » رد دیوگ : يدوانم  و 
ظفح نآ  رد  ار  دوخ  هدـنزرا  ءایـشا  سئافن و  مدرم  هک  تیفرظ  هبیع  .و  تسنم سافت  ندـعم  تسنم و  رـس  لـحم  نمهصاـخ و  نم و  یئوگ 

دنکیم
وا ریغ  هک  وا  ینطاب  روماب  وا  صاصتخا  ندرک  دـصق  رد  ناب  یندز  لـثم  هتفرگن  تقبـس  هکتـسیزجوم  نانخـس  زا  نیا  و  دـیوگ : دـیرد  نبا 

مارتحا تشادگرزب و  داقتعا  رب  هدوب  رپ  شنانمشد  ياهلد  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  تیاهن  نیا  تسا و  هدشن  علطم  نآ  رب  یـسک 
وا .

زایکی سپ  تفرگیم  خساپ  دیـسرپیم و  تالکـشم  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  تمدـخ  داتـسرفیم  هیواعم  هک  تسا  هیزمه  هدیـصق  حرـش  رد  و 
. دسرپیم ام  زا  تسامبجاتحم و  نمشد  هک  ار  ام  تسین  یفاک  ایآ  تفگ : یهدیم  خساپ  تنمشدب  تفگ  شنارسپ 

دیوگ و هرکذت ص 29  رد  يزوج  نب  طبس  رفظملا  وبا  تسا ، رهشنآ  هزاورد  یلع  متسه و  هقف  رهـش  نم  اهباب : یلع  هقفلا و  هنیدم  انا  - 11
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هیزنت رد  قارع  نباب  روهشم  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  یلع و  زا  نمحرلا  دبع  زا  لیهک  نب  هملس  زا  شدانـساب  هدرک  لقن  يربکع  هطب  نبا 
. هعیرشلا

هحفص 156 ] ] 

دهد  ناشن  یتفگش  وتب  راگزور  یشاب  هدنز  هکیمادام 
زا یماـمت  نآ  دـننام  ثیداـحا و  نیا  دـنکیم و  باـسح  یمالـسا  ءاـهقف  زا  یهیقف  ار  دوخ  هک  يرکفنـشور  هراـبرد  : میوگب هچ  هک  مریحتم 

عامجا زا  هباحص و  نانخـس  زا  میتشاد  مدقم  اجنآ  اجنیا و  رد  ام  هچ  نآ  95 و  موس ص 100 - وزج  رد  هدش  دای  نسح  رابخا  اه و  حـیحص 
نیا زا  دـنکیم  رظن  فرـصوا  سپ  ار . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  گرزبربمایپ  ملع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریماندوب  ثراو  رب  هیمالـسا  تما  ماـمت 

دشاب . مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زارتاناد  ملعا و  وا  هک  ار  یسک  زورما  ات  یتح  هباحص و  زا  تما  نایم  رد  دنیبیم  هحیرص و  ياهصن 
دراذگیم هعیشولا ) ) ارنآمان روآ و  مرش  نیگنن و  هدیسوپ  هنهک و  بلاطم  زا  دنکیم  فیلات  یباتک  هکیدرم  هرابرد  میوگب : هچ  هک  مبجعت  رد 

ندرک در  رب  تسا  رورسم  مرخ و  شناکلسم  مه  ناشیوخ و  دزن  هکلب  نآ  نابز  ندش  رهاظ  زا  تشحو  نودب  نآ و  دب  تبقاعب  هجوت  نودب 
نودب هعیـش  مانب و  ءارتفا  یئوگدـب و  نیاب  ارناشیا  خـیرات  هرهچ  هدرک  هایـس  ار و  اهنآ  یمانـشوخ  درک  دـساف  هک  قمحا  دـنادیمن  نایعیش و 

اوسر هدراذگ و  نآ  رب  گنن  یماندب و  غاد  درادـیم و  رب  وا  ياهتمهت  واه  یئوگغورد  زا  هدرپ  يدوزب  واکجنک  رگ  شواک  هکنیاب  ساسحا 
. دیامنیم

میرک نارق  ثیدح و  دراومب  دوب  ناهیقف  فرعا  ادج  قالطا و  ربانب  شنامز  رد  دوب  باحـصا  نیرتاناد  هباحـص و  نیرت  هیقف  رمع  دیوگ : وا 
«ن ط» ار نآرق  یناعم  دیمهفیم  ار و  تنس  دراوم  تخانشیمو  درکیم  تنس  باتکب و  لمع  اهراک  همه  رد  شرمع  تدم  مامت  رد 

هحفص 157 ] ] 

و ه س » هفیحـص و ن - زا  هدشارلا  هفالخلا  » مانب هدش  ناونع  ياه  یئارـس  هوای  زا  میدومن  ادـیپ  میدرک و  يروآ  عمج  ام  ار  هلمج  راهچ  نیا 
هدومن وا  اب  ترـشاعم  دـشاب و  مالـسا  گرزب  ربمایپ  اب  نامزمه  هکیناملـسم  ره  ناش  هکنوچ  ار  باـطخ  نب  رمع  ملع  هقف و  متـسین  رکنم  اـم 

ار وا  هک  میراد  تسود  ام  دـشاب و  هیقف  اـناد و  هک  تسا  نیا  دـشاب  هدرکن  شلوغـشم  لـفاغ و  رازاـب  رد  يرگ  هطـساو  یلـالد و  رگا  دـشاب 
زا و  هدـش . فورعم  هدـشار  هفالخب  مدرم  نیب  رد  هکنآ  زا  دـعب  هدومن  ار  وا  فیـصوت  كدرمنآ  هک  هچناب  میتشاد  لاجم  رگا  میئاـمنیفرعم 

. تسین لطاب  ءاعدا  نیا  اب  قفتم  خیراوت  اهباتک و  نوتم  زا  مدرک  ظفح  نم  هک  ار  هچنآهکنآ  زج  نیگنس  راب  نیا  نیلماح 
لایخ زا  ار  ام  درادیم  رود  وتسا  هدننادرگ  نآ  زا  ار  دوخ  تروص  كدرم  نیا  هکیدایز  تمـسق  هب  دـنکیم  هجوتم  ار  ام  حیحـص  خـیرات  و 

هک . یکزان  هدرپ  تشپ  زا  ار  هفیلخ  دوخ  نخسام  شوگب  دناسریم  برغم و  قرشم و  نتشاد  رود  نآ 
لاجحلا "  بابر  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  " 
نیشن » هدرپ  نانز  یتح  دنرمعزا  رتاناد  مدرم  همه  »

. لاحروهظ زا  درادیمرب  هدرپ  ار و  تسار  هار  دناسانشیم  هک  اریراثآ  تقیقح  نارگ  شواک  ناواکجنک و  هب  مینکیم  شک  شیپ  ام  سپ 

هحفص 159 ] ] 
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رمع شناد  رد  بایمک  راثآ 

درادن بآ  هک  یسک  هرابرد  هفیلخ  هدیقع 

هراشا

نم تفگ  سپ  رمع : دزن  دـمآ  يدرم  هکهدرک  لـقن  يزبـنا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  قیرط  راـهچب  ممیت  باـب  رد  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  ماـما 
نوخیبشکی و رد  وت  نم و  هکیتقو  دیایم  تدای  ایآنینموم  ياوشیپ  يا  تفگ  رامع  سپ  ناوخن . زامن  تفگ  رمع  متفاین . بآ  مدشبنج و 

. مدناوخ زامن  هدیلام و  كاخبار  دوخ  نم  اما  يدناوخن و  زامن  وت  اما  سپ  میتفاین  بآ  میدش و  بنج  سپ  میدوب  نمشد  رب  هلمح 
ینک حسم  ناب  هاگنآ  ینک  توف  سپـس  هدز و  نیمز  رب  ار  تتـسد  فک  ود  هکهتبلا  ار  وت  تسیفاک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 

. ارنآ منکیمن  ثیدح  نم  یتساوخ  رگا  تفگ  رامع  ادخ  زا  سرت  هب  رامع  يا  تفگ : رمع  سپ  ار . تتسدود  تروص و 
وگزاب سکچیه  هب  ارنآ  هکنیا  هداد  رارق  یقح  وت  زا  نم  ندرگ  رب  ادخ  نوچ  یتساوخ  رگا  نینموم . ياوشیپ  يا  تفگ  رامع  یترابع : رد  و 

هحفص 160 ] ] 

درکن . دای  منکن و 
یقهیب ج 1 ص ننس   59 یئاسن ج 1 ص61 - ننس  دمحا ج 4 ص 265  دنسم  هجام ج 1 ص 200  نبا  ننس  دواد ج 1 ص 53 - یبا  ننس 

.209
رگید یتروص 

رمع سپ  مینکیمن . ادـیپ  بآ  هک  دوشیم  هام  ود  هام و  کی  هتبلا  اـم  ناـنموم : ریما  يا  تفگ  وا و  شیپ  دـمآ  يدرم  سپ  میدوب  رمع  دزن  اـم 
ناکمنالف رد  ام  هکیتقو  دـیایم  تدای  نیملـسم  ربهر  يا  تفگ  راـمع  سپ  منک . ادـیپ  بآ  هکنآ  اـت  مناوخیمن  زاـمن  سپ  هدـنب  اـما  تفگ :

یلـص ربمایپ  تمدخ  سپ  مدیلام  كاخ  رد  ار  مدوخ  نم  سپتفگ  یلب  تفگ : میدش  بنج  ام  هک  ینادیم  سپ  میدـینارچیم  رتش  میدوب و 
ار شکراـبم  تسد  و  تسا . سب  وت  ياری  كاـپ  كاـخ  دومرف  دـیدنخ و  یم  ربماـیپ  سپ  مدرک  ضرع  ار  ناتـساد  مدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 

. دومن حسم  ار  شتسد  زا  یضعب  یناشیپ و  شتسد  فک  ود  اب  هاگنآ  نآ  رد  درک  توف  سپس  دز  كاخب 
ادخ . زا  سرت  هب  رامع  يا  تفگ : رمع 

منکن . وگزاب  ارنآ  مدنام  هدنز  ای  مدرک  یگدنز  هکیمادام  یتساوخ  رگا  نینمومریما : يا  تفگ : رامع 
دواد ج یبا  ننس  دمحا ج 4 ص 319 - دنسم  يدرک ، ضارعا  وت  هکیمادام  نیا  زا  مینکیم  ضارعا  ام  نکل  دنگوس و  ادخب  هن  تفگ : رمع 

یئاسن ج 1 ص 60 ننس  1 ص 53 -
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يزاس غورد  فیرحت و 
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نآ زا  دعب  ياهباب  رد  فک و  ودره  رد  درک  توف  ایآ  هدرک  لقن  ممیت  باب  رد  دوخ ج 1 ص 45  حیحص  باتک  رد  يراخب  ار  ثیدح  نیا 
اما ای ، ناوخن ، زامن  هک  ار  رمع - خساپ - نآ  زا  هدرک  فذح  سپ  هفیلخ  ماقم  ظفح  يارب  دنک  فیرحت  ارنآ  هک  هدمآ  ششوخ  واهکنآ  زج 
زا هدوب  رت  کبس  يراخب  شیپ  فیرحت  نیا  دیاش  و  تسین ، يزیچبطوبرم  عقوم  نیا  رد  رامع  نخس  هکنیا  زالفاغ  مناوخیمن ، زامن  سپ  نم 

تسنآ رب  نآ  هک  هچنآ  ربانب  ثیدح  لقن  زا  ندرک  یلام  دگل  تهج 
ارنآ هدرک  لقن  يراخب و  حیحص  ملـسم و  حیحـص  زا  هدرک  لقن  شریبک ج 1 ص 209 و  ننـس  رد  هدرک  دای  هدـش  فیرحت  ارنآ  یقهیب  و 

باتک رد  هدرک  لـقنارنآ  يوغب  و  دـیوگب . هچ  هک  تسنادـن  سپ  هتـشون ، رمع : خـساپ  ياـج  رد  نآ  رد  ص 60 و  شننـس ج 1  رد  یئاسن 
ربمایپ تمدخب  ار  رامع  ندمآ  هدرک  دای  هدرک و  فذـح  ار  ثیدـح  لوا  هکنآ  زج  هدرمـش  حیحـص  رابخا  زا  ارنآ  ج 1 ص 36 و  حیباصم 

طقف . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
يارب روطچ  دنتفگ : ناشیا  زا  یـضعب  هک  شلوقب : ارنآ  هدرک  فیدر  هدرکدای و  هدش  فیرحت  شا ج 3 ص 152  هرکذـت  رد  ارنآ  یبهذ  و 

ارنآ وا  هکنوچ  تسین  ملع  نامتک  زا  بلطم  نیا  هکنیا ، خـساپ  ملع و  ناـمتک  وا  رب  دوش  لـالح  سپ  دـیوگب  هنوگنیا  هک  دوب  هزیاـج  راـمع 
رمع مالـسلا و  هیلعنینموـملا  ریما  سلجم  رد  درک  لـقن  ارنآ  واـمب  تسا  ساپـس  ادـخ  يارب  داد و  تسوـیپ  ودوـمن  تیاور  درک و  ثیدـح 

واب درک  ینابرهم 
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هدش و ثیدحب  لوغشممدرم  ادابم  هکنآ  يارب  طلغ و  هابتـشا و  زا  سرت  يارب  نتفگ  ثیدح  دایز  زا  دوب  هدرک  عنم  وا  هکنوچ  شملع  يارب 
دنوش . لفاغ  نآرق  زا 

ندرک روک  يارب  دـنا  هدرک  هدامآ  هک  چوپ  هدوهیب و  ياهثحب  لطاب و  هوای و  نانخـس  نیا  لاثما  تسا  یگرزب  زیچ  اـجنیا  رد  دـیوگ : ینیما 
: تفگ هک  هدومن  لفاغ  رمع  هتفگ  زا  ارناشیا  زیچ  هچ  متسنادیم  شاکیا  تسا  حیحـص  خیرات  رد  هک  هچنآ  زا  ناگ  هدنناوخ  زا  ناحول  هداس 

هکیلاح رد  تفگیم  ار  نیا  مناوخیمنزامن ) ینعی  ) مناوخب زامن  هک  متسین  سپ  هدنب  اما  ای - ناوخن  زامن  یلصالنکا - ملف  انا  اما  وا : لصت - ال 
قتا رامعب : وا  نخس  زا  هدومن  لفاغ  ار  ناشیا  زیچ  هچ  و  تسا ، مدرم  همه  ءالتبا  دروم  ناسآ و  ادجهلئسم  دوب و  نیملـسم  ءاوشیپ  ربهر و  وا 

يارب مالـسا  هکنآ  زا  دـعب  ندرک  هلمح  نوخیبش و  نآ  رد  دوب  هدـش  بنج  هکیزور  وا  ندـناوخن  زامن  زا  و  رامع ، يا  سرت  هب  رامع ، ای  هللا 
لفاغ ناـشیا  هنوگچ  میرک و  نارق  هملک  ممیت و  هیاـب  وایناداـن  زا  هدومن  لـفاغ  ارناـشیا  زیچ  هچو  دروآ  ار  روهط ) ود  ) كاـخ بآ و  مدرم 

نیا زا  هدومن  لفاغ  ارناشیا  زیچ  هچ  ممیت  تیفیکب  ار  رامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نتخومآ  میلعت و  زا  رمع  یـشوپ  مشچ  زا  دنا  هدـش 
نخس رامعب و  ار  اهنآ  هتشاد  لوغشم  گرزب و  یتخبدب 
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و ـالیبس : لـضا  یمعا و  هرخـالا  یف  وـهف  یمعا  هذـه  یف  ناـک  نم  دـنکیم و  روـک  رک و  ار  یمدآ  یتـسود  مصی ) یمعی و  بـحلا  ) یلب وا ،
. دوب دهاوخ  رت  هارمگ  انیبان و  تمایق  زور  ترخآ و  رد  وا  سپ  دشاب  روک  انیبان و  ناهج  نیا  رد  هکیسک 

لوق ینعی  ) هلمج ود  نیا  توبث  يرابلا ج 1 ص 352  حتف  رد  رجح  نبا  ج 2 ص 172 و  يواقلا » هدـمع  » باتک رد  ینیع  زا  دوشیم  رهاظ  و 
دنا . هدادرارق  وا  ياوتف  بهذم و  ارنآ  نیمه  يارب  ثیدح و  رد  رمع  ظفل  زا  ءاملا » دجا  یتح  یلصال  نکا  ملف  انا  اما  و  ای - لصت - رمع ال 

زاـمن وـت  اـما  سپ  واـب : راـمع  لوـق  يارب  دـیدیمنمزال  ار  ممیت  بنج  صخـش  يارب  رمع  هک  تسا  ثیدـح ) رد  ینعی  ) نآ رد  دـیوگ : ینیع 
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. دنکن ممیت  بنج  هک  تشاداو  ار  وا  شداهتجا  تسنادیم و  رغصا  ثیدح  صوصخم  ار  ممیتهیآ  رمع  هک  دیوگ : يدناوخن و 
رمع زا  تسا  یفورعم  ياوتف  نیا  دیوگ : رجح  نبا  و 

هکتـسیزیچ نیرت  بیجع  نآ  هدوـب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  رد  هفیلخ  داـهتجا  نیا  هکنیا  زا  ثیدـح  نـیا  دـنکیم  ناـیب 
هدیسر ، راگزور  شوگهب 

مولعمان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپنامز  رد  تسا  مدرم  مومع  ءالتبا  دروم  هک  یممیت  هلئـسم  دـننام  هدومن و  لماک  ار  شنید  ادـخ  هنوگچ 
رب شا  هریگتـسد  ودـب  دوشگ  ار  داهتجا  باب  هنوگچ  دـنک و  داهتجا  نآ  رد  ای  دـنادن  ارنآ  هک  هدوب  هفیلخ  لثم  يارب  یلاـجم  نآ  رد  هدوب و 

. دوب نانآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  دوجو  اب  تما 
رامع هکنآ  زا  دعب  ار  ادخ  ربمایپ  درکن  لاوئس  درم  نیا  ایآ  سپ 
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دناوخ . زامن  دیطلغ و  كاخ  رد  هک  دید  ار  وا  درک و  تفلاخم  وا  اب 
ممیت  رد  ار  وا  تنس  تخومآو  هدومن  داشرا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب و  هدش  بنج  هکیزور  زا  دادن  ربخ  ار  وا  رامع  ایآ  و 

بآو دش  بنج  هک  اج  ره  تساه ، هضیرف  نیرتلماک  تابجاو و  نیرتمهم  هکنآ  لاح  ار و  رمع  ندناوخن  زامن  ادـخ  ربمایپ  تسنادـن  ایآ  و 
. تسا هدش  ررقم  شسدقم  عرش  رد  هدروآ و  مالسا  هک  ار  هچناب  ار  وا  داد  ربخ  ایآ  درکن و  ادیپ 

نینموملاریما نوچ  دـندوب  وا  هدـیقع  يار و  اب  فلاخم  هک  ار  ینادرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  نآ  زا  دـعب  رمعدیـسرپ  هن  ایآ  و 
دوعسم . نب  هللادبع  زا  ریغ  هباحص  مامت  يرعشا و  یسوم  وبا  سابع و  نبا  مالسلا و  هیلع  یلع 

لوسر زا  هدـش  هدینـش  يا  هتباث  تنـس  زا  يوریپ  تیعبت و  يور  زا  درادـن  بآ  هکیبنجيارب  دـندوب  ممیت  هب  لئاق  هکیهورگ  نیالمع  اـیآ  و 
هفیلخ . داهتجا  شیپ  رد  تسا  هدوب  زین  داهتجا  يار و  اهنت  ای  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

تشگنرب و شیار  زا  سپ  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تنـس  زا  اروا  هکیزور  تشادـن  راـمعب  داـمتعا  قوثو و  هفیلخ  اـیآ  و 
. دشاب هدش  رامع  لوقب  عناق  رمع  هک  هدیدن  دوعسمنبا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  نیصح  نبنارمع  زا  شحیحص  رد  يراخب  هک  ار  یثیدحهدوب  یفخم  هفیلخ  رب  ایآ  و 
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يا تفگ  سپ  یناوخیمن ، زامن  مدرم  نایم  رد  هچ  يارب  ینـالف  دومرف : سپ  مدرم  رد  دـناوخیمن  زاـمن  هتـسشن و  يا  هشوگ  هک  دـید  اریدرم 
. ار وت  تسیفاک  نآ  هک  كاخب  داب  وت  رب  دومرف : سپ  تسین ، بآ  ما و  هدش  بنج  نم  ادخ  ربمایپ 

: تفگ هلآ و  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  دزن  دمآ  دیوگ : هدومن ، تیاور  هریره  یبا  زا  بیسم  نب  دیعـس  هک  ار  یثیدح  هتفر  وا  دای  زا  ایآ  و 
وت رب  دومرف : منکیمن  ادیپ  بآ  هک  درذگیم  هام  راهچ  ام  رب  سپ  تسا  وئاز ) ) ءاسفن بنج و  ضیاح و  نز  ام  نایم  رد  میتسه و  گیر  رد  ام 
رد ام  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دندمآ  یئاهبرع  هک  تسا  رگید  ترابع  رد  ممیت و  ینعی  كاخب  داب 

ضئاح و وئاز و  نز  ام  نایم  رد  مینیبیمن و  بآ  هک  دوشیم  هام  راـهچ  اـی  هاـم  هس  میرادـن و  بآ  رب  تردـق  مینکیم و  یگ  هدـنزاهگیر  نیا 
گیر رد  ام  دنتفگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  دندمآ  اهبرع  هک  تسا : شمعا  ظفل  رد  نیمز و  ربداب  امش  رب  دومرف : تسا . بنج 

كاخ رب  داب  امش  رب  دومرف  سپ  تسا . ضیاح  بنج و  ام  نایم  رد  هام و  هس  هام و  ود  میرود  بآ  زا  میتسه و 
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نودب مدش و  بنج  سپ  دوب  ملایع  نم  اب  مدوب و  بآ  زا  رود  نم  تفگ  داد  واب  تنس  زا  رذوبا  هک  اریربخ  وا  رطاخ  زا  تسا  هتفر  ایآ  و 
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هیاس رد  شباحـصا  زا  یعمج  نایم  رد  ترـضح  نآ  رهظ و  عقوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  مدمآ  سپ  مدناوخ  زامن  تراهط 
مدوب و رود  بآ  زا  نم  متفگ  درکكاله  ار  وت  یچ  دومرف  سپ  ادخ ، ربمایپ  يا  مدش  كاله  یلب  متفگ : رذوبا : دومرف  سپ  دندوب  دجـسم 

داد روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپ  مدناوخ ، زامن  لسغ ) ای  وضو و  ) روهط نودب  مدش و  بنج  سپ  دوب  نم  اب  مرـسمه 
مدرک لسغ  مرتش  تشپ  رد  متفر و  نم  سپ  دروخیم  ناکت  دوب و  رپ  هک  دروآ  یبآ  فرظ  يا  هرهچ  هایـس  زینک  سپ  ، دنروایب نم  يارب  یبآ 

ره تسا  هدننک  كاپ  روهط و  كاپ  كاخ  هکیتسردب  رذوبا  يا  دومرف : ربمایپ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  مدـمآ  نآ  زا  سپ 
. زیرب تندب  رب  ارنآ  سپ  یتفای  بآ  هاگ  رهسپ  یباین  بآ  لاس  هد  ات  هک  دنچ 

مدش بنج  سپ  مدربیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  هنب  راب و  هک  نم  مدوب  دیوگ : عقـسا  ثیدح  هدیـسرن  وا  شوگب  ایآ  و  م -
ماهدش و بنج  نم  تیادفب  مردام  ردپ و  متفگ : سپ  نک . تکرح  هتـسب  ار  ام  هنب  راب و  عقـسا  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 

ترـضحنآ تمدخ  مدـمآ  سپ  هتخومآ  نمب  لیئربج  هک  ار  هچنآ  لثم  مزومایب  ممیت  وتب  عقـسا  يا  ایب  دومرف  سپ  تسین  بآ  لزنم  نیا  رد 
داد دای  نمب  ار  ممیت  هدش و  رود  هار  زا  یمک  سپ 

هروس رد  یکی  تسا  هیآ  ود  ممیت  هیآ  هکنیا  يزیچ  ره  زا  شیپ  و 
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يرباع الا  ابنج  نولوقت  ام  اوملعت  یتح  يراکـس  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  تسا  یلاـعت  يادـخ  لوق  نآ  هیآ 43 و  ءاسن 
ابیط ادیعـص  اوممیتف  ءام  اودـجت  ملف  ءاسنلا  متـسمال  وا  ظیاغلا  نم  مکنم  دـحا  ءاج  وا  رفـس  یلع  وا  یـضرم  متنک  نا  اولـستغت و  یتح  لیبس 

. اروفغ اوفع  ناک  هللا  نا  مکیدیا  مکهوجوب و  اوحسماف 
رد دیوشن  زامن  کیدزن  دیئوگیم و  هچ  هک  دینادب  ات  دـیتسه  تسم  امـش  هکیلاحرد  دـیوشن  زامن  کیدزن  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  : 
اب شزیمآ  ای  دـمآ  تلاوت "  زا "  امـش  زا  یکی  اـیرفاسم  اـی  دـیدوب  راـمیب  رگا  دـینک و  لـسغهکنآ  اـت  هار  ناـگ  هدـنور  رگم  تباـنج  لاـح 

هدنـشخب و دنوادخ  هکیتسردب  ار  ناتیاهتـسد  ناتتروص و  دیئامن  حسم  دینک و  ممیت  كاپ  كاخ  اب  سپ  دیتفاین  بآ  دیدومن و  ناتنارـسمه 
. تسا هدنزرمآ 

سپ دومن  بآ  كاردا  ات  دناوخ  زامن  دومن و  ممیت  تفاینبآ  دش و  بنج  هکیتقو  هدش  لزان  هیآ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  و 
. دومن لسغدرک  ادیپ  بآ  هکیتقو 

تسوا : لوق  نآ  تسا و  هیآ 6  هدئام  هروس  رد  مود  هیآ  و 
متنک نا  نیبعکلایلا و  مکلجرا  مکسورب و  اوحـسما  قفارملا و  یلا  مکدیا  مکهوجو و  اولـسغاف  هولـصلا  یلا  متمق  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

اوحـسماف ابیط  ادیعـص  اوممیتف  ءام  اودجت  ملف  ءاسنلا  متـسمال  وا  طئاغلا  نممکنم  دحا  ءاج  وا  رفـس  یلع  وا  یـضرم  متنکنا  اورهطاف و  ابنج 
«. هنم مکیدیا  مکهوجوب و 
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دینک حسم  جنرآ و  قفرم و  ات  ار  ناتیاهتـسد  ناتتروص و  دیئوشب  سپ  زامن  يارب  دیتساخرب  هاگ  ره  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  همجرت :
و تلاوت ) ) زا امـش  زا  یکی  ای  رفاسم  ای  دـیدوب  رامیب  رگا  دـینک و  ریهطت  سپ  دـیدوب  بنج  رگا  و  ياپ ، يور  نیبعک و  ات  ار  ناـتیاهاپ  رس و 

نآ . زا  ار  ناتیاهتسد  تروص و  دینک  حسم  سپ  كاپ  كاخ  اب  دینک  ممیت  سپ  دیتفاین  بآ  دیدومن و  ناتنانز  اب  شزیمآ  ای  دمآ  حارتسم 
یـسوم وبا  وسابع  نبا  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  زا  هچنانچ  تسا  شزیمآ "  ءاـسن "  هروس  هیآ  رد  هسمـالم  زا  دوصقم  هکیتسردـب  سپ 

تسا یسک  ره  هدیقع  بهذم و  نیا  نارگید و  یبعش و  هدیبع و  و  يرصب ) ) نسح هلئسم  نیا  رد  ار  ناشیا  هدرک  يوریپ  هدش و  لقن  يرعشا 
شتهج نیا  و  ناـشیا . ریغ  یعازوا و  يروثو و  رفز  دـمحم و  فسوی و  وبا  هفینح و  وبا  لـثم  ار  نز  اـب  شزیمآ  رد  هدرک  ءوضو  زا  عـنم  هک 

لوق رد  و  دینک . لسغ  هکنیا  ات  اولستغت » یتح  :» شلوقب بآ  دوجو  عقوم  رد  ار  بنج  مکح  نایب  تشاد  مدقم  ناحبس  يادن  نوچ  هکتـسنیا 
دوبن ای  ترفاسم  ای  يرامیب  يارب  بآلامعتـسا  زا  نکمت  مدـع  مکح  تروص  رد  درک  عورـش  سپـس  دـینک . ریهطت  سپ  اورهطاف » » شرگید

يروآدای سپ   " تلاوت . زا "  امـش  زا  یکی  دیایب  ای  طیاغلا » نم  مکنم  دحا  ءاج  وا  :» شلوقب رغـصا  ثدح  رکذـب  دز  زیرگ  اجنیا  رد  بآ و 
ادـج هنیآ  ره  عامج  زا  ریغ  ناب  دوب  هدـش  هدارا  رگا  و  اهنز . اب  دـیدرک  عامج  شزیمآ و  ای  ءاسنلا "  متـسمال  وا  شلوقبار " : تبانج  درک و 
لوق رد  سب  دوـشیم و  دـصق  عاـمج  نآ  هب  هک  تسا  شزیمآ  سم و  اـب  فدارم  هک  سملب  عاـمج  زا  درک  ریبـعت  و  شلبق . اـم  زا  دوـب  هدـش 

مکیلع حانج  ال  :» یلاعت يادخ 
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نا و  :» وا لوق  و  دـیدرکن . شزیمآ  عامج و  هکیمادام  ارناشنانز  دـیتفگ  یقالط  رگا  تسین  امـش  رب  یکاب  نهوسمت :» مل  اـم  ءاـسنلا  متقلط  نا 
سپـس نهوسمت :» نا  لبقنم  نهومتقلط  مث  :» وا لوق  و  دینک . شزیمآ  هکنآ  زا  شیپ  دیتفگ  قالط  رگا  و  نهوسمت :» نا  لبق  نم  نهومتقلط 

. دیشاب هدرک  شزیمآ  عامج و  هکنآ  زا  شیپ  دیتفگ  قالط 
نآ زا  مینکیم  افتکا  هک  لاح  تقیقح  زا  درادیم  رب  هدرپ  هک  ماقم  رد  تسا  یناوارف  تاملک  ناشنایاوشیپ  ننـست و  ءاهقف  زا  يا  هدع  يارب  و 

: دیوگ  450 نآرقلا ج 2 ص 456 - ماکحاباتک  رد  یفوتم 370 . یفنح  صاصج  رکب  یبانخس  هملک و  هب 
اب دـینک  ممیت  سپ  دـیتفاین  بآ  سپ  ار  اهنز  دـیدرک  شزیمآ  ای  ادیعـص » اوممیتف  ءام  اودـجت  ملف  ءاسنلا  متـسمال  وا  :» یلاعت يادـخ  لوق  اما 

. كاخ
یسوم وبا  سابع و  نبا  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع سپ  هیآ . نیا  رد  هدش  دای  هسمالم  يانعم  رد  دنا  هدرک  لادج  عازن و  ناینیشیپ  هکیتسردب  سپ 
سمل ار  شنز  هکیـسک  يارب  دنتـسناد  یمن  بجاو  ار  ءوضو  اهنآ  تسا و  شزیمآ  عامج و  زا  هیانک  نآ  دنیوگ : یبعـش  هدیبع و  نسح و  و 
ندرک سمل  هب  دـندرک  یمن  بجاو  ار  ءوضورد  نآ  تسا و  تسد  اب  ندرک  سمل  دوصقم  دـنتفگیم : دوعـسم  نب  هللا  دـبع  رمع و  و  هدرک .

زا هدرک  لیوات  هکیسک  سپ  . دنک ممیت  هک  دندیدیمن  بنج  يارب  نز و 
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تسد اب  ندرک  سمل  رب  ارنآ  هدرک  لمح  هکیـسک  ونز  شزیمآ  سم و  زا  ار  ءوضو  هدرکن  بجاو  صوصخم ) ) شزیمآ عامج و  رب  هباحص 
. تسا هتسنادن  زیاج  بنج  يارب  ار  ممیتو  هدرک  بجاو  نز  سم  زا  ار  ءوضو 

توهـش ریغ  ای  دـشاب  یـسنج  هزیرغ  هزیگنا  توهـش و  يور  زا  هچ  لاح  ره  رد  نز  ندرک  سملب  ار  ءوضو  ندـشن  لطاب  هدرک  تباث  سپس 
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سابع و نبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  ار  هچنآ  ربانب  دـشاب  صوصخم  شزیمآ  عامج و  دوریم  لامتحا  ندرک  سمل  دـیوگ  سپ  هیوبن . تنس 
. تسا هدش  تیاور  دوعسم  نب  هللا  دبع  رمعزا و  ار  هچنآ  ربانب  دشاب  ندز  تسد  روظنم  دوریم  لامتحا  و  دنا . هدرک  لیوات  یسوم  وبا 

دنک نشور  تفرگن  ءوضو  دناوخ و  زامن  سپس  هدیسوب  ار  شنارـسمه  زا  یخرب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدش  تیاور  نوچ  سپ 
ار . یلاعت  يادخ  دوصقم  نیا 

تـسد اـب  سمل  رد  تقیقح  هک  دـنچ  ره  ندرک  سمل  هکنیا  نآ  تسا و  عاـمج  نآ  زا  دوصقم  هک  دـنکیم  تلـالد  هک  يرگید  تروـص  و 
هار رد  تقیقح  ءیطو  هچنانچ  دـشاب  صوصخم  شزیمآ  عامج و  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  مزال  تسا  هدـش  ءانب  هفاضا  نوچ  نآ  سپ  تسا 

یلاعت يادـخ  لوق  نآ  دـننام  نیا و  روطنیمه  دـشاب  دوصقم  عامج  ریغ  هک  تسین  لوقعم  دـش  ءاسن  هبهفاـضا  یتقو  سپ  تساـهاپ  اـب  نتفر 
دیشاب . هدرک  شزیمآ  تعماجم و  اهنآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  زا  ینعی  نهوسمت » نا  لبق  نمنهومتقلط  نا  «و  تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یتـقو  هحیحـص و  راـبخا  رد  دـنک  ممیت  بنج  هک  دوـمرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکیتسردـب  زین  و 
زا هتبلا  شلعف  هک  تسبجاو  هیآ  ظفل  ارنآ  دنکیم  بترم  هک  دش  دراو  یمکح 
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لوقعم و ار  دزد  تسد  ندیرب  هک  دنکیم  اضتقا  هک  تسا  یظفل  نآرق  رد  ار و  دزد  تسد  دیرب  ترضحنآ  هچنانچ  دشاب  هدش  رداص  باتک 
رپ و باـتک  رهاـظ  هکار  هچنآ  زا  دومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکیماـکحا  عیارـش و  ریاـس  دـننامو  دـشاب  هیآ  ببـسب  تمکح  يور  زا 

. تسا نآ  زا  هدیچیپ 
ات مکهوجو ، اولسغاف  هالصلا  یلا  متمق  اذا  :» دومرفیلاعت يادخ  هکنیا  ندز  تسد  فرـص  هن  تسا  عامج  دوصقم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  و 

ریهطت سپ  دیدوب  بنج  رگا  و  تفگ : هکنیا  ات  . دـیوشب ار  ناتتروص  سپ  دـیتساخرب  زامن  يارب  هاگ  ره  اورهطاف .» ابنج  متنک  نا  و  هک : اجنآ 
رگا و  رفـس . یلع  وا  یـضرم  متنک  نا  و  ار : شلوق  نآ  رب  درک  فطع  سپـس  بآ  دوجو  لاـح  رد  ثدـح  مکح  زا  ناـب  درک  نشور  دـینک 

رد ار  ثدح  مکح  رکذ  دومرف  هداعا  سپ  كاپ . كاخ  اب  دینک  ممیت  سپ  ، ابیط ادیعـص  اوممیتف  دیوگ : هک  اجنآ  ات  رفـس  رد  ای  دیدوب  رامیب 
لاح و ود  ره  رب  بترم  هیآ  هکنآ  ات  دـشاب  تبانج  رب  لمح  ءاسنلا  متـسمال  وا  وا . لوق  دـشاب  هدوب  هک  تسبجاو  مزال و  سپ  بآ  دوبن  لاح 

لاح رب  دوب  رـصحنم  ممیت  رکذ  هنیآ  ره  دشاب  هدوب  تسد  اب  سملدوصقم  رگا  و  نآ . دوبن  بآ و  دوجو  لاح  رد  ود  ره  مکح  هدـننک  نایب 
ندرک لمح  دشابن و  بآ  دوبن  لاح  رد  تبانج  مکح  يارب  دیفم  تبانج  هن  ثدح 
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سمل تساصوصخم  شزیمآ  عامج و  دوصقم  هک  دـش  تباث  نوچ  هدـئاف و  کی  رب  ناـب  ندرک  اـفتکا  زا  تسا  یلوا  هدـیاف  ود  ره  رب  هیآ 
. ظفل کیب  ود  نآ  ندرک  دصق  عانتما  زا  میدرک  نایب  امهک  هچنآ  يارب  دوش  یفتنم  تسدب 

ار نیاهدافا  دشاب  عامج  رب  رـصحنم  رگا  دشابثدح و  سمل  هکتـسنیا  دیفم  دوش  تسد  اب  سمل  رب  لمح  هاگ  ره  دـیوگب : یـسک  رگا  سپ 
زین دنک  هدافاو  تسا  ثدـح  سمل  هک  دـنک  هدافا  سپ  ود  رهرب  دوش  لمح  هک  تسنیا  هدـیاف  ود  رابتعا  رد  وت  هیـضق  رب  بجاو  سپ  دـنکن 

رب دـنراد  قاـفتا  ناینیـشیپ  هکمدومن  داـی  هک  هچنآ  يارب  رما  ود  ره  رب  ارنآ  ندرک  لـمح  دـشابن  زیاـج  رگا  سپ  بنج . يارب  ار  ممیت  زاوج 
هدئاف تابثارد  میدش  ربارب  وت  اب  ام  سپ  دشاب  حیرـص  هیانک و  ای  دشاب  تقیقح  زاجم و  ظفل  هک  تسا  عنتمم  هدـشن و  هدارا  رما  ودره  هکنیا 
هدرک تباث  هکنآ  زا  تسین  یلوا  بنج  يارب  ممیت  نآ  رد  ار  ظـفل  تقیقح  اـم  لامعتـسا  اـب  تسد  اـب  سمل  رب  ارنآ  ندرک  لـمحب  يا  هزاـت 
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. تسد اب  سمل  ندوب  ثدح  تهج  زا  ارنآ  هدیاف 
مکح رب  نیا  اب  تسا  حیرـصت  بآ و  دوجو  لاح  رد  تساهثدح  مکح  دیفم  هالـصلا » یلا  متمق  اذا  :» یلاعت يادـخ  لوق  هک  دوش : هتفگ  واب 
نایب ءاسنلا -» متـسمال  وا  وا : لوق  ات  طیاغلا  نم  مکنم  دحا  ءاج  :» وا لوق  زا  تسا  هیآ  بیترت  رد  هچنآ  دشاب  هدوب  هکتـسنآ  رتهب  سپ  تبانج 

رد هیآ  درومو  بآ  دوجو  لاح  رد  تسا  ود  ره  مکح  يارب  نایب  هیآ  لوا  رد  هچنانچ  بآ  دوبن  لاح  رد  دشاب  تبانج  ثدـح و  مکح  يارب 
يدرک رود  سپ  ثدح  نایب  رب  ار  سمل  يدرک  لمح  یتقو  وت  وتسا  تبانج  مکح  نایب  رد  نآ  طقف  تسین و  اه  ثدح  همه  لیصفت  نایب 

رد ارنآ 
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تسا . رتهب  میدرک  دای  ام  هک  هچنآ  نیا  يارب  سپ  شرهاظ  اضتقم و 
سپ متـسمل .» »و« ءاسنلا متـسمال  وا  تسا : هدـش  تئارق  تروص  ود  رب  نآ  هکتـسنیا  هیآ  ياـنعم  زا  میدرک  داـی  اـم  هچنآ  رب  يرگید  لـیلد  و 

مک رایـسب  ياهزیچ  رد  رگم  رفن ، ود  زا  رگم  دوشیمن  هلعافم  هکنآ  يارب  نآ  ریغ  هن  تسا  عامج  نآ  رهاظ  سپ  هدناوخ  متـسمال  وا  هکیـسک 
دنچ نآ  نآ و  لثم  ار و  وا  ادـخ  دـهد  تیفاع  دـهد و  شاداپ  واب  ادـخ  ار و  وا  دـشکب  ادـخ  هللا :» هافاعو  هازاج  هللا و  هلتاق  :» ناشیا لوقلـثم 

هملاس هبراض و  هلتاق و  ناشیا  لوق  لثم  دشاب  رفن  ود  نیب  هکتـسنآ  هلعافم  رد  لصا  دوشیمن و  سایق  نآ  رب  نآ  ریغ  هک  تسا  دودـعم  فرح 
مه اـب  نز  درمزا و  هکیعاـمج  رب  تسا  متـسمال ) » ندرک لـمح  بجاو  سپ  هک  دـشاب  ظـفل  تقیقح  نـیا  هاـگ  ره  نآ و  دـننام  هحلاـص و  و 

ار نهاریپ  مدرک  سمل  نم  بوثلا » تسمال  «و  ار يدرم  مدرک  سمل  نم  لجرلا » تسمال  » یئوگیمن وت  هکنیا  دنکیم  تلالد  نیا  رب  و  دوشیم .
« ءاسنلا متعماج  وا  » يانعمب متـسم » «ال  وا لوق  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  سپ  لعفب . وت  ندوب  اـهنت  يارب  تتـسد  اـب  ارنآ  يدرک  سمل  هاـگ  ره 

سمل هک  دراد  لامتحا  دوب  هدرک  تئارق  متسمال » وا  » هک دوب  یسک  تئارق  دش و  حیحص  نیا  هاگ  ره  و  دشابیم . عامج  شتقیقح  سپ  تسا 
هک  تسا  بجاو  دشاب . عامج  دراد  لامتحا  دشاب و  تسد  اب 

مکحم نآ  سپ  ینعم  کـیب  رگم  دوشیمن  لـمح  هک  يزیچ  هکنآ  يارب  ینعم  کـی  رگم  دوریمن  لاـمتحا  هکیزیچ  رب  دـشاب  لوـمحم  نیا 
تسا . هباشتم  نآ  دوش  یم  ینعم  ود  رب  هچنآ  تسا و 

هنم باتکلا  کیلع  لزن  يذلا  وه  » شلوقب ناب  ارنآ  ندرک  در  مکحم و  رب  هباشتم  لمح  هک  ار  ام  هدرک  رما  یلاعت  دنوادخ  و 
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اهنآ تسا  تامکحم  تایآ  نآ  زا  یضعب  هک  ار  نآرق  وت  رب  داتـسرف  ورف  هک  تسا  یئادخ  نانچ  وا  هیالا :» باتکلا  ما  نه  تامکحم  تایآ 
تسنآرق . لصا 

ناوریپ هدرک  تمذـم  مینک و  نآ  رب  لـمح  ارنآ  هـک  هدادناـمرف  ار  اـم  سپ  هباـشتم  يارب  دادرارق  ما  لـصا و  ار  مـکحم  دادرارق  نوـچ  سپ 
سپ هنم » هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا  اـماف  :» وا لوقب  شریغب  ارنآ  ندرک  در  ریغ  شدوخب  نآ  مکح  رب  وا  ندرک  اـفتکاب  هباـشتم 
نوچ متـسمل » وا  » ادـخ لوق  هک  نیاب  دـش  تباث  سپ  ارنآ . زا  هباشتم  تایآ  دـننکیم  يوریپ  سپ  تسا  یفارحنا  ناشیاهلد  رد  هکیناـسک  اـما 

تـسا مکحم  ینعم  کی  رب  نابز  موهفم  رد  تسا  رـصتخم  دودـحم و  نوچ  متـسم » وا ال  » وا لوق  تسا و  هباشتم  دوشیم  ینعم  ود  رب  لـمح 
دشاب . نآ  رب  نیبم  هباشتم  يانعم  هک  تسبجاو  سپ 

دنک سم  ینز  رگا  و  دوش . یمن  فلتخم  نآ  رد  نانز  نادرم و  تسا  ثدح  هک  هچنآ  هکنیا  تسین  ثدح  سمل  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  و 
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وا نز  سم  روطنیمه  سپ  تسین ، ثدـح  درم  رب  درم  سم  نینچ  مه - ار و  وا  يدرم  دـنک  سم  رگا  روطنیمه  تسین ، ثدـح  ار  رگید  نز 
فلتخم اـهنز  نادرم و  اهثدـح  رد  هک  میتفاـی  اـم  هکنیا : ود  نآ  زا  یکی  تسا : تهج  ود  زا  میدرک  فـصو  اـم  هـچنآرب  نـیا  تلـالد  و  ار .

مه درم  زا  تسا  ثدح  نز  زا  هک  هچنآ  نینچمه  تسا و  ثدح  مه  نز  زا  نآ  سپ  دشاب  درم  زا  ثدـح  نآ  هک  يزیچ  ره  سپ  دـنوشیمن .
سپ تساثدح 

هحفص 175 ] ] 

ار درم  درم  ارنز و  نز  سم  رد  تلع  هک  يرگید : تهج  زا  و  لوـصا ، زا  تسا  جراـخ  وا  لوـق  سپ  نز  درم و  نـیب  هدراذـگ  قرف  هکیـسک 
ا ه . نز . درم و  روطنیمه  تسین  ثدح  سپ  تسا  عامج  نودب  ترشابم  نآ  هکنیا 

صوصن نآ  ربارب  هک  تسا  ضحم  داـهتجا  تما و  عاـمجا  هتباـث و  تنـس  نآرق و  فـالخ  هفیلخ  يار  هک  اـهنیا  همه  زا  دـعب  ینیب  یم  سپ 
بآ هکیبنج  رب  ممیت  بوجو  رب  دنا  هدرک  قافتا  و  زورما . ات  لوا  زور  زا  هیمالـسا  تما  همه  وا  اب  ندرک  تفلاخم  نیا  يارب  تسا و  هملـسم 

واب . تبسن  دشاب  تسرد  رگا  دوعسم  نب  هللا  دبع  رگم  سکچیه  هدومن  داهتجا  هک  هچنآ  رد  ار  وا  هدرکن  يوریپ  ودرادن 
« متـسمال وا  » وا لوق  لیوات  ممیت و  هیآ  ود  رد  هدـش  داـی  داـهتجا  هک  قیقـش  زا  ملـسم - يراـخب و  خیـش - ود  حیحـص  ود  زا  دوشیم  رهاـظ  و 

زگره تسا و  هدوب  هباحـص  قافتا  دروم  هیآ  ود  دافم  دـندمآ و  ناشیا  زا  دـعب  هکتـسیناسک  نیعبات و  ياه  یگتخاـس  زا  هدـش  داـی  هچناـنچ 
بآ دقاف  بنج  يارب  ار  ممیت  هتشاد  تهارک  دوعسم ) نبا  ) وا وریپ  هناگی  رمع و  هک  تسین  نیا  زجو  تسا  هدوبن  ناشیا  نیب  نآ  رد  یفالتخا 

. يرگید دصقم  يارب 
يدرم رگا  هک  يا  هدید  ایآ  نمحرلا  دبع  وبا  يا  تفگ : یـسوم  وبا  سپ  مدوب  یـسوم .... یبا  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  نایم  نم  دـیوگ : قیقش 
یـسوم وبا  سپ  دباین . بآ  مه  هام  کی  ات  هک  دـنچ  ره  دـنکن  ممیت  تفگ : سپ  دروآ ؟ اجب  زامن  هنوگچ  هام  کی  دـباین  بآ  دوش و  بنج 

هدش هداد  هزاجاهیآ  نیا  رد  ناشیاب  رگا  تفگ : هللا  دبع  ابیط » ادیعـص  اوممیتف  ءام  اودـجت  ملف  » هدـئام هروس  رد  هیآ  نیاب  ینکیم  هچ  تفگ :
هکنیا ناشیارب  دوش  درس  بآ  رگا  هک  تسا  نکمم  هنیآ  ره  هنیآ ، ره  دشاب 

هحفص 176 ] ] 

هب یـسوم  وبا  سپ  . یلب تفگ : هللا  دبع  دـیراد  هورکم  نیا  يارب  ار  ممیت  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : واب  یـسوم  وبا  سپ  دـننک . ممیت  كاخب 
متفاین بآ  مدش و  بنج  نم  سپ  داتسرف  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : هک  رمعب  ار  رامع  نخـس  يدینـشن  ایآ  تفگ : هللا  دبع 

ترـضحنآ هب  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دزن  مدـمآ  سپـس  دـنطلغیم  نایاپراهچ  هچنانچ  مدـیطلغ  كاخ  رد  سپ  منک  لسغهک 
داد ناکت  ار  شکاخ  سپـس  نیمز  رب  هبترمکی  ار  شتـسد  فک  ود  دز  و  ینک . نینچ  هک  تسیفاک  وت  يارب  هتبلا  دومرف : سپ  مدرک . وگزاب 

حـسم نآ  زا  سپ  ار  پچ  تسد  تشپ  دومن  حـسم  شتـسار  تسد  اب  وار  تسار  تسد  تشپ  دومن  حـسم  ار  شپچ  تسد  فک  ناب  هاگنآ 
. دشن رامع  هتفگ  لوقب و  عناق  رمع  هک  يدیدن  ایآ  تفگ : هللا  دبع  سپ  ارشتروص . ود  ره  اب  دومن 

يراخب  يارب  رگید  تروص 
بآ دش و  بنج  یسک  هاگ  ره  هک  يا  هدید  ایآ  هللا  دبع  وبا  يا  تفگ : واب  یسوم  وباسپ  مدوب . یسوم  وبا  هللا و  دبع  دزن  نم  دیوگ : قیقش 
یلـص ربمایپ  هکیتقو  رامع  هتفگب  ینکیم  هچ  سپ  تفگ : یـسوم  وبا  دنک . ادیپ  بآ  ات  دناوخن  زامن  تفگ : هللا  دبع  دنک ؟ راک  هچ  تشادـن 

رمع هک  يدـیدن  ایآ  تفگ : یـشکب ؟) تتـسد  تشپ  تروص و  رب  ینزب و  كاخب  تسد  هک  ) دوب یفاک  وت  يارب  دومرف : واـب  هلآ  هیلع و  هللا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2173 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ تسنادـن  هللا  دـبع  سپ  هیآ ؟ نیاب  ینکیم  هچ  رامع . هتفگ  زا  راذـگاو  ار  ام  تفگ : واب  یـسوم  وبا  سپ  ثیدـح . نیاـب  وا  زا  دـشن  عناـق 
تسا نکمم  هنیآ  ره  عوضوم  نیا  رد  ناشیاب  میهد  هزاجا  رگا  ام  هکیتسردب  تفگ : سپ  دیوگب .

هحفص 177 ] ] 

: تفگ هدوب  نیا  يارب  هللا  دبع  تهارک  سپ  متفگ : قیقـشب  سپ  دـیامن . ممیت  دـنک و  كرت  ار  لسغ  ناشیا  زا  یکی  رب  دـشاب  درـس  بآ  هک 
یلب .

مه هام  کی  هچ  رگا  ار و  زامن  كرت  وا  رب  هتـسناد  زیاج  هکیتقو  وا  رب  هدرک  يزوسلد  بآ و  دقاف  بنجب  تسنابرهم  هدنیوگ  نیا  هزادنا  هچ 
رب يریگتخس  يارب  هدومن  ممیت  زا  یهن  سپ  دیامن  ممیت  هک  دیاش  دشاب و  درس  شیارب  بآ  هکیسک  رب  تسلد  تخـس  ردق  هچ  دباین و  بآ 
رت ناسآ  تسا  تنـس  باتک و  رد  هک  هچنآ  زا  وا  ندرک  ضارعا  بآ و  دـقاف  بنج  ندـناوخن  زامن  هکنیا  لـثم  سپ  نآ . رب  يزوسلد  نیا و 

تـسا فرعا  وا  هکتـسنآ  لثم  تسا و  هدومن  لسغ  كرت  هتفرگ و  رذـع  ار  امرـس  هکیـسک  ممیت  زا  وا  دزن  ندرک  یلام  دـگل  تهجزا  تسا 
هدش هاگآ  وا  هک  هچنآ  تیاعر  هدش  توف  سدقا  عراش  زا  هک  دنیبیم  هکتـسنآ  لثم  ناشیارب و  نید  هدننک  عیرـشت  زا  ینید  عمتجم  حلاصمب 
لیلد دوخ و  هتخپن  يارب  ارنآ  هدوـمن  كرادـت  تهاـقف  رد  دـنمورین  هیقف  نیا  سپ  بآ  يدرـس  عـقوم  رد  ممیتزا  ناـیز  زا  بنج  يارب  تسا 

. نآ هکنآ  لثم  نآ و  هکنآ  لثم  وشا  هدننک  لطاب 

هحفص 178 ] ] 

دنادیمن ار  اهکش  مکح  هفیلخ 

زا یکی  هاگ  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  لوحکم  زا  هدرک  لقن  شدنسم ج 1 ص 192  رد  دمحا  اه  یلبنح  ماما 
کـش هس  ود و  رد  رگا  و  دهد . رارق  لوا  تعکر  ارنآ  دنک  کش  ات  ود  یکی و  رد  رگا  سپ  دومن . کش  شزامن  رد  سپ  دراذگ  زامن  امش 
هدجس ود  سپس  دشاب  دایز  رد  لایخ  مهو و  هکنآ  ات  دهد  رارق  موس  ارنآ  دنک  کش  راهچ  هس و  رد  هاگ  ره  دهد و  رارقمود  ارنآ  سپ  دنک 

سپ وت  يارب  داد  دانسا  ارنآ  ایآ  تفگ  نمب  هللا  دبع  نب  نیسح  و  دیوگ : قحسا  نب  دمحم  . دهد مالس  سپـس  دهد  مالـس  هکنآ  زا  شیپدنک 
رانک مدوب  هتـسشن  دـیوگ : هدرک  ثیدـح  سابع  نبا  زا  ار  وا  سابع  نبا  يـالوم  بیرک  هک  ارم  درک  ثیدـح  وانکل  تفگ : سپ  هن . متفگ :
ریما يا  متفگ  مک . ای  هدرک  دایز  ایآ  تسنادن  سپ  شزامن  رد  دـش  یهابتـشا  درم  يارب  هاگ  ره  سابع  رـسپ  يا  تفگ  سپ  باطخ  نب  رمع 

ربمایپ زا  مسق  ادخب  هن  تسا : یقهیب  ظفل  رد  منادیمن و  ادخب  مسق  تفگ . رمع  سپ  ار  يزیچ  هلئـسم  نیا  رد  يا  هدینـشن  منادـیمن  نینموملا 
هکنیا تسیچ  تفگ : سپ  دمآ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  میدوب  نایم  نیا  رد  ام  سپ  ما . هدینشن  يزیچ  هلئـسم  نیا  رد  هلآ  وهیلع  هللا  یلص 

هک مدینـش  تفگ : وا  سپ  دنک . هچ  شزامن  رد  دـنکیم  کش  يدرم  هک  میدرکیم  تبحـص  ام  تفگ : واب  رمع  سپ  دـینکیم . هرکاذـم  امش 
. ار ثیدح  نیا  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ 

هحفص 179 ] ] 
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دمحا دنسم  رد  رگید  ظفل  رد  و 
هاگ ره  شباحـصا  زا  یکی  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  يدینـش  ایآ  ناوجيا  تفگ : واـب  رمع  هک  تسا  ساـبع  نبا  زا  بیرک  زا 
امش دیتسه  یچرد  تفگ : سپ  دمآ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  میدوب  نایم  نیا  رد  ام  دیوگ : دنکب : دیاب  هچ  شزامن  رد  دنک  کش  يدرم 

يدرم هاگ  ره  ترـضحنآباحصا  زا  یکی  اـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  زا  يدینـش  اـیآ  ناوج  نیا  زانم  مدیـسرپ  تفگ : رمع  سپ 
کش امش  زا  یکی  هاگ  ره  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرمدینـش  تفگ  نمحرلا  دبع  سپ  دنکب  دیاب  هچ  شزامن  رد  دنک  کش 

ثیدح  رخآ  ات  ... دنک
رماب مامتها  تسناب و  ءالتبم  تبون  جنپ  زور  بش و  رد  هکنآ  لاح  دسانشیمن و  ار  شزامن  تایکش  مکح  هکیاهفیلخ  زا  ینکیمن  بجعت  ایآ 

نم هک  دـسرپ  هب  یناوج  زا  هک  دـسرب  یئاجب  شراک  هکنآ  ات  دـنک  لاوئـس  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکنآ  اتتشادـن  نآ 
نیا ندش  عقاوب  دنکیم  مکح  لاح  تعیبط  ار و  نینمومهدرک  تماما  هکیزامن  رد  درکیم  کش  رگا  لاح  نیا  رد  وا  درکیم  راک  هچ  منادیمن 

شناد رادـقم  نیا  هکیدرم  تیملع  اـب  یعطق  مکح  زا  متریح  تهب و  رد  نم  و  دـشاب . مه  هعفد  دـنچ  هـچ  رگاو  شرمع  رد  یـسک  ره  يارب 
. ماکحا رب  وا  عالطا  تعسو  تسنیا  تسوا و 

هحفص 180 ] ] 

ناشناهد زا  هکینخـس  تسگرزب  ابذـک » ـالا  نولوقی  نا  مهاوفا  نم  جرخت  هملک  تربک  .» تساـهنآ ملعا  ماـقم  ناـش و  نیا  هکیتما  رب  نیرفآ 
. ار غورد  رگم  دنیوگیمن  دیایم  نوریب 

ادخ باتک  هب  هفیلخ  ینادان 

هراشا

سپ دوب  هدیئاز  هام  شـش  هک  باطخ  نب  رمع  شیپ  دـندروآ  ار  ینز  هک  دـنا  هدرک  لقن  یلئد  زا  یقهیب  متاح و  یبا  نبا  ثیدـح  ظفاح  ود 
ار یسک  رمع  سپ  تسین . يدح  نز  نیا  رب  دومرف : سپ  دیسر : مالسلا  هیلع  یلع  شوگب  ربخ  نیا  سپ  دنک . راسگنس  ار  وا  هک  دش  ممصم 

نهدالوا نعـضری . تادلاولا  «و  دیامرف یلاعت  دـنوادخ  دومرف : سپ  دوشنراسگنـس  مجر و  ارچ  درک  لاوئـس  ترـضحنآ و  تمدـخ  داتـسرف 
ارهش نوثالث  هلاصف  هلمح  و  :» دومرفو دهد : ریش  لماک  لاس  ود  ارناشنادنزرف  دیاب  اهردام  نیلماکنیلوح »

تسا . هام  یسوا  يراوخریش  وا و  ینتسبآ ) ) لمح و  « 
. تخاس اهر  ار  وا  رمع  سپ  دوشیم  هام  یس  نیا  سپ  یگ  هراوخریش  نارود  مه  لاس  ود  ینتسبآ و  هرود  هام  شش  سپ 

هنیآ ره  دوبن  یلع  رگاو  رمع . کلهل  یلع  ول ال  تفگ : هدومن و  قیدصت  ار  وا  رمع  سپ  تسا  یجنگ  ظفاح  يروباشین و  ظفل  ریبعت و  رد  و 

هحفص 181 ] ] 

نبا اـهل  سیل  هلـضعمل  ینقبت  ـال  مهللا  » تفگ تشادرب و  نزنآ  زا  تسد  رمع  سپ  يزوـج : نبا  طبـس  ظـفل  رد  و  دوـب . هدـش  كـاله  رمع 
. دشابن بلاط  یبا  رسپ  نآرد  هکیا  هلکشم  رد  راذگن  یقاب  ارم  ادخ  راب  بلاطیبا »

رگید تروص 
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هام شش  هک  ار  ینز  دندیناسر  رمع  ضرعب  هک  دیوگ : دنا  هدرک  لقنیلئد  زا  ناشدانـساب  رذنملا  نبا  دیمح و  نب  دبع  قازرلا و  دبع  ظفاح 
رهاوخ دهاوخیم  رمع  هک  تفگ  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  دمآ  وا  رهاوخ  سپ  دنک  راسگنـس  ار  وا  تساوخ  رمع  سپ  دوب  هدیئاز 

: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دیهد  ربخ  ناب  ارم  دینادیم  یهار  رذع و  وا  يارب  رگا  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  سپ  دـنک . نارابگنـس  ارم 
تفگ دش و  رمع  يوسب  یهار  سپ  دندینش  دندوب  وا  شیپ  هکیناسک  رمع و  هک  تفگ  يربکا  هللا  نزنآ  سپ  تسیرذع . وا  يارب  هکیتسردب 

دیامرفیم : دنوادخ  دومرف : تسیچ ، نزنآ  رذع  هک  مالسلاهیلع  یلع  دزن  داتسرف  رمع  سپ  تسیرذع  نم  رهاوخ  يارب  هک  دنکیم  نامگ  هک 
. ارهش نوثالث  هلاصف  هلمح و  و  تفگ : دنهد و  ریـش  لماک  لاس  ود  ار  ناشنادنزرفدیاب  اهردام  نیلماک » نیلوح  نهدالوانعـضری  تادلاولا  »

ود رد  وا  یگ  هراوخریش  هرود  نیماع و  یف  هلاصف  و  تفگ : زین  تسا و  هام  یس  وا  یگ  هراوخریش  هرود  لمح و  و 

هحفص 182 ] ] 

ایندب هام  شش  مه  يرگید  دنزرف  نز  نآ  هک  دیسر  امبسپس  دیوگ : درک  اهر  ار  وا  رمع  سپ  تسا  هام  شـش  اجنیا  رد  لمح  تسا و  لاس 
. دروآ

موس  تروص 
نارابگنـس دوب  هدیئاز  هام  شـش  هک  ار  ینز  هک  درک  دصق  رمع  هک  دـنا  هدرک  لقن  دوسا  نب  مزح  یبا  زا  نامـس  نبا  ظفاح  یلیقع و  ظفاح 

هام یـس  وا  یگهراوخریـش  هرود  لمح و  و  ارهـش . نوثالث  هلاصف  هلمح و  و  دیامرف : یلاعت  دنوادخ  دومرف : واب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دنک 
ول تفگ " : دش و  فرصنم  وا  ندرک  راسگنس  زا  رمع  سپ  لاس  ود  رد  لاصف  هام و  شـش  لمح  سپ  نیماعیف "  هلاصف  تفگ " : تسا و 

. دوب هدش  كاله  رمع  هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا   " رمع ، کلهل  یلع  ال 

هحفص 183 ] ] 

اه یتفگش  نیرت  تفگش 

زا هام  شش  نوچ  نزنآ  سپ  ار  هینهج  زاینز  درک  جیوزت  ام  زا  يدرم  تفگ  هک  دنا  هدرک  لقن  ینهج  هللا  دبع  نب  هجعب  زا  ثیدح  نیظفاح 
ربخ نیا  سپ  دنک  راسگنس  ار  وا  هک  نامثع  داد  نامرف  سپ  تفگ  ار  نایرج  تفر و  نامثع  شیپ  شرهوش  سپ  دیئاز  تشذگ  شئیوشانز 

هلاـصف هلمح و  :و  دـیامرف یلاـعت  دـنوادخ  تسین  نز  نیا  ربیمجر  يدـح و  ینکیم  هچ  دومرف : دـندمآ و  سپ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
نامثع سپ  هام  شش  مه  لمح  هام و  راهچ  تسیب و  نداد  ریش  سپ  نیلماک  نیلوح  نهدالوا  نعـضری  تادلاولا  و  دومرف : و  ارهـش ، نوثالث 

زا دنا و  هدرک  راسگنـس  ار  هراچیب  نآ  هک  دندید  سپ  دننادرگرب  ارنآ  درک  رما  نامثع  سپ  ارنیا  مدوب  هدـیمهفن  نم  هک  ادـخب  مسق  تفگ 
ارم تروع  مرهوش  زج  سکچیه  مسق  ادـخب  هک  شاـبم . نیگمغ  نم  زیزع  رهاوـخ  يا  دوـب  هتفگ  هک  دوـب  نیا  شرهاوـخب  نز  نآ  ناـنخس 

مدرم نیرت  هیبش  تسا و  نم  دنزرف  هچب و  نیا  هک  درک  رارقا  درمنآ  سپ  دش  گرزب  لفط  نآ  سپ  دیوگ : تسا  هدزن  نمب  تسد  هدـیدن و 
. تخیریم شهاگباوخ  رب  دش و  هراپ  هراپ  شندب  ءاضعا  مامت  مدوب  هداد  دوخ  نزب  اوران  تبسنهک  ار  درمنآ  مدید  سپ  دیوگ : دوب  واب  مه 

هحفص 184 ] ] 
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تلادـع زا  نیا  ایآ  يرواد  تواضق و  رد  تساهنآ  ماقمنیا  هک  دـننک  لاغـشا  ار  راوگرزب  ربمایپ  یلاخ  ياـج  یمدرم  هک  تسین  گـنن  اـیآ 
هک تسا  فاصنا  زا  ایآ  ناـشیایملع . تاـعالطا  رادـقم  تسا  نیا  هکینادرم  مدرم  ياـهنوخ  اهـسومان و  اـهناج و  رب  دوش  طلـسم  هک  تسا 

دنوادـخ هن  رگم  تسناـشیا . راـتفر  نیا  هک  یئاـه  هـفیلخ  تسدـب  ار  نیملـسم  راـیتخا  تـما و  نـیئآ  شور  هیمالـسا و  سیماوـن  دـنراذگاو 
دنیزگیم رب  دـهاوخب  هک  ار  سکنآ  دـنیرفایم و  دـهاوخب  هچنآ  وت  راگدرورپ  «. هریخلا مهل  ناک  ام  راتخب  ءاشی و  ام  قلخی  کـبر  و  :» دـیامرف

مه مهرما و  اوعمج  اذا  مهیدل  تنک  ام  و  :» دنزرویمكرـش هک  ار  هچنآ  زا  تسا  رتالاب  هزنم و  دننک  رایتخا  ار  یـسک  هک  ناشیا  يارب  تسین 
باذع مهل  مهرما و  لاب  اوقاذف و  ) دندرکیم هعدـخ  رکم و  ناشیا  ارناشراک و  دـندرک  قافتا  عامجا و  هکیتقو  ناشیا  شیپ  يدوبن  نورکمی »

كاندرد . باذع  تسناشیا  يارب  ار و  ناشراک  دب  نایاپ  دندیشچ  سپ  میلا »

دیئاز هام  شش  هک  يرگید  نز 

نبا هک  دنا  هدرک  لقن  ریبج  نب  عفان  زا  رذنملا  نبا  قازرلا و  دبع 

هحفص 185 ] ] 

نیا دنتفگیم  (و  دندرکیم راکنا  ارنآ  مدرم  دوب و  هدیئاز  هام  شـش  دندوب و  هدروآ  رمع  شیپ  هکینز  بحاص  يارب  تفگ  واب  داد  ربخ  سابع 
نعـضری نادـلاولا  ارهـش و  نوـثلث  هلاـصف  هلمح و  هیآ " و  ناوـخب  مـتفگ  تـسا  هنوـگ  هـچ  تـفگ : نـکن  مـلظ  رمعب  مـتفگسپ  دوـشیمن )

هام راهچ  تسیب و  سپ  متفگ  هام  هدزاود  تفگ  تسا  هام  دنچ  لاس  متفگ  لاسکی . تفگ  تسا  هزادنا  هچ  لوح  نیلماک "  نیلوحنهدالوا 
نملوق . هتفگب و  دش  تحار  رمع  سپ  دزادنایم  ولج  دهاوخب و  هچنآ  لمح  رد  دزادنایم  ریخات  دنوادخ  تسا و  لماک  لوح  ود 

. تسا هدومن  هراشا  ناب  ملع ص 150  باتک  رد  ربلا  دبع  نبا  و  فاقحا ج 6 ص 4 . هروس  روثنملا  ردلا 

دنرتاناد رمع  زا  مدرم  همه 

رمع "  نم  هقفا  سانلا  لک  " 
داـیز هزادـنا  هچ  مدرم  ياتفگ  سپـس  تفر  ـالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربنم  رب  باـطخ  نب  رمع  دـیوگ : عدـجا  نب  قورـسم  زا 

زا رتمک  مهرد و  دصراهچ  ناشنیب  رد  هیرهم  وقادص  وا  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکنآ  لاح  ناتنانز و  رهم  رد  دینکیم 
هتبلا نم  سپ  نآ  يوسب  دـنتفرگیم  یـشیپ  شباحـصا  ربمغیپ و  دوب  يراوگرزب  ای  يراگزیهرپ  ادـخ  دزن  رهم  رد  ندرک  داـیز  رگا  دوب و  نآ 
ربنم زا  ار و  هلمج  نیا  تفگ  منکیممهرد  دصراهچب  دودحم  ای  مهرد  دصراهچ  رب  ینز  قادـص  رد  يدرم  دـنک  دایز  هک  هچنآ  منزیم  دـح 

دمآ ریزب 

هحفص 186 ] ] 

مهرد دصراهچ  زا  اهنز  هیرهم  رد  دننک  دایز  هک  يدرک  عنم  ار  مدرم  نیملـسم  ياوشیپ  يا  تفگ  درک و  ضارتعا  وا  رب  شیرق  زا  ینز  سپ 
ادـخ يدینـشن  اـیآ  تفگ  سپ  نیا ، تسیئ  هـیآ  هـچ  و  تـفگ : هدرک  لزاـن  نآرق  رد  ادـخ  هـچنآ  يدینـشن  اـیآ  تـفگ  سپ  يرآ . تـفگ :
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رمع زا  دـنرتاناد  مدرم  همه  رمع "  نم  هقفا  سانلا  لک  شخبب "  ایادـخ  راـب  تفگ  رمع  سپ  دـیوگ : اراـطنق .» نهادـحا  متیتآ  «و  دـیامرفیم
دـصراهچرب ناتنانز  تقادص  رهم و  رد  دـینک  دایزهکنیا  زا  مدرک  عنم  ار  امـش  نم  مدرم  يآ  تفگ  سپ  ربنم  يالاب  تفر  تشگرب و  سپس 

دهاوخیم هکیرادقم  ره  دنک و  دایز  هک  دراد  تسود  دیایم و  شـشوخ  هکیـسک  سپ  ای ، دهدب ، شلام  زا  هک  دهاوخب  سک  ره  سپ  مهرد 
. دنکبتسین یعنام  سپ  دهدب 

ریثک نبا  رمعهریس ص 129 و  رد  يزوج  نبا  شیلاما و  رد  یلماحم  شننس و  رد  روصنم  نب  دیعس  هدرک و  لقن  شریبک  دنـسم  رد  یلعیوبا 
دئاوزلا ج 4 ص 284 و عمجم  رد  یمثیه  و  تسا . دنمورین  بوخ و  شدانسا  كرادم و  دیوگ : یلعی و  یبا  زا  شریسفت ج 1 ص 467  رد 

حتف رد  یناـکوش  یناربـط و  ناـبح و  نبا  دـمحا و  تسناـشیا  زا  هک  هدرک  لـقن  ثیدـحظافح  زا  رفن  تفه  زا  هرثتنملارردـلا ص 243 ، رد 
تـسا بوخ  یلیخ  شدنـس  هتفگ  هدرک و  لقنیلعی  یبا  زا  ءاـفخلا ج 1 ص 269  فشک  رد  ینولجع  هدرک و  داـی  ص 407  ج 1  ریدقلا 

دایز زا  یهن  هکیتقو  تفگ  رمع  ارنآ  رمع ، نم  هقفا  وا  ملع  دحا  لک  ثیدـح  دـیوگ : بلاطملا ص 166 و  ینـسا  رد  توحلا  شیورد  نباو 
تفگ ینز  دومن و  قادص  ندرک 

هحفص 187 ] ] 

تسا . یعطق  یقهیب  دزن  تسا و  بوخ  رایسب  شدنس  هدرکتیاور و  ارنآ  یلعیوبا  اراطنق » نهادحا  متیتآ  «و  دیامرفیم دنوادخ  واب ،
مود  تروص 

هک دنچ  ره  تسا ) یقارع  هنامیپ  ) هیقو لهچ  رب  اهنز  رهم  رد  دینکن  دایز  تفگ  باطخ ... نب  رمع  دیوگ  هدش  تیاور  بعصم  نب  هللا  دبع  زا 
زا ینزسپ  مهدیم  رارق  لاملا  تیب  رد  هتفرگ  ار  يدایز  نم  دنک  دایز  هکیسک  سپ  دشاب  یثراح ) نیـصح  نب  دیزی  ینعی  ) هضفلا يذ  رتخد 

یلاعت دـنوادخ  تفگ  هچ ؟ يارب  تفگ : يرادـن  وت  ارقح  نیا  تفگ  سپ  تساخرب  دوب  ینهپ  شغاـمد  رد  هک  اـهنز  ینـالوط  فص  ناـیم 
دنکیم . هابتشا  يدرم  دوریم و  باوصبینز  تفگ  رمع  سپ  ...» اراطنق نهادحا  متیتآ  و  :» دیامرفیم

رمع ص هریس  رد  يزوج  نبا  و  شرـصتخم ص 66 ، رد  هچنانچ  ملعلا  عماج  رد  ربلا  دـبع  نبا  ارنآ  هدرک و  لقن  تایقفوم  رد  راکب  نب  ریبز 
ردلا رد  یطویـس  ص 467 و  شریـسفت ج 1  رد  ریثـک  نبا  ص 99 و  شریـسفت ج 5  رد  یبطرق  ءاـیکذالا ص 162 و  شباـتک : رد  129 و 

هیـشاح رد  يدنـس  ریلا و  دبع  نبا  راکب و  نبا  زا  زنکلا ج 8 ص 298 ، نآ  بیترت  رد  هچناـنچ  عماوجلا  عـمج  رد  ج 2 ص 133 و  روثنملا 
118 ءافخلا ج 1 ص 270 و ج 2 ص . فشک  رد  ینولجع  هجام ج 1 ص 584 و  نبا  ننس 

هحفص 188 ] ] 

موس  تروص 
اجب ار  ادخ  ساپـس  سپ  دناوخ  مدرم  يارب  يا  هبطخ  باطخ  نب  رمع  دیوگ : هدرک  لقن  یبعـش  زا  شیاربک ج 7 ص 233 ، ننس  رد  یقهیب 

رتدایز هک  امش  زا  یکی  زا  نمبدسرن  هکیتسردب  سپ  دینکن  يوردایز  اهنزقادص  رد  دینادب و  دیـشاب و  هاگآ  تفگو : دوتـس  ار  وا  دروآ و 
ارنآ يدایز  مهدیم  رارق  نم  هکنآ  رگم  دوب  هتفرگ  یـشیپ  ناب  ای  دوب  هدومن  هللاآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیرادقم  زا  ار  قادـص  دـنک 

یلاـعت يادـخ  باـتک  اـیآ  نیملـسم  ياوشیپ  يا  تفگ : درک و  ضارتـعا  وا  رب  شیرق  زا  ینز  دـمآ و  نیئاـپ  ربـنم  زا  سپـس  لاـملا  تیب  رد 
داـیز هک  نـالا  نیمه  يدرک  عنم  وتتفگ  نآ  تسیچ  سپ  یلاـعت  يادـخ  باـتک  هکلب  : تفگ وت ؟ هتفگ  اـی  دوش  يوریپ  هک  تسارتراوازس 

زا یکی  قادص  ناونعب  دیداد  و  ائیـش » هنم  اوذخ  اتالفاراطنق  نهادحا  متیتآ  و  :» شباتک رد  دیوگیم  یلاعت  دنوادخ  اهنز و  قادص  رددـننکن 
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هس ای  هبترم  ود  تسا  رتاناد  رمع  زا  یـسک  ره  رمع "  نم  هقف  ادحا  لک  تفگ " : رمع  سپ  دیرادن . رب  نآ  زا  يزیچ  سپيراطنق  ارنانز  نآ 
ثیدح . نایاپ  ات  دومن  رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم 

رد يدنس  هدرک  تیاور  یقهیب و  روصنم و  نب  دیعس  ننس  زا  هدرکلقن  زنک ج 8 ص 298  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  هدرک  دای  یطویس 
ءافخلا فشک  رد  ینولجع  هجام ج 1 ص 583 و  نبا  ننس  هیشاح 

هحفص 189 ] ] 

ج 1 ص 269 و ج 2 ص 118.
مراهچ  تروص 

یئاوقت ای  ایند  رد  یتمارک  نیا  رگا  سپ  دینکن  اهنز  رهم  قادصرد و  يور  هدایز  مدرم  يا  تفگ : سپ  ندـناوخ  هبطخ  يارب  تساخرب  رمع 
زا شیپ  ار  اـهنز  زا  ینز  قادـص  درادـن  قح  سکچیه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ناـب  دوـب  امـش  رتراوازـس  هنیآ  ره  دوـب  ادـخ  دزن 

يارب ادخ  هک  ار  یقح  ار  ام  ینکیم  عنم  هچ  يارب  نیملـسم  ياوشیپ  يا  تفگ : واب  وا و  فرطب  تساخرب  ینز  سپ  دهد  رارق  هیقو ) ) هدزاود
تـسا رتاناد  رمع  زا  یـسک  ره  رمع "  نم  ملعا  دحا  لک  تفگ "  رمع  سپ  اراطنق » نهادـحا  متیتآ  «و  دـیوگیم ادـخ  و  تسا . هداد  رارق  ام 

هک دنک  داریا  نم  رب  ینز  هکنآ  ات  دینکیمن  نم  رب  راکنا  سپ  متفگ  هک  ار  نیا  دننام  میوگیم  هک  نم  زا  دیونـشیم  تفگ : شباحـصاب  سپس 
تسین . اهنز  نیرتاناد  زا 

ینالطسق ج 8 ص 58  فیلات  يراخب  حیحص  حرش  فاشک ج 1ص 357 ، ریسفت 
مجنپ  تروص 

رد يور  هدایز  تفگ  باطخ  نب  رمع  هک  دیوگ : یملـس  نمحرلا  دبع  زا  ناشدانـساب  دنا  هدرک  لقن  رذنملا  نبا  ظفاح  قازرلا و  دبع  ظفاح 
عنم وت  يرادنقح  رمع  يا  تفگ : ینز  سپ  دینکن . اهنز  ياه  هیرهم 

هحفص 190 ] ] 

لالح سپ  دوعـسم  نب  هللا  دبع  تئآرق  رد  نآ  تسا  نینچمه  دیوگ و  بهذ » نم  اراطنق  نهادحا  متیتآ  و  :» دیامرفیم دنوادخ  هک  اریز  ینک 
دش . زوریپ  رمع  رب  سپ  درک  يوعد  رمع  اب  ینز  هک  تفگرمع  سپ  دیریگب ، ارنآ  زا  يزیچ  هک  امش  رب  تسین 

مشش  تروص 
نهادحا متیتآ  «و  ار ادخ  لوقای  مینک  يوریپ  ار  وت  نخـس  ایآ  تفگ  ینز  سپ  دـینکن  اهنز  ياه  هیرهمب  يوردایز  تفگ ، ربنم  يالاب  رمع ...

. دینک جاودزا  دیهاوخیم  هکیروط  ره  تسا  رمع  زا  رتاناد  یسک  ره  رمع "  نم  ملعا  دحا  لک  تفگ "  رمع  سپ  اراطنق »
ءافخلافشک ج 1 ص 388  نزاخ ج 1 ص 353  ریسفت  هیشاح  یفسنریسفت 

متفه  تروص 
امب ادخ  باطخ  رسپ  يا  تفگ  تساخرب و  ینز  سپ  دینکن  ناتنانز  ياه  هیرهم  رد  يور  هدایز  تفگ : ربنم  يالاب  رمع  هکیتسردب 

هحفص 191 ] ] 
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. رمع يا  دنرت  هیقف  وت  زا  مدرم  همه  رمع "  ای  کنم  هقفا  سانلا  لک  تفگ "  رمع  سپ  درک  توالت  ار  هیآ  ار و  ام  ینکیم  عنم  وت  دهدیم و 
رد هیمالسالا ج 1 ص 477 و  تاحوتفلا  نزاخ ج 1 ص 353 ، ریسفت  ءاسن  هروس  يروباشین ج 1 ص  ریسفت  یبطرق ج 5 ص 99 ، ریسفت 

اهنز . یتح  ءاسنلا  یتح  درک : دایز  نآ 
متشه  تروص 

ینز سپ  ارنآ ، زا  يدایز  نآ  منادرگرب  هکنآ  رگم  تسا  هتشذگ  ربمغیپ  نانز  قادص  زا  شقادص  ینز  هک  دسرن  نمب  هبترمکی : تفگ  رمع 
هقفا سانلا  لک  : " تفگ رمع  سپ  اراطنق »... نهادحا  متیتآ  «و  دومرف یلاعت  دنوادخ  تسا  هدادن  رارق  یتیالو  یقح و  نینچ  ادـخ  : تفگ واب 

هک ینز  دنکیم و  هابتشا  هکیماما  زا  دینکیمن  بجعت  ایآ  نیشن . هدرپ  نانز  یتح  دنرمع  زا  رت  هیقف  مدرم  همه  لاجحلا "  تابر  یتح  رمع  نم 
. دوشیم زوریپ  وا  رب  سپ  رگید  هخسن  ردو  دنکیم  عازن  وا  اب  مه  وا  امش و  ماما  اب  دنکیم  عازن  سپ  دوریم  تسرد 

ریبعت رد  درک و  هابتـشا  اطخ و  رمع  تفر و  تسار  ینزیبطرق  ترابع  رد  دـنکیم و  هابتـشا  يریما  دوریم و  تسرد  ینز  نزاـخ : ظـفل  رد  و 
نایگ هدرپ  یتح  رمع  زا  دـنرتهیقف  مدرم  مامت  تویبلا "  یف  تاردـخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  شنیعبرا ص 467 "  رد  يزار  رخف 

اه هناخ  رد 
هقفا سانلا  لـک  دـش "  بولغم  سپ  درک  تباـقر  يریما  درک و  اـطخ  يدرم  دیـسر و  عقاوب  ینز  دـیهمتلا ص 199 ، رد  ینالقاب  ظـفل  رد  و 

. رمع يا  وت  زا  دنرت  هیقف  مدرم  همه  رمع "  ای  کنم 

هحفص 192 ] ] 

مهن  تروص 
رد هتفرگ و  اريدایز  دنک  دایز  سک  ره  سپ  مهرد  دـصراهچ  رب  اهنز  قادـص  رد  دـینکن  دایز  مدرم  يا  تفگ  سپ  تفر  ربنم  يالاب  رمع 

تفگ واب  دوب و  يدـنلب  شتـسد  رد  هک  تساخرب  ینز  سپ  دـنیوگب . ینخـس  وا  اب  هک  دندیـسرت  مدرم  سپ  منکفاـیم  نیملـسم  لاـملا  تیب 
يزیچ سپ  يراطنق  ناشیاب  دیداد  و  ائیـش » هنم  اوذخات  الف  اراطنق  نهادحا  متیتآ  «و  دیامرفیم دنوادخ  تسا و  لالح  وت  رب  راک  نیا  هنوگچ 

دنکیم . اطخيدرم  دوریم و  باوصب  ینز  تفگ : رمع  سپ  دیریگن  نآ  زا 
ءزج رد  ار  باطخ  نب  رمع  هبطخ  نیا  ياه  هار  هدرک  عمج  يروباشین  مکاح  هدومن  يزوج  نبا  مظتنم  باتکزا  لقن  فرطتسملا ج 1 ص 7 

صیخلت رد  هدرک  رارقا  ارنآ  یبهذ  ودراد  بلطم  نیا  هب  رتاوت  هحیحص  دیناسا  دیوگ : هتفگ و  كردتسم ج 2 ص 177  رد  هچنانچ  یگرزب 
ار ثیدح  مامت  هکنیا  زج  هتسناد  حیحص  ارنآ  هدرک و  لقن  قیرط  نیدنچب  دوخ ج 3 ص 257  خیرات  رد  ارنآ  يدادغب  بیطخ  كردتسم و 

شلیصفتب . ار  ثیدح  دیوگیم  سپس  هدرک  دای  ار  طقف  هبطخ  هکلب  هدرکن  دای 
ریثک نبا  خـیرات  رد  هچنانچ  داد  رارق  رازه  لهچ  ار  وا  رهمو  درک  جاودزا  موثلک  ما  اب  تفرگ و  دوبهتفر  تسرد  هکینز  يارب  هفیلخ  دـیاش  و 

. تسا هدش  دای  هیمالسالا ج 2 ص 472  تاحوتفلا  هباصالا ج 4 ص 492 و  ج 7 ص 139 و 81 و 
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ار با  يانعم  هفیلخ  نتسنادن 
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 " ابا ههکاف و  ابلغ و  قئادح  الخن و  انوتیز و  ابضق و  وابنع  ابح و  اهیف  انتبناف  درک " : تئارق  ربنم  يالاب  رمع  هک  دیوگ : کلام  نب  سنا  زا  ار 
سبع هروس  ار "  هاگارچ  هویم و  تخرد و  رپ  ياهغاب  امرخ و  تخرد  نوتیز و  امرخ و  یعون  روگنا و  هناد و  نیمز  رد  میدـینایور  ام  سپ 

نآ مسق  ادخ  ناجب  نیا  تفگ  تخادنا و  دوب  شتسد  رد  هک  یئاصع  سپس  تسیچ  با  سپ  میتخانـش  ار  اهنیا  همه  تفگ   " 28 هیآ 32 -
تیادـه و امـش و  يارب  هدـش  ناـیبهچنآ  دـینک  يوریپ  تسیچ  با  یتسنادـن  رگا  وت  يارب  دراد  یبـیع  هچ  سپ  تسیراوشد  راـک  فلکت و 

. دینک شراگدرورپ  هب  راذگاو  ارنآ  سپ  دیا  هتخانشنهچنآ  دینک و  ناب  لمع  سپ  تسنآرق  زا  نآیئومنهر 
رگید ترابع  رد  و 

الخن و انوتیز و  ابـضق و  ابنع و  ابح و  اهیف  انتبناف  ار " هیآ  نیا  درک  توـالت  شباحـصا  ناـیم  رد  دوب  هتـسشن  هکیلاـح  رد  رمع  دـیوگ : سنا 
سپ دزیم  نیمزب  هک  دوب  یئاصع  شتـسد  رد  و  دـیوگ : تسیچ  ابا  سپ  میتخانـش  ار  اه  نیا  مامت  تفگ  سپـس  ابا  ههکاـف و  اـبلغ و  قئادـح 

ار هچنآ  وناب  دینک  لمع  هدش و  نایب  امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  دیریگب  مدرم  يآ  سپ  تسیراوشد  روز و  راک  هک  مسق  ادخ  ناجب  نیاتفگ 
دیراذگاو . شراگدرورپهب  ارنآ  سپ  دیا  هتخانشن  هک 

رگید ظفل  رد  و 
میتخانش ام  ار  ههکاف  نیا  تفگ  سپ  ابا  ههکاف و  درک و  تئارق  رمع 

هحفص 194 ] ] 

ام میدـشن و  فیلکت  ام  تسا  هیاهنلا :) ) رد میا و  هدـش  عنمراوشد  راک  زا  ام  هک  دیـشاب  تکاس  تفگ : هاگنآ  تسیچ  ابا  سپ  تسا  هویم  هک 
میا . هتشگن  نیاب  رومام 

رگید ریبعت  رد  و 
نیا تفگ : دوـب و  شتـسد  رد  هکیزیچ  درک  لو  سپـس  تـسیچ  اـبا  سپ  میتخانـش  ار  اـهنیا  ماـمت  تـفگ : سپ  ار  هـیآ  نـیا  دـناوخ  رمع ...
هچنآ دینک  تعاطا  يوریپ و  تفگ  سپس  تسیچ . ابا  ینادن  رگا  رمع  ردام  رـسپ  يا  وترب  تسیچ  تسا و  يراوشد  راک  هک  مسق  ادخناجب 

دیراذگاو . ارنآ  سپ  هدشن  نایب  هچنآ  هدش و  نایب  نآرق  زا  امش  يارب 
یکاب وتسا  تخس  ياهراک  فلکت و  ار  نیا  رمع  يا  میا : هدش  راوشد  راک  فلکت و  زا  عنمام  مارآ  تفگ : سپس  يربط : بحم  ظفل  ردو 

تسیچ . ابا  یتسنادن  رگا  تسین  وت  رب 
زا میا  هدش  یهن  ام  تفگ  رمع  سپ  تسیچ  با  ابا : ههکاف و  یلاعت و  يادخ  لوق  زا  باطخ  نب  رمع  زا  درکلاوئس  يدرم  هکنیا  تباث : زا  و 

تخس . ياهراک  ندرک و  يواکجنک 
ربخ  هفحت  نیا  كرادم 

نبا يرابنا و  نبا  دـیمح و  نب  دـبع  دعـس و  نبا  و  جرختـسملا » » رد میعن  وبا  شننـس و  رد  روصنم  نب  دیعـس  تسا  هدرک  لقن  ار  اـهربخ  نیا 
ارنآ كردتـسم ج 2 ص 514 و  رد  مکاح  شریـسفت ج 3 ص 38 و  رد  ریرج  نبا  و  نامیالا ، بعـش  ردیقهیب  و  هیودرم ، نبا  و  رذـنملا ،

رد بیطخ  هدرک و  تبث  ارنآ  شصیخلترد  یبهذ  هتسناد و  حیحص 
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زا لقن  هرـضنلا ج 2 ص 49  ضایرلا  رد  يربط  نیدـلا  بحم  فاشک ج 3 ص 253 و  رد  يرـشخمز  و  شدادغب ج 11 ص 468 ، خـیرات 
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 " رد ریثالا  نبا  و  رمع ص 120 ،. هریـس  رد  يزوجلا  نبا  21و  تاقفاوملا ج 1 ص 25 - رد "  یبطاـش  یبهذ و  صلخم  يوغب و  يراـخب و 
نزاخ هتسناد و  حیحص  ارنآو  شریسفت ج 4 ص 473  رد  ریثک  نبا  ریـسفت ص 30 و  لوصا  همدقم  رد  هیمیت  نبا  " ج 1 ص 10 و  هیاهنلا 

لقن لامعلا ج 1 ص 227  زنک  رد  و  هدش ، دای  نیظفاح  زا  یعمج  زا  روثنملا ج6 ص 317 - ردلا  رد  یطوبس  و  شریسفت ج4 ص 374 ، رد 
رد يرابنا  رذـنملا و  نبا  و  دـیمح ، نب  دـبع  و  شتاقبط ، رد  دعـس  نبا  و  شلئاـضف ، رد  هدـیبع  یبا  و  هبیـش ، یبا  نبا  روصنم و  نب  دیعـس  زا 

و دیوگ : ج 8 ص 389 و  يزار - ریسفت  هیشاح  شریـسفت - رد  دوعـسلا  وباو  هیودرم  نبا  نامیالا و  بعـش  رد  یقهیب  مکاح و  فحاصم و 
دیمح نب  دبع  هدومن و  میعن  وبا  زا  لقن  جيراسلا 10 ص 298  داشرا  رد  ینالطـسق  زین و  هفاحق  وبا  نب  رکبوبا  يارب  نیا  ریظن  هدش  تیاور 

تسین و یبرع  با  هک  هدش  هتفگ  دیوگ : يرابلا " ج 13 ص 23 و  حـتف  رد "  رجح  نبا  468 و  يراقلا "ج 11 ص . هدـمع  رد "  ینیع  و 
رمعو . رکبوبا  لثم  رب  نآ  ندوب  یفخم  ار  نیا  دنکیم  دیئات 

رد ار  با  هملکدـنا  هدرک  لخاد  سپ  هیبرع  تغل  نایاوشیپ  همه  رب  ناب  هدـمآ  رجح  نبا  هکیا  هتفگ  نیا  هدـش  یفخم  هنوگچ  دـیوگ : ینیما 
لبق ام  نآ و  ریـسفت  رد  یلاعت  يادخ  لوق  ایآ  سپ  تسین  یبرع  با  هک  نک  ضرف  نآ . ندوب  لیخدب  يا  هراشا  چیه  نودـب  ناشتاغل  بتک 
رد دنراد  يرذع  هچ  عقوم  نیا  رد  رمع  رکبوبا و  سپ  تسین  یبرع  مه  امش  نایاپراهچ  امش و  يارب  كاروخ  مکماعنال » ومکل  اعاتم  » نآ
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رب یئوگروزب  رگا  ناشیا و  زا  دنک  عافد  هک  دیایم  شـشوخ  رجح  نبایلب  هدنیوگ  لوق  ناب  دوشیم  دـیئات  روطچ  اهنآ و  رب  نآ  ندوب  یفخم 
دشاب . نآ  ندوب  یبرع  یفن  برع و  تغل 

تسا  لمات  هتسیاش 
هدرک فذـح  ار  ثیدـح  لوا  با  هملک  هب  هفیلخ  ینادان  ندرک  ناهنپ  يارب  هکنیا  زج  هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  ار  ثیدـح  نیا 
عقوـم نیا  رد  تما  یناداـن  ار  وا  تسین  مهم  ندرک و  یئوـگروز  زا  یهن  زا  دـعب  هدرک  یئوـگروز  هدرک و  لـقن  ارنآ  رخآ  لـیذ و  تـسا و 

. راوشد راک  یئوگروز و  زامیدش  یهن  ام  تفگ  سپ  میدوب  رمع  شیپ  ام  هک  سنا  لوق  زا  دیوگ  رمع . هتفگ  دافمب 
ارنآ زا  يرایـسب  يدوزب  و  تسا . هدومن  نآ  اب  يزاـب  فیرحت  تسد  هک  یئاهثیدـح  زا  يراـخب  حیحـص  رد  تسا  رایـسب  هچ  وهزادـنا  هچ  و 

دید . یهاوخ 

تسا هداد  انز  هک  يا  هناوید  نز  هرابرد  هفیلخ  تواضق 

درک و تروشم  رفن  دـنچ  اب  نآ  هرابرد  سپ  دوب  هداد  اـنز  هک  رمع  شیپ  دـندروآ  ار  يا  هناوید  نز  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 
رذگ داب  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  یلع  سپ  داد  ارنآ  ندرک  راسگنس  روتسد 

هحفص 197 ] ] 

راسگنـس هک  هداد  نامرف  رمع  هداد و  اـنز  هک  تسا  هلیبق  نـالف  هناوید  نز  نیا  دـنتفگ : تسیچ  هراـچیب  نز  نیا  راـک  دومرف : دومن  نز  ناـب 
یلصادخ ربمغیپ  هک  يرادن  دای  ایآ  یتسنادن  ایآ  نیملسم  ياوشیپ  يا  دنتفگو : رمع  شیپ  دندمآ  سپـس  دینادرگرب  ار  وا  تفگ  سپ  دوش .

دوش لقاع  ات  هناوید  زا  ( 3  ) ددرگ رادیب  ات  باوخ  زا  ( 2  ) دوش غلاب  ات  لفط  زا  هدش  هتشادرب  هفیاط  هس  زا  فیلکت  ملق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
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هللا هب  درک  عورـش  رمع  دراذگ و  دازآ  ار  وا  سپ  هدوب  یگناوید  لاح  رد  هدـش  بکترم  هک  یئانز  نیا  دـیاش  تسا  هلیبق  نالف  هناوید  نیا  و 
نتفگ  ربکا 

يرگید  تروص 
سپ دننک  راسگنس  ار  وا  داد  نامرف  وا  دندوب و  هدروآ  دوب  هداد  انز  هک  ار  ینز  هک  باطخ  نب  رمع  شیپ  مدش  رـضاح  دیوگ : نایبظ  یبا  زا 
تسا هداد  انز  دنتفگ : دوشیم  هچ  ار  هراچیب  نیا  اهناب  دومرف : ناشیاب و  درک  دروخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دننک  نارابگنـس  ات  دندرب  ار  وا 

ار ام  دـنتفگ : سپ  رمع  دزن  هب  دـینادرگرب  داد و  تاجن  ناـشیا  تسد  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  وا . ندرک  راسگنـسب  هدادناـمرف  سپ 
سپ وا . دزن  دـمآو  ترـضحنآ  يوـسب  داتـسرف  سپ  يزیچ ، يارب  رگم  ار  راـک  نیا  هدرکن  مالـسلا  هیلعیلع  تـفگ : رمع  دـینادرگرب : یلع 
مئانلا نع  هثالث : نع  ملقلا  عفر  :» دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يدینـشن  اـیآ  دومرف : ار  راـکهنگ  نیا  يدـینادرگرب  هچ  يارب  تفگ 

« لقعی یتح  یلتبملا  نع  و  ربکی ، یتح  ریغصلانع  و  ظقیتسی ، یتح 

هحفص 198 ] ] 

هناوید نیا  يرآ  دومرف : دوش  لقاع  ات  هناوید  زا  و  دوش ، گرزب  ات  كدوک  زا  و  دوش ، رادیب  هکنآ  ات  باوخ  زا  رفن ، هس  زا  دش  هتـشادرب  ملق 
مهنم و  دومرف : ترـضحنآ  منادیمن  نم  تفگ  ترـضحناب  رمع  تسا  هدش  لمع  نآ  بکترم  نونج  لاح  رد  وا  دـیاش  سپ  تسا  هلیبق  نالف 

ار . وا  ندرک  راسگنس  درک  كرت  رمع  سپ  منادیمن 
سابع . نبا  زا  ار  تیاکح  نیا  هدرک  تیاور  . 90 لاس يافوتم  یفوک  میج  حتفب  یبنج  بدنج  نب  نیصح  وا  نایبظ  وبا 

موس  تروص 
داب وا  رب  ادخ  ناوضرهک  یلع  ام  ياقآ  تشذگ  سپ  يا  هدنهد  انز  نز  ندرک  راسگنـسب  داد  نامرف  یـضار ... وا  زا  ادـخ  هک  رمع  ام  ياقآ 
سپ دنکیمن . ار  راک  نیا  یتهج  نودب  ترـضحنآ  تفگ  دش  هداد  ربخ  رمع  هب  نوچ  سپ  درک  صالخ  ار  وا  سپ  ندرکنارابگنـس  نیب  رد 

ول ال  " تفگ رمع  سپ  یگناوید  لاح  رد  هدش  راکنیا  بکترم  وا  هک  تسنکمم  سپ  تسا  هلیبق  نالف  هناوید  وا  دومرف : دیسرپ  وا  زا  نوچ 
دوب . هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  رمع "  کلهل  یلع 

مراهچ  تروص 
اب مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلعوا  رب  تشذگ  سپ  دننک  راسگنس  ار  وا  داد  نامرف  سپ  دوب  هداد  انز  هک  رمع ... دزن  دندروآ  ار  يا  هناوید 

دومرف سپ  دندرکیم  لابند  ار  وا  هک  دندوب  یئاه  هچب  نز  نآ 

هحفص 199 ] ] 

ایآ دومرف : و  رمع . دزن  نز  نآ  اب  دنتفر  دـینادرگرب و  ار  وا  دومرف : دـننک  نارابگنـس  ار  نیا  هک  هداد  نامرف  رمع  دـنتفگ : ار  نز  نیا  تسیچ 
ملتحمات كدوک  زا  دوش و  رادـیب  ات  باوخ  زا  دـبای و  يدوبهب  ات  یلتبم  زا  دوش و  لقاع  ات  هدـش  هتـشادرب  هناوید  زا  فیلکت  ملق  هک  ینادـن 

دوش 
. يرتشیب ظفل  اب  شمعا  زا  هدرک  تیاور  ارنآ  هبعش  تسا و  حیحص  ثیدح  نیا  دیوگ : مکاح 

مجنپ  تروص 
یقهیب : هتفگب 
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يا دومرف : رمعب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دوب . هدشراسگنـسب  موکحم  دوب و  هداد  اـنز  هک  هلیبـق  نـالف  هناوید  رب  درک  روبع  مالـسلا  هیلع  یلع 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شیامرف  تسین  ترطاخ  ایآ  دومرف : يرآ  تفگ  دننک  راسگنـس  ار  نز  نالف  هک  هداد  نامرف  نیملـسم  ياوشیپ 

هتـشادرب هورگهس  زا  فیلکت  ملق  قیفی » یتح  نونجملا  نع  و  ملتحی ، یتح  یبصلا  نع  ظقیتسی و  یتح  مئانلا  نع  هثـالث : نع  ملقلا  عفر  » هلآ
دننک دازآ  ار  وا  ات  داد  نامرف  سپ  ارچ : تفگ  دوش . لقاع  ات  هناوید  زا  و  دوش ، غلاب  ملتحم و  ات  كدوک  زا  و  دوشن ، رادیب  ات  باوخ  زا  هدش 

ناتساد  نیا  كرادم 
قیرط ج 2 ص دنچب  شدوخ  ننس  رد  ارنآ  هدرک  لقن  دواد  وبا 

هحفص 200 ] ] 

ننس رد  یقهیب  و  هتسناد ، حیحص  ارنآ  كردتسم ج 2 ص 59 و ج4 ص 389 و  رد  مکاح  و  شننس ج 2 ص 227 ، رد  هجام  نبا  و  ، 227
رد يربـط  نیدـلا  بحم  و  ص 5 ، لوصو ج 2  ریـسیت  رد  هچناـنچ  لوصـالا  عماـج  رد  ریثا  نبا  و  قیرط ، نیدـنچب  ص 264  يربـکلا ج 8 

يراسلا ج 10 داشرا  رد  ینالطـسق  ارنآ  هدرک  دای  یبقعلا ص 81 و  رئاخذ  ردو  دـمحا ، زا  لقن  یمود  ظفلب  جهرضنلا 2 ص 196  ضایرلا 
هداتفا قافتا  دـیوگ و  سپ  مود  تروصب  ریدـقلا ج 4 ص 357  ضیف  رد  يوانم  و  ناـبح ، نبا  یئاـسن و  دواد و  وبا  يوغب و  زا  لـقن  ص 9 

یطایمد و  موس ، ظفلب  ریغص ج 2ص 417  عماج  رب  يزیزع  حرش  هیشاح  ردینفح  و  نآ . دننام  رکبوبا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  وا و  يارب 
 " رمع کلهل  یلع  ول ال  رمع "  لوقنآ  رد  هکیظفلب  شا ص 57  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبس  و  موس ، ظفلب  مالظ ج 2 ص 56  حابصم  رد 

يراقلا ج 11 ص151. هدمع  رد  ینیع  يرابلا ج 12 ص 101 و  حتف  رد  رجح  نبا  تسا و 
تسا  هجوت  بلاج 

لوا دـنکیم  هفیلخ  يراوگرزب  تمارکب و  دروخرب  نآ  رد  هک  دـید  یتقو  وا  هکنیا  زج  هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  رد  ار  ثیدـح  نیا  يراـخب 
دماین ششوخ  تفالخ و  ماقم  ندرک  ظفح  يارب  هدرک  فذح  ار  ناتساد 

هحفص 201 ] ] 

سپ تواضق  عقوم  رد  نآ  زا  ار  وا  تلفغ  اـی  هروهـشمتنسب  دـنکیم  مـالعا  ار  وا  یناداـن  لـهج و  هکیتیاـکح  رب  ار  یمالـسا  تما  یهاـگآ 
ات باوخ  زا  ددرگ و  غلاب  ات  كدوک  زا  دوش و  لقاع  ات  دـش  هتـشادرب  هناوید  زا  ملق  هک  یتسنادـن  ایآ  دومرفرمعب : مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ :

. دوش رادیب 

ادخ باتک  لیوات  هب  هفیلخ  ینادان 

نم تفگ : دومن و  دوسالا ) ) رجح هب  ور  دـشفاوط  لخاد  نوچ  سپ  باطخ ... نب  رمع  اـب  میدومن  جـح  اـم  دـیوگ : يردـخ  دیعـس  یبا  زا 
دیـسوبیم ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدوب  هدـیدن  نم  رگا  تعفنم و  هن  يراد و  ررـض  هن  هک  یتسه  یگنـس  وت  هک  منادـیم 

دناسریم عفن  دنزیم و  نایز  نینموم  ياوشیپ  يا  هکلب  تفگ  داب  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  مدیـسوبیمن . ار  وت  زگره  مهنم 
ذا و  :» دیامرف یلاعت  دنوادخ  . میوگیم نم  هکتـسنانچ  نآ  هک  یتسنادیم  هنیآ  ره  نآرق ) ) ادـخ باتک  لیوات  زاار  نیا  يدوب  هدـیمهف  وت  رگا  و 

ياه تشپ  زا  مدآ  دالوا  زا  تفرگ  وت  راـگدرورپهکیماگنه  و  ...» مهـسفنا یلع  مهدهـشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کـبر  ذـخا 
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هدـنب ناشیا  تسا و  لج  زع و  راگدرورپ  وا  هک  دـندرک  فارتعا  ورارقا  نوچ  سپ  ناشدوخ  رب  ارناشیا  تفرگ  هاوگ  ار و  اـهنآ  هیرذ  ناـشیا 
ارنآ گنس  نیاو  یکزان  هچراپ  رد  ارناشیا  دهع  نامیپ و  تشون  دنیوا  ناگ 

هحفص 202 ] ] 

هکیسک هرابرد  دهدیمیهاوگ  تداهش و  تسا  بل  ود  نابز و  مشچ و  ود  وا  يارب  هکیلاح  رد  دوش  هتخیگنارب  تمایق  زور  رد  وا  دیعلب و  - 
اهیف تسل  ضراب  هللا  یناقبا  واب " ال  تفگ  رمع  سپ  باتک  نیا  رد  تسا  هللا "  نیما  وا "  سپ  شنامیپ  هب  هدرک  افو  هکیلاـح  رد  ارنآ  دـمآ 
نایم رد  منک  یگ  هدنز  نم  هک  ادـخب  مربیم  هانپ  تفگ : رگید  هرابع  رد  یـشابن و  اجنآ  رد  وت  هکنیمز  رد  دراذـگن  ارم  ادـخ  نسحلا "  ابا  ای 

یشابن . ناشیا  نایم  رد  وت  هکیمدرم 
ناتساد  نیا  كرادم 

تسا و هدـمع  رد  هچنانچهکم  خـیرات  رد  یقرزا  رمع ص 106 و  هریـس  رد  يزوج  نبا  و  كردتـسم ج 1 ص 457 ، رد  يروباشین  مکاح 
رد هچنانچ  ریبک  عماج  رد  یطویـس  شریبعت و  ودـب  يراـقلا ج 4 ص 606  هدـمع  رد  ینیع  ص 195 و  يراسلا ج 3  داشرا  رد  ینالطـسق 
رد دیدحلا  یبا  نبا  نابح و  نبا  مکاح و  تالاوط و  رد  ناطق  نسحلا  یبا  و  هدروآ : هکم  لئاضف  رد  يدنج  زا  لقن  نآ ج 3 ص 35  بیترت 

هیمالسالا ج 2 ص 486. تاحوتفلا  رد  نالحد  ینیز  دمحا  جهن ج 3 ص 122 و  حرش 

غرمرتش مخت  هرافک  هب  هفیلخ  لهج 

هاگان سپ  قشمد  دجسمب  مدش  لخاد  دیوگ : ریبز  نب  دمحم  زا 

هحفص 203 ] ] 

تفگ يدرک  كرد  ار  یسک  هچ  درمریپ  يا  متفگ  سپ  دوب . هدمآرد  يریپ  زا  شا  هنیـس  ياه  ناوختـسا  هک  مدروخرب  هک  يدرمریپ  هب  نم 
ام تفگ : يا  هدینـش  هکیزیچ  زا  نک  فیرعت  نم  يارب  متفگ  ار  كومری  تفگ : يدرک : تکرـش  ار  گنج  هوزغ و  هچ  سپ  متفگ : ار  رمع 

اجب ار  جـح  کسانم  نوچ  سپ  میدروخ ، ارنآ  میدوب  مرحم  هکیلاح  رد  میتفای  غرمرتش  مخت  هار  رد  سپ  جـح  دـصقب  هبیتق  اـب  میتفر  نوریب 
لوسر ياـهقاطاهب  میدیـسر  هکنآ  اـت  دـیئایب  نم  بقع  تفگ  درک و  اـمب  تشپ  سپ  میتفگ  رمع  نیملـسمياوشیپ  هب  ار  بلطم  نیا  میدروآ 

هب تفر  هن  تفگ : تسا  اـجنیا  نسحلا  وبا  اـیآ  تفگ  سپ  داد  باوـج  ینز  سپ  دز  ار  اـهقاطا  نآ  زا  یکی  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
: دومرف سپ  درکیم  راومه  ار  كاخ  شتسد  اب  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلعب  میدیسر  ات  میتفرو  دیئایب  نم  اب  تفگ  تشگرب و  سپ  ءارحص 
ات دیداتـسرفن  بقع  ارچ  دومرف : دـندوب ، مرحم  هکیلاـح  رددـنتفای  یغرم  رتـش  مخت  تعاـمج  نیا  تفگ  سپ  ، نیملـسم ياوـشیپ  يا  نیرفآ 

رمث هچنآ  سپ  دننک  تفج  اه  مخت  ددعب  ناوج  هدام  نارتش  اب  ار  يرن  نارتش  دومرف : مسرب ، امـش  تمدخ  هک  مرتراوازـس  نم  تفگ : میایب ،
دـساف یهاگ  مهمخت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دزادنایم  هچب  یهاگ  رتش  تفگ  رمع  دنیامن  هللا  تیب  شکـشیپ  هیده و  دنروآ  هچب  دـهد و 

دشاب نم  رانک  رد  نسحلا  وبا  هکنآ  رگم  راین  شیپ  نم  ياربیتخس  راوشد و  راک  کی  ایادخ  راب  تفگ : رمع  تفر  نوچ  سپ  دوشیم 

هحفص 204 ] ] 
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دنرتاناد رمع  زا  مدرم  همه 

 " رمع نم  هقفا  سانلا  لک  " 
هتخیمآ لسع  اب  یبآ  فرظ  ناوج  نآ  سپ  تساوخ ، بآ  وا  زا  سپ  دوب  هنـشت  هکیلاح  رد  راصنا  ناـناوج  زا  یناوجب  تشذـگ  يزور  رمع 

هدنز رد  ارناتهزیکاپ  دیدرب ، شتآ  ایندلا » مکتایحیف  مکتابیط  متبهذا  » دیامرفیم یلاعتيادـخ  هک  تفگ  دیـشونن و  رمع  سپ  داد  واب  درک و 
نیذـلا ضرعی  موی  «و  ارنآ رتولجناوخب  تسین  هلبق  لـها  زا  یکی  وت و  يارب  هیآ  نیا  نینموم ، ربهر  يا  تفگ  رمعب  ناوج  سپ  ناـتایند  یگ 

اهب » متعمتسا  ایندلا و  مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا  رانلا  یلع  اورفک 
لک تفگ "  رمع  سپ  ناب . دیدرک  شیعت  ایند و  یگ  هدنز  ردار  ناتاه  هزیکاپ  دیدرب  دنیوگیم  اهناب  دنزادنایم  شتآ  رب  ار  رافک  هکیزور  و 

. دنرتاناد رمع  زا  مدرم  همه  رمع "  نم  هقفا  سانلا 

دوب هدرک  عازن  شردام  اب  هک  یناوج  ندز  هب  هفیلخ  نامرف 

ار وا  شردام  سپ  باطخ ... نب  رمع  دزن  درک  عازن  شردام  اب  راصنا  زا  یناوج  تفگ : شردپ  زا  عفار  یبا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  زا 

هحفص 205 ] ] 

دروآ و دـهاش  رفن  دـنچ  نز  دـهد و  یهاوگ  هکدوبن  يدـهاش  وا  دزن  سپ  تساوخ  هاوگ  رمع  سپ  تسین  نم  رـسپ  نیا  تفگ  درک  راـکنا 
نآ هک  داد  روتـسد  رمع  سپ  نزناـب  هدز  تمهت  ءارتـفا و  ناوج  تسا و  هدرکن  رهوش  زونه  تسا و  رتـخد  تسا  رکب  وا  هک  دـنداد  یهاوگ 
هللا یلص  ربمایپ  دجسم  رد  سپـس  دیبلط . ار  اهنآ  ترـضحنآ  سپ  اهنآ  راکزا  درک  لاوئـس  دید و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دننزب . ار  ناوج 
سپ درک  راکنا  ار  وت  وا  هچنانچ  نک  راـکنا  ار  نز  نیا  وت  تفگ : ناوج  هب  سپ  درک  راـکنا  ار  وا  سپ  دیـسرپ  نز  زا  تسـشن و  هلآ  هیلع و 

ناردارب نیـسح  نسح و  وت و  ردـپ  نم  ار و  وا  نک  راکنا  واـب  دومرف : ترـضح  تسا . نم  رداـم  نز  نیا  ادـخربمایپ  يومع  رـسپ  يا  تفگ 
يرآ و دنتفگ  تسا  ذفان  يراج و  نز  نیا  هرابرد  نم  مکح  دومرف : نز  نابحاصب  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  مدرک  راکنا  ار  وا  نم  تفگ  دناوت 
زا ار  ناوج  نیا  مدرک  جیوزت  نم  هک  دنهد  یهاوگ  دنتـسه  رـضاح  اجنیا  هکیناسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  تسیراج ، مه  ام  هرابرد 
رد دنتخادنا  سپ  دوب  مهرد  داتـشه  دـصراهچ و  دندرمـش  سپ  دروآ  سپ  روایب  تسلوپ  نآ  رد  هکیا  هسیک  ورب  ربنق  وا ، زا  هناگیب  نز  نیا 
نآ نوچ  سپ  دـشاب  یـسورع  رثا  وت  رب  هکنیا  رگم  ام  شیپ  اـین  رب و  هب  ار و  تنز  تسد  ریگب  دـندومرف  ناوجب  وا و  هیرهم  ناونعب  نز  نماد 

ار وا  هنوگچ  دومرف  تسنم ، رـسپ  نیا  هک  مسق  ادخب  تسا  شتآ  نیا  هک  ادـخ  ادـخ  هللا "  هللا  نسحلا "  وبايا  دز  دایرف  نز  تشگرب  ناوج 
هتـشک گنجب و  تفر  درمنآ  مدش و  نتـسبآ  ناوج  نیاب  سپ  دندرک  جیوزت  واب  ارم  نم  ناردارب  دوب و  یگنز  شردـپ  تفگيدرک : راکنا 

مالـسلا هیلع  یلع  سپ  دـشاب . نم  رـسپ  وا  هک  مدرک  راکنا  نم  دـش و  گرزب  اهنآ  ناـیم  رد  سپ  هلیبق  نـالف  هب  مداتـسرف  ار  نیا  نم  دـش و 
دومرف
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. هدرک دای  ص 45 هیمکحلا ) قرطلا  ) رد ارنآ  يزوجمیق  نبا  دش  تباث  شبسن  درک و  شردام  هب  قحلم  ار  ناوج  نآ  منسحلا و  وبا  نم 

تاملک دافم  هب  هفیلخ  ینادان 

هدـیدن زیچ  رب  هورکم و  ار  قـح  درادتسود و  ار  هنتف  هـک  متـسه  یمدرم  زا  تـفگ : يروـطچ ؟ وـت  دیـسرپ  يدرم  زا  باـطخ  نـب  رمع  - 1
تسود ار  دنزرف  لام و  : دومرف دننادرگرب و  ار  وا  داد  نامرف  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دننک  ینادنزار  وا  هک  داد  روتـسد  سپ  دهدیم ، یهاوگ 

امش و يارب  تسا  شیامزآ  هنتف و  امش  نادنزرف  لاوما و  هک  تسین  نیا  زج  هنتف » مکدالوا  مکلاوما و  امنا  :» دیامرفیم یلاعت  دنوادخ  دراد و 
وا داد  روتـسد  رمع ... سپ  هدیدن  ار  وا  تسا و  ادخ  ربمایپ  دمحمهک  دـهدیم  تداهـش  تسا و  قح  نآ  هکنآ  لاح  دراد و  هورکم  ار  گرم 

. هتلاسر لعجی  ثیح  ملعی  هللا  تفگ "  دننک و  دازآ  ار 
هیزوج ص 46. میق  نبا  هیمکحلا ) قیرطلا 

سپ يدومن ، حبـص  هنوگچ  نامی  رـسپ  واب  تفگ  رمع  سپ  درک  تاقالم  باطخ  نب  رمع  اب  تفگ  هک  هدش  تیاور  نامی  نب  هفیذح  زا  - 2
هکیزیچب مهدـیم  تداهـش  تسود و  ار  هنتف  مراد و  هورکم  ار  قح  هکیلاح  رد  مدرکحبـص  مسق  ادـخب  منک ، حبـص  روطچ  یهاوخیم  تفگ 

ارنآ ما  هدیدن 

هحفص 207 ] ] 

رمع سپ  تسیننامـسآ . رد  ادـخ  يارب  هکتـسیزیچ  نیمز  يور  رد  نم  يارب  مناوخیم و  زامن  وضو  نودـب  ار و  هدـیرفآ  ریغ  مرادـیم  هگن  و 
نیا يارب  ار  هفیذـح  هک  تفرگ  میمـصت  تشاد و  یلجعتـسم  راـک  هـکنآ  لاـح  تـشگرب و  اروـف  هفیذـح و  نانخـس  يارب  دـش  نیگمـشخ 

مشخ و راثآ  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبانب  یلع  رب  دوب . هار  رد  هک  ناـیم  ناـمه  رد  سپ  دـنک  تیذا  شراـتفگ 
ارنامی نب  هفیذـح  هکیلاـح  رد  مدرک  دروخرب  تفگ  هدومن : نیگمـشخ  ار  وت  يرما  هچ  رمع  يا  دومرف : درک  هدـهاشم  وا  هرهچ  رد  بضغ 

دراد و شوخان  ار  گرم  تفگ  تسار  دومرف : دـیایمن  مشوخ  قح  زا  هکیلاح  رد  مدرک  حبـصتفگ  يدرک ؟ حبـص  هنوگچ  متفگ  واب  سپ 
امنا :» دـیامرفیم یلاعت  دـنوادخ  دراد و  تسود  ار  دـنزرف  لام و  تفگ  تسار  دومرف : مراد ، تسود  ار  هنتف  دـیوگیم : تفگ : تسا  قح  نآ 

ادـخ و یئاتکیب  تداهـش  دـیوگیم : تسار  دومرف  ما  هدـیدن  هکیزیچب  مهدـیم  تداهـش  و  دـیوگیمیلع : ای  تفگ  هنتف » مکدالوا  مکلاوما و 
منکیم ظفح  نم  هک  دیوگیم  یلع  يا  تفگ : سپ  هدیدن . ار  اهنآ  مادکچیه  دـهدیم و  طارـص  منهج و  تشهب و  تمایق و  ثعب و  گرم و 

زامن وضو  نودـب  نم  دـیوگیم  و  تفگ : تسین  قولخم  وا  ار و  یلاعت  يادـخ  باتک  دـنکیم  ظفح  دـیوگیم : تسار  دومرف : ار  هدـیرفآ  ریغ 
سپتسا زیاج  وضو  نودـب  وا  رب  تاولـص  وضو و  نودـب  ادـخ  لوسر  میومع  رـسپ  رب  دتـسرفیمتاولص  دـیوگیم : تسار  دومرف : مناوخیم 

: دومرف دیوگ  اهنیا  همه  زا  رتگرزب  زیچ  نسحلا  وبا  يا  تفگ :
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دراد و دـنزرفو  نز  وا  اریز  تفگ  تسار  دوـمرف : درادـن  نامـسآ  رد  ادـخ  هک  مراد  يزیچ  نیمز  يور  رد  نم  هـک  دـیوگ  تـفگ : نآ  یچ 
. دوبن بلاطیبا  نب  یلع  رگا  دوش  كاله  باطخ  رسپ  هک  دوب  کیدزن  تفگ : رمع  سپ  دنزرف . نز و  نتشاد  زا  تسیلاع  هزنم و  دنوادخ 
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هدرک دایارنآ  ناراگن  خـیرات  زا  يرایـسب  لقن  لها  شیپ  تسا  تباث  نیا  متفگ  نم  هک  هتفگ : هدرک و  لقن  هیافک ص 96  رد  یجنگ  ظفاح 
همهملا ص 18. لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا  و  دنا .

دوب تفگ  مدرم  زا  یهورگب  هک  دوب  نیا  نآ  دوب و  هدز  رـس  يراک  وا  زا  هک  باطخ ... نب  رمع  شیپ  دندروآ  ار  يدرمهک  هدش  تیاور  - 3
يراصن دوهی و  مرادن و  تسود  ار  قح  مرادتسود و  ار  هنتف  هکیلاح  رد  مدرک  حبـص  دوب  هتفگ  يدرک  حبـص  هنوگچ  دندوب  هتفگ  واب  هک 

نوچ سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  داتـسرف  رمع  سپ  هدشن  قلخ  هکیزیچب  منکیم  رارقا  ما و  هدیدن  هکیزیچب  مراد  نامیا  منکیم و  قیدـصت  ار 
« هنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  :» دیامرف یلاعت  دنوادخ  دراد و  تسود  ار  هنتف  دیوگ ، تسار  دومرف  دندرک : وگزاب  ار  درمنآ  نانخـس  دندمآ 
دوهی و و  قحب ، گرم  تارکـسدمآ  و  قحلاـب » توـملا  هرکـس  تئاـج  و  :» دوـمرف یلاـعت  دـنوادخ  ار و  گرم  ینعی  دراد  هورکم  ار  قـح  و 
« ءیـش یلع  دوهیلا  تسیل  يراصنلا  تلاق  ءیـش و  یلع  يراصنلا  تسیل  دوهیلا  تلاق  و  :» دومرف یلاعت  دـنوادخ  دـنکیم  قیدـصت  ار  يراصن 

دراد نامیا  تسین و  يزیچ  رب  دوهی  دنتفگ  يراصن  دنتسین و  يزیچ  رب  يراصن  دنتفگ  دوهی 
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هللااب ذوعا  تفگ " رمع  سپ  تمایق  تعاس  ینعی  هدـشن  قلخ  هکیزیچب  دـنکیم  رارقا  دراد و  لج  زع و  يادـخب  نامیا  ارنآ . هدـیدن  هکیزیچب 
. نآ يارب  یلع  دشابن  هکیا  هلکشم  زا  ادخب  مربیم  هانپ  اهل "  یلع  هلضعم ال  نم 

لیلق زا  ارم  ایادخ  راب  تفگ  رمع  شیپ  يدرم  دیوگ : دنا  هدومنلقن  یمیمت  میهاربا  زا  رذنملا  نبا  و  دیمح ، نب  دـبع  هبیـش و  نبا  ظفاح  - 4
ناگ هدنب  زا  یکدنا  و  روکشلا » يدابع  نم  لیلق  و  :» دیوگیم ادخ  هک  مدینش  نمتفگ  درمنآ  تسا . ءاعد  هچ  نیا  تفگ  رمع  سپ  هدب  رارق 
رمع زا  مدرم  همه  رمع "  نم  هقفا  سانلا  لک  تفگ " : رمع  سپ  دـهد . رارق  لیلق  نیا  زا  ارم  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  نم  دنراذگـساپس و  نم 

. دنرتاناد
ملعا سانلا  لک  تسا " يرشخمز  ریبعت  رد  و  رمع ، يا  وت  زادنرتاناد  مدرم  همه  رمع "  ای  کنم  ملعا  سانلا  لک  هدمآ "  یبطرق : ظفل  رد  و 

دنرمع . زا  رتاناد  مدرم  مامت  رمع "  نم 
هیضق  نیا  كرادم 

یطویس ج 5 ص 5 و 229، ریسفت  فاشک ج 2 ص 445 ، ریسفت  یبطرق ج 14 ص 277  ریسفت 
درادرپیم تدابعب  اهبش  درادیم و  هزور  ار  اهزور  نم  رهوش  هکیتسردب  نیملسم : ربهر  يا  تفگ : و  رمع ... شیپ  دمآ  ینز  - 5
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نیا نینموم  ياوشیپ  يا  تفگ  دوب  هتـسشن  دوب  بعک  شمان  هکیدرم  رمع  سلجم  رد  وت و  رهوش  تسیدرم  بوخ  نز  ناب  تفگ  رمع  سپ 
نایم تواضق  يدیمهف  ار  وا  نخس  هچنانچ  تفگ  رمع  سپ  دنکیم  تیاکش  شزیمآ  یگباوخمه و  زا  وا  زا  يرود  رد  شرهوش  راک  زا  نز 

رما رد  ایآ  تفگ : دنکیمتیاکـش . وت  زا  نز  نیا  تفگ  سپ  دـندروآ  اروا  اروف  سپ  دـینک  رـضاح  ار  وا  رهوش  تفگ  بعک  سپ  امن . اهنآ 
: دورس ار  تیب  ود  نیا  نز  سپ  وا ، اب  یگباوخمه  شزیمآ و  زا  وت  يرودرما  رد  هکلب  تفگ : دراد  تیاکش  هباشون  اذغ و 

هدشنا  میکحلا  یضاقلا  اهیا  ای 
هدجسم یشارف  نع  یلیلخ  یهلا 
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. تسا هدرک  لفاغ  نم  شزیمآ  زا  شدجسم  ارم  رسمه  قیفر و  ایآ  هک  ار  وا  هدب  دنگوس  راک  تسرد  یضاق  يا 

هدقری  هلیل ال  هراهن و 
هدمحا ءاسنلا  رما  یف  تسلف 

تفگ : هدرک و  داشنا  شرهوش  سپ  منک  ساپس  ار  وا  اهنز  رما  رد  هک  متسین  نم  سپ  دوریمن  باوخب  شبش  زور و 

للحلا  یف  اهشرف و  یف  یندهز 
لزن دق  ام  ینلهذا  ورما  ینا 

هدش لزان  هچنآ  ارم  هدرک  ناشیرپ  هک  متسه  يدرم  نم  هکنوچ  اهتنیز  رد  وا و  یگباوخمه  شزیمآ و  رد  ارم  هتشادزاب 

لوطلا  عبس  یف  لمنلا و  هروس  یف 
لجی فیوخت  هللا  باتک  یف  و 

هک تسا  میب  ادخ  باتک  رد  گرزب و  هروس  تفه  رد  لمن و  هروس  رد 
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تفگ : واب  یضاق  سپ  دناسرتیم 

لزی  مل  اقح  کیلع  اهل  نا 
لقع نمل  اهبیصن  عبرا  یف 

للعلا  کنع  عدو  كاذ  اهطاعف 

واب ار  قح  نیا  سپ  دمهفب . دشاب و  لقاع  هکیسک  يارب  تسا  وا  ظح  بیصن و  بش  راهچ  رد  تسا  یقح  هراومه  وت  رب  وا  يارب  هکیتسردب 
وت يارب  سپ  ار  ات  راهچ  ات و  هس  ات و  ود  اهنز  زا  هدرک  لالح  وت  يارب  یلاعت  دنوادخ  تفگ : سپـس  ار  اهرذع  تدوخ  زا  نک  كرت  هدب و 
ای نز  نخـس  زا  اـیآ  منک  بجعت  امـش  کـی  مادـک  زا  منادـیمن  نم  تفگ  رمع ... سپبش  زورکی و  تـسوا  يارب  زور و  هنابـش  هـس  تـسا 

مدومن . هرصب  یلاو  ار  وت  نمهک  ورب  اهنآ ، نیب  رد  وت  تواضق  مکحزا و 
رگید تروص 

سپ دریگیم ، هزور  ار  زور  دنکیم و  مایق  تدابعب  ار  اهبـش  نم  رهوش  تفگ  رمع و  دزن  دمآ  ینز  دنیوگ : هک  هدـش  تیاور  یبعـش  هداتفزا و 
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، روطچ تفگ  رمع  دراد  شرهوش  زا  تیاکـش  هنیآ  ره  تفگ : راوس  نب  بعک  سپ  ار . ترهوش  رب  دورد  یتـفگ  وکین  هنیآ  ره  تفگرمع :
يا تفگ  سپ  اـهنآ  ناـیم  نک  تواـضق  يدـیمهف  هنوگ  نیا  رگا  سپ  تفگ : تسین  يا  هرهب  شرهوش  زا  وا  يارب  هک  دـنکیم  اـعدا  تفگ :
بش . کی  بش  راهچ  ره  زا  تسا و  زورکی  زور  راهچ  ره  زا  نزنآيارب  سپ  ات  راهچ  اهنز  زا  وا  يارب  هدر  لالح  دنوادخ  نیملسم  ربهر 

درک تیاکش  ینز  هک  تسا  باعیتسا  رد  رمع  یبا  ریبعت  رد  و  م -

هحفص 212 ] ] 

وتب وا  زا  تیاکـش  هک  مرادـن  شوخ  نم  درادـیم و  هزور  ار  زور  تداـبعب و  دـنکیم  ماـیق  بش  نم  رهوش  هک  تفگ : سپ  رمعب  شرهوش  زا 
... نزنآ زا  دیمهفن  رمع  سپ  دنکیم  ادخ  تعاطب  لمع  وا  هکنوچ  میامن 

يدـیمهف يزیچ  وا  راک  زا  وت  هکنوچ  ینک  تواضق  اهنآ  نیب  هک  وت  رب  مدرک  مزال  تفگ : راوس  نب  بعکب  رمع  وا  يارب  يرگید  ظفل  رد  و 
رخآ . ات  مدیمهفن  نم  هک 

تسا . روهشم  نیا  دیوگ : رمع  وبا 
هزور زور  دـباوخ و  یمن  بش  هک  مرهوـش  رب  نک  کـمک  ارم  ناـنموم  ریما  يا  تفگ  ورمع  شیپ  دـمآ  ینز  هک  هدـش : تیاور  یبعـشزا  و 

شراگدرورپ  هدابع  زا  اریدرم  منک  عنم  هک  یهدیم  نامرف  ارم  ایآ  یهدیم  روتسد  هچ  نمب  سپ  تفگ : دریگیم 

زامن تئارق  رد  هفیلخ  داهتجا 

دناوخن هروس  دمح و  لوا  تعکر  رد  سپ  دناوخ  ار  برغم  زامن  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  تیاور  بهار  نب  هلظنح  نب  نمحرلا  دبع  زا  - 1
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دروآاجب . وهس  هدجس  ود  داد  مالس  درک و  مامت  ار  زامن  نوچ  سپ  دناوخ  راب  ود  ار  دمح  هروس  دش  لوغشم  ار  مود  تعکر  نوچ  سپ 
رمع هدـیقع  بهذـم و  نآ  هکنیا  لثم  دـندامتعا و  دروم  ربخ  نیا  تایاور  مامت  دـیوگ  هدرک و  دای  يرابلا ج 3 ص 69  حـتف  رد  رجح  نبا 

تعکر رد  سپ  دـناوخ  زامن  ام  اب  باطخ  نب  رمع  تسا  نیا  شترابع  وهدرک  لـقن  يربک ج 2 ص 382  ننـس  رد  ارنآیقهیب  و  تسا . هدوب 
دـش صالخ  شزامن  زا  نوچ  سپ  تشذگ  هاگنآ  دناوخ  راب  ود  ار  هروس  دمح و  تساخرب  مود  تعکر  رد  نوچ  سپ  دهاوخن  يزیچ  لوا 

. تفگ مالس  سپس  دروآ  اجب  هدجس  ود  : یترابع رد  دروآ و  اجب  هدجس  ود  مالسزا  دعب 
. تسا هدرک  لقن  مود  ظفلب  ظافح  زا  یعمجزا  لامعلا ج 4 ص 213 ، زنک  رد  هچنانچ  هدرک  دای  عماوجلا  عمج  رد  یطویس 

سپ دناوخن  ار  هروس  دـمح و  سپ  دـناوخیم  مدرم  اب  ار  برغم  زامن  تشاد  باطخ  نب  رمع  هک  دـیوگ : نمحرلا  دـبع  نب  هملـس  یبا  زا  - 2
رد سپ  تفگ : دوب  بوخ  دنتفگ  دوب  روطچ  دوجس  عوکر و  سپتفگ  يدرواین  اجب  ار  تئارق  ارچ  دنتفگ : واب  زامن  زا  دش  فرصنم  نوچ 

. تسین یکاب  تقو  نیا 
تیاکح  نیا  كرادم 

رد هچنانچ  هدرک  تیاکح  عماوجلا  عمج  رد  یئاسن  قازرلا و  دـبع  کلام و  زا  یطویـس  هدرک و  لقن  ننس ج 2 ص 381 و347  رد  یقهیب 
وبا تفگ : یعفاش  دیوگ  یقهیب  هدش و  دای  نآ ج 4 ص213  بیترت 
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هحفص 214 ] ] 

درکیمنراکنا . ارنآ  سکچیه  تفگیم و  رمع  نادناخ  شیپ  هنیدم  رد  ار  هصق  نیا  هملس 
دندامتعا  دروم  شنایوار  مامت  حیحص و  دانسا  و 

دش هتفگواب  دش  غراف  نوچ  سپ  داد  مالس  ات  درکن  تئارق  يزیچ  دناوخ و  ار  برغم  زامن  باطخ  نب  رمع  هک  دیوگ : یعخن  میهاربا  زا  - 3
دراو ات  مدروایم  دورف  ارنآ  لزنمب  لزنم  مدرک  عورـش  سپ  مداتـسرفیم  ماشب  یناوراک  زامن  رد  نم  تفگرمع : سپ  يدناوخن . يزیچ  وت  هک 
. دندرک هداعا  مه  مدرم  هدرک و  هداعا  ار  زامن  سپ  متخورف . ار  اهنآ  ياهراب  اهنآياهسالپ و  اهنآ و  نالاپ  اهرتش و  همه  سپ  مدش  ماش 

داد روتسد  سپ  هن ، تفگ  يدناوخ  تلد  رد  ایآ  نیملسم : ربهر  يا  تفگ  باطخ  نب  رمعب  يرعشا  یسوم  وبا  هک  هدش : تیاور  یبعـش  زا  و 
درک . هداعا  مدرم  اب  ار  زامن  دنتفگ و  هماقا  ناذا و  سپ  دنیوگ  ناذا  اه  نذوم  هک 

لامعلا ج 4 ص 213  زنک  یقهیب ج 2 ص 382 ، يربک  ننس 
لوا تعکر  ردراـبکی  سپ  یملـسم  لـصاب  شزاـمن  ود  نیا  رد  هدرکن  دانتـسا  هفیلخ  هک  دوشیم  مولعم  رهاـظ و  هصق  رارکت  دراوم و  نیا  زا 
افتکا مود  هبترم  رد  مالـس و  زا  دـعب  ای  مالـس  زا  شیپ  دروایم  اجب  وهـس  هدجـس  دـنکیم و  اـضق  ارنآ  مود  تعکر  رد  دـناوخ و  یمن  يزیچ 
هچنآ دنیبیم  وا  هکنیا  ای  ندرک  هداعاب  دنکیم . طایتحا  مینیب  یم  هعفدـکی  وهـس و  هدجـس  ندرک و  هداعا  زا  هدجـس  عوکر و  یبوخب  دـنکیم 

هلئـسم يارب  یکـالم  وا  هکنآ  اـی  تسا  هیتـقو  ياـهداهتجا  نیا  اـیآ  سپ  دـننکیم . هداـعا  مه  مدرم  دـنکیمهداعا و  سپ  تـسا  لـطاب  هدروآ 
هار زا  هدعاق  فالخ  لئاسم  وا  هک  تسارجح  نیا  زا  بیجع  و  دنک . عوجر  ناب  هک  دسانشیمن 

هحفص 215 ] ] 

ار دوخ  صقن  بیع و  سپ  بهذم  نیا  دننام  دنک  رب  ردیحالس  هرز و  هک  ار  يا  هدعاق  فلاخم  ره  دهدیم  اج  دنادیم و  بهذم  ار  میقتسم 
. شزامن رد  هفیلخ  بلق  روضح  عوضخ و  هزادنا  رادقم و  زا  تسا  یهگآ  نالعا و  ثیداحا  نیا  رد  و  دراد . روتسم 

ثاریم رد  هفیلخ  هدیقع 

سپ ثلث . رد  يردام  ناردارب  اـب  اریرداـم  ردـپ و  ناردارب  داد  تکرـش  هک  باـطخ ... نب  رمع  شیپ  مدوب  رـضاح  دـیوگ : یفقث  دوعـسم  زا 
رارق يرداـم  ناردارب  يارب  ار  ثلث  تفگ : مدرک  تواـضق  هنوگچ  تفگ : يدرک  تواـضق  نیا  ریغبلاـس  نیا  لوا  رد  وت  تفگ : واـب  يدرم 

و میدومن . مکح  ام  هچنآ  رب  انب  مه  نآو  میدرک  مکح  ام  هچنآ  رباـنب  نیا  تفگيدادـن : رارق  يزیچ  يرداـم  ردـپ و  ناردارب  يارب  يداد و 
میدومن  تواضق  زورید  رد  ام  هچنآ  رب  نآ  میدرک و  تواضق  زورما  ام  هچنآ  رب  نیا  یظفل : رد 

 " ملعلا رد " رمع  وبا  راصتخاروطب و  شننس ج 1 ص 154  رد  یمراد  هدرک و  لقن  قیرط  دنچب  يربک ج 6 ص 255 ، ننس  رد  ارنآ  یقهیب 
ص 139.

دیاین و تسرد  ایدـیآ  تسرد  تعیرـش  اب  هچ  دوش  رداص  هفیلخ  يار  زا  هچنآ  روحم  دـنزیم  رود  اهتواضق  ماکحا  هکنآ  لثم  دـیوگ : ینیما 
رد هک  تسین  ینوناـق  دوـش و  يوریپ  هک  تسین  یمکح  اـجنیا  رد  دـهاوخیم و  هک  هچناـب  دـنک  مکح  هک  تسه  شیارب  هفیلخ  هـکنآ  لـثم 

مالسا
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هحفص 216 ] ] 

. تسا هدش  در  لطاب و  یعطق  ياهلیلدب  هک  یبیوصت  زا  دشاب  رت  تشز  نیا  دیاش  دشاب و  روهشم  عیاش و 

هدرب زینک و  قالط  هب  هفیلخ  ینادان 

سپ دندیــسرپ  زینک  هدرب و  قـالط  زا  باـطخنب و  رمع  دزن  دـندمآ  درم  ود  هـک  دــنا  هدرک  لـقن  رکاـسع  نـبا  ظـفاح  ینطق و  راد  ظـفاح 
علصا يا  تفگ  سپ  تشادن  وم  شرس  يولج  هک  علصا ) ) دوبيدرم اهنآ  نایم  رد  هک  دجسم  رد  یتیعمج  هب  دیسر  ات  دمآ  اهنآ  اب  تساخرب 

رمع سپ  هنایم ، تشگنا  )و  تداهـش ) هبابـس تشگناب  واب  درک  هراشاسپـس  وا  يوسب  درک  دـنلب  ار  شرـس  سپ  زینک  قالط  رد  یئوگیم  هچ 
ات يدـمآ  ام  اب  سپ  یتسه  نیملـسم  ربهر  وت  هکنآ  لاح  وت و  دزن  میدـمآ  ام  هللا ) ناحبـس  ) تفگ اهنآ  زا  یکی  سپ  قالط ، ود  تفگ : اهناب 

. دنک وت  يوسب  هراشا  هک  وا  زا  يدش  یضار  يدیسرپ و  وا  زا  درم و  نیا  رب  يداتسیا 
امن ریدغلا ) ) ام باتک  نیا  زا  مود ص 299  ءزجب  عوجر 

هحفص 217 ] ] 

دوب كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

رمع "  کلهل  یلع  ول ال  " 
درک دروخرب  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دننکراسگنـس  ار  وا  هک  داد  نامرف  رمع  سپ  انزب  درکرارقا  دوب و  نتـسبآ  هک  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز 

طلست نیا  دومرف  دینادرگربار و  وا  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دننک  راسگنـس  ار  وا  هدادروتـسد  رمع  دنتفگ  دوشیم ، هچ  ار  نز  نیا  دومرفو : واب 
ایيداد هجنکـش  ار  وا  وـت  دـیاش  و  دراد . مکـش  رد  هک  یلیفطرب  وـت  يارب  تـسین  يا  هطلـس  تموـکح و  اـما  وا و  ربتـسا  وـت  تموـکح  و 

دعب هکیسک  يارب  تسین  يدح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هک  يدینـشنایآ  دومرف : مداد  شا  هجنکـش  يرآ  تفگ : يدیناسرت 
دیدهت ای  دننکسبح  هریغ  یلولس و  کت  درجم و  نادنز  رد  ای  دننزبیلباک ) اب  ای  هدز  یقرب  ینوپق  دنب  تسد  ) ار وا  هکدنک  رارقا  هجنکش  زا 

دازآ اروا  رمع  سپ  درادـن ) يراـبتعا  شزرا و  وا  رارقاو  ) تـسین وا  يارب  يرارقا  سپ  درک  میهاوـخ  ناـنچو  نـینچ  یئوـگن  رگا  هـک  دـننک 
نب یلع  دننام  هک  دنتـسه  ازان  زجاع و  ناوناب   " رمع کلهل  یلع  ول ال  بلاطیبا  نب  یلع  لثمندلت  نا  ءاسنلا  تزجع  تفگ "  سپـس  تخاس 

. دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دنیازببلاطیبا .
هیضق : نیا  كرادم 

بلاطم یبقعلاریاخذ ص 80 ، ءرضنلا ج 2 ص 196  ضایرلا 

هحفص 218 ] ] 
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يزار ص 466  رخف  نیعبرا  یمزراوخ ص 48 ، بقانم  لوئسلا ص 13 ،

تسا رت  هیقف  رمع  زا  یسک  ره 

رمع "  نم  هقفا  دحا  لک  "

ارم تفگ  نز  تسیچ . نز  نیا  راک  دومرف : سپ  دننک . راسگنس  هک  دنشکیم  ار  ینتـسبآ  نز  هک  دید  دش و  رمع  رب  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع 
هچنآ رب  اما  يراد . وارب  یتسد  تنطلس و  وت  رگا  دوش . راسگنـس  هچ  يارب  نیملـسم  ربهر  يا  دومرف : رمعب  سپ  دننک  مراسگنـس  هک  دنربیم 

هیلع یلع  سپ  تسا . رتاناد  نم  زا  یـسک  ره  تفگ  هبترم  هس  ینم "  هقفادـحا  لک  تفگ " : رمع  سپ  يرادـن  يا  هطلـس  تسوا  مکـش  رد 
دندرک . راسگنس  دندرب و  ار  وا  نآ  زا  سپ  دیئاز  يرسپ  ات  ار  وا  دومن  تنامض  مالسلا 

يرواد : نیا  كرادم 
يارب تسا  هتشذگ  هیـضق  نآزا  ریغ  نیا  تفگ  سپ  یبقعلا ص 81  ریاخذو  هرـضنلا ج 2 ص 196 ، ضایرلا  رد  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح 
هیافک رد  ارنآ  یجنگ  ظفاح  و  دش . راسگنـس  نیا  دشن و  راس  گنـس  دوبن و  حیحـص  سپ  هدوب  دیدهت  هجنکـش و  زا  دعب  نآفارتعا  هکنیا 

. ارنآ هدرک  دای  ص 1.5 

هحفص 219 ] ] 

تافرع كرد  زا  دعب  ضئاح  رد  هفیلخ  مکح 

زا ام  میا  هدش  تیاور  و  تسین . عادو  فاوط  هدومن  تافرع  كرد  هک  یـضئاح  رب  هک  اهرهـش  رد  دنا  هتفگ  ءاهقف  مومع  دیوگ : رذنملا  نبا 
هکنیا لثم  عادو و  فاوط  يارب  دوبضئاح  هاـگ  ره  ندرک  فقوتب  دـنا  هدرک  رما  ناـشیا  هک  تباـث : نب  دـیز  رمع و  نبا  باـطخ و  نب  رمع 
سپـس دوشن . طقاس  وا  زا  دوش  ضیح  نآ  زا  شیپ  رگااریز  هضافا  فاوط  وا  رب  تسبجاو  هچنانچ  نآ  رب  ار  فقوت  دـنا  هدرک  بجاو  ناـشیا 

رمع سپ  دش  ضیح  سپس  ار  ادخ  هناخ  نابرق  دیع  زور  درک  فاوط  ینز  دیوگ : رمع  نبا  زا  عفان  ات  حیحـصياهدنسب  رمع  زا  هداد  تبـسن 
تباث قیقحتب  و  دیوگ : دیامن  هللا  تیب  فاوط  دوش و  كاپ  ات  دـندرک  تکرح  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  دـنراد  هگن  هکم  ردار  وا  هک  داد  روتـسد 

هک هشیاع  ثیدـح  توبث  يارب  میدرک  تفلاخم  وااب  ام  سپ  تسا  هدـنام  یقاب  رمع  هدـیقع و  نیا  زا  تباث  نب  دـیز  رمع و  نبا  عوجرهدـش 
ثیداحا نمضتم  هکیزیچب  نیاب  دنکیم  هراشا 

هحفص 220 ] ] 

زا شیپ  دنک  تافرع  كرد  نز  هاگ  ره  دنتفگیم  هباحـص  همه  هکدمحم  نب  مساق  قیرط  زا  تسا  هدرک  تیاور  هبیـش  یبا  نبا  تسباب و  نیا 
دشاب . تیب  فاوط  نآ  دهع  رخآ  دیابتفگیم  هک  رمع  رگم  جح  زا  تسا  هدش  غراف  سپ  دوش  ضیح  هکنآ 

هاگنآدـنکیم ادـخ  هناخ  فاوط  هکینز  زا  مدیـسرپ  باطخ و  نب  رمع  شیپ  مدـمآ  دـیوگ : هدـش  تیاور  سوا  نب  هللا  دـبع  نب  ثراـح  زا  و 
اوتف ارم  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچ  مه  متفگ  سپ  دیوگ : ثراح  دشاب . هناخ  فاوط  وادهع  رخآ  دیاب  تفگ  سپ  دوشیم  ضیح 
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زا ارم  يدرک  لاوئس  دنک  هیرگ  گرمب  تردام  ای  داب  هدیربتتسد  تفگ : رمع  سپ  داد 

هحفص 221 ] ] 

هداد ناب  اوتف  رمع  هچنآ  فالخ  رب  ینعی  ) ار وا  منک  تفلاخم  هکنآ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  يدوب  هدرک  لاوئس  هکیزیچ 
هک نآ  نایوار  نداد  تبـسنب  وا  رب  ندرک  دامتعا  رب  تسنآ  هدـنریذپ  هکیلاـح  رد  هدرک  لـقن  يافوتم 207  مساق  نب  مشاـه  رـضنلا  وبا  و  م -

هکینز زا  دیـسرپ  سپ  باطخ  نب  رمع  شیپ  دـمآ  فیقث  ینب  هلیبق  زا  يدرم  هکیموزخم  یحی  نب  مشاه  زا  دـندامتعا  درومو  قثوم  یگمه 
تفگ یفقث  هن  تفگ  رمع  دـنک . چوک  دوش  كاپ  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  زیاج  وا  رب  ایآهدرک  ترایز  ار  هناخ  دـیع  زور  رد  هدـش و  ضیح 

هنایزات و هب  دنزب  ار  واهک  تساخرب  رمع  سپ  ناب . يداد  اوتف  وتهک  هچنآ  ریغب  نز  نیا  رد  داد  اوتف  ارمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 
تسا . هداد  اوتفنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هکیزیچ  رد  ینکیم  اتفتسا  نم  زا  هچ  يارب  تفگیم 

ینالف ص 9 ) يرمع  مهملا  ظاقیا  )
ملعا رمع  هک  دـنکیملایخ  هللا ... راج  یـسوم  دـنا و  هتـسناد  ارنآ  هباحـص  همه  هکیزیچ  هتفر  رمع  دای  زا  هنوگچ  منادـیمن  نم  دـیوگ : ینیما 

دنا هدرک  تقفاوم  ار  وا  سپ  رمع  نبا  دیزاما و  و  دالب . ءاملع  ارناشیا  دـنا  هدرک  يوریپ  اوتف و  رد  ار  وا  دـندرک  تفلاخم  سپ  تسا  هباحص 
لودـع تقو  هچ  منادـیمن  هدوب و  شا  هدـیقع  رد  وا  يارب  تقفاوم  تهجب  ای  هدیـسرت  شا  هنایزات  زا  ایآ  منادـیمن  اهنامز و  زا  يدایز  تدـم 

. شتایح نامز  رد  ای  شگرم  زا  دعب  ایآنیا  زا  دندرک 

هحفص 222 ] ] 

ثراحب درک  تنوشخ  هکلب  تنـس  رب  دش  هاگآ  علطم و  هکنآ  زا  دعب  درکن  شیار  زا  لودـع  رمع  هکتـسنآ  بیجع  سپ  ینک  بجعت  رگا  و 
بهذـم رب  رمتـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياوتف  زا  ناـب  دـنداد  ربـخ  ار  وا  هکیتـقو  دز  شا  هناـیزات  اـی  ار  یفقث  هللا و  دـبع  نب 

. منادیمن نم  هچ  يارب  هدش  يوریپ  تنس  فالخ  دنام  شدوخ  صوصخم 
شیاربک ج 5 ص 163 ننس  رد  یقهیب  زین ، هتفر  هفیلخدای  زا  هک  تسادخ  دنمدوس  باتک  رد  یلصا  تنس  نیا  يارب  هک  دید : سابع  نبا  و 
ره تفگ  سابع  نبا  سپ  دشاب . ادـخ  هناخ  شدـهع  نیرخآ  دوش و  كاپات  دـنامب  دـیاب  نز  تفگ  تباث  نب  دـیز  هک  همرکع  زا  هدرک  لقن 

هکنانچ یتفگ  هک  ار  هچنآ  متفای  نم  هک  سابع  نبا  يوسب  داتـسرف  تباث  نبدیز  سپ  دـنک  تکرح  دـیاب  هدرک  هناخ  فاوط  دـیع  زور  هاگ 
متـشاد تسود  نم  نکل  اهنز و  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتفگ  منادیمهنیآ  ره  نم  هک  تفگ  سابع  نبا  سپ  دیوگ : یتفگ 
سپـس قیتعلا » تیبلاب  اوفوطیل  مهروذـن و  اوفویل  مهثفت و  اوضقیل  مث  :» دـناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  تسادـخ  باـتک  رد  هک  هچناـب  میوگب  هک 

دنناسرب و مامتاب  دندرک  بجاو  نتشیوخ  رب  رذنب  ار  هچنآ  دننک و  فرطرب  نآ ) دننام  نخان و  نتفرگ  ندیشارت و  رـسب  ) ار شیوخياهکرچ 
يزیچ سپ  دـیدرگ  هناخ  درگ  دومن و  رذـنب  ءافو  درک و  فرطرب  ار  تفاثک  كرچ و  سپ  دـننک ) ءاـسن  فاوط  ) دـندرگب نهک  هناـخ  درگ 

. رگید دنامن  یقاب 
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تنس هب  هفیلخ  لهج 

ینب زا  يدرم  ار  شیرق  زا  ینز  هک  دیـسر  رمعب  دیوگ : قورـسم  زا  یبعـش  زا  ثعـشا  ار  ام  درک  ثیدح  دـیوگ : درک  لقن  كرابملا  نبا  م -
جاودزا وا  اب  زگره  تفگ : درک و  تبوقع  مه  ار  اهنآ  تخادـنا و  یئادـج  اـهنآ  نیب  واـهنآ  يوسب  داتـسرف  سپ  هتفرگ  شا  هدـع  رد  فیقث 

ار وا  ادـخ  هکمالـسلا  هیلع  یلع  شوگب  دـش و  عیاـش  مدرم  ناـیم  رد  تواـضق  نیا  داد و  رارق  لاـملا  تیب  رد  تفرگ و  ار  قادـص  دـنکن و 
هک دنتـسنادیمن  نز  درم و  نآ  لاملا ، تیب  اب  دراد  راک  هچ  قادـص  ار  نیملـسم  ياوشیپ  دـنک  محر  ادـخ  تفگ : سپ  دیـسر  دـنک  زارفارس 
هچ امـش  سپ  دـنتفگ : یــضعب  تنــسب  دـنادرگرب  ار  ود  نآ  هـک  تـسا  راوازــس  ربـهر  ءاوـشیپ و  يارب  سپ  تـسین  زیاـج  هدـع  رد  حاـکن 

تخادنا یئادج  مه  اهنآ  نیب  هتـسناد و  لالح  اروا  اب  شزیمآ  هک  هچنآ  ببـسب  تسنزنآ  لام  هیرهم  قادص و  دومرف : نزنآ  هرابرددیئوگیم 
ار وا  سپـس  دیامن  لیمکت  ار  یمود  هدع  سپـس  دنک  لیمکت  ار  یلوا  هدع  دومن  تبوقع  دز و  ار  اهنآ  دیابن  تسین و  اهنآ  رب  مه  یقالـش  و 

ارنآ لثم  ثعشا  زا  هدئاز  یبا  نبا  و  تنسب . ار  اه  ینادان  دینادرگرب  مدرم  يا  تفگ : دیسر  رمع  شوگب  تواضق  نیا  نوچسپ  دیامن  هبطخ 
مالسلا . هیلع  یلع  هتفگب  رمع  تشگرب  سپ  نآ  رد  دیوگ  هدرک و  تیاور 

صاصج ج 1 ص 504  نآرقلا  ماکحا 
رد هک  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز  قورسم : زا  يریبعت  رد  و 
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رفن ود  نیا  نیب  زگره  تفگ  داد و  رارق  لاملا  تیب  رد  تفرگ و  ار  وا  هیرهم  تخادـنا و  یئادـج  اـهنآ  نیب  سپ  دوب  هدرک  رهوش  شا  هدـع 
وا شزیمآ  زا  هک  هچنآ  يارب  تسوا  لام  رهم  سپ  هدوب  ینادان  لهج و  يور  زا  رگا  دومرف : دیسر  مالسلا  هیلعیلع  شوگب  سپ  دوشن  عمج 

ناراگتـساوخ زا  يراگتـساوخ  درم  نآسپ  دش  یـضقنم  وا  هدع  هاگ  ره  سپ  تخادنا  یئادج  اهنآ  نایم  هتـسناد و  لالح  ارنآو  هدرب  تذل 
مالسلا  هیلع  یلع  هتفگب  تشگرب  سپ  تنسب  ار  اه  ینادان  دینادرگرب  تفگ : دناوخ و  يا  هبطخ  رمع  سپ  تسانزنآ 

کلهل یلع  ـال  ول  : " تفگ رمع  سپ  تسا ، هرکذـت » » رد مالـسلا و  هیلع  یلع  هتفگب  ار  رمع  هتفگ  دـینادرگرب  تفگ : یمزراوخ  ظـفل  رد  و 
رهوش شا  هدـع  رد  هکینزهرابرد  رمع  تفگ : هک  هدرک  لـقن  قورـسمزا  شننـس  رد  یقهیب  دوب و  هدـش  كـاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  رمع " 
تفگ داد و  رارق  لاـملا  تیب  رد  تفرگ و  ار  هیرهم  مارح و  هیرهم  مارح و  یئوشاـنز  مارح " : قادـصلا  مارح و  حاـکنلا  تفگ  هدوـب  هدرک 

. دنوشیمن عمج  دنشاب  هدنز  هکیمادام  نز  درم و  نیا 
ایآ تفگ : نزناـب  سپ  هدرک  رهوش  شا  هدـع  رد  ینز  هک  رمعب  دـندیناسر  دـیوگ : هدرک  تیاور  هلیـضن  اـی  هلـضن  نب  دـیبع  زا  زین  یقهیب  و 

رگا تفگ  هن  تفگ : تسا  هدـع  رد  نز  نیا  هـک  يدـیمهف  وـت  اـیآ  تـفگ  شرهوـشب  سپهـن  تـفگ : يدرک  رهوـش  هدـع  رد  هـک  یتـسناد 
داد رارق  ادخ  هار  ردهقدص  ارنآ  تفرگ و  ار  هیرهم  دز و  قالـشهنایزات  اب  ار  اهنآ  سپ  مدرکیم  راسگنـس  ار  امـش  رفن  ود  ره  نم  دـیتسنادیم 

. تسین لالحوت  رب  زگره  تفگ  درمب  ار و  وا  یئوشانز  مهدیمن  هزاجا  ار و  هیرهم  مهدیمن  هزاجا  تفگ :
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یقهیب : زا  رگید  تروص 
نیملـسم قودنـص  لاملا و  تیب  ردو  تفرگ  ار  وا  هیرهم  سپ  دوب  هدرک  رهوششا  هدع  رد  هک  باطخ  نب  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز  دیوگ :
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رب ادـخ  ناوضر  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک . تبوقع  ار  اـهنآ  دـنوشن و  عمج  زگره  تفگ  تخادـنا و  یئادـج  اـهنآ  ناـیم  داد و  رارق 
دیامن لیمکت  ار  هدع  هیقب  نز  سپـس  دوش  قیرفت  اهنآ  نایم  دیابتسا  مدرم  زا  ینادان  نیا  نکیل  و  ادـخمکح ) ) تسین روطنیا  دومرف  تسوا 

اب شزیمآ  دوب  هتـسناد  لالح  هچنآ  ببـسب  داد  رارق  هیرهم  نزنآ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ودیامن  لیمکت  ار  مود  دقع  زا  هدع  هاگنآ  یلوا  زا 
تنسب . ار  اهینادان  دینادرگرب  مدرم  يا  تفگ  نآ  زا  سپ  دومن و  ار  وا  رکش  دروآ و  اجب  ار  ادخ  ساپس  رمع ... سپ  دیوگ : ار  وا 

ار هیرهم  قادص و  حیحص  تیاور  مادکب  ای  هیآ و  مادکب  تفرگ و  ار  هیرهم  هچ  يارب  دز و  قالـش  ار  ود  نآ  هفیلخ  هچ  يارب  دیوگ : ینیما 
نم درمنآ  رب  دوــمن  يدــبا  مارح  ار  نزنآ  ببــسس  هـچب  هـچ و  يارب  دــینادرگ و  هللا  لــیبس  یف  هقدــص  ارنآ  داد و  رارق  لاــملا  تــیب  رد 

درکیمن و شومارف  ار  شدوخ  هفیلخ  شاکیا  دـینادیمن و  رگا  دیـسرپ  هب  نآرق  لـها  زا  نوملعت » ـال  متنک  نا  رکذـلا  لـها  اولئـساف  » منادـیمن
وا تواضق  شیپ  تنسب . ار  اهینادان  دینادرگرب  تفگ  هک  درکیم . لمع  شدوخ  هتفگب 
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. تنس باتک و  زا  هردان  يایاضقب 
هیرهم وا  هک  رمع  زا  هدش  تیاور  هچنآ  اما  نآرقلا ج 1 ص 505 و  ماکحا  رد  صاـصج  لوق  زا  نک  بجعت  سپ  يدرک  بجعت  رگا  و  م -

رد قدصت  هکتـسنیا  نآ  هار  سپ  هدش  لصاح  عورـشمان  قیرط  زانز  نآ  يارب  هیرهم  نآ  هک  هدش  دقتعم  وا  سپ  داد  رارق  لاملا  تیب  رد  ار 
داد رارق  هکنیا  رد  رمع  بهذـم  مالـسلا و  هیلع  یلع  هتفگب  تشگرب  سپـسداد  رارق  لاـملا  تیب  رد  ارنآ  نیا  ياربسپ  دوـش  هداد  ادـخ  هار 
هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  تسنآ  لثم  دوب  هدش  لیـصحت  عونمم  قیرط  زا  نزنآ  يارب  نوچ  لاملا  تیب  يارب  اروا  هیرهم 
يارب دـشاب  زیاج  هک  دوبن  کیدزن  سپ  دـندوب  هدروآ  ترـضحنآ  يارب  هتخپ و  ارنآ  دـندوب و  هتفرگ  شکلام  نذا  نودـب  هکیدنفـسوگ  رد 

ترضحناب سپ  دنا  هتفرگ  قح  نودب  ار  وا  هکدهدیم  ربخ  ارم  دنفسوگ  نیا  هک  دومرف : سپ  دیامن : لیم  نآ  زا  تساوخ  هکیتقو  ترضحنآ 
رما سپ  تمیق  نامضب  هدش  اهنآ  لام  دنفسوگ  نآ  هکتسنیا  ام  دزن  نیا  لیلد  و  دیهد . ناریـساب  ارنآ  دومرف  سپ  تسا . نینچ  هک  دنداد  ربخ 

دندوب هدادنشنابحاص  هب  ارنآ  تمیق  اهنآ  دوب و  هدـش  ناشیا  لام  عونمم  قیرط  زا  دنفـسوگ  نآ  هکنآ  يارب  نآ  نداد  هقدـصب  ارناشیا  درک 
10.ه 

ناشن ار  وا  هک  دشاب  يزیچب  هک  دنچ  ره  وا  زادنک  عافد  هک  دوب  هدرک  هدارا  سپ  دوب  هدرک  انیبان  روک و  ار  صاصج  هفیلخب  یتسود  بح و 
ینادان  لهج و  غادبدنک 

ارنآ هکنآ  ات  ناب  دوش  هداد  قدصت  هک  هتـشاد  یهار  تقو  هچ  هدش  لصاح  عنم  قیرط  زا  هکیلام  زا  هدـننک  عافد  هناگینیا  لئاسم  هک  نادـب 
دشابن و نآ  قیداصم  زا  عوضوم  هچ  رگا  هداد و  رارق  دوخبهذم 
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تهابـشهجو هچ  هاگنآ  دـشاب  وا  سفن  یکاپ  بیط و  زا  هکنآ  رگم  یـسک  لاـم  تسین  لـالح  هکنآ  لاـح  دوشن و  در  شبحاـصب  هچ  يارب 
تـسا مظعالا ) هللایلو  هک  ) ادخ لوسر  تسد  کی  دنفـسوگ  نیب  هدش و  قحتـسم  نزنآ  اب  شزیمآ  نتـسناد  لالح  ببـسب  هکیلام  نیب  تسا 

قیرط ریغ  زا  دوش  هتـسناد  هچ  رگا  تاهبـش و  عقوم  رد  فقوت  ییئوکین  هکنیا  رگم  ارنآ  رد  فرـصت  وا  يارب  هدش  زیاجو  هدومن  لالح  ارنآ 
رب بصغ  ماکحا  بیترت  نودب  دیروخن ، نم  زا  ما  هبوصغم  نم  هک  دنز  ادص  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هدش  هتخپ  دنفـسوگ  هک  يداع 
رد طقف  هفیلخلـهج  هکنیا  اـفاضم  تسین ، عوضوم  ود  نیب  یطبر  سپ  دـشاب  لوهجم  اـی  دوش  هتخانـششبحاص  هب  نآ  ندـینادرگرب  زا  نآ 
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نیدـنچ زا  هدومن  تنـس  اب  تفلاخم  هفیلخ  بانج  هکلب  دوشن  هلـصو  هکنآ  اـت  تسین  لاـملا  تیب  رد  ار  قادـص  نداد  رارق  هیحاـن  زا  هلئـسم 
. یتسناد هچنانچ  تهج 

دج رد  هفیلخ  داهتجا 

سپ تفرگ . ار  شلام  هک  دوب  رمع  دش  ثراو  مالسا  رد  هکیدج  نیلوا  تفگ : وا  هک  یبعش  زا  هدرک  لقن  شننس ج 2 ص 354  رد  یمراد 
یناردارب . زا  یکی  دننام  وت  تسین و  وت  لام  نیا  دنتفگ : هدمآ و  وا  دزن  دیز  مالسلا و  هیلع  یلع 

یقهیب : ظفل  رد  و 
هب ار  والام  ثاریم و  هک  تساوخ  رمع  سپ  درم  رمعنب  ینالف  رسپ  دوب  باطخ ... نب  رمع  دش  ثراو  مالسا  رد  هکیدج  نیلوا  هکیتسردب 
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رگا تفگ : رمع  سپ  تسین . وت  يارب  راک  نیا  دنتفگ  واب  دـیزو  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دـهدن  يزیچ  هدرم  نآ  ناردارب  هب  دریگب و  یئاهنت 
. مشاب وا  ردپ  نم  هن  دشاب و  نم  رسپ  وا  هک  مدیدیمندوبن  یکی  امش  يار 

يربک ج 6 ص 247  ننس 
: تفگ دـج و  ثاریم  رد  درک  تروشم  شنارای  اب  دروخ  تبرـض  یتقو . باطخ  نب  رمع  هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  ناورم  زا  زین  یمراد  و 

مینک يوریپ  ام  رگا  تفگ  واب  نامثع  سپ  دینک . يوریپ  سپ  ارنآ  دینکيوریپ  هک  دینیبیم  مه  امـش  رگا  سپ  مراد  یئار  دج  هرابرد  نم  هک 
مکاح ج 4 ص 340 ) كردتسم  .) ياربحاص تسبوخ  سپ  ار  خیش  يار  مینک  يوریپ  رگا  تسا و  حالص  نآ  سپ  ار  وت  داهتجا  يار و 
نآ رد  هک  تشاد  شوخان  رمع  دندادیم و  رارق  ردارب  زا  یلواثاریم  رد  ار  دج  هک  دوب  نیا  رمع ... ورکبوبا  يار  داهتجا و  زا  دیوگ : یبعش 

داتـسرف سپ  نآ  تخانـش  زا  تسین  مدرم  يارب  يا  هراـچ  دـش  عقاو  هکدوب  يراـک  نیا  تفگ : دـش  دـج  رمع  نوچ  سپ  دوـش . هدز  یفرح 
يا تفگ : سپ  میهد . رارق  ردارب  زا  یلوا  ار  دـج  اـم  هک  دوب  نیا  رکب  یبا  يار  تفگ : دـیز  سپ  دیـسرپ  وا  زا  سپ  تباـث  نب  دـیز  يوـسب 

هخاش سپ  هدمآرد  يرگید  هخاش  يا  هخاش  زا  سپيا  هخاش  نآ  زا  دـش  بعـشنم  سپ  هدـیئور  هک  ار  یتخرد  هدـن  رارق  نیملـسم  ياوشیپ 
هیلع یلع  ترـضح  تمدخ  داتـسرف  سپ  دـیوگ : هدـمآ  نوریب  يا  هخاش  زا  يا  هخاش  هکنوچ  دوشیمن  هداد  رارق  مود  هخاش  زا  یلوا  ار  لوا 

نآ زا  سپ  هدـش  يراج  هک  داد  رارق  یلیـس  ارنآ  هکنآ  رگم  دومرف  دوب  هتفگ  دـیز  هک  يروطنامه  ترـضحنآ  سپ  دیـسرپ  وا  زا  مالـسلا و 
هبعش نیا  رگا  هک  يدید  ایآ  دومرف : سپ  هدش . بعشنم  يوج  هتشر  ود  نآ  زا  سپس  هدیدرگ  بعشنم  یئوج 

هحفص 229 ] ] 

يربک ج 6 ص 247) ننس  ) ثیدح نایاپ  ات  ددرگیمن . رب  هبعش  ود  رهب  ایآ  ددرگرب  هنایم  یطسو و 
يا وت  لاوئس  نیا  تسیچ  يارب  دومرفدج  مهس  تسا  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مدیـسرپ  تفگ : رمع  زا  بیـسم  نب  دیعـس  زا  و 

ارنآ . دننادب  هکنآ  زا  شیپ  درم  رمع  سپ  دیوگ  بیسم  نب  دیعس  ینادب . ار  نیا  هکنآ  زا  شیپ  يریمب  وت  هک  منکیم  نامگ  نمرمع 
هیضق : نیا  كرادم 

ارنآ یطویس  دنتسه و  حیحص  نادرم  نآ  نایوار  مامت  دیوگ  دئاوزلا ج 4 ص 227 و  عمجم  رد  یمثیه  هدرک و  لقن  طسوا  رد  ارنآ  یناربط 
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یقهیب تسا  هدومن  ضئارف  رد  خیـشلا  یبا  یقهیب و  قازرلا و  دبع  زا  لقن  نآ ج 6 ص 15  بیترت  رد  هچنانچ  هدرک  لـقن  عماوجلا  عمج  رد 
يا تفگ  واب و  داد  هزاجا  سپ  وا  زا  تساوخ  هزاجا  يزور  باطخ ... نب  رمع  هک  تباث  نب  دیز  زا  هدرک  لقن  شننس ج 6 ص 247  ردارنآ 
دیز سپ  دـج  رما  رد  ینیبب  ات  وت  دزن  مدـمآ  وتب و  مدوب  دـنمزاین  نم  هنتفگ  رمع  سپ  مدـمایم . نم  یپ  يداتـسرفیم  رگا  نیملـسم  ياوشیپ 
هتبلا نآ  میئاـمن  مک  اـی  مینک  داـیز  نآ  رد  هکنآ  اـت  تسین  یحو  نآ  تفگ : رمع  سپ  منزیمن . یفرح  نآ  هراـبرد  نم  مسق  ادـخب  هن  تفگ :

نآ رد  یکاـب  وت  رب  دوبن  قفاوم  رگا  ارنآ و  مینکیم  تعباـتم  دوـب  نم  قـفاوم  يداد و  يار  وـت  رگا  سپ  میهدـیم  رظن  نآ  رد  اـم  هکتـسیزیچ 
ارم زاـین  وـت  مدرکیم  ناـمگ  وـت و  شیپ  مدـمآ  نم  تفگ  تفر و  نوریب  مشخ  لاـح  رد  رمع  سپ  نـتفگ  زا  درک  عاـنتما  دـیز  سپ  تـسین 

تیارب يدوزب  نم  هک  تفگ : هکنآ  ات  دـش  وا  محازم  بترم  سپ  دوب  هدـمآ  لوا  هعفد  هکیتعاـسرد  دـمآ  رگید  راـب  سپـس  ینکیم  فرطرب 
رتش زاهج  هتخت  زا  يا  هعطق  رد  سپ  دج  ثرا  هرابرد  مسیونیم 
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هخاش نیا  رد  هاگنآدیایم  نوریب  نآ  رد  يا  هخاش  سپ  دـیوریم  هقاس  کی  رب  هکتـسیتخرد  لثم  شلثم  دـج ) ) هک وا  يارب  دز  یلثم  تشون و 
یمود رگا  مود و  هخاشب  ددرگیم  رب  بآ  دوش  هدـیرب  لوا  هخاش  رگا  سپ  ار  هخاش  دـنکیم  باریـس  هقاس  سپ  دوشیم  زبس  رگید  يا  هخاش 

نآ زا  سپ  مدرم  يارب  دناوخ  ار  هتشون  نآ  سپـس  دناوخ  مدرم  يارب  يا  هبطخ  دمآ و  كردم  نیا  اب  سپ  یلواب  ددرگیم  رب  بآ  دوش  ادج 
مدرک . ءاضما  ارنآ  نم  هک  تفگ  ینخس  دج  هرابرد  تباث  نب  دیز  هک  تفگ :

درک میـسقتسپ  دهدن . يزیچ  وا  ناردارب  هب  دریگبار و  شرـسپ  لام  مامت  تساوخ  هک  دوب  یگرزبردپ  دج و  نیلوا  رمع  ینعی  وا  و  دیوگ :
نیا . زا  دعب  ار  لام  نآ 

مه اب  شمامت  هک  ما  هدرک  ظفح  ناتـساد  دص  دجهرابرد  رمع  زا  نم  دـیوگ : هدرک  هدـیبع  زا  لقن  يربک ج 6 ص 245  ننـس  رد  یقهیب  و 
ار . رگید  یخرب  دنکیم  لطاب  ضقن و  اهنآ  زا  یضعب  تفلاخم و 

تواضق نم  تفگیم : رمع  هک  دیوگ : ما  هدرپس  رطاخب  دج  هرابرد  هیـضق  ناتـساد و  دص  رمع  زا  نم  تفگیم : هک  هدش  تیاور  هدـیبع  زا  و 
هنیآ ره  مدـنام  هدـنز  هللا  ءاـشنا  ناتـسبات  اـت  نم  رگا  هنیآ  ره  دـماین و  هاـتوک  قح  زا  نآ  ماـمت  هک  يا  هفلتخم  ياـیاضق  دـج  هراـبرد  مدرک 

. دشاب نآ  یپ  لابند و  رد  وا  هکنآ  لاح  دنک و  تواضقناب  هکیا  هیضقب  نآ  هرابرد  درک  مهاوخ  تواضق 
باحـصا درکعمج  تفرگ و  يا  هناش  ناوختـسا  ینعی  فتکباـطخ  نب  رمع  تفگ  هک  هدرک  لـقن  باهـش  نبقراـط  زا  ننـس  رد  یقهیب  و 

سپ وا  رب  دمآ  نوریب  يرام  سپ  دهدیم  رارق  ردـپ  ارنآ  وا  هک  دـندیدیم  ناشیا  دنـسیونب و  دـج  هرابرد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
هدنکارپ مدرم 
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درکیم . ررقم  هنیآ  ره  ددرگ  ررقم  درذگب و  نآ  هک  تساوخیم  ادخ  رگا  تفگ  رمع  سپ  دندش .
نآ فالخ  دضب و  درکیم و  لطاب  ارنآ  سپس  دادیم  یمکحب  اوتف  رایـسب  رمع  هغالبلا ج 1 ص 61 : جهن  حرـش  رد  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا 
ره تفگ  سپ  هلئـسم  نیا  رد  مکح  زا  دیـسرت  هاگنآ  . دـندوب مه  اب  فلاخم  هک  يدایز  ياهمکحناردارب  اب  دـج  رد  درک  مکح  دادـیم  اوتف 

دهد . اوتف  شیارب  دج  هرابرد  سپ  دنک  لمحت  ار  منهج  ياه  هیاپ  دهاوخیم  سک 
نیا و  تسا : عقاو  قفاوم  اهنآ  مامت  ایآ  عوضوم  کی  رد  دسریم  دصب  نآ  ددع  هکیـضیقن  دض و  يایاضق  نیا  هک  منادیمن  نم  دیوگ : ینیما 
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اهنآ ای  هدوب  هفیلخ  داهتجا  زا  اهنآ  همه  ایآ  هدرکن و  عوجر  ناب  دراوم  مامت  رد  ارچ  سپ  تسا  قفاوم  نآ  زا  یـضعب  هکنیا  ای  تسین  لوقعم 
هدینش رگا  سپ  دندوب . هتفرگ  نیما  ربمایپ  زا  ار  اهنآ  ای  دندادیم . ار  اهاوتف  نیا  ناشدوخ  ءارآ  دیاقع و  زا  هباحص  ایآ  و  هتفرگ . هباحص  زا  ار 
ناشیا زا  داهتجا  رگا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـهعب  ندوب  کیدزن  اب  هژیوب  دوشیمن  مه  فلاخم  وفلتخم  نآ  رد  ياوتف  سپ  دـندوب 

ناشیاتیلها نتفریذپ  زا  دعب  هکنیا  رب  افاضم  داهتجا  يارب  دـنک  ناشیا  تیلهاب  رارقاو  فارتعا  ناشیاب  دـنک  فارتعا  هک  سک  ره  سپ  هدوب 
لیلد زا  یلاخ  داهتجانیا  لثم  دـنا و  هدومن  دانتـسا  ناب  هچنآ  رد  دـنا و  هدرک  داـهتجا  هک  هچنآ  ردندرک  رظن  لـمات و  قح  تسه  اـم  يارب 

هفیلخ . صخش  رد  یتحتسین  نآ  رد  یتجح 
مگ رد  رس  جیگ و  هکنآ  ات  مالـسا  ربمایپ  ارنآ  دومرف  عیرـشت  هک  هچناب  لهج  ینادان و  وا  يارب  تسا  زیاج  هنوگچ  نیملـسم  هفیلخ  هاگنآ  و 

دنک
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هکیئاـج اـت  شـشزغل  یهارمگ و  رب  درذـگب  مدرم و  ياـهنابز  زا  دریگب  دراوم  زا  یـضعب  رد  ار  قح  سپ  یئوـگ ، صقاـنت  رد  یناداـن  ار  وا 
ماقم تسیچ  و  دریگب ، ارنآ  شرمع  تدم  رد  هتـسناوتن  هک  هدوب  مهبم  هفیلخرب  هلئـسم  نیا  هزادنا  هچ  دوشن و  ناشیا  زا  کیچیه  اب  فداصم 

ثاریم تسنادن  درم و  مه  وا  دزومایب و  ار  نآ  هکنآزا  شیپ  دریمیم  رمع  هک  دـیامن  نامگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  واشزرا  و 
ار وا  دوب  هداد  ربخ  مه  راوگرزب  ربمایپ  ارنآ و  مکح  تسنادـیمن  هکیلاح  رد  ایاضق  نیا  مامت  رد  ندرک  تواضق  وايارب  دوبن  زیاج  ار و  دـج 

هلئسم . نیاب 
عرش ماکحاب  ياناد  هیقف و  ره  رب  دوش  راوشد  هکنآ  نودب  هتفریذپ  هتـشذگ  ياهنرق  ار و  ایاضق  نآ  هدرک  ظفح  تما  هنوگچ  منادیمن  نم  و 

بحاـص دزن  اـقلطم  شدوخ  ناـمز  رد  هدوـب  هباحـص  نیرتاـناد  تیفیک  نیا  اـب  وا  هفیلخ و  رب  هدوـب  لکـشم  هکنآ  لاـح  یهقف و  بلاـط  اـی 
( هعیشولا ) باتک

هدرک شزیمآ  شمالغ  اب  هک  ینز  هرابرد  هفیلخ  يار 

تکلم ام  وا  ) ادـخ باتک  زا  يا  هیآ  مدرک  لـیوات  نمتفگ  درک و  راـیتخا  يرـسمهب  ار  دوخ  مـالغ  هدرب و  ینز  هک  هدـش  تیاور  هداـتق  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یضعب  دندروآ و  باطخ  نب  رمع  دزنار  وا  سپ  دوش . کلام  امش  ياهتـسد  هک  ار  هچنآ  ای  مهنامیا )

هک دنتفگ  واب 
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نزناب تفگ  دیشارت و  ار  شرس  دز و  ار  هدرب  مالغ و  نآسپ  دیوگ : نآ  تروص  ریغ  رب  ار  لج  زع و  يادخ  باتک  زا  يا  هیآ  هدرک  لیوات 
. یتسه مارح  یناملسم  ره  رب  تمالغ  زا  دعب  وت 

: یبطرق يارب  يرگید  تروص 
لایخ نم  تفگ  يدرک  ار  راک  نیا  وت  هک  دش  ثعاب  هچ  دیـسرپ  نز  نآ  زا  سپدنتفگ  رمعب  ار  نیا  سپ  تفرگ  يرـسمهب  ار  شمالغ  ینز 

بحاص يرادیرخ  نیمی و  کلمی  هک  ار  ینز  دوشیم  لالح  درمب  هچنانچ  دوشیم  لالح  نم  يرادیرخ  نیمی و  کلم  ببسب  وا  هک  مدرکیم 
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يادخباتک هدرک  لیوات  دنتفگ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  باحـصا  اب  نزنآندرک  راسگنـس  رد  رمع  درک  تروشم  سپ  هدـش 
زا دعب  يدازآ  چیهيارب  زگره  ار  وا  هک  مسق  ادـخب  راچان ، تفگ : رمع  سپ  تسین  وا  رب  يراسگنـس  ومجر  نآ  لیوات  ریغ  رب  ار  لج  زع و 

دوشن . واب  کیدزن  مالغ  نآ  هک  داد  روتسد  درک و  رود  وا  زا  ار  دح  دومن و  هجنکش  ار  نزنآ  منکیمن و  لالح  نآ 
ینادان ببسب  وا  مالغ  نز و  نیا  زا  دح  طوقس  زا  دعب  تسیچ  نیگنس  ياه  هجنکش  نیا  هک  مناشیوخ  متسنادیم و  نمشاکیا  دیوگ : ینیما 

هدز ار  مالغ  نیا  یتنس  مادکب  ای  باتک و  مادکب  اهنآ و  زا  ناحبـس  يادخ  وفع  زا  دعب  اهنآ  هجنکـش  يانعم  تسیچ  و  ادخ ، باتک  لیوات  و 
سپ دومن . یهن  شکلامب  ندش  کیدزن  زا  ار  مالغ  درک و  مارح  یناملـسم  ره  رب  ار  نز  نیا  یکردـم  لیلد و  هچب  ودندیـشارت  ار  وا  رـس  و 

ادخ نید  ایآ 
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دیاب ار  مالسا  هحتاف  ینعی  ) مالـس مالـسا  رب  سپ  تسنآ  اینیا  رگا  سپ  هفیلخ  ياهنت  يار  رگم  تسین  مالـسا  هکنیا  ای  هدش  راذگاو  هفیلخب 
دازآ . ءارآ  نیاب  یهز  هدشار و  تفالخب  نیرفآ  سپ  نآ  هن  تسا و  نیا  هن  رگا  و  دناوخ )

زا اردودـح  دـیراد  رود  دومرف : هک  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هشیاع  رمع و  دوخ  هحیحـص  زا  تسا  اجک  اه  هجنکـش  نیا  هاـگنآ 
وـفع و رد  ماـما  رگا  هک  اریزدـیراذگ  زاـب  ار  وا  هار  سپ  ینتفر  نوریب  هار  یناملـسم  دـیتفای  رگا  سپ  دـیراد ، ناوـت  هکیا  هزادـناب  نیملـسم 

. دنک اطخ  هجنکش  تبوقع و  رد  هکینآ  زا  رتهب  دنک  اطخ  ندوشخب 

ناوخ هزاوآ  نز  هفیلخ و 

یپ داتـسرف  سپ  ار  نیا  درکن  لوبق  سپوا  رب  دوش  لخاد  هک  یناوخ  هزاوآ  نز  بقع  باطخ  نب  رمع  داتـسرف  تفگ : هدش  تیاور  نسح  زا 
ار وا  نامیاز  درد  دیسرت و  دندروایم  ار  وا  هک  هار  نیب  رد  سپ  راکچ ، رمعب  ارم  نم  رب  ياو  تفگ  سپ  ار ، رمع  نک  تباجا  دنتفگ : واب  ووا 

دایرف ود  هچب  سپ  تخادنا  ار  يا  هچب  دش و  يا  هناخ  لخاد  تفرگ و 
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نیا زج  تسین  وت  رب  يزیچ  دـنتفگ  واـب  ناـشیا  زا  یـضعب  سپار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  درک  تروـشم  رمع  سپ  درم . دز و 
: دومرف یئوگیم  هچ  وت  تفگ : مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  درک  ور  سپ  درکتوکـس  مالـسلا  هیلع  یلع  يا و  هدننک  بدا  ربهر و  وت  هک  تسین 

نم دنتـساوخن  ار  وت  حالـص  ریخ و  سپ  دنتفگ : وت  لیمو  اوه  رد  رگا  و  دندرک ، هابتـشا  اطخ و  املـسم  هک  دـنتفگ  ناشدوخ  يارب  اهنیا  رگا 
میـسقت هک  دومرف  رما  سپ  تخادـنا . هچب  وت  هار  رد  درک و  نینج  طقـس  اـت  يدـیناسرت  ار  وا  وت  هکنوچ  تسا  وترب  هچب  نآ  هید  هک  منیبـیم 

دنا . هدرک  اطخ  هکنآ  يارب  دنریگب  شیرق  زا  ارنآ  هید  ینعی  شیرق  رب  ارنآ  هید  دننک 
رگید : تروص 

هدرم نینج  سپ  تخادنا  تشاد  محر  رد  هکیا  هچب  وا  تبیه  تدش  يارب  سپ  دوب  نتسبآ  وا  دنک و  لاوئس  وا  راک  زا  ات  دیبلط  ار  ینز  رمع 
يا هدـننک  بدا  وت  هکنوچ  تسین  وت  رب  يزیچ  دـنتفگ  سپ  درک . ءاتفتـسا  عوـضومنیا  رد  هباحـص  ناـگرزب  زا  رمع  سپ  دوـمن . طقـس  يا 

، دنا هدرک  اطخ  اعطق  هک  هدوب  اهنآ  يار  ششوک  نیا  رگا  و  دنا ، هدز  لوگ  ار  وت  دنا  هدرک  تیاعر  نانیا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلعسپ 
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. وا هتفگب  دنتشگرب  هباحص  رمع و  سپ  يا  هدنب  ندرک  دازآ  تسا  وت  رب 
هیضق : نیا  كرادم 

نآ ج 7 بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  ملعلا ص 146 و  رد  رمع  وبا  و  ارنآ ، هدرک  لقن  رمع ص 117  هریس  رد  يزوج  نبا 
تسا  هدرک  دای  جهنلا ج ص 58  حرش  رد  ارنآ  مه  دیدحلا  یبا  نبا  هدومن و  یقهیب  وقازرلا  دبع  زا  لقن  ص 300 

ادخ نید  رد  هک  هفیلخ  نیا  دراد  یماقم  هچ  دیوگ : ینیما  م -

هحفص 236 ] ] 

هک وا  هرطاخ  رظن و  تسیچ  يرواد و  ياهـشزغل  ار  وادـهد  هانپ  دراد و  هگن  تکاله  هاـگترپ  زا  ار  وا  هک  دـنکیمن  يدـنمدوس  ملع  لـمحت 
ءارآ دـیاقعب و  نوخ  سوماـن و  ءاـمد  جورف و  همهم  لـئاسم  رد  یتـح  یمالـسا  شور  نیئآ و  رد  يراوـشد  وناـسآ  ره  رد  دـنکیم  داـمتعا 
يولج رد  هکنآ  لاح  میئوگب و  هکتسین  لاجم  ار  ام  و  دوب . اطخ  مهناشیا  شـشوک  تیاهن  دـنهدیم و  شبیرف  دـننکشتیاعر  رگا  هکیدرم 

. تسایاضق نیا  رگشهوژپ  مشچ 

هرطضم نز  ندرک  راسگنس  هب  هفیلخ  مکح 

دوب هداتفا  یناپوچ  رب  شرذگ  هدروآرد و  اپ  زا  ار  وا  یگنـشت  هک  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز  دیوگ : هک  هدش  تیاور  یملـس  نمحرلا  دبع  زا 
لوبق مه  هراـچیب  نآ  سپ  دراذـگ  وا  راـیتخا  رد  ار  دوخ  هکنآ  رگم  دـهد  بآ  ار  وا  هک  دوب  هدرک  عاـنتما  واسپ  دوب  هتـساوخ  بآ  وا  زا  و 

نز نیا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک . تروـشم  وا  ندرک  راسگنـس  مجر و  هراـبرد  مدرم  اـب  رمع  سپ  رارطـضا  يور  زا  دوـب  هدرک 
دندرک . شدازآ  سپ  دینک  دازآ  اروا  هک  تسنیا  مرظن  دوب  هرطضم  هراچیب و 

هیمکحلا ص 53 ، قرطلا  یبقعلا ص 81 ، ریاخذ  هرضنلا ج 2ص 196  ضایرلا  یقهیب ج 8 ص 236 ، ننس 
: هیضق لصفم  تروص 

وا دیاش  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دـننک  راسگنـس  ار  وا  داد  روتـسد  رمع  سپدوب  هدرک  رارقا  هداد و  انز  هک  دـندروآ  رمع  دزن  ار  ینز 
ارم تفگ : يداد  انز  هک  دش  بجوم  هچ  دومرف : سپس  هتشاد  يرذع 

هحفص 237 ] ] 

وا زا  مدـش و  هنـشت  نم  سپ  ریـش  هن  دوب و  بآ  هن  نم  نارتش  نایم  رد  یلو  دوب  ریـش  بآ و  وا  نارتش  نایم  رد  هک  دوب  يراـکمه  تسود و 
عانتما يراددوخ و  راب  هس  نم  سپ  مراذـگ  وا  راـیتخا  رد  ار  مدوخ  هکنآ  رگم  دـنک  باریـس  ارم  هک  درک  يراددوخ  وا  سپ  متـساوخ  بآ 

ارم وا  مداد و  واب  تساوخ  هچنآ  سپ  مریمیم  دمآ و  دـهاوخ  نوریب  یگنـشت  زا  يدوزب  مناج  هک  مدرک  نامگ  مدـش و  هنـشت  نوچ  مدرک و 
رطـضم و هکیـسک  سپ  میحر  روفغ  هللا  نا  هیلع  مثا  الف  داع  غاـب و ال  ریغ  رطـضا  نمف  ربکا . هللا  » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک  باریس 

« تسنابرهم هدنشخب  دنوادخ  هکیتسردب  تسین  وا  ربیهانگ  سپ  نمشد  شکرس و  هن  دشاب  هراچیب 
. يوغب زا  لقن  لامعلا ج 3 ص 96  زنک  هیزوج ص 53 ، میق  نبا  هیمکحلا  قرطلا 

هیلع هللا  یلـص  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  هچناب  درکیم  مکحات  ار  تنـس  باتک و  ملع  زا  يزیچ  تفرگیم  دای  هفیلخ  شاکیا  دیوگ : ینیما  م -
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ریما رگا  وا  ياـیاضق  اـه و  يرواد  راـکتبقاع  دیـسریم  اـجک  دوب و  هچ  هفیلخ  فدـه  متـسنادیم  نم  شاـکیا  و  تسا . هدومرف  لزاـن  هلآ  و 
قیقحتب درم  نیا  یلب : دـنک  فرطرب  ار  وا  هصغ  اـی  دـنک و  تسار  ار  وا  یچک  هک  دوبن  اـی  دوـبن  تما  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملا 

 " رمع کلهل  یلع  ول ال  تفگ " :

هحفص 238 ] ] 

دیوگیم هچ  دنادیمن  هفیلخ 

مراکیم نم  هکیتسردـب  نیملـسم  ياوشیپ  يا  تفگ  سپ  دوب  يا  هرهچ  هایـس  نز  وا  اب  هک  ار  یهایـس  درم  باطخ ... نب  رمع  شیپ  دـندروآ 
تنایخ وابنم  هک  نینموملا : ریما  يا  مسق  ادخب  تفگ : نز  و  هدروآ ، یخرـس  دـنزرف  نم  ياربدـینیبیم  هکیهایـس  نز  نیا  یهایـس و  تخرد 

هایـس ناب  ترـضح  سپ  دیـسرپ ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلعزا  سپ  دـیوگب . هچ  هک  تسنادـن  رمع  سپ  تسوا . دـنزرف  نیا  ما و  هدرکن 
شزیمآ وا  اب  ضیح  لاح  رد  اـیآ  دومرف : مسق  ادـخ  هب  يرآ  تفگ : درک  یهاوخ  قیدـصت  ارم  اـیآ  منک  لاوئـس  وت  زا  يزیچ  زا  رگا  دومرف :

زع و دنوادخ  دشنوخ  اب  طولخم  ینم  بآ  هفطن و  هکیتسردـب  ربکا : هللا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدوب  نینچ  یلب  تفگ : يدرک 
. يدرکمتس تدوخب  تدوخ  وت  هکنوچ  وشن  رکنم  ار  دوخ  دنزرف  سپ  دنکیم  داجیا  نآ  زا  گنر  خرس  یناسنا  نآ  زا  لج 

هیمکحلا ص 47  قرطلا 

وا يدرگبش  سسجت و  تیاکح 

الاب راوید  زا  دش و  كوکشم  سپدینش  نآ  زا  یئادص  تشذگ و  يا  هناخب  سپدرکیم  يدرگبـش  یبش  وا  هک  هدش  لقن  باطخ  نب  رمع  زا 
تفر

هحفص 239 ] ] 

تیصعم رب  وت  دناشوپیم و  ار  وت  ادخ  هک  يدرک  لایخ  ایآ  ادخ  نمشد  يا  تفگ : سپ  یبورشم . فرظ  اب  ینز  رانک  رد  دید  ار  يدرم  سپ 
دنوادخ - 1 يدرک : هاـنگ  هس  املـسم  وـت  مدرک  اـطخ  هاـنگکی و  نم  رگا  نکن  لاـیخ  نیملـسم  ياوـشیپ  يا  : تفگ يدرم  سپ  یتـسه  وا 

دیوش و دراو  شیاهرد  زا  ار  اه  هناخ  . اهباوبا نمتویبلا  وتا  و  دومرف 2 - يدرک و  یسوساج  وت  دینکن و  شیتفت  اوسـسجت و  و ال  دیامرفیم :
ایآ تفگ : سپ  يدرکن  مالس  وت  و  دینک ، مالس  دیدش  يا  هناخ  لخاد  هاگ  ره  اوملسف  اتویب  متلخد  اذا  - 3 دومرف : يدمآ و  الاب  راوید  زا  وت 

. متشذگ وت  زا  نم  هک  ورب  تفگ  سپ  مدرگیمن . رب  رگید  مسق  ادخب  يرآ  تفگ : منک  رظن  فرص  وت  نم ا ز  رگا  تسه  يریخ  وت  شیپ 
: هیضق نیا  كرادم 

هیمالسالا ج 2 تاحوتفلا  روثنملا ج 6 ص 93 - ردلا  دیدحلا ج 1 ص 61 و ج 69 - یبا  نبا  جهنلا  حرـش  هرضنلا ج 2 ص 46 ، ضایرلا 
ص 477.

لزنم برد  رب  داتسیا  سپ  ینخس  يادص  دید و  غارچ  ینشور  اه  هناخ  زا  یخرب  رد  سپ  تفر  نوریب  یکیرات  بش  رد  باطخ  نب  رمع  - 2
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رد زا  هک  درک  ششوک  سپ  دنتسه  یتعامج  وا  اب  تسا و  بارش  نآ  رد  هک  تسیفرظ  شیولج  هک  دید  یهایس  مالغ  سپ  دنک  شیتفت  هک 
هناخ و ا ز  ماب  رب  تفر  الاب  راوید  زا  سپ  دوب  هتسب  لزنم  برد  تسناوتن  دوش  دراو 

هحفص 240 ] ] 

هایس مالغ  سپ  دندرک . رارف  یگمه  هدرک و  زاب  ار  رد  وهتساخرب  دندید  ار  وا  ارچ  سپ  دوب  شتسد  شقالـش  هکیلاح  رد  دمآ  نیئاپ  ناکلپ 
سپ منزب . تهانگ  يارب  اروت  مهاوخیم  نم  تفگ  ریذـپب  ارم  هبوت  سپمنامیـشپ  هدرک و  اطخ  نم  نیملـسم  ياوشیپ  يا  واب  تفگ  داتـسیا و 

یـسوساج اوسـسجت "  و ال  دیامرفیم " : یلاعت  دنوادخ  يدرک " 1 - اـطخ  هاـنگ و  هس  وت  مدرک  هاـنگ  نم  رگا  نیملـسمربهر "  يا  تفگ 
يدمآ 3- ماب  هار  زا  وت  دیوش و  دراو  لزانم  ياهرد  زا  اهباوبا "  نم  تویبلا  وتا  و  هدومرف 2 " - زین  يدرک و  شیتفت  سسجت و  وت  دینکن و 

دیوشن ناتدوخ  لزانم  زا  ریغ  یلزنم  لخاد  اهلها "  یلع  اوملـست  اوسناتـست و  یتح  مکتویبریغ  اتویب  اولخدـت  ال  دومرف " : یلاعت  دـنوادخ  و 
يدرکن . مالس  يدش و  دراو  وت  هناخنآ و  لها  رب  دینک  مالسو  دیشاب  سونام  هکنآ  رگم 

ناتساد نیا  كرادم 
. ملعا هللا  تسا و  نیشیپ  تیاکح  زا  ریغ  هیضق  نیا  نئارق  زا  دوشیم  رهاظ  باب 61  رد  یهیشبا ج 2 ص 115  نیدلا  باهش  فرطتسم 

رد هدرک و  يریگیپ  نآ  زا  مه  میهاربا  ظـفاح  لـین  رعاـش  وهدرمـش  رمع  بقاـنم  زا  ار  زیمآ  ناـیز  زیخ  اوـسر  هصق  نیا  يزوـج  نـبا  و  م -
تسا هدروآرد  مظنب  قحب  وا  ندرک  عوجر  لاثم  ناونع  تحت  شا  هیرمع  هدیصق 

اوذبتناف  حارلاب  اوعل  هیتف و  و 
اهیطاعت یف  اودج  اناکم و  مهل 

.) نآ ندینادرگ  تسدب  تسد  يروخبارش و  رد  دندیشوک  دندرکرایتخا و  ار  یلزنم  دوخ  يارب  يراسگیمب و  دندوب  صیرح  هکیناناوج  و 

هحفص 241 ] ] 

مهب  تملع  امل  مهطئاح  ترهظ 
اهیجاس ءاجرالا  رکتعم  لیللا  و 

. دوب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  هکیلاح  رد  دنلوغشم  ناشیا  هک  يدیمهف  یتقو  یتفر  الاب  ناشراوید  زا 

تذخا  دق  رمخلا  مهتنیبت و  یتح 
اهیساح اهیقاس و  هیاوذ  ولعت 

. ارنآ هدننک  شون  هدننادرگ و  یتسم  دوب  هدرب  الاب  بارش  هک  ارناشیا  يدرک  نشور  هکنآ  ات 
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اوثبل  امف  اهیف  مهئارآ  تهفس 
اهیفست تئج  ام  یلع  كوعس  وا  نا 

یهد . رفیک  ارناشیا  هک  يدمآ  هچنآ  رب  دنهد  اج  ار  وت  هک  دندرکن  گنرد  سپ  نآ  رد  ارنانآ  دیاقع  يدرک  حیبقت 

اذاف  مهنید  یف  مههیقفت  تمر  و 
اهیقفت قورافلا  اوعرب  دق  برشلاب 

. ارنآ دوب  هدیمهف  رمع  دندوب و  داتعم  يروخ  بارشب  هکنوچ  یهد  یهاگآ  ناشنید  رد  ارناشیا  هک  يدرک  دصق  و 

هدحاوب  انئج  دق  کناکم  اولاق :
اهیلابت ثالثب ال  انتئج  و 

. يرادن مه  یکاب  يدش و  بکترم  هانگ  هس  وت  میدش  بکترم  هانگ  کی  رگا  ام  شاب  مارآ  تدوخ  ياجب  دنتفگ :

رمع  ای  باوبالا  نم  تویبلا  تئاف 
اهتیآ ناطیحلا  نم  نزی  دقف 

هانگ وت  سپ  رمع  يا  نآ  ياهرد  زا  دیوش  اه  هناخ  دراو  سپ 

هحفص 242 ] ] 

يدمآ . نآ  راوید  زا  هک  يدرک 

مهتویب  یشغت  سانلا ال  نذاتسا  و 
اهیحمت وا  رادب  ملت  و ال 

ریگب . هدیدان  ارنآ  ای  نکن  يا  هناخب  یشکرس  وشن و  اهنآ  هناخ  دراو  نآ  نودب  ریگب و  هزاجا  مدرم  زا  و 

تلزن  دق  يالا  يذهف  اهسسجت  و ال 
اهیهاون رکذت  ملف  هنع  یهنلاب 
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. ارنآ یهن  يدرکن  دای  سپ  نآ  زا  عنمب  هدش  لزان  تایآ  نیا  سپ  نکن  شیتفت  یسوساج و  و 

مهتجح  تربکا  دق  مهنع و  تدعف 
اهیلمی هللا  باتک  تیار  امل 

تساهلیلد . نآيایوگ  ادخ  باتک  يدید  هک  یتقو  ار  اهنآ  لیلد  یتشاد  گرزب  هکیلاح  رد  ناشیا  زایتشگرب  سپ 

جرح  یلع  اوناک  نا  تفنا و  ام  و 
اهیصاع تایالاب  کجحی  نا  نم 

دندرک . موکحم  يدوب  نابیصاع  هک  نآرق  تایآ  هب  ار  وت  هک  دندوبتمحز  رب  ناشیا  هک  دنچ  ره  يدرکن  تنوشخو 
دنکیم . تانسحب  لیدبت  ار  اه  هانگ  هداد و  رارق  تامارک  ار  لیاذر  دنکیم و  رک  روک و  یتسود  بح و  نینچ  نیا  دیوگ : ینیما 

یغارچ دنتشگیم  هک  نایم  نامه  رد  سپ  دندرکیم  يرادساپ  هنیدم  رد  ار  یبش  باطخ  نب  رمع  اب  هک  دیوگ : فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  - 3
نآ رد  هکیمدرم  رب  دـندید  هتـسب  ار  يرد  هاگان  ناب  دـندش  کـیدزن  هکنآ  اـت  نآ  فرطب  دـنتفر  سپ  داد  یئانـشور  ناـشیا  رب  يا  هناـخ  رد 

دنلب اهادص 

هحفص 243 ] ] 

نب هعیبر  هناخ  نیا  تفگ : هن ، متفگ  تسیک . هناخ  ینادـیم  اـیآ  تفگ : دوب  هتفرگ  ار  نمحرلا  دـبع  تسد  هکیلاـح  رد  تفگ  رمع  سپ  دوب 
هک اریزیچ  میا  هدـش  بکترم  ام  هک  منیبیم  نم  تفگ : نمحرلا  دـبع  ینیبیم ، هچ  وت  دـنیراسگیم  لوغـشم  ناشیا  نـالاو  تسا  فلخ  نب  هیما 

دوخب ارناشیا  هدینادرگ و  ور  ناشیا  زا  رمع  سپ  میدرک  سـسجت  ام  دینکن و  شیتفت  سـسجت و  اوسـسجت  و ال  دومرف " : هدرک و  یهن  ادخ 
دراذگ .

هیمالسا ج 2 ص تاحوتف  هیبلح ج 3 ص293 ، هریس  روثنملا ج 6 ص 93 ، ردلا  هباصالا ج 1 ص 531  جیقهیب 8 ص 334 ، يربک  ننس 
.476

داتعم زا  مدرک  عنم  ار  امـش  نم  تفگ  سپ  دندوب  هدرک  هدکیم  رد  شتآ  دندرکیم و  يراسگیم  هکیموق  رب  دش  دراو  باطخ ... نب  رمع  - 4
ربهر يا  دنتفگ : سپ  دـنک ، بیدات  ار  اهنآ  هک  تساوخ  دـیدرک  نشور  شتآ  امـش  هدـکیم و  رد  ندرک  نشور  شتآ  زا  بارـشب و  ندـش 

نودب يدش  دراو  وت  سپ  نذا  نودب  ندش  لخاد  زا  درک  یهن  ار  وت  يدرک و  سسجت  وت  سپ  سسجت  زا  درک  یهن  ار  وت  دنوادخ  نینموم 
يا دـنرتاناد  وت  زا  مدرم  همه  رمع "  ای  کنم  هقفا  سانلا  لـک  تفگیم " : هکیلاـح  رد  تشگرب  رد و  ود  ناـب  ود  نیا  تفگ : سپ  تصخر 

رمع .
دیرفلا ج 3 ص 416  دقعلا 

هک امش  دینیبیم  ایآ  تفگ : مدرمب  دش  حبص  نوچ  سپ  تشز  لمع  رب  ینز  اب  دید  ار  يدرم  سپ  هنیدم  رد  درکیم  يدرگبـش  یبش  رمع  - 5
مالـسلا هیلع  یلع  سپ  یماما . وت  هتبلا  دنتفگ  درک  دیهاوخ  هچ  دنک  يراج  دح  اهنآ  رب  سپ  دنیبب  تشز  لمع  رب  ار  ینز  يدرم و  ماما  رگا 

، دوشیم يراج  دح  وت  رب  عقوم  نیا  رد  هکلب  تسین  وت  رب  تقو  نیا  رد  راک  نیادومرف 
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دراذـگاو تساوخیم  ادـخ  هک  هزادـنا  نآ  ار  اهنآ  رمع  سپ  هدرکن : ررقم  نیمات و  دـهاش  راهچ  زا  رتمکب  ار  راـک  نیا  دـنوادخ  هکیتسردـب 
لوق رمع  سپ  داد . ار  لواخساپ  لثم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنداد و  ار  تسخن  باوج  دـننام  اهنآ  سپ  درک  لاوئـساهنآ  زا  سپـس  تشاذـگاو 

تفرگ  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
مدرک ادیپ  ار  یکدوک  نم  نیملسم . ربهر  يا  تفگ  ودمآ  رمع  شیپ  ینز  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبعـش  زا  نامیالا  بعـش  رد  یقهیب  - 6
دنیایم نز  رفن  راهچ  مدید  دعب  متفرگ و  يا  هیاد  كدوک  نآ  ياربو  هتـشادرب  ارنآ  نم  سپ  دوب  رانید  دـص  نآرد  هک  دوب  يا  هسیک  وا  اب  و 

درک و ار  راک  نیا  نزنآ  سپ  نک . ربخ  ارم  دـندمآ  اهنآ  هاگ  ره  تفگ  واب  رمع  تسوا . ردام  اهنآ  مادـک  منادـیمن  دنـسوبیم و  ار  لـفط  نآ 
بوخ مسق  ادـخب  دـنتفگرمعب  سپ  تسا  لـفط  نیا  رداـم  امـش  نیمادـک  تفگ  اـهنآ  زا  یکیب  رمع  سپ  دومن . یفرعم  رمع  هب  ار  اـهنز  نآ 

: تفگ ینک . اوـسر  ار  وا  هراـپ و  ار  وا  هدرپ  یهاوـخیم  هدیـشک و  وا  يور  ربهدرپ  دـنوادخ  هکینز  رب  ینکیم  هلمح  رمع  يا  يدرکن  يراـک 
. دش فرصنم  سپس  نک  یبوخ  اهنآ  هچب  هب  سرپ و  هن  اهنآ  زا  يزیچ  زا  سپ  وت  دزن  دندمآ  تقو  ره  تفگ : نزب  سپس  یتفگ ، تسار 
مالک هلاطا  اجنیا  رد  اـمسپ  تسین . یفخم  دـنک  لـمات  هکیا  هدـنناوخ  زا  هک  تسا  یمهم  ياـهثحب  راـثآ  نیازا  کـی  ره  رد  دـیوگ : ینیما 

. میهدیمن
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بارش دح  رد  هفیلخ  يار 

ءامرخهخاش ودب  دز  قالـش  ار  وا  سپ  دوب  هدروخ  بارـش  هک  اریدرم  دندروآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیوگ : کلام  نب  سنا  زا 
فوع نب  نمحرلا  دبع  سپ  مدرم  اب  درک  تروشم  دیـسر  رمعب  تبون  نوچ  سپ  درک ، روطنیمه  مه  رکبوبا  و  دیوگ : هبترم - لهچ  دودـح 

. داد ناب  روتسد  رمع  سپ  تسا  هبرض  داتشه  اهدح  نیرتکبس ) ) نیرتمک تفگ :
رگید : تروص 

رمع نوچ  سپ  دز  هنایزات  لهچ  رکبوبا  و  نیلعن ، امرخ و  هخاش  اب  دز  هنایزات  يراسگیم  يراوخبارش و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
منادیم حالـص  نم  تفگ : فوع  نب  نمحرلا  دبع  سپ  بارـش ، دح  رد  دینیبیم  هچ  : تفگ دندمآ  اهاتـسور  اهرهـش و  زا  مدرم  دش و  هفیلخ 

دز  هنایزات  داتشه  رمع  سپ  یهدرارق  اهدح  نیرتمک  ارنآ  هک 
قالش لهچ  شتفالخ  لئاوا  رمع ... هاگنآ  دز  قالش  لهچ  بارش  رد  رکبوبا  هک  هدرک  لقنیثیدح  رد  شننس ج 2 ص 242  رد  دواد  وباو 

درک ررقم  داتشه  رب  ار  دح  هیواهلا ) هیلع  ) هیواعم سپس  ات  لهچ  داتشه و  دز . ار  دح  ود  ره  مهنامثع  دز و 
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هدروآ دوب  هدروخ  بارـش  هک  ار  هبقع  نب  دـیلو  هکیلاح  رد  متفر  نافع  نب  نامثع  دزن  دـیوگ : هدـش  لقن  یـشاقر  ناساس  یبا  نیـضح  زا  و 
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هیلع یلع  سپ  دیلو ، رب  نک  دـح  هماقا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلعب  نامثع  سپ  دـندوب  هداد  یهاوگ  رگید  يدرم  نابا و  نب  نارمح  دـندوب و 
مالـسلا هیلع  یلع  ندزب و  درک  عورـش  هللا  دبع  سپ  دنزقالـش . ار  وا  هک  نیحانجلا ) يذ  ) يرایطرفعج نب  هللا  دـبع  هک  داد  روتـسد  مالـسلا 

یلو دز  هنایزات  لهچ  مه  رکب  وبا  دز و  قالـش  لهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رادـهگن  تسد  دومرف  واب  . دیـسر لهچ  اـت  درمـشیم 
تسا . رت  بوبحم  نم  شیپنیا  تسا و  تنس  کی  ره  هنایزات و  داتشه  رمع ...

رگید  ظفل  رد  و 
ار ربخ  نیا  سپ  امـش  يارب  منک  رتدایز  تفگ : ناشیا و  يوسب  تشگرب  سپـس  دـناوخ  تعکر  راهچ  مدرم  اب  ار  حبـص  زامن  هبقع  نب  دـیلو 

زین شتسایر  لوا  رد  رمع  رکبوبا و  دز و  قالـش  لهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرهک  تسنآ  رد  ثیدح و  رخآ  ات  دندیناسر - نامثعب 
. تسا تنس  کی  ره  درک و  مامت  هبرض  داتشهب  رمع  ارنآ  سپس  دزیم  هبرض  لهچ 
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يارب رمع  وهدومرف  ررقم  راوگرزب  عراش  هک  هچنآ  اب  دنک  يربارب  هک  دراد  یتمیق  هچ  وا  يار  تسیچ و  نمحرلا  دـبع  شزرا  دـیوگ : ینیما 
هفیلخ هکیلاح  رد  دوشیم  هچ  ار  وا  هدرک و  رظن  فرـص  نآ  زا  هدرک و  ضقن  ارنآ  سپـس  هدینارذگ  لاونم  نیا  رب  ار  شتفالخ  زا  یتدم  هچ 

: دیوگ دشر  نبا  تعیرش . بحاص  زاهتباث  تنسب  هدش  تباث  هک  نید  ماکحا  زایمکح  رد  دنکیم  ءاتفتسا  دنکیم و  تروشم  تسا  نیملـسم 
ادخ لوسر  قالش  دیسر  هبرض  دنچب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  اب  درک  توشمرکبوبا  هک  دهتجملا ج 2 ص 435 : هیادب  رد 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يردخ  دیعس  وبا  زا  هدش  تیاور  هنایزات و  لهچ  دنا  هدرک  تیاور  سپ  ار ، راوخ  بارش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یبا زا  يرگید  قیرط  زا  هدـش  تیاورو  هنایزات  یفالغ  ياج  داد  رارق  رمع  سپ  ، هبرـض لهچ  ریـشمش  فالغ  ود  اـب  بارـش  رد  دـندز  هلآ  و 

تیاور قالش و  لهچ  بارش  رد  دندز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسنیا  نآ  نیا و  زا  تسا  رت  مکحم  نآ  هکیزیچ  يردخ  دیعس 
دیوگار : نیمه  مه  یعفاش  تسا و  رتمکحم  هکیقیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هدش 

تنس کی  ره  ترضحنآ و  لوق  زا  دوشیم  هداد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  تبسن  هکتسیزیچ  ثیدح  رد  هبیرغ  روما  زا  هکیتسردب  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناب  هدرک  لـمع  هنیآ  ره  هدوب و  عورـشم  تنـس  داتـشه  رگا  سپ  نم  شیپ  تسا  رت  بوبحم  نیا  تسا و 
دبع هنیآ  ره  و  دـشیمن . یفخم  نیملـسم  ماـمت  رب  هنیآ  ره  ارنآ  دـندوب  هدوـمرف  رگا  رفنکی و  يارب  ارنآ  دـشاب  هـتفگ  اـی  هـبترمکی  لـقا  رباـنب 

« نونامث دودحلا  فخا  » شلوق هندومنیم  ناب  جاجتحا  نمحرلا 
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یعمج هچنانچ  ار  هبرض  داتشه  بارـش  رد  هدومن  دحهماقا  هک  یـسک  لوا  ار  رمع  درـشیمن  هنیآ  ره  تسا و  هبرـض  داتـشه  اهدح  نیرتکبس 
. دنا هدرک  ار  راک  نیا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  شور  هقیرط و  هبرض  لهچ  سپ  هقیرط  ینعی  هنـس ) لک  (و  ار وا  لوق  دیوگ : هیبلح ج 2 ص 314  هریس  رد  یبلح  یلب :
نیا رد  هباحص  زا  یضعب  اب  وا  ندرک  تروشم  اب  هدید  رمع  داهتجا  ارنآ  هدوب  رمع  شور  هقیرط و  هبرض  داتـشه  و  قیدص ... هقیرط  هلآ و  و 

ار ثیداحا  دنک  لمات  هکیـسک  دیوگ : ص 295  داـعملا ج 2  داز  رد  میق  نبا  و  مدرم . يراـسگیم  رایـسب  زا  ارنآ  نک  ررقم  هکیتـقو  عضوم 
زیچ هچ  دنا  هدرک  قافتا  نآ  رب  هباحـص  هک  تسا  ریزعت  نآ  رب  دیاز  يات  لهچ  تسا و  دح  هبرـض  لهچ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  دـنیبیم 
دعب ایآ  و  ندومن . تروشم  ندرک و  داهتجاب  دنا  هتفرگ  یـشور  هقیرط و  ادخ  لوسر  تنـس  رباربهکیمدرم  هرابرد  میوگب  هک  ارم  تسنکمم 
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نم دوشهتفرگ  یبهذم  هکنآ  ات  تسه  یلوقعم  يانعم  ءاعدا  نیا  يارب  ایآ  و  نآرب ، ار  هباحص  قافتا  دهد  هجیتن  هکنآ  ات  تسا  ریزعت  دح  زا 
شور تنـس و  يارب  زگره  و  الیوحت » هللا  هنـسل  دجت  نل  «و  لماکشور ربارب  رابتعا و  رازاب  رد  تسه  شور  نیا  يارب  یـشزرا  هچ  منادـیمن 

قح
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تـسا هدروآ  راوگرزب  ربمایپ  هک  هچنآو  تفای . یهاوخن  یلیدبت  قح  نیئآ  يارب  زگرهو  الیدبت » هللا  هنـسل  دجت  نل  «و  دـید یهاوخن  يرییغت 
شهانگ هتبلا  سپ  دهد  رییغت  ارنآ  هکیـسک  سپ  هنولدبی .» نیذلا  یلع  همثا  امناف  هعمـس  ام  دعب  هلدب  نمف  » دوش يوریپ  هک  تسا  رت  هتـسیاش 

ار یمامت  هکنیا  زا  ینالطسق : لوق  لثم  داهتجا  نیا  فارطا  رد  شزرا  یب  کمن و  یب  تسینانخس  اجنیا  رد  دنهدیم و  رییغت  هکتسیناسک  رب 
نآ زا  یخرب  تساهدش و  بجاو  نآ  زا  یضعب  هکنیاب  اهدح  ریاس  نایم  زا  تسا  صوصخم  راوخبارش  دح  سپ  دنا . هداد  رارق  يدح  نآ  رب 

دـسر هچ  ات  تسا  رود  زومآ  شناد  تحاس  زا  هک  تسنوریب ، كاردا  مهف و  هزادنا  دح و  زا  اهفرح  نیا  مامت  تسا . ماما  داهتجاب  هتـسب  مه 
تسین یفخم  لوق  نیا  داسف  هدنناوخ  رب  دنمشنادب و 

دوب هدرک  هلیح  یناوج  رب  هک  ینز  هفیلخ و 

ناوج نآ  رب  دوب  هدـماین  هار  وا  اب  نوچ  دوب و  هتـشگ  وا  قشاع  هدـش و  هتخابلد  هتخیوآ و  راصنا  زا  یناوجب  هک  رمع  شیپ  دـندروآ  ار  ینز 
دوب و هتخیر  دوخ  نارود  ناـیم  ساـبل و  رب  ارنآ  يدیفـس  هتخیر و  ارنآ  يدرز  هتفرگ و  یغرم  مخت  هکنیاـب  دوب  هدیـشک  هشقن  وهدرک  هلیح 

رد هدرک  زواجت  نم  رب  روزب  درم  نیا  هک  هدمآ  رمع  شیپ  نانز  دایرف  نآ  زا  سپ 
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ینم و رثا  نز  نیا  سابل  ندبب و  يرآ  هک  واب : دنتفگ  درکلاوئـس  نز  دنچ  زا  رمع  سپ  تسوا  لمع  رثا  مه  نیا  هدومن و  اوسر  ملیماف  نایم 
ندرک و یـسرداد  یهاوخ و  کمکب  درک  عورـش  ناوجنآ  دنک و  هجنکـش  تبوقع و  ار  ناوجنآ  هک  تفرگ  میمـصت  رمع  سپ  تستوهش .

نم اب  نز  نیا  ما و  هدومنن  مهنآ  لایخ  هدرکن و  یتشز  راک  زگره  نم  ادـخب  مسق  هکنک  قیقحت  نم  راک  هراـبرد  ناـنموم  ریما  يا  تفگیم :
يا تفگ : مالسلا  هیلعنینموملا  ریما  ترضحب  رمع  سپ  مدرکیم . يراددوخ  نم  منک و  زواجت  واب  نم  هک  دومنیم  رارـصا  درکیم و  هدوارم 

هتخیر سابل  رب  دنتساوخ و  یغاد  بآ  سپـس  دوب  نز  سابل  رب  هچناب  درک  یهاگن  ترـضح  سپ  ود  نیا  راک  هرابرد  ینیبیم  هچ  نسحلا  وبا 
درک . دوخ  هلیحب  فارتعا  ات  درک  دیدهت  ارنز  دادیم و  غرم  مخت  هزم  دیشچ و  درک و  وب  ارنآ و  تفرگ  دش و  هتسب  يدیفس  نآ  سپ 

دراذگن یقاب  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دعب  ارم  ادخ 

ود ام  زا  یکیب  دنتفگ : ودندراذگ  تناما  وا  شیپ  رانید  دص  شیرق و  زا  ینز  شیپ  دندمآ  درم  ود  هک  دیوگ  هدـش  لقن  رمتعم  نب  شنح  زا 
نم قیفر  هک  تفگ : نزنآ و  شیپ  دـمآ  ود  نآ  زا  یکی  هاگنآ  دـندنام  مه  اب  لاسکیسپ  میـشاب . عمتجم  مه  اب  اـت  هدـن  يرگید  نودـب  رفن 

سپ نداد  زا  درک  يراددوخ  نزنآ  سپ  هدب  ار  رانید  دص  نآ  سپ  هدرم 
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هحفص 251 ] ] 

سپ نزنآ ، درکگنرد  رگید  لاسکی  سپـس  واب  ارنآ  داد  هکنآ  ات  نزنآ  زا  درکیم  هبلاطم  وا  لـیماف  ببـسب  نزنآ  رب  تفرگ  تخـس  درمنآ 
عازن سپ  مداد  واب  ارنآ  نم  سپ  يا  هدرم  وت  هک  درک  لایخ  دمآ و  وت  قیفر  تفگ : سپ  هدـب ، نمب  ار  اهرانیدتفگ  دـمآ و  يرگید  درمنآ 
ادخب ار  وت  تفگ : سپ  لوپ  نیا  نماض  رگم  ار  وت  منیبیمن  نم  تفگ  نز  نآ  هب  دـنک و  يرواد  اهنآ  رب  هک  تساوخ  سپ  دیـسر . رمعب  اهنآ 

اهنآ هک  تسناد  داتـسرف و  یلع  تمدخ  سپ  دنک  يرواد  امنیب  وا  تسرفب  بلاطیبا  نب  یلع  تمدخ  ار  ام  ینکن  تواضق  ام  نایم  هک  مسق 
ورب و تسام  شیپ  وت  لام  دومرف : یلب ، تفگ : هدن  يرگید  نودب  ام  زا  یکیبار  لوپ  هک  دیتفگن  امـش  ایآ  دومرف : سپ  دنا . هدرک  هلیح  نزب 

ارم ادنوادخ  بلاطیبا "  نبا  دعب  هللا  یناقبا  ال  تفگ " : سپ  دیسر  رمع  شوگب  تواضق  نیا  سپ  میهدب ، امـشب  ار  تلام  ات  روایب  ار  تقیفر 
. دراذگن هدنز  یلع  زا  دعب 

هلالک هفیلخ و 

درک و دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دناوخ و  هبطخ  يا  هعمج  زور  باطخ  نب  رمع  هک  دیوگ : يرمعی  هحلط  یبا  نب  نادعم  زا  - 1

هحفص 252 ] ] 

هب هعجارم  نم  دـشاب . هلـالک  زا  رتـمهم  نم  شیپ  هک  متـشاذگناو  مدوخ  زا  دـعب  اریزیچ  نم ، نآ  زا  سپ  تفگ : سپ  دومن  داـی  مه  رکبوـبا 
هزادناب يزیچ  هرابرد  نم  متفرگن  تخس  مدرک و  هعجارم  هلالک  هرابرد  هچنآ  هزادنابيزیچ  هرابرد  مدومنن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ار وت  تسا  ءاسن  هروس  رخآرد  هک  هک  ناتسبات  هیآ  رمع  يا  تفگ : شا و  هنیـسب  دز  شتـشگنا  اب  هکنآ  اتمتفرگ  تخـس  هلالک  هرابرد  هکی 
دنک تواضق  نآ  رد  دناوخن  ای  دناوخب  نآرق  سک  ره  هک  يا  هیضقب  منکیم  تواضق  منامب  هدنز  رگا  تسین  سب 

هحفص 253 ] ] 

هلالک  زا  مدرک  لاوئس  هک  ار  هچنآ  زا  رتشیب  يزیچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدرکن  لاوئس  نم  تسا  صاصج : ظفل  رد  و 
. هلـالکلا تفگ : سپ  دوـشیم . هلـالک  ثراو  تسارم  هک  یناـکیدزن  زا  باـطخ  نب  رمع  زا  مدیـسرپ  دـیوگ : هک  هدـش  لـقن  قورـسم  زا  - 2

لام تسه  نیمز  يور  هچ  ره  هکنیا  زا  نم  شیپ  دوب  رتهب  متسنادیم  ارنآ  رگا  هنیآ  ره  مسق  ادخب  تفگ : هاگنآ  تفرگ  ار  ششیر  هلالکلا و 
نیا هدش و  لزان  فیـص ) ) ناتـسبات ردهک  ار  يا  هیآ  يدینـشن  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هلالک  زا  مدیـسرپ  دـشاب . نم 

. درک رارکت  هبترم  هس  ار  هلمج 
ار وت  ناتسبات  هیآ  دومرف : سپ  هلالک  زا  ار  ادخ  ربمایپ  مدیـسرپ  تفگ : هک  رمع  زا  هدرک ج 1 ص 38 ، لقن  دنسم  رد  لبنح ) نب  ) دمحا - 3

. دشاب یئوم  خرس  نارتش  ارم  هکنیا  زا  نم  دزن  دوب  رت  بوبحم  نآ  زا  ار  ادخ  لوسر  مدوب  هدرک  لاوئس  رگا  هنیآ  ره  تفگسپ : تسیفاک 
نایب هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  لوسر  رگا  ار  زیچ  هس  تفگ  وا  هک  هدرک  لقن  باطخ ... نب  رمع  زا  يربک ج 6 ص 225، ننس  رد  یقهیب  - 4

يوم : خرس  نارتش  زا  دوب  رتبوبحم  نم  شیپ  دوب  هدومرف 
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ابر . هلالک 3 - تفالخ 2 - - 1
. هدرک لقن  شدنسم ج 1 ص 12  رد  مه  یسلایط  دواد  وبا  و 

هحفص 254 ] ] 

میارب هکنیا  زا  نم  شیپ  دوب  رت  بوبحم  ار  هلالک  متـسنادیمنم  رگا  هنیآ  ره  تفگ : وا  هک  هدرک  لـقن  رمع  زا  شریسفت ج 6  رد  يربط  - 5
. دشاب ماش  ياهرصق  دننام 
لامعلا ج 6 ص 20) زنک  )

سپ دربیم 0  ثراهلـالک  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دیـسرپ  وا  هک  دـنا : هدرک  لـقن  رمع  زا  هیودرم  نبا  هیوهار و  نبا  - 6
رخآ ات  ) هلالک رد  دهدیم  اوتف  امشب  ادخ  وگب  اروت  دننکیم  ءاتفتـسا  هیالا "  هلالکلا ، یف  مکیتفی  هللا ، لق  کنوتفتـسی  دومرف "  لزان  دنوادخ 
سپ نک  لاوئس  هلالک  زا  يدید  رطاخ  شمارآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هاگ  ره  تفگ : هصفح  شرتخدب  دیمهفن  رمع  سپ  هیآ 
داـی ار  نآ  تردـپ  هک  منیبیمن  نم  تفگ : نینچ  وتب  تردـپ  دومرف : سپ  مدرک  لاوئـس  مدـید  یباداـش  یـسفنشوخ و  ترـضحنآ  زا  نوچ 

عماوجلاعمج رد  یطویـس  دومرف  هچنآ  دوـمرف  ادـخ  ربماـیپ  هکنآ  لاـح  مریگب و  داـیارنآ  هک  منکیمن  ناـمگ  تفگیم  مه  رمع  سپ  دریگب ،
. تسا حیحص  نآ  دیوگ : تسا  لامعالا  زنک  نآ  بیترت  رد  هچنانچ 

رد ارنآ  سپ  دـنک  لاوئـس  هلالک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  ار  هصفح  داد  نامرف  رمع  هک  هدرک : لـقن  سواـط  زا  هیودرم  نبا  - 7
رخآ رد  هک  ) ناتـسبات هیآ  ایآ  دـنک و  هماـقا  ارنآ  هک  منیبیمن  نم  رمع  اـیآداد  ناـمرف  نیاـب  ار  وت  یـسک  هچ  دومرف : وا و  يارب  تشون  یفتک 

هروس

هحفص 255 ] ] 

. تسین سب  ار  وا  تسا ) ءاسن 
ریثک ج 1 ص 549 نبا  ریسفت 

تواضق نم  تفگ : سپس  دومن  عمج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  تفرگ و  ار  یفتک  رمع  دیوگ : باهـش  نب  قراط  زا  - 8
هدـنکارپ هدیـسرت و  همه  هک  دـمآرد  هناخ  زا  يرام  عقوم  نیا  رد  سپ  دـننک . وگزاب  ارنآ  هدرپ  سپ  رد  اـهنز  هکیتواـضق  هلـالک  رد  منکیم 

حیحـص نیا  دانـسا  دـیوگ  ریثک  نبا  دومنیم  مامت  ارنآ  هنیآ  ره  دوش  مامت  راک  نیا  تساوخیم  لـج  زع و  دـنوادخ  رگا  تفگ : سپ  دـندش ،
. تسا

نم دزن  دوـب  هدوـمرف  ناـیبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  تفگ  باـطخ  نب  رمع  دـیوگ : لیجرـش  نب  هرم  زا  - 9
. تفالخ ءابر 3 - هلالک 2 - تسنآ 1 - رد  هچنآ  ایند و  زادوب  رت  بوبحم 

هدرک لاوئس  هک  مدوب  نم  رگا  هنیآ  ره  تفگ  وا  هک  باطخ  نب  رمع  زا  هحلط  نبدمحم و  زا  هتـسناد  حیحـص  ارنآ  هدرک و  لقن  مکاح  - 10
مدوب

هحفص 256 ] ] 
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ام دنیوگیم  هکیموق  زا  وا 2 - زا  دعب  هفیلخ  زا  - 1 يوم : خرـس  نارتش  زا  دوب  رت  بوبحم  ارم  زیچ  هس  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
هلالک . زا  و  تسا ، لالح  اهنآ  اب  گنج  ایآ  میهدیمن  وتب  یلو  ناملاوما  رد  میراد  هوکزب  رارقا 

نیقلت ارنآ  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  هلالکلا »... یف  مکیتفی  هللا  لق  کنوتفتـسی  » دـش لزان  دـیوگ : یثیدـح  رد  هفیذـح  زا  - 11
واب هفیذح  سپ  دیـسرپ  هفیذـح  زا  نآ  زا  رمع  دـش  دـعب  يدـنچ  نوچ  سپ  تخومآ  رمعب  ارنآ  مه  هفیذـح  و  واب ) تخومآ  ) هفیذـحب درک 

لوسر هچناـنچ  متخومآ  وتب  ارنآ  مهنم  سپ  دومن  نیقلت  نمب  ادـخ  لوسر  ارنآ  هکيدرک  ناـمگ  رگا  یتـسه  قـمحا  هک  مسق  ادـخب  تفگ :
. درک مهاوخن  دایز  ناب  وت  يارب  زگره  يزیچ  مسق  ادخب  تخومآ  نمب  ارنآ  ادخ 

وا زا  تساوخ و  ار  هفیذـح  سپ  درک  هلالک  رد  لـمات  شتفـالخ  رد  رمع  یتقو  هدرک : لـقن  یتیاور  رد  شریـسفت  رد  يربط  ریرج  نبا  - 12
هچناـنچ متخوـمآ  وـتب  ارنآ  مه  نم  تخوـمآ و  نمب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  هنیآ  ره  تفگ : هفیذـح  سپ  نآ  زا  دیـسرپ 
منکیمن هفاضانآ  رب  يزیچ  هک  دـنگوس  ادـخب  و  میوگیم ، تسار  نم  هک  مسق  ادـخب  دوب و  هدومرف  نیقلت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

راب تفگیم : رمع  زگره و 

هحفص 257 ] ] 

هدشن . نشور  نم  يارب  نآ  سپ  يدرک  نایب  وا  يارب  ارنآ  وت  رگا  ایادخ 
ریثک ج 1 ص 594) نبا  ریسفت  )

دشابطلغ رگا  تسادخ و  زا  دشاب  تسرد  رگا  سپ  میوگیم  مدوخ  يارب  ارنآ  نم  تفگ : سپ  دندیسرپ ، هلالک  زا  رکبوبا  زا  یبعش : زا  - 13
منادرگرب هک  ادخ  زا  منکیم  مرش  نم  هک  تفگ  دش ، هفیلخ  رمع  نوچ  سپ  تسا  ردپ  دنزرف و  زا  ریغ  هکارنآ  منیبیم  ناطیش  زا  تسنم و  زا 

. تسا هتفگ  ارنآ  رکب  وبا  هک  اریزیچ 
: تفگ رکب  وبا  دیوگ  تسا  دـنزرف  يادـع  ام  هلالک  تفگ : رمع  دـیوگ : هدرک  لقن  یبعـش  زا  يربک ج 6 ص 224 ، ننـس  رد  یقهیب  - 14
ام هلالک  منک ، تفلاخم  رکبوبا  اب  هک  منکیم  ایح  نم  هک  تفگ  ءولول ) وبا  زا  ) دروخ تبرـض  یتقو  سپ  تسا  دلاو  دـلو و  يادـع  ام  هلالک 

. تسا دلاو  دلو و  يادع 
ماگنه نیا  رد  تسیچ و  هلالک  متـسنادیمن  هک  دـمآ  نم  رب  ینامز  تفگ  باـطخ ... نب  رمع  هک  تسا  يربک ج6 ص 224 : ننـس  رد  - 15

دنزرف هن  دراد و  ردپ  هن  هکتسیسک  هلالکهک  میوگیم 
متفگ متفگ ، هک  تسنامه  نخس  تفگیم  هک  ار  وا  مدینـش  سپ  رمعب  رطاخ  دهع و  تهج  زا  مدرم  نیرخآ  مدوب  دیوگ : سابع  نبا  زا  - 16

تسین . وا  يارب  يدنزرف  هکتسنآ  هلالک  تفگ : ، متفگ هچنآ  و 
هکیلاح رد  تسا  هدوب  وا  دزن  نآ  مکح  هتسبرس  هتسناد و  هدیچیپ  ارنآ  رادقم  هچ  هدش و  لکشم  هفیلخ  ربهلالک  هزادنا  هچ  دیوگ : ینیما 

هحفص 258 ] ] 

وا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نآ  زا  درک  لاوئس  رایـسب  یتقو  وا  ایآ  و  تسیناگمه ، ناسآ و  ینیئآ  یمومع و  یماکحا  تعیرـش و  نآ 
بوبحم نآ  هکنآ  لاح  نآ و  تخانـش  زا  هدمآ  هاتوک  وا  كرد  مهف و  ارچ  ای  هدرکن  ظفح  ارچ  داد ، خساپ  رگا  سپ  دادن ، ای  داد  خـساپ  ار 
. دشاب ماش  روصق  شیاربهکنیا  زا  هدوب  رت  بوبحم  وا  يارب  هکنآ  ای  تسنآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  ای  يوم  خرس  نارتش  زا  وا  دزن  هدوب  رت 

هیکت يدوزب  هک  دنادیم  وا  تجاح و  تقو  زا  ار  نایب  دزادنایب  ریخات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  زگره  سپ  هدادـن  خـساپ  رگا  و 
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تقیقح نکل  تسا . هلالک  هلئسم  ندوب  یمومع  اهنآ  نیرتشیب  زا  هکنیا  دنروایم و  وا  دزن  ار  اه  هعفارم  لئاسم و  سپ  تفالخهکیرا  رب  دنزیم 
هک منیبیمن  شا : هتفگب  ای  دزومایب  ارنآ  تردپ  هک  منیبیمن  نم  هصفحب : شلوقب  دومن  دای  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نآ 
اوه رگا  لاح  تقیقح  عقاو و  رب  ار  هدنناوخ  دنادرگیم  علطم  و  لاح . يراکـشآ  زا  دومرفیم ، مالعا  ترـضحنآ  هکنآ  لاح  دنک و  هماقا  ارنآ 

دنکن . هارمگ  ار  وا 
مکح هک  دوب  نآ و  رد  نداد  مکح  زا  درکن  يرود  نم  يارب  دشن  نشور  نآ  هکنیا  وا : هتفگ  اب  اهنیا و  همه  زا  دعب  هکنیا  گرزب  تبیصم  و 

عمـسلا و نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقتال  «و  یلاـعت يادـخ  لوق  زا  هدوب  لـفاغ  هکیلاـح  رد  تساوخیم  هچنآ  شدوخ  يارب  نآ  رد  درک  یم 
زا اهنآ  زا  کی  ره  لد  مشچ و  شوگ و  هکیتسردب  يرادن  ملع  ناب  هک  اریزیچ  نکن  يوریپ  الوئـسم » هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و 

هنم انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلعلوقت  ول  «و  یلاعت يادخ  لوق  زا  زین  .و  دنوشیم هدیسرپ  وا 

هحفص 259 ] ] 

نیزجاح » هنع  دحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب 
درک میهاوخ  عطق  ار  وا  لد  گر  هتبلا  سپس  تفرگ  میهاوخ  دوخ  تسد  اب  ار  وا  ام  هنیآ  ره  ار  اه  هتفگ  زا  یضعب  دهد  تبـسن  ام  رب  رگا  و 

تسوا و لثم  مهنآ  دنادیم  هکنآ  لاح  رکب و  یبا  زا  دـنکیم  يوریپ  هک  ار  وا  ینیبیم  و  دـشاب . وا  زا  هدـننک  عنمهکیـسک  امـش  زا  تسین  سپ 
رگا تسادخ و  زا  دشاب  تسرد  رگا  سپ  ارمدوخ  هدیقع  يار و  نآ  رد  میوگیم  يدوزب  نم  دیوگیم  هک  ار  وا  لوق  وا  زا  هدینـشهکنآ  لاح 

هکیتسردب ارنامگ و  رگم  دننکیمن  يریگیپ  يوریپ و  ائیش » قحلا  نم  ینغی  نظلا ال  نا  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  » تسناطیـش نم و  زا  دشاب  اطخ 
. قح زا  اریزیچ  دنکیمن  زاینیب  نامگ 

دلاولا 3- يوس  نماهنا  دلولا 2 - دلاولا و  هل  سیل  نم  تسا 1 - نینچ  اهنآ  هکنیاب  هک  تسا  هدـید  هلالک  رد  ار  فالخ  يدایز  رجح  نبا  و 
اهنآ تسین . دنزرف  ردـپ و  وا  يارب  هکیـسک  لاملا . یه  هلالکلا  هوخالا 6 - هلالکلا  دلولا 5 - يوس  نم  دلاولا 4 - دلاو  دـلاولا و  يوس  نم 

: دنا هتفگ  یـضعب  تسا و  لام  هلالک  تسا . رهاوخ  ردارب و  هلالک ، تسا  دنزرف  ياوس  تسا ، دنزرف  دنزرف  ردپ و  ياوس  تسا . ردـپ  ياوس 
دنچ ره  دنردام  ردپ و  ناشیوخ  اه  هبصع  ناشیا  دنا : هتفگ  مه  یخرب  تسناشیا و  لثم  ومع و  نارسپ  دنا : هتفگ  یـضعب  تسا و  هضیرف  نآ 

. دنشاب رود  هک 
هک رمع  زا  تسا  حیحص  نآ  رد  فالتخا  ترثک  ياربو  تفگ : هاگنآ 

هحفص 260 ] ] 

وا هلـالک و  رد  وا  یناـشیرپ  يراـتفرگ و  رد  دـنیبیم  هفیلخ  يارب  يرذـع  ارنآ  هکتـسنآ  لـثم  سپ  میوـگیمن  يزیچ  هلـالک  رد  نم  هـتفگ : وا 
نیبی ) یلاعت يادخ  لوق  تسنآ  رد  تسواياهتسد و  نیب  رد  هکنآ  لاح  دوشیم و  یفخم  یسک  رب  هیآ  نآ  هنوگچ  هلالک و  هیآ  زا  تساجک 

( اولضت نا  مکل  هللا 
نآ لاح  وهدش  دایز  دمآ و  فالخ  اجک  زا  و  هدشن ، نایب  نشور و  نم  يارب  دیوگیم : هفیلخ  دننام  هدومن و  نایب  ارنآ  دنوادخ  هنوگچ  سپ 

. دنادن ار  هلالک  هکیسکيارب  دنیبیم  نایب  رد  یفاک  ار  فیص "  هیآ "  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  روطچ  تسا و  هدش  نایب  هک 
ءارآ و رد  ياهعازن  اهتموصخ و  رد  دوشیم  یـسات  ءادـتقا و  واب  تما و  فالخ  رد  تسا  تما  عجرم  اهنت  تما و  ماما  هفیلخ  هکنیا  رب  افاضم 

. دنکن ای  دنک  تفلاخم  تما  هاوخ  لاح  رهربانب  وا  ینادان  لهج و  رد  تسین  يزیچب  وا  يارب  يرذع  سپ  تادقتعم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2212 

http://www.ghaemiyeh.com


شوگرخ هرابرد  هفیلخ  يار 

منک مک  ای  ثیدح  رد  منک  دایز  نمهک  دوبن  رگا  تفگ : رمع  سپ  دیسرپ  شوگرخ  زا  رمع  زا  يدرم  هک  هدش  تیاور  هحلط  نب  یـسوم  زا 
یلص ربمایپ  اب  ام  تفگ : دمآ و  داتـسرف و  رامع  بقع  سپ  دهد  ربخ  ار  وت  هک  يدرم  يوسب  وت  يارب  متـسرفیم  يدوزب  نم  متفگیمنآ و  زا 

میدوب و هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 261 ] ] 

يا تفگ  یبارعا  سپ  میدروخ . ارنآ  اـم  دوـمن و  ربماـیپ  هب  هیدـه  یـشوگرخ  بارعا  زا  يدرم  سپ  میدـمآ  دورف  ناـنچ  نینچ و  یلحم  رد 
. تسین ناب  یبیع  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دوشیم  ضیح  ینعی  دنیبیم  نوخ  هکارنآ  مدید  نم  ادخ  لوسر 

هک میوگیمن  نم  و  تسا . هدوب  مکحب  وایتفرعم  یب  نآ  ثیدـح  رد  ندرک  مک  داـیز و  زا  هدـیناسرت  ار  هفیلخ  هکیزیچنآ  هک  میوگیمن : نم 
هک ار  هچنآ  زا  شوگرخ  ریغ  رد  وا  زا  طایتحا  نیا  دوب  اجک  میوگیمن : و  لقن . تیاور و  رد  وا  زا  رت  نیما  هدوب و  هیضق  رد  وا  زا  رتانیب  رامع 
وا هک  تسنادیم  وا  هکنآ  لاح  تاعاقیا و  دوقع و  سوفن و  لاوما و  رد  لئاسم  اهدص  زایئانتعا  هجوت و  چیه  نودب  هدش  نآ  مکحم  دبتسم 

. وت دازآ  نادجوب  منکیم  راذگاو  ار  نیانم  نکل  درادن  ناب  یملع 
کلام 4- یعفاش 3 - هفینح 2 - وبا  - 1  ) هماـعماما راـهچ  لوق  نآ  شوگرخ و  تشوگ  ندروـخ  زا  هاـنگ  یفن  رد  تسیزیچ  هرطاـخ  رد  و 

همرکع یلیل و  یبا  نب  نمحرلا  دبع  صاعلا و  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  زا  هدش  تیاکح  هک  هچنآ  رگم  تساهنآءاملع  همه  و  لبنح ) نب  دمحا 
دنا . هتسناد  هورکم  ارنآ  ندروخ  ناشیا  هک  سابع  نبا  الوم 

يراقلا ج 6 ص 259) هدمع  )

هحفص 262 ] ] 

صاصق رد  هفیلخ  يار 

دنک یفالت  صاصق و  هک  تفرگ  میمصت  باطخ  نب  رمع  سپ  تسکـش  ار  همذ  لها  زا  يدرم  رـس  يدرم  هک  هدش : لقن  نیـسح  یبا  نبا  زا 
رد باطخ  نب  رمع  سپ  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نیا  تسین و  وت  رب  راک  نیا  هک  ینادیم  وت  تفگ : لبج  نب  ذاعم  سپ  نآ  زا 

. ناب دش  یضار  وا  داد و  واب  رانید  کی  وا  رس  تسکش  ربارب 

دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  ذاعم  رگا  رمع 

کلهل  ذاعم  ول ال 
دوب نتـسبآ  شنز  هکیلاح  رد  دمآسپـس  درک  تبیغ  وا  زا  لاس  ود  شرهوش  ینز  هک  هدرک : لقن  ناشیا  ناریپ  ناـگرزب و  زا  نایفـس  یبا  زا 
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رد هک  هچب  رب  یهار  اما  دـشاب  نزنآ  رب  یهار  وت  يارب  رگا  تفگ : واـب  ذاـعم  سپ  داد  ار  وا  راسگنـس  روتـسد  رمع  درک  تیاکـشرمعب  سپ 
لمح عضو  ات  دینک  سبح  ار  وا  : تفگ رمع  سپ  يرادن ، تسوا  محر 

هحفص 263 ] ] 

. تسواهچب هک  تخانـش  تهابـش  تهج  زا  دید  ار  وا  شردپ  نوچ  دوب و  هدمآرد  شیولج  نادند  هکیرـسپ  کی  دیئاز  سپ  دیازب . دـنک و 
ذاعم رگا  دنیازب . ذاعم  دننام  هک  دنزجاع  اهنز  تفگسپ  دیـسر  رمع  شوگب  سپ  مسق ، هبعک  يادـخب  تسنم  رـسپ  تسنم  رـسپ  تفگ  سپ 

. دوبهدش كاله  رمع  دوبن 
یقهیب ظفل 

سپ تسا . نتسبآ  وا  هک  مدید  مدمآ  یتقو  منز و  زا  مدش  بیاغ  لاس  ود  نم  نینموم  ریما  يا  تفگ  و  باطخ ... نب  رمع  شیپ  دمآ  يدرم 
نزنآ رب  يا  هطلـس  یهار و  وت  ياربرگا  نانموم  ریما  يا  تفگ : لبج  نب  ذاعم  سپ  وا  ندرک  راسگنـس  رد  رفن  دـنچ  اـبدرک  تروشم  رمع ...

شیولج نادند  هک  دیئاز  يرسپ  سپ  درک  اهر  اروا  سپ  دیازب  ات  راذگاو  ار  وا  سپ  تسین  وت  يارب  یهار  تسوا  محر  رد  هکیلفط  رب  دشاب 
دننام هک  دنناوتاناهنز  تفگ : رمع  سپ  تسنم ، رـسپ  هک  مسق  ادخب  تفگ  سپ  وا . رد  ار  دوخ  تهابـش  تخانـش  درمنآ  سپ  دوب  هدـمآرد 

. دوب هدش  كاله  رمع  ذاعم  دوبن  رگا  دنیازب  ذاعم 

هحفص 264 ] ] 

صاصق رد  هفیلخ  يار 

عانتما نآ  سپ  درادهگن  سدقملا  تیب  یکیدزن  رد  ار  وا  بسا  هک  تساوخ  ار  یطبن  رفنکی  تماص  نب  هدابع  هک  هدـش  تیاور  لوحکم  زا 
ینک نینچ  نیاب  هک  تشاد  نیا  رب  ار  وتهچ  تفگ : واب  سپ  دومن . باطخ  نب  رمعب  تیاکش  وا  سپ  تسکش  ار  شرس  دز و  ار  وا  سپ  درک 

يدـنت و نم  رد  هک  متـسه  يدرم  نم  درک و  عانتما  وا  سپ  درادـهگن  ارم  بکرم  بسا و  هک  مدادناـمرف  ار  وا  نم  ناـنموم  ریما  يا  تفگ :
تردارب زا  ار  تمالغ  ینکیم  صاصق  ایآ  تفگ  تباث  نب  دیز  سپ  یفالت ، صاصق و  يارب  نیـشنب  تفگ : سپ  مدز  ار  وا  سپ  تسا  مشخ 

داد  ارنآ  هید  دومن و  كرت  وا  زا  ار  صاصق  رمع  سپ 

هدش هتشک  یمذ  رد  هفیلخ  يار 

اب مالـسا  ءاول  ریز  رد  هک  ياراصن  دوهی و  ) همذ لها  زا  يدرم  یناملـسم  درم  هک  دـید  دـش و  ماش  دراو  باطخ  نب  رمع  دـیوگ : دـهاجم  زا 
صاصق ار  وا  هک  دش  مزاع  سپ  تسا  هتشک  ار  دنکیم ) یگدنز  طیارش 

هحفص 265 ] ] 
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. داد رارق  لتق  نآ  يارب  هید  رمع  سپ  ینکیم  صاصق  تردارب  زا  ار  تا  هدنب  ایآ  تفگ : تباث  نب  دیز  سپ  دنک 

لوتقم یمذ  هرابرد  يرگید  هصق 

نوچ سپ  دوب  ماش  رد  عقوم  نیا  رد  باطخ  نب  رمع  دش و  هتـشک  ماش  رد  ادـمع  همذ  لها  زا  يدرم  هک  هدـش : لقن  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  زا 
واب . ار  وا  مشکیم  هتبلا  هنیآ  ره  همذ  لها  نتشکب  دیدش  صیرح  تفگ : رمع  دیسر . واب  ربخ  نیا 

هک يدرک  نامگ  روطچ  تفگ  دیبلط و  ارهدیبع  وبا  سپس  دناوخ  زامن  سپ  ینکب  ارراک  نیا  هک  تسین  وت  يارب  تفگ  حارج  نب  هدیبع  وبا 
هاگنآ دش  تکاس  رمع  سپ  واب : یتسه  وا  لتاق  وت  ایآ  وا  يارب  يا  هدـنب  دوش  هتـشک  رگا  ینیبیم  ایآ  تفگ : هدـیبع  وبا  سپ  واب  ار  وا  مشکن 

. وا رب  يریگتخس  يارب  رانید  رازهب  نداد  هید  هب  وا  رب  درک  تواضق 

هحفص 266 ] ] 

هدش هدوشخب  لتاق  رد  هفیلخ  يار 

سپ دنـشکب . ار  وا  داد  نامرف  سپ  دوب  هتـشک  ادمع  ار  یـصخش  هک  باطخ  نب  رمع  دزن  دندروآ  ار  يدرم  هک  هدـش  لقن  یعخن  میهاربا  زا 
نوچ سپ  تساهنآ  همه  لام  سفن  نیا  تفگ : دوعسم  نبا  سپ  دنشکبار  وا  هک  اددجم  داد  روتـسد  رمع  دنتـشذگ  لوتقم  ءایلوا  زا  یـضعب 

، ینیبـیم هـچ  سپ  تـفگ : دریگب  واریغ  هـک  نآ  رگم  دریگب  ار  شقح  هـک  درادـن  ناوـت  سپ  درک . ءاـیحا  ار  سفن  دیــشخب  ار  وا  یلو  نـیا 
. منیبیم نینچ  مهنم  تفگرمع : هدیشخب  هکاریا  هصح  يرادرب  شلام و  رد  وا  رب  یهد  رارق  هید  هک  منیبیم  نم  : تفگ

ار وا  هرظن  هجوت و  بلج  هکتـسنآ  رگا  هدرک و  لودـع  نآ  زا  ارچ  سپ  هداد  يار  هدـید و  لوا  رد  هفیلخ  هکتـسنآ  ایاضق  نیا  رد  مکح  رگا 
هفیلخ هشیدـنا  رکف و  زا  مکح  هک  میئوـگب  هک  تسه  ناوـت  اـیآ  و  دـنکب . لوا  اـب  تفلاـخم  هک  تفرگ  میمـصت  هچ  يارب  سپ  هدرک  اریخا 
هتفگب ) تسا تما  ملعا  شور  هریـس و  اهنیا  ای  هدوب ، وا  یئوگروز  يار و  اـهنت  اـیاضق  نیا  هکنیا  اـی  دراوم ، نیا  همه  رد  هدوب  رود  نیملـسم 

(. هعیشولا بحاص 

هحفص 267 ] ] 

ناتشگنا رد  هفیلخ  يار 

يولهپ هکیتشگنا  رد  رانید و  هدزیسب  ماهبا  تشگنا  رد  ناتشگنا  هرابرد  درک  تواضق  باطخ ... نب  رمع  هک  هدش  لقن  بیـسم  نب  دیعـس  زا 
: رگید ترابع  رد  و  رانیدشش . هب  کچوک  تشگنا  رد  هب " 9 " و  تسنآرانک  هکنآ  رد  هدب و  هنایم  طسو و  تشگنا  رد  هدزاود و  تسنآ 

يوـلهپ هـکنآ  رد  هدـب و  هناـیم  رد  هدـب و  نآ  يوـلهپ  رد  و  ( 15  ) هب گرزب  ماـهبا و  تشگنا  رد  درک  مـکح  باـطخ  نـب  رمع  هکیتسردـب 
(6  ) شش هب  کچوک  تشگنا  رضنح و  رد  و  ( 9  ) هب تسا  کچوک 
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اوتف ات  هد  هد  اهتـشگنا  رد  ایآ  تفگ  وا و  يوسب  داتـسرف  ناورم  سپ  هد  هد  ناتـشگنا  رد  تفگیم : سابع  نبا  هک  هدـش  لقن  ناـفظع : یبا  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  رمع : رب  دـنک  محر  ادـخ  تفگ : ساـبع  نبا  سپ  اهتـشگنا ، رد  هدیـسر  رمع  زا  وتب  هکنآ  لاـح  یهدـیم و 

رمع لوق  زا  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازس 

هحفص 268 ] ] 

اوتف سابع  نبا  هک  هچنآ  ربانب  دومرف  هد  هد  اهتشگنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تباث  دیناسم  حاحـص و  رد  دیوگ : ینیما 
زا سپ  هدومن  تواضق  ناب  رمع  هک  هچنآ  ناتشگنا و  رد  تسوا  شور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترـضحنآ  هملـسم  تنـس  تسنیا  ناب و  هداد 

لوق زا  دوش  يوریپ  هک  تسا  رت  هتـسیاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لوق  هک  تفگ : ساـبع  نبا  هکتـسنامه  بلطم  تسوا و  هصاـخ  ءارآ 
تسنادیمن . هکنیا  ای  درکیم  تفلاخم  تسنادیم و  ار  نیا  هفیلخ  هک  منادیمن  نم  و  رمع ،

هبیصم  کلتفيردی  ناک ال  ناف 
مظعا هبیصملاف  يردی  ناک  نا  و 

. تسا رتگرزب  تبیصم  سپ  درکیمن  لمع  تسنادیم و  رگا  دشاب و  لهاج  هفیلخ  هک  تسا  یتبیصم  نیا  سپ  تسنادیمن  رگا  سپ 

نینج هید  رد  هفیلخ  يار 

هبعش نب  هریغم  سپ  نز  ندرک  ژاتروک ) ) نینج طقس  رد  مدرم  اب  درک  تروشم  باطخ ... نب  رمع  تفگ : هک  هدش  لقن  همرخم  نب  روسم  زا 
هک روایب  يدهاش  تفگ  رمع  سپ  زینک  ای  مالغ  يا  هدنب  ندرک  دازاب  نآ  رد  دومرف  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ :

. داد تداهش  هملسم  نب  دمحم  سپ  دهد ، تداهش  وت  اب 

هحفص 269 ] ] 

هچ طقس  هرابرد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدینش  سک  ره  ار  مدرم  داد  مسق  ای  درک ، لاوئـس  رمع ... هک  هدش : لقن  هورع  زا  و 
مالغ يا  هدرب  ندرک  دازآ  هب  نآ  رد  دومرف  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  نم  تفگ : هبعـش  نب  هریغم  سپ  هدومرف ، مکح 
ربمایپ رب  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : هملـسم  نب  دمحم  سپبلطم  نیا  رب  دـهد  تداهـش  وت  اب  هک  رایب  يدـهاش  تفگ : سپ  زینک  ای  دـشاب 

. نیا دننامب 
. مدرکیم نیا  ریغب  مکح  هنیآ  ره  ار  نیا  مدوب  هدینشن  رگا  ربکا ، هللا  تفگ : رمع  سپ  دواد : یبا  هرابع  رد  و 

هب نآ  رد  دومرف  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تفگ : هغبان  نب  لمح  سپ  نینج  هید  رد  تساوخ  مدرم  زا  رمع  یثیدح : رد  و 
. دومن ناب  مکح  رمع  سپ  يزینک ، ای  هدنب  ندرک  دازآ 

کیدزن یترابع : ردو  نیا . ریغب  نآ  رد  میدرکیم  مکح  هنیآ  ره  ار  نیا  میدوب  هدینـشن  رگا  تفگ : رمع  سپ  هک  هدومن : داـیز  یعفاـش  و  م -
نامدوخ . يارب  لثم  نیا  رد  مینک  مکح  ام  هک  هتبلا  دوب 
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دنا هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  سواط  قیرط  زا  حیحص  دانساب  ننس  نابحاص  دمحا و  دیوگ : هباصا ج 2 ص 259  رد  رجح  نبا 

هحفص 270 ] ] 

فیقث هلیبق  مدرم  نیرت  یناز  هریغم  لثمب  دنک  دامتعا  هکنیا  ات  يا  هیـضق  ره  رد  تسا  لصفنم  لقعب  دنمزاین  هفیلخ  هزادنا  هچ  دـیوگ : ینیما 
یلص ربمغیپ  يومع  سابع  يارب  ار  هریغم  تداهش  تسنادن  اور  زیاج و  وا  هکنآ  لاح  ادخ و  نید  هیهلا و  تعیرش  رد  اهنآ  نیرتوگغورد  و 
شش زجهک  يا  هملسم  نب  دمحم  لثمب  دنک  دانتـسا  ای  داد  رارق  وا  لویت  دیـشخب و  واب  ار  نیرحب  ترـضحنآ  هک  وا  ءاعدا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

. تسین یثیدح  نیاریغ  ناشیا  دزن  يا  هغبان  نب  لمح  دننام  هب  ای  هدماین  وا  زا  ثیدح 
دصق ای  دشاب  یکش  وا  دزن  رد  ای  ارنآ . دنادن  هاگ  ره  مکحزا  ماما  لاوئس  رد  تسا  یلصا  نیا  رد  رمع  ندرک  هروشم  دیوگ : دیعلا  قیقد  نبا 

رد دنک  کش  ای  ار  ماکحا  زا  یمکح  دشاب  لهاج  هکیسک  يارب  یشیاسآ  ماما  تسار  شور  رد  مینیبیمن  ام  نکل  دشابهتـشاد  ندرک  قیقحت 
رد عجرم  يدتقم و  املسم  وا  سپ  نآ  نیا و  هتفگب  هتـسویپ  نآ  هب  وا  نیقی  هک  هچنآ  رد  دشاب  ندرکتیبثت  هب  جاتحم  ای  دنادیم . هک  هچ  نآ 
هک تسا  زیاج  هنیآ  ره  ندرک  تیبثت  هب  زاین  تجاح و  ای  کش  ای  هدوب  زیاج  اهنآ  زا  يزیچ  رد  ینادان  وا  يارب  رگا  سپ  تسا . ماکحا  مامت 

ای خساپ  رد  دوش  جیگ  سپ  دنک  لاوئس  وا  زا  هک  ار  یسک  دیابن  هکینامز  دوش  عقاو  نیا 

هحفص 271 ] ] 

رگا ربکا ، هللا  تفگیم : هک  ار : رمع  لوق  يونـشیمن  ایآ  نیا . شـشک  زا  دـنامیم  لطعم  یهلا  مکح  ای  یهارمگ : رد  دوش  راـتفرگ  شبحاـص 
. نامدوخ يارب  نیا  لثم  رود  مینک  مکح  ام  هک  دوب  کیدزن  ای ، میدرکیم  نیا  ریغب  مکح  هنیآ  ره  ار  نیا  مدوب  هدینشن 

دزد هرابرد  هفیلخ  يار 

داد نامرف  رمع ... سپ  دوب ، هدرک  يدزد  زاب  هک  رمع  دزن  دندروآ  ار  هدیرب  اپو  تسد  يدرم  تفگ : هک  هدش  لقن  ذئاع  نب  نمحرلا  دبع  زا 
زج هلوسر ...» هللا و  نوبراحی  نیذلا  ءازج  امنا  :» دیامرفیم لجو  زع  دـنوادخ  هک  هتبلا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  سپ  دـننک  عطق  ار  شیاپ  هک 

شیاپ هک  تسین  راوازـس  سپ  هدـش  هدـیرب  درم  نیا  ياپ  تسد و  سپ  وا ... ربمایپ  ادـخ و  اب  دـننکیم  هبراحم  هکیناسک  رفیک  هک  تسین  نیا 
ار وا  سپ  امن  ینادـنز  ار  وا  هکنیا  ای  نک و  ریزعت  ار  وا  هکنیا  اـی  دور ، هار  نآ  رب  هک  تسین  یئاـپ  وا  يارب  هک  راذـگاو  ار  وا  سپ  دوش  عطق 

. درک ینادنز 

هحفص 272 ] ] 

مور هکلم  یشکشیپ  رد  هفیلخ  داهتجا 

دیرخ يرطع  درک و  ضرق  يرانید  دوب  رمع  رسمه  هک  موثلک  ما  سپ  مور  هاشداپ  يوسب  داتسرف  يریفس  رمع  دیوگ : هک  هدش  لقن  هداتق  زا 
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تارهاوج زا  يرادـقم  موثلک  ما  يارب  دیـسر  واب  رطع  نوچ  سپ  داتـسرف  مور  هاشداپ  نز  يارب  ریفـس  اب  هداد و  رارق  يا  هشیـش  رد  ار  نآ  و 
: تفگ دش و  دراو  رمع  سپ  درک  یلاخ  شرف  يور  رب  ارنآ  دیسر  موثلک  ماب  نوچ  سپ  ربب  رمع  رسمه  يارب  ار  اهنیا  تفگ  ریفسب  داتسرف و 

دنوش رضاح  مدرم  همه  ینعی  هعماج  هالصلا  دز  دایرف  دروآ و  دجـسمب  ارنآ  تشادرب و  ار  رهاوج  رمع  سپ  داد  ربخ  ار  وا  سپ  تسیچ  نیا 
هک ارنآ  مینیبیم  ام  دنتفگ  سپ  نیا ، رد  دینیبیم  هچ  امـش  تفگ : داد و  ناشن  اهناب  ار  رهاوج  داد و  ربخ  ار  اهنآ  دـندش  عمج  مدرم  نوچ  سپ 
هن تسنآ و  رب  یتاـیلام  هن  تسا و  هیزج  هن  وـت  رـسمه  يارب  تسامور  هاـشداپ  رـسمه  زا  یـشکشیپ  هیدـه و  نآ  هکنوـچ  ینآ  قحتـسم  وـت 
نآ رب  هک  یبکرم  تسا و  نینموملا  ریما  ریفس  مه  ریفس  نینموم و  ریما  رـسمه  نکل  تفگ  سپ  دوشیم : ناب  قلعتم  نادرم  ماکحا  زا  یمکح 
ماب ام  تسا و  نیملسملاملا  تیب  لام  نیا  هک  منیبیم  نم  سپ  دیایمن . اهنآ  زا  کی  چیه  دندوبن  نینموم  رگا  تسا و  نینموم  لام  هدش  راوس 

. داد رارق  نیملسم  لام  تیب  رد  ار  یقبام  داد و  رانید  کی  شرسمهب  تخورف و  ار  رهاوج  سپ  ار  شا  هیامرس  میهدیم  موثلک 

هحفص 273 ] ] 

ارنآ سپ  دیسر  رمع  شوگب  سپ  يرهاوجب  درک  یفالتوا  سپ  داتـسرف  يا  هدیده  مور  هاشداپ  نز  يارب  هدیبع  وبا  نز  هک  هدش  تیاور  - 2
. دینادرگرب نیملسم  لاملا  تیب  هب  ار  یقاب  داد و  واب  ار  شا  هیده  لوپ  تخورف و  تفرگ و 

زا هفیلخ  نز  رـسمه و  موثلک  ما  ندوب  اما  تسین . کلم  زا  تاجرخم  زا  ای  ندش و  کلام  زا  هدرک  دای  هفیلخ  هک  ار  اهنیا  مامت  دیوگ : ینیما 
نآ تهج  زا  هک  تسا  هفیلخ  تمظع  ياهتلع  یعاود  زا  نآ  سپ  نینموم  هوجو  ای  هدوب و  مور  هاش  رسمه  نداد  هیده  تابجوم  اه و  هزیگنا 
نآ رب  ریفس  هداتـسرف و  هک  اریزیچ  دنکیمن  حابم  هفیلخ  هداتـسرف  ندوب  تسا و  هدوب  ناهاش  نارـسمه  شیپ  ءانتعا  مارتحا و  دروم  وا  رـسمه 

نکمم یلب  تسا . هدومن  لمح  نآ  رب  راوس  هک  اریزیچ  دنکیمن  حابم  زین  ندوب  مه  نینموم  بکرم  و  شبحاصب . نآ  ندیناسر  رد  هدش  نیما 
نآ . لمح  يارب  دنریگب  ارنآ  ترجا  نونموم  دشاب  يدایز  ینیگنس  لومحم  نآ  ياربرگا  تسا  لمتحم  و 

رد دندید  هکنآ  زا  دعب  دـش  زیاج  لالح و  رخآ  رد  لام  نیا  نیملـسم  يارب  روطچ  تسا و  هدرک  هچنآ  هدرک  هفیلخ  هنوگچ  منادـیمن  نم  و 
هیـضق ود  رد  هیدـه  ءاهب  تمیق و  نداد  لـیلد  هاـگنآ  نآ ) ریغ  هن  تاـیلامهن و  هیزج و  هن  هدوب  هیدـه  هکنوچ  ) تسنآقحتـسم موثلک  ما  لوا 
فلتب دـنا  هدومن  مادـقا  دوخ  اهنآ  سپ  تسین  رگا  تساهنآ و  لام  نآ  ماـمت  سپ  تسا  رهاوج  رد  اـهنآ  بحاـص  ود  قح  رگا  سپ  تسیچ 

. تسین نیملسم  لام  زا  نآ  لدب  نداد  يارب . یتهج  یلیلد و  سپ  ناشلام . ندرک 

هحفص 274 ] ] 

هریغم هب  ندز  قالش  رد  هفیلخ  يار 

داب سپ  دوب  هناخ  نیئاپ  رد  هریغم  و  دندوب . يا  هفرغ  رد  دبعم  نب  لبـش  عفان و  دایز و  هرکبابا و  هک  هدش : لقن  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا 
تفگ رگید  یخرب  هب  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  هتـسشن  نزنآ  ياپ  ود  ناـیم  هریغم  دـندید  هاـگان  سپ  تفر  ـالاب  هدرپ  دـش و  زاـب  رد  هدـیزو و 

هنایزات ار  اه  نآ  رمع  سپ  هن  ای  درک  لوخد  منادیمن  تفگ : دایز  یلو  دنداد  تداهـش  لبـش  عفان و  رکبوبا و  سپ  دیوگ : میدـش . راتفرگام 
هریغم هک  مهدـیم  تداهـش  ادـخب  نم  و  تفگ : ارچ  تفگ  ءارتفا ) دـح  ) يدزن قالـش  ار  ام  ایآ  تفگ : رکبوبا  سپ  ار  هیبا  نب  داـیز  رگم  دز 
تقیفر سپ  تسا  درم  ود  تداهش  رکبوبا  تداهش  رگا  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دنزب  ار  وا  رگید  راب  تساوخ  رمع  سپ  درک . لوخد 
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. دروخیمن قالش  دح و  فذق  تمهت و  ندرک  هداعاب  هبترم  ود  ینعی  دیدز . قالش  ار  وا  سپتسین  رگا  نک و  راسگنس  ار  هریغم 
ار وا  یهاوـخیم  رگاتفگ  درک و  یهن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلعدـنک  رارکت  وا  رب  ار  دـح  هک  تفرگ  میمـصت  رمع  سپ  رگید : تراـبع  رد  و 

. دزن هنایزات  درک و  اهر  ار  وا  سپ  نک : راسگنس  ار  هریغم  تقیفر  سپ  ینزب  قالش 
راسگنس ار  هریغم  سپ  ینزب  ار  نیا  یهاوخب  رگا  هنیآ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  رکبوبا  ندزب  رمع  دش  مزاع  سپ  موس : ریبعت  رد  و 

. نک

هحفص 275 ] ] 

: هیضق لیصفت  تروص 
سپ دیدار  وا  یفقث ، عیفن  رکبوبا ، تفریم و  نوریب  يرادنامرف  هرامالا و  راد  زا  زور  طسو  هبعـش  نب  هریغم  هک : هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا 

هن دننک  ترایز  دـیاب  ار  ریما  هکیتسردـب  یچ  تراک  تسیچ ، تتجاح  تفگ  واب  سپ  مراد ، يراک  تفگ  سپ  دوریم ، اجک  ریما  تفگ  واب 
سپ دـیوگ : دوب ، هرکب  یبا  هیاسمه  دـیایم  وا  غارـسب  هریغم  هک  مقفا  رتخد  لیمج  ما  مانب  دوب  ینز  و  دـیوگ : دورب  یـسک  تراـیزب  وا  هکنیا 

دوب و هتـسشن  دنتفگیم  دبعم  نبا  لبـش  ار  وا  هک  يرگید  درم  دایز و  عفان و  شناردارب  باحـصا و  اب  شلزنم  هفرغ  رد  هرکبوبا  هک  روطنیمه 
ناشیا سپ  درک . زاب  ارنآ  نز و  هفرغ  بردـب  دروخ  دـیزو و  داب  سپ  دوب . رکبوبا  هناخ  الاب  يوربور  ربارب و  مه  لیمج  ما  هناخ  الاب  هفرغ و 

بوخ سپ  میدـش  التبم  ناب  ام  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  تفگ  رکبوبا : سپ  تسا - عامج  شزیمآ و  لوغـشم  لیمج  ما  اـب  هریغم  هک  دـندید 
وت راک  تفگ : واب  سپ  دمآ  نوریب  وا  رب  نز  هناخ  زا  هریغم  ات  دـمآ  نیئاپ  رکبوبا  سپ  دـندرک . نیقی  هکنآ  ات  دـندرک  هاگن  سپ  دـینک  هاگن 

ادخب واب  تفگ  درک و  عنم  ار  وا  دراذگن و  رکبوبا  سپ  دناوخب ، رهظ  زامن  مدرم  اب  ات  تفر  دیوگ و  وش . رود  ام  زا  سپ  متسناد  هک  دوب  نآ 
دنتفگ مدرم  سپ  يدرک . هک  هچنآ  يدرک  هکنآ  لاح  يراذگ و  زامن  امب  دیابن 

هریغم دوهـش و  همه  هک  دمآ  خساپ  سپ  وا . يارب  دنتـشون  سپ  رمعب  ار  هیـضق  نیا  دیـسیونب  تسا و  رادنامرف  وا  هک  دراذگ  زامن  دـیراذگب 
وا . دزن  دنیایب 

ار وا  يدید  ایآ  تفگ  رمع  سپ  ولج  تفر  رکبوبا  سپ  تساوخ  اردوهـش  هریغم و  تسـشن و  باطخ ... نب  رمع  دـیوگ : دعـس  نب  بعـصم 
هلبآ ياج  مدرکیم  هاگن  نم  هکنیا  لثم  مسق  ادخب  يرآ  تفگ  شنارود  نایم 

هحفص 276 ] ] 

راوخ اوسر و  ار  وتادخ  هکیزیچ  هدش  تباث  هک  دوبن  ایآ  تفگ  واب  سپ  يدرک  هاگن  تقد  اب  بوخ  هنیآ  ره  واب  تفگ  هریغم  سپ  ار  وا  نار 
همرـس رد  لخاد  هک  لیم  دـننام  هک  اروا  يدـید  هکنیاب  یهدـن  تداهـش  ات  منزیمن  دـح  ار  وا  مسق  ادـخب  هن  تفگ : واب  رمع  سپ  ناـب  دـنک 

رب تفگ  وابسپ  دیبلط  ار  عفان  سپس  تفر  وت  مراهچکی  هک  ورب  هریغم  واب : تفگ  رمع  سپ  نیا  رب  مهدیم  تداهش  يرآ  تفگ  دوشیمناد :
همرس رد  لیم  ندش  لخاد  وا  رد  درکیم  لوخد  وا  هک  یهد  تداهـش  یتح  هن  تفگ : هرکبوبا  تداهـش  دننامه  تفگ  یهدیم  تداهـش  هچ 

تداهـش هچب  تفگ  سپ  تساوـخ . ار  یموـس  هاـگنآ  تفر  فـصن  هک  وربهریغم  تفگ : سپ  شرخآ  اـت  دیـسر  هکنآ  اـت  یلب  تـفگ : ناد 
رب دراو  سپ  تشون  دایزب  رمع  سپس  تفر  تمراهچ  هس  هک  ورب  هریغم  وابتفگ : سپ  دنداد  تداهش  مقیفر  ود  هکنانچمه  تفگ : یهدیم 

تسا ینخس  ارم  و  تفگ : هریغم  سپ  دندش . عمج  وا  رود  راصنا  رجاهم و  نارس  تسشندجسم و  رد  وا  يارب  دید  ار  وا  نوچ  سپ  دش  رمع 
رب دنکن  راوخ  ادخ  زگره  هک  منیبیم  اریدرم  نم  تفگ : دیایم . وربور  دید  ار  وارمع  نوچ  سپ  دـیوگ : مدرم . نیرترباصب  مدـیناسر  ارنآ  هک 
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تسین و نیا  نم  شیپ  سپ  دـندرک  قیقحت  اهنآ  هکتـسنامه  قح  هکیتسردـب  اما  نینموم ، ریما  يا  : تفگ سپ  ار  نیرجاهم  زا  يدرم  وا  نابز 
يدید ایآ  تفگ  سپ  تسا  لیمج  ما  مکـش  يور  هک  ار  وا  مدید  ار و  ندز  سفن  هلان و  يادص  مدینـش  وار  یتشز  سلجم  مدـید  نم  نکل 

. هن تفگ  دنکیم  لوخد  ناد  همرس  رد  لیم  دننام  هک 
مدـید دـنکیم و  دـمآ  تفر و  وا  نار  نایم  وا  هضیب  ود  مدـید  هدرک و  دـنلب  ار  لیمج  ما  ياهاپ  هک  ار  وا  مدـید  تفگ : رگید ، ترابع  رد  و 

. ار يدنلب  ندز  سفن  مدینش  ار و  یتخس  تکرح 
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دعقم تحت و  ام  ات  ود  دروخیم و  مهب  هک  ار  هدـش  باضخ  ياهاپ  مدـید  سپ  ینز  ياـپ  ود  ناـیم  هتـسشن  مدـید  دـیوگ : يربط  ریبعت  رد  و 
ار . يدیدش  ندز  سفن  مدینش  ار و  هدش  نایامن 

زیخرب و ربکا  هللا  تفگ : رمع  هن  : تفگ سپ  ناد ، همرـس  رد  لیم  لـثم  دـیایم  نوریب  دـنکیم و  لوخد  هک  ار  وا  يدـید  اـیآ  تفگ : واـب  سپ 
ندرک راسگنس  دومن و  لاحشوخ  ار  وا  دایز  هتفگ  دز و  مه  ار  یقاب  دز و  هنایزات  داتـشه  ار  وا  هرکب و  وبا  فرطب  دش  دنلب  سپ  نزب  ارناشیا 

رمع سپ  درک  نانچ  نینچ و  هریغم  هکیتسردب  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : دروخ ، قالـش  هکنآ  زا  دـعب  هرکبوبا  سپ  دومن . كرت  ار  هریغم 
درک  یهن  لمع  نیا  زا  ار  وا  ار و  تقیفر  يدرک  مجر  ار  وا  يدز  رگا  دومرف : واب  مالسلاهیلع  یلع  سپ  دنزب  زاب  ار  وا  تساوخ 

وا زا  دنامیمن  یفخم  هبترم و  ود  رکبوبا  ندز  قالـشب  دـشیمن  مزاع  هنیآره  هیـضق  نیا  مکح  زا  دوب  یتلادـع  هفیلخيارب  رگا  دـیوگ : ینیما 
. دزیم قالش  رگا  هریغم  ندرک  راسگنس  مکح 

منیبیم نم  هکیتسردـب  شلوقب : تداهـش  نامتکب  دـهدب  تداهـش  دـمآ  هکیتقو  دایزب  ار  هفیلخ  هراـشا  نک  بجعت  سپ  ینکیم  بجعت  رگاو 
هک مراد  دـیما  هک  اریدرم  تروـص  منیبـیم  نم  اـما  وا : هتفگب  اـی  دـنکیمن : راوـخ  ار  نیرجاـهم  ار  يدرم  شناـبز  رب  ادـخ  زگره  هـک  اریدرم 

دوشن راسگنس 
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دیوگیمن هک  ار  یکریز  ناوج  منیبیم  نم  ای  وا  تداهـشب  دوشن  راوخ  وا و  تسد  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يدرم 
دهاوخب ادـخ  رگا  دـهدیمن  تداهـش  زگره  ار ك  یکریز  ناوج  منیبیم  نم  هک  وا  هتفگب  ای  اریزیچ  دـنک  ناـمتک  هک  دـشابن  ار و  قح  رگم 

ریدقت ره  ربانب  و  دـنهدیم . لطابب  تداهـش  هک  دنتـسه  یئاهرورغم  ارنآ  دنتـشاد  مدـقم  هک  را  یناسک  هکنیاب  درکیم  هراشرا  وا  قحب و  رگم 
نیار دنکیم د  قدص  هنوگچ  دش و  واب  یهتنم  هکیتقو  تقیقح  حیرـصت  کی  سپ  هریغم  دح ا ز  طوقـس  هب  ار  هفژیلخ  لبم  دیمهف  دایز  سپ 

الاب وا  نیگنر  ياهمدق  دـنکیم و  دـمآ  تفر و  لیمج  ما  ياهنار  نایم  هریغم  هضیب  ود  نایامن و  ود  ره  تحت  ام  دـعقم و  هدـید  هکنآ  لاح  و 
هار هزادنا  نیا  رد  دیابیم  ایآ  تسا و  لیمج  ما  مکـشت  يور  هک  ار  دایز  هدـید  اریدـنلب و  نندز  سفن  يدایز و  شب  شوخ و  دینـش  تسا و 
. دوشیمن لخاد  لیمج و  ما  جرفز  دنکیم ا  یشکرس  هریغم  تلآ  هکنیا  ای  دشاب ) وا  جرف  نوریب  تلآ  (و  ناد همرس  جراخ  رد  لیم  هک  يرارف 

دوب عطاق  شدـئوخ  هفیلخ  هک  دـنچ  ره  صاخ  دروم  رد  دـح  طوقـس  تیمه  اب  هدـش  رجنم  هک  تسیداـهتجا  لـیوات و  هیـضق  نیا  رد  یلب -
وت رب  غورد  هرکب  وبا  هک  منکیمن  نامگ  مسق  ادخب  هریغمب : وا  لوق  نآ  زا  دهدیم  یهاگآ  هچنانچ  یتخبدب  یئاوسر و  بجوم  ندوب  تسارب 

دشاب و هتسب 
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دروخرب رمع  اب  جح  مسوم  رد  لیمج  ما  هک  دز  واب  یتقوفرح  نیا  دوش . ناراب  گنـس  نم  رب  نامـسآ  زا  مدیـسرت  هکنآ  رگم  ار  وت  مدیدن 
ایآ تفگ : واب  رمع  سپ  تسا ، یلع  رتخد  موثلک  ما  نیا  تفگ : هریغم  سپ  ، لیمج ما  زا  وا  زا  دیـسرپ  رمع  سپ  دوب  اـجنآ  مه  هریغم  درک و 

. دشاب هتسب  غورد  وتب  هرکبوبا  هک  منکیمن  نامگ  ادخب  مسق  . ینزیم یمهفنب  ار  دوخ  ینکیم و  لهاجت 
هدننک هماقا  هکنیا  اشاح  هدوب و  قح  هکیدحندرک  طقاس  يارب  ایآ  دوش  راسگنس  نامسآ  زا  هک  دیسرتیم  رمع  یچ  يارب  متـسنادیم  شاکیا 

زا ار و  وا  دنا  هدرمش  هباحص  ناکین  زا  هک  ار  يا  هرکبوبا  لثم  وا  ندز  قالش  يارب  ای  ار ، ادخ  مکح  وا  لیطعت  يارب  ای  دوش . نارابگنس  قح 
منادیمن . نم  دوب . ریت  بوچ  لثم  تدابع 

رهاظ دراب و  وا  رب  گنـس  هک  هدیـسرت  سپ  هدومن  ناب  عطق  ای  هدرک  نامگ  هچنآ  رب  انب  دزیم  رمع  تسد  رب  تسد  هک  دوب  (ع ) نینموملا ریما 
. منک راسگنس  ار  وا  هنیآ  ره  درادن  رب  تسد  هریغم  رگا  هک  مالسلا : هیلع  یلع  لوق  نیا  زا  دوشیم 

. منک راسگنس  ار  وا  مریگب  ار  هریغم  هنیآ  ره  رگا  وا : لوق  ای 
شلوقب : هدرکوجه  هدیصق  نیا  رد  ار  وا  تباث  نب  ناسح  و 

ادبع  ناک  بسنی  موللا  نا  ول 
فیقث  نم  روعا  هجولا  حیبق 

چول هرهچ  تشز  هدنب  نآ  دوش  هداد  یشنزرس  تمالم و  تبسن  رگا 
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تسا . فیقث  ینب  مشچ 

امل  مالسالا  نیدلا و  تکرت 
فیصنلا تاذ  هودغ  کل  تدب 

يزورمین . رد  یندمآ  وت  رب  دشرهاظ  هکیتقو  يدراذگاو  ار  مالسا  نید و 

اوهل  ترکذ  ابصلاتعجار و  و 
فیطللا رمعلا  یف  هانیقلا  نم 

تهاتوک . کیراب و  رمع  رد  ار  شحاوف  اه و  هصاقر  ای  تلفغ  یمرگرس و  يدرک  دای  يدیئارگ و  يراسگیمب  و 
مدرم نایم  روهـشم  عیاش و  وا  ندرک  انز  ربخ  هک  دـیوگو : درک  انز  لـیمج  ما  اـب  هریغم  هکنیا  رد  درادـن  یکـش  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  و 

بحتـسم ربهر  ماما و  يارب  هنیآ  ره  شلوقب : وا  زا  دنکیم  عافد  هدرکن و  اطخوا  زا  ار  دح  ندرک  طقاس  رد  باطخ  نبرمع  هکنآ  رگم  تسا 
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تسبجاو . وايارب  دح  هک  دنک  هبلغ  شنامگ  رب  هک  دنچ  ره  رگا  دنک و  دح  طاقسا  هک  تسا  زیاج  و 
زین مه  دوهش  لاح  تیاعر  هک  تسماما  يارب  هکلب  درادن  اهنت  هریغمب  صاصتخا  تاهبشب  دحلا  طوقس  هک  هدنام  یفخم  دیدحلا  یبا  نبا  رب 

مدرم نیرتیناز  هک  وا  هرابرد  دوشیم  هتفگ  هکیسک  زا  دنک  دح  طاقسا  هک  تسماما  يارب  اجک  سپ  دنک . طقاس  مهناشیا  زا  ار  دح  دنکب و 
رد
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هرـصب رد  شتموکح  ياهزور  رد  هکیا  هیقب  انزنآ  وا  دزن  دنام  یقاب  دومن و  دـیقم  ار  وا  مالـسا  دـش  مالـسا  لخاد  نوچ  سپ  هدوب  تیلهاج 
اجک وا و  رب  دح  بوجو  شنامگ  رب  هدش  بلاغ  هکیدرم  نیا  لثم  زا  درادربتسد  دنک و  دی  عفر  هک  تسا  زیاج  وا  يارب  اجک  دـش و  رهاظ 
دابع زا  هکیـسک  تسناشیا  نایم  رد  هکیلاح  رد  ناشیا  رب  دح  رد  دنکن  کش  ریـصقت و  زا  ءاربم  رفن  هس  رب  ندز  دـحب  دـنک  مکح  تسوا  رب 
هـسب ندز  تمهت  نداد و  غورد  تبـسن  هب  هریغم  لثم  يرفنکی  زا  دح  طوقـس  رد  ندرک  طایتحا  تسنکمم  اجکو  دوشیم . بوسحم  هباحص 
ربانب دوهش  راهچ  نانخس  ایآ  هاگنآ  ناشیارب  دح  ندرک  يراجب  نانآ  ندرک  راوخ  ینید  عمتجم  نیملسم و  نیب  رد  نانآ  ندرک  ماندب  رفن و 

، تشادن هریغمهانگ  رد  قفاوت  دشن و  عمج  ناد  همرس  رد  لیم  ندرک  لوخد  زا  ریغ  هریغم  ناهانگ  یصاعم و  زا  داد  تداهـش  دایز  هک  هچنآ 
ای دشاب ، ریزعت  بجوتـسم  هک  هدوبن  یناهانگ  وا  ناهانگ  هکنآ  ای  هانگ  زادوب  هدش  بکترم  هک  هچنآ  رب  درکن  ریزعت  ار  هریغم  هچ  يارب  سپ 

دمآ . دهاوخ  - 72 هردان - رد  هچنانچ  يروخبارش  رب  دوب  هدش  ریگ  تسد  هکیراد  هزور  ندز  قالش  هدوبن  هفیلخ  زا 
. نزنآ باوختخر  رب  یفاحل  کی  رد  ینز  اب  هدش  تفای  هکیسک  رب  ندز  قالش  هاجنپ  هدوبن  وا  داهتجا  يار و  زا  ای 

قالش هبرض  لهچ  ار  اهنآ  زا  کی  ره  هللا  دبع  سپ  فاحل  کی  رد  هدش  تفای  ینز  اب  هکیدرم  رد  دوعـسم  نب  هللا  دبع  مکح  هدوبن  ررقم  ای 
رمع شیپ  دنتفر  درم  لیماف  نز و  ناسک  سپ  هتشاد  هاگن  مدرم  ربارب  رد  ار  اهنآ  هدز و 
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ار نیا  ایآ  تفگ : مدز  ار  اهنآ  نم  یلب  تفگ : دـنیوگیم  هچ  مدرم  نیا  تفگ  دوعـسم  نباب  رمع  سپ  دـندرک ، رمعب  ار  دـح  نیا  تیاکـش  و 
سپ میریگب  هزاجا  وا  زا  ات  وا  شیپ  میدـمآ  ام  دـنتفگ : سپ  يدرک ، ررقم  يدـید و  هچنآ  تسا  بوخ  هچ  تفگ  سپ  یلب ، تفگ : يدـید 

. دنکیم لاوئس  دوعسم  نبا  زا  رمع  هک  میدید  هاگان 
هکنیاـب تسا  هدـش  ریرغتب  مکح  نآ  رد  هکیدراوـم  نیا  نیب  میتـسه و  نآ  رداـم  هک  هچنآ  نیب  دراذـگب  قرف  هک  تسا  هدـنناوخ  يارب  یلب :

تـسپ رت و  نوهوم  نیگنن  زا  نیا  لثمب  : لوق هدوبن و  یفاحل  ناشهانگ  رد  لیمج  ما  هریغم و  رب  یلو  تسا  فاحل  رادـم  رئاد  اجنیا  رد  مکح 
نآ . دزن  هیضق و  نیا  فارطا  رد  دوشیم  تفای  هفیلخ  زا  عافد  رد  هک  تسامش  نخس  نیا  زارت 

هدش هتخانش  نآ  زا  لبق  شمالسا و  رد  حیبق  لعف  عینـش و  لمع  نیاب  لیمج و  ما  لاثم  اب  وا  ياهترارـش  داسف و  تسا  نیا  هریغم و  تسا  نیا 
تحیـصن و راـهظا  شدوخ  لـطاب  لاـیخب  هک  دوب  تفـالخ  رما  یلوتم  هکیعقوم  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملا  ریما  تمدـخ  هریغم  دـمآ  ،و  تسا

نینموملا ریما  نوچ  دهد و  ماجنا  دهاوخیم  هچنآ  سپس  ار  یتدم  ماش  رب  شتیالو  رد  هیواعم  يرارقرب  هب  ترضحنآ  يارب  دنکن  یهاوخریخ 
تعیرـش و مکح  رب  دهدیمن  حیجرتار  تسایـس  نید و  رما  رد  ادـخ  نانمـشد  اب  دـنک  هلماجم  دـنهادم و  هک  تسین  یناسک  زا  مالـسلا  هیلع 

تحلصم دنکیمن  ناربج  ماش  تموکح  رب  هیواعم  ندراذگ  یقاب  دسافم  هک  دنیبیم 
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وا تعاس  کی  تسوا و  لاسکی  ربارب  وا  زورکی  سپ  درادن  ار  نیملسم  تراما  يدصت  يارب  تیحالص  وا  هک  اریز  تمواقم  زا  ار  وا  تلفغ 
نیا سپ  دریگب . دوخ  يوزابو  کمک  ار  ناهارمگ  هکیدارفا  زا  دوبن  ار و  يریغم  يار  نیا  درک  كرت  یهابت ، وداسف  رد  تسوا  رمعکی  لثم 

دورسیم : هکیلاح  رد  ترضحناب  درک  تشپ  تساخرب و  دیما  ان  هریغم 

هحیصن  دنه  نبا  یف  ایلع  تحصن 
هیناث رهدلا  اهل  عمسا  ملف  تدرف 

وا : يارب  یمود  راگزور  دینشن  سپ  درک  در  ارم  دید  حالص  سپ  یندرک  تحیصن  دنه  رسپ  هرابرد  مدرک  تحیصن  ار  یلع  نم 

هدهعب  هیلع  زج  وا  هل : تلق  و 
هیواعم رقتسی  یتح  رمالاب  و 

دشاب . رارقرب  هیواعم  هکنآ  ات  ار  وا  تموکح  نامیپ و  وا  رب  نک  ذیفنت  زیجنت و  هک  متفگ  واب  و 

هنکلم  دق  نا  ماشلا  لها  ملعت  و 
هیعاو كرمال  تراص  هنذا  نا  و 

تسا . وت  نامرفب  وا  شوگ  يا و  هداد  نامرف  ار  وا  وت  هک  دننادب  ماش  مدرم  و 

هناف  دیرت  ام  هیف  مکحتف 
هیهاديا هب  قفراف  هیهادل 

تسیرادمتسایس وا  هک  امرف  مکح  وا  هرابرد  یهاوخیم  ار  هچ  ره  سپ 
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دشاب . یتسایس  وا  اب  نک  ارادم  سپ 

تحصن  دق  يذلا  حصنلا  لبقی  ملف 
هیفاک هحیصنلا  کلت  هلتناک  و 
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. دوبیفاک ینیب  تحلصم  تحیصن و  نیا  وا  يارب  تفریذپن و  مدومن  ار  وا  هک  یتحیصن  سپ 
دیوگیم : هک  هداد  شدوخ  لوقب  ار  وا  خساپ  يدابودرا  همالع  و 

هردغب  نیملسملا  ماما  تیتا 
هیغاص ردغلل  هنم  اسفن  فلت  ملف 

زا هراپ  يدیناونـش  هدـش و  هتخیر  هعدـخ  رکم و  يارب  وا  هکیـسک  هب  درکن  انتعا  سپ  يا  هعدـخ  هشقن و  اب  نیملـسم  ماـما  تمدـخ  يدـمآ 
ینیبن ار و  نید  دنک  عانتما  هک  دنه  رـسپ  تراما  رد  ار  وا  يدرک  بیغرت  تسنایامن : نآ  زا  تنایخ  دـید  هکیتقو  درکن  رثاوا  رد  هک  ارنانخس 

ایآ هدرک  زاربا  نیدرب  ار  دوـخ  ینمـشد  هبترم  ود  هک  ینوـمنهر  تراـما  رب  تسا  ناـنیمطا  دروـم  يراگمتـس  اـیآ  نید  زا  يرود  رگم  وا  زا 
ایآ تسا و  یلومعم  اهنایب  رد  وا  زا  ینمیا  تسا و  دنفـسوگ  نمـشد  وهدننکـش  گرگ  هکیلاح  رد  دـنکیم  ینابـش  ار  دنفـسوگ  هلگ  گرگ 

هظحل کی  هدنزگ  یعفا  زا  تسا  ینمیا  ایآ  شرابغ و  درگ و  تشگنرب  سپ  دیزو  هکینافوطب  یهاتوک  تقو  رد  ارم  وگب  دینـش  تیاهـشوگ 
زور کی  سپ  تسا  يراج  هدنشکرهز  وا  شین  زا  هکنآ  لاح  يا و 
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ریپ هک  شردپو  وا  گس  هلوت  هانگ  وا و  رورش  اهیدب و  يارب  تسا و  یلاخ  يریخ  ره  زا  وا  ياه  تسد  وا و  رمع  کی  رگم  تسین  دنه  رسپ 
تسا و هیناز  نز  راکانز و  درم  ره  ناشیا  زا  اطخ  هانگ و  يارب  اجک و  اوقت  اجک و  هیما  ینب  سانـشن  ادـخ  تساشتآ  هنابز  دوب  ناراکهانگ 

ناجب هک  دنناشیا  تسا  یتخس  تبیصم  یتخبدب و  ره  ناشیا  يراکمتس  يارب  تسا و  شتآزا  ياه  هنابز  ناشیا  ءاشحف  یئوگغورد و  يارب 
مه فیلح و  يارب  تسیچ  سپ  ندید ، دعاسم  ار  روج  ندرک و  گنج  يارب  دندروآ  تسدب  یتصرف  هکیتقو  ار  تیلهاج  هنتف  دنتخادنا  مه 
هیلع یلع ) ) نید سپ  دنرود  مه  زا  نآ  نیا و  مالـسا  رد  هزادنا  هچ  دهد و  تلاخد  شتفالخ  رما  رد  ار  یـشکرس  دـنیبیمن  هک  اوقت  اب  نامیپ 
لایخ ار و  نایفـسرسپ  زواجتم  تسد  دنکیم  عطق  دمحا " ص "  تعیرـش  هکیتسردب  وا  زا  ینکیم  یفالت  ایآ  تسا  هیواعم  نید  ریغ  مالـسلا 
داماد ردارب و  يدیدیم  دوبن  اوقت  رگا  هدش و  ناهنپ  وا  زا  هک  اریزیچ  ياهدـید  وت  هکنیا  لثم  وا  دزن  رد  هدـیقع  ويار  هدـش  توف  هک  ینکیم 

ود دابوت  رب  فیقث  نیرتراکم  نیرتراکانز و  يا  ار  وت  میا  هتخانـش  اـم  تسنارادمتـسایس  نیرتگرزب  يرادـمامز  يارب  هک  ار  دـمحم "ص " 
دب يارب  مه  لیمج  ما  یمالسا و  زا  شیپ  لثم  مالسا  رد  وت  هکیتسردب  وت و  ماندب  نیگنن و  زور 

تسوگ . ناتساد  وت  یمان 
هفوک رد  دندمآ  ءابطخ  دیوگ : يزوج  نیا  دندرکیم . تراسج  هدرک و  داقتنا  (ع ) نینموملا ریما  زا  هک  دوب  یمدرم  يولج  مدقم و  رد  هریغم 
یلع ات  دیرادهگن  یتکمین  ای  یگنس  يور  دیربب و  ار  وا  تفگ : هریغمسپ  تفگ : نخـس  تساخرب و  ناحوص  نب  هعـصص  سپ  هریغم  شیپ 

تنعل ار  ادخ  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  بلاطیبا "  نبا  نعل  هللا و  نعل  نم  هللا  نعل  دز " : دایرف  هعـصعص  سپ  دنک  نعل  ار  مالـسلا  هیلع 
ار بلاطیبا  نب  یلع  دنک و 
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هک تفگ  سپ  دمآنوریب  سپ  دننک ، دیقم  هتبلا  ار  وا  هک  ادـخب  مروخیم  مسق  تفگ  سپ  بلطم ، نیاب  دـنداد  ربخ  ار  وا  سپ  دـیامن ، تنعل 
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ار شناج  ادخ  دـینک  نوریب  ار  وا  : تفگ هریغم  سپ  دـنک ، تنعل  ار  وا  ادـخ  دـینک  نعل  ار  وا  سپ  ار  بلاطیبا  نب  یلع  رگم  دریذـپیمن  هریغم 
دریگب 

زا درک  یئوگدـبو  تراسج  هللا ) هنعل  ) هبعـش نب  هریغم  تفگ : کـلام  نب  هبطق  زا  هدرک  لـقن  شدنـسم ج 4 ص369  رد  لبنح  نب  دـمحا  و 
ناگ هدرم  هب  نداد  شحف  زا  درک  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینادـیم  املـسم  تفگ : مقرا  نب  دـیز  سپ  مالـسلا ، هیلع  یلع 

تسا . هدرم  هکنآ  لاح  مالسلا و  هیلع  یلع  یهدیم  شحف  ینکیم و  بس  هچيارب  سپ 
. واب دیز  نب  دیعس  ضارتعا  شا و  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  وایئوگدب  ثیداحا  هدرک  لقن  رد ج 1 ص 188  زین  و 

اهنزریپ یتح  تسا  رمع  زا  رت  هیقف  یسک  ره 

 " زیاجعلا یتح  رمع  نم  هقفا  لک  " 
سپ شا  همیخ  رد  ینز  هریپ  هب  درک  روبع  سپ  ار  مدرم  رابخا  دسانشب  ات  درکیم  تکرح  اهنت  هنیدمب  تشگرب  ماش  زا  باطخ  نب  رمع  یتقو 
رمع دهدن ، یبوخ  شاداپ  نم  زا  ار  وا  ادخ  تفگ  دیایم . ماش  زا  هکتـسنیا  وا  تفگ : دش  هچ  رمع  ینالف  تفگ  نز  هریپ  سپ  دومن . وا  دصق 

دش هفیلخوا  هکیزور  زا  مسق  ادخب  هکنآ  يارب  تفگ  نز  هریپ  هچ ، يارب  وت  رب  ياو  تفگ :
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سپ یتسه  همیخ  نیا  رد  وت  درادـن و  ربخ  وت  لاح  زا  رمع  وت ، رب  ياو  نز  يا  تفگ : تسا  هدیـسرن  نمب  شیاطع  زا  مهرد  ای  رانید و  کی 
رد دمآ  رمع  دـیوگ : ارنآ ، برغم  قرـشم و  نیب  ام  دـنادن  دـنک و  تیالو  مدرم  رب  یـسک  هک  مدرکیمن  نامگ  هللا ) ناحبـس  :) تفگ نز  هریپ 

ریبعت رد  و  رمع . يا  تسا  رتاناد  وت  زا  یـسک  ره  رمع : اـی  کـنم  هقفا  دـحاو  لـک  هاـموصخا "  هارمع و  او  تفگیم  درکیم و  هیرگهکیلاـح 
. رمع يا  اهنز  هریپ  یتح  تسارت  هیقف  وت  زا  یسک  ره  يرگید 

رکف و ماکحا  عیارـشب و  اصوصخم  اهزیچ  رثکا  ای  اهزیچ  مامتب  ماما  ملع  هطاـحا  هشیدـنا  رکف و  هکمیزوماـیم  هصق  نیا  زا  اـم  دـیوگ : ینیما 
کی چـیه  زا  تسین  یفخم  هک  تسا  يا  هکلم  هزیرغ و  نآ  دنتـسه و  كرتشم  نانز  نادرم و  ارنآ  موزل  هک  تسا  یناـگمه  طیـسب  هشیدـنا 

. دنرت هیقف  رتاناد و  وا  زانیملسم  زا  یکی  ره  هکنیاب  تشاد  فارتعا  دوخ  دوب و  دقاف  ارنآ  هفیلخ  يرتخدو و  رسپ 

دنا هداد  شحف  مه  هب  هک  يرفن  ود  رد  هفیلخ  تروشم 

ود نآ  زایکی  سپ  دـندرک  یئوگدـب  رگیدـکیب  باـطخ  نب  رمع  ناـمز  رد  رفن  ود  هک  هدرک  لـقن  ص 252  يربـک ج 8  ننـس  رد  یقهیب 
سپ دنشاب  راکانز  مردام  ای  ردپ  هک  منیبیمن  نم  دنگوس  مسق  ادخب  تفگ  يرگیدب 
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ردپ و يارب  دـنتفگ ، نارگید  تسا و  هدرک  حدـم  فیرعت و  ار  وا  ردام  ردـپ و  تفگ  يا  هدـنیوگ  سپ  نیا  رد  درک  تروشم  مدرم  اب  رمع 
. دز واب  قالش  داتشه  رمع  سپ  ینزبقالش . ار  وا  هک  مینیبیم  ام  دوب  نیا  زاریغ  مه  يرگید  حدم  شردام 
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نینامث مهودلجاف  ءادهـش  هعبراب  وتای  مل  مث  تانـصحملا  نومری  نیذلا  ) یلاعت يادخ  لوق  لیذ  رد  رون  هروس  رد  شریـسفت  رد  يروباشینو 
. دینزب قالش  داتشه  اراهنآ  سپ  دنروایمن  دهاش  راهچ  دنهدیم و  اوران  تبسن  ار  نمادکاپ  هفیفع و  نانز  هکیناسک  هدلج )

تقیقح زا  وا  ناراگزومآ  نیملعم و  روصقب  ای  هلئـسم  مکح  هفیلخ  روصقب  ایآ  ملانب  تبیـصم  ود  زا  کی  مادکب  منادیمن  نم  دـیوگ : ینیما 
. دنا هتفگ  هک  هچنآ  ربانب  تسا  لمع  نایرج  رت  تشز  و  شفیعض : يارب  دیوگیم  نخس  کی  ره  نآ و 

نومری نیذلا  (و  یلاعت يادخ  لوق  زا  دوشیم  هدافتسا  نآو  نشور  ندرک  یفن  راکشآ و  ملسم و  تمهت  فذق و  هب  رگم  تسین  سپ  دح  اما 
ار ندز  قالش  دلج و  میدیدیمن  ام  دیوگ : دمحم  نب  مساق  هچنانچ  هدوب  ناسحاب  ناشیا  ناوریپ  هباحـص و  لمع  نیا  ربانب  و  تانـصحملا )...

نشور حیرص و  ندرک  دنزرفیفن  حضاو و  تمهت  فذق و  رد  رگم 
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هدرک دـصق  وا  دـیاش  هکنوچ  نآ  ندوب  هیانک  ضیرعترد و  تسا  هلداـجم  هشقاـنم و  ـالوا  سپ  تسین  راـکانز  نم  ردـپ  هکنیاـب ، لوق  اـما  و 
تعیبط رد  یگ  هیامورف  ای  نخس  رد  یگ  هزره  زا  اه  یگ  هدولآ  اهیتسپ و  هب  ندمآ  دورف  زا  ار  وا  درادیم  زاب  هک  ار  ینماد  یکاپ  تراهط و 

سپ دنا . هدـیمهف  ارنآ  هباحـص  زا  یعمج  هکتـسنامه  نآ  طقف و  ار  نیا  رگم  هدرکن  دـصق  وا  هک  تسا  نکمم  سپ  لمع ، رد  يزوس  لد  ای 
هیانک و نآ  هکنیا  ضرف  ربانب  و  دـندرک . راهظا  هک  هچنآ  يارب  یئاونـش  شوگ  دـندیدن  هک  دـنچره  تسا  هدوتـس  اریو  ردـپ  وا  هک  دـنتفگ :

فذق رگم  مدرکن  دصق  نم  هک  دنک  فارتعا  هدننز  هیانک  هکنیا  ای  دشاب ، یعطق  نآ  تلالد  رگا  دوشیم  دح  بجوم  هتبلا  سپ  دـشاب  هشوگ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  بس  ضرعتمهکیسک  زا  ار  مکح  طوقس  هک  ینیبیمن  ایآ  تاهبش ، ببسب  دوشیم  طقاس  دودح  هنرگو  ار  انز  تمهت  و 

تسا . حاحص  رد  هچنانچ  هدرکن  حیرصت  یلو  دشهلآ 
نسح يروث و  همربش و  نب  دمحم  رفز و  فسوی و  وبا  یعفاشو و  هفینح  وبا  هدش  دقتعم  هیانک  ضیرعت و  ببـسب  دح ) ) ندرک عنم  یفنب و  و 

رمع نبا  زا  ملاس  زا  يرهز  زا  هدرک  تیاور  یعازوا  هکیثیدـح  زین  هدوب و  اهنآ  مشچ  يولج  رد  هدـش  دای  ثیدـح  هکنآ  لاـح  حـلاص و  نب 
. دزیم دح  هیانک  ضیرعت و  رد  رمع  دیوگ :

نآ تانـصحملا ) نومری  نیذلا  و  .) ادخ لوقب  دوصقمهک  دـش  تباث  یتقو  هاگنآ  دـیوگ : نآرقلا ج 3 ص 33  ماکحا  رد  صاـصج  رکبوبا 
هک اریز  دیامن . دح  هماقا  وا  ریغ  رب  هک  رمع  رب  تسین  زیاج  تسنداد  انز  تبسن 
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. اه هدعاق  اه و  سایق  قیرط  زا  دودح  تابثا  يارب  تسین  یهار 
ضرعت مـکح  رد  هباحــص  اـب  رمع  ندرک  تروـشم  و  تـسا . دوباـن  ضیرعت  رد  نـیا  تـسا و  فـیقوت  اـی  قاـفتا  نآ  تاـبثا  قـیرط  هـتبلا  و 

تسا هیانک  هلزنمب  ضیرعت  زین  تسا و  هتفگ  شدوخ  يار  داهتجاب و  وا  هکنیا  هدوبن و  یفیقوتنآ  هرابرد  هباحص  دزن  هکنیا  رب  دنکیمتلالد 
. لیلد ود  يارب  لامتحاب  اردح  نتسناد  بجاو  تسین  زیاج  و  درادرب . رد  ار  ینعم  دنچ  هک 

لمتحم مینزیمن و  هناـیزات  کـش  ببـسب  ارنآ  اـم  سپ  تسا  هزنم  ءاربم و  ندروخ  قالـش  زا  شتـشپ  رهظ و  وا  هک  دـیوگیم  لـئاق  هکنیا  - 1
نم تفگ  وا  سپ  داد  مسق  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد  قالط  ار  شنز  یتقو  هناکر  نب  دیزی  هک  ینیبیمن  ایآ  تسا . هیف  كوکـشم 

قالط اه  هیانک  هک  دـنا  هتفگ  قالط  ياه  هیانک  رد  ءاهقف  نیمه  يارب  لامتحا و  ببـسب  تسین  اـت  هس  مزلم  سپ  ار  یکی  رگم  مدرکن  دـصق 
حیرص . تلالدب  رگم  دوشیمن 
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عفد تاهبـشلاب "  دودـحلا  اوردا  دـندومرف " : ترـضحنآ  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  ییثیدـح  رگید  هجو  و 
. دشاب نآ  طوقس  رد  يا  ههبش  تسنیا  دشاب  نآ  ریغ  فذق و  يارب  لمتحم  هکیتقو  هیانک  لاوحا  نیرتمک  تاهبشب و  ار  دودح  دینک 

هبطخ نم  هب  متـضرع  امیف  مکیلع  حانج  و ال  دومرف " : حیرـصت  نیب  هدـع و  رد  حاـکنب  ضیرعت  ناـیم  هدراذـگ  قرف  یلاـعت  دـنوادخ  زین  و 
دیداد ربخ  هیانکب  هچنآ  رد  تسین  امش  رب  یهانگ  ارس " و  نهودعاوت  نکل ال  نهن و  رکذتـس و  مکنا  هللا  ملع  مکـسفنا  یف  متنکا  وا  ءاسنلا 

هک ادخ  تسناد  دوخ  ياهسفن  رد  دنتشاد  ناهنپ  ای  نانز  يراگتساوخ  زا  ناب 
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داد رارق  نطاب  رد  ندرک  ناهنپ  هلزنمب  هیانک  سپ  ار  حاکن  ینعی  یناهنپ  ارناشیا  دـیهدن  هدـعو  نکیل  ارناشیا و  درک  دـیهاوخ  داـی  دوز  اـمش 
تسا لامتحا  هیانک  ضیرعتنوچ و  هکتسنیا  اهنآ  نیب  عماج  يانعم  و  تمهت . فذقب و  دشاب  هدوب  نینچ  مه  هیانک  مکح  هک  تسمزال  سپ 

ا ه  نآ . رد  لامتحا  دوجو  يارب  تسا  سفن  رد  ندرک  ناهنپ  ریمض و  مکح  رد 
هلکشم ره  رد  درکیم  مدرم  اب  تروشم  هک  وا  دوبنرگم  تسا  هفیلخ  شناد  ملع و  رادقم  زا  یعالطا  یب  ندوب و  رود  زا  یشان  اهنیا  مامت  م -

. نآ فلاخم  ای  دوب  ادخنید  قفاوم  هچ  ار  دوخ  يار  نآ  رد  دیدیم  هاگنآ  يرگید ) ای  دوب  ثیبخ  هریغم  هاوخ  ) دوب هک  سک  ره  يا 

ناوضر هرجش  هفیلخ  يار 

زامن اجنآ  رد  سپ  دومن . ناوضر  تعیب  نآریز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرهکیتخرد  دزن  دندمایم  مدرم  دـیوگ : هدـش  لقن  عفان  زا 
. دننک عطق  ارنآ  داد  روتسد  درک و  دیدهت  ار  مدرم  سپ  دیسر ، رمع  شوگب  سپ  دندناوخیم 
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رد هکیتخرد  دزن  دندمایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافوزا  دعب  مدرم  دیوگ : هغالبلا ج 1 ص 60  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
هک دـینادب  دـیا  هتـشگرب  تب  ندـیتسرپ  هب  هک  ار  امـش  منیبیم  مدرم  يا  تفگ : رمع  سپ  دـندناوخیم  زامن  دوب . هدـش  ناوضر  تعیب  نآ  ریز 

روتسد دوشیم و  هتشک  دترم  هکنانچمه  تشک  مهاوخ  ریـشمش  اب  ار  وا  دمآ  هچنانچ  دیایب و  تخرد  نیا  دزن  درادن  قح  زورما  زا  سکچیه 
. دندیرب ارنآ  داد 

ناربمایپ راثآ  رد  هفیلخ  يار 

ملا هروس  دناوخ : ام  يارب  حبـص  زامن  رد  سپ  دیوگ : دومن  وا  هک  یجح  رد  میتفر  نوریب  باطخ  نب  رمع  اب  ام  دـیوگ : هدـش  لقن  رورعم  زا 
ترداـبم نآيوسب  دـندید  ار  يدجـسم  مدرم  دـش و  فرـصنم  نوچ  ار و  شیرق  فـالیال  هروس  لـیفلا و  باحـصاب  کـبر  لـعف  فیک  رت 

: تفگ سپ  تسا ، هدناوخ  زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هکتـسیدجسم  نیا  دـنتفگ : تسیچ ، نیا  تفگ : رمع  سپ  دـندومن 
سک ره  دناوخب و  تسه  شیارب  يزامن  سک  ره  دنتفرگ  هاگ  تدابع  ارناشناربمایپ  راثآ  امش ، زا  شیپ  باتک  لها  دندش  كاله  روطنیمه 

درذگب  وا  يارب  يزامن  تسین 
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ترـضح مدآ  نادـنزرفياقآ  ناشیا  يولج  مدـقم و  رد  ناربمایپ و  راثآ  تشادـگرزب  زا  تسا  یعنام  هچ  متـسنادیم  شاـکیا  دـیوگ : ینیما 
نداد رارق  هلبق  ناشیا و  ریواصت  اهـسکع و  ربارب  رد  ندرک  هدجـس  لثم  دشابن  دیحوت  دودـح  زا  نوریب  هاگ  ره  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  دـمحم 
اهتما یک  اجک و  تساهلد ، ياوقت  زا  نآ  هک  ار  ادخ  ریاعش  دراد  گرزب  هک  تسیک  و  بولقلا ) يوقت  نم  اهناف  هللا  ریاعش  مظعی  نم  (و  اهنآ
يادـخ يوسب  رتبرقم  رتکیدزن و  نآ  رد  زامن  يدجـسم  مادـک  دـنداد و  رارق  هاگتدابع  هعموص و  ارناشناربمایپ  راثآ  هکنیاـب  دـندش  كـاله 

تسا  هدناوخ  زامن  نآرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکتسیدجسم  زا  ناحبس 
لئاـن نآ  رد  نونموم  هدـش و  ناوضر  تعیب  نآ  رد  هدوـمن و  فـقوت  هتفر و  هار  نآ  رد  مظعا  ربماـیپ  هکتـسیناکم  زا  رتفیرـش  یناـکم  هچ  و 

هیاس رد  ار  ناگ  هدننک  تدابع  برقت  دهد  شیازفا  هکدوشیمن  یتلیـضف  بسک  لیـصحت و  نکاما  نیا  مامت  رد  ایآ  دنا . هدش  ادخ  ناوضرب 
. نآ

دیامن . عافد  نآ  زا  ای  دنک  یهاوخ  زاب  هکیسک  دشابن  دنروآردنیمز و  زا  ارنآ  هشیر  هک  هدوب  هچ  هراچیب  تخرد  هانگ  ایآ  و 
تسین . هدومن  فرشم  ارناکمنآ  هتسشن و  اجنآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صخشب  تناها  اهنیا  ایآ 

یئاهنآ هکنآ  لاح  و  دیا ، هتشگرب  یتسرپ  تب  هب  امش  هک  منیبیم  نم  مدرم  يآ  دیوگب : هک  هفیلخ  يارب  درکیم  زیوجتنید  بدا  شور و  ایآ 
. دندناوخیم زامن  نآ  دزن  رد  دنتشادیم و  گرزب  ار  اهنآ  ار و  راثآ  نیا  دندومنیم  تیاعر  دندرکیم و  هظحالم  هک 

هفیلخ عجارم  هباحص و  لودع  نید و  ملع  نیلماح  زا  یگمه  ناشیا 
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کنم هقفا  سانلا  لک  تفگیم " : دشیم و  لکـشم  وا  رب  لئاسمهک  اجک  ره  دزیم  هیکت  دامتعا و  ناشیاب  هفیلخ  دندوب و  عیارـش  ماکحا و  رد 
رمع "  ای 

اهنآ همه  رد  هکنآ  ای  هتشادن ، شرطاخ  رد  ار  اهنآ  زا  خساپ  هکنیا  ای  اهنآ  زا  خساپ  هب  ملع  هدنام  رود  هفیلخ  زا  هک  تسیرایـسب  لئاسم  اهنیا 
( ار هفیلخ  لهج  ...) ینیبیم وت  وتسا  هدننک  لیوات 

هللا دبع  نب  ملاس  مدید  دیوگ : هبقع  نب  یـسوم  دوب ، رمع  نباهللا  دبع  دناوخیم  زامن  نآ  رد  دومنیم و  نکاما  نیاب  كربت  هکیا  هباحـص  زا  و 
دوب هدـید  وا  هکنیا  دـناوخیم و  زامن  اهاجنیا  رد  مردـپ  هک  تفگیم  دـناوخیم و  زامن  نآ  رد  هار و  زا  ار  یئاه  ناـکم  درکیم  وجتـسج  هک  ار 

دناوخیم . زامن  هنکما  نیا  رد  وا  هک  رمع  نبا  زا  عفان  زاو  دناوخیم ، زامن  نکاما  نیا  رد  هک  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
صوصخم و طقف  هفیلخ  يار  هک  نابدوشیم  هتسناد  هک  ار  اهنیا  هرود  مه  زا  يرایـسب  دباییم  دنک  ننـس  حاحـص و  بتکب  عوجر  هکیـسک  و 

. دش دهاوخن  هدشن و  دوشیمن و  يوریپ  هدوب و  شدوخ  هژیو 

دوهی ءاملع  زا  يا  هدع  هفیلخ و 

ءاملع زا  يا  هدع  دش  تفالخ  رما  یلوتم  باطخ ... نب  رمع  هکیتقو 
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ربخ رگا  هک  یلاصخزا  مینک  لاوئـس  وت  زا  میهاوخیم  ام  و  يرما ، یلو  دـمحم  زا  دـعب  تقیفر  وت و  رمع  يا  دـنتفگ : وا و  دزن  دـندمآ  دوهی 
تسا . هدوبن  ربمایپ  مه  دمحم  لطاب و  مالسا  هک  میمهفیم  دیدادن  ربخ  رگا  ربمایپ و  مه  دمحم  تسا و  قح  مالسا  هک  مینادیم  امب  يداد 

دیسرپ : هب  دسریم  ناترطاخب  هچ  ره  تفگ  رمع  سپ 
تسیچ ؟ اهنامسآ  ياهلفق  هک  هدب  ربخ  امب  دنتفگ  - 1

تسیچ ؟ اهنامسآ  دیلک  هک  هدب  ربخامب  دنتفگ  - 2
دوب ؟ هچ  داد  ریس  ار  شبحاص  هکیربق  - 3

دوب ؟ یک  نایمدآ  زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  دیناسرت  ار  شموق  هکیسک  - 4
دندوب ؟ ایک  دندماین  دوجوب  یمکش  محر و  رد  دنتفر و  هار  نیمز  يور  هکیزیچجنپ  - 5

دیوگیم ؟ هچ  شیادص  رد  جارد  - 6
دیوگیم ؟ هچ  شدایرف  رد  سورخ  - 7

دیوگیم ؟ هچ  شا  هیش  رد  بسا  - 8
دیوگیم ؟ هچ  شیاوآ  رد  هغابروق  - 9

دیوگیم ؟ هچ  شرعرع  ردرخ  غالا و  - 10
دیوگیم ؟ هچ  شندز  توص  رد  رس  هناش  - 11

. دنادیمنهکیزیچ زا  دوشیم  لاوئس  یتقو  تسین  رمع  يارب  یبیع  تفگ  هاگنآ  یگ ) هدنمرش  زا  ) تخادنا نیمزب  ار  شرس  رمع  سپ  دیوگ 
دمحم هک  میهدـیم  یهاوگ  ام  دـنتفگ  هدـیرپ و  اج  زا  اـهیدوهی  سپ  . دـنادیمن هکیزیچ  زا  دوش  لاوئـس  هکنیا  منادـیمن و  نم  دـیوگب : هکنیا 

. تسا لطاب  مالساو  هدوبن  ربمایپ 
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تفر دیامرفشزارفارس  ادخ  هک  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يوس  هب  سپس  دینک  ربص  یمک  تفگ  اهیدوهیب  تسج و  اج  زا  ناملس  سپ 
هکیلاح رد  درک  تکرح  سپ  تفگ ، ار  نایرج  سپ  یچ ، رگمدومرف  سرب  مالسا  دادب  نسحلا  وبا  يا  تفگ  دش و  لخاد  ترـضحنآ  رب  ات 
ندرگب تسد  دش و  دنلب  اج  زا  داتفا  واب  شهاگن  رمع  نوچ  سپ  دش  دجـسم  دراو  ات  دیمارخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سابل  رد 

هچ ره  دوـمرف  هدرک و  دوـهیب  ورترـضحنآ  سپ  يوـشیم . توـعد  یتدـش  یلکـشم و  لـح  يارب  وـت  نسحلا . وـبا  يا  تفگ  وتخادـنا  وا 
سپ دش  حوتفم  بعشنم و  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  تخومآ  ملع  باب  رازه  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیـسرپ  هب  دیهاوخیم 

لئاسم . نآ  زا  ترضحنآ  زا  دندرک  لاوئس 
امـش تسامـش  تاروت  رد  هچنانچ  مداد  ربخ  امـشب  هکیتقو  تسیطرـش  امـش  اب  ارم  دومرف  دنک  شزارفارـس  ادـخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 

. دیروآ نامیا  دیدرگ و  ام  نید  لخاد  دیوش و  ناملسم 
یلب ، دنتفگ :

اهتلصخ ، یکی  یکی  زا  دینک  لاوئس  دومرف :
ترضحنآ  خساپ  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  دوهی  لئاسم 
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دنتفگ :
تسیچ ؟ اهنامسآ  ياهلفق  س(1 :)

. دوریمن الاب  ناشلمع  دندش  ادخب  كرشم  زینک  هدنب و  یتقو  اریز  ادخب  كرش  ج :
تسیچ ؟ نامسآ  هتسب  ياهلفق  نیا  دیلک  س(2 :)

یضعب سپ  هللا "  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  تداهش " ال  ج :
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دیوگیم . تسار  ناوج  دنتفگیم  هدرک و  يرگیدب  هاگن 
دوب ؟ هچ  داد  شدرگ  ار  شبحاص  هکیربق  س(3 :)

دیدرگ . ایرد  تفه  رد  سپ  دیعلب  ار  ربمایپ  یتم  نب  سنوی  هک  دوب  یهام  نآ  ج :
دازیمدآ ؟ زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  یلو  درک  راذنا  ار  شموق  هکنآ  س(4 :)

ناگچروم يا  نورعـشی » مه ال  هدونج و  نامیلـس و  مکنمطهی  ـال  مکنکاـسم  اولخدا  لـمنلا  اـهیاای  :» تفگ وب  دواد  نب  نامیلـس  هچروم  ج :
. دننادیمن ناشیا  دننکن و  دوبان  اپ  ریز  رد  ار  امش  شرکشل  نامیلس و  هک  دیوش  ناتلزانم  لخاد 

دندماین ؟ دوجوب  اهمکش  رد  دنتفر و  هار  نیمز  رب  هکیزیچ  جنپ  س(5 :)
یسوم . ياصع  میهاربا 5 - چوق  حلاص 4 - هقان  ءاوح 3 - مدآ 2 - - 1 ج :

شزاوآ ؟ رد  دیوگیم  هچ  جارد  س(6 :)
تسا . طلسم  شرع  ربادخ  يوتسا ، شرعلا  یلع  نمحرلا  دیوگیم  ج :

دیوگیم ؟ هچ  شگنابرد  سورخ  س(7 ،)
. ناربخیب ادخ  زا  دینک  دای  ار  ادخ  نیلفاغ ، ای  اورکذا هللا  دیوگیم " : ج :

دیوگیم ؟ هچ  شندز  ههیش  ردبسا  س(8 :)
. نیرفاک رب  نک  يرای  ار  نینموم  ایادخ  راب  دیوگیم  دنوریم ، رافک  گنجب  نینموم  یتقو  ج :
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دیوگیم ؟ هچ  شرعرع  رد  غالا  س(9 :)
دنکیمرعرع . نیطایش  مشچ  رد  ارناریگ و  تایلام  دنک  تنعل  ادخ  دیوگیم  ج :

دیوگیم ؟ هچ  شروق  روق  رد  هغابروق  س(10 :)
اهایرد . قمع  رد  هدش  هیزنت  حیبست و  نم  دوبعم  راگدرورپ  تسا  هزنم  راحبلا ، ججل  یف  حبسملا  دوبعملا  یبر  ناحبس  دیوگیم : ج :

دیوگیم ؟ هچ  یلکاک  س(11 :)
. ار دمحم  لآ  ودمحم  نانمشد  نک  نعل  ایادخ  راب  دمحم "  لآ  دمحم و  یضغبم  نعلا  مهللا  دیوگیم " : ج :

هللا . لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  میهدیم  تداهش  دنتفگ  نانآ  زا  رفن  ود  دندوب  رفن  هس  اهیدوهیو 
کی یلو  دـش  عقاو  هچنآ  قیدـصت  ناـمیا و  زا  نم  باحـصا  ياـهلد  رد  هدـش  عقاو  هنیآ  رهیلع  يا  تفگ  دـیرپ و  اـج  زا  موس  ملاـع  سپ 
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. سرپ هب  دسریم  ترطاخب  هچ  ره  دومرف  مسرپیم ، نآ  زا  نم  هک  دنام  یقاب  تلصخ 
اهنآ ناتساد  هصق و  سپ  درک  هدنز  ار  اهنآ  ادخ  ( 309) لاس هن  دصیس و  زا  دعب  دندرم و  نامز  لوا  رد  هکیموق  زا  هدب  ربخ  نمب  تفگ  سپ 

تسا ؟ هدوب  هچ 
رد هدومن و  لزان  ینآرق  ام  ربمایپ  رب  ادخ  هک  دندوب  یئاقفر  اهنیا  يدوهی  يا  دومرف : تسا  دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

رگا ار  امش  نآرق  تئارق  میدینش  دایز  هزادنا  هچ  تفگ  يدوهی  مناوخب  وت  رب  ارناشیا  هصق  یتساوخ  رگا  تسا و  هدرک  دای  ار  اهنآ  هصق  نآ 
مان ناشهوک و  مان  ناشگس و  مسا  ناشهاشداپ و  مان  ناشرهـش و  مان  ناشناردپ و  ياهمان  ناشیا و  ياهمانب  هدب  ربخ  ارم  یهاگآ  اناد و  امش 

ناشراغ
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شرخآ ؟ ات  لوا  زا  ار  اهنآ  تیاکح  و 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  نم  بیبح  برع  ردارب  يا  دومرف : سپـس  دیچیپ  دوخب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ءادر  یلع  ترـضح  سپ 
( سوسفا ) تیلهاج رد  شمسا  دوب و  سوطرط  نآ  دنیوگیم  دنتفگیم و  سوسفا ) ) ناب هک  دوب  يرهـش  مور  روشک  نیمز و  رد  هک  دومرف  هلآ 

ناشیرپ هدنکارپ و  ناشعاضوا  درم و  ناشهاشداپ  سپ  دوب  حلاص  یهاشداپ  ناشیا  يارب  و  دندیمان . سوطرط  ارنآ  دـمآ  مالـسا  نوچ  دوب و 
ات دـمآ  ینایرگـشلاب  سپ  دوـب  رفاـک  يراکمتـس  وا  دـنتفگیم و  سوناـیقد "  واـب "  هـک  سراـف  ناـهاش  زا  یهاـش  ار  نـیا  دینــش  سپ  دـش 

درک . انب  یخاک  نآ  رد  داد و  رارق  دوخ  روشک  زکرم  تختیاپ و  ار  اجنآ  سپ  دش  سوسفا ) ) دراو
وگب ؟ ارنآ  هاگنمیشن  سلاجم و  نک و  فیرعت  نم  يارب  ار  خاک  نآ  یهاگآ  امش  رگا  تفگ  تسج و  اج  زا  يدوهی  سپ 

ارق نوتـس  رازه  راهچ  نآ  رد  دوب و  خسرفکینآ  ضرع  لوط و  هک  رمرم  گنـس  زا  درک  انبيرـصق  اجنآ  رد  يدوهی  ردارب  يا  دومرف : سپ 
دص و سلجمقرـش  يارب  وبـشوخ و  ياهنغورب  دـشیم  نشوربش  ره  هک  دوب  هرقن  زا  نآ  ياهریجنز  هک  الط  زا  لیدـنق  رازه  الط و  زا  داد 

هکیروط ره  سلجمرد  دـیدرگیم  شبورغ  ماگنه  ات  شعولط  لوازا  دیـشروخ  سلجم و  برغ  يارب  روطنیمه  وداد  رارق  ورین  هوق و  داتـشه 
نآ تسار  تمس  رد  دوب و  رهاوجب  هدش  تنیز  عرذ  لهچ  شـضرع  عرز و  داتـشه  شلوط  هک  داد  رارق  الط  زا  یتخت  اجنآ  رد  دزیم و  رود 
نآ رب  هدرک و  بصن  پچ  تمس  زاالط  زا  یسرک  داتشه  زین  هدیناشن و  گرزب  ياه  فقسا  نآ  رب  هداد و  رارق  الط  زایسرک  داتـشه  تخت 

. هدیناشن ار  شنانامرهق  وناناولهپ 
يدوهیسپ تشاذگ . رس  رب  یجات  تسشن و  تخت  ربشدوخ  هاگنآ 
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دوب هدش  هتخیر  الط  زاشجات  يدوهی  ردارب  يا  هدومرف : هدوب . هچ  زا  وا  جات  هک  هدب  ربخ  ارم  یئاناد  وت  رگا  یلع  يا  تفگ  درک و  یتکرح 
هاجنپ دـنکیم . نشور  دـشخردیمکیرات و  بش  رد  غارچ  هچنانچ  دیـشخردیم  هک  دوب  یئولول  ینکر  ره  رب  دوب و  نکر  ( 9  ) نآ يارب  هک 

دنبوزاب ناشیوزاب  رب  جات و  نانآ  رس  رب  دوب و  زبس  مشیربازا  ناشراولش  خرس و  ریرح  زا  ناشدنبرمک  هک  دوب  هدرک  باختنا  نارسپ  زا  مالغ 
زا ناناوج  زا  رفن  شـش  دوب  هدرک  باختنا  دوب و  هدرامگ  دوخ  رـس  تشپ  رب  اهنآ  هداد و  الط  زا  يدومع  کـی  رهب  لاـخلخ و  ناـشیاپ  رب  و 
رفن هس  تسار و  تمـس  زا  ار  اهنآ  رفن  هس  دادیمن ، ماجنا  اهنآ  نودب  اریراک  چیه  دوب  هداد  رارق  دوخ  ریزو  ار  اهنآ  ارنادنمـشناد و  نادـنزرف 

دوب هداد  رارق  دوخ  پچ  فرط  زاار 
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دوب ؟ هچ  رفن  ششنآ  مسا  وگب  نمب  سپ  یتسه  وگ  تسار  رگا  یلع  يا  تفگ  درک و  یشبنج  زاب  يدوهی  سپ 
تسار فرط  زا  هک  یئاهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  بیبح  داد  ربخ  نمب  دومرف : دنک  زارفارس  ار  وا  ادخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 

سوطشک 6- سویلطرم 5 - دندوب 4 - وا  پچ  فرط  هک  یئاهنآ  انیملـسحم و  انیملسکم 3 - اخیلمت 2 - دوب 1 - نینچ  ناشیاهمان  دندوب  وا 
درکیم . تروشم  اهنآ  اباهراک  مامت  رد  سونایقد  دوب و  سوینداس 

تـسد رد  هک  دشیم  دراو  راکتمدخرفن  هس  شرـصق  رد  زا  دـندشیم  عمج  وا  دزن  مدرم  تسـشنیم و  شا  هناخ  نحـص  رد  يزور  ره  رد  وا  و 
نابدزیم دایرف  سپ  دوب  هدنرپ  یموس  تسد  رب  بالگ و  زا  رپ  هرقن  زا  یماج  یمود  تسدرد  دوب و  کشم  زا  رپ  الط  زا  یماج  اهنآ  زا  یکی 

زا سپ  دناشفایم  نایـسلجم  رب  ار  بالگ  شرپ  لاب و  اب  دزیم و  رپرپ  بالگ  نآ  رد  تسـشنیم و  بالگ  فرظ  رب  درکیم و  زاورپ  سپ  هدنرپ 
داد نآ  رب  هبترم  ود  نآ 
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داد نآ  رب  موس  يارب  دناشفایم و  مدرم  رب  شرپ  لاب و  اب  دوب  نآ  رد  هچنآ  دزیم و  لاب  رپ و  زین  نآ  رد  گشم و  فرظ  رد  دـیرپیم  سپ  دزیم 
راثن دوب  هدـنام  بالگ  گشم و  زاهچنآ  هاش و  رـس  رب  دادـیم  ناکت  ار  شلاـبو  رپ  سپ  تسـشنیم  هاـشداپ  جاـت  رب  درکیم و  زاورپ  سپ  دزیم 

درکیم .
دـسرب واب  ياهنیـس  طلخ  فت و  ناهد و  بآ  بت و  رـس و  درد  زا  دسرب  واب  یتحاران  چیه  هکنیا  نودب  شروشک  رد  لاس  یـس  هاشداپ  سپ 

یلاعت و يادخ  ریغ  زا  درک  یئادخ  ءاعدا  هدومن و  هانگب  عورش  زاغآ و  ار  ربکت  یـشکرس و  يرگمتـس و  دید  شدوخ  زا  ار  نیا  نوچ  سپ 
تفریذپن هک  سک  ره  داد و  تعلخ  هدومن و  اهـششخب  واب  تفریذپ  هک  سک  ره  سپ  دناوخ  ارف  بلطم  نیاب  ار  شموق  ياه  هرهچ  نارس و 

سپ دندیتسرپیم . ادـخ  ریغ  زا  ار  وا  دـندنامینامز و  وا  روشک  رد  سپ  دـندرک  تباجا  ار  وا  یمامتب  مدرم  سپ  تشک . ار  وا  درکنيوریپ  و 
نازابرس هک  دنداد  ربخ  واب  وهدمآ  شیاهفقسا  زا  یخرب  هک  تشاد  رس  رب  جات  دوب و  هتـسشن  شتخت  يور  رب  هکیدیع  ياهزور  زا  یکی  رد 

زامه شدوخ  داتفا و  شرـس  زا  جات  هکنیا  ات  دش  نیگمغ  ربخ  نیا  زا  تدـشب  سپ  دنـشکب  ار  وا  دـنهاوخیم  هدیـشک و  هشقن  شیارب  یناریا 
ورف رکف  رددشیم  هتفگ  اخیلمت  واب  هک  دوب  یلقاع  هدیمهف و  درم  دوب و  هداتسیا  شتـسار  فرطهکیناناوج  زا  یکی  سپ  دش  نوگنرـس  تخت 

وا زا  طیاغ  لوب و  تفریمن و  باوخ  دـشیمن و  نوزحم  هنیآ  ره  دـنکیم  لایخ  هچناـنچ  دوب  ادـخ  سوناـیقد  نیا  رگا  تفگ : دوخ  اـب  تفر و 
دوب اخیلمت  تبون  زورنآ  دندوب و  دوخ  ناراطقمه  نارقا و  زا  یکی  لزنم  زور  ره  رفن  شـش  نیا  تسین و  ادخ  تافـص  زا  اهنیا  اریز  دـمایمن 

يروخیمن و هچ  يارب  اخیلمت  يا  دنتفگ ، سپ  دروخن  بآ  واذغ  چیه  اخیلمت  اما  دندیشون  دندروخ و  هدمآ و  وا  لزنم  زورنآ  سپ 
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يا تسیچ  نآ  دنتفگ  سپ  تسا  هتشاد  زاب  ندیـشون  ندروخ و  زا  ارم  هک  هدمآ  يا  هرطاخ  نم  بلق  رد  ناردارب  يا  تفگ : سپ  یـشونیمن 
نودـب تسا  هدرک  دـنلب  ظوفحم  فقـس  ارنآ  یـسک  هچ  متفگ  هتخادـنا و  راکب  نامـسآ  نیا  رد  ار  مرکف  هشیدـنا و  نم  تفگ  سپ  اخیلمت 

رکف سپس  هدرک  نییزت  ناگراتـسب  ارنآ  یکو  هتخادنا  نایرجب  ار  هام  دیـشروخ و  نآ  رد  یک  شریز و  زا  ینوتـس  ای  شیالاب و  زا  یگتـسب 
برطـضم هکنآ  اـت  دـنلب  ياـه  هوکب  تسا  هتـسب  ودومن  سبح  ارنآ  یک  فرژ و  ياـیرد  يور  رب  نآ  شرتسگ  زا  هدومن  نیمز  نیا  هراـبرد 

ارم یک  دروآ و  نوریب  مدوب  یینیج  هک  مردام  مکـش  زا  ارم  یـسک  هچ  متفگ  هدروآ و  نـالوجب  ار  ما  هشیدـنا  مدوخ  هراـبرد  هاـگنآ  دوشن .
ار دوخ  ناوـج  رفن  جـنپ  نآ  سپ  تسا . هاـشداپ  سوناـیقد  زا  ریغ  يربدـم  راگدـیرفآ و  اـهنیا  همه  يارب  هکیتسردـب  دوـمن  تیبرت  هیذـغت و 
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. تسا هدش  عقاو  هداتفا  وت  بلق  رد  هچنآ  مه  ام  ياهلد  رد  اخیلمت  يا  دنتفگ  دندیسوبو و  هدنکفا  اخیلمت  ياهمدقب 
يوسب راکمتـس  نیا  زا  ندرک  رارف  زج  يا  هراچ  امـش  يارب  مدوخ و  يارب  مبایمن  نم  ناردارب  يا  تفگ : مینک ، هچ  اـم  رب  هدـب  ناـمرف  سپ 

. نیمز اهنامسآدنوادخ و 
راوس ارناشیاهبـسا  تخاسناهن و  شـسابل  رد  ارنآ  تخورف و  مهرد  هسبیئامرخ  تسج و  اـج  زا  اـخیلمت  سپ  مدـید . هکتـسنانچ  يار  سپ 

تفر و اـم  تسد  زا  اـیند  کـلم  ناردارب  يا  تفگ : اـخیلمت  دـندش  رود  رهـش  زالـیم  هس  هزادـناب  نوـچ  دـنتفر و  نوریب  رهـش  زا  دـندش و 
رارق امـش  رما  يارب  جرخمو  جرف  دنوادخ  دیاش  دـیور  هار  ناتیاهاپ  يور  رب  دـیئآ و  دورف  ناتیاهبـسا  زا  سپ  دـش . لیاز  ام  زا  نآ  تموکح 

نوخ ناشیاهاپ  زا  ات  دنتفر  هدایپ  خسرف  تفه  ناشبکارم و  زا  دندش  هدایپ  سپ  دهد .
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يریـش ای  بآ  تبرـش  وت  دزن  ایآ  دنتفگ  واب  دمآ . ناشیا  يولج  یناپوچ  درم  سپ  دنتـشادن  يور  هدایپ  هب  تداع  ناشیا  هکنوچ  دـش  يراج 
امـش منکیمن  نامگ  منیبیم و  ناهاش  تروص  ار  امـش  ياه  هرهچ  نم  نکل  تسا و  دوجوم  دیراد  تسود  هچنآ  نمشیپ  تفگ  سپ  تسه .

ناتدوخ . تشذگرس  زا  دیهد  ربخ  نمب  سپ  يرارف . رگم  ار 
. یلب تفگ : دـهدیم  تاجن  ار  ام  یتسار  تقادـص و  ایآ  تسین  اور  لالح و  ام  يارب  غورد  هک  میدـش  ینید  لخاد  ام  درم  يا  دـنتفگ : سپ 

امـش ياهلد  رد  هچنآ  داتفا  مهنم  لد  رد  تفگیم : و  دیـسوب . تخادـنا و  اهنآ  ياهمدـقب  ار  دوخ  ناپوچ  سپ  دـنتفگ  واب  ار  دوخ  هصق  سپ 
هکنآ اـت  وا  يارب  دـندرک  فقوت  سپ  امـش  دزن  مدرگرب  منکدر و  شناـبحاصب  ار  نادنفـسوگ  نم  اـت  اـجنیا  رد  دـینک  ربـص  سپ  دـش  عقاو 

. دمآ وا  بقع  مه  وا  گس  سپ  دمآ  ناود  ناود  درک و  در  ار  نادنفسوگ 
دوب ؟ هچ  شمسا  تشاد و  یگنر  هچ  وا  گس  هک  هدب  ربخ  ارم  سپ  یئاناد  وت  رگا  یلع  يا  تفگ : داتسیا و  تساخرب  يدوهی  سپ 

دوب . ریمطق  شمسا  و  هایس ) دیفس و  ) قلبا گس  هک  داد  ربخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  بیبح  يدوهی  ردارب  يا  دومرف : سپ 
سراپ هب  دـنک  اوسر  ار  ام  گس  نیا  میـسرتیم  ام  تفگ : رگید  یخرب  هبناـشیا  زا  یـضعب  دـندید  ار  گـس  نآ  ناـناوج  نوچ  سپ  دـیوگ :

رود ار  وا  گنـس  اب  هک  دـید  ار  اهن  رارـصا  نوچ  سپ  دـنیامن  رود  دوخ  زا  دـننک و  درط  ار  وا  گنـس  اـب  هک  دـندرک  رارـصا  سپ  شندرک 
هلا نا ال  مهدیم  تداهش  نم  هکنآ  لاح  دینکیم و  رود  ارمارچ  تفگ : نیریش  حیصف و  نابزب  دیشک و  زارد  تسشن و  شیاپ  درس و  دننکیم 

هببرقت راک  نیاب  منک و  ینابساپ  ناتنمشد  زا  ار  امش  ات  دیراذگاو  ارم  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا 
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دروآ . دورفراغ  نیرتدنلب  هب  درب و  الابب  یهوک  زاار  اهنآ  ناپوچ  سپ  دنتشذگ  دندرک و  اهر  ار  وا  سپ  میامن  ادیپ  ناحبس  يادخ 
تسیچ ؟ راغ  نیا  مان  دوب و  هچ  هوک  نیا  یلع  يا  تفگ  دروخ و  یناکت  زاب  يدوهی  سپ 

دنا هتفگ  مریخ ) :) یضعب دوب و  دیصو ) ) فهک نیا  مسا  و  سولجان ) ) هوک نیا  مسا  يدوهی  ردارب  يا  دومرفمالسلا : هیلع  یلع  نینموملا  ریما 
بـش یکیرات  دندیـشون و  شبآ  زا  هدروخ و  نآ  تاج  هویم  زا  سپ  دوب  یئاراوگ  بآ  همـشچ  راد و  هویم  ناتخرد  راـغ  يولج  رد  تفگ :

. دیشک نآ  رب  ار  شتسد  هدز و  نیمز  رب  وناز  راغ  برد  رب  مه  گس  دندرب و  راغب  هانپ  سپ  تفرگ  رارق  ار  اهنآ 
نیا زا  ار  اهنآ  هکتشامگ  هتشرف  ود  اهنآ  زا  کی  رهب  ادخ  دنک و  ضبق  ار  اهنآ  حاورا  هک  داد  نامرف  لیئارزع ) ) گرم هتشرف  هب  دنوادخ  و 

. تسارب پچ  زا  پچب و  تسار  زا  دنادرگب  ولهپ  ناب  ولهپ 
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زا ار ) دوخ  رون  دور و( ورف  نوچ  دـنک و  لیم  تسار  تسد  يوسب  ناـشراغ  زا  دـیآرب  هک  مدـنآ  دومن  یحو  دیـشروخب  یلاـعت  دـنوادخ  و 
ناناوج نآ  زا  تشگرب  شدیع  زا  هاشداپ  سونایقد ) ) نوچ سپ  دنـشاب  راغ  طسو  رد  ناشیا  هکیلاح  رد  ددرگب  راغ  پچ  يوسب  دربب  ناشیا 

اهنآ یپ  زا  دش و  راوس  هدـنگنج  رفن  رازه  داتـشه  اب  سپ  دـنا  هدومن  رارف  وت  زا  هدرک و  رایتخا  وت  زا  ریغ  یئادـخ  ناشیا  وابدـنتفگ : دیـسرپ 
هتفر باوخب  اهنآ  هک  درکنامگ  دنا  هدیشک  زارد  مه  رانک  رد  اهنآهک  دید  دومن و  راغب  یـشکرس  تفر و  الاب  نآ  زا  دسر و  هوکب  ات  تفر 

دناهدومن هجنکـش  ناب  ار  دوخ  اهنآ  هک  هچنآ  زا  دشاب  رتشیب  هکیزیچب  هجنکـش  تبوقع و  ار  اهنآ  متـساوخیم  رگا  تفگ  شنارایب  سپ  دـنا 
. دشیمن
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هک دیئوگب  ناشیاب  : تفگ شباحصاب  هاگنآ  دنتـسب . دندرک و  دس  جوراس  گنـسب و  ناشیارب  ار  راغ  برد  سپ  دندروآ  دیروایب - انب  میارب 
. دنیوگیم تسار  رگا  ناکم  نیا  زا  دروآ  نوریب  ار  ناشیا  دنیوگب  تسنامسآرد  هک  ناشدوخ  يادخب 

درک عولط  دیشروخ  نوچ  ناشقیمع  بباوخ  زا  دندش  رادیب  اهنآ  دیمد و  اهنآ  رد  ار  حور  ادخ  سپ  دندوب  اجنآ  رد  لاس  هن  دصیـس و  سپ 
دندید هاگان  سپ  همـشچ . رـس  میورب  میزیخرب  میدـش  لفاغ  یلاعت  يادـخ  تدابع  زا  بش  نیا  ردام  هنیآ  ره  تفگ  يرگیدـب  یـضعب  سپ 

رد روطچ  همشچ  نیا  لثم  هک  متفگش  رد  نامراک  نیا  زا  نم  تفگ : يرگیدب  یـضعب  سپ  دنا . هدیکـشخ  ناتخرد  هدش و  کشخ  همـشچ 
نیا اب  کیمادک  دـنتفگ  سپ  تخادـنا  یگنـسرگ  ناشیارب  ادـخ  سپ  دندیکـشخ . بش  کی  رد  اهتخرد  نیا  لثم  دـش و  کشخبش  کی 

یلاـعت يادـخ  لوق  نیا  و  دـشابن . كوـخ  هیپ  اـب  هدـش  ریمخ  و  ساـبلاک ) ) شیاذـغ هک  دـنک  هاـگن  درواـیم و  یماـعط  دوریم و  رهـشب  لوـپ 
مادک هک  دنک  هاگن  دورب و  رهـشب  لوپ  نیا  اب  امـش  زا  یکی  سپ  اماعط » یکزا  اهیا  رظنیلف  هنیدملا  یلا  هذه  مکق  دوب  مکدحا  اوثعباف  :» تسا
نمب ار  تسابل  تفگناپوچب  درواین و  ماعط  ناتیارب  یـسک  نم  زا  ریغ  نم  ناردارب  يا  تفگ : اخیلمت  سپ  تسا . رت  كاپ  رت و  لـالح  اذـغ 

هزاوردب دیـسر  ات  دوب  دـلبان  هکیئاه  هار  تخانـشیمن و  هکیئاهاجب  درک  روبعو  تفر  دیـشوپ و  ار  ناپوچ  سابل  سپ  شوپب  ارم  سابل  هدـب و 
ناوج سپ  ملس  هیلع و  انیبن و  یلع  هللا  یلص  هللا "  حور  یسیع  هللا  الا  هلا  تسا " ال  هتشوننآ  رب  هک  يزبس  مچرپ  نآ  رب  دید  سپ  رهش 
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رب دش و  رهش  لخاد  دیـشک  لوط  وا  رب  نیا  نوچ  سپ  منیبیم  باوخ  نم  ایآ  تفگیم  دیلام و  شنامـشچ  رب  درک و  هاگن  ناب  دش و  بایماک 
واب دیسر و  یئاونانب  سپ  دیـسر  رازابب  ات  تخانـشیمن  ار  اهنآ  هک  دندش  هجاوم  وا  اب  یمدرم  دندرکیم و  توالت  لیجنا  هک  تشذگ  یمدرم 

تـسار رگا  تفگ : اـخیلمت  نمحرلا : دـبع  تفگ  تسیچ  ناـتهاش  مسا  تفگ  سوـسفا ) ) تفگ تسیچ  ناترهـش  نیا  مـسا  اوناـن  يا  تـفگ 
نیا زا  درک  بجعت  زابخ  سپ  دوب  گرزب  نیگنـس و  لوا  نامزنآ  ياهلوپ  هدـب و  ماعط  اـهلوپ  نیا  اـب  نمب  تسا  بیجع  نم  رما  سپ  یئوگب 

اهلوپ .
ارم يدوهی ، ردارب  يا  دومرف : دوب . ردـق  هچ  اـهنآ  مهرد  کـی  نزو  وگب  یتسه  ملاـع  رگا  یلع  يا  تفگ  درک و  یتکرح  زاـب  يدوهی  سپ 

. دوب مهرد  ثلث  ود  مهرد و  هد  مهرد  ره  نزو  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  بیبح  داد  ربخ 
ما هدرکنادیپ  یجنگ  نم  تفگ  اخیلمت  مربیم . هاش  دزن  ار  وت  هنرگو  هدب  نمب  نآ  زا  يردـق  يدرک  ادـیپ  یجنگ  وت  درم  يا  تفگ  اونان  سپ 

ار هاـشداپ  سوناـیقد  شمدرم  هک  متفر  نوریب  رهـش  نیا  زا  نـم  لـبق و  زور  هـس  ما  هـتخورف  مـهرد  هـسبهک  تـسا  یئا  هوـیم  تـمیق  نـیا  و 
درم ینکیم  داـی  یهدـب و  نم  هب  يزیچ  يا  هدرک  ادـیپ  هک  یجنگ  زا  هک  يوـشیمن  یـضار  تفگ  دـش و  بضغ  رد  اوناـن  سپ  دـندیتسرپیم 
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وا سپس  دندش  عمج  مدرم  تشاد و  هاگنار  وا  سپ  ینکیم  هرخـسم  ارم  الاح  درملبق و  لاس  دصیـس  درکیم و  یئادخ  ءاعدا  هک  اریرگمتس 
واب هاـشداپ  سپ  هدرک ، ادـیپ  یجنگ  دـنتفگتسیچ  ناوج  نیا  تیاـکح  تفگ  سپ  دوب  لداـع  لـقاع و  يدرم  وا  دـندروآ و  هاـشداپ  دزنار 
ورب هدـب و  ارنآ  سمخ  سپ  ارنآ  سمخ  رگم  مریگن  جـنگ  زا  هک  هدوـمرف  رما  ار  اـم  تسا  مالـسلاهیلع  یـسیع  اـم  ربماـیپ  هک  سرتـن  تـفگ 

. تمالسب
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يرهـش نیالها  وت  يرآ  تفگ : متـسه  رهـش  نیا  لها  نم  مدرکن و  ادـیپ  یجنگ  نم  نک  نم  راک  رد  قیقحت  هاشداپ  يا  تفگ  اخیلمت  سپ 
رفنکی هک  درب  مان  ار  درم  رازه  دودح  وا  يارب  سپ  وگب  ار  اهنآ  مان  تفگ  یلب : تفگ  یـسانشیم  اجنیا  رد  ار  یـسک  ایآ  تفگ : يرآ  تفگ 

يراد یلزنم  رهـش  نیا  رد  ایآ  وگب  یلو  دنتـسین  ام  نامز  نیا  لها  اهنیا  میـسانشیمن و  ار  اهمان  نیا  ام  درم  يا  دنتفگ : دشن . هتخانـش  اهنآ  زا 
و دندیسر . رهش  نآ  لزانم  نیرتدنلب  نیرت و  عیفرب  وا  اب  ات  داتسرف  ار  یتعامج  وا  اب  هاش  سپ  تسرفب  نم  اب  ار  یسک  هاشداپ  يا  یلب  تفگ :
وا دـمآ و  نوریب  دوب  هداـتفا  شمـشچ  رب  يریپ  زا  شناوربا  هک  هدروخلاـس  يدرمریپ  سپ  دز  ار  لزنم  برد  سپـس  تسنم  هناـخ  نیا  تفگ 

ارامش . تسا  ربخ  هچ  مدرم  يا  تفگ : سپ  دوب  ناسرت  كانمیب و 
وت مسا  تفگ  درک و  اخیلمت  هب  هجوت  دش و  بضغ  رد  درمریپنآ  سپ  تسوا  هناخ  هناخنیا ، هک  درادنپ  ناوج  نیا  تفگ : هاش  هداتسرف  سپ 
وا ياپ  تسد و  رب  ار  دوخ  درمریپ  سپ  نیـسلف  رـسپ  اـخیلمت  تفگسپ : نک  رارکت  تفگ  درمریپ  سپ  نیـسلف  رـسپ  اـخیلمت  تفگ : تسیچ 

رارف راکمتـس  هاـشداپ  سوناـیقد  زاهک  تسیناـناوج  نآ  زا  یکی  وا  تسنم و  دـجنیا  هک  مسق  هـبعک  يادـخب  تـفگ : دیـسوب و  تخادـنا و 
. دنوشیم هدنز  ناشیا  يدوزب  هک  اهنآ  تشذگرسب  داد  ربخ  ار  ام  (ع ) یسیع نیمز و  اهنامسآ و  ياناوت  يادخ  يوسبدندرک 

ندرگ رب  ار  اخیلمت  دمآ و  ریزب  شبسا  زا  دید  ار  اخیلمت  نوچ  ار و  ناشیا  درک  رـضاح  ناشیا و  يوسب  دمآ  دیـسر و  هاشداپب  ربخ  نیا  سپ 
دندش . هچ  وت  ياقفر  اخیلمت  يا  دنتفگیم  وا و  ياپ  تسد و  ندیسوبب  ندرک  عورش  مدرم  درک و  راوس  دوخ 

رهش نیا  رد  دننم و  رظتنم  راغرد  اهنآ  هک  داد  ربخ  ناشیاب  سپ 
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دندمآ . اخیلمت  اب  راوس و  دوخ  رکشل  اب  ود  ره  سپ  ینارصن  يرگید  ناملسم و  یکی  دنتشاد  تموکح  درم  ود 
اهبکرم و اهبـسا و  مس  يادصب  دـننک  ساسحا  نم  ناردارب  رگا  مسرتیم  نم  مدرم  يا  ناشیاب  تفگ : اخیلمت  دـندش  راغ  کیدزن  نوچ  سپ 

دراو ناشیارب  ات  دینک  ربص  یمک  سپ  دـنریمب . همه  دنـسرت و  هب  سپ  هدـمآ  سونایقد  هک  دـننک  نامگ  سپ  اهحالـس  اهماجل و  گچاکچ 
رکـش دنتفگ  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هدیرپ و  اج  زا  ناناوج  سپ  دش  راغ  لخاد  اخیلمت  دنداتـسیا و  مدرم  سپ  . مهد ربخ  ار  اهنآ  موش و 

. داد تاجن  رگمتس  نیا  زا  ار  وت  هک  ار  ادخ 
هکلب تفگ : زور  زا  یضعب  ای  زورکی  دنتفگ  دیا : هدنام  اجنیا  رد  ردق  هچ  دیئوگب  تسیک . سونایقد  ناتدوخ و  زا  دینک  اهر  ارم  تفگ  سپ 

دنا هدمآ  یگ  همه  هدروآ و  گرزب  يادخب  نامیا  همه  رهـش  لها  هتـشذگ و  ینرق  زا  دعب  ینرق  دـش و  كاله  سونایقد  لاس  هن  دـصیس و 
امش يوسب 

ام نک و  دنلب  ار  تتـسد  دنتفگ : تسیچ  امـش  دـصق  سپ  تفگ : ینکنایناهج  شیامزآ  هنتف و  ار  ام  یهاوخیم  اخیلمت  يا  واب  دـنتفگ : سپ 
یئاهیتفگش بیاجع و  زا  يداد  ناشن  امب  هک  هچنآ  قحب  ایادخ  راب  دنتفگ : هدرک و  دنلب  ناشیاهتسد  سپ  مینکیم  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  مه 
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. نکن هاگآ  ام  رب  ار  یسک  نک و  ضبق  ار  ام  ناج  هک  ام  ياه  سفن  رد 
هاشداپ ود  دـندمآ  دومن و  دوبان  وحم  ار  راغ  بردادـخ  دومن و  ضبق  ارناشیا  حاورا  هک  ار  گرم  هتـشرف  توملا  کـلم  درک  رما  ادـخ  سپ 

هب نآ  هک  عقوم  نیا  رد  دندرک  نیقی  سپ  دندرکن  ادیپ  يا  هطلسهن  يا و  هنزور  هن  يرد و  هن  نآ  يارب  ودنتشگیم  فهک  فارطا  زور  تفه 
نآ ادخ  هک  دوب  یتربع  ناشیا  لاوحا  هکنیا  تسا و  هدنشخب  يادخ  لعف  یکیراب  فطل و 
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تسا . هداد  ناشن  ار 
زا ام  نید  رب  اهنآ  هکلب  تفگ : ینارـصن  و  منکیم . انب  راغ  نیا  برد  يدجـسم  نم  دنا و  هدرم  نم  نید  رب  اهنآ  تفگ  ناملـسم  هاشداپ  سپ 

لوق نیا  درک و  انب  يدجـسم  راغ  ردرب  دـش و  زوریپ  ناملـسم  هاشداپ  دـندرک و  عازن  مه  اب  سپ  مزاـسیم  راـغ  رد  يرید  نم  دـنا  هتفر  اـیند 
ادجسم  مهیلع  نذختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذلا  لاق  .) تسا یلاعت  يادخ 

ناشیا هصق  تشذگرس و  زا  هک  هچنآ  يدوهی  يا  تسنیا  مینکیم و  انب  ناشیارب  يدجـسم  هنیآ  ره  ناشرما  رب  دندش  زوریپ  هکیناسک  دنتفگ 
. دوب

دوب قفاوم  نیا  ایآ  يدوهی  يا  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  وت  نم  دومرف : يدوهی  هبدراد  یمارگ  ار  شا  هرهچ  ادـخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 
نم هک  ناوخن  يدوهی  ارم  نسحلا  وبا  يا  مک  فرح  کـی  هن  داـیز و  فرح  کـی  هن  يرآ  : تفگ دوـهی  تسامـش ، تاروـت  رد  هک  هچنآاـب 

یتسه . تما  نیا  ملعا  وت  تساوا و  هداتسرف  هدنب و  دمحم  هکنیا  تسین و  ادخ  زج  یئادخ  هکنیاب  مهدیم  تداهش 
راوخ . ای  دوشیم  یمارگ  یمدآ  شیامزآ  ناحتما و  عقوم  رد  تما و  ملعا  شور  هریس و  نیا  تسنیا  دیوگ : ینیما 

. تسا هدرک  دای  ار  هصق  مامت   232 ص 239 - سئارعلا » » شباتک رد   427 يافوتم 37 /  یبلعث  قاحسا  وبا 
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تاکز رد  هفیلخ  يار 

تسدبینازینک نامالغ و  اهبـسا و  لاوما و  ام  هک  دنتفگ : باطخ و  نب  رمع  دزن  دندمآ  ماش  لها  زا  يا  هدع  دیوگ : هک  هدش  لقن  هثراح  زا 
دنا هدرک  هچنآ  رکبوبا ) ربمایپ و  ینعی  ) نم یـشیپ  قیفر  ود  تفگ : دـشاب  يروهط  یئوکن و  نآ  رد  اـميارب  هک  میراد  تسود  میا و  هدروآ 
سپ دوب . تسا  یـضار  وا  زا  ادـخ  هک  یلعناشیا  ناـیم  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللایلـص  دـمحم  باحـصا  درک  تروشم  و  مینکیم . ارنآ  سپ 

دنریگب . ار  مدرم  لام  هدش و  لسوتم  ناب  وت  زا  دعب  هک  دوشن  هداتعم  یگشیمه و  هیزج  رگا  تسا  یبوخ  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
درک يراددوخ  سپ  ریگب  هقدص  ام  ياه  هدرب  بسا و  زا  دنتفگ : حارج  هدیبعیباب  ماش  مدرم  تفگ  هک  هدش  تیاکح  راسینب  نامیلس  زا  و 

دنراد تسود  رگا  تشون  واب  باطخ  نب  رمع  سپ  ، دـنتفگ نخـس  وا  اـب  هبترم  ود  سپ  درکعاـنتما . مه  وا  سپ  تشون ، باـطخ  نب  رمعب  و 
دیوگ کلام  هدب ، يررقم  يزور و  ار  ناش  هدربو  نک  در  اهناب  ناشیا و  زا  ریگب 
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نک . در  ناشیا  رقفب  ینعی 
تفرگ . هوکز  بسازا  هک  دوب  یسک  لوا  رمع  هک  دنیوگ  ءافلخلا ص 93  خیرات  رد  یطویس  شنایلوا و  رد  يرکسع 

درک قلعم  ار  مکحنیمه  يارب  دریگیمن و  قـلعت  هدرب  بساـب و  هاـکز  هک  تسنادـیمن  هفیلخ  هک  دـناسریم  لوا  تیاور  رهاـظ  دـیوگ : ینیما 
نینموملاریما ام  يالوم  سپ  درک . تروشم  هباحص  اب  هک  دنا  هدرک  هچ  اهنآهک  تسنادیمن  زین  دندوب و  هدرک  وا  یلبق  بحاص  ود  هک  هچناب 

وا زا  دعبدوشن  موادم  تعدب  رگا  دوش  هتفرگ  ناسحا  رب و  باب  زا  ناشیا  زا  هک  تسبوخ  دومرف  درادن و  هاکز  هک  دومرف  هراشا  مالـسلاهیلع 
داد روتـسد  سپ  درکن . مه  دوخ  نیقباـس  زا  يوریپ  دادـنهغلاب و  تمکح  نیاـب  شوـگ  هفیلخ  نکل  دوـشهتفرگ . تاـیلام  هیزج و  نوـچ  هک 

. ناشئارقفب ای  ناشیاب و  دننادرگرب  دنریگب و 
دشاب هیزج  ادابم  هکنیاب  دومن  هبنتم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنکیمن و  تباث  یعرـش  مکح  لام  بحاص  بح  هک  تسنادن  مود  تیاور  رد  و 

تفرگ و هوکز  بسا  زا  هک  دـنداد  رارق  یـسک  لوا  ار  واو  دـندمآ  وا  زا  دـعب  یموـق  هکنآ  اـت  تفرگ  یـشیپ  شلمع  رد  هفیلخ  روـط  نیمه 
دش . عقاو  دروخ  دز و  عازنبساب و  هاکز  قلعت  مدع  رد  دندرک  ربمایپتنس  زا  يوریپ  هکیناسک  اهنآ و  نایم  سپ  دندرک  وا  لمع  رب  دامتعا 

ردق بش  رد  هفیلخ  يار 

باطخ نبرمع  تفگ : سابع  نبا  تفگ : هک  هدش  لقن  همرکع  زا 

هحفص 312 ] ] 

، تسا ناضمر  هام  رخآ  بش  هد  رد  هک  دـندرک  قافتا  اهنآ  سپ  دیـسرپ ، ردـق  بش  زا  تساوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا 
متفه بش  متفگ : تسیبش  هچ  نآو  دیوگ ، دشابیم  یبش  هچ  هک  مراد  نامگ  نم  هکیتسردب  منادـیم و  هنیآ  ره  نم  هک  متفگ  رمعب  نم  سپ 

قلخ تفه  ارنامـسآ  ادـخ  متفگ : تفگ : یتسناد : اجک  زا  تفگ و  دـشاب . هدـنام  یقاب  رخآ  بش  هد  زا  هک  متفه  بش  ای  دـشاب  هتـشذگ  هک 
وـضع تفه  رب  دروـخیم و  سپ  دـیرفآ ، ار  ناـسنا  دـنزیم و  رودتفهب  راـگزور  هکنیا  تفه و  مه  ار  اـهزور  تفه و  مه  ار  نیمز  هدرک و 

هک يدرک  كرد  يدـیمهف و  اریرما  وت  هنیآ  ره  تفگ : رمع  سپ  تسا  تفه  مه  اه  هوک  تسا و  هبترم  تفه  مه  فاوط  دـنکیم و  هدـجس 
میدرکن . ام 

لوسر نخـس  دیدید  امـش  ایآ  دیـسرپ : ناشیا  زا  سپ  دوب  وا  باحـصا  وا  دزن  مدوب و  رمع  شیپ  نم  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
سپ ارنآ . دـینیبیم  یبـش  هچ  اـیآ  دـینک . بلط  رخآ  بش  هد  قاـط  بش  رد  ارنآ  دومرف  هک  ردـق ، بش  هراـبردار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نم دـنتفگ و  متفه  تسیب و  بش  مه  یخرب  مجنپ و  تسیب و  یـضعب  موـس و  تسیب و  دـنتفگ  یخرب  مکی و  تـسیببش و  دـنتفگ  یـضعب 
مدوب . تکاس 

یپ مداتسرفن  نم  تفگ  سپ  دننک . ملکت  اهنآ  هکنآ  اتمیوگن  نخس  هک  يداد  نامرف  ارم  وت  متفگ  سپ  ینزیمن ، فرح  وت  ارچ  تفگ : سپ 
تفه نآ  دننام  مه  نیمز  زا  نامسآ و  تفه  دومن  دای  سپ  ار  تفهدرکیم  دای  ادخ  هک  مدینش  نم  متفگ : سپ  ، یئوگب نخس  هکنآ  رگم  وت 

يدـید ایآمتـسنادیم  هک  اریزیچ  ارم  داد  ربخ  نیا  تفگ : رمع ... سپ  زیچ ، تفه  دـینایور  نیمز  زا  دـیرفآ و  زیچ  تفه  زا  ارناسنا  و  نیمز ،
: دومرف لج  زع و  دنوادخ  تفگ : زیچ ) تفه  دینایور  نیمز  هک  ) ار وت  لوق  متسنادن  هک  اریزیچ 
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سپ ینتفاکـش  ار  نیمز  میتفاکـش  ام  ابا » ههکاف و  ابلغ و  قئادـح  الخن و  انوتیز و  ابـضق و  ابنع و  ابح و  ایهف  انتبناف  اقـش  ضرـالا  انققـش  اـنا  »
نآ تخرد  رپ  ياهغاب  سپ  ار ، هاگارچ  هویم و  تخرد و  رپياه  غاب  اـمرخ و  نوتیز و  یعون و  اـمرخ  روگنا و  مدـنگ و  نآ  رد  میدـینایور 

ودنفـسوگ نایاپراهچ و  هک  هچنآ  زا  دیور  نیمز  زا  هک  تسنآ  بآ ) ) سپ دیوگ : تسا  هاگارچ  هویم و  تخرد و  امرخ و  زا  يراوید  راهچ 
. دنروخیمن ارنآ  مدرم  دنروخیم و  رتش  واگ و 

هک ادخب  مسق  تفگ : شرـس  نوئـش  هدشن  عمج  هکیناوج  نیا  هچ  نانچ  دیئوگب  هک  دیناوتان  امـش  ایآ  تفگ : شباحـصاب  رمع  سپ  دـیوگ :
یتفگ  وت  هچنانچ  ارنخس  منیبیم  نم 

هکتسنامه بآ ) هدشن و( عمج  شرـس  نوئـش  هکیناوج  تفگ  هک  هچنآ  تخانـش  زاتسناوتان  زجاع و  زین  هفیلخ  هک  قیقحتب  هنیآ  ره  يرآ ،
تفگ هچ  ناوـج  نآ  منادـیمن  نم  قباـس ص 193 و  ثیدـح  رد  تشذـگ  هچناـنچ  تسناد  روزو  فلکت  ارنآ  ملع  درک و  هتـسخ  ار  هفیلخ 

. دیدنسپ ار  وا  لوق  هفیلخ  هچ  ياربو 

هحفص 314 ] ] 

یبجوم نودب  هنایزات  اب  هفیلخ  ندز 

هدروآرد و اهدرم  تروصب  ار  دوخ  وا  دش و  وا  رب  لخاد  باطخ  نب  رمع  زا  يرـسپ  تفگ : هک  هدرک  لقن  دـلاخ  نب  همرکع  زا  رکاسع  نبا 
هک مدید  تفگ : يدز ، ار  وا  هچ  يارب  تفگ  واب  هصفح  سپ  دـمآرد . هیرگب  ات  شا  هنایزات  اب  دز  ار  وا  رمع  سپ  دوب  هدیـشوپ  یبوخ  سابل 

. شدوخ شیپ  رد  منک  کچوک  ار  وا  هک  متشاد  تسود  سپ  هدش  دوخب  رورغم 
و تسا ، صخـشب  مئاق  هک  تسیتلـصخ  کی  نآ  ار و  شرـسپ  ینیب  دوخ  تخانـش  رد  ار  هفیلخ  منکیمن  هلداجم  هشقانم و  نم  دـیوگ : ینیما 

ملـسم هک  اجنآ  اـت  شینیب  دوخ  بجع و  زا  دـنزرف  ندرک  عنم  ناـکما  زا  منکیمن  ثحب  دـنزرف و  ریزعت  رد  وا  داـهتجا  رد  منکیمن  مه  ثحب 
لثم هک  ناشیارب  هدـش  اور  زیاج و  هنوگچ  ثیدـح  ظفاح  ود  زا  منکیم  لاوئـس  هکلب  هناـیزات ، هب  ندز  ریزعت و  زا  ریغ  یلقع  ياـههارب  تسا 

دنا . هدرمش  وا  بوخ  شور  دهاوش  زا  هفیلخ و  بقانم  زا  ار  هصق  نیا 
مدرم دوب و  وا  اب  مه  هنایزات  دوب و  هتسشن  رمع  هک  دیوگ : ارنآ  هدرک  لقن  يزوج  نبا  تسا و  هعیبر  گرزب  دوراج  هصق  نیا  زا  رت  فیطل  و 

دوراـج شناـیفارطا و  رمع و  سپ  تسا ، هعیبر  هلیبـق  گرزب  نیا  تفگ : يدرم  سپ  دـمآ  يرماـع  دوراـج  هـک  دـندوب  هتـسشن  شفارطا  رد 
نم يارب  تسیچ  تفگ : نینموملاریما ، يا  وت  يارب  ارم  تسیچ  تفگ : سپ  دز . شا  هنایزات  اب  ار  وادیـسر  رمع  کیدزن  نوچ  سپ  دندینش ،

نیا تفگ  وا  مدینش  هک  وت  يارب  و 

هحفص 315 ] ] 

رد تسا و  ریما  نیا  هک  دـیئوگب : ینک و  شزیمآ  مدرم  اـب  وـت  هکنیا  مدیـسرت  تفگ  یچ ، سپ  مدینـش ، مهنم  و  تفگ : تسا  هـعیبر  گرزب 
. منک بوکرس  ار  تسفن  هک  متشاد  تسود  سپ  دوش ، دراو  يزیچ  نآ  زا  تلد  رد  هک  مدیسرت  رگید ، ترابع 
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دندرک وا  رب  هاگن  هباحـص  سپ  دوب  يزبس  هلح  وا  شود  دش و  دراو  باطخ  نب  رمع  رب  هیواعم  دیوگ : هدرک  لقن  دیعـس  زا  دعـس  نبا  و  م -
يارب نینموملا  ریما  يا  هللا  هللا  تفگیم : هیواعم  هیواعم و  ندزب  درک  عورـش  دوب و  شا  هنایزات  وا  اب  تساـخرب و  دـید  ار  نیا  رمع  نوچ  سپ 
لیماف رد  هکنآ  لاح  يدز و  ار  ناوج  نیاهچ  يارب  دـنتفگ  واب  سپ  تسـشن  شیاج  رد  تشگرب و  ات  تفگیمن  ینخـس  وا  یچ و  يارب  یچ 

هلحب شتـسد  اب  درک  هراشا  ار و  وا  مدید  نم  نکل  ریخ  رگم  وا  زا  ارم  دیـسرن  یبوخ و  رگم  وا  زا  مدیدن  نم  تفگ : سپ  تسین  وا  دننام  وت 
. تسا هدومن  ربکت  ناب  هدیلاب و  دوخب  هک  هچنآ  وا  زا  منک  تسپ  متساوخ  سپ  زبس 

میوگب  هچ  میوگبهچ ، میوگب ، هک  تسنکمم  یچ 

هروهشم تنس  هب  هفیلخ  لهج 

هس یسوم  وبا  هک  هدرک : لقن  ریمع  نب  دیبع  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم 

هحفص 316 ] ] 

واب ار  سیق  نب  هللا  دبع  يادص  دیدینـشن  ایآ  تفگ : رمع  سپ  تشگرب  سپ  تفای  لوغـشم  ار  وا  هکنیا  لثم  سپ  رمع ، زا  تفرگ  هزاجا  راب 
دندیبلط . ار  وا  سپ  دیهد  هزاجا 

میدرگرب دشن  تصخر  رگا  مریگب  هزاجا  راب  هس  هک  میدش  نیاب  رومام  ام  تفگ : یتفر ، ینعی  يدرکنانچ  هک  دـش  بجوم  هچ  تفگ  سپ 
دش  راصنا  زا  یسلجم  یهار  تفر و  نوریب  سپ  منکیم  هتبلا  نم  ای  ینک  هنیب  هماقا  نیا  رب  هتبلا  دیاب  تفگ :

دنتفگ : سپ 
رب تفگ : رمع  سپ  میدـش . نیاب  رومام  ام  يرآ  تفگ  تساخرب و  دیعـس  وبا  سپ  ام ، رتکچوک  رگم  بلطم  نیا  رب  دـهدیمن  وت  رب  یهاوگ 

. اهرازاب رد  ندز  تسد  درک  وا  زالفاغ  ارم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رما  زا  نیا  هک  دوب  هدیشوپ  نم 
ناحبس تفگ : شابم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  رب  رگ  هجنکـش  باطخ  رـسپ  يا  دیوگ : بعک  نب  یبا  رگید : حیحـص  رد  و 

. منک قیقحت  هک  متشاد  تسود  هتبلا  مدینش  يزیچ  هللا 
ام ناـیم  ثیدـح  نیا  هک  تسنیا  شیاـنعم  دـیوگ : نآ  حرـش  رد  يرون  متـسه . مدرم  نیرتکچوک  نم  متفگ  تفگ : دیعـس  وبا  یظفل : رد  و 

تسا روهشم 

هحفص 317 ] ] 

. تسا هدرک  ظفح  هدینش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  ام  نیرتکچوک  یتح  فورعم  ام  کچوک  گرزب و  يارب  تسا و 
ثیدـح نوناـق و  نـید و  زا  هدرک  لـفاغ  لوغـشم و  ار  وا  اـهرازاب  رد  ندز  تـسد  هکیــسکنآ  زا  دـهد  ربـخارم  هـک  تـسیک  دـیوگ : ینیما 

نآرق ارنآ  دنا و  هتخانش  کچوک  گرزب و  زا  هباحـص  مامت  و  مالـسا ) راوگرزب  ربمایپ  ) گرزب تلاسر  بحاص  ناب  هدز  دایرف  هکیروهـشم 
. دنکیم دیئات  مه  میکح 

. تسا هتشادنپ  هعیشولا  بحاص  هچنانچ  دشاب  قالطا  ربانب  شنامز  رد  هباحص  ملعا  هک  دوشیم  هنوگچ 
تسا . هدوب  تنس  تسا  هدرک  هک  ار  يراک  هک  هدرک  تیاور  يدرم  هکنیا  درجمب  هک  تسیچ  دیدهتو  باهرا  نیا  ثعاب  بجوم و  هاگنآ 
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تناها واب  مدرم  روضح  رد  هک  دشاب  نیا  قحتسم  نآ  يو  ار  هکنیا  بجوم  ای  دیدش ، ياه  مسق  هب  تسا  دیدهت  نیا  یعدتسم  قیقحت  ایآ  و 
هدـننک باذـع  رگ و  هجنکـش  هک  هفیلخ  رب  تسین  تسا و  یفاـک  شخب و  تیاـضر  بلط  قیقحت و  يواـکجنک و  درجم  اـی  تسیچ ، دوـش 

. ار وا  تساهدید  بعک  نب  یبا  هچنانچ  مالسا  تما  ربدشاب 

تیم هب  نتسیرگ  رد  هفیلخ  داهتجا 

هللا یلص  ادخلوسر  رتخد  بنیز  یتقو  دیوگ : سابع  نبا  زا 

هحفص 318 ] ] 

اهنز سپ  نوعظم  نب  ناـمثع  اـم  راـکوکین  نیـشیپ  هب  دـیئامن  قحلم  اروا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تفر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و 
ربص رمع  دومرف : تفرگ و  ار  وا  تسدهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  سپ  شا ، هناـیزاتب  اـهنز  ندزب  ندرک  عورـش  رمع  رـسپ  دنتـسیرگ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسـشن  و  دومرف : هکنآ  ات  دننک  رذح  یناطیـش  ندز  دایرف  زا  هکتسنانز  رب  دننک و  هیرگ  ار  اهنآ  راذـگبنک 
نامشچ گشا  ندرک  كاپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درک  عورـش  سپدرکیم  هیرگ  شرانک  رد  اهیلع  هللا  مالـسهمطاف  ربق و  رانک  رب  هلآ 

تشاد . واب  هک  یتمحرم  بحم و  يارب  شنمادب  وا 
رمع سپ  اهیلع  هللا  ناوضر  ادخ ) لوسر  رتخد  ) هیقر ربدنتـسیرگ  اهنز  دیوگ  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  يربک ج 4 ص 70  ننس  رد  یقهیب  و 
ندز دادزا  هک  داب  امش  رب  دومرف : سپس  دیوگ : رمع ، يا  مارآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  ناشیا  ندرک  عنمب  درک  عورش 

تـسد نابز و  زا  هک  هچ  ره  تسا و  هفطاع  ینابرهم و  محرت و  زا  دـشاب  لد  مشچ و  زا  هک  هچ  ره  هکیتسردـب  سپ  دـینک ، يرود  یناطیش 
یلص ادخ  لوسر  درک  عورش  سپ  هیقر  ربق  رانک  رب  ندرک  هیرگب  داب  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  همطاف  درک  عورش  و  دیوگتسناطیـش : زا  دشاب 

شسابلب دیوگ : ای  تسد ، اب  شا  هنوگ  هرهچ و  زاار  وا  ياهکشا  ندودزب  هلآ  هیلع و  هللا 
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اهنز سپ  تفر  ایند  زاهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  رد  یـصخش  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  هیریره  یبا  زا  هجام  نبا  یئاسن و  و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  اهنآ  ندرک  رود  هیرگ و  زا  ناشیا  ندرک  عنمب  تساخرب  رمع  سپ  دـندرکیم ، هیرگ  وا  رب  دـندش و  عمج 

تسا . کیدزن  مه  دهعو  هدز  تبیصم  لد  تسنایرگ و  مشچ  هک  اریز  : رمع يا  ار  اهنآ  راذگاو  دومرف : هلآ 
زا اهناب  درکیم  هاگن  تعیرـش  بحاص  هکنآ  لاح  هدننک و  هیرگ  نانز  نیا  ندزب  درک  باتـش  رمع  هک  دش  ثعاب  هچ  منادیمن  دـیوگ : ینیما 

ندرک هیرگ  رد  ار  عنم  تسنادـیم  اجک  زا  اهنآ و  ندومن  در  ندرک و  عنمب  دوبیلوا  ترـضحنآ  دوب  عونمم  اـهنآ  هیرگ  رگا  هودـنا و  مغ و 
ار اهنآ  دـش  مزاـع  یتقو  ناوناـب  نآ  رما  رد  درکن  عوجرهچ  يارب  و  دوب . وا  فلاـخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاـح  اـهنآ و 
ات اهنز  نیاب  درک  زارد  ارشتـسد  هنوگچ  و  هدرک ، هک  يراک  نآ  ياربوا  هدننک  عنم  يریگتخـس  تدش و  نیا  تسیچو  دنزب  بیدات  ناونعب 

لاـح عـبطب  دـندمآ  درگ  اـجنیا  رد  هکیناـنز  هـکنآ  لاـح  اـهنآ و  زا  درک  عاـفد  تـفرگ و  ارنآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  گرزب  ربماـیپ  هـکنآ 
زور نیا  رد  دوب  ناگ  هدننک  هیرگ  زا  هکیا  همطاف  هرهاط  هقیدص  منادـیمن  نم  هکنآ  زج  هدوب  وا  نانز  وماحرا  ادـخ و  لوسر  يدـنواشیوخ 

. دوب نایرگ  هتسشن و  شردپ  رانک  رد  یب  یب  نآ  سپ  لاح  ره  ربانب  و  هن ، ای  دوب  هدروخ  کتک  نانز  نیا  نایم  ایآ 
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هک هدوبایاضق  نیا  دزن  يدراوم  راوگرزب  نآروضح  ترـضحنآ و  مشچ  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هفیلخ  يارب  و 
زگره

هحفص 320 ] ] 

هدوبن . باصم  نآ  رد 
نآ رب  اهنز  هک  دندروآ  يا  هزانج  هک  رمع  رـسپ  شیپ  رازاب  رد  مدوب  هتـسشن  نم  هک  هدرک  وگزاب  قرزا  نب  هملـس  هکتـسنآ  دراوم  نآ  زا  و 

، وگن ار  نیا  نمحرلا  دبع  ابا  يا  تفگ : هملـس  سپ  دیوگ : درک  رجز  ار  اهنآ  تسناد و  بیع  ار  نیا  رمع  رـسپ  سپ  دیوگ : دندرکیم . هیرگ 
نب رمع  نم و  هک  دنداد  روبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ار  يا  هزانج  تفگیم : دوبهدینش  وا  هکیزیچب  هریره  وبا  رب  مهدیم  یهاوگ  سپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دومن  عنم  رجز و  دز و  ار  اهنآ  رمع  سپ  اهنآ  رب  دـندرکیم  هیرگ  اهنزو  مدوب  ترـضحناب  باطخ ...
: تفگ تفگیم ، ار  نیا  هک  يا  هدینـش  ارنآ  وت  دنتفگ  تسا  هزات  دهع  هدز و  بلق  گشا و  هدـننزیر  مشچ  هکنوچ  راذـگاو  ار  اهنآ  رمع  يا 

دنرتاناد . وا  ربمایپ  ادخ و  و  ملعا . هلوسر  هللا و  تفگ و  هبترم  ود  رمع  نیا  یلب ،
رب تفر  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : هدرک  ریرقتهریره  یبا  زا  ارنآ  یبهذ  ارنآ و  هدومن  حیحصت  هکیدانساب  هدرک  لقن  مکاح  و 

سپ دز . کتک  درک و  رجز  ار  اـهنآ  رمع  سپ  دـندرکیم ، هیرگ  هک  ار  یناـنز  دینـش  سپ  دوب  ترـضحنآ  اـب  باـطخ  نب  رمع  يا و  هزاـنج 
. تسا کیدزن  دهع  هدز و  تبیصم  لد  ونایرگ  مشچ  هک  اریز  ار  اهنآ  راذگاو  رمع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رـس دز  داد  سپ  نآ ) یپ  رد  ) دید ار  ینز  رمع  سپ  دوب . يا  هزانج  عییـشت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش : تیاور  هریره  یبا  زا  و 
ار وا  رمع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سپ  نزنآ ،

هحفص 321 ] ] 

تسا  هزات  دهع  هدز و  تبیصم  لد  نایرگ و  مشچ  هکنوچ  راذگاو ،
تکرش مه  هریره  وبا  دندش و  رـضاح  وا  هزانجب  مدرمسپ  دندش . توف  ناورم  ياهـسورع  زا  یخرب  دیوگ : هدش  لقن  قرزا  نب  ورمع  زا  و 

توکس هک  داد  روتسد  اهنابناورم  سپ  دندرکیم  هیرگ  هک  دندوب  ینانز  هزانج  نآ  اب  درک و 
هنایزات اب  هدوب و  یقاب  شدوخ  داهتجا  رب  هدرکن و  عناق  هحضاو  صوصن  هحیرص و  تانایب  نیا  ار  هفیلخ  هکنیا  ) دهدیم یهاگآ  امب  خیرات  و 

زا هدروآ  دوجوب  هدیرفآ و  یغورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  نز  تمهت  تسد  هکنیادانتـساب  تسا  هدزیم  هدرکیم و  عنم  شتـسد 
هک هدومرف : ترضحنآ  هکنیا  زا  تسا  تعیبط  لدع و  لقع و  فلاخم  هکیئاهزیچ 

هحفص 322 ] ] 

( هدنز هیرگب  دوشیم  باذع  تیم  )
هک دومرف : هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ : رمع  سپ  دنتـسیرگ  وا  رب  مدرم  تفر  ایند  زا  رکبوبا  هکیتقو  دیوگ : بیـسم  نب  دیعس 

، نک نوریب  ار  اهنز  زیخرب و  تفگدیلو : نب  ماشهب  رمع  سپ  دندرکیم  هیرگ  هدرکن و  انتعا  مدرم  سپ  هدنز ، نتـسیرگب  دوشیم  باذع  هدرم 
يا ایآ  تفگ : هشیاع  سپ  دـش ، لخاد  ماـشه  سپ  مداد  هزاـجا  وتب  نم  وش  لـخاد  تفگ : رمع  سپ  ار  وت  منکیم  نوریب  تفگ : هشیاـعسپ 
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هکنآ ات  قالـش  اب  ار  اهنآ  دزیم  وا  اهنآ و  زا  یکی  یکی  ندزب  درک  عورـش  سپ  مداد . هزاجا  وتب  اما  تفگ : سپ  ینکیم ، نوریب  ارم  نم  رـسپ 
درکقرفتم . هدنکارپ و  ار  اهنآ  دمآ و  نوریب  هورف  ما 

رکبوبا رهاوخ  ) هفاحقوبا رتخد  هورف  ما  دز  دوخ  قالش  اب  رمعهک  ار  یسک  لوا  دیوگ  هغالبلا ج 1 ص 60  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 
. درم رکبوبا  هکیتقو  دوب )

و دوشیم ) باذـع  هدـنز  هیرگب  هدرم  هک  ) تفریذـپن هفیلخ  زا  روطچ  دـشاب و  حیحـص  ربخ  رگا  دـش ، هدیـشخب  ربمایپ  لوق  زا  هشیاع  هنوگچ 
یعطق مکح  نیا  میمعت  زا  تـسد  هـچ  ياربو  نارگید  زا  ریغ  شردـپ  رب  نتـسیرگ  نداد  هزاـجاب  هشیاـع  اـب  درک  هحماـسم  هـفیلخ  هـچيارب 

يارب و  تشادرب ،

هحفص 323 ] ] 

اهنآ هیرگب  ناشیا  هدرم  هک  دندش  یضار  هچ  يارب  و  هفیلخ ، عنم  یهن و  زا  دعب  دنتسیرگ  رکبوبا  رب  رمع و  عنم  زا  دندرک  عانتما  هباحص  هچ 
هکنیا زج  یتالکشم  رگم  اهنیا  تسین  هدرک  رظن  فرـص  اهدرم  زا  اهنز و  زا  یکی  یکی  هب  هداد  ندز  قالـش  مکح  هچ  يارب  دوش و  باذع 

. يداتسا رهام و  رگ  شواک  رب  تسین  ناهنپ  یفخم و  اهنآ 
نوچ هک  هدرکلقن  رانید  نب  ورمع  زا  قازرلا  دبع  ظفاحهکتـسنآ  هدش  هتخاون  رادازع  نایرگ  نانز  ندب  رـس و  رب  هکیقالـش  نیا  دراوم  زا  و 
سپ شقالـش  اب  اهنآ  ندزب  درک  انب  دمآ و  رمع  سپ  ندرک  هیرگب  ندررک  عورـش  دندش و  عمج  هنومیم  هناخ  رد  اهنز  درم  دـیلو  نب  دـلاخ 

وا تسین و  یمارتحا  شیارب  هک  ار  وا  دـینک  لو  تفگ  سپ  داتفا ، وا  يرـسور  نیملـسم  ربهر  يا  دـنتفگ  سپ  داـتفا ، اـهنآ  زایکی  يرـسور 
. تسین وا  يارب  یمارتحا  اهل ) همرح  (ال  وا هتفگ  زا  درکیم  بجعت 

اهنآ همه  رگا  تسا  روآ  بجعت  رادرک  راتفگ و  تهج  زا  شرثکا  هفیلخ  راتفر  شور و  و  اهلهمرح ، ال  وا ، نخس  زا  مینکیم  بجعت  زین  ام  و 
كردتـسم ج 1 رد  مکاحهک  ار  هچنآ  رد  هدرک  بیذکت  هشیاع  ارنآ  سپ  هدنز ، هیرگب  دوشیم  باذـع  هدرم  هک  رمع : ثیدـح  اما  دـشابن و 

هللا دبع  هرظانم  هکیلم  یبا  نباهللا  دبع  زا  ینایتخـس  بویا  ثیدح  تحـص  رب  دنا  هدرک  قافتا  يراخب  ملـسم و  دیوگو : هدرک  لقن  ص 381 
ادـخب مسق  هک  وا : نخـس  هشیاـع و  نینموملا  ما  هب  عوـضوم  نیا  رد  نآ  عوـجر  تیم و  رب  ندرک  هیرگ  رد  ار  ساـبع  نب  هللا  دـبع  ورمع  نب 

لوسر نکل  و  یسک ، ندرک  هیرگب  دوشیم  باذع  هدرم  هک  هدومرفن  ینخس  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 324 ] ] 

کحـضا و وه  هللا  نا  (و  یباذع نیرتخـس  شناسک  نتـسیرگ  عقوم  ادخ  دزن  دوشیم  دایز  رفاک  باذع  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
. دننکیمن باذع  يرگید  هانگب  ار  سکچیه  و  يرخا ) رزو  هرزاو  رزتال  (و  دنایرگیم دنادنخیم و  هک  تسادخ  هکیتسردب  و  یکبا )

هیضق لصفم  تروص 
مهسابع نبا  رمع و  نبا  وا و  هزانج  عییـشت  يارب  میدـمآ  اـم  هکم و  رد  تفر  اـیند  زا  ناـمثع  رتخد  ناـبا  ما  دـیوگ : هکیلم  یبا  نب  هللا  دـبع 

ادـخ لوسر  هکنوچ  ینکیمن  عنم  هیرگ  زا  ار  اهنز  ایآ  تفگ  نامثع  نب  ورمعب  رمع  نب  هللا  دـبع  سپمدوب  هتـسشن  ناشیا  نایم  نم  دـندمآ و 
اهفرح نیا  زا  یـضعب  هک  دوب  رمع  : دیوگ سابع  نب  هللا  دبع  سپ  دوشیم  باذع  وا  رب  شناشیوخ  هیرگ  زا  هدرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد هک  میدید  ینوگ  مدنگ  راوس  ماگنه  نیا  رد  ءادیب  هب  میدیـسر  ات  متفر  نوریب  هکم  زا  رمع  اب  نم  دیوگ : درک  ثیدـح  سپـس  دزیم و  ار 
ار وا  سپ  تسا  بیهـص  وا  هک  مدـید  سپ  مدرک  هاـگن  نم  و  دـیوگ : نیب  هب  ار  ناراوس  هورگ  نیا  ورب و  تفگ : رمع  سپ  دوریم  هیاـس  ریز 
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. دـش رورت ) ) رمع نوچ  سپ  وش . قحلم  نینموم  ریماـب  نک و  چوک  متفگ : بیهـصدزن  متـشگرب  سپ  نم  يارب  بلطب  ار  وا  تفگ  مداد  ربخ 
هیرگ بیهـص  يا  تفگ : رمع  سپ  مقیفر  ياو  مردارب  ياو  هاحابـص  او  هاـخا  او  تفگیم  تسیرگیم و  هکیلاـح  رد  دـش  وا  رب  دراو  بـیهص 

تیم هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نم و  رب  ینکیم 

هحفص 325 ] ] 

هـشیاع سپ  ار ، ثیدح  نآ  متفگ  هشیاعب  درم ، رمع  نوچ  سپ  دـیوگ : سابع  نبا  وا  رب  شناشیوخ  ياه  هیرگ  زا  یـضعب  هب  دوشیم  باذـع 
هکلب وا ، رب  شلها  هیرگب  ار  هدرم  دنکیم  باذع  ادخ  هک  دومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  ادـخب  رمع  رب  دـنک  محر  ادـخ  تفگ 
يارب نارق  تفگ  هشیاع  و  دیوگ : وا  رب  وا  لها  ندرک  هیرگ  هب  دنکیم  دایز  ار  رفاک  باذع  ادخ  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 

کحضا هللا  و  تفگ " : عقوم  نیا  رد  سابع  نبا  دیوگ و  ار  يرگید  هانگ  هدنراد  رب  درادن  رب  هک  يرخا ) رزو  هرزاورزت  (و ال  تسیفاک امش 
دنایرگیم . دنادنخیم و  هک  تسادخ  یکبا "  و 

تفگن : يزیچ  رمع  نبا  هک  مسق  ادخب  دیوگ : هکیلم  یبا  نبا 
سپ هدنز ، هیرگب  دوشیم  باذع  هدرم  تفگیم : رمع  نبا  هللا  دبع  هک  دـندش  روآدای  شیارب  هک  هشیاع  زا  دینـش  وا  هک  هدـش  لقن  رمع : زا  و 

تـشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسین  نیا  زج  و  هدومن ، شومارف  ایهدرک  هابتـشا  نکیل  هتفگن و  غورد  وا  اما  تفگ : هشیاـع 
. دوشیم باذعشربق  رد  وا  هدرم و  نآ  رب  دننکیم  هیرگ  ناشیا  دندومرف : سپ  دندرکیم  هیرگ  وا  رب  شناشیوخ  دوب و  هدرم  هک  هیدوهی  نزرب 

ار نمحرلا  دبع  وبا  دنک  تمحر  ادخهک  تسا  ملسم : ظفل  رد  و 

هحفص 326 ] ] 

تسا . هدرکن  ظفح  یلو  هدینش  يزیچ 
. هدومن شومارف  ای  هدرک  هابتشا  ای  درک  لایخ  نمحرلا  دبع  وبا  رمع : یبا  ظفل  رد  و 

نیا سپ  وا  رب  شلها  ندرک  هیرگب  دوشیم  باذع  هدرم  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : رمع  نب  هللا  دـبع  زا  هورع  زا  و 
هک دومرف : سپ  ، تشذـگ يدوهی  ربـق  رب  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ  هک  تسنیا : رمع  نبا  دوصقم  هک  تفگ : سپ  دـنتفگ ، هشیاـع  يارب  ار 

يرخا "  رزو  هرزاو  رزت  و ال  درک " : تئارق  سپسدننکیم  هیرگ  وا  رب  شلها  دوشیم و  باذع  هنیآ  ره  ربق  نیا  بحاص 
ریغ نایوگغورد و  ریغ  زا  دینکیم  ثیدح  امـش  هکیتسردب  تفگ : شرـسپ  رمع و  هتفگ  دیـسر  هشیاعب  هکیتقو  دیوگ : دـمحم  نب  مساق  زا  و 

دنکیم . هابتشا  شوگ  نکیل  ناگ و  هدش  بیذکت 
ترـضحنآ زا  هکنیا  زا  تسا  رت  هیبشهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هدرکتیاور  هشیاع  هچنآ  دیوگ و  ثیدـح  فالتخا  رد  یعفاش  و 

. تنس نآ  زا  سپ  باتک  تلالدب  دشاب  هدوب  ظوفحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 327 ] ] 

تساجک . باتک  تلالد  دوش : هتفگ  رگا  سپ 
سیل نا  و  دـننکیمن . لـیمحت  يرگید  رب  ار  سکچیه  هاـنگ  هـکنیا  و  يرخا ، رزو  هرزاو  رزت  ـال  و  لـج : زع و  يادـخ  لوـق  رد  دوـش  هـتفگ 
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هرذ لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  ،) دیامن شـشوک  هک  ار  هچنآ  رگم  یناسنا  رب  تسین  هکنیا  یعـس " و  ام  الا  ناسنالل 
لوق دید و  دهاوخ  ارنآ  دـهد  ماجنا  دـب  راک  يا  هرذ  هزادـناب  هکیـسک  دـنیبیم و  ارنآ  دـنک  ریخ  راک  يا  هرذ  هزادـناب  سک  ره  سپ  هری  ارش 

. دشوکیم هچناب  هکیسک  رهدوش  هداد  شاداپ  ات  یعست ) امب  سفن  لک  يزجتل  :) وا
ریغ رب  ثیدـح  رگا  سپ  دـشاب ، ظوـفحم  هک  تسا  ثیدـح  ود  نیرت  هیبـش  وا  ثیدـح  هکیلم و  یبا  نـبا  زا  هشیاـع  زا  هدرک  ظـفح  رمع : و 
سپ شربق . رد  دوشیم  باذـع  وا  هکیتسردـب  نآ و  رب  دـننکیم  هیرگ  ناشیاهک  ربمایپ : لوق  زا  هدرک  تیاور  هکیلم  یبا  نبا  هکتـسا  يزیچنآ 

و تسا . هنوگچ  ربق  رد  وا  دننادیمن  دننکیم و  هیرگ  اهنیا  و  شرفک ، ببـسب  دوشیم  باذع  وا  هکنآ  يارب  درادن  ریـسفت  هب  زاین  حـضاو و  نآ 
نآ زا  رتـمک  رگاسپ  تسا  دـنلب  یباذـع  رفاـک  رب  هکنآ  يارب  تسا  حیحـص  نآ  سپ  هدرک  تیاور  هکیلم  یبا  نبا  هکتـسنانچ  ثیدـح  رگا 
رب هک  هچنآ  وا و  زا  رتالابزا  رتمک  باذع  زا  دسریم  رفاکب  هک  هچنآو  هدش  بجوتـسم  هک  هچنآ  رد  دبای  شیازفا  شباذع  سپ  دوش  باذـع 

. وا رب  نتسیرگ  رد  وا  ریغ  هانگب  هن  تسوا  قاقحتساب  سپ  دوشیم ، دایز  باذع  زا  وا 
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شلمعب و هدـش  قحتـسم  هکهچناب  ار  وا  دوشیم  دایز  دوشیم : هتفگ  وا ، رب  وا  لها  نتـسیرگب  یباذـع  ار  وا  دوشیم  داـیز  دوش : هتفگ  رگا  سپ 
دننک  باذع  اهنآ  هیرگب  ار  وا  هکنآ  هن  دوش  شیازفا  ببسمه  ناشیا  هیرگ 

. تساجک تنس  تلالد  دوش : هتفگ  رگا  سپ 
مه وت  دنکن و  تیانج  وت  رب  وا  هکنادب  دومرف : يرآ ، تفگ  تسا ، وت  رسپ  نیا  دومرف : يدرمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوش : هتفگ 

تسوا رب  هکیـسک  ره  تیانج  هکنیا  زا  دومرف  مالعا  ادخ  هکهچ  نآ  لثم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  ینکن ، یتیانج  وا  رب 
. يرگید نابز  رب  هن  شریغ و  يارب  هن  تسوايارب  وا  لمع  هچنانچ 

ار ربخ  نیا  تفر و  ربنم  رب  دمآ و  نوریب  سپ  دیسر ، وابشگرم  ربخ  هکیتقو  نرقم  نب  نامعن  رب  وا  نتسیرگ  ار  هفیلخ  دنکیم  بیذکت  و  م -
ار و ربـق  نآ  وا  ندرک  لـغب  یئاـقآ و  ربـق  رب  وا  فـقوت  ار  وا  دـنکیم  بیذـکت  تـسیرگیم و  هدراذـگ و  شرـس  رب  ار  شتـسد  داد و  مدرمب 

دش . دای  هک  هچنآ  دزن  يدراوم  زا  وا  يارب  تسا  رایسب  هچ  هزادنا و  هچ  نآ و  رب  وا  نتسیرگ 
یلـص ادـخ  لوسر  نیا  سپ  ، ناشناگ هدرم  رب  ندرک  یکین  هب  ناشیا  رب  تسا  نیعبات  هباحـص و  راوگرزبربمایپ و  هیرگ  اهنیا  همه  زا  شیپ  و 

ار هچنآ  رگم  میئوگیمن  دزوسیم و  لد  دزیریم و  گشا  مشچ  دیامرفیم : و  میهاربا ، شزیزع ، دنزرف  رب  دـنکیم  هیرگ  هک  تساهلآ  هیلع و  هللا 
میهاربا يا  وتب  ام  و  نونوزحمل ) میهاربا  ای  کبانا  (و  دشاب دونشخ  نامراگدرورپ  هک 
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میتسه . نوزحم  منیگمغ و  هنیآ  ره 
ریزارس بلاغ و  گشا  دیرگیم و  مشچ  دیوگیم : دنکیم و  هیرگ  رهاط  شدنزرف  رب  هک  تسا  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمایپ  نآ  نیا  و 

. مینکیمن هانگ  ار  لج  زع و  يادخ  ام  یلو  دوشیم  نیگمغ  نوزحم و  لد  دوشیم و 
یضر بلطملا  دبع  رتخد  هیفـص  دش و  دیهـش  هنع  هللا  یـضر  هزمح  بانج  یتقو  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  نامه  نیا  و 

رانک تسشن  دمآ و  سپ  دیراذگاو  ار  وا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش ، عنام  راصنا  هزمح  وا و  نایم  سپ  وا  غارسب  دمآ  اهنع  هللا 
قه و هلان و  هاگ  ره  تسیرگیم و  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیرگیم  وا  تقو  رهو  ندرک  هیرگب  درک  عورـش  هزمح و  شردارب 
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مه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درکیم و  هیرگ  مه  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  و  درکیم ، هلان  هدرک و  تقفاوم  وا  اب  مه  ربماـیپ  درکیم  قه 
. ما هدشن  التبم  وت  دننام  یتبیصمب  نم  زگره  دومرفیم  تسیرگیم و  وا  هیرگب 

ربمایپ شوگبربخ  نیا  سپ  دندرکیم  هیرگ  شیوخ  نادیهش  رب  راصنا  نانز  درک  تعجارم  دحا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  و 
دیهـش رب  سکچیه  دنتفگ : ناشنانزب  هتفر و  ناشلزانمب  راصنا  سپ  درادـن ، نک  هیرگ  هزمح  نکل  دومرف : سپ  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لومعم موسرم و  زورما  ات  نیا  سپ  دیوگ : دیرگب : هزمح  يارب  لوا  هکنآ  رگم  دیرگن  دوخ 
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دنیرگیم . هزمح  يارب  لوا  هکنآ  رگم  دننکیمن  يا  هدرم  رب  هیرگ  هک  هدش 
رد دـهدیم  ار  هتوم ) ءادهـش  ) هحاور نب  هللا  دـبع  هثراـح و  نب  دـیز  رفعج و  تداهـش  ربـخ  هک  تساهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نآ  نیا  و 

تسنایرگ . شنامشچ  هکیلاح 
دنیرگیم . وا  نایفارطا  دیرگیم و  وا  رب  دنکیم و  ترایز  ار  هنمآ ) ) شردام ربق  هک  تسا  زیزع  ربمایپ  نامه  نیا  و 

هنوگ رب  گشا  لیسو  هدرم  وا  هکیلاح  رد  دسوبیم  ار ) دوخیئاضر  ردارب  ) نوعظم نب  نامثع  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  نیاو 
. تسا ریزارس  شکرابم 

يا تسیچ  نیا  دیوگیم : تماص  نب  هدابع  سپ  شنارتخد  زا  یـضعبب  رـسپ  رب  دـنکیم  هیرگ  هک  تساهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  نیا  و 
اب نابرهم و  ناگ  هدنب  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  هداد و  رارق  مدآ  ینب  رد  ادخ  هک  تسا  یئا  هفطاع  تمحر و  نآ  نیا  دیامرفیم : ادخ ، لوسر 

دنکیم . محرت  ار  شا  هفطاع 
تراگدرورپ هب  هکیردـپ  يا  دـیوگیم : دـنکیم و  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  هک  تساهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدـص  نیا  و 

کیدزن
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. ار تراگدرورپ  توعد  يدرک  تباجا  هکیا  ردپ  يا  يدش ،
. تسا وت  هاگیاج  سودرف  تنج  هکیردپ  يا  ار ، وت  نادقف  مینکیم  تیاکشام  لیئربجب  هکیردپ  يا 

هدراذـگ و دوخ  مشچ  رب  هتـشادرب و  ار  شربق  كاخزا  یتشم  هداتـسیا و  شردـپ  كاپ  ربق  رانکرب  هک  تساـهیلع  هللا  مالـس  وناـب  نآ  نیا  و 
. دیوگیم دیارسیم و  دنکیم و  هیرگ 

دمحا  هبرت  مش  نم  یلع  اذام 
ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی  نا ال 

اهناول  بئاصمیلع  تبص 
ایلایل نرص  مایالا  یلع  تبص 
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رب نآ  رگا  هک  هدش  هتخیر  یئاهتبیـصم  نم  رب  دیوبن  ار  يرطع  شرمع  تدم  رد  هک  هدـیئوب  ار  ربمایپربق  كاخ  تبرت و  هکیـسک  رب  تسیچ 
. دندشیم رات  ماش  همه  دوب  هدش  هتخیر  اهزور 

: شدوخ لوقب  دناوخیم  هحون  هیثرم و  دنکیم و  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هک  تسا  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  نیا  و 

یماست  یکباف و ال  نیع  ای 
دبسلا یلع  ءاکبلاقح  و 

ياقآ رب  نتسیرگ  تسا  هتسیاش  وشن و  هتسخ  نک و  هیرگ  هدید  يا 
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. ءایبنا
: دیوگیم دنکیم و  هیرگ  ربمایپ  رب  هک  تسا  تباث  نب  ناسح  نیا  و 

تدعساف  لوسرلا  یکبا  اهب  تالظ 
دعسا نغجلا  نم  اهالثم  نویع و 

. دیامن کمک  اهناگژم  زا  نآ  دننام  یئاه و  هدید  دنک  کمک  سپ  ادخ  لوسر  رب  منکیم  هیرگ  ما  هدید  نآ  اب  هراومه 
: تفگیم و 

هموی  تاوامسلا  یکبت  نم  نوکبی 
دمکا سانلاف  ضرالا  هتکبدق  نم  و 

. دنرت نیگمغ  مدرمسپ  تسیرگ  وا  يارب  نیمز  هکیسک  دندرک و  هیرگ  وا  زور  رد  اهنامسآ  هکیسک  يارب  دننکیم  هیرگ 
: تفگیم و 

لابسا  کنم  عمدب  يدوج  نیع  ای 
لاوعا وحس  نم  نلمت  و ال 

. ندرک نویش  نتخیر و  کشا  زا  وشن  لولم  ینتخیر و  گشا  تدوخ  زا  زیرب  گشا  هدید  يا 
شلوقب : وا  يارب  دنکیم  یئارس  هحون  دیرگیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  رب  هک  تسا  بلطملا  دبع  رتخد  يورا  نیا  و 

ینی  دعسا  کحیو  نیع  ای  الا 
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ینیع اطو و  تیقب  ام  کعمدب 

ارم . نک  تباجا  مشاب و  هدنز  نم  هکیمادام  تکش  أب  نک  يرای  ارم  وت  رب  يا  مشچ و  يا  ياهآ 
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یلهتسا  کحیو و  نیع  ای  الا 
ینی دعسا  دالبلا و  رون  یلع 

. ارم نک  کمک  اهرهش و  یئانشور  رب  زیرب  کشا  هدید  يا  ياهآ 
: دیوگیم وا و  يارب  هدومن  یئارس  هحون  هک  تسا  بلطملا  دبع  رتخد  هکتاع  نیا  و 

ارمهن  اورهدلا  لاوطا  دوج  یینیع 
ریذعت ریغ  عمدب  احس  ابکس و 

. يا هناهب  رذع و  چیه  نودب  دیزیرب  کشا  رایسب  ار و  راگزور  يزارد  دیزیرب  کشا  نم  نامشچ 

یلفتحاو  عمدلاب  يرفنحساف  نیع  ای 
روذنم ریغ  لجسب  تامملا  یتح 

. یفقوت نودب  ندرک  يراک  مهب  مندرم  ات  ناب  نک  مامتها  نتخیر و  کشاب  يوش  دوگ  هدیديا 

يدهتجا  عمدلاب و  یلمهناف  نیع  ای 
رونلاب هللا  قلخ  نود  یفطصملل 

. ادخ قلخ  زا  تینارونب  هدیزگرب  يارب  نک  ششوک  زیرب و  گشا  رایسب  هدید  يا 
دیوگیم : دناوخیم و  هحون  ترضحنآ  رب  دنکیم و  هیرگ  هک  تسا  بلطملا  دبع  رتخد  هیفص  نیا  و 

یماست  یکب و ال  مطافا 
بکولا علط  ام  کبحصب 

. دنکیم عولط  هراتس  هکیمادام  تدمه  هب  وشن  هتسخ  نک و  هیرگ  همطاف  يا 
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اکبلا  قح  یکبی و  رملا  وه 
بیطلا دیسلا  دجاملا  وه 

تسا . داژن  كاپ  یئاقآ  يراوگرزب و  وا  هکنوچ  تسه  مه  هیرگ  راوازس  دوشیم و  هتسیرگ  هکتسیدرم  وا 
دیوگیم : و 

مجس  عمدب  ادوج  ینیعا 
مدهنم امب  ابرغ  ردابی 

. تسا هدننک  ناریو  هکیتبیصم  هب  ار  کشا  يارجم  دنک  تردابم  هک  یناور  گشا  دیزیربنم  ناگ  هدید  يا 

ابکسا  ارفنحساف و  ینیعا :
ملالا دیدش  نزح  دجوب و 

یکاندرد . تخس  هصغ  روشب و  دیزیرب  گشا  دیوش و  دوگ  سپ  نم  ناگ  هدید  يا 
: دیوگیم هدرک و  یئارس  هحون  هدومن و  هیرگ  ترضحنآ  رب  هک  تسا  بلطملا  دبع  نب  ثراح  رتخد  دنه  نیا  و 

يردتبا  کنم و  عمدب  يدوج  نیع  ای 
ابعشاف ثیغلا  ءام  لزنت  امک 

دوش . يراج  دیآ و  ورف  ناراب  بآ  هچنانچ  نک  تردابم  دوخ و  زا  زاس  يراج  یکشا  هدید  يا 
: دیوگیم دیارسیم و  هحون  هک  تسا  هثاثا  رتخد  دنه  نیا  و 

یلمت  یکب ال  نیع : ای  الا 
تیوه نمب  یعنلا  رکب  دقف 

دندروآ گرم  ربخ  ناهگان  هک  وشن  هتسخ  نک و  هیرگ  هدید  يا  ياهآ 
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میوا . هتخابلد  هکیسکب  نم  يارب 
: دیوگیم هدناوخ و  هیثرم  وا  يارب  هک  تسا  دیز  رتخد  هکتاع  نیا  و 

تشح  وا  هبکارم  تسما  و 
اهنیز اهبکری  ناک  دق  و 

دوب . اهنآ  تنیز  هکنآ  يارب  دشیم  راوس  هکنآ  لاح  دندوب و  هدش  یشحو  هک  وا  ياهبکرم  درک  ماش  و 

دیس  یلع  یکبت  تسما  و 
اهنیع اهتربع  ددرت 

دوب . ناور  شمشچ  زا  شکشا  یئاقآ و  رب  درکیم  هیرگ  هکیلاح  رد  دومن  ماش  و 
: دیوگیم ترضحنآ و  رب  دنکیم  یئارس  هحون  هک  تسا  نمیا  ما  نیا  و 

دلل  کلذب  نافيدوج  نیع 
ءاکب نم  يرثکاف  ءافش  عم 

. نک هیرگ  رایسب  سپ  تسا  ءافش  نتخیر  کشا  نیاب  هک  زیرب  گشا  هدید  يا 

یتح  کنم  هریزغ  عومدب 
ءاضقلا ریخ  کیف  هللا  یضقی 

. ار مکح  نیرتهب  وت  هرابرد  دنک  مکح  ادخ  هکنآ  ات  وت  زا  یناوارف  کشاب 
رب دمآ و  دحا  زور  هکتسا  هللا  دبع  نب  رباج  همع  نیا  و  م -
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معنم ادـخ  لوـسر  دـندرکیم و  عـنم  ارم  مدرم  ندرکهیرگب و  مدرک  عورـش  نم  سپ  دـیوگ : رباـج  درکیم . هیرگ  رمع  نب  هللا  دـبع  شردارب 
دوخ لاب  اب  ار  وا  هراومه  ناگتـشرف  هک  مسق  ادـخب  سپ  دـینایرگن  ایدـینایرگب  ار  وا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  درکیمن ،

. دیدومن نفد  ار  وا  هکنآ  ات  دندرک  ینابیاس 
هللا ج 1 ص 368 ) دبع  همجرت  رد  باعیتسا  )

ءاکبب بذعی  تیملا  نا  ار " : هفیلخ  ثیدح  دنکیم  هضراعمهدشیم  يوریپ  هدوب و  لومعم  هباحـص  نایم  هک  تسا  راوگرزب  ربمایپ  تنـس  نیا 
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. دوش يوریپ  هک  تسا  رت  هتسیاش  قح  تسا و  هللا  دبع  وا  رسپ  وا و  صوصخم  لوق  سپ  دوشیم ، باذع  هدنز  هیرگب  تیم  هک  یحلا 

ینابرق رد  هفیلخ  داهتجا 

يوریپ اهناب  مدرم  ادابم  هکنآ  سرت  زا  ناشلها  زادـندرکیمن  ینابرق  هک  رمع ... رکبوبا و  مدـید  دـیوگ : هک  هدـش  لقن  دیـسا  نبب  هفیذـح  زا 
. منکیم ینابرق  کی  ره  زا  نم  هکنیا  یتح  ارنآ  ندوب  تنس  تسناد  هکنآ  زا  دعب  ندرک  یئاریذپ  رب  درک  راداو  ارم  نم  لها  سپ  دننک 

نآنایوار دیوگ  یناربط و  قیرط  زا  عمجم ج 4 ص 18 ، رد  یمثیه  ریبک و  رد  یناربط  هدرک و  لـقن  يربک ج 9 ص 265  ننسرد  یقهیب 
هدرک و دای  ینابرق  رد  ایندـلا  یبا  نبا  زا  لقن  نآ ج3 ص 45  بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  ردارنآ  هدرک  دای  یطویـس  تسرد و  نادرم 

. تسا حیحص  نآ  دانسا  تفگ  ریثک  نبا  دیوگ : سپس  تادایز  رد  يروباشین  دمحم  نب  هللا  دبع  رکبوبا  و  ینکرد ، مکاح 

هحفص 337 ] ] 

ءادـتقا و اهناب  مدرم  ادابم  هکنیا  زا  تهارک  دـندرکیمن  یناـبرق  رمع  رکبوبا و  هک  هدیـسر  اـمب  دـیوگ : ص 189  ما ج 2  باـتک  رد  یعفاـش 
تسبجاو . نآ  هک  دنک  نامگ  دنیبب  ار  اهنآ  هک  سک  ره  سپ  دننک  يوریپ 

زور رد  ) دـندرکیمن ینابرق  رمع  رکبوبا و  هک  هدیـسر  امب  دـیوگ : یعفاش  ج 5 ص 210 ، مالا ) ) باتک هیـشاح  ینزملا  باتک  رـصتخم  رد  و 
تسبجاو . نآ  هک  دوشن  لایخ  هکنیا  زا  تهارک  نابرق ) دیع 

لامعلا ج 3 ص 45. زنک  دندرکن . ینابرقو  دندش  رضاح  جح  مسوم  رد  رمع  رکبوبا و  هک  هدش  لقن  یبعش : زا  و 
نآ رب  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندش  علطم  يزیچ  رب  تمکح  زا  كدرم  ود  نیا  ایآ  دـیوگ :) فیرـشلا  هرـس  هللا  سدـق  ) ینیم ا 

هدیـشوپ ترـضحنآ  رب  دادرارق و  هدش  يوریپ  تنـس  ارنآ  كرت  دومرف و  نآ  رب  دیکات  صیرحت و  دومن و  ناب  رما  درک و  ینابرق  سپ  دشن ،
زارت نابرهم  یمالـسا  تما  رب  كدرم  ود  نیاهکنیا  ای  هبجاو  شور  نیئآ و  زا  ار  نیاتما  نتفرگ  زا  دنتخانـش  ارنآ  رفن  ود  نآ  هکیزیچ  دنام 

اه . ینابرق  لوپ  هقفنب و  دوشن  رابنارگ  تما  هک  دنتشاد  تسود  سپدندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ 
هیلعهللا و یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  يارب  تسیلطاب  لیلد  نآ  نکل  بوجو  هنظم  نامگبدوش و  نید  رد  تعدب  نیا  هک  دندیسرت  اهنآ  هکنیا  ای 

نیاربانب دنتخانش و  ترضحنآ  زا  ار  نیا  مه  هباحص  نآ و  بوجو  مدع  نایبب  دوب  ماوت  روتـسد  نیا  دومرف  رما  درک و  ینابرق  هکیماگنه  هلآ 
نآ هچنآرگا  و  ام ، رضاح  نامز  ات  هدیدرگ  يراج  هدش و  هدیشک  روطنیمه  دندرک و  یقلت  ناشیا  زا  مه  ناوریپ  نیعبات و  دوبناشیا و  لمع 

. تابحتسم همه  كرت  دوب  مزال  دوبعیاش  دندوب  هدرک  لایخ  رفن  ود 

هحفص 338 ] ] 

هکتـسنآ نید  تسوا و  تنـس  هکنوچ  دوش  یـشان  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ربمایپ  لوق  لـعف و  زا  هک  دوب  رتهب  بوجو  لاـیخ  لاـمتحا  هاـگنآ  و 
نآ هک  روطناـمه  ارچ  سپ  ناـیبب ، ارنآ  دوـمن  تفج  ماوـت و  هکنآ  يارب  هدـشن  هداد  لاـمتحا  نآ  نـکل  تساهدوـمن ، ارنآ  ناـیب  ترـضحنآ 

. دندوب ترضحنآ  هفیلخ  ود  هکنآ  لاح  رفن و  ود  نآ  دندرکن  دومن  ترضح 
بوجو لامتحا  تما  ادابم  هکنیا  سرت  زا  ار  راوگرزب  عراش  هتباث  تنـس  هدرک  ضقن  اجنیا  رد  مود  هفیلخ  هکنیا  اـهبیجع  نیرت  بیجع  و  م -

وا رگید و  يرایـسب  ياهتعدب  جیوارت و  زامن  بسا و  هاکز  لثم  تسین  نید  رد  نآ  يارب  یلـصا  هک  ار  یئاهزیچ  دهدیم  رارق  تنـس  دنهد و 
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. دنکیمن یهجوت  دوشیمن و  نیگمغ  دسرتیمن و  اهنیا  مامت  رد 

هید زا  نز  ثرا  رد  هفیلخ 

هکنآ اـت  دربـیمن  ثرا  يزیچ  شرهوـش  هید  زا  نز  تسا و  هلقاـع  يارب  هید  تفگیم : باـطخ  نب  رمع  هـک  هدـش  لـقن  بـسم  نـب  دیعـس  زا 
رمع سپ  دـهدب  ثرا  شرهوش  هید  زا  ار  یبابـضمیشا  نز  هک  تشون  واب  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ربمایپ  هک  داد  ربخ  واـب  نایفـس  نب  كاـحض 

. كاحض لوقب  تشگرب 
: رگید ظفل  رد  و 

امـش زا  یـسک  ایآ  سپ  دـننکیم ، وا  زا  تخادرپ  هکنآ  يارب  يردـپ  لیماف  هبـصع  يارب  رگم  منیبیمن  ار  هید  نم  تفگ : باـطخ  نب  رمع  هک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادنامرف  لماع و  زا  یبالک  كاحض  سپ  اريزیچ . هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدینش 

رب

هحفص 339 ] ] 

نب رمع  سپ  شرهوـش ، هید  زا  مهدـب  ثرا  ار  یبابـض  میـشا  نز  هک  تشوـن  نم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : دوـب  بارعا 
. تفرگ ار  لوق  نیا  باطخ 

اهنآ ، مامت  زا  ای  ات  هس  یکی  زا  دوب  لفاغ  هفیلخ  دیوگ : هحور ) هللا  حور  ) ینیما
هلها هنیجننل و  یلاعت " : يادخ  لوق  حیرصتب  تسا  لها  زا  هجوز  هلها " و  یلا  هملـسم  هیدف  یلاعت " : يادخ  لوق  نآ  نارق و  زا  همیرک  هیآ 

هیآ 32. تبوکنع  هروس  ار ، وت  نز  رگم  میهدیم  تاجن  ار  تلها  ار و  وت  هتبلا  هنیآ  ره  هتارما "  الا 
تنز رگم  میا  هدنهد  تاجن  ار  تلهاو  ار  وت  ام  هکیتسردب  هیآ 330  توبکنع  کتارما "  الا  کلها  كوجنم و  انا  یلاعت " : يادـخ  لوق  و 

تاـماقم نیا  رد  ءانثتـسا  ار و  شرـسمه  رگم  ار  شلها  ار و  وا  میداد  تاـجن  سپ  هتارما "  ـالا  هلها  هاـنیجناف و  یلاـعت "  يادـخ  لوـق  .و  ار
رد رجح  نبا  هچنانچ  تسا  لصتم  دیدرت  نودب  ءانثتـسا  هک  دننادیم  ناگمه  تسا و  هدش  جراخ  نآ  زا  هچنآزا  وا  لوخد  رب  دـنکیم  تلالد 

يرابلا حتف 

هحفص 340 ] ] 

تسا . هدومن  ناب  حیرصت 
. دنک دصق  ءوس  وت  لهاب  تبسن  هکنآ  رفیک  تسیچ  ءاوس  کلهاب  دارا  نم  ءازج  ام  رصم " : زیزع  رسمه  اخیلز  زا  یلاعت : يادخ  لوق  و 
. مدرک ادیپ  یشتآ  نم  تفگ  شلهاب  یسوم  هکیماگنه  هیآ 8  لمن  هروس   " اران تسنآ  ینا  هلهال  یسوم  لاق  ذا  یلاعت " : يادخ  لوق  و 

سپ صصق 9  اران "  تسنآ  ینا  اوتکما  هلهال  لاق  اران  روطلا  بناج  نم  سنآ  هلهابراس  لجالا و  یسوم  یضق  املف  یلاعت " : يادخ  لوق  و 
دینک فقوت  تفگ  شلهاب  درک  هدهاشم  روط  هوک  فرط  زا  یشتآ  داتفا  هارب  شلها  اب  دیسر و  رسب  بیعش  اب  یسوم  داد  رارق  تدم و  نوچ 

. دوب هدیئاز  رتولج  هظحل  دنچ  وا  ای  دوب  نتسبآ  وا  شرسمه و  رگممالسلا  هیلع  ترضحنآ  اب  دوبن  و  مدرکادیپ . یشتآ  نم  هک 
یبابضمیشا نزب  هک  تسا  هتشون  نایفس  نب  كاحض  بارعا  رب  شمکاحب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکتسنیا  نآ  و  ربمایپ ) تنس  -) 2
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. هدب ثرا  شرهوش  هید  زا 
نآ زا  سپ  هدـش  داـی  همیرک  تاـیآ  هجوز  رب  لـها  قـالطا  رب  تسنآ  ءارقتـسا  دوشیم  نآ  زا  هدافتـسا  هکیزیچ  نیرتگرزب  برع و  تغل  - 3

ترضحنآ زا  هک  هچنآو  شلماعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآزا  هک  هچنآ  شلماعب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتـشون  هبتاکم و 
ربمایپ دیوگ : ورمع  نب  ناوفص  هرهب و  کی  اه  برع  درجم و  هب  داد و  هرهب  ود  داد  نزو  لهاتمب  ترـضحنآ  هک  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اررامع دوب و  رسمه  لها و  نم  يارب  دادهرهب و  ود  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هحفص 341 ] ] 

. داد هرهب  کی  واب  دیبلط و 
وا ياهنز  هب  تیصو  ندوب  روصحم  دنکیم  اعدتـسا  هدعاق  هک  نالف  لها  يارب  درک  تیـصو  هکیـسک  هرابرد  دهدیم  اوتف  نسح  نب  دمحم  و 

تسا . هدوب  وا  یتسرپرس  تحت  رد  هک  سک  ره  رب  هداد  میمعت  ارنآ  هدومن و  هدعاق  كرت  وا  نکل 
وا و هناخ  رد  هک  سک  ره  ینعی  ) وا لزنم  وا  رب  دوشیم  لماش  هکیناسک  مامت  رب  دوشیم و  قالطا  رسمه  رب  هک  تسیمان  لها  دیوگ : رکبوبا  و 

(. تسوا ششوپ  ریز 
ار . تنز  رگم  ار  تلها  ار و  وت  میتسههدنهد  تاجن  ام  هکیتسردب  کتارما "  الاکلها  كوجنم و  انا  دیامرفیم " : یلاعت  دنوادخ 

ینعی لهات : لجرلا و  لها  و  شدالوا ، شنز و  اب  تفر  ینعی  هلهاب ) راـس  (و  دـشاب لاـیع  رـسمه و  شیارب  هکتـسنآ  لـهآ  تغل : بتک  رد  و 
تـشهب رد  ار  وت  ادـخ  ینعی  اهیا ال : هنجلا  یف  هللا  کلهآ  هدـمآ  ءاـعد  رد  تسا و  جـیوزت  یئوشاـنز و  لـهات : و  درک ، یئوشاـنز  جاودزا و 

. دوشیم رتشیب  نیاب  تدامتعا  ونانیمطا  ینک  تاغل  بتکب  عوجر  رگا  هنیآ  ره  و  دهدب ، یلایع  رسمه و 

هحفص 342 ] ] 

تـسین نآ  يرگید  یناعم  دوجو  یفانم  لجرب  نآ  هفاضا  هنیرقب  نز  رب  لها  قـالطا  هک  دورن  وت  رب  سپ  یتسناد  یتخانـش و  ار  نیا  هاـگ  ره 
و تسوا ، کیدزن  ناشیوخ  وا  لیماف  درم  لها  سپ  دنک  فرصنم  لها  يانعم  زا  هکیا  هفراص  ای  نیعم  ياه  هنیرقب  دوش  لامعتسا  نآ  رد  هک 

ناشیوخ زا  یمکح  درم و  ناشیوخ  زا  یمکاح  دنزیگنارب  سپ  اهلها "  نم  امکح  هلها و  نم  امکح  اوثعباف  : " یلاعت يادـخ  لوق  تسنآ  زا 
نز .

هصق رد  یلاعت  يادخ  نخـس  تسنآ  زا  دنناب و  دقتعمهک  دنتـسه  یناسک  بهذم  لها  تسنآ و  هنکـس  هناخ  لها  دنرما و  نایلاو  رما  لها  و 
میداد شتاجن  هدرک و  تباجا  ار  وا  ام  سپ  درک  ادـن  شیپ  زا  هکیتقو  میظعلا ) برکلا  نم  هلها  انیجنف و  هل  انبجتـسافلبق  نم  يدان  ذا  :) حون

. گرزب هودنا  زا  شلها  اب 
ناب هدـیچیپهدوجوم  نئارق  سپ  واب  هفاضا  ببـسب  دـشاب  یحاون  زا  یکی  زا  يا  هلـص  وا  يارب  هک  اج  ره  لها  عوضوم  هکنیا  مالک : هصالخ 

نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـصنیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  ناب  دارم  سپ  تسا . ریهطت  هیآ  رد  هچناـنچ  دـنکیم  نییعت  ار  دوصقم 
ارناشیا دـشخب و  هناکولم  ءاطع  اهناب  هک  شراگدرورپ  درک  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  سپ  اـبع  ریز  رد  دـندش  عمتجم  اـهنآ  تسا و 
تـسین نیا  زج  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  :) یلاعت يادخ  لوق  دش  لزان  سپ  دیمان  دوخ  تیب  لها 

ار امش  دیامن  كاپ  ار و  يدیلپ  تیب  لها  امش  زا  درب  هب  هنیآ  ره  دهاوخیم  ادخ  هک 
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لوزن زا  دعب  واب  دهد  نذا  سپ  ناشیا  اب  دوش  لخاد  هکنیا  رد  تساوخ  هزاجا  ربمایپ ص ) بوخ  رسمه  ) هملـس ما  هکنیا  یتح  یندرک ، كاپ 
هکیتسردـب ریخ "  یلع  کنا  دومرف " : واب  همیرک و  هیآ  داـفم  رد  وا  لوخد  زا  تفگ  دـمآ  شوخ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیآ و 

دیناسم حاحص و  بتک  رد  هلمج  نیا  لیصفت  ناشیاب و  ششخب  هیطع و  نیا  ندوب  روصقم  رـصحنم و  هب  هراشا  یتسه . یبوخ  یکین و  ربوت 
. تسا هدش  دای 

غولب ققحت  رد  هفیلخ  يار 

شش رگا  دینک  بجو  ار  وا  هک  تشون  سپ  دوب  هدرک  يدزد  هک  قارع  لها  زا  یناوج  هرابرد  تشون  رمع  هک  هدش : لقن  هکیلم  یبا  نبا  زا 
دنتخاس . اهر  ار  وا  سپ  دشمک  تشگنا  دنب  کی  بجو  شش  دندرک  بجو  سپ  دینک ، عطق  ار  شتسد  سپ  شدق  دوب  بجو 

بجو سپ  دـننک  بجو  ار  وا  اـت  داد  ناـمرف  سپ  دوب  هدرک  يدزد  هک  رمع  دزن  دـندروآ  ار  یناوج  هک  هدـش  لـقن  راـسی  نب  نامیلـس  زا  و 
دندرک . لو  ار  وا  دوب  هاتوک  تشگنا  دنب  کی  بجو  شش  زا  دندرک 

لوق حیحـص  ثیدحب  هدش  تباث  هک  تسا  مالتحا  نآ  هدش  تباث  غولب  ققحت  رد  تعیرـش  زا  هک  ار  هچنآ  دـیوگ : هحور ) هللا  سدـق  ) ینیما
و ملتحی ، یتح  مالغلا  و  هدش ، ملق  عفر  وا  زا  هکیناسک  هرابرد  ترضح  نآ 
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دودحم هکینس  ای  حاحـصب  هدش  تباث  هکیا  هناع  يوم  نانچنآ  دشاب  هدیئور  شفان  ریز  هناع و  رد  راهز ) ) يوم ای  دوش  ملتحم  هکنآ  ات  رـسپ 
بجوب تحاسم  اما  و  دشاب . لومعم  عیاش و  دح  هک  تسین  نآ  يارب  یمراهچ  تمالع  تسا و  رمع  نب  هللا  دبع  هحیحـص  رد  هچنانچ  هدـش 

. شتهاقف عقاومب  دشاب  رتانیب  وا  دیاشو  تسا  طقف  وا  ياهتعدب  هفیلخ و  هقف  زانآ  سپ 

دح زا  هفیلخ  ندرک  مک 

تمیالمار و وا  هکیدرم  شیپ  متسرفیم  ار  وت  هنیآ  ره  تفگ : واب  سپ  باطخ  نب  رمع  دزن  دندروآ  اریراوخبارـش  هک  هدش : لقن  عفار  یبا  زا 
منزیم دح  ار  وا  سپ  مدرک  حبـص  ار  ادرف  هکیتقو  تفگ : سپ  داتـسرف  يودـع  دوسا  نب  عیطم  شیپ  ار  وا  سپ  دریگیمن ، وت  هرابرد  یمحرت 

یتخس . ندز  ار  وا  دزیم  واو  دمآ  رمع  سپ 
هبرض . تسیب  هب  وا  زا  منکیم  صاصق  نم  تفگ  هبرض ، تصش  تفگ : يدز  ار  وا  هبرض  دنچ  یتشک  ار  درم  نیا  تفگ : رمع  سپ 

سپدح زا  تسا  هدنامیقاب  هکیقالـش  تسیب  هب  صاصق  ار  ندز  نیا  یتخـس  مهدـیم  رارق  نم  تفگیم  رمع  دـیوگ : نآ  يانعم  رد  هدـیبع  وبا 
. واب نزن  ارنآ 

گنرب گنر  ادخ  مکح  رد  هنوگچ  نکب  درم  نیاب  یهاگن  دیوگ : ینیما  ج 3 ص 133  دیدحلا : یبا  نبا  حرش  يربک ج 8 ص 317 ، ننس 
رد نآ  زا  سپ  دنزیم  قالـش  داتـشه  شیپ  تنـس  لها  شیپ  تسا  قالـش  لهچ  نآ  وار  راوخبارـش  دح  دـنکیم  ربارب  ود  زورکی  سپ  دوشیم 

شلد رگید  زور 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2253 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 345 ] ] 

هکیدرمب راوخبارش  ندرپس  زا  دعب  يرادقم  ندرک  مکب  ارندز  هدش  دنکیم  یفالت  دنکیم و  مک  قالش  هبرـض  تسیب  دزوسیم و  مهتم  لاحب 
يادرف هک  تسا  ثیدح  رد  و  تسا . هدروآ  ارنآ  هزنم  ربمایپ  هکیئادخ  نوناق  رب  تسا  دـیاز  نآ  مامت  تخانـشیم و  هدـش  تنوشخ و  هب  ار  وا 

دیامرفیم : دنوادخ  سپ  تسا  هدز  دح  رادقم  زا  شیب  هک  دنروایم  ار  يدرم  تمایق 
ره ایآ  دـیامرفیم : سپ  مدز  رتشیب  مدرک و  بضغ  وت  يارب  راگدرورپ  يا  دـیوگیم : سپ  يدز ، مداد  روتـسد  هک  هچنآ  زا  رتداـیز  هچ  يارب 

يدرک ریـصقت  ارچ  نم  هدنب  دیامرفیم : واب  سپ  دح  رد  هدرک  ریـصقت  هک  دـنروایم  ار  یـسک  و  دوب . نم  بضغ  زا  رتدـیدش  وت  بضغ  هنیآ 
دوب . نم  تمحر  زا  رتشیب  وت  محر  ایآ  دیامرفیم ، سپ  مدرک ، محرت  وا  رب  نم  دیوگیم :

نک . لامعلا ج 3 ص 196  زنکب  عوجر  دنا  هدرک  لقن  ارنآ  نیظفاح  هکتسیرئاظن  ثیدح  نیا  يارب  رایسب  هچ  و 

یشابن نآ  رد  وت  هک  یلکشم  يارب  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ  نسحلاوبا 

دـش و هایـس  دـش و  نوگرگد  تسـشن و  نآ و  زا  تساخرب  هک  دـمآ  شیپ  يا  هیـضق  باطخ  نب  رمع  رب  تفگ : هک  هدـش  لقن  سابعنبا  زا 
يا دنتفگ  یگمه  سپ  منکب ، دیاب  هچ  نمب  دیئوگب  تفگ  درک و  هضرع  اهنآ  رب  ار و  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ربمایپ  باحـصا  نآ  رب  درک  عمج 

اولوق اوقتا هللا و  تفگ : درک و  بضغ  رمع  سپ  يا ، هدننک  فرطرب  هاگهانپ و  وت  نانموم  ریما 
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ریما يا  دنتفگسپ : ار ، امش  لامعا  دنک  حالصا  هک  تسرد  باوص و  ینتفگ  دیئوگب  ادخ و  زا  دیسرت  هب  مکلامعا  مکل  حلصی  ادیدس  الوق 
. تسین ام  دزن  نآ  زا  يزیچ  يدیسرپ  هچنآ  زا  نانموم 

فرطرب تساجک و  هاگهانپ  دنادیم  تسانشآ و  ناب  الماک  نآ و  همشچرس  لصا  هک  ار  یسک  مسانـشیم  نم  هک  ادخب  مسق  اما  تفگ : سپ 
تسا . اجک  هدننک 

ار وا  دننام  يدازآ  نز  چیه  ایآ  سرداد و  هانپ و  اهنت  تسوا  مسق  ادخ  هب  تفگ : رمع  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  تروظنم  ایوگ  دـنتفگ : سپ 
. وا دزن  میورب  دیزیخرب  هدروآ  تراهم  يرپ و  رد 

. امش شیپ  دروایب  ار  وا  هک  ار  یسک  دیتسرفب  دیوریم  وا  دزن  امش  ایآ  نانموم  ریما  يا  دنتفگ : سپ 
شتمدـخ دـیاب  هک  تسا  شناد  ملع و  زاهدـنامیقاب  ربمایپ و  زا  يا  هخاش  مشاهینب و  زا  يا  هخاش  اجنیا  اجک ) ام  اجک و  وا  ) تاـهیه تفگ :

دیایب - وا  هکنآ  هن  دیسر 
نا ناسنالا  بسحیا  دناوخیم " : هک  دنتفای  يا  هناخ  يراوید و  راهچ  رد  ار  وا  هدش و  ترـضحناب  هجوتم  همه  سپ  دیایم ، مکح  وا  هناخ  رد 

: تفگ حیرشب  رمع  سپ  تسیرگیم  درکیم و  رارکت  ارنآ  باسحیب و  لمهم و  دراذگیماو  ار  وا  هک  دنکیم  لایخ  یناسنا  ایآ  يدس "  كرتی 
یتفگ . ام  يارب  هک  ار  هچنآ  نسحلایباب  وگب 

سپ مدوب  هتسشن  يرواد  تواضق و  سلجم  رد  نم  تفگ  حیرش  سپ 
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ات هدب  ار  اهنآ  جراخم  تفگ  واب  سپ  دلو ، ما  زینک  يرگید  رهم و  نیگنس  دازآ  یکی  هدرپس  واب  ار  نز  ود  يدرم  هک  تفگ  دمآ و  درم  نیا 
میایب . نم 

يارب ار  رتخد  تسا و  نم  زا  رسپ  هک  دنتسه  یعدم  ود  ره  رتخد و  يرگید  رـسپ و  یکیدندیئاز  مه  اب  ود  ره  دش  هتـشذگ  بش  نوچ  سپ 
دننکیم . یفن  دوخ  زا  ثاریم 

مدروایمن امـش  دزن  منک  تواضق  ناشیا  نایم  ناب  هک  دوب  يزیچ  نم  دزن  رگا  تفگ : حیرـش  سپ  اهنآ ، ناـیم  يدرک  مکح  هچب  دومرف  سپ 
، نیمز زا  هاک  نیا  نتشادرب  زا  تسا  رت  ناسآ  نیا  رد  مکح  هکیتسردب  دومرف  تشادرب و  نیمز  زا  ار  یهاک  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  ار ، اهنآ 

وت دومرف : يرگیدب  سپـس  دیجنـس  دیـشک و  ارنآ  ترـضح  دیـشود و  سپ  شودب ، ریـش  دومرف : نز  ود  زا  یکیب  تساوخ و  یحدق  هاگنآ 
مه وت  دومرف  يرگیدب  ریگب و  ار  ترتخد  وت  دومرفواب : سپ  دندید  لوا  ریـش  زا  فصن  ارنآ  سپ  دیـشک  دیـشود و  سپ  ار  تریـش  شودـب 

. ریگب ار  ترسپ 
وا لقع  هکنیا  تسا و  رـسپ  ثاریم  فصن  رتخد  ثاریم  هکنیا  تسا و  رـسپ  ریـش  فصن  رتخد  ریـش  هک  ینادـیمن  ایآ  دومرف : حیرـشب  هاـگنآ 

سپ ، يزیچ ره  رد  تسا  فصن  رباـنب  نآ  تسا و  رـسپ  هید  فصن  وا  هید  هکنیا  تسا و  واتداهـش  فصن  وا  تداهـش  درم و  لـقع  فـصن 
يرهـشرد ارم  ادخ  یـشابن و  نآ  يارب  وت  هکیتدشرد  دراذـگن  یقاب  ار  نم  ادـخ  نسحلا  وبا  تفگ : هاگنآ  یتخـس  بجعت  درک  بجعت  رمع 

یشابن . نآ  رد  وت  هک  دراذگن 
ینادرج ج 2 ص 56. مالظلا  حابصم  لامعلا ج 3 ص 179 - زنک 
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بیجع دازون  هفیلخ و 

مکش و ود  ندب و  ود  ياراد  الاب  فصن  زا  هک  دوب  هدیئاز  يدنزرف  هک  باطخنب  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز  هک  هدش  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا 
هبلاطم شرهوش  زا  نز  سپ  دوب ، مدرم  ریاس  لثماپ  ود  قاس و  ود  نار و  ود  ياراد  نیئاپ  همین  رد  دوب و  تروع  ود  تسد و  راهچ  رس و  ود 
هرابرد تساوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  رمع  سپ  دوب ، بیجع  هدیرفآ  نیا  ردپ  درمنآ  درکیم و  ار  دازون  نآ  ثاریم 

دنتفگن . وا  خساپ  رد  يزیچ  سپ  درک ، تروشم  ناشیا  اب  نآ 
: دیبلط ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  سپ 

نک سبح  مه  ار  شدنزرف  نک و  سبح  ار  نز  نیا  تسا ، شیامزآ  ربخ و  شیارب  هکتسیرما  نیا  هکیتسردب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
مالسلا هیلع  یلعهدومرفب  رمع  سپ  هدب ، فراعتم  فورعمروطب و  مه  ار  اهنآ  جراخم  دنک و  تمدخ  ار  اهنآ  هک  رامگب  ار  یسک  وا  يارب  و 

راذـگ تمدـخ  هکنیاب  داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک ، ثاریم  هبلاطم  دـش و  گرزب  بیجع  لـفط  نآ  ودرم  نزنآ  سپ  درک  لـمع 
هکیئاـهزیچ زا  دـنوشیم  يدـصتم  نارداـم  هچنآ  وا  زا  دوش  يدـصتم  دـنک و  تمدـخ  ار  وا  نیتروع  هک  دوش  هداد  رارق  وا  ياربيا  هجاوـخ 

يا تفگ : سپ  مالسلا ، هیلع  یلع  تمدخ  داتسرف  رمع  سپ  دش ، جاودزا  راتساوخ  اهندب  زا  یکی  سپسمداخ  زج  یسک  يارب  تسین  لالح 
دوب و نآ  اب  فلاخم  يرگید  هک  درک  لیم  هک  اریزیچ  نآ  زا  یکی  رگا  ندب  ود  نیا  رمارد  ینیبیم  هچ  نسحلا  وبا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2255 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 349 ] ] 

شزیمآو عاـمج  اـهنآ  زا  یکی  تعاـس  نیا  رد  هکنآ  یتح  تساوخ  ارنآ  دـض  تسوا  يولهپ  هک  نآ  هک  ار  یتلاـح  درک  بلط  يرگید  رگا 
تسا . هتساوخ 

شزیما و شلها  اب  هک  ار  شردارب  شا  هدنب  دنیبب  هکنیا  زا  تسا  رت  میرک  رترباص و  ادخ  هکیتسردب  ربکا ، هللا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ 
دزن رد  دـنکن  بلط  هک  وا  هرابرد  دـیامرفیم  يراج  ار  یمکح  يدوزب  دـنوادخ  هک  دـیزادنایب  ریخاتب  زور  هس  ار  وا  نکل  و  دـنکیم ، عاـمج 

. ندرم
یـضعب وا ، هرابرد  ناشیا  اب  درک  ترواـشم  درک و  عمج  ار  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  رمع  سپ  درم  زور  هس  زا  دـعب  سپ 

امن . نفد  نکنفک و  دوش و  ادج  هدرم  زا  هدنز  ات  ار  وانک  عطق  دنتفگ 
درک و هلان  دایرف و  هدنز  ندبو  میـشکب  يا  هدرم  لاح  يارب  ار  هدنز  امهک  تسا  بیجع  هنیآ  ره  دیدرک  هراشا  امـش  هکنیا  تفگ : رمع  سپ 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلاال  هکنیاب  مهدیم  تداهش  نم  هکنآ  لاح  دیـشکیم و  ارم  تسیفاک  ام  يارب  ادخ  هللا  تفگ 

. مناوخیم نارق  هلآ و 
نآ رد  رما  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  ندب ، ود  نیا  نیب  امرف  مکح  امـش  نسحلا  وبا  يا  تفگ : مالـسلا و  هیلع  یلع  يوسب  داتـسرف  سپ 

ار وا  هک  دیراذگاو  شردام  رـسپ  اب  اروا  دیئامن و  نفک  دیهد و  لسغ  ار  وا  هک  تسنیا ، مکح  نیا ، زا  تسا  رت  هداس  ورت  ناسآ  رت و  حضاو 
ادـج ارنآ  سپ  دوشیم  کشخ  هدرم  ندـبتشذگ  زور  هس  هاگ  ره  سپ  دـیامن  کمک  ار  وا  شردارب  سپ  دوریم  هار  هاگ  ره  دـنک  تمدـخ 
هسزا شیب  نآ  زا  دعب  ار  هدنز  ندب  ادخ  هک  منادیم  قیقحتب  نم  سپ  دوشیمن  كاندرد  تسا  هدنز  هکنآ  عضوم  ندیکـشخ و  لاح  رددینک 

سپ دندرک  ار  راک  نیاسپ  وا  هدرم  دنگ و  ینوفع و  يوبب  دوشیم  يذاتم  اریز  دراذگیمن  یقاب  زور 
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یمکح ره  هدننک  راکـشآ  ههبـش و  ره  هدننک  فرطرب  وت  هراومه  بلاطیبا  رـسپ  يا  تفگ : رمع  سپ  درم  دعب  دوب و  هدنز  زور  هس  يرگید 
یتسه .

لامعلا ج 3 ص 179 ) زنک  )

زینک دح  رد  هفیلخ  داهتجا 

يزینکوا يارب  دندوب و  هتفرگ  هزور  هدناوخ و  زامن  هکیناگ  هدرب  درک  دازآ  سپ  تفر  ایند  زا  بطاح  دیوگ : هدـش  لقن  بطاح  نب  یحی  زا 
درک و نتسبآ  ار  وا  هکنآرگم  ار  وا  درکن  تیاعر  سپ  دوب  يداوسیبهیمجعا  وا  دوب و  هتفرگ  هزور  هدناوخ و  زامن  هک  رابگنز  هبون  لها  دوب 
ار وا  هلمج  نیا  سپ  يدرکن  یبوخ  راـک  یتـسه  يدرم  وـت  هنیآ  ره  تفگ  رمع  سپ  درک ، وگزاـب  واـب  رمع و  دزن  تفر  سپ  دوـب ، هوـیب  وا 

ارنآ دش  رهاظ  نآ  هاگ  ره  سپ  مهرد ، ودب  یشوغرم  زا  یلب : تفگ  يدش ، نتسبآ  ایآ  تفگ : وزینک  نآ  يوسب  داتسرف  رمع  سپ  دیناسرت ،
نامثع منک و  هچ  نمب  دـیئوگبتفگ  سپ  فوع ... نب  نمحرلا  دـبع  نامثع و  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  درک  دروخرب  و  دـیوگ : نکن  ناـمتک 

تفگ سپ  وگب ، وت  نامثع  يا  تفگ  سپ  هدش  عقاو  وا  رب  دح  دنتفگ  نمحرلا  دـبعو  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دیـشک ، زارد  سپدوب  هتـسشن 
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دنادب هکیـسک  رب  رگم  تسین  يدح  ارنآ و  دنادیمن  هکنآ  لثم  ناب  درک  عورـش  هک  ار  وا  منیبیم  تفگ  : وگب وت  تفگ  دنتفگ ، وتب  وت  ناردارب 
ارنآ .

ار وا  رمع  سپ  ار  دح  دنادب  هکیـسک  رب  رگم  تسین  دح  تسوا  تسد  رد  مناج  هکیـسکناب  مسق  یتفگ ، تسار  یتفگ ، تسار  تفگ : سپ 
دص

هحفص 351 ] ] 

درک . دیعبت  لاسکی  دز و  قالش 
یناداـن و تلاـهج و  ههبـش  يارب  وا  زا  درک  عـفد  ارنآ  رمع ، هکنآ  لـثم  سپ  دوـب  راسگنـس  نآ  دـح  هتفگ : هللا  هـمحر  خیـش  دـیوگ : یقهیب 

بیدات . ریزعت و  ناونعب  دومن  شدیعبت  دز و  شقالش 
دح عـفد  اـی  تسا و  راسگنـس  نآ  دـحتوبث و  اـی  تـسا  رما  ود  نـیب  رئاد  هلئـسم  ردرما  هـک  میوـگیمن ، نـم  دـیوگ : هرـس  هللا  سدـق  ینیما 
هک تسین  نیا  زج  و  تسا ، عرـش  قـطنم  وناـسل  زا  جراـخ  هک  تـسیا  هدـیقع  لـصفب  لوـق  نتـسبآ و  نز  هار  ندراذـگ  زاـب  ههبـشببسب و 

دیزمبجوـم هکلب  دـنکیمن  يار  حیحـصت  تسا  بیداـت  ریزعت و  دـیعبت  ندز و  قالـش  هکنیا  زا  تسا  هدـید  یهقیب  ار  هـچنآ  هـک  میوـگیم ،
رگم دننزیمن  قالش  هد  زا  رتشیب  ار  سکچیه  هک  هدش  تباث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  حیحص  تیاور  رد  هک  اریز  دوشیم  لاکـشا 

. ادخ دودح  زا  يدح  رد 
ادخ . دودح  زا  دح  نیرتمک  رد  هنایزات  هد  زا  رتشیب  دوشیمن  هدز  قالش  ترضحنآ : لوق  تسا  رگید  حیحص  رد  و 

زا شیب  ار  یسک  دنزب  هکیسک  يارب  تسین  لالح  ترضحنآ : لوقو 

هحفص 352 ] ] 

ادخ . دودح  زا  يدح  رد  رگم  قالش  هد 
دینکن  ریزعت  قالش  هبرض  هد  زا  شیب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  وا  لوق  و 

تسا . نیزواجتم  زا  وا  دح  ریغ  رد  ار  يدح  دناسرب  هکیسک  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  وا  لوق  و 
ادخ . دودح  زا  يدح  رد  رگم  قالش  هد  زا  شیب  دنزن  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  وا  لوق  و 

ادخ . دودح  زا  يدح  رد  رگم  هبرض  هد  زا  شیب  یتبوقع  تسین  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  وا  لوق  و 
ششوگ تشپ  اهنآ  دادرارق  نآ و  زا  ندرک  رظن  فرص  رد  دراد  دهعت  ای  هدنام  یفخم  ثیداحا  نیا  مامت  هفیلخ  رب  ایآ  سپ 

دوب هدومن  نآ  هب  رما  ادخ  لوسر  هچ  نآ  زا  هفیلخ  یهن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فارطا  رد  ام  دیوگ : هریره  یبا  زا 

هحفص 353 ] ] 
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هکنیا میدیـسرتو  شندمآ  دیماجنا  لوطب  تفر و  تساخرب و  ام  نایم  زا  سپ  دـندوب  ام  اب  يرفن  دـنچ  اب  مه  رمع  رکبوبا و  میدوب و  هتـسشن 
راصنا زا  هتسبرد  یغابب  مدمآ  هکنآات  ترضحنآ  بلطب  متفر  نوریب  سپ  مدیسرت  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  میتساخرب و  سپ  ار  ام  دنک  عطق 

سپ ار  هارنآمدرک  دوگ  هکنآ  زا  دعب  هدودـحم  نآ  نایم  رد  مدـش  لخاد  سپ  یبآ  هار  رگم  متفاین  يرد  نآ  يارب  سپ  راجنلا  ینب  مدرم  زا 
یتساخرب و سپ  يدوب  ام  نایم  ردامش  متفگ ، يراد ، يراک  هچ  دومرف : یلب ، متفگ  هریره ، وبا  دومرف : سپ  مدیدار  (ص ) ادخ لوسر  هاگان 

نیا مدـمآ  سپ  مدیـسرت  هک  مدوب  سکلوا  نم  میدیـسرت و  سپ  دـنک  يدـب  دـمآ  شیپ  امـش  يارب  هکنیا  میدیـسرت  ام  سپ  يدرک  ریخاـت 
دنتسه . نم  رس  تشپ  مدرم  دنکیم و  خاروس  هابور  هچنانچ  ارنآ  مدرک  خاروس  ار و  هدودحم 

هکنیاب ال دـهدیم  تداهـش  شبلقب  اـنیقی  هک  يدـید  راوید  نیا  تشپ  هک  ار  سک  ره  سپ  رب  هب  ارم  نیلعن  ود  نیا  هریره  وبا  يا  دومرف : سپ 
رمع مدرک  دروخرب  هک  ار  یـسک  لوا  متفر و  نوریب  نم  سپ  تشهبب  هدـب  تراـشب  ار  وا  سپ  تسین  اـتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  هللا ، ـالا  هلا 
سک ره  دومرف : داتـسرف و  نیلعن  نیا  اب  ارم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیلعن  نیا  متفگ : تسیچ  نیلعن  ود  نیا  تفگ : سپ  ، دوب

نم نم و  هنیـسب  دز  رمعسپ  هدب  تشهبب  تراشب  ار  وا  دهدیم  نیقی  يور  زا  ادخ  یئاتکی  تینادحوب و  تداهـش  هک  يدرک  تاقالم  هک  ار 
ربماـیپ سپ  (ص ،) ادـخ لوسر  دزن  متـشگرب  ناـنک  هیرگ  نم  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  درگرب  تفگو : تشپ  زا  مداـتفا 

هنیسب نانچ  رمع  سپ  ، يداتـسرف ناب  ارم  هک  هچناب  مداد  ربخ  ار  وا  مدرک  تاقالم  ار  رمع  متفگ : ار ، وت  تسیچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تفگ مداتفا و  نیمزب  تشپ  زا  هک  دز  نم 

هحفص 354 ] ] 

ار وت  زیچ  هچ  رمع  يا  دومرف : سپ  دمآ ، رمع  ناهگان  سپ  دنتفر  نوریب  ادخ  لوسر  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوسب  درگرب 
نکن ار  راـک  نیا  سپ  تفگ : یلب  دوـمرف : يداتـسرف  یماـیپ  نینچب  ار  هریره  وـبا  وـت  تـفگ : رمع  سپ  يدرک ، هـک  هـچنآرب  تـشاد  نآ  رب 

ادخ لوسرسپ  دننک  لمع  ارناشیا  راذگاو  دننک  كرت  ار  لمع  و  هللا ، الا  هلا  تداهشهب ال  طقف  دننک  لاکتا  مدرم  هک  مدیـسرت  نم  هکنوچ 
ار . ناشیا  راذگاو  سپ  دومرف :

هدنهد و تراشب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  رابتعا و  تنـس و  باتک و  ظاحل  زا  تسا  يربمایپ  فئاظو  زا  ندـیناسرت  تراشب و  هک  دـیوگ : ینیما 
لاح دنهدن و  يزیچب  تراشب  زگره  هک  دوب  بجاو  ادخ  لوسر  رب  هنیآ  ره  دوب  لمع  زا  یعنام  نداد  تراشب  رد  رگا  و  داتسرف ، هدنهد  میب 
هدب تراشب  هدژم و  اریبک ، الـضف  هللا  نم  مهل  ناب  نینموملا  رـشب  و  یلاعت ، يادخ  لوق  دننامب  هدـش  هداد  تراشب  میرک  نارق  رد  اعطق  هکنآ 

مهبر " و دـنع  قدـص  مدـق  مهل  نا  اونمآ  نیذـلا  رـشب  و  وا " : لوق  یگرزب و  تمحر  لـضف و  ادـخ  زا  تسناـشیا  ياربهکنیاـب  ار  نینموـم 
ناشراگدرورپ . دزن  تساتسار  مدق  ناشیا  يارب  هک  دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  هدب  یناگ  هدژم  تراشب و 

تداهش رد  بیغرت  رد  هدش  دراو  يرایسب  تایاور  هیوبن  تنس  رد  و 

هحفص 355 ] ] 

هللا . الا  هلا  رکذ ال  ادخب و 
زج یئادخ  هکنیاب  دهد  تداهش  سک  ره  هک  دنک  ادن  مدرم  نایم  رد  هک  ار  رمع  نب  هللا  دبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  داد  نامرف  و 

عیرشت ارنآ  اتکی  يادخ  هکتـسیزیچ  رهب  لمع  حیحـص  دیحوت  همزال  و  تسه . اجنیا  رد  یعنام  هچ  و  دوش ، تشهبلخاد  تسین  اتکی  يادخ 
باذـع هدـننک و  تحاران  دـیدهت  ار  ناگ  هدـننک  فافختـسا  دنونـشب  هک  یتقو  ره  رد  ار  تلاسر  يادـن  دایرف و  اـصوصخم  تسا و  هدومن 
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تسا . ناتسرپ  اتکی  قاتشم  تشهب  و  دیامن : حلاص  لمع  هکیسک  يارب  همیرک  ياه  هدعوب  ماوت  ار  تخس 
لیلهت حیبست و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یهایـس  درم  هک  یقثوم  صخـش  ارم  درک  ثیدح  دیوگ : هدرک  لقن  فرطم  نبا  زا  دـمحا 

و رمع ، يا  مارآ  : دومرف ربمایپ  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  يدرک  دایز  نک  سب  تفگ : باطخ  نب  رمع  سپ  درکیم ، لاوئس 
ات راگزور  زا  ینامز  هدمآ  یمدآ  رب  ایآ  رهدلا ، نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتاله  هروس "  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دش  لزان 

دمآ . نوریب  شحور  هک  دیشک  يدایرف  هایس  درم  نآ  هدش  تشهب  زا  يدای  هک  اجنآ 
نیب دـنک  هللا  یلا  ریـس  تما  هک  تسبجاو  نینچ  مـه  376 و  لایرـس : هرامـش  درم  تشهب  قوش  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ 

زا نمیا  ار  وا  هکیتراشب  هدعو و  هن  دنک و  لمع  زا  یتسس  يراگنا و  لهس  هک  دراذگاو  ار  وا  هکیدیدهت  هنـسپ  ، دیما سرت و  ءاجر  فوخ و 
راذگاو رگا  دیامن  تبوقع 

هحفص 356 ] ] 

دنتشذگ و هکیناسک  رد  ادخ  تنس  راکـشآ  ياهـشور  ياهتنـس و  رد  ناشیاب  ءادتقا  عمتجم و  حالـصا  رد  تسا  هنایم  شور  نآ  نیا  دوش و 
ات دز  ار  هریره  وبا  سپ  تسا ، رتهب  نیا  زا  وا  شور  هک  هدرک  لایخ  اعطق  هفیلخ  هکنیا  زج ، یئادخ  نیئآ  تنـس و  يارب  یلیدبت  ینیبن  زگره 

ناب رما  دومرف و  هکهچنآ  رب  شا  هنامیرک  تداع  شور و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومنیهن  داتفا و  نیمزب  شدـعقم  زا  هکنیا 
دوشیم . واب  هک  یئادخ  یحو  رگم  وا  قطنم  تسین  دیوگن و  نخس  اوه  يور  زا  زگره  ترضحنآ  هکنآ  لاح  دومن و 

یحو زا  ربخ  هک  هچناب  داد  ربخ  هکنآ  زا  دـعب  ار  وا  تسردان  نخـس  دـشاب  هتفریذـپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میریذـپب  ام  میناوتیمن  و 
هفیلخ و ملع  رادقم  نیا  هکنیا  ای  هتفگ  غورد  یـسود  ایآ  منادـیمن  نم  ارناشیا و  راذـگاو  دومرف : دـیوگیم  یـسود  هریره  وبا  نکل  داد  یهلا 

تسوا راتفر  هنومن 

هبعک رویز  رد  هفیلخ  داهتجا 

رویز رززا و  يدای  شتفالخ  نارود  رد  باطخ  نب  رمع  شیپ  - 1

هحفص 357 ] ] 

ار هبعک  شاداپ و  يارب  تسا  رتگرزب  یئامن  نیملـسمشترا  رد  فرـصم  يریگب و  ارنآ  رگا  دنتفگ  يا  هدـع  سپ  دـش ، نآ  یناوارف  هبعک و 
هچ رویز  رزب و 

دمحم رب  نارق  نیا  هکیتسردب  دومرف  سپ  درک  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  دـنک و  ار  راک  نیا  هک  تفرگ  میمـصت  رمع  سپ  راک .
. تسا شخب  راهچ  لاوماو  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ضئارف  رد  تساهدرک  هثرو  نایم  میسقت  ارنآ  سپ  نیملسم  لاوما  - 1
. تسا هدومن  نآ  نیقحتسم  رب  میسقت  ارنآ  یئف  و  - 2

. تسا هتشاذگ  دراذگب  دیاب  هک  اجنآ  رد  ارنآسمخ  و  - 3
دوخ لاح  رب  ارنآ  ادـخ  سپ  هدوب  هبعک  رد  زورنآ  رد  هبعک  رویز  رز و  هداد و  رارق  هکیئاـج  ارنآ  تسا  هداد  رارق  ادـخ  سپ  تاقدـص  و  - 4
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لوسر ادخ و  هکیئاج  هدب  رارق  ارنآ  سپ  نآ  زا  ار  یناکم  تسا  هدیسرت  هن  تسا و  هدراذگن  او  نایسن  یـشومارف و  يور  زا  هدراذگ و  یقاب 
تسا . هداد  رارق  ارنآ  وا 

دراذگ . دوخ  لاحب  ار  رویز  رز و  میدوب و  هدش  اوسر  ام  هنیآ  ره  يدوبن  وت  رگا  تفگ : رمع  سپ 
هکنآ ات  موریمن  نوریب  نم  تفگ  سپ  يا ، هتـسشن  نآ  رد  وت  هکیناکم  رد  تسـشن  باطخ  نب  رمع  دیوگ : نامثع  نب  هبیـش  زا  قیقـش  زا  - 2

یتسین متفگ : دیوگ  درک ، مهاوخ  هتبلا  يرآ  تفگ  یتسین ، راک  نیا  هدننک  وت  متفگ : دیوگ  نیملسم ، ءارقف  نایم  ار  هبعک  لام  منک  میـسقت 
لامب رتدـنمزاین  وت  زا  اـهنآ  ارنآ و  ياـج  دـندید  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  يارب  متفگ : هچ ، يارب  تفگ  هدـننک  وت 

شیاج زا  ارنآ  یلو  دندوب 

هحفص 358 ] ] 

. تفر نوریب  تساخرب و  سپ  دندرب  هن  نوریب 
اج نیمه  باطخ  نب  رمع  نم  رانک  دوب  هتسشن  تفگ : سپ  نامثعنب  هبیش  رانک  رد  مارحلا  دجسم  رد  متسشن  نم  دیوگ : قیقـش  رگید : ظفل 

میسقت هکنآ  رگم  ار  يا  هرقن  هن  الط و  هن  هبعک  رد  ینعی  مراذگن ، یقاب  يزیچ  نآ  رد  هک  متفرگ  میمصت  نم  تفگ : سپ  يا ، هتسشن  وت  هک 
سپ دـندرکن ، ارراـک  نیا  سپ  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیا  زا  شیپ  دوب  قیفرود  وت  يارب  هکیتسردـب  متفگ : سپ  منک ،

منکیم . یسات  ادتقا و  اهناب  نم  هک  دندوب  ینادرم  ود  نآ  تفگ : رمع 
رگم مراذـگن  یقاب  ار  يا  هرقن  الط و  چـیه  هبعک  ردهک  متفرگ  میمـصت  نم  هنیآ  ره  تفگ : باطخ  نب  رمع  هک  هدـش : لـقن  نسح  زا  و  - 3
ادـخ هکیتسردـب  تفگ : ارچ ؟ تفگ  رمع  سپ  تسین ، وـت  يارب  نیا  هک  ادـخب  مسق  تفگ : واـب  بعک  نب  یباسپ  منک ، میـسقت  ارنآ  هکنآ 

یتفگ . تسار  تفگ : رمع  سپ  هدرک ، ریرقت  ارنآ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هدرک و  نایب  ار  لام  ره  ياج 
نیا رد  نادرم  نیا  همه  هک  دـهدیم  يربخامب  تایاور  نیا  هکنیا  زج  ار  هیـضق  مکح  هدـننک  نیقلت  نییعت  رد  مینکیمن  باسح  رد  هشقانم  ام 

تسا هدوب  هبحاص  ملعا  هقفا و  باطخ  نب  رمع  هک  هعیش  بحاص و  نیغورد  ءاعدا  تساجک  سپ  دناهدوب ، هفیلخ  زا  رت  هیقف  رتاناد و  هلئسم 
. قالطا رب  انب  شرصع  رد 

هحفص 359 ] ] 

قالط هس  رد  هفیلخ  داهتجا 

قالط رمع  تفالخ  زا  لاس  هس  لاس و  ود  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  نامز  رد  قالط  هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  - 1
مدرم هکیتسردب  تفگ : رمع  سپ  دـشیم .) باسح  قالط  کی  یتسه  هقالط  هس  وت  هثالث ، قلاط  تنا  ینعی  ) دـشیم بوسحم  قالط  کی  هس 

. اهنآ رب  درک  ءاضما  ارنآ  سپ  ناشیارب  مینک  ءاضما  ارنآ  ام  رگا  تسا  تلهم  نآ  رد  ناشیارب  هک  يراک  رد  دننکیم  باتش  هلجع و  یهاگ 
نامز رددـشیم  هداد  رارق  قالط  کی  ثالث  قالط  هکینادـیم  ایآ  تفگ  سابع  نباب  ءابهـصلا  وبا  هک  دـیوگ : هک  هدـش  لـقن  سواـط  زا  - 2

یلب تفگ : سابع  نبا  رمع ... تموکح  رد  لاس  هس  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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قالط کی  رکبوباو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ثالث  قالط  ایآ  هک  تدوخ  شیپ  زا  رایب  تفگ : سابع  نباـب  ءابهـصلا  وبا 
هزاجا سپ  ای  ناشیاربارنآ ، درک  ءاضما  رمع  سپ  قالط  رد  دندرکيرگیپ  مدرم  دـش  رمع  رـصع  رد  نوچ  سپ  دوب  روطنیا  ارچ  تفگ  دوبن 

ناشیاربداد
رگید : تروص 

واب هکنآ  زا  شیپ  درکیم  هقالط  هس  ار  شنز  هاـگ  ره  درم  هک  ینادـیم  اـیآ  : تفگ ساـبع  نبا  زا  درکیم  لاوئـس  رایـسب  هک  دوب  ءابهـصلا  وبا 
رب يرآ  تفگ : سابع  نبا  رمع ، تموکح  زا  لئاوا  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دادیم  رارق  یکی  ارنآ  دنک  لوخد 
یپ رد  یپ  نآ  رد  هک  ار  مدرم  هک  دـید  رمع  نوچ  سپ  دـندادیم ، رارق  یکی  ارنآ  رمع  هراـما  زا  لـئاوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـهع 

. ناشیارب داد  هزاجا  ارنآ  تفگ : دنهدیم  قالط  مه  رس  تشپ  ای  دنا  هدومن 
دوـبتلهم و قـالط  رد  امـش  يارب  مدرم  يآ  تـفگ : دـش  رمع  ناـمز  نوـچ  تـفگ : وا  هـک  هدرک  لـقن  ساـبع  نـبا  قـیرط  زا  يواـحط  - 3

درک . میهاوخ  ناب  مزلم  ار  وا  ام  قالط  رد  ار  ادخ  تلهم  دنک  باتش  هکیسک  هکیتسردب 
. تسا حیحص  نآ  دانساهک  هتفگ  هدرک و  دای  يراقلا ج 9 ص 537  هدمع  رد  ارنآ  ینیع  و 

هحفص 361 ] ] 

ام ار و  دوخ  تلهم  دـیدرک  لیجعت  امـش  سپ  دوب  تلهم  قالط  رد  امـش  يارب  تفگ  باطخ  نب  رمع  تفگ : هک  هدـش  لـقن  سواـط  زا  - 4
. نیا زا  دیدرک  لیجعت  هک  ار  هچنآ  ناشیارب  میداد  تصخر 

هس سلجم  کی  رد  ار  شنز  يدرم  هاگ  ره  متفرگ  میمصت  نم  هک  تشون  يرعشا  یسوم  وبا  هب  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  لقن  نسح  زا  - 5
مزال شدوخرب  هک  هچناب  ار  سک  ره  نک  مزلم  سپ  دـنا  هدرک  مزال  ناـشدوخ  رب  ارنآ  یناـمدرم  نکل  مهد و  رارق  قـالط  کـی  داد  قـالط 

هنئاب و نآ  سپ  یئادج  هنئاب و  وت  دـیوگ  شنزب  هکیـسک  وارب و  تسا  مارح  نزنآ  سپ  یتسه  مارح  نم  رب  وت  تفگ  شنزب  هکیـسک  هدرک ،
. تسا هقالط  هس  نآ  سپ  دهد  هثالث  قالط  هکیسک  تسادج و 

میعن ) یبا  زا  لقن  لامعلا ج 5 ص 63  زنک  )
دزادنا و دوخ  رس  تشپار  ادخ  باتک  یناسنا  هک  دشاب  زوجم  مدرم  لاجعتسا  هک  تساهیتفگش  زا  هکیتسردب  دیوگ : هرـس ) هللا  سدق  ) ینیما

كاسمافناترم قالطلا  دـیوگیم " : مامت  تحارـصب  هک  تسادـخ  مکحم  باـتک  نیا  هکیلاـح  رد  دـنیبیم ، هک  ار  هچناـب  ارناـشیا  دـنک  مزلم 
هک اجنآ  ات  دراذـگ  دازآ  یکین  هب  ای  دـنک  يرادـهگن  فراعتم  یبوخ و  روطب  ای  سپ  تسا  تبون  ودقالط  ناسحاب "  حیرـست  وا  فورعمب 

قالط زا  دـعب  زا  تسین  لالح  وا  يارب  سپ  داد  قالط  ار  وا  رگا  سپ  هریغ "  اجوز  حـکنت  یتح  دـعب  نم  هل  لحت  الف  اـهقلط  ناـف  دـیوگ " 
هبترم و رد  ققحت  دومن  بجاو  دنوادخ  سپ  دنک ، شزیمآ  حاکن و  وا  اب  يرگید  هکنآ  رگم  موس 

هحفص 362 ] ] 

رد هبترم  هس  ار  قالط  هغیص  رارکتب  هن  و  اثالث - هملک - کیب  ار  اه  قالط  ندرک  عمج  دنکیمن  عمج  ار  نیا  ار و  موس  قالط  زا  دعب  تمرح 
دوش . عقاو  طسو  رد  اهنآ  نایم  یترشاعم  شزیمآ و  هکنیا  نودب  مه  یپ 
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رد هکیا  هحتاف  هروس  رد  هکیتدـحو  هک  ینیبیمن  ایآ  دـنکیمن ، ررکم  ارنآ  اثالث - نتفگ - تسا و  قالط  کـی  نآ  هکنآ  يارب  سپ  لوا ، اـما 
رارکت ار  هروس  وا  هک  دنیوگیمن ، ارـشع و  ای  اسمخ  امـش  دوخ  لوقب  دنک  ماوت  ارنآ  راذگ  زامن  رگا  دوشیمن  رارکت  تساربتعم  زامن  تاعکر 

دناوخ . هبترمکی  زا  شیب  درک و 
نتخادـنا وا  زا  دـنکیمن  تیافک  سپ  ینم  هرمج ) ) هس رد  گـیر  تفه  نتخادـنا  دـننام  تساربتعم  ددـع  نآ  رد  هک  یمکح  ره  روطنیمه  و 

اعبرا . وا ، لوقب  دشاب  هکیتداهش  کی  وا  زا  تسین  یفاک  ندرک  دنزرف  یفن  ناعل و  رد  تداهش  راهچ  لثم  هبترمکی و  ار  اه  هزیر  گنس 
ندرک فیدر  و  هللا و )... الا  هلا  نا ال  دهـشا  ) راـبکی نتفگب  نآ  رد  رارکت  دوشیمن  تسا  ربتعم  نتفگ  راـبود  نآ  رد  هک  ناذا  لوصف  لـثم  و 

نیترم . شلوقب  نآ 
هدروآ تئارق  زا  شیپ  مدرم ، شیپ  یپ ، رد  یپ  راـب  تفه  اـی  راـب  جـنپ  ناـبرق  دـیع  رطف و  دـیع  زاـمن  رد  نتفگ  ربکا  هللا  تاریبـکت  دـننام  و 

اعبس  ای  اسمخ  دیوگب ، راذگ  زامن  نآ  زا  دعبهکیربکا  هللا  کیب  دوشیمن 
نآ 10 و تاحیبست  رد  هک  رایط ) رفعج  زامن  ) حیبست زامن  لثم  و 

هحفص 363 ] ] 

زا اـهنیا  ماـمت  و  رـشع ، هسمخ  اـی  ارـشع  شدوـخ  لوـقب  دـنک  فـیدر  ارنآ  هک  حـیبست  کـی  نآ  زا  تسین  یفاـک  سپ  هدـش  ربـتعم  هدزناـپ 
تسین . نآ  رد  یفلاخم  هکتسیلئاسم 

یمن یقاب  دوشیم و  دازآ  نآ  ببـسب  هدش  دقع  نز  دوشیم و  عقاو  یئادـج  ناب  لوا و  ظفلب  دوشیم  لصاحقالط  هکیتسردـب  سپ  مود : اما  و 
دازآ هدـش  دازآ  نز  دوش و  یمن  هدادقالط  رگید  هدـش  هداد  قالط  نز  هکیتسردـب  سپ  هدـیافیب  هدوهیب و  رگم  تسنآ  زادـعب  هچنآ  دـنام 

فده هرگ و  ندش  عقاو  طسو  مزلتسم  قالط  ددعت  هکلب  تسا ، هدش  ربتعم  مکح  عضوم  رد  هک  يددع  ناب  دوش  یمن  لصاح  سپ  دوشیمن 
رثا یب  وغل و  مود  قـالط  دوشن  عقاو  طـسو  رد  عوجر  اـی  شزیمآ  هکیتقو  اـت  دـشاب و  عوجرب  هچ  رگا  قـالط و  ود  ناـیم  تسا  یئوشاـنز  زا 

و دنکیم . لطاب  یئوشانز  حاکن و  زا  دعب  رگم  تسین  یقالط  حاکن "  دعب  الا  قالط  هلآ " ال  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نایب  ارنآ  دوب و  دهاوخ 
يارب تسین  یقالط  کلمی  نل ال  قالط  ال  بانجنآشیامرف : و  تسین ، حاـکن  زا  شیپ  یقـالط  حاـکن ، لـبق  قـالط  ـال  ترـضحنآ : لوق  زین 

هدشن . یئوشانز  کلام  هکیسک 
دوشیم زاب  هنوگچ  دـیاشگیم و  ارنآ  قالط  دوشیم و  هتـسب  هک  تسا  یهرگ  یئوشانز  حاکن و  هک  تسین  نیا  زج  دـیوگ : لضف  نب  كاـمس 

10 ه دوش . هتسب  هکنآ  زا  شیپ  یهرگ 

هحفص 364 ] ] 

تنـس قالط  تفگوا : هک  هدش  تیاور  داب  ادـخ  ناوضر  وا  رب  هک  دوعـسم  نبا  زا  میهاربا  زا  دامح  زا  هفینح  وبا  زا  یـضاق  فسوی  وبا  و  م -
ات تسه  عوجر  کلاموا  دنک و  یـشزیمآ  وا  اب  هک  نآ  نودب  دـش  كاپ  شـضیح  زا  هکیعقوم  دـیوگ : قالط  کی  ار  شنز  درم  هک  تسنیا 

موس قالط  ار  وا  تساوخ  رگا  سپ  تسناراگتـساوخ  زا  راگتـساوخ  کی  وا  سپ  دش  یـضقنم  هدع  هاگ  ره  سپدوش  یـضقنم  هدـع  هکنآ 
راثآ باتک  دوش  كاپ  شموس  ضیح  زا  هکیتقو  دـهد  قالط  ار  وا  سپـس  دوش . كاپ  شمود  ضیح  زا  هکیتقو  دـیوگ  قـالط  ار  وا  دـهدب 

یقالط . هقلط و  ره  زا  دعب  تسا  عوجر  ندش  هطساو  دیایم  هکنانچ  وا  دوصقم  ص 129 و 
ادجب رما  تسا - هبترم  ود  قالط  ناترم ) قالطلا  ) ادخلوق رد  دوصقم  هکنیا  رب  لیلد  و  دـیوگ : نارقلا ج 1 ص 447  ماکحا  رد  صاصج  و 
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نودب نیا  و  ناترم ، قالطلا  تفگ : هکنیا  ندرک  عوجر  زا  تسا  هس  رتمک  قالط  ندـش  عقاوب  قلعتم  هکتـسیزیچ  مکح  نایب  قالط و  ندرک 
و داد ، شقالط  هبترم  ود  دوش  هتفگ  هک  دوبنزیاج  هنیآ  ره  دادیم  مه  اب  قالط  ود  رگا  هکنوچ  دـنکیم ، ار  ندوب  ادـج  قیرفتءاضتقا و  کش 

ماگنه نیا  ردسپ  مهرد  ود  تخادرپ  دوش  ادـج  ات  داد  ار  وا  هبترم  ود  دوش  هتفگ  تسین  زیاج  داديرگیدـب  مهرد  ود  يدرم  رگا  روطنیمه 
دـشاب هتـشاد  قالط  ودب  یگتـسب  قلعت و  نآ  هک  دشاب  يزیچ  نآ  ظفلب  دوصقم  مکح  رگا  سپ  دوب ، نینچ  نیا  هاگ  ره  دوش و  قالطا  وا  رب 

سپ دهد . قالط  ود  رگا  دشاب  هبترم  کی  ردتباث  مکح  نیا  رگا  هبترم  ود  رکذ  هدـیافندش  طقاسب  دوش  رجنم  نیا  هنیآ  ره  تعجرءاقب  زا 
. هبترمکی ردتساهنآ  نایم  ندرک  عمج  زا  یهن  هبترم و  ود  نآ  ندش  عقاو  رما  نآ  هک  تسین  نیازج  هبترم  ود  رکذ  هک  نیاب  دوش  تباث 
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هدـیاف و ود  باجیا  رد  مکح  تابثا  رب  ارنآ  ندرک  لمح  دوب  بجاو  هنیآ  ره  دوب  رما  ود  يارب  لمتحم  ظـفل  رگا  هکنیا  يرگید  تهج  زا  و 
يارب عماج  ظفل  سپ  دهد  قالط  نینچ  هاگ  ره  عوجر  مکح  نایب  و  دهدقالط ، هبترم  ود  دهاوخب  هکیتقو  تسا  قالط  ندرک  ادجب  رما  نآ 

دشابیم . ینعم  ود 
هچنانچ ناـب  دـنکيزاب  هکنآ  رگم  ار  ادـخ  باـتک  دـنک  يربارب  هک  يداـهتجا  يار و  تسین  تسنآ و  ياـیوگ  میرک  نارق  هکتـسیزیچ  نیا 

ادخ لوسر  دیوگ : دیبل  نبا  دومحمزا  ارنآ  هدرک  لقن  ننس  رد  یئاسن  هدومن  ناب  حیرصت  رگید  حیحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
يزاب ادخباتکب  ایآ  دومرف  سپـس  كانبـضغ ، تساخرب  سپ  مامت  قالط  هس  ار  شنز  داد  قالط  هکیدرم  زا  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. ار وا  مشکن  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  يدرم  هکنآ  ات  میامش  نایم  رد  نم  هکنآ  لاح  دوشیم و 
نآرب سپ  تفگ  قـالط  هس  سلجم  کـی  رد  ار  شنز  هناـکر  دـیوگ : ساـبع  نبا  زا  همرکع  زا  یظفل  رد  هدرک  تیاور  قاحـسا  نـبا  و  م -

، متفگ قالطهس  ار  وا  سلجم  کی  رد  تفگ  يداد ، قالط  ار  وا  روطچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دـش  نیگمغ  تخس 
. امن عوجر  ناب  سپ  تسا  قالط  کی  نیا  هک  تسین  نیا  زج  دومرف :

هحفص 366 ] ] 

هدـمعرد هک  تسا  ینیع  نخـس  مدـید  نآ  رد  هکیزیچ  نیرت  بیجع  تسا و  ینالوط  نانخـس  هلئـسم  نیا  رد  موق  ناگرزب  زا  یخرب  يارب  و 
دیوگ . يراقلا ج 9 ص 537 

ربمایپزا دعب  خـسن  هدرکن و  خـسن  رمع ... هکنآ  لاح  تسیچ و  خـسن  نیا  لیلد  یئوگب  رگا  سپ  تسا . خوسنم  ادـخ  باتک  رد  دراو  قالط 
. تسا روطچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یضعب مه  ارعامجاب  خسن  دش و  هباحص  عامجا  نیا  دشن  عقاو  هباحـص  زا  يراکنا  سپ  نیاب  درک  باطخ  ار  هباحـص  رمع  هکینامز  میوگیم 
تباث ناب  خـسن  هک  تسازیاج  سپ  حیرـص ، تیاور  دـننام  ار  ینیقی  ملع  تسا  بجوم  عامجا  هکنیا  قیرطب  دـنا  هدرک  زیوجت  ام  ناگرزب  زا 

. روهشم ربخ  زا  تسا  رت  يوق  نآ  ندوب  هجح  رد  عامجا  دوش و 
. تسین زیاج  ناشیا  هرابرد  نیا  سپ  ناشدوخ  شیپزا  تسا  خسن  رب  عامجا  نیا  هک  یئوگب : رگا  سپ 

. دشاب هدیسرن  امب  نیا  یلو  دشاب  هدومن  خسن  باجیا  هک  دشاب  هدش  رهاط  یحیرص  تیاور  ناشیا  يارب  هک  تسا  لمتحم  میوگیم :
هک اریزیچ  درک  ءاعدا  دـمآ  سپ  دروآ  دوجوب  ار  ینیع  راگزور ، هکنآ  ات  هدینـشن  هتـشذگ  ياهنامز  اـهنرق و  رد  ار  خـسن  نیا  ربخ  اهـشوگ 

شزرا و ادخ  تنـس  يارب  نآ و  يارب  دـنیب  یمن  ادـخ و  باتک  اب  هدرک  يزاب  هتفگ و  نخـس  فدـه  یب  يروطنیمه و  هتفگن و  سک  چـیه 
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. یماقم
ار مدرم  هکیتقو  درک  عادبا  ثادحا و  هفیلخ  هک  ار  هچنآ  رب  انب  هباحص  عامج  اب  نآ  یعطق  مکح  دنک  تابثا  هک  كدرم  نیا  يارب  تساجک 
اب يزاب  ارنآ  راوگرزب  ربمایپ  هک  یئارب  ناشیا  يارب  ار  تنـس  باـتک و  مکحم  هیآ  ندرک  كرت  تسناد  زیاـج  هنوگچ  و  دومن . ناـب  باـطخ 

دنمشزرا باتک 

هحفص 367 ] ] 

هکنآ " ال زج  دندوب  تنـس  باتک و  مکح ، رب  مدرم  هکنآ  لاح  نیا و  زا  شیپ  یکدنا  یئاسن  حیحـص  زا  تشذگ  هچنانچ  تسا  هدید  ادخ 
مدرم رـس  رب  هک  تسا  هفیلخ  قالـش  هرد و  هکیلاح  رد  ار  نیا  شاب  هتـشاد  دوشیمن  يوریپ  هکیـسک  يارب  تسین  یئار  عاـطی "  ـال  نمل  يار 

دنکیم . تکرح 
تعدب قالط  هسنیب  عمج  هک  دنا  هتفر  هدیقع  نیاب  ثیل  یعازوا و  کلام و  هفینح و  وبا  هنوگچ  سپ  دشاب  عقاو  یخسن  عامجاب  رگا  هاگنآ 

. تسا تمرح  ثیدح  رهاظ  دیوگ : يدنس  تسا و  قیرفت  رتهب  نکل  تسین  مارح  هک  دنا  هتفگ  روث  وبا  دمحا و  یعفاش و  تسا و 
هک تسا  ینیع  عامجا  نیا  دننکن ، ءاطخ  رب  عامتجا  زگره  هکنآ  لاح  تسا و  هدومن  شزور  ود  رد  ضیقن  ود  رب  عامجا  تما  هنوگچ  و  م -

هباحـص هک  قیقحتب  و  دیوگ : هکوا  زا  شیپ  تسا  دوبعملا  نوع  باتک  بحاصعامجا  نیا  و  قالط ، رد  هفیلخ  يار  لوا  زور  تسا  هتـشادنپ 
هدشن شفالخب  ضقن  عامجا  نیا  دوشیمبوسحم و  قالط  کی  ظفل  کیب  قالط  هس  هکنیا  رب  رمع  تفالخ  زا  مود  تنسب  دنا  هدرک  عامجا 

ه  ام . نامز  نیا  ات  رگید  نرقزا  دعب  ینامز  نرق و  دهد  ناب  ءاوتف  هک  هدوب  یسک  تما  رد  هراومه  هکلب  تسا ،
لوصولاریسیت ج 3 ص 162 ) )

هچنآ دنا  هدرک  ضقن  هدش و  ایوگ  ناب  نارق  مکحم  هیآ  هک  هچنآ  فالخ  ربدنا  هدرک  عامجا  ادیدج  امیدق و  یمالـساتما  هکنیا  ضرف  رب 
میریگب ار  موصعم  ریغ  تما  لوق  هتشادربتسد و  ود  نآ  زا  هک  تسیزوجم  ام  يارب  ایآ  سپ  هدومن  ناب  نالعا  سدقم  عرـش  هدنروآ  هک  ار 

ربخب خسن  و 

هحفص 368 ] ] 

نابسایق سپ  تسنآ  هدنیوگ  تمصع  يارب  نآ  هکتسین  نیا  زج  زیمآ  ناجیه  فالخ  زا  تسنآ  رد  هچنآ  زا  یـشوپ  مشچ  زا  دعب  روهـشم 
تسین . وا  يارب  یتمصع  هکیسک  لوق  دوشن 

هباحص زا  نآ  ریغ  هفیلخ و  صوصن  ارنآ  هک  تسا  یئوگ  هوای  تسا  هدیسرن  امب  هکیحیرص  حیحص و  ربخب  هباحص  عامجا  دانتسا  لامتحا  و 
. وا صوصخمو  کشخ  تسایس  يار و  درجم  رگم  تسین  تساهتفر  نآ  يوسب  هفیلخ  هک  ار  هچنآ  هکنیا  افاضم  دنکیم  بیذکت 

هحفص 9 رد  راصبالا ) یلوا  ممه  ظاقیا  ) شباتک رد  هدش 1298  توف  ینالف  يرمع  دمحم  نب  حلاص  خیش  نخس  تسبوخ  هزادنا  هچ  و  م -
ءاملع ریاس  دزن  تمایق و  زور  ات  دنا  هدرک  ناشیا  زا  یئوکین  يوریپ  هکیناسک  نیعبات و  هباحص و  دزن  فورعم  هکیتسردب  دیوگیم ، هک  اجنآ 

دـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  ای  یلاـعت  يادـخ  باـتک  حیرـصفلاخم  هاـگ  ره  دـهتجم  مکاـح  مکح  هک  تسنیا  نیملـسم 
هـضراعم هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  حیرــص  نآ و  رثاو  ذوـفن  ندرک  عـنم  نآ و  ندرک  لـطاب  ضقن و  تـسبجاو 

هدرک و ادیپ  عالطا  صن  نیا  رب  دهتجم  نیا  دـیاش  دوش ، هتفگ  هکنیاب  دوشیمن  هیناطیـش  بصعت  هیناسفن و  ياه  هشیدـنا  هیلقع و  تالامتحاب 
ياه هورگ  هکیئاهزیچ  زا  نآ  دننام  هدومن و  ادیپيرگید  لیلد  رب  عالطا  وا  هکنیا  ای  تسا  هدرک  كرت  هدش  رهاظ  وا  يارب  هکیتلع  يارب  ارنآ 
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. دنا هدرک  قافتا  نادان  نیدلقم  نآ  رب  هدیزرو  تابث  ناب  بصعتم  ءاهقف 

هحفص 369 ] ] 

رصع زا  دعب  زامن  رد  هفیلخ  داهتجا 

وا دمآ و  وادزن  سپ  دروآ ، اجب  رـصع  زا  دعب  زامن  زا  باطخ  نب  رمع  یهن  زا  دعب  تعکر  ود  وا  دیوگ  هک  هک  هدش  لقن  يراد  میمت  زا  - 1
رمعب دـش و  غراف  شزامن  زا  میمت  سپـس  تسـشن  رمع  سپ  دوب  شزامن  رد  وا  نیـشن و  هب  هک  واب  درک  هراشا  میمت  سپ  دز  شقالـش  اـب  ار 

ود نآ  نم  هکیتسردـب  تفگ : مدوـب  هدرک  نآ  زا  یهن  نم  يدروآ و  اـجب  ار  تعکر  ود  نـیا  وـت  هـکنآ  يارب  تـفگ : يدز  ارم  ارچ  تـفگ 
يارب امش  دیتسین  هورگ  يا  تفگ : رمع  سپ  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  دوب و  رتهب  وت  زا  هک  مدروآ  اجب  یـسک  اب  ار  تعکر 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هکیتعاسب  درذگب  هکنیا  ات  دنراذگ  زامن  برغم  رصعنایم و  هکیمدرم  امش  زا  دعب  دیایب  هکنیا  مدیسرت  نم  نکل  نم و 
ار . رصع  ورهظ  نایم  دنداد  تسویپ  هچنانچ  دنناوخب  زامن  نآ  رد  هک  دومرف  یهن  هلآ  هیلع و 

يارب تفگ : میمت  سپ  دز ، شا  هنایزات  اب  ار  وا  سپ  دناوخ  زامن  رـصع  زامن  زا  دعب  دید  ار  يراد  میمت  رمع  دیوگ : هک  هدش  لقن  هربو  زا  و 
دنتـسین مدرم  همه  میمت  يا  تفگ : رمع  سپ  مدـناوخ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هکیزامن  يارب  ارم  ینزیم  رمع  يا  يدز  ارم  هچ 

ینادیم . وت  هک  هچنآ  دننادب  هک 
، تشذگ يراد  میمت  هکنآ  ات  رـصع  زا  دعب  هدجـس  ود  يارب  ارناشیا  دز  وتفر  نوریب  مدرم  رب  رمع  دیوگ : هک  هدش  لقن  ریبز  نب  هورع  زا  و 

وت زا  رتهب  وا  هکیسک  اب  مدناوخ  هک  ار  یتعکر  ود  نآ  منکیمن  كرت  نمتفگ  سپ 

هحفص 370 ] ] 

ارنآ عمجم  رد  یمثیه  متـشادن ، یکاـب  دـندوب  وت  تئیه  دـننام  مدرم  رگا  تفگ : رمع  سپ  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  وا  دوب و 
دنتسه . یتسرد  یناربط  لاجر  دیوگ : هتسناد و  حیحص 

رصع . زا  دعب  زامن  رد  ار  ردکنم  دنزیم  هک  ار  باطخ  نب  رمع  دید  وا  هک  هدش  لقن  دیزی  نب  بئاس  زا  - 3
. رصع زامن  زا  دعب  تعکر  ود  رب  ار  مدرم  دزیم  رمع  هک  هدش  لقن  دوسا  زا  و 

ود رـصع  زامن  زا  دعب  دنکیم  عوکر  هک  شتفالخ  عقوم  رد  دـید  اریو  باطخ  نبرمع  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ینهج  دـلاخ  نب  دـیز  زا  - 4
: تفگ دیز  دش  فرـصنم  نوچ  سپ  دوب ، لوغـشم  وا  هچنانچ  دناوخیم  زامن  هکیلاح  رد  دز  شقالـش  اب  ار  وا  وا و  يوسب  تفر  سپ  تعکر 

سپ دناوخیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  هکنآ  زا  دعب  منکیمن  كرت  ار  تعکر  ود  نیا  زگره  ادخب  مسق  نینموم  ربهر  يا  نزب 
وت مدزیمن  بش  ات  دنریگب  زامن  يارب  نابدرن  ناگلپ و  ارنآ  مدرم  مدیسرتیم  هک  دوبن  رگا  دلاخ  نب  دیز  يا  تفگ : تسشن و  وا  رانک  رد  رمع 

. تسبوخ نآ  دانسا  هک  عمجم  رد  دیوگ : یمثیه  تعکر ، ود  نآ  رد  ار 
، دـش هفیلخ  رمع  نوچ  سپ  رـصع  زا  دـعب  دـناوخیم  زامن  تعکر  ود  رمع  تفالخ  زا  شیپ  يراصنا  بویا  وبا  هک  هدـش  لقن  سواـط  زا  - 5
ود نآ  رب  ار  مدرم  دزیمرمع  هک  تفگ : سپ  يدرک ، عورش  الاح  هچ  يارب  دنتفگ  واب  سپ  درک  عورش  زاب  درم  رمع  نوچ  ارنآ و  درک  كرت 

تعکر 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2265 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرم ياهتسد  دزیم  رمع  تفگ  سپ  رصع  زا  دعب  هلفان  زا  کلام  نبا  سنا  زا  مدرک  لاوئـس  تفگ : هدرک  لقن  لفلف  نب  راتخم  زا  ملـسم  - 6
ود هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهع  رب  هک  میدوب  امو  رصع  زا  دعب  زامن  رب  ار 

هحفص 371 ] ] 

ار تعکر  ود  نآمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ  واب : متفگ  سپ  برغم  زاـمن  زا  شیپ  باـتفآ  بورغ  زا  دـعب  میدـناوخیم  زاـمن  تعکر 
. درک عنم  هن  دومنرما و  هن  ار  ام  سپ  میناوخیم  هک  دیدیم  ارام  ترضحنآ  تفگ  دناوخ ،

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زامن  زا  هشیاع  زا  مدیسرپ  : دیوگ هدرک  لقن  شردپ  زا  حیرـش  نب  مادقم  زا  شدنـسم  رد  جارـس  سابعلا  وبا  - 7
ار رصع  هاگنآ  دناوخیم  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  سپس  دناوخیم ، زامن  زور  فصنرد  ترضحنآ  تفگ : ار  رهظ  زامن  دناوخیم  هنوگچ  هک  هلآ 
: تفگ سپ  نآ ، زا  دومنیم  یهن  دزیم و  تعکر  ود  نآ  رب  ار  مدرم  هک  دوب  رمع  متفگ : دناوخیم  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  نآ  زا  سپ  دناوخیم 

تاقبط نمی  لها  وت  موق  نکل  دروایم و  اجب  ار  تعکر  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  منادـیم  نم  ارنآ و  دـناوخیم  ربمایپ  هک 
زامن برغم  رصع و  نایم  سپس  دندناوخیم  رـصع  زامن  دندناوخیم و  زامن  رـصع  رهظ و  نایم  سپـس  دندناوخیم  ار  رهظ  زامن  دنـشاب  واسپ 

. دندرک وکین  اقح  دنناوخیم 
تنـس قیرط  زا  هدشتباث  هکیزامن  زا  درکیم  يریگولج  شقالـش  اب  هکیتقو  هفیلخ  تهاقف  زا  تسا  بیجع  دـیوگ : هتبرت ) هللا  سدـق  ) ینیما

زا دعب  درکن  كرت  زگره  دناوخ و  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

هحفص 372 ] ] 

ارنآ درب  دوخ  تمحر  راوج  رد  ار  ربمایپ  هکیئادـخناب  مسق  هتفگ  هداد و  ربخ  ناـب  هشیاـع  هدـش و  دراو  حاحـص  باـتک  رد  هچناـنچ  رـصع 
هتـسشن هک  دوب  تاقوا  زا  يرایـسب  و  زامن ، زا  دوب  نیگنـس  هکنآات  درکن  تاقالم  ار  یلاـعت  يادـخ  دومن ، تاـقالم  ار  ادـخ  اـت  درکن  كرت 

نم و دزن  ار  رصع  زا  دعب  هدجس  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درکن  كرت  زگره  تفگ : ار و  رـصع  زا  دعب  تعکر  ود  ینعی  ارنآ  دناوخیم 
دیایب هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوبن  تفگ : و  دـنک ، كرت  اراکـشآ  یئاهن و  رد  ارنآ  هک  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دوبن  تفگ 

. دناوخیم زامن  تعکر  ود  هکنآ  رگم  رصع  زامن  زا  دعب  يزور  رد  نم  شیپ 
یتفگ و تسار  تفگ  هشیاـع  سپ  نآ ، رب  ار  مدرم  دزیم  رـصع و  زا  دـعب  هلفاـن  زا  درکیم  یهن  رمع  هک  دـیوگ : نمیا  یقهیب : تراـبع  رد  و 

دروایم . اجب  ار  تعکر  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نکل 
دزیم رمع  دیوگ : تسا  يردخ  دیعس  یبا  قیرط  زا  شکرادتـسا  رد  يدادغب  روصنم  یبا  زا  لقن  یشکرز ص 91  هباجالا ) ) هیشاح رد  و  م -

هک دید  دیعس  وبا  سپ  باتفآ ، بورغ  ات  رصع  زامن  زا  دعب  باتفآ و  عولط  ات  حبص  يدیفس  زا  دعب  زامن  ینعی  تعکرود  نآ  رب  مدرم  رس  رب 
هکیتسردبنینموم ردام  يا  تفگ  واب  سپ  هشیاع  شیپ  میتفر  تفرگ و  ارم  سپ  مدرک  یهن  ار  وا  سپ  دیوگ : دناوخیم  ارنآ  هک  ار  ریبزرـسپ 

هیلع هللایلص  ادخ  لوسر  هک  مدید  نم  تفگ : هشیاع  سپ  دنکیم ... عنم  ارم  نیا 

هحفص 373 ] ] 

. دروایم اجب  ارنآ  هلآ  و 
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هکیناسک زا  نآ و  زا  دعب  ترضحنآ و  یناگدنز  لوط  رد  نیعبات  هباحص و  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  رثا  دندرک  يوریپ  و 
نامعن و  يراد ، میمت  ریبز و  نبا  وریبز  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  رـصع  زا  دـعب  هلفاـن  رد  هزاـجا  تصخر و  وا  زا  هدـش  تیاور 

وبا لالب و  وا  باحـصا  و  دوعـسم ، نب  هللا  دـبع  نومیم و  نب  ورمع  دـیزی و  نب  دوسا  نینموملا و  ما  هشیاـع  يراـصنا و  بویا  وبا  ریـشبنب و 
و یناملیب ، نب  نمحرلا  دبع  و  دوسا ، نب  نمحرلا  دبع  هدرب و  وبا  و  لیذـهلا ، یبا  نب  هللا  دـبع  و  حیرـش ، و  قورـسمو ، سابع  نبا  ءادردـلا و 
رب رجز  یهن و  رب  لسوتم  ناب  هک  دوبن  يزیچ  وا  دزن  رد  تسکش و  ارنآ  قالش  بحاص  هکنآ  ات  دهع  نیا  رب  دندوب  تسا و  سیق  نب  فنحا 

. زامنب ار  برغم  رصع و  زامن  نایم  دنهد  لاصتا  دنیایب و  یمدرم  ادابم  هکنیا  سرت  زج  دوش  نآ 
چیه تعیرــش  فرط  زا  وا  يارب  تـسینهکنآ  لاــح  تـسیچ و  لاــصتا  نـیا  تـهارک  تـلع  دــنک  لاوئــس  وا  زا  هـک  تـسین  یــسک  اــیآ 
لاح دـنکیم و  تعکر  ود  زا  یهن  هچ  يارب  سپ  ار  تسویپ  نیا  تهارک  تسا  هدـید  واهک  ضرف  رب  دـیامن  لاصتا  نآ  زا  يریگولجهکیقح 

رـصع و نیب  تقو  دـنک  رپ  تعکر  ود  نآ  هکنیا  ضرف  ربانب  و  ار ، برغم  رـصع و  تقو  ود  نیب  تغارف  دنتـسین  هدـننک  رپ  تعکر  ود  هکنآ 
نکیل تسا و  هدید  وا  ارنآ  تهارک  هکبجاو  زامن  زا  ریغ  تسا  برغم  تقو  لوارد  هکیزامن  زا  دـنک  یهنهک  دوب  نیا  وا  رب  بجاو  ار  برغم 

ناـگ هدـید  تلاـسر و  بحاـص  روضح  رد  ربماـیپ  رـصع  رد  ارنآ  مدرم  اـعطق  هکیلاـح  رد  تسوا  داـهتجا  يار و  يارب  یتـمیق  شزرا و  هچ 
تسا . هدومرفن  یهن  ارناشیا  بانجنآ  دنا و  هدروآ  اجب  ترضحنآ 
دنهد لاصتا  هک  دنیایب  یمدرم  هکنیا  زا  هدیسرت  رمع  هک  هچنآ  هاگنآ 

هحفص 374 ] ] 

دعب ار  تعکر  ودنیا  ناشیارب  درک  عیرشت  سپ  هدنام  یفخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  شملع  ایآ  ار  برغم  رصع و  تقو  نیب 
هن مسق  ادخب  دوب ، راوگرزب  ربمایپ  شنیبو  تریصب  زا  رت  يوق  اهراک  رد  هفیلخ  شیپ  ایآ  ناب  درکن  انتعا  ارنآ و  تسنادیم  هک  نآ  ای  رصع  زا 

. دوب هدیسرت  نآ  زارمع  هکیزیچب  ار  ینایز  دیدن  تسنادیم و  ار  اهنیا  همه  هلآ  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  نکل  نیا  هن  دوب و  نآ 
هدید يولج  رد  ناگ  هدننیب  زا  یهورگ  روضح  رد  دندش  یئاوسر  ندروخ و  قالـش  قحتـسم  هباحـص  زا  رایخا  زا  تعامج  نیا  هچ  يارب  و 

نادرم زا  یمدرم  نیا  زا  دـعب  هتـشاد  هورکم  هفیلخ  هک  اریزیچ  دـنروایم  هکیناسک  شکاـپربق و  دهـشم و  یکیدزن  رد  راوگرزب  ربماـیپ  ناـگ 
نیا زا  ناشیا  هک  دراد  فارتعادوخ  وا  هدشن و  هتـسب  دـقعنم و  تعاس  نیا  ات  ناشیا  ياه  هفطن  هکنیا  ای  دـندشن  نآ  بکترم  هک  دـنا  هدـنیآ 

. نک بجعت  ایب و  هتسنادیم ، زیاج  ار  وا  زا  هدش  صاصق  ریغ  تبانج  زا  لبق  صاصق  هفیلخ  دیاش  و  دنتسین ، هورگ 
سپ نید  رب  ار  يار  نیا  دینک  طایتحا  تفگیم : هک  هدوب  شدوخ  هتفگ  زا  لفاغ  هک  هتشاد  ار  صاصتخا  نیا  شیارآ  رد  هفیلخ  هکنیا  لثم  و 
يار هک  تسین  نیا  زج  دهدیم و  هئارا  واب  ادخ  هکنوچ  تسا  عقاو  اب  قفاوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يار  اهنت  هک  تسین  نیا  زج 

. اریزیچ قح  زا  دنکیمن  زاینیب  نامگ  و  تسنامگ : یکروزاجنیا و  رد 

هحفص 375 ] ] 

مجع هرابرد  هفیلخ  يار 

نب رمع  تفگیم  هک  بیسم  نب  دیعـس  زا  هدینـشوا  هک  هدوب  دامتعا  دروم  وا  دزن  هکیـسک  زا  هدرک  تیاور  هیکلام  هورگ  ربهر  ماما و  کلام 
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. دشاب هدمآ  ایندب  برع  رد  هکنآ  رگم  دهد  ثاریم  ار  اهمجع  زا  یکی  هکنیا  زا  درکیم  يراددوخ  باطخ 
درمیم و شردام  رگا  دادیم  ثرا  اروا  دنزرف  رمع  سپ  دیئازیم  برع  نیمز  ردسپ  دیایم  نمـشد  نیمز  زا  ینتـسبآ  نز  رگاو  دیوگ : کلام 

ادخ  باتک  رد  ار  وا  ثاریم  تفریمایند  زا  هچب  نآ  رگا  دادیم  ثرا  شردامب 
تـسیناگمه اهناملـسم  نایم  تاروت  هکیتسردـب  و  یبرع ، ضحم  بصعت  هدرک  دودـحم  ارنآ  هک  تسیمکح  نیا  دـیوگ : هارث  باـطینیما 

هدش رداص  نآ  رب  تسا و  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  دنیامن  تنوکـس  دننک و  یگدنز  اجکره  دنیآ و  ایندـب  اجک  ره  مجع  ای  دنـشاببرع 
تلاسر . نادناخ  هتباث  تنس  باتک و  هحیرض  تایآ 

تیبصع نیا  تسین و  مالسا  طیارش  زا  ندوب  برع  نیمز  رد  دلوت  ندرب  ثراو  تراوت  طورش  زا  هدروخنصیصخت و  باتک  تامومع  سپ 
دنکیم هدـنکارپ  قرفتم و  ار و  عاـمتجا  اههتـشر  اهنامـسیر و  دـنکیم  هراـپ  هکتـسنانچيرامشیب  دراوـم  رد  نآ  لاـثما  هنـالهاج و  بصعت  و 

يرترب چیه  دنتسه  هناش  ياه  هنادند  دننام  نیملسم  هکتسین  نیا  زج  ار و  نیملسم  تیعمج 

هحفص 376 ] ] 

: دیوگیم و  دنردارب ، مه  اب  نینموم  هک  تسین  نیا  زج  هوخا "  نونموملا  امنا  دـیامرفیم " : ناحبـس  دـنوادخ  اوقتب و  رگم  تسین  ناشیا  نایم 
تسامش . نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  هکیتسردب   " مکاقتا ، هللا  دنع  مکمرکا  نا 

دنتفگیمهنیآ ره  یمجع  ینآرق  ارنآ  میدینادرگیم  رگا  یبرع " و  یمجعا و  هتایآ  تلـصف  ول ال  اولاقل  ایمجعا  انارق  هانلعج  ولو  دـیامرفیم : و 
تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب  ربمایپ  دایرف  نالعا و  نیا  تسبرع و  بطاخم  تسا و  یمجع  ینآرق  ایآشیاه  هیآ  هدشن  هدرک  نایب  ارچ 

. شلوقهب عیسو  عامتجا  نآ  رد  گرزب  جح  زور  رد  ترضحنآ  هبطخ  زا 

همظعم هکم  رد  ربمایپ  هبطخ 

برضی ارافک  يدعب  نعجرت  الف  دهشا  مهللا  تغلب ، لهالا  هنم  هسفن  بیط  نع  الا  هیخا  لام  ءرمال  لحی  هوخا و ال  نونوملا  امنا  سانلا : اهیا 
. دهشا مهللا  تغلب  لهالا  هللا  باتک  هدعب  اولضت  مل  هب  متذخا  نا  ام  مکیف  تکرت  دق  یناف  ضعب  باقر  مکضعب 

هک دینادب  نآ ، زا  وا  لد  یکاپ  زا  رگم  شردارب  لام  یـسک  يارب  تسین  لالح  دنردارب و  مه  اب  نونموم  هک  تسین  نیا  زج  مدرم : راشقا  يا 
رفکب تشگرب  نم  زا  دعب  سپ  شاب ، هاوگ  ایادخ  راب  مدیناسرن ، ایآ 

هحفص 377 ] ] 

امـش هکیمادام  هکمدراذگ  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم  هکیتسردب  سپ  ار  رگید  یخرب  ندرگ  امـش  زا  یخرب  دنزیم  هک  دیوشن  دترم  دـینکن و 
. شاب هاوگ  ایادخ  راب  مدیناسر  هک  دیشاب  هاگآ  تسادخ ، باتک  نآ  و  دیوشن : هارمگ  نآ  زا  دعب  دیتفرگ  ارنآ 

الا لضف  یمجع  یلع  یبرعل  سیل  ،و  مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  بارت  نم  مدآ  مدال و  مکلک  دـحاو  مکابا  نا  و  دـحاو ، مکبر  نا  سانلا : اهیا 
. بیاغلا دهاشلا  غلبیلف  لاق : معن  اولاق : دهشا ، مهللا  تغلب  لهالا  يوقتلاب 

نیرتیمارگ تسکاخزا  مدآ  دـیتسه و  مدآ  زا  امـش  همه  تسیکی  امـش  ردـپ  اققحم  تسیکی و  امـش  راگدرورپ  هکیتسردـب  مدرم : هورگ  يا 
راب مدـیناسر ، نم  هک  دـینادب  يراگزیهرپ  هب  رگم  مجع  رب  يرترب  تلیـضف و  برع  يارب  تسین  تسامـش و  نیرتراکزیهرپ  ادـخ  دزن  اـمش 
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. دناسرب نیبئاغم  نیرضاح  سپ  دومرف : يدیناسر  يرآ  دنتفگ : شاب . هاوگ  ایادخ 
يارب ینوزف  هن  خرس و  رب  هایس  يارب  يرترب  هن  برع و  ربیمجع  يارب  هن  مجع و  رب  برع  يارب  تسین  یتلیضف  هک  دینادب  دمحا : ظفل  رد  و 

دنتسه . تسرد  نادرم  وا  تایاور  دیوگ : یمثیه  يراکزیهرپ  اوقتب و  رگم  هایس  رب  خرس 
: هدمآ ریبک : رد  یناربط  ترابع  رد  و 

ابوعش مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا : اهیا  ای 

هحفص 378 ] ] 

رمحا و ال یلع  دوسال  لضف و ال  یبرع  یلع  یمجعل  لـضف و ال  یمجع  یلع  یبرعل  سیلف  مکاـقتا  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  اوفراـعتل  لـئابق  و 
. يوقتلاب الا  دوسا  یلع  رمحال 

: دـیوش یئاسانـش  هکنیا  يارب  اـه  هلیبق  واـه  هبعـش  میداد  رارق  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درمکی و  زا  ار  امـش  اـم  هکیتسردـب  مدرم : هورگ  يا 
هن یتلیضف و  برع  رب  مجع  رب  هن  يرترب و  مجع  رببرع  يارب  تسین  سپ  تسامـش  نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  هکیتسردب 

يراگزیهرپ  هب  رگم  ینوزف  یهایس  رب  خرس  يارب  هن  یخرس و  رب  هایس 
يارب هن  یهایـسرب و  دیفـس  يارب  هن  برع و  يارب  مجع  يارب  هن  مجع و  رب  برع  يارب  تسین  یحیجرت  یلـضف و  تسا  میق : نبا  ظـفل  رد  و 

تسا . كاخزا  مدآ  دنمدآ و  زا  مدرم  يراکزیهرپ  هب  رگم  يدیفس  رب  یهایس 
نیدب رگم  تسین  یتلیضف  يرگید  رب  سکچیه  يارب  هدومرف : هدرکلقن  ارنآ  یقهیب  هک  یحیحص  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و 
تسا لوادتم  هعیاش و  نیناوق  ماکحا و  ریغ  رد  نیا  سپ  تایمسج  تایرصنع و  ردمیئامن  ضرف  يرترب  ینوزف و  ام  رگا  و  هتـسیاش ، لمع  ای 

نیملسم مالسا و  يوسب  هک  يا  هقدنز  رفک و  لیس  ربارب  داحتا  يربارب و  يردارب و  هب  ناشزور  لوا  زا  دنتـسه  دنمزاین  نیملـسم  هزادنا  هچو 
زا دنا  هتفرگ  رارق  ناگناگیب  ءوس  تاغیلبت  ریثات  تحت  ناشیا  زا  يرایسبیلو  تسا  تکرح  رد 

هحفص 379 ] ] 

رد هدرک  داـجیا  یگراـپ  هدـساف  ياـه  يار  هداد و  هقرفت  یگ و  هدـنکارپ  هب  قوـس  ار  ارنآ  دـیلپ  یناطیـش  ياـهاوه  سپ  دـننادیمن  هکیئاـج 
تسا  هدومن  اهزرم  ظفح  زا  لفاغ  ار  ام  یبزح  فطاوع  یلخاد و  لماوع  وتیموق  ياهدایرف  یئارگ و  هورگ  ياهعازن  هعماج و  ینابیتشپ 

هب دـنکیم  باجیا  اـهنیا  ماـمت  سپ  تسیفاـک ، هک  ار  تیبرعب  تارخاـفت  یئارگ و  بزح  یبوعـش و  ياهـشکمشک  اـهنیا  همه  رب  نک  هفاـضا 
تاـمیلعت و همه  مشچ  يوـلج  رد  هدـش  هداد  رارق  هـکنآ  لاـح  هـملک و  تدـحو  ندرک  هدـنکارپ  عاـمتجا و  اـب  ندرک  لادـج  تفلاـخم و 

ناملس ترضحنآ " : لوق  دننام  هفلتخم  رصانع  زا  لئاضف  ببسب  ار  نکاما  اهرهش و  ياهتیصخش  وا  تشادگرزب  كاپ و  ربمایپ  ياهشزومآ 
زا يرایسب  ات  اهیناریا ) (و  سراف نارسپ  زا  یمدرم  دروآ  تسدب  ارنآ  هنیآ  ره  دوب  نامسآ  ایرث و  رد  ملع  رگا  وا : شیامرف  تیبلا " و  لها  انم 

. ترضحنآ كاپ  نانخس  نیا  لاثما 
هک نیما : ربمایپ  هتفگ  زا  دنکن  رظن  فرـص  تلفغ و  دریگن و  دوخ  شور  قشم و  طخ  ار  بایمک  هردان و  ءارآ  نیا  هک  تسناملـسم  رب  سپ 

تیموق تیبصع و  يارب  هکیسک  تسین  ام  زا  ودنک  تیبصعب  توعد  هکیسک  تسین  ام  زا 

هحفص 380 ] ] 
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دریمب . تیموق  بصعت  تیبصع و  رب  هکیسک  ام  زا  تسین  و  دیامن : گنج  هلتاقم و 
يوسب ای  دـنک  بضغ  تیبصع  يارب  هک  تلالـض  یهارمگمچرپ و  ریز  دـنک  گنج  هکیـسک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  لوق  و  م -

. تسا هدش  هتشک  تیلهاجشور  نیدب و  سپ  دوش  هتشک  سپ  دنک  تیبصع  يرای  ای  دناوخب  تیبصع 

تمهت هب  هفیلخ  سسجت 

سپ دوشیمن  تسرد  ینالف  هک  تفگ : دمآ و  باطخ  نب  رمع  دزن  يدرم  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  نسح  زا  رذـنم  نبا  روصنم و  نب  دـیعس 
ادخ ایآ  يراک  نیاب  وت  باطخ و  رسپيا  تفگ : يدرم  سپ  يراک  نیاب  وت  ینالف  يا  مبایم  بارـش  يوب  نم  تفگ  دش و  لخاد  وا  رب  رمع 

. دش یهار  دراذگاو و  ار  وا  رمع  سپ  ار  شهابتشا  تخانش  رمعسپ  ینکن  شیتفت  سسجت و  هک  درکن  یهن  ار  وت 
تمهت نیچ  ربخ  دـنک  عنم  هکنآ  نودـب  يدـهاش و  نودـب  هداد  تمهت  رب  رثا  بیترتهفیلخ  هنوگچ  ینیبیم  ایآ  دـیوگ : هدـقرم  هللا  رون  ینیما 
هدروآ نامیا  هکیناسک  نیب  رد  تشز  راک  نداد  هعاشا  ناتهب و  هب  شناملـسم  ردارب  هرابرد  یئوگدب  زا  هدش  بکترم  هک  هچنآ  زا  ار  هدننز 

ای دنا 
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نکل میکح  نارق  حیرصب  نآ  زا  هدش  عنم  سسجت  زا  يرگید  روظحم  رد  اهنیا  همه  ندیشک  زا  دوش  عقاو  سپ  یناملـسم  درم  ندرک  تبیغ 
. یعرش مکحب  ار  وا  رظن  درم  نآ  ندرک  فرصنم  ببسب  درکن  تعنامم  باتشب  وا 

نآرق میلعت  نتفرگ و  ارف 

مالـس وـتبرمع  وـگب  نینموـملا و  ما  هشیاـع  دزن  ورب  تفگ  هللا  دـبع  شرـسپ  هب  باـطخ  نب  رمع  تفگ : هک  هدـش  لـقن  نوـمیم  نب  ورمع  زا 
بحاص و ود  اب  هک  دـهاوخیم  هزاجا  باـطخ  نب  رمع  وگب  و  متـسین ، ریما  نینموم  يارب  زورما  نم  هکنوچ  نینموملاریما  وگ  هن  و  دـناسریم ،

. دوش نفد  شقیفر 
وت رمع  تفگ  سپ  دنکیم  هیرگ  هتسشن و  هک  دید  دش و  هشیاع  رب  لخاد  هاگنآ  تساوخ  هزاجا  درک و  مالـس  تفر و  رمع  نب  هللا  دبع  سپ 

رایتخا مدوخ  رب  زورما  ار  وا  یلو  مدوخ  يارب  ارنآ  متـساوخیم  نم  تفگ : دوش ، نفد  شقیفر  ود  اب  هک  دهاوخیم  هزاجا  دناسریم و  مالـس  ار 
هیکت دوخ  هنیـسب  يدرم  ار  وا  سپ  دینک  دنلب  ارم  تفگ : رمع  سپ  دیایم ، هک  تسا  رمع  نب  هللا  دـبع  نیا  دـنتفگ : دـمآ ، نوچ  سپ  منکیم ،

نم دزنرد  ار  ادـخ  رکـش  تفگ : داد  هزاـجا  هشیاـع  دراد ، تسود  نینموم  ریما  هکیزیچ  تفگ : تسیچ : وت  دزن  تفگ : سپ  دـیناشنو ، هداد 
سپ درک  درط  ارم  هشیاع  رگا  و  ربمایپ ص ) هضور  يارب  ) دـینکلمح ارم  مداد  ناج  نم  هاـگ  ره  سپ  دوبن ، هاـگباوخ  نیا  زا  رت  مهم  يزیچ 

. نیملسم ناتسروگب  دینادرگرب  ارم 
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لوسر هرجح  کلام  وا  ایآ  سپ  تسیچ ، هشیاع  زا  نتفرگ  هزاجا  تهج  هک  درکیم  مـالعا  اـمب  هفیلخ  شاـکیا  دـیوگ : هتبرت ) هللا  رون  ) ینیما
ءایبنالا ال رـشاعم  نحن  :) دومرف هک  دـنا  هتـشادنپ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  لوق  سپ  دوب ، هدـش  ثراب  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

كدف یغورد  لوعجم  ثیدح  نیمهب  و  تسا ، هقدص  میدراذگارنآ  ام  هچنآ  میراذـگیمن  ثرا  ناربمایپ  هورگ  ام  هقدـص ) هانکرت  ام  ثرون 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  ریاس  هشیاع و  رکبوبا  موهوم  ثیدح  نیمهب  دنتفرگ و  دندرک و  عنم  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدص  زا  ار 

هکیتقو هدیقع  يار و  نیا  زا  هدرک  لودـع  هفیلخ  رگا  ،و  دـندرک ثاریم  کی  تشه  هبلاطم  دـندمآ و  یعمج  تسد  هکیتقو  درک  عنم  ار  هلآ 
هکنوچ نتفرگ  نذاب  دندوب  یلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  هثرو  هکیتسردـب  سپ  تیاور  ندوبن  حیحـص  دـش  مولعم  وا  يارب 

رد تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  اریز  هدوب  کی  تشه  زا  مهن  کی  شیارب  هشیاـع  اـما  و  دـندوب ، یقیقح  کـلام  اـهنآ 
کی رگم  واب  نیا  زا  دیسریمن  هدوب و  متشه  کی  زا  مهن  کی  هفیرش  هرجح  زا  دیسریم  هشیاعب  هک  هچنآ  سپ  دوب ، رـسمه  ياراد 9  هکیلاح 

درکیم مضنم  وا  هک  ضرف  رب  و  تشادن ، ار  هفیلخ  ندب  نفد  شیاجنگ  نیا  بجو و  ود  زا  رتمک  ای  بجو 
تصخر و نودبهفیرش  هرجح  نیا  رد  فرصت  سپ  ندیباوخ ، لاح  رد  نیا  ندب  زا  دیایم  هاتوک  نآ  همه  سپ  ار  همطاف  شرتخد  مهـس  ناب 

. تسین سدقم  عرش  نازیم  اب  راگزاس  بسانم و  نینموم  ناردام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  كاپ  نادناخ  زا  شکلام  هزاجا 
: لاطب نبا  هکار  هچنآ  ماقم  نیا  رد  دناوخیم  هدنناوخ  اسب  هچ  و 
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سپ تشاد  قح  اجنآ  ردوا  دوب و  هشیاع  هناخ  اج  نآ  هکنآ  يارب  هشیاع  زا  درک  ناذیتسا  ارنآ  رمع  هک  تسین  نیا  زج  هک  شلوق : زا  هدروآ 
و دـنادیم ، حیحـص  ارنآ  ار و  نتفرگ  تصخر  ناذـیتسا و  نیا  دـنکیم  باجیا  هک  تسا  نینموم  ردام  يارب  یقح  اـجنیارد  هک  دوشیم  لاـیخ 

ار . هشیاع  تیکلام  دنکیمن  باجیا  ود  نآ  هشیاعب و  هناخ  ندرک  هفاضا  درجم  تنوکس و  قح  رگم  نآ  تسین  هکنآ  لاح 
هکنیا رب  هفیرش  هرجح  رد  ندش  نفد  رب  هشیاع  زا  رمع  یبلط  تصخر  هب  ناب و  هدرک  لادتسا  دیوگ : يرابلا ج 7 ص 53  حتف  رد  رجح  نبا 

تسا . هدوب  هناخ  کلام  وا 
ثاریم مه  نآ  رد  تنوکـس  نداد و  لزنم  نآ و  رد  تنوکـسب  دوب  هناخ  تعفنم  کلام  وا  هکتـسنیا  بلطم  عقاو  هکلب  تسا  لـمات  نآ  رد  و 

ه  ا . دنرادن . ار  ندرک  رهوشقح  ربمایپ  زا  دعب  ناشیا  هکنوچ  دشابیم  هدع  بحاص  هدتعم و  نانز  دننام  ربمایپ  نارسمه  مکح  و  دوشیمن ،
اه هناخ  رگا  ار و  ناشلزانم  اهنآ  زا  دـندشن  ثراو  ناشیا  هثرو  هک  ار  تیکلم  مدـع  ینعی  ارنآ  دـنکیم  دـیئات  دـیوگ و  ج 6 ص 160  رد  و 
زا دـعب  ناشلزانم  نیمه  يارب  تسانیا و  رب  تلالد  ارناشقوقح  اهنآ  نیثراوكرت  رد  ناشیا و  هثروب  دـشیم  لقتنم  هنیآ  ره  دوب  اـهنآ  کـلم 
هک هچنآ  رد  دش  هچنانچ  نیملسم  يارب  نآ  عفن  مومع  يارب  دیدرگ  دجسم  وزج  دش و  هفاضا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسمب  ناشتوم 

ا ه  تسا . رتاناد  ادخ  و  ملعا ، هللا  و  اه ، هقفن  جراخم و  زا  ناشیارب  دشیم  فرص 
دـش نیگنـس  شتلاسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکینامز  :) دیوگهشیاع ثیدح  رد  دـیوگ  ص 132  يراقلاهدـمع ج 7  رد  ینیع  و 

هناخ داد  تبسن  دننک ) يراتسرپ  نم  هناخ  رد  هک  دنتفرگ  هزاجا  ترضحنآ  نارسمه 
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ياهیگ هژیو  صیاصخ و  زا  ربمایپ  ياه  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  تنوکـس  هک  دوب  نیا  نآ  لیلد  تلع و  شدوخب و  ار 
. دوب وا 
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، دنـشاب هدـنز  هکیمادام  دـندش  تنوکـس  قحتـسم  ناشلزانم  رد  اهنآ  ندوب  سوبحم  يارب  دـندش  یجرخ  هقفن و  قحتـسم  ناشیا  نوچ  سپ 
قاقحتـسا ماود  دوشیم  ققحم  تبـسن  نیاـبهکنیا  رباـنب  تسا  ثیدـح  تفه  نآ  عوضوم و  نیا  ثیداـحا  قوـسب  هداد  یهاـگآ  يراـخبسپ 

دنشاب . هدنز  هکیمادام  اه  هناخ  رد  ناشیا  تنوکس 
نارـسمه تنوکـس  هک  تسنیا  نآ  لـیلد  شدوخبار و  هناـخ  داد  تبـسن  هشیاـع ) ) دـیوگ ص 190  يراـسلا ج 5  داـشرا  رد  ینالطــسق  و 
سوـبحم يارب  دنتـسه  یجرخ  هقفن و  قحتـسم  هکناـنچمه  سپ  تسا  صیاـصخ  زا  وا  ياـه  هناـخ  رد  مالـسلا  هولـصلا و  هـیلع  ترـضحنآ 
قاقحتـسا ماود  دـش  تباث  ققحم و  تبـسن  نیاب  هکنیا  رب  داد  یهاگآ  سپ  دنـشاب  یقاب  هکیمادام  دنتـسه  مه  تنوکـس  قحتـسم  ناـشندوب 

دنشاب . یقاب  هکیمادام  اه  هناخ  تنوکس  يارب  ارناشیا 
نز دننام  نآرد  يانکـس  رگم  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادخ  لوسر  هرجح  زا  شیارب  هدوبن  نینموملا  ما  هک  عقوم  نیا  رد  تساناد  هدنناوخ  سپ 

تسا . تیکلم  رب  بترتم  هکیزیچب  نآ  رد  دنک  فرصت  هک  زگره  تسین  وا  يارب  راد و  هدع  هدتعم و 
زا لفاغ  هکیلاح  رد  دـنا  هدرمـش  هفیلخ  بقانمزا  ار  ندـش  نفد  نیا  یهاوخ و  هزاجا  نیاتنـس  لها  نیظفاح  هک  تسنیا  بیجع  یتخبدـب  و 

مدرم . لاوما  رد  فرصت  رددنمالسا  یناگمه  هماع و  نوناق 
هشیاعایآ دنوش و  نفد  هفیرش  هرجح  نیا  رد  هکهیلع  هللا  تاولص  ربمایپ  كاپ  هدازرتخدنسح  ماما  دومرف  تیصو  یقح  هچب  منادیمن  نم  و 
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دندش و حلـسم  هیماینب  سپ  دوشن ، تعاطا  هکیـسک  يارب  تسین  یئار  دشن و  تعاطا  واب و  داد  نذا  ای  دوش  نفد  نآ  رد  هکنیا  زا  درک  عنم 
نم هچ ، يارب  اهنیا  همه  دوش  يزیرنوخ  هنتف و  هک  دوب  کیدزن  دوش و  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  میراذـگیمن  ام  دـنتفگ :

منادیمن 

هیباج رد  هفیلخ  هبطخ 

لاوئـس نآرق  زا  دهاوخیم  هکیـسکسپ  تفگ : دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  باطخ ... نب  رمع  تفگ : هک  هدـش  لقن  یمخل  حابر  نب  یلع  زا 
زا دهاوخیم  هکیـسک  و  لبج ، نب  ذاعم  دزن  دیایب  دسرپ  هب  مارح  لالح و  زا  دـهاوخیم  هکیـسک  و  دـیامن ، بعک  نب  یبا  هب  عوجر  سپ  دـنک 
راد هگن  راد و  هنیزخ  نم  هکنوچ  دیآ  نم  دزن  دسرپ  هب  لام  زا  دهاوخیم  هکیسک  و  دیآ ، تباث  نب  دیز  شیپدنک  لاوئـس  ضئارف  تابجاو و 

منآ .
. هداد رارق  نآ  هدننک  میسقتو  راد  هنیزخ  نزاخ  ارم  یلاعت : دنوادخ  هکیتسردب  سپ  رگید : یترابع  رد  و 
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هبطخ  نیا  كرادم 
يربک ننس  رد  یقهیب  و  دندامتعا ، دروم  شتایاور  مامت  هک  اهدنس  اب  هدرک  لقن  لاوما ص 223  باتک  رد  ارنآ  يافوتم 224 ، دیبع  وبا  م -

يزوج ص 87 نبا  رمع  هریس  وهدومن  دای  دیرفلا ج 2 ص 132  دقعلا  رد  271 و  كردتسملا ج 3 ص 272 - رد  مکاح  و  ج 6 ص 210 ،
همجرت رد  تسا و  روهـشم  هک  دناوخ  يا  هبطخ  باطخ ... نب  رمع  هیباج  رد  تفگ : سپ  نادلبلا ج 3 ص 33  مجعم  رد  هدش  هراشا  ناب  و 
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هیباج  رد  ار  رمع  هبطخ  دندینش  اهنآ  هک  هدمآ  يرایسب  یفارگویب  و 
دیبع : یبا  قیرط  زا  نآ  دانسا 

ناـبح نبا  یـسلدنا و  رکب  نبا  شارخ و  نبا  نیعم و  نبا  ار  وا  يافوتم 221 و  یفوک  حلاص  وبا  یلجع  ملـسم  نب  حلاص  هللا  دـبع  ظفاح  - 1
. شحیحص رد  تسا  يراخب  تایاور  ناگرزب  خیاشم و  زا  وا  دنا و  هدرک  قیثوت 

وبا یئاـسن و  یلجع و  نیعم و  نبا  دعـس و  نـبا  دـمحا و  ار  واو  یفوتم 163  يرـصم  نمحرلا  دـبع  وبا  یمخل  حابر  نب  یلع  نب  یـسوم  - 2
دنا  هدرک  لالدتسا  جاجتحا و  ناب  حیحص  شش  ناماما  زا  رفن  راهچ  هدرک و  قیثوتنیهاش  نبا  متاح و 

نب بوقعی  یلجع و  دعس و  نبا  ، 114 يافوتم 7 /  لاس 10 و  دلوتم  یسوم  وبا  هللا ، دبع  وبا  یعبات  یمخل  حابر  نب  یلع  - 3
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. دنا هدومن  جاجتحا  ناب  حیحص  شش  نابحاص  زا  رفن  راهچ  قیثوت و  ار  وا  نابح  نبا  یئاسن و  نایفس و 
ارنآ دـندامتعادروم و  قثوم و  نآ  نایوار  مامت  هک  یحیحـص  ياه  قیرط  هب  هفیلخ  زا  هدـش  تیاور  هک  ملـسم  عوطقم و  هتباث  هبطخ  نیا  رد 

دنا . هتسناد  حیحص  یبهذ  مکاح و 
و دوشیم ، یهتنم  طقف  ناگ  هدـش  دای  رفن  دـنچ  نیاـب  ضئارف  مارح 3 - لـالح و  نارق 2 - هناـگ 1 - هس  مولع  هکنیاـب  تسا  رارقا  فارتعا و 

تسا  هللا  لام  راد  هنیزخ  وا  هکنآ  رگمتسین  مولع  زا  یبیصن  یظح و  هفیلخ  يارب 
تنس و باتک و  وانید و  تعیرش و  رد  وا  تما  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  هفیلخ و  هک  دشاب  لوقعم  زا  هک  ینیبیم  ایآ  و 

ربخ وا  شور  ریس و  هچنانچ  دنـشاب  مدرمزا  يرفن ) دنچ  هکلب  ) یهورگ مولع  نیا  رد  وا  عجرم  دشاب و  ناب  لهاج  مولعنیا و  دقاف  وا  ضئارف 
هیلع هللا  یلص  دمحم  تما  رد  هکنآ  لاح  دوشیم و  رقتسم  يراد  تناما  درجمب  تفالخ  ایآ  تسیچ و  يارب  تفالخ  نیا  سپ  دهدیم . نآ  زا 

دراد . واب  یصاصتخا  هجو  هچ  و  تسین ، مک  راد  تناما  هلآ  و 
لواهفیلخ . رد  مدرم  هقیرط  ریغ  رب  رکبوبا ) ینعی  ) تفرگ یشیپ  وا  زا  تفالخ  رد  هکیسک  زا  وا  رب  یصن  هدش  عقاو  یلب :

راوشد هضماغ و  مولع  هلکـشم و  لئاسم  ضرعم  رد  ار  شدوخ  هراومه  هکیـسک  نیب  هدـنیوگ و  نیا  نیب  تسا  قرف  هلـصاف و  هزادـنا  هچ  و 
رب دنلب  يزاوآ  ادص و  اب  هدومن و  ار  لکشم  نآ  لح  نآ  لاوئس  عقو  رد  اروف  دادیم و  رارق 

هحفص 388 ] ] 

دعب زگره  ارم و  دیـسرپ  هنهکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دینک  لاوئـس  یلثم  يدعب  اولاست  نل  ینولاست و  نا ال  لبق  ینولـس  دزیم : دایرف  اهربنم  يالاب 
دینک . لاوئس  ات  دید  دیهاوخن  ارمدننام  نم  زا 

شصیخلت . رد  مه  یبهذ  هتسناد و  حیحص  ارنآو  هدرک  لقن  كردتسم ج 2 ص 466  رد  مکاح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتنـس  رد  هن  یلاعت و  يادخ  باتک  رد  يا  هیآ  زا  ارم  دینکیمن  لاوئـس  مالـسلا ، هیلع  ترـضحنآ  لوق  و 
چیه نودـب  زین  هدـش  تباـث  هتفگ : هدرک و  لـقن  قـیرط  ود  زا  ص 231  شریـسفت ج 4  رد  ریثـک  نبا  مهدـیم ، ربـخ  امـشب  ارنآ  هکنآ  رگم 

یلاکشا .
امشب هکنآ  رگم  تمایق  زور  ات  دوشیم  عقاو  هک  يزیچ  زا  ارمدینکن  لاوئس  مسق  ادخب  هک  نم  زا  دیسرپ  هب  مالسلا : هیلع  راوگرزب  نآ  هتفگ  و 
لزان بش  رد  ایآ  منادیم  نم  هکنآ  رگم  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  چیه  تسین  دنگوس  ادخب  هک  ادخ  باتک  زا  ارم  دینک  لاوئـس  مهدیم و  ربخ 
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. هوک رد  ای  هدمآ و  راومه  نیمز  رد  زور  رد  ای  هدش 
هلمج نیا  كرادم 

یطویـس ص ءافلخلا  خیرات  رد  ضایر ج 2 ص 198 و  رد  يربط  نیدـلا  بحم  هدرک و  لـقن  ملعلا ج 1 ص 114  نایب  عماـج  رد  رمع  وبا 
ص 167، يراقلا ج 9  هدـمع  ص 485 ، يرابلا ج 8  حـتف  ص 338  بیذهتلا ج 7  بیذـهت  ص 319 ، ناـقتالا ج 2  دوشیم ، هدـید   124

هداعسلا ج 1 ص 400. حاتفم 
. دنرب دوس  مه  وا  نانیشنمه  ودوش  عفتنم  سپ  دنک  لاوئس  هک  تسین  يدرم  ایآ  مالسلا : هیلع  ترضحنآ  نخس  و 

هحفص 389 ] ] 

لزان هک  مسق  ادـخب  مالـسلا : هیلع  راوگرزب  نآ  هتفگ  نآ ص 57 و  رـصتخم  رد  هدرک و  لقن  ملعلا ج 1 ص 114  نایب  عماـج  رد  رمع  وبا 
ینابز هاگآ و  اناد و  یبلقنمب  نم  راگدرورپ  هکیتسردـب  هدـش . لزان  اـجک  هدـش و  لزاـن  هچ  هراـبرد  منادـیمنم  هکنآ  رگم  يا  هیآ  هدـشن 

دای ارنآ  رد ج 1 ص 400 ، هداعسلا  حاتفم  بحاص  هدرک و  لقن  ءایلوا ج 1 ص 68  هیلح  رد  ارنآ  میعن  وبا  تسا ، هدیشخب  ایوگ  هدنـسرپ و 
تسا . هدومن 

رگم يا  هیآ  تسین  ادخ و  باتک  زا  نم  زا  دیـسرپ  هب  دیهدب ، تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  ارم  دینک  لاوئـس  مالـسلا : هیلع  ترـضحنآ  لوق  و 
. يراومه نیمز  ای  یهوک  هنمادب  تسا  هدش  لزان  اجک  منادیم  نم  هکنآ 

رد یـصخش  هچ  دنکیم و  اپرب  ارنآ  یـسک  هچ  منادیم  نم  هکنآ  رگم  یبوشآ  هنتف و  چیه  تسین  هک  اهگنج  اه و  هنتفزا  ارم  دینک : لاوئـس  و 
دوشیم . هتشک  نآ 

هدوملا ص 274 ) عیبانی  .) تسا هدش  تیاور  بلاطم  نیازا  يرایسب  ترضحنآ  زا  هتفگ  هدرک و  لقن  ارنآ  لبنح  دمحا  ماما 
شرمک رب  وا  ریشمش  ترضحنآ و  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هرز  هکیلاح .... رد  هفوک  ربنم  يالاب  رد  مالسلا  هیلع  بانجنآ  هتفگ  و 

دیباین ارم  هکنآزا  شیپ  ارم  دیسرپ  هب  دومرف : زاب و  ارشکرابم  هنیس  مکش و  ربنم و  رب  تسـشن  سپ  دوب  شرـس  رب  ربمایپ  همامع  دوب و  هتـسب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ناهد  بآ  باعل  تسنیا  شناد  ملع و  تسا  نیا  تسا  یناوارف  مولع  نم  هنیس  بلق و  نایم  رد  هک  تسین  نیا  زج  سپ 

یندیشون . دیناشون  دیناروخ و  ارم  ادخ  ربمایپ  هک  هچنآ  تسنیا  هلآ ، هیلع و 
لیجنا لهابو  ناشتاروتب  هاروت  لها  رب  مهدیم  اوتف  هنیآ  ره  منیشنب  نآ  رب  دوش و  هدراذگ  يدنسم  نم  يارب  رگا  هک  ادخب  دنگوس  سپ 

هحفص 390 ] ] 

تسنم و رد  هک  هچناب  ار  امش  داد  اوتف  قیقحتب  هک  یلع  تفگ  تسار  دنیوگب  سپ  دروآ  نخـسب  ار  لیجنا  هاروت و  ادخ  هکنآ  ات  ناشلیجناب 
. دینکیمن هشیدنا  سپ  ایآ  دینکیم  توالتار  باتک  هکنآ  لاح 

هب ینولس  دیوگبهک : هباحص  زا  دوبن  یسک  دیوگ : بیسم  نبدیعس  هدرک  لقن  دیعس  یبا  زا  نیطمسلا ) دئارف  ) رد ارنآ  يومح  مالـسالا  خیش 
( دشیم خرس  ) هدش غاد  هکس  دننام  دندشیم  لاوئس  يا  هلئسم  زا  هاگ  ره  هکدوب  ترضحنآ  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رگم  ارم  دیـسرپ 

: دومرفیم و 

یل  نیدصت  تالکشملا  اذا 
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رظنلاب اهقئاقح  تفشک 

. مدوشگیم ما  هشیدنا  رظن و  اب  ارنآ  قیاقحدمایم  شیپ  نم  يارب  یتالکشم  هکیماگنه 

باوصلا  لیخم  یف  تقرب  ناف 
رصبلا اهیلتجی  ءایمع ال 

دنکیمن . نشور  ارنآ  یشرگن  هکیا  هدیچیپ  روک و  هلئسم  لقع  روصترد  دنز  يا  هقرج  رگا  سپ 

رومالابویغب  هعنقم 
رکفلا حیحص  اهیلع  تعضو 

ار  حیحص  هشیدنا  نآ  رب  مزادنا  راکب  یئاهن  بلاطمب  دشاب  هدیشوپ  هک 

هحفص 391 ] ] 

یبحرالا  هقشقشک  اناسل 
رکذلا ینامیلا  ماسحلاک  و 

تسا . روآ  مان  ینامب  ریشمش  دننام  ای  چک  غیت  نوچ  هک  ار  ینابز 

نونفلا  هقطنتسا  اذا  ابلق  و 
ررد هاوب  اهیلع  ربا 

. هتفس ياهردب  نآ  رب  دیامن  ناسحا  دنک  لاوئس  نآ  زا  هفلتخمنونف  هاگ  ره  هکیبلق  و 

لاجرلا  یف  هعماب  تسل  و 
ربخلا ام  اذ  اذه و  لئاسی 

تسا . ربخ  هچ  نآ  نیا و  زا  دنسرپیم  هکینادرم  نیب  رد  مرادن  يرظن  مدوخ  زا  مدرم و  اب  نم  میوگب  هک  نم  متسین  و 

نیرغصالا  برذم  یننکل  و 
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ربغام یضم  ام  عم  نیما 

. تسا هتشذگ  هچنآ  اب  ار  هدنیآ  منکیم  نایب  هک  مراد  يزیت  نابز  بلق و  نم  نکل  و 
رد یلاق  یتاله و  هروس  حرش  یتفلا  نیز  رد  یمصاع  ظفاح  ارنآ و  هدرک  لقن  نآ ص 170  رصتخم  رد  ملعلا ج 2 ص 113 و  رد  رمع  وبا 

یفنح يدیبز  نآ ج 5 ص 242 و  بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  بادالا ج 1 ص 38 و  رهز  ردیناوریق  يرصح  شیلاما و 
. هدرک دای  لاثمالا ج 2 ص 258  عمجم  رد  ارنآ  رخآ  تیب  ود  ینادیم  یلاما و  زا  لقن  سورعلا ج 5 ص 268 جات  رد 

تسا : لمات  نایاش 
یسک مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نامیالوم  زا  شیپ  خیرات  رد  مدیدن 

هحفص 392 ] ] 

هورگ نایم  يزیمآ  ناجیه  ساـسحاب  ار  شیادـص  دـنکدنلب  دـهد و  رارق  تخـس  تالاوئـس  هلکـشم و  لـئاسم  ضرعم  رد  ار  شدوخ  هک  ار 
ینولس دومرفیم  رایسب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راوگرزب  ربمایپ  وا  نیرقو  ردارب  رگم  ارم  دیسرپ  هب  ینولـس  شاهتفگب ، نادنمـشناد  نایاناد و 

امش هکنآ  رگم  يزیچ  زا  دیسرپ  یمن  دیسرپ و  هب  ینولس  وا  هتفگ  ینولس و  ینولـس ، وا  لوق  دیهاوخیم و  هچنآ  نم  زا  دیـسرپ  هب  متئـش  امع 
يراوگرزب و تمرکم و  نیا  ثراو  دـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  ملع  ثراو  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنانچمه  سپ  مهدـیم  ربخ  ناـب  ار 

( مجرتم تلاسر . توبن و  رد  رگم  ) دنرگیدکی نیرق  دازمه و  مراکم  مامت  رد  ود  نآ  و  دیدرگ ، نآ  ریغ 
اب وهداتفا  يراتفرگ  تمحز و  رد  هدش و  اوسراملـسم  هکنآ  رگم  هدرواین  نابزب  ار  نخـسنیا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  دـعب  سکچیه  و 

تسا . هتشادرب  دوخ  ینادان  لامک  زا  هدرپ  شدوخ  تسد 
: دننام

لاس کلملا  دبع  نب  ماشه  جاح  ریما  هنیدم و  هکم و  یلاو  یشرق  ینوزخم  هریغم  نب  دیلو  نبب  ماشه  نب  لیعامـسا  نب  ماشه  نب  میهاربا  - 1
نم هک  نم  زا  دیـسرپ  هب  ینم : ملعا  ادحا  اولاست  دیحولا ال  نب  اناف  ینولـس  تفگ : سپـس  ، دناوخ هبطخ  هنیدم  رد  درک و  جـح  مدرم  اب   107
ایآ هک  دیـسرپ  ینابرق  وا  زا  تساـخرب و  قارع  لـها  زا  يدرم  سپ  دـشاب ، نم  زا  رتاـناد  هکیـسک  زا  دـینکیمن  لاوئـس  مملع ، هناـگی  دـنزرف 

دمآ . ریزب  ربنم  زا  ات  دیوگب ، هچ  تسنادن  سپ  نآ ؟ تسبجاو 
رکاسع ج 2 ص 305 ) نبا  خیرات  )

نامیلس نب  لتاقم  دیوگ : یبرحمیهاربا  نامیلس : نب  لتاقم  - 

هحفص 393 ] ] 

مدآ هکیتقو  تفگ  وابيدرم  سپ  انایول ،) ) ات تسا  شرع  ریزهچنآ  زا  نم  زا  دیسرپ  هب  انایول : یلا  شرعلا  نود  امع  ینولس  تفگ : تسشن و 
تساوخ ادخ  نکیل  و  دوبن ، امش  لمع  رطاخ و  هشیدنا  زا  لاوئس  نیا  تفگ ، واب  لتاقم  سپ  دیوگ : میهاربا  دیشارت  اروا  رس  یک  دومن  جح 

. مدرک مدوخب  هک  یباجعا  رورغب و  دنک  اوسر  ارم 
يدادغب ج 13 ص 163) بیطخ  خیرات  )

وبا يا  تفگ  واب  یـصخش  سپ  تسا ، شرع  ریز  هک  هچنآ  نم  زا  دیـسرپ  هب  تفگ  نامیلـس  نب  لـتاقم  يزور  دـیوگ : هنییع  نب  نایفـس  - 3
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( هراـچیب ) خیـش سپ  دـیوگ : تسوا ، بقع  رد  اـی  وا  يوـلج  رد  شا  هدور  رگج و  لد و  اـیآ  وـگب  يا  هدـید  ار  هچروـم  هرذ و  اـیآ  نسحلا 
يدادغب ج 13 ص 166) بیطخخیرات  .) دش راتفرگ  ناب  هک  تسیتبوقعنآ  هک  مدرک  نامگ  نم  دیوگ : نایفس  واب  دیوگب  هچ  تسنادن 

ننس نع  ینولس  هتفگ  هتسشن و  دوب  وا  يارب  هک  یسلجم  رد  هدش و  هفوک  دراو  هدداتق  هک  دیـسر  نمب  دیوگ  لامح : نوراه  نب  یـسوم  - 4
تساخرب هفینح  وبا  سپ  نک ، لاوئس  وا  زا  زیخرب و  دنتفگ  هفینح  وبا  هب  یتعامج  سپ  مهد ، خساپ  امشب  ات  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

لخاد نآ  رب  دمآ و  شلوا  رهوشسپس  درک  رهوش  شنز  سپ  دش ، بیاغ  شلایع  زا  هکیدرم  هرابرد  یئوگیم  هچ  باطخلاوبا  يا  تفگ : و 
هکنآ لاح  يدرک و  رهوش  راکانز  يا  تفگ  واب  دمآ و  مود  رهوش  سپـس  ما  هدنزنم  هکنآ  لاح  يدرک و  رهوش  راکانز  يا  تفگ : دش و 

نآ يارب  دیاب  ام  دشاب  هدشن  عقاو  هک  دنچ  ره  : تفگ هفینح  وبا  سپ  هدـش  عقاو  هصق  نیاتفگ  هداتق  سپ  تسا  هنوگچ  ناعل  یتشاد ، رهوش 
سپ دیسرپ ؟ هب  نم  زا  نآرق  زا  میوگیمن  امشب  يزیچ  هلئسم  نیا  رد  نم  تفگ : واب  هداتق  سپ  میشاب ، هدامآ 

هحفص 394 ] ] 

یملع وا  دزن  هکیـسکنآ  تفگ  هب "  کیتآ  انا  باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذلا  لاق  لج " : زع و  يادخ  لوق  رد  یئوگیم  هچ  تفگ : هفینح  وبا 
ار مظعا  مسا  هک  دوب  دواد  نبا  نامیلـس  يومع  نادـنزرف  زا  يدرم  نیا  تفگ  هداتق  دوب ، یـسک  هچ  وا  اـیآ  ارنآ . مرواـیم  نم  دوب  باـتک  زا 

تسنادیم .
وازا رتاناد  هکیـسک  ناربمایپ  زا  يربمایپ  روضح  رد  دوب  هللا و  ناحبـس  تفگ  هن  تفگ : تسنادیم  ار  مسا  نیا  نامیلـس  ایآ  تفگ : هفینح  وبا 

وت ایآ  تفگ : هفینح  وبا  دیـسرپ . هب  دـنراد  عزانت  فالتخا و  نآ  رد  مدرم  هچنآ  زا  مهدـیمن  ار  امـش  خـساپ  ریـسفت  زا  نم  تفگ : هداتق  دوب .
واـب هکیتقو  ادـخ  هدومن  تیاـکح  وا  زا  هچنآ  رد  تفگ  میهاربا  هچناـنچ  یتـفگن  ارچ  سپ  تفگ  واـب  هفینح  وبا  مراودـیما ، تفگ : ینموم ،

موشیمن . رهش  نیا  لخاد  زگره  مسق  ادخب  هک  دیریگب  ارم  تسد  تفگ : هداتقیلب  تفگ : يرادن  نامیا  ایآ  تفگ :
باعیتسا ص 156) بحاص  رمع  یبا  ءافتنا  )

هفینح وبا  و  دیهاوخیم . هچ  ره  زا  دیـسرپ  هب  تفگ : سپ  دندش ، عمج  وا  رود  مدرم  سپ  دش  هفوک  لخاد  وا  هک  هدـش  تیاکح  هداتق  زا  - 5
تسناوتن سپ  دندیسرپ ، سپ  هدام  ایدوب  رن  ایآ  نامیلس  هچروم  وا  زا  دیـسرپ  هب  تفگ : سپ  دوب . سر  ون  یناوج  زورنآ  رد  مدرم و  نایم  رد 

دوب رن  رگا  )و  تلاـق :) یلاـعت يادـخ  لوق  زا  تفگ  ار  نیا  یتـسناد  روطچ  دـنتفگ : واـب  سپ  دوب  هداـم  تفگ : هفینح  وبا  سپ  دـهد ، باوج 
رن و رب  هک  تسا  هاش  هسامح و  دننام  هلمن  تفگ  و  لاق ) :) دومرفیم

هحفص 395 ] ] 

دوش . قالطا  هدام 
ناویحلا ج 2 ص 368) هایح  )

زا ار  امـش  مهدـیم  ربخ  هک  دـیهاوخیم  هچنآ  نم  زا  دیـسرپ  هب  تفگیم : هکم  رد  یعفاش  مدینـش  دـیوگ : نوراهنب  دـمحم  نب  هللا  دـیبع  - 6
لوسرلا مکیتآ  ام  و  تفگ " : دشکب ، ار  يروبنز  هکیمرحم  رد  یئوگیم  هچ  هللا ، دبع  ابا  يادـنتفگ  واب  سپ  شربمایپ ، تنـس  ادـخ و  باتک 

یبهذ ج 2 ص 288) ظافح  تاقبط  .) دیریگب ارنآ  هدروآ  امش  يارب  ربمایپ  هک  هچنآ  هیآ 8 - رشح  هروس   " هوذخف -

هحفص 396 ] ] 
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 67
هک دنا : هدرک  لقنرمع  نب  هللا  دـبع  زا  حیحـص  دانـساب  شریـسفت  رد  یبطرق  نامیالا و  بعـش  رد  یقهیب  کلام و  نایوار  رد  دادـغب  بیطخ 

. درک ینابرق  يرتش  هرک  درک  مامت  ارنآ  نوچ  تخومآ و  لاس  هدزاود  رد  ارهرقب  هروس  رمع  تفگ 

هحفص 397 ] ] 

. لاس هدزاود  رد  تسنآ  رد  هچنآ  هقف و  اب  تخومآ  ار  هرقب  هروس  رمع  دیوگ : شریسفت ج 1 ص 132  رد  یبطرق 
اب هدوب  ناب  وا  مامتها  نآرق  رب  هفیلخ  تافتلا  هجوت و  مدـع  زا  ایهک  دـنکیم  شاف  راهظا و  بلطم  نیا  دـیوگ : هسفن ) هللا  سدـق  ) ینیما همالع 
دای هتخادـنا  ریخاـت  هکنآ  اـت  همهم  مولع  هدـش  هدـیچیپ  نآ  رد  تسا و  یمالـسا  لوصا  نیرتمهم  نآرق ) میلعت  نتفرگ و  ارف  ینعی  ) نآ هکنآ 

رد هچنانچ  رازاب  رد  یگ  هطـساو  یلالد و  هدرک  نیا  زا  لوغـشم  لفاغ و  ار  وا  دـیاش  ینالوط و  تدـم  نیا  رخآ  ات  ارنآ  زا  يا  هروس  نتفرگ 
. دنا هدرک  ناب  یهاوخ  رذع  هباحص  زا  نارگید  وا و  دوخ  هدش و  دراو  راثآ  نیا  زا  یکی  زا  شیب 

جاتحم سپ  هدش  ناب  ءاقلا  هچنآ  ساکعنا  زا  هدرک  عانتما  هک  هدوب  وا  روعش  هزیرغ و  یگشخ  وا و  كرد  شوه و  یهاتوک  روصق و  زا  ای  و 
. تسا هدومن  ارنآ  نتخومآ  دصق  هک  ار  هچنآ  دوش  وا  هرطاخ  رد  شقتنم  ات  هدیدرگ  وگزاب  رایسب و  تبظاوم  رارکتب و 

نامگ نم  هک  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتفگ  زا  تشذـگ  هحفـص 229  رد  هک  هچنآ  ار  یمود  لامتحا  دنکیم  دـیکات  اسب  هچ  و 
هک منیبیمن  هصفحب ، وا  هرابرد  ترـضحنآ  شیاـمرف  زا  هدـش  داـی  رد ص 128  هچنآ  يزوماـیب و  ار  نـیا  هـکنآ  زا  شیپ  يریمب  وـت  مـنکیم 

دیامن . هماقا  ارنآ  هک  منیبیمن  بانجنآ : تفگ  دزومایب و  ارنآ  تردپ 
وا يارب  نآرق  ظـفح  نکیل  دوـب و  ناـمثع  زا  هقفا  ملعا و  رمع  هک  تسا  ننـست ) ناردارب  ) ياـهباتک رد  هک  هـچنآ  ار  نـیا  دـنکیم  کـمک  و 

. دوب لکشم 

هحفص 398 ] ] 

هنیدم رد  هرقب  هروس  هک  اریز  دشاب  هدش  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسین  نکمم  هروس  نیا  نتخومآ  نتفرگ و  دای  هکیتسردب  سپ  دشاب  هچ  ره  و 
نم هکنآ  رگم  دشن  لزان  ءاسن  هرقبهروس و  دیوگ : هشیاع  هدش و  لزان  عادولا  هجح  رد  هکیا  هیآ  دنچ  زج  نیرـسفم  مامت  قافتاب  هدش  لزان 

زا دنتـسه ) دقتعم  ناب  ینـس  ناردارب  هچنآ  ربانب  ) تفر ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآدزن 
هباحصزا یکی  شیپ  راچان  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  شزومآ  هدرکن  رایتخا  تیفیک  نیا  اب  و  شترجاهم ، مهدزای  لاس 

تسا و هدوب  هباحـص  قالطالا  یلع  ملعا  هفیلخ  هک  دیوگیم : هدـنیوگ  هکیناسک  دـنناشیا  تسا و  هتخومآ  ارنآ  هدوب  ناشیا  زا  يرفن  دـنچ  ای 
نتخومآ هک  اه  هروس  هیقب  رد  تسا  دوجوم  هکاـه  هروس  هیقب  رد  ینآرق  مولع  رتشیب  زاهفیلخ  ندوب  يراـع  یلاـخ و  رب  زین  دـهدیم  یهاوگ 

میرک . نآرق  ءازجا  باسحب  تسا  لاس  یس  دصکی و  زا  شیب  یعدتسم  هدعاق  نیا  رب  نآ 
لاح دـشاب و  لاس  هاجنپو  دـص  کیدزن  هکینامزب  نآرق  مامت  نتفرگدای  نتخومآ و  رد  تسا  دـنمزاین  جاـتحم و  باـسح  نیا  رب  هفیلخ  سپ 
هفیلخ سپ  تسنآ ، رد  هکتـسیئاهنآ  زا  شیب  تسنآرق  ياه  هروس  زا  هرقب  ریغ  رد  هکیماکحا  هکنیا  ربانب  درکن ، نیاـب  ءاـفوهفیلخ  رمع  هکنآ 

دربـیمن هار  هک  دوب  نیمه  يارب  ناـشیا و  زا  هدـنزومآ  درگاـش و  هن  تسا  مدرم  ملعم  راـگزومآ و  هفیلخهکنآ  لاـح  زوـمآ و  شناد  دوـب و 
ءاعدا تسا و  راوشد  فلکت و  قمعت و  نآیناعم  زا  يزیچ  نیرت  هداـس  نیرت و  طیـسب  درکیم  لاـیخ  نآرق و  رد  هدوجوم  ماـکحا  زا  هلمجب 
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ره تفگیم  ومیا  هدش  یهن  نآ  زا  ام  هک  درکیم 

هحفص 399 ] ] 

(. هتفگ هیباج  هبطخ  رد  ) هچنآ رخآ  ات  دنک ، هعجارم  بعک  نب  یباب  سپ  دنک  لاوئس  نآرق  زا  دهاوخیم  سک 
رخآ رد  رمع  هک  هدرک  تیاور  نیریـس  نب  دـمحم  سپ  نآ  زا  دـعب  اـما  وا و  رب  یـشومارف  نایـسن و  ضورع  زا  شیپ  هفیلخ  ماـقم  تسا  نیا 
هداد رارق  دوخ  يور  شیپ  اریدرم  سپ  درکیم  شومارف  ار  شزامن  تاعکر  ددع  یتح  دوب  هدش  یـشومارف  نایـسنب و  التبم  شتفالخ  نارود 

. درکیم وا  دیامن  عوکر  ای  دنک  مایق  هک  درکیم  هراشا  واب  هاگ  ره  سپ  دنک  نیقلت  ار  وا  هک 
اوتف زا  هدرکن و  يراددوخ  يرواد  تواضق و  زا  دش  دای  هک  بلاطم  نیا  مامت  اب  وا  هک  تسنیا  یتفگش  بیجع و  سپ  ینکیم  بجعت  رگا  و 

دشیم . رهاظ  اهنآ  زا  يرایسب  رد  وا  هابتشا  وءاطخ  هک  دنچ  ره  درکیمن  عانتما  عوجر و  نداد 
( رمع نب  هللا  دبع  ياقآ  .) دوب هدرک  ءادتقا  یگ  هژیو  هصیصخ و  نیا  رد  شردپ  هب  :و  مرکلا یف  يدع  يدتقا  هب  اب 

تفرگ و ارف  ارنآ  ات  هک  دـش  لطعم  لاس  تشه  هرقب  هروس  نتخومآ  يارب  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  هدرک  لقن  ءاطوم ج 1 ص 162  رد  کلام 
رد ار  هرقب  هروس  رمع  نب  هللا  دـبعهک  هدرک : دای  يراقلا ج 2 ص 732  هدـمع  رد  ینیع  هدرک و  دای  شریسفت ج 1 ص 34  رد  ارنآ  یبطرق 

رمعرسپ هک  تسا  کلام ج 1 ص 162  ءاطوم  حرـش  کلاحلا  ریونت  رد  هچنانچ  تسا  دعـس  نیا  تاقبط  رد  دوب و  تفرگ  دای  لاس  هدزاود 
هک هچنآ  نآ و  ماکحاو  تابجاو  وا  هکنآ  يارب  دیوگ : یجاب  تخومآ ، لاس  راهچ  رد  ار  هرقب  هروس 

هحفص 400 ] ] 

. تخومایم تسناب  قلعتم 
هک دادرخ 1361 ش  متـشه  ربارب  يرمقيرجه  مظعملا 1402  نابعـش  مجنپ  هبنـش  رد  ریدغلا  مشـش  دلج  لوا  ءزج  مهدزای  دلج  دش  مامت  )

نیدجاسلا دیس  نیدباعلا و  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  ترـضح  تیالو  تماما و  نازورف  رتخانیمراهچ  دوعـسم  دالیم  زورلاس  اب  فداصم 
(. راکهنگ هدنب  نیا  همجرت  شراگن و  هب  نیلصملا . تاولص  هئانبا  هئابآ و  یلع  یلع و 

« يزارلا فیرشلا  یلع  نبدمحم  »

دلج 12

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 
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 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 08 رد  ریدغ  ءارعش 

یکلام نیدلا  سمش 

بایمک راثآ 

( جح هعتم   ) هعتم ود  رد  هفیلخ  هدیقع  يار و 
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رما هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادخ و  باتک  رد  هدش  لزان  هعتم  هیآ  تفگ  نیـصح  نب  نارمع  دـیوگ : هکهدـش  لقن  ءاجر  یبا  زا  - 1
تفر ایند  زا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآ  زا  درکن  یهن  ار و  جح  هعتم  هیآ  دنک  خسن  هکیا  هیآ  دشن  لزان  سپـس  نابار  ام  دومرف 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ام و  میدشیم  بایماک  عتمتم و  ام  ملسم : يارب  رگید  تروص  تساوخیم . هچنآ  تفگ  ادعب  شدوخ  يارب  يدرم 
تفگ تساوخیم  هچنآ  شدوخ  يارب  يدرم  دشن . لزان  نارق  نآ  هرابرد  هلآ و 

هحفص 4 ] ] 

هکنادـب وا  مراهچ  هرابع  رد  و  میدـش ، عتمتم  وا  اب  مه  اـم  دـش و  عتمتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تفگ : وا : رب  يرگید  ظـفل  رد  و 
هچنآ يدرم  درکن . نآ  زا  یهن  ار  ام  یباتک و  نآ  هرابرد  دـشن  لزان  سپ  ار  هرمع  جـح و  نیب  درک  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

تفگ . شدوخ  يارب  تساوخیم 
يراخب : ظفل 

تفگ . تساوخیم  هچنآ  شدوخ  يارب  يدرم  . دش لزان  نارق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  میدشیم  عتمتم  ام 
وا : يارب  يرگید  ظفل  رد  و 

دشاب و هدرکمیرحت  ارنآ  هک  دشن  لزان  نارق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  میدروآاجب  ارنآ  ام  سپ  ادخ  باتک  رد  هعتم  هیآدش  لزان 
. تفگ شدوخ  يارب  تساوخیم  هچنآ  يدرم  . درکن نآ  زا  یهن  تفر  ایند  زا  ات  مه  ربمایپ 

هکنوچ دیوگ  داشرا  رد  ینالطسق  . دوب رمع  وا  هک  دنیوگیم  تفگ : يراخب  ینعی  دمحم  هک  تسیراخب ، حیحص  ياه  هخسن  زا  یضعب  رد  و 
هتفگ يراخب  هکتسیسکنآ  نیا  تفگ : سپس  . يراخب زا  هدرک  دای  شریسفت ج 1 ص 233  رد  ارنآ  ریثک  نبا  .و  درکیم یهن  نآ  زا  هک  دوب  وا 

هک ار  وا 

هحفص 5 ] ] 

. درکیم یهن  عتمت  جح  زا  ار  مدرم  هک  دوب  رمع  هک  نآب  هدرک  حیرصت 
دوب يراخب  يدـیمح و  هدـمع  نآ  سپ  روطنیمه  هدرک  لقن  يراخب  زا  ارنآ  یلیعامـسا  يرابلا ج 4 ص 339 و  حتف  رد  دـیوگرجح : نبا  و 

لـصا رد  دوب  نینچ  رمع  ینعی  تساوخیم ، هچنآ  تفگ  شیارب  يدرم  تفگ : شرخآ  رد  فرطم و  زا  يریرح  هیاورب  درک  نیاـب  هراـشا  هک 
نآ زا  دوصقم  هتفگ  هتـسناددیعب و  ینامرک  .و  ارنامثع ای  رمع  هدرک  دـصق  هک  تسا  لمتحم  دـیوگ : نیتلا  نبا  هدرک و  لـقن  ملـسم  ارنآ  هک 

يوریپ نیا  رد  ار  وا  دندوب  وا  زا  دعب  هکیناسک  درک و  یهن  نآ  زا  هک  دوب  یسک  لوا  وا  هک  اریز  دوش  رمعب  ریسفت  هکتـسنآ  رتهبو  تسنامثع 
درک هراشا  سپ  دندیسرپ  رباج  زا  سپ  دومنیم ، ناب  رما  سابع  نباو  درکیم  نآ  زا  یهن  ریبز  رـسپ  هک  تسا : ملـسم  حیحـص  رد  سپ  . دندرک

. دوب رمع  درک  نآ  زا  یهن  هکیسک  لوا  هک 
يارب نافع  نب  نامثع  هن  . دوب باطخ  نب  رمع  وا  و  تفگ ، تساوخ  هچنآ  شدوخ  يارب  يدرم  دیوگ : داشرا ج 4 ص 169  رد  ینالطسق  و 

رخآ ات  ملـسم  حیحـص  رد  سپ  دندوب  وا  وریپ  بلطم  نیا  رد  دندمآ  وا  زا  دـعب  هکیناسک  سپ  دوب  رمع  درک  نآ  زا  یهن  هکیـسک  لوا  هکنآ 
. تسا هدش  دایرجح  نبا  يا  هملک 

زا دوب  وا  زا  دعب  هکیـسک  سپ  درک  هعتم  زا  یهن  هک  دوب  یـسک  لوا  واهکنآ  يارب  دوب  باطخ  نب  رمع  وا  دـیوگ : ملـسم  حرـش  رد  يوون  و 
. دندوب وا  وریپ  بلطم  نیا  رد  وا  ریغ  نامثع و 
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خیش : ود  ظفل 
هچنآ شدوخ  يراب  يدرم  تفگ  هنیآ  ره  سپ  هدش ، لزان  نارق  نآ  هرابرد  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  میدرکیم  هعتم  ام 

هحفص 6 ] ] 

يربک ج 5 ص 20) ننس  .) تساوخ
یئاسن : ظفل 

( درک میرحت  ) تفگ شدوخ  يارب  نآ  رد  يا  هدنیوگ  . میدومن هعتم  واب  مه  ام  دومن و  جح  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتسردب 
تسا . هدروآ  لیذ  نودب  هاتوک  ملسم  ظفلب  کیدزن  شدنسم ج 4 ص 436  رد  دمحا  هدرک و  لقن  شننس ج 5 ص 155  رد  ارنآ 

ام مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دش و  لزان  نارق  نآ  رد  میدرک و  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  یلیعامـسا : ظفل  رد  و 
درکن . عنم  ار 

ینادـیمن وت  هکیتسردـب  سپ  تیاوتف ، زا  یخرب  هب  شاب  مارآ  تفگ : واب  يدرم  سپ  دادـیم  هعتمب  اوتف  وا  هک  هدـش  لـقن  یـسوم : یبا  زا  - 2
هک منادیم  نم  تفگ : رمع  سپ  وا ، زا  مدرک  لاوئـس  ومدـید  ار  وا  هکنآ  ات  وت  دـعب  جـح  نیئآ  وکسانم  رد  دروآ  دوجوب  هچ  نینموملاریما 

تخرد هیاس  رد  ناشنان  زابمدرم  هک  متـشاد  تهارک  نم  نکل  و  دـندش ) باـیماک  ناـشنانز  زا   ) جـح رد  دـندرک  هعتم  شباحـصا  ربماـیپ و 
لسغ .) بآ  ینعی   ) دکچیم بآ  ناشیاهرس  زا  هکیلاح  رد  جح  رد  دننک  تکرح  هاگنآ  دننک  شزیمآ  یسورع و  كارا 

باتک : كرادم 
شننس ج 5 رد  یقهیب  شدنسم ج 1 ص 50 و  رد  دمحا  و  شننس ج 2 ص 229 ، رد  هجام  نبا  دوخ ج 1 ص 472 و  حیحص  رد  ملسم 

هحفص 7 ] ] 

. تسا دوجوم  یناقرز ج 2 ص 179  ءاطوم  حرشو  لوصولا ج 1 ص 288 ، ریسیت  رد  شننس ج 5 ص 153 و  رد  یئاسن  ص 20 و 
دعب دهد  دوس  نابار  وت  ادخ  هک  زورما  رد  یثیدحب  میوگیمثیدح  ار  وت  یتسارب  نم  دیوگ  هدش : لقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  فرطم  زا  - 3
سپ جح ) رد  دندومن  هعتم  و   ) دنتفرهرمع لاس  هد  تدم  رد  شنادـناخ  زا  یهورگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنادـب  زورما ، زا 
هدیقع راهظا  وا  زا  دعب  یـسک  ره  تفر  ایند  زا  هکنآ  ات  نآ  زا  درکن  یهن  ترـضحنآ  دوخ  دنک و  لطاب  خـسن و  ارنآ  هک  دـشن  لزان  يا  هیآ 

. دهد رظن  هکتساوخیم  هک  روطنآ  درک  يا 
درکن یهن  و  هجام : نبا  ظفل  رد  .و  رمع ینعی  تساوخیم ، هک  روطنآ  شدوخ  يار  رظنب و  درک  هدیقع  راهظا  يدرم  ملـسم : رگید  ظفل  رد  و 

تفگ . دیوگب ، تساوخیم  هچنآ  شدوخ  يارب  يدرم  نآ  زا  دعب  دشن  لزان  مهنآ  خسن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا 
يرابلا ج3 ص حتف  يربک ج 4 ص 344 ، ننس  دمحا ج ط ص 434 ، دنسم  هجام ج 2 ص 229  نبا  ننس  ملسم ج 1 ص 474 ، حیحص 

.338
رگید : تروص 

هکیتسردب دشخب ، يدوس  نآ  ببـسب  ار  وت  ادخ  دیاش  هک  یثیدح  میوگ  ثیدح  ار  وتنم  تفگ : نمب  نیـصح  نب  نارمع  تفگ  فرطم  زا 
دشن لزان  نارق  زا  ياهیآ  نآ  هرابرد  تفر و  ایند  زا  ات  درکن  نآ  زا  یهن  سپس  هرمع  جح و  نیب  درک  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لو سپ  متخوس  مدش و  غاد  هکنآ  ات  نم  يارب  دوب  ملسم  نیا  دنک و  میرحت  ارنآ  هک 
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هحفص 8 ] ] 

. تشگرب هرابود  سپ  مدرک  اهر  ار  یغاد  سپس  مدرک 
يارب يدرم  دـشن ، لزاـن  نآ  عـنم  هراـبرد  يا  هیآ  درکن و  یهن  نآ  زا  ربماـیپ  تسلـالح  ادـخ  باـتک  رد  هعتم  هک  تسا  یمراد : ظـفل  رد  و 

یمراد ج 2 ص35 . ننس  ملسم ج 1 ص 474، حیحص  . تفگ تساوخیم  هچنآ  شدوخ 
موس : تروص 

میوـگیم ثیدـح  وـتب  نم  تفگ  نمب  سپ  تـفر ، اـیندزا  نآ  رد  هکیراـمیب  رد  نـم  يوـسب  داتـسرف  نیـصح  نـب  نارمع  دـیوگ : فرطم  زا 
رگا سپ  مدرم  رگا  نک و  نامتک  نم  رب  ارنآ  مدنام  هدـنز  رگا  سپ  دیـشخب  یعفن  وتب  نم  زا  دـعب  اهنآببـسب  دـنوادخ  دـیاش  هک  یثیداحاب 

هرابرد سپ  ار  هرمع  جح و  نیب  درک  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپهک  نادب  .و  تسا ملـسم  نم  رب  نآ  هک  نک  وگزاب  ارنآ  یتساوخ 
. تفگ شدوخ  يارب  تساوخیم  هچنآ  نآ  رد  يدرم  درکن ، یهن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دش و  لزان  ادخ  باتک  نآ 

یئاسن ج 5 ص 149 . ننس  دمحا ج 4 ص 428 ، دنسم  ملسم ج 1 ص 474 ، حیحص 
ار هرمع  عتمت  یئوگیم  هچ  ار  کلام  نب  دعـس  درکیم  لاوئـس  درک  جـح  هیواعم  هکیلاس  مدینـش  تفگ : لفون  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  زا  - 4

یلو دوب  نم  زا  رتـهب  رمع  تفگ : يرتـهب ، رمع  زا  وت  سپ  نآ  زا  درکیم  عنم  هک  دوب  رمع  تفگ : سپ  تسا ، یئوـکین  بوـخ  تفگ : جـحب 
. دوب رمع  زا  رتهب  وا  دومنجحب و  عتمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یمراد ج 2 ص 35) ننس  )

هحفص 9 ] ] 

اهنآ درک  جح  نایفس  یبا  نب  هیواعمهکیلاس  رد  سیق  نب  كاحـض  صاقو و  یبا  نبدعـس  دینـش  هک  هدش : تیاور  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  - 5
سپ ار  یلاعت  يادخ  رما  دشاب  نادان  هکنآ  رگمیـسک  دنکیمن  ار  راک  نیا  تفگ : كاحـض  سپ  دندرکیم  جـحب  رمع  عتمت  هرابرد  وگتفگ 

لوسر تفگ : دعـس  . درک نیا  زا  یهن  باطخ  نب  رمعهکیتسردب  سپ  تفگ : كاحـض  مردارب ، رـسپ  يا  یتفگ  دـب  هزادـنا  هچ  تفگ  دـعس 
میدومن . جحب  عتمت  ترضحنآ  اب  مه  ام  درک و  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ثیدح : نیا  كرادم 
نیا تفگ : سپ  يذمرت ج 1 ص 157 ، حیحص  یئاسن ج5 ص 52 ، ننس  یعفاش ج 7 ص 199  ما  باـتک  کلام ج 1 ص 148 ، ءاطوم 

ثیدح نیا  تفگ : یبطرق ج 2 ص 365 و  ریسفت  یقهیب ج5 ص 17  ننس  صاصج ج 1 ص 335 ، نارقلا  ماکحا  تسا  حیحـص  یثیدح 
یناقرز ج 8 بهاوم  حرش  ینالطسق ، هنیدللا  بهاوم  ارنآ ، يذمرت  نتـسناد  حیحـص  هدومن  دای  میق ص 84 و  نبا  داعملا  داز  . تسا حیحص 

ص 153.
ار هرمع  عتمت  زا  دیسرپ  وا  زا  سپ  . دمآ ماش  لها  زا  يدرم  هک  دجسم  رد  رمع  رسپ  اب  مدوب  هتـسشن  نم  تفگ : هک  هدش  تیاور  ملاس  زا  - 6

یهن نآ  زا  نم  ياباب  رگا  وت  رب  ياو  تفگ : سپ  درکیم ، یهن  نآ  زا  هک  دوب  تردـپ  تفگ : . تساـبیز بوخ  تفگ : رمع  رـسپ  سپ  جـحب ،
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نامرفب  ای  منک  لمع  مردپ  هتفگب  ایآ  ، دومرفیم رما  ناب  دومنیم و  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اما  درکیم 

وشدنلب هلآ  و 
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هحفص 10 ] ] 

نم . شیپ  زا  ورب 
رگید : تروص 

سپ درک ، یهن  نآ  زاتردـپ  هکیتسارب  تفگ : واب  هدـننک  لاوئـس  سپ  تسا  لـالح  نآ  تفگ  دندیـسرپ  جـح  هعتم  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  زا 
نامرف ای  دوش  يوریپ  ار  مردـپ  نامرف  ایآ  دروآ  اجب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ و  زا  درک  یهن  مردـپرگا  يدـید  اـیآ  تفگ 
ربمایپ هک  هقیقح  هنیآ  ره  تفگ  سپ  هلآ ، هیلع و  هللایلـص  ادـخ  لوسر  ناـمرف  هکلب  تفگ : درمنآ  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

دروآ . ياجب  ارنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
موس : تروص 

هک تفگ : تردـپ ، ابینکیم  تفلاخم  وت  هک  دـش : هتفگ  واب  سپ  دومن  نآب  رما  سپ  دـش  هدیـسرپ  جـح  هعتم  زا  رمع  رـسپ  زا  دـیوگ : ملاس 
مامت جـح  ياـه  هاـم  رد  هرمع  هک  ینعی  دـینک  ادـج  جـح  زا  ار  هرمع  تفگ ، هک  تسین  نیا  زج  دـیئوگیم ، امـش  هک  ار  هچنآ  تفگن  مردـپ 
مارح ارنآ  امـش  سپ  دوش ، ترایز  جح  ياه  هام  ریغ  رد  ادخ  هناخ  هک  درک  دصق  و  ادخ ، هناخ  يارب  یـشک  شیپ  ینابرق و  هب  رگم  دوشیمن 
لمع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لالح و  ارنآ  لج  زعيادخ و  هکنآ  لاح  دیدرک و  تبوقع  هجنکـش و  نآ  رب  ار  مدرم  دیداد و  رارق 

تسارت هتسیاش  لج  زع و  يادخ  باتک  سپ  ایآ  تفگ : دندرک  رارصا  وا  رب  یتقو  سپ  تفگ : ، دوب هدومن  ناب 

هحفص 11 ] ] 

يربک ج 5 ص 21) ننس  .) رمع ای  دوش  يوریپ 
مراهچ : تروص 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  عتمت و  رد  تصخر  زا  دوب  هدومرف  لزان  لج  زع و  يادخ  هک  هچناب  دادیم  اوتف  هک  دوبرمع  نب  هللا  دبع  دـیوگ : ملاس 
زا یهن  هکیلاح  رد  ار  تردپ  ینکیم  تفلاخمهنوگچ  دـنتفگ  رمع  نب  هللا  دـبع  هب  مدرمزا  یـضعب  سپ  دوب ، هداد  رارق  تنـس  ارنآهلآ  هیلع و 

تساوخیم يریخ  درکیم  نیا  زا  یهن  ... رمع هک  دیدید  رگا  دیـسرتیمن ، ادخ  زا  ایآ  امـش : رب  ياو  تفگ : ناشیاب  هللا  دبع  سپ  دوب  هدرک  نیا 
ناب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لالح و  ار  نآ  ادخ  هکنآ  لاح  دینکیم و  مارح  امشارچ  سپ  تساوخیم  ار  هرمع  مامت  نآ  رد  ونآ  رد 

فگن رمع  هکیتسردب  ... رمع ای  دوش  لمع  يوریپ و  شتنـس  هک  تسا  رتراوازـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  سپ  ایآ  . دوب هدومن  لمع 
دینک . ادج  جح  ياه  هام  زا  ارنآ  هکتسنآ  هرمع  نیرت  مامت  هک  تفگ : وا  نکل  وتسا  مارح  جح  ياه  هام  رد  هرمع  هک  وت : يارب  ار  نیا 

هعتم زا  یهن  رمع  رکبوبا و  تفگ : هورع  سپ  درک ، جح  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  - 7
: تفگ سابع  نبا  سپ  دندرک ، هعتم  زا  یهن  رمع  رکبوبا و  دیوگیم  تفگ  هورع ) ینعی   ) هیرع دـیوگیم  هچ  تفگ : سابع  نبا  سپ  دـندرک ،

دنتفگ رمع  رکبوبا و  دنیوگیم ، دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میوگیم  دنوشیم ، كاله  يدوزب  هک  ارناشیا  منیبیم 

هحفص 12 ] ] 

مدیسرت نم  نکل  هعتم و  ینعیدوب  ادخ  لوسر  تنـس  نآ  تفگ : ... رمع هک  هدرک  لقن  یـسوم : یبا  زا  شدنسم ج 1 ص 49 ، رد  دمحا  - 8
جحب . اهنآ  اب  دنورب  نآ  زا  سپ  كارا  تخرد  هیاس  ریز  دننک  یسورع  اهنز  اب  مدرم  هک 
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زا یگنس  امـش  رب  هک  تسا  کیدزن  رمع ، رکب و  یباب  جح  هعتمرد  ار  وا  درکیم  هضراعم  هکیـسکب  تفگ  وا  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  - 9
میق ج 1 ص 215 و نبا  داعملا  داز   ) تفگ رمع  رکبوبا و  دیئوگیم : دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میوگیم : دیآ : دورف  نامـسآ 

بهاوملا ج 2 ص 328) حرش  هیشاح 
ادخ لوسر  اب  ام  هکنوچ  تسین  وت  يارب  راک  نیا  تفگ : واب  یبا : سپ  دنک  جح  هعتم  زا  یهن  تساوخ  رمع  هک  هدـش  تیاور  نسح  زا  - 10
دنک یگنز  ياـه  هلح  زایهن  هک  تساوـخ  و  دیـشک ، تسد  نآ  زا  رمع  سپ  درکن  یهن  نیا  زا  ار  اـم  میدوـمن و  عـتمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دیشوپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  اهنآ  هک  اریز  تسین  وت  يارب  مه  راک  نیا  تفگ  واب  بعک ) نب   ) یبا سپ  دشیم  گنر  راردا  اب  هکنوچ 
. میدیشوپ ترضح  نآ  دهع  رد  مه  ام  و 

هتفگ دمحا و  زا  لقنب  ارنآ  هدرک  دای  دئاوزلا ج 3 ص 246  عمجمرد  یمثیه  هدرک و  لقن  شدنسم ج 5 ص 143  رد  اه  یلبنح  ماما  دمحا 
ردلا رد  هدرک و  دای  دمحا  زا  لقنب  نآ ج 3 ص 33 بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  و  دنتسه ، حیحص  نادرم  نآ  نایوار 

هحفص 13 ] ] 

. هدرک لقن  دمحا  هیوهار و  نبادنسم  زا  لقنب  روثنملا ج 1 ص 216 
تسنیا : نآ  ظفل  و 

ناب ادخ  باتک  هکنوچ  تسین  وت  رب  راک  نیا  تفگ  تساخرب و  بعک  نب  یبا  سپ  دنک  جح  هعتم  زا  یهن  هک  تساوخ  باطخ  نب  رمع  هک 
( ربنم زا   ) دمآ نیئاپ  رمع  سپ  میدومن  هرمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ام  هدش و  لزان 

. تسنیا وا  ظفل  هدرک و  دای  زیزعلا  دبع  نب  یلع  قیرط  زا  داعملا ج 1 ص 220 ، داز  رد  هیزوج  میق  نبا 
زا دـنک  یهن  ار  نمی  لـها  هک  تساوخ  تسلاـم و  نیا  زا  زاـینیب  رگناوت و  هبعک  تفگ  درادرب و  ار  هبعک  لاـم  هک  تساوخ  رمع  هکیتسردـب 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب  هدید  هک  تفگ : بعک  نب  یبا  سپ  دـنک ، یهن  جـح  هعتم  زا  هک  تساوخ  و  دـننکن ، گنر  راردا  اب  هکنیا 
لوسر دندوب  ریگن و  ارنآ  مه  وت  هتفرگن و  ارنآ  هدوب و  لام  ناب  يزاین  شباحصا  ترضحنآ و  يارب  هکنآ  اب  ار و  لام  نیا  شباحـصا  هلآ و 
راردا لوب و  اب  ار  اهنآ  هک  دـندوب  هتـسناد  دـندرکن و  نآ  زا  یهن  وار  ینامی  ساـبل  دندیـشوپیم  هک  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نآ هرابرد  مه  یلاعت  يادخ  درکن و  نآ  زا  یهن  ربمایپ  سپ  جح  رد  میدرکیم  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  و  دننکیم ، گنر 
. درکن لزان  یبیهن 

دومن و ناب  رما  ارم  سپ  هعتم  زا  ار  ... سابع نبامدرک  لاوئس  دیوگ : هدرک  لقن  نارمع  نب  رصن  هرمج  یبا  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  - 11
ینوخ . رد  تکرش  ای  دنفسوگ  ای  واگ  ای  رتش  هرک  کی  جح ، هعتم  رد  تفگ  سپ  هبعک  يارب  یشکشیپ  يده و  زا  ار  وا  مدرک  لاوئس 

هحفص 14 ] ] 

روربم و جح  دـنکیم  دایرف  یناسنا  هکنیا  لثم  مدـید  باوخ  رد  مدـیباوخ و  سپ  ارنآ  دنتـشاد  تهارک  مدرم  زا  یـضعب  هکنآ  لثم  و  تفگ :
نیئآ تنـس و  ربکا ، هللا  تفگ  سپ  مدرگ  وگزاـب  ار  مباوخ  سپ  دـشاب  یـضار  ود  ره  زا  ادـخ  هک  ساـبع  نبا  دزن  مدـمآ  سپ  هلبقتم ، هعتم 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مساقلاوبا 
باطخ و و نب  رمع  لـثم  ینعی  ارنآ ) دنتـشاد  تهارک  مدرم  زا  یـضعب  هکنآ  لـثم  و  : ) دـیوگ ص 204  يراسلا ج 3  داشرا  رد  ینالطـسق 

دنا . هدومن  هلئسم  نیا  رد  فالخ  لقن  هکیناسک  زا  رفن  ود  نآ  ریغ  نافع و  نب  نامثع 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2285 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا سپ  دنتشاد ، هورکم  نافع  نب  نامثع  باطخ و  نب  رمع  ارنآ  تفگ : دش  جحب  هرمعهعتم  زا  لاوئس  زا  هک  هدش  لقن  نیریس : نبا  زا  -12
ملعلا ج نایب  عماج  رد  ارنآرمع  وبا  تسا ، رتالاب  نم  زا  اهنآ  يار  سپ  دشاب  هدیقع  يار و  رگا  دنرتاناد و  ملعا و  نم  زا  ود  نآ  دشاب  یملع 

. تسا هدرک  لقن  نآ ص 111  رصتخم  رد  2 ص 31 و 
مدـید هاگان  مدوب  هداتـسیا  هفرع  رد  باـطخلا  نب  رمع  اـب  هفرع  رـصع  رد  نم  هک  نیب  نآ  رد  تفگ : هک  هدـش  لـقن  دـیزی  نب  دوسا  زا  - 13

تـسین تفگ : رمع  سپ  . یلب تفگ  یتسه ، مرحم  وت  ایآ  تفگ  واب  رمع  سپ  دمایم ، یـشوخ  يوب  وا  زا  تشاد و  يرفرف  يوم  هک  ار  يدرم 
رـسمه نم  اب  مدمآ و  عتمتم  نم  تفگ  تسا ، وبدب  دولآ و  كاخ  وم و  هدیلوژ  مرحم  هک  تسین  نیا  زج  مرحم ، عضوب  وت  عضو  وت و  تئیه 

مرحم زورما  هتبلا  تسنم و 

هحفص 15 ] ] 

زا ناـشیا  یباـیماک  هعتم و  رد  مهد  هزاـجا  تصخر و  نمرگا  هک  اریز  ماـیا  نیا  رد  دـیوشن  عـتمتم  تـفگ : عـقوم  نـیا  رد  رمع  سپ  مدـش ،
. جح يارب  اهنآ  اب  دننک  تکرح  سپس  دیب  تخرد  هیاس  رد  ناشنانز  اب  دننک  یسورع  هنیآ  ره  ناشنارسمه 

هچ نیا و  تشاد  یبیع  هچ  و  دـیوگ : مزح  نبا  تفگ : سپ  تسا ج 1 ص 220 ، میق  نبا  داعملا  داز  رد  هچنانچ  ارنآ  هدرک  لـقن  هفینح  وبا 
یفالخ دوب و  مرحم  هکیلاح  رد  درک  حبص  سپس  شنارسمه  اب  درک  شزیمآ  ودرک  فاوط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راک و  نیا  تسبوخ 

ملعا . هللا  .و  تسا زیاج  یندز  مه  رب  مشچب  مارحا  زا  شیپ  شزیمآ  عامج و  هکنیا  رد  تسین 
رد هک  نیب  نآ  رد  وا  هک  باـطخ  نبرمع  زا  میهاربا  زا  داـمح  زا  هفینح  وبا  زا  هدرک  تیاور  راثالا ص 97  باتک  رد  یـضاق  فسوی  وبا  م -

سپوت رب  ياو  یتسین  مرحم  ایآ  تفگ  واب  رمع  سپ  دکچیم ، یئوب  شوخ  زیچ  بیط و  شرـس  زا  هک  دید  اریدرم  هاگان  دوب  هداتـسیاتافرع 
دولآ كاخ  يوم و  هدیلوژ  مرحم  هکنآ  لاح  دـکچیم و  رطع  بیط و  ترـس  زا  هک  ار  وت  منیبیم  ارچ  تفگ : نینموملا  ریما  يا  يرآ  تفگ :

زور رصع  هکنآ  ات  مدش  غراف  ما  هرمع  زا  سپ  دوب  ملایع  نم  اب  مدش و  هکم  دراو  هدرفم و  هرمع  يارب  متفگ  هیبلتو  لیلهت  نم  تفگ  تسا ،
عقوم نیا  رد  رمع  سپ  هدش ، بایماک  عتمتم و  رطع  شنز و  زا  زورید  هک  دید : رمع  سپ  تفگ  متفگ : جـح  يارب  هیبلت  لیلهت و  دـش  هیورت 

اهنآ اـب  هفرع  دـیب  تخرد  ریز  ناـتنانز  اـب  امـش  ار  هعتم  امـش و  نیبمراذـگب  دازآ  دـینکیم  لاـیخ  هک  مسق  ادـخب  : تفگ درک و  هعتم  زا  یهن 
جح . دصقب  دیورب  سپس  دینک  عامج  شزیمآ و 

مسق تفگیم : رمع  مدینش  تفگ : هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  - 14

هحفص 16 ] ] 

ینعی دروآ  اجب  مه  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادـخ  لوسر  دوجوم و  ادـخ  باتک  رد  نآهکنآ  لاح  هعتم و  زا  منکیم  یهن  ار  امـش  نم  هک  ادـخب 
تسا . هدرک  لقن  شننس ج 5 ص 153  رد  ارنآ  یئاسن  ار  جح  رد  هرمع 

نیا هکنوچ  ناتدوخ  هرمع  جح و  نیب  دـیزادنایب  هلـصاف  تفگ : باطخ  نب  رمع  هکیتسردـب  تفگ : هک  هدـش  لقن  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 15
. جح ياه  هام  ریغ  رد  دشاب  هدننک  هرمع  رمتعم و  هک  ار  دوخ  هرمع  دنک  مامت  و  امش ، زا  یکی  جح  يارب  تسا  رتمامت 

تعدب : نیا  كرادم 
ردـلا رد  هچنانچ  هدرک  لقن  هیبش  یبا  نبا  ارنآ  و  لوصولا ج 1 ص.279 م - ریسیت  یقهیب ج 5 ص 5 ، ننس  کلام ج 1 ص 252 ، ءاطوم 

تسنیا : نآ  ظفل  تسادوجوم و  روثنملا ج 1 ص 328 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2286 

http://www.ghaemiyeh.com


هکجح ياه  هام  ریغ  رد  دیهد  رارق  ار  هرمع  جح و  ياه  هام  رد  ار  جح  دیهد  رارق  ناتدوخ ، هرمع  جـح و  نیب  دـیزادنیب  هلـصاف  : تفگ رمع 
. امش هرمع  جح و  يارب  تسا  رتمامت 

مدروآ اجب  ارنآ  نم  تفگ : جح و  ياه  هام  رد  هعتم  زا  درک  یهن  باطخ  نب  رمع  هکیتسردب  تفگ : هک  هدش : لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  - 16
زا يرهـش  زا   ) قاـفآ زا  یقفازا  دـیآیم  امـش  زا  یکی  هکتـسنآ  يارب  نیاو  نآ  زا  منکیم  یهن  نم  یلو  هلآ  هـیلعهللا و  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب 

تـسوا هرمع  رد  وا  هیبـلت  یگتـسخو و  یگ  هدـیلوژ  هک  تسین  نیا  زج  جـح و  ياـه  هاـم  رد  دراذـگ  هرمع  هتـسخ  وـم و  هدـیلوژ  اـهرهش )
عقاو دوشیم  عقاو  شرسمه  لها و  رب  دنکیم و  وبشوخ  ار  دوخ  دشوپیم و  سابل  دوشیملحم و  دنکیم و  هناخ  فاوط  سپ  دوشیم  دراوهاگنآ 

ات دشاب  وا  اب  رگا  دنکیم  شزیمآ  ینعی  دوشیم 

هحفص 17 ] ] 

. دوریم نوریب  ینم  يوسب  دنکیم و  جح  هب  عورش  دوشیم  هیورت  زور  هکنآ 
هرمع زا  لضفا  جـح  هکنآلاح  زورکی و  رگم  يا  هیبلت  هن  یگتـسخهن و  تسوا و  رد  یگ  هدـیلوژ  هن  هکیلاـح  رد  دـیوگیم  جـح  يارب  هیبلت 

. تسا
رب ادـخ  هناخ  لها  هکنآ  اب  دـننکیم  نانآ  ندرگب  تسد  دـیب  كارا و  تخرد  ریز  رد  هنیآره  هعتم  نیب  ناـشیا و  نیب  میراذـگ  دازآ  اـم  رگا 

. دوشیم ناشیا  رب  دراو  تسا  یناسک  رد  ناشیا  راهب  طقف  دهد و  لصاح  هک  یتعارز  هن  دهد و  ریش  هک  تسیدنفسوگ  هن  ناشیا 
. تسا هدرک  مج ن ق  مح  لح  زا  لقن  لامعالا ج 3 ص 23  زنکنآ  بیترت  رد  هچنانچ  هدرک  دای  عماوجلا  عمج  رد  ارنآ  یطویس 

زا یهن  رمع  هک  تسین  نیا  زج  دـیوگ : هدرک  لـقن  میهاربا  زا  داـمح  نع  هفینح  وـبا  زا  راثالا ص 99  باـتک  رد  فسوی  وبا  یـضاق  م 17 -
. تسا هدرکن  یهن  سپ  نارق  اماف  هدرک  هعتم  دارفا  ینعی  دارفا 

ءاسن هعتم 

هراشا

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مایا  دـهع و  رد  درآ  امرخ و  تشم  کی  اب  میدرکیم  هعتم  هک  میدوب  ام  دـیوگ : هللا  دـبع  نب  رباج  زا  -1
. ثیرح نب  ورمع  راک  رددرک  یهن  رمع  نآ  زا  سپ  هکنآ  ات  رکبوبا 

يرابلا حتف  میق ج 1 ص 444  نبا  داعملا  داز  عیبد ج 4 ص 262 ، نبا  لوصولا  ریسیت  ریثا ، نبا  لوصالا  عماج  ملسم ج 1ص 395 ، حیحص 
رمع ربدراو  میکح  رتخد  هلوخ  هکیتسردب  ریبز : نب  هورع  زا  لامعلا ج 8 ص 2.294 - زنک  رجح ج 9 ص 141 ، نبا 

هحفص 18 ] ] 

نوریب رمع  سپ  دـش  نتـسبآ  وا  زا  سپ  يا  هدـنیاز  ازب و  نز  زا  دـش  بایماک  درک و  عاتمتـسا  هیما  نب  عیبر  هک  تفگ  سپ  دـش  باطخ  نب 
ار وا  هنیآ  ره  مدوب  هداد  يار  نآ  هراـبرد  رتوـلج  نم  رگا  تسا و  هعتم  نیا  تفگ : سپ  یتحاراـن ، زا  دیـشکیم  ار  شیاـبعهکیلاح  رد  تفر 

. مدرکیم راسگنس 
ما ج 7 ص 219 و باتک  رد  یعفاش  هدرک و  لـقن  اطوم ج 2 ص 30  ردارنآ  کلام  دامتعا  دروم  یمامت  شنایوارو  حیحـص  نآ  ياهدنس 
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تسا . هدروآ  يربکننس ج 7 ص 206  رد  یقهیب 
تخبدبو . یقش  رگم  درکیمن  انز  دوب  هدرکن  هعتم  زا  یهن  ... رمع هکنیا  رگا  دومرف : هیلع  هللا  ناوضر  یلع  دیوگ : مکح  زا  - 3

رگید : تروص 
هدرکن هعتم  زا  یهن  رمع  هکنیا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هن و  تفگ  تسا  هخوسنم  ایآ  ءاسن ، هعتم  هیآ  هیآ ، نیا  زا  دندیـسرپ  مکح : زا 

. راکتیانج یقش  رگم  درکیمن  انز  دوب 
نیا  كرادم 

، يروباشین ریسفت  نایح ج 3 ص 218 ، یبا  ریسفت  يزار ج 3 ص 200 ، ریسفت  یبلعثریسفت ، حیحص ، ياهدنس  اب  يربط ج 5 ص 9  ریسفت 
قیرط . نیدنچب  روثنملا ج 2 ص 140  ردلا 

هدومن محرت  ناب  هک  ادخ  زا  یتمحر  رگم  دوبن  هعتم  رمع  رب  دـنک  محر  ادـخ  تفگیم  سابع  نیا  مدینـش  دـیوگ  ءاطع  زا  حـیرج  یبا  زا  - 4
( تخبدب تسپ   ) مدرم زا  یکدنا  رگم  دشیمن  انزب  جاتحم  هنیآ  ره  دوب  هدرکن  یهن  ارنآ  رمع  رگا  دمحمتما و  رب  دوب 

هحفص 19 ] ] 

نیا : كرادم 
يرشخمز قئاف  يوره ، نییبرغ  ریثا ج 2 ص 249 ، نبا  هیاهنلا  دشر ج 2ص 58  نبا  دهتجملا  هیادب  صاصج ج 2 ص 179 ، نارقلا  ماکحا 

زا یطویس ج 2 ص 140  ریسفت  ردروطنیمه  تخبدب و  رگم  یقشالا  یقـشالا : ضوع  نآ  رد  یبطرق ج 5 ص 130 و  ریسفت  ج 1 ص 331
ثیدح لوا  زا  سورعلا ج 10 ص 200 و  جات  روظنم ج 19 ص 166 ، نبا  برعلا  ناسل  ءاطع  زا  رذنملا  نبا  قازرلا و  دبع  ظفاحرد  قیرط 

رگم یقـشالا  ار  وا  لوـق  مونـشیم  نم  هکنیا  لـثم  ادـخب  مسق  تفگ : ءاـطع  زا  روـظنم  نـبا  وا و  درک  داـیز  و  رمع ، هللا  مـحر  هدرک  فذـح 
. تخبدب

هفوک دراو  ثیرح  نب  ورمع  تفگ : رباج  زا  ریبزلا  وبا  ارم  داد  ربخ  دیوگ  هدرک  لقنحـیرج  نبا  زا  دوخ  فینـصت  رد  قازرلا  دـبع  ظفاح  - 5
یتقو رد  نیا  سپ  تفگ : درک  فارتعا  وا  دیسرپ و  وا  زا  سپ  دوب  نتسبآ  نآ  هکیلاح  رد  رمع  دزن  نآ  اب  دمآ  اریزینک و  درک  هعتم  سپ  دش 

يرابلا ج 9 ص 141) حتف   ) دوب هدرک  یهن  نآ  زا  رمع  هکدوب 
اوتف سابع  نبا  هک  دـنتفگ : واب  سپ  تسا  مارح  تفگ  سپ  دندیـسرپ  هعتم  زا  رمع  رـسپ  زا  هک  هدرک : لقن  عفاـن  زا  هبیـشیبا  نبا  ظـفاح  - 6

. تفگن هراب  نیا  رد  ینخس  دادن و  تکرح  ار  شبل  رمعنامز  ارچ  سپ  تفگ  دهدیم  نآ  ندوب  لالحب 
زا بایماک  عتمتم و  هک  دندوبمدرم  تفگ : هک  هدرک  لقن  رباج  زا  يربط  ریرج 7 - نبا  زا  لقن  عماوجلا  عمج  روثنملا ج 2 ص 140 ، رردلا 

ارناشیا . درک  یهن  باطخلا  نب  رمع  هکنآ  ات  اهنآ ) ندرک  هغیص  هب   ) دندشیم نانز 

هحفص 20 ] ] 

تخـس تبوزع  هک  تفگ  سپ  دش  وا  رب  دراو  دـمآ و  ماش  زا  يدرم  هک  هدـش  لقن  همیثخ  یبا  رتخد  هللا  دـبع  ما  زا  راسی  نب  نامیلـس  زا  - 8
نآ ) ندرکهغیص  هب   ) مدوش بایماک  عتمتم و  وا  زا  ات  روایب  میارب  نزکی  سپ  نم  رب  هدروآ  راشف 

، تفرگ دـهاش  یئوشانز  نیا  رب  ار  لداـع  نادرم  زا  رفن  دـنچ  ودرک  جاودزا  وا  اـب  سپ  مدرک  یئاـمنهار  وتیادـه  ینز  رب  ار  وا  سپ  تفگ 
يوسب داتسرف  دش و  ربخاب  هیضق  نیا  زا  باطخ  نب  رمع  سپ  تفر  نوریب  سپس  دنام  دنامب  هک  دوب  هتـساوخ  هدرک و  ردقم  ادخ  هچنآ  سپ 
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. نک ربخ  ارم  دمآ  هاگ  ره  سپ  تفگ : يرآ ، متفگ : تسا  تسارهدیسر  نمب  هک  هصق  نیا  ایآ  دیسرپ  نم و 
رد نم  تفگ : يدرک ، ار  راک  نیا  وت  هکنیا  رب  دش  بجوم  هچ  تفگ : وا و  بقع  داتسرف  سپ  مدرک  ربخ  ار  رمع  نم  دمآ  يدرم  نوچ  سپ 
وا میدوب  رکب  یبااب  نآ  زا  سپ  درب ، ار  وا  ادخ  هکنآ  اتدرکن  یهن  ار  ام  ترـضحنآ  مدرک و  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز 
رد مناج  هکیـسکناب  مسق  اما  تفگ : رمعسپ  یعنم ، یهن و  نآ  هرابرد  امب  دیـسرن  سپ  وت  اـب  هاـگنآ  تفر ، اـیند  زا  اـت  درکن  عنم  ار  اـم  مه 

هتخانـش ندرک  انززا  یئوشانز  هکنآ  ات  دینک  نایب  مدرکیم  راسگنـس  ار  وت  هنیآ  ره  يدوب  هدش  نم  یهن  زا  علطم  رت  شیپ  رگا  تسوا  تسد 
. دوش

يربط ) قیرط  زا  لامعلا ج 8 ص 294 ، زنک  )
: دومرف هک  دـنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یلع  زا  يربط  يریرج  نبا  دوخ و  خـساپ  رد  دواد  وبا  ظفاح  قازرلا و  دـبع  ظفاح  - 9

تخبدــب رگم  درکیمن  اـنز  نآ  زا  سپ  نـتفرگ  هغیــص  هـعتم و  هـب  مدرکیم  رما  هـنیآ  ره  باــطخ  نـب  رمع  يار  دوـب  هـتفرگن  تقبــس  رگا 
لامعلا زنک  .) راکتیانج

هحفص 21 ] ] 

ج 8 ص 294 )
ار وادندرک  لاوئـس  مدرم  سپ  شلزنم  رد  وا  دزنمیدمآ  ام  سپ  دوب  هدمآ  هرمع  زا  هکیلاح  رد  دش  دراو  هللا  دبع  نب  رباج  دیوگءاطع : - 10
رد و  میدرکیم ، هعتم  رمع  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ام  تفگ : سپ  دـندرک ، داـی  ار  هعتم  سپـس  یئاـهزیچ  زا 

. دش رمع  تفالخ  رخآ  رد  هکنآ  ات  دمحا : ترابع 
نایبت رد  یعلیز  دـمحم  وبا  نیدـلا  رخف  ارنآ  هدرک  داـی  و  ص 380 ، دـمحا ج 3  دنـسم  هعتم ، جاکن  باب  رد  ص 395  ملـسم ج 1  حیحص 

درک یهن  سپـس  رمع  تفالخ  زا  یمین  رکبوبا و  ادخ و  ربمایپ  نامز  رد  میدرکیم  هغیـص  هعتم و  ام  نآ : ظفل  قیاقدـلا و  زنک  حرـش  قیاقحلا 
. نآ زا  ار  مدرم 

دنک لطاب  خسن و  ارنآ  هک  دماین  يا  هیآ  نآ  زا  دعب  یلاعت و  يادخ  باتک  رد  هغیص )  ) هعتم هیآ  دش  لزان  تفگ : نیصح  نب  نارمع  زا  - 11
وا میدرکیم و  هغیص  میدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  ندرک و  هعتم  هب  ار  ام  داد  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  سپ 

. تفگ تساوخ  هچنآ  شدوخ  ياوه  يور  يدرم  نآزا  دعب  درکن ، نآ  زا  یهن  ار  ام  تفر و  ایند  زا 
دیدش ناب  بایماک  هک  ار  هچنآ  سپ  هضیرف "  نهروجا  نهوتاف  مهنم  هب  متعتمتسا  امف  یلاعت " : يادخ  لوق  دزن  رد  دنا : هدرک  دای  نیرسفم 

نایبرد دیهدب  بوجو  ناونعب  ارنآ  رهم  دزم و  سپ  نانز  زا 

هحفص 22 ] ] 

. دنا هدومن  دای  نیصح  نب  نارمعب  زاوج  تبسن  تابثا  ماقم  رد  ناشیازا  یخرب  و  دنادیم ، زیاج  ار  تقوم  دقع  حاکن و  هعتم  هکیسک  لیلد 
يروباشین . ریسفت  نایح ج 3 ص 218 ، یبا  ریسفت  يزار ج 3 ص 200 و 202 ، رخف  ریسفت  یبلعث ، ریسفت 

نب رمع  رگا  اـققحم  اـما  تسا  مارح  تفگ  سپ  اـهنز ، ندرک  هغیـص  زا  دندیـسرپ  وا  زا  هک  هدـش : تـیاور  رمع  نـب  هللا  دـبع  زاعفاـن  زا  -12
درکیم . نارابگنس  ار  وا  هنیآ  رهتفرگیم  نتفرگ  هغیص  رد  ار  یسک  باطخ 

منک . راسگنس  ار  وا  هکنآ  رگم  دنادب  زیاج  اور و  ار  هعتمهک  نم  دزن  اریدرم  دنرواین  ادخب  مسق  تفگیم : هک  دوب  رمع ... -13
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زادرک عنم  ار  مدرم  رمع  هکنآ  ات  میدرکیم  هغیـص  رمع  تفالخ  زا  یمین  ات  ام  دنتفگ  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  يردخدیعـس و  یبا  زا  - 14
. ثیرح نب  ورمع  راک  رد  نآ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  میدرکیم  هغیص  ام  هکنیا  ظفلب : رباج  زا  دهتجملا ج 3 ص 58  هیادب  رد  هدرک  لقن  ارنآ  دشر  نبا  و  م -
نآ . زا  درک  یهن  ار  مدرم  رمع  سپس  رمع  تفالخ  زا  یمینو  رکب  یبا  هلآ و  و 

سابع نبا  سپ  هعتم ، رد  یهدیم  هزاجا  ار  تصخر  هک  یسرتیمن  ادخ  زا  ایآ  تفگ : سابع  نباب  هورع  هک  هدش  تیاور  بویا  زا  - 15

هحفص 23 ] ] 

منیبیمن مسق  ادخب  تفگ  سابع  نبا  سپ  دندرکن ، هعتم  هغیص و  رمع  رکبوبا و  اما  تفگ  هورع  سپ  سرپ ، هب  تردام  زا  ورب  هیرعيا  تفگ 
میئوگیم و ثیدح  هلآ  هیلع و  هللایلص  ربمایپ  زا  ار  امش  ام  دنک  باذع  ار  امش  دنوادخ  هکنآ  ات  دیرادرب  ناتعنم  یهن و  زا  تسد  هک  ار  امش 

. دیهدیم ربخ  رمع  رکبوبا و  زا  ار  ام  امش 
هللا دبع  وا  دوب و  هدرک  هغیص  ار  وا  ریبز  هک  دوب  نیا  ياربرکبوبا  رتخد  ءامسا  ریبز  نب  هورع  ردام  رب  ار  يرواد  لصف  سابع  نبا  نداد  هلاوح 

. دوب هدیئاز  زا  يارب  ار  ریبز  نب 
سپ هغیص  نتسناد  لالحب  ار  سابع  نب  هللا  دبع  درک  تمالم  شنزرـس و  ریبز  نب  هللا  دبع  دیوگ  تارضاحم ج 2 ص 94  باتک  رد  بغار 
سپ درکلاوئس ، ار  وا  سپ  ریبز ، تردپ  نیب  وا و  نیب  دش  نشور  شتآ  روخب و  لقنم  هنوگچ  سرپ  هب  تردام  زا  ورب  تفگ  واب  سابع  نبا 

تردپب . ندوب  هغیص  رد  رگم  مدیئازن  ار  وت  نم  تفگ 
. دوب ریبز  لآ  لقنم  هعتم  رد  دش  نشور  هکیلقنم  لوا  تفگ  سابعنبا  و 

نآ رد  داد  تصخر  سپ  جح  هعتم  زا  سابع  نبا  زا  مدیـسرپ  تفگ : هک  هدرک  لقن  يرقلا  ملـسم  زا  دوخ ج 1 ص 354 ، حیحص  رد  ملسم 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  ثیدـح  هک  تساریبز  رـسپ  ردام  نیا  تفگ : سابع  نبا  سپ  درکیم ، نآ  زا  یهن  هک  ریبز  نبا  دوبو 

قاچ نزب  میدرک  دروخرب  سپ  میدش  وا  رب  لخاد  ام  سپ  دیوگ : دیـسرپ ، هب  وا  زا  دیوش و  دراو  وا  رب  دـیورب  سپ  داد  تصخر  نآ  رد  هلآ 
. داد نآ  رد  تصخرهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ  سپ  روک ،

سپ : هتفگ سپس  هدرک  لقن  قیرط  ود  زا  ارنآ  ترابع  نیاب  ملسم 

هحفص 24 ] ] 

دیوگ يرقلا ) ینعی   ) ملـسم دـیوگ : هبعـش  تفگ : سپ  رفعج  نبا  اـما  و  جـح ) هعتم   ) هتفگن تسا و  هعتم ) ) وا ثیدـح  رد  نمحرلا  دـبع  اـما 
. نانز هعتم  ای  دوب  جح  هعتم  شروظنم  منادیمن 

رد هدرکلقن  یـسلایط  دواد  وبا  اـما  نآ  تسا  هعتمود  زا  کـی  مادـک  ملـسم  منادـیمن  نمحرلا و  دـبع  ظـفل  رد  هدـش  قـالطا  هچرگا  هعتمو 
سپ اهنز ، ندرک  هغیص  هعتم و  زا  میدیسرپ  وا  زا  سپ  رکب  یبارتخد  ءامسا  رب  میدش  دراو  ام  تفگ : هکيرقلا  ملسم  زا  شدنسم ص 227 ،

میدرک . هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ام  ار  راک  نیا  تفگ 
تیاکح هدوب  هدینش  هبعـش و  قیرط  زا  ارنآ  هدرک  تیاور  تسا ، جح ) هعتم   ) هدرک لقن  شدنـسم ج 4 ص 348  رد  دمحاهک  هچنآ  رد  یلب 

ندرک ظفح  يارب  جح ) هعتم  ای  هدوب  شدوصقم  هغیـص  هک  منادیمن   ) هب هدرک  دیقم  ارنآ  نیا  زا  دعب  دیاش  ار و  وا  ندوب  ددرم  ملـسم  زا  ارنآ 
. تسا هدوب  هغیص  دنزرف  تفالخ ) یعدم   ) نآ هک  هدنناوخ  رب  دننام  یفخم  ریبز و  رسپ  يراوگرزب 
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ار وا  ینعی   ) یملسا صقوا  نب  هیما  نب  میکح  زینک  یملس  زا  دش  بایماک  یمج  فلخ  نب  هیما  نب  هملـس  هک  هدرک  لقن  یبلک  نبا  - 16 م -
تیاور زین  .و  درک یهن  ار  هغیص  هعتم و  سپ  . دیـسر رمع  شوگب  سپ  درک  راکنا  ار  وا  هملـس  سپ  دیئاز  يدنزرف  وا  يارب  سپ  درک ) هغیص 

. درک دیدهت  ار  وا  سپ  دیسررمعب  ربخ  نیا  سپ  ندرک ) هغیصب   ) ینزب درک  یئوجماک  درک  عاتمتسا  هملس  هک  هدش 
هباصا ج2 ص 63) )

هحفص 25 ] ] 

( نانز هعتم  جح و  هعتم   ) ناتعتم

هراشا

فالتخا ریبز  نبا  سابع و  نبا  تفگ : دمآ و  وا  شیپ  یصخش  سپ  مدوب  هللا  دبع  نب  رباج  دزن  نم  هک  دیوگ : هدش  تیاورهرضن  یبا  زا  - 1
ام سپ  درک  یهن  ودنآ  زا  ار  ام  رمع  سپـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  میداد  ماجنا  ار  ود  ره  ام  تفگ  رباج  سپ  هعتم ، رد  دنراد 

ارنآ . میدرکن  رارکت 
رگید : تروص 

نایرج تسنم  تسد  رب  تفگ  ناب  دنکیم  رما  سابع  نبا  هعتم و  زا  دنکیم  یهن  ریبز  نبا  متفگ : تفگ ، هنع  هللا  یـضر  رباج  زا  هرـضن  یبا  زا 
درک باطخ  ار  مدرم  دش  هفیلخ  رمع  نوچ  سپ  رکبوبا ، اب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  میدرکیم  هعتم  میدشیم و  عتمتم  ام  ثیدح 

رب دـندوب  هعتم  ود  نآ  هکیتسردـب  تسنارق و  نیا  نآرق  هکیتسردـب  تسلوسر و  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکیتـسارب  تفگ : و 
ندرک هغیص  هعتم و  ود  نآ  زا  یکی  منکیم ، تازاجم  دوشبکترم  سک  ره  منکیم و  یهن  زا  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدهع 

ار وا  هکنآ  رگم  یتدم  ات  ینز  اب  هدرک  جاودزا  هکیدرم  رب  منکن  ادیپ  تسد  نم  تسنانز و 

هحفص 26 ] ] 

جحهعتم . يرگید  منکیم و  ناهنپ  گنس  ریز  رد 
موس : تروص 

یهن ار  ام  رمع  سپ  نانز ، هعتم  جح و  هعتم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود  زا  میدشیم  بایماک  ام  تفگ : هللا  دبعنب  رباج  زا 
میدرک . كرت  ارنآ  ام  سپ  نآ  زا  درک ،

مراهچ : تروص 
روآدای يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباجب  ار  نیا  نم  سپ  درکیم  یهن  نآ  زا  ریبز  نبا  زا  درکیم  هعتم  رما  هک  دوبساـبع  نبا  دـیوگ : هرـضن  یبا  زا 

تـساخرب رمع  نوـچ  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  میدرکیم  هعتم  اـم  هدز ، رود  نـم  تـسد  رب  ثیدـح  تـفگ : سپ  مدـش ،
هدرک و رما  ادخ  هچنانچ  هرمع  جح و  دینک  مامت  سپ  تساوخ  هکیزیچب  تساوخ  هچنآ  شلوسر  يارب  درک  لالح  ادـخ  هکیتسردـب  : تفگ

هکنآ رگم  ینیعم  یتدم  ات  ار  ینز  هدرک  جیوزت  هدرک ، حاکن  هکیدرمب  ارم  دنرواین  اهنز  نیا  ندرک  هغیـص  زادیرادرب  تسد  دیوش و  یهتنم 
نم ار  وا 
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هحفص 27 ] ] 

منک . راسگنس 
مجنپ : تروص 

تفگ رباج  دنکیم ، ناب  رما  سابع  نبا  هعتم و  زا  دنکیم  یهن  ریبز  رسپ  هک  متفگ : هللا  دبع  نب  رباجب  تفگیم  هرـضن  وبا  مدینـش  دیوگ : هداتق 
دیـسر و تفالخب  باطخ  نب  رمع  نوچ  سپ  میدرکیم ، هغیـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  دهع  رد  ام  تسنم  تسد  رب  ثیدحنایرج 

دینکادج سپ  شلزانم  دش  لزان  نآرق  هکیتسردب  تساوخ و  هچنآ  شربمایپ  يارب  درک  لالح  هک  دوب  لج  زع و  يادـخ  هکیتسردـب  تفگ 
وا هکنآ  رگم  مولعم  یتدم  ات  ارینز  هدرک  جاودزا  هکیدرمب  ارم  دـنرواین  سپ  ارنانز  نیا  حاکن  دـینک  يوریپ  ناتدوخ و  هرمع  زا  ار  ناتجح 

. منک راسگنس  ار 
صیسلایط 247) دواد  یبا  دنسم  )

ءاهقف زا  کی  چیه  هدوبن و  عورشم  هدرک  هغیـص  ار  ینز  هکیـسک  ندرک  راسگنـس  نوچ  دیوگ : هاوثم  هنجلا  هللا  لعج  هارث و  هللا  باط  ینیما 
هغیـص رد  ار  ندرک  راسگنـس  مجر و  درک  دای  سپ  دیوگ ، ثیدح  رکذ  زا  دـعب  صاصج  اجنیا ، رد  دـقع  هبـش  يارب  هدادـننآب  مکح  ینس 

دنوش . رجزنم  نآ  زا  مدرم  ات  هک  دشاب  نداد  میب  دیدهت و  تهج  زا  هکنیا  زا  تسا  زیاج 
: تفگ شا  هبطخ  رد  وا  هک  قیقحتب  رمع  زا  - 2

هحفص 28 ] ] 

ءاسنلا "  هعتم  جحلا و  هعتمامهیلع  بقاعا  امهنع و  یهنا  انا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناعتم  " 
هعتم وجـح  هعتم  ارنآ  نیبکترم  منکیم  تازاـجم  ود و  نآ  زا  منکیم  یهن  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  دـندوب  هعتم  ود 

نانز .
هغیص ار  ینز  ای  جح  هعتم  هدش و  بکترم  هک  ار  یـسک  رگا  ای  منک  راسگنـسهنیآ  ره  مدوب  هدرک  یهن  رتولج  رگا  تساصاصج  ظفل  رد  و 

. منک راسگنس  هتبلا  هدومن 
ناکلخ ج 2 ص 359 ط نبا  خیرات  رد  هچنانچ  دنک  ناب  مکح  هک  دش  ممصم  وثیدح  نیاب  هعتم  زاوج  رب  هدرک  لالدتسا  یـسابع  نومام 

یهن ود  نآزا  نم  دندوب و  رکبوبا ... دهع  رب  وهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رب  هعتم  ود  تسنیا  اجنآ  رد  شترابع  تسا و  ناریا 

هحفص 29 ] ] 

منکیم .
لقن ار  ثیدح  اه  یلبنح  ماما  دمحا  هکنیا  رگم  تسا  هدش  دای  ظافلا  اب  تسا  تنس  لها  دزن  هملـسم  بلاطم  زا  هعتم  ود  رد  رمع  هبطخ  نیا 
نوچ سپ  تسنیا  نآ  ظفل  تسا و  هفیلخ )  ) ءادبم يارب  یتمدـخ  هدرک  لایخ  هک  اریزیچ  نآ  زا  هدرک  فذـح  رباج و  يارب  مود  ظفلب  هدرک 

ود نآ  تسا و  لوسر  نامه  مه  ادخ  لوسر  تسنارق و  نامه  نآرق  هکیتسردـب  تفگو : درک  باطخ  ار  مدرم  دـش  تفالخ  یلوتم  .. رمع 0
. نانز هعتم  يرگید  دوب و  جح  هعتم  نآ  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامز  دهع و  رب  دندوب  هعتم 

روثنملا ج 2 ص ردلا  جح ، هعتم  نانز و  هعتم  درک  هعتم  ود  زا  یهن  رمع  هک  هتفگ  هدرک و  لقن  بیسم  نب  دیعـس  زا  هبیـش  یبا  نباظفاح  - 3
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ددسم . زا  لقن  لامعلا ج 8 ص 293  زنک  ، 140
ارناـشیا یهدـیم  اوتف  تفگ  هچ ، يارب  تفگ  ار  مدرم  وت  يدرک  كـاله  تفگ  ساـبع  نباـب  وا  هک  هدرک  لـقن  ریبز  نب  هورع  زا  يربـط  - 4

زا ار  وا  نم  هک  تسین  یتفگـش  بجعت و  ياج  ایآ  تفگ  سپ  دـندرک ، یهن  ود  نآ  زا  رمع  ورکبوبا  هک  ینادـیم  هکنآ  لاـح  هعتم و  ودرد 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تنسب  رتاناد  ود  نآ  تفگ  سپ  . دهدیم ربخارم  رمع  رکبوبا و  زا  وا  منکیم و  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یفنح ص 99. طبس  نامزلا  هآرم  جلامعلا 8 ص 293 ، زنک  دندوب ، نآب  وت  زا  رتوریپو  هلآ  هیلع و 
رمعب تفگهعتم  زاوج  رد  يدرک  ادتقا  یسک  هچب  تفگهرصب  رد  یخیـش  هب  مثکا  نب  ییحی  دیوگ : تارضاحم ج 2 ص 92  رد  بغار  - 5

: تفگ هعتم  رد  دوب  مدرم  نیرت  تخس  رمع  روطچ و  تفگ  باطخ ، نب 

هحفص 30 ] ] 

مارح نم  ار و  هعتم  ود  امـش  يارب  دندرک  لالح  وا  لوسر  وادخ  هکیتسردب  تفگ : تفر و  ربنم  يالاب  وا  هکتـسنیا  حیحـص  ربخ  هکنآ  يارب 
. ار وامیرحت  میتفریذپن  ار و  وا  تداهش  میدرک  لوبق  سپ  نآ  رب  منکیم  رفیک  امش و  ربار  ود  نآ  ما  هدننک 

ناحبـس و درک  تئارق  سپ  مدروآاجب  رمع  اب  ار  حبـص  زامن  دـیوگ : هداوس  نب  نارمع  زا  هدرک  لـقن  ص 32  جشخیراـت 5  رد  يربط  - 6
، وش قحلم  سپ  تفگ : مراد ، یتجاح  متفگ ، يراد  یتجاح  اـیآ  تف  سپ  وا  اـب  متـساخرب  دـش و  فرـصنم  نآ  زا  سپ  نآ  اـب  ار  يا  هروس 
: متفگ سپ  تسین ، يزیچ  نآ  يالاب  هک  تسا  یتخت  يوررب  وا  مدید  سپ  داد  هزاجا  نمب  دش  لزنم  لخاد  نوچ  مدش و  قحلم  سپ  دـیوگ 

. ماش حبص و  رد  هاوخریخ  حصان و  رب  نیرفآابحرم  تفگ  مراد ، یتحیصن 
، تفگ سپس  شنار  رب  ارنآ  هت  شا و  هناچ  ریز  رد  دراذگ  ار  ( هرد  ) شقالش رـس  سپ  تفگ  تسا ، هتفرگ  وت  زا  بیع  راهچ  وت  تما  متفگ :

نیا رکبوبا ... هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاح  جـح و  ياه  هام  رديدرک  مارح  ار  هرمع  وت  هک  دـندش  روآداـی  تفگ : راـیب ،
زا یفاـک  هک  ارنآ  دـندیدیم  جـح  ياـه  هاـم  رد  دـندرکیمهرمع  ناـشیا  رگا  تسلـالح  نآ  تفگ : رمع  دوب ، لـالح  نآ  دـندرکن و  ار  راـک 

یئادخ رون  زا  هک  تسیرون  یئاهب و  نآ  درذگیم و  ناشجح  مایا  سپ  دوب  دـهاوخ  نآ  لاس  رادـقم  هزادـنا  رادـقم و  نیا  سپ  تسناشجح 
. متفر تسرد 

امرخ و ای  مدنگ  یتشمب  میدشیم  دـنم  هرهب  نآ  زا  ام  هک  دوب  ادـخ  زا  یتصخر  نآ  ار و  نانز  هعتميا  هدرک  مارح  وت  هک  دـنیوگیم  و  متفگ :
میدشیم 0 ادج  مه  زا  شزیمآ ) راب  هسای  و   ) زور هس  زا  دعب 

هحفص 31 ] ] 

يرگناوت و هب  دنتـشگرب  مدرم  نآ  زا  سپ  یتسدگنت  هرورـض و  نامز  رد  درک  لالح  ارنآ  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تفگ : رمع 
دهاوخب سک  ره  نونکا  سپ  ددرگرب ، ناب  هن  دـنک و  ناـب  لـمع  هک  نیملـسمزا  ار  یـسک  منادـیمن  سپـس  یگ  هدـنز  شیاـشگ  یناوارف و 

دوش .، ادج  قالطب  مه  زور  هس  زادعب  دنک و  جاودزا  امرخ  ای  مدنگ  یتشمب 
قحلم : تفگ شیاقآ  ندرک  دازآ  نودـب  تسا  دازآ  دـیئاز  ار  شا  هچب  رگا  هک  ندـیئازب  ار  زینک  هیراـج و  یتخاـس  دازآ  وت  متفگ و  : دـیوگ

منکیم  رافغتسا  ار و  حالص  ریخ و  رگممتساوخن  یتمرحب و  ار  یتمرح  مدرک 
رب دیشک  تسد  نآ  زا  سپ  ار  شقالش  درک  دنلب  سپتفگ  ار  هنایزات  هجنکش  تیعر و  اب  ندرک  تنوشخ  وت  زا  دننکیم  تیاکـش  و  متفگ :

، ردکلا هرقرق  گنج  هوزغ و  رد  دوب  ترـضحنآ  فیدرمه  لیمز و  و  مدوب ، دمحم  یکلاپ  مه  نم  تفگنآ : زا  سپ  شرخآ ، ات  رـس  زا  نآ 
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ار ینارتش  مدرک  عنم  ندیـشود و  عقوم  ار  رتش  مدرکیم و  باریـس  ات  مدادیم  بآ  مدرکیم و  ریـس  ات  مدینارچیم  سپنم  هک  ادـخب  مسق  سپ 
هک ارنآ  مدرکیممضنم  موریم و  ار  دوخ  هار  مدوخ و  ماقم  زا  منکیم  عافد  نم  دنتفریمن و  میقتـسمو  هنایم  هار  زا  دنتفریم و  تسار  پچبهک و 

ار اـصع  مدزیم و  رتمک  مدرکیم و  رجز  رایـسب  دـنتفریم و  هار  دـب  هکار  یئاـهبکرم  مدـیناسریم  مدرکیم و  قحلمو  دـشیم  فرحنم  دـصقم  زا 
. مدرکیم یهاوخرذع  مدیبلطیم و  شزوپ  هنیآ  ره  دوبن  اهنیا  رگا  مدرکیم  عفد  تسد  اب  مدیشکیم و 

. دوب ناشتیعرب  ملاع  وا  هک  مسقادخب  تفگ  سپ  دیسر ، هیواعم  شوگب  بلطم  نیا  سپ  دیوگ :
تسا . هدرک  لقن  يربط  هبیتق و  نبازا  جهن ج 3 ص 28 ، حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

هحفص 32 ] ] 

اهنآ و هدننک  مارح  نم  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  زیچ  هس  تفگ  وا  هک  رمع  زا  هدرک  لقن  نیبتملا )  ) رد يربط  - 7
. ناذا رد  لمعلا  ریخ  یلع  یح  ءاسن 3 - هعتم  جح 2 - هعتم  - 1 متسه : اهنآ  نیبکترم  رب  هدننک  تبوقع 

رد ارنآ  هدرک  تیاکح  یـضایب  یلع  خیـشو  نآ  رد  ار  وا  هتفگ  درک  یهاوخ  دروخرب  يدوزب  دـیرجت و  حرـش  رد  ارنآ  هدرکدای  یچـشوق  و 
(. میقتسملا طارصلا   ) شباتک

رب هعتم  ود  هکنیا  زا  دـنکیم  مالعا  هکنسح  حیحـص و  ثیدـح  نیب  درذـگیم  ثیدـح  لهچزا  نآ  هک  هعتم  ود  ثیداحا  زا  تسا  یئزج  نیا 
ربمایپتنسب " ص " و ود  ره  هحابا  تسا  هدش  تباث  هدش و  لزان  نآرق  ود  ره  هرابرد  دوب و  لومعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع 

ینامرق هدرک و  دای  ءافلخلا ص 93  خیرات  رد  یطویس  هدرمـش و  شتایلوا  رد  ارنآ  يرکـسع  و  دوب ، رمع  درک  یهن  ود  نآ  زا  هکیـسک  لوا 
. دوب رمع  درک  مارح  ار  هعتم  هکیسک  لوا  دیوگ  لماک ج 1 ص 2.3  هیشاح  شخیرات  رد 

هعتم ود  رد  یشرگن 

تابثا يارب  تسیفاو  دوخب  دوخ  ینیبیم  هچنانچ  اـهنآ  تسا و  هدـش  دراو  هعتم  ود  نآ  هراـبرد  ثیداـحا  زا  هک  ار  هچنآ  زا  تسیئ  هلمج  نیا 
نک هفاضا  اهنآ و  مکح  یپ  رد  دشاب  هدمآ  ینالطب  خسن و  هکنآ  نودب  ربمایپ " ص " تنس  نآرق و  تهج  زا  ربمایپ  دهع  رب  ود  نآ  عیرشت 

دای ارنآ  ام  دنکیماهنآ و  هحابا  رب  تلالد  هکیرایسب  ثیداحا  زا  اهناب 

هحفص 33 ] ] 

حیرـص صن  ربارب  رد  يداهتجا  فرـص  ای  صوصخم  يار  رگم  هعتم  ود  هرابرد  وا  یهن  دوبن  رمع و  یهن  زا  اهنآ  ندوب  یلاخ  يارب  میدرکن 
. تنس نارق و 

دکچیم بآ  ناشیاهرـس  زا  دنراد  جـحب  هجوت  مدرم  هکنیا  تشادـنپیم  تشز  يراک  ارنآ  هکیتقو  نآ  زا  درک  یهن  عنم و  سپ  جـح  هعتم  اما 
هیلع و هللا  یلص  شربمایپ  وا و  زا  دوب  شناگ  هدنب  لاحب  رتانیب  ناحبس  دنوادخ  نکل  هرمع ، ندش  مامت  زا  دعب  اهنز  عامج  شزیمآ و  زا  دعب 

ثیداحا صن  نآ  هچنانچ  تمایق  زور  ات  يدـبا  یعطق  مکح  تهج  زا  ارجـح  هعتم  ندوب  حابم  درک  حیرـشت  هکیعقوم  ار  نیا  تسنادـیم  هلآ 
باتک ربارب  رد  تسین  نآ  رب  یئانتعا  دراد و  شدوخب  صاصتخا  هکیناسحتسا  رگم  هدروآ  رمع  هک  ار  هچنآ  دشابن  تسا و  هدنیآ  هتشذگ و 

. تنس و 
ات ارنآ  دـنا  هتفگ  هک  تسا  یـشزرا  یب  هدوهیب و  ياه  هتفگ  اجنیارد  شمکح و  كردـم  دنتـسم و  رد  هدـید  ارنآ  هفیلخ  هکتـسیزیچنآ  نیا 
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. دنهد هولج  بوخ  ار و  وا  صوصخم  ياوتف  نیا  دننک  تیوقت  هکنآ 
یگتخاس ياهرذـع  اهنآ  هدرک و  حیرـصت  هصخـشب  شدوخ  هکتـسنآ  فلاخم  مهنآ  ماـمت  یئاـهنت و  هب  درک  مادـقا  نآ  رب  هفیلخ  هک  هچنآ 

. تسا
تساهنآ . زا  و  اریزیچ ، دنکیمن  قح  زازاینیب  و 

صوـصن دـنکیم  در  عـفد و  ارنآ  دوـشیم و  جـح  نآ  زا  دـعب  هکیا  هرمعب  تسا  جـح  خـسف  نآ  هدرک  نآ  زا  یهن  رمع  هکیا  هـعتم  هـکنیا  - 1
نسح يرعشا و  یسوم  وبا  لفون و  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعس  نیصح و  نب  نارمع  سابع و  نبا  زا  هدش  دای  ياه  حیحص 

تسا . هرمع  جح و  نیب  ندرک  عمج  جح و  هعتم  هفیلخ  زا  هدش  یهن  هکنیا  رب  ءاملع  صوصن  نآ  زا  دعب  و 

هحفص 34 ] ] 

اب مدرم  هک  مسرتـیم  نم  تسواهتفگ ، نآ  زا  مه  وا  ندرک  یهن  تلع  نیا و  رب  تسا  رمع  دوـخ  حیرـصت  اـهنیا  همه  هک  : دـنا هتفگ  یـضعب  و 
هعتم ردناشیاب  مدادیم  تصخر  نم  رگا  وا : هتفگ  و  دنیامن ، جح  لاحنآ  اب  دنورب  نآ  زاسپ  دـیب )  ) كارا تخرد  ریز  دـننک  یـسورع  اهنز 

هک متـشادن  شوخ  وا : هتفگ  و  جـح ، يوسب  دـندرکیم  تکرح  اهنآ  اب  هاگنآ  دـیب  تخرد  هیاس  ریز  رد  اهنآ  اب  دـندرکیم  یـسورع  هنیآ  ره 
تبانج .) لسغبآ  ینعی   ) دکچب بآ  ناشرس  زا  هک  جح  هب  دنورب  سپس  دیب  هیاس  ریز  رد  اهنآ  اب  دننک  یسورع  مدرم 

هکیا هعتم  دنیوگ : عطق  روطب  وا  ریغ  ضایع و  دیوگ : يراخب ج 4 ص 568  حیحص  حرش  يراقلا  هدمع  رد  یفنح  ینیع  نیدلا  ردب  خیش  و 
داریا ناشیا  رب  وا  خـساپ  رد  متفگ : دـننکیم  جـح  زا  دـعب  هکیا  هرمع  هن  هدوب  هرمعب  جـح  لیدـبت  خـسف و  نآ  زا  دـندرک  یهن  نامثع  رمع و 
لوسر هک  هدمآ ، وا  زا  یتیاور  رد  و  جح ، هعتم  نآ  ندوبب  هدرک  حیرـصت  نآ  قرط  زا  یـضعب  هک  هدمآ  ملـسم  تیاور  رد  هک  هچنآ  دوشیم 

جح نیب  درک  عمج  ترـضحنآ  هک  تسا  ملـسم  زا  یتیاور  رد  و  جح ، هد ي  رد  شنارـسمه  یخرب  اب  دومن  هرمع  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادخ 
1-ه  لاس . کی  رد  تسا  هرمع  جح و  نیب  عمج  نآ  تسا و  هدش  دای  عتمت  وا  دوصقم  و  هرمعو ،

هتفگ نیا  هدـش  هداد  تبـسن  طقف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ناشیا  هرمع  رد  ربمایپ  هباحـصب  هعتم  هحابا  یگ  هژیو  صاصتخا  - 2
راـثآنیا و هک  تسا  ص 213  میق ج 1  نبا  داـعملا  داز  رد  هچناـنچ  دوشیم  لاکـشا  نیا  رب  ويراـفغ  رذ  یبا  راوـگرزب  یباحـص  ناـمثعب و 

ود نیب  ددرم  هباحصب  هعتم  هحابا  صاصتخا  رب  دنکیم  تلالد  هکیرابخا 

هحفص 35 ] ] 

موصعم هکیا  هدـنیوگ  زا  حیحـص  ربخ  نیب  تسا و  هدـش  هدادتبـسن  واب  هکیـسک  زا  هتبلا  تسین  حیحـص  ولطاب  هکتـسیربخ  ای  تسا  هتـسد 
هک کلام  نب  هقارـس  زا  تساهنآ  ریغ  يراخب و  ملـسم و  حیحـص  رد  سپ  موصعم  هدـننک  عیرـشت  صوصن  نآ  اب  دویمن  هضراعم  هک  تسین 

هـشیمه ياربهکلب  هن  دومرف : هشیمه ، يارب  ای  تسا  لاسما  يارب  جـح  رد  نامنارـسمه ) زا   ) ادـخ لوسر  يا  ام  یباـبیماک  عتمت و  نیا  تفگ :
تساهشیمه . يارب  هکلب  هن  تسا ،

جح رد  لخاد  هرمع  هکینادب  دومرف : هبطخ و  يارب  تساخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : تسا  هقارس  زا  يرگید  هحیحص  رد  و 
. تمایقزور ات  دش 

ص 175 دوخ ج1  حیحـص  رد  نآ  زا  دـعب  يذـمرت  تمایقزور  ات  دـش  جـح  رد  لخاد  هرمع  دـیوگ : هک  تسا  سابع  نبا  زا  حیحـص  رد  و 
تسا و هللا  دبع  نب  رباج  و  کلام ، نب  هقارس  زا  باب  نیا  رد  دیوگ و 
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نیا يانعم  و  قحـسا ، دمحا و  یعفاش و  ارنآ  هدرک  ریـسفت  روطنیمه  و  جـح ، ياه  هام  رد  هرمعب  تسینیکاب  هک  تسنیا  ثیدـح  نیا  يانعم 
نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد  هزاجا  دـمآ  مالـسا  نوچ  سپ  دـندرکیمن  هرمع  جـح  ياه  هام  رد  تیلهاج  لـها  هکتـسنیا  ثیدـح 

رد ندرک  هرمعب  تسین  یکاب  ینعی  تمایق  زور  ات  هدـش  جـح  لخاد  هرمع  هماـیقلا "  موی  یلا  جـحلا  یف  هرمعلا  تلخد  دومرف " : عوضوم و 
جح . ياه  هام 

مدوب قیقع  يداو  ردنم  نم و  دزن  دـمآ  لـیئربج  دومرف : هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  تسارمع  دوخ  زا  يا  هحیحـص  رد  و 
زور ات  دـش  جـح  رد  لـخاد  هرمع  هقیقح  سپ  يا  هجح  رد  يا  هرمع  تفگ : راذـگب و  زاـمن  تعکر  ود  كراـبم  يداونیا  رد  دومرف : سپ 

(. هدومن تیاور  دوخ  حیحص  رد  يراخب  ارنآهک  هتفگ  هدرک و  لقن  شننس ج 5 ص 13  رد  یقهیب   ) تمایق
هدروآ و ارنآ  لـیئربج  هداد و  ناـب  ربـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکیتنـس  رب  ار  هـفیلخ  هداد  تـئرج  هدرک و  يرج  زیچ  هـچ  سپ 

. تسا هدرکوگزاب  ارنآ  شدوخ 
تـسنآ فالخ  رب  روهمج  تسا و  هعتم  زا  رمع  یهن  تقفاوم  لالب  ثیدح  رهاظ  دیوگ : هجام ج 2 ص 231  نبا  ننس  هیشاح  رد  يدنس  و 

. ها تسارتاناد  ادخ  خسفب و  ار  هعتم  دندرک  لمح  نیمه  يارب  سپ  درادن  هباحصب  یصاصتخا  هعتم  هکنیا  و 
هعتم هک  دنکیم  تلالد  هکتسیثیداحا  زا  لالب  ثیدح  نیا  و 

هحفص 37 ] ] 

نم دزن  رد  لالب  ثیدح  تسین ، فورعم  شدانسا  هکتسیثیدحنیا  هدشن  هتخانـش  درم  نیا  دیوگ : دمحا  نآ  رد  دراد و  هباحـصب  صاصتخا 
تسین . تباث 

نیا هکنیا  ودـمحا  ماما  لوق  تحـص  رب  دـنکیم  تلالد  هکار  هچ  نآ  زا  متفگ و  دـیوگ : دـمحا  هتفگ  لقن  زا  دـعب  داـعملا  داز  رد  میق  نبا  و 
هک مسق  ادخب  میهدیم  یهاوگام  سپ  تسا  هشیمه  يارب  نآ  هک  داد  هعتم  زا  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  تسین  حیحـص  ثیدح 

دوش هتـشاد  مدقم  روطچ  وا و  رب  تسا  یطلغ  غورد و  نآ  و  تسین ، تسرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  لالب  ثیدـح  نیا 
نیا هکلب  تسیننآ  رد  یکـش  هک  تسیدساف  لوق  نیا  دنیوگخسف : نوزوجم  دیوگ  هک  اجنآ  ات  دامتعادروم ، دارفا  تایاور  رب  لالب  تیاور 

رذ و یبا  ناـمثع و  زا  رتـگرزب  وا  هکتـسیسک  يار  نآ  هکنیاـب  هدرک ، حیرـصت  هک  قیقحتب  تسین و  یکـش  نآ  رد  هک  تسیئ  هدـیقع  يار و 
نارق هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  میدرک  هعتم  میدش و  عتمتم  ام  هک  تسیراخب  ظفل  حیحص و  ود  رد  سپ  تسا  نیصحنب  نارمع 

زع و ادـخ  باتک  ردهعتم  هیآ  هدـش  لزان  تسا  ملـسم : ظفل  رد  تساوخیم و  هچنآ  شدوخ  يارب  تفگ  يدرم  سپ  نآ ، هرابرد  دـش  لزاـن 
دنک و خسن  ار  جح  هعتم  هک  هدشن  لزان  يا  هیآ  مه  نآ  زا  سپ  ناب  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  لوسر  ار  ام  دومرف  رما  جح و  هعتم  ینعی  لج ،

هدرک هدارا  یظفل : رد  تفگ ، شدوخ  يارب  تساوخ  هچنآ  يدرم  تفر  ایند  زا  ات  دومرفن  یهن  نآ  زا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ادخ لوسر  نامرف  رما و  نآ ، زا  درک  یهن  تردپ  هک  دوب  هتفگ  هعتم و  زاوا  زا  دوب  هدرک  لاوئس  هکیـسکب  تفگ  رمعنب  هللا  دبع  و  ار ، رمع 

نبا و  مردپ ، ای  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 38 ] ] 
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ادخ لوسرمیوگیم  نم  دیآ  دورف  نامسآ  زا  گنس  امش  رب  تسا  کیدزن  رمع ، رکب و  یباب  وا  اب  دوب  هدرک  هضراعم  هکیـسکب  تفگ  سابع 
تفگ . رمع  رکبوبا و  دیئوگیم ، امش  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تفگن ایآ  امـش و  زا  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  رتاناد  رذوبا  نامثع و  دیوگیم : هکنآ  باوجهن  تسا  ءاملع  خساپ  نیا  سپ 
هن هباحـص و  زاکیچیه  دوبن  دـندوب و  ام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  رتاـناد  رمع  رکبوبا و  هک  رمع : نب  هللا  دـبع  ساـبع و  نبا 

دندوب و وا  لوسر  ادخب و  ملعا  ناشیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یصن  عفد  رد  دشاب  یضار  باوج  نیاب  هک  نیعبات  زا  سکچیه 
. ار موصعم  ریغ  يار  موصعم  هتفگ  رب  دنرادب  مدقم  هکنیا  زا  وا  رب  رتراکزیهرپ 

یبا نب  یلع  تساهدـش  نآ  ءاقبب  لئاق  هک  قیقحتب  تمایق و  زور  ات  تسا  یقاب  جـح ) هعتم   ) نآ هک  هدـش  تباـث  موصعم  زا  صن  نآ  زا  سپ 
ناوریپ نیعبات و  هبطاق  بیـسم و  نب  دیعـس  یـسوم و  وبا  سابع و  نبا  رمع و  نبا  صاقو و  یبا  نب  دعـس  داب و  اروا  ادـخ  ناوضر  هک  بلاط 

نانآ .
دـشاب لصتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نآ  هکنیاـب  دوشیمن  هداد  تبـسن  هک  دوب  ضحم  داـهتجا  يار و  نیا  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  و 

سپ جح ، کسانم  ناش  رد  يدرک  ثادحا  هچ  نانمومریما  يا  تفگ : يرعشا  یـسوم  وبا  درک  نآ  زا  یهن  هکیتقو  باطخ ... نب  رمع  هکنیا 
ار هرمع  جح و  هرمعلا هللا "  جحلا و  اومتا  و  دـیامرفیم : ادـخ  هکیتسردـب  سپ  مینک ، لمع  و  میریگب ، ار  نامراگدرورپ  باتک  امرگا  تفگ :

درکن لالح  هلآ  هیلع و  هللایلص  ادخ  ربمایپ  هکیتسردب  سپ  میریگبار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـسرگا  و  دینک ، مامتا  ادخ  يارب 
دنک ینابرق  هکنآ  ات 

هحفص 39 ] ] 

هدوبوا ضحم  يار  نآ  هک  تسین  نیا  زج  ءادتبا  ارناب  مارحا  هعتمب و  ار  جح  ندز  مهب  عنم  هکنیا  رب  رمع  یسوم و  وبا  زادوب  یقافتا  نیا  سپ 
هدومن و لالدتسا  هکیزیچب  نآ  يارب  هدرک  لالدتسا  هچرگاو  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  جح  کسانم  رد  درک  ثادحا  هک 

ندرک یهن  رد  درک  هرکاذم  رمع  هکنآ  ات  رمع  تفالخ  لئاوا  رکبوبا و  تفالخ  مامت  رد  جح  خسفب  ار  مدرم  دادیم  اوتف  هک  دوب  یـسوم  وبا 
زا دومن  عوجر  هک  وا  زا  تسا  حیحـص  نآ  زا  سپ  دومن  کسانم  رد  ثادـحا  ارنآ  ... رمع هک  دوبيار  نیا  هکنیا  رب  دـنا  هدرک  قافتا  و  نآ ،

نآ 1 ه.
باحـصا صوصخم  هعتم  دـیوگ : وا  هک  هدـش  تیاور  رذ  یبا  زا  هک  یئوـگب : رگا  سپ  دـیوگ : ص 562  يراـقلا ج 4  هدـمع  رد  ینیع : و 
هکتسیسک لوق  عامجا و  تنس و  باتک و  فلاخم  یباحص  هتفگ  نیا  دنیوگ : میوگیم : ملسم ، حیحص  رد  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

. تساهدوب وا  زا  رتهب 
نیملـسم تسا و  یمومع  نیا  و  جـحب ، ار  هرمع  درک  عتمت  هکنآ  سپ  جـحلا "  یلا  هرمعلاب  عتمت  نمف  یلاعت " : يادـخ  لوق  سپ  باتک  اما 

. دنا هدرکفالتخا  نآ  لضف  رد  هک  تسین  نیا  زج  و  اهرصع ، مامت  رد  عتمت  زاوج  هحابا و  رب  دنا  هدرک  عامجا 
نآ هکلب  دندومرف : تسا  هشیمه  يارب  ای  تساهنت  ام  يارب  هعتم  ایآ  دبالایلا "  یه  وا  هصاخ  انل  هعتملا  هقارـس " : ثیدـح  سپ  تنـس : اما  و 

هفص رد  ملسم  حیحص  رد  هدش  دای  ثیدح  و  تسا ، هشیمه  يارب 
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هزره رگم  جح  ياه  هام  رد  ار  هرمع  دندیدیمن  دنتـسنادیمن و  زیاج  ار  عتمت  هک  دـندوب  تیلهاج  لها  هکتـسنیا  شیانعم  و  نیا : دـننام  جـح 
ات ار  هعتم  درک  زیوجت  جح و  ياههام  رد  ار  هرمع  دومرف : عیرـشت  دـنوادخ  هک  دومرف  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  یـشایع ، یگ و 

هرمع هک  ار  مدرم  درک  رما  دمآ  مالـسا  نوچ  سپ  نآ ، رد  هدرکدایز  سوواط و  هتفگ  زا  هدرک  تیاور  ارنآ  روصنم  نب  دیعـس  تمایق ، زور 
نبا دعـس و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ار  رذوبا  درک  تفلاخم  تمایق و  زور  ات  جـح  ياه  هام  رد  هرمع  دـش  لخاد  سپ  جـح ، ياه  هام  رد  دـننک 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  میدرکیم  هعتم  ام  دیوگ : نارمع  نیملسم ، ریاس  هباحص و  ریاس  نیـصح و  نب  نارمع  رمع و  نبا  سابع و 
يارب يدرم  سپ  درکن ، خـسن  ارنآ  يا  هیآ  نآ و  زا  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ار  اـم  درکنیهن  سپ  دـش  لزاـن  نآ  هراـبرد  نارق  و 

. تسا همه  قافتا  دروم  تفگ  تساوخ  هچنآ  شدوخ 
زورنآ رد  درک  نآ  زا  یهن  هکنآ  ینعی  نیا  ار و  هعتم  ینعی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  اب  میدرک  ام  دـیوگ : صاـقو  یبا  نبدعـس  و 
تسا  ملسم  حیحص  رد  هچنانچ  تسا  نایفس  یبا  نبا  هیواعم  ناب  دوصقم  ، ها هدرک  تیاور  ارنآ  ملسم  دوب ، هکم  هناخ  ینعی  شرعب  رفاک 

تیلهاـج لـها  هـک  اریز  دـنکن ، ایدـنک  دـصق  هـچ  تـسا  تیلهاـج  يارب  تـشگرب  جـحياه  هاـم  ریغ  رد  هرمعب  نآ  رما  هـفیلخ و  يار  سپ 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ادخب  مسق  دیوگ : سابع  نبا  جح ، ياه  هام  رد  ار  هرمع  دندیدیمن  هک  دـندوب  یمدرم  يدینـش  هکنانچمه 
زا ار  جح  ياه  هام  رد  هرمع  هک  دـندوباهنآ  دـیوگ : و  ار ، كرـش  لها  رما  نیابدـنک  عطق  هکنآ  رگم  هجح  يذ  رد  ار  هشیاع  دربن  هرمع  هلآ 

نیرتدب

هحفص 41 ] ] 

دنتسنادیم . نیمز  يور  رد  اه  ینار  توهش  اه و  یگ  هزره 
هلآ هیلع و و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  يدرمهک  بیـسم  نب  دیعـس  زا  شننـس ج 1 ص 283 ، رد  ارنآ  هدرک  لقن  دواد  وبا  هکیثیدـح  -3

یهن تفر  اـیند  زا  هکیـضرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دوب  هدینـش  هک  وا  دزن  دادیهاوـگ  سپ  ... باـطخ نب  رمع  شیپ  دـمآ 
جح . رد  هرمع  زا  دندرکیم 

هک تسا  یتلاـح  نآ  هکنیاـب  نیا  زا  هدـش  هداد  باوج  شلوـق : هب  ص 562  جيراقلا 4  هدـمع  رد  ینیع  نیدـلا  ردـب  نآ  زا  هداد  خـساپ  و 
اـه و نخـس  شدانـسا  رد  هک  اریز  نآ  زا  تـسا  رت  تـسپ  شلاـح  نآ  هـکلب  رذیبا  ثیدـح  لـثم  تـسا  عاـمجا  تنـس و  باـتکفلاخم و 

تسئاهداریا ا ه 
. دنا هدرک  نایبظافح  هچنانچ  تسا  هدیرب  فیعض و  شدانسا  هک  نآ  زا  هداد  خساپ  ءاطوم ج 2 ص 18 . حرش  رد  یناقرز  و 

لقن شننـس ج 1 ص 283  رد  دواد  وبا  هک  ار  یثیدح  دشاب  هماین  ایندب  مه  زونه  دیاش  هدـشن و  هتخانـش  هکیدرم  نیا  ثیدـحب  نک  فطع 
یهن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصاب  تفگ  هک  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  زا  ارنآ  هدرک 
هرمع جح و  نیب  ندرک  کیدزنزا  درک  یهن  وا  هک  دینادیم  سپ  تفگ : یلب ، دـنتفگ ، گنلپ ، تسوپ  رب  ندـشراوسو  نانچ  نینچ و  زا  درک 

دیدرک . شومارف  امش  اهنآ و  اب  درک  یهن  وا  اما  تفگ : سپ  هن  سپ  ار  نیا  اما  دنتفگ : سپ  نارق ) جح   ) ار

هحفص 42 ] ] 

لماـش شمکحهکیجح  هعتم  دـننام  رگا  سپ  نید ، ماـکحا  سیماوـن و  رب  ناـشیا  درک  يرج  داد و  تئرج  زیچ  هچ  یهزنم ، وـت  ایادـخ  راـب 
زا سپ  هدروآ  اجب  ارنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـش و  لزان  نآ  هرابرد  نآرق  هک  ار  مدرم  زا  رفنرازه  اهدـص  لاس  ره  رد  دوشیم 
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ترضحنآ و اب  دوب  ینالوط  ناشتبحـص  نارود  هک  دندوب  يرایـسب  ناشیا  نایم  رد  دندرک و  شومارف  هباحـص  مامت  نآ و  زا  هدرک  یهن  نآ 
ارهق اعطق و  هک  هدوب  اهنآرتشیب  زا  رخاتم  شمالسا  هک  ینایفـس  یبا  نب  هیواعم  رگم  ارنآ  درکن  دای  نخـسب و  دوشگن  بل  ناشیا  زا  کیچیه 

رد دوـب  هتـشذگ  شرمع  زا  هـک  اهتدـم  زادـعب  رگم  دزن  یفرح  هدرکن و  راـهظا  ارنآ  هدوـب و  رتـمک  شندینـش  كدـنا و  شتبحـص  كاردا 
یقاب یعقوت  هچ  سپ  دندوب  مدقم  وا  زا  هکیناسکمدق  ياج  دراذگب  مدق  هک  دوب  هدمآ  ششوخ  دوب و  هدش  فرـصتم  ار  تموکح  هکیزور 
يزاب رگم  تسین  اهنیا  مامت  هک  دـنگوس  قح  یئاجب  نآ و  رب  ناملـسم  يارب  دوشیم  لـصاح  یناـنیمطا  هچ  عقوم و  نیا  رد  ماـکحاب  دـنامیم 

اه و مادص  اه و  هیواعم   ) نادرم هورگ  نیا  دزن  رد  تعیرش  تسین  نآ و  رد  یناسفن  ياهاوه  ندرک  زرد  نتفای  هار  یمالساكاپ و  تعیرشب 
مامز یلوتم  هکیسک  يار  دنکیم  هرادا  ار  روشک  تموکح و  مدرم  رب  هکنآ  دید  رظنب و  ددرگیم  هک  هیتقو  هیسایسنیناوق  رگم  ...) ناشیاهبابرا

. تسا هدش  نآ 
هیواعم درک  یهن  عتمت  جح  زا  هکیسک  لوا  هکنیا  زا  یتیاور  رد  هدرک  لقن  ارنآ  دمحا  هکیتیاورب  نک  مضنم  تفج و  ار  ثیدح  ود  نیا  و 

هحفص 43 ] ] 

تـسا فلاخم  نآ  سپ  درک  یهن  نآ  زا  رکبوبا  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  دـندومن ، جـح  هعتم  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هکنآ  لاح  دوب و 
هکنآ هک  منکیم  لایخ  نم  و  تساهنآ ، رثکا  اب  فلاـخم  هک  رکبوبا  تیاور  رد  حاحـص و  زا  تشذـگهک  هچنآ  ماـمت  اـب  هیواـعم  تیاور  رد 

هدیرفآ و ار  یمود  هکیـسک  وهیواعم  ندرگ  رب  ار  یهن  نتخادـناب  دـشاب  هدرک  کبـس  ار  رمع  هانگ  راب  هتـساوخ  ار  لوا  تیاور  هدرک  قیفلت 
تنس نآرق و  هکنیا  زا  لفاغ  ارنآ  فرط  دنک  تیوقت  هکنآ  ات  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش شور  تنـس و  زا  ار  يار  نیا  هداد  رارقهدرک  داجیا 

يا . هدنهد  اوتف  ره  ياوتف  دشاب و  هدنیوگ  ره  نخس  يارب  دنک  اهنآ  زا  يراد  بناج  هک  یئاوتف  لوق و  ره  رب  هدماین 
هباحـص ءاملع  هک  میوگ : دنا ، هدرک  نآ  زا  یهن  هیواعم  نامثع و  رمع و  هک  یتفگرگا : سپ  دیوگ : يراقلا ج 4 ص 562  هدمع  رد  ینیع 

1ه ناشیا . ریغ  هن  تسناشیا  نیرکنم  اب  قح  دنا و  هدرک  اهنآ  اب  ناشلعف  رد  تفلاخم  هدرک و  راکنا  ناشیا  رب 
هک عتمت  زا  نآ  یهن  رب  دنکیم  تلالد  هکیرایـسب  ثیداحا  زا  یقمحا  لفاغ  زا  رگم  دوبن  يذمرت  دـمحا و  ثیدـح  رد  نامثعب  عتمت  تبـسنو 

هولـصلا و هیلع  نینموملا  ریمایلع  لثم  رب  تسا  ضارتعا  اهنآ  رد  دناهدرک و  لقن  ناشدیناسم  حاحـص و  رد  نیظفاح  ثیدـح و  ناماما  ارنآ 
ار مدرم  منک  یهن  هک  ارم  ینیبیم  رمع ) ینعی   ) شلوقب ترضحنآ  عتمتو  مالسلا 

هحفص 44 ] ] 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  منک  كرت  هک  نم  متـسین  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  سپ  ینکیم ، ارنآ  وت  هکنآ  لاح  يزیچ و  زا 
هکیراک زا  ینک  یهن  هکنآ  رگم  يرادن  دصق  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  يراخب : دزن  رگید  ثیدح  رد  مدرم و  زا  يدحا  هتفگب  ار  هلآ 

هدروآ . اجب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
زا نینموملاریما  ام  يالوم  دوش  هتشک  دوب  کیدزن  هکیدح  ات  دیامن  عتمت  جح  هکیسک  رب  نامثع  راکنا  هدش  يریگتخـس و  دیـسر  قیقحتب  و 

. ار مدرم  وا  ندرک  يرج 
نامثع اب  نم  تفگ  وا  هک  هدرک  وگزاب  ریبزنب  هللا  دبع  زا  هفیحص 111 ، نآ  رصتخم  رد  هدرک و  لقن  ملعلا ج 2 ص 3 . باتک  رد  رمع  وبا 

، دندیـسرپ ار  هرمع  عتمت  هک  هدوب  يرهف  هملـسم  نب  بیبح  نانآ  نایم  رد  دـندوب و  ماش  مدرم  زا  یعمج  یهورگ و  وا  اـب  مدوب و  هفحج  رد 
ود ار  هناخ  نیا  دینک  ترایز  هکنآ  ات  هرمع  نیا  دیتخادنا  ریخات  رگا  سپ  دیئامن  صالخ  جح  ياه  هام  رد  ارنآ  ار و  جح  دینک  مامت  تفگ :
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تسا . هداد  ریخ  رد  تعسو  ادخ  هکیتسردب  سپ  تسا  رتهب  ترایز 
هک ار  یتصخر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرتنـس  رد  یئامن ) فرـصت  ینک و  هلمح  هک  ) يدرک دصق  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 

هناخ زا  رود  دـنمزاین و  يارب  نآ  هکنآ  لاح  یئامن و  یهن  نآ  زا  نآرد و  يریگب  گـنت  ناـشیا  رب  هک  هداد  هزاـجا  ناگدـنب  هب  شباـتک  رد 
اهنآ هدوب 

هحفص 45 ] ] 

نیا زج  منکیمن  یهن  نآ  زا  نم  مدرک ، نآ  زا  یهن  نم  ایآ  تفگ  درک و  مدرمب  ور  نامثع  سپ  هدومن ، مه  اب  جـح  هرمعب و  مارحا  لـیلهت و 
سپ دـیوگ : دـیامن ، كرت  ارنآ  تساوخ  سک  ره  دـنک و  لـمع  ناـب  تساوخ  سکره  سپ  مدرک  هراـشا  ناـب  نم  هک  دوب  یئار  هک  تسین 

هک ادخب  مسق  دنکیم ، نینموملا  ریما  اب  تفلاخمروطچ  هک  نیاب  نک  هاگن  ملـسم : نب  بیبح  اب  ار  ماش  لها  زا  يدرم  هتفگ  منکیمن  شومارف 
تناهد ادخ  دوش  تکاس  : تفگ دز و  وا  هنیـسب  مکحم  درک و  دنلب  ار  شتـسد  بیبح ، سپ  تفگ : منزیم ، ار  شندرگ  دـهد  نامرف  ارم  رگا 

. دننکیم فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچناب  دنرتاناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصادنک  كاخ  زا  رپ  ار 
هکیـسک ار و  هفیلخيار  رذـع  دریذـپب  دـنک و  هیجوت  دوب  نکممهکیهوجو  زا  هدـش  هتفگ  هیقب  داسف  دوشیم  رهاـظ  میدرک  داـی  اـم  هچناـب  و 

ات 225. هیزوج ج 1 ص 177  میق  نبا  داعملا  دازب  دنک  عوجر  هک  تسوا  رب  سپ  دنادب  عوضوم  نیا  رد  ار  نیا  زا  شیب  لیصفت  دهاوخیم 

ءاسن هعتم  اما 

تقوم یئوشانز  نز و  ندرک  هغیص 
هحفـص 20 رد  هکیثیدح  رد  نیمه  يارب  هتـشاد و  بوسحم  یتفع  یب  وانز  زا  ارنآ  وا  هکتـسنیا  رمع  نانخـس  زا  دوشیم  رهاظ  هک  هچنآ  سپ 

هاگ ره  يرثا و  هن  دوب و  نیع  هن  خسف  ثیدح  زا  هباحـص  مامت  نامز  رد  تقونآرد و  دوش و  هتخانـش  انز  زا  حاکن  ات  دینک  نشور  . تشذـگ
نیب

هحفص 46 ] ] 

یهن رمع و  هتفگب  دنتسجیمکسمت  نوعنام  تنس و  باتکب و  ناگ  هدننک  زیوجت  دندرکیم  دانتسا  عوضوم  نیا  رد  دادیم  خر  یفالخ  ناشیا 
هکتـسیزیچ نشور  حیرـص و  نآ  منکیم و  نآ  زایهن  نم  امهنع ) یهنا  انا   ) هفیلخ لوقتحارـص  مامتب  ار  خسن  دنکیم  یفن  هچنانچ  نآ  زا  وا 

هیآ هک  وا  لوق  سابع  نبا  زا  دیایم  يدوزب  طقف و  رمعب  ار  یهن  نداد  تبـسن  زا  سابع  نب  هللا  دبع  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  زا  تشذـگ 
هباحص و زا  هکیسک  ره  هدرک  دانتسا  نیمهب  تسا و  هدشن  خسن  نآ  هک  مکح : زا  تشذگ  رد ص 18  هدش و  خسن  ینعی  تسامکحم  هعتم 

: ریز ناگ  هدش  دای  تسناشیا  زا  تسا و  هتسناد  حابم  زیاج و  ارنآ  ناوریپ 
هحفص 7 و 8 و 21 رد  تشذگ  شثیدح  نیصح ، نب  نارمع  - 1

تشذگ رد ص 21 و 19 و 17 و 25  شثیدح  هللا ، دبعنب  رباج  - 2
زا دیدش  ناب  بایماک  هدش و  دنم  هرهب  ار  هچنآ  سپ  لجا "  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  وا ". تئارق  ثیدح  دیایم  دوعـسم ، نب  هللا  دبع  - 3

. هدوب تباث  راوتسا و  نآهحابا  رب  هک  هتشاد  بوسحم  یناسک  زا  ار  وا  ءاطوم  حرش  رد  یناقرز  یلحملا " و  رد "  مزح  نبا  و  یتدم ، ات  نانز 
لوسر يا  میتفگ  سپ  یئانز  ام  يارب  دوبن  میدرکیم و  داهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  اب  ام  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  وا  زا  ظافح  و 
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: " دومرف سپس  تدم  ات  یسابل  هب  مینک  جاودزا  هک  امب  داد  هزاجا  درک و  یهن  نیا  زا  ار  ام  سپ  مینکن ، هجاوخ  هتخا و  ار  دوخ  ام  ایآ  ادخ 
تذل كاپ و  ياهزیچ  دینکن  مارح  مکل "  هللا  لحا  ام  تابیط  اومرحت  ال 

هحفص 47 ] ] 

. تسا هدرک  لالح  امش  رب  ادخ  هکیشخب 
لوـق نآ  تسا و  هعتم  زاوـج  هحاـبا و  دزن  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  توـالت  زا  هـیآ  هکیتسردـب  دـیوگ : ثیدـحرکذ  زا  دـعب  صاـصج 

. مکل هللا  لحا  ام  تابیط  اومرحت  تسا ال  یلاعتيادخ 
هیآ هللا  دبع  دـنهاوخ  هاگنآ  نآ  رد  هدرک  هفاضا  شدوخ  زا  ملـسم و  يراخب و  زا  لقن  شریـسفت ج 2 ص 87  ردارنآ  هدرک  دای  ریثک  نبا  و 

ار .
رسپ زا  يدرم  دیوگ : یجرعا  میعن ، معن ، نب  نمحرلا  دبع  زا  شدانساب  شدنسم ج 2 ص 95  رد  دمحا  اه  یلبنح  ماما  رمع ، نب  هللا  دبع  - 4
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ام  مسق  ادـخب  تفگ : سپ   " نز ، ندرک  هعتم  زا  مدوب " ، وا  شیپ  رد  نم  دیـسرپ و  هعتم  زا  رمع 

. میدوبن تفع  یب  راکانز و 
هحابا زاوج و  رب  اج  رب  اپ  تباث و  هک  هدرمـش  یناسک  زاءاطوم  حرـش  رد  یناـقرز  و  یلحملا )  ) ردار وا  مزح  نبا  نایفـس ، یبا  نب  هیواـعم  -5

نآ . رد  ام  لیضفت  لوق  وت  يارب  دیایم  تشذگ و  نآ  فالخ  تسا و  هدوب  نآ 

هحفص 48 ] ] 

یناقرز . ءاطوم  حرش  مزح و  نبا  یلحملا  باتک  رد  يردخ ، دیعس  وبا  - 6
. یناقرز ءاطوم  حرش  مزح و  نبا  یلحملا  باتک  رد  فلخ  نب  هیما  نب  هملس  - 7
یناقرز . ءاطوم  حرش  مزح و  نبا  یلحملا  باتک  رد  فلخ  نب  هیما  نب  دبعم  -8

هحفص 23 و 24. هب  نک  عوجر  ماوع ، نب  ریبز  - 9
هعتم زا  سپ  وا  دزن  دـمآ  يدرم  شا  هنب  راـبدزن و  رد  دوـب  هتـسشن  وا  هک  ناـیم  نآ  رد  دـیوگ : یموزخم ، دـلاخ  نب  رجاـهم  نـب  دـلاخ  - 10
هعتم نم  هک  مسق  ادـخب  تسیچ  تفگ  سپ  مارآ ، شاوـی و  تـفگ : واـب  يراـصنا  هرمع  یبا  رـسپ  سپ  داد ، هزاـجا  ار  وا  سپ  درک  ءاتفتـسا 

مالسلا ) هیلع  بلاطیبا  نب  یلع   ) نیقتملا ماما  نامز  رد  مدومن  هغیص  مدرک و 
نبا ثیرح و  نبا  دیوگ : هدرک  لقن  بیـسم  نب  دیعـس  زا  يربط  هک  ار  هچنآ  رد  هحفـص 17 و  رد  تشذگ  شثیدح  ثیرح ، نب  ورمع  - 11

دمآ . ایندب  دنزرف  هعتم  هغیص و  نز  زا  اهنآ  يارب  رمع و  رکبوبا و  نامز  رد  دندرک  هعتمات  ود  ره  نالف 
لجا . یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  وا  تئارقدیایم  بعک ، نب  یبا  - 12

هحفص 49 ] ] 

رد ص18. تشذگ  نآ  ثیدح  هیما ، نب  هعیبر  - 13
هغیـص میدرکیم و  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ام  دیوگ : دشاب  بدـنج  نب  هرمـس  وا  دـیاش  هباصا ، رد  ریمـس ، - 14 م -
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میتفرگیم .
دیایم . تئارق  هدرمش و  هدوب  هعتم  هحابا  زاوج و  رد  رادیاپ  راوتسا و  هکیناسک  زا  ار  وا  مزح  نبا  ریج ، نبدیعس  -15

هتشاد . بوسحم  هعتم  هحابا  رب  نارادیاپ  نیتباث و  زا  اروا  مزح  نبا  ینامی ، سواط  -16
هتشاد . بوسحم  هعتم  هحابا  رب  نارادیاپ  ونیتباث  زا  ار  وا  مزح  نبا  یندم ، دمحم  وبا  ءاطع  -17

دیایم . شتئارق  تسا و  دوجومشریسفت  رد  هچنانچ  يدس ، - 18
ار . خسنب  لوق  ناب  هدرکن  هراشا  هعتم و  هیآ  رد  وا  لوق  دیایم  يدوزب  دهاجم ، -19

. تساهدش دای  میجن ج 3 ص 115  نبا  قئار  رحب  رد  هچنانچ  یندم ، سوا  نیرفز  -20
ارنآ هدرک  تیاور  و  دیوگهباحـص : زا  دندوب  هعتم  هحابا  رب  راوتـسا  تباث و  هک  یناسک  زا  يا  هدع  ندرمـش  زا  دعب  یلحملا :)  ) رد مزح  نبا 

ناوریپ نیعبات و  زا  و  دیوگ : سپس  رمع ، تفالخ  رخاوا  ات  رمع  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هباحص  مامت  زا  رباج 
تباث ایوگ و  هکم  ءاهقف  ریاس  ءاطع و  وریبج  نب  دیعس  سواط و 

هحفص 50 ] ] 

. دنا هدوب  نآ  زاوج  رد 
سابع و نبا  بهذم  رب  دنتـسنادیم  لالح  ار  هعتم  ناشمامت  نمی  هکم و  لها  زا  سابع  نباباحـصا  دیوگ : باعیتسالا )  ) بحاص رمع  وبا  و 

دندرک . مارح  ارنآ  مدرم  ریاس 
رد دیوگ : شریـسفت ج 3 ص 200  رد  يزار  نیدلا ) رخف   ) دندرکیم و هعتم  دایز  هکم  لها  دـیوگ : شریـسفت ج 5 ص 132  رد  یبطرق  و 

ناشیا زا  رتشیب  تسا و  هدـش  خـسن  نآ  هکنیاب  دـنا  هتفر  تما  زا  رتشیب  سپ  هن  ای  هدـش  خـسن  نیا  ایآ  هکنیا  رد  دـنا  هدرک  فالتخاهعتم  هیآ 
. تسیقاب هدوب  هک  روطنامه  دوخ  زاوج  هحاباب و  نآ  هک  دنا  هتفگ 

. دننادیم لالح  ارنآ  نیعبات  تیب و  لها  زا  یتعامج  نیاربانب  دیوگ و  نآ  هحابا  ثیدح  لقن  زا  دعب  شریسفت  رد  نایح  وباو 
درک هغیص  ار  نز  داتفه  حیرج  نبا  دیوگ : یعفاش  يافوتم 150 ، یکم  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دبع  حیرج  نبا  لثم  هدش  لئاق  هعتم  هحاباب  و 

. دش بایماک  اهنآ  زا  و 
. درک هغیص  نز  دون  دودح  حیرج  نبا  دیوگ : یبهذ  و 

زا هزادنا  نیاب  ار  تدم  زا  رادقم  نیا  موشیم  وتب  بایماک  عتمتم و  نم  ینزب ، دیوگب  هک  تسنیا  هعتملا  ریسفت  دیوگ : طوسبم  رد  یسخرس  و 
تسا . سابع  نبالوق  رهاظ  نیا  زیاج و  سنا  نب  کلام  شیپو  لطاب  ام  دزن  نیا  و  لام ،

هحفص 51 ] ] 

يارب تسازیاج  هعتم ، حاکن  نآ ، دیوگ : کلام  دیوگ : قیاقدلا  زنک  حرش  قیاقحلا  نایبت  رد  یعلیز  یلع  نب  نامثع  دمحم  وبا  نیدلا  رخف  و 
ار وا  هدرک  يوریپ  تسا و  روهـشم  نآ  ندوب  لالح  سابع  نبا  زا  و  دوش ، رهاظ  شخـسان  ات  دوب  دهاوخ  یقاب  سپ  تسا  عورـشم  نآ  هکنآ 

سپ نهروجا "  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  یلاعت " : يادخ  لوقب  نیا  رب  درکیم  لالدتـسا  وا  هکم و  لها و  زا  شباحـصا  رتشیب  نیا  رب 
. ارناشیاهرهم ناشیاب  دیهدب  سپناشیا  زا  دیدرک  هعتم  هک  ار  هچنآ 

یفصن رکبوبا و  هلآ و  وهیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رب  میدرک  هعتم  ام  تفگیم ، هک  ار  رباج  مدینـش  تفگ : وا  هک  هدرک  لقن  ءاطع  زا  و 
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لالح زاوجب و  دندقتعم  امامت  هعیش  يردخ و  دیعـس  یبا  زا  هدش  تیاکح  نآ  نآ و  زا  ار  مدرم  درک  یهن  رمع  نآ  زا  سپ  رمع  تفالخ  زا 
. دننآ ندوب 

رد تایاورلا  هنازخ  رد  و  یناغرف ، روصنم  نب  نسح  نیدـلا  رخف  یـضاق  فیلات  یناغرف  يواـتف  رد  کـلامب  هعتم  زاوج  هدـش  هداد  تبـسن  و 
دومحم نب  دمحم  نیدلا  لمکا  فیلات  هیادـه  حرـش  هیانع  رد  هیفنح و  عورف  رد  یفاک  باتک  رد  یفنح و  نکج  یـضاق  فیلاتهیفنح  عورف 

تسا  کلام  لوق  ود  زا  یکی  نآهک  یناقرز  ءاطوم  حرش  زا  دوشیم  رهاظ  ویفنح 
وباتکب هبترمکی  ار  هیآ  خسن  دندرک  اعدا  سپ  یمکحم ، يوق و  لیلد  رمع  یهن  يارب  دنـشارتب  هک - دنتـشاد  شوخ  هک  دندمآ  یموق  یلب 

ره دوب و  رگیدکی  فلاخم  ضقانتم و  اجنیا  رد  ناشیارآ  تنس و  هب  رگید  راب 

هحفص 52 ] ] 

هک دندوب  یخرب  سپ  ار ، رگید  لوق  تخاسیم  شوشغم  هشدـخ و  اهنآ  ناگ  هدـنیوگ  زا  کی  ره  هچنانچ  درکیم  بیذـکت  ار  يرگید  کی 
اهنز دیداد  قالط  هاگ  ره  ربمایپ  يا  نهتدعل "  نهوقلطف  ءاسنلا  متقلط  اذا  یبنلااهیا  ای  یلاعت " : يادخ  لوقب  هدش  خـسن  هعتم  هیآ  دـنتفگیم 

. ناشیا هدع  ياربارناشیا  دیهدب  قالط  سپ  ار 
ریغ مهناف  مهنامیا  تکلم  ام  وا  مهجاوزا  یلع  الانوظفاح  مهجورفل  مه  نیذلا  و  ناحبس " : يادخ  لوق  ارنآ  دنتفگیم : هک  دندوب  یـضعب  و 

یتمالم ناشیا  هک  هدش  نآ  کلام  ناشیاهتـسد  هک  ار  هچنآ  ای  ناشنارـسمه  رب  رگم  دنناشتروع  رادـهگن  نابهگن و  هکیناسکنآ  نیمولم " و 
. تسین مه  نیمی  کلم  تسین و  نز  تقوم  هغیص  يا و  هعتم  هدش  دقع  هکنیاب  رظن  تسین  ناشیا  رب 

. تسین یثاریم  هعتم  يارب  هک  اریز  ثاریم  هیاب  هدش  خسن  نآ  دیوگیم : یموس  و 
باحـصا هورگ  نآ  رب  هعتم  هیآ  خـسان  اهنآ  ندوب  تایآ و  نیا  هک  دـنکیم  لایخ  یـسک  ایآ  تسا  لـیلد  هجو و  زایلاـخ  ءاـعدا  اـهنیا  ماـمت 

دنا هدوب  يراوگرزب  دارفا  هچ  ناشیا  نایمرد  ارناشیا و  یتخانـش  هک  نآ  نیزوجم  زادـندوب  یناسک  نانآ  ناـیم  رد  هکنآ  لاـح  وهدوب  یفخم 
و تسنآ ، فرح  فرح  نآ و  ءزج  ءزج  نآرق  ادـخ  باتکب  فراعهک  دـشابیم  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  اقآ و  اـهنآ  مدـقم  هک 

باتک مهف  هک  دننادیم  ناینیسپ  ناینیشیپ و  هک  وا  لوق  یلا  رح  زا  رد ص 145 ج 11 تشذگ 

هحفص 53 ] ] 

ندوب خسان  هتفر  نارق  رسفم  سابع  نبا  دننام  شدرگاش  رب  راوگرزب و  نآ  رطاخ  زا  هنوگچ  سپ  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  ملعب  رصحنم  ادخ 
نیاب نیکـسمتم  سپ  نآ  زا  يا  هدننک  یهن  ره  هتفگب  دندرکن  یهجوت  دنا و  هدـش  نآ  تیلح  هحاباب و  لئاق  روطچ  وار  هعتم  هیآ  تایآ  نیا 

. تسینادان اب  ربارب  يواسم و  هک  هدمآ ، ناشیا  رب  اجک  زا  ملع  نیا  دنا و  هتفرگ  یسک  هچ  زا  خسن  ردتایآ 
اب دنا و  هداد  واب  تبـسن  هچنانچ  اهتیاور  زا  یـضعب  هب  ار  خسن  دشاب  هدرک  تیاور  سابع  نباو  دـشاب  تسار  ناشیرپ  ياه  باوخ  نیا  رگا  و 

رتگرزب و تبیـصم  سپ ، نآ ، رد  دنا  هدرک  وا  يوریپ  یگرزب  تما  و  هدوب ، نآ  يایوگ  شرمع  رخآ  ات  هدش و  نآ  هحاباب  دـقتعم  عضو  نیا 
عـیادوب و تسوا  تناـما  تسیقاـب و  رادـقم و  نیا  هک  ساـبع  نبا  هریـس  شور و  دـشاب  هدوـب  نـیا  هـک  هـک  اـشاح  زگره و  وتـسا  رتـگرزب 

دنیوگیم ) نآرق  نامجرت  تما و  ربح  ار  وا  هک   ) نید ملعتاناما و 
ار یئادج  قلطم  هنار  قالطب  یئادج  ناب  هدرک  هدارا  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  ءاسنلا ) متقلط  اذا  یبنلا  اهیا  ای   ) یلوا هیآ  نیاربانب 

یگزره انز و  زا  ارنآ  مه  يدـحا  هتفگن و  ارنآ  سکچیه  هکنآ  لاح  ودرکیم  خـسن  مه  ارنآ  هدـش و  مه  نیمی  کـلملماش  هنیآ  ره  هنرگو 
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تسا . هدرمشن 
سپ ...) نوظفاح مهجورفل  مه  نیذلا  و   ) مود هیآ  اما  و 

هحفص 54 ] ] 

هعتم و دـیوگیم  نآ  زاوج  هجاـباب و  لـئاق  هک  اریز  تسا  فرـص  ءاـعدا  هضحم و  رداـصم  هعتم  رد  یئوشاـنز  تیجوز و  یفنب  نآ  رد  لوـق 
نیـشیپ و ناگ  هدنیآ  ناگتـشذگ و  زا  ءاملع  دیایم ، هچنانچ  دیوگ : یبطرق  نیاربانب  تسا و  حاکن  نآ  اعطق  تیجوز و  یئوشانز و  مههغیص 
: دیوگ دید ، یهاوخ  يدوزب  هچنانچ  یـضاق  زا  تسین و  نآ  رد  یثاریم  نیعم  تدم  ات  یئوشانز  حاکن و  هعتمهک  دنا  هدرکن  فالتخا  نیـسپ 

تسین . نآ  رد  یثاریم  یتدم  ات  جاودزا  حاکن و  هعتم  نیا  هکنیا  رب  دنا  هدرک  قافتا  ءاملع 
. هعتم هیآ  خسن  رد  ناب  کسمت  زاتسا  یلوا  هعتم  حاکن  هحابا  رب  هیآ  نیا  قالطاب  لالدتسا  سپ 

تسا رابتعا  زا  طقاس  خسنب  هعتم  هحاباب  لوق  زا  عوجر  هداد  تبـسن  لثم  نآ  سابع و  نباب  هدش  هداد  تبـسن  هیآ  نیاب  خسنب  لوق  نآزا  سپ 
هدـیقع نیا  زا  عوـجر  هدـش  تیاور  وا  زا  ار و  هعتم  زاوـج  هحاـبا و  ساـبع  نبا  زا  دـنا  هدرک  تیاور  نـمی  هـکم و  لـها  دـیوگ : لاـطب  نـبا 

. تسا رت  حیحص  وا  زا  هعتم  زاوج  فیعض و  ياهدنسب 
ریغ تیجوز  تقوم و  حاکن  صوصخ  رد  هدروآ  هیوبن  رابخا  تنس و  ار  تثارو  یفن  هکنوچ  تسا  ماقم  زا  هناگیب  نآ  سپ  ثاریم  هیآ  اما  و 

ار دوخ  ردـپ  هکیدـنزرف  رد  هدـمآ  ثاریم  یفن  نآ  لثم  هچناـنچ  تسا  تیجوز  ناونع  یئوشاـنز و  هرگ  یفن  زا  راـنک  رود و  نآ  سپ  مئاد 
. دوش يدنزرف  لصا  یفن  هکنیا  نودب  ددرگ  رفاک  ای  دشکب 

تنسب : خسن  اما  و 
فالتخا نآ  رد  دیاقع  ءارآ و  رایسبنآ و  رد  نخس  لوق  سپ 

هحفص 55 ] ] 

فالخ و نیا  زا  وا  يارب  يزیرگ  هار  هدنناوخ  و  تسین ، يرگید  اب  بسانم  نآ  زا  کی  ره  هک  يزیگناتریح  روآ و  میب  فالتخا  دنا  هدرک 
تـسیرایسب تایاور  زا  نآ  رد  هک  تسا  هدـیرفآ  هدرک و  داجیا  ارنآ  عضو  لعج و  تسد  ار  هچنآ  فالتخا  يارب  تسین  راـتفگ  رد  ضقاـنت 

. نآ ربارب  هک 
لعج هدـنزاس و  نایوار  لاجر و  زا  کی  ره  هدرک  عارتخا  لعج و  سپ  تسا  هدومن  ظفح  ارنآ  حیحـص  خـیرات  هتباث و  تنـس  هکتـسیتایاور 
هتفگ نیا  زا  يا  هلمجب  تقد  هجوت و  تسا  وت  يارب  شردارب و  هتخاس  هتفاب و  زا  لفاغ  شدوخ  هقیلس  هشیدنا و  لایخ  بسحب و  خسن  هدننک 

اه
. درک یهن  نآ  زا  ربیخ  زور  ادخ  لوسر  دوبزیاج  مالسا  لوا  رد  هعتم  - 1

ارنآ . دیوگ  یمزاح  عادولا ، هجح  لاس  رخآ  دش  مارح  سپس  یتاقوا  رد  يراچان  ترورض و  يارب  رگم  دوبن  حابم  -2
دبای . نایاپ  هحابانآ  ندش  يرپس  ندش و  مامتب  سپ  تسا  حابم  زور  هس  ات  طقف  تسین  خسانب  يزاین  - 3

دش . یهن  نآ  زا  كوبت  هوزغ  رد  دوب و  حابم  - 4
دش . یهن  نآ  زا  سپ  دش  حابم  ساطوالاس  -5

دش . یهن  نآ  زا  دعب  دش و  حابم  ربمایپ ) نیرخآ  جح   ) عادولا هجح  رد  -6
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دش . یهن  نآ  زا  هکم  حتف  لاس  رد  دوب  حابم  - 7
دش . یهن  نآ  زا  زورنامه  دش و  حابم  هکم  حتف  زور  - 8

اضقلا . هرمع  رد  رگم  دشن  لالح  زگره  -9
دیوگ . ساحن  هدوبن  اور  حابم و  مالسا  رد  زگره  تسیگزره  انز و  هعتم  -10

هحفص 56 ] ] 

دش . مارح  زور  هسزا  دعب  هاگنآ  هدش  هداد  هزاجا  ناب  حتف  لاس  رد  سپس  دش  یهن  نآ  زا  ربیخ  لاس  رد  نآ  زا  سپ  دش  حابم  - 11
تشگ . مارح  هاگنآ  دش  حابم  ساطوا  هوزغ  رد  نآ  رد  سپ  دش  مارح  ربیخ  زور  رد  سپس  دش  حابم  مالسا  لوا  ردص  رد  - 12

مالـسالا هجح  كوبت و  هوزغ  وربیخ  زور  رد  دوب و  لالح  حابم و  اـضقلا  هرمع  هکم و  حـتف  زور  ساـطوا و  لاـس  مالـسا و  ردـص  رد  - 13
دیدرگ . مارح 

دش . خسن  هاگنآ  دش  حابم  سپس  دش  خسن  نآ  زا  دعب  دش  حابم  نآ  زا  سپ  دش  خسن  سپس  دش  حابم  - 14
، ساطوا لاس  - 5 هکم ، حتف  لاس  - 4 اضقلا ، هرمع  - 3 نینح ، - 2 ربیخ ، - 1 دش ، خوسنم  دش ، خسن  راب  تفه  دـش و  حابم  هبترم  تفه  - 15

عادولا  هجح  - 7 كوبت ، هوزغ  - 6
زارد ینالوط و  تاملک  واهراتفگ  نیا  ثیداحا  فارطا  رد  هضقانتم  ياه  هشیدنا  دیاقع  رب  ینک  ادـیپ  یهاگآ  عالطا و  يدرک  دـصق  رگا  و 

ياهباتک رد  حیحص  ثیدح  ناماما  زا  رفن  جنپ  ارنآ  ثیدح  تسا  هدرک  لقن  هک  ریگب  نازیم  ار  لوا  لوق  سپارنآ  رد  نهپ  و 

هحفص 57 ] ] 

سپ مالسلا  هیلع  نینموملاریما  یلع  هب  ارنآ  دانسا  دنا  هدرک  یهتنم  ناشکرادم و  دیناسم و  رد  ثیدح  نایاوشیپ  زا  ناشیا  ریغ  ناشحیحص و 
يزیچ نیا  دـیوگیم  يرگید  تسین و  نآ  رد  یکـش  حیحـص و  ربـیخ  زور  هعتم  میرحت  هـک  دـنتفگ  یخرب  نآ ، رد  دـنا  هـتفگ  نخـس  مدرم 
تسا هابتشا  طلغ  نآ  دیوگیم : یموس  دشاب و  هدشمارح  ربیخ  زور  هعتم  هک  دسانشیمن  ارنآربخ  نایوار  خیرات و  لها  زا  سک  چیه  هکتسا 
یلها ياهرخ  تشوگ  زا  یهن  رد  نآ  هک  تسین  نیا  زج  ثیدـح  رد  خـیرات  هک  دـیوگیم : یمراهچ  و  دـشن ، اـهنز  اـب  هعتم  ربیخ  هوزغ  رد  و 

دنا ا ه. هداد  رارق  هعتم  میرحت  فرظ  ارنآ  هدرک و  لایخ  نایوارزا  یضعب  سپ  تقوم  یئوشانز  هعتم و  حاکن  رد  هن  تسا 
ربیخ زور  هک  دنا  هدش  دقتعم  یعفاش و  تسناشیا  زا  هک  نانآ  ءاملع  زا  یگرزب  هورگ  رب  هدش  یفخم  لطاب  لایخ  طلغ و  رادـنپ  نیا  هنوگچ 

لثم دای  زا  روطچ  داعملا ج 1 ص 442 و  داز  ردهچنانچ  هدش  مارح 

هحفص 58 ] ] 

حاکن زا  هدش  یهن  رگید ، ظفل  رد  ربیخ و  زور  اهنز  هعتم  زا  هدش  یهن  ظفلب ، شحیحص  رد  ارنآ  هدرک  لقن  هدنام و  وا  زا  رود  هتفر و  ملسم 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درک  یهن  وا : زا  مراهچ  ریبعت  رد  ربیخ و  زور  نآ  زا  هدـش  یهن  زا ، موس  ترابع  ظفل و  رد  و  ربیخ ، زور  هعتم 

. ربیخ زور  اهنز  هعتمزا  هلآ 
اب حتف  ربیخ و  زج  یحیرص  حیحـص  ربخ  هدنامن  یقاب  سپ  دیوگیم : ار و  لاوقا  هیقب  ثیداحا  دنکیم  فیعـضت  هشدخ و  هک  هدمآ  یمجنپ  و 
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هدش . عقاو  ربیخ  ثیدح  هرابرد  هکیتاملک  نانخس و 
دنتسم و هیقب  رد  يراتفرگ  یتخبدب و  و  دنا ، هدرک  لقن  هعتم  زا  یهن  رد  ثیدح  ناماما  هک  تسا  یئاهتیاور  نیرت  حیحـص  لاح  ناش و  نیا 

. تسا رتگرزب  رتگرزب و  لاوقا  اه و  هتفگ  نیا  كردم 
وا هـک  اریز  تـسا  هللا ) راـج   ) یـسوم هعیــشولا )  ) بحاـص متــسیب  نرق  ياـهداد  اـهدایرف و  اـهنیا  هـمه  زا  رتزیگنا  تـشحو  رت و  تـشز  و 

صقانهدیقع و يارب و  هتشذگ و  ياهنرق  رد  تسنآ  زا  هاتوک  تنس  نآرق و  اب  نانک  يزاب  تسد  هک  هدروآ  یگرزب  تبیصم  یتخبدبکی و 
زا یئادـبم  چـیه  شیاه  هتفاب  رد  تسین  وادـعاسم  وتسا  تما  زا  ناگتـشذگ  نیـشیپ و  همه  بهذـم  يار و  فلاخم  هک  یگتخاس  بهذـم 

هیمالسا و يدابم 

هحفص 59 ] ] 

ار  تنس  باتک و  زا  يزیچ  چیه 
زا نآ  هک  تسنکمم  تسا و  تیلهاج  حاکن  ياـیاقب  زا  هعتم  هک  منیبیم  نم  و  تسا : ینهپ  زارد و  نخـس  هعتم  هراـبرد  تما  يارب  و  دـیوگ :
زا یئاهلاس  رد  دـشاب  هدرک  ررقم  مدرم  زا  یخرب  يارب  ارنآراوگرزب  عراش  هک  تسا  نکمم  هدـش و  عقاو  مالـسا  ردـص  رد  مدرم  زا  یـضعب 

مکح دوب و  یخیرات  رما  کی  هعتمتامرحم  نیرتخـس  رد  هدش  لزان  هک  قیقحتب  و  تشذـگ ... هک  هچنآ  رگم  هدـش  نآرد  لزان  هچنآ  باب 
سپ وا  زارارقا  عراش و  زا  هدوب  صلاخ  لالح  هعتم  هک  دـنک  ءاعدا  یعدـم  کـی  رگا  و  هدوبن ، نآ  هراـبرد  عراـش  زا  هزاـجا  نذاـب و  یعرش 

. نآ در  رب  تسین  نیا  رد  ینخس  ام  يارب  تسین و  ناب  یکاب  هک  میئوگیم  ام  هنیآ  ره  دشاب و 
. هن ای  نآرق  رد  هدش  تباثایآ  هعتم  هک  تسنیا  رد  نونکا  نم  نخس  ومالک  طقف 

ار هچنآ  سپ  ... نهروجا " مهوتاف  مهنم  هب  متعتمتسا  امف  هلالج " : لج  دنوادخ  لوق  هدشلزان  هعتم  هرابرد  هک  دنکیم  اعدا  هعیـش  ياهباتک 
دیهدب  ار  ناشیاهرهم  سپ  اهنز  زا  ناب  دیدومن  عتمت  هک 

لزان هعتم  هرابرد  همیرک  هلیلج  هلمج  نیا  هکنیا  زا  دـنکیم  يراددوخ  همیرک  هلمج  نیا  تیبرع  دـنکیم و  عانتما  ناـیب  بدا  هک  منیبیم  نم  و 
هدش

هحفص 60 ] ] 

نآ هک  میئوگب  رگا  دـنامیم  لـطعم  لـتخم و  دـنمدوس  هیآ  نیا  مظن  تیبرت و  دوشیم و  لـطاب  دـساف و  هلمج  نیا  بیکرت  هکنآ  يارب  دـشاب 
ص 32  هدش . لزان  هعتم  هرابرد 

ندرک عفد  يارب  هدـش  هتـسب  باب  نیا  گرزب  يانعم  نیا  يارب  و  هدـشن ، لزان  نآ  رد  نآ و  هرابرد  نارق  سپ  هعتم  حاکن  حاـکن و  هعتم  اـما 
هدـش ص لزان  هعتم  حاکن  هرابرد  ... نهروجا " نهوتآف  نهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف  ادـخ " : لوق  هک  هدـش  رـشتنم  هعیـشبتک  رد  هک  ار  هچنآ 

.121
يدبا میرحت  هب  ار  یلهاج  رما  هدرک  خسن  هک  تسین  نیا  زج  هدوبن  یعرـش  مکح  خسن  نآ  خسن  هدوبن و  حابم  مالـسا  عرـش  رد  الـصا  هعتم 

ص132.
نبدیعـس ءاطع و  سواط و  اهنآ  زا  هک  نیعبات  زا  یتعامج  هکنآ  یتح  دـنیوگیم  هباحـصزا  یتعامج  هکتـسیثیداحا  بئاـجع  زا  هعتمثیدـح 

لها لوق  زا  زیچ  جـنپ  تفگیم : وا  هک  یعاز  وا  ماـما  زا  ثیدـح  موـلع  رد  هدرک  تیاور  مکاـح  دـنا ، هتفگ  هکم  ءاـهقف  زا  یهورگ  ریبـج و 
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هعتم ص132. تسنآ  زا  هک  هدش  كرت  زاجح 
هکیئاج اـت  دومن  هعتم  لـمع  رد  فارـسا  هچناـنچ  هعتم  هحاـباب  هدرک  نخـسرد  يور  هداـیز  فارـسا و  هقیقح  هکم  هیقف  حـیرج  نبا  دـیوگ :

نیا زا  حیرج  نبا  زا  شحیحص  رد  هناوع  وبا  و  دنیامش ، ناردام  نانآ  هکنوچ  دینکن  جیوزت  ار  اهنآ  تفگ : نز و  داتفه  هرابرددرک  تیـصو 
نم هک  دیهد  تداهش  تفگ : هرصب  رد  ناشیاب  وا  هک  هدرک  تیاور  عتمتم  فرسم 

هحفص 61 ] ] 

هعتمزا هکنآ  زا  دعب  تسین و  هعتمب  یکاب  هک  دومن  ثیدح  ناشیا  رب  ثیدـح  هدـجیه  هکنآ  زا  دـعب  ارناشیا  تفرگ  هاوگ  هعتم :، زا  متـشگرب 
متشگربنم تفگ  دش ، زجاع  ناوتان و  راک  ماجنا  زا  داتفا و  راک  زا  دش و  ریس 

مظن هدافا  ندیمهف  قح  دمهفب  دشاب و  هتشاد  نآ  زاجعاب  نامیا  ار و  میرک  نارق  تغل  دنادب  نموم  هکنیا  زا  ار  داعبتساتیاهنب  هدرک  داعبتسا 
، دشاب هدـش  نانز  هعتم  هرابرد  لزان  هضیرف "  نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  هلالج " : لجيادـخ  لوق  هک  دـیوگیم : ار  بیترت  و 

درادن ص149. هجوت  دنکیمءاعدا و  هکینادان  لهاج و  زا  رگم  دوشیمن  هک  تسیلوق 
لامتحا ود  نیرتهب  هدـش و  هعتم  هرابرد  لزان  نهنم ، هب  متعتمتـسا  امف  هکیتسردـب  هکقداـص  رقاـب و  هب  دوشیم  هداد  تبـسن  هعیـش  ياـهباتک 

دنلهاج ص 165  قداص  رقاب و  سپهنرگو  دشاب  یلعج  دنس  هک  تسنیا 
تما دـشاباهنز و  هعتم  رد  لزان  .( نهروجا نهوتاـف  نهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف   ) هک سکچیه  يارب  یلوق  هعیـش  ریغ  باـتک  رد  دوشیمن  تفاـی 

دشاب ص166 . هدش  خسن  نهنم ، هب  متعتمتسا  امف  . ادخ لوق  هک  هتفگن  یسک  هعتم و  میرحت  رب  دنا  هدرک  عامجا 
تسه هکینانچیناریا  تلود  تموکح  سپ  تما ، ءاهقف  زا  ناشیایند  حالـص  نید و  تفارـش  رد  هدومن  داشرا  هیمالـسا  ياهتما  ياهتموکح 

هدرک خـسن  ار  هعتم  هک  شهاشنهاش  گرزب و  هاشداپ  لضفب  زورما  مینیبیم  ءاهقف  هعتم  ندرک  لطاب  رد  رتولجزا  درک  عورـش  هبترم  نیدـنچ 
. يدج یعطق  خسن 

نطو و نتخاس  دابآ  وریمعت  رد  اهنآ و  ياـیند  تما و  یناگدنزحالـصا  رد  دـنکیم  شـالت  شـشوک و  هک  ناریا  تلود  تموکح  هکیتسارب 
هدنز

هحفص 62 ] ] 

ص 185  ار . هعیش  ءاهقف  هعتم  يدج  عنم  هدرک  عنم  سپ  تما  نید  حالصا  رد  هدرک  عورش  نآندرک 
رود هایـس  قاروا  نیا  هتم و  هلئـسم  رد  كدرم  ارنآ  هدرک  هایـس  هک  هعیـشولا  قاروا  زا  میدرک  يروآ  عمج  ام  هک  تسا  یئاه  هلمج  نیا  ج -
ارنآ ام  سپ  تسیرایـسبهلصاف  هدروآ  مالـسا  هک  هچنآ  نآ و  نایم  و  عامتجا ، بدا  مالک ، بدا  تفع ، بدا  ملع ، بدا  نید ، بدا  زا  تسا 

. مالسب رگم  نآ  رد  مینکیمن  هلباقم 
رد ار  نداد  هلاطا  هدرک و  هغلابم  هک  ار  هچنآ  دعب  دشاب  هتشاد  نآ  اب  سامت  هک  تسین  ام  يارب  يزاین  سپ  هعتم  رد  نخس  هعسوت  طسب و  اما 

یکاب تشز و  نانخـسب  دنکیم  ناشیا  رب  هلمح  هدمآ و  نآزا  دعب  كدرم  نیا  سپ  ناشیا  زا  نیرخاتم  اصوصخم  ام و  باحـصا  نیققحم  نا 
كاردا و ندرک  رادـیب  تسا  مهماـم  يارب  هچنآ  طـقف  تسین و  مهم  وا  ياربهزره  حـیبق و  ناـبزب  ناـشیاب  دـنزیم  تـمهت  ءارتـفا و  درادـن و 
نآ و رد  ناینیـشیپ  يار  ندرک  نامتکب  نآ  لها  نآرق و  ملع و  رب  وا  گرزب  ياهتیانج  كدرم و  ياـه  غوردـب  تسا  رگ  شواـک  ساـسحا 
نآرق و فلاخم  هکیئاهزیچ  ندرک  شخپ  اه و  یئوگ  هوای  ینعم و  یب  تاملک  نانخسب و  ار  تما  رب  یمئاد  هتباث  قیاقح  وا  ندرک  بیذکت 
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هیقف ار  دوخ  تنس  باتکب و  شینادان  لهج و  اب  وا  نادنمشناد و  هورگ  نایم  رد  تسا  هیوبن  تنس 

هحفص 63 ] ] 

(. دشابنآ هیقف  هلا  راج  یسوم  دننام  هک   ) دابمالس مالسا  نآ  رب  سپ  دنیبیم ، یمالسا  ءاهقف  زا  يدنمشناد  و 

دیجم نآرق  رد  هعتم 

نآ سپ  امیکح "  امیلع  ناک  هللا  نا  هضیرفلا  دعب  نم  هب  متیضارت  امیف  مکیلع  حانج  هضیرف و ال  نهروجا  نهوتاف  مهنم  هب  متعتمتـسا  امف  " 
دیدش یضار  ناب  هچنآ  رد  امـش  رب  یهانگ  تسین  هدش و  هدرک  ضرف  هک  ارناشیاهرهمناشیاب  دیهدب  سپ  ناشیا  زا  دیدرک  هعتم  هک  ار  هچ 

تسا  رادرک  تسرد  ياناد  دنوادخ  هکیتسردب  بجاو  رهم  دعب  زا  نآ  هب 
هک یسک  دوشیمن  تفای  ناشیا  ياهباتک  ریغ  ردو  تسا  طقف  هعیـش  ياهاعدا  زا  هیآ  لوزنب  لوق  هک  هدرک  لایخ  هعیـشولا )  ) بحاص یـسوم 

تلم و ياهباتک  هک  ار  هچنآ  زا  يرادـقم  مینکیم  دای  ام  سپ  هدـیمهفنو ، هدرک  ءاعدا  هکینادان  زا  رگم  دوشیمن  ناب  لوق  و  دـشاب ، ناب  لـئاق 
. دوشیم هجوتم  هکیوگ  ازسان  نابز  دب  نادان  قمحا  كدرم  نیا  ياه  شین  هک  دنادب  هدنناوخ  هکنآ  ات  تسواناشیکمه 

نیصح نب  نارمع  زا  دندامتعا  قوثو و  دروم  نآ  نایوار  لاجر و  مامت  هکیئاهدنـساب  شدنـسم ح 4 ص 436  رد  اه  یلبنح  ماما  دمحا  - 1
هیآ سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  میدرک  لمع  ناب  ام  هدش و  لزان  یلاعت  كرابت و  يادخ  باتک  رد  هعتم  هیآ  دیوگ : هدرک  لقن 

مه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک و  خسن  ارنآ  هکهدشن  لزان  يا 

هحفص 64 ] ] 

. تفر ایند  زا  ات  دومرفن  یهن 
هکیـسک هدرمـش  ثیدح  نیابو  هعتم  هیآ  رد  ءاسن  هروس  رد  دـنا  هدرک  دای  ارنآ  نیرـسفم  زا  يا  هدـع  هک  تشذـگ  ات 50  هحفـص 46  رد  و 

. تسا هدوب  هعتم  هدوب  حابم  رب  اجرباپ  تباث و  هک  تسیناسک  زا  نیصح  نب  نارمع  هک  هدرمش 
نانز هعتم  زا  سابع  نبا  زا  مدیسرپ  دیوگ : هرـضن  یبا  زا  شدانـساب  هدرک  لقن  شریسفت ج 5 ص 9  رد  يافوتم 310  يربط  يرفعجوبا  - 2

نآ سپ  ، یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  نآ  رد  يدرکن  تئارق  سپ  تفگ : ارچ ، متفگ : تفگ : ار  ءاسن  هروس  يدناوخن  ایآ  تفگ 
نینچ نآ  هکیتسردب  سپ  تفگ : مدیـسرپیمن ، وت  زا  مدوب  هدرک  تئارق  نینچ  رگا  واب : متفگ  نیعم  تدـم  ات  ناشیا  زا  دـینک  هعتم  هک  ار  هچ 

. دومن لزان  نینچ  ادخ  هک  دروخ  مسق  راب  هس  : تفگ سابع  نبا  هک  تسا : ثیدح  رد  و  تسا ، هدوب 
مکح زا  هبعش  زا  حیحـص  دانـساب  هدرک  لقن  یمـسم " و  لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  هدرک " : لقن  بعک  نب  یبا  تئارق  رد  هداتق  زا  و 

. هن تفگ : هدش  خسن  ایآ  هک  هیآ  نیا  زا  وا  زا  مدیسرپ  دیوگ :
. یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  دناوخیمهک " : ریبج  نب  دیعس  زا  دینش  هک  هرم : نب  رمع  زا  هدرک  تیاور  و 

. تسا هعتم  حاکن  ینعی  هیآ  رد  هکیتسردب  هکهدش  لقن  دهاجم : زا  و 
. یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امفدوب  نآ  رد  هک  داد  نمب  ینارق  سابع  نبا  هک  هدش : لقن  تباث  یبا  زا  و 

 " نارقلا ماکحا  رد "  يافوتم 370  یفنح  صاصج  رکبوبا  - 3
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هحفص 65 ] ] 

ءاطع حیرج و  نیا  قیرط  زا  هدرک  دای  هیآ و  تئارق  رد  بعک  نب  یبا  سابع و  نبا  ثیدـح  زا  تشذـگ  هک  هچنآ  هدرک  لقن  ج 2 ص 178 
اهنز هاگ  ره  ربمایپ  يا  نهتدعل "  نهوهقلطف  ءاسنلا  متقلط  اذا  یبنلا  اهیا  ای  یلاعت " : يادخ  لوقب  هدش  خسن  نآ  هک  سابع  نبا  زا  یناسارخ 

نالطب یتسناد  هدش و  خسن  هنوگچ  دشاب  هدـشن  لزان  هعتم  هرابرد  هیآ  نآ  رگا  سپ  دـیهد ، قالط  نتـشاد  هدـع  يارب  سپدـیداد  قالط  ار 
. نآ ریغ  ناب و  ارنآ  خسن 

هنع هللا  یضر  سابع  نبا  زا  بعک  نب  دمحم  زا  يربک ج 7 ص 205 ، ننس  رد  شدانساب  هدرک  لقن  يافوتم 458  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  - 4
ثیدحلا . یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  دندرکیم " : تئارق  نینچ  ار  هیآ  نیا  مدرم  و  دوب ، مالسا  لوا  رد  هعتم  دیوگ :

هک دنیوگ : دهاجم  نسح و  دیوگ : نزاخ ج 1 ص 423  ریسفت  هبشاح  شریسفت  رد   510 يافوتم 16 /  یعفاش  يوغب  دمحم  وبا  ظفاح  - 5
هعتم حاکن  هک  دـندقتعم  ملع  لها  مومع  دـیوگ : هکاجنآ  ات  تسا  هعتم  حاـکن  نآ  دـنا : هتفگ  نارگید  و  تسا ، حیحـص  حاـکن  هراـبرد  هیآ 

تیاور سپـس  هعتمحاکن ، رد  هداد  تصخر  مکحم و  هیآ  هک  دوبدقتعم  امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  تسا و  هدـش  خـسن  هیآ  تسا و  مارح 
. يربط ظفلب  ار  هدش  دایهرضن  یبا  ثیدح  هدرک 

هدش لزان  نانز  هعتم  هرابرد  هیآ  دنا : هتفگ  ج 1 ص 360  فاشکلا )  ) رد يافوتم 538  یلزتعم  يرشخمز  هللا  راج  مساقلا  وبا  - 6

هحفص 66 ] ] 

یلا نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  درکیم " : تئارق  هک  دوب  وا  تسا و  هدشن  خـسن  تسیقاب و  شتیلحب  مکحم و  نآ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  و 
 " یمسم . لجا 

عاتمتـسا هدرک  هدارا  هکنیا  لوا  تسا ، لوـقود  هیآ  رد  دـیوگ : ص 162  ج 1  نارقلاماـکحا )  ) رد يافوتم 542  یسلدنا  رکبوبا  یـضاق  - 7
. سابع نبا  تیاور  ود  زایکی  دهاجم و  نسح و  تسناشیا  زا  هک  دنا  هتفگ  یتعامج  هک  حاکن  قلطم 

بعک . نب  یبا  و  تباث ، یبا  نب  بیبح  سابع و  نبا  زا  هدرک  تیاور  هاگنآ  نیعم  تدم  ات  ناشیا  جاودزاب  تسنانز  هعتم  دارم  هکنیا  مود -
هک دنا  هتفگ  روهمج  هیآ : يانعم  رد  فالتخا  نایب  دزن  شریسفت ج 5 ص 130  رد  دیوگ : يافوتمیبطرق 567  نودعس  نب  یحی  رکبوبا  -8

یلا نهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف  ریبـج : نب  دیعـس  بعک و  نب  یبا  ساـبع و  نبا  و  تسا ، هدوـب  مالـسا  لوا  رد  هـک  تـسا  هـعتم  حاـکن  دوـصقم 
. دنا هدناوخ  نهروجا ، نهوتآف  یمسملجا 

هعتم حاکن  هکنیا  يارب  دوشیمن ، راسگنس  کلام  زايرگید  تیاور  رد  و  هدرک : هعتم  ار  ینز  هکیـسک  هرابرد  تسا  فالخ  نایم  رد  دیوگو 
هک تسنیا  نآ  ءاملع و  ریاس  ریغ  هداد  اوتف  ناب  یئاهنت  هب  اهنآتسا  بیرغ  تسا  ام  ءاملع  يارب  هک  يرگیدلصا  يارب  نکیل  تسین و  مارح 

نآهک دوشیم  مولعم  کلام  زا  اه  یندم  یـضعب  تیاور  زا  سپ  هن ، ای  دشاب  هدش  مارح  نارقب  هکتـسنآ  لثم  نآ  ایآ  هدش  مارح  تنـسب  هچنآ 
. تسا فیعض  نیا  دنتسین و  ربارب  ناسکی و  ود 

رگم هعتم  حاکن  رد  هدادن  تصخرو  دیوگ : یسوسرط  رکبوبا  و 

هحفص 67 ] ] 

: دیوگیم رعاش  سابع  نبا  لوق  هرابرد  و  تلاسر )  ) تیب لها  زا  یهورگ  هباحص و  زا  یضعب  سابع و  نبا  نیصح و  نب  نارمع 
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انب  ءاوثلا  لاط  ذا  بکرلل  لوقا 
سابع نبا  ایتف  نم  کل  له  حاص  ای  : 

سابع : نباياوتف  تسوت  يارب  ایآ  نم  قیفر  يا  ام ، يارب  لزنم  دش  ینالوط  هکیتقو  رفاسمب  میوگیم  ( 

همعان  فارطالا  هصخر  هضب  یف 
سانلا عجرم  یتح  كاوثم  نوکت 

زا ءاهقف  ءاملع و  ریاس  مدرم و  تشگرب  ات  دـشابتلزنم  هاگتماقا و  رد  هک  تسا  تصخر  ندـب  كزاـن  مرن و  ناـنز  اـب  یباـبیماک  عتمت و  رد 
هدش ص 133. خسن  هیآ  نیا  هک  دننیارب  حلاص  ناگتشذگ  نیعبات و  هباحص و 

زج تسا  هتـسیاش  نیـشیپ  نیعبات و  هباحـص و  زا  ءاهقف  ءاملع و  يار  هعتم  رد  هیآ  لوزنب  لوق  هکیدید  سپ  دـیوگ : هحیرـض ) هللا  رون  ) ینیما
. نآ هرابرد  ار  قح  نخس  یتسناد  یتخانش و  وت  ار و  خسن  یبطرق  لوق  دزن  اهنآب  دنا  هداد  تبسن  ناشیا  هکنیا 

رب یهانگ  هضیرفلا "  دعب  نم  هب  متیـضارت  امیف  مکیلع  حانج  و ال  یلاعت " : يادـخ  لوق  رد  شریـسفت ج 5 ص 35  رد  دیوگ : یبطرق  زین  و 
نز هچناب  تسا  هراشا  نیا  ، تسا هعتم  رد  هیآ  هکنیاب  ناگ  هدنیوگ  دیوگ  بجاو  رهم  دعب  زا  نآب  دیدش  یـضار  هک  ار  هچنآ  رد  تسین  امش 

رهوش ـالثم  راـنید  کـیب  هاـمکی  تدـم  رد  هک  دوـب  ینز  هک  اریز  مالـسا  لوا  رد  هعتم  تدـم  رد  يداـیز  زا  نآ  رب  دـندشیم  یـضار  درم  و 
دایز ارم  تدم  تفگیم  درم  اسب  هچ  سپ  تشگیم  مامت  دشیم و  یضقنم  هام  نوچ  سپدرکیم 

هحفص 68 ] ] 

. نیفرط تیاضر  عقوم  رد  دوب  زئاج  نیا  هک  هدرک  نایب  منک ، دایز  ار  وت  رهم  ات  نک 
هدش روهـشم  سابع  نبا  زا  دیوگ : دهجتملا ج 2 ص 58  هیادـب  رد   595 يافوتم دشر  نباب  روهـشم  یبطرق  دمحا  نب  دمحم  دـیلولا  وبا  م -
يارب سابع  نبا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نمی و  هکم و  لها  زا  وا  باحـصا  نآ  تیلحب  لوق  رب  هدومن  ساـبع  نبا  يوریپ  هعتم و  ندوب  لـالح 

هعتم هک  ار  هچنآ  سپ  مکیلع "  حانج  ـال  هضیرف و  نهروجا  نهوتاـف  نهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف  یلاـعت ": يادـخ  لوقب  درکیم  لالدتـسا  نیا 
(. یمسم لجا  یلا   ) تسوا زا  یثیدح  رد  تسین و  امش  رب  یهانگ  دیهدب و  تسبجاو  ار  اهنآ  هیرهم  سپ  ناشیا  زا  دیدومن 

نآ زا  یکی  دـیوگ : ار و  هیآ  رد  لوق  ود  هدرک  دای  شریبک ج 3 ص 200  ریسفت  رد  يافوتم 606  یعفاش  يزار  نیدلا  رخف  هللا  دـبع  وبا  -9
تسا . ءاملع  رتشیب  لوقود 

سپ ینیعم  تدم  ات  مولعم  لامب  دنک  ریجا  ار  ینز  يدرم  هک  تسنیا  زا  ترابع  نآ  تسا و  هعتم  مکح  هیآ  نیاب  دوصقم  هکنیا  مود : لوق  و 
ای هدش  خسن  نآ  ایآ  هکنیا  رد  دناهدرک  فالتخا  و  تسا ، هدوب  لالح  مالـسا  لوا  رد  نآ  هک  دنا  هدرک  قافتا  و  دنک ، عامج  شزیمآ و  وا  اب 

زور اـت   ) تسیقاـب شتیلحب  هدوب  لـالح  هک  روطناـمه  نآ  هک  دـنا  هتفگ  ناـشیا  زا  هیقب  هدـش و  خـسن  نآ  هک  دـننارب  تما  زا  رتـشیب  سپ  هن 
سپ هدرک "  دای  ار  نایوار  سپس  تسا "  تیاور  هس  سابع  نبا  زا  اما  هدش ، تیاور  نیـصح  نب  نارمع  سابع و  نبا  زا  لوق  نیا  و  تمایق )

دنکخسن و ارنآ  هک  هدماین  يا  هیآ  نآ  زا  دعب  هدش و  لزان  یلاعت  يادخ  باتک  رد  هعتم  هیآ  دیوگ  وا  سپ  نیصح ، نب  نارمع  اما  و  دیوگ :
ادخ لوسر 
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هحفص 69 ] ] 

سپـس دندوب  هدرکن  عنم  یهن و  نآ  زا  ار  ام  هکیلاحرد  ربمایپ  تفر  ایند  زا  میدومن و  هعتم  مه  ام  داد و  نامرف  ناب  ار  ام  هلآ  وهیلع  هللا  یلص 
. تفگشدوخ يارب  تساوخ  هچنآ  يدرم 

یبا و تئارق  هکیتسردب  دیوگ : رد ص 203  تشذگ و  يربط  زا  هچنانچ  ار  سابع  نبا  بعک و  نب  یبا  تئارق  هدرک  دای  هحفص 201  رد  و 
تسینا میئوگیم  ام  هکیزیچ  طقف  مینکیمن  نآرد  یعازن  ام  هدوب و  عورشم  هعتم  هکنیا  رب  رگم  دنکیمن  تلالد  نآ  توبث  ضرف  رب  سابع  نبا 

. هدش نآ  رب  ضراع  خسن 
: " هدرک تئارق  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هک  هدرک  دای  ملسم ج 9 ص 181  حیحص  حرش  رد  يافوتم 676  یعفاش  يوون  ایرکز  وبا  ظـفاح  - 10

. لجا یلانهنم  هب  متعتمتسا  امف 
زور هس  هک  هدش  لزان  يا  هعتم  هرابرد  هیآ  دنا  هتفگ  دیوگ : شریسفت ج1 ص 259  رد  يافوتم 685  یعفاش  يواضیب  ریخلا  وبا  یضاق  -11
درک حبص  نآ  زا  سپ  درک  حابم  مالسلا  هولـصلا و  هیلع  ترـضحنآ  هک  هدش  تیاورهچنانچ  دش  خسن  سپـس  دش  حتف  هکم  هکیتقو  رد  دوب 

حاکن نآ  تمایق و  زور  ات  ار  نیا  درک  مارح  ادخ  هک  دینادب  اهنز  نمیا  زا  یئوجماک  عتمت و  هب  مدرک  رما  ار  امـش  نم  مدرم  يا  تفگیمهک :
هدش . ناب  موسوم  هک  مولعم  تقوب  تسا  تقوم 

دوصقم دنیوگ : یهورگ  نزاخ ج 1 ص 357 : ریسفتب  شفورعم  ریسفت  رد  يافوتم 841 : يدادغب  نیدلا  ءالع  -12

هحفص 70 ] ] 

يرپس یضقنم و  تدم  نیا  هاگ  ره  سپ  یمولعمزیچب  یمولعم  هدم  ات  ار  ینز  دنک  جیوزت  هکتسنیا  نآ  تسا و  هعتم  حاکن  نآ  هیآ  مکح  زا 
لومعم مالـسا  لوا  رد  نیا  تسین و  یثاریم  مه  اـهنآ  ناـیم  ار و  دوـخ  محر  دـنک  ءاربتـسا  قـالط و  نودـب  دوـش  ادـج  وا  زا  مه  نزنآ  دـش 

و دیوگ : سپ  ار  يواضیب  ظفل  رد  هدـش  دای  هربس  ثیدـح  درک  دای  هاگنآ  دومن  هعتم  زا  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  . دوب
فالتخا و  تسا ، هدش  خسن  هیآ  مارح و  هعتم  حاکن  هکدنا  هدـش  دـقتعم  دـنا  هدوب  ناشیا  زا  دـعب  هکیناسک  هباحـص و  زا  ءاملع  تهج  نیاب 

رباـنب نیا  و  . 0. هربس ثیدح  زا  تشذگ  هکتـسنآ  نآ  تسا و  هدش  ثیدح  تنـسب و  خـسن  دـنا  هتفگ  یـضعب  سپ  نآ  خـسان  رد  دـنا  هدرک 
: دیوگیم نیاربانب  سپ  دشاب ، نآرق  خسان  دناوتیم  تنـس  هکتـسنیایعفاش  بهذم  ارنآرق و  دنکیم  خسن  تنـس  دـیوگیم : هکتـسیسک  بهذـم 

ظفاـح نیا  هکیناـسک  و  ... نوظفاـح " مهجورفل  مه  نیذـلا  نوـنموم " و  هروـس  رد  تسا  یلاـعت  يادـخ  لوـق  هـیآ  نـیا  خـسان  هکیتسردـب 
تمایق ات  ایقلت  شمکح  و   ) هدـشن خـسن  مکحم و  هیآ  هک  تساهنآ  زا  هک  ار  سابع  نبا  تاـیاور  هدرک  داـی  نآ  زا  سپ  دنتـسه ، ناـشتروع 

( تسیقاب
شیانعم دنیوگ ، وا  ریغ  سابع و  نبا  دـیوگ : ج 1 ص 137  لیهستلا )  ) شریسفت رد  يافوتم 741  یطانرغ  دمحا  نب  دـمحم  يزجنبا  - 13

. تسا لماک  قادص  نآ  هرجا و  نداد  تسبجاو  سپ  دش  عقاو  عامج  شزیمآ و  دیدش و  رسمه  زا  بایماک  هاگ  ره  تسنیا 

هحفص 71 ] ] 

رد دـش  لزان  هیآ  نیا  دوب و  زیاج  مالـسا  لوا  رد  ثاریم و  نودـب  یتدـم  ات  حاـکن  نآ  تسا و  هعتم  حاـکنرد  نآ  هک  دـنا : هتفگ  یـضعب  و 
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هعتم حاکن  میرحت  رد  تباث  هکیربخب  تسا  هدش  خـسن  هیآ  نیاربانب  سپ  ءاملع  رتشیب  شیپ  دـش  مارح  سپـس  نا  رد  رهم  قادـص و  بوجو 
مه نیذلا  و  دنا " : هتفگ  یضعب  و  تسین ، شیارب  یثاریم  هعتم  حاکن  هکنآ  يارب  تسا  هدرک  خسن  ارنآ  ضئارف  هیآ  دنا : هتفگ  یخرب  وتسا 

. هدیقع نآ  زا  هتشگرب  وا  هک  هدش  تایاور  و  هعتم ، حاکن  زاوج  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  هدرک و  خسن  ارنآ  نوظفاح "  مهجورفل 
: " ریبج نب  دیعـس  بعک و  نب  یبا  سابع و  نبا  تئارق  شریسفت ج 3 ص 218  رد  يافوتم 745  یسلدنا  فسوی  نب  دمحم  نایح  وبا  - 14
رد هیآ  هکیتسردـب  دـنیوگ : ناشیا  ریغ  يدـس و  دـهاجم و  سابع و  نباهک  دـیوگ : هدرک و  دای  یمـسم "  لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف 

(. یمسملجا یلا   ) هدرک لزان  نینچ  ادخ  ار  هیآ  هک  هتفگ  هرضن  یباب  سابع  نبا  .و  تسا هعتم  حاکن 
حاکن رب  هیآ  نیا  مومعبهدش  لالدتسا  دیوگ و  شریسفت ج 1 ص 474  رد  يافوتم 774  یعفاش  یقـشمد  ریثک  نب  نیدلا  دامع  ظافح  - 15

خسن لاوقا  زا  یضعب  رکذ  زا  دعب  نآ  زا  سپ  هدش  خسن  نیا  زا  دعب  سپـس  مالـسا  لوا  رد  هدوب  عورـشم  نآ  هکنیا  رد  تسین  یکـش  هعتم و 
تئارق يدس  ریبج و  نبدیعس  بعک و  نب  یبا  سابع و  نبا  دیوگ و 

هحفص 72 ] ] 

هتفر نیا  فالخ  رب  روهمج  نکل  هدش و  لزان  هعتم  حاکن  هرابرد  دیوگ : دهاجم  یمـسم " و  لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  دـندرکیم " :
. مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  زا  يراخب ) ملسم و   ) حیحص ود  رد  هدش  تباث  هکتسیزیچ  هدمع  دنا و 

هدرک لقن  سابع  نبا  زا  شننس  رد  یقهیبو  یناربط  دیوگ : ج 2 ص 140  روثنملا ) ردلا   ) رد يافوتم 911  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  - 16
 ". یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  دندناوخیم " : نینچ  ار  هیآنیا  مدرم  دوب و  مالسا  لوا  رد  هعتم  هک 

رب مدرک  تئارق  دیوگ : هرـضن  یبا  زا  یئاهقیرط  زا  ارنآ  هدرک  حیحـصت  مکاح و  فحاصم و  رديرابنا  نبا  ریرج و  نبا  دـیمح و  نب  دـبعو 
رد ص 229 . تشذگ  قیقحتب  سابع و  نبا 

هب متعتمتـسا  امف  بعک " : نب  یبا  تئارق  ریبج  نب  دیعـس  زا  فحاصم  رد  يرابنا  نبا  دنا و  هدرک  لقن  هداتق  زا  ریرجنبا  دیمح و  نب  دـبع  و 
.و تسا هعتم  نیا  هتفگ : هدرک  لقن  هیآ  رد  يدـس  زا  ریرج  نبا  ار و  سابع  نبا  تئارق  هدرک  لقن  ءاـطعزا  قازرلا  دـبع  " و  لـجا ، یلا  مهنم 
. هن تفگ : هدش  خسن  ایآ  هک  دش  هیآ  نیا  زالاوئس  هک  مکح  زا  هدرک  لقن  ریرج  نبا  نآ و  خسان  رد  دنا  هدرک  لقن  دواد  وبا  قازرلا و  دبع 

هک دناهتفگ : یضعب  دیوگ : ج 3 ص 251  يزار :) ریسفت  هیشاح   ) شریسفت رد  يافوتم 982  یفنح  يدامع  دوعسلا  وبا  - 17

هحفص 73 ] ] 

زا ضرغ  هکنآ  يارب  تسا ، هدـش  نیاب  موسوم  رتشیب  ای  زورکی  زا  تسا  مولعم  تقو  ات  حاکن  یئوشانز و  هکیا  هعتمهراـبرد  هدـش  لزاـن  هیآ 
حابم زور  هس  دـش  حـتف  هکم  هکیعقوم  رد  نآ  وواب  دـهدیم  هک  تسیلام  لباقم  رد  مه  وابیئوجماک  تسنزب و  عتمت  یئوجماـک و  درجم  نآ 

امش نم  مدرم  هورگ  يا  تفگیم : هکیلاح  رد  درک  حبص  هاگنآ  درک  حابم  ارنآ  ترضحنآ  هک  هدشتیاور  هچنآ  يارب  دش  خسن  سپـس  دوب 
حابم هبترم  ود  دـنا : هتفگ  یخربو  تمایق  زور  ات  درک  مارح  ارنآ  ادـخ  هکدـینادب  اما  اهنز  نیا  زا  دـیوشبایماک  عتمتم و  هک  مداد  ناـمرف  ار 

. مارح رابود  دش و  لالح 
نسحو و هعتم ، يانعم  رد  دنا : هدرک  فالتخا  ملع  لها  هکقیقحتب  دـیوگ : شریسفت ج1 ص 414  رد  يافوتم 1250  یناگوش  یضاق  - 18

اهنز زا  عامج  شزیمآب و  دیدرب  تذل  دوس و  دـیدش و  بایماک  هک  هچنآ  زا  سپ  متعفتنا  امم  تسنیا " : انعم  دـنیوگ : ناشیا  ریغ  دـهاجم و 
ردص رد  هکتـسیا  هعتم  حاکن  هیآ : نیاب  دوصقم  هک  : دـنا هتفگ  روهمج  و  ارناشیا ، ياهرهم  ینعی  ارناشیا  ترجا  دـیهدب  سپ  یعرـش  حاکنب 
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یمـسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـساامف  ریبج " : نب  دیعـس  سابع و  نبا  و  بعک ، نب  یبا  تئارق  ار  نیا  دـنکیم  دـیئات  و  تسا ، هدوب  مالـسا 
نآ زا  درک  یهنسپـس  دـیهدب ، ارناشیا  ياهرهم  سپ  ینیعم  تدـم  ات  اـهنز  زا  دـیدرب  تذـل  عتمت و  هک  ار  هچنآ  سپ   " نهروجا ، نهوتاـف 

تشوگ زا  هعتم و  حاکن  زا  ربمایپ  دومن  یهن  دیوگ : مالسلا  هیلع  یلع  ثیدح  زا  تسا  حیحص  نیا  هچنانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هحفص 74 ] ] 

خـسان تسنیا  سپ  : تفگ سپ  عادولا ، هجح  زور  هکم و  حتف  زور  رد  ارنآ  زا  یهن  یثیدح  دومن  داینآ  زا  سپ  . ربیخ زور  رد  یلها  ياهرخ 
خوسنم هدش  لقن  دمحم  نب  مساقو  هشیاع  زا  تسین و  نآ  رد  یثاریم  هعتم  هک  اریز  ثاریم  هیاب  نآ  خسن  هدش  تیاکح  ریبج  نب  دیعـس  زا  و 

. دنناشتروع نابهگن  ظفاح و  هکیناسکو  نوظفاح "  مهجورفل  نیذلا  و  هیاب " ، نآ  ندوب 
نب هللا  دبع  سابع و  نباتئارق  شریسفت ج 5 ص 5  رد  يافوتم 1270  يدادغب  یسولآ  دومحم  دیس  ءانثلاوبا  نیدلا  باهـش  هدرک  دای  - 19
دش مارح  سپس  دوب  لالح  نآ  هکنیا  رد  تسین  ام  دزن  یعازن  و  دیوگ : سپس   " یمسم ، لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  ار " : هیآ  دوعـسم 
رد سپ  دوب  لالحربیخ  زور  زا  شیپ  هدش و  رابود  مادک  ره  هحابا  میرحت و  هکتسنیا  تسا  هدنـسیوننیا  راتخم  هکیتسرد  لوق  باوصلا و  و 

دعب دش  مارح  زورنآ  رد  سپس  ود  نآ  ندوب  لصتم  يارب  دوب  ساطوا  زور  نآ  دش و  حابم  هکم  حتف  زور  رد  نآ  زادعب  دش  مارح  ربیخ  زور 
تمایق . زور  ات  يدکوم  میرحت  زور  هس  زا 
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ایب : نم  اب 
ملع ردتسین  تنس  لها  كرادم  عجارم و  زا  اهنیا  ایآ  اهباتک  نیا  زا  هللا ، راج  یـسوم  ، كدرم نیا  زا  مینک  لاوئـس  ات  هدنناوخ  يا  نم  اب  ایب 
سپ دنک  اهباتک  نیاب  هعجارم  هک  تسین  بجاو  واکجنک  رگـشهوژپ  رب  ایآ  ، دنتـسین ریـسفت  رد  نایاوشیپ  ناگرزب و  زا  هورگ  نیا  ایآ  نآرق ،

نآرق و مجرتم  هکیـسابع  نبا  لثم  اب  نآ  ياه  هوای  دنکیم  يربارب  ایآ  هک  دـهد  حـیجرت  دیجنـس و  مه  اب  ار  اه  هتفگ  دـیامن و  ماربا  ضقن و 
مکح و نیـصح و  نب  نارمع  زین  تسا و  تنـس ) نآرقب و  ملاع   ) هکیدوعـسم نب  هللا  دـبع  هباحـص و  نیرت  يراق  ناشیا  دزن  هکیبعک  نب  یبا 
بس و وا  تناها  نیا  ایآ  دنیبیم ، تفتلم  ریغ  یعدم  لهاج  ارناشیا  زا  مادک  ره  ایآ  دهاجم ، هداتق و  ریبج و  نب  دیعـس  تباث و  یبا  نب  بیبح 

. دوخ ناشیوخ  دزن  ناب  ار  هعیش  هدومن  مهتم  هک  تسین  هتسیاش  حلاص و  ناینیشیپ  هباحصب و  يازسان 
وا دزن  رگا  سپ  دـنکیم ، هراپ  هراپ  هعطق و  هعطق  ارناشیا  هدـنرب  زیت و  ياهنابز  اب  هک  دـنادیم  هعیـش  زا  ار  دوخ  موق  گرزب  نادرم  لاجر و  ای 

صاصج و و  حیرج ، نبا  و  دواد ، یبا  و  دیمح ، نب  دبع  و  بعک ، نب  دـمحم  يربط و  دـمحا و  ملـسم و  يراخبلثم و  يارب  تسین  یـشزرا 
و يزج ، نـبا  نزاـخ و  يواـضیب و  و  يووـن ، يزار و  رخف  یبـطرق و  یـسلدنا و  يرـشخمز و  و  يوـغب ، و  مکاـح ، یقهیب و  يراـبنا و  نـبا 

. دننیدو ملع  رد  وا  مالعا  ناگرزب و  زا  ناشیا  سپ  یسولآ  و  یناکوش ، و  نیطویسو ، دوعسلا ، یبا  و  ریثک ، نبا  ،و  نایحیبا
هدش تبث  ياه  هناسفا  اهغورد و  هک  دوریمن  ام  رطاخ  زا  یلب :

هحفص 76 ] ] 

موصعم راوگرزب  ماما  ود  سدـقم  تحاسب  یئوگازـسان  بس و  يارب  همدـقم  امامت  طـقف  هعیـشب  هعتم  هیآ  لوزنب  لوق  تبـسن  كدرم و  نیا 
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دـشاب نادـجو  وفاصنا  بحاص  هک  سک  ره  وا  تسا و  مالـسلاو  هولـصلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضحو  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 
اه یکلام  ماما  سنا  نبا  کلام  اه 3 - یعفاش  ماما  یعفاش  سردا  نب  دمحم  اه 2 - یفنح  ماما  هفینح  وبا  - 1  ) وا موق  ماما  راهچ  هک  دنادیم 

سپ دوشادیپ  ملع  زا  يزیچ  ناشیا  دزن  رگا  سپ  دنشابیم ) راوگرزب  ود  نآ  ملع  نیچ  هشوخ  ناشملع  رد  اه  یلبنح  ماما  لبنح  نب  دمحا  - 4
دنوادخ هعیشولا و  یسوم  نیمه  مههعیشولا  یسوم  و  دنقداص ، رقاب و  ترضح  نامه  قداص  رقاب و  ترضح  تساراوگ و  همشچرس  نیا  زا 

تسادخ يوسب  نم  تیاکش  هوکش و  و  یکتشملا ، هللا  یلا  تسا و  لداع  رگداد  يادخ  نامه 
وا هکیناصقن  زا  هدـنام و  یفخم  هتـشذگ  ياهنرق  رد  ناـگرزب  هورگ  نیا  رب  هدـیمهف و  وا  هکیناـیب  بدا  زا  مینک  لاوئـس  كدرم  زا  دـیئایب  و 
ارنآ یسک  هچ  هدرک و  رایتخا  یـسک  هچ  زا  و  تساجک ، تسیچ و  نآ  دنا  هتـسنادن  هعتم  رد  هیآ  لوزن  ریدقت  رب  وا  موق  نایاوشیپ  هتخانش و 

هدیـسر واب  تبون  اـت  دـنا  هدرک  ناـمتک  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  ارنآ  هچ  يارب  هتفرگ و  ارف  ارنآ  یـسک  هچزا  تسوا و  يارب  یلیلد  هچ  هتفگ و 
یمدرمب ار  دوخ  کیکر  ياهازـسان  دنادرگرب  وا  دیاش  دـنک و  باریـس  ار  يا  هنـشت  هک  دـهد  یخـساپ  دـناوتب  وا  هک  منکیمن  نامگ  تسا :

. رگید

مالسا رد  هعتم  دودح 

هیرهم . ترجا و  - 1

هحفص 77 ] ] 

نیعم . تدم  - 2
دشاب . لوبق  باجیا و  لماش  هکیدقع  -3
. لذب ای  تدم  ندش  يرپسب  یئادج  - 4

(. نتسبآ نز  ) رادراب ازان و  دازآ  نز  هرح  زینک و  يا  هدع  - 5
. ثاریم مدع  - 6

لقن دش  دای  هکیا  همیرک  هیآ  لیذ  ردنیرـسفم  ناشدیناسم و  حاحـص و  رد  نیثدحم  دوخ و  هیهقف  بتک  رد  ءاهقف  ار  دودحنیا  هکیتسردب 
هـشیمه یمئادهحاباب و  لئاق  هچ  تسین ، نآ  زا  يا  هراچ  هک  تسا  هیمالـسا  هیعرـش  دودح  نآ  هکنیا  رب  هدش  عقاو  ناشقافتا  سپ  دنا ، هدرک 

هدوبن عراش  نذاب  هدوب و  هیخیرات  تیلهاج  ياه  حاکن  زا  نآ  هک  تساجک : كدرم  نیا  نخـس  لاجم  سپ  هخوسنم : هتقوم  هحاـبا  اـی  دـشاب 
يزیچ نآ  رد  ارنآ و  دیلاقت  اهتداع و  اه و  حاکن  هک  دـنا  هدرک  طبـض  قیقحتب  تسا و  هدوب  دودـح  نیاب  یحاکن  تیلهاج  رد  اجک  .و  تسا

زا یهورگ  میدرک  دایشیپ  رد  ام  و  درادن ، دوخ  هتفگب  یهجوت  یئانتعا و  دـنزیم و  ارتفا  كدرم  نیا  یلب : . دـشاب هعتم  حاکن  هباشم  هک  دوبن 
لزانهکیا هشحاف  ماجنا  رد  فارسا  يوردایز و  حیرج  نبا  هچ  يارب  و  موس ص 331 ، ءزج  رد  دنا  هدرک  دای  ار  هعتم  حاکن  دودح  هکیناسک 

رد یلابا  راگنا و ال  لهـس  فختـسم و  حیرج  نبا  رگا  وهدرک  هدش  هعیـشولا ) بحاص  یـسوم   ) لایخ نامگ و  رد  تامرحم  نیرتدیدش  رد 
وا تایاور  زا  رپ  نوحشم و  ار  دوخ  دیناسا  دیناسم و  هدرک و  ثیدح  لقن  وا  زا  حیحص  شش  نابحاص  مامت  هچ  يارب  سپ  تسا ، هدوب  نید 

رازه هدزاود  وا  زا  هدومن و 
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رثکاقاروا هک  دوش  بجاو  هنیآ  ره  دشاب  دساف  وا  تیاور  ای  بارخ  دساف و  وا  لثم  رگا  سپ  دنا ، هدینش  دنتـسه  واب  دنمزاینءاهقف  هکیثیدح 
هتشادنپ هعیشولا ) یسوم   ) وا هکتـسنانچ  رگا  و  دنامیمن ، یقاب  امـش  حاحـص  نیا  يارب  یـشزرا  تقو  نیا  رد  دوش و  دوبان  ثیدح  عماوج  زا 

نیرتمکحم ار  وا  اه  یلبنح  ماما  دمحا  هنوگچ  و  دـنا ، هدومن  یئوکین  فیرعت  حدـم و  ار  وا  لاجر  ملع  ناگرزب  نایاوشیپارچ و  سپ  تسا ،
. دنا هدیمان  تناما  بتک  ار  وا  ياهباتک  هنوگچ  هدید و  مدرم 

ثیدح هدجیه  وا  هکنآ  لاح  هدـش و  ناب  یهتنم  وا  داهتجاهک  هچناب  دـنک  لمع  رگا  تسا  حـیرج ) نباینعی   ) درم نیا  رب  یهانگ  هچ  هاگنآ 
دانـسا دشاب  تسار  هناوعیبا و  زا  درم  نیا  لقن  دـشاب  تسرد  رگا  سپ  شیار  زا  وا  لودـع  ثیدـح  اما  و  دـنکیم ، تیاور  عوضوم  نیا  رد 

اـصوصخ یکی و  زا  یکیب  نآ  لقن  دشیمنروصحم  رـصحنم و  هدرک و  لقن  ارنآ  ءاهقفو  هدـش  رهاظ  نشور و  هنیآ  ره  دوب  رگا  ،و  هناوع یبا 
تبـسن لثم  درم  نیاب  لودـع  تبـسن  هک  منکیم  ناـمگ  نم  و  دوب ، نتفرگ  هغیـص  ندرک و  هعتم  رب  رـصم  ـالمع  اـملع و  وا  هک  یحیرج  نبا 

. یتسناد هچنانچ  درک  بیذکت  هکنآ  تسا  هدومنبیذکت  ارنآ  هک  دشاب  سابع  نب  هللا  دبع  تما  گرزب  ملاع  ربحب و  لودع 
خـسن ارنآ  هدرک  خـسن  وشتاحالـصا  هلمج  ردار  هعتم  زا  عنم  ندرک  لخاد  رد  ناریا  تموکحب  هعیـشولا ) یـسوم   ) هداد تبـسن  هچنآ  اما  و 

هیقب لثم  نآ  سپ  یعطق  عنم  هدرک  عنم  ارنآ  ملسم و  یعطق 
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هدناماو ار  وا  نیهارب  هک  هدش  چیپ  لیلد  هدش و  گنت  وا  رب  هار  هتخادناراک و  زا  ار  وا  لیلد  هزادنا  هچ  سپ  تسوا  ياه  یگتخاس  اهتمهت و 
یگتخاس و خیراتب  هدرک  هلباقم  ار  تنـس  باتک و  تسا و  هدیـشن  ارنآ  ایند  شوگ  هکیزیچب  هدرک  لالدتـسا  هدز و  تمهت  غورد و  ات  هدرک 

يارب یـشزرا  هچ  ناریا  تموکح  رب  وا  تمهت  ققحت  ضرف  رب  هعتم و  رد  هدرواـین  زگره  يا  هزاـت  زیچ  هکیا  هیمالـسا  تموکح  رب  نیغورد 
. تسا هدومرف  مالعا  وا  سدقم  نآرق  وگرزب  ربمایپ  هک  هچنآ  ربارب  تسا  تموکحعنم 

نک : هیرگ  ای  دنخب  ناوخب و 
لوسر دهعیلع  نک  ثالث  سانلا  اهیا  تفگ " : ربنميالاب  رب  رمع  هک  هدرک  دای  تماما  ثحبم  رد  دـیرجت  حرـش  رد  يافوتم 879  یجشوق 

دوـب زیچ  هس   " لـمعلا ، ریخ  یلع  یح  جـحلا و  هعتم  ءاـسنلا و  هعتم  نهیلع : بقاـعا  نهمرحا و  نهنع و  یهنا  اـناو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا 
نآ رب  تازاـجم  هجنکـش و  ار  وا  دوـش  بکترم  سک  رهو  منکیم  یهن  اـهنآ  زا  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمز  رد  لوـمعم 

، هدرک یهاوخ  رذع  رمعفرط  زا  یچشوق  ياقآ  سپس  لمعلا  ریخ  یلع  یح  نتفگ  جح 3 - هعتم  نانز 2 - ندرک  هغیص  هعتم و  منکیم 1 -
لئاـسم رد  وا  ریغ  اـب  دـهتجم  تفلاـخم  هک  اریز  دوش  رمع  تمذـم  یئوگدـب و  بجوم  هک  تسین  یئاـهزیچ  زا  بلطم  نیا  شدوـخ : لوـقب 

. تسین تعدب  هیداهتجا 
رارق شتما و  زا  یکیب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  دزادنایم  ربارب  ملع  رد  ینامرهق  دنمورین و  هک  مینک  ضرف  ام  هک  متـسین 

هدش و تبث  ظوفحم  حول  رد  هکتـسیزیچ  نتم  نیع و  نآ  دیوگب  نیما  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  هکنآ  لاح  دهتجم و  ارود  نآ  زا  کی  ره  دهدیم 
تسین
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راکب لصا و  رب  عرف  در  زا  ترابع  هکیداهتجا  زا  نآ  تساجک  سپ  هدومن  میلعت  يوقلا  دـیدش  ار  وا  دوشیم  وابهکیبیغ  ماهلا  یحو  رگم  نآ 
رارق مه  ربارب  شدوخ  لثم  يدهتجم  اب  يدهتجم  هکتسیتقو  نآ  هیداهتجا  تفلاخم  زا  زیاج  هکنیاو  طابنتسا  قیرط  رد  نامگ  نظ و  نتخادنا 
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. وا لمع  عراش و  لوق  زا  هیعیرش  تاحیرصت  لباقم  رد  دهد  يار  اوتف و  نشور و  حیرص و  ربخ  صن و  ربارب  دنک  داهتجا  هکیسک  هن  دنریگب 
زا دنضرع  کی  رد  كدرم  نیا  نیلسرم و  ناربمایپ و  دیس  لقع و  نابحاص  ياقآ  دیوگب  هک  تسا  یلدتعم  فصنم و  صخـش  مادک  هاگنآ 

ربمایپ هچنآ  اب  دشاب  فلاخم  هاگ  ره  نایملاع  همه  ءارآ  يارب  تسا  یـشزرا  هچ  اهنآ و  يار  نیب  دهد  يربارب  هکنآ  ات  كاردا  مهف و  تهج 
هکنآ يارب  هدروآ  یسوط  نیدلا  ریـصن  هک  ار  هچنآ  ندرک  درب  وا  مازتلا  يارب  ار  یچـشوق  منادیم  روذعم  نم  نکل  هدروآ ، موصعم  عراش  و 
دوریم هار  دـنکیم و  تکرح  ار  هچ  ره  درواـیب  هکنیا  زا  تسین  يا  هراـچ  وا  يارب  سپ  دوشن ، هداد  واـب  لالدتـسا  رد  یتسـس  زجع و  تبـسن 

هانگ  رزو و  ای  دشاب  وا  ياربلیلد  هاوخ 
نب رباج  زا  هدرکتیاور  شحیحص  رد  ملسم  هک  هچناب  دینکیم  هچ  سپ  دوش : هتفگ  رگا  دیوگ : داعملا ج 1 ص 444  داز  رد  میق  نبا  و  م -
رمع ات  رکبوبا  هلآ و  وهیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  دهع و  رد  میدرکیمهعتم  درآ  امرخ و  تشم  کیب  هک  میدوب  ام  تفگ : هک  هللا  دـبع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  دـندوب  هعتم  ود  تفگ  وا  هک  رمع  زا  هدـش  تباث  هچنآ  رد  ثیرح و  نب  ورمع  هرابرد  درک  یهن 
هورگ کی  دـنهورگ : هتـسد و  ود  بلطم  ود  نیا  هراـبرد  مدرم  دوشیم : هتفگ  جـح ، هعتم  اـهنز و  هعتم  منکیم ، یهن  ود  نآ  زا  نم  لومعم ) )

: دیوگیم
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ار هچنآ  ندرک  يوریپ  هب  دومن  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .و  دومن یهن  نآ  زا  درک و  مارح  ارنآ  تسا  رمع  نامه  رمع  هکیتسردب 
هکم حتف  لاس  رد  هعتم  میرحت  رد  ار  دبعم  نب  هربسثیدح  دـنادیمن  تسرد  هورگ  نیا  دـندومن و  ررقم  هداد و  روتـسد  نیدـشار  ءافلخ  هک 

هدیدن زیاج  يراخب  هتفگ و  نخـس  وا  هرابرد  نیعم  نبا  و  دشابیم ، شدج  زا  شردپ  زا  هربس  نب  عیبر  نب  کلملادبع  تیاور  زا  نآ  هک  اریز 
تـسرد وا  شیپ  رگا  و  یمالـسا ، لوـصا  زا  یلـصا  نآ  ندوـب  و  تـسا ، هتــشاد  ناـب  هکیزاـین  هدـش  اـب  شحیحــص  رد  ار  وا  ثیدـح  لـقن 

تیاور هکنآ  ات  دنامیمن  یفخم  دوعسم  نبا  رب  دوب  حیحـص  هربس  ثیدح  رگا  و  دنتفگ : درکیمن ، نآب  لالدتـسا  نآ و  لقن  زا  يراددوخدوب 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  هک  تفگیمن  رمع  دوب  حیحـص  رگا  زین و  و  دومنیم ، هیاب  لالدتـسا  دـندرکیم و  هعتم  ناـشیا  هک  دـنک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگیم  هکلب  مینکیم  تازاجم  دـنک  تفلاخم  هک  ار  یـسکو  منکیم  یهن  نآ  زا  نم  دوب و  لالح  هلآهیلع 
نامز نآ  درکیمن و  هعتم  یـسک  رکبوبا )  ) قیدـص ناـمز  رد  هربس ) ثیدـح   ) دوب حیحـص  رگا  و  دـنتفگ : دومرف ، یهن  نآ  زا  هدرک و  مارح 

. هقیقح دوب  تفالخ 
هک تسا : حیحص  تسوا  رب  ادخ  ناوضر  هک  ع )  ) یلع ثیدح  سپ  دشابن  حیحص  نآ  رگا  وهتسناد  حیحص  ار  هربس  ثیدح  مود  هورگ  و 
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میدرکیم هعتم  ام  هک  نآ  زا  هداد  ربخ  رباج  هک  ار  هچنآ  هکنیا  ربار  رباج  ثیدح  ندرک  لمح  تسمزال  سپ  درک  مارح  ار  اهنز  هعتم  لوسر 
فورعم رهاظ و  شتمرح  دـش  عقاو  شکمـشک  عازن و  نآ  هرابرد  نوچ  سپ  رمع  نامز  اـت  دوب  هدـشن  روهـشم  هدیـسر و  شـشوگب  میرحت 

. قیفوتلا هللااب  هدش و  دراو  نآ  هرابردهکیثیداحا  نآ  دوشیم  عمج  تیفیک  نیاب  ودش 
نوگانوگ ياهتهج  زا  تسا  رگیدـکی  اب  ضقانتم  هک  باب  نیا  ثیداحا  نیب  عمج  تسا  نکمم  اجک  دـیوگ : هیکزلا ) هسفن  هللا  سدـق  ) ینیما

رد مالـسلا و  هیلع  نینموملاریماـبارنآ  یگتخاـس  تبـسن  دوـشیم  ماـمت  هنوـگچ  هدـش و  حیحـص  تـقو  هـچ  و  هدـش ، لاـیخ  هحیحـص  کـیب 
هعتم زا  یهن  رمع  رگا   " یقـشالا ، ینز  اـم  هعتملا  نع  یهن  رمع  نا  ـال  ول  دـندومرف " : هک  تسوا  تباـث  حیحـص و  هتفگ  تما  تسديولج 
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عیفر و هناخ  نادـنزرف  هچنانچ  هعتم ، تیلحب  شبهذـم  هدـش  طبـض  ترـضحنآ  زا  قیقحتب  وربآ و  یب  تخبدـب  رگم  درکیمن  انز  دوب  هدرکن 
نبا هتفگ  دنا : هدرک  لوبق  هتفریذپ و  همه  هکیئاهزیچ  زا  و  دنتـسه ، یقاب  هکیئاهنآ  هچ  دنتـشذگ و  هکیئاهنآ  هچ  ارنآ  هحابا  دندقتعم  شدنلب 
رگم دـشیمن  انزب  دـنمزاین  جاتحم و  هنیآ  ره  دوب  هدرکن  هعتم  زا  یهن  یمع  رگا  اقـشالا "  انزلا  یلا  جاتحا  امل  رمع  یهن  ول ال  تسا ": سابع 
ناـمز رد  هکنآ  اـت  مالـسلا  هیلعیلع  ریغ  هعتم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یهن  زا  هداد  ربخ  ار  تما  هکنآ  تسیک  هیاـمورف و  يوربآ  یب 

لوا هکنآ  لاح  هدوبروهشم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  زا  یهن  عنم و  تقو  هچ  دش و  روهشم  رهاظ و  رمع 
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یهن انا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  تفگیم " : هک  دوب  رمع  نآ  زا  یهنب  درک  راکـشآ  دروآ و  ارنآ  هکیـسک 
دوش بکترم  سک  ره  منکیم و  یهن  ود  نآ  زا  نم  دوب و  لومعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  ود  : " بقاعا ، اـمهنع و 

. میامنیم تازاجم 
ادخ ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود   " امهنع ، یهنا  انا  رکب و  یبا  دهع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  تفگ " : و 
ینا نیتعتم و  مکل  ـالحا  دـق  هلوسر  هللا و  نا  تفگ " : و  منکیمیهن ، ود  نآ  زا  نم  دوب و  لومعم  رکب  یبا  ناـمز  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

امش . رب  میاهنآ  هدننک  مارح  نم  درک و  لالح  امش  رب  ار  هعتمود  وا  لوسر  ادخ و  هکیتسردب   " مکیلع ، امهمرحم 
زیچ هس  لمعلا "  ریخ  یلع  یح  ءاسنلا و  هعتم  جحلا و  هعتم  نهمرحم ، انا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  نک  ثالث  تفگ " : و 

. لمعلا ریخ  یلع  یح  اهنز و  هعتم  جح و  هعتم  میاهنآ : هدننک  مارح  نم  لوادتم  لومعم و  ادخ  ربمایپ  نامز  رد  دندوب 
اروا میرحت  تبـسن  رد  ای  رکبوبا  ربمایپ و  دـهع  رد  هعتم  ندوب  لـالح  رب  ار  وا  ءاـعدا  ندرک  در  رب  ار  وا  یباحـص  رفنکیداد  خـساپ  اـیآ  سپ 
هدش قرغ  مدآ  یلب  تسوا ، ربمایپ  تنـس  ادخ و  نید  فالخ  رکبوبا  نامز  دهع و  رد  هعتم  تیلح  رب  ربمایپ  باحـصا  عامجا  ایآ  شدوخب و 

نیذلا نا  بذکلا ، هللا  یلع  اورتفتل  مارح  اذه  لالح و  اذه  بذـکلا  مکتنـسلا  فصت  امل  اولوقت  ال  دوشیم " : لسوتم  یکاشاخ  سخ و  رهب 
ناشنابز ندرک  فصو  يارب  دیئوگن  نوحلفی " و  بذکلا ال  یلع  نورتفی 
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. دنوشیمن راگتسر  ار  غورد  ادخ  رب  دندنبیم  هک  نانآ  هکیتسردب  ار  غورد  ادخ  رب  دیدنبب  ات  مارح  نیا  تسا و  لالح  نیا  هک  ار  غورد 

منموم نم  دیوگ : هک  یسک  هرابرد  هفیلخ  يار 

سپ تسا ، نموم  وا  هک  درکیم  نامگ  ماـش  رد  يدرمهک  دیـسر  رمع  شوگب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  راـسی  نب  دیعـس  زا  رمع ... دنـسم  زا 
يرآ تفگ : یتسه ، نموم  وت  هک  ینکیم  نامگ  هک  یئوت  تفگ : رمع  دش  دراو  نوچ  سپ  نم  شیپ  تسرفبار  وا  هک  شرادنامرفب : تشون 

كرشم مدرم ، زا  یفانصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دندوبن  ایآ  ینکیم ، ار  اعدا  نیا  اجک  زا  وت و  رب  ياو  تفگ : نینموم ، ریما  يا 
ات تفگ  هک  ار  هچنآ  نتخانـش  يارب  درک  زارد  وا  يوسب  ار  شتـسد  رمع  سپ  یهورگ ، هس  نیا  کـی  مادـک  زا  وت  سپ  نموـم ، قفاـنم و  و 

. تفرگ ار  وا  تسد 
رفاـک وا  سپ  منموـم ، نم  هـک  دـیوگب  سک  رهو  تـسا  لـهاج  وا  سپ  متـسه  ملاـع  نـم  دـیوگب  سک  ره  تـفگ  رمع  دـیوگ : هداـتق  زا  و 
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لامعلا ج ص103. زنک  . تسا
نارازه وا  فارطا  رد  وهدش  ماش  زا  درمنآ  ندروآ  راضحا و  بجوم  هکیا  هلگـشم  نیا  تسیچ  منادـیمن  نم  دـیوگ : ( هحور هللا  حور  ) ینیما

میتسه نموم  ام  هک  دنتفگیم  ار  وا  نخس  هک  دندوب  نینموم  زا  رفن 

هحفص 85 ] ] 

نیرت هداسب  هلگـشم  نیا  روطچ  هاگنآ  دوب ، هدیـسرپ  یماش  زا  هک  ار  هچنآ  زا  اهنآ  زا  دیـسرپ  هن  تسناشیا و  ریما  وا  هک  هدرکیم  لاـیخ  وا  و 
روصت وا  ای  تسا ، نموم  کش  نودب  انیقی  امتح و  دوبن  قفانم  ای  كرـشم  هاگ  ره  ناسنا  هک  ار  نیا  تسنادـیمن  هفیلخ  ایآ  دـش ، لح  خـساپ 

رفک نخـس  نیا  هکنیا  يارب  منموم ، نم  نموم ) انا  :) دـیوگب هک  تسین  زیاج  شیارب  دراد  دوخ  نامیاب  نانیمطا  دامتعا و  هکینموم  هکدرکیم 
هکنیاب درک  حدم  اریمدرمشنآرق  رد  ناحبـس  دنوادخ  یلو  تسا ، رمعلوقب  شتـسرپ  دبعت و  نیا  و  تسا ، هداتق  ثیدح  رد  هچنانچ  تسا 

ادخب و میدروآ  نامیا  میئادخ  نارای  ام  هللااب "  انمآ  هلا  راصنا  نحن  دـنتفگ  نویراوح  یلاعت ": يادـخ  لوق  دـننام  میدروآ  نامیا  ام  دـنیوگ 
و ار ، ربمایپ  نیا  میدرک  يوریپ  يدرک و  لزان  هک  هچ  نآب  میدروآ  نامیا  ام  راـگدرورپ  لوسرلا "  اـنعبتا  تلزنا و  اـمب  اـنمآ  اـنبر  وا "  لوق 

دزیم دایرف  يا  هدـننک  ادـن  میدینـش  ام  هکیتسردـب  ام  راـگدرورپ  اـنمافمکبرب "  اونمآ  نا  ناـمیالا  يداـنی  اـیدانم  انعمـس  اـننا  اـنبر  وا "  لوق 
نامیا دـنیوگیم   ": نوملـسم انناب  دهـشا  انمآ و  نولوقی  وا " : لوق  میدروآ و  نامیا  ام  سپ  دـیروآ ، نامیا  ناتراگدرورپ  هب  هک  ناـمیايارب 

دنیوگیم انمآ "  انبر  نولوقی  وا " : لوق  و  میناملسم ، ام  هکنیابهدب  یهاوگ  میا و  هدروآ 
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نوخـسارلا و  وا " : لوق  نایملاع ، راگدرورپ  هب  میدروآ  نامیا  ام  دنتفگ  نیملاعلا  برب  انمآ  اولاق  وا " : لوق  و  میدروآ ، نامیا  ام  راگدرورپ 
یـضعب تسام و  راگدرورپ  دزن  زا  نآ  مامت  نارقب  میدروآ  نامیا  ام  دنیوگیم  ملع  رد  نیتباث  انبر " و  دنع  نم  لک  هبانمآ  نولوقی  ملعلا  یف 

ناشیا زا  یخرب  یلب و  دـیوگیم : يرادـن ، نامیا  ایآ  نموت "  مل  وا  دـنوشیم " : میظع  یلع  يادـخ  لوقب  بطاخم  یتقو  هکدنتـسه  ناشیا  زا 
. منینموم لوا  نم  مدومن و  هبوت  وت  يوسب  یهزنم  وت  نینموملا  لوا  انا  کیلاتبت و  کناحبس  دنیوگ " : هک  دنتسه 

منموم نم  ای  میتسه  نموم  ام  دـیوگب  ای  زیچ  نـالفب  میدروآ  ناـمیا  دـیوگب  هک  تسا  هدـنیوگ  لوق  نیبقرف  مدـع  تاحـضاو  حـضوا  زا  و 
. تسا یلابا  واورپ ال  یب  انیقی  وا  سپ  اهنآ  نایم  دراذگ  قرف  هکیسک  دراد و  دوخ  نامیاب  نانیمطا  هاگ  ره  منانچب 

زا ررکم  یتح  قافن  كرـشتافص و  ياهیناهن  زا  یـصالخ  تاجن و  یمک  هدوب و  نامیا  رد  هاگـساپ  یگنت  يراوشد و  رظان  هفیلخ  دیاش  و 
رما رطخوتب  دنکیم  یفرعم  راثآ  رابخا و  دیوگ : مولعلا ج 1 ص 129  ءایحا  رد  یلازغقفانم  ای  تسنموم  ایآ  هک  دیسرپیم  شدوخ  زا  هفیذح 

وا ایآ  هک  دیسرپیم  شدوخ  زا  هفیذح  زا  .0. باطخ نب  رمع  هکنیا  یتح  تسین  نآ  زا  نمیا  وا  هکنیا  یناهن و  كرش  قافن و  قیاقد  ببسب  ار 
رد

هحفص 87 ] ] 

. هن ای  هتشاد  بوسحم  نیقفانم  زا  ار  وا  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  تسا و  نیقفانم  زا  وا  ایآ  هدش و  دای  نیقفانم 
هکنآ رگم  دـناوخیمن  زامن  يا  هدرم  رب  رمع  هک  دوب  نیمه  يارب  ونیقفانم  تخانـش  رد  دوب  وگن  یفخم و  زارو  رـس  بحاـص  هفیذـح  و  م -
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. تسا هتفگ  نینچ  بهذلا ج 1 ص 44  تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا  دشاب  نیقفانم  زا  ادابم  هک  دیسرتیم  دناوخب  وا  رب  زامن  هفیذح 

هفیلخ رب  نارجن  فقسا  دورو 

هکیتسردب نانمومریما ، يا  تفگ : شتفالخ و  لوا  رددش  باطخ  نب  رمع  نینموملا  ریما  رب  دراونارجن  ياراصن  گرزب  شیـشک  فقـسا و 
ار منیمز  تایلام  هک  منماض  نم  دنک و  ارنآ  لمحت  دناوتیمن  رکشل  هک  تسا  تخـس  نیگنـس و  شجراخم  اجناب  ندمآ  ریـسدرس و  ام  نیمز 

میدـقت دروایم و  ار و  تایلام  درکیم  لمح  لاس  ره  رد  وا  تفریذـپ و  ار  وا  تنامـض  سپ  دـیوگ : منک  میدـقت  مروایب و  الماک  لاس  ره  رد 
، دوب تبیه  اـب  يور و  وکین  امیـس و  شوخ  درم  ریپ  وا  دـمآیتعامج و  اـب  فقـسا  هبترمکی  سپ  نیا  زا  ار  وا  تئارب  تشونیم  رمع  درکیم و 
زا دـنوریم  وا  يوسب  نیملـسم  هک  هچناو  مالـسا  تلیـضف  زا  ار  یئاـهزیچ  وا  ياربو  دومن  وا  نآرق  ربماـیپ و  ادـخب و  توـعد  ار  وا  رمع  سپ 

وگزاب تمارک  يدبا و  ياهتمعن 
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ضرع دننامشضرع  هکیتشهب  ضرالا " و  ءامسلا و  ضرعک  اهضرع  هبنج  و  دیناوخیم " : ناتنارق  رد  ایآ  رمع  يا  تفگ : فقـسا  سپ  درک 
، ار وا  خساپ  وگبامش  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلعب  دشتکاس و  رمع  سپ  تساجک ، خزود  شتآ و  سپ  تسا ، نیمز  نامسآ و  يانهپ  و 

دیایم زور  یتقو  تساجک و  زوردیایم  بش  هاگ  ره  هک  يا  هدید  ایآ  فقـسا  يا  مهدیم  ار  وت  خـساپ  نم  دومرف : وابمالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
رمع سپ  رمع : نیا  تسیک  ناوج  نیا  دهدب . ار  هلئسم  نیا  باوج  دناوتب  هک  ار  یـسک  مدیدیمن  نم  دیوگ : فقـسا  سپ  دوریم ، اجک  بش 
يا تفگ  فقسا  سپ  تسا ، نیـسح  نسح و  ردپ  وا و  يومع  رـسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  داماد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تفگ :

. نآ زا  سپ  هن  نآ و  زا  شیپ  هن  نآرب  دیباتن  رگید  دیبات و  نا  رب  دیشروخ  رابکی  هک  نیمز  زا  يا  هعطق  زا  هدب  ربخ  ارم  رمع 
لیئارـسا ینب  ياربهک  دوب  یئاـیرد  نآ  مهدـیم ، ار  وت  باوج  نم  دوـمرف : دیـسرپ : ترـضحنآ  زا  سپنک  لاوئـس  ناوـج  نیا  زا  تفگ  رمع 

رد هکیزیچ  زا  هدـب  ربخ  ارم  تفگ  فقـسا  سپ  نآ ، زا  دـعب  هن  نآ و  زا  لبق  هن  دـیباتن  رگید  دـیبات و  رابکی  نآ  ربدیـشروخ  دـش و  هتفاکش 
: وا زا  درکلاوئـس  سپ  سرپ ، هب  ناوج  زا  تفگ  رمع  دوشیمن ) مامت  دنرادیم  رب  وا  زا  هچ  ره  هک   ) یتشهب ياه  هویمب  هیبش  تسا  درم  تسد 

مک يزیچ  وا  زا  دـنرادیم و  رب  دـنریگیم و  وا  زا  ار  دوخ  زاین  دـنوشیم و  عمج  نآ  رب  ایند  لها  هک  تسنارق  نآمهدـیم  خـساپ  وتب  نم  دومرف 
ربخ ارم  یتفگ ، تسار  تفگ  فقسا  سپ  تشهب ، ياه  هویم  روطنیمه  سپدوشیمن 
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لفقنیا دیلک  تفگ  فقسا  سپ  تسا ، ادخب  كرش  اهنامسآ  لفق  يرآ  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  تسه ، یلفق  اهنامـسآ  يارب  ایآ  هدب 
وخ لوا  زا  هدـب  ربخ  ارم  یتفگ ، تسار  تفگ  سپ  دوشیمن ، نآ  عنام  بجاح و  شرع  ریز  يزیچ  هللا  الا  هلا  ـال  نا  تداهـش  دومرف : تسیچ 

روکبـش نوخ   ) فاشخ نوخ  دنیوگیم  اهنآهچنانچ  میئوگیمن  ام  اما  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هک  نوخ  هدش  هتخیر  نیمز  يورب  یکین 
تفگ دـیئاز  ار  مدآ  نب  لـیباه  هکیتـقو  دوب  ءاوح  تفج  ناـمیاز و  ساـفن و  نوخ  تخیر  نیمز  يور  رب  یکین  وـخ  لوا  نکل  و  شاـفخو )
دومرف مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دش ، كانبضغ  نیگمشخ و  رمع  سپ  ، تساجک ادخ  هدب  ربخ  ارم  دنام ، یقاب  رگید  هلئـسم  کی  یتفگ  تسار 

سپ درک  مالـس  دمآ و  هتـشرف  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ام  نک  لاوئـس  یهاوخیم  هچ  ره  مهدیم و  ار  وت  خـساپ  نم 
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دمآ يرگید  هتشرف  سپس  مراگدرورپ ، شیپ  زا  متفه  نامسآ  زا  تفگ  يدش  هداتسرف  اجک  زا  دومرف  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
مادک ره  زا  برغم و  زا  یمراهچ  دمآ و  قرـشم  زا  یموس  سپ  مراگدرورپ ، دزن  زا  متفه  نیمز  زا  تفگ  يدـمآ  اجک  زا  دیـسرپ  وا  زا  سپ 

رد هلاضرالا "  یف  هلا و  ءامسلا  یف  تساجنآ " : مه  تساجنیا و  مه  لج  وزع  دنوادخ  سپ  ادخ  دزن  زا  دنتفگ  سپ  دیدمآ  اجکزا  دیسرپ 
. تسادخ نیمز  ادخ و د  نامسآ 
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. تسا هدرک  لقن  ارنآ  یتا  له  هروس  حرش  رد  یتفلا  نیز  باتک  رد  یمصاع  ظفاح 

هتسشن بارش  رانک  رب  هک  يراد  هزور  هب  ندز  قالش 

باطخ نب  رمع  شیپ  دـندروآ  هک  یعازخ  هحلط  نب  هللا  دـبع  نب  رمع  زا  اهیندیـشون  هبرـشا و  باتک  رد  هدرک  لقن  اه  یلبنح  ماـما  دـمحا -
دز و قالـش  ار  اهنآ  رمعسپ  دوب  يراد  هزور  درم  اهنآ  نایم  رد  ودـندوب  هدـش  ریگتـسد  يروخبارـش  يراسگیم و  عقوم  رد  هک  ار  یهورگ 

. تسشن اهنآ  اب  ارچ  تفگ : تسا  راد  هزور  واهک  دنتفگ  دز  قالش  اهنآ  اب  مه  ار  مئاصو  راد  هزور  نآ 
ناشیا اب  ار  درمنآ  نتسشن  تهج  تلع و  دوب  هتسناد  هفیلخ  ایآ 
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رد نتـسشنب  راچان  ار  وا  ترورـض  دیاش  سپ  تشادـن ، لمع  رد  تکراشم  ناشیا  اب  دوب و  راد  هزور  وا  هکنآ  لاح  يراسگیم و  سلجم  رد 
ادج ناشیا  زا  رگاهدنیآ  رد  يرگید  ررـض  ای  ناشیا  تامدص  وبیـسآ  سرت  زا  تشادـن  ار  ناشیا  زا  یئادـج  ناوت  دوب و  هدرک  سلجم  نآ 

یکی هاگ  ره  راک و  لوا  رد  یمرن  ناشیا و  اب  تبحاصمب  هدرک  مزلم  ار  هراچیب  راد  هزور  ناشیاب  ندرک  رکنم  زا  یهن  دـصق  هکنیا  ای  دـشیم 
. دوشیم طقاس  اه  ههبش  هب  دودح  تاهبشلاب "  اردت  دودحلا  نا  دندومرف " : هک  اریز  دوب  دهاوخ  طقاس  دح  دوش  هداد  تالامتحا  نیا  زا 
ریزعت بیدات  تهجب  ار  درمنآ  هک  تسنیا  دشاب  اجنیا  هکیزیچ  تیاهن  هکیتسردب  سپ  دشابن  مه  اهنیا  زا  کی  چیه  لامتحاهکنیا  ضرف  رب  و 
بارش هک  وا  نایم  داد  رارق  ناسکی  هنوگچ  سپ  دنکیمن  زواجت  هبرـض  هد  زا  نآ  هکنیا  ار و  ریزعت  دح  یتسناد  رد ص 352 ج 11  دننک و 

. ندز قالش  دلج و  رد  دندرک  يراسگیم  هکیئاهنآ  اب  هتشاد  زور  هدروخن و 

لاملا تیب  کشم  رد  هفیلخ  يار 

ار تینیب  ارچ  دنتفگ  واب  سپ  تسب  ار  دوخ  غامد  هاگنآ  دننک  میسقت  نیملـسم  نایم  هک  داد  روتـسد  سپ  دندروآ  یگـشم  رمع  يارب  رابکی 
نم تفگ  یچ  نیا  تفگ  تفای  کشم  يوب  وا  اب  سپدش  شرـسمه  رب  دراو  يزور  دوشیم و  عفتنم  شیوبب  نآ  زا  ایآ  تفگ و  سپ  یتفرگ 

رد ار  متشگنا  نوچ  سپ  مدرک  نز  مدوخ و  تسد  اب  متخورف و  نیملسم  لاملا  تیب  کشم  زا 
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سپ تفرن ، شیوـب  سپ  تخیر  نآرب  بآ  تفرگ و  ارنآ  سپ  ار  عاـتم  نآ  نمبهدـب  تفگ : سپ  تفرگ ، يوـب  مدـیلام  هناـخثاثا  نـیا  رد 
. تفر شیوب  ات  نتخیر  بآ  نآ  رب  كاخ و  رد  ندیلامب  درک  عورش 

يدس ای  دوشن  نشور  نآ  رونبهکنآ  ات  نیملـسم  ياهغارچ  يولج  رد  دزیم  هدرپ  هفیلخ  ایآ  دشاب و  روطنیا  عماج  تسدربز و  هیقف  دـیاب  سپ 
رد کلامءاضرب  یلخاد  هکیا  هیرهق  تاعافنتا  نیا  لاثما  درکیم و  لمح  نیملـسم  يرازتشک  زا  یئوب  هکیتقو  ابـص  داـب  شزو  لـحم  رب  دزیم 

. يردا انا ال  منادیمن ، هکنم  تسین ، نآ 

تیم زامن  رد  هفیلخ  داهتجا 

ای دـنتفگیم  ریبکت  شـش  ریبکت و  جـنپ  ریبکت و  تفه  تیم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  دـیوگ : هدـش  لـقن  لـئاو  یبا  زا 
ربـخ دوب  هدـید  هچنآ  يدرم  ره  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  باحـصادرک  عـمج  باـطخ  نب  رمع  سپ  ریبـکت ، راـهچتفگ 

. دومن دحتم  زامن  نیرت  ینالوط  لثم  ربکا  هللا  راهچ  رب  ار  اهنآ  رمع  سپداد 
رب نتفگ  ریبکت  راهچ  رب  ار  مدرم  رمع  سپ  دوب  جنپ  راهچ و  تاریبکت  دیوگ : رمع  زا  درکیم  ثیدح  هک  هدش  تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا  و 

. دومن عمج  تیم 

هحفص 93 ] ] 

زا میدرک  تیاور  ارنآ  ام  هکیربخب  ار  نتفگ  ربکا  هللا  راـهچ  زا  شیب  زا  هدرک  عنم  هکیـسک  هدرک  لالدتـسا  دـیوگ : ( یلحملا ) رد مزح  نبا  و 
رب ریبـکت  رد  درک  تروشم  ناـشیا  اـب  سپ  درک  عمج  ار  مدرم  رمع  دـیوگ : لـئاو  یبا  زا  قیقـش  نب  رماـع  زا  يروث  نایفـسزا  عـیکو  قـیرط 

.ه  دومن عمج  ریبکت  راهچ  رب  ار  مدرم  رمع  سپ  دنتفگ ، ربکا  هللا  راهچ  جنپ و  تفه و  هلآو : هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ  سپ  تیمهزانج 
دندوـب فـلتخم  هزاـنج  رب  ریبـکت  رد  مدرم  تفر و  اـیند  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تـفگ  هـک  هدرک  لـقن  مـیهاربا  زايواـحط  و 

ادخ لوسر  مدینش  تفگیم : يرگید  تفگیم و  ریبکت  تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  دیوگیم  يدرم  يونشب  هک  یتساوخیمن 
نیا رد  سپ  يدینشیم  هکنآ  رگم  تفگیم  ربکا  هللا  راهچ  هلآ  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  هک  مدینش  تفگیم : يرگید  و  تفگیم ، ریبک  جنپ 
ادج دید  نیا  رب  ار  مدرم  فالتخا  دش و  تفالخ  رما  یلوتم   0. رمع نوچ  سپ  درم ، رکبوبا  ات  دندوب  لاونم  نیمهب  دندرک و  فالتخا  مدرم 

لوسر باحصا  هورگ  امش  هکیتسردب  تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  باحـصا  زا  ینادرم  يوسب  داتـسرف  سپ  دمآ  راوشد  وا  رب 
دیدرک يرما  رب  عامتجا  یتقو  دننکیم و  فالتخا  دنیآیم  امـش  زا  دـعب  هکیناسک  مدرم  رب  دـینکیم  فالتخا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

دنتفگ سپ  . درک رادیب  ار  اهنآ  هکنیا  لثم  سپ  دـینک  نا  رب  عامتجا  هک  اریراک  دـینک  لمات  سپ  دومن  دـنهاوخ  داحتا  عامتجا و  نآ  رب  مدرم 
ریما يا  یتفگ  يدید و  هچنآ  تسیزیچ  بوخ 
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ار رما  سپ  میامش "  دننام  يرشب  مهنم  هکنوچ  دیئامن  یئامنهاردینک  هراشا  نم  يارب  امش  هکلب  تفگرمع " : سپ  ام  رب  امرفب  سپ  نینموم 
دیع زامن  رد  ربکا  هللا  لثم  ار  تاوما  اه و  هزانج  رب  ریبکت  دنهد  رارق  هکنیا  رب  ارناشرظن  دـندومن  داحتا  عامجا و  سپ  دـندرکروش  دوخ  نیب 
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يراقلا ج 4 ص 129) هدمع  .) نیا رب  ناشرظن  دش  عمج  سپ  ریبکت  راهچ  رطف  دیع  نابرق و 
رمع هکیتسردب  ج 2 ص 203 ، لماک ، هیشاح  دوخ ، خیرات  رد  ینامرق  ءافلخ ص 93 و  خیرات  رد  یطویس  و  دیوگ : شتایلوا  رديرکسع  و 

تیم زامن  رب  نتفگ  ریبکت  راهچ  رب  درک  عمج  ار  مدرم  هک  دوب  یسک  لوا 
تسا لضف  بتارم  رب  لومحمهزانج  رب  ریبکت  رد  ددع  فالتخا  رد  هدشتباث  هباحص  لمع  تنـس و  زا  هچنآ  دیوگ : هیلع ) هللا  همحر  ) ینیما

هیقب زا  عنم  نآ و  رب  عمج  اهنیا و  زا  یکی  رایتخا  سپ  دادـعا  نیا  زا  کی  ره  ندرک  تیافک  زا  دـنکیم  فشک  نیا  زامن و  دوخ  اـی  تیم  رد 
هباحص لمع  تنسربارب و  تسیداهتجا  تسا و  یئار  دوشیم  هعدب  زا  عنم  هچنانچ 

تسین نیا  زج  هدوبن و  یخسف  اجنیا  رد  هکنیا  هباحص  هفیلخنیب و  لدب  در و  زا  دش  عقاو  هچنآ  ندناوخ  دعب  نشور  راکـشآ و  بلاطم  زا  و 
ریبکت راهچنتخادنا  بقع  خسن و  ياوعد  سپ  ربمایپ ، نامز  دهع و  رب  دنا  هدرک  هدـهاشم  هک  ار  هچنآ  دـنا  هدرک  دای  ناشیا  زا  کی  ره  هک 

رصحنم طقف  و  هدومنن ، دوشیم  هجوت  وا  لالدتساب  هکیناسک  زا  سکچیه  نآب  لالدتـسا  نیمه  يارب  تسا و  لطاب  ینخـس  اهددع  نیا  رب  ار 
ینیبیم هکتسنانچ  وا  مزح و  نبا  زا  يدینش  هچنانچ  عنم  لیلد  زا  دش  هتفگ  هچنآ  ندرک  لطابزا  دعب  وا  عنم  رمع و  نیعت  رب  ار  لیلد  دندرک 

هتباث و تنس  اب  دنکیمن  تمواقم  هک  تسوا  لئاق  صوصخم  هک  تسا  یئار 
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. دوشیمن كرت  ینادرم  هتفگب  نآ 
یلعالا دبع  دـنا  هدرک  لقن  ص 370  شدنـسم ج 4  رد  دـمحا  اهنآ  زا  هباحـص  ضارعا  ار  عنم  عمج و  نیا  دـنکیم  ساـسا  یب  نوهرم و  و 

وا فرطب  تساخرب  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  یـسیع  وبا  سپ  تفگ  ریبکت  جنپسپ  هزانج  رب  مدناوخ  زامن  مقرا  نب  دیز  رـس  تشپ  دیوگ :
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  بیبح  مساقلا  وبا  رـس  تشپ  مدـناوخ  زامن  نم  نکیل  هن و  تفگ : يدرک ، شومارف  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  سپ 

منکیمن . كرت  زگره  ارنآ  نم  سپ  تفگ  ربکا  هللا  جنپ  سپ  هلآ 
وا رب  ریبـکت  جـنپمقرا  نب  دـیز  سپ  ار  هتبح  نب  دعـس  هزاـنج  مدـش  رـضاح  تفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  ناـمعن  نب  بویا  قیرط  زا  يوـغب  و 

. تفگ
هباصا ج 2 ص22) )

رب ریبکت  جنپ  سپ  يا  هزانج  رب  نامی  نب  هفیذح  يالوم  یـسیع  ای  مدناوخ  زامن  دیوگ : هک  هدرک  لقن  یمیت  هللا  دـبع  نب  یحی  زا  يواحط  و 
، نم تمعن  یلو  نم و  يالوم  هچنانچ  متفگ  ریبکت  نکل  مدومن و  شومارف  هن  مدرک و  کش  هن  تفگ : دومن و  امب  یهجوت  هاـگنآ  تفگ  وا 

نکل شومارف و  هن  مدرک و  کش  هن  تفگ  درک و  امب  ور  سپـس  تفگ  ربکا  هللا  جنپ  سپ  يا  هزانج  رب  دناوخ  زامن  نامی  نب  هفیذـح  ینعی 
. تفگ ریبکت  جنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هچنانچ  متفگ  ریبکت 

يراقلا ج 4 ص 129) هدمع  )
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : داعملا  داز  رد  هیزوج  میق  نبا 
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هباحص ودنتفگ  مه  ریبکت  جنپ  هک  ترضحنآ  زا  تسا  حیحـص  تفگیم و  ریبکت  راهچ  تیم و  يارب  اعد  ندرک  صلاخب  دومرفیم  رما  هلآ  و 
ریبکت جنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تفگ  تفگ و  ریبکت  جنپ  مقرا  نب  دیز  دنتفگیم و  ریبکت  شش  جنپ و  راهچ و  ترـضحنآ  زا  دعب 
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تفگ و ربکا  هللا  شـش  فینح  نب  لهـس  هزانج  رب  تسوا  رب  ادخ  ناوضر  هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هدرک و  دای  ار  نآ  ملـسم  دـنتفگ ،
هدرک و وگزاب  ارنآ  ینطقراد  ریبکت  راهچ  مدرم  ریاس  رب  ریبکتجنپ و  هباحص  زا  ناشیا  ریغ  رب  دنتفگیم و  ریبکت  شش  ردب  لها  رب  ترضحنآ 

راثآ کی  نیا  دنتفگیم و  ریبکت  تفه  شـش و  وجنپ  ردب  لها  رب  هک  دندوب  تفگ ، وا  هک  هدرک  دای  هینیع  نبا  زا  مکح  زا  روصنم  نب  دـیعس 
دوـخ هکلب  ار  ریبـکت  راـهچ  زا  رتداـیز  زا  درکن  عـنم  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـسین و  نآزا  عـنم  يارب  یبـجوم  سپ  تـسا  یحیحص 

هک ناشیا  زا  دنتـسه  یناسک  دـندرکریبکت  راهچ  زا  رتداـیز  زا  عنم  هکیناـسک  دـندرکیم و  ار  راـک  نیا  وا  زا  دـعبوا  باحـصا  ترـضحنآ و 
، تفگ ریبکت  راهچ  دـناوخ  زامن  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ار  يا  هزاـنج  نیرخآهک  دـنا  هدومن  ساـبع  نبا  ثیدـحب  لالدتـسا 

: دنتفگ
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ار ثیدح  نیا  ار و  نیا  شاب  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  لعف  زا  نیرخآ  سپ  يرخاب  دوشیم  لمع  هتبلا  دوب و  رما  ود  رخآ  نیا  و 
سپ سابع  نبا  زا  نومیم  زا  حـیلملا  یبا  ثیدـح  زا  دـندرک  لاوئـس  دـمحا  ماما  زا  دـیوگ : ثراح  ارم  داد  ربخ  هتفگ : لـلع : رد  لـالخ  هک 

درک و تیاور  ناحط  هدایز  نب  دمحم  طقف  ارنآ  تسین ، نآ  يارب  یساسا  یلصا و  تساغورد  نیا  تفگ  دمحا  سپ  درک ، وگزاب  ارثیدح 
هکئـالم و هک  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  نارهم  نب  نومیم  هکنیاـب  دـندرک  لالدتـسا  درکیم و  ثیدـح  عارتخا  لـعج و  هک  دوب  يدرم  وا 

نیا ،و  مدآ نارـسپ  يا  تسامـش  نیئآ  تنـس و  نیا  دـنتفگ : و  دـنتفگ ، ربکا  هللا  راـهچ  دـندناوخ  زاـمن  مالـسلا  هیلع  مدآ  ربیتقو  ناگتـشرف 
هک مدید  تفگ : دینـش  هللا  دبع  وبا  سپ  دمآ ، نایم  رد  تسا  هکم  رد  هک  يروباشین  هیواعم  نب  دمحم  دای  : دـیوگ وا  هرابرد  مرثا  ار  ثیدـح 
مدآ رب  یتقو  ناگتشرف  هک  هدرک : دای  سابعنبا  زا  نارهم  نب  نومیم  زا  حیلملا  یبا  زا  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  یگتخاس  لوعجم  وا  ثیداحا 

يارب مدرم  نیرتراکزیهرپ  ثیدح و  نیرت  حیحـص  حیلملا  وبا  تفگ  هتـسناد و  گرزب  ارنآ  هللا  دبع  وبا  :و  دنتفگ ریبکت  راهچ  دندناوخ  زامن 
هللا یلـص  ربمایپ  زا  یبا  زا  ییحی  ثیدح  زادرک  تیاور  یقهیب  هچناب  دندرک  لالدتـسا  دـنک و  وگزاب  ار  تیاور  نیا  لثم  هکنیا  زا  دوب  ادـخ 

نادنزرف يا  تسامش  تنس  شور و  نیا  دنتفگ  هتفگ و  ریبکت  راهچ  سپ  دندناوخ  زامن  مالسلا  هیلع  مدآ  رب  یتقو  ناگتشرف  هک  هلآ  هیلع و 
دبعب متفگ  دیوگ : همقلع  دنتفگیمریبکت : جنپ  هک  دندوب  ذاعم  باحصا  هدش و  تیاور  فوقوم  عوفرم و  هکنوچ  تسین  حیحـص  نیا  و  مدآ ،

ریبکت رد  یتقو  هدرم  رب  تفگ  هللا  دبع  سپ  دنتفگ ، ریبکت  جنپ  ناشدوخ  زا  يا  هدرم  رب  دندمآماش و  زا  ذاعم  باحصا  زا  یموق  هک  هللا ،
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یئاههدیاف نآ  رد  تسا و  میق  نبا  مالک  حیرص  نیا  وش  فرصنم  دش  فرصنم  ماما  یتقو  سپ  تفگ  ریبکت  ماما  هکیتقو  وگب  ریبکت  تسین ،
. تسا

مور ناطلس  لئاسم  هفیلخ و 

زا دیعس  نب  یحی  زا  لموم  ار  ام  درک  ثیدح  يریراوق  هللا  دبع  ار  ام  درک  ثیدح  دیوگ : هدرک  لقن  لئاضف  باب  رد  اه ، یلبنح  ماما  دمحا ،
یلع نسح  وبا  هکیا  هلگشم  زا  مربیم  هانپ  نسح "  وبا  اهل  سیل  هلضعم  نم  هللااب  ذوعا  تفگیم " : هک  دوب  باطخ  نب  رمع  تفگ  بیـسم  نبا 

یلئاسم وا  زا  تشون و  رمعب  يا  همان  مور  هاشداپ  هکتسنیا ، نآ  تسا و  ییس  لوق  نیا  يارب  و  دیوگ : بیسم  نبا  دشابن ، نآ  رد  مالسلا  هیلع 
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تشاد ضورعم  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  رب  ار  اهنآ  سپ  تفاین ، اهنآ  دزن  یباوج  سپ  تفگ  هباحص  يارب  ار  لئاسم  نآ  رمع  سپ  دیسرپ 
. داد ار  وا  خساپ  نیرتهب  هب  تاقوا  نیرت  عیرسرد  ترضحنآ  سپ 

مور : کلم  لئاسم 
هک قیقحتب  نم  سپ  دـعب ، اما  نیملـسم ، نینموم ، هفیلخ  رمعب  رفـصالا  ینب  هاـشداپ  رـصیق  زا  تشون : رمعب  مور  ناطلـس  دـیوگ : بیـسم  نبا 

. هدب ربخ  نآ  زا  ارم  سپ  اریلئاسم  وت  زا  مسرپیم 
ارنآ ؟ هدرکن  قلخ  ادخ  هک  تسیچ  نآ  - 1

ارنآ ؟ دنادیمن  ادخ  هک  تسیچ  نآ  و  - 2
؟ تسین ادخ  دزن  هک  تسیچ  نآو  - 3
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؟ تسناهد شمامت  هک  تسیچ  نآ  و  - 4
؟ تساپ شمامت  هک  تسیچ  نآو  - 5

؟ تسا مشچ  شمامت  هک  تسیچ  نآ  و  - 6
؟ تسا لاب  شمامت  هک  تسیچ  نآ  و  - 7

؟ تسین لیماف  شیارب  هکیدرم  زاهدب  ربخ  - 8
؟ هتشادن رب  ار  اهنآ  یمکش  محر و  هکیزیچ  راهچ  زا  هدب  ربخ  - 9

؟ تسین نآ  رد  حور  یلو  دشکیم  سفن  هکیزیچ  زا  و  - 10
؟ دیوگیم هچ  هک  سوقان  توص  زا  و  - 11

؟ درک تکرح  رابکی  هکیا  هدننک  تکرح  زا  و  - 12
؟ تسیچ ایند  رد  شلثم  دوشیمن  مامت  دوریم و  شا  هیاس  رد  لاس  دص  هراوس  هکیتخرد  زا  و  - 13

؟ دیباتننآ رب  دیشروخ  رتشیب  رابکی  هکیناکم  زا  و  - 14
؟ دیئور بآ  نودب  هکیتخرد  زا  و  - 15

؟ تسیچ ایند  رد  ناشلثم  تسین  طیاغ  لوب و  زایعوفدم  ناشیا  رب  دنشونیم و  دنروخیم و  هک  تشهب  لها  زا  و  - 16
ناشلثم دنوشیمنمهب  طولخم  هک  تسا  اذغ  گنراگنر  یعاونا  حدـق  ره  رد  تسا و  یئاهحدـق  نآ  رد  هک  یتشهب  هدرتسگ  هرفـس  زا  و  - 17

؟ تسیچ ایند  رد 
؟ دوشیمن مک  نآ  زا  يزیچ  دیایم و  نوریب  تشهب  رد  یبیس  زا  هکیزینک  هیروح و  زا  و  - 18

؟ تسا درمکی  يارب  ترخآ  رد  یلو  تسا  درم  ود  يارب  ایند  رد  هکیزینک  زا  و  - 19
؟ تسیچ نآ  هکیتشهب  ياهدیلک  زا  و  - 20
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وا : لئاسم  مور و  رصیق  همان  باوج 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

نامربمایپ تکرب  ادـخ و  تکرب  ورین و  کمکب و  مهدـیم  هار  وت  خـساپ  نم  هاشداپ و  يا  وت  همان  هک  مدـش  هاگآ  علطم و  نم  هک  دـعب ، اـما 
: هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم 

يادخ هدش و  لزان  ياهباتک  روطنیمه  تسوا و  تفـص  ادخ و  مالک  نآ  هکنوچ  تسنارق  نآ  هدـیرفاین ، ارنآ  یلاعت  يادـخ  هکیزیچ  اما  - 1
. وا توافت  نینچ  مه  تسامیدق و  ناحبس 

وا اب  دنک و  رایتخا  يدنزرف  هک  ادخ  تسین  تسا ، کیرش  رسمه و  دنزرف و  وا  يارب  هک  تسامش  لوق  سپ  دنادیمن  ادخ  هکیزیچ  اما  و  - 2
(. دلوی مل  دلی و  مل  ) دیاز یمن  هدشن و  هدئاز  تسین  یئادخ 

. شناگدنب رب  هدننک  متس  وت  راگدرورپ  تسین  ، تسا متس  ملظ و  تسین  ادخ  شیپ  هکیزیچ  اما  و  - 3
. دروخیم دوش  هدنکفا  وا  رد  فرط  ره  زا  هچ  ره  هک  تسا  شتآ  نآ  تسناهد  شمامت  هچنآ  اما  و  - 4

. تسبآ تساپ : شمامت  هچنآ  اماو  - 5
. تسا دیشروخ  تسا : مشچ  شمامت  هچنآ  اما  و  - 6

. تسا داب  تسا : لاب  شمامت  هچنآ  اما  و  - 7
مالسلا . هیلع  مدآ  ترضح  تسین : شیارب  یلیماف  هکنآ  اما  و  - 8

: تسا زیچ  راهچ  تشادن : رب  ار  اهنآ  یمکش  هکنآ  اما  و  - 9
. ءاوح مدآ و 4 - - 3 میهاربا ، چوق  - 2 یسوم ، ياصع  - 1

هحفص 101 ] ] 

. سفنت اذا  حبصلا  يادخ و  هتفگ  يارب  تسا  حبص  نآ  حور  نودب  دشکیم  سفن  هکنآ  اما  و  - 10
ایندلا یـضمت  انتوهتـسا  انترغ و  دق  ایندلا  نا  اقدص ، اقدص  الدع  الدع  الهم  الهم  اقح  اقح  اقط ، اقط  دـیوگیم "  نآ  سپ  سوقان : اماو  - 11

داد يزاب  داد و  بیرف  ار  ام  ایند  هکیتسردـب   ". انطوتـساف لحرن  انا  انربخا  دـق  توملا  نا  انکر  انم  یه  وا  الا  انع  یـضمی  موی  نم  ام  انرق  انرق 
ام هک  هداد  ربخ  ار  ام  گرم  هکیتسارب  دنکیم  بارخ  تسـس و  ار  ام  زا  ینکر  هکنیا  زج  رذـگیمن  ام  زا  يزور  چـیه  درذـگیم  نرق  نرق  ایند 

. میدومن نطو  هتسب و  لد  ام  سپ  تفر  میهاوخ 
دوب هلـصاف  زور  هنابـش  دنچ  هسدقم  نیمز  نآ و  نیب  دندومن و  نایـصع  لیئارـسا  ینب  هکیماگنه  انیـس  روط  سپ  هدـننک : تکرح  اما  و  - 12
انقتن ذا  یلاعت ":و  يادـخ  لوق  تسا  نیاو  تشاد  هاگن  اهنآ  رـس  يور  سپ  داد  رارقرون  زا  لاب  ود  نآ  يارب  دـنک و  ارنآ  زاهعطق  ادـخ  سپ 
نامگ دوب و  ینابیاس  نآ  هکنآ  لثم  ناـشیا  رـس  يـالاب  ار  هوک  میدرک  دـنلب  اـم  هکیناـمز  مهب " و  عقاو  هنا  اونظ  هلظ و  هناـک  مهقوف  لـبجلا 
ياجب دـندروآ  هبوت  نوچ  سپ  مروآ  دورف  امـش  رب  ارنآ  دـیرواین  نامیا  رگا  دومرف : ار  لیئارـسا  ینب  و  دـیآ ، دورف  ناشیا  رب  نآهک  دـندرک 

. دینادرگرب شدوخ 
يارب تفاکـش  ارنآ  ادـخ  سپ  تفاکـش  ارنآ  ادـخ  هکیتقو  دوبایرد  نیمز  نآ  سپ  هبترمکی : رگم  باتفآ  نآ  رب  دـیباتن  هکیناکم  اـما  و  - 13

شباتب دیکشخ  نیمز  اه و  هوک  دننام  دش  دنلب  بآ  مالسلا و  هیلع  یسوم 
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. شدوخ ياجب  تشگرب  بآسپس  نآ  رب  باتفآ 
یهتنم نآ  يوسب  تسا  تفه  نامسآ  رد  یهتنملا  هردس  نآ  یبوط و  تخرد  نآ  دوریم  لاس  دص  شا  هیاس  رد  هراوس  هکیتخرد  اما  و  - 14

ياه هخاش  زايا  هخاـش  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  يا  هناـخ  يرـصق و  تشهب  رد  تسا  یتشهب  ياـهتخرد  زا  نآ  مدآ و  ینب  لاـمعا  دوشیم 
. تساج همه  رد  شرون  تسیکی و  شلصا  هک  تسا  دیشروخ  ایند  رد  شریظن  تسنآ و 

انتبنا و  یلاعت " : يادخ  لوق  يارب  دوب  وا  يارب  يا  هزجعم  نیا  دوب و  سنوی  تخرد  نآ  سپ  دـش  هدـیئور  بآ  نودـب  هکیتخرد  اما  و  - 15
. ودک زا  یتخرد  وا  رب  میدینایور  ام  نیطقی " و  نم  هرجش  هیلع 

لوب و ادبا  فان و  دنب  قیرط  زا  دـنکیم  هیذـغت  وا  هک  تسا  ردام  محر  ردلفط  نینج و  ایند  رد  اهنآ  لثم  سپ  تشهب  لها  ءاذـغ  اما  و  - 16
. درادن یعوفدمو  طیاغ 

تسا و درز  دیفـس و  گنر  ود  نا  رد  هک  تسا  ناگ  هدـنرپ  مخت  ایند  رد  شدـننام  سپ  تسا  فرظ  کی  رد  هکیئاهاذـغ  عاونا  اـما  و  - 17
. دوشیمن مهب  هتخیمآ  طولخم و 

. دنکیمن رییغت  بیس  دیایم و  نوریب  بیس  زا  هک  تسا  مرک  ایند  رد  شریظن  سپ  دیآیم  نوریب  بیس  زا  هیراج  اما  و  - 18
وت دننام  يرفاک  يارب  نم و  لثم  ینموم  يارب  ایند  رد  هک  تسا  یئامرخ  تخرد  نآ  سپ  تسا  رفن  ود  نیب  هکیزینک  هیراج و  اما  و  - 19
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. دش یهاوخن  نآ  لخاد  وت  تسا و  تشهب  رد  نآ  هکنآ  يارب  وت  هن  تسنم  لام  طقف  نآ  ترخآ  رد  یلو  تسا ،
تسا . هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  سپ ال  تشهب : ياهدیلک  اما  و  - 20

زا دیـسرپ  هاگنآ  يربمایپ ، توبن و  هناخ  زا  رگم  هدـشن  رداص  باوج  نیا  تفگ : دـناوخ  ار  همان  مور  رـصیق  نوچ  سپ  دـیوگ : بیـسم  نبا 
: دعب اما  کیلع ، مالـس  . تشون ترـضحناب  سپ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مع  رـسپ  باوج  نیا  هک  دنتفگ  واب  سپ  هدنهد ، باوج 

يارب هک  مرادهقالع  یملع و  تعاجشب و  فوصوم  تلاسر و  ندعم  توبن و  نادناخ  زا  وت  هک  متـسناد  وت و  باوج  رب  مدش  علطم  نم  سپ 
نم حورلا  لق  حورلا  نع  کنولاسی  و  شلوق " : رد  هدرک  دای  ادخ  امـش  باتک  رد  هکیحور  ار و  ناتدوخشور  بهذـم و  ینک  نشور  نم 
سپ دـعباما : . تشون واب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  سپ  تسنم ، راگدرورپ  رما  زا  حور  هک  وگب  حور  زا  ار  وت  دننکیملاوئـس  یبر " و  رما 

نئازخ  زا  ارنآ  شا  هدننک  داجیا  تردق  راگدیرفآ و  تعنص  زا  تسیئ  هفیرش  هعمل  هفیطل و  هتکن  حور 
یتفرگ هاگ  ره  سپ  تناما ، وت  دزن  وا  ياربو  تسا  هلیـسو  وت  يارب  وا  دزن  رد  نآ  سپهدـینادرگ  نکاس  شکلم  رد  هدروآ و  نوریب  شکلم 

مالسلا  تسا و  وت  شیپ  هک  ار  شدوخ  لام  دریگیم  تسوا  دزن  هک  ار  تلام 
یفنح ص 87 . يزوج  نبا  طبس  همالا  صاوخ  هرکذت  و  یمصاع ، ظفاح  یتا  له  هروس  حرش  رد  یتفلا  نیز 
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ماکحا رد  هفیلخ  یهاگآ 
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سپ نک ، لاوئـس  وا  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  دزنورب  تفگ : منک  هرمع  اجک  زا  مدیـسرپ  وازا  رمع و  شیپ  مدمآ  دـیوگ : يدـبع  هنیذا  نبا  زا 
مدمآ و رمع  شیپ  سپ  : دیوگ تنیمز  تاقیم  ینعی  يدرک ، عورش  هک  اجک  ره  زا  تفگ  نمب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  مدیـسرپ  وا  دزن  مدمآ 
ج یلحملا )  ) رد ارنآ  مزح  نبا  تفگ  بلاط  یبا  رـسپ  هک  هچنآ  رگم  وت  يارب  مدیدیمن  نم  تفگ  سپ  مدرک ، وگزاب  وا  يارب  ار  بلطم  نآ 
هرضنلا ج 2 ضایر  رد  هچنانچ  هدرک  دای  هقفاوملا )  ) رد ارنآ  نامس  نبا  ورمع و  وبا  تسا و  هدرک  لقن  نع  نالف و  نع  دنـس و  اب  7 ص 76 

باحـصا زا  یعمج  ندرک  هلاوحب  نینموـملا  ریما  صاـصتخا   ) رد يربـط  نیدـلا  بحم  تسا ، دوـجوم  یبـقعلا ص 79  ریاـخذ  ص 195 و 
ره رمع  هکنیا  ثیدـح : رد  دـمحاقیرط  زا  هدرک  لقن  سپ  تسا  هدرمـش  ناشیا  زا  ار  رمع  هشیاع و  هیواعم و  .... ) ار ناـشلئاسم  ترـضحنآب 

تیملعا سپ  هیلع ، هللا  مالس  ترـضحناب  ار  رمع  تاعجارم  زا  يا  هلمج  درک  دای  سپـس  تفرگیم ، ارف  وا  زا  دشیم  لکـشم  وا  رب  يزیچ  هاگ 
. تساجک دنا  هدرک  لایخ  موق  ناگرزب  زا  وا  ریغ  ای  هعیشولا )  ) بحاص یسوم  هک  رمع 
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کسانم رد  هفیلخ  يار 

ناشیا هب  ار  جح  کسانم  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  هفرع  رد  باطخ  نب  رمع  هک  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا  هدرک  لقن  اه ، یکلام  ماما  کلام -
دوش لالح  وا  رب  سپ  دز ) گنس   ) درک هرمج  یمر  هکیسک  سپ  دیدمآ ، ینم  امش  هاگ  ره  دوب : نیا  تفگ  هک  یبلاطم  هلمج  زا  تخومآ و 
هکنآ رگم  دـنکن  شوخ ) يوب   ) بیط لامعتـسا  دریگن و  اهنز  اب  ساـمت  سکچیه  شوخ ) يوب   ) رطع نز و  رگم  دوب  مارح  یجاـح  رب  هچنا 

. دیامن هناخ  فاوط 
زا یمک   ) دـنک ریـصقت  ای  دـشارتب  رـسسپس  دـنزب ) گنـس   ) دـنک هرمج  یمر  هکیـسک  تفگ : باـطخ  نب  رمع  هکنیا  رگید : ثیدـح  رد  و 

هکنآ ات  شوخيوب  نز و  رگم  هدوب  مارح  هچنآ  وا  يارب  تسا  لالح  سپ  تسه  وا  اب  رگا  اریرتش  دنک  ینابرق  و  دریگ ) شیر  ای  لیبسيوم 
دیامن . هناخ  فاوط 

رمع : یبا  ظفل  رد 
لالح امـش  رب  سپ  دیدیـشارت  رـس  دیدرک و  ینابرق  و  هرمج ) یمر   ) دیدز هزیر  گنـس  هاگ  ره  تفگ : رمع  هک  شردپ  زا  رمع  نب  ملاس  زا 
لحم ياربمدرک  يوب  شوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  دـیوگ : هشیاع  و  تفگ : ملاس  شوخ  يوب  نز و  رگم  يزیچ  ره  دوش 

ادخ لوسر  تنس  سپ  دیوگ : ملاس  دنک ، هناخ  فاوط  هکنیا  زا  شیپ  وا  ندش 
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. دوش يوریپ  هک  تسا  رتراوازس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ثیدحنوچ ار  شوخ ) يوب  بیط  و   ) وا لوق  دناهدرک  كرت  ءاهقف  متفگ  دـیوگ : لوا  ثیدـح  ود  رکذ  دـعب  دـیوگ : ( ءافخلا هلازا  ) بحاص

هـضافا فاوط  هکنآ  زا  شیپ  تخاسیم  يوب  شوخ  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دوب  حیحـص  ناـشیا  دزن  نآ  ریغ  هشیاـع و 
. دیامن

مرحم رب  دوشیم  لالح  نآ  ببسب  هک  ار  هچنآ  دنادیمن  هکیسک  دزومایب  جح  کسانم  ناشیاب  هکیتما  رب  سوسفا  دیوگ : ( هرس هللاسدق  ) ینیما
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هدـش تباث  نآ  دـننیبب و  هیوبن  تنـس  فلاخم  ارنآ  هکیتقو  ار  وا  لوق  دـننک  كرت  ءاهقف  هکیا  هفیلخ  رب  نیرفآ  .و  دوب هدـش  مارح  وا  رب  هچنآ 
شحیحص ج1 ص رد  ملـسم  شحیحـص ج 4 ص 58 و  رد  يراخب  دننام  دـیناسم  حاحـص و  نایاوشیپارنآ  وا ، ریغ  هشیاع و  ثیدـحب  دوب 

شننس ردهجام  نبا  و  شننس ج 2 ص 32 ، رد  یمراد  و  شننس ج 1 ص 275 ، رد  دواد  وبا  شحیحص ج 1 ص 173 و  رد  يذمرت  330 و 
ثیدح عماوجرتشیب  نآ  رب  نک  هفاضا  دنا و  هدرک  لقن  شننس ج 5 ص 205  رد  یقهیب  شننس ج5 ص 137 و  رد  یئاسن  ج 2 ص 217 و 

. دشابنشمامت رگا  ار  هیهقف  بتک  و 
هدومن . دای  ص 89  هباجالا )  ) رد ارنآ  یشکرز  سابع و  نبا  زا  ار  هشیاع  ثیدح  لثم  هدرک  لقن  یقهیب  و  م -

هحفص 107 ] ] 

نآ تایآ  بارش و  هرابرد  هفیلخ  داهتجا 

: دیوگ ص 291 ) فرطتـسملا ج 2   ) رد یهیـشبا  نیدـلا  باهـش  بعل و  فصق و  تاذـل و  وهل و  باـب  رد  راربـالا  عـیبررد  يرـشخمز  - 1
عفانم ریبک و  مثا  امهیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولاسی  یلاـعت " : يادـخ  لوق  لوا  درک : لزاـن  هیآ  هس  بارـش  هراـبرد  یلاـعت  دـنوادخ 
دندوب نیملسم  زا  سپ  تسا ، مدرم  يارب  یئاهدوس  گرزب و  هانگ  ود  نآ  رد  هکوگب  يزابرامق  يراسگیم و  وت  زا  دننکیم  لاوئس  سانلل " 

هوای نایذهزامن و  رد  سپ  داتـسیا  زامنب  دروخ و  بارـش  يدرم  هکنیا  ات  دندرک  كرت  هک  دـندوب  یناسک  دـندرکیم و  يراسگیم  هکیناسک 
هکیناسک يا  نولوقت "  ام  اوملعت  یتح  يراکـس  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  اونمآ ال  نیذـلا  اـهیا  اـی  دومن " : لزاـن  یلاـعت : دـنوادخ  سپ  تفگ 

زا یخرب  سپ  دـیئوگیم ، هچ  دـینادب  ات  دـیتسه  روعـش  كاردا و  زا  رود  تسامـش و  هکیلاـح  رد  دـیوشن  زاـمنب  کـیدزن  دـیا  هدروآناـمیا 
دبع رس  تفرگار و  يرتش  کف  ناوختسا  سپ  دروخ  بارـش  رمعهکنآ  ات  دندرک  كرت  ارنآ  یـضعب  دنداد و  يراوخبارـشب  همادا  نیملـسم 

تسکش ار  فوع  نبا  نمحرلا 

هحفص 108 ] ] 

تفگیم : هک  نبا  دوسا  رعشب  ردب  ياه  هتشک  رب  ندناوخ  هحونب  تسشن  هاگنآ 

ردب  بیلق  بیلقلاب  ناک  و 
مارکلا برعلا  نایتفلا و  نم 

. برع ناگرزب  ناناوج و  زا  ردب  قیمع  هاچ  رانک  رددوب  و 

ردب  بیلق  بیلقلاب  ناک  و 
مانسلاب للکملا  يزیشلا  نم 
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. دوب مانسب  هتسارآ  هک  یبوچ  ياه  هساک  زا  ردب  قیمع  هاچ  رانک  رد  دوب  و 

یحنس  نا  هشبک  نبا  یندعویا 
ماه ءادصا و  هایح  فیک  و 

. اه مرک  اه و  هدیسوپ  یگدنز  تسا  هنوگچ  میوشیم و  هدنز  يدوزب  ام  هک  برع  گرزب  رسپ  دهدیم  هدعو  ارم  ایآ 

ینع  توملا  درینا  زجعیا 
یماظع تیلب  اذا  ینرشنی  و 

. تسا هدیسوپ  نم  ناوختسا  هکیتقو  دنکیم  هدنز  ارم  دنادرگب و  نم  زا  ار  گرم  هکنیا  زا  تسا  زجاع  ایآ 

ینع  نمحرلا  غلبم  نم  الا 
مایصلا رهش  كرات  یناب 

. متسه هزور  هام  كرات  هتبلا  نم  هک  نم  زا  دناسرب  ادخب  هک  تسین  یسک  ایآ 

یبارش  ینعنمی  لقف هللا :
یماعط ینعنمی  لق هللا : و 

هحفص 109 ] ] 

ارم . ياذغ  ماعط و  دراد  زاب  هک  ادخب  وگب  ارم و  هباشون  دریگ  زابادخب  وگب 
درک دـنلب  سپ  دیـشکیم  نمیزب  شیابع  هکیلاح  رددـمآ  نوریب  نیگمـشخ  سپ  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  ناـیرج  نیا  سپ 

لزاـن یلاـعت  دـنوادخسپ  وا ، ربماـیپ  بضغ  وا و  بضغ  زا  ادـخبمربیم  هاـنپ  تفگ : رمع  سپ  دز ، ار  رمع  سپ  دوب  شتـسد  رد  هک  اریزیچ 
نومهتنم متنا  لهف  هولصلا  نع  هللا و  رکذ  نعمکدصی  رسیملا و  رمخلا و  یف  ءاضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  عقوی  نا  ناطیشلا  دیری  امنا  دومرف " :

ادخ و دای  زا  ار  امش  دوش  عنام  دزادنایب و  يزابرامق  يراسگیم و  رد  يزوت  هنیک  ینمشد و  امـش  نایم  دهاوخیم  ناطیـش  هک  تسین  نیا  زج 
. ار ادخ  یهن  دیریذپیمو  دیرادیم  رب  تسد  ایآ  سپ  ندراذگ  زامن  زا 

رد يرییغتب  شریـسفت ج 2 ص 203  رد  ارنآ  يربط  میتشادرب و  تسد  میتشادرب  تسد  میتفریذـپ  میتفریذـپ ، . انیهتنا انیهتنا  تفگ : رمع  سپ 
. هدرک دای  لجر )  ) لوا عضوم  رد  رمع  ياج  نآ  رد  هکنیا  زج  هدرک  تیاور  اهرعش 

یفاک هکینایب  بارـش  هرابرد  نکنشور  ام  يارب  ایادـخ  راـب  تفگ : رمع  دـش  لزاـن  بارـش  میرحت  یتقو  دـیوگ : .. 0 باـطخ نب  رمع  زا  -2
سپ دومرف  تئارق  وا  رب  هدـناوخ و  ار  رمعسپ  دـیوگ  رـسیملا "  رمخلا و  نع  کـنولاسی  : " تسا هرقب  رد  هکیا  هیآ  دـش  لزاـن  سپ  دـشاب ،
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اونمآ نیذلا  اهیا  ای  تسا ": ءاسن  هروس  رد  هکیا  هیآ  دش  لزان  سپ  يا ، هدنهد  افش  نایب  بارش  هرابرد  ام  رب  نک  نایب  ایادخ  راب  تفگ 

هحفص 110 ] ] 

لاح زا  تسم و  هکیلاح  رد  دیوشن  زامنب  کیدزن  دیا  هدـیورگ  قحب  دـیا و  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  يراکـس "  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  ال 
زامن کیدزن  یتسم  دیابن  دینادب  درکیم : دایرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یچراج  دـشیم  هماقا  هاگ  ره  سپ  دـیا : هتفر  نوریب  یعیبط 
دیری امنا  دش " : لزان  سپ  يراکـشآ ، حضاو و  نایب  ام  يارب  نک  نایب  ایادخ  راب  تفگ : سپ  دـندناوخ ، وا  رب  وهدـناوخ  ار  رمع  سپ  دوش 

تسین نیا  زج  نوهتنم " ، متنا  لهف  هولـصلا  نع  هللا و  رکذ  نع  مکدصی  رـسیملا و  رمخلا و  یف  ءاضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  عقوی  نا  ناطیـشلا 
ایآسپ دوش ، زامن  ادخ و  رکذ  زا  امش  عنام  دنک و  داجیا  يزابرامق  يراسگیم و  رد  يزوت  هنیک  ینمشد و  امش  نایم  دهاوخیم  ناطیـش  هک 

انیهتنا انیهتنا  تفگرمع : دیوشیمن ، هبنتم  یهتنم و  امش 

هحفص 111 ] ] 

يراسگیم مالـسا  لوا  رد  هک  دـندوب  سپ  دـندش ، یهن  ای  رما  هکنآ  ات  دـندوب  تیلهاج  شور  رب  مدرم  هک  هدـش : لقن  ریبج  نب  دعـس  زا  - 3
رامقو بارـش  زا  وت  زا  دننکیم  لاوئـس  سانلل "  عفانم  ریبک و  مثا  امهیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولاسی  دـش " : لزانهکنآ  ات  دـندرکیم ،
بارـش يدرم  سپ  شهاـنگ ، يارب  هن  میروخیم  شدوس  يارب  اـم  دـنتفگ  تسا ، مدرم  يارب  یئاـهدوس  هریبـک و  هاـنگ  ود  نآ  رد  هک  وـگب 

دیا هدـیزرو  رفک  هکیناسک  يا  وگب  نودـبعت "  ام  دـبعا  نورفاکلا  اهیاای  لق  دـناوخ : سپ  ناـشیا  رب  دـنک  تماـما  هک  داتـسیا  ولج  دروخ و 
دیا هدیورگ  ادخب  هکیناسک  يا  يراکـس "  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  دـش " : لزان  سپ  دـیتسرپیم ، امـش  هچنآ  متـسرپیم 

رب نک  لزان  ایادخ  راب  تفگ : رمع  سپ  ، زامن عقوم  ریغ  رد  میـشونیم  ام  دنتفگ  سپ  دیتسه  دوخیب  دوخ  زا  هکیلاح  رد  دیوشن  زامنب  کیدزن 
رمع سپ  دـهاوخیم ، ناطیـش  هک  تسین  نیا  زج  هیالا "  ناطیـشلا  دـیری  امنا  دـش " : لزان  سپ  يا ، هدـننک  تیافک  نایب  بارـش  هراـبرد  اـم 

یبطرق ج 5 ص 200 .) ریسفت  ) انیهتنا تفگ " :
اونمآ نیذلا  اهیا  ای  دش : لزان  سپ  بارـش ، هرابردام  يارب  نک  نایب  ایادخ  راب  تفگ  رمع ... دیوگ : هک  هدـش  لقن  برـضم  نب  هثراح  زا  -4

نولوقت ام  اوملعت  یتح  يراکسمتنا  هولصلا و  اوبرقت  ال 

هحفص 112 ] ] 

ربمایپ سپ  دیئوگیم ، هچ  هک  دینادب  ات  دیتسه  روعشیب  تسم و  امـش  هکیلاح  رد  دیوشن  زامن  کیدزن  دیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  هیالا " 
نایب ایادخ  راب  تفگ  سپ  دوبن ، رمع  هتـساوخ  اب  قفاوم  هکنیا  ایوگ  سپ  دومن  توالتوا  رب  ار  هیآ  دـناوخ و  ارف  ار  رمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ناطیـشلا لمع  نم  سجر  مالزالا  باصنالا و  رـسیملا و  رمخلا و  امنا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـش " : لزان  سپ  بارـش ، هراـبرد  اـم  يارب  نک 
نآ زا  سپ  تسیناطیـش  ياهراک  زا  دیلپ  هعرق  ياهریت  اهتب و  رامق و  بورـشم و  هک  تسین  نیا  زج  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  ياهوبنتجاف 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دیریذپیم ، ار  یهن  دیوشیم و  یهتنم  ایآسپ  نوهتنم "  متنا  لهف  ادخ " : لوقب  دش ، یهتنم  هکنآ  ات  دینک  يرود 
. راگدرورپ يا  میتشادرب  تسد  میدش و  یهتنم  تفگ : رمع  سپ  دومن ، توالت  وا  رب  ار  هیآ  دناوخ و  اررمع  هلآ 

حیحـص ج 2 ص 176 رد  يذمرت  شـصیخلت و  رد  یبهذ  وا و  هتـسناد  حیحـص  ارنآ  هدرک و  لقن  ص 143  )ج 4  كردتـسملا  ) رد مکاح 
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. هیرینم عبط  یناعملا ج 7 ص 15  حور  رد  یسولآ  ارنآ  هدرک  دای  لیجرش و  نب  ورمع  قیرطزا 
عفانم ریبک و  مثا  امهیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولاسی  هیآ " : دـش و  لزاـن  نوچ  دـیوگ : هدرک  لـقن  ریبج  نب  دیعـسزا  رذـنم  نبا  و  - 5

نب نامثعدوب  ناشیا  زا  هک  ریبک ) مثا   ) وا لوقيارب  دندرک  كرت  يا  هدع  سانلل و  عفانم  وا : هتفگ  يارب  دندیشون  هدع  سانلل " 

هحفص 113 ] ] 

. نوعظم
دوخ زا  تسم و  هکیلاح  رد  دـیوشن  زامن  کیدزن  يراکـس "  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  تسا ":ال  ءاسن  هروس  رد  هکیا  هیآ  دـش  لزان  هکنآ  اـت 

ات دندیـشونیم  بش  رد  دندروخیمن و  زامن  عقوم  زور  رد  دندیـشون ، دندیـشک و  رـس  مه  یعمج  دندرک و  كرت  یموق  سپ  دـیتسه ، دوخیب 
گرم يا  هدش  اه  هعرق  ریت  اهتب و  رامقب و  نورقم  تفگ : رمع  هیآ  رخآ  ات  رـسیملا " ... رمخلا و  امنا  تسا " : هدـئامرد  هکیا  هیآ  دـش  لزان 

. دندرک كرت  مدرم  سپ  یشاب ، رود  داب و  وت  رب 
رمع سپ  ... رـسیملا رمخلا و  امنا  دـش : لزان  هکنآ  ات  دراد  شرخآرد  تسا و  نیاب  کـیدزن  هکیزیچ  هدرک  لـقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  يربط  و 

يا . هدش  رامقب  نورقم  يدش  دوبان  زورما  تفگ 
رمع سپ  تسا  هدئام  هروس  رد  هکیمراهچ  هیآ  دش  لزان  هاگنآ  تسنآ : رد  هک  یثیدـح  هدرک  لقن  یظرق  بعک  نب  دـمحم  زا  رذـنم  نبا  و 

ام  راگدرورپ  يا  میدش  یهتنم  : تفگ باطخ  نب 
نیا ندرک  وگزاب  هب  متساوخن  دیوگ : هارث ) هللا  باط   ) ینیما

هحفص 114 ] ] 

سیل هدوب " و  نآ  زا  لبق  هچنآ  دـنکیم  عطق  مالـسا  هک  اریز  تیلهاج  هرود  مایا  رد  هفیلخ  رب  ار  يراـسگیم  يراوخبارـشتابثا و  ثیداـحا 
هللا اونـسحا و  اوقتا و  مث  اونمآ  اوقتا و  مث  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  اوقتا و  ام  اذا  اومعمط  امیف  حانج  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  یلع 

نامیا دندش و  راکزیهرپ  هاگ  ره  دندروخ  هچنآ  رد  یهانگ  دندرک  حلاص  یلمع  دـندروآ و  نامیا  هکیناسک  رب  تسین   " نینـسحملا : بحی 
ار ناراکوکین  ادخ  ودندومن  یکین  دندرک و  زیهرپ  سپ  دـندروآ  نامیا  دـندرک و  زیهرپ  سپـس  دـنداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و 
میهاـفمب و تسوا  تفرعم  دودـح  ادـخ و  باـتک  هب  هفیلخ  ملع  رادـقم  رب  تسا  هدـنناوخ  ندرک  هاـگآ  يردارب  تیاـهنهکلب  . دراد تـسود 

مثا امهیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولاسی  یلاعت " : يادـخ  لوق  زا  ار  عنم  تخانـشیمن  تسناد و  یمن  وا  هکنیا  ادـخ و  تایآ  دـصاقم 
نآ و زا  یهن  يارب  یناـیب  هدرک  لزاـن  هک  قیقحتب  تسا و  هریبـک  هاـنگ  ود  نآ  رد  وگب  راـمق  بورـشم و  زا  ار  وت  دـننکیم  لاوئـس   " ریبـک :
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  بارش  میرحت  دش  لزان  نآ  رد  دش ، لزان  هرقب  هروس  نوچ  دیوگ : هشیاع  دنا و  هتخانش  ارنآ  مه  باحصا 

. درک نآ  زا  یهن  هلآ 
یبر مرح  امنا  یلاعت " : يادخ  لوق  لاثما  هظحالمب  اصوصخم  هدوبن و  نآ  زا  رتهب  عنم  رطخ و  زا  یفرعم  ماقم  رد  يدج  یعطق و  نایب  و 

هحفص 115 ] ] 

دـشاب نطاب  هچنآ  دـشاب و  رهاظ  هچنآ  اراهیتشز  درک  مارح  نم  راگدرورپ  هک  تسین  نیا  زج  یغبلا "  مثالا و  نطب و  ام  ورهظ  ام  شحاوفلا 
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رمخ و رد  نآدوجوب  یلوا  هیآ  هدز  دایرف  هکیمثا  هدـش  مارح  تحارـص  مامتب  هک  تسا  مثا )  ) رد هدراو  تاـیآ  زا  ار  قحاـن  متـس  هاـنگ و  و 
رعاش : لوق  لثم  دوشیم  بارش  دوخب  قالطا  یهاگ  هک  تسا  راکهانگ  میثا  مثآو و  تسهانگ ، مثا : بارش و 

اراهج  عاوصلاب  مثالا  برشن 
اراعتسم اننیب  کسملا  يرت  و 

يرگید : لوق  هدش و  هتفرگ  ماو  هیراع و  هک  ام  نایم  ار  کشم  ینیبیم  اراکشآ و  روطب  انلع و  هلایپ  هنامیپ و  اب  ار  بارش  میشونیم  ام 

یلقع  لض  یتح  مثالا  تبرش 
لوقعلاب بهذت  مثالا  كاذک 

تمیق و رگم  تسین  بارش  عفانم  دربیم و  نیب  زا  دنکیم و  لیاز  ار  اهلقع  بارش  نینچ  مه  دش و  مگ  هوای و  ملقع  هکنآ  ات  اربارش  مدیشون 
يربط ج 3 ص ریـسفترد  هچنانچ  نیا  رب  هدش  حیرـصت  قیقحتب  وتذـل  زا  نآ  ندـیماشآ  زا  دـسریم  واب  هچنآ  نآ و  میرحت  دـننام  نآ  ءاهب 

. 202
رد دوشن  دراو  يرگید  هیآ  رگا  هک  اربارش  ندوب  مارح  دنکیم  باجیا  ءاضتقا و  هیآ  نیا  دیوگ : نارقلا ج 1 ص 380  ماکحا  رد  صاصج  و 

هاـنگ ود  نآ  رد  وگب  ریبـک "  مثا  اـمهیف  لـق  تسادـخ " : لوـق  هنیآ  ره  نیا  تسیرگید و  زا  هدـننکزاینیب  یفاـک و  نآ  هنیآ  ره  نآ  تمرح 
هریبک

هحفص 116 ] ] 

تـسین نیا  زج  وگب  مثالا "  نطب و  ام  اهنم و  رهظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  امنا  لق  یلاعت " : يادـخ  لوقب  تسا  مارح  شمامت  هانگ  تسا و 
نداد ربخ  رب  درکن  افتکا  تسا و  مارح  هانگ  مثا و  هک  داد  ربخ  .و  ار مثا  دشابن و  هچ  دـشاب و  رهاظ  هچار  اهیدـب  درک  مارح  مراگدرورپ  هک 

، ساـنلل عفاـنم  ادـخ  لوق  و  نآ ، زاعنم  ندرک  دـیکات  يارب  تسا  گرزب  ریبکهکنیاـب و  دومن  فیـصوت  ارنآ  یتح  تسا  هاـنگنآ  رد  هکنیاـب 
لعاف يارب  یئاهدوس  مه  تامرحم  ریاس  رد  هکیتسردـب  تسیویند و  دوس  عفاـنم و  دوصقم  هکنآ  يارب  نآ  هحاـبا  رب  نآ  رد  تسین  یتلـالد 

وا ندرک  دای  سپ  دنکیمن ، هدش  قحتـسم  شباکترا  ببـسب  هکیباذع  باقع و  زا  ارنآ  ررـض  ناربج  عفانم  نیا  هکنیا  رگم  تسه  ایند  رد  نآ 
ربکا امهمثا  هیآ " و  قایس  رد  شلوقب  شعفانم  رکذ  اب  ارنآ  عنم  درک  دیئات  هکنیا  اصوصخم  دنکیمن  نآ  هحابا  زاوج و  رب  تلالد  ارنآ  عفانم 

دوس زا  رتگرزب  ار  باذـع  زاود  نآ  ببـسب  دوشیم  قحتـسم  هک  هچنآ  ینعی  تسنآ ، عفاـنم  زا  رتشیب  رتگرزب و  ود  نآ  هاـنگ  اـمهعفن " و  نم 
دوشیم . بلط  ود  نآ  زا  هک  یئایند 

هکتسیزیچ هیآ  دوصقم  هکنآ  يارب  بارش  زا  یمک  میرحت  رب  تسین  یتلالد  ریبک "  مثا  امهیف  یلاعت "  يادخ  لوق  رد  دوش : هتفگ  رگا  سپ 
هاگ ره  سپ  ندومن  راتـشک  ندرک و  مراحمب  زواجت  ندرک و  زامن  كرت  ندـش و  تسم  ببـسب  هانگ  نآ  راـثآ  زا  دوشیم  ضراـع  قحلم و 

یمک میرحت  رب  نآ  رد  تسین  یتلالد  یلو  تمرح  زا  هیآ  رهاظ  ياضتقم  ار  ام  هدرک  ادا  سپ  دش  لصاح  اهراک  نیا  ببـسب  تیانج  هانگ و 
. نآ زا 

لعف نآ  بارش  مسجهکنآ  يارب  تسناهنپ  رتتسم و  نآ  ندیشون  ریبک "  مثا  امهیف  ادخ " : لوق  نومـضمرد  هک  تسا  مولعم  واب : دوش  هتفگ 
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هک  تیانج  هانگ و  هتبلا  تسین و  یهانگ  نآرد  تسا و  یلاعت  يادخ 

هحفص 117 ] ] 

مثا رسیملا  لعف  اهبرـش و  یف  تسنیا " : نآ  ریدقت  دشاب  رقتـسم  نآ  رد  ندیـشون  یتقو  سپ  نآ  رد  تسام  لاعفا  ببـسب  تسباذع  قحتـسم 
بارـش رگا  هچناـنچ  ارنآ  داـیز  مکو و  لـیلق  ندیـشون  نیا  دوشیم  لـماش  سپ  تسا  هریبک  هاـنگ  راـمق  لـعف  بارـش و  ندیـشون  رد  ریبک " 

ا ه  ارنآ . دایز  مک و  تمرح  دنکیم  باجیا  نیا  سپ  دشاب  ناب  عافتنا  نآ و  ندیشونناب  دوصقم  هک  دوب  لوقعم  هنیآ  ره  دشابمارح 
نک نایب  ایادـخ  راب  شلوقب : ءاسن  هروس  هیآ  هیآ و  نیا  زا  دـعب  تساوخیم  یعطق  یفاش و  نایب  هدـنام و  رود  هفیلخ  رظن  زا  اـهنیا  ماـمت  سپ 
لهف یلاعت "  يادخ  لوق  لوزن  زا  دعب  شرمع  زا  یتدمزا  دعب  رگم  ندشن  نآ  زا  یهتنم  تشادـن و  رب  تسد  نآ  زا  ار و  یعطق  نایب  اميارب 

. دیهدیمن نایاپ  ایآ  سپ  نوهتنم "  متنا 
میداد نایاپ  انیهتنا  تگ : تسا  اوهتنا )  ) يانعم رب  رتدایز  یتخس  دیدهت  نیا  هک  دیمهف  رمع  نوچ  دیوگ : شریسفت ج 6ص 292  رد  یبطرق 

. مینکیمن رگید  و 
یتقو نیمه  يارب  تسا و  دـیعو  رجز و  نمـضتم  هک  تسا  یهگآ  وفیقوت  نآ  رد  دـیوگ : شریـسفت ج 1 ص 187  رد  یبلک  يزج  نبا  و 

. میرک هبوت  میدرک  هبوت  انیهتنا ، انیهتنا  تفگ : رمع  دش  لزان  هیآ 
امـش رب  دش  توالت  هکتقیقحب  تسا : هتفگ  هکنیا  لثم  هدـش  ناب  یهن  هچنآ  نیرت  غیلب  زا  دـیوگ : فاشک ج 1 ص 433  رد  يرـشخمز  و 

دیتسه یلبق  شور  نامه  رب  امش  ای  دیوشیم  یهتنم  دیرادیم و  رب  تسد  عناوم  نیا  اب  امـش  ایآ  سپ  یهاون  عناوم و  عاونا  زا  تسنآ  رد  هچنآ 
. تسا هتشگن  امش  زا  یعنم  هدشن و  هظعوم  ایوگ  هک 

يادخ لوق  رد  دیوگ : شریسفت ج 1 ص 357  رد  يواضیب  و 

هحفص 118 ] ] 

رگید هدـش و  عطقنم  اـه  هناـهب  اههرذـع و  هدیـسر و  تیاهنبندـیناسرت  عنم و  رد  رما  هکنیاـب  تسیهگآو  نـالعا  ( نوهتنم متنا  لـهف  ) یلاـعت
قشع و يارب  رگم  دـیدهت  دـیدش و  عنم  زا  شیپندـش  یهتنم  نایب و  زا  دـعب  نتـساوخ  نایب  هفیلخ و  زا  لـیوات  نیا  دوبن  دوشیمن و  هتفریذـپ 

ماشه نبا  هکیربخ  رد  وا  دوخ  لوق  ار  وا  دزاسیم  شاف  دـنکیم و  ءاشفا  هچنانچ  تیلهاج  رد  مدرم  نیرتراوخبارـش  وا  ندوب  بارـشب و  هقالع 
متـشاد و تسود  ار  بارـش  متـشاد  هدـکیم  هناخیم و  تیلهاج  رد  مدوب و  مالـسا  زا  رود  نم  تسا  هدرک  لـقن  ص 368  شا ج 1  هریـسرد 

نب دـبع  نب  رمع  کیدزن  رد  دـندشیم  عمج  مارحلا ) دجـسم  بنج  ) رازاب رد  شیرق  ناـگرزب  نآ  رد  هک  دوب  یلفحم  اـم  يارب  مدیـشونیم و 
سپ مدـیدن  ارناـشیا  زاسکچیه  مدـمآ و  سپ  دـندوب  ناشـسلجم  رد  هک  ار  مناتـسود  غارـسب  مدـمآ  نوریب  یبـش  نمسپ  یموزخم  نارمع 

. مشونب نآ  زا  مبایب و  یبارش  وا  شیپ  نم  دیاش  تخورفیم  بارش  هکم  رد  هک  شورفیم  نالفب  مورب  رگا  نم  متفگ :
: شتفـالخ نارود  رد  شراوگرزب  ردـپ  لوق  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  هدرک  لـقن  ص 214  يربـک ج 10  ننـس  رد  یقهیب  هکیربـخ  نآ  رد  و 

. تسین انز  لثم  بارش  وتیلهاج  رد  مدوب  مدرم  نیرتراوخبارش  نمهکیتسردب 
راوگرزب ربمایپ  هک  درک  ادیپ  توعدب  صاصتخا  هفیلخ  اجنیا  زا  و 
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دش و عنم  هیآ  هکنآ  ات  تشادیمن  رب  نآ  زا  تسد  درکیم و  لیوات  ارنآ  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دومرف و  تئارق  ار  بارـش  رد  هلزان  تایآ  وا  رب 
. دش لزان  عادولا  هجح  رد  هک  دوب  یتایآ  نآ  زا  یخرب  دیدرگ و  لزان  هک  نآرق  زا  دوب  هروس  نیرخآ  نآو  دش  لزان  هدئام  هیاب  دیدهت 

هکم نایم  رد  عادولا  هجح  رد  ادخ  لوسر  رب  هدئام  هروس  دیوگ : وا  هدرک  لقن  یظرق  بعک  نب  دمحم  زا  روثنملا ج 2 ص 252 ، ردلا  رد  و 
عادولا هجح  رد  ار  هدئام  هروسهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدومن  تیاور  و  دوب ، شرتش  راوس  ترـضحنآ  هکیلاح  رد  دش  لزان  هنیدم  و 

مارح ارنآ  مارح  لـالح و  ارنآ  لـالح  سپ  هدـش  لزاـن  هک  تسیا  هروس  نیرخآ  هدـئامهروس  هکیتسردـب  مدرم  يآ  تفگ : دوـمرف و  تئارق 
یبطرق ج 6 ص 31 ) ریسفت  ، ) دینادب

هحیحـص نآ  زا  دـهدیمربخ  هچنانچ  تسا  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  يراوخبارـش  هک  تسنادـیمن  هفیلخ  اـیآ  بلاـطم  نیا  همه  زا  دـعب  و 
دندرک وگزاب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دنتـسشن  مدرم  زا  يا  هدع  رمع و  رکبوبا و  هک  دیوگ : هللا  دبع  نب  ملاس  زا  مکاح 

وا زا  مدرک  لاوئس  ورمع  نب  هللا  دبع  يوسب  دنداتسرف  ارم  سپ  دوبن  نآ  هرابرد  یشناد  یملع و  ناشیا  دزن  سپ  ار  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب 
شیپ مدمآ و  سپ  تسیروخبارش  يراسگیم و  رئابک  نیرتگرزب  هک  دادربخ  ارم  سپ 

هحفص 120 ] ] 

ادخ لوسر  هک  داد  ربخ  ناشیاب  وا  سپ  وا  هناخ  رد  دندمآ  هدـیرپ و  اج  زا  یگمه  سپ  ار  نیا  دـندش  رکنم  سپ  مداد  ربخ  ار  اهنآ  ناشیا و 
دروخب بارـش  ای  هکنیا  نیب  تخاس  ریخم  ار  وا  تفر و  ار  يدرم  لیئارـسا  ینب  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  هکیتسردب  دومرفهلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ره دش  تسم  دیشون و  بارش  نوچ  درک و  رایتخا  ار  بارش  سپ  دوش  هتـشک  ای  دروخب  كوخ  تشوگ  ای  دنک  انز  ای  دشکب  ار  یهانگیب  ای 
داد . ماجنا  دنتساوخ  وا  زا  هچ 

دش تخس  يراوخبارش  يراسگیمب و  لوغشم  عادولا  هجح  رد  هدئام  هروس  هیآ  لوزن  ات  ینالوط  تدم  لوا  زا  تابورـشمب  وا  دایتعا  يارب  و 
هکنآ يارب  زیت  دنت و  بارـش  نیا  میـشونیم  ام  هکیتسردبتفگیم  هک  دوب  وا  انیهتنا و  انیهتنا  شلوق : زا  دعب  دیدهت و  میب و  نیا  لوزن  زا  دـعب 

دوخیب تسم و  رامخ و  يزیچبشبورشم  زا  هکیسک  سپ  دنکیم  تیذا  ار  ام  هک  ام  هدعم  مکش و  رد  ار  رتش  ياهتشوگ  دنک  عطق  نآ  ببسب 
. دنک باب  جوزمم  ارنآ  سپ  دوش 

، دنکیم میالم  ار  ممکش  سپ  ار  دنت  بارـش  نیا  مشونیم  ما و  هدعم  ترارح  وشتآ  ای  مکـش  مروتب  التبم  هک  متـسه  يدرم  نم  تفگیم : و 
لامعلا ج 3 ص 109. زنک  رد  هچنانچ  ارنآ  هدرک  لقن  هبیش  یبانبا 

رگم دنکیمن  مضه  ام  ياهمکش  رد  ار  اهرتش  نیاتشوگ  تفگیم : و 

هحفص 121 ] ] 

دنت . بارش 
بارـش دش  حورجم  هکیعقوم  رمع  دزن  مدش  رـضاح  نم  دیوگ : نومیم  نب  ورمع  سفن ، نیرخآ  ات  دیـشونیم  ار  دنت  بارـش  هک  دوب  وا  و  م ،

بط ج 6 ص 156 .)  ) دیشون دندروآ  شیارب  يزیت 
رگم دشیم  دح  هماقا  نآ  رب  دـشیم و  دوخیب  تسم و  وا  هنیآ  ره  دیـشونیم  نآ  زا  يرگید  رگاهک  دوب  يا  هزادـناب  شبارـش  يدـنت  يزیت و  و 
رمع ماج  هلاـیپ و  زا  یبارعا  رفنکی  دـیوگ : یبعـش  دیـشونیم ، تسکـشیم و  ارنآ  هکنیا  اـی  شداـیتعا  يارب  دـشیمن  رثاـتم  نآ  زا  هفیلخ  هکنیا 
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دیرفلا ج 3 ص دقعلا  .) ندیـشون يارب  هن  یتسم  يارب  دز  دح  ار  وا  هتبلا  و  تفگ : سپـس  دز  دح  ار  وا  رمع  سپ  دـش  شوهیب  سپ  دـیماشآ 
(416

سپ دز  قالش  داتشه  ار  وا  رمع  سپ  دیـشون  رمع  بارـش  زا  یبارعا  رفنکی  هک : هدمآ  نارقلا ج 2 ص 565  ماکحارد  صاصج  ظـفل  رد  و 
نآ زا  سپـس  درک  میـالم  بآ  هلیـسوب  ارنآ  دـیبلط و  ار  شبارـش  رمع  سپ  مدیـشون ، وـت  بارـش  زا  نم  هک  تسین  نـیا  زج  تـفگ : یبارعا 

صاصج سپس  دناشن  ورف  دنکـشب و  نآ  ببـسب  ارنآ  سپ  دنک  اهتـسم  دننام  جیگ و  رامخ و  ار  وا  شبارـش  هک  ار  یـسک  تفگ : دیماشآ و 
. دیشون بارش  نآ  زا  دز  ار  یبارعا  هکنآ  زا  دعب  رمع  هک  هتفگ : نآ  رد  هدرک و  تیاور  نآ  لثم  رمع  زا  یعخن  میهاربا  ارنآ  و  دیوگ :

وا درک و  هبلغ  امـش  رب  شناطیـش  هاگ  ره  بآ  اب  دینکـشب  دیناشن و  ورف  ارنآنینچ  نیا  دیوگ : هفینح ج 2 ص 192  یبادـیناسم  عماج  رد  و 
ار . زیت  دنت و  بارش  تشادیم  تسود 

هحفص 122 ] ] 

سپ دش  تسم  سپ  دندوب  هدرک  هدامآ  باطخ  نب  رمع  يارب  هک  ار  یبارـش  دیـشک  رـس  هنیدم  هار  رد  يدرم  هک  هدش : لقن  حیرج  نبا  زا  و 
. دیماشآ نآ  زا  درک و  جوزمم  بآ  اب  ارنآ  سپس  دز  بارش  دح  قالش و  ار  وا  سپ  دمآرد  یتسم  زا  ات  تشاذگاو  ار  وا  رمع 

دینکـشب دیناشن و  ورف  بآ  ببـسب  ارنآ  دیدیـسرت  بارـش  هداب و  يدنت  زا  هاگ  ره  تفگ  باطخ ... نب  رمع  هک  هدـش : تیاور  عفاریبا  زا  و 
. دننادیم حابم  ار  رکسم  ندیشون  هک  هدرمش  یناسک  هلدا  زا  ارنآ  هدرک و  لقن  شننس ج 8 ص 326  رد  یئاسن 

نب رمعهک  دـیوگ : هدرک  لـقن  یعباـت  یفوک  نارمع  یبا  میهاربا  زا  هفینح  یبا  قیرط  زا  راثالا ص 226  باـتک  رد  فسوی  وبا  یـضاقو  م -
سپ دوب ، هدـش  بلاـغ  وا  رب  یتسم  هکنوچ  دـشن  نکمم  سپدـهد  رارق  يرارف  هار  وا  يارب  هکت  ساوخسپ  تفرگ  ار  یتسم  درم   0. باطخ

هوا تفگ : دیشچ و  تفرگ و  ار  وا  بورـشم  هیقب  سپـس  دینزب  ار  وادش  فرطرب  وا  یتسم  تفای و  يدوبهب  یتقو  دینک و  سبح  ار  وا  تفگ 
نیا تفگ : دـیناشون و  مه  شباحـصابو  دیـشون  دوخ  درک و  میالم  ارنآ  تخیر و  نآ  رد  یبآ  سپـس  دـنکیم  دوخیب  ار  اـهدرم  بارـش  نیا 

دش . بلاغ  امش  رب  شناطیش  هاگ  ره  ناتیارشب  دینکنینچ 
فرظ رد  هک  تسنادیمن  رگاوا  هکنیا  تهجب  تسا  هدش  تسم  هدیماشآ و  رمع  فرظ  زا  هکتسیسک  ندز  قالـش  زیمآ  تفگـش  بیجع و  و 

وبا هچنانچ  تسین  یتبوقع  يدح و  وا  رب  سپ  دیشون  تسا و  رکسم  هزوک  و 
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هتسنادیم رگا  و  هتسناد ، ارنآ  هکیـسک  يارب  رگم  تسین  يدح  هک  هفیلخ : دوخ  زا   348 هحفص رد  هدرک و  لقن  )ج 2 ص 86  ملعلا ) رد رمع 
ود نآ  نیب  قرف  تسا و  هفیلخب  دیلقت  یسات و  نآ  ندیشون  ندیشک و  رس  رد  وا  يارب  هکیتسردب  سپ  تسبارش  هفیلخ  حدق  فرظ و  رد  هک 

ردهفیلخ دزن  رادـم  هکنیا  لـثم  سپ  دوب  ناـب  داـتعم  هکنآ  يارب  درکن  تسم  ار  هفیلخ  دوبن و  داـتعم  نوچ  دوـمن  تسم  ار  درمنآهک  تسنیا 
بورشم وا : هتفگ  دهدیم  ربخ  نآ  زا  تسا و  هدنشون  ره  صخشب  تبسنب  ندشن  ندش و  تسم  ربنآ  رب  ندز  دح  تابورـشم و  ندوب  لالح 

یتسم یتفـص  دوش  کیدزن  هچرگا  تسیئ و  هدننک  تسم  ره  يارب  قلطم  روطب  ندوب  مارح  تازاجم و  دحو و  دنک  لیاز  ار  لقع  هکتـسنآ 
نیا رب  دنکیم  تلالد  هدنشون و  راشب و  هن  تسا  طقف  بورشمب  طوبرم  یتسم  تفص  سپ  ندیشون  مکرد  ای  اهجازم  تایصوصخ  زا  یعنامب 

ترضحنآ لوق  دننام  تسا  مارح  تسا  هدننک  تسم  شدایز  هچنآ  زا  درواین  یتسم  هک  یکدنا  بارـش  هکنیا  رب  يرایـسب  حیحـص  ثیداحا 
. دنکیم تسم  شدایز  هک  هچنآ  مک  زا  ار  امش  منکیم  یهن  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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مارح وا  مک  لیلق و  سپ  دروایم  یتسم  شدایز  هک  هچ  ره  ورمع : رسپو  رمع  رـسپ  رباج و  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  لوق  و 
تسا .

هحفص 124 ] ] 

مارح "  هلیلقف  هریثک  هرکسا  ام  " 
هجام نبا  شحیحص ج 1 ص 342 و  رد  يذمرت  شدنسم ج 2 ص 167 و ج 3ص 343 و  رد  دمحا  شننس ج 8 ص 129 و  رد  دواد  وبا 

هنسلا ج 2 ص 67 و حیباصم  رد  يوغب  شننس ج8 ص 296 و  رد  یقهیب  شننـس ج 8 ص 300 و  رد  یئاسن  شننس ج 2 ص 332 و  رد 
. دنا هدومن  لقن  ارنآ  دادغب ج 3 ص 327  خیرات  رد  بیطخ 

تسا مارح  يا  هدننک  تسم  ره  مارح "  هنم  فکلا  لمف  قرفلا  هنم  رکسا  ام  مارح و  رکسم  لک  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  لوق  و 
. تسا مارح  مهنآ  زا  یتسد  فک  سپ  دنک  یتسم  دیلوت  دشاب و  هتشادلطر  شیاجنگ 16  هک  یلطس  ره  و 

. تسا مارح  مهنآ  زا  يا  هعرج  سپ  دنک  یتسم  دیلوت  نآ  زا  یگرزب  لطس  هک  هچ  ره  رگید : ظفل  رد  و 
هنسلا ج حیباصم  رد  يوغب  شننس ج 8 ص 294 و  رد  یقهیب  شحیحص ج 1 ص 342 و  رد  يذمرت  شننس ج 2 ص 130 و  رد  دواد  وبا 

هدومن لقن  ارنآ  ریسیتلا ج 2 ص 173  رد  هچنانچ  لوصالا  عماج  ردریثا  نبا  دادغب ج 6 ص 229 و  خیرات  رديدادغب  بیطخ  2 ص 67 و 
. دنا

شننـس ج 8 ص رد  یئاسن  ارنآ  دروایم ، یتسم  شدایز  هچ  ره  لیلق  زا  دومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک : هدش  تیاور  دعـس  زا  و 
. تسا هدرک  لقن   301

تسا مارح  شدایز  مک و  ریثک  نآ و  لیلق  سپ  نآ  ندیشون  دایزب  دنکیم  لصاح  یتسم  هک  هچ  ره  دیوگ : یئاسن  ننس  حرـش  رد  يدنـس  و 
ءاملع مومع  روهمج و  درواین و  یتسم  دشابن و  رکسم  شلیلق  هک  دنچ  ره 

هحفص 125 ] ] 

. ام یفنح  ءاملع  دزن  تسا  دامتعا  نآ  رب  هتفرگ و  ار  نیا 
هچنانچ دنا  هدرک  در  ارنآ  نیقیقحمتسا  لالح  دشاب  ندش  تسم  زا  شیپ  هچنآ  تسا و  هدننک  تسم  بارـش  مارح  هکنیاب  لوقرب  دامتعا  و 

تسا . هدرک  در  ارنآ  مه  ( یئاسن ینعی  ) یلاعت هللا  همحر  فنصم 
یتسمهچنآ شریثک  هچ  شلیلق و  هچ  هدمآ  هدئام  هروس  هیآ  رد  بارـش  تمرح  هک  هدـشتیاور : هداتق  زا  يربط ج 2 ص 104  ریسفترد  و 

. تسا دوجوم  ج 2 ص 316  روثنملاردلا )  ) رد هچنانچ  هدرک  لقن  ارنآ  دیمحنب  دبع  و  درواین ، یتسم  ای  دروآ 
نآ ریثک  نآ و  لیلق  شدوخ  يارب  هدش  مارح  بارش  ، ار ترضحنآ  لوق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شدانـساب  هدرک  لقن  هفینحوبا 

. یبورشم ره  زا  هدننک  تسم  نآ و  دایز  كدنا و 
اهریثک و اهلیلق و  اهنیعب  رمخلا  تمرح  تسنیا " : نآ  ظـفل  ساـبع و  نبازا  هدرک  تیاور  دادغب ج 3 ص 190  خـیرات  رد  ارنآ  بیطخ  و  م -

(. تسا مارح   ) یبورشم ره  زا  هدننک  تسم  نآ و  دایز  نآ و  مک  تسا  مارح  اتاذ  شدوخ  بارش  بارش "  لک  نم  رسملا 
ات ار  نیمز  ءابو  يرامیب  دندرک  تیاکـش  واب  دش  ماش  دراو  نوچ  دورب و  شموس  ود  دوش و  هتخپ  هکیتقو  ار  بارـش  درک  لالح  هتبلا  رمعو 

خبط دـیزپ و  هب  ارنآ  یلب ، تفگ : درواـین ، یتـسم  هکیزیچ  بارـش  نیا  زاتدوـخ  يارب  یهد  رارق  هک  تساور  وـت  يارب  اـیآ  دـنتفگ : هـکنآ 
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هکنیا شنارادنامرفب  تشون  دنشونب و  نآ  زاهک  ارناشیا  رمع  درک  رما  سپ  دنامب  شموس  کی  دورب و  شموس  ود  هکنآ  اتدینک 

هحفص 126 ] ] 

دشاب . هدنام  یقاب  شموس  کی  هتفر و  شموس  ود  هک  ار  یبارش  دیهدب  مدرمب 
وارنآ ینیگنـس  نیمز و  اب  دندرک و  تیاکـش  واب  ماش  لها  دش  ماش  دراو  هکیماگنه  باطخ  نب  رمع  هک  دیوگ : يراصنا  دـیبل  نب  دومحم  و 
لها زا  يدرمسپ  دنکیمن ، حالصا  ار  ام  لسع  دنتفگ  ار ، لسع  نیا  دیشونب  تفگ  رمع  سپ  بارش ، نیا  رگم  دنکیمن  حالـصا  ار  ام  دنتفگ 
تفر شثلث  ود  ات  دنتخپ  ارنآ  سپ  يرآ ، تفگ : درواین  یتسم  هکیزیچ  بارش  نیا  يارب  میهد  رارق  هک  تسه  وت  يارب  ایآ  تفگ  ماش  نیمز 
شک نآ  لابند  سپ  درک  دـنلب  ار  شتـسد  سپـس  دومن  نآ  لخاد  رمع  ار  شتـشگنا  سپ  دـندروآ  رمع  يارب  سپ  دـنام  یقاب  موس  کی  و 

: تفگ تماص  نب  هدابع  سپ  دنشونب  ارنآ  هک  ارناشیا  رمع  داد  روتسد  سپ  تسا  رتش  بارش  دننام  نیا  تسا  بارـش  نیا  تفگ : سپ  دمآ ،
مارح ناشیا  رب  وت  هک  اریزیچ  ناشیا  رب  منکیمن  لـالح  نم  هک  ایادـخ : راـب  مسق ، ادـخب  هن  تفگ : رمع  سپ  مسق ، ادـخب  ارنآ  يدرک  لـالح 
لقن بارـش  میرحت  عماج  رد  ص 180  ءاـطوم ج 2  رد  ارنآ  اـه  یکلاـم  ماـما  يدرک ، مارح  وت  هک  اریزیچ  اـهنآ  رب  منکیمن  مارح  يدرک و 

. هدرک
ماش زا  ندرک  لاوئس  وا  زا  هشیاع  درک  عورش  دش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هشیاع  رب  لخاد  ینالوخ و  ملـسم  وبا  دومن  جح  سپ 

هشیاع سپ  دادیمخساپ ، ار  وا  ملسم  وبا  سپ  نآ  نیمز  يدرس  زا  و 

هحفص 127 ] ] 

ءالط نآب  هک  دنـشونیم  تساهنآ  صوصخم  هک  یبارـش  اهنآ  نینموم  ردام  يا  تفگ  سپ  دـینکیم ، لمحت  اـجنآ  يامرـس  رب  هنوگچ  تفگ 
هکیتسردب دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  مبیبح  مدینش  درک ، غیلبت  نم  بیبح  ادخ و  تفگ  تسار  تفگ  هشیاع  سپ  دنیوگیم ،

دنراذگیم . نآ  رب  يرگید  مسا  دنشونیم و  بارش  نم  تما  زا  یمدرم 
رب ناشنیدـب  دـنراذگیم  تنم  ناـشلاوماب و  دـنوشیم  شیاـمزآ  ناـحتما و  نم  زا  دـعب  يدوزب  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  دومرف  و  م -

یناسفن ياهاوه  یغورد و  تاهبشب  ار  وامارح  دننکیم  لالح  ار و  وا  بضغ  دنوشیم  نمیا  ار و  ادخ  تمحر  دننکیم  وزرآ  وناشراگدرورپ 
یشکشیپ و هیده و  مساب  ار  هوشر  عورشمان و  مارحلوپ و  و  شمشک ) روگنا و  بآ   ) ذیبن مانبار  بارـش  دننکیم  لالح  سپ  یگتـسنادن ، و 

هغالبلاجهن ج 2 ص 65 .)  ) هلماعم مانب  ار  ابر 
هک اریزیچ  دینک  نایب  نم  يارب  سپ  دیسرپیم ، نم  زا  امـش  هک  ءالط  نیا  تسیچو  تفگ : سپ  دندیـسرپ ، بارـش  ءالط و  زا  سابع  نبا  زا  و 

، یچ هرمخ "  ناند "  تفگ  دـنزیریم ، ناـند  رد  ارنآ  هاـگنآ  دـنذپیم  هاـگنآ  دنرـشفیم  هک  تسا  روگنا  نآ  دـنتفگ : دـینکیم ، لاوئـس  نمزا 
دـشونب نآ  زا  دایز  هاـگ  ره  دـنتفگ : ، دـنکیم تسم  اـیآ  تفگن : یلب ، دـنتفگ : تسا  دودـنا  ریق  تفگ : تسا ، دودـنا  ریق  یئاـهفرظ  دـنتفگ :

تسا . مارح  يرکسم  یلب  سپ  تفگ : دنکیمتسم 

هحفص 128 ] ] 

ره نک  يرود  هریثـک "  هلیلق و  شتیرکـسم  لـک  بنتجا  تسا " : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـتفگ  لوـق و  اـهنیا  هـمه  زا  شیپ  و 
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لوصولا ریسیت  رد  عیبر  یبا  هدرک و  لقن  شننس ج 8 ص 324  رد  ارنآ  یئاسن  نآ ، دایز  مک و  زا  دروایم  یگشان )  ) یتسم و هک  اریرکـسم 
. تسا هدومن  تیاکح  وا  زا  ج 2ص 172 

تـسیننآ اب  دعاسم  هک  دراد  هفیلخب  صاصتخا  وهدش  يروآ  عمج  تابورـشم  باب  رد  هدنکارپ  یحاون  زا  هک  تسا  یتاداهتجا  ءارآ و  نیا 
دننادیمن . ناشیا  رتشیب  نکل  تسا و  یشیامزآ  هنتف و  نآ  هکلب  تنس  باتک و  زا  هیعرش  ياهلیلد 

تبانج زا  لسغ  هب  هفیلخ  لهج 

نیا نینموم ، ریما  يا  تفگ : دش و  وا  رب  دراو  يدرم  مدوب  باطخ  نب  رمع  شیپ  نمهک  نایم  نآ  رد  تفگ : هک  هدـش  لقن  عفارنب  هعافر  زا 
، دوشیمن وا  زا  ینم ) لازنا  یلو  دنکیم  شزیمآ  هکیـسک  تبانج  لسغ  رد  شیارب  دـهدیم  اوتف  هتـسشن و  دجـسم  رد  هک  تسا  تباث  نب  دـیز 

اوتف تدوخ  يارب  هک  هدیـسر  نمب  تدوخ  نمـشد  يا  تفگ  دید  ار  وا  رمع  نوچ  دمآ و  دیز  سپ  نم  شیپ  دیروایب  ار  وا  تفگ  رمع  سپ 
ثیدـح سپ  ثیدـح  میاـهومع  زا  مدینـش  نم  نکل  مدرکن  ار  راـک  نیا  نم  مسق  ادـخب  نینمومریما ، يا  تفگ  دـیز  سپ  ار  مدرم  یهدـیم 

ره دـینکیم  ار  راکنیا  امـش  و  تفگ : عفار و  نب  هعافرب  درک  ور  رمع  سپ  عفار ، نب  هعافر  زا  بعک و  نب  یبا  زا  بویا و  یبا  زا  ارنآ  مدرک 
زا یکی  هاگ 

هحفص 129 ] ] 

ار راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامزرد  ام  تفگ : سپ  دنکن ، لسغ  دماین  شبآ  دـش و  لسک  سپ  شنز  اب  درک  شزیمآ  امش 
ادـخ لوسر  اـیآ  تفگ : دـشن ، ییهن  نآ  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـماین و  یعنم  یتمرح و  اـم  يارب  نآ  رد  میدرکیم و 
سپ دندش  عمج  یگمه  سپ  راصنا ، نیرجاهمندش و  عمجب  داد  نامرف  رمع  سپ  منادیمن ، تفگ : تسنادـیم ، ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هک هدش  لقنداب  اهنآ  رب  ادخ  ناوضر  هک  یلع  ذاعمزا و  هچنآ  رگم  تسین  یلـسغ  راک  نیا  رد  هکدـنتفگ  مدرم  سپ  ناشیا  اب  درک  تروشم 
امش نیا و  تفگ : رمعسپ  دوش  بجاو  لسغ  دش  لخاد  درک و  زواجت  نز  هاگ  هنتخ  زا  هاگ  هنتخ  هفـشح و  رـس  ناتخ و  یتقو  دنتفگ  اهنآ 

: نینموم ریما  يا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  سپ  دیوگ : دوب  دهاوخ  رتدیدش  فالتخا  امش  زا  دعب  سپ  دیدرک  فالتخاامـش  ردب و  باحـصا 
سپ هصفحدزن ، داتـسرف  سپ  تسین ، هدیـسرپ  شنارـسمه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکنآ  زا  عوضوم  نیاـب  رتاـناد  سکچیه 

رـس هاگ  ره  لسغلا "  بجو  دقف  ناتخلا  ناتخلا  زواج  اذا  تفگهشیاع : سپ  داتـسرف ، هشیاع  شیپ  سپ  تسین  هلئـسم  نیاب  یملع  ارم  تفگ 
دردب ندز  قالش  اب  ار  وا  هکنآ  رگم  دنکب  ار  راک  نیا  هک  اریدرم  مونشن  تفگ : رمعسپ  دوش ، بجاو  لسغ  هاگ  هنتخ  زا  درذگب  هاگ  هنتخ 

منکیم . هجنکش  تبوقع  ناونعب  هکنآ  رگم  دنکیمن  لسغ  هدرک و  ار  راکنیا  یسک  هک  دسرن  نمب  یظفل : رد  و  مروایم ،
راـثآلا و یناـعم  رد  يواـحط  رفعجوـبا  شفینـصت و  رد  هبیـش  یبا  نبا  ارنآ و  هدرک  لـقن  ص 15  شدنـسم ج 5  رد  اه  یلبنح  ماـما  دـمحا 

نم رـصتنملا  رد "  سلاـجملاوبا  یــضاق  ارنآ  هدرک  داـی  ص 72 و  يراــقلا ج 2  هدــمع  رد  ینیع  يرخآ  رفن  ود  زا  ارنآ  هدرک  تیاــکح 
لکشم نم  رصتخملا 

هحفص 130 ] ] 

نک عوجر  دندامتعا ، دروم  یمامتدـمحا  نایوار  هتفگ  ریبکلا و  رد  یناربط  دـمحا و  قیرط  زا  ارنآ  هدرک  لقن  یمثیه  راثالا ج 1 ص 51 و 
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یشکرز ص 84 . هباجالا  دئاوزلا ج 1 ص 266 و  عمجم 
مدـقم رد  یعرـش و  مکحب  هدومن  تروشم  هفیلخ  ناشیا  اـب  هک  ار  باحـصا  هورگ  نیا  یتفرعم  یب  دـنکیم  راـهظا  ءاـشفا و  مه  تیاور  نیا 

نیا لثمب  هفیلخ  یتفرعم  یب  نیب  تسا  قرف  هزادنا  هچ  و  هشیاع ، ذاعم و  ومالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ياوس  تسا ، هفیلخ  صخش  ناشیا 
یـسات ءادـتقا و  واـب  مدرم  هکنآ  يارب  وا  ریغ  یتـفرعم  یب  نیب  تاـبجاو و  زا  يرایـسب  زا  شیپ  دسانـشب  ارنآ  فـلکم  تسا  مزـال  هـکیمکح 

. وا ریغب  هن  ماکحا  رد  دننکیم 

دجسم ود  هب  نداد  تعسو  هفیلخ و 

ارنآ تفگ : رمع  سپ  هنیدم  دجـسم  رانک  رد  دوب  يا  هناخ  بلطملا  دبع  نبسابع  يارب  تفگ : هک  هدرک  لقن  ملـسا  نب  دیز  زا  قازرلا  دبع 
، نک هبه  نمب  ارنآ  سپ  تفگ : رمع  سپ  دـشورفب ، واب  ارنآ  هک  درکن  لوبق  سابع  سپ  دـنک ، دجـسم  لـخاد  ارنآ  تساوخ  شورفب و  نمب 

هکنیا رگم  تسین  يا  هراـچ  وت  يارب  تفگ  سپ  درکن ، لوـبق  سپ  نک  دجـسم  لـخاد  ارنآ  تدوـخ  تفگرمع : سپ  تفریذـپن ، مه  ار  نیا 
رایتخا ار  بعک  نب  یبا  سپ  هدـب  رارق  رواد  مکح و  اریدرم  تدوخ  نم و  ناـیم  سپ  تفگ : تفریذـپن ، سپ  ینکبار  راـک  هس  نیا  زا  یکی 

نوریبشا هناخ  زا  ارنآ  وت  هک  منیبمن  نم  تفگ  رمعب  یبا  سپ  دندرب  وا  دزن  ار  تیاکش  سپ  درک 

هحفص 131 ] ] 

ادخ لوسر  تنـس  زا  ای  يا  هدید  وا  ثیدح  ادخ و  باتک  رد  تواضق  ومکح  نیا  ایآ  تفگ  واب  سپ  یئامن ، یـضار  ار  وا  هکنآ  رگم  ینک 
. يا هدینش  هلآ  وهیلع  هللا  یلص 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : تسمادک ، نیا  تفگ : رمع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتنـس  هکلب  تفگ : یبا 
واب شرـسپسپ  دـشیم  بارخ  دـشیم  حبـص  نوچ  درکیم  انب  هک  اریراوید  ره  درک  انب  ار  سدـقملا  تیب  یتقو  دواد  نب  نامیلـس  هک  دومرفیم 

دجـسم لخاد  ارنآنیا  زا  دـعب  سابع  تشاذـگاو و  ار  وا  رمع  سپ  ینک ، یـضار  ارنآ  هکنآ  رگم  يدرمقح  رد  نکن  اـنب  هک  درک  شراـفس 
. داد ناب  هعسوت  درک و 

رگید  تروص 
دش گنت  ناشیا  رب  دجـسم  .0. رمع دهع  رد  دـندش  دایز  نیملـسم  نوچ  تفگ : هک  هدرک  لقن  هنع  هللا  یـضر  رـصنلا  یبا  ملاس  زا  دعـس  نبا 

سپ ار  ربمایپ  نارـسمه  نینموم  ناردام  ياهقاطا  بلطملا و  دبع  نب  سابع  هناخ  رگم  دیرخ  اه  هناخ  زا  دوب  دجـسم  فارطا  هچنآ  رمع  سپ 
سپ لزانم  زا  دوب  نآ  فارطا  هکار  هچنآ  مدیرخ  نم  ناشیا و  رب  هدش  گنت  نیملـسم  دجـسم  هکیتسردـب  لضفلاوبا  يا  : تفگ سابعب  رمع 
یهار سپ  ربمایپ  نارسمه  ياه  هرجح  اما  و  نینموم ، ناردام  ياه  هرجح  وت و  هناخ  رگم  ناشدجـسم  رد  نیملـسم  رب  نآب  دش  هداد  هعـسوت 

نیا تفگ  سابع  ناشدجـسم ، رد  ناب  مهد  هعـسوت  هک  شورفب  ارنآ  ریگب و  لاملا  تیب  زا  یهاوخیم  هچ  ره  سپ  وت  هناخ  اـما  تسین و  ناـب 
هکنیا ای  ار 1 - راک  هس  زا  یکی  نم  زا  نک  رایتخا  تفگ : رمع  منکیمن ، ار  راک 
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مراذـگیم و وت  رایتخا  رد  یهاوخب  هنیدـم  ياج  ره  زا  ینیمز  کـی  هکنیا  اـی  و  - 2 نیملـسم ، لاـملا  تیب  زا  یهاوخیم  هچ  رهب  شورفب  ارنآ 
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سابع سپ  ناشدجسم ، رد  ناب  دوش  هداد  هعسوت  سپ  نآب  نیملـسم  رب  نک  قدصت  هکنیا  ای  و  - 3 مزاسیم ، نیملسم  لاملا  تیب  زا  وت  يارب 
بعک نب  یبا  تفگ  سپ  یتساوخ  هک  ار  یسک  ره  تدوخ  نم و  نایم  هدب  رارق  تفگ : رمع  سپ  داهنشیپ ، هس  نیا  زا  یکی  هن  و  هن ، تفگ :

یثیدح امش  يارب  دیتساوخ  رگا  تفگیبا  سپ  دندرک ، وگزاب  وا  يارب  ار  هصقو  یبا  شیپ  دنتفر  سپ  مداد ، رارق  یـضاق  ار  هنع  هللا  یـضر 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  مدینـش  تفگ  سپ  نک ، ثیدحام  يارب  دنتفگ  سپ  مدینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  هک  میوگب 

ار سدـقملا  تیب  هشقن  وا  يارب  سپ  موش  دای  نآ  رد  ات  نک  انب  يا  هناخ  نم  يارب  هک  دوادـب : درک  یحو  دـنوادخ  هک  دومرفیم : هلآ  هیلع و 
سپ واب  ارنآ  دـشورفب  هک  تساوخ  وا  زادواد  سپ  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  هناخ  هب  نآ  هشوگ  راـهچ  زا  یکیب  دـندرک  دروخرب  سپ  دیـشک 

يزاسب ياهناخ  هک  مداد  روتـسد  ار  وت  نم  دواد  ياهک  واب : دـش  یحو  سپ  دریگب ، وا  زا  هک  درک  ثیدـح  شدوخ  اب  دواد  سپ  درکن  لوبق 
انب ارنآ  مه  وت  نادـنزرف  هکنیا  تسین و  نم  ناش  زا  بصغ  ار و  بصغ  ینک  نم  هناخ  لخاد  هک  يدرکدـصق  سپ  موش  داـی  نآ  رد  نم  هک 

تفگ ار و  بعک  نب  یبا  سابل  فارطا  تفرگ  رمع ... دـیوگ  تفگ  وت ، نادـنزرف  زا  تفگ  نم  نادـنزرف  زا  سپ  اراـگدرورپ  تفگ  دـننکن 
سپ یتفگ  هک  هچنآ  هدهع  زا  یئآنوریب  هتبلا  دیاب  هنیآ  ره  دوب  رت  تخـسنآ  زا  هکیزیچب  يدروآ  وت  سپ  يزیچ  يارب  وت  شیپ  مدـمآ  نم 

رذوباناشیا نایم  رد  هک  تشادهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یهورگ  هتسد و  رب  دروآ و  دجسمب  ناشک  ناشک  ار  وا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  سدقملا  تیب  ثیدح  هکیدرم  هک  ادخب  ار  امش  مهدیم  مسق  نم  تفگ : یبا  سپ  دوب  هنع  هللا  یـضر 
ادخ لوسر  زا  مدینـش  نم  تفگ : رذوبا  سپ  دـنک  وگزاب  دزیخرب و  ار  هناخ  نآ  دـنک  انب  هک  ار  دواد  درک  رما  یلاعت  يادـخ  هکیتقو  هدـینش 

ایآ رمع ، يا  تفگ : رمعب و  درک  ور  یبا  سپ  درک ، لو  ار  یبا  سپ  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  مهنم  تفگ  يرگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
متخاسن مهتم  نآ  رب  ار  وت  نم  مسق  ادخب  هن  رذنملا  وبا  يا  تفگ : رمع  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیدح  رب  يزاسیم  مهتم  ارم 

. دشابن رهاظ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  هکمتشاد  شوخان  نم  نکل  و 
موس : تروص 

مینکیم دایزام  دومرفیم : ادخ  لوسر  مدینـش  نم  هک  تفگ : بلطملا  دـبع  نب  سابعب  وا  هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  شدانـساب  مکاح 
زا رت  عیسو  يا  هناخ  ینیمزوت و  يارب  نم  دجسم و  رد  ارنآ  مینک  دایز  هک  ارنآ  هدب  امب  سپ  تسا  دجسم  یکیدزن  رد  وت  هناخ  دجسم و  رد 

نمنایم و هدـب  رارق  سپ  دوب  دـهاوخن  وت  يارب  مه  راـک  نیا  تفگ  مریگیم  وت  زا  ارنآ  روزب  نم  تفگ  منکیمن ، تفگ : ساـبع  مهدـیم ، نآ 
وا يارب  ارهصق  وهفیذح  دزن  دـندمآ  سپ  دـیوگ : نامی  نب  هفیذـح  تفگ : تسیک ، نآ  و  تفگ : قحب  دـنک  تواضق  هک  ار  یـسک  تدوخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دواد  هکیتسردـب  تفگ : ربخ  نآ  تسیچ  تفگ  تسیربـخ ، هراـب  نیا  رد  نم  دزن  تفگ : هفیذـح  سپ  دـنتفگ ،

وا سپ  تساوخ  وا  زا  سپ  دوب  دجسم  کیدزنیمیتی  هناخ  سدقملا و  تیب  رد  دنک  دایزهک  تساوخ 
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زا ار  اه  هناخ  منکیم  كاپ  نم  هک  درک  یحو  واب  لـج  زع و  يادـخ  سپ  دریگب  وا  زا  روزب  ارنآ  هک  دواد  تفرگ  میمـصت  سپ  درکن ، لوبق 
دجسم لخاد  رمع  سپ  تفگ : هن ، تفگ  دنام ، یقاب  يزیچ  تفگ  واب  سابع  سپ  دراذگاو ، ارنآ  سپ  دیوگ : مدوخ  هناخ  يارب  متس  ملظ و 
لوسر دجـسم  رد  نآ  زا  ناراب  بآ  هکنآ  ات  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  تمـسب  سابع  نادوان  هک  دید  هاگان  سپ  دـش 

هللا یلص  ادخ  لوسردجسم  رد  يراج  دیابن  نادوان  نیا  تفگ  دنک و  ار  نادوان  شتسد  اب  رمع  سپ  دوش ، يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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داد رارق  ناکم  نیا  رد  ار  نادوان  نیا  وا  داتسرف  قحب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هکیـسکناب  مسق  تفگ : واب  سابع  سپ  ، دشاب هلآ  هیلع و 
رمع ندرگ  رب  اپ  سابع  سپ  راذـگب  شدوخ  ياجب  ارنآ  نم و  ندرگ  رب  راذـگب  ار  تیاـهاپ  اـیب  تفگرمع : سپ  رمع ، يا  ینکیم  ارنآ  وت  و 
یلـص ادخ  لوسر  دجـسم  رد  ینک  دایز  ارنآ  هک  مدیـشخب  وتب  ار  هناخ  نم  تفگ : سابع  سپـس  تشاذگ  شلوا  ياجب  ار  نادوان  دراذگ و 

دیشخب . واب  ءاروز  رد  نآ  زا  رت  عیسو  يا  هناخ  سپس  دجسم  رد  دوزفا  ارنآ  رمع  سپ  هلآ  هیلع و  هللا 
رد دنک  دایز  هک  تساوخ  یتقو  باطخ  نب  رمع  هک  بیسم  نبدیعـس  زا  ماش ... لها  ثیدح  زا  يدهاش  نآ  يارب  متفای  نم  و  دیوگ : مکاح 

. ثیدح نایاپ  ات  سابع ، نایم و  بلطملا  دبع  نب  سابع  هناخ  رب  دش  عقاو  یعازن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم 
مراهچ : تروص 

وت تفگ : سابعب  رمع  سپدش  گنت  دجسم  دندش و  دایز  مدرم  دجسم و  هلبق  رد  يا  هناخ  سابع  يارب  دوب  تفگ : رکب  یبا  نب  هللا  دبعزا 

هحفص 135 ] ] 

رمع سپ  ار  نیا  درکن  لوـبق  ساـبع  سپ  مهدـب  هعـسوت  ار  دجـسم  میازفیب و  دجـسمب  هـک  هدـب  ار  تا  هناـخ  نـیا  سپ  یتـسه  تعـسو  رد 
اب دـش و  راوس  نم  ندرگ  رب  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادـخ  لوسر  هنیآ  ره  منکیمن  تفگ : منکیم ، یـضار  ار  وـت  مهدـیم و  لوـپ  وـتب  نمتفگ 

نم و نایم  تفگ : يرگیدـب  ود  زا  یکی  سپ  تفرگ ، مهاوخ  وت  زا  روزب  تفگ  رمع  منکیمن ، نم  درک  تسرد  ار  شنادواـن  شدوخ  تسد 
ار اهنآ  یتعاس  یبا  سپ  دنتـساوخ  هزاجا  وا  زا  هناخ  رد  دندمآ و  وا  دزن  هداد و  رارق  یـضاق  ار  بعک  نب  یبا  سپهدب  رارق  یمکاح  تدوخ 

دوخ هصق  رمع  سپ  تسشیم ، ارم  رـس  تشاد  مزینکهک  دوب  نیا  يارب  مدرک  لطعم  ار  امـش  نم  تفگ : داد و  هزاجا  اهناب  هاگنآ  تشاد  هگن 
فالتخا نآ  رد  امـش  هچنآ  زا  تسیملع  نم  شیپ  هب  تفگ  یبا  سپ  درک  وگزاب  وا  يارب  ار  دوخ  تیاکح  ساـبع  هاـگنآ  تفگ  وا  يارب  ار 

دواد هکیتسردب  دومرفیم : هک  ار  وا  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرزا  مدینـش  هچناب  امـش  نایم  منکیم  تواضق  هتبلا  نم  دـیراد و 
اهنآ درخب  اـهنآ  زا  تساوخ  سپ  دجـسم  هلبق  رد  لیئارـسا  ینب  زا  دوب  میتـی  ود  يارب  يا  هناـخ  ار و  سدـقملا  تیب  دـنک  اـنب  تساوخ  نوچ 
متـس هملظم و  زا  اه  هناخ  نیرتزاینیب  هک  دوادب : درک  یحو  لج  زعدـنوادخ و  سپ  مریگیم  اهنآ  زا  ارنآ  هتبلانم  تفگ  سپ  دـندشن  رـضاح 

یباب و تفگ  رمع  سپ  نامیلـسب ، دندیـشخب  ارنآ  سپ  نامیلـس : سپ  تفگ : ار  سدـقملا  تیبتخاس  وت  رب  مدرک  مارح  نم  تسنم و  هناخ 
ادخ لوسر  رب  غورد  نمهک  ینکیم  نامگ  وت  ایآ  تفگ : رمعب  یبا  سپ  دومرف : ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  هک  نم  يارب  تسیک 

نینچ و هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هدینـش  امـش  زا  مادـک  ره  تفگ : وتفر  راصنا  يوسب  رمع  ما ، هناخ  زا  ورب  نوریب  ما  هتـسب 
دومرف نانچ 
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تسناد ار  نیا  رمع  نوچ  سپ  دنداد  یهاوگ  هباحص  ناگرزب  نادرم و  زا  یعمج  هکنآ  ات  نم  تفگ  نآ  نم و  تفگ  نیا  سپدهد  یهاوگ 
منک . رتشیب  قیقحت  هک  متساوخ  نکیل  مدرکیم و  ءاضما  ار  وت  لوق  هنیآ  ره  وت  زا  ریغ  دوبن  رگا  ادخب  مسق  اما  تفگ : و 

مجنپ  تروص 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  دنک  دایز  هک  تساوخ  باطخ  نب  رمع  یتقو  دیوگ : هدرک  لقن  هریره  یبا  زا  شدانـساب  یقهیب 

ضوع دنک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  لخاد  ارنآ  تساوخ  رمع  سپ  بلطملادبع  نب  سابع  هناخ  رب  يدایز  نآ  دـش  عقاو 
ار بعک  نب  یبا  سپ  دندرک  فالتخا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادخ  لوسر  شـشخب  هعیطق و  نیا  تفگ : تفریذپن و  سابع  دـهدب  ارنآ 
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نآ رب  هداد و  رارق  یتشلاب  شرف و  اهنآ  يارب  داد  روتسد  سپ  دنتفگیم  نیملسملا  دیس  واب  وا و  لزنمب  دندمآ  دندادرارق و  مکاح  دوخ  نایم 
ار هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شـشخب  هعیطق و  دومن  دای  مه  سابع  درک و  وگزاب  تساوخیم  هچ  ره  رمع  سپ  وا  ربارب  رد  دنتـسشن 

يا تفگ : دـنک  اـنب  وا  يارب  ياهناـخ  هک  ار  مالـسلا  هـیلع  دواد  شربماـیپ  هدـنب و  دوـمن  رما  لـج  زع و  دـنوادخهکیتسردب  تـفگ  یبا  سپ 
سدقملا و تیب  هلق  هرخص و  رب  دید  ارنآ  سپ  دیشکار  شریـشمش  يا  هتـشرف  هک  ینیبیم  هکیئاج  دومرف : تساجک  هناخ  نیا  مراگدرورپ و 

ناکم نیا  رد  هک  مدش  رومام  نم  تفگ : سپ  وا  دزن  دمآ  مالسلا  هیلع  دواد  سپ  لیئارسا  ینب  زا  یناوج  هناخ  رگم  زورنآ  رد  اجنآ  رد  دوبن 
نم زا  نم  ياضر  نودب  ارنآ  هداد  نامرف  وت  يادخ  واب : تفگ  ناوج  سپ  لج  زع و  يادخ  يارب  منک  انب  يا  هناخ 

هحفص 137 ] ] 

نک یـضار  ار  وا  سپ  وت  تسدب  ار  نیمز  ياه  جنگ  مداد  رارق  نم  هکیتسردب  مالـسلا  هیلع  دوادب  درک  یحو  ادخ  سپ  هن ، تفگ : يریگب ،
رپ شیم  واگ  تسوپ  کی  راطنق  کی  تا  هناخ  ناب  وت  يارب  سپ  منک  یضار  ار  وت  هک  مرومام  نم  تفگ  ناوج و  نآ  شیپ  دمآ  دواد  سپ 

يارب سپ  تفگ : نک ، یـضار  ارم  سپ  تفگ  تسا  رتهب  نآ  هکلب  تفگراطنق  اـی  تسا  رتهب  نآ  دواد و  يا  مدرک  لوبق  تفگ  تسـالط  زا 
، راطنق (9  ) هن هب  وا  زا  دـش  یـضار  هکنآ  ات  تفرگیم  تخـس  دواد  رب  هراومه  سپ  تفگ : تسالط ، زا  رپ  شیمواگ  تسوپ  هسراـطنق  هس  وت 

لخاد ارنآ  و  رمع ... درک  لوبق  سپ  اهناملـسم  هورگ  رب  مدرک  قدـصت  ارنآ  نم  ار و  یباوث  نآ  يارب  مریگیمن  نم  ایادـخ  راب  تفگ : ساـبع 
درک . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دجسم 

مشش : تروص 
هکنیا ات  ارنآ  نمب  شخبب  ای  ارنآ  شورفب  تفگ : باطخ  نب  رمع  سپ  دوب  هنیدم  دجسم  رانک  رد  يا  هناخ  سابع  يارب  دیوگ : سابع  نبا  زا 

هدب رارق  مکاح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  يدرم  تدوخ  نم و  نایم  تفگ  سپ  تفریذپن ، وا  سپ  میامن  دجـسم  وزج  ارنآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  سکچیه  تفگ  رمع  سپ  درک ، تواـضق  ساـبع  عـفنب  وا  سپ  دـنداد  رارق  ار  بعک  نب  یبا  سپ 
ایآ نینموـمریما  يا  تفگ : هاـگنآ  تسین  وـت  رب  نم  زا  رت  هاوـخریخ  رت و  حـصان  اـی  تفگ  بعکنب  یبا  سپ  تسین ، نـم  رب  وـت  زا  رت  يرج 

نذا نودب  ار  ینز  هناخ  نآرد  درک  لخاد  سپ  سدقملا  تیب  نتخاسب  ار  وا  درک  رما  لج  زع و  دنوادخ  هکیتسردبدواد  ثیدح  وتب  هدیسرن 
ولجب نوچ  سپ  وا 

هحفص 138 ] ] 

نآ نتخاس  زا  ارم  يدرک  عنم  رگا  نم  راگدرورپ  يا  تفگ : دواد  نآ ، نتخاس  ءانب و  زا  ار  دواد  درک  عنم  ادخ  دیسر  نزنآ  زا  نادرم  يریگ 
: تفگ ، دـیدرگ نم  لام  ناب و  يدرک  تواـضق  دوخ  يارب  هک  تسین  روطنیا  اـیآ  تفگ : ساـبع  سپ  هدـب ، رارق  نم  نادـنزرف  رد  ارنآ  سپ 

. مداد رارق  ادخ  يارب  ارنآ  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وت  نم  سپ  تفگ : يرآ 
تمیق ءاهب و  اهنآ  يارب  تفرگار و  یماوقا  لزانم  داد و  هعـسوت  دجـسمب  دیرخ و  یلزانم  دش  هفیلخ  نافع  نب  نامثع  نوچ  دیوگ : يرذالب 

لثم نم ، رب  درک  يرج  ار  امش  رب  نم  تمیالم  ومکح  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : سپ  دندرکهلان ، هجض و  هناخ  دزن  اهنآ  سپ  دراذگ ، ارنآ 
دلاخ نب  هللا  دبع  هکنآ  ات  دندرک  ینادنز  ار  اهنآ  همه  دادروتسد  سپس  دیدش ، یـضار  دیدرک و  رارقا  امـش  سپ  البق  درک  رمع  ار  راک  نیا 

. تخاس دازآ  ار  اهنآ  سپ  ناشیا  هرابرد  درک  تعافش  دیسا  نب 
رد بش  تسیب  داد و  هعسوت  نآ  رد  وتخاس  ار  مارحلا  دجسم  درک و  هرمع  باطخ  نب  رمع  يرجه  هنس 17  رد  دنیوگ : نآریغ  يربط و  و 
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رد ار  ناشلزانم  ءاهب  دـندشن و  ناشلزانم  شورفب  رـضاح  هک  دجـسم  ناـگیاسمه  زا  اریمدرم  ياـه  هناـخ  درک  بارخ  درک و  تماـقا  هکم 
دنتفرگ . اهدعب  ات  دراذگ  لاملا  تیب  قودنص 

هحفص 139 ] ] 

دجسم مارحلا و  دجـسم  نداد  هعـسوت  عقوم  مکحب  ملاع  هفیلخ  هک  دهدیم  یـسردامب  تایاور  نیا  عومجم  نتفرگ  دیوگ : ( هللا همحر  ) ینیما
نداد تعـسو  عقوم  رد  وا  نکل  رگید  يدرم  رذوباشتیاور و  رد  دومن  یبا  اـب  تقفاوم  هداد و  ربـخ  واـب  بعک  نب  یبا  هکنآ  اـت  هدوبنیبـنلا 
لمع نیا  زا  رت  بیجع  تسنادـیمن و  هکیئاج  زا  دومن  لـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هدیـسرتیاور  تفـالخب  مارحلا  دجـسمب 

. دوزفا دجسمب  تفرگ و  روزب  ار  مدرم  ياه  هناخناب  ملع  هیوبن و  تنس  نیا  روهظ  زا  دعب  نآ  تسا و  نامثع 

قالط مکح  زا  هفیلخ  توکس 

کی مالسا  رد  قالط و  ود  تیلهاج  رد  دوب  هداد  قالط  ار  شنز  هک  دندیسرپ  يدرم  زا  ار  باطخ  نب  رمع  تفگ  هک  هدش  تیاور  هداتق  زا 
كرـش لاـح  رد  وت  قـالط  هک  منکیم  رما  ار  وت  نم  نکل  تفگ : نمحرلا  دـبعسپ  یهن ، هن  منکیم و  رما  هن  ار  وـت  نم  تفگ : سپ  قـالط ،

. تسین يزیچ  درادن و  یشزرا 
تخانــش و مدـع  يارب  رگم  هلئــسم  مـکح  تخانــشب  لـئاسم  زاـین  تجاـح و  عـقوم  رد  دـنک  یهن  رما و  زا  يرود  هـک  دوـبن  ( هـفیلخ ) رمع

رد قالط  مکحب  هللا  دبع  شرسپ  ینادان  لهج و  زا  رتمک  وا  ینادان  لهج و  ویگتسنادن 

هحفص 140 ] ] 

نبا وا و  ناـیم  هک  یئوگتفگ  رد  دومن  ار  تفـالخ  يارب  تیحالـص  یفن  يو  زا  تفرگ و  شردـپ  وا  زا  ار  نیا  ماـقتنا  تسین و  ضیح  لاـح 
. میدرک وگزاب  ارنآ  مجنپ ص 360  وزج  رد  ام  تفای و  نایرج  سابع 

تشوگ ندروخ  رد  هفیلخ  يار 

سپ دوبن  یهاگراتـشک  نآ  زا  ریغ  هنیدـم  رد  عیقب و  رد  ماوع ... نب  ریبز  هاگراتـشک  دـیآیم  رمع  دـیوگ : هک  هدـش  لقن  رمع  نب  هللا  دـبع  زا 
: تفگیم دزیم و  شقالش  اب  ار  وا  یپ  رد  یپ  زور  ود  دیرخ  یتشوگ  يدرم  دیدیم  یتقو  سپ  دوب  وا  صوصخم  قالـش  هرد )  ) وا اب  دمآیم و 

. هدنام هنسرگ  زور  ود  تمکش  ایآ 
: واب تفگ  رمع  سپ  دوب  هتفرگ  تسدـب  یتشوگ  هک  تشذـگ  باطخ  نب  رمعب  راصنا  زا  يدرم  هک  هدـش  تیاـکح  نارهم  نب  نومیم  زا  -2
: تفگ واب  سپ  دوبتشوگ ، وا  اب  تشذـگ و  واب  ادرف  سپ  تسبوخ  تفگ  نانمومریما  يا  مربیم  ما  هداوناخ  يارب  تشوگ  تفگ : یچ ، نیا 

تفگ یچ  هگید  نیا  تفگ : سپ  دوب  تشوگ  وا  اب  تشذگ و  واب  موس  زور  سپـس  تسبوخ ، تفگ : تسنم ، لها  تشوگ  تفگ  یچ  نیا 
ذیبنلا محللا و  نیرمحالا  مکایا و  تفگ " : تفر و  ربنم  يالاب  هاگنآ  دز  وارـس  رب  شقالـش  اب  سپ  تسنم  هداوناـخ  تشوگناـنمومریما  يا 

نید و هدننکدساف  ات  ود  نیا  هکنوچ  بورشم  تشوگ و  دینک ، يرود  یخرس  ود  زا  هک  داب  امش  رب  "
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هحفص 141 ] ] 

تسا . لام  هدننک  فلت 
نمتابیطلا هدابعل و  جرخا  یتلا  هنیز  مرحنم  لق  ارنآ "  يانعم  داـفم و  میـسانشیمن  تسا  یبیجع  هقف  نیا  دـیوگ : هیلع ) هللا  ناوضر   ) ینیما

دوشیمن عمج  نیا  ارهزیکاپ و  كاپ و  ياه  يزور  هدروآ و  نوریب  شناگ  هدنب  يارب  ادخ  هک  ار  یتنیز  هدرک  مارح  یـسک  هچ  وگب  قزرلا " 
رد تابورشم  ياقآ  تشوگ و  ترخآ  ایند و  رد  اهتشروخ  ياقآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  لوق  زا  هدمآ  گرزب  ربمایپ  زا  هکیثیدح  اب 

. تسبآ ترخآ  ایند و 
یتقو نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  يدرم  هکنیا  زا  هدمآ  سابع  نبا  زا  یحیحص  تیاور  رد  هک  هچنآ  و 
سپ مدرک ، مارح  مدوـخ  رب  ار  تشوـگ  سپ  دوـشیم ، کـیرحت  نم  توهـش  منکیم و  اـهنزب  میـسقتو  عـیزوت  ارنآ  دـمآ  مریگ  یتـشوگ  هک 

هک دینکن  دح  زا  زواجت  امش و  ربهدرک  لالح  امش  رب  ادخ  هک  هچنآ  ياهکاپ  دینکن  مارح  دیدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دومرف  لزان  دنوادخ 
همادا رد  تهارک  ضرف  رب  انب  تسا و  هزیکاپ  لالح و  هک  ادخ  هدومن  امـش  يزور  هک  هچنآ  زا  دـیروخب  درادـن  تسود  ار  نیزواجتم  ادـخ 

ریزعت و بجوم  مرج و  نداد  همادا  ندروخ و  یپ  رد  یپ  زور  هس  ای  زور  ود  ایآ  سپ  تشوگ  ندروخ 

هحفص 142 ] ] 

نید هدننک  دساف  تقونآ  رد  دشاب  هدوب  سپ  دسریم  مارح  بارـش  نایز  هدسفمب و  تشوگ  نایز  هدسفم و  ایا  تسیرمع و  قالـشب  هجنکش 
دشابن و راکیب  لاوحا  زا  یلاح  رد  قالش  هک  تسبجاو  هنیآ  ره  نیملسم  راشقا  فانصا و  رد  دوش  لمع  يار  نیاب  رگا  لام و  هدننک  فلت  و 

. دوش انشآ  نیملسم  رس  رب  ابترم 

یندم يدوهی  هفیلخ و 

تعیب وا  اب  باطخ و  نبرمع  رب  میدـش  عمج  سپـس  قیدـص  رکب  یبا  رب  زامن  رب  مدـش  رـضاح  نم  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  لـیفطلا  یبا  زا 
ام هکینیب  رد  سپ  میدیمان  نینموملا  ریما  ار  وا  هکنآ  ات  میتفریم  رمع  شیپ  میدرکیم و  دمآ  تفر و  دجـسمب  میدنام و  يزور  دـنچ  مدرک و 

یسوم ردارب  نوراه  نادنزرف  زا  وا  دندرکیم  لایخ  اهیدوهی  هک  دمآ  رمع  شیپ  هنیدم  نایدوهی  زا  يدوهی  کی  هاگان  میدوب  هتسشن  وا  شیپ 
باتک امـش و  ربمایپ  هب  رتاناد  امـش  کی  مادـکنانموم  ریما  يا  واب : تفگ  رمع و  رباربرد  داتـسیا  هکنآ  اـت  تسا  مالـسلا  اـمهیلع  نارمع  نب 

ام و ربمایپ  هب  رتاناد  ملعا و  نیا  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  یلعب  هراشا  رمع  سپ  مهاوخیم  هچنآ  زا  منک  لاوئـس  وا  زا  اـت  تسامـش  ربماـیپ 
. تسام ربمایپ  نآرق 

ات و هس  ات و  هس  زا  ار  وت  منکیم  لاوئس  نم  تفگ  یهاوخیم  هک  هچ  ره  زا  سرپهب  دومرف : ع :)  ) یلع يا  یتسه  نینچ  وت  ایآ  تفگ : يدوهی 
تسرد باوج  رگا  مسرپیم  لوا  يات  هس  زا  تفگ : يدوهی  زیچ ، تفه  زا  وت  زا  مسرپیم  نم  یئوگیمن  ارچ  دومرف و  مالسلا  هیلع  یلع  یکی 

هحفص 143 ] ] 
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. منکیمن یلاوئس  رگید  يداد  باوج  طلغ  ای  يدادن  باوج  رگا  مسرپیم و  یکی  رگید و  يات  هس  زا  يداد 
يدوهی سپ  دـیوگ : متفگ ، تسرد  ای  متفر  اطخ  هک  مداد  باوج  ار  وت  نم  يدیـسرپ و  رگا  ینادـیم  اجک  زا  دومرف : واـب  مالـسلا  هیلع  یلع 

یسومهتکید ءالم و  اب  تسنم  ناکاین  ناردپ و  زا  نم  ثاریم  باتک  نیا  تفگ  دروآ و  نوریب  يا  هنهک  باتک  درب و  دوخ  نیتسآ  رد  یتسد 
مداد وتب  تسرد  باوج  رگاادخب  مسق  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  منک ، لاوئس  وت  زا  مهاوخیم  هکتـسلاصخ  نیا  نآ  رد  نوراه و  طخ  و 

مالسلا هیلع  یلع  موشیم : ناملسم  وت  تسدب  تعاس  نیمه  يداد  تسرد  باوج  رگا  ادخب  مسق  تفگ : ترضحنآب  يدوهیيوشیم  ناملسم 
دش و هدیئورنیمز  يور  هکیتخرد  لوا  زا  دش و  هدراذگ  نیمز  يور  رب  هک  یگنس  لوا  زا  نمب  هدب  ربخ  تفگ : يدوهی  نک  لاوئس  دومرف :

دوب ؟ هچ  دیدرگ  يراج  نیمز  يور  هکیا  همشچ  لوا 
سدقملا تیب  هلق  هرخص و  هک  دنکیم  لایخ  دوهی  دش  هداهن  نیمز  يور  رب  هک  یگنـس  لوا  هکیتسردب  يدوهی  يا  دومرفمالـسلا : هیلع  یلع 

مدرم دادرارق و  مارحلا  هللا  تیب  نکر  رد  ارنآ  سپدروآ  نیمزب  تشهب  زا  شدوخ  اب  ارنآ  مدآ  هک  دوب  دوسالا  رجح  نآ  دنتفگ  غورد  دوب و 
ادخب مهدیم  یهاوگ  تفگيدوهی : ادخ ، ناشدوخ و  نایم  رد  دننکیم  نامیپ  دـهع و  دـیدجت  نآ  اب  دنـسوبیم و  ار  وا  دـننکیم و  سمل  ارنآ 

. یتفگ تسار  وت  هک  مسق 
نکیل هتفگ و  غورد  دوب و  نوتیز  تخرد  نآ  هک  هتشادنپ  دوهی  دش  هدیئور  نیمز  يور  رب  هکیتخرد  لوا  اما  و  دومرف : واب  مالسلا  هیلع  یلع 

تشهب زا  ارنآ  مدآ  هک  هوجع ) يامرخ   ) تسا یعون  يامرخ  تخرد  نآ 
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یتفگ . تسار  هک  ادخب  مهدیم  تداهش  تفگ  يدوهی  تسا ، هوجع  زا  اهامرخ  همه  لصا  سپ  تشاک  دروآ و  نیمزب  دوخ  اب 
تسا و سدقملا  تیب  هرخـص  ریز  هک  تسا  یئ  همـشچ  نآ  هک  هدرک  نامگ  دوهی  دش  يراج  نیمز  يور  رب  هکیا  همـشچ  لوا  اما  و  دومرف :
نآ و شیپ  درک  شومارف  ار  روش  دوس  کمن  یهام  عشوی )  ) یسوم قیفر  هک  تسیگ  هدنز  بآ  تایح و  همشچنآ  نکیل  هتـشادنپ و  غورد 

مسق ادخب  تفگ  يدوهی  سپ  دندیسر ، رضخب  ات  دنتفرگ  ار  وا  بقع  شقیفر  یسوم و  دیرپ و  بآ  رد  دش و  هدنز  دیسر  یهامب  بآ  نوچ 
. یتفگ تسار  هک 

دمحم لزنم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  تسا  تشهب  ياجک  رد  هک  دمحم  لزنم  زا  هدب  ربخ  ارم  تفگ : نک  لاوئـس  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
مهدـیم تداهـش  تفگ  يدوهی  تسا ، لجو  زع  نمحر  يادـخ  شرعب  اهتـشهب  نیرتکیدزن  تسا  اهتـشهب  نایم  رد  ندـع  تشهب  تشهب ، زا 

. یتفگ تسار  هک  مسقادخب 
ای دریمیم  ایآ  ترـضحنآ و  زا  دعب  دـنامیم  هزادـنا  هچ  شلها  رد  دـمحم  یـصو  زا  ارم  هدـب  ربخ  تفگ : سرپ ، هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 

نـساحم رـسب و  درک  هراشا  نیا و  زا  نیا  دوشیم  نیگنر  دنامیم و  وا  زا  دعب  لاس  یـس  يدوهی  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دوشیم ، هتـشک 
. هللا لوسر  دمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  مهدیم  تداهش  تفگ : دیرپ و  اج  زا  يدوهی  سپ  : دیوگ شکرابم 

رب تسا  رمع  حیرـصت  نآ  رد  ینیبیم و  هچنانچ  تسا  هداتفا  ثیدح  رد  هدرک و  لقن  یتا  له  هروس  حرـش  ردیتفلا  نیز  رد  یمـصاع  ظفاح 
قالطالا یلع  تسا  تما  ملعا  رمع  دیوگیم : هعیـشولا  بحاص  یـسوم  و  وا ، باتک  نآ و  ربمایپ  هب  تسا  تما  ملعا  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا 

زا دعب 
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تسا . رتانیب  شدوخ  رب  یمدآ  و  هریصب ، هسفن  یلع  ناسنالا  و  رکب ، یبا 

دش لوعب  لئاق  ثاریم  ضئارف  رد  هک  تسا  یسک  لوا  هفیلخ 

عفد دش و  هدـیچیپ  ضئارف  وا  يارب  هکیتقو  دوب  باطخ  نب  رمع  ار  ثرا  ضئارف  درک  دایز  هکیـسک  لوا  دـیوگ : هدـش  تیاور  سابع  یبا  زا 
سپ دوب ، يراکزیهرپ  درم  بقع و  ارمادک  تخادنا و  ولج  ادخ  ار  امـش  کیمادـک  منادـیمن  مسق  ادـخب  تفگ : یـضعب  رب  ار  یـضعب  درک 
هچنآ یقح  بحاص  ره  رب  منک  لـخاد  اـه و  هصحبمنک  میـسقت  امـش  رب  ار  لاـم  هکنیا  زا  نميارب  دـشاب  رت  عیـسو  هک  اریزیچ  منیبیمنتفگ 

. ماهس ندش  دایز  هضیرف و  تشگرب  زا  نآ  رب  دوشیم  لخاد 
هکینآ زا  دعب  سابع  نبا  رب  میدش  دراو  ناثدح  نب  سوا  نب  رفز  نم و  دیوگ : هک  هدش  لقن  دوعـسم  نب  هبتع  نب  هللا  دـبع  نب  هللا  دـیبع  زا  و 
اـصحا دراد  ددع  تهج  زا  ار  ناور  گیر  باسح  هکنآ  دـینکیم  لایخ  امـش  تفگ  سپ  ار  ثاریم  ضئارف  میدرک  وگزاب  دوب و  هدـش  انیبان 

. تساجک ثلث  ياج  سپ  دوربفصن  فصن و  هاگ  ره  ار  ثلث  فصن و  فصن و  لام  رد  دنکن 
: تـفگ ارچ ، و  تـفگ : دوـب  باـطخ  نـب  رمع  تـفگ : دوـب  یک  ار  ضئارف  درک  داـیز  هکیـسک  لوا  ساـبع  رــسپ  يا  تـفگ : واـب  رفز  سپ 
ار کیمادک  منادیمن  مسق  ادخب  امش ، اب  منک  راک  هچ  منادیمن  ادخب  مسق  تفگ : دندشیم  راب  یضعب  رب  یضعب  وا و  رب  دشیم  هدیچیپهکیتقو 

نیا زا  رتهب  اریزیچ  لام  نیا  رد  منیبیمن  نم  و  تفگ : رخوم ، ار  مادک  تشاد و  مدقم  ادخ 
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ادخ هک  ار  یـسک  تشادیم  مدقم  رگا  ادخب  مسق  و  تفگ : سابع  نبا  سپـس  امـش ، ياه  مهـس  اه و  هصحب  امـش  رب  منک  میـسقت  هک  دـشاب 
رخوم مادک  مدقم و  مادک  و  تفگ : واب  رفز  سپ  دشیمن  دایز  هضیرف  هتخادنا  شبقع  ادخ  هک  ار  یـسک  تشاذـگیم  رخوم  هتـشاد و  مدـقم 

وا يارب  هک  تسا  رهوش  هضیرف  نیا  هتـشاد و  مدقم  ادخ  هکتـسنآ  نیا  سپيا  هضیرفب  رگم  دوشن  لیاز  هک  يا  هضیرف  ره  تفگ  سپ  تسا 
کی تشه  هب  ددرگیم  رب  دوش  لیاز  وا  زا  رگا  سپ  تسا  عبر  شیارب  نز  دوشن و  مک  وا  زا  يزیچ  دـش  عبرب و  لـیاز  رگا  سپ  تسا  فصن 

ام اهنآ  يارب  دـش  لخاداهنآ  رب  اهرتخد  رگا  سپ  تسا  فصن  شیارب  رهاوخ  کی  تسا و  ثلث  ود  ناشیا  رب  نارهاوخ  دوشیمن و  مک  وا  زا 
هتـشاد مادـقم  ار  وا  هضیرف  ادـخ  هکار  یـسک  دـهدب  رگا  سپ  هتخادـنا  ناـشریخات  ادـخ  دنتـسه  یئاـهنآ  هورگ  نیا  سپ  دوب  دـهاوخ  یقب 

زیچ هچسپ  واب : تفگ  رفز  سپ  دوشن  دایز  هضیرف  ماهـسب  هتخادنا  ناشبقع  ادخ  هکیناسک  نایم  هدنام  هچنآ  دنک  میـسقت  نآ  زا  سپمادـک 
مسق . ادخب  وا  تنوشخ  بعر و  تبیه و  تفگ  رمع  رب  يار  نیاب  ینک  هراشا  هک  تشادزاب  ار  وت 

. دش لوعب  لئاق  ضئارف  رد  هک  دوب  یسک  لوا  رمع  هک  هدش  لقن  يراوتکس ص 152 : هرضاحم  و  وا ص 93 ، خیرات  یطویس و  لئاوا  رد  و 
میوگب نم  هک  تسنکمم  یچ  دیوگ : هحور ) هللا  سدق   ) ینیما
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لوق زا  دعب  ای  بقع  ار  مادک  هتخادنا و  ولج  ادخ  ار  مادک  منادیمن  ادخب  مسق  امـشب و  منک  راک  هچ  منادیمن  ادخب  مسق  هفیلخ : لوق  زا  دـعب 
شماهس هضیرف  دوب  هتشاد  رخوم  ادخ  هک  ارنآ  دوبهتشاد  رخوم  هتشاد و  مدقم  ادخ  هک  ارنآ  دوب  هتـشاد  مدقم  رگا  ادخب  مسق  و  سابع ، نبا 

. دشیمن دایز 
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رد هکتسیسک  وا  نداد " و  يار  رد  امش  رب  ياو  وا " : لوق  تسنیا  هکنآ  لاح  ضئارف و  رد  ندرک  تواضق  زا  درکیمن  يروديدرم  هنوگچ 
ناشیا رب  اوتف  سپ  دـننک  ظفح  ارنآ  هک  هدرک  هتـسخ  ار  اهنآ  ثیداحا  دنتـسه  ننـس  نانمـشد  يار  باحـصا  هک  دـینادب  تفگیم  شا  هبطخ 

تعدـب مینکیم و  يوریپاـم  هدـننک و  عورـشم  هن  میا  هدـننک  ادـتقاام  هک  دـینادب  دـندرک  هارمگ  مه  ار  مدرم  دـندش و  هار  مـگ  سپ  دـنداد 
يراذگ تعدب  راک و  لوا  زاغآ و  تسنیا  ای  ندرک  يوریپ  ءادتقا و  تسا  نینچایآ  میشاب  رثاب  کسمتم  هکیمادام  میوشنهارمگ  میراذگیمن 

. نید رد 
ادخ و يوسب  رت  ضوغبم  یلهج  تسین  هلمج  نیا  هدنیوگ  تسوا  هکنآ  لاح  ار و  ضئارف  دـنادن  هک  هفیلخ  لثم  يارب  تسا  زیاج  هنوگچ  و 

. وا ینادوک  ماما و  لهج  زا  نیملسم  هعماج  يارب  رترضم  هن 
نا لبق  اوهقفت  هدـنیوگ  تسوا  هکنآ  لاح  دـنک و  ادـخ  نید  رد  هقفت  هکنآ  زا  شیپ  ار  تواـضق  سلجم  نادـیم و  درکیم  لاغـشا  روطچ  و 

سیئر هکنآ  زا  شیپ  دیزومایب  نید  ماکحا  هقف و  دینک و  هقفت  اودوست ،

هحفص 148 ] ] 

. دینک یگرزب  دیوش و 

شلامع لاوما  ندرک  هرداصم  ندرک و  میسقت  رد  رمع  داهتجا 

ارناشیا . لاوما  درک  فصن  لامع و  اب  درک  تکرش  هک  دوب  یسک  لوا  وا 
درک و لزع  ارم  نوچ  سپ  دش  عمج  رازه  هدزاود  نم  يارب  سپ  درک  نیرحب  رادنامرف  لماع و  ارم  باطخ  نب  رمع  تفگ : هریره  یبا  زا  -1
: تفگ ار  هللا  لام  يدرک  يدزد  ادـخ ، باتک  نمـشد  تفگ و  اـی  نیملـسم  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا  تفگ : نمب  مدـش  رمع  رب  دراو  نم 
دشاب و نیملسمو  ادخ  نمشد  هک  متسه  یـسک  نمـشد  نم  نکیل  و  متـسین ، وا  باتک  نمـشد  تفگ  ای  نیملـسم ، ادخ و  نمـشد  نم  : متفگ

رفغا مهللا  متفگ : مدناوخ  ار  حبـص  زامن  نوچ  تفرگ و  رازه  هدزاود  نمزا  سپ  تفگ : دش ، عمج  یماهـس  دـندروآ و  هچب  یئاهبـسا  نکل 
دـش لماع  هک  قیقحتب  هچ ، يارب  تفگ : هن ، متفگ : يوشیمن  لماع  ایآ  هریره  وبا  يا  تفگنآ : زا  دـعب  هکنآ  ات  شخبب  ار  رمع  ایادـخ  رمعل 
رـسپ هریره  وبا  نم  دوب و  ربمایپ  دنزرف  ربمایپ  فسوی  متفگ : سپ  نیمز ، ياه  هنیجنگ  رب  هدبرارق  ارم  تفگ  فسوی  دوب  وت  زا  رتهب  هکیـسک 

جنپ یتفگن : ارچ  سپ  تفگ : زیچود  زیچ و  هس  زا  مسرتیم  امش  زا  متسه و  هیما 
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نودـب منک  مکح  مکح و  نودـب  میوگب  هک  مراد  تهارک  يریگب و  ار  ملام  يرب و  هب  ار  میوربآ  ینزب و  متـشپ  رب  هک  مسرتیم  متفگ : زیچ ،
ملع .

نآ زا  سپ  یتشادـنشفک  نیلعن و  وت  هکنآ  لاح  مدـینادرگ و  نیرحب  رب  لماع  نم  ار  وت  هک  یتسناد  تفگ : واب  ار و  هریره  وبا  دـیبلط  رمع 
دندادیم مدرم  هک  دوب  یئایاده  هدیئاز و  هرک  هک  دوب  یئاهبسا  ام  يارب  تفگرانید : دصشش  رازهب و  يا  هدیرخ  یئاهبسا  وت  هک  دیـسر  نمب 

يرآ تفگ : تسین ، وت  يارب  تفگ : هدب  ارنآ  تسیدایز  نیا  ار و  تجراخم  يزور و  مدرک  باسح  وت  يارب  نم  تفگ : دش ، ناب  قحلم  هک 
: تفگ هاگنآ  دش  يراج  نوخ  هکنآ  ات  دز  مکحم  نانچ  ار  وا  شقالش و  اب  وا  يوسب  تساخرب  سپـس  مروایم  دردب  ارتشپ  هک  مسق  ادخب 
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تبغر ولیمب  ارنآ  یتفرگ  لـالح  زا  رگا  تسا  نیا  : تفگ مداد ) ادـخ  هار  رد  ینعی   ) مدرک باـسح  ادـخ  دزن  ارنآ  نم  تفگ : ار  اـهنآ  راـیب 
يارب رگم  هدـیئازن  اروـت  همیما  اهناملـسم  يارب  هـن  تـسا و  ادـخ  يارب  هـن  دـندروآ  وـت  يارب  مدرم  نیرحبطاـقن  نـیرترود  زا  اـی  یتـخادرپ ،

. دوب هریرهوبا  رد  امهمیما  ینارچرخ و 
وا لام  رمع  نوچ  سپ  ار ، دعس  ءاعد  دیزیهرپهب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوقيارب  باجتـسم ، دنتفگیم : واب  هک  صاقویبا  نب  دعـس  - 2

یباین عقوم  نیا  رد  تفگ : یلب ، تفگ : ارم ، ینک  نیرفن  هکنیاب  تفگ  واب  رمع  متفرگ ، میمصت  نم  هنیآ  ره  تفگ : واب  دعـس  درک  فصن  ار 
. تخبدب مراگدرورپ  ندرک  اعدب  ارم 

زا يرد  نآ  يارب  هقبط و  دنچ  یترامع  صاقو  یبا  نب  دعس  درک  انب  دیوگ : قاحسا  نبا  زا  هدرک  لقن  نادلبلا ص 286  حوتف  رد  يرذالب  و 
هدش يراک  تبنم  صوصخم  برد  شرصق  رب  داد  صاصتخا  داد و  رارق  بوچ 
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ار دعـسو  دـینازوس  ار  یـصوصخ  یموـمع و  برد  هکنآ  اـت  اریراـصنا  هملـسم  نب  دـمحم  تخیگنارب  باـطخ  نـب  رمع  سپ  هرقن ، ـالطب و 
ریخ . رگم  رمع  هرابرد  تفگن  دعس  سپ  هفوک  دجاسم  رد  تشاداو 

. تفرگ ار  ناشلام  فصن  سپ  صاقو  یبا  نب  دعس  هلمج  زا  ارناشلاوما  دنتشون  سپ  ار  شلامع  رمع  دادنامرف  دیوگ : یطویسو 
. ار وا  لاوما  درک  فصن  هرصب  زا  اریرعشا  یسوم  وبا  رمع  درک  لزع  هکیتقو  -3

: کیلع مالـس  : صاع نب  ورمعب  باـطخ  نب  رمع  هللا  دـبع  زا  دوب ، رـصم  رب  رمع  رادـنامرف  وا  وصاـع  نب  ورمعب  باـطخ  نب  رمع  تشون  -4
تسه نم  رطاخ  يا و  هدش  یناگ  هدرب  دنفسوگ و  واگ و  رتش و  بسا و  ياراد  هک  هدش  رـشتنم  وتيارب  يا  هعیاش  هک  هدیـسر  نمب  قیقحتب 

. نکن نامتک  ارنآ  يدروآ و  ار  لاوما  نیا  اجک  زانم  يارب  سیونب  سپ  یتشادن  یلام  وت  نیا  زا  شیپ 
وا زج  هک  ار  یئادـخوتب  مراذـگیم  ساپـس  رکـش و  نم  سپ  کـیلع ، مالـس  نینموم  ریما  هللا  دـبع  يوسب  تشون : واـب  صاـع  نب  ورمع  سپ 

شیپ هک  تخانشیم  ارم  وا  هکنیا  هدش و  عیاش  نم  يارب  هچنآ  هدش  دای  نآ  رد  هک  نمب  دیسر  نینموم  ریما  همان  سپ  دعب : اما  تسین ، یئادخ 
هفرح زا  منکیم  جـالع  نم  نازرا و  نآ  رد  خرن  هک  متـسه  ینیمز  رد  نم  هک  ار  ناـنموم  ریما  منکیم  مـالعا  نم  متـشادن و  یلاـم  نم  نیا  زا 

نم دوب  لالح  وت  اب  تنایخ  رگا  مسق  ادخب  تسا ، هعـسوت  نینموم  ریما  يزور  رد  دـننکیم و  جالع  نآ  لها  هک  هچنآ  تعارز  يراد و  مراد 
هدـنز ناب  میدرگرب  رگا  تسوت  يارب  ندرک  لمع  زا  رتهب  نآ  هک  تسه  یئاهبـسح  يارب  هک  نک  هاتوک  درم  يا  سپ  مدرکیمن ، تناـیخوتب 

رد هک  مدوخناجب  مسق  و  ناب ، درک  میهاوخ  یگ 

هحفص 151 ] ] 

ار وـت  یلفق  نم  دوـب و  روـطنیا  ارم  هکیتسردـب  سپ  تسین  وا  يارب  یتمذـم  هکنآ  لاـح  تسا و  مومذـم  وا  یگ  هدـنز  هکتـسیسک  وـت  شیپ 
مدرکن . تکرش  وت  لمع  ردو  مدوشگن 

تشون  وا  هب  رمع  سپ 
ار دوخ  هک  دنکن  زاینیب  ار  وت  دروم  ریغ  رد  نداد  مالک  بیترت  یتشون و  هکیئاه  هناسفا  نآ  زا  متسین  مسق  ادخب  نم  هکیتسردب  سپ  دعب : اما 
رب دیا  هتـسشن  نارادنامرف  امـش  هکیتسردـب  ار  وت  لام  دـنک  فصن  سپ  ار  هملـس  نب  دـمحم  وت  يوسب  متخیگنارب  نم  ینک و  هئربت  هیکزت و 

يارب امـش  اعطق  اما  ناتدوخ  يارب  دینکیم  ایهمو  ناتنادنزرف  يارب  دینکیم  عمج  دنکیمن  ینثتـسم  ار  امـش  يا  هناهب  رذـع و  لام  ياه  همـشچ 
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. مالسلا دیربیم و  ثراب  ار  شتآ  دینکیم و  عمج  یمان  دب  ناتدوخ 
زا يزیچ  ندروخ  زا  درک  عانتما  هملـس  نب  دمحم  سپ  داد  بیترت  یناوارف  ياذغ  وا  ياربورمع  دش  دراو  وا  رب  هملـس  نب  دـمحم  نوچ  سپ 

یئاذغ نکیل  ارنآ و  مروخیم  دنراذگ  نم  شیپ  ار  ینامهیم  ياذغ  رگا  تفگ  سپ  ار  ام  ياذغ  ینادیم  مارح  ایآ  تفگ : واب  ورمع  سپ  نآ ،
ارنآ تسا و  وت  يارب  هک  اریزیچ  ره  نم  يارب  سیونب  سپ  مماشایمن ، وت  شیپ  مهبآ  مسق  ادخب  تسا  رش  همدقم  نآ  هک  يدراذگ  نم  شیپ 
سپ دراذگ  ار  يرگید  تفرگ و  ار  ود  نآ  زا  یکی  سپ  دنام  یقاب  شفک  تفجکی  هکنآ  ات  ار  شلاوما  مامت  درک  میسقت  سپ  نکن ، ناهنپ 

رد باطخ  نب  رمع  ياربصاع  نب  ورمع  هک  ار  ینامز  دنک  ماندب  وتشز  ادخ  هملس  نب  دمحم  يا  تفگ : صاعنب و  ورمع  دش  كانمشخ 
نآ زا  تسنآ  لثم  مه  شرسپ  رس  رب  دنکیم  لمح  شرس  يور  مزیه  زا  يا  هتـشپ  هک  ار  باطخ  مدیدیم  نم  مسق  ادخب  درک  يرادنامرف  نآ 

هکیدرب رد  رگم  دوبن  رسپ  ردپ و 

هحفص 152 ] ] 

. دشاب هدش  نیزم  الطب  هکیجابید  سابل  ندیشوپب  دوش  یضار  هک  دوبن  لئاو  نب  صاع  مسق  ادخب  و  دیسریمن ، تسد  چمب 
دوبن رگا  ادـخب  مسق  دنتـسه و  شتآ  رد  ود  ره  وا  ردـپ  وت و  ردـپ  اـما  تسا و  رتـهب  وت  زا  رمع  مسق  ادـخب  وش  تکاـس  تفگ : واـب  دـمحم 

لاحـشوخ ار  وت  نآ  نادازون  دنک و  رورـسم  ار  وت  نآ  یناوارف  هکیدنفـسوگ  لوقاع  مدراذـگیمن  هنیآره  یتفرگ  یـشیپ  نآ  رد  وت  هکینامز 
نکن وگزاب  رمعب  تسادخ و  تناما  وت  دزن  نم  نانخس  نیا  تفگ : ورمع  سپ  دیامن ،

: تفگ نایفـسوبا ، امب  هدـب  هزاـجا  تفگ : رمع  سپ  دـش  رمع  رب  دراو  وا  شیپ  زا  تشگرب  نوچ  سپ  درک  ندـید  ار  هیواـعم  نایفـسوبا  - 5
: تفگ هداتسرفب  داتسرف و  نایفسوبا ) نز   ) دنه يارب  ارنآ  تفرگ و  ار  وا  يرتشگنا  رمع  سپ  میهدب  هزاجا  نآب  ار  وتهک  هدیـسرن  امب  يزیچ 

فقوت ردقنا  سپ  نک  رـضاح  ار  اهنآ  مدرپس  وتب  مدروآ و  هک  ار  نیجرخ  ود  نآ  نک  هاگن  يرتشگنا  یناشنب  دیوگیم  نایفـسوبا  وگب  دـنهب 
اهنآ دش  هفیلخ  نامثع  نوچ  و  لاملاتیب ، رد  تخادـنا  ار  اهنآ  رمع  سپ  دـندروآ  دوب  مهرد  رازه  هد  نآ  رد  هکنیبجرخ  ود  هک  رمع  درکن 

. درک شنزرس  ناب  ارم  تفرگ و  بیع  نم  رب  ارنآ  رمع  هک  ار  یلام  مریگیمن  نم  تفگنایفسوبا  سپ  نایفس  یباب  دینادرگرب  ار 
اه هار  زا  یـضعب  رد  واـب  درک  لوزعم  ار  وا  سپـس  دوـمن  نآ  تافدـص  فئاـط و  یلاو  ار  نایفـس  یبا  نب  هـبتع  باـطخ  نـب  رمع  نوـچ  - 6
هن تسا و  وت  يارب  هن  نیا  مسق  ادخب  تفگ : يدروآ  اجک  زا  ار  اه  لوپ  نیا  تفگ : واب  سپ  دید  لوپ  مهرد  رازه  یس  وا  اب  درک و  دروخرب 

یلام وا  ابار  دوخ  رادـنامرف  لـماع و  تفگ : رمع  سپ  يا ، هعرزم  ندـیرخ  يارب  نآ  اـب  موریم  نوریب  تسیلاـم  نیا  نکیل  اهناملـسم و  يارب 
میتفای
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تسهيزاین لام  نیا  رد  وت  ایآ  تفگ : نایفـس  یباب  دش  هفیلخ  نامثع  نوچ  سپ  تفرگ  وا  زا  ارنآ  لاملا و  تیب  رگم  نآ  ياربیهار  تسین 
نکن در  نکیل  تسا و  زاین  نآب  ام  يارب  هک  مسق  ادخبتفگ  ار ، یتهج  یهار و  نآ  رد  باطخ  رـسپنتفرگ  يارب  منیبن  نم  هکیتسردـب  سپ 

دمآ . دنهاوخ  وت  زا  دعب  هکیناسک  وت  رب  دنادرگرب  سپ  هدوب  وت  زا  شیپ  هکیسک  لعف  وت 
رد وت  ماکح  زا  یمکاح  لام  دـنتفگ : تسیک  لام  انب  نیا  تفگ : سپ  دـنتخاسیم  چـک  گنـس و  اب  هکیناـمتخاسب  تشذـگ  رمع  يزور  - 7

. لگ بآ و  تسا  نیما  ود  يراکتنایخ  ره  رب  نم  يارب  تفگیم  اروا و  لام  درک  هرداصم  سپ  تسا ، نیرحب 
بیذکت رگا  هدوب و  وا  رب  هک  هچنآ  رب  تسا  رادـنامرف  وا  سپ  درک  بیذـکت  ار  شدوخدـلاخ  رگا  هک  هدـیبع : یبا  يوسب  داتـسرف  رمع  - 8
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وبا سپ  ار  شدوخ  درکن  بیذـکت  سپ  دـنک ، تمـسق  وشخب  ود  ارنآ  درادرب و  ار  شا  هماـمع  سپ  تسا  لوزعم  وا  سپ  ار  شدوخ  درکن 
هعاط اعمـس و  تفگیم  دـلاخ  دراذـگ و  وا  يارب  ار  رگید  ياتکی  تفرگ و  مه  ار  شنیلعن  ياتکی  هک  اجنآ  ات  درک  میـسقت  ار  شلام  هدـیبع 

. ار نانموم  ریما  معیطم  مدینش و  نینموملا  ریمال 
يوسب داتـسرف  سپ  ار  واب  ندرک  ناسحا  دوب  هدرک  دصق  هک  هداد  سیق  نب  ثعـشاب  مهرد  ایرانید  رازه  هد  دلاخ  هک  دیـسر  رمع  شوگب  و 

رگا هک  ددنبب  شا  همامعب  ار  وا  درادرب و  شرـس  زا  ار  وا  همامع  هالک و  درادهاگن و  دوخ  يولج  ار  دـلاخ  دور و  رب�م  يالاب  هک  هدـیبعوبا 
هدوب . تنایخ  نآ  سپهدوب  نیملسم  لام  زا  رگا  هدرک و  فارسا  سپ  هدوب  شلام  زا  هداد  واب  هکیرازه  هد 
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تفگ یهدیم ، هزیاج  ناونعب  ارنآ  زا  رانید  رازه  هد  هک  يدرک  ادـیپ  ار  يرگناوت  نیا  اجک  زا  تفگ : واب  دـش  رمع  رب  دراو  دـلاخ  نوچ  سپ 
رازهتـسیب نآ  زا  ارنآ و  ضورع  لاوما و  درک  یبایزرا  سپ  تسوت  يارب  نآ  دـشاب  دایز  رازه  دون  رب  هچنآ  تفگرمع  مهـس ، ود  لاـفنا و  زا 

لمع يزیچ  رب  نم  يارب  زورما  زا  دـعب  ینم و  بیبـح  وـت  هکیتـسارب  يراوـگرزب و  نم  يارب  وـت  هک  ادـخب  مـسق  تـفگ : وابسپـس  تـفرگ 
دندش وا  هتفیرف  مدرم  نکیل  مدرکن و  لوزعم  یتنایخ  یلخب و  سرت و  ای  مشخ  يور  زا  ار  دـلاخ  نم  هک  تشوون ، اهرهـشب  درک و  یهاوخن 

دنکیم . ار  راک  ره  هک  تسوا  وءاشی  ام  لعاف  ادخ  هکیتسارب  هک  دننادب  هک  متشاد  تسود  سپ 
دوب نیا  هدرکتیاکح  یبعـش  هک  ار  هچنآ  رب  انب  رمع  ام  ياقآ  دلاخ و  نایم  توادع  هشیر  لصا و  و  دـیوگ : هریس ج 3 ص 220  رد  یبلح 

درک و هجلاعم  سپتسکـش  شیاپ  قاـس  دز و  نیمز  ار  رمع  دـلاخ  سپ  دوب  رمع  یئاد  رـسپ  دـلاخ  دـنتفرگیتشک و  مه  اـب  یناوج  رد  هک 
دشاب و نم  يارب  يراک  یلمع و  یلوتم  دیابن  زگره  تفگ  دوب و  دلاخ  لزع  درک  هک  يراک  لوا  دیسر  تفالخبنوچ  دش و  بوخ  ات  تسب 

. دنک بیذکت  ار  شدوخ  دلاخ  رگا  هک  هدیبع  وبا  يوسب  داتسرف  تهج  نیا  زا 
. تسا هدرک  دای  دوخ ج 2 ص 115  خیرات  رد  ارنآریثک  نبا  و 

ریز زا  ار  هللا  لام  دلاخ  يا  تفگیم : تشذگیم ، دلاخ  رب  هک  تقو  ره  رمع  تفگ : هک  هدرک  لقن  راسی  نب  نامیلس  زا  شخیرات  رد  يربط  و 
ریما يا  تفگ : واب  دـلاخ  وا  رب  درک  رارـصا  نوچ  تسین و  نم  شیپ  يزیچ  ادـخ  لام  زا  ادـخبمسق  تفگیم : سپ  رآ ، نوریب  تهاگنمیـشن 

وت زا  مهرد  رازه  لهچب  نم  تفگ : رمع  سپ  تسین ، مهرد  رازه  لـهچ  مدروآ  تسدـب  امـش  تفـالخو  تنطلـس  رد  هچنآ  شزرا  ناـنموم 
: تفگ متفرگ ،
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دندرک یبایزراارنآ  هک  یناگ  هدرب  یگ و  هدـنز  لئاسو  وبابـسا  زج  دوبن  یلاـم  دـلاخ  يارب  ارنآ و  متفرگ  تفگ : رمع  وت ، لاـم  نآ  دـشاب 
ریما يا  دنتفگ : واب  یضعبسپ  تفرگ و  ار  لام  داد و  واب  رازه  لهچ  درک و  فصن  ار  نآ  رمع  سپ  دیسر  مهرد  رازه  داتشهب  شتمیق  سپ 

رب زگره  هک  ادـخب  مسق  متـسه و  نیملـسم  رجاـت  نم  هک  تسین  نـیا  زج  تـفگ : و  تـسا ، رتـهب  ار  شلاـم  دـلاخب  ینادرگرب  رگا  ناـنموم ،
گنخ شلد  هدش و  شیاپ  تسکش  ناربج  هدومن و  دلاخزا  ار  شندروخ  نیمز  یفالت  شلمع  نیا  اب  هک  مدرکیم  لایخ  رمع  واب و  منادرگن 

. تسا هدش 
زا هک  هچنآ  رب  مدـش  نامیـشپ  تفگ : دـلاخ ، گرم  زا  دـعب  مالـسلا ، هیلع  یلعب  رمع  هک  هدـش : داـی  ص 117  ریثـک ج 7  نبا  خـیرات  رد  و 

دوبن . هک  ار  ياهزیچ  زا  هرابرد  میدرکیم  نامگ  هک  میدوب  ام  هنیآ  ره  ار  دلاخ )  ) نایفسوبا دنک  محر  ادخ  تفگ  دوب و  هدش  دلاخبنم 
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تشادرب رد  يریرح  نهاریپ  دش و  رمع  رب  دراو  دلاخ  تفگ  هک  نیریس  نب  دمحم  زا  هدرک  دای  شخیرات ج 7 ص 115  رد  ریثک  نبا  و  م -
و تفگ : دیـشوپن ، ریرح  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ایآ  نانموم ، ریما  يا  دراد  یبیع  هچ  تفگ و  سپ  دلاخ ، يا  یچ  نیا  تفگ : واب  رمع  سپ 

ناشیا زا  کی  ره  هکنیا  تسا  هناخ  نیا  رد  هک  سک  ره  رب  مدرک  مکح  نم  دشاب ، فوع  نبا  يارب  هچنآ  لثم  وت  يارب  یفوع و  نبا  لثم  وت 
دنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  ات  دندرک  هراپ  ار  دلاخ  یمشیربا  نهاریپ  دنتخیر و  نیرضاح  سپ  تفگ : نآ ، زا  دسریم  وا  تسدب  هچ  ره  دریگب 
تفرگ و ار  وا  نیلعن  هگنل  کیل  یتحدرک  فیـصنت  هرداصم و  ار  ناشلاوما  باـطخ  نب  رمع  هک  ار  ماـکح  زا  یعمج  هدرک  داـی  يرذـالب  و 

دنریز . نایلاو  ماکح  ناشیا  دراذگ و  وا  يارب  ار  رگیديات 

هحفص 156 ] ] 

نیرحب . یلاو  یسود  هریره  یبا  - 1
نآ . یناب  هفوک و  یلاو  صاقو  یبا  نب  دعس  - 2

. هرصب یلاو  يرعشا  یسوم  وبا  - 3
( هیواعم رواشمریزو   ) رصم یلاو  یمهس  لئاو  نب  صاع  نبورمع  - 4

هیما ... نب  برح  نب  نایفسوبا  - 5
. نآ ناقدص  یلوتم  فئاط و  یلاونایفس  یبا  نب  هبتع  - 6

... نیرحب رد  وا  لامع  زا  یلماع  - 7
(. هدرک دای  احورشم  هر  فنصم  ار  دلاخ  ات   ) یحاون زا  یضعب  رد  رکبوبا  یلاو  لماع و  دیلو  نب  دلاخ  - 8

. یفقث هدلک  نب  ثرح  نبعیفن  رکبوبا  - 9
رکبوبا . ردارب  یفقث  هدلک  نب  ثرح  نب  عفان  - 10

تارف . یلاو  یفقث  کیتع  نب  جاجح  - 11
دوب . قرس  رب  یلاو  هک  فنحا  يومع  هیواعم  نب  ءزج  - 12

(. زاوها  ) روباش يدنجیلاو  زفتحم  نب  رشب  - 13
. ناهفصا لاملا  تیبيدصتم  نامهد  ینب  زا  ثرح  نب  دلاخ  بالغ  نبا  - 14

. رذانم یلاو  یملس  تلص  نب  سیق  نب  صاع  - 15
. زاوها رازاب  رب  یلاو  بدنج  نب  هرمس  - 16

. هلجد تاهد  لماع  یبعکلا  هلضن  نب  يدع  نب  نامعن  - 17
. نآ تاقدص  هرصب و  نیمز  رب  یلاو  ناوزغ  ینب  داماد  یملس  دوعسم  نب  عشاجم  - 18

مئانغ تفایرد  يدصتم  یسمحا  یلجب  دبعم  هب  لبش  - 19

هحفص 157 ] ] 

. یگنج
زمره . مار  یلاویفنح  شرحم  نب  میرم  وبا  - 20
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دیوگ : هدومن  دای  هدرک  باطخ  نب  رمع  مدقت  هکیرعش  رد  سیق  نب  دیزی  راتخملا  وبا  ارهورگ  نیا  و 

هلاسر  نینموملا  ریما  غلبا 
رمالا یهنلا و  یف  هللا  نمیا  تناف 

. یهن رما و  رب  یتسه  ادخ  نیما  وتهک  ارم  مایپ  نانموم  ریماب  ناسرب 

نکی  نم  انیف و  هللا  نیما  تنا  و 
يردص هل  ملسی  شرعلا  برل  انیما 

. تسا میلست  وا  يارب  نم  هنیس  دشاب  شرع  بحاص  نیما  هکیسک  یئام و  نایم  رد  ادخ  نمیا  وت  و 

يرقلا  قیتاسرلا و  لها  نعدت  الف 
رفولا مدالا و  یف  هللا  لام  نوغیسی 

. ندرک زادنا  سپ  كاروخ و  دروخ و  رد  دننک  جرخ  ار  هللا  لام  هک  ار  تاهد  اه و  هدکهد  لها  نکن  لوسپ 

هباسح  فرعاف  جاجحلا  یلا  لسراف 
رشب یلا  لسراو  ءزج  یلا  لسرا  و 

(.) رضتحم نب   ) رشب يوسب  و  هیواعم ) نب   ) ءزج غارسب  تسرفب  نک و  یسررب  ار  وا  باسح  و  کیتع ) نب   ) جاجح يوسب  تسرفب  سپ 

امهیلک  نیعفانلا  نیسنت  و ال 
رصن ینب  هارس  نم  بالغ  نبا  و ال 

عیفن ثرح و  نب  عفان   ) ار عفان  ود  ره  نکن  شومارف  هتبلا  و 

هحفص 158 ] ] 

.) ار رصن  ینب  ناگ  هدرب  زا  بالغ  نیا  هن  و  ثرح ) نب 

هبابع  رفصب  اهنم  مصاع  ام  و 
ردب ینب  یلومقوسلا  یف  يذلا  كاذ  و 
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. دوب ردب  ینب  مالغ  رازاب  رد  هکتسیسک  هکنوچ  یصقن  بیع و  یتسد  یهت  ار  مصاع  تسین  و 

هباسج  فرعا  نامعنیلا و  لسرا  و 
ربخ وذل  ینا  ناوزغ  ینب  رهص  و 

. مراد یهاگآوا  زا  نم  هک  ناوزغ  ینب  داماد  عشاجم )  ) غارسب نک و  یسراو  ار  شباسح  و  يدع ) نب   ) نامعن شیپ  تسرفب  و 

شرحم  نبا  لاملا و  هلسف  البش  و 
رکذاذ قیتاسرلا  لها  یف  ناک  دقف 

. دوب دزنابز  تاهد  لها  نایم  رد  هک  شرحم  رسپ  میرم ) وبا   ) زا زین  نک و  لاوئس  وا  زا  هللا  لامزا  هاوخب و  ار  دبعم ) نب   ) لبش و 

مهنا  كوادف  یلها  مهمس  اقف 
رطشلاب کنم  مهتمساق  نا  نوضریس 

. دش دنهاوخ  یضار  فصنب  وت  زا  يدرک  میسقت  رگا  ناشیا  هک  داب  وت  نابرقمنادناخ  ناشیا  اب  نک  میسقت  سپ 

یننا  هداهشلل  ینوعدت  و ال 
رهدلا بجع  يرا  ینکل  بیغا و 

. ار راگزور  یتفگش  منیبیم  نکیل  منکیم و  تبیغ  نم  هک  هاوخن  تداهش  يارب  ارم  یلو 

اوزغ  اذا  وزغن  اوبآ و  اذا  بوون 
رف یلوا و  انسلو  رفو  مهل  یناف 

هحفص 159 ] ] 

بحاص هکنآ  لاح  ما و  هریخذ  اهنآ  يارب  نم  سپ  دـنگنجب  اهنآ  تقو  ره  مینکیمگنج  دـنوش و  هداـمآ  اـهنآ  هاـگ  ره  میوشیم  هداـمآ  اـم 
. میتسین هتخودنا 

هرانب  ءاج  يرادلا  رجاتلا  اذا 
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يرجت مهقرافم  یف  تحار  کسملا  نم 

دوش . يراج  اهرذگهر  رس  رد  نآ  يوب  روایب  کشم  زا  کیخ  کی  يدرگ  هرود  رایس و  رجات  هاگ  ره 
رب نم  تفگ : دوب و  رکبوبا  ناشیا  نایم  رد  لعنب و  یلعن  تفرگ  ار  ناـشلاوما  زا  یفـصن  سپ  ار  هورگ  نیا  لاوما  درک  میـسقت  رمع  سپ  م -

رازه هد  وا  زا  سپ  ینک  تراجت  ناب  هک  هداد  یلام  وتب  هلیبق  تایلام  لاملا و  تیب  لـماع  وت  ردارب  تفگ : رمع  سپ  وتب  اریزیچ  منادرگ  یمن 
. تفرگ ار  شلام  فصن  درک و  هفصانم  وا  اب  هک  دنا  هتفگ  تفرگ و 

رانید دـصب  هک  ار  یناگ  هدربو  نارتش  دـش  هچ  تفگ  واب  ار و  هناـنک  نبرکب  ثیل  ینب  زا  یکب  بهو  نب  ثرح  لاوما  درک  هرداـصم  و  - 21
تراـجت يارب  ار  وـت  هک  ادـخب  مسق  اـما  و  تفگ : مدرک ، تراـجت  نآ  رد  سپ  مدرک  فرـص  دوـب  ارم  هک  یجراـخم  رد  تـفگ  یتـخورف ،

راکب ار  وت  زا  دعب  مسق  ادخب  مهنم  تفگ : مه  رمع  درک  مهاوخن  راک  وت  يارب  نیا  زا  دعب  مسق  ادـخب  اما  تفگ : هدـب  ارنآ  دوز  میداتـسرفن ،
تفرگ . مهاوخن 
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نیملـسم لاملا  تیب  زا  تقرـس  سالتخا و  لاوما  نیا  هکنیا  رب  دوش  هماقا  هفیلخ  شیپ  هنیب  رگا  منادـیمن  نم  دـیوگ : هدـقرم ) هللا  رون   ) ینیما
نیا دـنک  ردـقم  هک  تسلوقعم  ایآ  سپ  ناشیا  يارب  هدوب  هکولمملاوما  اجنیا  هک  هدرک  لایخ  رگا  درکن و  رداص  ار  شمامت  ارچ  سپ  هدوب 

. دوش بوسحم  وا  هریسو  ياه  شور  زا  یکی  نیا  ار و  شفک  لعن و  یتح  تسناشیا  تسد  رد  هچنآ  فصنب  ناشیا  مامت  رد  ار 
سپ هدشن  هماقا  نیا  رب  يا  هنیب  رگاو  دندوب  هدروآ  تسدب  هچنآ  فصن  شلامعابدرکیم  تمـسق  هک  دوب  رمع  دیوگ : زیزعلا  دبع  نب  دـیعس 
جاتن ای  هراجت  دوس  زا  هکنیاب  ارناشیا  ياهاعدا  درک  در  دوب و  اهنآ  فرـصت  رد  هچنآ  زا  ار  مدرم  ياهتـسد  دومن  هاتوک  درک و  دـنلب  هنوگچ 

هیضق و رد  تقد  دوهش و  ندرک  رـضاحب  درکن  راک  نیا  رد  همکاحم  ارناشیا  هچيارب  هدوب و  ناشکلم  تمیق  ای  ناشتعارز  عفانم  اب  ناشبـسا 
ندوب ءاعدا  تسا و  تیکلم  مئالع  تراما و  زاناملـسم  تسد  ملـسملا "  دی  هکنآ "  لاح  تمهت و  نظ و  ءوس  فرـصب  درک  همیرجب  مزلم 

. دنام دهاوخن  اپرب  يرازاب  نملسم  يارب  دشابن  نینچ  رگا  تسلوبق و  لاق  عومسم و  وا  ضراعم 
هک دنتسه  ینادزد  ناشیاهفیلخ  هقف  ياضتقمب  دش  رداصم  ناشلاوماو  دندش  همیرج  هکیا  هباحص  زا  هورگ  نیا  لاح  رهاظ  نیاربانب 

هحفص 161 ] ] 

رامـش تشگنا  هکیرتشیب  ای  رفن  ود  ای  رفنکی  زا  رگم  دنکیمن  يدزد  تاقوا  رتشیب  رد  دزد  هکنیا  يارب  دنا  هدرک  تقرـس  اهیدزد  نیرت  تشز 
ناشیا نیما  اهدـعب  هیـضق و  نیا  زا  شیپ  دنتـسه و  نیملـسم  همه  لام  زا  ینادزد  هفـصانم  هرداصم و  نیا  مکحب  تعاـمج  نیا  نکیل  دـشاب 
یناسک ناشیا  نایم  رد  هکنیا  ریغ  ناگ  هدـنب  اهرهـش و  رب  ناشنداد  رارق  لـماعب  ناـشماکحا  لاوما و  ضارعا و  نیملـسم و  سوفن  رب  دـندوب 

نم دندوب ، سلتخم  دزد و  ناشیا  تسا  حیحـص  ایآ  تفرن ، رمع  راب  ریز  رگید  دیـشک و  رانک  رب  ار  دوخ  همیرج  تخادرپ  زا  دعب  هک  دندوب 
. منادیمن هدنب  زین  دندوب ، راگزیهرپ  لداع و  یگمهناشیا  هک  تسا  تسرد  ایآ  ای  منادیمن 

رتش ندیرخ  رد  هفیلخ 
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دزیم هنوچ  وا و  شیپ  دمآ  رمع  سپ  دشورفب  ارنآ  هک  دمآ  دوب  وا  لام  هکیرتش  اب  یبارعا  رفنکی  دیوگ : هک  هدـش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 
یبارعا سپ  تسا ، هنوگچ  رتش  ياـهاپ  هک  دـنیبب  رمع  دزیگنارب و  رتـش  هکنیا  اـت  دزیم  شیاـپ  اـب  ارنارتـش  یکی  یکی  رمع  درک  عورـش  سپ 

رمعب یبارعا  سپ  دـنکن  اهرتش  هنود  هنودـب  ار  راـک  نیا  هک  درکیمن  یهتنم  یبارعا  هتفگ  ار  رمع  نکلو و  ارم  رتش  ردـپ  یب  تفگیم  بترم 
سپ ریگب ، ار  شتمیق  نارب و  ار  اهنآ  تفگ  دیرخ و  ار  اهرتش  دش  غراف  نآ  زا  نوچ  سپ  یتسه ، يدـب  درم  وت  هک  منکیم  لایخ  نم  تفگ :

لام مه  اهنآ  سپ  ماهدیرخ  سالپ  زاهج و  اب  ار  اهنآ  نم  تفگرمع  مرادرب ، ار  اهنآ  ياهـسالپ  زاهج و  هکنآ  رگم  منار  یمن  تفگ : یبارعا 
تفگ یبارعا  ماهدیرخ  هچنانچ  تسنم 

هحفص 162 ] ] 

یتسه یـضار  تفگ  رمع  سپ  دمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  دندرکیم  عازن  اهنآ  هکنایم  نآ  رد  سپ  یتسه ، يدب  يدرم  وت  هک  مهدیم  تداهش 
مالـسلا هیلع  یلع  سپ  دـندرک ، وگزاب  ار  هصق  ترـضح  نآ  يارب  سپ  يرآ ، تفگ : یبارعا  دـنک ، تواـضق  وت  نم و  ناـیم  هک  درم  نیاـب 

هنرگو يدرک  طرـش  هچنانچ  تسامـش ، لام  اـهنآ  سپ  يرخب  ناـشزاهج  سـالپ و  اـب  هک  وا  رب  يدرک  طرـش  رگا  ناـنموم  ریما  يا  دومرف :
ار نارتش  لوپ  رمع  دـنار و  یبارعا  ار  اهنآ  تشادرب و  اهنآ  زا  ارناشیاهزاهج  اهـسالپ و  سپ  شتمیق  زا  رتشبی  هب  دـهدیم  شیارآ  ار  شعاتم 

. داد واب 
نـالاپ سـالپ و  درک  ظـفح  وا  يارب  زورنآ  رد  هک  دـهد  ار  شاداـپ  نیرتـهب  یبارعا  فرط  زا  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینموـملا  ریما  دـنوادخ 
مینکیم لوکوم  ارنآ  سپ  ماقم  نیا  رد  ار  وا  هقف  هفیلخ و  لمع  هلکشم  ندرک  لح  اما  دریگب و  تمیق  ضوع و  نودب  هکنیا  زا  ار  شیاهرتش 

دازآ . هدنهوژپ  شواک  رظن  هب 

سدقملا تیب  هرابرد  هفیلخ  يار 

هدامآ ورب و  تفگ  واب  سپ  سدقملاتیب ، هب  نتفر  رد  باطخ  نب  رمع  زا  تساوخهزاجا  يدرم  دیوگ : هک  هدش  تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا 
دمآ درک  رفس  زیهجت  نوچ  سپ  نک  ربخ  ارم  يدش  هدامآ  هاگ  ره  وش و 
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نآب سپ  ، درکیم دـیدزاب  ار  هقدـص  نارتش  هکیلاحرد  درم  ود  واب  درک  روبع  دـیوگ و  ورب ، هرمعب  نآ  ضوع  تفگ  دوخ  اب  رمع  سپ  وا  دزن 
، مارحلا هللا  تیب  جـحدننام  تسا  جـح  ایآ  تفگ : دز و  قالـش  اـب  ار  اـهنآ  سپ  سدـقملا ، تیب  زا  دـنتفگ : دـیئایم ، اـجک  زا  تفگ  درم  ود 

. میدرکیم روبع  اجنآ  زا  ام  دنتفگ :
زامن ترایز و  دـصق  درک و  لاحر  دـش  نآ  ترایز  يارب  دـیاب  هک  تسیدجـسم  هس  زا  یکی  سدـقملا  تیب  هک  دـیوگ : هللا ) همحر   ) ینیما

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ترـضحنآزا  ار  اهنآ  هدینـشن  هدیـسر و  ربمایپ  زا  هک  یئاهربخ  نیا  هتفر  شرظن  زا  هفیلخ  نکیل  دومن ، ارنآ  رد  ندناوخ 
رب هدرکدنلب و  ار  شقالش  دوب و  هتساوخ  هزاجا  وازا  دوب و  نآ  ترایز  هدامآ  هک  اریدرمنآ  دومن  عنم  سپ  هدرک  شومارف  ای  هدرکن  ظفح  ای 
رب و  میتشذگ ، میدرک و  روبع  اجنآ  زا  ام  هک  دندرک  راهظا  سرت  زا  اهنآ  سپ  دـندوب  هدـمآ  نآ  ترایز  زا  هک  دوب  هدـیبوک  درم  ود  نآ  رس 

ینک . بجعت  ویناوخب  ارنآ  هک  باب  نیا  ثیداحا  تحارص  تسا  وت 
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دجـسملا انه و  يدجـسم  و  مارحلا ، دجـسملا  دجاسم  هثالث  یلا  الا  لاجرلا  دشیال  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هریره  یبا  زا  - 1
. یصقالا

یصقالا دجسم  نم 3 - دجسم  نیا  مارحلا 2 - دجسم  دجسم 1 - هس  يارب  رگم  دید  ار  ترفاسم  جنر  دوش و  لاحر  دش  هک  تسین  هتـسیاش 
سدقملا .) تیب  )
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نآ : كرادم 
يربک ج5 ص 44 و ننـس  رد  هچنانچ  شحیحـص  رد  يراخب  شدنـسم ج 2 ص 278 و 238 و  رد  هدرک  لقن  اه  یلبنح  ماما  دـمحا  ارنآ 
شننـس ج 1 رد  هجام  نبا  شننـس ج 1 ص 318 و  رد  دواد  وبا  شننـس ج 1 ص 230 و  رد  یمراد  شحیحص ج 1 ص 392 و  رد  ملسم 
رد دـیوگ  یمثیه  شحباـصم ج 1 ص 47 و  رد  يوغب  شننـس ج 5 ص 244 و  رد  یقهیب  شننـس ج 2 ص 37 و  رد  یئاسن  ص 430 و 

دنشابیم . قوثو  دامتعا و  دروم  همه  دمحا  لاجر  طسوا و  ریبک و  رد  یناربط  رازب و  دمحا و  ارنآ  درک  تیاور  دئاوزلا ج 4 ص 3  عمجم 
هریره : یبا  رگید  ظفل 

یقهیب شحیحص ج 1 ص 392 و  رد  ارنآ  ملسم  ایلیا ، دجسم  نم و  دجسم  هبعک و  دجـسم  دجـسم ، هس  يارب  دومن  ترفاسمدیاب  طقف  هتبلا 
. هدرک لقن  شننس ج 5 ص 244  رد 

تیب و  دیوگ : یسربط )  ) یلع وبا  تسا ، هللا  تیبشیانعم  دنا  هتفگ  یضعب  تسا  سدقملا  تیبرهش  مسا  ایلیا  دیوگ : هرـس ) هللا  سدق   ) ینیما
. دناهدیمان ایلیا  ار  سدقملا 

دیوگیم : هک  رعاش  قدزرف  لوقب 

هتدالو  نحن  هللا  تیب  ناتیبو 
فرشم ءایلیا  یلعاب  رصق  و 

تسا . فرشم  ءایلیا  رهش  هطقن  نیرتالاب  هبيرصق  میتسه و  نآ  نایلاو  ام  هک  دنیادخ  هناخ  تیب  ود  و 
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تسا . هدش  دای  دئاوزلاعمجم ج 4 ص 3  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  ارنآ  یناربط  هریره  یبا  لوا  ظفلب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  یلع  زا  - 2
هریرهوبا  لوا  ظفلب  رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 3

تسوا ، ياربيرگید  ظفل  رد  دنتسه و  یتسرد  نادرم  نآ  نایوار  دیوگ  عمجم ج 4 ص 4  رد  یمثیه  هدرک و  ارنآ  زازب 
. سدقملا تیب  دجسم  - 3 هنیدم ، دجسم  - 2 مارحلا ، دجسم  - 1: دجسم هس  ترایز  يارب  رگم  ددرگن  هتسب  رفس  راب  دوشن و  لاح  ردش 

دندامتعا . دروم  یگمه  نآ  نایوار  هتفگ  عمجم  رد  یمثیه  هدرک و  لقن  ارنآ  طسوا  ریبک و  رد  یناربط 
زا درک  انب  ار  سدـقملا  تیبهکیتقو  مالـسلا  اـمهیلع  دواد  نب  نامیلـس  هک  هدـش : تیاور  باـستنا  روطب  صاـع  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 4

هکیتنطلس تموکح و  - 2 داد ، واب  ادخ  سپ  دـشاب  هللا  مکح  اب  قفاوم  فداصمهکیتواضق و  - 1 درک : اضاقت  تلـصخ  هس  لج  زع و  يادخ 
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سکچیه دش  غراف  دجسم  ءانب  زا  هکیعقوم  تساوخ  لج  زع و  يادخ  زا  داد 3 - واب  ادخ  سپ  وازا ، دعب  دشاب  هدادن  ارنآ  لثم  سکچیه  هب 
. هدمآایندب شردام  زا  هکیزور  لثم  دور  نوریب  شناهانگ  زا  هکنآ  رگم  دناوخب  زامن  نآ  رد  هک  ارنآ  دیاین 

تسا . هدرک  لقن  شننس ج 2 ص 34  رد  یئاسن  شننس ج 4 ص 430 و  رد  ارنآ  هجام  نبا 
رد هک  يدجسم  يوسب  ددنبب  ار  دوخ  هنیور  اب  هک  يا  هدنور  يارب  تسین  راوازس  هک  هدش : تیاور  تبسن  روطب  يردخ  دیعس  یبا  زا  - 5

هحفص 166 ] ] 

نم  دجسم  نیا  یصقالا و  دجسم  مارحلا و  دجسم  زج  دناوخب  زامن  نآ 
دجسم لدب  هحفص 45  رد  و  رد ج 3 ص 78 و 77 و 51و 3 و 4 و 7 ، هریره  یبا  یلوادرک  لــقن  شدنـسم ج 3 ص 64  رد  ارنآ  دمحا 

زور هزور  باب  رد  شحیحص ج 3 ص 224  رد  يراخب  دیعـسیبا ، زا  ارنآ  هدرک  لقن  هریره  یبا  ظفلب  و  سدقملا ، تیب  دجـسم  یـصقالا ،
حیباصملا ص60 . هاکشم  رد  يزیربت  بیطخ  شننس ج1 ص 430 و  رد  هجام  نبا  شحیحص ج 1 ص 67 و  رد  يذمرت  نابرق و  دیع 
تیاور طسوا  ریبک و  رد  یناربط  رازب و  ارنآ  . هریره یبا  لوا  ظفلب  ... دوشنلاحر دـش  هدـش : تیاور  تبـسن  روطب  يریمـض  دـعج  یبا  زا  - 6

. تسا هدش  دای  دئاوزلا ج 4 ص 4  عمجم  رد  هچنانچ  دندوب  یتسرد  نادرم  یمامت  ارنآ  نایوار  هدرک و 
دجسم نیا  مارحلا و  دجسم  دجسم  هس  يارب  رگم  دندنبن  راکب  ار  هیلقن  لئاسو  هدش  تیاور  تبسن  روطب  يرافغ  هرصب  یبا  نب  هرـصب  زا  - 7

هاعولا ص 444. هیغب  . هتفگ ار  نآ  زا  مادک  هک  تسا  دیدرت  دروم  سدقملا ، تیب  ای  ءایلیا  دجسم  نم و 
رـشحم و نیمز  دومرف : سدقملا ، تیب  رد  هدـب  اوتف  ار  ام  ادـخ  لوسر  يا  دـیوگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپزینک  هدرب و  هنومیم  زا  - 8 م -
هچ ایآ  متفگ : تسنآ ، ریغ  رد  زامن  رازه  دـننام  نآ  رد  زاـمن  هک  دـیناوخب  زاـمن  نآ  رد  اـجنآب و  دـیورب  زیخاتـسر  زور  رد  تسندـش  هدـنز 
نآ يارب  یغارچ   ) دوش نشور  هتخیر و  نآ  غارچ  رد  هک  تسرفب  ینوتیز  نغور  دومرف : متـشادن ، ارنآ  يوسب  تکرح  ناوت  رگا  یئاـمرفیم 

. دشاب هدمآ  اجنآ  هکتسنآ  لثم  دنک  ار  راک  نیا  هکیسک  سپ  نک ) شکشیپ  ءادها و 
شننس ج 2 رد  یقهیب  ننس ج 4 ص 429 و  رد  هجام  نبا 

هحفص 167 ] ] 

. هدرک لقن  ص 442 
یفطصم هدنب  بش  رد  داد  ریس  ناحبـس  دنوادخ  هدشدراو و  نآ  رد  ندناوخ  زامن  سدقملا و  تیبهرابرد  هک  دوب  يرابخا  زا  يا  هلمج  نیا 
دندرکیم اجنآب  ترفاسم  نآ  دجـسم  رد  ندناوخ  زامن  دـصقب  هباحـص  یـصقالا و  دجـسمب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ 

لئاضف یف  یـصقتسملا   ) ارنآ مان  هدرک و  فیلات  نآ  هراـبرد  یلقتـسم  باـتک  رکاـسع  نبا  ظـفاح  ص 4 و  دـیاوزلاعمجم ج 4  رد  هچنانچ 
. تسا هدراذگ  یصقالا ) دجسم 

تسیئ هیلوا  تاحابم  زا  دجاسم  زا  کیره  يوسب  نتسب  راب  لاحر و  دش  هکیتسارب  سپ  مینک  مه  ثیداحا  نیا  زا  یشوپ  مشچ  ام  هاگ  ره  و 
دنک دـصق  هکیـسک  هکنیا  اب  تسیچ  نآ  لثم  رد  صوصخم  قالـش  اب  ندز  باـهرا و  ياـنعم  سپ  هدـشن  دراو  نآ  هراـبرد  یعنم  یهنهک و 

حاحـص رد  هچنانچ  دشاب ، رود  دشاب و  کیدزن  درادـیم  رب  هک  ار  یئاهمدـق  نآ  رجا  رد  دوشیم  باسح  دـناوخب  زامن  نآ  رد  هک  اریدجـسم 
راثآ ءایحا  دـجاسمهنوگ  نیا  ندـمآ  هک  هدـیدیم  هفیلخ  هکنیالـثم  یلب  هدرک ، لـقن  ص 184  حیحـص ج 1  ردارنآ  يذـمرت  تسا  دوـجوم 

میدرک . دای  زا ج 11 هحفص 298  رتولج  رد  ام  هچنانچ  تسا  ردان  داهتجا  يار و  نآ  رد  وا  يارب  تسناربمایپ و 
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سوجم رد  هفیلخ  يار 

وا هک  باطخ  نب  رمع  زا  شدانساب  هدرک  لقن  دیعس  نب  یحی 

هحفص 168 ] ] 

ناشیا راک  رد  منک  هچ  منادـیمن  تفگ  يرگید : یظفل  ردو  دنتـسین ، باتک  لها  اهنآ  منک و  سوجم  اب  يا  هلماـعم  هچ  منادـیمن  نم  تفگ :
. باتکلا لها  شورب  ناشیا  اب  دینک  راتفر  دومرفیمهلآ : هیلع و  هللا  یلص  لوسر  مدینش  تفگ : فوع  نب  نمحرلا  دبع  سپ 

نک هاگن  هک  دـمآ  ام  يارب  رمع  همان  سپ  زاوها ) تاهد  زا  یکی   ) رذانم رب  مدوب  هیواعم  نب  ءزج  هدنـسیون  یـشنم و  نم  دـیوگ : هلاجب  زا  و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ارم  داد  ربخ  فوع  نبنمحرلا  دبع  هکنوچ  ریگب  تایلام  هیزج و  ناشیا  زا  تدوخ و  هیحان  زا  ار  یـسوجم 

دنتفرگ . هیزج  تایلام و  رجم )  ) یسوجم زا  هلآ 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  هک  داد  تداهش  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هکنآ  ات  تفرگیمن  هیزج  سوجم  زا  رمع  تفگ : هک  هدش  تیاور  وا  زا  و 

. تفرگ هیزج  رجه )  ) نایسوجم زا  هلآ  و 
ساسح نیرتمهم و  دـنادیمن  تسا و  گرزب  تفالخ  رما  يدـصتم  هکیـسک  زا  ینکیمن  بجعت  ایآ  دـیوگ : هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر   ) ینیما

تایلوا زا  سوجممکح  هک  اریز  نآب  ار  تفالخ  مزاول  نیرت 

هحفص 169 ] ] 

ینید . روما  یمالسا و  تسایس  یئاراد و  یلام و  روما  تهج  زا  دسانشب  ارنآ  یمالسا  تموکح  تنطلس و  یلوتم  تسمزالهک  تسیئاهزیچ 
دعب مکح  ءارجا  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  یهاوگ  تداهـش و  ات  لاس  نیدنچ  نیا  دننام  یمهم  مکح  ندـنام  لیطعت  زا  ینکیمن  بجعت  ایآ 

ای نمحرلا  دـبع  دـشاب و  هدـش  نآلثم  هصق و  نیاب  راـتفرگ  ـالتبم و  هفیلخ  هکنیا  نکمم  دوب و  هفیلخ  گرم  زا  شیپ  لاـسکی  نیا  نآ و  زا 
ار نمحرلا  دبع  رگا  هدرکیم و  لمع  روطچ  عقوم  نیا  رد  سپ  دنهد ، ربخ  ار  وا  ای  دنکلاوئـس  هک  دـشاب  هدوبن  وا  سر  تسد  رد  نآ  دـننام 
اجک و وا  دـناسرب و  ودـهدب  واب  ار  شملع  هک  دوب  اجنآ  رد  یـسک  هچ  درکیم و  عوجر  یک  هب  ار  شراک  رمع  ياـقآ  دوب  هدـیئازن  شرداـم 

دوش نیملسم  رما  زا  يزیچ  یلوتم  هکیسک  هلآ ، وهیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  حیرـص  نایب  زا  رکبوبا )  ) درک تموکح  رما  یلوتم  ار  وا  هکنآ 
باتکب تسنآ  زا  رتاناد  ونیاب  رتراوازـس  هک  تسه  یـسک  ناشیا  نایم  رد  هک  دـنادیم  وا  هکنآ  لاح  ناشیارب و  اریدرم  دـنک  لامعتـسا  سپ 
ناـشیا رب  تسین  نکمم  هک  ار  هورگنیا  تسیچ  سپ  نیملـسم  ماـمت  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  هب  هدرک  تناـیخ  سپ  ادـخ  لوسر  تنـس  ادـخ و 

دنمهفب . اریثیدح 

هحفص 170 ] ] 

بجر هزور  رد  هفیلخ  يار 
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ماعط و رد  ارنآ  دندراذگیم  هکنآ  ات  بجرهام  رد  نتفرگ  هزور  رد  ار  مدرم  ياهتسد  دزیم  مدید  ار  باطخ  نب  رمع  دیوگ : رح  نب  هشرخ  زا 
دش . كورتم  دمآ  مالسا  یتقو  سپ  دنتشادیم  گرزب  تیلهاج  لها  هک  دوب  یهام  بجر  هام  یبجر ، هچ  بجر و  تفگیم :

بجر و هزور  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زاهک  هچنآ  هدش  دوبان  هفیلخ  رظن  زا  هنیآ  ره  دیوگ : هرـس ) هللا  سدـق   ) ینیما
. یتهج زا  تسنآ  يارب  هکیرایسب  ياهباوث  رکذ  نآ و  رد  قیوشت 

تهج زا  دوشیم  نآ  ریغ  بجر و  لماش  هک  امامت  یهام  ره  زا  زور  هس  هزور  هرابرد  هدیسر  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ترـضحنآ  زا  هکیثیدح  و 
. رگید

زا هکیثیدح  موس و  تهج  زا  بجر  هام  تسنآ  زا  هک  مارح  ياه  هام  صوصخ  هزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  زا  هدمآ  هچنآ  و 
بجر هام  تسنآ  رد  لاس و  مامت  زا  رگید  زور  ندرک  راطفا  زورکی و  نتفرگ  هزور  رد  بیغرت  رد  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصترضح  نآ 

مراهچ . تهج  زا 

هحفص 171 ] ] 

هام هزورزا  ار  عنام  هکیتهج  نیمجنپ  نیا  دشاب و  هکیهام  ره  زا  نآ  رد  قیوشت  هزور و  قلطمب  ندرک  تدابع  یگ و  هدـنب  رد  هدـمآ  هچنآ  و 
ناوخب . ارنآو  نم  اب  ایب  سپ  هتشادرب  بجر 

ثیداحا : زا  لوا  هورگ 
هک ار  هنع  هللا  یضر  سابع  نبا  مدینش  تفگ : سپ  بجر ، هام  هزور  زا  ار  ریبج  نب  دیعـس  مدیـسرپ  دیوگ : هدش  تیاور  مکح  نب  نامثع  زا 

. دریگیمن هزور  میتفگیم : هکنآ  ات  درکیم  راطفا  دنکیمن و  راطفا  میتفگیم : هکنآ  ات  تفرگیم  هزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگیم :
مـسق ادخب  هن  تفگیم : هدنیوگ  هکنآ  ات  درکیم  راطفا  دنکیمن و  راطفا  مسق  ادخب  هن  تفگیم : هدـنیوگ  ات  تفرگیم  هزور  يراخب : ظفل  رد  و 

دریگیمن . هزور 
نآ رد  ار  تانـسح  هک  تسیگرزب  هاـم  بجر  هاـم  هدـمآ : ترـضحنآب  هدـش  هداد  تبـسن  هکیروـطب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملاریما  زا  - 2

هزور ارنآ  زا  زور  تفه  هکیـسک  و  تسا ، هتفرگ  هزور  ار  لاس  هکتـسنانچ  دریگب  هزور  بجر  هام  زا  زورکی  هکیـسک  دنک  ربارب  ود  دنوادخ 
زا زور  هد  هکیـسک  دوش و  زاـب  وا  يارب  تشهب  رد  تشه  دریگب  هزور  ارنآ  زا  زورتشه  هکیـسک  دوش و  هتـسب  خزود  رد  تفه  وارب  دریگب 
رد يا  هدـننک  ادـن  ارنآ  زا  دریگب  هزور  زور  هدزناـپ  هکیـسک  دـیامرف و  تمحرم  واـب  هـکنآ  رگم  دـهاوخن  ادـخ  زا  يزیچ  درادـب  هزور  ارنآ 

زا دیشخب  ار  تا  هتشذگ  ناهانگ  دنوادخ  دنک  ادن  نامسآ 

هحفص 172 ] ] 

. دیامن دایز  وا  رب  ادخ  دنک  رتدایز  هکیسک  نک و  عورش  ار  تلمع  لوا 
هینغلا ج 1 دیاوزلا ج 3 ص 191 ، عمجم  نابعش  بجر و  رگم  ناضمر  زا  دعب  يا  هزور  تسین  مامت  هدیسر  تبـسن : روطب  هریره  یبا  زا  - 3

ص 200 .
بیغرت رد  نیهاش  نبا  بجر ، هام  هدنریگ  هزور  رگم  دوشیمن  نآ  لخاد  هک  تسیرصق  تشهب  رد  هک  تبـسن : روطب  کلام  نب  سنا  زاپ  - 4

. ارنآ هدرک  دای  ج 1 ص 200  هینغلا )  ) رد مه  ینالیج  هدش و  دای  لامعلا ج 4 ص341  زنک  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  ارنآ 
کی هکیسک  تسا  رتنیریـش  لسع  زا  رتدیفـسریش  زا  دوشیم  هتفگ  بجر  واب  هک  تسیرهنتشهب  رد  هک  هدرک : لقن  اعوفرم  سنا  زایقهیب  و 
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. دنک باریس  رهن  نیا  زا  ار  وا  ادخ  دریگب  هزور  بجر  زا  زور 
رد یطویس  هینغلا ج 1 ص 200 و  رد  ینـالیج  بهاوملا ج 8 ص 108 و  حرـش  رد  یناـقرز  هدرک و  تیاور  باـقلالا )  ) رد ارنآ  يزاریش 

تسنآ . هزور  تیزم  بجر و  تلیضفب  یگرزب  نالعا  نیا  دیوگ و  نآ ج 2 ص 470  حرش  رد  يوانم  هدرک و  ياور  ارنآ  ریغصلا  عماج 
بهاوملا رد  ینالطسق  بجر و  هام  ناراد  هزور  يارب  تسیرصق  تشهب  رد  هکیتسردب  دیوگ : وا  هکهدرک  لقن  هبالق  یبا  زا  رکاسع  نبا  - 5

عمج رد  یطویس  نآ ج 8 ص 128 و  حرش  رد  هچنانچهدرک  دای  هیندللا 

هحفص 173 ] ] 

. تسا دوجوم  نآ ج 4 ص 341  بیترت  رد  هچنانچ  هدرک  دای  عماوجلا 
ار بجر  هام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  تفگ : رمع  نب  هللا  دـبعب  ریبز  نب  هورع  هک : هدرک  لقن  حابر  یبا  نبءاطع  زا  دواد  وبا  - 6

. تفگ راب  هس  ار  نیا  تشادیم و  گرزب  ارنآ  یلب و  تفگ : تفرگیم ، هزور 
دای ص 67  سمـشلا " ج 2  ءوض  رد "  یعاـفر  هدـشدای و  ص 128  نآ ج 1  حرـش  رد  هچنانچ  هدرکداـی  بهاوملا  رد  ارنآ  ینالطـسق  و 

تسا . هدومن 
مدرم هکیهاـم  زا  يدیـسرپ  تفگ : واـب  سپبجر  هاـم  هزور  زا  درک  لاوئـس  ادردـلاوبا  زا  يدرم  تفگ : هـک  هدـش  تـیاور  لوـحکم  زا  - 7

یگ و هدـنبدصقب  ارنآ  زا  زورکی  هکیـسک  ار و  یگرزب  تلیـضف و  رگم  دوزفین  ناب  مالـسا  و  دنتـشادیم ، گرزب  تیلهاج  رد  ارنآ  تیلهاج 
دناشن ورف  شزورنآ  هزور  دـهاوخب  ار  ادـخ  تیاضر  اصلاخ هللا  ودریگب  رظن  رد  ار  یلاعت  يادـخ  باوث  ناـب  هک  درادـب  هزور  ادـخ  تداـبع 

وا شاداـپ  دوش  هداد  ـالط  نیمز  شیاـجنگو  يرپ  هزادـناب  واـب  رگا  و  شتآ ، ياـهرد  زا  يرد  دوـش  هتـسب  وا  زا  ار و  یلاـعت  يادـخ  بضغ 
هدرک دای  هینغلا ج 1 ص 198  رد  ارنآ  ینالیج  ... ثیدح نایاپات  تمایق  زور  ریغ  ایند  زا  يزیچ  شاداپ  ار  وا  رم  دنکن  لیمکت  دوب و  دهاوخن 

. تسا
زا صوصخب  ثعبم ) زور   ) نآ متفه  تسیب و  زور  هزور  نآ و  هبنـشجنپ  نیلوا  بجر و  هزور  تلیـضف  رد  تسیرایـسب  ثیداحا  اـجنیا  رد  و 
نب همالس  يرافغ و  رذ  یباو  یسراف  ناملس  هریره و  یبا  کلام و  نب  سنا  و  نیسح ) نسح و   ) نیطبـس نیماما  يردخ و  دیعـس  یبا  قیرط 

لوا ص 407 ءزج  رد  قباس  رد  ارنآ  زا  یئزج  ام  هک  سابع  نبا  سیق و 

هحفص 174 ] ] 

هدومن و داـی  ص 46  هداعـسلا ج 3  حاـتفم  بحاـص  ارنآ  زا  یـضعب  هدرک و  عمج  و 196  ص 205  هینغلا ج 1  رد  ارنآماـمت  مـیدرک  داـی 
هدشدای هتفگ : سپس  ج 2 ص 67  سمشلا ) ءوض   ) رد یعافر  هدرک و  دای  رد ج2 ص 82 و 81  ارنآ  زا  يا  هدع  مالظلا  حابصم  ردینادرج 

( میدقلا مالا   ) باتک ردهدرک  تیاکح  یعفاش  زا  نآ  زا  سپ  ار  بجر  هزور  زا  یهن  ثیدح  هدرک  فیعـضت  یقهیب  هک  یکبـس : تاقبط  رد 
تسبجاو . نآ  هک  دنکن  نامگ  لهاج  هکنیا  يارب  دریگب  هزور  ناضمر  هام  زا  ریغ  ار  لماک  هامکی  درم  هک  مراد  هورکم  تسا ، هتفگ  هک 

ياه هام  هزوربابحتسا  تسا  هدش  لقن  هچنآ  تسا و  لهاج  دنک  بجر  هزور  زا  یهن  هکیسک  دیوگ : مالـسلا ... دبع  نب  نیدلا  زع  خیـش  و 
هام هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  و  مرحم ، هجح 4 - يذ  هدعق 3 - يذ  بجر 2 - تسا 1 - هام  راـهچ  نآ  تسمارح و 

ظوفحم نوصم و  اهناوخ  نآ  رد  شزرمآب و  صوصخم  نآ  هکنآ  يارب  دومرف : تسیچنآ  يانعم  دـنا : هتفگ  یـضعب  تسا ، هللارهـش  بجر 
دایرف هک  دـنکیم  رما  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ  دوشیم  بجر  هام  لوا  بش  یتقو  داد  ربخ  ارم  لـیئربج  دومرف : هک  تسا  ثیدـح  رد  دـنامیم و 
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هیلع مدآ  هک  هدـش  تیاور  و  دـنک ، رافغتـسا  نآ  رد  هکیـسک  لاحب  اشوخ  سپ  دـش  زاـغآ  درک و  عولط  بجر  هاـمهک  دـینادب  مدرم  دـنک :
بوبحم دومرف  تدوخ ، يوسب  اهزور  نیرت  بوبحم  تاـقوا و  نیرت  بوبحم  هب  هدـب  ربخ  ارم  نم  راـگدرورپ  يا  تفگ : مالـسلا  هولـصلا و 

هقدـص ندـناوخ و  زامن  نتفرگ و  هزورب  . بجرهمین زور  رد  نم  يوسب  دـیوج  برقت  هکیـسکسپ  تسبجر  همین  زور  نم  دزن  اـهزور  نیرت 
زا شزرمآ  بلط  رافغتسا و  منک و  اطع  واب  ارنآ  هکنآ  رگم  دهاوخن  نم  زا  يزیچ  سپ  نداد 

هحفص 175 ] ] 

رادـهگن ظفاح و  نم  دایب  دـشاب و  هزور  هکیلاح  رد  ار  بجر  همین  زور  دـنک  حبـص  هکیـسک  مدآ  يا  مزرماـیب ، ار  وا  هکنآ  رگم  دـنکن  نم 
تشهب ... رگم  تسین  یشاداپ  وا  يارب  دشاب  شلام  زا  هدنهد  قدصت  دشاب و  شتروع 

هتفگ هلبانح  هکنیا  رگم  دننادیم  بحتـسم  ياه  هزور  زا  ارنآ  هدش و  بجر  هام  هزور  بابحتـساب  دـقتعم  بهذـم  راهچ  ءاهقف  هک  قیقحتب  و 
رد هک  اریزیچ  دـنا  هتفرگ  اهنآدـیاش  درادـن و  یتهارک  سپ  دـنک  راطفا  نآنیب  رد  هکنیا  رگم  بجر  هاـم  ماـمت  نتفرگ  هزور  تهارکب  دـنا 

ربارب و هکنیا  يارب  دنرادب  هزور  ار  بجر  مامت  هک  دنا  هتسناد  هورکم  هباحـص  زا  یـضعب  و  وا : لوق  زا  هدش  دای  مولعلا ج 1 ص 244  ءایحا 
دوشن . ناضمر  هامب  هباشم 

ثیداحا : زا  مود  هتسد 
ياهزور زا  يزور  هچزا  متفگ : یلب ، تفگ : تفرگیم ، هزورزور  هس  یهام  ره  زا  ربمایپ  ایآ  مدیـسرپ  هشیاع  زا  دـیوگ : هیودـع  هذاعم  زا  -1

. درادب هزور  يزور  هچ  زا  هک  تشادن  یکاب  تفگ : هام ،
. دریگب هزور  یهام  هچ  زا  تشادن  یکاب  هک  تسا : یقهیب  دواد و  یبا  ظفل  و 

. دشابيزور هچ  زا  هتشادن  یکاب  تفگ : يزور ، هچ  زا  متفگ : تسا ، هجام  نبا  ظفل  رد  و 

هحفص 176 ] ] 

. تسا رمع  مامت  هزور  نآ  سپدریگب  هزور  زور  هس  هام  ره  زا  هکیسک  هدش : هداد  تبسن  واب  هکیروطب  يرافغ  رذ  یبا  زا  - 2
: منکن كرتزگره  ارنآ  هللا  ءاشنا  هک  دومرف  شرافسزیچ  هس  يارب  نم  بیبح  وا : رگید  ریبعت  رد  و 

. یهام ره  زا  زور  هس  هزورب  و  ندیباوخ 3 - زا  شیپ  رتو  زامن  ندناوخب  و  نابرق 2 - دیع  زور  زامنب  دومرف : شرافس  - 1
. یهام ره  زا  زور  هس  تسبوخ  نتشاد  هزور  دیوگ : تساهدش  هداد  تبسن  واب  هکیروطب  صاعلا  یبا  نب  نامثع  زا  - 3

ج 2 ص 13 . بیهرتلا ) بیغرتلا و   ) رد يرذنم  شننس ج 4 ص 219 و  رد  یئاسن  دوخ و  حیحص  رد  همیزخ  نبا 
. تسایند هزور  نتفرگ  هزور  زور  هس  یهام  ره  زا  ناضمر " و  هام  تسا "  ربص  هام  هزور  هدش : هداد  تبسن  واب  هکیروطب  هریره  یبا  زا  - 4

ریبعت رد  و  ... یهاـم ره  زا  زور  هس  هزور  - 1 دومن : شرافـس  زیچ  هسب  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نم  لیلخ  تفگ : هک  هدـش  تیاور  وا  زا  و 
زیچ هسب  دومن  دهع  نم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يذمرت ،

هحفص 177 ] ] 

. یهام ره  زا  زور  هس  هزور  و 
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زگره دومن  مهاوخن  كرت  ارنآ  مشاب  هدنز  هکیمادام  دومن  شرافـس  زیچ  هسب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نم  بیبح  دـیوگ : ءادرد  یبا  زا  - 5
یهام . ره  زازور  هس  نتفرگ  هزور 

. تسایند رمع  مامت  هزور  یهام  ره  زا  زور  هس  هزور  هدش : لقن  اعوفرم  صاع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  زا  - 6
. زور هس  یهام  ره  زا  تسین  یفاک  ار  وت  ایآ  وا : زا  يرگید  ریبعت  رد  و 

. تسایند مامتهزور  نیا  سپ  زور  هس  یهام  ره  زا  ار  وتتسیفاک  وا : زا  موس  ریبعت  رد  و 
. یهام ره  زا  زور  هس  ایند  رمع  زور  منک  ینومنهر  ار  وت  ایآ  وا : زا  مراهچ  ریبعت  رد  و 

. ریگبهزور زور  هس  یهام  ره  زا  وا : زا  مجنپریبعت  رد  و 
هس هزور  دنا : هداد  تبسن  واب  هکیروطب  سایا  نب  هرق  زا  - 7

هحفص 178 ] ] 

. تسنآراطفا راگزور و  مامت  هزور  یهام  ره  زا 
. ار هنیس  تشحو  دربیم  یهام  ره  زا  زور  هس  هزور  تسا و  ربص  هام  هزور  دنا : هداد  تبسن  واب  هکیروطب  سابع  نبا  زا  - 8

حیحـص ردنابح  نبا  دمحا و  دنتـسه و  یتسرد  نادرم  شنایوار  هدرک و  تیاور  ارنآ  رازب  دیوگ : بیغرتلا ج 2 ص 31  رد  يرذنم  ظفاح 
. تسا هدرک  تیاور  یلع  ثیدح  زا  ارنآ  زین  زازب  دناهدربن و  ار  وا  مان  یبارعا و  ثیدح  هس  زا  دنا  هدرک  تیاور  یقهیب  دوخ و 

. یهام ره  زا  زور  هس  هزور  ار  هنیس  سرت  دربیم  هک  يزیچب  ار  امش  مهد  ربخ  ایآ  هدرک : تیاور  اعوفرم  لیبحرش  نب  ورمع  زا  - 9
. هدرک لقن  جبیغرتلا 2 ص 31  رد  يرذنم  ننس ج 4 ص 208 و  رد  یئاسن 

. ارنآ هدرکلقن  شننس 4 ص 225  رد  یئاسن  ریگب  هزور  زور  هس  یهام  ره  زا  اعوفرم : برقع  یبا  زا  - 10
دنتفرگیم هزور  زور  هس  یهام  رهلوا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتسردب  تفگ : هک  هدش  تیاور  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  - 11

هحفص 179 ] ] 

. ار یهام  ره  زا  زور  هس  تفرگیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 12
هدمآ هصفح  زا  زین  ریبعت  نیمهب  تفرگیم و  هزور  زور  هس  یهام  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : هک  هدش  تیاور  هملس  ما  زا  - 13

. مریگب هزور  زور  هس  یهام  ره  زا  هک  درکیم  رما  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا : هملس  ما  يارب  یظفل  رد  تسا و 
ناضمر ات  ناضمر  یهام و  ره  زا  زور  هس  هک  دـنا : هدرک  لقن  اعوفرم  رمع  صخـش  زا  ثیدـح  ناماما  هک  تسیثیدـح  اـهنیا  همه  زا  شیپو 

. تسا رمع  مامت  ای  ایند  مامت  هزور  نیا  سپ  دعب 
موس : هورگ 

. ار مارح  ياه  هام  هزور  نآ و  زا  دعب  هزور  هس  و  ناضمر ) هام  ینعی   ) ربص هام  ریگبهزور  هک  هدش : تیاور  اعوفرم  یلهاب  زا 
ياه هام  زا  رادب  هزور  و  نک ، كرت  مارح و  ياه  هام  زا  ریگب  هزور  نک ، كرت  مارح و  ياه  هام  زا  ریگب  هزور  وا : يارب  يرگید  ظفل  رد  و 

نک . كرت  مارح و 

هحفص 180 ] ] 
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. ارنآ دومرف  راب  هس  نک  كرتو  ار  مارح  ياه  هام  زا  ریگب  هزور  وا : يارب  موس  ظفل  رد  و 
هتشون وا  يارب  لاس  ود  هدابع  درادب  هزور  ار  هبنـش  هعمج و  هبنـشجنپ و  زور  مارح  هام  زا  زور  هسهکیـسک  هدش : تیاور  اعوفرم  سنا  زا  - 2

. دوشیم
ارنآ هدرک و  لقن  ریغـصلا  عماج  رد  یطویـس  یـسلایط و  ارنآ  هدرک  تیاـکح  ص 244 و  موـلعلا ج 1  ءاـیحا  رد  یلازغ  يدزا و  یـسلایط و 

. هتسناد نسح 
. تسا بجر  اهنآ  زا  یکی  هک  مارح  ياه  هام  زا  هزورب  دومرف : مالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  دای  شننس  رد  دواد  وبا  - 3

جيراسلا 5 ص 150 . داشرا  هیشاح  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  هیندللا و  بهاوملا  رد  ینالطسق  دواد  یبا  زا  ارنآ  هدرک  تیاکح  و 
: مراهچ هورگ 

نیرت بوبحم  و  تسا ، دواد  هزور  ادخ  يوسب  اه  هزور  نیرت  بوبحم  دومرف : هک  اعوفرم : هدـش  تیاور  صاع  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 1
ار بش  زا  یمین  مالسلا  هیلع  دواد  تسا ، دواد  زامن  اهزامن 

هحفص 181 ] ] 

. تفرگیم هزور  زورکی  دروخیم و  زور  کی  دیباوخیم ، ارنآ  مشش  کی  تساوخیم و  رب  درکیم و  مایق  ارنآ  ثلث  دیباوخیم و 
. دروخب زورکی  ریگب و  هزور  زورکی  ، مالسلا هیلع  دواد  هزور  ریگب  هزور  رگید : ترابع  رد  و 

دروخیم . زورکی  تفرگیم و  هزور  زورکی  هک  ار  مالسلا  هیلع  دواد  هزور  ادخ  دزن  ار  اه  هزور  نیرتالاب  رادب  هزور  وا : موس  ظفل  رد  و 
ملسم حیحص  يراخب ج 3 ص 217 ، حیحص  نک  عوجر  اهنآ  دیناسم  حاحـصرد و  دوشیم  تفای  هک  تسیرایـسب  ظفلا  ثیدح  نیا  يارب  و 

دواد ج 1 یبا  ننس  یمراد ج 2 ص 20 ، ننس  دمحا ج 2 ص 225 و 205 ، دنسم  يذمرت ج 1 ص 148 ، حیحص  ج 1 ص 321 و 319 ،
جبیهرتلا 2 بیغرتلا و  یقهیب ج 4 ص 299 و 296 ، ننس  هجام ج 1 ص 523 ، یبا  ننس  یئاسن ج 4 ص 215 و 209 ، ننس  ص383 ،

حیباصملا ص 171 . هاکشم  ص 37 و 36 و 32 ،
زورکی دریگب و  هزور  زورکی  هکیـسک  يارب  تسا  هنوـگچ  تفگ : هک  یثیدـح  رد  رمع  زا  ناشدانـساب  دـنا  هدرک  لـقن  یئاـسن  ملـسم و  - 2

تسا . مالسلا  هیلع  دواد  هزور  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دروخب :
: مجنپ هورگ 

دهد یتعفنم  يدوس و  ناب  ارم  یلاعت  يادخ  هکیرماب  هدب  نامرف  ارمادخ  لوسر  يا  متفگ : تفگ  هک  هدش  تیاورهماما  یبا  زا  - 1

هحفص 182 ] ] 

. تسین نآ  يارب  ینزو  مه  هکنآ  يارب  نتفرگ  هزورب  داب  وت  رب  دومرف :
. درادب رود  شتآ  زا  لاس  داتفه  ار  وا  تروص  ادخ  دریگب  هزور  ادخ  هار  رد  زورکی  هکیسک  هک  هدش : تیاور  اعوفرم  دیعس  یبا  زا  - 2

زور نیاب  شتآ  زا  ار  وا  تروص  درادـب  رود  ادـخ  دریگب  هزور  لج  زع و  ادـخهار  رد  زورکی  هکیـسک  هدـش : لقن  اعوفرم  هریره  یبا  زا  - 3
. لاس داتفه 

نایم هچنآ  لثم  دهدیم  رارق  یقدـنخ  شتآ  وا و  نایم  ادـخ  درادـب  هزور  یلاعت  يادـخ  هار  رد  زورکی  هکیـسک  وا : يارب  يرگید  ظفل  رد  و 
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. تسا نیمز  نامسآ و 
شتآ زا  ار  وا  ادخ  هکنآ  رگم  ادخ  هام  رد  دریگب  هزور  هک  تسین  يدرم  چیه  هک  هدش  تیاور  اعوفرم  يدزا  نایفـس  نب  هللا  دـبع  زا  - 4 م -

هباصا ج 1 ص 319 . رد  هچنانچ  هدرک  لقن  ارنآ  یناربط  لاس ، دص  دنک  رود 

هحفص 183 ] ] 

هبنـشراهچ و زورهزور  هرابرد  هچنآ  تساهنآ  زا  هک  دوشیمبجر  هزور  لماش  شقالط  هک  ار  يرگید  ياه  هورگ  ثیداحا  نیاب  نک  هفاضا 
. يرگید نود  دشاب  هتشاد  هام  ياهزورب  صاصتخا  هکنآ  نودب  هدش  دراو  هعمج  هبنشجنپ و 

دراو هکتـسیربخ  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  هاممامت  هزور  نآ  هکنیا  یهام و  ره  زا  ضیبمایا  هزور  هرابرد  هدـش  دراو  هچنآ  اـهنآ  زا  یـضعب  و 
. یهام ره  زا  زور  راهچ  رد  هدش 

. تسا هدیسر  لاس  مایا  مامت  رد  هبنشجنپ  هبنشود و  هزور  هرابرد  هکتسیتایاور  اهنآ  زا  یضعبو 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقنسابع  نبا  زا  یئاهنت  هجام  نیا  هک  هچنآ  يارب  دنام  یقاب  ینزو  اهنیا  مامت  زا  دعب  منکیمن  نامگ  و 

رتاوت زا  ای  يونعم  هرتاوتم  ثیداحا  زا  یتخانـش  هک  هچناب  تسا  ضراـعم  نآ  سپ  دـشاب  حیحـص  تیاور  نیا  رگا  بجر  هزور  زا  درک  یهن 
هنوگچ سپ  دـنا  هداد  نآب  اوتف  بهذـم  راهچ  ءاملع  هچنانچ  یعطق  رودـصب  هدـش  نآ  رد  بیغرت  هکیبجر  هاـم  هزوربابحتـسا  زا  یلاـمجا 

: دـیوگ متاح  وبا  تسین و  يزیچ  دـیوگ : وا  هرابرد  دـمحا  هک  ءاطع  نب  دواد  ناکمب  تسا  فیعـض  هکنآ  لاح  دوش و  تیاور  نآب  داـمتعا 
فیعض هکلب  تسین  يوق 

هحفص 184 ] ] 

تسا و كورتم  دیوگ : ینطق  راد  تسا و  فیعـض  دیوگ : یئاسن  ثیدـحلا و  رکنم  دـنیوگ : هعرز  وبا  يراخب و  تسوا و  رکنم  وثیدـحلا 
نبا ننـس  حرـشرد  يدنـس  وا و  ياطخ  شزغل و  يدایز  ياربیلاح  چـیهب  دوشن  واب  لالدتـسا  رابخا  رد  تسا  کش  ریثک  دـیوگ : نابح  نبا 

دنتـسه و وا  فیعـضت  رب  قفتم  لاجر  ءاملع  تسا و  فیعـض  ءاطع و  نب  دواد  شدانـسا  رد  ثیدـح ، نتم  رد  دـیوگ : ص 531  ج 1  هجام 
فیعـض و نآ  يوار  نآ  رد  هکنوچ  تسین  یحیحـص  ثیدـح  هدـنیوگ  واریغ  یبهذ و  دـیوگ : ص 125  بهاوملا ج 8  حرـش  رد  یناـقرز 

هزورب . ارنآ  نداد  صاصتخا  تسا  هورکم  دنیوگیم  هتفرگ و  ارنآ  اهیلبنح  تسا و  كورتم 
یئاهنت هب  هجام  نبا  هک  ار  هچ  ره  دیوگ : يزم  جاجحلا  وبا  . دنکن نآب  ءانتعا  ثیدـح  نف  رگـشواک  هجام و  نبا  نادرفتم  زا  نآ  هکنیا  افاضم 

لقن یئاهنت  هب  حاحـص و  نابحاص  ، هناگجنپ ناماما  زا  هدش  ادج  ثیدـح  زا  هک  ار  هچنآ  هکتـسنیا  دوصقم  تسا  فیعـض  نآ  هدرک  تیاور 
هزور زا  یهنمدع  رب  هدوب  ناشمشچ  يولج  رد  هجام  نبا  هلوقنم  یهن  ثیدح  دنا و  هدرک  حیرصت  مالعا  زا  يرایسب  نیا  يارب  تسا و  هدرک 

. تسا هدش  دای  یناقرز ج 8 ص 127  بهاوملا  حرش  يراسلا ج 5 ص 148 و  داشرا  هیندللا و  بهاوملا  رد  هچنانچ  بجر 
بجر هدنیوگ : لوق  يانعم  تسیچ  ودنروخب  اذغ  دنراذگ و  ماعط  رد  هکنآ  اتدزیم  ار  مدرم  ياهتـسد  هچ  يارب  منادیمن  اهنیا  همه  زا  دعب  و 

تیلهاج لها  هک  تسیهام  بجر  هک  تسین  نیا  زج  بجر  تسیچ  و 

هحفص 185 ] ] 
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زا ارنآ  هدروآ  هفیلخ  هک  ار  هچنآ  رد  نک  لمات  هحفص 170 و  هب  نک  عوجر  درک  كرت  ارنآ  دمآ  مالسا  نوچ  سپ  دنتـشادیم  گرزب  ارنآ 
. لوق لعف و  تهج 

نآرق تالکشم  زا  تالاوس  رد  هفیلخ  داهتجا 

داتسرف رمع  سپنارق  تاهباشتم  زا  ندیسرپ  هب  درک  عورش  دش و  هنیدم  دراو  دنتفگیم  غیبص  واب  هک  اریدرم  هدش : لقن  راسی  نامیلـس  زا  - 1
، متسه غیبص  ادخ  هدنب  نم  تفگ : یتسیک ، وت  تفگ : واب  سپ  دوب ، هدرک  هدامآ  امرخ  تخرد  هخاش  ود  وا  يارب  البق  درک و  رضاح  ار  وا  و 

نوخ اتدز  وا  تروص  رس و  رب  ردق  نآ  سپ  مرمعادخ ، هدنب  نم  تفگ  دز و  ار  وا  تشادربار و  امرخ  تخرد  بوچ  نآ  زا  یکی  رمع  سپ 
(. ملقع ینعی   ) تفر متفایم  مرس  رد  هچنآ  هکنوچ  ار  وت  تسیفاک  نینموملاریما  يا  تفگ  سپ  شرس ، زا  دش  يراج 

سپ دش  رـصم  دراو  هکنآ  ات  نیملـسم  عماجم  رد  درکیم ، لاوئـس  نارق  زا  یئاهزیچ  زا  یقارع  غیبص  هک : هدش  لقن  هللا  دبع  يالوم  عفان  زا  و 
يدرم تفگ : سپ  دـناوخ ، ارنآ  دـمآ و  هماـن  اـب  صاـع  نب  ورمع  هداتـسرف  نوـچ  باـطخ و  نـب  رمع  شیپداتـسرف  ار  وا  صاـع  نـب  ورمع 

سپ دروآ  ار  وا  سپ  دیـسر ، دهاوخ  كاندرد  هجنکـش  وتب  نم  زا  هک  دـشاب  هتفر  رگانیبب  تفگ : رمع  تسا  هنب  راب و  رد  تفگ  تساجک ،
ات درک  لوار  وا  سپ  وا  لـفک  تشپ و  ندزب  درک  عورـش  دـندروآ و  يرت  ياـهبوچ  داتـسرف  يرگ و  هنتف  يارب  ینکیم  لاوئـس  تـفگ : رمع 

ات وا  ندزب  درک  عورش  سپس  دش  بوخ 

هحفص 186 ] ] 

ارم یهاوخیم  رگا  تفگ : غیبص  دهد ، هجنکش  هک  دیبلط  زاب  ار  وا  سپ  درک  ادیپ  يدوبهب  ات  دراذگاو  هاگنآ  دیدرگ  شوهیب  دش و  حورجم 
دوخنطوب هک  درک  صخرم  ار  وا  سپ  مدش ، بوخ  نم  مسق  ادخب  ینک  اوادم  ارم  یهاوخیم  رگا  و  یبوخ ، نتـشک  شکب  ارم  سپ  یـشکب 

تخس یئاهنتنیا  سپ  درادن ، ار  وا  اب  دمآ  تفر و  وتسلاجم  قح  نیملـسم  زا  سکچیه  هک  تشون : يرعـشا  یـسوم  وباب  ددرگرب و  قارع 
تسلاـجم و وا  اـب  مدرم  هک  تشون : رمع  سپ  تسبوخ ، شا  هبوت  هدرک و  هبوت  درم  نیا  هک  تشون ، رمعب  یـسوم  وبا  سپ  درم ، نیا  رب  دـش 

دننک . دمآ  تفر و 
دیسرپیم نارق  تالکـشم  لیوات  زا  هک  میدیداریدرم  ام  نینموملاریما : يا  دنتفگ : و  مدمآ ، رمع  شیپ  دیوگ  هدش : لقن  دیزی  نب  بئاس  زا  و 

وا رب  دمآ و  يدرم  هک  دروخیم  هناحبـص  مدرم  اب  دوب و  هتـسشن  رمع  هکیزور  نیب  رد  سپ  امرف  وا  رب  طلـسم  ارم  ایادخ  راب  تفگ : رمع  سپ 
نامه وت  تفگ : رمع  سپ  ارقو ، تالماحلاف  اورذ  تایراذلا  و  نانموم : ریما  يا  تفگ : دش ، غراف  ات  درک  ربص  دوب و  يدفص  همامع  سابل و 

تسدب رمع  ناج  هکیسکنآب  تفگ : داتفا و  شرس  زا  همامع  ات  دز  قالش  ار  وا  بترم  تفرگ و  ار  شتسد  چم  وا  تمسب  تساخرب  یتسه و 
نوریب ار  وا  يرتش و  رب  دینک  شراوس  و  دیناشوپب ، ار  وا  یسابل  مدرکیم ، ادج  تندب  زارس  هنیآ  ره  مدوب  هتفای  هدیشارت  رس  ار  وت  رگا  تسوا 

رـس شموق  ناـیم  رد  هراومه  درک و  ءاـطخ  سپ  درک  بلط  یملع  غیبص  هک  دـیوگب : دزیخرب و  یبیطخ  سپـس  ، دـیناسرب شنطوب  اـت  دـینک 
. دوب شموق  گرزب  وا  هکیلاح  رد  دش  كاله  ات  دش  هدنامرد  ماندب و  هتسکش و 

دز قالش  ار  یفوک  غیبص  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  تیاور  سنا  زا  و 
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. دشيراج شتشپ  رد  نوخ  ات  دوب  هدیسرپ  نآرق  هلکشم  زا  هکیا  هلئسم  هرابرد 
دش . يراج  شتشپ  زا  نوخ  هکنآ  ات  نآرق  فورح  زا  شندیسرپ  دایز  يارب  دز  قالش  رمع  هک  هدیسر : يرهز  زا  و 

رب درک  داریا  هکیتقو  دز  قالش  اب  ار  غیبص  تسب و  ار  لدج  نتفگ و  نخس  باب  هکتسنآ  رمع  و  دیوگ : مولعلا ج 1 ص 30  ءایحا  رد  یلازغ 
. دننک كرت  ار  وا  درک  راداو  ار  مدرم  درک و  كرتار  وا  ادخ و  باتک  رد  يا  هیآ  ود  ضراعت  رد  یتالاوئس  وا 
. دنا هتفگ  لیسع  ینب  زا  مه  کیرش  نبغیبص  دوشیم و  هتفگ  مه  لیسع  نبا  لسع و  نب  غیبص  نآ  غیبص  نیا  و 

سنکلا راوجلا  نانموم ، ریما  يا  تفگ : سپ  وا ، شیپ  دمآ  يدرم  هک  میدوب  باطخ  نب  رمع  دزنام  دیوگ : هدش  تیاور  سیدعلا  یبا  زا  - 2
رد رمع  ناج  هکیسکنآب  مسق  یتسه ، يرورح  ایآ  تفگ : داتفا و  شرـس  زا  ات  يدرم  همامع  رد  دوب  وا  اب  هکیقالـش  اب  دز  رمع  سپ  تسیچ ،

هنیآ ره  مدوب  هدید  ار  وت  هدیشارت  رس  رگا  تسوا  تسد 

هحفص 188 ] ] 

. مدرکیم رود  ترس  زا  ار  شپش 
اهنآ فرط  هب  قالش  اب  دنیوگیم ، هک  دید  ارناشیا  نوچ  سپ  دیسرپ  اباو  ههکاف  زا  رمع  زا  يدرم  هک  هدش : لقن  دیزی  نب  نمحرلا  دبع  زا  - 3

درک . هلمح 
( هرد  ) هفیلخ صوصخم  قالـش  قطنم  هنایزات و  نابز  امرخ و  ياه  هخاش  هتفگ  رد  هک  منکیم  لایخ  دـیوگ : هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیما
زا خـساپ  رد  میدـش  فلکت  زا  یهن  ام  هفیلخ : هتفگ  هدرک  هراشا  مه  نیمهب  دـنادیمن و  یناسنا  هک  هچ  ره  زا  تسا  یعطاـق  خـساپ  باوج و 

يادـخ لوقب  هدـش  ریـسفت  مه  نیبم  نآرق  دوخ  رد  هک  تسا  با )  ) يانعم نآ  هک  نادـب  دـنادیم  یـصلاخ  برع  ره  هکیلاوئـس  نیرت  هداـس 
. امش تاناویح  امش و  يارب  كاروخ  مکماعنال : مکل و  اعاتم  یلاعت :

هچنآ زا  لاوئـس  درجمب  دـندش  ندـمآ  دردـب  ندـش و  نینوخ  قحتـسم  تهج  هچب  ناهوژپ  شناد  ناگ و  هدـننک  لاوئـس  هک  منادـیمننم  و 
دوش رفک  داحلا و  بجوم  هک  هچنآ  زا  تسین  يزیچ  اهنیا  رد  تسا و  هدـش  ناهنپ  نآ  تغل  زا  ناشیا  زا  هچنآ  اـی  نآرق  لکـشم  زا  دـنادیمن 

. ینیبیم هک  هچنآ  ربهدش  يراج  اه  هصق  نکل 
هچ بالا )  ) لاوئس زا  یملع  ناگ  هدنهد  خساپ  هانگ  هاگنآ :

هحفص 189 ] ] 

هکنآ لاح  نتفرگ و  دای  نتخومآ و  لوصا  يارب  يا  همئاق  دـنامیم  یقاب  ایآو  هداتفا  اهنآ  ناجب  شا  هرد  قالـش و  اـب  هفیلخ  هچ  يارب  هدوب و 
شراک هکنیا  زا  دعب  ملع  رد  ندرک  یقرت  نداتفا و  شیپ  زا  قالش  نیا  تکرب  هب  دنا  هدشمورحم  یمالـسا  تما  دیاش  تسا و  هنوگنیا  لاح 

ربص لاس  ود  دـیوگ : هیلعارهاظت و  نا  و  یلاعت : يادـخ  لوق  زا  دـنک  لاوئـس  هفیلخ  زا  هک  دـسرت  هب  مه  سابعنبا  دـننام  هک  دـشکب  اجنیاب 
هک مدرک  ربص  لاس  کـی  دـیوگ : شتبیه و  رگم  وا  زا  درکیمن  عنم  ارم  یثیدـحزا و  باـطخ  نب  رمع  زا  منک  لاوئـس  متـساوخیم  هک  مدرک 

. نآ زا  منکلاوئس  وا  تبیه  زا  متسناوتن  سپ  هیآ  زا  ار  باطخ  نب  رمع  منک  لاوئس  متساوخیم 

هدشن عقاو  هچنآ  زا  لاوس  رد  هفیلخ  يار 
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سواط نآ ، زا  درکیم  یهن  وا  هکنوچ  هدـشن  عقاو  هچنآ  زا  لاوئـس  رد  ار  وا  صوصخم  يار  نارق  تالکـشم  رد  هفیلخ  داهتجاب  نک  هفاـضا 
. تسا هدش  عقاو  هچنآ  هدومن  نایب  ادخ  هک  اریز  هدشن  هچنآ  زا  دنک  لاوئس  هکیدرم  رب  مریگیم  تخس  تفگ : ربنم  يالاب  رمع  دیوگ 

هچنآ زا  دنک  لاوئس  هک  سکچیه  يارب  تسین  لالح  تفگ : و 

هحفص 190 ] ] 

. تسا هدش  عقاو  هک  هچنآ  رد  هدومرف  مکح  قیقحتب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکیتسردب  هدشن  عقاو 
يدرم زورکی  تسیراک و  هدـش  عقاو  هچنآ  رد  اـم  يارب  هکنوچ  هدـشن  عقاو  هک  هچنآ  زا  دـینکن  لاوئـس  هک  مریگیم  تخـسامش  رب  تفگ  و 

نم هک  اریز  هدشن  عقاو  هچنآ  زا  نکن  لاوئس  تفگ  واب  رمع  رسپ  سپ  تسیچ  نآ  منادیمن  هک  درک ، لاوئس  يزیچ  زا  رمع و  رسپ  شیپ  دمآ 
تسا . هدشن  عقاو  هچنآ  زا  دنک  لاوئس  هک  ار  یسک  درکیم  نعل  باطخ  نب  رمع  مدینش 

لاوئس زا  دنهدن  باوج  هک  دندرک  قافتا  هدش و  یناگمه  يراتفرگ  ءالتبا و  نیا  دمآ و  شیپ  نیاب  هباحـص  ناگرزب  نعل  دش  هدیـشک  سپ 
. ار تسا  هدشن  عقاو  هچنآ  زا 

ادعب تفگ  ، دوبن ای  دوب  ایآ  تفگ  سپ  ار ، ناضمر  ود  هدرک  كاردا  هک  يدرم  زا  نومیم  دنکیم  لاوئـس  وا  زا  هک  تسا  سابع  نبا  نیا  سپ 
زا دـنکیم  ماعطا  یلوا  زا  تفگ  سپ  هدوب  تفگ : درک و  یئامنهار  نابيدرم  ار  ام  تفگ : دـیآ ، دورف  هکنآ  اـت  نک  لو  ار  هیلب  تفگ : دوبن 

. نیکسم کی  يزور  ره  يارب  ار  نیکسم  یس  نآ  زا  یکی  ره 
هچنآ ایآ  نم  كرسپ  يا  تفگ : نانچ ، نانچ و  رد  یئوگیم  هچ  رذنملا  وبا  يا  تفگ : هدیسرپ و  وا  زا  يدرم  هک  تسا  بعک  نب  یبا  نیا  و 

ارم سپ  هن ، اما  تفگ  هن ، تفگ : هدوب  نآ  زا  يدرک  لاوئس 

هحفص 191 ] ] 

. میهد ربخ  ار  وتات  مینک  هجلاعم  ارنامدوخ  دشاب و  هدوب  ات  هدب  تلهم 
مردارب رـسپ  يا  تفگ : یبا  ار  نانچ  نانچ و  ومع  يا  یئوگیم : هچ  تفگ : یناوج  سپ  متفریم  هار  بعک  نب  یبا  اـب  نم  دـیوگ : قورـسم  و 

دوش عقاو  اتشخبب  ار  ام  سپ  تفگ : هن  تفگ  هدوب  نیاایآ 

ثیدح زا  هفیلخ  یهن 

عنم یهن و  نآ  تسا و  ود  نآ  زا  رت  نیگنن  هک  یموس  تعدب  هب  ار  هدشن  عقاو  هچنآ  زا  لاوئس  نآرق و  لکـشم  رد  هثداح  ود  نک  فیدر  و 
. ببس نیاب  ار  هباحص  ناگرزب  واندرک  ینادنز  ندز و  نآ و  نتفگ  دایز  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیدح  زا  تسا  هفیلخ 

یلب میتفگ : مدرک ، هقردب  ار  امـش  ارچ  دینادیم  ایآ  تفگ : دمآ و  یمدق  دنچ  ام  اب  داتـسرف  قارعب  ار  ام  رمع  هکیتقو  دـیوگ : بعک  نب  هظرق 
روبنز يادـص  همزمز و  لثم  تسنارقب  يا  همزمز  ناشیا  يارب  هکیا  هدـکهد  مدرم  شیپ  دـیوریم  امـش  نیا  اب  و  تفگاـم : تشادـگرزب  يارب 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  تیاور  دینک  مک  و  دیراذگب ، اهنت  ار  نارق  دـینک ، ناشلوغـشم  سپ  ثیداحا  لقنب  دـیوشن  عنام  ار  اهنآ  سپ  لسغ 
ام يارب  دنتفگ : دش  دراو  بعک  نب  هظرق  نوچ  سپ  میامش  کیرش  نم  ار و  هلآ  هیلع و 
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. درک یهن  ار  ام  رمع ... تفگ  وگب ، ثیدح 
مدرکن . لقن  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  نم  نآ  زا  دعب  سپ  تفگ : هظرق  رمع : یبا  ظفل  رد  و 

کیرـش نم  ار و  ادـخ  لوسر  زا  تیاور  دـینک  مک  دـینکن و  ریـسفت  ارنآ  دـینک و  درجم  ار  نآرق  تفگیم : هک  دوب  رمع  يربـط : ظـفل  رد  و 
. میامش

روبنزهمزمز دننام  نارقب  يا  همزمز  ناشدجاسم  رد  ناشیا  يارب  هکیمدرم  يوسب  يوریم  وت  تفگ : واب  داتسرف  قارعب  ار  یسوم  وبا  نوچ  م -
نیا هدرک  دای  ریثک  نبا  ماوت ، کیرـش  عوضوم  نیا  رد  نم  نکن و  ثیداحاب  ناشلوغـشم  راذگاو و  ناشلاح  نامهب  ار  اهنآ  سپ  تسا  لسع 

. تسا رمع  زا  فورعم  ثیدح  زا  عنم  نیا  هتفگ : شخیرات ج 8 ص 107 و  رد  ار 
يراصنا دوعسم  وبا  - 3 ءادرد ، وبا  و  - 2 دوعسم ، نبا  - 1 ار : رفن  هس  درک  سبح  رمع  هک  نمحرلا  دـبع  نب  میهاربا  زا  هدرک  لقن  یناربط  و 

دش . كاله  ات  دومن  ینادنز  ارناشیا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  دیدرک  دایز  امش  تفگ  ناشیاب  سپ  ار 

هحفص 193 ] ] 

كردتسم ج 1 ص 110: رد  مکاح  ظفل  رد  و 
وا هک  منکیم  نامگ  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ثیدح  نیا  تسیچ  تفگ  رذوبا  ءادرد و  وبا  دوعـسم و  نباب  باطخ  نب  رمع  هک 

دش . هتشک  هکنآ  ات  درک  سبح  هنیدم  رد  ارناشیا 
تسا : یفنح  نیدلا  لامج  ظفل  رد  و 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدحنیا  یچ  تفگ : و  دش ، كاله  هکنآ  ات  ار  رذوبا  ءادرد و  وبا  دوعسم و  وبا  درک  سبح  رمع  هک 
هک منکیم  لاـیخ  تفگ : تسیچ ، ثیدـح  نیا  تفگ : رذوباو  دوعـسم  نباـب  رمع  هک  تسنیا  هدـش  تیاوروا  زا  زین  هچنآ  زا  و  تفگ : سپس 

لقن يارب  دومن  ینادـنز  مه  ار  وا  ینعی  يرعـشا  یـسوم  وبا  اب  درک  هلماعم  روطنیمه  و  تفگ : سپ  دـش ، هتـشک  هکنآ  ات  ارناشیا  درک  سبح 
(. رصتعملا ج 1ص 459  ) دوب لداع  وا  دزن  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح 

سود نیمزب  دـیعبت  ار  وت  هکنآ  ای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  ینک  كرت  دـیاب  هتبلا  هنیآره  تفگ : هریره  یباب  رمع  و 
. درک مهاوخ 

ناگ هنیزوب  نیمزب  منکیم  قحلم  ار  وت  هکنآ  ای  ادخ ص ) لوسر  ینعی   ) لوا زا  نتفگ  ثیدح  ینک  كرتدیاب  تفگ : رابحالا  بعکب  و  م -

هحفص 194 ] ] 

ریثک ج 8 ص 106 .) نبا  خیرات  )
: تفگ يدرکیم ، ثیدـح  روطنیا  مه  رمع  نامز  رد  ایآ  هریره  یباب  متفگ  دـیوگ : هملـس  یبا  زاهدرک  لقن  هرکذـت ج 1 ص 7  رد  یبهذ  و 

. دزیم شا  هدنشک  قالش  اب  هنیآ  ره  میوگیم  ثیدح  امش  يارب  هک  هچنآ  دننام  متفگیمثیدح  رمع  نامز  رد  رگا 
اب ارم  هنیآ  ره  مدوب  هتفگ  باـطخ  نب  رمع  رـصع  رد  رگا  هکیثیداـحا  اـب  ار  امـش  متفگ  ثیدـح  نم  هک  هدرک : لـقن  هریره  وبا  زا  رمع  وبا  و 

ملعلا ج 2 ص 121 .) نایب  عماج  ) دزیم شقالش 
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نیقی هکعقومنآ  رد  مسق  ادـخب  اما  دوب  هدـنز  رمع  هکیلاح  رد  ثیداحا  نیاب  امـش  هدـنیوگثیدح  مدوب  نم  سپ  ایآ  يرهز : ظـفل  رد  م-و 
هکیثیداحا میوگیم  ثیدح  هنیآ  ره  نم  هکیتسردب  بهو : نبا  ظفل  رد  و  دـنک ، حورجم  ارم  تشپ  وا  كاندرد  هنایزات  قالـش و  هک  متـشاد 

(. ریثک ج 8 ص 107 نبا  خیرات   ) تسکشیم ار  مرس  مدرکیم  ملکت  رمع  شیپ  رد  ای  مدوشگیم  ناب  بل  رمع  نامز  رد  رگا 
یلص ادخ  لوسر  زا  یثیدح  وا  زا  مدینشن  سپ  متـسشن  رمع  رـسپ  اب  مین  لاسکی و  ای  لاس  ود  نم  تفگ : یبعـش  هعقاو  نیا  نتـشذگ  زا  دعب 

. ثیدح کی  رگم  هلآ  هیلع و  هللا 
(. هجام یباننس   ) مدینشن مه  ثیدحکی  وا  زا  سپ  هکم  ات  هنیدم  زا  مدش  کلام  نب  دعس  رفسمه  بحاصم و  نم  دیوگ : دیزی  هب  بئاس  و 

هحفص 195 ] ] 

دـش كـاله  رمع  هکنآ  اـت  دومرف  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادـخ  لوسر  میئوگب  هک  میتشادـن  ارنآ  ناوت  رمع  ناـمز  رد  اـم  دـیوگ : هریره  وـبا  و 
(. ریثک ج 8 ص 107 نبا  خیرات  )

تسین ادج  نآرق  زا  نآ  دنکیمن و  تنـس  زا  زاینیب  ار  تما  نآرق )  ) باتک رهاظ  هک  دنام  یفخم  هفیلخ  رب  ایآ  دیوگ : هرـس ) هللا  سدق   ) ینیما
نآرق رهاظب  وا  تجاح  زاین و  زا  رتمک  ثیدح  تنـسبتما و  زاین  هک  وا  رب  هدنام  روتـسم  ایآ  ودنوش  دراو  رثوک  رانک  رد  ربمایپ  رب  ود  ره  ات 

(. ملعلا ج 2 ص 191 نایب  عماج   ) باتکب تنس  زا  تسا  تنسب  رتدنمزاین  دنا : هتفگ  لوحکم  یعاز و  وا  هچنانچ  نآرق  و  تسین ،
سپ هدـید  مه  قح  و  هزنم ، موصعم و  ربمایپ  رب  ثیداحا  نتخاس  ندرک و  لعجب  هدومن  تنـس  اب  يزاـب  هک  هدـید  يدرم  اـجنیا  رد  هکنآ  اـی 
هدولآ ياهتـسد  نیا  دنک  هاتوک  دندزیم و  هلآ  هیلع و  هیلع  هللا  یلـص  ترـضحنآ  رب  ءارتفا  هک  یئاه  هموثرج  تسد  دنک  عطق  هک  هدش  مزاع 
لوقب تسا ، یناگمه  دزنابزوا  تقادـص  یئوگ و  تسار  هکیرذوبا  دـننام  هانگ  سپ  تسنآ  اـی  نیا  رگا  سپ  هفیرـش ، تنـس  زا  ار  راـکهنگ 

یندـیئور نیمز  هدـنکفین و  هیاس  نامـسآ  رذ "  یبا  نم  هجهل  قدـصا  لجر  یلع  ءاربغلا  تلقا  ءارـضخلا و ال  تلظا  اـم  راوگرزب " : ربماـیپ 
رس بحاص  دوعسم  نب  هللا  دبع  لثم  ای  دشاب  رذ  یبا  زا  رتوگ  تسار  هکیدرم  رب  هدادن 

هحفص 196 ] ] 

تنـسب ملاع  نید و  رد  هیقف  هتـسناد و  مارحارنآ  مارح  لالح و  ارنآ  لـالح  هدـناوخ و  ار  نآرق  هکیـسک  نیرتـالاب  ادـخ و  لوسر  راد  زار  و 
هچ يارب  و  درم ، ات  درک  سبح  ار  اهنآ  ارچ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  ای  قیفر و  هباحـص  گرزب  رمیوع  ءادرد  وبا  دننام  ای  ربمایپ 

هریره وبا  ایآ  و  مدرم ، رظن  مشچ و  رد  درک  کچوک  ار  اهنآ  ارچ  ناملـسم و  مدرم  عامتجا  نایم  رد  ناگرزب  نیاب  درک  تناها  ویتمرح  یب 
دیدـهت نادـنز و  وندـش  هدـنار  ریزعت و  نیا  قحتـسم  هکنآ  ات  دـندوب  نیلاعج  ثیدـح و  ناـناگرزاب  هورگ  نیمه  زا  يرعـشا  یـسوم  وبا  و 

منادیمن . نم  يردا ، انا ال  دنتشگ ،
نادـیم ینادان و  لهج و  هاگترپ  رد  ار  اهنآو  ار  ملع  ياهرد  هدرک  دودـسم  تما  رب  هک  تسا  هیتقو  هیـسایس  ياـهرظن  اـهیار  نیا  ماـمت  یلب :

يریگرد شدوـخ  زا  درک  عاـفد  اریزور و  نینچ  نآـب  دومنحلـسم  وا  نکیل  دـشاب  هدرکن  مه  ارنآ  دـصقهفیلخ  هک  دـنچ  ره  هتخادـنا  اـهاوه 
. هدیچیپ هلکشم و  لئاسم  زا  نآ  هلیسوب  ار  دوخ  داد  تاجن  ار و  تالکشم 

زا هیلاـع  سورد  گرزب و  یناـعم  زا  تساـهنآ  باـتک  رد  هچنآ  زاار  وا  ندرک  رود  نآرق و  ملع  زا  یمالـسا  تما  ندرک  یهن  زا  دـعب  و  م -
ققحم هکیزیچ  شور  ماکحاب و  نتفرگ  شزومآ و  باب  ندرک  دودـسم  خـیراتو و  قالخا  تسایـس و  عامجا و  نید و  بدا و  ملع و  هیحان 

اه و ینتـسناد  زا  ار  تما  ندرک  عنم  هعقاو و  عوقو  زا  شیپ  ادخ  نیدب  لمع  يارب  یگ  هدامآ  زا  ضارعا  هدـشن و  عقاو  نآ  عوضوم  وهدـشن 
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هفیرش و تنس  تامولعم 

هحفص 197 ] ] 

یمالـسا هراچیب  تمادتفایم  شیپ  هدومن و  یقرت  یتمکح  مکح و  مادکب  دنمدوس و  ملع  هچ  هب  سپ  مدرم ، نایم  رد  نآ  رـشن  زا  يریگولج 
نیا سپ  دوب  هتخیر  ارنآ  هدولاشناربمایپ  نیرخآ  دوب  دـهاوخ  ملاع  تدایـس  شیارب  یـشور  تنـس و  هچب  باـتک و  هچب  رگید و  ياـهتما  رب 

( هفیلخ ياقآ   ) ارنآ دنادب  نآ  يرترب  مدقت و  فرش و  رب  نآ و  میلاعت  مالسا و  تما  ربو  مالسا  رب  تسا  یمکحم  هبرـض  هفیلخ  شورو  هریس 
نآ ... نادب و  تسا ، ننس  نتشون  ثیدح  روفنم  شور  نیا  دیئات  يارب  عوضوم و  نیمه  زا  و  دنادن ، ای 

ننس نتشون  ثیدح 

سپ نیا  رد  درک  اتفتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  سپ  دسیونب  ار  اهتنس  تساوخ  باطخ  نب  رمعهک  هدش : لقن  هورع  زا 
مزاعهک درک  حبص  ار  يزور  سپـس  ادخ  اب  درکیمهراختـسا  هامکی  نآ  رد  درک و  راکب  زاغآ  رمع  سپ  ارنآ  دسیونب  هک  وا  رب  دندرک  هراشا 

یباتک دندوب و  امـش  زا  شیپ  هک  ار  یمدرم  مدـش  رکذـتم  مسیونب و  ار  ننـس  هک  مهاوخیم  نم  هکیتسردـب  تفگ : سپ  دوب ، هدـش  راک  نیا 
منکیمن . يزیچب  هتخیمآ  زگرهار  ادخ  باتک  مسق  ادخب  نم  دنتشاذگاو و  ار  ادخ  باتک  دندش و  لوغشم  نآ  رب  تخس  سپ  دنتشون 

هحفص 198 ] ] 

راوگرزب عراش  زا  هتباث  تنـس  اب  فلاخم  هکیلاـح  رد  ارننـس  نتـشون  زا  عنمب  دـندش  دـقتعم  هدرک و  هفیلخ  لـمع  رثا و  زا  يوریپ  یعمج  و 
. تسا

اهباتک هرابرد  هفیلخ  يار 

و - 4، ادخ لوسر  زا  ثیدح  هعقاو  - 3 هدشن ، عقاو  هچنآ  زا  لاوئـس  هعقاو  نارق 2 - تالکشم  هعقاو  - 1 هناگراهچ ، ثداوح  رب  نک  هوـالع 
میدرک حتف  هکیتقو  ام  تفگ  ورمع  شیپ  دمآ  نیملسم  زا  يدرم  تافیلات ، بتک و  فارطا  رد  ار  هفیلخ  داهتجا  يار و  ننـس ، نتـشون  هعقاو 

رمع سپ  دوب  يزیگنا  تفگـش  مالک  مجع و  مولع  زا  یملع  نآ  رد  هک  میدروآ  تسدـب  نآ  رد  یئاهباتک  ار  ناریا ) تختیاپ   ) نیادـم رهش 
وت رب  ياو  تفگیم : ار و  اهتیاکح  نیرتهب  وت  رب  مینکیمتیاکح  اـم  درک  تئارق  هاـگنآ  درمنآ  ندزب  درک  عورـش  تساوخ و  ار  دوخ  قـالش 

لابقا و ناشیا  هکنآ  يارب  دندوب ، امش  زا  شیپ  هک  یمدرم  دندش  كاله  هک  تسین  نیا  زج  تسه ، ادخ  باتک  زا  رتهب  یتیاکح  هصق و  ایآ 
دوب . ملع  زا  اهنآ  رد  هچنآ  تفر  نیب  زا  دیسوپ و  هکنآ  ات  دندراذگاو  ار  لیجنا  هاروت و  ناشیاهشیشک و  ءاملع و  بتک  رب  دندرک  هجوت 

: رگید تروص 
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حتف ار  نئادم  هکیتقو  ام  نانموم ، ریما  يا  تفگ  دندروآ و  ... باطخ نب  رمع  دزن  اریدرم  دیوگ : هک  هدش  لقن  شردـپ  زا  نومیم  نب  رمع  زا 
ار شقالـش  سپ  هن ، تفگ : ، دوب ادـخ  باـتک  زا  اـیآ  تفگ  دوـب  يزیمآتفگـش  بیجع و  مـالک  نآ  رد  هک  میتفاـی  نآ  رد  یباـتک  میدرک 

تایآ نیا  دمحم  يا  نولقعت ، مکلعل  ایبرع  انارق  هانلزنا  انا  نیبملا  باتکلا  تایآکلت  تایآ : نیا  ندناوخ  وا و  ندزب  درکعورـش  تساوخ و 
هلبق نم  تنک  نا  یلاعت ":و  لوق  ات  دیمهفب  هدومن و  هشیدنا  امـش  دیاش  ات  میدرک  لزان  یبرع  نآرق  ارنآ  ام  هکیتسردـب  تسا  نشور  باتک 
امـش زا  شیپ  هکیناسک  دـندش  كاله  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : نآ  زا  سپ  يدوب ، اهلفاغ  زا  نآ  زا  شیپ  وت  هک  دـنچ  ره  نیلفاـغلا "  نمل 
اهنآ رد  هچنآ  هدش و  هنهک  هدیـسوپ و  ات  دندراذگاو  ار  لیجنا  هاروت و  ناشیاهـشیشک و  ءاملع و  بتکب  دندرک  لابقا  ناشیا  هکنوچ  دـندوب 

تفر . نیب  زا  دوب  ملعزا 
يدرمهفوک رد  دیوگ : یعخن  میهاربا  زا  بیطخو  ظعاوملا )  ) رد يرکـسع  نآرق و  لئاضف  رد  دـنا  هدرک  لقن  سیرـض  نبا  قازرلادـبع و  و 

رب دراو  نوچ  سپ  دنتسرفب ، رمع  يوسب  ار  وا  هک  دیسر  رمع  زا  يا  همان  هک  دوب  وا  همانرب  نیا  درکیموجتسج و  ار  یبن  لایناد  بتک  هک  دوب 
سپ تفگ  نیلفاغب ، دیـسر  ات  نیبملا ، باتکلا  تایآ  کلت  رلا ، ندـناوخب : درک  عورـش  دز و  شرـس  رب  هدرک و  دـنلب  ار  شقالـش  دـش  رمع 

هکنآ زج  مراذگیمن  یقاب  دوخ  شیپ  ار  اهباتک  نیا  زا  يزیچ  مسق  ادخب  نک  لو  ارم  نانموم ، ریما  يا  متفگ : سپ  دهاوخیم ، هچ  یتسناد 
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درک . اهر  ار  وا  سپ  منازوسیم  ار  اهنآ 
نآ نتم  هکیزیچ  هدـمآ  دالیم  لاس 1663  اینـسکوا  رد  كوب  عبط  زا  يافوتم 648 ص 180  یطلم  جرفلا  یبا  لودلا  رـصتخم  خـیرات  رد  و 

. تسنیا
اروا یملع  ماقم  دوب  هتخان  ورمع و  رب  دش  لخاد  ار و  هیردنکـسا  رهـش  درک  حتف  صاع  نب  ورمع  هکنآ  ات  یقیطام ) ارغ  یحی   ) دنام هدنز  و 
ورمع دش و  نآهتفیرف  بوذجم و  سپ  دوبن  انـشآ  سونام و  نآ  اب  برع  هک  دینـش  یفـسلف  نانخـس  وا  زا  درک و  مارتحا  ار  اریو  ورمع  سپ 

وت هکیتسردـب  تفگ : واـب  یحی  يزور  سپ  دـشیمن  ادـج  وازا  هدـش و  وا  مزـالم  سپ  دوب  رکفلا  حیحـص  شوگ و  شوـخ  كریز و  يدرم 
ام تسا  دـنمدوس  وت  يارب  هک  هچنآ  سپ  تسا  دوـجوم  نآ  رد  هکیفنـص  ره  رب  يدراذـگ  رهم  هیردنکـسا و  ياـه  لـصاحب  يدـش  طلـسم 
وت هچنآ  تسیچ  تفگ : ورمع  سپ  میرتراوازـس ، نآ  رب  ام  سپ  يرادن  ياهدیاف  دوس و  وت  يارب  هک  هچنآ  نآ و  رد  وت  اب  مینکیمن  هضراعم 

يارب درادن  ناکما  هکتسیزیچ  نیا  واب ، تفگ  ورمع  سپ  تسا ، هدنام  یهاش  یتلود و  هنیزخ  رد  هکیفـسلف  یئاهباتک  تفگ : يدنمزاین ، ناب 
... باطخ نب  رمع  نینمومریما  زا  نتساوخ  هزاجا  زا  دعب  رگم  مهدب  روتسد  نآ  رد  هک  نم 

رگا سپ  يدرک  دای  هک  ار  یئاهباتک  اما  ودوب  هتفگ  نآ  رد  هک  واب  دیـسر  رمع  هماـن  سپ  داد  رکذـت  مه  ار  یحی  نخـس  تشونرمعب و  سپ 
نآ زا  ادخ  باتک  رد  سپ  تسادخ  باتک  اب  قفاوم  هکتسیزیچ  نآ  رد 
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ورمع سپ  ، اهنآ يدوبانب  نک  مادقا  سپ  تسین  نآب  یتجاح  سپ  تسادخ  باتک  فلاخم  هکتـسیزیچ  نآ  رد  رگا  تسیرگناوت و  يزاینیب و 
هام شـش  تدـم  اتسپ  اهمامح  ياه  نخلگ  رد  اهنآ  ندـینازوس  هیردنکـسا و  ياهمامح  رب  اهنآ  ندرک  میـسقت  رد  درک  عورـش  صاـع  نب 

نک . بجعت  ار و  هیصق  نیا  ونشب  دندرگ ، مرگ  اهنآ  زا  ار  مامح 
هتفگ نآ  رب  هیـشاحرد  هدرک و  دای  یمامتب  مالـساندمت ج 3 ص 40  رد  ارنآ  نادیز  یجرج  هک  تسا  یطلمنانخـس  مالک و  زا  هلمج  نیا 
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مینادیمن . ام  هکیببسب  هدرک  فذح  نآ  زا  ار  هلمج  نیا  مامت  توریب  رد  نیعوسی  ءابآ  هناخپاچ  رد  هدش  پاچ  هخسن 
نیا زا  يراوس  هیاپ  دومع و  فارطا  رد  مدید  زین  دیوگ : ص 28  رابتعالاو ) هدافالا   ) باتک رد  يرجه  يافوتم 629  يدادغب  فیطللا  دبع  و 

هدوب و فقـسم  اجنآ  هک  دشیم  مولعم  شلاح  زا  ودوب  هتـسکش  یخرب  حیحـص و  نآ  زا  یـضعب  هک  يا  هتـسیاش  ياه  هدنامیقاب  اه  هناوطـسا 
رد یقاور  مدـید  و  هدوب ، نآ  لماح  وا  هک  هدوب  يا  هبق  نآ  رب  يراوس  هناوطـسا  هتـشادیم و  هگن  ار  فقـس  قاط و  ياه  هیاپ  اـه و  هناوطـسا 

دوبهتخاس ارنآ  ردنکسا  هک  دوب  یملعم  هناخ  نآ  دنا و  هتفگیم  سرد  وا  زا  دعب  نآرد  وا  ناوریپ  نادرگاش و  سیلاطوطسرا و  هک  ار  ینلاس 
دینازوسرمع  رماب  ار  اهنآ  صاع  نب  ورمع  هک  دوب  یبتک  نزاخم  اه و  هناخباتک  نآ  رد  درک و  انب  ار  هیردنکسا  رهش  هکیتقو 

: بلاطم لیصفت  تروص 
یطفق فسوب  نبیلع  نسحلا  وبا  نیدلا  لامج  مرکا  یضاق  و 
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دیوگ : يوحن  یحی  یگ  هدنز  حرش  یفارگویب و  رد  دوخ  ءامکح  مجارت  یطخ  باتک  رد  يافوتم 646 
یملع و ماقم  دوب  هتخانـش  وا  دـش و  ورمع  رب  دراو  دومن و  حـتف  ار  هیردنکـسا  رـصم و  صاع  نب  ورمع  اـت  درک  یگ  هدـنز  يوحن  ییحی  و 

لاطبا رد  ار  وا  نخـس  درک و  نییعت  یناکموا  يارب  دومن و  مارتحا  ورمع  ار  وا  سپ  يراصن ، اب  دش  عقاو  وا  يارب  هک  هچنآ  ار و  وا  يداقتعا 
دـش و وا  نوتفمو  بوذـجم  دینـش و  اـیند  ندـش  يرپـس  هراـبرد  ار  وا  مـالک  زین  دروآ و  بجعتب  ار  وا  سپ  دینـش  ندوـب  ادـخ  هس  ثیلثت و 

كریز يدرم  ورمع  و  دوب ، نیگنس  گرزب و  وا  رب  دوبن و  سونام  نآب  برع  هک  وا  هیفسلف  ظافلا  زا  دینـش  وا و  هقطنم  هلدا  زا  درک  هدهاشم 
رب يدش  طلسم  وت  هک  تفگ : واب  یحی  يزور  سپ  دشیمن  ادج  وا  زا  هدش و  وا  مزالم  سپ  هشیدنا  تسرد  رکفلا و  حیحص  اونششوخ و  و 
نم تسا  تعفنم  نآ  رد  وت  يارب  هچنآ  اما  سپ  يدراذـگ ، رهم  نآ  هفورعم  هدوجوم  ساـنجا  ماـمت  رب  هیردنکـسا و  ياهلـصاح  اـهنمرخ و 

، نآ ندرک  ادجب  هدب  روتسد  سپ  میناب  رتراوازـس  ام  سپ  تسین  نآ  رد  امـش  يارب  يدوس  یعفن و  هچنآ  اما  وتاب و  نآ  رد  منکیمن  هضراعم 
نآ رب  طلـست  امـش  تسا و  یهاش  یتلود و  نئازخرد  هکیفـسلف  ياهباتک  تفگ : يدـنمزاین . نآب  وت  هچنآ  تسیچ  و  تفگ : واـب  ورمع  سپ 

، تسیچ نآ  هصق  وهدرک  عمج  ار  اهباتک  نیا  یسک  هچ  تفگ : ورمع  سپ  تسین ، نآ  رد  امـش  يارب  یعفن  میناب و  جاتحم  ام  يدرک و  ادیپ 
سوامولوطب تفگ : واب  ییحی  سپ 
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نآ ندرک  عمج  روتسد  هدرک و  وجتسج  ملع  بتک  زا  دوب و  ءاملع  ملع و  رادتـسود  دش  هاشداپ  یتقو  هیردنکـسا  ناهاشداپ  زا  سوفلدالیف 
دوـمن بیغرت  ار  واو  هدوـمن  نآ  یلوـتم  دوـب  هریمز )  ) هرمز نباـب  فورعم  هک  اریدرم  هداد و  بیترت  هناگادـج  ینزاـخم  نآ  يارب  هداد و  ار 
یتدـم رد  داد و  ماجنایبوخب  مه  وا  سپ  نآ  ناـناگرزاب  قیوشت  نآ و  ياـه  تمیق  رد  هغلاـبم  نآ و  لیـصحت  يروآ و  عمج  رد  شـشوکب 

درک . يروآ  عمج  باتک  تسیب  دصکی و  رازه و  هاجنپ 
يزیچ یملع  ياهباتک  زا  نیمز  يور  رد  هک  ینیبیم  ایآ  تفگهریمزب  ارنآ  مقر  رادقم و  تقیقح  بتک و  ندـش  عمج  تسناد  هاشداپ  نوچ  و 

لباب و هینمرا و  ناجرج و  سرافو و  ناتـسودنه  دنـس و  رد  بتک  زا  يزیچ  تسه  ایند  رد  تفگ  واب  هریمز  سپ  دـشابن ، ام  شیپ  هک  دـشاب 
هراومه سپ  بتک ، لیـصحتب  هدـب  هماداتفگ  واب  درک و  بجعت  وا  نخـس  زا  هاشداپسپ  تسین ، اـم  شیپ  هک  مور  ناطلـس  شیپ  ولـصوم 

فرط زا  دـشیمنآ  یلوتم  هک  سک  ره  درکیم  ارنآ  تاعارم  هتـسویپ  دوب  نوصم  ظوفحم و  اهباتک  نیا  درم و  هکنآ  اـت  درکیم  عمج  باـتک 
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درادن ناکما  تفگ : واب  دوبهدمآ و  بجعتب  نآ  زا  دوب و  هدرک  دای  یحی  هچنآ  درمـش  دایز  ورمع  سپ  ام  نامز  ات  نانآ  ناوریپ  ناهاشداپ و 
ینخـس درک  فیرعت  تشون و  رمعب  باطخنب و  رمع  نینموم  ریما  زا  نتفرگ  هزاجا  زا  دعب  رگم  منک  يراک  ای  مهدب  يروتـسد  هکنم  يارب 

هک ار  یئاهباتک  اما  دوب و  هتـشون  نآ  رد  هک  دیـسر  وابرمع  همان  سپ  اهباتک  هرابرد  دنک  هچ  هک  تساوخ  وا  زا  دوب و  هدرک  دای  ییحی  هکار 
سپ نک ، اهنآ  يدوبانب  مادـقا  سپ  تسین  ناب  يزاین  سپ  تسا ، یلاعت  يادـخ  باتک  اب  فلاـخم  هکتـسیزیچ  نآ  رد  رگا  سپ  يدرک  داـی 

درک عورش  صاع  نب  ورمع 
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نم ار و  زورنآ  ياهمامح  ددـع  دوب  هدرک  دای  اهنآ و  ياه  هناخ  شتآ  رد  اهنآندـینازوس  هیردنکـسا و  ياـهمامح  رب  اـهنآ  ندرک  میـسقتب 
ا ه نک . بجعت  هدمآ و  ملع  گنهرف و  رس  رب  هچنآ  ونشب  اهمامح ، درکیم  مرگ  هام  شش  تدم  رد  ار  اهنآ  هک  دندرک  دای  مدرک و  شومارف 

شخیرات رد  بهار  قاحسا  و  هتفگ : هحفص 334  رد  دومن و  هدش  هتخوس  هناخ  باتک  نیاب  يا  هراشا  يافوتم 385  میدن  نبا  تسرهف  رد  و 
ارنآ رما  تیلوت  یملع و  ياهباتک  زا  دومن  شواک  دیـسر  تنطلـسب  یتقو  هیردنکـسا  ناهاش  زا  سوفلدالیف  سوامولوطب  هک  هدرک  تیاکح 

تـسیب دـصکی و  رازه و  راهچ  هاجنپ و  هدـش  تیاـکح  هچنآ  رب  اـنب  بتک  نیا  زا  درک  عمج  سپ  دوب  هریمزب  فورعم  هک  دراذـگاو  يدرمب 
لصوم و لباب و  نامرا و  ناجرج و  سراف و  دنه و  دنس و  رد  هدنامیقاب  يرایسب  ياهباتک  هک  قیقحتب  هاشداپ  يا  وابتفگ : ار و  بتک  دلج 

مور . هاشداپ  دزن 
مولع مامت  درک  عمج  نآ  رد  دومن و  انب  قاور  مساب  ار  هیردنکـسا  فورعم  هسردـم  هکیـسکنامه  لوا  سومیلطب  هناـخباتک  نیا  سـسوم  و 

مود سومیلطب  وا  دنزرف  يارب  دوب و  یهاش  رصقب  لصتم  هسردم  نآ  تئیه و  بادآ و  تمکحو و  بط  تایضایر و  هفـسلف و  زا  ار  نامزنآ 
دالیم زا  شیپ  لاس  وا 285  ندرم  زا  لبق  لاس  ود  شردپ  یگ  هدـنز  رد  دـش  تعیب  تنطلـسب  شردارب ) تسود  ینعی   ) سوفلدالیفب بقلم 
هرجه زا  لبق  لاس  لاس 868  ینعی  دـالیم  زا  شیپ  لاس 246  رد  تشاد و  لاـس  تقونآ 24  رد  وا  ترجه و  زا  لـبق  لاس 907  ینعی  حیسم 
ندرک عمج  هیردنکسا و  هناخباتکب  هجوت  نآ و  لها  ملعا و  راد  تسود  شردپ  شور  رب  وا  دوب و  لاس  شتموکح 38  تدم  مامتسپ  درم 

اهباتک
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دوب . نآ  رد 
نونظلا فشک  بحاص  تشاد  میمعت  دوب  هدش  حتف  نیملـسم  تسدب  هکیئاهروشک  دالب و  راطقا و  رد  بتک  مامتب  تبـسن  هفیلخ  يار  نیا  و 

باطخ نب  رمعب  صاقو  یبا  نب  دعـس  دندروخرب ، اهنآ  ياهباتک  هبو  ار  سراف  دالب  دـندرک  حـتف  یتقو  نیملـسم  هک  دـیوگ : ج 1 ص 446 
تیادـه نآ  رد  رگا  سپ  زیرب  بآ  رد  ار  اهنآ  تشون ، واب  رمع  سپ  نیملـسم ، نایممنک  میـسقت  ایآ  منک  راک  هچ  اهباتک  نیا  اـب  هک  تشون 

سپ تسیفاک ، ام  يارب  یلاعت  يادخ  سپ  تسا ، هدننک  هارمگ  لالـض و  بتک  زا  رگا  نآ و  زا  رتهب  هب  هدومن  تیادـه  ار  ام  ادـخ  هک  تسا 
تفر  نیب  زا  دوب  نآ  رد  هکسراف  مولع  سپ  دنتخیر  شتآ  رد  ای  بآ  رد  ار  اهنآ 

نیبزا هدنیازوس و  دنتفای  دالب  تاحوتف  ردبتک  زا  هچنآ  ناشیا  هک  دـیوگ : ناشمولع  مالـسا و  لها  زا  شمالک  نیب  رد  رد ج 1 ص 25  و 
دندرب .

مولع سپ  دـیوگ : ص 32  دوخياـهتما ج 1  رد  ءاـمکح  تسا و  ناوارف  موـلع  سپ  دـیوگ : ص 32  دوخ ج 1  خـیرات  رد  نودـلخ  نبا  و 
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موـلع سپ  تسا  هدیـسر  هک  تسنآ  زا  شیپ  هدیـسرن  اـمب  موـلع  زا  هکهچنآ  دـنددعتم و  یناـسنا  عوـن  ياـهتما  رد  ءاـمکح  تـسا و  ناوارف 
تفر . اجک  حتف  عقوم  رد  داد  ارنآ  يدوبان  روتسد  رمع  هکیسراف 

ای یتعنـص و  ای  یملع  بتک  هاگ  ره  اصوصخ  دشاب و  عونمم  شقالطا  ربانب  هک  ناینـشیپ  بتک  رد  تسین  رظن  دـیوگ : هارث ) هللا  باط   ) ینیما
لایناد لثممالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هبتبـسن  هکیئاهنآ  هژیوب  دشاب و  نآ  لاثماو  یـضایر  ای  یکلف  ای  یبط  ای  یقالخا  ای  یفـسلف و 

ناربهر نایعاد و  زا  دشاب  لالض  بتک  زا  رگا  یلب  دشاب ، هدرکن  ادیپ  هار  ناب  فیرحت  دشاب و  تسرد  تبسن  رگا  دوش  هداد  یبن 

هحفص 206 ] ] 

رصاق هکیناسک  يارب  دشاب  مارح  نآ  رد  لمات  رظن و  هک  دشاب  هتشاد  یمالسا  يدابمب  دروخرب  هکيا  ههبش  ای  یخوسنم  نید  ای  یلطاب  ءدبم 
تسا . مزال  اهنآ  يدوبان  نتخوس و  دنتسهیسررب  باوج و  زا  زجاع  و 

ندرک انشآ  لطاب و  لاطبا  يارب  نآ  رد  وا  ندرک  لمات  هکیتسردب  سپ  تسا  لالدتسا  یئاناوت  ای  ندرک  عفد  تلیضف  وا  يارب  هکیـسک  اما  و 
تساهتدابع . نیرتالاب  زا  حیرص  قحب  مدرم 

هک دـشاب  یتعانـص  ای  لماک  تمکح  ای  يدـیفم  ملع  اهباتک  نایم  رد  هکنآ  نیب  دـشاب و  صـصقلا  نسحا  نآرق  هکنیا  نیب  تسین  یتافانم  و 
قیمع دوصقم و  نیا  زا  رترود  تسنآرق  رد  هچنآ  هچ  رگا  ناب و  دنک  هدافتـسا  رـشب  هک  دـشاب  نآ  رد  یمولع  ای  ار  مدرم  عامتجا  دـنک  هدافا 

ار مولع  نیاهک  هدراذگاو  ار  مدرم  میرک  نآرق  هیلاع  دصاقم  زا  مدرم  مهف  یهاتوک  اما  تسا  تعنـص  ثیح  زا  رتمکحم  نایاپ و  تهج  زارت 
هدمآ و باسحب  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  یلک  یئزج و  چیه  يا و  هریبک  هریغـص و  چیه  هکنیاب  ناشدامتعا  نانیمطا و  اب  دننکیمن  طابنتـسا 

تسا . هدش  تبث  نیبمباتک  رد  هکنآ  زج  تسین  یکشخ  يرت و  چیه 
ارنآ رد  نیرظان  ندز  قالش  تسا و  مولع  زا  ندرک  رود  ندرم و  عامتجا  ربتسیگرزب  تیانج  بتک  نیا  رد  لمات  رظن و  زا  ندرک  عنم  سپ 

تنس . تهج  زا  هن  نآرق و  تهج  زا  هن  تسین  دعاسم  یمالسا  یناهجنوناق 
ار نآ  ندرکهدنکارپ  هیردنکـسا و  رد  یملع  تورث  نیا  ندرب  نیب  زا  هب  دندرک  يررـض  دندرب و  یتراسخ  هچ  نیملـسم  هک  دنادیم  ادـخ  و 

روصت سراف  بتک  رد  هفیلخ  هچنانچ  درادـن  تلالـض  ای  تیادـه  هب  یطابترا  هک  هدـیدج  ياهتعنـص  هتفر و  شیپ  ندـمت  زا  مجع  دـالب  رد 
هدرک و
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دوبن نیملـسم  يارب  ینایز  هیردنکـسا و  یناهج  هناخباتکرما  رد  هدرک  لایخ  هچنانچ  دـنرادن  ارنآ  تفلاخم  ای  باتک  تقفاوم  هب  یطبر  اهنآ 
رد یقرت  ندـمت و  رد  يور  شیپ  یملع و  هعـسوت  یلام و  تورث  رب  یهاـگآ  ارناـشیا  سپ  دـندرکیم ، ادـیپ  تسد  یملع  تورث  نیا  رب  رگا 

مامت ردار  يزارفارـس  یئاهتلود و  دزن  ار  یهوکـش  روشک و  رد  یئورین  درکیم  داجیا  اهنیا  زا  کی  ره  هک  دادیم  یتسردـنت  لامک  يدابآ و 
راوید رد  یخاروس  هنخر و  ای  تیادـه  کمک  رد  نیا  زا  يزیچ  دربیمنیب  زا  درکیم و  دوبان  ایآ  سپ  تنطلـس ، همادا  رد  ار  یتعـسو  ملاع و 

دومنیم . مالسا 
مالـسا تیبرعب و  قحلم  هک  ار  یماـن  دـب  اـیند و  رد  یئاونیب  یتسدـگنت و  موـلع و  رد  یگداـتفا  بقع  تشاد  یپ  رد  روـفنم  لـمع  نیا  یلب :
نانادان تیلهاج و  نیگنن  ياهراکزا  هدرک و  لایخ  تیربرب  شحوت و  ار  لمع  نیا  هک  یناـسک  دنتـسه  نارگ  شواـک  ناـیم  رد  و  دـیدرگ ،

حیحص . قطنم  ملاس و  لقعب  مینکیم  لوکوم  ارنآ  رد  مکح  ام  دنک و  باسح 
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تسیرـشب و عامتجا  دـنمدوس  هچنآ  زا  میدرک  نآب  هراشا  ام  هک  ار  یئاهزیچ  اـهباتک  نیازا  دروآ  نوریب  هک  تسناوتیم  هفیلخ  نیا  رب  اـفاضم 
. دش عقاو  هصق  هچنانچ  تشذگ  خیرات  درکن و  ار  راک  نیا  وا  نکیل  تسیهارمگ ، داحلا و  زا  اهنآ  رد  هچنآ  دنک  دوبان 

اهتئارق هفیلخ و 

نیرجاهملا نم  نولوالا  نوقباسلا  و  ار " : هیآ  نیا  دناوخیم  هکیدرم  رب  تشذگ  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  یظرق  بعک  نب  دمحم  زا 
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ارناشیا هکیناسک  راصنا و  نیرجاهم و  زا  اه  یلوا  ناگ  هداتفا  شیپ  هنع " و  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذـلا  راـصنالا و  و 
روطنیاار وت  یسک  هچ  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  رمع  سپ  دنتسه ، یضار  ادخ  زا  مه  اهنآ  یضار و  ناشیا  زا  ادخ  دندرک  یبوخ  يوریپ 

تئارق نینچ  ار  هیآ  نیا  وت  تفگ : رمع  دمآ ، نوچ  سپ  مروآ ، وت  شیپ  ار  وا  ات  وشن  ادـج  نم  زا  تفگ : بعک  نب  یبا  تفگ : درک ، تئارق 
یماقم کیب  ام  هک  مدیدیم  نم  تفگ : یلب ، تفگ : ارنآ  يدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : یلب ، تفگ : نیا  يارب  يدرک 

دیسر . دهاوخن  ناب  ام  زا  دعب  سکچیههک  میا  هدیسر 
 " ناسحاب مهوعبتا  نیذلا  و  دناوخیم " : هکیدرم  رب  تشذگ  باطخ  نب  رمع  هک  دنتفگ  یمیت  دمحم  هملـس و  یبا  زا  خیـشلا  وبا  مکاح و  و 

داد ربـخ  ارم  رذـنملا  وبا  يا  تفگ : درب و  واشیپ  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپ  یبا ، تفگ : درک ، میلعت  روطنیا  ار  وـت  یک  تفگ : سپ  واو  اـب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  ناـهد  زا  متفرگ  ارف  نینچ  مه  ارنآ  نم  تفگ و  تسار  تفگ : یبا  یتخومآهنوگنیا ، ار  وا  وت  هک  درم  نیا 

لاـح رد  هبترم  ود  سپ  درک  رارکت  وا  رب  سپ  يرآ ، تفگ : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  یتـفرگ  ارف  نـینچ  نـیا  وـت  تـفگ  رمع 
هیلع و هللا  یلصدمحم  بلق  رب  لیئربج  درک  لزان  و  یحو ) نیما   ) مالـسلا هیلع  لیئربج  رب  ارنآ  ادخ  دومرف  لزان  مسق ، ادخب  یلب  تفگمشخ 
: تفگیم هدرک و  دـنلب  ار  شیاهتـسد  هکیلاـح  رد  تفر  نوریب  رمع  سپ  تساوـخن ، يا  هزاـجا  هناورپ و  نآ  رد  شرـسپ  باـطخ و  زا  هلآ و 

ربکا هللا  ربکاهللا 
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اميارب درک  تئارق  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ادخب  مسق  تفگ : یبا  سپ  تسا ، يراصنا  رماع  نب  رمع  قیرطزا  یظفل  رد  و 
ار . یبا  مینکیم  يوریپ  ام  نیاربانب  تسا ، بوخ  تروص  نیا  رد  یلب ، تفگ : رمع  سپ  یتخورفیم ، نامسیر  وت  و 

هک تفگ : واب  تباث : نب  دیزهکنآ  ات  دـشاب  راصنا  يارب  تفـص  هک  واونتخادـناب  نیذـلا  عفرب )  ) راصنالا و  درک ، تئارق  رمع  يریبعت : رد  و 
رگم میدیدیمن  ام  تفگ  تئارق و  نیاب  تشگربرمع  سپ  ار  دیز  درک  قیدصت  وا  سپ  دیـسرپ  بعک  نبا  یبا  زا  رمع  سپ  تسا ، واو  اب  نآ 

دیسر . دهاوخنناب  ام  اب  سکچیه  هک  میا  هدومن  ءاقترا  يا  هیاپ  کیب  ام  میتفگیم  هکنیا 
ار . یبا  مینکیم  يوریپ  ام  تروصنیا  رب  يربط : ظفل  رد  و  مینکیم ، یبا  يوریپ  ام  نیاربانب  یلب  تفگ : رمع  سپ  یترابع : رد  و 

ار یبا  رمع  سپ  یبا ، تفگ : دـناوخ ، نینچ  ار  وـت  یک  تفگ  سپ  واو ، اـب  ار  هیآ  درکیم  تئارق  يدرم  دینـش  رمع  هکیتسردـب  یظفل : رد  و 
: تفگ رمع  یتـخورفیم ، هدروخ  بابـسا  عیقب  رد  وـت  نميارب و  درک  تئارق  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ  سپ  تساوـخ ،
میداد و لزنم  اـم  دـیدومن و  راذـگاو  امـش  میدرک و  يراـی  اـم  دـیدوبن و  امـش  میدوب و  رـضاح  اـم  هک  وگب  یتساوخ  رگا  یتفگ و  تسار 
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دیسر . دهاوخن  ماقم  ناب  یسک  ام  زا  دعب  هک  ما  هدیسر  یماقم  کیب  ام  هک  مدیدیم  نم  تفگ : رمع  نآ  زا  سپ  دیدرک  نوریبامش 
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: دیوگ رعسم  دروخ  ار  ام  راتفگ  تفگ : ورمع  شیپ  دمآ  يدرم  تفگ : هک  هدرکلقن  سابع  نبا  زا  شدنـسم  رد  اه ) یلبنح  ماما   ) دمحا - 2
یسوم وا  دش  مولعم  تخانش و  ار  وا  ات  درکیم  یفرعم  بترم  ار  دوخ  سپ  یئاجک ، زا  وتهک  دیـسرپ  رمع  سپ  تفگ : باوخ  یگنیپینعی و 

تفگ و سابع  نبا  سپ  دنکیم  بلط  ار  یموس  هنیآ  ره  دشاب  نابایب  ود  ای  نابایب و  کی  یمدآ  يارب  هکیتسردب  رگا  تفگ  رمع  سپ  تسا ،
یـسک هچ  زا  تفگ : سابع  نباب  رمع  سپ  دنک ، هبوت  هک  ار  یـسکهبوت  ادخ  دریذـپیم  سپـس  كاخ  رگم  ار  مدآ  دـنزرف  مکـش  دـنکیمن  رپ 
وگزاب وا  يارب  ارنایرج  نیا  لضفلا و  مادزن  تشگرب  سپ  دیوگ : نم ، شیپ  ایب  سپدش  حبص  یتقو  تفگ : یبا ، زا  تفگ : ار  نیا  يا  هدینش 

: تفگ شردام  سپ  دـشاب ، هدرک  شومارف  یبا  ادابم  هک  دیـسرت  ساـبع  نبا  رمع و  دزن  مـالک  ار و  وت  تسیچ  و  تفگ : شرداـم  سپ  درک 
رب یبا  دمآ  نوریب  سپ  یبا ، شیپمه  اب  میتفر  دوب و  وا  اب  شقالـش  دمآ و  رمع  هاگحبـص  سپ  دشاب ، هدرکن  شومارف  دیاش  یبا  هکیتسردـب 

سپ تسا ) رعسم  زا  کش  و   ) متسش اردوخ  تروع  ای  دوخ  تلآ  سپ  دوب  هدمآ  يذمنم  زا  تفگ  دوب و  هتفرگ  وضو  هکیلاح  رد  اهنآ 
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هچنآ زا  دیسرپ  وا  زا  تفگ و  يرآ ، تفگ : يدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : یلب ، تفگ : تسیفاک ، نیا  ایآ  تفگ  رمع 
درک . قیدصت  ار  وا  سپ  دوب  هتفگ  سابع  نبا 

وا رـسب  رابکی  واب و  ندرک  هاگنب  درک  عورـش  سپ  وا ، زا  دیـسرپیم  رمع و  شیپ  دمآ  يدرم  دـیوگ : هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  دنـسم  ردو 
، رتش لهچ  تفگ : يراد ، لام  هزادـنا  هچ  تفگ : واب  رمع  نآ  زا  سپ  تسه  وا  رب  تلاسک  زا  يزیچ  ایآ  هک  وا  ياـپب  راـبکی  درکیم و  هاـگن 
رپ دـهاوخیم و  ار  یموس  نابایب  هنیآ  ره  الط  زا  نابایب  ود  مدآ  نیا  يارب  رگا  وا ، ربمایپ  ادـخ و  تفگ  تسار  متفگ : سپ  تفگ : ساـبع  نبا 

دناوخ یبا  نینچ  نیا  متفگ : تسیچ ، نیا  تفگ : رمع  سپ  دنک ، هبوت  هکیسک  ربدنکیم  هبوت  ادخ  كاخ و  رگم  ار  مدآ  رسپ  نورد  دنکیمن 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینچ  نیا  تفگ : یبا  نیا ، دیوگیم  هچ  تفگ : یبا و  دزن  دـمآ  سپ  تفگ : ، وا شیپ  میورب  سپ  تفگ  نم  يارب 

ارنآ . رادب  تباث  سپ  ارنآ  ینادیم  تباث  سپ  ایآ  تفگ : هلآ  و 
یلب . تفگ : فحصم ، رد  يرادیم  تباث  تروصنیا  رد  تفگ : رمع  دمحا ، زا  هدش  تیاکح  رد  و 

زا هدرک  كرت  وـت  هک  دـنکیم  ناـمگ  بعک  نب  یبا  هکیتسردـب  ناـنموم  ریما  يا  متفگ  تفگ : هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نبازا  سیرـض  نبا  و 
سپ دش ، یهاوخ  بیذـکت  هنیآ  ره  درک  راکنا  رگا  سپ  مسرپیم  یبا  زا  هتبلا  مسق  ادـخب  تفگ : ارنآ  يا  هتـشونن  هک  ار  يا  هیآ  ادـخ  تایآ 

يا هتـشادنپ  وت  هک  دنکیم  لایخ  نیا  تفگ : دراذگ و  یتشلاب  وا  يارب  وا و  زا  تساوخ  هزاجا  یبا و  شیپ  تفر  دناوخ  ار  حبـص  زامن  نوچ 
نم هک  تفگ : سپ  ارنآما  هتشونن  هدرک و  كرت  ار  ادخ  باتک  زايا  هیآ  نم  هک 
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هفاضا هک  ار  موس  نابایب  دنک  بلط  هنیآ  ره  دشاب  لام  زا  نابایب  ود  مدآ  دنزرف  يارب  رگا  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـینش 
ارنآ ایآ  تفگ : رمع  سپ  دـنک ، هبوت  هکیـسک  ره  رب  دریذـپیم  ادـخ  كاخ و  رگمار  مدا  دـنزرف  نورد  مکـش و  دـنکیمن  رپ  دـنک و  اـهنآ  رب 
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لزان نآرق  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگب  هک  درک  کش  یبا  هکنیا  لثم  سپ  دـیوگ : منکیمن  یهن  ار  وت  نم  تفگ : مسیونب 
تسا  هدش 

هکیماگنه هیلهاـجلا "  هیمح  هیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذـلا  لـعج  ذا  درکیم " : تئارق  بعک  نب  یبا  تفگ : ینـالوخ  سیردا  یبا  زا  - 3
اهنآ هچناـنچ  دـیدیزرویم  بصعتامـش  رگا  دوـب و  تیلهاـج  هیمح  نآ  بـصعت و  هـیمح و  ناـشلد  رد  دـندش  رفاـک  هکیناـسک  دـنداد  رارق 
رمع شوگب  ربـخ  نیا  نیا  سپ  شلوسر ، ربارناـنیمطا  هنیکـس و  دومرف  لزاـن  ادـخ  سپ  ، دوب هدـش  ناریو  مارحلا  دجـسم  هنیآ  ره  دـندیزرو 
دوب تباث  نب  دیز  ناشیا  نایم  رد  هک  تساوخ  ارشباحصا  زا  يا  هدع  دش و  وا  رب  دراو  سپ  وا  يوسب  داتسرف  دش و  هتفـشآ  تخـس  دیـسر 
نخس ایآ  تفگ : یبا  سپ  واب ، دش  دنت  رمع  سپ  ام  زورما  تئارق  رب  دناوخ  دیز  سپ  دناوخیم ، ار  حتف  هروس  امش  زا  یـسک  هچ  تفگ  سپ 

مد وت  ومدرکیم  تئارق  نم  رب  مدـشیم و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هک  مدوب  نم  هک  ینادـیم  هنیآ  ره  تفگ : وگب ، تفگ : میوگب ،
ربمایپ ص هچنآ  رب  مزومایب  ار  مدرم  هک  يراد  تسود  رگا  سپ  يدوب ، رد 

هحفص 213 ] ] 

ار . مدرم  زومایب  هکلب  تفگمشاب : هدنز  هکیمادام  مزوماین  مناوخن و  مه  فرح  کی  هنرگو  تخومآ  ارم 
عونمم امش  مدشیم و  هدناوخ  نم  دیدوب و  بیاغ  امش  مدشیم و  رـضاح  نم  هک  ینادیم  وت  رمع  يا  ادخب  مسق  تفگ : یبا  سپ  یظفل : رد  و 
میوگن . نخس  يزیچبسکچیه  اب  موشب و  ملزنم  مزالم  نم  يراد  تسود  رگا  هک  ادخب  مسق  نم  اب  ینکیم  نینچ  دیدوب و  بوجحم  و 
ناشیا لام  قحتـسم  هکیرفن  ود  نآ  زا  نایلوالا "  مهیلع  قحتـسا  نیذلا  نم  درک "  تئارقبعک  نب  یبا  هکیتسردـب  دـیوگ : زلجم  نبا  زا  - 4

نم تفگ : ار  ناـنموم  ریما  ینکیم  بیذـکت  تفگ : يدرم  سپ  يرتوـگغورد ، وـت  تفگ : یبا  یتـفگ ، غورد  تـفگ : رمع  سپ  دـنا ، هدـش 
نیملسم ربهر  مدرکن  قیدصت  ادخ و  باتک  قیدصت  رد  مدرک  بیذکت  ار  وا  نکیل  و  وت ، زا  نانموم  ریما  ماقم  تشادگرزب  يارب  مرت  تخس 

تفگ . تسار  تفگ : رمع  سپ  ادخ ، باتک  بیذکترد  ار 
هحفص حول و  نم  اب  باطخ  نب  رمع  تفگ : رح  نب  هشرخ  زا  - 5

هحفص 214 ] ] 

هعمج زور  زامن  ناذا  نالعا و  هاگ  ره  هللا "  رکذ  یلا  اوعـساف  هعمجلا  موی  نم  هولـصلل  يدون  اذا  دوب " : هتـشون  نآ  رد  هک  دـید  يا  هحفص 
هکیتسردـب تفگ : بعک ، نب  یبا  متفگ : ار ، نیا  تشون  درک و  الما  وت  يارب  یک  تفگ : سپ  ادـخ ، رکذ  يوسب  دـینک  شـشوک  سپ  دـش 

ادخ . رکذ  يوسب  دیورب  هللا ) رکذ  یلا  اوضماف   ) ارنآ دناوخ  تسا  خوسنب  ام  رتاناوخ  رت و  يراق  یبا 
: تفگ هک  هدش  لقن  میهاربا  زا  هللا ) رکذ  یلا  اوضماف   ) رگم ارنآ  دـناوخب  هک  زگره  رمع  زا  مدینـشن  دـیوگ : هک  هدیـسر  رمعنب  هللا  دـبع  زا 

هللا .) رکذ  یلا  اوضماف   ) دناوخیم خوسنمب  تسام  رتاناد  یبا  تفگ : رمع  هللا ،) رکذ  یلا  اوعساف   ) دناوخیمبعک نب  یبا  هک  دنتفگ : رمعب 
قازرلا و دبع  فحاصم و  رد  يرابنا  نبا  رذنملا و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  روصنم و  نب  دیعـس  شنارق و  لئاضف  رد  ارنآ  هدرک  لقن  هدـیبع  وبا 
جلامعلا 1 زنک  روثنملا ج 6 ص 219 و  ردـلا  رد  هچنانچ  ننـس  رد  یقهیب  متاح و  یبانبا  ریرج و  نبا  دـمیح و  نب  دـبع  ینابرق  یعفاش و 

. هدش دای  ص 285 
هجاوزا مهـسفنا و  نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  دناوخیم " : ینآرق  رد  هکیناوجب  درک  روبع  باطخ  نب  رمع  دیوگ : هدش  تیاکح  هلاجب  زا  - 6

رمع سپ  اهنآ ، يارب  تسا  ردپ  وا  تسناشیا و  ناردام  وا  نارسمه  ناشدوخ و  زا  نینمومبتسارتراوازس  ربمایپ  مهتاهما " 
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ارم ادـخ  ربمایپ  تفگ : واب  یبا  سپ  وا  زا  درک  لاوئـس  وا و  شیپ  تفر  سپ  تسا ، یبا  نارق  نیا  تفگ : نک ، كاپ  ار  نیاناوج  يا  تفگ :
رمع . رب  دش  دنت  درکیم و  لوغشم  ندرک  یلالد  اهازاب و  رد  ندز  تسدار  وت  و  درکیم ، نارقب  لوغشم  مرگرس و 

تشز و لمع  نآ  هک  دـیوشن  انز  کیدزن  بات " و  نم  الا  الیبس  ءاسو  اتقم  هشحاف و  ناک  هنا  انزلا  اوبرقت  و ال  دـناوخ " : بعک  نب  یبا  - 7
رمعب ار  نیا  سپ  تسناـبرهم ، هدنـشخب و  ادـخ  هکیتسارب  سپ  اـمیحر "  اروفغ  ناـکهللا  ناـف  دـنک "  هبوت  هکنآ  رگم  تسیهار  دـب  روفنم و 

تقونآ وت  متفرگ و  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بل  ود  زا  ارنآ  نم  تفگ : درک  لاوئـس  وا  زا  یبا و  شیپ  دمآ  سپ  دـندش  روآدای 
لامعلا زنک  لثم  دـنا  هدرک  لقن  ارنآقازرلا  دـبع  هیودرم و  نبا  ( ) تالماعم ندرک  یلالد  ینعی   ) نتخورف رد  ندزتسد  زج  یتشادـن  يراک 

ج 1 ص278 .)
: " هدش لزان  ام  رب  هچنآ  رد  يدـیدن  ایآ  تفگ : فوع  نب  نمحرلا  دـبعب  باطخ  نب  رمع  هک  دـیوگ : هدـش  تیاور  همرخم  نب  روسم  زا  - 8

لوا رد  هچنانچ  دینک  داهج  هرم "  لوا  متدهاج  امک  اودهاج  نا 

هحفص 216 ] ] 

. تسا هداتفا  نآرق  زا  هچنآ  زادنایب  تفگ : دیدرک ، داهج  هبترم 
: " ادخ باتک  زا  میدناوخیم  هچنآ  رد  میدرکیم  تئارق  هک  میدوب  ام  تفگ : واهک  هدش  لقن  رمع  زا  يدـع  نب  يدـع  سابع و  نبا  زا  زا  - 9

تـسا رفک  نآ  هک  ناتناردپ  زا  دـینادرگن  رب  ور  هکنیا  مکئابآ "  نع  اوبغرت  نا  مکب  ارفک  نا  ای "  مکب " رفک  هناف  مکئابآ  نع  اوبغرت  نا ال 
یلب . تفگ : تسا ، نینچ  ایآ  تفگ : تباث  نب  دیزب  سپس  ناتناردپ ، زا  دینک  ضارعا  دینادرگب و  ور  هکنیا  ار  امش  تسا  رفک  ای  امشب 

هیآ زا  دـیوش  كاله  هکنیا  زا  دـینک  رذـح  تفگ : هک  وا  زا  يا  هبطخرد  دـنا  هدرک  لقن  رمع  زا  بیـسم  نب  دیعـسزا  یعفاش  کلام و  - 10
ام درک و  راسگنـس  مجر و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکنوـچ  میباـیمن  دـح  ود  ادـخ  باـتک  رد  اـم  تـفگیم : يا  هدـنیوگ  مـجر 

متـشونیم هنیآ  ره  ادـخ  باـتک  رد  درک  داـیز  رمع  دـنتفگیم  مدرم  هک  دوبن  رگا  تسواتسد  رد  مناـج  هکیـسکب  مسق  میدرک  راسگنـسمه 
میدناوخ . ارنآ  ام  هکنوچ  دینک  راسگنس  هتبلا  ارنز  هریپ  درمریپ و  هتبلا ) امهومجراف  هخیشلا  خیشلا و  )

... رمع هک  دندرکیم  ینارنخس  نانار  نخس  ای  دنتفگیم  ناگدنیوگ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هدمآ : فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  دمحا  ترابع  رد  و 
هکنانچمه ارنآ  هنیآ  ره  تسین  نآ  زا  هکیزیچ  ادخ  باتک  رد  درک  دایز 

هحفص 217 ] ] 

متشونیم . هدش  لزان 
نآرق درک  لزان  وا  رب  قحب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  درک  ثوعبم  تخیگنارب و  دنوادخ  هک  تسا : سابع  نبا  زا  يراخب  ریبعت  رد  و 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میدرک ، طبـض  میدیمهف و  میدرک و  تئارق  ارنآ  ام  سپ  دوب  مجر  هیآ  درک  لزان  ادـخ  هک  ار  هچنآ  زا  سپ  ار 
: دیوگبيا هدنیوگ  هک  مدرم  رب  نامز  دش  ینالوط  هک  مسرتیم  نم  سپ  میدرک  نارابگنس  ار ) یناز   ) نآ زا  دعب  مه  ام  درک و  راسگنـس  هلآ 

ادخ باتک  رد  مجر  وهدومن  لزان  نآرق  رد  ارنآ  ادخ  هکیتلیـضفكرت  هب  دنوش  هارمگ  سپ  ادخ  باتک  رد  ارمجر  هیآ  میتفاین  ام  ادخب  مسق 
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هاگ ره  دوب  رادرهوش  نز  ای  راد و  نز  درم  ینعی  نانز  نادرم و  زا  دوب  فیفع  نصحم و  هاگ  ره  هدرک  اـنز  هکیـسک  رب  تسا  تباـث  راوازس 
هبترم . راهچ  دندرک  رارقا  ای  دشدنب  هک  دنتخادنا  لوعفم ) لعاف و  نایم   ) ینامسیر ای  دنداد  یهاوگ  دهاش  راهچ 

رد ار  مجر  منیبیمن  دـیوگب : يا  هدـنیوگ  هکنیا  ات  دوشینالوط  مدرم  رب  مامز  هک  مدیـسرت  نم  هک  هدـمآ : سابع  نبا  زا  هجام  نبا  ظـفل  ردو 
هتشاد رسمه  درم  هاگ  ره  تسا  قح  ندرک  راسگنس  مجر و  هکیتسردب  دینادب  ادخ  تابجاو  زا  یبجاو  كرتب  دنوشهارمگ  سپ  ادخ  باتک 

امهومجراف اینز  اذا  هخیـشلا  خیـشلا و  ارنآ : میدـناوخام  دـنک و  رارقا  ای  دـشاب  نتـسبآ  لماح و  نز  هکنآ  ای  دوش  هماقا  ناهرب  هنیبو و  دـشاب 
میدرک . راسگنس  ترضح  نآ  زا  دعب  مه  ام  درک و  مجر  ادخ  ربمایپ  هتبلا  دینک  ناشراسگنس  دندرک  انز  هاگ  ره  نز  هریپ  درم و  هریپ  هتبلا ،

نآرق . رد  متشونیم  ارنآ  هنیآ  ره  ادخ  باتک  رد  درک  دایز  رمع  دنیوگب  مدرم  هک  دوبن  رگا  ادخب  مسق  و  تسا : دواد  یبا  ظفل  رد  و 

هحفص 218 ] ] 

نیا زا  دعب  مسرتیم  نم  هکنوچ  متشونیم  فحـصم  رد  ارنآ  هنیآ  ره  منک  دایز  ادخ  باتک  رد  هک  نمتهارک  دوبن  رگا  و  یقهیب : ریبعت  رد  و 
دنرواین . ناب  نامیا  سپ  دنباین  ارنآ  هک  دنیایب  یمدرم 

زا هدش  دای  دارفا  نآ  هکنیاو  میرک  نآرق  لیترت  زا  هفیلخ  ملع  ندوب  مک  زا  دنکیم  نشور  اهنیا  مامت  دـیوگ : هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیما
زا دوب  هدرک  لوغشم  یـشک  هعرق  ای  شورف  نامـسیر  ای  رازاب  رد  تالماعم  یلالد  ار  وا  هکتسین  نیا  زج  دنا و  هدوب  نآرقب  رتانادو  ملعا  وا 

ندرک . یلالد  شورف و  رد  ندز  مهب  تسد  رگم  دوبن  يراک  بعک ) نب  یبا  لوقب   ) وا يارب  نتخومآ و 
ادخ و باتک  رد  ار  مدرم  ءارآ  دیاقع و  دـنکیم  يوریپ  هک  تنـس  باتک و  رد  تسا  مدرم  ربهر  اوشیپ و  وا  هکیلاح  رد  ار  هفیلخ  دوشیم  هچ 
نیا و هورگ  هیراعب و  ار  ششوگ  ار و  تنس  باتک و  نیب  دنکیمن  ادج  نیا و  زا  دعب  مدرم  هتفگب  دنکیم  تابثا  وحم و  فیرش  فحـصم  رد 

يزیچ ندرک  طقاس  نتخادنا و  رد  دنکیم  قیدصت  ار  يرگید  يار  نآرق و  رد  دـنک  تبث  هک  ار  وا  هتفگ  نیا  زا  دـنکیم  لوبق  دـهدیم و  نآ 
یتایآ نآرق و  زا 

هحفص 219 ] ] 

نیا و  نانارنخـس ، ندرک  ینارنخـس  ناگ و  هدنیوگ  نتفگ  سرت  زا  نآرق  رد  ندرک  لخاد  زا  ارنآ  دنکیم  عنم  دنیبیم  نآرق  زا  هدـش  فیرحت 
هعیش هکنآ  لاح  ار و  نارگ  لواپچ  نارگ و  تراغ  موجه  هلمح و  ناشیا  رب  ناب  دننکیم  هلمحو  دنهدیم  هعیشب  تبسن  ارنآ  هکتسیفیرحت  نآ 
یفن رب  دـنا  هدرک  قاـفتا  ناـشیازا  نیققحم  دـنا و  هدوـب  یماـن  دـب  نیا  زا  هزنم  رازیب و  ناشردـپ ) نیتـسخن  زا  اـی   ) ناشردـپ تسخن  زور  زا 

میداد . حیضوت  موس ص 101  ءزج  رد  شیپ  رد  ام  هچنانچ  يدج  یعطق و  یفن  فیرحت 
قوثو رب  قافتا  هک  يراق  یملس  نمحرلا  دبع  وبا  راوگرزب  یعبات  هکیـسک  نیب  تسوا و  راک  ماقم و  نیا  هکیـسک  نیب  تسا  قرف  ردق  هچ  و 

رت يراق  مدیدن  دیوگ : زین  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دشاب  یلاعت  يادخ  باتکب  رت  يراق  هکیردام  رسپ  مدیدن  نم  دیوگ : دنا  هدرک  وا  تلالج  و 
ام دزن  کش  نودب  ارنآ  مامت  هدرک  ظفح  هک  تسیناسک  زا  وا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  درک  هضرع  ار  نآرق  هک  مالـسلاهیلع  یلع  زا 

باتکب ص 394 ج 11 ترضحنآ  ملع  ثیداحا  زا  یخرب  تشذگ  هک  قیقحت  هب  و 

اه هینک  اهمان و  رد  هفیلخ  داهتجا 
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باطخ نب  رمع  هک  هدش  تیاکح  شردپ  زا  ملسا  نب  دیز  زا  - 1

هحفص 220 ] ] 

ینکم هک  تسین  یفاکار  وت  ایآ  تفگ : واـب  رمع  سپ  دوب  یـسیع  یباـب  ینکم  هبعـش  نب  هریغم  و  تشاد ، یـسیع  وبا  هینک  هک  دز  ار  يرـسپ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هکیتسردب  تفگ : رمع  داد ، یسیع  وبا  هینک  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ  سپ  یـشاب ، هللا  دبع  یباب 

( نامغت غت  انتلجلج و  رد  دواد  وبا  ظفلب  اـی  و   ) نامـسلجم رد  اـم  هدـش و  هدیـشخب  شا  هدـنیآ  هتـشذگ و  هاـنگ  وا  رب  هک  قیقحتب  هلآ  هیلع و 
دش . كاله  ات  دزیمادص  هللا  دبع  وبا  هینکب  ار  وا  هراومه  سپ  میتسه 

رگید  تروص 
يارب ایآ  سپ  تفگ : هبعـش ، نب  هریغم  تفگ : تسیک ، یـسیعوبا  تفگ : یـسیع  وبا  تفگ : یک ، تفگ : سپ  رمع  رب  تساوخ  هزاجا  هریغم 

: تفگ سپ  دندومن ، یسیع  وبا  هینکب  ینکم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنداد  یهاوگ  هباحص  زا  یضعب  سپ  تسا ، يردپ  یسیع 
. داد هللا  دبع  وبا  هینک  ار  وا  دوشیم  هچ  ام  اب  مینادیمن  ام  هدش و  هدیشخب  وا  هانگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکیتسردب 

، یـسیع یبا  زا  یهدـیمن  تاجن  ینکیمن و  فاعم  ارم  ایآ  تفگ : سپ  دـنک ، تیاکـش  وا  زا  هک  رمع  شیپ  دـمآ  رمع  نب  هللا  دـیبع  زینک  - 2
رب تنعل  تفگ : هللا ، دیبع  ترسپ  تفگ : تسیک ، یسیع  وبا  تفگ :

هحفص 221 ] ] 

دش و تحاران  دیسرت و  سپ  يا  هداد  یسیع  وبا  هینک  ار  دوخ  وت  رب  ياو  تفگ  تساوخ و  ار  هللا  دیبع  یناوخیم و  یسیع  وبا  هینکب  ار  وا  وت 
ینادـیمن ایآ  تسا ، ردـپ  یـسیع  يارب  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ  دز و  شقالـش  ابارنآ  سپ  دز  دایرف  هکنآ  ات  تفرگ  زاـگ  ار و  وا  تسد  تفرگ 

. هرم وبا  هطفرع ، وبا  هلظنح ، وبا  هملس ، وبا  تسیچ ، برع  هینک 
هک ار  ناشنارـسپ  یماسا  دنهد  رییغت  هک  یتعامج  هب  داد  روتـسد  دینکن و  موسوم  يربمایپ  مسابار  سکچیه  هفوک : لهاب  تشون  رمع ... - 3

يراذـگ ماـن  رد  ناـشیاب  هداد  هزاـجا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  هـک  دـنتفگ  هباحــص  زا  یتعاـمج  واـب  هکنآاـت  دـندوب  هدـیمان  دـمحم 
درک . لو  ار  اهنآ  سپ  ترضحنآ  مانبناشنادنزرف 

، دادـیم ماعط  مدرمب  رایـسب  تسا و  برع  زا  وا  هک  تفگیم : دوب و  ییحی  یباب  ینکم  بیهـص  هک  هدـش  تیاکح  بیهـص : نب  هزمح  زا  - 4
هک یئوگیم  تسین و  يدنزرف  وت  يارب  هکنآ  لاح  يا و  هتفرگ  ییحی  وبا  بقل  هینک و  هک  دوشیم  هچ  ار  وت  بیهـص  يا  : تفگ واب  رمع  سپ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ : بیهص  سپ  تسا ، لام  رد  يور  هدایز  فارـسا و  نیا  ینکیم و  ناوارف  ماعطا  یتسه و  برع  زا  وت 
ریـسا مدوب  یکچوکهچب  نم  یلو  ملـصوم  لها  زا  طساق  نب  رمنزا  يدرم  نم  سپ  بسن  رد  وت  لوق  اما  و  دومن ، ییحی  یباـب  ینکم  ارم  هلآ 

ماعط ماعطا  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیتسردب  سپ  ماعط ، رد  وت  لوق  اما  مدرک و  مگ  ار  دوخناشیوخ  لها و  هک  مدـش 
دنک . ماعط  ماعطا  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  نیا  سپ  دیهد  مالس  باوج  دینک و 

هحفص 222 ] ] 

رگا تلـصخ  هس  رگم  میاـمن  صیقنت  منک و  بیعبیهـص  يا  ار  وت  نم  هک  وـت  رد  يزیچ  تسین  تفگ : رمع  رمع : یبا  يارب  یتراـبع  رد  و 
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هکنآ رگم  یـسرپیمن  نم  زا  وت  يزیچ  چیه  تفگ : بیهـص  یهدیم ، ربخ  اهنآ  زا  ارم  وت  ایآ  متـشادیمن ، مدـقم  وت  رب  ار  سکچیه  دوبن  اهنیا 
یباـب ینکم  ار  دوخ  تسا و  یمجع  وت  ناـبز  هکنآ  لاـح  ینادـیم و  برعب  بستنم  ار  دوخ  وت  هک  منیبـیم  تفگ  میوـگیم ، وـتب  ارنآ  تسار 

ینکیم . يور  هدایز  فارساتلام و  رد  يا و  هدومن  تسیربمایپ  مان  هکییحی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  مندوب  ییحی  یبا  هب  ینکم  اما  قح و  هار  ردرگم  ارنآ  مدرکن  جرخ  نم  سپ  ملاـم  فارـسااما  تفگ :

ار اهنآ  نابز  سپ  دندرک  ریسا  یکدوک  رد  ارم  نایمور  هکیتساربسپ  برعب  متبـسن  اما  وت و  يارب  منک  كرت  ارنآ  ایآ  داد  یحی  وبا  هینک  ارم 
هکنیا زا  هیاـنک   ) مهد ناـب  تبـسن  ار  دوـخ  هنیآ  ره  ار  ینیگرـس  نم  زا  یفاکـشب  وـت  رگا  متـسه  طـساق  نب  رمن  زا  يدرم  نم  مـتفرگ و  ارف 

( درک مهاوخ  بوسنم  واب  ار  دوخ  نم  ینک  ادیپ  وت  هکیداژن  ثبنم و  هشیرره و 
دنلب ارناگتـشرف  یماسا  هک  دـیدش  صالخ  ناربمایپ  ياهمان  زااـیآ  تفگ  نینرقلا ) اذ  اـی   ) دـنزیم ادـصيدرم  هک  دینـش  باـطخ  نب  رمع  - 5

دینکیم .
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ار : ینادان  لهج و  زا  يدراوم  زا  دنکیم  نشور  تایاور  نیا  دیوگ : هیلع ) هللا  همحر   ) ینیما
رییغت ارنآهک  دندوب  مان  دـمحم  هکیناسک  هب  وا  دادنامرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزبربمایپ  مساب  يراذـگ  مان  زا  هفیلخ  ندرک  یهن  - 1
سپ دراذگن  دـمحم  ار  اهنآ  زا  یکی  دوش و  دـلوتم  وا  يارب  رـسپ  هس  هکیـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هکنآ  لاح  دـنهد و 

هدرک . ینادان 
دینکن . شمورحم  دینزن و  ار  وا  سپ  دیدیمان  دمحم  هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  و 

رب ار  هرهچ  تروص و  دیهد و  اج  واب  سلجم  رد  دینک و  مارکا  ار  وا  سپ  دیدیمان  دمحم  ارناتندنزرف  هاگ  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  : دومرف و 
دینکن . هیرک  تشز و  وا 

دنوادخ سپ  تسا  دمحم  ای  دمحا  وا  مان  هک  دوخ  ربارب  رد  تمایق  زور  درادیم  هگن  ار  هدنب  ادخ  هکیتسردب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دومرف : و 
زا هدنب  سپ  تسا ، دمحم  نم  بیبح  مان  وت  مان  هکنآ  لاح  يدرک و  تیصعم  ارم  هک  نم  زا  يدرکن  ءایح  ایآ  نم  هدنب  دیامرفیم : واب  یلاعت 
لج زع و  دـنوادخ  سپ  منکبدـیابن ) هـچنآ   ) مدرک نـم  هکیتسردـب  ایادـخ  راـب  دـیوگیم : هتخادـنا و  ریزب  ارشرـس  یگدنمرـش  تـلجخ و 

نم هکیتسردب  نک  تشهب  دراوار  وا  ارم و  هدنب  تسد  ریگب  لیئربج  يا  : دیامرفیم
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تسنم . بیبح  مان  وا  مان  هک  ار  یسک  شتآب  منک  باذع  هک  منکیم  ءایح 
تشهب رد  شدازون  وا و  دمان  دمحم  كربت  نمتبحم و  يارب  ار  وا  سپ  دیآ  ایندب  يدازونوا  يارب  هکیـسک  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  دومرف  و 

دوب . دهاوخ 
دمحم ار  وا  مدـیئاز و  يرـسپ  نم  هکیتسردـب  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : سپ  هلآ ، هیلعهللا و  یلـص  ربماـیپ  شیپ  دـمآ  ینز  تفگ  هشیاـع ... و 

هدرک لالح  هکنآ  تسیچ  دومرف : سپ  دیرادیم ، هورکم  ار  نیا  امـش  هک  دندش  روآدای  نمب  سپ  مدومن  مساقلا  یباب  ینکم  ار  وا  مدیمان و 
ارم . مسا  هدرک  لالح  ارم و  هینک  هدرک  مارح  هک  تسیک  ای : ارم  هینک  هدرکمارح  ارم و  مسا 

نآ زا  دـمحمنیا  دوـمن و  مساـقلا  یباـب  ینکم  ار  وا  دـیمان و  دـمحم  ار  هللا  دـیبع  نب  هحلط  نب  دـمحم  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  و 
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داد . رییغتار  وا  مان  رمع  هکتسیدارفا 

هحفص 225 ] ] 

تساهنآ : زا  هک  دیمان  دمحم  ار  شدوخ  رصع  نادنزرف  زايا  هدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  م -
ویراصنا سیق  نب  تباث  نب  دمحم 

يراصنا و مزح  نب  ورمع  نب  دمحم 
يراصنا و مزح  نب  هرامع  نب  دمحم 
يراصنا و هلاضف  نب  سنا  نب  دمحم 

يوره  هیودی  دفی  نب  دمحم 
ترضحنآ زا  دنتشادنشوخ و  مدرم  سپ  دراذگب  دمحم  ار  شرـسپ  مان  تساوخیم  هک  يراصنا  يدرمب  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ترـضحنآ  و 

نم . مانب  دینک  يراذگ  مان  : دومرف دندیسرپ 
زا سپ  دز  میهاوخن  ادـص  مساقلاوبا  بقل  هینکب و  ار  وت  ام  دـنتفگ  واب  دـیمان و  مساق  ار  وا  دـمآ و  ایندـب  وا  يارب  يرـسپ  هکیدرم  هرابرد  و 

ینکم یلو  دیئامن  مساب  موسوم  دومرف : سپ  درک ، لاوئس  ترضحنآ 

هحفص 226 ] ] 

دینکن . نم  هینکب 
نیرتهب تساـهنآ و  نیرتهب  دـمحم  هدومن و  نآ  رد  قیوشت  بیغرت و  كاـپ  تعیرـش  هک  تسیئاـهزیچ  زا  اـهمان  ندوب  بوخ  نیا  رب  اـفاضم 

یلـص ترـضحنآ  زا  سپ  دشاب  هدوتـس  و  میرکلا و )... دبع  میحرلا و  دبع  نمحرلا و  دبع  هللا و  دبع  نوچ  ) دوش نآب  تدابع  هکتـسنآ  اهمان 
ار . دوخ  ياهمان  دیراذگ  وکین  سپ  دیوشیمهدناوخ  ناتناردپ  ياهمان  ناتیاهمانب و  تمایق  زور  امش  هک  هدمآ : هلآ  هیلع و  هللا 

دنک . بدا  بوخ  ار  وا  دراذگ و  وا  رب  بوخ  مسا  هک  تسنیا  شردپ  رب  دنزرف  قح  زا  دومرف : و 
دیتسرفب . مان  شوخو  تروص  شوخ  سپ  دیداتسرف  نم  دزن  يدصاق  هاگ  ره  دومرف : و 

دادیم . رییغت  ار  تشزياهمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  يذمرت ج2 ص 107  عماج  رد  و 
حیحـص رد  هچنانچ  هدـیمان  هلیمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ار  وا  سپ  دوب  رمع  رتخد  هیـصاع )  ) داد رییغت  ار  شمان  هکیناسک  زا  و 

تسا .. هدش  دای  جهنسلا 2 ص 148  حیباصم  يذمرت ج 2 ص 137 و 
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يوکین ياهمان  زا  قتـشم  هک  یئاهمان  نیا  زا  دعب  تساهمان  نیرتهب  نآ  هکنآ  لاح  ناربمایپ و  یماساب  ندرک  موسوم  زا  رمع  ندرک  یهن  - 2
يا هناخ  چیه  راوگرزب : نآ  لوق  هدـش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرزا  قیقحتب  نیـسح و  نسح و  یلع و  دـمحم و  زا  هدـش  ادـخ 
ماش وحبـص  ناشیا  هک  ار  يا  هتـشرف  ناـشیا  يوسب  دزیگنا  رب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـشاب  يربماـیپ  مسا  نآ  رد  هک  تسین 

دنک . سیدقت 
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نیرت تسار  نمحرلا و  دبع  هللا و  دـبعادخ  دزن  اهمـسا  نیرت  بوبحم  ناربمایپ و  ياهمانب  دـیمانب  دومرف : هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ترـضحنآ  و 
. تسا هرم  برح و  اهنآ  نیرت  حیبق  مامه و  ثراح و  اهنآ 

( با نم  یـسیعل  لهف   ) تسیردـپ یـسیع  يارب  ایآ  سپ  شلوقب : ندرک  لالدتـسا  یـسیع و  وبا  هینک  زا  وا  ندـش  گـنتلد  ندرک و  رقرق  - 3
ات هدراذگوا  مانب  هینک  هک  دنادیم  میرم  نب  یـسیعيارب  ردپ  ار  دوخ  دشاب  یـسیع  یباب  بقلم  ینکم و  سک  ره  هک  درکیم  لایخ  هفیلخایآ 

درکیم لایخ  دیدیمن و  يردپ  هدش  وا  مانب  ینکم  شردپ  هک  یئاسیع  يارب  ( رمع ياقآ   ) هکنیا ای  با ) نم  یسیعللهف  : ) دوش هتفگ  واب  هکنآ 
يا هدراذگ  ییحی  وبا  بقل  هینک و  هک  ار  وت  تسیچ  تفگ : بیهصب  اجنیا  زا  دنراذگیم و  بقل  هینک و  ناشنادنزرف  مانب  نآردپ  هک 
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(. دشاب موسوم  ییحی  هک   ) تسین يرسپ  وت  يارب  هکنآ  لاح  و 
هدومن یسیع  یباب  بقلم  ینکم و  ار  واهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هریغم  زا  شندینـش  زا  دعب  هفیلخ  هکنیا  اهنیا  همه  زا  رت  بیجع  و  - 4

هللا یلص  ادخ  لوسر  يارب  هدوشخب  هانگ  ار  نیا  نکل  شا  هتفگ  رد  ار  هریغم  دوب  هدرک  قیدصتهکنآ  لاح  تشگنرب و  شا  هدیقع  يار و  زا 
ناشیاب . دوشیم  هچ  تسنادیمن  هکنوچ  دنکن  هانگ  هریغم  شمیمص  تسود  وا و  هک  دوب  هتساوخ  هدرمش و  هلآ  هیلع و 

لیلد هب  دشاب  شزرمآ  ایباذـع  نآ  یپ  رد  هک  گرزب  یهانگ  هک  ار  یـسیع ) وبا   ) هینک نیا  ندوب  هدرک  تباث  ایآ  متـسنادیم  نم  شاکیا  و 
وا يارب  شزرمآ  ترفغم و  مکح  سپ  هدش  هانگ  نآ  بکترم  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادخ  لوسر  هک  هتـسناد  هاگنآ  ینکـش ، نادـند  یعطق و 

ردپ یـسیع  يارب  ایآ  با ) نم  یـسیعل  له  : ) شلوقزا هطـسفس  نیاب  رگم  ار  نیا  هدرکن  تباث  هن ، ای  حـتف  هروس  همیرک  هیآ  تلالدـب  هدـمآ 
تسا .

... نیرفآ سپ  دـشاب  مود  رگا  نخـس و  نیازا  ادـخ  رب  هاـنپ  و  موـصعم ، ریغ  ربماـیپ  هب  نیرفآ  سپ  میوـگیمن ، ارنآ  نم  هـک  دـشاب ، یلوا  رگا 
. دناد یمن  هکیا  هدنیوگب 

زا شیپ  ار  تسد  ندـیزگ  ندز و  کـتک  ریزعت و  هب  درک  عورـش  تسا  هاـنگ  ود  هینک  بقل و  ود  نیا  درک  لاـیخ  هکنآ  زا  دـعب  واهکنیا  - 5
اسرف تقاط  راوگان  ریزعت  نیا  دننام  هدینشن  راگزور  شوگ  زگره  ندز و 

ادـخ لوسر  هک  تشذـگ  هکنآ  لاح  تسا و  هرم  وبا  برع : ءانک  باقلا و  زا  هدـیزگرب  هدرک و  رایتخا  هفیلخ  هکیئاهزیچ  زا  هکیتسردـب  - 6
هکنیا رب  افاضم  هرمب ، يراذگ  مان  زا  دومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 229 ] ] 

هدمآ . تاغل  خیراوتبتک و  رد  هچنانچ  تسناطیش  سیلبا و  بقل  وهینک  هرم  وبا 
ماـن زا  دومرف  عنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشاد و  هرم  ماـنب  يرتخد  هکنآ  يارب  دـش  هرم  وباـب  بقلم  ناطیـش  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و 

تسناطیش . تایح  هک  دومرف : تایحب و  يراذگ 
: متفگ یتسیک : وت  تفگسپ  ار  باطخ ... نب  رمع  مدرک  تاـقالم  تفگ : هک  قورـسم  زا  هدرک  لـقن  شننـس ج 2 ص 308  رد  دواد  وبا  و 

شومارف وا  هکنیا  ایوگ  سپ  تسناطیـش ، عدجا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدینـش  تفگ : رمع  سپ  عدـجا ، نب  قورـسم 
يداهتجا يار و  وا  يارب  ای  تسناطیـش  بقل  هرم  وبا  هک  تسنادیمن  ای  دوش  هدراذـگ  هرم  وبا  بقلو  هینک  هک  داد  روتـسد  هکیتقو  دوب  هدرک 

ملعا . هللا  و  تسا . مالسا  ربمایپ  يار  ربارب 
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. تسا هتفگ  داعملا ج 1 ص 260  داز  رد  هچناـنچ  هدرمـش  ءامـسا  نیرت  تشز  زا  ار  هلظنح  میقنبا  هک  هلظنح  یبا  هینک  بقل و  روطنیمه  و 
واب ادخهک  دوب  یمور  یناوج  نینرقلا  يذ  هک  هدش  رود  هتفر و  وا  رطاخ  زا  تسناگتشرف و  ياهمان  زا  نینرقلا  يذ  هک  وا  لایخ  روصت و  - 7

ار ادـخ  دوب  يدرم  واهک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زایحیحـص  تیاور  رد  هدرک و  لقن  ارنآ  يربط  هچنانچ  داد  تنطلـس  یهاـش و 
ادخ يارب  تشاد و  تسود  ار  وا  مه  ادخ  سپ  تشادیم  تسود 

هحفص 230 ] ] 

هتشرف  هن  دوب و  ربمایپ  هن  تساوخ  ار  وا  ریخ  مه  ادخ  درک و  تحیصن 
يراذـگ ماـن  هدـش  یفخم  وا  رب  هتفر و  هفیلخ  داـی  زا  یگمه  اـهنآ  هکنیا  لـثم  نینرقلا  يذ  رکذ  رد  تسیدـنمدوس  تـیآ  مـیرک  نآرقرد  و 

اهیا ای  دومرف " : مدرم  همهروضح  ماع و  ءالم  رد  هک  نینرقلا  يذ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نم ینبحا و  دقف  هبحا  نم  قفانم  الا  هضغبی  نموم و ال  الا  هبحی  هناف ال  بلاطیبا  نب  یلع  یمع  نبا  یخا و  اهینرق  يد  بحب  مکیـصوا  سانلا 
سپ بلاطیبا  نب  یلع  میومع  رـسپ  مردارب و  نینرقلا  يذ  یتسودب  منکیم  هیـصوت  شرافـس و  ار  امـش  نم  مدرم  يآ  ینـضغبا "  دقف  هضغبا 

ار وا  سکره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  واهکیـسک  قفانم  رگم  درادیمن  نمـشد  نموم و  رگم  درادـیمن  تسود  ار  وا  هکیتسردـب 
تسا . هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد 

ینآ و نرق  ود  بحاـص  وـت  و  هدـش ، تیاور  مه  جـنگ )  ) زنک و  تسیا ، هناـخ  تشهب  رد  وـت  يارب  هکیتسردـب  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلعب  و 
ار تشهب  مامت  ینکیم  ریـس  تسا و  رت  گرزب  نآ  تحاسم  کـلم و  یتسه و  تشهب  فرط  ود  بحاـص  ینعی  دـنا : هتفگ  ثیدـحنیحراش 

رتولج هک  دـنچ  ره  مالک  رهاظ  زا  هدـش  فذـح  ریمـض و  هما  سپ  تسا  نرق  ود  بحاص  ای  درک  ریـس  ار  نیمز  مامت  نینرقلا  وذ  هچ  ناـنچ 
رد ناهنپ  هکنآ  ات  باجحلاب  تراوت  یتح  یلاعت : يادخ  لوق  لثم  هدشن  نآ  رکذ 

هحفص 231 ] ] 

لوا . رب  مدیزگرب  ار  مودریسفت  نیا  نم  و  دیوگ : دیبع  وبا  هدشننآ  زا  رهاظ  رد  يدای  ار و  دیشروخ  دومن  دصق  دش  هدرپ  تشپ 
یلاعت يادخ  هدابعب  ار  دوخ  ناشیوخ  وا  دومرف : هدرک و  نینرقلا  يذ  زا  يدای  ترـضحنآ  هک  هنعهللا  یـضر  یلع  زا  هدش  تیاور  و  دنیوگ :

نم ینعی  دوب  شدوخ  ترضحنآ  دوصقم  هک  مینیبیم  ام  و  تسوا ، دننام  امش  نایم  رد  دندز و  زا  رس  يولج  رب  تبرض  ود  سپ  درک  توعد 
تسنآ . رد  نم  تداهش  هک  دننزیم  تبرض  ود  مرس  رب  هکنآ  ات  منکیم  قحب  توعد 

هدش . تیاور  بلعث  نیا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هون  طبسود و  ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح نآ  هوک  ودبحاص  ای 
هللا تنعل  مجلم  نبا  زا  یمود  قدنخ و  زور  رد  دودـبع  نب  ورمع  زا  یکی  شکرابمرـس  يولج  ود  رد  یگتـسکش  فاکـش و  ود  بحاص  ای 

دنا ا ه  هتفگ  هک  تسیزیچ  نیرت  حیحص  نیا  دیوگ و  دیبع  وبا  هیلع و 
نادرم ءارعـش و  رعـشب  مینک  ینادان  لهجب و  هذخاوم  ار  وا  هک  دـسریمن  ار  ام  هفیلخ  رب  تسا  تنـس  نآرق و  رد  هچنآ  ندـنام  یفخم  دـعب  و 

هدش . دای  دبع  نب  هفرط  رجح و  نب  سوا  وسیقلا  ءرما و  رعش  رد  نینرقلا  وذ  هکنآ  لاح  تیلهاج و  هرود 

هحفص 232 ] ] 
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: هتفگ هبلعث  نب  یشعا  و 

ایواث  یسما  نینرقلا  وذ  بعصلا  و 
میقم كانه  ثدج  یف  ونحلاب 

دنک . تماقا  اجنیا  رد  هک  ربق  هناخ  رد  یگ  هدیمخ  اب  دوب  هدرک  لزنم  هکیلاح  رد  درک  ماش  مکحم  وتخسرس  نینرقلا  وذ  و 
: دیوگ عیبض  هب  عیبر  و 

هکلم  رمع  نینرقلا  وذ  بعصلا  و 
امیمر کلذ  دعب  یسما  نیفلا 

دوب . هدش  كاخ  هکیلاح  رد  درک  ماش  نآ  زا  دعب  درک  دابآ  ار  شرهش  رازه  ود  دنمورین  نینرقلا  يذ  و 
دیوگ : هدعاس  نبسیق  و 

ایواث  حبصا  نینرقلا  وذ  بعصلا  و 
حایرالا بعالم  نیب  دحللاب 

اهداب . ندرکیزابنایم  هدرک  لزنم  ربق  دحل  رد  هکیلاح  رد  درک  حبص  تخس  نامرهق و  نینرقلا  وذ  و 
: دیوگ يریمح  عبت  و 

املسم  یلبق  نینرقلاوذ  ناک  دق 
دشحت كولملا و  هل  نیدت  اکلم 

. دندوب وا  مچرپ  ریز  هدرک و  يوریپ  واب  ناهاش  هک  دوب  یناملسم  هاشداپ  نم  زا  شیپ  نینرقلا  وذ  هک  قیقحتب 

یغتبی  براغملا  قراشملا و  غلب 
دشرم میکح  نم  رما  بابسا 

دیبلطیم ار و  رتخاب  رواخ و  اهبرغم  اهقرشم و  مامتب  دیسر 

هحفص 233 ] ] 

 " رضخنوچ " ع .)  ) یئامنهر ياناد  زا  ار  راک  بابسا 
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اهبورغ  دنع  سمشلا  بیغم  يارف 
دمرح طاثو  بلق  يذ  نیع  یف 

. يدساف وب و  دب  لگ  هدنیابر و  يا  همشچ  رد  نآ  بورغ  عقوم  ار  دیشروخ  ندش  ناهنپ  لحم  دید  سپ 

یتمع  تناک  سیقلب  هدعب  نم 
دهدهلا اهاتا  یتح  مهتکلم 

(. وا دزن  دمآ  نامیلس  فرط   ) ار دهده  هکنآ  ات  درک  تموکح  ناشیا  ربهک  دوب  ابس ) هکلم   ) نم همع  سیقلب  وا  زا  سپ 
: دیوگ يراصنا  یباحص  ریشب  نب  نامعن  و 

رشعم  سانلا  نم  انیداعی  اذ  نم  و 
متاح انم و  نینرقلا  وذ  مارک و 

ماـن زا  یعناـم  هچ  هاـگنآ  تساـم  زا  یئاـط  متاـح  ونینرقلا  وذ  میتسه و  راوگرزب  یهورگ  هک  مدرم  زا  ار  اـم  دـنک  ینمـشد  هکنآ  تسیکو 
لیفارسا لیئاکیم و  لیئربج و  لثم  ناگتشرف  نیرتالاب  یماساب  دنا  هدش  موسوم  هکیناسک  دنادایز  هزادناهچ  تسناگتشرف و  ياهمانب  يراذگ 

رد هدرک و  لقن  ارنآ  رجح  نبا  هکیربخ  رد  هچنانچ  تسا  نمحرلا  دـبع  هللا و  دـیبع  هللا و  دـبع  یبرع  هب  اهنآ  همجرت  يربع و  اـهنآ  هک  اریز 
يادخ دزن  اهمان  نیرت  بوبحم  هک  هدـمآ  حیحـص  رد  تسا و  هللا  لیاو : دـبع ، فارـس : کیموربج و  هک  هدـمآ  همرکع  زا  يراخب  حـیحص 

هللا دبع  یلاعت 

هحفص 234 ] ] 

. دوش عقاو  هیناربعب  ظافلا  نیاب  يراذگ  مان  هاگ  ره  تسین  یعنام  زین  تسا و  نمحرلا  دبع  و 
درک تکاس  لیلد  اب  بیهـص  ار  وا  سپ  تسلام  رد  يور  هدایز  فارـسا و  مدرم  هب  نداد  كاروخو  ماعط  ماعطا  رد  هک  وا  ندرک  لاـیخ  - 8

و ماعطلا ، اومعطا  مالسلا و  اوشفا  سانلا  اهیا  ای  هدمآ " : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  زا  نآ و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتفگب 
دینک . هلص  ندید و  ار  ناشیوخ  ماحرا و  دیئامن و  ماعط  ماعطا  دینک و  راهظا  ءاشفا و  ار  مالس  مدرم  يآ  ماحرالا "  اولص 

یمالـسا هچ  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  درک  لاوئـس  يدرم  هک  هدـش  تیاور  ورمع : نب  هللا  دـبع  زا  و 
یئامن . مالس  یتخانشن  ای  یتخانش  هک  سک  ره  رب  ینک و  ماعط  ماعطا  دومرف : تسبوخ ،

ماعط ماعطا  ار و  مالـس  دـینک  راهظا  ءاشفا و  ار  ترـضحنآ  لوق  رمع  نبا  قیرط  زا  هدرک  لقن  دوخ ج 4 ص 212  خـیرات  رد  بیطخ  و  م -
. هدومن فیرعت  فیصوت و  ار  امش  لج  زع و  دنوادخ  هچنانچ  دیشاب  یناگ  هدنب  دیئامن و 

تسین هینک  بقل و  طیارش  زا  نتشاد  دنزرف  هکیلاح  رد  وا  يارب  يدنزرف  ندوبن  هینک و  بقل و  يارب  ار  بیهص  وا  ندرک  هذخآوم  - 9
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هحفص 235 ] ] 

وا يارب  يدنزرف  هکنآ  زا  شیپ  دومن  نمحرلا  دـبع  وبا  هب  بقلم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  نیا 
دوش . دیلوت 

نب سنا  ردارب  نیا  ودوب  راوخ  ریـش  لفط  وا  داد و  مساقلاوبا  هینک  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هحلط  نب  دـمحم  نیا  و 
دوبهدشن و غلاب  زونه  هک  دوب  یکدوک  وا  دومن  ریمع  یباب  ینکم  ار  وا  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  وا  نامشچ  يولج  رد  کلام 

ربماـیپ نارـسمه  نیا  ودوـبن  وا  يارب  يا  هزمح  هکنآ  لاـح  دادهزمح و  وـبا  هینک  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ  هک  تسا  سنا  دوـخ  نیا 
اهنآ زا  یکی  زا  ریغ  هکنآ  لاـح  داد و  هللا  دـبع  ما  هینک  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ  دنتـشاد  هینک  هشیاـع  زج  یگمه  هک  دـندوب 

. دنتشادن يدنزرف 

دح زا  دعب  ار  شرسپ  هفیلخ  ندز  دح 

نمحرلا دبع  مردارب  تفگ : هک  هدش  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  زا 

هحفص 236 ] ] 

باطخ نب  رمع  تفالخ  رد  مه  ام  رصم و  رد  دروخ  بارش  درک و  يراکمه  وا  اب  مه  ثراح  نب  هبقع  هعورس  نبا  دروخ و  بارش  رمع  نب 
دوب و رـصم  رادنامرف  وا  صاع و  نب  ورمع  شیپ  دنتفر  دندش  ملاس  دندمآرد و  یتسم  زا  نوچ  دـندش و  تسم  ود  ره  سپ  میدوب  رـصمرد 

شیپ اهنآ  هک  دیمهفنوا  سپ  دیوگ : رمع  نب  هللا  دبع  میدروخ  هکیبارـش  زا  میدـش  تسم  ام  هکنوچ  نزبدـح  نک و  كاپ  ار  ام  دـنتفگ : واب 
: تفگ منک ، تکاـپ  ریهطت و  اـتوش  هناـخ  لـخاد  متفگ : سپ  دوـب ، تسم  وا  هک  تفگ  نمب  مردارب  سپ  دـیوگ : دـندمآ  صاـع  نـب  ورمع 

لخاد دوشن  هدیشارت  ترـس  مدرم  مشچ  يولج  رد  زورما  هک  ادخب  مسق  متفگ  سپ  دیوگ : هللادبع  هدروخ  بارـش  مه  ریما  دوخ  هکیتسردب 
دش . هناخ  لخاد  نم  اب  سپ  دندیشارتیم  مه  ار  رس  دحاب  زورنآ  مشارتب و  ار  ترس  ات  وش  هناخ 

نب رمع  شوگب  ربخ  نیا  سپ  دز  بارـش  دـح  ار  اهنآ  صاع  نب  ورمع  هاگنآ  مدیـشارت  مدوخ  تسد  اـب  ار  مردارب  رـس  نم  دـیوگ : هللا  دـبع 
نیا اب  ار  وا  ورمع  سپ  نم  شیپ  تسرفب  زاهج  سالپ و  نودـب  رتش  کی  رب  ار  رمع  نب  نمحرلا  دـبع  هک  ورمعب : تشون  سپدیـسر  باطخ 

ار وا  هاگنآ  تسا  هداز  هفیلخ  رمع و  رسپ  هکیتهج  زا  دومن  هجنکـش  دز و  قالـش  ار  وا  دش  رمعرب  دراو  نمحرلا  دبع  نوچ  داتـسرف و  عضو 
لاح درم و  رمع  قالـش  زا  وا  هک  دننکیم  روصت  مدرم  مومع  درم و  دیـسر و  شلجا  هاگنآ  درک  یگ  هدنز  یتمالـسب  یهام  دـنچ  داتـسرف و 

درمن . وا  قالش  زا  هکنآ 
دنهاوخیم هزاجا  لزنم  برد  هعورـس  وبا  رمع و  نب  نمحرلا  دبع  نیا  تفگ : يا  هدنیوگ  هک  یثیدـح  رد  هدـش  تیاکح  صاع  نب  ورمع  زا 

یبارـش بشید  ام  هکنوچ  ار  ادخ  دح  نک  هماقا  ام  رب  دنتفگ : دندوب و  هدنمرـش  هتـسکش و  رـس  هکیلاح  رد  دندش  دراو  ، سپ دـنیایب ، متفگ :
میدروخ 
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ربخ مردپ  هب  متفر  هنیدم  یتقو  ینزن  دح  ینکن و  كاپ  ار  ام  رگا  تفگ : نمحرلا  دبع  سپ  مدنار ، ار  اهنآ  سپ  تفگ : میدـش ، تسم  سپ 
ارم نـیا و  رد  درک  دـهاوخ  بـضغ  نـمرب  رمع  مـنکن  دـح  هماـقا  اـهنآ  رب  رگا  هـک  متــسناد  دـش و  نـیا  رب  نـم  يار  سپ  تـفگ : ، مهدــیم

ار وا  متـساوخ  متفگ و  ابحرم  بیحرت و  ار  وا  متـساخرب و  سپ  هدش  دراو  رمع  نب  هللا  دبع  هک  میدوب  رکف  نآ  رب  ام  و  دومن ، دهاوخلوزعم 
رب ار  شرـس  ار  مردارب  نیا  زا  مشابهتـشادن  هراچ  هکنآ  رگم  موش  دراو  وت  ربهک  درک  یهن  ارم  نم  ردپ  تفگ  تفریذپن و  مناشنب  دوخ  ياج 

ار اهنآ  سپ  : تفگ دندیشارتیم  مه  ار  رس  دح  زا  دعبهک  دندوب  تفگ و  نکب ، ینادیم  حالص  هچ  ره  قالش  اما  شارتن و  مدرم  مشچ  يولج 
نم هک  ادخب  مسق  دیشارت  هعورـس  وبا  رـس  اب  ار  شرـس  هدرب و  لزنم  لخادب  ار  شردارب  رمع  رـسپ  و  مدز ، دحاهنآ  رب  هدرب و  هناخ  نحـصب 
نب نمحرلا  دبع  سپ  دیسر  نم  همان  نیا  هکیتقو  دوب  هتشون  نآ  رد  دیسر و  رمع  همان  هاگان  هکنآ  ات  متـشون  هن  رمعب  عوضوم  نیا  رد  يزیچ 

ار وا  دوب  هتـشون  شردـپ  هکیروطنامه  سپ  هدرک  يدـب  راـک  هچ  دوش  مولعم  اـت  تسرفب  يزاـهج  یب  رتش  رب  هدـیچیپ و  یئاـبع  رد  ار  رمع 
مدز قالش  ملزنم  نحص  رد  ار  وا  هکمداد  ربخ  واب  مدرک و  یهاوخرذع  رمعبمتشون و  يا  همان  رمع و  رسپ  يارب  مدناوخ  ار  همان  مداتـسرف و 
هللا دبع  اب  ار  همان  ناملـسم و  یمذ و  رب  منکیم  دح  هماقا  ما  هناخ  نحـص  رد  نم  هک  وا  زا  رتگرزب  هب  دوشیمن  دای  دـنگوس  هکیئادـخب  مسق  و 

شبکرم زا  هکیا  همدص  زا  دور  هار  تسناوتیمن  دوب و  یئابع  وا  رب  دش و  شردپ  رب  دراو  نمحرلا  دـبع  سپ  دـیوگ : ملـسا  ، داتـسرف رمع  نب 
يا تفگ  تفگ و  نخـس  وا  اب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  سپ  قالـش  قالـش  يدرک  نانچ  نانچ و  نمحرلا  دـبع  يا  تفگ  سپ  دوب ، هدروخ 

ریما
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مرامیب نم  تفگیم  دزیم و  داد  نمحرلا  دبع  درک و  هجنکـش  ار  وا  درکن و  مالک  نیاب  یهجوت  رمع  سپ  هدش  دح  هماقا  رابکی  وا  رب  نانموم 
درم . دش و  ضیرم  نآ  زا  سپدومن  سبح  دز و  دح  هبترم  ود  ار  وا  رمع  سپ  ینم ، هدنشک  لتاق و  وت  و 

رـصمرد ار  وا  صاع  نب  ورمع  هکتـسیسک  نامه  همحـش و  وبا  وا  رمع  نب  طسوا  نمحرلا  دبع  : دیوگ باـعیتسا ج 2 ص 394  رد  رمع  وباو 
نیا درم ، هامکیزا  دعب  دش و  ضیرم  نآ  زا  سپ  ار  شدنزرف  ردپ  بدا  دز  ار  وا  شردپ  هنیدمب و  اروا  داتسرف  سپس  دز  يراوخبارـش  يارب 
نیا درم و  رمع  هنایزات  قالش و  هجنکـش  ریز  وا  هک  دنیوگیم : قارع  لها  اما  شردپ و  زا  ملاس  زا  يرهز  زا  رمعم  ار  وا  هدرک  تیاور  نینچ 

درم . دش و  ضیرم  سپ  درک  دح  هماقا  وا  رب  دیوگ : ریبز  تسا و  طلغ 
نآ روکذم و  دنـسب  رمعم  زا  ار  ینالوط  هصق  هدرک  لقن  قازرلا  دبع  هتفگ  ار و  رمعیبا  مالک  هدرک  دای  هباصا ج 3 ص 72  ردرجح  نبا  و 

تسا . حیحص 
لاس نیا  رد  دوخ ج 7 ص48 و  خـیرات  رد  ریثک  نبا  لـماک ج 2ص 207 و  رد  ریثا  نبا  دـیوگ و  دوخ ج4 ص 150  خـیرات  رد  يربط  و 

بارش رد  ار  یتعامج  شرسپ و  باطخ  نب  رمع  لاس 14 ) )
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دز . قالش  دز  يراوخ 
اب سپ  تسا  هدننک  كاپ  هرافک و  دح  هکنوچ  دوشیم ، عقاو  تهج  نیدنچ  زا  هلئسم  نیا  رب  لاکشاو  مالک  دیوگ : هتعافش ) هللا  انقزر  ) ینیما

. تسا هدش  هفیرش  تنس  رد  نیا  دوش و  هدروخ  دح  وا  رب  هرابود  هک  دنامیمن  یقاب  یهانگ  ادعب  هدروخ  دح  دودحم و  رب  وا 
دوش . هدیزرمآ  هدیشخب و  وا  هانگ  نیا  دش  يراج  دح  وا  رب  هکیسک  هکص  ربمایپ  زا  هدش : تیاور  اعوفرم  تباثنب  همیزخ  زا  - 1
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. تسوا هرافک  نآ  دوش  يراج  هانگ  نیا  دح  وا  رب  سپ  دوش  بکترم  یهانگ  هکیسک  رگید : ترابع  رد  و 
هنرگو تسوا  هرافک  نآ  سپ  هدش  وا  تبوقع  رد  لیجعت  سپ  دروخبيدح  امـش  زا  هکیـسک  هدش : تیاور  اعوفرم  تماص  نب  هدابع  زا  - 2

تسادخ . اب  وا  راک 
نآ سپ  دوش  دـح  هماقا  وا  رب  سپ  هدومن  یهن  نآ  زا  ادـخهچنآ  زا  دوش  يراک  بکترم  امـش  زا  هکیـسک  تسوا : يارب  يرگید  ریبعت  رد  و 
وا رب  تساوخ  رگا  دنک و  باذـع  تساوخ  رگا  تسادـخ  اب  وا  راک  سپدوشن  وا  رب  هماقا  دـتفا و  ریخات  وا  زا  دـح  هکیـسک  تسوا و  هرافک 

دشخبب .
بکترم هانگ ) ) نیا زا  يزیچ  هکیسک  وا : زا  موس  ترابع  رد  و 
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تسوا . يارب  هرافک  نآ  دوشتبوقع ، سپ  دوش 
. دشاب ناهانگ  يارب  هرافک  هک  هدش  لزان  دودح  دیاش  وت  ینادیمن  هدرک : لقن  اعوفرم  یثیدح  رد  یعفاش  و  - 3

نآ سپ  دوش  دـح  هماـقا  وا  رب  سپ  دـهد  ماـجنا  دودـح  زا  اریزیچ  هکیـسک  دومرف  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  - 4
یقهیب ج 8 ص 328 .) ننس   ) تسوا هرافک 

ندرک و نعلب  دـندرک  عورـش  مدرم  سپ  درک  دـح  هماـقا  يدرم  رب  هنع  هللا  یـضر  یلع  هک  هدـش : تیاور  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  - 5
یقهیب ج 8 ص 329  ننس  دوشیمن . لاوئس  شهانگ  نیا  زا  اما  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  ندرک ، وا  زا  یئوگدب 

مالـسلا هیلع  یلع  سپ  دز  دایز  وا  رب  هنایزات  ود  هدننز  سپ  دز  دـح  اریدرم  هنع  هللا  یـضر  یلع  هک  هدـش  تیاور  لقعم : نب  هللا  دـبع  زا  - 6
یقهیبننس ج 8 ص 222 . دالج  رب  دینادرگرب  ار  هنایزات  ودنآ  هنع ) هللا  یضر  )

نیا هک  داد  ربخ  ار  وا  يدرمسپ  هناخ  نحـص  رد  نآ  عوقو  يارب  تسا  رثا  یب  یغلم و  صاع  نب  ورمع  دـح  هک  درکیم  لاـیخ  هفیلخ  رگا  و 
ندز دـح  تسیفاک  هکلب  دـشاب  ماع  ءـالم  مدرم و  راـظنا  رد  هک  تسین  دودـح  طیارـشزا  دودـح و  ماـمت  ءارجا  رد  تسوا  یلومعم  تداـع 

هب شداشرا ج 9 ص 439  رد  ینالطسق  ارنآ  هداد  تبسن  هچنانچ  یناهنپرد 
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وا ریغ  زین  هیضق و  نیا  رد  دنزب  دح  مه  ار  هعورـس  وبا  هبترمود  هک  تسبجاو  هنیآ  ره  دشاب  تسرد  روصت  نیا  رگا  ءاملع و  رثکا  روهمج و 
تسا . هدز  دح  شا  هناخ  نحص  رد  صاع  نب  ورمعهکیناسک  زا  ار 

رمع وـبا  هدرک و  یهاوـخ  رذـع  هفیلخ  فرط  زا  ص 313  شننـس ج 8  رد  یقهیب  هچناـنچ  ار  وا  بیداـت  ریزعت و  نیاـب  هدومن  دـصق  رگا  و 
دومن وا  رب  دح  هماقاوا  هکنیا  زا  ثیدح  ظفل  اب  شتفلاخم  دـعب  وا  هکیتسردـب  سپ  داشرا ج 9 ص 439 ، رد  ینالطـسق  تشذگ و  هچنانچ 

زا لاوئس  هدروخ  دح  زا  نآ  زا  دعب  تساهرافک و  دح  هکنیا  زا  میدرک  دای  ام  هچنآ  يارب  هدشن  راذگاو  واب  هک  تسیدایزرما  کی  هبترم  ود 
بیدات . هن  یهانگ و  هن  ریزعت و  هنو  وا  رب  تسیدح  هن  سپ  دوشیمن  شهانگ 

هچ ياربسپ  تشذـگ  ج 11  رد ص 350  هچنانچ  دوشیمنهنایزات  هدرب  رتدایز  تنـس  رد  هکیتسردـبسپ  دـشاب  حیحـص  زیزعت  رگا  هاـگنآ 
دح . زیزعت و  نایم  داد  رارق  ناسکی  ربارب و  هفیلخ 

ودوش وا  رب  دراو  سپ  یئابع  کی  رد  يزاهج  یب  رتش  رب  ار  شرسپ  دتسرفب  هکنیاب  ار  صاع  نب  ورمع  وا  نداد  روتسد  نیا  رب  نک  فطع  و 
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تسا . هدومننحابم  ارنآ  عرش  هدرک و  در  ارنآ  دح  تسا  رازآ  ءاذیا و  اهنیا  مامت  هکیتسردبسپ  شبکرم ، تمحز  زا  دور  هار  دناوتن 
بقع ارنآ  وا و  تلاسک  يرامیب و  ببـسب  دیدج  دح  زا  دوب  هدرک  داهتجا  هچنآ  نتخادنا  ریخات  زا  وا  يارب  دوبنیعنام  هچ  يارب  نآ  زا  سپ 

ات دننک  ربص  هک  مالسا  ربمایپ  هفیرش  تنس  رد  تسا  دح  بجوتسم  ای  هدروخ و  دح  رامیب  مکح  نآ  هکنآ  لاح  دوش و  بوخ  ات  تخادناین 
هدرب نامگ  هک  تسین  راوازس  هکنیا  زا  رمع  هریس  رد  تسا  بیجع  يزوج  نبا  لوق  سپ  اهنیا  همه  زا  دعب  ینکیم  بجعت  رگا  دوش و  بوخ 

دوش
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تسین و بارـشهکنیا  لیواتب  دوب  هدروخ  هدیـشوج  روگنابآ  ذـیبن و  وا  هک  تسین  نیا  زج  هدروخ و  بارـش  وا  هک  رمع  نب  نمحرلا  دـبعب 
كاپ دیـشک  یتسمب  اهنآ  راک  نوچ  سپ  دوب  ردب  لها  زا  هعورـس  وبا  و  هعورـس ، وبا  روطنیمه  دروایمن و  یتسم  نآ  ندیـشون  هکنیا  نامگ 
يادـخ يارب  هکنآ  رگم  دوب  یفاکاهنآ  يارب  ادـخ  یهن  رد  ریـصقت  رب  تمادـن  ینامیـشپ و  درجم  هکنآ  لاح  دـح و  ببـسبدنتساوخ  ندـش 

اما و  دـح ، هماقا  يارب  دـندرک  میلـست  ارنآ  سپ  دـندوب  هتـشذگ  دـح  زا  هدرک و  يور  هدایز  هک  ناشدوخ  سفن  رب  دـندرک  بضغ  ناـحبس 
وا . ظفل  نایاپ  دوشیمن ، رارکت  دح  سپ  هنرگو  هدز  بدا  بضغ و  ناونعب  ار  وا  طقف  تسین و  دح  نیاار  شدنزرف  رمع  ندز  هداعا  رارکت و 

هکیتقو ناـگ  هدروخ  دـح  دوخب  دـندوب و  هتـسناد  ار  نیا  رگا  رمع  ورمعب و  ار  داریا  دـنکیم  هجوتم  دـشاب  تسرد  روصت  لاـیخنیا و  رگا  و 
نامگ يزوج  نبا  هچنانچ  دوب  یفاک  تمادـن  فرـص  اهنآ  يارب  یتهج و  بجوم و  چـیه  نودـب  ندروخ  دـحب  دـندرک  میلـست  ار  ناشدوخ 

دوب . هدرک 
هبوت سپ  دروایمن ، یتسم  هکنیای  داقتعا  زا  دعب  دندشن  بکترم  یهانگ  اهنآ  هکنآ  يارب  دنتـشادن  تمادـنب  زین  يزاین  هک  تسنیا  تقیقح  و 

تسنآ . لثم  زا  گنتلد  تحاران و  لماک  نامیا  هک  دنچ  ره  تسین  نآ  زا  يا 
نیا رگا  كاندرد  ندز  نایز  دیدش و  درد  نیا  رب  دندرک  هضرع  ارنآ  هک  دندوبن  ناشسفن  کلام  هعورـس  وبا  نمحرلا و  دبع  سپ  نیاربانبو 

دشاب . هدوبن  تعدب  عیرشت و 
ار هقداص  يایور  تسارباوخ و  نیا  يزوج  نبا  اجک  زا  نکل 
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تحارـص مامتب  نیاب  ناشرارقا  فارتعا و  اـب  هاـنگ  زا  دـندش  بکترم  هک  ار  هچنآ  زا  ار  رمع  ورمع و  دـنک  ریهطت  هئربت و  تساوخ  دروآ و 
مالسا نید  رد  تسامارح  هک  يراذگ  تعدب  تسا و  عونمم  اعرشهک  ندز  دوخب  ررض  سفنب و  رارـضا  هاگترپ  رد  ار  ود  نآ  نتخادنا  سپ 

تسا . هریبک  ناهانگ  زا  نآ  هکینشور  حیرص و  غورد  و 
اهنآ هچ  یمود  دح  هداد و  هفیلخب  تبـسن  هک  ار  یمـشخ  يارب و  یبجوم  نودب  ار  وا  هماقا  راثآ  درک  دـح  هماقا  لوا  هکیـسکب  نک  قحلم  و 
نیاب تسا  ردان  درفنم و  وا  دوب و  هدومنارنآ  لمحت  يزوج  نبا  هچنآ  ربانب  دنشاب  هدروخن  ای  دندرک  ناب  رارقا  هچنانچ  دنـشاب  هدروخ  بارش 

. حضاو راکشآنایب و  زا  تسا  نشور  نیا  ناراگن و  خیرات  ثیدح و  نایاوشیپ  نایم  زا  نایب 

دوشیم هدناوخ  دیع  زور  هچنآ  هب  هفیلخ  لهج 
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رد دناوخیم  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یثیل  دقاویبا  شیپ  داتـسرف  تفر و  نوریب  رمع  يدیع  زور  تفگ : هک  هدش  لقن  هللا  دیبع  زا 
برتقا . و  هروس ق ، تفگ : سپ  يزور ، نینچ  لثم 
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ناب لاسرا  تبسن  یتسناد و  هچنانچ  هدرک  لقن  ناشحاحـص  رد  ثیدح  ناماما  ارنآ  هک  تسا  حیحـص  یتیاور  نیا  : دیوگ هللا ) همحر   ) ینیما
دقاو یبا  زا  هللا  دبع  نب  هللا  دـیبع  زا  ملـسم  حیحـص  رد  تیاور  هکنیاب  تسا  دودرم  هدرکن  كرد  ار  رمع  هللا  دـبع  نب  هللا  دـیبعهکنیاب  نداد 

دودرم ناشیا  ریغ  یطویـس و  يدنـس و  یقهیب و  لاسرا ) تبـسن   ) نیا تهج  نیمهب  هدرک و  كرد  ار  دقاو  وبا  وا  هک  تسین  یکـش  تسا و 
تسا .

دناوخیم هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیاب  ملع  دوب  هدش  رود  وا  زا  هچ  يارب  هک  هفیلخ  زا  مینک  یـسرپزاب  لاوئـس و  ات  ایب  نم  اب  و 
کلاحلا ج 1 ص ریونت  رد  یطویـس  هچنانچ  دنک  قیقحت  تساوخیم  دوب و  هدرک  شومارف  ایآ  یحـضا ) دیع  رطف و  دـیع   ) نیدـیع زامن  رد 

نیا ریغ  رد  شدوخ  هچنانچ  دوب  هدرک  لفاغ  ولوغـشم  ار  وا  یجارح  يارب  رازاب  رد  ندز  تسد  یلالد و  هکنآ  ای  هتـساوخ ، ار  وارذـع   147
نتـشادب فیرعت  يدایز  هدع  ار  وا  هک  دیایم  يدوزب  نیا  زا  دـعب  هحفـص 316 ج 11 و  رد  تشذگ  تسا و  هتـساوخ  رذع  هناهب  نیاب  دروم 

همه روضح  رد  دوشیمرارکت  راب  ود  لاس  ره  رد  هک  تسا  یعیاشمکح  نیا  هکنوچ  تسا  دـیعب  یـشومارف  هکنآلاـح  و  دـنا ، هدرک  نایـسن 
دوشیمن . شومارف  اتداع  هک  مدرمیمامت  موجه  مدرم و 

شدوخ ار  مدرم  هک  دوب  نکمم  سپ  دوشیم ) هدناوخ  هچهک   ) نیاب دـنک  مالعا  ار  مدرم  تساوخیم  وا  هکنیا  زا  یطویـس  رگید  لامتحااما  و 
هک  ) دنک نالعا  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  زا  يوریپ  نآ  رد  هک  شرمتـسم  لمع  دنونـشب  همه  هکیندناوخ  دنلب  ندز و  دایرفب 

سپ دنونشب ) مدرم  ات  مناوخبدنلب  ای  مناوخیم  ار  هروس  نالف  نالف و  نم 

هحفص 245 ] ] 

. دنک لاوئس  وا  زا  دتسرفب و  دقاو  یبا  بقع  هکنیاب  هدوبن  يزاین 

ظافلا یناعم  هفیلخ و 

ندیـسرتلاح رد  ارناشیا  ای  فوخت "  یلع  مهذخای  وا  یلاعت : يادخ  لوق  رد  دیئوگیمهچ  تفگ : ربنم  يالاب  وا  هک  هدش  تیاور  رمع  زا  - 1
نیا برع  ایآ  تفگ  تسا ، صقنت  فوخت : تسام و  تغل  نیا  تفگ  تساخرب و  لیذـه  زا  يدرمریپ  سپ  دـندش  تکاس  همه  سپ  دریگب ،

شناهوک مانس و  هکم  زا  دعبنتفر  هار  هک  ار  شرتش  دنکیم  فیصوت  یلذه  ریبک  وبا  ریهز ، ام  رعاش  یلب  تفگ : دسانشیم ، شراعـشا  رد  ار 
. دنکیم هرشف  کچوک و  ار 

ادرقاکم  ات  اهنم  لحرلا  فوخت 
نفسلا هعبنلا  دوع  فوخت  امک 
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تسوپ . یهوک ) تخرد   ) بوچ زا  دش  مکحم  هچنانچ  شزارد  دنلب و  ناهوک  هدش  هدرشف  تخس و  رتش  بکرم و  زا 
ریـسفت نآ  رد  هکنوچ  تیلهاج  راعـشا  تفگ : تسیچ ، ام  ناوید  دنتفگ : دوشنمگ  هک  امـش  ناویدب  داب  امـش  رب  مدرم  يآ  تفگ : رمع  سپ 

تسامش . مالک  یناعم  امشباتک و 

هحفص 246 ] ] 

یسک اجرح و  اقیـض  هردص  لعجی  هلـضی  نا  هللا  دری  نم  درک و  تئارق  ار  هیآ  نیا  باطخ  نب  رمع  هک  هدش : لقن  یفقث  تلـصلا  یبا  زا  - 2
لوسر باحصا  زا  دندوب  وا  دزن  هکیناسک  زا  یضعب  و  ءار ) بصنب   ) دهدیم رارق  راوشد  گنت و  ار  شا  هنیس  دنک  هارمگ  دهاوخبادخ  هک  ار 

واب رمع  دندرک ، رـضاح  سپ  دشاب . یجلدـم  یلو  ناپوچ  هک  دـیروایب  هنانک  زا  يدرم  تفگ : رمع  سپ  دـندناوخ ، ءار  رـسکب  اجرح . ادـخ 
يزیچ چـیه  یـشحو و  ناویح  راد و  هلگچـیه  هک  اـهتخرد  ناـیم  تسا  یتـخرد  اـم  دزنرد  هجرح  تفگ : تسیچ ، هجرح  ناوج  يا  تفگ :

. دسریمن واب  ریخ  زا  يزیچ  چیه  تسا  روطنیمه  قفانم  بلق  تفگ : رمع  سپ  دسریمنناب ،
رد امـش  يارب  هدشن  هدادرارق  جرح "  نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  هیآ "  نیا  درک  تئارق  باطخ  نب  رمع  تفگ : رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 3

، قیـض تفگ : تسیچ  ناـیم  رد  جرح  تفگ : رمع  دـش ) رـضاح  نوچ   ) دـیروایب نم  يارب  جـلدم  ینب  زا  يدرم  تفگ  سپـس  یجرح ، نید 
(. لامعلا ج 1 ص 257 زنک  . ) یگنت

مهنامیا اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا  درک "  دروخرب  هیآ  نیا  رب  باطخ  نب  رمع  هک  هدرک  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  مکاح  - 4

هحفص 247 ] ] 

مادک هک  درک  لاوئسوا  زا  بعک و  یبا  شیپ  دمآ  سپ  دندرکن ، هدولآ  دندیناشوپن و  متـسب  ارناشنامیا  دندروآ و  نامیا  هکیناسکنآ  ملظب " 
هب ار  ناـمقل  لوـق  هدینـشنایآ  تسا ، كرـش  ملظ  نیا  زا  دوـصقم  تسیننیا  زج  ناـنمومریما  يا  تفگ  یبا  سپ  تسا  هدرکن  ملظ  اـم  کـی 

جكردتسم 3 . ) تسیگرزب ملظ  كرش  هکیتسردب  شابم  ادخب  كرشم  نم  كرسپ  میظع  ملظل  كرشلا  نا  هللااب  كرشت  ینب ال  ای  شرـسپ :
ص 305)

هکنوچ هدومن  اه  يرواد  ایاضق و  ردمکح  زا  یهاتوک  ای  هدش  رود  وا  رطاخ  زاتنـس  باتک و  ملع  رگا  هفیلخ  زا  مهاوخیمرذع  هکیتسردـب 
بابـسا هدروخ  نامـسیر و  نتخورف  رازاب و  رد  ندرک  یلالد  نداد و  هیارک  لام  هشطرب و  ولام  نادیم  رد  ندرک  یگلمع  ندرک و  تمدخ 

نکل مولع  نتفارگ  ارف  زا  دنک  شلوغشم  هک  اهراک  نآ  ببسب  ینابز  دب  تموصخ و  ثحب و  هب  رگم  ار  وا  دنادرگن  یئاونیب  یتسدگنت و  رد 
ناـب شناـبز  زور  هنابــش  تاـقوا  ماـمترد  هـک  تـسوا  تـغل  ناـبز و  نآ  هکیتـغلب  وا  تخانــش  تـفرعم و  مدـع  رب  منادــیمن  روذــعم  ار  وا 

دنکیمتکرح .
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لاس هزور  رد  هفیلخ  يار 
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هراشا

اب وا  ندزب  درک  عورـش  رمع  سپ  دریگیم  هزور  زور  ره  هکیدرمب  دنداد  ربخ  ار  باطخ ... نب  رمع  تفگ : هک  هدـش  لقنینابیـش  رمع  یبا  زا 
يرهد . يا  يرهد  يا  روخب  تفگیم : شصوصخم و  قالش 

ار يزوج  نبا  تیاور  نیا  رب  ایآ  منک ، دامتعا  لقن  ود  نیا  زا  کی  مادکب  منادیمن  دروم  نیا  هدرک  جیگ  ارم  دیوگ : هرـس ) هللا  سدق   ) ینیما
تیاور ننس  رد  یبایرف  رفعج  يربط و  و  تفرگیم ، هزور  زور  همه  رمع  هکنیا  زا  رمع ص 164  هریس  ردشرگید  لقن  رب  ای  هنایزات  ثیدح 

هزور مه  رـس  تشپ  وا  هک  هدـش  دای  ص 332  وا ج 4  بیترت  رد  هچ  ناـنچ  عماوجلا  عمج  رد  هدوـمن  تیاـکح  ود  نآزا  یطویـس  هدرک و 
نب هللا  دـبع  و  دریمب ، هکنآ  زا  شیپ  تفرگیم  هزور  هزور ، همه  باـطخ  نب  رمع  هک  هدـش  لـقن  یقهیب ج 4 ص 301  ننـس  رد  تفرگیم و 

ضایرلا ج2 ص رد  يربط  بحم  هدرک و  دای  دوخ ج 7 ص 135  خـیرات  رد  ارنآ  ریثک  نباو  تشاد  هزور  زور  ره  شرمع  شرخآ  رد  رمع 
ندروخ . زورکی  نتفرگ و  زورکی  زا  تسا  رتهب  نتفرگ  هزور  زور  ره  هک  ناب  هدرک  لالدتسا  ارنآ و  هدرک  تیاور   38

تسین هزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  لوق  لثم  رهاظ  زا  دوشیمن  هدیمهف  یعنم  هفیرش و  تنس  رد  تسین  نیا  زا  یعنم  اجنیا  رد  و 
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هزور رب  هدـش  لزاـن  نآ  سپ  هدرک  راـطفا  هن  هتفرگ و  هزور  هن  درادـب  هزور  هشیمه  هـک  یـسک  وا  لوـق  درادـب و  هزور  زور  ره  هـک  یـسک 
فیعض تروص  ود  رب  ای  تسا  مارح  نآ  هزور  هک  یحضا ) دیع  رطف و  دیع  نوچ   ) مارح ياهزور  نتفرگ  هزور  مزلتسم  هک  تسا  یگشیمه 

یقهیب ج 4 ننس  ملـسم ج 1 ص 319 و  حیحـص  رد  هچنانچ  تسین  نآ  زا  یهن  اهنیا  نودب  ندرک و  ار  یقح  تیوقت  ای  ندـش و  هینب  یب  و 
وت دـنتفگ : هشیاـع  هب  هک  هدرک  لـقن  موثلک  ما  زا  ریرج  نبا  تسا و  یثیدـح  ياـه  هعومجم  ياهحرـش  هقف و  بتک  زا  يرایـسب  ص 299 و 
زور هک  یـسک  نکیل  لاـس و  هرود  هزور  زا  درک  یم  یهن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  نآ  لاـح  ار و  زور  همه  يریگ  یم  هزور 

تسا  هتفرگن  ار  لاس  رهد و  هزور  دنک  راطفا  ار  نابرق  زور  رطف و 
هدرک فالتخا  ءاملعو  لاس  هزور  زا  یهن  باب  رد  هدش  دای  تایاور  نیا  رد  و  دیوگ : داشرا ص 51  هیشاح  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  و 

وا هریغ  یـضاق و  ثیداحا  نیا  رهاوظ  هب  رظن  لاس  هرود  هزور  عنم  هب  دـنا  هدـش  دـقتعم  رهاظ  لها  هیرهاظ و  ءاملع  سپ  لاـس  هزور  رد  دـنا 
قیرـشت مایا  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  زور  ود  نآ  دریگن و  هزور  ار  هدش  یهن  ياهزور  هاگ  ره  نآ  زاوج  هب  دـندقتعم  ءاملع  رثکا  دـنیوگ و 

لاس هرود  نتفرگ  هزور  هک  تسا  نیا  وا  باحـصا  یعفاش و  بهذـم  و  دنتـسه ) هکم  رد  هک  یئاهنآ  يارب  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزاـی و  )
دسرن وا  هب  يررض  هک  یطرش  هب  تسا  بحتـسم  نآ  هکلب  دنک  راطفا  دروخب و  ار  قیرـشت  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  زور  رگا  درادن  یتهارک 

رگا  سپ  دنکن  تیوقت  ار  یقح  و 
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تیاور ارنآ  ملـسم  يراخب و  ورمع و  نب  هزمح  ثیدحب  دـنا  هدرک  لالدتـسا  تسا و  هورکم  سپ  دـنک  عیاض  ار  یقح  ای  دـنک  دراو  ینایز 
: دومرف مریگب ، هزور  مه  رفـس  رد  ایآ  مریگیم  هزور  یپ  رد  یپ  هزورهمه  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  وا  هک  دـنا  هدرک 

دوب هورکم  رگا  یپ و  رد  یپ  نتفرگ  هزور  رب  درک  راداو  ار  وا  ترضحنآ  هک  تسا  ملسم  تیاور  ظفل  نیا  و  ریگب ، هزور  سپ  یتساوخ  رگا 
هحلط و وبا  روطنیمه  تفرگیمهزور و  یپ  رد  یپ  وا  هک  باطخ  نب  رمع  رـسپ  زا  هدش  تباث  رفـس و  رد  اصوصخ  درکیمن  نآ  رب  راداو  ار  وا 

نمماص ثیدح ال  زا  یبحتسم و  هزور  باب  رد  بذهم  حرش  رد  ارناشیا  زا  یهورگ  مدومن  دای  هک  ار  ناگتـشذگ  زا  يرایـسب  مدرمو  هشیاع 
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اب هکنیاب  تسنآ  تقیقح  رب  لومحم  نآ  هک  تسنیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنداد  یئاهخساپ  دشاب  هزور  هشیمه  هکیسک  تسین  هزور  دبالا ، ماص 
تسا . هداد  ار  باوج  نیمه  مه  هشیاع  درادب و  هزور  ار  قیرشت  مایا  نابرق و  دیع  ورطف  دیع  زور  نآ 

دوش و توف  یقح  نآ  ببسب  ایدشاب  هتشاد  نایز  شیارب  ررضتم و  یپ  ردیپ  رهد و  هزور  ببـسب  هکتـسیسک  رب  لومحم  نآ  هکنیا  مود - و 
باوخب و نک و  راطفا  ریگب و  هزور  سپ  يرادن  ار  نیا  تردـق  ناوت و  وت  هک  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  ار  نیا  دـنکیم  دـیئات 
و تسا . رمع  مامت  هزورلثم  نیا  دوب و  دـهاوخ  نآ  ربارب  هد  بوخ  راک  هنـسح و  هک  ریگب  هزور  زور  هس  هام  ره  زا  و  تداـبع ) يارب  زیخرب 

ارچ هک  دش  نامیـشپ  دش و  ناوتان  زجاع  شرمع  رخآ  رد  وا  هک  هدرک  دای  وا  زا  ملـسم  هدوب و  صاع  نب  ورمع  نب  هللا  دبعب  باطخ  مه  یهن 
وا تسنادیم  هکنآ  يارب  تشاد  رارقرب  ار  ورمع  نب  هزمح  دوش و  ناوتان  وا  يدوزب  تسنادیم  وا  هکیتیاور  ندرک  راطفا  تصخر  درکن  لوبق 

تردق
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ررض . نودب  دراد  هراومه  ار  زور  همه  هزور  ناوتو 
ءاعد ... هن  تسا  ریخ  نآ  سپ  دبایم  وا  ریغ  هک  ار  هچنآ  نآ  تمحز  يراوشد و  زا  دبایم  وا  هک  تسنیا  ماص  يانعم ال  هکنیا  موس - و 

ءاملع زاوا  ریغ  ام و  باحصا  زا  یلوتم  سپ  دنا ، هدرک  فالتخا  نآ  رد  ءاملع  روخب  زورکی  ریگب و  هزور  زورکی  ثیدح  حرـش  رد  تفگو 
نیا صیـصخت  ویلاوتم  هزور  لیـصفتب  هراـشا  وا  مـالک  ردو  ثیدـح  نیا  رهاـظ  يارب  تسا  نتفرگ  هزور  یپ  رد  یپ  زا  لـضفا  نآ  دـنیوگ 

ار نیا  دنکیم  دیئات  وت و  قح  رد  تسین  نیا  زا  لضفا  هک  تسنیانآ  ریدـقت  تسوا و  مکح  رد  هکیـسک  ورمع و  نب  هللا  دـبعب  تسا  ثیدـح 
زورب و ار  وا  درک  یئاـمنهار  داـشرا و  ار  وا  درکن و  نتفرگ  هزور  زور  ره  زا  یهنار  ورمع  نب  هزمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  هکنیا 

تجاح تقو  زا  نایب  ریخات  هک  اریز  دوب  هدومن  نایب  وا  يارب  هدرک و  ناـب  داـشرا  ار  وا  هنیآ  ره  دوب ، مدرم  ماـمت  قح  رد  لـضفا  رگا  زور و 
تسا . رتاناد  ادخ  ملعا و  هللا  تسین و  زیاج 

زا هدش  لقن  هکیناسک  زا  ثیدح و  نیحراش  هقف و  ناماما  تافیلات  يالبال  رد  نانخـسنیا  زا  دبایم  رایـسب  رگـشهوژپ  واکجنک و  صخـش  و 
: تسا ریز  دارفا  ار ، رمع  هزور  نآ 

باعیتسا ج 2 ص 477 . يرجه ، لاس 35  لوتقم  نافع  نب  نامثع  - 1
هوفصلا ج 2 ص 364 . هفص  ریثک ج 8 ص 99 ، نبا  هیاهن  هیادب و  ، 56 یفوتم 59 /  يدزا  کلام  نب  هللا  دبع  - 2

هیاهن ج 9 ص 12 . یفوتم 75 ، یعخندیزی  نب  دوسا  - 3
هیاهن 9 ص 116 یفوتم 94 ، یشرق  نمحرلا  دبع  نب  رکبوبا  - 4
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ظافح ج 1 ص 235 . تاقبط  يافوتم 108 ، یموزخم  ملسم  دلاخ  وباهیقف  - 5
بهذلا ج1 ص 173. تارذش  بیذهتلا ص 113 ، هصالخ  يافوتم 125 ، یندم  میهاربا  نب  دعس  -6

بهذلا ج 1 ص 282. تارذش  دادغب ج 13 ص 470  خیرات  یفوتم 196 ، مارج  نب  عیکو  - 7
لادعالا ج 3 ص 172. نازیم  يافوتم 233 ، ریبز  نب  هللا  دبع  نب  بعصم  - 8

جمظتنملا 6 ص 376. يافوتم 343 ، یخرک  سابعلاوبایلع  نب  دمحم  - 9
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هیاهن ج 11 ص 234 . جمظتنملا 6 ص 390 ، يافوتم 348  قارع  رد  اه  یلبنح  خیش  داجن  رکبوبا  - 10
هیاهن 11 ص 319. يافوتم 386 ، يروباشین  میهاربا  نب  دمحا  -11

مظ ج 8 ص 4. يربط ج 10 ص 382 ، يافوتم 412  یبرح  دمحا  نب  هللا  دبع  مساقلا  وبا  - 12
مظتنملا ج 8 ص 17 . ، 12 هیاهن 18 - دادغب ج 5 ص 67 ، خیرات  يافوتم 415 ، دمحم  نب  دمحا  لدعم  جرفلا  وبا  -13

دادغب ج 5 ص 51 . خیرات  يافوم 425 ، يرویبا  دمحا  سابعلا  وبا  - 14
مظتنملا ج 8 ص143. دادغب ج 3 ص 103 ، خیرات  يافوتم 441 ، یلع  نب  دمحم  يروص  هللادبع  وبا  - 15

هیاهن ج 12 ص 120 يافوتم 472 ، نسح  نب  کلملا  دبع  - 16
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هیاهن 12 ص237. يافوتم 552 ، يرابنا  ییحی  تاکربلا  وبا  - 17
هیاهن 12 ص 39 . يافوتم 600 ، یسدقم  ینغلا  دبع  ظفاح  - 18

بهذلا ج 5 ص 39 . تارذش  يافوتم 609 ، یلبنح  يدادغب  دومحم  هیقف  - 19
هیاهن 13 ص 279. يافوتم 677 ، يووننیدلا  یحم  خیش  - 20

تارذش ج 5 ص 184 . يدادغب ، یلبنح  فتد  نب  زیزعلا  دبع  - 21
صوصخم هنایزات  يارب  نکل  شاب و  هتـشاد  ار  اهنیا  مامت  مالـسا ، عرـش  رد  دنتـسناد  ارنآزاوج  هکنآ  يارب  رگم  تسین  ناـشیا  قاـفتا  نیا  و 

ندز تهج  لیلد و  سپ  هنرگو  رگید  مدرم  هن  طـقف  هدـید  واـب  صتخم  ار  مکح  نیا  هک  دـیاش  شداـهتجا و  مههفیلخ  يارب  تسیراـکمه ،
تسیچ . شا  صوصخم  قالش  اب  هدوب  هزورب  دبعتم  هکیدرم 

تسیتسار . ياهتیاکح  اه و  هصق  هنیآ  ره  نیا  هکیتسردب  قحلا ، صصقلا  وهل  اذه  نا 
ام  هنیآ  ره  و  ائیش ، قحلا  نم  ینغیال  نظلا  نا  نونظی و  الا  مه  نا  ملع  نم  کلذب  مهل  ام  ملع و  یلع  هانلصف  باتکب  مهانئج  دقل  و 

و دـننکیم ، نامگ  هکنآ  رگم  ناشیا  دنتـسین  عوضوم و  نیاب  یملع  ناشیا  يارب  تسین  ملع و  رب  ارنآ  میداد  لیـصفت  هکیباتک  ارناشیا  مدروآ 
اریزیچ . قح  زا  دنکیمن  زاینیب  نامگ  هکیتسردب  و  ائیش ، قحلا  نم  ینغی  نظلا ال  نا 
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ثحب : نیا  جیاتن  تارمث و 
میروایب هکنونکا  تسا  نکمم  ام  يارب  رمع و  ملع  رد  رثا  رداون  زا  میتفاـی  عـالطا  نآ  رب  اـم  هک  ار  یئاـهزیچ  زا  تسرایـسب  زا  یکدـنا  نیا 

مینکیم میدـقت  هک  تسیرایـسب  ام  دزن  لاح و  ياضتقم  تیاعر  يارب  نیا  رب  میدومن  اـفتکا  اـم  نکیل  میدرک  داـی  هک  ار  هچنآ  ربارب  نیدـنچ 
: تسا زیچ  دنچ  شهوژپ  وثحب  نیا  زا  دوشیم  هصالخ  هچنآ  یلاعت و  هللا  ءاشنا  هدنیآ  ءازجا  رد  هدنناوخب  ارنآ 

هکنآ لاح  هقف و  زا  دوب  ناشیا  دزن  هک  ار  هچنآدوب  دقاف  هکیتقو  تفرگیم  ارف  ربمایپ ص  باحـصا  زا  رفن  دنچ  زا  ار  شملع  هفیلخ  هکنیا  - 1
دنناشیا دندوبن و  ملعب  دورعم  هکدندوب  يدارفا  ناشیا  نایم  رد 

. فوع نب  نمحرلا  دبع  - 1
. لبج نب  ذاعم  - 2
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. سابع نب  هللا  دبع  - 3
. تباثنب دیز  - 4

. رسای نب  رامع  - 5
. حارج هدیبع  وبا  - 6

. دوعسم نب  هللا  دبع  - 7
. هبعش نب  هریغم  - 8

. هملسم نب  دمح  - 9
. يرعشا یسوم  وبا  - 10
. يردخ دیعس  وبا  - 11

بعک . نب  یبا  - 12
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. ییحی وبا  بیهص  - 13
. نایفس نب  كاحض  - 14

. هغبان نب  لمح  -15
. صاع نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 16

. یثیل دقاو  وبا  - 17
. شیرق زا  ینز  - 18

. راصنا ناناوج  زا  یناوج  -19
. سانشان مانمگ و  يدرم  - 20

. هایس يا  هدرب  - 21
. هنیدم زا  ینز  هریپ  - 22

. لیذه زا  يدرم  هریپ  - 23
. جلدم ینب  زا  يدرم  - 24

یماش . يدرم  -25
هچناـنچ هتفرگ  ارف  نارگید  زا  رتـشیب  ترـضحنآ  زا  هفیلخ  هیلع و  هللا  تاولـص  یلع  نینموـملاریما  ماـما  اـقآ و  ـالوم و  اـهنیا  همه  زا  شیپ  و 

. تسا رتشیب   " رمع کلهل  یلع  ول ال  وا " : لوق  نیا  يارب  ادعب و  هدشن  دای  هک  تسیرایسب  ياهتمسق  اجنیا  رد  یتسناد و  ارنآ  زا  یتمسق 
ینالقاب ص 199 . دیهمت  دوب ، هدش  هارمگ  رمع  دوبن  ع )  ) یلع رگا  رمع "  لضل  یلع  ول ال  هتفگ ا " : و  - 1

نآ يارب  بلاط  وبا  رـسپ  هکیلکـشم  يارب  راذـگن  یقاب  ارم  ایادـخ  راب   " بلاط یبا  نبا  اـهل  سیل  هلـضعمل  ینقبت  ـال  مهللا  وا " : هتفگ  و  - 2
. دشابن

 " نسحلا ابا  ای  اهیف  تسل  ضراب  هللا  یناقبا  ال  وا " : هتفگ  و  - 3
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. یشابن نآ  رد  وت  ع )  ) نسحلا وبايا  هکینیمز  رد  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ 
ع)  ) نسحلا وبا  هکنآ  رگم  راین  شیپ  نم  يارب  یلکـشم  ایادـخ  راب  یبنج "  یلا  نسح  وبا  الا و  هدـیدش  یب  لزنت  مهللا ال  وا " : هتفگ  و  - 4

. دشاب نم  رانک  رد 
. دوبن ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  رگا  دوش  كاله  باطخ  رسپ  دوبکیدزن  بلاطیبا "  نب  یلع  ول ال  باطخلا  نبا  کلهی  داک  وا " : هتفگ  و  - 5

. دشابن نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هکیا  هلکشم  زا  ادخب  مربیم  هانپ  اهب "  یلع  هلضعم ال  نم  هللااب  ذوعا  وا " : هتفگو  - 6
بلاطیبا نب  یلع  دـننام  هک  دـنناوتان  زجاع و  اهنز  رمع "  کلهل  یلع  ول ال  بلاطیبا  نب  یلع  لثم  ندـلت  نا  ءاسنلا  تزجع  وا " : هتفگ  و  - 7

. دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  دنیازب  (ع )
. دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  ع )  ) یلع رگا  یلعب ، ار  رمع  لوق  دینادرگرب  رمع "  کلهل  ول ال  یلع ، یلا  رمع  لوق  اودر  وا " : هتفگ  و  - 8

(. ع  ) بلاطیبا رسپ  زا  دعب  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ  بلاطیبا "  نبا  دعب  هللا  یناقبا  ال  وا " : هتفگ  و  - 9
. يوشیم هدناوخ  یتدش  هلکشمره و  يارب  وت  ع )  ) نسحلا وبا  يا  یعدت "  هدش  هلضعم و  لکل  تنا  نسحلا  ابا  ای  وا " : هتفگ  و  - 10

. وا تراهم  وا  دننامب  هدیئاز  يدازآ  نز  چیه  ایآ  هتعربا "  هلثمب و  هرح  تحفط  له  وا " : هتفگ  و  - 11
یتوی هتیب  یف  یتای ، اهلیتوی و ال  ملع  نم  ترثا  و  لوسرلا ، نم  هنجش  مشاه و  ینب  نم  هنجش  كانه  تاهیه  وا " : هتفگ  و  - 12
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زا دـیابن  نآ و  يوسبدـنیایب  دـیاب  هک  تسا  ملع  زا  يا  هیامرـس  يربمایپ و  يا  هخاش  مشاه و  ینب  زا  يا  هخاش  اـجنیا  تسا  دـیعب   " مکحلا :
. تسا هدش  هداد  تمکحوا  هناخ  رد  دیایب 

هک يا  هلکـشم  يارب  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ  ع )  ) نسح وبا  هیف "  تسل  دلب  یف  اهلتسل و ال  هدشل  هللا  یناقبا  نسح ال  ابا  وا " : هتفگ  و  - 13
. یشاب هدوبن  نآ  رد  وت  هکیرهش  رد  هن  یشابن و  نآ  رد  امش 

ره هدـننک  فرطرب  وت  هراومه  ع )  ) بلاطیبا رـسپ  يا  مکح "  لک  عضوم  ههبـش و  لک  هفـشاکتلاز  امف  بلاطیبا  نبا  اـی  وا " : هتفگو  - 14
. یتسه یمکح  ره  ناکم  دروم و  يا و  ههبش 

میدشیم . اوسر  حضتفم و  امهنیآ  ره  يدوبن  وت  رگا  انحضتفال "  كال  ول  وا " : هتفگ  و  - 15
دشابن . ع )  ) نسح وبا  نآ  يارب  هکیا  هلکشم  زا  مربیم  هانپ  نسح "  وبا  اهلسیل  هلضعم  نم  هللااب  ذوعا  وا " : هتفگ  و  - 16

روفو يارب  تشذگ و  لیصفت  ام  ربمایپ  باتکب  ام و  ربمایپ  هب  تسا  رتاناد  نیا  تشاد : مالـسلا  هیلع  یلعب  هراشا  هکیلاح  رد  وا : هتفگ  و  - 17
زا درکیم  ءاتفتسا  هک  دوب  اواتف  يرواد و  رد  يرامشیب  دراوم  رد  ار  وا  فارحنا  یجک و  اهنآ  ندرک  تسار  هباحـص و  ملعب  وا  زاین  يدایز  و 

رمع زا  مدرم  همه  رمع "  نم  هقفا  دـحا  لک  وا " : هتفگ  ماکحا و  رد  اهنآ  اب  درکیم  تروشم  دومنیم و  ناـشیاب  هعجارم  هباحـص و  ناـگرزب 
تسا . رتاناد  رمع  زا  سک  ره  وا  هتفگ  زا  راتفگ  تقیقحب  لاح  تیعقاو  زا  درادیم  رب  هدرپ  دنرت ، هیقف 

زا هک  دنک  لاکشا  نمب  دنک و  در  ارم  ینز  هکنآ  ات  نم  رب  دینکیمن  راکنا  ارنآ  میوگیمار و  نخس  نیا  دننام  هک  نم  زا  دیونشیم  وا : هتفگ  و 
تسین . اهنز  نیرتاناد 
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تسا . رمع  زا  رتاناد  یسک  ره  رمع "  نم  ملعا  دحا  لک  وا " : هتفگ  و 
رمع . يا  دنرتاناد  وت  زا  مدرم  مامت  رمع "  ای  کنم  هقفا  سانلا  لک  وا " : هتفگ  و 

نایگ . هدرپ  یتح  دنرمع  زا  رتاناد  مدرم  مامت  لاجحلا "  تابر  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  وا " : هتفگ  و 
رمع . يا  وت  زا  دنرتاناد  مدرم  مامت  رمع "  ای  کنم  ملعا  سانلا  لک  وا " : هتفگ  و 

رمع . يا  اهنز  هریپ  یتح  تسا  رت  هیقف  وت  زا  یسک  ره  رمع "  ای  زئاجعلا  یتحکنم  هقفا  دحا  لک  وا " : هتفگ  و 
تشذگ . رثا  رداون  رد  اهنیا  همه  لیصفت  تسا  رت  هیقف  نم  زا  یسک  ره  ینم "  هقفا  دحا  لک  وا " : هتفگ  و 

هکیزیچب هدوبن  هتسارآ  هفیلخ  هک  دهدیم ، یهاگآ  کی  امب  نآلاثما  اهدص  هدش و  دای  رداون  زا  اهربخ  نیا  عومجم  هب  نتفرگ  هکیتسارب  م -
داهتجا . زا  دنا  هتسناد  بجاو  مزال و  تماما  هرابرد  تما  ناگرزب 

طابنتسا داهتجا و  لها  هک  تسینماما  طیارـش  زا  دیوگ  ص 426  داقتعالا ) لوصا  یف  هلدالا  عطاوق  یلا  داـشرالا   ) رد ینیوج  نیمرحلا  ماـما 
ا ه  دننآرب ) یگلمج  هکتسیلوق  و   ) همه قافتا  دروم  نیا  دشابن و  ثداوح  رد  شریغ  زاءاتفتساب  دنمزاین  هکیروطب  دشاب 

ار وا  تسینادیم  مه  هک  ار  هچنآ  هدشن و  هداد  ملع  زا  یطسب  نادیم و  واب  هکیدرم  نآ  ربتما  قافتا  زا  دعب  دوشیم  عقاو  طرش  نیااجک  سپ 
يرگناوت يزاینیب و  رد  املسم  مه  تما  و  درکیمن ، مدرم  زا  ینغتسم  زاینیب و 
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، ار صـصق  یخیرات و  بتک  هدومن  زیربل  ار و  اهتنـس  یثیدـح و  ياهباتک  هدرک  رپ  شریغ  زا  وا  ءاتفتـسا  ثیدـح  و  دوب ، وا  یملع  تورث  زا 
یهارمگ . رگم  قح  زا  دعب  تسینسپ  لالضلا ، الا  قحلا  دعب  اذامف 

يروعـش سح و  بحاـص  ره  هک  لـصفلا )  ) شباـتک رد  یـسلدنا  مزح  نیا  هتفگ  شزرا  دوشیم  هتخانـش  میدومن  داـی  اـم  هک  هچنآماـمتب  و 
تسا هدش  دای  هوای  نخس  رخآ  ات  دوب ، ع )  ) یلع دزن  هک  دوب  یملع  ربارب  نیدنچ  دوب  رمع  شیپ  ملع  زا  هک  ار  هچنآ  هک  یهیدب  ملعب  هتسناد 

یبرع ) نتم   ) ام ص 95 ریدغلا )  ) باتک نیا  زا  موس  ءزج  رد 
یلع نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  زا  هدش  لقن  ياهاوتف  اهیرواد و  مدرم  دنا  هدومن  عمج  ج 3 ص 128 و  هنسلا ) جاهنم  ) رد هیمیت  نبا  هتفگ  و 

زا دوـشیم  هدـید  نیمه  يارب  هدوـب و  رمع  نآ  زا  سپ  رکبوـبا و  روـما  نآ  بحاـص  ملع  رب  ارنآ  رت  لـیلد  اـب  رت و  تسار  هک  دـنتفای  سپ  ار 
رب یحیرـص  ربخ  بصن و  سپ  رکبوبااما  هدش و  هدـید  ع )  ) یلع زا  هچ  نآزا  تسا  رتمک  رمع  زا  هدـش  هتفای  نآ  فالخ  رب  یـصن  هکیروما 

تسین . نآ  فالخ 
نیا تسفورعم  هک  هچنآ  دـننک و  ع )  ) یلع زا  صوصخب  یلاوئـس  هک  دـندوبن  هباحـص  ناگرزب  زا  اـهنآ  ریغو  رمع  رکبوبا و  و  دـیوگ : سپ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  هاگ  ره  هک  مدوب  نمدیوگ  هک  ع )  ) یلع زا  هدش  دای  ننـس  رد  هچنانچ  هتفرگ  ارف  رکبوبا  زا  ار  ملع  ع )  ) یلع تسا 
وا نم  تفگیم  یثیدح  ارم  ترـضحنآ  ریغ  هاگ  ره  دهد و  يدوس  نمب  هک  تساوخیم  رگا  دادیم  یعفن  نمب  ناب  ادخ  مدینـشیم  یثیدح  هلآ 
زا مدینـش  تفگ : هک  رکبوبا  تفگ  تسار  تفگ و  ثیدح  ارم  رکبوبا  و  مدرکیم ، قیدصت  ار  وا  دروخیم  دنگوس  میارب  رگامدادیم  مسق  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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رافغتسا نآ  زاسپ  دناوخب و  زامن  دزیخرب و  سپس  دریگب  یئوکین  يوضو  سپ  دوش  یهانگ  بکترم  هک  تسین  ینموم  هدنب  چیه  تفگیم :
ا ه  ار . وا  هانگ  دشخبب  ادخ  هکنآ  رگم  ادخ  زا  دنک 

ضرف دعب  هدش  دای  ثیدح  رد  ایآ  هدنام  شوشغم  مه  وا  دوخ  ریغ  رب  هک  هدرک  لایخ  هدش  هبتشم  وا  رب  رما  نوچ  يدرم  هک  هکنیا  بیجع  و 
قوـثو مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملا  ریما  هک  تسین  نیا  زج  هتـسناد ) عوـضوم  لوـعجم و  ارنآ  ظاـفح  زا  يا  هدـع  هکیلاـح  رد   ) نآ تحص 

نیا ربرـصحنم  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  ملع  اـیو  اـجک  وا  زا  مـلع  نـتفرگ  ارف  اـجک و  نـیا  تـسا و  هتـشاد  رکب  یبا  تـیاورب  داـمتعاو 
هک ار  هـچنآ  وا و  ياواـتف  اـیاضق و  زا  يزیچ  وا  رب  دوـشیم  ینتبم  اـیآ  هدوـب و  طـف  تعیرــش  بادآ  زا  یبدا  رد  هدـش  دراو  هـک  تسثیدــح 
واب رکبوبا  سپ  ار  ثیدح  نیادروم  مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  هتـسنادن  ایآ  و  ماکحا ، ضئارف و  رد  هلکـشم  لئاسم  زا  دومن  لح  ترـضحنآ 
عقاو اهنیاهمه  هچنانچ  هدومن  داشرا  ار  وا  ترـضحنآ  سپ  تسایاضق  ماکحا و  ءانب  ریز  هکار  هچنآ  زا  اریزیچ  هتـسنادن  رکبوبا  اـی  تخومآ ،

تیاور نیا  رد  ار  رکبوبا  مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  قیدصت  هک  دراد  لامتحا  و  رثا ، رداون  زا  میدرک  دای  یپ  رد  یپ  ام  هک  ار  هچنآ  رد  هدـش 
هدنکفین تحلصم  يور  عقوم  نیا  رد  ار  هطساو  یلو  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  ترضحنآ  دوخ  هک  هدش  دای  نیا  يارب 

هزاورد ادـخ ص  لوسر  ملع  هنیدـم  باب  وا  هکنآ  لاح  دـشاب و  هتفرگ  ارفرکبوبا  زا  ار  ملع  ع )  ) نینموملا ریما  هک  دوشیم  هنوگچ  و  دـشاب ،
لوـسر فراـعم  موـلع و  ثراو  ترــضحنآ  و  میدوـمن ) داــی  اـت 157  ص 123  زا  ج 11 -  ) رد اــم  هچناــنچ  تـسا  ربماــیپ  شناد  رهش 

رکب یبا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک   ) دوشیمن نیا  تشذگ  موس ص 100  ءزج  رد  هچنانچتسادخ 
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نک سایق  نیاربانب  ار و  یمالسالا  خیش  دنکیم  ءاعدا  وا  شدوخ و  نادیم  رد  دنک  یناود  تسا  هیمیت  نبا  مه  هچ  ره  دزومایب ) يزیچ  لهاج 
ءزج 11و ص رد ص 156  هدـش  دای  هعیـشولا )  ) بحاص هوای  هیمیت  مزح و  نارـسپ  زا  دـعبو  تسا  هتخاس  شمالک  نیا  رد  هک  ار  هچنآهیقب 

. تسا یبرع  نتم   82
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  یحیحـص  ثیدـح  مدرم  نآ  ندرک  لیوات  شزرا  میدرک  دای  ام  هک  ار  هچناب  دوشیم  مولعم  زین  و  - 2

ارنآ لقع  ياهنادند  اب  دینزب  گنچ  نآب  سپ  نایامن  هار  اناد و  ءافلخ  تنـس  نم و  تنـسب  داب  امـش  رب  ترـضحنآ : لوق  زا  هدـش  تیاور  هلآ 
یگتخاس و تعدب و  یئون  هزات و  ره  هک  اریز  دیدج  دمآرد و  هزات  ياهزیچ  زا  دـینکرذح  هک  داب  امـش  رب  و  دـیرادهگن ، مکحم  تخس و 
هیلع و هللا  یلص  ترضحنآ  دعب  زا  تفالخ  یسرک  زا  تفر  الاب  هکیـسک  رب  ارنآ  دندرک  لزان  هکنوچ  تسا  یهارمگ  یعارتخا  تعدب و  ره 

هکنآ زج  دنتـشادن  هراچ  و  رفن ) شـش  نایم   ) رمع ندراذگ  ءاروش  هب  و  رمع ) يارب   ) نآزا دعب  رکبوبا  حیرـصتب  ناشیا و  رایتخا  ببـسب  هلآ 
هریـسزا و يوریپ  هب  دیامرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسین  لوقعم  هکاریز  دـننک ، دای  اهنآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما 
: دیوگب دـهداوتف و  دوخ  يارب  ای  هتفرگ  ارف  نآ  نیاناهد و  زا  تنـس  نآرق و  هقف و  رد  هکنآ  زج  تسین  يا  هریـس  وا  يارب  هک  یـسک  شور 

نم زا  دوب  هابتشا  طلغ و  رگا  تسادخ و  زا  دوب  تسرد  رگا  سپ  میوگیم  مدوخ  يارب  نم 
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تسین نیا  ادخنید و  رد  يار  درجم  مدرم و  شور  زا  يوریپ  هب  هدومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنیآ  ره  عقوم  نیا  رد  تسناطیـش  و 
هکنوچ سایق  زا  وگب  ای  عامجا  تنس و  باتک و  زا  دنا  هتسناد  هک  ار  هچنآ  زا  دنکیم  اوتف  طابنتسا  هکینیدهتجم  زا  يوریپ  هب  ندرک  رما  لثم 

تسا . هتخانش  هکیکرادم  زا  میتفگ  ام  هک  روطنامه  دنکیم  طابنتسا 
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رظن و زا  دنک و  راک  هچ  دنادیمن  هک  دروخیم  مسق  دهد و  راکـشآ  هحـضاو و  لئاسم  زا  یخـساپ  دـناوتیمن  تسین و  دـلب  يزیچ  هکیـسک  و 
اهنآ لاثما  جح و  هزور و  زامن و  عورف  لسغ و  نآ و  كوکش  ممیت و  لثم  ناب  ءالتبا  ترثک  اب  تسا  رود  یلومعم  هعیاش و  لئاسم  وا  رطاخ 

دنراذگ . واتسد  رد  ار  تفالخ  راسفا  راهم و  هک  دنچ  ره  دشاب  هدوب  تما  ماما  وا  هک  تسین  نکمم 
نیا رگا  نآ و  هب  ربمایپ  حیرـص  نایب  ندوب  تفلاخم  يارب  میدرک  دای  اـم  ـالبقهکیدراوم  رد  اریرمع  شور  دـندرک  تفلاـخمءاملع  نیارباـنب 
هدرک باجیا  هک  تسا  رمع  ياوتف  اـب  فلاـخم  هک  تسیتاحیرـصت  ثیدـح و  نیا  ناـیم  یـضقانت  هنیآ  ره  دـشاب  تسرد  حیحـص و  لـیوات 
تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  هتفگ  نآ  تسا و  ثیدح  نیا  دوخ  ءزج  ود  نایم  یـضقانت  نینچمه  و  وا ، هتفگ  زا  ار  ءاملع  ضارعا 

اب هلمجلا  یف  تسا  فلاخم  ترـضحنآ  تنـس  هک  تسنیا  ام  ضرف  و  نم ، زا  دـعب  ءافلخ  تنـس  نم و  تنـسب  ندرک  يوریپ  هب  داـب  امـش  رب 
 " رمع . درم "  نیا  شور 
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ناشیاهمانب ناناب  حیرصت  هراومه  هک  ار  یئاهنآ  رگم  ءافلخ  زا  هدومرف  دصق  هدارا و  ترضحنآ  هک  تسنیا  ثیدح  نیا  يانعم  زا  حیحـص  و 
نایم رد  هفیلخ  ود  یتسارب  نم  نیتفلخلا "  مهیف  كرات  ینا  شاهتفگ " : رد  دادـیم  رارق  میرک  نآرق  گنـس  مه  لدـع و  ار  اهنآ  دومرفیم و 

ود امـش  نایم  رد  مراذگیم  نم  ضوحلا "  یلعادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخف  ای "  مراذـگیم ، امش 
مال هچنانچ  دنوشدراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنآ  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  زگره  هک  ار  منادناخ  مترتع  ادخ و  باتک  ار  ردقنارگ  زیچ 

ناشراتفر هریـس و  هک  دنتـسه  یناسکنآ  ناشیا  دومن و  فیرعت  فیـصوت و  تیاده  ملعب و  ار  ناشیا  ار و  نیا  دنکیم  باجیا  ءاضتقا و  دهع 
ای ناشیاهرابرد و  یـشرافس  دادن و  ناشرارق  ادـعب و  درکن  ار  ناشفیرعت  هکیناسک  هن  مدـقب  مدـق  تسا  ترـضحنآ  هریـس  شور و  رب  قباطم 
ار یفاصوا  هک  تسین  نیا  زج  و  دوش ، ناشیا  رب  قبطنم  هک  ار  يددع  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  دومرفن  دای  دومنن و  ناشیاب 

تـسین ثیدح  نیاب  يزیوآ  تسد  کسمت و  وشموصعم  تیب  لها  زا  ءافلخ  زا  دومن  دـصقهک  یئاهنآ  اب  رگم  دوشیمن  قبطنم  هک  دومندای 
(. تسین تجح  هک   ) هیقادصم تاهبش  رد  ماعب  کسمت  لثم  رگم  تفالخ  رما  زا  دنتفرگ  رظن  رد  هک  ار  هچنآ  رد 

میدرک دای  ارنآ  ام  هک  ار  هچنآ  زا  يزیچ  اب  تسینقباطم  بسانم و  هک  رمع  لئاضف  رد  دوشیم  دای  هک  تسا  یگتخاس  ثیداحا  اجنیا  رد  - 3
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ار . اهنآ  دنکیم  بیذکت  اهنآ  زا  کی  ره  دندامتعا و  دروم  یئاهدنس  اب 
. دشیم ثوعبم  رمع  مدشیمن  ثوعبم  امش  نایم  رد  نم  رگا  هتفگ  زا  دوشیم : هداد  ترضحناب  تبسن  هک  یثیدح  تساهنآ : زا 

رمع . يا  يدشیم  ثوعبم  وت  هنیآ  ره  مدوب  هدشن  ثوعبم  نم  رگا  تیاور : و 
دوب . باطخ  نب  رمع  هنیآ  ره  دوب  نم  زا  دعب  يربمایپ  رگا  تیاور : و 

تسا . رمع  نآ  دشاب  یکی  نم  تمارد  رگا  سپ  دنا  هدوب  ینیثدحم  اهتما  رد  : تیاور و 
هداد . رارق  رمع  لد  نابز و  رب  ار  قح  ادخ  تیاور : و 

رمع . بلق  نابز و  رب  ار  قح  تسا  هدز  ادخ  هکیتسردب  تیاور : و 
هک میدرکیم  وگزاب  هک  میدوب  ام  هتفگ : زا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زاهک  ینیغورد  یگتخاس و  تیاور  تساهنآ  زاو 

تفگیم . نخس  رمع  نابز  رب  يا  هتشرف 
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دیوگب . نخس  رمع  نابز  رب  هنیکس  هک  مینادب  دیعب  هک  میدوبن  ام  : وا هتفگ  و 
دنهدیم . دوعسم  نباب  تبسن  هک  هچنآ  لثم  هباحص  نیرتگرزب  زا  دننکیم  تیاور  هکیربخ  تساهنآ : زا  و 

دیآ . رت  نیگنس  همه  زا  رمع  ملع  رگید  هفک  رد  مدرم  همه  ملع  وزارت و  هفک  هگنل و  کی  رد  رمع  ملع  دوش  هدراذگ  رگا  وا : هتفگ  زا 
لئاسم دـقاف  دوش  ثوعبم  يربمایپ  هب  دـشاب  کیدزن  هکیئاج  ات  دـشاب  هیاپ  هجرد و  نیاـب  هکیـسک  هکیتسردـب  سپ  اـه ، غورد  نیا  لاـثما  و 

لاس هدزاود  رد  ار  نارقزا  يا  هروس  وا  دـننام  تما و  زا  دـننکیم  عوجر  هکیناـسک  زاـین  دوخ و  جاـیتحا  عقوم  رد  دوشیمن  نشور  هحـضاو و 
دزومایمن .

دـندرکن و یئامنهار  داشرا و  ار  وا  سپ  تشادـنهیلوا  لئاسمب  یعالطا  یهار و  رمع  ياقآهکیزور  دـندوب  اـجک  هنیکـس  هتـشرف و  قح و  و 
دندراذگن . شبلق  رد  ار  قح  دندومنن و  يراج  شنابز  رب  ار  باوج 

نانز نایگ و  هدرپ  یتح  دنرتهیقف  رتاناد و  وا  زا  مدرم  همه  هک  هدـش  ینومنهر  مکحم و  اهنیا  مامتب  هکیـسک  دـنک  لایخ  دـناوتیم  هنوگچ  و 
نادرم و زا  دـسر  هچ  اـت  دریگیم  ارف  مدرم  شاـبوا  لذارا و  تسپ و  مدرم  زا  تـما و  ناـنز  زا  ار  تنـس  باـتک و  مـلع  روـطچ  ونیـشن  هدرپ 

تما . ناگرزب 
یئوگروز فلکت و  هدش  ریسفت  نآرق  ردهکیظفل  تخانش  هنوگچ  و 
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تسیچ  ابا )  ) ینادن هک  رمع  ردام  رسپ  يا  ار  وت  دوشیم  هچ  : دیوگیم و  تسا ، یئوگرز  فلکت و  نامه  مسق  ادخب  نیا  دیوگیم : هدید و 
نیرت حضاو  زا  دوخ  لهج  ینادان و  زا  روطچ  ماکحا و  رد  ارناشیا  درکیم  ءاتفتـساو  هباحـص  زا  رایـسب  هورگ  نیا  زا  تفرگیم  ارف  هنوگچ : و 

دوب . هدرک  لفاغ  لوغشم و  رازاب  رد  یلالد  هلماعم و  ارم  هک  شلوقب  تساوخیم  رذع  ینید  لئاسم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دج و  ثاریم  ياهتروص  نتخومآ  زا  دوبن  نکمتم  دنک و  هماقا  ارنآ  ودـنادب  ار  هلالک  هک  تسناوتیمن  هنوگچ : و 
ارنآ هکنآ  زا  شیپ  يریمب  هک  ار  وت  منکیم  نامگ  هکیتسردب  دومرفیم : دنک و  هماقا  ارنآ  هک  ار  وا  منبیمن  دـنادب و  هک  ار  وا  منبیمن  دومرفیم :

يزومایب .
شورف رازاب و  رد  یلالد  هطـساوب  دـیدیم  نآرق  نتخومآ  زا  مرگرـس  لـفاغ و  ار  وا  درکیم و  تنوشخ  وا  رب  بعک  نب  یبا  دـننام  هنوگچ : و 

هدروخ . بابسا  نامسیر و 
روطچو . هنوگچ  اهدص  ات  روطچ  روطچ و  دیدیم و  میرک  نآرق  لیواتب  لهاج  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هنوگچ : و 

لایخ دندرکن و  رکفت  هشیدنا و  نآ  مزاول  رد  دننک و  ولغ  وا  هرابرد  دنشارتب و  یلئاضف  وا  ياربهک  دنراد  شوخ  ننست  ناردارب  یلب 
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ندرک دیدهت  ندیناسرت و  تابجوم  هکنیا  ای  تشذگ  رگ  شواک  ای  رگـشهوژپ  زا  یلاخاهنرق  هچنانچ  درذگیم  هدـننک  شاف  هدـنیآ  دـندرک 
ءاشفا و هک  ار  ءاملع  راکفا  بهاذم و  ملق و  يدازآ  دهدن  لاجم  دسیونب و  هک  وا  تسد  رب  دـنزیم  دـیوگب و  نخـس  هک  ار  وا  نابز  دـندنبیم 
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ادـخ هار  زا  ار  وت  اـت  نکن  اوه  زا  يوریپو  یتسارب  مدرم  ناـیم  نک  تواـضق  يرواد و  سپ  تسناـشیا ، دزن  هک  ار  یئاـهزیچ  دـننک  راکـشآ 
دنک . هارمگ 

هدرک لابند  یکلام  نیدلا  سمش  رعش  هچنآ  هب  تشگرب 
( ریدـغلا  ) ثیدـح نآ  تسا و  تیالو  ثیدـح  مالـسلاهیلع  نینموملا  ریما  بقاـنم  زا  هدرک  دایشرعـش  رد  یکلاـم  اـم  رعاـش  هچنآ  زا  و  - 3

تسام . باتک  نیا  عوضوم 
توـبن و ) زج یئاـسوم  زا  نوراـه  هبترم  هلزنم و  نمزا  وـت  يدـعب "  یبـن  ـال  هنا  ـالا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  هلزنم : ثیدـح  - 4

(. ) ام رعاش  یکلام   ) شلوقب درک  هراشا  ثیدح  نیاب  تسین و  نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  اریز  يربمایپ )

هوبن  نم  ایلاخ  ینم  کنا  و 
دمحاف کبسح  یسوم و  نوراهک 

ار . ادخ  نک  رکش  سپ  تسیفاک  وت  يارب  ویسوم  زا  یتسه  نوراه  لثم  يربمایپ  ماقم  زج  نم  زا  وت  هکیتسردب  و 
ثیدح نیظفاح  ناماما و  زا  حیرصتب  تسا  تباث  حیحص و  ثیدح  نآ  هکنیا  میداد و  طسب  ار  ثیدح  نیا  فارطا  رد  مالک  ام  و 
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یبرع .)  ) موس ص 198 ءزج  رد 
، تسا ربمایپ  زاهدیـسر  راثآ  نیرت  تسرد  نیرت و  تباث  زانآ  دنا و  هدرک  تیاور  هباحـص  زا  یتعامجارنآ  دیوگ : باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا 

تیاور ارنآ  وا  ریغ  همیثخ و  یبا  نبا  تسا  رایـسب  ادج  ثیدح  نیا  هرابرد  دعـس  ثیدـح  ياه  هار  هدرک و  تیاورصاقو  یبا  نب  دعـس  ارنآ 
ینالوط اهنآ  مانهکیهورگ  هللا و  دـبع  نب  رباج  و  سیمعتنب ، ءامـسا  و  هملـس ، ما  و  يردـخ ، دیعـس  وبا  سابع و  نبا  ارنآ  زین  و  دـنا ، هدرک 

0 ا ه دنا هدرک  تیاور  دوشیم 
: شا هتفگب  هدرک  هراشا  ناب  مدرم و  همه  زا  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  مالسا  تقبس  ثیدح  - 5

قباس  لوا  نایبصلا  نم  ناک  و 
دشرم عئاطب  عبی  مل  نیدلا  یلا 

دش . يربهر  عیطم  هک  تشادن  لاس  تفه  تفرگ و  نیدب  تقبس  هکیسک  نیلوا  ناکدوک  زا  مالسلا  هیلع  وا  دوب  و 
(. یبرع  ) موس 243 219 ءزج  رد  نآ  هرابرد  ار  راتفگ  میداد  لیصفت  ام  و 

تسا  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  بارت و  یباب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نداد  بقل  هینک و  ثیدح  - 6

هل  ایضترم  هللا  لوسر  ءاج  و 
درشتملاب ءارهزلا  نع  ناک  و 
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دوب . هدش  نادرگرس  مالسلا  اهیلع  ءارهززا  یتسد ) یهت  يارب   ) وا دوب و  وا  زا  یضار  هکیلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 
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هدلج  سم  ذا  برتلا  هنع  حسمف 
درفتلل افلآ  اهنم  ماق  دق  و 

. دوب بئاهنت  درجتب و  سونام  هکیلاح  رد  كاخ  يور  زا  تساخرب  دوب و  هدرک  هدولآ  ار  وا  ندب  هک  درک  كاپ  وا  هرهچ  زاار  كاخ  سپ 

ابا  مق  فطلتلا  لوق  هل  لاق  و 
ددوتملا صلخملا  مالک  بارت 

تفگ . واب  هناتسود  هناصلاخ و  ینخس  وبارت  وبا  يا  زیخرب  هک  ینابرهم  يور  زا  نتفگ  تفگ  واب  و 
لوسر هکیتقو  دـش  هداد  ترجه  مود  لاس  زا  ود  رهرد  ای  یناثلا  يدامج  اـی  یلوـالا  ياـمج  رد  هک  يا  هریـشع  هوزغ  رد  هینک  بقل و  نیاو 

هیلع یلع  درک و  رادیب  ار  اهنآ  سپ  دـید  هتفخ  یمرن  یکاخ  يور  رد  اررامع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملا  ریماهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
یپ فلاس ) نب  رادق   ) ریمحا درم  ود  مدرم ، نیرت  تخبدـب  ودـب  مهدـن  ربخ  ار  وت  نم  ایآ  بارت  وبا  يا  زیخرب  تفگ : داد و  ناکت  ارمالـسلا 

دوشیم . نیگنر  نآ  زا  تنساحم  سپ  وت  قرف  رب  دنزیم  هکنآ  و  حلاص ، هقان  هدنشک  هدننک و 
ثیدح : نیا  كرادم 

، ارنآ هتسناد  حیحص  یمثیه  شباتک و  رد  ارنآ  هدومن  كرادتسا  يروباشین  هللا  دبع  وبا  مکاح  هک  تسیرابخا  زا  هنسلاحیحص  ثیدح  نیا  و 
نبا شخیرات ج 2 ص 261 و  رد  يربط  كردتسم ج 3 ص140 و  رد  مکاح  هدرک و  لقن  دنسم ج 4 س 264 و 263  رد  اه  یلبنح  ماما 

شخیرات رد  ریثک  نبا  و  هیوبن ج 2 ص 236 ، هریس  رد  ماشه 
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دامتعا و دروم  یمامت  نایوار  رازب و  یناربط و  دمحا و  تسا  هدرک  تیاور  ارنآ  دیوگ  عمجم ج 9 ص 136 و  رد  یمثیه  ج 3 ص 248 و 
يراقلا ج 7 هدمع  رد  ینیعو  راجنلا  نبا  رکاسع و  نبا  زا  لقن  نآ ج 6 ص 399  بیترت  رد  هچنانچ  ریبک  عماج  رد  ارنآ  یطویس  و  دنقوثو ،

دناهدومن . ص 630 
سانلا ج 1 ص 226 دیس  نبا  رثالا  نویع  دعسا ص 509 و  نبا  تاقبط  رد  تسناگمه  لوبق  دروم  تایملسم و  زا  هک  ارنآ  دیایم  هدنناوخ  و 

نآ . ریغ  سیمخلا ج 2 ص 364 و  خیراتو  یبلح ج 2 ص 142  هریس  يزیرقم ص 55 و  عاتما  و 
هدیباوخ كاخ  يور  رد  ع )  ) یلع دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : لیفطلا  یبا  زا  شدانساب  هدرک  لقن  ریبک  طسوا و  رد  یناربط  و 
دئاوزلا عمجم  رد  ار  نیا  یمثیه  و  یبارت ، وبا  وت  تسا ، بارت  وبا  وت  ياهمان  نیرت  هتسیاشو  نیرت  حیحـص  نیرت و  یقیقح  دومرف : سپ  دوب ،

دندامتعا . دروم  نآ  نایوار  هتفگ  هدرک و  دای  ج 9 ص 100 
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دومن و بارت  یباب  بقلم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنا : هدرک  لقن  رـسای  نب  رامع  زا  نارگید  دـمحا و  زازب و  و 
دروم دـمحا  نایوار  هتفگ  هدرک و  دای  دـئاوزلا ج 9 ص 100  عمجم  رد  ارنآ  یمثیهو  دوب ، وا  شیپ  اـهبقل  اـه و  هینک  نیرت  بوبحم  زا  نآ 

دندامتعا 
توخا يردارب و  داـجیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکیتقو  تفگ : هک  : هدرک لـقن  ساـبع  نبا  زا  شدانـساب  طـسوا  ریبـک و  رد  یناربـط  و 

نیگمغ و ع )  ) یلع دادن  رارق  يردارب  ناشیا  زا  یـسک  هنع و  هللا  یـضر  بلاطیبا  نب  یلع  نیب  راصنا و  نیرجاهم و  زا  شباحـصا  نایمدومن 
دوخ شلاب  ارشتسد  سپ  دیسر  یکچوک  رهن  لودجب و  هکنآ  ات  تفر  نوریب  كانمشخ 
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اب سپدومن  ادیپ  ار  وا  ات  تفر  وا  غارسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دناشفاوا  رب  رابغ  درگ و  داب  دراذگ و  نآ  يور  ار  شرـس  هدومن و 
يردارب داجیا  یتقو  يدرک  مشخ  نم  رب  بارت ، وبا  رگم  یـشاب  هک  تسین  راوازـس  هتـسیاش و  سپ  زیخرب  دومرف : هدومن و  واب  هراشا  شیاـپ 

زا نوراه  هلزنمب  نم  زا  یشاب  هدوب  هک  یتسین  یضار  ایآ  مدادن  رارق  يردارب  ناشیا  زا  سکچیه  وت و  نیب  مدومن و  راصنا  نیرجاهم و  نایم 
ار وت  هکیسک  تسنامیا و  نم و  اب  هدش  هدیچیپ  فوفحم و  درادب  تسود  ار  وت  هکیسک  نادب  تسین  نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنآ  رگم  یـسوم 

مالسا . رد  شلمعب  دوشهبساحم  دناریمب و  تیلهاج  ندرمب  ار  واادخ  دراد  نمشد 
ارم یلودجرد  سپ  دیبلط  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شدانـساب  هدرک  لقن  شدنـسم  رد  یلعوبا  و 

: تفگ تسا ، يزیچ  نیا  زا  مرطاـخ  رد  اـیوگ  هک  دـید  ارم  سپ  دـنمانب ، بارت  وبا  ار  وت  مدرم  هکتـسیزور  هچ  دومرف : سپ  دـید ، هدـیباوخ 
همذ ینکیم  صالخ  نم و  تنـس  زا  یگنجیم  ینکیم و  لاتق  ینم  نادنزرف  ردپ  نم و  ردارب  وت  هتبلا  منک  دونـشخ  ار  وت  هک  مسق  ادخبزیخرب 

ارم .
هدرپس ناج  قیقحتب  سپ  دور  اـیند  زا  وت  ناـمز  رد  هکیـسک  و  هتفگ ، ربکاهللا  هتـشادگرزب و  ار  وا  ادـخ  وا  سپ  نمناـمز  رد  دریمب  هکیـسک 

دنک بورغ  ایعولط  دیشروخ  هکیمادام  نامیا  ینمیاب و  وا  يارب  دهد  نایاپ  ادخ  تندرم  زا  دعب  ار  وت  رادب  تسود  دریمب و  هکیسک  تسا و 
و
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تسا . هدرک  لمع  مالسا  رد  هچناب  دوش  هبساحم  تیلهاج و  ندرمب  تسا  هدرم  ار  وت  دراد  نمشدو  دریمب  هکیسک 
دروم نآ  نایوار  مامت  تفگ  يریـصوب  هک  دیوگ : هدش و  لقن  نآ ج 6ص 404  بیترت  رد  هچنانچ  ریبک  عماج  رد  ارنآ  هدرک  داـی  یطویس 

دندامتعا .
نب یلعب  یئوگدـب  هب  ار  مدرم  هورگ  نیا  هک  هللا  دـبع  نب  رباجب  متفگ  تفگ : هک  هدرک  لقن  برح  نب  كامـس  زا  شدانـساب  رکاـسع  نبا  و 

ار وا  : تفگ ینک ، یئوگدب  ناب  ار  وا  یناوتب  وت  هک  تسیچ  ای  دنک و  یئوگدب  واب  هک  ار  وت  تسین  نکمم  و  تفگ : دنناوخیم ، ع )  ) بلاطیبا
مدرم نایم  ربمایپ  بارت ، یبا  زا  وا  شیپ  رت  بوبحم  یبقل  هینک و  ع )  ) یلع يارب  دوبن  مسق  ادخب  تفگ : منزب ، دص  بارت  وبا  بقل  هینک و  اب 

نآ رب  سپ  دیـسر  ناور  گـیر  زا  هپت  لـتب و  هکنآ  اـت  تفر  نوریب  نیگمـشخ  سپ  تخادـناینيردارب  یـسک  وا و  نیب  تخادـنا و  يردارب 
یـسک وـت و  نیب  یلو  مداد  رارق  يردارب  مدرم  ناـیم  نم  هـک  يدرک  مـشخ  بارت  وـبا  يا  زیخرب  دوـمرفو : وا  دزن  دـمآ  ربماـیپ  سپ  دـیباوخ 

بلاطلا ص 82 ) هیافک  . ) ماوت ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلب  تفگ : متخادناین  يردارب 
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ع)  ) نینموملا ریما  بقانم  باب  رد  - 1 دنا : هدرک  لقن  دوخ  حیحص  زا  دروم  ود  رد  يراخب  ملـسم و  هک  تسا  یحیحـص  تیاور  اجنیا  رد  و 
زا مزاح  یبا  نب  زیزعلا  دـبع  زا  شخیرات ج 2 ص 363 ، رد  يربط  ارنآ  هدرک  لقن  و  دجـسم . رد  مدرم  ندـیباوخ  بابرد  زاـمن  باـتک  - 2

تناها ویئوگدب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  وت  دزن  دنتسرفب  دنهاوخیم  هنیدم  نارادنامرف  زا  یـضعب  هک  دعـس  نب  لهـسب  متفگ  دیوگشردپ :
میوگب هچ  تفگ : ربنم ، يالابیئامن  راوگرزب  نآ  سدقم  تحاسب 
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متفگ و تفگ : هلآ ، وهیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگم  درکن  مان  نیاب  موسوم  ار  وا  هک  ادخب  مسق  تفگ : (، بارت ابا  هللا  نعل   ) یئوگب تفگ :
، دیباوخ دجـسم  هیاس  رد  سپ  دـمآ ، نوریب  وا  دزن  زا  سپـس  همطاف  رب  دـش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : سابعلا ، وبا  يا  نیا  دوب  هنوگچ 
وا تفگ : س )  ) همطاف سپ  ، تساجک تیومع  رـسپ  دومرف : واب  و  س )  ) همطاف رب  دش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  تفگ :
رب كاخ  هداتفا و  شتشپ  زا  شیابع  هک  دید  وا و  کیدزن  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  تسا ، هدیباوخ  دجـسمرد  هک  تسنیا 

نیاب ار  وا  درکن  موسوم  ادخب  مسق  بارت ، وبا  نیشنب  تفگیم : شتشپ و  زا  ار  كاخ  ندرکكاپ  ندودزب و  درک  عورش  سپ  هدیسر  شتشپ 
مان . نیا  زا  وا  شیپ  رت  بوبحم  یمان  دوبن  دنگوس  ادخب  ادخ و  لوسر  رگم  مان 

ار دعس  نب  لهس  وا  دندومن و  هنیدم  رادنامرف  لماع و  ناورم  لآ  زا  اریدرم  هک  هدش  لقن  يربک ج 2 ص 446  ننس  ردیقهیب  ترابع  رد  و 
وگب سپ  يریذپیمن  رگا  اما  تفگ  واب  سپ  دومن ، عانتمالهـس  سپ  دیوگ  مانـشد  ازـسان و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  داد  نامرف  واب  دـیبلط و 

هاگ ره  دشیم  رورـسم  وا  بارت و  وبا  زا  وا  شیپ  دـشاب  رت  بوبحم  هکیمان  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  دوبن  تفگ : لهـس  سپ  ، بارت ابا  هللا  نعل 
دندیمان ... بارت  وبا  ار  وا  ارچ  نآ  هصق  زا  هدب  ربخ  امب  واب : تفگ : سپ  دشیم ، هدناوخ  مان  نیاب 

نینموملا ریما  ندـش  بقلم  رب  تسا  هدـننک  تلالد  هک  يا  هحیحـص  ثیداحا  زا  تشذـگ  هک  هچنآ  ثیدـح و  نیا  نایم  تسین  يا  هضراعم 
هکیفقاوم زا  یفقوم  ندـش  بوسحم  رگم  دروم  نیا  واهنآ  مامت  رد  تسین  تاخآوم و  يردارب و  زور  ای  هریـشع  هوزغ  زور  بارت  یباـب  (ع )

یلص ادخ  لوسر 

هحفص 274 ] ] 

سپ ارنآداد  ربخ  شدوخ  هکیدروم  نامه  رگم  دراوم  زا  تسنادیمن  دعـس  نب  لهـس  دیاش  دومن و  بارت  یباب  موسوم  هار  وا  هلآ  هیلع و  هللا 
هتفاب و يزیچ  شدوخ  نامگب  تسا و  ثیداحا  نآ  نیا و  نایم  ضراعت  هدرک  لاـیخ  هکیـسک  اـهنآ و  همهتوبث  زا  اـجنیا  رد  تسین  یعناـم 

تسا . هتشادرب  دوخ  هشیدنا  يار و  یچک  ناصقن و  يور  زا  هدرپ  قیقحتب  سپ  ار  اهنآ  نایم  دنک  عمج  هک  هتخاس 
ماهیا و نآ  ظافلا  زا  یضعب  رد  نآ و  رد  اهاوه  فرصت  زا  دهدیم  ربخ  هک  تسایبارطـضا  لهـس  ثیدح  نتم  رد  ثیدح  نیظفاح  دزن  یلب 

هچنانچ تسامالـسلا  اهیلع  همطاف  هرهاط  هقیدـص  شکاپ  هموصعم و  يومع  رتخد  نینموملا و  ریما  نایم  تنوشخ  ترفاـنم و  هدوهیب  لاـیخ 
 " درشتملاب . ءارهزلا  نع  ناک  و  شلوقب " : هدرک  هراشا  ناب  ام  هدش  دای  یکلام  رعاش 

نارق حیرـصتب  هدومرف  اطع  تمـصع  زا  ناشیاب  یلاعت  يادـخ  هچنآ  ببـسب  نیا  زا  دـنرود  موصعم و  هزنم و  راوگرزب  ود  نآ  هکنآ  لاـح  و 
میرک 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  هدرک  ثیدح  وا  يارب  هک  هدرک  تیاور  ملع  لها  زا  یخرب  زا  قاحـسا  نبا  و 
تفگیمن ترضحناب  يزیچ  تفگیمن و  نخس  وا  اب  درکیم  شهوکن  يزیچ  رب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هاگ  ره  وا  هکنیا  يارب  دیمان  بارت  وبا 
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دراذگیم نآ  يور  ار  شرس  تفرگیم و  یکاخ  هکنآ  رگم  دراد  شوخان  ار  وا  هک 

هحفص 275 ] ] 

: دومرفیم سپ  هدرک  يدـنت  باـتع و  همطاـف  ربوا  هک  تسنادـیم  دـیدیم  یکاـخ  وا  رب  یتـقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  تفگ :
بارت . وبا  يا  ار  وت  تسیچ 

ندنکفا ارنآ  دنکیم  ترپ  هک  ینمـشد  زوت و  هنیک  یمدرم  هنیـس  طلخ  هنیک و  رهز  رگم  تسین  اهنیا  دـیوگ : هیکزلا ) هرـس  هللا  سدـق   ) ینیما
رـسمه اب  ار  ترـضحنآ  هدیدنیـسپ  ترـشاعم  ندرک  دـساف  مالـسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  كاـپ  نماد  ندرک  هدولآ  يارب  دوصقم  یبینخس 

هللا مالـس  همطاف   ) يربک هقیدـص  و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) ربکا قیدـص  ندروآ  نیئاپ  تسنآ  رد  و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) شا هرهطم  هموصعم و 
زا دوب  هدـناشفا  زوت  هنیک  نمـشد  هدولآ و  تسدزورید  رد  هچنآ  زورما  رد  هداد  هجیتن  ورمث  و  قالخا . مراکم  رد  ناشدـنلب  ماقم  زا  اـهیلع )
ره زا  دعب  درکیم  بضغ  دشیم و  دنت  هک  دوب  ع )  ) یلع و  شلوقب : ار  شخیرات  ياهقرو  درک  هایس  زورما  هدنسیون  هکنآ  ات  اه  یگتخاس  نیا 

وا و ناـیم  درکیم و  هظعوـم  هداد و  شزاوـن  ار  وا  دیـشکیم و  وا  هناـش  رب  تـسد  شنز  ردـپ  دـباوخب و  دجـسم  رد  هـک  تـفریم  یتـهارک و 
شا هناخ  رد  دید  ار  شرتخد  هبترمکی  ربمایپ  دـنا ) هدز  نایقتم  يالوم  هب  تمهت  و   ) هتخاس هک  هچنآ  زا  دومنیم و  عمج  یتدـم  ات  شرـسمه 

ا ه . ار . وا  ع )  ) یلع ندز  تشم  زا  دنکیم  هیرگ 
وبا  ) مان نیاب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یئوج  بیع  ندروآ و  نیئاپ  ناشراک  هیما  ونب  دیوگ : يروباشین  هللا  دبع  وا  مکاح  و 

هحفص 276 ] ] 

مانـشد هدرک و  نعل  ناـشتموکح  تدـم  رد  هبطخزا  دـعب  اـهربنم  رب  ار  وا  دوب و  هدـیمان  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  بارت )
دوب هدومن  ناب  موسوم  واهک  ار  یسکنآ  دندرکیم  هرخسم  ءازهتسا و  هتبلا  دندرکیم و  هرخسم  بارت  وبا  مان  هینکب و  ار  ترضحنآ  دندادیم و 

ادخب و ایآ  وگب  مکنامیا " ... دعب  مترفک  دق  اورذتعت  نوزهتـست ال  متنک  هلوسر  هتایآ و  ابا هللا و  لق  هدومرف " : یلاعت  دنوادخ  هکنآ  لاح  و 
ناتنامیا . زا  دعب  دیدش  رفاک  قیقحتب  هک  دیهاوخن  رذع  دیدرکیم . هیرخس  ءازهتسا و  ربمایپ  وا و  تایآ 

راک نیا  زا  یـسرت  تشحو و  یـشاحت و  ناشیا  هک  اریز  تسا  حیحـص  هتفگ  مکاـح  هچنآ  و  هرکذترد ص 4 ، دـیوگ : يزوج  نبا  طبـس  و 
( هیواهلا یلع   ) هیواعم سپ  دش  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  رب  لخاد  وا  هک  هدش  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  ملـسم  زا  هچنآ  لیلدب  دنتـشادن 

بارت ... وبا  یئاوگزسان  زا  هدرک  عنم  هتشاد و  زاب  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ  واب 
روکذم : ثیدح  فارطا  رد  یتلیضف  تبقنم و 

یضر بلاطیبا  نب  یلع  دش  بارت  وبا  هب  موسوم  ینکم و  هکیـسک  لوا  دیوگ : ص 113  لئاوالا ) هرضاحم   ) رديراوتکس نیدلا  ءالع  خیش 
يور زا  سپ  تسا  كاخ  شتـشپ  ولهپ و  رب  وهدـیباوخ  ار  وا  دـید  هکیتقو  دومن  موسوم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب  هنع  هللا 

دوب وا  ياهبقل  نیرتهب  سپ  بارت  وبا  يا  زیخرب  دومرف : واب  ینابرهم 

هحفص 277 ] ] 

زور ات  دوشیم  هدـش و  يراـج  نآ  رب  هچ  ره  دـنک  وگزاـب  وا  يارب  كاـخ  هک  يدـمحم  سفن  تکرب  هب  دوب  یتمارک  وا  يارب  نیا  زا  دـعب  و 
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ا ه  هوبنلا . لئالد  اریراکشآ . زار  مهفب  سپ  تمایق 
: شلوق رد  يرمع  يدنفا  یقابلا  دبع  داتسا  رهام و  رعاش  درک  ءاشنا  عادبا و  هک  قیقحتب  و 

هطل  تنا  ءایصوالا  ابا  ای 
هوخا همع و  نبا  هرهص و 

. یئوا ردارب  يومع و  رسپ  داماد و  ( ادخ لوسر   ) اهاط يارب  وت  ناینیشناچ  ردپ  يا 

ارس  کیناعم  یف  هللا  نا 
هوملعام نیملاعلا  رثکا 

. دنتسنادن ارنآ  نایناهج  رتشیب  هک  تسیز  ار  وت  بتارم  یناعم و  رد  ادخ  يارب  هکیتسردب 

ودلا  یهتنم  یف  ءابالا  یناث  تنا 
هونب دعت  هوابآ  ور 

دنوشیم . بوسحم  شنادنزرف  نارسپ  اههرود و  راگزور و  نایاپ  رد  یناردپ  نیمود  وت 

هحفص 278 ] ] 

بارت  نم  امدآ  هللا  قلخ 
هوبا تنا  هل و  نبا  وهف 

(. بارت وبا   ) یتسه وا  ردپ  وت  كاخ و  رسپ  مدآ  سپ  دیرفآكاخ  زا  ار  مدآ  ادخ 
تئارب و هروس  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  بقانم  زا  هدرک  هراشا  نابشرعـش  رد  اـم  یکلاـم  رعاـش  هک  ار  هچنآ  زا  و  - 7

. دیوگ تسنآ  غالبا 

اغلبم  لوسرلا  هنع  هلسرا  و 
درفم صیصخت  رمالا  اذهب  صخ  و 

طقف . دوب  وا  هژیو  هکیصیصخت  درک  ادیپ  رما  نیاب  صاصتخا  دشاب و  هدنناسر  غلبم و  هکیلاح  رد  ربمایپ  وا  زا  ارنآ  درک  لاسرا  و 
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یغبنی  ینع  غیلبتلا  له  لاق : و 
يدتقاف موقلا  نم  یتیب  نم  سیل  نمل 

نک . يوریپ  سپتسین  نم  نادناخ  زا  مدرم  نیا  زا  هکیسک  يارب  تسا  راوازس  نم  فرط  زا  غیلبت  ایآ  دومرف : و 
هکم مدرم  يارب  ار  تئارب  هروـس  لوا  زا  یتاـیآ  هک  هکم  يارب  داتـسرف  اررکبوـبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دوـب  نینچ  نـیا : و 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  سپ  وت ، زا  يدرم  ای  تدوخ  رگم  وت  زا  دنکیمن  ءادا  زگره  تفگ : دمآ و  زیزع  يادـخ  دزن  زا  لیئربج  سپ  دـناوخب ،
همان يدیسر  واب  اجک  ره  بایرد و  ار  وا  دومرف : رکبوبا و  یپ  رد  ءاعدج )  ) ای ءابـضغ  هقان  رتش و  اب  داتـسرف  ارمالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و 

دیسر و واب  هفحج  ای  نانجض  رد  ای  هفیلخلا  رد  ای  جرع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  نک ، تئارقاهنآ  رب  هکم و  يوسب  ورب  ریگب و  وا  زاار 

هحفص 279 ] ] 

درک .) نالعا  ای   ) تفگ ناذا  دومن و  غیلبت  درک و  جح  تفرگ و  وا  زا  ار  همان 
شیپ تیعطق  ورتاوت  ناکما  نآ  رتمک  هک  یحیحـص  داـیز  وددـعتم  ياـه  هارب  ثیدـح  نیظفاـح  ناـماما و  زا  يرایـسب  ار  یخیراـت  ربخ  نیا 

: دنا هدرک  لقن  ارنآ  هکیرایسب  هورگ  وتما  تسا  وت  يارب  دنا و  هدرک  لقن  دراد  ننست  ناردارب  زا  یعمج 
لاس 128. رد  هدشتوف  یفوک ، يدس  لیعامسا  دمحم  وبا  - 1

لاس 218 . رد  هدش  توف  يرصب ، ماشه  نب  کلملا  دبع  دمحم  وبا  - 2
لاس 230 . رد  هدش  توف  يرهز ، دعس  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 3

لاس 239 . رد  هدش  توف  ، یفوک یسبع  هبیش  یبا  نب  رکبوبا  ظفاح  - 4
. 239 لاس رد  هدش  توف  یفوک ، یسبع  هبیش  نبا  نسحلا  وبا  ظفاح  - 5

لاس 241 . رد  هدش  توف  ینابیش ، لبنح  نب  دمحا  اه  یلبنح  ماما  - 6
لاس 255 . رد  هدش  توف  ننس ، بحاص  یمراد  هللا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 7

لاس 273. رد  هدش  توف  ننس ، بحاص  ینیوزق  هجام  نب  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 8
هدش 279 . توف  حیحص ، بحاص  يذمرت  یسیع  وبا  ظفاح  - 9

هدش توف  ینابیش ، مصاع  یبا  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 10

هحفص 280 ] ] 

.287
هدش 303 . توف  ننسبحاص ، یئاسن  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح  -11

هدش 310 . توف  يربط ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  ظفاح  - 12
هدش 311 . توف  يروباشین  همیزه  نب  قاحسا  نب  دمحم  رکبوبا  ظفاح  - 13
هدش 316 . توف  حیباصم ، بحاص  يروباشین  بوقعی  هناوع  وبا  ظفاح  - 14

هدش 317 . توف  حیباصم ، بحاص  يوغب  هللا  دبع  مساقلا  وبا  ظفاح  - 15
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هدشتوف 317 . یمیمت ، متاح  یبا  نبا  نمحرلا  دبع  ظفاح  - 16
هدش 354 . توف  یمیمت ، نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  ظفاح  - 17

هدش 360 . توف  یناربط ، دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  ظفاح  - 18
هدش 369 . توف  خیشلا ، وبا  ظفاح  - 19

هدش 385 . توف  ینطق ، راد  رمع  نب  یلعظفاح  - 20
. 405 هدش توف  كردتسم ، بحاص  يروباشین  مکاح  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 21

هدش 416 . توف  یناهبصا ، هیودرم  نب  رکبوبا  ظفاح  - 22
هدش 430 . توف  هیلح ، بحاص  یناهفصا  دمحا  میعن  وبا  ظفاح  - 23

هحفص 281 ] ] 

هدش 458 . توف  ننس ، بحاص  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 24
هدش 483 . توف  یعفاش ، یلزاغم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هیقف  - 25

هدش 516 . توف  یعفاش ، يوغب  نیسح  دمحم  وبا  ظفاح  - 26
هدش 537 . توف  یفنح ، يدنقرمس  یفسن  صفح  وبا  نیدلا  مجن  ظفاح  - 27

هدش 538 . توف  یعفاش ، يرشخمز  هللا  راج  مساقلا  وبا  ظفاح  - 28
هدش 567 . توف  ریبک ، ریسفت  بحاص  یبطرق  یحی  هللا  دبع  وبا  - 29

هدش 658 . توف  یفنح ، یمزراوخدمحا  نب  قفوم  دیوملا  وبا  ظفاح  - 30
هدش 571 . توف  یعفاش ، یقشمد  رکاسع  نب  مساقلا  وبا  ظفاح  - 31

هدش 581 . توف  یسلدنا ، یلیهس  یمعثخ  نمحرلا  دبع  مساقلاوبا  - 32
هدش 606 . توف  یعفاش ، يزار  رخف  رمع  نب  دمحم  هللادبع  وبا  - 33

هدش 606 . توف  یعفاش ، ینابیش  ریثا  نب  تاداعسلا  وبا  - 34
هدش 630 . توف  ینابیش ، ریثا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظفاح  - 35

هحفص 282 ] ] 

هدش 643 . توف  یلبنح ، یسدقم  دمحم  نیدلا  ءایض  هللا  دبع  وبا  -36
هدش 652 . توف  یعفاش ، یبیصن  یشرق  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  -37

هدش 655 . توف  یفنح ، يزوج  نبا  ظفاح  طبس  فسوی  رفظملا  وبا  - 38
هدش 655  توف  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  نیدلا  زع  - 39

هدش 658 توف  یعفاش ، یجنگ  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 40
هدش 685 . توف  یعفاش ، يواضیب  ریخلا  وبا  نیدلا  رصان  یضاق  - 41
هدش 694 . توف  یعفاش ، يربط  نیدلا  بحم  سابعلا  وبا  ظفاح  - 42
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هدش 722 . توف  يومح ، میهاربا  قاحسا  وبا  مالسالا  خیش  - 43
هدش 737 . توف  حیباصملا ، هاکشم  بحاص  يزیربت  يرمع  بیطخ  دمحمنیدلا  یلو  - 44

هدش 741 . توف  ، ریسفت بحاص  نزاخ  دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 45
هدش 745 . توف  ریسفت ، بحاص  یسلدنا  نابح  وبا  نیدلا  ریثا  - 46

هدش 748 . توف  یعفاشیبهذ ، دمحم  نیدلا  سمش  ظفاح  - 47
هدشتوف ریسفت ، بحاص  يروباشین  نسح  نیدلا  ماظن  - 48

هحفص 283 ] ] 

... 
هدش 774 . توف  یعفاش  یقشمد  ریثک  نب  لیعامسا  نیدلا  دامع  ظفاح  - 49

هدش 807 . توف  یعفاش ، یمثیه  رکب  یبا  نب  یلع  نسحلاوباظفاح  - 50
. 845 هدش توف  یفنح ، يزیرقم  یلع  نبدمحا  نیدلا  یقت  - 51

هدش 852. توف  یعفاش ، ینالقسع  دمحا  رجح  نب  لضفلاوبا  ظفاح  - 52
هدش 855 . توف  یکلام ، یکم  غابص  نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  - 53

هدشتوف 855 . یفنح ، ینیع  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  ردب  - 54
هدش 902 . توف  نیمرح  نکاس  يواخس  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  - 55

هدش 911 . توف  یعفاش ، یطویس  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ظفاح  - 56
هدش 923 . توف  یعفاش ، ینالطسق  دمحا  سابعلا  وبا  ظفاح  - 57

هدش 944 . توف  یعفاش  ینابیش  عیبر  نب  نمحرلا  دبع  دمحموبا  ظفاح  - 58
. 82 هدش 966 / توف  سیمخلا )  ) خیرات بحاص  يرکب  راید  خروم  - 59
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هدشتوف 974 . یعفاش ، یمثیه  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  ظفاح  - 60
هدش 975 . توف  هکم ، نکاس  يدنه ، یشرق  نیدلا  ماسح  نب  یلع  یقتم  - 61

هدش 1031 . توف  یعفاش ، يوانم  فورلا  دبع  نیدلا  نیز  ظفاح  - 62
. 1041 هدش توف  ینمی ، ینیسح ، سور  دیع  هللا  دبع  نب  خیش  هیقف  - 63

هدش 1047 . توف  هلیسو ، بحاص  یعفاش  یکم  ریثکاب  نب  دمحا  خیش  - 64
هدش 1122 . توف  یکلام ، يرصم  یناقرز  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 65

هدش .... توف  اجنلا ، حاتفم  بحاص  یشخدب  دمحم  ازریم  - 66
هدش 1182 . توف  ینیسح ، یناعنص  لیعامسا  نب  دمحم  دیس  - 67

هدش 1206. توف  فاعسا ، بحاص  یعفاش  نابص  دمحم  خیش  نافرعلا  وبا  - 68
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هدش 1250 . توف  یناعنص ، یناکوش  یلع  نب  دمحم  یضاق  - 69
هدش 1270 . توف  یعفاش ، یسولآ  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  ءانثلا  وبا  - 70

هدش 1293 . توف  یفنح ، ینیسح ، يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  خیش  - 71
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هدش 1304 . توف  یعفاش ، یکم  لالحد  ینیز  دمحا  دیس  - 72
(........ راصبالا رون   ) فلوم یحنلبش  نموم  دیس  - 73

یهتنم ناش  كرادم  دیناسا و  هک  میدرک  دای  یبرع )  ) لوا ص 51 و 73 ءزج  رد  ار  مالعا  نیا  زا  يرایسب  یفارگویب  همجرت و  رتولج  رد  ام 
: ناشیا زا  هک  لوا  هباحص  زا  یعمجب  ارنآ  غیلبت  تئارب و  نالعا  يراکهاش  رد  دوشیم 

لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تئارب  زا  هیآ  هد  نوچ  دیوگ : عیثی  نب  دیز  قیرط  زا  هنع  هللا  یـضر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  - 1
وا زا  ار  همان  رکب  یباب  يدرک  دروخرب  اجک  ره  ورب  دومرف : نمب  دـناوخ و  ارم  سپـس  دـناوخب  هکم  مدرم  رب  اراهنآ  ات  دـیبلط  ار  رکبوبا  دـش 
وبا متفرگ و  وا  زاار  همان  مدـید و  ار  رکب  یبا  هفحج  رد  ومدرک  تکرح  نم  سپ  نک ، تئارق  هکم  مدرم  رب  ارنآ  هکمب و  نآ  اـب  ورب  ریگب و 

دیاـبن زگره  تفگ : نم و  دزن  دـمآلیئربج  نکیل  هن و  دوـمرف : هدـش ، لزاـن  يا  هیآ  نم  هراـبرد  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : تشگرب و  رکب ...
وت . زا  يدرم  ای  تدوخ  رگم  وت  فرط  زا  دناسرب 

هحفص 286 ] ] 

رگید : تروص 
رکبوبا زا  ار  همان  سپ  داتـسرف  ار  ع )  ) یلع سپـس  داتـسرف  اررکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دـش  لزاـن  تئارب  هروس  دومرف :

يدرم ای  منک  غیلبت  ارنآ  مدوخ  ای  هک  مدـش  رومام  نم  نکیل  هن و  دومرف : هدـشلزان ، يزیچ  نم  هرابرد  اـیآ  تفگ : تشگرب  نوچ  تفرگ و 
دومن ). تئارق  ناشیا  ربار  هروکذم  تایآ  و  . ) داتسیا عبراب )  ) ناشیا نایم  رد  هکم و  يوسب  تفر  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  منادناخ  زا 

دیز : زا  موس  تروص 
واب داتسرف و  ار  ع )  ) یلع وا  بقع  نآ  زا  سپ  هکم  لها  يوسب  داتسرف  تئارب  هروس  اب  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هکیتسردب 

هکیلاـح رد  تشگرب  رکبوبا  وتفرگ  وا  زا  ار  هماـن  هدـید و  ار  رکبوبا  ع )  ) یلع سپ  دـیوگ : هکم ، مدرم  يوسب  ورب  ریگب و  ار  هماـن  تفگ :
هک مدش  رومام  هکنیا  زج  هن ، دومرف : هدش ، لزان  يا  هیآ  نم  هرابرد  ایآ  تفگ  هلآ ، وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  دوب و  نوزحم  نیگمغ و 

دناسرب . متیب  لها  نادناخ و  زا  يدرم  ای  منک  غالبا  مدوخ  ارنآ 

هحفص 287 ] ] 

دیبع ص 165  یبالاومالا  یئاسن ص 2 ، صئاصخ 
مراهچ : تروص 

هملکب . هملک  عیثی  نب  دیز  ظافلا  زا  لوا  هدش  دای  ترابع  ظفلب و  شنح  قیرط  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا 
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نینموملاریما : زا  شنح  زا  مجنپ  تروص 
، متسین بیطخ  وگ و  نخس  نم  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : تئارب ، هروس  اب  داتسرف  ار  واهکیماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکیتسردب  دیوگ :
هک ورب  دومرف : موریم ، يدوزب  نم  تسین  يا  هراچ  رگا  سپ  تفگ : يورب ، اـهنآ  اـب  وت  اـی  مورب  مدوخ  نم  اـی  هکنیا  زا  تسین  هراـچ  دومرف :

دراذگ . شناهد  رب  ار  شتسد  نآ  زا  سپ  تفگ : دنکیم ، تیاده  ار  تبلق  تباث و  ار  تنابز  ادخ 
نینموملاریما : زا  حلاص  یبا  زا  مشش  تروص 

نآ زا  سپ  داتسرف  جح  مسوم  يارب  ار  وا  هکم و  مدرم  يوسب  تئارب  هروس  اب  داتسرف  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دومرف :

هحفص 288 ] ] 

رب ینم  بحاص  ینم و  راغ  قیفر  وت  دومرف : ارم  تسیچ  تفگ : رکبوبا  سپ  متفرگ ، وا  زا  ارنآ  هدیسر و  واب  نم  سپ  داتـسرف  وا  سپ  رد  ارم 
ینالقـسع ج 8 رجح  نبا  يرابلا  حتف  رد  هچنانچهدرک  لقن  ارنآ  يربط  نم ، زا  يدرم  دای  نم  ریغ  نم  زا  دـنک  غیلبت  دـیابن  هکنیا  زج  ضوح 

ص 256 
لاـسما زا  دـعب  هک  داتـسرف  هکم  مدرم  يوسب  تئارب  هروس  اـب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپهکیتسردـب  دـیوگ : هفاـحق  یبا  نب  رکبوـبا  - 2

ادخ لوسر  وا و  نایم  هکیسک  ناملسم ، صخش  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  دیامن و  هناخ  فاوط  دیابن  يا  هنهرب  دنک و  جح  دیابن  یکرشم 
هیلع یلعب  سپس  تفر  هار  لیم ) هس  ای   ) زور هسسپ  دنرازیب  نیکرشم  زا  ربمایپ  ادخ و  دوش و  يرپس  شتدم  ات  دزادنا  ریخات  ارنآ  تسینامیپ 
ادـخ لوسر  ناـمرفب  ع )  ) یلع سپ  تفگ : نک ، غـالبا  وت  ار  تئارب  نم و  يوسب  نادرگرب  ار  وا  ناـسرب  رکب  یباـب  ار  دوخ  دوـمرف : مالـسلا 

ریخ رگم  وت  هرابرد  هدماین  دومرف : هدمآ ، يزیچنم  هرابرد  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تسیرگ و  ربمایپ  رب  دش  دراو  رکبوبا  نوچ  درک و  لمع 
نم  زا  يدرم  ای  نم  رگم  ارنآ  دنکن  غالبا  هک  مدش  رومام  نکیل  و 

ءاوصق رتش  يادص  دینش  هک  دوب  هار  زا  یضعب  رد  رکبوبا  هک  روطنامه  سپ  داتـسرفب  ار  رکبوبا  هللایلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نبا  - 3
هللا یضر  یلع  دید  هاگان  سپتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  وا  هکنآ  نامگب  دمآ  نوریب  سرت  اب  رکبوبا  سپ  ار  ادخ  لوسر 

هحفص 289 ] ] 

زا دنک  غیلبت  هکتسین  هتسیاش  هکیتسردب  سپ   ) دنک نالعا  ار  نانخـس  نآ  هک  تفگ  ع )  ) یلعب وداد  واب  ار  ادخ  لوسر  همان  سپ  تسا  هنع 
داتسیا و هجح ) يذ   10 - 11 - 12  ) قیرشت مایا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دنتفر  مه  اب  سپ  دندرک ) قافنا  سپ  نم  لها  زا  يدرم  رگم  نم 

یکرشم .... ره  زا  تسا  رازیب  وا  ربمایپ  ادخ و  همذ  هک  درکیم  دایرف 
سابع : نبا  ظفل  زا  يرگید  تروص 

وا زا  تفرگ  درک و  هناور  وا  یپ  رد  ار  ع )  ) یلع نآ  زاسپ  تئارب  هروسب  داتـسرف  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـیوگ :
نم زا  دناسرب  هب  دیابن  یلو  ضوح ، ربو  راغ  رد  ینم  رای  وت  هن  دومرف  دیسر ، يزیچ  نم  هرابرد  ادخ  لوسر  يا  تفگ : رکبوبا  سپ  ار  هروس 

ع ...)  ) یلع ای  مدوخ  رگم 
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دیوگ : سابع  نبا  زا  يرگید  ثیدح 
: هکتـسنیا تسا  تما  همهلوبق  دروم  هکیبقاـنم  زا  دـش  رکذ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لـئاضف  زا  ياهلمج  نآ  رد  هک  ینـالوط  ثیدـح  رد 

تفرگ وا  زا  ارنآ  سپ  داتسرف  وا  رس  تشپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ  داتسرف  هبوت  هروس  اب  ار  ینالف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
میوا . زا  نم  نم و  زا  هکیدرم  رگم  ارنآ  درب  هب  دیابن  دومرف : و 

رصم دامتتعا و  دروم  شنایوار  مامت  هکیحیحص  دانـسا  اب  ناشدیناسم  رد  ثیدح  نیظفاح  ناماما و  زا  يرایـسب  ار  سابع  نبا  ثیدح  نیا  و 
رد نآ  فارطا  رد  ثحب  تشذگ  هدومن و  دای  ص 51 و 49  یبرع )  ) لواءزج رد  ارنآ  ام  دنا و  هدرک  لقن  دنتسه  قثوم  شنایوار  تحصب و 

. 217 موس ص 195 ، ءزج 
سابع  نبا  زا  رگید  ثیدح 

هنیدـم ياه  هچوک  زا  یخرب  رد  باطخ  نب  رمع  اب  نم  دـیوگ : هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  قازرلا  دـبع  ظفاح  قیرط  زا  شدانـساب  رکاسع  نبا 
ار وا  هـک  ار  ع »  ) یلع  ) امـش بحاـص  دـنتفرگ  زیچاـن  اـی  کـچوک  مدرم  هـکمنکیم  ناـمگ  ساـبع  رـسپ  يا  تـفگ : رمع  سپ  میتـفریم  هار 

امش  رومایلوتم 
هروس يارب  دـیزگرب  ار  وا  هکیتـقو  تفرگن  کـچوک  زیچاـن و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ادـخب  مسق  متفگ : سپ  دـندرکن 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  ادـخب  مسق  یتفگ  وت  ار  تسار  نخـس  تفگ : نمب  رمع  سپ  دـناوخب ، هکم  لها  رب  هک  تئارب 
نب یلعب  دومرفیم :
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هتشاد تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وت  هکیسک  الدم "  هنجلا  هلخدا  هللا  بحا  نم  هللا و  بحا  ینبحا  نم  ینبحا و  کبحا  نم  ع " .)  ) بلاطیبا
دیامن . تشهب  دراو  هدش  شزاون  ار  وا  دراد  تسود  ار  ادخ  هکیسک  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ارم  هکیسک  و 

داتـسرف جحيارب  ار  رکبوبا  تشگرب  هنارعج  هرمع  زا  هکیتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکیتسردب  دـیوگ : يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  - 4
سپ شرس  تشپ  زا  دینش  هجض  يادص  ریبکت  يارب  داتـسیا  نوچ  حبـص و  زامن  يارب  دش  هدامآ  جرعب  ام  میدوبهکنا  ات  میدمآ  وا  اب  ام  سپ 

لیدبت ادب و  جـح  هرابرد  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  هنیآ  رهتسا  ادـخ  لوسر  ءاعدـج  رتش  يادـص  نیا  تفگو  تفگن  ریبکت 
رب تسا  هنع  هللا  یضر  یلع  دید  هاگان  سپ  میراذگیم  زامن  وا  اب  سپ  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیاش  سپ  هدش  عقاو  یئار 
هللا یلـص  ادخ  لوسر ، ارم  ملوسر  هکلب  هن  دومرف : روآ ، مایپ  دصاق و  ای  دیتسه  ریما  رادنامرف و  امـش  تفگ  واب  رکبوبا  سپ  ترـضحنآ  هقان 

هیورت زا  شیپ  زورکی  نوچ  سپ  میدـش  هکم  دراو  اـم  سپ  منک ، تئارق  مدرم  رب  ارنآ  جـح  فقاومرد  هک  تئارب  هروسب  داتـسرف  هلآ  هیلع و 
سپ تساخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش  غراف  هکنآ  ات  تفگ  اهنآ  يارب  جـح  کسانم  دـناوخ و  يا  هبطخ  مدرم  يارب  تساخرب و  رکبوبا  دوب 

زا دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  تساخرب و  رکبوبا  دش  هفرع  زور  هکنآ  ات  میتفر  نوریب  وا  اب  سپـس  نآ  نایاپ  ات  دناوخ  مرم  ربار  تئارب  هروس 
يارب کسانم 
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تکرح لوا  هورگ  نوچ  سپ  درک  مامت  ات  دـناوخ  ار  تئارب  هروس  مدرم  رب  تساخرب و  هنع  هللا  یـضر  یلع  دـش  غراف  ات  درک  ثیدـح  اهنآ 
ناشیاب ار  ناش  کسانم  دـنزادنایب و  گنـس  ینم ) رد   ) روطچ ای  دـننک  چوک  هنوگچ  درک  نایب  دـناوخ و  هبطخ  تساخرب و  رکبوبا  دـندرک 
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نآ . نایاپ  ات  دناوخ  مدرم  رب  ار  تئارب  هروس  تساخرب و  هنع  هللا  یضر  یلع  دش  صالخ  نوچ  تخومآ و 
نابح نبا  هتسناد و  حیحص  ارنآو  هدرک  لقن  همیزخ  نبا  و  صیاصخ ص 20 ، رد  یئاسن  و  شننس ج 2 ص 67 ، رد  هدرک  لقن  ارنآ  یمراد 
ریسیت رد  دوشیم  هدید  یئاسن و  متاح و  یبا  قیرط  زا  هرـضنلا ج 2 ص 173 ، ضایرلارد  يربط  نیدلا  بحم  يربط و  حیرج و  نباقیرط  زا 

سیمخلا ج خیرات  یناقرز ج 3 ص 91 ، بهاوملا  حرش  ینالطسق ، هیندللا  بهاوملا  یبطرق ج 8 ص 67 ، ریسفت  لوصولا ج 1 ص 133 ،
جنپ زا  لقن  رانملا ج 10 ص 156  ریـسفت  یناعملا ج 3 ص 268 ، حور  یسولآ  ریـسفت  ص 365 ، نالحد ج 2  ینیز  هریـس  ص 141 ،  2

. يربط نیدلا  بحم  ات  یمراد  زا  هدش  دای  ظفاح 
تساوخ و ار  وا  سپـس  هکم ، مدرم  يارب  ار  تئارب  هروس  رکبوبا  اب  داتـسرف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیوگ : کلام  نب  سنا  - 5

داد . واب  ارنآ  دیبلط و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  نم  لها  زا  يدرم  رگم  دناسرب  ار  نیا  هک  تسین  راوازس  دومرف :
دوحا  يارب  يرگید  ظفل  رد  و 

دیابن دومرف : دیسر  هفیلحلا  يذب  نوچ  سپ  تئارب  هروس  اب  ار  قیدص  رکبوبا  تخیگنارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتسردب 
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داتسرف . ع )  ) یلع اب  ارنآ  سپ  نم  نادناخ  زا  يدرم  ای  نم  رگم  دنک  غیلبت  ار  نیا 
رد يذـمرت  هدرک و  لقن  و 212  ص 283  شدنـسم ج 3  رد  دمحا  ارنآ  دـنقوثو  دامتعا و  دروم  حیحـص و  شنایوار  مامت  ثیدـح : قیرط 

شریسفت ج رد  دمحا  يذمرت و  زا  شخیرات ج 5 ص 38 ، رد  ریثک  نبا  شصئاصخ ص 20 و  رد  یئاسن  دنهعبط و  هعماج ج 2 ص 135 
حیحص ج 8 ص حرـش  رد  رجح  نبا  و  يراخب ج 7 ص 136 ، حیحص  حرش  رد  ینالطـسق  بقاـنم ص 99 و  رد  یمزراوخ  و  2 ص 333 ،

نبا زا  لقن  روثنملا ج 3 ص 209  ردلا  رد  یطویس  لوئسلا ص 17 و  بلاطم  رد  هحلط  نبا  حیحص ج 8 ص 637 و  حرشرد  ینیع  256 و 
بهاوملا ج حرش  رد  یناقرز  هبیش و  یبا  نبا  زا  لامعلا ج 1 ص 249 ، زنک  رد  هیودرم و  نبا  خیشلا و  یبا  يذمرت و  دمحا و  هبیـش و  یبا 
شریسفت ج 3 ص رد  یسلوآ  هدرک و  لقن  وا  زا  روثنملا  ردلا  ردیطویس  هکیسک  زا  لقن  شریسفت ج 2 ص 319  رد  یناکوش  3 ص 91 و 

شریسفت ج 10 ص 157 . رد  رانملا  بحاص  خیشلا و  یبا  يذمرت و  دمحا و  زا  لقن   268
هناور ار  وا  نوچ  سپ  داتسرف  ار  تئارب  وا  فرط  زا  هک  داتـسرف  ار  رکبوبا ... هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ  دیعـس  وبا  - 6

درک راوس  دوخ  ءابضغ  رتش  هقان و  رب  ار  وا  سپ  هن ، ای  مدوخ  رگم  نم  زا  دناسرب  دیابن  یلع  يا  تفگ : داتسرف و  ار  هنع  هللا  یضر  یلع  درک 
هللا یلـص  ربمایپ  تمدخ  دمآ  رکبوبا  سپ  تفرگ ، وا  زا  ار  تئارب  دش و  قحلم  . 0 رکب . یباب  ات  تفر  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دومن ، هناور  و 

يارب دیاش  هک  دوب  هتفای  هار  وا  رب  یسرت  عوضوم  نیا  زا  هکیلاح  رد  هلآ  هیلع و 
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رد ینم  رای  نم و  ردارب  وت  تسا  ریخ  دومرف : هللا  لوسر  ای  ارم  تسیچ  تفگ : ترـضحنآ  دزن  دیـسر  نوچ  سپ  دشاب  هدـش  لزان  يا  هیآ  وا 
نم . زا  يدرم  ای  نم  ریغ  نم  زا  دنک  غیلبت  دیابن  هکنیا  زج  ضوح  رب  ینم  اب  وت  راغ و 

عبط رد  یـسولآ ج 3 ص268 و  یناعملا  حور  جیطویـس 3 ص 209 و  روثنملا  ردـلا  رد  هچنانچ  هیودرم  نبا  نابح و  نبا  ارنآ  هدرک  لقن 
دیعس . یبا  زا  شردپ  زا  هیطع  نب  ورمع  قیرط  زا  يرابلا ج 8 ص 256  حتف  رد  نآب  هدرک  هراشا  رجح  نبا  هیرینم ج 1 ص 40 و 

دـمآ و مالـسلا  هیلع  لـیئربج  سپ  جـح ، مسوم  يوسب  تئارب  هروسب  ار  رکبوبا  داتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : عفار  وـبا 
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هکم و نیب  هکنآ  اـت  وا  یپ  رد  ار  هنع  هللا  یـضر  یلع  تخیگنارب  سپ  وت ، زا  يدرم  اـی  تدوخ  رگم  وـت  زا  دـناسرب  زگره  دـیابن  هک  تفگ :
دومن . تئارق  مدرم  يارب  مسوم  رد  تفرگ و  وا  زا  ارنآ  دیسر و  واب  هنیدم 

دای رجح ج 8 ص 256  نبا  يرابلا  حتف  یطویس ج 3 ص 210 و  روثنملا  ردلا  رد  هچنانچ  ناشدانساب  ارنآ  هدرک  لقن  یناربط  هیودرم و  نبا 
. تسا هدش 

هللا یضر  یلع  هار  زا  یـضعب  رد  هکنآ  ات  تئارب  هروسب  داتـسرف  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : صاقو  یبا  نبدعـس  - 8
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسرسپ  دید ، يزیچ  دوخ  رطاخ  رد  رکبوبا  سپ  ، هکم يوسب  نآ  اب  تفر  سپس  تفرگ  وا  زا  ارنآ  سپ  داتسرف  ار  هنع 

نم  زا  يدرم  ای  مدوخ  رگم  نم  زا  دناسرب  دیابن  دومرف : هلآ  و 
حتف رد  رجح  نبا  یناکوش ج 2 ص 319 و  ریسفت  هیودرم ، نبا  زا  لقن  روثنملا ج 3 ص 209  ردلا  یئاسن ص 20 ، صیاصخ 
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تسا . هدومن  هراشاناب  يرابلا ج 8 ص 255 
دعس : زا  رگید  ثیدح 

یلع يارب  ایآ  متفگ : ار و  صاقو  یبا  نبدعس  مدرک  تاقالم  سپ  هکمب  مدمآ  دیوگ : کلام  نب  ثرح  زا  شدانساب  هدرک  لقن  رکاسع  نبا 
ایند زا  نم  دزن  دوب  رت  بوبحم  دوب  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  ار  تیلضف  راهچ  مهدیم  یهاوگ  وا  يارب  تفگ : يا ، هدینـش  یتبقنم  (ع )

تئارب اب  داتـسرف  ار  رکبوبا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکیتسرد  هب  منکیگ ، هدـنز  لاس ) دـصناپ  رازه و  ود   ) حون دـننام  نآ  رد  هک 
مدرمب نک  غالبا  ریگب و  وا  زا  ارنآ  رکبوبا و  یپ  رد  ورب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلعب  سپـس  تفر  زور  هنابـشکی  سپ  شیرق  نیکرـشم  يوسب 

: دومرف دش ، لزان  يزیچ  نم  هرابردادـخ  لوسر  يا  تفگ  درکیم و  هیرگ  هکیلاحرد  تشگرب  رکبوبا  سپ  نادرگرب ، نمب  اررکبوبا  هکم و 
لوا ص 40 . ءزجنک  عوجر  ثیدح  نایاپ  ات  نم  تیب  لها  زا  دومرف : ای  نم  زا  يدرم  ای  مدوخ  رگم  نم  زا  دنک  ادا  دیابن  هکنیا  ریخ  رگمهن 

راهچب دز  دایرف  سپ  داتسرف  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتقو  مدوب  هنع  هللا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  اب  نم  : دیوگ هریره  وبا  - 9
دش . زادنا  نینط  بسا  ههیش  نوچ  شیادص  هکنآ  ات  عوضوم 

هچنانچ هدوبن  بلطم  اب  لـخم  هکیراـصتخا  اـب  ص 234  شننـس ج 5  رد  یئاـسن  هدرک و  لـقن  ص 237  دوـخ ج 2  ننـس  رد  ارنآ  یمراد 
هدرک و يزاب  نآ  اب  يوه  ياهتـسد  هکنآ  زج  دنا  هدرک  لقن  نیظفاح  زا  يرایـسب  ار  هریره  یبا  ثیدح  تفگ و  نآ  حرـش  رد  ارنآ  یطویس 

يزاس غورد  یئوگ و  لطاب  نادیم  نایوگ  هدوهیب  نایارس و  هوای  يارب  هتخاس  هدامآ 
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دنمدوس . ثیدح  نیا  فارطا 
هریره یباب  ای  دیعـس  یبا  زا  متاـح  یبا  قیرط  زا  یبقعلا ص 69 ، ریاـخذ  هرـضنلا ج 2 ص 173 و  ضایرلا  رد  يربط  نیدـلا  بحم  ظفاح  و 

ار و مالسلا  هیلع  یلع  رتش  يادص  دینـش  دیـسر  نانجـضب  نوچ  سپ  ار  رکبوبا  داتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : هدرک  لقن 
ام نوـچ  سپ  تئارب ، ناوـنعب  داتـسرف  ارم  ادـخ  لوـسر  هکیتسردـب  تسا  ریخ  تفگ  ، تسیچ نم  راـک  تـفگ  وا  شیپ  دـمآ  ارنآتخاـنش و 

هکنیا زج  راغرد  ینم  بحاص  وت  ریخ  تفگ : ارم ، تسیچادـخ  لوسر  يا  تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  تفر  رکبوبا  میتشگرب 
ع .)  ) یلع ینعی  نم  زا  يدرم  اینم  ریغ  دنک  غیلبت  دیابن 
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حلاـص یبا  قیرط  زا  نینموـملا  ریما  زا  تشذـگ  هچنآ  ص 256  يرابلا ج 8  حـتف  رد  هدرک  داـی  ینالقـسعرجح  نبا  رمع  نب  هللا  دـبع  - 10
. روطنیمه رمع  نبا  زا  عفان  زا  يرمع  قیرط  زا  و  تفگ : سپس 

یلع ای  مدوخ  رگمنم  زا  دناسریمن  میوا  زا  نم  نم و  زا  ع )  ) یلع دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هدانج  نب  یـشبح  - 11
(ع)

هدرک لقن  شدنسم ج 4 ص 164 و 165  رد  ارنآ  قیرط  راهچب  لبنح  نب  دمحا  دندامتعا  دروم  یمامت  شنایوار  هکتسا  حیحـص  ثیدح 
ننـس ج 1 رد  ینیوزق  هجام  نبا  صئاصخ ص 20 و  رد  یئاسن  هتـسناد و  نسح  حیحـص و  ارنآ  شحیحـص ج 2 ص 213 و  رد  يذمرت  و 
هیافک ص رد  یجنگ  بقاـنم و  رد  یلزاـغم  نبا  هیقف  هاکـشم ص 556 و  رد  يرمع  بیطخ  حـیباصم ج 2 ص 275 و  رد  يوغب  ص 57 و 

زا ضایرلا ج 2 ص 74  رد  يربط  بحم  تاغللا و  ءامسالا و  بیذهت  رد  يوون  557 و 
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شخیرات ج7 رد  ریثک  نبا  دیعـس و  نب  دـیوس  همجرت  رد  ظافحلا  هرکذـت  رد  یبهذ  هرکذت ص 23 و  رد  يزوج  نب  طبس  یفلـس و  ظفاح 
نیدـلالالج نیطمـسلا و  دـئارف  زا  متفه  باب  ردینیومح  قیاقدلا ص 92 و  زونک  رد  يوانمو  هنـسحلا  دـصاقملا  رد  يواخـس  ص 356 و 

یقنم قعاوص ص 73 و  رد  ارنآ  هدرک  داـی  رجح  نبا  نآ ج 6 ص 153 و  بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  ریغـص و  عماج  رد  یطویس 
نبا يوغب و  يذمرت و  هجام و  نبا  دمحا و  وهبیش  یبا  نبا  زا  لقن  راربالا ص 9  لزن  رد  یناشخدب  ظفاح و  هدزای  زا  لامعلا  زنک  رد  يدـنه 

رد یناعنص  دمحم  ریما  يوبنلا و  دقعلا  رد  سور  دیع  نب  خیشهیقف  يدوراج و  یسدقم و  ءایض  یناربط و  عناق و  نبا  یئاسن و  مصاع و  یبا 
راصبالا ص155 . رون  هیشاح  فاعسا  رد  نابح  نبا  راصبالا ص 78 و  رونرد  یخبلبش  هدوملا و  عیبانی  رد  يزودنقو  هیدنلا  هضورلا 

هدش هتفرگ  غیلبت  ثیدح  زا  يرافغ  رذ  یبا  نارمع و  هدانج و  نبیشبح  زا  هدش  تیاور  هلمج  نیا  دیوگ : یسدقلا ) هحور  هللا  سدق   ) ینیما
هجام ج 1 ص 57 نبا  ننس  حرش  ردیفنح  يدنس  هاقرم و  ناعمل و  بحاص  هدرک  نآ  رب  حیرصت  هچنانچ  تسنآ  زا  یئزج  یتمسق و  نآ  و 

رکب ... یبا  زا  یهاوخ  رذع  و  (ع ) یلع تشادگرزب  يارب  ار  هلمج  نیا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ : و 
يذمرت ع ،)  ) یلع رگم  نم  زا  دناسریمن  و  ع )  ) یلع زا  منم  تسنم و  زا  ع )  ) یلع دومرف : دیوگ : اعوفرم  ثیدح  رد  نیصح  نب  نارمع  - 12

. تسا نینچ  مه  طبس ص 22  هرکذت  رد  تسا  بیجع  بوخ و  یثیدح  هتفگ  وهدرک  لقن  ارنآ 
میلع و  زا  نم  نم و  زا  ع)  ) یلع هتفگ : اعوفرم  يرافغ  رذوبا  - 13
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لاوئسلا ص18 . بلاطم  ع )  ) یلع ای  مدوخ  رگم  دناسریمن 

تالسرم

رکبوبا دش و  لزان  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تئارب  هروس  نوچ  دـیوگ  مالـسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) یلع نب  دـمحم  رفعج  یبا  زا  - 1
دیابن دندومرف : دیئامن ، لاسرا  رکبوبا  اب  ار  هروس  ادـخ  لوسر  يا  دـش : هتفگ  ترـضحنآب  ، دـنک جـح  هماقا  مدرم  يارب  هک  دوب  هدـش  رومام 

زا تیاکح  نیا  اب  ورب  تفگواب : هدناوخ و  ارف  ار  هیلع  هللا  ناوضربلاطیبا  نب  یلع  هاگنآ  نم ، نادناخ  زا  يدرم  رگم  نم  فرط  زا  دـیناسرب 
نک : نالعا  دندرک و  عامتجا  ینم  رد  مدرم  هکیتقو  نابرقدیع  زور  رد  ارنآ  نک و  لقن  تئارب  هروس  لئاوا 
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دوشیمن . تشهب  لخاد  رفاک  رفاک . هنجلا  لخدی  هنا ال 
درک . دهاوخن  جح  یکرشم  لاسما  زا  دعب  و  كرشم . ماعلا  دعب  جحی  و ال 

دنک . دیابن  هناخ  فاوط  هنهرب  و  نایرع . تیلاب  فوطی  النا  و 
نآتسینامیپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپدزن  وا  يارب  هکیـسک  هتدم و  یلا  هل  وهف  دـهع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنع  هل  ناک  نم  و 

نوریب دش و  راوس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ءابـضع  هقان  رب  هیلع  هللا  ناوضر  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  دوب ، دـهاوخ  شتدـم  ات  وا  يارب 
سپ دـنتفر  مه  اب  هاگنآ  مرومام ، هکلب  دومرف : يرومام ، ای  يریما  تفگ : دـید ، هاررد  ار  وا  رکبوبا  نوچ  دیـسر و  رکبوبا  هب  هار  رد  ات  تفر 

نب یلع  دش  نابرق  زورهکنآ  ات  دندرکیم  جـح  تیلهاج  شور  نامهب  ناشلزانم  رب  لاس  نیا  رد  برع  دومن و  جـح  هماقا  مدرم  يارب  رکبوبا 
بلاطیبا

هحفص 299 ] ] 

... دوب هداد  نامرف  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  درک  نالعا  مدرم  نایم  رد  داتسیا و  هنع  هللا  یضر 
ار وت  تلاسر  دیابن  ص )  ) دمحم يا  تفگ : هدمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دیـسر  هار  زا  یتمـسق  رد  نوچ  رکبوبا  هک  هدـش  تیاور  - 2
ایآ ادخ  لوسر  يا  تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  تشگرب  رکبوبا  داتسرف و  ار  ع )  ) یلع سپ  وت ، زا  يدرم  رگم  دنک  غالبا 

نیدـلا ماـظن  دـنکیم ... نـالعا  ار  تئارب  تاـیآ  ع )  ) یلع مسوم و  يارب  ورب  وت  سپ  یلب ، دومرف : هدـش  لزاـن  نامـسآزا  نم  هراـبرد  يزیچ 
. تسا هدرک  دای  يربط ج 1 ص 36  ریسفت  هیشاح  رد  شعوبطم  ریسفت  رد  يروباشین 

رکبوبا اب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش  لزان  تئارب ) هروس  زا   ) هیآ لهچ  ات  تایآ  نیا  نوچ  دیوگ : هدش  تیاور  يدـس  زا  - 3
تفرگ و وا  زا  ار  اهنآ  داتـسرف و  وا  یپ  رد  ار  ع )  ) یلع دیـسر  هفیلحلا  يذ  تخردب  ودش  هناور  نوچ  سپ  جح  رب  ار  وا  درک  رما  داتـسرف و 
: تفگ هدش  لزان  يزیچ  نم  هرابرد  ایآ  تیادفب  مردام  مردپ و  ادخ  لوسر  يا  تفگ  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمایپ  فرطب  تشگرب  رکبوبا 
رب نم  بحاص  وت  يدوب و  نم  اب  راغ  رد  هکرکبوبا  يا  یتسین  یـضار  وت  ایآ  نم ، زايدرم  ای  مدوخ  زا  ریغ  نم  زا  دنک  غیلبت  دیابن  نکل  هن و 

یلع جح و  يارب  درک  تکرح  رکبوباسپ  هللا ، لوسر  ای  يرآ  تفگ : یضوح 

هحفص 300 ] ] 

ار ... تئارب  هروس  هدومن  نالعا  مالسلا  هیلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  مهن  لاس  نوچ  دـیوگ : نزاخ ج 3 ص 49  ریسفت  هیشاح  رد  دیوگ : شریـسفت  رد  رـسفم  يوغب  - 4

يارب داتـسرف  جاح  ریما  لاس  نیا  رد  ار  رکبوباسپ  دندرکیم  فاوط  هنهرب  دـندشیم و  رـضاحنیکرشم  تفگ : سپـس  دـنک ، جـح  تساوخ 
ادخ هک  ع )  ) یلع سپـس  دنک ، تئارق  مدرم  يارب  مسوم  رد  ات  داتـسرفتئارب  لوا  زا  هیآ  لهچ  وا  اب  دنک و  جـحهماقا  مدرم  يارب  هک  مسوم 

هکم و رد  هک  داد  نامرف  ار  وا  دناوخب و  مدرم  يارب  ار  تئارب  هروس  لوا  هکنآ  ات  شاءابضعرتش  هقان و  رب  داتسرف  دنک  زارفارس  ار  شا  هرهچ 
: تفگ تشگرب و  رکبوبا  سپ  دنک ، هناخ  فاوط  يا  هنهرب  دیابن  رازیب و  یکرشم  ره  زا  وا  ربمایپ  ادخ و  همذ  هک  : دنک نالعا  تافرع  ینم و 
ار نیا  هک  تسین  راوازـس  یـسک  يارب  نکیل  هن و  : تفگ تسا ، هدـش  لزان  يزیچ  نم  هرابرد  ایآ  امـش  نابرق  مردام  ردـپ و  ادـخ  لوسر  يا 

يا ارچ  تفگ : یـضوح ، رب  نم  بحاص  وت  هکیتسردـب  یـشاب و  راغ  رد  نم  اب  وت  هک  یتسین  دونـشخ  ایآنم  لها  زا  يدرم  رگم  دـنک  غیلبت 
دنک تئارب  نالعا  غالبا و  هکنیا  يارب  هنع  هللا  یضر  یلع  جاح و  ریما  ناونعب  تفررکبوبا  سپ  ادخ ، لوسر 
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هحفص 301 ] ] 

باحـصا ناب  مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  نداد  دـنگوس  نینموملا  ریما  يارب  تلیـضف  تبقنم و  نیا  رب  دـهدیم  نیـشیپ  هباحـصقافتا  زا  ربخ  و 
لوسر دـیوگب  وا  يارب  هک  هدـش  تئاربهروـس  رب  ناـنیمطا  دروـم  هک  تسه  یـسک  امـشنایم  رد  اـیآ  شدوـخ : لوـقب  زورنآ  رد  ار  ءاروـش 

هن . دنتفگ : هدوب ، نم  زا  ریغ  نم  زايدرم  ای  مدوخ  رگم  نم  زا  دناسرب  دیابن  هکیتسردب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ 
دیدحلا یبا  نبا  ار  هدش  دای  هلمج  نیا  هکنیا  میدرک و  دای  ات 163  لوا ص 159  ءزج  رد  ار  ءاروش  زور  نداد  دنگوس  ثیدـح  شیپ  رد  ام 

تسا . هتسناد  رتاوتب  کیدزن  هضیفتسم  تایاور  زا  ار  ءاروش  زور  نداد  مسق  حیحص و 
یبا زا  ار  تایآ  نتفرگ  سپ  زا  هیضق  لصا  عوقو  يارب  دوشیم  هدافتـسا  تبقنم  نآ  یلامجا  ای  يونعم  رتاوت  ثیداحا  نیا  ماودتزا  هصالخ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  زا  دنک  غیلبت  دیابن  هکنیاب  نشور  حیرص و  یحو  ندش  لزان  نآ و  غیلبتب  ع )  ) نینموملا ریما  فیرـشت  رکب و 
دای یئاهنت  هبنوتم  ای  نایوار و  زا  یخرب  هکیتایصوصخ  زا  یضعب  يارب  مینک  كاله  ار  دوخ  هک  ام  رب  تسین  بجاو  وا  زا  يدرم  ای  وا  رگم 

تسا هراشا  هصق  نیا  رد  دنکیمن و  دحاو  ربخ  ار  رابخانآ  اهنآهکنوچ  دنا  هدرک 

هحفص 302 ] ] 

دامتعا نانیمطا و  هنوگچ  نآرق  زا  يا  هیآ  دنچ  ندیناسر  غیلبت و  يارب  دنادیمن  حلاص  هتسیاش و  حیرص  نشور و  یحو  هکار  یـسک  هکنیاب 
حلاصم . ماکحا و  همه  غیلبت  نید و  مامت  واب  دنکیم 

؟ تسیک رعاش 

رهـش  ) هیرم لها  زاتسا  یمعا  رباج  نبا  فورعم  يوحن  یـسلدنا  یکلام  يراوه  یلع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  هللا  دـبع  وبا  وا 
رد هدوب و  ثیدـح  مجارت و  خـیرات و  ووحن  ملع  رد  يرحبتم  ره  ام  داتـسا  بدا و  رعـش و  نانامرهق  زا  یکی  اینایپسایـسلدنا ) زا  تسیگرزب 
رب ار  ثیدح  هتخومآ و  يدنز  دیعـس  نب  دمحم  شیپ  ارهقف  هدناوخ و  شیعی  نب  دمحم  دزن  رد  مه  ار  وحن  نآرق و  هدمآ و  ایندب  لاس 698 
لاس یفوتم  ریصب  هب  روهشم  یلطیلط  يریبلا  فسوی  نب  دمحا  رفعج  وبا  اب  ترفاسم و  قرشم  يوسب  سپس  هدرکتئارق  يواوز  هللا  دبع  یبا 
سپ دـندرک  زارد  خـیرات  يوسب  ار  دوخ  تسد  ود  هدز و  ـالاب  بدا  ملع و  نتخوـمآ  يارب  ار  دوـخ  نیتـسآ  ود  ره  هدوـمن  تبحاـصم   779

تشونیم هدرک و  تئارقوا  رب  وا  بحاصم  قیفر و  درکیم و  هتکید  دروایم و  مظنب  درکیم و  فیلات  هک  دوب  يدرم  ام  ثحب  نامرهق  مجرتم و 
هرود رد  هراوـمه  هتخادرپ و  رعـشب  رتـشیب  هدـش  همجرت  هکنیا  زج  تفاـی  يرترب  نارگید  رب  هدـش و  يا  هغباـن  داتـسا و  تاـیبدا  رد  هکنآ  اـت 
يزم جاجحلا  یبا  زا  هتـشگرب و  ماشب  دعب  هتفر و  جحب  مه  اب  سپـس  هدینـش  ثیدـح  نایح  یبا  زا  رـصم  رد  هدـش و  لاونم  نیا  رب  ناشرمع 

ثیدح اجنآ  رد  هدومن و  بلح  رد  تماقا  هاگنآ  هدرک  هدافتسا  رایماک  نبا  يدنج و  یفوتم 742 و  یقشمد 

هحفص 303 ] ] 

سپ هدرک  جاودزا  يرگید  ابرباج  رـسپ  هکنآ  ات  هدش  لاس  هاجنپ  دودحاجنآ  رد  رمتـسم  تکرح و  سلدـنا )  ) هریب يوسب  نآ  زا  سپ  هتفگ 
شیگدنز رد  ار  وا  هکیناسکب  بلح و  یـضاق  يریرح  دـمحا  نب  دـمحم  تسناشیا  زاهک  هدومن  تیاور  يو  زا  یتعامج  دـندرک ، ترجاهم 
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تسا  هدومن  تافو  لاس 780  رخالا  لامج  رد  هداد و  هزاجا  دندرک  كاردا 

وا تافیلات 

هزات يارب  وا  دج  تسا  مهم  نآ  هدومن و  تایبا  بارعاب  هجوت  هک  تسیدنمدوس  باتک  دیوگ : هیغب  رد  یطویـس  کلام . نبا  هیفلا  حرـش  - 1
. تسا دنمدوس  نیدراو  هزات  ناراک و 

291 یفوتم ینابیش  سابعلا  وبا  بلعث  يارب  حیصفلا  مظن  - 2
. ظفحتم هیافک  مظن  - 3

. هدش دای  دلج  هس  بهذلا ) تارذش   ) و هاعولا ) هیغب   ) رد یطویس و  هتفگب  دلجم ، رد 8 یطعم  نبا  هیفلا  حرش  - 4
. تسا عونتم  رایسب  هک  شرعش  ناوید  - 5

: تسنیا شلوا  هک  تیب  رد 296  مظعا  ربمایپ  حدم  رد  يا  هروصقم  - 6

ياترا  ام  يوهلل و  یبلق  رداب 
يار دق  ام  اهنسح  نم  يار  امل 

. دید هک  ار  هچنآ  وا  یگنشق  یئابیز و  لامج و  زا  دید  یتقو  درکن  هشیدنا  قشع و  رب  درک  باتش  نم  بلق 
همجرت رد  نآ  حرشب  هراشا  نآ و  تیب  نیلوا  يرولا ) ریخ  حدم  یف  اریسلا  هلحلا   ) هب موسوم  نایمع  مانب  وا  هروهشم  هیعیدب  هدیصق  - 7

هحفص 304 ] ] 

رجح نـبا  وا  زا  ارنآ  هدینـش  یفوتم 801 و  ینولجع  رمع  نبا  دـمحم  رکبوبا  نیدـلا  فرـش  ارنآ  وا  زا  هدینـش  تشذـگ ، یلح  نیدـلا  یفص 
تسا . روکذم  تارذش ج 7 ص 10  رد  هچنانچ 

حفن بهذلا ج 6ص 268  تارذش  هاحنلا ص 14 ، تاقبط  رد  هاعولا  هیغب  هنماکلا ج 3 ص 339 ، ردلا  رد  وا  یگ  هدنز  حرـش  یفارگویب و 
ربمایپ دنکیم  حدم  ناب  هک  ار  يا  هدیصق  وا  يارب  هدرک  دای  ار و  شرعـش  زا  يرایـسب  هلمج  هدرک  دای  دوجوم  بیطلا ج 4 ص 408 و 373 

: تسنیا نآو  ینآرق  ياه  هروس  هب  ار  ترضحنآ  هدومن  دصق  نآ . رد  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

هربتعم  لوقلل  هحتاف  لک  یف 
هرقبلاب ثوعبملا ... یلع  ءانثلا  قح 

هرقب هروسب  دش  ثوعبم  هکیسکنآ  رب  ءانث  تقیقح  حدم و  لامک  تسا  ربتعم  نآ  نتفگ  نخس  يارب  دمح ) هروس   ) هحتاف ره  رد 

هثعبم  عاش  امدق  نارمع  لآ  یف 
هربخ اوحضوتسا  ءاسنلا  مهلاجر و 
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ار . وا  ربخ  دندرک  ءاشفا  ءاسنلا  هروس  ناشیا و  نادرم  زا  وا  ندش  ثوعبم  تفای  ترهش  ینامز  رید  زا  نارمع ) لآ   ) هروس رد 

هدئام  ءامعن  نم  سانلل  دم  نم 
ءرصتقم ماعنالا  یلع  تسیلف  تمع 

تسین . يریصقت  وا  ندرک  ناسحا  رب  سپ  دش  همه  لماش  هک  ار  ماعط  ناوخ  اهتمعنزا  مدرم  يارب  داد  شرتسگ  هکیسک 

هحفص 305 ] ] 

اهبءاجرلا  لح  ام  امعن  فارعا 
هردتبم دوجلا  كاذ  لافنا  الا و 

. تسا هداتفا  شیپ  ششخب  نیا  ياهتمسق  هکنیا  رگم  ارناب  دیما  درکن  دازآ  وا  ياهتمعن  تخانش 

هیتوتب  يدان  ذا  لسوت  هب 
هرکتعم ءاملظلا  سنوی و  رحبلا  یف 

. دوب هدرک  ناشیرپ  ار  وا  یکیرات  هکیلاح  رد  سنوی  ایرد  رد  دومن  تشگزاب  نالعا  هکیتقو  دومن  ترضحناب  لسوت  (

انما  هب  هفوخ  مک  فسوی  دوه و 
هرکذ نم  دعرلا  توص  عوری  نل  و 

. ار وا  دنک  دای  هک  ار  یسکدعر  يادص  دزادناین  تشحوب  زگره  دندش و  نمیا  وا  ببسب  هک  ار  یئاهسرت  هچ  فسویو  دوه 

یفو  ناک  میهاربا  هوعد  نومضم 
هرثا سمتلا  رجحلا  یف  وهال  تیب 

. ارنآ هجیتن  رثا و  بلطب  لیعمسا )  ) رجح رد  ادخ و  هناخ  ردو  دوب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ءاعد  نومضم 

مهرکذ  لحنلايودک  هما  وذ 
هرطف يذلا  ناحبسف  رطق  ناک  یف 
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. درک داجیا  ار  وا  هکیئادخنآ  تسا  هزنم  سپ  اجک  ره  رد  ناشیا  ءاعد  رکذ و  تسا  لسع ) سگم   ) همزمز دننامهکیتما  بحاص 

هب  يرولا و  ذال  دق  ءامحر  فهکب 
هرهتشم لیجنا  رد  میرم  نبا  يرشب 

لیجنا رد  میرم  رسپ  تراشب  واب  ار و  ملاع  همه  هدش  هدنهانپ  تمحر و 

هحفص 306 ] ] 

تفای . ترهش 

یلع  ءایبنالا  ضح  هط و  هامس 
هرمع هلجا  نم  يذلا  ناکملا  جح 

. درک تماقا  نآ  هرطاخب  هکیناکم  دصق  جح و  رب  دندرک  بیغرت  رارصا و  ناربمایپ  دیمان و  اهاط  ار  وا  ادخ 

اورمع  يذلا  رونلاب  سانلا  حلفا  دق 
هررغ الجامل  هناقرف  رون  نم 

. دش نایامن  نآ  ینشور  هکیتقو  وا  نآرق  رون  زا  دندرک  یگ  هدنز  هکنانچ  رون  ببسب  مدرم  دندش  راگتسر  قیقحتب 

اوزجع  دق  نسللا  ءارعشلا  رباکا 
هروس مهناذآ  تعمس  ذا  لمنلاک 

ار . وا  ياه  هروس  دینش  ناشیاهشوگ  هکیتقو  هچروم  دننام  دش  ناوتان  زجاع و  ناشیاهنابز  نارعاش  ناگرزب 

یتا  توبکنعلل  صصق  هبسح  و 
هرتس دق  راغلا  تایب  اجسن  كاحذا 

. دنراد روتسم  ارنآ  هک  دندینت  رات  ار  روث  راغ  برد  دمآ و  هکیتقو  ار  توبکنع  رم  یئاه  هصق  ار  وا  تسیفاک  و 

هب  هرما و  امدق  عاش  دق  مورلا  یف 
هرثن يذلا  ردلل  قفو  نامقل 
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دنک . هدنکارپ  ار  دوخ  هنامیکح  نانخس  دش  قفوم  میکح  نامقل  وا  ببسب  دش و  عیاش  وا  رما  ینامز  رید  زا  هک  قیقحتب  مور  رد 

تدجس  دق  بارخالا  بلط  یف  هدجس  مک 
هربع هبر  مهاراف  هفویس 

هحفص 307 ] ] 

ار . وا  دنپ  داد  ناشن  ناشیاب  ادخ  سپ  وا  ياهریشمش  دش  مخ  اهبزح  هورگ  نیلواب  دروخرب  هیالط و  رد  هکیئاه  هدجس  هچ 

امرک  العلا  عبسلا  رطاف  مه  ابس 
هرهش دق  لسرلا  نیب  نیسایب  نمل 

. تسا هتفای  ترهش  ناربمایپ  نایم  رد  نیسای  مانب  هکیسکب  شیوخ  مرک  زا  داد  تمعندنلب  نامسآ  تفه  هدننک  داجیا  ار  ناشیا  ءابس 

هرصنت  كالمالا  تفص  دق  برحلا  یف 
هرمز امزاه  يداعالا  عمج  راصف 

. دنتفر ودندرک  هورگ  هورگ  نانمشد  مامت  سپ  دننک  يرای  ار  وا  هک  دندیشک  فص  ناگتشرف  گنج  رد 

روس  هلیضفت  یف  بنذلا  رفاغل 
هرصحنم ریغ  ناعمل  تلصف  دق 

تسا . هدش  هداد  لیصفت  وا  رصحنم  ریغ  یناعم  يارب  هک  تسیئاه  هروس  وا  نداد  تلیضف  رد  هانگ  هدنشخب  يارب 

اهفرخزف  ایندلا  رجهت  نا  ءاروش 
هرظن نم  نیع  یشعیف  ناخدلا  لثم 

. دنک رظن  ارنآ  هکیسک  مشچ  دنکیم  انیبان  هک  دود  دننام  ینک  كرت  ارنآ  فراخز  ایند و  هک  تسنیا  وا  ینومنهر  تروشم و 

یتا  نیح  ءاضیبلا  هتعیرش  تزع 
هرصن دق  هللا  دنج  ردب و  فاقحا 
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دوب . هدرک  يرای  ار  وا  ادخ  رکشل  شترا و  هک  یلاح  رد  ردب  فاقحا  دمآ  هکیماگنه  وا  ینارون  تعیرش  دش  بلاغ 

هحفص 308 ] ] 

الصتم  حتفلا  لاتقلا  دعب  ءاجف 
هرصتنم نیدلا  تارجح  تحبصا  و 

. دوب هدش  يرای  هک  نید  ياه  هرجح  درک  حبص  دمآ و  یپ  رد  یپ  حتف  راتشک  گنج و  زا  دعب  سپ 

یف  مسقا  هللا  تایراذلا  فاقب و 
هرکذ امک  قح  هلاق  يذلا  نا 

. تسا هدرکدای  هچنانچ  تسقح  تسا  هتفگ  هک  ار  هچنآ  هکینآ  رد  هدروخ  دنگوس  ادخ  تایراذ  فاق و  هروسب 

هددوس  مجنیسوم  رصب  روطلا  یف 
هرمق هل  هلالجا  قش  دق  قفالا  و 

. ار دوخ  هام  وا  يارب  درک  هراپ  ود  تفاکش و  قیقحتب  نامسآ  ار و  وا  تمظع  هراتس  دید  یسوم  روط  هوک  رد 

هعقاو  نمحرلا  نم  لانف  يرسا 
هرصب هبر  هیف  تبث  برقلا  یف 

. درک تیبثت  ار  وا  یئانیب  شراگدرورپ  نآ  رد  هک  دیسر  برق  رد  یماقمب  هدنشخب  يادخ  زا  سپ  درب  نامسآب  ار  وا  بش  رد 

اهل  دیدحلا  يوقی  ءایشا ال  هارا 
هرزا دق  رفاکلا  هلداجم  یف  و 

. دومن تیوقت  ار  وا  رافک  اب  هلداجم  رد  تسین و  يوق  نآ  يارب  نهآ  هک  داد  ناشن  واب  یئاهزیچ 

یف  لبقی  قلخلا  ناحتما  موی  رشحلا  یف 
هرثا عباتلک  لسرلا  نم  فص 
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زا یفص  رد  دنکیم  لوبق  اه  هدیرفآ  شیامزآ  زور  رشح  زور  رد 

هحفص 309 ] ] 

. ار ربمایپ  نآ  رثا  هدرک  يوریپ  هک  ار  یسک  ره  ناربمایپ 

اهب  هاصحلا  حبسی هللا  فک 
هردق يذلا  قحلا  كءاج  اذا  لبقاف 

. تسا هدومن  ریدقت  هکیقح  ار  وت  دمآ  هاگ  ره  ریذپب  سپفک  نآ  ببسب  هزیر  گنس  ادخ  يارب  دیوگیم  جیبست  هکیفک 

اهنباغت  ایندلا  هدنع  ترصبا  دق 
هرظن اهل  فرصی  مل  اقالط و  تلان 

. درک هاگن  ناب  داد و  قالط  ارنآ  نیا  يارب  ار  شنارسخ  ونایز  داد  ناشن  ایند  وا  دزن  هک  قیقحتب 

هتبغر  ایندللبحلا و  همیرحت 
هرظن ام  دنع  اقح  کلملا  هرهز  نع 

. دنک لمات  نآ  هرابرد  هکیسک  دزن  تسا  کلم  تجهب  هوکش و  زا  ار  ایندب  تبغرو  تبحم  وا  ندرک  مارح 

امب  هیف  حادمالا  تقح  دق  نون  یف 
هریس انل  يدب  اذا  هللا  هب  ینثا 

وا . شور  دش  نشور  ام  يارب  هکیتقو  دومن  فیرعت  ادخ  هک  هچناب  نآ  رد  یئاهدیجمت  هدش  ققحم  نون  هروس  رد 

هتنیفس  یف  حون  لاس  ههاجب 
هرمغ دق  رحبلا  جوم  هاجنلا و  نفس 

دوب . هتفرگ  ارف  ار  وا  ایرد  جوم  هکیلاح  رد  ار  تاجن  ياهیتشک  دومن  تلئسم  دوخیتشک  رد  ادخ  زا  وا  ماقمب  مالسلا  هیلع  حون 

اوعبتاف  قحلا  ءاج  نجلا  تلاق  و 
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هذی نل  قحلل  اعبات  المزم 

هحفص 310 ] ] 

دوشن . راذگاو  زگره  قح  يوریپ  هک  ار  هدیچیپ  دوخب  میلگ  ربمایپ  دینک  يوریپ  ارنآ  دمآ  قح  دنتفگ  ناینج  و 

له  همیقلا  موی  اعفاش  ارثدم 
هزخزالعلا اذه  هل  یبن  یتا 

. تسا هدمآ  شیپ  هبتر  ماقم و  نیا  وا  يارب  ار  يربمایپ  ایآ  تمایق  زوررد  تسا  عیفش  هکیربمایپ 

ءابن  یلجنا  بتکلا  نم  تالسرملا  یف 
هرطس دق  رابخالا  رئاس  هثعب  نع 

. تسا هدش  روطسم  زین  يرگید  رابخا  ترضحنآ و  تثعب  زا  هدش  ءاشفا  يربخ  بتک  زا  ياه  هدش  هداتسرف  رد 

نمز  یف  میضلا  تاعزانلا  هفاطلا 
هرعذ  امل  یصاعلا  سبع  هب  موی 

نآ . یتخس  يارب  دوش  هتفرگ  دوش و  ورشرت  راکهنگ  هکیزور  نامز و  رد  تسا  متس  ملظ و  هدننک  وا  ياهرهم 

ترطفنا  مویلا و  تاذ  سمش  تروک  ذا 
هرجفلا هب  لیو  تعد  هوامس و 

. زورنآ رد  دیوگ  ياو  لیو  راکهنگ  تشگ  هراپ  هراپ  نامسآ  دش و  هریت  يزور  نآ  رد  دیشروخ  هکیتقو 

تلخ  حوربلا  قاقشنا و  ءامسلل  و 
هرتتسم كالفالا  بهشلا و  قراط  نم 

تسنآ . هدننک  روتسم  اهکلف  بش و  ناگراتس  ندمآ  زا  دوش  یلاخ  ناگ  هراتس  تسینتفاکش و  نامسآ  يارب  و 
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هعفش  قلخلا  یف  يذلا  مسا  حبسف 
هرهن ذا  ضوحلا  ثیدح  كاتا  له  و 

. ارنآ دنک  عنم  هکیتقو  ضوح  ثیدح  ار  وت  دمآ  ایآ  تسا و  تعافش  قلخ  رد  هکیئادخنآ  مانب  نک  حیبست  سپ 

هترغ  سورحملا  دلبلا  یف  رجفلاک 
هرنتسم حاضولا  هرون  نم  سمشلا  و 

. هدش ینارون  وا  نشور  رایسب  رون  زا  دیشروخ  وا و  عولط  تسا  هدش  ظفج  روش  رد  قداص  حبص  دننام 

ملا  هیف  حال  ذا  یحضلا  لثم  لیللا  و 
هرطعلا هرابخا  یف  هوقلا  کل  حرشن 

. تسا وبشوخ  نآ  رابخارد  نخس  هک  کل ) حرشن  ملا   ) دیشخرد نآ  رد  هکیتقو  دش  زور  دننام  بش  و 

اردتبا  نوتیزلا ال  ونیتلا  اعد  ول  و 
هربخ نبتست  ارقا  نیحلا و  یف  هیلا 

. ار وا  ربخ  يزاس  رهاظات  ناوخب  دنوش و  رضاح  وا  دزن  رد  اروفهنیآ  ره  ار  نوتیز  لیجنا و  دناوخب  رگا  و 

فرش  نم  زاح  دق  مک  ردقلا  هلیل  یف 
هردق دق  ناسنالا  نکیمل  رخفلا  یف 

. دوب هدرکن  ارنآ  ریدقت  رکف و  یناسنا  هک  رخف  رددندش  یتفارش  زیاج  هکیمدرم  اسب  هچ  ردق  بش  رد 

هل  تایداعلادایجلاب  تلزلز  مک 
هرشتنم فیوختلا  هعراقب  ضرا 

تساینیمور نآ  يارب  هدنود  ياهبسا  ببسب  هک  یئاه  هلزلز  هچ 
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هحفص 312 ] ] 

تسا . هدش  هدنکارپ  ندیناسرت  هبوکب  هک  تسا 

ترهتشا  دق  تایآ  رثاکت  هل 
هرفک يذلل  لیوف  رصع  لک  یف 

. دوش واب  رفاک  هکیسک  رب  ياو  سپ  هدش  روهشم  ینامز  ره  رد  هک  تسیرایسب  تازجعم  وا  يارب 

تسبح  هل  اقیدصت  سمشلا  رت  ملا 
هرما ذا  حورلا  ءاج  شیرق و  یلع 

. دومن رما  ار  وا  هکیتقو  دروآ  ارنآ  نیمالا  حور  دش و  سبح  شیرق  رب  وا  ندرک  قیدصت  يارب  دیشروخ  هک  يدیدن  ایآ 

همرک  شرعلا  هلا  نا  تیارا 
هرهن هضوح  یف  لسرم  رثوکب 

. نآ يوج  نآ  ضوح  رد  تساناور  هکیرثوکب  دومن  مارتحا  ار  وا  شرع  يادخ  هک  يدید  ایآ 

اودرط  يرولا  ءاج  ذا  نورفاکلا  و 
هرفکلا ادی  تبت  دقلف  هضوح  نع 

. تسا هدیرب  رافک  ياهتسد  هکنوچ  وا  ضوح  زا  دنوش  هدنار  ملاع  نآ  رد  دنیایب  یتقو  رفاک  و 

قلفمکف  یلغش  هحادما  صالخا 
هرختفم سانلا  هیف  تعمسا  حبصلل 

ار . وا  تبقنم  دندینش  نآ  رد  مدرم  هدش و  هتفاکش  هکیحبص  اسب  هچ  سپ  تسنم  هفرحو  راک  وا  ندرک  حدم  صولخ 

هترتع  يداهلا و  یلع  یتالص  یکزا 
هرشع مهنم  اصوصخ  هبحص و  و 
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ناشیا . زا  رفن  هد  اصوصخ  وا و  باحصا  وا و  نادناخ  امنهر و  ربمایپ  رب  نم  تاولص  دورد و  نیرتكاپ 
لیقع و رفعج و  سابع و  هزمح و  دایب  داد  صاصتخا  نآ  زا  دـعب  هدرک و  دای  هدـش  هداد  تشهب  تراشب  ناـناب  هک  اریرفن  هد  ماـن  نآ  زاسپ 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حدم  رد  بدا  نایاوشیپ  هدیصق  نیا  رد  دنتـشاذگ  هقباسم  وا  اب  مهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  شرتخد  هجیدخ و 

: تسنیا نآ  لوا  تیب و  هکیا 51  هدیصقب  يدنشقلق  خیش  تسناشیا  زا 

قلفلا  سانلا و  برب  یبح  تذوع 
قلخلاب حودمملا  یبتجملا  یفطصملا 

تساه . هدیرفآ  مامت  هدش  حدم  هک  ار  هدیزگرب  ربمایپ  اه  هناد  هدنفاکش  مدرم و  راگدرورپ  هب  ار  مدوخ  یتسود  بح و  مدرپس 
: تسنیا شلوا  وتیب  هکیا 154  هدیصقب  یساف  یسوم  نارمع  وبا  خیش  و 

رطسلا  لوا  یف  هللا  مساب  تادب 
رضلا نم  عینم  نصح  هوامساف 

تسنایز . زانوصم  هک  تسیدنلب  مکحم و  ژد  وا  ياهمان  سپ  رطس  لوا  رد  ادخ  مانب  مدرک  عورش 
: تسا نیا  شزاغآ  تیب و  هک 40  تسیئا  هدیصق  رفن  ود  نآ  ریغ  يارب  و 

الوقلا  حتفتسا  هلالا  دمحب 
الوطلا حنمتسا  یسرکلا  هیآیف  و 

ار . ناوارف  تمعن  زارد و  رمع  مبلطیم  یسرکلا  هیآ  رد  ار و  نخس  منکیم  زاغآ  ادخ  رکشب 

هحفص 314 ] ] 

تسنیا : شعلطم  تیب و  هک 37  تسیئدیصق  يرگید  يارب  و 

هرقبلا  دمحلا و  حاتتفا  هالا  مسب 
هرطع لزت  مل  هالصب  ایلصم 

تسوبشوخ . رطعم و  هراومه  هکیتاولصب  ما  هدنتسرف  دورد  هکیلاح  رد  ار  هرقب  دمح و  هروس  منکیم  عورش  ادخ  مانب 
: تسواهتفگ شوخ  يوب  شخپ  رد  هدش  دای  مجرتم )  ) يارب و 
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همالع  لوسرلا  ءابنالا  اولعج 
رهشی مل  نم  ناش  همالعلا  نا 

دشابن . روهشم  هکتسیسک  ماقم  ناش و  هناشن  تمالع و  هکیتسردب  یتمالع  ربمایپ  نادنزرف  يارب  دنداد  رارق 

مههوجو  میرکیف  هوبنلا  رون 
رضخالا زارطلا  نع  فیرشلا  ینغی 

(. ندراذگ زبس  همامع  ای   ) زبسب ندرک  يزودلگ  زا  ار  فیرش  دنکیم  زاینیب  ناشیابیجن  ياه  هرهچ  رد  يربمایپ  رون 
دنا هتفای  صاصتخا  كاپ  نادناخنیا  سپ  دـیوگ : تسا  دوجوم  نآ ج 7 ص 21  حرش  رد  هچنانچ  هنیدللا ) بهاوملا  ) رد ینالطـسق  ظفاح 

فرش و سابل  دنا  هدیشوپ  يرتدایز و  تلیضفب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هدیس  هطساوب  دنا  هدیـسر  اهنآ  همه  تفارـش و  ياهیگ  هژیو  ایازمب و 
یسابع لثم  ءافرش  نایم  زا  ناشیا  صاصتخا  رب  يا  هناشن  حالطصا و  هدشعقاو  قیقحتب  ایاده و  مارتحا و  يدایزبدنا  هدش  اطع  اریراوگرزب و 
نومام هکتسا  نیا  دنا  هتفگ  هچنانچ  ببس  ناشتفارش و  يدایز  يارب  يزبس  راتسد  ءارـضخ  هفطـشب  بلاطیبا ) نب  رفعج  هیرذ   ) اهیرفعج اه و 

مالس همطاف  دالوا  رد  ارتفالخ  تساوخ  یسابع  هفیلخ 
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اه یـسابع  هناشن  راعـش و  یهایـس  هکنآ  يارب  دناشوپ  زبس  سابل  اهنآ  هب  درک و  باختنا  ار  زبس  تمالع  اهنآ  يارب  سپ  دـهد  رارق  اهیلعهللا 
مه يدرز  نآ و  تهارکرد  دـنا  هدرک  فالتخا  ار  یخرـس  نآ و  لثم  ناشتاعامتجا و  رد  نیملـسم  ریاـس  راعـش  تمـالع و  يدیفـس  دوب و 

تسا . دوهی  راعش 
دالوا زا  نییولع  ناگرزب  فارـشا و  يارب  دنام  یقاب  یـشوپ  هزبس  نیا  داد و  رارق  سابع  ینب  رد  ار  تفالخ  نیا و  زا  تشگرب  شدـصق  سپ 
هناشن هک  هفطـش )  ) مانب دـنراذگیم  دوخ  ياـه  هماـمع  رب  هک  زبس  هماـج  زاهعطق  کـیب  زبس  ندیـشوپ  زا  دـندرک  ءاـفتکا  اـهنآ  یلو  ءارهز ع 
ندرک نالعا  زا  رمعلاءانباب ) رمغلا  ءانبا  نم   ) 773 ثداوح . رد  دیوگ  متشه  نرق  رخاوا  ات  دش  عطقنم  راعشا  نیا  سپس  دشاب  ناشیا  تدایس 
مدرم نایم  زا  رمع  نادنزرف  دنوش  هتخانـش  زاتمم و  هک  فرـشا  ناطلـس  درک  رما  لاس  نیا  رد  و  رمع ، دالواب  هبرجت  یب  هدومزآان و  صخش 

یـسلدنا رباج  نبا  هللادـبع  وبا  بیدا  هراب  نیا  رد  دـندرک و  ار  راک  ار  نیا  اهنآ  ریغ  ماش و  رـصم و  ردسپ  ناشیاه  همامع  رب  يزبس  راتـسدب 
: دیوگ یقشمد  نیدلا  سمش  بیدا  و  هدرک ) دای  مه  ار  هدش  دای  تیب  ود  نآ  و   ) دیوگیم

سدنس  نم  تما  ناجیت  فارطا 
فارشالا مالعاب  رضخ 

. مالساهیلع همطاف  دالوا  فارشا و  يارب  دشاب  يا  هناشن  هک  دوب  هدروآ  يزبس  ریرح  زا  همامع  فارطا 
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اهل  مهصخ  ناطلسلا  فرشالا  و 
فارطالا نم  مهقرغیل  افرش 

هحفص 316 ] ] 

نب نابعش  فارشا  نارگید و  زا  دنشاب  صخـشم  ادج و  هکنیا  ات  تفارـش  يارب  ناب  ار ) رمع  دالوا   ) ناشیا داد  صیـصخت  فرـشا  ناطلـس  و 
(. لاس 778 قانتخا   ) تسا رصان  نب  نسح 

هحفص 317 ] ] 

یلح نیدلا  ءالع 

هراشا

دنتشاد ، زاب  باوخ  زا  ار  وت  ابیز  نالاهنون  ای  لباب  رازلگ  رد  دور  باوخب  وت  ناگ  هدید  هک  تشاذگن  ناوهآ  ایآ 
دوب . هدش  لیامتم  نآ  ياهیدنلب  اه و  هتشپ  رب  هکیزیمت  اه  هخاش  ای  ار  وت  دینادرگرب  هکیئاهینابرهم  و 

تسا . هدش  هدیچ  مه  يولهپ  اهناهد  رد  اهرد  نیا  ای  نآ  ندیراب  درک و  نوزحم  ار  وت  يدادماب  ربا  ياهقرب  و 
، ار وت  يدرک  يراع  تسا  وت  رب  هک  يدیفس  يوم  ای  ناشرحسبار  وت  دندرک  نوتفم  ناوهآ  زیت  هدنزب و  نامشچ  و 

بش ، يزارد  لوط و  رب  ار  وا  دنکیم  کمک  مه  بش  هراتس  هکیزارد  دراد  هدنز  بش  يا 
تسا . لعتشم  ینخس  شتآ  رب  هصغ  ومغ  زا  وا  بلق  هک  نیریش  باوخ  زا  هدننک  يرود  ياو 

هحفص 318 ] ] 

يدش . تخبشوخ  وت و  یتخبکین  هب  تخب  ناگ  هراتس  درک  عولط  هکیتقو  ار  وت  مشچ  دشن  سب  ایآ 
تسا . یگشیمه  یتسپ  یئاوسر و  تبحم  رد  روطنیمه  یگدادلد و  قشع و  يارب  ار  تدوخ  يدرک  میلست 

. دوش نوگنرس  درومب  ندیسر  زا  شیپ  ناوج  هک  اسب  هچ  هکنآ  لاح  ويواکجنک  ناونعب  ار  دوخ  مشچ  یتخیگنارب  و 
ار ، دوخ  هدننک  راکش  دننکیم  راکش  ناوهآ  نینچ  مه  ناوهآ و  نتخادنا  ماد  رد  يدرک  حبص  سپ 

دنوشیم . وت  کیدزن  نادوسح  سپ  دوخ  لامجب  ارنآ  دننکیم  لوغشم  هک  وت  بلقب  ینامز  دنچ  دننکیم  يزاب  سپ 
تسه ، یهار  کمک  زا  دعب  وت  ياربایآ  سپ  ادخب  ندوب  کیدزن  زا  يوشیم  روداهناب  یتسب  هقالع  هکیتقو  ات 

ینک ، یگ  هدنز  هکیتسوپ  هن  دنامن و  یئاج  اهنآ  نتفر  زا  دعب  وت  ندب  يارب  رگید  سپ  دنوریم 
، تستاقلعت عاتم و  هب  هتسب  تلد  دوشیم و  بتب  یلتبم  تندب  هکیتقو  وت  ناجب  سوسفا 

دندرک ، ضارعا  وت  يرامیب  لوط  زا  ناگ  هدننک  تدایع  هدش و  وت  تدایعب  فولام  هودنا  قشع و 
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دوشیم ، رود  يروداب  یمرگرس  روطنیمه  ار و  یمرگرس  دنکیم  بیقعت  يرود  هک  يدرک  نامگ  و 
دنور ، ورف  باوخ  رد  اه  هدید  مامت  هکیتقو  تسا  رادیب  ار  وا  ناگژم  هکیقشاعبش  زا  هتفر  باوخ  يا 

هکلب ار  تبحم  قشع و  دنادن  هکیا  هتفخ  زا  تسین  بیجع  ندیباوخ 

هحفص 319 ] ] 

تسا ، بیجع  وا  ندیباوخن 
تسا . رادیب  تسا  هتخابلد  قشاع و  هکیسک  مشچ  دباوخیم  تسا  قشع  هقالع و  زایلاخ  هکیسک 

تسا ، هدش  هتسب  شا  هقوشعم  تراسا  رد  شلد  هکیقشاع  نامشچ  دورمهب  هک  ینیبیم  ایآ 
دننک ، هدجس  ار  وا  هدمآ و  ورف  اه  هام  شلامج  تبیه  زا  هدش  کیدزن  هک  هدرک  عولط  يا  هخاشرب  يدیشروخ 

تسا ، هدش  کنخ  درسو  هزات  باب  نآ  درس و  نآ  دیراورم  هکنآ  لثم  يدرس  زا  دش  هتساک 
دوب ، هتشگ  رو  هلعش  نمياهسفن  ياه  هلان  زا  هکیشتآ  نآ  ندیسوب  زا  دش  عنام  ارم  و 

، کیرات بشنآ  زا  دوشیم  نشور  هک  تسا  حبص  شا  هرهچ  رد  هکینابات  دیشروخ  هب  دنک  کیدزن  ارم  هک  تسیک 
دنکیم ، يرود  وا  موشیم و  کیدزن  واب  نم  وقشع  زا  دنکیم  ضارعا  زان  اب  سپ  ار  تلذوا  يارب  منکیم  دصق 

تسابیز ، نوگلگ و  رایسب  هک  شا  هنوگ  ندید  سرت  زا  دوخ  هدننیب  زا  دنکیم  زیهرپ 
دشاب ، ینادواج  یسک  خزود  رد  وت  زا  شیپ  هک  مدرکیمن  لایخ  یشتآ  ردهراومه  هک  وا  هرهچ  لاخ  يا 
ص ،)  ) دمحم ریدغ )  ) زور رد  وا  تلیضف  رد  درک  تیاکح  هک  هچنآ  ار و  یصو  دومن  راکناهکنآ  رگم 

، نارتش ياهزاهج  يالاب  دوب  وا  تسد  رد  یلع  تسد  هکیلاح  رد  تفگیم  راکشآ  هبطخ و  يارب  تساخرب و  هکیتقو 

هحفص 320 ] ] 

، دادیم تداهش  دوب و  نیاب  هاگآ  دنوادخ  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  ناگتشرف  تفگیم و  و 

ردیح  اذهف  هالوم  تنک  نم 
دیس مانالا و  نود  نم  هالوم 

. مدرم نایم  زا  تسوا  ياقآ  الوم و  ردیح  نیا  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره 

اعم  تبکا  هیلو و  لاو  بر  ای 
دنعی ردیحل  نم  دناع  هید و 

، دنکیمینمشد ردیح  اب  هک  ار  یسک  ره  شاب  نمشدو  ار  وا  نانمشد  نک  كاله  ار و  وا  تسودرادب  تسود  نم  راگدرورپ 
دترم ، قیدنز  رگم  دنکیمن  اهر  ار  وا  راکوکن و  نموم  رگم  ار  وا  درادیمن  تسود  ادخب  مسق 
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دیوش ، داشرا  دیهاوخب  حالص  وا  زا  دینکن و  يریگ  هرانک  وا  يرای  زا  دیشاب و  هدوب  رایيارب 
ارنآ ، دنکیم  دیکات  وت  يارب  دروآ  نیمالا  حور  ار  هچنآ  یتفگ و  هکار  هچنآ  میدینش  دنتفگ :

، میوشیم داشرا  تیاده  هارب  وا  هلیسوب  تسام و  یلو  ام و  ماما  ع »  ) یلع  ) نیا
، دوب هدشن  نوفدم  شدحل  نایم  رد  زونه  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  هکنآ  ات 

، دوب هتفگ  دمحا "  قولخم "  نیرتهب  هکار  هچنآ  دندرک  تفلاخم  دنتسب و  ربمایپاب  هک  ار  یئاهنامیپ  دندرک  تنایخ  هک 
هکنآ زا  دعب  ار  یهارمگ  حالص  دشر و  ياجب  دندرک  لیدبت  و 

هحفص 321 ] ] 

دندومن ، دمآ  تفر و  یهارمگ  رد  ارباوص و  دنتخانش 
دوبن ، اقآ  دیس و  نیا  زا  شیپ  هکنآ  لاح  ناشیا و  رب  دش  اقآو  سیئر  هفاحق  یبا  رسپ  و 

، اهنآ ناگ  هدرب  وناگ  هدنب  نانآ  ناگرزب  تاداس و  رب  دنکیئاقآ  هکیا  هدش  هتفیرف  تما  زا  ینادرم  رب  ياو  يا 
، دش رود  هدنار و  نآ  زا  کیدزن  برقم  دیدرگ و  کیدزن  برقمناب و  دیعب  هناگیب و 

دوب . كانمشخ  نیگمغ و  ادیدش  وا  دینادرگرب و  ار  وا  هکیتقو  تئارب  هروس  دادماب  تشادن  مدقم  وا  هچ  يارب 
درکیم ، ششوک  ینامز  رید  زا  تفالخب  ندیسر  رد  دیراذگاو و  ارم  ینولیقا )  ) یهاوخرذع لاح  رد  تفگیم  و 

دیامن ، دیکات  دنک و  تیصو  يرگید  رد  هکنآ  لاح  دنک و  يریگ  هرانک  تفالخزا  دوشیم  ایآ 
درک ... يوریپ  سپس 

درکیم ، زیزع  ار  دسفم  راوخ و  ار  یلو  وا  مالک  یتشرد  هک  يدنت  تنوشخ و  لاح  رد  تفر  ایند  زا  سپ 
، دوسح راکتنایخ  تسا  دب  هزادنا  هچ  سپ  تشاد  کیدزن  مدقم و  ار  نامثع  و  رمع )  ) درک يرفن ) شش   ) ءاروشب هراشا  و 

، دومن شخپ  تمسق و  ادمع  دوخ  ناشیوخ  نایم  رد  امامت  ار  ادخ  لام  سپ 
، دوب هدرک  دیعبت  هراوآ و  ار  وا  ربمایپ  هکیلاحرد  درک  کیدزن  ار ) دوخ  يومع  صاعلا  یبانب  مکح   ) نوچ یقساف  دیعبت و  ار  رذوباو 

هحفص 322 ] ] 

دندوب ، ددرم  نادرگرس و  ناشمکح  رد  ناشمادک  ره  تفالخ و  اب  دندرک  يزاب  ینامز  دنچ 
ربمایپ ، ادخ و  یشرافس  یلو  تسا  وا  واب و  دندوب  هدش  تخبشوخناشرما  یلو  ماماب و  دندوب  هدرک  يوریپرگا  و 

دوب ، دنمتداعس  یصو  وا  هکنآ  لاح  دندشن و  راگتسر  وا و  تفلاخم  يارب  هشیمه  دندش  تخبدب  یلو 
دوب ، وا  تسود  نابرهم و  یلو  وا  نیما  وا و  ناج  ربمایپ و  ياتمه 

تشادن ، دوجو  یمدآنیشیپ  مایا  رد  هکیلاح  رد  دوب  هتشونادخ  میظع  شرع  رب  ود  نآ  مان 
دوب ، لیصا  مشاه  نب  بلطملا ) دبع   ) دمحلا هبیش  زا  ار  اهنآ  يدنلب  عمج  هک  دندوب  هزنمو  كاپ  رون  ود 
تسا ، هدرکن  دنلب  دندشیم  هدجس  میدق  زا  هک  یئازع  تال و  تب و  يوسب  ار  دوخ  يور  زگره  هکیسک 

تفریمن ، نایم  زا  یتسرپ  تب  كرش و  دشیمن و  دنلب  تفارش  تهج  زا  مالسا  نید  دوبن  وا  ریشمش  رگا  و 
، دشدنلب يرایسب  رگ  هحون  نانز  يادص  وا  ربهک  درک  دروخرب  هبیش  اب  هکیتقو  ار  ردبگنج  نک  لاوئس  وا  زا 
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دوب ، نوخب  هتشغآياهسابل  وا  رب  هک  درک  ناکم  كاله  كاخب  وا  ریشمشب  هبتع  نب  دیلو 
دمآیمنوریب ، هتفر و  ورف  اهولگ  رد  اه  هزین  رس  دوب و  هدش  هدیشک  ياه  هزین  هکیلاح  رد  دحا )  ) زور رد  و 

، دوبهدروآ نهدب  فک  هدرک و  دایرف  گنج  يارب  دمآ و  ریش  نوچ  دحا  گنج  رد  هکیتقو  تسیک  هحلط  نبا  هحلط  لتاق 

هحفص 323 ] ] 

دندرکیم ، وگزاب  ار  اهنآ  هصقو  هدز  اهناب  لثم  دندرک و  حبص  هک  هدرک  كاله  ار  ناراد  مچرپ  و 
، دراذگ وا  رب  تراسا  دنب  ار  کی  نآ  هدومن و  دنلب  هزین  رب  شرس  اریرگید  نآ  هدیشک و  ار  کی  نیا 

دندوب ، رضاح  همه  مدرم  درک و  تشپ  رکبوبا  دمحا ص )  ) مچرپ هب  هکیماگنه  ( ربیخ  ) زور رد  و 
درکیم ، خیبوت  تمالم و  ار  دوخو  يراوخ  زا  دیشکیم  ار  مچرپ  هکیلاح  رد  تشگرب  یلو  تفر  تفرگ و  ار  مچرپ  یمود  و 

دنک ، بضغ  تهج  نیاب  هک  وا  رب  دوب  هتسیاش  ربمایپ و  مشخ  بضغ و  دش  نایامن  دنتشگرب  ود  ره  هکنآ  ات 
دوب ، دیوم  بایماک و  وا  زا  نخس  دندینش و  همهنایفارطا  هکیلاح  رد  دومرف  دعب  دادماب  رد  و 

تسا ، داتعم  اهناج  نتفرگب  هکیعاجش  رادافو  يدرمب  ارمچرپ  مهدیم  هنیآ  ره  نم  هک 

هلوسر  مث  هللا  بحی  لجر 
دمحا یلعلا و  هللا  هبحی  و 

وا ، هدیدنسپ  ربمایپو  گرزب  يادخ  ار  وا  دراد  تسود  ار و  وا  ربمایپ  سپس  ادخ و  دراد  تسود  هکیدرم 
دش ، نایامن  نآ  حبص  تشذگ و  باتشب  تفرگ و  ارف  ار  همه  بش  یکیرات  هکنآ  ات 

اقف  یخاب  یل  ناملس  ای  تئا  لاق :
دمرا یلع  ناملس : رهطلا  هل 

یلع تفگ  كاپ  ناملس  سپ  ارم  ردارب  روایب  ناملس  يا  دومرف :

هحفص 324 ] ] 

تسا ، هدش  مشچ  دردب  التبم 
هدیناشک ، تزع  هدش و  هدیشک  تفارش  تسدنلب  هکنادب  دیشکیم  ار  یلع  تسد  تشگرب و  تفر و  و 

، تسا هتسویپ  مهب  نیدالوفياه  هتشر  هک  يداشگ  هرز  ار  وا  دیناشوپ  ربمایپ و  ناهد  بآ  کیب  شمشچ  درد  تفای  يدوبهب  سپ 
دیشوپ ، ار  نینهآ  هرز  شرگید  تسد  اب  تفرگ و  ار  مچرپ  نآ  یتسد  اب  سپ 

دوب ، دیوم  يرایب و  هدنهد  تراشب  هکیلاح  رد  تشگرب  هنازوریپ  شیپ و  هب  مچرپ  نآاب  تفر  و 
دوب ، یشکرس  رفاک  وا  تشک و  ار  وا  بحرم و  رس  قرف  رب  ار  شریشمش  دروآ  ورف  و 
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دوب ، وا  نیمک  رد  گرم  رطخ  هتسب و  نآ  برد  دش و  مکحم  هعلقب  کیدزن  و 
، درکیم وگزاب  دوخ  رعش  اب  داشنا و  ارنآ  سلاجم  رد  تباث  نب  ناسح  درک و  باترپ  هدنک و  ار  زارد  نآ  سپ 

تسینادواج ، وا  ماقم  تفارش و  هنیآ  ره  دوهی  زور  ار  ربیخ  گرزب  برد  تشادرب  هکیدرم  هکیتسردب 
دندوب ، رضاح  یمامت  ربیخ  لها  نیملسم و  ار  صومق  هعلق  برد  داد  ناکت  ارگرزب و  برد  تشادرب 

تشاد ، تصرف  راظتناو  دیود  نادیمب  هدیشک  ریشمش  اب  نینحزور ) رد  نز  اوه  رادمچرپ   ) لورج هکیتقو  نک  لاوئس  نینح )  ) هوزغ زا  و 
درک هرصاحم  یمیظع  رکشل  رد  ار  وا  تشادناکما  هک  اجنآ  ات 

هحفص 325 ] ] 

دومنیم . یجاوميایرد  زا  تیاکح  هک  ار  نیملسم 
ربمایپ ، نتشک  دصقب  رفک  رکشل  ناهارمگ و  دندرک  باتش  داتفا و  نیمز  رب  هتشک  نمیا ) ما  نب   ) نمیا و 

دننازیرگ ، ناغرم  رتش  ایوگ  هک  سرت  زا  هدش  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  وا  نارای  مامت  و 
تفریم ، الاب  يدنلب  لت و  کیب  گرم  سرت  زا  يرگید  نآ  هتخیرگ و  یبیشن  کیب  یکی  نیا 

ار ، نانآ  دینادرگرب  درک و  داشرا  یسک  هچ  يدوب  رگا  تکاله  سرت  زا  دندرک  رارف  ناشمامت  هکیدادماب  يدیسرپ  هنایآ 
مالسلا ، هیلع  بلاطیبا ) نب  یلع   ) امنهار یلو  زج  نزاوه  رکشل  هدننک  راوخ  )و  لورج یبا  نبا   ) لورج هدنشک  دوب  یسک  هچ 

، دراذگن اهنتار  ربمایپ  دوب و  رضاح  هک  مالسلا  هیلعیلع  نسحلا  وبا  رگم  دنتفر  رد  دندراذگ و  اهنت  ار  ربمایپ  اهنآ  همه 
دوب ، ناربمایپ  نیرتهب  باوختخر  هک  ندرک  داهج  يارب  ادخ ) لوسر   ) شارف يالاب  وا  ندیباوخ  و 

دوریم ، الاب  شناج  گرم و  سرت  زا  راغ  نایم  رد  دوشیم  نیگمغ  رکبوبا )  ) وا ریغ  و 
دنک ، يواکجنک  هکیسک  شیپ  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  نآ  هیکلاح  رد  دننکیم  باسح  وا  يارب  یتبقنم  ارنآ  و 

دوشیمن ، راکنا  هک  تسیتلیضف  میقر  فهک و  باحصا  اب  نتفگنخس  يارب  ربا  يالاب  ترضحنآ  ندرک  تکرح  و 
، دوب هتفر  ورف  یحو  باوخ  هب  هدراذگ و  وا  يوناز  رب  رس  ربمایپ  تشگرب و  دیشروخ  وا  يارب  و 

هحفص 326 ] ] 

تسا ، هدش  دراو  یحیحص  دنسم  ثیدح  عوضوم  نیا  رد  و  ینونک ) هلح   ) لباب نیمزرس  رد  تشگرب  دیشروخ  مود  هبترم  وا  يارب  و 
دشاب ، هدرک  دوخ  دهعیلو  ار  وا  ربمایپ  هک  وا  زا  ریغ  ار  یسک  يدید  ایآ  دمحم  نیشناج  دهعیلو و  تسوا  و 

مربق ، نایم  رد  مدرم  زا  ینم  هدنراذگ  نم و  هدنهد  لسغ  وت  ینم و  هفیلخ  نم و  ثراو  وتدومرف  هکیتقو 
دشاب ، هدمآ  ایندب  ادخ  هناخ  رد  هک  وا  زج  اریرشب  نایناهج  مامت  نایم  رد  يا  هدید  ایآ 

، دندرکیم تدابع  وا  فارطا  ردهک  نایسدق  هورگ  اب  ار  وا  دروآ  لیئربجهکیبش  رد 
رگید ، دجاسم  شیپ  وا  تدالو  ببسب  تفای  يرترب  تفارش  تهج  زا  مارحلا  دجسم  هچنانچ  دشموسوم  ع »  ) یلع  ) یگرزب تهج  زا  سپ 

دمآ ، وا  شیپ  يدنمتسم  ياونیب  هکیتقو  هداد  قدصت  عوکر  لاح  رد  يدرمناوج  وا  زج  ایآ 
اسراپ ، هدننک  تدابع  هدنیوج و  کسمت  هدننک و  ناسحا  هدنهد و  قدصت  هدننک و  راثیا  تسوا 

راد ، هدنز  بش  هدننک  عوشخ  تسوا  هتسکشلد و  هدننک  هیرگ  تسوا  مدقشیپ و  تسوا  راذگساپس و  تسوا 
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، ادخ دنتسرپ  دوخب و  هدنچیپ  رد  هدننکهبال  قحب و  هدنیوج  لسوت  تسوا  لکوتم و  يابیکش  تسوا 
لئاضف و تهج  زا  دنوشیم  وا  نادرگرس  ناگرزب  هکیدرم 

هحفص 327 ] ] 

دوشیم ، هداد  تبسن  واب  تدایس  هکیتقوتساقآ 
تفرگ ، رارق  دسحدروم  مه  ادخ  قلخ  فرشا  هک  تسین  نیا  زجسپ  دندیزرو  دسح  وا  ماقم  يدنلب  رب  رگا 

دندومن ، رازآ  ءاذیا و  دصق  کی  رهب  کی  ره  هک  ار  وا  نادنزرف  ناشیا  نارسپ  دندرک  يوریپ  و 
دوب ، اتمهیب  اتکی و  اهنآ  شیپ  وا  هک  هچناب  رگم  دوبن  یتلیضف  ماقم و  هک  اریز  دندیزرو  واب  دسح 

، دوش تخبشوخ  راگتسر و  ناب  تسود  هکیدنگوسوا  نادناخ  ربمایپ و  ادخب و  منکیم  دای  دنگوس 
دندرکیمن ، یشکرس  وا  یصو  نیشناج و  رب  دندوب و  هتسکشن  وا  زا  دعب  ار  ربمایپ  نامیپ  دهع و  اه  یلوا  رگا 

دننک ، زارد  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  رب  یتسد  ءاروشاع  زور  هیما  فیثک )  ) نادناخ دنتسناوتیمن 
دوشن . درس  شترارح  زگره  ملد  شتآ  وا  يارب  هکیسک  مولظم و  هتشکنآ  يادف  مردپ 

دوب ، هدنام  رود  شا  هناخ  جنک  زا  هدش و  شتمرح  کته  هک  هراوآ  بیرغ  نآ  نابرق  مردپ 
، دوش زیر  زیر  ترسح  زا  گرزب  ياههوک  شیاهتبیصم  يدایز  يارب  هدش  کیدزن  هکنآ  يادف  مردپ 

دوش ، هدوتس  هکیراوگرزب  ناشیا  نایم  رد  دوبن  ینادان و  زا  هیما  ینب  ناگ  هتفیرف  واب  دنتشون 
، درکیم دمآ  تفر و  اه  همان  نآ  اب  اهنآ  ياهدصاق  دوب و  هایس  ناشیاه  هرهچ  دننام  هکیئاهباتک  اه و  همانب 

هحفص 328 ] ] 

دوب ، نیمک  رد  وا  راظتنا  يارب  اهنآ  ناسوساج  دش و  هفوک  هجوتم  نانآ  ياه  همان  اهنامیپ و  دامتعاب  هکنآ  ات 
، دندوب هدش  جییسب  لکشتم و  وا  هیلع  رب  هک  یگرزب  رکشل  ناشنانمشد  يارب  هچراپکی  دندشیم  باسح  تسود  ار  اهنآ  هکیناسک  دندیدرگ 

، دندشیمعمج نانآ  یپ  زا  يرگید  هورگ  هداتسرف و  ولج  يرگشل  وا و  گنج  يارب  دندرک  هلجع  باتش و  و 
رایسب ، ینازابرس  ناکمنآ  رد  ناشیاب  تسویپو  دومن  دروخرب  مه  اب  يا  هرد  رد  ناشیازا  هورگ  ود  هکنآ  ات 
دشاب ، ددرم  شدصق  رد  هکنآ  هن  ويراوخ  تلذم و  راب  ریز  هدنور  هن  ادخ و  ریغب  یکتم  ریغ  ار  وا  دنتفای 

دشیم ، هنهرب  هکیتقو  ار  ریشمش  هبل  دودح و  شمزع  يزیت  هب  دیربیم  هک  شدصق  رب  دوب  مزاع 
دوش ، هتشک  هکیتقو  تساتشهب  نیرب و  سودرف  وا  ياج  هک  تسنادیم  نوچ  دوب  گنجب  دنسرخ  رورسم و 

، ناشهاگداز دوب  كاپ  ناشداژن و  دوب  لیصا  هک  مشاه  دالوا  زا  يولعیهورگ  نایم  رد 
دندوب ، هدید  ار  گنج  ياهزور  میب  ساره و  هک  دندوب  يا  هزرش  ناریش  راصنا  ناگرزب  و 

دنتفرگیم ، یشیپ  نالاهنون  ناناوج و  رب  لاس  نهک  ناریپ  گنج و  نادیم  رازراک و  يوسب  دندرکیم  باتش 
دروخیم ، نهپ  ریشمش  اهنآ  رب  هک  هدش  میخض  نهآ  هعطقکی  هتشگرب و  اهلد  نیا  هکنیا  لثم  سپ 

هکتسیا هناوطسا  ناشیاهمدق  نانآ  يورشیپ  رد  هک  دشیم  لایخ  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2435 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 329 ] ] 

دزیم ، هقرج  هدروخ و  تخس  گنس  رب 
تساهششخب ، نیرتهب  زیزع  ناج  ندیشخب  ناشماما و  يولج  ردار  دوخ  ياهناج  دندرک  ادف 

اودلخف ، میعنلا  اونکس  اوناد  اوبرق  اونب  اوداش  اونج  اوسرغ  اونغ  اوحصن 
اریراوج و دـندشکیدزن  يا و  هناخ  دـندرک  انب  يا و  هزات  ياه  لاـهن  ناتـسب و  دنتـشک  يرگناوت و  یناوخ و  زجر  لاـح  رد  دـنداد  زردـنا 

دندش ، ینادواج  ردلخم و  سپ  ار  تمعن  رپ  تشهب و  دندش  نکاس 
دوب ، مک  كدناتخبشوخ و  ناشیا و  ياقآ  شیپ  رد  نارامسوسدرب  تراغب  ار  اهنآ  ياهناج  هک  اجنآ  ات 
دوب ، هدش  هتخاس  يدنه  نهآ  زا  هکیزیت  ریشمش  ار  وا  تسد  درک  ادج  دنتفرگ و  دوب  اهنت  هک  ار  وا  رود 

دشیمن ، دنک  فالغ  نآ  يزیتو  دیربیم  گنج  زور  رد  ار  نانمشد  ياهرس  هکیفالغ  نودب  يا  هدنرب  ریشمش 
، دوب هدومن  نت  رب  نیدالوف  هرز  تشاد و  یعطاق  مزع  هکار  یسک  دندوب  عنام  هکینالد  تخس  وا  ربدندرک  هلمح 

دنا . هدننک  هلمح  راکش  بلطرد  اهریش  دوب و  هدننک  هلمح  دندناوخیم  وا  هکیتقو  نداد  باوج  رد  دوب  عیرس  هک  ار  یسک 
ناتفص ، دوهی  ياه  هلک  ناب  دشیم  هدیرب  هک  ار  یتبرض  وا  ریشمش  بیجع  يزیت  زا  دندیسرتیم  سپ 

، یتسه یتخس  گنس  وت  ای  هدش  هتشرس  نهآ  ياه  هراپ  نوچاروشاع  زور  رد  هکیلد  يا 

هحفص 330 ] ] 

دوب ، کیرات  رات و  بش  نوچشریشمش  شا و  هزین  شبکرم و  وا و  هکنیا  لثم  سپ 
يا . هدنشخر  يا  هراتس  بش  یکیرات  رد  نآ  يور  شیپ  رد  دوب و  يراد  هلابند  هراتس  نآ  رس  تشپ  ناب  یهام  هک  ینامسآ 

تفر ، یفلع  بآ و  یب  یلاخ و  نیمز  هب  وا  يور  شیپ  زا  تفرگ  هرانک  گنج  نادیم  يانگنت  رد 
درکیم ، فک  هدومن و  جاوم  ارنآ  اهداب  هکیئایرد  دوب  نآ  نوخ  ندش  يراجلحم  نآ  رد  هک  ایوگ  سپ 

دوشیم ، دنک  نتفر  زا  مه  یهاک  يروط و  ناب  دنکیم  ریس  هکدنتسه  یئاهیتشک  اهبسا  نیز  هرز و  هکنآلثم  سپ 
تسین ، درس  هکیئاراوگ  فاص  بآ  زا  ار و  وا  هنیس  ششوج  ریشمش  ببسب  دناشن  ورف  هکنآ  ات 

، دندرکیم عنم  ار  وا  هدش و  مارح  وا  رب  تارف  بآ  وا  شیپ  رد  تفریم و  ایند  زا  هک  وا  يارب  نم  سوسفا 
دشیمهتخورفا ، اه  هزین  رس  ببسب  هک  دوب  یشتآ  ناب  دور  کیدزن و  هدومن و  تارفب  شمشچ  هشوگب  يرظن 

دندرکیم ، وادصق  هزین  اب  مه  یضعب  ریت و  اب  یخرب  دندزیم و  ریشمش  اب  یضعب  سپ  دنتفرگ  ارف  ار  وا  هک  قیقحتب  هنیآ  ره  و 
درکیم ، داهج  دادیم و  ناج  هصغ  زا  هک  یسک  زا  یشنزرس  نودب  نیمز  يور  ربیهوک  لثم  داتفا  هکنآ  ات 

دوب ، هدراذگ  نیمز  يور  رس  دوب و  هداتفا  البرک  مرگ  كاخ  يور  رب  شنوخب  هتشغآ  هک  وا  رب  نم  سوسفا 
يارب اهتدم  هک  دندرک  لاماپ  ار  یئ  هنیس  ناشیاهمس  اب  اهبسا 

هحفص 331 ] ] 

دشیم ، وا  اب  دمآ  تفر و  مولع  نتفگ و  سرد 
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دوب ، سابل  زا  هنهربوا  هکیلاح  رد  دیناشوپ  ار  وا  سپ  یششوپ  مرن  كاخ  زا  اهداب  وا  رب  دنکفا 
تسنوگلگ ، شا  هرهچ  گنج  زور  هکواب  تبحم  زا  دش  لایخ  سپ  وا  نوخ  ار  شاهرهچ  دومن  نیگنر 

تساهتشگ . يراج  كاخ  يالاب  ناشنوخ  هداتفا و  كاخ  رب  شوماخ  هک  یناناوج  رب  نم  سوسفا 
تسا . دجربز  نآ  زا  یضعب  سپس  قیقع  ناشیاه  هنوگ  رب  نوخ  نایرج  هکنیا  لثم  سپ 

، دوب هدش  حورجم  ناشگشا  زا  ناشراسخر  دندیود و  نوریب  هنهرب  رس  هک  وا  ناوناب  نانز و  رب  نم  سوسفا 
ار . وا  ءابع  دندیشکیم  هدیشک و  يراوخب  شرس  زا  ار  نیا  هیشوپ و  زا  دوب  هنهرب  رس  یکی  نآ 

ناگهدنشخب ، نیرت  هدنشخب  وت  يالاب  زا  هدرک  طوقس  هنیآ  ره  دنتفگیم  هدز و  دایرف  وا  بکرمب  و 
یتسه  یتنحمرپ  تشز و  زور  هکلب  كرابمان  زور  وت  هک  ار  وت  تسا  سب  ءاروشاع  زور  يا 

دوب ، هدش  مک  دنمتداعس  بایان و  شروای  هکیتقو  تفرگ  ناکم  گیر  يور  هتشک  نیسح  وت  زور  رد 
، دندوبن ناگ  هدننک  هدجس  ناگدننک  عوکر  ناراد  هدنز  بش  ناتسرپادخ  ناراذگساپس  ناگ  هدننک  هبوت  هکیتقو 

، دومنیم مخ  ار  اهنآ  هدرک و  ینیگنس  اه  هزین  رب  هک  ناشنانز  مشچ  ربارب  يور و  شیپ  رد  نانآ  سدقم  ياهرس  دش  نایامن 

هحفص 332 ] ] 

، دندوب هتسب  ریجنزب  ار  شیاهاپ  هدومن  لمح  اهریجنز  اهلغ و  رد  يراوخ  اب  ار  ع »  ) نیسحلا نب  یلع   ) داجس دیس  و 
دنک ، ندید  وا  زاهک  یتسود  هن  تبرغ و  رهش  رد  دنک  تیاکش  واب  ار  دوخ  تبیصم  هک  تشاد  يزوسلد  هن 

دیزی ،) نوچ   ) یشکرس رفاک  راکهنگ  تسپ  درم  يارب  دندربیم  شکشیپ  هیده و  ار  شردپ  فیرش  رس  ار و  وا 
دوب ، تراسا  یگدنب و  دیق  رد  ناشدازآ  اورنامرف و  هاشداپ  ناشمالغ  هکیموق  نادان  نادرم  رد  دوبن  يریخ 

دوش ، مامت  تکشا  هک  منکیمن  لایخ  رابب و  نوخ  سپ  دوش  مامت  تکشا  رگا  هدید  يا 
، دوب مکحم  هتخاس و  نانآ  ببسب  ناشیاب و  شفرش  تیاده  ءانب  ریز  هیاپ و  هکیناسک  تلاسر و  نادناخرب  هودنا  سوسفا و 

دندومن ، ردب  رد  هراوآ و  شرهش  لزنم و  زا  مه  يرگید  مومسم و  مه  ار  یخرب  دندادن و  هانپ  هتشک و  ارناشیا  زا  یضعب  هک 
دننک ، نمیشن  هکینیمز  ناشیا  رب  دوبن  عیسو و  ادخنیمز  هکنآ  لاح  ناشیا و  رب  ادخ  ياهرهش  دش  کنت 

، تسیهاگترایز دهشم و  نیمز  رهب  نیمه ) يارب  و   ) دندومنیم دیهش  دیعبت و  یسنوم  بآ و  یب  ياج  رهب  ارناشیا 
تخبدـب و مدرم  ناشیا  تفلاـخم  ببـسب  هک  دنتـسه  یئاـهتجح  ناـشیا  ار و  میطح  )و  تاـفرع ینم و  مارحلا و  رعـشم   ) رعاـشم دـندرک  اـنب 

دنوشیم ، تخبشوخ  ناشتعاطاب 
، دوشن شوماخ  مینورد  شتآ  هدشن و  مامت  امش  يارب  زگره  مهودنا  هک  مدروخ  دنگوس 

هحفص 333 ] ] 

مزاسیم ، يراج  هودنا  مغ و  هلیم  امش  رب  مگشا  زا  ریغ  مناگ  هدید  رد  هک  امش  ناجب  مسق 
دنکیم ، دنلب  هلان  گنتلد  نیگمغ  امش  رب  دوشیم و  يرپس  شیاهزور  دوشیم و  یناف  نامز 

تسیندعم ، زگرم و  ناور  گشا  شزوس  ترارح و  وا  مشچ  رب  ششوپ و  يرامیب  ياه  هلح  وا  مسج  رب  سپ 
تسا ، مک  دوش  کمک  نوخ  ممشچ  زا  منک و  نوخ  شزیر  کمک  دادمتسا و  ما  هدید  زانم  رگا  و 
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ار ، دوخ  نیکلام  قحدنک  ادا  مالغ  هدنب و  دناوتیم  هنوگچ  مدوخ و  رب  ار  امش  قح  مشاب  هدرکن  ادا  و 
تسامش ، فطل  هیاس  مفده  هکیناسک  يا  شنیرفآ  ياهزارو  رارسا  ناگ  هدش  هدرپس  يا  اناوت  يادخ  ناگ  هدیزگرب  يا 

مدوب ، هدروخ  دنگوس  هتسب و  نامیپ  ناب  هک  هچنابمدرک  افو  تخانش و  تهج  زا  رذ )  ) ملاع رد  امش  اب  متسب  نامیپ 
، امش هدعو  تسا  حیحص  دینک  تعافش  طارص  رب  تمایق  يادرف  داعم و  رد  ارم  دیدومرف  هدعو  مه  امش  و 

منکیم ، دصق  امش  يوربآب  تسامشب و  مدامتعا  نم  هک  دیبایرد  دینک و  ندید  باسح  تقو  رد  ارم  سپ 
دنوشیم ، يرای  هدش و  راگتسر  ناب  ناهارمه  هک  تسیئاهتمکح  نآ  نمض  رد  امش  هرابرد  نم  ءانث  حدم و  هزادنا  هچ 

دوشیم ، جرا  یب  ای  دنمشزرا  رعاش  نآ  يارب  هک  ار  ناگ  هزیشود  تافص  دنیوجیم  يرترب  اههشیدنا  نارتخد  و 
هتفسان رد  نآ  هکلب  تسین  يدننام  صلاخ  يالط  رهوج  يارب 

هحفص 334 ] ] 

شوشغم ، يالط  هن  تسا 
دنرامشب ، هدرک و  وگزاب  ارامش  لئاضف  بقانم و  مدرم  همه  رگا  هک  نادب  شاب و  هتشاد  ار  نیا 

دنیوگب ، هک  دینآ  زا  رتدایز  دناهتفگ و  هچنآ  زا  دیتسه  اه  يدنلب  نیرتالاب  رد  امش  ار و  یکدنا  رگم  دننکن  كاردا 
دننک ، یناوخ  شوخ  هدز و  هچهچ  اه  هخاش  گرب  رب  دادماب  رد  نالبلب  هکیمادام  امش  رب  ادخ  دورد 

نیسحت و روخ  رد  هکیئاهیتفگش  عیدب و  زا  نآرد  ار و  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  دنکیم  حدم  ناب  هک  تسیئ  هدیـصقيو  يارب  و 
دیوگ : تیب  رد 56  اه  هیفاق  رد  ینعم  رد  هن  تسا  ظفل  رد  هباشت  سانج و  تسا  نیرفآ 

ادب  يدبلا  هللا  نم  سدق  حور  ای 
ادبیلعلا شرعلا  یلع  سنا  حور  و 

. یتشگ نایامن  دنلب  شرع  رب  هکیسنا  حور  يدش و  رهاظ  هدننک  زاغآ  يادخ  زا  هکیکاپ  حور  يا 

ریخ  نراقی  نم ال  ای  قلخلا  هلع  ای 
ادبا هبشم  هاوس  نیلسرملا 

دوب ، دهاوخن  زگره  ناربمایپ  نیرتهب  کیدزن  يدننام  وا  زج  هکیسک  يا  شنیرفآ  تلع  يا 

يار  نیح  هللا  میلک  یسوم  رتس  ای 
يده مالظل  اهنم  سناف  اران 

ار . یئامنهر  یکیرات  رب  نآ  زا  تفایرد  سپ  دید  یشتآ  هکیماگنه  میلک  یسوم  زاريا 
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هحفص 335 ] ] 

تبخ  نیح  میهاربا  هلیسو  ای 
يده مارضلا  ادرب و  ناعنک  نبا  ران 

دش ، امنهر  یگتخورفا  درس و  ناعنک  رسپ  دورمن )  ) شتآ هکیتقو  لیلخ  میهاربا  هلیسو  يا 
يدم . حیبذلا  رحن  نع  رحنلا  يدل  تلک  املكالع  ول ال  امسق  يذلا  تنا 

دشیمن . دنک  وقاچ  حیبذ  لیعمسا  ینابرق  زا  ندرک  ینابرق  عقوم  هنیآ  ره  دوبن  وت  هبتر  ماقم و  رگا  مروخیم  دنگوس  هکینانچنآ  وت 
يدم . لوط  دعب  نم  المتشم  قیدصلا  عم  یبنلابوقعی  لمش  ادغ  و ال 

. دشیمن عمج  ینالوط  تدم  زا  دعب  قیدص  فسوی  اب  ربمایپ  بوقعی  عمج  و 

تفشک  ام  تنا  ول ال  کب  هیلا 
يدص یبنلا  بلق  نع  نم  الا  هرسم 

: ربمایپ بلق  زا  ار  هودنا  کنز  ینمیا  یلاحشوخ  دوب  هدرکن  فرطرب  وت  يدوبن  رگا  وتب  مسق  مسق 

هشحوم  رفکلا  تاصرع  تذع  و ال 
يدص سینالا  دعب  نم  نهیلع  یکبی 

. دنک هیرگ  موب  يدابآ  دعب  زا  نآ  ياه  هناریو  رب  هک  دوب  هدرکن  حبص  كانتشحو  رفک  ياهنادیم  و 

الل  فینحلا و  نیدلا  لمک  هب  نم  ای 
ادضع هلیمنه  دعب و  نم  مالس 

زا دعب  زا  مالسا  يارب  لیمکت و  وا  تیالوب  كاپ  نید  هکیسک  يا 

هحفص 336 ] ] 

يدوب . یئورین  شا  هیاپ  نکر و  یتسس 
ادضع . ادعلا  مغر  یلع  یبنلا  عفر  دق  مخ و  یف  صنلا  بحاص  و 

ار . وا  يوزاب  نانمشد  مشچ  يروک  رب  دوب  هدرک  دنلب  ربمایپ  هکیلاح  رد  مخریدغ  رد  حیرص  نایب  بحاص  و 
ادحا . مهنیب  نم  یضترا  كاوس  ام  اخا و  ریشبلا  يداهلا  كراتخا  يذلا  تنا 
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. دیدنسپ هن  ناشیا  نایم  زا  ار  یسک  وت  زا  ریغ  يردارب و  هب  ار  وت  دیزگرب  ریشب  امنهر و  ربمایپ  هکیسکنآیئوت 

یف  کئالملا  هنم  تبجع  يذلا  تنا 
ادحا ودهاش  ذا  اهدعب  نم  ردب و 

ار . وا  راثیا  تعاجش و  دندرک  هدهاشم  هکیتقو  دحا  ردنآ  زا  دعب  هدومن و  بجعت  ردب  رد  وا  زاناگتشرف  هکیسکنآ  یئوت 

هولکت  مالسالل  كرصن  قح  و 
يدرو حداف  بطخ  دعب  هطایح 

هناخ ربمایپ و  تلحر  نیگنـس  تبیـصم  زا  دـعب  تبیـصم  زا  دـعب  ینک  ینابهگن  تیامح و  وت  ارنآ  هک  تسنیا  مالـسا  رب  وت  يرای  هتـسیاش  و 
. ینیشن

فرش  يذل  ابابلج  دجملا  لصف  ام 
ادر حیهبلا  كانعمل  ناک  الا و 

. تسا یئابع  وت  ریذپلد  تقیقح  يارب  هکنیا  رگم  فرش  بحاص  يارب  يداشگ  هماج  ار  يراوگرزب  دجم و  دنکیمن  صخشم 

يدل  یبنلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای 
اددع هوادعا  ترثک  دق  ردب و 

ردب زور  رد  ربمایپ  راسخر  هرهچ و  زا  هصغ  مغ و  هدننک  فرطرب  يا 

هحفص 337 ] ] 

دندوب . رایسب  ددع  تهج  زا  وا  نانمشد  هکیلاح  رد 

دق  كاقل و  نم  افوخ  لذلا  اورعشتسا 
اددع اوبحصتسا  اددع و  اورثاکت 

. دندوب هدروآ  اهکمک  اه و  حالس  دوخ  اب  ددع و  تهج  زا  دندوب  رایسب  هکنآ  لاح  وت و  ندید  سرت  زا  دندرک  يراوخ  ساسحا  كاردا و 

دق  يرماعلا و  دو  نب  ورمع  موی  و 
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اددم هشیج  ایارس  کیلا  تراس 

. ناناب یناسر  کمک  تهج  زاشرگشل  نازابرس  وت  يوسب  هدمآ  هک  يرماع  دو  رسپ  رمع و  زور  و 

تکب  هب و  ارشب  يدهلا  رغث  تکحضا 
اددم ءامدلا  دعب  هل  لالضلا  نیع 

. اهتدم نوخ  زادعب  وا  يارب  ناهارمگ  هدید  تسیرگ  واكاله و  هب  تراشب  تهج  زا  ار  تیاده  نادند  ناهد و  يدینادنخ 

ترعتسااهران  امل  نزاوه  یف  و 
ادرب اهرح  اموی  کمزع  مزع  نم 

. دش درس  نآ  ترارح  زورنآ  رد  وت  دصق  تیعطاق  زا  دش  شوماخ  نآشتآ  هکیتقو  نزاوه  اب  نینح )  ) گنج ردو 

مهئامد  نم  ابوص  کماسح  يرجا 
ادرب مهسا  نم  مهترطما  ارده و 

. یگرگت اهریت  زا  ناشیا  رب  دیراب  ار و  یئوج  رهن و  ناشیانوخ  زا  وت  ریشمش  تخاس  ناور 

وار  نیح  نوقابلا  مزهنا  تمدقا و 
ادبل الغحج  اطیحم  یبنلا  یلع 

هحفص 338 ] ] 

دنا . هتفرگ  ار  ربمایپ  رود  ات  رود  گرزب  رگشل  دندید  هکیتقو  دندرک  رارف  نارگید  وت و  يدرک  يورشیپ 

اوسحرطا  اولو و ال  ام  کماسح  ول ال 
ادبل ارفاو  الام  مئانغلا  نم 

دندرکیمن . هتخودنا  يرایسب  ناوارف  لام  یگنج  مئانغ  زا  دندمایمن و  راکيور  اهنآ  دوبن  وت  زیت  ریشمش  رگا 
هدیصق  رخآات 
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؟ تسیک رعاش 

هراشا

نیب دوب  هدرک  عمج  لماک و  یبیدا  لضاف و  يدنمشناد  هفیهش  نباب  فورعم  یفیهش  یلح  نیـسح  نب  یلع  خیـش  نیدلا  ءالع  نسحلا  وبا  وا 
ناراد و ولج  رد  وا  ینایامن و  تلیـضف  رهاـظ و  تراـهم  تسرد و  شنیب  هداـعلا و  قوف  هشیدـناب  ار  ماـمت  تیبدا  ناوارف و  ملع  تلیـضف  ود 

زیربل اه  یکزان  هب  هدنشخر  اهلیلد  اهتجح و  زا  رپ  وناور  زادنا و  نینط  وا  دیاصق  هدمآرد و  مالسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  ءارعـش  زا  مدقم 
بولـسا و رد  تناتم  انعم و  رد  ینیب  نشور  ظفل و  رد  يرایـسب  ربانب  يزیمآ  تفگـش  تانـسحمب  نایامن  هتـسارآ و  کیراب  ياه  هشیدنا  زا 

ماما شدنزرفيراوگوس  یئارس و  هحون  نینموملا و  ریما  حیادم  رد  بیترت  رد  یمادنا  شوخ  ندرک  بکترم  رد  ینیگنـس  انبم و  رد  یئورین 
سیماون رب  وا  تماقتسا  يرادیاپ و  رعش و  ياهیئابیز  رد  وا  ندوب  مدقم  نآ و  یگتـسجرب  غوبن و  يارب  تسا  دهاش  نیرتهب  ربمایپ  هون  دیهش 

ام داتسا  يارب  زا  مالسلا و  مهیلع  نید  ناماما  زا  وا  تیعبت  يوریپ و  وبهذم 

هحفص 339 ] ] 

هدش دای  مود  هیریدغ  نآ  تسوا و  دئاصق  زا  یکی  حرش  لاس 786  رد  لوتقم  وا  رصاعم  هعمل ) بحاص  یکم  دمحم  نب  دمحم   ) لوا دیهش 
تسا . هدومن  فیرعت  حدم و  هعطقب  ار  حراش  هدومن و  ناب  راختفا  دش  حرش  نیا  رب  هاگآ  علطم و  هدیصق ) مظان   ) مجرتم نوچ  تسا و 

رد یلماع  رح  خیـش  ام  داتـسا  زین  تسا و  هدوتـس  دیجمت و  بدا  لضف و  ملعب و  دای و  ار  وا  سلاجملا )  ) باتک رد  دیهـش ) هللا  رون   ) یـضاق
مه ناشیا  هریغ  لما و  میمتت  رد  هنابشیبا  نبا  هنجلا و  ضایر  فلوم  ام  ياقآ  ءاملعلا و  ضایر  بحاص  يدنفا ) هللا  دبع   ) ازریم لمالا و  لما 

دنا . هدرک  فیصوت  دای و  اریو 
همالع طخب  ارنآ  ءاملعلا ) ضایر   ) بحاصهکتـسنامه نآ  تسا و  هدـش  نآ  زا  یخرب  رد  نآ  ددـعب  هراشا  هک  وا  ینالوط  هناگتفهدـیاصق  و 
یکی هک  هخـسن  نیدنچ  رب  نآ  زا  میدش  علطم  ام  هدید و  یفوتم 841  یلح  دهف  نبا  درگاش  یلماع  یعابج  نسح  نب  یلع  نب  دمحم  خـیش 

هدنام . یقاب  هیریدغ  شش  تسوت  يارب  دوب و  وا  هدش  دای  لوا  هیریدغ  نآ  زا 

هدیصق 01

تفر ، لیلحت  رفس  کیدزن و  تکرح  دش و  يرپس  يرمع  تفر و  یکدوک  نارود 
تساهدش . هدیمخ  متشپ  تسس و  میناوج  یئافوکش  نیا  میورین و  ياه  هیاپ  ناکرا و  و 

دش . هدرمژپ  نآ  يزبس  توارط  یتقو  دنتسیرگ  سوسفا  ترسح و  زا  ملاسنهک  تخرد  نارتوبک  و 
، نآ رد  یلگ  هن  دوش و  هدیچ  هک  تسیئ  هویم  هن  سپ  هزات  هویم  زا  دش  یلاخ  و 

هحفص 340 ] ] 

تسا ، درز  نآ  ياهگرب  هکینتفر  نآ  زبس )  ) سدنس نتفرب  دش  لیدبت  و 
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دیدرگ ، یلاخ  تعامج  زا  منطو  يوم  يدیفس  يارب  دش و  بیاغ  نابات  دیشروخ  ما  هبوبحم  و 
ینابرق ، هنو  دنک  کیدزن  ارم  هک  تسا  یشکشیپ  هن  سپلاصو  زا  دعب  ارم  دندرک  متس  و 

تسیئ ، هناهب  رذع و  نآ  يرود  رد  نانآ  يارب  ناب و  دندرگب  هکنم  هناخ  زا  دندرک  يرود  و 
، دش نایامن  حبص  ما  هرهچ  بش  یکیرات  رد  تفر و  ما  هراسخر  رظنم و  یئابیز 

تسنایز ، مه  وا  دوس  سپ  اهنایز  تارضم و  رد  دوش  يرپس  شیناوج  ارناوج  هاگ  ره  و 
تفرگ ، دوخب  ار  وا  ربق  هدش و  دحل  نکاس  هکیتقو  هدرک  لیصحت  شیاهتسد  هچنآ  تسوا  نایز  ررض و  رب  و 

وا ، يارب  تسین  يرمع  سپ  هانگ  بسک  رد  يور  دایز  رد  دوش  یضقنم  ناوج  رمع  هاگ  ره  و 
ددرگ ، فعاضم  ششاداپ  شیوخ و  ياهراک  تانسح و  واب  دوش  دایز  هکنآ  رگم  تسین  یگ  هدنز  رمع و 

، دوب ناوارف  میاهگشا  شزیر  هکنآ  لاح  اراهنآ و  متشاد  هکیناسک  لزانم  رب  مداتسیا  قیقحتب  نم  و 
تسیلاخ ، هکیلزنم  دیوگ  نخس  هنوگچ  ایآ  تفگیم  نخسرگا  نآ  زا  مدرک  لاوئس  و 

ایآ يراد و  ربخ  دنتفر  لوا  هکیناسک  زا  وت  يارب  ایآ  هناخ  يا 

هحفص 341 ] ] 

تسیهاگآ ، اه  هناخ  يارب 
نازورف ، ناگ  هراتس  دنتفر  اجک  هدنناوخ و  يا  وت  یشوخ  ياه  هام  مامت  ياه  هام  تساجک 

درکیم ، کمک  هک  تسد  یهت  هبو  دادیم  شاداپ  ار  اهنآ  یسک  هچ  اهیتخسرد  ناگ و  هدننک  تیافک  تساجک 
دش . تسد  یهت  ریقف و  یناسنا  عنام و  یگ  هدروخلاس  هکیتقو  لصاح  رپ  دابآ  گرزب  ياه  هناخ  تساجک 

دنک ، كاسما  ندیراب  زا  ناگ  هراتس  ربا و  هکیتقو  دیدش  ياهناراب  تساجک 
یلبس ، هن  یناراب و  هام  هن  مدرم  يارب  اهنآ  زا  دعب  دنگوس  تردپ  ناجب  تسین  سپ  دنتفر 

تسا ، دوبان  ادص و  رس و  یب  راگزور  تشذگ  رب  اهروگ  رد  اهیئابیز  نیا 
دنکیم ، کیرحت  وا  دای  ار  تسود  هتخابلد و  ردارب  دنوش و  دای  هک  تقوره  نانآ  رادید  قوش  تهج  زا  منکیم  هیرگ 

. ارم دیما  نامگ و  درک  تفلاخم  راگزور  سپ  دنشاب  نم  زا  دعب  هک  مرمع  نایاپ  رد  ارناشیا  متشاددیما  و 
دش ، يرپس  مرمع  میگناگیب  تبرغ و  رب  منطو و  رد  ما  هناگیب  وبیرغ  نم  سپ 

دوش ، هابت  هشیدنا  وتب  هک  یشاب  مارآ  يا  هداتسیا  رکفتم  هناخ  رد  هکیسک  يا 
تسیئ . هدنهانپ  یگ  هدرسفا  ره  یپ  رد  سپ  یتفرگ  سامت  ینوزحم  نیگمغ و  اب  اهنآ  نایم  زا  رگا 

هحفص 342 ] ] 

تسا . هدیدنسپ  تبیصم  رب  ندرک  ربص  هک  يدرکن  ربص  هدیسر  ناشیاب  هچنآ  رب  ارچ 
، دشاب باوث  رجا و  وت  يارب  همطاف  رسپ  تبیصم  رد  هک  يدادن  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ربار  تتبیصم  ارچ  و 

تسا ، دیعب  قفانم  يارب  ندرک  هلیح  ایآ  دندرک و  هلیح  واب  هفوک ) مدرم   ) قافن لها 
دوب ، ترضحنآ  ترجاهم  ناشمالک  نومضم  دوب و  هایس  ناشراسخر  دننام  هک  یئاه  همانب 
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دش ، ققحم  نانآ  هشقن  هلبح و  سپ  نانیمطا  دامتعا و  يور  زا  نانآ  نیمز  رد  دمآ  دورف  ترضحنآ  هکنآ  ات 
دوب ، رامشیب  باسحیب و  نانآ  ددع  هک  وا  نتشک  يارب  یهورگ  دندرک  باتش  و 

، ار دودح  زرم و  درکیم  نمیا  نامهیم و  زا  درکیم  تیامح  هک  دوب  زیگنا  تفگش  تعاجش و  یئابیز و  هکیسک  رود  دندیدرگ 
، دندوب قاط  اهنت  یتمالس  حلص و  يارب  رازراک و  زور  رد  دندوب  یگرزب  رگشل 

درک ، هدنکارپيروخ  شال  ار  ناشعامتجا  سپ  دندوب  هدرک  عامتجا  سنا  یتسود و  يور  زا  هک  دندوب  یهورگ  ناشیا  هکنیا  لثم  سپ 
دندش ، ناوتان  ناتفص  كوخ  ناناولهپ و  نادیم  رد  وا  هلمح  زا  هک  دوب  ینایژ  ریش  ریلد و  نامرهق  هکنآ  لثم  ای 

دوب ، هدش  تشحو  زازیربل  ناشیاهلد  هداتفا و  سرت  سارهب و  وا  نانمشد  هکیبلق  يا 
هتشرس ینهآ  هعطق  هراپ  ای  اه  مکحم  نیرتمکحم  نیرتخس و  زا  ایآ 

هحفص 343 ] ] 

هدیلام ، ریق  شیالبال  رد  هک  يا  هدش 
تسا ، هتفر  نیب  زا  ناشنوخ  ریشمش  نتم  ردو  بسا  يالاب  هکنآ  لثم  و 

دوب ، یگنر  خرسهزین  خیرم  هراتس  شتسد  رد  راوس و  یکلف  رب  هک  دوب  يریش 
درک ، یهاتوک  رمع  هتفرگ و  ار  وا  رود  نانمشد  هدش و  واب  کیدزن  لجا  هکنآ  ات 

تخیریم ، نوریب  وا  ناهد  زا  نوخ  هکیلاح  رد  دندنکفا  نیمزب  ورب  ار  وا 
دوب ، نانآ  یلام  دگل  هناشن  وا  دولآ  كاخ  هنوگ  رب  دندرک و  لاماپ  ار  وا  تشپ  هنیس و  اهبسا 

، دوب يراج  شیولگ  زا  هکینوخ  ار  وا  یگنشت  تدش  درکیم  رت  هکیماکنشت 
دوب ، اهنآ  هدنامرف  رمش  هکیهورگ  ار  وا  درکیم  رجز  وا و  تشادگرزب  تهج  زا  وا  زا  دندرکیم  يراددوخ  عانتما و 

تشاد ، عالطا  هطاحا و  ربمایپ  ملع  رب  هنیس  نآ  هک  درک  شدرگ  تسشن و  يا  هنیس  رب  سپ 
دش ، يوق  رفک  فیعض و  تیاده  وا  ندش  هتشکب  هکیسک  هتشک و  نیا  يادف  مردپ 

دوب ، البرک  كاخ  شطونح  يرابغ و  درگ و  هتفاب  شنفک  هکنآ  يادف  مردپ 
، يردس هن  دوب و  ار  وا  یبآ  هن  هک  دش  هداد  لسغ  شلد  نوخب  هکنآ  نابرق  مردپ 

هحفص 344 ] ] 

تسیرگ ، شلامج  رون  بورغ  رب  نامسآ  هام  سپ  درک  طوقس  شلابقا  تخب و  زا  هکیهام 
درک ، هیرگ  شعولط  عقوم  نامسآ  رد  رسن  هراتس  دندرک و  هلمح  هبترمکی  وا  رب  اهروخشال 

تسیرگ ، وا  همامع  نتفر  تراغ  يارب  نیمز  سپ  درک  تراغ  ار  وا  همامع  دوخ و  هالک  ناگ  هدش  دازآ  تسد 
درک ، هیرگ  وا  رب  نیمز  زین  دنتسیرگ و  وا  رب  نزح  هودنازا و  نامسآ  ناگتشرف  و 

، دندیرد ار  وا  ءابع  ناتسرپایند  هک  درادن  یتفگش  دش و  هتفاکش  یشیابع  راگزور  و 
درادن ، یتحابق  يوم  يدرک  ناشیرپ  وا  رب  دش و  ناشیرپ  ومو  هنهرب  رس  دیشروخ  و 

دوب ، خرس  نوخ  زا  ناشیاهسابل  هک  هدیدغاد  ردام  يز  تئیه و  رد  وا  يارب  دمآ  نوریب 
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دیدرگ ، زمرق  نیمز  يور  هنوگ و  سپ  دنتسیرگ  نوخ  وا  نانامزمه  نیرصاعموا و  رب  و 
تسین ، يرذع  لیخب  يارب  ندیراب و  زا  درک  كاسما  هک  تسین  نامسآ  يارب  يرذع  نم  دزن  رد 

، درابن گشا  وا  رب  تبحم  يور  زا  هچ  يارب  سپ  تفر  ایند  زا  بل  هنشت  هکیتقو  دیرگیم  نوخ 
دشیم ، هدید  وا  نوخ  هناشن  شیاهسابل  رب  مالسلا ) هیلع  نیسح   ) راوگرزب رتخد  و 

يا هیشوپ  باجح و  اهنآ  يارب  هک  نیسح  نارتخد  يادفب  مردپ 

هحفص 345 ] ] 

دوبن ، ناگ  هدننیب  زا 
دندوب ، هدراذگ  ناشیا  رب  ياهدرپارس  همیخ و  هن  دننک و  ظفح  یمرشیب  راکهنگ  ره  رظن  زا  ار  دوخ  ناب  هک  دوب  يا  هدرپ  ریاس  هن 

دیناشوپیم ، ار  اهنآ  مهدکی  ناشیوم  هک  هدش  رهاظ  دندوب  يوم  ناشیرپ  هنهرب و  رس  هکینیب  رد  نانآ 
، دوب هدش  بلاغ  وا  رب  نامالغ  ناگ و  هدرب  نیرت  تسپ  نیرتمک و  هکیئاقآ  نیرتهب  رب  دندرکیم  هلان 

يا ، هدش  بحاص  یب  حورجم و  بسايا  دنتفگیم  دوب  هدومن  ار  اه  همیخ  دصق  هکیبساب  دنلب  يادصب  و 
تسیلاخ ، نم  راوگرزب  ردارب  زا  وت  نیز  هچ  يارببسا  يا 

دوشیمن ، شوماخ  نآ  ترارح  هک  هتخورفا  یشتآ  نم  هنیس  رد  هک  یب  یب  نآ  رب  سوسفا 
تسبآ ، زا  یئایرد  شتسد  ود  ره  رد  هکنآ  لاح  دریمب و  هنشت  نیسح  ایآ 

دوب ، یگتفر  ورف  ناشیارب  نهآ  ینیگنس  زا  دنرب و  رسب  اهریجنز  يانگنت  رد  وا  نادنزرف  و 
، دوبن یناربج  نانآ  تسکش  يارب  دولآ و  رابغ  زاهجیب  هنهرب و  نارتش  رب  دندش  راوس 

دوب ، رازآ  هجنکش و  نانآ  یپ  رد  ناگ  هدش  دازآ  يارب  هیامورف و  تسپ و  ناراوس  دندربیم  ار  اهنآ  هنابش 
دنتشاد ، یتحابق  راکنا و  دندیناسریم  ناشیاب  هچنآ  رد  هن  اهناب و  دنک  تقر  هک  دوب  ناشیا  يارب  يزوسلد  هن 

يارب ناصاقر  هتسشن و  اهخاک  نیرتالاب  رد  نیعل )  ) دیزی و 

هحفص 346 ] ] 

دنتخریم ، بارش  هدرک و  یناوخ  هزاوآ  وا 
، دوب هدش  نینوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  نادند  وبل  وا  نارزیخ  بوچ  زا  هکیلاح  رد  تفگیم  ینادان  يور  زا  و 

تسا ، هام  ناشنایم  رد  دندش و  ریسا  هک  ار  مشاه  ینب  ناگرزب  دندیدیم  دندوب و  رضاح  دندش  هتشک  ردب  رد  هک  نم  نیشیپ  ناردپ  شاکیا 
دنا ، هدش  كاله  مه  ناشیا  زا  یتمسق  هدشریسا و  هک  ار  وا  نادناخ  زا  یشخب  نیسحدندیدیم و 

( دوب هیواعم  ثیبخ  نارسفا  زا  یکی  هاطرا  نب   ) رسب ناشیا  اب  درک  گنج  هک  ( هیواعم  ) مردپ لثم  دندرکیم  یلاحشوخ  زاغآ  تقو  نیا  رد 
تسا ، کبس  لهس و  وا  زا  هانگ  نیا  هنیآ  ره  ناشیاب  يدرک  هلمح  موجه و  هک  تسا  هانگ  تیانج و  دیوگب  و 

، یندش هدنز  نتشگرب و  هن  تسیتمایق و  هن  هک  تردپ  ناجب  مروخیم  مسق  تشگرب و  میهاوخ  هبترم  ود  هکنیاب  دنرادنپ 
دنتشادن ، یفرش  هکنآ  لاح  هتفای و  تفارش  ناشیاب  ناگرزب  هکیسک  راوگرزب و  نایامنهر  دنزرف  يا 

تسا . هتفرگرب  رد  ار  لیعمسا  رجح  ای  و  دوسالا )  ) رجح نکر و  ینم و  هکینیمزب  مسق  فرش و  اب  ناکم  هاگباوخب و  دنگوس 
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دننکیم ، ریصقت  ای  هدش و  لحم  مدرم  همه  ناشیا  ببسب  اریز  دنناسکی  تلالج  رد  اهنآ  سپ 
(، دوسالا رجح   ) ای لیعمسا )  ) رجح ار  وا  هرجح  فارطا  دنکیم  فاوط  نتفگ و  کیبل  لاح  رد  نادنمدرخ  ار  وا  دنکیم  دصق 

، دنکن لزنم  يا  هنایشآ  ردشا  هجوج  زا  سپ  دشاب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  هجوج  هک  تسین  یئ  هدنرپ 

هحفص 347 ] ] 

تسیرگیم ، هدرک و  هحون  وا  رب  هراومه  هک  شردارب  رب  تسا  دیدش ) نب  ورمع  نب   ) رخص رهاوخ )  ) ءاسنخ نزح  زا  رتدایز  وت  رب  نم  نزح 
دنا  هدش  دیهش  تنارای  مک و  تروای  هکیلاحرد  منک  رادید  ار  وت  هک  متشاد  تسود  نم  هنیآ  ره  و 

درک ، وت  يادف  ار  دوخ  ناج  یحایر  دیزی  نب  رح  يراوگرزب  يور  زاهچنانچ  مشاب  وت  نابرق  نم  هکنآ  ات 
، داتفا شیپ  امش  نامز  تخادنا و  یئادج  توافت  نامز  وت  يرای  ام و  نایم  رگا  هنیآ  ره  و 

دناشوپب . ارم  ناوختسا  ربق  هکنآ  ات  منکیم  هیرگ  هودنا  وترسح  زا  وت  رب  مشاب  هدنز  هکیمادام  سپ 
دیامن ، يرگهحون  دیوگ و  رعش  وت  رب  دنک  دصق  هک  ياهدنیارس  هحون  ره  منکیم  اطع  هتبلا  و 

تسا ، هدنکارپ  نم  ياهکشا  شزیر  یلو  بیترت  نآ  یئابیز  نساحم و  رد  نم  رکب  ياه  هشیدنا 
دوب  دهاوخ  رشح  زور  رد  ام  تیلست  ام و  داعیم  زور  ع )  ) همطاف دنزرف  يا  وتتبیصم  زور  و 

تسا ، تراشب  یتخبشوخ و  ام  يارب  نآ  رد  هک  دوش  لصاح  هادف ) یحور  يدهم  ترضح   ) امش مئاق  روهظب  هکیرورس  ای 
تسین نآ  يارب  يراکنا  هک  ددرگیم  رب  نادنخ  برغم  زا  باتفآ  هکیزور 

تسا ، تلفغ  هبنپ  يرک و  ششوگ  رد  هکنآ  رگم  دنونشیم  همه  هک  دنیوگیم  ربکا ) هللا   ) زورنآ رد  ناگتشرف  و 
كاپ و راگزیهرپ  راکوکینهناگی  ملاع  یئامنهر  ماما و  هک  دننزیم  دایرف 

هحفص 348 ] ] 

درک ، روهظ  هدننک  كاپ 
تسلاصخ ، هدوتس  رضخ  حیسم و  یسیع  شنابرد  هک  ادخ  هناخ  دوسالا ) رجح   ) نکر يولج  زا 

دوش ، گنت  نیمز  نانآ  یهوبنا  يدایز و  زا  دیاش  هک  یگرزب  رگشل  رد 
تسنایامن ، هادف  یحور  تیالو  لماک  هام  اهنآ  مامت  نایم  رد  هک  دنوشیم  رهاظ  هک  دنتسه  ینابات  ناگ  هراتس  ناشیا  سپ 

تسا ، هتفرگ  ارف  نایز  واه  يدب  ار  وت  نایعیش  هک  همطاف  دنزرف  يا  ار  تندمآ  امرف  لیجعت 
نایز ، هن  تسیدوس و  هن  اهنآ  دوجورب  هک  دنربیم  رسب  یگ  هدرسفا  یمانمگ و  رد  ناشیا  نادنمشناد 

ینابتشپ ، هن  تسا و  یئورین  هن  ناشیا  يارب  دنراد  هشیدنا  داقتعا و  هچنآ  ریغب  دننکیم  رهاظت 
تساراوگ ، نیریش و  یخلت  ره  امش  هنیمز  رد  اهنآ و  اب  دیسر  سپ  رازآ  یخلت  ناشیا  رب  دش  نیریش 

، تسناوارف ناشبیصن  ناگ  هدنب  راگدرورپ  زا  دنراپسب و  نایم  زا  نیرتمک  ناشیا  سپ 
تساجرب ، اپ  راوتسا و  اهنآ  هنیس  یتلیضف  ره  غیلبت  رشن و  رد  هک  دننید  ناگرزب  اهنآ 

تساهنآ ، نایم  رد  رخف  دشاب  یگهدنز  ایند و  هکیمادام  هک  دننک  راختفا  هاگ  ره  تسیراختفا  ارناشیا  سپ 
، تسین ینارجه  اهنآ  تسویپ  لاصو و  يارب  هشیدنا و  رکف و  لاح  رد  دندیناسر  بشب  ارناشزور 
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دنتشادن ، يا  هراچ  نآ  بات  ندش و  زاب  يارب  دندیچیپ و  دوخب  هدومن و  ربص  دوخ  ینورد  ياه  هصغ  اهدرد و  رب  و 
دوش ، شوماخ  نآ  ياه  هلعش  نیرتدیدش  امش  ببسب  دوش و  هتسکش  نآ  رهم  هکنآ  ات 

دوش ، میمرت  ناربج و  اه  یگتسکش  امشب  ندش  کیدزن  هب  تقو  هچ  هدید  زا  ناگ  هدش  ناهنپ  يا 
تسا ، هتشگ  یهت  یلاخ و  ناتدوخ  قح  زا  امش  ناتسد  هدش و  میسقت  امش  ریغ  نایم  رد  میانغ 

تسا ، هدیدرگ  مارح  راوگرزبتاداس  ناگرزب  رب  هدش و  لالح  ناراکهنگ  يارب  لام  و 
تسا ، كدنا  زیچان و  رایسب  امش  ظح  وناوارف  نانآ  يراکهنگ  رب  لام  زا  ناشیا  ظح  سپ 

، تسین یسرت  چیه  دشکب  ار  اهنآ  ناهگان  هک  هنابش  دزد  زا  ناشیا  يارب  یتمالس و  تینما و  لاح  رد  دننکیم  ماش 
دوش ، گنت  امش  رب  ایرد  ارحص و  یتحاران  سرت و  زا  دش  کیدزن  و 

دوشیم ، درز  هتفرگ و  اهنآ  ياه  هرهچ  سپ  دیوش  داب  نانآ  سلاجم  رد  امشهاگ  ره  و  دیوگ : رگید  تیب  تفه  زا  دعب  و 
دننکیم ، هاگن  یمشچ  ریز  هدمآ و  مشخب  امش  مان  زا  هک  دنوشیمهتخانش 

، تسا فیرعت  مان و  نایانیبان  وناهارمگ  يارب  امش  ياه  هناخ  رد  اهربنم  يالاب  رب  و 
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، دنوشیم رورسم  ناب  هارمگ  نانادان  هدرک و  تحران  ار  لقع  درخ و  نابحاص  هک  تسیتلاح 
دمآ ، شیپ  مرحم  ءاروشاع  زور  هد  مایا  هاگ  ره  دننزیم  فکیلاحشوخ  زا  و 
مرحم ، هام  يا  دابم  وت  رب  نیرفآ  دوختاقوا  نیرتاراوگ  زا  ارنآ  دنهدیم  رارق 

تسا ، نیگنر  خرس و  ءاروشاع  زوررد  امش  ياهنوخ  زا  هک  تسا  ناتشگنا  نیا 
تسا ، هدمآ  دوجوب  رفاک  نیا  يرفاک  زا  سپ  هدرب  ثاریمب  ار  باضخ  نیا  اهنآ  نادان  ماوع و  مدرم  سپ 

، تسا حیبق  امش  بئاصمب  ناشیا  یلاحشوخ  دنادنخیم و  ار  اهنآ  امش  بئاصمیلو  مینکیم  هیرگ  ام 
دوبن ، یلاحشوخو  رورس  اهنآ  رورسب  مه  یصو  يارب  دشن و  رورسم  ربمایپ  هک  مسق  ادخب 

تسا ، لهاله  رهز  لظنح و  امربص  زا  ام  ناهد  رخآ  رد  دشاب و  راظتنا  نیا  تقو  هچ  ات  سپ 
دوب ، دهاوخ  رگید  زیچ  يزیچ  ره  زا  دعب  تسین و  جرف  راظتنا  زا  يا  هراچ  نکل 

دوب ، دهاوخیهس  هراتس  يدنلب  هب  هدش  دنلب  ماقم  نآنانآ  يارب  هکیناسک  ناگرزب و  نامزاس  ماقم و  ایآ 
(، تلاسر نادناخ   ) نایب ارنآ  نساحم  دنکیم  نشور  ام  يارب  هک  راکشآ  نآرق  رد  امش  ياهمان 

هروس تفرعمتهج و  زا  فارعا  هروس  ناب  دهدیم  یهاوگ 

هحفص 351 ] ] 

رجح ، لافنا و  لحن و 
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رشح ، هروس  ناقرف  رون و  هروس  زین  امش و  يرتربو  لضفب  داد  تداهش  تئارب  هروس  و 
دنکیم ، تیاکح  يرگید  رفس  دوشیم  مامت  يا  هروسو  يرفس  هاگ  ره  سپ  ار  امش  ماقم  یسوم )  ) هاروت درادیم  گرزب  و 

تسناربح ، هشیدنا  نآ  فیرعت  رب  هک  هدومن  هطاحا  نآ  رب  یسیع  لیجنا  هک  تسیبقانم  امش  يارب  و 
، تسا عماج  رفج  عماج و  ملع  نآ  زا  هک  تسا  هدنیآ  اهیناهن و  مولع  امش  يارب  و 

دوش ، بکرمایرد  تفه  ملق و  ملاع  ناتخرد  رگا  نادب  شاب و  هتشاد  ار  نیا 
دوش ، ذغاک  تشد  هوک و  ارحص و  ایرد و  زا  نیمز  حطس  مامت  و 

دوش ، يرپس  ایند  رمع  ات  دنشاب  هدنسیون  ناینج  نایمدآ و  ناگتشرف و  مامت  و 
دبای ، نایاپراگزور  ات  هداد  صاصتخا  امشب  شرع  بحاص  هچنآ  دنرامشب  نآ  رد  دنهاوخب  هک 

، دنیآ باسحب  تارذ  ای  دنوش  هدرمش  اه  هزیرگنس  ایآ  امش و  لئاضف  زا  کی  هد  دننکن  دای 
تسین ، يرذع  رصقم  يارب  میامش و  حدم  رد  راک  هانگ  رصقم و  نم  سپ 

تسیهاگآ ، ناشیا  ببسب  يا  هبرجت  ره  رد  نم  يارب  مدش و  نامز  راتفرگ  التبم و  نم  و 
رگناوت ردارب  تسدریز و  کچوک و  ار  اونیب  تسد و  یهت  متفای  و 

هحفص 352 ] ] 

دنرادیم ، گرزب  ار  وا  ناریپهک  ار 
دنیوگیم ، ساپس  فیرعت و  تورث  هوکش و  بحاص  يارب  دننکیم و  هطبار  عطق  هتشگرب  وا  زا  تمعن  تورث و  هکنآ  زا  سپ 

يو ، رمع  هن  مینکدصق و  ار  وا  هک  دوب  يدیز  هن  سپ  دندرکیم  میظعت  امش  يوسب  نیمزالم  ناهارمه و  و 
تسا ، رد  نآ  راب  لمح و  هکیرعش  زا  ار  امش  دننک  دصق  هاگ  ره  هکنآ  ات 

اونیب ، ریقف و  هن  مرگناوت  امش  ببسب  نم  سپ  مدوب  رابنارگ  تانسح  زا  هکیلاح  ردمتشگرب 
تسا ، رحس  یمیالم  یمرن و  زا  نآ  ظافلا  هکینایب  اب  ار  امش  منکیم  حدم  لد و  ناج و  زا  مدینش  همطاف  نادنزرف  يا 

تسا ، رطع  نآ  يارب  فرط  ره  ردسپ  نآ  ببسب  امش  بقانم  دهدیم  یشوخ  يوب 
، دوش لکشم  نآ  زا  تشذگ  هدیشک و  طارص  هکیتقو  دبای  تاجن  بقانم  نآ  ببسب  هک  تسا  ع »  ) یلع ) راودیما

تسیئ . هریخذبوخ  هچ  امش  دزن  دشاب و  هتخودنا  تمایق  زور  رد  نم  يارب  هک  مدرک  هدامآ  ار  بقانم  نآ 
ادرف ، دادماب  تسبوخ  هچ  سپ  تمایق  يادرف  ناتتسود  زا  دیئامن  لوبق  ارنآ  سپ 

يداماد ، تسا  كرابم  سپ  تسا  سورع  نآ  نآ و  يارب  تسا  نیرق  بوخ  امش  نتفریذپ  سپ 
، تسنآ قادص  رهم و  امش  يارب  هک  تسیبلق  ارم  تسنآ و  تنیز  لامک  نمرب  امش  ندرک  لوبق 

هحفص 353 ] ] 

، يریجنز دیق و  امش  قشع  طاشن  زا  تسنم  رب  میامشب و  هدنانپ  امش و  هدنب  مالغ و  نم 
دنکیم ، یکین  ناسحا و  نابرهم  اققحم  دینک و  ینابرهم  نم  رب  مرک  يور  زا  سپ 

دنکیم ، دقفت  ار  دوخ  هدنب  دازآ  کلام  هچنانچ  دیبایرد  ارم  باسح  رد  و 
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دنکیم ، نشور  ار  یمامت  حبصای  کیرات  ار  همه  بش  هکیمادام  داب  امش  رب  هراومه  ادخ  دورد 
دوش ، افوکش  اهلگ  يراج و  مالس  دورد و  هکیمادام  دورد  تیحت و  زا  تسامش  رب  و 

هدیصق 02

دشنایامن ، شیاهنادند  دیراورم  زا  يدنخ  بل  مسبت و  هکنآ  ای  دش  رهاظ  نآ  زرم  تسار  تمس  زا  یقرب  ایآ 
هدیسر ، امب  وا  ریبع  زا  یشوخ  يوب  هحفن و  ای  میسن  نوچ  وا  نادیم  رد  يراد  من  کنخ  داب  تشذگ  امب  و 

شمایخ ، نایم  زا  دش  نایامن  یلیل  تنامشچ  رب  میلس ) ینب   ) يارحص لت و  تشپ  زا  ای  درک  عولط  یهام  تروص  و 
، ددنبیم ورف  ار  تمشچ  شرون  ندیبات  هک  يداو  رانک  رد  وا  هناخ  وت  يارب  تساهنیا  یلیل و  نیا  یلب 

، دش نایامن  هدرب  یپ  شیاهرهوگ  زا  يرهوگ  نم  مشچب  اهتدم  هکیا  هناخ  رب  دورد 

هحفص 354 ] ] 

نآ ، ناتروص  روهظ  رگم  یگتخاب  لد  تهج  زاواب  يوزرآ  قایتشاب و  یلیم  قشعب  مدرکن  لیامت  و 
اه ، هدرپارس  نآ  نابحاص  اب  دوب  کش  زا  يرب  نمصخش  هک  ار  یناوج  نارود  ناب  مدنارذگ 

دوب ، هدرک  لیصحت  رتشیب  زا  رتشیب  يدنلب  يارب  تدایس و  یئابیز و  زا  ار  لامجدوب  هدرک  مامت 
، نآ رطخ  عنم و  زا  موش  شنزرس  هکیگیامورف  هب  ندش  کیدزن  زا  مدوب  كاپ  ويرب  هکیلاح  رد  مدینارذگ  ار  بش  نم  و 

نآ ، دایزو  مک  رب  تسه  باسح  رد  یشکمشک  هشقانم و  تمایق  زور  رد  هکنیاب  مملع  يارب 
خزود  هتخورفا  شتآ  ریعسب و  مروآ  نیئاپ  ار  نآ  تمیق  سپ  مشخبب  ار  مدوخ  هدنزرا  وسیفن  ناج  هکیسک  مدوبن  نم  و 

منک ، هنوگ  درز  ار  وا  باداش  هرهچ  تمایق  يادرف  دوشیم  بوسنم  تفارش  یگرزب و  هب  هک  اریزیچ  هصالخ  و 
تسا ، گرزب  زا  قشع  تهج  زا  ترفن  ترسح و  نیرتگرزب  دوش و  هتخابلد  هاگ  ره  نایوردیفس  يارب  تسیرذع  ایآ 

نآ ، ءانیب  يارب  ینومنهر  تهج  زا  تسا  شنیب  وم  يدیفس  رد  نادنمدرخ و  يارب  یهن  تهج  زا  يدیپس  وم  ندیناسرت  يارب  تسیفاک 
دوشیم ، دیفس  مه  لاسدرخ  يوم  نآ  رتکچوک  يارب  هک  یبئاصم  عوقو  زا  رگم  دشن  دیفس  میوم  نم  و 

، دوب هدشن  نوگرگد  هتفشآ و  نینچ  نم  هرهچ  البرک  رد  ربمایپ ) هون   ) طبس تبیصم  دوبن  رگا  و 

هحفص 355 ] ] 

يدایز ، رایسب  مقر  رد  یهورگ  دندمآ  وا  يوسب  هیماینب و  گنجب  ار  وا  هدنکفا 
نآ ، هاگتراغ  زا  دوب  هدش  هدامآ  هکیندرک  تراغ  يارب  یگرزب  رگشل  رد  ار  یناهدنامرف  وا  يوسب  دنداتسرف 

ار ، ریرهلا  هلیل  هثداح  نیفص و  عیاقو  ترضحناب  دندینادرگرب  هکلب  دندرکنيرواد  مکح و  رد  تلادع  و 
نآ ، يامنهار  ياربدشن  دیعس  رفک و  رب  تما  نیرتدب  یهارمگ  رد  ار  وا  درک  کمک  و 

نآ ، طوطخ  يالبال  رد  دوب  گنرین  هعدخ و  گنهآ  شیپ  هک  دش  رهاظ  یئاهقرو  رد  هکیئاه  طخ  اهرطس و  فالخ 
نآ ، ندوب  غورد  دوب  دیعب  هک  یگتخاس  یبالق و  نآ  ناگ  هدنسیون  هکیلاح  رد  درک  حبص  لد  نانیمطاب  دمآ  اه  همان  نآ  هکیتقو  سپ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2449 

http://www.ghaemiyeh.com


نآشاداپ ، كرت  يارب  رگم  نآ  ملظ  يارب  درکن  ششوک  یعس و  ینادان و  زا  دادن  نید  رديا  هعسوت  سپ 
، دوب هدش  زیت  گنرین  بیرفزا و  ناشریشمش  هبل  هکیهورگ  ناراکهنگ  ابدرک  دروخرب  هکیتقو  وا  يادف  مناج 

اهنآ ، ياه  هنیس  رد  دوب  هدش  هدرپس  يزار  شرع  بحاص  يارب  هکینادناخ  دندوب و  وا  دزن  هکینارای  يارب  نارنخس  رپ 
نآ ، هدنزرمآ  زا  هدیدنسپ  شزرماب  دیورب  دیشچب  ار  گرم  هک  ادخب  ار  امش  مهدیم  هانپ 

دوب ، نآ  نطاب  ریمض و  رد  هچناب  یسفن  زا  درکیم  تباقر  هک  یئادص  بحاص  ره  نداد  خساپ  رد  درک  راهظا  سپ 
دنکیم مرگ  یئاهنتب  ار  دوخ  هدرک و  یئادج  بلط  هکیهورگ  زا  ایآ 

هحفص 356 ] ] 

نآ ، رورش  نیرتدب  کمک  نودب 
، درک ینکش  نامیپ  نآ  رادساپ  يزور  هکیهورگ  يارب  مرگ  رایسب  زور  رد  يرذع  تسین  و 

ار ، نید  ریما  نامرف  نید  رد  درک  تفلاخم  هکیلاح  رد  تشهب  یتحار  رد  ار  یحور  دوش  نکاس  ایآ  و 
میناروخشال ، تسد  رد  هدش  تراغ  هکیلاح  رد  مینکیم  حبص  ام  وام  ياهنوخ  ندش  هتخیر  رگم  هتساوخن  ادخ 

ناشدایرف ، هلمح و  رد  دنا  هزرش  ناریش  ناشیا  ایوگ  هک  شاداپ  باوث و  لیصحت  يارب  اج  زا  دندیرپ  و 
ناشراک . نایاپ  تقو  سدق  لحم  رد  دننکیم  لزنم  هک  ناشیا  ملع  يارب  يورشیپ  هب  دندرک  هلجع  باتش و 

، ناشرورس ببسب  ناگرزب  رب  دندش  اقآ  ناشیوزرآب و  نادواج  تشهب  زا  دندیسر  سپ  دندش  دیهش 
ناشروصق ، نایم  زا  مشچ  هاتوک  اه  هیروحب  ءاروشاعبش ) رد   ) دندرک رظن  هکیتقو  يراوشد  اهنآ  رب  دش  ناسآ  و 

نآ ، لیماف  تسود و  زا  دوب  هدش  یلاخ  هکیناجب  درکیم  داهج  هکیلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح )  ) منکیمن شومارف  و 
دشک ، نوریب  شندب  زا  تساوخیم  هک  يا  هزین  رس  ياربدیشکیم  هآ  درکیم و  تباصا  وا  رب  اهریت  هاگ  ره  دیرپ  یم 

ار  وا  تسکش  دنک  دصق  رگا  طایتحا  يارب  يدید  هچنآ  وا  زا  اهنآ  يور  شیپ  رد  ار  اهبسا  ینیبیم 
، دنزیرگیم يراکش  نازاب  زا  اطق  غرم  هتسد  هچنانچ  وا  تبیه  سرت  زا  گنج  زا  دنتشگیم  رب  سپ 

هحفص 357 ] ] 

نانا ، ياه  هبعج  اهفرظ و  زا  دوب  لدب  وا  يارب  هک  ار  ناعاجش  زا  يرایسب  نارس  وا  ریشمش  دفاکشیم 
درکیم ، قرفتم  هدنکارپ و  ارنآ  هکنآ  ای  ارنآ  قرف  دیربیم  وا  ریشمش  هکنآ  رگم  دوبن  یهورگ  سپ 

ار ، تشهبناروح  ترشاعمب  درک  لیدبت  سپ  امش  سوفن  ینارگ  ار  یگ  هدنز  ترشاعم  درک  راکنا  ای 
دوب ، یلاخ  نارای  نابیتشپزا و  شتشپ  يرای و  زا  دیماان  هکیئاضعالا  حورجم  يادفب  مناج 

دوب ، هداتفا  كاخ  يور  رب  غاد  ياه  گنس  يالاب  زا  یگنشت  تلاح  رد  هکیا  هدیرب  گر  نابرق  مناج 
دوب ، هتفرگ  ار  وا  مشچ  رود  هک  دوب  اه  هزین  رس  ای  ریشمش  زیت  ياه  هبل  شیولج  رد  درکیم و  تارف  بآ  يوزرآ 

بآ ، هکرب  یکیدزن  دش  هتشک  نیگمشخ  دزیم و  جوم  شرباربرد  بآ  داد و  ناج  بل  هنشت 
درک ، کیرات  ار  نیمز  ياهیتسپ  اهیدنلب و  هکیبورغ  شندرک  بورغب  ار  زور  درک  کیرات  هکیهام 

، دش بلاغ  ینشور  هوکش  رب  والتق  ببسب  یکیرات  هکیا  هتشک  وت  رب  ياويا  سپ 
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نآ ، ریظن  نادقف  يارب  هودنا  مغ و  زا  نآ  ندید  دشن  نکمم  دوش و  هتفرگ  فسکنم و  دیشروخ  هک  دش  کیدزنو 
دندرک ، يراز  هلان و  وا  رب  ناشیاه  هناریو  اهلادوگ و  رد  ناینج  دندرک و  رس  هحون  ناگتشرف  و 

ربکا طبس  رب  دنک  ادیپ  ناسون  هودنا  يدایز  زا  نیمز  دش  کیدزن  و 

هحفص 358 ] ] 

نآ ، هدنراد  هگن  زا  یتمحر  دوبن  رگا 
نآ ، ندیزوب  هب  يا  هدننک  كاله  باذع  یخلت  ارناشیا  دناشچب  هک  يدنت  داب  ناشیا  رب  تشذگ  و 

دنک ، عطق  شندیزوب  ار  اهنآ  هشیر  هکیداب  ناشیا  رب  دیزون  بآزا و  دندرک  عنم  ار  صلاخ  یتسود  هک  مدروخ  سوسفا 
نآ ، یگرزب  يارب  وا  لتق  رد  نآ  نتفگ  ریبکت  يارب  نآ  ياقآ  يادصدش  دنلب  یتقو  هکنیا  رت  بیجعو 

درکیم ، بآ  ار  لد  نآ  هلعش  شزوس  هک  دوب  یشتآو  دیکشخیمن  شکشا  هک  دوب  یمشچ  وت  يارب  شاکیا  سپ 
ار ، ام  ياهناج  یشوخ  رورس و  ام  زا  دنکیم  تسوکین و  هیرگ  تبیصم  نیا  لثم  رب 

نآ ، ربمایپ  دنزرف  ادخ و  قلخ  نیرت  فیرش  ردپ و  ردام و  تهج  زا  اهناسنا  نیرتهب  دوش  هتشک  ایآ 
، نآ ناوارف  بآ  زا  دنوشیم  باریس  ارحص و  نایشحو  دننکیم  هدافتسا  نآ  زا  هکنآ  لاح  تارف و  بآ  زا  دوشیم  عنم  و 

دوبن ، نآ  راوازس  هتسیاش و  هکیروطب  دوش ) هعطق  هعطق   ) دوش هلثموا  صخش  هک  ار ) نیسح   ) مرادیم گرزب 
نآ ، هدننادرگ  تسد  دابن  هدیرب  ایآ  دینادرگیم  سنا ) نب   ) نانس اه  هزین  رس  رب  ارشکرابم  رس 

داب ، ریسا  نآ  يادف  مناج  هک  نادبدوب  ریجنزب  هتسب  ریسا و  هکیلاح  رد  ارنیدباعلا  نیز  دندروآ  و 
، نانآ نیرترفاک  رسپ  ادخ و  قلخ  نیرت  ساپسان  ربارب  دوب  اهریجنزب  هتسب  هک  تلذ  لاح  رد  ار  وا  دندیشکیم 

هحفص 359 ] ] 

دوبهداتفا ، غاد  نیمز  يور  رد  هنهرب  هکیلاح  رد  نیسح  درکیم  ماش  دیمارخیم و  شریرحياهسابل  رد  هکیلاح  رد  درکیم  ماش  دیزیو 
راوخبارش ، اه و  هصاقر  یگدنیارسب  دوب  دابآ  سونام و  برح  نیرخص  دالوا  هناخ  و 

یگ ، هدنزاون  ویگ  هدنناوخب  دندوب  مرگرس  هک  دوب  یتفع  یب  نانز  ناراک  هبت  يادص  رب  هراومه 
نایناهج ، يالوم  نیسح ) ترضح  نآ  ) ریبش و  نسح ) ترضح  نآ   ) ربش ربمایپو و  ءارهز  یلع و  هناخ  و 

شروزم ، دوبن  يارب  تسیرگیم  نآ  رئاز  شنابحاص و  ءاملع و  رب  درکیم  هیرگ  اهامن  رود  اه و  هناخ  و 
، نآ ناگرزب  دوبن  يارب  درکیم  هیرگ  شتشحوب  نآ و  ناگرزب  زا  دوب  هدش  یلاخ  یحو  لزانم 

دوب ، ادخ  رکذ  وحیبست  ناشروحس  نآرق و  توالت  ناشراطفا  دنتشاد و  هزور  لزانم  نآ  لها  هراومه 
دیایمن ، شرامشب  شمک  ددع  هکیزامن  دادیم  تنیز  ارنآ  ناشزامن  دیسریم  ارف  بش  یکیرات  یتقو 

نآ ، روبز  نتفگ  سرد  زا  دعب  هدرک  ناریو  تایلب  ارنآ  ياه  هناشن  ناکرا و  هک  ار  يا  هناخ  مینک  لاوئس  ات  تسیاب 
، نآ مامت  ياه  هام  زا  یندش  کیرات  درک  کیرات  ارنآقفا  نآ و  زور  ياهدیشروخ  درک  بورغ  تقو  هچ 

دروآ ، دورف  ناشیاهربقب  نیمز  يور  زا  ار  اهنآ  هدیدرگ و  اهنآ  رود  گرم  هک  دوب  البرک  نیمز  رد  یئاه  هام 
هک ار  یئاه  هدنرپ  دندرکیم  لابند  هکیا  هدننکش  گرزب  ياهروخشال 
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هحفص 360 ] ] 

دندوب ، هدنام  رود  ناشیاه  هنایشآ  زا  هدوب و  زاورپ  رد  دنک 
ناشیولگ ، نوخ  رگم  درکن  ادیپ  ناب  یهار  سپ  دزیم  جومبآ  تفر و  ایند  زا  هنشت 

ار ، امرگ  تدش  ناشیاب  دیناشچ  سپ  هتخادنا  غاد  نیمز  يور  هدرک و  هنهرب  اراهنآ  تشحو  هک  یناگنهرب 
ناشزور ، لوا  رد  اهدغج  اهنآ  رب  درکیم  هلان  تشحو و  لوط  زا  یشحو  تاناویح  اهنآ  رب  درکیم  هحون 

دندومن ، ناشنیسپ  يارب  دیکات  هک  ار  هچنآ  رمع  رکبوبا و  نوچ  نانآ  ناگرزب  زا  دنوشیم  هدیسرپ  اهنآ  زا  يدع )  ) و میت )  ) يدوزب
نآ ، نایوج  هار  زا  موق  ناهارمگ  ءامنهار  دومن  ربمایپ  لآ  یصوب و  هکیملظ  زادوشیم  لاوئس  و 

هیواعم ،) نب  دیزی   ) نآ رودزم  دنزرف  تئرج  رگم  ربمایپ ) هون   ) طبس رب  ار  هیما  ینب  متس  ءاروشاع  زور  رد  تخاسن  يراج  و 
ناتفص ، رخ  ياهلد  رد  یملظ  درک  لابند  هک  وا  ملظ  دمآ  یپ  زا  سپ  درک  رب  ردمتس  يور  زا  ار  تفالخ  سابل 

، نآ راگزور  زا  یتدم  دشکب  لوط  هک  دنچ  ره  یتسه  یکرابمان  زور  وت  هک  ار  وت  تسسب  ءاروشاع  يا  سپ 
تعدب ، تهج  زا  اه  هام  زا  یتسه  یهام  نیرتروهشم  نم  شیپ  یلو  ار  تبیصم  نیرتگرزب  يدش  بکترم  هچ  رگا  وت و  هنیآ  ره 

درادن ، تهابش  وت  بئاصم  زا  کی  هدب  دشاب  گرزب  هک  دنچ  ره  ایند  بئاصم  سپ 
، نآ هاگآ  يارب  ار  یفیرعت  حدم و  امش  حدمب  ادخ  ناد  ربخ  دعب  زا  یحو  دراذگ  انب 

هحفص 361 ] ] 

نآ ، نیفراع  يارب  روط  فارعا و  هروس  رد  زین  امش و  فیصوت  زا  دمآ  یتا  له  هروس  رد  هچنآ  تسیفاک 
ارنآ ، رامشیب  تافص  دناسر  نایاپب  دناوتیم  روصحم  ایآ  ار و  امش  يابیز  گنشق و  لامج  مهدب  ناشن  هک  متساوخ  عقومنیا  رد 

نآ ، ياهایرد  يانهپ  لخب  تهج  زا  امشب  دزرویمدسح  يرعش و  ياه  نزو  نازیم  عرذ  تهج  زا  امش  ببسب  دنکیم  یگنت 
نآ . راذگساپس  زا  يا  هیده  یشکشیپ و  حدم  دقانب  درادن  يررض  ار و  دوخ  ساپس  امشب  مدرک  میدقت 

دشن ، یتعافش  وا  هانگ  شزغل و  يارب  هک  دوش  هتفگ  هاگ  ره  تسین  یشوخنآ  رد  هکیزور  ارم  ياهشزغل  دینک  تعافش 
ارنآ ، تمایق  باذع  مسرتیم  مباوخیم و  ساره  میبرب و  نآ  ندش  شاف  سرت  زا  هک  تسا  یناهانگنم  يارب 

، دیشاب نآ  شتآ  زا  نم  ياربيرپس  امش  هاگ  ره  تسین  کلام  تمایق  زور  رد  خزود  کلام  ارم  سپ 
ار ، ناهانگ  یکیرات  دنک  نشور  نآ  عولط  قرب  هک  يا  هدنبات  رونب  متسه  قاتشم  هکیتسارب  نم  و 

دوشیم ، رهاظ  وا  روهظ  ندوب  هزجعم  يارب  هکتسبرغم  زا  باتفآ  عولط  شا  هناشن  هک  ار  یلداع  ردارب  روهظ 
تسین . نآ  تسکش  يارب  يرباج  هک  اریئاهلد  دنک  ناربج  ار و  اه  یگ  هدنکارپ  دنک  عمج  ادخ  هک  دوشیم  یک 

وا ، نیئآ  شور  زج  دنامن  یقاب  هکیشور  رب  مشاهنادناخ  زا  يدهم ع )  ) دوشیم رهاظ  تقو  هچ 
یلاحشوخ و زا  دنادنخیم  ارم  همظعم و  هکم  زا  اهمچرپ  دسریم  یک 

هحفص 362 ] ] 
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نآ ، ریشب  ندیسر  ندمآ و  ترسم 
، نآ یباداش  زا  نم  ناگدید  يزور  دوش  رورسم  ار و  نییولع  هوکش  نم  ناگ  هدید  دنیببو 

نآ ، ياناوت  يادخ  يورین  زا  وا  يرای  يارب  ههبج  مدقم  ناگنهآ و  شیپ  ناونعب  دنیآ  دورف  نامسآ  ناگتشرف  و 
نآ ، هار  رد  سرتو  میب  گرم و  کیپ  دنکیم  ریس  هک  بلاغ ) نب  يول   ) زا یئوگتسار  ناناوج  و 

ار  روهظ  نیرتالاب  دندرک  روهظ  نامسآ  زا  ناشیاهبسا  يالاب  هک  دنتسه  یئاه  هام  هکار  ناشیا  ینکیم  لایخ 
نآ ، هدنزیر  زا  هدش  هتخیر  نوخ  نتفرگ  يارب  نآ  تمیزع  هدیشک  لوط  هکیتمه  دوشیم  دنلب  اجنیا  رد 

وا ، ناروای  ندرک  يرای  ع »  ) یلع  ) نم يارب  دشابن  نیا و  زا  شیپ  نم  لجا  دوش  يرپس  رگا  و 
ارنآ ، رباص  شاداپ  دنکیمن  عیاض  ادخ  شدارمب و  ندیسر  ات  دوب  رباص  هکیلاح  رد  تفر  ایند  زا 

هدیصق 03

، دش ماهلا  وتب  هک  نامنص  ابیز  یتسود  قشع و  يارب  رگم  تشگن  يراج  اهنوگ  رب  تنینوخ  ياهکشا  هدید  يا  - 1
، دباتب كارا  تخرد  ياه  هخاش  رب  هک  یتسه  یئاههام  دننام  دسریم  منامگب  هک  یتفرگ  اههوک  اب  سنا  يردقب  و  - 2

، درازایب ار  وت  تساوخ  هک  يرما  رطاخب  رگم  دش ، هدیدنسپ  تیارب  قشع  هک  یماگنه  تشگن  يراج  تیاهکشا  - 3

هحفص 363 ] ] 

، دزادنا یم  قیوعت  هب  ار  وت  تیاهوزرآ  هب  ندیسر  يارب  زا  هتخود و  قشع  هدید  يوضع  رهب  وت  - 4
دننک ، نامرد  ار  تدرد  دنتسناوتن  هک  يدنادرگرب  اه  هتشذگ  فرط  هب  هدید  ردقچ  - 5

، تفر نیبزا  يوق  وت  يافش  لباقم  رد  دوب و  هدننک  دوبان  هک  يدیچ  یلگ  یلو  ینیچب  یلگ  یتساوخ  - 6
، دش هدیشک  نم  يورب  هک  تناوهآ  نوچ  نامشچ  زا  رگم  دماین  نوریب  ماین  زا  تریشمش  ور  يرپ  يا  - 7

، نآ هدنشک  ياه  هاگن  اب  دنوش  روک  اهلد  هکنانچ  دندومن  هعطق  دنچ  ناوهآ  وت  هار  رد  ار  مبلق  - 8
، دیآ یم  رد  صقرب  وت  هانپ  رد  همشرک  زان و  اب  درگنیم و  ار  ناوهآ  هچب  دشخردیم و  هاگنابش  هام  دننام  - 9

، تسا هتفرگ  سنا  كالفا  ضوع  اهنآ  هب  دش و  نیزگ  ياج  اهلد  رد  هک  یباتفآ  - 10
، دننک تکرح  دنناوت  یمن  دش و  فیعض  اهندب  دشاب و  یمتکرح  يو  شمارآ  هکنآ  لاح  هتفرگ و  رارق  اهلد  رد  - 11

، دنوشیم هداد  تبسن  اهکرت  نادنزرف  هب  شیاه  یئاد  یلو  دشاب  یم  دسا  ینب  هب  بستنم  ردپ  فرط  زا  - 12
، تدرد رپ  بلق  درد  زا  دبای  تیفاع  ات  دهد  تسد  يرادید  تسا  نکمم  ایآ  بسن  بسح و  هیاپ  دنلب  يا  - 13

دوش ، تیئور  کین  دننام  تیراکوکین  هکدراد  وت  يارب  يررض  هچ  لباب  يوهآ  يا  - 14
تیاه هنوگ  هکنیا  لاح  يا و  هتشک  ار  یقشاع  هک  ینک  یم  راکنا  ایآ  - 15

هحفص 364 ] ] 

، تسا هداد  ماجنا  تنامشچ  ار  هچنآ  دنهد  یم  یهاوگ 
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، دنهد یم  تداهش  رما  نیا  هب  تیاهتسد  هک  سب  نیمه  يا و  هدولآ  ار  دوخ  ناتشگنا  وا  نوخ  زا  - 16
دنا هدرک  تیامح  تفارطا  ناریشزا  ار  وت  وت ، ياه  هاگن  هتشاد و  هاگنشا  هشیب  ناریش  ریش ، زا  ار  وت  - 17

، يرود هزادنا  هچ  کیدزن و  نم  بلق  زا  ردقچیلو  دندومن  ناهنپ  نم  ناگدید  زا  ار  وت  - 18
تسا هدید  رود  ار  وت  ناگدید  هکلب  يدوبن  رود  وت  منیب ، هب  باوخ  رد  ار  وت  هکنیا  زا  مناگدید  دیزرو  لخب  - 19
، مدرگ لئان  ترادید  هب  عقاو  ملاع  رد  مناوتیمن  هک  یماگنه  منیب  هب  ار  وت  لایخ  ملاع  رد  هک  مراد  وزرآ  - 20

دندوبن ، نایرگ  اهربا  هشوگ  دوبن و  وکین  قشع  درد  هکیتلاح  رد  مدش  رود  هلح )  ) نیعماج كاخ  زا  - 21
دننک ، یمن  يدرد  مه  اهرتوبک  دوشیمن و  هتفاب  راب  رپ  ياهربا  تسدب  اه  هلک  ياه  هچراپ  هن ، - 22

یمرد ناگدـننک  هیرگ  لاـحب  ار  دوـخ  ناگدـننک  یهارمه  هدوـب و  ناـیرگ  هدـش  رود  ردـقچ  هکنآ  لاـح  متفگ و  عادو  يا  هلفاـق  اـب  - 23
، دندروآ

کـشا ناگدـننک  تیاکـش  يارب  زا  هدـش  هدرب  اهنآ  دزن  تیاکـش  هکاهنآ  ناگ  هدـید  درک و  یم  هیرگ  يرود  ره  امـش  قارف  يارب  زا  - 24
، تسا نازیر 

، درک ناشنافج  ریت  هب  ادمع  ار  وت  ام و  راگزور  هکنیا  ات  میدوب  رود  قارف  زا  وت  ام و  - 25
دنتشاد و نانیمطا  دوخ  يایند  هبناگتشذگ  نینچمه  و  - 26

هحفص 365 ] ] 

، داد رارق  یناتساداه  لاقن  يارب  زا  ار  اهنآ  هک  یلاح  و 
، دراد یم  زاب  اه  یتشز  زا  ار  وتتلقع  هنیآ  ره  یشاب  ناوارف  سناش  ياراد  رگا  سفن  يا  - 27

، دیرفایب ار  وت  یک  دروآ و  دوجو  هب  مدع  زا  ار  وت  یک  هک  ینک  یم  كرد  28-و 
، تسا هدومن  ماعنا  وتب  تیالوم  هک  یئاهتمعن  هداهن و  وت  رب  هک  یتنم  يدومن  یم  يراذگ  ساپس  و  - 29

، تسا هتشاد  ینازرا  یئوکین  تمعن  هچ  ار ، شیصو  نیقولخم و  نیرتهب  ص )  ) دمحم یتسود  هتشاد  ینازرا  وتب  - 30
، دنشاب یم  وت  امنهار  ترخآ  رد  دنتخومایب و  ایند  رد  ار  نیا  ود  نیا  دنگوس  وتنانجب  - 31

، يرادن یسرداد  هک  یماگنه  دنسر  یم  تداد  هب  زیخاتسر و  زور  رد  دنناما  وت  يارب  ود  نیا  - 32
، دوش هتشادرب  تیاهراک  يور  زا  هدرپ  نوچ  دننک  یم  ناهنپ  ار  تبویع  نانیا  ددرگ  هدوشگ  تمایق  رد  تلامعا  فیاحص  هک  یماگنه  - 33

، دزرل یمن  تیاپ  اذلو  دننک  یم  يربهر  ار  وت  ود  نیا  یتسیاب  طارص  لپ  رب  نوچ  - 34
، تسا یتراشب  وکین  هچ  دنهد و  یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وت  ود  نیا  یسرب  تشهب  دزن  نوچ  و  - 35

، دنادرگرب يور  وت  زا  تسود  هک  یماگنه  باسح و  زور  نیسپاو  زور  رد  وت  يارب  تسا  سب  ادخ  یمارگ  ربمایپ  نیا  - 36
، يور یمهنشت  وا  يوسب  یماگنه  دنک  یم  باریس  ار  وت  نسحلا  وبا  ربمایپ  نیا  یصو  و  - 37

هحفص 366 ] ] 

، ینک زارد  ودب  تسد  ربمایپ  زا  دعب  هک  یسک  نیرتهب  داعم و  رد  هدننک  تعافش  تسوا  - 38
، تسا هدش  بیذهت  تئارآ  وا  هطساوب  هدرک و  یئامنهار  نید  هب  ار  وت  هک  تسوا  - 39
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، یتفای یمن  یئاهر  تدش  زا  يدش و  یمن  صالخ  اهماد  يان  گنت  زا  دش و  یمن  راکشآ  تیاده  هار  دوبن  وا  رگا  - 40
، ددرگ یم  كاله  دنک  اهر  سک  ره  هتفای و  تاجن  دنز  گنچ  واهب  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  وا  - 41

، دندش هراپ  وا  هدنشک  ریشمش  يزیت  زا  هک  لقع  یب  قرام  ردقچ  - 42
، تفر گنج  نادیم  هب  هکئالم  هورگ  یئامنهار  ناهاشداپ و  هدننک  مین  ود  هک  یماگنه  یسرپب  ردب )  ) زا - 43

، درک یلاخ  ار  نادیم  لد  رپ  ناراد  نادیم  زا  تخیر و  نیمز  هب  ار  دیلو  نوخ  یک  - 44
، دش وربور  امش  اب  هکیتقو  داد و  ناشن  ار  گرم  يور  دحا )  ) رد یک  هک  سرپب  ناشناعاجش  زا  و  - 45

، تشگ نوگنرس  مچرپ  نوچ  دوخ  روز  اب  تسکش  مهرد  دش و  مهرد  اه  هزین  هک  یماگنه  دنکفا  نیمز  رب  ار  هحلط  یک  - 46
، تخادنارب راگزور  هحفص  زا  ار  امش  دربنیب و  زا  ار  نآ  راثآ  یک  هک  سرپب  ربیخ )  ) ناگدنهد شراذگ  زا  نینچمه  و  - 47

، تخاس لدبم  يدنک  هب  ار  ناتاهریشمش  يزیت  داد و  رارق  گنج  يان  گنت  رد  دناشچ و  بحرم  هب  ار  گرم  یک  - 48
، دش هداهن  ناشگندرگ  ندرگ  ياهگر  رب  دندیشک و  نوریب  ماین  زا  ار  دوخ  ریشمش  هک  یماگنه  وش  ایوج  بازحا )  ) زا - 49

هحفص 367 ] ] 

، درک لابند  ار  اهنآ  یک  دندرک ، رارف  دندش و  قرفتم  دش و  یلوتسم  اهورگ  هب  سرت  هک  یماگنه  و  - 50
، دنتفرگ هدیدان  ار  وا  قوقحو  دنتفرگ  یشیپ  وا  رب  یهورگ  هک  یماگنه  یتفگ  هک  قیقحتب  - 51

دوب  دیهاوخ  بذعم  ناتترخآ  رد  دیدوب  شوخ  ناتایند  رد  هک  ردق  نامه  نوچ  دیشابن  لاحشوخ  - 52
، دوبهدرک توعد  راک  نیا  هب  ار  امش  یسک  ایآدیدش  نادرگ  ور  دوخ  ربمایپ  ياهتیصو  زاهک  یتما  يا  - 53

، دشاب هدرک  تیصو  يو  ضغب  هب  هک  دوب  نیا  دننام  امش  راک  دینک ، یئوکین  شیصو  اب  هک  دومن  تیصو  ار  امش  - 54
. تسا گرزب  رایسب  يراوگرزب  رد  هک  تسامش  ع )  ) یلع نیا  تفگن : يو  هرابرد  ربمایپ  ایآ  - 55

، اهامش زا  رتاناد  يا  هیضق  ره  كرد  رد  تسوا  و  نم ، زا  سپ  یهلا  یحو  نیما  تسا  نیا  - 56
يروآدرگ دوب  هدرک  لوغـشم  ار  امـش  هک  یماگنه  تسا  هدنـشخب  دنهد و  هقدص  دنک  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  هکنآ  تسا  نیا  - 57

ایند لام 
، تسا ناگ  هدننک  تواضق  نیرتهب  يا  هیضق  ره  ردوا  هکنآ  لاح  دیتفا و  شیپ  يو  زا  هکنیازا  دیزیهرپ  هب  - 58

، دیدوب هدنکآ  هاگآ  يو  رب  هنیک  ردغ و  زا  بلق  رد  یلو  تعاجش  سرت  زا  نابز  هب  طقف  یلو  دیدرک  تعاطا  - 59
، دیدومن زیت  يو  يارب  ار  دوخ  نآ  رب  ریشمش  مد  هک  تشذگن  يزور  هک  يدید  تسبرب  مشچ  ناهج  نیا  زا  ربمایپ  هک  یماگنه  - 60

نادان زا  دیدش و  هارمگ  دیدنادرگرب و  يور  يرگید  هب  يو  زا  - 61

هحفص 368 ] ] 

، دیتشاذگ رتارف  دوخ  دح  زا  ياپ 
، دیداد رازآ  رایسب  شرهوش  هب  دیدز و  رانک  شثرا  زا  ار  ربمایپ )  ) دمحا دنزرف  - 62

، داد رارق  سدقم  ار  تمان  داديرترب و  ار  وت  هک  یسک  قحب  دنگوس  امنهار  ربمایپ  دنزرف  يا  - 63
، دزاس ادج  تردپ  ثرا  زا  ار  وت  دنک و  یگ  هزیتسوت  اب  هک  یسک  درادن  یئاهر  منهج  شتآ  زا  - 64
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، درزآ ار  تردپ  درک و  رود  تقح  زا  ار  وت  هک  ار  یسک  هانگ  ادخ  دشخب  یم  ایآ  - 65
، دز گنچ  وت  ینمشد  نامسیر  هب  دنادرگرب و  يور  وت  زا  دش و  هارمگ  هک  یسک  دسر  یمن  تداعس  هب  و  هن ، - 66

، تتواقش دناوخ  ارف  تواقش  يوسب  ار  وت  یسرن و  تداعسب  وت  رکب ) یبا  ناشیوخ   ) میت يا  - 67
، ربمایپ ترضح  ترتع  هب  دنتشادن  یسر  تسد  هیما  ینب  اه ي  هلاسوگ  يدوبن  وت  رگا  - 68
، وت یتسرپ  يوه  دنکفا  منهج  شتآ  رد  ار  وت  هکلب  يدیسرن  تداعس  هب  دنگوس  ادخب  - 69

هتفگ تسار  دوخ  ياـعدا  رد  یـسک  نینچاـیآ  یهد ، یم  يرگید  هب  ارنآ  هکنآ  لاـح  ینک و  یم  رود  دوـخ  زا  ار  تفـالخ  ساـبل  وـت  - 70
، تسا

، امش رگم  دشن  نامیپ  مه  یسک  قافناب  دنگوس  ادخب  و  تسا ، رتشیب  امش  ینمشد  رمع ) ناشیوخ   ) يدع يا  وت  هک  یتسردب  و  - 71
، تسکش ار  وا  رهم  دوشگ و  رمع ) ردپ  ردام   ) كاهص متخ  رمع ) دج   ) لیفن هک  یتعاس  هن  یشابوت و  هک  يزور  دشابن  - 72

هحفص 369 ] ] 

، دوب یهاوخ  خزود  رد  هشیمه  هچنانچ  داب  یگشیمه  يزخ  نیا  هیما و  يا  داب  راع  يزخوت و  رب  - 73
، تشذگردامش ناردپ  زا  شردپ  ربمایپ  یصو  هک  روط  نیمه  يرذگرد  شناشیوخ  نیسح و  زا  هک  دوبن  نیا  رتهب  ایآ  - 74

، وت ناگ  هدش  دازآ  دادجا  اب  هکم  حتف  زور  درک  نینچ  شدج  هچنانچ  دولآ  یمن  ناشنوخب  تسد  یه  البرک ) رد   ) فط زور  - 75
، درب تمینغ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تمارک  اب  نایارسمرح  هک  تسا  امش  تسد  دننام  تفرگ  تیمنغ  امش  نازینک  زا  هک  یتسد  ایآ  - 76

(، البرک  ) فوفط زور  رد  ترضحنآ  نانز  دننام  دندش  رجعم  نودب  هکم  حتف  رد  امش  نازینک  ایآ  - 77
، درک یئامنهارنانآ  نتشک  هب  ار  امش  یسک  ایآ  تشگزاب ، شناگ  هدننک  تیاده  لتقب  هک  یتما  يا  -78

، تخیسگ مه  زا  ار  امش  لقع  نامسیر  دیدش و  هارمگ  هکنیا  ات  داتسرف  يراکدب  هاگترپ  هب  ار  امش  ناطیش  مادک  ای  - 79
، فط زور  رد  شنادناخ  هرابرد  دیداد  یمارگ ) ربمایپ   ) دمحا هب  یئازج  دب  - 80

، تسا هتفرگ  ارف  ار  وت  یجیگ  هنیآ  ره  نیسح  نتشک  رد  هدرک  ناهنپ  هک  يا  هعدخ  هب  يدشدونشوخ  رگا  - 81
، دوب هدننک  تیافک  يزور  رگا  دنک  یمن  تیافک  ار  وت  ار ، همطاف  دنزرف  تماعز  کلم و  وت  نتفرگ  تمینغ  رد  - 82

، دنک یم  ور  نآ  ور و  نیا  ارنآامش  ياهریشمش  يزیت  هدش و  هدنکفا  ارحص  رد  هک  یمسج  رب  هآ  درد و  - 83
هراپ ار  نآ  امش  ياهفس  هک  يدولآ  نوخ  ياه  هنوگ  نآ  رب  ادرد  - 84

هحفص 370 ] ] 

، دننک یم 
، دننک یم  يراز  هیرگ و  راتفرگ و  تاغط  تسد  رد  هک  ادخربمایپ  يا  وت  لآ  رب  ادرد  - 85

، دنرب یم  رسب  يراکهنگ  دناعم  ره  تراسا  رد  كانمیب و  یضعب  دننک و  یم  هبدن  یضعب  - 86
، دنشک یم  دوخ  فرطرب  ار  تنماد  هشوگ  نانمشد  هکیتلاح  رد  منکیمن  شومارف  ار  وت  بنیز  يا  دنگوس  ادخب  - 87

، دناشوپ ار  نآ  نیتسآ  اب  تتسد  هک  ار  تتروص  دنگوس  ادخب  منکیمن  شومارف  - 88
، ار تردارب  وا  زا  سپ  يدناوخ و  ار  تردپ  دنریگب  تراسا  هب  ار  وت  دنتساوخ  هک  یماگنه  - 89
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، دید یم  ار  وت  ندنک  ناج  لاح  رد  حورجم و  شیاضعا  هکیتلاح  رد  تردارب  تهجب  وت  ندرک  يراز  يارب  ادرد  - 90
، دیوگ خساپ  ار  وت  تسناوت  یمن  هکتشذگ  تخس  يو  رب  ردقچ  یگراچیب و  دردزا و  يدناوخ  یم  ار  وا  - 91

، دندید یم  ار  وت  يزور  البرک  هصرع  ردتردپ  مرکا و  ربمایپ  رگا  دنگوس  ادخب  - 92
، دننک هراپ  دنتسناوت  یمن  ار  وت  همیخ  ياهنامسیرو  دننکب  دنتسناوت  یمن  کته  ار  وت  - 93

، دشاب ربمایپ  طبس  يارب  تا  هیرگ  يزیریم  کشا  رگا  هدید  يا  - 94
، دنتسیرگ كالفارد  اهکئالم  وا  يارب  هکنآ  نک  هیرگ  هدش  ودب  ملظ  هک  هدش  هتشک  يارب  زا  - 95

الب ناحتما  ماگنه  رد  هک  نیسح  سفن  يا  يدرک  دای  دنگوس  - 96

هحفص 371 ] ] 

، ینک لمحت  ربص  اب  ار 
، دوب هدولآ  كاخ  تیاه  هنوگ  اهکاخ  رب  هک  دید  یم  فوفط  رد  تدج  رگا  - 97

، دننک نامیاپ  ار  وت  ناروتس  مس  يورهار و  راومه  نیمز  رب  هک  درک  یمن  رایتخا  - 98
، دید یم  اه  لمر  نآ  يور  البرک  رد  يزور  ار  وت  ربمایپ  یصو  تردپ  رگا  ای  - 99

، دنک تدازآ  ماد  يان  گنت  زا  هک  تشاد  وزرآ  دومن و  یم  وت  يادف  ار  دوخ  - 100
، دنتشاد اور  وت  رب  هک  یتیانج  زا  هآ  يرترب ، همه  زا  دندید  نوچ  اروت  دندرزآ  - 101
، يرترب كالفا  رب  وت  دش و  یم  هدیبلط  یئانشور  ترونب  هک  يدوب  یباتفآ  وت  - 102

، يدرک یم  باریس  وت  زا  تساوخرد  زا  شیپ  هک  يدوب  یئاراوگ  يایرد  وت  یکانمیب و  ره  درب  یم  هانپ  وتب  هک  يدوب  هاگ  هانپ  وت  - 103
، دشاب یم  کشم  زا  تربق  كاخ  نوچ  دناسر  یمن  یبیسآ  كاخ  یمرگ  وت  مسج  هب  - 104

، دوش یم  عفترم  وت  یگنشت  اراوگ  قیحر  زا  يدش  مورحم  نآ  بآ  ندیماشآ  تارف و  زا  رگا  - 105
، دش ربارب  دنچ  وت  يارب  اقب  راد  ياهتمعن  يدش  مورحم  ایند  یناف  میعن  زا  رگا  - 106

، دندش قادنخ  وت  ياقل  يارب  نیعلا  روحتشحو  زا  دنتسیرگ  وت  يارب  لوسر ) لآ   ) تریس كاپ  نانز  رگا  - 107

هحفص 372 ] ] 

، يدوب نهاریپ  زبس  هاگنابش  هکنیا  رگم  يدشن  سابل  نوگلگ  زور  هنایم  - 108
، مشاب وت  هار  يادهش  هلمج  زا  فط  رد  متسناوتن  هکنیا  يوزرآ  دهد  یم  جنر  ارم  - 109

، دندوب مک  تنارای  هک  یماگنه  رد  موش  وت  يادف  منک و  لوبق  ناجب  وت  ضوع  ار  ریشمش  مد  يزیت  هکنیا  ات  - 110
، منک يرای  کمک و  ار  وت  هک  متشادن  تداعس  هدش و  رایسب  ام  نیب  هلصاف  وت  تشذگرد  زا  سپ  رگا  - 111

. دمآ وت  رسب  هک  یبئاجع  دشاب  روآدای  هک  یهودنا  اب  مناوتب  هچنآ  منک  یم  هیرگ  وت  يارب  - 112
، منک یم  نایب  ار  تلئاضف  تنانمشد  رب  دشاب  رکشل  ره  زا  رت  تخس  هک  ایوگ  نابز  اب  - 113

، وت تیالو  لوبق  اب  دوب  مهاوخ  دیعس  ترخآ  رد  هک  مناد  یم  اققحم  نم  - 114
تنادنزرف زا  بیجن  هن  ردیح و  تردپ  لوتب و  تردام  تدج و  تیالو  نینچمه  و  - 115

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2457 

http://www.ghaemiyeh.com


، موش یم  دازآ  دیدش  تراسا  زا  تساهنآ و  رب  نم  لکوت  داعم  رد  هک  یهورگ  - 116
، دشاب امش  هیاس  رد  نیرب  تشهب  رد  هدش و  شبیصن  هک  يزوف  نیا  هب  ع »  ) یلع  ) امش هدنب  دشاب  شوخ  - 117

، دننک یم  فاوط  امش  هاگ  رارق  فارطا  رد  سدق  هکئالم  هک  یماگنه  ات  داتسرف  دورد  وت  رب  ادخ  - 118

هحفص 373 ] ] 

هدیصق 04

، ار لیبسلس  بآ  اهبل  اهندیکم  نیا  تشاد  رابرد  دوب و  هدیچیپ  مهب  شا و  هنوگ  هب  هزات  ياهوم  دش  نایامن  - 1
، درکیم زان  ناب  هک  شدنلب  سابل  رددرذگیم  ملباقم  زا  هکیماگنه  رد  هتسناد  لالح  حابم و  ارم  مارح  نوخ  هکیهام  - 2

، تسا هتشاذگن  ربص  دزوسیم  وا  قشع  رد  هکیقشاع  يارب  دیناشوپ و  ار  دوخ  لامج  رد  هکیئوهآ  - 3
، تسا هدوزفا  وارب  ار  یئابیز  هکیتسد  اب  تسا  هتشون  وا  ياه  هنوگ  رب  لامج  - 4

، تشگ ناهن  داد و  ناشن  ار  دوخ  نامشچ و  زارف  رب  شناوربا  نون  داب و  تشگ  رهاظ  - 5
، درک راتفرگ  هشیمه  باذعب  ارم  داد و  ناشن  ار  هنوگ  يالاب  هک  تساوخ  کمک  سپ  - 6

، تفرگ رارق  نآ  نیئاپ  سپ  دهد  رارق  وربا  يالاب  يا  هطقن  تساوخ  هک  نک  بجعت  وازا  - 7
، تفرگ ارف  ارم  راتفرگ  بلق  شقشع  دش و  داجیا  یلاخ  یخرس  هرمح )  ) ءاح رد  - 8

، دشاب خیرم  جربرد  برقع  هکنیا  دننام  دوش  رهاظ  وا  رگا  منیبیم  ار  نامسآ  هام  نم  - 9
، دوش لماک  ناب  تداعس  دشاب  شیاه  هنوگ  برقع  ود  نراقم  دوش و  رهاظنم  هام  رگا  اما  - 10

هحفص 374 ] ] 

، مگرم لاح  رد  شناگ  هدننک  رحس  ناگژم  شیاهیافلز و  نیب  نم  - 11
، دید ار  شا  هدنبیرف  نامشچ  دنیبب  ار  شیاه  هنوگ  رون  ات  تشگ  وا  فرطب  ممشچ  - 12

، دشن لطاب  شرحس  درک و  رحس  ار  اهلد  یلو  دنک  لطاب  ار  شرحس  هک  دمآ  - 13
، دشن لالح  هکدوب  یمارح  يرگید  دیسرن و  شیوزراب  یکی  هک  یقشاع  نوخ  رد  کیرش  ود  زا  نک  بجعت  - 14

، دومن تحاران  رایسب  ار  مبلق  دش  نم  بلق  کیدزن  نوچ  دمآ و  نم  يوسب  - 15
، دوب یئور  دیفس  بکرم  ربراوس  وا  مدوب و  تسدب  حالس  هکیتلاح  رد  مدرک  هلباقم  وا  اب  نم  دیشک  هزین  نم  نتشک  يارب  زا  و  - 16

، دیشخردیم نآ  ياه  هلیلم  هک  تشاد  نت  رب  يزبس  سابل  - 17
، دوب هدومن  توارط  اب  ارنآ  ناراب  شزیر  هک  يزبس  هخاش  يالاب  مدید  ار  یهام  - 18

، دوشیم هتسب  رس  رب  هک  تسیئاهولول  دننام  شیاهوم  اب  شیناشیپ  رون  ایوگ  - 19
ار رات  بش  یکیرات  درک  فرطرب  سپ  هدنیب  يارب  دش  راکشآ  نایامن و  هک  نامسآ  رب  دوب  يا  هدنشخر  - 20

، مدادیم شیامن  ار  یناتساد  شیارب  هکیلاح  رد  مدرک  باطخ  ار  وا  دش  مخ  دنک و  يزادناریتتساوخ  هکنآ  ات  - 21
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تسا . هدیسر  واب  یلتق  تسود  زا  هکیسک  نآ  يا  نآ  لثمب  دنکیم  حالس  زا  تباین  هچنآ  تسوت  يارب  - 22

هحفص 375 ] ] 

: دیوگ هک  اجنآ  ات 
تسین ، لودع  زگره  وا  نامرف  مکح  رد  ارم  تسا و  لدع  وا  ناردپ  هب  بوسنم  مکح  سپ 

منکیم ، شنرک  عضاوت و  هناعیطم  شیارب  نم  سپ  نم  زا  دنکیم  ضارعا  زان  هکیلاح  رد  ددرگیم  رب  سپ  موشیم  کیدزن 
، يدید دوخ  يوربور  ارم  راسخر  رگا  تسین  بجعت  ياج  تفگ  نمب  درک و  یئورشوخ  هدنخ  لاح  رد  سپ  منکیم  هیرگ 

درایب ، کشا  ینامداش  يور  زاربا  هاگ  ره  دنزیم  دنخبل  یناگدژم  لاح  رد  شرون  غاب  متسه و  یغاب  نم 
دننک ، یسفن  هتسکش  وشنرک  اهتدم  وهآ  هچب  دیص  يارب  مه  هشیب  ناریش  هکنوچ  وت  ینتورف  تسین  بیجع  روطنیمه  و 

شنزرـس وا  قشع  رب  منکیم  تفلاخم  هنیآ  ره  وا ) تسم  نامـشچ  يرامخ  هب  هراـشا   ) وا ناـگژم  نونج  میج  روتف و  ءاـفب  مروخیم  دـنگوس 
ارناگ . هدننک 

دوب ، هدش  نارگ  هکنآ  تبحم  رد  هدرک  نازرا  هدش و  ردقنارگ  هتفر و  الاب  هک  ار  یسفن  تتبحم  رب  هتبلا  مراودیما  و 
دنک ، اهر  وا  رگا  ار  یتسود  منکیم  نوزفا  دنک و  یتخس  رگا  تبغر  روطب  منکیم  یمرن  دنک و  يدب  هک  دنچره  منکیم  یکین  و 

، دوب رپ  وا  تبحم  زا  ملد  هک  دنچ  ره  متشاد  ارنآ  ندیسر  دیما  هک  هچنآ  زا  متجاحبمدشن  لئان 
تشاد ، دنهاوخن  یلزنم  ینادواج  يارس  رد  سپ  متشادیم  تسودهانگ  يارب  ار  وا  نم  رگا 

، دنشاب هدرکن  هدولآ  هانگب  ار  ناشنماد  دنشاب و  طبترم  مه  اب  يرمع  هکیتسودود  رب  ابحرم  يا 

هحفص 376 ] ] 

تسا ، هتسارآ  دشوپب  تفع  سابل  هکیسک  دهد و  تنیز  ارنآ  يراگزیهرپ  هک  تسین  یتفع  زا  رتابیز  يزیچ  چیه 
دور ، الابدش  هتشرس  يوقت  رب  شریمض  نطاب و  هکیسک  هدش و  هتشرس  يوقت  رب  ام  ياه  نطاب 

دنک ، ینادان  هکنیا  تسا  هدناوخ  ار  باتک  عنم  هکیسک  يارب  تسا  رود  تنایخ  يارب  هن  ار  وا  مراد  تسود 
یتسود ، نامیپ  زا  شردارب  ربمایپ و  يارب  ارنآ  مدرک  صلاخ  هک  ار  هچنآب  تسیئهدننک  شنزرس  نآ  رد  ارم 

ارناگرزب ، یسانشبرگا  اهتلع  نایم  رد  تادوجوم  یقیقح  تلع  دنگوس  بناجب  دنراوگرزب  ود  نآ  سپ 
ملاع ، راگدرورپ  يارب  ناراذگساپس  نارهاظ  نانطاب  ناینیسپ  ناینیشیپ  دنناشیا 

اه ، هدیرفآ  همه  رب  ناهاوگ  ناگ و  هدننک  دوجس  عوکر و  ناگدننک و  تدابع  نایاسراپ  دننانآ 
دنا . هدش  ادج  هک  دنیادخ  رون  زا  رون  ود  ود  نآ  دوب و  هدماین  دوجوب  یملاع  هکنآ  لاح  دندش و  هدیرفآ 

، دنوشن ادج  تقو  چیه  هدوبن و  ادج  زگره  دنمه و  اب  ود  نآ  ادخ  ظوفحم  ملع  رد 
دنک ، توالت  ارنآ  هکیسک  زا  نک  لاوئس  رد  یبایم و  روطسم  رون  هروس  رد  ارنآ  هکیرون  زا  سرپ  هب  سپ 

تفریذپ  ار  اهنآ  سپ  دید  مدآ  ار  اهنآ  هکیتقو  تاملک  زا  نک  لاوئس  و 
، نآيراوگرزب تمارک و  تفارش و  يارب  دراذگ  هعیدو  وا  تشپ  رد  سپ  ار  نآ  دیزگرب  سپس 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2459 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 377 ] ] 

دندش ، لقتنم  سپس  اهمحر  نیرتکاپ  رد  دندش  هدرپس  ود  نآ  ناتسرپادخ و  بلص  رد  دندرک  ریس  راوگرزب  ود  نآ  و 
دش ، نایامن  رقتسم و  مشاه  نب  بلطملا ) دبع   ) دمحلا هبیش  رد  رون  کی  اهنآ  رون  هکنآ  ات 

دش ، ناربمایپ  نیرتفیرش  نآ  یصو و  نیرتهب  نیا  سپ  ارنآ  دندیدنسپ  هکینامرفب  دندش  میسقت 
هن ، تسا  نیما  وا  ریغ  وا و  نیما  وا و  نیشناج  دمحم و  ناج  ع )  ) یلع سپ 

تفرگ ، رارق  وا  رانک  رد  دومن و  ادتقا  واب  درک و  يوریپ  ار  وا  هکتسیسک  نیرتهب  وا و  تلاصاهراپ  تفج و  و 
، دومن لسوت  تقلخ  لوا  ردواب  درک و  اعد  هکیتقو  نیا  زا  شیپ  مدآ  درک  هراشا  واب 

درک ، ادیپ  واب  لسوت  دومن و  اعد  حون  هکیعقوم  تفرگ  مارآ  شنافوط  رد  یتشک  وا  ببسب  و 
دوب ، هدنزوس  هتخورفارب و  نآ  هکنآ  لاح  دش و  درس  شوماخ و  لیلخمیهاربا  شتآ  وا  تکرب  هب  و 

دوب ، هدرک  تحاران  نارگن و  ار  وا  هکیزیچ  فسوی  نادقف  زا  دیسر  واب  هکیتقو  درک  اعد  بوقعی  وا  مانب  و 
تفرگ ، رارق  نآ  ياهتنا  ردو  دنکفا  هاچ  رد  هکیعقوم  درک  اعد  قیدص  فسوی  وا  مساب  و 

، دوب راتفرگ  هراچیب و  وا  هکیلاح  رد  ار  بویا  شربمایپ  يرامیب  ادخ  درک  فرطرب  وا  ببسب  و 
درک هدنز  ار  يا  هدرم  سپ  درکاعد  وا  مانب  میرم  نب  یسیع  و 

هحفص 378 ] ] 

ار ، ربق  كاخ  درک  رود  وا  زا  شربق و  زا 
دوب ، ناشورخ  جاوم و  شیایرد  هکیلاح  رد  ار  یئاه  هار  تفاکش  وا  ياصع  سپ  دناوخ  ار  ادخ  وا  مساب  نارمع  نب  یسوم  و 

دوب ، هدرکهرصاحم  یهوبنا  رگشل  اب  ار  اهنآ  تولاج  هکیماگنه  درک  اعد  دواد  وا  مانب  و 
دندرک ، رارف  هدیسرت و  شنایرگشل  مامت  دنکفا و  نیمزب  ار  وا  سپ  وا  رب  یگنس  تخادنا  و 

، دنتساوخ يرواد  وا  زا  هدش و  دراو  وا  زامن  بارحم  رد  نیمصاختم  رفن  ود  هکیتقو  دواد  درک  اعد  وا  مساب  و 
عازن ، هدنهد  نایاپ  شتواضق  دوب  نادنفسوگ و  مکح  رد  درک  يرواد  متسب  اهنآ  زا  یکی  رب  سپ 

دش ، ناسآ  مرن و  وا  رب  نهآ  وا  تکرب  هب  دیشخب و  شیراوگرزب  يارب  ار  وا  هدنشخب  ادخ  سپ 
تفریم ، الاب  درکیم و  ریس  وا  يارب  هدش و  وا  رخسم  داب  سپ  دناوخ  ار  ادخ  نامیلسوا  مانب  و 

ینامیلس ، تمشح  اب  درک  یگ  هدنز  نآ  رد  سپ  درک  اعد  وا  مانب  هکیماگنه  دشرقتسم  ینانچ  تموکح  وا  يارب  و 
، دش رضاح  اروف  سپ  دنک  رضاح  نامیلس  دزن  ار  سیقلب  تخت  تساوخ  هکیتقو  دناوخ  ار  ادخ  وا  مساب  ایخرب  نب  فصآ  و 

ماقم ، الاو  ربمایپ  ردارب  ادخ  دنلب  ریشمش  تیاده و  رون  هدیدنسپ و  دونشخ  هناگی و  ملاع  تسوا 
، نآرق هباشتم  مکحم و  لیوات  تسوا  يارب  نآ و  مکح  نآرق و  ملع  تسوا  دزن  هکیسک 

هحفص 379 ] ] 

دشاب ، وا  یئاد  ای  ومع و  مالسلا  هیلع  یلع  دور  الاب  يراوگرزبو  تفارش  تهج  زا  یمشاه  هاگ  ره  و 
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دشاب ، هدوب  رمع ) دج   ) لیفن نامدود  لسن و  زاشردام  هکنیا  هن  هدرم و  رسپ  میت  ادج و  هکنیا  هن 
دراذگن . كاخب  اهنآ  ربارب  رد  يراوخ  يور  درکن و  هدجس  نانآ  يارب  زگره  هکیئاهتب  دننکش  و 

اهنآ ، نتسکش  يارب  تفر  الاب  ربمایپ  هناش  رب  هکیتقو  دندرک  هدجس  وا  تبیه  سرت  زا  اهتب  یلو 
هتشذگ ، نامز  رد  نمحرلا  لیلخ  شردپ  رگم  هدیسرن  ناب  تفارش  تهج  زا  ار  تلیضف  نیا 

درکرارف ، باتشب  سرت  زا  تفای و  تسد  یناهنپ  رد  اهناب  هکیعقوم  تسکش  ار  اهتب  یتقو 
تسا ، لضفا  عاجش و  مالسلاهیلع  یلع  هک  نیب  هب  نک و  هسیاقم  دشصخشم و  ود  نآ  نایم  لعف  ود  نیا  سپ 

، ار دوخ  ناردپ  نیلوا  درک  يوریپ  لعف  رد  هک  هاگداز  تهج  زا  ار  مدرم  نیرتهب  ینیبب  ات  نک  هاگن  و 
دنک . لمات  هداد و  شوگ  هکنآ  يارب  نآ  رد  تسین  یکش  هکتسنانچ  تسار  وا  نخس  وهدنیوگ  تسوا  و 

دنراذگ ، دازآ  ارم  عنم و  ار  نتفر  الاب  هکیئاج  رد  دوش  هدرتسگ  دنسم  نم  يارب  رگا  ادخب  مسق 
دشاب ، تموصخ  عطاق  حیصف و  هکیمکح  ناشتاروت  ياضتقمب  منک  مکح  میلک  یسوم  موق  رد  هنیآ  ره 

فرحنم منک  میقتسم  ناشلیجنا و  ياضتقمب  حیسم  موق  رد  منک  يرواد  و 

هحفص 380 ] ] 

ارنآ زا  جک  و 
، دنک عازن  لصفو  ناسر  هکیمکح  ناشنآرق  مکحب  اهناملسم  نایم  منک  تموکح  و 

دروآ ، لیلعت  هدرک و  حیرشت  هچنآ  رد  تفگ  تسار  نیما  ع )  ) یلع هک  دننک  رارقا  هدمآ و  نخسب  اهباتک  هکنآ  ات 
تشذگ ، هکینامز  رد  مدآ  زا  شیپ  زا  هتشذگ  ياهنرق  زا  دیهد  ربخ  ارم  سپ 

دنا ، هدومن  ادیپ  وا  ملعب  هطاحا  ناگ  هدنیآ  ناگ و  هتشذگ  ایآ  سپ 
دشاب ، ینخس  رت  غیلب  نآ  زا  تغالب  نابحاص  يارب  يدید  یهاوخ  ایآ  نک  هغالبلاجهن  هب  یهاگن  و 

، تسا هدومن  تکاس  ار  حیصف  رونخس  هدنام و  سپاو  گنگ و  نارگید  نآ  ربارب  هکیئاهمکح 
هدش ، لزاننآرق  زج  یباتک  نآ  زا  رترب  دید  یهاوخن  زگره  سپ  نآ  زا  اه  هشیدنا  نابحاصدندش  هدنمرش 

دومن ، لح  ارنآ  لگشم  سپ  نآ  شیپ  دش  وگزاب  هکیئاهرواد  اه و  هصق  تسوا  يارب  و 
درب ، كاروخ  نیرتکاپ  ودندروآ  ربمایپ  يارب  هکیتقو  هدش  نایربغرم  نداتسرف  زور  رد  و 

مراد ، تسود  ار  وا  نم  يراد و  تسود  ار  وا  هکیسک  نیرتبوبحم  ارم  روایب  ایادخ  راب  تفگ  ربمایپ  هکیماگنه 
، تسین یضوع  یگتخاس و  هدرک  تیاور  وا  هچنآ  هدرک و  تیاور  ارنآ  کلام  نب  سناهکتسیئ  هصق  نیا 

سپ فرط  يارب  تسا  یتلیضف  تخس  رس  نمشد  یهاوگ  و 

هحفص 381 ] ] 

ار ، اه  هار  نیرت  لهس  نک  يوریپ 
دشاب ، نا  هدنیوج  وار  تیاده  دسانشب  هکیئاناد  يارب  ار  وا  برد  زا  ریغ  دجسم ) يوسب   ) ار هباحص  ياهرد  تسب  و 

دنک ، ولغ  رگا  تسا  روذعم  شرتخد و  رهوش  هرابرد  هدش  هارمگ  ناتربمایپ  تفگ  ناشیا  هدنیوگ  هکیتقو 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2461 

http://www.ghaemiyeh.com


داد  حیجرت  مدرم  رب  ار  وا  تلیضفو  تفارش  تهجب  هک  تسین  نیا  زجب  هدشن و  وا  يوسب  یحو  هک  ادخب  مسق 
تسا ، هداد  اوران  تبسن  هدرک و  یئارس  هوای  ربمایپ  قح  رد  هک  ار  یسک  دنک  بیذکت  هک  دمآ  دورف  ینشور  هراتس  هکنآ  ات 

دومن ، لزنم  دمآ و  دورف  ردیح  يارس  رد  ایدنام  حبص  ات  وا  هناخب  ایآ 
دریگ ، رارق  حیجرتو  دنسپ  دروم  هک  هدشن  دجاو  شدننامب  وا  زا  ریغ  سکچیه  ار  اهتبقنم  نیا 

تشاد ، مدقم  زیچ  هچ  ار  رکبوبا )  ) یلوا و  هدوب ... تفالخ  بصنم  یعدم  يارب  یتلیضفهچ  متسنادیم  شاکیا 
درکیمن ، لزع  ار  وا  زگرهدوب  هدیدنسپ  ار  وا  شربمایپ  رگا  درک و  ادیپ  ار  تفالخ  یگتسیاش  زامن  عقوم  واندز  سپاو  ندز و  رانکب  ایآ 

، دش راوازس  ار  ماقم  نیا  یتفاسم  ندرک  یط  زا  دعب  تئارب  هروس  نداتسرف  زور  رد  تعرسب  ار  وا  ندینادرگرب  هب  ای 
دوب ، هدش  لزان  وا  رب  هک  یییحو  شربمایپ  هب  هلالج  لج  دنوادخ  درک  یحو 

، دشاب تلیضف  اب  بوخ و  هک  تدوخزا  يراوگرزب  درم  نک  باختنا  سپ  دناسرب  ار  تئارب  هروس  وت  زا  ریغ  دیابن  هک 

هحفص 382 ] ] 

دینک ، لاوئسنم  ناتسود  نیا  ع )  ) یلع رگم  دوب  هدش  ناب  هجوتم  هکیدصقم  ناب  تفر  سپ  ایآ 
درک ، رارق  ساره  وسرت  زا  دنگوس  وت  ناجب  ربمایپ  مچرپ  اب  هکیتقو  ربیخ  زور  رد  ای 

، تخیرگیم نانز  دایرف  هدیشک و  نیمز  هب  ار  مچرپ  هکیلاح  رد  گرم  سرت  زا  تشگرب  تفر و  مچرپ  اب  یمود  و 
دنتشگرب ، هدرک و  گنجب  تشپ  يراوخ  اب  هتسکش و  ار  نامیپ  ارچ  رفن  ود  نآ  زا  يدرکن  لاوئس  ایآ 

داتسیاب ، شمچرپ  ابكانلوه  رطخ و  ياج  رد  هتفر و  گرم  يوسب  هک  دوب  هک  ع )  ) یلع نسحلا  وبا  زج  و 
تخادناهعلقب ، هلزلز  هدنک و  ار  هعلق  یگنس  برد  زارد و  ار  شتسد  اریربیخ و  بحرم  درک  كاله  و 

تسین ، كاردا  لباق  شتافص  قیقد و  شیانعم  هکیببس  تادوجوم و  تلع  يا 
، تسا هدیسر  هدرک  هراپ  ار  هدرپ  یئاهنت  هب  هکیسک  هدش و  هتشادرب  شیولج  زا  هدرپ  هکنآ  يارب  رگم 

دشیمنلماک ، زگره  دمحم  نید  صقن  وت  لامک  دوبنرگا  هک  راختفا  تهج  زا  تسیفاک  وت  يارب 
دشیمن ، لوبق  زگره  نآ  ضرف  دوب  هدشن  وت  دایب  نورقم  رگا  بجاو  ياهزامن  و 

دشابرترب ، هتفای و  ینوزف  وا  بقانم  دوش  رکذوا  ریغ  بقانم  هاگ  ره  هکیسکیا 
بحاص راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  رب  وت  نادوسح  زا  مهاوخیم  رذع  نم 

هحفص 383 ] ] 

داد ، يرترب  تشاد و  مدقم  ار  وت  وت  لالج 
، تساهنآ يالاب  هکیسکب  دنزرویم  گشر  دنتسه  نیئاپ  بتارم  رد  هکیناسک  هک  تسین  نیا  زج  سپ  وت  ماقم  يدنلب  رب  دندیزرو  دسح  رگا 

تسا ، هدرک  ولغ  وت  هرابرد  هک  ار  یسک  درادیم  روذعماهیناهن  هب  تنداد  ربخ  وت و  ندرک  هدنزهدرم 
دنداد ، نآ  تشگزاب  هب  یهاوگ  همه  هک  شندرک  بورغ  زا  دعب  ار  نابات  دیشروخ  وت  ندینادرگرب  هب  و 

دوب ، هدش  مک  هتفر و  نیئاپ  شبآ  هکیلاح  رددرک  حبص  دوب و  هدش  زیربل  هدمآ و  الابشبآ  هکیلاح  رد  تارف  رد  نامرف  ذوفن  هبو 
دوب ، هتفر  ایند  زا  هکیتقو  ناملس  نداد  لسغ  يارب  نئادمب  یبش  رد  تندماب  و 
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، ارنآ دوب  هتسنادن  هک  يا  هیضق  فشک  يارب  وتدزن  دمآ  هکیعقوم  اهدژا  تیاکح  و 
يدوب ، هداد  لیصفت  ارنآ  لمجم  هک  نآ  ملع  يارب  یلاحشوخب  تشگرب  وار  وا  لکشم  يدرک  لح  سپ 

نامیاز ، درد  وا  رب  دش  ناسآ  ات  شیارب  يدرک  اعد  سپ  درک  شرسمه  نامیاز  یتخس  زا  تیاکش  يزور و  رد  وت  دزن  دمآ  يرتش  و 
دنداد ، ار  وت  خساپ  باتشب  سپ  يدرکیم  باطخ  ار  میقر  لها  هکیلاح  رد  طاسب  يالاب  زا  يدش  دنلب  و 

كاخ ، ياه  هدوت  ریز  رد  ناگ  هدرم  اب  يوگ  نخس  اهارحص و  رد  اه  گرگ  هدننک  باطخ  يا 
تسا هداتفا  البرک  نیمز  رد  وت  نیسح  هکيدیدیم  يدوب و  رضاح  امش  اه  هدنز  نایم  رد  شاکیا 

هحفص 384 ] ] 

دندوب ، هدرب  تراغب  ار  وا  سابل  هک  وا  نابرق  مناج  سابل  ياجب  ار  وا  دیناشوپیم  البرک  كاخ  هکیا  هنهرب 
هدوب ، هدولآ  نش  وكاخب  شیناشیپ  نوخب و  هتشغآ  هکیلاح  رد  غاد  ياهگنس  يور  هداتفا 

دوبن ، وا  يارب  یبآ  شندب  نوخ  زا  ریغ  دوب و  حورجم  شیاضعا  هکیا  هنشت 
دوب ، وا  هراوهگ  تخت و  لکوم  لیئربج  اهتدم  هکیلاح  رد  دندرک  لاماپ  ار  شا  هنیس  يور  اهبسا  و 

، دندرکیم ار  وا  دصق  ملع  يارب  هک  ار  یئ  هنیس  دندرک  لاماپ  یهانگ  هچ  يارب  یتسنادن  ایآ  دش  هتشک 
دیسوبیم ، ارنآ  شتفارش  يارب  ربمایپ  هزادنا  هچهکیلاح  رد  دزیم  نارزیخ  نوچ  وا  نادندب  و 

دندادیم ، خساپ  ار  نانآ  قالش  اب  دندوب و  نانک  هلان  نایغاط  تراسا  ریجنز  رد  وا  نادنزرف  و 
داب ، نک  هلان  هدیدغاد  نانز  يادف  مردپدندرکیم  هیرگ  شفارطا  زا  وا  نانز  و 

ارحص ، نایشحو  اب  دندش  شونامو  ناشلزانم  زا  دندرک  ترجاهم  هکیتاداسزا  ار  اقآ  دیس و  نیرتهب  درکیم  هلان 
، دندومن بورغ  هبرضاغ  نیمز  رد  دندرکعولط و  هنیدم  رد  هک  داب  یئاه  هام  نابرق  مردپ 

، ددرگن هدنامرد  زگره  دوش  دراو  اهنابهکیسک  درکن و  سمل  یگنسرگ  تدش  ار  اهنآ  ینمادکاپ  هکیگنج  ناربش 
يراوگرزب تهج  زا  هدروخربيدنت  نارابب  ناشیاب  دنک  دروخرب  هکیسک 

هحفص 385 ] ] 

، يا هچبریش  اب  دوش  ربارب  هچ  رگا  یگ و  هدنشخب  و 
دندش ، هراوآ  ردب و  رد  ناشلزانم  زا  هکیهورگ  نابرق  مردپ  ناشلزانم  زا  ارناشیا  دنک  نانمشد  ياهتسد 
دندیدیمننآ ، زا  يا  هراچ  درکیم و  تکرح  ناشفارطا  گرم  هکیلاح  رد  رابجا  رارصاب و  دندرک  ریسس 

دنتخاس ، دوخ  هاگیاج  نکاما  نایم  زا  ار  تارف  رانک  سپ  دش  گنت  ناشیا  رب  ناشنطو 
دنک ، راکش  ار  زاب  یئایرد  گشجنگ  هک  يرادن  لوبق  مه  وت  منکن و  لایخ  دش و  زوریپ  ناشیا  رب  نایتوغاط  تسد 

دشیم ، هتخیر  هنوگ  لالح  ناشنوخ  ناشیاهریشمشب و  دوب  وا  کیدزن  رد  هکیتارف  بآ  ناشیا  زا  دندرک  عنم 
دندوب ، هدش  هدرمژپ  بصن و  اه  هزین  كون  رب  سپ  ناشیاهندب  زا  ناشیاهرس  دش  رود 

دوب ، راتفرگ  کی  ره  تقیقح  رد  وناشیاه  هتشگ  نادقف  هبصغ  يارب  ناشریسا  درکیم  هیرگ 
، دنربیم ریجنزب  هتسب  ار  يرگید  نآ  هداتفا و  شیاهگر  نوخب  هتشغآ  تسار  فرط  رب  یکی  نیا 
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درکیم ، هراپ  هراپ  ارناریش  هچب  اهگس  هتسب و  تراساب  ارناریش  هک  تسا  بیاجع  زا  و 
دنربیم ، هتسب  اپ  تسد و  هعماج  لغ و  ینیگنس  ریز  رد  هک  نیدباعلا  نیز  يارب  دزوسیم  بلق 

، دوب كانمیب  تحاران و  شیاهتبیصم  يارب  ونارگ  ریجنز  ریز  رد  دوب  باتیب 

هحفص 386 ] ] 

دوب ، یلمحم  ياه  لمحم  نایم  رد  وا  يارب  ما  هنوگ  تروص و  شاکیاو  داب  يریسا  يادف  مناج 
 0 دندوبن لوا  ياه  توغاط  ياهنوعرف و  رگا  هک  یتسار  مسق  هدنشخب  يادخب  مروخیم  دنگوس 

دمایمن ، دردب  شدنزرف  تبیصم  زا  مه  یلع  بلق  دشیمن و  ناشیرپ  برطضم و  شا  هون  هرابرد  دمحم  بلق 
دوشن ، شوماخ  نآ  هلعش  زگره  هک  دنتخورفا  یگنج  یشتآ  دنتسب و  ربمایپ  اب  هک  ار  یئاهنامیپ  دندرک  تنایخ 

لطاب ، هاوخ  دشاب  قح  هاوخ  یقولخم  ره  دوشیم  ضرع  وا  رب  هکیسکیا  فارعا  بحاص  يا 
ار ، هارمگ  ناراکهانگ  نآ  زا  دنکیم  عنم  لالح و  حابم و  شبزح  يارب  هکیرثوک  ضوح  بحاص  يا 

، داد هقدص  عوکر  لاح  رد  دناوخ و  زامن  درک و  اعد  دومن و  یعس  درک و  فاوط  وتفگ  کیبل  هکیسک  نیرتهب  يا 
دومن ، رایسب  ارششخب و  دیشخب  هکیسک  تسا ، هزنم  یناوارف  ظحب  امش  زا  متفای  تسد 

، موشن لوغشم  امش  ریغ  حدمب  زگره  هکنآ  منم  ناشنهاشداپ و  حدمب  دندش  لوغشم  ایند  نادنزرف 
ار ، یمکزیچ  ناشیاه  هتفگ  رب  دندوب  هدرک  لیصحت  هکیلاح  رد  دنتشگرب  ناشیا  نکیل  اهنآرب  دورو  يارب  دندرک  دمآ  تفر و  اهنآ  و 

تسا ، تانسح  اهباوث و  نیرت  نارگب  رپ  نم  ياه  هنیفد  سپ  ار  دوخ  حدم  امشب  مداد  صاصتخا  نم  و 
کلام و هکیسک  تسین و  میارب  یجایتحا  مزاینیب و  امش  تکرب  هب  نم  و 

هحفص 387 ] ] 

، درک دهاوخن  لاوئس  زگره  امشریغ  زا  هک  دوش  يزاینیب  ار  يرگناوت  دش  زیربل 
تسا ، هناقداص  شیتسود  هک  یظافلا  هیبرع  هحیدم  یلع )  ) زا تسوت  شکشیپ  نم  يالوم 

، تسا هدرک  ادج  هدومن و  لمکم  ارنآ  بیترت  مظن و  هکتسیدیراورم  نکیل  نآ  دننام  یئالط  تسین 
دوشن ، مولعم  زگره  وت  ریغ  يارب  شیابیز  هک  يا  هزیشود  ناوجون  سورع  نک  وجتسج  نم  زا  سپ 

شاب ، اریذپ  اونش و  ناراوگرزب  دنزرف  يا  نآ  يارب  سپ  تسامش  نتفریذپ  لوبق و  نآ  هیرهم  قادص و  سپ 
، دنک اعد  دنلب  يادصب  زامن  يارب  جالفلا  یلع  یحهدننک  اعد  هکیمادام  دورد  نم  زا  تسامش  رب  و 

دزدنخبل ، رمع  نادند  وا  هیرگ  يارب  دشاب و  هتشاد  نایرج  یگ  هدنز  هکیمادام  داب  امش  رب  ادخ  دورد 

هدیصق 05

لزانم . هدنامیقاب  يا  منبش  ياهتسد  وت  اب  دنک  هحفاصم  نم و  بوبحم  هلحم  يا  ربا  ياه  هرگ  وت  رب  دوش  هداشگ 
دیوگ ، هکنآ  ات 
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، دوشیم رود  هدرک و  تکرح  هک  تسا  صخاش  هیاس  لثم  ناگ  هدنیارس  نامز  لاصو و  زا  دعب  ندرک  يرودب  درک  لیم 
، ار وا  دنتفریذپن  دندرک و  دروخرب  ینمشد  توادعب و  ار  وا  مالسلا و  هیلع  یلع  نامیپ  زا  دندرک  لودع  هکیهورگ  زا 

هحفص 388 ] ] 

هکلب دندرکن  لودع  بح  رد  هنیک و  يور  زا  ... ) بلاطیبا نبای  کل  خب  خب  دـنتفگیم  هک   ) واب ریدـغ )  ) زور رد  ار  ناشلوق  دـندرک  ضوع  و 
دنتشگرب ، وا  تیالو  زا 

، دندوب هدرکن  نفد  هدادن و  لسغ  ار  وا  زونه  هتفر و  ایند  زا  ناشنیب  رد  هدنهد  تراشبو  امنهر  ربمایپ  هک  اجنآ  ات 
دندوب  لوغشم  مرگرس و  هدیزگرب  ربمایپ  تبیصمو  نادقفب  هکیلاح  رد  کلم  يوسب  دنتشگرب  هلجع  باتشب و  هک 

، دنک یئاقآ  هشیب  ناریش  رب  هراکیب  لو  هک  هدش  اجک  ناردپ و  یب  نآ  دنتخادنارکبوبا  ندرگ  رب  ار  تفالخ  قوط  و 
تسا ، بصاغ  تفالخ  ماقمو  تمس  رد  وا  هک  دنتشاد  نیقی  هکنآ  لاح  دندرک و  نینموملاریماب  باطخ  ار  وا  و 

داد ، بیرف  ار  ناشیا  وزرآ  ینادان و  هدیا و  دشاب و  نانآ  نایم  رد  تفالخ  رما  هکدندرک  قافتا  و 
گرزب ، لکشم و  تبیصم  هثداح و  نیا  زا  وا  رب  ياو  يا  سپ  ار  (ع ) ءارهز همطاف  لزنم  دننزب  شتآ  هک 

دیدرگ ، لعتشم  شتاب  یببس  چیه  نودب  دش  لیئربجنانآ  نیمشش  دوب و  رفن  جنپ  نآ  رد  هکیا  هناخ 
دندوب ، هتفرگ  ار  وا  فارطا  هکیتسپ  مدرم  نایم  رد  شلزنم  نایم  زا  ار  یضترم  دندروآ  نوریب  و 

دنا ، هدش  نآ  کلام  بحاص و  هیام  ورف  تسپ و  نادرم  هک  ار  یتلود  وهدش  مک  شنارای  هک  ار  ینید  دیسر  دایرف  مدرم  يا 
، تسا یحو  ماقمب  لصتم  نورقم و  هک  دش  تفالخ  راکب  تسد  رکبوبا )  ) ناعدج رسپ  رودزم 

هحفص 389 ] ] 

دندوبن ، ینادان  مدرم  رگا  اجک  یهلا  تموکح  تفالخ و  اجک و  میت  نادنزرف  سپ 
دندوبن ، لمع  شناد و  ملع و  تناتم و  یئاسراپ و  دهز و  راختفا و  ياراد  هکیمدرم 

درکیم ، يداش  تفالخب و  دوب  لاحشوخ  وا  هکنآلاح  متسین و  یبوخ  درم  نم  هک  دیراذگاو  ارم  ینولیقا )  ) دنتفگ اهنآ  زا  یضعبو 
تسا ، هتفگ  تسار  درمنآ  شلوق  ود  زا  کی  مادک  رد  سپ  یمودب  ارنآ  درکراذگاو  درکیم  هلاقا  هکنامه  و 
دوشگ ، ار  هلداجم  ینمشد و  باب  تفالخ  نتفاکش  زا  شتوادع و  زا  رمع )  ) يدع ار  وا  درک  يوریپ  سپس 

، درکن دودسم  ثداوح  زا  ار  یخاروس  هنخر و  سپ  درکیم  تکرح  ناب  هک  ار  وا  هریس  فده و  داد  ناشن  وا  شور 
دش ، لقتنم  اه  هنیک  روطنیمه  تفرگ و  ندرگب  ارنآ  نامثع )  ) هیما رسپ  سپ  ار ) يرفن   6  ) ءاروش رد  تروشم  درک  عمج 

دندوب . یتلود  تموکح و  دب  سپ  رگید  یخرب  يارب  یضعب  دندراذگ  ثراو  يراکمتس  رب  ار  تفالخ  دندینادرگ  تسدب  تسد 
دیدرگ . لوزعم  رود و  یهلا  تموکح  زا  دوبهدش  ادخ  نذاب  یحیرصت  وا  هرابرد  هکیسک  رما و  بحاص  و 

دوب . لثملا  برض  مدرم  نایم  رد  وا  یئاسراپب  هکیسک  نانیشناج و  نیرتهب  ربمایپ و  ردارب  وا  و 
، دندوب يزع "  تال و  شتسرپ "  لوغشم  یگمه  مدرم  هکیلاح  رد  نتفرگ  یشیپ  تهج  زا  مالسا  رد  مدرم  نیرت  مدقشیپ  و 

دومع هکیماگنه  شندمآ  دورف  زا  دعب  قح  هدننک  دنلب  و 
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هحفص 390 ] ] 

دوب ، هدش  جک  فرحنم و  تسس و  نید 
دوب . عاجش  نامرهق  هزرش و  ریشو  دندرک  ینکش  دهع  نانآ  هکیتقو  ریلد  وراوگرزب  ءاسراپ 

ار ، تب  وا  ياه  هشیدنا  درکن  ادتقا  ناراکمتس و  نادان و  ناهارمگ  نایم  رد  درکن  یگ  هدنز  هکیسک 
تلوهک . سرد  لحم  نیرتالاب  نانآ و  نایم  رددوب  مدرم  نیرت  ملاس  یکدوک  رد  وا  هکنآ  لاح  ار و  وا  دنتشاد  فاعم 

دومنیم . يدب  لمحت  هدومن و  یفالت  یبوخب  ار  يدب  دوب  تمارک  وملح  ياراد  هراومه  وا  هکنیا  و 
دوب . لصتم  متس  دندرک و  ملظ  نیسحب  وا  زا  دعب  دوب و  مولظم  وا  تفر و  ایند  زا  هکنآ  ات 

دندرکیمدمآ . تفر و  اهدصاق  هتشون و  وا  يوسب  اه  همان  دنداد و  يرای  هدعو  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  زا 
دشیمن . وا  کیدزن  ناشیا  زا  يرتش  ناشیا و  تیاعر  زا  يزور  ار  دوخ  تسد  تشادیم  هگن  شاکیا  سپ 

دشیمتفایرد . بیرف  بلقت و  ناشتشرس  زا  دوب و  رادیرخ  رپ  مرگ و  ناشیاب  قافن  رازاب  هکیمدرم 
. دندومن هلص  دندرک  اهناب  يدب  هکیناسک  هب  یلو  ار  وا  يدنواشیوخ  تبارق و  درکن  هلص  زورکی  هک  ادخب  مسق 

تارفب . دورو  يارب  دوب  یعیسو  ياه  هار  اهگس  يارب  وارب و  ار  تارف  بآ  دندرک  مارح  و 
. دندوب هداد  شیپ  زا  هکیا  هدعو  رب  ناشیا  زا  دوبهدش  گنت  وا  رب  نیمز  هکیلاح  رد  دنتشاد  هگن  ار  وا  و 

هحفص 391 ] ] 

یئاه . هلعش  نآ  ندرک  نشور  زا  تخورفا  تشادرب و  هدرپ  نآ  ياپ  زا  دادماب  زا  ناشیا  نایم  رد  گنج  هکیتقو  ات 
دندومن . ینکش  دهع  هن  دندرک و  ایندب  لیم  هن  دندوب  شنم  گرزب  هک  وا  يور  شیپ  زا  يریمض  نشور  ناناوج  دنتفرگ  یشیپ 

. لسع ياهودنکزا  گرم  لبق  زا  دندرک  عمج  ناشدوخ  يارب  یئاولح  هکنآ  لثم 
دنتشادهگن . ار  دوخ  هانگ  زا  وار  لماک  سابل  تاقباسم  نتم  رد  دندیشوپ 

ناهج . نیا  زا  دندرک  چوک  سودرف و  تشهب  يوسب  دنتفر  ار و  تسپ  يایند  وا  لباقم  رد  دنتفگقالط  و 
دش . ناسآ  ناشیا  رب  نداد  ناج  سپدش  نایامن  نآ  يارب  هک  یئاهتشهب  يالابرد  ار  نیعلا  روح  دندید 

دندرک . هچناب  دندش  الاو  ماقم  تهج  زا  سپ  ناشیاردقنارگ  كاپ و  ياهنوخ  نیمز  يور  رب  دشيراج 
. دنتشک هک  ار  ناگ  هتشک  رب  نید  زا  هزادنا  هچ  هک  تسامش  يارب  دندرک و  گنج  هکیا  هکرعم  ره  رد  هک  هزادنا  هچ  دندش  هتشک  رگا 

دوب  هدش  هتسب  وا  رب  اه  هار  هدنام و  ناشکرس  نایم  رد  اهنتهکیلاح  رد  ادخ  ربمایپ  طبس  رب  سوسفا 
دوب . نا  يارب  یمیب  سرتو و  یسرت  میب و  دوبن  نآ  رد  یکش  هکیبلقبارنانمشد  تخادنایم 

تسا . راوتسا  یهوک  شجاوما  شیپ  رد  هک  تسا  یلیس  درکیم  هلمح  شبسا  اب  تقو  ره  هکنآ  لثم 
اهیدنلب يالاب  زا  هدجس  تلاحب  دمآ  دورف  كاخ  رب  سپ  عوکر  لاح  رد  ناشیا  رب  ار  ریشمش  تخادنا 
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سپ ... ار  ناشیا  ياهرس  وا  ریشمش  زیت  ياه  هبل  دیرب 
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دشیم . هدز  لثم  یئوگتسارب  تسار و  نخس  بحاص  هک  ملسم  نب  دیمح  ارنآ  هدرک  تیاور  هک  قیقحتب  و 
دشاب . نوخب  هتشغآ  ناشیا  زا  یخرب  هداتفا و  كاخب  هتشک و  شنادناخ  زا  يرایسب  هکار  یسک  مدیدن  نم  تفگ : هکیتقو 

یتسس . هن  دیسر و  ار  وا  يراوخ  هن  هک  دندنکفا  نیمزب  مان  هدوتس  بسا  تشپ  زا  یهوک  دننام  ار  وا  دیوگ : هک  اجنآ  ات 
دوب . يدیدش  یگنل  اهریت  زا  واب  هکیلاح  رددرب  اه  همیخ  يارب  ار  وا  گرم  ربخ  شبسا  هک  وا  رب  نم  سوسفا 

تشاد . بارطضا  قوش و  زا  هدنکآ  یلد  وا  يارب  وا و  يوسب  دیودیم  هک  بنیز  رب  نم  هودنا  سوسفا و 
تسا . كاخ  زایسابل  وا  رب  لامش  داب  شزو  زا  داتفا و  كاخ  يور  رب  نایرع  شندب  هک  ار  وادید  هکیتقو  سپ 

دوب . لوغشم  گرم  تبیصمب  وا  زا  نیسح  هکیلاح  رد  دسوبب  ار  شنساحم  هک  وا  رب  داتفا 
درکیم . روتسم  ار  دوخ  فیفع  تروص  شپچ  تسد  اب  درکیم و  رود  نیسح  زا  ار  ریشمش  شتسار  تسد  اب 

تسین . هدوتس  هدیدنسپهلجع و  همطاف  رسپ  نتشگ  رد  هک  نکن  وا  رب  باتش  هلجع و  رمش  يا  تفگیم :
. تفای نایاپ  وا  دجب  تما  رد  يربمایپ  هکیسک  لوتب و  یلع و  رسپنیا  تسین  ایآ 

دوشیمن . نآ  يراوگرزب  هب  کیدزن  لحز  هراتس  هک  دوشیم  هیرذ  تفارشب  یهتنم  هکینانچ  ماما  تسنیا 

هحفص 393 ] ] 

دنکیم . تسپ  طقاس و  ار  ناوج  اهشزغل  ادج  خزود و  شتاب  هشیمه  يارب  ار  وت  دزادنایم  هکیشزغل  زانک  رذح 
دنوش . شنزرس  رگا  رفک  لها  شهوکن  تسا  هتسیاش  ایآ  ارتفلاخم و  رگم  نآ  رب  درکن  يراددوخ  تخبدب  رمش 

دادیم . هسوب  شیاهنادندب  هدیکمار و  شنابل  ادخ  ربمایپ  اهتدم  هک  ار  يرس  دنک  ادج  هک  تفر  و 
دزیخیم رب  یهاگ  دتفایم و  یهاگ  هک  یکیدزن  زا  شرهاوخ  ار  وا  درک  هدهاشم  هکنآ  ات 

. دوب ناشیرپ  برطضم و  غاد  مغ و  زا  هکیبلق  رب  ار  تسد  هثداح  نآ  زاهودنا  هصغ و  يدایز  زا  دراذگ 
دش . ماکان  نآ  رد  ام  يوزرآ  دیما و  سپ  میتشاد  دیما  وتب  يرمع  ام  هکیا  هناگی  يا  تفگیم :

دوب لماک  وا  هکنآ  لاح  كاخ و  ردام  زادش  ناهنپ  تفر و  الاب  تفارش  زا  شلابقا  تخب و  رد  هکیهام  يا  و 
دش . اهر  ام  شیپ  زا  یکدوک  شیور  شیپ  سپ  دندشیم  نشور  واب  هک  يدوب  يدیشروخ  وت  مردارب 

. تسا هدش  لقتنم  ناریو و  یگرزب  هناوطسانونکا  دوب و  نایامن  یگرزب  نآ  ساسا  زاهک  يدوب  فرش  هیاپ  وت 
هتشذگ و رد  درک  یگرزب  كاردا  هکیلوا  زا  دیسریمن  ناب  شتعرس  اب  بسا  هک  نتفرگ  یـشیپ  رد  يدوب  ردام ) ردپ و   ) نیفرطلا میرک  وت  و 

. دوب فرش  رادهگن  وا 
دشاب . هتسب  تیولجزا  اه  هار  راتفرگ و  تسپ  مدرم  نایم  رد  هک  شیپ  زا  مدوب  هدرکن  لایخ 
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دنک . ریگ  لفاغ  ار  وا  هلاغزبهک  اریریش  هن  یندش و  زوریپ  دوش  زوریپ  رگا  نیهاش  رد  دغج  دنک  باتش  هکنیا 
تشاد . لاصتا  ناتسردنت  هب  يرایبآ  نآ  زا  هکنآ  لاح  دریمب و  یگنشت  زا  یئایرد  مدرکیمن  لایخ  مدرکیمن و  يرکفنینچ  هن 

دنشکیم . ارام  ناگیام  ورف  رارشا و  هک  دیدیم  ریساار  ام  ندش  بوجحم  زا  دعب  وت  مشچ  شاکیا  سپ 
. دادیم تلهم  هن  درکیم و  ارادم  هن  نارتش  هدننار  زاحج و  یب  نارتش  رب  دندادیم  ریس  ار  ام 
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دنربیم . يراوخ  اب  میئلدایز  نبا  يوسب  تعرس  اب  هک  يدیدیمن  ار  ام  ار و  هفوک  يدوب  هدیدن  شاکیا  سپ 
دنوش . باریس  نیمز  هدرمژپ  ياه  لگ  اهریشمشوا و  نوخ  زا  دوش و  هتشک  بل  هنشت  ربمایپ  طبس  ایآ 

دوب . لسغ  ولگ  نوخ  زا  وا  يارب  یلو  نفک  ولسغ  نودب  دومن  لزنم  كاخ  يور  و 
. دوب هتخیوآ  اه  هدرپ  هیما  ینب  نانز  يولج  رد  وا و  نانز  البرک  غاد  نیمزب  دندش  ریسا  و 

نیلعن . اب  وهنهرب  اپ  دنیامن  نآ  فاوط  هک  ادخ  هناخ  ریشب و  يداه و  ربمایپ  ادخب و  مروخیم  مسق 
دوب . هدرکن  متس  یلوا  میدق  زا  دندوب و  هتسکشن  ار  یصو  نامیپ  اه  یلوا  رگا 

دنوشیم . باریس  ناب  ناگنشت  هک  یئاهراوخشبآ  زا  دندوب  هدرکن  عنم  ادیدش  ار  ع )  ) یلع نادنزرف  یموق 
اهربق و نیا  رب  يدمآ  البرکب  هاگره  ارم  هدب  فاوط  نم  قیفر  يا 
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درم . يا  یئاه  هناشن 
تفرگیم . ارفار  اه  یکیرات  ناشرون  هک  شلامک  زا  دعبهدرک  بورغ  كاخ  رد  هک  یئاه  هام  نیا  ربنک  هیرگ  و 

دوب . تبوطر  يرت و  نوخ  نایرج  زا  اهنآ  رب  یلو  دندشن  رت  یگنشت  زا  هک  ار  یئاهبل  نک  هیرگ  و 
مراد . دامتعا  ناشیا  رب  شرع  راگدرورپ  زا  دعب  هکیناسک  تاجنياهیتشک و  يا  دمحا  لآ  يا 

دوش . همرس  یباوخیب  هب  هک  دشاب  ینامشچ  ارم  هکنآ  رگم  دنکن  عولط  نم  رب  مرحم  هام  هک  تسامش  قح  و 
دشاب . يراج  دنت  نارابنوچ  عورش و  ما  هنوگ  رد  کشا  مناگژم  زاهکنآ  رگم  امب  دنکن  عولط  و 

. دشابن شنیکلام  رب  کشا  نتخیر  رد  یلخب  مالغ  كولمم و  يارب  امش و  اب  تاساوم  هودنا و  يارب 
تسا . لصتم  مشاب  هدنز  هکیماد  ام  هراومه  امش  یگرزب  هب  نم  يانث  حدم و  سپ  دشتوف  امش  زا  نم  يرای  رگا  سپ 

تسا . ریذپلد  لزغ  حدم و  هکیزاتمم  هدیصق  نیا  امش  مالغ  هدنب  ع »  ) یلع  ) زا امش  شکشیپ  سپ 
ینالوط . هدیصق  تفهب  تسین  هبیش  هک  دراد  ناور  وکین و  یئانعم  سپ  تسناور  قیقر و 

تسا . لسع  شیاه  يوج  هک  ار  یتشهب  مراودیما  ناب  هتخورفا و  رب  شتآ  شزوس  زادشاب  يرپس  هکنیا  يارب  مدرک  ایهم  ارنآنم 
دنکفا . یکیرات  هدرپ  ناهج  رب  بش  ودنک  یئارس  همغن  یشوخ  زا  یلگ  رب  یلبلب  هکیمادام  داب  امش  رب  ادخ  دورد 
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هدیصق 06

ندرک ، لوبق  هب  دراذگ  تزع  روآ  مایپ  رگا  یناسرب  ارنآ  هک  نتفریذپ  وت  زا  دشاب  تسرد  رگا  يدعوم  تسا  دیما 
دوش ، لصاو  ندیسر  راختفا  رگاوت  زا  نآ  يارب  دروآ  نمب  یمایپ  هک  ابص  داب  اسب  هچ  سپ 

تسین ، يراد  تسود  يدنسپیم و  وت  هچنآ  ندیسرب  یهار  دیشک و  لوط  هبتع  يا  ام  نایم  هیالگ  تدم 
، تسام نایم  هچنآ  دنک  دیدجت  هک  تسیدصاق  اه  همان  هیالگ  يارب  يزور : ره  رد  ایآ 
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دوشیم ، ینالوط  همان  ياهرطس  رد  تسا ) ینورد  ياهیتحاران  دوصقم   ) اه هنیس  نینوخ  طلخ  درادن و  باوج  هیالگ  ياه  همان 
تسا ، یئاه  لصف  یئادج  هیالگ  زا  ینتورف و  هدنسرپ  لیاسو  زا  نا  رب  دنکیم  تلالد  هک 

ار ، يا  هدرزآو  رفنتم  بلق  دیامنیم  نابرهم  تخس و  لد  دنکیم  مرن  سپ  يا  هدنیوگ  نخسب  دنکیم  هجوت  هک  یئاونش  شوگ  اسب  هچ 
رگ تیاعس  نیچربخ و  نخس  وت  هک  تسنیا  نآ  زا  رت  بیجع  نم و  زا  يرودب  دنا  هتشاد  او  هک  ار  وت  منیبب  هکتسنیا  زیچ  نیرت  تفگـش  و 

ینکلوبق . ار 
. تسا لیخبنداد  هدعوب  يدنمتواخس  ره  تسا و  نمشدب  نداد  هدعو  رب  نم  سفن  تداع 

ریزارس و اه  هخاش  ویتسه  يا  هخاش  وت  هک  منکیم  لایخ  نم  هکیتسرد  هب  يدش  هتسخ  ای  يدرک  ضارعا  رگا  مراد  روذعم  ار  وت 
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دنوشیم . لیامتم 
تسا . لودع  زا  لامک  رد  اهنآ  زا  وت  قلخ  هک  تسین  نیا  زج  يا و  هدشن  هدیرفآ  ناوهآ  هورگ  يارب  وت  و 

رفس . زا  ینتشگرب  ناگ  هدنور  ياربدرکن  ریس  دوب و  دابآ  سونام و  اه  هناخ  مدرک و  یم  هیرگ  هک  مدوب  نم  و 
ار ... نتفر  یئادج و  ندش و  کیدزن  یهورگ  دندیسرت  تسا و  رود  رازم  هکنآ  لاح  هنوگچ و  سپ 

. ار شنماد  نآ  رد  يریارم  دشکن  سپ  لباب  هلح  هناخ  زا  دندش  بیاغ  هاگ  ره 
دوشن . زبس  لزانم  ياه  هدنامیقاب  نآ  منبش  زا  نآ و  رد  دوشننادنخ  ربا  ياهبل  و 

یمن . بش  اه  هناریو  نیا  رب  یبش  رد  درکن  ریس  يدنت و  میسن  دیزون  و 
دشاب . يا  هتفرگ  ریش  زا  كدوک  نآ  ياه  لصف  نایمهک  يا  هدننارچ  ناب  دشن  رهاظ  یتمالمنآ و  زا  دشن  رداص  و 

يا . هچهچ  وغبغب و  اه  هخاش  رد  اهرتوبک  يارب  زبس  سابل  رد  دشن  نایامن  و 
. تسا یلاخ  یتسب  نامیپ  هکنآ  زا  نآ  نمجنا  تسین و  یلها  هکنآ  لاح  تسنآ و  رد  يدوس  هچ  و 

تسانشآ . هناگیب  نآ  رد  هناگیب و  نآ  لها  سپ  نآ  يانشآ  نآ  زا  دنکیمیفخم  و 
میدوب . هدرک  لزنم  لیثا  یقرش  تمس  رد  ام  شبانج و  هیاس  رد  یمایا  رد  ار  ادخ  درک  تیاعر 
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دومنیم . یگتسخ  عفر  لزنمب  تشگرب  هن  درکیم و  فرطرب  ارنآ  یگ  هدرمژپ  راهب  تشگرب  هن  هک  یئاهبش 
دوب . مارآ  نم  شیپ  ناسآ و  ار  قشع  يراوشد  دوب و  دعاسم  نم  يارب  مه  ابصداب  مدیزرویم و  قشع  لاح  ناب 

. دوبن هدوسرف  هتسخ و  مه  لابقا  هدید  رادید و  زا  يا  هدعو  مشچ  دوبن  میدوب و  یط  رد  ام  هکیماگنه  و 
دوب . هدرپ  نم  رب  نیچ  نخس  زاینمیا  يارب  میتشادن و  يراعش  ینمادکاپ  تفع و  زا  ریغ  میدیباوخیم و  ام 

دنکدنا . رایسب  بیجن  فیفع و  نادنزرف  دننک و  تماقا  ینمادکاپ  يافو  رپ  مسج  کی  رد  هکیحور  ود  لثم 
ار . یئامنهر  دومن  دصق  ناوخ و  يدج  ار  امش  درک  عمج  امش و  هورگ  درکیئادجب  نالعا  هکنآ  ات 

هدنراد هاگن  هدش  بکترم  هک  یئاطخ  نآ  زا  هن  يا و  هدنیوگ  نآ  هارمگ  يارب  تسین  سپ  درک  یئومنهر  تساوخرد  قشع  ياضاقت  نم  زا 
يا .
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. ددرگرب تسین  کیدزن  هک  ار  یناوتان  جالع  لزنم  زا  يرود  امشب  دومن  متس  هکیتقو  ارم  تسیفاک  سپ 
ار . يرامیب  دهد  ءافش  يرامیب  هک  تسا  بیجع  ار و  میرامیب  ءافش  ابص  دنت  داب  زا  مهاوخیم 
رت . بایمک  لاثم  رد  وت  زا  ای  دشاب  امش  دننام  دشاب  کیدزن  ای  رود  لزنم  رگا  ابص  داب  دیاش 

دشاب . قرب  دعر و  ياراد  ندرک  قادصب  دنک و  روبع  امش  نیمز  هیحان  زا  رگا  ار  ربا  میوگیم  دورد 
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اریرامیب . دهدیم  افش  اب  هنشت  دنکیم  باریس  هک  شندیرابب  مارآ  مارآ  امب  بش  رد  دنکیمرورم 
. تسنآ زا  لدب  وت  ناهد  بآ  نم  دزن  هکنیا  لثم  یماراب  نآ  ياهبل  دنزیم  قرب  ربا و  نآدنکیم  ریس  هنابش 

دشاب . یکنخ  داب  لامش  داب  هدناماو  يارب  نآ  دیاش  هک  یلماکت  وت  زا  ارم  لادوگ  لامش  درک  داجیا  و 
ددرگن . رب  هک  تسه  هلفاق  رد  یسک  هماهت  لها  ایآ  اهیمرگرس و  نیب  زا  رد  تسا  مهتم  نم  بلق  ایآ 

میاهولهپ . نایم  تسیتحاران  درد و  نآ  يارب  هک  ار  يزادگ  زوس و  وتزا  ما  هدننک  ناهنپ  نم  هک  ار  وت  دنکیم  رورغم  ایآ 
تسوکین . میما  يا  نم  ربص  یلو  ار  امش  نامیپ  دهع و  مدرک  شومارف  نم  هک  نکن  لایخ  سپ 

ینک تمالم  وت  زا  ار  وا  دنکیمن  فرصنم  یتنایخب و  ار  شتسود  دنکیمن  كرت  هک  تسا  نم  تسودب  نم  دامتعا 
یتسود . تسودرانک  رد  دوش  رهاظ  ار  دوخ  تسود  دننکیمن  تحاران  هکیناتسود  دنتسه  وکین 

تسابیز . یئوکینب  یتشرس  وکین  ره  تسا و  هتسیاش  وکین  ياهراکب  وا  قالخا 
تسین . لاعفوت  دزن  ینار  نخس  ره  ار و  وا  لاعفا  وا  زا  تسار  نانخس  دهدیم  شیارآ 

پچ تسار و  تمـسب  ناشیاهتماق  دوخ  ياهـسابل  رد  نتفر  رد  هک  دـیدیم  یئابیز  تسوپ  دیفـس  ياهنز  هکیتقو  تسبیم  ار  دوخ  ناگ  هدـید 
دندروخیم . ولت  ولت  هدش و  لیام 

زا وا  تسد  رد  یهاتوک و  اهنز  ندیدب  تبسنوا  نامشچ  رد  سپ 
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. دوب یتسد  زارد  دی و  طسب  اهتمرکم  ناسحا 
تسوا . هدرب  هن  نیب  زا  ارنآ  هدننک  لیاز  هک  هیالگ  زا  دوب  مسق  هدرکن و  نماد  هدولآ  ارنآ  هکیتفعب  مسق  شاب : هاگآ 

دوش . هتساوخ  وا  زا  هک  نم  دزن  یتسه  یسک  نیرتیمارگ  یتسه و  یلاحشوخ  ترسم و  بجومیشاب  اج  ره  نم  بلق  يارب  وت  هنیا  ره 
دوشیم . زارد  ینالوط و  سپ  هدومن  هدنز  ارم  يوزرا  وتب  نم  دیما  وت و  رهق  يرود و  ارم  يوزرآ  دنکیم  هاتوک 

رس بجوم  مالسلا ) هیلع  نیسح   ) يا هتـشک  ءالبرک  رد  يزور  هچنانچ  دوشیم  يدنلبرـس  يدیپس و  ور  بجوم  امـش  برقب  نم  ياهوزرآ  و 
دش . يدیفس  ور  يدنلب و 

تخیر . یناوارف  کشا  نا  رب  درک و  هیرگ  وا  رب  هصغ  زا  نامسآ  هکیا  هتشک 
دنتسیرگ . وا  رب  مرن  ياه  نیمز  زین  ناب و  ینزح  هودنا و  نآ  يارب  دش  رهاظ  دیزرل و  وا  نادقف  رب  روانهپ  نیمز  و 

دندرکیم . نالوج  وا  رب  هناملاظ  نانمشد  ياهبسا  دوب و  هتفرگ  رارقاهریت  فده  هک  ار  نیسح  منک  شومارف  ایآ 
تفگیم . هدرکشنارایب و  هراشا  دوب و  هدش  گنت  نتفر  زا  واب  نیمز  هکیتقو  ار  وا  مربب  دای  زا  ایآ 
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ار . يراوخ  تلذ و  زیزع  ناج  رد  دنک  عمطو  ار  هدش  هدنار  دینادرگرب  هکنیا  ادخب  ار  امش  مربیم  هانپ 
. تسا هداشگ  زابناگ و  هدنور  يارب  هار  نونکا  مه  دیورب و  سپ  هدیشک  ار  شیکیرات  بش  هک  دینادب 

ار . نادناخ  لوصا و  نیرتکاپ  عورف ، دراذگاو  ایآ  هکدوب  نخس  ره  هدنیوگ  هکیلاح  رد  وا  يوسب  تسجرب  سپ 

هحفص 401 ] ] 

دوب . ادص  کچاکچ و  رگیدکیب  ندروخ  زا  ریشمش  يارب  هدیشک و  تقو  نیا  رد  اهریشمش  دنتفگیم و 
دشاب . تمالسبام  يارب  ناریپ  ناناوج و  نمشدب و  اهنتار  دوخ  ياقآ  مینک  میلست  ام  ایآ 

مینک . لودع  اجک  میرک  يادخ  لدع  زا  میوش و  فرحنم  تیاده  هار  زا  گرم  سرت  زا  ام  و 
. میدرگرب وت  يدنلب  زا  ام  هک  متسین  میوش و  هدنز  ررکم  ندش  هتشک  يارب  زاب  میوش و  هتشک  ام  هکنیاب  میراد  تسود 

تساهنآ . هارمه  ناشیاه  هچب  هک  ناشلزانم  رد  دنتسه  یناربش  ناشیا  ایوگ  هک  میدق  زا  یهاوخنوخ  يارب  دندرک  مایق  و 
:.. دیوگ هک  اجنآ  ات 

تسیرونخس . هباطخ  عقوم  رد  ادخ ) ربمایپ   ) دمحا زا  يریلد و  تعاجش و  اهگنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  وا  يارب 
دوب . دهاوخ  لیقع  رفعج و  وا  ياهومع  سپ  دور  الاب  تفارش  ناک  هلپ  زا  یمشاه  هاگ  ره 

تسا . كاپ  دنزرف  لوتب  دمحا و  يارب  وا  هک  ادخ  قلخ  نایم  رد  تبسن  يدنلب  تهج  زا  تسیفاک  وا  يارب 
دوشیمن . همطاف  نوچمه  اهنز  نایم  رد  يردام  چیه  تسین و  دمحم  نوچ  نادرم  نایم  رد  يدج  رهسپ 

تسا . راوتسا  راد و  هشیر  دوش  هدرمش  راختفا  یگرزب و  هاگ  ره  تسا  راختفا  وا  يارب  هکیسک  راقو و  یگرزب و  ردارب  نیسح 
تسا . میخو  راگزاسان و  راوگان و  وت  ریغ  يارب  اراوگ و  وت  هقئاذ  ردهک  ار  گرم  مینیبیم 

هحفص 402 ] ] 

یتشاد . باتش  وت  هکنآرگم  یگتسهآ  يدنک و  رب  وا  یتخس  تدشب و  یخلت  يوسب  يدنمورین  تشذگن  سپ 
تسیکانلوه . ياج  نآ  هدرک و  هدنکارپ  ار  اهنآ  داب  هک  دندوب  گیر  هدوتگنج  يارب  يدرک  هلمح  هکیماگنه  تنانمشد  هکنیا  لثم 

دندوب . هداتفا  ربمایپ  نادناخ  زا  ءالبرک  نیمز  رد  وا  فرطا  رد  دولآكاخ  هکیئاه  هنوگ  يادف  منادناخ  مناج و 
دنا . هدرک  لولح  وت  نامسآ  فارطا  نآ  ناگ  هراتس  هک  تسیهام  اهنآ  نایم  رد  نیسح  هکنیا  لثم 

وا . ندیماشآ  زا  ندوب  عنام  مدرم  نیرتدب  دومن و  زیربل  بآ  وتفر  ایند  زا  هنشت 
تشک . ار  وا  يدرمانب  یلوغ  وا و  ندرک  باریس  زا  شیپ  ار  طبسياهگر  دندیرب  و 

دوب . هدش  رپ  وا  ههیش  يادص  زا  ءارحص  دادیم و  دنلب  يادص  اب  ار  وا  گرم  ربخ  هکیلاح  رد  تشگرب  وا  بسا  و 
تسا  نوگژاو  نآ  نیز  دندید  وا و  بسا  زا  دندینش  ار  وا  گرم  ربخ  تارهاط  ناوناب  نوچ  سپ 

دندرکیم . هیرگ  هلان و  راوگرزب  نیسح  گرم  رب  اهنآ  دندوب  هدرک  تراغ  ار  ناشیاهسابل  هکیلاح  رد  هتخیر و  نوریب  اه  هدرپارس  زا 
تفگیم . دوب و  نیگمغ  شا  هلان  رب  درکیم و  هلان  دنلب  يادص  اب  هک  دیهش  طبس  رهاوخ  يادف  مناج 

يدومن . بورغ  شلامک  عقوم  رد  یتشگ و  ناهن  تعوط  زا  دعب  هکیهام  يا  مردارب 
مشچ دشیم و  هریت  وا  رون  زا  دیشروخ  هک  يدوب  يدیشروخ  مردارب 
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هحفص 403 ] ] 

تشگیم . وس  مک  هتسخ و  وا  ندید  زا 
تفرگ . ارف  ارنآ  یگ  هدرمژپ  يزبس  زا  سپ  هک  يدرک  یم  رورسم  يزبس  يرت و  تهج  زا  ار  ناگ  هدننیب  هک  يدوب  يا  هخاش  و 

دیوگ ....: هک  اجنآ  ات 
تسا . ربمایپ  مدرم  يوسب  ناگ  هدنب  راگدرورپ  زا  شدج  هکنآ  لاح  دوش و  هتشک  هنشتنیسح  ایآ 

دنرادرب . هچ  دنشونب و  هچ  نآ  ندیماشآ  رب  دندوب  نمیا  هورگ  همه  هکیلاح  رد  دوش  عونمم  بآ  ندیشون  زا  و 
دندوب . هدرک  لزنم  اهرصق  رد  دایز  نادناخ  هناگیب و  ناریو  يارس  رد  ربمایپ  نادناخ 

تسیرگیم . وا  رب  هدیدغاد  درک  یم  هلان  يریسا  تقو  ره  دندوب و  هدیرپ  گنر  اهریجنز  رد  یلع  نادناخ  و 
دندادیم . تکرح  اهناب  هیاس  ریز  رد  نایرگشل  تلود  جوا  رد  ار  نایفس  یبا  نادناخ  و 

دوش . هدیشاپ  مه  زا  اههوک  نآ  ینیگنس  زا  هک  دوب  کیدزن  هدیسرنیدب  نآ  زا  هکیا  همدص 
دوب . دهاوخ  ینالوط  نم  هودنا  دوش ) ینالوط  نامز   ) هک دنچ  ره  نم  هصغ  هودنا و  ناربمایپ  نیرتهب  دنزرف  يا  تسا  وت  رب 

تسا . گرزب  گرزب  يارب  یئالب  ره  روطنیمه  تسا و  گرزب  ملاع  رب  وت  تبیصم  سپ  وتیگرزب 
تسین . وکین  مه  ربص  دشابن و  دیفم  مه  هیرگو  تسین  عفان  نم  هودنا  وت  هرابرد  سپ 

سپ یشومارف  یمرگرس و  يارب  ناگ  هدیدغاد  هصغ  دوش  کبس  هاگ  ره 

هحفص 404 ] ] 

تسا . نیگنس  راگزور  تشذگ  رب  نم  هودنا 
مهدیم . همادا  ندرک  هیرگ  رب  نم  سپ  یگتسخ  يارب  دنراذگ  شورف  ضرعم  رد  وت  هرابرد  ار  دوخ  هیرگ  ناگ  هدننک  هیرگ  رگا  و 

نم . ناگ  هدید  زا  وت  رب  نم  کشا  دکشخن  وت و  رب  ارم  هودنا  دهدن  فیفخت  نم  سوسفا  سپ 
تسین . ناوارف  نیریش  کشا  هدیباوخ و  تبحم  زا  یلاخ  شبلق  هکیسک  وت  هرابرد  ارم  هیرگ  دنکیم  راکنا  و 
دوشیم . يراج  سپ  هدومن  زاب  ارنآ  هودنا  شزوس  هک  يردقنارگ  سفن  وت  هرابرد  رگم  تسین  کشا  نآ  و 

تسا . كدنا  وت  رب  هودنا  نابحاص  رایسب و  اه  نیبدوخ  اهدنسپ و  دوخ  سپدندش  ادج  ناگدنیوگ  وت  هرابرد 
تسناوارف . نیصلخم  شاداپ  مک و  ناشراک  يارب  وت  رب  ایند  نادنزرف  شاداپ  سپ 

تخادنا . ریخاتب  راگزور  وتنارای  ندرک  وت  يرای  زا  ارم  نم و  ياقآيا  وت  زور  كاردا  نم  زا  دش  توف  رگا  سپ 
تسیئاهریتهدننک  تتامش  يارب  هکتسیدعاوق  نآ  سانج  قفاوت  يارب  هک  تسیرکب  راعشا  وت  قحرد  ارم  سپ 

قافن . لها  رب  تسا  كانرطخ  گرزب و  نآ  يراوگان  وت و  هرابرد  تسا  نیگمغ  تقر  نآ  يارب 
زور . هیس  نادان  زوت و  هنیک  نمشد  نآ  زا  دنکیم  ینمشد  یلاحشوخ و  زا  تسود  بلق  ناب  دوشیم  هتخابلد  هتفیرف و 

نآرق .)  ) ادخباتک رد  نآ  يارب  دنکیم  لیلد  هماقا  هک  تسیبقانم  وت  یئالاو  رد  ع »  ) یلع  ) زا ناب 

هحفص 405 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2472 

http://www.ghaemiyeh.com


نایاناد . لوقع  ناب  دوشیم  هتخیوآ  سپ  نآتخانش  یکاپ  فارعا  هروس  زا  دوشیم  رهاظ 
میوگب . میوگیم  هچنآ  رد  تسنکمم  زیچ  هچ  سپ  دیوگ  نخس  امش  تلیضفب  نآرق  تایآ  هاگ  ره 

تساینالوط . یهاوخرذع  حرش  هاتوک و  امش  فصوحرش  ریصقت  رب  نم  نابز 
دشاب . یپ  رد  بورغ  ار  لیصا  دیشروخ  هکیمادام  نایامن و  زور  یئانشور  هکیمادام  ادخ  دورد  مالس و  داب  امش  رب 

تسا هتفگ  شگرم  ضرم  رد  ارنآ  هک  هتفگ  هدرک و  دای  يا  هدیصق  قئارلا )  ) مانب شدوخ  باتک  زا  مود  ءزج  رد  راطع  دمحا  دیس  همالع  و 
و :

تسنیا : نآ  و 
ار . ارحص  نیب  يرود  نابایب  ندومیپ  يارب  مدرک  ریس  ینیبیم و  هچنآ  ام  هرابرد  تسا  تسرد  نتفر و  لیحر و  دش  کیدزن 

دوش . هدید  هک  دوب  یضوع  ارمببسب  ارنآ  رگا  نم  تکرح  زور  تشاد  تسود  هکیسک  زا  مدرک  چوک  و 
كاخ . ياه  هدوت  ياهیکیراتبیئاهنتب  نآ  حور  عیسو و  ياهرصق  زا  مدش  لقتنم  و 

ار  ملاع  میدرکیم  ریس  نامباوخ  رد  هک  میدوب  ام  وا و  هکنیا  لثم  سپ  ام  ياهزوردش  يرپس  و 
دوش . هتفاکش  یئادج  زور  سرت  زا  وا  بلق  دوب  کیدزن  هک  نایم  رد  دوب  هدز  تشحو  و 

هک قیقحتب  شکشا  هکیلاح  رد  دش  کیدزن  تکرح ، هکیتقو  تفگیم  و 

هحفص 406 ] ] 

درک . روطسم  شا  هدروخ  نیچ  هنوگ  رد  یطخ 
یگنهرب . یگنسرگ و  ساره و  ضرعم  رد  ارم  يراذگیم  نم و  ءاشحا  رد  يدرک  لزنم  هکیسک  يا 

ددرگ . ضراع  يا  هیلب  ای  درذگب  دح  زا  راگزور  ياهدمآ  شیپ  رگاتسام  يارب  هاگهانپ  وت  زج  یسک  هچ  يوسب  سپ 
ار . یخرس  کشا  ياه  هناد  ما  هنوگ  رب  دیرابیم  هک  دوب  وا  یئادج  هبوک  مشچ  ار و  وامداد  خساپ  سپ 

متسه . ادخ  قلخ  نیرتهب  ردیح  هدرپس  تناما  نم  صخش  هچنانچ  دیئادخ  تناما  امش 
ربقرد . ار  رکنم  ریکن و  دنک  هدهاشم  هکیتقو  نم  یئاهنت  رد  نم  سنوم  يا 

دنشاب . نم  هدنسرپ  رشبم  ریشب و  هکنیا  رگم  ار  صخش  ود  نآ  منیبیمن  مراد  وتب  دیما  نم 
نداد . ربخ  تفرعم و  تهج  زا  ترس  نونکم  رب  ار  ناشیا  متسناد  نیما  هکیمدرم  قحب  سپ 

ملاع . همه  رب  ار  وا  تعاط  يدرک  بجاو  مزال و  هکیسک  هانپب  هدمآ  دورف  هک  ار  يا  هدنب  ناهانگ  یشخبب  هکنیا 
ما . هدرک  کمک  یئاونیب  هب  يزور  هن  هانگ و  زا  هدننک  يرود  هن  هدوب و  راکزیهرپ  ءاسراپ  هن  هکینم 

تسا . راختفا  نیاب  ام  يارب  امشب و  دامتعا  يارب  هدش  دنب  امش  تبحم  تیالو و  نامسیرب  متسد  نکیل 
يدیدرت . کش و  نودب  دش  راوتسا  سپدوب  هدش  جک  نآ  ياه  هیاپ  هکیماگنه  مالسا  هدننک  يرای  يا 

هحفص 407 ] ] 

اه . هیاپ  فارطا و  يدنلب  تخس و  يرادهگن  زا  دعب  رفک  تزع  هدننک  لیلذ  و 
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دیئامرف . رظن  تسا  هدیدرگ  امش  تیالوب  نصحتم  هدمآ و  امش  هانپ  هب  هکیا  هدنب  هرابرد  ادخب  مهدیم  مسق  ار  امش 
تساهدنهانپ . نابزیم و  رب  یقح  نامهم  یهانپ  ره  يارب  ار و  امش  دمآ  یگ  هدنهانپ  ینامهیم و  ناونعب  نم  هکیتسردب 

هللا ءاشنا  دمآ . دهاوخ  همجرت  نتم و 11 و 12  متفه  ءزج  نآ  رانک  رد  ریدغلا و  باتک  زا  یبرع  مشش  ءزج  مود ) شخب   ) ءزج 12 دش  مامت 
منک . یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  هدومن و  لکوت  وا  رب  هک  ادخ  هب  رگم  تسین  و 

« يزار فیرش  دمحم ، »

دلج 13

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
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تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
مخ ریدغ  عوضوم : 

مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 
-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 

رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 
8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هدنراگن نخس 

نابرهم  رگشیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
هتسویپ یساپس  هدمآ و  رب  یئوزرآ 

يزوت نیک  ياه  هزیگنا  زا  هک  دـنرگنب  شیالآ  یب  يدـید  اب  ار  باتک  نیا  رورپ ، گنهرف  ناداتـسا  هدوت و  ناـگرزب  هک  میدوب  راودـیما  اـم 
- تقیقح هک  میدرگ  نآ  هدامآ  میبایرد و  اررگیدکی  نخـس  میناوتب  یناسآ  هب  ات  دشاب  رود  هب  اه  يریگ  تهج  اه و  یگنـسباو  زاو  رانکرب 

تـسد نیرت  روتـسا  هب  میئآ و  رد  هار  نیرت  کیدزن  زا  هاوخلد  شزاس  یتشآ و  هب  ندیـسر  يارب  میریذپب و  ار  هتفای - زاب  هدـشمگ  نامه  ای 
متشادن . یتساوخ  نآ - يوسهب  مدرم  ندناوخ  و  قح - ندرک  راکشآ  زج  تسا ) هاوگ  ادخ   ) نم اریز  مینزب  گنچ  اهرازفا 

هن تسا ، يرگنـشور  رد  یئاناوت  تحارـص و  اهنت  دنگوس ) يدنوادخ  تایح  هب   ) دنرادنپ یم  راتفگ  رد  یتشرد  ناگدـنناوخ ، مه  ار  هچنآ 
نسح ینغلا  دبع  دمحم  هرهاق - رد  سیلپ  هدکشناد  رد  یسانش  هعماج  تایبدا و  داتسا  مارها و  يارسنخس  هچنانچ  وگم  وگب  رد  یتخس  رس 
وگاو دیامن - یم  زاب  ار  هدنراگن  شنم  دیاتس و  یم  ار  ام  باتک  هک  يا  هماکچ  رد  ار - نآ  هتخانش و  ام  راک  رد  ار  فده  نیا  زین  يرصم -

دنک : یم 

تسا  هنایوج  یتشآ  مرن و  وا  تشرس  يوخ و 
دیارگ یم  یتخسرس  هب  دیآ  نایم  هب  هک  دربن  ياپ  یلو 

هحفص 6 ] ] 

دنا هنوگ  نیمه  هب  شیوخ  ياه  شنم  رد  ناروشناد 
." دنیآ یم  مه  رادید  هب  باتش  اب  زاب  ودنوش  یم  رود  رگیدکی  زا 

هک مرادـنپ  میتشاد و  ناشیا  هب  کین  نامگ  هک  دـنا  نانچنآ  یمارگ  ناگدـنناوخ  مینیب  یم  درک و  هدروآ  رب  ار  ام  يوزرآ  كاـپ ، دـنوادخ 
زا هدیـسر - شرازگ  ام  هب  هچنانچ  هک  میرگن - یم  ار  مدرم  ناگرزب  کنیا  و  ساپـس - ار  يادخ  هک  دنا - هدرب  نم  هب  وکین  نامگ  زین  نانآ 
هک دـنناد  یم  هنو  دـنراد  یئانـشآ  هدـنراگن  تایحور  اب  هن  هک  یناهاگآ  اـن  ياـه  يرگبوشآ  ربارب  رد  مه  نآ  دـننک ، یم  یناـبیتشپ  باـتک 

ناـگدربمان ناـغمرا  ار  دوـخ  ساپـسنارازه  میراذـگب و  ما ، هدروآ  دورف  رـس  هدـش و  مخ  رمک  اـت  مدرم  يارب  یهاوـخکین  هار  رد  هنوـگچ 
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مینادرگ .
هب مه  نآ  دش ، ریزارس  ام  يوس  هب  اهرانک  هشوگ  همه  کیدزن و  رود و  ياهرهش  زا  هدوب  ناوارف  ياه  شیاتس  رگـشیامن  هک  یئاهراتـشون 

یگدـندکی بادرگ  رد  ار  نانآ  تسناوتن  یگنوگ  ود  نیا  یلو  دوبنیکی  ام  اب  ناشیا  ياه  شیارگ  اه و  تشاد  رب  هک  یمدرم  ياـه  هماـخ 
راتـساوخ ار  نید - ادـخ و  هار  رديردارب  مه  و  ینید - عامتجا  کی  دـنرآنابز و  رب  ار  تسار  نخـس  اراکـشآ  هکنیا  زااـت  دزاـس  نوگنرس 

مارها هدربمان ي  رونخـس  هک  میتسه  يا  هنوگ  هب  امو  دـنردارب "  رگیدـکی  اب  ناگدروآ  ناـمیا  هک  تسین  نیا  زج  اریز "  دـننامب . زابدنـشاب 
هتفگ :

دهد یم  ياج  هورگ  کی  نورد  ار  ام  همه  ناسمه ، نامرآ  یتسار  هب  "
ددنویپ یم  مه  هب  هار  کی  ندرک  لابند  رد  ار  ام  امنهار ، شیک  و 

میدرگ نآ  وریپ  میرادرب و  ماگ  سوه  هار  رد  دنچ  ره 
. " درآ یم  دیدپ  ینابرهم  ام  ياه  لد  نایم  مالسا  مه ، زاب 

يزرو رهم  يردارب و  راک  ات  میراد  یم  لیسگ  ار  يا  هزیکاپیناور  ياه  هیامرـس  وکین و  یئاه  تساوخ  هناراوگرزب و  یئاه  تشرـس  کنیا 
يرگید ياه  فده  دنهد و  یم  مدرم  یهاوخ  کین  هب  شیامن  هک  ینانمیرها  دنچ  ره  دناسرب ، ماجنا  هب  ار  ام  نایم 

هحفص 7 ] ] 

دنشاب . هتشادن  شوخ  دنرورپ ، یم  لد  رد 
ای نارگتـسایس  نارادـمامز و  يوس  زا  هچ  دیـسر  ام  تسد  هب  هچنآ  زا  میدروآ  نیرز  یئاهزارف  باتک ، هتـشذگ  ياه  شخب  زا  ياهراـپ  رد 
ار نانآ  ياهراتفگ  هک  دنتسه  مه  یناسک  ورشیپ . نایارس  نخسو  دنمـشوه  ناداتـسا  ای  كرتس ، ناروشناد  زا  نید ، ياه  هنومن  نایامنهر و 

ساپس نآ - اب  هارمه  میراد و - یم  نانآ  زا  هاتوک  يدای  نونکا  دوب و  گنت  باتک  هنیمز  هک  ارچ  دماین ، نایم  هب  ناشیا  زا  یمان  میدرواین و 
مینادرگ . یم  ناشناغمرا  ار  دوخ  يوکین  شیاتس  هتسویب و 

هحفص 8 ] ] 

وا هتشاگن  هدنراگن و  زا  همان  شیاتس  هس 

ار وا  مدرم  هک  تسا  یناسک  زا  دوخ  هداتسرف و  یلماع  نیدلافرش  نیـسحلا  دبع  دیـس  هللا  هیآ  راوگرزب ، هاوخ  حالـصا  رورـس  هک  يا  همان 
یگشیمه يوخ  اب  تشاد و  ساپس  دیاب  هک  یئاه  ششوک  شا و  هتسیاب  ياه  يراوگرزب  نآ  اب  دنا - هدوب  يو  رازگـساپس  هتخانـش و  وکین 

دیاب هک  یقحهار  رد  زیچ  همه  زا  نتـشاذگ  ناناملـسم و  ياه  هماـنرب  هب  نتخود  مشچ  ادـخ و  يوس  هب  مدرم  ندـناوخ  تاحالـصا و  رد  وا 
دهد : يو  هب  وکین  شاداپ  شتلم  يوس  زا  دتسرف و  دورد  وا  رب  دنوادخ  درک - يوریپ 

دزاس . دنمجرا  وا  تسد  هب  ارام  نیئآ )  ) دراد یمارگ  ار  وا  دنوادخهک  ینیما - مالسا - يرگنشور  راوتسا ، ياشوک  دنمشناد 
دنلب . یمالس  هزیکاپيدورد و  ای 

تدننام مک  روانهپ و  باتک  ندرمـش  ابیز  هب  مهاوخب  هکنیا  درذگ و  یم  ریدـغلا "  زا "  شیاتـس  زرم  زا  هک  يراد  یقح  نمرب  وت  مناد  یم 
ما . هدناسرن  ماجنا  هب  تسه  مندرگ  هبار  هچنآ  مرآ  رامش  رد  هناگی  یگنهرف و  ششوک  کی  هدنیامن  ار  نآ  مزادرپب و 
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يرازفا نیرتزیچان  داد و  ناشن  ناوت  یم  وت  ياه  شالت  ربارب  رد  هک  تسا  یـشنکاو  نیرتکچوک  نآ - ياـه  هدـننام  و  هراـب - نیا  رد  نخس 
زا رپ  و  روانهپ - باتک  نیا  شراگنرد  یلو  داهن  شجنـس  هب  ار  وت  هنافاکـشوم  ياه  یـسررب  اه و  شواـک  دوش  یم  نآ  يراـی  هب  هک  تسا 

یتسه و نآ  دننام  مک  نانامرهق  زا  یکی  وت  دنادب  ناملـسم  هدوت ي  هک  تسا  یتشادگرزب  دـناسر ، یم  شیوخ  قح  هب  ار  وت  هچنآ  شناد -
یئامن رتراوتسا  هچ  ره  ار  اه  ماگ  شیوخهناراکوکین  ناشخرد و  هار  رد  هک  دراد  نآ  رب  ارت  اه  نیا 

هحفص 9 ] ] 

 " یگدـنز داهن  نایم  رد  ياپ  یهابت  نیا  نوچ  هک  دـیآ ، هدرازگ  دوش  هابت  دـننک و  هابت  هدـنامن  یئاهشزرا  نآ  قح  اـت  يدرگ  رترادـیاپ  و 
، تسا یهت  یئابیز  یئوکین و  یتسرد و  زا  هک  ارچ  دش  دهاوخ  شزرا  جرا و  یب  نآ - زا  سپ  داد و - دهاوخ  فک  زا  ار  دوخ " رترب  هنومن 

تسا . یهت  دنادرگ  یم  هاگآنآ  ياه  شزرا  هب  ار  ام  دزاس و  یم  الاو  ریذپلد و  ار  یگدنز  هچنآ  زا  وگب  ای 
رگا هک  تسا  يا  هنمادرپ  باـتک  كرتـس و  يراـک  ارچ - نوـچ و  یب  بدا - ناـمرف  یباـیزرايوزارت و  رد  ریدـغلا "  وـت "  رواـنهپ  باـتک 

هدزاب رگا  دنتفاتـش  یممه  يرای  هب  نآ  نتخاس  راوتـسا  رد  هدش و  ناتـسادمه  رگیدکی  اب  نآ  ندروآ  دـیدپ  رد  زین  نادنمـشناد  زا  یهورگ 
دندوب . هدرب  نایاپ  هب  ار  كرزب  يراک  ناشیا  کت  کت  هورگ و  مه  زاب  یتسار  هب  دمآ  یم  رد  یبوخ  نیا  هب  ناشراک 

زین ار  نام  یگدنز  زا  كانمهـس  يا  هشوگ  متـساوخ  یم  هکلب  مریگب  يا  هجیتن  نینچ  هک  دوبن  نآ  يارب  اهنت  مدـناسر  اجنیا  هب  هک  ار  نخس 
هماخ هک  دـیئآ  درگ  مالـسا  هشیدـنا  نادرم  زا  ناگدـنامزاب  یتشم  نوماریپ  رد  مهد : رد  اوآ  يرادـیاپ - هب  نارگید  ندـناوخ  اب  منایامنب و -

دنا . هتشاد  او  ام  راثآ  نایم  رد  شواک  شدرگ و  هب  يزرو - رهم  يدنمشوه و  اب  - ار دوخ  ياه 
یم میب  یگدنکارپ  نیا  اب  هچ  تسین ، نآ  هدنیامن  نادرم  یگدنکارپ  زا  رت  نیگمهس  زیچ  چیه  نم  هدید  رد  هدنزاس - هشیدنا  نیا  يارب  اریز 

اه هزیگنا  همه  ندیشاپ  مه  زا  نامه  یگدنکارپ  نیا  دوش ، هتخیسگ  مه  زا  نآ  ياه  هقلح  دنامب و  زاب  هتـسیاش  ياه  هجیتن  نداز  زا  هک  دور 
. دنک لابند  اه  نیئآ  ینوربهیال  اه و  هدیدپ  تشرس  رد  ار  دوخ  یگدنز  دناوت  یم  تقیقح  اه - نآ  يرایتسداب  هک - تسا  یئاه  یگدامآ  و 
اه هقلح  نیا  دنامب و  هجیتن  یب  اه  هنیمز  نیا  هک  تسین  نیا  زا  رتزیگنا  ساره  زیچ  چیه  - یناسنا ندمت  يارب  هکلب  نیمز - رواخندـمت  يارب 

دوش . هتخیسگ  رگیدکی  زا 
رد وت - رانک  رد  میتفگ  رگا  میدناوخ و  وت  یهارمه  هب  ار  نارگید  ام  رگا  سپ 
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رد تلم  تیصخش  نآ  يرای  اب  هک  تسا  یلک  هشیدنا  کی  هب  تمدخ  يارب  ام  توعد  یتسار  هب  دنتسیاب ، هار - رانک  رد  تریدغ و  هناتـسآ 
زا وت و  نوماریپ  رد  هدوت  یئامهدرگ  یگدنز و  زا  هک  دنبایب  اريا  هنومن  وت  رد  نادنمـشیدنا  میراودـیما  دوش ، هدـناشن  رتدـنلب  هچ  رهیئاج 
هب قح  هار  رد  كاپ و  یلد  اب  وت  هک  دنزیخرب  یتقیقح  يرازگتمدخ  هب  ات  دریگ  ینوزف  ناش  یمرگلد  وت ، زا  نانآ  يوکین  ياه  تشادگرزب 

یتسب . رمک  نآ  يرازگتمدخ 
اب هک  یگتفیـش  نامه  تسا ، نآ  هب  وت  یگتفیـش  اهنت  تا - هدـنزرا  شالت و  رپ  راک  رد  زادـنا - مشچنیرتالاو  میوگب : منک و  گنرد  اجنیا 
زا اـم  ناـنامرهق  هویـش  كرتـس - راـک  نیا  رد  شور - يوـخ و  نیا  و  تشاداو ، يورـشیپ  هب  ار  وـت  هار - ناـیم  ياـهراخ  اهرـس و  درد  همه 

نامه دننکارپ ، رب  اج  همه  رد  دوب  هدنام  ناشیا  زا  ارهچنآ  اه و  شناد  ات  دنتـساخ  اپ  هب  هک  دروآ  یم  دای  هب  ار  ربمایپ  نادناخ  نارازگتمدـخ 
دنادرگ . یم  دنمدوس  ار  یگدنز  ناشیا 1  ناشخرد  گنهرف  زا  یناسنا  ياه  داینب  نیرترب  ندروآرف  اب  هک - شور 
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یـسیون تسرد  یئابیز و  زا  ارتیاـناوت  ملق  باـتک - هرهچ  هیاـم و  رد  يا و - هتـساخ  رب  راـک  هب  يدـنمرنه  دـننام  وت  زین  يرنه  هاگدـید  زا 
. يدیناجنگ ار  هنیمز  يروانهپ  یسرداد و  رد  يدنمورین  میلس ، قوذ  رایـسب ، ياه  یهاگآ  نآ ، ناوارف  ياهرازفا  رد  يدینادرگرادروخرب و 

دهد ! يرای  يرادهگن و  تیادخ 
هجحیذ 1368   14

يوسوم نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع 

هحفص 11 ] ] 

يراتفگ 
میروآ : یم  ار  راتفگنامه  ناشیا  زا  يرازگساپس  اب  ام  دنا و  هداتسرف  میکح  نسحم  دیس  هللا  هیآ  هک 

نابرهم  رگشیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
، يو هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دمحم و  وا  ناگدیرفآ  نیرتهب  رب  مالـس  دورد و  داب و  شیاتـس  وا  رب  تسا  شیاتـس  راوازـس  دـنوادخ  هچنانچ 

اور راکتـسرد - مدرم  یتسار و  وریپ  هورگ  نیا  هراب ي  رد  یمارگ - گرزب و  دـنوادخ  هک  یئاه  یکین  نیرتگرزب  زا  یکی  اـه ، نیا  زا  سپ 
و زا - هار  رد  شالت  زا  ار  نانآ  ، یناـگرزاب هن  يرگادوس و  هن  هک  دـشخب  یم  ناـشیا  هب  ینادرم  راـگزور ، ره  رد  هک  تسا  ناـنآ  دراد ، یم 

نیئآ ياه  تقیقح  یتسرد  نانیا ، دراد ، یمن  زاب  نآ - هاگیاج  نتشارفارب  وا و  نخس  ندرب  الاب  يارب  شـشوک  وا و  شتـسرپ  هب  نتـسب  رمک 
هک دوب  اه  يراتفرگ  نآ  همه ي  اب  اه  نیا  دـندیدرگ و  دومنهر  دوخ  ياهيرگنـشور  اب  ار  نارگید  دـندناسر و  ار  نآمایپ  دـندومن ، زاب  ار 

دنکفیبیئادج . ناش  هتسیاش  ياه  هتساوخ  نانآ و  نایم  دشابن - راگدرورپ  يرای  رگا  تسناوت - یم 
تسا ینیما  دننام ، یب  يدنمشناد  هناگی و  رگشهوژپ  ریدغلا "  باتک "  هدنراگن ي  شالت ، رپ  هورگ  نیا  نادرم  نیرتهتـسجرب  زا  یتسار  هب 

هدنراگن هب  هک  تسا  هنوگ  نامه  هب  مدید  متـسیرگن ، هکار  باتک  نیا  یپ  رد  یپ  ياه  شخب  نم  داب  یگـشیمه  زا  يرادیاپ  يزوریپ و  هک 
هار نآ  هب  تسرداـن  ینخـس  يوس ، چـیه  زا  دـنمجرا - اـناد و  ادـخ  يراـی  هب  هک - متفاـی  یـشراگن  ار  نآ  اریز  دزارب ، یم  نآ  راوـگرزب  ي 

اب درادن -

هحفص 12 ] ] 

یتشادرب تسا ، هدـمآ  رد  زوریپ  اهزادـنا  مشچ  همه  زا  شراتفگ  یئارـالد  هویـش و  یگدـنبیرف  دروخ و  رب  یتخـسرس  يرگنـشور و  يورین 
يراوتسا اباج  همه  هدیشکرس و  نوگانوگ  ياه  هنیمزهب  هدز ، دنویپ  مه  هب  دنمورین  يداینب  اب  ار  هزات  ياه  هیام  وکین و  نامزاس  اب  ار  راوتسا 

تسا . هدش  نوریب  يرادیاپ  اب  هداهن و  ياپ 
هدنراگن هک  نآ  راوازـس ، دریگب و  وترپ  شغورف  زا  دناوخب و  ارنآ  دیاب  تسا  یتسار  يوجتـسج  رد  هک  تسود  گنهرف  ناملـسم  ره  سپ 

گرزب راکنیا  رب  ار  وا  دنوادخ  دیوگب و  ساپس  يویتسرپرس  يرای و  رب  هتشاد و  وا  ینازرا  دنوادخ  هک  یئاورماک  نیا  رب  زین  ام  زوریپ  ي 
داب  يو  رب  يدنوادخ  ياه  تکرب  ینابرهم و  دورد و  دنادرگ و  دنمهرهب  دهد  یم  ناراکوکین  هب  هک  یشاداپنیرتهب  زا  هدرب ، شیپ  زا  هک 

میکح یئابطابط  نسحم 

هحفص 13 ] ] 
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يا  همان 
 " يوگ اویش  هدنیارس  یتوریب  همالس  سلوب  داتسا  كریز ، يارس  نخس  هدازآ ، سرداد  نایحیسم ، رگشهوژپ  يوس  زا  دیسر  ام  تسدب  هک 

ناشیا : زا  ناوارفساپس  اپ  دنام . دهاوخ  هنادواج  شدای  هک   " برع ناهج  رد  گرزب  دادیور 
داب - نینچ  دنادرگ - رو  هرهب  وا  شناد  زا  ار  ام  يادخ ، هک  ینیما  نیسحلا  دبع  روشناد  داتسا  اه ، يرترب  هدنراد  هاگشیپ  هب 

رد دیا - هدومرف  مزارفارس  نم  همان  ندناجنگ  اب  نآ - زاغآرـس  رد  مدید - متفرگ و  ار  ریدغلا "  زا "  مشـش  دلج  نوچ  هک  دوب  نمندرگ  رب 
منک . يرازگساپس  امش  زا  رگید - يا  هتشون 

يا يرآ  ما  هدروآ  گنچ  هب  امـش  بآ "  لادوگ  ریدغ =  رد "  ار  اهایرد  همه  ياه  دـیراورم  متـشادنپ  متفای  تسد  هکاهبنارگ  رتفد  نیا  رب 
رد ياپ  زا  دنـشاب  زین  نادنمـشناد  زا  هورگ  کی  رگا  یتسار  هب  دیا  هدز  نآ  هب  تسد  یئاهنت  امـش  هک  یگرزب  راک  نیا  اب  اه ، يرترب  ياراد 

دیتساخ ؟ رب  نآ  هب  هنت  کی  امش  هنوگچ  دنتفا ، یم 
ار اـه  يراوشد  هک  تسا  ناـمه  داـباهدورد - نیرترب  شکاـپ  ناـگداز  وا و  ربهک  گرزب  ياوشیپ  ناور  كاـپ - ناور  نآ  ارچ ، نوچ و  یب 

هتخودنا نوچمه  ات  دیشاپ  یم  نارگید  رس  رب  دریگ و  یم  رب  نآ  زا  هدوشگ ، شناد  ياهجنگ  رب  ار  امش  شنیب  نشور  هدید  هدرک و  راومه 
، تخسرس يامرگ  هاگ  ره  هک  دنامب  نایارس  نخس  يارب  ساسحا  زا  يا  همشچرس  ناروشناد و  يارب  يا  هناوشیپ  ناراگن و  خیرات  يارب  يا 

لاهن

هحفص 14 ] ] 

دننک . يرایبآ  امش  ریدغ  زا  ار  نآ  دناسر  يدنزگ  ار  بدا 
رادروخ رب  رایـسب  ياه  یکین  زا  ار  امـش  دـنوادخ  دیـشک  دوخ  يوس  هب  هریخ  ارم  هاگن  دـیدوب ، هدرک  دای  مود  هفیلخ  هراـبرد  هچنآ  هژیو  هب 

نآ یگدندکی - اب  دهاوخب - یـسک  مه  زاب  نآ ، زا  سپ  رگا  هک  دیراد  یکانبات  ناهرب  هچ  تسا و  دـنمورین  هچ  امـش  يرگنـشور  دـنادرگ 
دزادنا . گنج  هب  اراخ  گنس  اب  ار  دوخ  ياه  خاش  هک  دنام  یم  یهوک  زب  نآ  هب  دریذپن  ار  راوتسا  ياه  يرگنشور 

نایزاتياهرهش همه  هک  دراد  یم  هناور  دنمجرا  فجن  زا  ار  دوخ  وترپ  یغورف  رپ  غارچ  نانچ  درادهگن  ار  امـش  ادخ  اه  يرترب  هدنراد  يا 
ناـهج ود  رد  وا  شفرد  هک  ناگدـنورگ - ياورناـمرف  اـم  رورـس  تعافـش  اـب  هک  مهاوخ  یم  كاـپ  يادـخ  زا  نم  دـشخب ، یم  ینـشور  ار 

دنادرگ  زارد  ار  امشياهبنارگ  یگادنز  رادیاپ - هشیمه  يارب  شدای  تسا و  هتشارفارب 
لاس 1368  زا  هدعقیذ  توریب 28 

همالس سلوب  دنمتدارا -

هحفص 15 ] ] 

متفه  دلج 
دنا  هلح  نامدرم  زا  نت  هس  هک  مهن  هدسرد  نایارس  هیرید 

هک دیاش  یم  ار  نارگشهوژی  دنریگ و  هناوتشپ  ار  نآ  اه  تقیقح  تسه  یخیرات - ینید ، هنادنمشناد - ياه  یسررب  زا  نادنچ  دلج  نیا  رد 
دنرگن . نآ  رد  رت  فرژ  يا  هدید  اب 
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هچابید

نابرهم  هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
هنیآره مدرم  ناه  نادرگ  ام  روای  دوخ  دزن  زا  ار  یسک  نادرگ و  ام  تسرپرـس  دوخ  دزنزا  ار  یـسک  نانآ  هن  یئام  تسرپرـس  وت  وت ، یکاپ 

نیا زج  دش  هارمگ  هک  رهو  دبای  یم  هار  دوخ  دوس  هب  یتسار - هب  تفای - هار  سک  ره  دمآ ، امش  يوس  هب  ناتراگدرورپ - دزن  زا  تقیقح -
زا گرزب  يا  هماـن  غورف و  تسین  نم  رب  يزیچ  ماـیپ  ندـناسر  زج  متـسین و  امـشرازگراک  نم  دوش و  یم  هارمگ  دوـخ  ناـیز  هب  هک  تسین 

امنهار نتشاد  اب  تفای  یگدنز  هک  سک  ره  دوشدوبان و  امنهار  نتـشاد  اب  تفر  يدوبان  هار  هب  سک  ره  ات  دمآ  امـش  دزن  هب  دنوادخ  يوس 
يا همان  نیا  دیئوگی  ادخ  يهرابرد  دیناد  یمن  ار  هچنآ  هک  نیا  زاو  دهد  یم  زیهرپ  دوخ  ینامرفان )  ) زا ار  امـش  ادخ  دبای ، تسد  یگدنز  هب 

يوسهب ار  تقیقح  یتسار  هب  دیوش ، هدیزرمآ  هک  دـیاش  دیـشاب  راگزیهرپ  دـینکيوریپ و  نآ  زا  سپ ، شمیداتـسرف ، ورف  هکهدـنخرف  تسا 
ار دنوادخ  یکین  دیراد . یم  شوخان  ار  تقیقح  امش  رتشیب  یلو  میدروآ  امش 

هحفص 17 ] ] 

زج هب  دیزادرپ  یم  وگتفگ  هب  ارچ  درب  یمن  هار  نآ  هب  امش  شناد  هچ  شناد  نآ  رد  سپ  دنراگنا ، یمهتخانشن  ار  نآ  سپس  دنـسانش و  یم 
يرایسب دندش و  هارمگ  رتشیپ  هک  دینکن  يوریپ  یهورگ  ياه  سوه  زادیئوگ  یمن  نخـس  غورد  هب  زج  امـش  دینک و  یمن  يوریپ  نامگ  زا 

هک ناسک  نامه  دنتـسه ، تسرپرـس  هک  ناتدوخ  زا  یناسک  زا  دـیرب و  نامرف  ربمایپ  زا  ودـیرب  ناـمرف  دـنوادخ  زا  دـندنکفا  یهارمگ  هب  ار 
- راتفگ هدرم و  ردپ  تسدیهت و  هب  وا - اب  یتسود  رـس  زا  دنـشخب و  یم  ادـخ ) هار  رد   ) ناهن راکـشآ و  زور و  بش و  رد  ار  ناشاه  یئاراد 

دنناگدیرفآ . نیرتهب  نانآ  هک  دندرک  هتسیاش  ياهراک  دندیورگ و  هک  نانامه  دنناروخ ، یم  كاروخ 
ینیما

هحفص 18 ] ] 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یلح سدنرع  نبا  هیریدغ 

هراشا

دوب شوخ  نیریش و  نم  لد  رد  تشذگ - نوچ  هک - یهام 
تفرگ ندیمارخ  اه - هیاریپ  اهرویز و  اب  داشمش - هخاش  ناس  هب  نادادماب 

دوب رب  ار  اه  لد  ندز  مهرب  مشچ  کی  رد  وهاگن  کی  اب 
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دش هتخانشاور  اوران ، يوداج  هنوگ ، نیا  هب  و 
دوشگ هماج  زا  دنب  نوچ 

درک تسس  ار  منینهآ  هدارا 
تسنام یم  روفاک  هب  یئوبشوخ  يدیپس و  زا  هک  شا  هنوگ 

! تفای یششخرد  هچ  تفرگ  ياج  طخ  هزبس  رانک  رد  نوچ 
تخاس يریجنز  ششوگ  انب  ناکفلز  زا 

درک راتفرگ  دنکفا و  دنب  هب  نآ  اب  ارم  هک 
تسا هزین  دننام  شمادنا  بسانت  هک  یهام 

دنک یم  ار  ریشمش  راک  - ناگدادلد نتشک  رد  شهاگن - ریت  و 
ینامشچ اب  تسايروج و  لگ  وا  هرهچ 

دوخ  هدرب  ار  مشچ  نوگ  همرس  يوهآ  هک  یتشهب  مشچ  هایس  نانز  نوچمه 
دراد . یم 

هحفص 19 ] ] 

مراد تسود  هچ  درگن - یم  یمارآ  هب  نوچ  ار - وا  نوگ  رامیب  هتفخ و  مین  ياه  مشچ 
ما هتسبلد  تسا  یگدنسیر  راک  رد  یئوگ  هک  وا  زان  رپ  يرامیب و  ياه  کلپ  رب  و 

دوشخبن ناگتخابلد  رب  درک و  يراگزاسان  یتساران و 
دراد -! مه  يزاس  شوخ  الاب و  تسار  مادنا  هچ  هک  نآ  اب  - 

رایسب هچ  دیشک و  یگدرب  هب  ار  یناهاش  وا  ياه  یئابیز 
دیدرگ . وا  نوبز  راوخ و  هک  دنمجرا  هاشداپ 

شا هنوگ  اب  دنام و  یم  ناریا ) هاشداپ  ورسخ =(  هب  شیوخ  مشچ  ود  اب 
- هشبح هاش  یشاجن - هب  شهایس  لاخ  اب  نمی و  ياورنامرف  نامعن - هب 

وا هنوگ ي  هحفص  ود  رب  رادنپ  ره  زا  رترب  يادخ 
. داد شیامن  ار  دوخ  يزیت  نآ ، رس  ود  هک  تشاگن  نون  ود 

دینادرگ ریت  هناشن  ارم  شنامشچ - زان  اب  هارمه  اهنآ - اب  وا  و 
منتشک  راک  اجنآ  رد  ندمآ  دورف  اب  دنتفرگ و  دوخ  هرهب  ارم  هاگجیگ  اهریت  ات 

دندرب نایاپ  هب  ار 

هحفص 20 ] ] 

شدنپسا دوع و  نوچمه  لاخ  نآ  اشوخ 
دزوس . یمن  گنر ، شتآو  هتخادنا  لگ  ياه  هنوگ  نآ  رانک  رد  هک 
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دنازوس ار  ملد  قشع  شتآ  زا  يرارش  اب 
دربن . دای  زا  ار  وا  قشع  یلو  دیدرگ  هتخادگ  ات 

دسر رس  يزورپب  اب  قشع  لاصو  هدنرآ  دیون  هاگ  ره 
دناسر مهاوخ  زور  هب  یتخبشوخو  ینامداش  اب  ار  بش 

رد  مدرک و  شومارف  ار  میاهدرد  همه 
مزاسب يا  هراچ  ار  يراتفرگ  نیا  هودنا  ات  متخادرپ  ندز  اپ  تسد و  هب  قشع  بادرگ 

هک متخیر  ورف  هرهچ  رب  نانچ  ار  کشا  ناراب 
دوش یم  ریزارس  البرک  نیمزرب  تسا و  نیسح  نوخ  یئوگ 

هدنهد كاروخ  هدیشخب و  زامن و  هزور و  درم  نامه 
دنتفرگ ياج  تسا  يالاب  رب  هک  یناراک  راوس  نیرترب  و 

هدنشک يامرگ  رد  وا  هدیزگ  رب  ياین  هک  نامه  و 
دینادرگ یم  شناب  هیاس  ار  راب  رپ  ياهربا 

اه  شناد  اب  هک  تسا  يریش  واردپ  و 
درک نشور  ار  يدنوادخ  همان  زا - ياج  ياج  دوخ - يرترب  و 

هک تسا  نمادکاپ - يوناب  نآ  همطاف - شردام  و 
هدیدرگ هتسارآ  اه  يراوگرزباب  وا  يزارفرس  رسفا 

هک تسا  نشور  دادماب  نوچمه  نیسح )  ) وا ینامدود  یگتسب 
دیارآ یم  ار  نآ  نازورف  نابات و  دیشروخ  نوچمه  يو  دوخ  رهوگ 

ادخ ، رباربرد  هدنتفا  كاخ  هب  تخبشوخ ، یمرگتشپ ، هتسیاش  يرورس  تسوا :

هحفص 21 ] ] 

تخس - هجنکش  ریز  تسا و - راتفرگ  هک  ربمایپ ، هتخابناج  هداز  رتخد 
دور یم  يورب  اه  متس 

تسیرگ وا  كوس  رد  هنانگهودنا - نامسآ - هدید  هک  یهام 
تفرگ ندیپت  شیارب  راگزور  لد  و 

دوب بل  هنشت  اهنت و  هک  ار - وا  منک  یمن  شومارفزگره  ادخ  هب 
درک یم  باریس  مه  ار  نابایب  ناگرگ  بآ ، زا  زیربل  همشچ  وا  يور  شیپ  رد  هکنآ  اب 

نانمشد هک  ار - سابع  ترضح  زین  و 
دندنکفا شنیمز  رب  هنهرب  هدرک  رد  هب  وا  رکیپ  زا  هماج 

نآ  باتفآو  تفرگ  شا  یگدنز  دیشروخ  ار - كدوک  نآ  و 
درپس - نارتخاب  هار  هشیمه  يارب 

وا نارای  رکیپ  رد  هیما  نادنزرف 
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. دندرک درخ  ار  تخس  یئاه  هزین 
گرم هداب  نآ ، اب  هدرمش و  يا  هنامیپ  ار  اه  هزین  ناهارمه ) نیسح و  )

دندیشک شیامزآ  ياپ  هب  ار  دوخ  اه ، يراتفرگ  اب  نآ  نتخیمآ  اب  دندیشون و 
دیدرگ هراپ  هراپ  اه  نت  تخیسگ و  مه  زا  ناشاه  مادنا 

. دیزگ ياج  اه  نآ  رانک  رد  دیسر و  اهاپ  هب  اهرس  ات 
هدنیاپيارس زیخاتسر ، زور  رد  نداد ، ناج  زا  سپ 

دندرب ، ثرا  هب  ار  هدننام  ياج  رب  و 
دوبن  يروای  ار  وا  تشاد و  اه  لد  درد  ربمایپ  هداز ي  رتخد 

درب  هیاپ  دنلب  ياه  نامسآراگدرورپ  ناتسآ  هب  ار  دوخ  ياه  لد  درد 
تساوخیم نوچ  دوب و  هنشت  بل  تارف  بآ  رپ  ياه  هنارک  رد 

دننک  یم  باریس  هدادبآ  ياهریشمش  هبل  زا  ار  وا  دید  یم  دشونب  بآ 

هحفص 22 ] ] 

هک  دندوب  هتفرگرب  درگ  ادرگ  ار  وا  يرگشل  رد  هرگ  نآ 
دوب ناسمه  شماجنا  اب  نآ  زاغآ  ایرد  نوچمه 

هک هنسرگ  یئاه  ریشمش  اب  بوشآ و  رپ  یئایرد 
دندینادرگ نآ  كاروخ  ار  ناراوسهش  تسوپ  تشوگ و 
دشاب بات  یب  یگنشت  زا  وا  هک  تسا  اه  یتفگش  زا 

. دزیر یم  مدرم  ماک  هب  ناور  بآ  زیخاتسر  زور  رد  شردپ  هکنیا  اب 
دندمآ رد  زاورپ  هب  رتوبک  راکش  يارب  یئاه  نیهاش  وا  نوماریپ  رد 

دندرک هتشغآ  هچب  وهآ  نوخ  ابار  رتوبک  هتشک  دندش  هنشت  نوچ  و 
دیدرگ ماف  خرس  گنر ، دوبک  نوگمدنگ و  ياه  هزین 

دش دولآ  درگ  هایس و  اه ، بسا  يرتسکاخ  گنر  و 
دندرب ورف  نوخ  زا  یمخ  رد  ار  اه  نآ  هک  ارچ 

دنتشاداو يروانش  هب  ریذپان  یئادج  رابغ  درگ و  زا  یئایرد  رد  ار  اه  نیا  و 
دوب هداتسیا  ياپ  هس  رب  هک  شنابسا  ياه  مس 
تشاگن یم  گرم  هرهچ  ناراک  راوس  رس  زارف  رب 

شرتسگ  یهایس  دیشک و  دوخماک  هب  ار  بوشآ  كاخ و  درگ و  یکیرات ،
تفای 

دمآرد  هریت  تخس  یبش  هنوگ  هب  نشور  دادماب  ات 
نآ ، لد  رد  اه  غیت  ششخرد  یتشادنپ  و 

ناغمرا  هب  ار  یئانشور  دیامن و  یم  يور  اهربا  نایم  رد  هک  تسا  یشخرذآ 
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درآ یم 
داهن تشد  هب  ياپ  نانچ  درک و  رپ  ار  نابایب  ناهد  هک  یهاپس 

تخاون  یم  هنایزات  نآ  هنوگ  رب  شناروتس  مس  هک 
دنتشاگنا و  هتخانشن  ار  ربمایپ  نیشن  ياج  هک  نانآ  نادنزرف 

دندرمش وگغورد  دوب - ادخ  هداتسرف ي  یتسار  هب  هک  ار - امنهار  ربمایپ 

هحفص 23 ] ] 

نوگرگدار  مالسا  نیتسار  ياه  نیئآ  ینادان  رس  زا  دندرک و - اه  یناشفناج 
دندینادرگ

دندناوخ  راوازسان  دوب  هتسیاش  ار  هچنآ 
دنتشاگنا ازس  ار  اه  يراکاوران  و 

ارهچنآ  دنتسب و  رمک  ربمایپ  نیشناج  نتشک  هب  هناهاگآ 
دنتخاس ینوگرگد  شوختسد  دوب  هدناوخ  رب  نآرق  رد  دمحم 

دنتخورفا  رب  یشتآ  نانچ  دندز و  نیسح  نتشک  هب  تسد 
هدنکفا  نآ  ماک  رد  ار  شیوخ  یتسه  شیامرگ  زا  يرادرب  هرهب  ياج  هب  هک 

دندینادرگ . رتسکاخ  و 
دومن  شنکاو  یمیمصت  اب  تفرگ و  مشخ  ناشیا  رب  سپ 

دنک . یم  خاروس  خاروس  ار  نیدالوپ  ریشمش  هک 
دزادرپ . یم  يروانش  هبنیمز  يور  رد  یتفگ  هک  يوکین  یبسا  زارف  زا 
دیوج یم  یشیپ  مه  لامش  داب  زا  دوخ  شهج  رد  هکیشخرذآ  نوچمه  و 

راکیپزور رد  نآ  ياهاپ  هک  بسا  نامه 
دریذپ یمن  یلعن  نمشد  نارواگنج  رس  زج 

دش  زاغآ  نشور  دیپس و  دادماب  اب  زورما 
دیشوپ  دهاوخ  رد  اه  یکیرات  زا  هایس  ینهاریپ  ادرف  و 

تسا  نارب  تخس  يریشمش  وا  تسد  رد 
دسانش  یم  دوخ  ماین  ار  نوخ  يوج  هک 

ندرگ  ولگ و  رد  اهرس و  هساک  رد  شزیت  غیت  هبل  اب 
دیرد  مه  زاار  نانآ  یپ  گر و  درک و  هنخر  ناسانشان  قح 

دشیدناب - دهاوخ  هک  یسک  هدید  رد  شبسا - ریشمش و  وا و  نم  تسود 
نوچمه :

هحفص 24 ] ] 
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هک  نودرگ - رهپس  رب  هراوس  دوب - دیشروخ 
دیخرچ یم  دیآ - یم  دورف  هام  هک  اهاجنآ  يوجتسج  رد  تسد - هب  هام 

ناشیا - ندرگ  وولگ  نانمشد و  رس  ياه  هساک  یپ  رد  وگب  ای  - 
دنتفرگ ار  شا  یئابیز  همه  نآ  زايا  هشوگ  نوماریپ  رگشل 

تسنام یم  گیدهب  روش  شوج و  رد  ناشاه  لد  هک  يا  هنوگ  هب 
دشاپ  یممه  ار  اه  هورگ  ياه  نامزاس  يا  هدارا  اب  ربمایپ  هداون 

دنک  یم  درخ  ودبوک  یم  مهرد  نآ  مب  ریز و  همه ي  اب  ار  هاپس  هک 
دوش  یم  داشگ  شنامشچ  هک  دنز  یم  هنعط  دبوک و  یم  نانچ  ار  یکی  هزین  نون  اب 

یمخز  هک  دنز  یم  هبرض  يرگید  كرات  رب  ریشمش  نیش  اب  يا  هنوگ  هب  و 
درآ یم  دیدپ  هتشه  ورف  ياه  بل  اب 

دنکفا  یم  نیمز  رب  هک  یئاه  هلک  زا  وا  هنعط  سپ 
دزیگنا یم  رب  ار  نمشد  هنیک ) هنیغض =(  دزاس و  یم  هطقن 

هک  یئاه  تماق  فلا  اب  هارمه  شتسد  برض  و 
دشخب یم  لکش  ار  ناتسود  ینامداش ) برط =(  دزدنا  یم  ریز  هب 

دیسر  ارف  ربمایپ  هداون  گرم  ماگنه  ات  دوب  اه  نیاو 
دنکفاهیاس  شرس  رب  گرم  موب  و 

وا  درگ  هداز  یبس  ور  ناشکرس  هورگ 
هتفرگ  ار  نابایب  يانخارف  و 

دنکفا  وا  يوس  هب  دنلب  يریت  ناشکندرگزا  یکی 
داتفا  كاخ  رب  ات 

دمایب  نانک  زیخ  تسج و  هراکدب  رمش  و 
دراپس  یم  بیشن  هار  زارف  زا  شراکش  ندوبر  يارب  هتسب  مشچ  نیهاش  یتفگ  هک 

دیرپوا  هنیس ي  رب  دوب  لام  لام  نیسح  ینمشد  هنیک و  زا  هک  یلد  اب 
اهراب هک  دیرب  ار  يرس  شا  هناراکهبت  غیت  اب 

هحفص 25 ] ] 

دوب هداد  هسوب  ار  نآ  ياه  نادند  ربمایپ 
دیئارگ  یهایس  هب  هودنا - زا  دیشروخ - هرهچ  شندش  هتشک  ماگنه  رد 

دندرک . ناهنپ  ار  دوخ  يور  ینامسآ  ياه  باهش  و 
دنداد  ارشندش  هتشک  شرازگ  لیفارسا ، لیئاکیمو و  لیئربج ،

تفرگ  ندیزرل  نیرب  ناهج  رد  گرزب  هاگ  تخت  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2485 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتشادرب  یئارس  هحون  هب  ار  وآ  اهراسخاش  يور  رب  ناغرم 
دنتخادرپ  نویش  هب  دنتسشن و  یناوخ  همان  كوس  هب  اه  هرد  ناگدنرد  و 

دوب  هدرواین  دوخ  يالاب  ربار  درم  کین  دمایب و  کین  بسا 
ساره  هبال و  يدنمدرد و  اب  - 

نآ  کمدرم  هک  یمشچ  دنلب و  يا  ههیش  ابو 
دیراب - یم  ورف  کشاو  دوب  نایرگ 

دندینش  ار  وا  ههیش  نیسح  هدرپ  ارس  ناوناب 
دندش  راکشآ  اهرداچ  يالبال  زا  ناگدیدغاد 

ار  یئاه  کشرس  دوخ  هایس  نامشچ  زا 
ندرگ  دیپس  هحفص  رب  یپ  رد  یپ  دومن  یم  خرس  هتخیمآ و  لد  نوخ  اب  هک 

دندینادرگ ناور 
وا  زا  سپ  دمآ و  هتشک  نیسح ، ات 

دش  هتسب  اه  هاگشزومآ 
دیدرگ  راوگوس  دوب  ادخ  نامرف  هاگدورفهک  اهاجنآ 

دیدرگ یهتنیشنمه  مدمه و  نارای  نآ  ياه  هناریو  و 

هحفص 26 ] ] 

دنتخاس  راتفرگ  ار  ناوناب  ینادان  رس  زا  اه  هراکدب 
تسا  اه  ینادان  راوازس  دوب  هراکدب  سک  ره  اریز  دندومن  يراتفر  تشز 

دنداهن  دندوبهتشادرب  هک  يا  هزین  رب  اراکشآ  ار  كاپ  رس 
دنتسب  رب  تخس  ناهانگ ، ماجنا  يارب  ار  دوخ  رمک  و 

دنداد  رذگيا  هنوگ  هب  هار  هنایم  زا  ار  هدز  متام  ناوناب 
داتفا  یم  ناشیا  رب  نامدرم  ياه  هاگن  هک 

رد  نداتفا  كاخ  هب  شراک  هک  ار  ناگدنتسرپ ) رویز  نیدباعلا =(  نیز 
ادخ  ربارب 

دندرک  راتفرگ  دنب  رد  دوب ، راکتسرد  یئاناد  دوخ  و 
وا مارآ  لد  دناسر  بش  هب  ار  زور  هک  هنیکس  و 

تشاذگ  یمن  هدوسآ  ار  نآ  هودنا ، دوب و  هداتفا  شپت  هب 
ار  كاخ  ءاخ  شمشچ  گشرس  نیس 

تفرگ  نتسر  نآ  لد  زا  هایگ  فاگ  ات  تخاس  روانش  دوخ  رد 
دش  رازهروش  ناش  یئانشآ  ياه  يوک 

دیدرگ  یهت  دیامن و  یسک  دندمآ  یم  دورف  ناتسود  هک  اجنآ  رد  و 
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دنزادناهار هب  ات  دندرک  ناروتس  راوس  ار  نانآ  نوچ 
تسبرب  تخر  نم  لد  زا  یئابیکش 

دندز راسفا  نانآ  ندرب  يارب  ار  نادند  هتفاکشنارتش  نوچ  و 
دش ریزارس  ما  هنوگ  ربز  زا  نم  ياه  کشا 

دنناتسب  راشرس  شاداپ  هکنآ  يارب  نایوما  ناهاوخاوه  زا  یهورگ 
دنتخاس  هناور  شنک  دب  یمدرم  يوس  هب  ار  نانآ 

دهد  واب  يرتشیب  دزمتسد  ات  دنراد  یم  دنسرخ  ار  دیزی  ینادان - زا  - 
دناسرب  وا  رب  رتدنت  هچ  ره  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  و 

ناگراوس دنزاون و  یم  ین  نارتش  ندرب  هار  يارب  هک  هاگنآ  ات 

هحفص 27 ] ] 

درک  مهاوخ  نیرفن  ار  هیما  نادنزرف  دننیشن  یمنایاپراچ  رب 
میارس  یم  نیرفن  ار  ناشدیزی  دایز " و  " 

داتسرف  دهاوخ  ورف  نانآ  رب  يرتدایز  ياهرفیک  زین  مراگدرورپ  و 
دندومن  يراتفر  نانچ  دمحم  نادناخ  اب  داب ! هایس  ناشیور 

دندوب  هتشادن  اور  زین  نیشیپناشکندرگ  هک 
هک  تسیرگ  مهاوخ  نیسح  رب  ینینوخ  ياه  کشا  اب 

دزاس  رت  ار  کشخ  ياه  كاخ 
نوماریپ  رد  اه  گشرس  زا  یناراب  تارف  هنارک  يا 

دیآ  یم  رد  شدرگ  هب  اهربا  نآ - يرای  هب  هک - ددرگ  یم  رب  درگ  وت  كاخ 
اب : هتسویپ  مه  هب  مهراوس ، نیمز ، هب  کیدزن  دراد : یئاهربا 

دنادرگ . یم  ناور  ار  یپایپ  یکشا  هک  هک  دنلب  یئاه  شخرذآ 
گشم  هب  یئوبشخ  زا  هک  دوخ - ياراوگ  رابگر  اب  ارت  هک  هاگ  نآ 

دنامیم -
درک . دهاوخ  نامرد  ار  تیاهدرد  دزاس  یم  باریس 

رد  هک  سک  نآ  رب  دورد - ناج  زا  دورد - اه ، نیا  زا  سپ 
دیدرگ  اپرب  وا  يارب  یئاورنامرف  ياه  شفرد  مخ  ریدغ 

نیرت یمارگ  ادخ و  همان ي  دنیآ  رد  یپ  زا  یمود و  رب 
امنهار  ربمایپ  یپ  زاهک  یسک  نیرت  گرزب  دناوخ و  رب  ار  نآهک  یسک 

دمآ  رب  هدیزگرب  و 
هدننک  اهر  ادخهداتسرف ، ردارب  لوتب ، يارهز  رسمه 
تخوس  شیوخ  یئادج  شتآ  هب  ار  نآ  هک  یتیگ 
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هحفص 28 ] ] 

نآ  اشوخ  دینادرگ و  دوخ  نهاریپ  ار  ینمادکاپ  هک  يدرم 
تشاد  هدیشوپ  ار  نتشیوخ  ینمادکاپ ، هماج  اب  هک  درم 

ینیب  یم  هدنشخب  یناراب  ار  وا  شزاس ، ویتشآ  ماگنه  رد 
دنک  ینابساپ  شا  هچب  زا  دهاوخ  هک  يریش  دننام  گنج  زور  رد  و 

يراکوکین - يارب  هک - هداشگ  یتسد  اب 
دور . یم  رتارف  زین  ناویک  هراتس  زا 

نارگید  هک  كانبات  ناشخرد و  نشور و  یئاهشیامن  اب  و 
هب  وا  هرابرد  هک  دوش  یم  یناسک  زیوآ  تسد  دنناوتان و  نآ  ماجنا  زا 

دنا  هداتفا  یئوگ  هفازگ  يور و  دنت 
ندش  دیدپان  زا  سپ  تسادیشروخ  نتشگزاب  اه  نآ  زا  یکی  و 

دنراپس - یم  یشومارف  هب  ار  دوخ  نآ  ربارب  رد  اه  یئانیب  هکیناتساد  نامه  - 
هک  تفای  يرترب  نانچ  زادنا  ریز  نآ  زارف  رب  دوخ  شدرگ  اب 
ددنب  یم  رب  نابز  اريوگ  زغن  نارونخس  نآ - يرگ  وگزاب  - 

یگتسجرب  هوک ، فاکش  نآ  ناگتفخ  اب  وا  نتفگ  نخس 
دور . یم  رتارف  زین  كامسي  هراتس  زا  هک  تسا  یئالاو  هیامنارگ و 

يرذگب  هک  ربمایپ  اب  وا  يرای  يدنواشیوخ و  زا 
تسا  وا  يارب  يرت  ریگمشچ  يرترب  ، ربمایپ شود  يالاب  وا  نتفر  رب 

دروآ - درگ  دوخ  رد  ار  اه  شناد  هک  نآ  تسا  نیا 
اهنآ - هتفرگ  لاب  رپ و  هدرتسگ و  هچ  اه و  نآ  هدرشف  هدش و  هاتوک  هچ 

هار  دوخ ، ياه  ششخب  زامن و  اب  هک  تسا  نیا 
دیناسر  هتسیاش  ماجنا  هب  ار  نیئآ  یتیگ و 

هحفص 29 ] ] 

شیوخ  هزینو  ریشمش  اب  هک  تسا  نیا 
دینادرگ . ناسآ  ربیخ  رد  ار  راوشد  يزوریپ 

تخاس  دوبان  هاگدربن  نآ  ردار  بحرم  یمخز  نانچ  اب 
داهن  نارفاک  شود  رب  نارگ  سب  يراب  هک 

یهاپس  مادک  ره  رگیدکی  یتسدمه  هب  رایسب  ياه  هورگ  هک  قدنخ  دادیور  رد  و 
نینوخ  يا  هتشک  هب  ار  دودبع  هک  دوب  وا  دنداتسرف  ربمایپ  یبوکرس  يارب 
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دینادرگ  نوگرگد  اه  گیر  يالاب  رد 
ار  نانآ  داهن و  نایم  هب  ياپ  وا  زین  كوبت  تخس  هاگدربن  رد 

تخاس . دوبان  دراد  یمن  رب  شارخ  زگره  هک  يا  هدارا  ریشمش  هب 
دز  وا  ناماد  رد  گنچ  دیزغلب  نوچ  مدآ 

تشاد  هدیزگرب  ار  وا  تفریذپب و  يو  زا  ام  راگدرورپ  ات 
دوب ، هدرک  رپ  ار  نیمز  رسارسدنت  سب  يرابگر  هک  هاگنآ  و 

داتفا  هارشا  یتشک  ات  دناوخ  ار  يادخ  وا  یگدنخرف  هب  حون 
شتآ  ات  دناوخ  ار  يادخ  میهاربا  هک  دوب  وا  یگتسجخ  هب  و 

دش  درس  وا  رب  نازوس  غاد و 
یتسدبوچ  ات  دناوخ  ار  يادخ  یسوم  هک  دوب  وا  یگدنخرف  هب  و 

هحفص 30 ] ] 

ماک  رد  دندوب  دنچیئاه  نامسیر  زاغآ  رد  هک  ار  نارگوداج  ياهرام  وا 
درب . ورف  دوخ 

هدرم  ات  هدناوخ  ار  يادخ  حیسم ، ياسیع  هک  دوب  وا  یگتسجخ  هب  و 
تساخ  ياپ  هب  اه  يراتفرگ  نآ  نایم  زا  تفگ و  نخس  هتفر  روگ  هب 
دیزگرب و  يردارب  هب  ار  وا  یتسار  هب  دمحم - ربمایپ - مخ ، ریدغ  رد 

دوب . هدمآ  يدنوادخ  همان  رد  زین  نآ  روتسد 
ار  وا  یتخس  رس  اب  زین  نانآ  درک و  شنزرس  ار  نانمشد  وا  یتسود  رد 

مدرب  نامرف  رترب  یسک  زا  هار  نیا  ردو  مدومن  نانآ  ینامرفان  نم  دندیهوکن ،
مراگدرورپ  هک  مدوتس  نانچ  ار  وا  نانآ - مشچ  يروک  هب  و -

دیادزب . ملد  زا  ار  اه  گنز  نآ - شاداپ  رد  - 
مشچ  یگدولآ  هب  نوچ  یلع ) بارت =(  وبا  ياپ  كاخ ) تبرت =(  هک 

تخاس . دهاوخ  هزیکاپ  ار  نآ  دسر  نم 
هک  یماگنه  ات  دنراد و  هار  رد  ياپ  ناگدنور  هک  هاگ  نآ  ات 

داب  وا  رب  دورد  نارازه  دنا  هتفهن  لد  رد  ار  ناراب  ای  دنراب  یم  اهربا 
هچ  ره  هک  ریگ  شوگ  ار  یئاه  هماکچ  ناگدنورگ  ياورنامرف 

تفای  دهاوخ  شیازفا  نآ  ياهرویز  درذگ  نآ  رب  راگزور 
هتفای  شرورپ  لباب  هلح  رد  هک  نایزات  نابز  هب  یئاه  هماکچ 

دهاوخ  هدنمرش  ار  كرتس - يارس  نخس  هئیطخ - دوخ  یئاویش  اب  ادرف  و 
تخاس .

يزارفارس  زا  یخاک  سدنرع  حلاص  يارب  ات  تفای  یگتسجرب 
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دهن  داینب  نامسآ  نارتخا  رس  الاب  رب 
یئاویشهماکچ  رب  دز و  رهم  دنرب  یم  کشر  نم  رب  هک  ار  نانآ  ياه  لد 

زاغآرس  اب  تفای  يرترب 

هحفص 31 ] ] 

تسویپ "  مه  هج  ریجنز  دننامو  راکشآ  اه  هنوگ  رانک  رد  طخ  هزبس ي  " 
هدورس ي  اب  ات  درک  زاغآ  يور  الاب  یلع - يا  وت - شیاتس  زیوآ  تسد  هب  و 

تفگ : هک  تسج  یگنسمه  يرونخس  نآ 
. " تسیرگ مهاوخنهدنام  یهت  ناتسود  زا  هک  یئاهارس  يارب  رگید  " 

اههدورس يارب  یسیونریز 

هدیسر اه  ینکش  تب  هرابرد  یناتساد 
هراپ هک  هدرک  دای  ار  ناگدنورگ - ياورنامرف  ام - رورس  ياه  یگتسجرب  زا  يا  هرامش  شا  هماکچنیا  رد  سدنرع - نبا  ام - يارـس  نخس 

هب اج  نیا  تشاد و  میهاوخ  هدنیآ  رد  روانهپ  یئاهراتفگ  رگید  يا  هراپ  نوماریپ  رد  میدروآ و  یگدرتسگ - اب  هتـشذگ - رد  ار  اهنآ  زا  يا 
مینک : یم  هدنسب  هدومن  زاب  ریز  هدورس ي  کت  رد  هتسب  رس  هچنآ  يرگنشور 

يرذگب ، هک  ربمایپ  اب  وا  يرای  يدنواشیوخ و  زا  " 
تسا " . وا  يارب  يرترب  یگتسجرب  ربمایپ ، شود  يالاب  وا  نتفر  رب 

تفگ : هک  دنا  هدروآ  داب - دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  یلع - زا 
تفگ : درب و  اه  تب  غارس  هب  ارم  وا - رب  ادخ  هدیرفآ  دورد  ربمایپ - " 

نوـچرب تب  نآ  کـیدزن  هب  ارم  زیخرب و  تفگ : تفر و  ـالاب  نم  هناـش ي  رب  ص )  ) ادـخ هـتخیگنارب ي  متـسشن و  هـبعک  راـنک  نـم  نیـشنب 
ادخ هداتـسرف ي  هاگنآ  دـمآ و  ریز  هب  ما  هناش  زا  وا  متـسشن و  نیـشنب  تفگ  مراد  شهاگن  ما  هناش  الاب  مناوت  یمن  یم  دـید  وا  متـساخرب و 

- هک دـمآ  منامگ  هب  نانچ  ماگنه  نیا  تساخرب و  هنوگ  نامه  هب  وا  متفر  ـالاب  نوچ  ور  ـالاب  نم  هناـش ي  زا  یلع  تفگ : تسـشنب و  (ص )
ص)  ) ادخ هتخیگنارب ي  مدش و  هبعک  زارف  رب  سپ  دیسر ، مناوت  زین  نامسآ  ياهزادنا  مشچ  هب  مهاوخ - رگا 

هحفص 32 ] ] 

، دندوب هتشاد  ياپ  رب  نینهآ  یئاه  خیم  روز  هب  ار  نیـسم  تب  نیا  مدنکفا ، نیمز  هب  ار  شیرق  تبنامه  ای  اه  تب  نیرتگرزب  نم  داد و  تشپ 
ماجنارس ات  ناه  ناه  ناه  تفگ : یم  هنوگ  نیمه  هب  وا  مدرک و  زاغآ  نآنداد  ناکت  هب  نم  شنکب  ياج  زا  تفگ : ص )  ) ادخ هداتـسرف ي 

مدمآ " . ریز  هب  مدرک و  شدرخ  متسکش و  سپ  شنکشب  دومرف  منکفیب ، ار  نآ  متسناوت 
دورف هاگنآ  تسکـشمهرد و  دنکـشب  هشیـش  هکنانچ  شمتخادنا و  هکشزادنیب  دومرف  ص ) - ) ادـخ هداتـسرف ي  : " رگید ... ینانخـس  اب  و 

متسج "  ریز  هب  هبعک  يالاب  زا  رگیدینانخس " : اب  مدمآ " و 
ادـخ و هناـخ ي  رد  تب  هب 360  کیدزن  اهزور  نآ  مدـمآ ، رد  هکم  هب  ص )  ) ربماـیپ اـب  تفگهک " : هدـش  شرازگ  هللا  دـبع  رـسپ  رباـج  ز 
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ربمایپ تشاد . مان  لبه  هک  دوب  هناخ  رد  زارد  یتب  دـندرک ، نوگنرـس  ار  اهنآ  يهمه  اـت  دومرفب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب ي  دوب ، نآ  نوماریپ 
؟ وت شود  رب  نم  ای  دوش  یم  راوس  نم  شود  رب  وت  مینکفا  ریز  هب  هبعک  تشپ  زا  ار  لبه  هکنیا  يارب  یلع  تفگ : تسیرگن و  یلع  هب  (ص )

اروا مناوتب  هک  دادن  هار  يدـنوادخ  مایپ  ینیگنـس  تسـشن ، نم  تشپ  رب  نوچ  یلو  وش  راوس  وت  ادـخ  هداتـسرف ي  يا  متفگ  تفگ ): یلع  )
هب دنگوس  متفرگياج ، نآ ، رب  ات  درک  مخ  ار  شتـشپ  دمآ و  دورف  دیدنخب و  سپ  موش ، یم  راوس  نمادخ  هتخیگنارب ي  يا  متفگ  مرادرب ،

تشپ زا  ار  لبه  سپ  متسناوتمریگب  شیوخ  تسد  هب  ار  رهپس  متساوخ  یم  رگا  دروآ  دیدپ  ار  ناگدیرفآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  سک  نآ 
نایم زا  یتسردانهتبلا  تفر و  ناـیم  زا  یتسرداـن  دـمایب و  یتسرد  وگب  داتـسرف " : ورف  زارف  نیا  رادـنپ  ره  زا  رترب  يادـخ  مدـنکفایب و  هبعک 

. " تسا هدنور 

هحفص 33 ] ] 

سپ مینکـشب ، مهرد  درادياج  هبعک  زارف  رب  هک  ار  یتب  ات  زیخرب  : تفگ یلع  هب  " ص )  ) ربمایپ تفگ " : هک  هدـش  شرازگ  ساـبع  رـسپ  زا 
داد وا  هب  شیوخ  هماج ي  یلع  مراد  رب  ار  وت  ات  تسیاب  نم  هناـش ي  رب  تفگ : واهب  ص )  ) ربماـیپ دندیـسر  نآ  کـیدزن  نوچ  دنتـساخرب و 
وا تفرگب و  دوبسم  زا  هک  ار - تب  نآ  یلع  داهن و  هناخ  يور  ات  تشاد  رب  ار  وا  سپـس  هتـشاذگ  هناش  رب  ار  نآ  ص )  ) ادخ هداتـسرفو ي 

تشاد . لاب  ود  یتفگ  هک  دنکفا - نیمز  هب  هبعک  يالاب 
یم شراگن  هب  نانآ  زا  سپ  ياه  هدس  رد  مه  ینادرم  دنا و  هدروآ  خـیرات  ثیدـح و  نایاوشیپ  نارادـساپ و  زا  یهورگ  ار  اه  شرازگ  نیا 

دنا و هدرمـش  ریذپان  ارچ  نوچار و  نآ  دنبایب  اه  نآ  هریجنز  رد  یکیرات  ياج  نیرتکچوک  هکنآ  یب  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار  نآ  دنا ، هتخادرپ 
نانآ : زا  دنچ  ینت  مه  نیا 

. تسا هدرک  وگزاب  ار  نآ  يو  نابز  زا  دنسم "  رد "  دمحا  هک  ( 200  ) لاس رد  هتشذگ  رد  یشرق  دمحم  رسپ  طابسا  - 1
. هدرک وگزاب  يو  زا  ار  نآ  یطویس  هک  لاس 211  رد  هتشذگ  رد  یناغص  رکبوبا  ظفاح  - 2

. دنا هدرک  وگزاب  يو  زا  ار  نآ  یناقرز  یطویس و  هک  لاس 235  رد  هتشذگ  رد  هبیش  یبا  نبا  ظفاح  - 3
نخـس هک  یناسک  نابز  زا  ار  نآ  یتسرد ، یـشرازگ  هریجنز  اب  دوخ - دنـسم "  رد " لاس 241  رد  هتـشذگ  رد  دـمحا  نایلبنح  ياوشیپ  - 4

ج 1 ص 84 )  ) تسا هدروآتسین  رادرب  ارچ  نوچ و  نانآ  زا  کی  چیه 
تسا . هدرک  وگزاب  يو  هتفگ  زا  ار  نآ  یئاسن ، هک  لاس 263  رد  هتشذگ  رد  ینزام  دمحا  یلع  وبا  - 5

هحفص 34 ] ] 

. تسا ثیدح  نیا  نارگ  وگزاب  زا  اه "  همشچ  رس  عیبانی =  شرازگ "  هب  زین  لاس 292  رد  هتشذگ  رد  زازب  رکبوبا  ظفاح  - 6
. تسا هدروآار  نآ  اه "  یگژیو  صیاصخ =  زا  رد ص 31  لاس 303  رد  هتشذگ  رد  یئاسن  بیعش  نباظفاح  - 7

. تسا ثیدح  نیا  نارگشرازگ  زا  هدمآ  يو  دنسم "  رد "  هچنآ  داینب  رب  زین  لاس 307  رد  هتشذگ  ردیلصوم  یلعی  وبا  ظفاح  - 8
نیا نارگـشرازگ  زا  اـه "  هدـنرآ  مهارف  يروآدرگ  عـماوجلا =  عـمج  هتفگ "  هب  لاـس 310 - رد  هتـشذگ  رد  يربط  رفعج  وبا  ظـفاح  - 9

. تسا ثیدح 
. تسا ثیدح  نیانارگ  وگزاب  زا  سیمخلا "  خیرات  هتفگ "  هب  لاس 360 - رد  هتشذگ  رد  یناربط - مساقلا  وبا  ظفاح  - 10

هدروآ و ار  ثیدــح  ص 367 "  ج 2  اه - هتفاـی  زاـب  كردتـسم =  باـتک "  رد  لاس 405  رد  هتـشذگ  رد  يروباشین  مکاـح  ظـفاح  - 11
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. تسا هتفگ  زاب  نآ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يروادزین  هناگادج 
هدروآ ار  نآ  رباج  نابززا  نآرق "  ندـمآ  دورف  نآرقلا =  لوزن  باتک "  رد  ای 410  لاس 407  رد  هتشذگ  رديزاریـش  رکب  وبا  ظفاح  - 12

. تسا
رب دمآ  ایآ  هروس : نیا  يرگنـشور  رد  درمناوج  رویز  یتا =  له  هروس  حرـش  یتفلا  نیز  رد "  یمـصاع  دمحم  رـسپ  دمحا  دمحم  وبا  - 13

... " ناسنا
تسا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  يو - هتکید  زا  شرازگ  اب  بیطخهک - لاس 340  رد  هتشذگ  رد  یناهاپس  میعن  وبا  ظفاح  - 14

. دنک یم  وگزاب  يو  هار  زا  ار  ثیدح  نیا  یمزراوخ  هک  لاس 458  رد  هتشذگ  رد  یقهیب  رکبوباظفاح  - 15
تسا . هدروآ  ار  ثیدح  ص 302 - دوخ - خیرات  زا  جرد 13  لاس 463  رد  هتشذگ  رد  يدادغب  بیطخ  - 16

هحفص 35 ] ] 

یم وگزاب  ار  ثیدـح  هریره  وبا  نابز  زا  اه "  یگتـسجرب  بقاـنم =  رد "  لاس 483  رد  هتـشذگ  رد  یلزاغم  نبا  نسحلا  وبا  دنمـشناد  - 17
. دنک

. تسا هدروآ  يو  هار  زا  ار  ثیدح  یگدنسب " هیافک =  رد "  یجنگ  هک  لاسرد 530  هتشذگ  رد  يوارف  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 18
دای ار  ثیدـح  مکاـح - یقهیب و  ظـفاح - ود  هار  زا  " ص 73 - بقاــنم - رد "  لاسرد 568  هتـشذگ  رد  مزراوخ  ناروخنـس  نیرترب  - 19

. تسا هدرک 
هدروآ ار  ثیدح  " ج 1ص 119 - هدـیزگ - رب  شنم  هوفـصلا =  هفـص  رد "  لاـس 597 رد  هتـشذگ  رد  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  ظـفاح  - 20

. تسا
نیا هدروآ  درگ  وا - رب  دورد  یلع - ياه  يرترب  زا  هک  نیعبرا ) ثیدـح =(  لهچ  يالبال  رد  یمکاح  ریخلا  وبا  نیدـلا  یـضر  ظـفاح  - 21

. تسا هتشاگن  زین  ار  یکی 
. تسا ثیدح  نیا  نارگ  وگزاب  زا  هدمآ - هیافک "  رد "  هچنآ  داینب  رب  هتشذپ  رد  لاس 643  رد  هک  راجنلا ، نبا  هللا - دبع  وبا  ظفاح  - 22
نیا ناگ "  دنهاوخ  ياه  هتـساوخ  لاوئـسلا =  بلاطم  زا "  رد ص 12  هتـشذگ  رد  لاس 652  رد  هک  یعفاـش  هحلط ي  نبا  ملاـس  وبا  - 23

. تسا هدرک  دایار  ثیدح 
ار ثیدـح  نیا  همان "  دای  هرکذـت =  زا "  رد ص 17  هتـشذگ  رد  لاـس 654  رد  هک  يزوج - نبا  هداز ي  رتـخد  فسوی - رفظملا  وـبا  - 24

. تسا هدروآ 
ار نآ  یقهیبو  مکاـح  هـتفگ : هدروآ و  ار  نآ  هیاــفگ "  زا "  رد ص 128  هتـشذگ  رد  لاـس 658  رد  هک  یجنک  هللا  دـبع  وبا  ظـفاح  - 25

. تسا هدش  هتخانش  يراوتسا  هب  اه  شرازگ  نادنوادخ  نایم  رد  هک  تسا  وکین  یثیدح  دوخ  دنا و  هدرک  شرازگ 
تسا . ثیدح  نیا  نارگشرازگ  زا  سیمخلا "  خیرات  هتفگ "  هب  ناحلاص  ظفاح  - 26

هحفص 36 ] ] 

ار ثیدح  نیا  " ج 2 ص200 - باداش - ياه  ناتسوب  هرـضنلا =  ضایرلا  رد "  لاس 694  رد  هتـشذگ  رد  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  - 27
. تسا هدروآ  یمکاح  يزوج و  نبا  دمحا و  هتفگ ي  زا 
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. تسا هدرک  دای  ار  ثیدح  اه "  يرگنشور  ربعلا =  دوخ " و  ریسفت  رد  لاس 698  رد  هتشذگ  رد  بیقن  نبا  هللا  دبع  وبا  نیدلا  لامج  - 28
هدرک وگزاب  ار  ثیدح  دـنب "  ندرگ  ود  ياهرهوگ  هناگی  نیطمـسلا =  دـئارف  رد "  لاس 722  رد  هتشذگ  رد  ییومح  مالـسالا  خیـش  - 29

تسا .
: " هتفگ هدروآ و  ار  نآ  اه "  هتفاـی  زاـب  هدرـشف  كردتـسملا =  صیخلت  رد "  لاس 748  رد  هتـشذگ  رد  یبهذ  نیدلا  سمـش  ظفاح  - 30
زا مادـک  چـیه  ار  ندوـب  دنـسپان  نیا  دـیوگ : ینیما  تـسا "  دنـسپان  هدـیهوکن و  شا  هـنیمز  هیاـم و  یلوهزیکاـپ  نآ  شرازگ  ياـه  هریجنز 

شتآ دز و  شین  ار  ثیدح  دوخ - مشچ  اب  هک  تشاد  ینازرا  ام  هب  ار  یبهذ  راگزورات ، دنتفاین  رد  هتـشذگ  ياه  هدس  رد  ثیدحنارادساپ 
چیه هنیمز - نآ  رد  دش و - هدرپس  روگ  هب  يو  دوخ  اب  يرادنپ  ندمآ  دنـسپان  نآ  یلو  تخورفارب ، نخـس - نیا  نتفگ  اب  ار - شیوخ  هنیک 

دادن . وا  نخس  هب  لد  يو  زا  سپ  ناسانش  ثیدح  زا  سک 
ار ثیدح  میـشک "  هتـشر  رد  ار  دنب  ندرگ  ود  ياههناد  نیطمـسلا =  ررد  مظن  رد  يدـنا  لاس 750 و  رد  هتـشذگ  رد  يدنرز  ظفاح  - 31

. تسا هدروآ 
رد ج 6 ص هچنآ  داینب  رب   " گرزب - هدـنرآ ي  مهارف  ریبکلا =  هماـجلا  رد "  لاس 911  رد  هتشذگ  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح  - 32
- مکاح وبیطخ  ریرج و  نبا  دـمحا و  قازرلا و  دـبع  هبیـش و  یبا  نبا  شرازگ  تسا - هدروآ  ار  ثیدـح  هدـمآ - يآ  هتفای  نیودـت  زا  407

ثیدح نیا  زین  یطویـس  زا  رتگرزب "  ياه  یگژیو  يربکلا =  صئاصخلا  رد "  هتـشذگ  نیا  زا  هدرمـشیم ، تسرد  ار  نآ  مکاح  هک  هتفگ 
ج 1 ص 264 . تسا - هدمآ 

 = هیندللا بهاوملا  رد "  رد 923  هتشذگ  ردینالطسق  سابعلا  وبا  ظفاح  - 33

هحفص 37 ] ] 

. تسا هدروآبیقن  نبا  زا  ار  ثیدح  " ج 1 ص 204 - يدوخ - شیپ  ياه  ششخب 
يدنرز یناربط و  نابز  زا  ار  ثیدح  نیا  سیمخلا ج 2 ص 95 "  خیرات  رد "  ای 982  رد 966  هتشذگ  رد  یکلام  يرکب  راید  یضاق  - 34

یلع هاـگنآ  : " هتفگ ... هدروآ و  يروآ "  ماـیپ  ناـهاوگ  هوـبنلا =  دـهاوش  هدـنراگن "  ويربـط  بحم  یـسدقم و  بیقن  نبا  یناـحلاص و  و 
ادـخ نیرفآ  دورد و  ربماـیپ  هب  ار  دوخ  بدا  یناـبرهم و  اـت  دـنکفا  ریز  هب  دوب  نادواـن  هک  اـجنآ  زا  ارشیوخ  سپ  دـیآ  دورف  هک  تساوـخ 
تفگ يدز ؟ دنخبل  ارچ  دیـسرپ  ص )  ) ربمایپ دز ، دنخبل  تفرگ  ياج  نیمز  يور  رب  نوچ  و  دهنن ) وا  شود  رب  اپ  هرابود  و   ) دـیامنب يورب -

درب و ـالاب  ارت  دـمحم  هکنآ  ابدـسر  وت  هب  يدـنزگ  هنوگچ  دومرف  مدـیدن . یبیـسآ  مدـنکفا و  ریز  هب  دـنلب  هاـگیاج  نیا  زا  ار  دوخ  نم  اریز 
هتفگ ": يا  هدنیارس  دروآ ، دورف  لیئربچ 

يوگب  یلع  زا  شیاتس  دنتفگارم 
دناشن  یم  ورف  ار  نازوس  شتآ  وا  دای  هک 

تخادرپ  مهاوخن  يدرم  شیاتس  هب  نم  متفگ 
شتسرپ  هتسیاش ي  ار  وا  ات  درک  نادرگرس  ار  اهدرخ  نادنچ  يو  هوکش  هک 

دندرمش .
تفگ : ام  هب  هدیزگرب  ربمایپ 

مدیسر  نیرب  ناهج  هب  نوچ  جارعمبش  رد 
داهن  نم  تشپ  رب  شیوخ  ياناوت )  ) تسد دنوادخ 
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تفای  دوخ ) رد  يریذپلد   ) یکنخ ملد  ات 
تشاذگ  اجنامه  رد  ار  شیاه  ماگ  یلع  و 

دوب "  هداهن  نآ  رب  دوخ  ياناوت )  ) تسد دنوادخ  هک 

هحفص 38 ] ] 

ثیدـح نیا  ص 97 "  ج 3  یبلح - زا  يا  هماـن  تشذگرـس  هیبـلحلا =  هریـسلا  رد "  رد 1044  هتـشذگ  رد  یعفاش  یبلح  نیدـلا  رون  - 35
. تسا هدروآار 

یبا نبا  نابز  زا  ج2 ص 336 "  اه - هدوشخب  يرگنشور  بهاوملا =  حرـش  رد "  رد 1122  هتـشذگ  رد  یکلام  یناقرز  هللا  دبع  وبا  - 36
هدورس : وکین  هچ  رونخس  نآ  هتشون : هاگنآ  هدرک  وگزاب  ار  ثیدح  مکاح  هبیش و 

رب  ار  نآ  هک  یماگ  هب  دنگوس  اروت  اراگدرورپ  " 
يدروآ  دورف  اه - هاگیاج  نیرتگرزب  نامه  نیسوق - باق 

نابدرن  ار  شیوخ  روای  روآ  مایپ  هناش ي  هک  یماگ  هب  دنگوس  ار  وت  و 
يدینادرگ  نآ 

رادیاپ  تسار  هار  رد  ارم  ماگ  يراوگرزب - رس  زا  هک 
یشاب  نم  يوگدورد  شخب و  یئاهر  يرادب و 

نآ  سک  ره  هک  ینادرگ  نم  هناوتشپو  هتخودنا  ار  نت  ود  نآ  و 
تشاد . دهاوخن  خزود  زا  یساره  زگره  دنشاب  يو  هناوتشپ  ود ،

هریسلا  " رد لاس 1232  رد  هتشذگ  رد  یکم  نالحد  ینیز  دمحا  دیس  - 37

هحفص 39 ] ] 

رونخس نآ  دسیون : یم  سپس  هدروآ و  ارثیدح  رد ج 2 ص 293  هدش  پاچ  هیبلحلا "  هریسلا  رانک "  رد  هک  ربمایپ "  تشذگرس  هیوبنلا 
هدورس : وکین  هچ 

میدرک "  دای  هک  یئاه  هدورس  نایاپ  ات  یماگ ... هب  دنگوس  ار  وت  اراگدرورپ 
راتفگ هک  هدروآ  ار  ثیدـح  هتـشاد  نیع  هیفاق  يا  هماـکچ  شرازگ  زا  رد ص75  ( 1270  ) لاس رد  هتشذگ  رد  یـسولآنیدلا  باهـش  - 38

میدروآ . جرد 6 ص 26  ار  يو 
نابز زا  ار  ثیدح  يزرو "  رهم  ياه  همشچرس  هدوملا =  عیبانی  زا "  رد ص 193  ( 1293  ) لاس رد  هتشذگ  رد  يزودنقنالک  هجاوخ  - 39

. تسا هدرک  وگزاب  یلصوم  یلعی  وبا  ورازب 
ثیدح -ج 1 ص 185 "  انیب ناگدید  غورف  هرصبملا =  نویعلا  هرق  رد "  ( 1270  ) لاس رد  هتشذگ  رد  یفنح  دمحم  رسپ  رکبوبا  داتسا  - 40

. تسا هدروآ  ار 
تسا . هدروآ  ار  ثیدح  ص 55 و 59 "  نخس - رهوگ  مالکلاهرهوج =  رد "  یفنح  یلوغارق  دومحم  دیس  - 41
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وا ياه  هدورس  هنومن  سدنرع و  نبا  همان  یگدنز 

نانآ روشناد  ناگدنراگن  زا  و  تسا - هعیش  ناگتسجرب  زا  یکی  سدنرع - نبا  هب  رومان  یلح - سدنرع  رسپ  باهولا  دبع  رسپ  حلاص  داتسا 
رد شیوخ  يراپـسناج  هدورـس و  ناشیا - ربدورد  ربمایپ - نادـناخ  زا  ناماما  يارب  یئاه  همان  كوس  اه و  شیاتـس  لوصا - هقف و  هنیمز  رد 
زا يا  هراپ  هدیزگ "  بختنملا =  رد "  یحیرط  ام  ياوشیپ  داتـسا و  تسا ، هدومن  زاب  ار  ناشنانمـشد  اب  شا  يراگزاسان  نانآ و  یتسود  هار 

 " زاغآرـس هعیلطلا =  رد "  يوامـس  روشناد  تفای ، ناوت  یم  اـه  هدـمآ  درگو  اـه  گـنج  رد  زین  ار  اـهنآ  زا  یئاـه  شخب  هدروآ و  ار  اـهنآ 
اه شناد  رد  نتـشاد  تسد  یتسرپادـخ و  يراگزیهرپ ، يرترب ، یئاـناد ، هب  ار  يو  نآ ، يـالبال  رد  هک  هتـشاگن  وا  يارب  يا  هماـن  یگدـنز 

. تسا هتشاگن  يو  زا  وکین  یئاه  شیاتـس  هدرک و  لابند  ار  راک  نیا  لباب "  زا  تایلباب =  رد "  زین  یبوقعی - هتـسج - رب  يوگنخـس  هدوتس ،
نوماریپ رد  يو  هک  هدمآ  هعیلط "  رد " 

هحفص 40 ] ] 

. دنیوج یم  یگدنخرف  دننک و  یم  رادید  اجنآ  رد  شهاگمارآ  زا  هک  تفر  كاخ  هب  اجنامه  تشذگ و  رد  هلح  يارس  غارف  رد  لاس 840 
هک درک - یم  يوریپ  ینیهفـش  نیدـلا  ءالع  داتـسازا  هار  نیا  رد  درب و  یم  راک  هب  رایـسب  ياه  ساـنج  شیاـه - هدورـس  رد  سدـنرع - نبا 

ياه هژاو  نابز و  رد  شا  یتسد  هریچ  دوب و  رترب  وا  زا  نخس  يدنمورین  يراوتـسا و  رد  یلو  تشذگ - رد ج 6 ص 356  زین  وا  همانیگدنز 
یئاسر و زا  شیاه  هدورـس  هتبلا  دـیدرگ  یمن  اه  سانج  هتخابلد ي  یتخـس - رـس  نیا  هب  ینیب و  یم  هچنانچ  رگا - دومن و  یم  زاب  ار  يزات 

تفاییم . يرادروخرب  رتشیب  یئابرلد 
چیه رد  نآ  هک  هداتفا  رد  هزاوآ  ام  اب  شیکمه  نارای  نایم  ءار و  ایفاقاب  تسا  يا  هماکچ  حلاص - خیش  هتسیاش - داتـسا  نیا  ياه  هدورـس  زا 

نمجنا نآ  رد  درآ - دـیدپ  وا  راـک  رد  یـشیاشگ  يدوز  هب  دـنوادخ  مییوا و  هار  هبمشچ  هک  تجح - ياوشیپ  رگم  دوشن  هدـناوخینمجنا 
تسا : نینچ  هدمآ و  یحیرط  ام  داتسا  زا  بختنم "  جرد 2 ص 75 "  ار  نآ  همه  داهن و  دهاوخ  ياپ 

دوش  یم  راکشآ  میاه  هدورس  ياهزار  راگزور ، رد 
دنراد  یم  يوبشوخ  امش  دای  شوخ  يوب  زا  ار  نآ  یهورگ 
تسین  هدرواین  رب  نآ  زا  اه  هتساوخ  هک  تسا  یئاه  هماکچ 

يرازگ  ساپس  شنورب  تسا و  يرگ  شیاتس  نآ  نورد 
درآ ، یم  دای  هب  ارهدومن  خر  نارتخا  اه  نآ  زاغآرس 

كانبات  یغورف  اه  نآ  وترپ  تسا و  اه  هفوکش  هیام  زا  اه  نآ  تشرس 
دنریگ  یم  رب  يور  زا  هدرپ  دشخردب  ام  لد  نوچ  هک  دنا  یناربلد 

هحفص 41 ] ] 

دهد  یم  شیارآ  اهدیراورم  ار  اه  نآزارف  هک  دنراد  رس  رب  نیرز  یئاهرسفا 
دنک  یم  یهاوگار  نانآ  نسح  ناسح  هک  ینایور  بوخ 

دیارآ . یم  ار  رگید  ياهرز  تسا  یئاهرز  ناشیاه  هاسخر  رب  و 
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رس  يرادیب  هب  ار  اه  بش  مشکیم ، هتشر  رد  ار  اهنآ  اهرهوگ - نوچمه  - 
مرادب . هدنز  شیوخ  امش و  يارب  ار  اه  نآ  دای  ات  منک  یم 

دوردامش  رب  يرادتسود  دیا  هدیمرآ  تارف  ياه  هنارک  رد  هک  نانآ  يا 
تسا . هدنامن  شا  یئابیکش  هک  دتسرف  یم 

مدوشگ  ار  اهنآ  زاب  مدیچیپ  مه  رد  ار  اه  همانشیاتس  هک  نآ  زا  سپ 
تسه  امش  هرابرد  يزارف  نم  ياه  شیاتس  زا  يا  همان  ره  رد  هک 

مشک و یم  هتـشر  ردار  مکـشرس  ياه  هدـیکچ  اریز  دروخ  یم  بآ  همـشچرس  کی  زا  منامـشچ  کشا  اب  نم  مظن  امـش ، زا  نخـس  ماگنه 
هک هتفای  شمارآ  غاد  دیرادنپم  منکارپ  یم  اج  همه  نوگلگ  خرـس  يرثن و  هرهچرد  تسا  ناور  ما  هدید  زا  هک  ار  ینوخ  مزاس و  یم  دورس 

دنگوس  ناتدوخ  هب 
دبای  یمن  شهاک  زیخاتسر  زور  رد  زج  مرگج  زوس 

يرگناوت  ، یتسدگنت تسا و  يدنمجرا  نم  يارب  امش  هار  رد  يراوخ 
ندروخ . دنویپ  تسکش ، یناسآ و  يراوشد ، و 

تساخرب  امش  يوک  زا  هک  ربا  اب  هارمه  ياه  شخرذآ 
دینادرگ  ناور  نم  ناگدید  زا  ار  گشرس  ناراب 

تسا  ریزارس  شیاه  کشا  ءاسنخ - نوچمه  - نم هدید  ود 
دنام  یم  گنس ) رخص =( يراوتسا  هب  امش - یتسود  رد  ملدو -

هحفص 42 ] ] 

مداتسیا  دیتسیز  یم  نآ  رد  امش  هک  یئارس  ياه  هرانک  رد 
تسا  دنمتسم  ناتدوخ  نتفر  زا  سپ  امش  هدنام  یهت  ياج  هک 
یئاه  سرد  هک  دیدرگ  هدیسوپ ) سردنم =(  یئاه  هناخ  هناشن 

تشگ  یم  دراذگ  رب  اهنآ  رد  وا  دای  يدنوادخ و  شناد  زا 
ات  دیراب  نآ  رب  نادنچ  میاه  گشرس  زا  یئاهربا  و 

درک  يرایبآ  ار  رانک  ناب و  ياه  تخرد 
دومن  یم  اراوگ  نت  زا  مناور  یئادج  امش  زا  يرود  اب 

دوب  شدرگ  رد  یئانشآ  يوک  زا  یئاه  هناریو  يور  رب  ملد  رد  هشیدنا  و 
نیسح  زا  سپ  تفرگ و  هرانک  نآ - زارف  زا  ربا -

تشاد . غیرد  ندرک  یکین  ندیراب و  زا  دیاب - هکنانچ  - 
ردپ  ربمایپ ، هداز  رتخد  نیتسار و  ياوشیپ  نامه  زا  سپ 

دوخ  دوب و  وا  اب  اه  يدب  زا  نامدرم  نتشاد  زاب  هک  ناربهر ،
دراد . ندرگهب  ار  یئاورنامرف  راک  هک  تسا  یتسرپرس 

و  تسا - یئامنهار  شفرد  یضترم - شردپ - هک  یئاوشیپ 
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ادخ - هداتسرف  داماد  ردارب و  نیشنياج و 
نابایب ، ناگدنرد  نامسآ ، نایرپ ، نایمدآ ، هک  يربهر 

دنا . هتسیرگ  وا  متام  رد  ایرد  یکشخ و  ناگدنرپ و 
هب  هرامه  ناگتشرف  هک  دراد  البرک  رد  دیپس  يدبنگ 

دنروخ . یم  خرچ  نآ  درگادرگ  شیوخ  هاوخلد 
راکشآ  تسرد و  سب  ینخس  هچو  دومرف - وا  هرابرد  ربمایپ 

هتشاذگن . نتفریذپن  ياربیئاج  چیه  هک 

هحفص 43 ] ] 

دنباینار  نآ  دننام  مناگتسباو  زا  کیچیه  هک  دسر - یم  وا  هب  اهنت  ما  یگژیو  هس  نم  زا  سپ 
دور ؟ نخسو  رمع  دیز و  زا  هکنآ  ياج  هچ  و 

تسا  نادنمدرد  يوراد  شکاخ  هک  دراد  یهاگمارآ  کی ) )
تفرگ . دناوت  نآ  زا  ار  دوخ  زاین  خساپ  دسر  بیسآ  ار  سک  ره  هک  یهاگراب  ود ) )

نانآ زا  نت  هن  هک  ناشخرد  سب  ياه  هرهچ  اب  یناگداز  هس )
دنتسه . نیتسار  نایاوشیپ  رتشیب - رتمک و  هن  - 

تفای ؟ ناوت  يزارفارس  زا  یئاهایرد  وا  تشگنا  رس  ره  رد  هکنآ  اب  دوش  یم  هتشک  البرک  رد  هنشت  نیسح ، هک  تسا  هنوگچ 
تسا ؟ همطاف  شردام  نیباک  ناور ، بآ  دنک و  یم  باریس  اراوگ  یبآ  زا  ار  مدرم  زیخاتسر -  يادرف  رد  یلع - شردپ  هکنآ  اب  و 

تشاد . اور  وا  هرابرد  اه  يراکهبت  هچ  رمش  البرک - گنج  زور -  نآ  رد  هک  دروخ  یمغیرد  نیسح  رب  مناج 
تسا . هدیئارگ  یگریت  هب  هام  هرهچ  هتفهن و  يورناشخرد  ياه  هراتس  هک  کیرات  یبش  نوچمه  تخیگنارب  يو  ربارب  رد  یهاپس 

دنا  هدینادرگ  ارب  ار  اه  غیت  هتشارفا و  ار  اه  شفرد 
دوش  یم  هدیشک  دنلب و  اه  هزین  دزیخ و  یمرب  كاخ  درگ و 

راک ندومن  تسرد  يارب  يزیوآ  تسد  چیه  تسا و  گنرین  رـسارس  ناش  یتسه  هک  دـنا  هدـمآ  درگ  نآ  رديوما  ناشکندرگ  زا  یهورگ 
نامرف  ریز  هب  زین  ار  قارع  همه  ات  هداتسرف  ار  نانآ  شکندرگ  دیزیدنرادن  شیوخ 

تسا  هتخاسن  زاین  یب  ار  وا  رصم ، ماش و  رب  یئاورنامرف  هک  ارچدرآ  رد  دوخ 

هحفص 44 ] ] 

تسا  هدرک  راوتسا  هانگ  هار  رد  ار  شناهارمه  دوخ و  ماگ  هنوگ - نیا  هب  هتسب و -  رمک  راک  نیا  هب  نتساخرب  يارب  دایز  دنزرف 
- دوـخ يوزرآهـب  هـک  دـیئاپ  دـهاوخن  نادـنچ  شا  یگدـنز  هدز : نـیرفن  نآ  هـتبلا  هتـشامگ و  رب  نانآیهدـنامرف  هـب  ار  دعـس  سحن  رـسپ 

دیسر . دناوتب  ير - يرادنامرف 
دندروخرب ، رگیدکی  هب  البرک  نیمزرس  رد  هورگ : ود  نآ  نوچ  و 

دش . کیدزن  یشنک  دب  رود و  يراکوکین 
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دنتفرگ  ار  وا  درگ  مرحم  هام  زا  تسخن  ههد  رد 
دندروآ . رد  ناکت  هب  شیوخ  تسد  رد  ار  هدادبآ  ياهریشمش  و 
تساخرب و  درمناوج  نآ  دمآ ، ریگردرگیدکی  اب  اه  هزین  نوچ 

تخادرپ  نتخات  هب  دوب  بات  بت و  رد  امرگ  زوس  زا  وا  لد  هک  نآ  اب 
یتفگ  هک  دومنب  ار  نتشیوخ  نانچ  هاگ ، دربن  هنهپ  رد 

تسا . هدمآرب  بش  لد  زا  يدادماب  هدیپس 
یئاناوت  یگریچ و  هاگ  ندمآ  دورف  تسا  یئاه  يارس  ار  وا 

نتخیرگ  هن  تسا  نتخات  وا  هدنزا  رب  هک  ار  یتسار 
یتفگ  هک  تخیسگ  مه  زا  نانچ  ار  هاپس  هزاریش 

دزاس  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  هداتفا و  ور  دنک  ناکغرم  نایم  هب  نیهاش 
ناگس  همه  ات  ناشتخادنا  ناشک  هزوز  بش  دایب 

دنتخادرپ  ندرک  هزوز  هب  هتفرگ  ار  نایژ  ریش  نوماریپ 
زور  رد  هک  دنتساخرب  یئاه  یناشفناج  هب  وا  هار  رد  نادرم  هتسیاش  اجنآ  رد 

تفرگ . دنهاوخ  وت  نوزفا  هچره  یئاه  شاداپ  رامش 

هحفص 45 ] ] 

دندرک  راکیپ  ناشیک  دباب  وا - يرای  يارب  شیوخ - هاوخلد  هب 
دومن  دروخ  دز و  وا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  تفای  هک  یتخبشوخ  زا  رح ) درم =(  دازآ  نآ  و 

دش  یکی  دم  رزج و  هک  دوب  اجنیا  دنزاس و  رتزارد  ار  ربمایپ  هداز  رتخد  یگدنز  ات  دندرک  زارد  ار  تخس  یئاه  هزین 
دنکفا  وا  يوس  هب  يریت  ناش  یکی  ناشیک  دیاب  راکیپ  نیمه  رد 

تسشن  ربمایپ  هداز  رتخد  ندرگ  رب  هک 
تخادرپ  ندیشک  هیهش  هب  وا  نوماریپرد  هتسب  نابز  روناج  دش و  ادج  شیوکین  بسا  زا  درم  کین  هتشک 

رب هک  یئاهبسا  ودندنکفا  وا  رب  ار  دوخ  نماد  دنت  رایسب  ياهداب  تشذگ  شندرگ  گر  زا  رمـش  ریـشمش  دیرد و  ار  وا  رکیپ  نانـس  نانس 
دنتخود  نآ  رب  هنهک  ینهاریپ  ناشاپ  تسد و  دوپو  رات  اب  دندنار  وا  مادنا 

تفای . یگریچ  اهایرد  رب  بوشآ  تفرگ و  ندیزرل  راوتسا ، دنلب و  ياه  هوک  ، دمآ ناکت  هب  نودرگ  دبنگ  تفه 
دیدرگ  ماف  خرس  شنوخ  اب  نیمز  دولآ  كاخ  هرهچ ي  تسیرگ و  نوخ  وا  رب  نامسآ  هک  يا  هتخابناج  يا  ناه 

دوب . دهاوخ  زبس  مشیربا  زا  زیختسر  يادرف  رد  یلو  دش  خرس  نوخ  زا  وا  مزر  ياه  هماج 

هحفص 46 ] ] 

دنتشاد  شهاگن  دنب  رد  نانچمه  دندرک و  راتفرگ  ار  وا  هک  مروخ  یم  غیرد  ناگدنتسرپ ) رویز  نیدباعلا =(  نیزرب 
دندناتس  زاب  ناشیا  زا  ار  ششوپ  هدرپ و  دنتشگ و  ریگتسد  ربمایپ  نادناخ  ناوناب 
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دازآ  هدنب و  دنتشگ و  یم  ناروتس  ربراوس  هک  هدزمتام  ینایدنب 
هتخیوآ  وا  ياه  هراوشوگ  رب  رز  رهوگ و  دوب و  هدیمرآ  اه  خاک  هیاس ي  رد  هلمر  دندید  یم  ار  نانآ  مدرم 

دهن ، زیختسر  تشد  نهپ  هب  يور  كاپهمطاف  هک  ماگنه  نآ  زا  خزود و  رفیک  زا  دیزی  رب  ياو 
يهداز رتخد  نیمود  نوخ  زا  زین  دـنام  یم  هچنآ  تسا و  زبـس  دـندناروخ ) نسح  هب  هک  (ي  رهز زا  شیاـه  هماـج  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب 

نازرل . وا  هوکش  ورف  زا  اه  لد  همه  تسا و  نارگن  مدرم  ناگدید  ودهد  یم  رد  اوآ  خرس  ربمایپ -
یلع - ام - رورس  ینابیتشپ  اب  دنلب و  یگناب  اب  درب  یم  گرزب  يادخ  ناتسآ  هب  ار  شیوخ  هلگ 

دوب ؟ دناوت  مه  يرذع  تسا  ردغ  گنرینشراک و  هک  ار  وا  رگم  درآ و  یمن  نابز  رب  ینخس  شیوخ ، يراکهبت  زا  شکندرگ  دیزی 

هحفص 47 ] ] 

هرهب  یب  اه  یکین  زا  دنناسر ، یم  شیاه  يدب  يازس  هب  ار  وا 
دنیامن . یمیهت  خزود  رد  شیارب  ار  یخوک  دننادرگ و  یم 

یم شیارب  رمخ ) هداـبنیرز =(  نیمیـس و  ياـه  هناـمیپ  رد  دنتـشاد و  یم  ناـمداش  ار  وا  اـنغ ) یگدـنناوخ =(  اـب  ناـناوخ  دورــس  هنوـگچ 
دنزورفا . یم  رب  وا  لد  رد  هک  شتآ ) رمج =(  زین  رمخ  نیا  دوش و  یم  جنر ) انغ =(  ندش  هتخیگنارب  زور  رد  انغ  نآ  ؟ دنتخیر

دنبوک ؟ یم  ینادان  رس  زا  ار  ربمایپ  هداز ي  رتخد  نادند ) رغث =(  ایآ 
؟ دور یم  امش  هب  نیئآ  زرم ) رغثنابیتشپ =(  دوخ  هک  تسین  یسک  رغث  نیا  رگم 

دنک . ناربج  شا - يرگ  داد  اب  هدومن - يور  ام  شیک  هب  هک  ار  یئاه  تسکش  ات  دیاب  ینیشناج  وا - یهاوخنوخ  يارب  - 
دنشاب  ناور  وا  شیپاشیپ  تکوش  يزوریپ و  یتخبشوخ و  دنریگ و  ارف  ار  وا  نوماریپ  يوس  ره  زا  ناگتشرف -

درذگ  یم  اه  ناتفخ  زا  شا  هزین  رس 
رضخ شنابهاگن  تسا و  یسیع  وا  نابرد 

دناشوپ  یم  ار  شرس  يو  ياین  راتسد  یتسار  هب 
اشوخ هتفرگ و  ارف  ار  ربمایپ  شناد  نوماریپوا  هنیـسدنیاسآ  یم  وکین  تشونرـس  دنلب و  تخب  هیاس ي  رد  زین  رگراکـش  ناهاشداپ  هک  نانچ 

. دروخب دنویپ  هنیس  نآ  اب  هک  یشناد 
هدنامزاب و  امنهار ) يداه =(  یلع  هداون  وتـسا  يرکـسع  ياوشیپ  دـنزرف  هتـسجرب - ياناد  داهن و  كاپو  كاپ  راگزیهرپ ، مان و  دـمحم  وا -

اجنآ رد  ار  شوخ  يوب  دادـغب  رد  نداهن  ماگ  اب  هک  یـسوم  رـسپ  تسا و  اضریلع  هک  سوط  ردـهدیمرآ  نآ  و  هدنـشخب )  )= داوج دـمحم 
دنکارپب .

ندرگ  هک  وگتسار ) ياوشیپ  قداص =(  ماما  ناگداز  زا  يا  هدعو  تسار 

هحفص 48 ] ] 

دنزان  یم  وا  هب  شناد  رد  اه  يزارف 
درک . ور  ریز و  تفاکشب و  ینیمز  نوچمه  ار  ناربمایپ  شناد  هک  یئاوشیپ  نامه  دمحم - ماما  ام - رورس  لد  يداش 

دش . باریس  کشخ  ناهایگ  شناگدید ، گشرس  زا  ات  تسیرگب  نادنچ  هک  نیدباعلا ) نیز   ) ناگدنتسرپ رویز  هریبن 
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تسا . هتساخرب  ناکاپ  نآ  نایم  زا  ناج  كاپ  نیا  يرآ  ربمایپ - نیشناج  ادخ -  ریش  یمطاف و  نیسح  هداون  و 
دریگ . ارف  وا  ششخب  ار  ناگدیرفآ  مومعهک  يربهر  نآ  کنخ  تسا و  وا  يومع  دندادرهز  هک  ار  نسح 
تسا . هدمآ  دورف  شناکین  رب  ادخ  روآدای  همان  هک  يربهر  وا و  شناد  ثراو  ادخ و  هتخیگنارب ي  مانمه 

تسا - گرزب  یسب  وا  هوکش  هک  دنوادخ  غورف  غورف - دننانآ 
هدروخ . دنگوس  ناشمان  هب  رتو  عفش و  هیآ  نوتیز و  نیت و  هروس  رد  دنوادخ  هک  دننانآ 

دمآ . دورف  ناشیا  ياهارسرد  ادخ  روآدای  همان  هک  یمدرم  هدنخرف  وا ، شناد  ياه  هنیجنگ  دندنوادخ و  نامرف  ياه  هاگدورف 
دش . هدناجنگ  هتشاگن و  نیرب  ناهج  رد  شهاگ  تخت  يالاب  رد  نانآ  ياه  مان  دبای  شنیرفآ  یتیگ  تارذهکنآ  زا  شیپ 

دیشوپ . یمن  یتسه  هماج  سکچیه  مینیب  یم  هک  مدرم  همه  نیا  زا  هدیرفآ و  یمن  ار  مدآ  دنوادخ  دندوبن  نانآ  رگا 

هحفص 49 ] ] 

یم رب  یناـشفا  وـترپ  هب  مهدراـچ  بش  رد  هاـم  هن  ودوـمن  یم  خر  باـتفآ  هن  دـش ، یم  هتـشارفا  رب  نامـسآ  هن  تشگ ، یم  راوـمه  نیمز  هـن 
تساخ .

داتسیا . زاب  شنافوط  تشذگ و  شراک  تفای ، یئاهر  دناوخ  ار  يادخ  نوچ  حون  هک  دوب  ناشیا  يرای  هب 
دش . یمن  شوماخ  اه  هرارش  نآو  دیدرگ  یمن  یتسردنت  یکنخ و  میهاربا  شتآ  دندوبن ، نانآ  رگا 

دیدرگ . یم  راد  هلابند  بویا  ياه  جنر  ودمآ  یمن  نایاپ  هب  بوقعی  هودنا  دندوبننانآ  رگا 
دراد . یم  نادرگرس  ار  هشیدنا  هک  دیشک  هتشر  رد  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  ياه  هراپ  ات  درک  مرن  دواد  تسد  رب  ار  نهآ  هک  دوب  نانآ  زار 

درک . رت  ار  نیمز  ات  تسیرگ  نادنچ  شا  هدید  دروآرد  زاورپ  هب  ار  نامیلس  زادنا ، ریز  نآ  نوچ  و 
دناسر . ماجنا  هب  هام - کی  رد  مادکره  ار - دوخ  دمآ  تفر و  ات  دیدرگ  هریچ  مرن  داب  رب  نانآ  روتسد  هب 

دروآ . مهارفار  نارگوداج  دیچیپرس و  يو  ياه  نامرف  زا  نوعرف  هک  یماگنه  رد  وا  یتسدبوچ  یسوم و  زار  دندوب  نانآ 
دنازیخ . ياپ  رب  روگ  ياه  تشخ  نایم  زا  ار  رزاعلیا  تسناوت  یمن  میرم  رسپ  یسیع  دندوبن  نانآ  رگا 

تفرگ - ياج  ناشاهزار  زا  يزار  ربمایپ ، ره  رد  دش و  ریگاو  داتفا و  شدرگ  هب  ناهج  ياه  هدیدپ  نایم  رد  نانآ  زار  يرترب و 
متشادن . یمان  مدرم - نایم  رد  زین - نم  دندوبن  رگا  دش ، رایسب  ناشناتسآ  رد  ما  يزارفرس  ات  مدیسر  دنلبیهاگیاپ  هب  ناش  يرایتسد  اب  نم 

هحفص 50 ] ] 

دروآ . دیدپ  مالسا  يارب  اه  یشک  قح  هک  دوب  یئاه  يراتفرگ  اه و  یخلت  دیدید ، امش  هک  یئاه  يراوگان  هط ، نادناخ  يا 
میامنیم  يراز  میرگ و  یم  امش  رب  هودنا  رس  زا  درآ  يور  مرحم  ههد  نوچ  دینم  نابیتشپ  اه  يراوشد  ماگنه  رد  هک  نانآ  يا 
تسیرگ . دنهاوخ  امش  رب  میاه  همانکوس  اه و  هدورس  زین  مگرم  زا  سپ  درک و  مهاوخ  هیرگ  امش  رب  ما  هدنز  دوخ  هک  هاگنآ  ات 

ار دوخ  نیباک  امـش - هاگـشیپ  رد  ندش  هتفریذـپ  اب  دومن  يور  سدـنرع  رـسپ  حـلاص  هشیدـنا ي  هدرپزا ي  هک  یناسورع  هط - نادـناخ  يا 
. تسا نآرق  ياهزارف  امش  مان  رگشیاتس  هک  دنیامنب ، ارامش  شیاتس  شنم و  دنناوت  هنوگچ  ناگدنیوگدنا  هتفرگ 

نآ - گنس  دنوادخ و  دنمجرا  هناخ  مزمزو و  افص  تسا و  هکم  رازگیر  امش  هاگداز 
دیشاب . وا  هناوتشپ  هتخودنا و  امش  هک  یسک  کنخ  مدینادرگ و  يراگتسر  رازفا  تسدار  امش  گرم - زا  سپ  تشگزاب  يارب 
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درک . دناوتن  شا  هنهک  راگزور  هک  تسا  ون  نآ  نم  لد  رد  امش  رهم  دوش و  یم  هنهک  دنامب  هک  يا  هزات  ره 
داب ! امش  رب  ادخ  دورد  دنکارپ و  یم  ارناراب  ياه  هناد  دوش و  یم  زاب  ربا  ياههرگ  دشخرد و  یم  یشخرذآ  هک  هاگنآ  ات 

نایاپ 
تسا : نآ  زا  هک  يو - رب  دورد  نیسح - كوسرد  تسا  يا  هماکچ  ار  وا  زاب  و 

تفرگن . هدرخ  یم  یگتفیش  رب  سپ  نآ  زا  دنام و  رادیب  ار  بش  تخاب ، وا  هب  لد  دوخ  درک  یم  شنزرس  ما  یگرادلد  راک  رد  ارم  هک  نآ 

هحفص 51 ] ] 

درک . دنب  ياپ  قشع  نادنز  رد  دید  فلزریجنز  اب  هارمه  هک  ار  هرهچ  نآ 
تسا  هتسبرب  تخر  شناگدید  زا  مارآ  بوخ  هتفریذپ و  ارم  شزوپ  نم  رگشنزرس  هک  تسا  نینچ  و 

داد . ياج  هناشن  نایم  رد  رس  کی  ار  ریت  دینادرگ و  نامک  ار  وربا  تفر ، هناشن  شهاگن  ریت  اب  ارملد  هک  دوب  دیپس  یئوهآ 
دناشوپیم - يور  یگدنمرش  زا  باتفآ  دیامن  یم  خرنوچ  دراد و  یناشیپ  يالاب  رب  ار  دیسروخلاله  هک  یهام 

دیابر . یم  لد  وا  رد  دوخ  زاوآ  اب  هک  تسا  لد  هدنز  رتوبک  دوش ، یم  مخ  داب  ندیزو  زاهک  دنام  یم  هزات  هخاش  هب  وا  يالاب 
نازرل نارب و  يریـشمش  ناس  هب  ار  وادـیامن  یم  هنهرب  ار  ناگژم  ریت  دـینادرگ  هزین  ار  كزان  مرن و  يوزاب  نامه  دـنک  هزیتس  گـنهآ  نوچ 

هتشگرب - یمرن  هب  یندرگو  نارگن  ياه  مشچ  اب  یئوهآ  نوچمه  ای  ینیب - یم 
دیامن . یم  هار  يرگید  دنک و  یم  هارمگ  یکی  هک  دنهد  یم  ناشن  اج  کی  ارزاسان  هدیدپ  ود  شناشخرد  هرهچ  کیرات و  فلز 

تخاس . ناشنادرگرس  نآ  دیدرگ و  نومنهار  ار  ناگدادلد  نیا  يدیپس  لد  رد  یهایس  ای  دادماب ، يرگید  تسا و  بش  یکی 
تسا . هدنکفا  شندرگ  هب  هتفاب و  مه  هب  يریجنز  نوچمه  دواد  ار  شیوسیگ  ياه  هرگ  هک  دیرادنپم 

تسا . هدینادرگ  يدجربز  ار  نآ  هتسارآ و  ار  وا  راسخر  شا  هنوگ  هداجیب  ود  هکلب 
ینکفا . یم  ام  يوس  هب  ار  يدوبان  ياهریت  تهاگن - اب  هکنآ - ياو  ناگتخابلد ، هدنشک  يا 
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دنام -! یم  ار  هدیشک  هتشر  هب  ياهدیراورم  هک  ینادند  هچ  و  دنگوس - تنیشیپ  نادند  هب 
دزاس - یم  شناشخرد  دیادز و  یم  ار  لد  گنز  هدشهتشرس ، نیبگنا  زا  تسا ، هداب  نوچمه  هک  تنابل - ریذپلد  يرت  نآ  هب  و 

ماهدمآ  رورس  شیوخ  قشع  شرازگ  رد  ماوت و  هدنب  یگدادلد  يوک  رد  نم  هک  دنگوس 
زروم . غیرد  تیوک  هب  وا  نتشاد  کیدزن  زا  يراد  هک  یئافو  همه  نآ  اب  ياشخبب و  رادم ، اور  متس  نک ، يرگداد  شیوخ  یهر  اب 

ما . هتخوس  رگج  يا  هتخابلد  نم  هک  راذگ ، ورف  ار  دادیب  يامن ، يرادافو 
زا ار  مدرم  هک  ربهر  هدیزگ و  رب  ربمایپ  هداز  رتخد  نامه  ار ، دمحم  لد  نیـسح  نتـشک  اب  نایوما  هک  تخادگ  ارم  ناج  نانچ  یئادج  جـنر 

دیدرگ . دومنهر  دروآ و  رد  هب  یهارمگ 
ناشنکدب . هدنزاس  دوبان  نابل و  هنشت  هدننک  باریس  یگدنشخب ، يایرد  یضترم -  یلع  ام : رورس  دنزرف  نامه  و 

رت . یمارگ  همه  زا  شداینب  رتدنمجرا و  همه  زا  شرهوگ  رتراوگرزب و  همه  زا  شردپ  تسا و  رترب  ناگمه  زا  شنامدود  هک  نامه  و 
نشور ، يدادماب  دنتیناراب ، نیگمشخ ، يریش  بلابل ، یئایرد 
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اسر . هرهچ  اب  رگشیامن  یهامو  امنهار  يرتخا 
رتخاب - رواخ و  رد  مدرم - همه  زا  هک  نسح  یمرگشیپ ، هتسیاش  يرورس 

تسا . رت  تسدهداشگ  رت  هدنشخب 
يراتفرگ - همه  نآ  اب  دوب و - هنشت  تخس  البرک  رد  هک  منک  یمن  شومارف 

تشادن  بآ  يوس  هب  یهار 
شیاه  هدرپارس  نوماریپ  رد  يوما  رگامغی  هاپس  زا  یهورگ 

هحفص 53 ] ] 

دندوب . هدرک  رپ  ار  نابایب  یهت  وت  یئاه  گناب  ایه  اب  دوب - ربمایپ  نآ  زا  یتسار  هب  هک  - 
دندوب . هدوبر  تسوا  نیشناج  و  دمحا - ربمایپ - نیرت  هدوتس  نادنزرفزا  ار  هچنآ  هتشابنا و  ار  اضف  لد  شیوخ  هاپس  اب  هک  راکهبت  يا  هتسد 

تسنام . یم  هدروآ  بل  رب  فک  هایس و  یئایرد  هب  هک  هتخیگنا  رب  تخس  یکاخ  درگ و  هدش و  هوبنا  نآنایرگشل 
رگید دـنربب و  اهدای  زا  ار  نانآ  ام  زج  ات  دـندرک  بوصنم  هتـشارفارب و  ار  يرگبوشآ  ياه  شفرد  ربمایپ  رابت  نانمـشد  وناـیبصان  اـجنآ  رد 

دهدن . زاوآ  ار  ناشیا  دهنن و  ناشاه  مان  رس  رب  ادن  فرح  یسک 
ندنکفا اب  ات -  تساخ  رب  زامن  هب  نمـشد  يور  رد  ندش  دنلب  اب  شدیپس  ریـشمش  دندومن و  يراد  هزور  هنـشت - هتـسب و  نابز  اب  وا - نابـسا 

. درآ رد  هدجس  هب  ار  نانآ  نیمز - رب  ناشیاهرس 
تفرگ . ینارفعز  درز و  گنر  تخیر  یم  اج  نآ  اج و  نیا  زا  هک  یئاه  نوخ  ات  دیناشوپ  یئاه  هرز  نادرم  ریش  نت  رب  اه  كاخ  ودرگ 

دنرد . یم  مه  زاار  رام  رکیپ  دنراد  اه  نیهاش  راگنا  هک  دنا  هدرک  شرت  يور  نانچ  رگشل 
دندیزرلب . نتشیوخ  رب  نالدزب  تساخربهک  ینارغ  ياهردنت  زا  داتفا و  ندیشخرد  هب  شریشمش  يولهپ  ات 

درب . نتخات  ناشکندرگ  رب  شیوخ  هدارا  اب  دهد  هار  دوخ  هب  یمیب  گرم  هداب  ندیشک  رد  زا  هکنآ  یب  نیسح 
دزاون . یم  نآ  كرات  رب  ار  ریشمش  شین  یگداس  هب  دبوک و  یم  نیا  رس  رب  ار  هزین  كون  یتسد  هداشگ  اب 

هحفص 54 ] ] 

دزیر . یم  ورف  دنکش و  یم  شا  هزین  ياه  هنادند  دراد و  یم  رب  ناوارف  ياه  شارخ  يو  غیت  دنز  یم  هک  یئاه  مخز  يرایسب  زا 
رد نادرگ  هزیتس  ربارب  رد  شیاهراکهاش  نآ  -و  دـنک یم  هدـنز  ار  ادـخ  ریـش  دای  دـیآ  یم  ورف  نانآ  نایم  رد  دور و  یم  ـالاب  هک  وا  تسد 
ره زا  رترب  يادخ  وهتساخرب  نارگید  قح  ندوبر  هب  هک  یهورگو  درآ -  تسد  هب  ار  دیزی  يدنسرخ  دهاوخ  هک  تسا  یهاپـس  دحا  گنج 

تسا . هدروآ  مشخ  رس  رب  ار  دمحا  ناربمایپ  نیرت  هدوتس  رادنپ و 
دندیسارهن . نیسپزاب  زور  زا  دندومن و  راگزاسان  شیامنهار  نیشن  ياج  اب  هدیدرگن و  اریذپ  ار  رادنپ  ره  زا  رترب  يادخ  ربمایپ و  نخس 

تفای . دنتسناوتن  یئامنهار  تسرپرس و  چیه  ات  درکناشهارمگ  شیوخ  هاوخلد  هب  تفیرفب و  ار  نانآ  نمیرها ،
درک  دناوتن  دنب  رد  ار  نآ  یسکو  دشاب  ناور  تارف ، ياراوگ  بآ  يوس  کیهک  تسا  اه  یتفگش  زا 

ناربریـشمش و هاپـس و  وادزوسب و  یگنـشت  زا  شلد  - دنک یم  باریـس  ار  مدرم  ادرف  شردپ  هک  ربمایپ - هداز  رتخد  نآ - ياه  هنارک  رد  و -
نوچمه : دش ) راکشآ  كاخ  درگ و  ياه  یگریت  رد  هک  یئاه  هزین 
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دتسیا . یم  ور  رد  ور  نامسآ  نارتخا  اب  اه  یکیرات  رد  هک  تسا  هام  شتسار  تسد  رد  هک  رهپس  هنهب  رب  دوب  باتفآ 
دندینادرگ . هنهرب  دندرک و  رد  هب  نت  زا  هماج  نانمشد  ار  سابع  ترضح 

دنشچ و یم  رتشیب  هچ  ره  ار  بآ  یکنخ  ناگرگ ، هک  یئاج  رد  مه  نآ  تسا  بات  یب  یگنشت  زا  شلد  ربمایپ - هداز  رتخد  نیسح - دنزرف 
دنبای . یم 

هحفص 55 ] ] 

تسا . هتخیر  نیمز  كاخ  رب  شنوخ  هدش و  هدیرب  ندرگ  گر  زا  هدراهچ  بش  رد  هام  نوچمه  وا  رس 
دندینادرگ . دوخ  رتسبار  تشد  ياه  گیر  نش و  دنداتفا و  نابایب  رد  هتشک  هتخابناج ، نارورس 

داهنماگ . تسار  هار  رد  هدمآرد  ناشیا  یپ  زا  هک  ره  دنتفای و  هار  ناشراگدرورپ  يوس  زا  هک  دننانآ 
تفای . یمن  تخبشوخ  يروای  هک  دیدرگ  نادرگرسو  تخوس  شرگج  دیسر  نانآ  هب  هک  یئاه  بیسآ  زا  ربمایپ  هداز  رتخد 

دنیزگ . يرود  وا  زا  یگدنز  هک  دنامن  يزیچ  دندش و  کیدزن  هدننک  دوبان  نارترود  هک  هاگنآ  ات 
دنتفرگ . ار  وا  نوماریپ  دندوزفا - یم  یشک  رس  رب  ناشاه  یتساک  يژک و  اب  هک  یناسک  همه  يوما و -  ياه  شوگ  زارد 

دندینادرگ ، شریت  هناشن  تخس ، رس  ینامک  لد  زا  دشاب  هدز  رس  يو  زا  یهزب  يزارد و  تسد  هکنآ  یب  و 
دوب . راوشد  هدنخرفان و  يزور  دمآرد ، هزرل  هب  تخس  نامسآ  تفه  داتفا و  ریز  هب  شبوخ  بسا  زارف  زا  درم  کین 

دوب  نآ  شلاب  ربمایپ  ناماد  ماگنه  اسب  هک  درک  ادج  ار  يرس  رمش ،
دز . كاچ  شمتام - رد  ار - شیوخ  نابیرگ  راگزور ، دنتسیرگ و  وا - رب  هیاپ - دنلب  ياه  نامسآ  ناگتشرف 

تسشن . کشا  هب  دیشک  هک  يدرد  اب  شناد  هدید  تشگرب و  سپ  هب  ششخب  تسد 
يرترب اه و  شنم  نتفگ  زاب  یئارـس و  همانکوس  هب  وا - متام  رد  ناگدنرپ  دندمآ و  دایرف  هب  دـش  هریچ  ناشیا  رب  هک  یهودـنا  اب  ناگدـنرد 

دنتخادرپ . شیاه 

هحفص 56 ] ] 

دندرک . دنبرد  نایرگ  دوب - ادخ  ربارب  رد  نداتفا  كاخ  هب  شراک  هک  ار -  داشان  درم  نامه  نیدباعلا ) نیز  ناگدنتسرپرویز =( 
نازرل ات  تخاس  ناور  ار  بنیز  کشا  البرک  راتـشک  دینادرگ  ناریگ  نیمز  هنوگ  هب  ار  وا  رازن  رکیپ  ات  دش  نیزگیاج  هنیکـس  لد  رد  هودنا 

دیطلغ . ورف  شیاه  هنوگ  هنایم 
تسب . یم  رب  نابز  ار  یئوگ  زغن  رونخس  ره  دورس و  یم  همانکوس  هک  مدید  هخاش  هوبنا  یتخرد  زارف  رب  ار  ارس  هنارت  يرتوبک 

دنشاب . هتخیوآ  اه  یهایس  اه و  یکیرات  ندرگ  رب  دنبولگ  ناس  هب  هک  خرس ، یئاه  تسد  اب  دوب  دیپس  دادماب  هرهچ  نوچمه 
يدروآ . درد  هب  تخس  ارم  لد  هک  هد  خساپ  تسیچ ؟ هیرگ  نیا  وگ  رب  رتوبک  يا  هک  شمداد  دنگوس 
دزادنا . یم  اه  هداجیب  دای  هب  ارم  تنوگلگ  ياه  تسد  تسا و  هایس  تندرگ  يدیپس  يالاب  قوط ، نآ 

دید . ریذپان - یشوماخ  شتآ  نآ  اب  هک  ار - ملد  رارش  تسیرگن و  هک  ارم  شسرپ  یگتفیش و 
تخیسگ : ار  ناگمه  یئارس  همانکوس  هتشر  هشیمه - يارب  دوخ و  دایرف  اب  هدرک - دنلب  ار  تسد  هتشاد - رب  رس  ياههخاش  اب  هارمه 

مناهرب . ار  وا  یگدنز  شیوخ - ناج  نداد  اب  متسناوت - یم  نم  شاک  يا  دش و  هتشک  البرک  رد  نیسح 
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ما . هتخاس  نوگلگ  نآ  اب  ار  میاه  تسد  هک  تسا  یخرس  نوخ  نامه  مراد  هتخیوآ  يدنب  ندرگ  رگا 
مداهن . ملد  یهایس  نیس  زا  هایس  یقوط  يرازگهودنا - زا  زین - مندرگ  يدیپس  يالاب 

هحفص 57 ] ] 

دوش . یمن  کشخ  هک  مناور  کش  رس  اب  تسا و  نم  ناتساد  یسرپ  یم  هکنآ  يا  نونکا - و 
شاب . نم  روای  هارمه و  نتسیرگ - راک  رد  نک و -  يراز  نم  اب  شیر  یلد  اب  رگج و  زوس  زا 

ار هیما  نادنزرف  دنهن ، یم  هار  لد  رد  ماگ  ادخ  هناخ  زا  ناگدننک  رادیدهک  هاگ  نآ  ات  دنزاون و  یم  ین  نارتش - ندنار  يارب  هک - هاگنآ  ات 
داتسرف . مهاوخ  نیرفن 

درک . دهاوخ  دایز  ار  ناش  یگشیمه  رفیک  زین  مراگدرورپ  منک و  یم  نیرفن  ار  ناشدایز  دیزی و 
یگرزب دای  هب  ار  ابیز  یئاه  شیاتس  منانخس ، ياهرهوگ  زا  تسیرگ و  مهاوخ  وت  رب  مبسخب  كاخ  نیلاب  رب  هک  هاگنآ  ات  دمحم ، دنزرف  يا 

داد . مهاوخ  شیارآ  وت  ياه 
دنادرگ . ناوتان  ار  دیبل  هتفررتشیپ  زین  سق  ینارنخس  زا  یئاویش  رد  دشاب و  اسر  زیگنا و  لد  سب  هک 

دیآ . رامش  هب  راگزور  ندرگ  رب  ابیرف  يا  هیاریپ  تسناوت  ات  متسارآ  امش  ششخب  زا  یئاهدنب  ندرگ  اب  ار  نآ 
دبایب . رادیاپ  یتخبشوخ  نادواج - تشهب  رد  نامشچ - هیس  رانک  رد  دراد  یم  دیما  سدنرع - رسپ  حلاص - هنوگ  نیا  هب 

داب !. باریس  اهربا  گشرس  زا  دنت  یئاهرابگر  اب  تارف  ياه  هنارک 

هحفص 58 ] ] 

یضترم ! دنزرف  يا  داب  وترب  دورد  دناوخ - یم  همانکوس  ناراسخاش  زارف  رب  هدنرپ  کی  هک  هاگنآ  ات  سپس - و 
نایاپ 

 = بختنملا  " رد هک  دراد  وا - رب  ادـخ  ياهدورد  هتخاـبناج - ربهر  ربماـیپ و  هداز ي  رتخد  كوس  رد  زین  تیب  نوماریپ 56  يرگید  هماکچ 
زاغآ : رس  نیا  اب  و  تفای ، ناوت  یئبمب - پاچ  ج 2 ص 19  یحیرط - داتسا  زا  هدیزگ " 

 " تسا . هداتفا  ناگناگیب  نیمزرس  هب  شیوخ  نهیم  يارس و  زا  هک  دیناوخب  ار  نیسح  همانکوس ي  یلع  امرورسناوریپ  يا  " 

هحفص 59 ] ] 

اه هدورس  زا  يا  هراپ  لصا 

مکی تشاددای 
هراپ لصا  زین  اج  نیا  مدنادرگرب و  یـسراپ  هب  هدروآ  هدنراگن  هک  ار  سدنرع  نبا  ياه  هدورـس  زا  تیب  مهیور 310  رب  هتشذگ ، شخب  رد 
دراد ياج  دورـس  هماکچ و  زاغآرـس  رد  نوچ  ای  دـیامن  یم  رتاویـش  رتزغن و  یجنـس  نخـس  هاگدـید  زا  ای  هک  منک  یم  دای  ار  اه  نآ  زايا 
ربارب ما  هداهن  تیب  ره  هشوگرد ي  نایم )(  هک  مه  يا  هرامـش  دـنادرگ ، یم  ناسآ  ار  رگید  ياه  هتـشاگن  رد  نآ  نتفای  تسا و  نآ  یناـشن 
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تسا . هتسیاب  یمودهب - یکی  زا  نداد - تشگزاب  يارب  دیدیدنآ و  هدش ي  یسراپ  رانک  رد  رتشیپ  هچنامهاب  تسا 

یلح  یف  ناب  نصغک  سیمب  یحضا 
الح یبلق  یف  رم  ام  اذا  رمق 

ادغامل  یمئازع  دش  لحنا  و 
اللحم ءابقلا  دنب  هرصخ  مع 

هدخ  فلاس  روفاک  اهب  یهز  و 
السلست راذعلا  ناحیرب  امل 

هغدص  لسالس  اثبعتلسلست  و 
السلسم ادیقم و  تب  كاذلف 

هتانقک  هماوق  میوق  رمق 
الصنملا یکحت  لتقلا  یف  هظاحل  و 

تنر  اذا  ضارملا  اهرتاوف  يوها 
الزغلا ضارملا  اهینفج  بحا  و 

هقاشع  یلع  تحفص  ام  تراج و 
الدعا ام  هدق  لماع  اکتف و 

هدخ  فئاحص  یلع  یلعلا  بتک 
الثم نیبجاحلا و  یسق  ینون 

هنویع  جنغ  نیع  یف  اهب  یمرف 
التقملا ینم  باصا  ماهسلا  مهس 

هلاخ  ربنع  ریبع  نیعل  بجعاف 
العشت نل  هدخ  هرمج  میج  یف 

يوجلا  نارین  رحب  داوفلا  الس  و 
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السام هاوه  نع  باذف و  ینم 

هنیزی  حابصلا  جلبنمک  بسن 
یلتجملا یهاز  سمشلا  هیبش  بسح 

انفلا  رمخ  انقلا  هاساکب  اوبرش 
البلا یف  اوسماف  هب  ءالبلا  جزم 

مهموسج  مهماحرا و  تعطاقت  و 
الجر الا  سورلا  تلصوا  امرک و 

رساوک  مامحلل  هیلع  تماح 
الطلا مد  مامحلا  تبرشاف  تئمظ 
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اهقرز  حامرلا و  رمس  هب  تسما 
الفج امهد  لیخلا  بهش  ارمح و 

هذه  نغبص و  دق  مدلاب  کیتاه 
الصنت نل  هغبص  عقنب  تغبص 

هلویخ  تانفاص  کبانس  تدقع 
الطسق سراوفلا  تاماه  قوف  نم 

هداوس  دم  هتجاجع و  تجد  و 
الیلا الیل  حبصلا  داعا  یتح 

هتحت  مراوصلا  عملامناک  و 
یلجناف مامغیف  قلات  قرب 

الف  یتا  والفلا  هوفالم  شیج 
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الفلا یلفت  هلیخ  کبانس  تسما 

رتاب  زارج  فیس  هفکب  و 
الودج هنمدمغلا  مضی  بضع 

هماسح  هداوج و  هناکف و 
المات دارا  نمل  یبحاص  ای 

هفکب  رادملا  کلفلا  یلع  سمش 
الطلا مجامجلا و  هلزانم  رمق 

تمجعا  ینا  نعطلا  ءاط  لاختف 
الکشت فیک  برضلا  داض  اطقن و 

اعمادم  نویعلا  نوج  نم  نونثی 
الطه فلاوسلا  ضیب  یلع  ارمح 

همیرک  هانقلا  عوفرمب  اوبصن 
الیذا یصاعملل  اورج  ارهج و 

اهبلق  نکاسو  تسما  هنیکس  و 
الحری نل  یسالا  هیف  كرحتم 

یلع : تمس  يدساوح و  بولق  تمس  و 
 " السلس هیضراعب و  راذعلا  من  " 

تنزاوو : یلع  ای  کحدمب  تلع  و 
" الخ دق  هبحالل  اعبر  کبا  مل  " 

رشن  اهل  نامزلا  یف  یماظن  ایاوط 
رشن مکارکذ  بیط  نم  اهرطعی 

انبولق  یلجت  نیح  یلجت  سئارع 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2507 

http://www.ghaemiyeh.com


ربت اهناجیتو  رد  اهیلاکا 

يرظان  عمد  مکیف  يرعش  قیاطف 
رثناذ رمحم  مظن و  اذ  ضیبمف 

مکدعب  دعب  یل  حرلا  قارف  قارف 
رکفلا يرطاخ  یف  رادلامسرب  راد  و 

ادهسم  بیبحلا  یلع  لوذعلا  تاب 
ادهم مارغلا و  یف  يرذع  ماقاف 

السلسم  هیفلاسب  راذعلا  يار  و 
ادیقم مارغلا  نجس  یف  ماقاف 

هنیبج  میج  وهترط  ءاط  یف 
يدهلاو هلالضلا  امهناش  نادض 

ضیبا  یف  دوسا  حبص  لیل و 
يده اذ  نیقشاعلا و  اذه 

هحافص  ضیب  هنفاوص و  تماص 
ادجس مجامجلا  تریصف  تلص 

نسح  ابا  یلوملا  هعیش  ایا  اوحون 
نطولا رادلا و  بیرغ  نیسحلا  یلع 

هحفص 61 ] ] 

یلح رغاد  نبا  هیریدغ 

هراشا

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2508 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ - ياه  هتساوخ  ربارب  رد  هک - داب  یهورگرب  ادخ  دورد 
دوش . یم  هدید  رون  مه  رد  نابایب  بیشن  زارف و 

دنراد  یهاگراب  رد  ار  ناگدنورگ  ياورنامرف  زا  رادید  گنهآ 
دنا . هداهن  رهپس  نارتخا  یناشیپ  رب  ار  نآ  ياه  نوتس  هیاپ  هک 

دنهن . یم  ماگ  یناتسآ  رد  مدرم و  نیرتهب  رب 
دنا - یمارگ  دنوادخ - دزن  رد  اج - نآ  هب  ناگدنرآ  يور  هک 

رگید . يدرمناوج  ردارب  هداز و  درمناوج  تسا  اجنآ  رد 
نآ . ياوشیپ  راگدنوادخ و  يرمناوج و  هتسیاش  و 

تسوا . هژیو  ون - هنهک و  زا  يراگنیب - هک  يزارفارس  ره 
دوش . یم  هتشاگن  وا  همان  رد  ماجنا - ات  زاغآ  زا  اه - يرترب  همه  و 

دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  نامدرم 
تسا . وا  نانآ  هدشخب  ربهر و  رورس و 

هایس يا  هتشر  كاخ  ودرگ  دوپ  رات و  زا  اه - هزین  نداد  ناکت  اب  نایهاپس - دنروخ و  یم  رب  رگیدکی  اب  هاگدربن - رد  ناریـش - هک  ناگ  نآ 
دنفاب . یم  مه  هب 

هحفص 62 ] ] 

دنا  هدمآ  درگاه  غیت  هاگ  دروخرب  رد  مدرم  ياه  هورگ  ینیب  یم  هک  هاگ  نآ 
دهد . یم  زیهرپ  هب  روتسد  ار  شیاه  هتسباو  زا  کت  کت  یهورگ  ره  و 

دنا . نتخات  مرگرس  هاگدربنرد  شوک  تخس  ناگدنمزر  هک  هاگ  نآ 
دنا - گنهاشیپ  ماگشیپ و  راکیپ ، يوس  هب  ندیود  رد  هک ، وکین  ینابسا  رب  راوس  مه  نآ  - 

دنا . هدنکارپ  گنج  تشد  نهپ  رد  هک  یمدرم  یئوگ  هک  هاگ  نآ  و 
دنک . یم  رات  هریت و  ار  اج  همه  نآ  ندیزو  هک  دنا  بوشآ  دابدرگ 

هدیشاپ . مه  زا  شیاه  بوچ  نانآ - ياه  هزین  هک  هاگ  نآ  و 
دنکشب . مه  رد  اهریشمش  ماین  و 

دریگب . دوخ  ماین  ار  اه  هلک  نایم  اه  هزین  رس  نهآ  و 
دنیشنب . مدرم  لد  رد  اهریت  ناکیپ  و 

يو  رکیپ  رب  ریشمش  ياهمخز  هک  يرگن  یم  ار  ربمایپ  دمحم  ردارب  هک  تسا  هاگ  نآ 
تسا . رادومن  شیامزآ - شالت و  زا  یئاه  هناشن  نوچمه 
دنک  یم  الاب  ریز و  نمشد ، رادید  ماگنه  رد  ار  دوخ  غیت 

دنکفا . یم  ماد  هب  ار  ناریلد  و 
درک  يرادساپ  يو  زا  نادنچ  شیوخ  ریشمش  اب  یمشاه  ربمایپ  يوزاب  نوچمه 

تشادرب . رایسب  مخز  شدوخ  ياهوزاب  هک 
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ربمایپ - هک  دوب  یسک  اهنت  وا  و  نارگید - هن  شرادرب - دوب  وا 
تشاذگ  زاب  دجسم  هب  ار  وا  هناخ  رد  اهرد - هدننبرب  هدنیاشک و  نامه 

ریدغ - زور  رد  هناخ - زا  دوخ  رادید  نیسپ  زاب  رد  و 
دندوب . هاوگ  زین  همه  داد و  وا  هبار  یتسرپرس  راک 

تفای  یگتسجرب  زا - یگتسجخ  زا  ریدغ - زور  هک  دش  نینچ  و 
تسا . نوریب  هرامش  زانآ  ياه  یگدنخرف  هک 

هحفص 63 ] ] 

دنا  هتفریذپ  ار  هدوتس  ربمایپ  شرافس  هک  دنداد  شیامن  نینچ 
دنتشاد . یم  ناهن  ار  دمحم  نادناخ  هنیک  شیوخ  لد  رد  یلو 

ار  دوخ  ياه  هنیک  تشذگرد و  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  ات 
دندرک . راکشآ  ناشنایهاپس - تسد  هب  متس  رد  - 

ار  شیوخ  تسرپرس  راگدرورپ و  ینیشناج 
دنتشاد  زاب  وا  زا  هدرک  مگ  هار  کیرات و  ياه  شنیب  اب 

دننک  يریگولج  شقح  هب  ندیسر  زا  ار  همطاف  ات  دندمآ  مه  يوسارف 
دنتخیمآ  رداه  يریگلد  اب  ار  وا  یگدنز  هنوگ ، نیا  هب  و 

گرم . زا  سپ  درپس و  ناج  هودنا  زا  ات 
دنتشک . ار  نیسح  دندیرب و  رس  ار  شادنزرف 

دوب . هدومیپ  زارد  یهارناشنایم  رد  یهابت  هک  هارمگ - يا  هدوت  نایم  رد  ادرف - و  - 
دندرک . دای  ازسان  هب  ار  وا  رهوش 

مدروخرب  هناداتسا  ینخس  هب  ناینیشیپ  ياه  هتفگ  نایم  رد  ار - یتسار  - 
مروایبار . نآ  مراد  شوخ  هک 

دیزادرپ . یم  وا  مانشد  هب  اراکشآ - یئاهربنم - زارف  رب  ایآ  " 
هتسویپ ؟ مه  هب  هتشاد و  ياپ  رب  وا  ریشمش  يورین  ار  نآ  ياه  بوچ  هک 

يراوتسا - يرترب و  رد  هک - ینارورس  يا  دمحم و  نادناخ  يا 
دنتفرگ ! یشیپ  ناگدیرفآ  همه  رب 

دیتسه  اه  یکیرات  ياه  غارچ  امش 
دینانآ . يزارفارس  هیام  مدرم و  نیرتهب  امش  و 

نارابدربو  نانآ  ناگتسجرب  و 
ناراگزیهرپ . نایاسراپ و  ناگدنزرف و  ناروشناد و  و 

هحفص 64 ] ] 
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دیرورس  ار  ناگدنب 
دینام  یم  ناریش  هب  اهراکیپ  رد  و 

تخاس  نشور  ناگدیرفآ  رب  ار  تسار  هار  هک  دوب  اه  شالت  نآ 
تشاداو . ندز  ماگ  هب  نآ  رد  ار  ناتسرپ  ادخو 

دیرگن  یم  ار  يا  هدروخن  تسد  ياه  هیام  سماغم )  ) ياه هدورس  زا  کنیا  و 
دریگ  یم  همشچرس  ياپ  زیرگناربلد  ناس  يا  هشیدنا  زا  هک 

دنریذپ . یم  ار  اه  نآ  يرترب  زین  وا  اب  ناگدنرب  کشر  ناگدننک و  یمشچمه  و 
هدومن  شیاسر  هدیسر و  اه  نآ  هب  امش  تیصخش  یئاناسر  زا  یئوب 

تسا  هتخاس  شرت  زیگنا  لد  دینادرگ و  هتسارآ  ار  اه  نآ  امش  یئابیز  زا  یئامن  و 
دنتفاتش ، نم  خساپ  هب  ات  مدیناسر  اهنآ  هب  ار  شیوخ  ياوآ  هدز و  گناب  اه  نآ  رب 

دراد - یمن  غیرد  ار  دوخ  رگخا  دسر  نآ  هب  هنز  شتآ  قامخچ  نوچ  هک  یگنس  ناس  هب 
تسامش  شیاتس  رد  نوچ  هتفای و  غاد  يرازاب 

دهدب . تسد  زا  ار  شرازاب  یمرگ  هک  دور  یمن  میب 
دهد  يرای  نآ  هب  شیوخ - هماخ  اب  ار - هک  ره  دزرمایب  ادخ 

ددرگن . هرهب  یب  نآ  کمک  زا  تسا  دیما  و 
تسبرب  تخر  ملد  زا  شیاسآ  اه  نآ  ماجنا  اب  هکگرزب  ناهانگ  يارب 

دیشاب  نم  یجنایم  دش  مارآان  مناج  و 
راب  اه  هوک  رب  رگا  هک  اه  شزغل  نامه  يارب  و 
دزادگ  یم  شیاه  گنس  دوش و  یم  هراپ  هراپ 

دنامب  هرهب  یب  امش  ياین  تعافش  زا  یناور  تسا  رود  یسب 

هحفص 65 ] ] 

هتفرگ  شیوخ  هشوت ي  ار  یلع  رهم  هک 
تسا  شزیر  شراب و  راک  رد  نارغ  ردنت  اب  هارمه  يربا  هک  هاگنآ  ات 

داب . امش  رب  ادخ  دورد 
نایاپ 

شیاه هماکچ  زاغآرس  وا و  ياه  هدورس  زا  يا  هنومن 

نایم  نآ  زا  تیب و  نوماریپ 92 تسا  يا  هماکچ  وا  ياه  هتفگزا  مه  و 
دنیشن  یم  يرگید  ياج  رب  یکی  اه  يراوگان  هک  نیا  اب 

تسیز ؟ یتسردنت  اب  ناوت  هنوگچ  دزیر  یم  امرسرب  هدنبیرف  ناهج  ياه  يراتفرگ  و 
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اه  تشرس  یگناگ  دنچ  رب  يرادیاپ 
دیامن  یم  راوشد  درم  يارب  یئاهر  هب  دیما  و 

تسه  نونکا  هچنآ  یگدنز و  نیرت  هداس 
تسین . رود  زین  دسر  یم  هچ  نآ  درادن و  ارچ  نوچ و  ياج 

دنشیدنیب - رگا  هتفهن و - دوخ  رد  ار  یئاه  ینوگ  رگد  راگزور ،
درآ - یمن  راب  هب  يدنم  هرهب  شناگدادلد - يارب  اه - گنر  زا  مادک  چیه  رد 

تسین ، دنمدرخ  دروخب  ار  یگدنز  بیرف  هک  یسک  نآ 
دشیدنایب  اهراک  رد  هک  تسا  نآ  دنمدرخ 

تسین  هاگآان  گرم  هاگآ  ان  يا 
دیوج . یم  ار  وت  هک  نک  یگدنز  یهاوخ  هچ  ره 

هارمه  یگدنشخرد  یتخبشوخ و  اب  وت  راگزور  هک  ارچ  يدرک  راکشآ  ار  تا  يرگیزاب 
تسا  باداش  مرخ و  سب  یناوج  لاهن  و 

دسر  ارف  راوگان  ياهدمآ  شیپ  نوچ 
تفای ؟ یناوتيروای  اجک  دبای  یگریچ  یناوج  هتشرف  ربيریپ  نمیرها  و 

تسا . درمناوج  هار  هب  مشچ  گرم - ماگنه  اه  هک  یئاهدنزگ 

هحفص 66 ] ] 

هدمآ  هتشاگن  تشونرس - همان  رد  شا - یگدنز  هزادنا  هدیشوپ و  وا  شناد  هدید  زا 
هدش  هدرمش  يریگ و  هزادنا  اه - هدیدپ  همه  نایم  زا  وا - يزور 

دنک  یم  شالت  تخس  یگدنز - نارذگ  يارب  ینیب - یم  همه  نیا  اب  و 
تسا  ششوک  رد  هشیمه  راگزور 

ناگدیرفآ . ياربیئاهراوگان  اهدمآ و  شیپ  نتسبآ  و 
دراد  نامداش  ار  لد  نآ  ندروآ  يور  زا  هک  سک  نآ 

دش  دهاوخ  ریگلد  نآ  ندرک  تشپ  زا 
هنوگجهک  رگنب  ار  دمحم - نادناخ  ناگدیرفآ - نیرتهب 

دناشوپ  ورف  ار  نانآ  نوماریپ  یتخب - هریت  كاخ  زا  رپ  يداب - درگ 
شنارای - هورگ  زا  یناسک  هک - ریگب  ربمایپ  دوخ  زا 

دنتشادن  اور  شناکیدزن  هراب  رد  ار  يراکتسرد  شنم 
دندرمش - یم  غورد  ار  وانخس  يرادنپ  هک  دندز -  زاب  رس  وا  شرافس  نامرف و  نتفریذپ  زا  هک  نآ  زا  سپ  و 

ادخ  ریش  هرابرد  ار  وا  يرازگ  قح 
دندرک . شومارف  دوب ، وا  روای  رایتسد و  مخریدغ  رد  هک 

يریگلد - اب  تسیز و  ناشیا  نایم  رد  دنچ  يزور  ات 
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تشذگرد ... دندوب - كانمشخ  ورب  زین  ناشیا  هک  يا  هنوگ  هب  و 
- " يو : رب  دورد  - ام ياوشیپ  ربمایپ ، هدازرتخد  يارب  تسا  وا  همانگوس  هک  دسر  یم  اج  نیا  هب  ات  "

دید  یم  متس  تخس  هجنکش  ریز  البرک ، رد  هک  ربهر  نآ  يادف  مردپ 
تفگ . یمن  هتسیاش  خساپ  ار  وا  یسک  دناوخ و  یم  تسار  هار  هب  ار  مدرم 

تخوسن . وا  ربلد  ار  سکچیه  هک  اهنت  نت  نآ  يادف  مردپ 

هحفص 67 ] ] 

دوب . وا  رانک  رد  بآ  درک و  هلگ  یگنشت  زا 
دوب  دمحم - ربمایپ - تسود  هک  نآيادف  مردپ 

ادخ  تسود  زین  دمحم  و 
دوش ؟ یم  هتشک  وت  كاخ  رد  راکشآ  ربمایپ - كاپ  هداز  رتخد  ایآ  البرک 

تشاد . دیاب  نیا  زا  اه  یتفگش  هچ 
دیمان  ناوتن  يراتفرگ )  ) الب و  جنر )  ) برک زج  ار  وت 

دنلد . هدرزآ  شساره  زا  مدرم  همه  هک 
تفخ  كاخ  رب  دش و  نوگنرس  ياسرف  ناوتو  تخس  یگنشت  نآ  اب  هک  مرب - یم  هودنا  وآ  رب 

هداتفا  تارف  ياه  هنارک  رد  هک  مرب  یم  هودنا  وا  رب 
دیشاپ . یم  وا  رکیپ  رب  ار  كاشاخ  سخ و  يوس  نآ  ويوس  نیا  زا  لامش - داب  و 

دنتخادرپ  تخات  هب  دندیبوک و  نیمز  هب  ياپ  وا  نوماریپ  رد  دنتفوک و  مه  رد  ار  وا  ياه  ناوختسا  ناروتس - هک - مرب  یم  هودنا  وا  رب 
دندرک  ادج  ار  شرس  هک  مرب  یم  هودنا  وا  رب 

دنتخاس . نیگنر  شکاپ - نوخ  زا  ار - شا  هرهچ  يوم  و 
هدرک  رد  هب  وا  نت  زا  هرز  هک  مرب  یم  هودنا  وا  رب 

دندرب . امغی  هب  ار  شیاه  هدرپارس  و 
دندش  نانچ  هدنکارپ - هدزمتام و  هکمرب - یم  هودنا  ینیسح  نایگ  درپ  رب 

داتفا . ساره  رب  نانآ  يارب  اه  لد  هک 
دندیرب  غیت  اب  وا  رکیپ  زا  رس  هک  هاگنآ  ات  یلو 

دینادرگن . زاب  دوخ  هار  زا  ار  وا  یمیب  هنوگ  چیه 
. ) دش هدز  كاچ  اه  نابیرگ  دروخ و  یلیس  شربارب  رد  یبات  یب  رس  زا  اه  هرهچ  رایسب  هچ  هک  ار ، ادخ 

هحفص 68 ] ] 

مرب  یمن  دای  زا  ار  كاپ  بنیز  منک ، شومارف  ار  هچ  ره 
تارف . ياه  هنارک  رد  اه  يراوگان  و  درک - یم  يراز  دناوخ و  یم  ار  يادخ  ودندوب  هدوبر  ار  وا  يرسور  تسیرگ ، یم  هک 
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دوب - ناور  يو  گشرس  هتخاس  نیگهودنا  ار  وا 
تفای . دهاوخ  رد  ارم  ناهگان - هب  سردوز - یگرم  تشاد و  مهاوخن  یشوخ  یگدنز  وت  زا  سپ  مک  ردارب 

دیوگب ؟ خساپ  دونشب و  ارم  زاوآ  دزاس ؟ رود  نم  رس  زا  ار  نانادان  نیا  هک  تسیک  وت  زا  سپ  مک  ردارب  : 
دزادگ  یم  ار  ياه  هوک  نم  هودنا 

درب . یم  رد  هب  بوقعی  لد  زا  ار  فسوی  دای  و 

همان یگدنز 

رابت رهم  زا  سماغم - دای  اب  هتفای - شراگن  ام  راگزور  رد  هک  یئاه  همان  یگدـنز  زا  دـنچ  يا  هرامـش  تسا ، یلح  رغاد  رـسپ  ساغم  داتـسا 
اطغلا فشاک  لآیلع  دنمشناد  داتـسا  زا  دنلب "  ياهوراب  هعینملا - نوصحلا  نوچمه "  تسا  هدش  راشرـس  ناشیا - رب  ادخ  دورد  دنوادخ -
بیدا بختنملا " و  رد "  یحیرط  نیدـلارخف  اـم  ياوشیپ  هکناـنچ  یبوقعی . رونخـس  زا  تاـیلباب "  يوامـس و "  دنمـشناد  زا  هعیلطلا "  و " 

ياه هدورس  زین  اه  گنج  زا  دنچ  يا  هرامش  دنا و  هدروآ  اروا  ياه  هدورس  زا  یشخب  يرـصان "  ناغمرا  هیرـصانلا =  هفحتلا  رد "  یناهاپس 
یئاجات ناشیا - رب  ادخ  ياه  دورد  نیتسار - نایاوشیپ  یحو و  نادناخ  همانکوس  شیاتـس و  زا  تسا  بلابل  هک  دنا  هدیناجنگ  دوخ  رد  ار  وا 

زا يو  ياه  هدورـس  زا  هچنآ  دیاش  دـسر و  یم  تیب   ) 1350 هبهک ) هدرک  مهارف  يو  مان  هب  یناوید  اهنآ  يروآدرگ  اـب  يوامـس  داتـسا  هک 
دشاب . اه  نیا  زا  شیب  یسب  هتفر ، نایم 

راگزور هک  نیا  زج  دراد ، نانآ  هرابرد  يرایسب  ياه  هدورس  ربمایپ - نادناخ  یتسود  هار  رد  شیوخ - یگتخابلد  اب  هک  تسا  یناسک  زا  وا 
هدـیرب نارگید  زا  دـنویپ  هدروآ و  نانآ - رب  دورد  ناشیا  هب  يور  اهنت  وا ، هک  نیمه  دـیاش  هدرپس و  یـشومارف  تسد  هب  ار  وا  هنادواـج  داـی 

شراگن  ای  اه  همان  یگدنز  زا  يا  هراپ  رد  ات  هدش  هزیگنا  دوخ 

هحفص 69 ] ] 

نبا دننامه  رگید - يرایـسب  هرابرد  هک  دـیاین ، نایم  هب  يو  زا  یمان  دـنرادن - لد  ردار  نانآ  رهم  هک  یناگدنـسیون  هماخ  هب  هدرتسگ - ياه 
گرزب رد  هاگ  نآ  دندناسانـش و  زیچان  کچوک و  يا  هنوگ  هب  ای  دـندربن  ناـنآ  زا  یماـن  چـیه  اـی  هک  دـنتفرگشیپ  ار  راـتفر  نیمه  رغاد -

دنلب تسپ و  اب  حـیرات - یتسار  هک  دنتـشاد  ياج  رتورف  یهاـگیاپ  رد  يرترب  وکـنهرف  هاگدـید  زا  هک  دـنداد  نخـس  داد  یمدرم  نتخاـس 
تسا . هدرک  اه  يراکهبت  رامشیب  هچ  ازسان - ياهندرب  ور  ریز و  اجبان و  ياه  ندومن 

شزومآ نتفرگ  ارف  يارب  دوخ  وا  دندرب و  یم  رس  هب  هلح  يارس  خارف  نوماریپ  هک  تسا  نایزات  ياه  هریت  زا  یکی  هب  هتسباو  سماغم  داتـسا 
و مهن - هدس  ياه  هنایم  رد  دوب - رونخـس  يا  هدنیارـس  هک  دمآ  رـس  هب  يا  هنوگ  هب  شا  یگدنز  ات  درکندوردـب  ار  اجنآ  تفر و  هلح  هب  اه 

یم هدومیپ ، زا  رد  یهار  زین  يرونخـس  نهپ  رد  یگدنیارـس  ياه  هنیمز  همه  رد  یتسد  هریچ  زا  هتـشذگ  هک  دـهد  یم  ناشن  شیاه  هدورس 
دیوگ :

مزادرپ  یم  یئارس  نخس  هب  هنارگشیاتس  یهاگ  " 
 " موش یممرگرس  اه  هتفگ  ندنکارپ  هب  اه  ینارنخس  رد  زین  دنچ  کی  و 

شرورپ ربمایپ  رابت  كاپ  یتسود  رب  تخومآ و  یئارـسنخس  ار  شیوخ  دنزرف  دوب و  نادناخ  رادتـسورد  وناگدنیارـس  زا  زین  رغاد  شردـپ 
دیایب : شراتفگ  نیا  زا  دای  ماگنه  رد  هکنانچ  داد 

متفرگ  راک  هب  امش  يرگشیاتس  رد  ار  ما  هشیدنا  " 
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درک "  اه  شرافس  هراب  نیا  رد  زین  مردپ  دیدرگ و  نم  راگزومآ  راک - نیا  رد  ات 
یم نآ  ياه  تیب  هرامـش  زا  يدای  اب  میا  هتفای  یبدا  ياه  گنج  رد  هک  ار  وا  ياه  هماکچ  زاغآرـس  کنیا  داب و  رـسپ  ردپ و  رب  ادـخ  دورد 

میدروآ :
تسا "93. وپاکت  مرگرـس  نانچمه  وا  دـننار و  یم  وا  يوس  هب  ار  گرم  دراد ، یم  رب  ار  نارگ  يراب  دوخ  شالت  رد  راگزور  رادتـسود  " 

تیب 
تشگب  تسردان  هار  زا  دروآ ، دای  هدمآ  رامش  هب  وا  همانراک  رد  ار  هچنآ  " 

هحفص 70 ] ] 

تیب  -" درک 92 . زیهرپ  دوش  هدوزفا  وا  يازس  رب  يرفیک  زاب  هک  نیا  زا  و 
 " تسا راکشآ  تشا  یگدوهیب  دوخ  هب  دوخ  یتسیان  زاب  يوعد  نیا  زا  رگا  ینز  یم  يراکزیهرپ  فال  ینادان  رس  زا  يا و  هداشگ  مشچ  " 

تیب  81
تیب   90 داهن )؟ دنهاوخ  تسار  هار  رد  یماگ  ینک  یم  نامگ  تسب ، شرس  رب  دیپس  يرسور  راتسد و  يریپ  فرب  هک  ماگنه  نآ  رد  " 

یتسه ؟ یتیگ  يوجتسج  رد  زاب  دیئارگ ، يدیپس  هب  تیاهوم  هک  نآ  زا  سپ  " 
تیب  92 یتفا " ؟ یم  تفر  هک  یئاه  بش  اهزور و  دای  هب  و 

تفای - ناوت  یئبمب  پاچ  زا  بختنم "ج 2 ص 25  رد "  ار  هماکچ  نیا  زا  يا  هدیزگ  - 
تخیسگ  مه  زا  اریپ  گر و  اهدادیور ، شدرگ  " 

دیدرگ  اه  يراوگان  ریت  هناشن  مهاگجیگ  و 
دیرب  ار  میاهورین  هتشر  راگزور  تسد 

تیب   77 "  - دز ناوتن  هرگ  مه  هب  دربب  راگزور  ار  هچ  ره  و 
تساهدروآ - ص 36 "  بختنم ج 2 - رد "  یحیرط  ام  ياوشیپ  زین  ار  هماکچ  نیا  هک  - 

مدرپس  يرگید  تسد  هب  ار  شیوخ  راک  راسفا  اناهج  " 
تیب مداتفا "99  جنر  هبتا  يرگناوت  ششخب و  زا  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  و 
تفای - ناوت  بختنم ج 2 ص 58 "  رد "  زین  ار  هماکچ  نیا  همه  هک  - 

دادماب - هاگماش و  ره  رد  ار - دوخ  یپایپ  ياه  گشا  " 
مزیر . یمورف  امنهار  ربمایپ  نادنزرف  رب 

هتفرن  رانک  رب  ملد  هرهچ  زا  مغ  هدرپ  تسود  يا 
تیب - دریذپ " 105  یمن  نایاپ  نم  هودنا  و 

هحفص 71 ] ] 

هتخیرگ  مرتسب  زا  باوخ  " 
دنازوس  یم  ار  ملد  هودناو ،
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شتشک  دایز  رسپ  هکنآ  متام  رد 
تیب   62 " درذگ . یم  یتخس  اب  نم  یگدنز 

مدش  یم  نیسح  يادف  نم  شاک  " 
دندیرب  ار  شندرگ  ياه  گرالبرک  رد  هک 

درگن  یم  ار  رمش  یمشچ  اب 
تیب -  106 "  - هاپس ود  نایم  ار  دوخ  نایگ  درپ  یمشچ  اب  و 

یناوج  یباداش  يارب  هن  یلو  متسیرگ  "

هدنام  ياج  رب  ناریو  يا  هنایشآ  زا  هچنآ  يارب  هن  و 
هزیکاپ  یگدنز  ندادتسد  زا  يارب  هن  و 

تیب -  80 " ارذع - یلیل و  یئادج  زا  هن  و 
دوب ، وت  يور  هب  یگتفیش  يارب  هن  متفرگ  رای  هک  ار  وت  " 

تیب -  88 "- هتخابلد وت  سوه  رد  يرگید  هک  نیزگ  یئادج  نم  زا 
تسبرب  تخر  یئوکین - همه  نآ  اب  یناوج  " 

تیب  تسا " 81  نارگ  اه  لد  ربنآ  زا  یئادج 
دناتس ، زاب  وتزا  يا  هزیگنا  ار  یباداش  رپ  یناوج  " 

تیب -  75 -" ؟ دراد تسود  ار  يور  وکین  نامادنا  دیپس  مه  زونه  ایآ 
شنادناخ - وا و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد  هک  دیاتس - یم  ار  ناربمایپ  نیرتگرزب  زین  نانخس  نیا  رد 

تسیاب  هدیزگرب  ربمایپ  ناتسآ  رب  راوهار  ناروتس  هدننار  يا 

هحفص 72 ] ] 

تسا  نارازگمایپ  نیرتهب  ناگتخیگنا و  رب  نیرتهب  هک  تسیاب  یسک  ناتسآ  رب 
هدش  هتخیگنارب  رضم  هریت  نایم  زا  ""  " " " 

هدمآ نیشیپ  نامشآ  ياه  همان  رد  وا  شنم  تسا و  يوگتسار  " " " " " 
تسا  راگدرورپ  ینابرهم  یکین و  زا  یناغمرا  " " " " " 

تسااه . خالگنس  نیمزرس  زا  هدیزگرب  داژن و  كاپ  يربمایپ  " " " " " 
دندیشخرد  یم  اهدیراورم  نوچمه  ناهن  ناهج  رد  تخت  هاگیاپ  هب  کیدزن  هک  دید  رگید  نت  راچ  نایم  رد  یغورف  هنوگ  هب  ار  وا  مدآ 

تسیک ؟ نیا  اراگدرورپ  تفگ : سپ 
دوبن : نآ  رد  یئارچ  نوچ و  چیه  هک  دینش  ینابرهم  رس  زا  یخساپ  و 

امش ، ناگداز  دننم و  ناتسود  نانیا  " 
دنسرخ . ار  لد  راد و  نشور  نانآ  هب  ار  هدید 

دوبن  مرگن  یم  نم  هچنانچ  ناشیا  هاگیاج  رگا  هک  نانآ ، هب  دنگوس 
دندمآ . یمن  رد  شدرگ  هب  نودرگ  ياهدبنگ  هتبلا 
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مه ، نازورف  نارتخا  هام و  دوبن و  مه  دیشروخ  زگره 
مه ، باتفآ  ياهوترپ  نامسآ و  زادنا  مشچ  و 

مه ، نیمز  رهپس و  و 
دنداتسرف و یم  ناراب  ناتخرد - رس  رب  مدرم  يارب  اهربا  هن 

دوب  راک  رد  یغادخزود  تشهب و  هن 
منادرگ "  شمزیه  ار  نانمشد  ات 

تفگ : دنا - نیرب  ناهج  رد  هک  نانآ  هب  دنوادخ -
" ؟ دهد شرازگ  نم  هب  ار  نانآ  ياه  مان  غورد - هن  و  یتسار - هب  ات  تسه  یسک  ایآ  " 

هحفص 73 ] ] 

دنتفگن  خساپ  نانآ 
داد . ار  اه  مان  شرازگ  دوب - هتفرگ  اناوت  يادخ  زا  هک  شناد  نامه  اب  مدآ - و 

تفگ : دنا - نیرب  ناهج  رد  هک  نانآ  هب  دنوادخ  سپ 
دیزیهرپب " . نم  مشخ  زا  دیرب و  نامرف  دیتفا ، كاخ  هب  مدآ  ربارب  رد  همه  " 

میتشاد  یم  مشچ  هک  يدیون  نامه  داینب  رب  دنوادخ -
تشاداو  ششخرد  هب  يو  يور  رد  ار  غورف  نآ 

یم مه  هب  نامـسیر  روز  اب  هک  یئاه  هتخت  يور  رب  ناشیا -  یگدـنخرف  هب  ات  تساخرب  زاین  زار و  هب  شراگدرورپ  اب  داتفا و  ساوه  هب  حون 
تفای  یئاهر  بآ  زا  تسویپ -

تسشن . ورف  دوب  نوماریپ  هک  یشتآ  ياه  هنابز  ات  دناوخ  ناشیا  یگتسجخ  هب  ار  يادخ  یخزود - شتآ  نآ  رد  زین - میهاربا 
دمآدورف - هقعاص  هک  هاگنآ  یسوم - و 

تفای . یئاهر  جنر  یتخس  رس  زا  اتداد  دنگوس  نانآ  هوکش  هب  ار  ادخ 
تفر  رگید  تشپ  هب  یتشپ  زا  نانچمه  غورف  نآ 

تشاد  شرانک  رب  اهدمآ  شیپ  دربتسد  زا  ادخ  اه - ندش  اج  هباج  نیارد  و -
دش  همین  ود  هب  دیسر و  بلطملا  دبع  هب  ات 

یلع  ردپ  بلاط - وبا  رد  یمین  تفرگ و  ياج  ربمایپ  ردپ  هللا - دبع  رد  یمین 
داد  چوک  هنمآ  نورد  هب  يزور  دنوادخ  ار  تسخن  شخب 

دسر  ارف  نداز  ماگنه  درذگب و  يدنچ  ات 
یهگآو  تخیر  ورف  هنابات  یب  یهارمگ ، داینب  ، دمایب ماگنه  نآ  نوچ  و 

دش  هدناوخ  یتسرپ  هناگ  ود  اب  راکیپ 
دیئارگ ، شوماخ  هبنانآ  ياه  شتآ  تفاکش و  ورسخ  ناویا 

دندروآ  نابز  رب  ار  دوخ  تسکش  تساران ، ياه  شیک 
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هحفص 74 ] ] 

تشگ  نوگنرس  ناهاشداپ  نارتخا 
تخوس  شتآهب  تب  و 

دیسر  یگلاس  لهچ  هب  دمحم  ات 
دناوخب  ینامسآ - يا  همان  اب  یحو - نابز  رد  ار  وا  مراگدرورپ  و 

میوگ  یم  خساپ  ار  وت  ناوخ - يادخ  کی  يوس  زا  ناه - تفگ  وا  و 
تخیگنارب  ناشیا - زج  نایزات و  زا  ناگدیرفآ - همه  رب  ار  وا  هاگنآ 

داد  راکشآ  یئاه  شیامن  نشور - ناهاوگ  اب  هارمه  ات 
دندوب  ناوتان  شیاه  هدننام  ماجنا  زا  هک 

تفای  هار  وا  هب  یساره  هن  تشاد و  یئاورپ  هن 
دومن  ناشیا  هب  ار  هنومن  نیرتگرزب 
دندرک ؟ يراگزاسان  ارچ  اتفگش  و 

تسا  اهزیچ  نیرتزیگنا  تفگشزا  نیا 
ادخ  هداتسرف  دننز و  نوخیبششا  هناخ  هب  مد  هدیپس  دنتساوخ  شناگداز  ومع 

درب  رد  هب  ناج  ناشتسد  زا  هنیدم - هب  نتخیرگ - اب 
هدومن  یناشفناج  ادخ - ریش  راگدیرفآ - نیرتهب  و 

دیمرآ  شیاج  هب  وا  رتسب  رد  تسد  هب  غیت 
دنتشگرب  دنتفاین  دنتسج  یم  هچنآ  دندید  نوچ 

ادخ - هداتسرف  یپ  رد  و 
دنتخادرپشدرگ  هب  رت - تخس  هچ  ره 

هحفص 75 ] ] 

هدرک  ندینت  زاغآ  راغ  رد  رس  رب  دیسر و  رس  یتوبکنع  سپ 
دولایب  رهز  اب  ار  نآ  دوپ  رات و 

دینادرگ  رود  وا  زا  ار  نانآ  دنوادخ  ات 
دنداهن  تشگزاب  هب  يور  نازات - ینارتش  رب  راوس  هورگ - نآ  و 

تشاذگ  ینادرم  هناخ  ماگ  وا  و 
دنداد ، يو  هب  يربنامرف  تسد  شیوخ  ناج  ياهب  هب  شنانمشد  ربارب  رد  هک 

ناتسرپ  تبو  ناگدیرفآ  رورس  نایم  زور  ره 
تفرگ رد  يراد  ریگ و 

تفاتش  یم  ناشیا  راکیپ  هب  نانچ  دنوادخ - يرای  اب  - 
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هشیب  رد  تسا  ریش  هدام  یتفگ  هک 
ناریش  نوچمه  ینادرمناوج  نایم  رد  نآ 

دوب  هزین  ناشاه  هجنپ  هک 
يارب  دنتشگرب و  درگ  وکین  ياه  غیت  هب  ندیسر  يارب  ار  اه  هاگ  هانپ  همه 

دنتساوخن  ریشمش  رپس و  هرز و  زج  هب  یهاگ  هانپدوخ 
نامارخ  نیتسار ، شیک  تسا و  نامداش  یتسرد ،

جنر  رد  یشوپ ، قح  نیگهودنا و  یتسرپ ، هناگ  ود  و 
دینادرگ  هدوسآ  نانآ - يدوبان  اب  ار - شربمایپ  دنوادخ  ات 

دوب  دنزگ  نیسپزاب  نیمه  ردزین  ناشدوخ  شیاسآ  هک 
دندرب  نایاپ  هب  وا  مان  اب  ار  يروآ  مایپ  همان  هک  نآ  يا 

دماین ، ناهج  هب  يربمایپ  يو  زا  سپ  و 
تفرگ  ار  يدنوادخ  یحو  هک  یتسه  یسک  نیسپزاب  وت  رگا 

يراد  ياج  ناگمه  زاغآ  رد  يرترب - هاگدید  زا  یلو -
نیشیپ  مدرم  نایم  رد  ادخ  ناگتخیگنارب 

يدوبن  انشآان  نانآيارب  وت  دنداد و  ار  تندمآ  هدژم 

هحفص 76 ] ] 

يدناسر  وکین  ار - ادخ  مایپ  وت - هک  مهد  یم  یهاوگ 
دیشکن  شیوخ  يوس  هب  ار  وت  هدوهیب  ياه  نیئآ  مه  زور  کی  و 

یتفریذپ  یتشاد  وا  اب  هک  يرهم  زا  زین  وت  دناوخ و  ار  وت  نم  يادخ  هاگ  نآ  ات 
دنز  یمن  زاب  رس  دناوخب  رادلد  ار  سک  ره  هک 

یتشامگرب  ینیشناج  ناشیا - شیک  رد  مدرم - يارب 
دوب  ناگتشامگرب  نیرتهب  هنایم - رد  وت - زا  سپ  هک 

هاچنایم هک  تسین  یبآ  نوچمه  دشوج  یم  همشچ  لد  زا  هک  یبآ  دنتسنادن  دندناشن و  شیاج  رب  ار  يرگید  هدومن  يراگزاسان  وا  اب  یلو 
دکچ . یم  ولد  زا  ضوح  و 

دیوگ : یم  هنیمز  نیمه  رد  زاب  و 
هتسب  رب  ار  نایم  اپ - زیت  يرتش  ربراوس  هکنآ - يا 

يراپسهر ! نانآ - زج  نایزات و  زا  نامدرم - نیرتهب  هاگمارآ  زا  رادیدهب 
یتفای  تسد  یتشاد  هک  یئاهوزرآ  هب  يدناسر و  ماجنا  هب  هک  ار  هتسیاب  ياهراک  همه ي  ادخ - هناخ  زا  رادید  رد  - 

ادخ  هتخیگنارب  ام ، رورس  هاگمارآ  و 
يدرک  رادید  هکار  کیدزن - رود و  زا  ناگدیرفآ - رورس  و 
يوگب  دورد  مه  نم  نایز  زا  ار  واو  تسیاب  زین  نم  ياج  هب 
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میاجنآ . رد  دوخ  نم  یئوگ  هکنانچ 
منانآ  نایم  زا  یناسک  هناوید  هتفیش و  نم  هک  ناس  رب  دورد  دناهتفر  كاخ  هب  عیقب  ناتسروگ  رد  هک  نانآ  رب 

يامن  زاب  نانآ  هب  راگزور  هنهپ  رد  ارم  یگدادلد 
يوگب : تسا  ریزارس  هنوگ  ود  يور  رب  هک  یگشرس  اب  هارمه  و 

دیناگدیرفآ  ربهار  رادرک - شناد و  رد  هکنانآ - يا 
نانآ ! نیرت  هزیکاپ  داینب ، داژن و  رد  و 

هحفص 77 ] ] 

هتسب  امش  هب  ار  شوخ  دیما  هتشر 
ما . هتسویپ  امش  هب  همه  نایم  زا  و 

شیوخ رد  ار  امش  امش  ياه  يزارفرس  زا  یناشن  دوبن  رهم  دنویپ  نیا  رگا  هک  ما  هدش  کیدزن  امشهب  نیتسار  شیک  زا  يوریپ  یتسود و  رد 
تسج . متسناوت  یمن 

هب هب  ار  دوخ  ناـمگ  ما ، هدـیزگرب  شـالت  يارب  هک  تسا  یهار  ناـمه  تناـید ، نم و  هشیپ  امـش  يرگـشیاتس  مشاـب  هدـنز  هک  هاـگ  نآ  اـت 
ما  هتسب  امش  يراکوکین 

تشاد . زاب  امش  هاگمارآ  رادید  زا  ارم  راگزور  رگا 
تسین . ینتشگزاب  يوک  زا  نم  لد  هک  ار  یتسار 
هتخیمآ  امش  یتسود  اب  نم  ناوختسا  تشوگ و 

تسا  هدیدرگ  ناور  نم  یپ  زغم و  رد  امش  رهم  و 
منادرگ ، یم  نانآ  هژیو  ار  ما  هنیک  هدیزگ و  يرود  امش  نانمشد  زا 

مسانش . یم  امش  يرگشیاتس  رد  ار  وا  ما  ینامداش  هدراذگ و  امش  يارب  ار  شیوخیتسود  یتسار و 
مزادرپ  یم  یئارس  نخس  هب  هنارگشیاتس  یهاگ 

موش . یم  مرگرس  اه  هتفگندنکارپ  هب  اه  ینارنخس  رد  زین  دنچ  کی  و 
ما - هدروآ  امش  هرابرد  هک  نیرز  یئاه  هدورس  ربارب  رد  ات -

میامنب  يا  هرهم  رخ  نوچمهار  نآ  اب  زاسان  نانخس 
دیدرگ  نم  راگزومآ  راک  نیا  رد  ات - متخادنا  راک  هب  امش  يرگشیاتس  رد  ار  ما  هشیدنا 

درک . اه  شرافس  هراب  نیا  رد  مردپ  و 

هحفص 78 ] ] 

ما  هدرک  اهاج  رگید  هک  یئاهراک  ربارب  رد  ایآ  نونکا 
مسر ؟ يراگتسر  هب  امش  يرایتسد  اب  مناوت  نم 

رادهاگن  ار  نانآ  زا  تا  هنارگشیاتس  ياه  هدورس  نیا  اسماغم 
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هاوخب  شاداپ  دنوادخ  زا  ربارب  رد  و 

هحفص 79 ] ] 

اه هدورس  زا  يا  هراپ  لصا 

مود تشاددای 
لصا اج  نیا  رد  مدنادرگ و  رب  یساپ  هب  هدروآ  هدنراگن  هک  ار  رغاد  نبا  ياه  هدورـس  زا  تیب  ( 150) زا شیب  مهیور  رب  هتشذگ ، شخب  رد 

منیب . یمن  یئوگزاب  هب  يزاین  ما و  هتخاس  نشور  رد ص 59  زین  ارراک  دنچ  نوچ و  منک و  یم  دای  ار  اه  نآ  زا  يا  هراپ 

اهداترم  هبیتک  هلالاایح 
اهداه والفلا و  لهس  هل  يوطی 

اهلوصن  سورلا  یف  دمغت  بهشلا  و 
اهداعص سوفنلا  یف  دعصت  رمسلا  و 

بونت  بوطخلا  همالسلا و  فیک 
؟ بوصترورغلا ایندلا  بئاصم  و 

بعتم  هیعاسم  یف  یلایللا  بحم 
بادی وه  هفتح و  هیلا  قاسی 

اباتف  باتکلا  یصحا  ام  رکذت 
اباقع باذعلا  سم  نم  رذاح  و 

یعدت  کلهجب  يوقتلل  تحبصا 
علقت ملاذا  هلطاب  كاوعد 

اعنق ؟ بیسملا و  هممع  نیح  له 
؟ اعنصم هیادهلا  یف  عنصی  هارتا 

لاذق ؟ بیش  دعب  ایند  بلطتا 
؟ یلایل تضم و  امایا  رکذت  و 
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یلصافم  تاثداحلا  فورص  تلصف 
یلتاقم تابئانلا  مهس  باصاو 

ینانع  تینث  ایند  ای  كریغل 
ینانع كانغ  نع  رمال  كاذ  و 

یحانم  يداهلا  ینبل 
یحاور يودغ و  یف 

يداس  ضمغلا و  رجه 
يداوف نزحلا  يوک  و 

نیسحلل  ءادف  تنک  ینتیل 
نیجدولا عیطق  فطلاب  وه  و 

بابشلا  ناعیرلام  تیکب و 
بارخ هلزنمسوردل  و ال 

مرغم  كدوب  ینا  کتبحص ال 
میتملا كاوه  یف  ینریغف  ینیبف 

میرکل  هنا  بابشلا و  لحر 
میظع سوفنلا  دنع  هغارف  و 

لیزم  کنع  ضغلا  بابشلا  لازا 
؟ لیلخ ناسحلا  ضیبلل  تنا  لهف 

بجنلا  قئاس  ای  یفطصملا  یلع  جرع 
یبن ریخ  ثوعبمریخ و  یلع  جرع 

امف  ناسحلا  ضیبلل  لقاعملا  اوفاع 
بلیلا ضیبلا و  ریغ  موقلا  لقاعم 
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حرم  یف  نیدلا  حرف و  یف  قحلاف 
بصن  یف  رفکلا  حرت و  یف  كرشلا  و 

هحفص 80 ] ] 

یلح یسرب  ظفاح  هیریدغ 

هراشا

دشخرد ؟ یم  هاگمارآ  نآ  غورف  ای  تسا ؟ باتفآنآ 
دسر ؟ یم  ام  هب  ربمایپ  نیشناج  شوخ  يوب  ای  تسا ؟ گشم  نآ 

هدناجنگ ؟ شیوخ  رد  ار  يربهارهنومن  هک  يرازلگ  ای  تسا ؟ ششخب  يایرد  نآ 
تسا ؟ دواد  ؟ دوب اناوت  همه و  نابهاگن  دنوادخ  زار  هک  حون  ای  تسا  مدآ  و 

نامیلس ؟- وا - زا  سپ  ربمایپ  ای 
حیسم ؟ ای  وا - یتسدبوچ  اب  یسوم - ای  تسا ؟ نوراه 

هتفای ؟ شرورپلیعمسا  مشاه و  نامدود  رد  هک  یلع ؟- وا - نیشناج  ای  تسا  دمحا  ناربمایپنیرت - هدوتس  هدیزگرب - نیا  ایآ 
دشخرد  یم  هتفه  ود  هام  نوچمه  یکیرات  رد  هتفرگ و  رب  درگ  ار  يزارفرس  رهپس 

دنام . یم  یئابیز  زا  یئاه  نامسآ  هب  باتفآهب و  مدرم - نایم  رد  و -
وا  زار  زاروگب  ایادخ  تسود  تسود 

تسا . ناگدیرفآ  ناور  هک  يا  هدیدپ  رکیپ  و 
دوب  وا  ندیزگرب  رد  يراتفگ  هاوگ  ریدغ ، زور 

هحفص 81 ] ] 

رد درورپـبلد و  رد  ار  وا  رهم  یمدآ  رگا  هـک  یئاوـشیپ  تـسا . ادـیوه  نآرق -)  ) راکــشآ ياهماـن  روآداـی  رد  وا - زا  دـنوادخ  شیاتــس  و 
درایب  گرم  زا  سپ  تشگزاب 

دیبرچ . دهاوخ  شیاه  یکین  هفک 
دنشخرد  یم  نارتخا  نوچمه  هک  تسا  یناوریپ  ار  وا 

دنتسه . ادیوه  نایناهج  همه  نایم  و 
دیآرب  نانآ  ناهد  زا  هک  تسج  دیاب  یئاه  هتفگ  يالبال  رد  ار  تسار  نخس  دننیشن ، وگتفگ  هب  نوچ 

ددرگ . یم  ایوگ  اویش ، نابز  راکشآ و  یئانشور ، نآ - يرای  هب  - 
دنتساخ  رب  دروخ  دز و  شکمشک و  هب  شیوخنیئآ - رد  رگا -
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دنادرگ . یمرب  يور  تسه - مه  كالاچ  کباچ و  هک  هدش - هدنار  نمشد 
داب  وت  رب  تسرد  لد  زا  يدورد  یئامنهار  شفرد  يا 

دشاب . دنور  دنیآرد و  نانچمه  هک 
دیوگ : یم  نآ  رد  هک  دیایب  وا  زا  زین  هماکچ 

هداد  وا  هب  يربنامرف  تسد  مخریدغ  رد  مدرم  هک  تسا  یتسرپرس  " 
دندروآ " . دورف  ار  شیوخ  هتشاد  الاب  ياه  ندرگ  راک - نیا  رس  رب  و -

یسرب همانیگدنز 

ناماما شناد  نوماریپ  رد  ینخس  هعیش ، ینس و  نایاوشیپ  رگید  اب  شیاه  تشادرب  شجنس 
شناد رد  هک  یناهیقف  زا  یماما و  برشم  فراع  ناروشناد  زا  تسا  یلح  یسرب  بجر  رسپ  دمحم  رـسپ  بجر  نیدلا  یـضر  ظفاح  داتـسا 
شناد رد  یگریچ  وکین و  ياهیئارـس  نخـس  تایبدا و  رد  يورـشیپ  ثیدح و  رنه  رد  شراکـشآ  يرترب  نآ  اب  هتـشاد - تسد  دنچ  یئاه 

نیا  زا  شیاهدوس - ندیشک  نوریب  نآ و  ياهزار  فورح و 

هحفص 82 ] ] 

رد مه  هدـیزگرب و  يا  هژیو  ياه  شور  فورح  ناـفرع و  رد  اهیفاکـشوم . اـه و  شهوژپ  زا  تسا  راشرـس  شیاـه  هتـشون  ینیب  یم  يور 
یم يوگ  فازگ  وردـنت و  ار  واو  دندنـسپ  یمن  یخرب  هک  دراد  یئاه  شرگن  اه و  تشادرب  ناشیا - رب  دورد  ام - شیک  ناـیاوشیپ  یتسود 
مه يروآ  مایپ  هاگیاپ  دماجنا و  یمن  يوردنت  هب  اج - همه  رد  هتخانـش - ناشیا - رب  دورد  نانآ - يارب  يو  هک  ار  یئاهاگیاج  یلو  دنرامش 

، دنزیهرپب ام  هرابرد  یئوگ  فازگ  زا  تفگ " : هک  دنا  هدرک  ضرازگ  داب - وا  رب  دورد  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام - رورس  زا  هچنانچ  تسین 
قداص ماما  وگتـسار - ياوشیپ  و  دیزادرپ " . نخـس  هب  دـیهاوخ  هنوگ  ره  ام  يرترب  رد  میرادراگدرورپ و  هک  میتسه  یناگدـنب  ام  دـیئوگب 

و . " دیزادرپ نخس  هب  دیهاوخ  هنوگ  ره  - ام هرابرد  میدرگ و  یم  زاب  وا  يوسهب  هک  دیسانشب  يراگدرورپ  ام  يارب  تفگ " : داب  وا  رب  دورد 
دیاـب هک  اـجنآ  هب  هک  دـینک  نخـس  اـم  هراـبرد  دـیهاوخ  هنوگ  ره  دیرامـشب و  ناگدـیرفآ  زا  ار  اـم  تفگ " : داـب - وا  رب  دورد  هک  يو  مه 

دیسر " . دیهاوخن 
رس یگمه  زا  میناوت  یم  یک  و  تسا ؟ هدیشخب  ناشیا  هب  كاپ  راگدرورپ  هک  میرگنب  ار  یئاه  يزارفارـس  اه و  يرترب  زرم  میناوت  یم  اجک 

شیامن ابیناور  و  جرا ؟ رپ  ياه  هیام  اب  یناج  و  هتـسجرب ؟ ياه  شنم  نآ  زا  هدـینادرگ ؟ نانآ  هژیو  دـنوادخ  هک  میوش  هاگآ  یئاه  يدـنلب 
هن هن  دنیزگرب ؟ ار  وا  ای  دسر ؟ ماما  یئاسانش  هب  هک  تسیک  و  اهیگدوتس " ؟ اه و  يدرمناوج  و  هناراوگرزب ؟ ياه  يوخ  و  ینامسآ ؟ ياه 

دـننام و یم  رد  ناگنازرف  دـنوش و  یم  درخ  ناگرزب  انیبان ، اه  هدـید  ناشیرپ و  اهزغم  نادرگرـس و  اه  يرابدرب  دوش و  یم  هارمگ  اـهدرخ 
یم دنب  ناگدنیارـس  نابز  دشک ، یم  ینادان  هب  نادنمدرخ  راک  دنبای ، یم  گنت  ار  راتفگ  هنیمز  نانارنخـس  دنهن و  یم  سپاو  ماگ  نارابدرب 

شیاه يرترب  زا  یکی  ای  دنیامنب - ار  واياه  هاگیاج  زا  يای  هک  نیا  زا  دنیآ  یمهوتس  هب  نانخـس  زغن  دندرگ و  یم  ناوتان  نارونخـس ، دیآ ،
یناوتان  ناگمه  ار -

هحفص 83 ] ] 
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وا راک  زا  يزیچ  ایدومن  زاب  ار  وا  یتسه  يافرژ  ای  تفایرد  ار  شیاـه  شنم  همه  ناوت  یم  هنوگچ  دـنرآ . یم  ناـبز  هب  ار  دوخ  یهاـتوک  و 
یناسک هک  تسا  يرتخا  نوچمه  وا  اجک ؟ هنوگچ و  هن  دـشخبب ؟ يزاینیب  وا  نوچمه  دنیـشنب و  شیاج  رب  هک  تسج  ار  یـسک  ای  درب  یپ 

تفای " ؟ ار  نیا  دننام  ناوت  یم  اجک  راک و  هچ  ار  شنیزگ  اج  نیا  رد  دنیوگ . زاب  ار  وا  یگنوگچ  دنریگ و  تسد  رد  دنهاوخ 
ار یئاه - هاگیاج  زا  نآ  زج  و  اه - هاگیاج  نیا  دنا  هدوب  رگشهوژپ  اهزار  تخانش  رد  هک  ام  ناروشناد  زا  يرایـسب  ینیب  یم  يور  نیمه  زا 

نایم رد  دـننک ، یمن  راومه  شیوخ  رب  ار  اـه  تشادرب  نآ  نارگید  هک  دـنناد  یم  ناـشیا - رب  ادـخ  ياـه  دورد  نیتسار - ناـیاوشیپ  راوازس 
ناشیا هدنیوگ  هک  یئاج  ات  دـنا  هتخانـش  یم  ناوردـنت  زا  هتفگ  یم  زاب  اهزار  نیا  زا  يزیچ  ار  هک  ره  هک  دـنا  هدوب  یناسک  مق  نادنمـشناد 

يو و رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ  هک  تسا  نآ  یئوگ  فازگ  زا  ماگ  نیتسخن  هتفگ :

هحفص 84 ] ] 

زیچان نانخـس  زا  یـسب  تقیقخ - تخانـش  اب  دندمآ و - ناشیا  زا  سپ  نارگـشهوژپ  ات  میرامـشب  رانک  رب  يراکـشومارف  زا  ار  شنادـناخ -
دنا و  هدوب  نآ  راچد  یسرب - نوچمه  شنیب - نادرم  زا  يرایسب  هک  تیا  يرس  درد  نیا  دنداهن و  رانک  ار  هدننک 
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رتهبیتشآ هک  هتـشاد - هلابند  ناشنایم  ياهنوگ - نیرت  تخـس  هب  دربن - دـنا و  هتـسیز  یم  رگیدـکی  اب  زاسان  يوس  رد  هورگ  ود  ره  هشیمه 
تسا -

هحفص 86 ] ] 

اب یئاه  یئادـج  دوخ - ياه  یگدامآ  اه و  تشرـس  ياهداینب  رب  راوتـسا - ياه  تقیقح  اب  ندـش  ورب  ور  رد  اـه  ناور  هک  نآ  نخـس  ناـج 
شرتسگ شـشک و  شیوخ - رد  نآ  ندناجنگ  يارب  زین - رگید  یخرب  دیآ و  یم  نارگ  اهنآ  زا  یخرب  رب  هدیچیپ  ياهزار  دنراد ، رگیدکی 

نآ دناوتن  دوخ  شناد  داینب  رب  زین  مود  هتـسد  دـهدن و  رد  نت  دـناد  یمن  هچنآ  هب  نیتسخن  هورگهک  تسا  هداس  یلیخ  دـیامن و  یم  یناوارف 
شـشوک ام  دوش ، یم  غاد  يزوت  نیک  رازاب  دـیآ و  نایم  هب  اه  يراگزاسان  ياپ  اج ، نیا  دراـگنا و  تسرداـن  هتخانـش ، يراوتـسا  هب  ار  هچ 

رد یتسار  يوجتسج  رد  هتشاد و  وکین  یئاه  نامرآ  میناد  یم  اریز  میراد  یم  گرزب  دنا  هتخادنا  راک  هب  هورگ  ود  زا  کی  ره  هک  ار  یئاه 
میئوگ " : یم  دنا و  هدز  یم  ماگ  هار  ياه  هرانک 

تسین " . شدوخ  رب  وا  يزوریپیلو  دشوکب  دوخ  ناوت  هزادنا  هب  هک  تسا  یمدآ  رب 
- ربمایپ نادـناخ  نایاوشیپ  زا  نادـنچ  زین  اررگید  نخـس  نیا  میـس و  رز و  ياه  ناک  وچمه  دنتـسه  یئاه  ناک  ناـمدرم  هک  ار  یتسار  ناـه 

سک چیه  هک  تسا  هدیچیپو  راوشد  ام  نخس  ای  ام  راک  یتسار  هب  تسنادن ": نانآ  راتفگ  ناوت  یمن  هک  دناهدرک  شرازگ  ناشیا - رب  دورد 
دنوادخ هدروآ و  نامیا  هک  یـسک  ای  دنوادخ  ناتـسآ  هب  کیدزن  يا  هتـشرف  ای  هتخیگنارب  يربمایپ  رگم  درک  دهاوخن  هراومه  نتـشیوخ  رب 

نادرم هاگـشیپ  هب  یخاتـسگ  میزادرپ و  یمن  دوخ  شیک  نادنمـشناد  زا  یئوگدب  هب  سپ  هدومزایب "  ندیورگ  نتـشاد و  رواب  رد  ار  وا  لد 
ارسک چیه  دنوادخ  اریز "  هتفاین  هار  تسا  رترب  وا  زا  هک  یـسک  هاگیاپ  هب  ارچهک  میهوکن  یمنار  یـسک  چـیه  میراد و  یمن  اور  ار  شنیب 
دمحم ناهد  زا  ار  هچ  نآ  منیـشنب و  رگا  تفگ " : ع -) - ) ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورـس  دنک "  یمن  فیلکت  شا  یئاناوت  هزادـنا  هب  زج 
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نوریب  نم  دزن  زا  منک  وگزاب  امش  يارب  ما  هدونش  - شنادناخ يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و 
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تسا " نایوگغرد  نیرتوگغرد  یلع  یتسار  هب  دیئوگ  یم  دیوش و  یم 
هک نآ  اب  تسک ، یم  ار  وا  تسناد  یم  دوب  ناملـس  لد  رد  ار  هچنآ  رذوبا  رگا  تفگ " : عداجـس -) راک =(  هدجـس  رورـس  اـم - ياوشیپ  و 

وکین دیون  دنوادخ  ار  همه  دیراد " ؟ رگید  ناگدیرفآ  هب  ینامگ  هچ  داینب  نیا  ربو  تخادنا  يردارب  نت  ود  نآ  نایم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
تسا . هداهن  يرترب  گرزب - یشاداپ  اب  نانیشنهناخ - رب  دنتساخرب  راکیپ  ششوک و  هب  وا ) هار  رد   ) هک ار  نانآ  هداد و 

ناگدنتسرپ  رویز  راک ، هدجس  ياوشیپ  ام  رورس  هک  تسا  هنیمز  نیمه  و 
دیامن : یمزاب  شا  هتسب  رس  نخس  اب  ع ) ( ) نیدباعلا نیز  )= 

مراد  یم  هدیشوپ  ار  شیوخ  شناد  ياهرهوگ  نم  " 
دندرگن  هتفیرف  تقیقح - ندید  اب  نانادان - ات 

دوب  نم  گنهاشیپ  یلع  هار ، نیا  رد 
درک  شرافس  ار  نیمه  نسح - وازا  شیپ  و  نیسح - هب  و 

مزاس  راکشآ  رگا  ار  شناد  ياهرهوگ  زا  اسب 
یناتسرپ . تب  زا  وت  دنیوگ  یم  نم  هب 

دنرامش  یم  اور  ارم  نوخ  نتخیر  ناملسم - ینادرم  و -
دنراگنا . یم  ابیز  دنهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک  نیرت  تشز  ناس  نیدب  و -

زا هک  دراد  ینانخـس  یـسرب - درم - نیا  همان  یگدنز  رد  ات 205 "  هعیش ج 31 ص 193  نادنمجرا  هعیـشلا - نایعا  رد "  نیا  ام  رورـس  " 
اب هـک  اـه  هرامـش  فورح و  هـب  تـسا  وا  یمرگتــشپ  هدـیهوکن "  نآ  يارب  ار  يو  هکياـه  هزیگنا  زا  دور و  یمن  رتارف  میتـفگ  هـچنآ  زرم 

دناسر  ماجنا  هب  ار  يرگنشور  راک  ناوت  یم  هن  نآ  يرایتسد 
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نادنمشناد زا  یناسک  و  یسرب - هک  تسه  مه  نیا  یلو  میناتـسادمه  نیما  اب  هراب  نیا  رد  دنچ  ره  ام  تساوخ " و  دوش  یم  یئامنهار  هن  و 
يارب ناشراک  نوچ  درمـشراکهانگ  دـیابن  اه  هنیمز  نیا  رد  نداـهنماگ  رد  دـنا - هتفر  يو  هب  هک  ار  وا  زا  سپ  بوشآ و  رهـش  نبا  نوچمه 

رد اب  وا  و  دـنا . هتـسج  یم  دوس  ام  نایز  هب  دـننامه  ياه  هنیمز  رد  هویـش  نیازا  هک  هدوب  ینـس  ناسانـش  فورح  زا  یناـسک  هب  نداد  خـساپ 
یم اه ص 155 "  یسررب  هناوتشپ  قیقحتلا =  هدمع  ردیکلام "  يدیبع  هچنانچ  ددنبب  اهنآ  رب  ار  هار  تسا  هتـساوخ  ناشدوخ  هار  زا  ندمآ 

راتفگ زار  زا  ار  نیا  دنام و  دهاوخ  رادیاپ  يدـنمجرا  اب  یتیگ  نایاپ  ات  رکبوب  نادـناخ  نیئآ  دـنا : هتفگ  ناسانـشفورح  زا  یخرب  دـسیون " :
1410 دوش ) نم  ریبک  لمج  داینب  رب  نآ  هرامـش  هک  ارچ  نم ) نادـنزرف  نایم  رد  یتیرذ =  یف   ) هک تفاـیرد  دـیاب  رادـنپ  ره  زا  رترب  يادـخ 
يدـنمجرا و اب  نانآ  تسا - اپرب  ناهج  ات  هتـسویپ و  سپ  دـنا - هتفگ  یخرب  هکناـنچ  ددرگ - دوباـن  یتیگ  نآ  زا  سپ  دور  یم  ناـمگ  هک  )

راتفگ زا  دوب - یمنارگـشواک  ورـشیپ  و  تشاد - یچ  همانزور  تمـس  رـصم  ناوید  رتفد  رد  هلا  فطل  یفطـصم  تسیز ، دـنهاوخ  يدورس 
- رگا دیوگ : یم  هدیـشک و  نوریب  ارتدم  نیا  دننک "  یمن  گنرد  یکدـنا  زج  هب  ، وت زا  سپ  الیلق =  الا  کفالخ  نوثبلی  ال  يدـنوادخ " :
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نآ هرامـش ي  هک  تسا  فرح  هدزای  اه  نیا  و  ل ا ي ب ث و ن خ ف ك ق )  ) دنام یم  میریگب  هدیدن  ار  تاررکم  زارف - نیا  فورحزا 
دیآ 1410 یم  تسد  هب  هچنآ  میئازفا ، یم  نآ  هب  ، دوب هک 11  ار - فورح  دوخ  هرامش  سپ  - 1399 دوش : یم  گرزب - لمج  داینب  رب  اه -

داتـسا ام  داتـسا  ناگتـسجرب ، يهدنام  ياج  نیـسپزاب  زا   " نم - ناگداز  یتیرذ =  يدنوادخ " : راتفگ  زا  زارفنیا  هرامـش  اب  ربارب  و  تسا -
میرم  رسپ  یسیع  اب  هک  دیآ  یم  رد  هب  ام  تشپ  زا  یسک  تفگ : گرزب  يرکب  دمحم  : تفگ یم  مدینش  دزرمایب - ادخ  یشیف - فسوی 

هحفص 89 ] ] 

میبایرد " . رتهب  ار  تشادرب  نآ  یتسرد  ات  دهد  یم  يرای  ار  ام  زین  نیا  دنیشن و  یم  زامن  اج  کی  رب 
نایاپ 

يو ياه  شراـگن  رد  تسه و  هدیجنـسان  یئاـهزیچ  یـسرب - - وا تشرـس  رد  هتـشون " : دـیوگب  هتـساوخ  یم  هچ  نیا  اـم  رورـس  مناد  یمن 
هب ار  شنانخـس  ناوت  یمدنچ  ره  درادـن و  یتسرد  هدولاش  هزیگنا و  چـیه  هک  میبای  یم  يوردـنت  زا  یگنر  واه  یگدیـشاپ  اه و  یگتفـشآ 

تشرس رد  هک  ار  هدیجنسان  ياهرادومن  نآزا  یکزیچ  دیس ، شاک  يا  تسین " . نایز  زا  یهت  مه  زاب  درک  وگزاب  دومناو و  وکین  يا  هنوگ 
ناوت نم  : " دـیوگ ؟ یم  دوخ  نابز  اب  هک  نیا  زا  سپ  و  دـیامن ، لیلد  یب  يو  نخـس  ات  دومن  یم  زاب  هتـسب  رـس  هتفای  اـم  هتـسجرب  هدـنیارس 

نیا و  هدرمـش ؟ يو  یئوگ  ناـشیرپ  وهتفـشآ  زا  ار  نآ  هک  هدوب  يا  هزیگنا  هچ   " درک دومناو  وگزاـب و  تسرد ، يا  هنوگهب  ار  يو  ناـنخس 
اب درکیم ؟ وگزاب  ناس  نامه  هب  ار  نآ  هک  تشاد  ینایز  هچ  رادـنپ " . نآ  هنوگ  نیرتهبرب  ار  تردارب  راـک  هک "  هدرک  شومرف  ارثیدـح 
رد وا  هزیکاپ  ياه  هدورس  زا  دنمدوس  یشخب  متفاین و  نیما  هتفگ  رب  یهاوگ  میدرک و  ور  ریز و  ار  یسرب  ياه  هتشاگن  زا  يدنچ  ام  هک  نیا 

نایم هکناشیاه  يرترب  یئامنزاب  اب  زج  درادن  يزیچ  دید  یهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  زین  ار  - ناشیا رب  دورد  ربمایپ - نادـناخ  كوس  شیاتس و 
سپ تسا ، رتورف  ناـشرت  رب  هاـگیاپ  زا  هک  ناـنآ  زا  یئوـکین  ياـه  شیاتـس  اـی  تسین و  ارچ  نوـچ و  ياـج  ینـس - هعیـش و  هورگ - ود  ره 

یسرب هدوب ؟ اجک  هدرک  غارس  يورد  دیـس  هک  یئاه  یئوگ  فازگ  نآ  و  تفای ؟ ناوت  هنوگچ  هتـشاد  دنیوگ  یم  یخرب  هک  یئاه  يوردنت 
رورـس هک  نایز  راتفگ  يور و  دنت  یئوگ و  ناشیرپ  سپ  شا . ینتفریذپ  ياه  هدورـس  رد  هک  دور  یم  یهار  نامه  هب  زین  شیاه  هتـشون  رد 

تسا . هتسب  يو  رب  یسک  هچ  هتشادنپ  نایعالا ) دیس  نادنمجرا =( 
اه همان  رادید  اه و  همان  دورد  ندرک  تسرد  يارب  ار  وا  هک  نیا  یلو 
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هب میریگ - مه  رگا  هک  نانآ ، يارب  تسا  اه  همان  رادـید  اه و  همان  دورد  ندرک  تسرد  شدنـسپان  ياـهراک  رگید  زا  هتفگ " : هدـیهوکن و 
هدیـسر ناشدوخ  زا  هچنآ  اریز  دوبن  نآ  هب  يزاین  مه  زاب  درادن  الاب  تسد  یئاویـش  رد  دیوگ - اهرازلگ ) ضایر =(  هدـنراگن  هک  يا  هنوگ 

)= اه همان  رادید  اه و  همان  دورد  هدنزاس  هک  تسا  ینتفریذپ  یماگنه  اه  يریگهدرخ  نیا  دراد " . یم  زاین  یب  نارگید  ياه  هتخاس  زا  ار  ام 
یم زاب  ار  ام  هچ  هنرگو  هدمآ  اهنآ  هرابرد  يا  هژیو  روتسد  هدیسر و  ناماما  دوخ  زا  اهنآ  هک  دنکفیب  نامگ  هب  ار  مدرم  تاولص ) تارایز و 

ناماما هب  ار  نآ  هکنیا  یب  دزاس ؟ راکـشآ  هدینادرگ  ناور  وا  نابز  رب  رادنپ  ره  زا  رترب  يادخ  هک  ار  یئاه  دورد  سک  ره  میئوگب  هک  دراد 
- هورگ ود  ره  زا  ناروشناد  نیهم  زا  يرایـسب  هک  تسا ؟ هدوب  نیئآ  دوخ  رد  هک  هک  درامـشب  یئاـهراک  نوـچمهار  نآ  ندـناوخ  اـی  ددـنبب 

روخ رد  ار  نانآ  هدوت - ناگتـسجرب  زا  سک - چـیه  هک  دینـشن  ناـهج  شوگ  دـنا و  هتـشاد  ار  هویـش  نیمه  يو - زا  سپ  یـسرب و  زا  شیپ 
درامش . شنزرس 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2527 

http://www.ghaemiyeh.com


نایم رد  اردنوادخ  تسا ، دنمنایز  زین  اهنآ  زا  ياهراپ  تسین و  ناوارف  دوس  وا  ياه  هتشون  رد  یتسار  هب  دیوگ " : یم  ام  رورـسهک  نیا  یلو 
وا ام و  زا  ادخ  هدیوارت - شاهماخ  زا  يو  هاوخلد  هب  هن  هک  تسا  ینخـسزین  نیا  و  درذگب " . وا  ام و  زا  يادخ  تسا و  اهراک  شناگدیرفآ 

درذگب .
يو : هدنزرا  ياه  هتشاگن 
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نینموملا . ریما  رارسا  قیاقح  یف  نیقیلا  راونا  قراشم  - 1
. هتفای شراگن  لاس 813  هب  هک  نامیالا - قیاقح  بابل  نامالا و  قراشم  - 2

. نیموصعملا هلآ  یبنلا و  یلع  تاولصلا  یف  هلاسر  - 3
ضایر هدنراگن "  ام - گرزب  داتـسا و  هتفگ  هب  هک  ناگدنورگ "  ياورنامرف  يارب  دنلب  يا  همان  رادید  نینموملاریما =  هرایز  یف  هلاسر  - 4

. تفای ناوت  یمن  نآ  زا  رترب  تسا و  رومان  یئاویش  یمرن و  یناور و  یئابیز و  رد  " 
ام داتـسا  گرزب و  هچنانچ  نآ و  رد  اهدوس  هک  تاوعدـلا "  تایالا و  فورحلا و  تافـصلا و  ءامـسالا و  رارـسالا  نم  هعمللا  هلاـسر  - " 5

. تسین یهت  انشآان  نانخس  زا  هتفگ  ضایر "  هدنراگن " 
رد یناجنز  یقت  دمحم  الم  هک  نیدلا "  لها  نم  نیرـسفملا  رثکا  قافتاب  نینموملاریماانالوم  یف  تلزن  هیآ  هامـسمخ  یف  نیمثلاردـلا  - " 6

. تسا هدروآ  شرازگ  نآ  زا  يراگتسر "  هار   = هاجنلا قیرط  دوخ "  هتشاگن 
مالسلا "  مهیلع  همئالا  همطاف و  ویبنلا  رارسا  - " 7

. دیاقعلا لوصا  یف  دیحوتلا  رارسا  عماوج  دیجمتلا و  راونا  عماول  - 8
. صالخالا هروسریسفت  - 9

هلآ یبنلا و  یلع  تاوصلا  دیحوتلا و  یف  هرصتخم  هلاسر  - 10

هحفص 92 ] ] 

مهلئاضف همطاف و  یلع و  یبنلا و  دلوم  یف  باتک  - 11
. تسا ادج  میدربمان  هرامش 1  رد  هچنآ  زا  هک  نینموملا - ریما  لئاضف  یف  باتک  - 12

نینوکلا  هداس  فصو  نیفلالا  باتک  - 13

اهنآ نوماریپ  رد  یبدا  یخیرات و  ياه  یسررب  نید و  ناربهار  كوس  شیاتس و  رد  یسرب  ياه  هدورس 

هراشا

- وا هزیکاپ  نامدود  تسا و  ناربمایپنیرت  كاـپ  شیاتـس  رد  اـهنآ - همه  دـیاش  -و  رتشیب هک  دراد  يا  هزیکاـپ  ياـه  هدورـس  یـسرب  ظـفاح 
ادخ نیرفآ  دورد و  ناربمایپ - نیرت  گرزب  هک  شیاههدورس  نایم  زا  هدینادرگ و  دوخ  يرعش  مان  ار  ظفاح  هژاو  ناشیارب - ادخ  ياهدورد 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2528 

http://www.ghaemiyeh.com


يدیشخب  غورف  وت  ار  نارواخ  زادنا  مشچ   " 2 دیوگ ): هک  تسا  یئاج  دیاتس  یم  ار  شنادناخ - وا  رب 
تسا . وت  راتفگ  قطن و  ورگ  رد  نخس ) دوخ  ای   ) قطنم شناد  و 

دوبن  راک  رد  مدآ  يدوب و  وت 
يدمآ " . دیدپ  وا  اریز 

هدیرفآ و رتدوز  نامدرم  همه  زا  نم  هدیـسر " : ص -) - ) ربمایپ زا  هک  دـیامن  یم  اسب  ار  ینخـس  هتـسب - رـس  يا  هنوگ  هب  تیب - نیا  رد  هک 
. " مدیدرگ هتخیگنارب  رترید 

هحفص 93 ] ] 

" رد میعن  وـب  دوخ ج 21 ص 79 و  ریـسفت  رديربط  تاقبط " و  رد "  دعـس  نبا  نوچمه : دـنا  هدروآ  نارگـشرازگ  زا  یناـسک  ار  نآ  هک 
کچوک تشادغیرد "  دیاب  هچنآ  نونضملا =  رد "  یلازغ  دوخ ج 2 ص 307 و  خیرات  رد  ریثک  نبا  ج 1 ص 6 " و  اه - هناشن  لئالدلا = 

رت ج 1 ص 3 " و گرزب  ياه  یگژیو  يربکلا =  صئاصخلا  ردیطویـس "  و  ج 2 ص 97 - هدـش - پاچ  لماکلا  ناسنالا  رانک "  رد  هک 
اه ج 3 ص 164 "  ششخب  بهاوم =  رگنشور "  همان  رد  یناقرز 

رترید مدـیرفایب و  رتدوز  ناربماـیپ  هـمه  زا  هـک  ینم  کـیپ  هدـنبوت و  تـفگ " :) ربماـیپ  هـب  ادـخ  هـک   ) تـسا هدـمآ  زین  جارعم  ناتـساد  رد 
دوب " . نم  غورف  دیرفایب  ادخ  هک  يزیچنیتسخن  تفگ : هک  هدیسر  داب - شنادناخ  يو و  رب  ادخ  دورد  وا - زا  مه  متخیگنارب " و 

نآ نم  تسنادـن " : ص -) - ) وا راتفگ  ناوت  یمن  هک  دـنا  هدروآ  ربمایپ  نابز  زا  تسرد - ياه  هریجنز  اب  نادـنچ - زین  ار  رگید  نخـس  نیا 
يو "  رد  ناج  ندش  هدیمد  شنیرفآ و  نایم  ای "  دبلاک "  ناور و  نایم  ای  دوب "  لگ  بآ و  نایم  مدآ  زونه  هک  مدوب  ربمایپ  هاگ 

دندش  یم  هدیرفآ  اهدیدپ  هن  يدوبن  وترگا  " 
تشگ "  یم  ادیوه  رتخاب  رواخ و  هن  و 

سابع رسپ  هار  زا  یهورگ  هک  دیامن  یم  زاب  ار  ینخس  هتسب  رس  زین  اج  نیا  و 

هحفص 94 ] ] 

یناقرز و ینیقلب و  یمازع و  ینالطسق و  یکبس و  یناربط و  یقهیب و  زین  كردتسملا ج 2 ص 615 " و  رد "  مکاح  نوچمه  دنا - هدروآ 
دنبایرد ار  وا  هک  ار  تناوریپ  زایناسک  ورگب و  دـمحم  هب  یـسیع  يا  هک  درکماهلا  وا - رب  دورد  یـسیع  هب  دـنوادخ  تفگ : هک  ناـنآ - زج 

مدیرفآ . یمن  ار  خزود  تشهب و  دوبن  دمحم  رگا  مدیرفآ و  یمن  ار  مدآ  دوبن  دمحم  رگا  هک  دنورگب  وا  هب  ات  يامرفب 
هب ار  وت  اراگدرورپ  تفگ : ار  شزغل  نآ  مدآ  نوچ  تفگ : ص ) - ) ادخ هداتـسرف  تفگ : هک  هدـش  شرازگ  زین  باطخ  رـسپ  رمع - نابز  زا 

يور نیا  زا  اراگدرورپ  تفگ  ما  هدـیرفاین  ار  وا  هکنیا  اب  یتخانـش  هنوگچ  ار  دـمحم  مدآ  يا  تفگ : ادـخ  ، زرماـیب ارم  هک  دـنگوس  دـمحم 
هیاپ رب  هک  متـسیرگن  ار  ناهن  ناهج  هاگ  تخت  متـشادرب و  رـس  يدـیمد  نم  رد  دوخ  ناور  زاو  يدـیرفآ  شیوخ  ياناوت  تسد  اب  ارم  نوچ 

یم شیوخ  مان  رب  ار  یـسک  مان  اهنت  وت  متـسناد  سپ  تساادـخ . هتخیگنارب  دـمحم  تسین و  اتکی  يادـخزج  یئادـخ  دوب : هتـشون  نآ  ياه 
ارم نم ، دزن  تسا  ناگدیرفآنیرت  تسود  وا  یتسار  هب  یتفگ  تسار  مدآ  يا  تفگ  ادخ  يرادرت ، تسود  تناگدـیرفآ  همه  زا  هک  یئازفا 

مدیرفآ . یمن - ار  وت  دوبن  دمحم  رگا  تمدیزرمآ و  هک  ناوخب  وا  قحب 
تسا . یتسه  رسارس  دیلک ) حاتفم =( وت  میم  " 
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دراد . یگتسباو  دوجو ) نایاپ  یهتنم =(  هب  وت  میم  و 
ناربمایپ  نیسپ ) زاب  متاخ =(  يا 

دسرن . نآ  هب  سک  چیه  هک  يدناشفا  وترپ  يرترب  زا  يزرم  نانچ  ات 
یتسه  ماجنا )  ) رخآ و  زاغآ )  ) لوا ام  يارب  وت 

تسا " . رتراد  هنیشیپ  تراکشآ ) ترهاط =(  ناهن ) نطاب =(  و 
، رهاظ رخآ ، لوا ، هدنرب ) نایاپهب  متاخ =(  هدنیاشگ ) حتاف =(  وا - راوگرزب  ياه  مان  زا  تسه  زین  یهاتوک  یئامن  زاب  اه  هدورس  نیا  رد  هک 

- 163  - یناقرز ج3 ص 164 زا  بهاوملا "  هب "  دیرگنب  نطاب ،
يرترب  دنیوگ  ار  وت  شنمنارگشیاتس  هچ  ره  زا  " 

دننک - زارد  نخس  نانآ  هک  دنچ  ره 
تسا  یئارس  نوچ  ناگدیرفآ - نوماریپ  رد  وت - ینورد  هیامرس 

دریگ . یم  رب  رد  ار  نانآ  هتفهن  ياهزار  هک 
تسا  ینامسآ  ناهج  نیرب  زا  وت  ناور 

درآ  یم  دورف  راگدرورپ - نامرف  اب  دوش - یم  هدیرفآ  ار  هچ  ره 

هحفص 96 ] 
تسا  ناور  اههدیدپ  نایم  رد  وت  شوخ  يوب 

دریگ . یم  نآ  زا  يا  هرهب  شیوخ - هزادنا  هب  سک - ره  و 
دراد  ار  وت  رهم  نامدرم  همه  ياه  لد 

هدش  هدنکفا  نآ  رب  وت  يوریپ - یتسود و  هتشر - سک  ره  ندرگ  و 
نایناهج - نایم  رد  وت - ياه  يراک  وکین  همشچرس 

دزادرپ . یم  ششوج  هب  شزار  رپ  ياه  يوج  همه  اب 
تنشور  ياه  هناشن  هدنام  زاب 

دشخرد  یم  شنیرفآ  یناشیپ  رب 
وا - تاروت  و  ادخ - نخس  مه  یسوم -

دنیامن . یم  هار  وت  هب  ار  مدرم  دنیآ - راتفگ  هب  نوچ 
دنداد  دیون  هدژم ( لیجنا =)  یسیع و  و 

یناگدیرفآ . نیرت  هدوتس  دمحا - وت - هک 
[ 97= هحفص **

نایناهج  يارب  دنوادخ  ینابرهم  ناغمرا  يا 
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دندش  یمن  هدیرفآ  نارگید  دوبن  رگا  هک  نآ  ياو 
یتسه -  اه  یگرزب  ناشخرد  هرهچ  وت 

اه - یئابیز  كانبات  راسخر  و 
يراهنیز  وت  يراکتسرد و  وت 

یئاشگ  یم  ار  اه  هورگ  هک  یئوت  و 
یشخب " ؟ شا  یئاهر  رابنارگ - نیا  زا  دوش - یم  دنک ، یم  ینیگنس  نآ  رب  ناهانگ  هک  یندرگ  اب  مه  نآ  هدمآ و  وت  يوس  هب  بجر 

ياورنامرف  اوشیپ و  تسوا  مه  و 
دیوگ : یم  دیاتس و  یم  ار  يو - رب  دورد  ناگدنورگ -

شا  هیام  وت  تسا و  غورف  درخ 
شزاغآ  وت  تسا و  يزار  یتسه 
دنیآ  مهارف  هک  ناگدیرفآ  همه 

ناشرورس  وت  ودنا  هدنب  همه 
تسین  يدننامه  ناگدیرفآ  نایم  رد  ار  وا  ياه  يرترب  اه و  یگتسجرب  هک  یتسه  تسرپرس  نآ  وت 

ناگدنب  نایم  رد  دنوادخ  یئاناوت  هناشن  يا 
تسین  وا  زج  هب  یئادخ  هک  نآ  زار  يا  و 
دنداتفا  يراگزاس  هب  وت  هرابرد  نایناهج 

دندش . رد  هب  تسار  هار  زا  ینادرگرس  اب  و -
تسا  يرشب  مه  وا  هتبلا  : دنتفگ یهورگ 

هحفص 98 ] ] 

تسا  ادخ  وا  هک  یتسار  دنتفگ : يا  هتسد  و 
یشخب  یم  هرابود  یگدنز  - گرم زا  سپ  ینازیگنا و - یمرب  هک  نآ  يا 

تسا  هدرپس  وا  هب  ار  ناگدنب  یئاورنامرف  شدنوادخ  هک  نآ  ياو 
ینک ! یم  شخب  نایم  ارخزود  تشهب و  ادرف  هک  نآ  يا 

یتسه  ناراودیما  يراگتسر  هیام  هاگهانپ و  وت 
دراد  شتآ  شزوس  زا  یسارههچ  یسرب 

یئوا . سر  دایرف  وت  رامش - زور  رد  هک - نیا  اب 
تسین  شتآ  ياورپ  ار  ادخ  ریش  هدنب 

دوب . دهاوخن  شتآ  رد  تشاد  تسود  ار  وا  سک  رهاریز 
وا - رب  ادخ  ياهدورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  ام  رورس  شیاتس  رد  تسوا  ياه  هتفگ  زا  مه  نیا  و 

راذگاو  ارم  رگشنزرس  يا 
ونشب مراد  لد  رد  هچ  نآ  و 
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میازفا  یم  وا  زا  دوخ  يرگشیاتس  رب  هاگ  ره 
راذگب ! رانکار  يوردنت  دنیوگ 

هدوشگ  ار  مشچ  تسار - هار  رد  رگا - نم 
تسین . یسک  زا  میاورپ  مشاب  هتشاد  رواب  ار  يزیچ  و 

یئوگ  نخس  هک  دنوادخ  یئاناوت  هناشن 
تساور  نم  يارب  وا  شنم  زا 

دنچ -  دنچ و  رگشنزرس  يا 
ینز !؟ نم  نماد  ارم - اب  وگم  وگب 

ینک ! یم  شهوکن  ما  یگدادلد  رد  ارک  هک  يا 
راذگ ! شیوخ  هب  ارم 

یئاهر ! يوک  وت و 
راذگب ! ما  یهارمگاب  ارم 

هحفص 99 ] ] 

درک  وا  اب  ار  شیاه  شرافس  هدیزگرب  ربمایپ  هکنآ 
شیوخ  یئاسر  هب  نتفای  تسد  اب  تسا  ربارب  يو  اب  نم  يزرو  رهم 

تسا  نم  هشوت  موش  هدنزهک  هک  گرم  زا  سپ 
مهاگهانپ ناهج - هب  تشگزاب  ماگنه  و -

دبای  یم  یئاسر  وا  يرایتسد  اب  دوخ  شیک  زا  ما  يوریپ 
مناسر . یم  ماجنا  هب  وا  دای  اب  ار  منخس  و 

دیوگ : یم  هک  تسا  اه  نیا  يو - رب  ادخ  دورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  شیاتس  رد  وا  ياه  هدورس  زا  و 
یک ؟ منادرگ و  یم  يوبشوخ  ار  لد  وت  يوکین  ياه  مان  اب  " 

دریگ . ندیزو  اه  یگرزب  ناتسآ  كاپ  زا  اه  نآ  میسن  هک  هاگنامه 
ینآ  کشزپ  وت  دوش  دنمدرد  مناج  رگا 

ینک  یم  یکین  نآ  هب  وت  دهدب  تسد  زا  ار  دنسپلد  ياه  هرهب  رگا  و 
منک  رادید  يا  هنوگ  هب  ناساره و  ار  زیخاتسر  زور  مدنسرخ 

دشاب  نم  ندرگ  رب  وت  اب  ناگدننک  راکیپ  نوخ  هک 
دربب  خزود  هب  ارم  وت  رهم  رگا  نسح  ردپ  يا  )

تسا يراگتسر  نم - دزن  خزود - نآ  مه  زاب 
ییوا  تسرپرس  وت  دراد  رواب  هک  نآ  همه - نیا  اب  - 

دراد ؟) شتآ  زا  یکاب  هچ  خزودو - تشهب  هدننک  شخب  و  - 
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دزرمایب  ار  نانآ  دنوادخ  دنراودیما  هک  یهورگ  زا  اتفگش 
دنا ! هتفرگ  نمشد  ار  وت  هاگ  نآ  و 

دندز  سپ  یهانگ - چیه  یب  ار - وت  هک  اتفگش  و 
يدوبنانآ " ! ياوشیپ  وت  هکنآ  اب  دنتخادنا  شیپار  يرگید  و 

هتفگ : وا - رب  ادخ  دورد  ربمایپ  هداز  دنزرف  ودردپ  ام - رورس  شیاتس  رد  زاب  و 
دمآرب  هوکش  ورف  نامسآ  رب  یلع  "

دوب  هدروآ  هناگی  یئاهرهوگ  تشم  ود  ره  اب  تشگزاب  نوچ  و 
دومن  زاب  ار  نآ  يزیچان  داهن ، ماگ  هک  اه  يرترب  يایرد  هب 

دمآ  گنت  يورب  نآ  ياهزرم  اه و  هنیمز  همه  و 
تشاذگ  اجنآ  هب  ياپ  هک  نآ  هتسجخ  هاگ و  ندیسر  هاگیاپ و  نآ  داب  هدنخرف 

تسه  یتشگزاب ) ) يدئاع و  دنویپ ) هلص =(  اهلد  همه  ردار  وا 
دندرک  شرازگ  ار  نآ  ياه  یگتسجرب  دندرب  یم  کشر  يو  رب  هک  مه  نانآ  شهاگیاپ  یگرزب  زا 

دننک  وگزاب  ار  اه  زین  ناربگشر  هک  یناشخرد  ياه  یگتسجرب  هچ  و 
دنتشاد  هدیشوپ  ار  وا  ياه  يرترب  ساره  میب و  زا  شنارادتسود 

ینمشد - يور  زین  نازوت  نیک  ناربگشر و  و  - 

هحفص 101 ] ] 

دش  هدنکارپ  وا  هتسجرب  ياه  شنم  زا  نادنچ  هورگ - ود  نیا  نایم  رد  و  همه - نیا  اب 
میناوتان . نآ  ندرمش  زا  هک 

دراد  ینارتخا  يزارفرس  رهپس  یناشیپ  رد  هک  یئاوشیپ 
دیسر . تسناوتن  اه  نآ  هب  سکچیه  هاگن  ات  دنتفر  الاب  نادنچ  هک 

دنتخانشنداد  زاوآ  يارب  یهاگیاپ  ار  هراتس  ياه  کخاش 
دنتخیوآ  ءازوج  ندرگ  هب  دنبولگ  نوچمه  و 

درک . دهاوخ  نامرد  ار  يدرد  ره  دشخردب  نوچ  هک  یئاه  يرترب 
دیامن  یم  هزیکاپ  ار  اه  هاگدید  همه  ششوخ  يوب  اب  دوش و  یم  هزیکاپ 

دتفا . یم  ینادرگرس  هب  هشیدنا  وا - زا  نخس  ماگنه  هک - يربهر 
دنک  شالت  هار  نیا  رد  هدروآ  نابز  رب  ار  وا  رهم  ودریگ  ندیتسرپ  ار  وا  ات 

دریگ  یم  رب  رد  ار  اه  يدرمناوج  همه  شرهوگ  هک  گرزب  یئاوشیپ 
دنک . یم  یهاوگ  ار  وا  یگدوتس  تسا  نآ  رد  ادخ  دای  هک  نامسآ  زا  هدمآ  دورف  همان  و 

یک ؟ ات  داب و  وا  رب  ادخ  دورد 
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تسا " - هنادواج  یسرب  رد  یگژیو  نیا  هک  دنار - یم  نابز  رب  ار  وا  مان  نارادتسود ، زا  یسک  هک  هاگنآ  ات 
دیوگ : داب - دورد  ناشیا  وا و  رب  ناگدنورگ  ياورنامرف  ربمایپ - نادناخ  رورس  هرابرد  هکتسا  وا  مه  و 

بجر ! هام  هوکش  اب  يا  بجر و  يانشآ  ان  هام  يا  " 
یتخاس  ادیوه  ار  هدیشوپ  يزار  دنا - هتفگ  هکنانچ 

هحفص 102 ] ] 

يدینادرگ  راکشآ  ار  یئاه  هتفهن  هدز و  سپ  ار  یئاه  هدرپ  و 
تسا  ناهنپ  ناشنکدب  هدید  زا  هک 

تفرگ  ياج  ناگدیرفآ  نایم  رد  نوچ  هک  دوب  نامه 
میس  زا  نورب  تسا و  برس  زا  اهنآ  نوردهک  دش  هدومن  هاگان 

دوب  هتساریپ  هزیکاپ و  ناشیا  داینب  هک  نادرم  زا  یکدنا  رگم 
مه  ار  نآ  زا  يرهب  هک  یتشون  ینخس 

تشاگن . یتشهب  نانز  مشچ  هیس  هنوگ  رب  یئانشور  زا  يا  هماخ  اب  دیاش 
مدرم ، هک  دوب  يور  زا آ ن 

دندیدرگ . مه  هب  هتخیمآ  ياه  ینادان  يورین  زايا  هنوگ  رگید 
زوت  نیک  نمشد  رگید  تسا و  رادتسود  یکی 

دوب  دهاوخ  رت  هریچ  دنوادخ  هب  هتسباو  هورگ  اجنیا  و 
تشگرب  درک و  شرت  يور  دید  شیوخ  ربارب  رد  ارم  نوچ  هک  تسه  يا  هدنگ  ینیب 

تسا  نخس  شردام  ینمادکاپ  رد  ارچ  نوچ و  یب 
دیدرگ . یم  داژن  كاپ  زین  يو  دنزرف  دوب  یم  راکتسار  وا  رگا  و 

دونشب  ام  ياورنامرف  گرزب  هرابرد  یناتساد  رگا 
ددرگ  یم  رب 

ینکب  دنوادخ  نازات  ریش  زا  يدای  زاب  رگا  و 
دیآ " . یم  مشخ  رس  رب 

نآ هب  یعبس  نبا  ياه  هدوزفا  اب  یسرب  هماکچ  نادرگرب 

رس  رب  یعبس  نبا  دیاتسیم و  نآ  رد  ار  وا - رب  دورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  هک  دراد  ار - هیفاق  اب  ینیگنهآ - اویش و  هماکچ  زین  و 

هحفص 103 ] ] 

مینک : یم  دای  اج  نیا  هک  تسا  هدروآ  شرد  يا  هنوگ  هب  هداهن و  گنهآ - هیفاق و  نامه  اب  رگید - تیب  مین  هس  نآ  تیب  ره 
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تخاس  هدنامرد  ار  يرگنزیت  هشیدنا و  نادنوادخ  وت  ياه  شنم  " 
دنکفا . نوگنرس  یکانمهس  یناوتان و  ياه  بادرگ  رد  ار  نانآ  و 

دهاوخ  یم  فاکشوم  يا  هدیدشا  ینورد  هیامرس ي  رد  نتسیرگن  هک  سک  نآ  یئوت 
رشب ! شیامزآ  رازفا  يا  دنوادخ و  یئاناوت  هناشن  يا 

تشونرس ! راکهاش  نیرترب  يا  ادخ و  نیئآ  رگنشور  يا  و 
دنتفا  یم  ياپزا  شا  یناهن  هیال  ندومن  رد  نیب  کیراب  نادنمشیدنا 
دنوش  یم  هتفیرف  وت - زا  نخس  ماگنه  يرترب - درخ و  نادنوادخ  و 

دنبایرد ؟ ار  وت  ياهزرم  دنناوت  یم  اجک  ناکریز  يدنوادخ  غورف  يا 
ددرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  اهدرخ  هتسبرس  راتفگ  هکنآ  يا 

دنرگنیم ! دوخ  رد  ار  یکانمهس  یناوتان و  ینیگنسوا  هاگشیپ  رد  نادنمدرخ  و 
دنداتفا  یهارمگ  هب  نازرو  رهم  زا  یهورگ  وت  شیادیپ  رد 

دیماجنا  يوردنت  هب  ناشراکدومن  ناوتن  نآ  دننام  هک  دندید  یشیامنوت  زا  نوچ  و 
دنداهن  الاب  ماگ  ات  یتخاس  نادرگرس  ار  نانآ  ياهزغم  اه  يرترب  دنوادخ  يا 

یک ؟ يدینادرگ و  ناریح  ار  نادنمشیدناياه  هشیدنا 
دندیدب  راگزوررد  ار  تهاگیاج  ياه  هناشن  هک  هاگ  نامه 

يدرک  راکشآ  مدرم  رب  دوب  هتفای  ینوگرگد  هک  ار  یئاه  نامرف 
يدومن  زاب  دوبهدروخ  تسد  هک  ار  ربمایپ  نانخس  و 

دندوب . رتورشیپ  ناگمه  زا  تناگتشذگ  هک  یئوت 

هحفص 104 ] ] 

یتسه  همه  ماجنا  زاغآ و  شنیب - یئانشور و  رد  هک - نآ  يا 
یئامن ! یمناهنپ  راکشآ و  ناشن - رد  هدید و  رد  هک - نآ  يا  و 

يدیناروخ  نان  ار  راتفرگ  هدنهاوخ  هک  نآ 
يدیشچن  ار  كاروخ  هزم  دوخ  يدیناسربش  هب  هزور  نابز  اب  ار  زور  يراوگرزب - يور  زا  هک - نآ  اب  و 

يدینادرگ ! زاب  ار  دیشروخ  يدرگ  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  یکیرات  يایرد  نوچ  هک  نآ  ياو 
يدروآ  نخس  رد  ار  اویش  یئراتفگ  وت 

تسهوت  يارب  هتسبرس  ینانخس  زین  ادخ  همان  ياه  هروس  اه و  هیآ  رد  هکنانچ 
دوش  یمن  شوماخ  نانآ  يارب  وت  ياه  يرترب  غورف 

دیامن  یم  يور  دنا  هتشاد  ناهنپ  ناهارمگ  هچنآ  يالبال  زا  و 
هدوب  زاسان  مه  اب  وت - نوماریپ  رد  مدرم - ياه  هشیدنا  هتسویپ 

دنتفر  ورف  اه  یسررب  يایرد  يافرژ  ات  وت - هرابرد  هک - نامدرم  زا  رایسب  هچ 
دنام . هدیشوپ  اناوت - ره  رب  و  نانآ - رب  وت  ینورد  هیامرس  یلو 
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تفای  یمن  يراوتسا  ناکاپ  يدوبن  وت  رگا 
تشگ  یمن  ادیوه  مدرم  رب  زین  نشور  هار  زگره و  هن 

تفر ، یمن  نوریب  دننآ  راتفرگ  هک  یناسک  لد  زا  اهارچ  نوچ و  و 
هدش  نادرگ  رس  اه - شرگن  نانخس و  زا  یئاه  ماد  يال  هبال  رد  ششنیب - هدید  هک  ار  سک  نآ 

یئامن . یم  هار  وت 
دیسر  دناوتن  نآ  هب  رادنپ  تسد  هک  يدمآرب  یهاگیاپ  هب 

یتفر  ورف  هدنشک  یئاهدربن  ماک  رد 
یتیگ ! هدننک  اهر  هدنراد و  يا  نم  رورس 

هحفص 105 ] ] 

داتفا . اهيدب  بادرگ  رد  تشگب  نآ  زا  هک  ره  تفایيراگتسر و  تخیوآ  نآ  هب  ار  دوخ  سک  ره  هک  یتشک  نامه  وت 
دنریگ  یم  رب  وت  يرترب  غورف  زا  نادنمشیدنا 

دنیابر  یم  شناد  ناگیادخياه  هناشن  زا  و 
تخیمآ  یم  مه  هب  هدننک  مگرد  رس  يا  هنوگ  هب  همه  اهراک  دوبن  وت  يرگنشور  رگا 

تسه  یشهاوخ  اه  هشیدنا  يارب  وت  زا  شیپ  هن 
یشهوژپ . ناگدنرگن  يارب  وت  زا  سپ  هن  و 

دندروآ  ار  وت  یئاورنامرف  روتسد  ینامسآ  ياه  همان  اهزارف و 
دنداتسیا  زاب  نتشاد  رواب  زا  یخرب  دندیورگ و  نآ  هب  یخرب 

يراگزاسان  نیا  هن  دوب و  یگنهامه  نآ  هن  يزور  جیه  يدوبن  وت  رگا  و 
دندرگ  یم  ناتسادمه  هک  وت  زانخس  هاگ  هب  زج  دنا  هدنکارپ  ماگنه  همهرد  مدرم  اریز 

خزود  رد  یخرب  دنتفرگ و  ياج  تشهب  رد  یخرب  ات 
دنتفرگ  شیپ  ار  وت  هار  هک  دنا  یهورگ  ناگدیرفآ  نیرتهب 

دندش  ناتسادمه  وت  هاگیاج  زا  نتساک  رب  هک  نانآ  ناشنیرتدب  و 
دندینادرگ  زاب  تسردان  يا  هنوگ  هب  دندینش  ار  هچن  آ  ینادان - زا  زین - یهورگ 

دندیسر  الاو  یئاج  هب  هک  نانآ  یکی  دنا  هتسد  هس  وت  هرابرد  مدرم  سپ 
دندیدرگ  هدولآ  یکاپان  ینادان و  هب  هک  نانآ  رگید  و 

ناشدراد ؟ یم  زاب  تسار  هار  زا  يا  هزیگنا  هچ  یهورگ  نآ  رب  ياو 
دندرب  یم  دوس  رایسب  هچ  دننک  ار  وت  يوریپ  رگا 

هدرک ! شهارمگ  یگدنخرفان  هب  يو  هاگیاج  هک  یهورگ  نآ  يا 

هحفص 106 ] ] 
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تشاد . دهاوخرب  ار  نآ  یئانشور  هن  ات  دش  نوگنرس  نادنچ  هک  یهورگ  و 
دواکب ! ار  یتسار  يافرژ  دناوت  یم  نآ  ناگدید  هن  و 

دنرآ  یم  نابز  هب  ار  تهاگیاج  یگرزب  ینامسآياه ، همان  همه 
دنریگ  یم  رب  وت  ياه  شناد  نادنوادخ  و 

دندرپس  یم  یتشآهار  هن  دنتشاد و  گنج  رس  رگیدکی  اب  هن  مدرم  دوبن  نایم  رد  وت  ياپ  رگا 
دنزیخ  یم  رب  شکمشک  هب  دنسر  یم  هک  وت  هبو  دنا  شزاس  اب  مه  اب  اج  همه  هاگدید - کی  زا  هک - ارچ 

سپ دـنوش  یم  ناتـسدمه  هاگ  نآ  هک  دـبای  نایاپ  وت  نایز  هب  همانرب  نیا  رگم  دـنیامن  یم  يراگزاسان  مه  اـب  اـج  همه  رگید - مشچ  زا - و 
دناشک . یم  كانمهس  یئاج  هب  ار  راک  هک  تسا  وتهراب  رد  هشیدنا 

هحفص 107 ] ] 

دمآ  اه  هروس  اه و  هیآ  وت - تشاد  گرزب  يارب  - 
دندرک  یشوپ  قح  یخرب  دندیورگ و  نآ  هب  یخرب  ات 

ادیوه ار  يزرم  هچ  ات  و  دنتفگ ؟ نخس  هتسب  رس  هزادنا  هچ  دنتخادرپن  شیامزآ  هب  دنداتسیا و  دندوب - هک  اجنامه  رد  ینادان - زا  زین  یخرب 
دندومن ؟ يراک  ناهنپ  اجک  ات  و  دنتخاس ؟

دیامنیم  يور  ناهن  راکشآ و  نایم  زا  تقیقح 
دیرفایب ! ار  ام  هک  يادخ  نآ  هب  تخس  يدنگوس 

تخادرپ  یمن  يراوتسا  هب  ار  نامسآ  الاو ، يادخ  يدوبن  وت  رگا  هک 
يراد ! رهپس  يا  هزادنا  هب  یمان  ناهن - ناهج  هاگ  تخت  زا  ياج - نیرتالاب  رد  هک  نآ  يا 

تسا  نابات  ناگراتس  دننام  وت  ناشخرد  ياهمان 
دنام  یم  ناهج  دننام  يوگ  ياه  هدندرگ  هب  تا  هناگتفه  ياه  شنم  و 

یئاناد  وت  دندرگ  نادان  اه  شناد  دنوادخ  هک  هاگ  نآ 
هدوب  وت  يوس  زا  هدش  هدنکارپ  مدرم  نایم  هک  یشناد  اریز 

یئامن . یمهار  ار  هارمگ  ره  هک  یتسه  امنهار  رتخا  وت 
ینعم  رهپس  رد  دنتسه  یئاه  جرب  نوچمه  تنازورف  نادنزرف 

ینام  یم  هام  دیشروخ و  هب  وتو 
هدوشگ  ناشیا  يرترب  هب  نابز  نآرق ، ياه  هروس  هک  ینایاوشیپ 

هدیدرگ  راومه  ناش  يرایتسد  هب  تسار  هار  و 
ددنویپب  نارگید - هن  و  نانآ - هبهک  یسک  کنخ 

هحفص 108 ] ] 

دندنوادخ  رابت  وگب  ای  ربمایپ  نامدود  هک  دنا  یهورگ  نانآ  هک 
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تفای  یئاهر  كانمهس  شزغل  زا  تخیوآ  نانآ  رد  تسد  ود  ره  ابهک  ره  و 
هدمآ  دورف  نانآ  رب  نآرق  راوتسا  ياهزارف 

درادرب  رد  ار  نانآ  يرترب  ياه  هیال  زا  يا  هدرشف  یگدرتسگ - همه  اب  و -
نیزگم  رب  ناشیاج  هب  ار  یسک  دننانآ ، امنهار 

شناد . هاگیاپ  نیرتالاب  هب  ندیسر  ويراگتسر  نابدرن  دنا و  يراکتسرد  هنارک  رد 
تسج ؟ یناوت  مه  ار  نارگید  هنارک - نیا  رد  ایآ -

تفاکش  ار  گنس  لد  یسوم  هک  دوب  وت  زار  يرایتسد  اب 
يدوب  وا  رای  وت  یتسار  هب  دیدرگ  هارمه  هک  شوپ ) زبس  ربمایپ  رضخ =(  اب  و 

دیدرگ . ناور  يو  یتشک  تفای و  یئاهر  حون  هک  دوب  وت  یگدنخرف  هب 
ناربمایپ  همه  زار  يا 
سانشان !- رومان و  زا 

دنک  یم  شنزرس  وت  رهم  رد  ارم  درخ ، یب  نادان 
دناسر  یمن  ینایز  دنزیمآ  یم  مه  هب  غورد  اب  ار  یتسرد  هک  یناسک  راتفگ  دشاب  تسار  هار  رد  هک  ار  نآ 

يرانک ! رب  دننامه  واتمه  نتشاد  زا  نآ  يا 
دنسانش . یمن  دیاب  هکنانچ  ار  اه  هار  هک  تسا  یناسک  ياه  يدنب  زرم  زا  رترب  وت  شنم  و 

نامدرم " هرهچ  رد  یتسه  نوچمه  ام  ناگدید  رد  وت 
نایاپ 

تسا : وا - رب  دورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  زاشیاتس  رد  زین  وا  راتفگ  نیا 
اهزار  همشچرس  يا  " 

هحفص 109 ] ] 

اهروشک ! همه  رد  نابهاگن  يادخ  زار  يا  و 
دخرچ ! یم  نآ  رب  ایسآ  گنس  هک  ینام  یم  ینهآ  هب  یتسه  هنهپ  رد  هک  یسک  يا 

یتسه  روخشبآ  همشچرس  يا 
يزار  رهوگ و  يا 

دنتفرگ ارف  اه  شزومآ  وا  زا  ناگتشرف  هک 
دیدرگن  راکشآ  دادماب  هرهچیئارس  کیرات  چیه  رد 

تفرگرب  وت  يابیز  راسخر  زا  هدرپ  یتسار  هب  رگم 
داهن  كاپ  كاپ و  نادرم  هداز  يا 

هانگ . زا  هدنراد  زاب  راوگرزب و  هدیدنسپ و  نانزکین  و 
یهد  یم  راهنیز  يدوبان  زا  وت 

یشخب  یم  یئاهر  اه  هاگترپ  زا  و 
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یتسه  تسار  هار  وت 
ینک  یم  شخب  دراد  هوکش  اب  ياه  شلاب  هک  ار  یئاه  تشهب  و 

درب  هانپ  دیاب  وت  هب  شتآزا 
یئوت . شا  هدنراد  رادراک  هک 

يدناشفا  وترپ  تا  یئابیز  اب  نوچ  هک  نآ  يا 
يدیرد  نابیرگ  ار  اه  یکیرات  همه  نهاریپ 

وت  رب  دنوادخ  دورد 
دیامن  یم  هار  اه  هار  نیرتهب  هبهک  نآ  يوس  زا 

یشاب  یسرب ، ظفاح  رانک  رد  وت  هک  اجنآ 
تسین " . يزیچ  زا  شیاورپ 

نآ هب  يوحن  دمحا  ياه  هدوزفا  اب  یسرب  هماکچ  نادرگرب 

مین هس  ندوزفا  اب  يوحن  نسح  رـسپ  دمحاداتـسا  هدیزرو ، يارـسنخس  هک  دراد  یئاه  هدورـس  زین  ناشیا - رب  دورد  ربمایپ - نادـناخ  هرابرد 
تسا : هدروآشرد  هنوگ  نیا  هب  نآ  تیب  ره  رس  رب  تیب 

هحفص 110 ] ] 

مزرو  یم  رهمناشنادنزرف  هدیزگرب و  ربمایپ  نادناخ  هب 
دنناگ - دیرفآ  نیرت  كاپ  هک  ناشنامدود  ناگتسب و  هب  و  - 

دنراد  ناشن  شیوخ  ياین  ردپ و  زا 
ياه  هناشن  دشخرد و - یم  يربمایپ  غورف  نانآ  هرهچ  رد  هک  دنا  یهورگ  و 

دناشفا  یم  وترپ  یئاوشیپ -
يو و هماـن  داـی  هاـگ  ندـمآ  دورف  ، وا يراـبدرب  ياـه  هوک  دـندنوادخ و  شیک  ياـه  یناـشن  هتفه  ود  هاـم  دـنا و  يزارفرـس  رهپـس  نارتـخا 

تسا همه  نابهاگن  هک  يدنوادخ  دنریگ . یم  ارف  هتخانشان  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  نخس  هک  دنا  يو  شناد  ناروجنگ  وا . روتـسد  نایاورنامرف 
هداهن  نانآ  دزن  هب  ارشیوخ  زار 

هدمآ  يراوتسا  هب  دنوادخ  راوتسا  همان  رد  نانآ  شیاتس 
تسا  نانآ  دزن  تفرگ  ارف  مدآ  ار  هچ  نآ  و 

تسا . یهت  يرگنشور  زا  هک  نک  اهر  ار  مدرم  رگید  نامرف 
دنوش  یم  لال  همه  نارگید  دننیشن  يرواد  يارب  ناماما  هک  هاگ  نآ 

ددرگ  یم  شوگ  اپارس  راگزور  دنیاشگ  نخس  هب  بل  هک  هاگ  نآ  و 
دیامن  یم  هتفریذپ  نانآ  یتسود  اب  ادخ  زا  ام  ياه  يربنامرف 
تسا - ناشیاياه  يرترب  هرابرد  نامسآ  زا  دمآ  دورف  همان  و 
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دریگ  یملاب  ریز  ار  اج  همه  دور و  یم  رترب  نیمز  همه  زا  ناشدنلب  هاگیاج 
دزاس  یم  وبشوخ  ار  شیادیپ  ناهج  همه  ناشدای 

دیامن  یم  دوخ  نانآ  گشمزا  هک  دنراد  شوخ  یئوب 
تفای  یئاهر  - جنر زا  ات - دناوخ  نانآ  یگدنخرف  هبار  ادخ  یسوم 

تخادرپ  نخس  هب  وا  اب  هوک  نآ  يوس  زا  شراگدرورپ  و 
ددرگ  یم  ناسآ  شیاه  يراوشد  دنهاوخبار  يزیچ  نوچ 

دزرل . یم  ناشهوکش  زا  راگزور  لد  دنوش  راکشآ  هک  هاگ  نآ  و 

هحفص 111 ] ] 

دنتفا  یم  ساره  هب  هشیب  رد  ناریش  و 
دیدرگ  یم  ناور  یتشک  چیه  هن  دندوبن  نانآ  رگا 

دیرفآ یم  ار  نامدرم  دنوادخ  هن  و 
دنباتش  یم  ینابزیم  هب  يور  ناشرادید  هب  نوچ  هک  یناشنم  یگرزب 

دورب ناگدیرفآ  نایم  رد  ششخب  ویکین  زا  دای  رگا  و 
شزیر  رپ  تسا و  راشرس  ناشیا  ششخب  يایرد 

تسا  وا  ناج  و  هط - هدیزگرب - ربمایپ  ردارب  نانآ  ردپ 
هدش هتشاک  اه  يراوگرزب  نیمزرس  رد  هک  دنتسه  تخرد  نآزا  يا  هخاش  زین  دوخ  و 

تسارهز  همطاف  وا - يوناب  - نانآ ردام  و 
باتفآ ردام ، تسا و  يزارفرسرهپس  ناشردپ 

تسا  ناشندومن  خر  ياج  يراوگرزب  جرب  هک  دنا  ینارتخا  دوخ  و 
دنراد  كانبات  يداژن 

تسا  هتفر  رباه  هاگیاج  نیرترود  ات  وا  زا  هدش و  هدیشک  نیمز  ياج  همه  هب  راد  هشیر  یتخرد  نوچمه  هدوتس - ربمایپ  دمحا - اب  هک 
هتفای  شیازفا  ناش  یشاپ  وترپ  یئابیز و  ادخ ، كاپ  ناتسآ  یشاپ  وترپ  یئابیز و  زا 

تسا ! ناشخرد  دیپس و  باتفآ - نوچمه  هک - يداژن  نآ  يا 
دور  یم  رترب  نارتخا  رس  زارف  زا  هک  یئاه  یگرزب  نآيا  و 

هدوب  یگزیکاپ  یکاپ و  اب  ناشیا  شرورپ  هک  یناشنم  گرزب 
ادخ - ریش  ردپ ، و  تسا - ارهز  همطاف  ناشردامهدنام  ياج  هب  نانآ  رد  يرهوگ  نمادکاپ - ناربمایپ  نیرت  هدوتس  دمحا  زا  و 

دوب ؟ دهاوخ  نانآ  دننام  یسک  هچ  میرامشب  ار  مدرم  ياه  يزارفا  رس  رگا 
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رگنب اه  نیا  رد  رگید  راب  کی  يونش  یم  رگا  نم  تسود 
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تسا  نانآ  ياورنامرف  ناگدنورگ - ياورنامرف  یلع -
دنا يراگزیهرپ  هدولاش  نیسح  ونسح  و 

تسا . هدنکارپ  نانآ  شوخ  يوب  هک  راد  هزور  یناکریز 
تفای  ناوت  مک  ار  ناشدننام  هک  رازگزامن  یناگدنخرف 

دنا  يراذگ  مایپ  ياه  همشچرس  هک  تسرپرس  ینایامنهار 
تسا  نانآ  ياه  هیاس  نیمز  رد  ادخ  ياههیاس  هک  كاپ  یناگداز  اب 

دنا يرترب  شناد و  ناک  یگمه - ناشیا -
هدوشخب  یگدنز  ار  ناگدیرفآ  هک  هدوب  نانآ  یگدنشخب  يراوگرزب و 
يرآ  دای  هب  ار  نانآ  اهنت  یتسیاب  ینارب  نخس  اه  يرترب  زا  یهاوخ  رگا 

يریگب  غارس  ناشیالاو  ياه  شناد  نایم  رد  ار  شناد  و 
دنزیرگ  یم  نانآ  يوس  هب  شیوخ  ياه  هزب  اب  ناراکهانگ 

دننک  يرگ  یجنایم  ناراکهزب  يارب  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  ات 
تسین  هتفریذپ  نانآ  ناتسود  زا  زج  ادخ  زا  يربنامرف 

دنرآ - درگ  ار  ناگدیرفآ  زیخاتسر  زور  رد  هک  هاگنامه  ادرف - و 
تفای  ناوتن  يراگتسريارب  يزیواتسد  نانآ  رهم  زج  هب 

داهن  هکم  هب  ياپهک  نآ  هب  دنگوس 
تسا  راک  نایز  تفریذپن  ار  ربمایپرابت  يرترب  سک  ره  هک 

دیاسب  كاخ  رب  ادخ  ربارب  رد  ار  شا  یناشیپ  یگدنز  همه  هچ  رگ 
دوبن  ربمایپ  نامدود  رادتسود  يا  هدنب  رگا 
درادن  وا  يارب  يدوس  شیاه  یتسرپ  ادخ 
دمحا  ناربمایپ : نیرت  هدوتس  نادنزرف  يا 

مرادن . ار  یسک  امش  زج  میایب  ناهانگ -  ریجنز  رد  راتفرگ  ادرف - هک  هاگ  نآ 

هحفص 113 ] ] 

مهد  یم  اوآ  دنهد - زاوآ  ار  نانآ  هک  یناسک  نیرتهب  يا  ار - امش 
یئامنهارشفرد ! يا  هدیزگرب و  ربمایپ  نادناخ  يا 

مرگن . یم  امش  يوس  هب  متسیا - یم  هک  اجنآ  رد  ادرف -
مرادن  شتآ  زا  یساره  ادرفنم  دنگوس  ادخ  هب 

مناوخ  یم  ار  امش  هتشادرب  تسد  نونکا  دیراک و  ناتسرپرس  دمحا - ناربمایپ ، نیرت  هدوتس  نامدود  يا  امش - اریز 
تسیک  امش  زج  دیریگب و  ارم  تسد  دمحم - رابت  يا  هک -

" ؟ دزیخرب ناراکهنگ  يرگ  یجنایم  هب  زیخاتسر  زور  رد  هک 
شیوخيا هراپ  جنپ  ياه  هدورـس  رد  ار  اه  نآ  یـسرب ، هماکچ  زا  تیب  ره  رـس  رب  تیب  مین  هس  نداهن  اب  يوحن  دمحا  داتـسا  میتفگ  هکنانچ 
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يراک یـسرب  ياه  هدورـس  اب  زین  رد 1235 - هتـشذگ  رد  يداه  داتـسا  يوحن - رـسپ  میدروآ ، ار  اه  ینوزفا  هماـکچ و  دوخ  هک  هدـناجنگ 
: ششالت دروآرف  زا  تسخن  دنب  مه  نیا  وهدرک  ردپ  دننامه 

تسا - راگتسر  درادب  دونشخ  ار  دمحا - ناربمایپ - نیرت  هدوتس  نادنزرف  سک  ره  و 
میا - هداد  يدنسرخ  نانآ  هب  یئاهر  يارب  هک  ار  ینیتسار  نایاوشیپ  نامه 

دهاوخب . ماو  نانآ  زا  شیوخ  یئامنهار  رد  هکنآ  کنخ 
دنک " . یم  یناشفا  یئاوشیپ  ياه  هناشنو  دشخرد  یم  يرازگ  مایپ  غورف  ناشیا  هرهچ  رد  هک  یهورگ  دننانآ 

دیوگ ": ناشیا - رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ - كاپ  نادناخ  هرابرد  هک  تسایسرب  مه  و 
دیئامش  نم  ناتساد  اه و  هتسیاش  اه و  هتسیاب 

تسا  امش  زا  مراد  هچ  ره  همه  و 
مراد  امش  يوس  هب  ور  مرازگ  یم  زامن  هک  هاگ  نآ 
مبای  یم  یئاوشیپ  متسیا  یم  امش  ناتسآ  رب  نوچ  و 

هحفص 114 ] ] 

تسا  نم  هدید  ربارب  رد  هشیمه  امش  لایخ 
ملد  رد  هتشرس  امش  رهم  و 

نم  ناورشیپ  نارورس و  يا 
مسوب  یم  مبور و  یم  ارامش  ناتسآ  كاخ  ممشچ  ياه  هدژم  اب 

مدینادرگ . امش  ناتساد  يرگ  وگزاب  يرگشیاتس و  هژیو  ار  دوخ  یگدنز 
دینک ینابرهم  دیریذپب و 

دیئاشخبب  ظفاح  رب  شیوخ  يرترب  زا 
دیراد " . شا  ینازرا  یئاهر  ادرف  دیئامن و  يراکوکینيو  رب 

دیوگ ": نانآ  رب  ادخدورد  ربمایپ - كاپ  نادناخ  هرابرد  هک  تسا  وا  زا  مه  و 
نم  دیما  امش  هط  نادناخ  يا 

دینم . هناوتشپ  ندش - هتخیگنارب  زور  رد  و -
هدینادرگ  گنت  نم  رب  ار  هنیمز  هانگ  رگا 

دشخب  یم  یخارف  ار  نآ  رامش - زور  رد  امش - یتسود 
امش  يوبشوخ  يرگشیاتس  اب  امش و  رهم  اب 

درذگ . رد  میاه  شزغل  زا  دوش و  دونشوخنم  زا  ادخ  مراودیما 
یسرب - ظفاح  ناوخ - ثیدح  بجر 

تسا  امش  هدنب  هدنب  هتسویپ 
دساره  یمن  شتآ  یغاد  زا  ندش  هتخیگنارب  زور  رد 

دنیوا  رورس  رد  یلع  دمحم و  اریز 
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دوزفا  دنهاوخ  شیوکین  ياهراک  ینیگنس  رب  وا  يوزارت  رد 
دننادرگ  یم  دیپس  ار  وا  رادرک  همان  و 

تسا  هتفرن  یئادج  هار 

هحفص 115 ] ] 

.) دنامب " رانک  رب  هدوت  هگر  هگر  ياه  یهارمگ  زا  ات 
دیوگ ": دراد و  ناشیا - رب  ادخ  ياهدورد  نانآ - هرابرد  طمسم  کی  مه  و 

دبای  یمن  تسد  امش  زار  هب  هشیدنا 
تسا كانمهس  ناگدیرفآ  نایم  رد  امش  راک 

نیگمهس . نآ  زار  ندوشگ  ودیامن  یم  هدیچیپ 
درادن  ار  ناتاه  شنم  یئامنزاب  بات  سک  چیه 

هتفای . شیارآ  امش  يرگشیاتس  اب  نآرقياه  هروس 
تسا  یتسه  هدنرآ  دیدپ  امش  یتسه 

اه ندش  راکشآ  هناشن  امشغورف  و 
دراد  امش  يوس  هب  شیاین  يور  یتسه 

تسا . نارادتسود  هبعک  امش  رهم  و 
دنزادرپ  یم  هرمع  یعس و  فاوط و  هب  نآ  نوماریپ  رد  هک 

دیدرگ  یمن  دننام  يوگ  ياه  هراتس  دیدوبن  امش  رگا 
دیشاپ  یمن  وترپ  هام  باتفآ و  و 

دیمارخ  یمن  بیشن  هب  زارف  زا  يا  هویم  هخاش و  چیه  و 
دروخ  یمن  رب  بآ  زا  هزبس  گرب و  و 

دمآ . یمن  رد  شدرگ  هب  ناراب  شخرذآ و  و 

هحفص 116 ] ] 

میئآ  یم  مهارف  امش  دزن  ندمآ ، ماگنه 
میباتش یم  امش  هانپ  هب  رامش  زور  رد  و 

میدرگ  یم  زاب  امش  راتفگ  هب  طارص  لپ  رب 
دناسر  یم  دوس  ام  هب  امش  رهم  ندش  دنکارپ  ماگنهو 

دنادرگ  یم  هدیزرمآ  ار  نارادتسود  ناهانگ  و 
تسا  هزیکاپ  ناشیا  گنهرف  هک  ینارورس  يا 

رورس نانآ  ياسانش  كاپ و  ناشداینب  و 
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دوب . دهاوخ  میب  رد  ندش - هتخیگنا  رب  ماگنه  درک - يراگزاسان  ناشیا  اب  هک  ره 
دنیامزایب  ار  ناگدیرفآ  دنهاوخب  اه  بایزرا  هک  هاگ  نآ 

دنهن  یم  شیامزآ  هب  امش  یتسود  اب  ار  نانآ  داینب 
نم  دیما  ناترهم  دینم و  يوزرآ  امش 

ما - هناوتشپ  گرم  زا  سپ  تشگزاب  ماگنه  و  - 
دراد ؟ ساره  شتآ  یغاد  زا  هنوگچ  رادتسود ، کی 

دمحم ؟ تسا  یلع  وا  یجنایم  هک  نیا  اب 
تفرگ ؟ دناوت  ورف  ار  وا  يدنزگ  چیه  ایآ 

دنمتسم  ظفاح  امش  هدنب 
هدمآ  یگدنهاوخ  هب  امش  ناتسآ  رب 

دیهدم  داب  رب  ار  شدیما  نم  ناورس  يا 
ناهج - هب  تشگزاب  زور  و -

ياهیاس  رد  ار  وا 
دیشخبب . ياج  دنکارپ - یم  گشم  يوب  شداب  هک  راسخاش - رپ 

دتسرف - دورد  امش  رب  نامسآ  راگدرورپ 
تشاد - هدیزگرب  ار  امش  يراوگرزب ، رس  زا  دینادرگ و  هزیکاپ  ار  امش  هکنانچمه 

هحفص 117 ] ] 

دیازفایب  امش  رادتسود  هدنب  رب  ار  دوخ  یکین  و 
هب ناتخرد  و  دنمرگرس ، امش  همانکوس  ندورـس  هب  نارتوبک  ودناوخ  یم  هنارت  ناراسخاش  زارف  رب  زونه  يا  هدنرپ  هک  هاگ  نآ  ات  یک ؟ ات  - 

- " ندروآ گرب 
- داب ناشیا  يو و  رب  ادخ  ياهدورد  نانآ - هدورس  ربمایپ و  نادناخ  هرابرد  تسا  وا  ياه  هتفگ  زا  مه  و 

یبای  یئاهر  شتآ  زا  زیخاتسر  زور  رد  یهاوخ  رگا  " 
دیآ  هتفریذپ  تا  هتسیاش  هتسیاب و  ياهراک  وت و  شیک  و 

يرادب . تسود  دنیامنهار - نارتخا  هک  ار -  وا  زا  سپ  نایاوشیپ  یلع و  دیاب 
یهرب  يراتفرگ  ویگنت  زا  ات 

هدرپس  نانآ  تسد  هب  ار  شنیئآ )  ) راک ادخ  هک  دنا  ینامدود  نانآ 
تسا  هتشاد  اور  نانآ  هرابرد  يا  هژیو  ياه  یکین  هنوگ - نیا  هب  و -

هدینادرگ  هتسیاب  ام  ندرگ  رب  ار  نانآ  قح  دنوادخ ، هک  دنا  نیتسار  ناربهر 
داد  سپ  شیامزآ  ناس - نیا  هب  درب و - نامرف  نانآ  زا  دیاب 

يدرگ . زاب  يرگید  يوس  هب  يوش و  لد  ود  نانآ  هرابرد  ادابم  هک  مهد  یم  زردنا  ار  وت 
ناه !؟ تسیک ؟ يرگید 
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شنارادتسود  يارب  تسا  يا  هشوت  یلع  رهم 
تفای  شمیهاوخ  ندیشوپ  گرم  هماج  نتفر و  روگ  هب  ،و  نتشذگرد ماگنه  هک 

درورپب " . لد  رد  ار  یلع  رهم  رگم  دهرب  شتآ  زاهک  دهن  یمن  ولج  هب  ماگ  سکچیه  زیخاتسر  زور  رد  هنوگ - نیا  هب  و -
- يو رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ  هداز  رتخد  هتخابناج - ياوشیپ  كوسرد  تسوا  ياه  هتفگ  زا  مه  و 

هحفص 118 ] ] 

ناوراک ! ناوخ  دورس  يا  " 
دوش  رادیدپ  نشور  هار  رگا  هک  مروخیم  دنگوس 

ددرگ . یم  روآروز  ریلد و  زین  دنمدرد  روجنر 
دنبای  دوبهب  ناگتخوسلد  اسب  هچ  هک  نک  گنرد  تسیاب و 

تسا  نازوس  شتآ  نوچمه  شا  ینورد  هیام  ناگدادلد ، یگتخابلد 
درذگ  یم  اج  نآ  زا  ناگچب  وهآ  ياه  هلگ  هک  رب  یهار  هب  ارم 

دشاب . هدنام  نآ  رد  يا  هناشن  راهب  زاغآ  رد  اه  ناراب  شالت  زا  هکرب  اجنآ  هب  ارم 
میوبب  ار  نآ  كانمن  درس و  داب  شا  هداشگياضف  نایم  رد  ات  رب  بش  نآ  غارس  هب  ارم 

تسا . نآ  دازمه  شوخ ، يوب  هک  منک  باریس  ار  یکاخ  و 
نک  گنرد  تسیاب و  تخبکین  يا  ناه 

منیبب . ار  رای  دیاش  مهد  رد  زاوآ  هدیچیپ  مه  رد  ناتخرد  نآاب  يا  هشیب  رد  نم  ات 
مراد  یناگیاسمه  نوریج  راگزور  زا  اهارس  نآ  رد 

دنهد  یم  شهانپ  دزیرگ  نانآ  نماد  هب  راگزور  متس  زا  یسک  رگا  هک 
دننام  یم  ون  هامهب  نم  هدید  رد  دنیاجنآ و  هب  ناگتسباو 

میامن  یم  یگدنب  میوج و  یم  ار  نانآ 
دیدرگ  يرپس  ناش  يدنمجرا  يارس  رد  ما  یگدنز  راهب  هک  ینادنمجرا 

مدومن  یئوپاکت  هن  متشاد و  كاب  يزیچ  زا  هن 
باداش  ما  یگدنز  دوب و  زبسرس  ما  هناخ 

هایس  مرس  ياهوم  دیپس و  ما  هرهچ 
هزیکاپ  ون و  ما  یناوج  هماج  ناتسدمه و  نم  ناگتسب 

هحفص 119 ] ] 

متشادن  مک  يزیچ  یگدنز  ریذپلد  یکنخ  زا 
دنرآ  یم  دای  هب  ار  هتشارفارب  ياه  شفرد  هک  یئاه  هناشن 

یم ناشن  ار  رادـلد  نیـشیپيارس  زین  اه  هناخ  زا  هدـنام  اج  رب  ياه  هناشن  دـنیامن ، یم  ار  هار  هوک ، ياـه  نیچ  گنـس  هک  هنوگ  ناـمه  اـی : )
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دنهد .(
ناوخ  دورس  شناگدنرپ  ناور و  نآ  ياهيوج 

هدیچیپ  مه  رد  ار  شا  یئابیز  همان  راگزور ، ياهدمآ  شیپ  نونکا  و 
دهن  یم  نآ  رب  ارشیاپ  ياج  دزو - یم  نوچ  لامش - داب  هک  هنوگ  نامه 

دنشک  یم  نآ  رس  رب  ار  دوخ  نماد  اهدادیور  هک  هداتفا  يزور  هب 
رت  نوزفا  رتش و  دص  هلگ  زا  هن  تفرگناوت  گسابرک  زا  یغارس  هن  اجنآ  و 

یتسردان هب  دزادنا ، ینمـشد  دنادرگ ، دنمزآ  دربب ، امغی  هب  دیامنب  ایرد  بآ  شزرل  نوچ  نآشدرگ  دـنک و  متـس  هک  تسین  تفگـش  سپ 
دناسرب  زور  هب  ناناوخ  دورس  ار  بش  دیارگ و 

تخاب  گنرین  دمحم  نادناخ  اب  شیپ  یلیخ  زا  هک  ارچ 
تفرگ ار  نانآ  درگادرگ  تارف - ياه  هنارک  رد  دوخ - هاپس  اب  و 

تشاد  او  ششوج  هب  ناشنوماریپار  اسر  ینامزاس  زا  رادروخرب  کت و  زیت  رایسب و  يرگشل 
دندیخرچ  یم  نآ  مومحی  نوماریپ  ردناریش  هک 

هحفص 120 ] ] 

دنونشب ؟ اریسک  زاوآ  اوآ و  دنناوت  یم  نارک  ایآ  دوب  ناوتان  تسار  هار  ندید  زا  ناشمشچ  هک  یناشنک  دب  زا  ناگمه  و 
دنک  یم  يراگتسر  هب  تشپ  درآ  یم  يور  نوچ  هک  هورگ  نآ  يا 

راگزاسان اه  یگتسجخ  تسا و  گنهامه  نآ  اب  اهیگدنخرفان 
تشاد  زاب  هنادنمدرخ  یگدنز  زا  ار  مدرم  دش و  رود  دز و  زاب  رس  یتسار  نتفریذپ  زا  دمایب - نوچ  - 

درک . جک  ار  دوخ  هار  دومن و  تشپ  وا  دروآ  يور  وا  هب  تخب  نوچ  و 
ار نانآ  دنداتفا  رد  یتسار  نیئآ  اب  نوچ  هک  راکهبت  نامه  دـینادرگ -  نامداش  ار  شراکهبت  هدـنامرف  ات  تخادرپ  شدرگ  هب  یـشکندرگ  اب 

دناوخ - شیوخ  يوسهب 
دوش  یمردب  رد  اه  شزغل  تشد  نهپ  رد  دتفا  ششوک  هب  نوچ  هک  یهورگ 

دنار یم  شیپ  هب  يرتش  نوچمه  ار  وا  اه  یتخب  هریت  يوگ  دورس  و 
دنتساخرب  یهاوخنوخ  هب  هتفه  ود  هام  ربارب  رد  دندناروش و  رب 

تفای  ناوت  ار  تسارهار  اه  نآ  وترپ  زا  هک  دنتسب  رمک  یئاههام  اب  دربن  هب  و 
دندش . دربن  رد  شیوخ  رالاس  اب  دنتخادرپ و  يراکهبت  هب  هناهاوخلد  هناهاگآ و 

دوب  لامالام  وا  هنیک  زا  ناشکندرگ  نیا  هنیس  يرآ 
دندرب  دای  زا  ارگرم  زا  سپ  تشگزاب  دنداهن  داینب  شیوخ  شور  اب  ار  ینمشد ) توادع =(  نیئآ 

هحفص 121 ] ] 

ام  شیک  داینب  ریز  يا  تسناد  داع  هورگ  زا  يرامشرس  ماگنه  ار - نانآ  یتسیاب  هک  یتسار  و 
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دنشکب  ار  هتسجرب - درم  هناگی  نآ  ام - ياهوزرآ  دنیامن  ات  دندروآ  يور  هک  يزور  رد 
دندروآ  ردب  نب  زا  دندرک و  ناریو  ار  يزارفارس  يالاب  دنتسکش و  مه  رد  ار  یئامنهار  نوتس 

دنتفرگ . يراگزیهرپ  رب  ار  هار  دنتسب و  يزابسوه  هب  رمک 
دننادرگرس ، هک  مرگن  یم  ار  وا - هورگ  و  نیسح ، مرورس  ایوگ 

دیاشگ  یم  ناش  ینابیتشپ  هب  ار  شیوزاب  تسد و  یسک  هن  دنراد و  يروای  هن 
دنا  هدیدرگ  اه  يزوت  نیکراچد  البرک  رد  يراتفرگ ) جنر  الب =(  برک  اب 

دوش  یم  يزارد  تسد  هداتفا  هاپس  نایم  رد  هک  ناش  هناخ  هب  و 
دنتفرگ . ار  نانآ  نوماریپ  شکرس - نانمشد  زا  رامش - یب  یهورگ  هک  هاگ  نآ 

تسا  هتخود  نانآ  رب  ار  دوخ  هدید  يدوبان  گرم و  هک  یتفگ 
دنتخانش  اور  ار  یتمس  ره  دندمآرد  ناشیا  رب  نوچ 

دنتشاد  یمن  مشچ  شیپ  ار  ینامیپ  ونیئآ  هنوگ  چیه  هک  ارچ 
داد  رد  گرم  گناب  یکانمهس  هب  مه  یکی  تشادرب  زاوآ  هک  وا 

تخادرپیگدنناوخ  هب  يدوبان  يوگدورس  تخاس و  یم  هنارت  یتسین  غرم 
دوب  ریزارس  هنوگ  يور  رب  هک  شناگدید  کشرس  اب 

دیسانش ؟ یمارم  دیسرپ : نانآ  زا 
يا  همطاف  رسپ  نیسح  وت  يرآ  دنتفگ 

درمش . دیاب  ادخ  ناگداتسرف  نیرتهب  ار  وت  ياین  و 

هحفص 122 ] ] 

یئاه  يزارف  ندرگ  هداز  یگدروخلاس - یلاسدرخ و  رد  وت -
ینآ  هاگیاج  نیرتالاب  رد  وت  دنرآ  رامش  هب  ار  اهيدنلب  رس  هک  هاگنآ  و 

دیناد  یم  ار  اهنیا  رگا  تفگ  ار  ناشیا 
تسا ؟ هتشاد  نم  نتشک  هب  ریزگ  ان  ار  امش  هزیگنا  هچ 

یهرب  گرم  زا  یهاوخ  رگا  دنتفگ 
یهد . دیزی  هب  يربنامرف  تسد  میهاوخ - یم  هچنانچ  دیاب 

هدش  بوشآ  رپ  گرم  يایرد  کنیا  هنرگو 
ینزب  اپ  تسد و  يور و  ورفنآ  رد  هنشت  بل  اب  دیاب  وت  و 

دیا  هدروآ  امش  هچنآ  رب  داب  گنن  تفگ : سپ 
دنکفا . دیاب  شیپ  نآ  رب  ار  هدنبوکهزین  رس  رب  رادبآ و  ریشمش  بل  رب  هسوب  هک 

دیآ  یم  دورف  یپ  رد  یپدنکش  یم  ار  اهرس  ناوختسا  هک  یئاه  مخز  سپ 
ددنب  یم  مه  رب  دوخ  ندوشگ  اب  دیاشگ و  یم  دنز  یم  هک  یهرگ  اب 

دنا  هتخاس  ار  يزارفارس  خاک  وا  نامدود  هک  يرورس  نآ  ایآ 
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دراد ؟ یم  نوبز  اردوخ  تسا  وا  هدنب  هک  يا  هدرب  يارب  گرم  میب  زا 
تشاد ؟ دنهاوخ  ناریگ  هدرخ - يارب  یخساپ  هچ  دنزرلب  دوخ  رب  گرم  ساره  زا  نادرم  ریش  رگا 

دنهد ؟ يراوخ  هب  نت  دیاب  دنساره  یم  نانآ  يریلد  زا  ناریش  هکنیا  اب  ایآ 
میوش  راوخ  درک  داهنشیپ  راگزور  زور - کی  رگا -

دریذپب - ام  زا  ار  یشنم  نینچ  هدوتس  راگدرورپ  هک  تسا  رود  یسب 
تسا  ناشریشمش  ماین  ناریلد  هلک ي  هک  ینارورس  نآ  كاپ و  ياه  ناج  هنوگ - نیمه  هب  و 

دننز  یم  زابرس  نتفریذپ  زا 
شخب يداش  یبآ  نوچمه  ای ) نانآ  لگ  دننام   ) نوخ نانمشد - اب  دربنرد 

هحفص 123 ] ] 

هاپس ار  اه  ناج  دنناد و  یم  يزارفارس  ار  يزابناج  يوسهب  يزاتشیپ  دنرامـش ، یم  شیوخ  راکـش  ار  اه  ناور  دننک ، یم  انـش  نآ  رد  تسا 
دنناوخ  یم  ربارب  نیبگنا  اب  ار  گرمهزم  هک  یناگدنز  ات  دنسانش و  یم  نتفای  شمارآ  ياج  ار  اهریشمش  هیاس  هک  هاگ  راکیپ  ناریش  دوخ .

دننک  یم  يرادساپ  دوخ  ناگچب  ریش  زا  راوگان  يزور  رد  هک  يرادنپ 
دنا  هتفای  يرورس  ناگدروخلاس  رب  یلاسدرخ  رد  هک  اه  یکیرات  ناشخرد  ياه  هام 

تفای  ناوت  ناشدننامیسک  رتمک  مدرم  نایم  رد  دنلابب  نتشیوخ  رب  نوچ 
دهن  یم  كاخ  رب  رس  ناشناتسآ  رب  اه  يزارفارس  هک  دنا  یناهاش 

داهن  ربارب  دوش  یم  ربا  اب  یگدنشخب  ماگنه  ار  ناشاه  تسد  هن 
تفریذپن . ار  نانآ  ياه  يرترب  هوکش و  ناوت  یم  هن  و 

دنیوگ . یم  خساپ  هزین  اب  ار  يوجمزر  نادروامه  دنناروخ و  یم  كاروخ  ار  نامهم 
دنراد هدنبوک  یئاه  يرگنشور  دنیاور و  نامرف  دنیآ  نخس  هب  نوچ 

امنهار  ياه  غارچ  دنا و  يراگتسر )  ) دیلک ار  تسار ) هار   ) هدنناوخ
دنیآ . یم  راک  هب  مه  ار  هدیزرو  ناربهر  هک  دنرگنومنهر  ياه  هناشن  ار  ناورهار 

هاـگترپ ردار  دوخ  دـیآ  رد  ناـشربارب  رد  هاـگمزر  ردهکنآ  تسا و  راـنک  رب  نارگید  يزارد  تسد  زا  مرح  رتوـبک  نوـچمه  ناـشنانامهیم 
هدنکفا ،

دیسر  اه  هتساوخ  هب  ناوت  یمنانآ  يرایتسد  هب  تسا و  نتساوخ  راهنیز  ياج  ناشاه  يارس 
كانبات  ناشاه  یگتسجرب  تسا و  دنمهوکش  ناشاه  يرترب 

هحفص 124 ] ] 

دولآ  گشم  ناشاه  ششخب  تسا و  نیبگنا  ینیریش  هب  ناشاه  شیاتس 
تسا  رادید  ياج  ناش  ناش  يراهب  ياهارس  دوش و  یم  باریس  ناشاهرازغرم 

تسا  نشور  یسب  ناشتخب  هراتس  دنبای و  یم  رد  ار  وا  دنکهاگآ  شراگزور  یگنوگچ  زا  ار  نانآ  هک  ره 
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دنکادوس  هلان  اب  ات  درادن  هآ  هداد و  تسد  زا  هتشاد  هچ  ره  هک  يا  هدنهاوخ  يزور  نامهیم و  اب 
دنیامن . یم  يدرمناوج 

هتسب  دیما  یئاج  وکین  هب  تساوخ  نانآ  زا  یئوزرآ  هک  ره 
دبای . یم  ار  هاوخلد  يرای  کمک و  داهن  اپ  نانآ  نمجنا  هب  نوچ  و 

دنا  هنوگ  نیا  هب  زین  دوخ  دنراد و  يا  هزیکاپ  كاپ و  ياین  ردام و  ردپ و  ناگدیرفآ  همه  نایم  رد 
میهاوخ  یم  یکین  يدنسرخ و  ناشیا  مان  یگدنخرف  هب 

میراد  یم  رود  دوخ  زا  ار  نایز  جنر و  نانآ  دای  اب  و 
تفگ : تشگ و  رب  شنادرم  ناناوج و  يوس  هب 

دیشوکب  تخس  هدش  ناسآ  ام  رب  گرم  ناه 
درکنتسج  هنایم  زا  گنج  شتآ  دسر  رگیدکی  هب  هک  ینهآ  گنس و  نوچمه  سپ 

دیدرگ  راپسهر  یهاوخنوخ  هب  كالاچ  ناوج  ره  و 
هدروآ  درگ  دوخ  رد  ار  اه  يرترب  همه  هک  يوخشوخ - نادرم  ریلد  ناس - نیا  هب  و 

دنادرگ - رب  تسناوت  یمن  دندوب  هتفرگ  شیپ  هکیهار  زا  ار  نانآ  زیچ ، چیه  هدادن و  يژک  یتساک و  هب  یئاج  و 
دننک  یم  راتفرگ  ار  نمشد  دوش ، هدز  هک  گنج  سوک 

دنراد . یم  اهر  ار  دیون  راهم  یگدنشخب  هاگ  و 

هحفص 125 ] ] 

هدنزیر ، ورف  ياه  ناراب  مزر و  زور  ناریش 
دنا - نانآ  ریش ، وگب  هن  هشیب - ریش  نوچمه  یناورهر 

دننک  یم  نآ  گنهآ  دنراد  یتساوخ  دوخ  نوچ  دنریذپ و  یم  دنهاوخب  يزیچنانآ  زا  نوچ 
دنزادنا  یم  رب  نب  زا  دننزب  یمخز  نوچ  دننکش و  یم  مه  رد  دوش  دنلب  ناشیوس  هب  یغیت  رگا 

دنرامش  یم  ناشراکش  ار  هشیب  ناریش  هک  یناراوسهش 
تسا  نارواگنج  اب  دروخ  دز و  ناشراک  هک  ور  تسار  ینادرمناوج  و 

مرخ  زبسرس و  یئاهراز  نمچ  ناشخرد  دیپس و  یئاه  هرهچ  اب 
دیامن . یم  خرس  نازوت  نیک  نوخ  زا  ناشدیپس  ياه  ریشمش  دنک  هایس  ار  اج  همه  هاگدربن  رد  كاخ  درگ و  نوچ  هک 

دندرک ، دزمان  راوشد  يدمآ  شیپ  اب  نداتفا  رد  يارب  يزور  رگا 
دریگ  یم  ندرگ  هب  ار  ناش  یگدنب  هتشر  هناهاوخلد  تشونرس ، گرم و 

يوپاکت  اه  يرترب  يوس  هب  هدنرب ي  تخات  ره  هک  تسا  اج  نآ  رد 
دیامن  یم  رتدنت  زین  اه  کلپ  ندوخ  مه  هب  زا  شبسا 

دهج . یم  شکینبسا  تشپ  رب  ناباتش  هک  ینیب  یم  ار  درم  کین 
دننام  یم  نیمز  زا  هدمآرب  ياه  لاهن  هب  اه  نیز  زارف  رب 

دنا  هتسب  تخس  يراک ، راوتسا  یشیدنارود و  اب  دنب - رمک  ياج  هب  ار - نایم  هک 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2549 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفاب نهآ  زا  ناشاه  هماج  ینیب  یم  دنوش  راکشآ  نوچ  دراد و  یم  رب  کت  زیت  ینابسا  دننام  یم  هوک  هب  يراوتـسا  رد  هک  ار  نارادرـس  نیا 
هدش 

دنزاتب  دننادرگاه و  هرز  شوپ  الاب  ار  دوخ  لد  هک  هاگنآ 
تسا  ناشیا  ماک  رد  يریذپلد  یکنخ  نوچمه  زات  تخات و  يامرگ 

دنور  یم  ورف  گرم  بوشآ  رپ  يایرد  رد  هنشت  بل  اب 
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تشاداو  يور  الاب  هب  دوزفا و  ناوت  یم  گرماب  ار  ایرد  نیا  بآ  اریز 
دنسانش  یم  اهوزرآ  نیرت  رب  ار  گرم  هب  ندیسر 

دنریگ  یم  ربارب  نیبگنا  ینیریش  اب  ار  یتسین  یخلت  يزابناج - ماگنه  و -
دوش  دنک  ودنیبب  بیسآ  ناشاه  غیت  راوگان  يدادیور  رد  رگا 

دننک  یم  شزیت  نارس  هب  دوخ  رس  رب  نآ  ندیبوک  اب  ادرف 
دوش  یم  وربور  نمشد  اب  شناشخرد  دیپس و  ریشمش  اب  هک  رگنب  ار  یئور  دیپس  کنیا  و 

درشف  یم  تشم  رد  ار  تخس  يا  هزین  هک  ینوگ  مدنگ  و 
دننک ، یم  ینابیتشپ  دمحم - ربمایپ - هداز  رتخد  زا 

تسا  هتخادنا  هار  هب  تخس  یگنابایه  راکیپ ، شتآ  هتساخرب و  كاخ  درگ و 
دیامن  یم  ار  یشخرذآ  اهریشمش  ششخرد 

تسا . نآ  ردنت  زین  نانآ  دایرف  دراد و  هارمه  ار  ناریلد  نوخزا  دنت  یناراب  هک 
دوش  یم  کیدزن  گرم  دسر و  یم  رس  هب  یگدنز  ات 
دنکیمن  راک  همانرب  کی  اب  هشیمه  راگزورهک ، ارچ 

دنداهنن  رتارف  ياپ  شیوخ  زرم  زا  ازسان  هب  دندرک ، هدامآ  یتسین  يارب  ار  یئاه  ناور 
دنتسویپ  یگنادواج  هب  دندروآ  اج  هب  هچنآ  اب  هک  ناشیا  کنخ 

دندیشوپ  ار  ادخ  هناخ  زا  رادید  هماج  یئوگ  دنتخانش ، اور  اهریشمش  مخز  يارب  ار  دوخ  رکیپ 
دننامب  هنادواج  هک  دنداهن  نادواج  تشهبرد  ياپ  هنوگ  نیا  هب  و 
دندومن ، اه  یناشفناج  ربمایپ - هداز  رتخد  ام - ياوشیپ  هاگشیپ  رد 
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دندیشوک . وا  يرای  رد  دندیشخب و  ار  دوخ  ناور 
دنتخادرپ  نآ  ياهب  رد  شیوخ  ناج  دندیرخ و  نارگ  سب  یئالاک 

دیسر  دنهاوخ  دوخ  هتساوخ  هب  گنرد  یب  دنداد  هک  ار  اهب  هار  نیا  رد  دندنویپ و  یم  ناناج  هب  ناج  زا  یئادج  اب  اریز 
دنتخادناین  یگدنکارپ  دنتفات و  رب  ناهج  زا  يور  دنتشذگرد ، دندرازگب  نیسح  قح  نوچ 
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دندیدرگ  گنهامه  یتخبشوخ  اب  نانآ  ناتخبکین - يا  هک - ارچ 
دید : هک  نیسح  ام  رورس 

تسا . یگدنناوخ  مرگرس  گرم  يوگ  دورس  دندمآ و  هتشک  وا  هب  هتسباو  ناناوج  ونادرم 
دنادرگ - راوشد  ار  شراک  نمشد  دزادرپ و  دوخ  ناگچب  زايرادساپ  هب  هک  نیگمشخ - ناریش  ناس  هب 

دیدرگگرم . يایوج  يرس  تخس  اب 
دندش  یم  ناتسادمه  وا  نتشکرد  زین  نت  رازه  داتفه  رگا  هک 

درب  یم  تخات  نانآ  نایم  هب  هنت  کی 
نآ یب  دنکـش ، یم  مهرد  ار  یمود  ودرد  یم  ولگ  ار  یکی  دنتفا ، یم  نارگیدو  دنوش  یم  یمخز  یخرب  دنزیرگ ، یم  همه  دزات  یم  نوچ 

دراذگب . يزیرگهار  هک 
دیدرک  ینامرفان  ار  ناربهار  هک  یهورگ  يا  دهد : یم  زاوآ 

دیتشادن  هاگن  ار  ینیئآ  نامیپ و  چیه  دیدومن و  یتسردان 
ادخ  ینابرهم  زا  دیشاب  رود  گنرین  ناوریپ  يا 

تفاین  هار  یتسود  یمرن و  هنوگ  چیه  امش  لد  رد  دیدرک و  يراگزاسان  نیتسار  شیک  اب 
تسا  هتسیاب  ناملسم - ره  رب  ام - نامرف  نتفریذپ 

هحفص 128 ] ] 

تسار . هار  رد  ندوب  ام ، زا  يربنامرف  تسا و  شیک  زا  ندش  رد  هب  ام ، زا  ینامرفان 
دسارهب  خزود  شتآ  ندیشک  هنابز  زا  هکتسه  یسک  ایآ 

دنک ؟ اورپ  ادخزا  دهد و  يرای  يراگتسر  دیما  هب  ار  امو 
دناسرب  نآ  هب  ار  دوخ  هک  يدیما  هب  ودرگن  یم  اه  بآ  هب  مارآ 

دنریگ . یم  ار  وا  يولج  دتفا  هار  هب  نوچ  یلو 
دزادرپ  یم  تخات  هب  ناشنایم  رد  یلع  دننام 

دبوکب . مهرد  هرابکی  ار  نانمشد  هنیس  رس و  شا  هزین  اب  دهاوخ  یئوگ  هک 
ربیخ  زور  درم  ریش  شردپ ، راتفر  نوچمه  - 

دحا  سپس  ردب و  زین  و 
دور یم  ورف  ناریش  هنیس  نایم  هک  شا  هدنرب  ریشمش 

راتشک ) رزج =(  زا  دزادنا و  یم  هار  هب  نوخ  يایرد  هدیرب - ياهرس  زا  - 
درآ  یم  دیدپ  دم  دیازفا و  یم  ار  ایرد  نیا  بآ  نانآ 

ددرگ  یم  رب  شا  هداوناخ  ناکدوک و  يوس  هب 
دراد  یمن  رب  شارخ  دوش و  یمن  دنک  شا  هبل  گرم ، فاکش  نهآ  غیت  هک  سوسفا  یلو 

ما  هدمآ  دوردب  يارب  هک  امش  رب  دورد  دیوگ : یم 
هدش . کیدزن  دنوادخ  ناتسآ  هب  نتسویپ  دیون  هدمآ و  نایاپ  هب  یگدنز  کنیا 
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تفایرد  ارم  گرم ، رگا  ونشب  مرهاوخ 
شارخم . ار  هنوگ  نزم و  هرهچ  رب  یلیس 

داهن . وت  لد  رب  ار  كانمهسيدادیور  راب  نم  ندش  هتشک  رگا 
دومن  ینارگ  یسب  نم  نداد  تسد  زا  غادو  هودنا  و 
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تفر . دهاوخن  نایم  زا  نایابیکش  دیون  شاداپهک و  نک  یئابیکش  هد و  يدنسرخ  تسا  دونشخ  نآ  هب  وت  يادخ  هچ  نآ ، رب 
ینک  يراتسرپ  وکین  ار  راک ) هدجس  ياوشیپ   ) داجس هک  منک  یم  شرافس  ار  وت 

تسب . دیاب  وا  اب  ار  يربنامرف  نامیپ  تسا و  تسار  هار  ربهر  نم  زا  سپ  هک 
یهانپ يوجتـسج  رد  شیوخ  ياـه  هلاـن  اـب  يو  نادـنزرف  نادـناخ و  دـنتخیوآ و  شنماد  هب  دـندروآرب ، نویـش  هدـیزگرب  ربماـیپ  هداوناـخ 

دندمآرب .
تفرگیم  الاب  گرم  هتشابنا  مه  رب  نارگ و  ياهجنر 

تفگ : هک  دوبر  یم  ار  وا  ناوت  بات و  تخس  یگنشت  و 
تسا  هدنسب  ار  امش  ادخ ، کنیا  هدیسر و  ناهج  زا  ندرک  چوک  ماگنه 

تسا . زاین  یب  هناگی  نامه  ناگدیرفآ  يارب  اهراک  رگشرامش  نیرتهب  هک 
تخادرپ ، شالتهب  تشگزاب و  ناشکندرگ  راکیپ  هب 

دندنکرب  نب  زا  ار  وا  مادنا  الاب و  تخرد  اهریشمش ، اه و  هزین 
داتفا و  نیمز  رب  هنهرب  ور و  هب  ات 

دش  هدوس  كاخ  هب  شا  هنوگ 
دربب  نت  زا  ار  وا  رس  ات  تسبرمک  رمش 

شناتشگنا  تسد و  دنب  داب  هدیرب  هک  - 
راوگرزب  نآ  رب  ملد  هودنا 

دیدرگ  کت  زیت  یناروتس  لامیاپ  شمادنا  تفرگ و  ياج  نانس  نانس  رب  شرس  هک 
دمآ  رد  هزرلهب  وا  نتفر  تسد  زا  اب  دوب  يرگید  زارفرب  یکی  هک  نامسآ  تفه 
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دزیر ورف  اه  هوک  ياه  هندرگ  نیرتالاب  هک  دنامن  یسب  و 
تفرگ ، ندیزرل  میبزا  ناهن - ناهج  رد  يدنوادخ - هاگ  تخت 

تفاکش  مه  رد  تخسرس  ياه  هاگیاج  دندمآ و  نویشهب  وا  يارب  ناگتشرف 
دنتخادرپ  یناوخ  همانکوس  هب  تشحو  زا  نایشحو  ناگدنرپ و 

دندیدرگ  دوخیب  دوخ  زا  نایرپ  دش  هدیشوپ  کیرات  يا  هدرپ  اب  هک  ناهج  و 
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دناسر  بش  هب  ار  دوخ  يدنمدرد - اب  دادماب - دیشروخ 
دومن  یم  مافدرز  دش ، دمآ و  ماگنه  نآ  هرهچ  يالاب  و 

تسیرگ  نوخ  وا  رب  نامسآ  هک  هتشک  نآ  يا 
هاگیاپ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  جرا  اه  يدنمجرا  هاگتخت  وا  گرم  اب  و 

دیدرگ ناریو  اه  يزارفارس 
دیناشون  یم  بآ  مدرم  هب  شا  هناخ  همشچ  هک  نهیم  زا  رود  هتخاب  ناج  يا 

دنداد  تسد  هدب  خرسياه  لگ  شنوخ  زا  دندیرب و  ار  شرس  یماک  هنشت  اب  و 
دندینادرگ ). باریس  ار  وا  شندرگ  نوگلگ  گر  زا  ای  )
شدنتسش  دوخ  نوخ  اب  هک  يا  هتشک  نآ  يادف  مناج 

دیشوپ . وا  رب  هماج  هدنزو  ياهداب  دوب و  هنهرب 
ندرب تخات  اه و  بسا  مس  اب  دنتفوک و  مهرد  ار  شا  هنیـس  هدنار و  وا  مادـنا  رب  ار  دوخ  ناروتـس  يزرو - هنیک  اب  یتسرپ - هناگدـنچ  هاپس 

دندرک . درخ  ار  وا  دبلاک  ناشاه 
تشگرب  يو  هداوناخ  يوس  هب  زین  وا  بسا 

تفاکش  یم  شا  هنوگ  اب  ار  نیمز  دیود  یم  راوس  زا  یهت  تشپ  اب  نوچ  و 
دندمآ  رد  هب  هدرپارس  زا  ینادرگرس  هلاناب و  نانز 

دریگب - شتآ  هودنا  يرایسب  زا  هدنامن  چیه  هک  یلد  اب  و  - 
دناشوپ  یم  نیتسآ  اب  ار  دوخ  هرهچ  هک  تسا  نیگهودنا  نز  نآ  یکی 
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يو . ششخب  گشرس ، تسا و  وا  يرسور  شتآ 
هتفر  اجک  دیشخب  یم  يدنمجرا  وا  هب  هک  نآ  دناد  یمن  هدرب ، شدایزا  ار  زیچ  همه  اهدادیور  یتخس  هک  تسانآ  يرگید 

دیامن . یمگنت  وا  رب  نیمز  هنهپ  هتسب و  وا  رب  اه  هار  همه 
تفگ . ناوتن  هک  هدرک  رازن  شنانچ  هودنا  دنک و  یم  نویش  هدزمتام  بنیز 

مناور  هتخودنا ي  سک و  هناگیيا  مردارب و  هک  دراد  یم  رب  اوآ 
ما  هتساوخ  دیما و  هانپ و  روای و  يا  و 

نیسح  يا  يدوب  ششخب  زا  رپ  يراهب  ناراب  نوچمه  ناگدرم  ردپ  يارب  هک  يا 
دندنکفا  رود  یئاج  هب  ار  امامش  زا  يرود  زا  سپ  نانز  هویب  تسرپرس  يا  و 

اه  يدنمجرا  اه و  ینیشن  هدرپ  اه و  یگدیشوپ  نآ  زاسپ  مردارب 
دنرب  یم  امغی  هب  ار  ام  ياه  هماج  ناگیامورف  دنا و  هدمآ  ام  گنج  هب  یناشوگ  زارد 

دنا  هدزمتام  تنارتخد  كاپ  ياهاط  هداز  يا 
دننک  یم  ششخب  دوخ  نایم  ار  نآ  نایهاپس  دور و  یم  جارات  هب  وت  يالاک  راب و 

تفر  داب  رباهوزرآ  دیما و 
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دیدرگ  دوبان  زین  نید  یئاسراپ و  شناد و  وت  گرم  اب  و 
دوشگ  هدنخ  هب  بل  هنامداش  ینید  یب 

تفاکشب  ار  اه  هنوگ  ات  تسیرگ  نادنچ  يزارفرسهدید  و 
دش  کشخ  یباداش  يزبس و  رس  زا  سپ  اه  يرترب  راز  نمچ 

تفهن  روگ  رد  هرهچ  هتفه  ود  هام  و 
ام اب  شکمشک  هب  نانمشد  تسد  هدنام  هکیئاهرداچ  ندوبر  يارب 
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تسا  مرگرس 
تسا هدوبن  ام  ياین  ناگدیرفآ  نیرتهب  يرادنپ  هک 

دندوب ؟ اجنآ  هکنیتسخن  نادرمریش  اب  نم و  ياهوراب  نآ  دش  اجک 
دندرب ؟ یم  تخات  راگزور  ياهدمآ  شیپ  رب  دنتخادرپ  یم  ندیود  نوچ  هک  .

دیتفهن  يور  هک  هتفه  ود  ياه  هام  امش  ربمایپ  هداز  يا 
دمآ  شدرگ  رد  کین  يا  هنوگ  هب  هن  دومن و  خر  دیشروخ  هن  رگید 

درتسگ  نیمز  بیشن  زارف و  رب  ار  دوخ  نماد  اهربا  هن 
تخیر . ورف  رابگر  اهردنت  شرغاب  هارمه  هن  دوشگ و  هدنخ  هب  بل  دیپس  ياه  هفوکش  هن 

دنتخادنا - هار  هب  ار  هدیزگرب  ربمایپ  رابت  وهداوناخ 
دنراد یئاورپ  دنوادخ  رفیک  دیون و  زا  هکنآ  یب  ینادرگرس و  اب  مه  نآ 

دندرون  یم  مهرد  ار  اه  نیمزرس  ناروتس  اب 
دنراذگ . یم  رس  تشپ  دنت  ياه  ماگ  ابار  زارد  رود و  نابایب  اه  غرم  رتش  هک  یباتش  اب  مه  نآ 

دنراد . ار  - دنه هداز  دیزی  دوخ - ياوشیپ  گنهآ 
دنه  ناگداز  رب  داب و  دنه  رب  نیرفن  هک 

شهودنا  هک  یگرزب  یماکخلت  يا 
دنازرل  یم  ار  هنوگ  دفاکش و  یم  ار  لد 

دوش ؟ هتشکهنشت  بل  اب  البرک  رد  نیسح  ایآ 
ددرگ ؟ باریس  وا  نوخ  اب  هدادبآ  دیپس و  ياه  ریشمش  و 

دندرگ ؟ هدزمتام  ینیسح  دنمجرا  ناوناب 
دزودب ؟ اهنآ  رب  مشچ  نتفر  هار  ماگنه  هب  دازآ  هدرب و  ره  و 

نیشناج  کی  زج  تسین  سکچیه  وا  یهاوخنوخ  يارب 
دشاب  هناگی  شفرد  نوچمه  يا  هنومن  دیایب و  وا  زا  سپ  میراد  یم  دیما  هک 
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هک  يرورس  و  هتفای ) هار   ) يدهم و  هتساخ ) ياپ  رب   ) مئاقتسوا
دنیوا  هاپس  نامسآ  ناگتشرف  دتفا  هار  هب  نوچ 

تشارفادهاوخ  رترب  هچ  ره  ار  ام  شیک  نوتس  دوش  راکشآ  نوچ 
تفوک دهاوخ  مهرد  ار  ینید  یب  یتسرپ و  هناگ  دنچ  ندوتس  و 

ددرگ  یم  ابیز  نآ  لاهن  دش و  دهاوخ  گرب  رپ  یئامنهار  تخرد  راسخاش  هاگنآ 
دزیخ . یمن  رب  يراگزاسان  هب  یئاوآ  چیه  دناوخیم  تسار  هار  هب  ار  مدرم  هک  یسک  ربارب  رد  و 

دنربب . يا  هرهب  وا  هب  نتسیرگن  زا  روجنر ، ناگدید  دیاش 
دنبای . دوبهب  دنوش و  نشور  رامیب  ياهمشچ  و 
دریذپیم  ماجنا  وت  رد  ناشزار  ناربمایپ  همه 

يراد  ياج  همه  نایاپ  رد  وت  دنرمشرب  ار  ناشیا  نانیشناج  هک  هاگنآ  و 
دنوادخ  همان  داینب  يا  یحو  نادنزرف  يا 

میسریمن  نآ  ماجنارس  هب  میور  شیپ  ناشاه  يرترب  ندرمش  رد  هچ  ره  هک  نانآ  يا 
هدینادرگ  ناور  ار  اهنآ  ملد  غاد  هودنا و  هک  ما  هتسارآ  يربلد  نوچمه  ار  میاه  هدورس 

دنزادرپ  یم  یئارس  همانکوس  هب  دناوخرب  ار  اهنآ  كانهودنا ، ياهتخابلد  نوچ  و 
یک ؟ دنتسرف و  یم  ورف  ار  دوخ  کشرس  اروشاع  ههد  رد 

دنار . یم  شیپ  هب  ار  اه  نآ  اه  گشا  يوگ  دورس  هک  هاگنامه 
دریگ . ياجتشهب  يانخارف  رد  اهنآ  یگدنخرف  هب  ادرف  هک  تساراودیما  بجر 

تسا . هدمآ  گنت  ناگمه  رب  هک  درگنب  ار  مدرم  ندش  هتخیگنارب  ياج  دیایب و  هک  هاگنامه  یک ؟ و 
متخادنا  راک  هب  متشاد  ناوت  رد  هچ  ره  امششیاتس  رد 

یکین رگا  هک  مراد  ینانخس  اه و  هدورس  امش ، نوماریپ  رددیاتـس  یم  ار  امـش  شیاتـس ، دوخ  هک  شزرا ؟ جرا و  هچ  ارم  يرگـشیاتس  یلو 
یئاج هب  نآ 
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دیامن . یم  زیچان  زاب  دسرب  زین  هدننک  زاین  یب 
تساخرب  دناوتن  وپاکت  هک  تسایسک  شالت  دوخ  نیا  و 

دوش  یم  هزات  ون و  یمه  امش  يارب  نم  کشرس  یماکخلت و 
دشوپ  یم  نتشیوخ  رب  هنهک  يا  هماج  اه  جنر  يرای  هب  تسا  مهودنا  نتفای  شمارآ  يارب  یئوراد  هک  ما  یئابیکش  و 

راد  دای  هب  ارم  ادرف  ربمایپ  رسپ 
دباتش  یم  شیوخ  رورس  هانپ  هب  هدنب  ره  ادرف  هک 

نم  دینارگشیاتس و  يارب  يا  هرهب  امش 
دریذپ ماجنا  امش  هرابرد  هدیسر  ياهدیون  هک  تسادرف  مدوتس و  ار  امش 
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دنیآ  دورف  امش  ياهارس  رد  ناراودیما  هک  هاگنآ 
دنباییم . ار  شیوخ  ياه  هتساوخ 

اه ! يرترب  ناگداز  يا 
تسین  هتسارآ  درخ  لد و  هیاریپ  هب  هک  ددرگ  یم  یسک  راچد  تشگب  امش  زا  هک  ره 

دینم  هشوت ي  اه - یتخس  ماگنه  ندش و  هتخیگنارب  زور  رد  هکنانآ - يا 
دنیشن ! یم  ورف  امش  تسد  اب  هدنکفا  مناج  هب  يرامیب  درد و  هک  یشتآ  و 

ناتاه  يزارفارس  هدرب  تسا و  امش  زیچان  هدنب  یسرب 
دشاب . امش  هدنب  هک  سب  ار  وا  يدنلبرس  نیا  و 

یک ؟ ات  و  داب ! امش  رب  ادخ  دورد 
 " دنکارپ یم  ار  نآ  شوخ  يوب  دزیر و  یم  ورف  اهرازلگ  اسخر  رب  ارکشرس  ناراب  ربا ، ناگدید  هک  هاگنآ  ات 

دیوگ : یم  هک  وا - رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ - هتخابناج  هداز  رتخد  ام  ياوشیپ  كوس  رد  تسا  وا  زا  مه  و 
دراد  رفس  گنهآ  هدوب  مرب  رد  نونک  ات  هک  يرای  " 

تسا  هتخاس  روانش  نینوخ  یگشا  رد  ارم  و 
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دنیشن  کشا  هب  مشچ  رگا 
دزاس . یم  ناور  ار  هدنشخب  یئاه  همشچ  دفاکشب  مه  زا  هک  ینیمز  نوچمه 

يدینادرگ  راکشآ  ار  هتفهن  ياه  هودنا 
دنک یم  دنلبار  دوخ  هلان  شکرس  هدشن و  مار  ياپراچ  دومیپ ، ار  نابایب  دنمروز ، رتش  هاگ  ره  هک 

دوش  یم  هزات  مدبمد  نم  سوسفا 
دیامن یم  رتروانهپ  زور  ره  میارسمتام  يانخارف  و 

ما ، یگدادلد  راکناتسب  اب  هارمه  نم  يراوخ  ناهاوگ 
دندروآرد شراگن  هب  هدینادرگ  هراپ  ار  ملد  هک  ار  يرامیب  نآ  ما و  یگتفیش 

تسا  گشا  يایرد  رد  روانش  هتفر و  ورف  و  هدنراب ، ربا  نوچمه  میاه  کلپ 
دشک یم  هنابز  هک  نازوس  یشتآ  زا  هدیتفت  ملد  و 

هدز  كاچ  كاچ  ار  ما  هنوگ  دکچ  یم  ورف  هک  یمرگ  گشرس 
تسا  هدومن  ون  ار  يدوخیب  هشیپ ، دج  هدننک  یخوش  نآ  و 
هتساک ، ار  ما  یباداش  هودنا ، نتفرگ  الاب  هک  مداتفا  يزور  هب 

راکشآ يا  هنومن  تسا و  دنمدرد  نت 
هدیناشوپ  نآ  رب  يرازن  زا  یئاه  هماج 

هتفرگ  ياج  نآ  رد  روانهپ  ياهریشمش  هک  تسا  یگدرمژپنهاریپ  نآ  نهاریپ  و 
مسارهربنم  رب  نم  يدوخ  یب  يوگنخس 
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دزادرپ  یم  راتفگ  هب  یئاسر  یئاویش و  اب  نانآ  یئادج  زا 
لاوش  مجنر  تسا و  مرحم  مهودنا 

تسا  یئارس  همانکوس  یگتخوسلد و  رسارس  نم  نشج 
مروانهب  طیسب و  هشیدنا  رد  نم  هدرتسگ  دیدم و  یئابیکش 

تسا  يوگ  دورس  جزه و 
( ناباتش ناوارف و   ) حراسم رفاو و  زین  مکش  رس  و 

دندوبهدرک  چوک  سپس  هتسیز و  نآ  رد  هک  ناشاهيارس  ناشن  دنتفر و 
دیدرگ  دیدپان 

دینش  ناوت  یم  اج  نآ  زا  ار  نایارس  همانکوس  دایرف  اهنت  زورما  و 
دز  نآ  هب  انشآ  انیگنر  ات  دومن ، هنهک  ارنآ  نیمزرس  هزات ، ياهدمآ  شیپ  گرم و 

تسیرگن  نآ  هب  هریخ  تشادرب و  ار  دوخ  هاگن  كانمهس ، يدادیور  يارب  و 
تفاب  مه  رد  زین  ار  شا  یگدیسوپ  هماج  نآ ، شخب  یئابیز  يرآ 

درب نایم  زا  تفرگ و  دوخ  ریز  ار  اه  هناشن  همه  دمایب و  كاخ  درگو و 
مدرک  يراز  هب  زاغآ  یگدادلدو  درگ  رد 
زوسلد . یئوگ  زردنا  هن  دوبيرای و  هن  هک 

نایم  ردنازوس  ياه  هآ  شتآ 
متفگ : یم  دیشک و  یم  هنابز  ما  هنیس 

دزابب ؟ گنرین  مدرم  اب  راگزور  هک  تسا  یتفگش  ياج  هچ 
دیامن ؟ یتسردان  دوخ  ندز  مه  رب  مشچ  اب  و  دتفا ، یهارمگ  هب  دنک ، متس 

دش  راکشآ  شا  یهارمگ  دمحم  نادناخ  رب  يرگدادیب  رد 
داتسرف ، ناشهار  رس  رب  ار  هدننک  ساپ  ناگس 

تشاد  او  يراکش  ناغرم  رب  متس  هب  ار  هایس  غاز 
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دینادرگ . هریچ  ناگچب  ریش  رب  ار  گنر  کی  مد  ره  یگنز  و 
تخادرپ  هنارگدادیبياه  يزارد  تسد  هب  هدنزگ  گس 

دادیور نیا  ینارگ  زا  اتفگش  درب و  تخات  نکش  راکش  ریش  يوس  هب  و 
دندرک . نتسج  زیگنا  ساره  يا  هنوگ  هب  گنل  ياهراتفک 

تساخرب يربارب  دربن و  هب  ناریش  يارب  ریش  و 
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وا  نیشناج  نادنزرف  ربمایپ و  رابت 
شناد ، ياهدیلک  هتسجرب و  ياه  يراوگرزب  همشچرس  و 

دیآ ، یم  دورف  ناشیا  رب  وا  یحو  هک  دنوادخ  ، شناد ناروجنگ 
دننام یم  افرژ  مک  بآ  هلاچ  کی  هب  نآ  ربارب  رد  مدرم  هک  شناد  ياهایرد  و 

وا ، ناگدنیاتس  ناگدنتسرپ و  و  ادخ ، يوس  هب  ناگتشگزاب 
دناشوپ - یم  ار  اج  همه  بشهدرپ  هک  هاگنامه  یک ؟ و  يو - ناگدنرآ  دای 

دنهد ، یم  كاروخ  ار  ناگنسرگ  هک  زامن  وهزور  نادرم 
تسا  زاب  ناش  یگدنشخب  تسد  دنرامش و  یم  رت  هتسیاب  دوخ  زا  ار  نارگید  زاین 

نشور  هار  يربهر ، هاگ  دنا و  هدنراب  ربا  ششخب  ماگنه 
دنباتش  یم  اه  يرترب  يوس  هب  هک  ینارورس  دربن  زور  رد  و 

يراگتسر  ياه  یتشک  يربهر و  ياه  هار 
دتسیا  یم  ایهب  کین  راک  زا  رپ  یئوزارت  اب  زیخاتسر  زور  رد  ناشیا  رادتسود  هک 

دنهد  نخس  داد  ناشیا  شیاتس  رد  دیابهکنانچ  دنناوتن  ناگدنیارس 
شا . ینامسآ  همان  رد  تسادخ  نانآ  رگشیاتس  هک  ارچ 

هزیکاپ  یهاگشرورپ  دنراد و  نابات  دادماب  نوچمه  يداژن 
درآ یم  دورف  رس  نآ  ربارب  رد  كامس  راد  هزین  هراتس  هک 

دمحم  ادخ  ناگداتسرف  نیرتهب  نانآ  ياین 
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هتفای  ماجنارس  وا  مان  هب  يروآ  مایپ  همان  هک  تسا  زوریپ  راکتسرد و  يامنهار  نامه 
زین - اورنامرف  هدنیاشگ و  حتاف و  و  تسا - هدنرب  نایاپ  هب  متاخ و  وا 

دشوپیم مشچ  اه  شزغل  زا  هک  یهاوگ  یجنایم و  و 
اناوت  يادخ  هدیزگ  رب  هکلب  تسا  اه  غورف  نیتسخن  وا 

دوش . یم  دنکارپهک  یشوخ  يوب  نامه  و 
لقث  ود  زا  هنومن  نیرترب  یتسار  هبو  تسا  ناهج  ود  رورس 
اه يراکدب  رفیک  زا  مدرم  هدنهد  میب  يوگ و  زردنا  نامه  و 

دش  یم  هدیرفآراگزور  هن  يدوبن  رگا 
دیدرگ . یم  راکشآ  اه  غارچ  اه و  هاگشتسرپ  نایناهج ، يارب  هن  و 

تسا لوتب  همطاف  نانیا  ردام 
هدوشخبب - وا  رب  همه  نابهاگن  دنوادخ  هک  امنهار  هتخیگنارب  هشوگ  رگج  - 

دنام  یم  یتشهی  نانز  مشچهیس  هب  هتساخرب  نایمدآ  نایم  زا  هکنآ  اب 
تسا  وا  یئایبز  هوکش و  رگشرازگ  نامسآ  زا  هدمآ و  دورف  همان  و 
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تسا  ربمایپ  نیشناج  یضترم  مه  ناشکاپ  ردپ 
راکشآ لعشم  امنهار و  شفرد  نامه 

وا  نآ  زا  كرتس  شرازگ  میظع )=  ابن   ) هک رورس  نامه  و 
درب . دناوت  نآ  زا  اهدوس  اه  یتسار  رگادوس  هک  تسا  راوتسا  يا  همانرب  يو  یتسود  و 

هداد  وا  هب  يربنامرف  تسدمخریدغ  رد  مدرم  هک  تسا  یتسرپرس 
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دندروآ  دورف  ار  شیوخهتشاد  الاب  ياه  ندرگ  راک - نیا  رس  رب  و -
دنک ، یم  ادج  نایغای  نتزا  رس  راکیپ - زور  رد  هک - تسا  روالد  ریش  نامه  وا 

دزیر . یم  ار  ناشنوخ  دنکش و  یم  مهرد  ار  ناشرکیپ 
يو  رادتسود  وا و  ریشمش  ادخ و  ریش 

وا . زوسلد  نیشناج  دمحا و  ناربمایپ  نیرت  هدوتس  ردارب  و 
دوب  وا  تساوخ  نارب و  غیت  وزاب و  روز  هب  یتسار 

دنتسشن یناوخ  همانگوس  هب  ناشیک  دب  هک 
امنهار  هزاورد  يا  مالسا و  روای  يا 

هتشارفارب ! ناه  ندرگ  اب  یئاه  تب  هدننکش  يا 
البرک  رد  هک  يدوشگ  یم  نیسح  رب  هدید  شاک  يا 
دنک یم  يرادساپ  شی  اه  هدرپارس  زا  ناشکندرگ  نایم 
دنیامن  یم  دوخ  دنشک و  یم  هیهش  هدنود  ياه  بسا 

دنوریم ورف  ماف  هیس  نوخ  زا  یئایرد  رد  ناباتش  شوک  تخس  نایگنج  اب  هارمه  و 
دندرگ  یم  نایامن  اه  شخرذآ  نوچمه  اه  هزین  اهغیت و 

دنوش . یم  هدیبوکنادرگ  هلک  رب  دننز و  یم  قرب 
دنکفا  یم  نازوت  هنیک  نایم  ار  گرم  ششخب ، يایرد 

دنام  یمن  يرادساپ  چیه  دتفا و  یم  يور  رب  دوخ  ات 
هدیرب ، شندرگ  گر  هک  داب  وا  یخرب  مناج 

هتسشن  وا  رب  كاخ  داتفا و  نینوخ 
هداتفا  يرانک  رد  هنشت  بل  وا  تسا و  زیربل  بآ  زا  دور 

دنیب  یم  متس  تخس  يا  هجنکش  ریز  رد  هک  هداوناخ  زا  رود  هب  نهیم و  زا  رود  اهنت ،
هدیدغاد - هدزمتام و  نمادکاپ - ناوناب 
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دنزادرپ  یم  یئارس  همانکوس  يراز و  هب  نانمشد  نایم 
دنشک  یم  نیمز  رب  نماد  یگدرسفا  اب  البرک  رد 

دنکفا  یم  نانآ  يوسهب  ار  دوخ  گنرین  ریت  هزین و  راگزور ، و 
دنناشوپ  یم  نیتسآ  هشوگ  اب  ارناشاه  یئابیز  غورف 

دنراد رانک  رب  نانمشد  هریخ  هاگن  زا  ار  دوخ  ات 
دنک  یم  يراز  هک  مروخ  یم  غیرد  بنیز  رب 

تسا  ریزارس  وا  هرهچ  رب  گشا  ناراب  و 
نم ! دیما  سک و  اهنت  يا  مردارب  : ) دهد یم  زاوآ 

مراد ؟ ار  یسک  هچ  دیامنب  نم  هب  ار  شا  یئورشرت  راگزور  رگا 
دنک  یتسرپرس  ار  نانز  هویب  دنازوسب و  لد  ناگدرم  ردپ  رب  تسیک 

)؟ دهدب زردنا  ار  نارگدادیب  و 
دنز  یم  یلیس  دوخ  هنوگ  ود  رب  يراتفرگ  یتخس  زا  هک  مرب  یم  هودنا  همطاف  رب 

تسا نیگهودنا  روجنر و  تخس  و 
تسا  نینوخ  شیاه  گشا  هدش و  مخزشیاه  کلپ 

هتسب  رب  تخر  شلد  زا  یئابیکش  و 
دشکرب  رد  هتشکات و  دهاوخ 

دنک . كاپ  ار  نوخ  همه  نآ  شا  يرسور  زا  يا  هکیراب  اب  و 
دوش  یم  مخ  نوگلگ  يولگ  نآرب 

دنز . یم  دولآ  كاخ  نادند  بل و  نآ  رب  هسوب  نازوس  یلد  اب  و 
دننار  یم  ار  اهنآ  هک  مروخ  یم  سوسفا  ربمایپ  نایگ  درپ  رب 

دنراد  یم  او  یئامیپ  هار  هب  شهوکن  ابو 
تفهن  يور  كاخ  رهپس  رد  هک  دننکیم  يراز  هتفه  ود  هام  نآ  رب  زین  ناشیاو 

دیدرگ  ناهن  روگ  نایم  رد  هک  اه  هشیب  ریش  نآ  رب  و 
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ار  ردارب  رگیدو  دناوخ  یم  ار  ردپ  یکی 
تسین  يزوسلد  رادتسودچیه و  دنراد و  اه  لد  درد 
هدومن  نتشیوخ  یب  ار  درمکاپ  نانچ  زین  گرم  جنر 

دنک  یم  مه  ار  تسوپ  هک  تسا  زارد  یلاگنچ  ار  گرم  اریز  دزادرپ  یمن  یئوگخساپهب  هک 
دراد  شارخلد  يا  هیرگ  زین  کچوک  همطاف 

دنازوس . یمشتآ  هب  دنز و  یم  مخز  ار  هنیس  هک 
دیابرب . ار  شیاهرویز  ات  هتساخرب  وا  اب  شکمشک  هب  يروناج 
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دوش رود  يو  زا  دنک و  یگداتسیا  هک  دشوک  یم  هنانمادکاپ  وا  و 
دناشوپ  یم  نیتسآهشوگ  اب  ار  هرهچ 

دنگنجیم . وا  اب  دراد و  یم  زاب  شا  هماج  يامغی  زا  ار  هدش  نیرفن  نآ  و 
دناوخ  یم  یسر  دایرف  هبار  اوشیپ  رورس  نامه  دوخ  ياین 

دوش . یم  هدنک  ياج  زا  شلد  هراب  کی  هتشذگ  ینامداش  نآ  زا  سپ  و 
دندیسر  دوخ  يوزرآ  هب  نانمشد  ام  ياین  يا 

دنا هدوشگ  شنزرس  هب  نابز  نونکا  دنتشاد  یم  ناهنپ  ار  امینمشد  هک  نانآ  و 
تفر  ام  ینابیتشپ  تسرپرس و  ام  ياین  يا 

دنامن ام  زوسلد  رادهگن و  رای و  و 
دیدرب ، نایم  زا  ارام  امش  مدرم 

تسا  ریگ  هناشن  ناور و  گرم  ریت  کنیا  دیدرک و  هابت  دوب  هدش  ام  هرابردهک  ار  یئاه  شرافس 
ارهز ! همطاف  يا 

دیاس  یم  نیمز  رب  هک  رگنب  ار  نیسح  هرهچ ي  زیخرب و 
تسا ، كاخ  درگ و  زا  شدوپ  رات و  واگرم  هماج 

دنک  یمن  يراز  وا  كوس  رد  مه  یسک  دنا و  هداد  شیوشتسش  ندرگ ، گر  نوخاب 
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دنا  هدرب  امغی  هب  اهریشمش  ار  وا  ناگچب  ریش 
دنا . هتفاتش  نانآ  رادید  هب  يراکش  ناگس  اه و  هچب  راتفک  تارف ، ياه  هنارک  رد  و 

دنا  هداد  ياج  نانس  نانسرب  ار  وا  يالاو  رس 
دنا ). هدرک  بوکدگل  ار  وا  هنیس  رکیپ و  نمشد ، ناروتس  و 

دننک  یم  يراز  شا  یئادج  تشحو  زا  نابایب  نایشحو 
دنزادرپ یم  یناوخهمانکوس  هب  نایرپ  دناشوپ  ار  اج  همه  هک  یکیرات  هدرپ  و 

دیرگ  یم  وا  يارب  نامسآ  دیآیم و  رد  هزرل  هب  نیمز 
دندمآ . تفر و  رد  دادماب  هاگماش و  ره  ردناغرم  و 

دهد  یم  كاچ  نابیرگ  شا  يراتفرگ  یتخسرس  زا  دروخ و  یم  سوسفا  وا  رب  راگزور 
دراب . یم  کشا  شا  یندشن  کشخ  ياه  کلپ  و 

دینک  یسر  دایرف  تفر  دمحم  رابت  رب  هک  متس  نیا  رد  نادرم  ناه 
دزیخرب ؟ شتالت  ششوک و  هب  نانآ  یهاوخنوخ  يارب  هکنآ  تسا  اجک 

هداتفا  البرک  رد  هنهرب  نینوخ - يرکیپ  اب  نیسح -
هدناشوپ  ار  وا  رکیپ  يا  هماج  نوچمه  رازگیر  نآكاخ  و 

هدزمتام  نادرگرس و  وا  هداوناخ 
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نایامن  هدرسفا  یئاه  هرهچ  اب 
زوت - هنیک  نانمشد  دنا و - هدمآ  راتفرگ 

دناهدینادرگ  راپسهر  ناگدیرفآ  نیرتدب  يوس  هب  نارتش  نالاپ  زارف  رب  ار  نانآ 
هدیشک  ریجنز  دنب و  رد  ار  نیدباعلا ) نیز  ناگدنتسرپ =(  رویز 
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دزوس . یمن  وا  رب  لد  ار  سک  چیهو 
دشخب ، یگدنز  ار  ناگدرم  دزوبمارآ و  يداب  نوچمه  هک  شوخ  یئوب  رگم  دربدهاوخن  رد  هب  ام  لد  زا  زیچ  چیه  ار  هودنا  نیا 

دشاب  هتشاد  يدهم  یلع و  ربمایپ و  زا  ياهناشن 
دنک  نامرد  ار  راتفرگ  نارامیب  و 

دنیاجک  هک  دراد  رب  گناب  وا  یچراج 
دسر ارفشخب  يداش  يزور  هاگ  نآ  نیسح ؟ ناگدنشک 

دنریگب . ار  ششفرد  نوماریپ  ناگتشرف  نایرپ و  و 
ور رد  ور  گرم  تسا و  گنهاشیپ  ساره 
دنزیوآ  یم  تخرد  هنت  ود  رب  ار  و ... ... 

دوب  دنهاوخ  یشیاشگ  ويزارفارس  راد ، ندرک  اپرب  نیا  دوشرادومن و  ناش  یتسپ  ات 
يزوت  نیک  هانگ و  و  ... و ... 

دنیاشوک . تخس  ینوبز  يراوخ  رد 
میتسرف  یم  نیرفن  نانآ  رب  دندرک  هک  یناهانگ  يارب 

دزیخ یم  رب  نانآ  روگ  زا  اهشزغل  همه  شتآ  و 
تسین  ریذپ  نایاپ  نم  درد  رپ  یتفگش  ربمایپ  هداز  يا 

هدش . ریگیاج  مرکیپ  همه  رد  هودنا  و 
میرگ  یم  امش  رب  یکشرس  نانچ  اب 

دنامن . یهت  اه  نآ  ياج  دننک ، غیرد  ندیراب  زا  نامسآ  ياهربا  رگا  هک 
دیدرگ . یمن  یئوکین  نیا  هب  وا  قوذ  يدوب  یمن  وت  رگا  ریذپب  رادب و  گرزب  شیوخ  یهرزا  ترهم و  هدنب  زا  ار ) زیچان  ناغمرا  نیا  )
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تسا  یلح  یسرب  زا  یئاه  هدورس 
دیامن  یم  اسر  شوخ و  نآ  هتشر  ياه  هرگ  هک 

تسا . ابیز  رهوگهب ، هتسارآ  دنبولگ  وچمه  و 
هدرک  زارد  تناتسآ  هب  یتسد 
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یشوپ  یم  مشچ  وا  شزغل  زا  يا و  هدنشخب  - ربمایپ دنزرف  يا  وت - هک 
دیایب  نوچ  هک  دراد  دیما  بجر 

دراد . وتهب  یمرگتشپ  تسا و  وت  رگشیاتس  هک  ددرگ  هتفریذپ  تهاگشیپ  رد  اه  نآ  يرایتسد  هب 
یهاگهانپ  وت  ددرگ  زاب  هک  گرم  زا  سپ 

ناراب ربا ، هک  هاگنآ  ات  یک ؟ اـت  داـب و  وت  رب  ادـخ  دوردـیناسر  یم  شیاـسآ  ياـنخارف  هب  ار  وا  وت  دوش  گـنتوا  رب  نیمز  هنهپ  هک  هاـگنآ  و 
دنکارپ "  یم  ار  شوخ  يوب  دزو و  یم  اهداب  مرن  دزیر و  یم  دورف  ار  گشرس 

: دیوگ یم  هک  يو - رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ - هدازرتخد  ام  ياوشیپ  كوس  رد  تسا  وا  زا  مه  و 
درآیم  روش  رس  رب  ارم  اه  هناشن  لاهن و  رپ  یئارس  زا  دای  هن  " 

تسا  ( تخرد هنوگ  کی  اب  ینیمزرس  ملس =(  يذ  هشوگ ي  رد  هک  یملس - ربلد - نآ  رب  دورد  هن  و 
یگتخابلد - رس  زا  هک - يا  هدادلد  يارب  هن 

میامن یم  یگتفیش  تسا  ریزارس  ردنت - زا  يدشن  ادج  ياهرابگر  ناس  هب  يو - کشرس 
متشاد  زاردیگنرد  اجنآ  رد  زور  کی  هک  یئاه  هناریو  رب  هن  - 

متخادرپ - وگتفگ  هب  هریت  نآ  مدرم  نانیشنرداچ و  اب  و 
میوگ  یم  مزیوآ و  یم  ناوراک  يوگ  دورس  ناماد  هب  هن 

( نک یئوج  سرپ و  ناگیاسمه  زا  يدیسر  هوک  فاکش  نآ  هب  رگا  )

هحفص 145 ] ] 

مدروآ  دای  هب  ار  نیسح  مرورس  هکلب 
تسا هداتفا  هنشت  يراتفرگ ) جنر  الب =(  برک  اب  البرک  رد  هک 

دیدرگ  ناور  مکش  رس  دنامن ، ما  یئابیکش 
تخیمآ  رد  يرامیب  ابيرادیب  تفرب و  مناگدید  زا  باوخ 

دش  ریزارس  اه  گشا  دیشکینادرگرس و  هب  لد  راک 
منک  يریگ  ولج  اه  نآ  اب  دوخ  نوخ  نتخیمآ  نتخیر و  زا  متسناوتن  و 

دنتفرگ ، ار  شنوماریپبوشآ  رپ  یئایرد  نوچمه  شیک  دب  نایهاپس  هک  منک  یمن  شومارف  ار  وا 
دنمدرد  ام  شیک  دندوب و  يزوریپ  دیما  هب  رگشل 

دندروخ  یم  خرچ  البرک  رد  وا  درگ  ادرگ  هارمگ  ناراک  راوس 
دوب  هدش  رک  نانآ  ياه  شوگ  دینش و  یم  دنوادخ 

تخات  یم  اهوزرآ  ناراوسهش  يوس  هب  ناباتش  گرم 
تفاتش  یم  ناشیوس  هب  ماگ  یب  یئوناز  ابیتسین  و 

تسناد - یم  دوب  هتشذگ  يدنوادخ  همان  هماخ و  نایم  ار  هچنآ  هک  وا 
دیسرپ دوب  ناور  نآ  کشرس  هک  یمشچ  اب 
تسا ؟ مان  هچ  ار  كاخ  نیا  مدرم  يا 
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دندز دنویپ  نخس  هب  ار  نخس  هتفرگ و  یشیپ  خساپ  ردنانآ  و 
ناه  تفگ : دنناوخ ، یم  البرک  ار  اجنیا  : 

نابیرگ هب  تسد  ام  اـب  گرم  هک  دـیرآ  دورف  ار  اـهرابداد  دـهاوخ  يور  دـنلب  ياـه  هتـشپ  تسپ و  ياـه  نیمز  نیا  ناـیم  رد  زین  اـم  گرم 
تساهدش .

دیسرب  دایرف  هب  كانمهس  يدادیور  رد  نادرم  يادنام  دهاوخن  رادیاپ  زیچ  چیه  ادخ  زجو  تسین  ام  هار  هب  مشچ  یگنادواج 
دوب - اوران  نآ  رد  راکیپ  هک  یهامرد  مه  نآ  دروآ - ناغمرا  هب  هناراکمتس  ار  یناهگان  یئاه  گرم  هک 
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دزادگ  یم  یگنشت  زا  اهرگج  هک  تسا  اج  نیا 
ددرگ یمباریس  نوخ  هدش  ناور  اب  اهرکیپ  و 

دننک  یم  ناهن  يور  ناشخرد  ياه  هام  هک  تسا  اج  نیا 
دیارگ یم  یکیرات  اب  هتفه  ود  هام  دریگ و  یم  دیشروخ 

دننکفا  یم  دنب  رد  ار  شیوخ  نارورسهناراکمتس  ناگدرب  هک  تساج  نیا 
دنیآ یم  راتفرگ  ناراتسرپ  تسد  رد  نارس  و 

دوش  یم  نوگن  رس  كاخ  يور  رب  اهرکیپ  هک  تسا  اج  نیا 
ددرگ . یم  سکرک  دغج و  كاروخ  و 

دنراپس ، یم  كاخ  هب  نآ  رد  ار  ام  هک  يا  هناخ  تسا  اج  نیا  و 
میتسیا یم  رواد  هناگی  هاگشیپ  رد  نمشد  اب  هدش  هداد  دیون  هک  یماگنه  و 

گرم ! کنیا  نارای ! هک  تشادربگناب  سپس 
دنداهن . شیپ  ماگ  راکش  ریش  ناریش  سپ 

ناشخرد - یناشیپ  اب  دوب - هک  يور  دیپس  درمناوج  ره 
دیسارهن نآ  رارش  زا  تفر و  ورف  گنج  شتآ  ماک  رد 

دندرمش  یم  ادخ  يارب  ار  ناشیاه  يزابناج  هداد و  خساپ  ار  ادخ  هک  نانآ  هچ 
دندز دنوادخ  نیئآ  رد  گنچ  هک  یناگدیزگرب  هچ  و 

دندشنک  هشیر  گرم  هچنپ  اب  دوخ  دندنک  رب  ار  نالی  داینب  هکنانآ 
دنتفاتش  یتسین  سوب  تسد  هب  دوخ  دنتساوخ  یم  ناشیا  زا  ار  اهوزرآ  ندروآرب  هک  یناسک  و 

درک  يراز  وا  رب  ربمایپ  هداز  رتخد  بسا  کین  سپس  و 
تشگرب  اهرداچ  يوس  هب  راوس  زا  یهت  یتشپ  اب  دنلب و  يا  ههیش  اب  و 

دندید  ار  نآ  داهن ، كاپ  ناوناب  نوچ  و 
تفرگ  ندیلام  كاخ  رب  ار  شا  هرهچ  رس و 

دندش  نایامن  هدزمتام  رادغادو و  نانک  يراز  نانآ 
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دوب ریزارس  نآ  کشا  يا  هدید  دنمدرد و  یلد  اب 
هتفخ هتسکش  ياه  ناکیپ  اه و  هزین  زا  يرتسب  رب  دندیدربمایپ  يهداز  رتخد  دندمآ و 
داد - نآ  رب  هسوب  هک  شبل  نآ  زا  داهن و  ادخ  هناخ  گنس  رب  هک  شتسدنآ  زا  - 

درک  یم  ادج  يو  رکیپ  زا  رس  هنیک  هکنآ  زا  رمش 
دیزرل یم  شیوخ  رب  ناشرادرک  ساره  زا  نیمز 

دیناشوپیم  نیتسآ  اب  ار  هرهچ  شدنمدرخ  يوناب  ورهاوخ 
دش یم  مخ  یپ  ایپ  هتشگرس  شیر و  یلد  اب  و 

ردارب ! دناوخ : یم  ار  شنهیم  زا  رود  هدیدمتس و  ردارب 
دوشگ . یمن  وت  رب  هدید  گرم  شاک  يا 

يا ؟ هدرک  اهر  سک  هچ  یمرگتشپ  هب  ار  ناوناب 
دنازوسب ؟ لد  تنایگ  درپ  رب  هک  تسیک  يا ؟ هدرپس  هک  هب  ار  ام 

هداد  فک  زا  ار  دوخ  یلد ) مارآ  هنیکس =(  هک  تسا  هنیکس  نیا 
دیرگ یم  وت  رب  نینوخ  هدید  اب  هک  تسا  همطاف  نیا  و 

دنز  هسوب  وا  رب  ناور  کشا  اب  هک  دهاوخ 
دزادرپ - یمن  وا  هب  گرم  جنر  زا  ربمایپ  هدازرتخد  و  - 

دشک  نوریب  هتسکش  وا  رکیپ  رد  هک  ار  يریت  كوان  دهاوخ  دریگ و  یم  ار  نوخ  يولج 
دناوت . یمن  و 

دسوب  یم  دنابسچ ، یم  نتشیوخ  هب  ار  وا  ، یگدیروش زا 
دزاسیم  نیگنر  ار  شا  هنیس  يو  نینوخ  يولگ  و 

شا یلد  هتخوس  يراتفرگ و  یکانمهس 
دیوگب : هک  شدراد  یم  نآ  رب  یندشن - يرپس  ریذپان و  یئادج  هودنا  نآ  اب  - 

میتفرگ  یم  وترپ  نآ  زا  هک  يدوب  یغورف  وت  مک  ردارب 
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تفهن ؟ يور  یکیرات  رد  ام  شیک  یئامنهار و  غورف  هک  دش  هچ 
يدوب  نانز  هویب  يارب  یهاگهانپ  وت  مک  ردارب 

يراوگرزب  یگدنشخب و  يایرد  ناگدرم و  ردپ  هاگهانپ  يا 
وت  زا  سپ  هک  ینیب  یم  ایآ  نم  تسرپرس  يا 

دنا ؟ يرامیب  يرازن و  درد و  راتفرگ  ناگدرم  ردپ 
نیسح ! يا  مردام  دنزرف  يا  نم  سک  هناگی  يا 
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دندیسر ناشاهوزرآ  اه و  هتساوخ  هب  نانمشد 
دش  کنخ  دیشوج  یم  هنیک  زا  هک  ناشاه  لد 

دندرک راکشآ  دنتشاد  یم  ناهنپ  نورد  رد  ار  هچنآ  و 
دیزگ  یئادج  ام  زا  هک  ردارب  تسا ؟ اجک  ام  زوسلد 

هداتفا . یگدندکی  هب  ام  هدرک  ناشیرپ  رد  راگزور  دنیامن و  یم  يرگدادیب  ناهارمه 
تشاد  ناهن  يور  درمریش  تشذگ و  رد  ام  تسرپرس 

دنزات یم  ناگچب  ریش  رس  رب  یگنسرگ  اب  دناهداتفا و  شیپ  گنل  ياهراتفک  و 
دهاوخ -: یم  هانپ  ادخ  هتخیگنا  رب  زا  دراد و  یم  رب  دایرف  - 

يدرک ؟ تناکیدزن  هراب  رد  هک  اه  شرافس  نآ  تفر  اجک  ام  ياین  يا  )
یئاشگب  هدید  هناکانهودنا  هک  دوش  هچ  ام  ياین  يا 

يراد  وربآ  يدنمجرانآ و  زا  سپ  هک  يرگنب  ار  تکانبات  نادناخ  و 
دنیوگ  یم  روز  نانآ  هب  دنا ، هدش  ردبرد  شیوخ  نهیم  زا 

دولآ . نوخ  نادرگرس و  راتفگ و  رادغاد و  همه  و 
يالاب  هب  راو  هدرب  هوکش ، همه  نآ  زا  سپ 

دنا یمور  نایدنبای  ناراتسرپ  یئوگ  هک  دنا  هدرک  ناشراوس  نارتشا 
نیمز  نامدرم  رورس  دنوادخ و  نادناخ  هدنامزاب  نیا 

هحفص 149 ] ] 

تسا . ناتسرپ  ادخ  همه  رویز  و 
وا  ثراو  هدنام و  نیسح  زا  هک  تسا  يدنزرف 

رد  ار  وا  ربارب  رد  نداتفا  كاخ  هب  ادخ و  شتسرپ  هک  تسا  يرورس  و 
هتخانش  شیوخ  راک  اه  یکیرات 

نادنخ  نایرگ و  ینانمشد  نایم  هدیشک و  دنب  هب  ار  يو 
دنا . هتشاد  شلیسگ  ماش  يوس  هب  هنارگدادیب 

درگنب  ار  شا  هداز  رتخد  ياه  نادند  ات  تسا  اجک  ربمایپ 
دنز ؟ یم  بوچ  نآ  رب  ناگدیرفآ - نیرتهی  اب  يزوت  نیک  رس  زا  دیزی - هک 

دبوک  یم  بوچ  اب  ار  یئاه  نادند  نامه  دیلپ  نیا  ایآ 
دوبهدیسوب ؟ رهم  رس  زا  نانآ - زج  نایزات و  زا  سک - نیرتهب  هک 

دنز ؟ یم  یناملسم  فال  هنادرخ  یب  سپس  و 
تسا ! رت  شیک  دب  مه  مرا  داع و  زا  وا 

دیایب  كاپ  همطاف  هک  هاگنآ  زا  وا  رب  ياو 
دنتسیایم  رامش  زور  رد  ندش  هتخیگنارب  زا  سپ  مدرم  ياه  هدوت  هک  اجنآ  و 
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دنک . دنلب  یهاوخداد  هب  اوآ 
دنا  هدمآ  درگ  هک  یناسک  همه  دیایب و 

دوش . گنرهایس  كاخ  درگ و  زانیمز  هرهچ  دننکفا و  ریز  هب  رس  یگدنمرشزا 
درادرب  يراذگ  هلگ  هب  دایرف  دتسیاب ، ناهن  ناهج  تخت  هاگیاپ  زا  تسارتمس  رد  وا 

دهاوخب . شیوخ  داد  دیوج  یم  زاب  ار  ناگدیدمتس  نوخ  هک  یئاناوت  يادخ  زا  و 
شزرمآزا رود  ناشرادرک  هک  دندومن ، یتسردان  دندیزگ و  رام  نوچمه  هک  دوش  یمراکشآ  یمدرم  يور  شیپ  رد  دنوادخ  نامرفاج  نآ 

داب !

هحفص 150 ] ] 

تسا . دولا  نوخ  نآ  ياپ  ات  رس  زا  هک  ار  نسسح  نهاریپ 
هتفرگ  تسد  ود  هب 

هنازرف ! يادخ  همان ي  دای  یحو و  ناگداز  يا 
تسا  اهدردزا  ما  يدوبهب  هیام  نم و  دیما  ناشرهم  هک  نانآ  يا  و 

دوش  یمن  يرپس  نآ  جنر  تسا و  هنادواج  امش  رب  نم  هودنا 
ددرگ  زاب  ما  هدیسوپ  ياه  ناوختسا  هب  ناج  سپس  مریمب و  ات  یک ؟ ات 

دنک  رپ  اه  یئوکین  زا  ار  یتیگ  رسارس  دسر و  ارف  دوب  دهاوخ  تسار  هار  رب  دنا و  هداد  ار  شدیون  هک  امش  تلود  رگم 
درادن  يرادساپ  روای و  هنوگچیه  ام  شیک 

دزاس  یم  نک  هشیر  ار  يرگدادیب  هک  درمناوج  ياوشیپ  نآ  زج 
هتسجرب  يداهن  كاپ  هداز  ام و  هتسجرب  هزیکاپ و  رورس  يوکین ، نیشناج  و  هتفای ) هار  يدهم =(  و  هدنزیخ ) ياپ  رب  مئاق =(  نامه 

دنام ، یم  بوشآ  رپ  ياهایرد  جوم  هب  یگدنشخب  رد  تسا ، هتفه  ود  هام  بش ، ياهیکیرات  لد  رد 
تسادخ  هناخ  نورد  نوریب و  رادساپ  دوخ  وا  دنوش و  یم  يرای  وس  همه  زا  شنایهاپس 

كاپ - ياوشیپ  يرکسع - دنزرف  يا 
يوبشوخ هزیکاپ  یلع  هدیزگرب ) يامنهر  یقن =(  يداه  ناوج  يا  و 

ادخ ) هتساوخ  هب  دنسرخ  اضر =(  هداون  يا  و  هدنشخب ) داوج =(  هداز  يا 
اه !- يراوگرزب  همشچرس  مشخ ) هدنروخ  ورف  مظاک =(  هریبن  يا  و 

هک  يرورس  نامه  قداص - نیشناج  و 
تخاس ! نشور  ار  اه  یکیرات  هایس  لد  شیاهشناد  نتخاس  ادیوه  اب 

نیدباعلا ) نیز  ناگدنتسرپ =(  رویز  نیشناج  رقاب ، ام  رورس  نیشناج  و 

هحفص 151 ] ] 

دوبهزیکاپ  شیاه  هدرپارس  یلع و  شمان  هک 
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البرک  رد  هتخابناج  ام  رورس  نیسح - هداز  نامه 
نامدرم ! همه  يالاب  رب  هدنیارب  ياه  يزارفرس  نیا  کنخ  هک 

كاپ و  همطاف  رسپ  نیسح - دنزرف  و 
اه - تب  هدننکش  ربمایپ و  نیشناج  یلع - روپ 

ادخ  كاپ  ریش  هداون  يا  ربمایپ و  هریبن  يا 
ادخ ! هناخ  نورب  نورد و  دنزرف  يا  لوتب و  هداز  يا 

ینآ  هرهچ  هیام و  وت  ، یئوت يزارفرس 
یتسه  اه  یگنازرف  طختسد  روتسد و  هطقن  وت 

دسر  یم  ماجنا  هب  نآ  اب  یتیگ  تسا  زبسرس  باداش و  تناشخرد  دیپس و  راگزور 
تسا  نآ  رد  نانآ  شیک  اه و  هدوت  یتخبشوخ  ماجرف  و 

ملظ  هن  دوب  دهاوخ  راک  رد  تملظ  هن  مینیب  ارت  هک  هاگنآ 
دیامن . یم  يور  ناشیک  هب  یتخس  دسر و  یم  ارف  نید  شوخ  زور 

هدش  دیدپان  يربه  نید و  ياه  هار  هک  امنب  يور 
هدیدرگ  دوبان  یتسرد  هداتفا و  يدب  يراوشد و  هب  و 

تسا  نميوربآ  ناشیا  هب  يزور  رهم  هک  یناسک  ياو  اهاط  نادناخ  يا 
مرامش  یم  اه  یکین  نیرت  گرزب  زا  زیچ - همه  نایم  ار - نآ  و 

ما  هدروآ  امش  ناتسآ  هب  اريا  هدیشک  هتشر  رد  هدنخرف و  ياه  شیاتس  نونکا 
ما  هداهن  داینب  اه  هژاورهوگ  زا  هک 

تسا  دودنا  گشم  شا  یگدرتسگ  اب 
دنام  یم  رازلگ  هنیمزهب  دنکارپ و  یم  ار  شوخ  يوب  امش  زا  شیاتس  اب  دوش  هدناوخ  نوچ  و 

هحفص 152 ] ] 

هتشاد  لیسگ  هتسارایب و  ار  نآ  ، هودنا تسد  هک  تسا  رادغاد  یلو  هزیشود  يربلد 
درادن - یمان  کشا  زج  هک  یئاه  ناکلپ  رس  زا  مه  نآ  - 

دور  تشهب  يانخارف  هب  ادرف  نآ ، يرایتسد  هب  هک  تسا  راودیما  بجر 
دبای تسد  ریذپان  نایاپ  یئاه  جنگ  هب  اه  جنر  نیا  زا  سپ  و 

تسین  دیما  یسک  هب  امش  زج  ارم  نیتسار  ناورس  يا 
ما . يراگتسر  زیوآ  تسد  امش  زا  يرگشیاتس  تسا و  نم  هشوت  امش  رهم 

ملقلا . نون و  یتاله و  هروس  رد  اجک ؟ تسا و  امش  رگشیاتس  ، رگشیاشخب يادخ  شزرا ؟ جرا و  هچ  ارمياه  شیاتس 

هحفص 153 ] ] 
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دننام  هرهبیب  امش  ياه  يدرمناوج  زا  ناراودیما  هک  تسا  رود 
دندرگ  زاب  ناتسآ  زا  هنادنمجرا  ان  ناهاوخ ، هانپ  و 

دسارهب ؟ شیاه  شزغل  زا  یسرب  ایآ 
درامش ؟ یم  دوخ  ناشیوخ  ناکیدزن و  زا  رترب  ار  امش  یتسودهکنیا  اب 

داب  هتسویپ  امش  يوس  هب  اهدورد  زا  یناغمرا 
مبای  یم  یئاهر  اه  يراتفرگ  زا  امش  تسد  زا  امش و  يرای  هب  هک 

دبنج  یم  رادناج  کی  ات  یک ؟ اتو  داب  امش  رب  ادخ  دورد 
تسا " ندیزو  رد  دادماب  ياه  داب  مرن  و 

: دیوگ هک  تسا  وازا  مه  و 
تخانش  اور  ار  منوخ  نتخیر  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  " 

دینادرگ  نارادتسود  هژیو  ار  يراتفرگ  و 
مشونب  گرم  اب  هداب  وا  هار  رد  رگا  هک 

تفگ  دهاوخن  هن "  شنادرگ "  هلایپ  هب  زگره  نم  لد 

هحفص 154 ] ] 

تسا . یگدنز  نم  يارب  كرم  اجنآ 
دیامن یم  اراوگ  مدرم ، نایم  یئاوسر  شا  یتسود  هار  رد  و 

دنک  شومارف  ار  وا  دنهاوخ  لد  زا  دربب ؟ دای  زا  ار  وا  تسیک 
دنسر  یمن  ناشوزرآ  هب  زین  ندز  مه  هب  مشچ  کی  يارب  زگره و  هک 

هداهن : شناگدیرفآ  نایم  دنوادخ  هک  تسا  ینیئآ  نیا 
دشاب "  راتفرگ  دیاب  رادتسود 

: دیوگ هک  تسا  وا  زا  مه  و 
يدینادرگ  راکشآ  ار  هتفهن  يزار  ظفاح  يا  " 

يدومن  ادیوه  ار  هدیجیپ  مهرد  هدیشوپ و  یغورف  و 
یتفای . تسد  دنلب  یهاگیاپ  هب  نارورس - ادخ و  دزن  رد  نآ - يرایتسد  هب 

شاب  ینامسآ  یغرم  نک ، یگدنز  اهنت  رادشوخ و  لددنرب  یم  گشر  وت  هب  نارگید  دندنسرخ و  وت  زا  يدمآ ، تخبکین  هتفریذپ و 
دوش  یمن  کیدزن  سک  جیه  هب  دنک و  یم  وخ  یئاهنت  اب  هداتفارود ، هب  نایشآ  زا  هک 

يورب  مدرم  دای  زا  هک  نک  نانچ  یئاهنت  ینیشن و  هشوگ  اب 

هحفص 155 ] ] 

دننار  یم  اروت  هک  يا  هداتفا  يزور  هب  رگا 
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دننادرگ یم  هنیک  ریت  هناشن ي  و 
دشاب هرصب  نایگنز  زا  شردپ  رگم  دنک  یمن  ینمشد  وت  اب  سکچیه 

دوهج ربگ و  يدارم و  نامعمدرم و  زا  و 
دراد یم  نمشد  ارهفوک  هب  ناگتسباو  مه  شیوخ  تشرس  اب  هکتسا  نیا  و 

" دشاب هلح  سرب و  زا  ناشداینب  هاگداز و  هک  ار  نانآ  مه  و 
دیوگ : هک  تسا  وا  زا  مه  یگدادلد  رگشیامن  ياه  هدورس  نیا 

هدش  مدرم  دز  نابز  یلیل - رادلد - هب  نم  یگتخابلد 
مزیر  یم  گشا  یگتفیش  زا  ما و  هدیدرگ  وا  هتفیرف  يدنمزآ  اب  هکنیا  و 

دنمان  یم  رورس  ارم  وا  هریت ي  نایم 
میآ  یم  رامش  هب  وا  دنب  ناشیا  نایم  رد  هکنانچمه 

دنراگنا  یم  دنسپان  ار  وا  یتسود  رادید  هک  ار  مدرم 
هناهاوخدوخ  مه  یکی  دزاس و  نادرگ  ور  يو  زا  ارم  ات  تسا  نآ  رب  یکی 

دنک  یم  جک  ار  شناهد  درگن و  ارم  مشچ  ریز  زا 
دیامن  یم  یشرت  نم  رب  ار  شا  هدنگ  ینیب  هرهچ  مه  رگید  یکی 

ما . هتشک  ار  شدنزرف  يرادنپ  هک 
دنا ؟ هداتفا  یئوگ  ناشیرپ  هب  ما و  هدیزگ  يرود  نانآ  زا  هک  هانگ  هچ  ارم 

متسه ؟ هناگی  وا  هب  يزرو  رهم  رد  هک  نیا  زج 
دندروآ  یم  يور  مراد  نآ  يوسهب  يور  هک  یهاگیاج  نامه  هب  دنتسنادیم و  مناد  یم  نم  هچنآ  رگا 

دنتفریذپ  یم  يرگیاتس  يارب  ار  زرم  نیا  هتبلا 

هحفص 156 ] ] 

دننک  یم  شهوکن  ارم  و  تسا - هانگ  اهرادنپزا  یخرب  و  دنا - هتشادنپ 
هتشذگ . هتسیاش  هزادنا  زرم و  زا  میاه  يرگشیاتس  هک 

. تسا هداهن  نوریب  زرم  هزادنا و  زا  ياپ  اه  نآ  یئابیز  یلو  هتـشذگن  دوخ  زرم  زا  ما  هداد  رادلد  شنم  زا  هک  یئاه  شرازگ  دنگوسادخ  هب 
" 

یم هکنانچ  دـسر و  یم  تیب  هب 540  مهیورب  هک  متفای  تسد  نآ  رب  هک  یـسرب  ظفاح  ام  ياوشیپ  داتـسا و  ياه  هدورـس  زا  یـشخب  دوب  نیا 
شدوخ : هتفگ  هب  هکلب  تسین  نآ  رد  یناشن  دنا  هتسب  وا  هب  هک  یئاه  یئوگ  فازگ - اه و  يوردنت  زا  ینیب 

هتشذگ  هتسیاش  هزادنا ي  زرم و  زا  میاه  يرگشیاتس  هک  دننک  یم  شهوکن  ارم  و  تسا - هانگ  اهرادنپ  زا  یخربو  دنا  هتشادنپ  " 
. تسا هداهن  نوریب  زرم  هزادنا و  زا  ياپ  اه  نآ  یئابیز  یلو  هتشذگن  دوخ  زرم  زا  ما  هداد  رادلد  شنم  زا  هک  یئاه  شرازگ  دنگوس  ادخ  هب 

" 
 "، ناروشناد ياهرازلگ  ءاملعلا =  ضایر  . " ، " نادنموزرآ يوزرآ  لمالا =  لما  : " تسج ناوت  یم  اه  هتـشاگن  نیا  رد  ار  وا  همان  یگدـنز 
 " ، " یتشهب ياه  ناتـسلگ  تاـنجلا =  تاـضور   " تشهب " ، ياـهرازلگ  هنجلا =  ضاـیر  زا "  مراـهچ ) رازلگ  هضور و  هعبارلا =(  هضورلا 
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هعیلطلا " و"  هعیشلا " و "  نایعا  اه " و "  بقل  واه  هینک  باقلالا =  ینکلا و  هنابش " ، یبا  نب  دیس  زا  نادنموزرآ "  هلابند  لمالا =  میمتت 
 " تایلبابلا .

نایم هک " : هدروآ  نینچ  ار  شیاه  هتشاگن  زا  یکی  شراگن  لاس  هکنیا  رگم  میتسنادن  ار  ظفاح - هدنیارـس - نیا  نتـشذگ  رد  نداز و  لاس 
دوش . یم  لاس 773  دوخ  هک  درذگیم "  لاس  هتشاگن 518  نیا  يروآ  درگ  نایمو  وا - رب  دورد  يدهم - نداز 

اه نآ  زا  یکیهک  میدید  زین  شیاه  شراگن  زا  دای  ماگنه  رد  مینادیم ، لاس 255  رد  ار  وارب - ادخ  ياهدورد  ام - زوریپ  ياوشیپ  ندازاریز 
تسا . اناد  ادخ  دشاب  هتشذگ  رد  اه  یکیدزن  نامه  دیاش  هتشاگن و  رد 813  ار 

هحفص 157 ] ] 

یسرب ياه  هدورس  زا  يا  هراپ  لصا 

موس تشاددای 
اه نآ  زا  يا  هراپ  لصا  زین  اج  نیا  دیدید ، هدروآ  هدنراگن  هک  ار  یسرب  ياه  هدورس  زا  تیب  ( 540) نادرگرب مهیور  رب  هتشذگ : شخب  رد 

تسین : یئوگزاب  هبيزاین  ما و  هتخاس  نشور  رد ص 59  مه  ارراک  دنچ  نوچ و  منک و  یم  دای  ار 

حولی ؟ حیرضلا  رون  ما  سمشلا  وه 
؟ حوفی یصولا  بیط  کسملا ؟ وه 

قرشملا  قفالا  کب  ءاضا 
قطنملا کقطنمل  ناد  و 

نامالا  تنا  نیمالا و  تنا  و 
قتفی ام  قترت  تناو 

قتاع  یف  کل  بجر  یتا 
؟ قتعت لهف  بونذلا  لیقث 

هانعم  تنا  رون و  لقعلا 
هادبم تنا  رسنوکلا و  و 

ینعد  مئاللا  اهیا 
یلاح فصو  نم  عمتسا  و 
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يرطاخ  حورا  ینسحلا  کئامساب 
اهمیسن لالجلا  سدق  نم  بهاذا 

دئارف  لالجلا  یف  یلع  یلاعت 
دئارف هنم  هیتفک  یف  دوعی و 

اهلزع  ردصی  هنم  لضف  دراو  و 
دراوالا واهللا  هنم  اهب  قیضت 

الصاو  كروب  الوصوم و  كرابت 
دئاع سفن و  لک  یف  هلص  هل 

بیرغلا  بجر  ای  تیدبا 
بجرملا بجر  ای  لیقف :

هنم  رونلاب  ام  تبتک  و 
بتکی روحلا  دودخ  یلع 

رضنلا  يارلا و  لها  کتافص  تیعا 
رطخلا زجعلا و  ضایح  مهتدروا  و 

ربتعمل  هانعم  قد  يذلا  تنا 
رشبلا هنتف  ای  لب  هللا  هیآ  ای 

ردقلا  یهتنم  ایلب  هللا  هجح  و 

هحفص 158 ] ] 

رس  ای  رارسالا  عبنم  ای 
کلامملا یف  نمیهملا 
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یجدلا  یف  حبص  حال  ام 
کلامج نع  رفسا  الا و 

لامجلاب  یلجت  نم  ای 
کلاح لک  هدرب  قشف 

مهینب  یفطصملا و  لال  یئال  و 
مهیوذ يرولا و  یکزا  مهترتع  و 

مهیبا  مهدج و  نم  همس  مهب 
مهیف هوبنلا  راونا  موقلا  مه 

عملت  همامالا  راثآ  حولت و 

مهیضتری  نمزاف  دق  دمحا  ونب 
مهیضتری اجنلل  قح  همئا 

مهیضتقی  هیده  یف  نمل  یبوط  و 
... مهیف هوبنلا  راونا  موقلامه 

متنا  یثیدح  یلفن و  یضرف و 
مکنع مکنمیلک و  لک  و 

یلما  متنا  هط  لآ  ای 
یلکتم ثعبلا  یف  مکیلع  و 

رکفلا  هلانت  مکرس ال 
رطخ هل  يرولا  یف  مکرما  و 

یظللا  نم  وجنت  ثعبلا  موی  تمر  اذا 
ننسلا ضرفلا و  نیدلا و  کنم  لبقی  و 

دجن  تدب  نا  يرسلايداح  انب  انیمی 
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دجن اهب  لیلعلا  یناعللف  انیمی 

هریج  نوریج  دهع  نم  یل  عبرلابف 
اودعتسا اذا  نامزلا  راج  نا  نوریجی 

لضخم  یشیع  رضخم و  یعبر  و 
دوسم يدوف  ضیبم و  یهجو  و 

اهفورص  ترام  تراج و  ناورغ  و ال 
ودشت تدغا  تدتعا و  ترغا و  تراغو و 

صئانق  سوفنلا  درو و  مدلا  اهل 
دنج اهل  سوفنلا  مدقلا و  اهل 

ینملا  هیاغ  اهلین  ایانملا  نوری 
دهش مهدنع  يدرلا  رم  اودهشتسااذا 

الکاث  نزحلا  اهفز  اسورع  مکیلا 
دشی و اهب  نیزحلا  بصلا  اذاحونت 

حزان  میقم  هددبی  عمد 
حزان میقم  هددبی  مد  و 

اهبصنب  مومهلا  ینضفخت  تحبصا 
حئال لاثم  لتعم  مسجلا  و 

يرکفت  طیسب  یف  يربص  دیدم  و 
حراسم رفاو و  یعمد  جزه و 

ملعلا  نابلا و  تاذ  رکذ  ینجاه  ام 
ملس يذب  یملس  یلع  مالسلا  و ال 

هل : تلق  يداحلاب و  تکسمت  و ال 
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 " ملعلا هریج  نع  لسف  اعلس  تئج  نا  "

هحفص 159 ] ] 

اللح  یمدل  يذلا  اما و 
البلاب الولا  لیها  صخ  و 

مامحلا  سوک  هیف  قسانئل 
ال"  هیقاسل " : یبلق  لاق  امل 

ظفاحای  ترهظا  دقل 
ایفخم ناک  ارس 

یننا  یلیل و  بح  ینععاش  دقل 
ادجو اهب  تمه  اقشع و  اهب  تفلک 

اوعنش  مثا و  نظلا  ضعب  اونظ و  و 
ادعلا دحلازواج و  یحادتما  ناب 

هدح  زاج  اهلیفصو  ام  هللا  وف 
دحلا تزاج  دق  نسحلا  یف  اهنکل  و 

هحفص 160 ] ] 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگفازگ 

هراشا

ناور دنت  ناگدننک )=  ولغ   ) زا ار  نانآ  هدیدرگ و  اه  شهوکن  راه  يریگ  هدرخ  راچد  یـسرب - نوچمه  نایارـس - هیریدغ  زا  یخرب  نوچ 
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ناشیارب هیوس  همه  يزات  تخاتازـسان و  ياه  یئارـس  مانـشد  اه و  ینز  غورد  اب  دنا و  هدمآ  ناگدـنراگن  زا  یخرب  دـنا و  هدروآ  رامـش  هب 
گناب ایه  هب  ودناشوپن  نانآ  درخ  رب  هدرپ  ناراکهبت ، ياهدایرف  ات  میهدب  یئاه  یهاگآ  هنیمز  نیا  رد  ار  نارگـشهوژپ  میتساوخ  دـناهدروآ ،

میئوگ : یم  سپ  دنهدن  ارف  شوگ  درآ  یم  دیدپ  هنازوت  نیک  ياه  يدنب  هتسد  اه و  یئوگ  هوای  هک  یئاه 
نآ یئوگ ) فازگ  ولغ =(  دـنا  هتفگ  اراکـشآ  هب  نانآ - زج  بغار و  یمویف و  يرهوج و  نوچمه  یـسانش - هژاو  ناـیاوشیپ  هچنآ  داـینب  رب 

و یندـش ) فازگ  دوشیم ، فازگ  خرن ، دـش  فازگ  درک و  ولغ  ءالغ =  ولغی  رعـسلا  الغ   ) میئوگ هکنانچ  دورب ، رتارف  زرم ، زا  ياپ  هک  تسا 
فازگ درک و  ولغ  نز  ناوختـسا  تشوگ و  اهمظع - اهمحل و  هیراجلاب  الغ   ) و یندش ) نارگ  ، درم دیدرگ  نارگ  درک و  اولغ =  لجرلاالغ  )

هتفگ : یموزخم  دلاخ  رسپ  ثراح  تشذگرد  شیوخ  نانگمه  زا  دیسر و  یناوج  راگزور  هب  ناباتش  دش = 
دزریلم  نتفر  هار  ماگنه  رد  شلیامح  تسا  نایم  گنت  سب  زا  هک  کیراب  رمک  يراگن  " 

 " هتخاس نارگ  ار  وا  ناوختسا  سر ، دوز  یناوج  و 
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( دـینکن ادوس  ینارگ  اب  دـینکنولغ =(  ناـنز  هراـبرد  هتفگ " : شنادـناخ - وا و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  هک  تسا  نیمه  و 
يور دنت  ولغ و  ( دیئامنن فازگ  ارنآ  خرن   ) دینکن ولغنانز  نیباک  رد  تفگ  رمع  هتشاد " و  امشینازرا  دنوادخ  هک  دنتسه  يروخشبآ  نانآ 

زین رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  دـبایب  يدروخرب  نید  اب  رگا  هژیو  هب  تساوران  - هاوخان هاوخ  دـشاب - هک  هراب  ره  ردو  هنوگ  ره  هب  اـجک و  ره 
ولغ و دوخ  شیکهرابرد  هدش  هداد  امش  هب  ینامسآ  همان  هک  یناسک  يا  هتخادرپ : نخـس  هب  نآ  نوماریپ  رد  شا  هنازرف  هماندای  زا  اج  ودرد 

تسا : هتسد  ود  اب  اج  نیا  رد  نخس  يور  نارگنشور  هتفگ  داینب  رب  هک  دینکن . يوردنت 
دنتسب تشز  یغورد  میرم  هب  هک  اجنآ  ات  دندرک  ولغ  یسیع  اب  ینمشد  رد  هک  نادوهج  - 1
دنتخانش  شیوخ  راگدرورپ  ار  وا  ات  دنتفر  ولغ  هار  هب  وا  یتسود  رد  هک  نایاسرت  - 2

زین هدنیارـس  نآ  تسج  دیابود  نیا  هنایم  رد  هللا - دبع  رـسپ  فرطم  هتفگ  هب  ار - يراکوکین  تسا و  اوران  ود  ره  يور  دنک  يوردـنت و  هک 
: هتفگ

ریگم  زیربل  ار  دوخ  نآ  زا  یلو  هدب  رپ  ار  نارگید  هنامیپ  " 
هتفرگن . زیربل  اردوخ  هنامیپ  درمناوج  چیه  هک  هد  يردارب  تسد  يامنب و  تشذگ 

شاب  ور  هنایم  و  ورم - دنت  نکم - ولغ  يزیچو  راک  چیه  هرابرد 
 " تسا . هدیدنسپان  يزغلب  رگید  يوسود  زا  کیره  هب  اهراک  رد  يور  هنایم  زا  هک 

: هتفگ مه  يرگید 
تسانآ . رد  يراگتسر  هک  اهراک  رد  يور  هنایم  هب  داب  وت  رب  " 

هحفص 162 ] ] 

تسا " . شومچ  هک  نآ  رب  هن  وش و  راوس  مرن  رایسب  ياپراچ  رب  هن 
هار هنایم  داب  امش  رب  ، ور دنت  ور و  دنک  هورگ : ود  نایم  تسا  یهار  رد  ندز  ماگ  دنوادخ ، شیک  تفگ " : ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورس 

دنیشن "  سپ  نآ  يوس  هب  ور  دنت  دناسرب و  نآ  هب  ار  دوخور  دنک  دیاب  هک 
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يوردنت هک  دیآ  یم  شیپ  هاگ  هتبلا  اریز  میـسانشب ، دهن  رتارف  نآ  زا  ياپ  یـسک  دهد  یمن  هار  ام  شیک  هک  ار  يزرم  دـیاب  تسخن  اج  نیا 
غیرد يو  زا  ار  یکی  هتـسیاب  قوقح  دننادرگدنمزآ و  اه  ینادان  رد  ندنام  هب  ار  یـسک  دنهاوخ  یم  ای  دنهن  یم  نایم  هب  ياپ  تساران ، ياه 

تخـس دننزب و  نآ  رب  يور  دـنت  ولغ و  بسچ  رب  گنرد  یب  دندیدنـسپن  ار  سک  ره  نخـس  هک  دـناهدش  هتخومآ  زین  یهورگ  یلو  دـنراد 
رب تساران  هب  هک  یئاه  يوردـنت  رتشیب  دـنزاتب ، دـنتفاین  راگزاس  شوخ و  شیوخ  ماـک  رد  هچ  ره  رب  هک  ناـشدراد  یم  نآ  رب  هناروکروک 
ای هدرک  وگزاب  ار  ناشیا - رب  دورد  ربمایپ - نادـناخ  زا  ینایاوشیپ  ياه  يرترب  ارچ  هک  تسا  تسد  تسد  نیمه  زا  دـنا  هتـسب  یمامانایعیش 

وگزاب هب  ناشاه  هدمآ  درگ  اه و  هتـشاگن  رد  تسا و  اه  نامه  زا  هتـشابنا  ناشدوخ  دنـسم  تسرد و  ياه  شرازگ  هکنآ  اب  دنا  هتـشاد  رواب 
نیتسار نایاوشیپ  نیا  روخ  رد  هک  یهاگیاج  اب  ار  ناشیا  اه - نآ  يرایتسد  هب  ات - هدزن  رمک  هب  نماد  یـسک  یلو  دـنا  هتخادرپ  اهنآ  يرگ 

زا هچنآ  زا  دنوادخ و  همان  زا  مه  ناوت  یم  هک  يدـنلب  هاگیاپ  نامه  دـنادرگهاگآ ، دـیاب - هکنانچ  ناشرترب - هاگیاپ  زا  دزاس و  انـشآ  تسا 
نآنوـماریپ رد  ناناملــسم  هدوـت  هـک  ینیتـسار  راکــشآ و  ياهدادــیور  تـسرد و  ياـه  شرگن  زا  مـه  تفاـیرد و  ار  نآ  هدــنام  ربماـیپ 

هیام ای  دـننزب  يروک  يرک و  هب  ار  دوخ  دـنراد و  زابندینـش  زا  ار  سوگ  ندـید و  زا  ار  مشچ  هکدـنوش  ادـیپ  یناـسک  رگم  دنناتـسادمه -
دنرآ درگ  دوـخ  زغم  رد  ار  خـیرات  ياـه  هدـیدپ  هکنیا  زا  اـی  دـنزادرپ ، تسرد  هفـسلف  کـی  یباـیزرا  هب  هک  دـشاب  نآ  زا  رتـمک  ناشـشناد 

هاگترپ هب  ینادان  رس  زا  دنا و  هتفریذپ  ار  اه  سوه  یگدرب  هک  نانآ  هب  دسر  هچ  دننامبناوتان 
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یم يوگ  هفازگ  ناور  دنت  زا  ار  وا  دنهاگآ  اه  یناهن  زا  ام  شیک  نایاوشیپ  دیوگب  سک  ره  دنا و  هتـشگ  نوگنرـس  یهارمگ  ینادرگرس و 
نخـس ناشیا  اب  ناگدرم  ای  دنهد  یم  شرازگ  درذگ  یم  مدرم  لد  رد  هچنآ  زا  نانآ  هک  دورب  نآ  رب  یـسک  رگا  هنوگ  نیمه  هب  دـنرمش و 
دوبهب رد  نانآ  تساوخرد  ای  دـنک  یم  هدـنز  ار  اه  هدرم  ناشتـساوخرد  هب  دـنوادخ  ای  دـنناد  یم  ار  ناروناج  ناغرم و  نابز  ای  دـنیوگ  یم 
دنناوت یمن  نارگید  ار  نآ  دننام  هک  یئاهراک  ای  دندرگ ، یم  زاب  ناهج  نیمه  هب  ای  هدـمآ  هتفریذـپ  رگید - رامیب  ره  و  سیپ - روک و  نتفای 

یگتـسجخ ینوزفا و  ناش و  ناما  درد  ندز  گنچ  نانآ و  ياههاگمارآ  زا  رادید  يارب  ندـش  راپـسهر  زین  هدزرـس - ناشیا  زا  دـنهد  ماجنا 
و دـنا - هدوب  نآ  راچد  هک  یئاهیراتفرگ  رب  ندروخ  سوسفا  غیرد و  ای  ناشاه ، هاگمارآ  رانک  رد  زامن  شیاـین و  و  ناـشکاخ ، زا  نتـساوخ 

يرترب زا  دنراد و  ربمایپ  ربهار  نادناخ  هرابرد  دنمورین  ياه  يرگنشور  تسرد و  ياه  هناوتشپ  اب  نایعیش  هک  اهرواب  هنوگ  نیا  زا  يرایـسب 
ناشهار رد  هداتفا و  نانآ  یپ  رد  هک  یناـسک  ریثک و  نبا  میق و  نبا  هیمیت و  نبا  يزوج و  مزح  نبا  یلو  دندرمـش  یم  ناـشیا  راوتـسا  ياـه 

دننز . یم  زابرس  نآ  شریذپ  زا  دنراد  یم  رب  ماگ 
ناشکمدآ دربب و  ار  نادزد  تسد  هک  تسا  نآ  شرنه  هناگی  ناشیا - هدید  رد  ربمایپ - نیـشناج  هک  دـشاب  نیا  زین  ناشزیوآ  تسد  دـیاشو 

اجنآ اج و  نیا  زا  ار  نآ  نیاقوقح و  دریگب ، عامتجا  رد  ار  اه  یگتفـشآيولج  و  دـنک ، يرادـساپ  ار  روشک  ياهزرم  دـناسرب ، رفیک  هب  ار 
ماـجنا هب  اـه  هورگ  اـه و  هدوت  ناـیم  رد  زین  ناـیاورنامرف  ناـهاشداپ و  هک  یئاـهراک  هنوگ  نیا  زا  دـنک و  شخب  ناـشیا  ناـیم  درآ و  مهارف 
هچناـنچ تفـالخ ، هب  نتفاـی  تسد  ماـگنه  رد  تسا  رمع  رکبوـبا و  یئاـه  ینارنخـس  ، تفـالخ هژاو  زا  تشادرب  نـیا  رگـشیامن  دـنناسریم و 

دبع رسپ  دیمح  رمع و  رسپ  هللا  دبع  ناتـساد  هنوگ  نیمهب  تسا و  رگید  يا  هنومن  زین  وا  شکندرگ  دنزرف  هیواعم و  نامثع و  نتفای  تفالخ 
دمآ . دهاوخ  نآ  شرازگ  هک  نمحرلا 

هحفص 164 ] ] 
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هب هک  دـشاب  هتـشاد  هانگ  زا  يرانک  رب  ینمادـکاپ و  یکاپ و  همـشچرس ي  زا  یئورین - دوخ  ناور  رد  یتسیاـب  هفیلخ  هکدـنیوگ  یمن  ناـنیا 
شناگذید غورف  اب  ای  درگنب - ار  اه  هتفهن  دوخ  شنیب  هدید  اب  دربب و  تسد  ناهج  ياه  هدیدپ  رد  تسا - هتسیاش  هچنانچ  دناوتبنآ - يرای 

تـشم رد  ار  هچنآ  دید و  تفز  یتسوپ  تشپ  زا  ار  نت  ینورد  ياه  مادنا  ناوت  یم  نآ  يرایتسد  هب  هک  تسین  نگتنور  وترپ  زا  رتزیچان  هک 
تفرگ . نینهآ  يا  هبعج  نورد  زا  ار  یسمش  هموظنم  ریوصت  هک  دیسر  یئاج  هب  ات  نآيورین  هب  تخانش و  تسد  تشپ  زا  دراد  اج  یسک 

باوـخ نوـچمه :  ) تسا یندـش  هداـیپ  تفگـش ، یئاـه  هماـنرب  ناور  يورین  اـب  هتفهن و  یئاـه  زار  یناور ، ياـهورین  رد  دـیوگ  یم  هک  نآ 
ناهج نیا  زا  نوریب  ياه  هنیمز  رد  یسک  هک  شسرپ  ره  هب  خساپ  يارباه  نآ  نتفرگ  هب  اه و  ناور  نتخاس  رضاح  یعونصم ، یـسیطانغم و 

تـساوخرد هب  ناشراگدرورپ و  زا  يروتـسد  اب  مهنآ  دـندرگ ؟ زاب  دوخ  دـبلاک  هب  اه  ناور  هک  دریذـپ  یمن  هنوگچ  اـهرواب  نیا  اـب  دراد )
یم دـنک و  یم  هدـنز  هک  تس  وا  تسین ، راوشد  ادـخ  رب  تسا ؟ هتفرگ  اه  نآ  هدـنرآ  هدـیدپ  زا  هک  نیتسار  يدرم  يورین  اـب  اـی  وا  تسود 

دشوپ . یم  یتسه  هماج  سپ  شاب  دیوگ  یم  نآ  هب  هک  دوب  دهاوخ  هنوگ  نیا  هب  اهنت  تساوخ  ار  يا  هدیدپنوچ  دناریم و 
یهار نانچ  ندومیپ  يارب  هتـشذگرد  دـنیامیپ و  یم  ار  گنـسرف  اهدـص  هاتوک  یناـمز  رد  اـهامیپاوه  دـنیب  یم  هک  یـسک  هنوگ ، نیمه  هب 

دنچ ره  نیمز  هک  ار  نیا  دناوت  یم  دـنمدرخ  هنوگچ  اه  تفرـشیپ  نیا  هب  هاگن  اب  میرب ، رـسب  نایاپراچ  تشپ  رب  هام  نیدـنچ  میدوب  دـنمزاین 
هب یتسه  نیتسار  كاپ و  رازگداینب  هک  دراد  هتفهن  یئاهورین  دوخ  ناور  رد  هک  یسک  يارب  مه  نآ  دنادب ؟ رود  دوش  هدیرون  مه  رد  رتدنت 

دنرذگ . رد  ربا  نوچمه  یلو  دنا  هداتسیا  رادنپ  ینیب  یم  هکار  اه  هوک  تسا ؟ هدیشخب  وا و 
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نآرق وا  رانک  رد  یـسک  یئوگ  هک  دـناسر ، یم  شوگ  هب  ار  یئاوآ  ره  اهاج  نیرترود  زا  ویدار  دـنیب  یم  هک  تسا  یـسک  مه  هنومن  کـی 
یم اه  گنهآ  اه و  هنارت  شخپ  هب  ای  دیوگ ، یم  زاب  يرگید  زا  سپیکی  ار  اه  شرازگ  ای  دنک ، یم  ینارنخـس  ای  دـناوخ ، یم  ار  راوگرزب 

دنادب رود  دـنک  یم  شا  يرای  ادـخ  هک  نیتسار  یئاوشیپ  زا  ار  اه  نآ  دـننامه  ياه  شیامن  دـناوت  یمن  دـنیب  یم  ار  اه  نیا  هک  نآ  ، دزادرپ
ینادرگ . اونش  یناوتن  تسا  روگ  رد  هک  ار  سک  نآ  وت  دناونش و  یم  دهاوخ  ار  هک  ره  دنوادخ 

نفلت يرای  هب  رود  سب  یهار  زا  ددرگ و  یم  رادومن  يو  يارب  هدنناسر - يورین  اب  شبطاخم - هرهچ  هک  تسا  يا  هدـنیوگ  يرگید  هنومن 
نامـسآ و ياه  هتفهن  هنوگ  نادـب  شدـنیب " و  یم  کیدزن  زا  هتـسشن و  يو  رانک  رد  نونکا  مه  ایوگ  هک  دـیوگ  یم  نخـس  يو  اب  ناـنچ 

مینایامن "  یم  میهاربا  هب  ار  نیمز 
ناسآ ار  یئاه  يراوشد  اهاج  زا  يرایسب  رد  هدش و  هتـشادرب  نآ - زج  -و  قرب ياه  یگژیو  زا  یگزات  هب  هک  یئاه  هدرپ  نیا  ياه  هدننام  و 

رت و گرزب  یئاه  هدیدپ  اب  دور  الاب  يرتشیب  ياه  هدرپ  هک  هدـنیآ  رد  دـیاش  دوب و  ناوتان  نآ  تفایرد  زا  هداس  ياهدرخ  زورید  هک  هتخاس 
رگید هتفر  ـالاب  ياـه  هدرپ  زا  سپ  هک  میرادـن  یلیلد  دتـسیا و  یمن  يزرم  چـیه  رد  شناد  اریز  مینک  دروـخرب  زین  اـه  نیا  همه  زا  رتـگرزب 

- تسا دنمهوکـش  شراگدـیرفآ  یئاناوتهک  تشادرب - ولج  هب  هزات  یماگ  زور  ره  ام  هب  کیدزن  ياـه  هدـس  رد  هکناـنچ  و  دـشابن ، يزیچ 
دوش . لابند  دناوتیم  هلپ  هب  هلپ  ياه  تفرشیپ  زین  نیا  زاسپ 

هک تسا  یئاهراک  نوچمه  دـندنامردشیاه  هدـننام  ماجنا  زا  نارگید  دـندرکادخ و  ناتـسود  هک  يا  هناراوگرزب  ياهراک  میوگ  یمن  نم 
زا زاب  دومن  زاب  ناوتب  هدـش  دای  هار  زا  ار  اه  نآ  مه  رگا  هک  دـنچ  ره  دز  تسد  نآ  هب  ناوت  یم  یعیبط  ياه  نیئآ  هار  زا  متفگ  ومدرک  داـی 

نیا يور  زا  هدرپ  هدمآ  دیدپ  هک  يراگزور  رد  اریز  دهاک  یمن  نآ  ندوب  هزجعم 
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یم ناـبز  رب  مه  ار  اـه  نآ  ماـن  یـسک  رگا  هک  یئاـج  اـت  تخانـش  یمن  ار  اـهنآ  مدرم  زا  سک  چـیه  دوـب و  هتفرن  ـالاب  شناد ، ياـه  هناـشن 
زا واهک  دنتـشاد  رواب  لد  هت  زا  دندرک و  یمن  نآ  زا  يدای  ناشاه  نمجنا  رد  نتخدـنا - تسد  ندرک و  دنخـشیر  يارب  زج  نارگیددروآ -

ربارب رد  هتفر و  يا  هدکشناد  هب  هک  نآ  یب  یسک - رگا  هشیدنا  هنوگ  نیا  اب  یمدرم  نایم  ماگنه و  نیا  رد  دنار ، یم  نخـس  یندشان  يزیچ 
ار هدوتات  دنتـساخرب  نایاوشیپ  نآ  نوچ  هک  مینآرب  ام  یلو  داد  ناوت  نآ  هب  یمان  هزجعمزج  دهدب  یئاه  شیامن  نانچ  دـنزب - وناز  يداتـسا 
مار يارب  رازفا  تسد  نیرت  دنمورین  نوچ  ناشیا و  ربارب  رد  مدرم  ندروآ  دورف  رـس  اب  رگم  دش  یمن  مه  نیا  دنزادنایب و  هتـسیاش  یهار  رد 
یم هک  تسا  یتیگ  یئاهداینب  نیئآ و  زا  نوریبیئاهراک  تازجعم و  نداد  هناشن  ندروآ - دورف  رس  هب  نانآ  نتـشاداو  و  ناشک - رـس  ندرک 

كاپ دنوادخ  رب  ینابرهم  هنوگ  نیا  دناسرب و  ار  نیرب  ناهج  اب  یگتسباو  دیامنب و  زیچ  ره  زا  رت  كاپ  دنوادخ  اب  ار  راوتـسا  يدنویپ  دناوت 
شوه ندرک  زیت  اهزغم و  تفایرد  هب  نخـس  نتخاس  کیدزن  يارب  ام  هک  نانچ  دیامنب . کیدزن  ار  دود  نانچ ، یـشیامن  اب  هک  تسا  هتـسیاب 

زا ات 125  مهن ص 88  دـلجرد  زین  میدـیناشک و  ون  شناد  ياه  يرادرب  هدرپ  هب  ار  نخـس  اه ، تقیقح  رب  نارگ  داد  ندـینادرگ  هاگآ  اه و 
میدنار . نخس  یگدرتسگ  هب  اه  هنیمز  نیا  زا  يا  هراپ  هرابرد  یسراپ - نادرگرب 

دنت بسچ  ربو  دـننک  یم  شهوکن  ناشنایاوشیپ  يارب  اه  هاگیاپ  نآ  نتـشاد  رواب  يارب  ار  نایعیـش  هک  میورب  یمدرم  غارـس  هب  نم  اب  کنیا 
دنـسانش و یم  اه  هاگیاپ  نامه  ياراد  ار  دوخ  شیک  ناتـسرپرس  زا  یـسب  هک  نآ  اب  دننزیم  نانآ  رب  یتسرپهناگ  دـنچ  یـشیک و  دـب  يور و 
- زین ار  نآ  زا  رتمک  ربارب  نیدنچ  نایعیـش - دزن  رد  نوچ  هک  دنا  هدـناجنگ  ناشيداع  نادرم  ياه  همانیگدـنز  رد  مه  نآ  ار - یئاه  يرترب 
هک نآ  یب  دنرامش  یم  تسرد  خیرات  دننکارپ و  یم  مدرم  نایم  ار  اه  هفازگ  همه  نآ  ناشدوخ  یلو  دندنب ، یم  ناور  دنت  هب  ار  نانآ  دنبایب 

همه اه  نیا  و  دنزادرپ ، وگتفگ  هب  دنزادنایبیتسرد و  هاگن  اه  نآ  هنیمز  رد  ای  دنبایب  يریگ  هدرخ  نخس و  ياج  اه  نآ  شرازگ  هریجنز  رد 
یمدآ زیچ ، کی  یتسود  هک  تسا - ناشناگرزب  نآ  هب  نداهن  جرا  نتشاد و  تسود  يارب 
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هک دسرن  زین  ار  يرگشهوژپ  چیه  دنا و  هتسب  یمراک  هب  هرامه  نونکات  نیتسخن  ياه  هدسنامه  زا  ار  هویش  نیا  و  دزاس - یم  رک  روک و  ار 
هدومن هعیش  هرابرد  ناشدوخ  هک  ار  یـشنکاو  دناوخب و  ناتـسرپ  هناگ  دنچ  ناهارمگ و  ناوردنت و  زا  ار  نیئآ  نارادساپ  ناگدنراگن و  نآ 

هدروآرف نایمرد  دنناوت  یم  نارگـشواک  هکنیا  اب  دـنا  هتفر  رد  هب  ناملـسم  هدوت  راوید  راچزا  هک  دـیوگب  هتخانـش و  اور  نانآ  ربارب  رد  دـنا 
سب یئاهزیچ  دنا  هدنکارپ  ناشنایاوشیپ  يرترب  رد  ناگدنفاب  نیا  هک  یئاه  هفازگ  يالبال  رد  هدش و  هتخاس  نایوگغورد  تسد  هب  هک  یئاه 
شیک اب  نآ  يراگزاسان  ای  يراگزاس  زا  مه  رگا  هک  میمانب  یئوگ  هدوهیب  یئارـس و  هوای  ار  اـه  نآ  دـیاب  هک  دـبایب  درخ  زا  رود  تفگش و 

میزادرپ : یم  دوخ  راتفگ  يرگنشور  هب  نونکا  دوریمن و  نآ  راب  ریز  تسرد  درخ  هزات  میشوپب  مشچ  دوخ 

رکبوب هرابرد  اه  ییوگفازگ 

یئوگ و ناشیرپ  همه  اـب  اـه  خـیرات  اریز  میـسانشب  میهاوخب ، هک  ار  ربماـیپ  ناراـی  کـی  ره  ياـهيرترب  زرم  هک  تسین  راوشد  سب  يراـک 
هک نیا  اب  دـنا و  هداد  ياجنآ  رد  ناگـشیپ  هزب  ناراکهنگ و  ياـه  تسدهک  یئاـه  هتفاـب  همه  اـب  دـنا و  هدـید  دوخهب  هک  یئاـه  یگتفـشآ 

هارمگ ياه  سوه  هک  نیا  اب  هدیدرگ و  دیدپان  کیرات  هریت و  ياه  بوشآ - اب  هتـشذگ  ياه  هدـس  ناراگزور و  رد  شاسردياه  دادـیور 
ناشراک هک  تسدربز  نادزد  هک  نیا  اب  دـنا و  هدومن  اه  يرگیزاب  نآ - هنیمز  رد  دوخياه - تخاـپ  تخاـس و  يراـک و  تسد  اـب  هدـننک 
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زا هچ ؟ زا  هدـش و  هایـس  نآ  ياـهگرب  هک  نیا  اـب  دـنا و  هتفهن  نآ  يـالبال  رد  ار  دوخ  ياـه  گـنرین  تسا  ینز  غورد  ندروآ و  رد  گـنر 
يراکهبت اه و  یتساران  اه و  يدـنب  هتـسد  ياه  گناب  ایه  هابت و  یئاه  هدولاـش  زا  ،و  یناداـن زا  رپ  یئاـه  شرگن  هنادرخیب و  ياـه  تشادرب 

ار اه  یتسرد  زا  يا  هناشن  ناوت  یم  اه  نیا  همه  اب  تسا - هتشادن  يا  هزیگنا  مدرم  ندیدرگ  هدوت  هدوت  وندش  هورگ  هب  هورگ  زج  هک  یئاه 
تسردان تسرد و  دسانش و  یم  زاب  نآ  يور  فک  زا  ار  اراوگ  بآ  دزادرپ ، نآ  رد  یبایزرا  هب  یئانیب  اب  هک  یسک  اریز  تسج  زاب  نآ  رد 

قیاقح نتـسج  نتفای و  هب  اهنآ  يرایتسد  اب  هک  درایب  رد  اه  یگتخیمآنایم  زا  تسا  هرـس  بان و  ار  هچنآ  دناوت  یم  دزیمآ و  یمن  مه  هب  ار 
ره زرم  دزیخرب و 

هحفص 168 ] ] 

. دوش انشآ  هنافاکشوم  هدنام  زاب  مدرم  ناگتشذگ و  اب  دشاب  هتفرگ  فک  هب  يریگهزادنا  يارب  یئوزارت  هکنانچ  دسانشب و  ار  نادرم  زا  کی 

؟ دش ماجنا  هنوگچ  ربمایپ  ینیشناج  هب  رکبوب  ندیزگرب  راک 

هراشا

هچ ناگتشذگ و  هچ  مالسا - هتسجرب  نادرم  همان  یگدنز  رد  تسا  یـشرگن  مه  یکی  داد  ماجناارچ  نوچ و  چیه  یب  هک  یئاهراک  نایم  زا 
ربمایپ نیتسار  ینیشناج  هب  نارادنید  نایم  رد  هک  یناسک  نوماریپ  رد  هژیو  - ینیبدب مشچ  اب  هن  تشادگرزب و  هدیداب  مه  نآ  ناشنانیشناج -

ار هچ  ره  هک  تسا  وت  راگدرورپ  دنرادن ، یشزرا  جرا و  چیه  میجنسب  هنارگداد  میرگنب و  رگا  هک  یـشنیزگ  اب  دنچ  ره  دنا - هدش  هتخانش 
دنناوت یمن  دنا  هدیورگ  شیک  نیا  هب  هک  ینانز  نادرم و  زا  کی  چیه  تسیننانآ و  اب  ندیزگرب  راک  دنیزگ و  یمرب  دنیرفآ و  یم  دـهاوخ 

شیپ اهراکهمه - هک  دنشاب  هتـشاد  يا  هناگادج  تساوخ  دنزادرپ و  شنیزگ  هب  دوخ  راک  رد  واهتخیگنارب  ادخ و  روتـسد  نامرف و  ربرابرد 
يوریپ ناشاه  سوه  زا  دندرمـش و  غورد  تسا  ناشتـسرپرس  دنوادخدنهد  یم  ماجنا  ناشیا  ار  هچنآ  تسادـخ و  زا  نآ - زا  سپ  نیا و  زا 

ناماگشیپ هورگ  نیتسخن  زا  سک  هناگی  گرزب و  ربمایپ  راغ  رای  تفای . دهاوخ  يراوتسا  شمارآ و  یئاج  رد  ماجنارس  يراک  ره  دندرک و 
زا یتسار  هب  ار  هچ  نآ  هک  تسا  يراکشآ  يراکهبت  ومیرادب  دنمجرا  گرزب و  ار  يو  دیاب  تسا  هتفر  وا  هارمه  هنیدم  هب  ندیچوک  ردهک 

ياه شیارگ  رادربنامرف  میئاـمنن و  يا  هنارگ  داد  يرواد  هدرک  یهاـتوک  شا  یناور  هیامرـس  يدـنب  زرم  رد  ومیزرو  غیرد  وا  زا  تسا  يو 
میدرگ . شیوخ 

هحفص 169 ] ] 

؟ دشاپرب هنوگچ  دیدرگ ؟ هنوگچ  دیسر ؟ ماجنا  هب  هنوگچ  هکنیا  هنیمز  رد  میزادرپ و  نخس  هب  ربمایپ  ینیشناج  نوماریپ  رد  میهاوخ  یمن  ام 
هتـسب راک  هب  ناراذـگ  نیئآ  نیرتگرزب  ياه  شرافـس  ایآ  و  دوب ؟ راک  رد  يا  هنادازآ  يریگ  يار  ایآ  و  درک ؟ لاـبند  ار  دوخ  هار  هنوگچ  و 

یم ، درب یم  بیـسن  زارف و  هب  تخات ، یم  وتفرگ  یم  دـنار ، یم  نامرف  یئوگروز  ابزور  نآ  رد  هک  دوب  اه  سوه  اـه و  هتـساوخ  اـی  دـش ؟
درکیم ؟ زاب  تسب و  یم  دیشخب و  یم  يراوتسا  تسکش و  یم  و  دز ، یم  هرگ  دوشگ و 

ياـهاج زا  یمدرم  هک  ار  هفیقـس  ناتـساد  ناـیناهج  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  میزادرپ  وـگتفگ  هب  اـه  نیا  همه  نوـماریپ  رد  میهاوـخ  یمن  اـم 
گرزب شکمـشک  نامه  دنا  هدینادرگ  شوگ  هزیوآ  ار  كرتس  زیخاتـسر  نآ  شرازگ  دنا و  هدینـش  دندوب  هدـمآدرگ  اج  نآ  رد  هدـنکارپ 
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نآ نداد  يور  رد  هک  داد - خر  دـمآ  شیپ  نآ  هک  یماگنه  دـمآرد " : تسار  - نآ هرابرد  نآرق - نخـس  هک  ار  راـصنا  نارجاـهم و  ناـیم 
... تسا " هدنشک  ریز  هب  هدنرب و  الاب  تسین و  یغورد 

یئاهر و زور ، نآ  رد  مدرم  هدوت  زا  یـسک  ره  هنوگچ  هک  دننک  یـسررب  ودـنهن  دوخ  ربارب  ار  خـیرات  نارگـشهوژپ ، تفگ ؟ مناوت  یم  هچ 
نازوس ياه  بوشآ  رد  ناهگان  هب  هک  نیا  زا  دوشن و  تسدمه  نوگانوگ  ياه  هتـسد  زا  مادـک  چـیه  اب  هک  دـید  یم  نآ  رد  اريراگتـسر 

هورگ اب  یهورگ  ربارب  رد  دورب و  شکمـشک  هار  رگا  هک  تخاـس  یم  شکاـنمیب  تشذـگ  یم  وا  لد  رد  هچ  نآ  دـنک ، يراددوخ  دـیآرد 
ود اـب  هدـید و - ار  هتخیهآ  يریـشمش  دوـخ - مـشچ  ود  اـب  هـک - نآ  زا  سپ  هژیو  هـب  تـفر ، دـهاوخداب  رب  شرـس  ددرگ  ناتـسدمه  رگید 
یم ندـش  هتـشک  زاار  يو  هتـشذگ  رد  ادـخ  هتخیگنارب ي  تفگیم  سک  ره  هـک  دوـب  هدینـش  ار  راـتفگ  تـشرد  يدرم  داـیرف  شـشوگ -

وا دبوگب  هک  ره  تفگ : نم  ای  منزیم . غیت  هب  ار  وا  هنرگو  هتفایرد  گرم  ار  ادخ  هداتـسرف  دیوگب  هک  سک  چیه  زا  تفگ : یم  دیناساره و 
اب ار  شرس  هدرم 

هحفص 170 ] ] 

تسا . هتفر  الاب  نامسآ  هب  وا  هک  تسین  نیا  زج  تشاد ، مهاوخ  رب  ریشمش 
تشاد "  مهاوخ  رب  ریشمش  اب  ار  وا  هلک  هداد  ناج  هدیزگرب  ربمایپ  دیوگب  سک  رهدنز  یم  گناب  " 

هتساخرب و درمریپ  ود  نآ  دندرک و  اهدروخ  دز و  اهوگم و  وگب  دنتـسیرگن ، ار  يرگید  مشچ ، هشوگاب  مدرم  زا  کی  ره  هک  نآ  زا  سپ  و 
زاغآ زا  ار - راک  یتفگ  هک  دنکفا . یم  یکی  نآ  شوغآ  هب  ار  ربمایپ  ینیشناج  مادک  ره  دنسرپب  ار  رگید  سکچیه  هشیدنا  هک  نآ  زا  شیپ 
مهد وت  هب  يربنامرف  تسد  ربمایپ ، ینیشناج  ناشن  هب  ات  ياشگب  ار  تتسد  : " دیوگ یم  شتسود  هب  نیا  دنا ، هداد  ماجنارـس  یناهن  نایاپ - ات 

مدرمتسرپرـس ار  وا  دـیاشگب و  ار  شهارمه  تسد  دـهاوخ  ود  نآ  زا  کـی  ره  ینک " و  نینچ  دـیاب  وـت  هکلب  هـن  دـیوگ "  یم  مـه  وا  " 
اب ار  شیاه  شرافس  ربمایپ  هک  درم ، نیرت  كاپ  نآ  هدش و  ناشیچراج  تسا و  نانآ  اب  زین  هنیدم - نک  روگ  حارج - هدیبع  وبا  دناسانـشب 

گرم هماج  اب  ار  وا  ناجیب  دبلاک  هک  تسا  مرگ  ناربمایپ  نیرتگرزب  هب  ناشرـس  یمـشاه  نامدود  وا و  يامنهار  نادـناخ  اب  هارمه  هدرک  وا 
اب ار  يو  شراـبت - يو و  رب  ادـخ  نـیرفآ  دورد و  هـک  وا - ناراـی  دـنا و  هتـسب  يو  رب  ار  هناـخ  رد  وا  هداوناـخ  دـننیب ، یم  شیوـخ  ربارب  رد 

يور شندرپس  كاخ  هب  زا  هتشاذگ و  اهنت  شا  هداوناخ 
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دندرپس و كاخ  هب  ار  وا  شا  هداوناخ  هک  نآ  بش  ای  هبنـشراهچ  زور  ات  هبنـشود  زور  زا  ای  دنام  نیمز  رب  وا  رکیپ  زور  هس  ات  دنا  هدـینادرگ 
ناشاه هناخ  رد  هک  بشهمین  ات  دـنتفاین  یهاگآ  مدرم  دـندرپس و  كاخ  هب  ار  وا  بش  نایاپ  رد  ای  هنابـش  دوبن  سک  چـیه  يو  ناکیدزن  زج 

دندومن . یم  راومه  نآ  اب  ار  ربمایپ  هاگمارآ  هک  دندینش  ار  یئاه  لیب  زاوآ  دندوب 
دندوبن  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآو  دورد  وا - ندرپس  كاخ  هب  رد  زین  درم  ریپ  ود  نآ  و 

نادنچ دور و  یم  ناباتش  وا  يور  شیپ  هدرک و  ناشن  هدیزگرب و  ار  رکبوب  دتفا  یم  باطخرسپ  رمع  هب  شمشچ  سک ، نیا  هکنآ  زا  سپو 
تسا . هدرک  فک  شناهد  هک  هدیشک  داد 
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یم هدیـشک و  رکبوب  يور  رد  غیت  هک  دونـش  یم  ار  ردـب - هدـنمزر  گرزب  ربمایپ و  رای  نامه  رذـنم - رـسپ  بابح  گـناب  هک  نآ  زا  سپ  و 
هناوتـشپ هک  گرزب  داینب  نآ  منم  تسکـش ، مهاوخ  مه  ردریـشمش  اب  ار  شا  ینیب  دیامن  يراگزاسان  میوگ  یم  نآ  رد  سک  ره  دـیوگ " :

: " دونـش یم  خساپ  درادیگتـسب " و  ناریـش  هب  هک  ناریـش  هشیب  رد  هچب  ریـش  نآ  ردپ  منم  تسا ، اهراک  زاس  هراچ  وا  هشیدنا  دوب و  دناوت 
 " يوش یم  هتـشک  وت  هک  منیب  یم  نانچ  هکلب  ای ": تشک "  دهاوخ  ار  وت  هلب  دیوگ " : یم  وا  تشک " و  دهاوخ  ارت  ادـخ  ینک  نانچ  رگا 

دننک . یم  شناهد  رد  كاخ  هدز  شمکش  رب  دگل  شدنریگ و  یم  سپ 
رد يریت  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  ناه  دراد : یم  رباوآ  دـنز و  یم  زاـب  رـس  رکبوب  يربناـمرف  زا  هک  دـنیب  یم  ار  یموس  هک  نآ  زا  نآ  زا  سپ  و 
اب منزیم و  ار  امش  مراد  تسد  رد  هک  يریشمش  اب  مزاس و  یم  نیگنر  ناتنوخ  زا  ار  منانـس  هزین و  منکفا و  - یم امـش  يوس  هب  مراد  منادریت 

منک  یم  راکیپ  امش  اب  دنیامن  یهارمه  نم  اب  هک  مرابت  نادناخ و  زا  یناسک 
درگ یتـسار  هب  دـیوگ : دزورفا و  یم  ربار  گـنج  شتآ  دـنک و  یم  شهوکن  ار  هنوـگ  نیا  هب  یتـعیب  هک  دـنیب  یمراـهچ  هک  نآ  زا  سپ  و 

دنیشن . یمن  ورف  يزیرنوخ  اب  زج  هک  منیب  یم  يدود  رابغو و 

هحفص 173 ] ] 

اب دنهجیم و  وا  رس  رب  هداتفا ، يراوخ  بادرگ  رد  هک  دنیب  یم  ار  نایجرزخ - هدرک  رس  هدابع - رسپ  دعـس  نوچمه  یـسک  هکنآ  زا  سپ  و 
یم هداتسیا و  شرس  رب  هدنیوگ  و  تسا " - يرگبوشآ  ای  تسا - نایور  ود  زا  هک  شدشکب  ادخ  دیشکب  اردعس  دنـشک " : یم  دایرف  مشخ 

دوش - رد  هب  ياج  زا  تنامشجای  دور - رد  هب  ياج  زا  ترکیپ  ناوختسا  ات  منک  بوک  دگل  ارت  هک  مدش  نآ  رس  ربیتسار  هب  دیوگ :
نادند کی  ات  دوش  مک  وا  رس  زا  یئوم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : هتفرگ و  ار  رمعشیر  هک  دنیب  یم  ار  دعس  رـسپ  سیق  هک  نآ  زا  سپ  و 

مشاپب . مه  زا  ار  تیاه  مادنا  همه  ات  مدرگ  یمن  رب  دنیشن ، ورف  دباوخب و  وا  زا  زا  یئوم  رگا  ای : مدرگ - یمن  رب  تسا  وت  ناهد  رد  تسرد 
رمع مریگب و  يربنامرف  تسد  همه  زا  یلع  يارب  ات  درک  مهاوخن  ماین  رد  ار  غیت  دیوگ : هدیشک  ریـشمش  اب  دنیب  یم  ار  ریبز  هک  نآ  زا  سپ  و 

دننکش . یم  دننز و  یم  گنس  رب  هتفرگ و  يو  تسد  زا  ار  ریشمش  سپ  ار "  گس  نیا  دیریگب  دیوگ "  یم 
یم شا  ینیب  هک  دـنیب  یمار  رذـنم  رـسپ  بابح  دـنبوک و  یم  شا  هنیـس  هب  هک  دـنیب  یم  ار  ربمایپ - راوگرزب  راـی  دادـقم - هک  نآ  زا  سپ  و 

همطاف و هناخ  ای  نآ  يوربآ  دیما و  هاگیاپ  هدوت و  هاگ  راهنز  ربمایپ - يارـس  هب  ناگدنهانپ  دـنیب  یم  و  ددرگ ، یم  هتفوک  شتـشد  دـنکش و 
زا رگا  دیوگ : هداتسرف و  ناشیا  يوس  هب  ار  باطخ  رسپ  رمع  رکبوباو ، دنکفا  یم  ساره  هب  دنهد و  یم  میب  ار  ود - نآ  رب  ادخ  دورد  یلع ،

رب ار  هناخ  ات  درآ  یم  شتآ  رمع  نکدربن و  ناشیا  اب  دنز  زاب  رس  ام  نتفریذپ 
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مدرم هک  یهار  رد  رگم  يرآ  دهد  یم  خساپ  ینازوسب ؟ ار  ام  هناخ  يا  هدمآ  باطخ  رـسپ  دیوگ : یم  وهدـید  ار  يو  همطاف  دـنازوسب  نانآ 
دیتفیب . زین  امش  دنا  هداتفا 

زا سپ  زین  ناشیا  راد  ولج  ودنا  هتخیر  همطاف  هناخ  هب  هتخات و  یحو  نادناخ  يارس  هب  یـسایس ، کی  ناگتـسبا  دنیب و  یم  هک  نآ  زا  سپ  و 
تـسدو دـیئایب  نوریب  رگم  دـنازوس  مهاوخ  امـش  رب  ار  هناخ  دـنگوس  ادـخ  هب  هک : تسا  هتـشادرب  يدـنلب  ياـهدایرف  هتـساوخ  مزیه  هک  نآ 

دنیوگ یم  وا  هب  منازوس "  یم  تسا  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  هنرگو  دـیهدب  يربنامرف  تسد  دـیئایب و  نوریب  دـیاب  ای " : دـیهدب  يربناـمرف 
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دشاب  دهد : یم  خساپ  تسا  نآ  رد  همطاف 
یم ار  وا  همطاف  دنازوسب و  تسا  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  نآ  ات  هدـمآ  یلع  هناخ  يوس  هب  رمع  هنحـش - نبا  هتفگ  هب  دـنیب - یم  هکنآ  زا  سپ  و 

یهار رد  دیوگ : هک  دنیب 

هحفص 175 ] ] 

ج 7 ص 164 - هدش - پاچ  لماکلا "  رانک "  رد  هک  هنحش "  نبا  خیرات  دیئآرد "  زین  امش  دنا  هداتفا  مدرم  هک 
یم هدمآرد  هب  هدرپ  زا  هک  دونـش  یم  ار  هدیزگرب  ربمایپ  هشوگ  رگج  نامه  ای  هتـسخلد  نیگهودـنا و  یئوناب  نویـش  هلان و  هکنآ  زا  سپ  و 
اههچ هفاحق ، یبا  رـسپ  باطخ و  رـسپ  تسد  زا  وت  زا  سپ  ادخ  هتخیگنارب  يا  ردپ  دـهد " : یم  رد  اوآ  شیوخ  زاوآ  نیرتدـنلب  اب  دـیرگ و 

 " میدیشک .
نادناخ رب  دوز  هچ  رکبوبا  دهد : یم  رد  اوآ  یمشاه  نانز  اب  هارمه  ودنک  یم  نویـش  دشک و  یم  دایرف  هک  دنیبیم  ار  ومه  هکنآ  زا  سپ  و 
دیدحلا یبا  نبا  حرش  منک "  رادید  ار  يادخ  ات  تفگ  مهاوخن  نخس  رمع  اب  دنگوس  ادخ  هب  دیتخادرپ  ناشجارات  هب  دیدرب و  تخات  ربمایپ 

ج 1 ص 134 و ج 2 ص 19 " 
هدرک شا  ینیب  رد  بوچ  هک  يرتش  نوچمه  ریگتـسد و  ار  ناگدـنورگ  ياورنامرف  يراوگرزب - یکاپ و  هرکیپ  دـنیب  یم  هک  نآ  زا  سپ  و 

تـسد دـنیوگیم  واهب  دـنرگن ، یم  دـنا و  هدـمآ  درگ  مدرم  ودـننار  یم  یتشرد  اب  دـنرب و  یم  دنـشک  یم  دوخ  يوس  هب  دوش  راـهم  اـت  دـنا 
مینزیم ار  تندرگ  تسین - یئادخوا  زج  هک  يادخ  نامه  هب  ماگنه - نآ  رد  : دونـش یم  خـساب  هچ ؟ مهدـن  رگا  دـیوگ : یم  هد و  يربنامرف 

تشک . دیهاوخ  ار  شا  هتخیگنارب  ردارب  ادخ و  هدنب  داینب  نیا  رب  دیوگ : یم 
دیرگ و یم  هدرب  هانپ  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  دورد  ادخ - هتخیگنا  رب  هاگمارآ  هب  یلع - هدیزگرب - ربمایپ  ردارب  دـنیبیم  هک  نآ  زا  سپ  و 

دنزیرب . ار  منوخ  تسا  کیدزن  دنا و  هدرمش  ناوتان  ارم  هورگ  نیا  ردارب  دنک : یمدایرف 
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: " دـهد یم  رد  اوآ  حارج  هدـیبع  وبماگنه  نامه  دـهد و  يرادربناـمرف  تسد  اتدـننار  یم  ار  وا - رب  دورد  یلع - دـنیب  یم  هکنآ  زا  سپ  و 
رد رکب  وب  هک  منیب  یم  نانچ  يرادـن و  ار  ناش  ینادراک  یگدومزآ و  وت  دنتـسه ، تهورگ  ناگدروخلاس  نانیا  یلاـسدرخ و  وت  ومعرـسپ 

نونکا درگنب . هناهاگآ  اراج  همه  دوخ  هاگیاپ  زا  هدرک  راومه  دوخ  رب  ار  اه  يراوشد  دناوت  یم  رت  تخس  وتسا  رتدنمورین  وت  زا  راک  نیا 
تايرترب و هاگدـید  زا  يراوازـس - هتـسیاش و  راـک ، نیا  يارب  دـیئایب  تراـگزور  ویناـمب  هدـنز  رگا  وـت  هک  راذـگ  رکبوـب  هبار  راـک  نیا 

يراد  هک  ربمایپ  يداماد  ترابت و  تا و  هنیشیپ  تشادرب و  تشناد و  تا و  يرادنید 
داد میهاوخن  يرادربنامرف  تسد  سکچیه  هب  یلع  اب  زج  دنیوگ "  یم  هتشادرب و  دایرف  زور  تخس  نآ  ردراصنا  دنیب  یم  هک  نآ  زا  سپ  و 

یموا هب  مه  رمع  ام " و  زا  مه  یکی  امـشزا و  اورنامرف  کی  دـنز "  یم  دایرف  تسه - زین  ردـب  هاـگدربن  هدـنمزر  هک  ناـش - یکی  نآ   "و 
يریمب "  یناوت  یم  تسا  نینچ  تا  هتساوخ  رگا  دیوگ " :

دوش یم  مین  ود  هب  امـش  ام و  نایم  رد  راک  نیا  نارایتسد و  امـش  مینایاورنامرف و  ام  دیوگ " : یم  راصنا  هب  رکبوبا  دنیب  یم  هکنآ  زا  سپ  و 
. " دننک مین  ود  هب  ار  امرخ  گرب  ای  القاب  کی  هکنانچ 
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درآ  گنچ  هب  ار  ربمایپینیشناج  ات  درک  زارد  یتسد  سوا ، هریت  " 
دزادرپ نانآ  اب  يربارب  دربن و  هب  ات  دوشگ  ار  دوخ  ياه  تسد  زین  جرزخ  هریت 

تسا  وا  زا  رتراوازس  شدروامه  هک  تشادنپ  نانچ  هورگ  ود  زا  کی  ره 
داهن  نایم  هب  ياپ  هنیک  ینمشد و  هک  دوب  اج  نیا  و 

یم زاوآ  وهداتـسیا  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد  - ربمایپ هاگمارآ  کیدزن  هثاثا  رـسپ  حطـسم  رداـم  دـنیب  یم  هک  نآ  زا  سپ  "و 
ادخ "  هتخیگنا  رب  يا  دهد :

تفرگ  رد  یئاهوگم  وگب  تخس و  یئاهدمآ  شیپ  وت  زا  سپ 
دیدرگ یمن  نوزفا  نیگمهس ، ياه  دادیور  يدوب  یم  وت  رگا  هک 

هداد  تسد  زا  ار  شناراب  هرهب  نیمز  ایوگ  هک  مینانچ  وت  نداد  تسد  زا  اب 
 " راذگم ورف  هدید  رگنب و  ارنانآ  دنا ، هداتفا  ناشیرپهب  وت  هورگ 

دناوتب تشادن  دـیما  سک  چـیه  تخاسیم و  كانمیب  ار  مدرم  هوبنا  هدـنکفا  سارههب  ار  هدوت  دوب و  اهوگتفگ  اهدادـیور و  هنوگ  نیا  همه 
زینتلم نایم  زا  نت  کـی  دـندید  دوخ  مشچ  هب  زور  نآ  رد  هک  یئاـهراد  ریگ و  زا  سپ  دـهد و  ماجنارـس  یگتـسیاش  هب  ار  هورگ  نآ  راـک 

دتسیاب . نیگمهس  بوشآ  نآ  ربارب  رد  نآ  يرای  هب  ات  تخانش  یمن  دوخ  يارب  یشزرا  جرا و  نانچ 
يو اب  یناهن  تشذگ  یم  شلد  رد  هچ  نآ  و  دوبن - تسم  و  دیامن - یم  ناتـسم  هب  شهاگتـساخ  يانگنت  زا  هک  يدید  یم  ار  یتلم  اج  نآ 

ار نآ  داینب  یناهن  هک  يراک  ماجنارـس  دوش و  هتـساک  اه  بوشآ  ینیگنـس  زا  ات  دنامبهار  هب  مشچ  دنک و  گنرد  دـنچ  کی  هک  تفگ  یم 
يرتش هدام  زور  هب  ار  يا  هتـسد  درذـگ  یم  اه  لد  رد  نونکاهچنآ  هک  دـنیآ ، هتخانـش  ناـگتفای  هر  زاناـهرمگ  ددرگ ، راکـشآ  دـنا  هتخیر 

دنکیم  يراز  هک  هدیناشن 

هحفص 178 ] ] 

هلاناسب هچ  دزگ و  یم  نادند  دب  بل  ینامیـشپ  زا  دلان و  یم  شا  هچب  زا  یئادج  متام  رد  و  دباتـش ، یم  رگید  نیمز  هب  ینیمز  زا  ناساره  و 
دراد ، یمن  زاین  یب  ار  هدننک  هلان  هک  يا 

تفگ ؟ مناوت  یم  هچ  ربمایپ  زا  ینیشناج  هنوگ  نآ  نوماریپرد 
زا شیپ  نانادان  هچنآ  دننامه  دندرمـش  هشیدنا  یب  یناهگان و  يدادیور  راک و  ار  نآ  باطخ ، رـسپ  رمع ، رکب و  وب  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ 

تشادهاگن . نآ  يدب  زا  ار  مدرم  ادخ  هک  دندرک  یم  مالسا 
زور رد  شدوخ  هک  نآ  زا  سپ  شدنـشکب و  دریگ  يربناـمرف  تسد  مدرم  زا  راـب  نآ  دـننام  سک  رهاـت  داد  روتـسد  رمع  هک  نآ  زا  سپ  و 
يور چـیه  هب  ینارنامرفو  يرادربنامرف  نیا  دسانـشب  یئاورنامرف  هب  ار  یـسک  دـنک  تروشم  ناناملـسم  اب  هکنآ  یب  سک  ره  تفگ : هفیقس 

دنوش  هتشک  ادابم  تسین  هتفریذپ 
دوب  رکبوبو  نم  زا  رتراوازس  راک  نیا  يارب  یتسار  هب  هتبلا  امش  نایم  رد  یلع  تفگ : سابع  رسپ  هب  هک  نآ  زا  سپ  و 

نایز ات  میدرب  نامگ  تسا و  ناوج  میدید  هک  دوب  يور  نیا  زا  هکلبینمـشد  رـس  زا  میدرک  وا  اب  ام  هچنآ  ادخ  هب  تفگ : هک  نآ  زا  سپ  و 
دننکارپ  یم  شنوماریپزا  دنا  هدید  وا  زا  هک  یئاه  یتخس  يارب  نایشرق  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2584 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 179 ] ] 

یناوج يارب  دنک و  مرن  هجنپ  تسد و  ناشیا  نالیاب  هک  داتـسرف  یم  ار  وا  ادـخ  هتخیگنا  رب  داد : خـساپ  يو  هب  سابع  رـسپ  هک  نآزا  سپ  و 
تسا ؟ مک  شلاس  هک  دیریگ  یم  هدرخ  تتسود  وت و  نونکا  تشاد ، یمن  زاب  راک  زا  ار  يو  شا 

هک دنگوس  ادخ  تفگ  وا  هب  سابع  رسپ  هتفر و  متس  یلع - تتسود - رب  منامگ  هب  سابع  رسپ  تفگ : سابع  رـسپ  هب  رمع  هک  نآ  زا  سپ  و 
دیدحلا ج 2 ص 18 ) یبا  نبا  حرش   ) داد يو  هب  ار  نآ  روتسد  لاس و  مک  رکبوب  زا  تئارب  هروس  نتفرگ  يارب  ار  وا  دنوادخ 

رکبوب شنیزگ  ربارب  رد  یلع  ياه  شنکاو 

راک نیا  يارب  و  میادخهتخیگنارب ، ردارب  ادخ و  هدنب  نم  تفگ : ناگدنورگ - ياورنامرف  ربمایپ - هداز  دـنزرف  ود  ره  ردـپ  هآ  نآ  زا  سپ  و 
تسد ات  مینک  یمن  اهر  ارت  تفگ : رمع  دیرتراوازس و  نم  زا  يرادربنامرف  هب  امش  هک  مهد  یمن  امـش  هب  يربنامرف  تسد  میامـش  رتراوازس 

ددرگ ! تدوخ  هرهب ي  مه  شا  همین  کی  هک  شودب  ار  يریش  رمع  دیوگیم : یلع  و  یهد ، يربنامرف 
هناخزا ار  نایزات  نایم  رد  دمحم  یئاورنامرفهک  ار  ادخ  ار  ادخ  ربمایپ  اب  ناگدـنچوک  هورگ  يا  تفگ : يو - رب  دورد  وا - هک  نآ  زا  سپ  و 

رود دوب  نآ  هتـسیاب  هچنآ  زا  مدرم و  نایم  رد  يو  هاگیاپ  زا  ار  وا  نادـناخ  دـیربن و  رد  هب  ناـتاه  هناـخ  يوس  هب  شیارـس  ياـفرژ  زا  شا و 
رت هتـسیاش  راک  نیا  يارب  میئوا و  نادناخ  ام  اریز  نآ ، هب  مینامدرم  نیرتراوازـس  ام  دنگوس  ادخ  هب  ربمایپ  اب  ناگدنچوک  هورگ  يا  دیزاسن 

هتسویپ هتشاد  یهاگآ  هدوت  راک  زا  هک  تسه  وا  ياه  نیئآ  هب  اناد  دنوادخ و  همان  هدنناوخ  ام  نایم  رد  هک  یماگنه  ات  یک ؟ ات  میئامش و  زا 
ار  دنسپان  ياهراک  دراد و  هدید  شیپ  رد  ار  نآ 

هحفص 180 ] ] 

زا تسا  ام  نایم  رد  یـسک  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیامن ، یم  شخب  ناشنایم  يربارباب  دـننآ  هتـسیاش  ار  هچنآ  دـنک و  یم  رود  هب  نانآ  زا 
دیدرگ  رود  یتسرد  زا  نیا  زا  شیب  هک  دیوشن  هارمگ  ادخ  هار  زا  دینکن و  يوریپ  اه  سوه 

هب رگیدـکی  اـب  راـک  رد  ناناملـسم  وا  زا  سپ  تفر  شیوـخهار  هـب  هدـیزگرب - ربماـیپ  نوـچ - تـفگ : - يو رب  دورد  وا - هـک  نآ  زا  سپ  و 
زا دمحم  زا  سپ  ار  راک  نیا  نایزات  هک  تشذگ  یمن  مه  مزغم  زا  هتفاینهار و  زین  ملد  هب  هشیدنا  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دنتساخرب ، شکمشک 

يوس هب  مدرم  نتفاتـش  رگم  تخاسن  هدیجنر  درواین و  تفگـش  هب  ارم  زیچ  چیه  دـنراد ، زاب  نم  زاار  نآ  وا  زا  سپ  دـننادرگب و  وا  نادـناخ 
هب وازا  سپ  هک  یناـسک  زا  مدـید  متـشاد و  هاـگن  شیوـخ  تسد  نم  دـنهد  وا  هب  يربناـمرف  تسد  هک  هک  نـیا  يارب  ناشندـیود  رکبوـب و 

ممدرم  نیرت  هتسیاش  دمحم  هاگیاپ  رد  نتسشن  هب  نم  دنتساخرب  یتسرپرس 
يو و رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  رتـخد  همطاـف  هدـش  نوریب  هنابـش  دراد - یمارگ  ار  وا  يور  ادـخ  یلع - هـک  نآ  زا  سپ  و 

يا دـنتفگ : یم  ناشیا  تساوخ و  یم  يرای  نانآ  زا  درب و  یم  ربمایپ ) ناروای  راـصنا =(  ياـه  نمجنا  هب  هدرک  روتـس  راوس  ار  سنادـناخ -
درک و یم  یتسدـشیپ  رکبوبا  رب  وت  رهوش  هدازومع و  رگا  میا ، هداد  يربناـمرف  تسد  درم  نیا  هب  اـم  هتـشذگ و  راـک  ادـخ  هداتـسرف  رتـخد 

هدرپسن كاخ  هب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنا  رب  نم  ایآ  دیوگ : یم  یلع ع  میداد و  یمن  تسد  رگید  یسک  اب  دمآیم ، ام  غارـس  هب  وا  زا  رتولج 
نانآ ودرکن  دوب  وا  راوازـس  هچنآ  زج  هب  یلع  تفگ : همطاف  و  موش ؟ نوریب  یئاورناـمرف  رـس  رب  شکمـشک  يارب  منک و  اـهر  شا  هناـخ  رد 

تسا  ادخ  اب  نآ  رامش  تساوخزاب و  هک  دندرک  يراک 
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هحفص 181 ] ] 

يایـسآ رد  تسناد  یم  هکنآ  اـب  درک  رب  رد  ار  یئاورناـمرف  هماـج  رکبوـبا  دـنگوس  ادـخ  هب  ناـه  تفگ : يورب - دورد  وا - هکنآ  زا  سپ  و 
تسا و ریزارـس  نم  يوس  زا  یئوکین  شناد و  زا  دنت  سب  يرابگر  دنادرگ ، یم  ار  اج  همه  هک  متـسه  ینینهآ  هنوتـس  نوچمه  نم  روشک ،
زا مشچ  هدیـشوپ  رد  رگید  ینهاریپ  مدرک و  اهر  ار  هماج  نآ  نم  سپ  دهدن ، يرای  مدنلب  هاگیاپ  هب  ندیـسر  رد  ار  نآ  يا ، هدنرپ  چیه  لاب 
هک میامن  یئابیکش  يا  هدننک  روک  یکیرات  رب  ای  مرب  نتخات  وا  رب  مزیخرب و  اهنت  تسد  اب  ایآ  هک  مدیشیدنا  دوخ  راک  رد  متسب و  ینارنامرف 
هب ات  دـنرب  یم  جـنر  نادـنچ  نآ  هنیمزرد ي  نیتسار  شیک  هب  ناگدـنورگ  دزاس و  یمهدرمژپ  ریپ و  ار  نالاسدرخ  هدوسرف و  ارنالاسگرزب 

ممشچ رد  راخهک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  مدرک  یئابیکش  سپ  تسا ، رت  کیدزن  درخ  نیئآ  هب  یئابیکش  مدید  دنباتـش ، ناشراگدرورپ  رادید 
يوگ تفر و  دوخ  هار  هبنانآ  زا  سک  نیتسخن  ات  دور ، یم  جاراـت  هب  متـسیرگن  یم  ار  شیوخ  ثاریم  هک  ارچ  میولگ  رد  ناوختـسا  دوب و 

دنکفا باطخ  رسپ  يوس  هب  ار  شیوخ  زا  سپ  یئاورنامرف 
دنارنابزب : ار  یشعا  هدورس  یلع ، ماگنه  نیا  - 

. دوش یم  يرپسیگدوسآ  اب  هک  رباج  ردارب  نایح  زور  اب  درذگ  یم  رتش  تشپ  رب  يراوس  جنر  اب  هک  نم  زور  نایم  تسا  اه  یئادـج  هچ  " 
" 

زین شگرم  زا  سپ  يارب  دنریگب  هدیدن  يو  زا  يربنامرف  رد  ار  ناش  نامیپ  تساوخ  یم  مدرم  زا  یگدنز ، ماگنه  رد  دوخ  هک  نآ  اب  اتفگش 
شخب دوخ  نایم  رتش  ناتـسپ  ود  نوچمه  ار ، یئاورنامرف  رگجارات ، ود  نیا  ات  دیـشک  نایم  ردیکی  دوس  هب  ار  اـه  تسب  دـنب و  ناـمه  ياـپ 

هب دـیزغل و  یم  رایـسب  ازفا ، جـنر  يرادـید  تشاد و  راومهانو  دـنت  ینخـس  هک  دراذـگاو  وخ  تشرد  سب  یـسک  هب  ار  راک  يرآ  دـندرک ،
رتش ینیب  درادهگن  تخس  ار  راهم  رگا  هک  دوش  راوس  شکرـس  رتش  رب  هک  دندوب  یـسک  نانوچ  وا  ناهارمه  تخادرپ ، یم  یهاوخ  شزوپ 

ههاریب راتفرگ  وا  راگزور  رد  مدرم  هک  دنگوس  يدنوادخ  تایح  هب  سپ  ددرگ  یم  نوگنرسهاگترپ  رد  دنک  اهر  رگا  دوش و  یم  هراپ 

هحفص 182 ] ] 

تفر و دوخ  هار  هب  مه  وا  ات  مدومن  یئابیکـش  اهرـس - درد  یتخـس  و  زارد - راگزور  نآ  رب  زین  نم  دندش و  یماران  یگنر و  دـنچ  يور و 
ناـمه رب  نم - يرترب  رد  اـجک  یئاروـش  هچ  هک  ار  ادـخ  مناـشیا . زا  یکی  زین  نم  وا  ناـمگ  هب  هک  درپـس  یهورگ  هـب  ار  اورناـمرف  شنیرگ 

یهارمه دـنتفر  هک  یئاه  بیـشن  زارف و  رد  مه  زاب  یلو  مریگب ؟ ياج  ناـنگمه  هنوگ  نیا  راـنک  رد  اـت  دوب  یئارچ  نوچ و  سک - نیتسخن 
ياه هزیگنا  تفاـی و  شیارگ  دوخ  نزردارب  هب  مه  یمود  دـینادرگ و  يوس  رگید  هب  ور  تشاد  نم  هب  هک  يا  هنیک  زا  یکی  اـت  مدرک  ناـش 

نادنزرف تخادرپ و  دیمارخ  هب  هنادنسپ  دوخ  شندادنوریب  ياج  هاگن و  دروخ و  نایم  هتساخ  ربهتسد  نیا  زا  سک  موس  هک  رگید ، دنـسپان 
هنیمز درک  هچنآ  دـش و  هبنپ  شیاه  هتـشر  ات  ار ، يراهب  هایگ  نارتش  هک  دـنروخ  یم  نانچ  ار  ادـخ  یئاراد  هتـساخ  اپ  هب  وا  اـب  زین  شناـکاین 

دینادرگنوگنرس ... ار  يو  شا  يروخ  رپ  دیچ و  ار  وا  گرم 
ناتساد نایاپ  ات 

هیقشقش ینارنخس  نارگ  وگزاب 

ار نآ  ینس - هعیش و  زا  دنداتسوا - يرگشرازگ  رنهرد  هک  یناسک  دنا و  هتفگ  رایسب  نخس  نآ  هرابرد  هدیمان و  هیقـشقش  ار  ینارنخـس  نیا 
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دراد یمن  رب  ارچ  نوچچیه و  تسا و  نشور  يو  زا  نآ  ندوب  هک  دنا  هدرمش  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  ياه  ینارنخـس  زا  هدروآ و 
هکنآ زا  شیپ  نیتسخن و  ياه  هدس  نامه  رد  اریز  هتفاب  مه  هب  یضر  فیرـش  ار  اه  نیا  دیوگ  یم  هک  دینـش  دیابن  ار  نادان  نآ  نخـس  سپ 

اب دنا  هدمآ  وا  زا  سپ  ای  هتسیز  یم  راگزور  کی  رد  يو  اب  هک  مه  یناسک  دنا و  هدرک  شرازگ  ار  نآ  ناسک  رایسب  دوش  هتسب  یضر  هفطن 
دماجنا  یمن  وا  هار  هب  هک  يرگید  ياه  هریجنز 

هحفص 183 ] ] 

: نانآ زا  یهورگ  کنیا  دنا و  هدروآ  ار  نآ 
هدمآ یناعملا "  للعلا " و "  رد "  يدولج  یشرازگ  هریجنز  رد  هکنانچ  لاس 228  هب  هتشذگرد  ینامح  دیمحلا  دبع  رسپ  ییحی  ظفاح  - 1

. تسا
ار نآ  اه " ص 237 - هتکید  یلاما =  رد "  یـسوط  ام : هورگ  ياوشیپ  هتفگ  هب  - هک لاس 246  رد  هتـشذگ  رد  یعازخ  لبعد  رفعج  وبا  - 2

. تسا هدومن  وگزاب  يو  نابز  زا  ار  نآ  زین  یلع  نسحلا  وبا  شرداربو  هدرک  شرازگ  سابع  رسپ  زا  دوخ  هریجنزاب 
نارگ وگزاب  زا  اه "  نیئآ  ياه  هزیگنا  عیارشلا =  للع  هتفگ "  هب  هک  ای 280  لاسهب 274  هتشذگ  رد  یقرب  دمحم  رسپ  دمحا  رفعج  وبا  - 3

. تسا ینارنخس  نیا 
ناراگتسر هورگ  هیجانلا =  هقرفلا  رد "  هچنانچ  هتـشذگ  رد  لاس 303  رد  هک  ینـس  ناشیدنا  نشور  نایلزتعم - ياوشیپ  یئابج  یلع  وبا  - 4

. تسا نارگ  وگزاب  نیمه  زا  هدمآ  ج 8 ص 161 - یسلجم - زا  اهایرد "  راحب =  یفیطق و "  میهاربا  داتسا  زا  " 
رد نایسابع و  روتسد  تارف - نب  یلع  نسحلا  وبا  هک  متفای  نهک  ياهتشون  تسد  رد  ار  ینارنخـس  نیا  دسیون : دوخ  حرـش  رد  مثیم  نبا  - 5

. دوب هتشون  نآ  رب  يزیچ  لاس 312 - هب  هتشذگ 
وگزاب زا  ج 1 ص 69 - دوخ - حرش  رد  دیدحلا  یبا  نباهتفگ  هب  هتـشذگ  رد  رد 317  هک  نایلزتعم  ناداتـسا  زا  یکی  یخلب  مساقلا  وبا  - 6

. تسا ینارنخس  نیا  نارگ 
میبای یم  رد  اه  شرازگ  زا  هچنآ  رابخالا =  یناعم  رد "  هکنانچ  زین  لاس 332 - هب  هتشذگ  رد  يرصب - يدولج  زیزعلا  دبع  دمحا  وبا  - 70

داد فاصنالا =  دوخ "  شراگن  رد  میدرب  ار  شمان  هک  یخلب  مساقلا  وبادرگاـش  هبق  نبا  رفعج  وبا  تسا 8 - نارگوگزاب  نیمه  زا  هدمآ  " 
نارگ وگزاب  ار  وا  دوخ - حرـش  رد  مثیم  نبا  زین  و  ج 1 ص 69 - دوخ - حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  هکنانچ  هدروآ  ار  ینارنخـس  نیا  یهد " 

دنا . هدرمش 

هحفص 184 ] ] 

جهن رب " وا  شرازگ  رد  يدـنوار  بطق  هریجنز  ردهچنآ  داینب  رب  هتـشذگ - رد  لاس 360  رد  هک  زین  یناربط  دمحا  رـسپ  نامیلـس  ظفاح  - 9
. تسا نارگ  وگزاب  نیمه  زا  هدمآ - یئوگ "  اویش  هویش ي  هغالبلا = 

ار ینارنخـسنیا  رابخالا "  یناعملا  عیارـشلا " و "  للع  دوخ "  شراـگن  ود  رد  لاس 381  رد  هتـشذگ  رد  یمق  هیوباـب  نبا  رفعج  وبا  - 10
. تسا هدروآ 

يرای هب  ار  ینارنخس  نیا  الاب  شراگن  ود  رد  قودص  ام  ياوشیپ  هک  لاس 382 ، رد  هتشذگ  رد  يرکسع  هللا  دبع  رسپ  نسح  دمحا  وبا  - 11
تسا . هدرک  شرازگ  يو  ياه  هتفگ 
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يوس "  رگید  هب  یهاگن  " 
رد هدرمـش و  هیقـشقش  نارگ  وگزاب  زا  ار  درم  نیا  ص 22"  تسیچ ؟ هغالبلا  جـهن  هغالبلا =  جـهن  وه  ام  رد "  یناتـسرهش  روشناد ، رورس 
هن اسر و  شنیتسخن  نخـس  هن  هک  هتخانـش  موس  هدس  مدرم  زا  ار  يو  هدرک  دای  ار  وا  هک  رد ص 23  هتسناد و  لاس 395  رد  ار  وا  تشذگ 

دمحا وـبا  ناـمه  هیقـشقش - رگ  وگزاـب  يرکـسع - هللا  دـبع  رـسپ  نسح  هک  هدـنام  هدیـشوپ  يو  هدـید ي  زا  اریز  تسا  تسرد  یکی  نـیا 
لاله وبا  يو  هک  هتشادنپ  یناتسرهش  یلو  هدش ، هداز  رد 293  هتشذگ و  رد  لاس 382  رد  هک  تسا  اه "  هدنرادزاب  رجاوزلا =  هدـنراگن " 

لاس هن  هدرک  دای  هک  مه  یلاس  تسا و  يرکـسع - دـمحا  وبا  درگاش  اـهزاغآ " و  لـئاوالا =  هدـنراگن "  يرکـسع - هللا  دـبع  رـسپ  نسح 
 = ءابدالا مجعم  رد "  ار  يرکسع  نسح  ود  ره  همان  یگدنز  تسا و  هدرب  نایاپ  هب  ار  لئاوالا "  شراگن "  هک  تسا  یلاس  هکلب  وا - گرم 

ناریذپ " ص 221 . نخس  يوزرآ  هاعولا =  هیغب  رد "  زین  و  ات 268 - ج 8 ص 233  تفای - ناوت  یم  نارونخس "  همان ي  گنهرف 
هدروآ ار  نآ  یئامنهر " ص 135  داشرالا =  دوخ "  شراگن  رد  یضر  فیرـش  داتـسا  لاس 412  رد  هتـشذگ  رد  دیفم  هللا  دـبع  وبا   - 12

. تسا
زا يا  هراـپ  يرگنـشور  هب  شیوخ  هاوخلد  يا  هنوگ  هب  ینغملا "  دوخ "  شراـگن  رد  رد 415  هتشذگ  رد  یلزتعم  رابجلادبع  یـضاق  - 13

هتساخرب ینارنخس  نیا  ياهزارف 

هحفص 185 ] ] 

ياج ناگدـنورگ  ياورنامرف  زا  شیپ  هک  دـشاب  یناـسک  شهوکن  نآ  يـالبال  رد  هک  دریذـپ  یمن  هتفرگ و  هدـیدن  ار  نآ  ینوریب  گـنر  و 
. دشک یمننایم  هب  تسا  یلع  زا  ینارنخس  هکنیا  رد  ار  یئارچ  نوچ و  هنوگچیه  ياپ  همه  نیا  اب  دنتسشن و  ربمایپ 

نارگ وگزاب  نیمه  زا  هدمآ  جـهنلا "  حرـش  رد "  يدـناور  هریجنز  رد  هچنآ  داینب  رب  لاس 416  رد  هتـشذگ  رد  هیودرم  رکبوبا  ظفاح  - 14
. تسا

گتهرف هاگشدرگ  هدنکارپ و  ياهرهوگ  بادالاههزن =  رردلا و  رثن  دوخ "  شراگن  رد  لاس 422  رد  هتشذگ  رد  یبآ  دعس  وبا  ریزو  - 15
. تسا هدروآ  ار  نآ  يرونخس "  و 

" ص 203- رگنامرد - یفاشلا =  رد "  ار  نآ  زا  يا  هراـپ  هتـشذگرد  لاس 436  رد  هک  یضر  فیرش  رتگرزب  ردارب  یضترم  فیرـش  - 16
تسا . مانب  راتفگ  دسیون : یم  هدرک  دای  ار  نآ  زاغآ  زین  رد ص 204  دراد و  دنلب  يا  هزاوآ  دیوگ : هدروآ 

رد ص327"  زین  تسا - هدروآ  رگنامرد "  هدرشف  یفاشلا =  صیخلت  رد "  ار  نآ  هتشذگرد - لاس 460  رد  یسوط  ام  هورگ  ياوشیپ  - 17
 " زا جرد 3 ص 509  شا  همان  یگدنز - هک  رافح  رفعج  رـسپدمحم  رـسپ  لاله  حـتفلا  وبا  دیـس  نابز  زاو  اه  یعازخ  هار  زا  دوخ  یلاما " 

. تسا هدش  دای  يرون  روشناد  هماخ  هب  كردتسم " 
یم تسا " ص 383  مدرم  دزنابز  هک  یئاه  هتفگ  زا  يا  هدمآ  درگ  لاثمالا =  عمجم  رد " لاس 518  هب  هتشذگ  رد  ینادیم  لضفلا  وبا  - 18

زا ادخ  هک  سابع - رسپ  اریز  هدش  هدیمان  هیقـشقش  هک  دراد  ياینارنخـس  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  یلعناگدنورگ - ياورنامرف  و  دسیون :
هک اـج  ناـمه  زا  ار  نخـس  هلاـبند  دوـش  هچ  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  يا  تفگ : يو  هب  دـیرب  ار  شنخـس  یلع  نوـچ  داـب - دونـشخ  ود  ره 
. تفرگ مارآ  هتشگرب  شیوخ  ياج  هب  ودرک  دنچ  یگناب  هک  دوب  يا  هقشقش  تسا ، رود  يراک  نینچ  سابع  رسپ  تفگ : يریگب  يدناسر 

هحفص 186 ] ] 
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نیا يوحنیطـساو  قدصم  وبا  تشذـگرد و  لاس 567  هب  هک  باـشخ - نبا  هب  رادربماـن  يدادـغب - دـمحا  رـسپ  هللا  دـبع  دـمحم  وبا  - 19
. میروآ یمهراب  نیا  رد  ار  وا  راتفگ  نیا ، زا  سپ  هدناوخ و  يو  رب  ار  ینارنخس 

نبا رگید - ظفاح  ود  هارزا  ار  ینارنخس  نیا  هغالبلا "  جهن  حرـش  رد "  هتـشذگ  رد  لاس 583  هب  هک  يدـنوارنیدلا  بطق  نسحلا  وبا  - 20
یضر ندش  هداز  زا  شیپ  دنچ  يراگزور  هک  متفای  هتشون  اج  ود  رد  ار  ینارنخـس  نیا  میوگ : یم  دسیون : یم  هدروآ و  یناربط - هیودرم و 

هک نایلزتعم  ناداتـسا  زا  یبعک - مساقلا  وبا  درگاش  هبق  نبا  رفعج  وبا  زا  فاصنالا "  باتک "  ياـه  تسویپ  رد  یکی  دـندوب  هداد  شراـگن 
هللااب ردتقملا  روتـسد  تارف  رـسپ  دمحم  رـسپ  یلع  نسحلا  وبا  هک  يا  هتـشون  تسد  رد  يرگید  و  هتـشذگ - رد  یـضر  ندـش  هداز  زا  شیپ 

يراگزور هتشون ، تسد  نآ  هک  مراد  دنمورین  ینامگ  دوب و  هتشاگن  نآ  رب  يزیچ  یضر ، ندش  هداز  زا  شیپ  لاس  دنا  تصـش و  یـسابع ،
. دوب هتفای  شراگن  دهن  ناهج  هب  ياپ  تارف  نبا  هکنآ  زا  شیپ  دنچ 

اهوگاتفگ ص جاجتحالا =  دوخ "  شراگن  رد  هتشذگ ) رد  لاس 588  رد  هک  بوشآ  رهش  نباناداتسا  زا  یکی   ) یـسربط روصنم  وبا  - 21
... هک دنا  هدروآ  سابع  رسپ  زا  نوگانوگ  ياه  هار  زا  نارگ  وگزاب  زا  یهورگ  دسیون : یم  هدروآ و  ار  نآ   " 95

: دیوگ هدناوخ و  باشخ  نبا  دـمحم  وبا  رب  ار  ینارنخـس  نیا  لاس 605  رد  هتـشذگ  رد  يوحن  یحلـص  بیبش  رـسپ  قدصم  ریخلا  وبا  - 22
هک مدروخن  سوسفا  نانچ  زیچ  چیه  رب  زگره  هتفگ : سابع  رسپ  هک  اجنآهب  مدیسر  مدناوخ و  باشخ  نبا  دمحم  وبامداتـسا  رب  ار  نآ  نوچ 

ومع هکدنام  مه  يزیچ  رگم  متفگ : یم  سابع  رسپ  هب  مدوب  اجنآ  نم  رگا  تفگ  باشخ  نبا  ، ار دوخ  نخس  یلع  ندرکن  لابند  ندیرب و  رب 
دراذگن اج  هب  يزیچ  ناینیـشیپ  يارب  هن  ناینیـسپ و  يارب  هن  یتسارهب  هک  وا  دشاب ؟ هدرواین  ینارنخـس  نیارد  هتـشادهاگن و  لد  رد  تا  هداز 

تفگ دنشاب  هتسب  یلع  رب  غورد  هبنآ  هدوب و  یگتخاس  ینارنخـس  نیا  هک  دیاش  نم  رورـس  متفگ  وا  هب  نم  دوب و  خوش  يو  : تفگ قدصم 
مدرم متفگ : تفگ  یقدصم  وت  مناد  یم  هکنانچ  تسوا  زا  راتفگ  نیا  مناد  یم  نم  دنگوس ، ادخهب  هن 

هحفص 187 ] ] 

نیا هب  میا و  هدـید  ار  وا  ياه  هتـشون  اه و  هدورـس  ام  راتفگ ؟ هویـش  نیا  واـجک  یـضر  ادـخ ، هب  هن  تفگ  دـنا  هدنابـسچ  فیرـش  هب  ار  نآ 
لاس تسیود  هک  مدید  یئاه  هتشاگن  رد  ار  ینارنخس  نیا  نم  ادخ  هب  تفگ  سپس  هتفاین  نامزاس  نآ ، هتشر  رد  تسین و  کیدزن  ینارنخس 
هماخ هب  مناد  یم  مسانـش و  یم  ار  اهنآ  همه  هک  مدید  یئاه  سیون  تسد  رد  ار  نآ  مه  دوب و  هتفای  شراگن  یـضر  ندـمآ  دـیدپ  زا  شیپ 
حرش هب "  دیرگنب  دنا  هتسیز  یم ، یضر - ردپ  بیقن - دمحا  وبا  ندش  هداز  زاشیپ  هک  تسا  ینازادرپ  نخـس  نادنمـشناد و  زا  کی  مادک 

دیدحلا ج1 ص 69" یبا  نبا  حرش  مثیم " و "  نبا 
زا هاتوک  ینخس  اب  قشقش  هژاو  رد  ج 2 ص 294 "  هیاهنلا - رد "  لاس 606  هب  هتشذگ  رد  يرزج  ریثا  نبا  تاداعسلا  وبا  نیدلا  دجم  - 23
هب سپـس  درک  دـنچ  یگناب  هک  دوب  يا  هقـشقش  نآ  يو : ینارنخـس  نآ  رد  یلع  راـتفگ  تسا  هشیر  نیمه  زا  دـسیون : یم  هدرک و  داـی  نآ 

. تفرگ مارآ  تشگرب و  شیوخ  ياج 
هار زا  ار  ینارنخـس  نیا  شیوـخ  روآ "  داـی  هرکذـت =  زا "  رد ص 73  لاـس 654  هب  هتـشذگ  رد  يزوج  نبا  هداز  رتـخد  رفظملا  وبا  - 24

ار نآ  زا  يا  هراپ  دنـسانش و  یم  هیقـشقش  مان  هب  ار  نآ  دـسیون : یم  وهدرک  وگزاب  سابع  يو  هریجنز  اب  يرابنا  سیفن  مساقلا  وبا  شداتـسا 
يروآدای اه  هژاو  رد  یئاه  یئادج  اب  سپـس  مروآ ، یم  ار  نآ  همه  نم  هتخادنا و  ار  رگید  يا  هراپ  هدروآ و  هغالبلا "  جهن  هدـنرآ "  درگ 

. دزادرپ یم  نآ 
ياـهزارف زا  يرایـسب  دـیوگ  ص 69 "  ج1  جــهنلا =  حرــش  رد "  لاـس 655  هـب  هتـشذگرد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نـبا  نیدـلا  زع  - 25

هب دوب و  هلزتعم - هخاش  ود  زا  یکی  نایدادغب - هاگـشزومآ  ربهار  هک  مدید  یخلب  مساقلا  وبا  نامیاوشیپ  ياه  هتـشاگن  رد  ار  ینارنخـسنیا 
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وبا شراگن  رد  ار  نآ  زا  يرایـسب  مه  تسیز و  یم  ردـتقملا  یئاورناـمرف  رد  دـشوپب  یتسه  هماـج  یـضر  هک  نآ  زا  شیپ  زارد  يراـگزور 
وبا داتـسا  رب  رفعج  وبا  نیا  دراد ، مان  فاصنالا "   " باتک يو  هتـشاگن  دوب و  یماما  ناسانـش  تدیقع  زا  یکی  دوخ  هک  مدید  هبق  نبا  رفعج 

رادنپ زا  رترب  يادخ  یضر - هک  نآ  زا  شیپ  راگزور و  نامه  رد  ودرک  يدرگاش  شدزرمایب =  رادنپ  زا  رترب  يادخ  یخلب - مساقلا 

هحفص 188 ] ] 

. تشذگ رد  دهن  یتسه  ناهج  هب  ياپ  دزرمایب - ار  وا 
روتـسد تارف  نب  هک  تساهدروآ  نهک  يا  هتـشبن  يور  زا  ار  ینارنخـس  نیا  لاس 679  هب  هتـشذگ  رد  ینارحب  مثیم  نبا  نیدـلا  لامک  - 26

نخـس هدروآ و  هبق  نبا  هماخ  هب  فاصنالا "  هماـن "  زا  ار  نآ  مثیم  نبا  زین  هدوب  هتـشاگن  نآ  رب  يزیچ  لاس 312  هب  هتشذگ  رد  نایـسابع و 
. تسا هدرک  دای  هدناوخ - يو  رب  ار  نآ  ریخلا  وبا  هک  ار  نیا  مه  و  میتشون - مه  ام  هک  نآ ، هرابرد  ار  باشخ  نبا 

 " نایزات نابز  برعلا =  ناسل  دوخ "  شراگن  رد  هتشذگ  رد - لاس 711  رد  هک  يرصم  یئاقیرفا  روظنمنبا  نیدلا  لامج  لضفلا  وبا  - 27
نآ تسا " : هدمآ  وا  زا  ینارنخـس  کی  يالبال  رد  داب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  - یلع راتفگ  رد  دـسیون : یم  قشقـش  هژاوریز  ج 12 ص 53 

 " تفرگ مارآ  تشگرب و  شیوخ  ياج  هب  سپس  درک  دنچ  یگناب  هک  دوب  ياهقشقش 
 = سوماقلا  " زا  رد ج 3 ص 251  هدرک و  دای  نآ  زا  ینخـس  هاـتوک  رد  ای 817  لاس 816  هب  هتـشذگ  رد  يدابآ  زوریف  نیدلا  دـجم  - 28

ار نخس  هلابند  رگا  دوش  هچ  تفگ : يو  هب  سابع  رـسپ  نوچ  هک  دنا  هدناوخ  هقیقـش  يور  نیا  زاار  یلع  ینارنخـس  نآ  دسیون : یم  ایرد " 
شیوخ ياج  هب  سپـسدرک  دـنچ  یگناب  هک  دوب  يا  هقیقـش  تسا ، رود  يراک  نینچ  سابع  رـسپ  خـساپ  يریگب  يدـناسر  هک  اج  نامه  زا 

تفرگ . مارآ  تشگرب و 

هحفص 189 ] ] 

لین يارسنخس  ياه  هدبرع 

ور ياه  شتآ  دوخ ، ياه  هدـبرعاب  لین  زورما  هدنیارـس  هک  نآ  زا  سپ  مهنآ  تفگ ؟ مناوت  هچ  زاب  میـشوپب  مشچ  هک  زین  اه  نیا  همه  زا  و 
نماد  ار  یشوماخ  هب 

هحفص 190 ] ] 

يارب یـشیاتس  ار  نآ  درآ و  یم  ناگدیدربارب  رد  هزات  دور ) یمن  دای  زا  زگره  ار - ادخ  هن   ) ار هدش  شومارف  ياهيراکهبت  نآ  دـنز و  یم 
يا هماکچ  رد  ینامداش  يزارفارس و  اب  هتخاس  دنلب  ار  دوخ  گناب  اه  يراکهزب  نآ  رب  زارد  یئاه  هدس  نتشذگ  زا  سپ  هتشادنپ و  ناینیشیپ 

دیوگ :  " یلع رمع و  یناشن "  ریز  هدورس ، رمع  هرابرد ي  هک 
هتفگ  یلع  هب  رمع  هک  تسه  ینخس   "و 

يا -! هدنیوگگرزب  هچ  يا و  هدنونش  دنمجرا  هچ 
منازوس  یم  ار  تا  هناخ  یهدن ، يربنامرف  تسد  رگا  هک 
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دشاب نآ  رد  هدیزگرب  ربمایپ  رتخد  دنچ  ره  ینامب  هدنز  نآ  رد  مراذگ  یمن  و 
دروآ یمن  نابز  رب  ار  ینخس  رمعزج  سک  چیه 

وا " - نانابیتشپ  ناندع و  نامدود  راوسهش  ربارب  رد  مه  نآ  - 
شیاتـس هماکچ  نیا  دنا  هدمآ  مهارف  هک  ینمجنا  رد  ات  دنتخاس  اپرب  یمزب  لاس 1918 م  زاغآ  رد  رـصم  مدرم  هک  نآ  زا  سپ  میوگب  هچ  و 

دننکارپب و ناهج  ياه  هنارک  رد  ار  نآ  ناش  هناهام  وهنازور  ياه  همان  و  دـنناوخ ؟ رب  اه  نآنایم  رد  هدـش  دای  ياه  هدورـس  هک  ار  رمعهمان 
یفطصم  نارطم و  لیلخ  نیما و  یلع  مراج و  یلع  يرایبا و  میهاربا  نیز و  دمحا  نیما و  دمحا  نوچمه  رصم - گرزب  نادرم 

هحفص 191 ] ] 

يو درخ  هکیئارسنخس  نتفگ  نیرفآ  هب  تسا و  نیا  شا  هدورـس  هک  یناوید  ندنکارپ  هب  دنزادرپ  یم  دنیآ و  یم  نانآ  زج  کب و  یطایمد 
اب دنـشاپ و  یم  اه  لد  مخز  رب  کمن  میراچد  نآ  هب  هک  یتخـس  راگزور  رد  اه و  يراتفرگ  ياـنگنت  رد  هنوگ  نیا  هب  تسا و  هیاـپ  نیا  رد 
یم دولآ  لگ  مالسا  ناهج  رد  ار  شزاس  یتشآ و  كاپ  همـشچرس  درادن  يا  هزیگنا  دنـسپان  ياه  يدنب  هتـسد  زج  هک  یئاه  گناب  ایه  نیا 

دنهد . یم  ماجنا  یئوکین  راک  دنرادنپ  یم  دنیامن و  یم  یگدنکارپ  شوختسد  ار  ناناملسم  هچراپکی  رگنس  دنزاس ،
یسیونریز زین  یطایمد  نآ  رگنشور  دننک و  یم  پاچ  ون  زا  یپ  رد  یپ  ار  رمع - هرابرد  شا  هماکچ  هژیوب  ارسنخس - نیا  ناوید  مینیب  یم  و 

هتشاگن : هنوگ  نیا  هب  شتیب  نیمود  يارب 
دراد " . یمن  رانک  رب  رمع  دنزگ  زا  ار  یلع  دراد ، ياج  هناخ  نیا  رد  هدیزگرب  ربمایپ  رتخد  هک  نیا  دیوگب : دهاوخ  یم  " 

رمع هک  هدروآ  بیلک  رسپ  دایز  زا  هریغم  زا  ریزج  دیوگ " : هتشون  يربط  ریرج  رسپ  هک  ینخس  رد  دیوگ : دوخ  یگنـشور  زا  رد ص 39  و 
سپ دـندوب ، اجنآ  رد  دـندیچوک  هنیدـم  هب  ربمایپ  اب  هارمه  هک  ناـسک  نآ  زا  ینادرم  زین  ریبز و  هحلط و  دـمآ ، یلع  هناـخ  هب  باـطخ  رـسپ 

نوریب وا  يوس  هب  هدیشک  ریشمش  اب  ریبز  دیهدب ، يربنامرف  تسد  دیئآ و  رد  هب  هکنیا  رگم  منازوس  یم  امش  رب  هناخ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :
دیاب دشاب  یلظنح  یفوک  رشعم  وبا  نامه  دایز  نیا  رگا  هک  دندرک "  ریگتسد  ار  يو  هتـسج  شیوس  هب  داتفیب و  يو  تسد  زا  غیت  یلو  دش ،

مشچ  شیپ  رد  ار  شرازگ  نیمه  زرمایب  ادخ  ظفاح  دیآ ، یم  رب  هچنانچ  تفرگ و  هناوتشپ  ار  وا  نخس 

هحفص 192 ] ] 

هتفگ . نانچ  هک  هتشاد 
هب هتـسیاش  هزات و  یتشادرب  ای  شناد  زا  یهوبنا  هدوت  يارب  ایوگ  هک  دـنور  یم  دـنت  ناـنچ  هماـکچ  هدنیارـس و  نیا  شیاتـس  رد  مینیب  یم  و 

هکلب هدژم و  سپ  دـندرگ ، یم  هنامداش  نآ  زا  ناشکاپ  ربمایپ  هدوت و  هک  هدرک  غارـش  رمع  رد  يریگ  مشچ  يرترب  نانچ  ای  هدروآ  ناـغمرا 
نیرت کچوک  دنار  یم  نابز  رب  ارنخس  نآ  هنادنمزآ  هک  یسک  دزن  رد  اور و  تسار  هشوگ  رگج  هک  ربمایپ  نیرتگرزبهب  داب  هدژم  نارازه 

زا ار  نانآ  هتـسناوت  یمن  هتخانـش  رانک  رب  یـشزغل  هنوگ  ره  زا  ار  نآ  نادـنوادخ  ادـخ ، هک  يا  هناخ  رد  وا  ندوب  هتـشادن و  یـشزرا  جرا و 
یئاورنامرف زا  هب  هب  دشاب  ناس  نیا  هک  یـشنیزگ  رب  نیرفآ  مه  زاب  نیرفآ و  سپ  دنازوسن  ناشیا  رب  ار  هناخ  هک  درادهگن  رود  هب  يو  دنزگ 

دریذپ ! نایاپ  اه  یگیاپیب  نیا  هب  دنهد و  شماجنارس  دنهن و  نآ  هب  ندرگ  اه  ساره  میب و  نیا  اب  هک  يا 
زاسپ ندروآ و  مالـسا  زا  شیپ  وا - هک  میا  هدید  هفیلخ  نیتسخن  یگدنز  رد  یـسررب  اب  اریز  میزادرپب  میهاوخ  یمن  اه  نیا  همه ي  هب  هک 

سب و هدرک و  گرزب  ار  وا  ربمایپ  ینیـشناج  هب  شندـش  هدـیزگ  رب  اهنت  هدوب و  ناسکی  يداـع  مدرم  رگید  اـب  شا  یناور  هیامرـس ي  نآ -
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. شا یناور  ياه  شنم  دنا 2 - هدرمش  وا  يارب  هک  یئاه  يرترب  - 1 میزادرپ . شهوژپ  هب  هنیمز  ود  رد  میهاوخ  یم  اهنت  نونکا 

دنا هدرمش  رکبوب  يارب  هک  ییاه  يرترب 

نآ ایآ  و  هدیـسر ؟ دشاب  وا  يرترب  رگـشیامن  هکینخـس  یتسار  هب  شنادناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ناربمایپ - نیرت  گرزب  زا  ایآ 
همه دننام  میراد و  یم  اوفرگن  فرژ  هب  ار  هشیدنا  اجنیا  رد  ام  تسا ؟ تسرد  دـنا  هدروآ  وا  شیاتـس  رد  هک  يرایـسب  ياه  شرازگ  همه 

رنه نایاوشیپ  زا  هچنآ  رگم  مینادرگ  یمن  راوتـسا  ینخـس  چـیه  هیاپ  رب  ار  دوخ  يرواد  دنتـسه  تسرد  یتشادرب  يوجتـسج  رد  هک  ناـسک 
یبایزرا  اب  ار  نآ  سپس  میروآ  یم  دنهن - یم  یئادج  نآ  تسردان  تسرد و  نایم  هک  ثیدح -

هحفص 193 ] ] 

مینک . یم  لابند  دهد  شا  يرای  هک  یشرگن  و 
یئاه ثیدـح  هک  هک  ار  یئاه  هنیمز  مه  شراگن ، نایاپ  رد  دـیوگ : یم  هداعـسلا "  رفـس  شا "  هدـش  پاچ  شراگن  نایاپ  رد  يدابآ  زوریف 

هب اه  نآ  زا  يزیچ  سانـش ، ثیدح  نایاناد  دزن  ار  هچنآ  مه  مینک و  یم  دای  هتـسب  رـس  تسین  تسرد  اهنآ  زا  يزیچ  هدمآ و  اه  نآ  هرابرد 
دسیون : یم  هک  یئاج  ات  درامش ، یم  ار  هنیمز  دنچ  سپس  هدیدرگن . هتخانش  ینشور 

تسا ثیدح  نیا  رت ، هزاوآدنلب  دنا  هتخاس  هراب  نیا  رد  هجنآ  همه  هنایم  زا  داب :- دونـشخ  يو  زا  ادخ  ور - تسار  رکبوب  ياه  يرترب  هنیمز 
ولد رد  زیچ  چـیه  دـنوادخ  هک : نیا  زین  وهژیو  يا  هنوگ  هب  رکبوب  يارب  دـیامن و  یم  يور  یناـگمه  يا  هنوگ  هب  مدرم  ياربدـنوادخ  هک :

شیارگ ششک و  نوچ  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - هک : نیا  زین  و  تخیر . مه  رکبوب  هنیس  رد  رگم  تخیرن  نم  هنیس 
هدـنرب رـس  رب  مدرم  هک  میتسه  یبسا  ود  نوچمه  رکبوب  نم و  هک : نیا  زین  و  دیـسوب . یم  ار  رکبوب  شیر  تفای  یمیگریچ  وا  رب  تشهب  هب 

هتفاب نیا  ياه  هدننام  و  دیزگرب . ار  رکبوب  ناور  دیزگرب  ار  اه  ناور  دـنوادخ ، نوچ  هک : نیا  زین  و  دـننک . يدـنب  ورگ  اهنآ  زا  یکی  ندـش 
دسانش . یم  ار  اه  نآ  ندوب  تسردان  يرگنشور  چیه  یب  سک - ره  درخ  هک  اه  غورد  واه 

ار نآ  زج  هقف و  ياـه  هنیمز  زا  هنیمز  دـص  ات 424 "  صاه 419  هتفهن  زا  يرادرب  هدرپ  اـفخلا =  فشک   " دوخ شراـگن  رد  ینولجع  زین  و 
ینانخـس ای  تسین "  یتسرد  ثیدح  چیه  هراب  نیا  رد  ای " : هدیـسرن "  یتسردهاگیاپ  هب  یثیدح  چیه  هراب  نیا  رد  دـسیون " : یم  هدرمش و 

هنیمز نیا  رد  هچنآهمه  نایم  زا  داب :- دونشخ  وا  زا  ادخ   - ور تسار  رکبوب  ياه  يرترب  دسیون : یم  رد ص 419  زارف و  ود  نیا  هب  کیدزن 
يا  هنوگ  هب  مدرم  يارب  دنوادخ  هک : تسا  ثیدح  نیا  رت  هزاوآ  دنلب  دنا  هتخاس 

هحفص 194 ] ] 

میدروآهک . يدابآزوریف  نخس  نایاپ  ات  هژیو  ياهنوگ  هب  رکبوبا  يارب  دیامن و  یم  يور  یناگمه 
يرترب رد  هچنآ  نیرت  هزاوآ  دنلب  زا  ثیدـح   302 ات 30 "  ج 1ص 186  یگتخاس =  ياه  دیراورم  هعونـصملا =  یلائللا  رد "  یطویـس  و 

دای اه  نآ  هرابرد  ار  ثیدح  نارادساپ  تشادرب  هتخانش و  اوران  هرسان و  ياه  مرد  نوچمهو  یگتخاس  ار  نآ  هدروآ و  هدیـسر  رکبوب  ياه 
سکچیه اه  نآ  يراگنا  تسرد  رد  هک  دنا  هتـشادنپ  یئاه  ثیدـح  زاار  اه  نامه  ناگدـنراگن ، ام ، کیدزن  ياه  هدـس  رد  هکنیا  اب  هدرک ،

. دنا هتفریذپ  ار  نآ  یتسار  ناگمه  ایوگ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  ار  نآ  نانچ  شا - هریجنز  زا  يدای  یب  اورپ و  یب  درادن و - يراگزاسان  رس 
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مه ار  یکی  ثیدـح  یـس  نیا  ناـیم  زا  هک  هدـمآ  یم  راوشد  نارگ و  هدرپـس  یم  هار  هورگ  نیا  یپ  رد  وکین  مرن و  هک  زین  یطویـس  رب  هتبلا 
هب هک  ارم  هدرک " : شرازگ  دنا  هتسب  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - هب  هک  ار  نخس  نیا  رد ص 296  درامشن و  تسرد 

 " نم نیشناج  رکبوبا  تسا و  ادخ  هتخیگنارب  دمحم  دندوب  هتـشون  نآ  رد  هک  متفای  رگم  متـشذگن  ینامـسآ  جیه  رب  دندرب  الاب  اه  نامـسآ 
داتسا هک  تسه  میهاربا  رسپ  زاس  ثیدح  هللا  دبع  نآ  شرازگ  هریجنز  رد  هک "  ارچ  درامش  یم  یگتخاس  ار  نآ  هتسشن و  يرواد  هب  سپس 

 " دنا . هدیهوکن  ناگمه  زین  ار  دیز  رسپ  نمحرلا  دبع  يو 
دسیون : یم  ماجنارساه  نیا  همه  اب 

نآ زا  هن  تسا و  یگتخاس  هن  هک  متفایرد  ات  متساوخ  یئوکین  دنوادخ  زا  هدرک و  هراختـسا  ثیدح ، نیا  هرابرد  يرواد  يارب  میوگ : یم  " 
هریجنز اب  ار  دوخ  ياه  هاوگ  سپـس  دراد "  رایـسب  هاوگ  نوچ  تسا  نسح  شوخ و  یثیدـح  هکلب  دـینادرگ  شرگنهدولاش  ناوتن  هک  هنوگ 

تسین و تسرد  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دنک  یم  دای  یئاه 
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زا هدـشن و  هتخانـش  هک  یئانـشآان  ای  دـنا  هدـیهوکن  اروا  همه  هک  یـسک  ای  تفای  ناوت  یم  وگغورد  اـی  زاـس  ثیدـح  کـی  مادـک ، ره  رد 
یمن کین  ار  يدب  دنوادخ ، زا  نتـساوخ  یئوکین  هراختـسا و  هک  هتـسنادن  هزادنا  نیا  یطویـس  دـنک ، یم  شرازگ  دوخ  نوچمه  یـسانشان 

دنادرگ . یمن  رب  انشآ  هدیدنسپ و  يا  هنوگ  هب  ار  هتخانشن  هتسیاشان و  دنک و  یمن  تسد  ار  هدیسر  دنزگ  ودنادرگ 
هتفر  ناشورف  بالگ  غارس  هب  یناوج  یباداش  يوجتسجرد  " 

دشیدنایب " ؟ يا  هراچ  دناوت  یم  شورف  بالگ  هدرک  هابت  راگزور  تشذگ  ار  هچ  نآ  رگم  و 
نایم زا  ار  شرازگ  کی  یگیاپ  یب  نیغورد ، ياه  هاوگ  دور و  یمن  فازگ  هب  هداد  ناشن  هک  یئوکین  هار  ندومن  هدوهیب  رد  كاپ  دنوادخ 

هدیهوکن و ای  دنزاس  ثیدح  ای  شرازگ  ياه  یجنایم  زا  کیره  دسیون  یم  راکـشآ - ثیدح - نارادساپ  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  درب  یمن 
: اه هاوگ  نآ  ياه  هریجنز  مه  نیا 

. تشذگ موس  پاچ  زا  مجنپ ص 325 و 303  دلج  رد  هک  يدادغب  رونخس  هریجنز  - 1
نمحرلا دبع  يو  داتـسا  تسا و  نآ  ياه  یجنایم  زا  يرافغ  میهاربا  رـسپ  زاس  ثیدح  هللا  دـبع  هک  شیوخ  دنـسم "  رد "  رازب  هریجنز  - 2

هعونصملا یلائللا  همان ج 6 ص 178 " و "  تسرد  نتساریپ  بیذهتلا =  بیذهت  رد "  هچنانچ  دنا  هدرک  شهوکن  ار  وا  همه  هک  دیز  رـسپ 
. هدمآ ج 1 ص 296 " 

- تشذگ مجنپ  دلج  رد  هچنانچ  تسا و  وا  ناتساد  يدادغب و  رونخس  هار  نامه  هک  نیئآ "  هویـش و  هنـسلا =  رد "  نیهاش  نبا  هریجنز  - 3
. تسین تسرد  رجح - نبا  ویبهذ  يرواد  داینب  رب 

یم نآ  يروآداـی  زا  سپ  جیلائللا 1 ص 297 "  رد "  یطویـس  هک  رگ "  وگزاب  کی  اـب  یئاـه  شرازگ  دارفـالا =  رد "  ینطقراد  هار  - 4
ار  سکچیه  ود  نیا  زج  هدرک و  شرازگ  جیرج  نبا  نابز  زا  لیضف  رسپ  دمحماهنت  ار  نیا  هتفگ : ینطق  راد  دسیون :

هحفص 196 ] ] 

: هتفگ زین  نابح  نبا  تسین و  تسرد  هتفگ : هدرمش و  اپ  یب  نانخس  زا  ار  نآ  يرس  هار  زا  هدنراگن  دشاب و  هتفگ  زاب  ار  نآ  هک  مسانش  یمن 
تخادرپ . وگتفگ  هب  دیاشن  مصاع  رسپ  يرس  نخس  اب 
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پاچ زا  مجنپ ص 231  دلج  رد  يو  تشذگ  رـس  هک  تسا  نایوگغورد  زا  یکی  ثیدح  نیارگـشرازگ  مصاع  رـسپ  يرـس  دـیوگ : ینیما 
تسانآ و ياه  یجنایم  زا  نایوگغورد - زا  یکی   - دلاجم رسپ  لیعامسا  رـسپ  رمع  هک  درادمه  يرگید  هریجنز  ینطق  راد  تشذگ و  مود 

. تسیا وگغورد  رمع  نیا  رس  ریز  نآ  دنزگ  تسین و  تسرد  هتفگ : هدرک و  دای  ار  هریجنز  نیا  یلائللا ج 1 ص 309 "  رد  یطویس 
ریشب رسپ  معنملا  دبع  ریخلا  وبا  نآ  نایجنایم  زا  دننآ  رد  هک  يا  هتخانشان  نادرم  زا  هتشذگ  هک  سودرفلا "  دنـسم "  رد  یملید  هریجنز  - 5

هچنانچ هک  ملسا  رـسپ  دیز  رـسپ  نمحرلا  دبع  يرگید  هدرک و  شرازگ  غورد  ثیدح  تسیود  هک  تسا  زاس  ثیدح  زادرپ  غورد  نامه  و 
. تسین ارچ  نوچ و  ياجيو  یگدیهوکن  رد  ار  سکچیه  تشذگ 

يرصب نسح  زا  لیعمسا  رسپ  هللا  دبع  زا  یناسارخ  ملسم  لهـس  وبا  زا  شیرح  رـسپ  رـصن  زا  دوخ  جابید "  جابید =  رد "  یلتخ  هریجنز  - 6
زج یئادـخ  هک  هدشهتـشاگن  ناهن  ناـهج  هاـگ  تخت  يوناز  رب  تفگ : يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخهتخیگنارب - تفگ " : هک  هدروآ 

روتـسد ود  ره  دهن  یم  یئادج  دب  کین و  نایم  هک  رمع  ور و  تسار  رکبوب  تسا و  ادخ  هداتـسرف  دمحم  درادن ، زابنا  تسین ، اتکی  يادـخ 
دنیوا ".

دنک یمن  نشور  ار  نآ  یتسرد  تسا و  تسس  شرازگ  هریجنز  نیا  دیوگ : یم  ینطق  راد  هدمآ  دادغب " ج 3 ص286  خیرات  رد "  هچنانچ 
هدمآ  وزارت ج 3 ص 260"  هنابز ي  نازیملاناسل =  رد "  هچنانچ  دنا و  هدیهوکن  شیرحرسپ  رصن  لهس و  وبا  اریز 
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یجنایم زا  یکی  اه  نیا  زا  سپ  هزات  دنا و  هدرکن  يوریپ  ار  وا  ثیدحزا  يزیچ  هدرمش و  تسیاشان  ار  لیعامـسا  رـسپ  هللا  دبع  ياه  ثیدح 
ار وا  نوچ  دـشاب  هدرک  شرازگ  هدینـش و  ادـخ  هتخیگنارب  زا  يزیچ  دـناوت  یمن  دوخ  يرـصب  نسح  اریز  هدـشن  دای  ثیدـح  شرازگ  ياه 

نایجنایم زا  یکی  تسین و  نآ  رد  دنیوا "  روتسد  ود  وزاب ،  " ياه هژاو  هک  دراد  شرازگ  نیمه  يارب  يا  هریجنز  زین  يادغب  رونخس  هدیدن ،
میناد یمن  هدـنام و  هتخانـشن  دـسیون : یم  شخیرات  زا  ص 158  رد ج 4  يدادغب  دوخ  هک  تسا  تسا  هدـیبع  رـسپ  ءاجر  رـسپ  دـمحا  نآ 

تسیک .
یبهذ هدمآ  نازیملا ج 4 ص 33 "  ناسل  رد "  هچنآ  داینب  رب  تسا و  نآ  ياه  یجناـیم  زا  یباـتک  زیزعلا  دـبع  هک  رکاـسع  نبا  هریجنز  - 7

یم وا  زج  یبـهذ و  هدـمآ  ص 149 "  ناسل ج 2  رد "  هچناـنچهک  تسا  یبراـحم  داـیز  رـسپ  ثراـح  مه  رگید  یکی  هدـیهوکن و  ار  يو 
تـشذگرس دنـسانشان و  زین  نآ  نایجنایم  رگید  زا  یخرب  تفرگ  ناوت  یمن - يرگنـشور  هدولاش  ار  يو  شرازگ  تسا و  سانـشان  دـنیوگ 

میبای . یمن  همان  گنهرف  رد  ار  نانآ 
دراد دنلب  يا  هزاوآ  يزاس  ثیدح  رد  وا  تسا و  نآ  ياه  یجنایم  زا  رماع  رـسپ  دبع  رـسپ  دمحم  هک  دراد  مه  يرگید  هریجنز  رکاسع  نبا 

، دعـس نبا  هتفگ  هب  هدمآ - نازیملا ج 4 ص 168 "  ناسل  رد "  هچ  نانچ  هک - دـنک  یم  وگزاب  فسوی  رـسپ  ماصع  ناـبز  زا  ار  نآهزاـت  و 
دنا . هتفاین  يوریپ  روخ  رد  ار  يو  ياه  ثیدح  يدع ، نبا  هتفگ  هب  تسا و  راک  شزغل  نابح  نبا  يرواد  هب  هدیهوکن و 

نشور مود - پاچ  زا  ات 332  ص 297  مجنپ - دلج  رد  هچنآ  هب  دیرگنب  تسا  تسرد  ینولجع  يدابآزوریفنخـس و  دیبایرد  هک  نآ  يارب 
رب هتخاـس و  وا  هتـسد ي  راد و  رکب و  وـب  يارب  هک  میدز  ار  ینیغورد  يرترب  دـصهبنپ  ثیدـح  نارادـساپ  ناـیاوشیپ و  يرواداـب  مـیدرک و 

هرابرد ار  یگتخاس  شرازگ  جنپ  لهچ و  ندوب  اوران  هنوگنیمه  هب  و  دنا . هتـسب  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هداتـسرف 
ینیشناج 
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یناربط يدع ، نبا  دننامه  میدناسر  ماجنا  هب  رنه  نیا  نادرميرواد  اب  زین  ار  اه  نیا  همه  میدومن و  مود  پاچ  زا  ات 356  زا ص 333  ربمایپ 
نبا هعرزوب ، يزوج ، نبا  يدادغب ، رونخـس  يربط ، بحم  یناقزوج ، ورمع ، وبا  ینیدـم ، نبا  یلیقع ، ینطق ، راد  مکاح ، یئاسن ، نابح ، نبا 
ظفاح ینالقسع ، رجح  نبا  یمثیه ، رجح  نبا  ، دیدحلا یبا  نبا  هیمیت ، نبا  یبهذ ، ، میق نبا  ریثک ، نبا  یلظنح ، قاحسا  يدابآزوریف ، رکاسع ،

نانآ . زج  وتوحلا  شیورد  نبا  ینولجع ، يراق ، یلع  الم  یناغص ، یطویس ، یسدقم ،
ننس " و حیحص " و "  هناگ " شش  ياه  باتک  رد  تسا  اه  نآ  ندوبن  تسخن ، هفیلخ  يرترب  رد  اه  شرازگ  نیاهوبنا  یتسردان  رب  هاوگ  و 

ناشـشوگ هب  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  هکلب  دنتفای و - یم  اه  نآ  رد  یتسرد  زا  يا  هناشن  نیرتمک  شناگدـنرآدرگ  رگا  هکنهک  ياهدنـسم  رد 
هب اه  شرازگ  يوجتـسج  رد  هک  یناسک  دندش و  یمن  ناتـسادمه  رگیدـکی  اب  اه  نآ  همه  ندرواین  ندرک و  اهر  رد  ناگمه  دوب - هدروخ 

تـشپ زا  مه  ار  هدـش  داـی  ياـه  شرازگ  هتبلا  دـندروآ  یم  نوریب  دوب  هدیـسوپ  كاـخ  لد  رد  مه  ار  هچنآ  دندیـشک و  یم  رـس  هشوگ  ره 
راکشآ ات  دندرتس  یم  دوب  هدرب  مدرم  دای  هدید و  زا  ار  همه  هتسشن و  اه  نآ  يور  رب  هک  ار  یئاهدرگ  دندرک و  یم  رد  هب  یشومارف  ياهربا 

 " ننـس حیحـص " و "  شـش "  ناگ  دنراگن  هک  هدوب  يراگزور  زا  سپ  مه  اه  شرازگ  نیا  ندش  هداز  خیرات  هک  دناسر  یم  نیا  و  دوش ،
راـگزور زا  سپ  هـک  ینانخــس  زین  هتــشاگن  شــش  نآ  رد  دــنچ  ره  سب . هزادــنا  نـیمه  نآ  يراوـخ  یتـسپ و  يارب  دــنا و  هتــسیز  یم 

تسین . كدنا  هدش  هدیئاز  هتخاس و  شنادناخو - يو  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ناربمایپنیرتگرزب -
نیرفآ دورد و  ربمایپ - نابز  رب  يو  يرترب  رد  نانخـس  نآ  زا  مک - مه  دـنچ  ره  يزیچ - هک  تشاد  رواب  ویهاگآ  هفیلخ ، دوخ  رگا  هزات  و 

زا رت  هتسیاش  ربمایپ - ینیشناج  يارب  دوبن - رتشیب  نک  روگ  کی  هک  ار  حارج  هدیبع  وب  دننام  یسکهتبلا  هتشذگ ، شنادناخ - يو و  رب  ادخ 
یماگنه  تخادنا و  یمن  شیپ  دوخ  رب  ار  وا  تشاگنا و  یمن  شیوخ 
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هب زور  نآ  رد  ربمایپ  ینیـشناج  رـس  رب  دینـشو  تفگ  هک  ارچ  داتـسیا  یمن  زاب  راک  نیازا  تشاد  اـه  نآ  ندرک  ور  هب  زاـین  هشیمه  شیب  هک 
نانچ شکمـشک  رازاب  ات  دـینادرگ  شیوخ  دوس  هب  وگم  وگب  هدولاش  ار  اه  نآ  دوب  اراد  یئاه  يرترب  سک  ره  هدیـسر و  كانمهـس  یئاج 

رادـساپ درم و  نیا  یلو  دوب  هتخاس  راـچد  یتخـسرس  هب  ارهمه  راد  ریگ و  ياـمرگ  دـشک و  دروخ  دز و  هبراـک  دـنامن  يزیچ  هک  دـش  غاد 
- شنادناخ يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد  هک  تسا - ادخ  ربمایپ  راغ  ای  دنیوگب  هکنیا  زج  دنتشادن  يو  دوسهب  ینخس  چیه  شا  يوخ  تشرد 

يا هتـسد  و  دشاب - دیاب  وا  زا  رت  هدروخلاس  شردپ  هاوخان  هاوخ  هکنیا  اب  هورگ - نادرم  نیرتدنملاس  هدوب و  اجنآ  رد  هک  نت  ود  زا  یکی  و 
ياه هدننام  ناش  هناوتـشپ  دـنتفرگ  مدرم  زا  يربنامرف  تسد  وا  يارب  راد  ریگ و  نآ  نتـسکش و  نتفوک و  نآ  زا  سپ  دـندیزگرب و  ار  وا  هک 

نآ اب  هدوت  راک  هن  درآ و  یم  دورف  رـس  نآ  ربارب  رد  يدنمدرخ  چیه  هن  دشاب و  دـناوت  یمراوتـسا  يرازفا  تسد  هن  هک  دوب  یئاهزیچ  نیمه 
دوش . یم  کیدزندوخ  تسرد  نایاپ  هب  نآ  اب  هن  دماجنا و  یم  یناتسادمه  هب  یگ  هدنکارپ  هنو  دتفا  یم  هتسیاش  یهار  هب 

دنا و- هتخادنا  ار  همه  نارگ  وگزاب  هک  هدروآ  اهدای  هب  ینانخـس  شیوخ  دوس  هب  وگم  وگب  ماگنه  رد  رکبوب  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  يرآ 
ار  نیا  اهنت  نایم - نآ  زا 
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نم اـیآ  تفگ  رکبوـب  هک  دـنا  هدروآ  يردـخ  دیعـس  وـبا  زا  رازگزاـمن . نیتـسخن  تـسا و  ناملـسم  نیتـسخن  وا  هـک  دـنا  هدرک  تشادداـی 
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متسین ؟ يرترب  نانچ  هدنراد  نم  ایآ  دروآ ؟ مالساهک  متسین  یسک  نیتسخن  نم  ایآ  میتسین ؟ یئاورنامرف  هب  مدرم  نیرتراوازس 
دندومن يدـنک  رکبوب  یئاور  ناـمرف  هب  نداـهن  ندرگ  رد  مدرم  نوچ  هکدـنا  هدروآ  هرـضن  وـبا  زا  و  متـسین ؟ يرترب  نینچ  هدـنراد  نم  اـیآ 

؟ متسین ایآ  متسین ؟ ایآ  متسین ؟ ایآ  درازگ ؟ زامن  هک  متسین  یسک  نیتسخن  نم  ایآ  دشاب ؟ نم  زا  رتراوازس  راک  نیا  يارب  هک  تسیک  تفگ :
درک  يروآدای  دوب  هدناسر  ماجنا  هب  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپاب - هارمه  هک  یئاهراک  و 

وا هک  هدش - مه  نینچ  دوش - یم  اریز  میناد  یمن  يزیچ  دنا  هتخادنا  اجنیا  رد  دوخ  هتـسب و  وا  رب  ار  هچنآ  ای  يو  يرادـنپ  ياه  يرترب  زاام 
هک هتـشاد  یئاه  يرترب  زور  نآ  رد  يوهک  دننکفا  رادنپ  هب  ار  نارگید  ات  دـناهدروآرد  گنر  نیا  هب  ار  شرازگ  نانآ  ودـشاب  هتفگن  يزیچ 
هک تسا  نیا  نآ  هدرک و  داـی  اـجنآ  رد  دوخ  هک  يا  يرترب  اـهنت  هب  میزادـنا  یم  یهاـگن  نونکا  یلو  تسا  هدوبن  ارچ  نوچ و  چـیه  ياـج 

گرزب يرواد  اب  نخس ، نیا  هدوبن و  نینچ  هک  نیا  اب  هدرازگ ، زامن  هک  یسک  نیتسخن  ای  هتفریذپ  ار  مالسا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هفیلخ 
نخـس هراب  نیا  رد  یگدرتسگ  هب  پاـچ  زا  ات 243  موس ص 219  دـلج  رد  ام  تسا و  راگزاسان  شناراـی  نشور  راـتفگ  ناربماـیپ و  نیرت 

نآ نادناخ  ود و  نآ  ربادخ  ياهدورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  زاهچ  ناربمایپ و  نیرت  كاپ  زا  هچ  میدروآ  راکـشآ  راتفگ  دص  میدـنار و 
هچ  و  ود -
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درازگ زامن  دروآ و  مالسا  هک  نادرم  زا  یـسک  نیتسخن  هک  هراب  نیا  رد  همه  ناشیا و  راکوکین  نادرگاش  زا  هچ  ربمایپ و  نارای  نیتسخن  زا 
درازگ زامن  اـی  دروآ  مالـسا  هک  یـسک  نیتسخن  رکبوب  هک  میدرک  نشور  اـجنآو  تسا  يو - رب  دورد  ناگدـنورگ - ياورناـمرف  اـم  رورس 

اجنامه ) هب  دیدرگرب   ) هدروآ مالسارگید  درم  هاجنپ  زا  شیب  زا  سپ  يو  هدمآ  يربط  تسرد  شرازگ  رد  هچنانچ  تسین و 
هب ار  مدرم  هـک  زور  نآ  رد  هـتبلا  دنتــسناد  یمار  يو  يرترب  رد  یگتخاـس  ياـه  شرازگ  هـمه  نآ  زا  يزیچ  ربماـیپ  نیــشیپ  ناراــی  رگاو 
اب دنریگب  کمک  نداد  ساره  میب و  ندناسرت و  زا  نانآ  ندروآدورف  رـس  ندش و  مار  يارب  هک  نآ  ياج  هب  دـندناوخ  یم - وا  زا  يربنامرف 

زور رد  هک  یئاه  يرترب  رد  زین  باـطخ  رـسپ  رمع  هاـگنآ  دـندرب و  یم  شیپ  زا  ار  راـک  رت  ناـسآ  مه  یلیخ  اـه  ناـمهنوماریپ  رد  وگتفگ 
هک نت  ود  نآ  زا  یکی  دشاب " : هتشاد  ار  يرترب  هس  نیا  دننام  هک  تسیک  دیوگب : هک  درک  یمن  هدنسب  هزادنا  نیا  هب  درمـش  وا  يارب  هفیقس 

تسا " . ام  اب  دنوادخ  یتسار  هب  روخم " " . هودنا  تفگ  شهارمه  تسود  هب  هک  یماگنه   " دوب " ، راغ  رد 
دشاب . هدروخلاس  گنهاشیپ  نامه  رکبوبا  هک  دندوب  راغ  رد  هک  تسا  نت  ود  نآ  زا  نیمود  ادخ ، ربمایپراک  هب  مدرم  نیرتراوازس  دیوگب  و 
رد هکنت  ود  نآ  زا  نیمود  تسادـخ و  هتخیگنارب  رای  رکبوب  یتسار  هب  دـیوگب : دریگ  یم  يربنامرف  تسد  شیارب  هدوت  زا  هک  يزور  رد  و 

دندوب  هوک  فاکش  نآ 
دیدراذگ  ورف  ار  ناتربمایپ  نادناخ  دیتفرگرب و  دوب  ناتدنملاس  هک  ار  نآ  تفگ : یمن  ربمایپ  نارای  هب  ناملس  نینچمه  و 

، رکبوب زا  يربنامرف  هب  مدرم  ندناوخ  رد  نافع  رسپ  نامثع - نینچمه  و 

هحفص 202 ] ] 

زا نیمود  تسا و  ور ) تسار  قیدص -( وا  نآ ، هب  تسا  مدرم  نیرتراوازس  ور ، تسار  رکبوب  یتسار  هب  دیوگب : هک  درک  یمن  هدنسب  نیا  هب 
يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  هارمه  ای  نت و  ود  نآ 

راک نیا  رد  يا  هرهب  وا  يارب  دـینیبب و  ار  سابع  دروآ : یمن  نابز  رب  رمع  رکب و  وب  يور  رد  ور  ار  نخـس  نیا  هبعـش  رـسپ  هریغم  نینچمه  و 
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مدرم شیپ  یلع  ربارب  رد  درآ  امـش  هب  سابع  رگا  اریز  دینک  ادج  یلع  زا  ار  وا  هنوگ  نیا  هب  دنامب و  شناگدـنیآ  دوخ و  يارب  ات  دـیراذگب 
تشاد . دیهاوخوکین  يزیوآ  تسد 

یم میدـمآ و  وـت  غارـس  هباـم  تفگ : یمن  يو  هب  رکبوـب  دـندمآ و  یمن  رد  ساـبع  رب  هنابـش  هریغم  هدـیبعوب و  ورمع  رکبوـب و  نـینچمه  و 
یتسه . ادخ  هتخیگنارب  يومع  وت  اریز  دنامب  تناگدنیآ  وت و  يارب  ات  میراذگب  يا  هرهب  راک  نیا  رد  وت  يارب  میهاوخ 

نآ نت - راهچ  ای  دنهد  يو  هب  يربنامرف  تسد  هدیبع - وب  رمع و  سک - ود  اهنت  هک  دـمآیمن  ماجنا  هب  هنوگ  نیا  هب  رکبوب  راک  نینچمه  و 
دیایب . یگدرتسگ  هب  هکنانچ  هفیذح - وبا  هدرب  ملاس  اب  هارمه  نانیا  هک  سک - جنپ  ای  و  ریشب - دیسا و  اب  ود 

هدازرتخد ود  شرـسپ - ود  یلع و  دـننام : دـندرک  یمن  يراددوخ  دـنهد  وا  هب  يربنامرف  تسد  هک  نیا  زا  راصنا  رجاـهم و  نارـس  نینچمه 
هحلط و ریبز و  شناوریپ و  رذنم و  رـسپ  بابح  ووا  هریت  نادـنزرف و  هدابع و  رـسپ  دعـس  ونایمـشاه  نایم  زا  شنادـنزرف  سابع و  و  ربمایپ -

نایفسوبا  بعک و  رسپیبا  بزاع و  رسپ  ءارب  بهل و  وبا  رسپ  هبیتع  صاقو و  وبا  رسپ  دعس  دیعس و  رسپ  دلاخ  دادقم و  رذوبا و  ناملس و 
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نانآ  زج  وبرح  رسپ 
هتخیگنارب زا  سپ  هک  دنتشادن  یئارچ  نوچ و  راصنا  رتشیب  نارجاهمهدوت و  دیوگب : قاحسا  رسپ  دمحم  هک  دوبن  نآ  يارب  یئاج  نینچمه  و 

دیدحلایبا ج 2 ص 8 - نبا  حرش  دزیخ - یم  رب  راک  هب  یلع  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ -
تفگ : یمن  دننز  یم  شیارب  ار  اه  يرترب  نآ  فال  هک  یسک  ربارب  رد  زور  نآ  بهل  وبارسپ  هبیتع  نینچمه  و 

راک نیا  هک  متشادنپ  یمن  " 
دنادرگب يور  یلع  زا  سپس  مشاه و  نامدود  زا 

دوب ولج  همه  زا  کین  هنیشیپ ي  ربمایپ و  هب  ندیورگ  رد  هک  سک  نامه  زا 
رتشیب ناگمه  زا  ربمایپ  ياههویش  دنوادخ و  همان  هب  وا  شناد  و 

دش ادج  ادخ  ربمایپ  زا  همه  زا  رترید  هک  یسک  و 
دوب شراک  کمک  لیئربج  وا  رب  ندناشوپ  گرم  هماج  ربمایپ و  رکیپ  نتسش  رد  هک  یسکو 

دنسرن وا  هب  نانآ  تسه و  مه  وا  رد  تسا  نانآ  رد  يرترب  ره  هک  یسک  و 
دش یمن  تفای  هورگنآ  رد  دوب  وا  رد  هک  یئاه  یئوکین  اریز 

مینادب دنادرگ ؟ زاب  وا  يوس  زا  ار  امش  زیچ  هچ 
تسا "  بوشآ  زاغآ  نداد ، يربنامرف  تسد  هنوگ  نیا  ناه ،

تفگیمن : زور  نآ  رد  یصق  نینچمه 

هحفص 204 ] ] 

دننک . تسد  ریزار  امش  هک  دنزودب  مشچ  مدرم ، دیراذگن  مشاه ! نامدود  يا  " 
دوب دهاوخن  امش  يوس  هب  امشنایم و  رد  زج  یتسرپرس  راک  رمع - ياین  يدع - هریت  و  رکبوب - ياین  هرم - رسپ  میت  هریت  هژیو  هب  - 

تسین  نآ  هتسیاش  یسک  یلع  نسحلا  وبا  زج  و 
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دنبب  ار  نایم  یشیدنا  رود  اب  نآ  هب  ندیسر  يارب  نسحلاوبا  يا 
یتسه  راوازس  دور - یم  دیما  هک  يراک  يارب  وت - یتسار  هب  اریز 

دراد  دوخ  نابیتشپ  ار  یصق  هک  یسک  هتبلا  و 
تسین  وا  هاگیاپ  هب  يزارد  تسد  يارای  ار  یسک 

دنرود " . هب  نآ  زا  زین  بلاغ  ناگداز  و 

شا یناور  ياه  هیام  اه و  شنم 

هراشا

، یناور ياه  هیام  زا  هچ  اه  شناد  زا  هچ  هدیناود  هشیر  شا  یتسه - ياه  هیال  ردهچ  نآ  هفیلخ و  ياه  شنم  رد  نتـسیرگن  هب  میزادرپ  یم 
ای دشاب ؟ اه  شرازگ  نآ  هتسیاش  هک  دنناسر  یم  یئاج  هب  ار  وا  هاگیاپ  ایآ  و  دنرآ ؟ یم  دیدپ  يدنویپ  اهيرترب  وا و  نایم  اهنآ  ایآ  مینیبب  ات 

هاگیاپ هدـیزرو و  غیرد  يو  زا  تسوا  نآ  زا  ار  هچنآ  هدرک و  متـس  يو  رب  تفریذـپن  ار  نآ  يا  هشیدـنا  رگا  هک  دـیامن  یم  وا  يارب  يزرم 
میشاب ؟ هداتفا  يوردنت  هب  میداهن  رتارف  نآ  زا  ار  ياپ  رگا  ای  دشاب ؟ هدیبوک  مهرد  ار  شنیتسار 

يراک داـینب ، نیا  رب  دریگ و  یم  هدـیدن  ار  دوخ  زا  شیپ  راـگزور  مالـسا ، اریز  میناریمن  ناـبز  رب  ینخـس  شا  یناملـسم  زا  شنیپ  هراـبرد 
داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - هتفگ : داب - دونشخ  يو  زا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  همرکع - هک  میرادن 
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ماما ار  شرازگ  نیا  دوش و  هتخانش  اوران  يزاب  رامق  هک  دوب  نآزا  شیپ  نیا  درک و  یم  يزاب  رامق  ناتـسرپ  تب  رگید  فلخ و  رـسپ  یبا  اب 
تسا . هدروآ  یئادز ج 2 ص 154 "  هودنا  همغلا =  فشک  دوخ "  شراگن  رد  زین  یئارعش 

ناروشناد زا  سکچیه  دسیون : یم  نآرقلا ج 1 ص 388 "  ماکحا  رد "  لاس 370  هب  هتشذگ  رد  یفنح  يزار  صاصج  رکبوبا  ماما  مه  و 
شیپ مدرم  تسا و  رامق  يدنب  ورگ  هتفگ  سابع  رسپ  تسا  رامق  رین  يدنب  ورگ  اوران و  يزاب  رامق  هک  درادن  يراگزاسان  رس  هنیمز  نیا  رد 

نآ ندوب  اوران  هب  روتـسد  ات  دوباور  راک  نیا  دـندرک و  یم  يدـنب  ورگ  شیوخنز  یئاراد و  يور  رب  دنتـسیز  یم  ینادان  رد  هک  مالـسا  زا 
نایمور ملا  دـمآ : دورف  دـنوادخ  همان  زا  زارف  نیا  هک  هاگنامه  یک ؟ يدرک و  يدـنب  ورگ  ناتـسرپ  تب  اب  ور  تسار  رکبوب  هکناـنچ  دیـسر 

دنتفای ... تسکش 
: دسیون یم  هتخادرپ  هینامثعلا "  ظحاجهتـشاگن "  زا  يریگ  هدرخ  رد  هک  دوخ  شراگن  رد  یفاکـسا  رکبوبا  هک  میرادن  راک  هنوگ  نیمه  هب 

یم اه  هدورـس  ندـناوخ  هب  دـندرک ، یم  نمجنا  وا  درگ  رد  هکم  مدرم  دوب  هزاوآ  دـنلب  رومان و  نارـس  زا  درآ  مالـسا  هکنآ  زا  شیپ  رکبوبا 
دوب هدینش  ار  یگتخیگنارب  ياه  هنومن  يربمایپ و  ياه  هناشن  وا  دندومن ، یم  يراسگ  هداب  دندروآ و  یم  اهدای  هب  ار  اهشرازگ  دنتخادرپ ،

تفایرد . اه  شرازگ  تفر و  شدرگ  هب  اهرهش  رد 
هداـب یناداـن - راـگزور  رد  مالـسا  زا  شیپ  رکبوبا - هک  هدروآ  صومقلا  وبا  زا  دوخ  هریجنز  اـب  هماـن "  هکم  هکمباـتک =  رد "  یهکاـف  و 

دروآنابز : رب  ار  اه  هدورس  نیا  درک و  يراسگ 

هحفص 206 ] ] 
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يوگبدمآ  شوخ  تسرف و  دورد  رکب  ردام  هب  " 
دنام " ؟ مهاوخ  یتسردنت  اب  نم  وت  ناگتسب  زا  سپ  ایآ 

اه  هدورس  نایاپ  ات 
نیمز رب  شا  هماج  نماد  هک  دوب  نیگمـشخ  نانچ  تساخرب و  دیـسر ، يورب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  شوگ  هب  دادـیور  نیا 

هتخیگنارب مشچ  زا  تفگ : تسا  هتخورفارب  شراسخر  دید  نوچ  درک و  رادید  ار  وا  دوب  رکبوبا  اب  هک  رمع  دمآرد  يو  رب  ، دش یم  هدیـشک 
وا دروخ " و  دـهاوخن  ام  ینیب  هب  زین  شیوب  زگره  رگید  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مرب و  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ -

تخانش . اوران  شیوخ  رب  ار  یم  ندیشون  هک  دوب  یسک  نیتسخن 
ار اه  لد  هک  تسا  یئاه  شرازگ  زا  نیا  هتفگ " : سپسو  هدروآ  ار  نآ  بایمک " ص 66  ياهداینب  لوالا =  رداون  رد "  زین  يذمرت  میکح 

دراد . یمن  هدیدنسپ  ار  نآ  اه  لد  یلو  تسا  ناگمه  دزنابز  ناتساد  نیا  تسا  هدید  میکح  ایوگ  هک  ددنسپ "  یمن 
هتفگ هداـهن و  تشگنا  شرازگنیمه  رب  هیوطفن  هتفگ : هدرک و  داـی  ار  نآ  يروآ " ج 4 ص 22  تسار  هباـصالا =  رد "  رجح  نبا  مـه  و 
دندش هتـشک  ردـب  گنج  رد  هک  ناتـسرپ  تب  زا  یناسک  گوس  رد  دیـشون و  یم  رکب  وب  دوش  هتخانـش  اوران  يراسگ  هداب  هک  نآ  زا  شیپ 

درک . یئارسنخس 
زا وا  راشب و  نبا  هک ؟ ناـبز  زا  هدروآ و  مه ص 211 - پاچ  کی  رد  ص 203 و  دوخ - ریسفت  زا  رد ج 2  يربط  ار  صومقلا  وبا  ناتـساد 

راب ، هس  یمارگ  گرزب و  يادخ  تفگ : هک  یلع  رسپ  دیز  صومقلا  وبا  زا  وا  فوع و  زا  وا  باهولا و  دبع 
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یم وت  زا  تخاب  درب و  یم و  هرابرد  تفگ " : دـنوادخ  هکدوب  اجنامه  دـمآ  دورف  هک  يزارف  نیتسخن  داتـسرف و  ورف  یم  هرابرد  یئاـهزارف 
زا یناسک  همه ، نیا  اب  تسارتگرزب "  شدوس  زا  ود  نآ  هانگ  هک  مدرميارب - یئاهدوس  زین  و  تسا - گرزب  یهانگود  نآ  رد  وگب  دنسرپ 

- هدنامن شدایهب  فوع  هک  دنتفگ - ناشیرپ  یتسم  رس  زا  دنداتـسیا و  زامن  هب  هدرک  يراسگ  هدابدرم  ود  ات  دندیـشون  یم  ار  نآ  ناناملـسم 
دیتسه تسم  هک  یماگنه  دـیا  هدـیورگ  نیتسار ) نیئآ  هب   ) هکیناـسک يا  داتـسرف " : ورف  نینچ  هراـب  نیا  رد  یمارگ  گرزب و  يادـخ  سپ 
دنتشاد زیهرپ  نآ  زا  زامن  هب  کیدزن  یلو  دیـشون  یم  تساوخ  یم  سک  ره  هک  دوب  نیا  دیئوگ " و  یم  هچ  دینادب  ات  دیوشن  زامن  کیدزن 

رد هک  ناتـسرپ  تب  زا  یناسک  متام  رد  تخادرپ  یئاه  هدورـس  ندـناوخ  هب  درک و  يراسگ  هداب  يدرم  راب  کی  صومقلا  وبا  ناـمگ  هب  اـت 
دندوب : هدش  هتشک  ردب  گنج 

تسرف  دورد  یتسردنت  هب  ار  رمع  رد  ام  " 
دنام ؟ یهاوخ  تسردنت  تناگسب  زا  سپ  وت  ایآ 

مشکرس  ار  يدادماب  هداب  زورزاغآ - رد  ات  راذگب - ارم 
هتساخرب  ماشه  يوجتسج  هب  مدید  ار  گرم  نم  اریز 

دش  یم  شاک  هک  دندنموزرآ  هریغم  ناگداز  و 
دنرخب  ار  وا  ناج  شیوخ  نایاپراچ  ای  نادرم  زا  نارازه  نداد  اب 

تسا  نم  مشچ  شیپ  ردب - هاچ  هاچ - نآ  ایوگ 
دیآ . یم  الاب  رتش  ناهوک  نوچمه  نآ - رد  اه  هتشک  نتخیر  اب  هک -
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تسا  نم  مشچ  شیپ  ردب - هاچ  هاچ - نآ  ایوگ 
 " دنزاس . یم  نوگنرس  نآ  رد  ناشیا  هناشنم  گرزب  ياه  هماج  اب  ار  ناناوج  هک 
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رب یبات  یب  رـس  زا  شاهماج  نماد  هکنادـنچ  دـمایب  هنابات  یب  دیـسر ، يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  هب  شرازگ  نیا  هتفگ :
تـسد رد  ار  هچ  نآ  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  دیدب  ار  يو  درم  نآ  دناسر و  نانآ  هب  ار  دوخ  نوچ  دیـشک ، یم  نیمز 

ار یم  هزم  زگره  رگید  هک  دنگوس  ادخ  هب  مرب و  یم  هانپ  ادخ  هب  وا  هتخیگنارب  ادخ و  مشخ  زاتفگ  وا  دـنزب و  يو  رب  ات  درک  دـنلب  تشاد 
زج دیاهدیورگ  نیتسار ) نیئآ  هب   ) هکنانآ يا  دومن : زاب  ار  راک  نیا  ندوب  اوران  زارف - نیا  نداتـسرف  اب  دـنوادخ - هاگنآ  دیـشچ  مهاوخن  زین 

تـسد نآ  زا  امـشایآ  دـیوگ - یم  هک  اجنآ  ات  تسا - دـیلپ  يدـنبورگ  ياهریت  یتسرپ و  تب  تخاب و  ودرب  يراسگ و  هداب  هک  تسین  نیا 
میتسش . تسد  میتسش ، تسد  تفگ : داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  باطخ - رسپ  رمع  دیتسه  رادرب 

ناـیم رد  هتخیمآ و  مه  هب  ار  ریجنا  روـگنا و  هداـب  مدوـب و  هورگ  نآ  یقاـس  زور  نآ  نم  تفگ  هک  هدروآ  کـلام  رـسپ  سنا  زا  رازب  مـه  و 
تفگ : دیشون  نوچ  سپ  دنتفگ  یم  رکبوبا  ار  وا  هک  دوب  يدرم  هورگ 

میوگ . یم  دمآ  شوخ  شیوخ  دورد  اب  اررکب  ردام  " 
تسیز ؟ یهاوخ  تسردنت  تناگتسب  زا  سپ  وت  رگم  و 

دش  میهاوخ  هدنز  هرابود  هک  دیوگ  یم  ام  هب  ادخ  هتخیگنارب 
تفای " و  دهاوخ  زاب  ار  یگدنز  هدش  نک  هشیر  هک  سک  نآ  هنوگچ 

ناناملسم  زا  يدرم  دندوب  شوناشون  مرگرس  نانیا  هک  ماگنه  نیمه  رد 
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تسا . هداتسرف  ورف  ار  يراسگ  هدابندوب  اوران  هب  روتسد  رادنپ  زا  رترب  گرزب و  دنوادخ  هک  یتسارب  دینک ؟ یم  هچتفگ  دمآرد و  ام  رب 
ناتساد  نایاپ  ات 

درکن يراسگ  یم  زگره  رکبوب  دناسر  یم  هک  یشرازگ  یسررب 

ج ناگدنناوخ - هناوتشپ  يراقلا =  هدمع  رد "  ینیع  " ج 10 ص 30 و  راگدیرفآ - يوس  زا  یشیاشگ  يرابلا =  حتف  رد "  رجح  نبا  مه  و 
هک هدرک  شارازگ  سنا  زا  وا  نامهط و  رسپ  یسیع  هار  زا  دوخ  ریسفت  رد  هیودرم  نبا  هک  تسا  نآ  اه  یتفگش  زا  دنسیون  یم  20 ص84 -

يرواد مناوت  یمن  نآ  یتسردان  هب  زج  تسا و  دنسپان  دراد  يا  هزیکاپ  یشرازگ  هریجنز  هچرگ  نیا  دنا و  هدوب  نانآنایم  مه  رمع  رکبوب و 
منک .

رد نآ  زا  شیپ  هچ  یناملـسم و  ماگنه  هچ  رکبوب  هک  هدرک  شرازگ  هشیاـع  ناتـساد  زا  هبعـش  هماـن  یگدـنز  رد  هیلح "  رد "  میعن  وب  اریز 
تخانش  یم  اوران  شیوخ  رب  ار  نآ  درک و  یم  يراددوخ  يراسگ  هداب  زا  ینادان  راگزور 

نآ رد  رمع  رکبوب و  هک  هدوب  هنوگ  نیا  هب  هدیدرگ  دزنابز  شنتفای  يرترب  اب  هدیسر و  یمرگتـشپهتسیاش  نایجنایم  اب  هک  یـشرازگ  دیاش  و 
مدناوخ رازب  هار  زا  یشرازگ  رگید  يا  هنوگ  هب  سپس  یلو  دندوب  هدرکن  یهارمه  نانآ  اب  یـشون  یم  رد  یلو  هتفر  هحلط  وب  رادید  هب  زور 
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ما تفگ " : دیشون  هداب  نوچ  دنتفگ و  یم  رکبوب  ار  وا  هک  دوب  يدرم  ناشنایم  رد  مدوب و  هورگ  نآ  یقاس  زور  نآ  رد  نم  تفگ  سنا  هک 
تسرف " ... دورد  یتسردنت  هب  ار  رکب "  ردام  رکب " 

ار رکبوب  نیا  وناتـساد  نایاپ  ات  تسا  هدمآ  دورف  يراسگ  یم  ندوب  اوران  هب  روتـسد  تفگ : ودـمآرد  ام  رب  ناناملـسم  زا  يدرم  ماگنه  نیا 
دنتفگ  یم  بوغش  نبا 
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اب وا  ندرک  ناشن  رد  هک  دـناسر  یم  تسه  هنایم  رد  مه  رمع  مان  هکنیا  یلو  تسین  نینچ  تسا و  قیدـص  رکبوب  هک  دـنا  هتـشادنپ  یخرب  و 
میربب . مان  دنا  هدوب  اجنآ  رد  هک  ار  نتهد  ره  میناوت  یم  هنوگ  نیا  هب  هدادن و  يور  شزغل  قیدص  مان 

هن دریذـپب و  ار  نآ  دراذـگ  یم  دراد  هفیلخ  هب  هـک  يرهم  هـن  ، دـنک یم  گـنرد  شرازگ  يروآداـی  رد  رجح  نـبا  ینیب ؟ یم  دـیوگ : ینیما 
نآ یشرازگ  هریجنز  هکنیا  اب  سپس  درامش و  یم  یتفگـش  هیام  ارنآ  هدمآ و  تسخن  سپ  دشوپب  مشچ  نآ  زا  هک  دهد  یم  هار  نآ  یتسرد 

ینایجنایم نوچ  دـسیون "  یم  مه  اج  کی  دـشاب و  تسردان  درب  یم  نامگ  یهاگ  دراگنا  یم  دنـسپان  ار  شا  هیاـم  دـناوخ  یم  هزیکاـپ  ار 
هنوگ نیا  درآ و  یم  رد  اپ  زا  ار  وا  شرازگ ، یتسرد  یتسار و  ماجنا  رـس  هدـیدرگ " و  دزنابز  شنتفاـی  يرترب  اـب  دراد  یمرگتـشپ  هتـسیاش 

 "، تسا قیدص  نامه  هدـش  دای  رکبوب  تفگ  دـیاب  یناشن  نیمه  زا  تسه  هنایم  رد  مه  رمع  مان  نوچ  هک " : دـنک  یم  اهر  ار  دوخ  نابیرگ 
دنا . هتخادرپ  يراسگ  هداب  هب  هحلط  وب  هناخ  رد  هک  درامش  یمنت  هدزای  نآ  زا  زین  ار  ود  نآ  سپ 

دتسیاب نشور  راوتـسا و  شرازگ  نیا  ربارب  رد  دناوت  یمن  هدروآ  هیلح "  رد "  هشیاع  ناتـساد  زا  میعن  وب  هچنآ  هک  دناد  یم  دوخ  رجح  نبا 
هتـشاگن هیامرـس  ار  نانآ  نانخـس  حیحـص "  شـش  ناگدـنراگن "  هک  ینادرم  نابز  زا  مه  نآ  هدـش - وگ  زاب  تسرد  ياـه  هریجنز  اـب  هک 

دمحم لاجرلا  وبا  زا  وا  هبعش و  زا  وا  يدع و  رسپ  زا  وا  یجاس و  دایز  رسپ  دابع  هار  زا  ص 160  هیلح ج 7 - رد  میعن  وب  دنریگ ، یم  ناشاه 
دابع ناتـساد  زا  زج  تسا  تفگـش  یـشرازگ  هتفگ : هاگنآ  هدروآ  ار  شرازگ  نیا  هشیاع  زا  وا  هرمع و  شرداـم  زا  وا  نمحرلا و  دـبع  رـسپ 

نایاپ . متشونن  ار  نآ  يدع  وبا  رسپ 
: دـیوگ نوراـه  رـسپ  یـسوم  هدوب و  نایردـق  نیئآ  رب  تسا  مهتم  هکتسا  یجاـس  داـیز  رـسپ  داـبع  هریجنز ، ياـهیجنایم  زا  یکی  هزاـت  و 

اهر  ار  وا  ياه  شرازگ 
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یئاه شرازگ  نآ  نیا و  ياـه  يرترب  رد  دـنتفر و  یم  دـنت  يرگیعیـش ، هار  رد  هک  تسا  هفوک  ناـمدرم  نآ  زا  وا  هتفگ  يدـع  نبا  مدرک و 
هدروآ . دنسپان 

بیذهتلا ج 5 ص 294 "  بیذهت  " 
بیطخ هک  نآ  اب  هدرک  وگزاب  لاجرلا  وبا  نمحرلا - دبع  رـسپ  دمحم  نابز  زا  هبعـش  ار  شرازگ  نیا  هک  منیب  یم  هدش  دای  هریجنز  رد  مه  و 

زا هبعـش  ار  شرازگ  نیا  دـنیوگیم  هک  مه  یناسک  هدرکن ، شرازگ  لاـجرلا  وبا  زا  يزیچ  هبعـش  اریز  تسا  تسرداـن  يرادـنپ  نیا  دـیوگ 
ي هدیشوپ - رـس  مان  هینک - لاجرلا ، وبا  نوچ   ) دنا هدروآ  نابز  رب  هیاپ  یب  ینخـسهدرک  شرازگ  هرمع  شردام  زا  نمحرلا  دبعرـسپ  دمحم 

بیذهتلا ج 9 ص 295 . بیذهت  تسا .) دمحم  نامه 
نارـضاح هک  تسه  یـشرازگ  سنا - نابز  زاود  نآ  زج  هداتق و  زا  تباث و  رـسپ  رمعم  زا  قازرلا - دبع  دزن  دنیوگ : ینیع  رجح و  نبا  مه  و 
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دندوب  نت  هدزای  نمجنا  نآ  رد 
، تشذگ یم  لاس  تشه  هتفای  هوکـش  هنیدمهب  وا  ندـیچوک  زا  ماگنه  نیا  تفرگ و  ارهکم  ربمایپ  هک  داد  يور  یلاس  رد  يراسگ  هداب  نیا 
زا رمخ  هیآ  ریـسفت  شخب  يراخب "  حیحـص  رد "  هچنانچ  دوب  سنا  اب  ینادرگ  هلایپ  دش و  اپرب  لهـس  رـسپ  دیز  هحلط  وب  هناخ  رد  نآ  مزب 
 = روثنملا ردلا  رد "  یطویس  و  يراسگ ، هداب  ندوب  اوران  باب  اه - یندیشون  هبرشا - شخب  ملسم "  حیحص  رد "  زین  هدمآ - هدئام - هروس 

سنا زا  هیودرم  نبا  خیـشلا و  وبا  رذـنم و  نبا  یلعی و  وبا  دـیمح و  رـسپ  دـبع  ار  شرازگ  نیا  دـیوگ  ص 321 "  هدـنکارپ ج 2  ياهرهوگ 
دنا . هدروآ 

 " رد یقهیب  و  ص 24 ، دوـخ ج 7  ریـسفت  رد  يربـط  نینچمه  هدرک - شرازگ  ار  نآ  و 227 - ص 181  ج 3  دوخدنـسم - رد  زین  دمحا 
يربکلا =  ننسلا 
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2 ص 93 و94 . دوخ - ریسفت  رد  ریثک  نبا  اه " ج 8 ص 290 و 286 و  همان  نیئآ  نیرت  گرزب 
يرابلا " ج حتف  رد "  رجح  نبا  هک  دنـسر  یم  درم  هدزای  هب  دـنا  هدوب  مزب  نآ  رد  هک  یناسک  هدـش  شرازگ  هداتق  رمعم و  نابز  زا  هچنانچ 

: ناشیا میربب " و  مان  ار  نانآزا  نت  هد  میناوت  یم  دیوگ " : یم  تشذگ  رد ص 210  هچنانچ  هدروآ و  ار  نانآزا  سک  هد  مان  10 ص 30 
هدوب هلاس  زور 58  نآ  رد  هک  هفاحقوب  رسپ  رکبوب  - 1

هدوب هلاس  زورنآ 45  رد  هک  باطخ  رسپ  رمع  - 2
هدوب هلاس  زور 48  نآ  رد  هک  حارج  هدیبع  وب  - 3

زا سپ  لاس 34 رد  دیوگ : هوفصلا " ج 1 ص 191  رد "  يزوج  نبا  اریز  هتـشاد  لاس  هدوب و 44  نابزیم  هک  لهس  رـسپ  دیز  هحلط  وب  - 4
تشذگرد یگلاس  داتفه  رد  ترجه 

تشذگرد یگدروخلاس  رد  دادیور  نیا  زا  سپ  لاسکی  هک  ءاضیب  رسپ  لیهس  - 5
بعک  رسپ  یبا  - 6

هشرخ رسپ  كامس  هناجد  وبا  - 7
يراصنا بویا  وبا  - 8

بوغش رسپ  رکبوبا  - 9
رد هتـشاد و  لاس   18 اـه - شرازگ  نیرت  تسرد  داـینب  رب  زور - نآ  هدرک و  یم  ینادرگ  هلاـیپ  ناـشیا  مزب  رد  هـک  کـلام  رـسپ  سنا  - 10

سنا هک   ) یقهیب ج 8 ص 29 ننـس  هب  اه و  یندیـشون  باب  رد  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  شخب  هب  دـیرگنب   ) هدـمآ ملـسم  تسرد  شرازگ 
مداهن . یم  ناشتسد  رد  هنامیپ  هداتسیا  مدوب و  نانآ  نیرت  کچوک  نم  تفگ 

داینبرب  وا - هدنام و  هدیشوپ  رجح  نبا  هدید  نبا  هدید  زا  هورگ  نیا  سک  نیمهدزای 
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: زین هدروآ و  ج 7 ص 24  دوخ - ریـسفت  رد  ریرج  نبا  ار  ناتـساد  نیا  وتسا  لبج  رـسپ  ذاعم  هدمآ - سنا  نابز  زا  هداتق  ناتـساد  رد  هچنآ 
هب " ج 2 ص 321  روثنملا - ردلا  رد "  یطویس  يراقلا " ج 8 ص 589 و  هدمع  رد "  ینیع  دئاوزلا " ج 5 ص 52 و  عمجم  رد "  یمثیه 
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هدشپاچ ج 8 ینالطسق  زا  داشرا "  رانک "  رد  هک  ملـسم  حیحـص  شرازگ  رد  يوون  و  هیودرمنبا - خیـشلا و  وبا  ریرج و  نبا  زا  شرازگ 
ص 232 .

لاس گرم 33  ماگنه  هب  هوفصلا "  هفص  رد "  يزوج  نبا  هتفگ  هب  هتـشذگ و  رد  يرجه  لاس 18  رد  اریز  هدوب  هلاس  زور 23  نآ  رد  ذاعم 
تسا . هتشاد 

نآ زا  دیاب  هچنآ  نتخانـش  نوگرگید  اب  تسردان و  ياهریـسفت  اب  دـمآ  دورف  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  رد  هیآ  ود  هکنآ  زا  سپ  ناگدربمان 
هب  ) هکیناسک يا  دمآ : دورف  هدئام  هیآ  ات  تشذـگ - مود  پاچ  زا  مشـش ص 251  رد ج  هکنانچ  دندز - یم  راک  هب  تسد  مه  زاب  تفایرد 

ینمیرها دـیلپ و  يراک  يدـنب  ورگ  ياهریت  یتسرپ و  تب  تخاـب و  درب و  يراـسگ و  هداـب  هک  تسین  نیا  زج  دـیا  هدـیورگ  نیتسار ) نیئآ 
هکم ربمایپ  هک  دوب  لاس  نامه  رد  دادیور  نیا  دیشک ؟ یم  تسد  نآ  زا  امـش  ایآ  سپ  دیوگ - یم  رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  اجنآ  ات  تسا -

هک دنتـسناد  هیآ - نیموس  زا  نینچمه  دندید - ار  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  مشخ  نوچ  نانآ  تفرگ و  ار 
میتسش . تسد  میتسش  تسد  تفگرمع  دنتسش و  تسد  نآ  زا  دوب  نیا  هدیسر  راک  نیا  زا  نانآ  نداد  ساره  زیهرپ و  هب  روتسد 

نارای ناگرزب  هرقب ، هروس  رد  يراـسگ  هداـب  زا  زیهرپ  هب  روتـسد  ندـمآ  دورف  زا  سپ  : " دـیوگ ص 115 - ج 2  دوخ - ریسفت  رد  یـسولآ 
راک نیا  زا  میماشآ و  یم  دشاب  دنمدوس  نامیارب  ار  هچ  نآ  اهنت  ام  دنتفگ  یم  دندیشون و  یم  ار  نآ  مه  زاب  داب  دونشخ  نانآ  زا  ادخ  ربمایپ 

دمآ " . دورف  هدئام  هروس  روتسد  ات  دنداتسیان  زاب 
درب و يراسگ و  هداب  هرابرد  وت  زا  دمآ : دورف  زارف  نیا  هک  میدرکیم  يراسگ  هداب  ام  تفگ : وا  هک  هدروآ  سنا  ناتـساد  زا  متاح  یبا  نبا 

ات  دنسرپ - یم  تخاب 
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درب و يراسگ و  هداـب  دـمآ : دورف  زارف  نیا  هدـئام  هروس  رد  سپ  میـشون  یم  دـشابدنمدوس  ناـمیارب  ار  نآ  زا  هچنآ  میتفگ  اـم  هیآ . ناـیاپ 
میتسش . تسد  نآ  زا  ایادخ  دنتفگ  هیآ ، نایاپ  اتدنتسین  چیه  ینمیرها ، یئاهراک  زج  هب  يدنب  ورگ  ياهریت  یتسرپ و  تب  تخاب و 

؟ دش هتخانش  اوران  یماگنه  هچ  زا  يراسگ  هداب 

وت زا  دوب " : نیا  دـمآ  دورف  يراسگ  هداب  ندرمـش  اوران  رد  هک  زارف  نیتسخن  تفگ  وا  هک  هدرک  شرازگ  اطع  نابز  زا  دـیمح  رـسپ  دـبع  و 
میبای یم  نآ  رد  هک  یئاهدوس  يارب  ام  دـنتفگ  مدرم  زا  یخرب  سپ  هیآ  نایاپ  ات  دـننک "  یم  شـسرپ  تخاب  درب و  يراسگ و  هداب  هراـبرد 
نیئآ هب   ) هکناـنآ يا  دـمآ " : دورف  زارف  نیا  هاـگنآ  تسین  نآ  رد  یئوکین  دـشاب  هاـنگ  نآ  رد  هچنآ  دـنتفگ  نارگید  میـشون و  یم  ار  نآ 

میـشون و یم  ار  نآ  ام  دنتفگ  مدرم  زا  یخرب  سپ  هیآ ، نایاپ  ات  دیوشن " ... زامن  کیدزن  دیتسه  تسم  هک  یماگنه  دیا  هدـیورگ  نیتسار )
دورف زارف  نیا  سپ  تسین  وکین  دزادـنایب  یئادـج  ناناملـسم  هارمه  ندرازگ  زامن  ام و  هچنآ  دـنتفگ  نارگید  مینیـشن و  یم  ناماه  هناخ  رد 

دنتسش . تسد  نآ  زا  همه  ماگنه  نیا  هیآ و  نایاپ  ات  تخاب " ... درب و  يراسگ و  هداب  دیا  هدیورگ  نیتسار ) نیئآ  هب  ) هک نانآ  يا  دمآ " :
، ناشیا زایهورگ  هدومن و  ینوگانوگ  ياه  تشادرب  نآ - هنیمز  رد  ناگتـشذگ - هدیـسر و  يراسگ  هداب  هرابرد  يدـنچ  ياهزارف  نوچ  و 

یلاس هچ  زا  هک  نیا  رد  هزیگنا  نیا  رب  دـنا ، هدـینادرگب  شا  ینورب  هنوگ  زا  هدـمآ - ءاـسن  هرقب و  هروس  ود  رد  هک   - ار ناـیم  نآ  زا  زارف  ود 
: تسه هنایم  رد  مه  اب  زاسان  ینانخس  هدش  هتخانش  اوران  یگراوخ ، یم 

- ربمایپ هک  يزیچ  نیتسخن  نآ " : داینب  رب  و  هدروآ ، لبجرـسپ  ذاعم  هار  زا  یناربط  هک  دنا  هتفرگ  ار  یـشرازگ  نامه  دنا و  هدـمآ  یخرب  - 1
هداب  تشاد ، زاب  نآ  زا  ار  مدرم  یگتخیگنارب ، ماگنه  رد  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و 
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هدوب یئاهروتسد  نیتسخن  زا  يراسگ ، هداب  نتخانش  اوران  میئوگن  مه  رگا  سپ  نادرم "  نایم  مانشد  شکمشک و  ینمشدو و  دوب  يراسگ 
هچ نآ  هدشهداد ، هنیدم  هب  وا  ندیچوک  زا  هک  سپ  هک  میرامشب  یئاهروتسد  نیتسخن  زا  ار  نآ  دیاب  هدیسر  ربمایپ  یگتخیگنارب  زا  سپهک 

: دنناد یم  تسرد  شنادناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ -، زا  ار  نآ  ندوب  هک  تسا  نخـس  نیا  دـهد ، یم  يرای  ار  الاب  شرازگ 
، تشادرب نیا  رد  ار  ام  ماگ  تسا  يراسگ  هداب  نوماریپ  هک  یئاه  هیآ  رد  هاگن  نینچمه  ، تسا يراسگ  هداب  گرزب ، ناـهانگ  نیرت  گرزب 

هروس رد  زین  مود  هیآ  هدمآدورف و  هنیدـم  رد  هک  تسا  يا  هروس  نیتسخن  نامه  ای  هرقب  هروس  رد  نآ  هیآ  نیتسخن  اریز  دراد  یم  رتراوتـسا 
هدمآ  دورف  هکم  زا  ندیچوک  زاغآ  رد  هک  يا  هروس  نامه  ای  ءاسن 

هرقب هروس  نوچ  هتفگ : هشیاع  دشاب ، نیمه  دـنا  هداهن  هرقب  هیآ ي  هدولاش  رب  ار  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  هک  مه  یناسک  تشادرب  دـیاش  و 
زا ار  مدرم  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگناربو  دـمآ  دورف  نآ  يال  هب  رد ال  زین  يراسگهداب  ندوب  اوران  هب  روتـسد  دـمآ ، دورف 

دمآ . دورف  ربمایپ  اب  هشیاع  ندش  رسمه  زا  سپ  هرقب  هروس  تشذگ - مشش ص 197  دلج  رد  هچنآ  داینب  رب  اریز - تشاد  زاب  نآ 
زا زارف  نامه  هدولاش  رب  ار  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  میدروآ - ار  يو  نخـس  مود  پاـچ  زا  مشـش ص 254  دلج  رد  هچنانچ  زین - صاصج 

نیمه اب  يراسگ  هدابدنا  هتفگ  نادنمـشیدنا  زا  یهورگ  دیوگ : ج 3 ص 60 - دوخ - ریـسفت "  ردیبطرق "  دناد و  یم  راوتـسا  هرقب  هروس 
هدمآ -  هرقب  هروس  رد  هک  هیآ  نیا  دیوگ " : دوخ  ریسفت  زا  رد ج 2 ص 229  يزارو  هدش  هتخانش  اوران  هدمآ - هرقب  هروس  رد  هک  هیآ -
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درآ یم  یئامنهار  نیا  رب  یئاه  هناشنزین  رد ص 231  دیامن "  یم  هار  يراسگ ، هداب  ندوب  اوران  هب  ار  ام 
لاس راهچ  زیهرپ ، ناـمرف  هک  تسا  نآ  رب  يرذـالب  هدـمآ  يزیرقم  هماـخ  هب  نداد "  يرادروخرب  عاـتمالا =  زا "  رد ص 193  هچناـنچ  - 2

اب راد  ریگ و  رد  مراـهچ و  لاـس  رد  دـمآ  شیپ  نیا  رت  تسرد  نخـس  هبهک  دـیوگ  قاحـسا  نبا  و  هدوب ، هنیدـم  هبربماـیپ  ندـیچوک  زا  سپ 
رـس رب  ربمایپ  مراهچ  لاـس  زا  لوـالا  عیبر  رد  دـسیون : یم  ص 192 - ج 2  دوـخ - هریـس " ي  رد "  ماـشه  نبا  مـه  هداد و  يور  نایریـضن 

سانلا دیس  نبا  دمآ . دورف  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  هب  روتـسد  نایم  نیمه  رد  تسب و  نانآ  رب  ار  اه  هار  بش  شـش  دمآ و  دورف  نایریـضن 
تسا . هدرک  دای  ار  شرازگ  نیا  هتسجرب " ج 2 ص 48  ياه  هنومن   = رثالا نویع  رد "  زین 

دشهتخانـش و اوران  دـحا  دادـیور  زا  سپ  يراسگ  هداب  تفگ  وا  هک  دـهد  یم  يرای  رباج  نابز  زا  هیودرم  نبا  شرازگ  زین  ار  تشادرب  نیا 
. میرب راکب  مراهچ  لاس  نامه  يارب  میناوت  یم  شیب  مک و  ار  ... زا " سپ  هژاو ي "  دمآ ، شیپ  موس  لاس  رد  دحا  دربن  نوچ 

هب روتسد  هک  هتفر  نآ  رب  ارچ  نوچ و  یب  یطایمد  هدمآ  يراقلا " ج 10 ص 82  هدمع  يرابلا " ج 10 ص 24 و "  حتف  رد "  هچنانچ  - 3
. تسا هدید  دوخ  هب  ار  هیبیدح  دادیور  هک  هدش  هداد  یلاس  نامه  ینعی  مشش  لاس  رد  يراسگ  هدابزا  زیهرپ 

و دوشگ ، ار  هکم  هک  هدیـسریلاس  ناـمه  اـی  هنیدـم  هب  ربماـیپ  ندـیچوک  زا  سپ  لاـس  تشه  روتـسد  نیا  هک  تسا  نآ  رگید  تشادرب  - 4
ناشراک رفیک  زا  ناراسگ  هداـب  هک  دـمآدورف  هدـئام  هروس  زا  زارف  کـی  تشگ و  اـپ  رب  هحلط  وب  يارـس  رد  هدـش  داـی  مزب  هک  زور  ناـمه 

تـسد میتسـشتسد ، تفگ : وا  دنداتـسیا و  زاب  شوناشون  زا  دـندوب  مزب  نآ  رد  يو  اب  هک  یناسک  رمع و  ات  دـهد ، یم  زیهرپ  هدـناساره و 
میتسش .
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نارای زا  هدربمان  نادرم  يراسگ  هداب  هک  تسا  نآ  شاهزیگنا ، اهنت  اریز  دیشخب  هناوتشپ  ناوت  یمن  يرگنشور  هنوگچیه  اب  ار  تشادرب ، نیا 
اب ار  دوـخ  يرواد  هک  نآ  یب  رجح  نبا  دـننام  یـسک  ینیب  یم  هک  دـیامنب ، راـک  نیا  نتخانـش  اوراـن  زا  شیپ  درامـشب و  تسرد  ار  ربماـیپ 

هچنآ دسیون : یم  يرابلا "  حتف  زا "  جرد 8 ص 274  دنک و  یم  یتشادرب  نانچ  دمحا  شرازگ  يامن  زا  دزاس  راوتـسا  نآ  رب  یگدـندکی 
رسپ و نمحرلا  دبع  هار  زا  دمحااریز  دش  هدوشگ  هکم  هک  هدوب  یلاس  نامه  ای  متـشه  لاس  رد  نآ  نتخانـش  اوران  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  رب 
رب ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  تفگ  وا  مدیـسرپب و  هداب  شورف  دـیرخ و  هراب  رد  ساـبع  رـسپ  زا  تفگ  وا  هک  تسا  هدروآ  هلع 

دروآ ناـغمرا  وا  يارب  یم  گـشم  کـی  درک و  رادــید  ار  وا  هـکم  ندوـشگ  لاـس  رد  هـک  دوـب  سود  اـی  فـیقث  هریت  زا  یتـسود  ار  يو -
هب يور  درم  نآ  هدرمـش ؟ اوران  ار  نآ  ندیـشون  دـنوادخ  یناد  یمن  رگم  ، نالف اـباب  تفگ : يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب 
وا هب  يروتـسد  هچ  نـالف  اـباب  تفگ  يورب - ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هـتخیگنارب  شورفب ، ار  نآ  ورب  سپ  تـفگ  درک و  شیوـخ  هدرب 
درم سپ  هتخانـش ، هانگ  مه  ار  نآ  نتخورف  هدرمـش  هانگ  ار  نآ  ندیـشون  هک  نآ  تفگ  دـشورفب ، ار  نآ  دورب  مداد  روتـسد  تفگ  يداد ؟

تخیر . ینش  تفربآ  رد  ار  نآ  ات  داد  نامرف 
درم نیا  هب  هکم  ندوشگ  لاـس  رد  هداـبزا  زیهرپ  هب  روتـسد  میئوگب  دـیاب  میـشاب  مرگتـشپ  شرازگ  نیا  هب  میهاوخب  یلیخ  مه  رگا  هزاـت  هک 

رد هدوب و  رود  هتفریم  رامش  هب  اه  نامرف  ندیسر  هاگیاپ  هکیئاج  زا  درم  نیا  اریز  هدش  هداد  ماگنه  نیا  رد  روتـسد  دوخ  هکنیا  هن  هدیـسر 
نیا هاوگ  هتسناد و  یمن  زین  ار  مدرم  اب  تساخرب  تسشن و  یتسود و  هار  هک  هتفر  یم  ترپ  نانچ  هتسیز و  یم  نانیـشن  رداچ  نایم  اه  نابایب 

مه رگا  هک  نیا  اـب  دـنک ، یم  شکـشیپ  شنادـناخ - يورب و  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  هب  ار  یم  تسا و  هدـمآ  هـکنآ  نـخس 
نیرفآ  دورد و  ربمایپ - نوچمه  یسک  يارب  ار  نآ  هک  تسین  يزیچ  نیا  زاب  دوبن  اورانماگنه  نآ  ات  یم  میتفرگ 
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. تشاد مشچ  اه  تال  زا  هک  هدومن  هنوگ  نآ  هب  يراتفر  هتساخرب و  اهاپ  رس و  یب  نایم  زا  درم  یلو  درایب  ناغمرا   - شنادناخ يو و  رب  ادخ 

دنام یم  رد  هلالک ) ابا -   ) نآرق ياه  هژاو  ندومن  زاب  رد  رکبوب 

هراشا

ییامن هن  ادخ و  هار  رد  شالت  دربن و  يارب  یماگشیپ  هن  میراد و  غارس  يراکشآشناد  هن  زین  یناملـسم  راگزور  رد  رکب "  وب  وا "  زا  یلو 
یشیارگ . داینبکی  رب  يراوتسا  هن  یتسرپ و  ادخ  راک  هب  یگدرپس  رس  هن  هدیدنسپ و  ياه  يوخ  زا 

رد هک  یئاه  شراگن  وت و  کنیا  هدیـسرن ، يورا  هنیمز  نیا  رد  يروخ  درد  هب  زیچ  هک  دیونـشب  نآرق  يرگنـشور  رد  شراکـشآ  شناد  زا 
ای دناشنب  ورف  ار  یـسک  یگنـشت  دـناوتب  هک  ینیب  یمن  وا  زا  يزیچ  اه  نآ  نایم  رد  هک  هدـمآ  مهارف  اه - ثیدـح  نوماریپ  ردمه  هیام و  نیا 
ره هک  نآ  اب  دوب ، ربارب  با  ینعم  نتسنادن  رد  باطخ - رسپ  رمع  شتسد - ود  اب  زین  وا  هک  دنا  هدروآ  يرآ  دشاب ، يا  هدنهاوخ  يوگخساپ 

، مه نآ  اریز  دننادب  ار  نآ  زین  هداتفا  سپمدرم  هک  تسین  رود  دنتسناد و  یم  ار  نآ  نیـشن - رداچ  نایزات  یتح  يراد - هشیر  گر و  يزات 
هناگیپ يا  هژاو  دـنا و  هدروآ  یم  نابز  رب  ار  نآ  هشیمه  درگ - نابایب  نیـشنرهش و  زا  ناـیزات - هک  تسا  يزاـت  ياـه  هژاو  رگید  گنـسمه 

دوریم راک  هب  كدـنا  رایـسب  هک  مه  یئاه  هژاو  زا  دـشابن و  وا  رب  یکاـب  تسنادـن  ار  نآ  یـسک  رگا  هتفاـی و  هار  ناـشیا  ناـبز  هب  هک  تسین 
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دشاب . یخرب  تفایرد  زا  رود  نآ  تخانش  دنرآ و  نابز  رب  ار  نآ  رتمک  نایزات  هدوت ي  هک  هدشن  هدرمش 
هدیشارت یناسک  هکتسا  يا  هناهب  نیا ، زا  رت  فرگش  یئآیم ، تفگش  رگا 
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يدـنمدرخ ره  یلو  تسا  هدرک  زیهرپ  با  ینعم  ندومن  زاب  زا  يور  نیا  زا  هتفر و  یم  طایتحا  هار  هب  نآرق  يرگنـشور  رد  وا  دـنا : هتفگ  و 
نـشور ار  نآ  تساوخ  میئامن و  زاب  هتفهن ، راوگرزب  نآرق  ياه  هیال  نورد  رد  ار  هچ  نآ  میهاوخب  هک  دومن  طایتحا  دـیاب  یئاـج  دـناد  یم 

رد زین  میراد و  راوتسا  ینورد  ياه  هیال  رب  دوب  ناوتن  مرگ  تشپ  ینورب  هیال  رب  ار  هچ  نآ  مینک و  راکشآ  هدمآ  هتسب  رس  ار  هچنآ  هتخاس ،
ار نآ  يزات  ياه  هژاو  هک  یسک  یلو  تسا  اوران  ام - نیئآ  هاگدید  زا   - ندرکن گنرد  نداتسیان و  یگدزباتش و  هک  هنوگ  نیا  زا  یئاهاج 

يارب اه  نآ  ندومن  زاب  زا  ار  وا  طایتحا  مادـک  هدـناسر  مه  هب  يا  هشیر  گر و  نابزنیا - رد  هتفایرد و - دوخ  شرورپ  تشرـس و  يرای  هب 
دراد ؟ یم  زاب  نارگید 

هک هدیشیدنین  مه  نآ  زا  دنمجرا  زارف  نیمه  هلابند  رد  هنازرف و  نآرق  رد  ایآ  یلو  هتشادن  یهاگآ  زین  شا  هدوت  نابز  زا  درم  نیاهک  میتفرگ 
هدـمآرتشیپ هک  ار  با )  ) هویم و ههکاف )=   ) هژاو ود  اج  نیا  هک  ناتنایاپراچ ؟ امـش و  يارب  تسا  یئالاک  نیا  هک  دـیوگ : یم  كاـپ  يادـخ 

دنروخب و ناشدوخ  هکنآ  يارب  هویم  دنک : یم  دزـشوگ  ار  مدرم  رب  دوخ  ياه  یکین  رادـنپ ، زا  رترب  دـنوادخ  كاپ  اریز  دـنک : یم  نشور 
فلع . يرگید  تسا و  هویم  یکی  هک  تفایرد  ناوت  یم  نخس  هلابند  نیمه  زا  سپ ، ناشنایاپراچ ، ندنارچ  يارب  با 

یم دوخ  رد  ارم  نیمز  مادـک  تفگ : وا  دـندرک و  یـشسرپ  هیآ  کی  هرابرد  رکبوب  زا  هک  هدروآ  هکیلم  یبا  نبا  ناـبز  زا  يوغب  مساـقلا  وبا 
دیوگب ؟ هتساوخن  يزیچ  نانچ  دوخ  هک  مرآ  نابز  رب  ینخس  دنوادخ ، همان  هرابردرگا  دنکفا  یم  هیاس  مرس  رب  نامسآ  مادک  دناجنگ و 

 " ابا ههکاف و  هک " و  دندرک  یـشتسرپ  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  نخـس  نیا  هرابرد  رکبوبا  زا  هک  هدرکشرازگ  یمیت  میهاربا  زا  هدـیبع  وبا  و 
مناد یمن  هک  يزیچ  رگا  دراد  یم  ربارم  نیمز  مادک  دنکفا و  یم  هیاس  نم  رسرب  نامسآ  مادک  تفگ 
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مرآ ؟ نابز  ربيدنوادخ  همان  هرابرد  تسا  تسرد 
رگا منک  هچ  مورب و  اجک  دراد و  یم  رب  ارم  نیمز  مادک  دریگ و  یم  شیوخ  هیاس  رد  ارم  مادک  هدروآ : هنوگ  نیا  هب  ار  يو  نخـس  یبطرق 

دیوگب ؟ هتسوخ  ار  نآ  زج  هب  تسا - رادنپ  زا  رترب  گرزب و  زا - هک  مرایب  نابزرب  ینخس  دنوادخ  همان  زا  یفرح  نوماریپ  رد 
هدولاش راتفگـشیپ   = ریـسفتلا لوصا  همدـقم  رد "  هیمیت  نبا  زین  هدروآ - ج 1 ص 29 - دوخ - ریـسفت  رد  یبطرق  ار  شرازگ  نیا  میرذـگب ،

دوخ ج 1 ص 5 ریسفت "  رد " ریثک  نبا  اه " ج 3 ص 253 ، يرادرب  هدرپ  فاشکلا =  رد "  يرـشخمز  نآرق " ص 30 ، يرگنشور  ياه 
هناگادج زین  هک  نیعقوملا " ص 29  مـالعا  رد "  میق  نبا  هدـناجنگ ، شرازگ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يرواد  هناگادـجزین  رد ص 6  هک 

ریسفت رانک "  هک  دوخ  ریسفت "  رد "  یفسن  دوخ ج 4ص 374 ، ریسفت "  رد "  نزاخ  هدناجنگ ، شرازگ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يرواد 
زا لئاضف " و  دوخ "  هتـشاگن  رد  هدیبع  وبا  زا  شرازگ  هب  روثنملا " ج 6ص 317  ردلا  رد "  یطویس  هدش ج 8 ص 389 ، پاچ  يزار  " 

شیپ هتسبرس  دوخ  ریـسفت "  زا "  رد ج 4 ص 180  زین  یبـلک  يزج  نبا  يرابلا " ج 13 ص 230 ، حتف  رد "  رجح  نبا  دیمح ، رـسپ  دـبع 
تسا . هدرک  وگزاب  ار  دمآ 

يردپ ) ای  ینت  رهاوخ  ردارب و  هلالک =( 
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هرابرد وت  زا  : تسا گنرمه  شتسود  اب  هدمآ  دورف  ءاسنهروس  ماجنا  یناتـسبات  هیآ  رد  هک  هلالک  هژاو  نتخانـشن  رد  هفیلخ  هک  مینیب  یم  زاب 
زا یمین  سپ  دوب  يرهاوخ  ار  يو  یلو  تشادن  دنزرف  درمب و  یـسکرگا  هک  دهد  یم  نامرف  نینچ  دنوادخ  وگب  دـننک  یم  شـسرپ  هلالک 

هیآ . نایاپ  ات  تسا  وا  نآ  زا  هداهن  ياج  رب  هچ  نآ 
- رکبوب تفگ : دـنا  هدرک  شرازگ  یبعـش  زا  دـنا  یمرگ  تشپ  هتـسیاش  ینادرم  نآ  نایجنایمهک  تسرد  یئاه  هریجنز  اب  ثیدـح  نایاوشیپ 

منار یم  نخس  هنیمز  نیا  رد  دوخ  هشیدنا  اب  نم  تفگ : وا  دندیسرپب و  هلالک  زا  ار  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ 
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هلـالک هک  منیب  یم  ناـنچ  دـنرازیب ، نآ  زا  وا  هتخیگنارب  دـنوادخ و  و  نمیرها ، زا  تسا و  نم  زا  هنرگ  تسا و  ادـخ  زا  دـشاب  تـسرد  رگا 
زا نم  تفگ : تسشن  ربمایپ  ینیشناج  هب  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رمع - نوچ  نآ  زا  سپ  و  دنـشاب ، ردپ  نادنزرف و  نایم  زانوریب  ناگتـسب 

مریذپن . دیوگب و  يزیچ  رکبوبا  هک  مراد  مرش  ادخ 
نبا شیوخ ج 2 ص 365 و  ننـس "  رد "  یمراد  هبیـش و  یبا  نبا  قازرلا و  دـبع  مه  و  تسا . هدروآ  روـصنم  رـسپ  دعـس  ار  شرازگ  نیا 

ریبکلاعماجلا رد "  زین  یطویس  يربکلا " ج 6 ص 323 و  ننسلا  رد "  یقهیب  رذنم و  نبا  دوخ ج 6 ص 30 و  ریسفت "  رد "  يربط  ریرج 
 " رد ریثک  نبا  زاب  و  دیآ ، یمرب  زین  وا ج 6 ص 20 - هتـشاگن  هتفای "  نیودت  تیبرت =  زا "  هچنانچ  هدرک  شرازگ  ناشیا  نابز  زا  ار  نآ  " 

نیعقوملا " ص 29  مالعا  رد  میق  نبا  دوخ ج 1 ص 367 و  ریسفت "  رد "  نزاخ  هدروآ و  ار  نآ  دوخ ج 1 ص 260  ریسفت " 
زین شرگن  نیا  رد  دـشابن و  دـنزرف  هک  دنتـسه  یناگتـسب  اهنت  هلالک  هک  هدوب  نآ  رب  تسخن  یلو  تسا  وا  مود  تشادرب  نیا  دـیوگ : ینیما 
رسپ دنتفر ، يا  هناگادج  هار  مادک  ره  هاگنآ  دندیورگ  يدینش  رتشیپهک  یتشادرب  هب  ود  ره  سپس  دوب  ناتـسادمه  يو  اب  باطخ  رـسپ  رمع 

اب زاسان  یتشادرب  هلالک  هرابرد  رکبوب  نم و  تفگ  وا  متخادرپ و  نخـس  هب  باطخ  رـسپ  رمع  اب  هک  مدوب  یـسک  نیـسپزاب  نمتفگ  سابع 
هک هدـمآ  سابع  رـسپ  نابز  زا  ریثک  نبا  یبهذ و  مکاح و  یقهیب و  تسرد  شرازگ  رد  ما و  هتفگ  نم  هک  تسا  نامه  نخـس  میتشاد و  مه 

رمع اب  هک  مدوب  یسک  نیسپزاب  نم  تفگ :
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ار وا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  هلالک  داد : خساپ  یتفگ ؟ هچ  مدیسرپ  متفگ  نم  هک  دوب  نامه  نخـس  تفگ ، یم  مدینـش  متخادرپ و  نخـس  هب 
دنشابن . ینادنزرف 

راگزاسان هراـب  نیا  رد  وا  اـب  مرـشنم  تفگ  رکبوب  ياـج  هب  شنتـسشن  اـب  هنرگو  هدـنار  ناـبز  هب  ندروخ  مخز  زا  سپ  رمع  ار  نخـس  نیا 
تـسا نآ  هلالک  مدرب  یپ  ات  تسیچ  هلالک  متـسناد  یمن  هک  دمآ  نم  رب  يراگزور  تفگ : رابکی  زین  نآ  زا  سپ  و  تشذـگ - هک  میامن -

تفگ . هچنآ  تفگ  تفگ ، یم  هچنآ  ربیئانیب  اب  اه  نیا  همه  زا  سپ  ردپ و  هنو  دشاب  هتشاد  دنزرف  هن  یسک  هک 
زاـب با  ینعم  نتفگ  زا  هک  يا  يدـنت  یتخـس و  اـبمه  نآ  دوب - هتخانـش  هتـسیاب  نتـشیوخ  رب  هفیلخ  هک  يراـک  طاـیتحا  نآ  مناد  یمن  نم 

رد اجنیا  رد  درک  هچ  تفر و  اجک  تفرگرب و  رد  ار  وا  نیمزمادک  دنکفا و  شرس  رب  هیاس  نامـسآ  مادک  و  هتخیرگ ؟ اجک  نونکا  داتـسیا -
زا اـی  تسادـخ  زا  اـیآ  تسناد  یمن  تخانـش و  یمن  زاـب  شندوـب  هدـننک  هارمگ  زا  ار  نآ  یتـسرد  هک  تفگ  ینخـسدنوادخ  شیک  هنیمز 
 - تشذـگ مود  پاچ  زا  ص 127  رد ج 6  هچنآ  داـینب  رب  هکنآ - اـب  دـنام ؟ هدیـشوپوا  رب  یناتـسبات  هیآ  هنوگچ  و  نمیرها ؟ زا  شدوـخ و 

يادخ زا  نخـس - نیا  هنوگچ  زاب  درمـش و  یم  سب  هلالک  نتخانـش  يارب  ار  زارف  نامه  شنادناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ -
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دیـسرپن و ارچ  و  دیـسرپب ؟ دنـسانش  یمار  ادـخ  دروآداـی  هک  یناـسک  زا  دـیتسناد  یمن  رگا  هک : دـنام  ناـهنپ  يو  هدـید  زا  رادـنپ - زا  رترب 
نانچ يو  نشور  دننایک ، نانآ  تسناد  یم  هاوخان  هاوخ  هکنآ  اب  دنتخانـش  یم  ار  ادـخ  روآدای  همان  هک  درواین  یناسک  هب  يور  تخوماین و 

هب دناوت  یم  سک  ره  و  اههرهب ، اه و  تفایرد  هب  دراد  یگتـسب  ایوگو  تسین  هتـسب  رد  هدـش و  يدـنبزرم  نیئآ ، ياه  نامرف  هک  دـیامن  یم 
ربمایپ همانرب  ادـخ و  هماـن  هنیمز  ردنوچ  هک  دـسر  یم  ار  سک  ره  میراـگنا  تسردار  اهرادـنپ  نیا  رگا  هک  دـشاب ، مرگتـشپدوخ  تشادرب 

وا زا  ینخس 
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نمیرها . زا  نم و  زا  هنرگو  تسا  دنوادخ  زا  دشاب  تسرد  رگا  دیوگب  دهدب و  دوخ  شرگن  رس  زا  یخساپ  دنسرپب 

راکهزب نادهتجم 

یخاتـسگ هب  وا  هتخیگنارب  وادـخ  ربارب  رد  یـسک  هک  دراد  نآ  هب  زاـین  تسا  نآ  هناوتـشپ  هژیو ، ياـه  تشادرب  هک  یئاهروتـسد  نـیا  يرآ 
شالت داهتجا =(  يرادنپ  هک  ناگمه - يارب  هن  و  دوب - دهاوخ  یهورگ  هژیو  ریزگان  دهد و  یمن  تسد  سک  چـیه  يارب  مه  نآ  دزادرپ و 

ياـهامنهار زا  ار  هدـش  داـی  ياـه  ناـمرف  هک  نیا  هن  تسا  هدوـب  هویـشنیمه  اـب  ربارب  هورگ  نیا  دزن  رد  ادخياهروتـسد ) هب  ندرب  یپ  يارب 
نوچمه : یناسک  دنرادنپ  یم  هکتسا  اج  نیا  زا  دنرآ و  رد  هب  ربمایپ - همانرب  ادخ و  همان  نآ - هناگادج  هدرتسگ و 

ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورس  هدنشک  مجلم  رسپ  نمحرلا  دبع 
وا - رب  ادخ  دورد  رسای - رسپ  رامع  ربمایپ  راوگرزب  رای  هدنشک  هیداغلا  وبا  و 

ناهانگ  یب  ناکاپ و  زا  نارازه  هدنشک  نایفس  وبا  رسپ  هیواعم  و 
راکهنگ -) رسپ  راکهزب   ) یصاعرسپ یصاع  هغبان - رسپ  رمع و  و 

درک . يراکدیلپ  شرسمه  اب  وتشک  ار  کلام  هنارگدادیب  هک  دیلو  رسپ  دلاخ  و 
هدیدرگ . راوتسا  ربمایپ  روتسد  اب  مه  مدرم و  شنیزگ  اب  مه  وا  یئاوشیپ  هک  نیتسار - ياوشیپ  رب  ناگدننک  شروش  ریبز  هحلط و  و 

هایس و ياه  گرب  زا  رپ  شا  یگدنز  همان  هک  راکهبت  راسگ و  هداب  دیزی  و 
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نامدرميارب  تسا  اهزور  نیرت  هریت  نآ  رسارس 
هار اب  و  مالـساروتسد - اب  زاسان  ياه  تشادرب  نآرد  دـنا و  هتـساخرب  شالت  هب  دـنوادخ  شیک  هار  رد  هک  دـنا  نادـهتجم  ناشیا  همه  يرآ 

. دنب وکین  ياه  شاداپ  یسب  هتـسیاش  ناش  هنازوت  نیک  ياه  متـس  يارب  هدوب و  مرگ  تشپ  ادخ  نخـس  زا  يرگنـشور  يا  هنوگ  هب  تسرد -
رگیدکی اب  اه  شکمشک  گنج و  نآ  همه  رد  ربمایپ  نارای  هک  تسا  نآ  رب  نامگ  ج 4 ص 151 " :- دسیون - یم  هباصا "  رد " رجح  نبا 

هار هب  هچ  رگادزیخرب  شالت  هب  ادخ  شیک  هار  رد  دنک و  داهتجا  سک  ره  نوچ  دنا و  هدوب  مرگتشپ  ادخ  نخس  زا  يرگنـشور  يا  هنوگ  هب 
نآ شریذـپ  دـیآ  هتفریذپيراوتـسا  هب  مدرم  هوبنا  زا  کت  کت  هرابرد  تشادرب  نیا  هک  یماگنه  دریگ و  یم  وکین  شاداـپ  دـتفا  تسرداـن 

 " تسا . رتراوازس  یسب  ربمایپ  نارای  هرابرد 
رب ادخ  نیرفآ  دورد و  نایدمحم - هدوت  نایم  زا  ادخ  هار  رد  ناگدننک  شالت  نادهتجم و  هک  هب  هب  شیک و  نیا  هب  نیرفآ  مه  زاب  نیرفآ و 
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نایز هب  هک  ینارس  کبس  يزاتناگیامورف و  درخ و  یب  تشپ و  مدرم  ماش و  نارگبوشآ  هک  یئاج  ات  دنا  هدش  رایسب  هچ  شنادناخ - يو و 
هدیدرگ مرگتشپ  ادخ  نخس  زا  يرگنشور  يا  هنوگ  هب  دنور و  یم  رامش  هب  دهتجم  همه  اقلط  ناگداز  دندش و  هتسدمه  رگیدکی  اب  ربمایپ 

دنا 
ناگدنـشک دنا و  یهابت  ياههرکیپ  هک  دـنناشوپ  یم  یناسک  رب  تسردانهب  ار  ادـخ  هار  رد  شالت  داهتجا و  هماج  هک  نانآ  رب  یهز  یهز  و 

، ربمایپ همانرب  ادخ و  همان  زرم  زا  ناگدش  نوریب  یگتخیگنارب و  كاپ  ناتسآ  رب  مالـسا و  نیئآ  رب  ناگدننک  تخات  و  ناکینو ، ناگدیزگرب 
هدش دازآ  شفرد  ریز  رد  مه  نآ  ربمایپ  كاپ  رابت  اب  يزرو  هنیک  يراگهبت و  یشنک و  دب  هب  ناگتفرگ  وخ  و  نامرفان ، رگدادیب و  هورگ 
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ناربمایپ  نیرت  گرزب  نابز  هب  هدش  نیرفن  رسپ  هدش  نیرفن  هدش و  دازآ  رسپ 
دنمـشناد تسا : سک  هس  يوـس  زا  اـم  شیک  بیـسآ  هک : تفگتسار  هـچ  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  نـیرفآ  دورد و  ادـخ - هـتخیگنارب 

نادان . دهتجم  هدننک و  شالت  رگدادیب و  ياوشیپ  راکهبت ،
هک دراد  نیگآ  رهز  ياه  هماخ  هدننک و  هارمگياه  تشادرب  نیا  ياراد  یناگتـسجرب  نینچ  هک  سب  مالـسا  يارب  یتساک  گنن و  نیمه  و 

رانک رد  ار  دیلپ  كاپ و  هارمگ و  ور و  تسار  راکدب و  راکوکین و  دنیامن و  یم  كاپ  یئور  ود  يراکهبتيدیلپ و  زا  ار  ناگشیپ  هزب  نماد 
هدوت هنادرخ - مک  ياه  تشادرب  یهت و  نایم  ياه  فال  نیا  زیچان و  نانخس  نیا  ياه  هدننام  اب  دننار و - یم  بوچ  کی  اب  دنهن و  یم  مه 

شنیـشناج و شاهماـنرب و  شا و  هماـن  و  وا - هتخیگنارب  و   - دـنوادخ رب  هک  ار  یگرزب  ياـه  يراـکهبتو  دـنیامن  یم  ترپ  تـسار  هار  زا  ار 
نوریب ناشیا  ناهد  زا  هک  ینخـس  تسا  نارگ  دنیامن ، یم  کجوک  نارادنیدهدوت ، هدید  رد  هدش  هتـشاد  اور  ناشیا - ناتـسود  شنادناخ و 

هک ره  دنیب و  یم  ار  نآ  شاداپ  دشاب - كدنا  رایـسب  مه  دنچ  ره  دنک - وکین  يراک  هک  ره  سپ  دنیوگ  یمن  غورد  زج  يزیچ  دـیآ و  یم 
دید . دهاوخ  ار  نآ  يازس  كدنا - رایسب  دنچ  ره  دهد - ماجنا  دب  يراک 

ادخ همان  زا  رکبوب  یهاگآ  دنچ  نوچ و 

، زیوآ تسد  ود  نآ  اب  تفرگ و  هناوتـشپ  ار  اهروتـسد  یناـهن  هیـال  هشوگ و  ار  داـهتجا  ياـه  هزاورد  هنوگ - نیا  هب  هک - یـسک  نیتسخن  و 
دلاخ نماد  یگتخاس ، هناهب  نیمه  اب  هک  دوب  تسخن  هفیلخ  دـناسر ، يرای  ار  شنک  هشیپ  هزب  نادرم  داد و  شیامن  كاپ  ار  ناراکهبت  نماد 

رگا هکنانچ  تشاد - غیرد  وا  زا  دناشچب  يورب  تسیاب  یم  هک  ار  يرفیک  داد و  وشتسش  شکانمهس  ناهانگ  كرچ  زا  ار  دیلو  رسپ 
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دروآ . میهاوخ  ار  نآ  یگدرتسگ  هب  دهاوخب - رادنپ  زا  رترب  يادخ 
تـسا كدـنا  رایـسب  هدـش  شرازگ  هنیمز  نیا  رد  يو  زا  هچ  نآ  هزاـت  و  نآرق ، يرگنـشور  رد  هفیلخ  ياـه  تفرـشیپ  زا  دوب  يا  هنومن  نیا 

دسیون : یم  يراک " ج 2 ص 328  راوتسا  ناقتالا =  رد "  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  هچنانچ 
، بعکرسپ یبا  سابع ، رسپ  دوعسم ، رـسپ  هناگ ، راچ  ياه  هفیلخ  دنا : هدناسر  مه  هب  هزاوآ   - نآرق يرگنـشور  رد  ربمایپ - نارای  زانت  هد  " 

هچنآ هدیسر و  شرازگ  بلاط  وبا  دنزرف  یلع  زا  همه  زا  رتشیب  زین  اههفیلخ  نایم  زا  ریبز ، رسپ  هللا  دبع  ويرعشا  یـسوم  وبا  تباث ، رـسپ  دیز 
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یم زین  ار  هزیگنا  نیمه  هکنانچ  دنا  هتشذگ  رد  رتدوز  هک  نیا  زج  درادن  يا  هزیگنا  مه  نیا  تسا و  زیجان  یـسب  دنا  هدروآ  رگید  نت  هس  زا 
يرگنشور شناد  رد  نم  هدرک و  وگزاب  يرتمک  ياه  ثیدح  دابدونشخ - يو  زا  ادخ  رکبوبا - ارچ  دسرپب  هک  دروآ  یسک  خساپ  رد  ناوت 

مرادن . دای  هب  داب - دونشخيو  زا  ادخ  رکبوبا - زا  يزیچ  درذگ - یمن  مه  زارف  هد  زا  هک  كدنا - رایسب  ینانخس  زج  نآرق 
یم ینارنخـس  یلع  مدید  هک  هدروآ  لیفطلا  وبا  زا  وا  هللا و  دـبع  رـسپ  بهو  زا  رمعم  وهدیـسر  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  نانخـس  یلع  زا  یلو 

هرابرد نم  زا  منک ، یم  هاگآ  ار  امـش  رگم  درک  یهاوخن  شـسرپ  نم  زايزیچ  هرابرد  دنگوس  ادخ  هب  هک  دیـسرپب  نم  زا  تفگ  یم  درک و 
نیمز رب  ای  هوک  رد  زور و  رد  ای  هدـمآ  دورف  بش  رد  مناد  یم  رگم  تسین  نآ  زا  يزارف  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دیـسرپب  دـنوادخ  هماـن 

راومه .
هتـسوپ رگم  تسین  نآزا  یفرح  جیه  هک  هدمآ  دورف  فرح  تفه  ربنآرق  تفگ  هک  هدرک  شرازگ  دوعـسم  رـسپ  زا   " هیلح رد "  میعن  وب  و 
تفای . ناوت  یم  ار  همه  نآ ، یناهن  هیال  اتینورب  هتسوپ  زا  بلاطیبا - رسپ  یلع - دزن  هک  یتسار  هب  یناهن و  يا  هیال  دراد و  ینورب  يا 

یسمحا  نامیلس  رسپ  ریصن  زا  وا  و  شایع - رسپ  رکبوبا  نابز  زا  یطویس  مه  و 
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دورف اچک  دمآ و  دورف  هراب  هچرد  متـسناد  رگم  دـماین  دورف  يا  هیآ  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  هتبلا و  تفگ : یلع  هکهدروآ  شردـپ - زا  وا  و 
 " هدنسرپ . ینابز  دیشخب و  نمهب  هدنبای  رد  یلد  مراگدرورپ  یتسار  هب  دمآ و 

يا يدمآ  هنوگچ  دسرپب ، درم  نیا  زا  تسین  یسک  ایآ  تسیچ ؟ زا  دراگن  یم  یپایپ  یطویـس  هک  يا  هشیدنا  یب  نانخـس  نیا  دیوگ : ینیما 
یئوـگ یم  يرگـشهوژپ  شناد و  همه  نآ  اـب  تدوـخ  هک  يرامـش  یم  هزاوآ  دـنلب  نآرق ، يرگنـشور  رد  ربماـیپ  ناراـی  ناـیم  ار  یـسک  و 

ناگدـنورگ ياورنامرف  ام  رورـس  وا و  نایم  هک  دراد  شوخ  يرآ  دـسر ؟ یمن  زینزارف  هد  هب  ما  هتفای  يو  نابز  زا  هراب  نیا  رد  هک  یناـنخس 
ایآ دیوگ : یمرادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  دنک  یم  شومارف  تسا و  هدش  هچنآ  تسا  هدش  شرازگ  يو  نابز  زا  هراب  نیا  رد  هک  دهنن  یئادـج 

دنربارب ؟ دنناد  یمن  هک  نانآ  اب  دنناد  یم  هک  یناسک 

ربمایپ همانرب  ییامن  زاب  رد  هفیلخ  ياوشیپ 

هراشا

هک دوش  یم  ثیدـح  داتـشه  هدروآ  يو  ناـبز  زا  ات 14  ص 2  دنـسم ج 1  رد "  ناـیلبنح  ربـهر  دـمحا  هک  هچ  نآ  همه  زین  هنیمز  نـیارد 
نایم زا  ار  شیوخ  شراگن  نیا  دمحا ، هکنیا  اب  درذگیمن  ثیدح  تصـش  کیدزن  زا  دنام  یم  هچ  نآ  دسر و  یم  تسیب  هب  نآ  تاررکم 

هتسناد  یم  رب  زا  ثیدح  رازه  رازه  دوخ  هدرک و  نیچ  تسد  ثیدح  دصتفه  رازه و  هاجنپ  زا  شیب 
 " قیدصلا دنـسم  ار "  دوخ  هدروآدرگ  هدرک و  مهارف  هرامـش  رد 72  ار  رکب  وب  ياه  ثیدـح  تخـس ، ياه  شـالت  زا  سپزین  ریثک  نبا  و 

هدیمان 
هک  يا  هطاحا  شناد و  همه  نآ  ابیطویس  نیدلا  لالج  ریثک ، نبا  زا  سپ  و 
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هدیناسر و هرامش  هب 104  ار  اه  ثیدح  هتسد  نیا  هتفرگ و  ار  راکهلابند  رایسب ، نتسیرگن  نیئاپ  الاب و  ناوارف و  هشیدنا  زا  هتشاد  ثیدح  رد 
تساهدروآ . ءافلخلا "  خیرات  زا "  ات 64  رد ص 59  ار  همه 

زا ات  هدزای  هچنانچ  دنناتـسادمه  نایم  نآ  زا  يرگ 6  وگزاب  رد  ملـسم  يراخب و  هک  هدرک  شرازگ  ثیدـح  رکبوبا 142  هک  دـنیوگ  مه  و 
ملسم . اهنت  ار  یکی  هدرک و  شرازگ  يراخب  اهنت  زین  ار  اه  نآ 

هدش وگزاب  رکبوبا  نابز  زا  هک  ییاه  ثیدح  هریجنز  رد  یسررب 

نایم نآ  زا  يا  هراپ  هک  ارچ  دننیشن  ارچ  نوچ و  هب  اه  ثیدح  نآ  زا  يرایسب  هیام  هنیمز و  رد  ایهریجنز  رد  هک  دسر  یم  ار  نارگـشهوژپ  و 
دورد نسح  ربمایپ - هداز  رتخد  هب  يو  راتفگ  نیا  نوچمه  هدروآ  نابز  رب  رکب  وب  دوخ  هک  تسا  ینخـس  هکلب  درمـش  ناوت  یمن  ثیدح  ار 

تسین . دننام  یلع  هب  دنام و  یم  ربمایپ  هب  هک  داب  نیا  یخرب  مردپ  وا :- رب  ادخ 
تخادرپ . تروشم  هب  گنج  راک  رد  ادخ  ربمایپ  يو : راتفگ  نیا  و 

داد . ناغمرا  لهجوب  هب  يرتش  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  يو : راتفگ  نیا  و 
درخ و ای  تسا  راگزاسان  ربمایپ  همانرب  دـنوادخ و  همان  اب  ای  درمـش ، یگتخاـس  دـیاب  يرواد  ماـگنه  رد  زین  ارناـیم  نآ  زا  رگید  يا  هراـپ  و 

: دنا هتسب  ادخ  هداتسرف  رب  يو  نابز  زا  هک  نانخس  نیا  نوچمه  دبای  یم  رد  ار  نآ  ندوب  غورد  تعیبطو ، قطنم 
. دش یم  هتخیگنارب  رمع  هتبلا  مدش  یمن  هتخیگنارب  امش  نایم  رد  نم  رگا  - 1

دیباتن رمع  زا  رتهب  يدرم  جیه  رب  دیشروخ  - 2
دوشیم هتخیر  يو  رب  خزود  ناشوج  بآ  دنیرگب  هدرم  رب  ناگدنز  رگا  - 3

تسین  هبامرگ  يامرگ  زا  شیب  نم  ناوریپ  رب  خزود  یغاد  - 4
نآ : شرازگ  نایجنایم  تسا و  يدع  رسپ  زا  نیتسخن  هریجنز  تسین ، تسرد  مادک  چیه  هک  دراد  يدنچ  ياه  هریجنز  تسخن  زارف  هک 
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مجنپ ص دـلج  رد  نازادرپ  غورد  نایم  رد  يو  تشذگرـس  هک  تسا  نازادرپ  غورد  نیرت  گرزب  زا  یکی  راک  ياـیحی و  رـسپ  اـیرکز  - 1
تشذگ مود  پاچ  زا   230

نازیملا " ج 2 ص 20 ناسل  دنرامش "  یم  هدیهوکن  ار  يو  شرازگ  تسیک و  تسین  هتسناد  يدزا : هتفگ  هب  هک  رکب  رسپ  رشب  - 2
زا مه  داد و  یمن  يدنسرخ  يو  نخس  هب  سنوی  رسپ  یـسیع  تسا و  هدیهوکن  هتفگ  دمحا  یناسغ ، میرم  وبا  رـسپ  هللا  دبع  رـسپ  رکبوب  - 3
وبا دـیهوکن و  ار  يو  سپ  مدیـسرپب  وا  هرابرد  نیعم  نبا  زا  هتفگ  متاـح  وبا  تسا و  شزرا  یب  وا  هک  هدـش  شرازگ  دـمحا  زا  دواد  وبا  هار 

هک دـنا  ینادزد  وا  هریجنز  ناـیجنایم  تسا و  هدـیهوکن  يو  ثیدـح  هتفگ : متاـح  وبا  دنـسپان و  وا  ثیدـح  تسا و  هدـیهوکن  هتفگ : هعرز 
دعـس وبا  تساهدیهوکن و  هتفگ : یئاسن  تسین و  دنمورین  يو  شرازگ  هتفگ : یناقزوج  دیدرگ و  یگتفـشآ  راچد  ات  دنتفرگ  ار  يو  يالاک 

ثیدح هدیدرگ و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هتفگ : ینطق  راد  تسا و  هدیهوکن  یلو  دراد  ناوارف  ياه  ثیدـح  هتفگ :
هدشن  تفایرد  يو  هار  زا  زج  مه  تسا و  زاسان  هدش  هتخانش  ياهداینب  اب  مه  يو ،

: نآ نایجنایم  تسا و  يدع  رسپ  زا  زین  مود  هریجنز 
نخـس هک  ینادرم  نابز  زا  دینادرگ و  یم  هنوگ  رگید  ار  اه  شرازگيو  هتفگ : يدع  رـسپ  یـصیصم ، همیثخ  وبا  دیعـس ، رـسپ  بعـصم  - 1

وا ياه  شرازگ  رد  يراوتـساان  یناوتان و  ياـه  هناـشن  هتفگ : مه  درک و  یم  وگزاـب  دنـسپان  یئاـه  ثیدـح  تفرگ  ناوت  هناوتـشپ  ار  ناـنآ 
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هتفگ هرزج  حـلاص  هدومن ، یم  نوگرگد  ار  اه  نآ  هتـشاد و  یم  ناهنپ  ار  اه  ثیدـح  هریجنز  یتساک  يو  هتفگ  نابح  نبا  تسا و  راکـشآ 
هاگ  نآ  هدروآ و  وا  نابز  زا  یئاه  ثیدح  یبهذ  دیوگ و  یم  هچ  هتسناد  یمنهک  هدوب  يروک  درمریپ 
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. درمش میناوتن  دوخ  يارب  دنسپان  یئاه  يراتفرگ  زج  ار  اه  نیا  هتفگ :
، يو ثیدح  هدیدرگ و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک  تسایناسک  زا  يو  دنیوگ : یئاسن  یناقزوج و  يدع و  رـسپ  يدقاو : رـسپ  هللا  دبع  - 2

يو هتفگ : يدزا  داهن و  دیابن  جراار  وا  دنیوگ  مه  نارگید  هدشن ، تفایرد  يو  هار  زا  زج  مه  تسا و  زاسان  هدش  هتخانـش  ياه  داینب  اب  مه 
هعرز وبا  هدومن و  یم  نوگرگید  ار  نآ  هتـشادیم و  ناهنپ  ار  اه  ثیدح  یتساک  يو  منامگب  هتفگ  دمحا  دراد و  هدـیهوکن  یئاه  ثیدـح 
تـسا یناسک  زا  نوچ  تسا  هدیهوکن  يو  ثیدح  هتفگ  يراخبو  درک  وگزاب  دیاشن  وا  نابز  زا  يزیچ  تسا و  دنـسپان  يو  شرازگ  هتفگ :

نبا هدـشن و  تفایرد  يوهار  زا  زج  مه  تسا و  زاسان  هدـش  هتخانـش  ياه  داینب  اب  مه  يو ، ثیدـح  هدـیدرگ و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک 
هدیهوکن هتفگ : هرزج  حلاص  میریگب و  هناوتشپ  ار  نآ  تسین  اور  يور  نیا  زا  هتفای و  هار  دنـسپان  ینانخـس  وا  ياه  شرازگرد  هتفگ : نابح 

نخس دنا : هتفگ  نابح  نبا  يدع و  رسپ  ناهاع : رسپ  حرـشم  تسین 3 -. راوتـسا  يو  شرازگ  هتفگ : مکاح  دمحا  وبا  تسا و  درخ  كدنا  و 
دیابن يوریپ  راوازـس  ار  هبقع  وا و  هتفگ و  زاـب  هدـیهوکن  یئاـه  ثیدـح  هبقع  ناـبززا  دـنا : هتفگ  نارگید  تفرگ و  هناوتـشپ  دـیاشن  ار  يو 

دای ثیدح  اه "  هتخاس  تاعوضوملا =  رد "  مه  يزوج  نبا  درک . اهر  دیاب  هدروآ  وا  اهنت  هک  ار  یئاهشرازگ  دنا : هتفگ  نارگید  تسناد 
مینادـب يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  زا  هک  تسین  تسرد  ارثیدـح  نیا  هتفگ " : هدروآ و  هریجنز  ود  نیمه  اب  ار  هدـش 

هتخاس یم  ثیدح  دوخ  شیپ  زا  يدع  نبا  هتفگ  هبو  هدوب  نازادرپ  غورد  زا  تسا  ییحی  رسپ  ایرکز  نیتسخن  هریجنز  یجنایم  کی  اریز 
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تـسا یناسک  زا  يو  دیوگ : یئاسن  درادن و  شزرا  يو  نخـس  دنا  هتفگ  ییحی  دمحا و  هک  تسا  دقاو  رـسپ  هللا  دـبع  زین  مود  هریجنز  رد  و 
نابح نبا  هدـشن و  تفایرد  وا  هار  زا  زج  مهو  تسا  زاسان  هدـش  هتخانـش  ياه  داینب  اـب  مه  يو ، ثیدـح  دـش و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک 

 " دنادرگ . دوخ  هناوتشپ  ار  يو  شرازگیسک  هک  تسا  هدوهیب  سپ  مدینابسچ ، گننغاد  شیاهرتفد  هزاریش  رب  هتفگ :
یمن هتخیگنارب  نم  رگا  رمع  تخادرپ : نیا  اب  درختخرد " و  لقعلا =  هرجـش  وا "  شراـگن  رد  تسا  ینزوز  ساـبعلا  وبا  زا  موس  هریجنز 

: زین هریجنز  نیا  نایجنایم  زا  يدشیم ، هتخیگنارب  وت  مدش ،
. میدروآ مود  هریجنز  یسررب  رد  ار  يو  هرابرد  نخس  هک  تسا  دقاو  رسپ  هللا  دبع  - 1

ار وا  زین  مزح  نبا  هنوگ  نیمه  هب  و  هدرمش ، یم  هدیهوکن  ار  واینطق  راد  هدرک  يروآدای  مکاح  هکنانچ  یصمح ، رسپ  دعس  رسپ  دشار  - 2
نیرت گرزب  زا  راکـشآ  يا  هتفگ  يراـی  هب  سپ  هدوب  هیواـعم  ناـهارمه  زا  نیفـص  دربن  رد  يو  يراـخب  هتفگ  هب  هتخانـش و  یم  هدـیهوکن 

دای هار  نیا  زاار  شرازگ  نیا  یناغص  هدمآ  جءافخلا 2 ص 163 "  فشک  رد "  هچنانچ  و  میناد ، یمنارگ  دادیب  هورگ  زا  ار  يو  ناربمایپ ،
تسا . یگتخاس  هتفگ : هدرک و 

رمع هتبلا  مدـش  یمن  هتخیگنارب  امـش  ناـیم  رد  نم  رگا  تـخادرپ : نـیا  اـب  دـسر و  یم  هریره  وـبا  هـب  هـک  تـسا  یملید  زا  مراـهچ  هریجنز 
يور دزغلب  نوچ  دنراد و  یم  راوتسا  تسار  هار  رد  هدینادرگ و  زوریپ  ار  وا  هکهدرک  يرای  هتشرف  ود  اب  ار  رمع  دنوادخ  دش  یم  هتخیگنارب 

دنرآ . تسار  هار  هب  ات  دینادرگ  یم  رب  ار  وا 
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نبا تسا و  مدرم  نیرتزادرپ  غورد  زا  دمحا  هتفگ  هب  هک  تسا  يدزا  یطلم  حـیجن  رـسپ  قاحـسا  حـلاص  وبا  هریجنز ، نیا  نایجنایم  زا  یکی 
ثیدح  هک  دندوب  دادغب  رد  یهورگ  تسا ، دیلپ  شنک و  دب  يدرم  ادخ و  نمشد  زادرپ و  غورد  واهتفگ  نیعم 
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يزاـس ثیدـح  يزادرپ و  غورد  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  هتفگ : وا  هراـبرد  زین  میرم  نبا  تسا  ناـنآ  زا  یطلم  قاحـسا  ودـندرک  یم  یفاـب 
رمع و  هدرک . وگزاب  زیگنا  تفگـش  یئاه  شرازگ  وتسا  هدیهوکن  داهن و  دـیابن  وا  هب  یجرا  هتفگ  ینیدـم  نب  یلع  دـنراد ، دـنلب  ياهزاوآ 

ناوـت یم  یمرگتـشپ  وا  شرازگ  هب  هک  تسا  یـسک  هن  هتفگ  یناـقزوج  هدرک و  یم  يزاـس  ثیدـح  هدوـب و  زادرپ  غورد  هتفگ : یلع  رـسپ 
شرازگ نتفریذپ  هک  تسا  زاس  ثیدح  زادرپ و  غورد  وا  هتفگ : مه  هدینادرگ و  هشیپ  ار  يراکتسرد  اه  شرازگ  يرادهگن  رد  هن  تشاد و 
شرازگ دـنا  هـتفگ  زین  يراـخب  یمــضهج و  تخاـس . نـشور  ار  وا  راـک  دـیاب  تفرگهناوتــشپ و  ار  وا  ثیدـح  دــیاشن  تـسین و  اور  يو 

ياه داـینب  اـب  مه  يو ، ثیدـح  هدـیدرگ و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک  تسا  یناـسک  زا  وزادرپ  غورد  هتفگ  یئاـسن  تسا و  هدـیهوکنيو 
يو ياه  شرازگ  هتفگ : يدـع  نبا  دـنا و  هدرک  اهر  ار  يو  ياه  شرازگ  هدـشن و  تفاـیرد  وا  هار  زا  زجمه  تسا و  زاـسان  هدـش  هتخاـنش 

غورد هب  ار  يا  هدیهوکن  شرازگ  ره  وهتـسب  حـیرج  نبا  هب  هدرک  وگزاب  ار  هچنآ  هوبنا  هدروآرد و  شدوخ  زا  هک  تسا  یگتخاس  ینانخس 
یلاجد هتفگ : نابح  نبا  دنا و  هتخاس  یم  ثیدـح  هک  هدوب  نانآ  زا  وا  تسا و  نشور  ناگدـیهوکن  نایم  رد  شهاگیاپ  هدروآ ، يو  نابززا 

يزاس ثیدح  رد  هتفگشاقن : دیعس  وبا  دنرامـش و  یم  وگغورد  ار  وا  هتفگ : یقرب  هدرک ، یم  یفاب  ثیدح  اراکـشآ  هک  تسا  اه  لاجد  زا 
یفاب ثیدـح  وا  هک  دنناتـسادمه  همه  هتفگ : يزوج  نبا  تسا و  زادرپ  غورد  لاجد و  وا  هک  هتفگ  رهاط  نبا  هتفگ : دراد و  دـنلب  يا  هزاوآ 

تسا . هدرک  یم 
ور تسار  رکبوبا  زا  وا  برکیدعم و  رسپ  مادقم  زا  زین  دعـس  رـسپ  دشار  دیوگهدروآ : هدش  دای  هریجنز  اب  ار  ثیدح  هک  نآ  زا  سپ  یملید 

تسا -. رتاناد  ادخ  و  دنا - هدروآ  ار  ثیدح  نیمه 
یناغص یتسناد و  ار  دشار  یگدیهوکن  موس ، هریجنز  یسر  رب  رد  دیوگ : ینیما 
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نیا هدروآ و  نابز  هب  " ج 2 ص 163 و 154  ءافخلا - فشک  رد "  ار  وا  يرواد  زین  ینولجع  هچنانچ  هدرمـش  یگتخاس  اروا  شرازگ  نیا 
ياـه شرازگ  زا  ار  نآ  " ج 1 ص 302 - هعونـصملا - یلائللا  رد "  یطویـس  دوخ  هنوگ  نیمه  هب  هدرمـش  هرـسان  مرد  نوچمه  ارشرازگ 

زا دراد  وکین  نادـنچ  هن  راوشد و  هنوگنیا  هب  يا  هریجنز  هک  ار  شرازگ  نیمه  ءاـفلخلا "  خـیرات  رد "  يو  دوخ  هتبلا  هدرمـش و  یگتخاـس 
هچ یلو  هدوبن  هدیشوپ  يو  رب  دنا  یطلم  قاحسا  نوچمه  یناسک  هک  نآ  نارگـشرازگ  تشذگرـس  هک  نآ  اب  هدرمـش  رکب  وب  ياه  ثیدح 
هک هدرواـین  زین  ار  نآ  هریجنز  دـیامنب  رت  نوزفا  ار  وا  ياـه  ثیدـح  هدـش  مه  نخـس  نیا  ياههدـننام  اـب  دـنچ  ره  هتـشاد  شوخ  درک  دـیاب 

دهاوخ يرگـشرامش  ياپ  هب  اريو  تسا و  وا  یپ  زا  دنوادخ  هک  هتـسنادن  دنباین و  رد  ار  نآ  ندوب  دروآ  رد  نم  یگتخاس و  ناگدـنناوخ ،
تساوخ .

ثیدح  نیمود  غارس  میورب 
زا وا  شورف و  امرخ  یطـساو  دواد  رـسپ  هللا  دبع  نابز  زا  تسا - هدروآ  دوخ  نایجنایم  اب  كردتـسم " ج 3 ص 90  ردمکاح "  ار  نآ  هک 

تسار رکبوبا  هب  باطخرسپ  رمع  زور  کی  تفگ : هک  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رباج - زا  وا  ردکنم و  رـسپ  دمحم  هدازردارب  نمحرلا  دبع 
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- ادخ هتخیگنارب  زا  نم  یتفگ  نینچ  وت  رگا  تفگ  رکبوب  ادخ  هتخیگنارب  زا  سپمدرم  نیرتهب  يا  تفگ : داب - دونـشخ  ودنآ  زا  ادـخ  ور -
دیباتن . رمع  زا  رتهب  سکچیه  رب  باتفآتفگ  یم  مدینش  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و 

یم دیهوکنتسا  شرازگ  یجنایم  هک  ار  هللا  دـبع  نیامیوگ  یم  هتفگ : هتفرگ و  ار  شرازگ  نیا  هلابند  كردتـسملا "  صیخلت  رد "  یبهذ 
یم لادـتعالا " ج 2 ص 123  نازیم  رد "  و  دـنام . یم  اه  هتفابهب  ثیدـح  نیا  تسا و  اه  نخـس  زین  نمحرلا  دـبع  نوماریپ  رد  دـنرامش و 
دبع هدش و  دوبان  تسیاشان  دب و  شیک  اب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هدرک و  شرازگ  شورف  امرخ  دواد  رـسپ  هللا  دـبع  ار  شرازگنیا  دـسیون :

تسا . هیاپ  یب  وا  هریجنز  هتفگ : يذمرت  درک و  دیابن  يوریپ  يو  ثیدح  زا  تسین و  هتخانش  زین  ردکنم  دمحم  هدازردارب  نمحرلا 
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راوتسا دوخ  راک  رد  هتفگ : متاح  وبا  تسا و  نخس  ياج  وا  رد  يراخب  هتفگ  هب  هک  میئوگب  شورف  امرخ  دواد  رسپ  هللا  دبع  زا  دیوگ : ینیما 
هدشن و هتخانـش  راوتـسا  هب  ناناوخ  ثیدح  دزن  رد  هتفگ : دـمحاوبا  مکاح  تسا و  هدـیهوکن  نانخـس  وا  ياه  شرازگ  تسین و  دـنمورین  و 
هک یناسک  نابز  زا  ار  هدـیهوکن  ياهشرازگ  دراد و  يا  هدیدنـسپان  رایـسب  ياه  شرازگ  هتفگ  نابح  نبا  تسا و  هدـیهوکن  هتفگ : یئاسن 

تسا . هدرمش  هدیهوکن  ار  وا  مه  ینطق  راد  میریگ ، هناوتشپ  ار  يو  ثیدح  هک  تسین  اور  دنک و  یم  وگزاب  دنراد  يا  هزاوآ 
يو رب  ثیدح  نیا  دینج  رـسپ  میهاربا  نوچ  مسانـش و  یمن  مان  نیا  هب  یـسک  تفگ  نیعم  رـسپ  ییحی  هک  دیونـشب  زین  نمحرلا  دبع  هرابرد 

درمش . هدیهوکن  هتخانشان و  ار  ثیدح  مسانش و  یمن  ار  نمحرلادبع  تفگ : ییحی  دناوخ 
یگتخاس یناتساد  رترب "  ياهرازلگ  قئافلا =  ضورلا  دوخ "  هتشاگن  زا  رد ص 388  ودمایب  اناد  شفیرح  متـشه  هدس  رد  ات  دوب  اه  نیا  و 

- وا رب  دورد  یلع - نابززا  رکبوب  يرترب  رد  یـشرازگ  ار  نآ  و  ود - ره  رکبوب - ناگدـنورگ و  ياورناـمرف  اـم  رورـس  يرترب  رد  داد  ياـج 
- ادخ هتخیگنارب  هناخ  هب  يزور  داب - دونـشخ  ود  نآ  زا  ادـخ  بلاطیبا - رـسپ  یلع  ورتسار و  رکبوب  تفگ  هریره  وب  هنوگ : نیا  هب  درمش .

یم ار  رد  هک  شاب  یـسک  نیتسخن  وتفیب  شیپ  وت  تفگ : داب - دونـشخ  ودنآ  زا  ادخ  رکبوب - هب  یلع  دندش  يورب - ادـخ  نیرفآ  دورد و 
زا وا  هراـبرد  هک  متفا  یمن  شیپ  يدرم  رب  نم  تفگ  یلع  تفیب ، شیپ  وـت  یلع  تفگ  رکبوـب  یلو  درک  يراـشفاپ  زین  هراـب  نـیا  رد  ، دـبوک
هک تفاتن  رب  يور  یسک  زا  تفاتن و  يدرم  چیه  رب  دیـشروخ  نم ، زا  سپ  دیوگ : یم  مدینـش  يو - رب  ادخنیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب 

ربادخ نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  زاهک  متفا  یمن  شیپ  يدرم  رب  نم  تفگ  يدرم  رب  نم  تفگ  رکبوب  دشاب ، ور  تساررکبوب  زا  رترب 
دومرف : یموا  هرابرد  مدینش  شنادناخ - يو و 
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هب مه  نآ  هدرمـش - رکبوب  يارب  یگتـسجربو  يرترب  شـش  نآ ، رد  هک  ناتـساد  نایاپات  مداد  نادرم  نیرتهب  هب  ار  همطاف ) ناـنز =(  نیرتهب 
روز هک  نآ  اب  هدرواینرکبوب  ياه  ثیدـح  رد  یطویـس  ار  نآ  زايزارف  چـیه  هک  یلع - يارب  رکبوب  ناـبز  زا  هنوگ  نیمه  هب  و  یلع - ناـبز 

غورد هک  نیمه  زج  هتشادن  يا  هزیگنا  ناتـساد ، نیا  زا  وا  یـشوپ  مشچ  دیازفیب و  اه  ثیدح  نیا  هرامـشرب  دناوت  یم  رتشیب  هچ  ره  هدز  یم 
و نشور ، شا  ینورد  هیال  ینورب و  هتسوپزا  ندوب  یگتخاس  ياه  هناشن  و  تشز ، شا  يزادرپ  نخس  هویش  تسا و  نایامن  رایـسب  نآ  ندوب 

ناشارت ثیدح  زا  کی  ره  يرآ  هدنار  نابز  رب  هشیدنایب  ینانخس  یپایپ  اراکشآ و  تسا و  هدمآ  یـسک  ینیب  یم  نآ  ياهزارف  رد  هچنانچ 
تسین ! ناسکی  هب  ناشراک  تسا و  هژیو  یشور  هار و  ار  مادک  ره  دنراد و  يا  هویش  یفاب  شرازگ  رد 

موس : ثیدح  رد  یسررب  هب  میزادرپب 
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: نآ داینب  ربو  میدروآ  رمع  نابز  زا  مود  پاچ  زا  مشش ص 162  دلج  رد  هک  تسا  یثیدح  دننامه  تسا و  ادیوه  زین  نآ  هدوب  دنـسپان  هک 
دنوادخ راوگرزب  همان  اب  هزات  درمـش و  دنـسپان  ار  ثیدح  نیا  وا  رباربرد  هشیاع  دنهد و  یم  هجنکـش  يو  رب  هدـنز  نتـسیرگ  يارب  ار  هدرم 

هب هراب  نیا  رد  نیـشیپ  دلج  رد  هک  زارف ، نیا  ياه  هدـننام  دـنهنن و  يرگید  شود  رب  ار  سکچیه  هانگ  راب  دـیوگ : یم  هک  تسا  راگزاسان 
مود . پاچ  زا  ات 167  اجنامه ص 159  هب  دیدرگرب  میدنار - نخس  یگدرتسگ 

يارب یـسک  ندرک  هجنکـش  زاـب  تساور  اـن  هیرگ  نیا  هک  میتشادـنپ  مه  رگا  اریز  تسا  راـگزاسان  دـنوادخ  يرگداد  اـب  هکنآ  زا  هتـشذگ 
ار نخـس  نیا  هدنیوگ  یئاناد  ره  هتفریذپن  ار  نآ  تسرد  ياهدرخ  تسا و  يدنوادخ  يرگداد  نیئآ  زا  رود  هداد  ماجنا  يرگید  هکیهانگ 

دنیوگ . یم  ناشیا  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  رترب  یسب  درامش . یم  شنزرس  روخ  رد 
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مراهچ : ثیدح  رد  یسررب  هب  میزادرپب 
دوب . دهاوخ  هبامرگ  نوچمه  نم  ناوریپ  رب  خزود  یغاد 

درخ تسا - كرتس  نانچ  هک  ار  كاپ - يادـخ  راـک  دـنهاوخب  هک  دـنام  یم  یناـسک  اـی  نادرخ  یب  ياـه  غورد  هب  زیچ  ره  زا  زین  نیا  هک 
يادخ هک  خزود - تخـس  رـس  شزوس  هک  نیا  رادنپ  هب  دـننک  باترپ  ناهانگ  نماد  رد  ار  دوخ  هک  دـنبیرفب  ار  هدوت  نالد  هداس  ای  دـنیامن 
یناسک نیشیپ و  نامدرم  يارب  اهنت  دناسر و  یمن  یبیسآ  ناناملسم  هب  هتخورفارب - ناراکهزب  همه  يارب  ناگدیدمتـس  هاوخ  داد  ریگتخس و 

یم هنابز  اـه  لد  رد  نآ  رارـش  هک  دـنوادخ  نازوس  شتآ  ردینک  هشیدـنا  رگا  وت  دـنا و  هتفرگن  ندرگار  مالـسا  هک  تسا  ینونک  هدوت  زا 
غاد نآ  هب  ار  نانآ  يولهپ  یناشیپ و  دنوش و  هتخادگ  خزود  شتآ  رد  هک  يزور  مه  نآ  گنـس و  زا  تسا و  مدرم  نت  زا  شمزیه  دشک و 

کی هب  شا  هنابز  ره  هک  دنکفایب  یئاه  هرارـش  دوش و  راکـشآ  ناگدننیب  يارب  خزود  دـنزورفیب و  تخـس  ار  خزود  هک  ماگنه  نآ  دـننک و 
ار مادنا  هرهچ و  رـس و  دشک و  یم  نماد  نانآ  رب  خزود  شتآ  هک  دنهرن  نآ  زا  اهب  چیه  اب  زگره و  يوم و  درز  نارتش  هب  دنام و  یم  خاک 

تسیچ خزود  یناد  یم  هچ  دیشچب و  ار  خزود  هجنکش  نونکا  ناه  هک  دنـشک  شتآرد  ور  هب  ار  نانآ  هک  زور  نامه  دنازوس  یم  هرـسکی 
زیچ  هچ  دنیوگ  دننآ  رازگراک  نت  هدزون  دیامن و  یم  يور  نایمدآ  رب  دنک ، یمن  اهر  دراذگ و  یمن  اج  رب  ار  يزیچ  نآ  رارش 
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رـس هب  یگدوهیب  اب  هک  ار  یناسک  میدادن و  كاروخ  ار  نادنمتـسم  میدوبن و  نارازگ  زامن  زا  ام  دنهد  خـساب  دـنکفا ؟ رد  خزود  هب  ار  امش 
هتخادگ شتآ  رد  سم  نوچ  ناشاه  مکـش  رد  هک  تساناراکهنگ  كاروخ  خزود  موقز  تخرد  یتسار  هب  میدرک و  یهارمه  دـندرب  یم 

هک اج  نآ  رد  كاپ  راگدـنوادخ  زیمآ  زمر  نخـس  رد  یـشیدنیب  رگا  زاب  و  تسا . ناشوج  شتآ - يور  رب  بآ - هک  ناس  نآ  دـشوج ، یم 
تسا رتغاد  خزود  شتآ  وگب  دیوگ : یم  دناساره  یم  ار  ناتسبات  يامرگ  رد  ادخ  هار  رد  دربن  يوس  هب  ندش  راپسهر  رد  ناگدننک  یتسس 

ورف ناشاه  مکش  رد  شتآ  هک  تسین  نیا  زج  دیوگ : دهد و  یم  میب  ار  ناگدرم  ردپ  ياه  یئاراد  ناگدنروخ  هک  اج  نآ  دنـشیدنیب و  رگا 
همه هک  دنراذگیمن  یلد  ود  ياج  نانخـس  نیا  ياه  هدـننام  يرایـسب  دـنتفا و  رد  نازوس  شتآ  رد  خزود و  هب  هک  تسا  دوز  دـنرب و  یم 

(- هدـیزرمآ هورگ  هموحرم =(  تسما  نامه  ای  ناناملـسم - يوس  هب  اهراتفگ  نیا  رد  نخـس  يور  هکلب  دـنا  ناسکی  نآ  ربارب  رد  اـه  هورگ 
زا ياه  هورگ  ات  تسا  رتراوازـس  دراد  زاب  هانگ  ماجنازا  نداد  میب  اب  ار  نانآ  رگا  سپ  دنادرگهتـساریپ  ار  ناـنآ  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  تسا 
ورگ رد  همه  هک  ینامرف  دبماجنارـس  زا  هچ  يربنامرف و  شوخ  ماـجرف  زا  هچ  تشذـگ - هچنآ  تشذـگ  ناـنآ  رـس  رب  هک  ار  يا  هتفر  ناـیم 
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یئوکین زا  ار  نانآ  شرورپ  دیامن و  رتاسر  هچ  ره  ناناملسم  هب  ار  دوخ  نابرهم  دهاوخ  نانخـس  نیا  اب  دنوادخ  دنا - هتفر  شیوخ  ياهراک 
هدـید زا  گشرـس  درآ و  یمدرد  هب  ار  ناراکزیهرپ  لد  دـنکفا و  یم  هیرگ  هب  ار  نادرم  هتـسیاش  اهزارف  نیا  اریز  دزاـس  رادروخرب  يرتشیب 

هب هدیزگ  رام  نوچمه  هایـس  بش  لد  رد  هک  دـناشن  یم  يزور  هب  ار  ناگدـنورگ  ياورنامرف  نانآ  رورـس  دراد و  یم  ناور  ادـخ  ناتـسود 
هنانگهودنا  هتفرگ  تسد  هب  شیوخ  هرهچ  يوم  و  دچیپب ، شیوخ 

هحفص 238 ] ] 

تیوزرآ ایآ  يا ؟ هدش  نم  هتفیرف  ایآ  هک  درآیتیگ  هب  يور  درک  اه  يراز  هک  نآ  زا  سپ  ام و  راگدرورپ  ام  راگدرورپ  دیوگب : دـیرگب و 
يو زا  راب  هس  هک  متخانـش  ینز  ناـنوچ  و   ) مدـیرب وت  زا  راـبهس  نم  هک  بیرفب  ار  يرگید  تسا  رود  تسا  رود  یئوج ؟ یم  نم  دزن  رد  ار 

هار ! یکانمهس  رفس و  يرودو  هشوت  یمک  زا  هآ  هآ  كدنا ، تیوربآو  زیچان  تنمجنا  تسا و  هاتوک  وت  یگدنز  ( ما هدش  ادج 
كرچ نآ  يرای  هب  و  تسا ، یتشادهب  نآ  يامرگ  هک  هبامرگ  کی  اب  هدننک  نادرگ  رـس  ياه  هرارـش  نیا  نایم  تسه  يدننامه  هچ  هاگنآ 

دوش و  یم  هدرتس  اه 

هحفص 239 ] ] 

ارراکهنگ مدآ  دـنناساره  یم  هنوگ  نیمه  هبایآ  ددرگ ؟ یم  هدوسآ  یمدآ  رکیپ  دور و  یم  نایم  زا  نآ  ياه  جـنر  دنیـشن و  یمقرع  هب  نت 
ناتـساد و نتفای و  هار  درخ و  هک  ار  یمدآ  نامه  و  تسینینتـشگزاب ؟ هک  هداتفا  سوه  هار  رد  نانچ  هدـش و  هدـیرفآ  ناداـن  رگمتـس و  هک 

تسا ؟ نینچ  يو  ثیدح 

هحفص 240 ] ] 

اه همان  نیئآ  زا  یهاگآ  رد  نارگید  اب  رکبوب  شجنس  ربمایپ و  ياه  همان  نیئآ  یناوارف 

شیاجنگ دوب  نیا  دیامنب و  هار  ربمایپ  همان  نیئآ  زا  هفیلخ  یهاگآهب  ار  نانآ  دـناوت  یم  نارگـشهوژپ  شـشوک  هک  يزرم  نیرتالاب  دوب  نیا 
رد هچ  دـنا - هدرک  وگزاـب  هفیلخ  ناـبز  زا  تسرداـن - اـی  تسرد  هک - ار  یثیدـح  ای 142  اـم 104  رگا  و  هـنیمز ، نـیا  رديو  ياـه  شناد 

دنمجرا همانرب  هک  یئاه  شرازگ  ربارب  رد  میراذـگب  ار  همه  رگید - ياه  یناـسر  دوس  نیئآياهروتـسد و  هراـبرد  هچ  نآرق و  يرگنـشور 
یم ار  مالـسا  يا  هیاپ  هن  نآ  يرای  هب  هک  نارک ، یب  يایرد  زا  تسا  يا  هکچ  نوچمه  مینیب  یم  هاـگنآ  دـیامن  یم  ار  ناربماـیپ  نیرت  كاـپ 
هرگ هن  درک و  دـیاش  باریـس  ار  شناد  هنـشت  هن  دیـشخب و  دوش  یم  هناوتـشپ  ار  ام  شیک  ياـهداینب  زا  مادـکچیه  هن  تشاد و  راوتـساناوت 

رـسپ هللا  دبع  سابع و  رـسپ  هللا  دبع  رمع و  رـسپ  هللا  دـبع  کلام و  رـسپ  سنا  هریره و  وب  هک  دـیرگنب  نونکا  دوشگ ، ناوت  ار  راوشد  يراک 
" دنسم رد "  دلخم  رسپ  یقت  هک  دنا  هدروآ  ناربمایپ  همانرب  نانخس و  زا  شرازگ  نارازه  دوعـسم و و و ، رـسپ  هللا  دبعو  صاع  رـسپ  رمع و 

دوبن . ربمایپاب  لاس  هس  زا  شیب  هریره  وب  هک  نیا  اب  تسا  هدروآ  ثیدح  يدنا  دصیس و  رازهچنپ و  اهنت - هریره  وبا  هار  زا  دوخ -
نآرق و يرگنـشور  ردهک  ار  رازه  دصیـس  ناـیم  نآ  زا  تشاـگن و  ثیدـح  رازه  دـصناپ  نویلم و  کـی  هک  تسا  تارف  رـسپ  دـمحا  نیا  و 
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بیذهتلا ص 9"  هصالخ  درک "  نیچلگ  دوب  رگید  ياه  یناسر  دوس  نیئآ و  ياهروتسد 

هحفص 241 ] ] 

بیذهتلا هصالخ  هدرک "  شرازگ  ثیدح  رازه  دص  بهو  رسپ  هار  زا  اهنت  هک  تسایعفاش  رای  يرصم  ییحی  رـسپ  همرح  صفح  وب  نیا  و 
ص 63 " 

يو و رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  ياـه  ثیدـح - هنیمز  رد  شـسرپ  رازه  دصیـس  هراـبرد  هک  تـسا  يدـنغاب  رکبوـب  نـیا  و 
يربط " ج 3 ص 210  خیرات  هداد "  یم  خساپ  شنادناخ -

لادتعالا " ج1 ص 342  نازیم  دراد "  ثیدح  رازه  دص  زا  شیب  هک  تسا  یسیق  هدابع  نب  حورظفاح  نیا  و 
ظافحلاتاقبط " ج 2 تفرگ "  ناوت  ار  هدش  هدینش  ثیدحرازه  دصیس  ناشن  يو  دزن  هک  تسا  حیحـص "  هدنراگن "  ملـسم  ظفاح  نیا  و 

ص 151 
رکاسع " ج 7 ص 288  نبا  خیرات  دراد "  رب  زا  ثیدح  رازه  دص  هک  تسا  يزاوها  نادبع  دمحم  وب  ظفاح  نیا  و 

نآرق راتفگ  هویـش و  يارب  ندروآ  هاوگ  روخ  رد  هک  ار  نایزات  ياه  هدورـس  زا  تیب  رازه  دصیـس  هک  تسا  يرابنا  نبا  رکبوب  ظفاح  نیا  و 
 " رزياه هراپ  هدرخ  بهذلا =  تارذش  هتشادرب "  زا  نآ  ياه  هریجنز  اب  هدوب  نآرق  يرگنـشور  رد  هک  ار  شراگن  هتشادربزا و 120  تسا 

ج 2 ص 316 
ار دحا  هللا  وه  لق  نارگید  هک  هتـسناد  یم  رب  زا  نانچ  ار  ثیدح  رازه - یخرب 700 هتفگ  هب  و  رازه - دـص  هک  تسا  هعرز  وب  ظفاح  نیا  و 

بیذهتلا " ج 7 ص 33  بیذهت  ریثک " ج 11 ص 37" ، نبا  خیرات  هب "  دیرگنب  ... ) تسا هناگی  ادخ - واوگب - )= 
خـساپ هب  ناـشیا - رب  دورد  ربماـیپ - نادـناخ  نایمـشاه و  ياـه  ثیدـح  زا  ثیدـحرازه  دصیـس  هراـبرد  هک  تسا  هدـقع  نباـظفاح  نـیا  و 

ظافحلا " ج 3 ص 56  هرکذت  هتفگ "  یم  زاب  وا  نابز  زا  ار  اه  نآ  زین  ینطق  راد  هتخادرپیم و 
ظافحلا " ج 3 هرکذت  تسا "  هتشاگن  ثیدح  رازه  اهنت 300  یناربطهار  زا  هک  تسا  يزاریش  روصنم  رـسپ  دمحا  سابعلا  وبا  ظفاح  نیا  و 

ص 122

هحفص 242 ] ] 

 " تسا هدروآ  هماخ  هب  ار  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ - ياه  ثیدـح  زا  هک 500000  تسا  یناتـسجس  دواد  وبا  ظـفاح  نیا  و 
ظافحلا " ج 2ص 154  هرکذت 

ظافحلا ج2 ص 214 "  تاقبط  هدینش "  شردپ  زا  ثیدح  يدنا  رازه و  دص  هک  تسا  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ  رسپ  هللا  دبع  نیا  و 
ظافحلا ج 2 ص 214  تاقبط  هدینش "  يریراوق  زا  ثیدح  هک 100000 تسا  يدادغب  بلعث  نیا  و 

بهذلا " ج 2 ص 12  تارذش  هدرک "  یم  هتکید  رب  زا  ثیدح  رازه  دص  هک  تسا  یسلایط  دواد  وبا  نیا  و 
هتسشن و یم  وگتفگ  هب  ثیدح  هرابرد 600000  هتشاد و  رب  زا  اه  نآهنیمز  هریجنز و  اب  ار  ثیدح  هک 400000  تسا  یباعج  رکبوب  نیا  و 
اه نآ  نایجنایم  هریجنز  هک  هتـشاد  رب  زا  یئاه  ثیدـح  زا  ربمایپ و  نادرگاش  رادرک  راتفگ و  زا  یئاه  شرازگ  زین  هزادـنا  نیمه  هب  کیدزن 

ریثک " ج 1 ص 261 و  نبا  خیرات  دراد "  یگداتفا 
يو  دنسم "  زا "  تسخن  دلج  نایاپ  هب  دیرگنب  درک  ناوت  غارس  ثیدح  زا 750000  شیب  يو  دزن  هک  تسا  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ  نیا 
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ریثک " ج 11 ص 217  نبا  خیرات  هدرک "  یمشرازگ  رب  زا  ار  ثیدح  هک 50000  تسا  یلتخ  هللا  دبع  وبا  ظفاح  نیا  و 
ياربط " ج 14 ص خیرات  هتشادرب "  زا  نآرق  يرگنـشوررد  اهنت  ثیدح  رازه  راهچ  نایفـس  هار  زا  هک  تسا  یلجع  نامی  نب  ییحی  نیا  و 

 121
ظافحلا " ج 2 هرکذت  هدرک "  یم  شرازگ  رب  زا  ثیدح  شیاه 50000  هتشاگن  ندش  دوبان  زا  سپ  هک  تسا  مصاع  یبا  نبا  ظفاح  نیا  و 

ص 194 
ظافحلا " ج 2 ص 143  تاقبط  هدرکشرازگ "  رب  زا  ثیدح  هک 60000  تسا  کلملا  دبع  هبالق  وبا  ظفاح  نیا  و 

دادغب " ج 1 ص 251  خیرات  تشاگن "  کلام  يارب  هلاسم  رازه  داتفه  هک  تسا  جارس  سابعلا  وبا  نیا  و 

هحفص 243 ] ] 

رکاسع " ج 2 ص 413  نبا  خیرات  هدرک "  یم  هتکید  رب  زا  ثیدح  هک 70000  تسا  هیوهار  نبا  ظفاح  نیا  و 
بیطخ " ج 6 ص 352  خیرات  هتشاد " رب  زا  ثیدح  هک 70000  تسا  یلظنح  قحسا  ظفاح  نیا  و 

بیطخ " ج 6 ص 368  خیرات  هدرک "  یم  وگزاب  رب  زا  ثیدح  هک 50000  تسا  یخونت  لولهب  رسپ  قاحسا  نیا  و 
دادغب " ج 2 ص 396  خیرات  هتشاد "  رب  زا  ثیدح  هب 40000  کیدزن  هک  تسا  عابط  یسیع  رسپ  دمحم  نیا  و 

دادغب " ج 11 خیرات  هتـشون "  یم  رب  زا  ثیدـح  رازه  یـسای  تسیب  شیاه  هتـشاگن  ندـش  دوبان  زا  سپهک  تسا  نیهاش  نبا  ظفاح  نیا  و 
ص 268 

بهذلا " ج 2 ص 16  تارذش  هتشادرب "  زا  نآ  ياه  هریجنز ه  اب  ثیدح  هک 24000  تسا  نوراه  رسپ  دیزی  ظفاح  نیا  و 
یناوارف و نیا  هب  شیاـه  هماـن  نیئآ  اـههمانرب و  تسا و  يرواـنهپ  نیا  هب  نآ  شناد  هنیمز  هک  یمالـسا  میرگنب  اـت  دـیئایب  نـم  اـب  نوـنکا  و 

هار هب  مدرم  ندـناشک  يارب  شیاه  هدرپس  و  تسا - وا  شور  راتفگ و  اه  نیا  هک  يربمایپ  و  يراـش ، رـس  نیا  هب  شیاـهرنه  اـه و  ینتـسناد 
نانچ ناشتـشذگرس  ربمایپ  دنمجرا  همانربنارادساپ  تسا و  زرم  نیا  رد  ناشهاگیاپ  دـنا  شیک  شناد و  نابهاگن  هک  یناگرزب  و  هتـسیاش -
ربمایپ همان  نیئآ  دنوادخ و  همان  هک  دشاب  هتسارآ  یئاه  شناد  ياه  هماج  هب  دزس  یم  هنوگچ  ناربمایپ  نیرت  كاپ  نآ  نیـشناج  سپ  تسا ،

نآ دـنمزاین  ربمایپ  ینیـشناج  هاگیاپ  هک  دـشک  شود  رب  ار  یئاه  یناشن  اه و  ینتـسناد  راب  نارگ  دـیاش  یم  ناس  هچ  و  دـنیامن ؟ یم  زاـب  ار 
104 هب دوش  یم  ایآ  دربب ؟ گیر  هدرم  نوچمه  ار  وا  ياه  يزارفارـس  اـه و  يراوگرزب  اـه ، هویـش  اـه ، شرازگ  دـیاب  یم  هنوگچ  و  تسا ؟

یم زاین  یب  دنبای  يرادروخرب  دیاب  يوس  همه  زا  هک  ار  یناسک  ، زیچان هزادنا  نیا  ایآ  دنریذپ و  یم  هراچیب  هدوت  ایآ  دـنک ؟ هدنـسب  ثیدـح 
نآ  ایآ  و  دزاس ؟ یم  ار  هدش  یهت  هنیمز  نآ  دراد و 

هحفص 244 ] ] 

وگزاب شناد و  همانرب و  تشذگرس و  تسا و  نیا  شنایامن  ناشن  وراگزور  راک و  هک  دیامنب  یسک  دناوت  یمار  یمالسا  ياه  شناد  هوبنا 
وگزاب هب  رتمک  يو  هک  نیا  هتفگ " : هتـساخرب و  هفیلخ  ینابیتشپ  هب  اج  نیا  رد  هک  تفریذـپ  ار  یـسک  هناـهب  ناوت  یم  اـیآ  نآ ؟ شا  يرگ 

هک نآ  ناـیمتسه  يدـنویپ  هچ  تسا " . هدوـبن  ینیـشناج  تمـس  رد  زارد  يراـگزور  هک  تسا  نآ  شاهزیگنا  هتخادرپ  اـه  ثیدـح  يرگ 
دوشب ؟ كدنا  وا  ياه  شرازگ  هک  نیا  اب  دشاب  هتشاد  یهاتوکیگدنز  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - زا  سپ  یسک 

هک هاگ  نآ  ات  هتـسب و  ار  يو  نیتسخن  نارای  نابز  دنتـشاد و  یم  زاب  شیاه  هتفگ  يرگ  وگزاـب  زا  ار  یـسک  ربماـیپدوخ ، راـگزور  رد  رگم 
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- ربمایپ راتفگ  دنوادخ و  همان  هنیمز  رد  یئاه - شناد  ندـنکارپ  زا  ات  دـندوب  هتخود  ار  سکچیهناهد  دوب  هدـنز  دوخ  ناربمایپ  نیرت  كاپ 
يو و رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  وا - گرم  زا  سپ  ار  ناـشراک  دـنا  هدرک  یم  وگزاـب  رایـسب  ياـه  شرازگ  هک  یناـسک  رگم  و  دـننامب ؟ زاـب 
رد یهاتوک  هدـنریگ و  يورین  یمکنامه  زج  درادـن  يا  هزیگنا  درم  نیا  ياـهشرازگ  ندوب  كدـنا  سپ  دـنا "  هدومن  زاـغآ  شنادـناخ -

دنز . یم  رپ  بل  دش  بلابل  نوچ  يا  هنامیپ  ره  تسوا " و  رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  يرادهاگن " ، ويریگدای 
وا هدیچیپ  ياه  هنیمز  اه و  شـسرپ  دنک و  ینیگنـس  وا  شود  رب  ربمایپ  ینیـشناج  رابنارگ  هک  دریذپ  یم  یگداس  هب  هفیلخ  هنوگچ  یهگناو 

تشادرب اب  نم  دیوگب " : ای  ... دنکفا " یم  هیاس  نم  رس  رب  نامـسآ  مادک  هک " : دورب  اه  خساپ  هنوگ  نیا  هانپ  هباهنت  وا  درآ و  هدوتـس  هب  ار 
ياهدمآ شیپ  دنیب  یم  نوچ  دنیـشن و  ینارنخـس  هب  شنتفای  ینیـشناج  زا  يزور  كدـنازا  سپ  ای  میوگ "  یم  نخـس  هنیمز  نیا  رد  مدوخ 

ار هاگیاج  نیا  هک  متـشاد  تسود  نم  دیوگب " : دناهرب  اه  نآ  گنچ  زا  ار  دوخ  نابیرگ  هکنآ  يارب  هتخاس  راوشد  وا  رب  ار  راک  نوگانوگ 
نم  دینک ، يراتفر  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ناتربمایپ - نوچمه  دیهاوخب  نم  اب  رگا  امش  دشاب و  هدنسب  نم  زج  یسک 
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ادـخ هب  ناـه  دـیوگب " : اـی  دـمآ  یم  دورف  يو  رب  یناـهن  روتـسد  نامـسآ ، زا  دوب و  رود  یـسب  نمیرها  سرتـسد  زا  وا  مرادـن  ار  نآ  باـت 
نایم زا  یسک  تساوخ  یم  ملد  و  متـشاد ، یم  شوخان  ار  مهاگیاج  نیا  رب  نتـسشن  نم  یتسار  هب  هتبلا  متـسین و  امـش  نیرتهب  نم  دنگوس ،

- يو رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  همانرب  اب  امـش  نایم  رد  نم  دـیرادنپ  یم  رگا  دوب ، یم  هدنـسب  راک  نیا  يارب  نمياج  هب  امش 
هتشرف وا  اب  دنام و  یم  رانک  رب  اه  شزغل  زا  نامـسآ  روتـسد  يرای  هب  ادخ  هتخیگنارب  داتـسیا ، مناوتن  هویـشنیا  رب  نم  نونکا  منک  یم  راتفر 

ياج امـش  يوم  تسوپ و  رب  اـت  دـینک  يرود  نم  زا  مدـمآ  مشچ  هب  نوچ  سپ  دریگ ، یم  ورف  ارم  راـک  هک  مراد  ینمیرها  نم  یلو  دوب  يا 
دیرآ . تسار  هار  هب  ارم  مداتفا  ترپرگا  دینک و  ما  يرای  متفر  تسار  هار  هبرگا  دیئاپب ، ارم  اهنز  مراذگن ، یئاپ 

نوچ دـیئاپب ، ارم  امـش ، زا  کی  چـیه  زا  رتهب  هن  متـسه و  رـشب  کی  زا  شیب  هن  نم  ناه  هدرک " : شرازگ  دیعـس  نبا  هک  يزارف  داینب  رب  "و 
ياج امـش  يوم  تسوپ و  ردات  دینیزگ  يرود  نم  زا  مدـمآ  مشخ  رـس  ربدـیدید  نوچ  دـینک ، يوریپ  نم  زا  مور  یم  تسار  هار  هب  دـیدید 

 " مراذگن یئاپ 
تسار هار  هبارم  هنرگو  دیهد  ما  يرای  مراکتـسرد  نمدیدید  رگا  سپ  متـسین  مه  امـش  زا  رتهب  ما و  هدش  امـش  تسرپرـس  نم  دیوگب " : ای 

 " دیرآ
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ربمایپ زا  رکبوب  همانرب  ییادج 

ما هدش  امش  راک  تسرپرس  متـسین  امـش  زا  رتهب  هک  نیا  اب  دیوگب " : هدروآ  هوفـصلا "ج 1 ص 98  رد "  يزوج  نبا  هک  يزارف  داـینب  رب  و 
 " دیرآ . تسار  هار  هب  ارممداتفا  ترپ  رگا  دیهد و  ما  يرای  متفرگ  شیپ  رد  وکین  یهار  رگا  سپ 

دنهد و شا  يرای  داتفا  ازسان  ترپ و  هار  هب  نوچ  دننک و  یتسرپرس  دنیاپب و  وا  ناوریپو  ناتـسدریز  ار  ربمایپ  نیـشناج  هک  تساراوازـس  ایآ 
هب ار  شیاه  همان  نیئآ  هوبنا  هدیـسر و  يو  هب  یگیر  هدرم  نوچمه  وا  شناد  هک  ربماـیپ  نیـشناج  هنوگچ  دـنناشک ؟ تسرد  تسار و  هار  هب 
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رد دنوادخ ، هن  رگم  دراذـگ ؟ یمن  رفیک  ار  ناهانگ  اه  نآ  داینب  رب  دـنز و  یمن  گنچ  اه  همان  نیئآ  نامه  هب  هدیـشک  شود  رب  يراب  هنوگ 
دورد و وا  هدیشخب و  یئاسر  ار  دوخ  شیک  هدنیاجنگ و  ار  شناوریپ  ياه  يدنمزاین  هداتسرف  شربمایپ  يارب  نامسآ  زا  یناهن  هک  يروتسد 
اه و تشادرب  زا  ار  ناشیا  هک  هدیدرگ  نآ  هدنزارب  ات  هدیناسر  مدرم ، هب  دنا  هدـناوخيو  هب  ار  هچنآ  همه  شنادـناخ - يو و  ربادـخ  نیرفآ 

دوب هداد  نآ  ماجنا  هب  روتـسد  ار  امـش  دنوادخ ، هچنآ  زا  زیچچیه  دیوگب " : دراد و  زاب  دـنوادخ  شیکهنیمز  رد  هنارـس  دوخ  ياه  شجنس 
اج هب  زا  ار  امـش  مدراذـگن  او  دوب  هتـشاد  زاب  نآ  ماجنا  زا  ار  امـش  هچنآ  زا  زیچ  چـیه  دـیرآ و  ياج  هب  ات  مدومرفب  هکنآ  رگم  مدرکن  اـهر 

مداد . زیهرپ  نآ  ندروآ 
دوخ رس  ياه  تشادرب  نماد  هب  اپ  ات  رس  دوبزیچان ، ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  دنوادخهمان و  هب  هتـسباو  ياه  یتسناد  رد  هفیلخ  یهاگآ  نوچ  و 

نآ هب  اـت  دوـبن  يرگید  خارف  هنیمز  ار  هفیلخ  یلو  تشادزاـب  راـک  نیا  زا  ار  شناوریپ  ناربماـیپ  نیرت  گرزب  هکنآ  زا  سپ  مـه  نآ  داـتفا و 
نامگ نیعقوملا =  مالعا  رد "  میق  نباو  شناد " ج 2 ص 51  همان  ملعلا =  باتک   " رد رمع  وبا  تاقبط " و  رد "  دعـس  نبا  دوش ، هدنهانپ 

نآ نوماریپ  رد  يرواد  يارب  يا  هولاش  دنوادخ  همان  رد  هن  هک  دش  ورب  ور  دمآ  شیپ  اب  رکبوب  هک  دـنا  هدروآ  هتسجرب " ص 19  ناگدنرب 
يا ، هناشن  ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  رد  هن  تفای و 
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زا ونم  زا  هنرگو  تسادـخ  يوس  زا  دـشاب  تسردرگا  تسا ، نیا  نم  تشادرب  تفگ " : سپـس  دـنکفا و  شـالت  هب  ار  دوـخ  هشیدـنا  سپ 
تسا . هدرک  دای  دعس  نبا  نابز  زا  ءافلخلا " ص 71  خیرات  رد "  زین  یطویس  ار  شرازگنیا  هک  مهاوخ "  یم  شزرمآ  دنوادخ 

نآ رد  يزیچ  دنوادخ  همان  رد  رگا  دندمآ  یم  رد  رکبوب  ربدنتـشاد  شکمـشک  رگیدکی  اب  هک  یناسک  هاگره  تفگ  نارهم  رـسپ  نومیم  و 
یم رد  رگا  تخادرپ و  یم  يرواد  هبدـنک  يرواد  دـناوت  نآ  يرای  هب  هک  تسناد  یم  يزیچ  وا  هتخیگنارب  همانرب  زا  رگا  ای  تفای  یم  هنیمز 

هتخیگنا رب  يرواد  هراب  نیا  رد  امـش  ایآ  مریگرد  يدمآ  شیپ  نانچ  نینچ و  اب  نم  تفگیم : دیـسرپ و  یم  ناناملـسم  زا  هدـش  نوریبدـنام 
رکبوب دندرک و  یم  دای  ار  ادخ  هتخیگنارب  يرواد  مادک  ره  هدمآ و  درگ  وا  نوماریپ  رد  یهورگ  هک  دش  یماسب  هاگنآ  دیناد ؟ یم  ار  ادـخ 

زا يا  همان  نیئآ  نتفایرد  مه  رگا  دنراد "  هاگن  ار  ام  ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  هک  داهن  یناسک  ام  نایم  رد  هک  ار  يادخ  شیاتس ، : " تفگ یم 
تـشادرب کـی  ردناـگمه  نوـچ  درک و  یم  تروـشم  ناـشیا  اـب  دروآ و  یم  مهارف  ار  مدرم  ناـکین  نارـسدنام و  یم  رد  ادـخ  هتخیگنارب 

تفرگ . یم  يرواد  هدولاش  ار  نآ  دندش ، یم  ناتسادمه 
: " تفگ باـطخ  رـسپ  رمع  هکنیا  اـب  باـن ، ياـه  تشادرب  نتـسب  راـک  رد  وا  شناد  دـنچ  نوـچ و  یـسرداد و  رد  هـفیلخ  هویـش  دوـب  نـیا 
زا دنرادهاگن و  هنیسرد  هدیسر  ربمایپ  زا  هک  ار  یئاه  شرازگ  دنتسناوتن  اریز  دنتـسه  ربمایپ  ياههمان  نیئآ  نانمـشد  اه  تشادرب  ناگدنراد 

تـسرد دشاب  ادخهتخیگنارب  زا  اه  تشادرب  رگا  یتسار  هب  مدرم  يا  ناه  دنتفرگ ، ار  اه  تشادرب  دوب  نیا  دـندمآ ، ناوتان  نآ  يرگ  وگزاب 
 " درادن . یشزرا  اوران  رادنپ  کی  زا  شیب  دشاب  هک  ام  زا  یلو  هدوب  نامهرب  زین  دنوادخ  نوچ  تسا 

دریگب ار  وا  هاگیاپ  هدرک و  رپ  ار  ربمایپ  یهت  ياج  دهاوخ  هک  یسک  یهگنا  و 
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نانآ يارب  شدوخ  هک  دریگ  ارف  یناسک  زا  ار  اه  نآ  دسرپب و  مدرم  زا  ار  ربمایپ  دـنمجرا  ياه  همان  نیئآ  هک  دریذـپ  یم  یگداس  اب  هنوگچ 
ربمایپ نارای  زا  هکنآ  یب  هرکن و  شسرپ  هلالک "  " و "  ابا هرابرد "  دیچیپ و  رـس  دوخ  هویـش  نیمه  زا  هنوگچ  هزات  تسا و  ربمایپ  نیـشناج 
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تفگ ؟ هچنآ  تفگ  هنادازآ  درک و  هک  درک  یشیامرف  نانچ  دوخ  تشادرب  يرای  هب  اهنت  دزادرپ  تروشم  هب  نانآ  اب  دسرپب و 

رکبوب هنارسدوخ  ياه  تشادرب 

هراشا

یمک همهاب  هک  میروخ  یم  رب  یئاهدادیور  هب  میدروآ - هک  یئاه  هنومن  زا  هتـشذگ  هدناسر - ماجنا  هب  رکبوب  هک  یئاه  یـسرداد  نایم  رد 
هنومن : مه  نیا  دراد و  زاین  یب  دشاب و  هدنسب  ار  ام  يو  شناد  هزادنا  یئاسانش  رد  دناوت 

گرزب ردام  هرهب  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 

زا شیوخ  هرهبهرابرد  دمآ و  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  ور - تسار  رکبوب  دزن  هب  یگرزب  ردام  تفگ  هک  دنا  هدروآ  بیوذ  رـسپ  هصیبق  زا 
یئاـه هماـن  نیئآ  رد  مناد  یمن  هدـشن و  هداـهن  وت  يارب  يا  هرهب  دـنوادخ  هماـن  رد  تفگ " : ار  يو  رکبوب  دیـسرپب ، شا  هداون  گـیر  هدرم 
تفگ هبعش  رـسپ  هریغم  مسرپب "  مدرم  زا  ات  درگرب  کنیا  هن ، ای  هدش  هداهن  وت  يارب  يا  هرهب  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب 

شرازگ نیا  رد  اـیآ  تفگ : رکبوـب  داد ، گرزب  رداـم  هب  ار  کـی  شـش  وا  مدوـب و  يورب - ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  دزن  نم 
يو زا  ادخ  رکبوب - دنار و  نابز  رب  دوب  هتفگ  هریغم  ار  هچنامه  تساخرب و  يراصنا  هملسم  رسپ  دمحم  سپ  يراد ؟ یهاوگ  يارب  ار  یسک 

ناتساد . نایاپ  تسب  راک  هب  ار  روتسد  نآ  دابدونشخ -
هک  هدنام  هدیشوپ  يو  زا  یشتسرپ  خساپ  ناس  هچ  هک  رگنب  ار  هفیلخ  شناد 
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هریغم نوچمه  یسک  شرازگ  يوس  هب  زاین  تسد  دوش  یم  ریزگان  ات  تخادرپ ، نآ  هنیمز  رد  يرواد  هب  دیاب  یپ  ایپ  دیآ و  یم  شیپ  رایـسب 
دوخ هچیزاب  ار  نآ  هداد و  ربمایپ  همانربرد  یئاه  ینوگ  رگید  دـش ، هدرمـش  ناـیفقث  نیرتزاـب  یبسور  هدوت و  نیرتوگغورد  هک  دـنک  زارد 

زا ملهچ  لاس  رد  ادابم  هک  نآ  میب  زا  هدـناوخ  هفرع - زور  رد  نآ - زا  رتشیپ  زور  کی  ار  یناـبرق  نشچ  يارب  هژیو  زاـمن  هک  نادـنچ  هتفرگ 
نامیا ياورنامرف  تسـشن  یم  ربنم  زارف  رب  هاگ  ره  هک  تسا  یـسک  دـنا  هتفرگ  هناوتـشپ  ار  يو  نخـس  هک  مدرم  نیمه  دوش و  راـنکرب  راـک 

درک  یم  دای  ازسان  هب  ار  وا - رب  دورد  ناگدنرآ -

يردام يردپ و  گرزب  ردام  هرهب  هرابرد  يو  تشادرب 

هراشا

شیوخ هرهب  ات  دندش  داب - دونشخ  وا  زا  يادخ  ور - تسار  رکبوب  دزن  هب  ردام  ردپ و  ردامتفگ  هک  دنا  هدروآ  دمحم  رـسپ  مساق  نابز  زا 
راصنا زا  يدرم  هک  دـهد  ردامردام  هب  هتـشاذگ  اج  رب  هدرم  ار  هچنآ  زاکی  شـش  ات  تساوخ  يو  دـنرآ  تسد  هب  هداون  گـیر  هدرم  زا  ار 

ردپ ردام  گیرهدرم  دشاب  هدنز  ود  نآ  هداون  دنریمب و  ود  ره  نیا  رگا  هکنآ  اب  ینادرگ  یم  هرهب  یب  ار  يردـپ  ردام  وت  داینب  نیا  رب  تفگ 
درک . شخب  ود  نآ  نایم  ار  کی  شش  رکب  وب  سپ  دسر ، یم  وا  هب 

 " رگید : يا  هنوگ  هب  "
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ردام هب  اهنت  هکلب  ردپ  ردام  هب  هن  ار  هداون  گیر  هدرم  وا  دندش و  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  ور - تسار  رکبوب  دزن  هب  ردامردام  ردپ و  ردام 
هک يداد  یسک  هب  ارگیر  هدرم  وت  ادخ  هتخیگنارب  نیشناج  يا  : تفگ دوب  هثراح  هریت  زا  هک  لهس  ای  لیهس - رـسپ  نمحرلا  دبع  داد . ردام 

درک . شخب  ود  نآ  نایم  ار  کی  شش  رکبوب  دوب  نیا  دیسر ، یمن  وا  هب  يو  گیر  هدرم  دوب  هدنز  شا  هداون  درم و  یم  رگا 
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" ج 2 باعیتسالا دهتجملاهیادب " ج 2 ص 344 و "  یقهیب " ج 1 ص 235 و "  ننس  کلام ج 1 ص 335و "  زا  اطوم "  هب "  دیدرگ  رب 
لامعلا " ج 6 ص 6 زنک  دوب " - دیاب  مرگتـشپ  شرازگ  نیا  نایجنایم  نخـس  هب  دسیون : یم  هک  هباـصالا " ج 2 ص 402 - ص 400 و " 

تسا . هدروآ  یقهیب  ینطق و  راد  قازرلا و  دبع  روصنم و  رسپ  دیعس  کلام و  نابززا  ار  شرازگ  هک 
یسک ات  هتسناد و  یمنار  هداون  گیر  هدرم  زا  ردپ  ردام  ردام و  ردام  هرهب  هب  هتسباو  نیئآ  درم ، نیا  هک  یئآ  یمن  تفگـش  هب  دیوگ : ینیما 
يریگ هدرخ  نیا  داینب  رب  هکنآ  اب  هدیـشک و  تسد  نیتسخن  تشادرب  زا  هدزباتـش  هتـساخرب  وا  يریگ  هدرخ  هب  هثراح  هریت  زا  ای  نایراصنا  زا 
يارب يرازفا  تسد  ار  نیا  دنا و  هدـمآ  ناناوخ  هقف  هاگنآ  هدرک و  شخب  ود  ره  نایم  ار  نآ  ددرگ  هرهب  یب  گیر  هدرم  زا  ردام  ردام  دـیاب 

شیدنایب . رگنب و  تسا . گرزب  ردام  کی  هژیو  اهنت  هک  هدش  هتفرگ  هریغم  شرازگزا  نامرف  نیا  هدولاش  هدینادرگ و  شیوخ  ياه  نامرف 

دندرک لامیاپ  يرتخد  ناگداون  هرابرد  ار  ادخ  نامرف 

هتشاد يرازفا  تسد  دنوادخ  همان  رد  هن  مه  نآ  هک  تخاس  رود  هب  دوخ  يرواد  زا  ار  ربمایپنیشناج  هک  يراصنا  نآ  نخـس  رـس  رب  میدمآ 
نارـسپ نادـنزرف  ام  نادـنزرف  هک ": هتـشاد  یگنهامه  هدنیارـس  نآ  راتفگاب  اهنت  هدوب و  راگزاسان  ود  ره  اب  هکلب  ربمایپ ، همان  نیئآ  رد  هن  و 

نادنزرف  یلو  دنیام 
دنا "  هناگیب  نادرم  نادنزرف  ام  نارتخد 

رد دنوادخ  دیوگ "  نم  دنوادخ  اریزدنا  هدرک  گنت  هچ  ره  ار  رادنپ  زا  رتربيادخ  روتسد  اهزرم  دنا و  هدمآ  هدورس - زیوآ  تسد  اب  هک -
یم هتـسد  نیا  یلو  دنرب "  هرهب  دیراذگ  یم  گرم  زاسپ  هچنآ  زا  نارتخد  ربارب  ود  نارـسپ  هکدنک  یم  شرافـس  ار  امـش  ناتنادنزرف  هراب 

هراـبرد هدیـسر  ياهروتـسد  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  و  نارتـخد - هن  دنـشاب - شنارـسپ  تشپ  زا  هک  دـنا  یناـسک  اـهنت  یمدآ  ناـگداز  دـنیوگ 
ار  یمدآ  رتخد  ناگداز  اهاج - رگید  گیر و  هدرم  هنیمز  رد  ناگداز -
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تسا . هدنیارس  نآ  نخس  مه  ناش  هناهب  دریگ ، یمن  رب  رد 
اهنت دنک  فقو  نانآ  رب  ای  دنادرگ  شنادنزرف  ناغمراار  يزیچ  درم  رگا  دـنا  هتفگ  دـسیون : یم  دوخ ج 2 ص 155 ریـسفت "  رد "  ریثک  نبا 

نآ نخـس  زیوآ  تسد  نیا  و  شنارـسپ ، دـنزرف  ای  دنـشاب  شدوخ  دـنزرف  یجنایم - چـیه  یب  ای - هک  دـنوش  دـنم  هرهب  نآ  زا  دـیاب  یناـسک 
هتفگ : هک  تسا  هدنیارس 

نادنزرف  یلو  دنیام  نارسپ  نادنزرف  ام  نادنزرف  " 
نایاپ  دنا " . هناگیب  نادرم  نادنزرف  ام  نارتخد 

هتشاگن ردهک  يا  هزاوآ  همه  اب  هدورـس  زارف  نیا  دسیون : یم  يرونخـس " ج 1 ص 300  گنهرف و  هنیجنگ  بدالا =  هنازخ  رد  يدادغب  و 
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ار هدورس  زارف  نیا  نابز  روتـسد  ناگدنراگن  هتفگ : ینیع  تسین و  هتخانـش  شا  هدنیوگ  دراد  ناشیا  زج  نابز و  روتـسد  ناگدنـسیون  ياه 
هدرم زا  ناسک  هرهب  رد  یسررب  هب  هک  مه  یناروشناد  دروآ ، ادتبم "  داهن - زا  شیپ  ار  ربخ "  هرازگ =  ناوت "  یم  هک  دنا  هدروآ  نآ  هاوگ 

هب نامدرم  دنویپ  هک  نیا  ربمه  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هرهب  دـیاب  نارـسپ  نارـسپ  هک  نیا  رب  مه  دـنا  هتفرگ  هاوگ  ار  نآ  دـنزادرپ  یم  اه  گیر 
نادنمشناد دنا و  هتسج  دوس  نآ  زا  دوخگرم "  زا  سپ  يارب  نادنزرف  دوس  هب  شرافس  شخب "  رد  ناناد  هقف  هنوگ  نیمه  هبتسا  ناردپ 

دشاب . هدناسانش  ارنآ  هدنیوگ  ناشیا ، زا  یسک  هکمدیدن  همه  نیا  اب  زیچ  ود  ندرک  دننامه  هنیمز  رد  نایب  یناعم و 
هاوگ ياه  هدورس  يرگنشور  يارب  ینامرک  هک  يا  هتـشاگن   " یـصیبخ =(  زا  هیفاک  حرـش  دهاوش  رب  ینامرک  حرـش  رد  رد "  دیوگ : زاب  و 

تسا ، بلاغ  رسپ  قدزرف  مامه  سارف  وبا  هدورس  زارف  نیا  هدنیوگ  دسیون : یم  مدید  هتخادرپ ) هیفاک  زا  یصیبخ  يرگنشور  يارب 
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نایاپ  تسارت . هاگآ  اهراک  نیتسار  هیال  زا  دنوادخ  هدروآ و  ار  وا  همان  یگدنز  هاگنآ 
ادخ نیرفآ  دورد و  ادخ  هتخیگنا  رب  يدنزرف  زا  دنوادخ  رابت  ندرک  ردب  يارب  هک  هدرک  خاتـسگ  نینچ  ار  نانیا  يا  هزیگنا  هچ  ایادخ  كاپ 

ربارب رد  مه  نآ  دراد  یشزرا  هچ  هدنیارس  کی  راتفگ  هک  هدیـسرپن  یکی  دنناجنگب ؟ ادخ  شیک  رد  ار  هنارادمتـسایس  تشادرب  نیا  يو  رب 
هب اراکـسآ و   - راتفگ نیا  ار و  امـش  نانز  ام و  نانز  امـش و  نادـنزرف  اـم و  نادـنزرف  میناوخی  اـت  دـیئایب  وگی  رادـنپ : زا  رترب  يادـخ  نخس 

دنناربمایپ . نیرت  كاپ  رسپ  ود  نیسح - نسح و  ربمایپ - هداز  رتخد  ود  هک  دیامن  یم  ینشور -
- درب راـک  هب  ناوت  یمن  نادـنزرف  يارب  زج  ار  هیرذ  هدـیمان و  وا  ناـگداز ) هیرذ =(  ار  حون  ناـگداز  رتخد  كاـپ ، يادـخ  هنوگنیمه  هب  و 
و دـیوگ - هک  اجنآ  ات  نامیلـس  تسا و  دواد  وا  هیرذ  زا  و  دـیوگ : یم  كاپ  يادـخ  و  هدـمآ - زین  شوماقلا " ج 2 ص 34  رد "  هچناـنچ 

تسا . میرم  شرتخد  رسپ  يو  هکنآ  اب  هدرمش  حون  هیرذ  زا  ار  یسیع  هک  یسیع  ییحی و 
رسپ ود   - ود نآ  رب  دورد  نیـسح - نسح و  هک  دهد  یم  ناشن  دیئایب ... وگب  هیآ - نیا  دسیون : یم  ج 2 ص 488 - دوخ - ریسفت  رد  يزار 

- دیاب سپ  هدناوخ  ار  نیـسح  نسح و  هاگنآ  دـناوخب و  ار  شنارـسپ  هک  تسا  هتفگ  اجنیا  رد  اریز  يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  دـنربمایپ -
تسا و دواد  وا  نادنزرف  زا  و  ماعنا : هروس  تسا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخس  دیامن  یم  راوتسا  ار  تشادرب  نیا  هچنآ  دنشاب و  وا  رسپ  ود  نآ 
زا ردپ و  هن  دوب  ردام  هار  زا  اهنت  وا - رب  دورد  میهاربا - اب  یـسیع  دنویپمیناد  یم  هک  یـسیع ، ییحی و  ایرکز و  و  دیوگ :- اجنآ  ات  نامیلس -

تسا - رت  اناد  ادخ  و  دیمان - رسپ  ناوت  یم  مه  ار  رتخد  رسپ  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا 
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وا نارـسپ  مه  یمدآ  رتخد  نارـسپ  هک  دربیپ  دیاب  دیئایب " ... وگب   ) زارف نیا  زا  دسیون : یم  ج 4 ص 104 - دوخ - ریـسفت " رد "  یبطرق  و 
( هدوب يو  رتخد  رسپ  هک  نیا  اب   ) هدمآ رامـش  هب  میهاربا  نادنزرف  هیرذ و  زا  یـسیع  هکنیا ، دسیون : یم  رد ج 7 ص 31  دوش و  یم  هدـیمان 
ار زارف  نیمه  و  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دناربمایپ - نادـنزرف  داب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  همطاف - نادـنزرف  هک  دـناسر  یم 

رگا دنیوگ  یعفاشو  هفینح  وب  دیمان  يو  نادنزرف  هگرج  ردناوت  یم  ار  درم  رتخد  نادنزرف  دـننآ  رب  هک  دـنا  هدـینادرگ  رازفا  تسد  یناسک 
نیا زا  دنناوت  یم  دنشاب  يو  رتخددنزرف  ای  رـسپ  دنزرف  هک  یناسک  همه  دنک  فقو  شنادنزرف  نادنزرف  رب  شنادنزرف و  رب  ار  يزیچ  یـسک 

زین ار  يو  رتخد  نادنزرف  دنک  شناکیدزن  دوس  هب  یـشرافس  دوخ  گرم  زا  سپ  يارب  یـسک  رگا  هنوگ  نیمه  هب  دنوش - دـنم  هرهب  وا  راک 
زا دـنکیئوشانز  يو  اـب  دـناوتن  هک  تشاد  شراـبتداینب  رد  يدـنواشیوخ  ناـنچ  سک  ره  اـب  یمدآ  ، هفینحوب هاگدـید  زا  دریگ و  یم  رب  رد 
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دیوگ :- هک  اج  نآات  دوش - یم  هدرمش  يو  ناکیدزن 
تسد تشذگ و  یعفاش  زا  رد ج 4 ص 104  زین  تشادرب  نیا  دننامه  هک  دـنیآیمن  رد  نادـنزرف  هگرج  رد  رتخد  نادـنزرف  هتفگ : کلام 
هتسوپ زا  ناناملسم  هک  دنک " ... یم  شرافس  ناتنادنزرف  هرابرد  ار  امـش  دنوادخ  هک " : تسا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  تخـس  زین  ودنآ  زیوآ 
راصق نبا  دـیوگ - هک  اجنآ  ات  ار - نارـسپ  نادـنزرف  دریگ و  یم  رب  رد  ار  یجنایم  یب  نادـنزرف  اـهنت  هک  دـنتفایرد  ناـنچ  زارف  نیا  یناوریب 

نیا یلع " : رـسپ  نسح  هب  تسا  وا - رب  دورد  ربمایپ - نخـس  دنرامـش  یم  ناکیدزن  زا  زین  ار  رتخد  نادـنزرف  هک  یناسک  رازفا  تسد  هتفگ :
ردپ نارـسپ  زین  نانآ  اریز  دـنادب  یندـشان  رتخد  نارـسپ  رب  ار  رـسپ  مان  ندرب  راک  هب  هک  میـسانش  یمن  ار  یـسک  تسا " و  رورـس  نم  رـسپ 

دلو  اریز  تسا  گنهامه  ام  تشادرب  اب  داینب  نیا  دنناشردام و 
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يوس زا  ندش  هداز  دنا و  هدش  هداز  ناشردام  ردپ  زا  زین  یمدآ  رتخد  نارسپ  هاوخان  هاوخ  هدمآ و  ندش ) هداز   ) دلوت هشیر  زا  هداز ) رسپ - )
وا نادنزرف  زا  و  دیوگ : یم  رادـنپ  زا  رترب  دـنوادخ  هک  دـیامن  هار  نیمه  هب  ار  ام  زین  نآرق  تسا و  ردـپ  يوس  زا  ندـش  هداز  نوچمه  ردام 

. تسا وا  رتخد  رـسپ  هکنیا  اب  هدرمـش  يو  نادنزرف  زا  زین  ار  یـسیع  هک   = دـننادرم هتـسیاش  زا  دـیوگ : هک  اج  نآ  ات  نامیلـس - دواد و  تسا 
نایاپ .

دنیام نادنزرف  ام  ناگداز  رتخد 

دنا هدناسر  نم  تفگ " : وا  هب  داتسرف و  رمعی  رسپ  ییحیلابند  هب  جاجح  هک  هدروآ  دوسا  رسپ  برحوبا  زا  دوخ  هریجنز  اب  متاح  یبا  نبا  و 
نیا اب  يا ؟ هتفای  ادخ  همان  رد  ارنیا  ایآ  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآو  دورد  دنربمایپ - نادنزرف  زا  نیـسح  نسح و  يرادـنپ  یم  وت  هک 
دواد وا  نادنزرف  زا  و  هک : یناوخ  یمن  ماعنا  هروس  رد  رگم  تفگ " : متفاین " . هراب  نیا  رد  يزیچ  مدناوخ و  ار  نآ  ماجنا  ات  زاغآ  زانم  هک 
دشاب هتشاد  يردپ  هک  نآ  یب  یسیع  رگم  دیسرپ "  يرآ " . داد " . خساپ  یسیع " ؟ ییحی و  و  هک - اج  نآ  هب  دیـسر  ات  نامیلـس - تسا و 

ای دشخبب  نانآ  هب  ای  دنک  فقو  شنادنزرف  رب  ار  يزیچدرم  رگا  هک  تسا  نیمه  و  یتفگ " . تسار  تفگ "   " تسین ؟ میهاربا  نادـنزرف  زا 
ریثک ج 2 ص 155  نبا  ریسفت  دش . دنناوت  دنم  هرهب  نآ  زا  زین  شناگداز  رتخد  دنرب ، نآ  زا  يدوس  يو  گرم  زا  سپ  هک  دنک  شرافس 
يوس زاو  دنرامـشب  وا  نادنزرف  دالوا )=   ) اج همه  رد  ارچ و  نوچ و  یب  یمدآ  ناگداز  هیرذ )=   ) دـش نشور  يوس  کی  زا  هک  نآزا  سپ 

زا ادـج  یئاهروتـسدياراد  ار  ناگداز  تسین  راوازـس  سپ  دـنیآ  یم  رد  ناگداز  هیرذ )=   ) هگرج ردمه  ناـگداز  رتخد  هک  میدـید  رگید 
شدوخ نادنزرف  هکرج  زا  یتسار  هب  هدوب و  ناگناگیب  نادنزرف  درم ، رتخد  نارـسپ  هک  دشاب  نآ  رب  دسرن  ار  سکچیهو  میراگنیب  نادنزرف 

تسا . هدرمش  يو  نادنزرف ) دالوازا =(  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنیوا  ناگداز ) هیرذ =(  نانیا  میدید  اریز  دنشابنوریب 
نز ، کی  نارسپ  یتسار  هب  هک  نآ  رب  نآرق و  نابز  یئامن  زاب  رد  ام - هاوگ 
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دنتسه - زین  شردپ  نارسپ 
تسا - ادخ  هتخیگنارب  نخس 

یشرازگ رد  دوش و  یم  هتشک  دیوگ - یم  ار  نیسح  رسپ - نیا  هک  داد  یهاگآ  ارم  لیئاربج  هک : شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و 
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تشک . دنهاوخ  ار  مدنزرف  نیا  نم  هدوت  هتبلا  رگید :
 = یبقعلا ریاخذ  يدروام ص 82 "  زا  ربمایپ "  ياه  شفرد  هوبنلا =  مـالعا  مکاح " ج 3 ص 177 "  كردتسم  دعـس " "  نبا  تاقبط  " 

قعاوصلا " ص 115 . زور " ص 148 "  نیسپ  زاب  ياه  هتخودنا 
دوش . یم  هتشک  قارع  نیمز  رس  زا  يا  هشوگ  رد  نم  دنزرف  نیا  يو : نخس  زین  و  - 2

یبقعلا " ص 146 . رئاخذ  میعن ج 3 ص 202 "  وب  زا  يربمایپ "  ياه  هناشن  هوبنلا =  لئالد  " 
تسا . رورس  نم  دنزرف  نیا  نسح : شا  هداز  رتخد  هب  يو  نخس  و  - 3

ریثک " ج 2 ص 155 . نبا  ریسفت  يدروام ص 83 "  زا  مالعا "  مکاح ج 3 ص 175 "  زا  كردتسملا "  " 
منادنزرف . ردپ  ینم و  ردارب  وت  یلع : هب  يو  نخس  و  - 4

یبقعلا " ص 66 . رئاخذ  " 
ییحی یهاوخنوخ  هب  ار  سک  رازه  داتفه  یمارگ  گرزب و  دنوادخ  هتبلا  هک  تخاس  تخاس  هاگآ  ارم  لیئربج  یتسار  هب  يو : نخـس  و  - 5

تشک  دهاوخ  ار  سک  رازه  داتفه  زین  نیسح  تدنزرف  یهاوخنوخ  هب  تشک و  ایرکز  رسپ 
یبقعلا " ص 150 . رئاخذ  " 

دشخرد  یم  هراتس  نوچمه  شا  هرهچ  تسا و  نم  نادنزرف  زا  يدهم  يو : نخس  و  - 6
یبقعلا "ص 136 . رئاخذ  " 

تسا  هتشاد  تسود  ارم  دراد  ناشتسود  هک  ره  دننم ، نارسپ  نیسح - نسح و  ود  نیا  يو : نخس  و  - 7
لامعلا ج 6 ص 221 . زنک  رکاسع " ج 4ص 204 "  نبا  خیرات  كردتسم " ج 3 ص 166 " ، " 

ناوخب . نم  يارب  ار  مرسپ  ور : تسار  همطاف  هب  يو  نخس  و  - 8
" ج 4 ص 316 رکاسع نبا  خیرات  " 
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ناوخب  نم  يارب  ار  مرسپ  سنا : هب  يو  نخس  و  - 9
ریثک " ج 8 ص 205 . نباخیرات  " 

دمایب - یلع  رسپ  نسح  هک  دیناوخب - ار  مسپ  يو : نخس  و  - 10
یبقعلا ص 122 . رئاخذ  " 

دراد شتـسود  ار  هکنآ  رادـب و  تسود  ار  وا  زین  وـت  مراد  یم  شتـسود  نم  تسا ، نم  دـنزرف  نـسح - نـیا - ادـنوادخ  يو : نخـسو  - 11
رادب . تسود 

رکاسع ج 4 ص 203 . نبا  خیرات  " 
مراگدرورپ رب  زین  نم  تفگ  مریگ ، یمن  یـشیپ  وت  رب  راک  نیا  رد  نم  داد  خـساپ  هک  يداـهن ؟ ماـن  هچ  ارمرـسپ  یلع : هب  يو  نخـس  و  - 12

رانک رد  یلع  هک  دیوگ  یم  دناسر و  یم  دورد  ار  وت  تراگدرورپ  یتسار  هب  دمحم  يا  تفگ  دمآ و  دورف  لیئاربج  سپ  مریگ  یمنیـشیپ 
. راذگب تدنزرف  نیا  رب  ار  نوراه  رسپ  مان  سپ  تسین - يربمایپ  وت  زا  سپ  هک  نیا  زج  یسوم - رانک  رد  تسا  نوراه  نوچمه  وت 

یبقعلا " ص 120 . رئاخذ  " 
نیسح ندش  هداز  رد  سپس  تفگ و  نسح  هدش  هداز  ماگنه  رد  ارنیا  دیا - هداهن  يو  رب  یمان  هچ  منیبب  دیرایب  ار  مرسپ  يو : نخس  و  - 13
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یلع . رسپ  نسحم  ندش  هداز  رد  نینچمه  و 
نابح و نبا  ریرج و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  دمحا  ینطق و  راد  هار  زا  لامعلا " ج 7 ص 107 و 108 - زنک  " ج 3ص 180 "  كردتسملا  "  

بیطخ . مکاح و  یقهیب و  یبالود و 
دیئوجب . ار  مرسپ  ود  دندوب : هدشمگ  نیسح  نسح و  هک  یماگنه  رد  يو  نخس  و  - 14

لامعلا ج 7 ص 108 . زنک  " 
دننم . يوبشوخ  لگ  ود  مرسپ  ود  نیا  یتیگ ، همه  زا  نیسح : نسح و  هرابرد  يو  نخس  و  - 15

لامعلا " ج 6 ص 220 و ج 7 ص 109 زنک  قعاوص " ص 114 "  " 

هحفص 257 ] ] 

تفر . نم  دزن  زا  مرسپ  يو : نخس  و  - 16
دوخ ج 4 ص خـیرات "  رد "  رکاسع  نبا  زین  روصنم ، رپ  دیعـس  یقهیب و  مکاـحو و  یناربط  يوغب و  تسا و  هدروآ  دـمحا  ار  شرازگ  نیا 

لامعلا "ج 6 ص 222 و ج 7 ص 109 . زنک  هب "  دیدرگرب  زین  دوخ ج 8ص 36 و  خیرات "  رد "  ریثک  نبا  317 و 
دروآ . رد  ار  شدنزرف  رد  میهاربا  هک  مدروآ  رد  ادخ  هانپ  هب  اهدنزگ  زا  ار  ودنآ  هنوگنامه  ات  دیرایب  ار  مرسپ  ود  يو : نخس  و  - 17

رکاسع " ج 4 ص 209 . نبا  خیرات  " 
نک ! اهر  ار  ملد  هویم  دنزرف و  سنا  وت  رب  سوسفا  نسح  هرابرد  سنا  هب  يو  نخس  و  - 18

لامعلا " ج 6 ص 222 . زنک  " 
رجح ص 114 . نبا  زا  قعاوص "  دنا " . یتشهب  ناناوج  رورس  نیسح - نسح و  مرسپ - ود  نیا  يو : نخس  و  - 19

منادنزرف . ردپ  تسا و  نم  داماد  ومع و  رسپ  ردارب و  نیا  یلع : هرابرد  يو  نخس  و  - 20
لامعلا " ج 6 ص 154 . زنک  " 

ما . هداهن  مان  نیسح ) نسح و  - ) ریبش ربش و  نوراه - رسپود  مان  اب  ناسمه  ار  مرسپ  ود  نیا  يونخس : و  - 21
لامعلا " ج 6 ص 222 . زنک  قعاوص " ص 115 "  " 

مامنه هک  دزیگنارب  ارم  نادنزرف  زا  يدرم  ات  دنک  زارد  نادنچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـنامن  زور  کی  زج  هب  یتیگ  زا  رگا  يو : نخـسو  - 22
مدنزرف . نیا  زا  تفگ  دز و  نیسح  تشپ  هب  تسد  اب  تدنزرف ؟ مادک  زا  ادخ  هتخیگنارب  يا  تفگ : ناملس  دشاب . نم 

یبقعلا " ص 136 . رئاخذ  " 
رـسپ منم  ربمایپ ، رـسپ  منم  یلع ، رـسپ  نسح  منم  شیاه : ینارنخـس - زا  یکی  رد  يو - رب  ادخ  دورد  نسح  ربمایپ - هداز  نخـس  زین  و  - 23

هب  ار  مدرم  ادخ  روتسد  اب  دوب و  نکفا  غورف  یغارچ  هک  نآ  رسپ  منم  هدنهد ، میب  زیهرپ و  رسپ  منم  هدنرآ ، دیون 

هحفص 258 ] ] 

دناوخ . یم  وا  يوس 
هدمآ درگ  دئاوزلا =  عمجم  دیدحلا " ج 4 ص 11 "  یبا  نبا  حرش  یبقعلا " ص 138 و 140 "  رئاخذ  " ج 3 ص 172 "  كردتسم  "  

يواربش ص 5 . زا  فاحتا "  اه " ج 9 ص 146 "  ینوزفا 
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نیا هتبلاهک  یتفگ  تسار  تفگ : رکبوب  يآ و  دورف  مردـپ  ياج  زا  دوب : شکاپ  ياـین  ربنم  رب  هک  یماـگنه  رد  رکبوب  هب  يو  نخـس  و  - 24
نم . ردپ  ربنم  هن  تساوت  ردپ  ربنم  يرآ  تفگ  رکبوب  يآ و  ریز  هب  مردپ  ربنم  زا  رگید : یشرازگ  هب  و  تسا ، وت  ردپ  نآ  زا  اج 

یطویس ص 54 زا  ءافلخلا "  حیرات  قعاوص " ص 108 " دیدحلا " ج 2 ص 17 " ، یبا  نیا  حرش  هرضنلا " ج 1 ص 139 "  ضایرلا  " 
لامعلا " ج 3 ص 132 . زنک  " 

دیراپس . كاخ  هب  هدیزگرب - ربمایپ  مردپ - دزن  ارم  شگرم : زا  سپ  شرافس  يارب  يو  نخس  و  - 25
يواربش ص 11 . زا  فاحتا "  " 

، نم ردپ  ربنم  هن  تسا  وت  ردپ  ربنم  يرآ  تفگ  رمع  يآ و  دورف  مردپ  ربنم  زا  رمع : هب  وا - رب  دورد  نیسح  ربمایپ - هدازرتخد  نخس  و  - 26
یئوگ ؟ نخس  هنوگ  نیا  هداد  روتسد  یسک  هچ 

رکاسع " ج 4 ص 321 . نبا  خیرات  " 
شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دنیادخ - هتخیگنارب  رسپ  ود  نیسح - نسح و  ود  نیا  سابع : رسپ  نخس  و  - 27

رکاسع " ج 4 ص 28 322 و 212 . نیا  حیرات  " 
میدینش  ار  وت  نخس  ادخ  هتخیگنارب  رسپ  يا  نیسح : خساپ  رد  نیق  رسپ  ریهز  نخس  و  - 28

نایزات " ج 2 ص 40 . ياه  همان  هوبنا  برعلا =  بطخ  هرهمج  " 
نایم زا  دـنوادخ  هدـیزگرب  هدـمآ :- يواربـش ص49  فاـحتا "  رد "  هچناـنچ  نـسح - ربماـیپ  هداز  رتـخد  كاـپ ، ياوـشیپ  نخـس  و  - 29

تسا . نم  ردپ  ناگدیرفآ ،
متسه  هدیزگرب  ود  دنزرف  دوخ  و  نم - ياین  زا  سپ  هتبلا  و  - 

هحفص 259 ] ] 

متسهرز ود  هدیئاز  یمیس  نم  هدش و  هتخیر  رز  زاهک  تسا  یمیس 
هدمآ :- فاحتا "  زا "  رد ص 57  زین  هچنانچ  يو - نخس  و  - 30

دیسانش یم  ار  وا  هاگیاج  امش  هک  یسک  نآ  رسپ  منم 
تسین ؟ نم  ياین  وردپ  دنوادخ  هتخیگنارب  رگم  هدناشوپن . یکاخ  درگ و  ار  تقیقح  هرهچ  و 

متسه . هتفه  ود  هام  نم  دننک  ناهنپ  يور  نارتخا  هک  هاگنآ  "

داب :- ود  نآ  رب  دورد  هک  نیسح  رسپ  یلع  راک - هدجس  ياوشیپ  شیاتس  رد  قدزرف  نخس  و  - 31
تسادخ . ناگدنب  همه  زا  سک  نیرتهب  رسپ  نیا 

هتسجرب  هزیکاپ و  هدیزگرب و  راگزیهرپ  تسا  نیا 
نانآ :- رب  دورد   - بلاط یبا  رسپ  یلع  رسپ  نسح  رسپ  دیز  شیاتس  رد  رشب  نبا  نخس  و  - 32

دیآ  دورف  يا  هپت  لد  هب  هدیزگرب  ربمایپ  دنزرف  نیا  نوچ 
دندرگیم . زبس  رس  ياه  لاهن  نآ  ياه  بوچ  درب و  یم  نایم  زا  ار  یهایگ  یب  یکشخ و 

یک ؟ تسا و  نامدرم  راهب  ینازخ - ره  رد  دیز -
. دنرواین هارمه  هب  یناراب  اه  شخرذآ  واهردنت  هک  هاگنامه 

 " رد هچنانچ   - نانآ رب  دورد  بلاطیبا - رسپ  یلع  رسپ  نسح  رسپ  دیز  رسپ  نسح  شیاتس  رد  یملـسا  هزمح  رـسپ  مصاع  وبا  نخـس  و  - 33
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هدمآ : ج 1 ص 80 - یناوریق - يرصح  زا  بادالا "  رهز 
دراد . دیز  رسپ  نسح  گنهآ  نم  شیاتس 

هحفص 260 ] ] 

دنهد ، یم  یهاوگ  نیفص  رد  یئاهروگ  منخس ، یتسرد  رب  و 
یلع - نسحلا - وبا  هک  هاگ  نآ  زا  هک  یئاهروگ 

دیامن . یم  يزوت  نیک  نآ  اب  ناراگزور  هشیمه  هدش ، رود  نآ  زا 
هدوتس  هب  نآ  هب  ناگدنهانپ  رگا  هک  یئاهروگ 

تفای . دنهاوخ  هانپ  ود  نآ  هیاس  رد  دنرب ، هانپ  یلع  هب  دمحا - ناربمایپ - نیرت 
ناشک  یبیشارس  هب  دندروآ  ریز  هب  ار  هک  ره  دناوت ، ردپ  ود  ود ، نآ 

یناسر  زارف  هب  دنرب  الاب  نانآ  ار  هک  ره  هک  ینآ  هدنزاربوت  اریز 
بادالا "ج 1 رهز  رد "  هچنآ  داینب  رب  دادزردنا - ار  يو  دیز - رـسپ  نسح  هدربمان - نوچ  هک  همره  رـسپ  یلع  رـسپ  میهاربا  نخـس  و  - 34

تفگ : هدمآ - ص 81 
داد  زیهرپ  يراسگ  هداب  زا  ارم  ادخ  هتخیگنارب  رسپ 

دینادرگ . هتخومآ  نادرمناوج  يوخ  هب  ارم  و 
یئاط : مامت  وبا  نخس  و  - 35

تسا . نآ  هنومن  نیرتمک  يزاب  گنرین  یتسردان و  هک  دیتفرگ  شیپ  یئازسان  راتفر  نانچ  وا  ناگتسب  ربمایپ و  نارسپ  اب 
یعازخ : لبعد  نخس  و  - 36

تسج -؟ ادخ  ناتسآ  هب  کیدزن  الاو و  یهاگیاپ  ناوت  یم  اجک  زا  هنوگچ و  سپ 
اهزامن ؟-  هزور و  زا  سپ  مه  نآ 

وا ؟ ناگتسب  ربمایپ و  نادنزرف  رهم  اب  زج 
؟-  ناورم مشچ  دوبک  ردام  ءاقرز - ناگداز  هب  ندیزرو  هنیک  اب  زج  و 

يو : نخس  و  - 37
دایز  ناگداز  هک  يوش  یمن  نیگهودنا  ایآ 

هحفص 261 ] ] 

؟ دنیابرب دسر  شنادنزرف  هب  دیاب  دنام و  ربمایپ  زا  ار  هچنآ 
اه  يزارفرس  وترپ  دنیامن  يدرمناوج  نوچ  هک  دنا  یهورگ  ینامحنخس : و  - 38

دزاس  یم  ناشخرد  ار  ناش  هرهچ  يالاب  نیئاپ و 
دنناوخ  یم  شیوخردپ  ار  ناربمایپ - نیرت  هدوتس  دمحا - دشک  اه  يدنلب  رس  شرامش  هب  راک  رگا 

دروخ یم  دنویپ  تخرد  هنت  هب  يا  هخاش  ره  اریز 
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یخونت : نخس  و  - 39
تسب  راک  هب  ار  وا  ياه  شرافس  گرم  زا  سپ  هک  یسک  دنزرف  ادخ و  هتخیگنارب  دنزرف  يوس  زا 

تسا  هدیناجنگ  ام  شیک  دوپ  رات و  رد  ار  يزاس  هابت  ياه  هزیگنا  هک  ربمایپ  رابت  نمشد  هب 
یهاز : نخس  و  - 40

دننک ، دوبان  روز  ریشمش  اب  ار  امش  هدیزگرب  ربمایپ  نادنزرف 
مهن ؟ مه  رب  هدید  هک  دراذگب  مارآ  باوخ ، رد  ارم  اه  کتخب  هاگنآ  و 

یشان : نخس  و  - 41
. هدینشن نآ  دننام  یسک  مشک  یم  امش  متام  رد  نم  ار  هچنآو  هدش  هراپ  هراپ  امش  هودنا  زا  نم  لد  ناربمایپ - نیرت  هدوتس  دمحا - نارسپ 

دابع : رسپ  بحاص  نخسو  - 42
درادن  ینادننامه  هاگیاپ ، الاو  یلع 

هحفص 262 ] ] 

تسین -  یئادخ  چیه  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  هن  - 
یسانش  یم  هک  تسا  ربمایپ  داینب  نامه  وا  داینب 

دنا . يو  رسپ  ود  دنیامن - يزارفارس  نوچ  وا - رسپ  ود  و 
يو : نخس  و  - 43

ناگدیرفآ  نایم  رد  هاگنآ  دنرب و  یم  ار  ربمایپ  رسپ  رس  ایآ 
دنا ؟ هتخاین  ناج  وا  يور  شیپ  رد  هک  دنتسه  یهورگ 

يو : نخس  و  - 44
ناشدنزرف  ود  وا و  نیشناج  هب  دمحم و  هب  دنگوس 

مظاک قداص و  رقاب و  هب  و  نیدباعلا ) نیز  تسرپادخ =(  نآ  هب  و 
يو : نخس  و  - 45

ناشکاپ  دنزرف  ود  وا و  نیشناج  دمحم و  هب  دنگوس 
ناتسرپ  ادخ  رورس  هب  و 

يروص : نخس  و  - 46
ناهج  رانک  هشوگ و  رد  یلع  نارسپ  و  دمحا - ناربمایپ - نیرتهدوتس  نارسپ  يور  نیا  زاو 

تسا . نآ  ندرکراتفرگ  یپ  رد  یچراکش  هک  دننام  یم  هدش  هدنار  راکش  هب 
یملید : رایهم  نخس  - 47

دننک ؟ يوریپ  امش  زا  ربمایپ )  ) يو نارسپ  نامرف ، مادک  اب 
تسا ؟ وا  یهارمه  يوریپ و  رد  امش  دوخ  يزارف  ندرگ  هک  نیا  اب 

يو : نخس  و  - 48
دوب  هفیقس  زور  ربمایپ  دنزرف  يا 
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تخاس . راومه  البرک  يوس  هب  ار  وت  هار  هک 
دنداهن . يا  هناشن  ادخکیپ  نادنزرف  يارب  رباج : نبا  نخس  و  - 49

هحفص 263 ] ] 

. دشابنهتخانش هک  تسا  یسک  نآ  زا  هناشن  یتسار  هب 
يواربش : نخس  و  - 50

لوتب  يارهز  تردام  هب  ادخ  هتخیگنارب  رسپ  يا 
دنا  هتسب  يو  رب  دیما  مدرم  هک  وت  ياین  هبو 

هدیزگرب -! ربمایپ  دنزرف  يا  وت - هک 
ینام . یم  رس ، ناور و  درخ و  هب  ناراوگرزب  نایم  رد 

هتفرگ و هدـیدان  ار  شربمایپ  هماـن  نیئآ  دـنوادخ و  هماـن  هدـمآ و  هکداد  شیاـمن  تسرد  ار  هفیلخ  راـک  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  همه  نیا  اـب 
رادساپ ای  هیقف  نآ  دراد  يزیوآ  تسد  هچ  و  تسا ؟ هدوب  زاسان  همان  نیئآ  همان و  نآ  اب  هک  هتسیرگن  شریذپ  هدید  هب  ار  يراصنا  نآ  نخس 

همه نیا  دوـخ  يورشیپ  رد  هک  نآ  اـب  دریگب ؟ ار  ناـیراصنا  زا  یکی  تشادرب  سانـشان ، يا  هدنیارـس  نخـس  هب  یمرگتـشپ  اـب  هـک  شیک 
دنیب ؟ یم  يزات  گنهرف  ثیدح و  نآرقزا و  رگنشور ، ياهزارف 

دزد رفیک  هرابرد  رکبوب  تسردان  يرواد 

اپ کی  وتسد  کی  هک  درک  يدزد  يدرم  داب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوب - راگزور  هب  هک  دـنا  هدروآ  هدـیبع  وبا  رتخد  هیفـص  ناـبز  زا 
زا دوخ  يوشتـسش  هب  نآ  اب  هک  دراذـگاو  ار  وا  تسد  دربب و  شرگید  ياـپ  اـت  تساوخ  داـب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوب - سپ  تشادـن ،

يربب ار  شرگید  تسد  دیاب  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  هن  تفگ  رمع  سپ  دتفا  دـنمدوس  اروا  دزادرپ و  اه  یگدولآ 
دندیربب . شرگید  تسد  ات  دومرفب  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - سپ 

هدیرب ار  یـسک  ياپ  کی  تسد و  کی  هکنآ  زا  سپ  ات  تساوخ  داب - دونـشخ  يو  وا  ادخ  رکبوب - هک  دنا  هدروآ  دـمحم  رـسپ  مساق  زا  و 
يربب  دیاب  ار  وا  تسد  همان - نیئآ  داینب  رب  تفگ :  - داب دونشخ  يو  زا  ادخ  رمع - دنرببار و  شرگید  ياپ  دندوب 
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هـشیر ندـنکرب  راگزور و  شمارآ  ناگمه و  شیاسآ  زا  يرادـساپ  يارب  هکنیا  اب  دـناد  یمن  ار  دزد  رفیک  هفیلخ  هک  تسا  اـه  یتفگـش  زا 
رد ص هک  يا  همانرب  ندرک  هدایپ  زا  شیپ  هکنآ  روآ  تفگـش  زاب  تسا و  نیمه  تسناد  دـیاب  هک  یئاهروتـسد  نیرتریگ  مشچ  زا  یهاـبت ،

یهاگآ يو  نارای  زا  درگنب و  ربمایپ  همان  نیئآ  دنوادخ و  همان  رد  هک  نآ  یب  هتخادرپ ، یـسرداد  هب  هدزباتـش  دـنا  هتـسب  يو  هب  میتفگ   247
دزادرپ . تروشم  هب  دهاوخی و 

روتـسد نیمه  شراک  زاغآ  رد  يو  ياج  هب  نتـسشن  زا  سپ  دوخ  ارچ  هدروآ  تسار  هار  هب  ار  يو  دمآ  شیپ  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  هزات  و 
مود . پاچ  زا  مشش ص 136  دلج  هب  دیرگنب  ؟ تسا هداد  شتسود  نامرف  نوچمه  ینامرف  هدرک و  شومارف  ار 

گیر هدرم  زا  گرزب  ردپ  هرهب  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 
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هک هنوگ  نیا  هب  تسناد  یم  ناسکی  ردپ  اب  ار  گرزب  ردپ  هرهب  رکبوب  هک  دنا  هدروآ  ریبز  رسپ  دیعـس و  وبا  نامثع و  سابع و  رـسپ  نابز  زا 
هب يزیچ  يو  گیر  هدرم  زا  دشاب  هتشاد  ردپ  یـسک  رگا  هچنانچ  تخاس  یمنزابنا  نیا  اب  نانآ  داد و  یمن  ناردارب  هب  يا  هرهب  يو  ندوب  اب 

داد . دیابن  نارهاوخ  وناردارب 
زا سکچیه  دوب  هدـنز  يو  هک  یماگنه  اـتو  هدـشن  هتفرگ  شا  هتخیگنارب  هماـن  نیئآو  دـنوادخ  هماـن  زا  هفیلخ ، تشادرب  نیا  دـیوگ : ینیما 

راوتـسا يو  تشادرب  ات  دـهاوخب  گیر  هدرم  گرزبردـپ  کی  يو  راگزور  رد  هک  درکن  دـمآ  شیپ  تسبن و  راـک  هب  ار  نآ  ربماـیپ  ناراـی 
دنیوگ  یبطرق - يراخب و  هتشون  هب  و  ددرگ و -
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ردهک دوب  گرزب  ردپ  نیتسخن  باطخ - رـسپ  رمع - دومنن و  يراگزاسان  يو  تشادرب  نیا  اب  دوب  هدنز  رکبوب  ات  ربمایپ  نارای  زا  کی  چیه 
وا غارـس  هب  یلع  دیز و  یلو  دهدن  وا  ناردارب  هب  يزیچو  دربب  ار  شرـسپ  رـسپ  یئاراد  همه  تساوخ  دیـسر و  گیر  هدرم  هب  مالـسا  ناهج 

مشـش ص 215 دلج  رد  زین  هنیمز  نیا  رد  هک  يربب  دیاب  ناردارب  زا  یکی  هزادنا  هب  اهنت  ینکب و  یناوت  یمن  يراکنینچ  وت  دنتفگ  هدـمآ و 
نیـشناج تشگب  هفیلخهار  زا  گرزب ، ردـپ  هرهب  هنیمز  رد  هـک  یـسک  نیتـسخن  سپ  میدـنار  نخـس  یگدرتـسگ  هـب  مود  پاـچ  زا  ات 218 

اب زاسان  یتشادرب  ار  دوعسم  رسپ  تباث و  رـسپ  دیز  رمع و  رـسپ  هللا  دبع  نامثع و  یلع و  رمع و  دمآراک و  رـس  يو  زا  سپ  هک  دوب  شدوخ 
فسوی و وبا  یعازوا و  کلام و  ار  نخـس  نیا  دنرب و  یم  گیر  هدرم  زا  يا  هرهب  زین  گرزب  ردپ  ندوب  اب  ناردارب  دنتفگ  یم  دوب و  هفیلخ 

دنا  هتفریذپ  زین  یلیل  یبا  نبا  یعفاش و  دمحم و 
زیچ همه  زا  رترب  يادخ  نخـس  هب  هتـسناد و  یم  ردپ  ياج  هب  ار  گرزب  ردـپ  وا  هک  دـنا  هدیـشارت  وا  يارب  يا  هناهب  هفیلخ  هب  هتـسباو  هورگ 

يارب ار  ردپ  هژاو  ندرب  راک  هب  اریز  ... مدآ " نارسپ  يا  دیوگ " : هک  اجنآ  زین  دینک " و  يوریپ  میهاربا  ناتردپ  شیک  زا  هک : هدوب  مرگتشپ 
هدولاش دناوت  یمن  ندرب  راک  هب  هنوگ  نیا  یتسرد  هک  تسین  هدیـشوپ  سکچیه  رب  یلو  تسا . هدیـشخب  يراوتـسا  یتسرد  هب  گرزب  ردـپ 

هب گرزب  ردام  يارب  ردام  هژاو  ندرب  راک  هب  ینیب  یمن  میراگنیب ، ناـسکی  اهروتـسد  همه  رد  ار  گرزب  گرزب  ردـپ  ردـپ و  هک  دـشاب  نآ 
زا  وا  هرهب  هک  ددرگ  زیوآ  تسد  هتسناوتن  نیا  یلو  گرزب "  ردام  دنیوگ " : زین  نآ  ندناسانش  رد  تسا و  تسرد  یتسار 

هحفص 266 ] ] 

هب گیر  هدرم  کی  شش  زا  رتشیب  دشاب  هتـشاد  یناردارب  وگرزب  ردام  هدرم  رگا  میتفگ ، هچنآ  همه  اب  دشاب و  ناسکی  ردام  اب  گیر  هدرم 
هدمآ شا  هتخیگنارب  همان  نیئآ  وادخ  همان  رد  هچنآ  داینب  رب  ردام  هرهبهکنآ  اب  هدومنن  يراگزاسان  نخس  نیا  رد  مه  یـسک  دسر و  یمن  وا 

تسا . موس  کی 
مک تسد  یشزرا  جرا و  هفیلخ  تشادرب  رگا  دنا و  هدیشارتن  ار  هناهب  نیا  هتسب - رـس  يا  هنوگ  هب  دنچ  ره  زینربمایپ - نارای  نیتسخن  هزات  و 
ور تشادرب  نیا  نتسب  راک  هب  زا  ار  وا  هدومن و  راگزاسان  باطخ  رسپ  رمع  اب  دیز  هارمه  یلع  هک  هاگنآ  درمـش و  اور  ار  نآ  ناشیا  زایکی 

دمآ . یم  نایم  هب  ود  نآ  رب  يریگ  هدرخ  رد  ینخس  دنتخاس ، نادرگ 
هب ار  گرزب  ردپ  رکبوب ، یلو  دوب  هتـشذگ  ربمایپ - زا  يا - همان  نیئآ  گرزب  ردپ  هرهب  يارب  هدروآ  نسح  زا  یمراد  هک  یـشرازگ  داینب  رب 

ردپ هرهب  يارب  هک  دناسر  یم  هتـسب  رـس  نخـس ، نیا  دندوب و  هاوخلد  هب  وا  هویـش  ندراذگاو  نتـسب و  راک  هب  رد  مدرم  تفرگ و  ردـپياج 
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يراگزاسان وا  اب  دوخ  شنیزگ  تساوخ و  اب  زین  مدرم  دومن و  يراگزاسان  نآ  اب  هفیلخ  هک  دـنراذگ  نشور  يا  هماـن  نیئآ  ربماـیپ  گرزب ،
دنتسب راک  هب  ار  دنمجرا  همان  نیئآ  نآو  هدومن 

نارتهک هب  ندیشخب  یئاورنامرف  رد  هفیلخ  تشادرب 

زا هک  یسک  رب  دنناوت  یم  نارتهک  هک  دوب  نآ  رب  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکب - وب  دسیون : یم  هیوبنلا " ج 3 ص 386  هریسلا  رد "  یبلح 
شیک هتـسیاش  هچنآ  هب  نتـساخرب  يارب  نارتهک  هک  دوشیم  هاگ  اریز  تسا  نیمه  تسرد  ناینـس  دزنو  دـنبای  یئاورناـمرف  تسا  رترب  ناـنآ 

دنرت . هاگآ  دبای  یم  نامزاس  نآ  يرای  هب  ناتسد  ریز  راگزور  هچنآ  يارب  اهراک و  يارب  یئوج  هراچ  رد  دنراد و  رتشیب  یئاناوت  تسا 
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شیپ دوـخ  رب  ربماـیپ  ینیـشناج  يارب  ار  حارج  هدـیبع  وـبا  باـطخ و  رـسپ  رمع  هک  تسا  هدـینادرگ  رکبوـب  راـکزیوآ  تسد  ار  نیا  یبـلح 
دیهد . يربنامرف  تسد  دیهاوخ  هک  درم  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  تفگ : تخادنا و 

یخساپ رد  هاگنآ  متسین و  امش  زا  رتهبهکنآ  اب  مدش  امش  تسرپرـس  درآ : یم  رکب  وب  زا  ار  نخـس  نیا  دیهمتلا " ص 195  رد "  ینالقاب  و 
ناتـسادمه وا  زا  يربنامرف  رد  نوچ  یلو  تسه  وا  زا  رترب  یـسک  هدوت  نایم  رد  هتـشاد  رواب  يو  هک  دوب  دناوت  یم  دسیون : یم  نآ  نوماریپ 

دیامنن یندـش  نارترب  نتـشامگ  رب  رگا  هک  دـناسرب  اـت  تفگ  ار  نیا  سپ  دـنداتفا ، یم  رت  هتـسیاش  یهار  رد  وا  يراـی  اـب  هدوت  دـندوب و  رت 
اب ای  دیهد  يربنامرف  تسدود  نآ  زا  یکی  اب  ما  هدیدنـسپ  امـش  ياربار  درم  ود  نیا  تفگ : نانآ  زج  راصنا و  هب  تساور و  نارتهک  یئاوشیپ 
یم نوچ  یلو  تسا  یلع  نامثع و  زا  رتمک  وا و  زا  رتمک  هدیبع  وب  ياه  يرترب  تسناد  یم  هک  نآ  اب  حارج  هدیبع  وباب  ای  باطخ  رسپ  رمع 

درادن . خساپ  هک  تسا  ینخس  زین  نیا  و  تفگ ، هنوگ  نآ  هب  ددرگ  یم  نک  هشیر  يو  دید  اب  بوشآ  دنوش و  یم  ناتسادمه  وا  رب  دید 
نامـسآ و زا  نتفرگ  یناهن  روتـسد  دنچ  ره  تسا  یئادخ  یئاورنامرف  يربمایپ - نوچمه  زین - ربمایپ  ینیـشناج  هک  مینآ  رب  ام  دـیوگ : ینیما 
اب هدمآ  هتـسب  رـس  يا  هنوگ  هب  ار  هچنآ  هک  اه ، نآ  ندناسر  اهروتـسد و  يرگنـشور  هفیلخ  راک  تسادخ و  هتخیگنارب  هژیو  يراذـگ  نیئآ 

راکیپ هب  ربمایپ  هچنانچ  و  دـهنب ، هدـمآ  نآ  يارب  هک  ناهج  زا  يا  هدـیدپ  ربارب  رد  ار  هژاو  ره  دـیاشگب و  ار  اههرگ  دـیوگ ، زاب  یگدرتسگ 
مـشچ دیامنب و  زاب  ار  نآ  رد  هتفهن  ياه  هیال  ات  دنک  راز  راک  زین  وا  دهد  ناشن  هدمآ  دورف  هک  يا  هرهچ  اب  ار  دـنوادخ  نخـس  ات  تساخرب 

هک  دزاس  راکشآ  ار  یئاهزادنا 
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نوچ ای  تشادـن  شریذـپ  یگدامآ  زونه  اه  ناور  هک  تباب  نیا  زا  هاوخ  درادرب - اـه  نآ  يروآداـی  يارب  ار  شیوخياوآ  تسناوتن  ربماـیپ 
مادک ره  ندیزگرب  میا  هتفای  دنوادخ  رد  هک  ینابرهم  نآ  اب  سپ  رگید - یئاه  هزیگنا  ای  دسر  ارف  نآ  ماگنه  ات  درذگب  يراگزور  دیاب  یم 

ینامرفان هاگترپ  زا  دنک و  کیدزن  دوخ  زا  يربنامرف  هارهاش  هب  ار  ناگدنب  رذگهر - نآ  زا  ات - میرامش  یم  وا  ياه  هتسیاب  زا  ار  ود  نیا  زا 
، هتخومآ ناشیا  هب  دنا  هتسناد  یمن  ار  هچنآو  هدش  ناش  یگدنتسرپ  راتـساوخ  هدیرفآ و  ار  نانآ  هک  هدوب  نیمه  يارب  اریز  دراد - رود  هب  اه 
دنـسانشب و ار  يو  ات  هدیرفآ  ار  ناشیا  هکلب  دنوش  مرگرـس  اهوزرآ  اب  ودنربب  هرهب  دنروخب و  نایاپراچ  نوچمه  ات  هدرکن  اهر  ار  نایمدآ  و 

یئاهروتـسد اب  مه  هتخاس و  راومه  اه  همان  نداتـسرف  ورف  اه و  کـیپ  نتخیگنارب  اـب  مه  ار ، هارنیا  دـنرآ و  تسد  هب  ار  يدونـشخ  دـنناوتب 
هلابند ربمایپ  یگدـنز  تسا  اپ  رـس  رب  یتیگ  هک  یماگنه  نیـسپزاب  ات  يوسکی  زا  نوچ  دیـسر . یم  نامـسآ  زا  هتـسویپ  یپایپ و  هک  یناـهن 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2632 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنانچ دنیاپب - دـیاب  زارد  يراگزور  اه ، نیئآ  زا  مادـک  ره  رگید  يوس  زا  دـنامب و  رادـیاپ  هنادواج  هک  تسین  نیا  وا  تشونرـس  ودرادـن 
ار ـالاب  یگژیو  ودزا  یکی  يو  نیئآ  دریم و  یم  يا  هتخیگنا  رب  نوـچ  هک  تسا  نیا  دـیآ - یمن  رـس  شراـگزور  هاگچـیه  نیئآ ، نیـسپزاب 
هب هدـش  هدراذـگ  هک  نآ  ياهروتـسد  زا  يا  هراپ  دـنا و  هتفاین  تسد  شیوخیئاسر  هب  زونه  هک  دـنا  یناـسک  نآ ، ناوریپ  ناـیم  رد  دراد و 
زین اه  نآ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  هتـساوخ  نانچ  تشون  رـس  هدـماین و  ارف  زونه  اه  نآ  زا  رگید  يا  هراـپ  هب  نتخادرپ  ماـگنه  هدیـسرن و  مدرم 

هتـسیاب كاپ  دنوادخ  رب  هکینابرهم  نآ  هک  نآ  اب  دـننک  اهر  هچیزابهب  ار  هدوت  هک  تسین  هنادـنمدرخ  سپ  همهنیا  اب  دـنوش  هدـیئاز  رترید 
دزیگنارب  ار  یسک  دیاب  یم  تسا - دنمجرا  شا  یگرزب  هک  وا - سپ  دریگ  یمرب  رد  ناسکی  ار  مدرمهمه  تسا  تسا 
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راکشآ دنا  هتـشگرب  ادخ  شیک  زا  هک  ار  یناسکيامن  تسار  ياه  غورد  دینادرگ و  رادروخ  رب  یئاسر  زا  ار  نیئآ  دوخ ، يرگنـشور  اب  هب 
ياه مخز  رپسو - هرز  نوچمه  دوخ - هزین  رـس  غیت و  اـب  دـیامن و  زیچاـن  دوخ  شناد  غورف  اـب  ار  یناداـن  یکیراـت  درادرب و  ناـیم  زا  هدرک 

دشک . يراوتسا  یتسار و  هب  ار  یتساک  يژک و  شیوخ ، نابز  تسد و  اب  دشابوگ و  خساپ  ار  شیک  نانمشد 
هک هتخانـش  هتـسیاب  دوخ  رب  درگن و  یم  ینابرهم  هدید  هب  دوخ  ناگدنب  اب  تسا - دنمهوکـش  سب  شیاه  یبوخ  هک  راگدنوادخ - نوچ  و 

ار یـسک  ناـنآ  يارب  دـیاب  یم  سپ  درادـن ، يراگتـسر  یکین و  يوـس  هب  زج  ار  ناـنآ  يور  دتـسرف و  ورف  ناـشیا  رب  ار  يراـکوکینرابگر 
ادخ و  دشاب ، دوب  ادخ  کیپ  هک  دوخ  ورـشیپ  هدنیامن  اه  هفیظو  همه  رد  دشک و  شود  رب  ار  نیگنـس  رابنارگ  نیا  هتـساخرب و  هک  دـنیزگرب 

ار ناشیاو  دراذگب  یهت  ربهار  زا  ار  هار  هک  تسیناور  دیامنب و  راکشآ - يروتـسد  نخـس و  اب  شا - هتخیگنارب  ربمایپ  نآ  نابز  زا  اروا  دیاب 
هکنیا اب  ینیزگ  یمن  رب  دوخ  ياربینیـشناج  وت  دنیوگ  یم  مدرم  تفگ : شردپ  هب  هللا - دبع  رمع - رـسپ  هک  ینیب  یمن  دنک ، اهر  هچیزاب  هب 

یهابتهب ار  راک  هدرک و  یهاتوک  یئوگ  یم  دنک  اهر  هدوب  شتسد  ریز  ار  هچ  نآ  دیایب و  وا  هک  یشاب  هتـشاد  ینارچ  رتش  ای  ناپوچ  وت  رگا 
رادید يا  هنوگ  هب  ار  یمارگ  گرزب و  يادخ  رگا  تسا ، دنفـسوگ  رتش و  یتسرپرـس  زا  رتراوشد  مدرم  يارب  یتسرپرـس  هکنیا  اب  هدـناشک 

تفگ ؟ یهاوخ  هچ  وا  هب  یشاب  هتشاذگن  دوخ  يارب  ینیشناج  شناگدنب  نایم  رد  هک  ینک 
دوـخ يارب  راذـگم ، تسرپرـس  یب  ار  دـمحم  ناوریپ  وـگب  وا  هب  ناـسرب و  رمع  هب  ارم  دورد  مک ، رـسپ  تفگ : رمع  رـسپ  هـب  هشیاـع  مـه  و 

یبوشآ  مسرت  یم  نم  یتسار  هب  هک  نکم  اهر  دوخ  رس  راسفا  نارتش  هنوگ  هب  ار  نانآ  نیزگ و  رب  ناشیا  نایم  رد  ینیشناج 

هحفص 270 ] ] 

دماجنا . یگتفشآ  هب  ناشراک  هک  دور  یم  نآ  میب  دننک  اهر  هتخیسگ  ماگل  ار  مدرم  رگا  اریز  دهد ، يور 
ششوک هب  ار  دوخ  درخ  تفگ  ار ؟ سک  هچ  تفگ  ینیزگرب . وخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  دوش  هچ  تفگ : ردپ  هب  هللا - دبع  رمع - رسپ  مه  و 

ياج هب  ار  یسک  هک  يرادن  تسود  ایآ  یتسرفب  تنیمز  تسرپرس  یپ  رد  رگا  هک  ینیب  یم  یتسین ، نانآ  راگدرورپ  وت  اریز  ینادب  ات  راداو 
يراد یمن  تسود  ایآ  یتسرفب  تناپوچ  لابند  هب  رگا  هک  ینیب  یم  تفگ : يرآ  تفگ  ددرگ ؟ زاب  نیمز  رس  رب  هک  یماگنه  ات  دناشنب  دوخ 

ددرگ ؟ رب  ات  دراذگب  دوخ  ياج  هب  ار  يدرم 
زیوآ تسد  دیزی  هب  ندیـشخب  ینیـشناج  رد  ار  ریذپان  ارچ  نوچ و  هنادنمدرخ و  روتـسد  نیمه  هک  تسا  نایفـس  وبا  رـسپ  هیواعم  مه  نیا  و 

منک . اهر  نابش  یب  ياه  شیم  زا  يا ، همرنوچمه  دوخ  زا  سپ  يارب  ار  دمحم  ناوریپ  مسرت  یم  نم  دیوگ  یم  هدینادرگ و 
نیرت گزرب  هراـبرد  مدرم  هنوـگچ  دنناتـسادمه  نآنتفریذـپ  رد  همه  هک  ار  هنادـنمدرخ  ياـه  يرگنـشور  هنوـگ  نـیا  متـسناد  یم  شاـک 
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مناد . یمن  نم  دندرک ؟ مهتم  اه  نآزا  یشوپ  مشچ  هب  ار  وا  دنتفرگ و  هدیدن  وا  ینیشناچ  ناربمایپ و 
نیتسار درخ  اریزدنزادرپ  اه  هتخیـسگ  ندز  دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  هب  هک  دـننک  راذـگاو  یناسک  هب  ای   - هدوت هوبنا  هب  ار  راک  نیا  تسین  اور 

يادخ زج  هک  تسا  یئاه  شنم  زاو  ناور  رد  هتفهن  ياه  هیامرـس  زا  اه  نآ  زا  يا  هراپ  هک  دشاب  هتـشاد  دـیاب  یئاهیگژپو  ماما  دـیوگ  یم 
سوه و  زا  نآ  يرای  اب  هک  ناور  یگزیکاپ  ناج و  یکاپ  ناهانگ و  همه  زا  يرانک  رب  نوچمه  دناد  یمن  ار  نآ  اه  یناهن  رب  هاگآ 

هحفص 271 ] ] 

ات دـتفین و  یهارمگ  هب  اهروتـسد  زا  کی  چـیه  هنیمز  رد  نآ  نتـشاد  اب  هک  یـشناد  هنوگ  نیمه  هب  و  دـنیزگ - يرود  اوراـن  ياـه  شهاوخ 
اب هک  دوش  یم  راکـشآ  نورب  ناهج  رد  نآ  زا  یئاه  هشوگ  اـهنت  تسا و  ناـج  ياـفرژ  رد  نآ  يراوتـسا  هک  اـه  شنمزا  يرایـسب  هب  دـسرب 

هتفهن اه  هنیس  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  وت  راگدرورپ  تسیرگن و  ینشور  هب  ار  يروانهپ  نآ  هب  هدرپ  اهنآ  ندرک  هرامـش  اب  ناوت  یم  يراوشد 
او سک  مادک  هب  ار  دوخ  یگتخیگنارب  هک  دناد  یم  رتهب  دنوادخ  و   ) هیآ 69 صصق - هروس 28   ) دناد یم  دننک  یم  راکشآ  ار  هچنآ  دنا و 

دراذگ .
اهاج رتشیب  رد  وا  شنیزگ  دسانشب و  دشاب  اه  شنم  نآ  هب  هتـسارآ  هک  ار  یـسک  دناوت  یمن  درادن  هار  اه  یناهن  هب  وا  شناد  هک  يا  هدوت  و 

نت نارازه  نایم  زا  هک  هاگنآ  داب - دورد  وا  رب  شنادناخ و  ام  ربمایپ و  رب  هک  یسوم - نوچمه  يربمایپ  مینیب  یم  اریز  تسا  هارمه  شزغل  اب 
نامگ هچ  سپ  امنب "  ام  هب  راکـشآ  ار  دنوادخ  دنتفگ  نانآ "  دیـسر  ادـخ  اب  زاین  زار و  ياج  هبنوچ  ماجنارـس  درک  نیچلگ  ار  درم  داتفه 
نیچلگ ار  یکی  دـنراتفرگ  هداـم  راوید  راـچ  رد  دوخ  هک  نآ  اـب  دـننیزگ و  رب  ار  یـسک  دـنیایب و  رازاـب  هچوکمدرم و  هک  نیا  هب  دـیرب  یم 
تـسا ربارب  ناشیا  اب  درادب  تسار  هار  رد  ار  وا  هک  یـسک  هب  يدنمزاین  رد  دوب و  دهاوخن  ناشیا  دننام  یکی  زج  مه  ناشیا  هدیزگرب  دننک ؟

ای دچیپب  راک  زا  يور  ماجرف  هبو  هداتفا  ینادرگرـس  هب  دوخ  هک  دننیزگربار  یـسک  تسین  رود  چیه  دننام و  یم  هناشياه  هنادـند  هب  همه  و 
ور رد  ور  اه  نامرف  اب  نوچ  هک  دشاب  ینادان  ای  شورف  وج  يامن  مدنگ  هک  دنودب  یـسکیپ  رد  ای  دـندرگ  بوشآ  راچد  همانرب  نیا  رـس  رب 
ای دـتفا  ناهانگ  هاگترپ  هب  هتـسنادن  دـنک و  اه  يراکهزب  دـیالایب ، گرزب  ياه  يراکهبت  هب  تسد  هتفاین  ار  اه  يراوشد  زا  یئاـهر  هار  دوش 
رد ار  اهراک  دنهاوخ  هک  اج  نامه  زا  ماگنه  نیا  دنیشن و  يرواد  هب  یگتفیرف  اب  ای  درآ  نابز  رب  هوای  نخـس  هک  دشاب  هتـشادن  اورپ  دنادب و 

دنزادنایب . هتسیاش  یهار 
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دـیزی و هیواعم و  هب  يربنامرف  تسد  مدرم  هک  اج  نآ  رد  ار  يا  هنومن  هک  دـنزغل  یم  هاـگترپ  رد  هتـسنادن  دـنوش و  یمراـچد  يراـکهبت  هب 
تفای . ناوت  یم  دنداد  ناشیوما  نانیشناج 

هک ارچ  دراذگب  مدرمزا  یـسک  يارب  یـشنیزگ  راک  نیا  رد  دیابن  ددنـسپ  یمن  شناگیرفآ  رب  ار  تشونرـس  نیا  هک  نابرهم  راگدیرفآ  سپ 
تسا و هاگآ  اه  يراک  هزیر  اه و  هتفهنزا  هک  نآ  اب  دـناد ؟ یمن  تسا  هدـننیرفآدوخ  هک  نآ  ایآ  تسا ، هدـیرفآ  راکمتـس  نادان و  ار  ناـنآ 
هب هک  دسر  یمن  ار  ینز  درم و  چیه  تسین و  اهراک  رد  نانآ  يارب  یـشنیزگ  دـنیزگ و  یم  رب  ودـنیرفآ  یم  دـهاوخ  ار  هچنآ  وت  راگدرورپ 

دنوادخ و نامرف  زا  هک  نآ  دزادرپ و  شنیزگ  هب  شیوخ  راک  رد  دنارذگ  ار  نآ  درک و  يرواد  يراک  رد  دنوادخ  نوچ  دورگب و  ام  نیئآ 
هیآ 36 ) بازحا  - 33 هروس -  ) تسا هدش  یهارمگ  راچد  اراکشآ  یتسار  هب  دیچیپرس  واهتخیگنارب 

، داد ناشن  همه  هب  مه  ار  هدرپ  هشوگ  نیا  درک  داهنـشیپ  نایزات  ياـه  هورگ  هب  ار  دوخ  نیئآ  هک  زور  نیتسخن  زا  زین  ناربماـیپ  نیرت  گرزب 
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نیا رس  رب  ام  رگا  دیسرپ  وا  زا  ناشیا  هدنیوگ  دیسر  ناشیا  هب  وا  نخس  دناوخ و  ادخ  يوس  هب  ار  هعـصعص  رـسپ  رماع  هریت  نوچ  هک  نادنچ 
ار نآ  یگتـسیاش  وت  هدـید  رد  ایآ  درک  زوریپ  دـنیامن  یم  يراگزاسان  وت  اب  هک  یناـسک  رب  ار  وت  دـنوادخهاگنآ  مینک و  يوریپ  وت  زا  راـک 

دهن . یم  دهاوخب  دوخ  اجک  ره  ار  نآ  تسادخ و  تسد  رد  راک  یتسار  داد  خساپ  میشاب ؟ راک  تسرپرس  ام  وت  زا  سپ  هک  میا  هتفای 
هکنآ  اب  دنشاب  هتشاد  یشنیزگ  راکنیا  رد  دناوت  یم  یگداس  هب  مدرم  هنوگچ 
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دروخ دزو و  اه  شرگن  ینوگرگد  اب  هزات  تسا و  هدـنکارپ  اه  تشادمـشچ  اه و  هتـساوخ  اه و  فال  واـه  شیارگ  راـک ، نیا  نوماریپ  رد 
یئاه هدوت  اه و  هریت  اه و  هورگ  اه و  هتسد  یناوارف  اب  و  هتسجرب ، ياه  شنم  نادرم و  یناور  ياه  هیامرس  یبایزرارد  اهرواب  اه و  تشادرب 

شخپ و شیادـیپ - زور  نیتسخن  زا  هراچیب - ناگداز  مدآ  نایم  هک  یئاه  شکمـشک  اب  مه  نآو  دـنیامن  یم  يراـگزاسان  یئوخدـب  اـب  هک 
تسج . دیاب  اهندش  هریت  هریت  هورگ و  هورگ  اه و  یگتسد  دنچ  هب  هتسباو  ياه  هنیمز  رد  ار  نآ  هشیر  هدوب و  هدنکارپ 

ات ینمـشد ، دایرف و  وگم و  وگب  رگیدـکی و  هب  ندز  یلیـس  مخز و  مشخ ، زا  رپ  ياه  هاگن  اب  تسا  هدوب  هارمهزاغآ  ناـمه  زا  شنیزگ  نیا 
یم كاپ  ار  هچنآ  و  تخیر ، نیمز  رب  اهوربآ  رایـسب  هچ  شنیزگ  نیا  اب  داد و  شینهب  ار  دوخ  ياج  شون  دروخ و  كاچ  اه  هماج  ناـبیرگ 

ار یتیگ  دـیاب  هچنآ  تفر ، نایم  زا  دوب  یـسک  نآ  زا  ینـشور  هب  هچ  نآ  داهن و  یهابت  هب  يور  تسردياه  نیئآ  داتفا ، يراوخ  هب  میراگنا 
رکیپ تخیمایب و  نیمز  كاپ  یئاه  نوخ  دیدرگ ، هتـسب  یتشآ  هار  تخیر و  ورف  مه  رد  شزاس  هدولاش  دـش ، هابت  دزادـنا  هتـسیاش  یهار  هب 

ای شورف  هماج  يرازاب  نآ  هچ  دنتخود ، یئاورنامرف  هب  يدنمزآ  مشچ  دنتـشادن  یگتـسیاش  هک  یناسک  ات  تخیـسگ  مه  زا  نیتسار  مالـسا 
دناشن یم  مدرم  ندرگ  رب  ار  دوخناگدازومع  هک  يا  هدنـشورف  ای  هتخاس ، مرگرـس  ار  وا  رازاب  ياه  تسب  دنبهک و  نارگادوس  یجنایم  نآ 

اورپ و یب  يدـنمزآ  ای  تسم  يراسگ  هداب  ای  رگمتـس  يا  هدـش  دازآ  اـی  دسانـش ، یمن  زاـب  مه  زا  ار  دوخ  يازارد  اـنهپ و  هک  ینکروگ  اـی 
ادخ شیک  ادخ و  همان  هتفرگ و  دوخ  يارب  یـششخب  ار  ادخ  یئاراد  شیوخ و  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  ناسک  نامه  زا  زیگنا  بوشآ 

دندرمش . يزاب  گنرین  یهابت و  زیوآ  تسد  ار 
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تسا ناگدیرفآ  نیرترب  ربمایپ  نیشناج 

راگزور رد  رگا  اریز  دشاب  ناگدیرفآ  نیرترب  شناوریپ  همه  نایم  رد  یتسیاب  ربمایپ  نیـشناج  میدرک  نشور  یگدرتسگ  اب  هچنآ  هدولاش  رب 
نآ ای  هتشاگنا  يرگید  زا  رترب  ار  یسک  هزیگنا  چیه  یب  وا  نتشامگ  رب  اب  ریزگان  تفای  ینوزفا  يو  زا  ای  دوب  وا  دننامه  يرترب  رد  یـسک  وا 

میاهتشادنپ . رترب  تسا  رتورف  هک  ار 
يو شناد  هک  دوشب  يا  هنیمز  نامه  دـنمزاین  يو  دوخ  هک  دـیآ  یم  شیپ  دـشاب ، هتـشاد  مک  ار  یگژیونآ  زا  يزیچ  ماما  کی  رگا  هزات  و 

يراتفرگ زیخاتسر و  نیرتگرزب  هاگ  نآ  تسا و  ناوتان  نآ  ندیشک  زا  وا  يورین  ایدنام  یم  رد  نآ  نتفایرد  زا  وا  شنیب  ای  درادن  نآ  هب  هار 
نخـس ای  دننک  یم  يور  يرگنـشور  زا  یهت  ياه  شرگن  هب  دـنرب و  یم  هانپ  دوخ  رـس  ياهروتـسد  هب  هرـسکی  ای  هک  تسیرگن  دـیاب  ار  اه 

ور ینادرگرـس و  یتسـس و  هب  اـهراک  دـشاب  تسخن  هنوگ  رگا  هک  دـنراد ، یم  راوتـسا  تسار  هار  رد  ار  ناـنآ  هک  دـنریذپ  یم  ار  یناـسک 
نامرف وا  زا  هشیمه  هک  تسج  ار  ربماـیپ  هنومن  دـیاب  ماـما  رد  دـتفا  یم  مدرم  مشچ  زا  ناـشهاگیاپ  زین  مود  هنوگ  هب  دـماجنا و  یم  ینادرگ 
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زا يربنامرف  رانک  رد  ار  ماما  زا  يربنامرفهک  دنربب - ار  وا  نامرف  دـنوادخ  روتـسد  اب  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  يا  هتخیگنارب  چـیه  ام  و  دـنرب -
نایم زا  ار  یناسک  دیرب و  نامرف  ار  هتخیگنارب  دیرب و  نامرف  ار  ادخ  هتفگ : رادنپ - زا  رترب  يادخ  هک - اجنامه  هداهن ، شا  هتخیگنارب  ادخ و 

تسا  نآ  يارب  نیا  دنتسه و  راک  تسرپرس  هک  امش 
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یهت ار  هنیمز  نانچ  وا  ینادان  اسب  هچ  دیادزب و  نایم  زا  اراه  یگدوهیب  و  دراد ، ياپ  رب  دوخ  ياهزرم  رد  ار  يدنوادخ  ياه  نیئآ  دناوتب  هک 
يوریپ هب  ار  نارگید  هک  یتسرپرـس  دننیب  یم  اریز  دنوش  لد  ود  دناوخ  یم  دوخ  هب  ار  نانآ  هک  یـشیک  یتسرد  رد  مدرم  هک  دراذگب  زاب  و 

دیادزب . دراد  نآ  هب  يور  هک  ار  یئاهارچ  نوچ و  دنکيرادساپ و  نآ  زا  دناوت  یمن  دهد  یم  زاوآنآ  زا 
ایآ وگب  دبای " : يرترب  هدوت  زا  ناگمه  رب  درآ و  درگ  دوخ  رد  يا  هنوگ  نیرتاسر  هب  ار  رترب  ياه  شنم  دـیاب  تشذـگ  هچنآ  داینب  رب  سپ 
هک یـسک  ایآ  تسا و  ناسکی  یئانـشور  اب  یکیرات  ایآ  تسا و  ربارب  انیب  اب  روک  ایآ  وگب  دنناد  یمن  هکنانآ  دـنناد و  یم  هک  نانآ  دـنربارب 

هنوگچ هدش و  هچ  ار  امش  دبای ؟ یمن  هار  دنیامنن  هار  ار  وا  ات  هکنآ  ای  تسا  رتراوازـسیئاوشیپ  يارب  دیامن  یم  هار  یتسار  يوس  هب  ار  مدرم 
دینک . یم  يرواد 
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نارگید هاگدید  زا  ربمایپ  ینیشناج 

ناینس هدوت  دزن  ربمایپ  ینیشناج 

هراشا

رب هک  تسایسک  ره  ربمایپ  نیشناج  ناشیا  رادنپ  هب  اریز  دهاوخ  یمن  میدرک  دای  ار  هچ  نآ  همه  دنیوگ ، هورگ  نیا  هک  يا  ینیـشناج  يرآ 
همانرب و  درادهاگن - ار  ناگمه  شیاسآ  دنک و  يرادـساپ  ار  اهزرم  دـناسرب  رفیک  هب  ار  شکمدآ  دربب و  ار  دزد  تسد  هتفای  یگریچ  مدرم 

دهد ماجنا  اراکـشآ  هک  مه  یتشز  راتفر  يارب  هچنانچ  تخاس  رانک  رب  ار  وا  ناوت  یمن  درک  هشیپ  يراکهبت  مه  رگا  و  تسد - نیا  زا  یئاه 
زا کی  چیه  نتفای  هب  يزاین  تسین ، رفیک  راوازـس  شیاه  شزغل  ودرمـش  دیاشن  یتساک  يژک و  ار  وا  ینادان  تفرگ ، وا  رب  يا  هدرخ  دـیابن 

درک . دیابین  یشنزرس  چیه  داد و  يدونشخ  وا  هب  دیاب  اج  همه  رد  میرادن ، وا  رد  هناراوگرزب  ياه  شنم 

ینالقاب راتفگ 

هراشا

ار ام  دـیوگب : یـسک  رگا  تسب . نامیپ  وا  اب  دـیاب  هک  یماما  ياه  شنم  رد  مه  شخب  کـی  دـسیون : یم  دـیهمت ص 181 "  رد "  ینالقاب 
هک تسا  نآ  یکی  وا  ياه  یگژیو  زا  میئوگ : یم  دراد ؟ یئاه  شنم  هچ  تسب  نامیپ  وا  اب  دـیاب  امـشدزن  هک  یماما  مینادـب  ات  دـینک  هاـگآ 

يرواديارب هتـسیاش  هک  دریگب  ياج  یناسک  هگرج  رد  دناوتب  هک  دسرب  شناد  زا  یهاگیاپ  نانچ  هب  زین  هدوب و  شیرق  هریت  زا  دیاب  وا  داینب 
زا ینابیتشپ  اهزرم و  يرادساپ  رد  مه  دـشاب ، انیب  اهدربن  نایهاپـس و  یهد  نامزاس  يرواگنج و  راک  رد  مه  یتسیاب  دنناناملـسم و  نایم  رد 
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مدرم . حلاصم  هب  یگدیسر  ناگدیدمتس و  داد  نداد  نارگدادیب و  زانتسج  هنیک  هدوت و  ینابهگن  ناناملسم و  هورگ 
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. ددرگن بات  یب  نتفوک  هنایزات  ندز و  ندرگ  زا  دوشن و  هریچ  وا  رب  یتسس  یمرن و  اهرفیک  ندینادرگ  ناور  رد  هک  دشاب  یناسک  زا  دیاب  و 
دیآ رامـش  هب  هدوت  نیرت  هتـسجرب  زا  میراذـگ  یم  يرترب  نت  ود  نایم  اه  نآ  هب  شرگن  اب  هک  یئاـه  هنیمز  رگید  شناد و  هنیمز  رد  دـیاب  و 

تسین يزاین  مه  زگره  دوب و  دهاوخ  اور  نارتهک  نتـشامگرب  ماگنه  نآ  هک  دنک  دروخرب  یعنام  اب  ، تسا رترب  هک  نآ  نتخادنا  شیپ  رگم 
رگیدهن و  نایمـشاه - نایم  زا  اهنن  ای  دشابرترب  همه  زا  يریلد  يراکراوس و  رد  ای  دنادب  ار  اه  یناهن  هدوب  كاپ  ناهانگ  همه  زا  شنماد  هک 

دزیخرب . شیرق - ياه  هریت 
زین و  دنراد ؟ يزاین  دشاب - وا  هژیو  اهنت  هک   - نآ زا  يا  هشوگ  يرگنـشور  ماما و  شناد  هبمدرم  ایآ  دنیوگ : رگا  دـسیون : یم  رد ص 185 

ربارب رد  نیئآ و  زا  یهاگآرد  نانآ  وا و  اریز  هن ، میهد  یم  خـساپ  ؟ دزاس راکـشآ  دـبای  یمن  رد  ناـشیا  شناد  ار  هچنآ  دـیایب و  وا  هکنیا  هب 
نداد ناـمزاس  زا : میدرک  داـی  رتـشیپ  هچ  ناـمه  يارب  میئوگ  یم  دـیرامگ ؟ یم  هچ  يارب  ار  ماـما  سپ  دنـسرپب  رگا  دـنناسکی ، نآ  ناـمرف 

ناملسم نایم  اهدمآرد  ندرک  شخب  اهرفیک ، ندینادرگ  ناور  ناگدیدمتس ، داد  نداد  نارگدادیب ، نتـشاد  زاب  اهزرم ، يرادساپ  نایهاپس ،
زا یکی  رگا  و  وا . ندروآ  راک  يور  نتشامگ و  رب  زاام  تساوخ  تسا  نیا  نانمشد . اب  گنج  هب  ادخ و  هناخ  زا  رادید  هب  نانآ  نتشاد  او  و 

هتسیاب هچنآ  هب  دنشک و  هارهاش  هب  ار  وا  ات  دنتسه  يو  رـس  تشپ  هدوت  دینادرگب ، ياج  زا  ار  اه  هویـش  ای  نفرن  تسرد  ار  هار  نیا  ياه  ماگ 
دنزاس . راداوتسا  وا 

زا ماما  دنیوگ  دنمرگتـشپ  اه  ثیدح  هب  دسانـش و  یم  نایمدآ  نوچمه  یئاه  یگژیو  اب  ار  ادخ  هک  یناسک  هدوت  دـسیون : یم  رد ص 186 
ناشیا رکیپ  هب  یبیـسآ  ای  دـیابرب  روز  اـب  ار  مدرم  ياـه  یئاراد  هچ  دـنک - يرگمتـس  يراـکهبت و  دـنچ  ره  دوش  یمن  راـنک  رب  دوخ  تمس 

دیروش  وا  رب  دیابن  يور  چیه  هب  هک  . دنادرگن ناور  ار  اهرفیک  هتخاس  هابت  تسا  نآ  نیا و  زا  ار  هچنآ  دناتسب و  ار  ناهاگنیب  ناج  ای  دناسرب 
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هدولاش رب  ار  تشادرب  نیا  . دنرواین اج  هب  داد  دنوادخ  نامرف  ابزاسان  يروتـسد  رگا  دـنهد و  میب  دـنیوگ و  زردـنا  ار  وا  تسا  هتـسیاش  هکلب 
ناـمامازا دـیاب  هـک  هدیـسر  وا  ناراـی  زا  و  يو - رب  ادـخ  نـیرفآ  دورد و  ربماـیپ - زا  هـک  دـنا  هتـشاد  راوتـسا  یپ  رد  یپ  رایــسب و  یناـنخس 

: دومرف يو - رب  دورد  ربمایپ - یتسار  هب  هک  دنـسانش  دوخ  هژیو  دـنیابرب و  ار  اـه  یئاراد  دـیامن و  يرگ  دادـیب  دـنچ  ره  درک  يرادربناـمرف 
وراکوکین ره  رـس  تشپ  و  یـشبح - يا  هدـنبربارب  رد  ای  دیـشاب - هدـیرب  شوگ  تسد و  يا  هدرب  ربارب  رد  دـنچ  ره  دـیرب  نامرف  دیونـشب و 

ات دـنبوکب ، تتـشپ  رب  ودـنروخب  ار  تا  یئاراد  دـنچ  ره  شاـب  ناـشیا  رادربناـمرف  تفگ : هک  دـنا  هدرک  شرازگ  دـیرازگب و  زاـمن  راـکهبت 
رد ار  همه  هک  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  ياه  شرازگ  هنوگ  نیمه  هب  دـیرب و  ناـمرف  ناـنآ  زا  دـنراد  یم  اـپ  رب  ار  زاـمن  هک  یماـگنه 
يا هنوگ  هب  اهنآ  ینورد  هیال  ندـنایامن  اـب  هارمه  زینار  نآ  اـب  زاـسان  ياـه  شرازگ  میا و  هدرک  داـی  نیلواـتملا "  راـفکا  دوخ "  شراـگن 

دوب . دهاوخ  زاین  یب  یخساپ  ره  زا  ادخ - تساوخ  اب  درگنب - نآرد  سک  ره  هک  میا  هدروآ 
هک دوش  یمن  هزیگنا  دبای  تسد  ماما  زا  رتالاو  یهاگیاپ  هب  دـنچ  یئاه  يرترب  ندروآ  تسد  هب  اب  یـسک  رگا  دـسیون : یم  زین  رد ص 186 

او ار  نارتهک  یتسیاب  دـشاب  وا  زا  رترب  یـسک  میریذـپب  ار  وا  یئاورنامرف  نامیپ  میهاوخ  هک  زاغآ  رد  رگا  هک  دـنچ  ره  مینک  رانک  رب  ار  ماما 
رب هزیگنا  دوخ  هب  دوخ  دهد و  یمن  يور  ام  شیکرد  يدمآ  شیپ  دیآ  دـیدپ  يرگید  رد  نآ  زاسپ  هک  اه  يرترب  ینوزفا  اب  یلو  میراذـگ 
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ار ماما  یئاورنامرف  نامیپ  هکنآ  زا  سپ  رگا  میدروآ : شیوخ  نیئآ  مه  نارای  زا  هک  تسا  نخس  نآ  دننامنیا  ددرگ و  یمن  شنتخاس  رانک 
هب ناـمیپ  دوب  هنوـگ  نآ  هب  نتـسب  ناـمیپماگنه  رد  رگا  هک  دـنچ  ره  تسین  شا  يراـنک  رب  هزیگنا  دادـیور  نیا  دـیدرگ  راـکهبت  میتفریذـپ 

تفر . رگید  یسک  غارس  هب  دیاب  دش و  یمن  هتسب  یتسرد 

نارگدادیب ناراکهبت و  ربارب  رد  مدرم  ندرک  هدرب  يارب  يزاس  ثیدح 

دیاب هک  دـناسر  یم  همه  هداهن و  اـه  نآ  رب  تشگنا  هتـسب  رـس  ینـالقاب  هک  رایـسب  ياـه  شرازگ  نآ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  و  دـیوگ : ینیما 
دنچ  ره  دوب  ناماما  رادربنامرف 
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دوش . یمن  رانک  رب  دش  راکهبت  ماما  رگا  هک  نیا  زین  دنهدن و  هرهب  ار  نارگید  هدینادرگ  دوخ  هژیو  ار  اه  یئاراد  همه  دنشاب و  رگدادیب 
داتسرف ورف  اریئوکین  دنوادخ ، ات  میتسیز  یم  اه  يدب  نماد  رد  ام  مدیسرپ  ار  ادخ  هتخیگنارب  هک : دنا  هدروآ  نامی  رسپ  هفیذح  نابز  زا  - 1

راک رد  یئوکین  يدب  نآ  زا  سپ  ایآ  مدیـسرپ  يرآ  داد  خساپ  تسه ؟ راک  رديدب  مه  زاب  یکین  نیا  زا  سپ  ایآ  مینآ ، هانپ  رد  ام  نونکا  و 
یناـماما نم  زا  سپ  تفگ  دوـش ؟ یمهنوـگچ  متفگ  يرآ  تفگ  تسا ؟ راـک  رد  يدـب  یئوـکین  نآ  زا  سپ  اـیآ  متفگ  يرآ  تفگ  تسا ؟

ياه لد  هک  دنتـسیا  یم  ناشیا  نایم  رد  ینادرم  يدوز  هب  دننک و  یمن  راک  نم  هویـش  رب  دنبای و  یمن  هار  نم  يربهار  اب  هک  دـمآ  دـنهاوخ 
ار اورنامرف  داد : خـساپ  منک ؟ هچ  مدـید  ار  راـگزور  نآ  رگا  ادـخ  هتخیگنارب  يا  متفگ  ناـیمدآ . رکیپ  رد  تسا  ناـنمیرها  ياـه  لد  ناـنآ 

نامرف ونـشب و  مه  زاب  دـیبوک  مه  رد  ار  ترکیپ  تفرگ و  ار  تا  یئاراد  رگا  ینادرگ و  یم  شوگ  هزیوآ  ار  يو  نخـس  يرب و  یم  ناـمرف 
ربب .

یقهیب " ج 8 ص 157  ننس  ملسم " ج 2 ص 119 و "  حیحص  " 
ناـتنایاوشیپ نیرتهب  تفگ : یم  مدینـش  يو - ربادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  زا  هک  تسا  هدروآ  یعجـشا  کـلام  رـسپ  فوع  - 2

ناشنمشد هک  دننانآ  امش  ناماما  نیرتدب  دنتسرف و  یم  دورد  امش  رب  دیتسرف و  دورد  نانآ  رب  دنراد ، ناتتسود  ودیراد  ناشتسود  هک  دننانآ 
يزور نینچ  رگا  ادخ  هتخیگنارب  يا  میتفگ  تفگ : دینک  یم  نیرفن  ار  نانآ  دننک و  یم  نیرفن  ار  امـش  دنراد و  یم  ناتنمـشد  دیراد و  یم 

یئاورنامرف سک  ره  راهنز  هن . دنراد  یم  ياپ  رب  امـش  نایم  رد  ار  زامن  هک  هاگنآ  ات  داد  خساپ  میوشن ؟ ادج  نانآ  زا  هنازوت  نیک  دـیآ  شیپ 
تسد یلو  دشاب  دنسرخان  تسادخ  نامرف  اب  زاسان  هچ  نآ  ماجنا  زا  دیاب  دهن  یم  اپ  ریز  ار  ادخ  نامرف  وا  هک  دید  دیدرگ و  يو  تسرپرس 

دزاسن ادج  نارادربنامرف  نایم  زا  ار  دوخ 
یقهیب " ج 8 ص 159  ننس  ملسم " ج 2 ص 122 "  حیحص  " 

: دیسرپ يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ  زا  یفعج  دیزی  رسپ  هملس  - 3
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هچنآ میهد و  ماجنا  تسا  ام  ندرگ  هب  ناشیا  ربارب  رد  هچنآ  دـنهاوخب  ام  زا  هک  دنتـساخرب  ام  رـس  رب  یناـیاورنامرف  رگا  ادـخ  هتخیگنارب  يا 
زا يور  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  مینکهچ ؟ یئامرف  یم  ماگنه  نآ  رد  دـنراین ، اج  هب  تسا  ناشیا  ندرگ  هب  ام  رباربرد 

ندرگ رب  دنا  هداد  نآ  ماجنا  هب  روتسد  ار  امـش  هچنآ  هک  دیـشاب  رادربنامرف  ونـش و  نخـس  داد : خساپ  دیـسرپب ، هرابود  نوچ  و  دینادرگب ، وا 
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ناشیا . ندرگ  رب  دنا  هداد  نآ  ماجنا  هب  روتسد  ار  ناشیا  هچنآ  تسا و  امش 
یقهیب " ج 8 ص 158  ننس  ملسم " ج 2 ص 119 "  حیحص  " 

نامرف رگا  سپ  دیربب  نامرف  دنشاب  هچ  ره  ار  دوخ  نایاورنامرف  تفگ : يو - رب  ادخنیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  یتسارهب  مادقم : زا  - 4
رگا دیبای و  یم  شاداپ  يرادربنامرف  اب  امش  مه  دنسر و  یم  شاداپ  هب  هار  نآ  زا  ناشیا  مه  دوب  گنهامه  امش  هب  نم  نخس  اب  امش  هب  نانآ 
اریز دـیالآ  یمن  امـش  نماد  تسا و  ناشدوخ  ندرگ  هب  شهانگ  مدوب  هدادـن  روتـسد  نآ  هب  ار  امـش  هک  دـنداد  يراـک  هب  روتـسد  ار  اـمش 

ام راـگدرورپ  دـیئوگ  یم  سپ  تسین  یمتـس  دـیوگ  یم  سپ  تـسین ؟ یتمـس  اـم  راـگدرورپ  دـیئوگ  دـینک  رادـید  ار  ادـخ  هـک  یماـگنه 
مه ام  يدیزگرب و  ام  نایم  رد  ناشیا  يارب  ینانیشناج  میدرب و  نامرف  ناشیا  زا  وت  روتسد  هب  ام  یتشاد و  لیـسگ  ام  يوس  هب  یناگتخیگنارب 

: دـیوگ یم  ادـخ  تفگ : ربمایپ  میدوب  ناشیا  رادربنامرف  ام  يدـینادرگ و  ام  ياورنامرف  ار  ینایاورنامرف  میدرب و  نامرف  نانآ  زا  وت  روتـسدهب 
كاپ . امش  نماد  تسا و  ناشیا  رب  نآ  هانگ  دیتفگ  تسار 

یقهیب " ج 8 ص 159  ننس  " 
نم زا  سپ  وت  دیاش  هیما  وبا  يا  تفگ : نم  هب  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  باطخ - رـسپ  رمع  تفگ : هک  دنا  هدروآ  هلقع  رـسپ  دـیوس  زا  - 5

نامرف  ار  ماما  سپ  ینامب 
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نک یئابیکش  دربب  ار  وت  هرهب  رگا  ونک  یئابیکش  دیامرف  يراک  ارت  رگا  نک و  یئابیکش  دنزب  ار  وت  رگا  دشاب ، یـشبح  يا  هدرب  دنچ  ره  رب 
مونش یم  وگبدهاک  یم  دوخ  شیک  هب  وت  یگتسباو  زانآ  ماجنا  هک  داد  يراک  هب  روتسد  ار  وترگا  نک و  یئابیکش  دزرو  متس  وت  رب  رگا  و 

ار - دوخ  شیک  هن  و  مهد - یم  ار  منوخ  مرب و  یم  نم  نامرف  و 
هتـشاگن رب  دوخ  يرگنـشور  رد  يوون  دوش ، یمن  رانک  رب  دیامن  يراکهبت  ماما  رگا  دنیوگیم  هدوت  هک  هدوب  نانخـس  نیمه  زیوآ  تسد  اب 

دای ملـسم "  حیحـص  زا "  هک  یئاه  ثیدح  ریز  رد  هدـش  پاچ  ناورهار " ج 8 ص 36  يامنهر  يراسلا =  داـشرا  راـنک "  رد  هک  ملـسم 
شکمشک هب  ناش  یتسرپرس  رد  دنراد  ندرگ  رب  اراهراک  یتسرپرـس  هک  یناسک  اب  تفایرد : دیاب  نینچ  شرازگ  نیازا  دسیون : یم  میدرک 
راگزاسان مالـسا  ياه  هدولاش  اب  یتسار  هب  دیناد  یم  هک  دینیبب  نانآ  زا  ار  یتشز  رایـسب  راک  نانچ  رگم  دـیریگن  هدرخ  نانآ  رب  دـیزادرپن و 

دیروشب و نانآ  رب  هکنیا  یلو  دیرآ ، نابز  رب  دیدوب  اجک  ره  ار  تسرد  نخس  دیرامـشب و  دنـسپان  ار  ناشراک  دیدید  نینچ  رگا  سپ  تسا 
زا یکی  اه  ثیدح  میدنار  نخس  هک  هنیمز  نیا  رد  دنشاب و  رگدادیب  راکهبت و  دنچ  ره  تساوران  ناناملسمهمه - تشادرب  هب  دینک - راکیپ 
هب ربمایپ  نیشناج  رگا  دسیون - یم  هک  اج  نآ  ات  دوش - یمن  رانک  رب  يراکهبت  اب  ناطلس  هکدنناتسادمه  ناینس  دروآ و  ناوت  يرگید  تشپ 
هقف زا  ینـس  ياه  هدوت  دـیآ و  نایم  رد  گنج  بوشآ و  ياپ  رگم  درک  رانک  رب  ار  وا  دـیاب  دـنیوگ  یخرب  دـیالآ  یهاـبت  هب  تسد  ناـهگان 

تسا مدرم  نآ  زاار  هچ  ره  دیامن و  يرگدادیب  يراکهبت و  دنچ  ره  دز  رانک  ار  وا  دیابن  دنیوگ  ناسانش  تدیقع  ناناوخ و  ثیدح  ناناد و 
دنهد . میب  زردنا و  ار  يو  دیاب  هکلب  دیروش  وا  رب  دیابن  دوش و  یمن  رانک  رب  زین  هویش  نیا  اب  هک  دنادرگ  هابت 

رورس رب  يزیوآ  تسد  هچ  اب  دندش  رد  هب  نیتسار  شیک  زا  دنتسکش و  نامیپ  هک  ناشیا  ناوریپ  ریبز و  هحلط و  هشیاع و  سپ  دیوگ : ینیما 
ناگدنورگ ياورنامرف  ام 
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نیا هک   - دوب هدناسرن  ماجنا  هب  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  هداد و  هانپ  ار  نامثع  ناگدنـشک   - يو رب  ادـخ  ياهدورد  وا - هک  میتفرگ  ؟ دـندیروش
نشور و یئاه  همان  نیئآ  هراچیب - هدوت  هدـید  رد  هک - دنتـسبن  راک  هب  ار  یئاـه  ثیدـح  نیا  ارچ  ناـنآ  یلو  میرب - یم  هاـنپ  ادـخ  هب  نخس 

مناد . یمن  نم  تسا ؟ ادخ  شیک  هدننایامن 

ینازاتفت راتفگ 

دزیخرب نایمشاه  نایم  زا  ماما  هک  نیا  هب  تسین  يزاین  دسیون : یم  اه " ج 2 ص 71  هتساوخ  يرگنشور  دصاقملا =  حرـش  رد "  ینازاتفت 
دشاب . رترب  شناتسد  ریز  زا  هدوب  هتساریپ  ناهانگ  همه  زا  يو  نماد  ای 

ار وا  رتشیپ  دـنچ  ره  تسا  اور  دـیایب  راـک  رـس  رب  دراد  ار  تماـما  ياـه  یگژیو  هک  یـسک  دریمب و  ماـما  رگا  دـسیون : یم  ص 272  رد  و 
ربمایپ نیـشناج  ار  وادیاب  مه  زاب  هک  دوش  هریچ  مدرم  رب  روز  اب  وا  دنـشاب و  هدادـن  يو  هب  يربنامرف  تسد  زین  مدرم  هدرامگن و  ینیـشناجهب 

یمن ماجنا  داد  اوران  ینامرف  اج  ره  نیا  رگم  تسا  نیمه  روتـسد  زاب  دوب  نادان  ای  راکهبت  مه  رگا  اه  تشادرب  نیرت  نشور  اب  هک  دنـسانشب 
هشیپ . متس  هچ  دشاب  رگداد  هچ  تفریذپ  ار  وا  نامرف  یتسیاب  دوبن  راگزاسان  نیئآ  يرواد  اب  ماما  روتسد  هک  یئاج  رد  یلو  میهد 

یجیا یضاق  راتفگ 

هدولاش هنیمز  رد  ام - شیک  ياهراک  هب  نتـساخرب  يارب  تماما  هب  ناگتـسیاش  هک  دننآ  رب  هدوت  دـسیون : یم  اه "  هاگتـسیا  فقاوم =  رد " 
، دـنبایرد تسا  هتـسیاب  ناشیا  ربار  هچنآ  دنـشک و  راک  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  دـیاب  تسا - نآ  ياه  هخاش  هب  هتـسباو  هچنآ  رد  مه  نآ و  ياه 

دنا هتفگ  یخرب  دـننک و  يرادـساپ  اهزرم  زا  دوخ  يورین  رب  ات  دنـشاب  روالد  دـنزادرپ ، روشک  ياـهراک  هب  اـت  دنـشاب  تشادرب  ياراد  دوخ 
هدوهیب  اه  نآ  ندرمش  هتسیاب  سپ  دوش  یمن  تفای  اریز  تسیناه  یگژیو  نیا  هب  يزاین 
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یسک نتشامگ  رب  اب  هک  درآ  یم  دیدپ  یئاه  یهابت  همانرب ، نیا  دنراد و  او  دهد  ماجنا  دناوت  یمن  هک  يراک  هب  ار  یـسک  هک  تسا  نانچ  و 
درک . هراچ  ار  نآ  ناوت  یم  دشابن  اه  یگژیو  نآ  ياراد  هک 

یئاسر زا  ناکدوک  درخ  اریز  دشاب  غلاب  دیامنن ، هتسیاشان  اهراک  هب  وا  ندیزآ  تسد  ات  دشاب  درخ  اب  دنکن ، متـس  ات  دشاب  رگداد  دیاب  يرآ 
دنرادن و زاب  ار  وا  دنوادخ  ياهراک  هب  نتخادرپ  ات  دـشاب  دازآ  دراد ، یتساک  درخ  شیک و  زا  نانز  هرهب  اریز  دـشاب  درم  تسین ، رادروخرب 

تسا . هدومنن  راگزاسان  یسک  دشاب  هتشاد  ار  الاب  ياه  یگژیودیاب  هکنیا  رد  سپ  دنچیپب . رس  وا  نامرف  زا  ات  دیامنن  راوخ  مدرم  هدید  رد 
مـشاه نادناخ  زا  هکنآ  مود  دـشاب  شیرق  هریت  زا  هک  نیا  یکی  دراد  وگتفگ  ياج  نآ  هب  يدـنمزاین  هک  تسه  مه  یئاه  یگژیو  اج  نیا  و 

. دـنیوگ یم  اه  یماـما  هدزاودار  نیا  و  دـنادب - اـم  شیک  هنیمز  رد  اریـشسرپ  ره  خـساپ  هک  نیا  موس  دـنیوگ - یمهعیـش  ار  نیا  و  دـشاب -
همه زا  ندوب  رود  تماـما و  رد  يو  يوعد  یتـسرد  هدـنامرد و  نآ  ماـجنا  زا  نارگید  هک  دوـش  راکـشآ  يراـک  وا  تسد  رب  هکنآ  مراـهچ 

هدوهیب یگژیوهس  نیا  هب  يدنمزاین  رد  نخـس  دوش  نشور  هک  نآ  يارب  و  دـنیوگ -، یم  ناور  دـنت  مه  ار  نیا  هک  ددرگ - هتـسناد  ناهانگ 
تشادن . هس  نآ  زا  کی  چیه  هب  يزاین  یلودوب  ربمایپ  نیشناج  میئامن  یم  هار  رکب  وبا  هب  ار  ناشیا  تسا ،

ناشتـشادرب دوش  نشور  هک  نآ  يارب  دـنا و  هتفگ  نایماما  هدزاود  نایلیعامـسا و  ار  نیا  دـشاب و  هدزن  رـس  وا  زا  یهانگ  چـیه  هک  نآ  مجنپ 
دشاب  هدزن  رس  يو  زا  یهانگ  یگدنز  همه  رد  هک  هتشادن  نآ  هبيزاین  رکبوبا  دنیوگ  همه  میسیون : یم  تسا ، هدوهیب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2640 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 284 ] ] 

ءانثلا وبا  راتفگ 

ياه هنیمز  رد  هک  نیا  یکی  دننآ : دـنمزاین  ناماما  هک  تسا  شنم   9: دسیون یم  اه " ص 470  تشادرب  هاگامن  خر  راظنالا =  علاـطم  رد " 
هک نآ  رگید  دنبایرد . دوخ  تسا  هتـسیاش  ار  هچ  نآ  هتـشاداو و  شالت  هب  ار  هشیدنا   - نآ ياه  هخاش  و  ام - شیک  ياه  هدولاش  هب  هتـسباو 

یتشآ گنجهب و  ار  هچ  نآ  هاوخ  دـنرآ  رد  شدرگ  هب  ار  اهدادـیور  دـنیوجب و  هراـچ  اـهراک  يارب  هک  دنـشاب  یئاـه  تشادرب  ياراد  دوخ 
نیئآ نتـشاد  اپرب  زا  دنـسارهن و  راکیپ  هب  نتـساخرب  زا  هک  دنـشاب  لد  رپ  روالد و  هک  نیا  موس  یـسایس . ياهراک  رگید  هب  ای  دراد  یگتـسب 

دـشاب هتـشاد  ار  الاب  شنم  هس  دـیاب  ماما  هک  نیا  رد  زین  یهورگ  دـننکفین . يدوبان  ماک  هب  ار  مدرم  زین  هناکاب  یب  دـننامن و  رد  يرفیک  ياه 
یم رب  دوخ  یگدنیامن  هب  تسا  اه  یگژیو  نآ  اب  هک  ار  رگید  یـسک  دوبن  اه  نآهب  هتـسارآ  شدوخ  مه  رگا  دـنیوگ  هدومن و  يریگ  ناسآ 

دنیزگ .
یمن یلد  هدوسآ  وا  يزارد  تسد  زا  دوب  راگمتـس  رگا  تسا و  واتسد  ریز  مدرم  نز  یئاراد و  ناج و  اریزدشاب  رگداد  ماما  هکنیا  مراهچ 

نایاپ  ات  تسیز . میناوت 
ناـیماما هدزاود  نایلیعامـسا و  هچنآ  فـالخرب  و  ندوب . شیرق  هریت  زا  مهن  ندوب ، دازآ  متـشه  ندوـب ، درم  متفه  غوـلب ، مشـش  درخ ، مجنپ 

دوخ خساپ  هدولاش  ار  رکبوبا  تماما  زین  هراب  نیا  رد  يرگنـشور  يارب  دشاب و  هدیدرگن  هانگ  درگ  زگره  هکتسین  نآ  هب  يزاین  دنا ، هتفگ 
یمن يرود  یشزغل  ره  زا  دوخ  وا  هک  میوگ  یمن  هتبلا  هتشادن و  ناهانگ  همه  زا  ندوب  رانک  رب  هب  يزاین  دننآ  رب  هدوت  همه  هک  مینادرگ  یم 

تسا . هدیزگ 

دوش یم  هتسب  هنوگچ  تماما  نامیپ 

هراشا

نامیپ  هک  نیا  هرابرد  موس  تساوخ  دسیون : یم  فقاوم "  رد "  یجیا  دضع  یضاق 
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نیا رد  هک  دسرب  نیشیپ  ماما  زا  ای  ربمایپ  زا  هک  تسا  يراکشآ  نخس  روتسد و  داینب  رب  ای  نآ  يراوتسا  دوش ، یم  راوتسا  زیچ  هچ  اب  تماما 
یـسک هب  يربنامرف  تسد  تسا  اه  هتخیـسگ  ندز  دنویپ  یئاشگ و  هرگ  ناشراک  هک  مدرم  زا  یناسک  رگا  زین  دنناتـسادمه و  همه  تشادرب 

ار داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - تماما  ناشیا  ربارب  رد  هک  دسر  یم  ار  ام  دنراد و  يراگزاسان  رـسهعیش  دنچ  ره  دیامن  ینتفریذپ  دنهد 
تسا . هتفای  يراوتسا  نداد  يربنامرف  تسد  هنوگ  نیمه  اب  هک  میزاس  يرگنشور  هدولاش 

نآ دنمزاین  راک  ود  نیا  هک  نادب  سپ  تشامگ  ربار  ماما  ناوت  یم  نداد  يربنامرف  تسد  وشنیزگ  اب  هک  دـش  راکـشآ  نوچ  هتـشون : مهو 
زا نت  ود  اـی  کـی  هکلب  درامـش  یمن  هتـسیاب  ار  يزیچ  نینچ  اـم  نیئآ  ياهروتـسد  هن  درخ و  هن  اریز  دـندرگ ، ناتـسادمه  همه  هـک  تـسین 

یتخس رس  نآ  اب  ربمایپ - نارای  میناد  یم  اریز  دنا  هدنسب  همانرب  نیا  يارب  تسا  اههتخیـسگ  ندز  دنویپ  یئاشگ و  هرگ  ناشراک  هک  یناسک 
نامثع یئاورنامرف  نامیپ  تسب و  رمع  ار  رکبوب  یئاورنامرف  نامیپ  هچنانچ  دندرمش  یم  هدنـسب  ار  هزادنانیمه  دنتـشاد - دوخ  شیک  رد  هک 

ناناملـسم همه  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـننک - نمجنا  دـنا  هنیدـم  رد  هک  یناـنگمه  هک  دـندیدن  نیا  هب  يزاـین  فوـع و  رـسپ  نمحرلا  دـبع  ار 
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تسا . هدروخ  قرو  هنوگ  نیمه  هب  راگزور  رتفد  هشیمه  زین  نونکات  تشاگناین و  دنسپان  ناشیارب  ار  نیا  مه  یسک  دندرگ و  ناتسادمه 
يراگزاسانرادنپ فال و  نیا  اب  دنناوتن  یناسک  ات  دوش  هتـسب  وگتـسار  هاوگ  ربارب  رد  دیاب  نامیپ  نیا  دنا : هتفگ  ام  شیکمه  نارای  زا  یخرب 

هک تسا  يا  هنیمز  مه  نیا  هتبلا  میدوب  هتـسب  نامیپ  یکی  اب  یناهنپ  ام  دیدنب  تماما  نامیپ  یکی  اب  اراکـشآامش  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دـنیامن 
دسرب . اجک  هب  ات  تشاداو  شالت  هب  نآ  رد  ار  هشیدنا  دیاب 
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یم اور  ار  نامه  هدوب و  رت  ولج  کی  مادـک  هک  دـننک  یم  وجتـسج  دـنداديربنامرف  تسد  نت  کـی  زا  شیب  اـب  هک  دـمآ  شیپ  ناـنچ  رگا 
هداتفاین رود  مه  زا  یلیخ  هک  نیمز  زا  هشوگ  ود  رد  تسین  اور  تسا و  ناشکندرگ  زا  دنک  يراشفاپ  نتفریذـپن  رد  يرگید  رگا  دنـسانش و 
هـشیدنا دیاب  هاگنآ  دریگندرگ  هب  ار  نآ  ياهراک  شدرگ  دناوتن  نت  کی  هک  دشاب  يروانهپ  نیمزرـس  رگا  یلودندنب  نامیپ  ماما  ود  اب  دنا 

هن . ای  میشاب  هتشاد  ماما  ود  دوش  یم  منیبب  ات  تخادنا  راک  هب  ار 
نیمه زین  یناوریـش - دوعـسم  خیـش  یبلچ ، نسح  الم  یناجرج ، فیرـش  دیـس  نآ - نارگنـشور  تفای و  نایاپ  دوب  فقاوم "  رد "  هچ  نآ 

ات 267 . فقاوم " ج 3 ص 265  نوماریپ " رد  ناش  هنارگنشور  ياه  هتشاگن  هب  دیرگنب  دنا  هدروآ  هماخ  نابز  رب  ار  نانخس 

يدروام راتفگ 

نامیپ ناوت  یم  نت  دنچ  یناتسادمه  اب  هک  نیا  رد  نادنمـشناد  دسیونیم : یهاش " ص 4  ياه  نامرف  هیناطلـسلا =  ماکحالا  رد "  يدروام 
ره ردهک  یناسک  هدوت  هک  تسا  یماگنه  رد  اهنت  نآ  يراوتـسا  دنا : هتفگ  یهورگ  دنا  هتفر  مه  زا  ادج  یئاه  هار  تخاس  راوتـسا  ارتماما 

دنهد و يدونـشخ  وا  هب  ناگمه  دننیزگ  یم  رب  ار  هک  نآ  اتدننک  نمجنا  دنزادرپ  یم  اه  هتخیـسگ  ندز  دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  راک  هب  رهش 
یم شیپ  ار  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - ینیشناج  ام  تسردان  تشادرب  نیا  هب  خساپ  رد  دنشاب . ناتـسادمه  وا  تماما  زا  يربنامرف  رد 

دنسرب . رس  دنتسین  هک  نانآ  ات  دنتسشنن  هار  هب  مشچ  مه  چیه  دندیزگرب و  ار  وا  هداد و  وا  هب  يرادربنامرف  تسد  ناینوماریپ  هک  میشک 
دنیآ درگ  نآ  نتخاس  راوتسا  رب  هک  دنا  نت  جنپ  مینانآ  دنمزاین  تماما  نامیپ  نتـسب  يارب  هک  يا  هرامـش  نیرتمک  دنا : هتفگ  رگید  یهورگ 

زیچ  ود  شرگن  نیا  داینب  اریز  دناسرب ، ماجناهب  ار  راک  نیا  رگید  نت  راچ  يدونشخ  ابناش  یکی  ای 
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وا درگ  هک  دـش  هتخانـش  هتـسیاب  نت  جـنپ  يرای  اـب  داـب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوب - دوس  هب  نتفرگ  يربناـمرف  تسد  هک  نآ  یکی  تسا 
هدرب ملاس  ، دعس رسپ  ریشب  ریضح ، رسپ  دیسا  حارج  رسپ  هدیبع  وب  باطخ ، رسپ  دنداتفا : هار  نانآ  لابند  هب  مدرم  زین  سپـس  دندرک و  نمجنا 

اب ناش - یکی  ات  داهن  داینب  نت  شـش  زا  یئاروش  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  رمع - هک  نآ  رگید  داب - دونـشخنانآ  زا  ادـخ  هک  هفیذـح - وب 
تسا ) يرصب  ناسانش  تدیقع  ناناد و  هقف  رتشیب  زا  تشادربنیا   ) دنیشن وا  نیشناج  هب  رگید - نت  يدونشخ 5 

دسر و یتسرپرس  هب  رگید  نت  ود  يدنسرخاب  ناش  یکی  هک  دوش  یم  هتـسب  نت  هس  تسد  اب  نامیپ  نیا  دنیوگ : هفوک  ناروشناد  زا  نارگید 
دریگ . یم  ماجنا  هاوگ  ود  رتخد و  تسرپرس  يرای  اب  یئوشانز  نامیپ  هکنانچ  هاوگ  ود  رانک  رد  دشاب  سرداد  نوچمه 

تتسد تفگ " : داب - دونشخ  ود  نآ  زا  ادخ  یلع - هب  سابع  اریز  دوش  یم  هتسب  مه  نت  کی  تسد  اب  نامیپ  نیا  دنا : هتفگ  رگید  یهورگ 
ودرگید ات  داد  وا  يومع  رـسپ  هب  يربنامرف  تسد  ادـخ  هتخیگنارب  يومع  دـنیوگب  مدرم  مهد و  وت  هب  يرادربناـمرف  تسد  هک  نک  زارد  ار 
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نت کی  يرواد  تسا و  يرواد  يا  هنوگ  نتـسب  نامیپ  هک  يورنیا  زا  مه  و  دنریگن " . شیپ  رد  وت  زا  ادج  یهار  راک ، نیا  رـس  رب  مه  نت 
نایاپ . تسار . هتفریذپ و 

ینیوج راتفگ 

شنیزگ رد  مه  شخب  کی  دسیون : یم  يربهار " ص 424 داشرالا =  رد "  هتشذگ  رد  لاس 478  رد  هک  هنیدم - هکم و  ياوشیپ  ینیوج -
مینآ . دنمزاین  تماما  نامیپ  نتسب  رد  هچنآ  يروآ  دای  رد  نآ و  یگنوگچ  ربمایپ و  نیشناج 

شا هناشن  دوش ، یم  هتسب  تماما  نامیپ  دننکن  نمجنا  هدوت  هچ  رگا  تسینمدرم و  یناتـسادمه  هب  يزاین  تماما  نامیپ  نتـسب  رد  هک  دینادب 
نامیپ  نوچ  هک  نیا 
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هب دوش و  هدنکارپ  اه  شرازگ  ات  درکن  مه  گنرد  دـنراذگب و  ار  ناناملـسم  ياه  نامرف  ات  تفاتـشب  يو  دـش ، هتـسب  رکبوب  دوس  هب  تماما 
نونکا هک  تفگن  درمـشن و  دنـسپان  وا  رب  ار  راک  نیا  مه  سک  چیهو  دسرب  دندرب - یم  رـسب  اه  تسد  رود  ردهک  ربمایپ - نارای  زا  یناسک 

زین ار  ناسک  زا  هدش  دای  يا  هزادنا  هژیويا و  هرامش  میتشادن  یناتسادمه  هب  يزاین  تماما - نامیپ  نتسب  رد  نوچ - سپ  ینک ، گنرد  دیاب 
ندز دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  راک  هب  هک  یناسک  زا  نت  کی  تسد  اب  تماما  ناـمیپ  هک  تسا  نآ  تسرد  يرواد  میراـگنا و  یمن  نآ  هتـسیاب 

دوش . یم  هتسب  دنزیخ  یم  رب  اه  هتخیسگ 
دناوت مینیبن  هویـش  نیا  هب  يزاین  رگا  اریزدـشاب  ناهاوگ  ربارب  رد  دـیاب  نامیپ  نتـسب  دـنا "  هتفگ  ام  شیکمه  نارای  زا  یخرب  هک : نآ  رگید 
هتسب ناهن  رد  ینامیپ  ام  دیدنبب  ار  راکـشآ  نشور و  نیتسار و  نامیپ  نیا  امـش  هک  نآ  زا  شیپ  دیوگب  دیایب و  نانز  فال  زا  یـسک  هک  دوب 
ناوت یمن  دـص  رد  دـص  مه  ار  شرگن  نیا  هتبلا  تسب "  دـیاب  اراکـشآ  ار  نآ  نامیپ  هک  تسین ، یئوشانز  زا  رتمک  تماما  هاـگیاپ  میدوب و 
سپ تفای ، ناوت  یمن  نآ  رب  شنارای  ربمایپ و  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  رد  مه  يراوتـسا  داینب  ریزو  درادن  درخ  زا  یهاوگ  اریز  تشاد  رواب 

نایاپ  دنک . يرواد  هنوگچ  ات  تشاد  او  شالت  هب  ار  هشیدنا  دیاب  نآ  هب  خساپ  يارب  هک  دریگ  یم  ياج  یئاه  شسرپ  رگید  هگرج  رد 
يارب ص 229  ج 13  دـیوگ : یم  هدروآ  هماخ  هب  يذـمرت  حیحـص  يرگنـشور "  يارب  هک  يا  هتـشاگن  رد  ناـیکلام - ياوشیپ   - یبرع نبا 

راک نیا  يارب  نت  کی  ای  ود  هکلب  دنـشاب  مدرم  همه  هکتسین  نآ  هب  يزاین  میریگب  يرادربنامرف  تسد  میدـنب و  نامیپ  ماـما  دوس  هب  هکنآ 
تسا . نشور  دنا و  هدومن  هنیمز  نیا  رد  یخرب  هک  یئاه  يراگزاسان  اب  هتبلا  و  دنا - هدنسب 

یبطرق راتفگ 

یم اه  هتخیـسگ  ندز  دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  راک  هب  هکیناـسک  زا  نت  کـی  رگا  دـسیون : یم  ص 230  ج 1  دوخ - ریـسفت "  رد "  یبـطرق 
ددنبب ، ار  تماما  نامیپ  دنزادرپ 
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اهنت تماما  ناـمیپ  دـنیوگ "  هکدزاـس  یمن  مدرم  زا  یخرب  تشادرب  اـب  نیا  دـننک و  يوریپ  وا  زا  دـیاب  زین  نارگید  ددرگ  یم  راوتـسا  راـک 
يارب  " دنهد ، مه  هب  تسد  دنزادرپ  یماه  هتخیـسگ  ندز  دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  راکهب  هک  یناسک  زا  یهورگ  هک  دوش  یم  هتـسب  یماگنه 
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تـسب نامیپرکبوب  يارب  هنت  کـب  هک  میروآ  یم  خـساپ  هدولاـش  ار  داـب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رمع - راـک  دوخ  تشادرب  نتخاـس  راوتـسا 
اه نامیپ  رگید  نوچمه  دیاب  تسا و  ینامیپ  مه  نیا  هزات  تشاگناین و  دنـسپان  ار  راک  نیا  مه  ربمایپ  نارای  زا  یـسک  داد و  وا  هب  يربنامرف 

نامیپ زین  نت  کی  نداد  تسد  اب  اـهنت  هک  یـسک  هتفگ : یلاـعملا  وبا  اـم  ياوشیپ  دـشابن ، مدرم  زا  يا  هژیو  هرامـش  هب  زاـین  نآ  نتـسب  يارب 
دزادرپ اوران  یئارگون  هب  نیئآ  راک  رد  رکم  ددرگ - رانک  رب  راک  زا  هک  تسین  اور  هتفای و  يراوتـسا  شراک  دوش  هتـسب  يو  دوس  هب  تماما 

نایاپ  دنناتسادمه . همه  تشادرب  نیا  رد  و  تفگ : درآ - دیدپ  ینوگرگد  و 
یـسوم وبا  صاقو و  وبا  رـسپ  دعـس  دـیز و  رـسپ  هماسا  و  رمع - رـسپ  هللا - دـبع  هرابرد  میئوگب  هچ  سپ  نانخـس  نیا  داینب  رب  دـیوگ : ینیما 

نامثع يوس  زا  هکیناسک  زا  رگید  یخرب  هملسم و  رـسپ  دمحم  هبعـش و  رـسپ  هریغم  تباث و  رـسپ  ناسح  يراصنا و  دوعـسم  وبا  يرعـشا و 
نانآ دنداد  ناگدنورگ  ياورنامرفام  رورس  هب  ینامرف  تسد  ناناملـسم  هدوت  هکنآ  اب  دندوب و  نآ  زج  هب  یئاه  تمـس  تاقدص و  رازگراک 

شیاه گنج  رد  وا  اب  یهارمه  زا  هک  میروایب  ناـنآ  دوس  هب  يا  هناـهب  هچ  میئاـمن و  كاـپ  ار  ناـنآ  نماد  هنوگچ  دـندینادرگب . وا  زا  يور 
يا  هشوگ  هدز و  زاب  رس  یلع  هب  نداد  يربنامرف  تسد  وا  نوچ  هدیدرگ و  هتخانش  هنوگ  نیا  هب  ربمایپ  نارای  نایم  دندرک و  يراددوخ 
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دندش . هدیمان  هلزتعم ) ناریگ -(  هشوگ  دنتفرگ 

هنیمز نیا  رد  وا  نانخس  ربمایپ و  ینیشناج  زا  رمع  تشادرب 

رد راک  نیا  دشاب  هدنز  ردب  هاگدربن  نارواگنج  زا  یـسک  هکیماگنه  ات  تفگ  رمع  تفگ : هک  دنا  هدروآ  يزبا  رـسپ  نمحرلا  دبع  نابز  زا 
و نایم ... رد  هنوگ  نیمه  هب  نانآ و  نایم  رد  دشاب  ياج  رب  دحا  هاگدربن  نارواگنج  زا  یـسک  هک  هاگنآ  ات  سپـس  دـخرچ و  یم  نانآ  نایم 
زا يا  هرهب  دنا  هدروآ  مالـسا  هکم  ندش  هدوشگ  زا  سپ  هک  یناسک  يارب  ناشنادنزرف و  ناگدش و  دازآ  زا  مادک  چـیه  يارب  و  نایم ... رد 
راک نیا  ج 2 ص 305 ص : هدرک - دای  هباصا "  رد "  رجح  نبا  هکوا  زا  ینخـس  رد  دعس " ج 3 ص 248 و  نباتاقبط  تسین "  راک  نیا 

تسین . ناگدش  ناگدازآ  نادنزرف  ناگدش و  دازآ  روخ  رد 
حارج و هدیبع  وب  هفیذح و  وب  هدرب  ملاس  مدش : یم  مرگتشپ  هدراذگ و  زاب  وا  هب  ار  راک  نیامتفای  یم  ار  درم  ود  نیا  زا  یکی  رگا  تفگ : و 

متشاذگ . یمن  زاب  يروش  هب  ار  نیشناج  ندیزگرب  دوب  ملاس  رگا 
هب ار  نانآ  دننادرگ ، شیوخ  تسرپرس  دیوگ - یم  ار  یلع   - تسا وم  مک  شرـس  شیپ  هک  ار  درم  نآ  رگا  : تفگ دندز  مخز  ار  وا  نوچ  و 

؟ یناسانـشب یئاوـشیپ  دزماـن  ار  یلع  دوـخ ، هک  دراد  یم  زاـب  نیا  زا  ار  وـت  يا  هزیگنا  هـچ  تـفگ  وا  هـب  رمع  رـسپ  سپ  دـشک ، تـسار  هار 
گرم . زا  سپ  مه  مشک و  شود  رب  ار  همانرب  نیا  راب  یگدنز  رد  مه  هک  مرادن  شوختفگ 
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رمع ج 2 ص 419  وب  زا  باعیتسا "  يرذالب ج 5 ص 16 "  زا  اهداژن "  باسنالا =  " 
ادـخ هب  دـنک و  یم  راوـس  مدرم  ندرگ  رب  ار  ناـیوما ) طـیعم =(  وـبا  ناـمدود  هتبلا  منادرگ  راـک  تسرپرـس  ارناـمثع  رگا  هک  تفگ  مه  و 
تفگ هچ ؟ یلع  دنتفگ  دـننک . ادـج  شنت  زا  رـس  ات  دـنوش  راپـسهر  وا  يوس  هب  دـنک  نانچ  رگا  دـنک و  نانچ  منک  نینچ  رگا  هک  دـنگوس 
تفگ هچ ؟ ریبز  دـنتفگ  درامـش  یم  گرزب  ار  شیوخ  تسا و  دنـسپدوخ  يدرم  وا  تفگ  هحلط ؟ دـنتفگ  تسا  وسرت  ریگ و  هشوگ  يدرم 
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نیا تسا و  مشچ  گنت  یلیخ  وا  تفگ  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  دـنتفگ  تسا  نامک  بسا و  یپ  رد  وا  تفگ  دعـس  دـنتفگ  تسین  اج  نیا 
يراد دوخ  شاپ  تخیر و  زا  دریگب  تخـس  نارگید  رب  هکنآ  یب  دـیاشخبب و  ناوارف  شاـپ  تخیر و  یب  هک  دزارب  یم  یـسک  رب  اـهنت  راـک 

دنک .
وب شداتسا  نابز  زا  اه "  هدنام  ياج  رب  راثالا =  دوخ "  هتشاگن  رد  هتشذگ  رد  لاس 182  هب  هک  يراصنا  فسوی  وب  یضاق  ار  شرازگ  نیا 

تسا . هدروآ  نایفنح - ياوشیپ  هفینح -
دزاس یمن  یقطنم  تسرد و  ياه  تشادرب  اب  هک  تسا  اسرف  نت  ياـه  يراـتفرگ  زا  يا  هریجنز  دـیایب  نآ  لاـبند  هب  هچ  نآ  اـه و  هتفگ  نیا 

میرذگ . یم  نآ  رس  زا  هنراوگرزب  ام  یلو 
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متفگ دننزب - مخز  ار  يو  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  نیا  و  منک ؟ هچ  دـمحم  ناوریپ  اب  مناد  یمن  تفگ : رمع  هک  دـنا  هدروآسابع  رـسپ  نابز  زا 
؟ یئوگ یمار  یلع - ناتتسود - ایآ  تفگ  ینادرگشیوخ ؟ نیشناج  نانآ  نایم  رد  هک  یبای  یمار  یسک  هک  نیا  اب  يروخ  یم  ار  هچ  هودنا 

يو داماد  هک  يور  نیا  زا  مه  و  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دنوادخ - کیپ  اب  شا  يدنواشیوخ  يارب  مه  دراد  یگتسیاش  وا  يرآ  متفگ 
مدنـسپ یمن  ار  شا  يزادرپ  هدوـهیب  ینارپ و  هزم  يوـخ  تفگ : رمع  هداد  سپ  اـسرف  نت  ياـه  شیاـمزآ  هچ  دراد و  اههنیـشیپ  هچ  تسا و 
یناوتان اب  تسا و  هتسیاش  يدرم  تفگ  فوع ؟ رـسپ  نمحرلا  دبع  متفگ  تسا  هاوخدوخ  شک و  ندرگ  تفگ : يا ؟ هنوگچ  هحلط  ابمتفگ 

سپ متفگ  دنام  یم  رد  دوش  راب  وا  شود  رب  يا  هدکهد  راک  رگا  تسا  رازراک  یپ  رد  دراد و  ریـش  هجنپ  وا  تفگ  دعـس  سپ  متفگ  یئاه ،
دب هب  یکانمـشخ  هاـگ  هب  دراد و  ار  اـم  شیک  هب  ناگدـنورگ  يوخ  يدونـشخ  ماـگنه  رد  تسا ، مشچ  گـنت  دـنمزآ و  رایـسب  تفگ  ریبز 

هدنـشخب دیامنن ، یناوتان  یلو  دشاب  مرن  دنکن ، یتشرد  یلو  دشاب  دـنمورین  هک  دراد  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  یـسک  اهنت  دـنام و  یم  ناشیک 
( نایوما طیعم =(  وبا  نادـناخ  دـسر  یتسرپرـس  هب  وا  رگا  تفگ  يا ؟ هنوگچ  نامثع  اب  متفگ  دزیهرپب ، هدوهیب  شاـپ  تخر و  زا  یلو  دـشاب 

تشک . دنهاوخ  ار  وا  دنک  نینچ  رگا  دناشن و  یم  مدرم  ندرگ  ربار 
رد رمع  زا  هک  دسیون  یم  هدرک  دای  رد ص17  هک  نآ  دننامه  یشرازگ  رد  هدروآ و  باسنالا " ج 5 ص 16  رد "  يرذالبار  شرازگ  نیا 

بآ ! رد  شهاگنمیشن  تسا و  نامسآ  ردشا  ینیب  داد  خساپ  دندیسرپب  هحلط  هراب 

هورگ نیا  هاگدید  زا  ربمایپ  ینیشناج  هب  یهاگن 

یم هچنانچ  هک  دـنناوخ ، یم  نارگید  رب  هتفایرد و  ناگمه  تماـما  مالـسا و  ربماـیپ  ینیـشناج  زا  هورگ  نیاهچ  نآ  تسا  نیا  دـیوگ : ینیما 
نتـشادزاب اهزرم و  رد  نمـشد  هنخر  زا  يریگولج  نایهاپـس و  نداد  نامزاس  يارب  ناگمه  رب  یئاورنامرف  رگم  تسین  چـیه  ناشیا  دزن  ینیب 

ياه  نیئآ  نتشاداپ  ربو  هدیدمتس  داد  نداد  رگدادیب و 
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نآ دـنمزاین  زین  اه  نیا  نمـشد و  اب  راکیپهب  ادـخ و  هناخ  زا  رادـید  هب  نانآ  نتـشاد  او  ناناملـسم و  نایم  اهدـمآرد  ندرک  شخبو  يرفیک 
وا يارب  شناد  هزادنا  نامه  دنربارب و  اه  نیئآ  هب  یهاگآ  رد  هدوت  وا و  هکلب  دشاب  راکشآ  وآ  رد  یـشناد  شناتـسد  ریز  زا  شیب  هک  تسین 

هنانیب کیراب  یناوت  یم  یهاگآ و  کین  ناشیا  شناد  هیامرس  زا  دناوت و  ربارب  رد  ناسرداد  کنیا  هک  سرداد - کی  يارب  هک  تسا  هدنسب 
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همه رد  دیاب  هدوتو  دوش  یمن  رانک  رب  دیارگ  يدیلپ  متـسهب و  دـیامن و  يرگدادـیب  يراکهبت و  ماما  مه  رگا  و  يرگنب - نآ  رد  کیدزن  زا 
شروش هب  وا  يور  رد  دنک و  هشیپ  يراگزاسان  وا  اب  هک  دناسرن  ار  سکچیه  راکهبت و  هچ  دـشاب  راکوکین  هچ  دـنربب  ار  يو  نامرف  ماگنه 

دزادرپ . شکمشک  هب  وا  اب  شراک  رس  رب  هتساخرب 
ربمایپ و همان  نیئآ  نامرف  زا  ناشاهروتسد  رد  يرواد و  رد  دنتسشن  یم  ربمایپ  ياج  هب  شنیزگ - نیئآ  رب  هکیناسک - اهرواب  نیمه  داینب  رب 

رادرک زا  ودهد  هتسیاش  راک  هب  نامرف  هک  دشن  تفای  یسک  زگره  دنک و  يریگولج  ات  دوبن  مه  سک  چیه  دندیزگ و  یم  يرود  ادخ  همان 
هریجنز هک  هجفرع  ثیدح  نوچمه  دندیـسرت ، یم  دوب  هدـینادرگ  مدرم  دـنب  هزوپ  هتفاب و  تسایـس  تسد  هچ  نآ  زا  اریز  دراد ، زاب  دنـسپان 

راک تساوخ  سک  ره  سپ  دـیآ ، یم  شیپ  نانچ  نینچ و  یئاهدادـیور  يدوز  هب  تسین : مه  یگداتفا  یتساک و  زا  یهت  نآ  ياه  یجناـیم 
دشاب - دهاوخهک  ره  شدینزب - ریشمش  اب  دشک  یگدنکارپ  هب  دنناتسادمه  هک  ار  هدوت 

یم دنـسپان  هک  دوب  دهاوخ  یئاهدمآ  شیپ  شوخان و  يراگزور  نم  زاسپ  تسا :... یگژیو  نامه  اب  شا  هریجنز  هک  هللا - دبع  ثیدـح  و 
تـسا هتـسیاب  امـش  ندرگ  رب  ار  هچنآ  تفگ  دنک ؟ هچ  یئامرف  یم  دشاب  هدنز  ماگنه  نآ  رد  ام  زا  یـسک  رگا  ادخ  کیپ  يا  دنتفگ  دـیراد 

دناسرب  دوخ  تسا  نآ  رد  امش  دوسهچنآ  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیهد و  ماجنا 
ملسم " ج 2 ص 118 حیحص  " 
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رسپ یلع  زا  نتـسج  يرازیب  رد  مدرم  دریگب و  يربنامرف  تسد  دنیـشنب و  هفوک  رد  تسناوت  نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  هک  دوب  داینب  نیمه  رب  و 
نییبتلا "ج 2 ص 85  نایبلا و  دنهد "  وا  هب  يربنامرف  تسد  بلاط  وبا 

دیزی هنیدـم  مدرم  نوچ  تفگ  عفان  تفریذـپ ، یم  ار  راسگ  هداب  دـیزی  رب  ندادیئاورنامرف  تسد  رمع ، رـسپ  هللا  دـبع  هک  دوب  داینب  نیا  رب  و 
ناشیوخ و هداوناخ و  نامیلـس  شرازگ  هب  و  ار - دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و  هداوناخ و  رمع  رـسپ  دنتخانـش ، رانک  رب  راک  زا  ار  هیواـعم  رـسپ 

نامیپ يارب  زیخاتـسر  زور  رد  تفگ : یم  مدینـش  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دـنوادخ - کیپ  زا  نم  تفگ  دروآ و  درگ  ار - شنادـنزرف 
میا هداد  درم  نیا  هب  يربنانرف  تسد  وا  کیپ  ادخ و  نامیپ  رب  ام  تفگ : يو  هک  دیازفا  یم  ینارهز  و  دـنراد . یم  هتـشارفا  ربیـشفرد  نکش 

راکیپ رد  وا  اب  سپـس  یهد و  يدرم  هب  يربنامرف  تسد  وا  کیپ  ادخ و  نامیپ  رب  هک  مرامـش  یمن  نیا  زا  رت  گرزب  ار  ینکـش  نامیپ  چـیه 
تفر . دهاوخ  يرواد  وا  نم و  نایم  دهد  يرگید  هب  يربنامرف  تسد  هتخانش و  رانک  رب  راک  ار  وا  هک  میایب  ار  امش  زا  سک  ره  يوش و 

یم شروش  هب  ور  داب - دونشخ  ود  نآ  زا  ادخ  ریبز - رـسپ  هللا  دبع  اب  هنیدم  مدرم  دید  نوچ  رمع  رـسپ  هللا  دبع  هک  هدمآ  زین  یـشرازگرد  و 
تـسد وا  رب  کیپ  ادـخ و  نامیپ  ربام  تفگ : دروآ و  درگ  ار  شیوخ  هداوناخ  دـنا  هتخانـش  رانک  رب  راک  زا  ارهیواـعم  رـسپ  دـیزی  دـنباتش و 
نامیپ يارب  زیخاتـسر  زور  رد  هتبلا  تفگ : یم  مدینـش  يو  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ  هتخیگنا  رب  زا  نم  میا و  هداد  درم  نیا  هب  يربنامرف 
هناگی زا  ندنادرگ  يور  زا  سپ  یتسار - هب  و  هداهن - رستشپ  سک  نالف  هچ  نآ  تسا  نیا  دنیوگ : ودنراد  یم  هتـشارفارب  یـشفرد  نکش 

ار نامیپ  سپس  دهد  يربنامرف  تسد  وا  کیپ  ادخ و  نامیپ  رب  یسک  اب  يدرم  هک  تسا  نیا  ینکش  نامیپ  ياه  هنومن  نیرت  الاب  زا  یتسرپ -
اپرب ریشمش  وا  نم و  نایم  هنرگو  دهنن  اپ  راک  نیا  رد  امش  زا  کی  چیه  دسانشن و  رانک  رب  یئاورنامرف  زا  ار  دیزی  امش  زا  کی  چیه  دنکشب .

دش . دهاوخ 
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ریـسی رب  دش  هتخانـش  وا  نیـشناج  دیزی - هیواعم - رـسپ  هک  یماگنه  تفگ  هک  دنا  هدروآ  نمحرلا  دبع  رـسپدیمح  نابز  زا  داینب  نیمه  رب  و 
نیمه زین  نم  تسین  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دمحم - ناوریپ  نیرتهب  دیزی  دنیوگ  یم  تفگ : وا  مدمآرد و  ربمایپ - نارای  زا  يراصنا -

هب هـک  تـسا  نآ  زا  رتـهب  دـشک  یناتــسادمه  هـب  ار  يو - رب  ادـخ  نـیرفآ  دورد و  دـمحم - ناوریپ  راـک  دــنوادخرگا  یلو  میوـگ  یم  ار 
تفای . یهاوخن  یئوکین  زج  هدوت  نایم  رد  تفگ  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - دماجنایب  یگدنکارپ 

دازآ زا  يدرم  هک  یئآ  یمن  تفگـش  هب  ایآ  متفگ  ار  هشیاـع  تفگ : دـیزی  رـسپ  دوسا  هک  تخادرپ  نخـس  هب  هشیاـعهک  دوب  داـینب  نیا  رب  و 
هک تسا  دنوادخ  زا  یهاش  يورین  نیا  تسا ؟ یتفگش  ياج  هچ  تفگ  دزیخرب ؟ شکمشک  هب  وا  نارای  اب  دمحم  ینیشناج  رـس  رب  ناگدش 

درک  یهاشداپ  رصم  مدرمرب  لاس  دص  راهچ  نوعرف  دیامن و  یم  دنمهرهب  نآ  زا  ار  هشیپ  یهابت  راکوکین و 
 " دنک ینابیتشپ  نامثع  زا  یلع ، زا  شیبهک  دوبن  سک  چیه  تفگ "  دوش ، یم  یبای  هزیگنا  مکح  رسپ  ناورم  نخس  هک  تساداینب  نیا  رب  و 

ددرگ . یمن  راوتسا  همانرب  نیا  اب  زجام  راک  نوچ  داد  خساپ  دیهد ؟ یم  مانشدار  وا  اهربنم  رس  رب  ارچ  سپ  شدنتفگ 
يارب يربنامرف  تسد  مدرم  زا  تساوخ  هک  یماگنه  رد  هیواعم - تسد  هب  دلاخ ، رـسپ  نمحرلادـبع  هدـش  هتـشک  هک  تسا  داینب  نیمه  رب  و 

کیدزن مگرم  ما و  هدـش  هدروخلاسنم  ماش  مدرم  يا  تفگ  تخادرپ و  ینارنخـس  هب  ناـیماش  ناـیم  رد  هک  دـیامن . یم  اور  دریگب - دـیزی 
سپ رتشیب ، هنو  متـسه  امـش  زا  يدرم  اهنت  زین  نم  دشخب  ناماس  ار  امـش  راک  ات  دیدنب  يربنامرف  نامیپ  يدرم  اب  هک  متـساوخ  نانچ  تسا و 

ناتاه  تشادرب 
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نآ یلو  دمآ  نارگ  هیواعم  رب  نخس  نیا  میهد  یم  يدنسرخ  دلاخ  رـسپ  نمحرلا  دبع  هب  ام  دنتفگو  دندمآ  مهارف  نانآ  تسیچ ، دیرگنب  ار 
ات دومرفب  دور  وا  غارـس  هب  تسناوت  تشاد و  دوخ  دزن  هک  ار  يدوهی  یکـشزپ  دـش  راـمیب  نمحرلا  دـبع  نوـچ  سپـس  تفهنب و  لد  رد  ار 
هب یناهنپ  دوخ  هدرب  اب  رجاهم  شرداربسپـس  درمب و  دیردب و  شمکـش  ات  درک  نانچ  تفرب و  وا  شدشکب ، دهد و  وا  دروخ  هب  يا  هباشون 

دنتخیرگب و دندوب  يو  اب  هک  یهورگ  درب و  نتخات  وا  ربدش  نوریب  هیواعم  دزن  زا  هنابـش  نوچ  ات  دنتـسشنب  دوهج  نآ  هار  رد  دمآ و  قشمد 
تشکب . ار  وا  رجاهم 

همان یگدـنز  نایم  رد  واتشذگرـس  نیا  دراگن : یم  هاگنآ  هدرک و  دای  مود  دـلج  زا  باـعیتسالا " ص 408  رد "  رمع  وبا  ار  ناتـساد  نیا 
هنیدملا " و رابخا  رد "  هبش  رـسپ  رمع  میدروآ ، ار  نآ  هدرـشف  هک  دراد  دنلب  يا  هزاوآاه  هدنام  اج  رب  اه و  شرازگ  نادنمـشناد  ناسیون و 

نایاپ . دنا  هدرک  دای  ار  نآ  نارگید 
تسا . هتشاگن  ار  نآ  هباغلا " ج 3 ص 289  دسا  رد "  زین  ریثا  نبا 

هدرک و شرازگ  قاحسا  وبا  هک  ددرگ  یم  اسر  ربمایپ - هداز  رتخد  ام  ياوشیپ  هدنشک  نشوجلا - وذرسپ  رمش  زیوآ  تسد  داینب ، نیمه  رب  و 
یم تسود  ار  يدـنمجرا  یتسه و  دـنمجرا  وت  یتسار  هب  دـنوادخ  تفگیمسپـس : درازگ و  یم  زامن  اـم  اـب  نشوجلا  وذ  رـسپ  رمـش  هتفگ :

هتخیگنارب دـنزرف  نتـشک  رد  هکنیا  اب  دزرمآ  یم  ار  وت  دـنوادخ  هنوگچ  متفگ  زرماـیب  ارم  سپ  مدـنمجرا  یتسارب  نم  هک  ینادیم  يراد و 
مه ام  دنداد و  ام  هب  ار  يراک  روتـسد  ام ، نایاورنامرف  نیا  مینک ؟ هچسپ  وت  رب  ياو  یتشاد ؟ يراکمه  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ -

میدوب . رتدب  زین  تخب  هریتياه  غالا  نیا  زا  میدومن  یم  يراگزاسان  ناشیا  اب  رگا  میدیچیپن و  رس 

هحفص 297 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2647 

http://www.ghaemiyeh.com


دب شیدـنا و  دـب  وت  شدـنتفگ  ما . هدـشن  هدـیئاز  ناـگیامورف  زا  مراوگرزب و  نم  هتبلا  هک  زرماـیب  ارم  ایادـخ  راـب  وا : زا  رگید  ینخـس  ردو 
یم هنوگ  هب  ار  ادخ  هاگنآ  یئالآ و  یم  يورب - ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  هداز  رتخد  یتشک  هب  تسد  هدزباتـش  یتسه  تشادرب 

میدوب . رتدباه  هرد  ياه  غالا  زا  یتسار  هب  دیهاوخیم  تنارای  وت و  هک  میدوب  نانچ  ام  رگاهک  نم  زا  وش  رود  تفگ  یناوخ ؟
رـسپ رکبوب  هک  ناگرزب - زا  نت  هد  اب  نم  تفگ  هوبر  رـسپ  نامیلـس  تفر ، هچنآ  تفر  شناهارمه  یئاط و  رکبوب  رب  هک  دوب  داینب  نیا  رب  و 

ار داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  بلاط - وبا  رسپ  یلع  ياهيرترب  میدمآ و  درگ  قشمد  عماج  دجسم  رد  دوب - ناشیا  زا  یئاط  دیعس  رـسپ  دمحا 
ناشیا هب  یئاط  رکبوبا  دندرب  رادـنامرف  دزن  هب  ار  ام  کتک  اب  ناشک  ناشک  دـنتخیر و  ام  رـس  رب  سک  دـص  هب  کیزن  ناهگان  میدـناوخ ، رب 

- هیواعم ناگدنورگ  ياورنامرف  ياهیرترب  ادرف  میدناوخ و  ربار  یلع  ياه  يرترب  زورما  ام  دیهد  ارف  ام  نخـس  هب  شوگ  ناورـس  يا  تفگ :
رد هک  نآیب  وا  ناوخب ، دـنتفگ  دیونـشب ؟ دـیهاوخ  یم  مراد ، هدامآ  دـنچ  یئاه  هدورـس  کنیا  میناوخ و  یم  ار  داب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ 

تفگ : دنک  ینیچ  هنیمز  شزغم 
تسا هارمه  ندروخ  کتک  اب  همه  یلع ، یتسود  " 

دزرل یم  نآ  ساره  زا  لد 
امنهار ياوشیپ  اب  يزرو  رهم  نم  هویش 

ربمایپ نادناخ  اب  ینمشد  مشیک  تسا و  دیزی - -
تسا يدرم  دیوگب  نیا  زج  سک  ره  و 

درخ هن  دراد و  زغم  هن  هک 
دشاب گنهامه  ناشاه  هتساوخ  اب  هک  ره  هک  دننانچ  مدرم 

دوب "  دهاوخ  هارمه  شا  یتسه  يامغی  اب  وا  هرابرد  يرواد  هنرگو  دنام  یم  تسردنت 
دندرک  اهر  ار  ام  سپ  دنتفگ :

يدفص ص 188 زا  اه "  هنیمز  یئاسر  نوتملا =  مامت  " 
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ناکاپ و ياه  نوخ  دندرک ، هابت  دنتشاگنا  یم  كاپ  ربمایپ ، یئامنهار  نامدود  ار  هچنآ  دنتخیرار و  يدنوادخ  رابت  يوربآ  داینب  نیمه  رب  و 
شخپ و اج  همه  رد  ار  اهربنم  زارف  رب  یئوگ  مانـشد  همانرب  دـنتخیمآ و  كاخاب  دـندرک  یم  يوریپ  ربماـیپ  كاـپ  نادـناخ  زا  هک  ار  ناـکین 

ینایوما و  تسا . هدومن  راکشآ  ار  وا  یکاپ  دنوادخ ، نابز  هک  ناربمایپ  نیرت  كاپ  ناج  نادناخنیا و  ناورـس  هب  مهنآ  دندینادرگ  هدنکارپ 
، هیواعم هک  اج  نآ  ات  دنتفرگ  يوریپ  هتسیاش  يا  هویش  مالـسا  ناهج  زا  اهرانک  هشوگ و  همه  رد  ار  نآ  دندز  یم  ربمایپ  ینیـشناج  فال  هک 

يراددوخ ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  ربمایپ و  هداز  دنزرف  ود  ردپ  هب  نداد  مانـشد  زا  ارچ  هک  درک  شهوکن  ار  صاقو  وبا  رـسپ  دعس 
دبع رسپ  ماشه  هک  یماگنه  و  هجحیذ - هام  مهن  هفرع - ناگماش  تسناوت  نافع  رسپ  نامثع  رسپ  دیلو  رـسپ  هللا  دبع  هکاج  نآ  ات  دنک و  یم 

ندرک نیرفن  ربمایپ ، نانیشناج  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  ناگدنورگ  ياورنامرف  يا  دیوگب : دتـسیاب و  وا  ربارب  رد  دوب  ربنم  رـس  رب  کلملا 
دناهدرمش . یم  وکین  نآ  رد  ار  یلع - بارتوبا - هب 

ياه هاگیاج  نینچ  رد  وت  نادناخ  یتسار  هب  ناگدنورگ  ياورنامرف  يا  دیوگب  کلملا  دبع  رسپ  ماشه  هب  تسناوت  زین  هللا  دبع  رسپ  دیعـس  و 
تسرف . نیرفن  وا  زین  وت  دنا  هداتسرف  یم  نیرفن  ار  بارت  وبا  هشیمه  ياهتسیاش 

رکبوب تشادرب  زا  ناینس  يوریپ 
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هراشا

یم هک  دـنازوس  یمن  ارلد  تسین و  هنارگمتـس  وا  ناوریپ  تسخن و  هفیلخ  تشادرب  میباـی  یم  رد  ربماـیپ  ینیـشناج  زا  هک  يداـینب  نیا  رب  و 
شیپ رب  ناوت  یم  دـیامیپ  یم  هار  رت  سپ  هک  ار  نآ  تسا و  تسرد  دـنرترب ، هکیناسک  رب  ناـشیا  نداد  يرترب  نارتهک و  شنیزگ  دـنیوگ :

اریز زور  تسایـس  اپ و  یب  یئاه  یـشارت  هزیگنا  هتفاب و  مه  رد  یئاهرادـنپ  یگتخاس و  یئاهزیوآ  تسد  اب  هتبلا  دـینادرگ و  اوشیپ  ناگداتفا 
هن  رترب و  ياه  شنم  هب  هن  دراد و  زاین  ناور  یکاپ  زا  يا  هناشن  هب  هن  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  يراک 
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یئاه ماگ  نتـشادرب  الاو و  یئاه  هاگیاپ  هب  هن  اه و  شنیب  اه و  هناشنهب  هن  ناج و  دـنمجرا  ياـه  هیامرـس  هب  هن  هناراوگرزب و  ياـه  يوخ  هب 
دنکفا رود  هب  ار  شیک  ياهروتـسد  مه  رگا  درادن ، تساوخزاب  درآ  اج  هب  هچ  ره  نآ  تسرپرـس  هک  تسا  يراک  و  ادخ ، هار  رد  دنلب  سب 

یمن یئادـج  وا  زا  درادـب و  ياپ  رب  ار  زامن  دوخ  هدوت  نایم  هک  یماگنه  ات  دوش و  یمن  رانک  رب  زاب  تبـسن  راک  هب  ار  يرفیک  ياـه  نیئآ  و 
یگژیو هک  يراک  نینچ  میئوگب  هک  ار  امدراد  یم  زاب  هچ  سپ  يدینـش - ار  نانخـس  نیا  هدرتسگ  هک  دـننک - یمن  هزیتس  يو  اب  دـننیزگ و 

ربمایپ ینیـشناج  هماج  اب  ار  وا  و  میهنب ؟ حارج - هدـیبع  وب  نک - روگ  نآ  نوچمه  یناسک  شود  رب  ار  شنیگنـس  رابنارگ  تسا  نآ  شیاـه 
شیپ دوـخ  رب  راـک  زاـغآ  رد  ار  شهارمه - راـی  اـی  یـسک - نینچ  هـک  دـنک  یم  يریگوـلج  تـسخن  هـفیلخ  زا  يا  هزیگناهـچ  و  میئاراـیب ؟
يارب ار  ماما  هچنامه  دـنناسر ؟ ماجنا  هب  میتشون  رتشیپ  یکدـنا  هک  ار  هچنآ  دـنناوت  یم  اهنتهک  مینیزگرب  ار  یناسک  دـیابن  ارچ  و  دزادـنایب ؟

دنزادرپ یم  وا  راک  هب  هک  یناسک  دوخ و  ناراد  ولج  نایجنایم و  يرای  اب  تساوا  ندرگ  رب  ار  هچنآ  دـنچ  ره  دـنرامگ  یم  نآ  نتـشاد  اپرب 
رگا اسب  هچ  دشاب  هتشاد  ار  اه  شنم  نیا  ياه  هدننامه  یئاورپ و  یب  یئوخدنت و  یتشرد و  یتخس و  رس  هک  یـسک  مه  دیاش  و  درآ . اج  هب 

دور ! رامش  هب  راک  يارب  نارگید  زا  رت  هتسیاش  دهاوخب  زور  تسایس 
رتهک تماما  هک  دننآ  رب  ناسک  رتشیب  دسیون : یم  قفاوم  رد  یـضاق  دنا  هدرک  يوریپ  هفیلخ  زا  ناسک  رتشیب  رترب ، رب  رتهک  نتخدنا  شیپ  رد 

هزیگنا تخانش  یکی  مینآ  دنمزاین  يراک  ره  یتسرپرسرد  هچنآ  نوچ  دشاب  رترب  زا  رت  هتسیاش  تماما  يارب  دیاش  اریز  تساور  رتربندوب  اب 
اـسب هچ  و  دـیامن . یم  راک  هتـسیاب  هچنآ  هب  نتـساخرب  يارب  ورین  نتـشاد  يرگید  دراد و  رب  رد  ار  راک  یهابت  یگتـسیاش و  هک  تسا  یئاه 

هار ود  زین  یهورگ  دشاب ، رتراوتسا  يو  رد  نآياه  یگتسیاب  دراد و  يربهار  اب  يرتشیب  یئانـشآ  تسا  رتمک  وا  رادرک  شناد و  هک  یـسک 
تسا یئاج  رد  شا  هنومن  هتفگ  یناجرج  فیرش  هن و  هنرگو  تساهتسیاب  درادن - رب  رد  یبوشآ  رگا  رت - رب  نتشامگرب  دنا  هتفگ  هدوشگ و 

فقاوم " ج 3 ص 279  حرش  رتهم " . هن  دنهدب و  رتهک  زا  يربنامرف  هب  نت  نایهاپس ، هک 
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درآ درگ  دوخ  رد  شیوـخ  شنم  ندـینادرگ  اـسر  يارب  ار  یئاـه  يوـخ  همه  هک  تسا  سک  نآ  اـهنت  رترب ، زا  اـم  تساوـخ  دـیوگ : ینیما 
دـشاب رتدنمـشناد  میریگب  هک  ار  یـسک  داینب  نیا  رب  ار - يوخ  کی  رد  يرترب  اهنت  هن  تسا - یندش  یمدآ  رد  اه  نآ  ندمآ  دنک  مهارفهک 

هچنآ ندـنادرگ  رد  دسانـش و  یم  رتهبدـیامن  یم  هتـسیاش  ای  هابت  ار  اه  نآهک  یئاه  هزیگنا  دراد و  يرتشیب  یئانیب  زین  یـسایس  ياـهراک  رد 
همه زا  ادخ  روتسد  نتسب  راک  هب  رد  رتداتسا و  اه  یسرداد  رد  رتروالد و  دیآ  نایم  رد  راکیپ  ياپ  اج  ره  رترادیاپ و  تسا  ناگمه  هتسیاش 
نیا ياه  هدـننام  تسا و  رت  هدنـشخب  همه  زا  دـنا  شیک  وریپ  هک  ینادـنمزاین  هوبنارب  رت و  ناـبرهم  همه  زا  هدوت  ناـناوتان  هب  رت و  تخـسرس 
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دنرتراوتـسا رتانیب و  رتاناوت و  نارتهک  یهاگ  دنا  هتـشادنپ  هک  دنام  یمن  نخـس  يارب  یئاج  سپ  دراد  ار  همه  اه  یگنوگچ  اه و  یگتـسیاب 
هک میدرک  نشور  اـم  اریز  دراذـگن  یهت  میدرمـش - هـک  اـه  یگژیو  نآ  اـب  یناـسنا - زا  ار  راـگزور  یتسیاـب  كاـپ  راـگ  دـنوادخ  خـلا و 

ادـج رگیدـکی  زا  تسا و  راوگرزب  نآرق  ياتمه  وا  تساهتـسیاب و  كاپ  دـنوادخ  رب  هک  تسا  ینابرهم  ياـه  هنومن  زا  یکی  وا  نتخیگنارب 
دنیآ . رد  ربمایپ  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن 

هزیگنا نیااب  هک  دندرب  یمن  نامرف  ار  یگتخیگنارب  هاگیاپ  هدنراد  هک  تسا  یئاج  دننامهدنربن  نامرف  يو  زا  نآ  زج  نایهاپـس و  هکمه  نیا 
ار نانآ  شروش  دیاب  هدوت  رگید  هکلب  درک  رانک  رب  هتـشامگ  رب  اه  یتسرپرـس  نیرتالاب  هب  نتـساخرب  يارب  دنوادخ  هک  ار  یـسک  ناوت  یمن 

يوس هب  ار  اهوید  ریت  دیاب  و  دنتشادنپ ، یم  ناشیا  زا  هک  ار  یناسک  ای  ناگتشگ  زاب  شیک  زا  ونایغای  شروش  هک  دنناشن  ورف  هنوگ  نامههب 
دندرک ! باترپ  هدابع - رسپدعس  نایجرزخ - هدرک  رس  يوس  هب  هکنانچ  دننک  باترپ  وا 

شدوخ يارب  ار  ربمایپ  ینیشناج  هک  دیشک  شیپ  يور  نیا  زا  اهنت  ار  نآ  نوچ  دوب  ریذپان  زیرگ  نارتهک ، ندنکفا  شیپ  رد  هفیلخ  تشادرب 
، هتـسناد ناربمایپ  نیرت  كاپ  ناج  هدرمـش و  كاپ  ار  دوخ  دنمجرا  همان  رد  كاپ  راگدنوادخ  هک  دـتفایب  شیپ  یـسک  رب  دـیامنب و  تسرد 
هدینادرگ و  رادروخرب  یئاسر  زا  ار  دوخ  شیک  يو  تسد  اب  هدناوخ  وا  یتسرپرس  ار  يو  یتسرپرس  وا و  زا  يربنامرف  ار  يو  زا  يربنامرف 
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زا وا  يرادـهگن  و  دـهد ، یهاگآ  يو  یئاورنامرف  زا  ار  همه  ات  هدومرف  ار  شربمایپ  هدـناسر ، اـج  نیرتـالاب  هب  ناگدـنب  رب  ار  شیوخ  یکین 
رب شندوب  رتراوازس  يو و  یتسرپرـس  ات  هتـشادرب  اوآ  نامـسآ  یناهن  ياهروتـسد  رگ  وگزاب  هتخانـش ، هتـسیاب  شیوخ  رب  زین  ارمدرم  دنزگ 

، دـنوادخ یتسارب  مدرم  يا  ناه  دـیوگب : رتنوزف  ای  نت  رازه  دـص  نایم  كانمهـس  ینمجنا  رد  دـیامنب و  زین  ناشدوخ - زا  ار - ناگدـنورگ 
تسرپرس یلع  سپ  میوا  تسرپرس  نم  هک  ره  ناشدوخ  زا  مرتراوازس  ناشیا  هب  نم  و  ناگدنورگ ، تسرپرس  نم  تسا و  نم  راگدنوادخ 

دراد . نمشد  ار  وا  هک  نآ  راد  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  نآ  رادب  تسود  ایادخ  راب  تسا ، وا 
یگزیکاپ هن  شدانیب ، یکاپ  یناور و  ياـه  هیامرـس  اـه و  شنمهن  دوب  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  شیاـه  يرتربهن  ربماـیپ ، هداز  رتخد  ود  ردـپ 

هن و  یناملـسم ، رد  یگنهاـشیپ  هدارا و  یـشیدنا و  رود  رد  شا  یماگــشیپ  يرید  هـن  شهاـگیاج ، یگرزب  هاگدازینمادـکاپ و  تـشرس و 
اه . يرترب  همهرد  شناد و  رد  شا  يرترب  ادخ و  يارب  شایناشفناج 

هک نت  ود  نامیپ  اب  ار  رکبوبا  داتفا و  شیپ  رترب  زا  رتهک  دـمآ و  نایاپ  هب  هفیلخ  تشادرب  داینب  رب  شنیزگ  راک  زور ، نیتسخن  نامه  زا  يرآ 
اراکشآ و تسیاب  یم  هک  ار  راک  نیا  و  دنتخانش ، یئاورنامرف  هب  دوبن  یسک  حارج - رـسپ  هدیبعوب  نک - روگ  کی  باطخ و  رـسپ  رمع  زج 
دنداد و نامزاسار  راک  دندوب - هنادازآ  شنیزگ  نارازگ  داینب  هک  نادرم - نآ  نایم  دـندرب و  نایاپ  هب  یناهن  دـنناسر  ماجنا  اب  همه  ربارب  رد 

رشبو  ریضح  رسپ  دیسا  رگم  درکن  يوریپ  نانآ  زا  یسک  زین  زور  نآ  رد 
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هماج یگدیرد  دندروآ و  دورف  رس  ریزگان  دنداتفا  يراز  يراوخ و  هب  ناشیا  اب  یهارمه  زا  يراددوخ  یپ  ردهک  مدرم  هاگنآ  دعـس و  رـسپ 
دـنکفا و هاگترپ  هب  ار  نارگید  دوخ و  ات  دـنتفرگن  ار  نادان  يولج  و  تشذـگ ) راکزا  راک  تخاس =(  هدـنامرد  ار  رگوفر  هک  دـش  نادـنچ 

تسا هارمهاه  يدب  اب  شنیزگ  هک  یتسار  هب  دننیزگرب و  دننکب و  دنهاوخ  هچ  ره  راذگب  تفگ  هک  داتفا  يزور  هب  هدیدمتس  هاوخ  حالـصا 
دیچ . یهاوخن  روگنا  راخ  زا  و 
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، دش شخب  نت  هس  نایم  ام  شیک  هب  هتـسباو  ياهراک  زین  زورنیتسخن  نامه  زا  داتفا و  نغور  رد  شنان  ات  دـنداد  رکبوب  هب  يربنامرف  تسد 
: " تفگ رمع  نم . اب  مه  اهدمآرد  هب  یگدیـسر  تفگ : هدیبع  وب  راذگ و  نم  هبزین  ار  يرواد  تفگ : رمع  تشادرب و  دوخ  يارب  ار  تماما 
ار رمع  رکب و  وب  زین  دوخ  راتفگ  رادنپ و  رد  سک  چیه  ماگنه  نآ  دندروآ " و  یمن  نم  دزن  هب  یشکمشک  زین  نت  ود  دش و  یم  يرپس  هام 

مدیـسر امـش  یتسرپرـس  هب  دراد "  یمرب  زاوآ  ربنم  زارف  رب  دوخ  هک  تسا  رکب  وب  نیا  داد . یمن  يرترب  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  رب 
شدوخ ربارب  رد  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  شیوخ  هدوت  زا  هاگنآ  دریگ "  یم  ورف  ارم  هک  تسه  ینمیرها  ارم  متـسین و  امـش  زا  رتهب  هک  نآاـب 

دنزاس  نوگرگد  یتسار  يراوتسا و  هب  ار  شا  یتساک  يژک و  دننک و  يرای 
مک يارب  یلو  هدوب  یلعنآ  زا  یتسار  هب  راک  دناسر  یم  هک  يراد  ور  شیپ  رد  ار  وا  راکـشآ  ياه  هتفگ  هکتسا  باطخ  رـسپ  رمع  نیا  و 
یم نوچ  هک  ینخـس  داینب  رب  ای - دـندرک  رود  تمـس  نآ  زا  ار  يو  هدوب  وا  ندرگ  رب  راکهبت  ناشکندرگ  زا  هک  یئاه  نوخ  يارب  یلاـس و 

ثیغلا هب "  دیرگنب  دوبن - وت  رد  ینارپ  هزم  يوخ  نبا  رگا  دش  یم  هچ  بوخ  تردپ  دروآ : نابز  هب  وا  يور  رد  دنیزگرب  نیشناج  تساوخ 
شراگدرورپ  زا  دوخ  و  يدفص ج 1 ص 168 - هماخ  هب  ناور "  ناراب  مجسنملا = 
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رگا دش و  یم  هارمگ  وا  دوبن  یلع  رگاهک  دید  یم  نانچ  دـنکن و  وربور  يراوشد  چـیه  اب  ار  وا  دـشابن  یلع  رگا  هک  تساوخ  یم  دـنوادخ 
هک اه  تشادرب  نیا  دننامه  يرایسب  دنیازب و  یلع  دننام  دنناوتن  نانز  دیشک و : یم  یئاوسر  هب  شراک  دوبن  رگا  دیدرگ و  یم  دوبان  وا  دوبن 

هاگچیه و  هتـشذگن - مه  راب  کی  يارب  وا  لد  رد  زگره  دناسر  یم  تشذگ و  بایمک "  ياه  هدنام  اج  هب  يالهب "  رد ال  مشـش  دـلج  رد 
وا هب  اه  نآ  زا  هنیمز  کـی  رد  دـشاب  یلع  اـم  رورـس  دـننامه  اـه  يرترب  زا  یکیرد  وا  هک  درذـگب -؟ دـناوت  اـجک  تشذـگ و  دـهاوخن  مه 

دیامنب . زیچان  يو  زا  شا  يرود  ای  هدوب  کیدزن 

ناگمه رب  رمعو  رکبوب  يرترب  رد  يرتو  نخس 

رد تسخن - هفیلخ  همه ، زا  رتشیپ  و  ناشیا - ناگتشذگ  تشادرب  زا  دناهتفایرد و  هچ  ربمایپ  ینیـشناج  زا  هدوت ، نیا  یتسناد  هک  نآ  زا  سپ 
نآ هب  رگید  یهورگ  هدـنکارپ  هک  میرگنب  يرگیدياهرادـنپ  اـب  ار  اـهراتفگ  نیا  يراـگزاسان  اـت  نم  اـب  نوـنکا  یتفاـی  یهاـگآ  هراـب  نیا 

دنتفای  یم  نآ  رد  رایسب  ياه  یگنهامهان  هتبلا  دوبادخ  دزن  زا  زج  رگا  دندیورگ " و 
یم یناتسادمه  ینس و  اه  هدوت  هکنادب  دراگن : یم  ناگدنرگن " ص 2  ناتسوب  نیرظانلا =  هضور  رد  يدادغب  يرتو  دمحم  رسپ  دمحا  " 
نانآ زارادـنپ  زا  رترب  يادـخ  یلع - سپـس  ناـمثع  سپـس  تسا  رکبوبا  مدرم  نیرترب  يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ربماـیپ - زا  سپدـنیوگ 
شیپ رترب  رب  ار  رتهک  هک  تسا  یندـشان  اریز  هدوب  ماگـشیپ  زین  يرترب  رد  هداتفا  شیپ  ربمایپ  ینیـشناج  ردهک  ره  یتسار  هب  و  داب - دونـشخ 

یشرازگ تشادرب  نیا  يرگنشور  يارب  دنشاب ، رترب  هک  دندیزگ  یمرب  ار  یناسک  يرگید - سپ  زا  یکی  یئاوشیپ - رد  ناشیا  اریز  دنزادنا 
وا ینیشناج  داب - دونشخ  يو  زاادخ  رمع - هک  تفگ  اراکشآ  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - نوچ  دیوگ : هکمیریگ  یم  نخس  هولاش  ار 

داب -  دونشخ  يو  زا  ادخ  هحلط - دوش 
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يو زا  ادـخ  رکبوب - يدـینادرگ " ؟ ام  تسرپرـس  ار  تشرد  یئوخ  دـنت  هک  یهد  یم  تراگدرورپ  هب  یخـساپ  هچ  تفگ " : تساـخرب و 
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يراد زاب  شیوخ  تشادرب  زا  ارم  هک  يا  هدمآ  يدیئاس و  نم  يارب  ار  تاهنشاپ  ود  يدیلام و  نم  يارب  ار  تنامشچ  تفگ " : داب - دونشخ 
، نخس نیا  و  مدومن " . ناشیا  نایم  رد  دوخنیشناج  ار  وت  نامدرم  نیرتهب  دیوگ  دنک  نم  زا  یشسرپ  نانچ  رگا  ینادرگب ؟ دوخشیک  زا  و 

نایاپ . دنشاب . رترب  هک  دندیزگ  یم  رب  ار  یناسک  يرگید  سپ  زا  یکی  یئاوشیپ ، ردناشیا  هک  دنک  یم  یئامنهار  ار  ام 
ياه شرگن  هورگ و  نیا  ياه  تشادرب  اب  هن  هزات  دبیرفب و  ار  هراچیب  هدوت  زا  نالد  هداس  هک  تسه  یغورد  رادنپ ، نیا  رد  هک  ینیب  یم  وت 
ایوگ رکبوبا - هفیلخ - تشادرب  ابزیچ  ره  زا  شیپ  هن  ناشراکـشآ و  نانخـس  وربمایپ  نارای  راتفر  اب  هن  تسا  راـگزاس  ناشناسانـش  تدـیقع 

تماما هب  وا  زاسپ  نامدرم  نایم  اه و  هدـس  رد  هک  یناسک  رب  مه  هدـنام  ناهنپ  وا  راکمه  نارای  هفیلخ و  رب  مه  هتـشادنپ  یندـشان  ار  هچنآ 
دنتساخرب .

دـنک و وگزاب  ار  نآ  رکبوب  ات  هتـشادن  یهاگآ  نآ  زا  سکچیه  هدوب و  هدیـشوپ  ربمایپ  نارای  رب  تشرد  يوخ  دـنت  درم  نآ  يرترب  اـیوگ  و 
دنت نانآ  هرابرد  دسانـشب  ناشاه  يرترب - زرم  اب  ار  نادرم  ات  هدوبن  يرتو "  ربارب "  رد  باـیمک "  ياههدـنام  اـج  هب  نآ "  خـیرات و  اـیوگ 

نیرتهب رمع  رگا  هکدنادب  دهنن و  رتارف  ياپ  یتسار  هارهاش  زا  شیوخ  راتفگ  رد  دنارن و  نابز  رب  هیاپ  یب  نخس  دنکن ، یئوگ  فازگ  دورن ،
تفگ ! دیاب  دوردب  ار  مالسا  میراد - غارس  وا  زا  هک  یبایمک  ياه  هدنام  اج  هب  همان و  تشذگرس  ابمه  نآ  دشاب - هدوت 

هدولاـش رب  مادـک  ره  هک  تسا  هاوـخبلد  یئاهروتـسد  دریگ و  یم  ار  نآ  زا  يا  هشوـگ  سک  ره  هک  تـسا  اـه  سوـه  اـه و  هتـساوخ  يرآ 
نآ ماما ، ود  نیا  نایم  شجنـس  ياربمینادرگ  یم  يرازفا  ار  وت  تسرد  درخ  ام  کـنیا  دـنور و  یم  نآ  یپ  رد  وکین  مرن و  ناـشاه  شیارگ 

یـسک هچ  دبای و  یم  شیارگ  کی  مادک  يوس  هب  هک  رگنب  ار  شیوخ  درخ  دنیوگ ، یم  نانیا  هک  نآ  میئامن و  یم  زاب  ار  يو  شنم  ام  هک 
نایم ار 
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ياه نامرف  نانز و  اه و  ناج  ناناملـسميدازآ و  هک  دزـس  یم  ار  ود  نآ  زا  کی  مادک  دریگ و  یم  دنویپ  هتـشر  شکاپ  راگدرورپ  دوخ و 
ناشورفمک "  رب  ياو  دوشن "  تفای  ياهدید  وا  يرگداد  يوزارت  رد  رگا  دشاب ؟ وا  تسد  رد  ناشیا  یناهج  نآ  یناهج و  نیا 

ییادخ تشونرس  زا  هفیلخ  تشادرب 

هراشا

هک ینآ  رب  وت  دیـسرپ : دـش و  رکبوب  دزن  هب  يدرم  تفگ : هک  هدروآ  رمع  رـسپ  هللا  دـبع  نابز  زا  ربمایپ "  همان  نیئآ  هنـسلا =  رد "  یئاکلال 
نآ رفیک  هب  ارم  هاگنآو  هدینادرگ  نم  تشونرس  ار  نیا  دنوادخ  ایآ  تفگ : ، يرآ داد : خساپ  تسا ؟ یئادخ  تشونرس  هدیئاز  يزاب  یبسور 

دنکشب و ار  نآ  دبوکب و  تغامد  هبات  مداد  یم  نامرف  دوب  نم  دزن  یسک  رگاادخ  هب  هدیدنگ ... نز  رـسپ  يا  يرآ  تفگ  ؟ دنک یم  هجنکش 
دنک . درخ 

ماجنا يراک  ندمآ  ار  نآ  ایآ  و  تسیچ ؟ هتـسناد  یم  یتسرد  هب  ار  یئادـخ  تشونرـس  ربمایپ  نیـشناج  نیاهک  ینآ  رب  وت  ایآ  دـیوگ : ینیما 
يدب یکین و  هداد و  ار  نآ  ندرواین  اج - هب  ماجنا و  یئاناوت  نآ ، هدننک  هبهک  نیا  همه  اب  هدرمش  یم  يدنوادخ  زاغآ  یب  شناد  رد  یندش 

تسا ؟ هتخاس  راکشآ  ار  نیتسخن  ماجرف  یمود و  ماجنارس  هدناسانش و  وا  هب  مه  ار 
درازگ یم  شیوخ  دوس  هبدرازگ  ساپس  هکره  میدومن  وا  هب  ار  هار  ود  ام  دنک  یساپسان  ای  درازگب  ساپـسهاوخ  میدومن  یمدآ  هب  ار  هار  ام 

هک ره  و 
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یم ساپـس  شیوخ  دوس  هب  هک  تسین  نیا  زج  درازگبساپـس  هک  ره  تسا  راوگرزب  زاین و  یب  نمراگدرورپ  یتسار  هب  سپ  درک  یـساپسان 
تسا  هدوتس  زاین و  یب  نم  راگدرورپ  یتسار  هب  سپ  درک  یساپسان  هک  ره  درازگ و 

یکی سپ  يدب  هب  هدنهد  نامرف  ناور  ربارب  رد  يراگتسر  ياه  هزیگنا  ندیرفآ  اب  یمدآ و  رد  سوه  درخ و  يربارب  اب  تسه  همه  اه  نیا  و 
دریگ . یم  شیپ  هانگ  هار  شنیزگ  يدب  اب  یکی  دنک و  یم  راک  يادخ  نامرف  هب  دوخ  شنیزگ  یئوکین  اب 

سپ دنا  گنهاشیپ  وکین  ياهراک  رد  ناش  یخرب  دیامن و  یم  يرادیاپ  يراوتـسا و  ناش  یخرب  دنک و  یم  متـسشیوخ  رب  ناشیا  زا  یخرب 
هار هک  ره  سپ  دتفا  یم  یهارمگ  هب  شیوخ  نابز  هب  اهنت  سپ  دش  هارمگ  هک  نآ  دباییم و  هار  شیوخ  دوس  هب  اهنت  سپ  تفای  هار  هک  ره 

شدوخ دوس  هب  درک  يا  هتـسیاش  راک  سک  ره  دوش و  یم  هارمگ  دوخ  نایز  هب  اهنت  سپ  دـش  هارمگ  هک  ره  تسا و  وا  دوخ  دوس  هب  تفای 
هب تخادرپ  نتـسیرگن  لد  هدیداب و  سک  ره  دیدرگ  یم  زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  سپـس  و  شیوخ ، نایز  هب  دومن  يدـب  هک  ره  تسا و 

متفاـی هار  رگا  ومتفا  یم  یهارمگ  هب  شیوخ  ناـیز  رب  اـهنت  مدـش  هارمگ  رگا  وگب  شیوخ  ناـیز  هب  دوب  روک  هک  ره  تسا و  شدوخ  دوـس 
دیا  هدرک  یئوکن  شیوخ  دوس  هب  دیدرک  یئوکین  رگا  دتسرفنم  رب  نامسآ ) زا   ) مراگدرورپ هک  تسا  یناهن )  ) روتسد نآ  يارب 
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دناد یم  رتهب  هداتفا و  ترپ  وا  هار  زا  سک  هچ  هک  دناد  یم  رتهب  وت  راگدرورپ  یتسار  هب  دیا  هدرک  شیوخ  هرابرد  زین  دیدرک  يدـب  رگا  و 
تسا  راکشآ  یهارمگ  رد  سک  هچ  هدروآ و  یئامنهار  سک  هچ  هک  دناد  یم  رتهب  مراگدرورپ  هتفای  هار  سک  هچ  هک 

ود زا  هزادنا  هچ  شناگدـنب  هک  نیا  هب  كاپ  راگدـنوادخ  یهاگآ  دزاس و  یمن  ریزگان  يراک  ماجنا  رد  ار  یمدآ  یئادـخ  تشونرـس  سپ 
شنیزگ رد  هـن  هچناـنچ  دـهد  ناـنآ  هـب  یناـمرف  هـک  تـسین  نـیا  اـب  راـگزاسان  دــننک  یم  دــب  کـین و  ياـهراک  دــننیزگیم و  رب  ار  هار 
هدوهیب يرادربنامرف  يارب  شاداـپ  هن  دـیامن و  تشز  یناـمرفان ، يارب  یـسک  ندرک  رفیک  نآ - ندوب  اـب  هن - دراذـگ و  یم  يریثاـتناورهار 

تسا .
دنک يدب  یتسه  هدـیدپ  نیرتمک  هزادـنا  هب  سک  ره  دـید و  دـهاوخ  ار  نآ  شاداپ  دـنک  یکین  یتسه  هدـیدپ  نیرتمک  هزادـنا  هب  سک  ره 

لدرخ هنادکیهزادنا  هب  رگا  دورن و  یمتـس  جیه  سکچیه  رب  سپ  میهن  یم  هنارگداد  ياهوزارتزیخاتـسر  زور  رد  دـبای و  یم  ار  نآ  يازس 
یمتس زورما  دید و  دهاوخهدروآ  تسدب  ار  هچنآ  يازس  سک  ره  زورما  میـشاب  رگـسرامش  ام  هک  تسا  سب  میروآ و  یم  ار  نآ  دشاب  زین 
تـسا هتخودنا  هچ  ره  سک  ره  هب  هاگ  نآ  میرآ و  مهارف  ار  ناش  همه  هک  ریذـپان  ارچ  نوچ و  يزور  رد  دوب  دـنهاوخ  هنوگچ  سپ  تسین 

دورن . متس  ناشیا  رب  دوش و  هداد 
ار هچنآ  هک  دوب  هدنسرپ  زا  اهنت  هانگ ، و  داد ؟ یخساپ  نانچ  هک  دوب  هتفایرد  ار  اه  نیمه  يدنوادخ  تشونرس  زا  زین  ربمایپ  نیشناج  نیا  ایآ 

تساوخیم . ینخس  نانچ  يو  رگا  یلو  تفرگ ؟ هدرخ  يو  رب  هنوگ  نآ  هب  تفایرد و  دیوگب  تساوخ  یم  يو 
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هتفوک و رد  ارم  ینیب  هک  دوب  وا  دزنیسک  شاک  هک  درک  یمن  وزرآ  دیبوک و  یمن  شا  هلک  رب  ازسان  مانشد و  اب  ار  ریگ  هدرخ  راتفگ  دیوگب 
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دنادرگ . زاب  تسرد  هار  هب  ار  درم  دیامنب و  ینشور  هب  ار  دوختساوخ  هکنآ  زا  شیپ  مه  نآ  درخ  هتسکش و 
اج نیا  هب  تسا و  نآ  رگ  وگزاب  شناوریپ  زا  یئاه  هدوت  دایرف  هک  دوب  يزرم  نامه  رد  اهنت  تشونرـس ، زا  ربماـیپ  نیـشناجنیا  تشادرب  اـی 
داد یم  مانشد  ار  يو  هفیلخ  هچ  دوب  اج  هب  ریگ  هدرخنآ  نخـس  ماگنه  نیا  رد  هک  تسادخ  هدیرفآ  ام  ياهراک  همه  میئوگب  هک  دشک  یم 

هن . ای 

ییادخ تشونرس  زا  هشیاع  تشادرب 

ياورنامرف اـم  رورـس  رب  دوخ  ندـیروش  زا  تساوخ  نوچ  هک  تسا  یمود  تشادرب  نیمه  هب  شیارگ  هدیـسر ، هشیاـع  يورتخد  زا  هچنآ  و 
نانز نوچمه  دش و  نوریب  دندوب  هدز  يو  يارب  هک  يا  هدرپ  زا  هنوگ  ارچ  هک  دندرک  شنزرـس  ار  وا  نوچ  دهاوخ و  یـشزوپ  ناگدـنورگ 
یئاه هزیگنا  ار  تشونرـس  دندیزگرب و  نم  يارب  هک  دوب  یتشونرـس  داد : خساپ  تساخرب  یئامندوخ  هب  مالـسا - زا  شیپ  ینادان - راگزور 

هک يوزا  يرگید  نخس  دنچ  ره  تسا  هدروآ  ج 1 ص 16 -. دوخ - خیرات "  رد "  شا  هریجنز  اب  يدادغب  رونخس  ار  شرازگ  نیا  تسه .
هب شندش  راپسهرزا  هشیاع  هاگ  چیه  هورع ، شرازگ  هب  هکدزاس  یم  نادرگرـس  ار  ام  هدروآ  ج 5ص 185 - دوخ - خیرات  رد  يدادغب  زین 

نایفس هتفگ  هب  مدوب و  ایسنم  ایسن  نم  شاک  يا  تفگ  دش  یم  رت  شا  يرـسور  هک  تسیرگ  یم  نادنچ  رگم  درآ  دای  لمج  دادیور  يوس 
دوش . یم  ادج  نانز  زا  هامره  هک  تسا  يدیلپ  نوخ  هتخل  نامه  ایسنم  ایسن  يروث 

ار شا  يرـسور  دیرگب و  نآ  رب  راگزورنایاپ  ات  هک  درمـشیم  نآ  راوازـس  كرتسیهانگ و  ار  دربن  نآ  يوس  هب  شندش  راپـسهر  ایوگ  هک 
نآ هدولاشهک  کنخ  هناهب  تسد  نآ  اب  تسا  راگزاسان  نیا  یلو  میدید  هک  دـنارورپب  لدرد  یئوزرآ  نانچ  دزاس و  رت  شیوخ  گشرـساب 

تفاین . يزیرگ  هار  مانشد  زج  تشاد  وا  هب  دور  هک  یشسرپ  هب  خساپ  يارب  هک  هتفرگ  يا  هفیلخنامه  ای  شردپ  تشادرب  زا  ار 
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دنراگنایب هتسیاب  ار  يو  راک  هک  نآ  میب  زا  دنک  یمن  ینابرق  ربمایپ  نیشناج 

ناـنآ زا  نارگید  هکنآ  میب  زا  دـندرک  یمن  یناـبرق  رمع  رکبوب و  هک  میدروآ  تسرد  یـشرازگ  مود - پاـچ  وا  ص 167  مشـش - دلج  رد 
تسا . هتسیاب  راک ، نیا  هک  دنرب  نامگ  هدرک و  يوریپ 

. میا هدروآ  یگدرتسگ  هب  ار  تسرد  راتفگ  هک  اجنامه  هب  دیدرگ  رب 

یمیلس ناگتشگرب  شیک  زا 

ار دیلو  رسپ  دلاخ  رکبوبا  دندوب ، یناگتشگزاب  نید  زا  نایمیلس  نایم  رد  هک - دنا  هدرک  وگزاب  شردپ - زا  زا  و  هورع - رـسپ  ماشه  نابز  زا 
رمع هب  شرازگ  نیا  تخوسب ، ار  همه  دز و  اه  نآ  ردشتآ  هدرک  درگ  نایاپراچ  ياه  لغآ  رد  ار  نانآ  زا  ینادرم  ات  داتـسرف  ناشیا  رـسرب 
تفگ رکبوب  دهد ؟ هجنکـش  یمارگ  گرزب و  يادخ  هنوگ  هب  ار  مدرم  يدرم  هک  يراذگ  یم  تفگ : دـمآ و  رکب  وب  غارـس  هب  وا  دیـسر و 

دلاخ ات  دومرفب  سپس  دنک ، نینچ  دوخ  وا  ات  درک  مهاوخن  ماین  رد  هتخاس  هنهرب  شیوخ  شیوخ  نانمشد  يور  رب  دنوادخهک  ار  يریشمش 
درآ . هملیسم  هب  يور  يوس ، نآ  زا 
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هرضنلا " ج 1 ص 100  ضایرلا  " 
ادخ و اب  هک  یناسک  دـیوگ : دوخ  دـنمجرا  همان  رد  رادـنپ  زا  رترب  دـنوادخ  اریز  تفای  یئاهر  رمع  يریگ  هدرخ  زا  ناوت  یمن  خـساپ  نیا  اب 

دنور رادرب  ای  دنوش  هتشک  هک  تسا  نیا  ناشیازس  اهنت  دنزادرپ  یم  زیگنا  یهابت  یـشالت  هب  نیمز  يور  رد  دننک و  یم  راکیپ  وا  هتخیگنارب 
نانآ يراوخ  نیا  دـنزاس ، رود  دـننارب و  هدوت  نیمزرـس  زا  ای  دـنربب  پچ ) زا  يرگید  تسار و  زا  یکی   ) ار ناشیاپ  کـی  تسد و  کـی  اـی 

هیآ 33 ) هدئام - هروس 5 -  ) دننیبیم گرزب  يا  هجنکش  زین  رگید  ناهج  رد  یتیگ و  رد  تسا 
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شتآ راگدرورپ  زج  تفگ : داد و  زیهرپ  يزوسمدآ  زا  هک  هدیسر  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - زا  تسرد  یشرازگ  و 
رفیک تفگ : و  دریگ . راک  هب  ار  شتآ  نداد ، رفیک  يارب  دناوت  یمن  دـنوادخ  زج  هک  یتسار  هب  تفگ : و  دـهد . رفیک  شتآ  هب  دراین  یـسک 

یم یهاوگ  هک  یناملـسم  تفگ : شدیـشکب و  دـنادرگب  ار  دوخ  شیک  هک  ره  تفگ : تسانآ و  راـگدرورپ  روخ  رد  اـهنت  شتآ  هب  نداد 
اب هزیگنا : هس  نیا  زا  یکی  هب  رگم  تخیر  ناوت  یمن  ار  يونوخ  تسوا ، کیپ  دمحم  یتسار  هب  تسین و  هناگی  يادخ  زج  يدنوادخ  دهد 
یم هتشک  زین  وا  هک  دنک  راکیپ  وا  هتخیگنارب  دنوادخ و  اب  هدش  نوریب  هک  يدرم  دوش و  یم  راسگنـس  هک  دیامن  يزاب  یبسور  نز ، نتـشاد 

دوش . یم  هتشک  وا  ربارب  رد  دشکب و  ار  یسک  هک  نآ  موس  دوش ، یم  رود  هدنار و  هدوت ، نیمزرس  زا  ای  دور  یم  رادرس  رب  ایددرگ 
حیباصملا " ص 300   - هاکشم هنسلا " ج 2 ص 59 "  حیباصم  دواد " ج 2 ص 219 " وبا  ننس  " 

ره دـنک و  ناشیارب  یئاه  لادوگ  هکلبدوبن  يزوسمدآ  درک  وا  نارای  ابـس و  رـسپهللا  دـبع  اب  يو - رب  دورد  ناگدـنورگ - ياورناـمرف  هچنآ 
هدنیارـس رانید ، رـسپ  رمع و  هتفگ  هب  دندرم و  ینهد - رامع  هتفگ  هب  ات - درک  دود  زا  رپ  ار  اه  لادوگ  هاگ  نآ  داد  هار  يرگید  هب  ار  مادـک 

تفگ : يا 
دنک  یم  نم  گنهآ  دهاوخ  اجک  ره  گرم  " 

دیامنن نم  گنهآ  لادوگ  ود  رد  دنچ  ره 
دنزورفارب . یشتآ  مزیه و  هک  هاگنآ 
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 " تسین مه  رادرب  هیسن  ینیب و  یم  هدامآ  ار  گرم  اجنآ 
زا ریشمشنیا  اریز  ربمایپ ، راکشآ  روتسد  ربارب  رد  تسا  هیاپ  یب  ینخـس  نایاپ "  ات  ... دنوادخ هک  ار  يریـشمش  تفگ " : رکبوبا  هک  زین  نیا 

ياه يراتفرگ  كانمهـس و  ياه  یتخـس  همه  نآ  اب  دیـشک ؟ رد  هب  ماین  زا  ار  غیت  نیا  كاپ  دـنوادخ  یک  هزات  هدوبن و  رتایوگ  يو  نانخس 
هریونرـسپ و کـلام  هفینح و  راـبت  ناـج  هب  یئاوـسر  اـب  هک  شرگید  زور  رد  هچ  هدروآ و  راـب  هب  زور  نآ  رد  هچ  هـک  زیچ  ره  زا  رتراوـشد 

نآ رب  ار  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  نایمیذـج ، اب  يو  يراتفر  هک  رت  شیپ  زور  رد  هچ  داتفا و  وا  هداوناخ 
دوب . هتفرگرب  درگ  یماین  نوچمه  ارریشمش  نیا  هک  یئاه  یئاوسر  اه و  یگدیدرد  هنوگ  نیمه  هب  دیوج و  يرازیب  يو  زا  هک  تشاد 
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دنازوس یم  ار  هاجف  ربمایپ  نیشناج 

دمآرد و رکبوب  رب   - تسا فافخ  رسپ  هریمع  رسپ  لیلاب  دبع  رسپ  هللادبع  رـسپ  سایا  نامه  و  دنتفگ - یم  هاجف  ار  وا  هک  نامیلـس  زا  يدرم 
، هد نم  هب  یئاپراچ  نک و  ما  يرای  منک  راکیپ  دنا  هتشگ  زاب  ام  هار  زا  هک  یناشیک  دب  اب  یتسار  هب  مهاوخ  یم  مناملسم و  نم  تفگ  يو  هب 

ناگتـشگزاب شیک  زا  ناناملـسم و  ياه  یئاراد  هداتفا  مدرم  هب  دش و  نوریب  وا  داد ، يو  هب  يزورفا  گنج  هدـناشن  یئاپراچ  رب  ار  وا  رکبوب 
وبا رـسپ  هبجن  ار  وا  هک  دوب  نایدیرـش  زا  يدرم  وااب  دـیناسر و  یم  دـنزگ  درک  یم  يراددوخنداد  زا  ار  سک  ره  تفرگ و  یم  ناشیا  زاار 
دمآ نم  دزن  رادنپ  نیا  اب  هاجف  ادخ  نمشد  یتسار  هب  تشون : زجاح  رسپ  هفیرط  هب  دیسر  رکبوب  هب  شراک  شرازگ  نوچ  دنتفگ  یم  ءاثیملا 

مه يرازفا و  گنج  ار  وا  نم  دنک  دربن  دنا  هتـشگ  زاب  مالـسا  زا  هک  یناسک  اب  ات  مزاس  دـنمورین  ار  وا  تساوخ  نم  زا  تسا و  ناملـسم  هک 
ناناملسم و ياه  یئاراد  هداتفا  مدرم  ناج  هب  ادخ  نمشد  هک  دیسر  نم  هب  ریذپان  ارچ  نوچ و  یشرازگ  سپس  مداديراوس و  يارب  يروتس 
وا يوس  هب  يراد  هارمه  هک  ناناملسم  زا  یناسکاب  وت  کنیا  دشک ، یم  دیامن  يراگزاسان  وا  اب  هک  ره  دریگ و  یم  ار  ناگتشگزابشیک  زا 
رد هنایم  رد  یئاه  يزادـناریت  دنتـسویپ  مه  هب  مدرم  نوچ  دـش و  وا  رـس  رب  هقیرط  يرآ . نم  دزن  هب  ینک و  ریگتـسد  اـی  یـشکب  ار  وا  اـت  ور 

ادـخ هب  تفگ  هفیرط  هب  دـید  ار  ناناملـسم  يرادـیاپ  هاجف  نوچ  دـیدرگ و  هتـشک  دروخ  وا  هب  هک  يریت  اب  ءاـثیملا  وبا  رـسپ  هبجن  تفرگ و 
رگا تفگ : وا  هب  هفیرط  میاورنامرف  وا  يوس  زا  زین  نم  یئاورنامرف و  رکب  وب  يوس  زا  وت  یتسین  نم  زا  رتراوازـس  راـک  نیا  يارب  وت  دـنگوس 

رکبوب دزن  هب  نوـچ  دـش و  نوریب  يو  اـب  تفریذـپبوا و  میوـش . رکبوـب  دزن  هب  مه  اـب  اـت  راذـگ  نیمز  رب  ار  کـنج  رازفا  یئوـگ  یم  تسار 
هک اجنامه  هب  ار  وا  هفیرط  دـنازوسب  شتآ  هب  ار  يو  اجنآ  رد  دوش و  نوریب  عیقب  يوس  هب  وا  اب  زجاح  رـسپ  هفیرط  اـت  دومرفب  يو  دندیـسر 

زامن  ناگدرم  رب  ای  ناراب  تساوخرد  يارب 
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یـشتآ دندرازگ  یم  زامن  هنیدم  مدرم  هک  یئاج  رد  يربط : هتفگ  هب  دـنکفا و  نآ  نایم  رد  ار  وا  تخورفا و  رب  یـشتآ  ود  رب  دـندناوخ  یم 
ار وا  ياه  تسد  ریثک : نبا  هتفگ  هب  دنکفا و  شتآ  نایم  هتسب  ار  وا  ياپ  تسد و  سپسو  تخیر  نآ  رب  رایسب  مزیه  تخورفا و  رب  يو  يارب 

تخوسب . دنکفا و  شتآ  نایم  هب  هتسب  اپ  تسد و  ار  وا  تسب و  شندرگ  تشپ 
نانچ هاجف  هزات  تسین و  اور  شتآ  هب  یسک  ندنازوس  ندرک و  هجنکـش  میتفگ : رتشیپ  هک  تسا  نامه  هراب  نیا  رد  ام  نخـس  دیوگ : ینیما 
داـینب رب  دـنچ  ره  تسیرگن - یم  وا  هب  شریذـپ  هدـید  اـب  داد  وا  هب  روتـس  حالـس و  هک  يزور  رد  زین  هفیلخ  تسا و  ناملـسم  هک  دومن  یم 
ماگنه نآ  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  دوب  هناراکه  زب  دـش  راکـشآ  يو  تسد  زا  هک  يراک  دیـسر  هفیلخ  هب  هک  ریذـپان  ارچ  نوچ و  یـشرازگ 

يراگزاسان رس  زا  ات  دزن  هفیرط  ربارب  رد  یفال  نینچ  دزیهرپب و  ماین  رد  نآ  ندرب  ورف  زا  هفیلخ  ات  دوب  هدماین  رد  هب  ماین  زا  دنوادخ  ریـشمش 
شراک نیا  زا  گرم  زور  رد  رکبوب  دوخ  هک  دوب  اه  نیمه  يارب  دیاش  دراذگن و  ياج  رب  نآ  زا  یناشن  ربمایپ  دنمجرا  راکشآ و  روتـسد  اب 

ینیب . ات  شاب  دروآ و  میهاوخ  ار  نآ  تسرد  شرازگ  دهاوخ  رادنپ  زا  رترب  يادخ  رگا  هک  دش  نامیشیپ 
دوب دهتجم  رکبوبا  دسیون " : یم  فقاوم "  رد "  هفیلخ  زا  ینابیتشپ  هب  هک  تشاد  دیاب  یجیا  دضعیضاق  زا  تفگـش  نارازه  تفگـش و  و 

یتشاد رب  ناروشناد  نایم  رد  رگم  تسین  يا  هنیمز  اهاج  رتشیب  رد  دریگ و  همانرب  ار  شیوخ  تشادرب  هتخادنا  راک  هب  ار  هشیدنا  دـیاب  یم  و 
هک هدیـسر  تشادرب  نیاهب  شا  هشیدـنا  نتـشاد  او  شالت  هب  زا  سپ  رکبوب  هک  هدوب  نآ  زا  هاجف  ندـنازوس  تسا و  هدوت  دز  ناـبز  هک  دراد 
رب یـسک - نینچ  تشگ  زاب  وتسا  نآ  نمـشد  ناهن  رد  دـهد و  یم  ام  شیک  زا  يوریپ  هب  شیامن  نوچ  تفریذـپ  دـیابن  ار  يو  تشگزاـب 
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. " تسین تسرد  اه - تشادرب  نیرت  تسرد  داینب 
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: " دسیون یم  صرد 482  هتساخرب و  هفیلخ  زا  ینابیتشپ  هب  اه "  یئامن  زاب  يرگنشور  دیرجت =  حرش  رد " هدمآ و  یچـشوق  زین  وا  زا  سپ 
ياه هدننام  هک  هداد  يور  ادخ  نامرف  هب  ندیسر  يارب  هشیدنا  ششوک  رد  هکهدوب  یـشزغل  شا  هدولاش  هدنازوس  شتآ  هب  ار  هاجف  هک  نیا 

دهد . یم  يور  اهاج  نیا  رد  ناسک  همه  ياربنآ 
هزات تسا  نآ  رگـشیامن  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  ادـخ و  هماـن  هک  يراکـشآ  روتـسد  ربارب  رد  هک  یـسک  زا  هب  هب  نک  هیرگ  اـی  دـنخب  ناوخب و  " 

! دیچیپ یم  رس  دنوادخ  نیئآ  زا  هک  يدهتجم  رب  نیرفآ  دسرب و  اجک  هب  هک  دراد  یم  او  شالتهب  ار  شا  هشیدنا 

کلام ناتساد  رد  هفیلخ  روتسد 

هراشا

هتخاس و هدنکارپ  ار  اجنآ  مدرم  هریون  رسپ  کلام  اریز  تفاین ، ار  یسک  دمآدورف و  اجنآ  رد  ات  داتفا  هار  هب  حلاطبگنهآ  هب  دیلو  رسپ  دلاخ 
نآ رد  نم  میتفاین و  يراگتـسر  میدومن و  یتسـس  ام  دندناوخ و  راک  نیا  نتفریذپ  هب  ار  ام  نایعوبری  دوب : هتفگ  هتـشادزاب و  ندمآ  درگ  زا 

هورگ نیا  ینمشد  زا  دنیاپ  یمن  ار  راک  زرم  مدرم  هاگ  ره  دیآ و  یم  نانآ  تسد  هب  راک  یتخـس ، چیه  یب  یمرن و  اب  هک  مدید  متـسیرگن و 
حاطب رد  ماگ  دـلاخ  نوچ  دـندش ، هدـنکارپ  تساوخ  یم  هکنانچ  ناشیا  دـیهن . هار  رد  ياپ  نارگید  نوچمه  دـیوش و  هدـنکارپ  دـیزیهرپب ،

يراددوخ رگا  دنرآ و  وا  دزن  هب  دریذـپن  ار  هک  ره  دـنهد و  رد  یناملـسم  گناب  ات  دومرفب  داتـسرفب و  ار  نایهاپـسزا  یئاه  ناکی  تشاذـگ 
نینچ زین  هورگ  نآ  رگا  دـنرادرب و  هماـقا  ناذا و  ياوآ  دـندمآ  دورف  یئاـج  رد  نوچ  دوب  هدرک  شرافـس  ار  ناـشیا  رکبوب  دنـشکب و  دـنک 

رت تخس  ندنازوس و  زا   - ناشیا نتشک  رد  اه  هویش  همه  نتسب  راک  امغی و  زج  تسین  يا  همانرب  جیه  هنرگو  دنرادب  نانآ  زا  تسد  دندرک 
هنرگ دیریذپب و  ناشیا  زا  يرآ ، دنتفگ  رگا  هن ، ای  دیهد  یم  تاکز  ایآ  هک  دیسرپب  دنتفگ ، وکین  خساپ  ار  یناملـسم  ياوآ  مه  رگا  نآ - زا 

زین وا  اـب  هارمه  دـندروآ و  يو  دزن  هب  ار  هریون  رـسپ  کـلام  نایهاپـس ، سپ  رگید - ینخـس  چـیه  یب  لواـپچ - زج  دـیئامنن  یـشنکاو  جـیه 
رابت  زا  یهورگ 
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نانآ زا  هداتقوب  رگـسل ، نایم  رد  دـش  داهنـشیپ  ینوگانوگ  ياهشور  نانآ  هرابرد  سپ  رفعج - نیرع و  ودـیبع  مصاع و  زا  یعوبری - هبلعث 
روتسد دنداد  مه  اب  ازاسان  ياهداهنشیپ  نانآ  هرابرد  نوچ  دنداتسیا و  زامن  هب  هتشادرب و  هماقا  ناذا و  هب  زاوآ  ناشیا  دنداد  یهاوگ  هک  دوب 

دلاخ دش  یم  رتدرس  تشذگ  یم  هچره  داتـسیا و  تسناوت  یمن  نآ  ربارب  رد  سکچیه  هک  دوب  درـس  یبش  دننک ، دنب  رد  ار  نانآ  دش  هداد 
اب ار  اوئفدا  هژاو  ناینانک  ناـبز  رد  یلو  دـیناشوپبمرگ  هماـج  ار  شیوخ  نایدـنب  مکارـسا )=  اوئفدا   ) تشادرب گـناب  اـت  دومرفب  اریچراـج 
يا هتـساوخ  وا  هک  نآ  اب  دـهدب  راتـشک  نامرف  دـهاوخ  یم  هک  دـنتفایرد  ناـنچ  زین  نخـس  نیا  زا  دندرمـش و  یم  ربارب  نتـشک ، هب  روتـسد 

نوریب دینشب  ار  دایرف  هک  دلاخ  تشکب و  ار  کلام  روزا  رـسپ  رارـض  و  دنتـشکب ، ار  ناشیا  سپ  مرگ ، هماج  رد  ناشیا  ندناشوپزج  تشادن 
، دنیـشن هناشن  رب  تسد  ریت  هک  تسا  نانچ  دهاوخ  يراک  دـنوادخ  نوچ  تفگ  وا  دـندوب و  هدـناسر  ماجنا  هب  ار  راتـشک  نایهاپـس ، و  دـش ،
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 " رد تشذـگب و  هدـمآ  مشخ  رـس  رب  تشاد و  زاب  ار  وا  دـلاخ  تسا ؟ وت  راک  نیا  تفگ  هداـتق  وبا  تفرگب و  ار  میمت  ما  کـلام  نز  دـلاخ 
راتفگ ار  وا  دنتفگ  نخـس  دـلاخ  اب  کلام  راک  رد  دـندوب و  اجنآ  رد  يراصنا  هداتق  وبا  رمع و  رـسپ  هللا  دـبع  هک  هدـمآ  ادـفلا "  وبا  خـیرات 

رگا دنکن  اهر  ارم  ادـخ  تفگ  دـلاخدنک  يرواد  ام  هرابرد  دوخ  وا  ات  تسرف  رکبوب  دزن  هب  ارام  دـلاخ  تفگ : کلامو  دـمآ  شوخان  ناشیا 
دز . ار  ندرگ  هدمآ  شیپ  روزا  رسپ  رارض  مرادرب و  وت  زا  تسد 

رد وا - رمع  داد  خـساپ  وا  درک و  نخـس  رایـسب  يو  اب  هنیمز  نیا  رد  دراد " و  هارمه  هب  متـس  بوشآ و  دـلاخ ، غیت  تفگ " : رکبوب  هب  رمع 
رب دنوادخ  هک  ار  يریشمش  نم  اریز  نک  هاتوک  دلاخ  نوماریپ  رد  وگتفگ  زا  ار  تنابز  هدیزغل ،  - هتسیاش یئاج  هب  ادخ  نخـس  ندنادرگزاب 
هب نوچ  دوب : نیا  شنایهاپـس  رکبوب  ياه  شرافـس  زا  نارگید - يربط و  هتفگ  هب  و - منک . یمن  ماین  رد  تسا  هدومن  هنهرب  ناشیکدب  يور 

دنراد و یم  دنسپان  ار  زیچ  هچ  دیسرپب  ات  دیرادب  نآ  نادنوادخ  زا  تسد  دیدینـش  اج  نآ  زا  زامن  گناب  دیدش و  کیدزن  مدرم  ياه  هناخ 
زامن  گناب  رگا 

هحفص 316 ] ] 

ثراح هداتق - وبا  تسا  ناناملسم  زا  کلام  داد  یهاوگ  هک  یناسک  زا  یکی  دینازوسب ، دیشکب و  دینک و  امغی  دیزاتب و  وس  ره  زا  دیدینـشن 
نآ ناشیا  نوچ  تفگیم  و  دنکن ، یهارمه  دیلو  رسپ  دلاخ  اب  یگنج  چیه  رد  رگید  تسب  نامیپ  يادخ  اب  نآ  زا  سپ  هک  دوب  یعبر - رسپ 

رگـشرازگ  ) دـندرب رازفا  گنج  هبتسد  هورگ  نآ  رظن  ریز  رد  دـنتخود  ناشیا  رب  مشچ  بش  یکیرات  ناـمه  رد  هتفرگ و  رب  درگ  ار  هورگ 
رازفا گنجارچ  امـش  دـنتفگ  دـیا  هتـشادرب  رازفا  گنج  ارچ  سپ  میتفگ  میناملـسم  مه  ام  دـنتفگ  ناـنآ  میناملـسم ، اـم  میتفگ : اـم  تفگ ):

ام هاگنآ  دنداهنب و  ار  رازفا  گنجسپ  تفگ ): رگشرازگ  ، ) دیهن نیمز  رب  ار  رازفا  گنج  دیئوگ ، یم  هک  دینانچ  رگا  میتفگ  دیا ؟ هتـشادرب 
نامگ هتفگ "  يو  اب  شیوگتفگ  رد  هک  دروآ  ار  هناهب  نیاکلام  نتـشک  يارب  دـلاخ  دنداتـسیا و  زامن  هب  ام  اب  مه  ناشیا  میدرازگ و  زامن 
شیپ ار  يو  هاگنآ  يرامش " ؟ یمن  دوخ  تسود  ار  وا  رگم  خساپ " : وا  " و  دشاب هتفگ  نانچ  نینچ و  زج  ربمایپ )  )= امش تسود  منک  یمن 

دزب . ار  شنارای  دوخ و  ندرگ  هدنکفا 
رب ادـخ  نمـشد  تفگ ": درک و  زارد  نخـس  تخادرپ و  راتفگ  هب  رکبوب  دزن  وا  هرابرد  دیـسرب  باـطخ  رمع  هب  ناـشیا  ندـش  هتـشک  نوچ 
نت رب  يا  هماج  داهن ، دجسمهب  ياپ  ات  دیسرب  هار  درگ  زا  دیلو  رسپدلاخ  دیهج "  شنز  رب  سپس  تشکب و  ار  وا  ، درک متـس  ناملـسم  يدرم 

هدروآ و رد  هب  رـس  نآ  هنایم  زا  ریت  دنچ  هک  دوب  هتـسب  رـس  رب  يرایتسد  هدناشن و  نآ  رب  نهآ  گنز  هتـشذگ ، ياه  یـشوپ  هرز  هک  تشاد 
: تفگ سپـس  تسکـش و  دیـشک و  نوریب  يو  هالک  زاار  اهریت  تساخرب و  وا  يوس  هب  رمع  دـمآرد  دجـسم  هب  نوچ  درک ، یم  یئامندوخ 

رسپ دلاخ  تشک . مهاوخ  تدوخ  ياه  گنس  اب  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  يدیهج  شنز  رب  سپس  یتشکار و  ناملسم  يدرم  یئامن ؟ یم  دوخ 
دمآ رد  يو  رب  نوچ  دـمآ  ردرکبوب  رب  اـت  دـشیدنا  یم  رمع  نوجمه  واهراـبرد  مه  رکبوب  هک  تسناد  یم  دادیمن و  يو  هب  یخـساپ  دـیلو 

رگشرازگ . ) تفرگ هدیدن  دوب  هداد  ماجنا  گنج ، نآ  رد  هچ  ره  تفریذپب و  يو  زارکبوب  تساوخ  شزوپ  تفگ و  زاب  وا  يارب  ار  شرازگ 
دجسم  رد  رمعماگنه  نآ  دش ، نوریب  تخاس  دونشخ  شیوخ  ار  رکبوب  نوچ  دلاخ  تفگ ):
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وا اب  سپ  هدش  دنسرخ  يو  زا  رکبوب  تسناد  رمع  تفگ ): رگـشرازگ   ) يآ نم  يوس  هب  یم )  ) هلمـش ما  رـسپ  تفگ  وا  دلاخ  دوب و  هتـسشن 
دمآ . رد  شیوخ  هناخ  هب  تفگن و  نخس 
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هـس ياج  هب  ار  هدیرب  ياهرـس  نآ  نایهاپـس ، دنراد و  وم  همه  زا  شیب  هک  دوب  یناسک  زا  مدرم  نایم  رد  هریون  رـسپ  کلام  تفگ : دیوس  و 
گید رد  هچنآ  هک  کلام  رس  زج  دیـسر ، هرهچ  تسوپ  هب  هتـشذگ  نآ  ياهوم  زا  شتآ  رگم  دوبن  يرـس  چیه  دنداهن و  اه  گید  ریز  هیاپ 

دسر . هرهچ  تسوپ  هب  شتآ  تشاذگن  يو  تشپ  رپ  رایسب  ياهوم  اریز  تشادن  هار  هرهچ  تسوپ  هب  شتآ  زونهو  تخپ  دوب 
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ریز رجآ  ياج  هب  ار  شرس  ات  دومرفب  دلاخ  دش  هتشک  نوچ  دوب و  تشپ  رپ  شرس  ياهومیتسار  هب  هریون  رسپ  کلام  تفگ  مه  باهش  نبا 
تخپ . دادیم  شتآ  هب  اهوم  هک  یئورین  اب  دوب  گید  رد  هچنآ  دبای  هار  رس  رانک  هشوگ و  هبشتآ  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دنداهن  گید 

وا هریت  زا  هک  ار  یناسک  ات  درک  تساوخرد  دمآ و  رکبوب  غارـس  هب  وا  نوخ  يوجتـسج  رد  کلام - ردارب  هریون - رـسپ  ممتم  تفگ  هورع  و 
تفگ یم  دزاس و  رانکرب  مه  ار  دلاخ  هک  تساوخ  یم  يراشفاپ  اب  رمع  تشون و  هراب  نیا  رد  يزیچ  يو  دننک  دازآ  دـنا  هتفرگ  یگدرب  هب 

ماین رد  هدومن  هنهرب  ناشیک  دب  يور  رد  دنوادخ  هک  ار  ریشمش  رمع  هن  داد  خساپ  وا  تسا و  هارمه  متس  بوشآ و  اب  يو  ریشمش  یتسار  هب 
منک . یمن 
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نآ زا  سپ  دوبن و  وا  زا  رترب  یئابیز  رد  هک  داتفا  هداتفا  کلام  نز  هب  دلاخ  مشچ  هک  هدرک  شرازگ  اه "  نومنهار  لئالدلا =  رد "  تباث  و 
موش . یم  هتشک  وت  يارب  نم  ینعی  یتشک  ارم  وت  تفگ  شرسمه  هب  کلام 

ادخ  هریون - رسپ  کلام  دنسیون : یم  يدیبز  ادفلا و  وباو  ریثا  نبا  يرشخمز و 
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تا هرهچ  یئابیز  اب  ینعی "  یتشک  ارم  وت  تفگ : شیوخ  رسمه  هب  دش  هتشک  دیلو  رـسپ  دلاخ  تسد  هب  هک  يزور  رد  داب - دونـشخ  يو  زا 
- شرـسمه نتـشک  زا  سپ  دلاخ - دوب و  يور  وکین  ابیز و  يو  نوچ  منک "  يرادساپ  ینابیتشپ و  وت  زا  دـیاب  هک  ارچ  يداد  نتـشک  هب  ارم 

دنا : هتفگ  هراب  نیا  رد  تساد و  شوخان  ار  نیا  رمع  رسپ  هللا  دبع  تفرگب  ار  يو 
هدشن کشخ  ام  نوخ  زونه  هک  تسا  یتسرد  هار  رد  ایآ  " 

" ؟ دوش داماد  ون  زا  همامیرد  دلاخ 
دنزبار کلام  ندرگ  ات  دومرفب  ار  رارـض  دلاخ  هک  هدـمآ  ج 7 ص 165 - هدـش - پاچ  لماکلا "  راـنک "  رد  هک  هنحـش  نبا  خـیرات  رد  و 

زا وت  نتـشگزاب  هکلب  تفگ  دلاخ  سپ  دوب - ابیز  رایـسب  اریز  تشک - ارم  هک  تسا  نیا  تفگ  دلاخهب  دنکفا و  شرـسمه  هب  یهاگن  کلام 
نیا رد  يدعس  ریمن  وبا  دز و  ار  شندرگ  سپ  نزب  ار  شندرگ  رارض  تفگ : دلاخ  مناملسم . نم  تفگ : کلام  داد ، نتشک  هب  ار  وت  مالـسا 

دیوگ : هراب 
: وگب دندیدرگ  ناروتس  مس  لامیاپ  هک  یهورگ  هب  " 

دش . زارد  رایسب  بشنیا  کلام  زا  سپ 
دنارذگ . ار  بش  وا  يوناب  هب  يزارد  تسد  اب  دلاخ 
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دیناورپ . یم  لد  رد  ار  یسوه  نینچ  مه  رتشیپ  زا  هک  ارچ 
تخادرپ  ینارسوه  هب  دیامن  يراد  دوخ  دنادرگب و  يوس  رگید  هب  ار  سوه  راسفا  هکنآ  یب  دلاخ 

 " 0 ناگدرم نایم  رد  يا  هدرم  زیچ  چیه  یب  ونز  یب  کلام  دیناسر و  زور  هب  نز  اب  ار  بش  وا 
تفگ رکبوب  نزبشا  هنایزات  هدومن ، يراک  يدیلپ  نز  نآاب  دلاخ  یتسار  هب  تفگ  رکبوب  هب  رمع  دیسر  رمع  رکبوب و  هب  شرازگ  نیا  نوچ 

رد  وا  هن  تفگ  شکب  ار  يو  یناملسم  واتفگ  هدیزغل  هتسیاش - یئاج  هب  ادخ  نخس  ندنادرگزاب  رد  وا  هن 
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ماین رد  هدومن  هنهرب  ناشیا  يور  رد  دنوادخ  هک  ار  يریـشمش  نم  رمع  تفگ  سپـس  هدیزغل  هتـسیاش - یئاج  هب  ادخ  نخـس  ندـنادرگ  زاب 
ج 1 ص 158- دوخ - خیرات "  رد "  ادفلا  وبا  زین  ار  اه  نیا  دورس و  يو  كوس  رد  يرایـسب  ياه  هماکچ  ممتم - کلامردارب - منک ، یمن 

تسا . هدرک  دای  یگدرتسگ  اب 
نآ وا  هک  نک  راسگنس  ار  دلاخ  تفگ : رکبوب  هب  هدومن و  يریگتخـس  هراب  نیا  رد  رمع  هک  هدمآ  ج 2 ص 233  سیمخلا ، خیرات  رد "  و 

- هتـسیاش یئاج  هب  ادخ  نخـس  ندنادرگ  زاب  رد  وا - منک ، یمننینچ  ادخ  هب  تفگ  رکبوب  تسا  رفیک  نیا  راوازـس  هدرمـش و  اور  ار  اهراک 
هک ار  يریـشمش  تفگ  رکبوـب  دـشکب  يو  راـک  يارب  ار  دـلاخ  هک  درک  داهنـشیپ  رکبوـبا  هب  رمع  هدـمآ : فـقاوم "  حرـش  رد "  هدـیزغل و 

اروت ناـهانگ ، نیا  يارب  موش  راـک  تسرپرـس  نم  رگا  تفگ  دـلاخ  هب  رمع  منک و  یمنماـین  رد  هدومن  هنهرب  ناـشیک  دـب  يور  ربدـنوادخ 
تخاس . مهاوخ  راتفرگ 

يو راتفر  يارب  شنداتفا و  شیپ  يارب  رگم  مدومنن  شنزرـس  ار  دلاخ  نم  تفگ  رمع  هک  هدمآ  رکاسع " ج 5 ص 112  نباخیرات  رد "  و 
نیا رد  وداد  یمن  سپ  باـسح  رکبوبا  هب  درک و  یم  شخب  نارگناوت  ناـیم  رد  داـتفا  یم  دـلاخ  تسد  هب  يزیچ  نوـچ  اریز  اـه ، یئارادرد 

ار وا  نز  هدولآ و  هریون  رـسپ  کـلام  نتـشک  هب  تسد  دومن ، یم  رکب  وب  تشادمـشج  زا  رود  یئاـهراک  داـتفا و  یم  شیپ  رکبوـب  رب  هنیمز 
داهنـشیپ هریون  رـسپ  ممتم  هب  تشادـن و  شوخ  ار  اه  نیا  رکبوب  تفرگ و  ار  هرارم  رـسپ  هعاـجم  رتخد  تخاـس و  هماـمی  مدرم  اـب  تفرگ و 

زا ار  نآ  ياه  هدننام  اهراک و  نیمه  زین  رمع  دیدن و  تسرد  ار  واندرک  رانکرب  یلو  دـنک  اهر  ار  کلام  نزات  دومرفب  دـلاخ  داد و  اهبنوخ 
درمش . یم  دنسپان  دلاخ 

تفرگ ناوت  دلاخ  زا  رکبوب  ینابیتشپ  يارب  هک  ییاه  هدرخ 

دنرگنب : دمآ  شیپ  نیا  رد  هنانیب  کیراب  زادنا - مشچ  ود  زا  هک - دزسیم  ار  نارگشهوژپ  دیوگ : ینیما 
مالـسا هب  هتـسباو  اردوخ  سک  ره  هک  دـمآ  مهارف  يو  تسد  هب  هک  یئاسرف  ناوت  ياه  يزور  هریت  دـلاخ و  گرزب  ياـه  يراـکهبت  : کـی

هب  ندولآ  زا  ار  شیوخ  نماد  دسانش 
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هتخیگنارب هب  ادخ و  هب  سک  ره  تسا و  راگزاسان  ربمایپ  دنمجرا  همان  نیئآ  راوگرزب و  نآرق  ياوآ  اب  اریز  دراد - یم  رانک  رب  اهراک  نانچ 
نارتش نوچمه  ار  وا  هک  تسا  هتشادنپ  یمدآ  ایآ  دیوج ، یم  يرازیب  اه  نآ  هدنهد  ماجنا  زاو  اه  نآ  زا  دشاب  هدیورگ  نیـسپزاب  زورهب  وا و 

رب دنا  هتشادنپ  دننز  یم  ناهانگ  ماجنا  هب  تسد  هکیناسک  ای : دبای  تسدوا  رب  دناوت  یمن  سکچیه  درادنپ  یم  ایآ  دنا ؟ هدرک  اهر  دوخ  رس 
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دننک . یم  يرواد  دب  دنیوج ، یم  یشیپ  ام 
وا هتخیگنارب  ودـنوادخ  هب  هک  دزیرب  ار  یناسک  كاپ  ياهنوخ  دـناوت  یم  یمدآ  ربماـیپ ، هماـن  نیئآ  ادـخ و  هماـن  زا  رازفا  تسد  مادـک  اـب 
هک دوب  دـنلب  ناشزاوآ  دـندرازگ و  زامن  هتفگ  هماقا  ناذا و  دنتـشاگناتسار و  ار  وکین  ماجرف  دـندرک و  يوریپ  ار  تسرد  هار  دـندیورگ و 
مه یئاهراک  يارب  دنراد  یم  تسود  دنوشیم و  نامداش  دندروآ  هچنآ  هب  هک  یناسک  دیا ؟ هدیشک  حالس  ام  يور  رد  ارچ  امش  میناملـسم 

كاندرد  يرفیک  تسا  ار  نانآ  دنراد و  رفیک  ربارب  رد  یهاگهانپ  ناشیا  هک  رادنپم  زگره  دنیاتسب  ار  ناشیا  دنا  هدرکن  هک 
وا يارب  يرای  وکین  هتـشاد و  دمآ  تفر و  ناربمایپ  نیرت  گرزب  اب  هک  کلام  نوچمه  یـسک  نتـشک  رد  درم  نیا  تشاد  يزیوآ  تسد  هچ 
زا شیپ  هچ  مالـسا و  زا  سپ  هچ  هتـشامگ و  رب  تاقدص  يرازگراک  هب  شرابتنایم  رد  ار  يو  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخدورد  وا - هدوب و 
زج يرگید و  نتـشک  رد  وا  نداد  رفیک  يارب  زج  ار  یـسک  هک ، ره  دـمآ " و  یم  رامـش  هـب  ناـیاورنامرف  ناـنگمه  زا  نادرمگرزب و  زا  نآ 

دشکب ار  شیک  نیا  هب  ناگدنورگ  زا  یسک  هناهاگآ  سک  ره  هتشک و  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  دشکب  نیمز  يور  رد  يراکهیت  يارب 
رد  هتسویپ  هک  تسا  خزود  وا  يازس 
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هیآ 93  ءاسن - هروس 4 - دنام  دهاوخ  نآ 
اج هب  یهانگ  هکنآ  یب  و  تخانش ، اور  ار  ناشهانگ  یب  ناسک  ناگتشک و  نآ  ياه  هداوناخ  هیوس  همه  جارات  درم ، نیا  يا  هزیگنا  هچ  اب  " 

یگدرب هب  ار  همه  دـناسر و  ناشیا  هب  اه  بیـسآ  دنـشاب  هدومن  يراکهبت  ناناملـسم  ياهزرم  نایم  رد  اـی  هداد  ماـجنا  یتشز  راـک  هدروآ و 
غورد و راب  یتسار  هب  دـنرازایب  دـنا  هداد  ماجناهک  يراک  رفیک )  ) يارب زج  ار  شیک  نیاهب  هدـنورگ  ناـنز  نادرم و  هک  یناـسک  تفرگ " ؟

دنا "  هدیشک  شود  رب  ار  راکشآ  یهانگ 
هجنکش ریز  دنناملسمهک  ار  یهورگ  نارس  هدومن و  مالسا  ياه  همان  نیئآ  زا  يریگ  هرانک  یتشرد و  یئوخژد و  یلدگنـس و  همه  نیا  ارچ 

كاندرد . زوررفیک  زا  نارگدادیب  رب  ياو  نالدگنس ، رب  ياو  دندنازوس ؟ شتآ  هب  هداهن  گید  ریز  رجآ  ياج  هب  اراه  هلک  ارچ  دندیشک و 
هتساوخ هدرک  ردب  هار  ار  وا  شکاپان  ناور  تفرگ و  دوخ  يادخ  ار  شیوخ  سوه  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  درادیئوربآ  هچ  و  تسیک ؟ دلاخ 

هدومن و تشز  ار  مالسا  كاپهرهچ  تسکشب و  ار  دنوادخ  ياه  نامیپ  اتتخاس  تسم  ار  وا  شتوهـش  دنکفا و  یهارمگ  هب  ار  يو  شیاه 
دوب و دب  یهار  هنازوت و  نیک  تشز و  يراتفر  یتسار  هب  نیا  هک  دیهج  شرسمهرب  تشکب  ار  کلام  یهارمگ - رـس  زا  هکبش - نامه  رد 

زین کلام  هکنانچ  هدومن  یم  هدیـشوپان  يزار  راکـشآ و  يا  هنیمز  دوخ  هک  تشادـن  يا  هزیگنا  يراک  دـیلپ  نیمه  زج  زین  درم  نآ  نتـشک 
شیپ  تسناد و  یم  ار  نآ  دوخ 
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يوربآ زا  يرادساپ  هار  رد  اردوخ  ناج  هدزمتس ، درم  نآ  سپ  یتشک  ارم  وت  تفگ : داد و  یهاگآ  زا  ار  شرسمه  دمآ ، شیپ  ندادیور  زا 
زا يریگولج  يارب  هک  ره  هک : تسا  هدـمآ  تسنادـن  ربمایپ  هتفگ  ناوت  یمن  دـنناوارف  نآ  نارگـشرازگ  سب  زا  هک  ینخـس  رد  وداهن  شنز 
ره تفگ : هک  تسا  هدـمآ  یتسرد  شرازگ  زین  تسا و  رامـش  هب  ادـخ  هار  ناگتخابناج  زا  دوش  هتـشک  شرـسمه  هب  نارگید  يزارد  تسد 

تسادخ . هار  هتخابناج  دوش  هتشک  دنک  یم  متس  يو  رب  هک  یسک  ربارب  رد  یگداتسیا  يارب  سک 
ناوت یم  ایآ  دیامن  كاپ  اه  يراکهبت  نآ  زا  ار  دلاخ  نماد  دـنناوت  یمن  هدز  زابرـس  تاکز  نداد  زا  کلام  هک  يدروآ  رد  نم  هناهب  نیا  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2661 

http://www.ghaemiyeh.com


وگم وگب  هار  نآ - ندوب  هتـسیاب  رـس  رب   - هدرک و یم  يراددوخ  ام  شیک  يارب  يا  هیاپ  مان  هب  تاکز  نتفریذپ  زا  درم ، نآ  هک  تشاد  رواب 
یم زامن  هدروآ - شناربمایپ  نیرت  كاپ  هچنآ  هب  مه  يو و  کـیپ  هب  مه  وا و  هماـن  هب  مه  و  هدـیورگ - ادـخ  هب  مه  هک  نیا  اـب  هدرپس ؟ یم 

میناملسم " و ام  هک " : هتـشاد  یم  رب  گناب  شزاوآنیرتدنلب  اب  هدروآ و  یم  اج  هب  نآ  زج  هماقا و  ناذا و  زا  ار  نآ  ياه  هتـسیاب  هدرازگ و 
ادخب . هن  هتشامگ ؟ رب  تاقدص  يرازگراک  هب  ار  وا  زارد  يراگزورزین  ناربمایپ  نیرت  گرزب 

تسا هدنسبدچیپب  رـس  هژیو  یـسک  هب  تاکز  نداد  زا  وا  همان  هب  دنوادخ و  هب  ندیورگ  اب  تسرپ  اتکی  ناملـسم و  يدرم  هک  نیمه  اهنت  ایآ 
نامرف دیاب  یماگنه  نینچ  رد  ایآ  دشاب ؟ هتشادن  ارچ  نوچ و  روتسد  نیا  داینب  ندوب  هتسیاب  رد  دنچ  ره  میرامشب  نیئآ  زا  هتـشگرب  ار  وا  هک 

نخس  نیا  ندوب  رد  رگم  داد ؟ وا  نتشک  هب 
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ادخ کیپ  زین  نم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  يدنوادخ  هک  دهد  یهاوگيدرم  ره  تفگ : هک  میتسه  لد  ود  ناراذگ  نیئآ  نیرت  گرزب  زا 
ادج اب  ودزیمایب  ینز  اب  اوران  هب  نز ، نتـشاداب  دشکب ، ار  یـسک  دهد : ماجنا  ار  راک  هس  نیا  زا  یکی  رگم  دـنزیرب  ار  وا  نوخ  دـیاشن  متـسه 

دنک . اهر  ار  دوخ  شیک  ناملسم ، هدوت  زا  ندش 
: هزیگنا هس  نیا  زا  یکی  اب  رگم  دنزیرب  ار  ناملـسم  درم  نوخ  تسین  اور  شنادـناخ :- يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  يو - راتفگ  نیا  رد  ای 

دشکب  اوران  هب  ار  یسک  ای  دزیمایب  ینزاب  اوران  هب  نز  نتشاد  اب  ای  درآ  رگید  شیک  هب  يور  ندروآ . مالسا  زا  سپ 
هناگی يادخ  زج  یئادخ  دنیوگب  ات  راکیپ  مدرم  اب  هک  هداد  نامرف  نم  هب  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  يو - راتفگ  نیا  رد  ای 

تسادخ . اب  ناشیا  نتساوخ  رامش  هب  رانک و  رب  دربتسد  زا  ناش  اه  یئاراد  اه و  نوخ  دنتفگ ، ار  نیا  نوچ  و  تسین ،
تسوا نابهگن  رادنپ  زا  رترب  دنوادخ  زورهنابش  درازگب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  سک  ره  تفگ : یم  هک  ناملس  هب  رکبوب  دوخشرافـس  رد  ای 

يا هتسکش  ار  دنوادخ  ینابهگن  زرم  هنرگو  شکم  تسا  نانآنابهگن  هک  ار  یناسک  زا  کیچیه  سپ 
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دنکفا . دهاوخ  شتآ  رد  ور  هب  اروت  ادخ  و 
ار ناـنآ  دناتـس و  یم  زاـب  زین  يو  ناـسک  ویئاراد  هداوناـخ و  زا  ار  یناملـسم  شزرا  تاـکز ، تـخادرپ  زا  ناملـسم  درم  ندز  زابرـس  اـیآ 

ناوت یم  یچیپرـس  نیمه  اهنت  ایآ  و  هداد ؟ ار  نانآ  جارات  روتـسد  یتسار  هب  كاپ  ربمایپ  هک  دـنادرگ  یم  راکهبت  ناـشیک  دـب  نآ  ناـنگمه 
دنهج ؟ رب  هدازآ  نانز  راتفرگ  نآ  رب  دنشکب و  ار  همه  يدوز  نآ  هب  دنیابرب و  دنراد  هچنآ  دنهد و  ناش  یگدرب  هب  روتسد  هک  دوش  هزیگنا 
یم زارف  نیا  ندروآ  نابز  هب  اب  یتسار  هب  مکارـسا " و  اوئفدا  تفگ " دـلاخ  دـنیوگ  و  میدرک - دای  زین  امو  دـنا - هدروآ  مه  يرگید  هناـهب 

ارنانآ دوب  نیا  دناسر  یم  ار  نتـشک  روتـسد  ناینانک  نایم  رد  اوئفدا  هژاو  یلو  دیناشوپب " مرگ  هماج  ار  ناتاه  ینادـنز  دـیوگب "  تساوخ 
سوه هک  دنرآ  یم  ینازغم  کبس  اهنت  مه  ار  زیوآ  تسد  نیا  دندوب ، هدرب  نایاپ  هب  ار  راک  هک  داهننوریب  هب  ياپ  دلاخ  یماگنه  دنتـشک و 

هب درب و  یمن  راک  هب  ار  ناشیا  نابز  هتـساخن و  رب  ناینانک  نایم  زا  هک  رارـض  دنیوگ ، نخـس  هنادرخیب  هتفرگ و  یگدرب  هب  ار  ناشیا  درخ  اه 
ار کلام  نآ - ندینـش  اب  وا - هنوگچ  سپ  دوب  هتفگن  نخـس  ینانک  نابز  هب  زور  نآ  ات  هک  مه  وا  هدنامرف  دیـسر و  یم  هداز  یبلعث  نایدسا 

تشک ؟
نیا اب  دیزگيرود  وا  زور  نامه  هدیچیپ  رـس  يو  نامرف  زا  تفرگ و  مشخ  دـلاخ  رب  يراصنا  هداتق  وبا  ارچ  دـشاب  تسرد  رادـنپ  نیا  رگا  و 
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دنیب . یم  دوخ  مشچ  اب  دنرگنب  ات  دنتسین  نارگید  ار  هچنآ  دوب  یئاج  رد  هک  ره  تسیرگن و  یم  ار  شیاهراک  کیدزن  زا  وا  هک 
اب " و  دشاب ؟ هتفگ  نانچ  نینچ و  زج  هب  امـش  تسود  منک  یمن  نامگ  هتفگ " : وا  هک  دوب  نیا  کلام  نتـشک  يارب  دلاخ  دوخ  هناهب  ارچ  و 

نآ رب  راد  هشوگ  ینخس  هکنیا  زج  هتشک ، ار  يو  دوخ ، وا  هک  دیوگ  یم  شیوخ  نابز  هب  نخس  نیا 
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هب يراک  ياپ  نوچ  دنادرگ و  یمن  ار  وانتـشک  ناملـسم ، هدوت  زا  سک  چیه  هاگدید  زا  هدمآرد  وا  ناهد  زا  میریگ  مه  رگا  هک  هتـسب  درم 
تشاداور  دیابن  رفیک  نآ  يارب  درک  ناوتن  نآیتسردان  یتسرد و  هب  يرواد  هک  دیآ  نایم 

رب دوخ  هار  زا  ار  رکبوب  اه  نیا  هک  دنچ  ره  هتخیمایب ؟ نز  نآ  اب  اوران  هب  يو  هک  تفر  نآ  رب  درمش و  شکمدآ  نمـشد و  ار  وا  رمع  ارچ  و 
دینادرگن .

ادـخ هب  ، يدـیهج شنز  رب  سپـس  یتشک و  ار  ناملـسم  يدرم  هک : تخیر  نخـس  نیا  نتفگ  اب  اروا  يوربآ  ربماـیپ  يور  رد  ور  رمع  ارچ  و 
درک ؟ مهاوخ  راسگنس  تدوخ  رادرک  ياه  گنس  اب  ار  وت  هک  دنگوس 

هتفای واریـشمش  رد  یمتـس  بوشآ و  رمع ، ارچ  سپ  دلاخ - هانگ  هن  دوب  ناینانک  نابز  ندرگ  هب  شنارای  کلام و  ندش  هتـشک  هک  نیا  اب  و 
دوب ؟

تسا انیب  نتـشیوخ  دب ) کین و   ) رب یمدآ  تخاس ؟ لال  ار  وا  شرادرک  زج  هب  يا  هزیگنا  چیه  رگم  دنام ؟ شوماخوا  خساپ  زا  دلاخ  ارچ  و 
درایب . دوخ  يارب  یئاه  هناهب  تسددنچ  ره 

رد واهک  تفگ  اجکی  رد  اهنت  دزن و  زاب  رـس  نآ  نتفریذپ  زا  درمـش و  تسار  دـلاخ  شهوکن  رد  ار  باطخ  رـسپ  رمع  نخـس  رکبوبا  ارچ  و 
دیشارت ؟ شیارب  يرترب  کی  مه  رگید  ياج  هتفای و  يا  هیال  ادخ  نخس 

دوزفیب ؟ دوب  هدروآ  دیدپ  وا  يارب  ناینانک  نابزهک  ار  یگنن  دنهن و  اه  گید  ریز  رد  رجآ  ياج  هب  ار  اهرس  ات  دومرفب  دلاخ  ارچ  و 
یگدـنکارپ هب  ارناـنآ  یناتـسادمه  دیـشاپب و  مه  زا  ار  شهورگهتفرگ  یگدرب  هب  ار  وا  هداوناـخ  دـیهجرب و  کـلام  رـسمه  رب  دـلاخ  ارچ  و 

تسا ؟ ناینانک  نابز  هانگ  اه  نیا  همه  ایآ  درک  امغی  ار  شا  یئاراد  هداد  داب  رب  اروا  رابت  دیناشک و 
يزارد تسد  زا  يریگولج  يارب  کلام  هک  دسیونیم  ناراگن  خیرات  ارچ  و 
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دش ؟ هتشک  شرسمه  هب 
رـسپ دبع  رارـض و  تشذگرـس  رد  و  ناینانک - نابز  هن  و  دنا - هتـشاذگ  دلاخ  ياپ  هب  ار  زیت  دنت و  راتـشک  نآ  ناسیون ، همان  یگدنز  ارچ  و 
دلاخ یتسار  هب  دنسیون : یم  ای  کلام  همان  یگدنز  رد  تشکب و  ار  هریونرسپ  کلام  دلاخ ، روتسد  هب  هک  تسا  یسک  وا  دنسیون : یم  روزا 

شربارب رد  هناهب ، نآ  هب  هدننز  گنچ  هک  تسا  یئاه  شـسرپ  اه  نیا  تشک  هجنکـش  ریز  ردار  وا  دلاخ  روتـسد  هب  رارـض  ای : تشک ، ار  وا 
دبای . یمن  اه  نآ  يارب  یخساپ  دتسیا و  یم  نادرگرس 

هدرب و ار  ناشدرخ  يا  هداب  نوچمه  اوران  هتساوخ  ههیش  هدنکفا و  هاگترپ  رد  ار  نانآ  اه  يزاب  شوه  یتسم  هک  تسا  هدوب  هچ  ار  ناینیـشیپ 
یم هک  دنا  نارگدادیبنانآ  دنهن و  یمن  جرا  ار  ینامیپ  چیه  يدنواشیوخ و  چـیه  نیئآ  نیا  هب  ناگدـنورگکی  جـیه  هرابرد  دـنا و  هدـمآ 

تـسا میمت  ما  اب  شزیمآ  هک  شیوخهاوخلد  هب  ات  دـناشن  یم  اهزور  هریت  هبار  مدرم  دـشک و  یم  ار  کـلام  نوچمه  یـسک  یکی ، نیا  ینیب 
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دسرب .
دبای . تسد  ماطق  اب  يرسمه  رد  دوخ  سوه  هب  ات  دشک  یم  ار  ناگدنورگ  ياورنامرف  ربمایپ  نادناخ  دورس  زین  یکی  و 

یم دـنا - هدیـشخب  يو  هب  شناـهارمه  هک  ار - اـبیز  ینز  هدرب  اـمغی  هب  يوـس  همه  زا  ار  نایدـسا  زا  یهورگ  تسین  تسه و  مه ، یمود  و 
هب ات  دندوب  هدمآ  مهارف  نایهاپس  نآ  یئوگ  هک  داب "  تیاراوگ  دیوگ : یم  مه  وا  دهد  یم  دلاخ  هب  ار  راک  شرازگنوچ  و  یم !... دیابر و 

داد خساپ  تشون  رمع  يارب  ار  دمآ  شیپ  نوچ  دننکشب " و  مه  رد  ار  هدازآ  ناوناب  يوربآ  جرا و  زرم  دننک و  يزارد  تسدنانز 
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دیبوکب . گنس  هب  ار  وا  رس 
ادخ و هتخیگنارب  يوبـشوخ  لگ  ات  دتـسرف  یم  نسح  رـسمه  يارب  ناهنپ  ار  ریـش  رد  هدرورپ  يرهز  هک  تسا  هیواعم  رـسپ  دـیزی  زین  نیا  و 

درک - نینچ  تشاد  هک  ياهتساوخ  يارب  هیواعم  دمآ  دهاوخ  هکنانج  ای  دیآ - رد  وا  يرسمه  هب  دشکبار و  يو  كاپ  هداز  رتخد 
دنیوگ یم  یهاگ  دـنیامن ، یم  كاپ  ارناـنآ  نماد  يدروآ  رد  نم  یئاـه  هناـهب  اـب  هک  دنتـسه  یهورگ  زین  نارگ  دادـیب  نیا  یپ  رد  هاـگنآ 
ندیسر هار  رد  ار  دوخ  هشیدنا  ناشیا  هک  دنـسیون  یم  یهاگ  دندوب  هتفر ) لیوات  هار  و   ) هتفایرد رگید  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  روتـسد  نانآهک 

( لیوات داهتجا و   ) هنیمز ود  نیا  شاک  هک  دندوب - هدرک ) داهتجا  و   ) هدیـسر یتشاد  رب  نانچ  هب  ماجنارـس  هتخادنا و  راک  هب  ربمایپ  نامرف  هب 
ار هانگ  هتفرگ و  یلام  تسامو  یـشک  هلام  رازفا  ار  ناینانک  نابز  مه  یهاگ  ددرگ - یئاه  يراکهبت  نینچ  زیوآ  تسد  ات  دوب  یمن  داـینب  زا 

يرواد رگا  دنزاس " و  یم  راکـشآ  ار  هچنآ  دنا و  هتفهن  اه  هنیـس  رد  ناشیا  هک  ار  هچنآ  دناد  یم  دـنوادخ "  دـنزادنا و  یم  نآ  ندرگ  هب 
دراد . یم  تسود  ار  نارگداد  دنوادخ  هک  نک  يرواد  هنارگ  داد  نانآ  نایم  سپ  يدرک 

مود  زادنا  مشچ 
وربآ و نوخ و  ناج و  هدمآ و  تسخن  ربمایپ ، نیـشناج  هک  تسا  نیا  مینادرگرب  نآ  يوس  هبار  نخـس  يور  دیاب  هک  يزادنا  مشچ  نیمود 

شرافس شنایهاپس  هب  هدوبراکهبت و  راسگ و  هداب  هک  روزا  رسپ  رارض  دلاخ و  نوچمه  هدرپس  یناسک  تسد  هب  ار  ناناملـسم  نیئآ  نانز و 
دینازوسب  هدنز  هدنز  هتشگزاب  ام  شیک  زا  ار  هک  ره  هک  دنک  یم 
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 " یمیلس ناگتشگ  رب  شیک  زا  شخب "  ود  هب  دیدرگ  رب  هتشاد - زاب  راک  نآ  زا  ار  مدرم  ربمایپ ، دنمجرا  ياه  همان  نیئآ  یناد  یم  هکنیا  اب 
دناشن اهزور  نیرت  هریت  هبار  مدرم  هک  ار  تشز  رایـسب  ياـه  يراـکهبت  نآ  همه  زین  سپـس  دـنازوس " و  یم  ار  هاـجف  ربماـیپ  نیـشناج  و " 
ناتساد رد  دراد و  اور  يزیچان  شنزرس  اه  نآنوماریپ  رد  زگره  هک  دینـشن  یتیگ  شوگ   " دوبن ، زگره  زرمارف  یئوگ  هک  هتفرگ "  هدیدان 

دزادنایب . یگنساهراک  نآ  ماجنا  هار  رد  دیدن  مه  سکچیه  دنک و  رت  بل  اه  نآ  ندرمش  دنسپان  رد  وا  هک  دنا  هدرواین  زین  اه 
يو زا  شدوخ  ياه  ینابیتشپ  زا  هچنانچ  نیا - اب  دادن  رفیک  وا  هانگیب  ناملـسم و  نارای  کلام و  راتـشک  يارب  ار  دلاخ  ، ربمایپ نیـشناج  ارچ 

تشادن ؟ یئارچ  نوچ و  اهيراکهبت  نیا  نداد  يور  رد  دیآ - یم  رب 
هب ارشا  ینز  رفیک  ارچ  و  تسبن ؟ هنایزات  هب  ار  يو  نز  نآ  اـب  شیاوراـن  شزیمآ  يارب  ارچ  و  تشکن ؟ ار  وا  هتخیر  هک  ینوخربارب  رد  ارچ 

تسا ؟ هدرک  دادیب  شناملسم  ناتسدریز  رب  هک  دیناسرن  یسک  يازس  هب  ار  وا  ارچ  و  دیناشچن ؟ يو 
داد و- اهبنوخ  داهنشیپ  هریون - رـسپ  ممتم  کلام - ردارب  هب  تساد و  شوخان  ار  وا  راک  هکنیا  اب  تخانـشن  اور  ار  دلاخ  ندرک  رانک  رب  ارچ 
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دنک ؟ اهر  ار  کلام  رسمه  ات  دومرفب  ار  دلاخ  هدمآ - هباصالا " ج 1 ص 415  رد "  هچنانچ 
نآ يارب  ار  درم  نآ  داد و  زیهرپ  یـشنک  دـب  زا  وتشاداو  کـین  ياـهراک  هب  ار  مدرم  ناـبزهب - دـیاب - مک  تسد  یلو  چـیه  هـمه  اـه  نـیا 
هب هک  دشاب  نآ  دـیاب  شا  هناشن  نیرتمک  يرامـش  یم  دنـسپانار  يرگید  راک  وت  رگا  اریز  تفرگ  شنزرـس  شهوکن و  داب  هب  اه  يراکهزب 

ینک . رادید  شرت  یئور  اب  ارناگشیپ  هانگ  وا - رب  دورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  هتفگ 
هب ار  ادخ  روتسد  وا  درادنپ  یم  یهاگ  دنام "  یم  رد  دنکیم و  گنرد  شیاه  يراکهبتو  دلاخ  زا  ینابیتشپ  رد  ربمایپ  نیشناج  هک  هدش  هچ 
زا ار  باطخ  رـسپ  رمع  تسادـخ و  ياه  ریـشمش  زا  يریـشمش  وا  هک  درآ  یم  هناهب  یهاگ  هدـیزغل و  هارنیا  رد  هتفایرد و  رگید  يا  هنوگ 

وا نوماریپ  رد  نخس  زا  هک  دهد  یم  روتسد  ودراد  یم  زاب  وا  شهوگن 
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یم مشخ  هداتق  وبا  رب  هدمآ - دیدحلا " ج 4 ص 187  یبا  نبا  حرـش  رد "  هچنانچ  دشک و - ماک  رد  يو  يزروهنیک  زا  نابز  دتـسیا و  زاب 
تسا . هدرمش  دنسپان  ار  دلاخ  راک  ارچ  هک  دریگ 

ات نانآ  میهاوخب  هکنآ  یب  مینادرگب  نآ  يوس  هب  ار  ناگدنناوخ  يور  هک  مینک  یم  هدنسب  نیمه  هب  زادنا  مشچ  نیا  نوماریپ  یسررب  رد  ام 
رب هناهب  ود  نآ  زا  مادـک  چـیه  ندوب  ترپ  میرادـن  نامگ  اریز  میئاـمنب  دروخ  یم  مشچ  هب  اـهزرم  نیرترود  رد  ار  هچنآ  میربب و  هار  ناـیاپ 

اهزور نیرت  هریت  هب  ار  مدرم  هک  كانمهس  يراکهبت  نآ  دنادن  هک  تسه  ناناملـسم  نایمرد  یـسانش  نیئآ  چیه  ایآ  دشاب ، هدیـشوپ  یـسک 
نیا تشپ  رد  ار  شناهانگ  دناوت  یمن  یناسآ  هب  هدادـن  ماجنا  هدوب  يو  هتـسیاب  ار  هچنآ  هک  سک  ره  دراد و  یمن  رب  داهتجاو  لیوات  دـناشن 

یتساوخ زاب  چیه  یب  دورب و  رد  دشچب  دیاب  هک  یئاهرفیک  ریز  زا  دیامنب و  وکین  ار  شیاه  يراکهزب  دناشوپب و  نآ  ياه  دـننام  هدرپ و  ود 
و دنکشب ، اه  یئاراد  اهوربآ و  اه و  ناج  هراب  رد  ار  دنوادخ  نامرف  هتخانـش  اور  ار  نانز  هدازآ  يوربآ  نتخیر  دزیرب و  اه  نوخ  ناگیار  هب 

نیمه شا  يراسگ  هدابيارب  نوعظم  رـسپ  همادق  هچنانچ  دریذـپ ، یمن  يو  زا  رواد  دـیامن  يراکبان  لیوات  داهتجا و  فال  اب  هک  مه  یـسک 
تسا . هدمآ  اهاج  رگید  یقهیب "ج 8 ص 316 و  ننس  رد "  نآ  ناتساد  دز  هنایزات  داد و  رفیک  ار  يو  هتفریذپن  رمع  یلو  دروآ  ار  هناهب 

رد شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ربماـیپ - ناراـی  زا  یهورگ  هک  دـنا  هدروآ  راثدرـسپ  براـحم  ناـبز  زا  رذـنم  هبیـش  یبا  نـبا 
ياهراک دـندیورگ و  شیک  نیا  هب  هک  یناسک  هک : تسا  يادـخ  راـتفگ  هب  اـم  یمرگتـشپ  دـنتفگ  دـندرک و  يراـسگ  هداـب  ماـش  نیمزرس 

درک  رفیک  ار  ناشیا  رمع  یلو  هیآنایاپ  ات  تسین  یهانگ  ناشیا  رب  دنروخبهچ  ره  دندرک  هتسیاش 
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يادخ نخس  زا  هدش  دای  زارف  زین  لیهس  رسپ  یصاع  لادنج  وبا  هدمآ  یلیهـس ج 2 ص 231  هماخ  هب  فنالا "  ضورلا  رد "  هچنانچ  زاب  و 
دز . هنایزات  ار  وا  هدیبع  وبا  تخادرپ و  يراسگ  هداب  هب  درک و  لیوات  ار  رادنپ  زا  رترب 

رب نآزا  یمتس  بوشآ و  زگره  دنادرگ  هنهرب  ار  ریـشمش  كاپ ، راگدنوادخ  رگا  هک  دشاب  لد  ود  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم  سکجیه  ایآ  و 
دزیر و یمن  ار  ناکاپ  ياه  نوخ  هداتفین  راک  هب  يزابـس  وه  هار  رد  دنکـش و  یمن  نآ  يرایتسد  هبدـنوادخ  ياه  نامیپ  تساخ و  دـهاوخن 

هزیکاپ ینادرم  كاپ و  ینامدرم  تسد  رد  اهنت  دـهد و  یمن  داب  رب  ار  مالـسا  يوربآ  دـیآ و  یمن  رد  هب  ماین  زا  نانز  اـب  اوراـن  شزیمآ  يارب 
دنشاب ؟ رانک  رب  یشنک  دب  يراکهبت و  زا  هک  دریگياج 

وا مشخ  نتخیگنارب  ربمایپ و  راگزور  رد  دلاخ  ياهیراکهبت 
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رد دنوادخ  هک  درامشب  يریشمش  ار  وا  دشخبب و  يو  هب  ار  هدنیازف  يرترب  نآ  دیایب و  ربمایپ  نیشناج  هک  تشاد  یجرا  هچ  دوب و  هک  دلاخ 
روتـسد شخب "  رد  هک  دوب ؟ ادـخ  نمـشد  وا  ربماـیپ - نیـشناج  نیمود  راکـشآ  هتفگ  هب  هک - نیا  اـب  تسا ، هدومن  هنهرب  شنانمـشد  يور 

هک دوب  نیا  زج  ایآ  و  تشاد ؟ ترپ  غورد و  هیاپ و  یب  ینخس  گنر  زج  يو  خساپ  ایآ  همه ، نیا  اب  تشذگ و  کلام "  ناتـساد  رد  هفیلخ 
تفرگ ؟ دنخشیر  ینادان و  هزیگنا  ار  دنوادخ  شیک  رد  ناسک  ياه  يرترب  شور  اب  يو 

رد رگم  هدومن ؟ هنهرب  دوخ  نانمـشد  يور  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  میرآ  رامـش  هب  اهریـشمش  نآ  زا  يریـشمش  ار  دـلاخ  میناوـت  یمهنوـگچ 
یگریچ يو  رب  سوهو  مشخ  هک  اجنآ  هدوب و  زیرنوخ  لدگنس و  شندرگ و  وا  هک  دنسیون  یمن  تسا - ام  ربارب  رد  هک  شا - همان  یگدنز 

يو و رب  ادـخ  نـیرفآو  دورد  دــنوادخ - کـیپ  هـک  مـه  یماـگنه  رد  هـتبلا  و  هتــشاد ، یمن  مـشچ  شیپ  رد  ار  دــنوادخ  شیک  هتفاـی  یم 
دوب و رت  كانمهـس  درک  هریون  رـسپ  کـلام  اـب  نآ  زا  سپ  هچنآ  زا  هک  هدومن  يراـتفر  اـصیمغلا  رد  نایمیذـج  اـب  دوـب  هدـنز  شنادـناخ -
رد يو  زا  دوب  نادرگ  ور  وا  زا  كانمـشخ و  يو  ربدنچ  يراگزور  هک  نآ  زا  سپ  شنادـناخ - يو و  رب  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب 

درک . هچ  نآدرک  حاطب ، نایعوبری  اب  ات  داد  لد  وا  هبهک  دوب  یشوپ  مشچ  نیا  تشذگ و 
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ور درک و  هک  یهاـنگ  ياربوا  نتخاـس  راـتفرگ  يو  رب  شنتفرگ  مـشخ  زاسپ  مـه  نآ  درم - نـیا  زا  ناربماـیپ  نـیرت  گرزب  تشذـگ  رگا 
یب مه  نآ  يو - زا  ربمایپ  نیـشناج  تشذگ  هک  رگنب  سپ  درک ، هچنآ  دـنکب  هکدـهدب  لد  وا  هب  مه  زاب  زارد - يراگزور  هب  شا  ینادرگ 

یمدرم هک  شیاه  هویش  مه  درم و  نیا  ناور  رد  هدومن  وا  زا  هک  یئاه  ینابیتشپ  و  دروآ ؟ دهاوخراب  هب  هچ  ینادرگ - ور  مشخ و  هنوگچیه 
دیازفایم ؟ ار  نانآ  یئاورپ  یب  یخاتسگ و  هنوگچ  دراذگ و  یم  اج  هب  هچ  دندوب  رگبوشآ  یئاه  هورگ  راکهبت و 

نایم رد  ار  يو  هب  رکبوب  همان  هک  نیا  اـب  تسا  هدومن  هنهرب  شنانمـشد  يور  رب  دـنوادخ  هک  میرامـشب  یغیت  ار  دـلاخ  میناوت  یم  اـجک  اـم 
اب يزیمآ  یم  نانز  اب  هدوسآ  لد  اب  وت  یتسار  هب  هک  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  دـلاخ  هنن  رـسپ  دـسیون " : یم  هک  مینیب  یم  خـیرات  ياه  گرب 
هب دـلاخ  هک  تشون  يو  هب  یماگنه  ار  نیا  تسا " و  هدـشن  کشخ  ناملـسم  درم  تسیود  رازه و  نوخ  تاهناخ  هناتـسآ  رد  زونه  هک  نیا 

شیوخ نم و  نایم  یتشآ  دـنویپ  تتـسود  دزن  وت  یتسار  هب  هک  مارآ  داد "  خـساپ  يو  هب  هعاجم  هد " و  نم  هب  ارترتخد  تفگ " : هعاجم 
دلاخ تشون و  يو  يارب  ار  الاب  همان  دیـسر  رکبوب  هب  شرازگ  نوچ  داد و  زین  وا  هدبار " و  ترتخد  درم  يا  نامه  تفگ "  یتخیـسگ "  ار 

رد دلاخ  تسد  اب  هک  دوبن  يا  هشیش  نیتسخن  نیا  و  تسا .  - باطخ رسپ  رمع  تسد - پچ  كدرم  نآ  راک  نیا  تفگ  یم  دید  هک  ار  همان 
ادخ نیرفآ  دورد و  يو - هدز و  رسوا  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور  رد  هدیهوکن  تشز و  رایـسب  راک  نیا  دننامهاریز  تسکـش  مالـسا 
یم هکم  نوماریپ  هب  ار  هاپس  زا  یئاه  ناکی  ص )  ) ادخ کیپ  دسیون : یم  قحـسا  رـسپ   ) دوب هتـسج  يرازیب  وا  راتفر  زا  شنادناخ - يو و  رب 

نیمه يارب  هک  یناسک  زا  یکی  دـننز  راکیپ  هب  تسد  داد  یمنروتـسد  یلو  دـنناوخب  یمارگ  گرزب و  يادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف 
يارب  ار  وا  یلو  دوش  راپسهر  هماهتبونج  هب  ادخ  هب  مدرم  ندناوخ  يارب  ات  دومرفب  ار  وا  هک  دوب  دیلو  رسپ  دلاخ  داتسرف  همانرب 
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گنج رازفا  وا  ندید  اب  ناشیاو  دنداهن  ياپ  هداز  رماع  نایمیذـج  نیمز  رـس  رب  نوچ  دـندوب و  وا  اب  زین  نایزات  زا  یئاه  هورگ  داتـسرفن  دربن 
دنا - هدش  ناملسم  مدرم  یتسار  هب  هک  دیراذگ  نیمز  رب  ار  گنج  رازفا  تفگ  دلاخ  دنتفرگرب ،
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زا يدرم  میهن  نیمز  رب  ار  گنج  رازفا  ات  داد  روتـسد  هب  دلاخنوچ  هک  داد  شرازگ  دوب  یمیذج  ناروشناد  زا  هک  ام  نارای  زا  یکی  تفگ :
نیمز ار  گنج  رازفا  هکنآ  زا  سپ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، دـلاخ  نیا  امـش  رب  ياو  نایمیذـج  يا  تفگ  دـندناوخ  یم  مدـحج  ار  وا  هک  ام 
رازفا زگره  نم  ادـخ  هب  تسا  امـش  ندز  ندرگ  شراکاهنت  زین  نآ  زا  سپ  امـش و  ندرک  ریگنـسد  رگم  درادـن  يا  همانرب  چـیه  دـیتشاذگ ،

؟ يزیرب ار  ام  ياه  نوخ  یهاوخ  یم  مدـحج  دـنتفگ : هتفرگ و  ار  وا  شدوخ  هورگ  زا  ینادرم  هک : تفگ  مراذـگ . یمن  نیمز  رب  ار  گـنج 
يو اب  هنوگ  نیمه  هب  و  دـنا . هتفای  شمارآ  مدرم  هدرک و  اهر  ار  راکیپ  دـنا و  هداهن  نیمز  رب  ار  گـنج  رازفا  هدـش و  ناملـسم  مدرم  یتسار 
دید نینچ  هک  دلاخ  دنداهن و  نیمز  زا  ار  اهرازفا  گنج  دلاخ ، نخـس  هب  یمرگتـشپ  اب  هورگ  همه  دـنتفرگ و  وازا  ار  گنج  رازفا  ات  دـنتفگ 

هب شرازگ  نوچ  تشک و  هک  ار  نانآ  تشک  دـینادرگ و  غیت  كاروخ  ار  همه  هاگنآ  دنتـسبب و  رـس  تشپ  زا  ار  نانآ  ياه  تسد  ات  دومرفب 
هچنآ زا  وت  هاگشیپ  رد  نم  ایادخ  راب  تفگسپـس : تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  تسد  ود  دیـسر  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - کیپ 

رب هک  تسا  یتسرد  ياه  شرازگ  زا  نیا  دـسیون : یم  باعیتسالا " ج 1 ص 153  رد "  رمع  وب  میوج ، یم  يرازیب  هدرک  دیلو  رـسپ  دلاخ 
هدنام . ياج 

ادخ نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  تفگ : هک  دنا  هدروآ  يدومحم  رفعج  رسپ  میهاربا  نابز  زا  ناروشناد  زا  یخرب  دسیون  یم  ماشه  نبا 
یلو  متفای  اراوگ  ار  نآ  هدزم  متفرگ و  رب  سیح  یکاروخ  زا  يا  همقل  ایوگ  هکمدید  باوخ  تفگ : يو - رب 
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دونـشخ يو  زا  ادـخ  ور - تسار  رکبوب  دروآ  رد  هب  ار  نآ  هدرک  تسد  یلع  هاـگنآ  تفرگ و  ار  میولگخـیب  نآ  زا  يزیچ  مدرب  ورف  نوـچ 
هچنآ زا  يا  هراپ  رد  هک  دیآ  یم  وت  دزن  يا  يا  هنوگ  هب  يدوب  هداتـسرفهک  تهاپـس  ياه  ناکی  زا  یناکی  کنیا  ادخ  کیپ  يا  تفگ  داب -
اهراک ات  یتسرف  یم  ار  یلع  هاگنآ  تسا و  اه  يریگ  هدرخ  نآ  ياـهراک  زا  رگید  يا  هراـپ  نوماریپ  رد  يراد و  یم  تسود  هداد  ماـجنا  ار 

دنک . هار  هب  ور  ار 
: تفگ دناوخب و  ار  داب - دونشخ  وا  زا  ادخ  بلاط - وبا  رـسپ  یلع  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دنوادخ - کیپ  سپـس  هتفگ : قاحـسا  رـسپ 

دگل تیاپ  ریز  دنتـسب  یم  راکهب  مالـسا  زا  شیپ  هک  ار  هناشنادـیب  ياـه  راـک  رگنب و  ناـشیا  راـک  رد  وش و  نوریب  هورگ  نیا  يوس  هب  یلع 
سپدوب هداتسرف  يورب - ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - کیپ  هک  دوب  یئاه  یئاراد  وا  اب  دمآ و  نانآ  دزن  هب  ات  دش  نوریب  یلع  رـسپ  نک . بوک 

مه ار  دوگ  وت  یبوچ  ناوات  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  تخادرپب و  دوب  هدیـسر  ناش  یئاراد  هب  هک  یئاهنایز  ناوات  ناگتـشک و  همه  ياـهبنوخ 
زا يزیچ  زونه  دمآ و  ماجنا  هب  راک  نیا  نوچ  دـنامن و  ناوات  یب  هتفر  داب  رب  یئاراد  نوخ و  چـیه  داد  دنـشارت  یم  گسيروخبآ  يارب  هک 

هتفر داب  رب  هک  تسه  ینوخ  ای  یئاراد  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  دیسرپ : ناشیا  زا  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  یلع - دوب  هدنام  داد  ربمایپ  هچ  نآ 
دورد و دنوادخ - کیپ  يوس  زا  ات  مهد  یم  امـش  هب  زین  ار  اه  یئاراد  هدنام  نیا  نم  سپ  تفگ  هن . دنداد  خـساپ  دـشاب ؟ هدـشن  تفای  زابو 
. دیشاب راکناتسب  وا - هن  دیناد و  یم  امش  هک  یئاه  تباب  زا  زونه  دیاش  اریزمشاب  هدومن  يراک  راوتـسا  یـشیدنا و  رود  يو - رب  ادخ  نیرفآ 

تـسرد تفگ  وا  داد ، یهاـگآ  شرازگ ، زا  ار  وا  تشگ و  رب  يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - کـیپ  دزن  هب  هاـگنآ  درک و  ناـنچ  سپ 
داتـسیا و دروآ و  ادخ  هناخ  هب  يور  تساخرب و  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنا  رب  سپـس  هک : تفگ  يدومن . کین  يدرک و 

وت ناتسآ  رد  درک  دیلو  رسپ  دلاخ  هچ  نآ  زا  نم  ایادخ  راب  تفگ : راب  هس  دش و  ادیوه  شلغب  ود  ره  ریز  ات  درک  دنلب  ار  شتسد  ود  نادنچ 
يرازیب 
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میوج . یم 
مالـسا نیمز  رـس  رد  تفگ : يو  هب  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  هک  تفرگ  رد  ینخـس  زین  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  دلاخ و  نایم  هراب  نیا  رد 

وب هدرب  ملاس  رمع و  رـسپ  هللا  دـبع  هک  هدـمآ  هباصالا "  رد "  مهو  تسا . مالـسا  زا  شیپ  ینادان و  راگزور  راگنا ، هک  يدرک  راتفر  ناـنچ 
زا دـیاب  زین  ار  يو  یئاوسر  نیا  تسا - هدـمآ  هباصالا " ج 2 ص81  رد "  هکنانچ  هتبلا - دنتـسناد و  هدـیهوکن  يو  زا  ار  راـک  نیا  هفیذـح 

دروآ . رامشب  ناینانک  نابز  ياه  يراکهبت 
شا یناور  ياه  ششکنامه  ياه  هدنامزاب  زا  دش  نایامن  دلاخ  ریـشمش  زا  رکبوب  راگزور  رد  هک  يزاردتسد  بوشآ و  متـس و  نآ  سپ 

زا يریـشمش  ار  وا  میناوـت  یم  اـجک  اـم  سپ  تفرگ . شیپ  ار  هویـش  نـیمه  زور  نیتـسخن  زا  و  دوـب ، مالـسا  زا  شیپو  یناداـن  راـگزور  رد 
يرازیب يو  زا  نامسآ  يوس  هب  تسد  ادخ و  هناخ  هب  ور  راب  نیدنچ  مالـسا  گرزب  ربمایپ  یتسار  هب  هک  نیا  اب  میرامـشب  ادخ  ياهریـشمش 

دید ؟ یم  کیدزن  زا  مه  رکب  وب  تسج و 

دلج 14

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 
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(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

وا ینامیشپ  گرم و  مد  رد  وا  نانخس  یسررب 

هراشا

هک دوب  يرامیب  نامه  رد  وا  ماگنه  نیا  دمآرد و  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  ور -  تسار  رکبوب  رب  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  هک  دـنا  هدروآ 
ادخ رکبوبا -  يور  یم  دوبهب  هب  ور  هک  شیاتـس  ار  يادخ  تفگيو : هب  نمحرلا  دبع  تسا .  نیگهودنا  دـید  سپ  دـیماجنا  يو  گرم  هب 
لد رد  هک  مدرپس  یسک  هب  ار  امش  یتسرپرـس  نم  یتسار  هب  تفگ " : يرآ  داد  خساپ  ینیب ؟ یم  نینچ  وت  ایآ  دیـسرپ  داب - دونـشخ  يو  زا 

دیدید نانچ  وا ، هن  دشاب و  امش  تسد  هب  راک  دیهاوخ ، یم  هک  تسا  نآ  زا  ناتمشخ  امشزا  کی  ره  متـسناد و  یم  امـش  زا  رتهب  اروا  دوخ 
رب نتفخ  دـیریگرب و  ابید  ياه  شلاب  نیمـشیربا و  ياـه  هدرپ  دـش ، روآ  يور  هک  نیمه  هدرواـین و  يور  زونه  یلو  هدروآ  يور  یتیگ  هک 
زا یـسک  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیا  هداتفا  سخ  راخ و  يور  رب  یئوگ  هک  درآ  درد  هب  ار  ناتنت  نادنچ  دشاب  یناجیابرذآ  مشپ  زا  هک  يرتسب 

ادرف امـش  دـیزادرپ و  يروانـش  هب  ناـهج  بادرگ  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  شیارب  دـنزب  ندرگ  یهاـنگ  چـیه  یب  هدیـشک و  شیپ  ار  اـمش 
يدادماب هدیپس  نآ  امنهار  يا  دیناشک  یم  تسار  پچ و  تسد  هب  هارهاش ، زا  ار  نانآ  هدومن و  هارمگ  ارمدرم  هک  دـیتسه  یناسک  نیتسخن 

ربارب رد  مدرم  دنک و  یم  تخس  هرابود  ار  وت  يرامیب  يزیت ، دنت و  نیا  هک  ریگب  مارآ  دازرمایب  تیادخ  شتفگ : فوع  رـسپ  ایرد ؟ ای  تسا 
دنراگزاسان وت  اب  ای  دـنا  هارمه  وتاب  هک  تسا  وت  دـننامه  ناشیا  تشادرب  اـی  دـنیامن  یم  شنکاو  هنوگ  ود  نیا  زا  یکی  هب  اـهنت  وت ، روتـسد 

یئامنهار ار  تتسود  وت و  يراد  تسود  هچنانچ  مه  زاب  یلو 
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درآ یم  هتسیاش  هار  هب  ار  نارگید  هک  ینامیم  یمدرم  هتسیاش  هشیمه  یشاب و  هتساوخ  يراکوکین  زج  وت  هک  میرادن  نامگ  ام  دننک و  یم 
نم يرآ  تفگ  داـب -  دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوبا -  يا .  هداد  تسد  زا  ار  ناـهج  زا  يزیچ  هکيروـخ  یمن  ار  نیا  سوـسفا  مه  زگره  و 

مدوب و هدرکن  ما  هداد  ماجنا  هک  ار  راک  هس  متشاد  تسود  هک  نیا  رگم  ما  هداد  تسد  زا  ار  ناهج  زا  يزیچ  هک  مروخ  یمن  ار  نیا  سوسفا 
یم یـشسرپ  يو -  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  هتخیگنارب  زا  مه  هنیمز  هس  نوماریپ  رد  شاک  ياو  مداد  یم  ماجنا  مدرواین  اج  هب  هک  ار  راـک  هس 

مدرک . 
اب دربن  يارب  ار  نآ  رد  دنچ  ره  مدرک  یمن  یسرزاب  زیچ  چیه  يارب  ار  همطاف  هناخ  شاک  يا  مدوب : هدرکن  شاک  يا  هک  يراک  هس  نآ  یلو 

تـسرد ياهشیدـنا  رـس  زا  هنادـنمزوریپ و  ای  شمتـشک  یم  یناسآ  هب  ای  مدـنازوس ، یمن  هدـنز  ار  یملـس  هاجف  شاـک  يا  دنتـسب و  یم  نم 
نآ زا  یکی  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  نم  دوب  اپرب  اهراد  ریگ و  نآ  نایدعاس  نابیاس ) هفیقس =(  رد  هک  يزور  شاک  يا  متخاس و  یم  شدازآ 

شاک هک  يراک  هس  نآ  یلو  مشاـب .  يو  راـیتسدنم  دـسر و  یئاورناـمرف  هب  ود  نآ  زا  یکی  اـت  متخادـنا  یم  هدـیبع -  وبا  رمع و  درم - ود 
یم منامگ  هب  اریز  مدز  یم  ار  وا  ندرگ  دندروآ  نم  دزن  هب  وهدرک  دنب  رد  ار  سیق  رـسپ  ثعـشا  هک  يزور  منک  یم  وزرآ  مداد : یم  ماجنا 
رـس رب  ار  دیلو  رـسپ  دـلاخ  هک  یماگنه  رد  شاک  يا  مه  داد و  دـهاوخ  يرای  نآ  ماجنا  رد  رگم  دوش  یمن  وربور  يدـبراک  چـیه  اب  دـسر 

دنروخب تسکـش  رگا  دنا و  هدش  زوریپ  هک  دـنوش  زوریپ  ناناملـسم  رگا  ات  مدـنام  یم  هصقلا  وذ  رد  مدوخ  مداتـسرف  ناگتـشگزاب  شیکزا 
باطخ رسپ  رمع  مداتسرف  ماش  هب  ار  دیلو  رـسپ  دلاخ  هک  یماگنه  رد  شاک  يا  زین  مدناسر و  یم  کمک  ای  مدرک  یم  رهاید  گنهآ  دوخ ،

درک -  زارد  ار  دوخ  تسد  ود  رکبوب  اج  نیا  مدراذگ -  یم  زاب  ادخ  هار  رد  ار  ود  ره  تسد  مداتسرف و  یم  قارع  هب  مه  ار 
دزیخن و رب  شکمـشک  هب  وا  اب  سک  چـیه  ات  تسیک ؟ اب  راک  نیا  هک  مدیـسرپ  یم  يو -  ربادـخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  زا  شاک  يا  زابو 

هدیسرپ يو  زا  هک  متشاد  تسود 
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اریز مدوب  هدرک  یـشسرپ  همع  ردارب و  رتخد  گیر  هدرم  هرابرد  يو  زا  متـشاد  تسود  و  دـنراد ؟ يا  هرهبراک  نیا  رد  زین  راصنا  اـیآ  مدوب 
دریگ .  یمن  مارآ  شسپ  ود  نیا  هب  خساپ  يارب  مدوخ  لد 

همامالا و رد " هبیتق  نبا  دوخ ج 4 ص 52 و  خـیرات "   " رد يربط  زین  و  تسا -  هدروآ  لاومالا " ص 131  رد "  دـیبع  وبا  ار  شرازگ  نیا 
" ج 2 ص 254 دیرفلا دقعلا  رد "  هبر  دبع  نبا  بهذلا " ج 1 ص 414 و  جورم  رد "  يدوعسم  هسایسلا " ج 1 ص 18 و 

دنا یناسک  زین  ناشیا  زا  نت  راهچ  تشاد و  یمرگ  تشپ  ناشنخـس  هب  ناوت  یم  هک  دنتـسه  ینادرم  زا  یگمه  زین  نآ  رگـشرازگ  نایجنایم 
دنسانش .  یمنیئآ  هیامرس  ار  ناشاه  شرازگ  حیحص "  شش " ناگدنراگن  هک 

هرابرد ام  هک  هتـسناد  یمن  ددنب  راک  هب  دیاب  هک  يزور  رد  ربمایپ  نیـشناج  ار  نایم  نآ  زا  هس  هک  تسا  زیچ   9 شرازگ نیا  رد  دیوگ  ینیما 
میدنار نخس  یگدرتسگ  اب  هاجف -  ندنازوس  هدنز  یکی - 

نیـسپزاب رد  ربمایپ  نیـشناج  نیا  هک  دـناسر  یم  دـنکفا  یم  درم  ود  نآ  زا  یکی  ندرگ  هب  ار  راک  شاک  يا  تسا  هدرک  وزرآ  هک  نیا  یلو 
نیئآ داـینب  رب  شگرم ) زا  سپ  وا  ياـهراکماجنا  ربماـیپ و  ینیـشناج   ) هتـساخرب نآ  هب  هک  يراـک  هک  تسا  هتفاـیرد  شا  یگدـنزياهزور 
سپ هک  تسا  یـسک  نامه  دوخ  اب  دزیخرب  وا  راک  هب  دیاب  يرگید  گرم  زا  سپ  هک  یـسک  نیـشناج و  ندیزگرب  اریز  تسا  هدوبن  یئادخ 
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زارد يراگزور  زا  سپ  ربمایپ  نیـشناج  مود  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  دزیخربيو و  راک  هب  وا  زا  سپ  دیاب  میدـنمزاین و  ینیـشناج  هب  وا  زا 
زا شیپ  نانادان  هچنآ  دـننامه  دوب  یناهگان  هشیدـنا و  یب  يدادـیور  راک و  رکبوب ، هب  مدرمنداد  يربنامرف  تسد  تفگ : تفاـیرد و  ارنآ 

تشادهاگن نآ  يدب  زا  ار  مدرم  دنوادخ ، یلو  دندرک  یم  مالسا 

هحفص 4 ] ] 

شدیشکب دریگب  يربنامرف  تسد  مدرم  زا  راب  نآ  دننام  سک  ره  و 
ماجنا هب  ار  ندیزگرب  راک  هک  تسا  یسک  رد  ایآ  دنتفای  اورنامرف  ندیزگرب  يارب  دوخ  همانرب  رد  ود -  نآ  هک -  یگتسیاشان  نیا  مناد  یمن 

هک تشامگرب ؟ ربمایپ  يارب  ینیشناج  شنیزگ ، همانرب  اب  ناوتب  زگره  هک  نیا  رد  ای  ؟ ود ره  رد  ای  دشاب ؟ هدیزگرب  هک  یسک  رد  ای  دیناسر ؟
هک دنتـسه  ام  ربارب  رد  ناگتخیگنارب  ناربمایپ و  ياـه  هورگ  کـنیا  تسا و  زاـب  اـم  يور  رب  يریگ  هدرخ  هار  دنـشاب  هتـساوخ  ار  مادـک  ره 

ار ناشیا  نانیشناج  مه  زگره  دنا و  هدوبن  نادرگ  ور  راکشآ -  یئاهروتسد  اب  مه  نآ  ناشگرم -  زا  سپ  يارب  دوخنیشناج  نتـشامگربزا 
دنا .  هدیزگن  رب  ناشناوریپ 

هک تسا  یئاهزیچ  رد  ندرب  تسد  دنمزاین  هک  وا -  ياه  شرافس  ماجنا  تشذگرد  یـسک  رگا  میئوگب  هک  تسا  هنادنمدرخ  رادنپ  نیا  ایآ 
یـشور زا  و   - وا ياه  هتـساوخ  زا  دـنهاگآان و  اهراک  رد  شا  یـشیدنا  هراچ  یگنوگچ  زا  هک  تسا  يا  هناگیب  نامدرم  اب  هداهن -  ياج  رب 

هتفاین و هنادنمدرخ  شرورپ  یگدـنز ، ماگنه  رد  هدرم  رگم  رود ؟ دربب -  راک  هب  دوخ  هداوناخ  یئارادنداد و  شدرگ  رد  هتـشاد  شوخ  هک 
دنار و یم  شیپ  هب  ار  نانآ  يدنمزآ  يوگدورس  دنچیپ و  یم  دوخ  رب  هک  یناسک  هتسنادیمن  هتخانش و  یمن  نارگید  زا  ار  نادرم  هتـسیاش 

نیا همه  اب  هک  ینآرب  وت  ایآ  دننارورپ ؟ یم  لد  رد  اه  هچ  دناریم ، نامرف  نانآ  رب  هرش  وید  دراد و  تسد  رد  ار  ناشراسفا  یمشچ  هنـسرگ 
نارگاـمغی هرهب  ناـنارچ و  مکـش  كاروـخ  هدـنام ، اـج  هب  يو  زا  ار  هچنآ  اـت  دـنک  یمن  شگرم  زا  سپ  يارب  یئاـه  شرافـس  مه  زاـب  اـه 

هن  دنادرگ ؟
هویـش هچناـنچ  دـتفا ، راـک  هب  هتـسیاش  یهار  رد  ار  شا  یئاراد  هکار  نیا  و  دـهاوخ -  یم  ار  شنادـناخ  یبوـخ  نوـچ  درک  دـهاوخن  نینچ 

ياه شرافـس  يارب  هدروآ و  نابز  رب  ار  نآ  یتسرد  زین  مالـسا  نیئآ  هدوب و  هنوگ  نیمه  هب  نونکات  ربمایپ  ناراـی  راـگزور  زازین  ناناملـسم 
یئاه همانرب  اهروتسد و  دوش  یم  هتسبراک  هب  شگرم  زا  سپ  هک  یمدآ 
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دناوتب هک  دشاب  هتشاد  يزیچ  ناملـسم  ره  تفگ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  هکهدمآ  حیحـص "  باتک "  ود  رد  هداد و 
دزن هتشون  ار  هدش  دای  همان  شرافس  هک  نآ  رگم  دناسرب  زور  هب  ار  بش  ود  تسین  هتـسیاش  دنک ، یـشرافس  نآ  هرابرد  گرم  زا  سپ  يارب 

دناسرب . . .  زور  هب  ار  بش  هس  ملسم . . . : شرازگ  داینب  رب  هدروآ و  يراخب  ار  نیا  دشاب -  هتشاددوخ 
رد ما  همانـشرافس  هک  تشذگن  نم  رب  یبش  چیه  مدینـش  يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  زا  ار  نخـس  نآ  هک  هاگ  نآزا  تفگ : رمع  سپ 
دنناتسادمه .  همه  شرازگ  نیا  یتسرد  رد  دسیون  یم  نادرم " ص 156  هتسیاش  ياهرازلگ  نیحلاصلا =  ضایر  رد "  يوون  دشابن  مدزن 

دندرک  ناشگرمزا  سپ  يارب  اه  شرافس  زین  وا  ناگتخیگنارب  درک و  شرافس  دنوادخ  " 
تسا  اهراک  نیرترب  زا  ناشیا  زا  يوریپ  يور  نیا  زا  و 

نایم رد  يراد  روشک  هک  تسا  اه  شرافس  نینچ  اب  دنتفا و  یم  یهارمگ  یگتشگرسب و  ناگدیرفآ  دشابن  گرم  زا  سپ  ياربشرافس  رگا 
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راذگم  ورف  دنب و  راک  هب  ار  نآ  همانرب  دنام  یم  رادیاپ  اه  تلود 
هداد  شرافس  نیا  هب  روتسد  یتسه ، زاغآ  زا  دنوادخ  هک 

دوب  هدرک  ناشیا  هب  دنوادخ ، هک  یئاه  شرافس  زین ، نآ  لابند  هب  مدرک و  دای  ار  یهورگ 
 " تسین نمزا  اه  شرافس  نیا  هرابرد  يروتسد  ندروآ  دیدپ  هنرگو 

ینیـشناج رد  ار  نآ  ارچ  سپ  دـشاب  راوتـسا  یتیگ ، ریذـپ  يدوبان  زیچان و  ياـهالاک  نوماریپ  گرم  زاسپ  يارب  ندرک  شرافـس  رگا  سپ 
نیئآ ربمایپ و  هناربهار 
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شزاس و یتشآ و  مه  میهاوخ و  یم  نآ  زا  اراه  شنم  اه و  نامرف  اه و  یئاراد  اهوربآ و  اـه و  ناـج  يزاـسکین  مه  هکمیریذـپن  نادـیواج 
شیوخ درخ  اب  ار  اهزرم  نیا  زادنا  مشچ  نیرتروددناوت  یمن  يداع  رشب  کی  هک  تشاد  دیابن  ارچ  نوچ و  تسا ؟ هدوت  هتـسیاش  ار  هچ  نآ 

ات درامگرب  ار  نتشیوخزا  سپ  نیشناج  شراگدرورپ  يوس  زا  دوخ  راکتسرد ، هتخیگنارب  هک  نیا  زج  تسین  يا  هراچ  داینب  نیا  رب  درگنب و 
دنتفیب .  يو  یپ  رد  زین  وا  ناوریپ 

: دنیوگ یم  هک  میدومن  زاب  ار  مدرم  نخس  هیواعم و  رمع و  رسپ  هللا  دبع  هشیاع و  هشیدنا  ریدغ "  همجرت "  زا  رد ج 13 ص 269 و270  و 
مه یئوس  زاو  دنک  اهر  تسرپرـس  یب  دراد  دوخ  تسدریز  ار  هچ  نآ  هک  دسرن  ار  مادـکچیه  نیمز ، کی  رازگراک  ای  نابراس  ای  ناپوچ  " 
زا هدوت  هفیقس -  زور  رد  هنوگچ -  دنناتـسادمه  نآ  رد  همه  هک  يروتـسد  نیا  سپ  دنفـسوگ " .  رتش و  زاتسا  رتراوشد  مدرم  یتسرپرس 
زور نآ  رد  و  دـیدرگ ؟ لال  نآ  يرگ  وگزاب  زا  اه  ناـبز  دونـشب و  ار  نآ  هک  دـنامن  دوخ  ياـج  رد  اـه  شوگارچ  و  دندیـشوپ ؟ مشچ  نآ 
دورد  - ربمایپ هچ  يارب  دنهد ؟ ار  نآ  شرازگ  هدوت  دنیوگ و  نخس  نآ  زا  مدرم  دنچيراگزور ، زا  سپ  ات  درپس  یشومارف  هب  ارنآ  اهدرخ 
تخس هدننک و  هارمگ  یئاه  بوشآ  ياهرد  راک  نیا  اب  ودرک  اهر  دوخ  رـس  هتخیـسگ و  راسفا  نارتش  نوچمه  ار  دوخ  هدوت  يو -  رب  ادخ 
رتراوخ دشاب  یسک  تسد  ریز  هک  يرتش  دنفسوگ و  زا  ار  شناتـسدریزو  تشاگنا  زیچان  ار  شیوخ  ناوریپ  هدوشگ  ناشیا  يور  رب  ار  هریت 
شیوخ نیـشناج  یتسار  هب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  اریز  تسا  رود  هب  ناربمایپ  نیرت  گرزب  زا  یئاه  نامگ  نینچ  تشادنپ ؟

نیا داد و  ناشن  ار  دوخ  نیشناج  راکشآ  ینخس  روتسد و  اب  تشامگرب و  دوخ  ددنب -  راک  هب  ار  شیاه  شرافس  يو  زا  سپ  دیاب  هک  ار - 
درپس دزادرپ  شیاه  شرافـس  ماجنا  هب  دیاب  وا  زا  سپ  هک  یـسک  هب  هدمآ -  تسرد  شرازگ  رد  هچنانچ  یلو -  دیناسر  زین  شناوریپ  هب  ار 

دنهاوخ گنرین  وا  اب  يو  ناوریپ  هک 
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داد خساپ  دـنام ؟ یم  تسردنم  نید  ایآ  دیـسرپ  یلع  دـش  یهاوخ  وربور  یئاه  جـنر  اب  نم  زا  سپ  وت  یتسار  هب  تفگ : وا  هب  مه  تخاب و 
نم و زا  سپ  رگم  درک  دنهاوخن  راکـشآ  ار  نآ  هک  تسه  یئاه  هورگ  ياه  هنیـسرد  یئاه  هنیک  تفگ : یلع  هب  دـنام و  یمتسرد  وت  نید 
 " يرگن کیراب  ياه  هنیجنگ  قئاقدـلا =  زونک  يزیخرب "  راکیپ  هب  ادابم  سپ  يوش  یم  راـتفرگ  نم  زا  سپ  وت  یتسار  هب  یلع  تفگ : واهب 

يوانم ص 188  زا 
اهر راک  نیا  گنچ  زا  اردوخ  هتسهآ  هفیقسزور  رد  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  ارچ  هدیشک  ینامیـشپ  هب  شراک  هک  ربمایپ  نیـشناج  یهگناو 

ماجنا هک  دوب  تسرد  يراک  شا  هزیگنا  وا  ینامیـشپ  ایآ  دنکفا ؟ یم  هدیبع -  وبا  رمع و  درم -  ود  نآ  زا  یکی  ندرگ  هب  ار  نآ  درک و  یم 
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هک ربمایپ  هناربهار  ینیـشناج  داینب  دـشاب  نینچ  رگا  درک و  دـمآ  شیپ  هک  دوب  تسردان  يراک  زا  اـی  درادـن  ینامیـشپ  یتسرد  هک  تفرگ ؟
تسا .  داب  رب  دننز  یم  ار  شفال 

نیا هب  ود  نآ  ندـینادرگهژیو  يارب  يا  هزیگنا  اـم  دـنکفا ؟ یمدرم  ود  نآ  زا  یکی  ندرگ  هـب  ار  نآ  شاـک  هـک  دـنک  یموزرآ  ارچ  هزاـت  و 
یمن نانآ  زا  مادک  چیه  زرم  هب  درم  ود  نیا  هک  دنتسه  اه  يرترب  ناگدنراد  نارت و  گرزب  ربمایپ ، نارای  نایم  رد  اریز  میسانش  یمن  هاگیاپ 

هچ ره  یتسار و  هب  دـنناشنب  رتجرا  مک  زا  میئوگن  مه  رگا  میا -  هتفایرد  ربماـیپ  ناراـی  ياـه  شنم  زا  هچنآ  هب  شرگناـب  ود -  نیا  دنـسر و 
ام رورـس  همه ، زا  شیپ  دـندوب و  هنایم  رد  هک  یناسک  اـب  مه  نآ  دـنتفر ، یمن  رامـش  هب  زین  ناـشیا  نیرترب  زا  میئوگب  میناوت  یم  رتراکـشآ 
رد یگدنـسب  نآ  اب  ربمایپ و  يدـنواشیوخ  يدامادهب و  زارفارـس  و  اه ، يرترب  اـه و  هنیـشیپ  ياراد  وا -  رب  دورد  ناگدـنورگ -  ياورناـمرف 

گرزب ناور  هزاوآ و  دنلب  ياه  هاگتـسیا  نایامن و  ياهزور  رگیدو  ریدـغ  زور  هدـنراد  درب و  نیئآ  هار  ردهک  یئاه  جـنر  یـشیدنا و  هراچ 
نخس هب  شرگن  اب  ناربمایپ -  نیرت 
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یئامن -  كاپ  هیآ  هب  شرگن  اب  یکاپان -  رهزا  رانک  رب  و  ادخ -  یمارگ  همان  راکشآ 
هار دراداو و  ندز  ماـگ  هب  نشور  یهارهاـش  رد  هدرک  راپـسهرراومه  یهار  رد  ار  هدوت  اـت  دـنکفایب  وايوس  هب  ار  يوگ  نآ  تساوخن  ارچ 

ناربمایپ نیرت  گرزب  ار  اه  نیا  همه  هک  دناسرب  تشهب  هب  ار  ناشیا  ات  دنیبب  هتفای  هر  یئامنهر  ار  وا  ات  دـیاشگب  ناشیور  شیپ  رد  ار  تسار 
تشذگ  یسراپ  نادرگرب  زا  تسخن ص 36 و 37  دلج  رد  نآ  زا  یشخب  دوب و  هتفگ  وا  هرابرد  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  دورد  - 

رتشیپ ار  هچنامه  میشارخب و  ار  اه  لد  اه  يزور  هریت  نآ  ندیـشک  شیپ  اب  میرادن  شوخ  يو -  رب  ادخ  دورد  همطاف -  هناخ  یـسرزاب  یلو 
میناد .  یم  سب  میا  هدروآ  دلج 13  زا  ات 307  زا ص 300  ات 273 و  رد ص 268  یسراپ و  نادرگرب  زا  ات 185  دلج 5 ص 183  رد 

زارپ راک  نیا  هدـنهد  ماجنا  زا  هک  یلد  ابو  تشذـگرد  يو -  رب  ادـخ  دورد  ور -  تسار  يوناـب  هک  نیا  كانمهـس  شرازگ  نآ  هدرـشف  و 
داتسرف  نیرفن  وا  رب  درازگ  هک  يزامن  ره  زا  سپ  يو - رب  ادخ  ياهدورد  وا -  دوب و  مشخ 

ياوآ هک  دندنامرد  نآ  رد  هدروآ و  راب  هب  یئاجرد  ار  اه  یئاوسر  نیا  هتـسد ، راد و  نیا  ینیب  یم  هک  دراد  اج  یئآ  یم  یتفگـش  هب  رگا  و 
هک ره  و  هتخانـش ، هک  دسانـش  یم  ار  وناب  نیا  سک  ره  تفگ : یم  هک  دوب  هدرک  رپ  ار  اه  شوگ   - شنادناخ يو و  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ - 

هدرزآ  ارم  درزآ  ار  وا  هک  ره  تسا  میولهپ  ود  نایم  رد  هک  یناج  و  ملد ، تسا و  نم  نت  هراپ  وا  هک  دنادب  هتخانشن  ار  وا 
هدرزآ .  ارم  درازایب  ار  وا  هچ  ره  هدمآ و  شوخان  ارم  دیایب  شوخان  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : یم  و 

هتخاس كانمشخ  ارم  تخاس  كانمشخ  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : یم  و 

هحفص 9 ] ] 

هتشاد  دنسرخ  ارم  دراد  دنسرخ  وا  هچ  ره  وهتخاس  ریگلد  ارم  دزاس  ریگلد  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : یم  و 
هتخاس  نامداش  ارم  دزاس  نامداش  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : یم  و 

ددرگ  یم  دونشخ  تا  يدونشخ  يارب  دوش و  یم  نیگمشخ  وت  مشخ  يارب  دنوادخ  همطاف  تفگ : یم  و 
هتشذگ تفای  زاب  يارب  یهار  هک  هدش  نامیشپ  یماگنه  رد  هک  نآ  زج  هتشاد ، اج  ربمایپ  نیشناج  ینامیشپ  یبای  یم  رد  هک  تسا  اوآنیا  اب 

كاخ لد  رد  ور  تسار  نمادکاپ  يوناب  دش و  نامیشپ  دوب ، هدمآ  شیپهچنآ  دوب  هدمآ  شیپ  دوب و  هتشذگ  راک  دش و  نامیشپ  دید ، یمن 
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يو  رب  مشخ  زا  زیربل  یناج  لداب و  و  اه ،

دش نامیشپ  شندادن  ماجنا  زا  رکبوب  هک  يراک  هس 

هشیدنا و يور  زا  هن  نآ  ربارب  رد  وا  شنکاو  هک  دناسر  یم  دوب  نامیشپ  شندادن  ماجنا  زا  ربمایپ  نیشناج  هک  ات -  هن  نآ  زا  راک -  هس  یلو 
هب هتخیر و  ارتخس  یئاه  يراتفرگ  هدولاش  هدیزغل و  اج  هس  ره  رد  هک  تسا  هتفایرد  ات  نیئآ ، زا  يروتـسد  داینب  رب  هن  هدوب  راک  رد  یئانیب 

هلابند نینچ  هک  دنکب  يراک  دیابن  دنیشن  یم  ربمایپ  ياج  رب  ناناملسم  نایمرد  هک  یـسک  هدیناشن و  اهزور  نیرت  هریتهب  ار  مدرم  نآ ، لابند 
ربمایپ نیشناج  ینامیشپ  هک  دناسر  یم  سیق  رسپ  ثعشا  ناتساد  درآ و  راب  ینامیشپ  ماجرف  هب  هک  دریگ  شیپ  یـشور  دشاب و  هتـشاد  یئاه 

درم نآ  اریز  هدوب  اج  هب 

هحفص 10 ] ] 

هب هتخاس  ریگتسد  ار  وا  دش ، راتفرگ  تساخرب و  راکیپ  هب  ناناملسم  اب  دز و  رس  يو  زا  یناهانگ  دینادرگب و  شیک  زا  يور  هک  نآ  زا  سپ 
خساپ تشاد ؟ مهاوخ  يراتفر  هچ  وت  اب  تدوخ  نامگ  هب  نونکا  يدرک  هچ  یناد  یم  دوخ  وت  تفگ : يو  هب  هک  دندرب  ربمایپ  نیـشناج  دزن 

متـشگرب و نم  هک  ارچ  يرآیم  رد  نم  يرـسمه  هب  ار  ترهاوخ  یئاشگیم و  مرکیپ  زا  ار  نینهآ  ياهدـنب  یئامن ، یم  یئوکین  نم  اـب  داد 
زا ار  دوخ  ریـشمش  وا  داد و  يو  هب  ینز  هب  ار  ( رکبوب ردـپ  هفاحق =(  وبا  رتخد  هورف  ما  سپ  مدرک  نانچ  زین  نم  تفگ  رکبوب  مدروآ  مالـسا 

دش و رفاک  ثعشا  هک  دنتشادرب  گناب  مدرم  درک  یپ  ار  نآ  رگم  دیدنيا  هدام  ای  رن  رتش  چیه  تفر و  اه  شورف  رتش  رازاب  هب  هدیشکرب  ماین 
نم هب  ارشرهاوخ  درم  نیا  یلو  مدشن  رفاک  نم  ادخ  هب  دنگوس  یتسار و  هب  تفگ  دنکفیب و  ار  ریـشمش  درب  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  نوچ  وا 
نآ دننام  دیئایب  اهرتش  ناگدنراد  يا  دیروخب و  هنیدم  مدرم  يا  میداد 0  یم  روس  رگید  يا  هنوگ  هب  میدوبدوخ  ياهرهش  رد  رگا  ام  داد و 

تفگ : هراب  نیا  رد  زین  یجرزخ  سیق  رسپ  هربو  هک  دیدرگ  ینابرق  نشج  نوچمه  زور  نآ  دیناتسب و  ار 
داد  يروس  نانچ  شا  يداماد  زور  رديدنک  ثعشا  یتسار  هب  " 

تخاس راومه  شیوخ  شود  رب  ار  نارگ  یئاه  يراکهبت  راب  نآ ، ندرک  مهارف  يارب  هک 
دیدن  ماین  رد  ار  دوخ  هاگچیه  هک  درک  هنهرب  ار  يریشمش  یتسار  هب 

اه ندرگ  اه و  هلک  رد  مه  نآ  اهراکیپرد و  رگم  - 
نارتسا .  نابسا و  نارتش و  هرک  ياپ  تسد و  نوردنا و  -

تخانش .  نآ  ماینار  یناوراک  نارتش  و 
وگب : وا  هب  يدید  ار  ثعشا ) يدنک =(  ناوج  هک  يزور 

 . " يا هدرب  ار  ناگدازیمدآ  ياه  يزارفرس  نیرترب  وت 
وا رديداماد  دنویپ  نیا  هک  یمشخ  رس  زا  یثیل  هلمرح  رسپ  غبصا  مه  و 

هحفص 11 ] ] 

تفگ : دروآ  دیدپ 
دینادرگب ام  شیک  زا  يور  هک  يدروآ  ار  نایدنک  زا  یکی  " 
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دشاب  نیئآ  زاندش  نوریب  هک  دیناسر  نآ  ياج  نیرتالاب  هب  ار  ینکش  نامیپ  و 
يرادب  هدنز  ار  وا  ناج  هک  دوبنآ  شا  ینکش  نامیپ  شاداپ 

يرآرد .  وا  يرسمه  هب  ار  يا  هزیشود  هک  دوب  نیا  نیئآ  زا  شندش  نوریب  دزمتسد  و 
دز .  یم  زابرس  شیوخ  يرسمه  هب  شنتفریذپ  نز و  نآ  نتفرگ  زا  وا  رگا  و 

يداد  یم  شیوخ  زا  زین  ار  وا  نیباک  هتبلا 
يداتسرف  یم  وا  یپ  رد  مه  رگید  ات  هد  زابو  يدروآ  یم  رد  وا  يرسمه  هب  زین  ار  نآدننام  ات  هد  تساوخ  یم  نیا  زا  شیب  رگا  و 

يدومن  تشز  ار  شیرق  شیوخ ، راک  يا  زا  سپ  هک  وگب  ار  رکبوب 
يدینادرگ  نوگرگد  یمانمگ  هب  ار  نآ  يوکین  هزاوآ  يروآ و  مان  و 

یهد ؟ وا  هب  ار  ترهاوخ  هکدوبن  رگید  سکچیه  هداز ) هرم  نایمیت  ) تدوخ هریت  نایم  رد  ایآ  يدوب  يزارفارس  یپ  رد  وت  رگا 
یتشک  یم  دندروآ  وت  دزن  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  رگا 

يداهن  یم  هتسیاش  يا  هتخودنا  يدروآ و  یم  مهارف  وکین  یمان  ترهاوخ  يارب  هتبلا 
دسانش .  یم  وت  رب  هتسیاب  يراک  يدرک  يدنک  اب  ار  هچ  نآ  کنیا  یلو 

يراد " .  شاداپ  هن  یتفرگ و  ارف  دوخيارب  یشیاتس  هن  نآ  ماجنا  ربارب  رد  هک 

نیسپزاب هنیمز  هس 

شاک هک  تسا  هدرک  وزرآ  ربمایپ  نیشناج  هک  نیسپزاب ، هنیمز  هس  نآ 

هحفص 12 ] ] 

هچ ات  شیک ، نیا  هب  هتـسباو  ياه  یتسناد  رد  يو  هک  دزاس  یم  هاگآ  ار  ام  دیـسرپ ، یم  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد   - ادـخ کیپ  زا 
نیـشناج هک  نیا  اب  هتـسناد  یمن  ار  يرب  گیر  هدرم  ياه  نامرف  هکنادنچ  هدوب  هیام  كدنا  نآ ، ياهروتـسد  تفایرد  رد  هرهب و  یب  هزادنا 

داینب رديو  هک  دـناسر  یم  اه  نیمه  زاب  دوش و  یموربور  رایـسب  نآ  نوماریپ  رد  یئاه  شـسرپ  اب  هاوخان  هاوخ  ناناملـسم  ناـیم  رد  ربماـیپ 
یناسک هژیو  اهنت  ایآ  دشابیمود  رگا  و  مدرم ؟ شنیزگ  اب  ای  تسا ؟ ربمایپ  راکشآ  نخـس  روتـسد و  اب  ایآ  هک  هدوب  لد  ود  ربمایپ  ینیـشناج 

رد وا  هک  میبای  یم  رد  میریگب  ار  مادک  ره  هک  دنراد ؟ نآ  زا  يا  هرهب  زین  هدش  دای  رهش  زاوا  نارای  ای  دندیچوک ؟ هنیدمب  ربمایپ  اب  هک  تسا 
ناور زج  هب  اج  نیا  رد  ام  تسا و  هتـشادن  یمرگتـشپ  هناربهار  راوتـسايرواب و  هب  شیوخ  راـک  رد  ربماـیپ  ینیـشناج  تخت  زا  شنتفر  ـالاب 

دشاب .  دیابن  مشخ  هزیگنا  زین  تسرد  نخس  تساوخ و  میهاوخن  يرواد  هب  ار  وتهدازآ 
درک یم  هنیمز  نیارد  یشسرپ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  زا  يو  رگا  اریز  منیب  یمن  وزرآ  نیا  يارب  یئاج  چیه  نم  یهگناو 

نخس : نیا  دننامهرگم  دینش  یمن  یخساپ 
ریدغ ج 1) یسراپ  نادرگ  رب   ) تسا هنوگ  نیمه  هب  وا  ربارب  رد  زین  یلع  متسه  رتراوازس  يو  هب  شدوخ  زا  نم  وا  ربارب  رد  هک  سک  ره 

شیوخ  رابت  نادناخ و  دنوادخ و  همان  مراذگ  یم  ياج  هب  نارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  یتسار  هب  نخس : نیا  زین  و 
مدوخنادناخ ادخ و  همان  مراذگ  یم  نیشناج  ود  امش  نایم  رد  نم  یتسار  هب  نخس : نیا  و 

هحفص 13 ] ] 
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ج 1 تسین =(  يربمایپ  نم  زا  سپهک  نیا  رگم  تشاد  یـسوم  ربارب  رد  نوراـه  هک  دراد  ار  هاـگیاپ  ناـمه  نم  ربارب  رد  یلع  نخـس : نیا  و 
ات 331) ات 334 و 325  ص 77 و ج 5 ص 332 

وت هک  نیا  زج  تشاد  یسوم  رانک  رد  نوراه  هک  یشاب  هتشاد  ار  هاگیاپ  نامه  نم  رانک  رد  وت  هک  یتسین  دونـشخ  ایآ  یلع : هب  يو  نخـسو 
ج 1 ص 97 و ج 5 ص 325 و 327) یشاب =(  نم  نیشناج  وت  رگم  مورب  نم  هک  تسین  هتسیاش  و  یتسین ، ربمایپ 

ناراگزیهرپ ياوشیپ  تسا و  ناناملسم  رورس  یتسار  هب  هکنیا  تخاس : هاگآ  یلع  يرترب  هس  زا  ارم  یناهن  رگشزومآ  يورین  نخـس : نیا  و 
مکاح " ج 3 ص 138  كردتسم  نایور " دیپس  رتهم  و 

راب دینادرگ و  هتخیگنارب  ار  وا  و  دیزگرب ، ار  تردـپ  نانآ  نایم  زا  درک و  نیمز  مدرم  هب  يور  دـنوادخ  یتسار  هب  همطاف :) هب  ) نخـس نیا  و 
ار يو  مرآرد و  وا  يرـسمه  هبار  وت  ات  دومرفب  نم  هب  یناهن  رگـشزومآيورین  اب  دیزگرب و  ار  ترهوش  درک  نیمز  مدرم  هب  يور  هک  رگید 

ج 4 ص 202 "  " ج 5 ص 57و 58 ، ددنب =  راک  هب  ار  ما  هژیو  ياه  شرافس  گرم ، زا  سپ  هک  منادرگ  یسک 
رد دناسانـش و  یم  زاب  رگیدکیزا  ار  تسردان  تسرد و  هک  تسا  هدوت  نیا  هدنهن  یئادـج  ناور و  تسار  نیرت  گرزب  یلع  نخـس : نیا  و 

تشذگ و وازا  دیاب  نم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يرد  وا  ناشیا و  رانک  رد  دـنام  یم  ناروبنز  هاشداپ  هب  شیک ، نیا  هب  ناگدـنورگ  نایم 
ات 197 "  "ج 4 ص 194 نم =  زا  سپ  تسا  نم  نیشناج  وا 

هشیمه ناراگزیهرپ  هک  ینخس  دنرب و  نامرف  نم  زا  هک  یناسک  غورف  نم و  ناتـسود  ياوشیپ  تسا و  یئامنهار  شفرد  یلع  نخـس : نیا  و 
 " 207 " ج 5ص /  هتشاد =  نمشد  ارم  تشاد  نمشد  اروا  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  تشاد  نمشد  ار  وا  هک  ره  دنراد ، هارمه  هب 

ياه شرافس  مگرم  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نم و  ردارب  یلع  نخس : نیا  و 

هحفص 14 ] ] 

ات 160 "  " ج 4 ص 143  تسا =  نم  نیشناج  نم  زا  سپ  دسر و  یم  وا  هبمثاریم  هداد و  ماجنا  ار  ما  هژیو 
هاگیاجتسا ناشیا  شیک  هب  ناگدنورگ  ياورنامرف  ناناملـسم و  دیما  هیام  دنراد ، گرزب  ار  وا  دیاب  هک  تسا  يرورـس  یلع  نخـس : نیا  و 

ياه شرافـس  مراکوکین -  ناوریپ  و  منادناخ -  نایم  رد  هک  یـسک  تسا  وا  دنوش ، هدـنهانپ  وا  هب  هک  تسا  نم  هزاورد  مشناد و  نم و  زار 
" ج 5 ص 205"  رگید =  ناهج  ناهج و  نیا  رد  نم  ردارب  تسوا  ددنب و  راک  هب  گرم  زا  سپ  ار  ما  هژیو 

" ج 5 ص 55 و ج 4 ص 195 و مراذگ =  یم  ياج  هب  دوخزا  سپ  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  نم و  رایتسد  نم و  ردارب  یلع  نخـس : نیا  و 
 " 196

ات 299"  " ج 5 ص 296  دنیآردنم =  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  یلع ، اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  نخس : نیا  و 
ج 5 ص 299 "   . " تشگ =  دهاوخزین  نآ  ددرگب  یلع  اج  ره  وا ، نابز  رب  یلع و  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  نخسنیا : و 

" ج 5 ص 298و 299 دنیآرد =  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  یلع ، اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  نخس : نیا  و 
و 302 " 

" ج 5 ص 56 و 354 هدیورگ =  نشیک  نیا  هب  هک  تسا  یسک  ره  تسرپرس  نم  زا  سپ  وا  یلع و  زا  نم  تسانم و  زا  یلع  نخس : نیا  و 
ات 356 " 

ج 1 ص 41 و  . " تسا =  رتراوازس  يو  هب  زین  شدوخ  زا  یلع  هدیورگ  شیک  نیا  هب  هک  نز  درم و  ره  ربارب  رد  نم  زا  سپ  نخـس : نیا  و 
 " 97
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" ج 1 ص 51"  شدوخ =  ربارب  رد  ارم  هک  تسا  هدیشخب  نم  رانک  رد  هاگیاپ  نامه  ار  یلع  دنوادخ  نخس : نیا  و 
 " دمحا دنسم  ما "  هدرامگ  رب  نم  هک  تسا  یتسرپرـس  نم  زا  سپ  یلع  دنا  هدیورگ  شیک  نیا  هب  هک  یناسک  همه  نایم  رد  نخـس : نیا  و 

ج 1 ص 231
مراگدرورپ ربارب  رد  نم  هک  دراد  ار  هاگیاپ  نامه  نم  ربارب  رد  یلع  نخس : نیاو 

هحفص 15 ] ] 

ج 5 ص 56 "  زین " =  " ج 3 ص 391 و  هیلبحلا هریسلا  " 
بیطخ " ج 4 ص 339  خیرات  دنا "  هدیورگ  شیک  نیا  هب  هک  تسایناسک  تسرپرس  یلع  نم  زا  سپ  نخس : نیا  و 

ج ص 1ص 77 و 78 "   . " تسا =  يو  تسرپرس  یلع  دنشاب  يو  تسرپرس  وا  هتخیگنارب  ادخ و  سک  ره  نخس : نیا  و 
ریدغلا " ج 6 ص دیوگ " ) یمار  یلع   ) دشاب نم  زا  هک  يدرم  اب  مدوخ  رگم  دنک  يرازگ  مایپ  دیابن  نم  يوس  زا  سکچیه  نخـس : نیا  و 

ات 99 و ج 5 ص 56 " " ج 1 ص 94  ات 350 و =   338
" ج 5 ص 57 "  تسا =  نم  دننامه  یلع  دراد و  يدننامه  رگم  تسین  يربمایپ  چیه  نخس : نیا  و 

بیطخ " ج 2 ص 88  خیرات  میتسه " .  يرگنشور  هناوتشپ  مناوریپ  ربارب  رد  زیخاتسر و  زور  رد  یلع  نم و  نخس : نیا  و 
مکاح كردتسم  هدیچیپ "  رس  نم  نامرف  زا  دومن  ینامرفان  وا  ربارب  رد  هک  ره  هدرب و  نامرف  ارم  درب  نامرف  ار  یلع  سک  ره  نخـس : نیا  و 

 "ج 3 ص 121 و 128
رب ادخ  دورد  وا -  هک  یئاهزوررد  رگم  دنک ؟ یم  یئوزرآ  نانچ  هتساخربوا  ینیـشناج  هب  هک  رکبوب  هنوگچ  ربمایپ  راکـشآ  نانخـس  نیا  اب 

شوگ داد  یم  یهاگآ  ار  شنیشناج  نتشامگ  ربدیآ  رادنپ  رد  هک  راتفگ  نخس و  زا  یگنرهنوگ  ره  اب  هتشادرب و  گناب  شنادناخ -  يو و 
دندوب ؟ هدز  يرک  هب  ار  دوخ  ناش  یناهنپ  ياه  تخاپ  تخاس و  يارب  یناسک  هورگ ، نآ  نایم  رد  ای  دوب ؟ نیگنس  اه 

ناـیزات ياـهورگ  هب  ار  دوخ  نیئآ  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  نوچ  هک  دوـبن  سب  خـساپ  ناـمه  ربماـیپ  نیـشناج  نیا  يارب  اـی 
هعـصعص رـسپرماع  هریت  هب  نخـسنوچ  یلو  دندوب  وا  اب  ود  ره  زین  رکبوب  و  یلع -  وا -  هب  ناگدـنورگ  ياورنامرف  هک  نآ  اب  درک  داهنـشیپ 

دنوادخ هاگنآ  مینک و  يوریپ  وت  زا  راک  نیا  رس  رب  ام  رگا  دیسرپ  وا  زا  ناشیا  هدنیوگ  دناوخ  ادخ  يوس  هب  ار  ناشیا  دیسر و 

هحفص 16 ] ] 

راک تسرپرـس  ام  وت  زا  سپ  هک  میا  هتفای  ار  نآ  یگتـسیاش  وت  هدـید  رد  ایآ  درک  زوریپ  دـنیامن  یم  يراگزاس  وت  اـب  هک  یناـسک  رب  ار  وت 
دهن  یم  دهاوخب  دوخ  اجک  ره  ار  نآ  تسا و  ادخ  تسد  رد  راک  یتسار  هب  دادخساپ  میشاب ؟

راگدنوادخ تساوخ  هب  هتسباو  نتشیوخ  زا  سپار  راک  یتسرپرـس  هک  شنادناخ -  يو و  ربادخ  دورد  يربماغیپ -  تشادنپ  یم  هفیلخ  ایآ 
یناتسادمه و ياه  یگتـسیاب  دنچ  ره  تسا -  هدوت  شنیزگ  اب  راک  نیا  داد : یم  خساپ  درک  یم  يو  زا  یـشسرپ  نینچ  رگا  دناد  یم  كاپ 
، ربمایپ نیـشناج  هک  هنوگ  نیا  هب  ای  رکبوب -  هب  مدرم  نداد  يربنامرف  تسد  شاهنومن : دـشابن -  نآ  رد  دـیاب -  هکنانچ  تسرد -  شنیزگ 

يار اب  اـی  دوب -  نینچ  رمع  یئاورناـمرف  هدولاـش  هک  دـنیزگرب -  ینیـشناج  هب  دوخ و  گرم  زا  سپ  راـک  یتسرپرـس  يارب  ار  رگید  یـسک 
رگا یلو  دندروآ ؟ راک  رس  ینیچ  هنیمز  نیا  اب  ار  نامثع  هک  دش -  دهاوخ  هتشک  تفریذپن  ار  نآ  ماجنارـس  سک  ره  دنیوگب  هک  يا  يریگ 
نیا تسناد  یم  اریز  دنک  یـشسرپ  هراب  نیا  رد  شنادناخ - يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  زا  هک  تشاد  یمن  شوخ  تشادـنپ  یم  نینچ  رکبوب 
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ره هک  دیاشگ  یم  یهار  درک و  دهاوخ  راداو  یناماسبان  یگتفشآ و  هب  ار  هدوت  درامـش -  یم  اور  شدوخهک  یئوگ -  خساپ  رد  یلود  ود 
ناگدـش دازآ  ناماد  هب  يوگ  ات  دـنادرگ  زیواتـسد  ار  نآ  یغالک  غاز و  ره  ودرادرب  شکمـشک  هب  رـس  تسردان -  ای  تسرد  هب  ینزفال - 

دتفیب .  ناشنادننامه  و  هیواعم -  دیزی و  نوچمه  ناشنادنزرفو - 

يزیر وربآ  زا  يریگولج 

شاک يا  دسیونب " : هک  نیا  ياج  هب  هدرواین و  ار  راک  هس  نیتسخن  زا  نیتسخن  راک  دـیبع  وبا  راک "  هس  وراک  هس  راک و  هس  شرازگ "  رد 
تسج دیاب  هدنراگن  زاین  رد  ار  یگداتفا  نیا  يارچ  مدرک " و  یمن  نانچ  نینچ و  شاک  يا  هتشون " : مدرک "  یمن  یسرزاب  ارهمطاف  هناخ 

نیا منک و  يروآ  يدای  ارنآ  دهاوخ  یمن  ملد  هتفگ : هدرک و  دای  هک 

هحفص 17 ] ] 

وا اـب  هراـب  نـیا  رد  نارگید  هـک  سوـسفا  یلو  تـسا  هدز  ربماـیپ  نیـشناج  يزیروربآ  زا  يریگوـلج  يارب  اـهنت  شرازگ -  رد  ار -  ربتــسد 
دنا .  هتخاس  راکشآ  هتشاد  اور  خیرات ، ياه  هدرپس  رد  هک  ار  يدربتسد  وا و  یتسردان  هنوگ  نیا  هب  هدومنن و  يراکمه 

رکبوب زا  يدوهی  کی  شسرپ 

دـمایبيدوهی و کی  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  کیپ  تشذـگرد  زا  سپ  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  کلام  رـسپ  سنا  ناـبز  زا 
ار نآ  خساپ  سکچیه  هک  منک  شـسرپ  وت  زا  یئاه  هنیمز  رد  مهاوخ  یم  تفگ  داتـسیا و  يو  ربارب  رد  ات  دندومن  هار  رکبوب  هب  ار  وا  هدوت ،

يدوهی سرپب  یهاوخ  هچ  ره  تفگ  رکبوب  دـشاب .  هتـشامگرب  شیاه  شرافـس  ماجنا  يارب  يو  روتـسد  هب  هک  یـسک  ای  ربمایپ  رگم  دـنادن 
يا تفگ  رکبوب  دسانش ؟ یمن  دنوادخ  هک  تسیچ  تسین و  ادخ  ناتـسآ  رد  هکتسیچ  درادن و  ادخ  هک  تسیچ  نآ  هد  یهاگآ  ارم  تفگ 

زا ادخ  ناناملـسم -  رکبوب و  سپ  دننآ .  نمـشد  ناهن  رد  دنیامن و  یم  نیئآ  ناوریپ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یناسک  زا  اه  شـسرپ  نیا  دوهج 
هنارگداد درم  نیا  اب  تفگ : داب -  دونـشخ  ود  نآ  زا  ادخ  سابع -  رـسپ  دـنناسر  يدوهی  هب  یبیـسآ  هک  دـندش  نآ  رب  داب -  دونـشخ  ناشیا 

ادخ یلع -  دزن  هب  شدیربب  هنرگو  دیئوگب  دیراد  هار  وا  خساپ  رگا  تفگ  سابع  رسپ  تفگ ؟ هچ  يدینـشنرگم  تفگ  رکبوب  دیدرکن  راتفر 
یلع هراـبرد  مدینـش  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  دـنوادخ -  کـیپ  زا  یتسارهب  نم  اریز  دـهدب  ار  وا  خـساپ  اـت  دابدونـشخ -  يو  زا 

هک یناسک  رکبوب و  سپ  هک : تفگ  راد "  راوتـسا  ار  وا  نابز  يامنب و  هار  ار  وا  لد  ایادخ  دـناوخ " : ار  يادـخ  هنوگ  نیا  هب  بلاطوبارـسپ 
رس مان   ) نسحلاوبا تفگ : رکبوب  هاگنآ  دنیآرد  يو  رب  ات  دنتساوخ  يروتسد  دندش و  بلاطوبا  رـسپ  یلع  دزن  ات  دنتـساخرب  دندوب  اجنآ  رد 

نم دزن  هب  ار  یناسک  ياهشسرپ  دوهج ، نیا  یلع ) هدیشوپ 

هحفص 18 ] ] 

وت زا  یئاه  هنیمز  رد  نم  تفگ  یئوگ ؟ یم  هچ  يدوهی  تفگ : یلع  دننآ ، نمشد  ناهن  رد  دنیامن و  یم  نیئآ  ناوریپ  زا  ار  دوخ  هک  هدروآ 
: تفگ هدش  هتشامگرب  شیاه  شرافس  ماجنا  يارب  يو  روتسد  هب  هک  یـسک  ای  ربمایپ  رگم  دنادن  نآ  خساپ  سکچیه  هک  منک  یم  شـسرپ 

نخـس یتسرد  دسانـش ، یمن  دنوادخار  هچنآ  تفگ : داب -  دونـشخ  يو  زا  ادخ  یلع -  درک و  وگزاب  ار  اه  شـسرپ  نامه  يدوهی  يوگب ،
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هک مه  نیا  دسانـش .  یمن  دوخ  يارب  يدنزرف  دنوادخ  هک  نیا  اب  تسا "  ادخ  رـسپ  زیزع  دیئوگ " : یم  هک  دوهی -  هورگ  يا  تسا -  امش 
زا ارم  یئوگ "  یم  هک  نیاو  تسین ، ناگدنب  رب  یمتس  وا  ناتسآ  ردهک  نادب  نک "  هاگآ  تسین  ادخ  ناتسآ  رد  هچنآ  زا  ارم  یئوگ " : یم 

هناگی يادخ  زجيدـنوادخ  یتسار  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ  يدوهی  درادـن  زابنا  اتمه و  وا  هک  نادـب  نک "  هاگآ  درادـن  ادـخ  هچنآ 
شرافـس ماجنا  يارب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  هک  یتسه  یـسک  وت  هتبلا  تسا و  ادـخ  هتخیگنارب  دـمحم  تسین و 

نبا زا  ینتجملا "  اـه "  جـنر  هدـننک  رود  يا  دـنتفگ : وا -  رب  دورد  یلع -  هب  ناناملـسم  رکبوب و  تساهتـشامگرب .  گرم  زا  سپ  شیاـه 
دیرد ص 35

دینک يرواد  دیناوخب و  دیوگ : ینیما 

ناشیا ياه  شسرپ  نایاسرت و  ياه  کیپ 

شنادناخ يو و  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  نوچ  تفگهک  هدرک  شرازگ  داب -  دونشخ  يو  زا  ادخ  یسراپ -  ناملـس  نابز  زا  یمـصاع  ظفاح 
یسیع زا  سپ  هک  میا  هتفای  هدژم " لیجنا =  ردام "  اهاشداپ  دنتفگ : ار  وا  هدش و  نمجنا  مور -  هاشداپ   - رـصیق درگ  نایاسرت  تشذگرد  - 
يارب ام  اریز  يامنب  هار  ار  ام  نونکا  میا و  هتفای  یهاگآ  شیاه  یگژیو  زا  هدـیئاپ و  ار  وا  ندـمآ  ام  دـیآ و  یم  دـمحا  ماـن  هب  ياهتخیگنارب 

یتسرپرس

هحفص 19 ] ] 

راوتـسا ياه  نامیپ  دروآ و  مهارف  ار  شیاهرهـش  نایاسرت  زا  نت  دـص  رـصیق  سپ  هک ) تفگ   ) میا هدیدنـسپ  ار  وت  شیوخ  شیک  ناـهج و 
زا سپ  هک  دیورب  يدرم  نیا  غارـس  هب  نونکا  تفگ  هاگنآ  دنرادن و  ناهن  وا  زا  ار  ناشاهراک  زا  يزیچ  دننزن و  گنرین  هک  تفرگ  ناشیازا 

دیـسرپب و وزا  دندیـسرپ  یم  ناشیا - رب  دورد  ناربمایپ -  زا  ار  هچنآ  تسا ، هتـسشن  شیاه  شرافـس  ماجنا  يارب  ناـشیا  ربماـیپ  تشذـگرد 
وا زا  دـندش  یم  هتخانـش  ناربمایپ  نآ ، يرای  ابهک  ار  یئاه  هناشن  دنتـساوخ و  یم  ناشیا  زا  دـندروآ و  یم  ناـشیا  اـه  هتـشذگ  رد  ار  هچنآ 

دیورگب و هتسشن  شیاه  شرافس  ماجنا  يارب  يو  تشذگرد  زا  سپ  هک  یسک  هب  وربمایپ  نآ  هب  سپ  دینادرگ  هاگآ  ار  امـش  رگا  دیهاوخب 
هیال اب  ار  نخـس  دوخ ، دـنرب و  یم  ار  يو  نامرف  شهورگ  هک  تسا  يدرم  وا  دـینادب  درکن  هاگآ  ار  امـش  رگا  دیـسیونب و  نم  يارب  ار  نیا 

ار وا  ات  دینک  یئوج  یپ  ربمایپ  نیا  ندش  راکشآ  زا  دیورب و  سپ  دنادرگ ، یم  رب  شنانامیپ  مه  ناوریپ و  هب  دریگ و  یم  نآ  رد  هتفهن  ياه 
" نیئآ نیا  گرزب  تولاجلا "  سار  نوماریپنادوهی  زین  ماگنه  نامه  دندیسر  سدقملا  تیب  هب  ات  دنداتفا  هار  هب  هورگ  نآ  تفگ : دیسانشب 
دروآ و مهارف  ار  نادوهی  زا  سک  دص  تولاج  سار  سپ  دنتفگ  يو  هب  زین  ناشیا  دندوب ، هتفگ  رـصیق  هب  نایاسرت  ار  هچنامه  دـنتفرگ و  ار 
هب متـشاد  مشچ  هورگ  نیا  اـب  یهارمه  زا  هک  يا  هرهب  اـب  زین  نـم  تـفگ : ناملـس  دـنداتفا ) ناـیاسرت  یپ  رد  اـهوج  سرپ و  ناـمه  يارب  اـت 
رد ار  دوخ  ياه  تشادرب  هتـسشن ، دجـسم  رد  داب -  دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوبا -  دوب و  هنیدآ  زور  میدیـسر ، هنیدـم  هب  ات  متفر  ناشلابند 

مدناسر يو  یهاگآ  هب  ندمآ ، زاار  نایاسرت  نایدوهی و  تساوخ  مدمآرد و  يو  رب  نم  دومن  یم  زاب  مدرم  يارب  شیک  ياه  نیئآ  نوماریپ 
میا هدمآ  هک  میتسه  نادوهی  نایاسرت و  زا  یهورگام  رکبوبا  تفگ  دمآرد و  يو  رب  تولاجلا  سار  سپ  دنیآرد  يورب  ات  داد  يروتـسد  وا 

تـسا اه  شیک  نیرترب  ام  شیک  هنرگو  میریذپ  یم  ار  نآ  دوب  رترب  امـش  شیک  رگا  سپ  مینک  شـسرپ  ناتـشیک  يرترب  هرابرد  امـش  زا  ات 
خـساپ رکبوب  میتسیچ ؟ دنوادخ  ناتـسآ  رد  وت  نم و  تفگ  مهد  یم  ار  وتخـساپ  دـهاوخ  ادـخ  رگا  هک  سرپب  یهاوخ  هچ  ره  تفگ  رکبوب 

زا داد 
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هحفص 20 ] ] 

دوب دهاوخ  هچ  مناد  یمن  نیا  زا  سپ  ما و  هدوب  يو  هب  ناگدنورگ  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  هچ  شیوخدزن و  رد  هچ  نونکات  هک  میوگب  مدوخ 
هب مریگب و  هراـنک  دوخهاـگیاج  زا  اـت  ياـمن  زاـب  نم  هب  خزود  رد  ارم  هاـگیاج  تشهب و  رد  ار  دوـخ  هاـگیاج  یگنوـگچ  تفگ : يدوـهی  . 

نارای هب  يور  تولاجلا  سار  و  دوعـسم .  رـسپ  هب  یهاگن  دـنکفا و  ذاعم  هب  یهاگن  خـساپ  ياج  هب  رکبوب  تفگ : مباـیشیارگ  وت  هاـگیاج 
ار ناشیا  نم  دنتـسیرگن و  نم  هب  ناناملـسم  هورگ  تفگ : ناملـس  تسین .  ربمایپ  نیا  تفگ  ناـشیا  هب  دوخ  هورگ  ناـبز  اـب  هدرک و  شیوخ 

يرواد ناشتاروت  داینب  رب  تاروت  ناوریپ  نایم  رد  دهد ، یتشپ  نآ  رب  ات  دـیهنب  وا  يارب  یـشلاب  رگا  هک  دـیتسرفب  يدرم  یپ  رد  مدرم  متفگ :
زا ار  هیآ  نورد  ناشنآرق ، اب  ناینآرق  نایم  رد  ناشروبز و  اب  نایروبز  ناـیم  رد  ناـشلیجنا و  اـب  لـیجنا  هب  ناگدـنورگ  ناـیم  رد  دـنک و  یم 

تـساوخ زا  ار  وا  مدـناوخ و  ار  بلاـطوبا  رـسپ  یلع  متــساخرب و  نـم  سپ  تـفگ : ذاـعم  شنورد ، زا  ار  نآ  نورب  دسانــشیم و  نآ  نورب 
رـسپ تسـشنب -  يور -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  هتخیگنارب  دجـسم  رد  ات  دروایب  يور  وا  مدرک و  هاگآ  شیوخ  ندمآرد  نایاسرت  نایدوهی و 

یهاوخ هچ  ره  تفگ  یلع  درک -  رود  هب  ام  زا  ار  نآ  دنوادخ  دمایب و  بلاطوبا  رـسپ  یلع  ات  میتشادرب  رد  ینوبز  نهاریپ  ام  تفگ  دوعـسم 
میوگب دوخ  زا  تفگ  میتسیچ ؟ ادخ  ناتسآ  رد  وت  نمدیسرپ و  يدوهی  داد  مهاوخ  یهاگآ  نآ  خساپ  زا  هار  وت  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  سرپب 
میوگب وت  زا  دش و  دهاوخ  هچ  مناد  یمن  نیا  زا  سپ  ما و  هدوب  وا  هبناگدنورگ  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  شیوخ و  دزن  رد  نونکات  نم  هک 

تولاجلا سار  دیآ .  شیپ  هچ  مناد  یمن  نیا  زا  سپ  يا و  هدوب  ناگدـیورگان  زا  دـنوادخ  ناتـسآ  رد  هچ  نم و  لد  رد  هچ  نونکات  وت  هک 
وت هاگیاج  هب  مریگ و  هراـنک  دوخ  هاـگیاج  زا  اـت  ياـمن  زاـب  نم  هب  خزود  رد  ارم  هاـگیاج  تشهب و  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  یگنوگچ  تفگ :

یلع مبای  شیارگ 

هحفص 21 ] ] 

هدامآ ار  تشهب  شیوخ ، هب  ناگدنورگ  يارب  دنوادخ  یلو  مناسانشب  وت  هب  ات  ما  هدیدن  ار  خزود  رفیک  تشهب و  شاداپ  نم  يدوهی  تفگ :
رـس يو -  رب  ادـخ  دورد  ربماـیپ -  نخـس  زا  یتـسار  هب  یـشاب  لد  ود  نیا -  زا  يا  هنیمز  رد  وـت -  رگا  و  ار .  شتآ  ناـنآ  زجيارب  هدرک و 

دنراد و رواب  دوخ  دـنروآیم  ار  هچنآ  ناربمایپ ، یتسار  هب  اریز  یتفگ  تسار  تدزرمایب  ادـخ  تفگ  یتسین  مالـسا  هنیمز  رد  يا و  هدـیچیپ 
نک هاگآ  ارم  تفگ  سپـس  ناگدنورگان ، زا  دننز  زابرـس  نآ  نتفریذپ  زا  رگا  دنا و  ناگدنورگ  زا  دنرامـش  تسار  ار  نآ  رگا  زین  نارگید 

زا ار  ادخ  هن  متخانش  ادخ  يرای  هب  ار  دمحم  نم  يدوهی  تفگ : یلع  ادخ ؟ هار  زا  ار  دمحم  ای  یتخانـش  دمحم  يرایتسد  هب  ار  ادخ  ایآ  هک 
هتفرگرب و ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ادخناگدنب  زا  يا  هدـنب  و  دراد ، هژیو  يا  هزادـنا  زرم و  وا  یتسه  هک  تسا  يا  هدـیرفآ  اریز  دـمحم  هار 
هب ار  دوخ  هدیـشخب و  یهاگآ  وا  هب  دـنک  یم  هاگآ  يربنامرفیگنوگچ  زا  ناـهن  رد  ار  ناگتـشرف  هچناـنچ  هدـیزگرب و  شناگدـیرفآ  يارب 

 " رد راگدرورپ "  هک  نک  هاگآ  ارم  تفگ  سپس  یتفگ  تسار  تفگ  یگنوگچ .  هن  دراد و  يدننامه  هن  هک  هدناسانـشناس  نیا  هب  ناشیا 
هزادنا وزرم  يراد  دیجنگ  هنامیپ  نیا  رد  زیچ  ره  تسا و  هنامیپ  رد "  هژاو "  یتسار  هب  تفگ  یلع  رگید ؟ ناهج  رد "  ای "  تسایتیگ  نیا 

نیا نوماریپ  هک  تسا  ناـهج  نیـسپزاب  ياوـه  رد  وا  شرع  دـناد و  یم  تسا  رگید  ناـهج  رد  یتـیگ و  رد  ار  هچ  نآ  وا  یلو  دوـب  دـهاوخ 
هبار نآ  رگا  دنکش و  یم  مهرد  زین  نآ  دوشهدنک  رگا  هک  دنام  یم  یغارچ  هب  ناهج ، نیـسپزاب  نآ -  هنایم  رد  هتفرگ و -  ارف  زین  ار  یتیگ 

سپـسو یتفگ  تسار  تفگ  ناهج -  نیـسپزاب  نایم  رد  یتیگ  تسا  هنوگ  نیمه  هب  و  دتـسیایمن -  تسار  دوخ  ياج  رد  اـج  نآ  ینک  رد 
رـسپ یلع  درادرب ؟ دوخ  رد  ار  وا  هک  تسه  يزیچ  ای  دراد  یم  رب  شیوخ  یئاناوت  اب  ار  اه  هدـیدپ  راگدرورپ ، اـیآ  هک  ناـهاگایب  ارم  تفگ 
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؟ هنوگچ دیسرپ  تولاج  سار  تسا  هدنرادرب  دوخ  وا  هکلب  تفگ  بلاطوبا 

هحفص 22 ] ] 

یلع دراد  یم  رب  ار  هدیدپ  تشه  ناشیا  يالاب  تراگدرورپ  شرع  زور  نآ  رد  هک  تسا  هتشون  میبای  یم  تاروت  ردام  یتسار  هب  هک  نیا  اب 
هدـش و هداهن  یئاناوت  رب  كاخ  دراد و  یم  رب  ار  اوه  كاخ ، دـنراد و  یم  رب  ار  ناهن  ناهج  هاگ  تخت  ناگتـشرفیتسار ، هب  يدوهی  تفگ :

تفگ يدوـهی  تسا  نیمزریز  رد  ود و  نآ  ناـیم  رد  نیمز و  اـه و  نامـسآ  رد  هچنآ  تساروا  دـیوگ : رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  تسا  نیا 
یمصاع  ظفاح  زا  یتا "  له  هروس  حرش  یف  یتفلا  نیز  شرازگ " .  نایاپ  ات  دازرمایب  تیادخ  یتفگ  تسار 

میسانشب ار  يوردنت  ات  دییایب 

ياه شناد  رد  وا  هاگیاج  زا  ار  وت  یمک ، همه  اب  میتفای و  تسد  اـه  نآ  هب  هک  رکبوب  ياـه  تشادرب  اـه و  هشیدـنا  زا  یئاـه  هنومن  دوب  نیا 
فازگ يوردنت و  ایآ  همه  نیااب  دزاس و  یم  هاگآ  ام ، شیک  ياهروتسد  نیئآ و  تفایرد  ربمایپ و  همان  نیئآتخانش  ادخ و  همان  هب  هتـسباو 

هدوب  یلع  زا  شیبربارب  نیدنچ  رکبوب  شناد  دناد  یم  دراد  شناد  زا  يا  هرهب  سک  ره  دنسیونب : هکتسین  یئوگ 
رمع و رکبوب و  زا  هک  ار  یئاه  تشادرب  اه و  يرواد  مدرم ، یتسار -  هب  هک - تسا  نانچ  دزنابز  دـنیوگب : هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
تسا و رکبوبياهروتـسد  دیامن  یم  ار  نآ  هدنراد  شنادرتهب  هک  اهنآ  همه  نیرت  تسرد  دـنا  هدـید  هدروآ و  مهارف  هدیـسر  یلع  نامثع و 

یلو تسا  یلع  نآ  زا  رتمک  دراد  يراگزاسان  ربمایپ  راکـشآ  روتـسد  اب  هک  رمع  ياهراک  زا  هرامـش  نآ  مینیبیم  يور  نیا  زا  رمع ، سپس 
هن رکبوب  هن  میئوگب  هک  تسین  يوردـنتو  هفازگ  ایآ  دـشاب  هدومن  يراگزاسان  نآ  اب  هک  تفاـی  ناوتن  يراکـشآ  روتـسد  چـیه  رکبوب ، يارب 

دزنابز دندمآ و  یمن  یلع  غارس  هب  یشسرپ  چیه  هب  خساپ  يارب  ربمایپ ، نارای  گرزب  زا  ود  نآ  زج  هن  رمع و 
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هتفرگ  ارف  رکبوب  زا  ار  شناد  یلع  هتبلا  هک  تسا  نانچ 
هک تسا  یناسک  نیرت  گرزب  زا  رکبوب  یتسار  هب  دـنیوگب : قعاوص " ص 19 -  رد "  رجح  نبا  نوچمه  هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 

تسا .  رتاناد  ربمایپ  نارای  همه  زا  وا  ارچ  نوچ و  یب  هکلب  هتشاداو و  ششوک  هب  ادخ  روتسد  تفایرد  يارب  ار  دوخ  هشیدنا 
ياه همان  نیئآ  هب  وا  یهاگآ  رت و  دنمـشوه  رتاناد و  همهزا  ربمایپ  نارای  نایم  رد  رکبوب  یتسار  هب  دنیوگب  هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
نانآ دزن  هک  ربمایپ  زا  یئاه  همان  نیئآ  شرازگ  اب  وا  دنتـشگ و  یم  رب  وا  هشیدـنا  هب  اهاج  يرایـسب  رد  ربمایپ  نارای  هکنانچ  دوب  رتشیب  ربمایپ 

اب دـشابن  نینچ  هنوگچو  دومن  یم  يور  ناـشیا  ربارب  رد  دروآ ) یم  داـی  هب  تساوخ  یم  هاـگ  ره  تشادرب و  زا  يو  یلو   ) دـش یمن  تفاـی 
تسا  هدوب  يو  نارگن  هارمه و  تشذگرد  هک  یماگنه  ات  يو -  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  ندش  هتخیگنارب  زاغآ  زا  هکنآ 

هنیـس رد  زیچ  چیه  دنوادخ  هتفگ : هک  دنا  هتـسب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ناربمایپ - نیرت  كاپ  هب  هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
متخیر  رکبوب  هنیس  رد  ار  نآ  رگم  تخیرن  نم 

یئوگ هک  مدید  باوخ  رد  هتفگ " : هک  دنا  هدرک  شرازگ  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  نابز  زا  هکتسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
ناور متـسوپ  تشوگ و  نایممیاه  گررد  هک  مدید  مدش و  زیربل  هک  مدیـشون  نآزا  نادنچ  ات  دـنداد  نم  هب  ریـش  زا  رپ  وگرزب  يا  هساک 
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دوشخب ار  وت  دنوادخ  هک  تسا  شناد  نیا  ادخکیپ  يا  دنتفگ : مداد " .  رکبوب  هب  ار  نآ  سپ  متفای  ینوزفا  نآ  ندیماشآ  اب  ودیدرگ 
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ضاـیرلا دـیتفگ "  تسرد  هتبلا  تفگ  يو -  رب  ادـخ  دورد  وا -  يدیـشخب .  رکبوب  هب  ار  نآ  یتفاـی  ینوزفا  ويدـش  زیربـل  نآ  زا  نوچ  اـت 
هرضنلا " ج 1 ص 101

رب ادخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  راگزور  رد  دندیـسرپ  يو  زا  نوچهک  هدروآ  رمع  رـسپ  نابز  زا  دعـس  نبا  هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
نیا اـب  ار  یـسک  رمع  رکبوبا و  زج  تفگ  دومن  یم  زاـب  شیک  ياـه  نیئآ  هنیمز  رد  ار  دوـخ  ياـه  تشادرب  یـسک  هچ   - شنادـناخ يو و 

یطویس ص  زا  افلخلا "  خیرات  قعاوصلا " ص 10و 20"  هباغلا " ج 3 ص 216 " ، دسا  هب "  دیرگنب  مسانش  یمن  یگژیو 

ناشاه فال  ندوب  غورد  رب  شنارای  ربمایپ و  ياه  یهاوگ 

ياه غورد  نیا  نتفاب  هب  و  دنا ؟ هتخادرپ  یهت  نایم  ياه  ینز  فال  نیا  هب  هک  تسا  هدـشهچ  ار  هورگ  نیا  متـسناد  یم  شاک  دـیوگ : ینیما 
هراومه یتسرد و  هار  نشورزا  ناشیا  نتـشادزاب  هب  و  اهزور ؟ نیرتهریت  اه و  هاگ  شزغل  يوس  هب  هدوت  نـالد  هداـس  ندـنار  هب  و  رادـخاش ؟

تفایرد .  ار  ناگنتشذگ  ياه  شنم  زرم  تخانش و  ار  نادرم  ناوت  یم  نآ  رد  ندز  ماگ  اب  اهنت  هک  یتسار ، هنیمز 
هب ار  وت  نم  هک  یتـسین  دونـشخ  اـیآ  دـیوگ : یم  همطاـف  هب  هک  تسین  راـگزاسان  ناراذـگ  نیئآ  نیرت  كاـپ  ياوآ  اـب  اـهتشادرب  نیا  اـیآ 

تسا ؟ ناشیا  نیرتاناد  هدیورگ و  مالسا  هب  رتدوز  ناناملسم  همه  زا  هک  مدروآرد  یسک  يرسمه 
مداد .  ناشیا  نیرتاناد  مناوریپ و  نیرتهب  هب  ینز  هب  ار  وت  نم  يو : هب  وا  نخس  نیا  اب  و 

تسا .  رتشیب  ناشیا  همه  زا  وا  شناد  هدروآ و  مالسا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  نم  نارای  نایم  زا  یلع  یتسار  هب  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  یلع  ماهدوت  نیرتانادنم  زا  سپ  وا : نخس  نیا  و 

تسا .  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  نم  شناد  هنامیپ  یلع  وا : نخس  نیا  و 

تسا .  نم  شناد  هزاورد  یلع  وا : نخس  نیا  و 
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تسا .  نم  شناد  روجنگ  یلع  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  نم  شناد  نابنا  یلع  وا : نخس  نیا  و 

تسا .  نآ  رد  یلع  مایگنازرف و  هناخ  نم  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخنم  وا : نخس  نیا  و 

تسا .  نآ  هفک  ود  یلع  مشناد و  يوزارت  نم  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  نآ  هنابز  یلع  مایگنزارف و  يوزارت  نم  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  یلع  یسرداد  رد  نم  ناوریپ  نیرتداتسا  وا : نخس  نیا  و 
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تشذگ .  هچنآ  دننامه  هزیکاپ  ياه  شرازگ  يرایسب  تسا و  یلع  یسرداد  رد  امش  نیرتداتسا  وا : نخس  نیا  و 
هچنآ اب  و  تشذگ ؟ ات 180  هتشاگن ج5 ص 171  نیمه  یـسراپ  نادرگرب  رد  هچنآ  اب  تسین  راگزاسان  یهت ، نورد  ياه  تشادرب  نآ  ایآ 

نانخـس رب  نداهن  تشگنا  اب  اج  همه  میدروآ و  یلع  شناد  هرابرد  بایمک ر  ياه  هدـنام  اجرب  رثالا =  رداون  یناشن "  ریز  مشـش  دـلج  رد 
رـسپيدع دوعـسم ، رـسپ  سابع ، رـسپ  هیواعم ، رمع ، هشیاع ، نوچمه  دنداتفا -  ناشیا  یپ  رد  یئوکین  اب  هک  یناسک  ربمایپ و  نارای  نیتسخن 

ءاطع  لجح ، رسپ  هللا  دبع  هبتع ، رسپ  ماشه  بیسم ، رسپ  دیعس  متاح ،
یـسراپ نادرگ  رب  رد  ام  هکنیا  اب  درمـش  ناشیا  نیرتاناد  ار  ناملـسم  هدوت  زا  سک  چیه  یلع ، ناگدنورگ  ياورنامرف  زج  هب  ناوت  یم  اجک 

ربمایپ شناد  هک  هدوب  نارگید -  هن  و  داب -  وا  رب  دورد  یلع  اهنت  هکدنناتـسادمه  ناروشناد  میدید   179 ج 5 ص 180 -  هتشاگن -  نیمه 
ام رورـس  زا  هک  میدـید  ار  یتـسرد  شرازگ  اـجنامه  رد  هـک  نـیا  اـب  هدیـسر  وا  هـب  يو  گرم  زا  سپ  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخدورد  - 
نم هب  شتـشذگرد  زا  سپ  وا  شناد  میوا و  يومع  رـسپ  تسود و  ردارب و  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  هدیـسر  ناگدـنورگ  ياورنامرف 

؟ دشاب نم  زا  رتراوازس  وا  هب  هک  تسیک  سپ  هدیسر 
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رـس اب  وا  نتفای  ینوزفا  زا  دشاب  يا  هنومن  هک  میراد  تسد  رد  هفیلخ  شناد  زا  زیچان  هناشن  مادـک  دـشاب  تسرد  اه  باوخ  نیا  رگایهگناو 
گرزب ردام  این و  هرهب  هلالک " و "  زا "  يو  تشادرب  ای   " با ؟ هراـبرد "  وا  نخـس  ناربماـیپ ؟ نیرت  گرزبتسد  زا  هساـک  نآ  ندیـشک 

شتـسود وا و  هک  تسا  هدوب  شناد  ياه  هیامرـسنیمه  اب  ایآ  اه ؟ هنیمز  رگید  ربمایپینیـشناج و  هداون " و  گیر  هدرم  زا  يردام  يردپ و 
دنا ؟ هداد  یم  یئاهروتسد  يو  شیک  نوماریپ  رد  هدوب  هدنز  زین  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  هک  یماگنه 

هاگنآ دزیرب و  نآ  رد  دنا  هتخیر  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  شدوخ -  هنیس  رد  ادخ  ار  هچ  رهدنوادخ  کیپ  هک  تسا  هنیـس  نیمادک 
؟"  تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامههزوک  زا  هکنیا "  هن  رگم  دنکن ؟ شوارت  نآ  زا  یشناد  چیه 

هتفگ زا  و  شنادناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  کیپ  ياه  هتفگ  زا  هک  یتسرد  ياهشرازگ  همه  نآ  نتفریذـپ  هک  یناد  یم  کین  وت 
اه و نآ  نایم  ندادشزاس  سپـس  هدیـسر و  وا -  رب  دورد  وا -  هب  ناگدـنورگ  ياورنامرف  شناد  هرابرد  ناشیا  نادرگاش  وا و  ناراـی  ياـه 

اریز تسا  هدوب  رتاناد  مه  دـنوادخ  کیپ  زا  وا  میئوگب  دـنک  یم  ریزگان  ار  ام  تشذـگ  رکبوب  شناد  هراـبرد  هک  يا  هفازگ  ياـه  تشادرب 
رد يو  ناور  تسا و  شیوخ  كاپ  ردارب  ياتمه  یلع  دنرادرب و  اه  يرترب  رد  ناشنادناخ -  ودنآ و  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  یلع و  میدـید 

نتخانـش رتاناد  سپ  ، ) تسا يوشناد  نابنا  هنامیپ و  روجنگ و  وهزاوردو  هدیـسر  وا  هب  شگرم  زا  سپ  يو  شناد  هک  اه ، يزارفارـس  همه 
 - زین ناشرتشیب  دـیاش  و  هورگ -  نآ  همه  مرادـن  نامگنم  و  میرامـشب ) رتاناد  زین  ربمایپ  زاار  يو  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  اـم  یلع  زا  رکبوب 

يو و رب  ادـخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  زا  وا  نتـشاگنا  رتاـناد  هفینحوب و  هراـبرد  یئوگفازگ  زا  هک  یـسک  يرآ  دـنریذپب  ار  یتشادرب  نینچ 
نینچ زا  یــسک  نــینچ  تشذــگ -  مود  پاــچ  زا  مـجنپ ص 279  دــلج  رد  هـک  دــنکن -  يراددوــخ  يرواد  هتــشر  رد  شنادــناخ - 

تشاد .  دهاوخن  اورپتسا  رترب  هفینحوب  زا  هک  رکبوب  هرابردیتشادرب 
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هچنآ هن  تشاد  نمـشد  دـیاب  تخـس  هک  یـشارخشوگ  یئوگفازگ  تسا  نیا  هیزوج  میق  نبا  ریثـک و  نبا  هیمیت و  نبا  مزح و  نباناوریپ  يا 
دیوگ  یم  هعیش 
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نآ یسررب  رکبوب و  ندوب  رتاناد  رب  ییاه  هناشن 

دریم یم  مه  ربمایپ  هک  هتسناد  یم  وا  اهنت 

هدید رد  و  هدمآ -  يو ص 191  دیهمت "  رد "  هکنانچ  ناینیشیپ -  زا  ینالقاب  هدید  رد  ربمابپ  نیشناج  شناد  ياههنومن  زا  هنومن  نیتسخن 
 - هدـمآ هدـش  پاچ  یبلح "  هتـشاگن "  رانک  رد  هک  يو  هریـس "  زا "  رد ج 3 ص 376  هکنانچ  ناینیـسپ -  زا  نالحد  ینیز  دـمحا  دـیس 

داینب رب  باطخ  رـسپ  رمع  اب  وا  يوگتفگ  و  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  دـنوادخ -  کـیپ  گرم  هب  تسا  مدرم  ندرک  هاـگآ  ناـمه 
دش هتشک  ای  تشذگ  رد  رگا  ایآدنتشذگرد  ناگتخیگنارب  وا  زا  شیپ  هک  يا ، هتخیگنارب  رگم  تسیندمحم  هنازرف : یمارگ و  يادخ  نخس 

هیآ نایاپ  ات  دیدرگ ؟ یم  رب  نیشیپ ) نیئآ  تشپ =(  هب  امش 
یـسب دوبن و  ینتفاین  رد  هدیچیپ و  نانچ  ربمایپنارای  زا  مادکچیه  يارب  دادـیور  نیا  دـنا  هتـسنادن  هک  هدنـسیون  ود  نآ  دـنراک  شومارف  هچ 

ادخ دورد  وا - هک  دنتسناد  یم  همه  دنتـشاد  هنیـس  رد  ار  راوگرزب  نآرق  هک  نانآ  اریز  دشاب  هدوبهزادنا  نیا  هچ  نانآ  شناد  هک  تسا  رود 
گرم نامرف  هداهن و  نایمدآ  همه  نایم  رد  دنوادخ  هک  دندرمش  یم  یتشرس  هدولاش  رب  زین  ار  نیا  هتفایردگرم و  ار  شنادناخ -  يو و  رب 

زا يروتـسد  اب  رگم  دریمب  هک  دسرن  ار  سکچیهو  تسا  وا  دزن  رد  یتیگ  رد  گنرد  هزادـنا  یگدـنز و  نایاپ  هدـینادرگ و  ناور  همه  رب  ار 
کی هن  دـسر  ارف  ناشیا  گرم  نوچ  هک  تسا  یگرم  ار  یهورگ  ره  دـنا و  هداهن  زرم  وا  تشونرـس  همان  رد  ار  سک  ره  یگدـنز  هک  ادـخ 

يو و رب  ادـخ  دورد  وا -  دوـخ  زا  راکـشآ  نانخـس  یـسب  گرزب ، نآرق  نـماد  رد  ندز  گـنج  زا  سپ  شیپهـن ، دـنتفا و  یم  سپ  تعاـس 
هناخ زا  دوخ  رادید  نیسپزاب  هژیو  هب  هک  دوب  ناششوگ  هزیوآ  زین  رامشیب  یئاهاج  رد  شنادناخ - 

هحفص 28 ] ] 

دنداهن .  مان  دوردب "  رادید  عادولا =  هجح  هبار "  رادید  نیا  يور  نیمه  زا  تشابنایب و  اه  نآ  اب  ار  ادخ 
هکنآ زا  شیپ  اریز  دوـب  اـه  هنیمز  نیا  رد  یهاـگآان  زا  هن  تفریذـپ  یمن  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  گرم  رمع ، هک  مـه  نـیا 
نارای يو و  رب  ار  نآ  شنادناخ -  يو و  ربادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  دجـسم  رد  هدئاز  رـسپ  ورمع  دناوخب  يو  رب  ار  هدش  دای  هیآ  رکبوب 

زا درم  نآ  یلو  دنناگدنریم  نانآ  هتبلا  ياهدنریم و  وت  یتسار  هب  هک  درک  دای  ار  رادنپ  زا  رترب  يادـخ  نخـس  زین  نآ  لابند  دـناوخب و  ربمایپ 
رب ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  هک  تسا  ربمایپ  گرزب  نارای  زا  هدـئاز  رـسپ  ورمع  هک  نیا  اب  دـینادرگب  يور  نآ  رگوگزاب  زا  راتفگ و  نیا 

ار نیا  هک  تشاذگ  رهـشرد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  دـش  یم  نوریب  هنیدـم  زا  گنج  يارب  هک  یماگنه  رد  راب  هدزیـس  شنادـناخ -  يو و 
ج 2 ص 523- تسا -  هدروآ  زین  هباصالا "  هدنراگن " 

هشیدنا هک  دوبيا  هنادنمشوه  تسایـس  يارب  اهنت  شا  همه   - نآ ندروآ  نابز  هب  زا  مدرم  نداد  میب  مه  و  ربمایپ -  گرم  شرازگ  نتفریذپن 
نوریب رد  هکلب -  اجنآ  رد  هن   - ماگنه نآ  رد  يو  اریز  دـسرب  رـس  رکبوب  ات  درادـب  زاـب  تسیک  ربماـیپ  نیـشناج  هک  شـسرپ  نیا  زا  ار  هدوت 

تفرگ  یم  ماجنا  ناهن  رد  اه  تخاپ  تخاس و  هک  ارچ  دوب  حنسرد  هنیدم 
هناهب شنادناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  گرم  نتفریذـپ  زا  رمع  ندز  زابرـس  يارب  هتـسد  راد و  نیا  ناگرزب  زا  يرایـسب  هک  ینیب  یمن 

هک هدوب  يو  لد  یگتفـشآ  زغم و  یگدیروش  زا  شنکاو  نیا  دسیون : یم  یکی  هکنانچ  درامـشن  نادانار  يو  یـسک  ات  دـنا  هدیـشارت  یئاه 
یتخس يو -  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  تشذگرد  اب  هک : هتفرگ  زیوآ  تسد  ار  خساپ  نیا  مه  یکی  هدرپس  یشومارفهب  ار  راکشآ  ياهدادیور 

هکلب هدرمن  وا  ادخ  هب  تفگ : یم  هک  اج  نآ  اتدینادرگ  زیچان  ار  رمع  هشیدنا  هودنا ،
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هتفر شراگدرورپ  يوس  هب 

هدوب ناسکی  ربمایپ  اب  يو  خساپ 

هک نیا  يارب  تسا  هدـینادرگ  يزیوآ  تسد  ار  اـهنآ  هدروآ و  ارربماـیپ  نیـشناج  نیا  شناد  زا  يرگید  ياـه  هنومن  رجح  نبا  مود ) هنومن  )
رد شزاـس  نوماریپ  رد  دوخ  حیحـص "   " رد يراـخب  هک  تسا  یـشرازگ  یکی  درامـشب  رتاـناد  ربماـیپ  ناراـی  همه  زا  ارچ  نوچ  یب  ار  يو 

مدش و يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  ربمایپ  دزن  هب  تفگ : هک  هدروآ  داب -  دونـشخ  يو  زا  ادخ  باطخ -  رـسپ  رمع  نابز  زا  هیبیدح  دادـیور 
هار رد  ام  نمـشد  میتسه و  یتسرد  هار  رد  ام  هن  رگم  مدیـسرپ  يرآ  داد  خساپ  یتسین ؟ ادـخ  نیتسار  ربمایپ  وت  ایآ  ادـخ  ربمایپ  يا  مدیـسرپ 
نم یتسار  هب  داد : خساپ  مینک ؟ راومه  شیوخ  رب  ار  ینوبز  دوخ  شیک  زا  يوریپ  همه  اب  ام  ارچ  سپ  مدیسرپ  يرآ .  داد  خساپ  یتسردان ؟

رد تفر و  میهاوخ  ادخ  هناخ  هب  ام  هک  یتفگن  ام  هب  وت  رگم  متفگ  تسا  نم  روای  وا  مچیپ و  یمن  رـس  وا  نامرف  زاو  متـسه  دـنوادخ  کیپ 
رد هک  یتسار  هب  سپ  تفگ  هن  متفگ  تفر ؟ میهاوخلاسما  نیمه  هک  مدوب  هتفگ  ایآ  یلو  يرآ  داد  خـساپ  دـیخرچ ؟ میهاوخ  نآ  نوماریپ 

مدـش و داب -  دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوب -  دزن  هب  سپـس  هک : تفگدـیخرچ  یهاوخ  نآ  نوماریپ  هدـش و  راپـسهر  نآيوس  هب  وت  هدـنیآ 
؟ یتسردان هار  رد  ام  نمـشد  میتسه و  تسار  هار  رد  ام  هن  رگم  متفگ  يرآ  تفگ  تسین ؟ ادـخ  نیتسار  ربمایپ  درم  نیا  رگم  رکبوبا  متفگ :

هتخیگنارب يوهتبلا  درم  يا  ناـه  تفگ : مینک ؟ راومه  شیوـخ  رب  ار  ینوـبز  دوـخ  شیک  زا  يوریپ  همه  اـب  اـم  ارچ  سپ  متفگ  يرآ  تفگ 
رد وا  دنگوس  ادخ  هب  هک  نزيو  نماد  رد  گنچ  مه  وت  تسا  يو  روایزین  وا  دچیپ و  یمن  رـس  زگره  شراگدرورپ  نامرف  زا  تسا و  ادـخ 
ایآ یلو  يرآ  تفگ  میور ؟ یم  ادـخ  هناخ  نوماریپ  رد  شدرگ  رادـید و  يارب  يدوز  هب  هک  تفگ  یمن  اـم  هب  رگم  متفگ  تسا  تسار  هار 
نآ نوماریپ  رد  شدرگ  رادـید و  يارب  هدـنیآ  ردهک  یتـسار  هب  سپ  تفگ  هن  متفگ  يور ؟ یم  لاـسما  نیمه  هک  دوب  هداد  یهاـگآ  ار  وـت 

تفر .  یهاوخ 
رب سک  ره  هاوخان  هاوخ  و  هدیورگ ؟ ادـخ  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  رکبوب  هک  دراد  يزیچ  مه  نیا  زا  شیب  الاب  شرازگ  رد  ایآ  دـیوگ : ینیما 

ندرگ هشیدنا  داینب  نیا 
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ار يدادیور  ره  دیون  هتبلا  تسا و  يو  روای  زین  وا  دچیپ و  یمن  رـس  ادخنامرف  زا  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  يو -  هک  دنیب  یم  دهن 
گنردیب میـشابن  راگزور  تشذـگ  هب  دـنمزاین  نآ  اب  ندـش  وربور  يارب  رگا  دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  دوخ ، ماگنه  نامه  رد  راـچان  هداد  هک 

داتفا .  دیابن  یلد  ود  هاگترپ  رد  نآ  ندش  دوز  رید و  زا  داینب  نیا  رب  دهد و  یم  خر  تسا  نآ  هژیو  هک  یماگنه  نامه  رد  هنرگو 
ناناملـسم همه  تسین و  وا  هژیو  زین  نیا  هک  درک  دای  ناوت  یم  رکبوب  شنم  يارب  الاب  شرازگ  هب  یمرگتـشپ  اـب  هک  تسا  يزرم  نیرترب  نی 

هدوب رتاناد  ربمایپ  نارای  همه  زا  ارچ  نوچ و  یب  رکبوبهک  تسناد  نیا  رب  يا  هناشن  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دنیوا  ياتمه  هنیمز ، نیا  رد 
زا هک  ار  خـساپ  نامه  رکبوبا و  زاهک  دینـش  یم  ار  یخـساپ  نامه  درک  یم  زین  نارای  رگید  زا  مادـک  ره  زا  ار  شـسرپنآ  رمع  رگا  تسا ؟
هب ناشیا  زا  سک  چیه  دزن  رد  وت  و  یتیگ .  نایاپ  ات  ناناملـسم  همه  زا  هک  ار  خساپ  نامه  و  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادـخ -  کیپ 

شسرپ نیا  رمع  رگم  دینش ، یهاوخن  یخساپ  نآ  زج  هب  ینک  زاب  یسک  اب  ار  نخس  رس  هنوگ  نآ  هب  رگا  وتفای  یهاوخن  یتشادرب  نیا  زج 
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يوزیوآ تسد  نآ  اب  میئایب و  ام  ات  دونشب  هدینـش  يو  زا  هچنآ  زج  هب  یخـساپ  هک  دوب  هدرک  ربمایپ  نارای  زا  سکچیه  زا   - رکبوبا زج  ار - 
میراگنیب ؟ رتاناد  رگید  ناسک  زا  شیب  مک و  ار - 

ار شا  هدیچیپ  راوشد و  ياه  ینتسناد  زا  يزیچ  رمع  خساپ  رد  هتساوخ  یم   - شنادناخ يو و  رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  اجنیا  رد  رگم 
دوخ ار  اه  نیا  همه  رجح  نبا  دوش ؟ هدرمـش  ربمایپ  نارای  همه  نیرتاناد  ارچ  نوچ و  یب  دمآردناسکی  وا  اب  رکبوب  خساپ  نوچ  هک  دـیامنب 
نیرت گرزب  زا  رکبوب )  ) وا دسیون : یم  قعاوص " ص 19  رد "  هتخادـنا و  ارشرازگ  هنیمز  هناهاگآ  هک  تسا  يور  نیمه  زا  دـناد و  یم 
رتاناد همه  زا  ارچ  نوچ و  یب  ربمایپ  نارای  نایم  رد  هکلب  دنتشاد  او  شـشوک  هب  ادخ  نامرف  تفایرد  يارب  ار  دوخ  هشیدنا  هک  تسا  یناسک 
شزاس رد "  رمع  هک  تسا  وا  زج  يراخب و  شرازگ  نایم  نآ  زا  یکیو  دـنک  یم  یهاوگ  ار  تشادرب  نیا  يراکـشآ  ياـه  هناـشن  تسا و 

رب ار  ینوبز  دوخ  شیک  زا  يوریپ  همه  اب  اـم  ارچ  تفگ  دیـسرپب و  ار  شزاـس  نیا  هزیگنا  يو -  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  کـیپ  زا  هیبیدـح " 
شیوخ

هحفص 31 ] ] 

رب ادـخ  دورد  يو -  زا  ار  هچنامه  دـش و  رکبوب  دزن  هب  نوچ  نآ  زا  سپهک  داد  وا  هب  یخـساپ  يو -  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ -  میزاس  راومه 
هتفای یهاگآ  يو -  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  خساپ  زاهکنآ  یب  داد  ار  نآ  دننامه  تسرد  یخـساپ  مه  وادیـسرپب  زین  وا  زا  دوب  هدیـسرپ  يو - 

نایاپ .  دشاب . 
اب هدوشگ  رکبوبا  هک  هدوب  راک  رد  يروک  هرگ  اجنآ  رد  درادنپ  ات  دزاس  یم  هارمگ  ار  هدنناوخ  شا  هتـسب  رـس  دنب و  مین  راتفگ  اب  رجح  نبا 

نوچ و یب  یـسک  هک  دش  دناوت  یم  نیا  رب  نایامن  يا  هناشن  نآ  رد  یـسررب  هک  هدـمآ  شیپ  اه  شناد  زا  یکی  هنیمز  رد  يراوشد  شـسرپ 
 - زین دنوادخ  ودیاپ  یم  ار  وا  نارگـشواک  ناگدید  هتبلا  هک  دنکب  دهاوخ  هچ  ره  رجح  نبا  دور .  رامـش  هب  ربمایپ  نارای  همه  زا  رتاناد  ارچ 

دراد .  ار  شیاهراک  رامش  رس -  تشپ  زا 

درپس كاخ  هب  دیاب  اجک  ار  ربمایپ  هک  هتسناد  یم  وا  اهنت 

، هتفاـی ارچ  نوچ و  یب  وا -  ناراـی  همه  ربارب  رد  ربماـیپ  نیـشناج  نیا  ندوب  رتاـناد  رب  رجح  نبا  هک  یناـیامن  ياـه  هناـشن  زا  موـس ) هنوـمن  )
ادخ دورد  دنوادخ -  کیپ  نوچ  تفگ : وا  هک  هدروآ  هشیاع  نابز  زا  قعاوص " ص 19  رد "  یتسردهریجنز  چیه  یب  هک  تسا  یشرازگ 

مردـپ رـس  رب  هچنآ  رگا  دنتـشگ ، زابرـس  تشپ  هب  راصنا  دـنتفاترب و  نیئآ  زا  يور  نایزات  دنتـشادرب و  رـس  ناـیورود  تشذـگرد  يو -  رب 
مردـپ رگم  دـندومنن  يراگزاسان  رگیدـکی  اب  نخـس ، چـیه  رـس  رب  یلو  دـیئارگ  یم  یتسـس  هب  دـمآ  یم  دورف  راوتـسا  ياه  هوکرب  تخیر 
یـشناد هنیمز  نیا  رد  میراپـس ؟ كاخ  هب  اجکار  يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  دنتفگتسج  یـشیپ  نآ  نتخاس  هدامآ  ندومن و  ادجرد 

رگم دراپـس  یمن  ناج  يربمایپ  چیه  تفگ " : یم  مدینـش  يو -  رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  زا  تفگرکبوب  ات  میتفاین  سکچیه  دزن  رد 
تـشادرب دوب  هدـنام  ياج  رب  يو  زا  هچنآ  هرابرد  زاب  و  دوش " .  یم  هدرپس  كاخ  هب  هتـشذگ  رد  اج  نآ  رد  هک  یهاـگیاج  ناـمه  ریز  رد 

مدینـش يو -  رب  ادخ  درود  ادخ -  کیپ  زا  تفگ  رکبوب  ات  میتفاین  سکچیه  دزن  رد  ینـشناد  زین  هنیمز  نیا  رد  دندومن و  نوگ  هنوگ  ياه 
دهاوخ هناراک  وکین  ياه  هنیزه  هب  دنام  یم  ام  زا  هچنآ  میراذگ و  یمن  دوخ  ناگتـسب  يارب  یگیر  هدرم  ناربمایپ  هورگ  ام  هتبلا  تفگ : یم 

دیسر . 
نارای نایم  هک  دوب  يراگزاسان  نیتسخن  نیا  دنا  هتفگ  یخرب  دسیون : یم  سپس 
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يو و دجـسم  رد  یخرب : میراپـس و  یم  كاخ  هب  شـشرورپ -  ياجو  هاگداز  هکم -  رد  ار  وا  دـنتفگ  ناشیا  زا  یخرب  ات  تفرگ  رد  ربمایپ 
هیوجنزنبا داد و  یهاگآ  تسناد  یم  هچنآ  زا  ار  ناشیا  رکبوب  ات  ناربمایپ ، هاگمارآسدـقملا  تیب  رد  یخرب : عیقب و  ناتـسروگ  رد  یخرب :

رکبوب اهنت  دـندرک  يرای  ار  يو  رهـش  نآ  رد  ای  دـندیچوک  هنیدـم  هب  ربمایپ  اب  هک  یناسک  همه  ناـیم  زا  هک  تسا  يا  هماـن  نیئآ  نیا  تفگ 
دنتشگزاب .  وا  نخس  هب  دوخ  هشیدنا  زا  نارگید  هدرک و  شرازگار  نآ  ور  تسار 

ثیدح ود  رکبوب  هک  تسا  نیا  میبای  یم  رد  هک  يزیچ  نیرتشیب  دنا  هدروآ  هشیاع  نابز  زا  هک  يا  هریجنز  یب  شرازگ  نیا  زا  دیوگ : ینیما 
دوب هدینـش  ار  نآ  وا  هنیمز  ود  نآ  رد  دندوب  یم  اجنآ  رد  هک  یناسک  نایم  هک  هدروآ  شنادناخ -  ويو  رب  ادخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  زا 

رکبوب زیوآ - تسد  نیا  اب  اهنت  میراداو -  تخاتهب  روز  اب  ار  دوخ  میزادـنایب و  یکیرات  رد  هک  يریت  اب  دـنچ  ره  میئایب و  رگا  سپ  سب .  و 
دای رد  ماگنه  نآ  یلو  هتسناد  یم  ار  ثیدح  ود  نآ  ای  هدوبن  زین  اجنآ  رد  هک  یناسک  زا  مه  نآ  میرامشب -  رتاناد  ربمایپ -  نارای  همه  زا  ار 

ای اه  نآ  زا  کی  چیه  هک  دننک  شرازگ  ار  يا  هدمآ  مهارف  ياه  ثیدح  زا  نارازه  هک  یناسک  هرابرد  تفگ  دـیاب  هچ  سپ  دـنا -  هتـشادن 
 - رکبوب زا  رتاناد  مک  تسد  ای   - ربمایپ نارای  همه  زا  رتاناد  زین  ارناشیا  زا  سکچیه  همه  نیا  اب  و  هدرکنشرازگ -  رکبوب  ار  اـه  نآ  رتشیب 

دنا ؟ هدرمشن 
يردپ و گرزب  ردام  این و  هرهب  هلالک " و "  با " و "  هرابرد "  يروآ  تفگش  هدیجنـسن و  ياه  تشادرب  نانچ  هک  تسین  نامه  وا  رگم 

رسپ هریغم  ياه  هدننام  زا  ار  ربمایپ  دنمجرا  ياه  همان  نیئآ  وا  هن  رگم  هتشاد  هدیجنـسان  ياه  هشیدنا  رگید  هداون " و  گیر  هدرم  زا  يردام 
تفرگ ؟ یم  ارف  زیچان  نامدرم  رگید  لیهس و  رسپ  نمحرلا  دبع  هملسم و  رسپ  دمحم  هبعش و 

يزیچ یلو  دنونش  یم  اهنت  هک  دنا  گنس  هداز  زین  نانآ  هک  درادنپ  یم  هتـشاگنا و  دوخ  دننام  زین  ار  مدرم  هداز ) گنـس  رجح =(  نبا  ایوگ 
وربور شیوخ  درخ  اب  ار 

هحفص 33 ] ] 

دنار نابز  رب  ار  ریز  نخس  تشادرب و  گناب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  هک  يزور  دیوگ  یمن  درم  نیا  ایآ  دننک .  یمن 
دنتفایردهچ : يو  ياوآ  زا  وا  نارای 

شنادناخ : ويو  رب  ادخ  دورد  وا -  نخس  نیا  زین  و  تسا . تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  نم  ربنم  هاگمارآ و  نایم  رد  - 1
شنادناخو : يو  رب  ادخ  دورد   - وا نخس  نیا  زا  زین  و  تسا .  تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  نم  ربنم  ارس و  نایم  رد  - 2

شنادناخ : يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  نخس  نیا  زا  زین  و  تسا .  تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  نم  ربنم  ات  هناخ  نایم  رد  - 3
شنادناخ : يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  نخس  نیا  زا  زین  و  تسا .  تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  هشیاع  هناخ  ات  ربنم  نایم  رد  - 4

درازگب .  زامن  نم  هاگمارآ  ربنم و  نایم  رد  درازگب  زامن  تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  رد  هک  دوش  یم  نامداش  هک  ره  - 5
رود ناـمیالا =  بعـش  رد "  یقهیب  روصنم ، رـسپ  دیعـس  قازرلا و  دـبع  دـمحا ، زین  وتسا  هدرک  شرازگ  يراـخب  ار  نیتـسخن  ثیدـح  هک 

ناراـی زا  همه  هک  ناـیجنایم  نیا  ناـبز  زا  مـه  نآ  رکاـسعنبا ، هیومـس و  مـیعن و  وـبا  ینطق و  راد  ویناربـط  رازب و  بـیطخ و   " ندـیورگ ،
دنربمایپ :

يردخ .  دیعس  وبا  ورمع  رسپ  هللا  دبع  صاقو ، وبا  رسپ  دعس  رباج ،
نیا رد  ار  رازب  یشرازگ  هریجنز  هک  ینالطسق ج 4 ص 413  زا  يراسلا "  داشرا  بیطخخیرات " ج 11 ص 228 و 290 " ، هب "  دیدرگرب 
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هدرمش و تسرد  هنیمز 

هحفص 34 ] ] 

حیحص رب "  يوون  حرش  لامعلا " ج 6 ص 254  زنک  دنا " ، یمرگتشپ  هتـسیاش  نآیجنایم  نادرم  هک  دراد  يا  هریجنز  رازب  دزن  رد  هتفگ :
يدوهمس ج 4 ص412  هدـش -  پاچ  داشرا "  ریز "  رد  هک  يرابلا "  هفحت  هدش ج 2 ص 103 "  پاچ  داشرا "  رانک "  رد  هک  ملـسم " 
تسا .  هدرمش  تسرد  ار  رازب  یشرازگ  هریجنز  هدروآ و  ملسم  يراخب و  هتشاگن  ود  زا  ار  نآ  ءافولا " ج1 ص 303  ءافو  رد "  زین 

و راجنلانبا ، یناربط ، قازرلا ، دبع  یئاسن ، رازب ، یلعیوبا ، ینطق ، راد  دمحا ، يذمرت ، زین  دنا -  هدروآ  ملـسم  يراخب و  زین  ار  مود  ثیدـح 
رکبوب .  ینزام و  هللا  دبع  رمع ، رسپ  هللا  دبع  رباج ، نانیا : نابز  زا  ناگمه 

باتک  " ادخ =  هناخ  زا  رادید  همان  ربنم و  هاگمارآ و  نایم  نیمز  يرترب  شخب  هالصلا "  باتک  زامن =  همان  يراخب ، حیحص  هب "  دیدرگرب 
رب ادخ  دورد  وا -  ربنم  هاگمارآ و  نایم  هک  ینیمز  يرترب  شخب "  جحلا "  باتک  ادخ =  هناخ  زا  رادید  همان  ملـسم ، حیحـص  جـحلا " و " 
نآ یتسرد  رد  دـسیون : یم  هک  مینک " ص 139  ادـج  ار  اـه  هزیکاـپ  بیطلا =  زییمت  ص 323 " ، لوصولاریـسیت " ج 3   " تـسا ، يو - 

" ج ریدقلا -  ضیفلا  رد "  هچنآ  داینب  رب  هک  ریغـصلا "  عماجلا  لامعلا " ج 6 ص 254 "  زنک  قئاقدلا " ص 129 " ، زنک  دنناتسادمه " ،
ربمایپ زا  درب  ناوت  یمن  نامگ  دـنناوارف  نآ  نارگ  وگزاب  سب  زا  هک  تسا  یـشرازگ  دـیوگ  هدرمـش و  تسرد  ار  نآ  هدـمآ -  ص 433   5

دمحا و هریجنز  هک  افولا " ج 1 ص 302 و 303  ءاـفو  ج 4 ص 412 "  هدـش -  پاچ  داشرالا "  ریز "  رد  هک  يراـبلا "  هفحت  دـشابن " ،
تسا .  هدرمش  تسرد  نآ  شرازگ  رد  ار  رازب 

 " رد هکنانچ  بیطخ ، روصنم و  رـسپ  دیعـس  یـشاش ، دـمحا ، دـنا : هدرک  شرازگ  ینزام  هللا  دـبع  ای  رباج  هار  زا  ناـنیا  زین  ار  موس  ثیدـح 
 " رانک رد  هک  ملسمحیحص "  رب "  يوون  حرش  رد  لامعلا " ج 6 ص 254 و  زنک  رد "  زین  تسا و  هدـمآ  بیطخ " ج 3 ص 360  خیرات 

ج 6 ص 103 -  هدش -  پاچ  داشرالا " 
رد يراسلا " ج4 ص 413 و  داشرا  رد "  هچنآ  داینب  رب  زین -  مراهچ  ثیدح 

هحفص 35 ] ] 

تسا .  هدش  شرازگ  يردخ  دیعسوب  نابز  زایناربط  طسوا "  رد "  هدمآ -  " ج 1 ص 303  ءافولا ءافو  " 
تسا .  هدرک  وگزاب  دیبل  رسپ  هللا  دیبع  نابز  زا  یملید  هدمآ -  لامعلا " ج 6 ص 254  زنک  رد "  هچنانچ  زین -  ار  مجنپ  ثیدح 

رب راگزاسان  نانخـس  شندرپس  كاخ  هب  ياـج  رد  هنوگچ  میوگ : یم  ج 3 ص 193 -  دسیون -  یمدوخ  حرـش "  رد "  دـیدحلا  یبا  نبا 
نخـس نیا  دـیراذگب " و  مه  یهاگمارآ  رانک  ما  هناخ  ياـج  نیمه  رد  مرتسب  رب  ارم  دوب " : هتفگ  ناـشیا  هب  دوخ  هک  نآ  اـب  دـندنار  ناـبز 

نایاپ .  دشاب -  هشیاع  هناخ  هک  دوب -  هدروآ  مهارف  نآ  رد  ار  ناشیا  هک  دور  كاخ  هب  يا  هناخ  نامه  رد  دیاب  وا  هک  دناسر  یم  يراکشآ 
مکاـح و عینم و  نبا  دعـس و  نبا  دـسیون -  یم  ص 276 -  يربکلا "ج 2  صیاصخلا  رد "  یطویـس  ظـفاح  هچنآ  داـینب  رب  ثیدـح -  نیا 

دنا .  هدرک  شرازگ  دوعسمرسپ  هار  زا   " طسوالا -  رد "  یناربط .  زین  یقهیب و 
نیرتکاپ هک  یکاپ  رازلگ  نآ  زونه  دندینش  وا  زا  هدش  دای  هنیمز  رد  هک  ینانخـس  همهنیا  زا  سپ  ربمایپ  نارای  هک  درادنپ  یم  رجح  نیا  ایآ 

ربنم و هاگمارآ و  ناشیا  دراد  نامگ  ای  دنتخانش ؟ یمن  دوب  هداد  ار  اجنآ  رد  ندناوخ  زامن  هب  روتسد  هدرکهاگآ و  نآ  زا  ار  ناشیا  ناربمایپ ،
سپس هدرک و  گنرد  نآ  ياهزرم  کیدزن  دنتفرگ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  زا  هک  ینخس  اب  هتخانش و  ار  ود  نآ  نایم  رازلگ 
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یب یگداس ، نیمه  اب  تخاسراکـشآ و  ار  نآ  رکبوب  ات  دندروآ  نوگانوگ  ياه  تشادرب  دشاب  دیاب  نآ  ياجک  كاپ ، هاگمارآ  هک  نیا  رد 
دیدرگ ؟ ناشیا  نیرتانادارچ  نوچ و 

يارب ار  نآ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  یتسیاب  دوب  یم  تسرد  وا  ندرپس  كاخ  هب  رد  يو  شرازگ  رگا  هک  نیا  اب 
هک یسک  يارب  دراپس و  كاخ  هب  دیوشب و  ار  وا  شگرم  زا  سپ  تسا  هدرک  شرافس  يو  هب  دوخ  هک  دیوگب  یسک 

هحفص 36 ] ] 

تساخ و دـهاوخ  اپب  دـناد  یم  دوخ  هک  یـسک  يارب  تفرگ و  ندرگ  هب  ار  شنتفهن  كاخ  رد  نتـسش و  وا و  رب  ار  گرم  هماج  ندـناشوپ 
رد ج 13 هک  دـنک - یم  ناهنپ  كاخ  رد  دـناشوپ و  یم  گرم  هماج  ار  وا  دـشاب  اجنآ  رد  يو  هداوناخ  زا  زج  یـسک  هک  نیا  یب  بش  همین 

هریچ شیاه  کلپ  رب  نیگنس  یباوخ  ماگنه  نآ  رد  دوب و  دهاوخن  یئاج  نینچ  رد  هک  یـسک  يارب  هن  تشذگ -  ریدغ  همجرت  زا  ص 262 
درامـش یم  اه  هنیمز  نیرتریگمـشچزا  ار  هاگمارآ  يارب  اج  ندیزگرب  دنک ، یئاه  شرافـس  گرم  زا  سپ  يارب  دهاوخ  سک  ره  دوش ، یم 

دوخ ثیدح  اب  دنچ  ره   ) هدروآ هشیاع  ثیدحزا  یلعیوبا  هک  دراد  یم  راوتسا  یـشرازگ  ار  شرگن  نیا  دشاب و  نایمدآ  رورـس  هکدسر  هچ 
نایم هب  ینوگانوگ  نانخس  دشاب  اجک  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  هاگمارآ  هک  نیا  رد  تفگ : هک  تسا ) راگزاسان  شردپ  زا  وا 

دراد .  یم  رت  تسود  رگید  ياج  همه  زا  هدرپس  ناج  نآ ، رد  شربمایپ  هک  ار  یئاج  دنوادخ  یتسار  هب  تفگ : یلع  ات  دمآ 
دنا هداهنرکبوب  نابز  هب  هدیرفآ و  زین  ار  شرازگنآ  هک  هدوب  ثیدح  نیمه  اب  يربارب  يارب  دیاش  يربکلا " ج 2 ص 278 و  صیاصخلا  " 

. 
نابز هب  نابز  نآ ، شرازگ  هتبلا  تفرگ ، یم  رد  یئوگتفگ  كاپرکیپ ، نآ  ندرپس  كاخ  هب  ماـگنه  رد  دـسیون  یم  رجح  نبا  هچناـنچ  رگا 

هداتسیا و وهایه  رانک  رد  زور  نآ  رد  هک  ربمایپ  نارای  نابز  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  اهرتفد  اه و  همان  تشذگرس  ناگدنراگن  تشگ و  یم 
یم ناگتـساخون  ياه  هتـشاگن  زا  نآ  ياه  هدننام  قعاوص " و  ياه "  گرب  هژیو  شندومن  زاب  هن  دـندرک .  یم  وگزاب  دندینـش  ار  اهدایرف 

هدروآ يو  نابز  زا  ار  هدش  دای  شرازگ  هک  یسکاهنت  ای  وا -  هزات  هک  دوب  یم  هشیاع  نآ ، هنیمز  زا  شیب  مک و  رگشرازگ  هناگی  هن  دیدرگ 
هک میدینـش  ار  یئاه  لیب  زاوآ  بش  لد  رد  ات  میدشن  هاگآ  يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  هدرپس  كاخ  هب  زا  ام  دیوگ : یم  دوخ  دـنا - 

؟ مینادرگ راگزاس  یکی  نآ  اب  هنوگچ  ار  نخس  نیا  هاگنآ  تفر  یم  راک  هب  شهاگمارآ  نتخاس  راومه  يارب 

هحفص 37 ] ] 

نیتسخن هاگمارآ  دیامن  یم  چوپ  ار  رادنپ  نیا  هک  يزیچ  نیتسخن  دراد و  رب  رد  ار  ناربمایپ  همه  هرابرد  يروتسد  هدش  دای  همان  نیئآ  هزات  و 
رد داهن  ماگ  اجنآهب  نامـسآ  زا  ندمآ  دورف  ماگنه  هک  یهوک  ياپ  رد  دنه  رد  تشذـگرد و  هکم  رد  هکتسا  وا -  رب  دورد  مدآ -  ناشیا 

هکم .  رد  سیبق  وبا  هوک  ياپ  رد  یخرب -  هتفگ  هب  ای  تفر -  كاخ 
دیرخب و دوب  نوربح  ردهک  ار  هوک  لد  رد  یفاکش  رخص  رسپ  نورفع  زا  زین  شنادناخ -  ام و  ربمایپ  رب  ووا  رب  دورد  میهاربا -  ادخ  تسود 

دنتفر .  كاخ  هب  اج  نامه  رد  زین  قاحسا  شرسپ  سپس  يو و  دوخ  درپس و  كاخ  هب  نآ  رد  ار  هراس  شرسمه 
نوریب شردپ  دبلاک  اب  ات  تساوخ  يروتسد  رصم  هاشداپ  زا  وا -  رب  ادخ  دورد  فسوی -  تشذگرد و  رصمرد  زین  وا -  رب  دورد  بوقعی - 
نوربح رد  هک  هوک  فاکش  نامه  رد  ار  وا  هدش  نوریب  يو  اب  زین  رصم  ناگرزبو  تفریذپب  وا  دراپـس ، كاخ  هب  شنادناخ  دزن  ار  يو  هدش 

دندرپس .  كاخ  هبدوب 
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دنراذگ یمن  ثرا  ناربمایپ  هتسناد  یم  وا  اهنت 

هراشا

رجح نبا  زین  هنیمز  نیا  رد  هداد ، ربمایپ  زا  هدـنام  اج  هب  ياه  یئاراد  هرابرد  وااهنت -  و  رکبوب -  هک  یـشرازگ  غارـس  میورب  مراهچ ) هنومن  )
هداد ار  شرازگ  نیا  رکبوبا  اهنت  هک " : درادنپ  یم  نانچ  ص 19 -  اج -  نیا  رد  ینیب  یم  اریز  دریگ .  یم  سپ  ار  دوخ  نخـس  دوز  یلیخ 
نینچ ار  دوخ  تشادرب  رد ص 21  یلو  هدرک "  راکـشآ  ناگمه  زا  شیوخ  ندوب  رتاناد  ربار  اه  هناشن  نیرت  نایامن  زا  یکی  هنوگ  نیا  هب  و 

وگزاب ربمایپ  نابززا  ار  نخـس  نیا  همه  ربمایپ  نانز  دعـسو و  ریبز  فوع و  رـسپ  نمحرلا  دـبع  نامثع و  سابع و  یلع و  هک " : دـسیون  یم 
ربمایپ هتبلا  هک  دنتسناد  یم  همه  دسیون " : یم  دنا " و  هدرک 

هحفص 38 ] ] 

 . " دندروآ دای  هب  ار  نآ  نارگید  دزن  سپس  دروآ  دای  هب  ار  نآ  تسخن  هک  دوب  یسک  اهنت  رکبوب  هتفگ و  نینچ  يو -  رب  ادخ  دورد  - 
شومارف سپـس  هدروآ  تسخن  دوخ  ار  هچنآ  هک  دراديا  هزیگنا  هچ  و  تسیچ ؟ زا  ینیب  یمدرم  نیا  نانخـس  رد  هک  اوه  ود  ماب و  کی  نیا 

؟ دـنار نابز  رب  ار  نآ  نارگید  زا  شیپ  ای  درآ ؟ دای  هب  ار  شرازگ  کی  تسخن  هک  تسا  داینب  نیا  رب  اهنتیـسک  ندوب  رتاناد  ایآ  دـنک ؟ یم 
نتسناد .  رد  هن  دناسر و  یم  ندروآ  دای  هب  رد  ار  نت  کی  يرترب  اهنت  ینیب -  یم  هچنانچ  دشاب -  هک  ود  نیا  زامادک  ره 

تفگن شناثراو  هب  ار  نخس  نآ  ربمایپ  ارچ 

هک دزاس  راکشآ  شناسک  هداوناخ و  يارب  ار  نآ  دیاب  تفگ  یم  ینخـس  نانچ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  رگا  هزات 
ياه همان  نیئآ  راوگرزب و  نآرق  ياهزارف  رد  هک  یناـگمه  ياـه  نیئآهب  ندز  گـنچ  رد  و  درادـن ، رب  رـس  هدـنام  يو  زا  هچنآ  ندرب  يارب 

ویتخب روش  هک  دریگن  رد  يدایرف  وگتفگو و  هتـشادن  يرازفا  تسد  هدمآ  دوخ  ناگتـسبگیر  هدرم  زا  یمدآ  هرهب  هرابرد  ربمایپ  دـنمجرا 
ياه هتـسد  نایم  رد  اهدادـیور  نیا  ات  دراپـسن  ناج  شردـپ  نارای  هب  مشخ  زا  رپ  یلد  اب  وا  كاپ  هشوگ  رگج  درایب و  هارمه  هب  يزوت  نیک 

ندودز يارب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا - هک  ارچ  ددرگن  ینمـشد  هنیک و  هزیگنا  دنا ، هداتفا  هار  ود  نآ  زا  یکی  رد  هک  یپ  رد  یپ 
دش .  هتخیگنارب  مدرم  زا  ناکی  ناکی  اه و  هدوت  نایم  يردارب  نامیپ  نتسب  اه و  جنر  نیمه 

ادـخ دورد  وا -  هک  ینامرف  زا  شناسک  هداوناخ و  یهاگآ  ات  دـنادب  هک  تشادـن  ار  شنیب  نیا  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  اـیآ 
هـشیدنا نینچ  دزادـنا ؟ یم  هار  هب  یئاه  بوشآ  هچ  دوش  یم  نوگرگد  ثرا  نیئآ  نآ -  داـینب  رب  تسا و -  نآ  هژیو  شنادـناخ -  يورب و 

ياهدادـیور اـه و  شروـش  اهدـمآ و  شیپ  اـه و  يرواد  اـه و  شیاـمزآ  اـه و  گرم  هب  هتـسباو  نیئآ  هک  نیا  اـب  تسین  اور  وا  هراـبرد  يا 
تسا .  وا  دزن  نیگمهس 

نادـناخ ود و  نآ  رب  ادـخ  ياهدورد  ور -  تسار  ناوناب  نیرت  گرزب  وا  رـسمه  ناگدـنورگ و  ياورنامرف  ور ، تسار  نادرم  نیرت  گرزب 
زا ار  هچنآ  دندمآ و  هک  ود -  نآ 

هحفص 39 ] ] 

ار راک  نیا  يراد  نامگ  ایآ  دنتـسناددوخ  نآ  زا  دوب  هداتفا  رکبوب  گـنج  هب  هدـنام و  ياـج  هب  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  ربماـیپ - 
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؟ دنتفرگ هدیدن  ار  نآ  یتیک  شزرا  یب  يالاک  ندوبر  يارب  یلو  دندرمش  تسار  هتـسناد و  ار  يرادنپ  همان  نیئآ  نآ  هک  دندرک  نآ  زاسپ 
نیا زا  رت  كاپ  ار  ود  نآ  هاگشیپ  ربمایپ -  همان  نیئآ  ادخ و  همان  نماد  رد  ندز  گنچ  اب  ام  دنتـسناد ؟ یمن  دروآ  نابز  رب  رکبوب  ار  هچنآ  ای 

دنزغلب .  تسار  هار  زا  ینادان  اب  ای  دنریگب  هدیدن  ار  نآ  دنبای و  یهاگآ  ربمایپ  راوتسا  همان  نیئآ  زا  هک  میرامش  یم 

دوب هدیشخب  همطاف  هب  ربمایپ  ار  كدف 

هراشا

هراب نآ  رد  مه  دزاس و  یمن  ربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  اب  مه  هک  تفریذـپ  ياهنیمز  رد  ار  رکبوب  ینز  فال  دـیاب  ارچ 
گرم زا  سپ  شدوخ  روتسد  هب  هک  یسک  زا  و  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  تسا -  وا  هدنامزاب  ناشیوخ  زا  شسرپ  یهاگآ ، هار  اهنت 

ادخيوس هب  مدرم  ندناوخ  يارب  اوآ  اه  هورگ  نایم  اه و  نمجنا  رد  هک  زاغآ  زا  دوخوا  دزادرپ و  شا  هژیو  ياه  شرافـس  ماجنا  هب  دیاب  وا 
 " دنتفگ یم  واداهن  كاپ  رـسمه  ور و  تسار  يوناب  دـنادبات  دوبن  یئاونـش  شوگ  ارچ  تسا  هدناسانـش  ار  يو  تمـس  نیا  يو و  هتـشادرب 

ناوتن ود  نآ  دوـخ  هار  زا  زجزین  ار  نیا  اـم " و  هب  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  ادـخ -  هتخیگنارب  زا  تسا  یـششخب  كدـف 
كدف  - يو رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  یتسار  هب  تفگ : رکبوب  هب  همطاف  تفگ : هک  هدروآ  شردپ  نابز  زا  هنوعج  رسپ  کلام  تسناد 

مه نمیا  ما  تساوـخ ، رگید  یهاوـگ  وا  داد  یهاوـگ  شدوـس  هب  زین  بلاـطوبا  رـسپ  یلع  هد ، نم  هب  ارنآ  هداـهن  نم  يرادرب  هرهب  يارب  ار 
يو تسین و  اور  اسر و  یهاوگ  نز  ود  درم و  کی  ای  درم  ود  یهاوگ  اـبزج  هک  یناد  یم  ادـخ  کـیپ  رتخد  يا  تفگوا : یلو  داد  یهاوگ 

دش .  نادرگ  ور  ریزگان 
رکبوب هب  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  همطاف -  نامهط ، رسپ  دلاخ  شرازگ  هب  و 

هحفص 40 ] ] 

هاوگ وا  زا  يو  تسا  هداهن  نم  يارب  ار  نآ  يو -  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  کیپ  هک  هد  نم  هب  ار  كدـف  تفگ : دابدونـشخ -  يو  زا  ادـخ  - 
ربمایپ هدنب  حابر  نمیا و  ماوا  تساوخ 

اور نز  ود  درم و  کـی  یهاوگ  اـب  زج  وت  دوس  هب  یـسرداد  تفگ  يو  یلو  دـنداد  یهاوگ  وا  دوـس  هب  اـت  دروآ  ار  يو -  رب  ادـخ  دورد  - 
تسین . 

یم وا  هرابرد  شکاپ  ردپ  نابز  زا  هن  رگم  دمآ ؟ مشخ  رـس  رب  ارچ  يو -  رب  ادـخ  دورد  ور -  تسار  داهنکاپ و  يوناب  نآ  میـسرپ  یم  هزات 
شردـپ هک  دوب  ینامرف  زا  وا  ینوگرگد  ایآ  دـیآ ؟ یم  مشخ  هب  شنتفرگ  مشخ  اـب  دوش و  یم  دونـشخ  وا  يدونـشخ  اـب  دـنوادخ  دـسیون :

ینامگ نینچ  تسین "  دتسرف  یم  ورف  يو  رب  دنوادخ  هچنآ  زج  يو  راتفگ  دیوگ و  یمن  نخـس  سوه  رـس  زا  زین "  وا  هک  هدرک ؟ راکـشآ 
ناور ار  نیئآ  روتـسد  هتـساوخ  یم  هک  هدرک  شرازگ  وا  زا  راکتـسرد  يور  تسار  ار  نارب  ناـمرف  نیا  نوچ  اـی  درب .  دـیاشن  ارهز  هراـبرد 

يراگنا كاپ  زارف  رد  نآرق  راکشآ  داینب  هک  ار  ربمایپ  هشوگ  رگج  هاگشیپ  ام  هدیجنريو ؟ زا  هتشاد  رواب  ار  يو  نخـس  هک  نآ  اب  دنادرگ ،
هب ار  رگـشرازگ  وا  هک  دنام  یم  یموس  راگنا  اهنت  سپ  میرامـش ، یم  رانک  رب  یمان  دـب  نیا  زا  هتخاس  نشور  ار  وا  یکاپ  ریهطت "  هیآ  "  = 

هتـسناد و یم  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  اب  زاسان  يروتـسد  ار  نآ  هدرمـش و  یم  هدش  هابت  ار  شرازگ  هنیمز  ای  هتفریذپ  یمن  يراکتـسرد 
شدـنواشیوخ نانز  ناراتـسرپ و  زا  یهورگ  نایم  رد  دـچیپب و  شیوخ  رب  رداچ  دـنکفایب و  رـس  رب  يرـسور  ات  تسا  هتخیگنارب  ار  وا  نیمه 

دیآرد رکبوب  رب  ات  درآ  اهدای  هب  ار  يادخ  کیپ  تساک -  مک و  یب  شنتـشادرب -  ماگو  دوش  هدیـشک  نیمز  رب  اه  نماد  هک  دتفا  هار  نانچ 
هدرپ يو  يارب  سپـس  هتـسشن ، نارگید  هداد و  يرای  ار  يو  رهـش  نآ  رد  ای  هدیچوک  هنیدـم  هب  ربمایپ  اب  هک  ناسک  نآ  زا  یهورگ  نایم  هک 
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نانچ ات  دنشکب  يا 

هحفص 41 ] ] 

مارآ هتفرگ  ار  اهولگ  خیب  هک  يا  هیرگ  ات  دنک  گنرد  یکدنا  هاگنآ  دـنازرلب و  ار  نمجنا  دزادـنا و  هیرگهب  ار  هدوت  هک  دـهد  رـس  يا  هلان 
 . دنیشن ورف  ناشیا  ششوج  دوش و 

كدف راد  ریگرد و  وا  ینارنخس  زا  ییاهزارف 

يو و رب  ادـخ  دورد  هـک  دـیاشگب -  ادـخ  کـیپ  رب  دورد  هـب  و  تـسا -  یمارگ  گرزب و  هـک  يادـخ -  شیاتـس  ساپـس و  هـب  ناـبز  سپ 
ام هب  هدنام  يو  زا  هچنآ  ربمایپگرم  زا  سپ  هک  دیرادنپ  یم  امـش  نونکا  نآ : زارف  دنچ  مه  نیا  تفگ و  هچنآ  دیوگب  هاگنآ  شنادـناخ - 

؟ دنراد رواب  ار  وا  هک  نانآ  يارب  تسادخ  زا  رتهبیـسک  هچ  نامرف  دیئوج ؟ یم  ار  مالـسا  زاشیپ  ینادان و  راگزور  روتـسد  ایآ  دسر ، یمن 
يا هدروآ  كانمهس  یگتخاس و  ینیئآ  یتسار  هب  هن ؟ نم  يربب و  دنامب  گرم  زا  سپ  تردپ  زا  ار  هچنآ  وت  رکبوب ) ردپ  هفاحق =(  وبا  رسپ 

، يربهار يارب  وتسا  وکین  دنوادخ  يرواد ، يارب  هک  دیآترادید  هب  زیخاتسر  زور  ات  شربب  هداهن  نالاپ  هتسب و  راسفا  رتش  نیا  وتکنیا و 
هب يور  سپـس  دش .  دنهاوخ  راکنایز  نایوگ  هدوهیب  نازادرپ و  غورد  دسررـس  زور  نیـسپزاب  نوچ  زیخاتـسر و  نداد ، میب  يارب  دـمحم و 

تفگ : دومن و  شنادناخ -  ويو  رب  ادخ  مالس  دورد و  ردپ -  هاگمارآ 
تفرگ  رد  یئاهوگم  وگب  تخس و  یئاهدمآ  شیپوت  زا  سپ  " 

دیدرگ  یمن  نوزفا  نیگمهس ، ياهدادیور  يدوب  یم  وت  رگا  هک 
هداد تسد  زا  ار  شناراب  هرهب  نیمز  ایوگ  هک  مینانچ  وت  نداد  تسد  زا  اب 

راذگم ورف  هدیدو  رگنب  ار  نانآ  دنا ، هداتفا  یناشیرپ  هب  وت  ناگتسب 
یتشذگ رد  هک  هاگنآ  و  وت -  زا  سپ  شاک  يا 

 . " میدش یم  وربور  گرم  اب  تخادنایئادج -  وت  ام و  نایم  كاخ  ياه  هدوت  و 

هحفص 42 ] ] 

یهاوخ یگدرتسگ  اب  هچنانچ  هک  تشادهاگن  كانمشخ  نانچمه  دندیچیپرس  وا  هتـساوخ  زا  هک  یناسک  تسد  زا  ار  وا  هک  يا  هزیگنا  دوب 
داب -  يو  رب  ادخ  دورد  داتسرف -  نیرفن  ناشیا  رب  زامن  ره  زا  سپ  دوخ  یگدنززا  ماد  نیسپزاب  ات  دید 

؟ دنراذگ یم  ثرا  ناربمایپ  دناسر  یم  هک  نآرق  ياه  هیآ 

هراشا

رب ادخ  دورد  يو -  ياه  یگژیوزا  اهنت  ای  دنراد ؟ یم  ناور  ناربمایپ  همه  نایم  ایآ  دـنداهن  دوب  هدـنام  ام  ربمایپ  زا  هچنآ  يارب  هک  ار  ینیئآ 
ثرا دواد  زانامیلس  دیوگ : یم  رادنپ  زا  رترب  يادخ  اریز  تسا  هتسب  ینامسآ  همان  یمارگار  نیتسخن  هار  دنرامش ؟ یم  شنادناخ -  يو و 

دنزرف و شیوخ  دزن  زا  ارم  ایادخ  راب  دـیوگ : یم  كاپ  يادـخ  شرازگ  هب  هک  تسا  ایرکز  مه  نیا  و  هیآ 16 -  لمن -  هروس 27 -  درب . 
هیآ 5 و6 .  میرم -  هروس 19 -  دربب .  ثرا  بوقعی  نامدود  زا  نم و  زا  ات  هد  هتسیاش  ینیشناج 
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؟ دنناسر یم  ار  يربمایپ  شناد  هیامرس  زا  ندرب  ثرا  اه  هیآ  نیا  ایآ 

سپ دسر  شناگدنامزابهب  كاپ  راگدـنوادخ  نامرف  هب  يو  گرم  زا  سپ  دراد  یـسک  هچنآ  هک  تسا  نیا  یتسار  هب  ثرا  دـنناد  یم  همه 
هیال زا  هچنآ  اب  مینادـب  يربمایپ  شناد و  ار  ادـخ  هماـن  زا  یمارگ  زارف  نیا  تساوخ  دـنا  هتفر  نآ  رب  هتـسد  راد و  نیا  هکناـنچ  میئاـیب و  رگا 
نیا هب  دراد  یگتسب  يربمایپ ، دسر ، یمن  ناگدنامزاب  هب  یـسک  گرم  زا  سپ  شناد  يربمایپ و  اریز  تسین  راگزاس  دیآ  یم  رب  شا  ینورب 

ار تشونرـس  نیا  زور -  نیتـسخن  زا  دنتـسه -  نآ  راوازـس  هک  یناـسک  دزادـنا و  هتـسیاش  هار  رد  ار  هدوـت  دـهاوخب  هنوـگچ  دـنوادخ  هک 
ياج داژن  نامدود و  هن  زین  وا  شنیزگ  رد  دهنب و  اجک  رد  ار  شیوخ  يرازگ  مایپ  هک  تسا  رتاناد  دنوادخ  هدیزگرب و  ناشیا  رب  راگدیرفآ 

هب دنیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  شناگدنب  زا  یـسک  رادنپ ، زا  رترب  يادخ  هک  دوش  هزیگنا  دـناوت  یم  نارگید  شهاوخ  شیاین و  هن  دراد و  یئاپ 
دزومایب .  ودورب  نآ  یپ  رد  یسک  هک  تسا  نآ  هب  هتسب  زین  شناد  ندروآ  تسد 

هچنآ ات  تساوخ  شنادنزرف  زا  ینیـشناج  دیآ -  یم  رب  هیآ  ریذپان  ارچ  نوچ و  ینورب و  هیال  زا  هکنانچ  وا -  ربادـخ  دورد  ایرکز -  هزات  و 
یئاراد هرابرد  اهنت  هتـساوخ  نیا  دتفاین و  ناکیدزن -  رگید  ناگدازومع و  دنیوا -  يردپ  دنواشیوخ  هک  ینادرم  تسد  هب  دـنام  یم  يو  زا 

تسناوت یمن  یتساوخرد  نانچ  اب  هنرگو  دمآ  یم  رد  تسرد 

هحفص 43 ] ] 

دنادرگ .  هرهب  یب  يدنمشناد  يربمایپ و  زا  ار  يردپ  دنواشیوخ  نادرم 
 " نادرگ هدیدنسپ  ار  وا  اراگدورپ  هتفگ " : هدرمشهتسیاب و  دسر  یم  وا  هب  شگیر  هدرم  هک  ار  دوخ  نیـشناج  یگدیدنـسپ  مینیب ، یم  هزات 

تسین یندش  ادج  ناربمایپ  زا  اه ، يوخ  یناور و  ياه  هیامرس  یکاپ  ناهانگ و  همه  زا  ندوب  رانک  رب  اریز  دروخ  یمن  يربمایپ  اب  زین  نیا  و 
میهاوخب ار  اه  یگژیو  نیا  درب  یم  ار  نآ  هک  یسک  یئراد و  يارب  رگا  يرآ  دیامن  یم  اجبان  ناشیا  يارب  اه  شنم  نیا  نداد  شرافس  سپ 

هن .  یهاگ  تسههدیدنسپ  یهاک  دبای  یم  تسد  يو  یئارادر  هب  يرگید  گرم  زا  سپ  هک  یسک  نوچ  تسا  تسرد 
ریزگان ار  ام  زین  نیا  شنادناخ -  يور و  رب  ادخ  دورد  تسادخ -  کیپ  هژیو  هکلب  ناربمایپ  رگید  يارب  هن  يروتسد  نانچ  میئوگب  مه  رگا 

نآ رباربرد  میئامن و  گنت  اجکی  دـیامن  یم  شناـسک  گـیر  هدرم  زا  ار  سک  ره  هرهب  هک  ار  یئاـهزارف  همه  نآ  هدرتسگ  هنیمز  دزاـس  یم 
هرابرد ار  امـش  دـنوادخ  دـیوگ : یم  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  نخـس  نیا  اب  هاگنآ  میراذـگب ، هژیو  نیئآ  کی  یناگمه  ياـه  ناـمرف  همه 

، يدنوادخ همان  رد  كاپ : يادخ  نخس  نیا  اب  مه  هیآ 11 " و   - 4 ءاسن -  هروس  دربب "  رتخد  ربارب  ود  رسپ  هک  دنکیم  شرافس  ناتنادنزرف 
: يو نخس  یمارگ  نیا  هیآ 75 " و   8 لافنا -  هروس  دنرتراوازس "  رگید  یخرب  زا  دنام  یم  هدرم  زا  هچنآ  ندرب  رد  نادنواشیوخ  زا  یخرب 

هرقب هروس  دنرب "  هدیدنسپ  يا  هرهب  شناکیدزن  ردام و  ردپ و  وا  گرم  زا  سپ  هک  دنک  شرافس  دراذگ  ياج  رب  وکین  یئالاک  یسک  رگا 
ياه نامرف  يارب  ودرک  گـنت  هدیـسر  يدـنوادخ  هماـن  رد  هک  ار  یئاهروتـسد  هنیمز  ناوت  یمن  اـهزارف  نیا  نتـشاد  اـب  هـیآ 180 "   - 2 - 

دنتسین نادنچ  نآ  نارگ  وگزاب  هک  یشرازگ  اب  هن  ریذپان  ارچ  نوچ و  راوتسا و  يا  هناوتشپ  یئامنهار  اب  رگم  داهن  هژیو  ینیئآ  نآ  یناگمه 
تـشذگ رـس  زا  هچنآ  اباریز  تفرگ  یناگمه  يروتـسد  دـیاشن  ار  نآ  ینوریب  هیال  هزات  درب و  ناوتن  ناشیا  رب  شزغل  ای  یتساران  ناـمگ  هک 

دزاس .  یمن  يور  چیه  هب  تسا  نشور  ام  رب  شنادناخ -  وام  ربمایپ  رب  ناشیا و  رب  ادخ  ياهدورد   - نیشیپ ناربمایپ 
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نیرت كاـپ  شناد  هک  ناـشیا  ور  تسار  درم  هن  تشاد و  دـناوت  یم  رگتـشپ  نآهب  هدوت  ور  تسار  يوناـب  هن  هک  یناـنچنآ  یـشرازگ  اـب  هن 
ود نآ  رب  ادخ  دورد  تسا -  هدرمش  شربمایپ  ناور  ار  وا  نتشیوخ  همان  رد  كاپ  راگدنوادخ  ودیـسر  وا  هب  يو  گرم  زا  سپ  ناشناربمایپ 

ناشنادناخ .  و 
روتسد نیا  هک  ربمایپ  كاپ  نادناخ  نانآ  شیپاشیپ  هن  هتـسناد و  ار  نآ  هدوت  ناهاگآ  لد  زا  کیچیه  هن  زگره  هک  ینانچنآ  یـشرازگ  اب  هن 

ردـپ یئاراد  هک  نیا  زا  هتـشادن و  اور  ناشیا  هرابرد  ار  ربمایپ  همان  نیئآ  یمارگ  ادـخ و  همان  نامرف  نآ -  زیوآتسد  اب  و  دوب -  ناشیا  هژیو 
هنیمز نیا  زا  ار  نانآ  هک  دوب  هتـسیاب  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  ندرگ  رب  هکنآ  اب  دـندیدرگ .  هرهب  یب  دـسر  نانآ  هب  ناشکاپ 

هداوناخ و همه  زا  ار  نآ  شا  یگدنززا  مد  نیـسپزاب  ات  دراذگن و  زاب  دننآ  دـنمزاین  هک  یماگنه  زا  سپ  هب  ار  نآيرگنـشور  دزاس و  هاگآ 
درادن .  هدیشوپ  دوخ  لد  رد  شناوریپ  رسمه و  ناسک و 

هچ ره  ار  هتـشذگ  ياههدـس  رد  ینمـشد  هنیک و  شتآ  تخاس و  راچد  مشخ  یتخبروش و  همه  نآ  هب  ار  هدوت  هکینانچنآ  یـشرازگ  اب  هن 
ات درک ، یگدـنکارپ  راـتفرگ  ار  ناناملـسم  هورگ  زور -  نیتـسخن  ناـمه  زا  دوـمن و -  زاـب  یخارف  هب  ار  نآ  يورـشیپ  هارهتخورفارب  رت  غاد 

هدوت يوس  زا  ار - اهدادیور ) نیا  هدنرآ  دیدپ  و   ) نآ رگـشرازگ  دنوادخ  هک  تسب  رب  تخر  ناشیا  نایم  زا  ینابز  کی  شزاس و  یتشآ و 
داهد شاداپ  وکین  - 

ور تسار  همطاف  يارب  يا  همان  هدومن  جرا  یب  ار  نآ  دوخ  راک  اـب  ارچ  سپ  درمـش  یم  تسار  ار  شیوخ  شرازگ  نیا  رکبوب  رگا  یهگناو 
يا همان  داد  خساپ  تسیچ ؟ نیا  دیسرپ  دمآرد و  يو  رب  باطخ  رـسپ  رمع  ات  دننادرگ ؟ زاب  وا  هب  ار  كدفات  تشاگن  يو -  رب  ادخ  دورد  - 
یم هچنانچ  نایزات - هک  يرآ  یم  اجک  زا  ار  ناناملسم  هنیزه  سپ  تفگ : دناتسب .  هدنام  شردپ  زا  هک  ار  هچنآ  همطاف  ات  متـشون  هک  تسا 

هدمآ ص 391  هیبلحلا " ج 3  هریـسلا  رد "  هچنانچ   ) درک هراـپ  تفرگب و  ار  هماـن  رمع  هاـگنآ  دـنا ؟ هتـشادرب  رـس  وت  اـب  راـکیپ  هب  ینیب - 
تسا ) هدروآيزوج  نبا  هداز  رتخد  ار  هدش  دای  شرازگ 

رواب ار  ربمایپ  نیشناج  نآ  نخس  دیاب  یم  ودوب  تسرد  شرازگ  نآ  رگا  و 

هحفص 45 ] ] 

هنومن مه  نیا  ؟و  درک دیاب  هچ  دندومن  يوزا  سپ  هک  رگیدکی  اب  زاسان  ياه  تشادرب  همه  نآ  اب  سپ  تشاد 
دنادرگرب شنادناخ -  يورب و  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  ناگدنامزاب  هب  ار  كدف  تسشن  رکبوب  ینیشناج  هب  باطخ  رسپ  رمع  نوچ  - 1

دورد دنوادخ -  کیپ  یتسار  هب  تفگیم  یلع  دنتـساخرب و  شکمـشک  هب  نآ  رـس  رب  بلطملا  دبع  رـسپ  سابع  بلاطوبا و  رـسپ  یلع  ات  . 
زابرـس نتفریذپ  زا  سابع  و  دـسر ) یم  نم  هب  زین  وا  زا  سپ  و   ) دوب هداهن  همطاف  يارب  ار  نآ  دوخ  یگدـنز  رد  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ 
يرواد زا  وا  دندرب و  رمع  دزن  هب  ار  شکمشک  دسر ، یم  نم  هب  يو  تشذگرد  زا  سپ  هدوبادخ و  کیپ  دوخ  زا  نآ  تفگ : یم  دز و  یم 

دیرت .  انشآ  ناتدوخ  راک  هب  امش  مدرپس و  امش  تسد  هب  ار  نآ  نم  تفگ  درک و  يراددوخ  ناشیا  نایم 
اه و تشذگرـس  وادخ  هار  رد  راکیپ  نوماریپ  یـسررب  همان   " سمخلا ضرف  باب  ریـسلا  داهجلا و  باتک  يراخب "  حیحـص  هب "  دـیدرگرب 

هچنآ نوماریپ  رد  روتسد  شخب  یفلا "  مکح  باب  ریسلا  داهجلا و  باتک  ملسم "  حیحص  ات 10 " کی " ج 5 ص 3  جنپ  یگتسیاب  شخب 
هلابند اهنت  هدروآ و  ار  يراخب  شرازگ  نامههک  دیبع ص 11  وبا  زا  لاومالا "   " دتفا " ، ناناملسم  تسد  هب  هک  ناناملسمانياه  یئاراد  زا 

 " ریثک نبا  خیرات  ریثک " ج 4 ص 335 " ، نبا  ریسفت  نادلبلا " ج 6 ص343 "  مجعم  " ج 6 ص 299 " ، یقهیب ننس  هتخادنا " ، ار  شا 
ج 7 ص 166  سورعلا ، جات  ج 5 ص 288 " ،

دنا هدناسانش  وگ  مانشد  ار  شیومع  یلع  هب  ییوگ  مانشد  يارب 
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هنرو میزادرپ  یمن  وـگم  وـگب  هب  میاهتفاـیهنیمز  نیا  ياـه  شرازگ  رد  هک  یئاـه  یئاوـسر  نوـماریپ  رد  اـم  يوـس ) رگید  هـب  یهاـگن  مـین  )
 " حیحـص رد " ملـسم  شرازگ  هب  هک  دسر  هچ  تسین  شیب  يرادنپ  داینب -  زا  دنا -  هدرک  غارـس  سابع  یلع و  نایم  نانیا  هک  یـشکمشک 

نک  يرواد  راکتسردان  زاب  گنرین  هشیپ و  هزب  يوگغورد  نیا  نم و  نایم  ناگدنورگ  ياورنامرف  يا  تفگ : رمع  هب  سابع  دوخ 
دای اهازسان  مانشد و  نیا  اب  ار  ربمایپ  نادناخ  داهن  كاپ  كاپ و  رورس  سابع ، ایآ 

هحفص 46 ] ] 

هدـمآ دورف  ناگدـنورگ -  ياورنامرف  یلع -  هرابرد  هک  ار  دـنمجرا  همان  ياه  هیآ  رگید  يراگنا " و  كاپ  ریهطت =  هیآ "  رگم  ؟ دـنک یم 
هب وا  هراـبرد  دـیاب  هنوگچ  داـهن و  ناوـت  وا  يارب  یـشزرا  جرا و  هچ  رگید  دـشاب  وا  زا  یتـسار  هب  نانخـس  نیارگا  هتـشادن ؟ دوـخ  ربارب  رد 

هکره هداد و  مانشد  ارم  هتبلا  دهد  مانشد  ار  یلع  سک  ره  دیوگ : یم  تشرـس  كاپ  ربمایپ  مینیب  یم  هک  یماگنه  مه  نآ  تسـشن ؟ يرواد 
شتآ رد  شا  ینیب  خاروـس  ود  اـب  ور و  هب  ار  وا  دـنوادخدهد  مانـشد  ار  ادـخ  سک  ره  هداد و  ماـشند  ار  ادـخ  یتـسار  هب  دـهد  مانـشد  ارم 

دنکفا دهاوخ 
هتشاد یم  شوخ  دوخ  هتسد ، راد و  نیا  هک  مینآ  رب  میرامش و  یم  رود  هب  دنا  هتسب  يو  رب  هک  یئاه  یئاوسر  نیا  زا  ار  سابع  ام  ادخ  هب  هن 

هب ندیسر  يارب  یلپ  زیوآ و  تسد  ار  نآ  هدیـشارت و  ار  شرازگ  نیا  سپ  دنریگ  مانـشد  داب  هب  ار  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  هک  دنا 
یم ادخ  يوس  هب  ار  لد  درد  دنزاس "  یم  راکشآ  ار  هچنآو  دنا  هفتهن  اه  هنیس  رد  ار  هچنآ  دنادیم  دنوادخ  دنا " و  هتخانش  دوخ  هتـساوخ 

میرب . 
نیا دینادرگ و  دوخ  لویت  ار  كدف  مکح  رسپ  ناورم  نافع ، رـسپ  نامثع  راگزور  رد  هدمآ  ج 6 ص 301 -  یقهیب -  ننس  رد  هچنانچ  - 2

تسا  هدوبن  هفیلخ  روتسد  اب  زج  مه 
رسپ  - ورمع لویت  ار  نآ  موس  کی  تخاس و  مکح  رـسپ  ناورم  لویت  ار  كدف  موس  کی  دمآراک  رـس  رب  نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  نوچ  - 3

زین سپ  نآ  زا  دوب و  یلع  رـسپ  نسح  تشذـگرد  زا  سپدادـیور  نیا  و  هیواعم -  رـسپ  دـیزی  لویتار  نآ  موس  کی  و  نافع -  رـسپ  نامثع 
يو نآ  زا  هک  ار  نآ  همه  تسـشن  یهاشداپ  هب  مکح  رـسپ  ناورم  هک  يراگزور  ات  تشگ  یم  تسد  هب  تسد  ناشیا  ناـمدود  رد  هتـسویپ 

دیشخبزیزعلا .  دبع  رسپ  رمع  دوخ  رسپ  هب  ار  نآمه  زیزعلا  دبع  داد و  زیزعلا  دبع  شرسپ  هب  دوب  هدیدرگ 

هحفص 47 ] ] 

دنوادخ هک  هدوب  یئاه  یئاراد  زا  كدف  یتسار  هب  تفگ  دوخ  ینارنخسکی  رد  تسشن  ربمایپ  ینیشناج  هب  زیزعلا  دبع  رـسپ  رمع  نوچ  - 4
زا ار  نآ  همطاف  سپ  دنتفرگ .  راک  رد  یهاپـس  هندندناود  یبسا  هن  نآ  ندـمآ  تسد  هب  يارب  زین  ناناملـسم  هتـشاد و  ینازرا  دوخ  کیپ  هب 
هار رد  هنیزه  هب  ار  نآ  دـمآرد  هک  دوب  نیا  مهد ، وتب  هک  دـسرن  ارم  ینک و  نم  زا  یتـساوخرد  هک  دـسرن  ارت  تفگ  وا  تساوخب و  شردـپ 

مالـس دورد و  دنوادخ -  کیپ  همانرب  نامه  دنتـسشن  هدوت  یتسرپرـس  هب  یلع  ونامثع  رمع و  رکبوب و  هک  سپـس  دیناسر و  یم  ناگدـنام 
دبع مردپ و  هبار  نآ  ناورم  دینادرگ و  مکح  رـسپ  ناورملویت  ار  نآ  تفای و  یئاورنامرف  هیواعمات  دندرک  هدایپ  نآ  هرابرد  ار  يو -  ربادخ 
دوخ هرهب  مدرک  تساوخرد  نامیلس  يو و  زا  دمآ  راک  رس  رب  دیلو  نوچ  دیسر و  دیلو  نامیلس و  نم و  هب  ود  نآ  زا  سپ  دیشخب و  کلملا 

ار نآ  نم  هک  دیشاب  هاوگ  دوبن  نآ  زا  رت  تسود  یئارادچیه  ارم  داتفا و  نم  تسد  هب  نآ  همه  ات  دنتفریذپب  زین  ود  نآ  دنراذگ  زاب  نم  هب  ار 
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دوب . نآ  هژیو  زاغآ  رد  هک  مداهن  یئاه  هنیزه  نامه  يارب  مدنادرگرب و 
دمآ راک  رس  رب  کلملا  دبع  رسپ  دیزی  ات  دوب  همطاف  نادنزرف  تسد  رد  كدف  دنار  یم  نامرف  زیزعلا  دبع  رـسپ  رمع  هک  هاگ  نآ  ات  سپ  - 5

دور رد  هب  ناشیانایم  زا  ربمایپ  ینیشناج  ات  دننادرگبتسد  هب  تسد  نانچمه  هک  داتفا  نایناورم  گنچ  هب  هرابود  دناتس و  زاب  ناشیا  زا  و 
دنادرگ . زاب  یلع  ناگدنورگ  ياورنامرف  رسپ  نیسح  رسپ  نسح  رسپ  هللا  دبعهب  ار  نآ  تسشن  تخت  رب  حافس  سابعلاوبا  نوچ  و  - 6

تفرگ . زاب  ناینسح  تسد  زا  ار  نآ  دش  هاشداپ  روصنم  رفعج  وبا  هک  سپس  - 7
داد . سپ  وا -  رب  دورد  همطافناگداون -  هب  ار  نآ  روصنم  رسپ  يدهم  سپس  - 8

تفای .  یئاورنامرف  نومام  ات  دوب  ناشیا  تسد  رد  نانچمه  دنتفرگ و  نایمطاف  تسدزا  ار  نآ  شردارب  يدهم و  رسپ  یسوم  سپس  - 9

كدف هرابرد  نومام  همان  نامرف 

همان هنیمز  نیا  رد  دینادرگرب و  نایمطاف  هب  ار  نآ  لاس 210  رد  نومام  - 10

هحفص 48 ] ] 

تشاگن : رفعج -  رسپ  مثق  هنیدم -  رد  شیوخ  رازگراک  هب  ار  ریز 
دورد وا -  کیپ  ینیـشناج  اب  دـنوادخ و  شیک  رد  شیوخ  هاگیاج  اب  نومام ) ناگدـنورگ =(  ياورنامرف  یتسار  هب  نانخـس ، رگید  زا  سپ 

هچنآهدینادرگ ناور  ار  يو  نامرف  ددنب و  راک  هب  ار  يو  همان  نیئآ  هک  تسا  یسک  نیرتراوازـس  يو  اب  شا  يدنواشیوخ  ابو  يو -  رب  ادخ 
ياورنامرف يزوریپ  درادب  ياج  رب  نانچمه  دوب  هتخانش  مدرم  هژیو  يراکوکین  رس  زا  هک  يدمآرد  دراپس و  وا  هب  هدوب  هدیشخب  یسک  هب  ار 

هب شیارگ  دهد  یم  ماجنا  وا  ناتـسآ  هب  یکیدزن  يارب  هک  یئاهراک  رد  تسادخ و  يرای  اب  شزغل  زا  يرانک  رب  هار و  نیا  رد  ناگدـنورگ 
يراـکوکین رـس  زا  ار  نآ  داد و  ادـخ  کـیپ  رتـخد  همطاـف  هـب  ار  كدـف  يو -  رب  ادـخ  دورد  دـنوادخ -  کـیپ  هـتبلا  دراد ، وا  يدونـشخ 

هداوناخ نایم  یئارچ  نوچ و  هنوگ  چیه  نآ  هنیمز  رد  هک  دوب  هدش  هتخانـش  راکـشآ و  يدادیور  زین  نیا  تشاذگ و  زاب  وا  ياه  هنیزهيارب 
هک دوب  یـسک  نیرتراوازـسهنیمز  نیا  رد  درمـش و  یم  نتـشیوخ  زا  ار  نآ  هشیمه  ارهز  دوبن و  شرابت -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادـخ -  کیپ 

نتـشاد ياپ  رب  اب  مه  ات  دنادرگرب  شناگدنامزاب  هب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  ناگدـنورگ  ياورنامرف  کنیا  سپ  تشاد  رواب  ار  يو  نخـس  دـیاب 
 - ادخ کیپ  نامرف  ندینادرگ  اور  اب  مه  دوش و  کیدزن  وا  ناتـسآ  هب  هداد  ار  نآ  روتـسد  رادـنپ  زا  رتربيادـخ  هک  يا  یتسرد  يرگداد و 

ینـشور هب  یئاورنامرف  ياهرتفد  رد  ارشا  هتـساوخ  ات  هدومرفب  سپ  دـبای .  راب  وا  هاگـشیپ  هب  شا  هناراکوکین  هنیزه  و  يو -  رب  ادـخ  دورد 
گناب اج  همه  رد  يو -  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ -  تشذـگرد  زا  سپ  اریز  دـنوش ، روآدای  شنارازگراک  يارب  اه  همان  شخب  رد  دـنراگنب و 

دوـس کـمک و  اـی  دـشخب  وا  هب  يزیچ  هک  هتخاـس  شوـخلد  ار  وا  هتـسب و  یناـمیپ  وا  اـب  اـه -  هتـشذگ  رد  ربماـیپ -  سکره  دنتـشادرب " :
شا همانرب  داینب  رب  دریذـپب و  ار  وا  نخـس  ات  دزاس  هاگآ  نامیپ  نآ  زا  ار  ربمایپ  نیـشناج  دـیایب و  نونکا  دراد  اور  وا  هرابرد  يا  هناراکوکین 

دنتفرگ شیپ  هنوگ  نیا  هب  يراتفگ  راتفر و  نارگید  اب  هک  یماگنه  رد  هاگنآ  دزادرپب "  وا  هب  دیاش  دیاب و  ار  هچنآ  هدروآرب  ار  وا  هتـساوخ 
دورد ادخ -  هتخیگنارب  هچنآ  هرابرد  ار  وا  نخس  هک  دوب  رتراوازس  داب -  دونشخ  يو  زا  ادخ  همطاف - 

هحفص 49 ] ] 

دنریذپبدوب .  هداهن  وا  يارب  يورب -  ادخ 
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اب دراد  ياج  كدـف  ياهزرم  نایم  رد  ار  هچنآ  ات  دومرفب  تشون و  ناگدـنورگ  ياورنامرف  وریپ  يربط -  كرابم  هب  ناگدـنورگ  ياورنارف 
کیپ رتخد  همطاف  ناگدنامزاب  هب  دـنادرگرب  ار  نآزج  اهدـمآرد و  اه و  هدروآرف  ناگدـنب  زا  نآ  نانکراک  زین  هتـسباو و  ياهرازتشک  همه 

هب بلاط و  وبا  رسپ  یلع  رسپ  نیسح  رسپ  یلع  رسپ  دیز  رسپ  نیسح  رسپ  ییحی  رـسپ  دمحم  تسد  هب  دراپـسب  و  يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ - 
یتسرپرس يارب  ار  ود  نآ  ناگدنورگ  ياورنامرف  اریز  بلاط ، وبا  رسپ  یلع  رسپ  نیسح  رسپ  یلع  رسپ  نسح  رسپ  هللا  دبع  رسپ  دمحم  تسد 

دنزیخرب .  دننآ  هتسیاش  هک  یناسک  هب  یناسر  هرهب  هب  ات  تشامگرب  راک  نیا 
تسا هدینادرگ  شیاورماک  هتخادناشلد و  هب  شیوخ  زا  يربنامرف  يارب  دنوادخ  هچنآ  زا  رامش و  ناگدنورگ  ياورنامرف  هشیدنا  زا  ار  نیا 

هک يا  همانرب  هد و  یهاگآ  شیوخ  يوس  زا  زین  ار  يربط  كرابم  دـیوج .  یکیدزن  يورب -  ادـخ  دورد  ادـخ -  کـیپ  وا و  هاـگرد  هب  هک 
هب يور  كدف  دهاوخ  ادخ  رگا  ات  هد  يرای  ار  ود  نآ  نک و  لابند  هللا  دبع  رـسپ  دمحم  ییحی و  رـسپ  دـمحم  اب  نونکا  یتشاد  يو  اب  رتشیپ 

يزاسهب ینادابآ و 

هحفص 50 ] ] 

دریگ .  ینوزف  نآ  ياههدروآرف  دمآرد و  دور و 
دمآ .  هتشاگن  همان  نیا  هتشذگ  يرجه  لاس 210  هدعقیذ  زا  بش  ود  هبنشراهچ  زور  رد  دوردب 

زا شیپ  هک  یئاههنیزه  نامه  هب  ار  نآ  دـمآرد  ات  دـنتفرگ  سپ  ار  نآ  داد  روتـسد  دیـسر  یهاشداپ  هب  هللا "  یلع  لـکوتملا  نوچ "  و  - 11
دنناسرب .  دیسر  یم  نومام 

مجعم ، " ص 323  دـیرفلا " ج 2  دـقعلا  ص 48 " ، یبوـقعی " ج 3  خـیرات  ات 41 " ، يرذـالب ص 39  زا  نادـلبلا "  حوتف  هب "  دـیرگنب 
ار يو  یتسردان  هزیگنا  هدز و  شرازگ  هب  زین  يدربتـسد  هدنراگن  نیا  و  ریثک " ج 9 ص 200 -  نبا  خیرات   " " ج 6 ص 344 " ، نادلبلا 

خیرات ، " دـیدحلا " ج 4 ص 103  یبانبا  حرـش   " تسا " -  نیک  هر  زا  هن  برقع  شین  هک "  تسج  دـیاب  شتـشرس  يوـخ و  ناـمهرد 
ءاسنلا " ج 3 ص 1211 .  مالعا  برعلا " ج 3 ص 510 " ، لئاسر  هرهمج  یطویس ص 154 " ، زا  ءافلخلا " 

هلابند رجح و  نبا  هنوگچ  سپ  دزاس  یمن  زین  الاب  ياه  هنیمز  زا  کیچیه  اب  دوب  زاسان  ربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  اـب  هک  رکب  وبا  شرازگ 
چیه هک  تسا  هدش  هچ  ار  هورگ  نیا  دنا ، هتفرگ  يو  یئاناد  رب  اه  هناشن  نیرت  نشور  زا  ار  اه  یگژیو  نیا  اب  یـشرازگ  دنا و  هدمآ  وا  ياه 

دنبای ؟ یمن  رد  ار  ینخس 

اه غورد  نماد  هب  تسد 

یلع ياهيرترب  رد  ربمایپ  نابز  زا  هک  یـشرازگ  دسیون : یم  قعاوص " ص 20  رد "  هک  تشاد  دیاب  رجح  نبا  نخس  زا  تفگـش  یـسب  و 
یم خـساپ  ام  اریز  درامـش  رکبوب  زا  رتاناد  ار  وا  یـسک  هک  دوش  زیوآ  تسد  دـیابن  تسا -  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دـمآ -  دـهاوخ 
نیا دوـب " و  دـهاوخ  رهـش  نآ  بارحم  رکب  وـبا  دـشاب "  وـکین  اـی  تسرد  هک  میریگ  مه  رگا  تسا و  هدـیهوکن  شرازگ ، نآ  هـک  مـیهد 

رتاناد هک  یسک  یپ  رد  مدرم  یهاگ  اریز  دشاب  رتاناد  یلع  هک  دناسر  یمن  دیآرد "  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ  شناد  هک  ره  شرازگ " :
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وا زا  رتاناد  هک  نآیلو  دزادرپب  نارگید  هبدناوت  یم  رتشیب  تسا و  رتداتـسا  شناد  نتخاس  راکـشآ  يرگنـشور و  رد  اریز  دـنتفا  یم  تسین 
مشناد و رهـش  نم  دـسیون " : یم  ربمایپ  نابز  زا  هک  دراد  دروخرب  سودرفلا "  شرازگ "  اـب  هدـش  داـی  شرازگ  هزاـت  تسین و  نینچ  تسا 
زا رکبوب  هکدـناسر  یم  ینـشور  هب  نیا  شرد " و  یلع  شـشوپ و  رـس  هنامـسآ و  نامثع  شیاهراوید و  رمع  تسا و  نآ  داینب  ریز  رکبوب ،
هک نیا  يارب  هن  هدوـب  میتـفگ  هچنآ  دـننامه  یهاگدـید  زا  اهنتدـنورب  رد  غارـس  هـک  هدـش  هداد  روتـسد  رگا  سپ  تـسا  رتاـناد  ناـش  هـمه 

هنامـسآ اهراوید و  داینب و  ریز  زا  مادکره  هک  دنناد  یم  همه  يرگنـشور  هب  يزاینچیه  یب  اریز  دشاب  میدرمـشرب  هک  نارگید  زا  رتدنمجرا 
نایاپ  تسا .  رتالاب  رد  زا 

تسرد و ياورپ  هک  هدوـب  وا  ناتـسدمه  يزوـجنبا و  يوـس  زا  اـهنت  هدـش  هدز  مشناد "  رهـش  نم  شرازگ "  هب  هـک  یـشین  دـیوگ : ینیما 
نآ زین  یهورگ  هدرمش و  تسرد  ار  نآ  اراکشآ  ناروشناد  هک  یتسناد  مود  پاچ  زا  ات 81 جرد 6 ص 61  هنرو  دنرادن  ار  نخس  تسردان 

شزرا یب  هرسان  مرد  نوچمه  ار  يزوج  نبا  تشادرب  هدروآ و  نابز  رب  ار  نیشیپ  هتسد  ود  نآ  يرواد  مه  موس  هتـسد  دنناد و  یم  وکین  ار 
دنا .  هتشاگنا 

دـشاب لد  ود  نآ  یگیاپ  یب  یـشزرا و  یب  رد  هچ  هک  تفای  ناوت  یمنمه  ار  رفن  ود  تسا  وا  مود  زیوآ  تسد  هک  زین  سودرف "  شرازگ " 
نیرت گرزب  ياوآ  ربارب  رد  دـنراذگب  ات  دـنا  هتفاب  مهرد  کمک  مک  رت  هزات  ناراگزور  رد  هک  نآ  هب  کیدزن  ینانخـس  یگیاپ  یب  رد  هچ 

دوخ رجح  نبا  و  دنادرگ .  یم  راوتسا  ادیوه و  وا -  رب  دورد  ناگدنورگ -  ياورنامرف  ام  رورس  يارب  ار  هدنیازف  یشناد  يرترب  هک  ناربمایپ 
زاـب نآ  يراوتـساان  یتسـس و  هراـبرد  ار  شیوخ  يرواد  هتـشاگنا و  جرا  یب  هرـسان  مرد  نوـچمه  ار  شرازگ  نآ  هک  تسا  یناـسک  زا  زین 
هبوک هیواعم  نآ "  رگید  زارف  تساهیاپ و  یب  یشرازگ  دسیون : یم  هیثیدحلا "  يواتفلا  دوخ "  شراگن  زا  رد ص 197  هچنانچ  دنا  هدومن 
دراپس یـشومارف  هب  ار  اجنآ  رد  دوخ  يرواد  هک  هتـشاد  شتآ  رب  ندرک  وگم  وگب  رد  یگدندکی  همه ، نیا  اب  درادن  يا  هیاپ  زین  تسانآ " 

درمش یم  شزرا  یب  راوتساان و  ار  هچنآ  و 
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درادنپ .  رکبوب  يرتاناد  رد  راکشآ  يزیوآ  تسد 
ربمایپ هکهدروآ  دوعـسم  نبا  زا  هریجنز  یب  یـشرازگ  سودرفلا "  رد "  یملید  دـسیون : یم  اـفخلا " ج 1 ص 204  فشک  رد "  ینولجع 
ندروآ یب  مه  نآ " و  رد  یلع  نآ و  ششوپ  رس  هنامسآ و  نامثع  نآ و  ياهراوید  رمع  نآ و  داینب  ریز  رکبوب  مشناد و  رهش  نم  تفگ " 

یم دـصاقم " رد "  نآ "  هبوک  هیواعم  نآ و  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  تفگ " : ربمایپ  هک  هدرک  شرازگ  سنا  زا  ناـیجنایم  زاياهریجنز 
تشز .  دنسپان و  نآياهزارف  رتشیب  تسا و  هیاپ  یباه  شرازگ  نیا  همه  نخس ، هاتوک  دسیون :

رکبوب مشناد و  رهـش  نم  دسیون " : یم  اه " ص 73  هنیمز  اه و  هتساوخ  نیرتالاب  بلاطملا =  ینـسا  رد "  توحلا  شیورد  دمحم  دیـس  و 
رجح نبا  دـننام  یـسک  زا  هژیو  تسین  هتـسیاش  ناروشناد  ياه  هتـشاگن  رد  ینانخـس  نینچندرک  داـی  شیاـهراوید "  رمع  نآ و  داـینب  ریز 

نایاپ  تسا .  تشز  یئوا  نوچ  زاو  هدروآ  اه "  هدنراد  زاب  رجاوزلا =  قعاوصلا " و " رد "  ار  نآ  هک  یمتیه 
اـهراوید و داـینب و  ریز  ار  نارگید  دـنراگنایب و  رد "  ار "  وا -  رب  ادـخ  ياـهدورد   - اـم رورـس  هک  دـنام  یمن  نـیا  يارب  یئاـجرگید  سپ 

یئاهرهـش زا  مه  ار  شناد  رهـش  هتفاب  مه  هب  ار  روآ  هدـنخ  ياه  هوای  نیا  هک  يا  هراچیب  دـنزیخرب ، شکمـشک  هب  هاـگنآ  هبوک ، هنامـسآ و 
هتسنادن دنز و  یم  هبوک  اب  ار  نآ  رد  دریگ و  یم  نابیاس  ار  شا  هنامسآ  هدرک  شدرگ  شیاهراوید  نایم  دنیب و  یم  نوریب  رد  هک  هتـشادنپ 

تسد هناگی  تسا  نآ  هزاورد  رهشرد -  نداهن  ماگ  يارب  هار -  اهنت  هچنانچ  دیوگب : دهاوخ  یم  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  هک 
رس يا  هیال  اب  تسا و  وا -  رب  دورد  ناگدنورگ -  ياورنامرف  ام  رورـس  يو  نیـشناج  نامه  هناربمایپ  ياه  شناد  زا  يرادرب  هرهب  ياربرازفا 
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نآ رب  رهـش  راوتـسا  ياهراوید  هکنآ  رگم  تسین  يرترب  چـیه  ار  داینب  ریز  هنرگو  تسا  هدـنایامن  میدرک  داـی  ار  هچنآ  نخـس ، رد  هدیـشوپ 
درادن و نآ  اب  يدنویپ  تسا  رهـش  کی  ناور  ناج و  رد  هک  یئاه  هیامرـس  یلو  دـنامب  رانک  رب  نانزهار  نارگامغی و  دربتـسد  زا  ات  دتـسیاب 

اهرهش زا  شیوخ  راگنا  رد  هچنانچ  هناخ -  هنامسآزا  يرادرب  هرهب 

هحفص 53 ] ] 

دنمزاین ششوپ  رس  هنامسآ و  هب  یئاه  هاگیاج  اهنت  يور  نیا  زا  امرگ ، امرس و  دنزگ  ندنادرگ  زاب  تسا و  نتفرگ  هیاس  يارب  اهنت  هتشاد - 
هب يور  هک  یـسک  یلو  نآ -  دننام  اهارـس و  اه و  هاگـشورف  اه ، هبامرگ  اه ، هناخ  نوچمه  میـشاب -  هتـشاد  نآ  زا  يراگنا  نانچ  هک  تسا 
هب نداهن  ماگ  يارب  درآ  تسد  هب  يا  هرهب  يدام -  يونعم و  دوس  هنوگ  ره  ای  یئاراد  ای  شناد  تسا -  نآ  رد  هچنآ  زا  اـت  درآ  یم  يرهش 

هتـسب زاب و  يارب  زین  ار  هبوک  هدروآ ، رجح  نبا  هک  هنامـسآ ، راوید و  داـینب و  ریز  اـت  تسا  رت  هتـسیاب  رد  سپ  تسادـنمزاین  رد  هب  اـهنت  نآ 
هگنل ود  ره  تسین و  هتسب  هناربمایپ  شناد  هزاوردو  دنیاشگب  ام  يور  رب  ار  رد  میتفوک  ردرب  ارنآ  دوب و  هتسب  نوچ  هک  میهاوخ  یمرد  ندوب 

تسا .  زاب  نایمدآ  يور  رب  هشیمه  يارب  نآ 
دیاب وا  هاگرد  زا  ربمایپ  هاگشیپ  هب  دش  دمآ و  هک  تسین  نیا  اهنت  هدرمش  ردار  یلع  هک  نیا  زا  ربمایپ  تساوخ  هناگیهک  تسا  نشور  هزات  و 
رگم تفرگ  دهاوخن  ماجنا  یئاسر  اب  زین  نیا  دشاب و  وا  يرایهب  دـیاب  يو  شناد  زا  نتفرگرب  يرادرب و  هرهب  دـیوگ  یم  هکلب  دریذـپ  ماجنا 

دشاب .  يو  دزن  رد  دیامنب  هار  نآ  هب  ار  مدرم  دهاوخ  یم  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  هک  ربمایپ  شناد  همه 
رتشیب نخس  نیا  رس  رب  دیامن و  رتراوتسا  هچ  ره  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  تساوخ  ات  هدرمـش  ردنیا  زا  ندرک  رذگ  ار  هار  هناگی  هدمآ و  سپس 

دیآرد .  رد  زا  دیاب  دهن  ماگ  رهش  هب  دهاوخ  هک  ره  هتفگ : هدرشفاپ و 
تسا و وا  دزن  هناربمایپ  شناد  همه  دنرآ ، وا  يوس  هب  يور  دیاب  راچان  هب  مدرم  هک  تسا  يرد  نامه  یلع - ناگدـنورگ -  ياورنامرف  سپ 
ای مدرم  راک  ندنادرگ  ای  اه ، یگنازرف  ای  یئاورنامرفای  اه  يوخ  ای  اهزردنا ، ای  ناشیا  شیک  ياه  نیئآ  زا : دننآ  دـنمزاین  نایمدآ  هچنآ  همه 

نتخادرپ شناد و  نتخاس  راکشآ  يرگنشور و  رد  ینوزفا  تسا ، مدرم  نیرتاناد  وا  ریزگان  سپ  اه .  همانرب  هب  نتـسب  رمک  ای  یـشیدنا  رود 
يوس هب  یناور  ياه  تفایرد  نیرتالاب  هب  ندیسر  ینادان و  ندودز  يارب  نایمدآ  هک  دشاب  ادج  یسک  زادیابن  مه  مدرم  راک  رد  شـشوک  و 

تسین نآ  يارب  اهنت  نیا  دنوشیم و  هدیشک  وا 

هحفص 54 ] ] 

نامرد ار  يدرد  دوخ  هب  دوخ  نخـس  نتخاس  راکـشآ  يرگنـشور و  اریز  تسا -  هتـسیاب  دوخ  هب  دوخ  نخـس ، تخادرپ  يرگنـشور و  هک 
رد هنوگ  نامه  دیدرگ  ناوتان  نآ  خساپ  زا  وا  شناد  هک  داهن  وا  هب  يور  یئاه  يراوشد  نوچ  دوب  نآهب  هتسارآ  هک  مه  یسک  دنک و  یمن 

ودره نیا  دیاب  سپ  دشخب  یهاگآ  ار  نارگید  دناوتب  ات  تسین  وا  نابز  رد  ینادنچ  يرگنشور  يورین  تسا و  رتاناد  هک  یسک  هک  دنام  یم 
كاپ دنوادخ  رب  هک  میسر  یم  ینابرهم "  شنم  نامه "  هباج  نیا  دنسانش و  هناوتشپ  ار  وا  نخس  هدوت ، همه  هک  دشاب  نت  کی  رد  یگژیو 

هب ناربمایپ  نیرت  كاپ  نیـشناج  ود  نارگ و  زیچ  ود  نآرگیدـکی  اب  هک  تسادـخ  دـنمجرا  همان  ياتمه  نامهنت  کـی  نآ  تسا و  هتـسیاب 
زابرـس ندیورگ  زا  دهاوخ  هک  ره  ودورگب  دهاوخ  هک  ره  دنیآرد  وا  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زاو  دـنیآ  یم  رامش 

دنز . 
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هحفص 57 ] ] 

رکبوب يریلد 

هراشا

ص)  ) ربمایپ هک  يرایـسب  ياهدربن  رد  هچرگ  دـناسرب و  اروا  يروالد  هک  میرادـن  تسد  رد  يا  هنومن  شا  یناملـسم  زا  شیپ  هفیلخ  نیا  زا 
نادواج خـیرات  هحفـص  رب  هک  یتماقتـسا  ناشن  هن  درک و  ناوت  غارـس  اه  نآ  ردوا  يریلد  زا  يا  هناشن  هن  مه  زاب  تفای  روضح  زین  وا  تشاد 

رمع شتـسود  نوچمه  زین  وا  يرآ  دشاب ، مهم  عوضوم  نیازا  يا  هشوگ  هدنیامن  هک  نینوخ  ياه  هاگ  دربن  نآ  رد  هاتوک  یماگ  هن  دنامب و 
لوسر دنا : هتفگ  سابع  رـسپ  یلع و  تخیرگ .  يدوهی  بحرم  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  ندـش و  وربور  زا  ربیخ  دادـیور  رد  باطخ  نب 
ودروخ تسکش  زین  وا  داتسرف  مهم  نیمه  هبار  رمع  ادرف  تشگرب  ناهارمه  اب  دروخ و  تسکـش  وا  داتـسرف و  ربیخ  هب  ار  رکبوب  ص )  ) ادخ

ار .  وا  شنارای  مه  دوب و  هتفایوسرت  ار  شنارای  وا  مه  هک  ارچ  تشگرب 
رگم تسا  حیحـص  لاجر  زا  رازب  دانـسا  لاجر  دنا و  هدروآ  رازب  یناربط و  میناوخ  یم   9 دـئاوزلا 124 -  عمجم  رد  هکنانچ  ار  قوفتیاور 

هدروآ و فقاوم  رد  زین  یجیا  دضع  یـضاق  ار  ربیخ  زوررد  درم  ود  نآ  نتفای  تسکـش  هدش ، هدرمـش  قودص  هک  نمحرلا  دبع  نب  دمحم 
مه يواضیب  یضاق  میناوخ  یم  علاطم  رد ص 483  هچنانچ  3)و  فقاوم 276 : حرـش   ) دنا هتفاین  یهار  نآ  هب  فارتعا  زج  زین  يو  ناحراش 

تسا .  هدروآ  ار  نآ  راونالا  علاوط  رد 
یـسک هب  ار  گـنج  ملع  ادرف  ناـشنتخیرگ : زا  سپ  تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  نخـس  دراد  یم  رب  هدرپ  زور  نآ  رد  ودـنآ  نتخیرگ  زا  هچنآ 

یم يزوریپ  هب  ار ) اـم   ) وا تسد  هب  ادـخ  دـنراد  یم  تسود  ار  واشلوسر  ادـخ و  دراد و  یم  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوـخ 
ار دـمحم  يور  هک  نآ  هب  دـنگوس  رگید : ترابع  رد  تسا و  اپ  ریزگاـن  هدـننک  تخاـت  رگید : تراـبع  رد  تسین و  مه  اـپ  زیرگ  دـناسر و 

هک داد  مهاوخ  يدرم  هب  ار  نآ  یتسار  یترابع : رد  دزیرگن و  هک  داد  مهاوخ  يدرمب  ار  نآ  تشاد  یمارگ 

هحفص 58 ] ] 

ددرگ .  یمن  رب  تشپ  هب  یترابع : رد  دزاس و  حتاف  ار  وا  ادخ  ات  ددرگن  رب 
دیوگ : یم  يو  هب  بوسنم  هیولع  هدیصق  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

تسا  هانگ  نتخیرگ  دنتسناد  یم  هک  نآ  اب  دنتخیرگ  دندوب و  يو  زا  شیپ  هک  ار  ود  نآ  منک  یمن  شومارف  مربب ، دای  زا  ار  هچ  ره  " 
دندوب  هتشادرب  نانآ  هک  ار  گرزب  قریب 

دوب  هتفرگ  رب  رد  يراوخ  زا  یشوپور 
دنار  ار  ود  نآ  یسوم  ناوریپ  زا  کت  زیت  یناوج 
ندرگ زارد  یبسا  تشاد و  دنلب  يریشمش  تماق و  هک 

دنکارپ  یم  يوس  ره  هب  ار  گرم  يو  هزین  ریشمش و 
تخورفا یم  شتآ  شا  هزین  هدنب  دنب  وریشمش  ماین  و 

؟ هدش درز  زبس و  شیاه  قاس  يراهب  هایگ  ندروخ  رپ  زا  هک  یغرم  رتش  ندیود  ای  دوب  ود  نآ  ندیود  نآ  ایآ 
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؟ هدرورپ زان  هب  هرهچ  هدرک و  گنر  نخان  نانز  زا  ای  دندوب  نادرم  زا  یناوتان -  یلدمک و  نآ  اب  ود -  نآ  یتسار  ایآ  و 
دنراد یم  نمشد  همه  ار  گرم  هک  مراد  یم  روذعم  ار  امش 

تسا  ینتشاد  تسود  سک  ره  ناج  رد  ناج ، نتشادهاگن  و 
دراد یم  شوخان  ار  گرم  هزم  تسا  وا  يایوج  گرم  هک  سکنآ 

ددرگ .  نآ  يایوج  دوخ  هک  دیآ  شوخگرم  زا  ار  وا  هنوگچ  سپ 
تسا هفیلخ  ندیسرت  ناتساددنک  یم  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  ام  هچنآ  " 

هحفص 59 ] ] 

زا ار  ربمایپرما  تفلاخم  وا  دشکب و  ار  يو  ات  دومرفب  ار  رکبوب  ص )  ) ادخ لوسر  دوب و  زامن  هب  شرـس  یحالـس  چیه  یب  هک  هیدـثلا  وذ  زا 
دید  یهاوخ  الصفم  هللا  ءاشنا  هک  هدروآ  یئاهرذع  هتشگرب  ص )  ) يو دزن  هب  درمش و  رت  ناسآ  درم  نآ  نتشک 

تسا مدرم  نیرتریلد  رکبوب  یلع ، یهاوگ  هب 

هراشا

رب مه  یثیدح  هراب  نیا  رد  هدرمش و  رتریلد  هباحـص  همه  زا  ار  وا  شنارکفمه  زین  هباحـصلا " و  نیب  هلـضافملا  باتک "  رد  مزح  نبا  يرآ 
زوریپ وا  رب  رگممدشن  وربور  سکچیه  اب  نم  تفگ  وت  دـنتفگ  تسیک ؟ مدرم  نیرتریلد  دـینک  هاگآ  ارم  تفگ  هک  دـنا  هتـسب  نینموملاریما 

ص)  ) ادـخ لوسر  يارب  ردـب  زور  رد  اـم  اریزرکبوـبا  تفگ : تسیک ؟ میناد ، یمن  دـنتفگ  تسیک ؟ مدرم  نیرتریلد  دـیئوگب  ارم  یلو  مدـش 
راک نیا  يارب  سکچیه  ادخ  هب  دنکن ؟ وا  گنهآ  ناکرـشم  زا  یـسک  ات  دـنامب  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هک  تسیک  میتفگ  میداهن و  یجدوه 

وا سپ  درک  يو  گنهآ  وا  رگم  درکن  ترضح  گنهآ  سکچیه  داتسیا و  ادخ  لوسر  رس  رب  هدیشک  ریـشمش  ابهک  رکبوب  رگم  دماین  شیپ 
ثیدحلا  تسا .  مدرم  نیرتریلد 

نادنمـشناد هعماـج  هب  ار  نآ  هدـنزاس  اـت  دـندرک  یم  تیاور  شدانـسا  اـب  ار  نآ  هتخادـناین و  ار  یگتخاـس  تیاور  نیا  دنـس  ناـنیا  شاـک 
دنـس رد  هتفگ  هدرمـش و  فیعـض  هدروآ و   - 9 : 461 دـئاوزلا -  عـمجم  رد  ارنآ  دنـس  نودـب  یمثیه  ظـفاح  هک  سب  نیمه  میناسانـشب و 

تسه .  سانشان  کینآ 
نب دعس  دوب و  جدوه  رد  ردب  زور  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدروآ  يو  هچ  دنک  یم  بیذکت  ارنآ  زین  قاحسا  نبا  زا  یحیحـص  تیاور  هزات  و 
ادخ لوسر  زا  يرادساپ  هب  دندوب  هداتسیا  راصنا  زا  یهورگ  اب  دوب  نآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یجدوه  هناتسآ  رد  تسد  هبریـشمش  ذاعم 

دزاتب يو  رب  نمشد  هکنآ  میب  زا  (ص )
زا یکی  ص )  ) ترـضح ياهراد  ریگ و  زا  کی  ره  رد  هکلب  ردـب  زوررد  اـهنت  هن  هدوب و  رکبوب  هژیو  هن  ص )  ) ربماـیپ زا  یناـبهگن  یهگناو 

ار وا  زا  ینابهگن  شنارای 

هحفص 60 ] ] 

رکبوبا اب  هریس ج 3 ص 353 -  رد  یبلحهتفگ  هب  نآ  زور  رد  دوب و  ذاعم  نب  دعـساب  راک  نیا  ردب  بش  رد  هکنانچ  تفرگ  یم  ندرگ  هب  - 
یکی رد  ترضحهک  یبش  رد  هبعـش و  نب  هریغم  اب  هیبیدح  زور  رد  ماوع و  نب  ریبز  اب  قدنخ  زور  رد  هملـسم و  نب  دمحم  اب  دحا  زور  رد  و 
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دبع نب  ناوکذ  صاقو و  یبا  نب  دعـس  لالب و  اب  يرقلا  يداو  رد  يراصنا و  بویا  وبا  اب  تسب  یئوشاـنز  نامیپهیفـص  اـب  ربیخ  ياـه  هار  زا 
يونغ .  دثرم  یبا  نبا  اب  نینح  هثداح  بش  رد  سیق و 

وت دنوادخ  و  سانلا =(  نم  کمصعی  هللا  دش و  لزان  هیآ  نیا  هک  عادولا  هجح  رد  ات  دوب  ياج  رب  نانچمه  يو  زا  يرادساپ  رد  هویش  نیا  و 
میریذپب هدمآ  رکبوب  نداد  ساپ  هرابرد  ار  هچنآ  مه  رگا  سپ  دـش  كورتم  نتفرگ  نابهگن  هک  دـش  نیا  دراد ) یم  هاگن  مدرم  دـنزگ  زا  ار 

دوب .  دهاوخ  نارادساپنیا  زا  یکی  دننام  مه  وا  هزات 
رترب و وا  زور  نآ  رد  سپ  هتـشادیگرزب  تیمها  ناـنچنآ  ردـب  زور  رد  رکبوـب  راـک  دـشاب و  تسرد  دـنا  هتـسب  یلع  هب  هک  نخـس  نآ  رگا 

یف اومـصتخا  نامـصخ  ناذه  دمآ : هیآ  نیا  ناشیاهرابرد  هک  هدیبع  هزمح و  یلع و  ات  دـیآ  دورف  شا  هرابرد  نآرق  هیآ  هک  دوب  رتهتـسیاش 
 . دنرگیدکی نمشد  تفلاخم و  دنتـساخرب  دربن  هب  مه  اب  ادخ  نید  رد  هک  نارفاک -  زا  يرگید  نانموم و  زا  یکی  هورگ -  ودنیا  مهبر =( 

هیآ 19) جح  هروس 
هللا اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  تفای : یمن  صاصتخا  هدیبع  هزمح و  یلع و  شیاتـس  هب  ریز  هیآ  دوب  تسردرادنپ  نآ  رگا  زین  و 

یتسار هب  دنتسب  نامیپ  دنوادخ  اب  ار  هچنآ  هک  ینا  ینادرم  نانموم  زا  یخرب  هیآ =(  نایاپ  ات  هیلع 

هحفص 61 ] ] 

هیآ 23 ) بازحا  دندرک .  افو 
اب دوخ و  يرای  اب  هک  تسا  يدنوادخ  وا  نینموملاب =(  هرـصنب و  كدـیا  يذـلا  وه  دـش : یمن  لزان  یلع  نینموملا  ریما  هرابرد  هیآ  نیا  زین 
وا هرابرد  ناربمایپ  نیرت  گرزب  نابز  زا  میدروآ  ات 51  مود ص 46  دلج  رد  هچنآزین  و   ) 62 لافنا : هروس  درک .  دییات  ار  وت  نانموم  تسد 

دش .  یمن  دراو 
زا یسک  هللا =(  هاضرم  ءاغتباهسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  هک : دش  یمن  صوصخم  هیآ  نیا  رد  دوجوم  ياه  شیاتـس  هب  یلع  انالوم  مه  و 

دوخ ج 3 ص 21 ریـسفت  رد  یبطرق  هچنآرباـنب  هک   ) هرقب 207 هروس  دـشورف .  یم  ار  شیوخ  ناج  ادـخ  يدونـشخ  يارب  هک  تسه  مدرم 
تسا هدمآ  دورف  یلع  زا  شیاتس  رد  هیآ  نیا  میدنار -  نخس  نآ  هرابرد  الـصفم  مود  پاچ  زا  ات 49  مود ص 47  دلج  رد  زین  ام  هدروآ و 

. 
تفگ : یم  ردب  زور  رد  هک  ناوضر -  دنوادخ -  يدانم  زین  و 

تسین  راقفلا  وذ  زج  يریشمش  " 
 " هن یلع  زجيدرمناوج  و 

گرزب و ربمایپ  ياهدربن  ایآ  یهگناو  درادرب  دوبهتشادهاگن  ص )  ) ادخلوسر رس  رب  هک  وا  ریـشمش  رکبوبا و  مان  هب  هزاوآ  هک  دوب  نآ  قح 
گرزب ربمایپ  جدوه -  دنوادخ  ایآ  و  اه ؟ گنج  رگید  رد  هن  دوب و  ردب  رد  طقف  جدوه  ایآ  ؟و  دوب ردـب  هب  رـصحنم  وا  نینوخ  ياه  گنج 

 " دوخ ینیـشناج  هب "  ار  شتـسود "  داهن و "  یم  نادیم  هب  ياپ  دوخ  ای  دمآ ؟ یمن  رد  نادـیم  هب  هاگچیه  ودوب  دوخ  جدوه  رد  هشیمه  - 
تشاذگ ؟ یم  جدوه  رد 

نیرتروـالد هک  هفیلخ  نآ  رگم  ددرگن ؟ رب  تشپ  هب  هـک  دـیدرگ  اـپ  ریزگاـن  نازاـت و  یئوـجگنج  دـنمزاینربیخ  زور  رد  گرزب  ربماـیپ  ارچ 
يدرم هب  ار  دوخ  مچرپ  ص )  ) ربمایپ دنسیون  یم  ناخروم  هک  دراد  ینعم  هچ  دوب ؟ هدنزاتن  اپ و  زیرگ  رگم  ای  تشادن ؟ روضح  دوب  نامدرم 
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نیا ایآ  تشگرب  تخاسن و  يراک  وا  درپس و  نارجاهم  زا 

هحفص 62 ] ] 

ادخب .  هن  دنا ؟ هدوب  سانشان  شتسود  درم و 
هب ات  دنتـسکش  مهرد  ار  راصنا  هدـش و  نوریب  رـس  ای  يرادولج  اـب  دوهی  هاپـس  ياـه  ناـکی  هک  زور  نآ  رد  دوب ؟ اـجک  مدرم  نیرتریلد  نیا 

؟ دیدرگ نیگهودنا  هک  دمآ  نارگ  ص )  ) ادخ لوسر  رب  نادنچ  نیا  دندیسر و  ص )  ) ادخ لوسر  هاگیاج 
هنیدـم رد  شدرد  مشچ  يارب  هک  داتـسرف  یلع  غارـس  هب  ار  عوکا  نب  هملـس  زور  نآ  ارچ  دوب  ترـضحنآ  اب  مدرم  نیرتریلد  نیا  هکنآ  اـب  و 

: درک رپ  نخـس  نیا  اب  ار  اه  شوگ  ص )  ) ربمایپ ات  دروآ  تفرگ و  اريو  تسد  هدش  وا  دزن  هب  هملـس  دـید و  یمن  ار  شیاپ  يولج  هدـنام و 
داد .  مهاوخ  هدنزیرگان  هدنز و  ات  يدرمهب  ار  ملع 

رد دـیگنجب  رتتخـس  هچ  ره  داـهن و  هاـگدربن  هب  ياـپ  دوخ  ربماـیپ  هک  هاـگ  ناـمه  دوب ؟ جدوه  رد  مه  ربـیخ  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
هزین و وا  تسد  رد  برظماـن و  هب  دوب  راوسیبـسا  رب  تشاد و  رـس  ربمه  ار  نآ  نیریز  هرز  دوـخ و  هـالک  دوـب و  هدیـشوپ  هرز  ود  هکیلاـح 

( هدمآ  3 یبلح 93 /  هریس  رد  هکنانچ   ) دوب يرپس 
هب دـناسرب و  ادـخ  لوسر  هب  ار  دوخ  تسناوت  نمـشدهک  ناـحتما  ـالب و  زور  ناـمه  دوب ؟ جدوـه  رد  مه  دـحا  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 

تسد وا  دوش و  ناور  شیور  رب  نوخ  دنادرگ و  هتـسخ  ار  وابل  دنکـشب و  شیور  رد  دروخب و  شنادند  هب  ات  دنک  باترپ  گنـس  شیوس 
يوسب ار  ناشیا  وا  هکنآ  اـب  دـندرک  نیگنر  نوخ  زا  ار  ناـشربمایپ  هرهچهک  یهورگ  دـنوش  یم  راگتـسر  هنوگچ  دـیوگب  دـشک و  نوخ  رب 

ناشراگدرورپ

هحفص 63 ] ] 

دناوخ .  یم 
رد نم  دنتـشاذگ  اـهنت  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  دـحا  زور  رد  مدرم  نوچ  یلع  هتفگ  هب  هکيزور  ناـمه  دوـب  جدوـه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 

هچنآ يارب  ادخسپ  منیب  یمن  ار  وا  هک  مه  ناگتشک  نایم  دزیرگ و  یمن  وا  ادخ  هب  متفگ  مدیدنار و  ص )  ) ادخ لوسر  متسیرگن  ناگتشک 
موش هتـشک  ات  منک  دربن  نادـنچ  هک  تسین  يراـک  نیا  زا  رتهب  نم  يارب  نونکا  هدرب و  نامـسآ  هب  ار  شربماـیپ  وهتفرگ  مشخ  اـم  رب  میدرک 
نامه رد  مدید .  ناشیا  نایم  ار  ادخ  لوسر  ناهگان  دـندرک و  زاب  هار  نم  يارب  اتمدرب  هلمح  نمـشد  هب  هتـسکش و  ار  مریـشمش  هتـسد  سپ 
تشادن .  ربار  وا  لیئاربج  زج  سکچیه  دنکفا و  نیمز  رب  ار  وا  هک  دوب  تخس  نادنچ  یمخز  ره  هک  دروخ  مخز  یلع 16  هک  دوب  زور 

 "4 هباغلا 20 /  دسا  " 
رد هتـسنادان  ناناملـسم  ات  دوب  هدنک  رماع  وبا  هک  داتفا  یئاه  لادوگ  زا  یکی  رد  ادخ  لوسر  هک  زورنامه  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ای 

داتسیا 0 ياپ  رب  ات  تفرگرب  درک و  دنلب  ار  وا  هحلط  وتفرگ  ار  ص )  ) وا تسد  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  دنتفا 0  نآ 
يرگید لوضفلا و  تاذ  مان  هب  یکی  هدیـشوپ  هرز  هد  دـندید  هاگدربن  ردار  ادـخ  لوسر  هک  يزور  نامه  دوب  جوه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 

هیدعس .  يرگید  لوضفلا و  تاذ  یکی  دوب  هدیشوپ  هرز  ود  هک  نینح  زور  رد  زین  و  هضف ،
 2 ناقرز 24 /  زا  بهاوم  حرش 

رود وا  زا  ار  همه  دـنزگ  دـنوادخ  هک  دروـخ  ربماـیپ  هرهچ  هب  ریـشمش  مخز  داـتفه  هک  يزور  نآ  رد  دوـب  جدوـه  رد  مدرم  نـیرتریلد  اـیآ 
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تشاد ؟
1 هیندللا 124 /  بهاوم 

هحفص 64 ] ] 

، هناجد وبا  هحلط ، ریبز ، یلع ، دـندرک : تعیب  ربمایپ  اب  يزابناج  گرم و  يارب  رفن  تشه  هک  زور  ناـمه  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
هب  ) ار ناشیا  دـنتخیرگ ) یم  هک   ) نارگید لابندهب  ادـخ  لوسر  فینح و  نب  لهـس  تباث ، نب  مصاـع  رذـنم ، نب  باـبح  همـص ، نب  ثراـح 

دناوخ .  یم  يرای )
يزیرقم ص 132 زا  عاتما 

کی زا  هشرخ  نب  کلام  هناجد  وباو  درک  یم  يرادساپ  ادخ  لوسر  زا  يوس  کیزا  یلع  هک  زور  نامه  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 
یئوگ هک  دـنار  یم  درک و  یم  عمج  ار  ناکرـشم  نانچ  رذـنم  نب  باـبح  درک و  یمعاـفد  یهورگ  ربارب  رد  صاـقو  یبا  نب  دعـس  يوس و 

دنار .  یم  ار  نادنفسوگ 
يزیرقم ص 143 زا  عاتما 

یلع لاـبند  هب  تسـشن و  راـصنا  ملع  ریز  ص )  ) ادـخ لوسر  دـش و  هتخورفا  گـنج  شتآ  هک  زور  نآ  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
هدننک .  درخ  نکش و  نمشد  درم  منم  تفگ  یم  دمآ و  یم  یلعو  ایب  هک  داتسرف 

مک رتخد  تفگ  داد و  همطاف  شرتخد  هب  ار  شریـشمش  دیـسر و  شا  هداوناخ  هب  ادـخ  لوسر  هک  يزور  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 
رپس یلع  هک  زور  نامه  دشن ) دـنک   ) درک راتفر  یتسار  يور  زا  نم  اب  ریـشمش  نیا  زورما  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  يوشب  نیا  يور  زا  ار  نوخ 

شرـس رب  اربآ  تسـشب و  شا  هرهچ  زا  ار  نوخ  سپ  دشونب ، ات  دروآ  ص )  ) ادخ لوسر  يارب  درک و  رپ  دوب  لادوگ  رد  هک  یبآ  زا  ار  دوخ 
داتسیا  نوخ  ات  داهن  نآ  رب  دنازوسب و  تفرگرب و  ایروب  زا  يا  هراپ  (ع ) همطاف تخیر و 

درک .  رپ  ار  اضف  لیئربج  زاوآ  هک  هاگ  نامه  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 

تسین  راقفلا  وذ  زج  يریشمش  " 
 " هن یلع  زج  يدرمناوج  و 

هحفص 65 ] ] 

دورس : نینچ  تباث  نب  ناسح  هک  يزور  يدوب  جوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 
دندوب :-  هتفرگ  ار  لسرم  ربمایپنوماریپ  ناناملسم  دوب و  هدشن  رب  رابغ  درگ و  هکیلاح  رد  داد -  زاوآ  اراکشآ  لیئربج  " 

تسین  راقفلا  وذ  زج  يریشمش  )
 " هن یلع  زجيدرمناوجو 
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نوریب هتفاکش  نادند  هتسکش و  یناشیپ  یمخز و  هرهچ  اب  ص )  ) ترضحهک دوب ؟ جدوه  رد  مه  دسالا  ءارمح  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 
دوب هدش  هدنک  شیوناز  ود  تسوپ  هدـیبوک و  مهرد  هئیمق  نبا  هبرـض  زا  شتـسار  هناش  هتـسخ و  نورد  زا  وا  نیریز  بل  هکیلاح  رد  دـش و 

لسلسم 553) هرامش  دعس  نبا  تاقبط  )
دـنتخیرگ و (ص ) ربمایپ درگ  زا  مدرم  همه  دـش و  هتخورفا  گنج  شتآ  هک  هاـگ  ناـمه  دوب  جدوه  رد  نینح  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
دـندوب و وا  يور  شیپ  رد  ود  نیا  هـک  ساـبع  بلاـطیبا و  نـب  یلع  نارگید : زا  یکی  نایمـشاه و  زا  رفن  هـس  نـت   4 رگم دنامن  وا  اب  یـسک 

رگم درکن  ص )  ) وا گنهآ  ناکرـشم  زا  سکچیه  دوب و  وا  پچ  تمـس  مه  دوعـسم  نبا  هتفرگ و  ار  وا  بکرم  راهم  ثراح  نب  نایفـسوبا 
( 3 یبلح 123 /  هریس   ) دش هتشک 

درگ و درک و  یم  لـمح  ار  قدـنخ  كاـخ  دوخ  ناراـی  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دوب ؟ جدوه  رد  مه  بازحا  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
تفگ : یم  دوب و  هدناشوپ  ار  شمکش  يدیفس  كاخ 

میتفای .  یمن  ار  تسار  هار  ام  يدومن  هار  ار  ام  وت  رگا  ایادخ  راب 
میدرازگ  یم  زامن  هن  میداد و  یم  هقدص  هن 

نوچ دنتفرگ و  شیپ  رد  ام  اب  تشز  يراتفر  نانیا  یتسار  هب  راد ، راوتسا  ار  ام  ماگ  میدروخرب  نمشد  هب  نوچ  تسرفورف و  ام  رب  یـشمارآ 
میتفریذپن .  ام  دندرکبوشآ  گنهآ 

ریثک 96/4) نبا  خیرات  لسلسم 575 ، هرامش  دعس  نبا  تاقبط 

هحفص 66 ] ] 

یلعراک یترابع : رد  سنا و  نج و  تدابع  زا  تسا  رتهب  یلع  هبرـض  تفگ : ص )  ) ترـضح هک  يزور  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
زور ات  نم  تما  ياهراک  زا  دوب  رترب  دو  نب  ورمع  اب  یلع  ندـش  وربور  یتراـبع : رد  سنا و  نج و  تداـبع  زا  تسا  رترب  ورمع  نتـشک  رد 

زیخاتسر
رد هک  یناکرـشم  بناج  زا   ) دمآ نادـیم  هب  رکب  یبا  نبا  نمحرلا  دـبع  هک  هاگ  نامه  داد ، دـحا  زور  رد  یـشیامن  رکبوب -  درمنآ -  يرآ 

تفگ : تخادرپ و  یناوخ  زجر  هب  هاگنآ  دگنجب و  نم  اب  تسیک  تفگ  و  دوب ) ناشنایم 
کتزیت راوهر و  بسا  رازفا و  گنج  زج  هب  تسا  هدنامن  چیه  " 

. " دزاس دوبان  ار  هارمگ  ناریپ  هک  يریشمشو 
تفگ : تخادرپ و  یناوخ  زجر  هب  سپس  ریپ  نآ  منم  تفگ  تساخرب و  ضر )  ) رکبوب سپ 

نم رهوگ  شیک و  رگم  تسا  هدنامن  چیه 
مهد .  ماجنا  ار  مدنگوس  نآ  يرای  اب  هک  يریشمش  و 

عاتما ص 144  متشگ .  یمن  رب  يدوبن  مردپ  وت  رگا  تفگ  وا  هب  نمحرلا  دبع 

جدوه هب  لالدتسا 

دلاخ نب  دمحا  يدواد و  رکبوبا  هک  دندوب  وا  دزن  زین  یهورگ  دوب و  ردب  هدنسیون  وا  مدوب و  نودبع  نب  نسحلاوبا  دزن  نم  تفگ : یلماحم 
يدواد سپ  هتـشون -  هک  اجنآ  ات  هدرک  دای  رکبوب  یلع و  يرترب  رد  ار  يدواد  اب  شیوگتفگ  ناتـساد  سپ  دوب -  ناشیا  نایم  زین  یئارداـم 

دـحا و رد  مه  مسانـش و  یم  ردـب  رد  مه  ار  وا  هاگیاج  ادـخبنم  متفگ  مینک  دای  هماع  نیا  اـب  ار  یلعتاـماقم  میناوت  یمن  اـم  ادـخب  تفگ 
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نم يارب  ار  دوس  نیا  یسانش  یمرگا  تفگ  ربیخ .  زور  رد  مه  نینح و  زور  رد  مه  قدنخ و 
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تفگ مراد  یم  اوشیپوا  رب  ار  رمع  رکبوب و  هک  تسا  اه  نامه  هب  هجوت  اب  مسانش و  یم  متفگ  يرادب  اوشیپ  رمع  رکبوب و  رب  ار  وا  هک  دراد 
رتهم و رگا  دـش و  یم  هدرمـش  سیئرو  رتهم  ياـج  اـجنآ  دوب و  جدوه  رد  ص )  ) ربماـیپ اـب  ردـب  زور  رد  رکبوب  هک  اـجنآ  زا  متفگ  هنوگچ 

دور .  یمن  نایم  زا  رگشل  وا  نتفر  نایم  زا  اب  هک  تشاد  ار  وجگنج  کی  ماقم  یلع  دروخ و  یم  تسکش  رگشل  دورب  نایم  زا  سیئر 
راب نیتسخن  هک  یسک  منامگب  دنا و  هدروآ  6 مظتنملا 327 /  رد  يزوج  نبا  زین  و  ج 8 ص 21 -  دوخ -  خیرات  رد  بیطخ  ار  شرازگ  نیا 

هدرـشف رد  هک  دـشابظحاج  هدرمـش  رترب  ار  رکبوب  نآ ، نتفرگ  زیوآ  تسد  جدوه و  هیـضرف  ندیـشک  شیپ  اـب  هدروآ و  ار  نخـس  نیا  ربون 
نایم زا  اه و  گنج  ماک  رد  تسا  وا  نتفر  ورف  دـنا  هدرمـش  رترب  ار  یلع  هک  یناسک  لیلد  رت  گرزب  ص 10 - دسیون -  یم  هینامثع  باتک 

تخـس زا  رگا  نانآ  ندرک  دوبان  ندیود و  ناریلد  رـس  رب  ریـشمش  اب  اریز  تسین  ینادنچ  يرتربزین  راک  نیا  رد  هک  ناریلد ، نانگمهندرب و 
دمحم هناجد و  وبا  ریبز و  هک  دـیآ  یم  مزال  دـیآ  رامـش  هب  یئاوشیپو  تسایر  رب  يا  هناشن  دـشاب و  اه  يرترب  نیرتگرزب  اه و  تنحم  نیرت 

تشکن و ار  درم  کی  زجب  دوخ  وا  اریز  هتشادن  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنشاب  هتشاد  یتلیضف  نانچ  کلام  نب  ءارب  ءارفع و  نبا  هملـسم و  نب 
وا اب  مه  رکب  وبا  درب و  یمرس  هب  جدوه  رد  ناشیا  زا  رانک  رب  هکلب  تخیماین  ناگدنزات  فوفـص  اب  داهنن و  نادیم  هب  ياپ  دوخ  ردب  زور  رد 

یمن هک  تسه  مه  یسک  هاپس  رد  وا  زا  رترب  یلو  دنکفا  یم  كاخ  هب  ار  ناناولهپ  دشک و  یم  ار  نانگمه  ریلد ، درم  هک  یناد  یم  وت  دوب و 
یفیاظو ار  اسور  اریز  تفرگ  هرهب  وا  رظن  هشیدـنا و  زا  دـیاب  گنج  راک  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  ای  سیئر  هک  ارچ  دـگنج  یمن  دـشک و 

هب نتخادرپ  تالیکـشت و  رب  تراظن  روما ، هرادا  هناگرزب ، ياه  يراتفرگ  تالکـشم ، لح  اهراک ، هب  یگدیـسر  ) دنرادن نیریاس  هک  تسه 
وا هب  نتـسیرگن  اب  ناـیوجگنج  تسا  وا  تسد  هب  راـک  شدرگ  وا و  یپ  رد  همه  مشچ  هک  تسا  یـسک  سیئر  زین  و  ریطخ ) فیاـظو  رگید 

وا يارب  دنکن  مه  يراک  چیه  رگا  دروخ و  یم  تسکش  وا  مان  اب  نمشد  دنبای و  یم  یئانیب  يرای و 
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همه رگا  تسا و  وا  اب  ینیـشن  بقع  هانگو  درادن  يدوس  چیه  ناشیا  يرادیاپ  دننک  يرادـیاپ  مه  هاپـس  همه  دزیرگب  وا  رگا  هک  سب  نیمه 
زج ار  تسکـش  ويزوریپ  هک  تسا  نیا  تسا  وا  نآ  زا  تلود  دوش و  یم  زوریپ  درادـهاگن  ار  تیعقوم  وا  دـنناشک و  یهابت  هب  ار  راک  هاپس 

دربن شالت و  زا  تسا  هدوب  رتشیب  جدوه  رد  ادخ  لوسر  رانک  نداتسیا  اب  رکبوب  يرترب  ردب  زور  هک  دش  نشور  سپ  دنهد  یمن  دانسا  وا  هب 
نایاپ .  دنکفا .  كاخ  هب  ار  شیرق  ناناولهپ  هک  زور  نآ  رد  یلع 

ظحاج خساپ  رد  یفاکسا  نخس 

رفعجوبا هک  یخـساپ  هب  مینک  یم  افتکا  مینیب و  یمن  مه  ندرک  رت  بل  هب  يزاین  اـم  هتفاـب  مهرد  ياـه  هناـسفا  نیا  خـساپ  رد  دـیوگ : ینیما 
دسیون : یم  وا  در  رد  هداد و  يو  هب  یفوتم 240  يدادغب  یلزتعم  یفاکسا 

يور زا  ار  نانخـس  نیا  رگا  هتبلا  دـیامن ، یم  هرهب  یب  درخ  زا  هک  دـنچ  ره  هتفای  يا  هرهب  يروآ  ناـبز  زا  ظـحاج  ناـمثع  وبا  هک  یتسار  هب 
هدروآ و نابز  رب  اسر  واویـش  نانخـس  روز ، اب  هک  دشاب  هتـساوخنو  هدوبن  ینارپ  هدوهیب  يرگیزاب و  گنهآ  هب  اهنت  هتفگ و  دـج  هب  داقتعا و 

دناد یمن  ناـمثع  وبا  اـیآ  دـهد  شیاـمن  ار  ندرک  وـگم  وـگب  رد  دوـخ  یئاـناوتو  یـشوه  زیت  یئوـگ و  اویـش  يزارد و  ناـبز  يدـنمورین و 
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لد دـیرپ و  اه  هلک  زا  درخ  هک  دومن  يرادـیاپ  یعقاوم  رد  تفر و  ورف  اه  گنج  ماک  رد  دوخ  دوب و  مدرم  نیرتریلد  ص )  ) ادـخ لوسرهک 
وبا هحلط ، ریبز ، یلع ، نتراهچ -  زج  دنتخیرگ و  ناناملـسم  همه  هکنآ  زا  سپ  داتـسیاب و  دـحا  زور  رد  هکنانچ  دـمآ ؟ ناکت  هب  تخـس  اه 

تسکشب شنامک  هتشگرب  ياهرـس  دش و  یهن  شناد  ریت  ات  درک  يزادناریت  نادنچ  تخادرمپ و  گنج  هب  وا  دنامن  يو  اب  یـسک  هناجد - 
یم روط  ره  تفگ  دسر  یمن  هز  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  وا  دـنک و  تسرد  ار  نآ  هز  دومرفب  ار  نصحم  نب  هشاکع  سپ  تخیـسگ  نآ  هزو 

نامک هتشگرب  ياهرس  رود  ار  نآ  زا  بجو  کی  دیسرب و  ات  مدیشک  نادنچ  تخیگنارب  قحب  ار  وا  هک  یئادخب  تفگ : هشاکع  ناسرب  دوش 
ار نآ  سپس  مدیچیپ و 
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زا یکی  یهاوخ  رگا  دنتفگ  باحصا  دش  وربور  هک  فلخ  نب  یبا  اب  تسکش ، مهرد  شنامک  مدید  ات  تخادنا  یم  ریت  نانچمه  تفرگب و 
هب ار  رتش  یئوگ  هک  داد  یتخس  ناکت  نانچ  ار  باحصا  سپـس  تفرگ و  تمـس  نب  ثراح  زا  ار  هبرح  تفریذپن و  یلو  دنک ، وا  گنهآ  ام 
واگ لثم  هک  دز  نانچ  هبرح  اب  ار  وا  ترـضح  و  مدیـشک ، رپ  میدش و  هدنکارپ  سگمو  روم  دننام  وا  درگ  زا  ام  سپ  دنتفگ : دنروآ .  ناکت 
یم رود  هک  مدنآ  هیآ : نیا  رگم  دوبن  ار  وا  ناشیا  ندرک  اهر  شنارای و  زیرگ  ماگنه  رد  وا  يرادیاپ  رب  يا  هناشن  چـیه  رگا  داتفا و  دایرف  هب 
يو اریز  هتخیرگن  هدنام و  رادیاپ  وا  دـناسرب  هک  دوب  سب  نیمه  دـناوخ  یم  ار  امـش  ناتلابند  زا  ربمایپ  دـیتشادن و  هجوت  یـسک  هبو  دـیدش 

ناگتـسباو ناگتــسب و  زا  سک  هـن  اـب  نـینح  زور  رد  مـه  دـنتخیرگ و  یم  دـندش و  یم  رود  هجوـت  یب  ناـشیا  هدوـب و  ناـنآ  یپ  رد  (ص)
یلع ودوب  هتفرگ  ار  شرتـسا  هناـهد  ساـبع  دـندوب  هتفرگ  ار  وا  درگ  نت  هن  نآ  دـنتخیرگ و  نیملـسم  همه  هکنآ  اـب  دـنام  رادـیاپ  شکیدزن 

رجاهم و همه  هکنآ  اب  دندرپس  یم  هار  تسار  پچ و  رد  يورتسا  نوماریپ  مه  نارگید  تشاد و  یم  رب  ماگ  هدیشک  ریـشمش  اب  وا  شیپاشیپ 
ممصم  مه  ندرگ  هنیس و  اب  دمآ و  یم  رد  شیپ  ص )  ) دوخ وادنتخیرگ  یم  نانآ  هاگ  ره  دنتشاد  تمیزه  هب  يور  راصنا 

تفگ : دیشاپ و  ناکرشم  يور  هب  تفرگرب و  ینش  تفربآ  زا  كاختشم  کی  سپس  تفاتش  یم  اهریت  اهریشمش و  زابشیپ  هب 
گنج شتآ  دـش و  یم  تخـس  راکهاگ  ره  هک : تسا  روهـشم  هدیـسر  نامدرمنیرتریلد -  یلع -  زا  هک  يربخ  داب "  تشز  ناتاه  يور  " 

رد هاگچیه  ص )  ) وا دیوگ : یم  ظحاج  هنوگچمیتفرگ  یم  رگنـس  وا  رانک  رد  میتفاتـش و  یم  ص )  ) ادخ لوسر  هانپ  هب  ام  دیدرگ  یم  دـنت 
گنج زا  دوخ  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگب  یـسک  هک  نیا  زا  رت  گرزب  یتمهت  هچ  دماین  رد  ناگدـنزات  فص  رد  تفرن و  ورف  اه  گنج  ماک 

هتفرگیم هرانک 
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دجنسب و يو  اب  ار  وا  یسکات  تهج  نیا  زا  ادخ  لوسر  رکبوب و  نایم  تسا  تبسانم  هچ  هاگنآ  و  هداتسیا ؟ یم  زاب  راکیپ  زا  زرل  سرت و  ابو 
شنانمشد نارای و  همه  و  نید ، ناناملسم و  تسرپرس  دوب و  بتکم  هاپس و  بحاص  دوخ  هک  رامـشب  ادخ  لوسر  راک  فیدر  رد  ار  وا  راک 

ار شیرق  ناـیزات و  ياـه  هنیک  هک  دوب  وا  تشگ و  یم  رب  وايوس  هب  هراـشا  يارب  اـه  تشگنا  اـه و  مشچ  دنتخانـش ، یم  يرورـس  هب  ار  وا 
اب هاگنآ  دنازوس و  ار  ناشاهرگج  ناشناگتـشذگ  ندرمـش  هارمگ  نانآ و  شیک  شهوکن  ناشنایادـخ و  زا  نتـسج  يرازیب  اب  تخیگنارب و 
يا هشوگ  ودتـسیاب  رانک  گنج  زا  دوخ  مه  رگا  هتبلا  دـشاب  وا  ياج  هک  یـسک  يارب  درزاـیب ، ار  ناـنآ  ناشنارـس  ناـگرزب و  نتخاـسدوبان 
هاـگ ره  تسا و  ناـنآ  ندـنام  ياـج  رب  ناـنآ و  هب  هتـسب  هاپـس  یتسه  نوچ  هدوب ، نینچ  نارـس  نارادـمامز و  شور  تسا و  راوازـس  دریگب 

شهاپس هاگ  ره  دنامب و  یقاب  وا  رب  شروشک  هک  تسا  نکمم  دنامب  تسردنت  رادمامزرگا  دش و  دهاوخ  دوبان  هاپس  دورب  نایم  زا  رادمامز 
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دنیوگ یم  دهن و  نادیم  هب  ياپ  دوخ  هک  نیا  زا  دنا  هدرک  یهن  اررادمامز  امکح ، هک  تسا  نیا  دـیارایب و  رگید  یهاپـس  هدـش  كاله  مه 
هناشیدنا و رود  هنامیکحشور و  زا  هدرک و  اطخ  درک  مرنهجنپ  تسد و  دش و  وربور  دنه  هاشداپ  روف  اب  دوخ  هک  ردنکسا 

ات هتخانش  یم  ار  وا  مالسا  نانمـشد  زا  سک  مادک  طابترا ؟ هچ  رکبوبا  اب  ار  نایرج  نیا  دیوگب  امب  ظحاج  یلو  تسا  هدیزگهرانک  تسرد 
نافعنب و نامثع  فوع و  نبا  نمحرلا  دـبع  نوچمهنارجاهم  رگید  زا  نت  کی  زا  شیب  وا  رگم  دـشکب و  ناـشن  طـخ و  يو  نتـشک  يارب 

رتشیب نمشد  دندید و  یم  رتشیب  ار  وا  اه  مشچ  تشاد ، رترب  یهاگیاپ  مه  دوب و  رت  فورعم  وا  زا  مه  نامثع  هکلب  تشاد ؟ یتیمها  نارگید 
تخاسیم ناوتان  ار  مالسا  يو  لتق  ایآ  دش  یمهتشک  اهراد  ریگ و  نآ  زا  یکی  رد  رکبوبرگا  دوب و  وا  ندیزگ  يو و  اب  يزوت  نیک  یپ  رد 

؟ ددرگ شوماخ  نآغارچ  دوش و  هنهک  نید  راثآ  دوش  هتشک  اه  گنج  زا  یکی  رد  رکبوب  رگا  هک  دوب  نآ  میب  ای  دروآ  یم  دیدپ  يروتف  ای 
ار ام  هک  نیا  زا  ادخ  هب  هانپ  هتـشاد -  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دراد  ار  یـشقن  نامه  نادـیم  زا  دوخ  ندیـشک  رانک  رد  رکبوبا  دـیوگب : ظحاج 

همه دراذگ -  ورف 
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دوخلاح هدوب و  هنوگچ  ص )  ) ادخ لوسر  ياه  گنج  هک  دنناد  یم  دنا  هتفای  یگدـیزرو  رابخا  راثآ و  رد  دنیانـشآ و  خـیرات  اب  هک  القع 
ص)  ) وا نداتـسیا  اریز  تسا  مولعم  هتـسشن  جدوه  رد  هک  يزور  هدیگنج و  هک  اجنآ  هداتـسیا و  هک  اجنآ  هدوب و  هنوگچ  اهنآ  رد  ص )  ) وا

نداتسیا اب  ارناشگرزب  درخ و  دسانشب و  ار  نانآ  روما  دشاب ، شنارای  نابیتشپ  هناوتشپ و  هک  نیا  يارب  هدوب و  یئوج  هراچو  يرادرـس  يارب 
تسا ناشرس  تشپ  وا  دنتـسناد  یم  هک  یماگنه  نانآ  اریز  دنک  يرادساپ  نارادولج  رب  نداتفا  شیپ  زا  يراددوخ  اب  ناشیا و  رـس  تشپ  رد 

یمرگتـشپ رگید  دنتـشاد و  یم  لوغـشم  نمـشد  ندیبوک  هب  ار  دوخ  ساوح  همه  دوب  نیا  دندوبن  وا  سپاولد  دش و  یم  مکحم  ناشاه  لد 
تـشپ وا  هک  یتقو  ات  دنتـسناد  یم  دـندرگ و  زاـب  نآ  يوس  هب  دـنرب و  هاـنپ  نآ  هب  زیرگ ) ماـگنه   ) هک دوب  هتفاـی  ناـمزاس  یهورگ  هب  ناـش 

یناسر و دنزگ  ینابیتشپ و  ردار  دوخ  ياج  زین  یسک  ره  هاگ  نآ  دناد و  یم  ار  ناشتیعقوم  دنک و  یم  یگدیسر  ناشراک  هب  تسا  ناشرس 
يرادهگن يارب  و  تسا -  نانآ  حالص  هب  رتشیب  دتـسیا  یم  دوخ  وا  هک  هاگ  نآ  سپ  دهد .  یم  هانپ  موجه  هلمح و  هب  ندوب  راتفرگ  ماگنه 

هک ینیب  یمن  تسا  وا  ناشهورگتسرپرـس  ناشاهراک و  حارط  هک  ارچ  دـنیوج  یم  ار  وا  همه  نایم  زا  اریز  ناشیا -  هاگیاپ  زا  یناـبیتشپ  و 
، دـتفین شیپ  هک  تسا  نآ  رترب  عقاوم  رتشیب  رد  دتـسیاب و  وا  هک  تسا  نآ  ردگنج  تحلـصم  تسا و  كانمهـس  یتمـس  رادـمچرپ  تمس 

ریبدت دشاب ، نانآ  نابیتشپ  شخب و  ورین  هناوتشپ و  ات  دتـسیا  یم  رخآ  رد  همه و  تشپ  هک  اجنآ  یکی  تسا  دنچ  یتالاح  ار  تسرپرـسسپ 
ورین نافیعـض  لد  ات  دریگیم  اج  اه  فص  نایم  رد  دـتفا و  یم  شیپ  هک  اجنآ  مه  یکی  دسانـشب  ار  نمـشد  هنخر  ياج  دـشیدنایب و  گـنج 
دیاب ماگنه  نآ  رد  هک  دنزیوآ ، یم  مه  هباهریشمش  دنزیر و  یم  مه  هب  رگـشل  ود  هکاجنآ  موس  تلاح  دندرگ  ریلد  ناگدنکفارـس  دریگ و 

اریز دگنجب  ودتفیب  شیپ  دوخ  هنرگو  دتـسیاب  رانک  دوخ  مه  زاب  دـناد  یم  حالـص  رگا  ینعی  دـنک  لمع  تسا  تقو  ياضتقم  هچ  نامه  هب 
نیرتـگرزب ماـقم  سپ  دوـش  یمراکـشآ  وـسرت  ياـه  هبنپ  ناوـلهپ  یگیاـمورف  ناریلد و  هناـگی  يریلد  هک  تسا  هلحرم  نـیرخآ  ماـگنه  نآ 

رگنب هتشاد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ار  اه  یتسرپرس 

هحفص 72 ] ] 

دوجو یگنهامه  ود  نآ  تیعقوم  نایم  يربارب و  ود  نیا  هاگیاپ  نایم  ایآ  ینادـب  ات  تسا  اـجک  نیبب  ار  رکبوبا  هاـگیاپ  سپـس  تسا و  اـجک 
ص)  ) دمحم هک  هنوگنامه  برع  شیرقو و  دندوب  هداد  مه  وا  هب  ار  توبن  تلیضف  دوب و  ادخ  لوسر  کیرش  يربمایپ  ردرکبوب  رگا  دراد ؟
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هدوب و رت  لدمک  ناناملسم  همه  زا  وا  مینیب  یم  یتقو  یلو  دیوگب  ینخـس  نانچ  تسناوت  یم  ظحاجهتبلا  دندوب  وا  بلط  رد  دندیبلط  یم  ار 
هلاـبند زا  یکی  دوخ  هتخیرینوخ و  هن  هدیـشک و  يریـشمش  هن  هتخادـنا و  يریت  هن  زگره  هدـیناسر و  دـنزگ  اـه  برع  هب  ناـگمه  زا  رتمک 

ماـقم و ناوت  یم  هنوگچ  لاـح  نیا  رد  وا ، بلط  رد  یـسک  هن  هدـمآرب و  یـسک  بلطرد  وا  هن  هک  تسا  روهـشم  ریغ  فورعماـن و  ياـهور 
نوچ دوب  هدـمآ  نوریب  ناکرـشم  اب  دـحا  زور  رد  هک  نمحرلا  دـبع  شرـسپ  داهن ؟ ص )  ) ادـخ لوسر  تلزنم  وماـقم  راـنک  رد  ار  وا  تلزنم 

ص)  ) ادـخ لوسر  درک و  وا  اب  ندـش  وربور  گنهآ  دیـشک و  ار  ریـشمش  تشگنا  کی  هزادـناب  تساخرب و  كانمـشخدید  ار  يو  رکبوبا 
دنم هرهب  شیوخ  دوجو  اب  ار  ام  تفگ  وا  هب  هک  نیا  نادرگ ، دـنمهرهب  شیوخ  دوجو  اـب  ار  اـم  نک و  ماـین  رد  ار  ریـشمش  رکبوبا  يا  تفگ 

هنوگچ دوش .  یم  هتشک  دهن  نادیم  هب  ياپ  رگا  تسین و  ناناولهپ  اب  دروخ  دز و  گنج و  درم  وا  تسناد  یمهک  دوب  نیا  يارب  اهنت  نادرگ 
اب زج  مالـسا  اـیآ  درادـن ؟ یتلیـضف  ناکرـشم  ناـناولهپ  يدوباـن  ناـنگمه و  اـب  دروـخ  دز و  گـنج و  رد  نداـهن  ماـگ  دـیوگ  یم  ظـحاج 

ادـخ دـیوگ : یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هدینـشن  وا  رگم  دوبراک .  نیا  اب  زج  نید  يرادـیاپ  رارقتـسا و  ایآ  دـش و  هداهن  داینب  اـه  هماـنربنیمه 
نامه نانآ ، اب  یلاعت  يادـخ  یتسود  دنراوتـسا .  يداینب  یئوگ  دـننکیم و  راکیپ  داهج  فص  رد  وا  هار  رد  هک  اریناـسک  دراد  یم  تسود 

ار وا  ادخ  هدرک  يرت  تخـس  رازراک  هتـشاد و  يرتشیب  يرادـیاپ  فص  نیا  رد  هک  ره  سپ  نانآ  هب  ندـناسر  باوث  رد  تسا  يو  تساوخ 
رد وا  اریز  تسا  رت  تسود  ناناملـسم  همه  زا  ع )  ) یلع ادـخ  دزن  سپ  تسا  ندرب  رتشیب  باوث  مه  تلیـضف  ینعم  دراد ، یم  تسود  رتـشیب 

راوتسا فص 
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نیا ظحاج  ینک  یم  نامگ  هتـشک  ار  وا  رگم  هدـشن  وربور  یـسک  اب  زگره  هتخیرگن و  هاگچیهتما  عامجا  هب  هدوب و  رت  مدـق  تباث  همهزا 
، نانموم زا  دیرخ  ادخ  هیآ " : نیا  مه  هدیـشخب و  يرترب  گرزب  یـشاداپاب  دنا  هتـسشن  هک  یناسک  رب  ار  نادهاجم  ادخ  هک : هدینـشن  ار  هیآ 

نیا دنوش  یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دننک ، یم  راکیپ  ادـخ  هار  رد  دـشاب ، نانآ  نآ  زا  تشهب  هک  نیا ) ربارب  رد   ) ار ناشاه  یئاراد  واه  ناج 
هک تسیک  دیوگ : شورف  دیرخ و  نیا  دیکات  رد  دنوادخ  سپـس  تسا "  ققحم  وا  هدهع  هب  نآرق  لیجنا و  وتاروت  رد  هک  تسا  وا  هدـعو 

تفگ ادخ  تسا " و  یگرزب  يراگتـسرو  یتسار  هب  هک  يرگادوس  نیا  رد  ار  دوخ  دیهد  هدژم  سپ  دنک  افو  ادـخ  زا  رتشیب  دوخ  نامیپ  هب 
هب دنهن و  یمن  مدق  درآ  مشخب  ار  نارفاک  هک  یئاج  رد  دسر و  یمن  نانآ  هب  یگنـسرگ  جـنر و  یگنـشت و  ادـخ  هار  رد  اریز  تسا  نینچ  " 
زا تسا و  توافتم  اه  گنج  رد  مدرم  تیعقوم  دوش  یم  هتـشون  ناشیا  رب  هتـسیاش  يراک  نآ  ضوع  هبرگم  دـننز  یمن  يدربتـسد  ینمـشد 
رب يرت  نیگنس  راب  داتـسیا  ناریلد  رباربرد  تفاتـش و  اه  هزین  اهریـشمش و  زاوشیپ  هب  هک  نآ  سپ  دنراد  يرترب  نارگید  رب  یخرب  ظاحل  نیا 

دوخ هدرک و  افتکا  نارگید  هب  کمک  هب  هداتسیا و  دربن  راد  ریگرد و  هک  یسک  تبسن  هب  نوچ .  هداهن  نانمشد  شود 
دوخ هدناسر و  کمک  هداتسیا و  راد  ریگ و  رد  هکیسک  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  هدیناسر  نمشد  هب  يرت  تخس  دنزگ  یلوا -  هدزن  ریشمش 

ناناوتان و رگا  هداتسیايرت و  نما  ياج  رد  هک  تسا  یـسک  زا  رترب  هدرب و  يرتشیب  جنر  وا  هداتـسیا  نمـشد  سر  ریت  رد  یلو  هدزن  ریـشمش 
سپ دنـشاب  هدرک  راتفر  ص )  ) ربمایپ دـننامه  ناشراک  نیا  رد  دـنوشب و  تسایر  هتـسیاش  ندرکن  گنج  تسد و  ندیـشک  بقع  اب  اهوسرت 
نیا هب  هار  داهج  رد  یلع  تلیـضف  رگا  و  دراد .  يرتشیب  هرهب  تباب  نیا  زا  اریز  هدوب  رت  هتـسیاشتسایر  يارب  مدرم  همه  زا  تباث  نب  ناسح 

رد رکبوب  تلیـضف  تروصنآ  رد  ظـحاج -  رادـنپ  هب  هتبلا  هدز -  ریـشمش  رتـمک  همه  زا  دوخ  ص )  ) ربماـیپ هک  میریگب  هدـیدن  زیوآ  تسد 
وت هدوب  رت ) قافنا  مک  نارگید  زا  هجیتن  رد   ) رت و تورث  مک  همه  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  دـیامن  یم  زیچان  زین  ادـخ  يارب  شیاه  قافنا 

برع راک  رد  رگا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2709 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 74 ] ] 

دندوب و وا  بلط  رد  ودنتسج  یم  ار  ص )  ) دمحم نانآ  هک  ینادیم  يرگنب  ار  اه  همان  تشذگرس  یناوخب و  ار  رابخا  یشیدنایب و  شیرق  و 
وا نتـشک  هب  دندمآ و  یم  رب  یلع  بلطرد  دیـسر ، یمن  وا  هب  ناشتـسد  دـندنام و  یم  رد  راک  نیا  رد  نوچ  دنتـشادار و  وا  نتـشک  گنهآ 
وا زا  نارگید  زا  رت  تخـس  مه  تشاد و  وا  اـب  يرتشیب  یکیدزن  مه  دوب  رت  هیبـش  لوسر  هب  نارگید  زا  وا  تیعقوم  مه  اریز  دنتـسب  یم  رمک 

دنتـسکش یم  مهرد  ار  وا  تکوش  وهدـناشک  یناوتان  هب  ار  ص )  ) دـمحم راک  دنتـشک  یم  هتـسج و  ار  یلع  هاگ  ره  ناـنآ  درک و  یم  عاـفد 
زور رد  هک  ینیب  یمن  دوب  یلع  دـناسر  یم  يرای  ار  وا  دوخ  تمه  يروالد و  يریلد و  ورین و  اب  اه  يراتفرگ  رد  هک  یـسک  نیرتالاب  نوچ 

داتسرف ناشیا  هلباقم  هب  ارراصنا  زا  یهورگ  لوسر  دندش  نوریب  ناکرشم  يوس  زا  دیلو  شرسپ  هبیش و  شردارب  اب  هعیبر  نب  هبتع  نوچ  ردب 
دندیشک دایرف  هاگنآ  نات  هلیبق  غارـس  دیدرگرب  دنیوگ  یم  هک  دندینـش  دنتفگ  زاب  ار  دوخ  بسن  ناکرـشم  شـسرپ  خساپ  رد  نوچ  نانآ  و 

قح دیزیخرب و  نایمشاه  تفگ " : شکیدزن  ناشیوخ  هب  ص )  ) ربمایپ سپ  تسرف  ام  غارس  هب  دننام  دوخ  هلیبق  زا  هک  ار  ام  نانگمه  دمحم 
ار یـشاداپ  ینیب  یمن  زاب  زیخرب " و  هدیبع  زیخرب  هزمح  زیخرب  یلع  دینک ، يرای  نانیا  لطاب  ربارب  رد  هداد  امـش  هب  دـنوادخ  هک  ار  شیوخ 

دندوب کیرـش  شردپ  نتـشک  رد  ردـب  زور  رد  هزمح  يو و  اریز  دـشکب ؟ ار  یلع  هک  داهن  یـسک  يارب  دـحا  زور  رد  هبتع  رتخد  دـنه  هک 
دیوگ : دوخ  موق  ءاثر  رد  دنه  هک  يدینشن 

مرادنربص  هبتع  هودنا  زا  نم  " 
مردارب  میومع و  مردپ ،

دوب دیشروخ  رون  دننام  هک  ردارب  نامه 
 " یتسکش ارمتشپ  نانآ  نتشک  اب  وت  یلع 

هب هزمح  ار  هبیـش  شیومعاـما  دوب ، کیرـش  زین  هبتع  شردـپ  لـتق  رد  تشک و  ار  هبتع  نب  دـیلو  يو  ردارب  یلع  هک  دوب  يور  نآ  زا  نیا  و 
یتشک ار  هزمح  ای  یلع  ای  دمحم  رگا  تفگ  دحا  زور  رد  یشحو  شمالغ  هب  معطم  نب  ریبج  تشک و  یئاهنت 

هحفص 75 ] ] 

مشک یم  ار  هزمح  نم  یلو  درگن  یم  دوخ  رب  رود و  هب  رایـسب  اه  گنجرد  مه  یلع  دنبظاوم  شنارای  هک  ار  دمحم  داد  خساپ  وا  يدازآ و 
تشک .  ار  يو  دنکفا  وا  يوس  هب  هک  يا  هبرح  اب  تسشن و  نیمک  شیارب  دوب  نیا 

اـهربخ و رد  هک  تسا  اـه  ناـمه  شهاوـگ  میتـفگ  ص )  ) ادـخ لوـسر  لاـح  اـبتهج  نـیا  زا  یلع  لاـح  یگنهاـمه  یناـسمه و  زا  هـچنآ 
یتمالس ظفح و  يارب  داد و  یم  زیهرپ  کلاهم  زا  ار  وا  ودنازوس  یم  لد  یلع  رب  رایسب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  میا  هتفای  اه  همان  تشذگرس 
شنارای يور  شیپ  رد  تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  ود  ص )  ) ادخ لوسر  داتـسیا  ورمع  ربارب  رد  یلع  هک  قدنخ  زور  رد  درک .  یم  اعد  وا 

هک راذگم  اهنت  ارم  ایادخ  رادهاگن  نم  يارب  ار  یلع  زورما  ار ، هدیبع  ردب  زور  رد  یتفرگ و  نم  زا  ار  هزمح  دـحا  زور  رد  وت  ایادـخ  تفگ 
ار مدرم  اـهراب  ورمع  هک  نآ  زا  سپ  ودورب  ورمع  هزراـبم  هب  وا  دـمآ  یم  شغیرد  هک  دوب  يور  نیمه  زا  و  یناگدـنامزاب .  همه  زا  رتهب  وت 

ورمع واتفگ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دباتـش  نادـیم  هب  ات  تساوخ  يروتـسد  تساخرب و  یلع  اهنت  هدز  بقع  نانآ  دـناوخ و  شیوخ  هزراـبمهب 
وا لابند  هب  ماگ  دـنچ  داـهن و  يو  رـس  رب  شیوخ  هماـمع  دیـسوبب و  درک و  کـیدزن  شیوخ  هب  ار  وا  سپ  متـسه  یلع  مه  نم  تفگ  تسا 
هب تسد  ص )  ) وا زین  نانچمه  دـیآ و  شیپ  هچ  اـت  تسـشن  هارب  مشچ  ناـشیرپ  یلد  اـب  هاـگنآ  دـیوگ و  یمدوردـب  ار  يو  یئوگ  هک  تفر 
ات هتسشن ، ناشرـس  رب  غرم  یتفگ  هک  دندوب  تکرحیب  شوماخ و  نانچ  يو  نوماریپ  ناناملـسم  تشاد و  نآ  يوس  هبيور  نامـسآ و  يوس 
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ادـخ لوسر  هتـشک و  ار  ورمع  یلع  هک  دنتـسناد  ماگنه  نیا  تساخرب و  ربکا "  هللا  گناب "  نآ  يال  هبـال  زا  تفر و  اوه  هب  كاـخ  درگ و 
نب هفیذح  هک  دوب  نیمهو  دندینـش  قدـنخ  تشپ  زا  ناکرـشم  نایهاپـس  هک  دـنتفگ  يریبکت  نانچ  مه  ناناملـسم  تفگ و  ریبکت  زین  (ص )

سابع نبا  تسا و  هدنسب  ار  نانآ  همه  دننک  شخب  ناناملـسم  یمامت  رب  ار  قدنخ  زور  رد  ورمع  نتـشک  رد  یلع  تلیـضف  رگا  تفگ  نامی 
تسد اب  نتخاسزاین  یب  نیا  تفگ  درک "  زاین  یب  راکیپ  زا  ار  نانموم  دنوادخ  هیآ " و  نیاهرابرد 
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نایاپ  دوببلاطوبا .  رسپ  یلع 

تسا مدرم  نیرتریلد  رکبوب  نآرق ، یهاوگ  هب 

الا رب  هک  یناـکدوک  نوـچمه  اـت  هداد  رارق  گرزب  یهاـگترپ  رد  هتخاـس و  هارمگ  اـه  هار  زا  هدروآ و  هوتـس  هب  ارشناوریپ  هـفیلخ ، يریلد 
دننک تباث  دنتـساوخ  یم  هچنآ  هب  ار  نانآ  ات  دـنا  هتفاین  نشور  یهار  ناشدرب و  یم  الاب  هب  یهاگ  ریز و  هب  یهاگ  دـنوش  یم  راوس  گنلک 

نآ هب  دوخ  لالدتـسا  رد  دنناوتب  هک  دنا  هتفاین  يا  هدولاش  رثا و  چیه  دنا  هدرک  وجتـسج  ار  خیرات  ياه  بیـشن  زارف و  هچ  ره  نوچ  دـناسرب 
توق هدینت و  توبکنع  رات  یتسـسب  یئاهرات  يرگیدو  هدرب  هانپ  جدوه  هفـسلف  هب  یکی  دـنا .  هتخادرپ  هطـسفس  هب  هک  هدوب  نیا  دـننک  هیکت 

یبطرق تسا .  هتفرگ  شا  يریلد  لامک  رب  يا  هناشن  كانمهس  دمآ  شیپ  نآ  رد  ار  وا  ندشن  تسس  و  ص )  ) ادخ لوسر  گرم  رد  وا  بلق 
شیپ هک  تسین  يربمایپ  زج  هب  دمحم  دیوگ : یلاعت  دنوادخ  هک  نیا  دسیون  یم  هیآ 144 نارمع  لآ  هروس  ریسفت   4 : 222  - دوخ ریسفت  رد 

هب ینایز  چیه  دزادرپ  يور  سپ  هب  هک  ره  و  دیزادرپیم ؟ يور  سپ  هب  امش  دش  هتـشک  ای  درم  رگا  ایآ  دنا ، هتـشذگرد  ناگتخیگنارب  نا  زا 
ماگنه رد  شیوخ  نتخابن  زا  تسترابع  یلد  رپ  يریلد و  اریز  وا  یلدرپو  رکبوب  يریلد  رب  تسا  هناشن  نیرتـالاب  هیآ  نیا  دـسر "  یمن  ادـخ 

اریز دش  راکشآ  رکبوب  شناد  يریلد و  هک  دوب  ماگنهنآ  رد  دوبن و  ص )  ) ربمایپ گرم  زا  رت  گزرب  یتبیصم  چیه  اه و  تبیصم  ندادیور 
ات تفر  لزلزت  هب  وراـهراک  دـیدرگ و  یفخم  یلع  دـش و  گـنگ  زینناـمثع  هدرمن  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  دـنتفگ  رمع -  هلمج  زا  مدرم - 

درک .  لح  ار  لکشم  دمایب  حنس  رد  دوخ  نکسم  زا  هکیماگنه  ردهیآ  نیمه  اب  قیدص 
زا یکی  ات  دیرپب  اهدرخ  تشذـگرد  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  هتفگ : هدروآ و   3 ج 35 : دوخ -  هریـس  رد  زین  یبلح  هک  تسایلالدتـسا  نیا 

یگناوید هب  هودنایتخس 

هحفص 77 ] ] 

زا دـیدرگ و  يرتـسب  یکیو  تفگ  تسناوتن  نخـس  هک  دـش  گـنگ  ناـنچ  یکی  تسناوتن و  ندروخ  ناـکت  دـش و  ریگ  نیمزیکی  داـتفا و 
ض)  ) نامثع ناش  یکی  دـندش  گنگ  هکنانآ  دوب و  ض )  ) رمع ناش  یکی  دندیـسر  یگناوید  هب  کیدزن  هودـنا  هک  نانآاما  درم  يراـمیب 
زا زین  سینا  نبهللا  دبع  دوب  ض )  ) یلع ناش  یکی  دروخ  دنتـسناوت  یمن  ناکت  هدش و  ریگنیمز  هکنانآ  تسناوت و  یمن  نتفگ  نخـس  هکدوب 

: دـسیون یم  هک  اجنآ  ات  دوب -  ض )  ) قیدـص رکبوبا  رترادـیاپ  ناشهمه  زا  تشذـگرد و  يرامیب  هودـنا و  زا  دـیدرگ و  يرتسب  يدـنمدرد 
خلا .  قیدص  تعاجش  لامک  رب  تسا  لیلد  رتالاب  نیا  هتفگ  یبطرق 

هچنآ همه  زا  یلو  تسههفیلخ  شناد  تعاجـش و  رب  يا  هناـشن  زیزع  يادـخ  هماـن  رد  هک  دزادـنا  یم  ناـمگ  هبار  اـم  یبطرق  دـیوگ : ینیما 
نیا رخآ  یلو  ص )  ) ادـخ لوسر  گرم  رب  تسا  هدروآ  لیلد  ار  هفیرـش  هیآ  زور  نآ  رد  رکبوب  هک  تفایرد  ناوت  یمن  نیا  زا  شیب  هدروآ 
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نیرتهب ار  نآ  میئایب و  هزات  هک  دنک  یم  تلالد  وا  تعاجش  رب  هیآ  نیا  تلالد ، مسق  هس  زا  کی  مادک  اب  و  دراد ؟ وا  تعاجش  هب  یطبر  هچ 
دای دادیور  نامه  رد  هکلب  تسین  هیآ  دوخ  رد  هزات  اجک ؟ یک و  هک  دشاب -  يوعد  نآ  رب  یتلالد  كدـنا  مه  رگا  میرامـشب ؟ هیـضق  لیلد 

همیرک .  هیآ  هب  شکسمت  وا و  لد  ندیزرلن  رد  تسا و  هدش 
زا هک  ار  يرات  نیا  دنا ؟ هدیدن  تسه  یلدتخس -  تعاجـش و  تفـص -  ود  نایم  هک  ار  یتوافت  شناوریپ  هدنـسیون و  نیا  هنوگچ  یهگناو 
لح هتفای  اجنآ  رد  هک  ار  یئاه  يراوشدات  هتفاب  مهرد  تسایس  تسد  هک  تفگ  ناوت  یمن  نیا  زج  تسارت  تسـس  مه  توبکنع  ياههدینت 
يو هب  نآ  يارب  ار  نیا  یلو  تسا -  رود  وا  زا  رایـسب  يزیچ  نینچ  هک  دـندومن -  هناوید  هودـنا  رـس  زا  ار  باـطخ  نب  رمع  دوـب  نیا  دـنک ،
يو یناشیرپ  زا  هار  وا  راک  نیا  هک  دنا  هدـیدن  یهار  نیا  زج  وا  راک  هیجوت  يارب  نانآ  درک و  راکنا  ار  (ص ) ادـخ لوسر  گرم  هک  دنتـسب 

دنشارتبيرذع و رکبوباب  تعیب  زا  وا  یچیپرس  يارب  ات  دندومن  ریگ  نیمز  مه  ار  یلع  هاگنآ  تشذگ -  زا ج 7  رد ص 184  هک  دنرمشب - 
درواین . نابز  رب  ینخس  راد  ریگ و  نآ  رد  اریز  دندومن  گنگ  ار  نامثع 

هحفص 78 ] ] 

رد نوچ  دـشاب  رت  عاجـش  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هفیلخ  هک  تسا  نآ  شا  همزال  هداد  تسد  هب  تعاجـش  يارب  یبطرق  هک  یناریم  هزات  و 
ویگدـنز رد  تفگ  تسیرگ و  دیـسوب و  دوشگ و  ار  ربمایپ  هرهچ  وا  هک  دـنا  هتـشونن  رکبوب  هراـبرد  نیا  زا  شیب  گرزب ، ربماـیپ  تبیـصم 

ار دوخ  راب  هس  اریز  درک  رثات  رظن  راهظا  اه  نیا  زا  شیب  یـسبنوعظم  نبا  نامثع  گرم  رد  ص )  ) ربمایپ دوخ  هکنآ  اب  يدوب  هزیکاـپ  گرم 
 . دیشک یم  دایرف  دوب و  ناور  شراسخررب  گشرس  ناراب  تشاد و  رابکـشا  یناگدید  هکیلاح  رد  دیـسوب  ار  وا  نایرگ  دنکفا و  وا  يور  هب 

توافت رایـسب  هچ  نایناهج و  دبـس  رـس  لگ  ناگدیرفآ و  ناج  نایمدآ و  رورـس  نایم  نوعظمنب و  نامثع  نایم  تسا  توافت  رایـسب  هچ  هک 
تبیصم .  ود  نایم  تسا 

رتعاجـش تسیرگ  دش و  نیگمغ  تخـس  بنیز  گرم  رد  هک  مه  سدـقم  ربمایپ  زا  ار  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  نآ  نازیم  نیا  همزال  زین  و 
دز یم  هنایزات  اب  دندرک  یم  هیرگ  يو  متام  رد  هک  مه  ار  ینانز  هکلب  تخوسن  تبیـصم  نآ  رد  شلد  اهنتهن  زور  نآ  رد  رمع  اریز  مینادـب 

تشذگ .  رد ج 6 ص 159 ط 2  هک 
ما ای  هیقر  شرتخد -  ود  زا  یکی  گرم  رد  ص )  ) وا هک  ارچ  دوب  دـهاوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  رتریلد  نافع  نب  نامثع  نازیم ، نیا  اب  زین  و 

تخوس و یم  لد  وا  رب  هن  ار  نامثع  تسیرگ و  یم  وا  رب  دوب و  نیگهودنا  دندمآرد -  نامثع  يرسمه  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  موثلک 
اب شزیمآ  زا  مه  شگرم  بش  رد  سنا ، زا  حیحص  ربخ  ربانب  هکنآ  لیلد  هب  هتخیسگ .  ص )  ) ادخ لوسر  اب  شا  يداماد  دنویپ  هک  نیا  زا  هن 

داتسیان .  زاب  شنانز  زا  رگید  یخرب 

هحفص 79 ] ] 

: تفگ هک  دـنا  هدروآرمع  رـسپ  نابز  زا  رکبوب  گرم  يارب  یبای  تلع  رد  ناشدوخ  ناگرزب  هچنآ  اـب  درک  دـیاب  هچ  اـه  نیا  همه  زا  شیپو 
هودـنا وا  گرم  تلع  تفگ : مه  درم و  ات  دـش  یم  رازن  شندـب  ناـنچمه  يو  زا  سپ  دوب و  ص )  ) ادـخ لوسر  گرم  رکبوب ، گرم  تلع 

 . درم اـت  دـیهاک  یم  شمـسج  ناـنچمه  یناـمرق : شرازگ  هب  درمب و  اـت  تخادـگ  یم  ار  يو  ناـنچمه  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  دوب  يو 
،2 سیمخلا ج 263 /  خیرات  ، 1 هرضنلا 180 /  ضایرلا  1 هوفصلا 100 /  هفص  ، 3 هباغلا 224 /  دسا  ، 3 مکاح 63 /  كردتسم  هب  دیرگنب 

پاچ لماکلا  رانک  رد  هک  ینامرق  زا  لودـلا  رابخا  یطویـس ص 55 ، زا  افلخلا  خیرات  قعاوصلا ص 53 ،  1 يریمد 49 /  زا  ناویحلا  هوـیح 
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2 ینادرج 25 /  زا  مالظلا  حابصم  ، 2 يروفص 197 / زا  سلاجملا  ههزن  ، 1  / 198 هدش
هللا دبع  لثم  مه  وا  میهنب  رکبوب  يریلد  هرابرد  ود  نآ  نخس  رانک  رد  زین  ار  نیا  رگا  سپ  هدیـسرن  یبلح  یبطرق و  رظن  هب  ثیدح  نیا  ایوگ 

زج یـسک  هک  تسا  هدادن  ربخ  ناهاگآ  زا  مادکچیه  هکنآ  اب  دـندرم  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  هودـنا  زا  ود  ره  هک  ارچ  دوب  دـهاوخ  سینا  نب 
رگا داینب  نیا  رب  اه و  تبیصم  اب  ندش  وربور  رد  تسا  ودنآ  یلد  ناوتان  رب  لیلد  نیا  دشاب و  هدرم  ص )  ) ادخ لوسر  گرم  هودنا  ردودنآ 
دشاب هتشاد  يا  همشچ  وزارت  نیا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنتسه -  باحصا  نیرتوسرت  ارچ  نوچ  یب  ودنآ  میجنسب  یبطرق  يوزارت  اب  ار  ودنآ 

-

دوعسم نبا  یهاوگ 

: دنا هتسب  دوعسم  نبا  هب  هک  تسه  مه  نخس  نیا  باحصا ، همه  زا  وا  ندرمش  رتعاجش  هفیلخ و  تعاجش  رد  اه  یئوگفازگ  نیا  زا  هتشذگ 
هک ار  نخس  نیا  مه  و  ض )  ) ماوع نب  ریبز  رکبوبا و  دوب و  ص )  ) دمحم درک  راکـشآ  ار  مالـسا  هکم  رد  دوخ  ریـشمش  اب  هک  یـسک  نیلوا 
نآ ات  دـندوب  هدیـشک  هدرپ  اه  مشچ  ربارب  رد  هتبلا  دـیوگینیما : تفر  یم  مالـسا  دوبن  قیدـص  رکبوبا  رگا  دـنا : هتـسب  ص )  ) ادـخ لوسرهب 

هک ار  يریشمش 

هحفص 80 ] ] 

زا راوگان  يدادیور  رد  ای  هتـسب  شیوخ  رب  ار  نآ  هدش  مه  زور  کی  يارب  وا  هک  هدیـسرن  يربخ  چـیه  دوب  نیا  دـننیبن  دوب  هفیلخ  تسد  هب 
زا هک  دریگ  رارق  ص )  ) ادـخ لوسر  فیدر  رد  دـناوتب  وا  اـت  دـشاب  هدیـسرتنآ  زا  یـسک  رازراـک ، ماـگنه  رد  اـی  دـشاب  هدیـشک  ردـب  ماـین 

دوب .  یلاعت  يادخ  هنهرب  ریشمش  یگتخیگناربزاغآ 
تساوخ دیاب  یئانشور  نآ  زاهک  تسا  يرون  لوسر ، یتسار  هب  " 

ادخ " ياهریمش  زا  يا  هدمآرد  هب  ماین  زا  يدنه  غیت 
وا راکشآ  ياه  شیامن  هدرازگ و  ساپس  هتخانش و  راد  ریگ و  رپ  ياه  گنج  ار  شریشمش  وا و  هکدریگ  رارق  ریبز  نوچ  یـسک  رانک  رد  ای 

تسا  هتشادهاگن  ار  نآ  ياهدننام  ربیخ و  دادیور  شرازگ  زین  هفیلخ  يارب  هکنانچمه  هتشادهاگن  دوخ  رد  خیرات  ار 
ار نآ  هزادنا  هک  وا  شناد  ای  شیاه ؟ تعاجـش  نیا  هتـشاد ؟ نآ  هب  یگتـسب  مالـسا  يرادـیاپ  هک  هدوب  هفیلخ  یگژیو  مادـک  مناد  یمن  نم 

 " سرپم هدوب  هچنآ  تقیقح  زا  رب و  وکین  نامگ  سپ  زیچ " ؟ هچ  ای  یتسناد ؟

هحفص 81 ] ] 

یتدیقع داینب  رب  هفیلخ  يرادیاپ 

داتفا اج  نالفو  اج  نالفب  مراذگ  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ  دش و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  رکبوبا  هک  دنا  هدروآ  يردخ  دیعس  وبا  نابز  زا 
: تفگ يردخ  شکب  ار  وا  وش و  يو  دزن  هب  تفگ  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  درازگ  یم  زامن  ینتورف  اب  هک  مدید  ار  امن  وکین  يدرم  ناهگان 

وت تفگ  رمع  هب  ص )  ) ربمایپ دش  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  دشکب و  ار  وا  تشادن  شوخ  شدیدب  تلاح  نآ  رد  نوچ  دش و  وا  دزنب  رکبوب 
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ار وا  هک  تشاد  شوخان  دوب  هدید  رکبوب  هک  دید  یلاح  نامه  ردار  وا  نوچ  تفرب و  زین  رمع  تفگ : يردخ  شکب ، ار  يو  ور و  وا  دزن  هب 
وا ورب و  وت  یلع  تفگ  مشکب  ار  وا  متشادن  شوخ  دراد  ینتورف  رـسارس  یلاح  هک  مدید  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ  تشگزاب و  سپ  دشکب 

ار نآرق  شناراـی  سک و  نیا  تفگ  ص )  ) ربماـیپ مدـیدن  ار  وا  نم  ادـخ  لوسر  ياتفگ  تشگرب و  دـیدن و  ار  وا  تفرب و  یلع  شکب ، ار 
یمن رب  نآهب  سپـس  نامک و  هلچ  زا  ریت  هک  دنوش  یم  نوریب  نید  زا  نانچ  درذگ ، یمن  ناشیا  درگادرگ  زا  نآ  ياوآ  هکنآ  اب  دنناوخ  یم 

دنناگدیرفآنیرتدب .  هک  دیشکب  ارنانآ  ددرگ  زاب  دوخ  رافوس  رد  ریت  رگم  دندرگ 
دمآ و یم  شوخ  ار  ام  وا  شالت  تدابع و  هک  دوب  يدرم  ص )  ) ادـخ لوسر  راگزور  رد  تفگ : هک  دـنا  هدروآ  کلام  نب  سنا  نابز  زا  و 

میدرک نایب  ار  يو  تاصخشم  تخانشن ، ار  يو  یلو  میدرب  مه  ار  يو  مان  میتفگ و  زاب  ص )  ) ادخ لوسر  يارب  ار  نیا 

هحفص 82 ] ] 

هرابرد امش  تفگ "  تسا .  نیمه  میتفگ  دشادیپدرم  هلک  رـس و  ناهگان  میتشاد  یم  وگتفگ  هک  ماگنه  نیمه  رد  تخانـشن  ار  يو  مه  زاب 
مالـس داتـسیا و  ناشیا  رانک  ات  دروآ  يور  وا  سپ  تسه "  ناطیـش  زا  یمخز  مشچ  رثا و  وا  يور  رد  هک  دـیا  هدروآ  ربخ  نم  يارب  يدرم 

موق نایم  رد  هک  یتفگ  يداتـسیا  ام  سلجم  رانک  رد  وت  هک  یماگنه  ایآمهد  یم  دـنگوس  ادـخب  ارت  تفگ  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگن 
ار درمنیا  سک  هچ  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  داتسیا  زامنب  دش و  لخاد  سپـس  يرآ  ادخ  هبتفگ  تسین ؟ نم  زا  رتهب  ای  نم  زا  رترب  یـسک 

هکنآ اب  مشکب ؟ ار  ناوخ  زامن  يدرم  ایآ  هللا  ناحبـس  تفگ  سپ  دناوخ  یم  زامن  دـید  دـمآرد و  يورب  سپ  نم  تفگ  رکبوبا  دـشک ؟ یم 
رد هک  ار  يدرم  متـشادن  شوخ  تفگ  يدرک ؟ هچ  تفگ  ادـخ  لوسر  دـش ، نوریب  سپ  هدرک  یهن  نارازگزامن  لتق  زا  ص )  ) ادـخ لوسر 
دش لخاد  نم و  تفگ  رمع  دشکب ؟ اردرم  نآ  تسیک  دیـسرپ  هرابود  يدرک ، عنم  نارازگزامن  لتق  زا  دوخ  وت  اریز  مشکب  تسا  زامن  لاح 

یناشیپ مدید  تفگ  تسیا  زاب  تفرگ  ار  وا  ص )  ) ربمایپ ودش  نوریب  سپ  دوب ، نم  زا  رترب  رکبوب  تفگ  رمع  هداهن  نیمز  رب  یناشیپ  وا  دید 
رگا تفگ  سپ  نم  تفگ  یلع  دـشکب  ار  درم  نآ  تسیک  تفگ  سپ  مشکب  ار  وا  متـشادن  شوـخ  هداـهن  كاـخ  هـب  ادـخ  ربارب  رد  ار  شا 

یناوتب 
مدـید تفگ  تسیا  زاب  تفگ : ار  وا  سپ  تشگرب  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هبسپ  هتفر  نوریب  دـید  دـمآرد و  يو  ياج  هب  سپ  شا .  یباـیب 

دندرک .  یمن  فالتخا  رخآات -  ناشیا  لوا  زا  نم -  تما  نایم  رد  مه  رفن  ود  دش  یم  هتشک  رگا  تفگ  دوب  هتفر  نوریب 
دواد وبا  ننس  ملسم و  حیحـص  رد  هچنآ  ربانب  یلع  نینموملاریما  ماما  هک  ناورهن  شروش  رادرـس  هیدثلا  وذ  هب  تسا  طوبرمتشذگرـس  نیا 

گرزب تسا و  جراوخ  ياوـشیپ  هیدـثلا -  وذ  ص 232 -  دـسیون -  یم  بوـلقلا  راـمث  رد  یبلاـعث  تشک . ار  يو  راد  ریگ و  نآ  رد  هدـمآ 
روتسد ص )  ) ربمایپ هتخومآ ، یم  یهارمگ  ار  نانآ  هک  ناشیا ،
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درک يو  گنهآ  ض )  ) یلع نوچ  دندیـشک و  سپ  اپ  همانرب  نیا  ماجنا  زا  سرت  اب  ض )  ) رکبوبا رمع و  دنـشکب ، زامن  لاح  رد  ار  وا  اـت  داد 
نایم ار  وا  دـش  ناورهن  زور  نوچ  دوب و  اه  بوشآ  نیرخآ  نیتسخن و  یتشک  یم  ار  وا  وت  رگا  تفگ  يو  هب  ص )  ) ربماـیپ سپ  دـیدن  ار  وا 

دنتخیوآ .  ار  نآ  ات  دومرفب  دندروآ  نوچ  دیرایب  ار  وا  صقان  تسد  تفگ  ض )  ) یلع دنتفای و  ناگتشک 
ار نآ  ایآ  تخیر ؟ دیابن  ار  وا  نوخ  دشاب  زامن  رد  سک  ره  هک  دندوب  هدینش  یسک  هچ  زا  میـسرپب  هفیلخ  ود  زا  ات  دیئایب  نم  اب  دیوگ  ینیما 
نآ بحاص  هک  تسین  دـمحم  نوناق  نامه  نیا  رگم  دـننامب ؟ رد  وا  نخـس  ود  نایمات  هدوب  بیاـغ  نآ  یـضاق  هک  دـندوب  هتفرگ  ینوناـق  زا 
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ود هلمج  زا  هباحـص -  دـناوخ و  یم  زاـمن  دراد  هکتسناد  یم  تسیرگن و  یم  ار  وا  کـیدزن  زا  دوخ  دوب و  هداد  درم  نآ  لـتق  هب  روتـسد 
وا یتسرپادخ  ششوک و  هکنادنچ  دیامن  یم  رایـسب  عوشخ  ینتورف و  شیوخ  زامن  رد  وا  هک  دندوب  هداد  شرازگ  ترـضح  هب  زین  هفیلخ - 

تـسناددوخ يوبن  عیـسو  ملع  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  همه ، نیا  اب  دوب  نارازگ  ربخ  نیمه  زا  زین  رکبوب  دوخ  هک  تسا  هدـمآ  شوخ  ار  نانآ 
شدـساف يوزرآ  نامه  هب  دـبیرفب و  ار  هدوت  دـهاوخ  یمنآ  يرای  هب  هک  تسا  يزاب  گنرین  يزاـس و  رهاـظ  يور  زا  اـهراک  نآ  همه  هک 

نایم زا  يو  نتـشک  ابار  كاـپان  برکیم  نآ  تساوخ  ص )  ) وا هکدوب  نیا  جراوخ ، راـگزور  رد  رگم  تفاـین  تسد  نآ  هب  هک  دـبای  تسد 
نآ رانک  رد  نوچ  سپ  دیامنب  ناشیا  هب  هدـش  هتـشرس  نآاب  وا  هریمخ  ار  هچنآ  دناسانـشب و  مدرم  هب  ار  يو  تساوخ  ص )  ) وا مه  درادرب و 

دیسرپب يو  زا  نآ  یتسرد  هرابرد  دروآ و  نابز  رب  دوب  هتشذگ  يو  لد  رد  ار  هچنآ  ربمایپ  داتسیاب  دوب -  ناشنایم  مه  ص )  ) ربمایپ هک   - موق
دراگنا .  یم  رتوکین  ای  رترب  زین -  ص )  ) وا یتح  ناشیا -  همه  زا  ار  دوخ  وا  هک  دنامهفب  ناشیا  هب  ات 

ناطیـش زا  يا  هناشن  مخز و  مشچوا  يور  رد  تفگ  يو  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  صوصخب  تسا  بجاو  وا  لتق  هک  تسا  رفاـک  مادـک  نیا 
هاگنآ هتسشن و  نآ  ردص  رد  گرزب  ربمایپ  هک  دتسیا  یم  یلفحم  رانک  رد  هک  نیا ، تسا  تخبدب  مادک  تسه و 
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ار شتیعقوم  هظحالم  هن  دنار  یم  نابز  رب  اراکشآهتشذگ  يو  رطاخ  رد  هک  ار  يدیلپ  هشیدنا  هک  تسا  مرش  یب  مادک  و  دیوگ ؟ یمن  مالس 
؟ ار شنخس  ياورپ  هن  دنک و  یم 

رب هک  ییحو  رگم  تسین  چیه  يو  راتفگ  دیوگ و  یمن  نخس  سوه  رـس  زا  زین  وا  درک و  وا  لتقب  رما  ص )  ) وا هک  دوب  اه  نیمه  يارب  يرآ 
زامن مارتحا  هدومن و  يرادیاپ  شیوخ  یتدیقع  داینب  رب  ات  دـندرک  محر  وا  رب  تسا  زامن  لاح  رد  دـندید  نوچ  هفیلخ  وداما  دوش .  یم  يو 
لتقب روتـسد  هک  ربمایپ  ایآ  تشکن  ار  وا  دوب و  نم  زا  رتهب  رکبوب  هک  هدوزفا  دوخ  لیالد  هب  مهار  نیا  رمع  دـنرادهاگن و  ار  نآ  هدـنروآ  و 

ار ینخس  شقیفر  رکبوب و  رگم  ای  دوب ؟ هدادن  ار  نآ  مارتحا  هب  روتسد  هدراذگن و  ار  زامن  نوناق  دوخ  وا  ایآ  دوبن ؟ رتهب  ود  ره  زا  داد  ار  وا 
؟ دندرمشن تسار  دندینش  شیاهزار  درم و  نآ  هرابرد  ترضح  زا  هک 

وب هک  دـنرایب  ار  لیلد  نامه  دوخ  راک  يارب  دـننک و  اهرتسا  راکـشآ  شا  یهابت  هک  ار  یئاـه  هناـهب  نیا  هک  دوب  نآ  رتهب  هفیلخ  ود  يارب 
يوس زاهناکانمیب  ودـنآ  میدروآ  یبلاعث  بولقلا  رامث  زا  هچنآ  داینب  رب  اـی  دنـشکب  ار  يو  دندیـسرت  ودـنآ  هتفگ  هدرک و  داـی  هیلح  رد  میعن 

رد یمیب  نانچ  زاـمن -  مرگرـس  مه  دوب و  حالـس  یب  مه  هک  درم -  نآ  زا  دـندومن و  یناوتاـن  دندیـسرت و  ینعی  دندیـشک  سپ  اـپ  كدرم 
ار سکچیه  ادخ  اریز  دندادن  ماجنا  ار  روتسد  هک  دنـشاب  روذعم  دیاش  تروص  نیا  رد  هتبلا  دندرکن .  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هک  داتفا  ناشلد 

انیب نتـشیوخرب  ناـسنا  و  دنتخانـش -  یم  هنوگ  نیا  هبار  شیوخ  لوا  زا  هک  ود  نآ  یلو  دـنک  یمن  فیلکت  تسا  وا  یئاـناوت  هچنآ  زا  شیب 
نیا هب  ار  رگید  یسک  ص )  ) ربمایپ دنتشاذگن  دندش و  بلطواد  درم  نتـشک  يارب  ارچ  سپ  دنک -  اقلا  مه  ار  دوخ  ياهرذع  هچ  رگا  تسا 

و دننامب ؟ ناما  رد  هدوسآ و  جراوخ  ياه  شروش  زا  نآ  زا  دعب  يراگزور  زا  سپ  ول  وا و  ناوریپ  دورن و  تسد  زا  تصرف  ات  دتـسرف ، راک 
مدرم نیرتریلد  ار  يو  يربط  بحم  یبطرق و  یطویـس و  مزح و  نبا  تشذگ  هفیلخ  يریلد  شخب  رد  هچنآ  ربانب  هک  تسا  نامه  رکبوب  نیا 

دسرت یم  مه  ناشبارحم  رد  نادرم  هیاس  زا  دینیبیم  اجنیا  دنراگنا و  یم 
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درک یم  شخب  ار  نزاوه  ياه  تیمنغ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يزور  اریز  تشاد  هفیلخ  ود  دزن  رد  مه  يدـب  هقباس   - هیدـثلا وذ  درم -  نآ 
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يدونـشخ ندرک  تمـسق  هنوگ  نیا  رد  يدومنن ، يرگداد  ای " : ینک "  یمن  راـتفر  هنارگداد  منیب  یم  تفگ "  ص )  ) ربماـیپ هب  هیدـثلا  وذ 
رمع دـیامن ؟ یمسک  هچ  سپ  میاـمنن  يرگداد  نم  رگا  وت  رب  ياو  تفگ  تفرگ و  مشخ  ص )  ) ادـخ لوـسر   " هدـشن هتفرگ  رظن  رد  ادـخ 

هکنانچ دـنور  یم  ردـب  نید  زا  هک  دـنیآ  یم  نوریب  یهورگ  درم  نیا  ياغوغ  روش و  زا  هن ، تفگ  مشکن ؟ ار  وا  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ 
يزیرقم ص 425 زا  عاـتما  ادـفلا ج 1 ص 148  وبا  خـیرات  درذـگ  یمن  ناشندرگ  درگادرگزا  ناشیا  نامیا  دور و  رد  هب  نامک  هلچزا  ریت 

186 لایرس : هرامش 
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یتسرپادخ رد  هفیلخ  يراپسناج 

تـشم کـی  رگمدـشاب  تداـبع  رد  وا  جـنر  هدـنیامن  هک  تسا  هدـماین  يراـبخا  نآ  زا  سپ  هچ  ربماـیپ و  راـگزور  رد  هـچ  هـفیلخ  شور  زا 
رد اه  یفاب  هفـسلف  رایـسبفلکت و  اب  زج  دـناسر  یمن  هجیتن  هب  ار  وا  ینیچ  هنیمز  درادـنپ  تباـث  وا  يارب  اراـهنآ  مه  سک  ره  هک  یئاـهزیچ 

مینادب  تفم  فرح  اب  يواسم  ار  هفسلف  رگا  هتبلا  راتفگ - 
دوب يو  گرم  زا  سپ  نیا  دـش و  رکبوـب  رـسمه  دزن  هب  باـطخ  نب  رمع  هک  تسا  هدروآ  ص 133   / 1 هرـضنلا -  ضایر  رد  يربط  بحم 

ماجنا یئاهراک  تساخ و  یم  رب  اه  بش  رد  يو  يرآ  هک  داد  شرازگ  وا  هدوب و  هنوگچ  شا  هناخ  رد  هک  دیسرپب  رکبوب  ياهراک  زا  سپ ،
وناز ود  رب  رس  تسشن و  یم  هلبق  هب  ورسپ  درازگ  یم  زامن  تفرگ و  یم  وضو  هعمج  بش  ره  رد  هک  نیا  زج  تفگ : نز  سپس  داد و  یم 

نایرب رگج  يوب  هناخ  رد  ام  هاگنآ  دروآ و  یمرب  درد  جـنر و  رـس  زا  زارد  یـسفن  تشادیم و  رب  رـس  دـش  یم  هاگرحـس  نوچ  داهن و  یم 
دناسرب .  هدش  نایرب  رگج  هب  ار  دوخ  دناوت  باطخ  رسپ  اجک  تفگو  تسیرگب  رمع  سپ  میدینش  یم  هدش 

دندینش .  یم  يو  زا  هدشنایرب  رگج  يوب  دیشک  یم  سفن  رکبوب  نوچ  هک  دنا  هدروآ  هدمآ :  1 نانجلا 68 /  هآرم  رد  و 
راثآ دیـسر  وا  ینیـشناج  هب  هک  ض )  ) رمع تشذگ  رد  ض )  ) قیدص رکبوب  نوچ  هدمآ : یکلام ص 135  يدیبع  زا  قیقحتلا  هدـمع  رد  و 

هشیاع و دزن  هب  یکدنا  دنچ  کی  هب  ره  دومن و  یم  وا  دننامه  ار  دوخ  راک  درک و  یم  لابند  ار  (ض ) قیدص
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اهبش هک  میدیدن  دینش : یم  خساپ  و  درک ؟ یم  هچ  دید  یم  یهت  ار  شا  هناخ  رکبوباهک  بش  ره  تفگ  یم  نانآ  هب  دش و  یم  ض )  ) ءامسا
تسـشن و یم  تساخ و  یم  رب  هاگرحـس  دـناشوپ  یم  ار  اج  همه  بش  هدرپ  نوچ  هک  دوب  نیا  اهنت  دزیخرب  تدابع  هب  ای  دـناوخب  دایز  زامن 
جنر و رس  زا  زارد  یسفن  درک و  یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  نآ  سپس  داهن و  یم  وناز  ود  رب  شیوخ  رس  تفرگ و  یم  لغب  رد  ار  وناز  ود 

یم يراـک  ره  رمع  تفگ  تسیرگب و  رمع  دـیآ . یم  رد  هب  يو  ناـهد  زا  هک  میدـید  یم  ار  دود  هاـگنآ  هآ .  تفگ  یم  دیـشک و  یم  درد 
دیوگ : يدیبع  مه  و  ناهد .  زا  نداد  نوریب  دود  زج  دنکب  دناوت 

رگج يوب  شنانیـشنمه  هک  يا  هنوگب  دریگب  شتآ  يو  لد  تسا  هدش  بجوم  یلاعت  يادخ  زا  وا  سرت  يرایـسب  هک  هدوب  نآ  هیـضق  لصا 
 . دزاسراومه شیوخ  رب  تسناوتن  دوب  هدش  هدرپس  يو  هب  هک  ار  توبن  ياهزار  قیدـص  هک  دوب  نآ  شتلع  دندینـش و  یم  وا  زا  هدـشنایرب 

لامج لالج و  زا  ار  ناسنا  لماک ، یئاسانش  سپ  مساره  یم  وا  زا  امش  زا  شیب  مسانش و  یم  رتهب  ار  ادخ  امـش  زا  نم  هک  هدمآ  ثیدح  رد 
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یم زیچان  دوش و  یم  هدنکارپ  اه  فده  همه  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  كانمهـس  سب  يرما  ود  ره  نیا  دزاس و  یم  هاگآ  هتخانـش  هک  یـسک 
ریغ رد  هدینادرگ ، دنمورین  هار ، نیا  رد  ار  وا  دنامب و  هتـشاد  تباث  ار  هکنآ  تسا  هتـساوخ  دوخ  یلاعت  يادـخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دـیامن و 

هب ود  ره  نیا  یئاسانـش  رد  (ض ) قیدـص دـبای و  یهاـگآ  وا  لاـمج  لـالج و  زا  يا  هرذ  هزادـنا  هب  تسناوـت  یمن  سکچیه  تروـص  نـیا 
رگا متخیر " و  رکبوـب  هنیـس  رد  ار  نآ  رگمدـشن  هتخیر  نم  هنیـس  رد  زیچ  چـیه  هک " : تـسا  هدـمآ  ربـخ  رد  اریز  هدیـسر ، هـلحرمنیرخآ 
ضیف هطـساو  تسا  يو  دننامه  هک  یـسک  دیاب  نوچ  دروآ  یمن  تقاط  هتبلا  تخیر  یم  رکبوب  هنیـس  رد  ار  نآ  دوخ  امیقتـسم  ع )  ) لیئربج

دنناـمه يا  هطـساو  اـب  قیدـص  هب  دـنوادخ  ضیف  سپ  دوـب  رـشب  عوـن  زا  وا  تخیر و  ص )  ) ربماـیپ هنیـس  رد  ار  نآ  نوـچ  یلو  دریگ .  رارق 
خلا .  تفرگ  شتآ  يو  بلق  همه  نیا  اب  دنک و  لمح  ار  نآ  تسناوت  وا  يرگیجنایم  اب  ات  دیسر  وا  هب  شدوخ 

هللا دبع  نب  رکب  نابز  زا  لوصالا " ص 31 و 261  رداون  رد "  يذمرت  میکح  مه  و 
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رد دوب  يزیچ  رطاخب  ناشیا  رب  وا  يرترب  هکلب  دوبن  زامن  هزور و  یتدایز  هب  تفاـی  يرترب  مدرم  رب  هک  ض )  ) رکبوبا تفگ  هک  هدروآ  ینزم 
رهاوج تیقاوی و  رد  ینارعش  4 و  3 و ج 63 /  2 و ج 98 /  5 و 41 /  . 1 يراخب -  حیحص  رصتخم  حرـش  رد  يدزا  دمحم  وبا  مه  شلد و 
یتدایز هب  رکبوب  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دـنیوگ  سلاجملا 2 ص 183  ههزن  رد  يروفص  1 و  نانجلا 68 /  هآرم  رد  یعفای  2 و   / 221

داهن . ياج  رب  يا  هناشن  شا  هنیس  رد  هک  تفای  يرترب  يزیچب  هکلب  تفاین  يرترب  امش  رب  زامن  هزور و 
ناش همه  زا  شیپ  دنـشاب و  هتـشادیتیصوصخ  نانچ  همه  نیلـسرم  ایبنا و  همه  دیاب  دوب  تسار  هدش  نایرب  رگج  ناتـساد  رگا  دیوگ : ینیما 

یئوب نانچ  دیابسپ  دوب  رت  سرت  ادخ  مه  ناشیا  زا  ایبنا  متاخ  دندوب و  رکبوب  زا  رت  سرت  ادخ  نانآ  اریز  ص )  ) دمحم ناگتخیگنارب  رورس 
تیراهق و تمظع و  هب  یملع  هطاحا  اب  یسک  هک  تسا  نآ  سرت  همزال  اریز  دوش  هدنکارپ  اج  همه  دسر و  اه  ماشم  هب  رت  تخـس  ناشیا  زا 

اهنت تسا : یلاعت  يادخ  نخـس  دزاس  یم  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  ام  هچنآ  دوش .  نیزگیاج  شلد  رد  وا  هوکـش  قح ، يدنمجرا  وتوربج 
توربج و هک  دساره  یم  نم  زا  نم  ناگدیرفآ  زا  یـسک  نآ  هکتسا  نآ  دوصقم  تفگ  سابع  نبا  دنـساره  یم  وا  زا  ادخ  ياناد  ناگدنب 

نارگید زا  رتهب  ار  وا  یتسه  هتـشادگرزب و  ار  وا  هک  دنـسرت  یم  ادخ  زا  یناسک  اهنت  دـنا : هتفگ  مه  دـشاب و  هتخانـش  ارم  تزع  تردـق و 
 3 نزاخ 525 /  ریسفت  دوب .  دهاوخ  رتشیب  وا  ساره  دنسانشب  ار  وا  رتهب  هک  ره  دنشاب و  میب  رد  وا  زا  دیاب  هکنانچ  هتخانش و 

دوب .  دهاوخ  رتشیب  يو  زا  وا  ساره  دسانش  رتهب  ار  ادخ  امش  زا  مادک  ره  هک : تسا  ثیدح  رد  و 
 3 يزج 158 /  نبا  ریسفت 

مسانش یم  رتهب  ار  ادخ  ناشیا  همه  زا  نم  ادخ  هب  هدمآ : ص )  ) ربمایپ هبطخ  رد  و 
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تسا  ناش  همه  زا  شیب  زین  نم  لد  رد  وا  زا  ساره  و 
دنتسیرگ  یم  رایسب  دیدیدنخ و  یم  مک  دینادب  مناد  یم  نم  هچنآ  رگا  هدمآ : ص )  ) وا زا  يرگید  هبطخ  رد  و 

يدمآ ص 62 "  مکحلا  ررغ  تسا "  امش  نیرت  كانساره  امش  نیرتاناد  تفگ : نینموملاریما  انالوم  و 
 "3 نزاخ 525 /  ریسفت  تسا "  نانآ  نیرتاناد  مدرم  نیرت  سرتادخ  تفگ : لتاقم  و 

دسارهب  يادخ  زا  هک  تسنآ  اهنت  اناد  دنا : هتفگدهاجم  یبعش و  و 
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تسین  اناد  دسارهن  یلاعت  يادخ  زاهک  ره  تفگ  سنا  نب  عیبر  و 
ینیب یم  هک  تسا  يور  نیمه  زا  رت و  سرت  ادـخ  امـش  همه  زا  مرت و  سانـشادخ  امـش  همه  زا  نم  دـیوگ  ص )  ) وا هک  تسا  اـج  نـیازا  و 

یم وا  زا  دوخ  ناتـسدریز  زا  شیب  ناروتـسد  ینیب  یم  دـسرت و  یم  يو  زا  تسا  رترود  واب  هک  یـسک  زا  شیب  ورـسخ  هب  مدرم  نیرتکیدزن 
رگید سپـس  اه و  همزگنوچمه  نانآ  نیرت  هداس  نارازگراـک و  هبدـسرب  اـت  ورب  ریگب و  روط  نیمه  دـنراد و  یم  گرزب  ار  يو  دنـسرت و 

تیعر .  دارفا 
هتخاس یناف  ار  دوخ  تدابع  رد  دندرشف و  یم  اپ  تخس  یسرت ، ادخ  رد  هک  میورب  یناسک  نابرقم و  ایلوا و  غارـس  هب  ات  دیئایب  نم  اب  کنیا 

دوخ هب  هدـیزگ  رام -  نوچمه  تساخ ، یمرب  اه  یکیرات  لد  رد  هک  تسا  ع )  ) یلع نینموملاریما  انالوم  ناشرورـس  ناشیا  ورـشیپ  هک  دـنا 
نابز رب  ینانخس  دیشک و  یمهآ  تسیرگ ، یم  هنانگهودنا  دیچیپ و  یم 

هحفص 90 ] ] 

ربمایپ زا  راکشآ  ینخـس  داینب  رب  تشذگ -  رد ج 3 ص 299 ط2  هچنانچ  هکنآ -  اب  دوب  يو  ساره  میب و  لاـمک  هدـنیامن  هک  دـنار  یم 
زا هن  وا و  زا  هن  یلو  تفر  یم  شوه  زا  راـب  دـنچ  بش  ره  هک  ینیب  یم  ار  وا  تقونآ  تسا ، خزود  تشهب و  هدـننک  شخب  يو  راکتـسرد ،

هدینشن .  هدش  نایرب  رگج  يوب  سکچیه  نارگید 
زا هک  یئوب  نآ  اب  اضف  همه  هفیلخ  راگزور  اـت  مدآ  راـگزور  زا  یتسیاـب  میراـگنیب  اـیلوا  يارب  یناـگمه  یتیـصوصخ  ار  ناـشیا  رادـنپ  رگا 

دشاب هایس  دزیخ  یم  رب  هتخوس  ياهرگج  نآ  زا  هک  يدود  اب  یتیگ  هرهچ  دشاب و  هتفرگ  وب  هدش و  رپ  تسا  هتساخرب  هدش  نایرب  ياهرگج 
. 

مه هک  دنهن  یم  وا  رگجرب  ینازوس  شتآ  دشاب  سرت  ادخ  سک  ره  هک  تسا  هتشادنپ  هدرک  شرازگ  ارروآ  هدنخنخس  نیا  هک  یسک  ایآ 
نیا دزوس و  یمن  شا  همه  تسا  وا  نوردـنا  رد  هچنآ  ارچ  سپ  باسح  نیا  اـب  دـنک ؟ یم  دـیلوت  دود  مه  دزیخ و  یم  رب  هلعـش  نآ  رـس  زا 

ون یئاه  تسوپ  دزوسب  ناشیاه  تسوپ  هاگ  ره  هک  دراد  ار  خزود  نابذـعم  نامه  لاـح  دـبک  اـیآ  تسا ؟ رگج  هب  رـصحنم  طـقفیگتخوس 
دربب .  نیب  زا  ارنآ  دیاب  اتداعهداد  يور  رگج  رد  هک  یپایپ  يزوسشتآ  نآاب  سپ  تسین  نینچ  رگا  دنهد ؟ ار  ناشیا 

نینچ يوار ، زا  رگا  هک  دـیاش  دـنامب و  هدـنز  مه  زاب  شرگج  يدوباـن  زا  سپ  یـسک  ینیبب  هک  تسه  مه  شیاـج  یئآ  یم  بجع  هب  رگا 
تسا . هفیلخ  صاخ  طقف  هک  تسا  یتازجعم  زا  همه  اه  نیا  هک  دهد  خساپ  ینکب  یلاوئس 

هنرگو هدمآ  یم  رامـش  هب  اه  لگنا  زا  نانابز  يزات  ناوخ  ربهک  هدوب  نانآ  زا  هدومن  یجوپ  ياهرادنپ  نینچ  هک  یـسک  دسر  یم  منامگ  هب 
سک نالف  سرت  شتآ  دنتفگ  یتقو  سپ  دراد  دوجو  یتاراعتسا  تایانک و  رایـسب  هچ  يو  نابز  رد  هک  دناد  یم  بوخ  لیـصا ، برع  کی 
اهنت هکلب  دهدب  ار  هدش  نایرب  ياهرگجيوب  ای  دزیخرب  نآ  زا  دود  هک  دشاب  راک  رد  يا  هتخادـگ  شتآ  هک  تسین  نیا  دوصقم  تخوس  ار 

شتآ .  هب  تسا  هیبش  هک  دهد  یم  يونعم  یشزوس  رایسب و  هودنا  ینعم 
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هکلب تسهنآ  رد  زین  راکشآ  يولغ  هک  تسا  يا  هیاپ  یب  ياه  فال  زا  مه  نآ  هفیلخ ، رگجرد  قیرح  نآ  هفـسلف  رد  يدیبع  ياه  هتفاب  اما 
یهاک رپ  نوچمه  دشابن و  رادرب  هشدخ  هک  هدروآ  نآ  يارب  یناهرب  ناوت  یمن  یناسآ  هب  درادن و  یلیلد  هک  تسا  یئاهرادنپ  تفگ  میناوت 

زین هفیلخ  دوخ  همان  تشذگرـس  رانک  رد  ار  نآ  هک  دسر  هچ  ات  دنک  یم  یلاخ  اج  اهلالدتـسا  ربارب  رد  مه  نآ  دـشاب  داب  دـنت  ربارب  رد  هک 
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رکبوب هنیـس  ردار  نآ  رگم  تخیرن  نم  هنیـس  رد  يزیچ  ادخ  هدینادرگ "  زیوآ  تسد  هدرک و  تیاور  هک  مه  ار  یفارخ  ثیدـح  نآ  میهنب ،
ناشدوخ نادنمـشناد  میدروآ  ص 316  رد ج 5  هچنآ  داـینب  رب  هک  ارچدراـیب  لـیلد  دـناوت  یمن  شناـفلاخم  ربارب  رد  مـه  ار  نآ  مـتخیر " 

مه يولغ  یئوگفازگ و  نانچ  نآ ، رد  هک  دسر  هچ  دوب  دناوتن  يوعد  تابثا  هلیسوسپ  تسا  یگتخاس  ثیدح  نیا  هک  دنا  هتشون  اراکـشآ 
تفای . دهاوخ  رد  ار  نآ  دسانشب  ار  ناشیا  خیرات  نادرم و  هک  ره  هک  تسا  هدش 
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قالخا رد  هفیلخ  یگدیزرو 

هراشا

باـتک يراـخب -  حیحـص  رد  هک  نآ  زج  میربب  ـالاب  ار  يو  میناوتب  نآ  داـینب  رب  هک  تسا  هدیـسرن  اـم  تسد  هب  يزیچ  هفیلخ  تاـیقالخا  زا 
رکبوب دندمآرد ، ص)  ) ربمایپ رب  هدش و  راوس  نایمیمت  زا  یناسک  هک  تسا  هدـمآ  ریبز -  نب  هللا  دـبع  زا  وا  هکیلم و  یبا  نبا  نابز  زا  ریـسفت 

رمع يرادـن  یتساوخ  نم  اب  يراـگزاسان  زج  وت  تفگ  رکبوب  ار  سباـح  نب  عرقا  تفگ  رمع  هد و  تراـما  ار  دـبعم  نب  عاـقعق  تفگ  وا  هب 
نامیا هکنانآ  يا  دمآ : دورف  هرابنیا  رد  هیآ  نیا  دش و  دـنلب  ناشزاوآ  اتدـندرک  وگم  وگب  سپ  میامن  يراگزاسان  وت  اب  مهاوخن  نم  تفگ 
هیآ 1  تارجح  هروس  تسا  اناد  اونش و  دنوادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ  زا  دیتفین و  شیپ  يراک ) ماجنا  رد   ) وا لوسر  ادخ و  زا  دیا  هدروآ 

دزن اریز  ض - )  ) رمع رکبوـب و   - راـکوکین ود  نآ  دـنوش  كـاله  دوـب  کـیدزن  تفگ  هک  هدروآ  هـکیلم  یبا  نـبا  ناـبز  زا  يراـخب  زین  و 
نب عرقا  تفگ  ودنآ  زا  یکی  سپ  دندش  دراو  يورب  نامیمیت  زا  یناراوس  هک  دوب  یماگنهنیا  دندرک و  دـنلب  ار  شیوخ  گناب  (ص ) ربمایپ
وت تفگ  رمع  هب  رکبوب  سپ  منادـیمن ، ار  شمـسا  هتفگ  عفان  هک  درک  داهنـشیپ  ار  رگید  يدرم  يرگیدو  يامرفب  راک  ار  یعـشاجم  سباـح 

دنلب عوضوم  نیا  رـس  رب  ناشاهادـص  سپ  میامن  يراگزاسان  وت  اب  مهاوخ  یمن  نم  تفگ  رمع  يرادـن  يا  هتـساوخ  نماب  يراـگزاسان  زج 
نانموم يا  داتسرف  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دش و 
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ادابم دیئوگ  یم  نخس  رگیدکی  اب  هکنانچنآ  هن  دینک  نخـس  هتـسهآ  وا  اب  شیوخ  راتفگ  رد  دینکن و  رتدنلب  ربمایپ  يادص  زا  ار  ناتاهادص 
 2 تارجح : دهد  رده  هب  ار  ناتاهراک  هویش ، نیا  دینادب  هکنآ  یب 

وا هناراوگرزب  يوخ  هب  لـیام  ص )  ) گرزب ربماـیپ  اـب  شیوـخ  ترـشاعم  همه  نآ  لوـط  رد  هک  يرادـن  بجع  درم  ودنیا  زا  دـیوگ  ینیما 
نینچ ربارب  رد  مه  نآ  دنزومایب  ار  ناشیا  ربارب  رد  ندوب  هنوگچ  ناگرزب و  سلجم  رد  روضح  بدا  ات  دنتفرگن  شیوخ  هب  ار  نآ  دـندشن و 

ات دوش  هتفگ  یگتـسهآ  یمرنهب و  دـیاب  وا  ربارب  رد  نخـس  هک  دنتـسنادن  و  تسا ، گرزب  میکح ، نآرق  حیرـصتب  وا  يوـخ  هک  يدرمگرزب 
خساپدهاوخب رگم  دیوج  یشیپ  وا  رب  راتفگ  ردیسک  دیابن  مه  ددرگ و  راکـشآ  وا  هاگیاج  زا  شتـشادگزرب  يو و  ماقم  زا  هدنیوگ  میظعت 

اهزرم نیا  زا  نوریبرد  ودنآ  یلو  دنک  شسرپ  یمکح  هرابرد  ای  دهد  ار  یمهم  شرازگ  ای  دناسرب  ار  دوخ  يرادربنامرف  ای  دهد  ار  یشسرپ 
الاب هراب  نیا  رد  ناشاهادـص  دـش و  غاد  تخـس  ناش  نایم  لاجنج  راج و  اـت  دـندرک  وگم  وگب  دـنتخادنا و  شیپ  وا  رب  راـتفگ ، رد  ار  دوخ 

دش .  لزان  همیرک  هیآ  هک  دریگ  رارق  نتفر  رده  ضرعم  رد  ناشاهراک  هدش  كاله  درمکین  ود  نآ  هک  دش  کیدزن  تفرگ و 
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 )= بابس رکبوبا  دنتساخرب و  رگیدکی  اب  یئوگ  مانشد  هب  رکبوبا  بلاطیبا و  نب  لیقع  هدروآ  مادقم  زا  رکاسع  نبا  هک  یـشرازگ  داینب  رب  و 
بسن هباسن =   ) باسن ای  بابس  هتـشون  هک  هدوب  نیا  هتـشاد ، یمن  شوخ  هک  هتفایرد  يزیچ  هژاو  نیا  زا  رجح  نبا  ایوگ  دوب ، يوگ ) مانـشد 

ار بابـس  هملک  هدـمآ  يو  زا  سپ  هک  یطویـس  یلو  دـیامن  ددرم  هملک  ود  نایم  ار  دوخ  هک  هتـشاد  فاصنا  هزادـنا  نیا  یلو  هدوب  ساـنش )
هک دناد  یم  يرگشواک  ره  هداهن و  نآ  ياج  هب  ار  باسن  هملک  يدیدرت  چیه  یب  هدرک و  فذح 
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رکذ نآ  زا  سپ  هلـصافالب  هک  درادن  رکبوب "  ندوب  يوگ  بسنو  هباسن  اب "  یطابترا  چیه  دنتـساخرب "  رگیدـکی  اب  یئوگ  مانـشدب  لعف " 
واهک دناسرب  هتساوخ  یم  وا  يارب  تفص  نیادیق  اب  يوار  ایوگ  و  هدوب ، يوگ  مانـشد  وا  دوش  هتفگ  هک  تسا  نامه  ماقم  بسانم  هکلب  دوش 

دنیوگب یئاه  ینیچ  هنیمز  اب  یناسک  هک  دـسر  یم  هچ  رگا  دوب و  هدـش  وا  يوخ  راـک ، نیا  اریز  هدوب  شیپ  مه  لـیقع  زا  یئوگ  مانـشد  رد 
عقوم رد  ار  هچنآ  اـه و  نآ  ياـه  فعـض  هطقن  هتـشاد و  یئانـشآ  اـه  بسن  مخ  چـیپ و  اـب  وا  هک  تسا  نآ  وا  ندوـب   " هباـسن زا "  دوـصقم 

ارفرط بسن  ردام و  ردپ و  وربآ و  سومان و  هتخادرپ  یم  مانشدب  نوچ  هک  هدوب  نیا  هتسناد و  یم  داهن  تشگنا  نآ  رب  ناوت  یم  یئوگدب 
هدـنهد ناشن  دوخ  اریز  درادـن  رکبوبا  زا  يرادـفرط  رد  نآ  بحاص  يارب  يدوس  مه  اـهزپ  تخپ و  هنوگ  نیا  یلو  هدرک  یم  داـی  يدـب  هب 

دهد . رشن  ار  يدیلپ  هدروآرد و  ماهتا  ضرعم  رد  ار  نادرم  نانز و  يو ، هک  تسا  نآ  مزلتسم  تسا و  یئوگمانشد  ياه  هنومن  نیرت  تشز 
لوسر ربارب  رد  رکبوب  لـیقع و  ناـیم  یئوگ  مانـشد  دـیآ  یم  رب  مینیب  یم  يربکلا 2ص 86  صیاصخ  رد  هک  شرازگ  تراـبع  زاهچناـنچ 

ص . )  ) يو یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  مه  نآ  هتفرگ و  ماجنا  (ص ) ادخ

رکبوب ياه  ییوگ  مانشد  رگید 

رد هک  یسک  خساپ  رد  هک  میدروآ  جرد 7 ص 153  تسا ) قسف  زین  ناملسم  هب  نتفگ  مانشد  هک   ) ار وا  ندوب  يوگ  مانشد  رب  رگید  هنومن 
تیازعهب تردام  باـطخ  رـسپ  تفگ  رمع  هب  هک  تسا  نیا  رگید  هنومن  و  هدـیدنگ . .  نز  رـسپ  تفگ : درک  يو  زا  یـشسرپ  ریدـقت  هنیمز 

رت هدروخلاس  هماسا  زا  هک  دشاب  ناشیا  هدنامرف  يدرم  دـنلیام  راصنا  دـش  ربخ  هک  تفگ  یماگنه  ار  نیا  دـنامب و  شلد  رب  تغاد  دنیـشن و 
؟ مزاس رانک  رب  اروا  یئوگ  یم  هاگنآ  هتشامگ و  راک  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  تفرگ و  ار  رمع  شیر  سپ  دشاب 

هحفص 95 ] ] 

هفیلخ طقف  درک  رانک  رب  دیابن  ص )  ) ادخ لوسر  ناگتـشامگرب  زا  هک  یـسک  هکنیا : یکی  تسا  هیاپ  یب  ظاحل  ود  زا  يو  نخـسنیا  هزات  و 
تلاخد قح  ار  يرگید  هداهن  ربمایپ  هک  یننـس  ماکحا و  رد  هکنانچمه  تسا  اـج  یب  هقیلـس  رظن و  راـهظا  يو  دروم  رد  هک  سب  تسا و  وا 

همه يارب  یتسرپرـس  يو  یگدـنز  ناـیاپ  اـت  ار  وا  هک  دوـب  دـنوادخ  روتـسدب  تشاـمگرب  هک  يزور  رد  ار  دوـخ  هفیلخ  ربماـیپ  اریز  تسین 
ناهدنامرف بصن  زا  ریغب  نیا  یلو  تسب  راک  هب  ار  نآ  دـیاب  راگزور  نایاپ  ات  هک  دروایب  یناهج  یئاهروتـسد  هکنانچمه  دـینادرگ  نایناهج 

زا یعمج  رطاخ  زا  سپ  مه  نآو  تشامگ  یم  راک  هب  تقو  تحلـصم  يارب  ارناشیا  ص )  ) وا اریز  تسا  نارازگراک  نارادـنامرف و  هاپس و 
تفای یم  ناـیاپ  دروآ  دـیدپ  ار  تحلـصم  نآ  هک  یطیارـش  نوچ  یلو  يرازگ .  راـک  يرادـنامرف و  یهدـنامرف و  يارب  ناـشیا  یگتـسیاش 

ای درک  یم  لقتنم  رگید  تمس  هب  یمتس  زا  ار  وا  تروصنیا  رد  داد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یگتـسیاش  نانآ  زا  یکی  ای  دش  یم  هنوگرگدای 
يا هفیلخ  دز  یم  رانک  ار  وا  دـبای  زاب  ار  شا  یگتـسیاش  نآ  یط  رد  دـناوتب  هک  یتدـم  يارب  ای  تخاس  یم  شرانک  رب  راک  زا  هشیمه  يارب 
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ندرکرانک و رب  نتشامگرب و  قح  هتسشن و  ص )  ) وا ياج  رد  زین  يو  اریز  دراد  ار  هویـش  نیمه  دیآ  یم  راک  يور  ص )  ) وازا سپ  هک  مه 
ياـه شخب  یهدـنامرفهب  نادـترم ، اـب  راد  ریگ و  رد  ار  دیعـس  نب  دـلاخ  شدوخ  رکبوب  هک  دوب  تهج  نیمهزا  دراد و  ار  ندرب  ـالاب  ریز و 

هتـشامگ جحذم  تاقدص  راک  هب  ای  نارجنزرم  ات  دـیبز  عمز و  نیب  ام  ینیمزرـس  رد  راک  هب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هکنآ  اب  داتـسرف  ماش  يرواخ 
دوب .  دوخ  راک  رس  رب  زین  ص )  ) وا گرم  ماگنه  ات  دوب و 

تفر نمی  یحاون  زا  يا  هراپ  رد  يرازگراک  نب  رمع  هرود  رد  اهدعب  وا  داتـسرف و  ناولح  يرازگراک  هب  ار  هیما  نب  یلعی  رکبوب  دوخ  زاب  و 
ترضح تافو  ماگنه  دوب و  هتشامگ  يرگشل  ياهراک  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نآ  اب  دینادرگ  اعنص  رازگراک  ار  وا  نامثع  سپـس  و 

دوب .  راک  نامه  رس  رب  زین 
تخاس رانک  رب  ار  وا  سپس  داتسرف  نامع  يرازگراک  هب  ار  همرکع  رکبوب  زین  و 
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تافو ماگنه  هک  داتـسرف  نامع  يرازگراک  هب  ار  صاع  نب  ورمع  ص )  ) ادـخ لوسر  دوخ  تشاذـگ و  وا  ياـج  هبار  نصحم  نب  هفیذـح  و 
دینادرگ .  نزاوه  تاقدص  رومام  ار  همرکع  شتافو  لاس  رد  ترضح  هکنانچ  دوب  اجنآ  رادنامرف  وا  زین  ص )  ) ادخ لوسر 

فئاطيرازگراک هب  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ هکنآ  اـب  دـینادرگ  نیرحب  ناـمع و  رازگراـک  لاـس 15  رد  ار  صاـعلا  یبا  نـب  ناـمثع  رمع ، زین  و 
درک .  تیبثت  دوخ  تمس  رد  ار  وا  زین  رکبوبا  ص )  ) يو تافو  زا  سپ  هداتسرف و 

هفوک راک  هب  هدرکرانک و  رب  ار  وا  نامثع  سپـس  داتـسرف  هرـصب  يرازگراـک  هب  دـشاب  يرعـشا  یـسوموبا  هکار  سیق  نب  هللا  دـبع  رمع ، مه 
دوب .  هتشامگ  نمی  ياه  كولب  رد  يرازگراک  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هکیلاح  رد  تشادرب  اجنآ  زا  ار  وا  ع )  ) یلع سپس  تشامگ 

رد يوتیـصو  هب  تساوخ  اریز  تشاذگ  دوخ  ياج  ردار  رمع  نارادـنامرف  لاسکی  نامثع  دـسیون  یم   1  / 166 دوخ : خیرات  رد  ءادفلاوبا 
درک و لزع  زین  ار  وا  سپس  درک  بوصنم  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  تشادرب و  هفوک  زا  ار  هبعـش  نب  هریغم  سپـس  دشاب  هدرک  لمع  هراب  نیا 

تشامگ .  هفوک  يرادنامرف  هب  ار  هبقع  نب  دیلودوخ  يردام  ردارب 
ياه باتک  زا  اه  نیا  زج  هباصا و  ریثک و  نبا  خیرات  ادفلا و  وبا  خیرات  هباغلا و  دسا  باعیتسا و  ریثا و  نبالماک  يربط و  خـیرات  هب  دـیرگنب 

هدرتسگ .  ياه  همان  یگدنز  وخیرات 
یکی مهوا  اریز  دوبن  يا  هزات  راک  هماسا  درومرد  دندوب  لوسر  هتشامگرب  هک  یناسک  لزعسپ  دنراد  رایسب  ریاظن  میدروآ  هک  یئاه  هنومن 

دوب .  مه  وا  ياربدوب  همه  يارب  هک  ینایز  دوس و  فیلکت و  قح و  ره  همه و  دننام  دوب 
هداد وا  هب  ار  بصنم  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  دـیوگب : هک  نیا  هب  هدرک  افتکا  شیوخ  بصنم  رد  وا  نتـشاذگ  یقاب  يارب  هفیلخ  هک  نیا  سپ 

نآ هب  يزاینهن  مه  نیا  تسا و  یقاب  زونه  داد  تراما  ار  هماـسا  نآ ، رطاـخب  ادـخ  لوسر  زور  نآ  هک  یتحلـصم  دـیوگب  رگم  دوبن  تسرد 
دشکب .  گنچ  ار  وا  شیر  هن  دریگ و  مانشد  داب  هب  ار  رمع  هک  تشاد 
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رطاـخ هب  ار  وا  هفیقـس  زور  رد  هک  شقیفر  ود  هفیلخ و  دوـخ  شور  زا  دوـب  يدـیلقت  هماـسا  يراـنک  ربرد  راـصنا  تساوـخرد  هـکنآ  رگید 
دنهاوخب هک  دوب  راـصنا  رب  يداریا  هچ  سپ  تشذـگ -  زا ج 7  رد ص 92 و 91  هک  دـنتخادنا -  ولج  شا  يدیفـسشیر  یگدروخلاس و 

ندـشبوصنم رگا  دوب  هدـش  هضرع  تفالخ  همانرب  زا  دـیلقت  اب  زین  عقوت  نیا  اریز  دـنک  یهدـنامرف  ناشیا  رب  هماسا  زا  رت  هدروخلاس  یـسک 
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شیوخ تفـالخيارب  ص )  ) وا هک  ار  یـسک  ارچ  سپ  دـشاب  يو  ندرک  راـنک  رب  زا  عناـم  یئاوشیپ -  يارب  ص - )  ) لوسر تسد  هب  هماـسا 
دننک و یم  رانک  رب  راک  زاار  وا  ارچ  رگید -  ياهاج  يرایسب  رد  ومخ  ریدغ  رد  رتشیب  ای  نت  رازه  دص  روضح  رد  مه  نآ  دوب -  هتشامگرب 

زور رد  سیق  هک  دوبن  رگم  دنونش ، یمن  ار  یفلاخم  چیه  راتفگ  دنهد و  یمن  شوگ  يور  چیه  هب  دیوگ  یم  راکنا  هب  ینخس  مه  سک  ره 
لالدتـسا ع )  ) نینموملاریما يرادفرط  هب  زین  نارگید  تفرگ و  هماسا  هیـضق  رد  رکبوبا  اهدـعب  هک  تفرگ  ار  رمع  شیر  هنوگ  نامه  هفیقس 

تسین .  يا  هشیدنا  دنربن  نامرف  هک  ار  سک  نآ  یلو  دش  غاد  وگتفگ  رازاب  دندرک و  اه 

رکبوب يرابدرب  رد  غورد  یشرازگ 

هراشا

هدروآ هفیلخ  قالخا  هرابرد  هتـسویپ  هریجنز  نودـب  مه  نآ  و  زاـس -  ثیدـح  يوگغورد  دـمحم -  نب  لیعامـسا  قیرط  زاناـبح  نبا  يرآ 
جرد 5 ص ام  خلا و  دـنمان  یم  شیرق  رابدرب  ار  وا  ناگتـشرف  اریز  نیمز  رد  ات  تسا  رت  فورعم  نامـسآ  رد  رکبوب  تفگ  لیئربج  هکتسا 

میدرک .  راکشآ  ار  نآ  ندوب  یگتخاسو  غورد  میدروآ و  ار  نآ  344 ط 2 

ربمایپ رتخد  اب  وا  یتشرد  يدنت و 

یمن ناج  یلاح  رد  ع )  ) يو نت  كاپ  هراپ  دوب  هدیـسروا  هب  ناربمایپ  نیرت  گرزب  میظع  قالخا  زا  يزیچ  ای  دوب  شیرق  راـبدرب  هفیلخرگا ،
گرم ماگنه  رد  وا  دوخ  هک  شا  هناخ  یـسرزاب  رد  يدـنت  یتشردزا و  دیـشک  وا  زا  هچنآ  رطاـخب  مه  نآ  دـشاب  نیگمـشخ  وا  رب  هک  درپس 
تـشپ یئاوـسر  دـنگنجب و  تـسا  هناـخ  نآ  رد  هـک  ره  اـب  داد  یمن  روتـسد  دوـب  راـبدرب  رگا  دوـب و  هدرکن  ارنآ  یکــشاک  درک  یم  وزرآ 

دنرآ .  راببیئاوسر 
هدروآ هشیاع  نابز  زا  ج 5 ص 5 -  سمخ -  ندیدرگ  بجاو  باب  رد  يراخب 
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ثرالا مهـس  هک  درک  تساوخرد  ض )  ) قیدـص رکبوب  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  گرم  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  ع )  ) همطاف هک  تسا 
ادخ لوسر  تفگ  وا  هب  رکبوب  دهدب  يو  هب  دوب  هدنام  ياج  رب  ص )  ) وا زا  سپ  هدیشخب و  دوخ  لوسر  هب  ادخ  هک  یئاه  تمینغ  زا  ار  يو 

يرود رکبوبا  زا  تفرگ و  مشخ  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  سپتسا  هقدص  دنامب  ام  زا  هچ  ره  میراذـگ و  یمن  ثرا  ام  تفگ  (ص )
تشذگرد .  ات  دوب  هدیزگ  يرود  يو  زانانچمه  دیزگ و 

وا ياه  شنکاو  همطاف و  ندش  هدرزآ 

نیا زا  دز  زابرـس  رکبوب  هتفگ : هک  اجنآ  ات  همطاف . . .  هک  هدروآ  هشیاع  ناـبز  زا  ربیخ ج 6 ص196 -  هوزغ  باـب  تاوزغ  شخب  رد  مه  و 
ات تـفگن  نخـسي  اـب و  دـیزگ و  يرود  وا  زا  تـفرگ و  مـشخ  رکبوـب  رب  تـهج  نـیا  زا  همطاـف  سپ  دـهدهمطاف  هـب  ار  نآ  زا  يزیچ  هـک 

زامن وا  رب  دوخو  درپس  كاخ  هب  هنابـش  ار  وا  یلع  شرهوش  تشذـگرد  نوچ  دـنام و  هدـنز  هام  شـش  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  تشذـگرد و 
درکنربخ .  ار  رکبوب  درازگ و 

زا راثالالکشم  يربط 3 ص 202 و  خیرات  دمحا 1ص 6 و 9 و  دنسم  رد  تفای و  ناوت  ج 2 ص 72  ملسم -  حیحـص  رد  ار  شرازگ  نیا 
یم زین  رد ج 6 ص 333  ریثک 5 ص 285 و  نبا  خیرات  و  بلاطلا ص 226 ، هیافک  یقهیب 6 ص 301 و 300 و  ننس  و  يواحط 1 ص 48 ،
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هب ار  شرازگ   - 2  / 193 سیمخلا -  خیرات  رد  زین  يرکب  راید  تشاد ، یم  نمـشد  ار  رکبوب  شا  یگدنز  زا  مد  نیـسپاو  ات  همطاف  دسیون :
تسا .  هدروآ  هدوب  ملسمو  يراخب  حیحص  ود  رد  هک  ترابع  نامه 

دوش هدرپس  كاخ  هب  هنابش  دیاب  يا  هزیگنا  هچ  يور  زا 
دنامن ؟ وا  هاگمارآ  زا  یناشن  دیاب  ارچ  و  هدیزگربربمایپ ؟ هشوگ  رگج 

وا هنابشسپ  دنکن  زامن  يو  رب  رکبوب  دیاین و  رد  وا  رب  سکچیه  دننک و  كاخ  رد  هنابش  ار  وا  درک  شرافس  هک  دیسر  اجنادب  يو  مشخ  " 
داد .  لسغ  ار  وا  شیمع  تنب  ءامسا  اب  هارمه  درازگ و  زامن  وا  رب  دوخ  یلع  تفاین و  یهاگآ  نآ  زا  رکبوبا  دندرپس و  كاخ  هب  ار 
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ار ض )  ) وا شدوخ  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  تساتباث  ام  دزن  دسیون  یم  يدـقاو  هدـمآ  یبلح " ج 3 ص 390  هریـس  رد "  هچنآ  داینب  رب 
دندرکن .  ربخ  ار  رگید  یسک  دندوب و  وا  اب  زین  لضف  سابع و  درازگ و  زامن  يورب  درک و  نفد  هنابش 

رب رکبوب  هک  تسا  هدروآ  یبعـش  قیرط  زا  يدـقاو  دنـسیون  یم   3 بهاوم 207 /  حرـش  رد  یناـقرز  4 و  هباـصا 379 /  رد  رجحنبا  مه  و 
نب رفعجزا  وا  کلام و  زا  ناکورتم  زا  یخرب  زینو  دراد .  یگتخیسگ  شا  هریجنز  مه  تسافیعـض و  مه  ثیدح  نیا  درازگ و  زامن  همطاف 

زا يراخب  دنا و  هدرمـش  هیاپ  یب  ار  نانآ  نخـس  يدع  نبا  ینطقراد و  یلو  دنا  هدرک  تیاور  ار  الاب  ثیدـح  دـننام  شردـپ  زا  وا  دـمحم و 
درازگ .  زامن  يو  رب  دوخ  درکن و  ربخ  ار  رکبوب  درک و  نفد  ار  وا  هنابش  یلع  شرسمه  تشذگرد  همطاف  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هشیاع 
سپ تشذـگرد  همطاف  هک  دوب  بش  میدروآ " : ترابع  نیا  اب  رد ج 5 ص 350 ط 2  ار  دمحم  نب  رفعج  زا  کلام  ثیدـح  دـیوگینیما 

لوسر نیشناج  وت  متفا  یمن  شیپ  نم  ادخب  هن  تفگ  رازگب  زامنو  تفیب  شیپ  تفگ  یلع  هب  رکبوب  دندمایب  رایسب  یهورگ  رمع و  رکبوب و 
ياه هتفاب  زا  تیاور  نیا  هک  میدرک  نشوراجنامه  ام  درازگ "  زامن  وا  رب  هتـشادرب  ریبکت  راهچ  هب  گـناب  داـتفا و  ولج  رکبوب  سپ  یئادـخ 
دناد .  یم  وا  تسد  اب  هدش  هدیرفآ  ياه  يراتفرگ  زا  ار  نآ   - 2  / 7 نازیم -  رد  زین  یبهذ  هک  تسا  یصیصم  یمادق  دمحم  نب  هللا  دبع 

شردپ هب  دسر  هچ  ات  دیآرد -  يو  هناخ  هب  رکبوب -  رتخد  یمارگ  هشیاع -  دادن  هار  زور  نآ  رد  هک  دوب  همطاف  یکانمـشخ  نامه  يارب  و 
ام و نایم  یمعثخ  نز  نیا  تفگ  درب و  رکبوب  هب  تیاکش  وا  وشم  لخاد  تفگ  تفرگ و  اروا  يولج  ءامـسا  دوش  دراو  تساوخ  نوچ  هک  -
ص)  ) ربمایپ نانز  يراذگنهک  هتشاد  نآ  رب  ار  وت  هچ  ءامسا  تفگ : داتسیا و  هناخ  رد  رب  رکبوب  سپ  دوش  یم  عنام  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد 

رد
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ياهدرک ؟ تسرد  ار  ناسورع  جدوه  همطاف  يارب  دنوش و  دراو  ص )  ) ادخ لوسر  هناخ 
مزاسب .  وا  يارب  يزیچ  نانچ  مهدن و  هار  وا  هناخ  هب  ار  سکچیه  هک  هداد  روتسد  نم  هب  شدوخ  وا  تفگ 

حیحص حرش  ، 7 لامعلا 114 /  زنک  ، 1  / سیمخلا 313 خـیرات  ، 5 هباغلا 524 /  دسا  یبقعلا ص 53 رئاـخذ  ، 2 باعیتساهب 772 /  دیرگنب 
3 ءاسنلا 1221 /  مالعا  ، 6 یبآ 282 /  زا  ملسم  حرش  6 و  یسنونس 281 /  زا  ملسم 

ارهز زا  هفیلخ  یهاوخ  شزوپ 

زا یئاورپ  چیه  یب  هک  یناسک  شرازگ  ندوب  غورد  رب  تسا  یلیالد  مامت  اه ، شرازگ  زا  رگیديا  هراپ  هدـش و  دای  ياه  شرازگ  نیا  همه 
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هزاجا دمآ و  يو  دزن  هب  رکبوب  دش  تخـس  همطاف  يرامیب  نوچ  تفگ  هک  دـنا  هتـسب  یبعـش  هب  هدـیرفآ و  تیاور  شیوخ  نخـس  یتسردان 
وت ایآ  تفگ  هد  هزاجا  وا  هب  یهاوخ  رگا  دهاوخ  یم  دورو  هزاجا  هداتسیا و  رد  ناتـسآ  رد  رکبوبا  کنیا  تفگ  يو  هب  یلع  تساوخ  دورو 

دش .  یضار  وا  زا  ات  تفگ  نخس  يو  اب  تساوخ و  رذع  يو  زا  دش و  لخاد  وا  سپ  يرآ .  تفگ  يراد ؟ یم  يرت  تسود  ار  راکنیا 
مرگ يزور  رکبوب  سپ  تفرگ  مشخ  رکبوب  رب  (ص ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  هک  مدش  ربخ  نانچ  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  یعازوا  نابز  زا  و 

رب یلع  سپ  دوش  دونـشخ  نم  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  ات  مروخ  یمن  ناکت  میاج  زا  تفگ  داتـسیا و  واهناـخ  هناتـسآ  رد  اـت  دـش  نوریب 
دشیضار .  مه  وا  دوش  یضار  داد  دنگوس  ار  وا  دمآرد و  همطاف 

ثیدح و عماوج  زا  کیچیه  رد  اهنآ  زا  یناشن  چـیه  هک  نیا  هبهجوت  اب  دراد ؟ یـشزرا  هچ  حیحـص  ياهربخ  نآ  ربارب  رد  شرازگ  ود  نیا 
لاس نایم  یفوتم  یبعش  هدیسر و  یفوتم 157  یعازوا  هب  ربخ  نیا  یـسک  هچ  نابز  زا  اجک و  زا  رخآ  دوش .  یمن  تفای  ناظفاح  ياهدنـسم 

يا هتسویپ  هریجنز  نودب  هک  زین  ات 110  ياه 104 
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دیوـم يرآ  هدرک .  ماـهلا  درم  ود  نیا  هب  ار  ربـخ  نیا  هک  تسا  هدوـب  هک  هصـالخ  هتفرگ و  هک  ار  نآ  تسین  هتـسناد  هدرک ، شرازگ  ار  نآ 
ض)  ) رکبوب هب  رمع  دـسیون : یم  یلوا  هک  تسا  ظـحاجو  هبیتق  نبا  ياـه  هتـشون  میدروآ ، تسخنهک  یحیحـص  راکـشآ و  ياـه  شرازگ 

دزن هب  سپ  دادـن  هزاجا  وا  دنتـساوخ  دورو  هزاـجا  همطاـف  زا  دـنتفرب و  ود  ره  سپ  میدروآ  مشخ  هب  ار  وا  اـم  اریز  همطاـف  دزن  میورب  تفگ 
رب سپ  دنادرگربراوید  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  دنتسشن  وا  دزن  نوچ  داد و  هار  همطاف  هناخ  هب  ار  ودنآ  اتدندرک  وگتفگ  وا  اب  دندشیلع و 
دزن ادخ  لوسر  ناشیوخ  ادخب  ادخ  لوسر  هبیبح  يا  تفگ  تخادرپ و  نخس  هب  رکبوبا  سپ  دادن  ناشیا  هب  مالس  باوج  دندرک  مالس  يو 

تردـپ هکيزور  هک  متـشاد  یم  تسود  نم  يرت و  بوـبحم  هشیاـع  مرتـخد  زا  نم  دزن  رد  وـت  دـنرت و  بوـبحم  مدوـخ  ناـشیوخ  زا  نـم 
زا ار  وت  مهاگآ  وت  فرـش  تلیـضف و  زا  مسانـش و  یم  ارت  هکنآ  اب  نم  يراد  نامگ  ایآ  مدنام  یمن  وا  زا  سپ  مدوب و  هدرم  نمتشذـگرد 
یم مدینش  (ص) ادخ لوسر  تردپ  زا  نم  هک  هدوبن  نیا  زج  ؟ منک یم  يریگولج  ادخ  لوسر  زا  تثرالا  مهس  هب  شیوخ و  قح  هب  ندیـسر 

يارب ص )  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رگا  هک  منیبب  دینک  هاگآ  ارم  تفگ  همطاف  تسا  هقدص  دنام  اجب  ام  زا  هچنآمیراذگ  یمن  ثرا  ام  تفگ 
ص)  ) ادخ لوسرزا  ایآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  تفگ  يرآ  دـنتفگ  دـینک ؟ یم  لمع  نآ  هب  دیـسانش و  یم  ار  نآ  میوگ  زاب  امش 

ارم تشاد  تسود  ار  همطاف  مرتخد  هک  ره  سپ  نممشخ  زا  همطاف  مشخ  تسا و  نم  يدونشخ  زاهمطاف  يدونشخ  دیوگ  یم  هک  دیدینـشن 
نم سپ  تفگ  میدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ار  نیا  ام  يرآ  دـنتفگ  هدروآ ؟ مشخب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  همطاـف  هک  ره  هتـشاد و  تسود 

وا هب  ار  امش  تیاکش  منیبب  ار  ربمایپ  هاگ  ره  نم  دیتشادن و  دونـشخ  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  امـش  هک  مریگ  یم  هاوگ  اروا  ناگتـشرف  ادخ و 
داتفا يراز  هیرگ و  هب  تخس  نانچ  رکبوب  سپ  وت .  مشخو  وا  مشخ  زا  مرب  یم  هانپ  یلاعت  يادخب  نم  همطاف  يا  تفگ  رکبوبا  درک  مهاوخ 

متسرف ، یم  نیرفن  وت  رب  مرازگب  هک  يزامن  ره  رد  ادخ  هب  تفگ  یم  ارهز  دور  رد  هب  شناج  دوب  کیدزن  هک 
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شوغآ رد  ار  بش  شا -  هداوناخ  هبیـشوخلد  اب  يدرم -  ره  تفگ  ار  ناشیاوا  دـنتفرگ و  ار  وا  درگ  مدرم  دـش  نوریب  نایرگ  رکبوب  سپس 
دیریگ هدیدن  نم  اب  ار  دوخ  تعیب  تسین  امش  تعیب  هب  يزاین  ارم  دینک ، یم  اهر  مراد  هک  یئاه  ینارگن  اب  ارم  درب و  یم  رس  هبدوخ  رـسمه 

. 
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ظحاج نخس 

ارهز ات  دندروآ  رمع -  رکبوب -  ودنآ -  هک  یـشرازگ  یتسار  ربلیلد  دنا  هتـشادنپ  یهورگ  دسیون  یم  دوخ ص300  لئاسر  رد  ظحاج  و 
راکنا هب  ودنآ  ربارب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  نارای  هک  تسا  نآ  ودـنآ -  ینمادـکاپ  رب  لیلد  مه  و  دـنراد -  زاب  دوخ  ثاریمهب  ندیـسر  زا  ار 

ناهاوخداد و همه  دوجو  یتسار  هب  سپ  دـشاب  ود  نآ  ياعدایتسار  رب  لـیلد  ناـشیا  ندرکن  راـکنا  رگا  میئوگ : یم  خـساپ  رد  دنتـساخنرب 
ناشنخـس یئوکین  ناشیاوعد و  یتسار  رب  یلیلد  دندوب  هداتـسیا  دوخ  قح  هبلاطمهب  ودـنآ  ربارب  رد  هک  همطاف ) هلمج  زا   ) ناگدـننک وگتفگ 

دـش و رایـسب  اـه  شکمـشک  دیـشک و  ازاردـب  یناـهنپ  ياـهوگتفگ  هک  صوـصخب  دـندومنن .  یتفلاـخم  مه  ناـشیا  اـب  هباحـص  اریز  تسا 
هاگنآ درازگن و  زامن  يو  رب  رکبوب  درک  شرافـس  هکدناسر  اجنآ  هب  ار  همطاف  راک  اه  نیا  ودیدرگ  تخـس  اه  مشخ  راکـشآ و  يدنمهلگ ،
تثراو يدرم  وت  رگا  رکبوبا  دیـسرپ : يو  زا  درک  یم  لالدتـسا  دوخ  ناگتـسب  زا  يرادفرطب  تساوخ  یم  وا  زاار  شیوخ  قح  هدـمآ و  هک 

هب ندیـسر  زا  ار  وا  دروآ  وا  يارب  هک  يا  هناهب  اب  نوچ  میربن و  ثرا  ص )  ) ربمایپزا ام  ارچ  سپ  تفگ  منادـنزرف  هداوناـخ و  تفگ  تسیک 
یـشک قح  شیوخ  مشچ  هب  ات  تفرگ  تسدب  ار  راک  مامز  دوخ  هتخاس  شنادرگ  ور  داد و  شهاک  اريو  قح  تشادزاب و  شردـپ  ثاریم 

مه وا  درک و  مهاوخ  نیرفن  ار  وتدنگوس  ادخب  دیوگب  دبایب و  ار  یناوتان  يوب  ناهارمه و  یمک  دوش و  دیمون  وايراکزیهرپ  زا  درگنب و  ار 
هک درک  مهاوخ  اعد  وت  رب  دنگوس  ادخب  تفگ 
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تفلاخم رگا  سپ  دیزگ  مهاوخن  يرود  وت  زا  زگره  دنگوس  ادـخب  تفگ  وا  تفگ و  مهاوخن  نخـسوت  اب  زگره  دـنگوس  ادـخب  تفگ  زاب 
رب لیلد  زین  همطاف  تیاکـش  اب  ناشن  درکن  تفلاخم  هتبلا  دـشاب  همطاف  اب  شراتفر  رد  يو  تیناقح  رب  لیلد  رکبوب  راـک  اـب  باحـصا  ندرکن 

یمن هچنآ  زا  ار  يو  هک  هدوب  نآ  دـنیامنب  همطافربارب  رد  اجنیا  رد  دـیاب  یم  هک  یـشنکاو  نیرتمک  اریز  تسا  رکبوب  ربارب  رد  يو  تیناـقح 
هولآ یئوگ  هدوهیب  هب  وا  هاگیاپ  دنراذگن  دننادرگ و  شزاب  تسردان  هار  زا  دنرآ و  شدای  هب  هدرک  شومارف  ار  هچنآ  دـنزاس و  هاگآ  دـناد 

 . دلسگب دشاب  هتشاد  وا  اب  ینید  دنویپ  دهاوخ  یم  هک  یسک  زا  درامـشب و  راکمتـس  ار  رگداد  يدرم  هدروآ  نابز  رب  ناشیرپ  ینخـسو  دوش 
هب یکی  دوـب و  دـهاوخ  ناـسکی  ود  ره  تازاـیتما  سپ  دـنا  هدرکنتفلاـخم  فرط ، ود  زا  مادـکچیه  اـب  باحـصا  هک  مینیب  یم  نوـچ  سپ 
مه هتسب و  راک  هب  هک  تسا  رت  هتسیاش  امش  يارب  هچ  ام و  يارب  هچ  ثرا ، هنیمز  رد  دنوادخ  نوناق  لصا  ماگنه  نیا  دوش و  یم  رد  يرگید 

دیامنیم .  رتروآ  مازلا  امش  رب  مه  ام و  رب 
ار دوخ  راـتفگ  همطاـف  هچ  ره  هکنآ  اـب  دـشاب  هدومن  دادـیب  هدرک و  متـس  يو  رب  رکبوـب  هک  درب  ناـمگ  تسا  نکمم  هنوـگچ  دـنیوگ : رگا 

نینچ تفگ ، مهاوخن  نخـس  وت  اب  زگره  ادخب  يو : نخـس  نیا  خـساپ  رد  اج  کی  هک  دوزفا  یم  یمارآ  یمرن و  رب  وا  دومن  یم  رت  تشرد 
درک مهاوخ  اـعد  وـت  رب  ادـخب  داد  خـساپ  منک  یم  نیرفن  وـت  رب  ادـخب  تفگ  هک  سپـس  منیزگ و  یمن  یئادـج  وـت  زا  زگره  ادـخب  تفگ :

تفالخماقم هکنآ  اب  تخاس  راومه  دوخ  رب  دینش  يو  زا  هباحص  نایـشیرق و  روضح  رد  هک  ار  دنت  راتفگ  تشرد و  نخـس  نآ  زین  سپـسو 
ینخس دزادرپ و  یهاوخرذعهب  رکبوب  هک  دوبن  نآ  زا  عنام  اه  يدنت  نآ  زین  سپس  تسا و  مارتحا  تشادگرزب و  لیلجت و  میظعت و  دنمزاین 

، وا يارب  يزوسلد  يو و  يوربآ  نتـشادهگن  هب  وا  هقالع  هناشن  مه  دـشاب و  شماـقملیلجت  وا و  قح  میظعت  هدـنیامن  مه  هک ، درآ  ناـبز  رب 
یلو مراد  یمن  تسود  وت  هزادنا  هب  ار  سکچیه  يزاین  یب  تسین و  راوشد  نم  رب  وت  هزادـنا  هب  سکچیه  یتسدـیهت  ادـخب  تفگ : هک  ارچ 

ص)  ) ادخ لوسر  زا  نم 
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تسا .  هقدص  دنامب  ام  زا  هچنآ  میراذگ و  یمن  ثراناربمایپ  هورگ  ام  تفگ  یم  مدینش 
راکمتـس و گنرین  اریز  دادـیب  زا  تسا  وا  يرانک  رب  هناشن  هن  متـس و  زا  وا  يرود  رب  تسا  لیلد  هن  مه  وا  هویـش  نیا  میئوگ : یم  خـساپ  رد 

نخـسناگدیدمتس نوچمه  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  وا  دـنک  هچ  يواعد  رد  هک  دـشاب  هتخومآو  هدوب  هدـیزرو  رگا  زاب  گـنرین  يدنمـشوه 
هولج ینمـشد  فرط  ار  دوخ  نابلط ، قح  نوچمه  دـیامن و  ینابرهم  نارادتـسود  هنوگ  هب  دـهد و  ناشن  يراوخ  ناهاوخداد  دـننام  دـنک و 
رمع دینکیم  نامگ  هکنآ  اب  دیا  هتفرگ  وا  تنیاقح  رب  راکـشآ  يا  هناشن  عطاق و  یلیلد  رکبوب  اب  ار  هباحـص  ندرکن  تفلاخم  هنوگچ  دهد . 
ارنآ هدنهد  ماجنا  مزاس و  یم  عونمم  ار  ودـنآ  نم  هک  ءاسن  هعتمو  جـح  هعتم  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  راگزور  رد  هعتم  ود  تفگ  ربنم  يالاب 

راکتـسردان هنیمز  نیا  رد  ار  وا  درمـشب و  تشز  ار  وا  عنم  ءاشنم  دـنک و  راـکنا  اريو  نخـس  هک  دـیتفاین  مه  ار  یـسک  مناـسر و  یم  رفیکب 
درآ .  نابز  رب  ینخس  یتفگش  ای  ماهفتسا  رس  زا  یتح  دناوخب و 

هب (ص ) ربمایپ زا  نخـس  نیا  اجنامه  دوب و  رـضاح  هفیقـس  زور  رد  دوخ  رمع  هکنآ  اب  دـیرآیم  لیلد  ار  هباحـص  ندرکن  تفلاـخم  هنوگچ 
دنشاب .  دیابشیرق  زا  ناماما  هک  دمآ  نایم 

رد دوخ  هک  نآ  اب  متـشادن  يدـیدرت  چـیه  وا  هب  تفالخ  ندرپس  رد  دوب  هدـنز  ملاـس  رگا  تفگ  لد  درد  ماـگنه  دروخ  مخز  هک  سپـس  و 
يرفن شش  زا  کی  ره  یگتسیاش 
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درک و دازآ  ار  يو  هک  دوب  راصنا  زا  ینز  هدرب  ملاس  هاگنآ  درک و  دـیدرت  راهظا  تفالخ  تمـس  يارب  درک  نییعت  اروش  اـضعا  ار  ناـنآ  هک 
يا هلباقم  فلاخم  هنیمز  ود  نآ  نایم  درکن و  یـضارتعا  رمع  نخـس  نآ  رب  سکچیه  یلو  دیـسر .  نز  نآ  هب  يو  ثاریم  درمب  ملاـس  نوچ 

، يو دنزگ  زا  یسرت  هن  میرادوا و  کمک  هب  يدیما  هن  هک  یسک  اب  تفلاخم  كرت  هک  تفگ  ناوت  دیایب .  تفگشب  ودبایب  يداضت  ات  درکن 
نادنز و یگدنز ، لتق و  یهن ، رما و  ندرب ، الاب  ریز و  هک  یـسک  اب  ندرکن  تفلاخم  امادشاب  شرادرک  یتسرد  وا و  نخـس  یتسار  رب  لیلد 

ظحاج  راتفگ  نایاپ  دراد .  يوعد  نیا  رب  نشور  يا  هناشن  هن  تسا و  وا  نخس  یتسار  رب  ریذپلد  یلیلد  هن  تسا  وا  تسد  هب  يدازآ 

هدنهد رازآ  نخس  کی  رد  یهاگن 

دارفا زا  ینز  هک  اجنآ  زا  همطاـف  هک : میرآ  ناـبز  ربهتفگ   - 5  / 249 دوخ - خـیرات  رد  ریثک  نبا  ار  هچنآ  هفیلخزا  عافد  رد  هک  دـسرن  ار  ام 
رد ص تشذگرد و  ات  تفگن  نخـس  يو  اب  دیهوکن و  ار  وا  دش و  كانمـشخ  رکبوب  راکزا  تشاد  دـیابن  وا  زا  تمـصع  عقوت  دوب و  رـشب 

مزال ندوب  موصعم  هک  ارچ  دش  نیگهودـنا  مه  وا  دـنوش  یم  نیگهودـنا  همه  هچنانچ  دوب و  ناگدازیمدآ  زا  ینز  زین  وا  دـسیون : یم   289
نایاپ  درادن .  عافد  ياج  ص )  ) ادخ لوسر  زا  راکشآ  ینخس  دوجو  اب  ض )  ) رکبوباب يو  تفلاخم  تسین و 

باتک رد  شنارـسپ  ردپ و  رهوش و  وا و  هرابرد  هک  ریهطت  هیآ  ربارب  رد  مه  نآاه  ینارپ  طلغ  اه و  یئوگفازگ  هنوگ  نیاهرابرد  میئوگب  هچ 
هدش ؟ لزان  زیزع  يادخ 

هدرزآ ارم  درازایب  ار  همطاف  سک  ره  همطاف  ثیدح  هرابرد  ربمایپ  زا  یئاهشرازگ 

هراشا

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2726 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هک  ره  سپ  تسا  نم  نت  زا  يا  هراپ  همطاف  هک : میبای  یم  شیوخ  ربارب  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياوآ  هک  نآ  اب  نیا  هرابرد  میئوگب  هچ 
؟ هدروآ مشخب  ارم  دروآ  مشخب  ار 

یم نیگمشخ  ارم  دزاس  نیگمشخ  ار  وا  هچ  ره  دزاس و  یم  هدرزآ  ارم  تخاس  هدرزآ  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 
دزاس . 

نیگمشخ ارم  دزاس  نیگمشخ  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 
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دراد .  یم  شوخلد  ارم  درادشوخلد  ار  وا  هچ  ره  دزاس و  یم 
دراد  یمهتسخ  ارم  دراد  هتسخ  ار  وا  هچ  ره  درازآ و  یم  ارم  درزآ  ار  واهچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 

درازآ .  یم  ارم  درزآ  ار  وا  هچ  ره  دنادرگ و  یم  ناشیرپ  ارم  دنادرگ  ناشیرپ  ار  واهچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 
سورعلا جات  هتفگ  هب  هک  هدرک  يراـی  اور و  تجاـح  ارم  دـنک  يراـی  اور و  تجاـح  ار  وا  هچ  ره  تسا  نمنت  هراـپ  همطاـف  یتراـبع : رد  و 

هدروآ .  مهارف  ارم  رطاخ  درآ  مهارف  ار  وا  رطاخ  هچ  ره  دیسر و  نم  هب  دسر  وا  هب  هچ  ره  ینعی :
نیگمـشخ ار  وا  هچ  ره  دراد و  یم  شوخلد  ارم  دراد  شوخلد  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  یتسهتخرد ) زا   ) يا هخاـش  همطاـف  یتراـبع : رد  و 

دزاس  یم  نیگمشخ  ارم  دزاس 
هدرزآ  ارم  درزآ  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  تشوگ  زا  يا  هراپ  همطاف  یترابع : ردو 

تخاس شوخلد  ار  وا  هچ  ره  دزاس و  یم  نیگمشخ  ارم  تخاس  نیگمـشخ  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  تشوگ  زا  يا  هراپ  همطاف  یترابع : ردو 
دزاس .  یم  شوخلد  ارم 

دراد .  یم  نامداش  ارم  دراد  یم  نامداش  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  تشوگ  زا  يا  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 

ثیدح هدنهد  شرازگ  ناینس  زا  نت  هن  هاجنپ و  یماسا 

هرابرد دوخ  ياه  هتشون  رد  ثیدح  لاجر  زا  رگید  یهورگ  حیحص و  شـش  ناگدنراگن  نایاوشیپ و  نوگانوگ ، تارابع  اب  ار  الاب  ثیدح 
نآ : نارگشازگ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  دنا و  هدروآ  مجاعم  دیناسم و  ننس و 

نیا نایوار  زا  يو  دـنا  هدروآ  مکاح  دـمحا و  دواد و  نبا  هجام و  نبا  ملـسم و  يراـخب و  هچنآ  داـینب  رب  یفوـتم 117 .  هکیلم  یبا  نبا  - 1
تسا .  ثیدح 

تسا ثیدح  نیا  نایوار  زا  زین  يو  دوخ  حیحص  رد  ملسم  يراخب و  زا  کی  ره  هتفگ  هب  انب  ای 126  یفوتم 125  یکم  رانید  نب  رمعوبا  - 2

هحفص 107 ] ] 

تسا . ثیدح  نیا  نایوار  زا  هدمآ  دمحا  هجام و  نبا  دواد و  نباياه  هریجنز  رد  هچنانچ  یفوتم 175  يرصم  دعس  نب  ثیل  - 3
تسا . ثیدح  نیا  نایوار  زا  هدمآ  حیحص  باتک  ود  رد  هچنانچ  یفوتم 198  یفوک  هنییع  نب  دمحم  وبا  - 4
تسا .  ثیدح  نیا  نایوار  زا  هدمآ  دمحا  دنسم  رد  هچنانچ  ای 207  یفوتم 205  يدادغب  مشاه  رضنلا  وبا  - 5

تسا .  ثیدح  نیا  نایوار  زا  هدمآ  دواد  وبا  ننس  ملسم و  حیحص  رد  هچنانچ   227 یفوتم یعوبری  سنوی  نب  دمحا  - 6
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تسا . ثیدح  نیا  نارگوگزاب  زا  هدمآ  يراخب  حیحص  رد  هچنانچ  یفوتم 227  یسلایط  دیلو  وبا  ظفاح  - 7
تسا . ثیدح  نیا  نارگوگزاب  زا  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  هچنانچ  یفوتم 336  یلذه  رمعم  وبا  - 8

دنا .  هدرک  تیاور  يو  زا  ار  ثیدح  دواد  وبا  ملسم و  هک  یفوتم 240  یفقث  دیعس  نب  هبیتق  - 9
تسا .  هدرک  تیاور  يو  زا  ار  ثیدح  هجام  نبا  هک  ای 249  یفوتم 248  يرصم  دامح  نب  یسیع  - 10

 4 دوخدنسم 12 328 و 322 /  رد  یفوتم 241  دمحا  نایلبنح  ماما  - 11
بقانم .  شخب  دوخ  حیحص  زا  رد ج 5 ص 274 یفوتم 256  هللا  دبع  وبا  يراخب  ظفاح  - 12

لئاضف . شخب  دوخ  حیحص  زا  رد ج 2 ص 261  یفوتم 261  يریشق  ملسم  ظفاح  - 13
دوخ  ننس  زا  رد ج 1 ص 216  یفوتم 273  هجام  نبا  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 14

دوخ ننس  زا  رد ج 1 ص 324 یفوتم 275  یناتسجس  دواد  وبا  ظفاح  - 15
دوخ عماج  زا  رد ج 2 ص 319  یفوتم 275  يذمرت  یسیع  وبا  ظفاح  - 16

هحفص 108 ] ] 

دوخ . لوصالا  رداون  زا  رد ص 308  یفوتم 285  يذمرتثدحم  هللا  دبع  وبا  میکح  - 17
دوخ  صئاصخ  زا  رد ص 35  یفوتم 303  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح  - 18

یناغا زا  رد ج 8 ص 156  یفوتم 303  یناهفصا  جرفلا  وبا  - 19
كردتسم  زا  رد ج 3 ص 154 و 158 و 159  یفوتم 405  يروباشین  هللا  دبع  وبا  مکاح  - 20

ءایلوالا  هیلح  زا  رد ج 2 ص 40  یفوتم 430  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  - 21
يربکلا ننسلا  رد ج 7 ص 307  یفوتم 458  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  - 22

حیباصملا هاکشم  زا  رد ص 560  یفوتم 502  يزیربت  بیطخ  ایرکز  وبا  - 23
هنسلا حیباصم  زا  رد ج 2 ص 278  ای 516  یفوتم 510  يوغب  مساقلا  وبا  ظفاح  - 24

افشلا زا  رد ج 2 ص 19  یفوتم 544  ضایع  لضفلا  وبا  یضاق  - 25
لتقم زا  رد ج 1 ص 53  یفوتم 568  یمزراوخ  ءابطخ  بطخا  - 26

دوخ خیرات  زا  رد ج 1 ص 298  یفوتمرکاسع 571  نبا  مساقلا  وبا  ظفاح  - 27
هک راب  کی  رذـنملا  دـبع  نب  هعافر  هبابل  وبا  دـسیون : یم  هک  فنـالا "  ضورلا  زا "  رد ج2 ص 196  یفوتم 581  یلیهـس  مساقلاوبا  - 28
هک ما  هدروخ  مسق  نم  تفگ  دـیاشگب  ار  وا  تساوخ  همطاف  نوچ  دـش و  لزان  شا  هبوت  یلوبق  ات  درک  دـنب  رد  ار  نتـشیوخ  دوب  هدرک  هبوت 
رب ادخ  دورد  سپ  تسا  نم  تشوگ  زا  يا  هراپ  مه  همطاف  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  دنکن  زاب  نم  زا  دـنب  سکچیه  ص )  ) ادـخ لوسر  زج 

شردپ رب  دتـسرف  دورد  يو  رب  هک  ره  تسا و  رفاک  دـیوگ  ازـسان  ار  همطاف  سک  ره  هک  دـنک  یم  تلالد  ثیدـح  نیا  همطاف و  رب  داب و  وا 
هداتسرف .  دورد  (ص )

جهنلا ج 2 ص 458  حرش  رد  یفوتم 586  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 29
2 هوفصلا 5 /  هفص  رد  یفوتم 597  يزوج  نبا  جرفلاوبا  - 30

5 هباغلادسا 521 /  رد  یفوتم 630  يرزج  ریثا  نسحلاوبا  ظفاح  - 31
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لوسلا ص 6 و 7  بلاطم  رد  یفوتم 652  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  - 32
هرکذت ص 175  رد  یفوتم 654  یفنح  يزوجنبا  طبس  - 33

هیافک ص 220 رد  یفوتم 658  یعفاش  یجنک  ظفاح  - 34
یبقعلا ص 37  رئاخذ  رد  یفوتم 694  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  - 35

 3  / يراخب 91 حیحص  رصتخم  حرش  رد  یفوتم 699  یسلدنا  يدزا  دمحم  وبا  ظفاح  - 36
كردتسلا  صیخلت  رد  یفوتم 747 یعفاش  یبهذ  ظفاح  - 37

هدمآ نآ  حرش  موس  زا ج  رد ص 268  هچنانچ  فقاوم  رد  یفوتم 756  یجیا  یضاق  - 38
نیطمسلا ررد  رد  دنا  هاجنپو و  دصتفه  یفوتم  یفنح  يدنرز  دمحم  نیدلا  لامج  - 39

 1 نانجلا " 61 /  هآرم  رد "  یفوتم 768  یعفای  تاداعسلا  وبا  - 40
 1 بیرثتلا " 150 /  حرط  رد "  یفوتم 806  یقارع  نیدلا  نیز  ظفاح  - 41

 9 دئاوزلا 203 /  عمجم  رد  یفوتم 807  یمثیه  نیدلا  رون  ظفاح  - 42
 12 بیذهتلا 441 /  بیذهت  رد  یفوتم 852  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  - 43

ریبکلا ریغصلا و  عماجلا  رد  یفوتمیطویس 911  نیدلا  لالج  ظفاح  - 44
 1 هیندللا 257 /  بهاوملا  رد  یفوتم 923  ینالطسق  سابعلا  وبا  ظفاح  - 45
 1 سیمخلا 464 /  رد  ای 982  یفوتم 966  یکلام  يرکب  راید  یضاق  - 46

قعاوصلا 112 و114 رد  یفوتم 974  یمثیه  رجح  نبا  - 47
هصالخلارد ص 435  یفوتم ؟ یجرزخ  نیدلا  یفص  - 48

قئاقدلا ص96  زنک  رد  ای 1035  یفوتم 1031  يوانم  نیدلا  نیز  - 49
ار ارهز  هک  یـسک  رفک  رب  تسا  هدروآ  لیلد  ارثیدـح  نیا  یلیهـس  دـسیون  یم  ج 4 ص 421 -   - ریغـصلا عماج  رب  دوخ  حرـش  رد  مه  و 

فیرشو تسا  رترب  رمع  رکبوب و  زا  وا  هک  نیا  رب  مه  و  هدروآ -  مشخب  ار  يو  دوخ  راک  نیا  اب  اریز  دیوگب -  ازسان 
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هک دوب  يور  نیا  زا  دنوش و  یم  مه  ربمایپ  نت  هراپ  وا  هطـساوب  سپ  دنتـسه  وا  نت  زا  يا  هراپ  ارهز  دالوا  هک  تسا  مولعم  هتفگ : يدوهمس 
يرـسپ همطاف  هک  درک  ریبعت  نینچ  ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  تفرگ  رارق  وا  نماد  رد  ربمایپنت  زا  يا  هراپ  هدـید  باوخ  رد  لضفلا  ما  نوچ 

يا هراپ  مینیب  یم  نونکا  هک  ارهز  ناگداز  همه  سپ  دـش  هداهن  وا  نماد  رد  هداز و  نسح ، سپ  دـنهن  یم  يو  نماد  رد  ار  نآ  هک  درآ  یم 
دریگ و یم  ياج  وا  لد  رد  ناشیا  میظعت  هزیگنا  دـشیدنایب  نیا  رد  هک  ره  و  هدـش -  دایز  اه  یجناـیم  دـنچ  ره  دـناربمایپ -  نت  هراـپ  نت  زا 

دریگ .  یمن  نمشد  دنشاب  هک  یلاح  ره  رد  ار  نانآ 
زا يراتفر  سک  ره  سپ  تسا  مارح  وارازآ  دشاب  ص)  ) ربمایپ رازآ  یسک  رازآ  رگا  هک  درک  لالدتـسا  دیاب  ثیدح  نیا  زا  هتفگ : رجح  نبا 

ندرزآ اب  هک  تسین  نیا  زا  رت  كانمهـس  يزیچ  هداد و  رازآ  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدـح ، نیا  یهاوگ  هب  دـناسر  رازآ  ار  همطاف  هک  دز  رـس  وا 
ایند دوخ  رد  یتدوز  هچ  رهراک  نیا  لماع  تاـفاکم  هک  هدـش  فورعم  تباـث و  ساـسا  نیمه  رب  دـنهد و  دازآ  ار  يو  دوخ  ارهز  نادـنزرف 
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تسا .  رت  تخس  ترخآ  رفیک  هتبلا  دش و  دهاوخ  هداد 
هدورـس ص )  ) ادـخ لوسر  شیاتـس  رد  هک  یگرزب  هدیـصق  رد  لاـعتملا ص 385  حـتف  رد   41 یفوتم 1 . یکلام  یبرغم  دـمحا  خیـش  - 50

دیوگ :
تسین  ادخ  لوسر  طبس  ود  دننام  سک  چیه  " 

درادن يدننامه  نانآ  هب  سک  چیه  راختفا  و 
ارهز  همطاف  ناشردام -  دننام  ایآ 

تسه  يرشب  یفطصم -  دمحم  رتخد 
تسین سک  چیه  تسايو و  نت  هراپ  وا  اریز 

دشاب "  یفطصم  نت  هراپ  دننام  يرگنبهنارگشهوژپ  رگا  هک 
لاملا هلیسو  رد  رد 1047  یفوتم  یعفاش  یکمریثکاب  دمحا  خیش  - 51

رب هدروآ  لـیلد  ار  ثیدـح  نیا  یلیهـس  دـسیون  یم  هـک   3 بهاوملا 205 /  حرـش  رد  رد 1122 یفوتم  یکلاـم  یناـقرز  هللا  دـبع  وـبا  - 52
ازسان ارهز  هب  هک  یسکرفک 

هحفص 111 ] ] 

ندـمآ مشخ  هب  بجوـم  ار  وا  ندـمآ  مشخهب  زین  ربماـیپ  درآ و  یم  مشخ  هب  ار  يو  تـفگ  ازـسان  ار  وا  سک  ره  هـک  حرـش  نیدـب  دـیوگب 
تسا رفاک  درآ  مشخ  هبار  ربمایپ  سک  ره  هک  میناد  یم  هدرمشدوخ و 

 6 5 و 139 /  سورعلا 227 /  جات  رد  یفوتم 1205  یفنح  يدیبز  - 53
هدوملا ص 171 عیبانی  رد  یفوتم 1293  یفنح  يزودنق  - 54

ج 5 ص 274  هدش -  پاچ  يراخب  رانک  رد  هک  يراسلا  رونلا  رد  یفوتم 1303  یکلام  يوازمح  - 55
لوصولا ص 109  هاقرم  رد  یقشمد  یفطصم  خیش  - 56

یلائللا ص 181  رثن  رد  یفوتم 1324  یسولآ  نیدلا  دیمح  دیس  - 57
صمالکلا 105  هرهوج  رد  یفنح  يدادغب  یلوغارف  دومحم  دیس  - 58

 3 ءاسنلا 1216 /  مالعا  رد  هلاحک  ار  رمع  - 59
نم و بلق  همطاف  هک : تساهدرک  رپ  ار  اه  شوگ  ص )  ) ادـخ لوسر  زانخـس  نیا  هکنآ  اب  ریثک  نبا  نخـس  هراـبرد  تفگ  دـیاب  هچ  هاـگنآ 
وا يدونـشخ  اـب  دریگ و  یم  مشخ  همطاـف ، مشخ  اـب  دـنوادخ  وا : نخـس  نیا  هدرزآ و  ارم  درزآ  ار  وا  هک  ره  تـسا  میوـلهپود  ناـیم  حور 

دوش .  یم  دونشخ 
، یناربط مجعم  هب  دـیرگنب  دوش . یم  دونـشخ  وت  يدونـشخ  اب  دریگ و  یم  مشخ  وت  مشخ  يارب  دـنوادخ  تفگ : همطاف  هب  هک  نخـس  نیا  و 

هیافک طبس ص 175 ، هرکذت  ، 1 یمزراوخ 52 /  لتقم  راجنلا ، نبا  دنـسم  هداد ، ثیدح  تحـص  هب  مکح  هک   3 مکاح 154 /  كردتسم 
بیذهتلا 443 بیذهت   9 دئاوزلا 203 /  عمجم   2 لادتعالا 72 /  نازیم  يربط ص 39 ، بحم  زا  یبقعلا  رئاخذ  یجنک ص 219 ، زا  بلاطلا 

یناقرز زا  بهاوم  حرش  يوانم ص 30 ، زا  قیاقدلا  زنک   1 هدش 185 /  پاچ  لماکلا  رانک  رد  هک  لودلا  رابخا   7 لامعلا 111 /  زنک   12 / 
دیق یب  قلطم و  یئاهروتسد  نوچمه  ربمایپ  زا  نانخس  نیا  دبوملا ص 59  فرشلا  هدوملا 174 و 173 ، عیبانی  فاعسالا ص 171  ، 3  / 202

هک یئاهراک  یتح  دریگ  یم  رب  رد  دوشب  ع )  ) همطاف مشخ  يدنماضر و  بجوم  ار  هچ  ره  هک  تساطرش  و 
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نیا تسا و  شیوخ  كاپ  ردپ  نوچمهدروم  نیا  رد  وا  دنا  هدرک  ساسحا  يراخب  حرش  رد  يوازمح  ینالطـسق و  هچنانچ  اریز  دشاب  حابم 
مشخب ار  ادخ  هچنآ  رطاخب  رگم  دریگ  یمن  مشخو  دشاب  نآ  رد  ادخ  يدونشخ  رگم  دوش  یمن  دونـشخ  يزیچ  زا  ع )  ) ارهز هک  دناسر  یم 

يدونشخ تابجوم  هک  دراد  دوجو  یعرش  یلیلد  زین  هنیمز  نآ  رد  دریگ  مشخ  ای  دوش  دونـشخ  حابم  يراک  رطاخب  وا  رگا  هک  اجنآ  ات  درآ 
وا بضغ  ماگنه  رد  هچ  واضر  ماگنه  رد  هچ  هاگچیه  سپ  تاهورکم .  زا  ار  شا  یگنتلد  تابجوم  دـنادرگ و  یم  تابحتـسم  ءزج  ار  يو 
نبا ندز -  فال  نآ  هک  یتیموصعم  ینعم  تسا  نیا  تفای و  ناوت  یمن  شا  یناسفن  تلاـح  رد  سوه  زا  یگنر  هناـهاوخدوخ و  يا  هزیگنا 
نیا رب  هدش -  لزان  شنادنزرف  رهوش و  ردـپ و  وا و  هرابرد  هک  ار -  ریهطت  هیآ  تلالد  شیوخ ، ندومن  رک  روک و  اب  دریذـپ و  یمن  ریثک - 

دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دنک و  رود  هداوناخ  امـش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  قح  دریگ : یم  هدیدن  وا  هاگیاپ 
. 

هحفص 113 ] ] 

یفارخ ياه  هصق  ای  زیمآ  ولغ  ثیداحا 

هراشا

هب هدزباتـش  یبایزرا  نیا  رد  دـنک ، یم  مسجم  ام  ربارب  رد  ار  وا  رتربياـه  شنم  هفیلخ و  تاـیحور  هک  تسا  هاـتوک  یئاـه  ثحب  مه  نیا  و 
هک تسا  يا  هشوت  مه  زاب  دناسر  یمن  درب و  یمن  شهوژپ  زرم  نیرخآ  هب  ار  ام  دنچ  ره  اریز  مینک  یم  افتکا  میروآ  یم  هک  هزادـنا  نیمه 
یم ینمـشد  وا  يارب  هک  ار  یـسک  مه  ناوت  یم  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  ینازیم  دزاس و  یم  هاگآ  هفیلخ  تیـصخش  دودح  زا  ار  نارگـشواک 
يو رب  هک  يرگید  زا  دهن  یم  نوریب  لادتعا  زرم  زا  ياپ  وا  ندناسانـش  ردهک  ار  یـسک  مه  تخانـش و  زاب  شیوگ  هفازگ  تسود  زا  دیامن 

اه يرترب  نآ  زا  یکدنادیاب  سپ  میـسانش  زاب  وا  رب  متـس  رد  يور  هدایز  زا  ار  يو  رب  یناوخانث  رد  یئوگ  هفازگ  میناوتب  ات  دنک .  یم  دادـیب 
زین سپس  تسین ، ناهنپ  سکچیه  مشچ  زاهک  تسه  نآ  رد  راکشآ  یئاه  هغلابم  نانچ  دنا و  هتفاب  مهرد  شیارب  يو  ناوریپ  هکمینک  دای  ار 

دنوش هتخانش  زاب  ناگدننک  ولغ  زا  نیتسار  لئاضف  هب  نادقتعم  ات  میروآ  یم  نآ  لابندب  تسا  هدمآ  نارگید  هرابرد  هچنآ 

هدندرگ خرچ  رب  دیشروخ 

ههزن رد  يروفـص  زین  قئاـقع و  باـتک  زا  لـقن  هب  قیدـصلا  لآ  رئاـشب  یف  قـیقحتلا  هدـمع  دوـخ  باـتک  رد  یکلاـم  يدـیبع  میهاربا  خـیش 
- نویع زا  لقن  هب   2 سلاجملا 184 / 
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دنسیون : یم  سلاجملا 
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هک 14. دیرفآ  دیپس  يدیراورم  زا  ار  نآ  دیرفایب  ار  دیـشروخ  یلاعت  يادخ  نوچ  تفگ  ض )  ) هشیاع هب  يزور  ربمایپ و ص ) هک  دنا  هتفگ 
تـسد ره  رد  هدیرفآ  هریگ  تسد  زین 860  هدـندرگ  خرچ  يارب  داهن و  يا  هدـندرگ  خرچ  رب  ار  نآ  سپ  دوب  رتگرزب  اـم  ياـیند  زا  هبترم 

نانآ هژیو  دـنوادخ  هک  شیوخ  يورین  هب  اـت  دومرفب  ار  برقم  ناگتـشرف  زا  نت  هاگنآ 60000  داهن و  خرـس  توقاـی  زا  يریجنز  نآ  هریگ 
يارب نآ  یئابیزو  دخرچ  یم  زبس  دـبنگ  رد  هک  تسا  هدـندرگخرچ  نآ  رب  رهپـس  دـننام  دیـشروخ  دنـشکب و  اهریجنز  اب  ار  نآ  هدـینادرگ 

ناگتشرف يا  دیوگ  یم  دتـسیا و  یم  تسا -  نیمز  زکرم  هک  هبعک  يالاب  نامه  ءاوتـسا -  طخ  رب  زور  ره  رد  دوش و  یم  راکـشآ  نایکاخ 
همه اب  هکئالم  مرذـگب و  اجنآ  زا  مدیـسر  تسا  نانموم  هلبق  هک  هبعک  ربارب  رد  نوچ  هک  مراد  مرـش  لـج  زع و  يادـخ  زا  نم  مراـگدرورپ 
یحو اب  یلاعت  يادخ  دـنوش و  یم  زجاع  وا  تسد  زا  هکئالم  ات  دریذـپیمن  وا  درذـگب و  هبعک  زارف  زا  ات  دنـشکیم  ار  دیـشروخ  ناشیورین 

درگرب و هدـمآ  هتـشاگن  تناشخرد  هرهچ  رب  وا  ماـن  هک  يدرم  يوربآ  هب  دیـشروخيا  دـنهد  زاوآ  هک  دـنک  یم  ماـهلا  هکئـالم  هب  یماـهلا 
يدرم نآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ  ض )  ) هشیاع دیآ .  ناکت  هب  کلام  يادـخ  يورین  هب  دونـشب  ار  نیا  نوچ  هد  همادا  یتشاد  هک  یـشدرگهب 
میدق ملع  ابدـنیرفایب  ار  ناهج  دـنوادخ  هک  نآ  زا  شیپتسا  قیدـص  رکبوب  وا  هشیاع  يا  تفگ  تسیکهدـمآ  هتـشاگن  نآ  رب  يو  مسا  هک 

رب مه  ار  يا  هدندرگ  خرچ  دنیرفآ و  یم  بآ  زا  یئایرد  دنیآرف و  یم  ار  نامـسآ  نیا  اوه  رد  دنیرفآ و  یم  ار  اوه  دوخ  هک  تسنادـب  دوخ 
زا دـسر  اوتـسا  هیحان  هب  نوچ  دیـشروخ  هک  یتسار  هب  دـنک و  یم  نشور  ار  ناهج  هک  دـشاب  يدیـشروخ  بکرم  اـت  دـنیرفآ  یم  نآ  يور 
هب مه  وا  دبای و  يرترب  ناربمایپ  رب  هک  دنیرفایب  يربمایپ  نامزلا  رخآ  رد  هک  درک  ریدقت  نانچ  یلاعتيادـخ  دـچیپ و  رـس  ناگتـشرف  روتـسد 

دشاب یفطـصم -  هدننک  قیدصت  رکبوبا -  هکار  يو  ریزو  مان  دیـشروخ  هرهچ  رب  هاگنآو  هشیاع  يا  تسا  وت  رهوش  نانمـشد ، مشچيروک 
تشاگنب

هحفص 115 ] ] 

هنوگ نیمه  هب  دنک .  یم  لابند  ار  دوخ  شدرگ  دنوادخ  تردقب  دیآ و  یم  ناکت  هب  دنهد  دنگوس  وا  هب  ار  دیشروخ  ناگتـشرف  نوچ  سپ 
وا و لد  رد  دـنوادخ  یتسود  مارتحا  هب  سپدزاتب  نموم  رب  هک  دـهاوخ  شتآ  دـنرذگب و  خزود  شتآ  رب  نم  تما  ناراکهنگ  هک  یماگنه 

دیآ .  یم  رب  يرگید  يوجتسج  رد  ددرگ و  یم  رب  رس  تشپ  هب  كانساره  شتآ  شنابز ، رب  وا  مان  شقن  رطاخب 
فـشک دیدج  میدق و  تئیه  نادنمـشنادارچ  ار  هدندرگ  خرچ  نآ  هک  تسا  نیا  هدربورف  ینادرگرـس  رد  ارم  هک  یئاهزیچ  زا  دیوگ : ینیم 

راک نتفرگ  الاب  شناد و  تفرشیپ  زا  سپ  دنراد و  دیدج  ناسانـش  تئیه  هک  یفاشتکا  ياهرازبا  تاودا و  همه  نیا  اب  صوصخب  دنا  هدرکن 
؟ ددرگ یم  دیشروخ  رود  نیمز  هکتسا  هدش  نیا  رب  همه  هدیقع  ارچ  تایفشک  همه  نآ  زا  سپ  نآ و 

يادخ ات  دوب  هدماین  رد  ناسنا  تمدخ  هب  راخب  يورین  زونه  دیرفایب  ار  هدندرگ  خرچ  نآ  دـنوادخ  یتقو  هک  میهف  یم  نینچ  الاب  تیاور  زا 
دنیبن و ناگتشرف  هدارا  نامرف و  تحت  ار  دوخ  دیشروخ ، هک  دنک  هدافتـسا  راخب  زا  دیـشروخ  رد  تکرح  شـشک و  داجیا  يارب  زین  ناحبس 

یلو دناسرب .  دهن  ماگ  دنهاوخ  یم  هک  اج  نامه  هبار  دوخ  تاقوا  عارـسا  رد  دورب و  هدندر  خرچاب  هارمه  هتـشادن و  مرـش  یماقم  چـیه  زا 
ار راخب  ناگتـشرف ، زا  هدافتـسا  ياج  هب  مه  زاـب  دـش  فشکراـخب  يورین  هک  مه  نآ  زا  سپ  یتح  ناحبـس  يادـخ  ارچ  هک  تسنآ  تفگش 

ناشراک یپ  دنوش و  دازآ  دـنا  هدـش  راتفرگ  هدـندرگ  خرچ  ياهریجنز  دـنب  رد  هتـسد  هتـسد  هک  تادوجوم  نآ  زا  نارازه  ات  تفرگن  راکب 
دنیاسایب .  دوش  یم  رارکت  همانرب  کی  ناونعب  زور  ره  هک  دیشروخ  یشکرس  جنر  زا  ودنورب 

راهم ار  یـشومچ  شکرـس و  يورین  ره  كاپ  يادخ  هدارا  هکنیا  نآ  داد و  دهاوخ  خـساپ  هک  مناد  یمنهک  تسه  مه  یـشسرپ  اج  نیا  و 
دننام دنا  هداتـسیا  دوخ  ياج  رـس  يرادـنپ  یم  هک  ار  اه  هوک  درادـیم و  هگن  دـید  دـیناوت  هک  ینوتـس  نودـب  ار  نامـسآ  نآ  اب  دـنک و  یم 

ادخ شنیرفآ  ارچ  دراد .  یم  او  تکرح  شدرگ و  هب  نارذگياهربا 
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هن ات  دـنا  هدـش  رخـسم  دیـشروخ  اب  شکاو  شک و  يارب  هک  دریگ  یمن  ار  یناگتـشرف  همه  نآ  ياج  دوخ  دـنک  یم  راوتـساار  زیچ  ره  هک 
يو مان  هک  یسک  قح  هب  ار  نآ  هک  دشاب  مزال  هن  دتفیب و  اهریجنز  اه و  هریگتسد  هب  يزاین  هن  دراد و  زاب  راتفر  زا  ار  نآ  دیشروخ  یشکرس 
همه نیا  دیـشروخ  نداد  تکرح  يارب  هک  تسا  هتـشاد  ریزگاـن  ار  كاـپ  راگدـنوادخ  يا  هزیگنا  هچ  دـهد .  دـنگوس  هدـش  هتـشون  نآ  رب 

رـس رد  ار  ناـنآ  هدـیرفآ و  ار  ناگتـشرف  زا  هوـبنا  سب  هورگ  نآ  و  اـهریجنز ) اـه ، هریگتـسد  هدـندرگ ، خرچ   ) دریگب راـکب  رازبا  لـئاسو و 
دوش .  یم  سپ  ( وشب  ) شاب دیوگ  یم  نآ  هب  درک  هدارا  ار  يزیچ  هاگ  ره  وا  هک  نآ  اب  دشک  راکب  لیقثرج 

نیا رگید  سپ  دشاب ؟ شدرگ  رد  نیعم  دصقم  کی  يوس  هب  دیابنآ  هک  هدومرف  هدارا  كاپ  يادخ  هک  دـناد  یمن  دیـشروخ  رگم  یهگناو 
وا زا  رتهب  ار  هبعک  تفارـش  تمظع و  هداد  رارق  وا  ریـس  طخ  رد  ار  هبعک  هک  یلاعت  يادـخ  رگم  دراد .  ینعم  هچ  نداتـسیا  زاـب  یـشکرس و 

اوتسا طخ  مه  دنیوگ  یم  هک  تسین  دیشروخ  نامه  نیا  رگم  دناد ؟ یمن  هاگآ  نآ  تمظع  زا  ار  دنوادخ  دیشروخ ، رگم  ای  دسانـش ؟ یمن 
دسانـش و یم  ار  رکبوب  تاماقم  مهو  دبای  یم  یهاگآ  سدقم  هطقن  نآ  هب  دوخ  ندیـسر  زا  مه  ار و  هبعک  لباقم  هقطنم  مه  دـناد و  یم  ار 

دیامنن ؟ یشومچ  دوش و  مار  دهد  یم  مسق  يو  مانهب  ار  وا  هک  یسک  ربارب  رد  دیاب  تسا و  هدمآ  هتشاگن  يو  رب  وا  مان  هک  دناد  یم 
شیارب هک  یهاگرارق  رد  دیشروخ  هکنآ  اب  دریگ  رس  زا  ار  یـشکرس  زور  ره  دیـشروخ  هک  تسا  نآ  زین  یندشن  لح  ياهیراوشد  زا  یکی 

ره ودریگ  یم  یشیپ  زور  زا  بش  هن  دسر و  هام  هب  هک  دزس  ار  دیشروخ  هن  تسا  اناوت  دنمورین و  يادخ  زا  مظن  نیا  تسا و  ناور  دنا  هداهن 
دننک .  یم  انش  یکلف  رد  مادک 

دنک و ماهلا  هرابود  هدوب  هدرک  ماهلا  ناگتشرف  هب  شزورید  ار  هچنامه  دیاب  ادخ  زور  ره  ایند  رمعنایاپ  ات  هک : تسا  نیا  نآ  زا  رتراوشد  و 
زور ره  زین  نانآ 
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دنهدب .  مسق  هرابوددندوب  هداد  تخس  يدنگوس  شا  هتشاذگ  زور  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  دیشروخ 
تسا و رانک  رب  یفارخ  ياهرادنپ  نیا  همه  زا  هک  دنیامن  یم  تشز  ار  يربمایپ  دنمجرا  تنس  يور  شنک  دب  نارگـشرازگ  هک  تسا  نینچ 

مه يا  هتسویپ  هریجنز  هک  تیاور  نیا  هدننیرفآ  رگا  هتفای و  هار  اه  یناوخ  لئاضف  هب  هک  تسا  یئاوران  ياه  یئوگفازگ  هدیئاز  اه  نیا  همه 
شهوکن یهاگترپ  هب  ار  دوخ  هشیدنا  یب  نینچدوب  هاگآ  میدرک -  دای  زین  ام  و  تسا -  هدادـیور  نآ  نتفاب  رد  هک  یئاه  یئاوسر  زا  درادـن 

دنکفا .  یمن  راب 

رکبوب شیر  هب  لسوت 

روک يدرمناـهگان  هک  میدوـب  هتـسشن  دجـسم  رد  اـم  تفگ  وا  هک  تسا  هدروآ  ض )  ) قیدـص رکبوبناـبز  زا  نیحاـیرلا  ضور  رد  یعفاـی 
یتسود هار  رد  هک  تسیک  تفگ  هک  شمیدناشن  ص )  ) ربمایپ ربارب  رد  هداد و  خساپ  ار  وا  مالس  ام  داد  مالس  دش و  دراو  ام  نایم  دمآرد و 

هک مرادـن  مه  يزیچ  مراد و  يا  هداوناـخ  نم  تفگ  تـسیچ ؟ تتجاـح  درمریپ  تـفگ  ض )  ) رکبوـب درآرب ؟ ارم  زا  یتجاـح  ص )  ) ربماـیپ
ض)  ) رکبوب سپ  میزاس -  دوخ  توق  ار  نآ  هک  دهد  يزیچ  ص )  ) ادخ لوسر  یتسود  هاررد  یسک  مهاوخ  یم  مینادرگ و  دوخ  كاروخ 

مه يرگید  تجاح  دیـسرپ  سپـس  دراد .  ياپ  رب  ارت  یگدنز  هک  مهد  وتب  يزیچ  ص )  ) ادـخ لوسر  یتسود  هار  رد  نم  تفگ  تساخرب و 
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دمحم یتسود  هار  رد  مهاوخ  یم  هک  مراد  يرتخد  يرآ  تفگ  يراد ؟
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ار وا  تدوخ  یگدـنز  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  یتـسود  هار  رد  نم  تفگ  ض )  ) رکبوب دریگب  يرـسمهب  ار  وا  یـسک  متـسه  هدـنز  اـت  (ص )
رکبوب ياه  شیر  ناـیم  رد  ار  متـسد  ص )  ) دـمحم یتسود  هار  ردمهاوخ  یم  يرآ  تفگ  يراد  مه  يرگید  تجاـح  مریگ  یم  يرـسمهب 

ریگب ص )  ) دـمحم یتسود  هار  رد  ارم  شیر  تفگ  داهن و  روک  تسد  رددوخ  شیر  تساخرب و  ض )  ) رکبوب سپ  مرب  ورف  ض )  ) قیدـص
ادخ سپ  هد  زاب  نمب  ارم  یئانیب  مسق  رکبوب  شیر  تمرح  هب  ارت  اراگدرورپ  تفرگ  تفرگ و  ار  ض )  ) قیدـص رکبوب  شیر  روک ، نآ  سپ 

دناسر یم  مالس  ارت  مالـس  دنوادخ  دمحم  تفگ  دش و  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  ع )  ) لیئربج سپ  داد  زاب  وا  هب  ار  شا  یئانیب  ماگنه  نامه  رد 
قیدـص رکبوب  شیر  تمرحب  ار  يو  ناروک ، همه  رگا  وا  لالج  تزع و  هب  هک  دـیوگ  یم  دـنادرگ و  یم  هژیو  ار  وت  مارتحا ، دورد و  اـب  و 
يدنلب وت و  تکرب  هب  همه  اهنیا  درک و  یمن  اهر  نیمز  يور  رب  يروک  چیه  دینادرگ و  یم  زاب  ناشیا  هب  ار  ناش  یئانیب  هتبلا  دنداد  یم  مسق 

تراگدرورپ .  دزن  تسا  وت  تبترم  ماقم و 
زا شیپ  انیبان  نآ  هک  یتسارب  تسا و  هدـش  روک  دـنراد  نطاب  رد  هک  ناشلد  هدـید  هکلب  رهاـظ  هدـید  هن  ناـنیا  هک  ار  یتسار  دـیوگ : ینیما 

رکبوبشیر ات  تسا  رتراوازس  ص )  ) شلوسر شیر  هب  ادخ  نداد  دنگوس  هک  تسا  هتـسنادن  هدوب و  روک  شلد  دشاب  روک  شمـشچ  هکنآ 
هچ سپ  رترپ  شا  هرهچ  يوم  مه  دوب و  دوب  رکبوب  زا  رتدنملاس  مه  ص )  ) وا دراد .  يرتشیب  برقت  وتسادق  تفارـش و  دـنوادخ  دزن  رد  و 

هدیدن ار  ربمایپ  درامش  وکینار  شمسق  دنوادخ  نآ  هلیسو  هب  هک  دروخب  مسق  يزیچ  هب  هتـساوخ  یم  نوچ  هک  هدرکروک  ار  كدرم  يزیچ 
دنهد افش  يو  شیر  اب  ار  ناشناروک  هک  ناینس  دنیاجک  یهگناو  میناد .  یمن  ام  هک  هدوب  یتیصوصخ  رکبوب  شیر  رد  وا  يارب  رگم  هتفرگ 

ارچ دـنادرگ و  انیب  ار  ناشیا  نامـشچ  هک  دـنهد  یمن  مسق  نآ  هب  ار  ادـخ  دـنریگ و  یم  هدـیدن  هدـش  لزاـن  نآهراـبرد  هک  ار  ییحو  ارچ  و 
یتاجن هارهاش  نینچ  هدیزرو و  لخب  ارچ  دنا و  هدرک  زاغآ  متشه -  نرق   - یعفای راگزورزا  ار  تیاور  نیا  رشن  ثیدح ، نارادساپو  ناماما 

ناتساد رد  هک  يرادنپ  یحو  نآ  رد  هن  رگمدنا  هدرک  یفخم  تما  ناروک  زا  ار 
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زا سپ  ثیدـح  نیا  ندـش  هدـیئاز  مه  دـیاش  اـی  ناروک . . .  همه  رگا  هک  مدوـخ  لـالج  تزع و  هب  مسق  دـیوگیم : ادـخ  مینیب  یم  هدـمآ 
اوران يولغ  ص )  ) ادـخ لوسر  شیر  رب  رکبوبشیر  دـنتخادنا  شیپ  هک  دـنا  هدـید  ای  دـنا  هدومنن  نآ  زا  يدای  هک  هدوب  نامامانآ  راگزور 
تسا ربمایپ  لیئربج و  وا و  ماهلا  ادخ و  هب  دنخشیر  هیام  هک  دناهتفای  نآ  رد  يزیچ  ای  دناهدش  نادرگورنآ  تیاور  زا  هک  هدوب  نیا  تسا و 

دنا .  هدیشوپ  مشچ  نآ  زا  يور  نیا  زا  و 
هتفیـش نوچ  ص )  ) وا هک : میدروآ  ص 270 رد ج 5  هک  تسا  نآ  اـه  نآ  زا  یکی  تسه و  یتاـیاور  رکبوـب  شیر  نوـماریپ  ارهورگ  نـیا 

نیا رد  هک  تسا  یفورعم  ياـه  هتفاـب  نیرت  هزاوآ  دـنلب  زا  تیاور  نآ  هک  تشذـگ  اـجنامه  و  دیـسوب .  یم  ار  رکبوب  شیر  دـش  یمتشهب 
درامـش یم  یهیدب  سک  ره  لقع  ار  اه  نآ  ندوب  غورد  ینولجع -  يدابآزوریف و  هتفگ  هب  هک -  تسا  یئاهارتفا  زا  دنا و  هتخاس  اه  هنیمز 

. 
رد یشیر  مادک  ره  قیدص  رکبوب  لیلخ و  میهاربا  نآ : ساسا  رب  هدروآ و   1 افخلا 233 /  فشک  رد  ینولجع  هک  تسا  یتیاور  رگید  یکی 

دنراد  تشهب 
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یـشیر رکبوب  يارب  لـیلخ و  يارب  تشهب  رد  هک  تسین  تسرد  دـسیون : یم  رجح  نبا  شداتـسا  زا  لـقن  هب  دـصاقم  رد  دـسیون : یم  سپس 
دوش تباث  هک  ضرف  رب  دیوگ  سپـس  متفاین و  نآ  هدش  هدنکارپ  ياه  شخب  ثیدح و  فورعم  ياه  باتک  زا  مادکچیه  رد  ار  نیا  دشاب و 

( دنشاب هتـشاد  شیر  دیاب  سپ   ) دنناناملـسم ردپ  هلزنمب  درم  ود  رهنیا  اریز  دیآ  یم  نم  رظنب  نآ  هنیمز  رديا  هفـسلف  هدیـسر  یتیاور  نینچ 
رکبوب مه  يو  زا  سپ  دـننک و  يوریپ  وا  تناـید  زا  هک  هدـش  هداد  روتـسد  زین  ناـنآ  هب  هدـیمان و  ناناملـسم  ار  ناـنآ  هک  هدوب  لـیلخ  نوچ 

هدوشگ .  مالسا  يوس  هب  ار  مدرم  يدورو  رد  هک  هدوب  وا  اریز  تسا  ناناملسم  ردپ  نیمود 
رد تسا  هتسیاش  هکنانچ  دینیب : یم  هیآ  نیا  رد  هچنانچ  تسا  هدوب  كاپ  يادخ  هدیمان  ناناملسم  ار  هموحرم  تما  هک  یـسک  دیوگ : ینیما 

ردپ نیئآ  دادن -  رارق  امش  رب  يراوشد  هنوگچیه  نید  رد  دیزگرب و  ار  امش  هک  تسا  وا  دینک  دربن  شالت و  ادخ  هار 
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زا نیـشیپ  يراذگمان  میئوگب  میناوت  یم  هچرگا  جح 78 )  ) هدـیمان ناناملـسم  ار  امـش  نآرق ، نیا  رد  نیاز و  شیپ ا  وا  تسا -  میهاربا  امش 
تسا نآ  زا  هدمآ  میهاربا  تناید  زا  يدای  هنایم ، رد  هک  مه  نیا  دوب و  دناوتن  يو  زا  میرک  نآرق  رد  ینونک و  يراذگمان  یلو  هدوب  میهاربا 

تسین و نآ  رد  يراوشد  هنوگچیه  هک  هدینادرگ  ناسآ  ینوناق  ار  مالسا  هک  درامشب  تما  رب  ار  دوخ  ياه  تمعن  هتساوخ  كاپ  يادخ  هک 
اذه یف   ) هیآ زا  زارف  نیا  اب  هدیمان  ناملسم  ار  نانآ  میهاربا  میئوگب  هک  نیا  سپ  هدومرفندروآ  مالسا  هب  نارگید  بیغرت  يارب  ارنخس  نیا 
تلم ناگرزب  راتفگ  اب  ینخـس  نانچ  هتفگ  یبطرق  هکنآ  زا  هتـشذگ  تسین  راگزاس  دـهد  یم  نآرق "  نیا "  رد  کـنیا " و  ینعم "  هک  =( 
ماـن ناناملـسم "  ار " ، تما  نیا  نآرق  رد  هک  هدوبن  میهاربا  تسا  مولعم  اریز  تسین  هجوم  نخـس  نیا  هتفگ  یبـطرق  مه  تسا و  راـگزاسان 

تسا .  هداهن 
كاحـض و ءاطع و  دهاجم و  هداهن -  مان  ناناملـسم  ار  امـش  نآرق  نیمه  ردنونکا  هتـشذگ و  ياه  همان  رد  رتشیپ  ادخ  هتفگ : سابع  نبا  و 

دنا -  نیمه  رب  زین  كرابم  نبا  هداتق و  لتاقمو و  يدس 
یبلک يزج  نبا  ریسفت  6و  يزار 210 / ریسفت  2 و  يرشخمز 286 /  فاشک  2 و  يواضیب 112 /  ریسفت  رد  هک  زین  بعک  رـسپ  یبا  تئارق  و 

هدمآ :  3  / 47
هداهن  مان  ناناملسم  ار  امش  ادخ  نیملسملا =  مکامس  هللا 

تسا .  سابع  نبا  نخس  یتسرد  رب  يا  هناشن 
رب یناهاوگ  امش  دشاب و  امش  رب  یهاوگ  ربمایپ ، ات  هتفگ "  یلاعت  يادخ  نوچ  هتفگو  هتسنادن  رود  ار  نآ  یتسرد  دوخ  ریسفترد  مه  يزار 

تسین .  راوازس  ادخ  رب  زج  نیا  هداهن و  یمان  نانچ  ار  ناشیا  فده ، نامه  يارب  هک  تسا  هتخاس  نشور  هنوگ  نیا  هب  مدرم " و 
نید رد  امـش  رب  دـیزگرب و  ارامـش  وا  هتفگ "  یلاـعت  يادـخ  نوـچ  هتفگ  هدرمـش و  تسرد  ار  نآ   3 دوخ 236 /  ریـسفترد  مه  ریثـک  نبا 

هک هنوگ  نیا  هب  هدروآ  ص )  ) ربمایپ هچنآ  نتفریذپ  هب  تسا  هدرک  بیغرت  قیوشت و  ار  نانآ  سپس  داهنن "  یتخس  هنوگچیه 
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نیشیپ و ناراگزور  رد  هک  هدش  روآدای  هنوگ  نیا  هب  تما  نیا  هرابرد  ار  شیوخ  ياه  یکین  هاگنآ  هدرمش و  میهاربا  ناشردپ  نیئآ  ار  نآ 
سپـس و  هدروآدنلب ، يا  هزاوآ  اب  ار  نانآ  شیاتـس  ماندش و  یم  هدـناوخ  نایاسرت  دوهی و  نایاناد  رب  هک  ناربمایپ  ياه  همان  رد  زین  هتـشذگ 

هدیمان ناناملسم  ار  امش  نآرق ، نیا  رد  مه  و   - نآرق نیا  زا  شیپ  ینعی  نیا -  زا  شیپ  هک  تسا  وا  هتفگ :

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2735 

http://www.ghaemiyeh.com


 " ناناملـسم هک "  هدوب  میهاربا  نوچ  هک  تسا  هتـشادنپ  يو  اریز  دوش  یم  مولعم  مه  ینولجع  ياه  یفاب  هفـسلف  شزرا  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
دـشاب شردپ  ياجب  داهن  یمان  ار  يرگید  سک  ره  دیآ  یم  مزال  هنرگو  تسا  هیاپیب  مه  نیا  تسا و  ناشردپ  ياج  سپ  هداهن  مان  نیا  ار 
ناگداز زا  شیرق  وتسا  راکتـسرد  لوسر  ردـپ  وا  اریز  هدـیمان  ناناملـسم  ردـپ  ار  میهاربا  دـنوادخ  هتبلا  تسین ، نینچ  ناملـسم  هک  نیا  اب 
هدشدراو ص )  ) يو دوخ  زا  هچنانچ  دنناشیا  ناردام  مه  يو  نانز  و  وا ، نادنزرف  مکح  رد  تما  تسا و  تما  ردپ  زین  ص)  ) لوسر دنیوا و 

میامش .  يارب  ردپ  نوچمه  ای  میامش  ردپ  نوچمه  نم  هک :
هک ع )  ) مدآ نایمدآ  ردـپ  هاگنآ  ودـشاب  هتـشاد  یـشیر  یتشهب ، رد  دـیاب  تسا  تما  ردـپ "  ياـج  هب  هک "  یـسک  اـهنت  ارچ  مناد  یمن  نم 
مدآ رگم  تسین  یشیر  تشهب  رد  ار  سکچیه  تفگ  هک  هدیسر  رابخالا  بعک  زا  هک  نآ  اب  دشابهتشاد  شیر  دیابن  تسا  اه  تما  همهردپ 

 . 1 هدروآ 97 /  دوخ  خیرات  رد  ریثک  نبا  ار  شرازگ  نیا  دراد و  دوخ  فان  ات  هایس  یشیر  هک 
يا هفسلف  هچ  نارمع  نبیسوم  شیر  سپ  هدرب  نامگ  ینولجع  هک  تسايردپ  تمـس  نامه  رکبوب  میهاربا و  نتـشاد  شیر  هفـسلف  رگا  و 

تسا : هدمآ  ثیدح  رد  هک  دراد 
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(1 یبلح 425 /  هریس   ) تسا يو  فان  ات  وا  شیر  هک  نارمع  نب  یسوم  زجب  هتبلا  دشاب  يومیب  رگم  دراذگن  اپ  تشهب  رد  سکچیه 
شثیدـح هچنانچ  وا  تسا و  رتراوازـس  ناشیا  يردـپ  هب  ع )  ) میهاربا زا  هک  دـنراد   " یناـحور ردـپ  ياـجب  ار "  یـسک  ناناملـسم  یهگناو 

مه دـنوش  هدـنز  هک  دـناوخ  یم  یهار  هب  ار  ناـنآ  هدوشخب و  ناـنآ  هب  ار  نیتـسار  یناگدـنز  هک  تسا  (ص ) دـمحم مرکا  ربماـیپ  تشذـگ 
شیرب رکبوب  شتـسود  میهاربا و  شردـپ  زا  تسا  رتراوازـس  وا  سپ  ناـش  ینادواـج  يدـنمجرا  مه  تسا و  وا  زا  ناـشریگیاپ  تیدوـجوم 

نتشاد . 
یسک هکنآ  اب  هدوشگ  وا  ار  مالسا  هب  مدرميدورو  رد  هک  نیا  دانتساب  دنرامـشب  تما  ردپ  نیمود  ار  رکبوب  هک  تفگـش  ارازهو  تفگـش  و 

هک دوب  ص )  ) ادخ ربمایپ  نامه  دنیآرد  ادخ  نید  رد  هک  يدـید  ار  هورگ  هورگ  دـنوش و  دراو  اه  تلمات  دوشگ  ار  رد  نیا  هگنل  ود  ره  هک 
نینوخ ياهدربن  هدوتـس و  ياه  يوخ  كاپ و  ياه  نیئآ  راکـشآ و  ياهراک  تفگـش -  نیتسار و  ياه  لیلد  شا و  هناراوگرزب  توعد  اـب 

دشاب .  یشیر  بحاص  تشهب  رد  هک  تسا  رتراوازس  وا  سپ  درب  نایاپ  هب  ار  راکنیا  شیوخ 
ار نآ  اجک  وا  هک  تسنادن  سکچیه  درک و  زاب  مالـسا  يوس  هب  نانآ  يارب  هفیلخ  هک  دوب  رد  مادک  نآ  دندیمهفن  زگره  ناناملـسم  هزات  و 

ياه یکینزا  ار  نانآ  تسب و  ناشیا  رب  ار  يرد  وا  هک  تسین  هدیشوپ  ناناملسم  همه  رب  يرآ  دوب ؟ رد  نیمادک  هچ و  يارب  و  یکو ؟ دوشگ 
رتاوتم صوصن  اب  هک  دوب  نانمومریما  انالوم  ربمایپ  شناد  رهـش  رد  مه  نآ  و  تخاس .  هرهب  یب  يو  يربهرو  یئامنهار  شناد و  نآ و  لـها 

هک دوبن  رگا  سپ  دنراد  نآ  يوس  هب  يور  ادـخ  ناتـسود  دریذـپ و  یم  ماجنا  نآ  زا  قح  هار  كولـس  هک  يرد  نامه  دیـسرهاگیاپ ، نیا  هب 
دیـسر و یم  همه  هب  شیاه  تمکح  تفای و  یم  یگدنـشخرد  وا  ياه  هناشن  دـنکارپ و  یم  رب  اه  شناد  دـندوبر  ردـب  وا  تسد  زا  ار  راـک 

دنا یهورگ  نانآ  زا  دریگ .  یم  ارف  ار  یمدرم  نوماریپ  اه  تمعن  نیمز  نامسآ و  زا  يدید  یم  هاگنآ  دش و  یم  هتسب  راک  هب  شیاهروتـسد 
ینادان راچد  ناگدنب  دنام و  زاب  شیوخ  قح  هب  ندیسر  زا  ع )  ) وا یلو  تسا  دب  دننک  یم  هچنآ  ناش  يرایسب  دنلدتعم و  هک 
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هک تفرگ  ار  ایرد  تشد و  یهابت  دش  ماجنا  مدرم  تسد  هب  هچنآ  يارب  دش و  کشخ  اه  ناتسوب  داتفا و  یلاسکشخ  هب  اهرهش  دندیدرگ و 
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تفگ .  دیاب  ادخب  ار  لد  رد 
رد تسا .  هدـش  یئاـشگ  روـشک  هب  زاـغآ  يو  راـگزور  رد  هک  تسا  نآ  رکبوـب  تسدـبرد  ندـش  هدوـشگ  زا  هدـنیوگ  دوـصقم  مـه  رگا 

دوب . وا  راگزور  رد  اه  یئاشگروشک  رتشیب  نوچ  تسا  رتراوازس  نتشاد  شیر  هب  رتهدنزارب و  یتفص  نینچ  هب  مود  هفیلخ  تروصنیا 
تسا ع )  ) نانمومریما انالوم  نامه  وا  دور  رامشب  ردپ  ياجب  ناناملسم  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  یتسار  هب  هک  دشاب  یسک  رگا  يرآ 

يوس زا  هدش  هتشامگرب  نیشناج  مه  دوب و  ربمایپ  كاپ  ناور  مه  دوب .  وانویدم  اه  گنج  رد  يزوریپ  مالـسا و  توعد  ندیدرگ  اسر  هک 
دنزرف رب  تسا  ردپ  قح  نوچمه  تما  نیا  رب  یلع  قح  تفگ : هک  تسا  هدیسر  ص )  ) ربمایپ زا  کلام  رسپ  سنا  قیرط  زا  يور  نیا  زا  وا و 

شدنزرف .  رب  تسا  ردپ  قح  یناملسم  ره  رب  یلع  قح  تفگ : ص )  ) وا هک  هدش  تیاور  زین  يراصنا  بویا  وبا  رامع و  قیرط  زا  و 

لیئربج رکبوب و  یهاوگ 

زامن يورب  دـمحم  تفگو  دـش  لزان  لیئربج  درازگب و  زامن  يورب  تساوخ  ص )  ) ربمایپ درمب و  هنیدـم  رد  يدرم  هک  تسا  هدروآ  یفـسن 
مرادن غارس  وا  زا  یبوخ  زج  نم  هک  رازگ  زامن  يو  رب  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ  دمآ و  رکبوب  سپ  درک  يراددوخ  زامن  زا  زین  ترضح  رازگم 

سلاجملا ههزن   2 مالظلا 25 /  حابـصم  تسا  مدـقم  نم  یهاوگ  رب  رکبوب  یهاوگ  هک  رازگ  زامن  وا  رب  دـمحم  تفگ  دـمایب و  لیئربج  سپ 
 2  / 184

شرازگ نایجنایم  ات  میسانش  یمن  نآيارب  يا  هریجنز  هک  نیا  وگ  میسرب .  اههطلغم  نیا  رگـشرازگ  باسح  هب  ات  دیئایب  نم  اب  دیوگ : ینیما 
میهاوخب و وگتفگ  هب  ار 
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وا و یحو  ندـناسر  رد  تسا  ادـخ  نیما  طقف  يو  اریز  دوش  یمن  مه  نیا  هک  دوب ؟ شدوخ  شیپ  زا  داد  لیئربج  هک  یتداهـش  اـیآ  میـسرپب 
نخس میئوگب  مه  رگا  دشوپب -  مشچ  رکبوب  عفنب  شیوخ  یهاوگ  زا  هاگنآ  درایب و  يروتسد  وا  ربمایپ  يارب  دوخ  شیپ  زا  هک  دزسن  ار  يو 

نآ رد  تشاد -  دـیاب  يداقتعا  نینچ  هداد  یم  راکتـسرد  ربمایپ  هب  هکيروتـسد  ره  هرابرد  مه  هدـعاق  هک  هدوب -  كاـپ  يادـخ  یحو  يو 
تسا و یئوگفازگ  مه  نیا  دشاب و  دیاب  غورد  گرزب ، یحو  نآ  هدمآرد  نآ  فالخ  رب  رکبوب  یهاوگ  هک  نیا  فرص  هب  اهنت  زین  تروص 
هب مه  روتسد  نیا  دنرازگب و  زامن  يو  رب  درادن  یگتسیاش  هدرم  نآ  هک  تسا  هدوب  نیا  رادومن  ریزگان  یتسار و  هب  وا  روتـسد  رادنپ ، ره  رب 

یسک زامن  هک  دراد  یم  نمشد  كاپ  يادخ  هک  نآ  شلـصاح  تفایرد و  ناوت  یم  نآ  زا  ار  لمع  ندوب  مارح  هک  هدش  رداص  یعنم  هنوگ 
رد هک  لاح -  رهاوظ  هب  لالدتـسا  اب  هک  رکبوب  ای  تروص  نیا  رد  دـنرب .  الاب  يو  ناتـسآ  هب  يا  هدرم  نانچ  رب  ار  شبوبحم  ربمایپ  نوچمه 
رد یکش  هدمآرد  زاسان  ادخ  یحو  اب  يو  تشادربهک  صوصخم  دروم  نیا  رد  هدرب و  یپ  كدرم  یگتـسیاش  هب  تسین -  تسرد  اج  همه 

نک .  يرواد  اشگب و  مشچ  دنک . لاطبا  ار  نیبم  یحو  دناوت  یتشادربنینچ  ایآ  نونکا  تسین  نآ  نالطب 

شقن ربمایپ و  رتشگنا 

داد كاـکح  هب  ار  نآ  رکبوبا  هللاـالا  هلاـال  هک : راـگنب  نیا  رب  تفگ : داد و  رکبوبا  هب  ار  دوـخ  يرتـشگنا  (ص ) ربماـیپ هک  هدـش  تیاور  نآ 
نآ رب  دید  دروآ  ص )  ) ربمایپ دزن  ار  نآ  رکبوب  نوچ  درک و  کح  نینچ  وا  سپ  هللا  لوسر  دـمحمهللاالاهلاال  هک  نک  کح  نیا  رب  تفگو 
مان وت و  مان  نایم  هک  متشادن  شوخ  نم  تفگ  رکبوبا ؟ تسیچ  اه  ینوزفا  نیا  دیـسرپ  قیدصلا  رکبوبا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الاهلاال  هتـشون 

دیوگیم یلاعت  يادخ  تفگ  دمآدورف و  لیئربج  سپ  دنک  کح  مدوب  هتفگن  نم  ار  یقاب  یلو  مزادنایب  یئادج  ادخ 
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وت مسا  زا  وامسا  هک  متشادن  شوخ  زین  نم  دزادنایبیئادج و  وت  مسا  نم و  مسا  نایم  هک  تشادن  شوخ  وا  نوچ  متشون  نم  ار  رکبوبا  مسا 
ینادرج ص 25 زا  مالظلا  حابصم  يزار ، ریسفت  زا  لقن  هب   2 يروفص 185 /  زاسلاجملا  ههزن  دتفیب  رود 

رگید و ینوزفا  چیه  یب  تسا  هدوب  هللا  لوسر  دمحم  ص )  ) ادخ لوسر  نیگن  شقن  هک  دننآ  ربارچ  نوچ و  یب  نیثدحم  همه  دیوگ : ینیما 
تفگ هللا و  لوسر  دـمحم  درک  کح  نینچ  نآ  رب  هتخاس و  هرقن  زا  يرتشگنا  ص )  ) وا تفگ  هک  هدـش  تیاور  سنا  زا  حیحـص  باتک  رد 

دیامنن .  شقن  شقن ، هنوگ  نیا  رب  سکچیه 
 8 یئاسن 173 /  ننس  ، 2 هجام 385 و 384 / نبا  ننس   1 يذمرت 324 /  حیحص  ، 2 ملسم 215 و 214 /  حیحص   8 يراخب 309 /  حیحص 
رطس کی  لوسر و  رطس  کی  دمحم  رطـس  کی  دوب  رطـس  هس  وا  نیگن  شقن  تفگ  هکتسا  هدمآ  سنا  زا  يذمرت  يراخب و  تیاور  رد  و 

 1 يذمرت 325 / حیحص  ، 8 يراخب 309 /  حیحص  هللا 
هب هللا و  لوسر  دـمحم  هللا  مسب  تسا : هدوب  وا  نیگنشقن  هک  هدروآ  نیریـس  نبا  هتـسسگ  هریجنزشرازگ  زا  دوخ  تاـقبط  رد  دعـس  نبا  و 

. تسا هدرکن  يوریپ  يو  زا  یسک  نآ  ینوزفا  شرازگ  رد  هتفگ  رجحنبا   5 بهاوم 39 /  حرش  رد  یناقرز  لقن 
هتـشون ص )  ) ادخ لوسر  رتشگنا  نیگن  رب  تفگ  هک  تسا  هدروآ  سنا  هتفگ  زا  دنرب  نب  هرعرع  تیاور  زا  هیوبنلا  قالخالا  رد  خیـشلاوبا  و 

ار هرعرع  تسا و  حیحـص  تاـیاور  فـالخرب  یتداـیز  نیا  دـیوگ   . 1 يراـبلا 270 /  حـتف  رد  رجح  نباهللا  لوسر  دـمحم  هللاـالاهلاال  دوب 
ودنآزج نیحیحص و  رد  هکنانچ  دسیون : یم   5 بهاوم 39 / حرش  رد  زین  یناقرز  هدرمـش و  یم  هدیهوکن  ثیداحا ، شرازگ  رد  ینیدمنبا 

يو نیگن  شقندیوگ  یم  هک  یتیاور  هب  هن  تسه و  هرعرع  تیاور  هب  يرابتعا  هن  سپ  هللا  لوسر  دـمحم  دوب  نیا  ربمایپ  نیگن  شقن  هدـمآ 
دمحم افلخ ، سپس  دوب و  تفگ ) تسار  ادخ  هللا =(  قدص  نآ  شقن  هک  هیلاعلا  وبا  زا  دعـس  نبا  تیاور  هب  هن  هدوبتداهـش و  هملک  ود  ره 

 . دندوزفا نآ  رب  زین  ار  هللا  لوسر 
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 - نازادرپ هفازگ  نایوگغورد و  تسد  هدرک و  شقن  نیگن  نآ  رب  ریخا  ياه  هدـس  ناـکاکح  هک  هچنآ  دراد  یـشزرا  هچ  سپ  همه  نیا  اـب 
ياه شراگن  رد  هک  نیا  اب  دنا ؟ هتـشاگن  هتخاس و  هتخیر و  وا -  زایحو  ندش  عطق  گرزب و  ربمایپ  تشذگرد  زا  زارد  يراگزور  زا  سپ 
یمن زین  ار  هللامسب  هللاـالاهلاال و  هملک  یتـح  يرواد  ماـگنهب  ناگتـشذگ  ینیب  یم  هک  نـیا  اـب  تفاـی و  ناوـتن  نآ  زا  يرثا  ربـخ و  ناینیـشیپ 

يوریپ لباق  ریغ  رابتعا و  یب  یـسب  لوبقم و  تایاور  فالخ  ار  هراب  نیا  رد  هدیـسر  ياه  شرازگ  هدوب و  شقن  ربمایپ  نیگن  رب  هک  دـنریذپ 
نف نارگـشهوژپزا  کی  چیه  و  قیدصلا ) رکبوبا   ) درادن هیـضق  هب  یطبر  چیه  هک  یگتخاس  یتدایزنآ  اب  درک  دیاب  هچ  هاگنآ  دنا .  هدرمش 

درادن ؟ وا  یحو  نیما  وا و  یحو  وا و  ربمایپ  ادخ و  هب  دنخشیر  زج  يا  هنیمز  چیه  هکنآ  اب  دنا  هتخادرپن  نآ  نوماریپ  یسررب  هب  مه  ثیدح 
اب درک و  یم  تشگنا  رد  ار  نآ  ص )  ) وا دوب  هدش  کح  هک  ص )  ) ربمایپ هب  صوصخم  رتشگنا  نآ  هک  هتسویپ  تحـصب  نانیا  دزن  یهگناو 

شقن رد  هک  یئاه  شرازگ  نایم  فالتخا  عفر  يارب  سکچیه  زگره  هچنانچ  تشادن  نآ  زجب  مه  يرگید  رتشگنا  چـیه  دز و  یم  رهم  نآ 
تـسد رد  رتشگنا  نآ  مه  ص)  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  تسا ، هدوب  راـک  رد  رتـشگنا  کـی  زا  شیب  هک  تسا  هدادـنلامتحا  هدیـسر  نآ  نیگن 

یسک تسد  ای  شدوخ  تسد  زا  ما  یس  لاس  رد  نامثع و  تسار  تسدرد  سپس  رمع و  تسد  رد  وا  زا  سپ  تفرگ و  ياج  رکبوب  تسار 
هدمآ  - 8 یئاسن 179 /  ننس  10 و  يرابلا 270 /  حـتف  رد  هچنآ  رباـنب  تفرگ و  رگید  يرتشگنا  نآ  زا  سپ  داـتفا و  سیرا  هاـچ  رد  رگید 
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مان دوبتسرد و  هناسفا  نآ  رگا  سپ  هدوب ، وا  تسد  رد  رتشگنا  نامثع  تفالخ  زا  مشش  لاس  ات  هک  تسه  يراصنا  زا  دعـس  نبا  تیاوررد 
رد یگدنز  لوط  رد  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  هدش  کح  يرتشگنا  نیگن  رب  یتسار  هب  رکبوب 
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8 و يراخب 308 /  حیحـص  رد  هچنانچ  دندوب -  هدید  يو  کچوک  تشگنا  رد  ار  نآ  قرب  هتـسیرگن و  کیدزن  زا  هباحـص  هدرک و  تسد 
رب تســشن و  رب  تفـالخ  تـخت  رب  هـک  زور  ناـمه  رد  داـتفا و  هـفیلخ  تسدـب  رتـشگنا  یتـقو  تروـص  نـیا  رد  سپ  تـسا -  هدـمآ   309

رتشگنانآ نوچ  درکن  نینچ  یلو  دراـیب  دوخ  عفنب  یلیلد  ار  ناـمه  هک  دوب  نآ  قح  تفرگرد  داـیرف  وگتفگ و  همه  نآ  شا  یگتـسیاشرس 
نینچ زارد  ياه  هدس  زا  سپ  هک  تسناد  یمن  بیغ  هزادنا  نیامه  وا  دوخ  تشاد و  یـشقن  نانچ  هن  دوب و  هدش  هتخاس  هن  ماگنه  نآ  زونه 
ملاع رد  هک  یـشقن  نامه  هب  دوب  مزال  دندوب  هدناماو  وا  دوس  هب  لالدتـسا  رد  هک  هباحـص  زا  یناسک  رب  مه  دنزاس و  یم  وا  يارب  يرتشگنا 
ياه هدننام  یگدروخلاس و  هب  لالدتـسا  زا  دوب  رتراوازـسیسب  نآ  هب  لالدتـسا  اریز  دننک  لالدتـسا  دوب  هدش  هداهن  رتشگنا  نآ  رب  توکلم 

تلیـضف خرچ  هک  دوب  نآ  زا  سپ  يراگزور  دوبن و  راک  رد  یئاه  هتفاـب  ناـنچ  زونه  اریز  دـندینادرگن  زیوآ  تسد  ار  نآ  ناـشیا  یلو   . نآ
تفاب .  مهرد  ارنآ  نافاب 

دیدـپ بیغ  ملاع  رد  هک  یـشقن  نآ  رد  ار  گرزب  ربمایپ  مسا  یلایخ  لـیئربج  نآ  هکهدوب  راـک  رد  يزار  هچ  دـمهفب  دـناوت  یمن  سکچیه 
تمصع و رد  وا  ياتمه  راوگرزب و  ربمایپ  ناج  گرزب ، نآرق  صقنب  هک  تسا  یـسک  نامه  رکبوب  رگم  دینادرگ ؟ رکبوب  مسا  ياتمه  دمآ 
اب هچنانچ  هدـناسر و  لامک  هبار  دوخ  نید  يو  هلیـسوب  دـنوادخ  ای  هدـمآدورف  يو  هرابرد  يدـیدهت  نانچ  اب  غیلبت  هیآ  رگم  ای  دوب ؟ یکاپ 

مالـسا و ياهزور  نیتسخن  زا  رگم  ای  هدـیناسر ؟ تیاـهن  هب  ار  راـک  نیا  زین  يو  هلیـسوب  درک  یـشخب  تمعن  هب  زاـغآ  كاـپ ، ربماـیپ  تسد 
يربنامرف و رگم  اـی  هدوب ؟ وا  يوس  زا  صوصنم  هفیلخ  یـصو و  توعد ، زاـغآ  زا  رگم  اـی  هدوب ؟ مرکا  ربماـیپ  یمود  زین  يو  ادـخب  توعد 
وا زا  هک  يا  هحیحـص  تایاور  رد  ار  یگژیو  نیمه  هکناـنچ  هدـش -  هتـشاگنا  ص )  ) وازا یناـمرفان  يربناـمرف و  مکح  رد  يو  زا  یناـمرفان 

و رگم . ؟ ای  رگم ؟ ای  ؟ هدوب شتما  نایم  وا  دـننامه  يو  (ص ) وا زا  یـصن  لالدتـسا  هب  رگم  اـی  تخانـش -  ناوت  یم  یلع  يارب  هدـمآ  (ص )
اهرگم ای  نیا  زا  اهدص 
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تیاور .  هدننیرفآ  هن  مناد و  یم  ار  شخساپ  نم  هن  هک  دیسرپ  ناوت  نت  ود  نیا  مان  یهارمه  رد 

رکبوب تشهب  يانهپ 

يا هتشرف  سپ  دندمآ  درگ  یبوط  تخردریز  ناگتـشرف  هک  مدید  نانچ  ثیدح  رد  دسیون : یم   - 2  / 183 سلاجملا -  ههزن  رد  يروفص 
زاورپب تشهب  نوماریپ  ات  دراد  نم  ینازراار  هدـنرپ  رازه  لاـب  رپ و  دـهد و  نمب  ار  هتـشرف  رازه  يورین  یلاـعت  يادـخ  متـشادتسود  تفگ 

تفرب و وا  يوریناـت  دوـب  زاورپ  رد  لاـس  رازه  وا  دیـشخب و  ودـب  تساوـخ  یم  يو  هچنآ  دـنوادخ  سپ  مـسرب .  نآ  ياـهتنم  هـب  مـیآرد و 
تفرب و وا  يورین  ات  دـنارذگ  زاورپ  رد  ار  رگید  لاس  رازه  ات  دـینادرگ  زاب  يوب  ار  اـه  لاـب  ورین و  یلاـعت  دـنوادخ  یلو  تخیرب  شیاـهرپ 
وا يورین  زاب  اتدـنارذگ  زاورپ  رد  مه  ار  رگید  لاس  رازه  اـت  داد  يوب  ار  اـه  لاـب  ورین و  لاـعتم  يادـخ  راـب  موس  يارب  تخیرب و  شیاـهرپ 
ارت هک  هدـش  هچ  هتـشرف  ياتفگ  دـش و  کیدزن  وا  هب  ناروح  زا  یکی  داتفا و  یخاک  هناتـسآ  رد  نایرگ  هاگنآ  وتخیرب  شیاهرپ  تفرب و 
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هـضراعم هب  يو  اب  ادخ  یئاناوت  رد  نمنوچ  نداد  خساپ  تسا  یلدشوخ  يداش و  ياج  تسین  هودـنا  هیرگ و  ياج  اجنیا  منیب ؟ یم  نایرگ 
هار ردقچ  لاس  رازه  هس  نیا  رد  ینادیم  ایآ  يا  هدنکفا  هاگترپ  رد  ار  دوخ  وت  تفگ : وا  داد  یهاگآدوخ  ناتساد  زا  ار  وا  هاگنآ  متساخرب . 

رکبوب يارب  یلاعت  يادخ  هچنآ  زا  مرازه  هد  کی  زا  شیب  مراگدرورپ  تزع  هب  تفگ  هن  تفگ  يا  هدومیپ  زاورپ  اب  ار 
تسا .  هدروآ  2 مالظلا 25 /  حابصم  رد  مه  ینادرج  ارشرازگ  نیا  يا .  هدومیپن  هدرک  هدامآ  ض )  ) قیدص

لاس رازه  یس  زا  رتمک  رد  ار  نآياهتنا  ات  ادتبا  هلـصاف  مهیور  رب  هدرکهدامآ  رکبوب  يارب  تشهب  رد  یلاعت  يادخ  هچنآ  سپ  دیوگ : ینیما 
دراد ار  هدنرپ  رازه  رب  مه  دـنک و  یم  زاورپ  هتـشرف  يورین 1000  اـب -  مه  هک -  میوش  راوس  یغرم  رب  رگا  هزاـت  مه  نآ  دومیپ  ناوـت  یمن 

ادخ یئاناوت  تسا  گرزب 
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لیـصحتلا غراف  هیلاع  سرادـم  زا  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  هک  منک  یم  راذـگاو  هزورما  رایـشوه  ناـناوجهب  ار  تیاور  نیا  تساوخزاـب  نم 
یم يرگشهوژپ  چیه  هن  اریز  مناد  یم  بیغلا  لاجر  فیلاکت  زا  مه  ار  نآ  یشرازگ  هریجنز  نایجنایم  رد  نتـسیرگن  هنوگ  نیمهب  دنا ، هدش 
ماگ دوهـش  ملاع  نادرم  تفرعم  رد  هک  یـسانش  لاجر  رگنرود و  سانـش  ثیدح  هتـشک و  راک  ظفاح  چـیه  هن  دـبای و  تسد  نآ  رب  دـناوت 

دشاب هتشادرب  دنلب  یئاه 

دنک یم  ایح  رکبوب  زا  ادخ 

نانچ باوخ  هب  نم  تسا و  ترفاسم  رد  مرسمه  ادخ  لوسر  يا  تفگ  دمایب و  راصنا  زا  ینز  تفگ : هک  دنا  هدروآ  کلام  نبسنا  نابز  زا 
دش و ردـبنایرگ  نز  تفای  یهاوخن  دوخ  رانک  رد  اروا  زگره  رگید  هک  ارچ  یـشاب  ابیکـش  دـیاب  یم  تفگ  داتفیب  ما  هناخ  لخن  هک  مدـید 

ترانک رد  بشما  نیمه  هک  ورب  تفگ  وا  تفگن  زاب  وا  يارب  ار  ص )  ) ربمایپ نخـس  یلو  داد  یهاگآ  دوخ  باوخ  زا  ار  وا  دید و  ار  رکبوب 
اروا دش و  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  سپ  دمایب  شرسمه  دش  بش  نوچ  تفر و  هناخب  رکبوب  و  ص )  ) ربمایپ نخس  رد  كانشیدنا  وا  دوب  دهاوخ 
نوچ یلو  دوب  تسار  یتفگ  وت  هچنآ  دـمحم  تفگ  دـمایب و  لیئربج  سپ  دـنکفا  يوب  ینالوطیهاگن  وا  داد  یهاگآ  شرـسمه  ندـمآ  زا 

زا تسا و  قیدص  وا  نوچ  دوش  هتفگ  یغورد  وا  نابز  رب  هک  تشاد  مرـش  وا  زا  ادـخ  دوب  دـهاوخ  وت  رانک  رد  بش  نیمه  وا  تفگ : رکبوب 
درک .  هدنز  دوب  هدرم  هک  ار  درم  نآ  يو  يوربآ  زا  يرادساپ  يارب  هک  دوب  يور  نیمه 

 2 سلاجملا 184 /  ههزن 
هاـنگ زا  ار  رکبوـب  دـنا  هتـساوخ  يدنمــشوه  اـب  هـک  دـننایک  يرادـنپ  شرازگ  نـیا  هریجنز  ناـیجنایممیتسناد  یم  یکــشاک  دـیوگ : ینیما 

وگتسار ربمایپ  نابز  رب  هک  دنک  یمن  اورپ  ادخ  ایوگ  دنا  هتخادنا  ربمایپ  ندرگب  ار  هانگ  نیمه  یلو  دنرامش  كاپ  یئوگغورد 
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ار وا  زگره  رگید  هکداد  شرازگ  وا  نز  هب  هکلب  هدرم و  كدرمهک  دوب  هتفگن  ربمایپ  اریز  دوش .  هتفگ  یغورد  شا  هدش  هدرمش  وگتسار  و 
نیمه هک  نل -  فرح  اـب  نآ  یهارمه  دـناسر و  یم  ار  يدـبا  یفن  هـک  زگره "  ادـبا =  دـیق "  اـب  هـک  نآ  تفاـی  دـهاوخن  دوـخ  راـنک  رد 

یکیراترد يریت  هک  رکبوب  ایآ  هدوب  ربمایپ  نخـس  فـالخ  هداد  يور  هچنآ  سپ  دـنک  یم  رتدـیدش  ار  نآ  هیفاـن  تلاـح  دراد -  اریگژیو 
یم هدنز  ار  درم  نآ  شیوربآ  يرادساپ  هانگ و  نیا  زا  وا  نداد  وشتسش  يارب  دنک و  یم  ایح  يو  زا  ادخهدنارپ  راکـشآ  یغورد  هتخادنا و 
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زگره هانگ  نیا  هک  درک  يراک  ناوت  یم  هنوگچ  دمآرد  يو  ناهد  زا  ربمایپ ) شرازگتفلاخم  و   ) غورد ینخس  هکنآ  زا  سپ  یلو  دیامن ؟
مناد .  یمن  نم  دشاب ؟ هتفرگن  ماجنا 

یلو درذگب  یغورد  رکبوب  ناهد  رب  هدشن  یـضار  هنوگچ  شربمایپ ؟ يوربآ  ای  تسا  هدوب  رت  مزال  رکبوب  يوربآ  زا  يرادساپ  ادـخ  رب  ایآ 
ص)  ) ربمایپ نانخس  هب  غورد  نتفای  هار  یلو  دوبن  مالسا  يارب  یتسکش  یلوا  ندمآ  ردوگغورد  هکنآ  اب  هتـسناد ؟ اور  شربمایپ  رب  ار  نیمه 

دمآیم .  رامش  هب  نید  يوزاب  رد  یتسکش 
رگم یلو  دـیایب  رد  وگغورد  دـیابن  تساهدوب  قیدـص  رکبوب ، نوچ  دـنیوگ  دادـیور  نیا  يارب  یـشارت  تلع  رد  هک  اـیب  تفگـش  هب  هاـگنآ 
دزاس راومه  نآ  يارب  ار  هار  مینیب  یم  ناتـساد  نیا  رد  هک  يا  يرادنپ  یحوهک  ریگ  نانچ  هدوبن ؟ ناقیدص  همه  رورـس  ص )  ) ادـخ لوسر 

یلو داد  ربخ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  نامه  هیضق  ادتبا  رد  دیوگب  هتخانـش و  یگدولآ  زا  رانکرب  ار  ربمایپ  ناتـسآ  دناوتب  نآ  هدنزاس  هک 
ص)  ) وا دوش  یم  مولعم  میدروآ  هچناب  هجوت  اب  یلو  تفگن  غورد  ص )  ) وا سپ  درک  هدـنز  میتفگ  هک  یفدـهنامه  يارب  ار  كدرم  ادـخ 

رانک رد  ار  وا  زگره  رگید  دوب  هتفگ  هکلب  دشابن  يو  نخس  ندمآرد  غورد  بجومشا  هرابود  ندش  هدنز  هک  دوب  هدادن  ربخ  درم  ندرم  زا 
ریدغلا ص 266 و یسراپ  نادرگرب  زا  دلج 13  رد  هک  ار  هفیلخ  يار  رگا  يرآ  دمآرد  نخس  نیا  فالخ  رب  هک  نآ  اب  تفای  یهاوخن  دوخ 

ناتساد نینچ  میناوت  یم  میرامشن  بیعار  یقاب  تلیـضف  رد  یئوگفازگ  ای  میرادب  اور  رترب  رب  ار  رتهک  نتـشاد  مدقم  میریذپب و  میدید   267
مینک .  مهرس  مه  یئاه 
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رکبوبا نفد  تمارک 

لسغ و زا  مدرم و  نم  نوچ  تفگ  نارضاح  هب  دیـسر  گرم  ماگنه  نوچ  ار  ض )  ) رکبوب دنا  هتفگ  هک  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا 
دیئوگب دیتسیاب و  رد  کیدزن  سپ  تسا  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ ربق  هک  يا  هرجح  رد  رب  دیـسرب  ات  دیربب  دیرادرب و  ارم  دـیدش  غراف  نم  نفک 

هتسب لفق  اب  هک  رد  دش و  هداد  امـشب  ياهزاجا  رگا  سپ  دهاوخ  یم  هزاجا  دش  لخاد  يارب  هک  تسا  رکبوب  نیا  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس 
نانآ سپ  دـینک .  كاخ  رد  اجنآ  دـیرب و  عیقب  هب  ارم  هنرگو  دیراپـس  كاخب  اجنامه  دـینک و  لخاد  ارم  سپ  دـیدرگ  هدوشگ  ناتیورب  دوب 

: داد رد  ادن  ربق  نورد  زا  یفتاه  هاگان  دش و  هدوشگ  رد  داتفیبلفق و  دـندنار  نابز  رب  دوب  هتفگ  يو  هچنآ  دنداتـسیا و  رد  هناتـسآ  رد  نوچ 
تسا .  قاتشم  تسود  هب  تسود  هک  دینک  دراو  تسودرب  ار  تسود 

 / سیمخلا 264 خیرات  رد  يرکب  راید  3 و  يوبن 394 /  هریـس  رد  یبلح  زین  تسا و  هدروآ   5 دوخ 378 /  ریسفت  رد  يزار  ار  شرازگ  نیا 
 2 سلاجملا 198 /  ههزنرد  يروفص  و   - 1  / 200 هدش -  پاچ  لماک  هیشاح  رد  هک  لودلا  رابخا  رد  ینامرق  2 و 

ربمایپ هرجح  یکاپ -  هاگیاج  رد  هفیلخنفد  ردار  دوخ  نایاوشیپ  راک  هلیـسو  نیا  هب  دـنا  هتـساوخ  شرازگ  نیا  نارگ  وگزاـب  دـیوگ : ینیما 
ای فیرـش  هرجح  اریز  دـندماین  رب  نآ  باوـج  هدـهع  زا  تخاـس و  هدـنامرد  ار  ناـنآ  راوـشد ، هلئـسم  نیا  هک  ارچ  دـیامنب  تسرد  (ص - )
رد دوب .  ناناملسم  همه  هب  طوبرم  هدمآرد و  هقدص  تروص  هب  هک  نیاای  دوب  هدنام  یقاب  ص )  ) وا تیکلم  رد  تسا  راکشآ  قح و  هکنانچ 

نینچ هک  دـنریگب  هزاجا  ناـشنارهاوخ -  طبـس و  ماـما  ود  ص - )  ) وا ثراو  اـهنت  ناگدـنامزاب  زا  نآ  رد  نفد  يارب  دـیاب  یم  لوا  تروص 
دریگب هزاجا  ناناملسم  هعماج  زادوب  بجاو  دش  اهراک  راد  هدهع  وا  سپ  زا  هک  یـسک  رب  ای  هفیلخ  رب  مه  مود  تروص  رد  دندرکن .  يراک 

رگا دوب و  دهاوخ  نید  نوناق  اب  فلاخم  يراک  اجنآ  ردوا  نفد  سپ  دندرکن .  يراک  نینچ  کی  چیه  هک 
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ناربمایپ هورگ  ام  هک  درک  تیاور  ردـپ  دوخهکنآ  زا  سپ  میئوگ  دـناهدرک  نفد  هدیـسر  شرتخد  هب  ثرا  هب  هک  ینیمز  رد  اروا  هک  دـنیوگ 
دلج رد  ام  هکنآ  اب  دیـسر  دـناوت  هشیاع  هب  ربمایپ  زا  یثرا  هچ  رگید  نیا  زا  سپ  تسا ، هقدـص  دـنام  اجب  اـم  زا  هچنآ  میراذـگ و  یمن  ثرا 

نامه رد  ینعی  دنتـشادن  ناشاه  هرجحرب  یقح  تنوکـس  يارب  زج  ربمایپ  نانز  زا  کیچیه  هک  میدرک  نشور  مود  پاـچ  زا  مشش ص 19 .
دنناوتب هک  دنرادن  نآ  رب  ار  تیکلام  قوقح  زا  مادکجیه  سپ  داد .  شرهوش  هناخ  رب  هدع  مایا  رد  ینز  ره  هک  دنتـشاد  قح  نآ  رد  يدـح 

مهـس دربب و  ثرا  ربمایپ  زا  هشیاع  تنـس ) بهذـم  فـالخ  رب   ) مینک ضرف  رگا  هک  میتفگ  اـجنآ  رد  مه  و  دـننکب .  ناونع  نیا  هب  یفرـصت 
تحاسم  1/8 زا تشاد و 1/9 نز  تشذگرد 9  نوچ  ص )  ) وا اریز  دوب  دـهاوخ  هرجح  زا 1/8  وا 1/9 مهـس  دسر  وا  هب  نیمز  زا  مه  یثرالا 

قح هکنآ  زا  هتـشذگ  درادـن  ار  رفن  کی  نفد  شیاجنگ  نآ   1  / 8 زا  1/9 دـشاب گرزب  هرجح  مه  ردـقچ  ره  مینک  باسحرگا  ار  لحم  نآ 
دنکب .  نآ  رد  یفرصت  دوخ  ءاکرش  هزاجا  یب  تسناوت  یمن  دوب و  عاشم  يو 

یم دیدپ  رگید  لکـشم  سپ  زا  لکـشم  هک  دنا  هدیرفآ  یـشرازگ  سپ  دنناهرب  تالکـشم  نیا  گنچ  زا  ار  دوخ  نابیرگدنا  هتـساوخ  نانیا 
 - بیغ ملع  شدوخ  هک  نیا  ای  دوب  هتفگ  وا  هب  ص)  ) ربمایپ هک  دوب  ینخس  هب  یمرگتشپ  اب  هفیلخ  نخس  ایآ  میسرپ  یم  اریز  درآ 

دینک و نفد  هرجح  رد  ارم  داتفا  لفق  دش و  اب  رد  گرا  دیوگب "  هداد و  ناشن  دوخ  زا  يدیدرت  دیابن  وا  میریگب ، رگا  مه  ار  نیتسخن  ضرف 
تسین  اور  نآ  رد  يدیردت  شپ  دوش  عقاو  دیاب  ریزگان  هداد  ربخ  ص )  ) ربمایپ هچنآ  اریز  دیرب " . عیقب  هب  ارم  هنرگ 

وا نابز  زا  ارنآ  هتـشادن  نانیمطا  نانآ  نخـس  هب  هفیلخ  هک  یناـسک  هکلب  هتفگن و  رکبوب  هب  ینخـس  نینچ  دوخ  ص )  ) وا تسا  نکمم  يرآ 
زا هدوبن و  تسرد  الصا  تیاور  هک  نیا  ای  هتشاد  اور  دیدرت  هتفگهچنآ  رد  يور  نیا  زا  دنا و  هدرک  وگزاب  يو  يارب 

هحفص 133 ] ] 

یگرزب تمارک  میراگنا  تسرد  ار  نآ  رگا  اریز  هدوبن  نآ  زا  یناشن  دـیناسم  حاحـص و  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  راـگزور  اـت  مه  يور  نیمه 
هناخ نیرخآ  يوس  هبار  وا  ناگمه  هک  يزور  رد  مه  نآ  هداد و  يور  راصنا  رجاهم و  همه  نآ  يور  شیپ  هباحـص و  روضح  رد  هک  تسا 

زا دندینـش  فیرـش  ربق  زا  هکار  یئادـن  نآ  دنـشاب و  ناتـسادمه  نآ  لقنرد  ناگمه  یتسیاب  یم  لاح  نیا  رد  دـناهدرک .  یم  تعیاشم  شا 
، لالاهنابز هن  دوب و  نیگنـس  اه  شوگ  هن  دـندوب  هدیـشک  هدرپ  اه  مشچ  رب  هن  زور  نآ  رد  اریز  دـننک  وگزاب  راگزور  نایاپ  ات  نامز  نامه 
رد هن  دوب ، هدادن  يور  الصا  یتمارک  نانچ  هکنآ  رگم  تشادن  یتلع  مه  نیا  درکن و  رت  بل  نآ  يرگوگزاب  هب  سکچیه  هک  سوسفا  یلو 

 " تسا تسود  قاتـشم  تسود  هک  دـینک  دراو  تسود  رب  ار  تسود  هدوب و "  راک  رد  یئادـن  هن  دوب و  هداتفا  لـفق  هن  دوب و  هدـش  هدوشگ 
يرآ : دهد  یم  ربخ  تیاور  نآ  هدننیرفآ  هنایفوص  حور  زا  هک  یشارت  تلیضف  رد  یئوگفازگ  هدیئاز  تسا  ینخس 

يدمآ "  شوخ  ام  هدننک  رادید  ناه  هک  دوشن  یم  نآ  نانکاس  زا  یئاوآتفاتش  بوبحم  يوک  رادید  هب  هک  ره  هن  " 
هدرمـش و ملـسم  ار  نآ  هدروآ و  نآ -  يارب  تسرد  يا  هریجنز  زا  دای  نودـب  واناگدـنیآ -  يزار و  ار  یگتخاس  هتفاب  مهرد  تمارک  نیا 

نآ ای  هتشاد و  يربخ  شا  یشرازگ  هریجنز  رد  دوجوم  ياه  فعـض  هطقن  زا  هکنآ  یب  دنا  هدینادرگ  رکبوب  لئاضف  رب  يزیوآ  تسد  ار  نآ 
دبع زا  وا  تسا و  یـسدقم  ياطع  نب  دـمحم  نب  یـسوم  رهاط  وبا  وا  یجنایم  هدروآ  ار  نآ  هریجنز  هک  رکاسع  نبا  یلو  دنرمـش  مهم  ار  اه 

مه لیلجلا  دـبع  لاح  هدوب و  زاسغورد  رهاط  وبا  اریز  تسا  ریذـپراکنایثیدح  نیا  دـیوگ  دوخ  هاـگنآ  ینرع .  هبح  زا  وا  یندـم و  لـیلجلا 
 . هدرمشلطاب ار  ربخ  نیا  زین   3 نازیملا 391 /  ناسل  رد  تسین و  مولعم 

ثیدح لقن  دیوگ : نابحنبا  تسین و  قوثو  دروم  دیوگ : یم  یئاسن  دنا و  هدرمش  زاسغورد  ار  یـسدقم  رهاطوبا  زین  متاح  وبا  هعرز و  وبا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2742 

http://www.ghaemiyeh.com


زا لطاب  یگتخاسثیداحا و  دیوگ : یلیقع  هدوب و  دزد  ثیدح  دیوگ  يدع  نبا  هدوب و  زاس  ثیدح  نوچتسین  اور  يو  زا 

هحفص 134 ] ] 

یم کلام  هبغورد  ياه  شرازگ  وا  دیوگ : لیعامسا  نب  روصنم  و  تسا .  رادرب  راکنا  يو  ثیدح  هتفگ و  زاب  دامتعا  دروم  نایجنایم  نابز 
رد ج 5 ص 231 ط 2  هدش  دای  ذخام  هب  دیرگنب  هتسب ،

دتفا یم  كاخ  هب  رکبوب  تبیه  زا  لیئربج 

يارب اهنت  دوب  وگتفگ  مرگرس  وا  اب  هک  لیئربجدمآ  یم  رد  ص )  ) ربمایپ رب  رکبوب  نوچ  هک  هدروآ  یکلام  یشیف  فسوی  خیـش  تما ، ياناد 
نیتسخن زا  ار  يو  تفگ  لیئربج  دیـسرپ  وا  زا  ار  راک  نیا  زار  ص )  ) ربمایپ تساخ -  یم  اپرب  رگید -  سکچیه  هن  و  رکبوب -  تشادگرزب 

نامه تفگ  نمب  ملد  دـنتفا  كاخب  مدآ  ربارب  رد  ات  دومرفب  ار  ناگتـشرف  یلاـعت  يادـخنوچ  اریز  تسا  يداتـسا  قح  نم  رب  شنیرفآ  زور 
هتـشون نآ  رب  راب  نیدنچ  مدید  گرزب  یهاگرخ  دیتفا  كاخب  تفگ : یلاعت  يادخ  نوچ  دش و  هاگرد  هدـنار  درک و  سیلبا  هک  ینک  دـیاب 

 . دش هچنآ  دش  مداتفا و  كاخب  رکبوب  تبیه  زا  سپ  تفا  كاخب  تفگ  یم  وا  ورکبوب  رکبوب  دوب  هدش 
داتسا ام  خیش  دسیون  یم  هدروآ و  ص 111  هدش -  پاچ  نیحایرلا  ضور  هیـشاح  رد  هک  قیقحتلا  هدمع  رد  یکلام  يدیبع  ار  تیاور  نیا 
 . مدینش زین  رهزا  رد  نامناداتسارتشیب  زا  ارنآ  ریظن  هچنانچ  تفگ  میارب  یشیف  هتفگ  هب  کیدزن  یناتساد  زینيرکب  نیدباعلا  نیز  دمحم 

زور نیتسخن  زا  هکنآ  اـب  هدـنامن و  راـنک  رب  ناـنآ  دـنزگ  زا  مه  لـیئربج -  ادـخ -  یحو  نیما  یتح  هک  هورگ  نیا  زا  اتفگـش  دـیوگ  ینیما 
درآ .  هار  هب  ار  وا  دیاب  رکبوب  هک  دنا  هداهن  هدش  هدنار  هدز و  نیرفن  سیلبا  فیدر  رد  ار  وا  مه  زاب  هدزن  رس  وا  زا  یهانگ  چیه  شنیرفآ 

عفر يارب  تسا .  لد  ود  مه  وا  نامرف  ماجنا  رد  يوهاگنآ  درامـش و  یم  دوخ  نیما  ار  يو  كاپيادـخ  هک  يرادـنپ  هتـشرف  نیا  زا  اـتفگش 
 - نآ زا  شیپ  هن  هدینادرگ -  دوخ  نیما  ار  يو  هک  هدوب  شزغل  نیا  زا  سپ  اهنت  ادخ  هک  دنیوگب  تسین  یفاک  نخس  نیا  یتشز 
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دزادرپ و یئامندوخب  وا  دوجو  رد  هشیدـنا  ناـمه  دـیاش  اریز  درامـش .  یمن  نیما  دـنارذگ  رفک  هشیدـنا  دوخ  لد  رد  هک  ار  یـسک  وا  اریز 
دماجنایب .  اراکشآ  رفک  هب  يو  هشیدنا  هاگنآ  درآ و  تسارهار  هب  ار  وا  هک  دوشن  ادیپ  زین  یسک 

هکیلاح رد  درب  یم  ار  رکبوب  نامرف  دریگیمن ، ار  وا  گرزب ، يادخ  تبیه  یلو  دسرت  یم  رکبوبا  تبیه  زا  هک  برقم  هتشرف  نیا  زا  اتفگش 
لیئربج دننام  زا  مه  نآ  دراد  یشزرا  هچ  تسا و  يا  هدجس  هچ  نیا  دتفا  یم  اوران  رادنپ  هب  ندرک  هدجس  رد  ادخ  روتـسد  زا  يربنامرف  رد 

رد رکبوب  تبیه  رگم  وا ؟ زا  يرادربنامرف  كاپ و  يادـخ  هاـگرد  هب  یکیدزن  برقت و  يارب  هن  دریگ و  ماـجنا  رکبوب  تبیهرطاـخب  اـهنت  هک 
هدوب ؟ وا -  تمظع  تسا  گرزب  هک  شراگدرورپ -  تبیهزا  رت  هوکشرپ  رت و  گرزب  نیرب  ناهج 

ره ات  دننزب  ار  گرزب  ربمایپ  هاگرخ  اجنآ  هک  دوب  نانچ  رتراوازـس  هدرک ؟ یم  راک  هچ  رکبوب  هاگرخ  نیرب  ناهج  ناتـسآ  دـنلب  رد  یهگناو 
دراپـس ناج  یلاح  رد  یفطـصم  هشوگ  رگج  دنک و  اه  يراکهزب  تسا  نکمم  هک  یئمدآ  هاگرخ  هن  دبای  هار  دوش  کیدزن  هاگترپ  هبسک 

دشاب .  كانمشخ  وا  رب  هک 
زج یئورین  هلیسوب  رگم  ای  هتسناد  یم  بیغ  رگم  ؟ هتـشذگ شزغم  لد و  رد  ياد  هشیدنا  نانچ  لیئربج  هک  دوب  هتـسناد  اجک  زا  رکبوبهزات  و 

دننک يرواد  دیاب  دوخ  اه  هنیمز  نیا  همه  رد  یمارگ  ناگدنناوخ  هدشیم ؟ یحو  وا  هب  ادخ  یحو  نیما 
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رد دنرآ و  یم  دوخ  ياه  شراگن  رد  ار  نآ  هدروآ  دورف  رـس  اه  یئاوسر  نیا  ربارب  رد  هک  تشاد  دیاب  ره  زا  ناداتـسا  زا  تفگـش  هاگنآ  و 
عماـجم رد  دـنریگ و  یم  هدرب ، ثاریم  هب  ار  اـه  هتـشاگن  هک  دـنهن  یم  اـج  رب  ار  یناـسک  شیوـخ  زا  سپ  دـننار و  یم  ناـبز  رب  اـه  نمجنا 
دنشارتب رکبوب  يارب  یتلیضف  دنتـساوخ  يرآ  دنیامن ، یم  تشز  ار  مالـسا  كاپ  هرهچ  خیرات و  هحفـص  هلیـسونادب  دننکارپ و  یمناروشناد 

نودـب ناشیا  هکدوب  نآ  يارب  همه  اه  نیا  دـندومن و  تسپ  ار  نیما  لیئربج  هک  تخاس  ناشروک  نانچ  یفاـب  تلیـضف  رد  یئوگفازگ  سپ 
دننز یم  تخاپ  تخاس و  هب  تسد  مالسا  ياهداینب  رد  يا  هدجینس  هویش  چیه  یب  شیوخ و  نید  رد  یتریصب 

هحفص 136 ] ] 

هدش تیاور  ع )  ) نانمومریما انالوم  يارب  هک  دشارتب  یتلیـضف  يارب  يریظن  تسا  هتـساوخ  هدیرفآ  ار  تیاور  نیا  هک  یـسک  منک  یم  نامگ 
وت متـسیک و  نم  دیـسرپ  تخادرپ و  وگتفگب  يو  اـب  كاـپ  يادـخ  هک  هاـگنامه  یک ؟ تشاد و  راوتـسا  ار  لـیئربج  ماـگ  ترـضح  نآ  هک 

تفایرد ار  وا  نانمومریما  انالوم  غورف  سپ  دنام ) زاب  نخس  زا  هکنادنچ   ) تفرگب ار  وا  كاپ  يادخ  تبیه  دیشیدنایب و  یکدنا  وا  یتسیک ؟
نمضرد ار  تیاور  نیا  یمیمت  حلاص  خیش  نیرفآ  نومضم  رعاش  هک  لیئاربج  وت  هدنب  منم  لیلج و  يادخ  یئوت  دیوگب  هکتخومآ  يوب  و 

هدرک سیمخت  ار  وا  هدیـصق  زین  يرمع  يدنفا  یقابلا  دبع  گرزب  رعاش  هدروآ و  هدورـس  ع )  ) نینموملاریما انالوم  حدـم  رد  هک  ياهدیـصق 
دیوگ : یم  هک  تفای  ناوت  يرمع  ناوید  زا  رد ص 126  ار  سمخم  یمیمت و  ناوید  زا  رد ص 4  ار  نآ  لصا  هک 

یتسه گرزب  یتخرد  رازلگ و  اهدرخ  يارب  وت  " 
دننیچ یم  یئامنهر  یهاوخکین و  هویم  وت  يابوط  هخاش  زا  هک 

دنک رذگ  وت  شوخ  يوب  زا  يداب  هاگ  ره 
دبای یم  شیاسآ  وت  میسن  زا  ناج 

دیآ نآ  يوسبیئادن  شراگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  ماگنه  نامه  نیا  و 
يدوب  ناگتشرف  ربهار  وت  هک  ماگنه  اسب 

یتخادرپ  یئامنهار  هب  ناشیا  نیئآ  ووربآ  زا  يرادساپ  يارب  و 
داد زاوآ  ار  لیئاربج  نامسآ  راگدرورپ  هک  يزور 

دیشیدنایب یکدنا  وا  متسیک  نم  تفگ  و 
تفای تسناوتن  ار  یئوکین  نآ  هب  یخساپ  يدوبن  وت  رگا  و 

تسا ایاضق  هجیتن  هک  تسا  یتروص  ار  وت 
نایناهج  يارب  یئاه  هنیئآ  نوچ  تسا  یلد  ار  وت 

هتفرگ رب  رد  ار  دنلب  ياه  یگتسجرب  هک  تسا  يرادرک  ار  وت 

هحفص 137 ] ] 

هدید ناگدیرفآ  نیرتهب  هک  تسا  یمان  ار  وت 
" دنابسچ نتشیوخب  ار  وا  ءارسا  دش و  رت  کیدزن  هک  ماگنه  نامه  یک ؟ و 

كاـپ يادـخ  ناـمرف  زا  هک  دوب  هدـنارذگ  لد  رد  سیلبا  دـننامه  لـیئاربج  هک  هدـماین  نآرد  اریز  تسین  رکبوـب  هناـسفا  نوـچمه  نیا  یلو 
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دمآ و بلاغ  گرزبيادـخ  تبیه  رب  ترـضح  تبیه  هک  هدـماین  نآ  رد  هداد و  ربخ  بیغ  زا  نینموملاریما  هک  هدـماین  نآ  رد  هدـچیپبرس و 
هک هدـماین  یلع و  یلع  دوبهتـشون  نآ  رب  هک  دوب  گرزب  یهاگرخ  اجنآ  هک  هدـماین  دـمآ و  هدجـسب  ترـضح  تبیهزا  لیئربج  هک  هدـماین 
زا هبعـش  اریز  تسین  اه  نیا  زا  مادـک  چـیه  ام  تیاور  رد  دـناسرت  ار  وا  هلیـسو  نیاـب  نک و  هدجـس  تفگ  داد و  زاوآ  ار  لـیئربج  ترـضح 

دراد .  یم  رود  ار  دوخرتشیب  هچ  ره  یناوخ  تلیضف  رد  یئوگفازگ 

رکبوب زا  یتمارک  رب  لمتشم  یناتساد 

نآ هدننک  زارف  رس  رب  زارفرس -  هنیدم  رواجم  نم  تفگ  هک  تسا  هدروآ  یبغز  نب  رمع  راکوکین  خیـش  نابز  زا  دحاولا  دبع  نب  سابعلاوبا 
مدش و نوریب  زین  نم  دنیآ  یم  درگ  ربمایپ -  يومع  سابع -  هبق  رد  یماما  نایعیـش  هک  اروشاع  زور  رد  مدوب  داب  اه  مالـس  دورد و  نیرترب 
هب نانآ  زا  یخیـش  سپ  دـیهد .  نم  هب  يزیچ  رکبوب  یتسود  هار  رد  متفگ  مداتـسیا و  هبق  هناتـسآ  رد  نم  دـنا  هدـمآ  مهارف  اجنآ  هک  مدـید 

نوریب درم  نآ  سپس  دندرب و  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  ات  متـسشن  سپ  میهد  وتب  يزیچ  دوش و  مامت  نامراک  ات  نیـشنب  تفگ  دمآ و  نم  يوس 
تسد ود  ره  ات  تشامگ  نم  رب  ار  مالغود  تسب و  ار  رد  نم  رس  تشپ  درک و  هناخ  لخاد  درب و  دوخ  هناخب  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  دش و 

دندرک و نینچ  زین  اهنآ  دنربب  ارم  نابز  ات  دومرفب  ار  ودنآ  سپـس  دندروآ  دردب  ارم  ناشاه  کتک  اب  دنتـسب و  رـس  تشپ  هب  نامـسیر  اب  ارم 
دنب ات  دومرف  ار  ودنآ  هاگنآ 
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نوریب وا  دزن  زا  نم  تفگ : دهد  زاب  وتب  ار  تنابز  ات  یتساوخ  یم  يزیچ  وا  تبحم  هار  رد  هک  سک  نامه  دزن  ورب  تفگو  دـندوشگ  نم  زا 
رد هک  یناد  یم  وت  ادخ  لوسر  يا  متفگ  لد  رد  مداهن و  ربمایپ  كاپ  هرجح  هب  ور  متـسیرگ  یم  جنر  درد و  ینخـس  زا  هکیلاح  رد  مدش و 
اب هرجح  نامه  رد  سپ  یهد  زابنم  هب  ار  منابز  مراد  یم  تسود  هدوب  قح  رب  وت  رای  نیا  رگا  نونکا  هدمآ  نم  رسرب  هچ  رکبوب  یتسود  هار 

لاـح هب  نم  ناـبز  هک  مدـید  باوـخ  رد  هـتفر و  ورف  کبـس  یباوـخ  رد  مدـنام و  ار  بـش  دوـب  درد  یتخـس  زا  یـشان  هـک  ناـشیرپ  یلاـح 
رکـش متفک  سپ  تفگ  نخـس  مناوت  یم  تسه و  مناهد  رد  تسرد  هدوب  تسخن  هچنانچ  منابز  مدید  مدش و  رادـیب  سپ  تشگزابتسخن 

اروشاـع زور  رد  ناـنآ  دـمایب  رگید  لاـس  نوـچ  تفاـی و  شیازفا  ملد  رد  ض )  ) رکبوـب یتـسود  دـینادرگرب و  نم  هب  ار  مناـبز  هک  ار  ادـخ 
زا یناوج  سپ  دیهدب  نم  هب  رانید  کی  رکبوب  یتسود  هار  رد  متفگ  متفر و  هبق  نامه  ناتسآ  هب  زین  نم  دندمآ  مهارف  دوب  ناشتداعهکنانچ 
ارم تسد  دمآ و  نم  غارسب  ناوج  نآ  دشمامت  ناشراک  نوچ  متسشن و  سپ  دوش  مامت  نامراک  ات  نیـشنب  تفگ  ارم  تساخرب و  نارـضاح 
نم رب  ار  يرد  تساخرب و  ناوج  میدمآ  غراف  نآ  زا  نوچ  ات  داهن  یئاذـغ  میور  شیپ  درک و  لخاد  درب و  لاسراپ  هناخ  نامه  هب  تفرگ و 

هک مدید  سپ  تسیچ  شا  هیرگتلع  منیبب  ات  متساخرب  نم  درک  نتسیرگب  زاغآ  سپس  دش و  یم  زاب  هناخ  ياهقاطا  زا  یکی  هب  هک  دوشگ 
ادخب شمتفگ  تفرگ  مارآ  نوچ  مداد  شايرادلد  درک  تدش  شا  هیرگ  مدیسرپ  ار  وا  ناتساد  نم  دندوب  هتسب  ار  يا  هنیزوب  قاطا  نآ  رد 
یهدن یهاگآ  نآ  زا  ار  هنیدـم  مدرم  زا  سکچیه  هک  يروخ  یم  مسق  میارب  رگا  تفگ  یئوگب  میارب  ار  تناتـساد  هک  تمهدیم  دـنگوس 

ام دزن  هب  يدرم  میدوب  سابع  هبق  رد  اروشاع  زور  ام  هک  هتـشذگ  لاـس  رد  هک  نادـب  تفگ  وا  سپـس  مدروخ و  مسق  شیارب  نم  میوگ  یم 
ات نیـشنب  تفگ  وا  هب  تساخرب و  دوب  یماما  نایعیـش  نیرت  گرزب  زا  هک  مردـپ  تساوخ  اـم  زا  يزیچ  ض )  ) رکبوب یتسود  هار  رد  دـمآ و 

دـندز و کـتک  ار  وا  اـت  تشاـمگ  وا  رب  ار  مـالغ  ود  دروآ و  هناـخ  نـیمه  هـب  اروا  دــش  ماـمت  ناـشراک  نوـچ  سپ  دوـش .  ماـمت  ناـمراک 
وا دندرک و  نینچزین  ودنآ  دنربب و  ار  شنابز  داد  روتسدسپس 
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زا ام  هک  دروآرب  دـنلب  يدایرف  مردـپ  هاگان  میدـیباوخ  دیـسر و  ارف  بش  نوچ  میتفاـینوا و  زا  يربخ  اـم  تفر و  دوخ  هارب  اـت  درک  نوریب  ار 
میتخادنا قاطا  نیا  رد  ار  وا  میدومن و  یبات  یب  سپ  هدینادرگ  هنیزوب  هدرک و  درک  خسم  ار  وا  ادخ  میدید  میدیرپ و  باوخ  زا  نآ  تدـش 

هک یسک  رگا  متفگ  وا  هب  مییرگ .  یم  وا  رب  ماش  حبـص و  ره  هک  تسا ، نیا  وا  کنیا  تسا و  هدرموا  هک  میدومناو  نانچ  مدرمب  میتسب و  و 
زاب وا  يارب  ار  ناتـساد  سپ  دیرببار  منابز  تردپ  هک  نامه  منم .  وا  ادخب  متفگ  ادخب  هن  تفگ  یـسانش  یم  ینیبب  دـیرب  ار  شنابز  تردـپ 

ادـخهنوگچ دیـسرپ  نم  زا  دیـشخب و  نمب  رانید  کی  اب  يا  هماـج  سپـس  دیـسوب  ارم  تسد  رـس و  دـنکفا و  نم  يو  رب  ار  دوخ  وا  متفگ و 
متشگرب .  متفگ و  زاب  وا  يارب  ار  تیاکح  نم  دنادرگرب  وتب  ار  تنابز 

ههزن زین  هتفرگ و  ماـجنا  لاس 1347  رد  رـصم  هینامحر  هناخپاچ  رد  هک  رـصم  رد  نآ  مراهچ  پاـچ  زا  ینادرج ص 23  زا  مالظلا  حابـصم 
چیه هک  دنرادرپ  هتفاب  مهردياه  هناسفا  نیا  ندـیرفآ  هب  هک  هتـشاداو  ار  نانیا  يا  هزیگنا  هچ  دـیوگ : ینیما  2 يروفص 195 /  زا  سلاجملا 

هزادنا ره  ودنک  یمن  رواب  ار  نآ  زاب  دننک  يراشفاپ  نآ  ندرمـش  تسار  رد  اهارـس  هناسفا  مه  ردـقچ  ره  يا  هدـمآ  هوک  تشپ  زا  یتاهد و 
اب یـسک  لد  مه  زاب  دنـشاب  هدرب  راـکب  تراـهم  يداتـسا و  نآ  نداد  شوج  رد  هدومن و  تقد  نآ  نتـسویپ  مهب  رد  نازاـسغورد  تسد  زین 

دریگ .  یمن  مارآ  نآ  ندینش 
اب دندنبب و  شا  هناخ  رد  ار  وا  دوشهنیزوب و  هدوب  دوخ  هورگ  ناگتـسجرب  موق و  ناگرزب  زا  هک  رومان  يدرم  هک  دریذپ  یم  يدنمدرخ  اجک 
وا ناگدـنامزاب  دـنکن و  وگزاب  ار  وا  تشذگرـس  ناهاگآ  لد  زا  کی  چـیه  دوشن و  هتـسناد  شمان  یتح  دـنامب و  سانـشان  وا  اـه  نیا  همه 

ار وا  هنوگچ  درم و  دشهچ  وا  رخآ  هک  دـسرپن  شا  هداوناخ  زا  مه  یـسک  دـنراد و  هدیـشوپ  ار  شنتـشذگ  رـس  يوندرم  ياعدا  اب  دـنناوتب 
رد هک  تسناوت  یم  شرـسپ  هنوگچ  تسا ؟ اجک  شروگ  دش و  ماجنا  هنوگچ  شعییـشت  دیدرپس ؟ كاخ  هب  دیدرک و  نفک  دـیداد و  لسغ 

؟ دوب روک  ناشاه  مشچ  رک و  ناشاه  شوگ  رگم  دشک ؟ وا  راک  رب  ياهدرپ  نینچ  مدرم  ياه  مشچ  اه و  شوگ  ربارب 
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یمن ار  درم  نآ  هکنآ  اب  درب و  شردپ  دزن  ار  دوخ  نامهم  دندوب -  هدشن  دلوتم  زگره  شردـپ  دوخ و  هتبلا  هک  راکتیانج -  نآ  رـسپ  ارچ  و 
یم دومناو  تشاد و  یم  هدیشوپ  مدرم  زا  ار  يو  نایرج  هک  نیا  اب  درک  هاگآ  شردپ  نیگنن  راک  زا  ار  وا  ارچو  دیسرتن  یئاوسر  زا  تخانش 

تسا ؟ هدرميو  هک  درک 
هدنکارپ دراد و  ناهنپ  ار  دوخناتـساد  وا  دـنربب و  ار  شنابز  شا  هفیلخ  یتسود  هدـیقع و  رب  يرادـیاپ  رطاخبيدرم  هک  مینک  رواب  ناس  هچ 

هملک کی  شا  يراتفرگ  هرابرد  دیوگن و  زاب  شیوخ  هورگ  هب  ار  دوخ  تشذگرس  هدربن و  یماقم  چیهدزن  هب  دایرف  تساوخدادو و  دزاسن 
، يرتسگداد  ) دنراد تیحالص  وا  تیاکـش  رد  رظن  راهظا  يارب  هک  یتلود  تارادا  هب  هن  دور و  مکاح  ویـضاق  غارـسب  هن  دنارن  نابز  رب  مه 

يراتفرگ دنزاتب و  هعیـش  رب  هک  دنا  هناهب  یپ  رد  نانیا  هشیمه  هکنآ  اب  دشاب و  دنلب  شدایرف  درد  یتخـس  زا  هکنآ  اب  دـنزب  رـس  سیلپ ) هرادا 
دندنبب .  نانآرب  ار  هنوگ  نیا  هب  یگرزب  ياه 

هرجحب دـیآ و  نوریب  نوخزا  رپ  ناـهد  هدـیرب و  ناـبز  اـب  تشاد  اور  ار  تیاـنج  نآ  يور  رب  هک  سکنآ  هناـخ  زاوا  هک  مینک  رواـب  هنوگچ 
واتشذگرـس زا  يا  هشوگ  چیه  دوشن و  هاگآ  وا  لاح  زا  سکچیه  زاب  یلو  دـشاب  رارقیب  نایرگ و  درد  یتخـس  زا  دوش و  هدـنهانپ  فیرش 

دنراین ؟ رد  وا  راک  زا  رس  زین  ربمایپ  ناراد  هناتسآ  ددرگن و  هتسناد  زین 
قیدص تمارک  تخاسن و  راکشآ  ار  وا  زار  تفرگن و  رب  هدرپ  تشاد  اور  يو  رب  شا  هفیلخ  نمشد  هک  یتیانج  زا  تقو  نامه  درم  نآ  ارچ 
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تشاد و هدیـشوپ  هتخاسن  نآ  ونیا  شوگ  هزیوآ  ار  نآ  تشادن و  رب  كرتس  تمارک  نیا  زا  هدرپ  هدنادرگن  اوسر  ار  وا  نمـشد  دومنن و  ار 
دـشاب شماک  رد  تسرد  ینابز  هک  دوب  هدـیدن  یتسار  هب  دوب و  هدـیرب  مه  نآ  زا  سپ  شنابز  ایوگ  هک  درک  شروگ  رد  يا  هدرم  نوچمه 

تسب .  دنهاوخ  غوردوا  رب  رتشیب  هچ  ره  شموق  ناگرزب  يو  زاسپ  هک  دوب  شوخلد  نیا  هب  مه  دیاش 
هک دوب  هتـشذگن  یمامتبمه  لاـسکی  زونه  دـمآ  شرـس  رب  هچنآ  زا  سپخاتـسگ  هدـندکی  نیا  ینیب  یم  هک  دراد  اـج  یئآ  تفگـش  هب  رگا 

یئادگ هب  هدنیآ  لاس  رد  هرابود 
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راوتسا یلد  اب  داتفا و  هار  یئارچ  نوچ و  چیه  یب  داتـسیاب و  اروشاع  زور  رد  سابع -  هبق  كانرطخ -  هاگیاج  نامه  رد  تفر و  اجنامه  هب 
دوخ زاب  هنوگ  نیا  هب  دوب و  هداد  يور  نآ  رد  وا  يارب  زیگنا  ساره  كانمهـس و  دادـیور  نآ  هک  داهن  اپ  نآ  رد  تفر و  يا  هناخ  ناـمه  هب 

نآ هک  يا  یمرن  یناـبرهمزا و  هن  تسناد و  یم  يزیچ  شندـش  هنیزوب  ویعیـش  نآ  يارجاـم  زا  هن  هکنآ  اـب  دروآردكـاله  ضرعم  رد  ار 
دیزادناین .  هکلهم  رد  ار  دوخ  شیوخ  تسد  اب  تسا  هتفگ  یلاعت  يادخ  هکنآ  اب  دراد و  یم  اور  يو  رب  ناوج 

هب دـنربب  ار  شنابز  مه  راب  دـنچ  ره  دـنام و  دـهاوخن  نابز  یب  زگره  هک  هدرک  نآ  یمرگتـشپ  نانیمطا و  هب  ار  اـهراکنیا  همه  دـیاش  هتبلا 
هدرک اطخ  دـنچ  ره  هدوب و  دـهتجم  هاگترپ  رد  شنداهن  ماـگ  رد  شیوخ و  رادـنپ  نیا  رد  وا  سپددرگ  یم  رب  وا  هب  هراـبود  هفیلخ  زاـجعا 

دندوب .  نینچ  ناشداهتجا  رد  زین  وا  ناگتشذگ  هکنانچتسا  شیاج  رس  وا  شاداپ  مه  زاب  ناینس ) بهذم  ربانب   ) دشاب
هدیئاز زگره  هک  هعیش  ناگرزب  زا  یکی  هب  نآنتسب  هناسفا و  نیا  ندیرفآ  رد  تسا  هدیزرو  یفاصنا  هچ  یندم  راکوکین  خیش  هک  ار  یتسار 

لعج و هار  شیوخ  راتفگ  رد  هدروآ و  غورد  رـسارس  هنانونجم و  يا  هناسفا  هک  تسه  مه  رگید  یکی  داهنن .  وا  رب  یمان  يو  ردام  دـشن و 
پاچ زا  ص 133  قیقحتلا -  هدـمع  رد  یکلام  يدـیبع  میهاربا  خیـش  تسا .  یکلام  ایلع  خیـش  زین  وا  هتفرگ و  شیپ  رد  لـیطابا  هب  راـختفا 

ارف گرم  ماگنه  نوچ  ار  یضفار  تفگ  یم  مدینـش  یکلام  ایلع  خیـش  مدنمـشناد  یئاد  زا  دسیون  یم  نیحایرلا -  ضور  هیـشاح  رد  رـصم 
هتـشگ نوگرگد  كوخ  هرهچ  هب  شا  هرهچ  هک  يا  هنوگ  هب  رگم  دریمن  ات  دنادرگ  یم  كوخ  هرهچ  نوچمه  هار  وا  هرهچ  دـنوادخ  دـسر 
ماگنه هب  وا  هرهچ  رگا  دنوش و  یم  داش  دننیب  ار  نیا  هک  نایعیـش  تسا و  هدرم  عیـشت  بهذم  رب  يو  هک  نآ  رب  تسا  يا  هناشن  نیا  دـشاب و 

نایاپ  هدرم .  ینس  وا  دنیوگ  یم  دنروخ و  یم  هودنا  دوشن  نوگرگید  گرم 
رتغورد یهاوگ  غورد ، نیا  يارب  بلح  خیرات  رد  قوثو  دروم  نادرم  زا  یخرب 
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نانچ تفگ  يرگیدـبناش  یکی  ات  دـندش  نوریب  ناـنک  شدرگ  بلحناـناوج  زا  یهورگ  درمب  ربنم  نبا  نوچ  دـیوگ : هدرک و  اـپ  تسد و 
رد كوخ  هنوگ  هب  دوخ  روگ  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  دریمن  دنهد  یم  مانشد  رمع  رکوبب و  هکیناسک  زا  سکچیه  هک  میا  هدینش 

روگ دنتفرب و  دنور ، شروگ  رس  رب  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  ناش  همه  رظن  سپ  هداد  یم  مانشد  ار  ودنآ  ربنم  نبا  هک  تسین  کش  ودرآ  یم 
نوریب روگ  زا  ار  وا  سپ  هتـشگرب  پچ  تمـس  هب  هلبق  تمـس  زا  شیور  هدـمآرد و  كوـخ  هنوـگ  هب  شا  هرهچ  هک  دـندید  دنتفاکـش و  ار 

رد ار  وا  سپـس  دندرک و  نینچ  دـننازوسب و  شتآ  هب  ار  وا  هک  دـندش  نآ  رب  تشگرب و  ناشیار  سپـس  دـننک  شیاشامت  مدرم  ات  دندیـشک 
دنتشگرب .  دنتخیر و  وا  رب  كاخ  دنداهن و  روگ 

پاچ رصم  رد  لاس 1347  رد  هتفای و  شراگن  لاس 1301  رد  يو  باتک  تسا .  هدروآ  مالظلا  حابـصم  رد  ینادرج  همـالع  ار  تیاور  نیا 
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دومحم دیس  نمادکاپ  دنمشناد  زا : دنترابع  دیآ  یم  رب  باتک  نایاپ  زا  هچنانچ  نانآ  هک  دنا  هتشون  ظیرقتنآ  رب  ناگرزب  زا  یهورگ  هدش و 
دومحم هیطع  خیـش  دـنمدرخ  لضاف  بانج  یـصمامح و  دـمحم  خیـش  هناگی  همالع  هدوج و  دـمحم  خیـش  همالع  یطاـیمدیعفاش و  یـسنا 

راشن .  دمحم  خیش  همالع  دنزرف  يدنفا  دمحم  دنمدرخرعاش  ترضح  یضاق و  دمحم  خیش  لماع  ملاعو  هیراطق 
یتسم زا  تسا  يا  هنومن  وگب  یهاوخ  رگا  اه و  ینمـشد  زا  یـشیامن  هنیک و  شـشوج  گناب  رگم  تسین  چیه  دناهدنارپ  هک  یئاه  هوای  نیا 
غورد نینچ  دـنا و  هدـش  روک  ات  هدنناتـس  زاب  ناشیا  زا  ار  هورگ  نیا  یئانیب  اـه  سوه  هک  یتسار  هناـیوگ .  فازگ  ياهيوردـنت  یتسود و 

نآ هب  دنزیهرپب  ناشنخس  هانگ  زا  دننک و  اورپ  نآ  ماجنارس  زا  هکنیا  یب  دنرآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  هتسارآ  ياه  هوای  یئاوسر و  رسارس  ياه 
تاـغیلبت و بدا  ینمادـکاپ و  بدا  شراـگن و  بدا  شناد و  بدا  نید و  بدا  اـب  ناـشراک  ناـیم  تسا  هلـصاف  رایـسب  هـچ  دـنزادرپ و  یم 

دنیوگ یم  غوردو  هوای  نخس  نانآ  یتسار  هب  تاراشتنا ،
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تسا .  ناشیا  اب  دنزاس  یم  وا  ياضر  فالخ  هب  نخس  هک  یماگنه  ادخ  دننک و  یمن  مرش  ادخ  زا 
کی چیه  ات  تسا  هتشاذگن  ياج  رب  ار  نانآ  زا  یـسک  بشو  زور  شدرگ  هک  دننک  یم  وگزاب  ار  هتفرنایم  زا  ینامدرم  ناتـساد  نانیا  ایوگ 

اه تلم  نایم  ناهج و  راـنک  هشوگ و  رد  هک  دنتـسین  یناـمدرم  نیمه  نایعیـش  رگم  دـنیبب .  ارناـنآ  ینونک  ياـه  هورگ  ناـیم  رد  ناـمدرم  زا 
دندید وا  روگ  رد  ار  رینم  نبا  هک  يرادـنپ  ناناوج  نامه  زجسپ  دـنیب ؟ یم  ار  ناش  هدـنز  هدرم و  یلد  انیب  مشچ و  انیب  ره  دـنا و  هدـنکارپ 
فصو هک  هنوگ  نآ  هب  ار  یسک  شدوخ  یکلام  ایلع  خیش  ایآ  دشاب ؟ هدش  كوخ  گرم ، ماگنه  رد  هعیش  زا  یسک  دشاب  هدید  هک  تسیک 

هدرم واای  هتفریذـپ ؟ ار  نآ  هدومن و  يروابـشوخ  يدـیبع  لثم  مه  وا  دـنا و  هدرک  تیاور  ناـشیا  رب  نارگید  ار  غورد  نیا  اـی  هدـید ؟ هدرک 
دنادب ؟ ار  ناگدرم  رتشیب  ای  همه  لاح  دناوتب  هک  هتخادرپ  یم  روبق  شبنراک  هب  ای  هدوب  نکروگ  ای  يوش 

نادرگاش هباحـص و  نایم  زا  هعیـش  ناگتـشذگ  ایآ  سپ  هدوب  ربمایپ  راگزور  زا  نآ  زاـغآ  تسین و  ناراـگزور  نیا  هدـیئاز  هک  عیـشت  هزاـت 
هدشن هتخانش  عیـشت  هب  لیفطلاوبا  دادقم و  رامع و  رذوب و  ناملـس و  نوچمه  یناسک  نانآ  نایم  رد  رگم  دنا ؟ هدرم  یم  هنوگ  نآ  هب  ناشیا 

هب منادن  نیا  اب  هک  اریتسار  دریگ ؟ رب  رد  زین  ار  ناراوگرزب  نآ  هاگـشیپ  هک  دنارتسگب  نادنچ  ار  شرادنپ  هنماد  دناوت  یم  درم  نیا  ایآ  ؟ دنا
دنا .  هدز  ار  همه  هار  اه  يراک 

سانشان یناوج  ربمایپ  سانشرس و  يدرمریپ  رکبوب 

هراشا

ص)  ) ربمایپ دوب و  سانـشرس  يدرمریپ  رکبوب  ماـگنه  نآ  داـهن ، هنیدـم  هب  يور  هک  ص )  ) ربماـیپ تفگ  هک  دـنا  هدروآ  کـلام  نبسنا  زا 
هار تفگ "  یم  وا  تسیک و  تسا  وت  زا  رتولج  هک  نیا  رکبوبا  دنتفگ  یم  دندروخ و  یمرب  رکبوب  هب  مدرم  سانشان ، یناوج 
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دوب نآ  اهنت  شدوخ  ضرغ  یلو  تسا  هداج  يامنهار  دلب و  وا  هک  دزادنا  رادـنپ  هب  ار  نارگید  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـهد "  یم  ناشن  نم  هب  ار 
دیامن .  یم  وا  هب  ار  ریخ  هار  ربمایپ  هک 

دندید و یم  ار  يو  هک  مدرم  تخانش  یم  وا  زا  رتهب  ار  هار  نآ  دوب و  هتسشن  بکرم  رب  ص )  ) ربمایپ رـس  تشپ  رکبوبا  رگید : ترابع  رد  و 
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رتولج هک  هچب  نیا  رکبوبا  دنتفگ  یم  دمحا  شرازگ  هب  و  تسیک ؟ تسا  وت  زا  رتولج  هک  هچب  نیا  رکبوبادندیـسرپ  یم  شدنتخانـش و  یم 
ار وا  هنوگ  نیا  هب  هک  تسیک  نیا  رکبوبا  دـنتفگ  یم  یترابع : رد  دـهد و  یم  ناـشننمب  ار  هار  نیا ، تفگ  یم  يو  و  تسیچ ؟ تسا  وت  زا 

دسانش .  یم  نم  زا  رتهب  ار  نآ  نوچ  دهد  یم  ناشن  نمب  ار  هار  نیا ، تفگ  یم  وا  يراد ؟ یم  گرزب 
ار رکبوب  رتش  نوچ  هک  هدـمآ  ربلا  دـبع  نبا  زا  دـیهمت  رد  دـش و  شرتـش  راوس  رکبوب  رـس  تشپ  ص )  ) ادـخ لوسر  رگید : یـشرازگ  رد  و 

نم ات  وش  راوس  وتهن  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  دنیشنب  وا  كرت  رد  مه  وا  ات  دوش  راوس  درک  تساوخرد  ص)  ) ادخ لوسر  زا  رکبوب  دندروآ 
تسیک نیا  دنتفگ  یم  ار  رکبوب  نوچ  نآ  زا  سپ  دوش و  راوس  شیاپراچ  يولج  هک  تسا  رتراوازـس  سک  ره  اریزموش  راوس  وت  كرت  رد 

دهد .  یم  ناشن  نمب  ار  هار  نیا ، تفگ  یم  ترس ؟ تشپ 
تسشنب شوماخ  ربمایپو  تساخرب  مدرم  يارب  رکبوب  دندروخرب و  وا  اب  ناناملسم  دروآ  هنیدم  هب  يور  ص )  ) وا نوچ  رگید : یترابع  رد  و 

دزن هب  هدرک  ندـمآ  هب  زاغآ  دـندوبهدیدن  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  راـصنا  زا  یناـسک  سپ  ناوج  ربماـیپ  دوب و  درمریپرکبوب  ماـگنه  نآ  و 
زا هدروآ  يور  رکبوب  داتفا و  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  باـتفآ  اـتدوب  نیا  درک و  یم  یفرعم  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  ناـشیا  وا  دـندش و  یم  رکبوب 

دنتخانش .  ار  وا  مدرم  ماگنه  نیا  تخاس و  وا  يارب  یناب  هیاس  شیوخ  شوپالاب 
هبیتق ص نبا  فراعم   3 دمحا 287 /  دنسم  1 دعس 222 /  نبا  تاقبط   2 ماشه 109 /  نبا  هریس   6 ربمایپ 53 /  ترجهشخب  يراخب  حیحص 

 2  / 46 یبلح 61 ، هریس   1 هنیدللا 86 /  بهاوملا   1 هرضنلا 80 و 79 و 78 /  ضایرلا   75
دنیوگب : ات  هتساک  مالسا  ربمایپ  دنلب  هاگیاج  زا  رایسب  هچ  راگزور  دیوگ : ینیما 
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هدش هدنکارپ  مدرم  نایم  اج  همه  شا  هزاوآ  نوچمه  وا  زاوآ  هک  يدرمریپ  هک  هدوب  سانـشان  يا  هچب  وا  ایوگ  هک  هدوب  سانـشان  یناوج  وا 
: دیوگب دننک  هراب  نیا  رد  وا  زا  یـشسرپ  هاگ  ره  دزادـنا و  ولج  ار  يویهاگ  دـناشنب و  دوخ  كرت  رب  یهاگ  هتفرگ  دوخ  هار  دـلب  ار  وا  دوب 

 - ارنتـشیوخ هشیمه  هک  هدوبن  سک  نامه  (ص ) مالـسا ربمایپ  ایوگ  دسانـش  یم  ار  نآ  نم  زا  رتهب  نوچ  دـهد  یم  ناـشن  نمب  ار  هار  نیا ،
زا راصنا  هژیوب  دنتخانـش  ار  وا  همه  نارگید  هچ  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  هک  نانآ  هچ  ات  درک  یم  هضرع  اه  هلیبق  هب  دوخ -  توعد  اـب  هارمه 
زا نز  ود  درم و  زین 73  مود  راب  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  یلوا  هبقع  رد  راـبکی  و  دـندوب - ناـنآ  زا  جرزخ  سوا و  نادرم  هک -  هنیدـم  مدرم 

دنداد .  وا  هب  تعیب  تسد  هبقع  رد  ناشیا 
یئاه هناخ  رد  اه  ندیچوک  نآ  اب  دننک و  چوک  هنیدم  هب  يو  زا  شیپ  ات  دومرف  ار  شنارای  دوخ  هک  دوبن  یـسک  نامه  ص )  ) وا ایوگ  زین  و 

کیدزن نارجاهم  شیپاشیپ  هاگنآ  دندروآ و  هار  هب  يور  نز  درم و  زا  نآ  لها  دیدرگ و  یهت  نانکاس  زا  دنچ  ینامدرم  يارس  دش و  هتسب 
دوبن راجنلا  ینب  رهش  هنیدم  ایوگ  زین  و  رکبوب .  نانمومریما و  رگم  دنامن  ص )  ) وا اب  ناناملسم  زا  یـسک  همظعم  هکم  رد  ات  دوب ، درم  هب 60 

دندمآ .  یم  رامش  هب  مرکا  ربمایپ  يردام  ناگتسب  اه و  یئاد  همه  هک 
نآ رد  ار  شنادرم  مه  هدیزگرب و  دوخ  شبنج  هاگرکشل  یئاورنامرف و  تختیاپ  روشک و  زکرم  ارهنیدم  هک  دوبن  دوخ  ص )  ) وا ایوگ  زین  و 

نوـچ دنتـشاد و  ار  شفیرـش  مدـقم  راـظتنا  هظحل  ره  رد  هک  نارجاـهم  زا  هچ  اـجنآ و  دوـخ  مدرم  زا  هچ  ار  دوـخ  ناـصاخ  مه  دـنکارپب و 
زین نانآ  شیپاشیپ  دـندوب و  رابود  نآ  ناگدـننک  تعیب  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  دنتفاتـش  وا  زاوشیپ  هب  ناـشنالک  درخ و  دـیآ  یم  هک  شدـندید 

گنرد فوع  نب  ورمعینب  دزن  ءابق  رد  زور  هنابـش  نیدـنچ  ص )  ) وا دنتخانـش و  یم  شیوخ  نادـنزرف  لثمار  وا  همه  هک  دـندوب  نارجاهم 
رتشیپ هک  مه  جرزخ  سوا و  نادرم  زا  یناسک  هلمج  زا  دوب  ءابق  رد  سک  ره  اجنامه  داهن و  داینب  اجنآ  رد  ار  دوخ  فیرـش  دجـسم  ات  درک 

وا هب  زین  دوب  هدمآ  هنیدم  زا  هک  ره  دنتخانش و  ار  وا  همه  دنتخانش  یمن  ار  وا 
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اجنآ هک  یناناملـسم  یمامت  درازگب و  انونار -  نابایب  نابایب -  نایم  رد  ءابق و  رد  ار  هعمج  زامن  دوخ  ودندش  انـشآ  وا  اب  ناگمه  تسویپ و 
دنداتسیا .  زامن  هب  شرس  تشپ  رد  دندوب 

دسانش یمن  هک  ره  دهدب و  ناشن  نارگیدب  دسانش  یمار  وا  هک  ره  دتفا  ص )  ) وا هب  ناشمـشچ  نوچ  مدرم  هک  تسا  یعیبط  يرما  الماک  و 
رد دنیامن  رت  کیدزن  وا  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  دنهد و  یئانشآ  يو  اب  ات  دنتفیب  شیپ  ناگدننک  تعیب  دشابشنتخانش و  یپ  رد  دوخ  شسرپ  اب 

هچب نیا  رکبوبا  دسرپب  ورمع  ینب  نیمزرس  زا  ترـضح  ندیچوک  ماگنه  ات  دنام  یمن  ینادان  رگید  تیعمج  نیا  هوبنا  نایم  رد  ماگنه و  نیا 
تسیک ؟ تساوت  زا  رتولج  هک 

ار يو  هوبنا  هورگ  نآ  زا  سکچیه  هدیـسرن و  اـهرانک  هشوگهمه و  هب  وا  هزاوآ  هک  هدوـب  یلوـمعم  يدرمهدـمآ  یم  هک  يراوـگرزب  اـیوگ 
هب وا  رادـید  يارب  نایگدرپ  هتفاتـشن و  يو  رادـید  هب  هنارـصم  هنهرب  ياـپ  رـس و  همه  هدوبن و  وا  رطاـخب  تیعمج  یهوبنا  همه  نآ  هدـیدن و 

دندوب : هتفگن  دمآ  شوخ  وا  هب  اهدورس  نیا  اب  ناکدوک  اه و  هچب  هدماین و  رب  اه  يدنلب 
هاگدوردب  ياه  هتشپ  زا  دومن  يور  ام  هب  هتفه  ود  ام  " 

دناوخ .  یم  ار  ادخ  ياهدننک  اعد  هک  هاگنآ  ات  یک ؟ ات  تسا و  هتسیاب  ام  رب  يرازگساپس 
دش "  دهاوخ  هتسب  راک  هب  هک  يا  هدمآ  ینامرف  اب  يا  هدش  هتخیگنارب  ام  نایم  رد  هکنآ  يا 

زا لاوساب  دیاب  اهنت  راچان  دسانـش و  یمن  اجنآ  رد  ار  وا  سکچیه  هک  هداهن  اپ  يرهـش  هب  همدقم  چـیه  یب  سانـشان و  یـسابل  ردوا  ایوگ  و 
دوش .  نشور  وا  تیوه  رکبوب 

ار هار  وا  هتفگ : هتشاد و  اور  دوخ  خساپ  رد  رکبوب  هک  یناشوپ  نیا ال  یهگناو 
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یم یلو  دـیامن  یم  نم  هب  ار  یتخبـشوخ  هار  هک  هدوب  نیا  شدوـصقم  دوـخ  لد  رد  وا  میئوـگب  هک  هتـشاد  ياهزیگنا  هچ  دـیامن  یم  نم  هب 
ولهپ ود  نیا  هب  زاین  هک  هدوب  راک  رد  یمیب  سرت و  اجنآ  رد  رگم  دهد .  یم  ناشن  ار  هداج  تسا و  هار  دلب  هک  دنرب  نامگنارگید  هتـساوخ 

یعافد يورین  اب  ناوارف و  ناوریپ  هرامش  یفاک و  هناوتـشپ  اب  رگم  دوب  هداهنن  نیمزرـس  نآ  هب  ياپ  هک  ص )  ) ادخ لوسر  دشاب ؟ ندز  فرح 
دنلب يور  اب  رد  هک  مه  اجنیا  رد  رکبوب  ایآ  دـنزابب ، ناج  يو  هار  رد  هک  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  راـصنا  هکیلاـح  رد  مه  نآ  يدـنمجرا و 

نارازه تفگـش و  دیـسرپ و  ناهاگآراک  زا  دـیاب  ار  نیا  تشاد ، رگید  یتلع  ای  دیـسرت ؟ یم  شیرق  زا  دوب  نآ  راوتـسا  هرز  هاـنپ  رد  نید و 
هار اصع  هب  تسد  هدوب و  ساره  رد  هنوگ  نیا  هب  راصنا  رجاهم و  ناریلد  ناـیم  مالـسا و  زکرم  رد  ناـشدوخ  هتفگ  هب  هک  يدرم  زا  تفگش 

اب هک  یسک  نیتسخن  هتفگ : هک  دنا  هتسب  دوعـسم  نبا  رب  هدرک و  تیاور  دهاجم  زا  يا  هتـسویپ  هریجنز  چیه  یب  دنا و  هدمآ  هاگنآ  هتفر  یم 
خلا  رکبوبا  دوب و  ادخ  لوسر  درک  راکشآ  ار  مالسا  دوخ  ریشمش 

هب یک  هک  نیا  دننک و  وج  سرپ و  ص )  ) ادخ لوسر  هرابرد  دیآ  هنیدـم  هب  زور  نآ  رد  سک  ره  زا  هک  تشاد  اضتقا  نانچ  تیعقوم  هزات  و 
تسیک .  رکبوب  يور  ولج  هچب  نیا  هک  نیا  هرابرد  هن  دسر  یم  اجنآ 

لد هک  هتفای  هلابند  وا  زا  یناگدننک  زاوشیپ  نایم  نانچمه  ار  ادخ  لوسر  مدرم  نتفرگ  سانـشان  رد  رگـشرازگ  نیا  رادـنپ  هکنآ  تفگـش  و 
هاگنآ دینادرگ و  وا  نابیاس  ار  دوخ  شوپالاب  رکبوب  ات  شرادیدب  نتسج  كربت  وا و  تخانـش  يارب  تسا  هدز  یم  رپ  تخـس  ناگمه  ياه 
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دنتخانش .  ار  وا  مدرم 
رت هدروخلاس  يو  زا  مههام  دـنچ  لاس و  ود  دـیایب -  هللا  ءاشنا  هچنانچ  هک -  ص )  ) وا هدوب ؟ نراـقم  ربماـیپ  یناوج  اـب  رکبوب  يدرمریپ  یک 

ناشن ثیدح  نیا  دسیون  یم  فراعملا  زا  رد ص 75  هدرک و  هدش  دای  ثیداحا  نامهرهاظب  مکح  هبیتق  نبا  هدوب . 

هحفص 148 ] ] 

میدرک تیاکح  هک  تسا  نیمه  زین  دراد  ترهش  نارگـشرازگ  دزن  هچنآ  هدوب و  رتدنملاس  یلیخ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  رکبوب  هک  دهد  یم 
هدوب .  رتدنملاس  رکبوب  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاکح  زین  نآ  زا  شیپ  نایاپ و 

هب هدوب "  ناوج  ربمایپ  درمریپ و  رکبوب  هک "  ار  نخـس  نیا  هتفایرد و  ثیداحا  نآ  رد  ار  فعـض  هطقن  يراخب  ناـحراش  زا  نارخاـتم  يرآ 
یم ناوج  دوب  هدـشن  دـیپس  ربمایپ  هرهچ  يوم  نوچ  یلو  هدوب  نایامن  رکبوب  شیر  رد  يریپ  ياه  هناـشن  هک  دـنا "  هدرک  لـیوات  هنوگ  نیا 

زا دیاب  هچنآ  تسا و  تساران  تافلکت  افرص  اهریـسفت  هنوگ  نیا  هک  دناد  یم  دشاب  انـشآ  یئوگنخـس  ياه  هویـش  اب  سک  ره  یلو  دومن " 
هدیـسرپ هک  دراد  ینعم  هچ  هنرگو  سب  نیمه و  ناوج ، ادـخ  ربمایپ  هدوب و  درمریپ  رکبوب  هتفایرد : هبیتق  نبا  هک  تسنامه  تفایرد  ثیدـح 

زا شیب  هک  دـنهن  یمن  یـسک  رب  ار  هچب  ناوـنع  هک  تسا  موـلعم  و  تسیچ ؟ تیور  شیپ  هچب  نیا  تسیک و  تیور  شیپ  هـچب  نـیا  دنـشاب 
دشاب .  هدنام  هایس  شا  هرهچ  يوم  مه  دنچ  ره  دراد  رمع  لاس  هاجنپ 

یم سابع  نبا  زا  یحیحص  ربخاب  نآ  نایم  هک  ار  یئاوه  ود  ماب و  کی  ناگدننک ، لیوات  هنوگچ  میرامشب  حیحص  ار  لیوات  نآ  رگا  هزات  و 
زین ار  نآ  ریظن  درک و  ریپ  ارم  هعقاو  دوه و  هروس  ود  دومرفيدـش  ریپ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  رکبوب  تفگ : وا  هک  دـنیامن  یم  تسرد  مینیب 

تفگ يا  هدش  ریپ  مینیب  یم  ادخلوسر  يا  دنتفگ  هک  تسا  هدمآ  هفیحج  یباشرازگ  رد  دنا و  هدرک  شرازگ  دوعسم  نبانابز  زا  ناظفاح 
درک .  ریپ  ارم  شنادننامه  دوه و  هروس 

هدش و راکـشآ  يو  رد  نآ  ياه  یگنوگچ  وهدیـسر  يریپ  هلحرمب  يداع  ریغ  يا  هنوگب  ص )  ) وا هک  دهد  یم  ناشن  حیحـص  شرازگ  نیا 
ماگ نیا  رد  ياپ  عیرس  یلیخ 

هحفص 149 ] ] 

لیوات نآ  اب  ار  نیا  سپ  هتـشاد ؟ رثا  هعقاو  نیا  رد  يزیچ  هچ  دننادب  ات  دندیـسرپ  یم  زاب  ار  نآ  تلع  نارگید  هک  اجنآ  ات  هداهن  یگدـنززا 
مینک ؟ عمج  هنوگچ  کنخ 

ماش رفس  هار  رد  هنیدمب  شیاهدمآ  تفر و  زا  هک  هدوب  یناگرزاب  رکبوب  دنیوگب  سانشان ) سانـشرس و   ) يراوشد نیا  لح  يارب  اسب  هچ  و 
 - هتفر ماشب  هک  میتفریذپ  میداهن و  ندرگ  مهرگا  هدوب و  ناگرزاب  وا  هک  میتفریذپ  ومیداهن  ندرگ  مه  رگا  یلو  دندوب  هتخانش  ار  وا  مدرم 

يارب هک  مه  ص )  ) ادخ لوسر  بوخ  رایسب  میئوگب  نآ  ربارب  رد  میناوت  یم  هزات  تفریذپ -  ناوتن  يراوشد  هب  زج  مه  ار  ضرف  ود  نیا  هک 
ار ناگرزاب  مدرم  هک  دـشاب  نآ  مزلتـسم  یـسک  هدوب  ناگرزاب  اهنت  رگا  سپ  هدرک  یم  رفـس  هنیدـم  قیرط  زا  هدرپس  یم  ماش  هار  یناگرزاب 

شا یگرزب  يراکتسرد و  هب  شا  يرومان  وا و  ياربلصاح  يراوگرزباریز  هدوب  رت  صخـشم  گرزب  ربمایپ  رد  یگژیو  نیا  سپ  دنـسانشب 
رظن زا  وا  يالاو  يدـنمجرا  زور و  نیتسخن  زا  مدرم  نایم  وا  تمـصع  ینمادـکاپ و  ندوب  راکـشآ  اه و  يرترب  هب  شایگتـسارآ  اهلد و  رد 
نیا زا  کـیچیه  هک  يرگید  ناـگرزاب  فـالخ  رب  دوش  هتخود  وا  يوسب  اـه  هدـید  همه  اـت  دوـمن  یم  رتریگمـشچ  ار  وا  اـه  نیا  همه  داژن ،

تسا .  هتشادن  ار  اه  یگژیو 
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وا اب  هک  یناسک  ای  شدوخ  ناراکمه  زا  دنرامش  تشگنا  یهورگ  دنـسانش  یم  اروا  هک  یناسک  دهن  يرهـش  رد  ماگ  رجات  کیرگا  هزات  و 
ثیدح نآ  نارسفم  نارادفرط و  لثم  هک  دراد  یطابترا  هچ  سپ  تسین  شیب  مدرم  زا  یکدناهژیو  یئاسانـش  هنوگ  نیا  دنراد و  دتـس  داد و 
رکبوب هک  تفر  هنیدم  رفس  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  يزور  هک  دنرادن  ربخ  رگم  نارسفم  نیا  دنا .  هتخانـش  یم  ار  وا  مدرم  هدوت  میرب  نامگ  اه 

ناگتسب اه و  یئاد  رادید  يارب  ار  وا  نمیاما  دیسر  لاس  شش  هب  شرمع  نوچ  ص )  ) وا اریز  دروخ ؟ یم  ریش  هتفرگ  ناهد  رد  ردام  ناتـسپ 
داد لزنم  ار  وا  دوب  راجنلا  نب  يدع  ینب  زا  يدرم  هک  هغبان  هناخ  رد  دننیبب .  ار  وا  ناشیا  اتدرب  هنیدمب  راجنلا -  نب  يدع  ینب  يو -  يردام 

رفس : نیا  ثداوح  هلمج  زا  تخاس و  شمیقم  اجنآ  رد  هامکی  و 
نم دزنب  نادوهی  زا  درم  ود  مدوب  هنیدم  رد  هکاهزور  زا  یکی  زورمین  تفگ : نمیاما 
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ناش یکی  سپس  دندومن و  یسراو  اروا  ینامز  تدم  دنتسیرگن و  يوب  مداتسرف  ار  وا  نوچ  تسرف  نوریب  ام  يارب  ار  دمحا  دنتفگ  دندش و 
يراـک يریگ ، هدرب  راتـشک و  اـب  رهـش  نیا  رديدوزب  تسا و  وا  ترجاـهم  يارـس  مه  نیا  تسا و  مدرم  نیا  ربماـیپ  نـیا  تـفگ  يرگیدـب 

متشادهاگن .  لدرد  ود  نآ  نانخس  زا  ار  اه  نیا  همه  تفگنمیاما  داد .  دهاوخ  يور  كانمهس 
دوب و هدرک  رپ  ار  برغم  قرـشم و  نایم  هدـش و  وا  يربمایپ  يارب  شیپ  زا  هک  یئاه  ینیچ  هنیمز  همه  نآ  زا  سپ  واـه  نیا  همه  زا  سپ  اـیآ 
وا مه  زاب  ص )  ) ادـخلوسر كرابم  رمعزا  لاـس  نتـشذگ 50  زا  سپ  داد و  ناـکت  اراـهرانک  هشوگ و  همه  هک  يدـنلب  هزاوآ  نآ  زا  سپ 

تسیک ؟ تیور  ولج  هچب  نیا  دنسرپب  يو  زا  هک  سانشرس ؟ يریپ  رکبوب  تسا و  سانشان  یناوج 
کین هتفرگ و  ینوزف  ناگدنناوخ  یئانیب  ات  میروایب  ار  ص )  ) وا ترجه  یگنوگچ  هک  تسا  نآ  راوازس  دوش  نشورهلمج  نیا  هک  نآ  يارب 

لد رد  هک  درآ  یم  دیدپ  يراب  تلاهج  ياه  غورد  هچ  دیدرگ  هارمه  يرک  يروک و  اب  نوچ  یـشارت  تلیـضف  رد  یئوگفازگ  هک  دـنرگنب 
میئوگ : سپ  دریگ  یم  اج  ینانچنآ  ياهدنسم  حاحص و 

تعیب ود  رد  راصنا  شقن 

درک و یم  هضرع  نانآ  رب  ادخ  يوس  هب  توعد  اب  هارمه  ار  شیوخ  دندمآ  یم  هبعک  ترایز  هب  فیاوط  هک  یعقاوم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
يا هریت  هک  هللا  دـبع  ینب  رب  مه  تشاد و  هضرع  نایدـنک  رب  مه  ار  دوخ  هچنانچ  تسا .  هتخیگنارب  يربمایپ  وا  هک  داد  یم  شرازگ  ار  نانآ 
لج زع و  يادـخ  نوچ  اـت  لهـشالا .  دـبع  ینب  زا  یهورگ  رب  مه  هعـصعص و  نب  رماـع  ینب  رب  مه  هفینح و  ینب  رب  مه  دـندوب و  ناـیبلک  زا 

یهورگ هک  یعقوم  رد  ص )  ) وا دنکافو  وا  هب  ار  دوخ  هدعو  هداس و  دنمجرا  شیوخ  ص )  ) ربمایپ هتخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  نید  تساوخ 
یبسانم تیعقوم  ره  رد  هچنانچ  دش و  نوریب  دوب  هدید  نآ  رد  ار  راصنا  زا 

هحفص 151 ] ] 

ناشیا هرابرد  ادخ  هکدـید  ار  جرزخ  زا  یهورگ  دوب  هبقع  کیدزن  هک  یماگنه  رد  درک و  هضرع  نایزات  فیاوط  رب  ار  دوخ  دوب  شاهمانرب 
نبرماع نب  هبطق  کلام و  نب  عفار  ءارفع و  نب  ثرح  نب  فوع  دوب و  يراجن  هرارز  نب  دعـسا  هماما  وبا  ناـنآ  هلمج  زا  دوب و  هتـساوخ  ریخ 

هللا .  دبع  نب  رباج  یبان و  نب  رماع  نب  هبقع  هدیدح و 
ناشیا رب  نآرق  هدرک  هضرع  ناـشیا  رب  ار  مالـسا  دـناوخ و  ادـخ  يوس  هب  ار  ناـشیا  تخادرپ و  نخـس  هب  ناـنآ  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ 
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دنداهن .  شیوخ  راید  هب  يور  يو  قیدصت  نامیا و  اب  هتشگزاب و  ص )  ) وا دزن  زا  سپس  هداد و  تبثم  خساپ  ار  يو  توعد  نانآدناوخ 
نیا مان  ات  دندناوخ  مالـسا  هب  ار  ناشیا  دنتفگ و  زاب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تیاکح  نانآ  يارب  دندیـسر  شیوخ  موق  نایم  هنیدـم و  هب  نوچ 

رد دش  هدنیآ  لاس  نوچ  دش  یم  دای  نآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  رگم  دنامن  راصنا  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  چیه  دنکارپب و  ناشنایمرد  نیئآ 
يربنامرف تسد  وا  اب  ءاسن  تعیب  هب  هدرک و  رادـید  تسخن  هبقع  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندمایب و  راصنا  زا  درم  هبعک 12  ترایز  عقوم 

نب ذاعم  ءارفع ، نب  فوع  هرارز ، نب  دعـسا  هماما  وبا  زا : دـنترابع  ناشیا  ددرگ و  بجاوناشیا  رب  گـنج  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  نیا  دـنداد و 
مثیهلا وبا  رماع ، نب  هبطق  رماع ، نب  هبقع  هدابع ، نب  سابع  هبلعث ، نب  دیزی  تماص ، نب  هدابع  سیق ، دـبع  نب  ناوکذ  کلام ، نب  عفار  ءارفع ،

هدعاس .  نب  میدع  ناهیت ، نب 
يدزد مینادن ، ادخ  کیرـش  ار  زیچ  چیه  هک  میداديربنامرف  تسد  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  تسخن  هبقع  بش  رد  ام  تفگ  تماص  نب  هدابع 

زا رس  یئوکین  راک  چیه  رد  مینیرفاین و  یغورد  تسانامیاهاپ  اهتسد و  نایم  هک  ناملد  رد  میشکن و  ار  دوخ  نادنزرف  مینکن ، انز  مینکن ،
میچیپم .  وا  نامرف 

نب بعصم  ص )  ) ادخ لوسر  دنتشگزاب  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  زا  هورگ  نیا  نوچ 

هحفص 152 ] ] 

هبنید شناد  دزومایب و  نانآ  هب  ار  مالـسا  دـناوخب و  ناشیا  رب  نآرق  ات  دومرفب  ار  وا  داتـسرف و  ناشیا  اب  ار  فاـنم  دـبع  نب  مشاـه  نب  ریمع 
هناخ رد  دـش ، یم  هدـیمان  زومآ "  نآرق  هنیدـم "  رد  بصعمهک  دوب  نیا  دراد و  ياپ  رب  ناشنایم  رد  تعامج  هعمج و  زامن  هداد  دای  ناشیا 

ود درک و  گنرد  وا  دزن  نانچمه  تشاد و  یم  اپرب  ناشنایم  رد  ار  تعامجو  هعمج  زامن  هدـمآ و  دورف  يراـجن  هرارز  نب  دعـسا  هماـما  وبا 
دنشابن . اجنآ  رد  ناملسم  ینادرم  نانز و  هک  دنامن  راصنا  ياه  هناخ  زا  هناخ  چیه  ات  دندناوخ  یم  مالسا  هب  ار  مدرم  يرفن 

دنتـشاد جـح  گنهآ  هک  ناشتـسرپ  تب  ياه  يا  هلیبق  مه  اب  مه  يراصنا  ناناملـسم  زا  یناسک  تشگرب و  هکم  هب  ریمع  نب  بعـصم  سپس 
 . دنتشاذگ هدعو  هبقع  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  نابرق ) دیع  زا  سپ  زور  هس   ) قیرشت مایا  ياه  هنایم  يارب  دندیسر و  هکم  هب  ات  دندش  نوریب 

یگرزب ام و  نارورس  رورس  میتشاد  هدعو  نآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  هک  دیـسر  یبش  نامه  میدش و  غراف  جح  راک  زا  نوچ  تفگ  بعک 
هبقع رد  تفریذپب و  وا  میدناوخ  مالـسا  هب  میتفرگب و  دوخ  اب  ار  وا  دوب  ام  اب  مه  رباج -  ردپ  مارح -  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  نام  ناگرزب  زا 
ناـیم زا  تشذـگ و  بش  موس  کـی  اـت  میتـفخ  ناـمیاهراب  ناـیم  رد  شیوخ  موق  اـب  ار  بش  نآ  دوب  اـم  رتـهم  دوخ  درک و  یهارمه  اـم  اـب 

ود و  میدوب ، درم  ام 73  میدمآ ، مهارف  هبقع  يدزن  يا  هرد  رد  ات  میدش  نوریب  میتشاد  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هک  يا  هدـعو  يارب  نامیاهراب 
ورمع .  تنب  ءامسا  عینم  ما  بعک و  تنب  هبیسن  هرامع  ما  دندوب : امهارمه  زین  ام  نانز  زا  نز 

دومرفقیوشت و ندروآ  مالـسا  هب  درک و  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  ام  دـناوخ و  نآرق  تخادرپ  نخـس  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ  هک : تفگ 
نم زا  دینک  یم  يرادـساپ  نآ  ربارب  رد  ار  ناتنانز  نادـنزرف و  هک  يدـنزگ  ره  ربارب  رد  هک  مریگ  یميربنامرف  تسد  امـش  زا  تفگ  سپس 

يدنزگ ره  زا  تخیگنارب  یتسار  هبار  وت  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  يرآ  تفگ  سپـس  تفرگب و  ار  وا  تسد  رورعم  نب  ءارب  دینک . ینابیتشپ 
ام هک  ریگ  ام  زا  يربنامرف  تسد  ادخ  لوسر  يا  کنیا  مینک .  یم  ینابیتشپ  زین  ار  وت  مینک  یم  يرادساپ  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  نارسمه  هک 

هشیپ نیا  میتسه و  هرز  گنج و  نادرم  ادخب 
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نوریب نم  يوـس  هب  شیوـخ  ناـیم  زا  رتـهم  نت  هدزاود  تفگ  ص )  ) ادـخ لوـسر  میا  هدرب  ثرا  هـب  نیـشیپ  نادرمگرزب  زا  هـنادرمگرزب  ار 
زا نت  هن  دنداتـسرف  نوریبشیوـخ  ناـیم  زا  رتـهم  ناـشیا 12  سپ  دنـشاب  هدـنیامن )  ) دـنا هتفریذـپ  هچنآ  رد  شیوخ  هورگ  يارب  اـت  دـیتسرف 

حرش : نیدب  نایسوا  زا  نت  هس  نایجرزخ و 
یجرزخ  هرارز  نب  دعسا  هماما  وبا  - 1

یجرزخ ورمع  نب  عیبر  نب  دعس  - 2
یجرزخ سیقلا  ورما  نب  هحاور  نب  هللا  دبع  - 3

یجرزخ نالجع  نب  کلام  نب  عفار  - 4
یجرزخ رخص  نب  رورعم  نب  ءارب  - 5

یجرزخ مارح  نب  ورمع  نب  هللا  دب  - 6
یجرزخ سیق  نب  تماص  نب  هدابع  - 7

یجرزخ میلد  نب  هدابع  نب  دعس  - 8
یجرزخ سینخ  نب  ورمع  نب  ردنم  - 9

یسوا كامس  نبریضح  نب  دیسا  - 10
یسوا ثرح  نب  همثیخ  نب  دعس  - 11

دنا .  هدرک  دای  ار  نایهتنب  مثیهلاوبا  وا  ياجب  یهاگ  هک  یسوا  ربنز  نب  رذنملا  دبع  نب  هعافر  - 12
نماض میرم  نب  یـسیع  يارب  نایراوح  هک  دیتسه  دنا  هتفریذپ  ناتموق  هچنآ  نماض  هنوگنامه  امـش  تفگ  نارتهم  هب  (ص ) ادخ لوسر  سپ 

يرآ .  دنتفگ  ناشیا  ناناملسم -  رب  ینعی  متسه -  نماض  مدوخ  موق  زین  نم  دندش 
دنتفگ دـیا  هداد  درم  نیا  هب  يربنامرف  تسد  يا  همانرب  هچ  يارب  دـیناد  یم  ایآ  جرزخ  هورگ  يا  تفگ  يراصنا  هلـضن  نب  هدابع  نب  ساـبع 

 . دیگنجب تسوپ -  خرـس  هایـس و  زا  ( دندوب وا  فلاخم  هک   ) یمدرم ره  اب  شنید ) دربشیپ  يارب   ) هک دیا  هدرک  تعیب  وا  اب  امـش  تفگ  يرآ 
نات یئاراد  رس  رب  یئالب  وا  هار  رد  نوچ  هک  دینیب  یم  نانچ  رگا 

هحفص 154 ] ] 

ادخب اریزدیئوگب  نونکا  مه  زا  دـیراد  یم  او  یتشآ  هب  ار  يو  وا  لیم  فالخ  رب  هاگنآ  دـندش  هتـشک  ناتناگرزب  داد و  شهاک  ارنآ  دـمآ و 
شهاک يارب  دیا  هدرک  توعد  ار  وا  هک  هنوگنامه  هک  دینیب  یمنانچ  رگا  تسا و  امـش  ریگنابیرگ  ترخآ  وایند  یئاوسر  دـینک  نینچ  رگا 

يا دنتفگ  دراد  رب  رد  ار  ترخآ  ایند و  یئوکین  همانرب ، نیا  هکادخب  دیا  هدش  وربور  وا  اب  دوخ  ناگرزب  نداد  ینابرق  اه و  یئاراد  رد  نداد 
 . تشهب تفگ  تفای  میهاوخ  هچ  نآ  ربارب  رد  میریگ  ناسآار  شیوخ  ناگرزب  ندش  هتـشک  اه و  یئاراد  شهاک  يالب  ام  رگا  ادـخ  لوسر 

دنداد .  وا  هب  يربنامرف  تسد  همه  دوشگب و  تسد  سپ  نک  زارد  ار  تتسد  دنتفگ 
ینم رد  هک  ناـنآ  رـس  رب  ناماهریـشمش  اـبادرف  یهاوخ  رگا  تخیگنارب  یتسار  هب  ار  وت  هک  يادـخب  دـنگوس  تفگ  وا  هب  هداـبع  نب  ساـبع 

 . ناتاهراب غارـس  هب  دیدرگرب  نونکا  یلو  مرادن  ار  يراک  نینچ  روتـسد  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  هک : تفگ  تخات  میهاوخ  دنا  هدمآدرگ 
زا یناسک  ناشیا  موق  نایم  رد  هتبلا  دنتخاس  راکـشآ  اجنآ  رد  ار  مالـسادندیسر  هنیدـم  هب  نوچ  دنتـشگرب و  ناشاه  هاگباوخ  هب  ناشیا  سپ 
درم دـندرک 73  تعیب  ربمایپ  اب  هبقع  رد  راب  مود  هک  یناسک  اما  دـندوب  هدـنام  دوخ  یتسرپ  تب  نید  ناـمه  رب  هک  دـندوب  ناـگرزب  ناریپ و 

حرش : نیدب  نز ، دندوب و 2 
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ریضح نب  دیسا  - 1
يا  ) ناهیت نب  مثیهلاوبا  - 2

یلهشا ۀمالس  نب  ۀملس  -3
یجرزخ عفار  نب  ریهظ  - 4

ورمع نب  راین  نب  هدرب  وبا  - 5
یثراح مثیه  نب  ریهن  - 6

همثیخ نب  دعس  - 7
( دندوب نارتهمزا  زین  ود  نیا   ) رذنملا دبع  نب  هعافر  - 8

نامعن نب  ریبج  نب  هللا  دبع  - 9
دلج نب  يدع  نب  نعم  - 10

یسوا هدعاس  نب  میوع  - 11
يراصنا دلاخ  بویا  وبا  - 12
يراصنا ثراح  نب  ذاعم  - 13

تسا ) نارتهم  زا   ) هرارز نب  دعسا  - 14
يراجن کیتع  نب  لیهس  - 15
یجرزخ تباث  نب  سوا  - 16

لهس نب  دیز  هحلط  وبا  - 17
يراجن هعصعصیبا  نب  سیق  - 18

هحفص 155 ] ] 

یجرزخ هیزغ  نب  ورمع  - 19
( نارتهم زا   ) عیبر نب  دعس  - 20

یجرزخ دیز  نب  هجراخم  - 21
( نارتهم زا   ) هحاور نب  هللا  دبع  - 22

یجرزخ دعس  نب  ریشب  - 23
یجرزخ دیوس  نب  دالخ  - 24
یجرزخ ورمع  نب  هبقع  - 25

یجرزخ دیبل  نب  دایز  - 26
یجرزخ ورمع  نب  هورف  - 27

یجرزخسیق نب  دلاخ  - 28
( نارتهم زا   ) کلام نب  عفار  - 29

یجرزخ سیق  دبع  نب  ناوکذ  - 30
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یجرزخ سیق  نب  هدابع  - 31
یجرزخسیق نب  ثراح  - 32

نارتهم ) زا   ) رورعم نب  ءارب  - 33
یجرزخ ءارب  نب  رشب  - 34

یجرزخ یفیص  نب  نانس  - 35
یجرزخ نامعن  نب  لیفط  - 36
یجرزخ رذنم  نب  لقعم  - 37
یجرزخ رذنم  نب  دیزی  - 38

یجرزخ دیزی  نب  دوعسم  - 39
یجرزخ هثراح  نب  كاحض  - 40

یجرزخ مازخ  نب  دیزی  - 41
یجرزخ رخص  نب  رابج  - 42

یجرزخ کلام  نب  لیفط  - 43
یجرزخ کلام  نب  بعک  - 44

یجرزخ ورمع  نب  میلس  - 45
یجرزخ رماع  نب  هبطق  - 46
یجرزخ رماع  نب  دیزی  - 47

یجرزخ ورمع  نب  بعک  - 48
یجرزخ داوسنب  یفیص  - 49
یملس همنغ  نب  هبلعث  - 50

یملس همنغ  نب  ورمع  - 51
یملس سینا  نب  هللا  دبع  - 52
یملس رمع و  نب  دلاخ  - 53

( نارتهم زا   ) رمع نب  هللا  دبع  - 54
یملس هللا  دبع  نب  رباج  - 55

یملس هبلعث  نب  تباث  - 56
یملس ثراح  نب  ریمع  - 57

رفارف نب  همالس  نب  جیدخ  - 58
یجرزخ لبج  نب  ذاعم  - 59
یجرزخ دابع  نب  سوا  - 60

( نارتهم زا   ) تماص نب  هدابع  - 61
یجرزخ فوع  نب  منع  - 62

یجرزخ هدابع  نب  سابع  - 63
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یجرزخ نب  نمحرلا  دبع  وبا  -64
یجرزخ ثرح  نب  ورمع  - 65
یجرزخ ورمع  نب  هعافر  - 66

هحفص 156 ] ] 

یمشج بهو  نب  هبقع  - 67
نارتهم ) زا   ) هدابع نب  دعس  - 68
نارتهم ) زا   ) ورمع نب  رذنم  - 69

يراصنا ثراح  نب  فوع  - 70
يراصنا ثراح  نب  ذوعم  - 71
يراصنا مزح  نب  هرامع  - 72

یجرزخ هانم  دیز  نب  هللا  دبع  - 73

ترجه شرازگ 

وا ربمایپ  دـنتفریذپن و  دوب  هتـساوخ  ناـشیا  رب  هک  ار  یئوکین  نآ  دـنتفرگ و  شیپ  رد  یـشکرس  هار  لـج  زع و  يادـخ  ربارب  رد  شیرق  نوچ 
هجنکـش ار  يو  شیک  هب  ناگدـننز  گنچ  شربمایپ و  ناگدـننک  قیدـصت  ناتـسرپاتکی و  زاوا  ناگدنتـسرپ  دندرمـش و  وگغورد  ار  (ص )

هک یناسک  دش : لزان  هیآ  نیا  سپ  دزیخرب  راکیپ  هب  ات  داد  نذا  ص )  ) شلوسر هب  لج  زع و  يادـخ  هکدوب  هاگنآ  دـندرک  هراوآ  دـنداد و 
دنوادخ يارب  نید  هدوبن و  نایم  رد  یبوشآ  ات  دینک  راکیپ  ناشیا  اب  هیآ : نیا  زین  سپـس  دنراد و  هزاجا  دننک  یم  دربندنا  هدـید  متـس  نوچ 

دشاب . 
اب شناوریپ  وا و  يرای  مالـسا و  هار  رد  هک  دندرک  يوریپ  ار  وا  مه  راصنا  زا  هورگ  نیا  داد و  گنج  هزاجا  ار  ص )  ) وا یلاعت  يادخ  نوچ 

ناشناهارمه شدوخ و  موق  زا  ناسک  نآ  ات  دومرفب  ار  شنارای  ص )  ) ادخ لوسر  دنتفاتش  ناشیا  هانپ  هب  زین  نانامـسم  زا  یناسک  دنـشابوا و 
راـصنا زا  ناـشنارداربب  دـننک و  چوک  اجنادـب  دـنور و  هنیدـمب  همه  دـندمآرد  نارجاـهم  هگرج  رد  سپـس  دـندوب و  هکم  ناناملـسم  زا  هک 

هتـسد هتـسد  ناشیا  سپ  دیـشاب  نمیا  اجنآ  رد  هک  دادرارق  يا  هناخ  مه  داـهن و  یناردارب  امـش  يارب  لـج  زع و  يادـخ  تفگ : دـندنویپب و 
 . دنک چوک  هنیدم  هب  ات  دهدب  هکم  زا  جورخ  هزاجا  زین  وا  هب  شراگدرورپ  ات  دنام  هار  هب  مشچ  هکم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دـندش و  نوریب 

سکچیه دور ، یناریو  هب  يور  اهارس  رد  هک  دنامن  يزیچ  اه  ندرک  چوک  نیا  اب  دشهتـسب و  ناشاه  هناخ  رد  دندیچوک و  ناگداز  شحج 
زا ناشیا  همه  هک  دندوب  ناناملسم  زا  مه  نادود  نب  منغ  ینب  دیدرگ ، یهت  نانکاس  زا  دنامن و  اهنآ  رد 

هحفص 157 ] ] 

نایم : نآ  زا  دنتفریم و  يرگید  یپ  زا  یکی  نانچمه  نارجاهم  ودندیچوک  هنیدم  هب  نادرم  نانز و 
دسالا دبع  نب  هملس  وبا  - 1

یبعک هعیبر  نب  رماع  - 2
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شحج نب  هللا  دبع  - 3
شحج نب  دبع  دمحا  وبا  - 4

نصحم نب  هشاکع  - 5
بهو نب  عاجش  - 6

بهو نب  هبقع  - 7
ریمح نب  دبرع  - 8

هتابن نب  ذقنم  - 9
شیقر نب  دیعس  - 10
هلضن نب  زرحم  - 11
شیقر نب  دیزی  - 12

رباخ نب  سیق  - 13
نصحم نب  ورمع  - 14

ورمع نب  کلام  - 15
ورمع نب  ناوفص  - 16

ورمع نب  فقث  - 17
مثکا نب  هعیبر  - 18
هدیبع نب  ریبز  - 19

هدیبع نب  مامت   - 20
هدیبع نب  هربخس  - 21

شحج نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 22
باطخ نب  رمع  - 23

هعیبر یبا  نب  شایع  - 24
باطخ نب  دیز  - 25

هقارس نب  ورمع  - 26
هقارس نب  هللا  دبع  - 27
هفاذح نب  سینخ  - 28

ریکب نب  سایا  - 29
ریکب نب  لقاع  - 30
ریکب نب  رماع  - 31
ریکب نب  دلاخ  - 32

هللا دیبع  نب  هحلط  - 33
بلطملا دبع  نب  هزمح  - 34

نانس نب  بیهص  - 35
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هثراح نب  دیز  - 36
نیصحنب رانک  - 37

ثراح نب  هدیبع  - 38
ثراح نب  لیفط  - 39

ثرح نب  نیصح  - 40
هثاثا نب  حطسم  - 41
دعس هب  طبیوس  - 42
ریمع نب  بیلط  - 43

هبتع هدرب  بابخ  - 44

هحفص 158 ] ] 

فوع نب  نمحرلا  دبع  - 45
ماوع نب  ریبز  - 46

مهر یبا  نب  هربس  وبا  - 47
ریمع نب  بعصم  - 48

هبتع نب  هفیذح  وبا  - 49
هفیذحوب هدرب  ملاس  - 50

ناوزغ نب  هبتع  - 51
نافع نب  نامثع  - 52

ادخ لوسر  مالغ  هسنا  - 53
ادخ لوسر  مالغ  هشبک  وبا  - 54

دـسرب و شدوخ  ندـیچوک  يارب  يروتـسد  اـت  دوب  هارب  مشچ  هدرک  گـنرد  هکم  رد  دوـخ  شباحـصا  ترجه  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوـسر 
یبا نب  رکبوب  بلاطیبا و  نب  یلع  هتبلا  دنتـشادن .  هار  هشوت  ای  دـندوب  راتفرگ  هک  یناـسک  رگمدـنامن  وا  اـب  هکم  رد  نارجاـهم  زا  سکچیه 

نوریب دـنک و  چوک  هکم  زا  دوخ  موقنایم  زا  داد  هزاجا  ص )  ) دوخ لوسر  هبادـخ  هک  دیـسر  ارف  يزور  اـت  دـندوب  هدـنام  زین  ض )  ) هفاـحق
هداوناخ قیدـص و  رکبوب  بلاطیبا و  نب  یلع  رگم  تفاین  یهاـگآ  وا  ندـش  نوریب  زا  سکچیه  دـش  نوریب  دوخ  ص )  ) وا هک  هاـگنآ  دوش ،

زا هک  ار  یئاه  تناما  ات  دنامب  هکم  رد  وا  زا  سپ  هک  دومرفب  ار  وا  داد و  ربخ  شیوخ  ندش  نوریب  زا  (ص ) ادـخ لوسر  ار  یلع  اما  رکبوب . 
نیا دنتـشاد  نانیمطا  ص )  ) ادخ لوسر  يراکتـسرد  ویتسار  زا  هکم  مدرم  نوچ  اریز  دنادرگرب  ناشیا  هب  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  مدرم 

دوب . هداهن  ص )  ) وا دزنب  تناما  هب  ار  نآ  دیسرت  یم  نآ  ندش  فلت  زا  هک  تشاد  اهبنارگ  يزیچ  سک  ره  دوب 
دراو سپ  تشاد  رارق  هکم  بونج  رد  یهوک  رد  هک  دیدرگ  روث  راغ  هناور  دمآ و  ردب  رکبوباب  دش  جورخ  هدامآ  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ 

درک .  گنرد  اجنآ  رد  زور  هس  دوخ  تسود  اب  ص )  ) ادخ لوسر  دندش و  اجنآ 
هب ار  ودـنآ  سپـس  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هکم  نیئاپ  ياه  شخب  هار  هتخادـنا  هار  هب  ار  ناشیا  طقرا -  نب  هللا  دـبع  ودـنآ -  ياـمنهار  سپس 

دیدق زا  ناشیا  نداد  رذگ  زا  سپ  هداد  رذگ  ار  ود  نآ  سپس  جما و  نیئاپ  یحاون  هب  هاگنآ  درب و  نافسع  نیئاپ  هنارک 
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نورد هب  ار  ودنآ  هاگنآ  دیناشک و  فقل  هار  هب  هاگنآ  هرم و  هتشپ  هار  هب  سپس  رارخ و  هار  هب  ار  ناشیا  داتفا و  هار  هب  ود  نآ  شیپاشیپ  دوخ 
 - نیوضغلا نیوضعلا -  وذ  حجرم  لدهب  ار  ودنآ  سپس  تخادنا و  هار  هب  جاجم  یبیشارس  رد  ار  ودنآ  سپـس  دیناشک و  جاجم  راز  شحو 
هک تخادنا  ملس  وذ  هار  رد  ار  ودنآ  هاگنآ  درجا و  هبهاگنآ  دج و  ادج  هب  دناشک  ار  ودنآ  سپس  رـشک و  وذ  ياهدوگ  هب  هاگنآ  دیناشک و 

لوسر سپ  دروآ  دورف  جرع  ردهاگنآ  داد و  رذـگ  هجاف  زا  ار  ودـنآ  دـیبابع  زا  رذـگ  زا  سپ  دوب و  نهعت  راز  شحو  ادـعا و  ياـهدوگ  زا 
هب درک و  راوس  دـنتفگ  یم  ءادرلا  نبا  ارنآ  هک  يو  نآ  زا  يرتـش  رب  دـنتفگ  یم  رجح  نب  سو  وا  هب  هک  ار  نایملـسا  زا  يدرم  ص )  ) ادـخ

تسار تسد  زا  هدرب  نوریب  جرع  زا  ار  ودنآ  امنهار  سپـس  تشاد  لیـسگ  يو  اب  زین  دوب  وا  مالغ  هکار  هدینه  نب  دوعـسم  داتـسرف و  هنیدم 
ار رئاغ  هتشپ  هار  هبوکر 
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هدـمآ و الاب  زور  هک  ماگنه  نیا  تخادـنا و  شیپ  ءاـبق  يوس  هب  ار  ودـنآ  سپـس  دروآ و  دورف  مئر  ياـهدوگ  ردار  ودـنآ  اـت  تفرگ  شیپ 
دروآ .  دورف  فوع  نبورمع  ینب  رب  ار  ود  نآ  دوب  هدیسر  همین  هب  کیدزن 

هب يور  مامت  يروش  اب  ناناملسم  سپ  دنداتسرف  راصنا  زا  وا  نارای  هماما و  وبايوس  هب  ار  نانیشنرداچ  زا  يدرم  دندیسر  ءابق  کیدزن  نوچ 
هب سپـس  هتفرگ  هیاس  یئامرخ  تخرد  ریز  رد  رکبوب  اب  هک  دـندید  ار  وا  دنتفاتـش و  وا  زاوشیپ  هب  راـصنازا  نت  دادـعت 500  هدروآ و  حالس 

فوع نب  ورمع  ینب  هناخ  رد  ءابق  رد  ات  دنادرگربتسار  تمـس  هب  ار  نانآ  سپ  میرادربنامرف  ام  هک  دیوش  راوس  هوسآ  لد  ابدـنتفگ  ودـنآ 
داهن و داینب  ار  دوخ  دجسم  ودنارذگ  فوع  نب  ورمع  ینب  نایم  رد  ءابق  رد  ار  هبنشجنپ  ات  هبنشود  زور  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دندمآ  دورف 

بش هبقع 22  نب  یسوم  درک و  گنرد  ءابق  رد  بش  هدراهچ  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگهدمآ  ص 74 -  ج 1 /  دواد -  وبا  ننس  رد  هچنانچ 
دوب .  ءابق  رد  جرزخ  سوا و  ياهارس  بش .  يدنا  هد و  دیوگ  يراخب  هتفگ و 

يدجـسم رد  ودوب  فوع  نب  ملاس  ینب  نایم  رد  ار  هعمج  ص )  ) ادخ لوسر  دروآ و  ردب  ناشیا  نایم  زا  هعمج  زور  رد  ار  وا  دنوادخسپس 
دناوخهنیدم .  رد  هک  دوب  يا  هعمج  زامن  نیتسخن  نآ  درازگ و  زامن  دوب  ءانون -  ار  يداو  يداو -  نآ  لد  رد  هک 

لوسر میدینـش  نوچ  دنتفگ  دندرک و  تیاکح  ارم  دندوب  ص )  ) ادخلوسر نارای  زا  هک  نم  هلیبق  زا  ینادرم  تفگ : میوع  نب  نمحرلا  دبع 
شیوخ خالگنـس  هنیـس  هب  میدرازگ  یم  دادماب  زامن  نوچ  میدوب و  شندـمآ  هار  هب  مشچ  ربخ ، نتـسناد  اب  هدـش  ردـب  هکم  زا  ص )  ) ادـخ

نآ هانپ  رد  هک  يا  هیاس  همه  رب  باتفآ  ات  میدروخ  یمن  ناـکت  اـج  زا  دـنگوس  ادـخب  میدـنام و  یم  ص )  ) ادـخلوسر هار  هب  مشچ  هتفاـتش 
دوب .  مرگاهزور  نآ  ياوه  اریز  میتشگ  یم  رب  شیوخياه  يارس  هب  میتفای  یمن  يا  هیاس  رگید  نوچ  دوش و  هریچ  میدوب 
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ملاسینب زا  ینادرم  نایم  رد  هلضن  نب  هدابع  نب  سابع  کلام و  نب  نابتع  درازگب  هعمج  زامن  داهن و  هنیدم  هب  ياپ  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ 
رد رایـسب  یعافد  يورین  ناوارف و  هناوتـشپ  یفاک و  ناوریپ  هرامـش  ارت  هک  نامب  ام  دزن  ادخ  لوسر  يا  دـنتفگ  دـندش و  وا  دزن  هب  فوع  نب 

تفرب و ات  دندراذگ  زاب  ار  نآ  هار  سپدراد  ار  راک  روتـسد  دوخ  هک  دیراذگ  زاب  دـیوگ -  یم  ار  شرتش  ار -  نآ  هار  تفگ  تسه  ام  دزن 
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ام دزن  هب  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  دندروخرب و  وا  هب  نایـضایبزا  ینادرم  اب  ورمع  نب  هورف  دیبل و  نب  دایز  دیـسر و  نایـضایب  هناخ  يور  ای  ور 
راک روتسد  دوخ  هک  دیراذگ  زاب  ار  نآ  هار  تفگ  تسه  ام  دزن  رایسب  یعافد  يورین  ناوارف و  هناوتـشپ  یفاک و  ناوریپ  هرامـش  ارت  هک  يآ 

زا ینادرم  نایم  رد  ورمع  نبرذـنم  هدابع و  نب  دعـس  داتفا و  نایدـعاس  هناخ  هب  شراذـگ  تفرب و  ات  دـندراذگ  زاـب  ار  نآ  هار  سپ  دراد  ار 
رایـسبیعافد يورین  ناوارف و  هناوتـشپ  یفاک و  ناوریپ  هرامـش  ار  وت  هک  يآ  ام  دزن  هب  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  دـندروخرب و  وا  هب  نایدـعاس 

نایثرح هناخ  يور  ای  ور  تفرب و  ات  دندراذگ  زاب  ار  نآ  هار  سپ  دراد  ار  راک  روتـسد  دوخ  هک  دـیراذگ  زاب  ار  نآ  هار  تفگ  تسه  ام  دزن 
يا دنتفگ  دندروخرب و  وا  هب  یجرزخ  نایثرح  زا  ینادرم  نایم  رد  هحاور  نب  هللا  دبع  دـیز و  نب  هجراخ  عیبر و  نبدعـس  دیـسر و  یجرزخ 

هک دیراذگ  زاب  ار  نآ  هار  تفگ  میراد  تیارب  رایسب  یعافد  يورین  ناوارف و  هناوتشپ  یفاک و  ناوریپ  هرامـش  هک  يآ  ام  دزن  هب  ادخ  لوسر 
هریسا طیلس  وبا  سیق و  نب  طیلس  دیـسر و  راجن  نب  يدع  ینب  يارـس  هب  تفرب و  ات  دندراذگ  زاب  ار  نآ  هار  سپ  دراد  ار  راک  روتـسد  دوخ 
هرامش هک  ایب  تا  يردام  ناگتسب  اه و  یئاد  دزن  هب  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  دندروخرب و  وا  هب  يدع  ینب  زا  ینادرم  نایم  رد  هجراخ  یبا  نب 

نآ هار  سپدراد  ار  راک  روتسد  دوخ  هک  دیراذگ  زاب  ار  نآ  هار  تفگ  دنراد  تیارب  ناوارف  هناوتـشپ  رایـسب و  یعافد  يورین  یفاکناوریپ و 
زور نآ  تسا و  ص )  ) وا دجـسم  برد  زورما  هک  دـیباوخ  یئاجنیمه  دیـسر و  راجن  نب  کلام  ینب  يارـس  هب  تفرب و  ات  دـندراذگ  زاـب  ار 
ورف رتش  نوچ  تشاد و  قلعت  ورمع  نارـسپ  لیهـس  لهـس و  ماـنب  ناـیراجنزا  میتی  كدوک  ود  هب  هک  اـمرخ  ندرک  کـشخيارب  دوب  یئاـج 

نانچمه نآ  يور  رب  ادخ  لوسر  دیباوخ ،
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يولج دوب و  هدرک  اهر  ار  وا  راسفا  نانچمه  ص )  ) ادخ لوسر  دومیپب  زارد  نادـنچ  هن  یهار  تسجرب و  رتش  هرابود  ات  دـماین  دورف  دـنام و 
هرابود اـجنامه  رد  سپ  دوب  هدـیباوخ  ورف  راـب  نیتسخن  هک  یئاـجنامه  هبتشگرب  دـنادرگ و  ور  شرـس  تشپ  هب  رتش  اـت  تفرگ  یمن  ار  وا 

وبا سپ  دمآریزب  نآ  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ماگنه  نیا  داهنب و  ار  دوخ  نارج  دـنام و  نیمز  رب  و  تفرگ -  مارآ  دوخ  ياج  رد  دـیباوخورف و 
ینیمز نیا  دیـسرپ  دش و  دراو  وا  رب  زین  ص )  ) ادخ لوسر  داهن و  دوخ  هناخ  رد  تفرگرب و  ار  وا  ياهراب  دیزنبا -  دـلاخ  يراصنا -  بویا 

ود هک  تسا  رمع  رسپ  ود  لیهـس  لهـس و  زا  ادخ  لوسر  يا  تفگ  ءارفع  نب  ذاعم  تسیکزا  دور  یم  راک  هب  امرخ  ندرک  کشخ  يارب  هک 
ینک .  رایتخايدجسم  ات  دنهدب  ار  نآ  هک  منک  یم  یضار  ار  ود  نآ  نم  مناشتسرپرس  نم  دنمیتی و 

1 رثالا 159 و 152 /  نویع   1  / 201 دعس 224 - نبا  تاقبط  ، 2  / 233 يربط 249 -  خیرات  ، 2  / 31 ماشه 114 -  نبا  هریـس  هب  دیرگنب 
،30 يزیرقم ص 47 -  زا  عاتمالا  124 و 1 ، ج 121 -  ادفلا ، وبا  خیرات  ، 3  / 138 ریثک 205 -  نباخیرات   2  / 38 ریثا 44 -  نبا  زا  لماک 

 2 / 3 یبلح 11 61 -  هریس 

ربمایپ زا  رت  هدروخلاس  رکبوب 

رت و گرزب  نم  زا  وت  هکلب  تفگ  نم ؟ زا  وـت  اـی  مرتـگرزب  وـت  زانم  تفگ  رکبوـب  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  دـنا  هدروآ  مصا  نب  دـیزی  ناـبز  زا 
مرتدنملاس .  وت  زا  نم  يرتوکین و  رتدنمجرا و 

هدرک دای  ار  نآ  باعیتسا  رد  زین  رمع  وبا  هدروآ و  كاحض  نبا  ار  شرازگ  نیا 
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لبنح و نب  دـمحا  طایخ و  نب  هفیلخ  زا  لقن  هب  ص 72  افخلا ، خیرات  رد  یطویس  1 و  هرـضنلا 127 /  ضایر  رد  يربط  بحم  زین  - 2/226
رکاسع نبا 

هتفاین رد  ار  ص )  ) ربمایپ راگزور  هک  مصا  نب  دیزی  دنا ؟ هتخانـش  رکبوب  تمارک  ار  نآ  هک  یغورد  زا  یئآ  یمن  تفگـش  هب  دـیوگ : ینیما 
يراگزور وا  ندش  هداز  سپ  هدرم ؟ یگلاس  رد 73  ای 101  ای 104  لاس 103  رد  درم  نیا  هن  رگم  تسا ؟ تسرد  يو  زا  وا  تیاور  هنوگچ 

هدوب .  ص )  ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  دنچ 
نب دیعس  هک  لیفلا  ماعزا  سپ  لاس  هس  رکبوب  دش و  دلوتم  لیفلاماع  رد  ص )  ) وا هکنآ  اب  هدوب  ربمایپ  زا  رت  هدروخلاس  رکبوب  یک  یهگناو 

هب هک  یگلاس  هس  تصـش و  رد  تفای و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ربارب  يرمع  دنارذگ  ربمایپ  ینیـشناجب  هک  يراگزور  اب  رکبوبا  هتفگ  بیـسم 
هب : دیرگنب  درمب  دیسر  ص )  ) ربمایپ نس 

رکبوب هک  یئاهلاس  دادعتب  ص )  ) ادـخ لوسرسپ  هدوب  لاس  وارمع 63  هک  دنلوقلا  قفتم  همه  دـسیون  یم  هک  هبیتق ص 75 نبا  زا  فراـعم 
هریس هب  هتشذگرد و  یگلاس  رد 65  ص )  ) وا دسیون  یم  هک   2 يذمرت 288 /  حیحـص  هبزین  نایاپ .  هدوب ، وا  زا  رت  لاسگرزب  درک  تفالخ 

رد تسردان ، رابخا  يا  هراپ  زا  هتـشذگ  دسیون : یم  هک   1 باعیتسا 335 /  2 و ج 4 ص 47 و  يربط 125 /  خیرات  1 و  ماشه 205 /  نبا 
دنارذگ ص )  ) ادخ لوسر  ینیشناجب  هک  يراگزور  اب  وا  دوب و  هدیسر  یگلاس  هب 63  تافو  ماگنه  رد  رکبوب  رمع  هک  تسین  یفالتخا  نیا 

نیا هار  زا  زج  شرازگ  نیا  دـسیون  یممـصا  دـیزی  ثیدـح  زا  يداـی  زا  سپ  ص 626  رد ج2  تفاـی و  ص )  ) ادـخ لوسر  اـب  رباربيرمع 
یم دنا  هتخودنااه  تشذگرس  راثآ و  رابخا و  هنیمز  رد  یشناد  هک  یناسک  روهمج  اریز  دشاب  موهوم  منک  یم  نامگ  هدیسرن و  امب  هریجنز 

هب دـیدرگرب  زاب  درمب .  یگلاـس   63 رد تفای و  وا  اـب  ربارب  يرمع  دـنارذگ  ص )  ) ادـخ لوسر  ینیـشناجب  هک  يراـگزور  اـبرکبوب  دـنیوگ 
هباصالا 344 و ، 1 رثالا 43 /  نویع  ، 9 دئاوزلا 60 /  عمجم  ، 1 نانجلا 69 و65 /  هآرم  ، 3 هباغلا 223 /  دسا  ، 2 1 و 176 /  لماکلا 185 / 

3 یبلح 393 /  هریس  ، 2  / 341
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هدنم و نبا  يوغب و  هچنانچ  تسا  هتفرگ  رد  یموزخم  عوبری  نب  دیعـس  هکلب -  رکبوب  هن  و -  ص )  ) وا نایم  هدـش  دای  دونـش  تفگ و  يرآ ،
نوچ یلو  تشذـگرد  رتشیب -  مه  لاس  راهچ  یخرب  هتفگب  اـی  یگلاـس -  رد 120  يرجه  لاـس 54  رد  دیعـسدنا  هدرک  تیاور  عوبری  نبا 

رد هک  یناسک  يور  نیا  زا  هدوب  شنافلاخم  هیلع  رب  دوخ و  دوس  هب  هفیقس  زور  رد  وا  لیلد  هناگی  وا  یگدروخلاس  رکبوب و  يدیفـس  شیر 
ياه غوردنیا  ياه  هدـننام  اـب  نآ و  عیاـقو  ندرک  اـجباج  خـیراتب و  ندز  دربتـسد  اـب  دـنا  هداـتفا  يور  دـنت  هدـندب  وا  يارب  یفاـب  تلیـضف 

دنیوگ .  یم  غورد  یتسارب  نانآ  هک  دناد  یم  ادخ  دنا و  هدیشخب  يرتشیب  ماکحتسا  ار  روبزم  لیلد  یگتخاس ،

یلع دلوت  زا  شیپ  رکبوب  ندش  ناملسم 

نب یلع  ای  دروآ  نامیا  ص )  ) ربمایپ هب  لوا  قیدص  رکبوبا  متفگ  ار  نارهم  نب  نومیم  تفگ  بئاس  نب  تارف  هک  دـنا  هدروآ  هبابـش  نابز  زا 
ات دوب  دمآ  تفر و  رد  هجیدخ  وا و  نایم  یمهو  دیورگ  ص )  ) ربمایپ هب  بهار  ياریحب  راگزور  رد  رکبوب  دـنگوس  ادـخب  تفگ  بلاطیبا ؟

دوش .  دلوتمبلاطیبا  نب  یلع  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  همه  اه  نیا  دروآرد و  وا  يرسمه  هب  ار  يو 
سپ درک  یم  تراجت  ماشرد  يو  اریز  هدوب  ینامـسآ  یحو  نوچمه  يا  همانرب  اب  رکبوب  مالـسا  هک  دـنا  هدروآ  بعک  نب  هعیبر  ناـبز  زا  و 
تفگ هلیبق  مادـک  زا  دیـسرپ  هکم  تفگ  یتسه  اجک  مدرم  زا  وت  دیـسرپ  وا  تفگ  زاـب  بهار  ياریحب  يارب  ار  نآ  ناتـساد  هک  دـید  یباوخ 

تا هلیبق  ناـیم  زا  يربماـیپ  دـیآرد ، تسارهک  دراذـگب  ار  وت  باوخ  دـنوادخ  رگا  تفگ  يرگادوس  تفگ  تسیچ  تا  هشیپ  تفگ  شیرق 
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زار نیا  رکبوبا  شنیشناج ، وا  گرم  زا  سپ  یتسه و  شرایتسد  يو  یگدنز  رد  وت  هک  دش  دهاوخ  هتخیگنارب 
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هک یباوخ  نامه  تفگ  يراددوخ  ياعدم  رب  یلیلد  هچ  دمحمتفگ  دمآ و  يو  دزنب  وا  دـش و  هتخیگنارب  ص )  ) ربمایپ ات  تفهنب  لد  رد  ار 
هناگی يادـخ  زج  ییادـخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ  دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  ره  نایم  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  يو  سپ  يدـید  ماش  رد 

یئادخ  هتخیگنارب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسین و 
 - یگلاـس رد 15  دـنا  هتفگ  یخرب  و  یگلاـس -  تـسیب  رد  اریز  دوـب  رت  ماگـشیپ  یناملـسم  رد  مدرم  هـمه  زا  رکبوـب  هـتفگ  يووـن  ماـما  و 

دروآمالسا . 
یطویس ص زا  افلخلا  خیرات  هقرحم ص 45  قعاوص   9 ریثک 319 /  نبا  خیرات  ، 1 هباغلا 168 /  دسا  ، 1 هرضنلا 54 و51 /  ضایر  هب  دیرگنب 

 2 سلاجملا 182 /  ههزن   1 يربکلا 29 /  صئاصخلا   24
کنیا دوش ؟ یم  هدینـش  اه  نآ  زا  یتسار  زا  یئوب  ایآ  مینادـب  ات  میرگنب  هتـسسگ  هریجنز  ياـه  شرازگ  نیا  رد  دـیئایب  نم  اـب  دـیوگ  ینیما 

مینیبب : ار  نارهم  نبا  شرازگهریجنز  نایجنایم 
هدش یم  هدرمش  نآ  غلبم  هدوب و  هئجرم  هقرف  زا  نوچ  متشونن  وا  ياه  شرازگ  زا  يزیچ  هتفگ  دمحا  ینئادم .  راوس  نب  هبابـش  ورمعوبا  - 1

یلجع و دعس و  نبا  وهلا  دبع  نبا  یجاس و  هدوب و  یمن  دونـشخيو  زا  تسا  وگتـسار  ثیداحا  شرازگ  رد  هک  دمحا  دیوگ  شارخ  نبا  و 
ربمایپ نادناخ  وا  هک  دـیآ  یم  رب  هدرکتیاور  ینئادـم  یلع  وبا  هچنآ  زا  اه  نیا  همه  زا  شیپ  هدوب و  هئجرم  نیئآ  رب  وادـنا  هتفگ  يدـع  نبا 

ار وا  نونکا  مه  دراد  یم  نمـشد  ار  تربمایپ  نادناخ  هبابـش  رگا  ایادـخ  هتفگ  هدرک و  نیرفن  يو  رب  یـسک  هتـشاد و  یم  نمـشد  ار  (ص )
بیذهت  1 لادتعالا 440 /  نازیم  درمب .  زور  نامه  ات  تخاس  جلف  راتفرگ  ار  يو  نیرفن ، نیا  یپ  رد  زور و  نامه  زین  ادـخ  نک  جـلف  راچد 

 4  / 302 بیذهتلا
هدیهوکن و يو  ثیدح  وتسا  شزرا  یب  هتفگ  نیعم  نی  ییحی  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح  دـیوگ  يراخب  يرزج .  بئاس  نب  تارف  - 3

دنا : هتفگ  وا  زج  ینطق و  راد 

هحفص 166 ] ] 

هب هک  یماهتا  ره  ناحط و  دایز  نب  دمحم  هب  تسا  کیدزن  نومیم -  زا  تیاور  رد  وا -  تیعقوم  هتفگ  لبنح  نب  دـمحا  تسا و  كورتم  وا 
جرد 5 ص هک  تسا  نازاسربخ  نازادرپغورد و  زا  یکی  يرکـشی و  نامه  دایز  نب  دمحم  و  درک . دراو  ناوت  یم  مه  نیا  هب  تسا  دراو  وا 
فیعض و يو  ثیداحا  هتفگ  متاح  وبا  تسازاسربخ و  ووگغورد  نایلبنح ، ياوشیپ  دزن  تارف  سپ  تشذگ .  يو  هرابرد  نخـس  258 ط 2 
رس زا  هتفگ : مکاح  دمحا  وبا  تسا و  كورتم  يو  ثیدح  هتفگ  یئاسن  دنا و  هدرک  اهر  ار  وا  ياه  شرازگ  هتفگ  یجاس  تسا و  هدیهوکن 

هدیهوکن یئاه  شرازگ  نومیم  نابز  زا  دنا و  هدرمـشن  يرادهگن  روخ  رد  هک  تسا  یثیداحا  ار  وا  هتفگ  يدع  نبا  تفگدـیاب و  شثیداحا 
دراد . 

 4 نازیملا 430 /  ناسل   2 لادتعالا 325 /  نازیم 
 / 391 بیذهت -  رد  رجح  نبا  هتفگ  هب  هکنآ  زا  هتشذگ  تسا  سب  شیارب  تشذگ  وا  زا  تارف  تیاور  رد  هچنامه  نارهم 0  نب  نومیم  - 3
زا سپ  یلو  دنشاب  هدرمش  قوثو  دروم  ار  وا  یناسک  میریگ  مه  رگا  هتـشاد و  یئاهزات  تخات و  یلع  رب  يو  دیوگ : وا  هرابرد  یلجع   - 10
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دراد .  شزرا  هچ  شثیدح  دوخ و  ع )  ) نانمومریما رب  شیاهزات  تخات و 
ادخ لوسر  یئوشانز  رد  يو  دمآ  تفر و  اریحب و  راگزور  رد  رکبوب  ندش  ناملـسم  هدناجنگ : ار  هلئـسم  ود  دوخ  ثیدـح  رد  نومیم  هزات 

دیامن یمن  مه  تسرد  دنا و  هدرکن  دزـشوگ  ناهگآراک  زا  کیچیه  ار  هجیدخ  و  ص )  ) وا نایم  يو  دـمآ  تفر و  اما  هجیدـخ -  اب  (ص )
دمحم و نوچمه  گرزب  يدرم  يرـسمه  يارب  دوشب  هطـساو  هدراذگن  رـس  تشپ  ار  یگدـنز  زا  راهب  زا 22  شیب  هک  لاـسمک  یناوج  هک 

نامدرم نیرتدنمجرا  نیرتگرزب و  زا  یئاهومع  داماد : هک  یئاج  رد  مه  نآ  هجیدخ  نوچمهتسایر  يرورـس و  یگرزب و  نادناخ  زا  ینز 
بلاطوبا شیومع  دیایب  هچنانچ  ناشیا و  هناخ  رد  تسا و  نانآ  نایم  وا  هک  بلاطوبا  هزمح و  سابع و  نوچمه  دراد 
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ره هتفخ و  یمن  وا  رانک  رد  زج  هک  یئاج  ات  هتشادن ، تسود  هزادنا  نآ  هب  ار  شیوخ  نادنزرف  هک  هتـشاد  یم  تسود  تخـس  نادنچ  ار  وا 
ات هتخادرپ  وگتفگ  هب  هجیدخ  اب  هک  تسا  هدوبومه  عاتمالا ص 8  رد  يزیرقم  هتفگ  هب  هتفر و  یم  نوریب  رد و  هب  وا  اب  هدش  یم  نوریب  هاگ 

دتسرف .  تراجت  هب  شیوخ  یگدنیامن  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  يو 
يارب داتـسرف و  ص )  ) ادخ لوسر  غارـس  هب  سک  هجیدخ  هک  تسا  نیا  هدـمآ  یئوشانز  نیا  هرابرد  اه  همان  تشذگرـس  خـیرات و  ردهچنآ 

ص)  ) وا ینز  يارب  ار  دوخ  دومن و  وا  اـب  يرـسمه  تساوـخرد  يو  اـب  دوـخ  يدـنواشیوخ  وا و  يراکتـسرد  یئوخـشوخ و  یئوگتـسار و 
وبا وا و  اب  هزمح  شیومع  ریثا  نبا  هتفگ  هب  و  وا -  اب  هزمح  شیومع  ات  داهن  نایم  رد  شیاهومع  اـب  ار  نیا  ص)  ) ادـخ لوسر  درک  داهنـشیپ 

زا ار  هجیدـخ  دـمآرد و  هجیدـخ -  يوـمع  دـسا  نـب  ورمع  رب  اـی  دـسا -  نـب  دـلیوخ  رب  اـت  دــش  نوریب  یگمه -  اـهومع  رگید  بلاـط و 
تفگ : دناوخ و  حاکن  هبطخ  ع )  ) بلاط وبا  تفرگ و  دوخ  يرسمه  هب  ار  يو  زین  ص )  ) وا درک و  يراگتساوخيو 

هناخ ناراتسرپ  ار  ام  رضم و  رهوگ  زا  دعم و  ناک  ندعم و  زا  لیعمسا و  دنزرف  دینادرگ و  میهاربا  ناگداز  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتس  " 
ار ام  و  دـشاب ، ناما  نمامرح و  ناگمه ، يارب  دـننک و  نآ  گـنهآ  همه  هک  داد  رارق  يا  هناـخ  اـميارب  شمرح و  ناریدـم  دـینادرگ و  شا 
يرترب و درخ و  هـکنآ  رگم  دنجنــسن  سکچیه  اـب  ار  هللادـبع  نـب  دـمحم  ما  هدازردارب  نـیا  اـه  نـیا  زا  سپ  دـینادرگ ، مدرم  ناـیاورنامرف 
هک تسا  يزیچ  درپیم و  هک  تسا  هیاس  نوچمه  یئاراد  یلو  تساكدنا  شا  یئاراد  دنچ  ره  دبرچب و  وا  ربيو  یـشوه  زیت  يدنمجرا و 

ینیباک هدرک و  يراگتـساوخار  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  وا  کنیا  دـیهاگآ و  دوخ  اـب  دـمحم  يدـنواشیوخ  زا  امـش  دریذـپ .  یم  ینوگرگد 
وا يارب  نیا  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخب  دش و  دهاوخ  هتخادرپ  رادقم  نالف  هب  نآ  راد  تدم  هچ  دـقن و  هچ  نم  دوخ  لام  زا  هکهداهن  شیارب 

دروآرد .  يو  يرسمه  هب  ار  وا  سپ  دنمجرا " .  یتفارش  دوب و  دهاوخ  كرتس  يربخ 
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ریثا نبا  زا  لماک   1 يزوج 25 /  نبا  زا  هوفصلا  يدرو ص 114  ام  زا  مالعا   2 يربط 127 /  خیرات   1 دعـس 113 /  نبا  تاقبط  هب  دیرگنب 
نبا خیرات  ، 1 فنالا 122 /  ضورلا   5 هباغلا 435 /  دسا   1 رثالا 49 /  نویع   1 سیمخلا 299 /  خیرات   2 ریثک 294 /  نبا  خـیرات   2  / 15

رد هک  نالحد  ینیز  هریـس   1  / یناقرز 200 زا  بهاوم  حرـش  1 و 150  یبلح 149 /  هریـس  1 و  هیندللا 50 /  بهاوملا  ، 2 نودلخ 172 / 
 . 1 هدش 114 /  پاچ  یبلح  شراگن  هیشاح 

میئامن .  راگزاس  هنوگچ  رتاوتم  حیحص و  خیرات  نیا  اب  ار  نارهم  نبا  رادنپ  نونکا 
هدش هتفرگ  رگید  یـشرازگ  زا  تسا  هدروآ  مالـسلا  نینموملاریما  یلع  دلوت  زا  شیپ  بهار و  ياریحب  نامز  رد  رکبوب  هک  شرازگ  نیا  اما 
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ناراـی زا  یگلاـس  هدـجیه  رد  قیدـص  رکبوـب  تفگ  ساـبع  نـبا  هـک  هدرک  تـیاور  یفقث  دیعـس  نـب  ینغلا  دـبع  قـیرط  زا  هدـنم  نـبا  هـک 
رد هار  ياه  هنایم  رد  نوچ  دـنزادرپ و  یناگرزاب  هبات  دنتـشاد  ماشب  رفـس  گنهآ  ناشیا  دوب و  هلاس  تسیب  ربمایپ  ماگنه  نآ  دـیدرگربمایپ ،
یم اریحب  ار  وا  هک  تفریبـهار  غارـس  هب  رکبوب  تسـشنب و  نآ  هیاـس  رد  ص )  ) وا دوب  نآ  رد  راـنک  تخرد  کـی  هک  دـندش  هداـیپ  یلزنم 

خلا درک  شسرپ  وا  زا  يزیچ  هرابرد  دنتفگ و 
ار ینغلا  دبع  ثیداحا  دسیون  یم   2  / 243 لادتعالا -  نازیم -  رد  یبهذ  دنا  هدرمش  فیعـض  ناظفاح ، زا  رایـسب  یهورگ  ار  شرازگ  نیا 
وا دسیون : یم   1 هباصا 177 /  رد  هدرک و  فارتعا  ار  نآ  ندوب  فیعض   - 4  / 45 ناسل -  رد  زین  رجح  نبا  هدرمشیم .  فیعض  سنوی  نبا 

دنا .  هدرمش  كورتمو  فیعض  ار  يو  ثیداحا  هک  تسا  یناسک  زا  یکی 
. / بهاوملا 5 رد  ینالطسق  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  فیعض  نآ  دنس  هتفگو : هدروآ   1 يربکلا 86 /  صیاصخلا  رد  ار  شرازگ  زین  یطویس 

هیوبنلا هریسلا  رد  یبلح  1 و 

هحفص 169 ] ] 

دنا .  هدرمش  فیعض  ار  نآ  1/130
یـسوموب نب  رکبوبا  زا  وا  شردپ و  زا  وا  قحـسا و  یبانبا  سنوی  زا  وا  و   ) دارق حون  وبا  هار  زا  ناظفاح  هک  تسا  یـشرازگ  نیا ، زا  رتاوسر 

دندـش نوریب  ماش  گنهآ  هب  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ  و  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هارمه  بلاط  وبا  تفگ  یـسوموب  هک  دـنا  هدروآ  يرعـشا )
اب دش  نوریب  ناشیا  يوس  هب  بهار  سپ  دندوشگ  ارناشاهراب  دندمآ و  دورف  داتفا  اریحب -  بهار -  نآ  هب  ناشمشچ  نارتش  يالاب  زا  نوچ 

تفگ : یسوموب  دومن  یمن  ناشیا  هب  یئانتعا  دمآ و  یمن  نوریب  دنتشذگ  یم  وا  رب  یتقو  اهرتشیپ  هک  نیا 
ار ص )  ) ربماـیپ تسد  دـمایب و  اـت  دروخ  ناـشنایم  یخرچ  دـمآ و  دورف  وا  دـندوب  مرگرـس  ناـشاهراب  ندوشگ  هب  ناـنآ  هک  یماـگنه  سپ 

دتسرف یم  نایناهج  رب  ینابرهم  يارب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  نایناهج  راگدرورپ  ربمایپ  نیا  تسا  نایناهج  رورس  نیا  تفگ  تفرگب و 
هک دـیئوگب  ادـخ  هب  دـنگوس  ار  امـش  تفگ  بهار  دـندنام و  وا  دزن  دـندرک و  تعیب  لوـسر  اـب  همه  سپ  تـفگ : یـسوموب  هـک  اـجنآ  اـت 
وا اب  ار  لالب  زین  رکبوبو  دـنادرگرب  دوخ  نهیم  هب  ار  وا  اـت  داد  دـنگوس  نادـنچ  ار  يو  سپ  بلاـطوبا  دـنتفگ  دـیئوا  تسرپرـس  کیمادـک 

داد . وا  هب  نوتیز  نغور  ینیریش و  نان  زا  يا  هشوت  زین  بهار  داتسرف و 
زین میا ، هتفاین  هار  نیا  زج  ار  نآ  هک  دیوگ  هتخانش و  زیگنا  تفگش  وکین و  ارنآ  هدروآ و  2 دوخ 284 /  حیحص  رد  يذمرتار  شرازگ  نیا 

خیرات رد  رکاسع  نباو   2 دوخ 195 /  خـیرات  رد  يربط  لـئالد و  رد  یقهیب  1 و  لـئالد 53 /  رد  میعن  وب  2 و  كردتسم 616 /  رد  مکاح 
رثالا نویع  رد  سانلا  دیـس  نبا  و  هدربمان -  ناظفاح  یطئارخ و  رکبوبا  ظفاح  زا  لقن  هب   2 دوخ 284 /  خیرات  رد  ریثک  نبا  1 و  دوخ 267 / 

دنا .  هدروآ  ار  نآ  همه   1 بهاوم 49 / رد  ینالطسق  1 و   / 42
دننانیا : زین  شرازگ  هریجنز  نایجنایم 

ار ثیدـح  نیا  هک  تسین  ناهج  همه  رد  سکچیه  دارق  حون  وبا  زج  هب  هتفگ  يرود  ساـبع  هک  ناوزغ ، نب  نمحرلا  دـبع  دارق  حون  وبا  - 1
یثیدح نوچ  دنک و  وگزاب 

هحفص 170 ] ] 

 . 2 ریثک "285 /  نبا  خیرات  دنا "  هدونش  وا  زا  ارنآ  زین  ییحی  دمحا و  هدرک  تیاور  وا  اهنت  هک  هدوب  زیگنا  تفگش 
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سنوی نابز  زا  وا  هک  ار  یثیدح  زین  سپس  تسا ، هدیهوکن  وا  نانخس  دنوش و  ظفاح  هتساوخ  یم  وا  دسیون  یم   2 نازیم 113 /  رد  یبهذ  و 
: هدمآ نآ  رد  هک  تسا  نیا  شا  یتسردان  ياه  هناشن  زا  یکی  دیوگ و  ثیدح  زا  یـشخب  ندروآ  زا  سپ  دوخ  هدرمـش و  هدـیهوکن  هدروآ 

هدوب .  هچب  مه  رکبوب  دوب و  هدشن  هدیرفآ  لالب  الصا  ماگنه  نآ  هکنآ  اب  داتسرف  وا  اب  ار  لالب  رکبوب 
منک یم  ناـمگ  نم  دـیوگ  هتـشونثیدح  نیا  تحـص  هراـبرد  مکاـح  لوـق  لـیذ  هک  يا  هیـشاح  رد  كردتـسملا ، صیخلت  رد  يو  مـه  و 

تسا .  تسردان  دص  رد  دص  نآ  زا  زارف  ود  یکی  اریز  دشاب  یگتخاس 
هدرک و یم  اطخ  وا  دیوگ : یم  دوخ  یلو  هدرمـش "  قوثو  دروم  نادرم  زا  ار  وا  نابح  نبا  دسیون "  یم   6 بیذهت 248 /  رد  زین  رجح  نبا 
زا کیلامم -  ناتـساد  ینعی  نیا -  هتفگ  دـمحا  و  دریگ .  یمن  مارآ  وا  شرازگ  هب  اـم  لد  هدرک  تیاور  ثیل  زا  ار  کـیلامم  ناتـساد  نوچ 

تسا .  راکاطخنآ  تیاور  رد  دارق  هتفگ  رکبوبا  دیوگ : ینطق  راد  دنا و  هتفاب  مه  هب  مدرم  هک  تسا  یلیطابا 
مهرب مهرد  شردپ  زا  واتایاور  دـیوگ  هدرمـش و  فیعـض  هدرک  وگزاب  شردـپ  زا  وا  هک  ار  یتایاور  دـمحا  قاحـسا .  یبا  نب  سنوی  - 2
مکاح دـمحا  وبا  تسین و  لالدتـسا  يارب  نتفرگ  رارق  هنیمز  روخ  رد  يو  ثیدـح  یلو  هدوب  وگتـسار  يو  دـنچ  ره  هتفگمتاح : وبا  تسا و 

 . 11 بیذهتلا 434 /  بیذهت  تسا  هداتفا  تاموهوم  ماد  رد  رایسب  هچ  دوخ  ياه  شرازگ  رد  وا  هتفگ 
هتـشاد یم  ناـهنپ  ار  اـه  نآ  ياـه  یتساـک  هدومن و  یم  هنوـگ  رگید  ار  اـه  شرازگ  هریجنز  وا  هتفگ  ناـبح  نبا  یعیبـس .  قاحـسا  وـبا  - 3

هابت ار  نایفوک  ثیداحا  هدربمان  هویش  اب  قاحـسا  وبا  شمعا و  هتفگ : نعم  هدرمـش و  تسا  نانچ  ناشراک  هک  یمدرم  زا  ار  وا  زین  یـسیبارک 
یلو تسا  وگتسار  هتفگ  متاح  وبا  8 " و  بیذهتلا 66 /  بیذهت  دنتخاس " 

هحفص 171 ] ] 

ییحی دمحا و  دسیون  یم  یلحملا  رد  مزحنبا  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح  دیوگ  شارخ  نبا  دوب و  دناوتن  لالدتسا  هدولاش  يو  ثیداحا 
 "3 لادتعالا 339 /  نازیم  تسا "  مهرب  مهرد  شثیداحا  دیوگ  دمحا  دنا و  هدرمش  یم  فیعض  رایسب  ار  يو  ثیداحا 

بیذهت هدینشن  شردپ  زا  يزیچ  وا  دیوگ  دمحا  هدرمش و  یم  فیعض  ار  يو  ثیداحا  دعس  نبا   106 لاس یفوتم  یسوم  وبا  نب  رکبوبا  - 4
12  / 41 بیذهتلا

یـسک زا  یتفلاخم  چیه  هنیمز  نیا  ردو  هدوب  لاس  وا 63  رمع  تدـم  هک  يرجه  ای 53  ای 51  ای 50  لاس 42  یفوتم  يرعشا  یـسوم  وبا  - 5
ای 22 لاس 17  رد  هک   ) یسوموب دلوت  زا  شیپ  لاس  ای 12  لیفلا  ماع  زا  سپ  لاس  دنا 9  هدروآ  يو  نابز  زا  هک  يا  هعقاو  هاگنآ  ما .  هدیدن 

رگا وا و  رب  نیرفآ  هک  هدـید  ار  ارجام  نیا  شدوخ  دوش  هداز  هکنآ  زا  شیپ  یـسوموب  رگا  سپ  هداد  يور  هدوب ) لیفلا  ماـعزا  ای 25  ای 23 
راهظا وا  شرازگ  يو و  دوخ  هرابرد  میناوتب  ات  میـسانشبار  يرگید  نآ  دـیاب  هک  هدرک  تیاور  هدـید  دوخ  مشچب  هک  يرگید  زا  ار  نآ  مه 

مینک .  رظن 
نآ هک  هدوـب  هدیـشوپ  يو  زا  سپ  ناـظفاح  يذـمرت و  نوـچمه  یـسک  رب  اـه  نیا  همهاـیآ  و  شرازگ ، ناـیجنایم  هریجنز و  لاـح  دوـب  نیا 

ار یمدآ  یتسود ، هک  تسه  مه  نیا  یلو  منادیمن  نم  دنا . هدـناوخ  حیحـص  ارنآ  یبلح  رجح و  نبا  دـننام  ای  دـنا  هدرمـش  وکین  ار  شرازگ 
دیامن .  یم  رک  روک و 

ص)  ) ادخ لوسر  نتفر  ماش و  هب  ع )  ) بلاطوبا رفس  اریز  دزاس  راکـشآ  ار  نآ  ندوب  غورد  هک  تسا  یفاک  یئاهنت  هب  مه  تیاور  نتم  هزات 
هتشاد لاس  زین 12  نارگید  هتفگ  هب  هدوب و  هلاس  ربمایپ 9  ودنآ ، زج  یلیهس و  ويربط  رفعجوبا  هتفگ  هب  هک  هدوب  یماگنه  رد  يو  هارمه  هب 

هتـشاد و شیرق  ناگرزب  نایم  یـشقن  هچ  هدرک و  یم  هچ  ماشرد  هدوب و  اجک  ماـگنه  نآ  سپ  هدوب  هلاـس  ای 9  هلاس  رکبوب 6  ماگنه  نآ  و 
عقوم نآ  هزات 
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هچ هتشذگرد و  ترجه  لاس 25  رد  یگلاس  دنا  تصش و  ردوا  دنـسیون  یم  هک  میریگب  ار  یناسک  لوقهچ  دوب  هدشن  هتـسب  مه  لالب  هفطن 
نوماریپ رد  سپ  تشذـگرد  ترجه  زا  لاس 20  رد  یگلاـس  دـنا  تصـش و  رد  وا  هک  میریگب   1 هوفـصلا 174 /  رد  ار  يزوـج  نبا  نخس 

ناداز زور  نیتسخن  نامه  زا  هک  دـنا  هتـشادنپ  نانچ  اهزاس  ربخ  نیا  یلو  هدوبهدـش .  دـلوتم  هزات  وا  ماش  هب  ربمایپ  رفـس  ياـه  لاـس  ناـمه 
وا دوخ  هدوب و  وا  هارمه  زور  نیتسخن  زا  هتفر و  رامش  هب  يو  هدرک  دازآ  هاگ  نامه  زا  لالب  مه  هدوب و  ناریپ  ناگرزب و  زا  يو  مه  رکبوب ،
دنزادرپ  یم  اه  يراوشد  هرگ  ندوشگ  اه و  هتسسگ  ندز  هرگ  راک  هب  هک  هتفر  یم  رامش  هب  یمدرم  زا  هدمآرد  ردام  مکش  زا  هکیزور  زا 

دندرک تعیب  لوسر  اب  هتفگ  هک  دراد  ینعمهچ  يرعشا  یسوموب  نخسنیا  هدوب و  يا  هغیص  هچ  هدش  هتفرگ  زور  نآ  رد  هک  یتعیب  یهگناو 
نآ رد  لاـس -  يوون 17  رادـنپ  هب  ای   22 ای لاس  ای 28  دوب - ؟ هدـنامن  تثعب  هب  لاـسکی  یـس و  زور  نآ  رگم  دـندرک ؟ گـنرد  يو  دزن  و 

یتوعد ص )  ) ربمایپ هک  زور  نآ  دننک ؟ تعیب  نآ  رس  رب  هک  هدوب  اجک  دنا  هتشادنپ  اه  هتفاب  نیا  نارگشرازگ  هک  یمالسا  نامیا و  تروص 
دبایرد ار  نآ  هب  طوبرم  تاراشبو  توبن  یتامدقم  ياه  هنیمز  زا  يزیچ  هکمه  یسک  هدرکن و  فیلکت  هدروآ  نامیا  هب  ار  یسک  هتـشادن و 

دیاب هنورگو  هدروآ ، مالـسا  تاراشب ، زا  یهاگآ  زور  ناـمه  رد  دـنیوگب  هک  دوش  یمن  هتخانـش  ناناملـسم  زا  شناد ، نیا  فرـص  هب  اـهنت 
ینامدرم رایـسب  هچ  ماگنه  نآ  اریز  دـنا  هدروآ  مالـسا  رکبوبا  زا  شیپ  ناـشیا  دـننام  یناـنهاک  ناـبهار و  وروطـسن  بهار و  ياریحب  تفگ 

دـسح دندومن و  یتخـسرس  يزوت و  هنیک  تثعب  زا  سپ  یلو  دندوب  نآ  هدنهد  دـیون  دوخ  هتفایرد و  ار  تلاسر  نایرج  رتشیپ  زا  هک  دـندوب 
سپ تفگ -  میهاوخ  رابحالا  بعک  هرابرد  اه  یکیدزن  نیمه  هچنانچ  زین -  یخرب  دنمدرم و  ناتـسرپ  تب  نید  رب  ناش  یخرب  ات  دندیزرو 

اب  هدومن و  زور  نامه  زا  رکبوب  ندش  ناملسم  هب  مکح  دادیور ، نآ  اب  هنوگچ  دنتفای .  تیاده  دنچ  یتدم  زا 
ار مکح  نیمه  یلودنرامش  یم  مالسا  هار  رد  ار  مدرم  نیرتماگشیپ  ار  يو  نآ  زیوآ  تسد 
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اب زورنآ  هک  یناسک  زا  ار  بلاطوبا  دوخ  تیاوررد  یسوم  وبا  هکنآ  اب  دنراد .  یمن  اور  دنا  هدوب  اجنآ  زین  هک  نارگید  بلاط و  وبا  هرابرد 
هدرمش يرادنپ  لالب  رکبوب و  دننام  تهج  نیا  زا  ار  وا  هدرکن و  ینثتسم  دنا  هدرک  تعیب  ربمایپ 

رگید دـندناموا  دزن  دـندرک و  تعیب  ربمایپ  اب  همه  نآ ، داینب  رب  هکنیا  یکی  تسه  شرازگ  نیا  رد  هیاپ  یب  رادـنپ  ود  هتفگ : یطایمد  ظفاح 
نآ هن  دوب و  هدروآ  مالـسا  هن  مهلالب  دـندوبن و  ص )  ) لوسر اب  ودـنآ  زا  کیچیه  هکنآ  اب  داتـسرف  وا  اب  ار  لالب  رکبوبا  دـیوگ : یم  هکنآ 

تـشذگ اب  رگم  دـماین  رد  رکبوب  یمالغ  هب  زین  لالب  دوب و  هدیـسرن  مه  یگلاس  هد  هب  رکبوب  ماـگنه  نآ  رد  هکلب  دوب  رکبوب  مـالغ  ماـگنه 
هدرمش  فیعض  ار  شرازگ  زین  یبهذ  هک  تسا  نیا  رگید .  لاس  یس  زا  شیب 

زا سپ  رکبوب  ارلـالب  هک  هدوبن  نیا  زج  اریز  تسا  راکـشآ  شندوـب  يرادـنپ  شرازگ ، نیا  دـسیون  یم  هباجالا ص 5 . رد  یـشکرز  زاب  و 
شندـش ناملـسم  رطاـخب  ار  يو  لـالب  ناـگجاوخ  هک  دوب  نآ  زین  شا  هزیگنا  لـالب و  ندروآ  مالـسا  زا  سپ  دـیرخ و  ص )  ) ربماـیپ ثعبم 

ناوت هتـشاد و  زور  دنچ  هام و  ود  لاس و  هدزاود  تفر  ماش  هب  بلاطوبا  شیومع  اب  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  مه  یفرط  زا  دنداد ، یم  هجنکش 
هدوب هدشن  مه  دلوتم  زونه  لالب  عقوم  نآ  هک  تفگ 

ص)  ) يو رمع  هک  میریذپب  رگا  داتـسرف  ربمایپ  اب  ار  لالب  رکبوبا  هدمآ : شرازگ  رد  هک  نیا  دسیون : یم   2 دوخ 285 /  خیرات  رد  ریثک  نبا 
اجکاجنآ رکبوب  عقوم  نآ  سپ  رتمک -  مه  نیا  زا  لالب  و  دوب -  دـهاوخ  هلاس  ایهلاس 10  عقوم 9  نآ  زینرکبوب  هدوب  لاس   12 ماگنه نآ  رد 
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ادخ لوسر  ماگنه  نآیلو  هداد  خر  يدادـیور  نینچ  میئوگب  رگم  دـیامن  یم  زیگنا  تفگـش  ود  ره  هرابرد  اعد  نیا  دوب ؟ اجک  لالب  دوب و 
يور دعب  اهلاس  ماشب  يو  رفس  ای  هک  تروص  نیا  هب  هدوب  لاسگرزب  (ص )

هحفص 174 ] ] 

یلیهس تسا و  هتشون  يدقاو  اهنت  ار  ماگنه  نآ  رد  يو  ندوب  هلاس  اریز 12  تسا  هدوبن  تسرد  شرازگ  نآ  ربانب  وا  هدوب  هلاس  ای 12  هداد 
تسا  رتاناد  ادخ  هدوب و  لاس  هن  ماگنه  نآ  رد  ع )  ) وا رمعهک  تسا  هدرک  تیاکح  رگید  یخرب  زا 

دوبن زگره  زرمارف  یئوگ  هک  هتفرگ "  هدیدن  هرـسکی  نانچ  هدوب  شرازگ  رد  هک  ار  تعیب  روآ  هدنخ  هناسفا  تسخن  ریثک  نبا  دـیوگ : ینیم 
دوخ هک  یتاهیجوت  اب  مه  نآ  دـنک و  دومناو  تسرد  یـشرازگار  رکبوب  هلیـسوب  لالب  ندـش  هداتـسرف  هک  نیا  هب  تسا  هتخادرپ  هاگنآ   "و 

نآ رد  ار  ص )  ) يو ندوـب  هلاـس  هدوبن و 12  رابکی  زا  شیب  ع )  ) بلاطوبا اب  ماـش  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  رفـس  اریزتسا  هیاـپ  یب  دـناد  یم 
اهنت نآ  لقن  هتشادنپ  وا  هچنانچ  تفایرد و  ناوت  یم  یتسردب  يزوج  نبا  رکاسع و  نبا  ریرج و  نبا  دعس و  نبا  ياه  شرازگ  زا  زین  ماگنه 
یلو تفر  ماش  هب  ع )  ) هجیدخ ترضح  مالغ  هرسیم  اب  لیفلا  ماع  لاس 25  رد  مه  رگید  رابکی  ص )  ) ادخ لوسر  هتبلا  هدوبن ، يدقاو  هار  زا 

تسا .  بهار  روطسن  هیضق  زا  نخس  اهنت  هکلب  تسیناریحب  زا  یمان  چیه  رگید  اجنآ 
میدروآ یطایمد  زا  هک  ار  ینخس  ریظن   1 رثالا 43 /  نویع  رد  زین  سانلا  دیس  نبا 

هحفص 175 ] ] 

ای رکبوـبا -  زا  یماـن  هکنآ  یب  ار  شرازگ  نیمه  زین  يزوـج  نبا  هتبلا   1  / 129 يوبن .  هریـس  رد  یبـلح  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  هدرک  داـی 
تسا .  هدرک  شرازگ   1 هوفصلا 21 /  هفص  رد  نیصح  نب  دواد  قیرط  زا  دشاب  نآ  رد  روکذم -  هطقن  ود  زا  يا  هناشن 

هریجنز زگره  متفاـین و  ثیداـحا  نوماریپ  رد  هدـش  هتـشاگن  ياـهلصا  زا  کـیچیه  رد  نم  زین  ار  بعک  تیاور  بعک : ثیدـح  هب  یهاـگن 
نامیارب میروخ  یم  رب  تسا -  رابحالا  بعک  ناـمه  بعک -  ماـن  هب  نآ  نارگـشرازگ  ناـیم  رد  هک  نیمه  متخانـشن و  ار  نآ  نارگـشرازگ 

دینـش نمحرلا  دبع  نب  دیمح  هک  هدرک  شرازگ  يرهز  زا  يراخب  میئوگب  هک  میناد  یم  سب  ار  رکذت  نیمه  زین  بعک  هرابرد  تسا و  سب 
تـسا یناسک  نیرتوگتـسار  زا  وا  هچرگا  دیوگ  یم  رابحالا  بعک  زادای  نمـض  دیوگ و  یم  نخـس  شیرق  زا  یهورگ  اب  هنیدم  رد  هیواعم 

میا .  هدومزآ  ار  وا  یئوگغورد  ام  مه  زاب  دنیوگ  یم  ناتساد  ام  ياربباتک  لها  زا  هک 
تفرگ یم  رابحالا  بعک  هرابرد  یلع  هکدنا  هدروآ  ناراگن  تشذگرس  زا  یهورگ  دسیون  یم   1 دوخ 362 /  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

دوب .  نادرگ  ور  ع )  ) یلعهار زا  بعک  تسا و  زادرپ  غورد  وا 
هک دیـسر  ربخ  ار  هفیذح  هک  هدرک  شرازگ  هداتق  زا  هدرمـش  یم  وکین  ار  نآ  رجح  نبا  هک  نایجنایم  زا  يا  هریجنز  اب  همثیخ  یبا  نبا  مه  و 

دیوگ یم  ادخ  اریز  دیوگ  یم  غورد  بعک  تفگ : وا  سپ  دخرچ  یم  نینهآ  هنوتـس  کی  رود  رب  ایـسآ  نوچمه  نامـسآ  دیوگ  یم  بعک 
دنتفین ات  دراد  یم  هاگن  ارنیمز  اه و  نامسآ  دوخ  ادخ 

درمـش یم  تسار  تشاد و  رواب  شدوخرگا  دراد  تلالد  رکبوب  تفالخ  ربمایپروهظ و  رب  تفگ  یم  بعک  هک  ار  یئاه  تراشبنآ  هزاـت  و 
ریخات هب  باطخ  نب  رمع  راگزور  ات  ار  دوخ  مالسا  دنامن و  یمن  دوهی  شیک  رب  ص )  ) ربمایپ یناگدنز  زا  مد  نیسپزاب  ات 
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نم يارب  مردـپ  دـیوگب " : هک  دروآ  یمن  ار  هناهب  نیا  يدشنناملـسم  ربمایپ  راـگزور  رد  ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  هک  اهدـعب  تخادـنا و  یمن 
رهم هک  داد  دنگوس  يدنزرف  ردـپ و  قح  هب  ارم  درک و  رهم  ار  شرگید  ياه  باتک  نک و  لمع  نیا  هب  تفگ : تشاگن و  تاروت  زا  یباتک 
دوب نیا  دشاب  هتفهن  نم  زا  ار  یئاه  ینتـسناد  مردپ  دیاش  متفگ  دوخب  مدید  ار  مالـسا  ندش  راکـشآ  اریخا  نوچ  نم  یلو  مرادن  رب  نآزا  ار 

ماـگنه يو  هک  نیا  اـب  موـش "  ناملـسم  ماهدـمآ  نوـنکا  تسا و  نآ  رديو  ناوریپ  دـمحم و  تفـص  مدـید  متفرگرب و  اـه  نآ  رـس  زا  رهم 
هک سب  نیمه  شیارب  تسا و  راکشآ  هدرک  شرازگ  بعک  هچنآ  رتشیب  رب  ندوب  غورد  هناشن  دوب و  هلاس   82 ص )  ) ادخ لوسر  تشذگرد 
زین وتسا  تسردان  دـنیوگ  یم  ناظفاح  همه  هدرک  وگزاـب   5 دوخ 260 /  خـیرات  رد  يو  نابز  زا  رکاـسع  نبا  هک  ار  تاـبرق  يذ  ثیدـح 

نانیـشناج ناونعب  ناـمثع  رمع و  ماـن  مه  تاروت ، رد  واشرازگ ، هب  هک  هدروآ  يو  ناـبز  زا   1 يربکلا 31 /  صئاصخلا  رد  یطویـس  هچنآ 
لقن شا  یناملـسم  راگزور  رد  ار  تراشب  نیا  هک  میرادن  نیقی  اه  نیا  همه  اب  دوش و  یم  هتـشک  متـس  هب  نامثع  هک  نیا  مه  هدمآ و  ربمایپ 

یندرک قیدصت  ینتفریذپ و  مه  شزور  نا  ثیدح  نخـس و  هک  هدرک  شرازگ  ینخـس  نینچ  هک  هدوب  نآ  زا  شیپ  مه  دیاش  دشاب و  هدرک 
تسین .

تخاسن و هاگآ  نآ  ناتـساد  زا  ار  هباحـص  زا  کیچیه  وا  ارچ  سپ  دوب  تسار  تسرد و  دـنا  هتـسب  رکبوب  رب  هکاه  باوخ  نیا  رگا  هزاـت  و 
دیون يوب  اریحب  هک  تفگن 

هحفص 177 ] ] 

يروآدای اب  دتفا و  ناشاه  نابز  رـس  رب  ص )  ) ربمایپ راگزور  رد  نآ  ناتـساد  ات  دش  دـهاوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  هفیلخ  ریزو و  يو  هک  هداد 
هدیدن ار  نآ  هباحص  یلو  هتفگ  ناشیا  رب  ار  ناتـساد  وا  هکمه  دیاش  دریگ .  یگدنـشخرد  ناشاه  نمجنا  دبای و  شمارآ  همه  ياه  لد  نآ 

ات اه . دنسم "  اه و "  حیحص "  ناگدنراگن "  زا  سکچیه  هب  هن  دیـسر و  ناثدحم  هب  هن  نآ  شرازگ  هجیتن  رد  دندرکن و  وگزاب  دنتفرگ و 
هنوگ هب  راوتسا  قیاقح  ربارب  رد  ار  نآ  هک  دوب  نیا  دنتفر  یم  دنت  تخس  یـشارت  تلیـضف  رد  هک  دیـسر  نارخاتم  زا  یناسک  هب  تبون  نوچ 

دنداد .  هولج  یهیدب  ملسم و  روما 
ص)  ) ادخ لوسر  هک  هدوب  اجک  تثعب  زا  متفه  لاس  نایاپ  رد  وا  سپ  هدروآ  مالـسا  هک  دـشاب  یـسک  نیتسخن  اه  هضیرف  نآ  اب  رکبوب  رگا 
هک دوبن  ام  هارمه  رگید  سکچیه  میدرازگ و  یم  زامن  ام  نوچ  دنداتـسرف  دورد  یلع  نم و  ربلاس  تفه  ناگتـشرف  هتفگ : یم  نآ  هراـبرد 

دناوخب .  زامن 
هدیسر تسردیئاه  شرازگ  ع )  ) نانمومریما ام  رورس  زا  و  ص )  ) ربمایپ زا  هدروآ  مالسا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  نانمومریما  هک  نیا  هرابرد 

سک نیتسخن  یلع  هک  نیا  هرابرد  میتشاگن  ار  ناشیا  نادرگاش  هباحص و  زا  ثیدح  هب 60  کیدزن  اجنامه  میدروآ و  موس  دلج  رد  ام  هک 
يربط زا  یحیحـص  شرازگ  اجنامه  تسا و  هدـیورگ  ربمایپ  هب  هدرازگ و  زامنهک  هدوب  یـسک  نیتسخن  هدروآ و  مالـسا  هک  هدوب  نادرم  زا 

یلع تدالو  زا  شیپ  هدروآ و  مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  رکبوب  رگا  هدروآ و  مالـسا  درم  زا 50  رتشیب  زا  سپ  رکبوب  هک  میدرک  لـقن 
ادخ هک  تسین  سکچیه  نیمز  يور  رب  تفگ : دوعـسم  نب  هللا  دبع  هب  سابع  هک  زور  نآ  رد  درک  یم  هچ  سپ  دوب  هدـیورگ  ربمایپ  هب  (ع )

( 1  / رکاسع 318 نبا  خیرات  ( ؟ هجیدخ یلع و  دمحم و  نت : هس  نیا  رگم  دتسرپ  نید  نیا  هار  زا  ار 
وا و كاـپ  یـصو  گرزب و  ربماـیپ  زا  حیحـص  ياـهشرازگ  همه  نآ  هـک  دـسرن  ار  یناوـخ  تلیـضف  رد  ناـیوگ  هـفازگ  زا  سکچیه  سپ 

نادرگاش يو و  نارای  نیتسخن 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2769 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 178 ] ] 

هتفگ اب  ار  يزیچو  هداد  یـشرازگ  نینچ  هک  هدوب  بعک  اهنت  نوچ  دبـسچب  بعک  شرازگ  هب  نآ  رباربرد  دـنک و  اـهر  ار  ناـشیا  راـکوکین 
زیهرپب ناشیا  زا  نکم و  يوریپ  نانآ  ياه  سوه  زا  باتک  لها  ياهوزرآ  هن  تسا و  كالم  امش  ياهوزرآ  هن  درک و  تباث  ناوتن  اه  بعک 

دننادرگ .  هتفیرف  ار  وت  ادابم  هک 

ربمایپ نارای  نیرت  هدروخلاس  رکبوب 

نب لیهس  ودوب  قیدص  رکبوب  ص )  ) ادخ لوسر  نارای  نیرت  هدروخلاس  تفگ  هک  دنا  هدروآ  سنانابز  زا  وکین  يدنـس  اب  رازب  دعـس و  نبا 
ءاضیب  نب  ورمع 

رد ج 9 ص زین  یمثیه  ظفاح  هچنانچ   . 2  / 370 هباغلا دسا  رد  ریثا  نبا  مه  و   - 1  / 576 هدروآ -  باعیتسا  رد  زین  رمع  وبا  ار  شرازگ  نیا 
هباصا رد  رجح  نبا  هنوگ  نیمهب  تسا و  وکین  وا  هریجنز  هدرک و  شرازگ  ار  نآ  رازب  دـسیون  یم  هدرک و  داـی  ار  نآ  دـئاوزلا  عمجم  زا   60

ءافلخلا ص خیرات  رد  یطویس  تسا ، شدوخ  نامه  ای  تسا  وا  ردارب  هک  هتـشون  لهـس  لیهـس ، ياجب  و   - 2  / 85 هدرک -  شرازگ  ار  نآ 
تسا .  هدرک  شرازگ  دعس  نبا  رازب و  هار  زا  ارنآ   73

نوچمه یمدآ -  تایناسفن  هب  طوبرم  هک  دـیایب  شیپ  دراد  ناکما  یلئاضف  دروم  رد  اـهنت  یئوگفازگ  میدرک  یم  ناـمگ  اـم  دـیوگ : ینیما 
زاب یقطنم  چـیه  ار  روهـشم  روما  هرابرد  یئوگفازگ  هار  اما  دوشن  كرد  يرهاظ  ساوح  اب  هک  دـشاب  ودـنآ -  ياـه  هدـننام  يوقت و  ملع و 

هتفاب نانچ  ناسیون ، تشذگرس  هک  دعب  یلو  ددرگیم  اوسر  وگغورد  دوش و  یم  راکـشآ  زادرپ  هفازگ  یئوگغورد  دوز  یلیخ  هدراذگن و 
تـسا هدوب  ص )  ) ربمایپ نارای  نیرت  هدروخلاس  رکبوب  هک  دنـشک  یم  دایرف  ورین  مامت  اب  ناـنیا  هک  میدـید  دـنداهن  اـم  يور  شیپ  ار  یئاـه 

ياه مانمه  نیا  دـنا و  هدوب  رت  هدروخلاس  وا  زارایـسب  هک  دـنبای  یم  ار  ناسک  یـسب  هباحـصهدرتسگ  ياه  همانیگدـنز  رد  ناشدوخ  هکنآاب 
ناشیا : زا  یهورگ 

هحفص 179 ] ] 

لاس وا 320  هک  دنیوگ  هدمآ   1 هباصا 63 /  رد  هچنانچ  تسیزب و  زارد  يراگزور  دش و  ناملـسم  هک  يدنک  نابیـش  نب  سیق  نب  هاناما  -1
تسیزب 

لاس هیواعم 300  راگزور  رد  هکدـنیوگ  تفایرد و  ار  سمـشلا  دـبع  نب  هیما  فانم و  دـبع  نب  مشاه  راـگزور  یمرـضح  دـبا  نب  دـما  - 2
 1 تشاد ص 63 / 

 / دش ص 73 هتشک  یلع  باکر  رد  تسیزب و  لاس  دوب و 154  نایمعثخ  رورس  مالسا  زا  شیپ  هک  یمعثخ  كردم  نب  سنا  نایفـس  وبا  - 3
 1

مالـسا روهظ  زا  شیپ  مه  ار  شا  یگدـنز  رتشیب  هک  تسیزب  لاـس   200 ص )  ) ادـخ لوسر  نارای  زا  مارخ  ردـپ  یئاط  هثراـح  نب  سوا  - 4
1 بص 82 /  دوب  هدرک 

دورس : نینچ  وا  يارب  یبلک  هک  هدلت  نب  بوث -  روث -  - 5
لاس  زا 90  ار  دوخ  هک  مه  يدرمیتسار  هب  " 

تسا "  ینتفر  زاب  دیناسر  تسیود  هب 
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1 بص 205 /  تشاد  لاس  ردب 120  زور  رد  وا  دنیوگ  یخرب  تسیزب و  لاس  دنچ  هیواعمرب  رعش  نیا  ندناوخ  رب  زا  سپ  مناد  یمن  هتفگ :
 1 دش ص 235 /  ناملسم  هک  دوب  هدیسر  یگلاس  دص  هب  يدارم  سیق  نب  دعج  - 6

 1 بص 326 /  مالسا  رد  لاس  تسیزب و 60  تیلهاج  رد  لاس  يراصنا 60  تباث  نب  ناسح  - 7
تشذگرد یگلاس  ( 120) ردو دـمآ  ایندـب  لیفلا  ماع  زا  شیپ  لاس   23 ص )  ) ربمایپ رـسمه  هجیدخ  هدازردارب  يدـسا  مارح  نب  میکح  - 8

 1  / 349 بص
 1 بص 353 /  دش  هدیئاز  ص )  ) وا زا  شیپ  لاس  راهچ  ای  ود  هک  گرزب  ربمایپ  يومع  بلطملا  دبع  نب  هزمح  - 9

هباصا 359 ردهچنانچ  دندمآ و  رامشب  ص )  ) وا هباحص  زا  هتفایرد و  ار  ربمایپ  راگزور  زین  وا  ياه  هداون  یمیم  رکب  نب  ریبج  نبهفینح  - 10
دوب هدنزنانچمه  وا  دوخ  هدمآ   1 / 

هحفص 180 ] ] 

 1 تشذگرد ص 364 /  ترجه  زا  لاس 54  هبیگلاس  رد 120  يرماع  سیق  یبا  نب  يزعلا  دبع  نب  بطیوح  - 11
ربمایپ دـج  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  راـگزور  دوخ  تشاد و  درم -  نز و  هدازردارب -  رازه  درم  هک  يزور  يرماـع  هیواـعم  نب  هدـیح  - 12

 1 بص 365 /  دمآ  یم  رامش  هب  نادرم  زا  هک  تفای  یلاح  رد  ار  (ص )
تسا : هدروآ   1 هباصا 463 /  رد  وا  نابز  زا  ار  رعش  نیا  تشاد و  لاس  نایفسوبا 140  نب  هیواعم  راگزور  رد  یسبع  بعک  نب  هبانخ  - 13

مدید لاس  دون  متشاد  هک  یئاه  هتساوخ  زا  " 
" تسا .  هدنامن  قرفتم  يوم  رات  دنچ  زج  ترس  رب  وت  دنتفگ  هک  اجنآ  ات  رگید  لاس  هاجنپ  مهو 

 1 بص 465 /  دش  ناملسمهک  دوب  هدروخلاس  يدرمریپ  یلذه  هرم  نب  دلیوخ  شارخ  وبا  - 14
دوـب رت  هدروخلاـس  دـیایب  وا  داـی  هک  زین  ساـبع  شیوـمع  زا  یتـح  یمـشاهمشاه ، نب  بلطملا  دـبع  نب  ثراـح  نب  هـعیبر  يورا  وـبا  - 15

 1 / 506 بص
 2 بص 52 /  یگلاس  ای 124  رد 120  يرجه  لاس 54  رد  یفوتم  یموزخم  یشرق  عوبری  نب  دیعس  - 16

دش  ناملسم  دروآ و  ص )  ) ربمایپ هب  يزور  هک  دوب  هدروخلاس  يدرمریپ  یملس  هملس  - 17
ناروشناد تفگ  وا  هک  هدرک  تیاور  دیزی  نب  سابع  زاخیشلا  وبا  يرجه ، ای 36  ای 33  لاس 32  رد  یفوتم  یسراف  ناملـس  هللا  دبع  وبا  - 18

 3 بص 62 /  دنا  هدرکن  يدیدرت  هک  وا  هلاس  رمع 250  رد  یلو  تسیزب  لاس  ناملس 350  دنیوگ  یم 
 2 بص 179 /  دوب  رت  هدروخلاس  رکبوبازا  هام  دنچ  لاس و  يوما 12  یشرق  نایفسوبا  - 19

يدرمریپ تفایرد و  ار  مالسا  راگزور  یسوا  سنا  نب  همرص  سیق  وبا  - 20

هحفص 181 ] ] 

دیوگ : هک  تسوا  هدمآ   2 هباصا 183 /  رد  هچنانچ  تسیزب و  لاس  کیدزن 120  مهیور  رب  دروآ و  مالسا  هک  دوب  هدروخلاس 
متسیزب  لاس  دون  نم  هک  دش  راکشآ  نانچ  نم  يارب  " 

رگید لاس  نآ 8  زا  سپو  لاس  زین 10  و 
مدرک هرامش  تساک  مک و  یب  ار  نآو  تشذگب  نوچ  یلو 
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متفاین " 21 دنچ  یبش  زا  شیب  راگزور  رمع  ربارب  ردار  نآ 
 2 دش ص 183 /  ناملسمدوب  هدروخلاس  يریپ  هکیلاح  رد  تفایرد و  ار  مالسا  راگزور  يراصنا  کلام  نب  همرص  - 21

 2 دوب ص 221 /  هدروخلاس  يدرمریپ  عادولا  هجح  رد  ینانک  عقرم  نب  قراط  - 22
لاس ماگنه 160  نآ  دومن و  هاگآ  مالـسا  زا  شیپ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  لاح  زا  ار  رمع  هک  دوب  سکنامه  وا  یثراح  دایز  نب  لیفط  - 23

 2 دوب ص224 / هتشذگ  يو  رب 
 2/224 بص درم  یگلاس  رد 120  ترجه  لاس 45  رد  ینالجع  يدع  نب  مصاع  - 24

 2 بص 271 /  دش  هداز  ادخ  ربمایپ  زا  شیپ  لاس  هس  ای  ود  گرزبربمایپ ، يومع  بلطملا  دبع  نب  سابع  - 25
 2/291 بص تفرگ  یناملسم  هک  دوب  دنملاس  يریپ  هیما  نب  ثراح  نب  هللا  دبع  - 26

هفیلخ هتفگ  هـب  لاـس و  یناتـسجس 180  متاـح  وـبا  هتفگ  هب  ماـگنه  نآ  تشذـگرد و  يرجه  لاس 60  زا  سپ  یئاـط  متاـح  هب  يدـع  -27
 2 بص 468 /  تشاد  لاس  120

دصیس رد  درک و  راهج  تفرگ و  یناملـسم  تفایرد و  ار  مالـسا  راگزور  هک  دوب  تیلهاج  راگزور  نادرم  زا  یـسود  عادو  نب  يدع  - 28
2 بص 472 /  تشذگرد  یگلاس 

هحفص 182 ] ] 

3 بص 16 /  نآ  زاسپ  ای  درم  ربمایپ  تشذگرد  زا  شیپ  مناد  یمن  هتفگ  هبیتق  نبا  درمب و  یگلاس   ) 150 رد ) یئاط  حبسم  نب  ورمع  - 29
 3  / بص 214 لاس  تفگ 120  تشذگ  وت  رب  لاس  دنچ  هلاضف  دیسرپ  ار  وا  هیواعم  یناودع .  دیز  نب  هلاضف  - 30

زا رتدنملاس  نم  تسا و  نم  زا  رتگرزب  ادخ  لوسر  تفگ  وا  ادخلوسر  ای  يرتگرزب  وت  دیسرپ  وا  زا  نافع  نب  نامثع  میـشا ، نب  ثابق  - 31
 3 بص 221 /  وا 

هدمآ  3 هباصا 231 /  رد  هچنانچ  تسیزب و  لاـس  مهیور 150  رب  تفرگ و  یناملـسم  هک  دوب  دنملاس  يدرمریپ  یلولـس  هثافن  نب  هدرق  - 32
هلمج : نآ  زا  ودراد  مه  یئاهدورس 

مدادن نآ  هب  یتیمها  دوخ  رد  نم  دش و  راکشآ  یناوج  " 
دنا " هدش  روآ  يور  مه  اب  يریپ  مالسا و  نونکا  و 

 / بص 326 تشذگرد  یگلاس  ای 160  یگلاس  ای 157  یگلاس  رد 140  يرجه  لاس 41  رد  يرفعج  یبالک  رماع  نب  هعیبر  نب  دـیبل  - 33
 - 3

 3 بص 328 /  تسیزب  لاس  مهیورو 120  دمآرد  ص )  ) ربمایپ رب  یگلاس  رد 70  ینافطغ  جاجل  - 34
یگدنز لاس  ای 330  تسیزب و 320  هیواعم  راگزور  ات  هک  دوب  تیلهاج  راگزور  رد  برعناراکراوس  زا  بعک  نب  هعیبر  نب  زعوتسم  - 35

 3 بص 492 /  درک 
 1  / بص 156 دش  ناملسم  ربمایپ  تسدب  هکدوب  دنملاس  يریپ  یئاکب  روث  نب  هیواعم  - 36

تشاد  لاس  زور 100  نآ  هک  هدمآ  هدرتسگ  ياه  همانیگدنز  زا  يا  هراپ  رد  و 
دیسر یگلاس  هب 130  ص )  ) ادخلوسر یگدنز  رد  يو  هدمآ  هباغلا  دسا  رد  هچنانچ  يراصنا ، ورمع  نب  ذقنم   - 37

هحفص 183 ] ] 
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هباصا رد  هچنانچ  تشذگ و  رد  یگلاس  ای 230  رد 225  درب و  رـسب  تیلهاج  راگزور  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  تسیود  يدعج  هغبان  - 38
تسا : وا  زا  اه  هدورس  نیا   3 هدمآ 538 / 

دنرادنپ یمن  نایدسا  ایآ  " 
؟ مایندش دوبان  هدروخلاسیسب و  نادنزرف و  ردپ  نم  هک 

؟ دسرپب نم  لاح  زا  تسیک 
ماهدوب نادرمناوج  زا  ما  یکدوکراگزور  نامه  زا  نم  هک 

درذگ یم  نم  دلوت  زا  لاس  دص 
رگید لاس  ود  لاس و  هد  مه  نآ  زا  سپ  و 

دهن 0"  اجب  ینامیریشمش  زا  هک  هداهن  اجب  ار  نامه  نم  زاراگزور  شدرگ 
تسا : وا  هتفگ  زا  اه  هدورس  نیا  تسیزب و  لاس  تسیود  يو  هک  هتفگ  متاح  وبا  و 

یتسیزب راگزور  رد  لاس  دنچ  وت  تفگ  هماما  " 
؟ يدرک نابرق  ناتب  ياپ  رد  زب  هدام  و 

يدید نآ  ندوشگ  زا  شیپ  ار  ظاکع  رازاب  یتسار  هب 
يدمآ .  یم  رامشب  نادرمناوج  زا  و 

درک یم  یهاشداپ  قرحم  نب  رذنم  هک  هاگنامه 
يدید ار  نامعنلا  نئاجه  زور  مه  و 

دمآیئامنهارب دمحا  ات  یتسیز  نادنچ  و 
دش .  هدناوخ  نایرپ  ناوید و  عفد  رد  نآرق  زا  یئاه  هیآ  و 

يدیشوپ خارف  ياهماج  یناملسم  رد  و 
تنم "  هن  تشاد و  یمورحم  هن  دوب ، شهد  اطع و  زا  هک 

هزمح شیومعود  زا  یتح  دندش -  ناملسم  هک  ینایمشاه  همه  زا  هک  كاپ  ربمایپ  هدازومع  یمـشاه  بلطملا  دبع  نب  ثرح  نب  لفون  - 39
 - میدربمان هک  سابع  و 

هحفص 184 ] ] 

 3 بص 577 /  دوب  رتدنملاس 
 3 بص 578 /  تسیزب  مالسا  رد  لاس  تیلهاج و 60  رد  لاس  تصش  هک  دوب  نانآ  زازین  وا  یلئد  هورمع  نب  هیواعم  نب  لفون  - 40

ار وا  اهزاس  هزجعمرگا  هتبلا  تسا 0  هدوب  رت  گرزب  يو  دوخزا  هاوخان  هاوخ  هک  درب  مان  رکبوب  ردـپ  هفاحقوب  زا  دـیاب  نانیا  همه  زا  شیپ  و 
شیپ هک  دنتفرگ  سانـشان  یناوج  هچب و  نوچمه  ار  وا  دندومن و  لاسدرخار  ص )  ) ادخ لوسر  هکنانچ  دنیامنن  رت  کچوک  شرـسپ  زا  زین 

درپس .  یم  هار  دوب -  رت  گرزب  يو  زا  هک  رکبوب -  يور 
خیرات ریثا ، نبا  زا  هباغلا  دسا  رمع ، وبا  زا  باعیتسا  ینابزرم ، زا  ءارعشلا  مجعم  هبیتق ، نبا  زا  فراعم  رد : ناگدربمان  همان  یگدنز  هب  دیرگنب 

مان ره  لیذ  رد  اهنت  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  هک  یلبنح  دامع  نبا  زا  بهذـلا  تارذـش  یعفای ، زا  نانجلا  هآرمرجح  نبا  زا  هباصا  ریثک ، نبا 
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میدینادرگ .  نآ  يراصتخا  همالع  ار  بص  میداد و  تشگزاب  هباصا  هب 
نیا همه  زا  میدمآ و  لاح  رکبوب .  زارت  هدروخلاس  مه  دـندوب و  نیتسخن  هباحـص  زا  مه  میناد  یم  هک  یناسک  زا  دوب  یهورگ  ياه  مان  نیا 

، ماوقا اه و  تلم  نایم  رد  رگم  دوش ؟ یم  یسک  تلیضف  رب  لیلد  هچ  یئاهنت  هب  یگدروخلاس  میسرپب  دیابن  ایآ  یلو  میدیـشوپ  مشچ  مه  اه 
و اه ؟ نآ  زا  يراع  یخرب  دنیاه و  يرترب  هب  هتسارآ  ناشیا  زا  یخرب  تقونآ  دنا و  هتفای  زارد  يرمع  هدش و  هدروخلاس  هک  دنتـسین  یناسک 

هتشذگ هک  مههچ  ره  هفیلخ  رمع  زا  يو  ندوب  نسم  يارب  هن  مینک  یم  شیاتس  شتاراختفا  رطاخب  ار  وا  میئاتس  یم  ار  نانآ  زا  یـسک  نوچ 
ص 22. رد ج 3  تـشاد و  لاـس  هفیلخ 38  دـش  هتخیگنارب  هک  ص )  ) ربماـیپ دوب .  هدرک  يرپـس  تیلهاـج  راـگزور  رد  ار  نآ  رتـشیب  دوـب 

مالـساماگنه رد  رکبوب  نیاربانب  درازگب  زاـمن  وا  اـب  هک  دوبن  سکچیه  یلع  ناـنمومریما  زج  درازگ و  زاـمن  لاـس   7 ص )  ) وا هک  تشذـگ 
همه زا  هدـنارذگ و  یناملـسم  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاـس  مهیور 18  سپ  هدوب  هلاـس  گرم 63  عقومنوچ  دوب و  دـهاوخ  هلاـس  ندروآ 45 

ددرگ و هتسارآیئاهرترب  اب  هتسناوت  یم  هک  تسا  رادقم  نیمه  اهنت  شرمع 

هحفص 185 ] ] 

هن ؟ ای  هدیدرگ  هتسارآ  ایآ  نونکا 
دنا هدمآ  هکنیا  رگم  دنزادرپ  نآ  هب  ات  دشابراوتسا  یگدروخلاس  ساسا  رب  هکدنرادن  یصخشم  فده  نانیا  هک  مراد  نامگنینچ  نایاپ  رد 
دوب هدید  اینديدرمریپ  اریز  داتفا  شیپ  نانمومریما  رب  رکبوب  دنیوگ  هک  نیا  یکی  دنا  هداد  رارق  دـنچ  يزیچ  ار  هناربهار  تفالخ  داینب  ریز  و 

ربمایپ زا  رت  هدروخلاس  ار  وا  دـناهدمآ و  یهاگ  هک  هدوب  اهداینب  نیمه  رب  و  دـنراد .  نمـشد  ار  وا  اـت  تشادـن  ندرگ  رب  سک  زا  ینوخ  هک 
هک دندرمش  سانشان  یناوج  ار  ربمایپ  سانشرس و  يریپ  ار  وا  یهاگ  میدز و  ات 164  رد ص 162  ار  يوعد  نیا  هبنپ  هک  دنا  هدرمـش  (ص )
هک دنامن  شسرپ  نیا  ياج  رگید  ات  هدوب  هباحـص  نیرتدنملاس  وا  دنا  هتفگ  مه  یهاگ  میدز و  ات 162  رد ص 143  مه  ار  يوعد  نیا  هبنپ 

چیه و  دـنتفین .  شیپ  رکبوبرب  نانآ  ارچ  دـنا  هدوب  رت  لاسگرزب  ع )  ) نانمومریما ماما  زا  همه  هک  هباحـص  ناریپ  نارـس و  ناگرزب و  زا  یـسب 
دناهدوب و مه  رکبوب  زا  رت  لاس  گرزب  نامدرم  یسب  هباحص  نایم  رد  هک  تخاس  دهاوخ  هاگآ  ار  نارگشواک  رگنشور ، هدنیآ  هکدنتسنادن 

مالسا .  هار  رد  رتشیب  یماگشیپ  رتراد و  هنیشیپ  يدنمجرا  رتاسر و  یگدیدناهج  رت و  ناوارف  شناد  اب  مه  نآ 

وزارت هفک  رد  رکبوب 

رحز و نب  هللا  دیبع  زا  وا  دیزی و  نب  حرطم  زا  واو  لیذه  زا  وا  لبنح و  نب  دـمحا  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا   ) 14  / 78 دوخ -  خیرات  رد  بیطخ 
رد مدـمآرد  تشهب  هب  نوچ  تفگ  ص)  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  هماما ) وبا  زا  وا  نمحرلا و  دـبع  نبمساـق  زاوا  دـیز و  نب  یلع  زا  وا 

ناگداز نارجاهم و  ناتـسدیهت  نامه  نایتشهب ، رتشیب  مدید  متفرب و  سپ  تسا  لالب  دـنتفگ  تسیچ  نیا  مدیـسرپ  مدینـش  يزاوآدوخ  ربارب 
سپس تفگ : هک  اجنآ  ات  و  مدیدن -  نانز  نارگناوت و  زا  رتمک  ار  سکچیه  اجنآ  رد  دنناناملسم و 

هحفص 186 ] ] 

شرگید هفک  رد  ار  متما  نآ و  هفک  کی  رد  ارمو  دندروآ  یئوزارت  مدیـسر  رد  کیدزن  نوچ  میدش  نوریب  مود  تشهب  ياهرد  زا  یکی  زا 
رکبوب هفک  دـنداهن ، شرگید  هفک  رد  ار  متما  همه  هفک و  کی  رد  ار  وا  دـندروآ و  ار  رکبوب  سپـس  دـیبرچب ، ناگمه  رب  نم  هفک  دـنداهن ،
يوـسب ار  وزارت  سپـس  دـیبرچب .  رمع  هفک  دـنداهن  شرگید  هفک  رد  ار  متما  همه  هفک و  کـی  رد  ار  وا  دـندروآ و  ار  رمعسپـس  دـیبرچب 
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تسا .  هدروآ  لوصالا ص 288  رداون  رد  مه  يذمرتمیکح  ار  الاب  شرازگ  دنتشادرب .  نامسآ 
شرازگ : هریجنز  نایجنایم  زا  مه  نیا 

وبا هدرمـش و  یم  فیعـض  ار  وا  ثیدح  زین  هعرز  وبا  تسا و  شزرا  یب  يو  هک  هدرک  لقن  نیعم  نبا  زا  يرود  یفوک : دـیزی  نب  حرطم  - 1
تفآ مناد  یمن  هک  هدرک  تیاور  دیزی -  نب  یلع  رحز -  نبا  نابز  زا  یئاه  ثیدح  تسا  تسـس  تسین و  راوتـسا  يو  ثیدـح  هتفگ  متاح 

هدوب و دـیزی  نب  یلع  يوس  زا  تفآ  هک  تسا  نآ  رب  نامگ  هتفگ  دواد  وبا  دـیوگ : يرجآ  دـیزی و  نب  یلع  تفآ  ای  هدروخ  اهنآهب  شدوخ 
دنناد و یم  زیهرپ  هتسیاش  ار  رحز  نبا  زا  وا  ياه  شرازگ  دیوگ : يدع  نبا  تسا و  شزرا  یب  شدوخ  تسـس و  يو  ثیدح  دیوگ  یئاسن 

تسا .  راکشآ  يو  شرازگ  رد  یتسس  ياه  هناشن 
 10 بیذهتلا 2 171 /  بیذهت   3  / 174 لادتعالا نازیم 

هدرمش یم  تسس  ار  يو  ثیداحا  دمحا  دنناتسادمه .  يو  ثیداحا  یتسـس  رد  همه  هدمآ  نازیمرد  هچنانچ  یقیرفا .  رحز  نب  هللا  دیبع  - 2
تسا هدیهوکن  وا  ياه  ثیدح  دیوگ : ینیدم  نبا  تسافیعـض و  نم  هدید  رد  شیاه  ثیدح  همه  تساشزرا و  یب  وا  هتفگ  نیعم  نبا  و 

وبا تسین و  يوریپ  هتـسیاش  هک  میروخ  یم  رب  یئاهزیچ  هب  يو  ياه  ثیدح  رد  هتفگ  يدع  نبا  تسا و  هدیهوکن  شثیدح  هتفگ  مکاح  و 
یگتخاس ياه  شرازگ  يو  هتفگ : نابح  نبا  تسا و  تسـس  شثیداحا  هتفگینطق  راد  تسا و  وا  لضعم  ثیدـح  ره  بحاص  هتفگ  رهـسم 

يارب اه  يراتفرگ  نیرتگرزب  هک  هتفاب  یم  اهزیچ  هتخادرپ  یم  دـیزی  نب  یلع  نابز  زاشرازگ  هب  نوچ  هدرک و  یم  تیاور  ناگرزب  نابز  زا 
رامشب نید 

هحفص 187 ] ] 

نتم تفگ  دیاب  نمحرلا  دبع  نب  مساق  مه  دیزی و  نب  یلع  مان  مه  دـشاب و  رحز  نبهللا  دـیبع  مان  مه  شرازگ  کی  هریجنز  ردنوچ  تسا و 
ناشیا هتخاـسار  نآ  دـیاب  مینیب  یم  ار  هس  ره  ماـن  هکمه  شرازگ  نیا  رد  سپ  دـیوگ  ینیما  دـنا .  هدـیرفآ  نت  هس  همه  زا  یکی  مه  ار  ربخ 

مینادب
يو ثیداحا  هتفگ  بوقعی  تسا و  تسـس  شا  همه  هماما  وبا  زا  مساق  زا  دیزی  نب  یلع  تایاور  هتفگ  نیعم  نبا  یناهلا .  دـیزی  نب  یلع  - 3

زا رحز  نب  هللا  دیبع  هکار  یثیداحا  مدید  ار  ناماما  زا  يدادعت  هتفگ : یناجزوج  رایسب و  اه  نآ  رد  هدیهوکن  ياه  شرازگ  تسا و  هیاپ  یب 
تسا و فیعض  يو  ثیدح  هتفگ  متاح  وبا  تسین و  راوتسا  يو  ثیدح  هتفگ : هعرز  وبا  دنرامـش و  یم  هدیهوکن  هدرک  شرازگ  يو  نابز 

يو ياه  شرازگ  تسین و  قوثو  دروم  هتفگ : یئاسن  تسا و  هدـیهوکن  تسـس و  يو  ثیدـح  هتفگ  يراـخب  هدـیهوکن و  شیاـه  شرازگ 
یجاس تشذگ و  دـیاب  شثیداحا  رـس  زا  هتفگ  مکاح  دـمحا  وبا  تسا و  كورتم  وا  دـنا  هتفگ  یقرب  ینطق و  راد  يدزا و  و  تسا ، كورتم 
ثیدح هب  مهتم  يو  هتفگ  رجح  نبا  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح  هتفگ  میعن  وب  دنناتـسادمه و  شثیداحا  یتسـس  رد  ناروشناد  همه  هتفگ 

تسا .  يزاس 
7 و 4 396  بیذهتلا 13 /  بیذهت   2 لادتعالا 240 /  نازیم 

دنا هدرک  وگزاـب  وا  ناـبز  زا  حرطم  رـشب و  رفعج و  هک  يا  هدـیهوکن  ياـه  شرازگ  نیا  هتفگ  دـمحا  یماـش : نمحرلا  دـبع  نـب  مساـق  - 4
مـساق ندرگ  هب  ار  نآ  دـمحا  هتفگ  مرثا  دـنا و  هتخادـنا  مساـق  ندرگ  هب  ار  نآ  نتخاـس  قثوم ، ناـیوار  هک  تسا  يدنـسپان  ياـه  شرازگ 
مزادنا یمن  مساق  ندرگ  هب  زج  ار  هانگ  نیا  نم  دیوگ  دـمحا  هتفگ : ینارح  منیب و  یمن  مساق  مشچ  زا  زج  ار  راک  نیا  نم  هتفگ  هتخادـنا و 

هباحص نابز  زا  لضعم  ياه  شرازگ  وا  هتفگ  نابح  نبا  تسا و  هدیهوکن  وا  ثیدح  هتفگ  یبالغ  و 
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 8  / 323 بیذهتلا بیذهت   2 لادتعالا 34 /  نازیم  هدرک .  وگزاب 
هریجنز رد  دـنا و  هدرک  شرازگ  ار  نآ  یناربـط  دـمحا و  دـسیون  یم  هدروآ و   - 9  / 59 دئاوزلا -  عمجم  رد  یمثیه  ار  هدـش  دای  ثیدـح 
تـسا تسـس  ود  نـیا  ياـه  شرازگ  دـنیوگ  یم  هـمه  هـک  مـینیب  یم  ار  یناـهلا  دـیزی  نـب  یلع  داـیز و  نـب  حرطم  ماـنشرازگ  ناـیجنایم 
دیرگنب تساهدروآ  نآ  یتسـس  رب  لیلد  ار  نآ  نتم  زین  یمثیه  و  يدید .  هک  شرازگ  نایجنایم  هریجنز و  زور  لاح و  دوب  نیا  دیوگینیما :

دئاوزلا ج 9 ص 59  عمجم  هب 

رکبوب هب  دیشروخ  لسوت 

، مدیسرپ ار  نآ  فوسک  تلع  مداد و  مالسنآ  هب  نم  دندرک  هضرع  نم  رب  ار  دیـشروخ  یتح  زیچ  همه  جارعم  بش  رد  تفگ  ص )  ) ربمایپ
نم درب و  یم  ارم  دهاوخب  ادخ  اج  ره  هک  هداهن  ینادرگ  خرچ  يور  رب  ارم  یلاعت  يادخ  تفگ : ات  دروآرد  نخـس  هب  ار  نآ  یلاعت  يادـخ 
نم هاگنآ  دنک  یم  نوگنرـس  ایرد  رد  دزادنا و  یم  ریزب  ارم  هدندرگ  خرچ -  ماگنه  نآ  مرگن و  یم  شیوخ  رد  ینیبدوخ  مشچ  اب  هاگهگ 

هب لسوت  اب  نم -  سپ  تفگ  تسار  تفگ  تسار  دیوگ  يرگید  هناگی و  يادخ  هناگی  يادخ  دیوگ  ناش  یکی  هک  منیب  یم  ار  سک  ود 
هکنآ دیوگ : یم  دنتـسیک  ودنآ  اراگدرورپ  میوگ  یم  هاگنآ  دناهر و  یم  فوسک  زا  ارم  ات  مرآ  یم  یلاعت  يادخ  هاگردـب  يور  ود -  نآ 
تسا .  ض )  ) قیدص رکبوبا  وا  تفگ  تسار  تفگ  تسار  دیوگ  هکنآ  تسا و  ص )  ) دمحم متسود  اتکی  يادخ  اتکی  يادخ  دیوگ  یم 

 2 سلاجملا 184 /  ههزن 
هرابرد ات 117 رد ص 113  ام  نایرگون -  هچ  اهنآ و  ناینیـشیپ  هچ  مناوخ -  یم  يروادـب  ارناسانـش  رهپـس  اهنت  شرازگ ، نیا  هرابرد  نم 

میتخادرپ . یسررب  هب  نآ  هرابرد  یگدرتسگ  هب  هدرک و  وگتفگ  دراد  دوخ  تشپ  هب  ار  دیشروخ  هک  يا  هدندرگ  خرچ 

هحفص 189 ] ] 

نآ رطاخب  دیـشروخ  نتفرگ  هک  دنبایرد  دنریگب و  نآ  زا  راشرـس  یـشناد  دـنهن و  شهوژپ  هب  ار  شرازگ  نیا  زین  ناسانـش  رهپـس  شاک  يا 
نمادب ندز  گنچ  اب  سپـس  دننکفایم و  ایردب  ار  وا  شنداد  رفیک  يارب  درگن  یم  شیوخ  رد  ینیبدوخ  هدـید  اب  دیـشروخ  نوچ  هک  تسا 

یگتفرگهام فوسخ و  زار  هک  درایب  ار  رگید  یـسک  رگنـشور ، هدنیآ  هک  دیاش  و  دوش .  یمنایامن  هرابود  دبای و  یم  نایاپ  شرفیکرکبوب 
ياه لاوس  هوبنا  اجنیا  هزاتو  درآ .  مهارف  يرگید  یپ  زا  یکی  حـیرفت  تهزن و  هلیـسو  سلاجم  اه و  نمجنا  يارب  دزومایب و  مدرم  هب  زین  ار 

تسه  مه  يرگید 
هدوب هک  رکبوبدلوت  زا  شیپ  نیاربانب  تسا  اهنت  رکبوب  یگدنز  نارود  صاخ  هن  سب و  تسا و  تمانیا  صوصخم  هن  یگتفرگ  باتفآ  - 1
باتفآ يو  زا  سپ  وازا و  شیپ  تخادرپ و  دهاوخ  مهم  نیا  هب  هکوا  ندرم  زا  سپ  و  هدرک ؟ یم  تفگ "  تسار  تفگ  تسار  هک "  تسا 

هدشیم ؟ هک  نمادب  تسد 
رد مشچشیپ و  دوـخ و  ياـج  ناـمه  رد  اـیآ  هداد ؟ یمماـجنا  اـجک  ار  راـک  نیا  تفگ "  تسار  تفگ  تسار  هتفگ "  یم  هک  رکبوـب  - 2

هبترم کی  وا  ای  هدینـش  یم  ار  وا  يادص  هتـشاد  هک  يزاجعا  هب  يو  زا  شايرود  همه  اب  باتفآ  هدرکیم و  نینچ  مدرم  ياه  شوگ  لباقم 
نآ دوخ  تداع  قراخ  اب  هدـش و  یم  رـضاح  تفای  ناوتن  ار  نآ  زرم  ياهنارک  چـیه  رد  هک  ایرد  نامه  رد  هدز و  یم  شبیغ  مدرم  ناـیم  زا 
یم دوخ  واهک  مه  دیاش  دـننک ؟ لقن  وا  زا  یئاهراکنینچ  هک  دـشن  مه  رابکی  یتح  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  هدومیپ ؟ یم  ار  تفاسم  همه 
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یم ار  یلاثم  یبلاک  هدنامیم و  شیاج  رـس  دوخ  دیاش  ای  تسا ؟ وا  دوخ  هک  درادنپ  ات  هداهن  یم  مدرم  نایم  ار  دوخ  یلاثم  دبلاک  یلو  هتفر 
؟ هتفرگ یم  یضوع  يو  دوخ  اب  ار  نآ  دیشروخ  یهتنم  هداتسرف 

راچد ات  تسه  نآ  رد  زین  اه  يدـب  هب  هدـنهدنامرف  ناور  ایآ  یلو  تسا  رادروخرب  یناحور  یگدـنز  يا  هنوگ  زا  دیـشروخ  هک  میتفرگ  - 3
رفیکنامه راچان  دنک  یهانگ  نانچ  هک  راب  ره  دنیب  یم  هک  نیا  اب  دشاب  هتشاد  یناور  نینچ  هک  ضرف  رب  مناد و  یمن  نم  ددرگ ؟ ینیبدوخ 

ینعی درآ ؟ یم  اجب  ار  هانگ  نامه  مه  زاب  ارچ  سپ  دنیبب  دیاب  ار 

هحفص 190 ] ] 

؟ دریگ یم  رـس  زا  ار  هانگ  دوش و  یم  هریچ  وا  رب  سوه  درب و  یمداـی  زا  ار  رفیک  هراـبود  دـنک و  یم  هبوت  ندرک  هاـنگ  راـب  ره  زا  سپ  اـیآ 
، دوش یم  رارکت  یمه  ناهج  نایاپات  هک  درمـش  یئاه  هدـیدپ  زا  دـیاب  ار  نآ  تفرن و  ناـیم  زا  جارعم  بش  زا  سپ  فوسکهک  تسا  ملـسم 

ردهکنآ اب  دـنک و  رارکت  یپ  رد  یپ  ار  دوخ  هانگدراد  میمـصت  هک  تسا  هدرک  ربخ  ار  ص)  ) ادـخ لوسر  بش  نآ  رد  دیـشروخ  ایوگ  سپ 
مناد یمن  نم  دنک  یم  هبوت  یتسارب  یک  راکهنگ  هدیمهف و  دوجوم  نیا  نونکا  دریگ .  رـس  زا  ار  نآ  زاب  دـنیب  یم  رفیک  راب  ره  فوسک  ره 

مه نیا  لاح  رهب  مناد و  یمن  نم  دناوت ؟ یم  ایآ  دهد .  خـساپ  ار  اه  شـسرپ  نیا  هک  تسا  سلاجملا  ههزن  هدنـسیون  يروفـص  ندرگ  رب  و 
هدننک .  رک  روک و  یتسود  یشارت و  تلیضف  رد  یئوگفازگ  زا  دوب  رگید  يا  هنومن 

ناوید نایم  زا  رومام  یگس  هدام 

شیاپ ياه  قاس  زا  دمایب و  يو  نارای  زا  يدرم  هک  میدوب  هتـسشن  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  ام  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  کلام  نب  سنا  نابز  زا 
وا دیزگب  ارم  داتفا و  قفانم  نالف  گس  هدام  هب  مراذـگ  نم  ص )  ) ادـخ لوسر  يا  تفگ  تسیچ  نیا  دیـسرپ  ص )  ) ربمایپ تخیر  یم  نوخ 
زا یلوا  نآ  دـننام  هکیلاح  رد  دـمایب  يو  نارای  زا  رگید  يدرم  نآ  زا  سپ  یتعاس  تسـشنب  ص )  ) ربمایپ ربارب  رد  يو  نیـشنب  تفگ  (ص )
ارم داتفا و  قفانم  نالف  گس  هدام  هب  مراذگ  نم  ص )  ) ادـخ لوسر  يا  تفگ  تسیچ  نیا  تفگ  (ص ) ربمایپ تخیر  یم  نوخ  شیاه  قاس 
ره دنتساخرب و  همه  سپ  میشکب  ارنآ  میورب و  گس  هدام  نآ  غارس  هب  مه  ابات  دیزیخرب  تفگ  شنارای  هب  تساخرب و  ص )  ) ربمایپ دیزگب 

رارق ص )  ) ادخ لوسر  ربارب  رد  گس  هدام  شدننزب  اهریـشمش  اب  دنتـساوخ  دندیـسر و  نآ  کیدزن  نوچ  تشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  کی 
ار درم  ود  نیاارچ  سپ  تفگ  مراد  نامیا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  نم  هک  شکم  ارم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  زیت  دـنت و  اویـش و  نابزب  تفرگ و 

روتسد مناوید و  زا  یگس  هدام  نمادخ  لوسر  يا  تفگ  يدیزگ 

هحفص 191 ] ] 

یم هچ  گس  هدام  هک  دیونـش  یمن  درم  ود  يا  ناه  تفگ  ص )  ) ربمایپ مزگب  ار  وا  دـهد  مانـشد  ار  ض )  ) رمع رکبوب و  سک  ره  هک  مراد 
یکلام ص 150  يدیبع  زا  قیقحتلا  هدمع  مینک .  یم  هبوت  راک  نیا  زا  لج  زع و  يادخ  هاگرد  هب  ام  ادخ  لوسر  يا  يرآ  دنتفگ  دیوگ 

نآ عفد  يارب  هک  اجنآ  ات  هدومن  یـشنم  گرزب  يدرمیاپ و  يروالد و  رایـسب  هچ  دربن  نادیم  رد  گس  هدام  نیا  هک  ار  یتسار  دیوگ  ینیما 
ای ؟ هدنرد ریش  ای  هدوب  گس  نآ  یتسار  ایآ  دنزاتب .  نآ  رس  رب  هدیشک  ياهریـشمش  اب  وا  نارای  دوش و  گنج  هدامآ  ص )  ) ادخ لوسر  دیاب 

هنرو دندوب  هباحص  ياهوسرت  زا  دیزگ  ار  ناشیا  گس  هک  نت  ود  نآ  منک  یم  نامگ  نارواگنج ؟ زا  كانمهس  يرگشل  ای  ریلد ؟ ریش  هدام 
ناگس .  هب  دسر  هچ  دنتشادن  مه  ار  ناریش  ياورپ  ناشاریلد 
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داب هب  ار  رکبوباه  هدـنیآ  رد  ربمایپ و  راگزور  زا  سپ  وراگزور  نامه  رد  هک  مه  ار  يرگید  نادرم  اـت  گـس  هداـم  نیا  دوب  اـجک  یهگناو 
دـشاب هدامآ  قیقحتلا  هدمع  هدنراگن  کنیا  دنک ؟ سراپ  ناشارب  یتح  ای  دزگب  ار  نانآ  یگـس  هک  دـشن  هدـید  ارچ  دـنیبب و  دـنتفرگ  مانـشد 

تسج .  دیاب  هیاپ  یب  ياهرادنپ  نایم  رد  اهنت  ار  يو  شرازگ  هریجنز  هکنآ  زا  هتشذگ  اه ، شسرپ  نیا  یسررب  يارب 
ار ناشیا  يا  هزیگنا  هچ  دروآ  نخس  هب  يزیت  يدنت و  یئاویش و  اب  ار  گس  نآ  ادخ  دندید  دندوب و  رضاح  زور  نآ  هک  يا  هباحـص  هزات  و 
و تساناوارف -  تیاور  لقن و  يارب  هزیگنا  ار  یثداوح  نینچ  هکنآ  اب  دـننامب -  زاب  گرزب  تبقنم  نیا  رـشن  ويرگ  وگزاب  زا  اـت  درک  لـال 
رد ار  نآ  دنتـسناوت  هن  نارگـشهوژپ  هک  دننک  شومارف  ار  نآ  لقن  ناراگن  تشذگرـس  ثیدـح و  نایاوشیپ  ناظفاح و  هک  دـش  بجوم  هچ 

يرگوگزاب هب  هک  یئاه  باتک  رد  هن  دـنبایب و  هدرتسگ  ياـه  هماـن  تشذگرـس  اـه " و  هماـن  تبقنم  اـه " و "  حیحـص  اـه و "  دنـسم "  "

دزـشوگ يدیون  نوچمه  ار  نآ  دمایب و  يدـیبع  تشذـگ  هک  زارديراگزور  زا  سپ  ات  دزادرپ ؟ یم  ربمایپياه  هناشن  لئالد و  تازجعم و 
تسب .  کلام  نب  سنا  رب  ار  غورد  نیا  درک و  رکبوب  رابت 

هحفص 192 ] ] 

دیاش تسا . . . ؟ هنوگ  نیمههب  یفاب  تلیضف  رد  یئوگفازگ  ایآ 
رب ص )  ) وا يوگتسار  نادنزرف  زا  یـسک  ای  گرزب  ربمایپ  ياعدب  ار  اه  نآ  ادخهک  تسه  هدنرد  ناریـش  رگراکـش و  ناگـس  ار  ادخ  يرآ 

رد ج 1 ص 26 شناتساد  هک  دینادرگ  هریچ  بهل  یبانب  بهل  رب  مرکا  ربمایپ  نیرفنب  ادخ  هکدوب  یگس  هلمج  زا  دزاس  یم  هریچ  نانمـشد 
هریس رد  یبلح  تفرگرب و  ار  هبتع  رس  ص )  ) ادخ لوسر  نیرفن  هب  تشذگ  اجنامه  رد  هچنانچ  زین  هکدوب  یگـس  هلمج  زا  تشذگ و  ط 2 

رد یئاه  هدورـس  هفوک  رد  سک  نـالف  نیا  دـنتفگ  ار  يو  هک  داد  يور  قداـص  رفعج  يارب  زین  نآ  ریظن  و   -: 1  / 310 دسیون -  یم  هیوبن 
ناوخب تفگ  يرآ  تفگ  يراد  رطاخ  رد  ار  اه  نآ  زا  يزیچ  ایآ  دیسرپ  هدنیوگ  زا  دناوخ .  یم  مدرم  يارب  تیب -  لها  ینعی  امـش -  وجه 

دناوخ : نینچ  وا 
میدرک رادرب  امرخ  تخرد  هنت  رب  ار  دیز  امش  يارب  "

دوش . رادرب  امرخ  تخرد  هنت  رب  يدهمچیه  هک  میدیدن 
دیدرک سایق  نامثع  هب  ار  یلع  يدرخیب ، زا  امش 

 . " تسا رت  كاپ  رتهب و  یلع  زا  نامثع  هکنآ  اب 
درم نآ  نوچ  سپ  نک ، هریچ  وا  ربار  دوخ  ناگس  زا  یگس  دیوگ  یم  غورد  رگا  ایادخ  تفگ  تشادرب و  دوخ  تسد  ود  رفعج  ماگنه  نیا 

دنک .  یم  دنلب  ار  دوخ  ياپ  ندرک  لوب  ماگنه  گس  نوچمه  هک  دیمان  گس  ارریش  يور  نیا  زا  دیردب و  ار  وا  ریش  دشنوریب 
قشمد و هب  يور  اهنت  هدـیرب و  همه  زا  هک  تسا  یناگدنیارـس  زا  یکی  مشچ و  کـی  میکح  ناـمه  دـش  هدـیرد  هک  يرعاـش  دـیوگینیما :
زا رد ج2 ص 197 ط 2  هچنانچ  هکنیا -  رگم  دنا  هتفریذـپ  ار  نآ  یتسرد  همه ، هک  تسا  یئایاضقزا  وا  ناتـساد  نیا  دوب و  هدروآ  نایوما 

نیا منک  یم  نامگ  نم  هدوب و  رفعج  نب  هللا  دبع  هدرک  نیرفن  درم  نآ  رب  هک  یـسک  دسیون ، یم  ءابدالا  مجعم  رد  تشذـگ .  باتک  نیمه 
هللا دبع  وبا  هملک  هدروختسد  مان 

هحفص 193 ] ] 

هدوب . نآ  راوازس  هک  هدروخ  یسک  ناجب  هدمآ و  ردب  يدرم  هتسیاش  نابز  زا  نیرفن  هک  تروص  رهب  دشاب و  رفعج 
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شنارادتسود يارب  رکبوب  ناغمرا 

ام اب  رگیدیـسک  مدوب و  هتـسشن  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  نم  تفگ  ض )  ) یلع تفگ  هک  دـنا  هدروآ  سابع -  نبا  زا  وا  و  همرکع -  نابز  زا 
ماقم ادخ  دزن  نانآ  همه  زا  تمایق  زور  هک  مناسانشب  وتب  ار  یتشهب  ناریپ  رورـس  یهاوخ  یم  یلع  تفگ  واسپ  لج  زع و  يادخ  رگم  دوبن 

دناهدنیآ .  درم  ود  نیا  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  يا  وت  ناجب  يرآ  متفگ  دنراد ؟ رتدنلب  یتلزنم  و 
ياپ ات  دنکفا  یناشیپ  رب  نیچ  هاگنآ  دز و  يدنخبل  (ص ) ادخ لوسر  مدید  سپـس  مدید  ار  ض )  ) رمع رکبوب و  مدرک  هاگن  نم  تفگ  یلع 

یناشیپ رب  نیچ  سپـس  يدز و  دنخبل  ام  يور  رب  میدش  کیدزن  هفینحوب  يارـس  هب  ام  نوچ  ادخلوسر  يا  تفگ  رکبوب  دـنداهن  دجـسم  هب 
دروخرب امش  هب  سیلبا  دیدیسر  هفینحوب  يارس  رانکهب  امش  نوچ  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  دوب ؟ ببـس  هچ  ار  نیا  ادخ  لوسريا  يدنکفا ،

مه نم  یلو  دندینش  یمن  ار  شنخس  دیدید و  یمن  ار  وا  امش  تشادرب ، نامسآ  رب  ار  دوختسد  ود  ره  سپس  تسیرگن و  امش  يور  رد  و 
ود نیا  يوربآهب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادـخ  راب  تفگ  یم  درک و  یم  اـعد  هک  مدینـشیم  ار  شنخـس  مه  مدـید و  یم  ار  وا 

نمـشد ار  ام  هک  تسیک  ادخ  لوسر  يا  تفگ  رکبوب  نکن  هجنکـش  يا  هدرک  هدامآ  ناشنانمـشد  يارب  هک  ياهجنکـش  هب  ارم  دنگوس  درم 
رکبوبا يا  يرآ  تفگ  میدرک  فارتعا  نآ  هب  يدروآ  نایناهج  يادـخ  دزن  زا  هچنآ  میدرک و  يرای  وت  هب  میدـیورگ و  وتب  ام  هکنآ  اب  دراد 

تـسردان يا  هنوگ  هب  ار  نآرق  دـننک و  یم  ضفر  درط و  ار  قح  دـنیوگ ، نایـضفار  ار ، ناشیا  هک  دـنوش  راکـشآ  یهورگ  نامزلا  رخآ  رد 
یمارگ باتک  رد  ار  نانآ  لج  وزع  يادخ  دنیامن ، یم  لیوات 
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ار وا  ادخ  درادنمشد  ار  ام  هکیـسک  ادخ  لوسر  يا  تفگ  وا  دننادرگ  یم  نآ  یناعم  زا  ار  اه  هملک  دیوگ : یم  هک  هدرک  دای  اجنامه  دوخ 
هب ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  ناما  ادـخ  زا  دـنک -  شتنعل  یلاعت  يادـخ  هک  سیلبا -  هک  سب  نیمه  تیارب  رکبوبا  تفگ  دـهد  یم  يرفیک  هچ 

یلو دراد  نمـشد  ار  اـم  هک  تسا  یـسکرفیک  نیا  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ  دـنکن  رفیک  هدرک  هداـمآ  امـش  نانمـشد  يارب  هک  تسا  يرفیک 
ض)  ) رکبوب دـیهدب  نانآ  هب  ناتاهراک  زا  یناغمرا  امـش  دوخ  دـیاب  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  تسیچ  دراد  تسود  ار  ام  هک  یـسک  شاداپ 
هب رمع  نایاپ  اتما  یناملـسم  زاغآ  زا  ار  میاهراک  همه  شاداـپ  زا  هک 1/4 مریگ  یم  هاوگ  ار  وا  ناگتـشرف  ادخ و  نم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ 

یلع دیـسیونب .  ناتدوخ  طخب  ار  نیا  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  روط ، نیمه  زین  نم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  ض )  ) رمع منک  یم  ادـها  ناـنآ 
تشون : وا  سیونب  تفگ  وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تفرگبيا و  هشیش  یتاود  رکبوب  تفگ : ههجو  هللا  مرک 

هک متفرگ  هاوگ  ار  رـضاح  ناناملـسمهمه  وا و  لوسر  ادخ و  نم  هک  هفاحق  یبانب  قیتع  ادخ -  هدنب  دـیوگ  نینچ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
و دـنراد .  تسود  ناهج  نیا  یناگدـنز  رد  ارم  هک  یناسک  هب  مدیـشخب  رمع  نایاپ  ات  ما  یناملـسم  زاغآ  زا  ار  میاهراک  همه  شاداـپزا   1/4

متشاگن . نیمه  يارب  زین  ار  طختسد  نیا 
لوسر يا  تفگ  دمآ و  دومرف  ع )  ) لیئربج تفای  تغارف  شراگن  زا  ملقنوچ  تشاگنب و  ار  نآ  دننام  تفرگب و  ارهمان  رمع  سپـس  تفگ :

ادخ لوسر  هدب .  دـنا  هتـشون  تتـسود  ود  هچنآ  دـیوگ : یم  دراد و  یم  هژیو  ارت  مارتحا ، ودورد  اب  دـناسر و  یم  مالـس  ارت  راگدورپ  ادـخ 
ار وا  ص )  ) ادخ لوسر  تشگرب و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  سپسو  درب  نامسآ  هب  تفرگب و  ار  نآ  لیئربج  تسا  نیمه  نآ  تفگ : (ص )
شرع و نالماح  درک و  یهاوگ  ار  نآهنیمز  زین  ادخ  هک  تسا  یلاعت  يادخ  دزن  نآ  تفگ  تسا ؟ اجک  نم  زا  یتفرگ  هچنآ  لیئربج  تفگ 

رکبوب و ات  دوب  دهاوخ  نم  دزن  نآ  تفگ : یلاعت  يادخ  تفرگ و  یهاوگب  زین  ار  لیفارسا  لیئاکیمو و  نم 
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دننک .  افو  دنداد  هک  يا  هدعو  هب  تمایق  زوررد  رمع 
 105 یکلام ص 107 -  يدیبع  زا  قیقحتلا  هدمع 

اریز منک  زارد  نخـس  دنام  یم  يرادنپ  ياه  هصق  نایارـسناتساد و  ياه  هناسفا  هب  هک  تیاور  نیا  هئطخت  رد  مهاوخ  یمن  نم  دیوگ : ینیما 
شا .  یتسردان  رب  تسا  نیتسار  یهاوگ  نآ  زا  یشخبره 

ادخ لوسر  هب  هک  منک - یم  ارچ  نوچ و  تشذگ  جرد 5 ص 313 ط 2  هچنآ  رب  نداهن  تشگنا  اب  درمریپ  ود  نآ  یگدروخلاس  رد  هن  نم 
هک تشذگ -  دـلج  نیمه  زا  ات 121  رد 119  هچنآ  ندیـشک  شیپ  اـب  هن  و  يراد -؟ یم  تسود  ار  درمریپ  ود  نیا  یلع  هـتفگ : دـنا  هتـسب 

هچنآ ندـینادرگ  زیوآ  تسد  اب  هن  و  لیلخ -  میهاربا  وا و  رگم  تسین  شیر  بحاـص  سکچیه  اـجنآ  تسه و  یـشیر  تشهب  ردار  رکبوبا 
هک تشذگ -  ات 162  رد ص 143  هچنآ  رب  نتـشاذگ  تشگنا  اب  هن  دیـسوب و  یمار  رکبوب  شیر  ادخ  لوسر  هک  تشذـگ -  رد ص 119 
هک تشذگ  ات 164  رد ص 162  هچنآ  ندیـشک  شیپ  اب  هن  و  ناوج -  ربمایپ  دوب و  درمریپ  رکبوب  هنیدـمب  ص )  ) ربماـیپ ندـیچوک  زور  رد 

ربمایپ نارای  نیرت  هدروخلاس  وا  هک  تشذگ  هرامـش 13  لیذ  رد  هچنآندـینادرگ  زیوآ  تسد  اب  هن  و  هدوب -  رتگرزب  مه  ربمایپ  زا  رکبوب 
هدوب . 

يادـخ ربارب  رد  هک  دـشاب  یـسک  باذـع  زا  شیب  یتحدـیاب  ارچ  هکنیا  رمع و  رکبوب و  نانمـشدرفیک  نوماریپ  رد  وگتفگ  هب  مزادرپ  یمنو 
هتفای و تلهم  نیعم  تقو  زور  ات  هک  تسا  یناسک  زا  هتفات و  رـس  يو  نامرف  زا  هدـیزرو و  هنیک  وا  اب  هدومن  ییچپرـس  یـشکندرگ و  كاـپ 

درب .  یم  ردب  تسار  هار  زا  دزاس و  یم  هارمگ  ار  ادخ  ناگدنب 
یم هانپ  ادخب  هدش  هدامآ  ودنآ  نانمـشد  يارب  هک  یباذع  زا  سیلبا  هک  دـیامن  یم  تسرد  هنوگچ  هک  منک  یمن  ارچ  نوچ و  مه  نیا  رد  و 

ناگدروآ نامیا  همه  هک  يا  هنوگب  رگم  ای  هچ ؟ يارب  يرآ  رگا  دراد ؟ یم  تسود  ار  ودنآ  دوخ ، رگم  درب ؟
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نانمشد رفیک  زا  دوخ  هک  نیا  اب  دراد  وا  يارب  يا  هدیاف  هچ  و  هچ ؟ يارب  اعد  سپ  دراد ؟ یم  نمشد  زین  ار  ودنآ  دراد  یم  نمـشد  ار  ادخب 
دیامن .  یم  قیوشت  ود  نآ  اب  ینمشدب  ار  مدرم  هشیمه  دراد و  یم  نمشد  ار  ودنآ  دوخ  تسا و  هاگآ  ودنآ 

زا ناملسم  تما  ودنکشب  ادابم  دوش  یمن  زارد  هدش  هتشاگن  نآ  هب  يرادنپ  ناغمرا  نآ  دنـس  هک  يا  هشیـش  تاود  نآ  يوس  هب  زین  ما  هماخ 
دنامب .  هرهب  یب  نارگ  هشوت  نآ 

نالماح لیفارـسا و  لیئاکیم و  وا و  یحو  نیما  ادخ و  هک  یئاه  یهاوگ  همه  نآ  هک  مسرپ  یمن  روآ  هدنخ  نانخـس  نآ  نارگـشرازگ  زا  و 
یتیمها هچ  دیامن و  طایتحا  اه و  يراک  مکحم  نانچ  دنـس  نآ  نتـشون  رد  هک  زاین  هچ  ار  كاپ  يادـخ  هدوب و  هچ  يارب  دـنا  هدومن  ضرع 

دننک .  افو  دنا  هتفگ  هچنآ  هب  تمایق  زور  رد  رمع  رکبوب و  ات  درادهگن  دوخ  شیپ  ارنآ  ادخ  هک  تسا  هتشاد 
اب دندرک  یمن  دای  نرق 11 -  یکلام -  يدـیبع  راگزور  ات  ار  رکبوب  گرزب  تبقنم  نیا  ثیدـح  ناظفاح  نایاوشیپ و  ارچ  هک  میوگ  یمنو 

يراگتـسر و یئاهر و  هچنآ  هب  تسا  تما  یئاـمنهار  مه  درمریپود و  نآ  نارادتـسود  يارب  تسا  یگرزب  دـیونمه  نآ ، يـالبال  رد  هکنآ 
غیرد مدرم  هـب  تاریخ  هـمه  نـیا  ندـناسر  زا  نارادـساپ  هـمه  نآ  ارچ  تـسا و  نآ  رد  ودــنآ -  ياـهراک  زا  هب 1/4  ناشیا  نتفاـی  شاداـپ 

داد ؟ ول  ار  همه  يدیبع  دندیرزو و 
رد نآرق  دوخ  زا  هدرمـش  نایـضفار  هرابرد  ناتـساد  نیا  رد  هک  ار  همیرک  هیآ  ینعم  اـت  دـیئایب  نم  اـب  نونکا  یلو  مسرپ  یمن  ار  اـه  نیا  نم 
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دراد : دوجو  نآ  ياج  ود  رد  هک  میرایب 
هیآ 46 ءاسن  هروس  میدرک  ینامرفان  میدینش و  دنیوگ  یم  دننادرگ  یم  نآ  یناعم  زا  ار  اه  هملک  دنراد  دوهی  نید  هک  اه  نآ  زا  یضعب  - 1

تاکز دیتشاد و  اپب  زامن  رگا  میامـش  اب  نم  تفگ  ادـخ  میتخیگنارب و  بقارم  هدزاود  اهنآ  زا  تفرگ و  نامیپ  لیئارـسا  نارـسپ  زا  ادـخ  - 2
نم ناگداتسرفب  دیداد و 
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تـسا ناور  نآ  رداه  يوج  هک  اه  تشهب  رد  مناشوپ و  یم  ار  امـش  ناـهانگ  دـیداد  وکین  یماو  ار  ادـخو  دـیدرک  ناـشتیوقت  دـیدیورگ و 
ناشیاه لد  میدرک و  ناشتنعل  ناش  ینکـش  ناـمیپ  يازـسب  تسا و  هدرک  مگ  هار  ناـیم  دوش  رفاـک  نیا  زا  سپ  هک  ره  منک و  یم  ناـتلخاد 

هیآ 12 و هدئام  هروس  دنا  هدرب  دای  زا  ار  یتمـسق  دنا  هداد  ناشدنپ  نادب  هچنآ  زا  دننادرگ و  یم  نآ  یناعم  زا  ار  اه  هملک  ات  میدرک  تخس 
 13

ادخ مالک  رد  لیئارسا  ینب  نایدوهی و  فیرحت  ناونعب  میکح  نآرق  صن  ردار  هچنآ  هک  یئآ  یمن  تفگش  هب  دربتسد  فیرحت و  نیا  زا  ایآ 
رود ص)  ) ادخ لوسر  زا  دیازب .  ار  نانآ  اهدعب  دـیاب  راگزور  ردام  دـندوب و  هدـماین  دوجوب  زونه  هک  هداد  تبـسن  یناسک  هب  تسا  هدرمش 

اه هاوخبلد  اه و  سوه  يزوت و  نیک  ياه  هاـگترپ  رد  هک  دـنا  هدروآ  ناـبز  رب  یناـسک  ار  اـه  نیا  دـشاب و  هتفگ  ینانخـس  ناـنچ  هک  تسا 
هداتفا تسار  هار  هب  وهدرک  يوریپ  راکتسرد  ربمایپ  زا  هک  دنا  هتسب  نانموم  زا  یهورگ  هب  ار  اه  یتشز  نیا  دنا  هدمآ  دندوب و  هدش  نوگنرس 

 . تسا هتفای  هار  تسار  هار  هب  هک  یتسار  دنز  گنچادخ  نیدب  هکنآ  دنا و  هتفای  هار  هدوتس  يادخ  هار  هب  هتفای و  هار  هزیکاپنانخس  هب  دنا و 

نیسوق باق  رد  رکبوبا 

وا یساره  دوب  رتمک  ای  نامک  ود  هزادنا  هب  یلاعت  يادخ  برق  هاگراب  ات  هک  دیسر  یئاج  هب  نوچ  ص)  ) ربمایپ هک  دیـسر  نانچ  امب  شرازگ 
درک .  ادیپ  یسنا  شتسود  ياوآ  هب  وتفرگ  مارآ  شلد  دینش و  ار  ض )  ) رکبوب ياوآ  هک  تفرگ  ار 

ض)  ) وا هژیو  هک  تسا  قیدص  رکبوب  تامارک  زا  یکی  نیا  هتفگ  هدروآ و  قیقحتلا  هدـمع  زا  رد ص 154  یکلام  يدیبع  ار  الاب  شرازگ 
دشاب .  یم 

هب اهنت  واهک  هدوب  نیا  زج  رگم  هدوبن و  راگدرورپ  هاگراب  رد  ص )  ) وا رگم  هچ ؟ زا  یمرگلد  نآ  هدوب و  هچ  يارب  ساره  نآ  دیوگ : ینیما 
یتقو هنوگچ  سپ  تشاد ؟ يو  هب  شیارگ  اه  هظحل  همه  رد  وا  كاپ  ناور  تفرگ و  یم  سنا  ادخ 
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اجنآ هب  ار  ص )  ) وا زج  یـسک  هک  كاپ  يادخ  هاگـشیپ  هب  تسا  هدوب  هاگیاج  نیرت  کیدزن  اجنآ  هن  رگم  دوش .  كانمیب  دبای  راب  اجنآ  هب 
نوچ تخوس  مهاوخ  شتآ  هب  میآ  رتارف  رگا  هتفگ  هدرک و  يراددوخ  زرم  نآ  هب  نداهن  ماـگ  زا  مه  نیما  لـیئربج  هک  اـجنآ  اـت  هدوبن  هار 

ایآ دریذپب .  ار  سدقا  ضیف  هک  دبای  یگدامآ  اتدز  وا  رب  یئادـخ  تسادـق  یکاپ و  زا  یگنر  دیـشکرب و  اجنادـب  ار  ص )  ) وا یلاعت  يادـخ 
شیوخ زا  ندمآرد  هب  هاگیاج  رد  ص )  ) وا ایآ  دناشن و  ورف  ار  نآرکبوب  ياوآ  هک  دوب  دـناوت  یـساره  ص )  ) وانوچمه یـسک  يارب  اجنآ 

ربمایپ لد  ادـخب  هن  دوش ؟ سونام  نارگید  زاوآ  هب  اـت  تسا  هتـشاد  تسا -  گرزبوا  هوکـش  هک  ادـخ -  يوس  هب  زج  مه  یهاـگن  مین  یتح 
هار نآ  هب  ار  رگید  شکچیه  سپ  هتفای  یم  شمارآ  شلد  يو  ياه  تمعن  هب  هتشاد و  سنا  وا  هب  هداد  یمن  هار  شیوخب  ار  ادخ  زج  (ص )
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قفا رد  ار  وا  هک  یتسار  هب  هداهنن ، لد  ود  يو  نورد  رد  يدرم  چیه  يارب  دنوادخ  دشاب و  هتـشاد  یئاپ  ياج  نآ  شمارآ  رد  ات  تسا  هدوبن 
هرابرد ربماـیپ  اـب  ارچ  درکن  بیذـکت  دـیدب  ار  هچنآيو  بلق  هدرک و  یحو  هچنآ  هدرک  یحو  دوخهدـنب  هب  هدـید و  گرزب  زادـنا  مشچ  و 

دـش و فرحنم  هن  تشگ و  هریخوا  هدـید  هن  رانک  تخرد  نیرخآ  هب  کیدزن  دـید  ار  وا  زین  رگید  رابکی  دـینک  یم  هلداجم  دـنیب  یم  هچنآ 
اب هک  اجنآ  ات  تفرگ  یم  شراگدرورپ  زا  ار  دوخ  شمارآ  هشیمه  وا  دـنمجرا  ناور  دـیدب و  ار  شراگدرورپ  گرزب  ياـه  هیآ  زا  ياهمش 
وت زا  وا  هک  درگرب  يا  هنوگ  هب  تراـگدرورپ  يوس  هب  هتفاـی  شمارآ  ناور  يا  دـنداد .  رد  ادـن  ار  يو  كاـپ  يادـخ  يوـس  زا  نخـس  نیا 

دنسرخ . يو  زا  وت  تسا و  دونشخ 
لئاضف زا  هدیرب -  شا  هریجنز  دنچ  ره  ار -  نآ  هک  دنا  هتـشاد  شوخ  یناوخرترب ، رد  نایوگفازگ  اما  تیعقاو  ملاع  رد  تیاور  جرا  زا  نیا 

دنرامشب .  هفیلخ 

نآ مشچ  شوگ و  نید و 

ص)  ) ادخ لوسر  زا  تفگ : هک  دنا  هدرک  شرازگ  ض )  ) نامی نبهفیذح  نابز  زا 
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هکنانچمه دنزومآ  مدرمب  ار  هتـسیاب  هتـسیاش و  ياهراک  ات  متـسرف  يوس  نآ  يوس و  نیاهب  ار  ینادرم  هک  ما  هدش  نآ  رب  تفگ  یم  مدینش 
متسین زاین  یب  ودنآ  زا  نم  تفگ  يا ؟ هنوگچ  رکبوب  رمع و  اب  شدنتفگ  داتسرف .  یم  اه  همانرب  نیمه  يارب  ار  نایراوح  میرم  رـسپ  یـسیع 

دننید .  شوگ  مشچ و  نوچمه  ودنآ  اریز 
وگزاب رعسم  نابز  زا  یندع  رمع  نب  صفح  اهنت  هک  تسا  یثیدح  نیا  هتفگ "  هدروآ و  كردتسم  رد ج 3 ص 74  مکاح  ار  شرازگ  نیا 

هدرمش .  هیاپ  یب  ارنآ  باتک  نیمه  هدرشف  رد  یبهذ  یلو  هدرک " 
تسا راگزاسان  روهـشم  حجار و  رابخا  اب  شثیداحا  رتشیب  هتفگ : يدع  نبا  تسین و  قوثودروم  رمع  نب  صفح  هتفگ : یئاسن  دیوگ : ینیما 
داـینب هدروآ  وا  اـهنت  هک  اریثیداـحا  تسین  اور  هدوـمن و  یم  نوـگرگید  ار  اـه  شرازگ  هریجنز  هک  هدوـب  اـه  نآ  زا  وا  هتفگ  ناـبح  نـبا  و 

: هتفگ یلیقع  تسا و  شزرا  یب  هتفگ  یـسیع  نب  کلام  تسین و  قوثو  دروم  هک  هدوبشنک  دب  يدرم  هتفگ : ینعم  نبا  میریگ و  لالدتـسا 
يوثیدـح هتفگ  دواد  وبا  تسا و  تسدـمه  دروآثیدـح  رـس  رب  هک  یئاهالب  رد  دامح  اب  وا  هتفگ  دـمحا  تسا و  لیطابا  شیاه  ثیدـح 

تسین .  دنمورین  كورتم ، تسا و  تسس  يو  ثیدح  هتفگ : ینطق  راد  تسا و  هدیهوکن 
هتفگ هب  هک  دشاب  وا  رگا  هدوبن و  یلیا  رانید  نب  رمع  نبا  صفح  وا  دنیوگ  هک  میریذپب  ار  یناسک  نخـس  هک  تسا  یتروص  رد  هزات  اه  نیا 
زادرپ غورد  يریپ  هتفگ : متاح  وبا  وتسا  رتهب  اه  نآ  ندرمش  فیعض  هدیهوکننتم و  رظن  زا  هچ  دنس  رظن  زا  هچ  شثیداحا  همه  يدع  نبا 

هتفگ یم  غوردوا  دیوگ : یجاس  هدرک و  لقن  هوای  یئاه  شرازگ  ناماما  لوغم و  نب  کلام  رعسمو و  هبعـش  نابز  زا  وا  هتفگ  یلیقع  هدوب و 
تشذگ .  دیاب  شثیداحا  رس  زا  هتفگ  مکاح  دمحا  وبا  و 

هحفص 200 ] ] 

یم ار  درم  ود  نآ  ربمایپ  ضرفب  رگا  هک  هدوب  هتـسیاش  هتـسیاب و  راـک  مادـک  متـسناد  یم  شاـک  يا  و  تیاور .  دنـس  زور  لاـح و  دوب  نیا 
يرگید لئاسم  زامن و  تایکش  ممیت و  هدج و  دج و  ثراو  هلالک  هرابرد  دنداد  یم  یئاوتف  هچ  و  دنزومایب ؟ مدرمب  دنتـسناوت  یم  هداتـسرف 
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رد دنتشاد  یخساپ  هچ  میدرک و  حرطم  یسراف  همجرت  زا  هدزیس  دلج  رد  ار  رگید  يا  هراپ  یبرع و  مشش  دلج  رد  ار  اه  نآ  زا  يا  هراپ  هک 
دندنام یم  رد  نآ  ياه  هژاو  ظافلا و  زا  يا  هراپ  مهف  زا  یتح  ودنآهکنآ  اب  دـندومن  یم  نآرق  تایآ  نوماریپ  مدرم  هک  یئاه  شـسرپ  ربارب 

هدیچیپ ؟ راوشد و  یناعم  هب  دسر  هچ 
هدمآ یم  رامـشب  نید  مشچ  شوگ و  ودنآ  یئانبم  هچ  رب  هدـش و  یم  هدروآربودـنآ  يرای  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  ياهزاین  هنوگچ  یهگناو 

هب ای  اهراکرد ؟ ناش  یلد  انیب  هب  ای  يداصتقا ؟ ياه  نارحب  رد  ناشاه  يزاب  لد  تسد و  نآ  اب  ای  اهدربن ؟ رد  ناشاه  يروالد  نآ  ابایآ  دـنا 
هب ماکحا  يارجا  یگتسباو  هب  ای  ودنآ ؟ هب  نآ  زکرم  رد  مالسا  توعدندوب  فوقوم  هب  ای  تنس ؟ نآرق و  هنیمز  رد  ناشدنمدوس  شناد  نآ 

هدب .  خساپ  سپس  ناوخب و  ار  اه  همان  تشذگرس  ود ؟ نآ 
نب دیلو  ياه  هتخاس  زا  دنتـسه  مالـسا  مشچ  شوگ و  نوچمه  رمع  رکبوب و  تیاور : نیا  هک  میدروآ  یـسدقم  نابز  زا  رد ج 5 ص 325 

تسا .  زاسربخ  لضف 
نم هب  تبسن  ود  نیا  تفگ "  ربمایپ  هک  هدروآ  رمع  رکبوب و  هرابرد  تسرد  يا  هریجنز  یب  یشرازگ   - 1  / 146 باعیتسا -  رد  رمع  وبا  و 
داد ربخ  ار  ام  دیعس  نب  شیعی  هللا  دبع  وبا  اریز  تسا ، فیعض  نآ  دانسا  دسیون  یم  هاگنآ  رس "  هب  تبـسن  دنتـسه  شوگ  مشچ و  نوچمه 

کیدفیبا نبا  هک  تفگ  ینارح  دمحم  نب  مالسلا  دبع  هک  تفگ  یبایرف  دمحم  نب  رفعج  هک  تفگ  ار  ام  هیواعم  نب  دمحم  نب  رکبوبا  هک 
و تفگ " . . . ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  شدج  زا  شردـپنابز  زا  بطنح  نب  هللا  دـبع  نب  بلطم  هکتفگ  نمحرلا  دـبع  نب  هریغم  هک  تفگ 
اب تسا و  تسـس  شیاـهشرازگ  هک  تسا  یمازح  ناـمه  زین  هدربماـن  نمحرلا  دـبع  نب  هریغم  درادـن و  يرگیددانـسا  نیا ، زج  هب  ربخ  نیا 

دسیونیم رد ج 1 ص 348  رمع  وبا  زاب  و  خلا )  ) تسا ات  ود  هدوب  يار  بحاص  ناهیقف  زا  هک  یموزخم  هریغم 
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شوگ مشچ و  ود ، نیا  رمعو " : رکبوب  هرابرد  ثیدح  نیا  هک  هدمآ   2 هباصا 299 /  رد  تسین و  راوتسا  تساهتفشآ و  ثیدح  نیا  هریجنز 
تسین .  راوتسا  وتسا  مهرب  مهرد  یثیدح  رمع  وبا  هتفگ  هب  دنتسه " 

دنـس یتسـس  تسا و  تسـس  ناشثیدح  ای  دنا  هتخانـشان  ای  هک  مینیب  یم  مهار  رگید  یجنایم  نیدنچ  مان  نآ  هدش  دای  دانـسا  رد  میوگ : یم 
بیذهتلا بیذهت  هدرمش  یمن  دنمورین  ار  نآ  مه  یئاسن  تسا و  شزرا  یب  دیوگ  نآ  هرابردنیعم  نبا  هکلب  تسین  هریغم  دوجو  رطاخب  اهنت 
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ادخ دزن  وا  هاگیاپ  رکبوب و 

ص)  ) ربمایپ دزن  هب  لد  درد  دـش  شا  هنـشت  یتخـس  هب  هک  دوب  روث  راغ  رد  ص )  ) ربمایپ اب  رکبوب  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  سابع  نبا  نابز  زا 
نیبگنا و زا  رتنیریش  مدیماشآ  یبآ  اجنآ  راغ و  ياهتنا  متفر  سپ  تفگ  رکبوب  وش  باریـس  راغ و  ياهتنا  ورب  تفگ  وا  هب  ص )  ) ربمایپ درب 

متفگ مهدن ؟ يدیون  ارت  رکبوباتفگ  يرآ  متفگ  يدیشون  دیسرپ  متشگزاب  ص )  ) ربمایپ دزن  سپس  گشم .  زا  رتوبشوخ  ریش و  زا  رتدیپس 
ات دومرفب  دوب  هتـشامگ  تشهب  ياه  يوج  يراذـگ  راک  هب  هک  ار  يا  هتـشرف  یلاعت  كرابت و  يادـخ  یتسار  هب  تفگ  ادـخ  لوسريا  ارچ 

یهاگیاپ نینچ  ادخ  دزن  ارم  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ  دـشونب  نآ  زا  رکبوب  ات  دـشکب  راغ  نیاياهتنا  هب  سودرف  تشهب  يوج  زا  يا  هتـشر 
کین راک  ربمایپ  هزادنا 70  هب  یسکرگا  تخیگنارب  ربمایپ  هب  یتسار  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  نآ .  زا  رترب  يرآ و  تفگ  ص )  ) ربمایپ تسه 

دیسر  دهاوخن  تشهب  هب  شیاپ  دریگ  نمشد  ارت  یلو  دشاب  هتشاد 
لوصولا ص 114 هاقرم   1 هرضنلا 71 /  ضایرلا 
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رد دنا  هدیدن  ار  نآ  ناراگن ، تشذگرـسو  خیرات  نایاوشیپ  ثیدح و  ناظفاح  هکنآ  اب  دوب  دناوت  تسرد  تیاور  نیا  هنوگچ  دـیوگ  ینیما 
دنا هتفای  یم  دوخ  يور  شیپار  نآ  ربخ  رگا  سپ  هدوب ؟ نآ  رد  یگرزب  هزجعم  كرتس و  شرازگ  نانچ  هکیلاح 
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 " زا کیچیه  رد  هن  ات  دنا  هدیـشوپ  مشچ  نآ  زا  ارچ  دـنا  هتـشاد  وا  ياه  هزجعم  دـمحم و  توبن  رب  لیالد  يروآدرگ  هب  هک  یمامتها  نآاب 
دراـیب و  - 1  / 187 صیاصخلا -  رد  ار  نآ  یطویـس  اهنت  اه و  هماـن  تشذگرـس  زا  کـیچیه  رد  هن  دوش و  تفاـی  ثیدـح "  ياـه  لـصا 

تسا .  هدرک  شرازگ  ار  نآ  هیاپ  یب  يا  هریجنزاب  رکاسع  نبا  دسیونب :
ربمایپ ندرب  هانپ  ماگنه  دش و  هدیئاز  بلاطوبا  هرد  رد  ترجه  زاشیپ  یکدنا  هک  تسا  هدمآ  سابع  نبا  نابز  زا  اهنت  نآ  شرازگ  ارچ  هزات 

تـسود و  ص )  ) ربمایپ زج  مه  راغ  نآ  رد  هتفگ و  هک  زا  هک  هدرکن  مولعم  مه  ار  دوخ  شرازگ  تشادـن و  لاـس  ود  کـی  زا  شیب  راـغ  هب 
دندوب اجک  رگید  هباحص  همه  نآ  هتفر و  اجک  دنا  هداد  دادیور  نآ  هرابرد  نت  ودنآ  دوخ  هک  یشرازگ  سپ  هدوبن  رگید  یـسک  شهارمه 

دای بقانم  فیدر  رد  دراگنا و  ملـسم  ار  يا  هیاپ  یب  شرازگ  نینچ  دیایب و  ظفاح  ای  دنمدرخ  کی  هک  تسا  هدنزارب  ایآ  دنونـشب .  ارنآ  هک 
؟ دنک

تلیـضف ردهک  یناسک  تسد  اب  دـنام و  یم  یلایخ  ياه  ناتـسادب  هک  دـنراد  یئاـه  شرازگ  شقیفر  رکبوب و  یتسود  هراـبرد  ناـنیا  يرآ 
هک دنا  هدروآ  رمع  نب  هللا  دبع  نابززا  تسرد  يا  هریجنز  یب   - 1 هنومن : مه  نیا  هدش و  هتفاب  مهرد  دندوب  هداتفا  یئوگفازگ  هدندب  یشارت 
هک دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و  هب  تفگ  دنکفا و  ندـع  تشهب  هب  زارف ، زا  یهاگن  دـنوادخبشنامه  دـش  هداز  رکبوب  نوچ  تفگ  ربمایپ 

هتخاس زا  تشذگ  ط 2  رد ج 5 ص 300  هچناـنچ  شرازگ  نیا  دراد .  تسود  ار  دولوم  نیا  رگم  دـهن  وت  رد  ماـگ  مراذـگن  ار  سکچیه 
نیرت نیتاـپ  رد  تـفگ : ربماـیپهک  دــنا  هدرک  شرازگ  هریره  وـبا  زا  تـسرد  يا  هریجنز  یب  تسا 2 - .  يروباشین  همـصع  نب  دـمحا  ياه 

هک دنا  هتشرف  مود 80000  نامـسآ  رد  دنهاوخ و  یم  شزرمآ  رمع  رکبوب و  ناتـسود  يارب  دنوادخ  زا  هک  دـنا  هتـشرف   80000 اه نامسآ 
دنتسرف .  یم  نیرفن  ار  رمع  رکبوب و  نانمشد 
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ناج هب  يرـصب  یلع  نب  نسح  دیعـس  وبا  هک  تسا  یتاـفآ  نیرت  گزب  زا  میدروآ  ط 2  رد ج 5 ص 300  هچنآ  داـینب  رب  زین  شرازگ  نـیا 
هتخادنا  ثیداحا 

تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  سنا  زا  تسرد  يا  هریجنز  یب  - 3
یم رد  نم  تما  هـگرج  رد  دـنچ  ره  هـک  ار  سک  ود  رگم  دـناهر  یم  خزود  شتآ  زا  ار  سک   100/000 یلاعت يادـخ  هعمج  بش  ره  رد 

دنک و یمن  دازآ  دنناشیاهقبط -  رد  هک  هریبک  ناهانگ  ناگدنرآ  اجب  زا  یناسک  اب  هارمه  ار -  ودنآ  دنوادخ  دنتـسین و  ناشیا  زا  یلو  دـنیآ 
دنتـسین ناناملـسم  هگرج  رد  دنرمع و  رکبوب و  نانمـشد  ودنآ  دننامب .  نینهآ  راوتـسا و  ياهدنب  رد  ناتـسرپ  تب  نایم  رد  هک  دراذـگ  یم 

خلا  دنیآ .  یم  رامش  هب  تما  نیا  نادوهج  زا  اهنت  هکلب 
تسا .  لکوتم  هدرب  رکاشوبا  ياه  هتخاس  زا  الاب  شرازگ  تشذگ ، رد ج 5 ص 303 ط 2  هچنانچ  - 

تخادرپ نخس  هب  يو  اب  تخیگنارب و  ار  یسوم  هکنآ  هب  دنگوس  تفگ  دش و  رکبوب  دزن  هب  يدوهی  کی  هک  دنا  هدرک  شازگ  سنا  زا  - 4
دمحم يا  تفگ  دـمآ و  دورف  ص )  ) ربمایپ رب  لـیئربج  سپ  تشادـن  ربرـس  يدوهی  نتـشاگن  اراوخ  زا  رکبوب  مراد  یم  تسود  ارت  نم  هتبلا 
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ناوخب و ار  شرازگ  ثیدحلا .  دینادرگب .  شتآ  زا  ار  وا  يور  ادخ  هک  وگب  يدوهیهب  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالـس  ارت  یلعا  یلع  يادخ 
دیعـس وبا  ياه  هتخاـس  زا  شرازگ  ياـمن .  يرواد  هدـمآ  دورف  نارفاـک  رفیک  هراـبرد  هک  یتاـیآرد  هشیدـنا  نآرق و  رد  نتـسیرگن  زا  سپ 

هب ج 5 ص 301 ط 2  دیدرگرب  تسا .  يرصب 
، رمع رکبوبا ، مراد  تسود  ار  سک  ات 4  دومرفب  ارم  ادخ  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  رمع  نب  هللا  دبع  زاتسرد  يا  هریجنز  یب  - 5

هتخادنا .  نید  ناجب  يرجنس  تشذگ  رد ج 5ص 310 ط 2  هچنآ  داینب  رب  هک  تسا  یئاهالب  زا  زین  شرازگ  نیا  یلع ، نامثع ،
يا يرآ  تفگ  يراد  تسود  ار  درمریپ  ود  نیا  اـیآ  دیـسرپ  یلع  زا  ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  هریرهوـبا  زا  تـسرد  يا  هریجنز  یب  - 6

ناشتسود تفگ  ادخ  لوسر 
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تشذگ .  رد ج 5 ص 313 ط 2  هکنانچ  تسا  ینانشا  ياه  هتخاس  زا  مه  نیا  یئآرد  تشهبب  ات  رادب 
ار ودنآ  قفانم  چـیه  درادـن و  نمـشد  ار  رمع  رکبوب و  نموم  چـیه  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  رباج  زا  تسرد  يا  هریجنز  یب  - 7

دریگن .  تسود 
هب ج 5 ص 323 ط 2  دیدرگرب  تسا  ناحط  یلعم  ياه  هتخاس  زا  مه  نیا 

زج سک  چیه  هک  دهد  یم  ربخ  ارم  ادخ  يوس  زا  لیئربج  کنیا  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  هریرهوب  زا  تسرد  يا  هریجنز  یب  - 8
درادن .  نمشد  ار  وا  تخب  نوگن  قفانم  زج  سک  چیه  دریگن و  تسود  ار  رمع  رکبوب و  راکزیهرپ  نموم 

تسا  يراصنامیهاربا  ياه  هتخاس  زا  تشذگ  رد ج 5 ص 326 ط 2  هچنانچ  زین  نیا 
هب 329 دیدرگرب  هتشاد  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  رمع  هک  ره  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  دیعـس  وبا  زا  تسرد  يا  هریجنز  یب  - 9

5 ط 2  / 
ار یلع  نامثع ، رمع ، رکبوب ، امـش -  يارب  ظوفحم  حول  رد  دنوادخ  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  تسرد  يا  هریجنز  یب  یلع  نابز  زا  - 10

نمـشد ار  امـش  تخب  نوگن -  قفانم  زج  سکچیه  درادن و  تسود  ار  امـش  راگزیهرپ  نموم  زج  سک  چیه  هک  هتفرگ  نامیپ  دیوگ -  یم 
تسا .  يراصنا  میهاربا  ياه  هتخاس  زا  مه  شرازگ  نیا  تشذگ  رد ج 5 ص 326 ط 2  هچنانچ  دریگن . 

دریگ و تسود  ار  وا  دـیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  تفگ  رکبوب  هراـبرد  ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  یلع  زا  تسرد  ياهریجنز  یب  - 11
تشذگ . رد ج 5 ص 355 ط 2  مه  شرازگ  نیا  تایصوصخ  دراد .  گرزب  ار  وا  دیاب  دهاوخ  ارم  تشادگرزب  هکره 

تسا ناهج  ربارب  نآ 60/000  هیاپ  ره  دراد و  هیاپ  ادخ 360  شرع  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  سنا  زا  تسرد  ياهریجنز  یب  - 12
ملاع 60000 ره  تسا و  ملاـع  گنـس 60000  رهرد  تسا و  ایند  ربارب  نآ 60000  گنس  ره  هک  تسا  گنـس  هیاپ 60000  ود  ره  ناـیم  و 

ناشیا یلاعت  يادخ  تسا و  ناوید  نایمدآ و  همه  ربارب 

هحفص 205 ] ] 

دنتسرف .  نیرفن  ار  ودنآ  نانمشد  دنهاوخب و  شزرمآ  رمع  رکبوب و  ناتسود  يارب  تمایق  زور  ات  هک  هدرکماهلا  ار 
ددع نآ  داینب  رب  ار  يرادنپ  تادوجومهک  هتـسیرگن  یم  هژیو  يدـید  اب  ار  ددع 60000  هتفاب  مهرد  ار  یفارخ  تیاور  نیا  هک  یـسک  ایوگ 

باطخ تسرد و  ياورپ  هک  ناسک  نامه  نایک ؟ دنا و  هتخادـنا  نید  ناج  هب  هک  یئاه  تفآ  رگم  تسین  چـیه  اه  نیا  هک  لاح  رهب  هداهن و 
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نآ هنیمز  طسب  حرش و  هب  نتخادرپ  اب  ام  همه ، نیا  اب  دنزادرپ ، یم  اه  یناوخرترب  رد  یئوگفازگ  هب  راوتسا  قیاقح  ربارب  رد  دنرادن و  نخس 
میراذگ .  یم  رایشوه  هدازآ و  نارگشهوژپ  زغم  هب  ارنآ  نوماریپ  رد  يرواد  مینک و  یمن  تاساسحا  کیرحت 

دریگ یم  يرای  رمع  رکبوب و  زا  ربمایپ 

تفگ ص )  ) ادـخ لوسر  دـندمایب  ض )  ) رمع رکبوـب و  هک  مدوـب  هتـسشن  ص )  ) ربماـیپ دزن  نم  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  یـسود  يورا  وـبا  زا 
درک .  يرای  امش  تسدب  ارم  هک  ار  نآ  شیاتس 

دروم ار  وا  نیعم  نبا  دـنچ  ره  هک  هدروآ   - کیدـف یبا  نبا  یـسک -  قـیرط  زا  3 كردتـسم 74 /  رد  مکاح  ار  الاب  شرازگ  دـیوگ : ینیما 
زا : ار  شرازگ  وا  هزات  درامش و  یمن  تجح  ار  وا  نخس  دعس  نبا  یلو  درامش  یم  قوثو 

ار يو  ثیداـحا  يدـع ، نبا  متاـح و  وـبا  نیعم و  نبا  دـمحا و  هک  تسا  هتفرگ  باـطخ  نب  رمع  نب  مصاـع  نب  صفح  نب  رمع  نب  مصاـع 
تسا و هدیهوکن  شثیدح  هتفگ : يراخب  تسا و  تسـس  شثیدـح  هتفگ  یناجزوج  تسین و  دـنمورین  هتفگ : يورف  دنرمـش و  یم  فیعض 

رایـسب شثیداحا  دیوگ  مه  دنفلاخم و  يو  اب  هدرک و  هئطخت  ار  وا  هتفگ  نابح  نبا  تسین و  قوثو  دروم  و  تساكورتم ، وا  هتفگ : يذـمرت 
زا تسا و  هدیهوکن 

هحفص 206 ] ] 

اب هک  یئاج  رد  رگم  میریگ  وگتفگ  هنیمز  ار  اهنآ  هک  تسین  اور  تسین و  هدننام  راوتـسا  ثیداحا  هب  هک  دنک  یم  لقن  یثیداحاقثوم  نادرم 
نیا زا  هدرمش  قوثو  دروم  ار  وا  هک  حلاص  نب  دمحا  و  تسین ، تجح  وا  ثیدح  هتفگ : دوراج  نبا  و  دشابراگزاس .  قثوم  نادرم  ثیداحا 

زا : ار  شرازگ  وا  هزات  هدش و  عقاو  یئاسن  ضارتعا  دروم  ظاحل 
نبا و  دیاشن .  ار  لالدتسا  هیامرس  يو  ثیدح  هتفگ  متاح  وبا  تسین و  تجح  وا  ثیدح  نیعم  نبا  هتفگ  هب  هک  هتفرگ  حلاص  یبا  نب  لیهس 

یلیقع و  دنزیهرپ .  یم  يو  ثیداحا  زا  ثیدح  لها  هشیمه  هدروآ : ییحی  نابز  زا  همثیخ  یبا  نباو  دنرامش  یم  راک  اطخ  ار  وا  هتفگ  نابح 
نب میهاربا  نب  دـمحم  نابز  زاار  شثیدـح  وا  هزات  تسا و  شهوکن  ياج  يو  ثیداحا  رد  تسا و  کـحلاص  وا  هک  هدروآ  ییحی  ناـبز  زا 

تسه دنسپان  يزیچ  وا  ثیدح  رد  دیوگ : دمحا  نایلبنح  ماما  یلو  دنرامش  یم  قوثو  دروم  ار  وا  يدادعت  هچرگ  هک  هدروآ  یندم  ثراح 
هدرمش .  تسس  هدرک و  دای  ص 5  هباصا ج 4 /  رد  زین  رجح  نبا  ار  هدش  دای  ثیدح  دنک  یم  تیاور  يدنسپان  ای  هدیهوکن  ثیداحا  و 

تسا .  یئوگفازگ  هنومن  نیرترب  مه  نآ  نتم  دینیب ، یم  هچنانچ  ثیدح و  هریجنز  نایجنایم  هرابرد  دوب  ینخس  هاتوک  نیا 

مدآ ناگداز  زا  هناگجنپ  حابشا 

ار مدآ  یلاعت  يادخ  نوچ  هک  درک  ربخ  ارم  لیئربج  تفگ  یم  ص )  ) ادخ لوسر  مدینـش  تفگ : هک  دـنا  هدرک  شرازگ  کلام  نب  سنا  زا 
مدرـشف يو  ناهد  رد  ار  نآ  زین  نم  مراشفب  يو  يولگ  رد  ار  نآ  مریگرب و  تشهب  زا  یبیـس  ات  دومرفبارم  دیمد  وا  ندب  رد  حور  دـیرفایب و 

تسخن هکچ  نامه  زا  دمحم -  يا  ار -  وت  دنوادخ  سپ 

هحفص 207 ] ] 

ناش یمارگ  هکدنتـسیک  نانیا  تفگ  مدآ  مجنپ  زا  ار  یلعو  مراهچ  زا  ار  نامثع  موس و  هکچ  زا  اررمع  مود و  هکچ  زا  ار  رکبوب  دـیرفایب و 
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لیئربج دنرت . یمارگ  نم  دزن  مناگدیرفآ  همه  زا  نانیا  تفگ  مه  وت و  ناگداز  زا  دنتـسه  حبـش  جـنپ  نانیا  تفگ  یلاعت  يادـخ  يا  هتـشاد 
هداد يرترب  ار  ناشیا  هک  يا  هناگجنپ  ياه  حبش  نیا  يوربآ  هب  ار  وت  اراگدرورپتفگ  دیچیپ  رـس  شراگدرورپ  نامرف  زا  مدآ  نوچ  تفگ 

تفریذپب زین  ادخ  ریذپب و  ار  ما  هبوت  يا 
يربط بحم  ضاـیر  زا  ارنآ  ص 50 -  قـعاوص -  رد  زین  رجحنبا  هدروآ و   1 هرـضنلا 30 /  ضایرلا  رد  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  ار  نیا 

تسا .  يو  ندرگ  هب  نآ  یتسرد  هتفگ : هدرک و  لقن 
ياهلیـسو شاهبوت  شریذپ  يارب  دهاوخ  نوچ   - ناربمایپ نیتسخن  مدآ -  دراد  یم  اورهک  سکنآ  نایم  تسا  یتفاسم  رود  هچ  دـیوگ  ینیما 

نایم دوش و  لسوتم  یلومعم  ینامدرم  هب  ع )  ) ناشیا نایـشناجرورس  ناربمایپ و  نیرترب  هب  لسوت  رانک  رد  دزیگنارب  یلاـعت  يادـخ  هاگردـب 
ار ص )  ) مظعا یبن  هب  مدآ  لـسوتیتح  و  دـشاب -  هک  سک  رهب  دـشاب و  هک  سک  ره  يارب  تسا -  رکنم  لـصا  زا  ار  لـسوت  هک  سک  نآ 
غورد و ار  نآ  دوخ  يرواد  رد  یطویـس  هک  دراـگنا  یم  حیحـص  ار  یتیاور  نینچ  سک  نیتـسخن  نآ  دـهن ، یمن  یـشزرا  جرا و  هنوگچیه 

نآ دوخ  قعاوص  رد  هک  دنچ  ره  هداد  يدنسرخ  نآ  هب  وا  يرواد  لقن  اب  زین  رجح  نبا  هدمآ  ءافخلافشک  رد  هچنانچ  هدرمـش و  یگتخاس 
، دـشک باـسح  ياـپب  ار  وا  هـک  دزیگنا  یمن  رب  ار  یـسک  يو  زا  سپ  راـگزور  تـسد  هـک  تـسا  هتـشادنپ  هدرک و  داـیافلخ  لـیاضف  رد  ار 
زا یمثیه  رجح  نبا  دـسیون : یم  هدـش و  ناتـسادمه  ناـشیا  اـب  نآ  نودـب  یگتخاـس  غورد و  رد   1 اـفخلا 233 /  فشک  رد  زین  ینوـلجع 

تسا .  یگتخاس  غورد و  ثیدح ، نیا  هک  هدرک  لقن  یطویس 
ار نآ  دـنا  هداـتفا  یناوخ  تلیـضف  رد  یئوگفازگ  هب  هک  یناـسک  هک  نیا  زج  يرواد  نیا  رب  تسا  هاوـگ  نیرت  نشور  مه  تیاور  نتم  هزاـت 

ربارب رد  ات  دنا  هدیرفآ 

هحفص 208 ] ] 

هرقب  هروس  هیلع  باتف  تاملک  هبرنم  مدآ  یقلتف  هدیسر : هیآ  نیا  هرابرد  هک  دنراداو  هلباقم  هب  یتیاور 
ربمایپ تفگ  هک  هدرک  تیاور  یلع  زا  دوخ  هریجنز  اب  سودرفلا  دنـسم  رد  یملید   - 1  / 60 روثنملا -  ردلا  شرازگ  هب  هک  تسا  نینچ  نآ 

شا هبوت  نآ  نتفگ  اب  هک  درک  تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ  يوس  زا  مدآ  سپ  هیلع =  یقلتف . . .  : ) دیوگ ادخ  هک  نیا  مدیـسرپ  ار  (ص )
ار لیئربج  ادخ  ات  تفگ -  هک  اجنآ  ات  هدـج -  رد  ار  ءاوح  دروآ و  دورف  دـنه  رد  ار  مدآ  دـنوادخ  تفگ  دراد .  ینعم  هچ  دـمآ ) هتفریذـپ 

هدجـسب وت  ربارب  رد  ار  مناگتـشرف  ایآ  مدـیمون  وت  رد  دوخ  حور  زا  ایآ  مدـیرفاین  دوخ  تسدـب  ار  وت  ایآ  مدآ  يا  تفگ  داتـسرف و  وا  يوسب 
اب دراد ؟ یم  زاب  هیرگ  زا  ارم  هچ  تفگ  تسیچ  هیرگ  نیاسپ  تفگ  يرآ  تفگ  مدرواین  رد  وت  يرـسمهب  ار  اوح  دوخ  زینک  ایآ  مدـنکفاین 
یم ار  تهانگ  دریذپ و  یم  ار  وت  هبوت  ادخ  هک  وگب  ار  تاملک  نیا  سپ  تفگ  دـندنکفا .  منوریب  نامحر  يادـخ  هاگرد  یکیدزن  زا  هکنآ 

مدرک و دب  نم  هک  تسین  یئادخ  وت  زج  هک  كاپ  يادخ  يا  دمحم -  لآ  دمحم و  قحب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  راب  وگب : دزرمآ 
تفرگ ارف  مدآ  هک  یتاملک  دوب  نیا  ینابرهم .  هدنزرمآ  وت  اریز  زرمایب  ارم  هک  متشاد -  اور  متس  شیوخ  رب 

تفرگ ارف  شراگدرورپ  زا  مدآ  هک  دوب  هچ  تاملک  نآ  مدیسرپ  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  هک  هدرک  شرازگ  سابع  نبا  زا  راجنلا  نبا  و 
وا ریذپب  ارم  هبوت  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  يو  تفگ  دـش .  هدـیزرمآ  اهنآ  نتفگ  اب  و 

تفریذپب  مه 
 1 روثنملا 60 /  ردلا 

تسا .  هدروآ  دوخ  بقانم  رد  زین  یلزاغم  نبا  هیقف  ار  شرازگ  نیا  هدمآ  هدوملاعیبانی ص 239  رد  هچنآ  ربانب 
ار مدآ  ادـخ  نوچ  تفگ  سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  صیاـصخلا  دوخ  باـتک  رد  رد 480  دلوتم  يزنطن  یلع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  مه  و 
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دیمد وا  رددوخ  حور  زا  دیرفایب و 
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كاخب وا  ربارب  رد  ار  ناگتشرف  نوچ  دزرمایب و  ارت  تراگدرورپ  تفگ : ار  وا  شراگدرورپ  شیاتـس .  ار  يادخ  تفگ  داتفا و  هسطع  هب  وا 
یمن ار  وت  دندوبن  نانآ  رگا  يرآ و  تفگ  دنـشاب ؟ رت  تسود  وت  دزن  نم  زا  هک  يا  هدـیرفآ  مهیناگدـیرفآ  ایآ  اراگدرورپ  دیـسرپ  دـنکفا 

دنتـشادرب نوچ  دنرادرب  ار  اه  هدرپ  هک  درک  یحو  راد ، هدرپ  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  يامنب  نم  هب  ار  ناشیا  سپ  اراگدرورپ  تفگ  مدـیرفآ 
نانمومریما نیا  تسا و  دمحم  نم  ربمایپ  نیا  مدآ  يا  تفگ  دننایکنانیا ؟ اراگدرورپ  تفگ  دید  شرع  شیپاشیپ  رد  ار  حبـش  مدآ 5  هاگان 

دنزرف ود  یلع و  رسپ  ود  نیـسح  نسح و  زین  ود  نیا  تسا و  نم  ربمایپ  رتخد  همطاف  نیا  تسا و  وا  نیـشناج  نم و  ربمایپ  يومع  رـسپ  یلع 
وت زا  اراگدرورپ  تفگ  دز  رـس  يو  زا  شزغل  نآ  نوچ  دش و  داش  نخـس  نیا  زا  وا  دناوت  نادنزرف  نانآ  مدآ  يا  تفگ  سپـس  دـننم  ربمایپ 

یلاعت يادخ  هک  تسا  نیمه  ودـیزرمایب  ار  وا  ادـخ  يزرمایب .  ارم  هکمنک  یم  تساوخرد  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قحب 
دـمحم و قحب  ایادـخ  دوب "  نیا  تفرگارف  شراـگدرورپ  زا  مدآ  هک  یتاـملک  اریز  تفرگ "  ارف  یتاـملک  شراـگدرورپ  زا  مدآ  هتفگ " و 

دیزرمایب .  ار  وا  زین  ادخ  "و  يزرمایب ارم  هک  نیسح  نسح و  همطاف و  ویلع 
یکی رمع -  لسوت  هرابرد  حیحص  دنس  اب  هک  درگنب  ار  یفورعم  شرازگ  دیاب  هدرب  عیفش  ادخ  هاگردب  ار  افلخ  مدآ ، درادنپ  یم  هک  یـسک 

ار مدرم  نابیرگ  یلاسکشخ  هک  یماگنه  اریز  ناراب ، بلط  زامن  رد  یک ؟ تسا و  هدیـسر  ص )  ) ربمایپ يومع  سابع -  هب  افلخ -  نامه  زا 
یگنـسرگ و یتخـس و  هک  مینک  یم  تساوخرد  وت  زا  تربمایپ  يومع  يوربآ  هب  امایادـخ  راب  تفگ  دـش و  نوریب  ناراب  زامن  هب  وا  تفرگ 

رطاخب رگم  دیآ  یمن  دورف  نامسآ  زا  یئالب  چیه  راگدرورپ  تفگ  سابع  ینک  باریـس  ناراب  اب  ار  ام  ینک و  رود  امرـس  زا  ار  یلاسکـشخ 
کنیاو دنا  هدروآ  وت  هاگردب  يور  نم  هلیسوب  تربمایپ  اب  نم  يدنواشیوخ  رطاخب  هورگ  نیا  هبوت ، اب  رگم  دور  یمن  زیننایم  زا  و  یهانگ ،

ار اه  هدـشمگ  یئامتسرپرـس و  نابـش و  وت  میا  هداهن  وت  ناتـسآ  هب  هبوت  يارب  ار  یناشیپ  هتـشادرب و  وت  يوسب  ار  نامراکهنگ  ياـه  تسد 
اهر دوخ  لاحب 
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كدنا لاحدب و  نارتگرزب  دندیدرگ و  ناوتان  تسس و  نادرخ  ینک ، یمن  اهر  هناخ  رد  هابت  لاح  اب  ار  مادنا  هتـسکش  ياپراچ  ینک و  یمن 
ناشیا دنتفا  تکالهب  وت  هاگرد  زا  يدیمون  اب  هکنآ  زا  شیپ  ایادخ  راب  یهاگآ  ناهنپو  راکـشآ  زا  وت  تفرگ و  الاب  اه  لد  درد  دـندش ، لام 

دنوشیمن .  دیمون  وت  تمحر  زا  نارفاک  هورگ  زج  اریز  هد  هانپ  تدوخ  هانپ  رد  ار 
تشرد و ياه  هرطق  نامسآ  زا  دمآ و  دیدپ  يربا  دش ، تسس  مرن و  اه  نامسیر  نوچمه  نامـسآ  هک  دوب  هدماین  نایاپ  هب  يو  نخـس  زونه 

مرح ود  یقاس  يا  ار  وت  داب  اراوگ  دـنتفگ : یم  وا و  ندرک  حـسم  سابع و  هب  نتـسج  كربت  هب  دـندرک  زاغآ  مدرمو  تفرگ  ندـیراب  یپایپ 
تفگ : تباث  نب  ناسح  سپ  هنیدم ) هکم و  )

درک اعد  رمع )  ) اوشیپ هک  دوب  هدش  ینالوط  ام  یلاسکشخ 
درک .  باریس  ار  ام  اهربا  دوب  موق  گرزب  هک  سابع  ناشخرد  هرهچ  يوربآ  هب  و 

شردپ  ردارب  ربمایپ و  يومع  نامه 
دوب .  هدرب  ثاریم  هب  يو  زا  ار  وربآ  نیا  مدرمرگید -  هن  و  وا -  اهنت  هک 
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درک هدنزار  اهرهش  وا  يوربآ  هب  ادخ 
دیدرگ .  باداش  زبسرس و  نارک  ات  نارک  اه ، يدیمون  همه  زا  سپ  ات 

تفگ : يرصن  فیفع  نبا  مه  و 
فدـه و يوس  هب  تسا  یئاـمنهار  شفرد  نوچمه  دوش  نوگرگید  تخـس و  مدرم  رب  راـگزور  هک  یعقاوم  رد  هبیـش  رـسپ  ساـبع  هشیمه 

دوصقم . 
 - دناوخب ار  يادخ  یناملسم ، ياعد  اب  هک  هاگنآ  و  وا -  زاوآ  خساپ  رد  هک  تسا  يدرم 

دیاشگ یم  ار  دوخ  ياهرد  نامسآ 
دنراد ، دوخرب  زین  ار  نایرگشل  ناشن  هک  دناوخب  راوگرزب  ینایهاپس  اب  هارمه  ار  ادخ  نو 
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دوش .  یم  هدوشگ  وا  يور  هب  نآ  ياهرد 
تسا وا  هدازردارب  دننام  سکچیه  هن  تسا .  ربمایپ  يومع 

تسج .  ناوت  شدوخ  نوچ  یئومع  اه  هورگ  نایم  رد  هن  و 
هک : تسنادب  شیرق  داتسیا  شیاج  رد  وا  هک  يزور 

دراد .  يرترب  لئابق  همه  رب  دوخ  نایم  رد  يدرف  نینچ  نتشاد  اب 
هتفگ : نامیشاه  رعاش  مه  و 

ناهاوگ نادیهش و  مه  تسا و  ام  زا  ادخ  لوسر  مه 
تشاداو .  نتخیر  هب  ربا  لد  زا  ار  ناراب  دوخ  يوربآ  اب  هک  سابع  مه  و 

تفگ : بهل  یبا  نبهبتع  نب  سابع  مه  و 
درک .  باریس  ربا  اب  ار  نآ  لها  زاجح و  ادخ  هک  دوب  نم  يومع  يوربآ  هب 

تفرگ ناراب  تساوخرد  هلیسو  ار  وا  دیپس  يوم  رمع  هک  هاگ  نامه 
تشاد سابع  هب  يور  اه  یلاسکشخ  رد  هشیمه 

تفرگ دیراب ن  ناراب  هک  تشذگن  یسب  ات  تشادیاپ  راک  نیا  رس  رب  نادنچ  و 
ام .  نایم  رد  وا  ثاریم  تسا و  ام  زا  ادخ  لوسر 

تسه ؟ ناگدننک  راختفا  يارب  يراختفا  زین  نیا  زا  رتالاب  ایآ 
تلاسر و بحاص  رانک  رد  حابشا  یگتخاس  ثیدح  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  دنادرگ  یم  دوخ  عیفـش  ار  سابع  هک  يدرم  نیا  ایآ  نونکا 

مزعلاولوا نالوسر  ناربمایپ و  كاپ ، يادخ  ناگدیرفآ  نایم  رد  هکنآ  ابایآ  و  هدش ؟ لسوتم  وا  هب  مدآ  هتشاد و  رارق  ص )  ) نانیـشناج رورس 
ناگدـیرفآ نیرت  یمارگ  ناـش  هدـننیرفآ  فارتـعا  هب  ربماـیپ -  زا  سپ  شقیفر -  ود  وا و  مهزاـب  دنتـسه  ناـبرقم  ناگتـشرف و  ءایـصوا و  و 

؟ دنیادخ
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دزن ایبو . . .  ریگب  وا و  نادنزرف  همه  زا  مدآ و  وا  ردپ  زا  سابع و  زا  شدوخ  هکنیا  اب  و  هدادن ؟ مسق  دوخ  قحب  ار  ادـخ  درم ، نیا  ارچ  سپ 
ادخ دزن  ار -  وا  هدرمـش و  یم  ینثتـسم  ظاحل  نیا  زا  ار  سب -  وا و  اهنتو  سابع -  وا  رگم  دش ؟ وا  نماد  هب  تسد  ارچ  دوب  رت  یمارگ  ادخ 

تسا ؟ رت  یمارگ  ناشیا  زا  ادخ  دزن  دوخ  هک  یناسک  همه  زا  مه  هتسناد و  یم  رت  یمارگ  دوخ  زا  مه  - 
دیاـمن یم  هار  نآ  هب  ار  وت  تا  هدازآ  نادـجو  هچنآ  یئوگب و  ار  قح  نخـس  اـتيراد  رواـنهپ  يا  هنیمز  دوخ  وت  میوگبهچ و  مناد  یمن  نم 

رد میتفگ  هکنانچ  هکنآ  اب  دنا  هدرمش  رت  یمارگ  وا  ناگدیرفآ  همه  زا  ادخ  دزن  ار  هفیلخ  هس  حابـشا ، ثیدح  رد  هنوگچ  یئوگب  يریذپب و 
ود رکبوب و  نوچمه  یناسکب  موصعم  ربمایپ  نایمدآ و  ردپ  هنوگچ  و  ناگتشرف ؟ ایلوا و  ایصوا و  دنتـسه و  نالوسر  ناربمایپ و  ناشیا  نایم 

نانیا هنوگچ  و  مینیب .  یم  دوخ  ربارب  رد  ار  ناشاه  همان  تشذگرـس  ناشمیـسانش و  یم  هک  دـنیاه  نامه  ناشیا  دوش و  یم  لسوتم  وا  قیفر 
ره زا  ادـخ  دـنمجرا  هماـن  صن  هب  تساوا و  كاـپ  ناـج  مکح  رد  میرک  نآرق  هتفگ  هبهک  دـنریگیم  رارق  وا  داـماد  مظعا و  یبن  فیدر  رد 
رد زین  ار  نانآ  يوربآ  دیایب و  یسک  ات  دنشاب  ناسکی  ود  نآ  اب  دوخ  شنیرفآ  ياه  يرترب  رد  دنناوت  یم  نانآ  هنوگچ  هدوب ؟ كاپ  یهانگ 

ياهرادنپ رد  غورد  نآ  نارگشرازگ  اب  دیایب و  هتسد  راد و  نیا  ناوریپ  زا  یسک  مرادن  نامگ  نم  دنادرگ .  دوخ  عیفش  هلیسو و  ودنآ  رانک 
نآ لابند  هب  اهتنم  تسین  رود  یئادصمه  نیا  تسا  تیاهن  یب  یـشارت  تلیـضف  رد  ناش  یئوگفازگ  نوچ  يرآ  دوش  ادـصمه  ناشداینب  یب 

شنارگشرازگ  ندرگب  نآ  دب  بوخ و  دنسیون : یم  رجح  نبا  دننام 
لگ و رد  ار  وا  هار ، نیمه  هتفرگ و  شیپ  طیرفت  هار  طارفا ، نآ  ربارب  رد  تسا و  رکنم  لصا  زا  ار  لسوت  هک  میورب  یکی  نآ  غارـسب  کنیا 

نب رمع  قیرط  زا  هک  هدش  حیحـص  یتیاور  رکنم  تسا و  هدمآ  یمیـصق  دننام  هدنکفا و  نوگنرـس  ینادان  هاگترپ  رد  هتخاس و  هدناماو  يال 
منک یم  تساوخرد  وت  زا  اراگدرورپ  تفگ  دز  رـس  شزغل  نآ  مدآ  زا  نوچ  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ  وا  هک  هدیـسر  ض )  ) باطخ

دمحم قحب  هک 
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اب ارم  نوچ  هک  يور  نیا  زا  اراگدرورپ  تفگ  ما  هدیرفاین  ار  وا  زونه  هکنآ  اب  یتخانـش  ار  دمحم  هنوگچ  مدآ  يا  تفگ  ادـخ  يرزمایب  ارم 
دمحم هللاالاهلاال  دوب  هدش  هتشون  شرع  ياه  هیاپ  يور  رب  مدید  متشادرب و  رس  يدیمد  نم  رد  دوخ  حور  زا  يدیرفایب و  شیوخ  تسد  ود 

مدآ يا  تفگ  ادخ  وت .  دزن  هب  دـشاب  تناگدـیرفآ  نیرت  تسود  رگم  یئازفا  یمن  دوخ  مان  هب  ار  سکچیه  مان  وت  هک  متـسناد  هللا و  لوسر 
یمن ار  وت  دوبن  دمحم  رگا  مدیزرمآ و  ار  وت  هک  ناوخب  وا  قحب  ارم  نمدزن ، هب  تسا  نم  ناگدـیرفآ  نیرت  تسود  وا  یتسارب  یتفگ  تسار 

مدیرفآ . 
ار نآ  ندوـب  تسرد  زین  هناگادـج  هـک   - 2 كردتـسمرد 615 /  مکاـح  مه  تسا و  هدروآ  هوـبنلا  لـئالد  رد  یقهیب  مـه  ار  شرازگ  نـیا 
رد زین  یکبس  رکاسع و  نبا  هدمآ - صیاصخلا  رد  هچنانچ  مه -  لئالدرد و  میعن  وب  مه  ریغـص و  مجعم  رد  یناربط  مه  و  هدرک -  فارتعا 
مه 1 و  بهاوـم 16 /  رد  ینالطـسق  مـه  هدروآ 0 و  ناـبز  رب  نآ  ندوـب  تـسردهب  ار  دوـخ  يرواد  هناگادـج  ماقـسلا  ءافـش  زا  ص 120 

رد ج1 زین  یطویس  نآرقلا ص 117 و  ناـقرف  رد  یمازع  مه  1 و  بهاوم 62 /  حرـش  رد  یناقرز  مه  2 و  ءافولا 419 /  ءافو  رديدوهمس 
تسا .  هدرک  وگزاب  ناظفاح  زا  يدادعت  نابز  زا  ارنآ  يربکلا  صیاصخلا  زا  ص 6 

زا تساوخرد  دسیون : یم   2 عارـصلا 593 /  رد  هدیـسر  ربمایپ  زا  هک  یحیحـص  ثیدح  نیا  در  رد  هداهنهیمیت  نبا  ياپ  ياج  اپ  هک  یمیص 
یلمع شزرا  نادـنچ  نید  رظن  زا  دـشاب  هارمه  ناکین  ناربمایپ و  زا  رگید  یـسکيوربآ  هب  ای  ربمایپ  يوربآ  هب  وا  نداددـنگوس  اب  رگا  ادـخ 

لماک و شزرمآ  يارب  ددرگ  يا  هلیـسو  دوخ  هک  دـسر  هچ  دوش  هدرمـش  کین  هتـسیاش و  يراک  تساوخرد ، نیا  دوش  بجوم  هک  درادـن 
تسه نآ  رد  يا  هتـسیاش  راک  هچ  نز "  ای  درم  نالف  يوربآهب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  دیوگب "  یـسکهک  نیا  ناهانگ .  زا  ادخ  نتـشذگ 
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اهنت شزرمآ  ددرگ ؟ ناگدیزرمآزا  نآ  هدنیوگ  هک 
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تسا .  هدنهاوخ  شزرمآ  يارب 
يراک ار  اه  نآ  هک  دـسر  هچ  درگن  یمناه  نآ  هب  مه  زگره  درادـن و  ادـخ  هاگـشیپرد  یـشزرا  چـیه  یلاخ  تاملک  اما  دـسیون : یم  مه  و 

هک منک  یم  تساوخرد  دمحم  قحب  وت  زا  دیوگب "  یسک  هک  دراد  یـشزرا  جرا و  هچ  دهاکبار  نارگ  ياه  شزغل  ناهانگ و  هک  درامـشب 
نانخـس نیا  دنراد و  ارهدیقع  نیا  یناسک  مدیزرمآ .  ارت  هتبلا  يداد  دنگوس  وا  قحب  ارم  نوچ  دیوگب  يو  خساپ  رد  ادـخ  ات  يزرمایب "  ارم 

زا ناگمه  زا  رترود  همه و  زا  رتمک  يرترب  يراگزیهرپ و  اـب  رت و  ناـمیا  تسـس  ودنـشاب  رت  ناداـن  مدرم  همه  زا  هک  دـننار  یم  ناـبز  رب  ار 
نآ زا  یشوپمشچ  ناهانگ و  زا  تشذگ  شزرمآ و  هتسیاش  زگره  نانخـس  نیا  اب  ناشلیم  فالخ  ربناشیا  وا و  يدونـشخ  زا  ادخ و  هاگرد 

رفیک روآ  جنر  كاندرد و  یباذع  اب  دنارب و  ار  همه  دشک و  هنیک  نانآ  زا  ادخ  هک  دننآ  هتـسیاش  هکلب  دنتـسین  ادـخ  يدونـشخب  ندیـسر  و 
ندش هدیزرمآ  هک  میرادن  کش  ام  درادـن و  ناشیا  لاحب  يا  هدـیاف  چـیه  دایز -  ای  دـشاب  مک  اه -  لسوت  هنوگ  نیا  نانخـس و  نیا  دـنک ،

شزرمآ شزوپ و  دیشک و  تسد  شیوخ  هانگ  زا  هک  نیا  رطاخب  هدوبشراگدرورپ و  يوسب  يو  نتشگزاب  وا و  هبوت  رطاخب  اهنت  مدآ  هانگ 
ادـخ دزن  راک  نیا  دـشاب  هدرک  شزرمآتساوخرد  یـسک  قح  هب  ادـخ  زا  هک  نیا  اما  تفای  ناوت  يو  ناور  درخ و  لد و  همهزا  ار  یهاوخ 

نایاپ  دزادرپ . نادب  يو  ات  درادن  یشزرا  جراچیه و 
تـسا هتخانـش  نانآ  خساپ  نآرق  هک  مینار  یم  نابز  رب  ار  دوردب  هملکنامه  اهنت  نابز  دب  دنمزآ و  گنن  مان و  یب  هاگآان  نیا  خـساپ  رد  ام 
ثیدـح ناـظفاح  ناـیاوشیپ و  زا  یهورگ  زا  ار  دوخخـساپ  زین  وا  هک  تسا  هیمیت  نبا  شداتـسا  ور  هلاـبند  اـه  یئوگ  هواـی  نیا  رد  يو  اریز 

یم ماقسلا  ءافش  زا  صرد 121  مینک .  یم  هدنسب  یکبس  نخس  يروآدایهب  اه  نآ  همه  زا  ام  هک  هدرتسگ  ینانخـس  اب  مه  نآ  تسا  هتفرگ 
ص)  ) يو زا  ارنآ  سکچیه  درادن و  يا  هیاپ  هدش  لسوتم  ربمایپ  قح  هب  يو  هک  تسا  هدمآ  مدآ  ناتساد  رد  هچنآ  دیوگ : هیمیتنبا  دسیون :

دامتعا نآ  رب  ناوتب  هک  تسا  هدرکن  لقن  یئاه  هریجنز  اب 
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هدرک زارد  رایـسب  ار  نخـس  هنیمز  نیا  رد  تسا و  غورد  نآ  هک  دوش  یم  یعدم  هیمیت  نبا  سپـس  دروآ .  هاوگ  درمـش و  ربتعم  ارنآ  درک و 
حیحـص ار  نآ  دوخ  ياه  يروادرد  مکاح  هک  تسناد  یم  رگا  تسج و  ناوتن  يزیچ  غورد  هیاپ و  یب  رادـنپ  زج  نآ  يالبال  رد  هکنادـنچ 

دـسر وا  هب  مه  نآ  هریجنز  اـب  ثیدـح  نیا  رگا  مناـمگب  نم  تخادرپ و  یموا  خـساپ  هب  مـک  تـسد  اـی  تـفگ  یمن  ینانخـسنینچ  هدرمش 
نخـس هب  یکتم  ثیدـح ، ندرمـش  حیحـص  رد  هک  میئوگ  ام  دریگ و  یم  شهوکن  داـب  هب  ار  دـیزی  نب  نمحرلا  دـبع  نآ  شرازگ  یجناـیم 

اریناملـسم هنوگچ  دسر و  یمن  دنک  یم  اعدا  يو  هک  يدح  نآ  هب  ندوب  لوقلا  فیعـض  رد  دـیزی  نب  نمحرلا  دـبع  هزات  میتسه و  مکاح 
دراو مه  یثیدح  نینچ  نآ  هرابرد  و  نید .  هن  درامش و  یم  دودرم  ار  نآ  درخ  هن  هک  دیامن  یخاتسگ  گرزب ، راک  نیا  زا  یهن  رب  هک  دزس 
یکی نیا  هب  اه  نآ  همه  زا  ام  دنا و  هدروآ  نارسفم  هدیسر  زین  ناشیا  زجب  رگید  ناربمایپ  حون و  میهاربا و  نتسج  لسوت  هرابرد  هچنآ  هدش 
لسوت ار  لامعاهنوگ  نیا  هک  تسین  یقرف  چیه  زین  هنیمز  نیا  رد  هدرمش و  حیحص  ار  نآ  مکاح  مه  تسا و  وکین  مه  نوچ  میدرک  هدنـسب 

یمن يزیچ  ص )  ) ربمایپ زا  تقیقح  رد  دـنک  یم  اعد  هنوگ  نیا  هب  هک  یـسک  و  تشادـگرزب .  ای  ندروآ  عیفـش  ای  یهاوخ  يرای  ای  میماـنب 
زاوا يوس  هب  ندروآ  يور  اب  دنک و  باجتـسم  ار  شیاعد  ادخ  هکنآ  يارب  دهد  یم  رارقيا  هلیـسو  ار  وا  هکلب  درب  یمن  هانپ  واهب  دهاوخ و 
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خلا .  دهاوخ  یم  هانپ  ادخ 
دینک .  هعجارم  میدروآ .  ینانخس  ات 156  رد ج 5 ص 143  عوضوم  نیا  نوماریپ  رد  زین  دوخ  ا 

نیمز اه و  نامسآ  همه  رد  تسا  ناسک  نیرتهب  رکبوب 

همه زا  نیمز و  اه و  نامـسآ  لها  همه  زا  میرذـگب  هک  نیلـسرم  ایبنا و  زا  رمعو  رکبوب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا  هدروآهریرهوب  ناـبز  زا 
دنرتهب .  نیرخآ  نیلوا و 
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ارنآ دوخ ج 5 ص 253  خـیرات  رد  زین  بیطخ  هدروآ و  يدـع  نبا  مکاـح و  زا  لـقن  هب  قعاوص  زا  رد ص 45  رجح  نـبا  ار  شرازگ  نـیا 
هک نآ  اب  هتفگن  ینخس  نیرتمک  هدوب  نآ  دنس  رد  هک  یئاه  فعـض  هطقن  زا  هفیلخ ، ود  بقانم  لقنرد  دوخ  تداع  قباطم  هدرک و  شرازگ 
یم نازیم  رد  یبهذ  هدرک  وگزابيو  ناـبز  زا  ار  نآ  يرطنق  دواد  نب  دـمحمهک  تسا  یقیرفا  دـقاو  نب  نوربج  شرازگ : ناـیجنایم  زا  یکی 

دمحم زین  يو  نابز  زا  ثیدح  يوار  هدرک ، شرازگ  نایفس  زا  یمرزآ  مک  اب  هک  هدوبوا  اریز  تسا  يزاس  ثیدح  هب  مهتم  نوربج  دسیون :
 . دنتـسه نیلوا  نیرتـهبرمع  رکبوب و  تفگ  ربماـیپ  هک  دـنا  هدروآ  تسرد -  يا  هریجنز  یب  هریره -  وبا  لوـق  زا  هک  تسا  يرطنق  دواد  نب 
زا رد ج 2 ص 94  زین  رجحنبا  تسا و  یگتخاس  ود  ره  هدرک و  تیاورار  نآ  زا  شیپ  ثیدح  ثیدـح و  نیا  هک  تسایـسک  اهنت  نوربج 
ما هدیدن  زین  ار  ود  نیا  مسانش و  یمن  يرگید  ثیدح  ثیدح ، ود  نیمه  زج  نوربج  يارب  تفگ  هک  هدیسر  يدع  نبا  زا  دیازفا : یم  ناسل 

تسا .  هدیهوکن  زین  ود  ره  دشاب و  هدرک  تیاور  وا  زا  یسک  دواد  نب  دمحم  زج  هک 
یگدنز رد  ار  نآ  يدع  نبا  هک  هدروآ  لطاب  ثیدح  ود  یقیرفا  نوربج  نابز  زا  وا  دـسیون  یم  دواد  نب  دـمحم  همان  یگدـنز  رد  یبهذ  و 

هدروآ .  وا  نابز  زا  ار  نآ  هک  تسا  یسک  اهنت  دمحم  هتفگ  هدرک و  دای  نوربج  همان 
ود ره  باتک ، نآ  فلوم  دـشاب و  هدروخثیدـح  هب  نوربج  يوس  زا  تفآ  نیا  منک  یم  نامگ   - 5 ناسل 161 /  دسیون -  یم  رجح  نبا  و 

نوربج ودنآ  هدـنزاس  هک  تسا  فورعم  دـیوگ  یم  درامـش و  یم  یگتخاس  ار  ود  ره  اراکـشآ  هدروآ و  يو  همان  یگدـنز  رد  ار  ثیدـح 
تسا . 

دقتعم نآ  هدنزاس  هک  دنک  تیاور  ار  لطاب  یشرازگ  نینچ  ثیداحاهدننک ، لاطبا  ود  نیا  نوچمه  یسک  هک  تساهتسیاش  ایآ  دیوگ : ینیم 
یحونیما ناشیا  رورس  هکنآ  اب  داد -  يرترب  دنتسه  اه  نامـسآ  رد  هک  موصعم  برقم و  ناگتـشرف  رب  مه  دیاب  ار  رمع  رکبوب و  تسا  هدوب 

یکیدزن هک  یناسک  رب  مهو  تسا -  نانآ  نایم  رد  لیئربج -  - 
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هچ اب  ودنآ  هک  مناد  یمن  نم  ناربمایپ -  نانیـشناج  وا و  ناگدیزگرب  ات  ریگب  ادخ  ناتـسود  زا  تسا ، تباث  ادـخ  ناتـسآ  هب  ناشیا  برقت  و 
يارب ای  يا -  هتفایرد  ار  نآ  دـنچ  ونوچ  هک  هدـیهج - ؟ یم  ناشیا  ياپارـس  زا  هک  یـشناد  اـب  اـیآ  دـنا ؟ هتفاـی  يرترب  ناـنیا  همه  رب  يزیچ 

دهد یم  هار  هدمآ  خیرات  رد  هک  ودنآ  همان  تشذگرس  هنو  يراد  ناشیا  هرابرد  يداقتعا  نینچ  وتهن  هک  ناهانگ - ؟ زا  ودنآ  ندوب  موصعم 
اب مه  ناربمایپ  نانیشناج  ندوب  موصعمو  تسا  ارچ  نوچ و  یب  نشور و  ناگتشرف ، ندوب  موصعم  هاگنآ  یشاب و  هتـشاد  يداقتعا  نینچ  هک 

تسا یبلاطم  زا  نینرقلاذ -  رضخ و  نامقل و  نوچمه  دنوادخ -  هاگرد  ناکیدزن  زا  یناسکبرقت  هدش و  هتخانـش  بجاو  حیحـص ، لئالد 
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هدوب یجنر  يارب  دندنکفایم و  نانمـشد  ياه  لد  رد  ادخ  نیئآ  دربشیپ  رد  هک  هدوب  یـساره  يارب  ای  درادن -  هناگادـج  لیلدـب  يزاین  هک 
تسین هدیشوپ  سکچیه  رب  اه  هنیمز  نیا  همه  رد  تسرد  نخس  دنتخاس ؟ راومه  دوخ  رب  هک  يرایسب  ياه  ششوک  هدرب و  نید  هار  رد  هک 

زا يرایـسب  زا  شیب  يزیچ  نت  ودنآ  لیاضف ، نآ  زا  مادـکچیه  رد  دـید  یهاوخ  هک  راذـگب  یهاوخیم  هک  یتلیـضف  ره  رب  ار  دوخ  تسد  وت 
هک  درک  دیاب  هچ  یلو  میدرک .  دای  هک  یناگرزب  هب  دسر  هچ  دنرادن  نارگید  وناشنادرگاش  هباحص و 

، راکـشآ قیاقح  اریز  دـیوگب  ات  شراذـگب  مه  وت  دـیوگب .  ینانخـس  ناـنچ  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  یمدآ  یـشارت ، تلیـضف  رد  یئوگفازگ 
تسا . يراوتسا  هناوتشپ  هشیمه  هدش  هداهنياهداینب  تسین و  ریذپ  يدوبان 

رکبوب ربمایپ و  شاداپ 

اب ربارب  یـشاداپ  نم  هب  دـنوادخ  رکبوبا  تفگ  یم  رکبوـبا  هب  ص )  ) ادـخ لوـسر  مدینـش  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـبز  زا 
همه شاداپ  اب  ربارب  یشاداپ  وت  هب  دنوادخ  دنا و  هدیورگ  واب  نم  تثعب  ماگنه  ات  مدآ  تقلخ  زاغآ  زا  هکتسا  هداد  ناسک  نآ  همه  شاداپ 

دنا .  هدیورگ  وا  هب  زیخاتسر  زور  ات  نم  تثعب  زاغآ  زا  هک  تسا  هداد  یناسک  نآ 
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 - 5  / 53 دوخ -  خیرات  رد  زین  يدادـغب  بیطخ  دـنا .  هدروآ  الم  یلعخ و  ار  شرازگ  نیا  هدـمآ   - 1  / 129 هرـضنلا -  ضایر  رد  هچنانچ 
لطاـب یثیداـحا  تسین و  قوثو  دروم  يو  دـسیون : یم  هدروآ و  يرقم  راـمت  نسحلاوبا  م  هللا ، دـیبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  قـیرط  زا  ار  نآ 

ياـه شرازگ  نوچ  مناد  یم  لوـقلا  فیعـض  ار  وا  نم  متفگ  مدرک  یم  هرکاذـم  وا  هراـبرد  هک  يرهزا  مساـقلا  وـبا  اـب  نم  وهدرک  تیاور 
تسا .  يودع  دیعسوبا  دننام  مه  وا  يرآ  تفگيو  تسه  شیاه  ثیدح  نایم  رد  يا  هدیهوکن 

ام هتخاـس و  یم  ثیدـح  هک  تسا  زادرپ  غورد  مرزآ  مـک  خیـش  يرـصب  يودـع  یلع  نـب  نـسح  ناـمه  يودـع  دیعـس  وـبا  دـیوگ : ینیما 
لثم مه  وا  دیوگرامت  نسحلاوبا  هرابرد  يرهزا  هکنیا  سپ  میدروآاهزاسربخ  هلـسلس  نمـض  رد  رد ج 5 ص 224 ط 2  ار  وا  تشذـگرس 

هدوب .  زاسربخ  زادرپ و  غورد  زین  وا  هک  دنک  هراشا  دهاوخ  یم  تسا  دیعس  وبا 
هبیش نب  بوقعی  هدش و  هتخانش  يرگیعیـش -  رد  يوردنت  يوردنت  هب  هک  تسا  ریرـض  هیواعم  وبا  شرازگ  هریجنز  نایجنایم  زا  رگید  یکی 

يرتخبلاوبا رگید  یکی  3 و  لادتعالا 382 /  نازیم  هتشاد -  یم  ناهنپ  ار  اه  ثیدح  ياه  یتساک  یهاگ  یلو  تسا  قوثو  دروم  يو  دیوگ :
یلع ناـبز  زا  هچنآ  رگم  تسا  وکین  يرتـخبلا  وـبا  ثیداـحا  همه  دـیوگلیهک  نب  هملـس  هدرک و  شرازگ  یلع  زا  ارثیدـح  نیا  هک  تسا 

. 3 لادتعالا 344 /  نازیم  تسا -  فیعض  هک  هدروآ 
تسا .  رواد  نیرتهب  تا  هدازآ  نادجو  مه  نآ  نتم  هرابرد  اما  دوب  شرازگ  هریجنز  زور  لاح و  نیا 

ناملسم هدوت  رب  بجاو  يرازگساپس  یتسود و 

تساهتسیاب .  مناوریپ  رب  يو  زا  يرازگساپس  ورکبوب  نتشاد  تسود  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  هک  دنا  هدروآ  دعس  نب  لهس  نابز  زا 
نب رمع  قیرط  زا   5 دوخ 453 /  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  ار  الاب  شرازگ 
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2 لادتعالا 249 /  نازیم  رد  مه  یبهذ  تشذگ و  دیاب  شثیداحا  رـس  زا  هک  هدروآ  رمع  اهنت  ار  ثیدحنیا  دـیوگ  هدروآ و  يدرک  میهاربا 
 . تسا هدیهوکن  رایسب  ثیدح  نیا  دیوگ  هدروآ و  ار  نآ 

اب هک  یـسک  مدرم  همه  نایم  زا  یتسار  هب  هدروآ  ترابع  نیا  هب  ار  نآ  يدرک  رمع  قیرط  زا   5 دوخ 73 /  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  زاب  و 
رب وا  يرادهگن  يرازگساپس و  نتشاد و  تسود  سپ  تسا  قیدص  رکبوب  درک  یئوکین  نم  هب  تشاد  تسد  رد  هچنآ  اب  دوخ و  ياه  يرای 

تسا .  مزال  مناوریپ 
تسین و قثوم  هتفگ : بیطخ  هدوب و  دـیلپ  وـگغورد و  يو  دـیوگ  ینطق  راد  تسا ، يدرک  رمع  ياـه  هتخاـس  زا  تیاور  نیا  دـیوگ : ینیما 

نایوگغورد زا  يا  هلـسلس  هراـبرد  ط 2  ص 246  رد ج 5  هچنآ  هب  دـیدرگرب  دـنک  یم  لـقن  ناـگرزب  ناـبز  زا  هدـیهوکن  ياـه  شرازگ 
تشذگ . 

لقن ماگنه  هب  دوخ  خیرات  نامه  ردینیب  یم  هتفگ  وا  هرابرد  ینخـس  نینچ  يدرک  تشذـگ  رـس  رد  هکنآ  اب  بیطخ  دوخ  هکنآ  تفگـش  و 
نابز رب  هملک  کی  هتفگن و  ینخس  هدوب  نآ  رد  هک  یفعض  هطقن  زا  هدروآ و  ار  نآ  رابکی  هک  دیآ ، یم  دنب  شنابز  رگید  ایوگ  الاب  تیاور 
رمع هار  زا  اهنت  نآ  شرازگ  دـسیونب : هک  دـنک  یم  افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  زینرگید  راب  دـناسرب و  ار  نآ  ندوب  یگتخاس  هک  تسا  هدرواـین 

ار هچنآ  هک  هدـیچ  نآ  يارب  اهنت  ار  اـه  هنیمز  نیا  همه  و  تسا .  رت  قثوم  وا  زا  رمع  ریغ  دـسیون -  یم  مود  ياـج  رد  هچناـنچ  هدیـسر و - 
يدنچ زا  سپ  هک  تسا  يور  نیمه  زا  دـیامن و  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  راوتـسا  قیاقح  دراد و  هدیـشوپ  ناگدـنناوخ  هدـید  زا  تسا  راکـشآ 

دنک .  یم  دای  هملسم  رابخا  دننامه  ار  تیاور  سلاجملا ، ههزن  رد ج 2 ص 186  دیآ و  یميروفص 

وزارت هفک  رد  رکبوب 

هک تسا  هدروآ  يذمرت  میکح  هدمآ  لوصولا ص 112  هاقرم  رد  هچنانچ 
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نابز زاوا  هملـس و  نب  دامح  نابز  زا  وا  يرـصب و  يودع  لیعامـسا  هب  لموم  نابز  زا  درک  شرازگ  ار  ام  يرـصب  یجاب  یـسوم  نب  هللاقزر 
یم شنارای  هب  يور  درازگ  یم  ار  دادماب  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  تفگ : هک  هملـس  ما  هدرب  هنیفـس  زا  وا  يرـصب و  ناهمج  نب  دـیعس 

زا کیمادک  دیـسرپ  درک و  نارایب  يور  درازگب  ار  دادماب  زامن  هک  زورکی  ات  ؟ دیا هدید  یباوخ  بشید  امـش  زا  کیمادکتفگ  یم  درک و 
دنداهننآ هفک  کی  رد  ارت  دنتخیوآ و  نامـسآ  زایئوزارت  ایوگ  هک  مدید  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ  يدرم  دیا .  هدید  یباوخ  بشید  امش 

هفک رد  دندروآار و  رمع  سپـس  دـنداهن  دوخ  ياجب  ار  رکبوبو  دـنتفرگرب  ار  وت  سپ  يدـیبرچ  رکبوب  ربوت  سپ  رگید  هفک  رد  ار  رکبوب  و 
ار نامثع  دنتفرگرب و  ار  رکبوبا  هدرک  اهر  دوخ  ياجب  ار  رمع  هاگنآ  دـیبرچب  رمع  رب  رکبوب  سپ  دندیجنـس  رکبوبا  هبار  وا  دـنداهن و  رگید 
دـندرک و اهر  دوخ  ياجب  ار  نامثع  هتفرگربار و  رمع  سپـس  دـیبرچب و  ناـمثع  رب  رمع  سپ  دنتـشاذگ  رگید  هفک  رد  يو  ياـجب  هدروآ و 

باوخ نیا  ندینـش  زا  (ص ) ادخ لوسر  دنتـشاد ، رب  ار  وزارت  هاگنآ  دیبرچب و  یلع  رب  نامثع  سپ  دـنداهنرگید  هفک  رد  دـندروآ و  ار  یلع 
یهاشداپ  سپس  تسا و  هناربمایپ  تفالخ  لاس  یس  تفگ  سپس  دش و  نوگرگد  شا  هرهچ 

شرازگ : هریجنز  نایجنایم 
هدرک تیاور  هدـیهوکن  یثیداحا  یلو  تسا  بیع  یب  يدرمکین  دوخ  وا  دـنچ  ره  هتفگیـسلدنا  ای 260 .  یفوتم 256  يرـصب  هللا  قزر  - 1

 3 بیذهتلا 2273 /  بیذهت 
هتفگ يراخب  هدیزغل و  اهاج  رایسب  یلو  هتشاد  یتخسرس  تنـس  رد  هدوب و  وگتـسار  هتفگ  متاح  وباو   . 206 یفوتم يرصبيودع  لموم  - 2
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وا زا  یئوکین  ياه  شیاتس  برح  نب  نامیلس  مدینش  هک  تسا  ینس  لیلج و  یخیش  هتفگ  نایفـس  نب  بوقعی  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح 
نتفریذپ زا  دیاب  شناد  لها  دنام و  یمن  شنارای  ثیدح  هب  وا  ثیدح  هک  نیا  رگم  دندرک  یم  رایسب  ار  وا  شرافس  ام  ناداتسا  و  درک ، یم 

هدرک و لقن  هدیهوکن  یثیداحاشقثوم  ناداتسا  زا  وا  اریز  دنتسیا  زاب  شثیدح 

هحفص 221 ] ] 

ره هتفگ  یجاس  میتشاد و  یم  روذعم  ار  وا  درک  یم  لقن  لوقلا  فیعض  نادرم  زا  ار  هدیهوکن  نانخس  نیا  وا  رگا  اریز  تسا  رت  تخس  نیا 
دنا هتفگ  ینطق  راد  دعـس و  نبا  و  دشک ، یم  ازاردب  نآ  حرـش  هک  دراد  هیاپ  یب  یئاهرادنپ  هدیزغل و  اهاج  رایـسب  یلو  تسا  وگتـسار  دنچ 

وا اریز  داتسیا  زاب  دش و  فقوتم  نآ  نتفریذپ  رد  دیاب  دشاب  هدرک  تیاور  وا  اهنت  ار  یثیدح  هاگ  ره  هتفگ  يزورم  هدیزغل و  یم  رایـسب  يو 
هدرک ناوارف  ياه  شزغل  هتشاد و  يدب  رایسبهظفاح 

10 بیذهتلابیذهت 3 381 /  ، 2 لادتعالا 221 /  نازیم 
یجاس و  تفرگ .  يرگنـشور  هناوتـشپ  دیاشن  یلو  تشون  دیاب  ار  يو  ثیدح  هتفگ : متاح  وبا   136 یفوتم .  يرصب  ناهمج  نب  دیعـس  - 3

 4 بیذهتلا 14 /  بیذهت   1 لادتعالانازیم 377 /  تسین .  يوریپ  هتسیاش  يو  ثیدح  هتفگ :
ناشیا يارب  دوخ  لام  زا  نوچ  دنریگ و  یم  مامت  ار  هنامیپ  دنرادرب  دوخ  يارب  مدرم  لام  زا  نوچ  هکنانآ  ناشورف  مک  رب  ياو  دیوگ : ینیما 

مدرم هکزور  نامه  دش ؟ دنهاوخ  هتخیگنارب  گرزب  يزور  رد  هک  دنرب  یمن  نامگ  نانیا  ایآ  دننز  یم  نایز  نانآ  هب  دننک  هنامیپ  دنشکب و 
نآ مجنم  رد  يا  همشچ  هدش ، هتخیوآ  هرصب  نامسآ  زا  دنا و  هدروآاه  يرـصب  هک  یئوزارت  نیا  دنتـسیا .  یم  نایناهج  راگدرورپ  ربارب  رد 

نانآ دـنناد و  یم  هک  یناـسک  دـنرباربایآ  وگب  دراد ، یجک  مه  نآ  هناـبز  دـشاب  گـنهامه  شا  هفک  ود  اـت  تسین  نازیم  مهالـصا  تسا و 
؟ تسا ربارب  رگیدکی  اب  یکیرات  ینشور و  ایآ  ای  دنربارب  انیب  روک و  ایآ  وگب  دنناد ؟ یمنهک 

هک ار -  هفاحقوب  رـسپ  دـنهن و  یم  هفک  کی  رد  اههاگیاپ -  نیرترب  نآ  اب  ار -  ص )  ) ادـخ لوسر  هنوگچ  فاـصنا  ويرگداد  يوزارت  رد 
مادـک رترب و  ياـه  شنم  مادــک  كاـپ و  تاـیحور  مادــک  هناراوـگرزب و  ياـه  يوـخ  مادــک  رگید ؟ هـفک  رد  تـسین  يزیچ  رکبوـب  زج 
دـشاب رکبوب  هک  يا  هفک  رد  مادک . . .  مادکو و  ذفان  یئانیب  مادـک  ورـشیپ و  اه  یهاگآ  اه و  شناد  مادـک  یلمع و  ای  یملع  ياهتمکح 

ات دریذپ  یم  قطنم  نادجو و  الصا  ار  شجنس  نیا  ایآ  و  دنهن ؟ ربمایپ  ربارب  رد  ار  وا  ات  تسه 

هحفص 222 ] ] 

دنبای . یمن  رد  ار  ینخس  چیه  هک  تسا  هدش  هچ  ار  هورگ  نیا  تسا ؟ هدیبرچ  يرگید  رب  وزارت  هفک  ود  زا  یکی  میئوگب 
رگم دنرگیدمهریظن  دـنا  هتـشاد  یناگدـنز  ياهزور  رد  هکیلئاضف  همه  رد  ود  نیا  هکنآ  اب  هدـیبرچ  رمع  رب  رکبوب  هک  هدـش  هچ  یهگناو 

رد هشیمه  يارب  تسین و  یندـش  شومارف  هتـشاد  ناـهج  راـنک  هشوـگ و  رد  مالـسا  ورملق  ندرتـسگ  رد  هک  یتـسد  رمع و  تاـحوتف  هکنیا 
 - تسوا نآ  زا  ناحجر  تلیـضف  میزادرپ  شجنـسب  بویعم  ریغ  یئوزارت  اب  رگا  رظن  نیا  زا  سپ ، تفر  دـهاوخ  نآ  داـی  خـیرات  تاـحفص 

 - رکبوبهن
تسا و ص )  ) يو ناور  وا  میرک  نآرق  صنب  هکنآ  اب  هداتفا  یئادج  شجنـس ، وزارت و  نیا  رد  نانمومریماو  مظعا  یبن  نایم  هک  هدـش  هچ  و 

نیـشناج تسا و  نآرق  ياتمه  شتمکح ، رهـش  هزاورد  تسا و  وا  شناد  ثراو  تسا  رودـب  ناهانگ  همه  زا  ادـخ  دـنمجرا  هماـن  يروادـب 
تلیضف مادک  مدوخ  تیب -  لها  ترتع -  ادخ و  همان  مراذگ  یم  امش  نایم  نیشناج  ود  نم  دومرف : ص )  ) ربمایپ هکنآ  لیلدب  مالـسا  ربمایپ 
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تـسوا ياه  يرترب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  یمود  هک  یلع  زا  ار  يو  نآ ، يرای  هب  دـنهن و  وزارت  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدوب  نامثع  رد  گرزب 
مناد  یمن  نم  دنراگنا ؟ رترب 

، یلاعت يادخ  يوس  زا  تسا  ریذپان  زیرگ  یتشونرس  هدنیامن  دشاب  تسرد  دنا  هتسب  ص )  ) ادخ لوسر  هب  اجنیا  رد  هک  ینخس  رگا  یهگناو 
هتـساوخ و هدرک و  ریدـقت  كاپ  يادـخ  هچنآ  رطاخب  ارچ  سپ  لاح  نیا  رد  اه ، ماـظن  نیرتهتـسیاش  تیاـعر  رد  وا  تساوخرب  يا  هناـشن  و 

تسا نآ  رد  يو  يدونشوخ  هچنآ  هب  نتفای  تسد  ای  رگم  تشادن  یفده  چیه  دوخ  هکنآ  اب  دوش  نوگرگد  ص )  ) وا هرهچ  هتـشاد  تسود 
شرترب هاگیاپ  اب  تسین و  زاسان  يو  تیموصعم  اب  اـه  نیا  اـیآ  نآ .  هنیمز  رد  ناـشیا  هب  نداد  یهاـگآ  نآ و  يوس  هب  مدرم  ندـناوخ  اـی  و 

یم زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  ام  درامش ، یم  تسرد  ار  اهراک  نیا  ریاظن  یـشارت  تلیـضف  رد  يوردنت  هک  مینک  هچ  یلو  درادن ؟ ضقانت 
میدرگ . 

دشن ناملسمرکبوب  زج  نارجاهم  زا  مادک  چیه  ردپ 

هراشا

سکچیه ردپ  تفگ  هک  دنا  هدروآ  ض )  ) هشیاع نابز  زا  رکاسع  نبا  هدنم و  نبا 

هحفص 223 ] ] 

یطویس ص 73  زا  افلخلا  خیرات  رکبوب  رگم  دشن  ناملسم  نارجاهم ، زا 
بلاطیبا نب  یلع  نابز  زا  هتـسویپ -  تسرد و  يا  هریجنز  نودـب  هتبلا  و  يدـحاو -  ناـبز  زا  دوخ ج 1 ص 47  ضاـیر  رد  يربـط  بحم  و 
هکدادن تسد  تلیضف  نیا  ار  هباحص  نارجاهم  زا  کیچیه  وا  زج  دندروآ و  مالـسايو  ردام  ردپ و  تفگ : رکبوب  هرابرد  هک  تسا  هدروآ 

یجنلبـش و دننام  نارخاتم -  زا  یهورگ  تسا .  هدروآ   16  / 194 دوخ -  ریـسفت  رد  یبطرق  ار  شرازگ  نیا  دنرآ .  مالـسا  شردام  ردپ و 
دنا .  هدرمش  تسا  قافتا  دروم  هک  رکبوب  بقانم  هلمج  زا  نآ  هتفرگ و  ار  ثیدح  نیا  زین  وا -  لاثما 

نآ فالخ  رب  خـیرات  هک  دوش  زاب  راکـشآ  یغورد  نینچ  نتفگب  هک  میرامـش  یم  نآ  زا  رت  كاپار  هشیاـع  یلع و  ناـبز  اـم  دـیوگ : ینیما 
غورد نیا  نارگشرازگهک  هدوب  اه  لد  رد  ناهنپ  یتسود  اهنت  دیامن و  یم  بیذکت  ار  نآ  رجاهم ، هباحـص  تشذگرـس  دهد و  یم  یهاوگ 

زا یئاورپ  هکنآ  یب  دنتفا و  رودـب  يور  هنایم  زا  دوخ  راتفگ  رد  دـنوشن ، هدـمآ  اه  باتک  يال  هب  رد ال  هک  ار  ینخـس  ات  درک  رک  روک و  ار 
رب هناهاگآ  هتـسناد و  ای  تسا  هزادنا  نیمه  هب  ناشیا  شناد  ایآدنتفا  یئوگفازگ  هدند  هب  اه  یناوخرترب  رد  دـنرادب  شیوخ  نخـس  ماجنارس 

دندنب ؟ یم  غورد  ادخ 
نایوما نانامیپ  مه  هک  هداز  باثر  نایـشحج  دـندوب و  نایحمج  زايا  هریت  هک  ناینوعظم  هدـمآ :  2 ماشه 117 و 79 / نبا  هریـس  رد  هچنانچ 

هنیدم هبدوخ  ناسک  اه و  یئاراد  اب  ناگمه  دندوب  بعک -  نب  يدع  ینب  نانامیپ  مه  ثیل -  نب  دعـس  ینب  زا  يا  هریت  هک  نایریکب  دندوب و 
 . دـنامن ناشاه  هناخ  رد  سکچیه  هک  دـناسر  اجنآ  هب  ار  راکناشیا  ندـیچوک  دـش و  هتـسب  هکم  رد  ناشاه  هناـخ  رد  دـندرک و  ترجاـهم 

يردام ردپ و  رـسمه و  ناشنادنزرف  زا  کیچیه  ای  دـندوب ؟ ازان  هویب و  ناشنانز  همه  تیعمج ، رپ  گرزب و  ياه  نادـناخهمه  نیا  ای  نونکا 
دزاس .  یمرک  روک و  ار  یمدآ  هنوگچ  هک  دربب  نایم  زا  ار  یتسود  ادخ  دندوب ؟ دنزرف  یبینادرم  ناردپ  همه  ای  دنتشادن ؟

نیا میناوخب : ار  نارجاهم  همان  یگدنز  زا  دنچیگرب  ات  دیئایب  نم  اب  کنیا 
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ناج هجنکـش  ریز  مالـسا  هار  رد  هک  دـنا  یناسک  نیتسخن  ءهگرج  رد  شردام  ردـپ و  هک  تسا  نارجاـهم  نیرت  گرزب  زا  رـسای  نب  راـمع 
ناملـسم ود  ره  شردام  ردپ و  هک  دوبن  سکچیه  نارجاهم  نایم  رد  دیوگ : ددسم  هدمآ  بیذهتلا 7/408  بیذهت  رد  هچنآ  ربانب  دندرپس .

یفن زین  اررکبوب  ردام  ردپ و  ندش  ناملـسم  هکلب  دـنک  یم  بیذـکت  ار  یگتخاس  شرازگ  نآ  اهنت  هن  شرازگ  نیا  نبرامع و  رگم  دنـشاب 
دیامن . یم 

وا اب  سیمع  تنب  ءامـسا  ناشردام  اب  هارمه  زین  نوع  دمحم و  وا  ردارب  ود  هللادبع و  دـیچوک و  يو  ردـپ  هک  تسا  رفعج  نب  هللادـبع  نیا  و 
زین ناوفـص  تنب  همطاف  شردام  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ربیخ  رد  شردپ  هک  تسا  نیرجاهم  زا  يوما  دیعـس  نابا  نب  ورمع  نیا  دـندوب .

اب هک  تسا  یمیمت  دلاخ  نب  ثراح  نب  میهاربا  مه  نیا  و  تسا . هدربمان  نابا  نب  ورمع  ردارب  يوما  نابا  نب  دـلاخ  مه  نیا  و  دـش . ناملـسم 
تخادرپ . ترجه  هب  هلبج  نب  ثراح  تنب  هطیر  شردام  شردپ و 

دنتخادرپ . ترجه  هب  وا  اب  للجم -  تنب  همطاف  شردام -  مه  شردپ و  هک  تسا  نارجاهمز  یحمج ا  ثراح  نب  بطاح  مهت  نیا  و 
تسد ترجاهم  هب  راسی -  تنب  ههیکف  دوخ  رـسمه  و  بطاح -  شردارب -  ردام و  ردپ و  اب  هک  تسا  یحمج  ثراح  نب  باطح  مه  نیا  و 

دز .
يو اب  دـندوب  ناملـسم  زین  ودره  هک  وا  رداـم  ردـپ و  درک و  ترجه  شنادـنزرف  شنز و  اـب  هک  تسا  یفئاـط  ثراـح  نب  میکح  مه  نیا  و 

دندرک . ترجه 
تـسد ترجه  هب  دوسالادبع  تنب  ۀلمرح  ما  ناشردام  و  ورمع - شردارب -  شردپ و  اب  هک  تسا  يردـبع  سیق  نب  مهج  نب  همیزخ  نیا  و 

دز .
دندیچوک . هنسح  شردام  ردپ و  دوخ و  هکت  تسا  یحمج  رمعم  نب  نایفس  نبرباج  مه  نیا  و 

دندیچوک .  هدربمان  رباج  شردارب  اب  شردام  ردپ و  دوخ و  هک  تسا  یحمج  رمعم  نب  نایفس  نب  هدانج  مه  نیا  و 
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ربمایپ رسمه  اهدعب  هک  هملس  ما   - شردام مه  وا  زا  سپ  درک و  ترجه  شردپ  هک  تسا  یموزخم  دسالا  دبع  نب  هملسیبا  نب  هملس  نبا  و 
درک .  ترجه  هملس  دوخ  رسپ  اب  دش -  (ص )

درک .  ترجه  هنیدمب  دوخ  هدش  ناملسم  شردپ  هک  تسا  يرذع  رخص  نب  هثراح  نب  بانج  مه  نیا  و 
ثراح ناشردپ  دنتارجاهم و  زا  نانآ  سپ  درک .  ترجه  رمعم  رشب و  ثراح و  شنارسپ -  اب  هک  تسا  یمهـس  سیق  نب  ثراح  مه  نیا  و 

تسا .  نارجاهم  ناناملسم و  زا  زین 
هدوب  نارجاهم  ناگرزب  زا  زین  شردپ  هک  تسا  نارجاهم  زا  یحمج  نوعظم  نب  نامثع  نب  بئاس  مه  نیا  و 

دنشاب نارجاهم  زا  شردپ  دوخ و  هک  دیئامنب  نمب  ار  يدرمناوج  تفگ : رمع  نوچ  هک  تسا ، يرماع  ورمع  نب  طیلـس  نب  طیلـس  مه  نیا  و 
دندومن .  يوب  ار  وا 

دننارجاهمزا شردپ  دوخ و  هک  تسا  همادق  نب  ناوفص  نب  نمحرلا  دبع  مه  نیا  و 
دننارجاهمزا شردپ  دوخ و  هک  تسا  همادق  نب  ناوفص  نب  هللا  دبع  مه  نیا  و 

دوب .  ناملسم  زین  شردپ  هدیچوک و  ادخ  لوسر  يوس  هب  شدوخ  هک  تسا  یفقث  هملسنب  نالیغ  نب  رماع  مه  نیا  و 
هدوب .  هباحص  ناگرزب  زا  زین  وا  ردپ  هک  تسا  نارجاهم  زا  یعازخ  ءاقرو  نب  لیدب  نب  هللا  دبع  مه  نیا  و 
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 - ریخلا ما  شا -  هدـج  شدـج و  دوـب و  نارجاـهم  زا  زین  شردـپ  هـک  تـسا  نارجاـهم  زا  هفاـحق  یبا  نـب  رکب  یبا  نـب  هللادـبع  مـه  نـیا  و 
دنار میهاوخ  نخس  ادعب  هدج  دج و  نیا  یناملسم  هرابرد  یلو  نانیا  دوخ  رادنپ  هب  هتبلا  دندش - .  ناملسمزین 

دندوب .  رجاهم  ناناملسم  زا  ود  ره  شردپ  دوخ و  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  نب  هللا  دبع  مه  نیا  و 
شردام ردپ و  دوخ و  هک  تسا  یناسک  زا  شحج  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  مه  نیا  و 
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دندوب .  نارجاهم  زا 
دندوب  نارجاهم  زا  شردپ  دوخ و  هک  تسا  رهزا  نب  بلطم  نب  هللا  دبع  مه  نیا  و 
دندوب  نارجاهم  زا  شردپ  دوخ و  هک  تسا  هلضن  نب  هللا  دبع  نب  رمعم  مه  نیا  و 

دیآ .  یم  رامش  هب  هباحص  زا  مه  يو  ردپ  هک  تسانارجاهم  مالسا و  رد  ناماگشیپ  زا  یمیت  یشرق  ریمع  نب  ذفنق  نب  رجاهم  مه  نیا  و 
دندوب .  نارجاهم  زا  ودره  شردپ  دوخ و  هک  تسا  یمیت  یشرق  دلاخ  نب  ثرح  نب  یسوم  مه  نیا  و 
دندوب .  نارجاهم  زا  ود  ره  شردپ  دوخ و  هک  تسا  یمیت  یشرق  هلضن  نب  يدع  نب  نامعن  مه  نیا  و 

نویع ریثک ، نبا  خیرات  ریثا ، نبا  زا  لماک  هباغلا ، دـسا  باعیتسا ، يربط ، خـیرات  دعـس ، نبا  تاقبط  ماشه ج 1 و 2 ، نبا  هریـس  هب  دیدرگرب 
یبلح .  هریس  بیذهتلا ، بیذهت  هباصالا ، سانلا ، دیس  نبا  زا  رثالا 

دوخ هک  دنبایب  ار  نانیا  دننامه  يرایسب  هدرتسگ ، ياه  همان  یگدنز  خیرات و  ياهباتکو  اه  همان  تشذگرس  يالبال  رد  نارگـشواک  دیاش  و 
دنا هدروآ  ودنآ  ياهور  هلابند  یطویـس و  يربط و  بحم  هچنآ  سپ  دندوب  ناملـسم  مه  ناشردام  ردپ و  ای  ناشردپ  دـندوب و  نارجاهم  زا 

هتـسب نانمومریما  انالوم  هب  هچنآ  مه  دنا و  هتفای  یناملـسم  راختفا  شردام  ردپ و  ای  شردـپ  هک  هدوب  رکبوبا  اهنت  هباحـص ، همه  نایم  زا  هک 
دریگ .  یم  همشچرس  یقاب  تلیضف  رد  ناشراکشآ  ياه  يوردنت  زا  مه  نآ  هک  تسین  ینادان  هشیر  زا  هتساخربیغورد  زج  دنا 

رکبوب ردام  ردپ و  ندش  ناملسم 

هراشا

زا هتشذگ   ) دندروآ مالسا  ودنآ  یتسار  هب  ایآ  هک  میبایرد  ات  میراذگ  یسررب  هب  ار  رکبوب  ردام  ردپ و  ندش  ناملـسم  اتدیئایب  نم  اب  نونکا 
ای دوب ) نارجاهم  زا  ناشدنزرف  دندروآ و  مالسا  دوخ  هک  دندوبن  يردام  ردپ و  اهنت  نت ، ودنآ  میتفگ  هکنآ 

هحفص 227 ] ] 

زا رگید  یخرب  ردام  ردپ و  ندش  ناملسم  دننامه  زین  شرازگ  نیا  هدرکن و  شرازگ  ناهگآ  زا  مادکچیه  زین  ار  ناش  یناملسم  الصا  هکنآ 
دنا .  هتفاب  مهرد  دناهتفر  یم  دنت  یشارت  تلیضف  رد  هک  یناسک  ار  نآ  هب  داقتعا  هک  تسا  ریذپ  ارچ  نوچ و  نارجاهم ،

رکبوب ردپ  یناملسم 

مامت رد  دروآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزنهب  ار  وا  رکبوب  شرسپ  دش و  ناملـسم  هکم  حتف  زور  رد  وا  هک  دنیوگ  یم  هفاحقوبیناملـسم  هرابرد 
ار هچنآ  همه  ام  نونکا  درایب و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  ار  وا  دوب  هتـسناوتن  زور  نیمه  لاس و  نیمه  رد  راـبکی  زج  زین  يو  یگدـنز  لوط 
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هچنآ تسخن  مینک ، یم  شخب  ود  هب  زین  ار  هراب  نیا  رد  هدیـسر  ياه  شرازگ  مینک و  یم  دای  هدیـسر  لوسر  دزن  هب  وا  ندروآ  هراـبرد  هک 
دراد .  وا  ندوب  ناملسم  هب  هراشا  ار  هچنآ  سپس  میرآ و  یم  درادن  هفاحقوب  ندش  ناملسم  هب  يا  هراشاهک  ار 

تسخن  شخب 
نب دمحم  نابز  زا  وا  شردپ و  نابز  زا  یـضاق  نبیـضاق  دمحا ، نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  هک  تسا  هدروآ   3 كردتسم 245 /  رد  مکاح  - 1
ایوگ تفگ  ض )  ) سنا هک  تسا  هدرک  شرازگ  دلاخ  یبا  نب  دیزی  نابززا  وا  هفینح و  وبا  نابز  زا  وا  دایز و  نب  نیسح  نابز  زا  وا  عاجش و 

ار درمریپ  رگا  تفگ  ص )  ) ادـخ لوـسر  سپ  دـنام  یم  جـفرع  تخرد  هزیر  مزیه  هب  یخرـس  تدـش  زا  هک  منیب  یم  ار  هفاـحقوب  شیر  نم 
میدش .  یم  وا  دزن  هب  رکبوب  مارتحا  هب  دوخ  مدیدرک  یم  اهر  شا  هناخرد 

اه شرازگنتشاگن  ماگنه  باتک ، نیا  رد  شتداع  ربانب  هکنآ  اب  هتفگن و  ینخس  هدوب  تیاورنیا  دنـس  رد  هک  یئاه  فعـض  هطقن  زا  مکاح 
هار هب  وا  باتک  هدرـشف  رد  زین  یبهذ  هدرکن و  يراک  نانچ  اج  نیا  یلو  درآ  یم  اـه  نآ  ندوب  طـلغ  حیحـص و  هراـبرد  زین  ار  دوخ  يرواد 

کنیا دوش و  متـس  تقیقح  قح و  رب  دـنچ  ره  دـنامب  ظوفحم  رکبوب "  مارتحا  هک "  تسنآ  يارب  زین  اـه  یناـشوپ  ـال  نیا  همه  هتفر و  يو 
شنایجنایم : رد  نآ  هریجنز  زور  لاح و 

هحفص 228 ] ] 

نب هللا  دبع  هدوب و  تسرپاوه  راذـگ و  تعدـب  وا  دـیوگ : دـمحا  نایلبنح  ماما  هیقف .  یجلث  نبا  هللا  دـبعوبا  يدادـغب  عاجـش  نب  دـمحم  - 1
نیا دـیوگ  مه  تسا و  رفاک  وا  تفگ  یم  یجلث  نبا  زا  دای  ماـگنه  هک  مدینـش  يو  زا  دریمب  يریراوق  هکنآ  زا  شیپ  زور  هد  دـیوگ  دـمحا 

وا هداد  يو  هب  هدینش  يو  زاهک  ینخس  رطاخب  ار  تبسن  نیا  دبال  متفگ  زاب  نم  دنام و  شوماخ  وا  متفگ  زاب  یضاق  لیعامسا  يارب  ار  نخس 
يرآ .  تفگ 

، نآ در  اب  ات  هتـشگ  یم  یهار  یپ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  ثیدـح  ندرک  لطاب  يارب  هدوب و  زادرپ  غورد  یجلث  نبا  دـیوگ : یجاس  ایرکز  و 
دهد .  يرای  ار  يو  هدیقع  هفینحوب و  ات  هدمآ . . . : مظتنم  رد  دهد و  يرای  ار  شیوخ  بهذم 

تسا .  هدومزآ  یم  ار  نانآ  هنوگ  نیا  هب  هتسب و  یم  ثیدح  باحصا  هب  هتفاب و  یم  ناسنا  هب  ادخ  هیبشت  رد  یثیداحا  هتفگ  يدع  نبا  و 
نادرگ .  يور  نید  زا  هدوب و  شیک  دب  نوچ  تسین  اور  يو  نابز  زا  تیاور  تسا و  زادرپ  غورد  وا  هتفگ : يدزا  و 

هدوب  دیلپ  يوگغورد و  يو  هتفگ  بیشا  مساق  نب  یسوم  هتفگ : یناجزوج  و 
شرازگ : هریجنز  نایجنایم  زا  رگید  یکی 

تشون  دیابن  ار  وا  ثیدح  دیوگ : ینیدم  نبا  هدوب و  زادرپ  غورد  وا  دیوگ  نیعم  نب  ییحی  هک  تسا  یفوک  يولول  نب  نیسح  - 2
هتسب یم  غورد  حیرج  نبا  رب  يو  دیوگ  ریمن  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  و 

تسا .  قثوم  ریغ  وگغورد و  وا  دیوگ : دواد  وبا  و 
تسا  كورتم  فیعض و  وا  ثیداحا  هتفگ  ینطق  راد  تسین و  قثوم  هتفگ : متاح  وباو 

يا .  هدناشک  ار  يرش  شیوخ  رهش  يوس  هب  تشون : دوب  هتشون  ار  نسح  ياه  باتک  هک  يدرم  هب  لیمش  نب  رضن  و 

هحفص 229 ] ] 

هک . . .  ءاطع  زا  وا  مدینش و  حیرج  نبا  زا  نم  هک  دوب  نیا  شنابز  هغلغل  مدیدن  يولول  زا  رتوگغورد  هتفگ : روث  وبا  و 
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تسد تفر  هدجسب  نوچ  تشاد و  ياج  فص  رد  وا  رانک  زین  يومیب  یناوجون  دوب و  زامن  رد  شمدید  يزور  هتفگ : نامیلـس  نب  دمحا  و 
منک .  یمن  تیاور  وا  زا  مدنکفا و  رودب  ار  شثیداحا  زین  نم  تفرگ  نوگشین  ار  وا  هنوگ  درک و  زارد  کناوج  يوس  هب  ار  دوخ 

هدیمان .  یم  ثیبخ  ار  وا  هماسا  وبا  هتفگ : هبیش  یبا  نبا  و 
هدوب  زادرپ  غورد  يو  دنا  هتفگ  یجاسو  یلیقع  نایفس و  نب  بوقعی  و 

درمش نیما  ثیدح  لقن  رد  ار  يو  ناوت  یم  هن  تسا و  قثوم  هن  وا  هتفگ  یئاسن  و 
یبهذ مکاح و  نوچمه  یناسک  رب  هدـش  داـی  ثیدـح  هریجنز  رد  اـه  فعـض  هطقن  نینچ  اـیآ  وگب  نک و  يرواد  دوخ  ناوخب و  ار  اـه  نیا 

ادخب  هن  هدوب ؟ هدیشوپ 
نب نیـسح  نابز  زا  وا  یناغـص و  قاحـسا  نبدمحم  نابز  زا  وا  بوقعی و  نب  دـمحم  سابعلا  وبا  نابز  زا   3 كردتـسم 244 /  رد  مکاح  - 2

تـسا هدروآ  شردپ  نابز  زا  وا  يرکب و  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  نابز  زا  وا  يرهف و  کلملا  دـبع  نب  هللادـبع  نابز  زا  وا  يزورم و  دـمحم 
وا غارـس  هب  ام  ات  يدرکن  اهر  ار  درمریپ  ارچ  تفگ  وا  مدرب  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ار  هفاحقوب  مردـپ  نم  تفگ  ض )  ) رکبوب شردـپ  هک 
 . میراد یم  هاگن  وا  هرابرد  میا  هدید  شرسپ  تسد  زا  هک  ار  یئاه  یکین  ام  تفگ : تسا  رتراوازس  وتدزن  ندمآ  هب  وا  هکلب  متفگ  نم  میور 
هللا دبع  نآ  هریجنز  نایجنایم  نایم  رد  هدرک و  شرازگ  ار  نآ  رازب  هتفگ : هدروآ و   9 دئاوزلا 50 /  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح  ار  شرازگ  نیا 

تساهدیهوکن .  هللا  دبع  ياه  شرازگ  دسیون  یمكردتسملا  صیخلت  رد  یبهذ  شمسانش و  یمن  هک  تسا  يرهف  کلملا  دبع  نب 
نابح نبا  دنسیون  یم   2 ناسل 311 /  رد  رجح  نبا  2 و  نازیم 55 /  رد  یبهذ  و 
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يو ثیدح  هتفگ : یلیقع  دـنک و  یم  تیاور  زیگنا  تفگـش  یئاهزیچ  اریز  تسین  دـننامه  قثوم  نادرم  ثیدـح  هب  هللا  دـبع  ثیدـح  هتفگ 
هرابرد نسحلاوبا  زا  هتفگ  یناقرب  و  دز .  راویدب  دیاب  تسا و  تسس  يو  ثیدح  هتفگ : هعرز  وبا  تسین و  يوریپ  هتسیاش  تسا و  هدیهوکن 

نایاپ .  درادن .  مه  یشزرا  چیه  هن  تفگ  تسا  قثوم  ایآ  متفگ  مدیسرپبوا و 
شرازگ : نیا  هریجنز  نایجنایم  زا  رگید  یکی 

يزوج نبا  زاهوفـصلا  هفـص  رد  هچنانچ  هکنآ -  اب  هدرک  وگزاب  ار  نآ  رکبوب  شردپ  زا  زین  وا  شردـپ و  زا  ارنآ  هک  تسا  دـمحم  نب  مساق 
سپ هتشذگرد  لاس 38  رد  زین  دمحم  شردپ  هتـشذگ و  رد  یگلاس  ای 72  رد 70  لاس 109 و 108  رد  دمحم  نب  مساق  هدـمآ -   2  / 50

رد 70 ترجه  زا  لاس 112  رد  مساق  هک  میریذپب  ار  دعـس  نبا  نخـس  مه  رگا  هدمآ و  ایندب  هدرم  دمحم  شردـپ  هک  لاس  نامه  رد  مساق 
؟ دنک تیاور  شردپ  زا  هتسناوت  یم  هنوگچ  تیفیک  نیا  اب  وهدوب  هلاس  شردپ 4  گرم  ماگنه  سپ  هتشذگ  رد  یگلاس 

يرجه لاس 10  عادولا -  هجح  رد  دمحم  اریز  هدرک  تیاور  يزیچ  شردپ  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  میئوگب  هک  تسینحیحص  مه  نیا  هزات  و 
ار نآ  دناوت  یم  اجک  هتـسب  يو  رب  ار  تیاور  نیا  هک  یـسک  سپ  تشذـگرد  يرجه  لاس 13  زا  رخالا  يدامج  رد  شردپ  ودش  دـلوتم  - 
زا شردـپ  هن  تسا و  هتفای  شردـپ  زا  یتیاور  مساق  هن  دـسیون : یم  تیاور  نیا  هلابند  رد  كردتـسملا  صیخلت  رد  یبهذ  دـیامنب ؟ تسرد 

رکبوب
نسح نب  هللا  دبع  بیعـش  وبا  نابز  زا  وا  ظفاح و  یباعج  ملاس  نبرمع  نب  دمحم  رکبوبا  یـضاق  نابز  زا   3 كردتسم 244 /  رد  مکاح  - 3
هدروآ ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  هکم  حـتف  زور  رد  ار  هفاـحقوب  شردـپ  (ض ) رکبوب تفگ : هک  تسا  هدروآ  سنا  زا  دوـخ  دانـساب  ینارح 

 . میدش یم  وا  دزنب  دوخ  ام  يدرک  یم  اهر  شا  هناخرد  ار  درمریپ  رگا  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر 
هکنآ اب  دـیوگن  ار  نآنآ  فعـض  هطقن  دوش و  میلـست  یباعج  شرازگنیا  ربارب  رد  ات  هتـشاد  نآ  رب  ار  یبهذ  هزیگنا  هچ  متـسناد  یم  شاک 
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3  / نازیم 113 رد  شدوخ 

هحفص 231 ] ] 

یثیداحا بیطخ ، هتفگ  هب  و  هدوب ، شیک  تسـس  ورادرک  تشز  يدرم  دریگ : یممانـشد  داب  هب  ار  وا  هنوگنیدب  هدروآ و  ار  وا  همان  یگدنز 
زا تسا و  يرب  نآ  زا  هک  هتسب  وا  هب  يزیچ  يزوج  نبا  تسا و  روهشم  يرگیعیش  رد  وا  هویـش  هدرک و  تیاور  رایـسب  دیامن  یم  بیرغ  هک 

ینوگرگد هچ  تفگ : هتفای  ینوگرگد  ام  زا  سپ  یباعج  نبا  هک  ما  هتفای  ربخ  نانچ  متفگ : ینطق  راد  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاـکح  مکاـح 
هدرک شرازگ  ضورع  شناد  بحاص  دمحا  نب  لیلخ  نابز  زا  ثیدح  ادخهب 20  يرآ  تفگ  ثیدح ؟ رد  وا  مهف  تسا  نیا  متفگ  مه  يا 

خیرات هب  دیدرگرب  دـنا -  هدروآ  وا  تشذگرـسرد  تارـضح  هچنآ  رخآ  ات  درادـن -  يداینب  اهنآ  زا  کیچیه  هک  یئاه  هریجنز  اب  مه  نآ  و 
، ناخروم قافتا  هب  هک  هدنام  هدیـشوپ  مکاح  یبهذ و  رب  رگم  یهگناو   5 نازیملا 322 /  ناسل   7 يزوج 38 /  نبا  زا  مظتنم   3 بیطخ 26 / 

نب هللا  دـبع  بیعـش  وبا  زا  وا  میئوگب  هک  تسا  تسرد  هنوگچ  ماگنه  نیا  رد  هتـشذگرد  لاس 355  رد  هدـش و  هداز  لاس 285  رد  یباعج 
ار ثیدح  هریجنز  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هزات  تیاور و  یثیدح  هتشذگرد ) لاس 292  رد  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هتفگ  هب  هک   ) نسح

وبا نابز  زا  ظفاح و " و "   " هملک ود  نایم  رد  وا "  ظفل "  مکاحترابع ، ربانب  هنورگو  میریذـپب  كردتـسملا  صیخلت  رد  یبهذ  ترابع  اب 
یفوـتم بیعــش  وـبا  ناـبز  زا  هدــش  هداز  لاـس 321  رد  هـک  مکاــح  تـفگ  دــیاب  نآ  داــینب  رب  تـسا و  دــئاز  دنــس  زاــغآ  رد  بـیعش " 

تسا  هدرک  تیاوریثیدح  292
یم لوپ  ثیدح  تیاور  يارب  وا  یلو  میراد  یمن  مهتم  اه  شرازگ  لقن  رد  ار  بیعش  وبا  ام   - 2  / 30 دسیون - : یمنازیم  رد  یبهذ  هزات  و 

 . تسا رورپ  رادنپ  راک و  شزغل  وا  هک : تسا  هدروآ   3 نازیملا 271 /  ناسل  ردنابح  نبا  هتفگ  زا  رجح  نبا  هتفرگ و 
نابز زا  وا  بهو و  نب  هللا  دبع  زا  وا  رصن و  نب  رجح  نابز  زا  وا  بوقعی و  نب  دمحم  سابعلا  وبا  نابز  زا   3 كردتسم 244 /  رد  مکاح  - 4

ربمایپ دزن  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  هفاحقوب  تسد  باطخ  نب  رمع  هک  هدیـسر  رباج  نابز  زا  هک  تسا  هدروآ  ریبزلا  وبا  نابز  زا  وا  حـیرج و  نبا 
ياپ رب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دزن  ار  وا  نوچ  دروآ و  (ص )
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دینکن .  کیدزن  هایس  شیر  اب  ار  وا  دیزاسشنوگ و  رگید  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  تشاد 
هدمآ اه  نآ  همه  رد  اریز  دنک  یم  بیذکت  ار  تیاور  نیا  نتم  هدیـسر  ص )  ) ربمایپ رـضحم  هب  هفاحقوب  نتـشاد  هناور  رد  هک  يرابخا  همه 

یخرس تدش  زا  دید  تسیرگن  هفاحقوب  شیر  هب  نوچ  يو  هک  تشذگ  سنا  ثیدح  رد  هزات  و  رمع -  هن  هدروآ -  ار  يورکبوب  هک  تسا 
رگید تفگ : ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  هدیـسر  تیاور  نیا  رد  هـک  دراد  ینعم  هـچ  سپ  دـنام  یم  جـفرع  تـخرد  ياـه  مزیه  هزیر  هـب 

دینکن ؟ کیدزن  هایس  شیر  اب  ار  وا  دیزاس و  شنوگ 
یم هدرمش  درخ  جیرج  نبا  رصع  رد  تسین و  وا  بهو  نبا  هتفگ : ینعم  نبا  هک  تسا  بهو  نب  هللا  دبع  یکی  شرازگ  هریجنز  نایجنایم  اما 

2 لادتعالا 86 /  نازیم  هدش 
زا کـی  ره  رد  هـتفگ  یم  مزح  نـبا  دـسیون : یم   3 ناـیزم 125 /  رد  هک  تسا  یکم  يدـسا  ملـسم  نب  دـمحم  ریبزلا  وـبا  مـه  رگید  یکی 
زا یمان  هک  تسا  یناسک  زا  ناثدـحم  دزن  وا  اریز  تسا  دودرم  نیا -  دـننام  اـی   " هدیـسررباج -  ناـبز  زا  دـیوگب " : ریبزلاوبا  هک  ثیداـحا 
ای مدینـش  وا  زا  مدوخ  دیوگب : نوچ  یلو  هتـشاد  یم  ناهنپ  ار  ثیدح  ياه  یتساک  هنوگ  نیا  هب  هدرب و  یمن  رباج  دوخ و  نایم  طبار  يوار 
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تـسادودرم مزح  نبا  هتفگ  هب  ثیدح  نیا  سپ  دـیوگ : ینیما  تفرگ .  يرگنـشور  داینب  ریز  ار  يو  نخـس  ناوت  یم  داد ، شرازگ  ار  ام  وا 
 " هدیسر .  رباج  نابز  زا  دیوگ " : یم  ریبزلا  وبا  مینیب  یم  نآ  هریجنز  رد  نوچ 

دزن يدرم  هتفگ : یلعـالا  دـبع  نب  سنوی  تخاـس و  ناوتن  يرگنـشور  داـینبریبز  ار  ریبزلا  وبا  شرازگ  دـنا : هتفگ  متاـح  وـبا  هعرز و  وـبا  و 
نابززا تسا و  هناوتـشپ  دـنمزاین  دوخ  ریبزلاوبا  تفگ : هک  مدینـش  مدوخ  دـش و  نیگمـشخ  وا  درک و  لالدتـسا  ریبزلا  وبا  ثیدـحهب  یعفاش 

دوخ نازیم  رد  ودیجنـس  یم  هک  شمدـید  تفگ  يا ؟ هدرک  اهر  ار  ریبزلا  وبا  ثیدـح  ارچ  وت  متفگ  ار  هبعـش  تفگ : هک  دـنا  هدروآ  ءاـقرو 
يراکتسرد

هحفص 233 ] ] 

دش وا  دزن  هب  يدرم  يزور  مدوب  هتسشن  يو  دزن  هک  ماگنه  نامه  مدینـش و  ثیدح  ریبزلا  وبازا  مدمآرد و  هکمب  هتفگ  هبعـش  و  دومنیمن . 
شمتفگ دروآ ، مشخب  ارم  وا  تفگ  يدنب ؟ یم  تمهت  ناملـسم  يدرم  رب  ریبزلا  وبا  يا  شمتفگ  درک  در  ار  يو  وا  درک  يو  زا  یـشسرپ  و 

9 بیذهتلا 440 /  بیذهت  رد  زین  رجح  نبا  درک .  مهاوخن  تیاور  وت  زا  یثیدـح  زگره  يدـنب ؟ یم  ارتفا  يو  رب  درآ  مشخ  هب  ار  وت  هک  ره 
دنا .  هدرمش  یم  تسس  ار  يو  ثیدح  ودنآ  زج  دمحا و  بویا و  هک  دسیون  یم  هدرک و  دای  ار  وا 

هفاحق وبا  هکم  حتف  زور  تفگ  وا  هک  هدیـسر  رباج  نابز  زا  هک  هدروآ   - 3  / 245 كردتـسم -  رد  مکاح  هک  تسا  ریبزلاوبا  نیمه  نابز  زا 
دیزاس . نیگنر  ار  ششیر  تفگ  ص )  ) ادخ لوسرو  دوب  دیفس  هنمرد  هایگ  نوچمه  وا  شیر  رس و  دندروآ و  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  ار 

نابز زا  وا  یبلک و  نابز  زا  وا  یلذـه و  رکبوبا  نابز  زا  وا  راکب و  نب  ساـبع  ناـبز  زا  وا  یئـالع و  اـیرکزنب  دـمحم  قیرط  زا  رجح  نبا  - 5
وا دروآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ار  يو  رکبوب  هک  دوب  روک  يدرمریپ  هفاحقوب  تفگ : هک  تسا  هدروآسابع  نبا  نابز  زا  واو  حـلاصوبا 

ار وت  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  دهد ، هانپ  ار  وا  ادخ  هک  متساوخ  تفگ  میور  وا  دزن  هب  دوخ  ام  ات  يدرکن  اهر  ار  اهدرمریپ  ارچ  تفگ  (ص )
وت مشچ  هلیـسو  نآ  هب  متـساوخ  یم  مدش و  یم  نامداش  بلاطوبا  ندش  ناملـسم  هب  مردـپ  ندـش  ناملـسم  زا  شیب  نم  تخیگنارب  یتسارب 

 . 4 هباصا 116 /  دوشنشور 
شرازگ : هریجنز  نایجنایم  زا  مه  نیا  و 

نادرم زا  هک  دراد  شزرا  یتروص  رد  ثیدح  هتفگ  نابح  نبا  تسا و  تسس  يو  ثیدح  دیوگ : یبهذ  يرصب  یبالغ  ایرکزنب  دمحم  - 1
هدرک و لقن  یثیدح  دوخ  دانسا  اب  یلوصو  هدوب  زاسثیدح  هتفگ : ینطق  راد  تسا و  فرح  وا  نوماریپ  رد  هتفگ  هدنم  نبا  دنک و  لقن  قثوم 

یبالغ زا  تسا  یغورد  نیا  دیوگ  هاگنآ 
3  / لادتعالا 58 نازیم 

هحفص 234 ] ] 

 . تسا هیاپ  یب  ياهرادـنپ  هدـیهوکن و  يو  ثیداحا  رتشیب  هتفگ  یلیقع  تسا و  زادرپ  غورد  هتفگ : ینطق  راد  يرـصب : راکب  نب  ساـبع  - 2
 2 لادتعالا 18 /  نازیم 

ردنغ تسا و  شزرا  یب  وا  دیوگ : نیعم  نبا  تسا و  قثوم  ریغ  وا  دـیوگ : مه  تسا و  شزرا  یب  وا  هتفگ  يرود  يرـصب . یلذـه  رکبوب  - 3
میریگ یمن  لالدتسا  هیامرس  یلو  میسیونیم  ار  شثیدح  هتفگ  متاح  وبا  تسا و  تسـسشثیدح  هتفگ : هعرز  وبا  هتفگ و  یم  غورد  هتفگ :

تسـس و شثیدح  هتفگ ، ینیدم  نبا  تسا و  كورتم  شثیدح  هتفگ : دینج  نبا  میـسیون و  یمن  ار  شثیدح  تسین و  قثوم  هتفگ : یئاسن  و 
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شثیدـح هتفگ  ینطق  راد  تسا و  تسـس  شثیدـح  هتفگ : یناـجزوج  تسا و  تسـس  تسـس  تـسا  تسـس  مـه  رایـسب  تـسا ، شزرا  یب 
رد ار  وا  راـک  هللا  دـبع  وـبا  هتفگ  يزورم  تسا و  شزرا  یب  تسـس و  شثیدـح  هتفگ : نایفـس  نـب  بوـقعی  تـسا و  كورتـم  هدـیهوکن و 

دناوتن هناوتشپ  وا  ثیدح  هتفگ : قاحسا  وبا  تسا و  ثیدح  تسس  ياه  يرـصب  زا  هتفگ  رامع  نبا  هدرمـش و  یم  تسـس  ثیدح ، شرازگ 
 . تسین يوریپ  هتسیاش  هدرک  شرازگ  هچنآ  رتشیب  هتفگ  يدع  نبا  تسین و  دنمورین  وا  شرازگ ، ناثدحم  دزن  هتفگ  مکاح  دمحا  وبا  دوب و 

عیرز نب  دزی  تسا و  قثوم  ریغ  وا  دـنا  هتفگ  ردـنغ  نیعم و  نبا  ودنرامـش  یم  تسـس  ار  وا  ياه  شرازگ  نارگید  دـمحا و  هتفگ : یبهذ  و 
هدماین .  رامش  هب  ظافح  ناثدحم ، دزن  وا  هفگ  يراخب  تسا و  قثوم  ریغ  وا  هتفگ  یئاسن  مدنادرگ و  ور  شیاه  شرازگزا  هناهاگآ  هتفگ :

هریجنز هتفگ : روکذم  ثیدـح  زا  يدای  زا  سپ  هباصا  رد  رجح  نبا  مه  12 و  بیذهتلا 46 /  بیذهت   3 لادتعالا 345 /  نازیم  هب  دیدرگرب 
تسا  هیاپ  یب  نآ  ياه 

تسا هدروآ  رانید  نب  هللا  دبع  نابز  زا  وا  هدیبع و  نبا  یسوم  نابز  زا  قراط  نب  یسوم  هرق  وبا  دسیون  یم   4 هباصا 117 /  رد  رجح  نبا  - 6
ام ات  يدرکن  اهر  ار  درمریپ  ارچ  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  دروآ ، تفرگ و  ار  هفاحقوبا  تسد  رکبوب  هکم  حـتف  زور  رد  تفگ  رمع  نبا  هک 

دهد هانپ  ار  وا  ادخ  ات  متساوخ  تفگ  رکبوب  میوش  وا  دزن  هب  دوخ 
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مردـپ یناملـسم  زا  رتـشیب  بلاـطوبا  ندـش  ناملـسم  زا  نم  دـش  یم  ناملـسم  بلاـطوبا  رگا  تخیگنارب  یتـسارب  ار  وـت  هک  نآ  هب  دـنگوس 
مدش .  یم  لاحشوخ 

ناملـسم وت  نوچ  سابع : هب  تسا  رمع  راتفگ  نوچمه  دنک و  یمن  هفاحقوب  ندش  ناملـسم  رب  تلالد  يرتشیپ  نآ  نوچمه  زین  ثیدـح  نیا 
نایجنایم اما  دروایم -  مالـسا  هک  یتروص  رد  ینعی  باطخمردپ -  یناملـسم  زا  ات  مدش  لاحـشوخ  رتشیب  وت  ندـش  ناملـسم  زا  نم  يدـش 

دنرارقنیا : زا  شرازگ  هریجنز 
دنریگ یمن  لیلد  ار  نآ  یلو  دنسیون  یم  ار  وا  ثیدح  هتفگ : متاح  وبا   3 نازیم 211 /  رد  یبهذ  هتشون  هب  قراط .  نب  یسوم  - 1

نبا تسا و  تسـس  شثیداحا  دنا : هتفگ  وا  زج  یئاسن و  تشون و  دیابن  ار  وا  ثیدح  هتفگ : دـمحا  یبهذ : هتـشون  هب  هدـیبع  نب  یـسوم  - 2
يو ثیدح  هتفگ : مه  رابکی  تسا و  شزرا  یب  وا  هتفگ : نیعم  نبا  تسا و  راکشآ  شیاه  شرازگ  رب  ندوب  تسس  ياه  هناشن  هتفگ  يدع 
یلو تسا  وگتـسار  وا  دـنچ  ره  هتفگ  هبیـش  نب  بوـقعی  میزیهرپ و  یميو  ثیدـح  زا  اـم  هتفگ : دیعـس  نب  ییحی  و  دروآ .  دـیابن  لـیلد  ار 

تسا .  تسسرایسب  شثیداحا 
 3 لادتعالا 214 /  نازیم 

ناشیا ندرگ  هب  هانگ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  يو  زا  هدیهوکنیثیداحا  وا  نادننامه  هدیبع و  نب  یسوم  دیوگ : یلیقع  رانید .  نب  هللا  دبع  - 3
 202/5  . بیذهت تسا 

مود  شخب 
هک یـشرازگ  رگم  دشاب  هفاحقوب  ندـش  ناملـسم  رب  يا  هناشن  هک  تفای  ناوتن  يزیچ  هدرتسگ  ياه  همان  یگدـنز  ثیدـحياه و  باتک  رد 

نوچ تفگ  هک  هدروآرکبوب  رتخد  ءامسا  نابز  زا  وا  قاحسا و  رسپ  قیرط  زا  دوخ ج 6 ص 349  دنسم  رددمحا 
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 - رب سیبق  وبا  زارف  رب  ارم  مکرتخد  تفگ : دوب  شنادنزرف  نیرتکچوک  زا  هک  يرتخدـب  هفاحق  وبا  داتـسیاب  يوط  يدزد  ص )  ) ادـخ لوسر 
یم ياهدمآ  مهارف  یهایس  تفگ  ینیب  یم  هچ  مکرتخد  تفگ  وا  درب  نآ  زارف  رب  ار  يو  سپ  دوب -  روک  شدوخ  ءامـسا ، هفتگ  هب  هک  ارچ 

رـالاس زین  نآ  مکرتخد  تفگ  دود  یم  سپ  شیپ و  هب  یهایـس  نآ  ناـیم  هک  منیب  یم  ار  يدرم  تفگ و  دوب  دهاوخیهاپـس  نآ  متفگ  منیب 
شیپ هب  هاپس  ماگنه  نیا  رد  هک  ادخب  تفگ  دیشاپب  مه  زا  یهایس  ادخ  هب  تفگ  وا  تسا  هاپس  ورشیپ و  هدنامرف و  هک  تسایـسک  ای  رگـشل 

كرتـخد ندرگ  رد  دـندروخرب و  وا  هب  هاپـس  دـسر  شا  هناـخب  هکنآ  زا  شیپ  دروآ و  ریز  هـب  ار  وا  سپ  رب  ما  هناـخب  ارم  دوز  هدـش  هدـنار 
دش دراو  دجسم  هب  دمآرد  هکم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  تفگ  ءامسا  دروآ  ردب  ار  نآ  دید  ار  وا  يدرم  نوچ  هک  دوب  هرقن  زا  يدنبولگ 
هب دوخ  نم  ات  يدرکن  اهر  شا  هناخ  رد  ار  درمریپ  ارچ  تفگ  دید  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  دروآ  تفرگ و  ار  شردپ  تسد  رکبوبا  و 

ربارب رد  ار  وا  سپ  تفگ  ءامسا  يور .  وا  غارس  هب  وت  ات  دیآ  وت  دزن  هک  تسا  رتراوازس  وا  يارب  ادخ  لوسريا  تفگ  رکبوبا  مور  وا  غارس 
لوسر  رب  ض )  ) رکبوب دروآ و  مالسا  وا  وش  ناملسم  تفگ : ار  وا  هاگنآ  دیشک و  تسد  شا  هنیس  رب  سپس  دناشنب  شیوخ 

دیزاـس نوـگرگید  ار  وا  يوـم  گـنر  تفگ  ص )  ) ادـخ لوـسر  دوـب  دـیپس  هـنمرد  تـخرد  نوـچمه  شردـپ  رـس  دـمآرد و  ص )  ) ادـخ
ار مرهاوخ  دنب  ندرگ  سک  ره  هک  مهدیم  دنگوس  مالسا  ادخ و  قحب  ار  همه  تفگو  تفرگ  ار  شرهاوخ  تسد  تساخرب و  رکبوبسپس 

راذگ .  ادخ  باسحب  ار  تدنب  ندرگ  مکرهاوخ  تفگ  واو  دادن  یخساپ  ار  وا  یسک  دهدب  هتشادرب 
زورما مدرم  نایم  رد  يراکتـسرد  دنگوس  ادخب  هک  راذگ  ادـخ  باسح  هب  ار  تدـنب  ندرگ  : 1 ضایر 45 /  رد  يربط  بحم  تداـبع  هب  و 

تسا .  كدنا 
قارع میقم  یندم  رایخ  نب  راسی  نب  قاحـسا  نب  دمحم  نا  شرازگ  هریجنز  نایجنایمزا  یکی  نوچ  تسین  تسرد  تیاور  نیا  دـیوگ  ینیما 

نب ماشه  تسا و  زادرپ  غورد  قاحسا  نبا  هتفگ : یمیت  نامیلس  تسین و  وا  ياههتخاس  زا  زج  مه  تیاور  نیا  تسا و 
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تسا .  زادرپ  غورد  وا  هتفگ : هورع 
تسا .  نالاجد  زا  یلاجد  هتفگ  کلام  و 

تسا . زادرپ  غورد  قاحسا  نب  دمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  هتفگ : ناطق  ییحی  و 
دوب .  مهتم  اه  تعدب  زا  عون  کی  زا  شیب  هب  دوخ  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  ثیدح  مدرم  هتفگ : یناجزوج  و 

درک .  یم  لقن  هوای  یثیداحا  سانشان  نارگشرازگ  نابز  زا  هتفگ : ریمن  نباو 
یم وا  زا  دشاب  قاحـسا  نبا  یثیدح  رگـشرازگ  اهنت  رگا  هللا : دبع  وبا  وا  شمتفگ  مدیـسرپب و  واهرابرد  ار  دـمحا  هتفگ : قاحـسا  نب  بویاو 

 . تخاس یمن  ادج  يرگید  زاار  یکی  راتفگ  درک و  یم  وگزاب  ار  دحاو  یثیدح  یهورگ ، نابز  زا  وا  هک  مدید  نم  ادخب ، هن  تفگ  يریذپ 
باتک تشاد و  یم  تسود  ار  ثیدحهک  دوب  يدرم  وا  تفگ  درک  دای  ار  قاحـسا  نب  دمحم  نوچ  هک  مدینـش  دـمحا  زا  تفگ : دواد  وبا  و 

هک تشادـن  اورپ  درک و  یم  ناهنپ  ار  اه  نآ  هریجنز  یتساک  داد و  یم  اج  شیاه  باتک  نایم  ار  نآ  بلاطم  تفرگ و  یم  ار  ثیدـح  ياه 
نارگیدزا .  ای  یبلک  زا  دنک  تیاکح  سک  هچ  زا 

ثیداحا ای  دانـسالا  لصتم  هطـساولا و  لیلق  ثیدح  ره  رد  درامـش و  راوتـسا  ار  وا  ثیدح  مردپ  مدیدن  زگره  هتفگ : دـمحا  نب  هللا  دـبع  و 
هن .  ننس  هب  طوبرم  ياه  هنیمز  رد  تفگ  تفرگ  لیلد  ناوت  یم  ار  وا  ثیدح  ایآ  دنتفگ  ار  يو  نوچ  دوب و  وا  يوج  یپ  نآ ، اب  فلاخم 

تسین .  دنمورین  وا  شرازگ  تسا و  ثیدحلا  فیعض  تسین ، نانچ  وا  هتفگ : نیعم  نبا  و 
هدرمش یم  وگغورد  ار  وا  دلاخ  نب  بیهو  ناطق و  ییحی  یمیمت و  نامیلس  هتفگ  ینیدم  نبا  و  تسین .  دنمورین  وا  شرازگ  هتفگ : یئاسن  و 
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دنا . 
اهنت اروا  تسین و  تجح  وا  نخـس  دـنراد و  فالتخاوا  هرابرد  ناـیاوشیپ  هتفگ : مه  تفرگ و  دـیابن  لـیلد  ار  وا  ثیدـح  هتفگ : ینطقراد  و 

داهن .  ناوت  یم  شزرا 
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دوب .  هدیدن  ار  وا  زگره  دنگوس  ادخب  هکنآ  ابدرکیم  شرازگ  رذنم  تنب  همطاف  منز  نابز  زا  قاحسا  نبا  هتفگ  هورع  نب  ماشه  و 
درک .  يزاسثیدح  هب  مهتم  ار  وا  مدیسرپبوا و  هرابرد  کلام  زا  هتفگ  بیهو  و 

تشاد  یم  هدیشوپ  اراه  ثیدح  هریجنز  رددوجوم  ياه  یتساک  زارایسب  وا  هک  یتسار  هتفگ  دمحا  و 
ملـسا نب  دیز  زا  وا  دمحم و  نب  رمع  زا  وا  بهو و  نب  هللا  دبع  نابز  زا  دشدای  هک  یثیدح  نیمراهچ  قیرط  زا  كردتـسم  رد ج 3  مکاح  و 

تفگ : شاب  داش  شردپ  یناملسم  هب  ار  رکبوب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدروآ  (ض )
لاس رد  ملـسا  نب  دیز  هک  تسه  مه  بیع  نیا  میدرمـش  مراهچ  ثیدـح  يارب  هک  یفعـض  هطقن  زا  هتـشذگ  زین  ثیدـح  نیا  هریجنز  رد  و 

ص)  ) يربماـیپ زا  يزیچ  اصخـش  وا  هک  تسین  تسردسپ  دـنا  هدرک  رادـید  ار  رمع  نبا  هـک  هدـش  هدرمـش  یناـسک  زا  هتـشذگرد و   136
تسا .  هدش  دلوتم  ربمایپ  زاسپ  یسب  اریز  دنک  تیاور 

دوجوم یتساک  وا  دناسر  یم  هک  هتفگ  ینخـس  دیهمتلا  همدقم  رد  ربلا  دبع  نبا  دسیونیم :  3 بیذهتلا 397 /  بیذهت  رد  رجح  نبا  هزات  و 
تیاکح هنییع  نبا  زا  هدینـشن و  يزیچ  دیبل  نب  دومحم  زا  وا  دـسیون : یم  رگید  یئاج  رد  هدرک و  یم  ناهنپ  ار  اه  ثیدـح  ياه  هریجنز  رد 

یمن وا  رد  یبـیع  دـنا : هتفگ  هک  هدـش  لـقن  زیننارگید  زا  هتفاـی و  هار  یللخ  وا  هظفاـح  رد  یلو  هدوـب  هتـسیاش  يدرم  دـیز  تفگهک  هدرک 
وا دسیون : یم   1 لادـتعالا 361 /  نازیم  رد  هدومن و  یم  يور  هدایز  هار  نیا  رد  هدرک و  یم  يار  هب  ریـسفت  ار  نآرق  هک  نآ  رگم  میـسانش 

یلاخ وت  یئاهاعدا  رگم  تسین  چیه  ینیب ، یم  هچنانچ  هک  نآ  ناتساد  هفاحقوب و  ندش  ناملسم  دوب  نیا  هدرک .  یم  يار  هب  ریـسفت  ارنآرق 
هب وا  ندمآ  هک  دیآ  یم  رب  زین  دـمحا  تیاور  نامه  زا  هزات  درک و  تباث  نآ  اب  ناوتن  ار  سکچیه  مالـسا  هک  هیاپ  یب  ینانخـس  رب  یکتم  و 

دزن
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دنا هدناتس  شرتخد  زا  ناناملسم  هک  ار  يدنب  ندرگ  هک  هدوب  نآ  رطاخب  طقف  طقف و  هتشاد -  تیعقاو  میتفرگمه  رگا  ص - )  ) ادخ لوسر 
یم ص )  ) يو رادید  هب  مهرـس  تشپ  مه  زاب  دوب  هدمآ  يو  دزن  هب  ندش  ناملـسم  يارب  یتسار  دوب و  تباث  وا  یناملـسم  رگا  دریگب و  سپ 

تفرگ و یم  هرهب  وا  شناد  نیریش  یفاص و  همشچ  زا  هدرمش و  تینغار  تصرف  رفـس ، نآ  رد  هکم  رد  ص )  ) يو تماقا  مایا  رد  تفاتش و 
هک دیاب  یم  دوب  هدش  ناملـسم  رگا  زین  و  دـیآ ، وا  رادـیدب  عادولا  هجح  رد  هک  دوبراوازـس  دناتـس و  یم  وا  زا  ار  شیوخ  شیک  ياه  هناشن 
ای دوب  هدـش  ناملـسم  رگا  دـنک و  لقن  یـشرازگ  ص )  ) وا نارای  زا  یکی  زا  مک  تسد  ای  دـنکتیاور  ص )  ) وا زا  ثیدـح  کی  مک  تسد 
زا يدای  لقاال  ای  نآ .  يوس  هب  نارگید  توعد  رد  فرح  کی  ای  نآ  زا  عافد  رد  ینخـس  ای  دـش  یم  لقن  وا  زا  مالـسا  هراـبرد  هملک  کـی 

شندش ناملسم  ناتساد  مک  تسد  دمآ و  یم  خیرات  رد  يو  لوسر  هب  ادخ و  هب  وا  نامیا  ياه  هناشن  زا  یشرازگ  شا و  یناملسم  راگزور 
درک .  یم  تیاور  دوخ  ار 

شا هناخ  رد  ار  درمریپ  ارچ  تفگ : وا  هرابرد  هک  دوب  هدرک  مارتحا  هزادناب  ار  وا  ص )  ) ادخ ربمایپ  دوب و  حیحـص  هدـش  دای  ربخ  رگا  هزات  و 
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نیا هب  يدرم  شهاوخو  تطاسو  هباحـص  ارچ  سپ  دناسر  ماجنا  هب  رکبوب  هب  مارتحا  رطاخب  تشذگ  هچنانچزین  ار  نیا  خـلا و  دـیدرکن  اهر 
هراـبرد هک  تشادـگرزب  ار  وا  يو  هراـبرد  یئاـهبنارگ  هملک  ناـنچ  نتفگ  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يدرم  ناـمه  دـندرک ؟ در  ار  یگرزب 

وا يوربآ  هب  هک  دوب  ناشیا  نایم  رد  سابع  نوچمه  یـسک  هکنآ  اب  دوب  هتفگن  ص )  ) شدوخ ياهومع  هرابرد  یتح  هباحـص و  زا  کـچیه 
ار وا  شهاوخ  تطاسو و  مه  زاب  دندید  رکبوب  هرابرد  ربمایپ  زا  ار  تشادگرزب  همه  نیا  هباحص  هکنآ  اب  ارچ  و  دنتساوخ ، یم  ناراب  ادخزا 
ار وا  دـیاب  یم  دوـب و  ناملــسم  وـن  لاـسنهک و  يدرمریپ  هـکنآ  اـب  دــندنادرگن  رب  يوـب  ار  دــنب  ندرگ  نآ  دــنتفریذپن و  شردــپ  هراـبرد 

نایم هب  دریگب و  ار  شرهاوخ  تسد  دیاب  داد  ص )  ) ادخ لوسر  هار  رد  ار  شا  یئاراد  رتشیب  نانیا  رادنپ  هب  هک  رکبوب  ارچ  و  دـنرادیمارگ ؟
ار نارضاح  دناشکب و  هدنکارپ  ياه  نادناخ  زا  مدرم  هورگ  هوبنا 
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هباحـص هک  تشاد  یـشزرا  هچ  دوبهچ و  هرقن  دـنب  ندرگ  نآ  دـنهد ؟ سپ  يوـب  ار  وا  دـنب  ندرگ  هک  دـهد  دـنگوس  مالـسا  ادـخ و  قـحب 
ندرگ ناـیرج  رکبوب  هنوگچ  و  ناـنآ ؟ هفیلخ  شیادرف  دوب و  ناشدیفـس  شیروریپ  زور  نآ  هک  دـنتفریذپن  نآ  هراـبرد  ار  یـسک  تطاـسو 

رد زور  نآ  رد  هک  دور  یم  نآ  رب  اراکشآ  هاگنآ  دراذگب و  ادخ  باسحب  ار  نآ  هک  دهد  یم  روتـسد  شرهاوخب  درامـش و  یم  مهم  اردنب 
زور نآ  زا  هک  لاس  هسزا  سپ  وا  هتفگ  داینب  رب  و  تسا ؟ كدـنا  يراکتـسرد  تفـص  تسه ) ناشیا  نایم  مه  ربمایپ  هکنآ  اب   ) هباحـص نایم 

تـشذگرد زا  سپ  هنوگچ  و  دنـشاب ؟ هدیـسر  يراکتـسرد  زا  يا  هیاپ  هچب  دیاب  نانآ  تسبرب ، تخر  نانآ  نایم  زا  ص )  ) ربمایپ تشذگ و 
مناد .  یمن  نم  دندمآرد ؟ راک  زا  لداع  همه  ناشربمایپ 

رکبوب ردام  یناملسم 

رب ار  نآ  یناهرب  هن  وتسا  راوتـسا  یلیلد  رب  هن  تسین ، مولعم  هفاحق -  وبا  شردپ -  مالـسا  زا  شیب  مه  ریخلا -  ما  رکبوب -  ردام  یناملـسم 
دراد .  یم  ياپ 

دبع رکبوبا  نابز  زا  وا  هصیصم و  یضاق  يرمع  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  نابز  زا  یـسلبارطا  نامیلـس  نب  همثیخ  نسحلا  وبا  ظفاح 
نب هللا  دبع  نابز  زا  وا  هللا و  دیبع  شردپ  نابز  زا  وا  هللا و  دیبع  نب  هحلط  نب  یـسوم  نب  نارمع  نب  دـمحم  نب  قاحـسا  نب  هللا  دـیبع  نب  هللا 

هدروآ رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  نابز  زا  وا  نارمع و  نب  دمحم  شردپ  نابز  زا  وا  هحلط و  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب  نارمع  نب  دـمحم 
دوخ توعد  هک  درک  رارصا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  رکبوبا  دندمآ  مهارف  دندوب  درم  هک 38  ربمایپ  نارای  نوچ  تفگ  ض )  ) هشیاع هک  تسا 

ار ادـخ  توعد  ص )  ) ادـخ لوسر  ات  درک  یم  يراشفاپ  نانچمه  رکبوبا  یلو  میتسه  كدـنا  یهورگ  ام  رکبوبا  تفگ  وا  دـنک  راکـشآ  ار 
ردرکبوبا تخادرپ و  توعدب  دوخ  هورگ  نایم  اه  نآ  زا  کی  ره  هدش  هدنکارپ  مارحلا  دجسم  رانک  هشوگ و  رد  ناناملسم  درک و  راکـشآ 

لوسر تساخرب و  ینارنخس  هب  مدرم  نایم 
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ناناملـسم رب  رکبوبا و  ربناکرـشم  دـناوخ .  شلوسر  ادـخب و  ار  مدرم  هک  دوب  یئوگنخـس  نیتـسخن  رکبوـب  دوـب و  هتـسشن  زین  ص )  ) ادـخ
نب هبتع  دندز و  کتک  یتخس  هب  هدرک  بوک  دگل  ار  رکبوبا  دنتخادنا و  هارب  یتخـس  يراک  کتک  دجـسم  رانک  هشوگ و  رد  دندیروشب و 

يراک نادنچ  اه  هبرـض  نیا  دز و  یم  وا  هرهچ  هب  ارنآ  درک و  وا  ندزب  زاغآ  هدـش  هتخود  شفک  ود  اب  دـش و  کیدزن  وا  هب  راکدـب  هعیبر 
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ار رکبوب  دندرک و  رود  رکبوبرس  زا  ار  ناکرشم  ات  دنتساخرب  یشک  نیک  هب  زین  نایمیت  دوبن و  صیخشت  لباق  وا  هرهچ  رد  شا  ینیب  هک  دوب 
دندـمآرد دجـسم  هب  دنتـشگزاب و  نایمیت  سپ  درم  دـهاوخ  وا  هک  دنتـشادن  کش  ودـندناسر  شدوخ  هناـخ  هب  اـت  دنتـشادرب  يا  هماـج  رد 

دندرک نخس  زاغآ  رکبوب  اب  هفاحقوب  نایمیت و  دنتـشگزاب .  رکبوب  دزن  سپ  تشک  میهاوخ  ار  هبتع  دریمب  رکبوب  رگا  دنگوس  ادخب  دنتفگو 
دنتفگ و دب  ار  وا  نابز ، اب  ناشیا  درک  هچ  ص)  ) ادخ لوسر  دیـسرپ : دمآ و  نخـس  هبهک  دوب  زور  رخآ  رد  وا  تخادرپ و  ناشیا  خساپ  هب  ات 
دش و اهنت  وا  اب  يو  یلو  یناشونب .  یناروخب و  وا  هب  يزیچهک  رگنب  دـنتفگ  رخـص  تنب  ریخلا  ما  هب  دنتـساخرب و  سپـس  دـندرک ، شهوکن 

سپ تفگ  دش  هچ  تتـسود  مناد  یمن  ادخب  داد  خساپ  وا  درک  هچ  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  یم  شا  همه  وا  درـشف  اپ  وا  هب  ندناروخ  يارب 
هدش هچ  هللا  دبع  نب  دمحم  هک  دسرپ  یم  رکبوب  تفگ  دیسر و  لیمج  ما  دزن  هب  ات  تفربيو  سرپب .  وا  زا  باطخ و  رتخد  لیمج  مادزن  ورب 

اب سپ  ایب  تفگ  وا  دمآ  مهاوخ  میایب  ترـسپ  دزن  وت  اب  یهاوخ  رگا  ار و  رکبوب  هن  مسانـش و  یم  ار  هللا  دبع  نب  دمحم  هن  نم  داد  خـساپ  وا 
نینچ وت  اب  هک  یناسک  تفگ  دروآرب و  دایرف  اراکـشآ  دش و  وا  کیدزن  لیمج  ما  سپ  هدنکفا  نیمز  رب  ار  رکبوب  يرامیب ، دید  ات  تفرب  وا 

تسا و اج  نیا  تردام  داد  خساپدرک  هچ  ص)  ) ادخ لوسر  دیـسرپ  وا  دریگب  ار  وت  ماقتنا  ادخ  هک  مراودیما  نمو  دـنناراکهبت  زا  دـنا  هدرک 
يارب سپ  تفگ  مقرا  هناخ  رد  تفگ  تسا  اجک  دیـسرپ  تسا  وکین  تسردنت و  سپ  تفگ  رادنپم  دوخ  رب  سوساج  ار  وا  تفگدونـش  یم 

تفرگ و مارآ  مدرم  ات  دندرک  یمرن  يو  اب  ودنآ  موش  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ات  مشونن  مروخن و  يزیچ  هک  تسا  نم  ربدنگوس  نیا  ادخ 
مارآ مدرم 
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دنکفا و ص )  ) وايورب ار  دوخ  سپ  دندمآرد  ص )  ) ربمایپ رب  ات  دنتـشادب  ياپ  رب  هتفرگ  ار  شیاهوزاب  ریز  هدرب  ردب  ار  يو  هاگنآ  دندش و 
مردام ردپ و  تفگ  رکبوب  تخوسب و  وا  رب  لدیتخـس  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  دندنکفا و  وا  يو  رب  ار  دوخ  زین  ناناملـسم  دیـسوبب و  ار  وا 

تسا و نابرهم  شنادنزرف  هب  هک  تسا  نم  ردام  نیا  هدناسر  متروص  هب  قساف  نآ  هک  يدنزگ  نامهرگم  مرادن  يدرد  چـیه  نم  وت  يادـف 
سپ دـناهرب  خزود  زا  وت  يرای  هب  ار  وا  هک  اسب  نک  اعد  لـج  زع و  يادـخ  هاگردـبوا  يارب  ناوخب و  ادـخ  يوسب  ار  وا  یتسه  هدـنخرف  وت 

ناملسم  وا  ودناوخ  مالسا  هب  ار  يو  ص )  ) ادخ لوسر 
هدرمـش و یم  وگغورد  ار  وا  یئاسن  رجح  نبا  یبهذ و  لقنب  هک  هدرک  تیاور  يرمع  دمحم  نب  هللا  دیبع  اهنت  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگ  ینیما 

ياه شرازگ  تسا و  يرمع  نآ  يوار  اهنت  اریز  تسین  حیحـص  دیوگ : هدوب  يرمع  نآ  يوار  اهنت  زین  هک  رگید  یثیدـح  هرابرد  ینطق  راد 
تسا .  تسس  وا 

دالوا زا  هللا -  دیبع  هللا و  دـبع  نایم  نآ  زاو  دنتـسه  رکبوب ) ناگدـنامزاب  ناشیوخ و   ) نایمیت زا  یمامت  مه  شرازگ  هریجنز  نایجنایم  رگید 
نب نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  نب  هحلط  دالوا  زا  نارمع  رسپ  ود  دمحم  هللا و  دبع  دنا و  هدشن  هتخانـش  لاحلا و  لوهجم  هللا -  دیبع  نب  هحلط 

دنلاحلا .  لوهجم  قباس  نت  ود  دننام  ود  ره  زین  هللا  دیبع  نب  هحلط  دالوا  وا  زا  ای  رکب  یبا 
اپ ياج  نانچ  مه  وا  تخس  زور  نآ  رد  یتسارب  رگا  هدماین و  رامش  هب  دنا  هدید  هجنکش  مالسا  هار  رد  هک  یناسک  زاهاگچیه  رکبوب  هزات  و 

چیه دـش و  یم  يروآدای  یخیرات  ره  تاحفـص  رد  هتبلا  دوب  یتسار  زا  يا  هناشن  نیرتمک  ـالاب  شرازگ  رد  رگا  تشاد و  يزور  لاـح و  و 
مالـسا هار  رد  ناگدرب  هک  یئاه  هجنکـش  زا  دوخ  تاحفـص  يالبال  رد  خیرات  هک  تسا  هنادـنمدرخ  ایآ  دیـشوپ  یمن  مشچ  نآ  زا  یخروم 

رکبوب نوچمه  یسک  هک  یجنر  راد و  ریگ و  نینچ  زا  نآ  هحفص  چیه  رد  یلو  دنک  دای  دنا  هدوب 
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دورن ؟ يدای  هدید  هتشاد و 
ینانیمطا نیرتمک  نآ  شرازگ  نایجنایم  هبرگا  دندرمـش و  یمن  يرمع  هللا  دـیبع  ياه  هتخاـس  زا  ار  شرازگ  نیا  ناـظفاح ، مهرگا  هزاـت  و 

همه نآ  رد  تروص ، نآ  رد  دنـشیدنایب  شیارب  يا  هراچ  هدش  روط  ره  لوهجم  يوار  کی  هب  نآ  نتـسب  ابدنچ  ره  دنتـسناوت  یم  هتـشاد و 
شازگ دنتفرگ و  یم  ارف  ار  نآ  يرگید -  زا  یکی  نآ -  نایاوشیپ  وثیدح  ناظفاح  هکلب  دندیـشوپ  یمن  مشچ  نآ  زا  هتـشذگ  ياه  هدـس 

یگتخاـس و ثیداـحا  رکذ  رد  دـنا  صــصختم  ود  نـیا  اریز  دـش  یمن  ود  نآ  ياـهور  هلاـبند  ریثـک و  نـبا  يربـط و  بـحم  هژیو  اـهنت  نآ 
تفای : ناوت  نآ  بذک  رب  یئاه  هناشن  فلتخمتاهج  زا  تیاور  دوخ  رد  هزات  هک  دروآردنم 

سپ هداد  يور  تثعب  لاس 6  رد  دـشاب -  ینتفریذـپ  میتفرگ  مه  رگا  الاب -  ناتـساد  هدـش و  هداز  تثعب  زا  سپ  ای 5  لاس 4  رد  هشیاـع  - 1
ود کی  هک  یکرتخد  هک  یلاح  نامه  ردار  شردپ  راد  ریگ و  ایآ  دهدب ؟ ار  راد  ریگ و  شرازگ  اهدـعب  هک  هدوب  اجک  عقوم  نآ  رد  هشیاع 

ار رگید -  سک  ره  ای  لیمج  ما  ای  شرداـم  اـی  شردـپ   - یلـصا يوار  ارچ  سپ  هن  هک  رگا  هدـید ؟ هدوب  رداـم  ناتـسپ  هب  هدـیبسچ  هلاـس و 
مه نآ  تسا و  هدیـشارت  ار  نآ  ناشارت  تلیـضف  تسد  هک  هدوب ؟ نانآ  زا  سپ  یئاه  هدس  هدئاز  شرازگ ، نیا  دـیاش  نوچ  هدرکن ؟ یفرعم 

هدیدرون .  مهرد  هدش  هدیشارت  شیارب  تلیضف  نیا  رد  هک  ار  یسک  یگدنز  همان  راگزور ، هکنآ  زا  سپ 
ماگنه نآ  داـینب  نیا  رب  دـندمآ " . . .  مهارف  دـندوب -  درم  هک 38  ص - )  ) ربمایپ ناراـی  همه  نوچ  هک " : هدـمآ  شرازگ  تراـبع  رد  - 2

یم زامن  ام  اه  لاس  نآ  نوچ  دنداتسرف  دورد  یلع  نم و  رب  لاس  تفه  ناگتـشرف  دیوگ : ص )  ) ربمایپ اریز  دوب  هدشن  ناملـسم  رکبوب  زونه 
نم هک  تشذـگ  ع )  ) نانمومریما زا  یحیحـص  تیاور  رد  هک  لـیلد  نیا  هب  زاـب  درازگب و  زاـمن  هک  دوبن  اـم  اـب  رگید  سکچیه  میدرازگ و 

شیپلاس تفه 
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مالسا درم  زا 5 . رتشیبزا  سپ  رکبوب  هک  مدـید  يربـط  حیحـص  تیاوررد  هک  لـیلد  نیا  هب  مدرازگ و  زاـمن  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  اـب  مدرم  زا 
هدروآ

ناـمهورگ اـم  رکبوبا  تفگ  یم  وا  دـنک و  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  هک  درک  یم  رارـصا  ادـخ  لوسر  هب  رکبوـبا  هدـمآ " : شرازگ  رد  - 3
هک يرابخا  زین  ار  زارف  نیا  درک " . . .  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  ص )  ) ادخ لوسر  ات  دومن  یم  يراشفاپ  نانچمه  رکبوب  یلو  تسا  كدـنا 

توعد ص )  ) ادخ لوسر  یئاعدا ، زو  نیا  ندیسر  ارف  زا  شیپ  لاس  هس  اه  نآ  داینب  رب  اریز  دنک  یم  بیذکت  هدمآ  اه  همان  تشذگرـس  رد 
دوب  هدرک  راکشآار  دوخ 

ندش هتخیگنارب  زا  سپ  لاس  هس  ار  ص )  ) دمحم شربمایپ  لج  زع و  يادخهک  دنا  هدروآ  ناشیا  زج  يربط و  ماشهنبا و  دعس و  نبا  مه  و 
سپ دناوخب  وايوسب  ار  ناشیا  دـنریذپب و  ار  وا  نامرف  هک  دـهد  زاوآ  ار  مدرم  دـنک و  راکـشآ  تسا  هدروآ  وا  يوس  زا  ار  هچنآ  ات  دومرفب 
نیا لوزن  ات  وا  تثعب  زا  هک  یلاس  هس  رد  نادرگب  يور  ناتسرپ  تب  زا  ونک  راکشآ  دوش  یم  هداد  روتسد  وت  هب  ارهچنآ  دش : لزان  هیآ  نیا 
لزان يو  رب  هیآ  نیا  اریز  تشاد ، یم  ناهنپ  هدیشوپ و  ار  دوخ  راک  ترضح  تشذگ  توعد  ندرک  راکشآ  هب  ادخ  روتـسد  ندیـسر  هیآ و 

روآ و دورف  رـس  ینتورف  هبدـناوت  وریپ  هک  نانموم  زا  یناسک  ربارب  رد  هد و  زیهرپ  اه ) يراک  دـب  رفیک  زا   ) ار تکیدزن  ناشیوخ  دوب : هدـش 
(214 ءارعش 217 - هروس   . ) مرازیب دینک  یمامش  هچنآ  زا  نم  وگب  دنچیپرس  وت  نامرف  زا  رگا 

كاپ يادخ  روتسد  هب  هدرک  راکشآ  ار  دوخ  توعد  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  سپ 
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رد زور  نآ  رد  ار  رکبوبهکنآ  یب  دشاب و  هتفرگ  یـشیپ  ادـخ  نامرف  رب  همانرب  نیا  رد  نارگید -  اب  رکبوب  یـسک -  يراشفاپ  هکنآ  یب  هدوب 
هن . -  ای  مینیببناناملسم  هگرج 

، ناناملسم يوس  زا  توعد  ندشراکشآ  زا  سپ  اه  تدم  زین  یئاعدا و  زور  نآ  زا  سپ  اه  تدم  هک  هدش  هدرمـش  یناسک  زا  رکبوب  هزات  و 
اراکشآ ادخ  لوسر  هتشاد  رارـصا  زین  ماگنه  نآ  زا  رتولج  وا  هک " : تسا  هتـسب  يو  رب  هک  یـسک  سپ  هدوب  یناهنپ  توعد  وریپ  مه  زاب  وا 
یناهنپ يا  هشوگ  رد  رکبوب  دـسیون : یم   1 دوخ 185 /  تاقبط  رد  دعـس  نبا  هدیـشیدناین ؟ نخـس  نیا  یتسردان  زا  هنوگچ  دنک "  توعد 

یم توعد  اراکـشآ  بلطملا  دـبع  نب  هزمح  باـطخ و  نب  رمع  یلو  وا  دـننام  زین  ناـمثع  وا و  دـننام  زین  دـیز  نبدعـس  درک و  یم  توـعد 
توعد اراکـشآ  رمع  هک  نآ  زا  سپ  یتح  یئاعدا و  زور  نآ  زا  سپ  یـسب  ات  مالـساهب  مدرم  توعد  رد  رکبوب  يراک  ناهنپ  سپ  دـندرک ،
تیاور نآ  هکنآ  لاح  دروآ  مالـسا  هزات  هک  دوب  هشبح  نیمزرـس  هب  درم  ترجاـهم 40  جورخ و  زا  سپ  رمع  اریز  هدیـشک  لوط  هدرک  یم 

دندوب .  نت  اهنت 38  ناناملسم  همه  هک  داد  يور  یتقو  راد  ریگ و  نآ  هک  دیوگ  یم  یگتخاس 
رکبوب و ردام  هتفگ  هک  سابع  نبا  نابز  زا  یکی  هدروآ  رکبوب  ردام  ندش  ناملسم  رد  ثیدح  ود   9 دئاوزلا 259 /  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح 

دیوگ : یمثیه  یلو  دندروآ  مالسا  رامع  ردام  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  ردام  ریبز و  ردام  هحلط و  ردام  نامثع و  ردام 
نبا دسیون : یم   1 نازیم 315 /  رد  یبهذ  تسا و  تسس  وا  ياه  شرازگ  هک  تسا  نیسح  نب  مزاخ  شرازگ  نیا  هریجنز  نایجنایم  زا  یکی 

ار وا  ياـه  شرازگ  مومع  هتفگ : يدـع  نبا  هدروآ و  هدـیهوکن  یئاـه  شرازگ  يو  هتفگ  دواد  وـبا  تسا و  شزرا  یب  مزاـخ  دـیوگ  نیعم 
دنا .  هتسنادن  هتسیاش 

دندرب ثرا  يو  زادندوب  ناملسم  ود  ره  هک  شردام  ردپ و  ودرمب  رکبوب  نآ  داینب  رب  هک  هدیسر  يدع  نب  مثیه  قیرط  زا  زین  مود  ثیدح  و 
هریجنز دیوگ  یمثیه  و 
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تسا .  هتسسگ  نآ  شرازگ 
نآ هریجنز  يگتـسسگ  رد  اهنت  ثیدح ، فعـض  هطقن  هک  دناسرب  دهاوخ  یم  دوخ  يرواد  هنوگ  نیا  اب  یمثیه  ظفاح  ایوگ  دیوگ : ینیما 

هزادنا نیمه  یلو  دوشرجنم  یئاسانشب  دتفا و  نآ  هب  نارگـشواک  ياه  هاگن  ادابم  هدربن  مان  ار  شرازگ  هریجنز  نایجنایم  رگید  دوخ  تسا و 
وا هتفگ  دواد  وـبا  هتفگ و  یم  غورد  تسا و  قـثوم  ریغ  وا  يراـخب  هتفگ  هب  اریز  تسا  سب  هدرک  داـی  ار  زادرپ  غورد  يدـع  نـب  مـثیه  هـک 

داتـسیا و یم  زامن  هب  ار  بش  همه  نم  بابرا  هتفگ : مثیه  زینک  تسا و  كورتم  يو  ثیدـح  دـناهتفگ  وا  زج  یئاسن و  تسا و  زادرپ  غورد 
هلمج زا  ارنآ  هدرک و  دای  ار  یثیدح  مه  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح  هتفگ  یئاسن  زاب  تسـشن و  یم  یفاب  غورد  هب  دـش  یم  دادـماب  نوچ 
یلجع تسا و  زیچان  وا  هتفگ  هعرز  وباو  تسا  كورتم  وا  ثیدـح  هتفگ  متاح  وبا  هدرمـش و  هتـسب  هورع  نب  ماشه  رب  مثیه  هک  یئاه  غورد 
بحاـص وا  دـیوگ  دـمحا  ناـیلبنح  ماـما  تفگ و  یم  غورد  دـش و  نکاـس  هکم  رد  يو  هتفگ  یجاـس  دوـب و  زارپ  غورد  مدـید  ار  وا  هتفگ 

یثیداحا قثوم  نادرمنابز  زا  وا  هتفگ  شاقن  مکاح  تشاد و  یم  ناهنپ  ار  اه  نآ  ياه  هریجنز  رد  دوجوم  ياه  یتساـک  دوب و  اـه  شرازگ 
دوجو مثیه  نآ  نایجنایم  هریجنز  رد  نوچ  دنا  هدرمش  یگتخاس  ار  هدش  دای  ثیدح  یناجزوج  شاقن و  یقهیب و  مه  دروآ و  یم  هدیهوکن 

میبای .  یم  هدیهوکن  نانخس  يو  ثیداحا  رد  هتفگ  میعن  وباو  دراد 
 - زین ناخروم  زا  یناسک  دـش و  دـهاوخن  تباث  زگره  هک  تسا  هفاـحقوب  شردـپ  یناملـسم  نوچمه  زین  رکبوب  رداـم  ندـش  ناملـسم  سپ 
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هک تسا  يرابخا  نامه  ناشنانخس  كردم  دنا  هدرک  دای  ار  ودنآ  ندش  ناملسم  هک   - نانآ زج  یبلح و  يرکب و  راید  ریثک و  نبا  نوچمه 
داهن .  شزرا  دیابن  ار  لیلد  یب  راتفگ  یلاخ و  وت  ياعدا  چیه  تسین و  يدامتعا  ناشیا  هتفگ  رب  سپ  یتخانش  ارنآ  هنوگچ 

 - رکبوب ردام  ریخلا -  ما  هک  تسا  نآ  ام  راکشآ  يریگ  هجیتن  رب  هناشن  کی 
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هفاحقوب هاگنآ  هدش و  ناملسم  تثعب  لاس 6  رد  يو  نایعدم -  هتفگ  داینب  رب  هکنآ -  اب  دنام  هکم  رهش  رد  هفاحقوب و  يرسمه  رد  نانچمه 
رهوش نز و  نیا  ندروآ  مالسا  نایم  هدروآ و  مالسا  دش  حتف  هکم  هک  ترجه  متشه  لاس  رد   - يدینـش هک  نایعدم  هتفگ  داینب  رب  زاب  زین - 

ياه لاس  نیا  رد  رکبوب - نوچمه  یـسک  ردام  مه  نآ  ناملـسم -  ینز  هک  هدوب  تنـس  نآرق و  نامرف  مادـک  اب  سپ  هدوب  هلـصاف  لاس   13
یئادج هکنآ  اب  تشادهگن  مه  رانک  رد  ار  ودنآ  يرذع  هچ  دوب ؟ هدشن  ناملسمزونه  هک  هدنام  یقاب  يا  هفاحقوب  يرـسمه  رد  زارد  رود و 

دیرامش ؟ یم  ناملسم  ار  يو  هنوگچ  وا  همانرب  نیا  اب  دوب و  هدروآ  مالسا  اجک  سپ  دوب .  ناملسم  راعش  نیتسخن  ودنآ  نایم 

نآرق رد  شردام  ردپ و  رکبوب و 

هراشا

هک ناراگنریـسفت  زا  یناسک  هک  اجنآ  ات  دـننادرگ  یم  نآ  یناعمزا  ار  اه  هملک  هتفرگ و  يزاب  هب  مه  ار  ادـخ  همان  ناتـسرپاوه ، ياه  تسد 
يروآ عمج  هب  بش  رد  هک  یـسک  نوچمه  دـنزادرپ و  یم  راک  هب  یتریـصب  چـیه  یب  دـنا  هدـمآ  هتخاس  رک  روک و  ار  ناـنآهفیلخ  یتسود 

ار یگنرد  ویـسررب  هنوگ  چـیه  هکنیا  یب  هدرک و  تیاور  ار  نیتسخن  ناگتـشذگ  زا  نازاسربخ  ياه  هناـسفا  دوخ  باـتک  رد  دزیخربمزیه ،
یمارگ نآرق  شناد  رد  ار  دوخ  اه  نیا  همه  اب  دـنا و  هتخادرپ  وکین  يراک  هب  هک  دـنرادنپ  یم  هتـشاگنا و  ناملـسم  زا  ار  اه  نآ  دـنراد  اور 
رکبوب هرابرد  تسا  فاـقحا  هروس  زا  هیآ 15  هک  نآرق  زا  زارف  نیا  دـنیوگ  یم  هک  هدیـسریئاج  هب  ناشراک  دـنراگنا و  یم  ربهار  اوشیپ و 

راب تشاذگب ، یتخسب  ار  وا  دش و  وا  رادراب  یتخـس  هب  شردام  میا  هدرک  شرافـس  شردام  ردپ و  اب  ندرکیکین  هب  ار  ناسنا  و  هدش : لزان 
نم و هب  هک  ارت  تمعن  ات  نک  بیغرت  ارم  اراگدرورپ  تفگ  دیسر  لاس  لهچب  دیسرب و  توقب  نوچ  دوب و  هام  یس  شنتفرگ  ریش  نتـشاد و 
مروآ و یم  وتهب  هبوت  نم  هک  نک  هتسیاش  ارم  نادنزرف  دشاب و  وت  دنسپ  هک  منک  هتسیاش  یلمع  مراد و  ساپـس  يا  هدرک  ماعنا  مردام  وردپ 

مناعیطم .  زا 
هدوب هام  یـس  وا  نتفرگ  ریـش  نتـشادراب و  هک  هدـش  لزان  قیدـص  رکبوب  هرابرد  هیآ  هک  دـنا  هتـسب  زین  ساـبع  نبا  یلع و  ناـنمومریما  رب  و 

هدش و وا  رادراب  هام  شردام 9 
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ناملسم شردام  ردپ و  هکدوبن  تلیـضف  نیا  وا  زجب  ار  نارجاهم  زا  کیچیه  دندش و  ناملـسم  ود  ره  شردام  وردپ  هداد  ریـش  ار  وا  هام  21
یگلاس لهچ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  ودش  هتخانـش  هتـسیاب  نآ  زا  سپ  روتـسد  نیا  درک و  ار  ودنآ  شرافـس  وا  هب  دنوادخ  سپ  دنوش 
بیغرت ارم  اراگدرورپ  تفگ  دیـسر  یگلاس  هب 4 . نوچ  درک و  قیدـصت  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  دوب  هلاس  هک 38  ض )  ) رکبوب تفای  ربماـیپ 

همه رداـم و  ردـپ و  اـت  درک  باجتـسم  ار  وا  ياـعد  زین  ادـخ  مراد  ساپـس  يا  هدرک  ماـعنا  مرداـم  ردـپ و  ربو  نم  رب  هک  ارت  تمعن  اـت  نک 
دندشناملسم .  شنادنزرف 
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هک یفسن  ریسفت  ، 4 نزاخ 132 / ریسفت  لوصولا ص 121 ، هاقرم   1 هرضنلا 47 /  ضایرلا  ، 15 یبطرق 194 و 193 / ریسفت   3 فاشک 99 / 
 . 5 یناکوش 18 /  ریسفت   4 هدش 132 /  پاچ  نزاخ  هیشاح  رد 

ات تسا  رکبوب  صوصخم  اهنت  هام  یس  رد  نتفرگ  ریشو  نتشادزاب  تدم  ندوب  دودحم  رگم  دسرپبربخ  یب  ناگرزب  نیا  زا  تسین  یسک  ایآ 
كدوک نتشادراب  تدم  ای  هک  تسین ؟ يراج  ادخ  ناگدیرفآ  همه  نایم  رد  نوناق  نیا  رگم  دبای ؟ صاصتخا  ادخ  همان  رد  نآ  يروآدای  هب 

رکذ هتسیاش  هچنآ  هک  هام ؟ نتفرگ 21  ریش  تدم  تسا و  هام  نتـشاد 9  راب  تدمهک  نیا  ای  مامت  لاس  ود  نتفرگ  ریـش  تدمو  تسا  هام   6
دیآ .  یم  شیپ  رتمک  تسا  لومعم  هچنآ  اب  تبسن  هب  هک  تسا  یلوا  تسا 

ار هیآ  نانمومریما  انالوم  هک  هدوب  تسرد  هنوگچ  تسا  وا  نتفرگ  ریش  نتـشادراب و  رگـشرازگ  ورکبوب  هژیو  اهنت  هدش ، دای  نوناق  رگا  هزات 
93 ط 2 رد ج 6 ص 95 -  هک  ( ؟ تسا هام  نتشادراب 6  يارب  تدم  نیرتمک  هک  نآ  رب  دریگب  لیلد  هدمآ  نامقل  هروس  رد  هچنآ  همیمـضب 

ناـیم روکذـم  تروـص  ود  زا  یکی  اـب  هکدـشاب  یتعیـضو  هدـنهدناشن  دـیاب  اـهنت  زین  همیرک  هیآ  یکی  نـیا  سپ  مـیدروآ ) ار  نآ  شرازگ 
ریـسفت رد  زین  ریثک  نبا  دریگ و  رارق  یلع  يارب  لالدتـسا  هنیمز  تسناوت  یم  ماگنه  نیا  رد  طقف  اریز  تسا  لومعم  جـیار و  اـه  ناـسناهمه 

ض)  ) هباحص زا  یهورگ  نامثع و  تسا و  نیمه  دنمورین  تسرد و  تشادرب  دسیون : یم  هراب  نیا  رد   - 4  / 157 دوخ - 
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هرابرد هیآ  لوزن  هب  يا  هراشا  رگید  اج  نیا  رد  یگتخاس  ثیداـحا  لـقن  رد  شیاـه  يورهداـیز  همه  اـب  ریثک  نبا  دـنا .  هتفریذـپ  ار  نآ  زین 
دنک . یم  اوسر  ار  شدوخ  لقن ، نیا  اب  هک  هتسناد  یم  اریز  هدرکن  رکبوب 

نیملهچ هب  ماگ  هدیسر و  توقب  هک  هدوب  نآ  زا  سپ  هتفگ  ار  هچنآ  ناسنا ، نآ  هک  مینیب  یم  دیآ  یم  رب  هیآ  زا  اراکـشآ  هچنآ  رد  یهگناو 
یتسرد هک  یئاه  شرازگ  داینب  رب  شدوخ  اریز  شردام ، ردپ و  هن  هدوب و  ناملـسم  ماگنه  نآ  رد  رکبوب  هن  هکنآ  اب  هداهن  یگدـنز  زا  لاس 

هدروآ .  مالسا  تثعب  زا  متفه  لاس  رد  تشذگ  مود  پاچ  زا   220 رد ج 3 ص 223 -  تسا و  راکشآ  اه  نآ 
هتشاد رتشیب  ای  لاس  رکبوب 56  ماگنه  نآ  هدروآ و  مالسا  هکم  حتف  زور  رد  يرجه  متشه  لاس  رد   - دشاب هدروآمالسا  رگا  مه -  شردپ  و 

. 
تسا . هتشاد  رتشیب  ای  لاس  رکبوب 44  زورنآ  رد  هک  هدش  ناملسم  تثعب  مشش  لاس  رد  هزات  دشاب -  هدروآ  مالسا  رگا  زینردام -

نم و هب  هک  ارت  تمعن  ات  نک  بیغرت  ارم  اراگدرورپ  تفگ  زور  نآ  هک  دوب  هدرک  ماعنا  شردام  ردپ و  يور و  رب  زیچ  هچ  اب  دـنوادخ  سپ 
هدنیوگ هک  تسا  یئاعد  اب  زین  هلمجنیا  دندوبن و  ناملسم  هس  نیا  زا  کیچیه  زور  نآ  هن  رگم  مراد ؟ ساپـس  يا  هدرک  ماعنا  مردام  ردپ و 

هک تسا  يربخ  ای  دنک  ماهلا  هداد  شردام  ردپ و  ووا  هب  اهنت  هک  یتمعن  ربارب  رد  ار  دوخ  زا  يرازگساپس  دنوادخ  دنک  یم  تساوخرد  نآ 
، نابز رب  اعد  نیا  نتـشذگ  زاشیپ  روبزم  تمعن  یتسیاب  نآ  داینب  رب  هدـش و  ماعنا  ناشیا  هب  هک  دـنا  یناسک  زاروبزم  نت  هس  ره  دـناسر  یم 

دندش ناملـسم  شنادنزرف  همه  ردام و  وردـپ  ات  هدرک  باجتـسم  ار  اعد  نیا  اهدـعب  كاپ  يادـخ  میئوگب  هک  نیا  یلو  دـشاب .  هدـش  هداد 
درادن .  دوخ  هناوتشپ  ار  یهاوگ  چیه  هک  تسا  روآ  هدنخ  ینخس 

میریگب هدیدن  ار  شیاه  فعض  هطقن  میریذپب و  ار  اه  نآ  مه  رگا  هدیسر -  شردام  ردپ و  ندش  ناملسم  هرابرد  هک  یئاه  شرازگ  هزات  و 
تسا هدرک  اعد  وا  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدوب  نآ  هجیتن  رد  شردام  ندشناملسم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  - 
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رد یشقن  هچ  رکبوب  ياعد  رگید  سپ  هدوب .  يو  هنیس  رب  ص )  ) وا ندیشک  تسد  تکرب  زا  مه  شردپ  ندش  ناملسم  دوش و  ناملـسم  هک 
هتشاد ؟ نایم  نیا 

ردـپ و هک  دادـن  تسد  يرترب  نیا  ار  نارجاهم  زا  کی  چـیه  رکبوبا  زج  هدومرف  هک  دـنا  هتـسب  (ع ) نانمومریما هب  تیاور  لیذ  رد  زین  هچنآ 
یئاه هورگ  ناشن  مان و  زا  ارت  ات 226  ردام ص 224  اریز  درآ  نابز  ربینخس  نینچ  هک  تسا  رود  یسب  نانمومریما  زا  دنرآ  مالسا  شردام 

يرترب و ناـشیا  همه  رب  زین  ظاـحل  نیا  زا  (ع ) ریما دوخ  هک  میدرک  هاـگآ  دـندوب  ناملـسم  همه  ناـشردام  ردـپ و  دوـخ و  هک  نارجاـهم  زا 
تشاد .  یماگشیپ 

شردپ رکبوب و  هرابرد  رگید  يا  هیآ 

لوسر وادخ  نافلاخم  اب  هک  ینیبن  دنراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  یهورگ  تسا : هلداجم  هروس  زا  هیآ 22  هک  نآرق  زازارف  نیا  هرابرد 
هب تسا و  هدز  مقر  ناشیاه  لد  رد  ار  نامیا  ادـخ  اهنآ ، دـننک  یتسود  دنـشاب  نادـنواشیوخ  ای  ناردارب  اـی  نارـسپ  اـی  ناردـپ  هچرگ  يو و 

دنـشاب دـیواج  نآ  رد  تسا  ناور  نآ  ریز  زا  اه  يوج  هک  درآرد  ناـشیاه  تشهب  هب  تسا و  هدرک  ناشدـنمورین  شیوخ  بناـج  زا  یحور 
نانچ جیرج  رسپ  هار  زا  دنناراگتسر .  ادخ  هورگ  هک  دینادب  دنیادخ  هورگ  نانآ  دنشاب ، دونـشخوا  زا  زین  اهنآ  دشاب و  دونـشخ  نانآ  زا  ادخ 

سپـس داتفا و  نیمز  رب  ور  هب  هک  دزکتک  یتخـس  هب  ناـنچ  ار  وا  رکبوب ، شرـسپو  داد  مانـشد  ار  ص )  ) ربماـیپ هفاـحقوب  هک  تسا  هدیـسر 
هب دـنگوس  داد  خـساپ  درگم  زاب  شدزن  هب  رگید  يدرک ؟ نینچ  ایآ  تفگ  وا  تفگ  زاب  وا  يارب  ار  ناتـساد  دـش و  ص )  ) ربماـیپ دزن  هبدوخ 

ادخ و . . .  هک  یهورگ  دش : لزان  هیآ  نیا  سپ  مدوب  هتشک  ار  وا  دوب  متسد  کیدزن  غیت  رگا  داتسرف  يربمایپ  هب  یتسارب  ار  وت  هکنآ 
یسولآ 36 ریسفت  هدش ص 121 ، پاچ  لوصالا  رداون  هیشاح  رد  هک  لوصولا  هاقرم  ، 3 يرشخمز 172 /  ریسفت  ، 17 یبطرق 307 /  ریسفت 

نیتسخن دیدید  هک  فاقحا  هروس  هک  دننآرب  ناراگن  ریسفت  همه  دیوگ : ینیما   28 / 
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زا سپ  هیآ  نیا  هک  دـننآ  رب  زین  هنیدـمرد و  مه  هلداـجم  هروـس  هدـش و  لزاـن  هکم  رد  تسا  نآ  رد  دـنا  هتـسب  رکبوـب  هب  هک  يا  هیآ  ود  زا 
ردب زا  سپ  نآ  لوزن  هک  دیآ  یم  رب  يزار  ریثک و  نبا  یبطرق و  ریـسفت  زا  هدش و  لزان  تشذگ  فاقحا  ندش  لزان  زا  هک  دنچ  يراگزور 

رکبوب هرابرد  روکذم  هیآ  ود  ره  هک  مینک  ضرف  رگا  سپ  دشاب ، هدش  لزان  ترجه  مراهچ  لاس  رد  ابیرقت  یتسیابداینب  نیا  رب  هدوب  دحا  و 
هلاس رکبوب 40  یتقو  هک  دناسر  یمن  اراکشآتسخن  هیآ  رگم  مینک ؟ فرطرب  تسه  هنایمرد  هک  ار  يداضت  میناوت  یم  هنوگچ  هدمآ  دورف 

یگلاس لهچب  اپ  هدیـسر و  توقب  رکبوب  نوچ  هک  اجنآ  ات  هدومرف  ماعنا  ناشیا  رب  دـنوادخ  هک  هتفر  یم  رامـش  هب  یناسک  زا  هفاـحقوب  هدوب 
مودهیآ نیا  یلو  مرادـب .  ساپـس  يدرک  ماعنا  مرداـم  ردـپ و  نم و  رب  هک  ار  یتمعن  اـت  نک  بیغرت  ارم ، اراـگدرورپ  تسا : هتفگ  هتـشاذگ 
یناسک زا  هفاحقوب  هدوب  هلاس  ابیرقت 53  ماگنه  نآ  رد  رکبوب  هک  نآ  ندش  لزان  زور  رد  هک  دـنک  یم  تلالد  ینـشور  هب  ینیب  یم  هچنانچ 

دننک .  یم  تفلاخم  وا  لوسر  ادخ و  اب  هک  هتفر  یم  رامش  هب 
غورد دوب -  هدیسر  هیآ  نیتسخن  ریسفت  رد  هک  قباس  شرازگ  نوچمه  روکذم -  شرازگ  نتم  هک  تسا  نیا  دنک  یم  لح  ار  لکشم  هچنآ 
نامه رد  روبزم  ناتـساد  هک  دیایمرب  زین  تیاور  زا  هدـش و  لزان  هنیدـم  رد  يدینـش  هچنانچ  ریخا  هیآ  اریز  دزاس  یم  راکـشآ  ار  دوخ  ندوب 
يراک کتک  وا  اب  هک  هدوب  شردـپ  رانک  ماگنهنآ  رد  رکبوب  اجک  یک و  سپ  هدوب  هکم  رد  زور  نآ  رد  هفاحقوب  هکنآ  اـب  هداد  يور  رهش 

دنکب ؟
طرش ای  دشاب ؟ هدنونش  تسد  ولج  ریشمش  هک  تسا  نآ  وا  نتشک  بوجو  طرش  ایآ  دهد  یم  مانـشد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یـسک  هزات 
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دیاب یـسک  زا  ار  اه  نیا  دنا ؟ هتفای  هفاحقوب  دروم  رد  نآ  ندوب  طرـش  رب  یلیلداصاصتخا  ای  هدـیدرگ ؟ ررقم  دادـیور  نیازا  سپ  نآ  ندوبن 
یم دنیوگ ، یم  هدوهیب  غورد و  هدـیهوکن و  نخـس  نانآ  هک  ار  یتسار  هتخاس ، رک  روک و  ار  وا  یـشارتتلیضف  رد  یئوگفازگ  هک  دیـسرپ 

دنناد یم  زین  دوخ  دندنب و  یم  غورد  ادخ  رب  تسین  ادخ  دزن  زا  یلو  تسا  ادخ  دزن  زا  نآ  دنیوگ 
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وگم وگب  زا  فده 

دنـشاب و هتفاب  نامدرم  ياه  همان  یگدنز  زا  يربخ  یب  یگدنفاب  هاگراک  رد  اهنت  ار  روبزم  غورد  هتـسد ، راد و  نیا  هک  منک  یمن  نامگ  نم 
هکلب دنشاب  هتشاد  رکبوب  ردام  ردپ و  ندرمش  ناملسم  زا  يدوصقم  هتـشاد و  نارجاهم  ناردپ  نتـشاگناین  نتـشاگنا و  ناملـسم  هب  يزاین  هن 

هب ع )  ) نانمومریما ردـپ  بلاط  وبا  ناماما ، ناـمدود  رـس  وهکم  رورـس  ندرمـش  رفاـک  رد  هشیمه  هک  دـنا  هدرک  زاـس  ور  نآ  زا  ار  همغن  نیا 
نیا زا  دنزادرپ و  دنزرف  نوماریپ  رد  یئوگ  تشز  هب  دنتـسناوتن  هک  هدوب  نآزا  سپ  نیا  دنـشاب و  مرگرـس  یـشک  هدـبرع -  يرگ و  یچوه 
داـب هب  ار  ود  رهرداـم  ردـپ و   " یتـفلا -  نیز  رد "  یمـصاع  ظـفاح  دـننام  هکلب -  هدرک و  هناور  ردـپ  يوس  هب  ار  شهوکن  ياـهریت  يور 

ار ص )  ) گرزب ربمایپ  ردام  ردـپ و  هب  يزارد  ناـبز  هک  هدوب  نآ  زین  هارنیا  ندرک  راومه  يارب  ناـشاهراکهاش  زا  یکی  دـنتفرگ و  تمهت 
، هتخادرپ ع )  ) یـضترم ربمایپ و  نایم  يدـننامه  هوجو  يرگنـشور  هب  یتفلا "  نیز  رد "  هکیمـصاع  ظفاح  هک  یئاـج  اـت  دندرمـش  اورزین 

تشاد وا  ینازرا  یلاعت  يادخ  هک  یئاه  تمعن  همه  اب  ربمایپ  هک  تفگ  دیاب  يراذگمان -  رد  مکحرد و  ردام -  ردپ و  تهج  زا  دسیونیم :
هدیقع نیمه  رب  ناناملـسم  هدوت  هک  دنوش ، ناملـسم  شردام  ردپ و  هک  درکن  وا  تمـسق  مهزاب  وا -  هرابرد  شیاه  یئوکین  یناوارف  اب  و  - 

اب زین  یضترم  هنوگ  نیمه  هب  دنتسین .  هجوت  لباق  هک  زیچان  یهورگ  رگم  دنا 

هحفص 253 ] ] 

 . دنوش ناملسم  شردام  ردپ و  هک  درکن  يو  تمـسق  تشاد  وا  ینازرا  ادخ  هکاه  يرترب  اه و  تمعن  عاونا  اه و  شنم  اه و  يوخ  همه  نآ 
نایاپ 

تسا نشور  یسب  هک  ار  هکم  رورس  همان  تشذگرـس  مه  هنوگ ، نیاب  هدشن و  شوماخ  هنیمز  نیارد  ناشدایرف  گناب و  هاگچیه  نانیا  يرآ 
رد وا  دنلب  ياوآ  مه  ارهنیک و  ره  ربارب  رد  بیـسآ و  ره  رد  يو  زا  وا  يرادـساپ  ربمایپ و  زا  وا  یتسرپرـس  مه  دـنریگ و  یم  یجک  نهد  هب 
زا يرادساپ  مه  ار و  شیوخ  رثن  رعـش و  رادرک و  راتفگ و  اب  ادخ  نیئآ  ربارب  رد  وا  ندروآ  دورف  رـس  مه  ار و  شراوتـسا  شیک  ندناسانش 

تسا .  هتشاد  هک  یتاناکما  رین و  مامت  اب  ار  نآ 
دندوبن شرسپ  بلاطوبا و  رگا  " 

داتسیا یمن  اپرب  دش و  یمن  رادومن  يروانت  اب  ام  شیک 
درک ینابیتشپ  داد و  هانپ  ار  يو  هکم  رد  وا 

دمآرب .  گرم  يوجتسج  رد  ینیبزیت  اب  وارطاخ  هب  هنیدم  رد  نیا  و 
تساخرب يراک  یتسرپرس  هب  بلاطوبا ) یلصا  مان  فانم =(  دبع 

درب نایاپب  ار  وا  هار  یلع  درپس  ناج  نوچ  و 
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دروآ اجب  هچنآ  دروآ  اج  هب  هک  تشذگرد  ینآ  زا  سپ  وا  وگب 
داهن راگدای  هب  یهوک ) مان   ) ریبث رد  ار  دوخ  شوخ  يوب  و 

دوب يراکوکین  تسار و  هار  هدنیاشگ  یکیهک  ار  ادخ 
اه يدنلبرس  هارهدنرب  نایاپ  هب  مه  يرگید  هک  ار  ادخ  و 

دیوگ هدوهیب  نخس  ینادان  هک  نایز  هچ  ار  بلاطوبا  يراوگرزب 
دنز يروک  هب  ار  دوخ  یئانیبو ،

درادنپ یکیرات  رد  ار  زور  وترپ  یسک  رگا  هکنانچمه 
 " دناسر یمن  ینایز  دادماب  ندمآ  هب 

هدوب ناملسم  بلاطوبا  دنک  یم  نشور  هچنآ 

هراشا

ردرگم میرادن  يا  هلیسو  چیه  میبای  یهاگآ  یسک  تایحور  زا  هکنآ  يارب 
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میهن : ماگ  هار  راهچ  نیا  زا  یکی 
هدنار نابز  رب  هک  ینانخس  زا  يریگ  هجیتن  - 1

هدومن  ششوک  نآ  ماجنا  رد  هک  یئاهراک  زا  ای  - 2
دنا .  نارگید  زا  رت  هاگآ  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  هناخ  ره  لها  اریز  دنا  هدرک  شرازگ  وا  هرابرد  شناسک  نادناخ و  هچنآ  زا  ای  - 3

دنا . هدنار  نابز  رب  شا  هرابرد  وا  ناینوماریپ  زا  یناسک  هک  یئاه  تبسن  زا  ای  - 4

وا زا  يرایسب  ياه  هدورس 

همان تشذگرس  ثیدح و  ياه  باتک  رد  هک  ار  وا  نشور  ياهدورس  زاهدیشک  هتـشر  رد  رادبآ و  یئاهرهوگ  کنیا  ع :)  ) بلاطوبا نانخس 
میروآ .  یم  هدمآ  خیراوت  اه و 

ار وا  دورس و  یـشاجن  هب  باطخ  یتایبا  بلاط  وبا  تفگ : وا  هک  هدروآ  قاحـسا  نبا  زا  دوخ  ياه  هریجنز  اب   2 كردتسم 623 /  رد  مکاح 
رارق : نیا  هب  دنک .  يرادساپ  نانآ  زا  دشاب و  وکین  یناگیاسمه  ار  هشبح -  هب  ناملسم  نارجاهم  ینعی  نانآ -  هک  درک  قیوشت 

تسا  میرم  نب  حیسم  یسوم و  رایتسد  دمحم ، هک  دننادب  مدرم  ناکین  "

دندروآ ناشیا  هچنآ  دننام  دروآ  ینید  ام  يارب  زینوا 
دنراد یم  زاب  اهيدب  زا  دننک و  یم  یئامنهار  ادخ  نامرف  هب  ار  ام  ناشیا  همه  سپ 

تسین ینادان  رس  زا  وا  نخس  دراد و  نیتسار  يراتفگ  وا  هک  دیناوخ  یم  دوخباتک  رد  امش  هتبلا 
یم زاب  دـنا  هدـید  وت  زا  هک  یئاه  يراوگرزب  يدرمناوج و  اب  رگم  دـنهن  یمن  هار  رد  ياپ  وتگنهآ  هب  ام  زا  یهورگ  چـیه  هک  یتسار  هب  و 

 . " دندرگ
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دورس : نینچ  يا  هماکچ  ع )  ) وا مهو 
ار  میت  يول و  لثم  بلاغ  هریت  ناگدنامزاب  " 

نک .  هاگآ  ینمشد  زا  ناراوگرزب  يرای  ماگنه 
یک ؟ میتسه و  يزارف  ندرگ  رسارس ، ادخ و  ياهریشمش  ام  اریز 

درآ .  یم  دای  هب  ار  ریخ  یبياهربا  هورگ ، نآ  ياوآ  هک  ماگنه  نامه 
تسا  هانگ  دنواشیوخ  زا  ندیرب  هک  دیناد  یمن  رگم 

؟ یشیدنا رود  زا  رود  هب  هایس و  يراتفرگ و  رپ  يراک  و 
دش دهاوخ  هتسناد  ادرف  تیاده  هار  و 

تسین ینادواج  راگزور ، تمعن  و 
دیزیگناین رب  دمحم  هرابرد  ار  دوخ  ياهوزرآ  هنادرخ  یب 

دینکن يوریپ  ار  ناورجک  ناهرامگ و  نامرف  و 
دیشکب ار  وا  دیتساوخ 

دننیبب باوخ  رد  هک  تسا  یئاهایور  نوچمه  امش  ياهوزرآ  هک  تسین  نیا  زج  و 
تشک دیهاوخن  اروا  امش  ادخب  و 

دینیب یمن  ار  اهولگو  اه  شیر  ندش  هدیرب  و 
دید دنهاوخن  ار  گرزب  یئاهدادیور  امش  ناگدنز  و 

دنرآ .  موجه  ناگتشک  ندیرد  يارب  روخ  هشال  ناغرم  اهنآ  نایاپ  زا  سپ  هک 
درک دیهاوخ  ناشیوخ  ناکیدزن و  هرابرد  يراکوکین  هب  توعد  ام  نایم  هتبلا  و 

هدیرب .  ار  اه  یگتسب  هدمآردهب  ماین  زا  هک  یئاهریشمش  یتسار  هب  هک 
میراپس یم  امش  تسد  هب  ار  دمحم  ام  هک  دیا  هتشادنپ 

میزادرپ یمن  يزادنا  گنس  هب  مینک و  یمن  گنت  امش  رب  ار  هنیمز  دوخ  یهوبنا  اب  وا  زا  يرادساپ  يارب  و 
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دنور یمن  ینمشد  راب  ریز  هک  دنتسه  ینادرم  هتسجرب  ورگ ، نیا  نایم  رد 
دنا هتفرگ  ياج  مشاه  نادناخ  زا  هخاش  ود  نایم  و 

دنراد تسود  ار  يو  ناگدنب ، تسا ، راکتسرد  وا  هاگ  نآ  و 
هدروخ رهم  هدش و  ناشن  تسا  هتفای  یگریچ  اهرهم  همه  نایم  رد  هک  يراگدرورپ  رهم  اب  و 

دننیب یم  وا  رد  یهوکش  مه  راوتسا و  یلیلد  نامدرم ،
تسین .  روشناد  نوچمه  دوخ  هدوت  نایم  رد  ینادان  چیه  و 
دوش یم  یحو  وا  هب  شراگرورپ  يوس  زا  هک  تسا  ربمایپ  وا 
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دیزگ دهاوخ  نادند  هب  بل  ینامیشپ ، زا  تفریذپن  ار  ینخس  نینچ  هک  ره  و 
دنخرچ یم  وا  نوماریپ  نایمشاهزا  يا  هدوت 

دنزاس .  یم  رود  وا  زا  ار  شکندرگ  راکمتس و  ره  دنزگ  و 
3 دیدحلا 313 /  یبا  نباحرش  بلاط ص 32 ، وبا  ناوید 

دیوگ : هک  تسا  نامه  یکی  دروآ  میهاوخ  نیا  زا  سپ  ار  نآ  ناتساد  هک  هفیحص  دادیور  نوماریپ  رد  وا  ياه  هدورس  زا  و 
میا هتشاد  دوخ  نایم  هک  یئاهراد  ریگ و  يارب  ناه  "

ناسرب : ار  مایپ  نیا  ناشیا -  نایبعک  هب  هژیو  يول -  هریت  هب  نم  نابز  زا 
میا هتخانش  یسوم  نوچمهيربمایپ  ار  دمحم  ام  هک  دیناد  یمن  رگم 

تسا .  هتفر  وا  دای  اه  همان  نیتسخن  رد  هک 
دنراد يرایسب  یتسود  وا  اب  ناگدنب  هک  ار  نیا  و 

تسین یمتس  دادیب و  تسا  هتفرگ  یسود  هژیو  ار  يو  ادخ  هک  سک  نآ  رد  و 
دیا ، هتشاگن  شیوخ  همان  رد  امش  هک  ار  هچ  نآ  یتسار  هب  و 

تسج یمار  ردام  هک  دوب  دهاوخ  حلاص  رتش  دازون  نوچمه  امش  ياربزور  کی 

هحفص 257 ] ] 

 . ( دروآ ورف  مدرم  نآ  رب  ار  ادخ  باذع  هنوگ  نیا  هب   ) تفای یمن  درک و  یم  نویش  و 
دوش هدنک  امشندرک  كاخ  يارب  اه  لادوگ  هک  نآ  زا  شیپ  دیئآ  شوه  هب  دیئآ  شوه  هب 

دیربن ار  ناهارمگ  نامرف  دنتفا  رسدرد  هب  ناراکهزب  نوچمه  هدزن  رس  ناشیازا  یهانگ  هک  مه  یناسک  و 
دیلسگم . ار  شیوخ  ياه  یگتسب  اه و  نامیپام  اب  نات  يدنواشیوخ  یتسود و  زا  سپ  و 

یهن یم  داینبار  راد  هلابند  نیگمهس و  یگنج  هنرگو 
تفای .  دهاوخ  اهراکیپ  نیرترابگرم  نیرت و  خلت  زا  ار  شا  هزم  دشچبار ، نآ  سک  ره  اسب  هچ  هک 

درپس میهاوخن  امش  تسد  هب  ار  دمحا  ام  هک  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 
دشاب .  هتشاد  رب  رد  نامیارب  تخسيراگزور  جنر و  زا  رپ  راوشد و  سب  یئاه  لاس  دنچ  ره 

ام و  ياه  تسد  اه و  ندرگ  و 
دوش ادج  دربب و  زیت  یئاهریشمش  اه و  هزینيورین  هب 
دنکشب اه  هزین  ینیب ، یم  هک  گنت  یهانگ  دروخرب  رد 

( دنزاس دوخ  كاروخار  ناگتشک  نت  ) ات دنیآ  مهارف  دنوش -  درگ  يا  همشچ  رس  رب  هک  یهورگ  دننام  گنل -  ياهراتفک  و 

هحفص 258 ] ] 

دشاب نابسا  رگشل و  هاگنالوج  هک  نآ  نارک  ات  نارک  رد 
هاگدروان .  رد  ناریلد  شورخ  و 
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تسبب تخس  ار  شیوخ  رمک  مشاه  ام  ردپ  هن  رگم 
؟ دنهنن رانک  ار  ینکفا  هزین  ینزریشمش و  هک  درک  شرافس  ار  شنادنزرف  و 

دیآ هوتس  هب  ام  تسد  زا  راکیپ  ات  میئآ  یمن  هوتس  هب  راکیپ  زا  ام 
میئاشگ .  یمن  هلگ  هب  نابز  دنک  راومه  ام  رب  شیاه  يراتفرگ  اب  هک  یتخس  ياه  جنر  زا  زین  زگره  و 

دیآرد زاورپ  هب  اه  ساره  اهدیدهت و  رثا  رب  ناریلد  ياه  ناج  هک  هاگنآ  و 
 . " میراد یم  هاگن  ار  دوخ  يدنمدرخو  يراد  نتشیوخ  ام  مه  زاب 

 / فنالا 220 ضورلا  ، 1 يدادغب 261 /  زا  بدالا  هنازخ  ، 1 برالا 325 /  غولب  ، 3 دیدحلایبا 313 /  نبا  حرش  ، 1 ماشه 373 /  نبا  هریس 
بلاطلا ص 10 هبلط  بلاطملا ص 6 و 13 ، ینسا  ، 3 ریثک 87 /  نبا  خیرات  ، 1

دیوگ : هک  تسا  وا  ياه  هدورس  زا  مه  و 
دیچیپ رد  ارم  بش  نایاپ  ياه  یکیرات  رد  راب  کی  هک  یهودنا  هچ  ناه  " 

دوب .  نشور  اه  هراتس  هک  هاگ  نآ  مه  راب  کی  و 
دوب هدوبر  باوخ  ار  يرایسب  ياه  مشچ  هک  یماگنه  راب  کی 

دنتشاد .  نایوگ  هناسفا  هب  شوگ  هتسشن و  رادیب  همه  هک  هاگ  نآ  راب  رگید  و 
دننک متس  دمحم  رب  دنتساوخ  هک  یهورگ  ياه  باوخ 

دنیب یم  متس  دوخ  هتبلا  دزیهرپن  دادیب  زا  هکنآ  و 
دنتساخرب ششوک  هب  يدرخ  یب  رس  زا 

دیناشک دوب  راوتساان  يرادنپ و  هک  ناشراک  يوس  هب  ار  نانآ  ناشاه  يراکدب  و 
داد دنناوتن  ناماس  ار  نآ  زگره  هک  دنا  هتسب  دیما  یئاهراک  هب  نانآ 

دننک  دای  دنگوس  نآماجنا ، هب  تشد  ره  رد  ماگنه و  ره  رد  هکدنچ  ره 

هحفص 259 ] ] 

نآنتفریذپن ، يارب  ام  هک  دنراد  يراک  دیما  ام  زا 
مینک یم  راومه  دوخ  رب  ار  تسار  هزین  اب  دروخ  دز و 
میهد يدنسرخ  دمحم  نتشک  هب  هک  دنراد  دیما  ام  زا 

میزاسن نیگنر  نوخ  اب  ار  دنلبياه  هزین  و 
دوخ يوزرآ  هب  دیتشادنپ و  غورد  هک  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 

دیفاکشب دینیب  یم  هبعک  هناخ  ومزمز  نوماریپ  رد  هک  ار  یناسک  ياه  هلک  ات  دیسرن 
دور یشومارف  داب  هب  یئوشانز  ياه  نامیپ  دوش و  هدیرب  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  و 

دیآ .  هدرک  يرگید  سپ  زا  یکی  تسیاشان ، ياهراک  و 
هتساخ ياپ  هب  نینهآ  ياهرازفا  گنج  اب  امش  ربارب  رد  یهورگ  و 

دنراد .  زاب  شیوخ  تیصخش  زا  ار  ناراکهزب  همه  دنزگ  و 
هشیب ود  ناریش  ناریش ، دنا  نانآ 
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دنساره .  یمن  يرطخ  چیه  ياه  هناشن  زا  دنیآمشخ  مهب  نوچ  و 
دنا هتساخنرب  ناگتشک  يارب  یئارس  كوس  هبنابز  هک  هاگنآ  ات  نایرهف  يا 

دیئآ .  شیوخ  هب  دنا  هدرواین  ناکت  هب  اراه  هودنا  مشخ و  دوخ  راک  نیا  اب  و 
نات هتشذگ  ياه  يرگدادیب  متس و  زا 

دیتسیا .  زاب  دیتشاد  اور  ام  هرابرد  هک  یئاه  يراک  هزب  همه  نآ  زاو 
دناوخ یم  تسار  هار  هب  ار  مدرم  تسا و  هدمآ  هک  يربمایپ  رب  متس  زا  مه  و 

تسا هدمآ  شرع  راگدرورپ  دزن  زا  هک  اهبنارگ  ینامرف  زا  يوریپ  هب  و 
میراپسب امش  هب  ار  وا  امهک  دیربم  نامگ 

دنراپسن نمشد  هبار  وا  دشاب  هورگ  کی  نایم  رد  رگا  یئوا  دننام  هک 

هحفص 260 ] ] 

میدیشک شیپ  امش  يارب  هک  ام  ياهرذع  دوب  اه  نیا 
 " دهدن يور  يراکیپ  اهنآ  ندیشک  شیپ  زا  شیپ  ات 

3 دیدحلا 312 /  یبا  نبا  حرش  بلاطوبا ص 29  ناوید 
دیوگ " : یم  ص )  ) گرزب ربمایپ  هب  باطخ  هک  تسوا  زا  مه  و 

دسرن وت  هب  زگره  همه  نانیا  تسد  هک  دنگوس  ادخ  هب 
مبسخب رتسب  نآ  رد  موش و  هدرپس  كاخ  هب  روگ  نایم  رد  نم  ات 

نک لابندار  دوخ  راک  راکشآ  يراوخ ، هنوگچیه  یب 
داب .  نشور  تا  هدید  راد و  شوخ  لد  و 

ینم هاوکین  وت  هک  متنسادو  يدناوخ  تسار  هار  هب  ارم 
يا  هدوب  يراکتسرد  نیما و  دوخ  یتساخرب و  توعد  هب  وت  هک  هتبلا  و 

تسا " .  ناگدیرفآ  ياه  شیک  نیرتهب  زا  دمحم  شیک  ما  هتسناد  نم  یتسار  هب  و 
نب هللا  دبع  لتاقم و  تسا ، بلاطوبا  زا  یتسار  هب  اه  هدورس  نیا  هک  نیا  رد  هتفگ  هدرک و  شرازگ  دوخ  ریسفت  رد  یبلعث  ار  اه  هدورـس  نیا 
نبا حرش   3 ریثک 42 /  نبا  خیرات  ، 1 يدادغب 261 /  زا  بدالا  هنازخ  هب  دیرگنب  دنا  ناتسادمه  رانید  نب  ءاطع  هرـضحم و  نب  مسق  سابع و 

 / هیبلحلا 305 هریسلا   1 هیندللا 61 / بهاوملا   4 هباصالا 116 /   7 يرابلا 155 و 153 /  حتف   1 ادفلاوبا 120 /  خیرات   3 دیدحلا 306 /  یبا 
پاچ یبلح  شراگن  هیـشاح  رد  هک  نـالحد  ینیز  زا  هیوبنلا  هریـسلا   1 برالا 325 /  غولب  بلاـطلا ص 5  هبلط  بلاـطوبا ص 12  ناوید   1

روهشم ياه  هتفگ  زا  یجنزرب  ار  نیا  دیوگ : هتـشاگن و  زین  بلاطملا  ینـسا  زا  رد ص 6  ار  نآ  تیب  نیرخآ  دوـخ  هک  1 و 211  هدش 91 / 
هدرمش .  یم  بلاطوبا 

لابندهب زین  ار  تیب  نیا  یبطرق ، زین  دوخ و  خیرات  رد  ریثک  نبا  هجوت : نایاش 

هحفص 261 ] ] 
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دنا : هدروآ  الاب  ياه  هدورس 
دوبن مانشد  زا  زیهرپ  ای  شنزرس  زا  میب  رگا  " 

میامن " .  یم  تشذگ  نید ، هار  رد  اراکشآنم  هک  يدید  یم  هتبلا 
بلاـطوباراتفگ ناـیم  رد  هک  تسا  یگتخاـس  تیب  نیا  دـنا  هـتفگ  دـسیون : یم  بلاـطملا  ینـسا  زا  رد ص 14  نـالحد  ینیز  دـمحا  دـیس 

تسین .  وا  دوخ  نخس  دنا و  هدناجنگ 
گنن و دناسر  یم  هک  ار  يزیچ  نیرتشیب  هزات  یلو  دشاب ، ع )  ) بلاطوبا ياه  هدورـس  زا  یتسار  هب  مه  تیبنیا  هک  ریگ  نانچ  دیوگ : ینیما 
دوش و نوگنرس  هتشاد  شیرق  دزن  هک  یهاگیاپ  زا  نآ  هبندش  راچد  اب  هدیسرت  یم  هتـشاد و  زیهرپ  نآ  زا  ع )  ) بلاطوبا هک  تسا  یمانـشد 

نیا ناوریپ  فیدر  رد  ار  دوخ  اراکـشآ  دـناوتب  هک  هدـش  نآ  زا  عناـم  میب  نیايرآ  دزیخرب ، ص )  ) هتخیگنارب ربماـیپ  يراـی  هب  دـناوتن  رگید 
هتبلا ماگنه  نآ  رد  : " دیوگ . . .  یم  ینشور  هب  ار  نخس  نیمه  هکنانچ  دورگب  انلع  تسا  هدروآ  راکتسرد  ربمایپ  هچنآ  هب  درآرد و  شیک 

هک دـناسر  یمن  نیا  یلو  میاـمن  یم  راکـشآ  ار  نآ  زا  دوـخ  يوریپ  ینعی   . " میاـمن یم  تشذـگ  نید  هار  رد  اراکـشآ  نم  هک  يدـید  یم 
نیا زا  شدوصقم  رگا  مهد و  یم  ماجنا  ینابیتشپ -  يرای و  زا  ار -  نآ  هتـسیاب  ياهراکو  مرآ  یم  نامیا  نم  عقومنآ  هزات  دیوگب  هتـساوخ 

یـضقانت هتفگ  تسخن  ياه  هدورـس  رد  هچنآ  اب  وا  نخـس  نیا  ما  هدرواین  دورف  رـس  نید  ربارب  رد  يور  چیه  هب  نونکا  نم  هک  دوب  نآ  تیب 
رد ص )  ) وا تـسا و  ناگدـیرفآ  ياـه  شیک  نیرتـهب  زا  ص )  ) دـمحم شیک  دــیوگ  یم  ینــشور  هـب  اـجنآ  رد  اریز  تـشاد  یمراکــشآ 

تسا .  راکتسرد  شیوخ  ناوریپ  يربهار  رد  وگتسار و  دوختوعد 
اور نوعظم  رـسپ  نامثع  رب  ناشیا  هک  يا  هجنکـش  مانـشد و  يارب   ) تفرگ مشخ  شیرق  رب  هک  یماـگنه  رد  تسا  وا  ياـه  هدورـس  زا  مه  و 

دندوب :) هتشاد 
يدش نیگهودنا  هک  دوب  راکتسردان  يراگزور  يروآدای  زا  ایآ 

؟ یتسشن هیرگ  هبناکانمغ  نوچمه  و 
درخ ، یب  یئاه  هورگ  يروآدای  زا  ای 

هحفص 262 ] ] 

دنراد ؟ یماور  دادیب  دناوخب  نید  يوس  هب  ار  مدرم  سک  ره  رب  هک 
دزاس راوخ  ار  امشهورگ  ادخ  دینیب -  یمن  ایآ 

؟ میا هدمآ  مشخ  هب  نوعظم  رسپنامثع  يارب  ام  هک 
میراد  یم  زاب  دادیب  زا  ار  وا  مینیبب  متس  ام  دهاوخ  هک  یسک 

مینک یم  زارد  شیوس  هب  هک  يا  هدش  زیت  هنایزات  ره  اب  مه  نآ  و 
هتخیمآ نآ  اب  کمن  یئوگ  هک  کنت  یئاهریشمش  اب  و 

تفای .  دهاوخ  دوبهب  هاگناوید  يرامیب  درد  نآ  يرای  هب  و 
تسین ناشیارد  يرابدرب  درخ و  هک  ینادرم  هک  هاگنآ  ات 

دنریذپب .  ار  یگداس  یمرن و  اه  يراوشد  همه  زا  سپ 
دیورگب تفگش  یباتک  هب  ای 

تسا "  هدمآ  دورف  سنوی  ای  یسوم  نوچمه  يربمایپ  رب  هک 
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دیوگ : هک  تسا  اه  نیا  ص )  ) گرزب ربمایپ  شیاتس  رد  وا  ياه  هدورس  زا  و 
تشاد یمارگ  ار  دمحم -  ربمایپ -  دنوادخ  هک  یتسار  هب  " 

تسا .  دمحا  مدرم  نایم  رد  ادخ  ناگدیرفآ  نیرت  یمارگ  سپ 
تفرگ دوخ  مان  زا  ار  شمان  وا  تشاذگرزب  يارب 

 . " دمحم زین  نیا  تسا و  دومحم  شرع ، بحاص  دنوادخ  اریز 
رد رکاسعنبا  مه  1 و  هوبنلا 6 /  لئالد  رد  میعنوبا  مه  تسا و  هدروآ  دیزی  نب  یلع  قیرط  زا  دوخ  ریغص  خیرات  رد  يراخب  ار  الاب  شرازگ 

خیرات رد  ریثک  نبا  زین  هدرک -  دای  يو  راعـشا  نایم  رد  ارنآ   - 3 / 315 دوخ -  حرـش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ   1 دوخ 275 /  خیرات 
رد يرکب  راید  و  يراخب -  خـیرات  زا  لقن  هب   - 1 هیندللا 518 /  بهاوملا  رد  ینالطسق  4 و  هباصالا 115 /  رد  رجح  نبا  1 و  دوخ 266 / 

تسا : نیا  اه  نآ  زا  یکی  هک  هدورس  یتایبا  ربمایپ  شیاتس  رد  بلاطوبا  دسیون : یم  هک   1 سیمخلا 254 /  خیرات 

هحفص 263 ] ] 

 . . . " تفرگ دوخ  زا  ار  يو  مان  وا  تشادگرزب  يارب  " 
تفگ : دناجنگ و  دوخ  ياه  هدورسنایم  رد  ار  رعش  نیا  زین  تباث  نب  ناسح  و 

داتسرفب شا  یئاناوت  ياه  هناشن  اب  ار  شیوخ  هدنب  دنوادخ  هک  ینیب  یمن 
تسا رترب  رت و  گرزب  يزیچ  ره  زا  ادخ  و 

تفرگ . . .  دوخ  زا  ار  يو  مان  وا  تشادگرزب  يارب 
نیمـضت ار  بلاطوبا  رعـش  وا  هک  مه  دیاش  هدمآ و  زین  ناسح  نهذ  هب  ینعم  نیمه   - 3  / 156 دسیون -  یم  بهاوملا  حرـش  رد  زین  یناقرز 

هدش  هتسناد  بلاطوبا  زا  الاب  رعش  زین  بلاطملا ص 14  ینسا  رد  هتفرگ .  ار  ریخا  لوق  نیمه  سیمخلا  رد  هچنانچ  دشاب  هدرک 
تسا : نیا  دسیون  یم   3 دوخ 315 /  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  وا  فورعمراعشا  زا  مه  و 

هتفای يرتهم  هدوت و  رالاس  گرزب و  يرورس  يربمایپ ، دمحم  وت  " 
دازکاپ ناکاپ  یمارگ ، ینارورس  يارب 

ار نآ  داینب  هک  تسا  نآ  نامدودنیرتهب 
داهن هناگی  هدنشخب  رابدرب و  نآ  مشاه ) ورمع =(- 
دش راوشد  هکم  مدرم  رب  یگدنز  هک  یماگنه  و 

ندرک دیدرت  رد  دش  هداهن  داینب  يا  هویش  راک ، نیا  اب  تخیریم و  ناشیا  رب  تسام ، نغور و  امرخ و  زا  یکاروخ  گرزب ، ياه  هساک  رد  وا 
تسا  ام  اب  نایجاح  ندرک  باریس  نایاونیب "  يارب  نان " 

هتخاس  اراوگ  نیریش و  ار  نآ  هدش و  هدیئاس  نآ  ردهایس  زیوم  هک  یبآ  اب  مه  نآ 
تسام  زا  نامزام  مه 

هحفص 264 ] ] 

مارحلا دجسم  مه  درادرب و  رد  اجنآ  تافرع  هچنآ  مه  و 
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ما هدرمن  زونه  نم  هکنآ  اب  دور  متس  وت  رب  هنوگچ 
متسه يوجمزر  يریلد  دوخ  و 

هکم  خالگنس  ردزونه  هک  نآ  اب  و 
دنا هشیب  ریش  نوچمه  تیاه  هدازومع  دیآ و  یمن  مشچ  هب  دشاب  هتخیر  نوریب  اه  مکش  ندیردزا  هک  یهایس  ياه  نوخ 

دنا هدش  هتخورفارب  مشخ  زا  هک 
یتسه يوگتسار  نخس  رد  هک  مراد  ار  وت  هنیشیپ 

ییالآ یمن  غورد  هب  نابز  و 
يدوب  يوم  یب  یکدوک  هک  زین  هاگنامه  زا 

یتفگ "  یم  تسرد  نخس  هراومه 
يو يوس  هب  ار  نآ  تساوخ  یم  تشاد و  تسد  رد  یگنـس  تسا ، هدجـس  رد  دید  دمآ و  ادـخ " ص " لوسر  دزن  هب  ماشه  رـسپ  لهجوبا 
سپ درآ  ياـج  هب  تسناوتن  تساوخ  یم  ار  هچنآ  دـیبسچ و  شتـسد  هب  گنـس  یئوگ  درک  دـنلب  ار  دوـخ  تسد  نوـچ  سپ  دـنک  باـترپ 

تفگ : بلاطوبا 
دیئآ شوه  هب  بلاغ  نادنزرف  يا  " 

كانمهس  یئاه  يدب  هک  مراد  نآمیب  نم  هنرگو  دیتسیا  زاب  یهارمگ  زا  راتفگ ، نیا  زا  يا  هراپ  هب  و 
دنروخب رب  رگیدکی  هب  امش  هناخ  نایم  رد 

نارتخاب نارواخ و  يادخ  هب  دنگوس  هاگنآ -  و 
دش دهاوخ  یتربع  سرد  نارگید  يارب  نیا  هک 

دندیشچ ار  دوخ  يازس  دندوب  امش  زا  شیپهک  یناسک  هک  ناس  نامه 
" ؟  - دنام ياج  رب  هچ  دومث  داع و  زا  رگم 

هحفص 265 ] ] 

تفر ، ناشیا  رس  رب  تخس  يداب  دادماب ، زور  کی 
دوبمرگرس ندروخ  بآ  هب  شرع  راگدنوادخ  رتش  هک  هاگنامه 

دز نآ  رب  مشچ  دوبک  درم  نآ  هک  یمخز  زا  ات 
دمآ دورف  ناشیا  رب  دنوادخ ، زا  یمشخ 

هدادبآ ، يدنه و  يریشمش  دادماب ، زور  کی 
دیزگ .  ار  رتش  هنشاپ  تشپ  تفلک  هچیهام 

امش راک  رد  نیا  زا  رت  تفگش  و 
تساخ ياپ  رب  یشنکدب  زا  هک  یسک  یتسد  فک  هب  گنس  نآ  ندیبسچ  رد  تسا  یئاه  یتفگش 

دناسر يدنزگ  راگزیهرپ  يوگتسار  يابیکش  نآ  هب  ات 
رگمتس درخ  یب  نآ  لیم  فالخ  رب  دنوادخ -  و 

تشادهاگن .  يو  تسد  فک  ار  گنس 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2821 

http://www.ghaemiyeh.com


لهجوبا "  امش "  یموزخم  هچقمحا  نامه 
درمشن .  تسار  ار  ادخ  شیک  داتفا و  ههاریب  هاگترپ و  هب  ناهارمگ  یهارمگ  زا  هک 

3 دیدحلا 314 /  یبا  نبا  حرش  بلاطوبا ص 13  ناوید  " 
ادخ هب  تفگ  یم  هک  هدش  فورعم  نانچ  دزرمایب -  شادخ  هک  نومام -  هللا  دبع  زا  دـسیون : یم   3 دوخ 314 /  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

دوب : هدروآ  مالسا  اهدورس  نیا  نتخاس  اب  بلاطوبا  هک  دنگوس 
اورنامرف يادخ  ربمایپ  نامه  ربمایپ -  نم ، " 

دیشخرد یم  اه  شخرزآ  نوچمه  هک  مداد  يرای  يریشمش  اب  ار 
زوسلد يرادساپ  دننام 

هحفص 266 ] ] 

منک  یم  يرادساپ  ینابیتشپ و  ادخ  هتخیگنارب  زا 
منک  راتفر  شمرنو  شمارآ  هب  وا  نانمشد  ربارب  رد  نم  هکتسین  نانچ 

میامنب دنسرت  یم  رتش  هرن  زا  هک  لاسدرخنارتش  نوچمه  ار  دوخ  و 
تخرد ، رپ  گنت و  يا  هشیب  رد  ریش  دننام  هکلب 

مهد یم  رس  دنلب  یشرغ  ناشربارب  رد 
تفای .  ناوت  مه  بلاط  وبا  ناوید  زا  رد ص 24  رتنوزفا -  تیب  کی  اب  ار -  الاب  ياه  هدورس  " 

هـشبح روشک  يوس  هب  صاع  نب  ورمع  هکدوب  نآ  زا  سپ  نیا  تشاگن و  یـشاجن  يارب  هک  تسه  مه  یئاه  هدورـس  ار  بلاطوبا  اـم  رورس 
رفعج هک  درادیم  نآ  رب  ار  یشاجن  اههدورـس  نیا  رد  دشیدنایب و  یگنرین  شنارای  بلاطیبا و  نب  رفعج  يارب  یـشاجن  دزن  رد  ات  دش  نوریب 

تسا : هلمج  نآ  زا  ریز  تایبا  دنادرگب و  يور  دیوگ  یم  ورمع  هچنآ  زا  دراد و  یمارگ  ار 
تسا ؟ هنوگچ  مدرم  نایم  رد  رفعج  هک  متسناد  یم  شاک  " 

؟ هنوگچ ربمایپ  کیدزن  نانمشد  ورمع و  زین  و 
دنتفای يا  هرهب  یشاجن  يراکوکین  زا  وا  نارای  رفعج و  ایآ  و 

تفرگولج ؟ راک  نیا  زا  اه  يدب  هدنزیگنارب  ای 
یتسه راوگرزب  گرزب و  يدرم  دنسپان ، رادرک  زا  تزیهرپ  اب  یتسار  هب  وت  هک  نادب 

دش و دهاوخن  دیمون  دیوجب  یهانپ  وت  رانک  رد  سک  ره  هک 
نآ هب  هتفگ و  دـمحم  هب  باطخ  هک  تسااه  نیا  وا  روهـشم  ياـه  هدورـس  زا  مه  و  دـسیون : یم   3 دوخ 315 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

هدناشن و ورف  ار  وا  ینارگن  هلیسو ،
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دزاس : راکشآ  ار  شیوخ  توعد  ات  تسا  هداد  روتسد 
ینیب یم  تخس  ياهدایرف  زا  هک  یئاهرازآ  درآ و  یم  تخات  هک  یئاه  تسد  " 
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دراد زاب  ادابم  يا  هدرک  مایق  شراهظا  يارب  هکیقح  هب  نتخادرپ  زا  ار  وت 
تسا  نم  تسد  وت  تسد  يوش  رگناوت  ناشیا  يرای  هب  وت  نوچ  اریز 

منادرگ " .  یم  رپس  وت  ناج  شیپ  رد  ار  دوخ  ناج  نم  زین  اه  یتخس  رد  و 
هکم و مرحهب  نآ  رد  هک  ار  شا  هدیصق  دنزاس  هناور  يو  هورگ  اب  زین  ار  وا  نایزات ، هوبنا  ادابم  هک  دیـسرتب  بلاط  وبا  نوچ  هتفگ : ماشه  نبا 
اه هدورـس  نیا  رد  ار  نارگید  مه  ناشیا و  همه ، نیا  اب  دومن و  یتسود  شا  هلیبق  ناگرزب  اب  تفگیم و  هتـسج  هاـنپ  نآ  رد  دوخ  هاـگیاج  هب 
ات درک  دـهاوخن  راذـگ  ورف  وا  ینابیتشپ  رد  يزیچ  زگره  درپس و  دـهاوخن  ناـشیا  تسد  هب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  زگره  هک  تخاـس  هاـگآ 

دیوگ : هک  تسا  نیا  و  دراپس .  ناج  وا  هار  رد  يو  زا  شیپ  دوخ 
تسین  یشنزرس  نیتسخن  نیا  نم  تسد  ود  يا 

دروخ یم  نم  شوگ  هب  تسردان -  ای  تسرد  هک 
تسین  یتسود  وینابرهم  هورگ ، نیا  رد  هک  مدید  نوچ  و 

دنا .  هدیرب  ار  اه  هریگ  تسد  اهرازفا و  تسد  همه  و 
دنا هتساخرب  ام  هب  یناسر  دنزگ  يزوت و  نیک  هباراکشآ  و 

دنا هدرب  ار  هدنوش  ادج  نمشد  نامرف  و 
دنراد یم  مهتم  ار  ام  هک  دنا  هدش  دنگوس  مه  یهورگ  اب 

دنزگ .  یم  نادند  هب  تشگنا  مشخ ، رس  زا  امرس  تشپ  و 
متخاس  یم  ابیکش  تسار  يا  هزینهب  ار  شیوخ  لد  ناشیا  ربارب  رد 

نارورس  گیر  هدرم  زا  نارب  يریشمش  هب  مه  درآ و  دورف  رس  دنشکب  ار  نآ  نوچ  هک 
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دزیخرب شهوکن  ام  هرابرد  يدب  هب  هک  سک  ره  زا  مرب  یم  هانپ  مدرم  يادخ  هب 
دیامن يراشفاپ  هدوهیب  ای 

دشوکب ام  یئوجبیع  رد  هتشاد و  ناهنپ  ار  دوخ  هنیک  هک  ینمشدزا  و 
ملاهتساوخن  ام  هک  دیازفایب  نید  هب  يزیچ  هک  سک  نآ  زا  و 

تشاد هداتسیا  نآ  ياج  رد  ار  ریبث  هوک  هک  یسک  هب  روث و  هوک  هب  دنگوس 
دمآ دورف  نآ  زا  تفر و  الاب  ارح  هوک  رب  هک  یسک  هب  و 

تسا هناخ  هتسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  تسا -  هکم  لد  رد  هک  يا  هناخ  هب  دنگوس  و 
تسین لفاغ  زگره  ادخهک  ادخ -  هب  دنگوس  و 

دنریگ ارف  ار  نآنوماریپ  ماش  دادماب و  ره  رد  هک  هاگنآ  هایس -  گنس  هب  و 
میئامن  یم  چوک  مینک و  یم  اهر  ار  هکم  ام  هک  دیتفگ ، غورد  امش  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 

مینادرگبارطضا شزرل و  راچد  ار  امش  راک  هک  نآ  زا  سپ  رگم 
میناشک یم  تسکشهب  ار  دمحم  راک  ام  هک " : دیتفگ  غورد  امش  ادخ ، هناخ  هب  دنگوس 

هب وا  نوماریپ  رد  دوخ  هک  هاگنآ  ات  درپس "  میهاوخ  امـش  هب  ار  وا  تخادرپ و  میهاوخن  يزادناریت  ینارپ و  هزین  هب  وا  زا  يرادساپ  هار  رد  و 
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میراپس یشومارف  هب  ار  دوخ  نادنزرف  نارسمه و  میتفا و  كاخ 
هار رد  نوچ  هک  ناد  تسدـبآ  ریز  رد  دـنا  شکبآ  نارتش  یئوگ  هک  دـنزیخرب  نانچ  امـش  ربارب  رد  نینهآ  ياـهرازفا  گـنج  اـب  یهورگ  و 

دزیخرب .  اه  نآ  زا  يزاوآ  دنشاب 
دنتفا رد  يور  رب  هزین ، برض  زا  نازرو  هنیک  میرگنب  هک  هاگنآ  ات  و 
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دزیخ یم  رب  راک  هب  يراوشد  اب  هک  دندرگ  رامیب  گنل و  ینارتش  دننام  و 
دریگ دوخ  هب  يدج  گنر  منیب  یم  هچنآ  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ام  و 

دش دهاوخ  انشآ  ناشناگرزب  ریکپ  اب  ام  ياهریشمش  هتبلا 
تقیقح نابیتشپ  يروالد  دوخ  تسا و  نم  دامتعا  درومو  ردارب  هک  رورس  کت و  زیت  باهش  نوچمه  یناوج  يوزاب  ود  اب  مه  نآ  و 

تشذگ ام  رب  لماک  لاسکی  اهزور و  اه و  هام 
تسا .  شیپ  رد  هدنیآ  لاس  مه  شیپ  لاس  زا  سپ  و 

زا هتفرگ و  ار  نآ  نوماریپ  تسا  هتسیاب  هچنآ  زا  يرادساپ  يارب  هک  دنا  هدیـشک  اپ  يرورـسزا  ار -  وت  دابم  ردپ  یهورگ -  هک  تسیچ  نیا 
دزادنا .  نارگید  ندرگ  هب  تسا  وا  ندرگ  رب  ار  هچنآ  دشک و  یهابتهب  شراک  هک  تسین  مه  یناسک 

دنهاوخ یم  ناراب  ربا  زا  وا  يوربآ  هبهک  یئوردیپس 
نانز هویب  نابهگن  تسا و  ناگدرم  ردپ  راک  تسرپرس 

دنباتش یموا  هانپ  هب  یمشاه  نادنمتسم 
دنرب یم  رس  هب  تمعن  تمحر و  هیاس  رد  يو  دزن  رد  و 

دراذگ یمن  مک  زین  وج  کی  هزادنا  هب  هک  هنارگدادینازیم  اب  تسه -  شیوخ  يوس  زا  رگداد ، یهاوگ  ار  وا 
هک : یهورگ  ياهرادنپتسا  هنادرخ  یب  هچ  ار  یتسار 

دناهتریذپ ار  نایلطیغ  نایفلخ و  یگتسب  اماب ، دنویپ  ياج  هب 
متسه  یصق  لآ  یمشاه و  راد  هشیر  ياه  نادناخ  نیرترب  زا  ام 

میاهدوب ماگشیپ  كانمهس  ياهراک  نیتسخن  رد  و 
راکهبت  درخ و  یب  تسپ و  اورپ و  یب  نامانمگ  همه 

دنا هدش  ناتسادمه  هدمآ و  درگ  ام  اب  ندیزرو  هنیک  يارب  نایموزخم  نایمهس و  زا 

هحفص 270 ] ] 

دیتسه ، شیوخ  هورگ  نیرتهب  امش  فانم  دبع  رابت  يا 
دیزاسن کیرش  شیوخ  راک  رد  دنا  هدینابسچ  امش  هب  تساران  هب  هک  ار  يا  هشیر  گر و  یب  ره  سپ 

میرادن یئاورپ  هوای  نانخس  زا  ام  دوش و  هدرمش  وگغورد  ام  دزن  هک  تسین  یسک  ام ، دنزرف  دیناد  یمن  رگم 
دنا هدروآ  مهارف  شیوخ  رد  ار  اه  یئوکین  همه  هک  نارتهم  نآ  زا  يرورس  دنمجرا 
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دسر .  یماه  يزارفارس  موب  زرم و  رد  رترب  یتیصخشو  رهوگ  هب  وا  تبسن  و 
ماهدروآ .  هوتسهب  ار  ینامداش  هک  منامداش  دمحا  یتسود  رد  نادنچ  مدوخ  ناج  هب 

مدیزرو  رهم  وا  هب  یگشیمه  يرادتسود  دننامه  و 
تسا . یئابیز  نآ  مدرم  يارب  مه  ناهج  رد  هتسویپ ، وا 

اه  هرگ  هدنیاشگ  كانمهس و  یئاهراک  دنوادخ  شنارادتسود و  هیاریپ  مه  و 
هتساخرب يداینب  هشیر و  زا  ام  نایم  رد  دمحا 

دنزود مشچ  نآ  هب  هک  دسر  یمن  اجنآ  هب  ناشهاگیاپ  مه  زاب  دننک  زارد  ندرگ  نآ  هب  نتسیرگن  يارب  هچ  ره  هک 
مدوب شرادساپ  متخاس ، رود  هب  يو  زا  اهدنزگ  مدومن ، ینابرهم  وا  رب 

مدرکینابیتشپ يو  زا  دوخ  یئاناوت  اهورین و  همه  اب  و 
دشاب نابیتشپ  ار  وا  شیوخ  يرای  اب  ناگدنب  راگدرورپ  سپ 

تسین .  هار  نآ ، تقیقح  موب  زرم و  رد  ار  لطاب  هک  دزاس  راکشآ  ار  یشیک  و 
، نمهک تسا  هدیـصق  زا  رادـقمنآ  نیا  دـسیون : یم  هدروآ و  تیب  راهچ  دون و  ات 298 ،  1 دوخ 286 /  هریـس  رد  ماشه  نبا  هماـکچ ، نیا  زا 
ماشه 3 نبا  شرازگ  رد  هدروآ و  ات 57   3 دوخ 53 /  خیرات  رد  ار  نآ  تیب  زین 92  ریثک  نبا  مرامش ، یم  تسار  بلاط ، وبا  زا  ار  نآ  ندوب 

اویش كرتس و  رایسب  يا  هدیصق  نیا  میوگ  یم  دسیون " : یم  رد ص 57  ریخا  خروم  دوش و  یمن  تفای  ریثک  نبا  خیراترد  هک  تسه  تیب 
سکچیه هک  تسا 
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بلاط . ) وبا   ) دنا هدادتبسن  وا  هب  هک  سک  نامه  رگم  دشاب  هتفگ  ار  نآ  دناوت  یمن 
دوخو تسج  میناوت  اج  نیا  رد  میبایب  دـندوب  هتخیوآ  هبعک  هناخ  رب  هک  يا  هدیـصق  تفه  رد  هچنآ  زا  شیب  یلیخ  ار  یگنادرم  ياـه  هناـشن 

یئاه ینوزفا  اـب  رت  ینـالوط  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دوخ  يزاـغم  باـتک  رد  زین  يوما  تسا .  نخـس  رتاویـش  ینعم ، نیا  ندـیناسر  رد  نآ  همه 
هن " .  ای  دراد  تلاصا  اه  ینوزفا  دناد  یم  رتهبادخ  هک  هدروآ  رگید 

دشاب .  نامه  شا  همه  دیاش  هک  هدروآ  تیب  رد 111  ار  هدیصق  ات 12  بلاطوبا ص 2  ناوید  رد  يدبع  نافه  وبا 
بلاط وبا  زا  راعشا  نیا  همه  ندوب  دسیون : یم  بلاط  وبا  ياهدورـس  زا  یـشخب  ندروآ  زا  سپ   2 دوخ 315 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

رد هک  دـنک  یم  دـحاو  يرما  رب  تلالد  اه  نآ  عومجم  دـشابن  رتاوتم  رظن  نیا  زا  زین  اه  نآ  کی  کـی  رگا  نوچ  تسا  تارتاوتم  مکح  رد 
زا دـیآ  یم  رب  اهرعـش  زا  هک  ياهتفر  مـهیور  نـیا  و  تـسا .  ص )  ) دـمحم توـعد  ندرمـش  تـسار  زین  نآ  تـسا و  كرتشماـه  نآ  هـمه 

دـحاو و ربخ  هدیـسر  ع )  ) یلع ریـشمش  هب  شکندرگ  ناریلد  نداـتفا  كاـخ  هبرد  هک  یئاـه  شرازگ  زا  کـی  ره  هچناـنچ  تسا  تارتاوتم 
تـسا هنوگ  نیمه  هب  هدوب و  ریلد  وا  هک  دزاس  یم  هاگآ  ارام  یهیدب  يا  هنوگ  هب  تسا و  رتاوتم  اهنآ  هتفرمهیور  هجیتن  یلو  تسا  رتاوتمان 

اـه و نیا  زج  ساون و  وبا  یگزره  يرد و  هدرپ  ساـیا و  يدنمـشوه  هیواـعم و  فنحا و  يراـبدرب  متاـح و  یگدنـشخب  نوماریپ  رد  نخس 
هدیـصق تیفورعم  نوچمه  نآ  تیفورعم  هک  وا  هیمالهدیـصق  هراـبرد  دـیئوگ  یم  هچ  یلو  دـینکفا  يوـس  هب  مه  ار  اـه  نیا  همه  دـنا : هتفگ 

ندوب رد  هک  دوب  دـهاوخ  اور  میئامن  ارچ  نوچ و  يو  زا  نآ  تایبا  زا  يا  هراپ  ندوب  رد  ای  بلاـط  وبا  زا  نآ  ندوب  رد  رگا  تسا و  کـبنافق 
میئامن .  ارچ  نوچ و  شا  هدنیارس  زا  نآ  تایبا  زا  يا  هراپ  ندوب  رد  ای  کبنافق  هدیصق 

هب 110 نآ  ياه  تیب  هرامش  هک  تسا  لیوط  رحب  رد  اوشیپ  گرزب و  يا  هدیـصق  نیا  دسیون  یم   2 يراسلا 227 /  داشرا  رد  مه  ینالطسق 
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تساوخ یم  هک  ره  دندش و  تسدمهرگیدکی  اب  ص )  ) ربمایپ دض  رب  نایشرق  هک  هدورس  یماگنه  ار  نآ  دسر و  یم  تیب 
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دندینامر .  یم  راک  نیا  زا  ار  وا  درآ  مالسا 
ياهرعـش هتفگ : نیتلا  نبا  تسا و  تیب  زا 80  شیب  دـیوگ : هدروآار و  نآ  ياه  تیب  زا  يا  هراـپ  ج 1 ص 48 -   - زین هیندـللا  بهاوملا  رد 

شرازگ ص )  ) وا تاماقم  هرابرد  نارگید  واریحب  هک  هاگ  ناـمه  زا  و  ص )  ) ربماـیپ ندـش  هتخیگنارب  زا  شیپ  وا  هک  تسا  لـیلد  بلاـطوبا 
تیب رد 110  تسا  يا  هزاوآ  دنلب  هدیصق  نآ  دسیون : یم   3  / 434 يراقلا هدمع  رد  ینیع  دوب و  هتخانش  ار  شايربمایپ  دنداد  يو  هب  یئاه 

نآ : زاغآ  و 
دروخیم " نم  شوگ  هب  تسردان  ای  تسرد  هک  تسین  یشنزرس  نیتسخن  نیا  نم  تسود  ود  يا  " 

تسا : نینچ  نآ  زاغآ  دیوگ  هدروآ و  ریسفت  حرش و  اب  ار  نآ  تیب  ود  لهچ و  ات 261 ،  1 بدالاهنازخ 252 /  رد  يدادغب  هنوگ  نیمه  هب 
دروخ یم  نم  شوگ  هب  تسردان  ای  تسرد  هک  تسین  یشنزرس  نیتسخن  نیا  نم  تسود  ود  يا  " 

يزگرب ار  نآ  دیاب  اهنت  دوخ  تسین  هار  ار  تکرش  هدیقع ، رد  نمتسود  ود  يا 
دیاین راک  هب  تفاب  گنت  نهاریپ  دهد  يور  زیگنا  مغ  تخس  یئاهراک  نوچ  و 

تسین یتسود  ینابرهم و  هورگ ، نیا  رد  هک  مدید  نوچ  و 
 . . . " دنا هدیرب  ار  اه  هریگتسد  اهرازفا و  تسد  همه  و 

: دـیوگ هاـگنآ  هتـشاگن و  میدرک  لـقن  زین  اـم  هک  ار  ریثـک  نبا  نخـس  هدروآ و  ار  اـه  تیب  زا  يا  هراـپ   1 برـالا 237 /  غولب  رد  یـسولآ 
هدش .  دای  برعلا  ناسل  بابل  بل  باتک  رد  نآ  حرش  اب  هدیصقنیا 
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هدروآ و رد ج 1 ص 88 هدش  پاچ  یبلح  هریس  هیشاح  رد  هک  هیوبنلا "  هریسلا  رد "  ار  نآ  ياه  تیب  زا  يا  هراپ  نالحد  ینیز  دمحا  دیس 
ندش هتخیگنارب  زا  شیپ  وا  هکتسا  لیلد  بلاط  وبا  ياهرعش  نیا  دسیون : یم  يراخب  باتک  رب  حرش  رد  یسقافس  دحاولا  دبع  ماما  دیوگ :

دوب هتخانش  ار  شا  يربمایپ  دنداد  يو  هب  یئاهشرازگ  ص )  ) وا تاماقم  هرابرد  نارگید  بهار و  ياریحب  هک  هاگ  نامه  زا  و  ص )  ) ربمایپ
راوتـسا شا -  یکدوـک  رد  وا  تکرب  هب  نتـساوخ  ناراـب  هلمج  زاو  دـید -  مشچ  هب  وا  لاوـحا  زا  دوـخ  هچنآ  اـب  ار  شیوـخ  تفرعم  نیا  و 

تسا هدیسر  هنیمز  نیا  رد  زین  یناوارفياه  شرازگ  تسا  ص )  ) وا توبن  هب  بلاط  وبا  تفرعم  هدنیامن  هک  یئاهرعش  زا  هتـشذگ  دینادرگ و 
. 

يارب سپ  هک  مناد  یمن  نم  دـشابن  هتفریذـپ  هتفر  راـک  هب  روکذـم  راعـشا  نیا  رد  هک  ینوگاـنوگياه  هویـش  هـمه  نـیا  رگا  دـیوگ : ینیما 
وا یناملـسم  رب  ناـگمه  دوـش  تفاـی  سک  ره  رثـن  اـی  مظن  رد  نانخـس  نیا  زا  یکی  رگا  درک ؟ دـیاب  هچ  رگید  توـبن ، هـب  رارقا  یهاوـگ و 

ریگب تربع  يآ و  تفگشب  دزاس  دقتعم  بلاط  وبا  یناملسم  هب  ار  نایاقآ  تسا  هتسناوتن  اه  نیا  همه  یلو  دنوش  یم  ناتسادمه 
رهـشنبا هناگی  دنمـشناد  تسا .  نایامن  تسرد  مالـسا  صلاخ و  نامیا  نآ  زارف  ره  زا  هک  ع )  ) بلاط وبا  ياـه  هدورـس  زا  یـشخب  دوب  نیا 

هتبلا زین  ادخ  دناسر  يرای  ار  ادخ  سک  ره   ) جـح هروس  زا  هیآ  نیا  هرابرد  هک  اجنآ  نآرقلا  تاهباشتم  دوخ  باتک  رد  یناردـنزام  بوشآ 
یم رد  تیب  ( 3000) زا تسا  وا  نامیا  هدنیامن  هک  بلاط  وبا  راعشا  یتسار  هب  هتـشون " : دیوگ  یم  نخـس  دنک ) یم  کمک  ار  وا  یتسار  هب 
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تسرد ار  وا  يربمایپ  هدید و  یم  ینشور  هب  ار  ص )  ) ربمایپ راسخر  هک  دید  ناوت  یم  اراکشآ  ار  یسک  هرهچ  اه  نآ  يال  هبال  زا  درذگ و 
شگرم زا  سپ  يارب  شرافـس  ياج  هبهک  ار  اه  هدورـس  نیا  هلمجنآ  زا  هدرک و  دای  ار  اـه  نآ  زا  هدرتسگ  یـشخب  هاـگنآ  هدرمـش " و  یم 

هدورس :
منک یم  شرافس  وکین  ربمایپ  يرای  هب  ار  سک  راهچ 

هحفص 274 ] ] 

سابع  نادناخ ، گرزب  یلع و  مرسپ 
تسا وا  تقیقح  رادساپ  هک  ار  يریش  نآ  هزمح  و 

 . دنراد رود  هب  وا  زا  ار  مدرم  دنزگ  ات  اررفعج -  مه  و 
شناگداز همه  مردام و  داب  امش  يادف  يا 

دیشاب . اهرپس  نوچمه  نامدرم  ربارب  رد  دمحا  يرای  رد  امش 

هتساخرب نآ  هب  هک  يرازگساپس  هتسیاش  نانخس  وکین و  ياهراک 

هراشا

مه دش و  هدید  ص )  ) ربمایپ يرای  رد  ع )  ) بلاط وبا  نایکم  رورس  زا  هک  يرازگساپس  هتسیاش  ياه  ششوک  وکین و  ياهراک  زا  مه  نیا  و 
بلاط وبا  یگدنز  زا  مد  نیسپزاب  ات  تثعب  زاغآ  زا  يو  یتسرپ  هناگی  شیک  هب  يو و  هب  مدرم  ندناوخ  يو و  زا  وا  ینابیتشپو  يرادساپ 

وا میلست  رب  مه  وا و  هرس  نامیا  تسرد و  مالسا  رب  مه  تسا ، راکـشآ  یلیلد  نآ  هلمج  ره  هک  تسایئاه  هتفگ  زا  هتـشابنا  اهنآ  يالبال  هک 
دنا : هدروآ  هچ  ناینس  ینیبب  ات  ایب  نونکا  يدنوادخ و  مایپ  ربارب  رد 

رفـس هار  رد  ياپ  دـش و  نتفر  نوریب  هدامآ  نوچ  تشاد و  ماش  گنهآ  یناگرزاب  يارب  یناوراک  نایم  رد  بلاـط  وبا  دـیوگ : قاحـسا  نبا  1
وبا يراپـس ؟ یم  هک  هب  يرداـم  هن  مراد و  يردـپ  هن  هک  ارم  ومع  تفگ  تفرگ و  ار  شرتشراـهم  دـمآ و  وا  دزن  هب  ص )  ) ادـخ لوسرداـهن 

دوخ اب  زین  ار  وا  هک  دنگوس  ادخ  هبتفگ  تخوس و  وا  رب  لد  رد  ار  بلاط 

هحفص 275 ] ] 

ماش موب  زرم و  زا  يرـصب  نیمزرـس  هب  نایناوراک  نوچ  درب و  زین  ار  وا  سپ  دـش ، میهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  وا  نم و  درب و  مهاوخ 
نآ رد  هتـسویپ  دوب و  ناـیاسرت  نیرتاـناد  تشاد و  نمیـشن  ياهعموص  رد  وا  دـنتفگیم و  اریحب  ار  وا  هک  دـنتفای  یبهار  اـجنآ  رد  دندیـسر 
یم ثاریم  هب  يرگید  زا  یکی  ار  نآ  دیسر و  یم  وا  هب  ناش  ینامـسآ  همان  هرابرد  نانآ  شناد  دنرادنپ  یم  هچنانچ  هک  دوب  یبهار  هعموص 

دوبهتفگن و نخس  ناشیا  اب  وا  دندوب و  هتشذگ  وا  رب  رایسب  ياهراب  مه  نآ  زا  شیپ  هکنآ  اب  دندمآ  دورف  اریحب  رب  لاس  نآ  رد  نوچ  دندرب 
دوب نآ  يارب  نیاو  تخاسب  ناشیا  رب  رایـسب  یکاروخ  دـندمآ  دورف  وا  هعموص  کیدزن  نوچ  لاس  نآرد  یلو  تشادـن  نانآ  راک  هب  يراک 

هک دوب  يربا  زین  نآ  دوب و  هدید  ناوراک  نایم  رد  يزیچ  ناشیا  ندروآ  يور  ماگنه  هب  دوب  شا  هعموص  رد  یتقو  دـنرادنپ  یم  هچنانچ  هک 
ربا هب  وا  دـندمآ  دورف  دوب  وا  کـیدزن  هک  یتخرد  هیاـس  رد  اـت  دـندروآ  يور  نوچ  سپ  دوب  هدـنکفاهیاس  ص )  ) وا رـس  رب  هورگ  ناـیم  رد 

نازیوآ ینعی  تشه  ورف  ص )  ) ادـخ لوسر  رـس  رب  ار  دوخ  ياه  هخاشو  دـنکفا  وا  رـس  رب  ار  دوخ  هیاـس  تخرد  نآ ، زا  سپ  هک  تسیرگن 
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دنتخاسب و ار  كاروخ  نآ  ات  دومرفب  دمآ و  دورف  شا  هعموص  زا  دـید  ار  نیااریحب  نوچ  تسـشن و  هیاس  رد  نآ ، ریز  رد  ترـضح  ات  درک 
زا امـش  همه  هک  مراد  یم  تسود  ما و  هتخاـس  یکاروـخ  امـش  يارب  نم  شیرق  هورگ  يا  تفگ  داتـسرف و  ناـشیا  دزن  هب  دـش  هداـمآنوچ 
هچ اهرتشیپ  ام  هنرگ  تسا و  يربخ  زورما  اریحب  يا  تفگ  ناشیا  زا  يدرم  دـیوش  رـضاح  ندروخ  يارب  دازآ  هدـنب و  گرزب و  کچوک و 

دیئوگ یم  هک  دوب  هنوگنامه  هب  یتفگ و  تسار  تفگ  اریحب  دوش ؟ یم  هچ  ار  وت  زورما  يدرک  یمن  نینچ  وت  میتشذـگ و  یم  وت  رب  رایـسب 
سپ دیروخب  نآ  زا  نات  همه  ات  مزاسب  یکاروخ  ناتیارب  مراد و  یمارگ  ار  امش  هک  مراد  تسود  منک و  یم  نامهم  ار  امـش  نم  کنیا  یلو 
هورگ نآ  هب  اریحب  نوچ  دنامب و  هورگ  نآ  ياهارب  رانک  تخرد  ریز  رد  دوب  لاسدرخ  نوچ  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندمآ و  درگ  وا  دزن  همه 

سکچیه شیرق  هورگ  يا  تفگ  تفاین و  ناشیا  دزن  رد  دوب  دوجوم  وا  شناد  رد  نآ  یگنوگچ  تخانـش و  یم  هک  ار  ياهناـشن  تسیرگن 
ندمآ زا  امش  زا 
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هک یکدوک  رگم  دیآ  وت  دزن  هب  تساراوازس  هک  تسا  هدنامن  زاب  وت  هرفس  زا  سکچیه  اریحب  يا  دنتفگ  دنامن  زاب  نم  كاروخ  نیا  رس  رب 
نیا ندروخ  رد  امش  اب  ات  دیناوخب  زین  ار  وا  دینکن  نینچ  تفگ  تسا  هدنام  ياج  هب  ناشیاهرابنایم  رد  تسا و  رتلاسدرخ  هورگ  نیا  همه  زا 

كاروخ زا  هللا  دبع  رـسپ  هک  تسا  رتاوازـس  ایآ  تسا  يربخ  زورما  هک  يزع  تال و  تب  ود  هب  دـنگوس  تفگشیرق  زا  يدرم  دـشاب  ماعط 
دناشنب هنایم  رد  ار  وا  هدروآ  ناشیا  هب  يور  وا  اب  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  تساخرب و  ترـضح  يوس  هب  سپـس  دـنامب  زاب  ام  نایم  رد  ندروخ 

دای شایندـبیگنوگچ  هرابرد  يو  روهظ  هب  ءاـیبنا  ياـه  هدژم  رد  هک  ار  یئاـه  هناـشن  تسیرگنوا و  هب  هریخ  هریخ  دـید  ار  وا  اریحب  نوچو 
هدـنکارپ دـندرب و  نایاپ  هب  ار  یکاروخ  ندروخ  هورگ  نآ  نوچ  ات  تفاـیب  تسجب و  يو  رد  مشچ  اـب  ناـکیناکی  تسناد  یم  دوب و  هدـش 

ادـخ لوسر  يزاس  هاگآ  ارم  مسرپیم  ار  وت  هچنآ  زا  هک  دـنگوس  يزع  تـالهب و  ار  وت  كدوک  يا  تفگ  ار  وا  تساـخرب و  اریحب  دـندش 
مـسرپ یم  هچنآ  زا  ارم  هک  دـنگوس  ادـخب  ار  وت  سپ  تفگ  اریحب  سرپم  نم  زا  يزیچ  يزع  تال و  ماـن  هب  دـنگوس  اـب  زگره  تفگ  (ص )

دیسرپب  اهزیچ  وا  تیفیک  لاح و  اهراک و  باوخ و  دروم  رد  هدرک  عورش  ار  وا  سرپب و  یهاوخ  هچ  ره  تفگ  یهد .  یهاگآ 
هب سپ  تسا  گنهامه  دـناد  یم  دوعوم  ربمایپ  زا  هک  یئاه  هناشن  اب  اه  خـساپ  هک  دـید  یم  اریحب  داد و  یم  یهاـگآ  ار  وا  زین  ادـخ  لوسر 

بلاطوبا ثیدح و  نایاپ  ات  دـیدب .  دوب  هدـش  هتفگ  اه  تراشب  رد  هک  ياج  نامه  رد  شفتک و  ود  نایم  ار  توبن  رهم  تسیرگن و  وا  تشپ 
تفگ : هراب  نیا  رد 

هنمآ -  رسپ  دمحم  ربمایپ - هک  یتسار  هب  " 
تسا  رتالاو  زین  منادنزرفزا  شهاگیاج  نم  دزن 

تخوسب  وا  رب  ملد  تخیوآ  نم  رتش  راسفا  هب  نوچ 
دنتفرگ شیپ  رد  زارد  یهار  دنتشاد  تشپ  رب  هک  یئاه  هشوت  ابيوم  خرس  نارتش  هک  دوب  هاگ  نامه  نیا  و 

دش ریزارس  نم  هدید  ود  زا  ناور  یکشا  سپ 

هحفص 277 ] ] 

دنکارپ .  یم  ار  دارفا  تسنام و  یم  اهدیراورم  هب  هک 
مدرک تیاعر  ارهتسویپ  يدنواشیوخ  وا  هرابرد 
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متسب راک  هبار  ناکاین  ياه  شرافس  و 
دزادرپ شدرگ  هب  دوخ  ياهومع  نایم  ات  شدومرفب  و 

دنتسه دننام  یب  یناریلد  اه و  يدنمزاین  يارب  هتسب  رمک  ینایور  دیپس  هک 
نداتفا هارهب  دنتخانش  یم  هک  يدصقم  نیرترود  گنهآ  هب  ناشیا  سپ 

دوب رود  دندوب ، هدرک  دصق  هک  یئاج  یتسارب  و 
دندید ار  يرصب  نایناوراک ، هک  نآ  ات 

هب : دندروخرب  دنتشاد  هاگن  ریز  هک  اجنامه  زا  هارهاش و  هنایم  رد  و 
داد یهاگآ  وا  هرابرد  نیتسار  ینخس  زا  ار  ناشیا  هک  يدنمشناد 

دینادرگ زاب  ار  هدنرب  گشر  ياه  هورگ  و 
هدنکفا هیاس  ربمایپ  رس  رب  دندید  ار  ربا  دیشوج  یم  ناشاه  لد  رد  هک  یئاه  هنیک  ابنوچ  نایدوهی  زا  یهورگ 

تشادزاب وا  هرابرد  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  وا  دنشکب و  ار  دمحم  ات  دندیروش 
درک .  راکیپ  دیشوک و  هار  نیا  رد  يا  هنوگ  نیرتوکین  هب  و 

دش هدنادرگ  زاب  اریحب  يوس  زا  ریبز 
تسگزاب .  هورگ  نایم  هب  اه  يرود  اهدروخ و  دز و  زا  سپ  و 

دیشک سپاپ  يو  نخس  زا  وا  تشاد و  زاب  ار  سپ  رد  هنوگ ، نیمه  هب 
تفگ : مه  تشاد " و  یگنهامه  تسار  هار  اب  يوروتسد  هک  دوب  يروشناد  اریز 

هک یسک  زا  یئادج  رب  میمصت  اوران  هب  تسخن  هک  ینیب  یمن  ارم  " 
تشاد  هدازآ  يردام  ردپ و 
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متسبب  تخس  رفس ، يارب  نآ  ياهراب  اب  ار  ما  يراوس  ياپراچ  هک  سپس  متفرگ و   - دمحا - 
متفگ دوردب  ار  وا  رادید  نیسپزاب  يارب  و 

درک یم  ادجرگیدکی  زا  ار  ام  وم  خرس  نارتش  هک  دوب  یماگنه  نیا  تسیرگب و  هودنا  رس  زا  وا 
دیشک یم  هتفرگ و  تسد  ود  ره  اب  ار  راسفا  هلابند  و 

متخیرورف  ناگدید  زا  کشا  مداتفا و  شردپ  دای  هب  نم  سپ 
دش .  ریزارس  مکشرس  ناراب  ات 

نک چوک  یئاهومع  نایم  رد  یئامن  هار  اب  متفگسپ 
دنناسر يرای  اه  یتخس  رد  دنتسین و  هیامورف  هک 

دمایب دنتفرب  نآ  ناراوس  رتش  هک  یناوراک  نایم  رد  وا  سپ 
دومن .  یم  هدنخرفان  شیاه  هشیدنا  یلو  دوبن  هتسجخان  نآ  لصا  دنچ  ره  هک  ناوراک  نامه 

دندیشک اه  هناخ  ماب  هب  ار  دوخ  یناسک  میدمآ  دورف  نیمزرس  رد  نوچ  سپ 
دنتخادرپ ام  ردنتسیرگن  هب  الاب  زا  و 
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دمایب اریحب  ماگنه  نیا  و 
دوب .  هدروآ  مهارف  ام  يارب  یکاروخ  مه  وکین و  يا  هباشون  هک  یلاح  رد 

دیرآ درگ  كاروخندروخ  يارب  ار  شیوخ  نارای  همه  تفگ  سپ 
میدروآ  مهارف  ار  همه  هک  میتفگ  و 

تسا رایسب  ام  كاروخ  نوچ  دیناوخب  زین  ار  واتفگ  میتی ، كدوک  کی  رگم 
تسین اوران  يو  رب  نآ  ندروخ  زورما  و 
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دوب یمن  دیداد  یهاگآ  دمحم  هرابرد  امش  هچنآ  رگا  و 
دیدوبیم راوگرزبان  ام  دزن  امش  زورما  هتبلا 

دیآ یم  شا  هناخيوس  هب  يور  هک  دید  ار  وا  نوچ  و 
دراد .  یم  رود  هب  باتفآ  يامرگ  دنزگ  زا  ار  وا  ربا  زا  يا  هیاس  و 

درک  مخ  ار  شرس  ناگدننک  هدجس  دننامه 
یندینابسچ هچدنابسچ  هنیس  ولگ و  هب  ار  نآ  و 

دندروآ يور  یهورگ 
دوب هدید  اهرداچ  نایم  رد  اریحب  هک  دندش  يدرمربا  نامه  يوجتسج  رد  و 

دیروش ناشیا  رب  وا  هب  ناشیا  دنزگمیب  زا  سپ ،
دندوب .  ناسر  بیسآ  هشیپ و  متس  ام  ربارب  رد  نانآ  اریز 

مامت دوب و  سیرد 
دندوب .  رادیب  موق  همه  ودوب  ناشیا  نایم  رد  ریبز  هنوگ  نیمه  هب  و 

دندوب هتسب  دمحم  نتشک  هب  رمک  هکیلاح  رد  دندمآ 
دینادرگ .  زاب  یشکمشک  نیرتوکین  اب  ار  ناشیا  وا  یلو 

دندرک نیقی  شنخس  یتسرد  هب  ات  درک  ریسفت  ار  تاروت  ناشیا  رب  اریز 
دیا .  هتساوخ  ار  اه  هتساوخ  نیرت  تخس  امش  تفگ  ناشیا  هب 

دیشکب ؟ ار  ربمایپ  دمحم  دیهاوخ  یم  ایآ 
دیا هدش  صوصخم  یگدنخرفان -  رد  دوخ -  ياهرفیک  يزارد  ینوزف و  اب  امش 

دراد یم  زاب  وا  زا  ار  اه  هدنزگمیا  هدیزگرب  ار  وا  ام  هک  سک  نآ  یتسارهب  و 
دهد .  یم  خساپ  ار  يا  هیام  ورف  ره  گنرین  تسا و  سب  شیارب  ومه  امش  ربارب  رد  و 

تسا وا  يرگنشور  اه و  هناشن  زا  زین  نآ 
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 " تسین .  اه  یکیراتدننام  نشور  زور  زگره  و 
1 فنالا 120 /  ضورلا  ات 272   1 رکاسع 269 /  نبا  خیرات  ات 35 -  بلاطوبا ص 33  ناوید 

هنیمز نیا  رد  بلاطوبا  دـسیون : یم  رد ص 85  هدروآ و  یقهیب  قـیرط  زا   1 يربکلا 84 /  صیاصخلا  رد  ار  هدـش  داـی  شرازگزین  یطویس 
دندید .  یئاه  ناتساد  دمحم  زا  ات  دنتشگن  زاب  هلمج : نآ  زا  هدورس و  يراعشا 

دیادز . یم  یلد  ره  زا  ار  ار  هودنا  هک 
یگمه کت و  کت  رهش -  ره  ناروشناد  هک  دندید  ات  و 

دنداتفا .  هدجس  هب  وا  ربارب  رد 
دندوب هاوگ  کی  ره  هک  مامت  ریبز و  زا 

دنتشاد .  يراکهبتگنهآ  همه  هک  سیردا  مه  و 
تفگ ناشیا  هب  ینخس  اریحب  سپ 

دندرک . نیقی  نآ  هب  اه  نتفر  رود  همه  نآ  نآ و  ندرمش  غورد  زا  سپ  هک 
تفگ  دندوب  يدوهی  هک  یهورگ  هب  هنوگنامه 

دز -  تسد  ناشیا  اب  يراکیپ  ششوک و  هنوگ  ره  هب  ادخ  هار  رد  و  - 
تفگ : دوب  هدرکن  راذگ  ورف  ار  وا  یهاوخکین  هکیلاح  رد  سپ 
دنا .  هتسشن  وا  نیمک  رد  نایچراکش  همه  هک  نادرگ  زاب  ار  وا 

دنناسر واب  يدنزگ  ناربگشر  مسرت  یم  نم  یتسارب  و 
هدش .  هتشون  ینامسآ  ياه  همان  رد  شمان  یئوگب  هک  یبکرم  ره  اب  یتسارب  وا  اریز 

هحفص 281 ] ] 

ربمایپ تکرب  زا  بلاطوبا  نتساوخ  ناراب 

اه هرد  بلاطوبا  يا  دنتفگ  شیرق  مدمآرد و  هکم  هب  یلاسکـشخ  رد  تفگ  هطفرع  نب  همهلجهک  تسا  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  رکاسع  نبا 
يدیـشروخ یئوگ  هک  تشاد  هارمه  هب  ار  یکدوک  دمایب و  بلاطوبا  ایب  ناراب  زامن  هب  ام  اب  دنا  هداتفا  انگنت  هب  ام  ناروخنان  دش و  رازکـشخ 

ار وا  بلاطوبا  سپ  دـندوب  یئاه  هچب  زین  وا  نوماریپ  دـشخردب و  دوخ  ات  دور  راـنک  شا  هرهچ  زا  هایـس  يربا  هدرپ  اـه  یکیراـت  رد  هک  دوب 
نیا زا  ناهگان  یلو  دوبن  نامـسآ  رد  يربا  هراپ  چیه  ماگنه  نآ  تفرگ ، ار  وا  تشگنا  كدوک  دینابـسچ و  هبعک  هب  ار  يو  تشپ  تفرگب و 

تفرگ و ندـیکرت  نآ  ياه  هکچ  ریز  رد  هکیتفگ  هرد  راب و  دور  هرابکی  ات  دـندش  دـندش و  بآ  رپ  دـندروآ و  يور  اهربا  اـج  نآ  اـج و 
دیوگ : بلاطوب  هک  تسا  هنیمز  نیمه  رد  دیسر و  شیاسآ  هب  ناراب  زا  اه  نابایب  اه و  نمجنا 

دنهاوخ یم  ناراب  ربا ، زا  وا  يوربآ  هب  هک  تسا  یئور  دیپس  "

نانز .  هویب  نابهگن  تسا و  ناگدرم  ردپ  راک  تسرپرس 
دنباتش یم  زا  هانپ  هبیمشاه  نادنمتسم 

دنرب یم  رس  هب  تمعن  تمحر و  هیاس  رد  يو  دزن  و 
دراذگ یمن  مک  زین  وج  کی  هزادنا  هب  هک  دنام  یم  هنارگداد  یئوزارت  هب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2831 

http://www.ghaemiyeh.com


 . " تسین كانمهس  نآ  ندیجنس  هک  وگتسار  یشجنس  رازفا  هب  و 
هریس ، 1 لفاحملا 119 /  هجهب  حرـش  ، 1 يربکلا 124 و 86 /  صیاصخلا  ، 1  / هیندـللا 48 بهاوملا  ، 2 ینالطـسق 227 /  زا  يراخب  حرش 

بلاطلا ص 42  هبلط  ، 1  / 87 هدش پاچ  یبلح  هیشاح  رد  هک  نالحد  ینیز  زا  هیوبنلا  هریسلا  ، 1 یبلح 125 / 
زا دسیون  یم  هدرک و  دای  ار  بلطملا  دـبع  ام  رورـس  هدیـسر  پاچ  هب  لصفلا  هیـشاح  رد  هک  زا ج 3  لحن ص 225  للم و  رد  یناتـسرهش 

لاح هب  ار  وا  تفرعم  هک  یلیالد 

هحفص 282 ] ] 

ار ناراب  نامسآ  لاس ، ود  دندش و  كانمهس  یلاسگنت  نآ  راچد  هکم  مدرم  نوچ  هک  تسا  نآ  دنک  یمتباث  یگتخیگنارب  جرا  يربمایپ و 
ود رب  ار  وا  سپ  درایب  دوب  هدیچیپ  قادنق  رد  يا  هراوخریش  هک  ار  ص )  ) یفطصم ات  دومرفب  ار  بلاطوبا  شدنزرف  وا  تشاد  غیرد  ناشیا  زا 
راب نیموس  ونیمود  يارب  كدوک " و  نیا  قحب  ایادخ  تفگ " دنکفا و  الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  وا  سپـس  درک و  هبعکب  يور  داهن و  تسد 

یتعاـس سپ  بآ " .  رپ  یگتـسویپ و  هدـنهدهانپ و  یناراـبزا  مه  نآ  نک و  باریـس  ار  اـم  كدوـک  نـیا  قـحب  تـفگ "  درک و  نـینچ  زین 
مارحلا دجـسم  هب  یبیـسآ  دـندش  میب  رد  هک  تفرگ  یناراب  نانچ  دـندناشوپ و  ار  نامـسآ  هرهچ  يرگید  يور  رب  یکی  اهربا  هک  تشذـگن 

تسا : نآ  زا  تیب  نیا  هک  هدورسار  دوخ  هیمال  هدیصق  هنیمز  نیا  رد  زین  بلاطوبا  دسر و 
دنهاوخیم ناراب  ربا  زا  وا  يوربآ  هب  هک  یئوردیپس  " 

 . " نانز هویب  نابهگن  تسا و  ناگدرم  ردپ  راک  تسرپرس 
رد هک  یئاهزور  رد  ع )  ) بلاطوبا ار  هدیصق  میتفگ  هچنانچ  هک  دنامن  هدیـشوپ  نارگـشهوژپ  رب  هدروآ و  ار  هدیـصق  زا  دنچ  یتایبا  هاگنآ  و 

تسا .  هدورس  دندوب  هرصاحم  رد  هرد  نآ 
ار وا  يوربآ  هدوب  غولب  زا  شیپ  یکدنا  وراوخریش  ص )  ) مظعا ربمایپ  هک  یماگنه  رابود  نایکم  رورس  شرسپ  بلطملا و  دبع  هک  نیا  سپ 

نیرخآ هب  ناـشتفرعم  وا و  هب  تسا  ودـنآ  ندـیورگ  صلاـخ و  یتسرپ  هناـگی  هدـنیامن  دـندرک  ادـخ  زا  ناراـب  تساوخرد  يارب  يا  هلیـسو 
دوب سب  ناـشیا  ربمیتشادـن  تسد  رد  ار  شرازگ  ود  نیمه  زجب  ودـنآ  زا  رگا  زور و  نیتسخن  ناـمه  زايو  يداـهن  كاـپ  ناـگتخیگنارب و 

دیامنب .  ار  نیتسار  نامیا  زا  نانآ  يوریپ  هک  دوب  سب  ود  نیمه  زین  نارگشهوژپ  يارب  هچنانچ 
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نانمومریما ندش  هداز  رد  بلاطوبا 

نیرتهب زا  ارم  تفگ  مدیسرپب  بلاطیبا  نبیلع  ندش  هداز  یگنوگچ  زا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  هک  دنا  هدروآ  هللا  دبع  نب  رباج  نابز  زا 
ار یلع  یلاعت  كرابت و  يادخ  دوب  ع )  ) حیسم ندش  هدازاب  دننامه  يرادیور  رد  شندش  هدیئاز  هک  يدرک  شـسرپ  دش  هداز  هک  یکدوک 

كاپ ياه  بلـص  زا  ع )  ) مدآ بلـص  زا  ار  ام  لج  زع و  يادخ  سپـس  میرون  کی  زا  ود  رهام  دیرفآ و  یلع  رون  زا  ارم  دیرفآ و  نم  رون  زا 
رد ارم  ات  میدوب  هنوگ  نیمه  هب  اـم  دوب و  نم  اـب  مه  یلع  رگم  متفاـین  لاـقتنا  سک  چـیه  بلـص  زا  نم  درک و  لـقتنم  هزیکاـپ  ياـهمحر  هب 

راـگزیهرپ و يدرم  اـمراگزور  رد  دوب و  دـسا  تنب  همطاـف  زا  هک  اـه  محر  نیرتهب  رد  زین  ار  یلع  درپسدوب و  هنمآ  زا  هک  اـه  محر  نیرتـهب 
سپ دوب  هتـساوخن  وا  زا  يزیچ  هدـیتسرپ و  ار  یلاـعت  يادـخ  لاـس  هک 270  دـنتفگ  نابقـش  نب  بیعد  نب  مربـم  ار  وا  هک  دوـب  تسرپادـخ 
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دیناشن دوخ  يور  شیپ  ار  وا  دیـسوبب و  ار  شرـس  تساخرب و  وا  يوس  هب  دید  ار  وا  مربم  نوچ  داتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  بلاطوبا  دـنوادخ 
وا رس  تسجرب و  اسراپنآ  سپ  نایمشاه  زا  تفگ  یماهت ؟ نادناخ  مادک  زا  دیـسرپ  نایماهت  زا  يدرم  تفگ  یتسیک  وت  تفگ  ار  وا  سپس 

وت  تشپ  زا  تفگ  تسیچ  تفگ  بلاطوبا  هدرک  ماهلا  نم  لد  هبيزیچ  یلعا  یلع  يادخ  یتسار  هب  مدرم  ياتفگ  دیسوبب و  ار 
تفای و یگدنـشخرد  نیمز  دیـسر  ارف  دش  هداز  نآ  رد  یلع  هک  یبش  نوچ  سپ  تسا .  لج  زع و  يادخ  تسود  هک  دوش  هدیئاز  يدنزرف 

تفگ : یم  دمآرد و  هبعک  هناخ  هب  دش  دادماب  نوچ  سپ  دش  هداز  هبعک  هناخ  ردادخ  تسود  نامدرم  يا  تفگ  یم  هدش  نوریب  بلاطوبا 
بش زاغآ  یکیرات  نیا  راگدرورپ  يا  " 

نشور ناشخرد  هام  و 
 " ینیب .  یم  هچ  كدوک  نیا  مان  هرابرد  هک  نک  راکشآ  ام  يارب  شیوخ  یناهنپ  راک  زا 

هحفص 284 ] ] 

دیوگ : یم  هک  دینش  ار  یشورسزاوآ  سپ 
هدیزگرب ربمایپ  نادناخ  يا  " 

میدیشخب  یگژیو  كاپ  يدنزرف  نداد  اب  ار  امش 
 " هدش هتفرگ  یلع  دنوادخ  مان  زا  یلع  نیا  میداهن و  یلع  یئالاو ، زا  ار  شمان  هک  یتسار  هب 

دیوگ : هدروآ و  بلاطلا  هیافک  زا  رد ص 260  یعفاشیجنک  ظفاح  ار  الاب  شرازگ 
هک تسا  دمصلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  زین  یجنز  نابز  زا  نآ  رگوگزاب  اهنتو  تسا  یعفاش  داتسا  یجنز  دلاخ  نب  ملـسم  نآ ، رگـشرازگ  اهنت 

تسا .  روهشم  ام  دزن 

بلاطوبا اب  ربمایپ  راک  زاغآ 

سواط زا  دوخ  دانسا  هب  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوسلا  هیاغ  بلطلا و  هیاهن  دوخ  باتک  رد  يرونید  دمحم  نبیلع  نب  میهاربا  نایلبنح  هیقف 
راک ات  تسا  هداد  ناـمرف  ارم  ادـخ  یتسارب  تفگ : ار  ض )  ) ساـبع ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدروآ  زارد  یـشرازگ  نمـض  رد  ساـبع  نبا  زا 

هک یناد  یم  ما  هدازردارب  تفگ  ض )  ) سابع دوش  تفای  هچ  وت  دزن  ات  يوجب  ار  اه  یهاگآ  نک و  هاگآ  ارم  کنیا  مزاـس  راکـشآ  شیوخ 
تخس و يرسدرد  اه و  يراتفرگ  نیرتالاب  هاگنآ  ینک  راتفر  یئوگ  هک  نانچ  رگا  دننامدرم و  نیرتدوسح  وت  يردپ  رابت  هب  تبـسن  شیرق 
هب یلو  دـنزاسیم  نک  هشیر  ار  ام  نارب  رادـبآ و  ریـشمش  اب  نارگید  میزادـنا و  یم  ریت  نامک  کی  اب  اـم  هک  داد  دـهاوخ  يور  كاـنمهس 

دهدن يرای  ار  وت  رگا  تسا و  تیاهومع  نیرت  گرزب  هکوش  کیدزن  بلاطوبا  تیومع 
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ار یتسار  تفگ  دید  ار  ودنآ  بلاطوبانوچ  دندش و  وا  دزن  هب  ود  ره  سپ  درپس  دـهاوخن  نمـشد  تسد  هب  تشاذـگ و  دـهاوخن  ورف  ار  وت 
وا هب  ص )  ) ربمایپ ار  هچنآ  مه  سابع  دـیئآ ؟ نم  دزن  هک  تشاداو  ار  امـش  ماگنه  نیا  رد  يا  هزیگنا  هچ  دور  یم  يربخ  نامگ  امـش  دزنهک 
وت هک  ورب  مردپ  دنزرف  تفگ  تسیرگن و  ربمایپ  رد  بلاطوبا  سپ  دوب  هداد  يو  هب  دوخ  هک  ار  یخساپ  مه  درک و  وگزاب  شیارب  دوب  هتفگ 

دنت و یئاه  نابز  رگم  دیوگن  تخـس  نخـس  وت  اب  ینابز  چیه  دنگوس  ادخب  تسا و  رترب  همه  زا  تردپ  الاو ، یهورگ  يراد و  دـنلب  يرظن 
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ینایاپراچ ناـگچب  یئوگ  هک  دـنوش  وت  مار  ناـیزات  ناـنچ  دـنگوس  ادـخب  دوبر  دـهاوخرد  ار  وا  نارب  یئاـه  غیت  درزآ و  دـهاوخ  ار  وا  زیت 
دمآ دهاوخ  يربمایپ  نم  تشپ  زا  یتسار  هب  تفگ  ارم  دناوخ و  یم  ار  اه  باتک  همهمردپ  هک  یتسار  هب  دوخ و  تسرپرس  ربارب  رد  دنتسه 

درآ .  نامیا  يوب  دبایب  ار  وا  راگزور  نم  نادنزرف  زا  هک  ره  سپ  مورگب  يو  هب  منک و  كرد  ار  وا  راگزور  مراد  یم  تسود  هک 
ادـخ لوسر  زور  نیتسخن  ناـمه  زا  درآ و  یم  شردـپ  ناـبز  زا  ار  شرازگ  نیا  يا  یمرگتـشپ  هچ  اـب  بلاـطوباهک  ینیب  یم  دـیوگ : ینیما 
نیا ربارب  رد  دوخ  دزاس و  راکـشآ  ار  ادـخ  دای  شیوخ و  راـک  هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  وا  دزاـس و  یم  مرگتـشپ  دـهد و  یم  لد  ار  (ص )

هدـش و هداد  نامـسآ  هتـشذگ  ياـه  هماـن  وا و  ردـپ  ناـبز  زا  شروـهظ  هدـعو  هک  تسا  يربماـیپ  ناـمه  يو  هـک  هدروآ  دورف  رـستقیقح 
هاگنآ دنک و  یم  راهظا  ار  اه  نیا  همه  ع )  ) وا هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  نونکا  دنرآ  دورف  رس  وا  ربارب  رد  نایزات  هک  دنک  یم  زین  یئوگـشیپ 

تسین یگتخاس  نخس  کی  زجب  نیا  درادن ؟ نامیا  نآ  هب  دوخ 

دنک یم  مگ  ار  ربمایپ  بلاطوبا 

ربمایپ راک  هرابرد  ار  بلاطوبا  دزن  هب  شیرق  ندمآ  ناتساد  ندیل ) رصم و ص 135 ط  1 ط   / 186 يربکلا ) تاقبطلا  رد  يدقاو  دعس  نبا 
دنتساخرب و دنتفرگمشخ و  و  دمحم ) نانخس  زا  ینعی   ) دندیمر دندش و  رازیب  نانآ  دیوگ  هاگنآ  هدروآ و 

هحفص 286 ] ] 

مه ودوب  طیعم  یبا  نب  هبقع  نخس  نیا  هدنیوگ  هک  دنیوگ  ینتساوخ و  تسا  يزیچ  نیا  هکدیئامن  یئابیکش  شیوخ  نایادخ  رب  دنتفگ  یم 
ارف بش  نامه  هاگماش  نوچ  سپ  میـشکب  ار  دـمحم  ناهگان  هب  هک  تسن  نآ  زا  رتهب  چـیه  میدرگن و  رب  وا  دزن  هب  زگره  رگید  هک  دـنتفگ 

ار نایبلطم  نایمـشاه و  زا  یناناوج  وا  سپ  دـنتفاین  ار  يو  دـندمآ و  شاهناـخ  هب  اـهومع  بلاـطوبا و  دـش و  مگ  ص )  ) ادـخ لوسر  دیـسر 
مادک ره  مداهن  مارحلا  دجسم  هب  ياپ  نم  نوچ  دیئایب و  نم  یپ  زا  دیریگرب و  هدنرب  ینهآ  هراپ  امش  زا  مادک  ره  تفگ  سپس  دروآدرگ و 

ناشنایم رد  مه  لهجوبا -  ینعی  هیلظنح -  نبا  نآ  هک  دشکب ) ار  وا  و   ) ناشیا ناگرزب  زا  یگرزب  رانک  دنیشنب  دنک و  هاگن  ناناوج  امـش  زا 
دـمایب و هثراـح  نب  دـیز  سپ  مینک  نینچ  دـنتفگ  ناـناوج  تسا  هدوب  رـضاح  هئطوـت  رد  وا  هتبلا  دـشاب  هدـش  هتـشک  دـمحم  رگا  اریز  تسا 
هب زگره  تفگ  بلاطوبا  مدوب  وا  اب  رتشیپنم  يرآ  تفگ  یتفاین ؟ ار  ما  هدازردارب  دیز  يا  دیـسرپ  يو  زا  وا  دـیدهنوگ و  نآ  هب  ار  بلاطوبا 

دوب و افـص  هوک  کیدزن  يا  هناخ  رد  هک  دیـسر  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ات  دش  نوریب  هدزباتـش  دـیز  سپ  منیبب  ار  وا  ات  مدرگن  رب  ما  هناخ 
تفگ وا  دـمآ  بلاطوبا  دزن  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  تخاـس و  هاـگآ  شرازگ  زا  ار  وا  سپ  دـندرک ، یم  وگتفگ  دـندوب و  وا  اـب  زین  شناراـی 

دش دادماب  نوچ  دمآرد و  ص )  ) ادخ لوسرسپ  يآرد  تا  هناخ  هب  سپ  تفگ  يرآ  تفگ  دوب ؟ ریخ  تدمآ  شیپ  يدوب  اجک  هدازردارب 
یمـشاهناناوج و تشاد  ياپ  رب  نایـشرق  ياه  نمجنا  کیدزن  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپـس  دروخ و  ص)  ) ربمایپ دزن  ار  تشاـچ  بلاـطوبا 

هاگآ شا  يزورید  میمـصت  زا  ار  ناشیا  سپ  هن  دنتفگ  متـشادیمیمصت ؟ هچ  دیناد  یم  شیرق  هورگ  يا  تفگ  سپ  دـندوب  وا  اب  زین  یبلطم 
ینهآ هراپ  ناشمادـک  ره  تسدرد  هک  دـندید  همه  دـندروآ  رد  هب  نوچ  سپ  دـیرآ  ردـب  دـیراد  تسد  رد  هچنآ  تفگ  ار  ناـناوج  درک و 
میوش دوبان  همه  امـش  ام و  ات  متـشاذگ  یمن  ياج  رب  ار  امـش  زا  نت  کی  دیدوبهتـشک  ار  وا  رگا  هک  دنگوس  ادخب  تفگ  سپ  تسا  هدـنرب 

دوب .  لهجوب  زین  همه  زا  رت  هتسکشرس  رت و  هدنامردو  دندش  هتسکشرس  هدنامرد و  هورگ  نآ  سپ 
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رگید : یترابع  هب 
هدروآ بقعم  نب  هریغم  نب  هللا  دـبع  نابز  زا  شیوخ  دانـسا  هب  بلطلا  هیاهن  دوخ  باتک  رد  يرونیددـمحم  نب  یلع  نب  میهاربا  یلبنح  هیقف 

رد سپ  دنا  هتشک  ار  وا  ناهگان  هب  نایشرق ، زا  یخرب  هک  دیـسر  شنامگ  هبسپ  درک  مگ  ار  ص )  ) ادخ لوسر  بلاطوبا  تفگ  وا  هک  تسا 
ینهآ هراپ  امش  زا  کی  ره  سپ  دنا  هتـشک  ناهگانهب  ار  دمحم  نایـشرق  زا  یخرب  هک  منامگب  نایمـشاه  يا  تفگ  داتـسرف و  نایمـشاه  یپ 
هتسشن شرانک  هک  ار  يدرم  امش  زا  مادک  ره  مهاوخ  یم  ار  دمحم  متفگ  نم  نوچ  شیرق و  ناگرزب  زا  یکی  رانک  دنیشنب  دریگرب و  هدنرب 

بلاطوبا دزن  هب  سپ  تفای  یهاگآ  دوب  هتخاس  بلاطوبا  هک  ینمجنا  زا  دوب  افـص  کیدزن  يا  هناخ  رد  ماـگنه  نآ  هک  ادـخ  لوسر  دـشکب 
هک متـشادنپ  مدرک و  مگ  ار  دـمحم  نم  شیرق  هورگ  يا  تفگ  تفرگ و  ار  شتـسد  دـید  ار  وا  بلاـطوبا  نوچ  دـش و  دوب  دجـسم  رد  هک 
رد مادک  ره  دریگرب و  هدنرب  ینهآ  هراپ  ات  مدومرفب  دوب  رـضاح  هک  ار  نایمـشاه  زا  کی  ره  سپ  دـیا  هتـشک  ار  وا  ناهگان  امـش  زا  یـسک 

سپ دـشکب ، تسا  شراـنک  هک  ار  يدرم  ناـشیا ، زا  کـی  ره  مهاوـخ  یم  ار  دـمحم  مـتفگ  نوـچ  دنیـشنب و  امـش  ناـگرزب  زا  یکی  راـنک 
دندش میبرد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دـندید  ار  نآ  هکنایـشرق  دـندرک و  نینچ  ناشیا  دـنیامنبدنراد و  تسد  رد  هچنآ  ات  تفگ  ار  نایمـشاه 

دورسب : ار  راعشا  نیا  بلاطوبا  سپس 
ناسرب : مایپ  نیا  نم  نابز  زا  دنیآدورف -  هک  اج  ره  ار -  نایشرق  " 

 - تسا يراکبیرف  زا  زیربل  ناشنورد  هک  ار  نانامه  - 
هدننک گناب  هدنود و  ياه  بسا  هب  مروخیم  دنگوس  یتسار  هب  هک 

ناروشناد اه و  همان  ناگدنراد  دنناوخ  یم  هچنآ  هب  و 
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تسه ینابهگن  تسرپرس و  اردمحم  نادناخ  هک 
تسا نانآ  هژیو  نم  ینورد  یبلق و  رهم  و 

مربب . دوخ  ناشیوخ  نادنزرف و  زا  هک  متسین  یسک  نم 
راتشک .  هب  ار  راک  اه  يرگدادیب  دنچ  ره 

دنهد ؟ یم  دمحم  نتشک  هب  روتسد  نایرهف -  ناشیا -  هدوت  ایآ 
تسا  هدوهیب  يروتسد  نینچ 

دندش زوریپ  هن  شیرق  هک  تردپ  هبدنگوس  هن 
دنتفرگ وکین  يراک  هب  میمصت  دنتسشن  تروشم  هب  هک  یماگنه  هن  و 

ملد هویم  ياو  مردارب  كرسپ 
تسا  تمحر  ناراب  زا  رپ  هکيا  هدنشخب  ربا  دیپس  يا  و 

هتفرگرب رد  روگ  ار  دمحا  هک  یماگنه  وا  زا  سپ  و 
دنوش باریس  اتدنشونب  نادنچ  شا  همشچرس  زا  نادنزرف 

یصق نادناخ  رورس  يا  رورس  يا 
تسا "  نازورف  هام  تا  یناشیپ  هک  ایوگ 

الاب شرازگ  دننام  زین  بلاطوبا -  ناوید  ینعی  ناوید -  هدنرآ  درگ  دسیون " : یم   9 راحب 31 /  رد  یسلجم  ام  خیش  يوس : رگید  هب  یهاگن 
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میدروآ و اـم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تیب  هک 20  هدرک  دای  ار  راعشا  سپ  هدروآ "  نینچ  ار  راعـشا  هاگنآو  هدروآ  هتـسویپ  يا  هریجنز  اب  ار 
میبای .  یمن  ار  اه  ینوزفا  زین  بلاطوبا  ام  رورسیپاچ  ناوید  رد 

موس ترابع  هب 
يدادغب ثدحم  يزوج  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  ظفاح  خیـش  دـسیون : یم  هجحلا ص 61  دوخ  باتک  رد  دعم  نب  راخف  دـیس 

: تفگ هک  يدقاو  زا  دوخ  دانـسا  هب  تخاس  هاگآ  قارع  ياهرهـش  زا  طساو  رد  ارم  لاس 591  ردهتـشاد  هدیقع  بلاطوبا  ندوب  رفاک  هب  هک 
ربمایپ زا  يدادماب  هاگماش و  چیه  رد  بلطملا  دبع  نب  بلاطوبا 
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هاگماش دیدن و  درک و  مگ  ار  وا  زور  کی  سپ  دنشکب  ار  وا  هاگان  هک  دیـسرت  یم  دوب و  وا  رادساپ  يو  نانمـشد  ربارب  رد  دش و  یمن  رود 
شلد سپ  تفاین  ار  وامه  زاب  تخادرپ و  شیوجتسج  هب  دشاب  وا  درک  یم  نامگ  هک  یئاهاج  رد  نادادماب  دیدن  ار  وا  زاب  دیسر  ارف  هک  زین 

: تفگ ناشیا  هب  دروآ و  مهارف  تشاد  يدـنویپ  ناشیا  اـب  لد  رد  هک  ار  یناـسک  دوخ و  ناـمالغ  هاـگنآ  مدـنزرف  هآ  تفگ : دـمآ و  درد  هب 
اهنت نونکا  ودـنا  هتـشک  هاگان  هب  ار  يو  هدز و  گنرین  وا  رب  شیرق  هک  مرب  یمن  یناـمگ  نیا  زج  ما و  هدرک  مگ  ار  دـمحم  زورما  زورید و 

دیزگرب شیوخ  ناگدنب  زا  درم  سپ 20  مبایب .  ار  وا  مناد  یم  دیعب  زین  اجنآ  ما و  هتخادرپن  وجتسج  هب  نآ  رد  هک  هدنام  تمـس  کی  نیمه 
هارمه ار  دمحم  مدمآ و  نم  رگا  سپ  دینیشنب  شیرق  ناگرزب  زا  یکی  رانک  رد  دیوربکی و  ره  دینک و  هدامآ  یئاهدراک  دیورب و  تفگ  و 

زا درم  نامه  امـش ، زا  مادک  ره  دوبن  نم  هارمه  دمحم  مدمآ و  رگا  متـسیاب و  امـش  رانک  رد  ات  دـینکهشیپ  شمارآ  دـینکن و  يراک  متـشاد 
دـندش و دونـشخ  نآ  یگدـنرب  زا  ات  دـندرک  زیت  ار  ناشیاهدراک  دـنتفرب و  ناشیا  سپ  دـنزب  دراک  اـب  تسا  وا  راـنک  هکار  شیرق  ناـگرزب 

ياه نیئاپ  رد  هک  تفای  ار  دـمحم  سپ  دـندوب  يو  اب  زین  شرابت  زا  وا  ناگتـسباو  داتفا و  هار  هب  تساوخ  یم  هک  تمـس  نامه  رد  بلاطوبا 
هدازردارب تفگ  تفرگ و  ارشتسد  دیسوبب و  ار  وا  دنکفا و  وا  يوربر  ار  دوخ  سپ  دناوخ  یم  زامن  هداتـسیا و  یگنـس  هتخت  رانک  رد  هکم 

شیوخ نمجنا  رد  شیرق  دـمآ .  دجـسمب  تفرگب و  ار  وا  تسد  سپ  میورب  نم  اـب  زیخرب  یهد  یتـسین  داـب  هب  ار  تناـمدود  دوـب  کـیدزن 
دزن ار  دـمحم  بلاطوبا  کنیا  دـنتفگ  دـیآ  یم  هتفرتسد و  رد  ار  ص )  ) ربمایپ تسد  هک  دـندید  ار  وا  نوچ  دـندوب  هتـسشن  هبعک  کیدزن 
هچنآ تفگ  دوخ  نامالغ  هب  دوب  نایامن  شا  هرهچ  زا  مشخ  هک  یلاح  رد  داتسیا  ناشیا  رانک  رد  نوچ  سپ  تسا  يربخ  دبال  هدروآ و  امش 
تفگ تسیچ  اه  نیا  بلاطوبا  يا  دنتفگ  داتفا و  اهدراک  هب  ناشمشچ  همه  هاگان  دندرک و  نینچ  ناشیا  دیزاس  راکشآ  دیراد  تسد  رد  ار 

وا يارب  یگنرین  اهراک  يا  هراپ  اب  امش  هک  مدیسرت  سپ  مدید  یمن  متسج و  یم  ار  دمحم  هک  تسا  زور  ود  نم  دینیب .  یم  هک  تسا  نامه 
امش زا  مادک  ره  دوبن  نم  اب  دمحم  ومدمآ  نم  رگا  متفگ  ناشیا  هب  دننیشنبدینیب و  یم  هک  اهاج  نیمه  ات  مدومرفب  ار  نانیا  سپ  دیـشاب  هدز 

دنزب هتسشن  شیولهپ  هک  ار  یسک  دیاب 
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ینکب یتساوخ  یم  يراک  نینچ  ایآ  بلاطوبا  يا  دـنتفگ  دـیریگن .  نم  زا  مه  يرگید  هزاجا  چـیه  هراب  نیا  رد  دـشاب و  یمـشاه  دـنچ  ره 
يزیچ تفگ  دوب  شنانامیپمه  زا  هک  فاـنم  دـبع  نب  لـفون  نب  يدـع  نبمعطم  دـنگوس  داد -  ناـشن  ار  هبعک  نیايادـخ -  هب  يرآ  تفگ 

( ربمایپ هب  باطخ   ) تفگ یم  تفربسپ و  تسا  نینچ  تفگ  یهد  داب  رب  ار  ترابت  دوب  هدنامن 
تسین وت  ربینوبز  يراوخ و  هنوگچیه  هک  مکرسپ  ورب 
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راد نشور  ار  تا  هدید  هنوگ  نیا  هب  ورب 
نم ات  دسرن  وتب  زگره  همه  نانیا  تسد  هک  دنگوس  ادخ  هب 

مبسخب  رتسب  نآ  رد  موش و  هدرپس  كاخ  هب  روگ  نایم  رد 
ینم هاوخکین  وت  هک  متسنادو  يدناوخ  تسار  هار  هب  ارم 

يا  هدوب  راکتسرد  اه  هتشذگ  نامه  زا  یتفگ و  تسار  وتهک  هتبلا  و 
تسا ناگدیرفآياه  شیک  نیرتهب  زا  ریزگان  هک  يروآدای  هب  ار  یشیک  و 

رب یهاگن  دماین و  رد  ناشیا  نمجنا  هب  وا  یلو  دنتخادرپ  وا  ندرک  مرن  يراذـگ و  هلگ  هب  دـندنادرگ و  بلاطوبا  يوس  هب  يور  شیرق  سپ 
دنکفین .  نانآ 

ياهدـنویپ همه  اـت  تسا  هداـمآ  دـهد و  داـبرب  مالـسا  ربماـیپ  هار  رد  ار  شراـبت  همه  هک  دـیآ  یم  شوخ  ار  هکمدرم  گرزب  دـیوگ : ینیما 
نیا یئادخ و  شیارگ  نیا  درادـب  هدـنز  دـنوادخ  سپ  دـنک  بوکدـگل  نید  رطاخ  هب  دراد  شیرق  دوخ و  نایم  هک  یئاه  نامیپ  یهورگ و 

تسا . هدوب  رترب  زین  يدنواشیوخياهدنویپ  زا  هک  ار  یشیکمه  دنویپ 

ربمایپ توعد  زاغآ  رد  بلاطوبا 

 . هد میب  اه ) يدب  زا   ) ار ترتکیدزن  نادنواشیوخ  دمآ : دورف  هیآ  نیانوچ 
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نیا اب  نم  ایآ  تفگ  وا  دندمآ  مهارف  وا  نوماریپ  همه  سپ  هاحابـص  ای  دز : گناب  تفر و  الاب  افـص  هوک  زا  دش و  نوریب  ص )  ) ادـخ لوسر 
ار منخـس  امـش  ایآ  دنندز ) نوخیبش  هدامآ   ) هوک نیئاپ  رد  دنا و  هدـش  نوریب  یهاپـس  هک  مزاس  هاگآ  ار  امـش  رگا  هک  مرگنب  امـش  هب  مشچ 

ربارب رد  هک  مهد  یم  میب  ار  امـش  نم  سپ  تفگ  میا  هدینـشن  وت  زا  یغورد  میا  هدوـمزآ  ار  وـت  هک  اـم  يرآ  دـنتفگ  دیرامـش ؟ یم  تسار 
، ترضح سپـس  يرآ ؟ درگ  ارام  یتساوخ  یمن  نخـس  نیا  يارب  زج  داب .  وت  رب  گرم  تفگ  بهلوبا  سپ  دیا  هتفرگ  رارق  تخـس  يرفیک 
ار يرگ  یباص  وگب و  نخـس  دـناوت  ناگدازومع  اهومع و  نانیا  تفگ  درک و  یتسدـشیپ  بهلوبا  دروآ و  مهارف  شا  هناخ  ردار  دوخ  هدوت 

دنتسه تیردپ  رابتوت  ندرکدنب  رد  نتفرگ و  يارب  ناسک  نیرتراوازس  تسین و  نایزات  همه  اب  يرباربناوت  ار  وت  هورگ  هک  نادب  نک و  اهر 
زین نایزات  دـنروشب و  وت  رب  شیرق  ياه  هریتات  تسا  رت  ناـسآ  ناـشیا  رب  وت  ندرکدـنبرد  ینک  يراـشفاپ  ییوگ  یمهچنآ  رـس  رب  رگا  و 

ص)  ) ادـخ لوـسر  سپ  دـشاب .  هدروآ  ياهدروآ  تايردـپ  راـبت  يارب  وـت  هچنآ  زا  رتدـب  سکچیه  هک  مدـیدن  نم  دـنهد  يراـی  ار  ناـنآ 
تفگن .  نخس  دش و  شوماخ 

مراد و یم  یمرگتـشپ  وا  هب  مهاوخ و  یم  راهنیز  يرای و  وا  زا  میاتـس و  یم  ار  وا  شیاتـس ، ار  ادـخ  تفگ : دـناوخب و  ار  ناشیا  رگید  راـب 
غورد دوخ  ناسک  هب  رگ  وجتـسج  گنهآ و  شیپ  تفگ : سپـس  درادن و  کیرـش  تسین ، هناگی  يادـخ  زج  یئادـخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 

هنوگنامه ادخب  مدرم .  همه  يارب  زین  امـش و  يوس  هب  هژیوب  متـسه -  دنوادخ  کیپ  نم  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دـیوگ و  یمن 
هب دیـسر و  دنهاوخ  دیهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  باسحو  دش  دیهاوخ  هتخیگنارب  دیوش  یم  رادیبهک  ناس  نامه  دـیریم و  یم  دـیباوخ  یم  هک 

ینادواج .  مه  خزود  شتآ  تسا و  ینادواج  تشهب  یتسار 
يردـپ رابت  نانیا  میرامـش و  تسار  ار  تراتفگ  میریذـپب و  ار  تدـنپ  مینک و  يرای  وت  اب  هک  میراد  یم  تسود  رایـسب  هچ  تفگ  بلاطوبا 

نم دنا  هدمآ  مهارف  هک  دنتسه  تا 
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هشیمه دنگوس  ادخ  هب  هک  دنب  راکب  يا  هتفرگ  هک  ار  يروتسد  مهد .  یم  ار  تهاوخلد  خساپ  همه ، زا  رتدوز  هکنآ  زج  مناشیا  زا  یکی  زین 
منادرگب  يور  بلطملا  دبع  شیک  زا  هک  دهد  یمن  هار  ملد  هک  نیااهنت  منک  یم  يرادساپ  وت  زا  متسه و  وت  نوماریپ 

یب وا .  ياه  همان  نالوسر و  ادخ و  هب  ندیورگ  یتسرپ و  هناگی  نید  نامه  زج  تسا  هدوبن  يزیچ  مه  ع )  ) بلطملا دبع  نید  دیوگ : ینیما 
يرگدادیب چیه  یتسار  هب  دـیوگ : یم  دوخ  ياه  تیـصو  ردهک  تسا  سک  نامه  وا  نوچ  دوشب  اه  یتسرپ  تب  زا  يزیچ  هب  هتخیمآ  هکنآ 

دیسرن وا  هب  يرفیک  درم و  يراکمتـسرگا  دندیـسرپ  وا  زا  نوچ  دنناشچب و  يو  هب  ار  وا  رفیک  دنریگ و  ماقتنا  وا  زا  ات  دوشن  نوریب  ناهج  زا 
ناش يراکوکین  يارب  ار  ناراکوکین  اجنآ  رد  هک  تسا  یناهج  ناهج  نیا  سپ  رد  هک  ادخ  هب  دـنگوس  تفگ " : دـش و  هشیدـنا  رد  وا  ؟ هچ

تـسه يراگدرورپ  ارهناخ  نیا  تفگ : ههربا  هب  هک  تسا  نامهوا  و  دننیب " .  یم  رفیک  ناشاه  يراکدب  يارب  ناراکدب  دنهد و  یم  شاداپ 
یم يرادساپ  دوخ  ناسک  هناخزا و  یمدآ  دنوادخ  : ) تفگ " دـش و  سیبقوبا  زارف  رب  دوخ  سپ  دـنک ، یم  يرادـساپو  ینابهگن  ار  نآ  هک 

دنک . 
نک .  يرادساپ  شیوخ  هورگ  یئاراد و  يارس و  زا  مهوت 

دوش . هریچ  وترب  گنرین  يزرو و  روز  يزوت و  نیک  هنحص  رد  ناشیا  بیلص  هک  دابم 
ناتسرپ جاخ  نایبلص و  ربارب  رد  سپ 

هد  يرای  ار  دوخ  رابت  زورما 
ینک  اهرناشیا  ربارب  رد  ار  ام  هبعک  وت  رگا 

يا "  هتفرگ  هراب  نیا  رد  دوخ  هک  تسا  یمیمصت 

هحفص 293 ] ] 

دوخ دنویپ  نینح ، زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نآ  نیتسار ، یتسرپ  هناگی  صلاخ و  نامیا  رد  وا  یگنهاشیپ  زا  مه  هدـنیامن  کی  و 
تفگ : یم  يزارف  ندرگ  اب  ناس  نیاهب  دومن و  یم  زاب  وا  هب  ار 

بلطملا "  دبعدنزرف  منم  دیوگن  غورد  هک  يربمایپ  منم  " 
دیوگ : هک  اجنآ  رد  یقشمد  نب  رصان  نی  نیدلا  سمش  ظفاح  هدورس  وکین  هچ  ار  یتسار  و 

دش . یم  اج  هب  اج  رگید ) تشپ  هب  تشپ  کی  زا   ) هک دوب  كرتس  یغورف  دمحا  " 
دیشخرد یم  راک  هدجس  ینادرم  هرهچ  رد  دوخ  و 

تشگ . یم  ناشیا  نایم  رد  هدس  هب  هدس 
دمآ "  ناگتخیگنارب  نیرتهب  ات 

راکـشآ زارف ، نیا  اریز  منک  اـهر  ار  بلطملا  دـبع  نید  هک  دـهد  یمن  هار  ملد  هتفگ : هک  دـیوگب  هتـساوخ  ع )  ) بلاـطوبا هک  هدوب  نیمه  و 
نیک یپ  رد  ناشیا ، زا  ندومن  يرود  اب  ات  دناشوپب  نارضاح  رب  ار  نخـس  ینعم  تسا  هتـساوخ  شور  نیا  اب  تسا و  وا  نانخـس  رگید  هدننک 

ار ینعم  دـنهاوخ  یم  یهاـگ  هلیـسو ، نآ  هب  هک  شیاـهوگتفگ  رد  تسا  ناـیزات  ياـه  هویـش  زا  راـتفگ  شور  نیا  دـنیاین و  رب  وا  اـب  يزوت 
ناشاهریشمش هک  نآ  رگم  تسین  ناشیا  رد  یبیع  چیه  : ) هتفگ " رعاش  هکنانچ  دنزاس  یم  دکوم  ار  نآ  مه  یهاگ  دنرادب و  هدیشوپ 
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 . " هتشادرب شارخ  نانمشد  هاپس  ياه  نامزاس  ندیبوک  زا 
دوب و اجرب  اپ  یناملـسم  راوتـسا و  نامیا  هک  دوب  یفاک  یئاـهنت  هب  تشادـن  ار  راـتفر  زاهنومن  کـی  نیمه  زج  هب  بلاـطوبا  اـم  رورـس  رگاو 

هکنآ زا  شیپ  دـیریگب  ار  شتـسدود  تسا ، دـب  نیا  ادـخ  هب  تفگ : بهلوـبا  دـسیون : یم  ریثا  نـبا  دزاـس .  نشورزاـغآ  رد  ار  وا  يرادـیاپ 
ام هک  هاگنآ  ات  ادخبتفگ  بلاطوبا  سپ  دنزیخرب .  راک  نیا  هب  نارگید 

هحفص 294 ] ] 

هدوب بلاطوبا  هناخ  رد  توعد  نیا  هک  تسا  هدمآ   1 یبلح 304 /  هریس  رد  درک و  میهاوخ  ینابیتشپ  وا  زا  مینامب  ياج  رب 
دهد و یم  رازآ  ام  رهـش  ام و  هبعک  رد  ام  نمجنا  رد  ار  ام  تا  هدازردارب  دنتفگ  دـندش و  بلاطوبا  دزن  هب  شیرق  تفگ : بلاطیبا  نب  لیقع 

تا هداز  ومع  لیقع  يا  تفگ  ارموا  سپ  نک .  نانچ  تسا  رتهب  راک  نیا  زا  وا  نتـشاد  زاب  هک  ینیبب  رگا  دـناوخ  یمام  رب  شوخان  یناـنخس 
يا هیاس  يوجتسج  رد  دمایب و  نم  اب  هداتفا  هار  وا  مدرک و  ردب  دوب  بلاطوبا  نآ  زا  هک  نیلگيا  هناخ  زا  ار  وا  نم  سپ  هاوخب  نم  دزن  هب  ار 

وت هدوت  نونکا  يدرب  یم  ارم  نامرفرتشیپ  وت  ادخ  هب  ما  هدازردارب  تفگ  واو  دیـسر  بلاطوبا  دزن  هب  ات  تفای  یمن  ودـهن  ماگ  نآ  رد  ات  دوب 
یئوگ یم  ناشیا  رب  شوخان  ینانخـس  یهد و  یم  ناشرازآ  یئآ و  یم  ناشدزن  هب  ناشیا  نمجنا  وهبعک  رد  وت  هک  دنرادنپ  یم  دنا و  هدمآ 
مناوـت یمن  نم  ادـخ  هب  تفگ  تشادرب و  نامـسآ  يوـس  هب  ار  هدـید  وانک  ناـنچ  تسا  رتـهب  راـک  نیا  زا  نداتـسیا  زاـب  هـک  ینیب  یم  رگا 

بلاطوبا درآ .  رد  هب  شتآ  دیـشروخ ، نیا  لد  زا  نانیا ، زا  یـسک  دنچ  ره  مهدن  ماجنا  دتـسرف  یم  نم  يارب  مراگدرورپ  هک  ار  يروتـسد 
دیشاب .  ناگتفای  هر  زا  دیدرگرب و  هتفگن  غورد  زگره  وا  هک  دنگوس  ادخب  تفگ 

بحم هدروآ  دنا  قثوم  یگمه  هک  یئاجنایم  نابز  زا  میدرک  دای  ام  هک  هنوگنامه  هب  دوخ  خـیرات  رد  يراخب  ار  الاب  شرازگ  دـیوگ : ینیما 
رد دیـشاب " ناـگتفای  هار  زا  هملک "  هک  هدـید  نوـچ  ریثـک  نبا  یلو  هدروآ  هنوگناـمه  هـب  ار  نآ  یبـقعلا  رئاـخذ  زا  صرد 223  زین  يربـط 

درادب هدنز  ار  يراکتسرد  ادخ  هک  هتخادناار  نآ  دوخ  خیرات  زا ج 3  رد ص 42  دراد  یشزرا  بلاطوبا  نامیا  ندادناشن 
: تفگ ار  ناشیا  ص )  ) ربمایپ سپـس  میناوخ : یم  نآ  رد  هدروآ و  یلع  ناـبز  زا  ار  توعد  ثیدـح   1 يربکلا 171 / تاقبطلا  رد  دعـس  نبا 
: متفگ نم  دشاب  نم  ردارب  دوخ  وا و  نآ  زا  تشهب  ات  دهد  تبثم  خساپ  ارم  دشاب و  نم  رایتسد  ما  هتـساخرب  نآ  هبهک  يراک  رد  هک  تسیک 

ناش همه  زا  هک  دنچ  ره  ادخ  هتخیگنارب  يا  نم ،
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تفگ ینیب  یمنار  ترـسپ  بلاـطوبا  يا  دـنتفگ  سپـس  دـندش و  شوماـخ  هورگ  نآ  تسا .  رت  کـیراب  همهزا  میاـه  قاـس  مرتلاـسدرخ و 
درک .  دهاوخن  یهاتوک  وا  هب  يراکوکین  رد  زگرهشیومع  رسپ  هک  شدیراذگاو 

مه يزیچ و  ره  تسپ  زاتستراـبع  نآ  هک  تفگ : روع  هژاو  هراـبرد  یبارعا  نبا  هک  تسا  هدروآ  بلغت  ناـبز  زا  يربـط  دـهاز  ورمع  وبا  و 
هتفگ هکاجنآ  ات  هدرک  دای  هدیسر  ع )  ) یلع نابز  زا  هک  ار  یثیدح  همه  هاگنآ  هدیـسر  سابع  نبا  تیاور  رد  هچنآ  تساهشیر  نیا  زا  تفگ 

رب دنتـساخرب و  سپ  دـیزیخرب  تفگ  هاگنآ  تفگ و  ینانخـس  دـیود و  شنخـس  ناـیم  بهلوبا  دـیوگب  نخـس  تساوخ  ص )  ) ربماـیپ نوچ 
هب دنداتفا و  هار  هب  نانآ  مدناوخ  ار  ناشیا  متخاسب و  ار  اه  یندیشون  اه و  یندروخ  نآ  دننامه  ات  دومرفب  ارم  دیسر  ادرف  نوچ  سپ  دنتـشگ 

بلاطوبا یلو  تفرگ  هدرخ  وا  رب  بهلوبا  سپ  دزادرپ  راتفگ  هب  ات  تساخرب  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دندیـشون  دـندروخ و  دـندمآ و  نورد 
دنتـسشن سپ  دزیخن  رب  شیاج  زا  سکچیه  تفگ  هاگنآ  هراب ؟ نیارد  نخـس  هب  هچ  ار  وت  روعا )  ) هیامورف يا  شاـب  شوماـخ  تفگ  ار  يو 
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هدرمش وگتسار  یئوگتـسار و  وت  هک  ناسرب  ار  تراگدرورپ  مایپ  يوگب و  یهاوخ  هچ  ره  زیخرب و  نم  رورـس  تفگ  ص )  ) ربمایپ هب  هاگنآ 
يوش .  یم 

 / ریثا 156 نبا  زا  هیاهن  رد  مهيا  هراشا  هراب "  نیا  رد  نخس  هب  هچ  اروت  هیامورف  يا  شاب  شوماخ  بلاطوبا " : نخـس  هب  ناتـساد و  نیا  هب 
 - 3 سورعلا 428 /  جات  رد  6 و  برعلا 294 /  ناسل  رد  زین  یبارعا و  نبا  زا  لقن  هب   2 يرشخمز 98 /  زا  قئافلا  رد  زین  و  هدش -  3

هب ینابز  اب  دـنک و  یم  ینابیتشپ  كاپ  مالـسا  زا  دوخ  تاناکما  ورین و  همه  اب  هک  تسا  داهن  كاپ  رفاک  مادـک  ع )  ) سک نیا  دـیوگ : ینیم 
زا هـک  یماـیپ  ندـناسر  ادـخ و  هـب  مدرم  ندــناوخ  هـب  دــنک  یم  قـیوشت  ار  مرکا  ربماـیپ  درازآ و  یم  ار  شا  هداوناـخ  نادرم  نـهآ ، يزیت 

؟ دناوخ یم  هدش  هدرمش  وگتسار  مه  درامش و  یم  وگتسار  مه  ار  وا  دراد و  شراگدرورپ 

هحفص 296 ] ] 

نک یهارمه  تیومع  رسپ  اب  یلع : هب  بلاطوبا  راتفگ 

دش یم  نوریب  هکم  ياه  هرد  يوس  هب  دیسر  یم  زامن  ماگنه  نوچ  ص)  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هتفگ  ناروشناد  زا  یخرب  دیوگ : قاحـسا  نبا 
دندرازگ و یم  ار  ناشاهزامن  سپ  دـش  یم  نوریب  وا  اب  شنادـنواشیوخ  رگید  اهومع و  همه  زا  شردـپ و  زا  ناهنپ  مه  بلاطیبا  نب  یلع  و 

تفای زامن  لاح  رد  ار  ودنآ  يزور  بلاطوبا  سپـس  دیئاپب  تساوخیم  ادخ  هک  دنچ  يراگزور  ات  همانرب  نیا  دنتـشگ و  یم  زاب  ناهاگماش 
شیک ادـخ و  شیک  نیا  ومع  تفگ  يا ؟ هدـش  نآ  دـنب  ياپ  منیب  یم  هکتسا  یـشیک  هچ  نیا  هدازردارب  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  سپ 

تسا .  میهاربا  نامردپ  شیک  وا و  ناگتخیگنارب  شیک  وا و  ناگتشرف 
هچنآ مدیورگ و  ادخ  لوسر  هب  ادخ و  هب  نم  ردپ  تفگ " : ینآرب  وت  هک  تسا  یـشیک  هچ  نیا  مکرـسپ  تفگ : یلع  هب  وا  هک  دـنا  هتفگ  و 
زجار وت  وا  اما  تفگ " : يو  هک  دنا  هدربنامگ  سپ  مدرک "  يوریپ  وا  زا  مدرازگ و  زامن  وا  اب  ادخ  يارب  مدرمـش و  تسارتسا  هدروآ  ار 

وا هب  بلاطوبا  دروآ  مالسا  يو  نوچ  هدیسر  یلع  زا  هکیـشرازگ  داینب  رب  نک " و  یهارمه  وا  اب  سپ  دنک  یمن  یئامنهار  یبوخ  يوس  هب 
نک .  یهارمه  تیومع  رسپ  اب  تفگ 

بلاطملا ص 10 ینسا  ، 4 هباصالا 116 /  ، 1 رثالا 94 /  نویع  یبلعث ، ریسفت  ، 2 يربط 214 /  خیرات  ، 1 ماشه 265 /  نبا  هریس 
هب وت  اریز  نک  یهارمه  ار  تیومع  رـسپ  مکرـسپ  تفگ : مردپ  هک  هدش  تیاور  یلع  زا  دـسیون : یم   3 دیدحلا 314 /  یبا  نبا  حرـش  رد  و 

تفگارم : سپس  دنام  یهاوخ  رانک  رب  هدنیآ  نونکا و  رد  يدنزگ  ره  زا  وا  يرای 
تسا  دمحم  اب  یهارمه  تخاس  ناوت  راوتسا  نآ  هب  ار  يراک  ره  هچنآ  هتبلا  " 

 " راشف رگیدکی  هب  تخس  وا  یهارمه  رد  ار  دوخ  تسد  ود  ره  وت  یلع  يا  سپ 
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دیوگ : هک  تسنامه  تسا  بسانم  هراب  نیا  رد  هک  وا  ياه  هدورس  زا  دسیون : یم  مه  و 
دننم هناوتشپ  رفعج  یلع و  یتسار  هب  " 

رس درد  يراتفرگ و  ياهزور  رد 
دیرادم وا  زا  تسد  دینک و  يرای  ار  نات  هدازومع 
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تسا نم  ردام  ردپ و  ردارب  اهنت  وا  ردپنم  ناردارب  نایم  رد 
دشاب هتشاد  کین  رهوگ  هک  نم  نادنزرف  زا  سکچیه  هن  نم و  هن  ادخ  هب 

 . " تشاد دهاوخن  ربمایپ  زا  تسد 
ربمایپ هب  بلاطوبا  دسیون  یم  هدروآ و  لیاوالا  باتک  رد  ار  نآ  مه  يرکسع  دوش و  یم  تفای  زین  بلاطوبا ص 36  ناوید  رد  تیب  هس  نیا 

مکرـسپ تفگ  رفعج  هب  سپ  دنک  یم  یهارمه  زین  یلع  درازگ و  یم  زامن  ص)  ) ادخ لوسر  دـید  سپ  دوب  وا  اب  زین  رفعج  تشذـگب  (ص )
راک هب  يور  هس  ره  داتفا و  شیپ  ودـنآ  رب  تفایرد و  ار  نیا  ربمایپ  داتـسیا و  یلع  راـنکرد  مه  وا  رازگب  زاـمن  تا  هدازومع  راـنکرد  زین  وت 

تفگ : ار  اه  هدورس  نیا  وتشگرب  نامداش  بلاطوبا  دندرب  نایاپ  هبار  نآ  نوچ  ات  دندروآ  شیوخ 
دننم هناوتشپ  رفعج  یلع و  یتسار  هب  " 
يراتفرگ " . . .  یتخس و  راگزور  رد 

نایم : نآ  زا  هدرواین و  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هدرک  دای  ار  یئاه  تیب  و 
مینک یم  يرای  ار  وا  ربمایپ ، نیا  میئام و  " 

 . . . " مینز یم  وا  درگ  زا  اه  هزین  رس  اب  ار  نانمشد  و 
هک (ع ) یلع داتسیا ، زامن  هب  دمآرد و  مارحلا  دجسم  هب  هدش  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  یحو  نوچ  هک  هدروآ  دوخ  ریسفت  رد  يزاریش  رکبوبا  و 

تفگ وا  هب  ربمایپ  سپدروآ  يو  هب  يور  درک و  تباجا  وا  يآ  نم  دزن  هب  یلع  داد  زاوآ  ار  يو  سپ  تشذگب  وا  رب  دوب  هلاس  ماگنه 9  نآ 
سپ مدرم  زا  ناگمه  رب  وت و  يوس  هب  هژیوب  میادخ  لوسر  نم 
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وا هک  ورب  داد  خساپ  يو  مریگب  يروتسد  بلاط  وبا  مردپ  زا  مورب و  ادخ  لوسر  يا  تفگ  وا  رازگب  زامن  نم  اب  تسیاب و  نم  تسار  تسد 
زا دـمحم  هک  میناد  یم  مدـنزرف  تفگ  وا  تساوـخ  يروتـسد  يو  زا  يوریپ  يارب  دـش و  وا  دزن  هـب  سپ  داد  دـهاوخ  وـت  هـب  ار  شروتـسد 

ص)  ) ادخ لوسر  دـمایب و  ع )  ) یلع سپ  يوش  راگتـسر  یبای و  هار  ات  نک  يوریپ  وا  زا  ور و  وايوس  هب  هدوب  ادـخ  نیما  هدوب  هک  یماگنه 
یم زامن  دید  تشذگ و  ودنآ  رب  بلاطوبا  سپ  درازگ  زامن  وا  اب  داتسیاب و  وا  تسار  تمس  رد  سپ  هداتـسیا  زامنهب  دجـسم  رد  هک  دید  ار 

متسرپ یمنم  ار  هچنآ  تسا  نم  اب  زین  یلع  مردارب  متسرپ و  یم  ار  نیمز  اه و  نامسآ  يادخ  تفگ  ینک  یم  هچ  دمحم  يا  تفگ  دنرازگ 
دش و نایامن  وا  ياه  نادند  هکنانچ  دیدنخب  يداش  زا  بلاطوبا  مناوخ  یم  راهق و  هناگی و  ادـخ  شتـسرپ  هب  ار  وت  نم  دتـسرپ و  یم  مه  وا 

تفگ : دورس و  نینچ 
دسرن وت  هب  زگره  همهنانیا  تسد  هک  دنگوس  ادخ  هب  " 

 . " موش مدرپس  روگ  تسد  هب  ناهنپ و  اه  كاخ  نایم  رد  نم  ات 
میدروآ .   . . . " بلاطوبا ياه  هدورس  شخب "  رد  هک  یئاهرعش  رخآ  ات 

نز دنویپ  تا  هداز  ومع  يولهپ  هب  ار  دوخ  بلاطوبا : نخس 

ص)  ) رفعج هب  سپ  تسا  وا  تسار  تمـس  رد  یلع  دنرازگ و  یم  زامن  هک  دید  ار  یلع  و  ص )  ) ربمایپ بلاطوبا ، هک  تسا  هدروآ  ریثا  نبا 
ناملـسم زا  سپ  یکدنا  رفعج  ندش  ناملـسم  تسیاب " .  زامن  هب  وا  پچ  تمـس  رد  نز و  دنویپ  تا  هدازومع  يولهپ  هب  ار  دوخ  تفگ " :

تفگ : بلاطوبا  دوب و  یلع  شردارب  ندش 
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شاب ابیکش  دمحا  شیک  رب  هزمح ) هینک   ) یلعیوبا يا  " 
هدروآ ار  قح  شراگدرورپ ، دزن  زا  هک  ار  سکنآ  یـسر  يزوریپ  هب  یئابیکـش  اب  ات  شاب  نآ ) هدـننک  راکـشآ  اـی   ) شیک يارب  يا  هنومن  و 

تسا
شابم  رفاک  هزمح  شاب و  نابیتشپ  رادساپ و  هدارا ، اب  یتسار و  هب 
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موش یم  نامداش  نم  یتسار  هب  هک 
يا هدروآ  نامیا  وت  یئوگب  هک 

نک يرای  ار  ادخ  لوسر  ادخ  هار  رد  سپ 
هد  زاوآ  شیرق  نایم  رد  اراکشآ  يا  هدروآ  ار  هچن 

تسین .  رگوداج  دمحا  وگب  و 
: دسیون یم  هک  بلاطملا ص 6  ینـسا   1 یبلح 286 /  هریس  ، 4 هباصالا 116 /  ، 3 دیدحلا 315 /  یبا  نبا  حرـش  ، 1 هباغلا 287 /  دـسا  " 
رد داد و  یم  يرای  ار  يو  درک و  یم  ینابیتشپ  وا  زا  تشاد و  یم  تسود  ار  ص )  ) ربمایپ بلاطوبا  هک  میراد  رتاوتم  راـبخا  هتفگ : یجنزرب 

يوریپ و هب  ار  رفعج  یلع و  نوـچمه  دوـخ  نادـنزرف  درمـش و  یم  تسارتفگ  یم  ار  هچنآ  درک و  یم  یهارمه  شنید  غـیلبت  ندـناسر و 
داد .  یم  نامرف  وا  يرای 

تسا ا هدوب  ربمایپ  هب  نامیا  زا  زیربل  راشرس و  وا  لد  هک  دناسر  یماراکشآ  یگمه  رابخا  نیا  هتفگ : یجنزرب  دسیون : یم  رد ص 10  و 

ربمایپ يارب  شا  يزوسلد  بلاطوب و 

وا نوچ  تفگیم  تسیرگ و  یم  دید و  یم  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  یهاگ  بلاطوبا  دـیوگ : دوخ  یلاما  رد  هر )  ) بیبح نب  دـمحم  رفعجوبا 
نیمه هب  دینازوس .  یم  لد  يو  ربو  تشاد  یم  تسود  ار  يو  رایـسب  دوب و  واینت  ردارب  هللا  دـبع  نوچ  مرآ -  یم  دای  هب  ار  مردارب  منیبب  ار 

ص)  ) ادخ لوسر  ندیباوخ  ياج  نمـشد ، ادابمهک  دوب  ساره  رد  رایـسب  بلاطوبا  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  رایـسب  زین  بلطملا  دبع  هنوگ 
وا ياج  هب  درک و  یم  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  بش  همین  هک  دوب  نیا  دزاتب  وا  رب  هنابش  دسانشب و  ار 
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تفگ : وا  دنشک  یم  ارم  ردپ ، تفگ  ار  وا  یلع  بش  کی  دیناباوخ  یم  ار  یلع  شرسپ 
تسا رتاروازس  یئابیکش  هک  شاب  ابیکش  مکرسپ  " 

دراد شیپ  رد  گرم  هار  يا  هدنز  ره 
میدرک  راومه  دوخ  رب  ار  یتخس  يراتفرگ  میداد و  ار  وت  ام 

يوش تسود  رسپ  تسود و  يادف  ات 
بیحن راوگرزب و  یگدنشخب و  اب  نابات و  رهوگ  اب  يدرم  کین  يادف 
دوش یم  باترپ  هدیشارت و  هک  يریت  سپ  دبایرد  ار  وت  گرم  رگا 
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هن مهیهاگ  دروخ و  یم  هناشن  هب  یهاگ 
دبایب  زارد  يرمع  هچرگا  يا  هدنز  ره 

 " دریگ .  یم  ار  نآ  ياه  یندیشچ  زا  يا  هرهب 
داد : خساپ  راتفگ  نیا  اب  ار  وا  یلع  سپ 

؟ یهد یم  روتسد  یئابیکش  هب  دمحا  يرای  رد  ارم  ایآ  " 
مدروایننابز . رب  یبات  یب  رس  زا  متفگ  هچنآ  ادخ  هب 

ینیبب ارم  يرای  وت  متشاد  تسود  یلو 
ماوت ربنامرف  هرامه  نم  هک  ینادب  و 

دمحا  امنهار  ربمایپيرای  رد  ادخ و  هار  رد  و 
 . " دیشوک مهاوخهدوب  هدیدنسپ  غولب ، زا  شیپ  یکدنا  هچو  یکدوک  رد  هچ  هک 

مود و تیب  رد  یئاه  یگدروختـسد  يو  باتک  هدـش  پاچ  رد  هدروآ و  یلامازا  لقن  هب   4 رد 310 /  دـیدحلا  یبا  نبا  ار  الاب  ياه  هدورس 
یطخ هخسن  کی  يور  زا  ار  راعشا  هک  ناخ  یلع  دیـس  هماخ  هب  تاقبط  يور  زا  ار  نآام  هک  دوش  یم  هدید  بلاطوبا  ياه  هدورـس  زا  موس 

نینچمه ار  هدش  دای  شرازگ  میدرک . حیحصت  هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا 
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مینیب .  یم  هجحلا ص 69  يو  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  دای  يولع  يرمع  حضوم  یلع  وبا 
هب راک  رگا  یلو  تسا  ینیعم  زرم  ات  شدربراک  دراداو  يرگید  ینابیتشپ  هب  ار  یـسک  مه  رگا  اـهنت  يدـنواشیوخ  یکیدزن و  دـیوگ : ینیما 
زا دـشاب  مه  سک  ره  ماـگنه  نیا  رد  دراد  زیچ  همه  زا  رت  تسود  ار  وا  شردـپ  هک  دـماجنایب  نینموملاریما  نوـچمه  يدـنزرف  ندرک  ادـف 

نکمم هک  یسک  رتسب  رد  ار  وا  درآرد و  گرم  ضرعم  رد  ار  شدنزرف  بش  ره  هک  دناوت  یمن  یگداس  هب  ردپ  دتـسیا و  یم  زاب  يراکادف 
ینعمنامه تسا  نیا  دـنک و  راک  نیا  هب  راداو  ار  وا  ینید  يا  هزیگنا  هک  نیا  رگمدـناهرب  ار  هدازردارب  ناج  ات  دـناباوخب  دوش  هتـشک  تسا 

یم هک  دـناسریم  ار  نیمه  تفرگرد  رـسپ  ردـپ و  نایم  رد  رعـش  اب  هک  مه  یئاهوگتفگ  هک  نیتسار  یتسرپ  هناگی  شیک  زا  بلاطوبا  يوریپ 
تریغ هزیگنا  هب  اهنت  يراکادف  نیا  هک  دیوگ  یمن  دنک و  یمن  راکنا  زین  ردپ  درآ و  یم  نایم  هب  يربمایپ  زا  نخـس  اراکـشآ  دـنزرف ، ینیب ،
درـسلد نآ  هب  نتـساخرب  زا  دیامن و  قیوشت  دـنک  یم  هک  یکمک  رد  ار  شرـسپ  هک  دوش  یمن  زین  نیا  زا  لفاغ  دوخ  تسا و  يدـنواشیوخ 

شناگداز ) ردپنیا و  رب  ادخ  دورد   ) دنکن

يرعبز رسپ  بلاطوبا و 

تـساوخ دشنوریب و  هبعک  يوس  هب  ص )  ) ربمایپ يزور  هک  دنا  هدروآ  ناراگن  تشذگرـس  دـسیون : یم  دوخ ص 406  ریـسفت  رد  یبطرق 
يرعبز نبا  سپ  دزاـس  هاـبت  ار  وا  زاـمن  دزیخرب و  درم  نیا  يوس  هب  هک  تسیک  تفگ  عل )  ) لـهجوبا دـش  زاـمن  لـخاد  نوـچ  درازگب  زاـمن 

دوخ زامن  زا  هک  ص )  ) ربمایپ سپ  دولایب  ار  ص )  ) ربماپی يور  نآ ، اب  دروآ و  رد  هب  نیگرـس  نوخ و  هجنکـش ، کی  نورد  زا  تساـخرب و 
ربمایپ درک ؟ نینچ  وت  اب  سک  هچ  دیـسرپ  بلاطوبا  دـناهدرک  هچ  نم  اب  ینیب  یمن  ومع  تفگ  دـشبلاطوبا و  شیومع  دزن  هب  تفاترب  يور 

دیسر هورگ  نآ  کیدزن  ات  دش  ناور  وا  اب  داهن و  شا  هناش  يور  ربار  شریشمش  تساخرب و  بلاطوبا  يرعبز  نب  هللا  دبع  تفگ : (ص )
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سپ دز  مهاوخ  ار  وا  مریـشمش  اب  دزیخربیـسک  رگا  ادـخب  تفگ  بلاطوبا  سپ  دـنزیخرب  دنتـساوخ  دـیآ  یم  بلاطوبا  دـندید  نوچ  نانآ 
نوخ نیگرس و  بلاطوبا  سپ  يرعبز  نب  هللا  دبع  داد  خساپ  وا  درک ، نینچ  وت  اب  یسک  هچ  مکرسپ  تفگ  دیسر و  ناشکیدزن  وا  ات  دنتسشن 
باتک زا  يرایـسب  رد  ار  بلاطوبا  شنکاونیا  ناتـساد  تفگ .  دب  نانآ  هب  دولایب و  ار  ناشیا  هماج  شیر و  هرهچ و  تفرگ و  رب  ار  هجنکش 
نآرق رد  بلاطوبا   ) یناشن ریز  دـهاوخ  ادـخ  رگا  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  نآ  ناتـسرپاوه  ياه  تسد  هک  نیا  زج  تفای  ناوت  یم  ناینـس  ياـه 

تخاس .  میهاوخ  هاگآ  راتفگتقیقح  زا  ارت  میکح )

شیرق بلاطوبا و  ام  رورس 

راک نیا  هب  اراکـشآ  دوب  هداد  روتـسد  دنوادخ  هچنانچ  دناوخ و  مالـساهب  ار  دوخ  موق  اراکـشآ  ص )  ) ادخ لوسرنوچ  هتفگ : قاحـسا  نبا 
درکدای و ار  ناشنایادخ  ات  دندرکن  در  ار  وا  نخـس  دنتـسجن و  يرود  يو  زا  ما -  هتفای  ربخ  مناد و  یم  نم  هکنادـنچ  يو -  موق  تخادرپ ،
وا اب  ینمـشد  يراگزاسان و  رد  همه  ات  دـمآ  دنـسپان  نیگمهـس و  ناشیا  هدـید  رد  راک  نیا  درک  نینچنوچ  تخادرپ و  نآ  زا  یئوجبیع  هب 

دوب و هتـشاد  رانک  رب  اهراک  نیا  زا  ارنانآ  یلاعت  يادخ  هنوگ  نیا  هب  دـندوب و  هدـش  ناملـسم  هک  ناشیا  زا  یناسک  رگم  دـندش  ناتـسادمه 
رد درک و  یناـبیتشپ  وا  زا  تخوسب و  وا  رب  لد  ار  بلاـطوبا  ص )  ) ادـخ لوـسر  يوـمع  دـندوب .  هدـنوش  ناـهنپ  یهورگ  كدـنا  زین  ناـنآ 

درادن .  زاب  يو  هار  زا  ار  وا  زیچ  چیه  دزاس و  راکشآ  ار  وا  راک  ات  تفر  ادخ  روتسدب  ص )  ) ادخ لوسر  داتسیا و  نارگیدربارب 
هب وت  هورگ  هک  ار  یتسار  نم  هدازردارب  تفگ  اروا  داتـسرف و  ص )  ) ادخ لوسر  یپ  رد  وادـنتفگ  بلاطوبا  هب  ینخـس  نانچ  شیرق  نوچ  و 

دیآ یمن  رب  متسد  زا  هک  يراکب  ارم  نک و  محر  شیوخ  رب  نم و  رب  دنا  هتفگ  نانچو  نینچ  دنا و  هدمآ  نم  دزن 
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یم نمـشد  هب  ار  وا  دراد و  یم  رب  تسد  وا  زا  هتـشگرب و  وا  هرابرد  شیومع  هدیقع  هویـش و  هک  تشادنپ  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ  رادـماو 
تسد رد  ار  دیـشروخ  رگا  ادخ  هب  ومع  ياتفگ  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  هتشگ 0  ناوتان  شا  یهارمه  هب  نتـساخرب  وا و  يرای  زا  دراپس و 

مهد ناج  نآ  رـس  رب  دوخ  ای  دزاس  راکـشآ  ار  نآ  ادـخات  درک  مهاوخن  منک  اهر  ار  راک  نیا  هک  مپچ ، تسد  رد  ار  هام  دـنهن و  نم  تسار 
داد و زاوآ  ار  وا  بلاطوبا  دورب  هک  درک  تشپ  نوچ  تساـخرب و  سپـس  تسیرگب  دـینادرگب و  هدـید  رد  کـشا  ص )  ) ادـخ لوسر  سپس 

ادـخب هکيوگب  یهاوخ  هچ  ره  ورب و  ما  هدازردارب  تفگ  دروآ  وا  هب  يور  ص )  ) ادـخ لوسر  نوـچ  رآ و  نم  هب  يور  ما  هدازردارب  تفگ 
درپس .  مهاوخن  نمشد  هب  اروت  يراک  چیه  ربارب  رد  زگره و 

هتـسب رمک  هدرپسن و  ناشیا  تسد  هب  اروا  دریذپ و  یمن  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ندیـشک  تسد  بلاطوبا  هک  دـنتفایرد  شیرق  نوچ  سپس 
دنتشاد ناور  وا  دزن  هب  ارهریغم  نب  دیلو  نب  هرامع  دوب  نیا  دزرو  هنیک  نانآ  اب  دریگ و  شیپ  رد  نانآ  زا  ادج  یهار  راک  نیا  رـس  رب  ات  تسا 
دـشاب وت  نآ  زا  وا  يدنمدرخ  يرای و  ریگب و  ار  وا  تسا  شیرق  ناناوج  نیرتابیز  نیرت و  دنمورین  دیلو  نب  هرامع  نیا  بلاطوبايا  دنتفگ  و 

هدومن و يراگزاسان  تناردپ  وت و  شیک  اب  وا  اریز  راپـس  ام  هب  ار  تا  هدازردارب  ربارب ، رد  دشاب و  وت  زا  ات  ریذـپب  ار  وا  شیوخ  يدـنزرف  هب 
هب يرگید  درم  درم ، نیاربارب  رد  میشک و  یم  ار  وا  ام  هتـشاگنا  هنادرخ  یب  ار  ناش  هنادنمدرخ  ياهراک  هتخاس و  هدنکارپ  ار  تاهدوت  هوبنا 
نم منارورپب و  مهد و  كاروخ  ات  دیهد  یم  نم  هب  ار  ناتدنزرف  ایآ  دینک .  یم  نییعت  نميارب  يا  هفیظو  دب  هک  ادخ  هب  تفگ  میهد  یم  وت 
وت هدوت  هک  ادخب  بلاطوبا  تفگ  لفون  نب  يدع  نب  معطم  سپ  تسینیندش  زگره  نیا  ادـخب  دیـشکب ؟ ار  وا  هک  مهد  امـش  هب  ار  مدـنزرف 
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یبای  یئاهر  يراد  یم  شوخان  هچنآ  زا  ات  دندیشوک  دنداهن و  تیاپ  شیپ  هنارگداد  یهار 
دندراذگن میاپ  شیپ  هنارگداد  یهار  ادخ  هب  تفگ  معطمهب  بلاطوبا  يریذپب  ناشیا  زا  يزیچ  چیه  یهاوخ  یمن  وت  منیب  یم  نم  هکنانچ  و 

ناتسادمه هورگ  نآ  اب  نم  دض  رب  يراذگاو و  ارم  هک  يا  هدش  نآ  رب  وت  یلو 

هحفص 304 ] ] 

نکب  یهاوخ  هچ  ره  سپ  يوش 
یخرب اب  اراکشآ  یخرب  هتساخرب و  رگیدکی  اب  يراگزاسان  هب  ینمشد  رس  زا  هورگ  نآ  تخورفاربگنج و  شتآ  دش و  تخـس  راک ، سپ 

دبع زا  یناسک  همه  هب  مه  دز و  هشوگ  يدع  نب  معطم  هب  مه  نآ  رد  هک  تخاس  یئاهدورس  بلاطوبا  ماگنه  نیا  دندومن و  ینمشد  رگید 
ناشیا و هتـساوخ  اجنامه  رد  و  دندوب .  هدومن  ینمـشد  وا  اب  هک  شیرق  لئابق  زا  هرامـش  نآ  زین  دـندوب و  هدیـشک  يو  زا  تسد  هک  نایفانم 

هتفگ : هدرک و  دای  دوب  هدیزگ  يرود  ناشراک  زا  ار  هچنآ 
وگب  معطم  دیلو و  هب  ورمع و  هب  ناه  " 

دوب يا  هچب  رتش  يرادساپ  هزادنا  هب  امش  ياه  ینابیتشپ  زا  نم  هرهبشاک  يا 
دکچ یم  شقاس  ود  ره  رب  نآ  شاش  زا  هکچهکچ  هک  ادص  رس و  رپ  هاتوک و  ناوتان ،

دناسرب بآ  هب  ار  دوخ  دناوتن  دنز و  یم  ماگ  همه  بقع  رد 
رتش هن  تسا -  کند  نیا -  دنیوگ  دیآرب  ینابایب  هب  نوچ  و 

دوش ناشیا  زا  یتساوخرد  نوچ  هکمنیب  یم  ار  نام  يردام  ردپ و  ردارب  ود 
تسا نارگید  تسد  هب  راک  دنیوگ 

دنا هدش  نوگنرس  نانآ  یلو  تسا  ودنامه  تسد  رد  راک  يرآ 
ددرگ یم  نوگژاو  قلع  وذ  رس  زا  گنس  هتخت  کی  هک  هنوگنامه 

تسا لفون  سمشلا و  دبع  هریت  هژیو  هب  نم  دوصقم 
دننکفا یم  رود  ار  گیر  هک  دنا  هدنکفا  رود  ار  ام  نانچ  ودنآ  و 

دنتخادرپشیوخ ردارب  ود  نوماریپ  رد  یئوجبیع  هب  هدوت  يارب  ودنآ 
دیدرگ  یهت  ناشیا  دنزگ  زا  ودنآ  تسد  ود  راک  نیا  رس  رب  ات 

دندرک کیرش  ار  يردپ  یب  نامدرم  ياه  يزارف  ندرگ  رد  هک  دندوب  ودنآ 
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تسا يراگنا  راوخ  اب  دور  ناشیا  زا  يدای  مه  رگا  هک 
دنناشیا زا  هرهزو  موزخم  میت و  ياه  هریت 

دندوب .  ام  ناگدنب  دش  هتساوخ  يرای  هک ، یماگنه  دوخ  و 
ناشیا ام و  نایم  ینمشد  هک  ادخهب 

دنام دهاوخ  اج  رب  ياپ  دشاب  هدنز  زین  نامدود  ود  زا  نت  کی  هک  یماگنه  ات 
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هدیئارگ يدرخ  یب  هب  ناشیا  ياه  هشیدنا  اهدرخ و  یتسار  هب 
تسا " .  دب  دنک  هلاغزب  کی  زین  هچنآ  هک  دنتسه  يا  هلاغزب  نوچمه  و 

هناگی هک  هتخادنا  ار  هدیـصق  تیب  هس  ماشه  نبا  دیوگ : ینیما  مدرواین .  تشاد  رب  رد  یمانـشد  هک  مه  ارنآ  تیب  ود  دـسیون  یم  ماشه  نبا 
ودـنکفیب دوخ  رب  یئاه  هناهب  دـنچ  ره  تساانیب  دوخ  سفن  رب  ناسنا  هک  یتسار  هب  تسین و  ناهنپ  سکچیه  رب  زین  راک  نیا  ردار  وا  فدـه 

روبزم : تیب  هس  مه  نیا 
تسا هتخاس  ام  هژیو  ناگدنب  دنوادخ  هک  يا  يرورس  رگم  تسین  نیا   "و 

تسا  نامه  زا  يزارفرس  هک  دیزگرب  ار  ام  و 
دندش تسدمه  رگیدکی  اب  ام  هب  تداسح  زا  هک  ینادرم 

تسا  اج  رب  اپ  ینمشد  ناشیا  نام  هشیمه  دندیزرو و  هنیک  هتسجرب  نادرم  اب  و 
مشچ دوبک  يا  هناگیب  يو  ردام  دوب و  ام  ياین  هدنب  دیلو  ردپ 

دوب " .  هتسب  رهوش  هب  هدروآرد و  شخرچ  هبار  وا  وداج  هک 
وگتفگ يارب  هک  دوب  یناسکزا  مه  درک و  یم  هرخـسم  ار  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دـنز و  یم  هشوگ  هریغم  نب  دـیلو  هب  ریخا  تیب 

نایم رد  دیلو  اریز  مدـیرفآ  اهنت  هک  سکنآ  اب  ارم  راذـگاو  دـمآ : دورف  وا  هرابرد  زین  هیآ  نیا  دـندش و  بلاطوبا  دزن  هب  ص )  ) ربمایپ هرابرد 
دش .  یم  هدیمان  اهنت )  ) دیحو دوخ  رابت 
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زا اتدناوخ  دوخ  یهارمه  هب  ار  ناشیا  تساخ و  اپب  نایبلطم  نایمـشاه و  نایم  رد  دننکیم  هچنآ  دننک  یم  شیرق  هک  دـید  بلاطوبانوچ  و 
وا اب  یگداتـسیا  رد  ودـندمآ  مهارف  وا  نوماریپ  رد  زین  ناشیا  دـنیامن  یگداتـسیا  شنانمـشد  ربارب  رد  دـننک و  ینابیتشپ  ص )  ) ادـخ لوسر 

دنتفریذپب .  ار  وا  تساوخرد  نوعلم  بهلوبا  ادخ  نمشد  زج  هب  یگمهو  دندومن  یهارمه 
شیاتـس هبزاغآ  تسیرگن  شیوخ  اب  ار  نانآ  ینابرهم  شـشوک و  تخاس و  نامداش  ار  وا  هک  دید  ار  اه  نیا  دوخ  هریت  زا  بلاطوبا  نوچ  و 

رد ات  درک  وگزاب  ار  نانآ  دزن  وا  هاگیاپ  ناشیا و  نایم  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  ياه  يرترب  دروآ و  اهدای  هبار  ناشاه  هنیـشیپ  درک و  نانآ 
تفگ : سپ  دنیامن  يزوسلد  يو  راک  رد  وا  اب  دنوش و  رت  تخس  رس  شیوخ  هشیدنا 

دنیآ درگ  اه  يزارفارس  یئوگزاب  يارب  شیرق  يزور  رگا  " 
تسا نانآ  نیرتراوگرزب  نیرت و  هدیزگرب  نیرتهب و  زا  فانم  دبع 

دنیآ مهارف  یفانم  دبع  ناگرزب  نوچ  و 
تسا نایمشاه  نایم  رد  نآ  ناگرزب  هنیشیپ و 

یتسار  هب  سپ  دنیامن  يزارف  ندرگ  زور  کی  رگا  و 
تسا  ناشیا  نیرتراوگرزب  نیرت و  هدیزگرب  نیرتهب و  زا  یفطصم  دمحم 

دنا هدمآ  مهارف  امینمشد  هب  ناشمان  اب  مانمگ و  نایشرقرغال و  هبرف و 
هدیرپ ناش  هلک  زا  شوه  دنا و  هتفاین  يزوریپ 

میتفریذپ یمن  ار  یمتس  هنوگ  چیه  هتشذگ  رد  ام 
میتشاد یم  ياپ  رب  میدنادرگ و  یم  رب  تسخن  هنوگ  هب  ار  نآ  دش  یم  جک  يرگدادیب  يدنسپدوخ و  زا  اه ، هرهچ  نوچ  و 
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میتساخ یم  رب  اه  نآ  میرح  زرم و  ینابیتشپ  هب  يراوگان  ياهزور  رد  و 
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میدرک  یم  رود  میدز و  یم  اه  نآ  ياه  هنالیکیدزن  زا  دنک  يزارد  تسد  نآ  هب  تساوخ  یم  هک  ار  سک  ره  و 
دش نایامن  رد  يزبس  هک  دوب  ام  یگدنخرف  هب  کشخ  نوچ 

 . " تفرگ ینوزف  تفای و  دشر  هک  دوب  ام  ياه  هنارک  رد  نآ ، ياه  هشیر  هک  تسین  نیا  زج  و 
فنالا 172 و ضورلا  بلاط ص 24  یبا  ناوید  ، 2  / 218 يربط 221 -  خیرات   1 دعس 186 /  نبا  تاقبط   1  / 275 ماشه 283 -  نبا  هریس 

ادفلاوبا خیرات   1 رثالانویع 100 و 99 /  ، 3 2 و 49 و 48 و 42 /  ریثک 258 و 126 / نبا  خیرات  دیدحلا 306 و 3 ، یبا  نبا  حرش   1  / 171
بلاطوبا هک  تسا  یئاه  شیاتس  نیرت  ناشخرد  زا  اه  هدورـس  نیا  دسیون : یم  هک  بلاطملا ص 15  ینسا  ، 1 یبلح 306 /  هریس  ، 1  / 117

5 بلاطلا ص 9 - هبلط  هدرمش ، یم  وگتسار  ار  ترضح  هک  تسا  نآ  هدنیامن  هدورس و  ص )  ) ربمایپ هرابرد 

شیرق همان  نایکم و  رورس 

نانآ اب  هک  دنوش  نامیپ  مه  نایبلطم  نامیشاه و  دض  رب  نآ  رد  دنـسیونب و  يا  همان  هک  دندش  نآ  رب  تروشم  زا  سپ  دندمآ و  درگ  شیرق 
لوسر ات  دننازوسب  لد  نانآ  ربهن  دنریذپب و  ناشیا  زا  زگره  ار  یـشزاس  هنوگچیه  هن  دنیامن و  شورف  دیرخهن و  دندنب و  یئوشانز  دنویپ  هن 
طخب دنتـشون  يا  همان  رد  ار  اه  نیا  سپ  دنـشکب  اروا  هک  دنراذگ  زاب  وا  يور  هب  ار  ناشیا  تسد  دنراپـس و  ناشیا  تسد  هب  ار  ص )  ) ادـخ

هخـسن نامیپ ، نیا  زا  ودـبع  نب  روصنم  ای  هحلط  یبا  نب  هحلط  ای  ورمع  نب  ماشه  ای  ثرح  نب  رـضن  ای  رماعنب  ضیغ  اـی  همرکع  نب  روصنم 
رد هدش  دای  نمجنا  هچنانچ  دوب .  ربمایپ  ندش  هتخیگنارب  زا  متفه  لاس  مرحم  زا  بش  نیتسخن  رد  دمآ  شیپ  نیا  دنتخیوآهبعک و  رد  ار  يا 

نایبلطم نایمشاه و  سپ  دش  اپرب  دوب  زادنا  گنس  هک  هنانک  ینب  فیخ 
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رد لاس  هس  یخرب  هتفگ  هب  ای  ود -  ناشیا  سپ  دنامب  شیرق  اب  هک  بهلوبا  رگم  دندمآرد  هرد  هب  وا  اب  دندش و  هدنار  بلاطوبا  يوس  هب  زین 
دنداتفا .  ناتخرد  گرب  ندروخ  هب  هکاجنآ  ات  دندرب  رایسب  جنر  هرد  نآ  رد  ودندرک  گنرد  اجنآ 

یم دوخ  رتسب  هب  بش  ره  ات  داد  یم  روتـسد  ار  ص )  ) وا دـندرب  یم  رـس  هب  هرد  رد  ناشیا  هک  يراگزور  رد  بلاطوبا  دـسیون  یم  ریثک  نبا 
نارـسپ زا  یکی  دنتفر  یم  باوخ  هب  مدرم  نوچ  هاگنآ  شدننیبب و  دنتخادرپ  یم  وا  هرابرد  يرگبوشآ  یـشیدنا و  دب  هب  هک  یناسک  ات  تفر 

اجنآ دور و  رگید  يرتسب  هب  ات  دومرف  یم  ار  ص )  ) وا دـمارایب و  ص )  ) یفطـصم رتسب  رب  ات  دومرف  یم  ار  دوخ  ناگدازومع  اـی  ناردارب  اـی 
دباوخب . 

دوب نایمـشاه  زا  ندـیرب  يرگدادـیب و  هرابرد  هک  ار  همان  نآ  ياه  هتـشون  همه  هنایروم  هک  درک  یحو  ص )  ) ربمایپ هب  یلاـعت  يادـخ  سپ 
وا تفگ و  زاـب  بلاـطوبا  شیوـمع  يارب  ار  شرازگ  نیا  ص )  ) ربماـیپ سپ  سب .  ادـخ و  ماـن  رگم  تسا  هتـشاذگن  نآ  زا  چـیه  هدروـخ و 
نم هب  زگره  وت  هک  ناـشخرد  ناگراتـس  هبدـنگوس  تفگ  يرآ  تفگ  هداد  وت  هب  یـشرازگ  نینچ  وـت  راـگدرورپ  اـیآ  ماهدازردارب  دیـسرپ 

دنتشادنپ دندمآ و  تفگش  هب  راک  نیا  زا  شیرق  دیسر  دجـسم  هب  ات  داتفا  هار  هب  نایبلطم  نایمـشاه و  زا  یهورگ  نایم  سپ  ياهتفگن  غورد 
وام نایم  شیرق  هورگ  يا  تفگ  بلاطوبا  سپ  دنراپـس  ناشیا  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ات  دـنا  هدـش  نوریب  اه  يراتفرگ  یتخـس  زا  نانآ  هک 
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تفگ تهج  نآزا  ار  نیا  دیآ و  دیدپ  یـشزاس  امـش  ام و  نایم  دیاش  دیرایب  ار  نآ  سپ  هدشن  دای  امـش  همان  رد  هک  هتـشذگ  یئاهراک  امش 
دهاوخ ناشیا  هب  ار  ص )  ) ربمایپ بلاـطوبا ، هک  دنتـشادن  کـشو  دـندروآ  ار  نآ  سپ  دـنرگنب  نآ  رد  هماـنندروآ  زا  شیپ  دیـسرت  یم  هک 

درد رـس  زا  امـش  یتسار  هب  هک  تسا  هدـش  نآ  ماگنه  ایآ  دـنتفگ  بلاطوبا  هب  نآ ، نداشگ  زا  شیپ  دـنداهن و  دوخ  نایمار  هماـن  سپ  درپس 
يارب مهتسا  هنارگداد  ام  يارب  مه  هک  ما  هدروآ  امـش  يارب  يداهنـشیپ  نم  تفگ  وادیدرگرب  دیدروآ  دیدپ  ناتدوخ  ام و  يارب  هک  يرس 

یتسارب هک  هتفگن  مه  غورد  هداد و  شرازگ  نم  هب  ما  هدازردارب  امش 

هحفص 309 ] ] 

نانچ رگا  سپ  سب ، ار و  ادخ  مان  رگم  تشاذگن  ياج  رب  نآ  ياه  هتـشون  زا  يا  هژاو  چیه  ات  داتـسرف  امـش  همان  رـس  رب  يروناج  دنوادخ ،
نیرخآ ات  درک  میهاوخن  میلـست  ار  وا  ام  ادخ  هب  هک  دیئآ  شوه  هب  دیدرگرب و  دیا  هتفرگشیپ  رد  هک  یهار  زا  امـش  دیوگ  یم  وا  هک  دشاب 

هب ام  دنتفگ  دیراذگ  یم  هدنز  هنرگو  دیشک  یم  ار  وا  دیتساوخ  میهد ، یم  امش  تسد  هب  ار  وا  ام  دوب  غوردوا  نخس  رگا  میریمب و  نامرفن 
تسا تا  هدازردارب  يوداج  نیا  دنتفگ  سپ  هتفگ  ص )  ) وا هک  تسا  هنوگنامه  هب  دندید  دندوشگ و  ار  نآ  سپ  میهد  یم  يدنـسرخ  نیا 

دندوزفایب .  شیوخ  ینمشد  متسرب و  مه  نآ  زا  سپ  و 
نیااب میـشاب  راتفرگ  دنب و  رد  ام  هچ  يارب  تفگ  ناشیا  هب  بلاطوبا  هداد  ربخ  ص )  ) وا هک  تسا  هنوگنامه  نایرج  دندید  هک  نآ  زا  سپ  و 

ياه هدرپ  يال  هبال  شناهارمه  وا و  سپ  دیرتراوازـس  ندیرب  یگدیدمتـس و  هب  امـش  هک  هدـیدرگ  راکـشآ  هدـش و  نشور  نایرج  هک  هک 
هچنآ دـندیرب و  ام  اب  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـندرک و  متـس  ام  رب  هک  یناسک  ربارب  رد  هد  يراـی  ار  اـم  ایادـخ  تفگ  وا  دـندمآرد و  هبعک 

دندرمش . دوب  اوران  ام  هرابرد  نآ  ماجناار 
تفگ : بلاطوباو  دننکشب  ار  همان  ياه  نامیپ  ات  دنتفر  شیرق  زا  یهورگ  هک  دوب  اج  نیا  و 

دیسر ؟ ام  ياه  یئایرد  هب  ششرازگ  رود  هار  نیا  زا  ام  راگدرورپ  راک  ایآ  ناه  " 
تسا رت  نابرهم  مدرم  رب  دنوادخ  و 

دش هدیرد  مه  زا  همان  هک  دنوشربخ  نانآ  ات 
تسا  یندش  هابت  ددنسپن  ادخ  ار  هچ  ره  و 

اج  کی  نیااج و  کی  اوداج -  غورد و  یتشم  زج  هک  ارچ 
دوب  هدماین  مهارف  نآ  رد  يزیچ 

دیاپب راگزور  نایاپ  ات  هک  دشن  تفای  یئوداج  چیه  و 
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دندوب . هدمآ  درگ  نآ  رطاخ  هب  ینمشد  يارب  یناسک 
دندوبن زیچان  راوخ و  هک 

دوب . دمآ  تفر و  رد  شرس  يور  رب  نآ  هدنخرفان  دغج  و 
دش رپ  نآ  يارب  هانگ  رپ  دیلپ و  همان  نیا 

دوش . هدز  اه  ندرگ  هدیرب و  اه  تسد  ات 
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دنزیرگب . ات  دنارب  ار  ( فئاط هکم و  ای  هنیدم  هکم و   ) نیتکم مدرم  و 
دیآرد . هزرل  هب  دنزگ  میب  زا  ناشدنب  دنب  و 

درگنب . ار  دوخ  راک  يور  ریز و  ات  دوش  هدرک  اهر  رو  هشیپ  و 
دجن ؟ موب  وزرم  هب  ای  دهن  ياپ  هماهت  نیمزرس  هب  هپت و  ای  دزیرگ  تشد  يوس  هب  ماگنه  نآ  رد  ایآ  هک ، دشیدنایب  و 

دور ، الاب  هکم -  رد  هوک  ود  مان  نیبشخا -  نایم  رد  یهاپس  و 
تسدشوخ .  هزین  نامک و  ریت و  شراب  هک 

دریگ . الاب  يو  يدنمجرا  هک  ار  هکم  نانکاس  زا  سک  ره  سپ 
تسا . رتراد  هنیشیپ  هکم  لد  رد  ام  يدنمجرا 

دندوب . كدنا  اجنآ  رد  نامدرم  هک  میدش  هدرورپ  اجنآ  رد  یماگنه  ام 
دبای . یم  ینوزف  ناماه  یگدوتس  اه و  یئوکین  و  میدومیپن ، یئادج  هار 

دزرل . یم  دننز  ار  تخاب  درب و  ياه  هریت  هک  یناسک  ياه  تسد  هک  هاگنآ 
دننک اهر  ار  ناشاه  يرترب  مدرم  رگید  ات  میهد  یم  كاروخ  ناگنسرگ  هب  ام 
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يا هتـسد  رـس  رب  دوب -  اجنآ  رد  مدرم  ياهروگ  هک  هکم  رد  یهوک  مان  نوجح -  رد  يرگید  یپ  زا  یکی  هک  ار  یهرگ  دهد  شاداپ  ادـخ 
دندمآ مهارف 

دنزادرپ . یم  يربهار  یئامنهار و  هب  هناشیدنا  رود  يراک  رد  ناشیا  هک 
رت یمارگ  دنمجرا و  زین  ناشیا  زا  دنناهاش و  یتفگ  هک  دنا  هتسشن  نوجح  هلک  ياه  کیدزن  نانچ 

یم هتخیوآ  ياه  هرانک  اب  نیگنـس  یهرز  رد  هک  تسا  یـسک  یئوگ  هک  دـهد  یم  يرای  يا  هنوگ  هب  يراکـش  غرم  ره  راـک  نیا  رـس  رب  و 
دمارخ .

دیامیپ . یم  هار  يدنک  هب  یسب  يور  نیا  زا  و 
دنرآ . رامش  هب  ار  ناگدیرفآ  نارورس  رگا  ناه 

تسا . دمحا  شردپ -  دوخ و  تیصخش  ظاحل  زا  مدرم -  نیرتهب 
راوگرزب ، ینوخ  هشیر و  گر و  اب  تسا  دنوادخ  ربمایپ 

هدنوش يرای  واسر  يدرخ  اب 
یئوگ هک  تسا  لد  رپ  نانچ  كانمهسو ، كرتس  ياهراک  ربارب  رد 

دشخرد یم  هک  تسا  نازورف  شتآ  يا  هراپ  نم  تسد  ود  رد  وا 
هتساخرب . بلاغ -  نب  يول  نادناخ  نامدرم -  نیرت  یمارگ  نایم  زا 

دیارگیم . یهایس  هب  مشخ  زا  شا  هرهچ  دنرادب  ینوبز  يراوخ و  رب  ار  وا  نوچ  و 
دنام . یم  نوریب  هرز  زا  شقاس  زا  یمین  هک  تسالاب  دنلب  نادنچ  زین  دوخو  زارد  شریشمش  لیامح 

دنسر یم  يراگتسر  هب  دنهاوخ  یم  ناراب  ربا  زا  شیوربآ  هب 
رورس دنزرف  يرورس  دوخ  و  تسا ، رایسب  شا  هناخ  رتسکاخ 
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درآ  یم  درگ  دوخ  نوماریپ  ار  نانآ  دنک و  یم  قیوشت  ار  نانامهم  هب  نداد  كاروخ 

هحفص 312 ] ] 

میزادرپ اهرهش  رد  شدرگ  هب  ام  نوچ  و 
دیامن یم  هدامآ  دهن و  یم  داینب  ار  يزارفرس  يارس  هلیبق ، نادنزرف  يارب 

دنتساوخ یم  يراشفاپ  اب  ار  یتشآ  نیا  ینانمادکاپ ، همه 
دنا هدوتسدوخ  گرزب و  یشفرد  نوچمه  ناشیا  راک  هک 

دندراذگ هک  دندراذگ  دنتشاد و  ناور  ناشهاگنابش  رد  ار  هچنآ 
دندوب باوخ  رد  نامدرم  رگید  هک  دندمآ  ردب  یلاح  رد  شمارآ و  اب  نادادماب  و 

دندنادرگرب دونشخ  ار  ءاضیب  نب  لهس  هک  دندوب  نانآ 
رکبوب مه  دش و  نامداش  دمحم  مه  راک ، نیا  زا  هک 

دندرک یم  تکرش  ام  ياهراک  رتشیب  رد  اه  هورگ  یک 
میدومن یم  یتسوداه  هتشذگ  رد  نیا  زا  شیپ  ام  و 

میدومن یمن  یتخس  میتفای و  یم  میتساوخ  یم  هچ  ره  میداهن و  یمن  ندرگ  ار  یمتس  چیه  هتشذگ  رد  ام  و 
دیسرب . دایرف  هب  یصق  رابت  يا 

دیراد ؟ يا  هرهب  درآ  یم  ادرف  هچنآ  نایم  شیوخ و  ياه  ناج  دارفا و  نایم  رد  امش  ایآ 
هتفگ : يا  هدنیوگ  هک  مینانچمه  امش  نم و  هک  ار  یتسار 

تخادرپ "  یهاوخ  يرگنشور  هب  یئآ  نخس  هبوت  رگا  دوسا  هوک  يا 
باعیتسا ، 2 یبوقعی 22 /  خیرات  ، 2 هبیتق 151 /  نبا  زا  رابخالا  نویع  ، 1  / 399 ماشه 404 -  نبا  هریس  ، 1 دعس 192 و 173 /  نبا  تاقبط 

نب لهس  همانیگدنز 
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،3 ریثک 97 و 96 و 84 /  نبا  خیرات   1 يدادـغب 252 /  زا  بدالا  هنازخ  ، 1 فنالا 231 /  ضورلا  ، 1 هوفصلا 35 /  هفص  ، 2 ءاضیب 570 / 
رد هک  نالحد  ینیز  هریـس  ، 1  / 357 یبلح 367 -  هریس  بلاـط ص 13 ، یبا  ناوید  ، 1 يربکلاصیاصخلا 151 /  ، 1 رثالا 127 /  نویع 

 11 بلاطملا ص13 -  ینسا  بلاطلا ص 44 و 15 و 9  هبلط  ، 1 هدش 290 و 286 /  پاچ  یبلح  رثا  هیشاح 
رد مه  هنایروم و  هلیـسوب  نآ  ندش  ندروخ  همان و  نیا  هرابرد  دسیون : یم  هدرک و  دای   2 لماک 36 /  رد  ار  همان  نامیپ  ناتـساد  زین  ریثا  نبا 

تسا : اه  نآ  زا  هک  هتفگ  یئاه  هدورس  بلاطوبا  داهن ، داینب  هک  یئاه  ندیرب  نادنواشیوخ  زا  اه و  متس  نوماریپ 
دوب یتربع  دنپ و  همان  نیا  راک  رد  یتسار  هب  "

درتسب نآ  يور  زا  ار  دنزگ  رازآ و  رفک و  ياه  هناشن  دنوادخ ،
دنیامن یشهوکن  دنتسناوتن  هنوگ  چیه  هب  تقیقح  هدنیوگ  هرابرد  و 

دمآرد تسردان  هدوهیب و  دنتفگ ، یم  هک  یئاهراک 
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. " تسا وگغورد  درآرد  دوخ  زا  تسردان  يزیچ  هک  سکنآ  و 

گرم ماگنه  رد  بلاطوبا  ياه  شرافس 

هورگ يا  تفگ  وا  دـندمآ و  درگ  وا  دزن  شیرق  ناـگرزب  دیـسر  ارف  گرم  ماـگنه  ار  بلاـطوبا  نوچ  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  یبلک  ناـبز  زا 
درمریلد مه  تسا و  امـش  نایم  اورنامرف  رورـس  مه  دـینایزات ، بلق  مه  شناگدـیرفآ و  نایم  رد  دـیتسه  ادـخناگدیزگرب  مه  امـش ، شیرق 

ارنآ دوخ ، رگم  دیداهنن  ياج  رب  يزارفارـسو  يدـنمجرا  زا  يا  هرهب  چـیه  نابرع  يارب  هک  دـینادب  گرزب و  شخب و  رایـسب  مه  ماگـشیپ و 
هدرک و زارحا 
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مدرمتسا يرازفا  تسد  امـش  يوس  هب  نیمه  يرای  هب  زین  ار  ناـشیا  تسا و  اـه  يرترب  مدرم  رب  ار  امـش  هوگ  نیا  هب  سپ  دـیا  هتفاـی  ار  نآ 
یم ار  هبعک   ) نامتخاس نیا  تشادگرزب  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  نم  دنا و  هدمآ  درگ  ینمشد  هب  امش  راکیپ  رب  دنا و  گنج  امـش  يارب 

زا دینک و  دنویپ  دوخ  ناشیوخ  اب  ماگ . يراوتسا  مه  یگدنز و  نتـشاد  ياپ  رب  مه  تسا و  راگدورپ  يدونـشخ  مه  راک  نیا  رد  هک  دیوگ )
، دیازفا یم  ناسک  هرامش  رب  و  دیآ ) یمدآ  غارسب  رترید  ات   ) دزاس یم  راکشومارف  ار  گرم  ناشیوخ  هب  یکین  نتـسویپ و  اریز  دیربم  ناشیا 

توعد دنکفا  یتسین  هاگترپ  هب  دنا  هدوب  امش  زا  شیپ  ياه  هدس  رد  هک  ار  یمدرم  شور  ود  نیا  هک  دینک  اهر  ار  يرازآ  مدرم  يرگمتس و 
هب داب  امـش  رب  دراد  رب  رد  گرم  یگدنز و  رد  ار  امـش  يدنموربآ  زین  هویـش  ود  نیا  هک  دیئاشخبب  ناگدنهاوخ  رب  دـیریذپب و  ار  ناگدـننک 

دهن  یم  هیاپ  ار  هدوت  نایم  رد  امشيراوگرزب  درآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  صاوخ  یتسود  هویش ، ود  نیا  هک  يراد  تناماو  یئوگتسار 
ار یئاهشرافس  همه  دوس  نابرع و  ور  تسار  تسانایـشرق و  نیما  وا  اریز  دینک  راتفر  وکین  دمحم  اب  هک  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  نم  و 

ینمـشد میب  زا  ناـبز  تفریذـپ و  ارنآ  لد ، هک  دروآ  اـم  يارب  يزیچ  وا  هک  ار  یتـسار  هدـمآ و  درگ  وا  تشادـگرزب  رد  مدرک  امـش  هب  هک 
هک مرگن  یم  ار  امـش  ناتـسدریز  ورب  رود و  نامدرم  نایزات و  ياهاپ  رـس و  یب  اـیوگ  هک  مسق  ادـخب  دز و  زابرـس  نآ  شریذـپ  زا  نارگید 

شیرق و نارس  دور و  ورف  گرم  ماک  رد  ناشیا  يرای  هب  وا  دنراد و  گرزب  ار  وا  راک  دنرمش و  تسار  ار  وا  نخس  دنریذپب و  ار  وا  توعد 
وا ربارب  رد  هک  یناسک  دینیبیم  ناهگان  دندرگ و  نادنوادخ  زا  ناشیا  ناناوتان  دـتفا و  یناریو  هب  ناشاهارـس  دـنوش ، تسدریز  نآ  ناگرزب 

همه زا  رتدـنم  هرهب  يو  دزن  رد  دـنا  هدوب  همه  زا  رترود  وا  زا  هک  یناسک  دـندرگ و  رتدـنمزاین  يوب  ناگمه  زا  دـنا  هدوب  رت  گرزب  همه  زا 
دنراپـس وا  هب  ار  شیوخ  راک  راسفا  دـننادرگ و  یفاص  يو  يارب  ار  شیوخ  لد  دـنراذگ و  وا  يارب  ار  دوخ  صلاخ  یتسود  ناـبرع  دـنوش ،

رد وا  هار  سک  چـیه  ادـخب  دیـشاب  شهورگ  نانابیتشپ  وا و  نارازگراک  دـیریگب ، ار  ناتيردـپ  دـنواشیوخ  نیا  نوماریپ  شیرق  هورگ  ناه 
سکچیه دتفاتسار و  هار  هب  رگم  دریگن  شیپ 
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یئوگ خساپ  يارب  هتبلا  داد  یم  يور  رتید  مگرم  دـیئاپ و  یم  نیا  زا  شیب  يراگزورنم  ناج  رگا  ددرگ ، راگتـسر  رگم  دناتـسن  ار  وا  نید 
متخاس  یم  رود  هب  يو  زا  ار  اه  يراتفرگ  متساخ و  یم  رب  وا  ياه  یتخس  هب 

غولب ، 2 هدش 9 /  پاچ  فرطتسملا  هیـشاح  رد  هک  قاروالا  تارمث  ، 1 سیمخلا 339 /  خیرات  ، 1 بهاوملا 72 /  ، 1 فنالا 259 /  ضورلا 
بلاطملا ص 5  ینسا   - 1 هدش 93 /  پاچ  یبلح  باتک  هیشاح  رد  هک  نالحد  ینیز  هریس  ، 1 یبلح 375 /  هریس  ، 1  / 327 برالا ،
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دوب هدراذگ  ار  شا  ینابز  ع )  ) وا هک  نیا  رب  تسا  راکشآ  يا  هناشن  یگتفای ، هار  هب  نامیا  زا  تسا  بلابل  هک  اه  شرافـس  نیا  دیوگ : ینیما 
هک دـنزیخرب  يو  اـب  يا  ینمـشد  ناـنچ  هب  وا  هدوت  دیـسرت  یم  رتشیپ  هک  ارچ  دوب  هدـش  هدـیمون  یگدـنز  زارگید  هک  یتاـظحل  نیمه  يارب 

یناوتان هب  یئاناوت  دـشاپب و  مه  زا  اهورین  هک  دـشک  اجنآ  هب  ار  راک  اه  نیا  دـشاب و  هتـشاد  سپ  رد  زین  ار  يو  رب  فرط  ره  زا  ناشیا  موجه 
هتخاس راوتسا  دوخ  لد  رد  زور  نیتسخن  نامه  زا  ار  وا  هب  نامیا  هک  دنچ  ره   - دنک عافد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دناوتن  رگید  هاگنآ  دیارگ و 

ار هچنآ  دوب  نیا  دنک  تمدخ  هنوگنادب  دناوت  یمن  شا  هدیقع  نتشاد  ناهنپ  اب  رگید  هک  تسناد  دید و  کیدزن  ار  گرم  نوچ  یلو  دوب - 
دروآ  نابز  رب  ربمایپ  هرابرد  ار  شا  ینادواج  ياه  شرافس  نآ  تخاس و  راکشآ  دوب  هداد  ياج  شا  یتسه  دوپ  رات و  رد 

شردپ ناگداز  هب  بلاطوبا  ياه  شرافس 

نآ ات  امش  تفگ  دناوخب و  ار  بلطملا  دبع  ناگداز  دیسر  ارف  گرم  ماگنه  ار  بلاطوبا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  يربک  تاقبط  رد  دعس  نبا 
دیهد شا  يرای  دینک  يوریپ  وا  زا  سپ ، دیتسه .  یئوکین  رد  هشیمه  دیدنب  یم  راک  هب  ار  وا  نامرف  دیراد و  يونش  نخس  دمحم  زا  هک  هاگ 

ار  تسار  هار  ات 
نخس دیرب و  نامرف  دمحم  زا  نامیشاه  هورگ  يا  زین : تیاور  کی  داینب  رب  و 
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دیبایب  ار  تسار  هار  دیوش و  راگتسر  ات  دیرامش  تسار  ار  وا 
1و 375 و یبلح 372 /  هریس  رد  1 و   / 87 يربکلا صیاصخلا  رد  مه  و  ص 5 -  تفای -  ناوت  یم  طبس  هرکذت  رد  مه  ار ، اهشرافـس  نیا 
ار ثیدـح  نیازین  یجنزرب  بلاطملا ص 10 و  ینـسارد  مه  1 و  هدش 293 و 92 /  پاچ  یبلح  هیـشاحرد  هک  نالحد  ینیز  هریـس  رد  مه 
رد ار  نتفاـی  تسار  هار  وا ، هکتسا  دـیعب  یلیخ  میوگ  یم  دـیوگ : مه و  يا  هناـشن  وـکین  هچ  و  بلاـطوبا ، ناـمیارب  درامـش  یم  يا  هناـشن 

دباترب .  نآ  زا  يور  دوخ  یلو  دهد  روتسدراک  نیا  هب  ار  نارگید  دنادب و  ربمایپ  يوریپ 
وا میلـست  زا  ياهناشن  هن  مادکچیه  بلاطوباياه  شنکاو  نانخـس و  همه  نیا  دیوگب  دناوتب  هک  دبای  یمن  یهار  تسرد  درخ  دـیوگ : ینیما 

هتـشاد نآ  رب  ار  وا  يزیچ  هچ  سپ  هنرگو  ص )  ) هدوب نآ  یعاد  هک  یـسک  ندرمـش  تسار  رب  لیلد  هن  تسا و  یتسرپ  هناـگی  نید  ربارب  رد 
ياه يراوگان  اب  ار  شیوخ  هغدغد  یب  یگدنز  دنیبب و  ناشیا  زا  اهرازآ  همه  نآ  دزاس و  راومه  دوخ  رب  ار  شیرق  ياه  يریگ  تخـس  هک 

هن دنتـشاد و  يا  هدوسآ  یگدـنز  هن  دـندوب  راـتفرگ  هرد  نآ  رد  شنادـناخ  ناگدـیزگرب  دوخ و  هکار  يراـگزور  نآ  هژیو  هب  دـیامن  خـلت 
تسد زا  وا  دش  یم  رود  ناشیا  زا  اهدنزگ  تارطخ و  هن  دنشاب و  نآهب  مرگ  تشپ  هک  دنتشاد  یتینما  هن  تشذگ  یم  یگداس  هب  ناشتشیعم 

هچ دوبن  ناملـسم  رگا  سپ  تخاس  یم  راومه  دوخ  رب  ار  كاندرد  ياه  یلدتخـس  يدـنواشیوخ و  دـنویپ  ندـیرب  اهرازآ و  شیوخ ، هدوت 
زا يرادفرط  دوب ؟ هتخاس  دـنباپ  راتفرگ و  هرد  رد  ار  يو  لاس  نیدـنچ  يا  هزیگنا  هچ  تشاداو و  اه  يراکادـف  همه  نیا  هب  ار  وا  يا  هزیگنا 

راوتـسا و ینامیا  رـس  زا  رگم  دوبن  همه  اه  نیا  ادـخب  هن  تشاد ؟ یمن  رواب  ار  نآ  ندوب  قح  درمـش و  یمن  تسارار  نآ  شدوخ  هک  يراک 
نیا زا  مادک  ره  تایئزج  رد  یفاکـشوم  اب  ناگدنناوخ  هک  دوب  هدروآ  مالـسا  ربمایپ  هچنآ  نتفریذـپ  ندروآ و  دورف  رـس  ندرمـش و  تسار 

نتخاس راومه  هب  ار  وا  تسناوت  یمن  یئاهنت  هب  یکیدزن  و  يدنواشیوخ .  هنرگو  دنـسرب  هجیتن  نیمه  هب  اراکـشآ  دنناوت  یم  اه  تشذگرس 
او ار  بهلوبا  شردارب  هکنانچ  دراداو  شیوخ  رب  اه  یتخسهمه  نیا 
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ار وا  نخـس  اراکـشآ  هک  تشاد  یمن  او  نآ  هب  رگید  یلو  دـناوخ  یم  ص )  ) يو زا  عافد  هب  ار  وا  يدـنواشیوخ ، هک  متفرگ  هزاتو  تشادـن 
نیتسخن ياه  هماـن  رد  يو  ماـن  هک  یـسوم  نوچمه  تسا  يربماـیپ  وا  یتسار  هب  تسا و  قح  هدروآ  وا  هچنآ  هک  دـیوگب  درامـش و  تسود 

یتاحیرـصت نیا  لاثما  دـنک و  تشپ  نآ  هب  ددرگب و  وا  هار  زا  هک  تسا  یـسک  هارمگ  هتفای و  هار  دـنک  يوریپ  وا  زا  هک  ره  هتفای و  شراگن 
هدناوخ .  ص )  ) وا يوس  هب  ار  مدرم  شیوخ ، زاوآ  نیرتدنلب  اب  وهدومن  زاب  ار  اه  نآ  اراکشآ  دوخ  يورین  همه  اب  هک 

بلاطوبا زا  یثیدح 

زا تفگ : یم  بلاطوبا  مدینـش  تفگ  هک  تسا  هدروآ  عفار  وبا  زا  وا  یمـشاه و  یـسیع  نب  قاحـسا  قیرطزا   4 هباـصا 116 /  رد  رجح  نبا 
يارب ناشیوخ و  نایم  دنویپ  نتخاس  راوتـسا  يارب  تسا  هداتـسرف  ار  وا  شراگدرورپ  تفگ  یم  هک  مدینـش  هللا  دبع  نب  دمحم  ما  هدازردارب 

تسا .  راکتسرد  وگتسارزین و  دمحم  و  دنتسرپن ، ار  يرگید  وا  اب  دنتسرپب و  ار  ادخ  اهنت  هک  نیا 
رد زین  دعم  نب  راخف  دیس  هدروآ ، ار  نآ  بیطخ  دسیون : یم  هدرک و  دای  بلاطملا  ینسا  زا  رد ص 6  زین  نالحد  ینیز  دیسار  شرازگ  نیا 

هدروآ یناهفـصا  جرفلاوبا  هار  زا  ار  نآ  زین  رگید  يدانـسا  اب  هدروآ و  ار  نآ  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  قیرط  زا  هجحلا  باـتک  زا  ص 26 
هک ما  هدازردارب  دـیوگ  یم  ض )  ) بلاطوبا مدینـش  تفگ  هک  هدروآ  یفقث  هورع  نابززا  زین  بلطلا  هیاـهن  رد  یلبنح  میهاربا  خیـش  تسا و 

نتخاس راوتسا  هب  تسا  هداتـسرف  ار  وا  شراگدرورپ  هک  داد  ربخ  ارم  تسا  وگتـسار  رایـسب  هک  دنگوس  ادخب  تسا و  راکتـسرد  وگتـسار و 
ینیبن باذع  ات  زرومرفک  يرب  يزور  ات  شاب  رازگساپس  هتفگ : مه  تاکز و  نداد  زامن و  نتشاد  اپرب  و  ناشیوخ ، نایم  دنویپ 
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دنا هدرک  شرازگ  وا  زا  شناسک  نادناخ و  هچنآ 

هراشا

ناینس نابز  زا  طقف 
هب تسا  دنلب  یئاوآ  هدیـسر  ناشیا  زاهنیمز  نیا  رد  هک  ینخـس  ره  میرگنب و  ار  بلاطوبا  ناگداز  بلطملا و  دبع  نادـنزرف  نایمـشاه و  رگا 
زا تسا ، هدوب  ص )  ) وا توعد  هب  نداهن  ندرگ  شا  هزیگنا  هدروآ  ماجنا  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  يرایرد  وا  هچنآ  هک  نیا  وا و  راوتـسا  نامیا 

هدیقع هب  دسیون  یم  لوصالا  عماج  رد  ریثا  نبا  دنـسانش  یم  نارگید  زا  رتهب  هتـشذگ  نآ  رد  هک  ار  یئاهدادیور  هناخ  کی  لها  مه  یئوس 
نایاپ .  بلاطوبا  سابع و  وهزمح  رگم  تفرگن  یناملسم  ص )  ) ربمایپياهومع زا  سک  چیه  ع )  ) تیبلها

، رتراکشآ هچ  ره  هتشادرب و  داقتعا  نیا  یئوگزاب  هب  زاوآ  ناشاه  لسن  همه  نایم  وناراگزور  همه  رد  شیوخ و  يورین  همه  اب  ناشیا  يرآ 
رعش : دنا .  هدرمش  دودرم  دنا  هدومن  تفلاخم  ناشیا  اب  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یناسک  نخس 

دیرامش تسار  ار  نآ  دیوگ  ینخس  ماذح  نوچ  " 
 " هتفگ .  ماذح  هک  تسا  نامه  نخس  هک 

یخربسار رد  بلطملا و  دبع  نب  سابع  اهنآ  زایخرب  سار  رد  هک  رایـسب  دانـسا  اب  دـسیون  یم   3 دوخ 312 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبانبا   1
نیا هللا و  لوـسر  دـمحم  هللاـالاهلاال  تفگ  هک  نآ  زا  سپ  رگم  درمن  بلاـطوبا  هـک  هدـش  شرازگ  دراد  رارق  هفاـحق  یبا  نـب  رکبوـبا  رگید 

ع)  ) یلع زا  مه  دینـشب و  ار  نآ  ساـبع  شردارب  هک  دـنار  ناـبز  رب  هتـسهآ  ینخـس  گرم  ماـگنه  رد  بلاـطوبا  هک  تسا  فورعم  شرازگ 
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تفگ هک  هدشتیاور 

هحفص 319 ] ] 

تخاس .  دونشخ  نتشیوخ  زا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  زا  سپ  رگم  درمن  بلاطوبا  یتسار  هب 
هملک نآ -  ومع  تفگ  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  دش  تخـس  بلاطوبا  يرامیب  نوچ  هکدـنا  هدروآ  سابع  نبا  نابز  زا  ینارعـش  وادـفلاوبا  و 

میب رگا  ما  هدازردارب  تفگ  وا  هب  بلاطوبا  مرامشب  اور  ار  وت  زا  تعافش  تمایق ، زور  رد  ات  وگب  ار  ربمایپ -  تلاسر  هب  دیحوت و  هب  یهاوگ 
کیدزن بلاطوبا  گرم  نوچ  یلو  متفگ  یم  ار  نآ  هتبلا  ما  هتفگ  ار  نآ  گرم  سرت  زا  نم  دنرب  نامگ  شیرق  هک  دوبن  نیا  زا  مانـشد و  زا 

هب هک  يا  هملک  دنگوس  ادخ  هب  ما  هدازردارب  تفگ  دینش و  ار  وا  نخس  داد و  ار  دوخ  شوگ  سابع  شنابل و  نداد  ناکت  هب  درک  زاغآ  دش 
دومن  هار  ار  وت  هک  ار  يادخ  شیاتس  ومع  يا  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  ار  نآ  یتسار  هب  دیوگب  يداد  روتسد  وا 

ماما لوق  زا  دـیحوتلا  هرهوج  حرـش  رب  دوخ  حرـش  رد  یمیحـس  خیـش  دـسیون : یم   - 1 یبلح 94 /  هریـس  رد  نالحد  ینیز  دـمحا  دیـس  و 
هدش تباث  تافشاکم  نابحاصزا  یخرب  دزن  سابع -  ثیدح  ینعی  الاب -  ثیدح  یتسرد  هک  تسا  هدرک  لقن  یتعامجو  یکبس  ینارعش و 

تسا . تسرد  يا  هدیقع  ناشیا  دزن  وا  ندوب  ناملسم  و 
، گرم ماگنه  رد  هکتشاد  يا  هتـسیاب  زاین  هچ  بلاطوبا  هنرگو  میدروآ  هورگ  نیا  اب  يزاسمه  يارب  اهنت  ار  ثیدـح  نیا  ام  دـیوگ : ینیما 
و شیوخ -  رثن  رعش و  رد  نآ -  موهفمهب  نداد  زاوآ  اب  دوب  هتخاس  راوتـسا  اردوخ  ياهبنارگ  یگدنز  هک  دنارب  نابز  رب  ار  يا  هملک  ود  نآ 

یگدنز زا  مد  نیرخآ  ات  شیوخ  رب  اه  میب  ساره و  نتخاسراومه  اب  و  نآ ، هدننک  راکـشآ  زا  عافد  اب  و  نآ ، نتفریذـپ  هب  مدرم  ندـناوخهب 
نابز رب  هزات  ون و  زیچ  ود  نوچمه  ار  هملک  ود  نیا  هک  تشاد  ياهتـسیاب  زاـین  هچ  بلاـطوبا  رگید  اـه  نیا  همه  اـب  نآ ؟ زا  يرادـساپ  يارب 

نتفگ اب  ات  دوب  هارمگ  یک  دوب و  رفاک  یک  وا  دنارب ؟
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هاوخلد یهاوگ  نیمه  زا  يا  هنوگ  دوخ  میدروآ  وا  ناـبز  زا  رد ص 254  هک  ار  ینخـس  رگم  دـتفا ؟ نید  هار  هب  درآ و  نامیا  هملک  ود  نآ 
دیوگ : یم  هک  تسین 

دمحم ، هک  دننادب  مدرم  ناکین 
تسا  میرم  نبحیسم  یسوم و  رایتسد 

دندروآ ناشیا  هچنآ  دننام  دروآ  یشیک  ام  يارب  زین  وا 
دنراد یم  زاب  اه  يدب  زا  دننک و  یم  یئامنهار  ادخ  نامرف  هب  ار  ام  ناشیا  همه  سپ 

وا هک  دیناوخ  یم  دوخ  باتک  رد  امش  هتبلا 
تسین .  ینادان  رس  زا  وا  نخس  دراد و  نیتسار  يراتفگ 

تشذگ : رد ص256  هک  وا  نخس  زین  و 
دنا هتفرگ  شیوخ  یتسه  ياورنامرف  دنراد و  تسود  ار  واناگدنب  تسا  راکتسرد 

دراد یگریچ  اهرهم  همه  رب  هک  يراگدرورپ  رهم  اب  مه  نآ  و 
یم  یحو  وا  هب  شراگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  يربمایپ  وا 
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دیزگ دهاوخ  نادندب  بل  ینامیشپ ، زا  تفریذپن  ار  ینخس  نینچ  هک  ره  و 
تشذگ : رد ص 256 هک  وا  نخس  زین  و 

میاهتخانش  یسوم  نوچمه  يربمایپ  ار  دمحم  ام  هک  دیناد  یمن  رگم 
تسا  هتفر  وا  دای  اه  همان  نیتسخنرد  هک 
تشذگ : رد ص 259  هک  وا  نخس  زین  و 

دناوخ یم  تسار  هار  هب  ار  مدرم  هدمآ  هک  يربمایپ  رب  متس  زا  مه  و 
تسا  هدمآ  شرع  راگدرورپ  دزن  زا  هک  اهبنارگ  ینامرف  زا  يوریپ  هب  و 

تشذگ : رد ص260  هک  وا  نخس  زین  و 
نک لابند  ار  دوخ  راک  اراکشآ  يراوخ ، هنوگچیه  یب 

داب نشور  تا  هدید  رادشوخ و  لد  و 
ینم هاوکین  وت  هک  متسناد  نیدناوخ و  تسارهار  هب  ارم 

هحفص 321 ] ] 

يا  هدوب  راکتسرد  نیما و  دوخ  یتساخرب و  توعد  هب  وت  هک  هتبلا  و 
شیک  ما  هتسناد  نم  یتسار  هب  و 

تسا  ناگدیرفآ  ياه  شیک  نیرتهب  زا 
تشذگ : رد ص 262  هک  وا  نخس  زین  و 

دیورگب تفگش  یباتکهب  ای 
تسا هدمآ  دورف  سنوی  ای  یسوم  نوچمه  يربمایپ  رب  هک 

تشذگ : رد ص 265  هک  وا  نخس  زین  و 
مداد  يرای  يریشمش  اب  ار  اورنامرف -  يادخ  ربمایپ  نامه  ربمایپ -  نم ،

دیشخرد یم  اه  شخرذآ  نوچمه  هک 
زوسلد يرادساپ  دننام 

منک یم  يرادساپ  ینابیتشپ و  ادخ  هتخیگنارب  زا 
تشذگ : رد ص 270  هک  وانخس  زین  و 

دشاب نابیتشپ  ار  وا  شیوخ  يرای  اب  ناگدنب  راگدرورپ  سپ 
تسین . هار  نآ ، تقیقح  موب  زرم و  رد  ار  لطاب  هک  دزاس  راکشآ  ار  یشیک  و 

تشذگ : رد ص 297  هک  وا  نخس  زین  و 
دشاب ، هتشاد  کین  رهوگ  هک  منادنزرف  زا  سکچیه  هن  نم و  هن  ادخ  هب 

دیشک دهاوخن  هدیشکن و  ربمایپ  زا  تسد 
مینک یم  يرای  ار  وا  ربمایپ ، نیاو  میئام 

مینز  یم  وا  درگ  زا  اه  هزین  رس  اب  ار  نانمشد  و 
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تشذگ : رد ص 279  هک  وا  نخس  زین  و 
دیشکبار ؟ ربمایپ  دمحم  دیهاوخ  یم  ایآ 

دیا هدش  صوصخم  یگدنخرفان  رد  دوخ  ياهرفیک  يزارد  ینوزف و  اب  امش 
تشذگ : رد ص 298  هک  وا  نخس  زین  و 
شاب  ابیکش  دمحا  شیک  رب  یلعیوبا  يا 

هحفص 322 ] ] 

یسر يزوریپ  هب  یئابیکش  اب  ات  شاب  نآ ) هدننک  راکشآ  ای   ) شیک يارب  يا  هنومن  و 
تسا هدروآ  ار  قح  شراگدرورپ ، دزن  زا  هک  ار  سکنآ 

شابم رفاک  هزمح  شاب ، نابیتشپ  رادساپ و  هدارا ، اب  یتسار و  هب 
ياهدروآ نامیا  وت  یئوگب  هک  موش  یم  نامداش  نم  یتسار  هب  هک 

نک يرای  ار  ادخ  لوسر  ادخ ، هار  رد  سپ 
تسا : هدرک  شرازگ  یناهفصاجرفلاوبا  هک  وا  نخس  زین  و 

تسا .  رگوداج  دمحا  هک  دنرادنپ  یم  شیرق 
دنزات ، یم  هبعک  يوس  هب  يور  نابوک  ياپ  هک  ینارتش  راگدرورپ  هب  دنگوس 

دنیوگ یم  غورد  نانیا 
متخانش یمیئوگتسار  هب  ار  وا  هشیمه  نم 

تسا  نیما  ظوفحم ، ياه  ياج  اه و  تمح  رح  رب  مه  اه ، یئاراد  همه  اه و  تمینغ  اه و  هعیدو  رب  مه  وا ، و 
حوتفلاوباریسفت 212 رد  هچنانچ  هدش و  شرازگ  یناهفصا  جرفلاوبا  قیرط  زا  هدمآ  هجحلا  باتک  زا  رد ص 72  هچنانچ  هک  وا  نخس  زین  و 

ریرج : نب  دمحم  نب  نسح  قیرط  زا  هدمآ   4 / 
دنرب ، یم  رس  هب  يدنمجرا  رد  هک  ناینانک  زا  یناسک  هب 

يوگبناراکشهد : اه و  يدنلب  رس  ناگدنراد  هب  مه  و 
دمآ . امش  دزن  هب  يا  هتخیگنارب  اورنامرف ، دنوادخ  دزن  زا  یتسار  هب 

دیدرگ . اریذپ  هتسیاش  ياهراک  اب  ار  وا  سپ 
تسا وانت  رب  يا  هماج  دنوادخ  دزن  زا  هک  دیهديرای  ار  دمحا  و 

دوش هریچ  نآ  رب  دناوت  یمن  سک  چیه  هک 
تسا : هدمآ   3 دیدحلا 315 / یبا  نبا  حرش  رد  هک  شراعشا  نایم  رد  وا  نخس  زین  و 

هحفص 323 ] ] 

تسا دمحا  نایمشاه  نیرتهب  سپ  " 
ترتف "  نارودرد  تسا  ادخ  لوسر  هک 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2856 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  یناسک  دـندیناسر و  یم  همه  شوگ  هب  لهد  زاس و  اب  دیـسر  یم  زین  اه  شرازگ  نیا  کـی  دـص  هباحـص ، زا  یکی  هراـبرد  رگا  هک 
يدـیلپ كرچ و  زا  رپ  بآ  ره  نماد  نب  تسد  دوخ  گشم  ندرک  رپ  يارب  دـندافتا و  یئوگفازگ  هب  هباحـص  زا  یخرب  هرابرد  بقانم  نتفاب 

تخـس ناشیا  رب  اه  نیمه  هک  مینیب  یم  یلو  دـندرکیم  رک  انرک  قوب و  زا  ار  اـه  شوگ  هتبلا  اـهرازفا ، تسد  نینچ  نتـشاد  اـب  دـنوش ، یم 
نم ارچ ؟ دشاب و  هدناسر  همه  شوگب  دنلب  زاوآ  گناب و  هب  ار  نانخس  نیا  زا  هنوگ  نارازه  دنچ  ره  دنبایردار  بلاطوبا  یناملسم  هک  تسا 

مناد . یمن 
زا ار  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  تفگ  هک  تسا  هدروآ  یلع  نابز  زا  وا  عفار و  یبا  نب  هللا  دیبع  نابززا   1 دوخ 105 /  تاقبط  رد  دعس  نبا   2

يامن ناهنپ  كاخ  رد  نک و  نفک  هد و  لسغ  ار  وا  ورب  تفگ  سپس  تسیرگب و  متخاس  هاگآ  بلاطوبا  گرم 
درآ .  تمحر  يو  رب  دزرمایب و  ار  وا  ادخ 

خلا هد  لسغ  ار  وا  ورب  تفگ  سپس  تسیرگب و  یتخسهب  سپ  تسا : هدمآ  يدقاو  ترابع  رد  و 
 - هوبنلا طبـس  هوبنلالئالد -  رد  یقهیب  هنوگ  نیمه  هب  هدروآ -  رکاسع  نبا  تسا  هدمآ  بلاطملاینسا ص 21  رد  هچنانچ  ار  الاب  شرازگ 

ینیز دیس  1 و  هریس 373 /  رد  یبلح  3و  دوخ 314 /  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هدرک و  دای  ار  نآ  هرکذت  زا  رد ص 6  زین  يزوج  نبا  طبس 
يو بلاطملا ص 35 ینـسا  لقن  هب  هک  بلاـطوبا  هاـجن  رد  یجنزرب  مه  1 و  هدـش 90 /  پاچ  یبلح  هیـشاح  رد  هک  دوخ  هریـس  رد  نالحد 

يرواد زین  هناگادج 

هحفص 324 ] ] 

دـنا و هدرک  شرازگ  ار  نآ  زین  همیزخ  نبا  دوراج و  نبا  دواد و  وبا  هک  تسا  ریخا  باتک  نیمه  رد  هدروآ و  نآ  ندوب  حیحـص  ردار  دوخ 
زا زین  وا  رب  شندرکن  زامن  داتفین و  هار  شا  هزانج  یپ  رد  هک  دوب  شیرقنادرخیب  دـنزگ  زا  زیهرپ  يارب  اهنت  ص )  ) ربمایپ هک : تسا  اـجنامه 

دوب .  هدشن  بجاو  تیم  زامن  اهزور  نآ  هک  دوب  نیا 
دیـسر و يربمایپ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تشذگرد  ینآ  زا  سپ  لاس  هد  لاوش و  همین  رد  بلاطوبا  هک  تسا  هدیـسر  وا  زج  یملـسا و  زا 

تخـس یهودنا  زا  هتـشابنا  شیوخ  يومع  يو و  متام  رد  ص )  ) ادخ لوسر  لد  تشذگرد و  وا  زا  سپ  زور  جـنپ  هام و  کی  زین  هجیدـخ 
دندیمان . هودنا  لاس  ار  لاس  نآ  هک  یئاج  ات  دش 

یبلح هیشاح  رد  نالحد  ینیز  هریـس  ، 1 یبلح 373 /  هریس  ، 3 ریثک 134 /  نبا  خـیرات  يزیرقم 27 ، زا  عاـتما  ، 1 دعـس 106 /  نبا  تاقبط 
بلاطملا ص 11  ینسا  ، 1  / 291

وا دسیون  یم   - 1  / 120 دوخ -  خیرات  رد  ادفلاوبا  هتسناد و  لاوش  همین  رد  يدید  هکنانچ  ار  بلاطوبا  تشذگرد  دعـس  نبا  هجوت : نایاش 
رد يزیرقم  وهدادتبـسن  هدربن  مان  هک  یخرب  هب  لاوش ، رد  ار  وا  تافو  هب  داـقتعا   1 بهاوم 71 /  رد  ینالطـسق  تشذگرد و  لاوش  هام  رد 
یم  1 بهاوم 291 /  حرـش  رد  یناـقرز  تشذـگرد و  لاوش -  همین  رد  یخرب  هتفگ  هب  و  هدـعقیذ -  زاـغآ  رد  وادـسیون  یم  ص 27  عاتما 

ربمایپ یگلاس  زاغآ 50  رد  دسیون : یم  باعیتسا  رد  تشذگرد و  تثعب  زا   10 لاس ناضمر  رد 18  هرد  زا  نایمشاه  جورخ  زا  سپ  دسیون :
سپ ا هام  شش  دندش و  جراخ  هرد  زا 

 . دوش یم  هدید  زین  هعیش  ياه  شراگن  رد  ینخس  دنچ  نیا  و  نایاپ .  تسا .  هدوب  بجر  هام  رد  وا  تافو  سپ  تشذگ  رد  بلاطوبا  نآ ، ز 
دنوـیپ اـب  تشاداـپ  وـمع  يا  تفگ : تشگرب  بلاـطوبا  هزاـنج  رـس  زا  ص )  ) ربماـیپ نوـچ  هک  تسا  هدرک  شرازگ  ساـبع  نبا  زا  یقهیب   3

تشگ یم  رب  بلاطوبا  هزانج  رس  زا  ربمایپ  نوچ  بیطخشرازگ : ترابع  هب  و  يریگب .  وکین  یئازس  داب و  يدنواشیوخ 
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هحفص 325 ] ] 

دهد .  وکین  يازس  ار  وت  ادخ  داب و  يدنواشیوخ  دنویپ  نامه  اب  تشاداپ  ومع  يا  تفگ :
میهاربا خیـش  زا  بلطلا  هیاهن  طبـس ص 6 ، هرکذت  ، 3 ریثک 125 /  نبا  خـیرات  ، 13 يدادـغب 196 /  بیطخ  خـیرات  یقهیب ، زا  هوبنلا  لئالد 

ینغم ص136 .  دهاوش  حرش  ، 4 هباصا 116 /  مینک -  یم  لقن  اجنآ  زا  فئارط ص 86  تطاسو  هب  هتبلا  یفنح - 
دمآ و نارگ  یسب  وا  لد  رب  شرازگ  نیا  تشذگرد  بلاطوبا  هک  دنتفگ  ار  ادخ  لوسر  نوچ   2 دسیون 26 /  یم  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  و 

ومع تفگ "  دیـشک و  تسد  ار  وا  یناشیپ  زا  پچ  تمـس  راب  تسار و 3  تمس  راب  راهچ  دمآ و  نورد  هب  سپـس  دش  تخـس  وا  یبات  یب 
يولج رد  سپ  دهد "  وکین  شاداپ  ار  وت  نم  يوس  زا  ادـخ  داد  يرای  ار  یلاسگرزب  يدومن و  یتسرپرـس  ار  یمیتی  يدرورپبار و  یکدوک 

يریگب .  وکین  یئازس  داب و  يدنواشیوخ  دنویپ  نامه  اب  تشاداپ  تفگ  یم  دروخ و  یمخرچ  نآ  نوماریپ  هداتفا  هار  هب  شتوبات 
نم تفگ  دبایب  يا  هرهب  بلاطوبا  هک  يراد  دیما  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ  سابع  هک  دنا  هدروآ  ثراح  نبهللا  دـبع  نب  قاحـسا  نابز  زا   4

مراد  دیما  وا ) يارب   ) ار یئوکین  ره  مراگدرورپ  زا 
حاحص رد  هدربمان  نارگ  وگزاب  زا  قثوم و  نآ  نایجنایم  همه  هک  هدروآ  حیحـص  يدنـس  اب   1 تاقبط 106 /  رد  دعـس  نبا  ار  الاب  شرازگ 

هللا .  دبع  نب  قاحسا  یئانب و  تباث  هملس و  نب  دامح  ملسم ، نب  نافع  زا  دنا  ترابع  دنا و 
يرونید میهاربا  خیش  یفنح  هیقف  فئارط ص 68 ، هتـشون  هب  هدرک و  شرازگ  ار  نآ  زین  رکاـسع  نبا   1 يربکلا 87 /  صیاصخلا  هتشون  هب 

نبا زا  لقن  هب  هنملا ص 7  میظعتلا و  رد  یطویـس  3 و  دوخ 311 /  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زین  هدرک و  شرازگبلطلا  هیاـهن  رد  ار  نآ 
دنا .  هدروآار  نآ  دعس 

هحفص 326 ] ] 

هن هک  میدمآ  وت  دزن  هب  یلاح  رد  ادخلوسر  يا  تفگ  دش و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  ییبارعا  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا   5
دنار : نابز  رب  ار  اه  هدورس  نیا  سپس  دشاب  هدروخ  تشاچ  هک  یکدوک  چیه  هن  دلانب و  ات  میراد  ياهدنام  رتش  چیه  یتح 

دمآ یم  نوخ  شا  هنیس  زا  مرتخد  هک  میدمآ  وت  دزن  یلاح  رد  " 
تخادرپ یمن  وا  هب  شیوخ  یناشیرپ  زا  راوخریش  كدوک  ردام  و 

دنکفیب دوخ  تسد  ود  اب  یناوتان  یگنسرگ و  يراوخ و  زا  ار  كدوک  و 
دیسر یمن  يدیفس  هایس و  چیه  هب  شتسد  هک  ارچ 

تسین  ام  دزن  زیچ  چیه  دنروخ  یم  مدرم  هچنآ  زا 
تسپ زهلع  لظنح و  رگم 

يوس ت هب  نتخیرگ  رگم  تسا  هدنامن  یهار  چیه  ار  ام 
"؟ دنزیرگب دنناوت  یم  اجک  هب  ناربمایپ  ناتسآ  زج  مدرم  رگم  و 

ار یلاعت  يادـخ  دـش و  ربنم  زارف  رب  اـت  تساـخرب  دیـشک  یم  نیمز  رب  شا  هماـج  نماد  ینارگن ، زا  هک  یلاـح  رد  ادـخ و ص ) لوسر  سپ 
زاب درابب و  ناگمه  رب  هک  نک  باریـس  هدـنر  اب  هتـسویپ  هدـنهد و  هانپ  یناراب  اب  ار  ام  ایادـخ  راـب  تفگ : هاـگنآ  وتفگ  اـنث  وا  رب  دوتـسب و 
نیا هب  هک  يزاس ، هدـنز  نآ  ندوب  هدرم  زا  سپ  ار  نیمز  وینادرگ  ریـش  زا  رپ  ار  ناروناج  ناتـسپ  ینایورب و  نآ  اب  ار  اـه  هتـشک  اـت  دتـسیان 

یم  نوریب  هنوگ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2858 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر يا  دنتفگ  دـندمآ و  نانک  نویـش  ماوع  مدرم  دـندروخرب و  رگیدـکی  هب  نامـسآ  رد  اه  شخرذآ  هک  دوب  هدـیمان  نایاپ  هب  اعد  زونه 
زا ياهدرپ  نوچمه  ربا  سپ  ام  دوخ  رب  هن  رابب  ام  رهـش  نوماریپ  رب  ار  نآ  ایادخ ) ) تفگ دنک  قرغ  ار  ام  ناراب ، يرایـسب  هکمیراد  میب  ادـخ 
داب بلاطوبا  رب  دنوادخ  زا  رایسب  یئوکین  تفگ  دش و  نایامنشیاه  نادند  ات  دیدنخب  ص )  ) ادخ لوسر  دیدرگ و  فرطرب  هنیدم  نامـسآ 

هک

هحفص 327 ] ] 

تفگ دراد  یمارگ  ار  شیور  ادخ  هک  بلاطیبا  نب  یلع  دناوخب  ام  يارب  ار  وا  رعـش  تسیک  دش  یم  نشور  شمـشچ  دوب  هدنز  نونکا  رگا 
دیوگ : هک  تسا  رعش  نامه  تدوصقم  ایوگ  ادخ  لوسر  يا 
دنهاوخ یم  ناراب  ربا  زا  شیوربآ  یگدنخرف  هب  هک  یئور  دیپس  " 

" نانز هویب  نابهاگن  تسا و  ناگدرم  ردپ  هانپ 
يدرم سپس  تساوخ  یم  شزرمآ  بلاطوبا  يارب  ربنم  رـس  رب  نانچمه  ادخ  لوسر  دناوخرب و  ار  يو  هدیـصق  زا  یتایباوا  سپ  يرآ  تفگ 

دورس : نینچ  تساخرب و  ناینانک  زا 
نارازگساپس نابز  زا  تسا  وت  يارب  ار و  وت  شیاتس  " 

میدش باریس  ناراب  زا  ربمایپ ، يوربآ  هب  هک 
درک یئاعد  ار  دوخراگدرورپ  دنوادخ  وا 

وا  تمحر  هب  ار  دوخ  هدیداعد  نآ  اب  هارمه  هک 
دشاب مزال  رداچ  ندنکفا  يارب  هک  یتاظحل  تشذگ  زا  رتدوز  هاگنآ  و 

دیرابورف دیراورم  نوچمهناباتش  هک  میدید  ارناراب  ياه  هکچ 
دندمآ ششوج  هب  اه  لیسم  دندیراب و  رت  تخس  هچ  ره  اهربا 

دیناهرب یبآ  یب  زا  ار  نایرضم  دنلب  قطانم  ( ) اه نآ  هلیسوب  دنوادخ  و 
دیوگ بلاطوبا  شیومع  هک  نانچ  ربمایپ ، سپ 

تسا هرهچ  ناشخرد  یئور  دیپس 
دراد یم  شزیر  هب  ار  اهربا  دنوادخ  وا  يوربآ  هب  هک 

 . " تسا شرازگ  نامه  ینورب  هرهچ  یندینش و  نامه  یندید  نیا  و 

هحفص 328 ] ] 

ینامه .  وت  دنکنخس  وکین  يا ، هدنیارس  رگا  تفگ  (ص ) ادخ لوسر 
دهاوش حرش  ، 3 يراقلا 435 /  هدمع  یبلح ، هریس   3 دیدحلا 316 /  یبا  نبا  حرش   1 عیانصلا 283 /  عیادب  يدروام ص 77  زا  هوبنلا  مالعا 

بلاطلاهبلط ص 43 بلاطملا ص 15  ینسا   1 نالحد 87 /  ینیز  هریس  یطویس ص 136  زا  ینغم 
رگا هک  تسا  نآ  هاوگ  داب  بلاطوبا  رب  ادخ  زا  رایسب  یئوکین  هتفگ : ص )  ) ربمایپ هک  نیا  دیوگ : یجنزرب  هدمآ  بلاطملا  ینسا  رد  هچنانچ 

هب هک  تسا  ص )  ) ربمایپ یهاوگ  نیا  دیدرگ و  یم  نشور  شمشچ  دش و  یم  داش  دهاوخ  یم  ناراب  ادخ  زا  ربنم  رـس  رب  ربمایپ  دید  یم  وا 
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نیا دیدرگ و  یم  نشور  شمـشچ  دش و  یم  داش  ص )  ) ربمایپ ياه  هتفگ  زا  وا  هک  دـناسر  یم  هداد و  يو  گرم  زا  سپ  بلاطوبا و  دوس 
 . تشاد شتالامک  هب  هک  یتفرعم  وا و  توبن  ندرمـش  تسار  زا  دوب  تراـبع  نآ  ودرک  یم  ینیگنـس  يو  لد  رد  هک  يزار  يارب  رگم  دوبن 

نایاپ
ار داب ] بلاطوبا  رب  ادخ  زارایسب  یئوکین   ] زارف هدروآ و  تسا  ص )  ) ربمایپ نتـساوخ  ناراب  هرابرد  هک  ار  ثیدح  نیا  یهورگ  دیوگ : ینیما 

لفاغ دیابن  نآ  نتفایرد  زا  هک  دنا  هتـشاد  یتساوخ  فده و  هچ  دـنا  هدز  هک  يدربتـسد  نیا  رد  هک  یناد  یم  نم  زا  رتهب  وت  دـنا و  هتخادـنا 
میشاب . 

ياپ ردـب ، زور  رد  نوچ  هک  دـنا  هدروآ  اه  همان  راکیپ  اـه و  هماـن  تشذگرـس  رد  دـسیون : یم   3 دوخ 316 /  حرـش  رددـیدحلا  یبا  نبا   6
ار يو  هتفاتـش و  يو  کمک  هب  هزمح  یلع و  دش ، عطق  دروخ  هبیـش  ای  هعیبر  نب  هبتع  تسد  هبهک  یمخز  اب  بلطم  نب  ثراح  نب  هدـیبعوبا 
دندرب و جدوه  يوس  هب  هتـشادرب  هاگدربن  زا  ار  شیوخ  هارمه  رای  دش و  هتـشک  ات  دندز  ار  هبتع  شیوخ  ریـشمش  ابو  دندیناهر  وا  گنچ  زا 

ص)  ) ادخ لوسر  ربارب  رد 

هحفص 329 ] ] 

اجنآ هتفگ  تسار  هک  تفای  یم  رد  دوب  هدـنز  بلاـطوبا  رگا  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  دوب و  ناور  شیاـپ  ناوختـسا  زغم  هکیلاـح  رد  دـنداهن 
هتفگهک :

مینک ، یم  اهر  ار  دمحم  ام  هک  دیا  هتشادنپ  غورد  ادخ  هناخ  هب  دنگوس  " 
تخادرپ میهاوخن  يزادناریت  ینارپ و  هزین  هب  وا  زا  يرادساپ  هار  رد  و 

میتفا كاخ  هب  وا  نوماریپ  رد  دوخ  هک  هاگنآات  میئامن  یم  يرای  ار  وا  هکلب 
 " میراپس یشومارف  هب  ار  دوخ  نادنزرف  نارسمه و  و 

تساوخ .  شزرمآ  ادخ  زا  بلاطوبا  وا و  رب  ص )  ) ادخ لوسر  ماگنه  نآ  هک  دنا  هتفگ 
يدنواشیوخ يارب  یکی  مراد  تسود  ار  وت  تهج  ود  زا  نم  دیزی  وبا  يا  تفگ : بلاطیبا  نب  لیقع  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا  هدروآ   7

هدروآ  2 باعیتسا 509 /  رد  رمع  وبا  ار  الاب  شرازگ  تشاد  تسود  ار  وت  بلاطوبا  میومع  مناد  یم  هک  نیا  رطاخ  هب  يرگید  نم و  اـب  تا 
هجهب و   1 سیمخلا 163 /  خــیرات  رد  نـینچمه  دــنا ، هدروآ  ار  نآ  ص 222 -  یبـقعلا -  رئاـخذ  لـقن  هب  زین  یناربـط  يوـغب و  تـسا و 

یم هدروآار و  نآ   3 دوخ 312 /  حرـش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  تفای .  ار  نآ  ناوت  یم  زین  يرماع  ییحی  نیدلا  دامع  زا   1  / 327 لفاحملا
هدروآ و ار  نآ   9 دیاوزلا 273 /  عمجم  رد  زین  یمثیه  دیسر .  ضیفتسم  روهشم و  هبترمب  هتشذگ و  دحاو  ربخ  هبترم  زا  ثیدح  نیا  دسیون 

دنناقثوم .  زا  نآ  شرازگ  نایجنایم  دیوگ 
کی هدـید  رد  یـسک  ندوب  بوبحم  هنرگو  هتـشاد  داـقتعا  شیومع  ندوب  نموم  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  رب  تسا  نیتـسار  یهاوگ  زین  نیا 

هب ص )  ) ادـخ لوسر  هک  مه  ار  نخـس  نیا  و  درادـب ؟ تسود  اربوبحم  دـنزرف  نآ  ص )  ) وا هک  دوش  بجوم  اـت  دراد  یـشزرا  هچ  رفاـک ،
لفاحملا هجهب  رد  يرماع  ماما  هچنانچ  هدوب  يو  ندش  ناملسم  زا  سپ  هتفگ  لیقع 

هحفص 330 ] ] 

ربمایپ دروآ  مالسا  نوچ  دش و  ناملـسم  یمـشاه  بلاطیبانب  لیقع  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دسیون : یم  هدرک و  نایب  ار  بلطم  نیا  اراکـشآ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2860 

http://www.ghaemiyeh.com


نارادتسود دسیون  یم  دسر  یم  هک  ثیدح  نیا  ریسفت  هب  هجهب  حرـش  رد  ینمی  رخـشا  نیدلا  لامجو  دیزی . . .  وبا  يا  تفگ : وا  هب  (ص )
دنرادب .  تسودزین  ار  تسود  تسود  هک  تسا  نانچ  هتسیاش  ار 

مه زاب  هاگنآ  و  میرب -  یم  هانپ  ادخب  يرادنپ  نینچ  زا  هک  دشاب -  هداهننندرگ  ار  ص )  ) ربمایپ نید  بلاطوبا  هک  یئآ  یمن  تفگش  هب  ایآ 
تـسود ار  وا  شردپ  نوچ  درادب  تسود  مه  ار  لیقع  دزاس و  راکـشآ  ار  دوخ  یتسود  زین  شگرم  زا  سپ  درادـب و  تسود  ار  وا  لوسر ،

؟ تسا هتشاد 
هک تشاد  یم  تسود  تخـس  نادـنچ  ار  (ص ) ربماـیپ بلاـطوبا  دـنتفگ : هک  دـنا  هدروآ  نارگید  ساـبع و  نبا  ناـبز  زا  هریغ  میعن و  وبا   8

نوچ دیمرآ و  یمن  وا  رانکرد  زج  يور  نیا  زا  درمـش و  یم  مدقم  دوخ  نادنزرف  رب  ار  وا  تشاد و  یمن  تسود  وا  دننام  ار  دوخ  نادـنزرف 
درب .  یم  نوریب  دوخ  اب  زین  ار  وا  تفر  یم  نوریب 

دنناسر يو  هبار  اه  نآ  دننام  دنتـشادن  دیما  بلاطوبا  یگدنز  رد  هک  دندناسر  وا  هب  یئاهرازآ  نانچ  شیرق  تشذـگرد ، بلاطوبا  نوچ  و 
رب كاخ  هکیلاح  رد  دـمآرد  شا  هناخ  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دیـشاپ  وارـس  رب  كاخ  دروخرب و  يو  هب  شیرق  شابوا  زا  یکی  هک  اـجنآ  اـت 

هیرگ مکرتخد  تفگ  یم  وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  تسیرگ و  یم  تسـش و  یم  وا  زا  ار  كاـخ  هتـساخرب و  شنارتخد  زا  یکی  دوب  شرس 
تشذگرد .  بلاطوبا  ات  دیسرن  نم  هب  يدنیآ  شوخان  دمآ  شیپ  چیه  نایشرق  تسدزا  تشاد ، دهاوخ  هاگن  ار  تردپ  دنوادخ  هک  نکم 

تشذگرد .  بلاطوبا  ات  دندوب  كانمیپ  ناساره و  نم  هب  ندناسر  بیسآ  زا  شیرق  هشیمه  یترابع : رد  و 
تشذگرد .  بلاطوبا  ات  دندوب  ساره  رد  نم  هب  ندناسر  بیسآ  زا  شیرق  هشیمه  یترابع : رد  و 

هحفص 331 ] ] 

يزوج 21 نبا  زا  هوفصلا  ، 3 ریثک 134 و 122 /  نبا  خیرات   2 مکاح 622 /  كردتسم  ، 1 راسع 284 /  نبا  خیرات  ، 2 يربط 229 /  خیرات 
صینغم دهاوش  حرش   7  / 153 يرابلا 154 -  حتف   1 یبلح 375 /  هریس  ، 1 سیمخلا 253 /  خیرات  ، 2 يرـشخمز 213 /  زا  قئافلا  ، 1 / 

بلاطلا ص 54 و4 هبلط  بلاطملا ص 21 و 11 ، ینسا  یقهیب ، زا  لقن  هب  ، 136
تفگ رکبوبا  هب  دندوب  هداتفا  هک  تسیرگن  ناکرـشم  ناگتـشکهب  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  ردـب  زور  رد  هک  دـنا  هدروآ  هللا  دـبع  نابز  زا   9

تسا : بلاطوبا  تیب  نیا  هب  هراشا  دوصقم   ) دوبر رد  ار  ناشکندرگ  ام  ياهریشمش  هک  تسناد  یم  دوب  هدنز  بلاطوبا  رگا 
دیآرد يدج  تروص  هب  منیب  یم  هچنآ  رگا  هک  ادخ  هناخ  هب  دنگوس  دیتفگ و  غورد 

تشگ دهاوخ  انشآ  ناشکندرگ  رکیپ  اب  ام  ياه  غیت 
زاجعالا .  لئالد  زا  لقن  هب  بلاطلا ص 38  هبلط   17 یناغا 28 / 

هب ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  هیوجنف  نبا  ظفاح  قیرط  زا  هتـسویپ  يا  هریجنز  نودب  هیافک  زا  رد ص 68  یجنک  ظفاح   10
اب يراد و  وکین  يا  هنیشیپ  مالسا  رد  وت  اریز  تسین  وتزا  رتراوازس  سکچیه  منیزگرب  ینیـشناج  هب  ار  یـسک  متـساوخ  نم  رگا  تفگ  یلع 

بلاطوبا هک  یئاه  يراتفرگ  اه  نیا  همه  زا  شیپ  تسا و  وت  دزن  همطافنانموم  نانز  رورـس  یتسه و  یببـس  یبسن و  دنواشیوخ  ادخ  لوسر 
هراـبرد وا  زا  سپ  ار  يو  تمدـخ  هک  مقاتـشم  نم  دـش و  نم  دزن  هب  هدـمآ  دورف  نآرق ، هک  یماـگنه  تخاـس ) راومه  دوـخ  رب  نمهار  رد  )

منک .  ناربج  شدنزرف 
یمن روتـسد  ار  ماما  دوخ ، نیـشناج  ص )  ) وا اریز  تسین  راگزاس  بلاطوبا  ندوب  رفاک  اب  ثیداحا  نیا  زا  کی  چیه  نومـضم  دیوگ : ینیما 

دنک و نفک  ار  يرفاک  هک  دهد 
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رد هچنانچ  طقف  هن  دتـسرف و  یمن  تمحر  وا  رب  دهاوخ و  یمن  شزرمآ  شیارب  زین  مینیب  یم  موس  ثیدح  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد ، لسغ 
ناراب ثیدح  رد  هچنانچ  درادن و  دیما  زینار  نآ  زا  یکدنا  هکلب  درادن  وا  هرابرد  ار  وکین  شاداپ  هنوگ  همه  دـیما  مینیب  یم  مراهچ  ثیدـح 

ار لیقع  زین  دهاوخ و  یمن  شزرمآ  وا  يارب  هدمآ  مشش  ثیدحرد  هچنانچ  دهاوخ و  یمن  وا  يارب  رایسبریخ  دنوادخ  زا  مینیب  یم  نتساوخ 
هنوگ نیا  زا  یکی  یتح  ناملـسم  کی  هک  تسا  نآ  زا  عناـم  یـسک  ندوب  رفاـک  اریز  دراد  یمن  تسود  وا  ندـید  ردندوب  بوبحم  رطاـخب 

اراکشآ هک  دشاب  ص )  ) مالسا ربمایپ  شدوخ  ناملـسم ، نآ  هک  دسر  هچ  اه و  نآ  همه  هب  دسر  هچ  دهد -  ماجنا  يو  هرابرد  اراه  شنکاو 
وا لوسر  ادخ و  اب  هک  ار  یناسک  نیـسپزاب ، زورب  ادخ و  هب  ندـیورگ  اب  یهورگ  هک  ینیبن  دـنار : یم  نابز  رب  ار  یمارگ  يادـخ  راتفگ  نیا 

هلداجم -  هروس  دنشاب -  ناشیا  رابت  ای  ناردارب  ای  نارسپ  ای  ناردپ  دنچ  ره  دنریگ  تسود  دنشاب  تفلاخم 
یتروص رد  دینکفا  یتسود  حرط  ناشیا  اب  هک  دیریگن  تسود  ار  دوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  نانموم ، يا  ار : یلاعت  يادخ  راتفگ  نیا  زین  و 

60 هنحتمم هروس  دنزرو .  یم  رفک  هدمآ  امش  يوس  هب  هک  قح  نیا  هب  اه  نآ  هک 
زا یناسک  دیریگم  یتسودب  دنا  هدیزگرب  ناشیا  رب  ار  رفک  رگا  ار  شیوخ  ناردارب  ناردـپ و  نانموم  يا  ار : یلاعت  يادـخ  راتفگ  نیا  زین  و 

هیآ 23  هبوت  هروس   . دننارگمتس ناشدوخ  دننک  یتسود  ناشیا  اب  هک  امش 
هروس دـنتفرگ .  یمن  یتسود  هب  ار  نارفاک  دنتـشاد  نامیا  هدـمآ  دورف  يو  رب  هچنآو  ربمایپ  ادـخب و  رگا  ار : یلاعت  يادـخ  راتفگ  نیا  زین  و 

رگید .  تایآ  زین  هیآ 81 و  هدئام 
هزیکاپ : ینانخس 

يارب دوش  تمایق  زور  نوچ  تفگ  ص)  ) ادخ لوسر  تفگ  هک  تسا  هدروآ  رمع  نب  هللا  دبع  زا  شیوخ  دانسا  هب  دوخ  دئاوف  رد  يزار  ماما 
درک .  مهاوخ  تعافش  متشاد  مالسا  زا  شیپ  هک  يردارب  يارب  بلاطوبا و  میومع  يارب  مردام و  مردپ و 

هک ص 14  افنحلا ، کلاسم  یطویس ص 7 ، زا  هفینملا  جردلا  یبقعلا ص 7 ، رئاخذ 

هحفص 333 ] ] 

ثیدح نیا  شرازگ  قیرط  هدوب ، وا  يریـش  ردارب  ربمایپ  ردارب  هک  هدش  حیرـصت  نآ  رد  دنا و  هدورآ  ار  نآ  نارگید  میعن و  وبا  دسیون : یم 
دوش و یم  يوق  تشاد  رایـسب  قرط  رگا  دشاب  فیعـض  دنچ  ره  ثیدـح ، کی  اریز  تسا  رگید  یخرب  دـیوم  اهنآ  زا  یخرب  تسین و  یکی 

هدرمش  حیحص  ار  نآ  مکاح  هک  تسا  دوعسم  نبا  ثیدح  زین  نآ  قرط  نیرترب 
راهچ هرابرد  هک  هدرک  هدعو  ارم  یتسار  هب  لج  زعيادخ و  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ص )  ) وا زا  دـسیون : یم   2 یبوقعی 26 /  خیرات  رد  و 

( دومن دهاوخ  یکین   - ) متشاد مالسا  زا  شیپ  هک  يردارب  میومع ، مردام ، مردپ ، سک - 
ادخ تفگ : دمآ و  دورف  نم  رب  ع )  ) لیئربج تفگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) یلع زا  دوخدانـسا  اب  هتـسویپ  يا  هریجنز  نودـب  يزوج  نبا 
دوخ مکش  رد  ار  وت  هک  یسک  رب  دروآ و  دورف  دوخ  تشپ  زا  ار  وت  هکیسک  رب  دش  مارح  خزود  شتآ  دیوگ : یم  ودناسر  یم  مالس  ار  وت 

زا ناماد  نآ  هنمآ و  زا  مکـش  نآ  دوب و  هللا  دـبع  زا  تشپ  نآ  درک ، یتسرپرـس  دوخ  رانک  رد  ار  وت  هک  یـسک  رب  درک و  لمح  داد و  ياج 
یطویس ص 25  زا  هنملا  میظعتلا و  دسا  تنب  همطاف  وا ) رسمه   ) بلاطوبا و شیومع 

سک شـش  هرابرد  ار  وت  تعافـش  دنوادخ  تفگ : ارم  لیئربج  تفگ  ص)  ) ادخ لوسر  دـسیون : یم   3 دیدحلا 311 /  یبا  نبا  حرـش  رد  و 
هللا دبع  دروآ -  دورف  دوخ  تشپ  زا  اروت  هک  یسک  و  بهو -  تنب  هنمآ  تشادرب -  داد و  ياج  دوخ  مکش  رد  ار  وت  هک  یسک  دریذپ : یم 
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 - بلطملا دبع   - داد هانپ  دوخ  هناخ  رد  ار  وت  هک  یسک  و  بلاطوبا -   - درک یتسرپرس  دوخ  رانک  رد  ار  وت  هک  یـسک  و  بلطملا -  دبع  نب 
یتشاد .  مالسا  زا  شیپ  راگزور  رد  هک  يردارب  و 

شراوگرزب ردپ  يارب  نانمومریما  هیثرم 
تفگ : بلاطوبا  هیثرم  رد  ع )  ) یلع دسیون  یم  شا  هرکذت  زا  رد ص 6  يزوج  نبا  طبس 

ناگدنهاوخ هانپ  رادهگن  يا  بلاطوبا  " 
اه  یکیرات  غورف  اه و  یلاسکشخ  ناراب  يا  و 

هحفص 334 ] ] 

تسکش مهرد  دندینادرگ  یم  رود  اه  يدب  زا  ار  دوخ  هک  یناسک  میرح  گنن و  مان و  زرم  وت  نتفر  تسد  زا  اب 
داتسرف دورد  وت  ربشخب  تمعن  دنوادخ 

داتسرف وت  رادید  هب  ار  دوخ  تشهب  نابهگن  تراگدرورپ  و 
 . " يدوب اهومع  نیرتهب  زا  كاپ  ربمایپ  يارب  وت  هک 

هتشذگرد دعم  نب  راخف  دیـس  هماخ  هب  هجحلاباتک  زا  رد ص 24  هچنانچ  تفای و  ناوت  بلاـطوبا  ناوید  زا  رد ص 36  ارالاب  ياه  هدورس 
زا مه  بلاطوبا  ءاثر  رد  ریز  ياه  هدورـس  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  مه  و  هدرک .  داـی  ارنآ  زین  حـضوم  یلعوبا  مینیب  یم  لاس 360  هب 

تسا : یلع 
دروآ یم  روش  هب  ار  لد  شا  همغن  اب  بش  نایاپ  رد  هک  مدنام  رادیب  يا  هدنرپ  يارب  " 

تخاس یم  هدنز  نم  لد  رد  ار  هدنوشون  گرزب و  یهودنا  دایو 
هک يراکشهد  هدنشخب و  ناتسدیهت و  هاگهانپ  يا  بلاطوبا 

دوب .  هدش  ماجنا  داد ، یم  يراک  ماجنا  هب  روتسد  نوچ 
دننک یم  ینامداشوا  گرم  هب  هتشادرب  رس  شیرق 

دننامب هنادواج  ناگدنز  زا  کیچیه  هک  مینیب  یمن  و 
هتسارآ ناشیاهدید  رد  ار  نآ  ناشاهدرخ  هک  دنا  هتساوخ  یئاهزیچ 

دزاس یم  نوگنرس  یهارمگ  زا  یهاگترپ  رد  ار  ناشیا  مه  زور  کی  و 
دنشکب دنرمش و  وگغورد  ار  ربمایپ  هک  دنراد  دیما 

- دنتشاد شیپ  زا  ار  میمصت  نیا  و  دنریذپن - ار  شنخس  دندنبب و  غورد  وا  رب  و 
ار  زیت  ياهریشمش  اه و  هزین  رس  هزم  میناشچب  امش  هب  ام  ات  دیتفگ  غورد  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 

ار ام  امش  ای  میربب  نایم  زا  ار  امش  ام  ای 
تسا رتکیدزن  نامدود  حالص  هب  ام  اب  حلص  هک  دینیبب  نانچ  ای 

هحفص 335 ] ] 

داب . دمحم  يادف  هلیبق  سپ  هک  هنرگو 
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دنراد "  رترب  يداینب  ناگدیرفآ  همه  زا  نایمشاه  و 
: " بیترت نیا  هب  تفای  ناوت  دنچ  یئاه  ینوزفا  كدنا و  يرییغت  اب  زین  ع )  ) نانمومریما انالومهب  بوسنم  ناوید  رد  ار  الاب  ياه  هدورس 

دروآ یم  روش  هب  ار  لد  بش  نایاپ  رد  هک  مدنام  رادیب  يا  همغن  يارب 
تخاس یم  هدنز  نم  لد  رد  ار  هدنوشون  گرزب و  یهودنا  دای  و 

رابدرب راکشهد  ناتسدیهت و  هاگهانپ  يا  بلاطوبا ،
دنریگب . ار  نارگید  ياج  یشنکدب  اب  هک  یهورگ  زا  هن  دوب و  مانمگ  نوبز و  هن  هک 

دنام . یهت  يا  هنخر  وت  نتفر  اب  یئاورنامرف  نیشنمه  يا 
ددرگ . یم  شوماخ  نآ  شتآ  هدش و  هتخانش  اور  اه  يزارد  تسد  ای  دننک  یم  رپ  ار  نآ  نایمشاه  ای  هک 

دننک . یم  ینامداش  وا  نتفر  نتسد  زا  اب  شیرق  کنیا 
دنامب . ینادواج  زیچ  چیه  يارب  يا  هدنز  چیه  هک  منیب  یمن  و 
هتسارآ ناش  هدید  رد  ار  نآ  ناشاهدرخ  هک  دنهاوخ  یم  یئاهراک 

دزاس . یم  نوگنرس  یهارمگ  زا  یهاگترپ  رد  ار  نانآ  مه  زور  کی  و 
دنشکب دنرمش و  وگغورد  ار  ربمایپ  هک  دنراد  دیما 

دنریذپن  ار  شنخس  دندنب و  غورد  ارتفا و  وا  رب  و 
دیتفگ  غورد  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 

اه غیت  هنهپ  اه و  هزین  رس  هزم  میناشچب  امش  هب  ام  ات 
؟ یک دوش و  هداد  گنج  ياه  یتخس  اه و  يراوگان  شیامن  ام  يوس  زا  ار و 

میئامنرب رد  نهآ  زا  هتفاب  یئاه  هماج  هک  ماگنهنامه 
تسا  رتکیدزن  حالص  هب  نامدود  يارب  حلص  هک  دینیبب  نانچ  ای  ار  ام  امش  ای  میرب  نایم  زا  ار  امش  ام  ای  هک  نیا  ات 

هحفص 336 ] ] 

داب . دمحم  يادف  هلیبق  سپ  هک  هنرگو 
دنراد رترب  يداینب  ناگدیرفآ  همه  زا  نایمشاه  و 

ینارای .  امش  نایم  رد  ادخ  يوس  زا  وا  يارب  هک  ار  یتسار  و 
دنامب سک  یب  دنوادخ ؛ تسود  هک  ینیبن  و 

هدروآ  ار  دوخ  هرهب  یماهلا  ره  زا  هک  تسا  يربمایپ 
هداهن مان  دمحم  ار  وا  شیوخ  همان  رد  نم  دنوادخ  و 

دنام یم  هتفه  ود  هام  غورف  هب  وا  راسخر  هک  يا  هرهچ  دیپس 
یم .  اراکشآ  شوترپ  هتفر و  رانک  نآ  يور  زا  ربا  هک 

هداهن شلد  رد  ادخ  هک  تسا  یئاه  هدرپس  نامه  راد  تناما 
تسا .  راوتسا  یسب  دشاب  اه  نایم  نآ  رد  ینخس  رگا  و 

داجس ماما  نخس 
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دندیـسرپب بلاطوبا -  نامیا  هنیمزنیا -  رد  ار  ع)  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  دـنا  هدروآ  دـسیون : یم   3 دوخ 312 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
دنک و اهر  رفاک  کی  يرسمه  رد  ار  یناملسم  نز  چیه  هک  نیا  زا  درک  عنم  ار  دوخ  لوسر  یلاعت  يادخ  هک  یتسار  اتفگـش  يا  تفگسپ 

تشذگرد .  وا  دنام  بلاطوبا  يرسمه  رد  نانچمه  هک  تسا  مالسا  رد  ماگشیپ  نانز  نیتسخن  زا  دسا  تنب  همطاف 

رقاب ماما  نخس 

هفک کی  رد  ار  بلاطوبا  نامیارگا  تفگ  سپ  دندیـسرپب  تسا  خزود  شتآ  زا  يا  هنیکبآ  رد  بلاـطوبا  دـنیوگ  مدرم  هک  هراـب  نیا  رد  وا 
رد ع )  ) یلع نانمومریما  هک  دینادیمن  رگم  تفگسپـس  دیبرچ  دـهاوخ  وا  نامیا  هتبلا  رگیدهفک  رد  ار  ناگدـیرفآ  نیا  نامیا  دـنهن و  وزارت 

دومرف شا  همان  تیـصو  رد  زین  سپـس  و  دنرازگب ؟ جح  بلاطوبا  شرـسپ و  هللا و  دبع  يوس  زا  تباین  هب  هک  داد  یم  روتـسد  دوخ  یگدنز 
3 دیدحلا 311 /  یبا  نبا  حرش  دننک ؟ جح  نانآ  يوس  زا  هک 

هحفص 337 ] ] 

قداص ماما  نخس 

دنتشاد ناهنپ  شیوخ  نامیا  فهک  باحصا  هک  ار  یتسار  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدروآ  ع )  ) دمحم نب  رفعج  هللا  دبع  وبا  ماما  زا 
ادخ وداد  یتسرپ  تب  هب  شیامن  تشاد و  ناهن  شیوخ  نامیا  زین  بلاطوبا  داد و  ناشیا  هب  شاداپ  ود  زین  ادخ  ودـنداد  يرفاک  هب  شیامن  و 

داد .  وا  هبشاداپ  ود 
3 دیدحلا 312 /  یبا  نبا  حرش 

ترابع هدروآ و  هتـسویپيا  هریجنز  اب  قداص  ماما  نابز  زا  یفاک  لوصا  زا  رد ص 244  زین  ینیلک  مالـسالا  هقث  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  ینیما 
هب شاداپ  ود  زین  ادخ  دنداد و  یتسرپ  تب  هب  شیامن  دنتـشاد و  ناهن  ار  نامیا  هک  تسا  فهک  باحـصا  لثم  بلاطوبا  لثم  تسا : نینچ  وا 

داد .  ناشیا 
ار زارف  نیا  هدروآ و  یکلام  دـمحا  نب  نیـسح  قیرط  زا  هجحلا  باتکزا  رد ص 17  دعم  نبا  دیـس  دـیدحلا ، یبانبا  ترابع  اب  الاب  شرازگ 

دیسر .  تشهب  هدژم  ار  وا  یلاعت  يادخ  يوس  زا  ات  دشن  نوریب  ایند  زا  بلاطوبا  هک  هدرک : تیاورنوزفا  زین 

اضر ماما  نخس 

زا سپ  سک  ره  تشون : يو  هب  وا  مراد  دیدرت  بلاطوبا  مالـسا  رد  نم  موش  تیادـف  تشون  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  هب  دومحم  نب  نابا 
دقتعم رگا  وت  تشون : نآ  زا  سپ  هیآ و  رخآ  ات  دور . . .  نانموم  هار  هب  زج  دنک و  ربمایپ  تفلاخم  دـش  راکـشآ  وا  يارب  تسار  هار  هک  نآ 

تسا .  شتآ  يوس  هب  تهاگتشگزاب  یشابن  بلاطوبا  نامیا  هب 

نخس نیماجنا 

ناینس نابز  زا  نایکم  رورس  هرابرد 
نیا و  اه .  نآ  همه  هب  دـسر  هچ  تسا  یفاک  ام  روظنم  تابثا  يارب  یئاهنت  هب  دـنامیم  نیرز  ياهدـنب  ندرگ  هب  هک  اهدـنب  نیا  زا  کـی  ره 
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زا ناماما  هک  تسا  یعطق 

هحفص 338 ] ] 

ناـیب يارب  زج  زین  ار  وا  لاـح  زا  اـه  شرازگ  نیا  هک  یتسار  دنتخانـش و  یم  نارگید  زا  رتهب  ار  ناشردـپ  تـالاح  ع )  ) بلاـطوبا نادـنزرف 
هکم رد  نایعفاش  یتفم  هک  ار  یتسار  دنـشاب و  هتـشاد  يرگید  ضرغ  هک  دوبنآ  عنام  ناـنآ  تمـصع  ماـقم  اریز  دـندنارن  ناـبز  رب  تقیقح 

دیوگ : رد ص 33  هک  بلاطملا  ینسا  رد  دسیون  یم  وکین  هچ  همرکم 
سپ هتفرگن  یـشیپ  وا  رب  سک  چیه  هتفرگ  شیپ  بلاطوبا  يراگتـسر  تابثا  رد  یجنزرب  لوسر  نب  دـمحم  دیـس  همالع  هک  یـشور  نیا  رد 

يدنسرخ دنشاب  فاصنا  رویز  هب  هتسارآ  هک  نانموم  زاکی  ره  هتفرگ  شیپ  وا  هک  یشور  نیا  هب  ودهد  وا  هب  ار  اه  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ 
شور رد  هک  يزیچ  یهتنم  میرامشب و  تسس  ای  میراگنا  لطاب  اررابخا  ثیداحا و  صوصن  زا  يزیچ  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  اریز  دنهد  یم 

نوچ و هار  هتفگ و  خساپ  ار  نافلاخم  لاکـشا  هلیـسو  نادـب  هدرک و  شوخ  يا  یناعم  رب  لمح  ار  ثیداحا  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تسا  وا 
رد اریز  هدـنام  رانک  رب  بلاطوبا  ینمـشد  ای  یئوجبیع  هطرو  رد  نداتفا  زا  هتخاس و  نشور  ار  (ص ) ربمایپ مشچ  دوخ  راک  اب  هتـسب و  ار  ارچ 

نانآ رب  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  دـنرازآ  یمار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  نانآ  هتفگ  یلاعت  يادـخ  درازآ و  یم  ار  ص )  ) ربمایپ تروص  نیا  ریغ 
یباذـع ناشیا  رب  دـنرازآ  یم  ار  ادـخ  لوسر  هک  نانآ  یلاـعت : يادـخ  مه  هتخاـس و  هداـمآ  ناـشیا  رب  هدـننک  راوخ  يرفیک  هدرک و  نیرفن 

تسا .  كاندرد 
نب دمحم  همالع  هماخ  هب  رابخالا -  باهش  هب  موسوم  باتک  رب  دوخ  حرش  رد  یشحو  نبا  هب  روهشم  یفنح  یلصوم  نیـسح  نب  دمحا  ماما 
یلع همالع  مه  نایکلام  ناماما  نایم  زا  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  رفک  بلاطوبا  اب  ینمـشد  یتسارب  دـسیون : یم  یفوتم 454 - یعاضق  همالس 

: دسیون یم  دنک  یم  بلاطوبا  زا  دای  نوچ  هک  ءافش  رب  دوخ  هیـشاح  رد  یناسملت  مه  هتفر و  لوق  نیا  رب  اراکـشآ  دوخ  يواتف  رد  يروهجا 
ره سپ  هدرک .  ینابیتشپ  يراـی و  دوخ  رادرک  راـتفگ و  اـب  ار  يو  اریز  دـننک  داـی  ص )  ) ربماـیپ ناـبیتشپ  ناونعب  زجار  وا  هک  تسین  راوازس 

وبا تشک و  دیاب  ار  رفاک  تسا و  رفاک  ص پ   ) ربمایپ هدنهد  رازآ  هدرزآ و  ار  ص )  ) ربمایپ دنک  دای  شوخان  يا  هنوگ  هب  ار  واسک 

هحفص 339 ] ] 

تسا . رفاک  دراد  نمشد  ار  بلاطوبا  هک  ره  هتفگ : رهاط 
يرایسب هک  تسا  نیا  دنک ، یم  دییات  هدروآ  لمع  هب  بلاطوبا  يراگتسر  هنیمز  رد  هک  ار  یجنزرب  همالع  ياه  یسررب  هک  يروما  هلمج  زا 

یبطرق و هلمج : زا  هدرمـش  ناراگتـسرزا  ار  بلاطوبا  دـنا  هدوب  تافـشاکم  بحاص  هک  افرع  ایلوا و  زا  یهوبنا  رگـشهوژپ و  نادنمـشناد  زا 
دنچ ره  میرمش  یم  ادخ  شتسرپ  رد  دوخ  شیک  ار  نآ  ومیراد  هک  تسا  يداقتعا  نیا  دنا : هتفگ  هک  رایـسب  ینامدرم  ینارعـش و  یکبس و 

وا يراگتـسر  هب  داقتعا  رد  همه  نیا  اب  هدومیپ  یجنزرب  هک  یقیرط  زج  هب  تسا  هدوب  یقیرط  اـب  ناـشیا  دزن  رد  هیـضق  نیا  ندـش  تباـث  هک 
اب هژیو  تسا  رت  کیدزن  تمالـس  هب  ناگدـنب  يارب  یلاعت -  دـنوادخ  دزن  وا -  يراگتـسر  رد  نایاوشیپ  نیا  نخـس  دـنا و  ناتـسادمه  همه 

نایاپ هدرک .  هماقا  یجنزرب  همالع  هک  یئاه  ناهرب  لیلد و  نیا  نتشاد 
هتفگ : هک  دهد  يا  هدنیوگ  هب  رایسب  یئوکین  ادخ  دیوگ  وهدروآ  ار  ریز  ياه  هدورس  بلاطملا  ینسا  زا  رد ص 43  نالحد  ینیز  دیس  و 

تسا یمارگ  یمجنا  دیامن و  یم  يور  یتخبکین  هراتس  ای  تسا  دعس  يارس  هک  نک  گنرد  اجنآ  " 
یم يور  اه  غورف  هک  ور  اجنآ  زاب  شیپ  هب  نوجح  زادـنا  مشچ  رد  ( ) يوگزاـب هدـش  یهت  ياـه  هناـشاک  نآ  رد  ارم  یگدادـلد  شرازگ  و 
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دنیامن
ددرگن هریخ  تنامشچ  هک  ياپب  ار  نتشیوخ  و 

دوش یم  هتخیر  نآ  رب  ادخ  يدونشخ  ياهرابگر  هک  يا  هناشاک  یهت 
دیامن یم  هار  نآ -  هدنهد  هزاوآ  هب  ار -  ام  یئامنهار ، ياه  نکفا  غورف  و 

ینامداش رس  زا  اه  يداش  ناتسد  رازه  نونکا  هک  نک  گنرد 
دنک . یموگزاب  ار  ینیشنلد  ون و  یناعم  دوخ  ياه  یگدنناوخ  رد 

هک یئایرد  زا  دیهاوخب  ار  تفگش  یئاه  ناتساد  يرگ  وگزاب 
تسا . زیگنا  لد  یسب  نآ  لد  ياه  هتفهن  تسه و  اجنآ 

اه ، شنم  هک  یسک  ناگدنهاوخ و  راهنز  هدنهد  هانپ  نامیپ ، نابیتشپ 
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دیسرن  يزارفرسهب  يو  دروامه  دش و  یمارگ  وا  زا 
تشادن  زاب  يو  يرای  زا  ار  وا  تداسحزگره ؛  هک  ربمایپ ، يومع 

تفر  دنت  سب  شا  يدونشخ  ندروآ  تسد  هب  رد  دوخ  و 
رد ار  ادخ  ربمایپ  هاگشیپ  یئوراب  نوچمه  هتسویپ 

دوب زوریپ  راک  نیا  رد  درک و  یم  يرادساپ  ناهاوخ  دب  ربارب 
تشاد  شیارب  وکین  شاداپ  هنوگ  همه  دیما  ربمایپ  هک  دوب  سکنامه  وا 

هتفرن .  داب  رب  زگره  زین  يو  ياهوزرآ  هک 
يدرک اه  يرترب  گنهآ  اه  یگنادواج  نایم  رد  هکنآ  يا 

زاس هدروآرب  هتشادرب  زاوآ  نآ  نایب  هب  هک  ار  یئوزرآ  هد و  هانپ  ارهدیسر  هودنا  ادرف 
ینک يرادهگن  ار  وا  ات  هدینادرگ  هژیو  هدیزگرب  ربمایپ  هب  ار  وت  دنوادخ 

یئاتسب ار  وا  یسر و  يدنمجرا  هب  يزارف  ندرگ  نیا  اب  و 
یسر يراگتسرد  هب  هار  نآ  زا  یئامن و  یتسود  هط  ربمایپ  هار  رد  هک  يدش  نآ  رب 

تسا هدنسب  وا  يارب  دسر  هط  یتسود  ار  سک  ره  هک 
یتسیرگن شخرذآ  نوچمه  هک  ار  یتسار  ياه  هناشن  زا  رایسب  هچ 

دیامن یم  نامیا  زا  راشرس  باریس و  ار  لد  دنهاوخ و  یم  غورف  نآ ، زا 
دوب هک  ناگتشذگ  همه  نایم  رد 

يدیسر ؟ شراگدرورپ  ربمایپ و  يرای  زا  وت  هک  اجنآ  هب  دسرب  هک 
يدرک  یتسرپرس  يو  یمیتیرد  ینابرهم  رس  زا  ار  ناگدیرفآ  نیرتهب 

یتخاس وا  يادف  ار  تنارسپ  شیوخ و  ناجماگنهابش  ره  و 
يدش  وا  راک  کمک  دنتساخرب  وا  اب  ینمشد  هب  يو  رابت  هک  هاگنآ 

يدوب راوتسا  یئور  اب  نوچمه  شنانمشد  زواجت  ربارب  رد  و 
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دوب  هتشذگن  يدنوادخ  ریدقت  رد  وا  روهظ  رگا  هک  يداد  يرای  ار  یسک 
دید یمن  زین  ار  یتسه  گنر  زگرهیتیگ 

هحفص 341 ] ] 

یتساخ ياپرب  وا  هاگتسد  هب  ندیشخب  ورین  رد  وت  هک  سک  نآ 
درک دناوتن  يربارب  وا  اب  زیچ  چیه  هک  تسا  سک  نامه 

یتشاد تسود  ار  وا  راسخر  وت  هک  سک  نآ 
تسا وا  تسدریز  رد  وا و  زا  اهزیچ  همه  هک  تسا  یسک  بوبحم 

یسر وت  هب  اه  هرهب  هچ  تصرف  یچراکش  زا  هک  داب  وت  رب  ادخ  زا  رایسب  یئوکین 
یتسیرگن نآياهزادنا  مشچ  زا  ار  اهوزرآ  قرب  ندیهجهک  ماگنه  نامه  زا 

دوش زارد  يرگناوت  يوس  هب  وت  يوس  زا  یتسد  رگا 
دیوگ یم  دمآ  شوخ  اروت  يراگتسر  دهد  یم  امامت  ار  نآ  نیا و  شیاه  شاداپ  هک 

دنک زارد  ناگدنهد  شاداپ  نیرتهب  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  يراکوکین  زا  هنوگ  نیرتهب  يارب  سک  ره 
تفای دهاوخ  دنک  یم  وزرآ  هچنآ  زا  رتالاب 

دشوکب تخبشوخ  کی  ياه  هتساوخ  هار  رد  هک  ره  و 
دسرب شیاهوزرآ  هب  زین  دوخ  هک  تسا  نآ  راوازس 

دیماجنا یتخبشوخ  هب  تیاه  ششوک  شیوخياه  يرگادوس  ردهکنآ  يا 
دندرگ ناور  هک  مهاوخ  یم  نآ  يدادماب  ياهربا  زا  ما و  هدمآ  وت  يارس  هب 

درابب هک  مهاوخ  یم  دیپس  يربا  وکین  وت  زا 
دوش " .  یم  هدیئور  هتشادهاگن و  نآ  یکاپ  ینشور و  اب  وزرآ  ياه  لاهن  هک  مراد  فارتعا  و 

دنا : هتفگهراب  نیا  رد  مه  و  دسیون : یم  رد ص 44  سپس 
دنونش یم  نوچ  دنتفا  یم  هیرگ  هب  اه  لد  هک  ار  یتسار  " 

درک اه  یگتشذگ  دوخ  زا  هچ  تشاد  یم  شتسود  هکنآ  هرابرد  بلاطوبا 
تسه خزود  شتآ  زا  يا  هرهب  ار  وا  هک  دنا  هدش  ناتسادمه  ناگرزب  مه  رگا  سپ 

دنک یم  دهاوخ  هچ  ره  تسادخ و  زا  یتسه  همه  سپ 
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دمآ نایم  هب  یگتسد  دنچ  ياپ  هک  یماگنه  رد  اما 
دهد يدونشخ  نآ  هب  تسرد  درخ  هک  میهن  ماگ  یهار  رد  هک  تسا  نآ  وکین  هدیقع 

دنا هدرمش  نموم  ار  وا  هک  نک  یناسک  زا  يوریپ  سپ 
میراد نانآ  تشادرب  نخس و  هب  مشچ  دوخ  شیک  هب  هتسباو  ياه  هنیمز  نیرتگرزب  رد  هک  دنایهورگ  زا  دوخ  و 
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دنا . هتفر  وکین  یهار  هب  ناشاه  هتساوخ  رد  هک  دنا  ینادرم  رگداد ، و 
دنا . هدیسرن  گرزب  یهاگیاپ  هب  ناشیا  هک  میئوگب  دیابن  و 

دننایک ، یناد  یم  ایآ  رامشم  ناشراوخ 
دنا . هدیدرگ  نآياوشیپ  هک  دنا  نید  ياه  هریگتسد  نانیا  يرآ 

یکبس یطویس و  زا  دنترابع  ناشیا 
دنا . نارادنید  تناید و  زرم  نارادساپ  ابقنرامش ، نوچمه  هک  یهورگ  اب 

ناشیا ینارعش  وتافشاکم  نابحاص  زین  و 
 . " دنناقثوم زا  همه  ینیب  یم  هچنانچ  هک  یمیحس  ویبطرق  هنوگ  نیمه  هب  و 

دنا هداد  يو  هب  وا  ناگتسباو  زا  یناسک  هک  ییاه  تبسن 

هراشا

يور رب  اه و  هاـگیاپ  نیرتـالاب  رد  ار  نآ  هتـشادنيدیدرت و  ع )  ) بلاـطوبا ناـمیا  رد  ناـشیازا  سکچیه  هک  دـنا  ع )  ) تیبلها نایعیـشنانیا 
ناشیا هب  ات  دنا  هدینادرگ  هتفرگ و  تسد  هب  تسد  ناشیا  راکوکین  ناوریپ  وهباحص  راگزور  زا  زین  ار  هدیقع  نیا  دننیب و  یم  نآ  هلپ  نیرترب 

زا هک  ار  يراکشآ  ياه  شرازگ  مه  هراب  نیا  رد  هدیسر و 
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رد ص دیفم  خیش  دنا ، هتفایرد  يراوتـسا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  نانآ  كاپ  ياین  زا  هچنآ  مهو  دنا  هدومن  قیدصت  هدیـسر  ع )  ) ناشیا ناماما 
يادخ هب  همه  هللا  دبع  ات  ریگب  مدآ  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  ناردپ  همه  هک  دـنا  ناتـسادمه  یماما  نایعیـش  دـسیون : یم  تالاقملا  لئاوا  زا   45

هنمآ دوب و  نموم  تشذگرد  نوچ  بلاطوبا  هک  دنناتسادمهزین  و  دسیون ) : یم  هک  اجنآ  ات   ) دنا هدوب  تسرپاتکی  هتـشاد و  نامیا  لج  وزع 
ع)  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  نابز  زا  دسیونیم :  2 نایبتلا 398 /  رد  یسوط  رفعج  وبا  خیش  مه  نایاپ و  ات  دوب  ناتـسرپاتکی  زا  زین  بهو  تنب 

نیا رس  رب  درادن و  يراگزاسان  رس  یسک  دنا و  ناتسادمه  یماما  نایعیش  همه  هنیمز  نیا  رد  دوب و  ناملسم  بلاطوبا  هک  دنا  هدرک  شرازگ 
تسناد . دهاوخ  ار  ناش  يوعد  یتسرد  درگنب  سک  ره  هک  دنراد  زین  عطاق  یئاه  لیلديوعد 

یلیلد یناتسادمه  نیا  دوخ  هدوب و  نموم  بلاطوبا  هک  دنناتسادمه  ربمایپ  تیبلها  دسیون : یم   2  / نایبلا 287 عمجم  رد  یسربط  ام  داتسا  و 
هک هنوگ  نیا  هب  دننز  ودنآ  نماد  هب  گنچ  هداد  روتـسد  ص )  ) ربمایپ هک  دنا  نارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نآ  زا  یکی  ناشیا  نوچ  تسا  عطاق 

هارمگ  زگره  دینز  ودنآ  نماد  رد  تسد  رگا  هدومرف :
ياملع و  ص )  ) ادخ لوسر  تیبلها  هک  تسا  سب  ام  يارب  لیلد  نیمه  ع )  ) بلاطوبا نامیا  تابثا  رد  دسیون : یم  دعم  نباراخف  دیـس  مه  و 

یمن رـس  وا  زا  مه  یئاهراک  همه  نآ  دنچ  ره  دنناوخ  یم  نانموم  زا  ار  وا  ادصکی  همه  دنناتـسادمهوا و  ندرمـش  ناملـسم  رد  ناشیا  هعیش 
دننار و یمن  نابز  رب  ناناملـسم  زج  هک  دمآ  یمن  رد  هب  يو  نابز  زا  مه  ینانخـس  همهنآ  دـنزادرپ و  یمن  نآ  ماجنا  هب  نانموم  زج  هک  دز 

یناتـسادمه نیمه  زاـب  دـهدب  شناـمیا  تیعقاو  یناملـسم و  یتـسرد  رب  یهاوـگ  هک  میتخانـش  یمن  ار  نانخـس  اـهراک و  همه  نآ  مه  رگا 
هجحلا ص 13 باتک  میریگب  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  يا  هناشن  ارنآ  میشاب و  مرگتشپ  نآ  هب  میتسناوت  یم  هک  دوب  یلیلد  تیبلها 

ور تسار  هورگ  هک  نادب  دسیون  یم  نیظعاولا ص 120  هضور  رد  لاتف  خیش  و 
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نیا رب  یلیلد  زین  ناش  یناتسادمه  دندوب .  نموم  بهوتنب  هنمآ  بلطملا و  دبع  نب  هللا  دبع  بلاطوبا و  هک  دنناتسادمه  هدیقع  نیا  رب  هعیش 
تسا .  اعدم 

بلاـطوبا یناملـسم  رب  داـقتعا  ردربماـیپ  نادـناخ  نادنمـشناد  هک  ما  هتفاـی  ناـنچ  نم  دـسیون  یم  فـئارط ص 84  رد  سواـط  نـب  دیـس  و 
زین نادناخ  ناوریپ  دنتخانـش و  یم  ار  بلاطوبا  نطاب  ناگناگیب ، زا  رتهب  نادناخ  نیا  هک  تسین  کش  دسیون  یم  رد ص 87  دنناتسادمه و 

ار دوخ  سکچیه  هدرمش  ناملسم  رد  هک  میدینشنو  میدیدن  دنا و  هتخادرپ  زین  اه  شراگن  هراب  نیا  رد  ناشیا  دنناتسادمه و  هدیقع  نیا  رد 
هک تسا  نیا  میا  هتخانـش  ناشیا  زا  هک  يا  هویـش  اریز  دـنراد  یم  اور  بلاطوبا  ندرمـش  ناملـسم  رد  هک  دـننیبب  یئاه  يریگتخـس  دـنمزاین 

یکچوک هراشا  زج  مه  ربخ  نآ  رد  هکدنچ  ره  دنرامش  یم  ناملسم  ار  يرفاک  ره  دنبایب  هک  يدحاو  ربخ  نیرتزیچان  زیوآ  تسد  هب  ناشیا 
ار نآ  نشور ، لئالدهک  نیا  اب  دـنرکنم  ار  بلاطوبا  نامیا  هک  هدیـسر  یئاج  هب  نایمـشاه  اب  نانیا  ینمـشد  یلو  دوشن  تفای  ناشدوصقم  رب 

تسا .  اه  یتفگش  زا  دوخ  نیا  و  دنک . یم  تباث 
رتشیب مه  یماما و  نایعیـش  دنا  هتفگ  مه  اب  زاسان  نانخـس  بلاطوبا  هرابرد  نامدرم  دـسیون  یم   3 دوخ 311 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

رفعج وبا  یخلب و  مساقلاوبا  خیـش  نوچمه  ام -  یلزتعم  ناـیاوشیپ  زا  یخرب  هتـشذگ و  رد  ندـش  ناملـسم  زا  سپ  وا  دـنیوگ  یم  نایدـیز 
دنداقتعا . نیمه  رب  زین  ودنآ  زج  یفاکسا و 

هدیورگ و ص )  ) ربمایپهب راک  زاغآ  نامه  رد  هتفرگ و  یناملـسم  وا  هک  دـنا  ناتـسادمه  نایعیـش  دـسیون : یم   9 راحب 29 /  رد  یـسلجم  و 
نافلاخمهک اجنآ  ات  تسا  عیشت  فورعم  ياه  هناشنزا  یکی  وا  یناملسم  هب  هدیقع  هدوب  ع )  ) میهاربا نانیـشناج  زا  هکلب  هدیتسرپن  یتب  زگره 

يرایسب تسه و  تسد  رد  هرتاوتم  رابخا  يوعد  نیا  تابثا  رد  زین  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  دنا و  هداد  تبـسن  ناشیا  هب  ار  هدیقع  نیا  زین  نآ 
واملع زا 
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دنام .  دهاوخن  هدیشوپ  يو  رب  دواکب  ار  لاجر  ياه  باتک  یسک  رگا  هک  دنا  هتخادرپ  هراب  نیا  رد  هناگادج  ياه  شراگن  ام  ناثدحم 

بلاطوبا یناملسم  دروم  رد  شرازگ  لهچ 

نآ : ثیدح  مه 40  نیا  دنا و  هدروآ  نایکم  رورس  هرابرد  یحو  نادناخ  نادرم  هک  تسا  هدوب  ینانخس  زین  اه  یناتسادمه  نیا  هناوتشپ 
دمحم تفگ  دـمآ و  دورف  ص )  ) ربماـیپ رب  ع )  ) لـیئربج تفگ  ع )  ) قداـص هللا  دـبع  وـبا  هـک  دـنا  هدروآ  وا  زج  لاـتف و  یلعوـبا  خیـش  - 1

هک یسک  رب  دروآ و  دورف  دوخ  تشپ  زا  ارت  هک  یـسک  رب  مدرک  مارح  ار  خزود  شتآ  نم  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالـس  ارت  تراگدرورپ 
نآ دوب و  بلطملا  دبع  نب  هللا  دـبع  تردـپ  تشپ  تشپ ، نآ  درک  یتسرپرـس  دوخ  رد  ار  وت  هک  ینماد  رب  تشادرب و  دوخ  مکـش  رد  ار  وت 

بلاطوبا . زا  درک  یتسرپرس  دوخ  رد  ار  وت  هک  ناماد  نآ  بهو و  تنب  هنمآ  زا  تشادرب  دوخ  رد  رد  ار  وت  هک  مکش 
نیظعاولا ص 121  هضور  هدوزفا  بلاطوبا  رب  زین  ار  دسا  تنب  همطاف  یتیاور  رد 

رسفم ام  داتسا  مه  دعم ص 8 و  نب  راخف  دیسزا  هجحلا  باتک  قودص  زا  رابخالا  یناعم  ینیلک ص 242  مالسالا  هقث  زا  یفاک  هب  دیدرگرب 
هک ار  یتشپ  درک  مارح  شتآ  رب  لج  زع و  يادـخ  یتسارب  هدروآ : ار  نآ  ترابع  نیا  اـب   4 دوخ 201 /  ریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  گرزب 

درورپب ار  وت  هک  ار  ینماد  وداد  ریش  ار  وت  هک  ار  یناتسپ  درک و  لمح  دوخ  رد  ار  وت  هک  ار  یمکش  درک و  لمح  دوخ  رد  ار  وت 
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لج زعيادخ و  یتسارب  دمحم  تفگ  ارم  دمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  تسا  هدیـسر  نانمومریما  زا  - 2
رد  ) ار وت  هک  یتشپ  و  بهو -  تنب  هنمآ  تشادرب -  درک و  لمح  دوخ  رد  ار  وت  هک  یمکـش  دریذپیم : سک  شـش  هرابرد  ار  وت  تعافش 
 - داد هاـنپ  ار  وـت  هک  يا  هناـخ  و  بلاـطوبا -  درک -  یتسرپرـس  دوـخ  رد  ار  وـت  هک  ینماد  بلطملا و  دـبع  نـب  هللا  دـبع   - دروآ دورف  نآ )

 - بلطملادبع

هحفص 346 ] ] 

بیوذ -  وبا  تنب  همیلح  داد -  ریش  ار  وت  هک  یناتسپ  یتشاد و  مالسا  زا  شیپ  راگزور  رد  هک  يردارب  و 
تسا .  هدروآ  هجحلا ص 8  باتک  رد  دعم  نب  راخف  دیس  ار  الاب  شرازگ 

شرازگ دش و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  نانمومریما  درمب  بلاطوبا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  هتـسویپ  هریجنز  نودب  يدانـسا  اب  دیفم  خیـش  - 3
وا راک  هب  ورب و  یلع  يا  تفگ  ع )  ) نانمومریما هب  هاگنآ  دـش  كانهودـنا  رایـسب  دـمآ و  درد  هب  تخـس  وا  لدسپ  داد  يو  هب  ار  وا  گرم 
رب ار  وا  نوچو  درک  نانچ  ع )  ) نانمومریما نک  هاگآ  ارم  يداهن  توبات  رب  ار  وا  نوچ  ریگ و  هدهع  رب  ار  وا  نفک  طونح و  لسغ و  ودزادرپ 

وکین یشاداپ  یتشاد و  راوتسا  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  ومع  تفگ  دشنیگهودنا و  تخوسب و  شلد  دروخرب  وا  هب  ص )  ) ربمایپ داهن  توبات 
يارب ادـخب  تفگ  درک و  مدرم  هب  يور  هاگنآ  يدومن  یهارمه  يراـی و  ار  یلاـسگرزب  درک و  یتسرپرـس  و  يدرورپب ، ار  یکدوک  یتفاـی ،

دنیآ .  تفگش  هب  سنا  نج و  هک  درک  مهاوخ  تعافش  يا  هنوگ  هب  میومع 
يوس زاادخ  يداد  يرای  ار  یلاسگرزب  يدرورپب و  ار  یکدوک  يدرک ، یتسرپرس  ار  يا  هدرم  ردپ  ومع  يا  قودص : ام  داتسا  شرازگ  هب  و 

دهد .  وکین  شاداپ  ار  وت  نم 
یلع هـجحلا  یـضترم ص 80  دیـس  زا  هراتخملا  لوصفلا  قودـص  هیوباـب  نبا  یلاـما  یمق ص 355  میهاربا  نـب  یلع  ریـسفت  هـب  دـیدرگرب 

نیملاعلا ءایض  يزاریش و  دیس  زاهعیفرلا  تاجردلا  راونالا 9 ص 15  راحب  بلاط ص 67  یبا  ریفکت  یلا  بهاذلا 
مراگدرورپزا تفگ  يراد  يدیما  هچ  بلاطوبا  هرابرد  هک  دیـسرپب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ض )  ) بلطملا دـبع  نب  سابع  هک  دـنا  هدروآ  - 4

مراد .  وا  هرابرد  یئوکینهنوگ  همه  دیما  لج ) زع و  )
رد ص 325 هچنآ  هب  دیدرگرب  هعیفرلا و  تاجردلا  هجحلا ص 15  باتک 
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میتشون . 
مه یکی  تدوخ و  يارب  یکی  مراد  تسود  تهج  ود  زا  ار  وت  نم  لیقع  تفگ  بلاطیبا  نب  لیقع  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدروآ   - 5

تشاد .  یم  تسود  ار  وت  نوچ  بلاطوبا  يارب 
 9 راونالا 16 /  راحب  هجحلا ص 34  قودص  ام  داتسا  زا  عیارشلا  للع 

مالسا زا  شیپ  هک  يردارب  میومع و  مردام و  مردپ و  هرابرد  متـسیاب  هدیدنـسپ  هاگیاپ  ردنوچ  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدروآ  - 6
رد ص هچنآ  هب  دیدرگرب  3 و  ناهرب 794 / ریسفت  میهاربا ص 490 و 355  نب  یلع  ریـسفت  درک  مهاوخ  تعافـش  دومن  یم  يردارب  نم  اب 

میدروآ .   3  - 332
تساخرب و يدرم  سپ  وانوماریپ .  زین  نامدرم  دوب و  هتـسشن  هبحررد  نانمومریما  شردپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نب  نیـسح  طبـس  ماما  زا  - 7
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تفگ دـنیب  یم  رفیک  خزود  شتآ  رد  تردـپ  هاـگنآ  هداد و  ياـج  نآ  رد  ار  وـت  ادـخ  هک  یتـسه  یهاـگیاپ  رد  وـت  ناـنمومریما  يا  تفگ 
هک یناراکهنگ  همه  هرابرد  مردپ  رگا  هک  داتـسرفيربمایپ  هب  یتسار  هب  ار  دمحم  هک  سکنآ  هب  دـنگوس  دنکـشب  ار  تناهد  ادـخ  شوماخ 

تشهب و هدننک  شخب  شرـسپ  هکنآ  اب  دنیبب ؟ رفیک  شتآ  رد  نم  ردپ  دریذپ .  یم  ار  وا  تعافـش  ادخ  دزیخرب  تعافـش  هب  دنا  نیمز  يور 
یم شوماخ  ار  ناگدیرفآ  همه  ياه  ینشور  بلاطوبا  مردپ  رون  تمایق  زور  رد  هکداتسرف  یتسارب  ار  دمحم  هکنآ  هب  دنگوس  تسا  خزود 

ار نآ  ادخ  هک  تسا  ام  رون  زا  وا  رون  ناه  ار  ناماما  زا  وا  نادنزرف  رون  نیسح و  نسح و  رون  همطاف و  رونو  دمحم  رون  ار : رون  رگم 5  دنک 
تسا .  هدیرفآ  مدآ  تقلخ  زا  شیپلاس   2000

یکجارک ص 80 زا  دئاوفلا  زنک  ناذاش  نبا  نسحلاوبا  خیش  زا  هئاملا  بقانملا 
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هجحلا ص ، 4 حوتفلاوبا 211 /  ریسفت  هدرک -  دای  تیاور  ذخام  ناونعب  ارنآ  راحب  رد  هچنانچ  یسربط -  جاجتحا  خیش ص 192  نبا  یلاما 
 3  / 794 ناهرب ریسفت  نیملاعلا ، ءایض   9 راونالا 15 /  راحب  هعیفرلا ، تاجردلا  ، 15

ار یتـب  زگره  مادـکچیه  فاـنم  دـبع  مشاـه و  بلطملا و  دـبع  مدـجو  مردـپ  هک  ادـخب  تفگ  ع )  ) ناـنمومریما اـنالوم  هک  دـنا  هدروآ  - 8
هناخ هب  يور  زامن  ماگنه  هدز  نآ  رد  گنچ  دندوب و  ع )  ) میهاربا شیک  رب  نانآتفگ  دندیتسرپ  یم  زیچ  هچ  سپ  دش  هدیـسرپ  دندیتسرپن 

دندرک .  یم  ادخ 
4 و دوخ 210 /  ریسفت  رد  حوتفلاوبا  خیش  مه  تسا و  هدروآ  نیدلا  لامکا  زا  رد ص 104 دوخ  دانسا  اب  قودص  ام  داتسا  مه  الاب  شرازگ 

 3 ناهرب 795 /  رد  دیسمه 
وا دزن  ص )  ) ادـخ لوسر  دیـسر  ارف  گرم  ماـگنه  ار  مردـپ  نوچ  تفگ  ع )  ) یلع هک  دـنا  هدرک  شرازگ  هلثاو  نب  رماـع  لـیفطلاوبا  زا  - 9

تسا رتوکین  نم  ياربتسا  نآ  رد  هچ  ره  ناهج و  زا  هک  داد  نمهب  يربخ  وا  هرابرد  دوب و  رضاح 
نیملاعلا ءایض  رد  ینوتف  مه  هدرک و  دای  هجحلا  باتک  زا  رد ص 23  دوخ  دانسا  هب  دعم  نب  راخف  دیس  مه  ار  الاب  شرازگ 

میهاربا نب  یلع  ریـسفت  تخاس .  دونـشخ  دوخ  زا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ات  تشذگن  ردبلاطوبا  تفگ  ع )  ) نانمومریما هک  دـنا  هدروآ  - 10
نیملاعلا ءایض  هعیفرلا و  تاجردلا  هجحلا ص 23  باتک  ص 355 

نموم بلطملا  دبع  نب  فانم  دبع  نب  بلاطوبا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  نانمومریما  هک  دنا  هدروآ  یبعش  نابز  زا  هتسویپ  يا  هریجنز  یب  - 11
دندرگ .  هدنار  شیرق  يوس  زا  نایمشاه  هک  تشاد  یم  ناهن  نآ  سرت  زا  ار  دوخ  نامیا  دوب و  ناملسم  و 

هدورس : شردپ  گوس  رد  هک  تسا  نانمومریما  زا  مه  نیا  دیوگ : حضوم  یلع  وبا 
ناگدنهاوخ هانپ  رادهگن  يا  بلاطوبا 
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اه ، یکیرات  غورف  اه و  یلاسکشخ  ناراب  ياو 
تسکش  مهرد  دنتخاس  یم  رود  اه  يدب  زاار  دوخ  هک  یناسک  میرح  گنن و  مانزرم و  وت  نتفر  تسد  زا  اب 

داتسرف  دورد  وت  رب  شخب  تمعن  يادخو 
داتسرفوت رادید  هب  ار  تشهب  نابرد  تراگدرورپ 
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يدوب  اهومع  نیرتهب  هدیزگرب  ربمایپ  يارب  وت  هک 
هجحلا ص 24 باتک 

هک تشذـگب  شیرق  زا  یهورگ  هـب  ص )  ) ادـخ لوـسر  تـفگ  یم  ع )  ) یلع ناـنمومریما  مدینـش  هـک  دـنا  هدروآ  هتاـبن  نـب  غبـصا  زا  - 12
ناشیا هب  وا  نوچ  سپ  دـندیربیم  رـس  ار  اه  نآ  ناتب  رطاخب  دـندیمان و  یم  هریهف  ار  نآ  هک  دـندوب  هدرکدنفـسوگ  اـی  رتش  زا  یئاهراتـشک 

امـش زا  کی  مادک  درکن  مالـس  تشذـگب و  ام  رب  هللا  دـبع  میتی  دـنتفگ  ناشیا  دـش و  هودـنلا  راد  کیدزن  ات  تشذـگب  هدرکنمالـس  دیـسر 
تفرگرب ار  اه  هبمکـش  يدیلپ  نوخ و  سپ  درک  مهاوخ  نینچ  نم  تفگ  یمهـس  يرعبز  نب  هللادبع  دزاس  هابت  وا  رب  ار  شزامن  هک  دوریم 

دزن ات  تشگرب  ص )  ) ربمایپو درک  رپ  اه  نآ  اب  ار  وا  لکیه  هماج و  سپ  دوب  هدجـس  رد  ماگنه  نآ  هک  دیـسر  ص )  ) ربماـیپ کـیدزن  هب  اـت 
ناشیا اـجک  دیـسرپ  يو  تفگ  زاـب  شیاربار  ناتـساد  وا  نم ؟ هدازردارب  هچ  يارب  تفگ  متـسیک  نم  ومع  تفگ  دـش و  بلاـطوبا  شیومع 
کیبل یئوس  رهزا  سپ  فانم  دبع  يا  نایمـشاه  يا  بلطملا  دبع  نادناخ  يا  داد  زاوآ  شنامدود  نایم  سپ  حـطبا  رد  تفگ  يدرک  اهرار 

وا دنتفرگرب و  حالس  سپ  دیریگرب  شیوخ  حالـس  تفگ  مینت  لهچ  ام  دنتفگ  دیتسه  نت  دنچ  امـش  دیـسرپ  وا  دنداهن و  وا  هب  يور  نایوگ 
ره نامتخاس  نیا  يادخب  تفگ  وا  یلو  دنوش  هدنکارپ  دنتـساوخ  دـندید  ار  وا  ناشیا  نوچ  هورگ  نآ  هب  دندیـسر  ات  تخادـنا  هار  ار  ناشیا 
هس ار  نآ  دز و  نآ  رب  هبرض  هس  تفر و  دوب  حطبا  رد  هک  ربتس  یگنس  غارس  هب  سپس  دز  مهاوخ  ار  وا  ریشمش  اب  دزیخرب  هک  امـش  زا  سک 

شتشگنا اب  سپس  یتسیک ؟ وت  هک  يدیسرپ  نم  زا  دمحم  تفگ  سپس  درک و  هعطق 
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دناوخ : ار  اهدورس  نیا  داد و  ناشن  ار  ربمایپ 
هتفای . . .  يرتهم  هدوت و  رالاس  گرزب و  يرورس  يربمایپ  دمحم  وت 

یمهس يرعبز  نب  هللا  دبع  ص )  ) ربمایپ درک  نانچ  وت  اب  نانیا  زا  کی  مادک  دمحم  تفگ  سپس  تشذگ و   4 رد ص 263 -  هچنآ  نایاپ  ات 
ار هبنکـش  ياـه  نیگرـس  نوـخ و  سپــس  تخاـس و  نینوـخ  ار  نآ  اـت  تفوـک  شا  ینیب  رب  دـناوخب و  ار  وا  بلاـطوبا  داد  ناـشن  ار  رعاـش 

یتسیک وت  هک  يدیسرپ  نم  زا  تفگ  سپـسو  يدش  دونـشخ  ایآ  هدازردارب  تفگ  هاگنآ  تخیر و  نارـضاح  همه  رـس  رب  ار  نآ  وتساوخب 
تسا و رتدنمجراناش  یگمه  زا  ترهوگ  ادخب  وت  تفگ  هاگنآ  درک و  دای  ع )  ) مدآ ات  ار  وا  ناردپ  هاگنآ  یتسه و  هللا  دبع  رـسپ  دمحموت 

مدیسانش یم  هک  منامه  نم  دبنجب  دهاوخ  امش  زا  سک  ره  شیرق  هورگ  يا  رترب  همه  زا  تهاگیاپ 
هدرک ج 2 ص شرازگ  سلاجملا  ههزن  رد  يروفـص  زین  ار  نآ  دـننامه  هدروآ و  هجحلا ص106  باتک  رد  دعم  نبا  دیـس  ار  الاب  شرازگ 
زا لقن  هب   2 هدروخ 3 /  پاـچ  فرطتـسملا  هیـشاح  رد  هک  قاروـالا  تارمث  رد  يومح  هجح  نبا  زین  نآ ص 91  رگید  پاــچ  رد  122 و 

تسا .  هدروآ  ارنآ  یبطرق  مالعالا  باتک 
هک میدوب  هدجـس  رد  ص )  ) ربماـیپ نم و  تفگ  وا  زا  یثیدـح  رد  ع )  ) یلع دـسیون : یم  راـبخالا  حرـش  دوخ  شراـگن  رد  ضاـیف  نبا  - 13

هاگنآ یهد و  يرای  ار  وا  هنوگچ  هک  رگنب  تفگ  تفرگ و  ارم  تسد  سپس  دیدرک ؟ نینچ  امش  ایآ  تفگ  دمآ و  ام  تقو  رـس  هب  بلاطوبا 
ثیدحلا درک  بیغرت  قیوشت و  راک  نیارد  ارم 

ینوتف فیرش  نسحلاوبا  خیش  زا  نیملاعلا  ءایض  هب  دیدرگرب 
مردپ تفگ  دوب  هک  ناربمایپ  نانیشناج  زا  سک  نیرخآ  ص )  ) ام ربمایپ  زا  شیپ  دندیسرپ  ار  ع )  ) نانمومریما هک  دنا  هدروآ  - 14

ینوتف زا  نیملاعلا  ءایض 
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نیا رد  دنتفگ  يرآ  تفگ  ع )  ) وا دوب  نموم  بلاطوبا  ایآ  هک  دندیـسرپب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ماما  - 15
ادخ لوسر  ای  دننک  یم  شهوکن  اربلاطوبا  ایآ  تفگش  یسب  اتفگش و  يا  تفگ  ع )  ) وا هدوب  رفاک  وا  دنرادنپ  یم  هک  دنتسه  یهورگ  اج 
رفاک کی  يرسمه  رد  نامیا  اب  نانز  زا  یـسک  دراذگبهک  نیا  زا  دوب  هدرک  عنم  ار  وا  نآرق ، زا  هیآ  نیدنچ  رد  یلاعت  يادخ  هک  ار ؟ (ص )

يرـسمه رد  نانچمه  لاح  نیا  اب  هدوب و  مالـسا  رد  ماگـشیپ  نانز  زا  ( ضر  ) دسا تنب  همطاف  هک  درادن  دیدرت  مه  سکچیه  دـنامب و  یقاب 
تشذگرد .  ض )  ) بلاطوبا ات  دنام  بلاطوبا 

نیا هک  دنا  هتفگ  دسیون : یم  هک  نیملاعلا  ءایـضو  هعیفرلا  تاجردلا  هجحلا ص 24 و  باتک  هب  تشذگ و  رد ص 336  هچنآ  هب  دیدرگرب 
تسا .  تارتاوتم  زا  ام  نایم  رد  ثیدح 

رب هک  تسا  شتآ  زا  يا  هنیکبآ  رد  بلاطوبا  هک  دنیوگ  یم  مدرم  نم  رورـس  متفگ  ع )  ) رقاب ماما  هب  هک  دـیوگ  يدارم  ثیل  ریـصب  وبا  - 16
نیا نامیا  دـنهنب و  وزارت  هفک  کی  رد  ار  بلاطوبا  ناـمیا  رگا  هک  ادـخب  دـنتفگ و  غورد  ادـخب  تفگ  ع )  ) وا دـشوج  یم  يو  زغم  نآ  رثا 

رد زین  دیس  تشذگ ، رد ص 336  هچنآ  نایاپ  ات  دـیبرچ -  دـهاوخ  ناشیا  نامیا  ربوا  نامیا  هفک  هتبلا  وزارت ، رگید  هفک  رد  ار  ناگدـیرفآ 
رد ینوتف  هعیفرلا و  تاجردلا  رد  يزاریش  دیس  نینچمه  هدرک  شرازگ  ار  نآ  قودص  زا  وا  یسوط و  خیش  قیرط  زا  هجحلا ص 18  باتک 

دنا .  هدروآ  ارنآ  نیملاعلا  ءایض 
ناملـسم و بلطملا ، دـبع  نب  بلاطوبا  تفگ : هک  تسا  هدروآ  ع )  ) رقاب ماما  زا  رگید  یقیرط  زا  هجحلا ص 27  باتک  رد  دعم  نبا  دیـس  و 

خلا تفر  ناهج  زا  نموم 
تب هب  شیامن  دـنتفهن و  ار  نامیا  هک  دوب  فهک  باحـصا  لثم  بلاطوبا  لثم  كتفگ  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هللا  دـبع  وباقداص  ماما  - 17

دادشاداپ .  ناشیا  هب  رابود  مه  ادخ  دندادیتسرپ و 
قودص ص366 زا  یلاما  ینیلک ص 244  مالسالا  هقث  زا  یفاک  هب  دیدرگرب 

هحفص 352 ] ] 

: هدرک شرازگ  ترابع  نیا  هب  یکلام  دمحا  نب  نیسح  قیرط  زا  ار  نآ  زین  رد ص 17  هجحلا ص 115 و  باتک  نیظعاولا ص 121  هضور 
دنیوگ یم  غورد  تفگ  تسا  شتآ  زا  يا  هنیکبآ  رد  بلاطوبا  هک  دنرادنپ  یم  مدرممتفگ  ار  ع )  ) قداص ماما  تفگ  ریثک  نب  نمحرلا  دـب 

دش يو  دزن  هب  اهدمآ  شیپ  زا  یکی  رد  لیئربج  تفگ  دمآ  دورف  هچ  يارب  سپ  مدیسرپ  دماین  دورف  ربمایپ  رب  یشرازگ  نینچ  يارب  لیئربج 
یتسرپ تب  هب  شیامن  دـنتفهن و  ار  نامیا  فهک  باحـصا  یتسار  هب  دـیوگ  یم  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  تراـگدرورپ  دـمحم  يا  تفگ  و 

ربارب ود  ار  وا  شاداپ  مه  ادخ  داد و  یتسرپ  تب  هب  شیامن  تفهنب و  ار  نامیا  زین  بلاطوبا  داد و  رابود  ار  ناشیا  شاداپ  مه  ادـخ  دـنداد و 
هکنآ اب  دننک  یم  دای  ناس  نادب  ار  وا  هنوگچ  تفگ  سپـس  دیـسر  تشهب  دیون  شیارب  یلاعت  يادخ  يوس  زا  اتدشن  نوریب  ناهج  زا  داد و 

تسین .  يروای  هکم  رد  ار  وت  بلاطوبا  زا  سپ  هک  وش  نوریب  هکم  زا  دمحم  يا  تفگ  دمآ و  دورف  بلاطوبا  گرم  بش  رد  لیئربج 
زین يزار  حوتفلاوبا  خیش  نیملاعلا و  ءایض  رد  ینوتف  هعیفرلا و  تاجردلا  رد  دیـس  زین  هدرک و  دای   9 راحب 24 /  رد  یسلجم  ار  الاب  شرازگ 

تسا  هدروآ   4 دوخ 212 /  ریسفت  ردار  ثیدح  نیمه 
دنرادنپ یم  نانچ  دنتفگ  ار  ع )  ) شردپ هک  تسا  هدروآ  رفعج  نب  قحسا  زا  شیوخ  دانساب  یفاک  زا  رد ص 244  ینیلک  مالسالا  هقث  - 18

دیوگ : وا  هکنآ  اب  دوش  یم  هنوگچ  دناهتفگ  غورد  تفگ  دوب  رفاک  بلاطوبا  هک 
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هدمآ .  ینامسآ  ياه  همان  نیتسخن  رد  يو  مان  هک  یسوم  نوچمه  میا  هتفای  يربمایپ  ار  دمحم  ام  هک  دیتسنادن  رگم 
دنا . هدروآ  ناشاه  هتشاگن  رد  ض )  ) ثیدح نایاوشیپ  زا  سک  یندنچ  زین  ار  الاب  شرازگ 

هکنآ اب  دـشاب  رفاک  بلاطوبا  دوش  یم  هنوگچ  تفگ  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدروآ  یفاک ص 244  لوصا  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث  - 19
دیوگ : یم  وا 

هحفص 353 ] ] 

دوش یمن  هدرمش  وگغورد  ام  دزن  ام  دنزرف  هک  دنا  هتسناد  یتسار  هب 
درادن زین  هدوهیب  ياهوگتفگ  زا  یئاورپ  و 

دنهاوخ یم  ناراب  ربا  زا  وا  يوربآ  هب  هک  تسا  یئور  دیپس 
نانز هویب  نابهگن  وتسا  ناگدرم  ردپ  هانپ 

دنا .  هدروآ  ینیلک  زا  لقنب  همه  ام  هورگ  ناگرزب  زا  دنچيا  هرامش  زین  3 و  ناهرب 795 /  رد  دیس  ار  الاب  شرازگ 
دیسر تافو  ماگنه  ار  ض )  ) بلاطوبا نوچ  تفگ  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدروآ  نیظعاولا ص 121  هضور  رد  لاتف  یلع  وبا  خیش  - 20

مه واناگدیرفآ و  زا  دیئادخ  ناگدیزگرب  مه  امششیرق  هورگ  يا  تفگ  ناشیا  هب  ندرک  تیصو  نمض  دروآ و  مهارف  ار  شیرق  ناگرزب 
مه تسد  هداشگ  يوخکین  مه  تسا و  امـش  نایم  رد  اورنامرف  رورـس  مه  يو  مرح  لـها  وا و  نیمز  رد  ادـخ  ناروجنگ  مه  ناـیزات و  بلق 

رگم دیداهنن  ياج  رب  يزارفارس  يدنمجرا و  زا  يا  هرهب  چیه  نابرع  يارب  امش  هک  دینادب  گرزب و  شخب و  رایسب  مه  ماگشیپ و  درم  ریلد 
امـش يوس  هب  نیمه  نآ ، يرای  هب  زین  ار  ناشیا  تسا و  اه  يرترب  مدرم  رب  ار  امـش  هنوگ ، نیا  هب  سپ  دیدروآ  گنچ  هب  هتفای و  ار  نآ  دوخ 

ام رورس  ياه  شنکاو  زا  یئاهرادومن  دوخ  تشذگ و  ردهچنآ ص 314 و 315  رخآ  ات  دنا -  گنج  امـش  يارب  مدرمتسا  يرازفا  تسد 
هدرک دای   9 راحب 23 /  رد  زین  یسلجم  خیـش  ار  تیـصو  نیا  تشاد و  دیاب  ساپـس  ار  نآ  هدش و  شرازگ  ناینـس  نابز  زا  هک  دوب  بلاطوبا 

تسا . 
: تفگ ع )  ) قداص ماما  هک  تساهدرک  شرازگ  ناورم  نب  دـمحم  هب  دانـسا  اـب  نیدلا ص 103  لامکا  رد  قودـص  رفعجوبا  ام  خیـش  - 21
زا هک  درک  یحو  ص )  ) ادخ لوسر  هب  لج  زع و  يادـخ  دیـسر  رد  گرم  ار  وا  نوچ  تفهنب و  ار  نامیا  داد و  يرفاک  هب  شیامن  بلاطوبا 

دیچوک .  هنیدم  يوس  هب  زین  وا  تسین  يروای  نآ  رد  ار  وت  هک  وش  نوریب  اجنیا 
 - یم سپس  هدروآ و  هراتخم  لوصف  زا  رد ص 8 . یضترم  فیرش  ار  الاب  شرازگ 

هحفص 354 ] ] 

هزادنا هچ  ات  وا  راک  هب  ندناسر  کمک  و  ص )  ) ادخ لوسر  يرای  رد  هک  دـناسریم  اریز  دـنک  یم  تباث  ار  وا  هدوب  نموم  اه  نیا  دـسیون :
هتفر .  شیپ 

رد بلاطوبا  نوچ  ناناملسم  عامجا  هب  دسیون : یم  رد ص 103  هدروآ و  هجحلا ص 30  دوخ  باتک  رد  دعم  نبا  دیـس  زین  ار  ثیدح  لیذ 
ات دنا  هداد  مه  هب  تسد  وت  هدوت  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تراگدرورپ  تفگ  دمآ و  دورف  ص )  ) ربمایپ رب  (ع ) لیئربج تشذگ 
هک شیدنایب  نیا  رد  نونکا  داد .  ندیچوک  هب  روتـسد  ار  واهاگنآ  وش  ردب  ناشیا  نایم  زا  سپ  هتـشذگ  رد  مه  وت  روای  دنزاتب و  وت  رب  هنابش 

نیرتاسر هنیمز  نیا  رد  هک  هدوب  يو  روای  وا  هکهداد  یهاوگ  هدرک و  هفاضا  هدز و  دـنویپ  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  هر )  ) بلاـطوبا یلاـعت  يادـخ 
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اب دنک  دمآ  تفر و  نانآ  اب  بلاطوبا  هک  دندوب  هداد  يدنسرخ  نآ  هب  شیرق  تسا و  بلاطوبا  يارب  اه  هاگیاپ  نیرت  گرزب  اه و  يزارفارس 
نوچ دنناربو  دنشکب  ار  وا  دنتسناوت  یمن  دنتشاد و  ربخ  ص )  ) ربمایپ توبن  هب  شرارقا  وا و  یتسرپ  هناگی  زا  هدینش و  ار  وا  رعـش  دوخ  هکنآ 

وا اب  همه  رفاک -  نموم و  زا  ناشیا -  ناوریپ  ناگتسب و  نانامیپ و  مه  فانم و  دبع  نب  بلطم  نادناخ  زا  ناشناردارب  نایمـشاه و  زا  وا  هریت 
شیرق دینـش  بهلوبا  نوچ  هک  دوب  يور  نیا  زا  دندش و  یم  وا  هیلع  رب  ناگمهدرک  یم  اهر  ار  شیوخ  هریت  وا  رگا  دندرک و  یم  یهارمه 

ار  ناشیا  دنیوگ  یم  نخس  شراک  رد  دنراد و  یم  وگتفگ  وا  نوماریپ  رد 
ندـش هتـشکزا  سپ  رگم  دوـشن  هتـشک  دـمحم  دـنگوس  ادـخب  تسا و  شا  هدازردارب  هتفیرف  وا  هـک  دـیرادب  درمریپ  نـیا  زا  تـسد  تـفگ :
فانم دبع  رابت  همه  ات  دنوشن  هتـشک  زین  نایمـشاه  دنوش و  هتـشک  نایمـشاه  همه  هکنآ  زا  سپ  رگم  دوشن  هتـشک  مه  بلاطوبا  بلاطوبا و 

هورگ نآ  میئارگ  وا  يوس  هب  زین  ام  هنرگو  دیرادب  وا  زا  تسد  سپ  دنوش  هتشک  هکم  مدرم  ات  دنوشن  هتشک  فانم  دبع  رابت  دندرگ و  هتشک 
مرن ياربو  تسب  وا  کمک  رد  عمط  دیسر  بلاطوبا  هب  يو  صخش  نوچ  دندیشک و  راک  نآ  زا  تسددوب  نیا  دنک  نانچ  يو  هک  دندیسرت 

تفگ : شندروآ  تقر  هب  ندرک و 
يا ، هدمآ  دیدپ  يرابدرب  زا  تفگش  بلطملا  دبع  رسپ  يا 

هحفص 355 ] ] 

تسا ناوتان  وت  دزن  یئاه  هورگ  ياهدرخ  هک 
دیس هک  مینیب  یم  زین  رتنوزفا  تیب  وا 5  شرازگ  رد  هتبلا  هدرک و  دای   3 دوخ 307 /  حرش  رد  مه  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یئاه  هدورـس  رخآ  ات 

تسا .  هدروآ  ار  اهرعش  دوخ  هسامح  زا  رد ص 16  زین  يرجش  نبا  و  هدرکن .  دای  هجحلا  رد 
تفگ : يو  ندرک  مرن  يارب  وا  دومن  يدنک  بلاطوبا  هتساوخ  ماجنا  رد  بهلوبا  نوچ  هک  دسیون  یم  دیس  مه  و 

دشاب وا  نامدودزا  بهلوبا  هک  يدرم  ار  یتسار 
تسا . رانک  رب  اه  متس  هجیتن  رد  نداتفا  يراوخب  زا 

وا زا  نم  يارب  یهاوخکین  تساجک  میوگیم و  ار  وا 
رادب . راوتسا  ياپ و  رب  ار  دوخ  صخش  بهلوبا ، يا 

تسا : هنوگ  نیا  هب  نآ  نیتسخن  تیب  هک  نیا  رگم  هدروآ   1 دوخ 394 /  هریس  رد  رتشیب  تیب  اب 4  ار  اهنآ  زین  ماشه  نبا  هک  تیب  ات 5 
دشاب بهلوبا  شیومع  هک  يدرم  اریتسار  و 

خیرات رد  ریثکنبا  3 و  دوخ 307 /  حرش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  هنوگ  نیمه  هب  درک ) دنناوتن  شراوخ  نارگدادیب ، هک  تسا  یناتـسوب  رد 
دنا .  هدروآ  ار  نآ   3 دوخ 93 / 

یم موش  تیادـف  متفگ  دـنیوگ  یم  هچ  بلاـطوبا  هراـبرد  مدرم  سنوـیيا  تفگ  ع )  ) قداـص ماـما  هک  تسا  هدروآ  هتاـبن  نب  سنوـی  - 22
زا بلاطوبا  هک  یتسار  هب  دنتفگ  غورد  ادخ  نانمـشد  تفگ : دشوج  یم  شرـس  زغم  نآ ، رثا  رب  هک  تسا  شتآ  زا  يا  هنیکبآرد  وا  دنیوگ 

دنیوا .  يارب  یناتسود  شوخ  نانآ  تسا و  نادرم  کین  ادخ و  هار  ناگتخابناج  ناور و  تسار  ناربمایپ و  ناتسود 
نیملاعلا ءایض  هجحلاباتک ص 17 -  یکجارک ص 80 -  ام  داتسا  دئاوفلازنک 

مدمآرد ع )  ) قداص ماما  رب  تفگ  یقر  دوادهک  هدروآ  قودص  رفعجوبا  ام  داتسا  قیرط  زا  هجحلا ص 22  باتک  رد  دعم  نبا  فیرش  - 23
راکهدب نم  هب  يدرم  و 
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هحفص 356 ] ] 

بناج زا  فاوط  کی  یتشذـگ  هکم  هب  نوچ  تفگ  وا  متفگ  زاـب  لد  درد  هب  ترـضح  يارب  ار  نیا  مدیـسرت و  یم  يو  دـصق  زا  نم  دوب و 
دبع زا  تباین  هب  رازگبزامن و  تعکر  ود  نکب و  یفاوط  مه  بلاطوبا  تباین  هب  رازگب و  زاـمن  تعکر  ود  وا  تباـین  هب  نکب و  بلطملا  دـبع 

دـسا تنبهمطاف  زا  تباین  هب  رازگب و  زاـمن  تعکر  ود  نکب و  یفاوط  مه  هنمآ  زا  تباـینهب  رازگب و  زاـمن  تعکر  ود  نکب و  یفاوط  مه  هللا 
زا سپس  مدرک و  نینچ  تفگ  دهد .  سپ  وت  هب  ار  وت  یئاراد  ات  ناوخب  ار  لج  زع و  يادخ  سپس  رازگبزامن  تعکر  ود  نکب و  یفاوط  مه 

مرازگب .  ار  وت  قح  ات  نمدزن  اجنآ  ایب  دواد  دیوگ  یم  هداتسیا و  هک  مدید  ار  مراکهدب  هاگان  مدش  نوریب  افص  باب 
تسا  هدروآ  ار  الاب  شرازگ   9 راحب 24 /  رد  زین  یسلجم 

رد ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  راـب  کـی  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ  دانـسا  اـب  یفاـک ص 244  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث  - 24
نآ زا  هچ  ره  ات  دنتشابنا  نآ  هب  اروا  ياه  هماج  دندنکفا و  وا  رب  ار  يرتش  كراب  ناکرشم  تشاد  نت  رب  هزات  يا  هماج  دوب و  مارحلا  دجسم 
ما هدازردارب  دیـسرپ  ینیب  یم  هنوگچ  امـش  نایم  رد  ارم  تیـصخش  ومع  تفگ  دش و  بلاطوبادزن  هب  وا  تفرگ  ياج  شیالبال  رد  تسناوت 

سپـس ریگرب  ار  كراب  نآ  تفگ  هزمحب  تفرگرب و  ار  ریـشمش  دـناوخب و  ار  هزمح  بلاطوبا  دادـب  ار  دادـیور  شرازگ  وا  تسیچ  اـه  نیا 
شا هرهچ  زا  دـندید  ار  وا  نوچ  دـندوب .  هبعک  نوماریپ  نانآ  دـش و  شیرق  دزن  هب  سپ  دوب  وا  اب  زین  ص )  ) ربمایپ داـهن و  هورگ  نآ  هب  يور 

نیرخآ هب  ات  درک  نینچ  وا  شکبناشیا  شیر  ولج  لیبس و  رب  ار  كراب  تفگ  هزمح  هب  سپـس  دراد  ناش  هرابرد  یتساوخ  دـب  هک  دنتـسناد 
ناگرزب و زا  یهورگ  ار  الاب  ناتساد  ام .  نایم  رد  وت  جرا  تسا  نیا  ما  هدازردارب  تفگ  درک و  ربمایپ  هب  يور  بلاطوبا  سپس  دیسر  ناسک 

تفگ ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدروآ  دوخ  دانسا  هب  یناهفصا  جرفلاوبا  دنا 25 - .  هدرک  دای  ناشاههتشاگن  رد  ثیدح  نایاوشیپ 

هحفص 357 ] ] 

دای دوخ  ناکدوکهب  دـیزومایب و  ار  نآ  تفگ  درآ و  مهارف  دـنک و  شرازگ  ار  ع )  ) بلاطوبا رعـش  هک  دـمآ  یم  شوخ  ار  ع )  ) نانمومریما
تسا .  رایسب  شناد  نآ  رد  هدوب و  ادخ  نید  رب  وا  اریز  دیهد 
نیملاعلا  ءایض  ، 9 راونالا 24 /  راحب  هجحلا ص 25 ، باتک 

دـش اپرب  هک  یتعامج  زامن  نیتسخن  تفگ  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) قداص ماما  زادانـسا  هب  دوخ  یلاـما  زا  رد ص 304  قودص  ام  داتـسا  - 26
وا اب  زین  رفعج  تشذگب  وا  رب  بلاطوبا  هک  دوب  وا  اب  زین  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نانمومریما  ودرازگ  یم  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  اجنآ 

ناـمداش بلاـطوبا  داـتفا و  شیپ  ود  نآ  رب  تسناد  ار  نیا  ادـخ  لوسر  نوچ  دـنویپب و  تا  هدازوـمع  يوـلهپ  هب  مکرـسپ  تفگ  سپ  دوـب . 
تفگ : یم  تشگرب و 

دننم هناوتشپ  رفعج  یلع و  یتسار  هب 
رس درد  يراتفرگ و  ياهزور  رد 

4 دوخ 211 /  ریـسفت  رد  حوتفلاوبا  خیـش  ار  الاب  شرازگ  دیایب و  زین  رد ص 360 و 361  تشذـگ و  رد ص 297  هک  یئاهدورـس  رخآ  ات 
تسا .  هدرک  شرازگ 

( - ع  ) مظاکماما لوا -  نسحلاوبا  زا  روصنم  یبا  نبتسرد  هک  تسا  هدروآ  دوخ  دانـسا  هب  یفاک  زا  رد ص 242  ینیلک  مالسالا  هقث  - 27
هک تشاد  دوخ  دزن  ناربمایپ  ياه  هدرپس  زا  یئاه  تناما  بلاطوبا  یلو  هن  تفگ  تشاد  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  یتیجح  بلاطوبا  ایآ  دیـسرپ 
يو رب  یتـیجح  رگا  تفگ  تشاد  يو  ربیتـیجح  هک  ور  نیا  زا  داد  يو  هب  ار  ياـه  هدرپـس  نآ  اـیآ  متفگ  تـفگ  درپـس  يو  هـب  ار  اـه  نآ 
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اه هدرپس  دـیورگ و  دوب  هدروآ  هچنآ  هب  ربمایپ و  هب  تفگ  دوب  لاح  هچ  ار  بلاـطوبا  سپ  متفگ  تفگ  داد  یمن  يو  هب  ار  اـه  هدرپستشاد 
تشذگرد .  زور  نامه  داد و  وا  هب  ار 

، تشذـگ ع )  ) نانمومریما اـنالوم  ناـبز  زا  رتشیپ  هچنآ  اـب  هارمه  نآ ، هک  اریز  ندـیورگ  هاـگیاپ  زا  رترب  تسا  یهاـگیاپ  نیا  دـیوگ : ینیما 
راگزور رد  ادخياه  تجح  ناربمایپ و  نانیشناج  زا  هداس  نامیا  زا  هتشذگ  بلاطوبا  هک  دنک  یمنشور 

هحفص 358 ] ] 

یتیجح يو  رب  ص )  ) ربمایپ ندـش  هتخیگنارب  زا  شیپ  هک  هداتفا  نامگ  هب  هدنـسرپ  هک  هدیـسر  اـجنآ  هب  هیـضق  نیا  ینـشور  هدوب و  شیوخ 
یتسرپ هناگی  شیک  زا  وا  هک  ار  نیا  هتخاس و  راکـشآ  وا  يارب  ار  ناربمایپ  ینیـشناج  هبترم  نامه  هدرک و  در  ار  رادنپ  نیا  ماما  یلو  هتـشاد 

هب هتـشاد  هک  ار  یئاه  هدرپس  هدروآ و  دورف  رـس  دـمحم  ناشخرد  نیئآ  ربارب  رد  سپـس  هدرک و  یم  يوریپ  دوب  هدروآ  میهاربا  هک  نیتسار 
هدوب . هدیورگ  هتساخرب  نآ  هب  ص )  ) شراکوکین دنزرف  هک  يولع  تیالو  هب  وا  هک  تشذگ  رتشیپ  هداد و  نیئآ  نآ  يدانم 

یـسوم نب  یلع  هدیدنـسپ  ماما  هب  تفگ  هک  تسا  هدروآ  دـمحم  نب  ناـبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  رد ص 80  یکجارک  حـتفلاوبا  ام  داتـسا  - 28
تشذگ -  دنا "  هدرک  وگزاب  وا  هرابرد  يو  ناسک  هچنآ  شخب "  رد  هچنآ  نایاپ  ات  موش -  تیادف  متشون  ع )  ) اضرلا

راحب رد  یسلجم  مه  هعیفرلا و  تاجردلا  رد  يزاریـش  دیـس  مه  تسا و  هدروآ  هجحلا  باتک  زا  رد ص 16  دیـس  مه  ار  هدش  دای  شرازگ 
نیملاعلا ءایض  رد  ینوتف  ام  داتسا  مه  راونالا ص 33 و 

ياـه قیرط  زا  زین  شناردـپ  زا  و  تفگ -  ع )  ) اـضرماما هک  تسا  هدروآ   4 دوخ 211 /  ریسفت  رد  حوتفلاوبا  گرزب  رـسفم  ام  داتـسا  - 29
دمحم و ما  هدازردارب  يربمایپ  هب  ادخ و  يراگدرورپ  هب  مداد  يدونـشخ  دوب : نینچ  ص )  ) بلاطوبا نیگن  شقن  هک  هدش -  تیاور  يدنچ 

دشاب .  وا  نیشناج  یلع  هکنیا  هب 
دنا .  هدروآ  ار  الاب  شرازگ  زین  بولقلا  بوبحم  رد  يروکشا  هعیفرلا و  تاجردلا  رد  يزاریش  دیس 

هب سپ  دوب  راـمیب  ير  رد  نوفدـم  ینـسح  يوـلع  هللا  دـبع  نب  میظعلا  دـبع  هک  تسا  هدروآ  دوـخ  دانـسا  اـب  قودـص  رفعجوـبا  خیـش  - 30
رثا رب  هک  تسا  شتآ  زا  يا  هنیکبآرد  بلاطوبا  هک  نک  هاگآ  ارم  شرازگ  نیاهراـبرد  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تشون  ع )  ) اـضر نسحلاوبا 

تشون : وا  هب  ع )  ) اضر سپ  دشوج  یم  شزغم  نآ 

هحفص 359 ] ] 

شتآ يوس  هب  تهاگتشگزاب  یـشاب  هتـشاد  ارچ  نوچ و  بلاطوبا  نامیارد  وت  رگا  نانخـس  رگید  زا  سپ  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
تسا 

فیرش 31 نسحلاوبا  زا  نیملاعلا  ءایض  هجحلا ص 16 ، باتک 
هدروآ زارد  یثیدح  نمـض  رد  ع )  ) شناردـپ زا  وا  يرکـسع و  یلع  نب  نسح  ماما  زا  دوخ  دانـسا  هب  قودـص  رفعجوبا  ام  هیقف  داتـسا  - 31

یناوریپ یکی  مدناسر  يرای  ناوریپ  هتـسد  ود  تسد  اب  ار  وت  نم  هک  داتـسرف  یحو  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا 
بلاطوبا تیومع  ناشیا  نیرترب  رورـس و  دـنهد  یم  يرای  ار  وت  یناهن  هک  ناـنآ  اراکـشآ  مه  نارگید  دـننک و  یم  يراـی  ار  وت  یناـهن  هک 
بلاطوبا یتسار  هب  تفگ  سپـس  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  وا  رـسپ  ناشیا  نیرترب  رورـس و  دنهد  یم  يرای  ار  وت  اراکـشآ  هک  نانآ  تسا و 

تشاد .  یم  ناهن  ار  دوخ  نامیا  هک  دوب  نوعرف  نامدودنموم  نوچمه 
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فیرش نسحلاوبا  زا  نیملاعلا  ءایض  هجحلا ص 115 ، باتک 
بلاطوبا تفگ  هک  تسا  هدروآ  شردپ  زا  وا  سابع و  نب  هللا  دـبع  زا  وا  شمعا و  قیرط  زا  دوخ ص 365  یلاما  رد  قودص  ام  خیش  - 32

ناوخب ار  تخرد  نآ  تفگ  يامنب  نم  هب  يا  هناشن  تفگ  يرآ  تفگ  هتخیگنارب  ار  وت  ادـخ  اـیآ  ما  هدازردارب  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب 
یلع یئوگتسار ، وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ  بلاطوبا  تشگرب  سپـس  داتفا  كاخ  هب  وا  ربارب  رد  ات  دروآ  يور  تخرد  دناوخب و  نوچ 

دنویپب .  تا  هداز  ومع  يولهپ  هب 
بلاطوبا ترابع : نیا  اب  هجحلا ص 25 و  رد  دعم  نبا  دیـس  مه  هدروآ و  نیظعاولا ص 121  هضور  رد  لاـتف  یلع  وبا  مه  ار  ـالاب  شرازگ 

تفگ يرآ  تفگ  هداتـسرف  ار  وت  ادـخ  ایآ  ما  هدازردارب  تفگ  وا  هب  ناشیا  يور  شیپ  دـیامنب  شیرق  هب  ار  ص )  ) ربمایپ يرترب  هکنآ  يارب 
نب دـمحم  وگب  نآ  هب  ناوخب و  ار  تخرد  نآ  تفگ  يامنب  اـم  هب  يا  هناـشن  زین  وت  تسه  تاداـع  قراوخ  تازجعم و  ار  ناربماـیپ  یتسارب 
نآ هب  سپـس  داتفا  كاخ  هب  وا  ربارب  رد  ات  دروآ  ناشیا  هب  يور  ات  دناوخبار  نآ  وا  رآ  امب  يور  ادخ  هزاجا  هب  هک  دیوگ  یم  ار  وت  هللا  دـبع 

یهاوگ تفگ  بلاطوبا  تشگرب و  ددرگرب و  ات  داد  روتسد 

هحفص 360 ] ] 

نک . یهارمه  ار  تا  هدازومع  مکرسپ  تفگ : ع )  ) یلع شدنزرفب  سپس  یئوگتسار  وتهک  مهد  یم 
دنا هدرک  دای  ار  الاب  شرازگ  ام  هورگ  ناگرزب  زا  دنچ  يا  هرامش  هک 

دیسرپ و سابع  نب  هللا  دبع  زا  يدرم  هک  تسا  هدروآ  ریبج  نب  دیعـس  زا  دوخ  دانـسا  هب  یلاما  زا  رد ص 366  هدق )  ) قودص رفعجوبا  - 33
هتفگ : هکنآ  اب  دشابن  ناملسم  هنوگچ  تفگ  دوب  ناملسم  ایآ  هک  هد  یهاگآ  ارم  بلاطوبا  هرابرد  ادخ  لوسر  هدازومع  يا  تفگ  وا  هب 

دوش ، یمن  هدرمش  وگغوردام  دزن  ام  دنزرف  هک  دنا  هتسناد  یتسار  هب  " 
درادن "  هدوهیب  ياهوگتفگ  زا  یئاورپ  و 

ناشیا هب  رابود  زین  ادـخ  دنتخاسراکـشآ و  ار  یتسرپ  تب  دـنتفهن و  ار  نامیا  هک  دوب  فهک  باحـصا  لثم  نوچمه  بلاـطوبا  لـثم  یتسار 
داد .  شاداپ 

ثیدح . نایاوشیپ  زا  دنچ  يا  هرامش  مه  تسا و  هدروآ  هجحلا  زا  رد ص 94 و 115  دعم  نبا  دیس  مه  ار ، الاب  شرازگ 
رفعج شرـسپ  اب  هارمه  بلاطوبا  تفگ  سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  نیظعاولا  هضور  زا  رد ص 123  يروباشین  لاتف  یلعوبا  ام  داتـسا  - 34
رفعج هب  بلاطوبا  دوب  وا  تسار  تمـس  رد  مه  ع )  ) یلع دناوخ و  یم  زورمین  زامن  مارحلادجـسم  رد  هک  دندروخ  رب  ص )  ) ادخ لوسر  نب 
زامن ات  دندز  فص  ص )  ) ادخ لوسر  رس  تشپ  رد  داتسیا و  يو  یپ  رد  یلع  داتفا و  شیپ  رفعج  سپ  دنویپب  تا  هدازومع  يولهپ  هب  تفگ 

تفگ : بلاطوبا  هراب  نیا  رد  درازگب و  ار 
دننم هناوتشپ  رفعج  ویلع  یتسار  هب 
رس درد  يراتفرگ و  ياهزور  رد 

میرمب هک  یماگنه 
مرآ یم  رد  نانمشد  هنیک  ضرعم  رد  ربمایپ ) ياجب   ) ار ودنآ 

هحفص 361 ] ] 
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دیرادم وا  زا  تسد  دینک و  يرای  ار  نات  هدازومع 
تسا نم  ردام  ردپ و  ردارب  اهنتوا  ردپ  نم  ناردارب  نایم  رد 

دشابهتشاد كاپ  رهوگ  هک  منادنزرف  زا  سکچیه  هن  نم و  هنادخ  هب 
تشاد  دهاوخن  ربمایپ  زا  تسد 

هب رفعج  ندش  ناملسمادخب  تفگ  وا  هک  تسا  هدروآ  یعازخ  نیـصحنب  نارمع  زا  دوخ  دانـسا  هب  هجحلا  باتک  زا  رد ص 59  دعم  نبا  و 
رد زین  ع )  ) یلع درازگ و  یم  زامن  هک  درک  رذـگ  ادـخ  لوسر  هب  رفعج  شرـسپ  اـب  هارمه  بلاـط  وبا  هک  رارق  نیا  هبو  دوب  شردـپ  روتـسد 

نوچ درازگ و  زامن  ص )  ) ربماـیپ اـب  دـمآ و  رفعج  سپ  دـنویپب  تا  هدازومع  يولهپ  هب  تفگ  رفعج  هب  بلاـطوبا  سپ  دوب  وا  تسار  تمس 
هب ات  داد  دـهاوخ  وت  هب  لاب  ود  ربارب ، رد  زین  ادـخ  یتسویپ  تا  هدازومع  يولهپ  هب  رفعج  يا  تفگ  وا  هب  ص )  ) ربمایپ درب  ناـیاپ  هب  ار  زاـمن 

درک : اهدورس  نیا  نتفگ  هب  زاغآ  ض )  ) بلاطوبا سپ  ینک  زاورپ  تشهب  رد  نآ  يرای 
رسدرد يراتفرگ و  ياهزور  رد  دننم  هناوتشپ  رفعج  یلع و  یتسار  هب  " 

دیرادم وا  زا  تسد  دینک و  يرای  ار  نات  هدازومع 
تسا نم  يردام  ردپ و  ردارب  اهنت  وا  ردپنم  ناردارب  نایم  رد 

تسین  زوسلد  بهلوبا  اریزدرک  میلست  ار  ام  بهلوبا  یتسار  هب 
دشاب هتشاد  کین  رهوگ  هک  منادنزرف  زا  سکچیه  هن  نم و  هن  ادخ  هب 

تشاد دهاوخن  ربمایپ  زا  تسد 
دنوش كاله  نارب  ياه  غیت  هبامش  ام و  ياهرس  مینیبب  دنچ  ره 

میئوا نادناخ  هک  ربمایپ  نیا  میئام و 
مینز  یم  وا  نوماریپ  زا  اه  هزین  رس  اب  ارنانمشد  و 
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دیسرب  وا  هب  دوخ  هورگ  همه  اب  امش  رگا 
، . " میتسه نایزات  نیرت  تسپ  مدرم  نایم  رد  ام 

اب هارمه  ما  یناملـسم  زا  شیپ  نم  تفگ  هک  هدروآ  لاصلـص  نب  ءوض  وبا  زا  رگید  یقیرط  هب  زین  یکجارک  حتفلاوبا  داتـسا  ار  الاب  شرازگ 
یلاح اب  بلاطوبا  ناهگان  هک  مدوب  هتـسشن  بلاطوبا  هناخ  کیدزنمرگ  رایـسب  ناتـسبات  رد  زور  کی  ات  مداد  یم  يرای  ار  ربماـیپ  بلاـطوبا 

نیا هک  هاگنآ  زا  متفگ  يدیدن ؟ ار  ع - )  ) یلعو ربمایپ  ناوج -  ود  نیا  رفنـضغ  وبا  يا  تفگ  دـش و  نوریب  نم  دزنب  ناکانهودـنا  نوچمه 
وا اب  نم  سپ  تفگ  دنشکبار  ودنآ  ناهگان  دنکن  متسین  نمیا  شیرق  زا  نم  هک  میئآرب  ودنآ  يوجتسج  رد  ایب  سپ  تفگ  هن  ما  هتـسشن  اج 

میدید ار  ص )  ) ربمایپ ناهگان  میدـمآرب و  نآ  هلق  هب  میدیـسر و  نآ  ياه  هوک  زا  یهوک  هب  میدـش و  نوریب  هکم  ياه  هناخ  زا  ات  متـشذگ 
شرسپ هب  بلاطوبا  سمپ  دنتخادرپ  یم  دوجس  عوکر و  هب  ادخ  يارب  دیشروخ  همـشچ  ربارب  رد  ودنآ  دوب و  وا  تسار  تمـس  مه  یلع  هک 

ار ودـنآ  ندوـب  هـک  ص )  ) ربماـیپ داتــسیاب و  یلع  راـنک  رد  وا  سپ  دــنویپب  تا  هدازوـمع  يوـلهپ  هـب  تـفگ  دوـب  اـم  هارمه  زین  هـک  رفعج 
هرهچ زا  ینامداش  هک  مدـید  نم  دـندروآ و  امهب  يور  سپـس  دـندرب  نایاپ  هب  ار  راک  اتدـندروآ  شیوخ  راک  هب  يور  ات  داتفا  شیپتفایرد 

دنار نابز  رب  ار  هدش  دای  ياه  هدورس  تساخرب و  سپس  تسا  نایامن  بلاطوبا 
زج یئادـخ  هک  داد  یهاوگ  گرم  ماگنه  رد  ضر )  ) بلاطوبا هک  داد  شرازگ  ارم  مردـپ  تفگسابع  نبا  هک  دـنا  هدروآ  همرکع  زا  - 35
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( نیملاعلا ءایض   ) تسا وا  هتخیگنارب  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ 
نایـشبح نابزهب  ات  درمن  ص )  ) بلاـطوبا تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخ  هب  تفگ  يراـفغ  رذوبا  هک  تسا  هدروآ  عیکو  ریـسفت  رد  - 36

نم هب  ار  اه  نابز  همهدـنوادخ  یتسارب  ومع  يا  تفگ  یناد  یم  ار  نایـشبح  نابز  ایآ  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  درک و  یناملـسم  راهظا 
ادـخ لوسر  سپ  تسین  یئادـخ  هناگی  يادـخ  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  هناصلاخ  ینعی  اهالاطاقاق  اصمل  ندـسا  دـمحم  يا  تفگ  هتخومآ 

تسیرگب (ص )
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فیرش .  نسحلاوبا  ام  داتسا  زا  نیملاعلاءایض  تخاس .  نشور  بلاطوبا  هب  ارم  مشچ  ادخ  هک  یتسار  تفگ  و 
ار نآ  اهراب  رایسب  هک  هدوب  نآ  زا  سپ  هتبلا  نیا  دنک و  وگزاب  نایشبح  نابز  هب  ار  یهاوگ  هک  تسا  هتشاد  تسود  نایکم  رورس  اج  نیا  رد 

باتک رد  رد 1138  هتـشذگ  رد  ینوتففیرـش  نسحلاوبا  ام  تجح  داتـسا و  هچنانچ  هداد  یهاوگ  هراب  نیا  رد  نآ  زج  نایز و  اـت  ناـبز  هب 
تماما رد  هک  تسا  یباتک  نیرتاهبنارگ  وا  شراـگن  و  هتفگ -  نخـس  هراـب  نیا  رد  یگدرتسگ  هب  نیملاـعلا  ایـض  هدوخ -  هدـنزرا  ونـالک 

هتخادرپ .
دبع نوچ  تفگ  دـسا  تنب  همطاف  هک  تسا  هدروآ  حـئارجلا  جـئارخلا و  دوخ  شراگن  رد  يدـنوار  نیدـلا  بطق  نسحلاوبا  اـم  داتـسا  - 37

تخرد ام  هناخ  ناتسوب  رد  متساخرب و  وا  يراتـسرپ  هب  زین  نم  تفرگرب  ار  ض )  ) ربمایپ شردپ  تیـصو  ربانب  بلاطوبا  تشذگرد  بلطملا 
يزور ات  میتفرگ  یم  ربامرخ  زا  رتشیب  ای  تشم  کی  زور  ره  مادـک  ره  مزینک  زین  نم و  دوب و  اـمرخ  ربون  ماـگنه  نآ  دوب و  یئاـمرخ  ياـه 

امرخ هچ  ره  دـندمآ و  رد  ناـکدوک  دوـب و  هدـیباوخ  دـمحم  میریگرب و  يزیچهک  میدرب  داـی  زا  ود  ره  مزینک  نم و  هک  دـمآ  شیپ  ناـنچ 
دش رادیب  دمحم  سپ  مدنکفا  هرهچ  رب  ار  منیتسآ  دوش  رادیب  ص )  ) دمحم هک  نیا  مرـش  زاو  مدیباوخ  نم  دنتـشگرب  دنتفرگرب و  دوب  هتخیر 

مدید نم  سپ  ماهنسرگ  نم  تخرد  يا  تفگ  درک و  هراشا  امرخ  تخرد  هب  سپ  دیدن  نیمز  يور  رب  یئامرخ  تفر و  ناتـسوب  نورد  هب  و 
نم درب  الاب  دوخ  ياج  رـس  رب  ارنآ  سپـس  دروخ  تساوخ  نآ  زا  هچ  ره  وا  اتدروآ  دورف  دوب  نآ  رب  امرخ  هک  ار  شیاه  هخاش  تخرد  هک 

مدرکزاب و ار  رد  مدیود و  وا  يوس  هب  هنهرباپ  نم  تفوک  ار  رد  دمایب و  نوچ  دوبن و  ص )  ) بلاطوبا ماگنه  نآ  مدمآ و  تفگـش  هبنیا  زا 
تفگ  وا  متفگ  زاب  مدید  ار  هچنآ 

یلع نم  دوب  هتفگ  وا  هکنانچ  سپ  دـیئاز  یهاوخ  وا  يارب  يراـیتسد  تایئازاـن  زا  سپ  زین  وت  ودوب  دـهاوخ  يربماـیپ  وا  هک  تسین  نیا  زج 
مدیئاز . ار  (ع )

تفگ بلطملا  دبع  تفگ  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) بلاطوبا زادانسا  هب  دوخ  یلاما  زا  رد ص 158  قودص  هیوباب  نبا  رترب  هیقف  ام  داتسا  - 38
هدیباوخ لیعامسا  رجح  رد  نم 
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هدـنکفا دوخ  رب  زخ  زاینیراگن  هشوگ  راچ  رداچ  مدـش  دوب  نز  کی  هک  شیرق  يوگـشیپ  دزن  هب  سپ  دـناسرت  ارم  هک  مدـید  یباوخ  مدوب 
ما هدوت  گرزب  نم  ماـگنه  نآ  تفاـیرد ، ار  ینوگرگد  ما  هرهچ  رد  تسیرگن  نم  هب  نوـچ  وا  دز و  یم  ار  ما  هناـش  میاـهوم  هوـبنا  مدوـب و 

ار يرادیور  راگزور  ياه  هدمآ  شیپ  زا  ایآ  تسا  نوگرگید  شگنر  هک  هدش  هچ  ار  نایزات  رورس  تفگ  تسـشنب و  تسار  وا  سپ  مدوب 
دیسر و نامسآ  هب  شرـس  هک  تسا  نم  تشپ  رب  یتخرد  ایوگ  مدید  هک  مدوب  هدیباوخ  رجح  رد  نم  بشیديرآ  متفگ  نم  هتـشاد  دنـسپان 
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برع تسا و  رت  گرزب  دیشروخیئانشور  زا  راب  داتفه  دوش و  یم  راکشآ  هک  مدید  ار  نآ  ینشور  دز و  رتخابو  رواخ  رد  ار  شیاه  هخاش 
هک مدید  ار  شیرق  زا  یهورگ  تفای و  یم  شیازفا  نآ  هوکـش  یئانـشور و  زور  ره  ودـنا  هداتفا  كاخ  هب  شربارب  رد  هک  مدـید  ار  مجع  و 

مدرم نیرتهماج  كاپ  نیرت و  يور  وکین  زا  هک  تفرگ  یم  ار  ناشیا  یناوج  دـندش  یم  کیدزن  نآ  هب  نوچ  دـنربب و  ار  نآ  دنتـساوخ  یم 
ياه هخاش  زا  ياهخاش  ات  مدرک  دنلب  ار  دوخ  تسد  نم  دنکیم  رب  ار  ناشمشچ  تسکش و  یم  ار  ناشتـشپو  تفرگ  یم  ار  ناشیا  سپ  دوب 

زا شا  هرهب  سپ  دوـش  یم  هتـسر  نم  زا  تخرد  متفگ  تسین  يا  هرهب  نآ  زا  ار  وـت  تسیا  تفگ  دز و  نـم  هـب  گـناب  ناوـج  مریگب  ار  نآ 
نوگرگد گنر  اب  هدـش و  بات  یب  ساره  زا  نمددرگ  یم  رب  نانآ  هب  دوخ  دـنا و  هتخیوآ  نآ  هب  هک  تسا  نانیا  نآ  زا  هرهب  تفگ  تسیک 

هب يدنزرف  وت  تشپ  زا  یشاب  هتفگ  تسار  رگا  تفگ  سپس  دش و  نوگرگد  هک  مدید  ار  يوگـشیپ  گنز  نآ  گنر  سپ  مدیرپ  باوخ  زا 
دیاش هک  رگنب  بلاطوبا  کنیا  تفرب  نم  لد  زا  هودنا  سپ  دیامن .  يربمایپ  مدرم  نایم  رد  دـبای و  یئاورنامرفرتخاب  رواخ و  رب  هک  دـیآ  رد 

دمحم مساقلاوبا  نامه  تخرد  ادخب  تفگ  یم  وا  ودوب  هدرک  روهظ  ص )  ) ربمایپ درک و  یم  وگزاب  ار  ناتساد  نیا  بلاطوبا  یشابسکنآ ،
تسا .  نیما 

هک هدرک  دای  نینچ  دوخ  دانسااب  حضوم  هب  فورعم  يرمع  يولع  سانـش  بسندیـس  دسیون  یم  هجحلا ص 68  دوخ  باتک  رد  دیـس  - 39
رب هن  وا و  رب  هن  ربمایپ  يور  نیا  زا  دوب و  هدماین  زونه  ناگدرم  ربزامن  هب  روتسد  ماگنه  نآ  درمب  بلاطوبا  نوچ 
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هزانج دنتساخرب و  سپ  دندوب  هتسشن  هزمح  رفعج و  یلع و  و  ص )  ) ربمایپ دنداد  یم  رذگ  هک  ار  بلاطوبا  هزانج  هکلب  درکن  زامن  هجیدخ 
شزرمآ دـندوب  تسرپ  تب  هک  شیوخ  ناکیدزن  ناگدرم و  يارب  زین  امدـنتفگ  یهورگ  دنتـساوخ  شزرمآ  وا  يارب  دـندرک و  عییـشت  ار  وا 

ار رادنپ  نیا  دنوادخ  سپ  دـشاب  هتـشاد  ناهنپار  دوخ  نامیا  هکنیا  هن  هدرم  یتسرپ  تب  رد  مه  بلاطوبا  هک  دنتـشادنپ  یم  اریز  میهاوخ  یم 
هن دومرف  تشاد و  راـنک  رب  اـطخ  هب  تبـسن  زا  ار  ع )  ) هدربماـن نتهس  نآ  و  ص )  ) دوخ ربماـیپ  درب و  ناـیمزا  هدوب  تسرپ  تب  بلاـطوبا  هک 

بلاطوبا یسک  رگا  سپ  دنشاب .  ناشیا  ناشیوخ  زا  دنچ  ره  دنهاوخب  شزرمآ  ناتسرپتب  يارب  هک  دسر  یمن  ار  نانموم  هن  و  ص )  ) ربمایپ
 . خلا هدرمش  رانک  رب  شزغل  زاار  وا  ياه  هدرک  اه و  هتفگ  یلاعت  يادخ  هک  نیا  اب  هدرمـش  راک  شزغل  راک  نیارد  ار  ربمایپ  دناوخب  رفاک  ار 

. . 
ایآ دندیـسرپ  ار  هفیذح  نب  مهجلاوبا  هک  درک  ثیدح  ارم  مردپ  تفگ  هک  تسا  هدروآ  دـیمح  نب  دـمحم  زا  دانـسا  هب  یناهفـصا  جرفلاوبا 

لوسر هتبلا  دیـسر  يو  تشذـگرد  زا  سپ  زامن  هنوگ  نیا  روتـسد  اریز  دوب  اجک  زامن  زور  نآ  تفگ  درازگ  زامنبلاطوبا  رب  ص )  ) ربماـیپ
یناملـسم هب  مه  رکبوب  سابع و  دش و  رـضاح  شا  هزانج  رب  دوخ  دزیخرب و  وا  راک  هب  ات  دومرفب  ار  یلع  دش و  نیگهودنا  وا  رب  ص)  ) ادـخ

مالسا يزوریپ  روهظ  ات  رگا  تشاد و  یم  هدیـشوپ  ار  دوخ  نامیا  وا  نوچ  منک  یم  یهاوگ  ار  ودنآ  نخـسیتسار  زین  نم  دنداد  یهاوگ  وا 
درک یم  راکشآ  ار  دوخ  نامیا  دیئاپ  یم  شا  یگدنز 

شیوخ ینیب  دوخرب  زج  دمحم  هک  مینیب  یمن  دنتفگ  هتفرگ  الاب  ص )  ) ربمایپ راک  دندید  شیرق  نوچ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  لتاقم  زا  - 40
يارب ار  ریاشع  همه  دریمب  (ص ) بلاطوبا نوچ  هک  دنتسب  نامیپ  مه  اب  سپ  تسین  هناوید  ای  رگوداج  يدرم  زج  وا  هک  ار  یتسار  دیازفایب و 

ار ربمایپ  شرافسو  دروآ  درگ  ار  شیرق  زا  ناشیا  نانامیپ  مه  نایمشاه و  سپ  دیسرب  بلاطوبا  هب  شرازگ  نیا  دننک ، ناتسادمه  وا  نتـشک 
ار نآ  شرازگ  ام  ناروشناد  ناردپ و  دیوگ  یم  ما  هدازردارب  نیا  هچ  ره  تفگ  درک و  ناشیا  هب 
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دزن وا  هاـگیاج  دراد و  ار  تیـصخش  نـیرترب  یتـسار  وگنخـس و  راکتـسرد و  تـسا و  وگتــسار  يربماـیپ  دـمحم  هـک  یتـسار  دـنا و  هداد 
دینزب ریت  اب  ار  شنمـشد  وا  میرح  نوماریپ  زا  دـیوش و  ناتـسادمه  شا  يرای  رب  دـیریذپب و  ار  وا  توعد  تسا  هاگیاپ  نیرترب  شراگدرورپ 

درک : اه  هدورس  نیا  نتفگ  هب  زاغآ  سپس  تسا .  امش  هنادواج  يزارفارس  راگزور -  نایاپ  ات  وا -  اریز 
منک یم  شرافس  وکین  ربمایپ  يورایور  يرای  هب  " 

ار  سابع  وکین ، يومع  نآ  زین  یلع و  مدنزرف 
دنسرت یم  وا  ندرب  تخاتزا  هک  ار  يریش  نآ  هزمح  زین  و 

دنراد رود  هب  وا  زا  ار  مدرم  دنزگ  ات  ار - رفعج  زین  و 
هک منک  یم  وا  يرای  هب  شرافس  ار  نایمشاه  همه  و 

دنریگ راک  هب  ار  یئاه  هدومزآ  گنج  هدوتاب ، راکیپ  نیا  يارب 
شناگداز همه  مردام و  داب  امش  يادف  يا 

دیشاب اهرپس  نوچمه  زیگنا  ساره  ياهدمآ  شیپ  رد  دمحا و  يرای  رد  امش 
هتفای لقیصنآ  يور  هک  دیهاوخب  يرای  يریشمش  ره  زا 

تسا  غارچ  هک  يرب  نامگ  بش ، یکیرات  رد  و 
يارب هک  دناسر  یم  ام  یهاگآ  هب  اه  همان  تشذگرـس  هک  تقیقح ، قح و  نارگ  وگزاب  ياه  شرازگ  زا  تشم  کی  دوب  نیا  دیوگ : ینیما 

میدروآ زین  اـم  هدـش و  شرازگ  بلاـطوبا  ناـسک  نادـناخ و  زا  هچنآ  هب  ار  اـه  نآ  رگا  هـک  میدرواـین  رتـشیب  شرازگ  راصتخا 4 . تیاـعر 
رد هک  مه  ار  يراکـشآ  ياه  یهاوگ  یهنب و  دیامن  یم  ار  نایکم  رورـس  نیا  ياه  شنکاو  هک  یئاه  ناتـساد  رانک  رد  ار  اه  نآ  یئازفیب و 

چیه ایآ  نونکا  دـسر  یم  مه  دـص  هب  وا  راوتـسا  مالـسا  صلاخ و  نامیا  رب  ام  لیالد  ینیب  یم  هاگنآ  ینک  عمج  اه  نیا  اب  هداد  شیاـهرعش 
ندوب ناملـسم  تابثا  رد  هک  تسا  سب  یئاهنت  هب  اه  نآ  زا  مادک  ره  کنآ  اب  دـشوپب  مشچ  اه  نیا  همه  زا  هک  دـبای  یم  یهار  يدـنمدرخ 

هناوتشپ یسک 
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لقن کی  اب  ار  نارگید  نامیا  یلو  درک  ناوتن  تباث  ار  وا  ناـمیا  مه  لـیلد  رازه  اـب  هک  تسهيزار  بلاـطوبا  راـک  رد  يرآ  دریگ : رارق  اـم 
نک يرواد  ناوخب و  درک  تباث  ناوت  یم  مه  كوپ  ياعدا  کی  لوهجم و  لوق 

بلاطوبا یناملسم  دروم  رد  هناگادج  ياه  شراگن 

14 رونالا 33 -  راحب  رد  یسلجم  خیش  نوچمه  دنا  هدنار  نخس  یگدرتسگ  هب  ام  هقرف  ناگتسجرب  زا  یهورگ  هدش ، دای  ياه  لیلد  هرابرد 
دزن نآ  هخـسن  هک   ) نیملاعلا ءایـض  شا  هدـنزرا  نالک و  شراـگن  زا  رد ج 2  ینوتف  فیرـش  نسحلاوبا  ام  هتـسجرب  ورـشیپ  داتـسا و  9 و  / 

رصتخم ارنآ  نالحد  ینیز  دمحا  دیس  هداد و  شراگن  یجنزرب  دیس  هچنآ  هک  هنوگنامه  تسا  اه  هتـشاگن  نیرتهب  هنیمز  نیا  ردهک  تسام )
هراب نیا  رد  يا  هناگادج  ياه  شراگن  مه  يرگید  ناسک  هدش و  هتشون  تنـس  لها  ناگرزب  هماخ  هب  هراب  نیا  رد  هک  یباتک  نیرتهب  هدرک 

نوچمه : دنا  هتخادرپ 
ردپ هللا  دـبع  بلطملا و  دـبع  بلاطوبا و  لضف  باتک  تسار  وا  هک  ای 301  هتشذگ 299  رد  یمق  يرعـشا  هللا  دبع  نب  دعـس  مساقلاوبا  - 1
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یشاجن ص 126  لاجر  هب  دیرگنب  ص )  ) ربمایپ
یـشاجن لاجر  زا  خیـش و ص 70  تـسرهف  زا  رد ص 29  هچناـنچ  رد 346 و  هتـشذگ  رد  راـمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یفوک  یلع  وبا  - 2

بلاطیبا .  نامیا  باتک  تسار  واهدمآ 
دوخ تسرهف  رد  یـشاجن  هتفگ  هب  هدینـش و  ثیدح  يو  زا  لاس 370  رد  يربکعلت  هکیجابید  هللا  دبع  نب  دمحا  نب  لهـس  دـمحم  وبا  - 3

بلاطیبا . نامیا  باتک  تسار  وا  ص 133 
دمحم ازریم  ام  داتـسا  دزن  نآ  هخـسن  هک  بلاـطیبا  ناـمیا  باـتک  تسار  وا  یفوـتم 375  يوـغلیمیمت  يرـصب  هزمح  نب  یلع  میعن  وـبا  - 4

نآ هدنراگن  هدروآ و  بلاطوبا  تشذگرس  رد  ار  نآ  ياه  شخب  زايا  هراپ  هباصا  رد  رجح  نبا  ظفاح  تسهزارفارس و  يارماس  رد  ینارهت 
هدرک مهتم  يرگ  یضفار  هب  ار 

هحفص 368 ] ] 

ینم باـتک  تسار  وا  یعازخ  حوتفلا  وبا  خیـش  گرزب  رـسفم  يرداـمياین  يروباـشین  یعازخ  نیـسح  نب  دـمحا  نبدـمحم  دیعـس  وـبا  - 5
خیـش يو  هداوـن  زا  ار  باـتکنآ  شیوـخ  تسرهف  زا  رد ص 110  شدوـخ  هتفگهب  نیدـلا  بجتنم  خیـش  هک  بلاـطیبا  ناـمیا  یف  بلاـطلا 

هدرک .  تیاور  دیعسوبا  زا  وا  شردپ و  زا  واو  حوتفلاوبا 
ربمایپ ناردـپ  بلاطوبا و  نامیا  هرابرد  نمحرلا  هریخ  نع  نایبلا  باتک  تسار  وا  يدزا  یبلهم  هیواـعم  یبانب  لـالب  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 6

دنا . هداد  تبسن  يوب  صرد 188  یشاجن  دوخ ص 96 و  تسرهف  رد  خیش  ار  نآ  هک  (ص )
هک ارنآ  زا  يا  هخـسن  دسیون  یم  دوخ  تسرهف  زا  رد ص 169  هچنآ  ربانب  یـشاجن  هک  بلاطیبا  نامیا  باتک  تسار  وا  مساق  نب  دمحا  - 7

تسا .  هدیدهدوب  يریاضغ  هللا  دبع  نب  نیسح  طخب 
دوخ تسرهف  رد  یشاجن  هک  رد 450) هتشذگ  رد  یشاجن  تسود   ) یناجرج يدنک  ناخرط  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  نیـسحلاوبا  - 8

تسا .  هدرک  دای  بلاطیبا  نامیا  مانب  ار  وا  باتک  ص 63 
رد یباتک  هدمآ  یشاجن  تسرهف  زا  رد ص 284  هچنآ  ربانب  زین  رد 413  هتشذگ  رد  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم  هللا  دبع  وبا  خیش  - 9

دراد .  بلاطوبا  نامیا  تابثا 
بلاط یبا  ریفکت  یلا  بهاذـلا  یلع  هجحلا  باـتک  تسار  وا  رد 630  هتشذگ  رد  يوسوم  دعم  نب  راخف  دیـس  نیدلا  سمـش  یلع  وبا  - 10

هدورس : نآ  رب  یظیرقت  اه  هتفگ  نیا  اب  مولعلا  رحب  قداص  دمحم  دیس  همالع  هک 
داب هدژم  ار  وت  راخف  يا 

دیشخب  دهاوخ  وتب  زیختسر  زور  ردراگدیرفآ  هک  یئاه  شاداپ  هب 
ار  ادخ  ریش  ردپ  هکم و  گرزب  هجحلا  دوخ  ناشخرد  شراگن  اب  نشور و  لیلد  اب 
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يدومن كاپ  یتسرپ  تب  تمهت  زا  مه 
دنا . هتسب  وا  هب  رش  نایعاد  هک  رفک  دودرم  تبسن  زا  مه  و 

مالسا هکنآ  اب  دشاب  تسار  ناشنانخس  هنوگچ  و 
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تفای . يزارفارس  وا  ياه  يرترباب  داتسیا و  ياپ  رب  وا  يرای  هب 
یلع نسحلاوبا  یتسود  هب  دنگوس 

تفای یمن  یگدنشخرد  ام  شیک  دوبن  وا  رگا  هک 
داب . يدونشخ  وا  رب  دنوادخ  يوس  زا  سپ ،

هتخورفارب .  یشتآ  شنانمشد  رب  و 
هلاقملا ءانب  دوخ  رگید  باتک  رد  هک  بلاـط  یبا  ناـمیا  باـتک  تسار  وا  رد 673 .  هتـشذگ  رد  ینـسح  سواط  نب  دمحا  لئاضفلاوبا  - 11

هتخادرپ ظحاج  نامثع  وبا  هلاسر  در  رد  هک  تماما  رد  تسا  یباتک  زین  نآ  هک  هدرک  دای  ار  نآ  هینامثعلا  هلاسرلا  ضقنل  هیولعلا 
هک بلاط  یبا  نامیا  یف  بلاـطلا  هینم  باـتک  تسار  وا  رد 1307  هتـشذگرد  ظعاو  هب  فورعم  يرئاح  يدزی  یئابطابط  نیـسح  دیـس  - 12

هدش  پاچ  تسا و  یسراف 
زا یکی  وا  بلاط و  یبا  نامیایف  بلاطلا  هیغب  باـتک  تسار  وا  رد 1306  هتشذگ  رد  يدنه  يرتست  سابع  دمحم  دیس  فیرـش  یتفم  - 13

میروآ . یم  مهدراهچ  هدس  يارعش  نمض  ار  شا  همانیگدنز  یلاعت  هللا  ءاشنا  هک  تسه  مه  نایارس  هیریدغ 
تسا و یسراف  هک  بلاط  یبا  همع  یبنلا و  ءابآ  نامیا  یف  بلاطلا  دصقمباتک  تسار  وا  یناگرگ  نیسح  دمحم  ازریمءاملعلا  سمـش  - 14

هدش .  پاچ  یئبمب  رد  لاس 1311  رد 
بلاط یبا  نامیا  یف  بجاولا  لوقلا  باتک  تسار  وا  همظعم  هکم  میقم  يدنه  حیصف  یلع  رفعج  ازریم  نب  یلع  دمحم  خیش  - 15

يزیربت دمحم  ازریم  نب  نسحم  ازریم  جاح  ام  خیش  - 16

هحفص 370 ] ] 

دش پاچ  دادغب  رد  رد 96 ص  لاس 1349  هب  هک  بلاطوبا  ای  حطبالا  خیشباتک  تسار  وا  یلماع  نیدلا  فرش  لآ  یلع  دمحم  دیـس  - 17
هداهنن ياج  رب  يا  هتفگان  هدروآ و  درگ  نآ  رد  هدوب  هتسیاب  نخس  هچ  ره  هک 

بلاط یبا  رفکم  مجرل  بقاثلا  باهشلا  باتک  تسار  وا  ینارهت  دمحم  ازریم  ام  داتسا  رسپ  نیدلا  مجن  ازریم  خیش  - 18
رد 154 لاس 1341  هب  هک  بلاط  یبا  لئاضف  یف  بهاولا  بهاوم  باتک  تسار  وا  رمایب ، ادـخ  يدـقن -  دـمحم  جاح  نب  رفعج  خیـش  - 19

تفای .  ناوت  دننام  مک  زغن و  ياه  هتکن  رایسب و  ياه  هدوس  نآ  رد  هدش و  پاچ  فرشا  فجنرد  ص 

وا شیاتس  رد  ییاه  هدورس 

دمحم وبا  دیس  نخـس  میناجنگب  اجنیا  رد  میناوت  یم  هچنآ  نایم  زا  دنا و  هدورـس  يراعـشا  اه  هنیمز  نیا  رد  زین  هعیـش  ناگرزب  زا  يرایـسب 
دیوگ : يا  هدیصق  رد  هک  تسا  يدیز  ینسح  هزمح  نب  هللا  دبع 

درک . ینابیتشپ  ار  ربمایپ ) ) وا بلاطوبا ، ام  ردپ 
دروآ مالسا  وا  دندوب  هتفرگن  یناملسم  مدرم  زونه  هکنیا  اب  و 

تشاد . یم  ناهنپ  ار  شیوخ  یناملسم  وا  هک  ار  یتسار 
تفهن یمن  ار  شا  یتسود  یلو 

دیوگ : هعیفرلا  تاجردلا  رد  يزاریش  ناخ  یلع  دیس  دنمشناد  دیس  مه  و 
تسا دمحم  ام  ربمایپ  مع  بلاطوبا 
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تفای يراوتسا  نآ  تشپ  داتسیا و  ياپ  رب  وا  يرای  هب  نید  هک 
سب وا  يارب  يدنلبرسنیا  اه  يزارف  ندرگ  همه  نایم  و 

دوب . وا  تسرپرس  رایتسد و  وا  اهنت  مدرم  همه  نایم  زا  هک 
دنباین . رد  ار  وا  هاگیاپ  نالک  یهورگ  رگا 

هحفص 371 ] ] 

شدنسانشن . نآ  نیا و  هک  دسر  یمن  ینایز  ار  ادمداب  وترپ  سپ 
تساخ . یم  ياپ  رب  يدمحا  توعد  هن  دوبن  وا  رگا 

دیدرگ . یم  هدودز  نآ  ياه  یتساران  هن  تشذگ و  یم  رد  یهارمگ  بش  هن  و 
درک . فارتعا  ادخ  شیک  هب  یناهنپ  دوب  هک  یتمکح  يارب 

دوب . نآ  هدنیوگ  هچنآ  تفگ  تقیقح ، نمشد  هک  دش  نیا  و 
دنام . یم  دنلب  یهوک  هب  نید  ناهج  رد  وا  هک  نآ  اب  و 

دراد . وا  يارب  ینایز  تسین  شیب  يدابهک  نمشد  ياه  هوای  هنوگچ 
دننک . شاخرپ  يراوگرزب  ناتسآ  هب  هک  تساور  هنوگچ  و 

تسا .  هدوتس  شیاهراک  همه  ماجنا  زاغآ و  هک 
دیآ . یم  رب  الاب  ناباترهم ، هک  هاگنآ  ات 

داب . يو  رب  ادخ  دورد  دوش  یم  هدناوخ  وا  ياه  يرترب  شنم و  زا  نخس  و 
يزاریشيداهلا  دبع  ازریم  دیس  هللا  هیآ  هماکچ  زا  مه  نیا  و 
كریز درم  یمارگ  نآ  شیاتس  رد  تسا  خارف  سب  يا  هنیمز  ارم 

دندوب . ناناملسم  راک  تسرپرس  ادخ و  همان  ياتمه  هک  ینایاوشیپ  ردپ 
میارآ یم  ار  دوخ  تاکاردا  وا  شیاتس  اب  هک  امنهار  يدرم  هتسجرب  تسا  وا 

دتفا یم  ششخرد  هب  مدورس  شیاه  يزارفارسزا  دای  اب  و 
تقیقح رادساپ  بلاطوبا ،

تسا هتسارآ  وا  هب  یکشخ  ایرد و  رد  هکم  هک  يرورس 
مچرپ بش و  بسا و  هک  بلاطوبا 

تسا وا  يزوریپ  هاوگ  دربن  هاگ  دروخربرد 
دمحميومع ربمایپ و  ناشخرد  نانیشناج  ردپ 

هزیکاپ دوخ  دوش و  یم  هدنکارپ  وا  يوسزا  کشم  يوب  نوچمه  یئاهداژن  هک 
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تسا . اه  نآ  يارب  يداینب 
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دسانش . یم  هدومزآ  راک  سب  يدرم  ار  وا  نیگمهس ، ياهدمآ  شیپ  هک  ار  یتسار 
دنک . یم  نت  ربيریلد  يدنمدرخ و  زا  یهرز  دربن  زور  رد  هک 

دسانش . یم  راکشهد  يدرم  وا  زا  اه  یلاسکشخ  هکنانچمه 
تسا . رتورف  وا  ياه  یئوکین  زا  بوشآ  رپ  يایرد  جوم  یگدنشخب ، رد  هک 

تسا وا  یمود  ششخب ، رد  ناراب  تسا و  ایند  هناگی 
تسا . یموس  ار  هتفه  ود  هام  ودیشروخ  هک  يوگب  شغورف  هرابرد  و 

؟ دریگ ارفار  شناشخرد  ياه  شنم  نوماریپ  دناوت  یماجک  نخس 
دندنامرد اه  نآ  ندز  دنویپ  مه  هب  زا  نازاسهماکچ  یتسار  هب  هک  نیا  اب 

درک يرادساپ  هدیزگرب  ربمایپ  زا  هناحلسم  و  يدنمدرخ ، يریلد و  اب 
دنداتفا یم  يراوخ  هب  نالی  درب  یم  تخاتوا  هاگ  ره  اج و  ره  هک  يا  هنوگ  هب 

تشادن يا  هجیتن  ربمایپ  تاغیلبت  يور  چیه  هب  دوبن  وا  رگا 
تفای . یمن  ناماس  رس و  مالساراک  و 

ناگدیرفآ  هک  دیورگ  زیچ  همه  رب  هاوگ  يادخ  هب  وا  یماگنه 
دندرک یم  زیخ  تسج و   - قوعی رسن و  ناتب -  يوس  هب 

تخاس . راکشآ  ار  دوخ  راک  دمایب و  تیاده  ربمایپ  هک  هاگنآ  و 
تفرگ . ولج  ار  یهارمگ  ياه  هاگترپ  درمش و  وگتسار  ار  يو  وا 

تسا  ادخ  ریش  ردپ  هک  سب  نایکم  گرزب  يارب  يزارفرس  نیمه 
دندناوخ یم  يرای  هب  ار  يو  ياه  یتخسيانگنت  رد  هک 

دزو یم  ابص  داب  هک  هاگنآ  ات 
دتسرف .  دورد  تسا  هکم  گرزب  هک  وا  رب  دنوادخ 

دیوگ : يدابدروا  ام  داتسا  مه  و 
دش نایامن  يراکوکین  هک  دوب  نایکم  نایاوشیپ  اب 

هحفص 373 ] ] 

داتفا یگدنشخرد  هب  نایزات  خالگنس  وا  ياه  غورف  رد  و 
دینادرگ  نارب  يریشمش  یتسرپ ، هناگی  يارب  ار  وا  دنوادخ 
دیارگ . یمرن  هب  یتسرپ  تب  ياه  یشکرس  وا  تسد  هب  هک 

دوبن وا  رگا  هک  یفطصم ، يومع  و 
دنتخانش یم  اور  ار  مالسا  میرح  يامغی 

دیشک رب  نید  يرادساپ  يارب  ار  يا  هدارا  ریشمش 
دیدرگ هتسخنآ  رثا  زا  نارب  ياه  غیت  هنهپ  هک 

دینادرگ ناور  ار  یکانمهس  يریلد  تیاده ، يارب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2887 

http://www.ghaemiyeh.com


تسکش مهرد  تخسرس  ياه  هزین  نآربارب ، رد  هک 
تخاس  راکشآ  ار  تقیقح  یئاهدورس  رد  و 

تسا . بابل  یتسرد  یگتسیاش و  زا  هک 
تسا . نایمشاه  سر  دایرف  كانمهس  ياهراک  رد 

دننک . یم  ینیب  رد  راهموا  هب  ندیسر  يارب  ار  هدنام  نارتش  و 
تشاد ياپ  رب  ار  يراک  صلاخ ، درم  یمارگ 

سب دوب و  هتشاداو  نآ  هب  ار  وا  يدنمجرا ، اهنت  هک 
تخاسن  هدولآ  ار  وا  یتساک ، هنوگچیه 

دوب  وا  ربارب  رد  وکین  یئاه  تشرس  هشیمه  و 
داد یم  شیارآ  ار  نآ  هناراوگرزب  یئوخ  هک  یشناد  سپ 

دوب نآ  لابند  رديدرمناوج  هک  شیک ، هب  يا  يدنباپ  نانچ  و 
تسج دیاب  وا  دزن  ار  ناراب  دریگ  ارف  ار  اج  همه  یلاسکشخ  هک  هاگنآ 

تفای ناوت  وا  رانک  رد  ار  هانپ  دوش  راکشآ  دادماب  نوچ  و 
دوتس دنناوتن  نانخس  اویش  ار  وا  ياه  یگتسجرب 

ددرگ . یم  دوبان  یتساک  یب  ياهراتفگ  اه ، نآ  ربارب  رد  و 
دوب .  رادیاپ  راد و  هشیر  یشیک  ار  یلع  ردپ  هکنیا  نخس  هدیکچو 
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دنتساخربوا . دنزرف  اب  يزوت  نیک  ینمشد و  هب  نوچیلو 
نهد . شیامن  ادج  وا  زا  ار  ادخ  ریش  ياه  يرترب  دنتسناوتن  و 

دنتفرگ . ازسان  داب  هب  ار  ردپ  هک  دوب  نیا 
دیسر .  دناوت  نآ  هب  هک  تسین  نینچ  دنکاه  يدنلبرس  گنهآ  هک  سک  ره  و 

دراد . یمن  ناهنپ  يور  تسا و  ناشخرد  هتفه  ود  هام  غورف 
سراپ  رایسب  ناگس  نآ  نوماریپ  هک  دنچ  ره 
تسا . بش  دادماب ، متفگ  نم  هک  ریگب  نانچ 

؟ دنام یم  ناهنپ  مدرم  مشچ  زا  دادماب  ایآ  یلو 
ار هارمگ  ناگدش  نادرگرس  نک  اهر 

دنا . هدنامرد  ياه  مچ  مخ و  رد  هک  یهورگ  نآ  و 
شیوخ یگتفای  هار  رد  تسا  نایکم  رورس  نیا 

دنا . هداهن  وا  تسد  رد  تسد  يراگتسرو  یئاوشیپ  هک 
يول  داژن  زا  نایراکش  نیرت  یمارگ  ردپ 

يور نشور  ناریلد  اه و  یکین  يوس  هب  هدنباتش  نارورس  نامه  و 
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دوش . هدنکفا  نامدرم  رترب  يارب  يریت  هک  یماگنه  هب  ناشردپنوچمه  زین  نان 
دسر . یم  يزوریپ  هب  ناشتخاب  درب و  ياهریت 

دیوگ : هدورس  ع )  ) تیبلها شیاتس  رد  هک  يا  هماکچ  رد  یلماع  قداص  یقت  دمحمخیش  مه  و 
دیدرگ . راوتسا  نید  نامتخاس  هک  دوب  یلع  ریشمش  اب 

داتسیا . ياپ  رب  شردپ  يرای  هب  نآ  يانب  زین  رتشیپ  هچنانچ 
نآ  هناشن  اه و  يزارفارس  داینب  بلاطوبا ، نام 

یئامنهار یناشن  ماجنا  زاغآ و  و 

هحفص 375 ] ] 

هناگی .  يدنمدرخ  اه و  يرترب  ندروآ  مهارف  رد 
دروآ .  درگ  شیوخ  رد  ار  يدرمناوج  هنوگ  همه  وا  هماج  و 

دیامن . یم  زیچان  شهاگیاج  يدنلب  ربارب  رد  اه  هراتس  نیرترود  كرات 
دنکارپ . یم  ار  یتشد  يوب  بش  شوخ  يوب  يو  شیاتس  و 

تسا . شیاسآ  میرح  يارس  ار  هاوخ  هانپ  ناگدنسرت 
دنسر  يزاین  یب  هب  دننک و  نآ  گنهآ  ناراودیما  هک  تسا  هبعک  نوچمه  و 

دشاب . هتفرگ  ارف  ارشنوماریپ  يا  هلاه  هک  تسنام  یم  هام  هب  اه  يدرمناوج  همهنایم  رد  دوخ 
تفر . یم  رترب  زین  ناشخر  هدندرگ  ود  زا  وا  يزارف  ندرگ  و 

تشاداو . یتسرپ  هناگی  شیک  ياوآ  هب  ار  دوخ  شوگ 
تفگ . کیبل  ار  نآ  توعد  دینشب ، ار  نآ  زاوآنوچ  و 

تخورفب . نیئآ  نتشاد  یمارگ  يارب  ار  شیوخ  ناج 
یشورف  دیرخ و  هیاپ  دنلب  هتسجخ و  هچ  ناه  هک 

دیوگ : یم  يونهکل  یقنیلع  دیس  مه  و 
دیشخب یگدنشخرد  ربمایپ  نیشناج  ردپ  ار  هکم  نیمزرس 

تساخرب  ربمایپ  نوماریپ  زا  ناهاوخدب  ندنار  هب  هک  يدادماب  نامه 
تساخرب مالسا  يرای  هب  هنت  کی 

تخادرپ . دربن  هب  اراکشآ  ناشکندرگ  ناهارمگ و  همه  اب  و 
يدنه ، غیت  هبل  زا  رتارذگ  يا  هدارا  اب 

دینادرگ یم  زاب  تسار  هار  ناوریپ  زا  ار  نانمشد  گنرین 
دیشخب یئانیب  ربمایپ  شیک  زا  ار  دوخ  درخ 

تخاس راکشآ  ار  نآ  تشاد  لد  رد  هک  ناهنپزار  هس  زا  و 
يراکوکین ، يراگزیهرپ و  یتسرپ و  هناگی  زا  زیربل  یلد  اب 
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هحفص 376 ] ] 

دیورگ ادخ  هب  یتسرد  یتساراب و  و 
داهن يداینب  نایزات  يرورس  يارب 

دوب هتفرگ  ارف  نایمشاه  يزارفرس  ار  نآنوماریپ  هک 
هدومن يوب  ور  تسار  یناردپ  هک  دوب  تسار  یهار  نزماگ 

دوب هدیسر  يا  هدیزگ  هب  يا  هدیزگرب  زا  و 
دنشاب  هتشاد  يدنزرف  دنتساوخ  یمن  ناشناردام  یتفگ  هک 

دشاب ربمایپ  نیشناج  ای  ربمایپ  رگم 
دوب ناگتفای  هار  زا  شردپ  نوچمه  رتشیپ  زا  زین  وا 

تشاد  نیتسار  هارهاش  رب  ياپ  زین  هرامه  و 
دش زاغآ  وا  اب  ادخ  نیئآ  روخشبآ  زا  ندش  باریس 

دمآ ماجنا  هب  یلع  شکاپ  دنزرف  اب  و 
نایاپ  رد  هک  دراد  يا  هماکچ  مه  يوامس  دمحم  خیش  و 

نآ : زاغآرس  هدناسر و  پاچ  هب  هجحلا ص 135  باتک 
ناتسپ ، ران  مادنا  كزانراگن  نآ  تسد  زا 

نارگیزاب تسد  رد  تسا  يوگ  نوچمه  نم  لد 
ما هدمآرب  درگ  سوه  نوماریپ  نم  ایوگ 

دراد یم  ناهن  يور  یکی  دیامن و  یم  يور  میارب  یکی  ات 
دنز یم  یئاج  رد  اردوخ  هدرپ  هک  ما  هدش  یسک  راچد 

دوش . یم  هتخیسگ  مه  زا  نیبزیت  هاگن  هک 
تسا راک  رد  اه  هزین  ینامی و  ياه  غیت  هبل  هک  یئاجنامه  رد 
دوش یم  يرادساپ  وازا  نانچ  شنامدود  دنلب  ياهوراب  رد 

تسا بلاطوبا  شردپ  ایوگ  هک 

هحفص 377 ] ] 

ربمایپ يومع  نازارف و  ندرگ  يدنلبرس  هیام 
بلاغ نادناخ  زا  نایکم  درم  گرزب  و 

يراکش  غرم  چیه  هک  يا  هیاپ  دنلب 
دیناسر تسناوتن  شهاگیاپ  زارف  هب  ار  دوخ 

میرگنب وا  هب  هتسویپ  مارآ و  میرادرب و  الاب  هب  ار  دوخ  هاگن  هک  یماگنه 
درب یم  نایم  زا  ار  يراتفرگ  جنر و  ددرگ و  یمام  رب  ام  هاگن 
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ددرگ یم  ناشخرد  همه  ناگدید  يارب  وا  راسخر 
دیآ یم  رد  هب  ماین  زا  غیت  هک  هنوگنامه 

داهن نوتس  راهچ  رب  ار  يزارفرس  داینب  دنلب 
دندوب ناگراتس  یئانشور  هب  هک 

بلاط ات  لیقع  دننام  يدرم  زا  رفعج و  ات  ریگب  یلع  نوچمه  یسک  زا 
هدیشک مه  رد  نماد  ای  هدرتسگ  نماد  هیامورف  نادرم  هن  نانامه  يرآ 

ناراوس ناگدایپ و  نایم  زا  هک  تسیک 
دسر بلاطوبا  ياپ  هب  یگرزب  رد 

درک ینابیتشپ  نید  زا  هکم  رد  دوخ  ریشمش  هب  شزاس ، زا  يراددوخ  اب 
دوبن هار  وا  میرح  هب  ار  سک  هک  يا  هنوگ  هب 

دیورگ ادخ  هب  یناهن  تسا  راکشآ  ناگدنیوج ، رب  هک  يراک  يارب 
درمش تسار  ار  دمحا  رب  یحو  ندمآ  دورف  و 

تساخرب دوب  هتسیاب  وا  رب  هچنآ  ماجنا  هب  و 
دراد ناهنپ  ار  دوخ  قیدصت  هک  سکنآ  نایم  تسا  یئادج  رایسب  هچ  سپ 

يامن ناگدننک  قیدصت  ءزج  ار  دوخ  غورد ، هب  هک  يرگید  نآ  و 
يراگزیهرپ  تسار و  هار  رد  نانز  ماگ  يارب  تسا  یهانپ  وکین  هچ  ار  یتسار 

نانامهیم ناگدنهاوخ و  يارب  ینابزیم  بوخ  هچ  و 
تشادن شیب  روای  کی  هکم  رد  نید  هک  هاگنآ 

هحفص 378 ] ] 

تخیوآ نآ  هب  نید  هک  دوب  يدیما  هتشروا 
دوب هدنز  هک  یماگنه  ات 

تشاد یم  رود  هب  اهدربتسد  زا  ار  ناگتفای  هر  ياهزرم 
هدیزگرب ، ربمایپ  دوبن  وا  رگا 

دیامنب . ار  نشور  هار  درادرب و  زاوآ  تسناوت  یمن 
یتسرپ تب  راک  و 

دیشک یمن  یهابت  هب  دیآ -  یم  گنت  نآ  هدنزاس  هابت  رب  هک  يزور  هب  یمرگتشپ  اب 
بهاولا بهاوم  دوخ  باتک  زا  رد ص 154  ار  نآهک  دراد  يا  هماکچ  زین  دنچ  یئاه  شراگن  هدنراد  يدـقن  دـمحم  جاح  نب  رفعج  خـیش 

نآ : زاغآرس  هدروآ و  هدش  پاچ  دنمجرا  فجن  رد  هک  بلاط  یبا  لئاضف  یف 
هدرک نشور  ار  اج  همه  وت  دنخبل  شخرذآ 

دزاس یم  باریس  ار  ناگنشت  دطلغ  یم  تا  هنوگ  رب  هک  یئاه  منبش 
دیوگ : هک  اجنآ  ات 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2891 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب هتشابنا  مه  يوررب  كانمهس  ياهدادیور  هچ  ره 
ددرگ یم  ناشخرد  ملد  هرهچ  مهد  زاوآ  ار  ربمایپ  نیشناج  ردپ  نوچ  زاب 

دمحم يومع  كاپ  بلاطوبا -   - فانم دبع  نامه 
تشاد مه  كاپ  یناکاینو  ناردپ  هک 

ریش هب  تخس  ياهدمآ  شیپ  رد  دنام و  یم  ناراب  هب  يدرمناوج  ماگنه 
دنام یم  هتفه  ود  هام  هب  اه  نمجنا  زادنا  مشچ  رد  دبای و  یم  هانپ  دهد  زاوآ  ار  وا  هک  ره 

شا هدارا  ریشمش  اب  هک  سک  نامه  نایکم و  درمگرزب 
دیناسر یئامنهار  هارهاش  هب  ار  نامدرم 

هحفص 379 ] ] 

دندروآ دورف  وا  ربارب  رد  اردوخ  ندرگ  اه  يدرمناوج 
دنکفا وا  يوس  هب  ار  يربهار  يرترب  زینراگزور  و 

نایدمحم هدوت  درمریپ  ناماما ، ياین 
تسا ناگدنیآ  رد  هناخ  نامهیم  اهوزرآ و  يارس  شناتسآ  هک 

تسا نآ  لیامح  راوتسا ، يراوگرزب  هک  يریشمش 
هدیدرگ نآ  لیامح  هیاریپ  زین  يزارفرس  و 

هدناوخ یم  تسار  هار  هب  ار  ناگدیرفآ  يراگزور  رد 
دنتخانش . یمن  ار  تسار  هار  مدرم  هک 

دندید وا  زا  شیرق  هک  يراک  تفگش  رایسب  هچ 
تسا . اه  هناگی  هناگی  وا  هک  دنتسناد  هلیسو  نآ  هب  و 

دمحا ناگدیرفآ  ینرتهب  هب  وا  نداد  ریش  نوچمه 
موب زرم و  نآ  ندش  باریس  رد  ادخ  زا  واتساوخرد  ندش  هتفریذپ  و 

وا دنزرف  هب  نکش  فص  ریش  دیون  و 
دنوادخ زا  امنهار  ربمایپ  تساوخرد  هب  شنتفای  دوبهب  و 

دوش هدومن  زاب  هکنآ  زا  شیپ  یحو  همشچرس  زا  وا  يرگوگزاب  و 
دوب هنشت  يو  هک  یماگنه  رد  نآ  لد  زا  بآ  ندیشوجو  نیمز  ندیکرت  و 

دنوادخ نازات  ریش  ندش  هداز  زا  وا  نادشرازگ  و 
هدوتس ربمایپ  ندش  هداز  زور  رد 
تسا یئاه  هویش  مالسا  رب  ار  وا 

دیدرگ ناناملسم  ندرگ  هزیوآ  یئاهدنب  ندرگ  نوچمه  سپس  هک 

هحفص 380 ] ] 
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رک یتسرپرس  ار  هدیزگرب  ربمایپ  ناگدیرفآ  نیرتهب 
دومن تاعارم  نیتسار  یتسود  اب  ار  وا  قوقح  و 

درک يوریپ  يو  زا  وا  غولب  زا  شیپ  یکدنا  درورپب و  ار  وا  یکدوک  رد 
تشادساپ نانمشد  دنزگ  زا  ار  وا  دش  هدروخلاس  نوچ  و 

دنتفرگ شیپ  يراکهبت  یهارمگهار و  شیرق  نوچ  هک  دوب  وا  رطاخب  و 
تساخرب ناشیا  اب  ینمشد  هب 

دنا هداد  مهب  تسد  نانآ  دیدنوچ 
دنشکب ار  ناگدیرفآ  نیرتهب  نازارف و  ندرگ  رورس  ات 

دوب هدیسر  وا  هب  هناگی  ناروالد  یهورگ  زا  هکتفرگ  مشخ  ياهدارا  نامه  اب  سپ 
- اهریشمش اب  دروخ  دز و  ناشراک  دنلب و  تمه  شنم و  ياراد  ناگمه  - 

ار دوخ  ناج  نادنزرف و  یئارادو و  هاگیاپ  هک  تشگرب  يا  هنوگ  هب  وا  و 
دوب . هدرک  هدامآ  دمحا -  ناربمایپ - نیرت  هدوتس  هار  رد  ندرک  ادف  يارب 

تفای یگدنشخرد  اهرهش  همه  رد  يو  نیئآ  ات  داتسیا  ياپ  هب  وايرای  رد  و 
موش شیادف  یئامنهارشفرد .  هنشت  نوچمه 

دنا هدرک  نخس  يزات  نابز  هب  هک  تسا  یناسک  نیرتوگ  اویش  نابیتشپ  دوخ  وا  هک 
يو هک  تسناد  یم  یتسار  هب  اریز 

نادنمجرا همه  رالاس  تسا و  نامسآ  راگدرورپ  هدیزگرب 
دندوب ربمایپ  هک  شیوخ  ناکاین  زا  یتسار  هب  و 

دوب نشور  نآ  ياه  هریجنز  هک  درک  یم  شرازگ  وا  هرابرد  یثیدح 
تشادرب وا  يوس  هب  مشچ  ناگدیرفآ ، همه  نایم  رد 

تفگ : شخب  يداش  يا  هنارت  اب  و 
تسا رتالاب  منادنزرف  زا  نم  دزن  هنمآ  دنزرف  ربمایپ  دمحم  هک  یتسار  " 

هحفص 381 ] ] 

مدرک . تاعارم  وا  هرابرد  ار  یگتسب  یکیدزن و  مه 
 . " متسبراک هب  شا  هرابرد  ار  ناکاین  ياه  شرافسمه  و 

هک ینادرمکاپ  همه  رایط و  رفعج  نازات و  ریش  ردپ  يا 
دندوب زین  امنهار  ربمایپ  نادنزرف 

يدید دمحم  زا  هک  اه  يراک  تفگش  رایسب  هچ 
یتساخرب رگیدکی  رب  یناوخ  نیرفن  هب  وا  هرابرد  ناربگشر  ياه  هورگ  اب  و 

همان ندش  هدیرد  اه و  گنس  ندیبسچ  زا 
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تادامج نتفگ  نخس  نارابندمآ و  دورف  و 
وت يالاو  يزارفارس  رگم  تسین  يا  يزارفارس  چیه 

يدروآرد  مشچ  ار  نازوت  هنیک  هک 
دنیبب ار  اه  يدرمناوج  ياهدبلاک  یمشچرگا ،

یئاهدبلاک نآ  ناور  وت  هک  دید  دهاوخ 
ار وت  ناشخرد  ياهراک  نآ  تفگ  ساپس  دنوادخ 

يدینادرگ نامداش  ار  نودرگ  دبنگ  تفه  ناگتشرف  اه  نآ  ماجنا  اب  هک 
تیاه شنکاو  میب  زا  دنلب  ياه  هوک  هک  وت  تمه  زا  ار  ادخ 

دروآ دورف  رس  نآربارب  رد 
تا يراوگرزب  نانمشد  هک  وت  تبیه  زا  ار  ادخ 

دنکفا هزرل  هب  ار  ناشیکدب -  هورگ  نامه  ای  - 
تا هدنشخب  تسد  زا  ارادخ 

يدینادرگ هدنز  تا  يراکشهد  اب  ار  ناتسیدهت  رایسب  هچ  هک 
نایاپ  ات 

ع)  ) بلاطوبا هکم  رورس  شیاتس  رد  هک  تیب  رد 43  تسا  يا  هماکچ  ار  وا  مه  و 

هحفص 382 ] ] 

نآ : زاغآ  تفای و  ناوت  یم  بهاولا  بهاوم  وا  هتشاگن  زا  رد ص 151  هدورس و 
اهارس  زا  هدنام  اج  هب  ياه  هناشن  نایم  هک  یسک  يا  ار  ادخ  " 

ناسرب "  دورد  ار  یملس  نم  راگن  يدیسر  هک  ملس  وذ  هب  یئوج  یم  ار  اه  هناخ  نآ 
میزادرپ و نآ  هب  دـلجم  نیمه  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدرتسگ  راتفگ ، هنماد  اریز  میراد  یم  زاب  نخـس  ندرک  لابند  زا  ار  ملق  رگید  اج  نیا 

میروایب  هدنیآ  دلجم  رد  ار  شهوژپ  هلابند  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  میراودیما 
تسا .  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  شیاتس  هک : تسا  نیا  ام  نخس  نیرخآ  و 

هحفص 383 ] ] 

موظنم ياه  شیاتس 

هراشا

راک کشزپ  نیدلا و  یحم  مساق  خیش  نوچمه  دنا  هداتسرف  ام  يارب  باتک  نیا  شیاتـس  رد  يرایـسب  ياه  هدورـس  نداتـسا ، ناگدنیارس و 
یلع خیش  هیفنح و  نب  دمحم  باتک  فلوم  یلع  دیس  یمـشاه  بیطخ  ءابطالا و  ءابدالا  مجعم  باتک  هدنراگن  یلیلخ  دمحم  ازریم  هدومزآ 
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ناگمه زا  ام  هک  یفجن  ردـیح  دـسا  خیـش  و  داب -  هزیکاـپ  شکاـخ  هک  يرئاـحبح -  وبا  نسحم  خیـش  زرماـیب  ادـخ  هدـنیوگ  يواـمس و 
دیایب مهدراهچ  نرق  نارعاش  اب  هارمه  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  ناشاه  همانیگدنز  نمض  رد  ار  ناشاه  هدورس  هک  میراودیما  دوخ  رازگساپس و 

هدـیوارت و نیدـلا  لامج  فور  دیـس  يولع  رعاش  هحیرق  زا  هچنآ  هب  مینک  یم  افتکا  ناشیا  زا  يرازگـساپس  اب  هارمه  زین  نونکا  مینک و  دای 
یلیجد بحاصلا  دبع  داتـسا  هدورـس  هب  زین  دراد و  رایـسب  ياه  هدورـس  ربمایپ  نادناخ  هرابرد  هک  یـصلاخ  اضر  دمحم  خیـش  هدورـسهب  زین 

دیوگ : نیدلا  لامج  لآ  دیس  قارعلا .  ءارعش  باتک  هدنراگن 

ریدغلا همان  رد  تقیقح  ربلد 

تفرگرب خر  زا  هدرپ  تقیقح  ربلد  هک  دوب  نآياهرطس  نایم  رد 
تشاداو  یناشفاوترپ  هب  ار  دوخ  غارچ  و 
رتشیپ هنرگو  درک  راکشآ  ار  شیابرلد  هرهچ 

دوب . هدناشوپ  نآ  رب  کیرات  يا  هدرپ  اه  یتساران 
 " ریدغلا رد "  تسا  تقیقح  نآ 

هحفص 384 ] ] 

ریذپب ار  نآ  ياه  یئامنهار  باتش و  نآ  يوس  هب  يدنمدرخ  وت  رگا 
دومن . یم  راوشد  نآ  هب  نتفای  تسد  دوب و  هتفهن  يور  هتشذگرد 

تسا . هدش  راکشآ  شناگدادلد  ربارب  رد  نونکا  و 
دیامن یم  يور  یگدنشخرد  اب  ناربگشر  يروک  هب 

هتخاس راکشآ  ار  نآدوخ  ششوک  اب  هکنآ  تسا  گرزب  هچ  و 
يزوت  هنیک  گنلک  اب  دنتساوخ  هک  ناسک  رایسب  هچ 

دنتفاین . يزوریپ  يرگناریو  راک  رد  یلو  دنزاس  ناریو  ار  نامتخاس  نیا 
دندناشک . یهابت  هب  ار  نآ  نامیپ  راک  سک ،  7/000

دنتفاین . رد  دنتسنادن و  ار  نآ  یناهن  ياه  هیال  هک  داب  ناشیا  رب  گرم 
دندنکفا . نآ  رب  يا  هدرپيزوت  نیکرس  زا  هنادرخ و  یب 

؟ دنام یم  هدیشوپ  نآ  تخسرس  یگدنشخرد  رگم  همه  نیا  اب  و 
هتشاد ناهنپ  ار  اه  تقیقح  غورف  رایسب  هچ  هک  داب  بصعت  رب  ياو 

هتخاس هدنز  ار  اهتعدب  و 
تسا ، راکهدب  تقیقح  هب  نادجو  هچنآ  هک  تسه  یفصنم  هن 

دزاس . دونشخ  ار  نآ  ای  دهدب  نآ  هب 
شیالاو ، هاگیاپ  نآ  اب  تقیقح  ربلد 

تسود .  ار  نآ  هک  دتسیا  یم  راوتسا  یناسک  رادرک  رد 
هک دنراد  یم  تسود  ینارگداد  ار  تقیقح 
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دنهدن . لد  يزیچ  هب  نآ  زج  دندرگن و  رب  نآ  یتسود  زا 
هک  یسک  نامه  دمحا  رسپ  ینیما  نوچمه 

دزیهرپ یمن  زگره  نآ  ياه  هرانک  زا  هتساخرب و  نآ  يرای  هب  اراکشآ 
دهاوخب . یشاداپهکنآ  یب  هداد  ار  یئاهبنارگ  زیچ  ره  نآهار  رد 

هدیسر يزوریپ  هب  نآ  نتخاس  هدنز  رد  هکنآ  ات 
اه تعدب  رایسب  هچ  تقیقح  نامیپ  مه  يا  ناه 

هحفص 385 ] ] 

يدیرد . اراه  نآ  هدرپ  وت  هک  تشاد  هدرپ  رد  يور 
ات یتخاس  راکشآ  مدرم  نایم  رد  ار  اه  نآ 

اجک . زا  ار  هاگترپ  رپ  ياه  هار  هروک  تفر و  دیاب  اجک  زا  ار  تسار  هار  هک  دنسانشب 
دراد . دوخ  لد  رد  ار  يا  هزجعم  ریدغلا " و  تسا "  نآ 

دنام . یم  ياج  رب  زارد  یئاه  لاس  دریذپ و  یمن  نایاپ  هک 
دور . یمن  نایم  زا  هک  وکین  یمان  ار  وت  داب  اراوگ 

یبای . یم  يراگتسر  يریگ و  یم  نتسیز  اه  تمعن  يارس  رد  زین  ادرف  و 
 2

دیوگ : یصلاخ  خیش  و 
تشاد .  ساپس  دیاب  هک  یئاه  ششوک  اب  ینیما  یتسار  هب 

تفرگ . یشیپ  ناگتشذگ  رب  ناگدیرفآ  همه  نایمرد 
دش هدومن  یگدرتسگ  هب  ادج و  ادج  دنوادخ ، فطل  ياه  هناشن 

تخادرپ .  اهنآ  ندناوخ  هب  مدرم  نایم  رد  تشاد  انیب  يا  هدید  هک  یسک  و 
نآ بآ  ندش  هدیشک  هراومه  هک  تسا  یشناد  ایرد  وا 

دزاس . یم  نیگمرش  ار  اهایرد  هک  اجنآ  ات  دیامن  یم  زیربل  ار  اج  همه 
دوخ ، شراگن  اب  هک  يدرم  تلیضف  رپ  هچ  ار  ادخ 

دروآ . گنچهب  ار  يزارف  ندرگ  یگرزب و  يدنلب و  رس 
دنک زارد  نخس  هچ  ره  دزیخرب  وا  شیاتس  هب  هک  یسک 

دیسر . دناوتن  وا  يرترب  زا  مهد  کی  يرگ  وگزاب  هب  مه  زاب  دیاپب  شا  یگدنز  هچ  ره  و 
دشاب . زارد  شا  یگدنز  مه  هچ  رهدزادرپ  وا  شیاتس  هب  هک  يا  هدنیارس  ره  و 

اهن دناوتن  مامت  گنس  راک  نیا  رد  زاب 

هحفص 386 ] ] 
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ار وا  ياهوزرآ  نابرهم ، دنوادخ 
دنادرگهدروآرب . دراد  هتفهن  لد  رد  ار  هچ  ره  و 

درب . نایم  زا  ار  لطاب  وا  یئاه  یئامنهار  هک 
تفرگرب . تقیقح  خر  زا  هدرپ  ناگدننیب ، ربارب  رد  و 

تسا . بآ  رپ  یئایرد  شریدغلا  مشش  دلج 
تفای  ناوت  رایسب  نابات ، ياهدیراورم  نآ ، رد  هک 

دراد . دوخ  لد  رد  ار  كاپ  ینامسآياهزار و  هک  تسا  یباتک 
تخاس . ناوت  نشور  ار  تسار  هار  نآ -  يرای  هب  و - 

هک تسیک  دنتشذگرد  يو  زا  شیپ  هکنانآ  زا 
؟ دشاب هدروآ  ملق  هب  هتشاگن  وا  هچنآ  دننام 

دنگوس ادخ  هب  هک  تسا  بدا  گنهرف و  زا  یناتسوبوا  شراگن 
دش . دهاوخ  يوبشوخ  یگدنشخرد  راگزور  نآ ، ياه  هفوکش  اب 

ینز یم  قرو  ار  نآ  هاگ  ره  و 
يونش یم  کشم  يوب  نآ  ياه  گرب  زا 

تسا نادنمدرخ  همان  تشذگرس 
دهد یم  یهاگآ  ناگتشذگ  رادرک  شنم و  زا  ارت  هک 

دیامن یم  دوخ  ام  ناگدید  رد  هک  نآ  یئاناسر  نیا 
هتخاس  راومه  شیوخ  مشچ  ود  رب  وا  هک  تسا  اه  يرادیب  نامه  هدزاب 

زین ار  نآ  زا  سپ  دلج  هک  منکیم  تساوخرد  مراگدرورپ  زا 
میاشگب ما  یئامنهار  يارب  یهار  هنوگ  نیا  هب  دیامنب و  نم  هب 

دیآ  نآ  زا  سپ  هک  اردلج  نیمتشه  زین  و 
منیبب مدنموزرآ  هک  ار  نآ  ياه  هلابند  مه  و 

هحفص 387 ] ] 

ار نآ  ياناد  رایسب  هدنرآ  درگ  دنوادخ  و 
دتسرف .  ناغمرا  دوخ  ياه  ششخب  زا  نامدرم  نایم  رد 
درادب رادیاپ  ار  وا  هدنشخب  ياه  تسد  راگزور و  دنوادخ ،

دنزاس یم  كانمن  ار  نیمز  ام  زادناریزاهربا  هک  هاگنآ  ات 
درادب هدنیاپ  یعجرم  امرب  ار  وا  دنوادخ  و 
دزاس راکشآ  ام  نایم  رد  ار  اه  هتفهن  هک 

شیوخ ياه  یگدنشخرد  اب  هک  تسا  يدرم  هناگی  هچ  ار  ادخ 
داد دیون  نآ  هب  دیشخب و  ینشور  ار  نیمز  رواخ  هرهچ 
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اه يراک  بیرف  یپ  رد  هک  ار  تسار  هار 
تخاس راکشآ  ناهارمگ  يارب  دوب  هدنام  هدیشوپ 

نآ يرای  هب  هک  دنکارپبیئاه  باتک  و 
دندیدرگ لدانیب  ناهارمگ 

يرگشهوژپ واشوک  ياناد  هچ  ار  ادخ 
دیزای تسد  ون  یشنیرفآ  هبدنکارپ  هچنآ  اب  ادخ  هب  هک 

هماکچ نایاپ  ات 
 3

دیوگ : یلیجد  داتسا  و 
يداتسرفن دورد  ار  اناوت  يدرم  هناگی  ایآ 

دشاب راوتسا  يا  هشیدنا  اب  دننام و  یب  هک 
دورورف ناشخرد  یناعم  ماک  رد  هنت  کی 

دنک رادید  ار  مدرم  اهبنارگ  يرهوگ  اب  ات 
یتسه ام  نیما  دوخ  ینک و  یم  نخس  ام  اب 

يوش  یم  هدناوخ  ینیما  روشناد  يور  نیمه  زا  و 
- مخریدغ ریدغهرابرد -  وت  شراگن 

هحفص 388 ] ] 

ددنویپ یم  اهرنه  زایئاهایرد  هب 
تخادرپ شدرگ  هب  هک  تسین  یغورفزج  هب  ریدغ  زور  و 

دشخب ینشور  ار  ام  شیک  ناهج و  ات 
نآ زج  هب  يزیچ  درذگ  یم  نآ  زا  اه  هدسهکنآ  اب 

تسین . ندنام  ياج  رب  هتسیاش  اه  هدس  هنهپ  رد 

دلج 15

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
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11ج  يرهاظ :  تاصخشم 
 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

رگشیاشخب  هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
ار نآ  میاهداد  ناشیا  هب  ینامـسآ  همان  هک  یناسک  نآ  تسین ، تسرد  راوازـس و  نم  يارب  ار  هچ  نآ  میوگب  هک  دسرن  ارم  اراگدیرفآ  كاپ 
نآ هک  دننادیم  هدش  هداد  ناشیا  هب  ینامسآ  يهمان  هک  نانآ  یتسار  هب  و  دنورگیم . نآ  هب  نانآ  دنناوخیم  تسا  هتـسیاش  هک  ياهنوگ  هب 
چیه همان  رد  ار . ناشنادنزرف  هک  دنسانشیم  هنوگنامه  هب  ار  وا  میداد  ناشیا  هب  ینامسآ  همان  هک  نانآ  ناشراگدرورپ . يوس  زا  تسا  قح 
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: دـنیوگیم نالدرامیب  نایورود و  دـنناشوپ . یم  ار  قح  هتـسناد  هناهاگآ و  ناـشیا  زا  یهورگ  هک  یتسار  هب  میاهدرکن و  راذـگورف  ار  زیچ 
راگدرورپ هب  دنگوس  دنیوگیمن . غورد  زج  هب  و  دیآیم ، رد  هب  ناشاهناهد  زا  هک  ینخس  تسا  كانمهـس  هتفیرف ، ار  ناشیا  نانیا ، شیک 

هتبلا هک  مراگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ  وگب  دیئوگیم . نخس  هچ  نامه  دننام  دوخ  تسا و  قح  یعطق و  نآ ، یتسار  هب  هک  نیمز  نامـسآ و 
تـسین دشاب  هدش  هتـسب  مه  رب  غورد  هب  هک  یناتـساد  میدـیورگ ، نآ  هب  میدینـش  ار  تسار  نخـس  نوچ  ام  هک  یتسار  هب  و  تسا ، قح  نآ 

یگدنکارپ هب  نآ  هرابرد  هچ  نآ  یتسیچ  هب  شیوخ  تساوخ  هب  دندوب  هدیورگ  هک  ار  یناسک  دنوادخ  تسا و  اههتـشذگ  ندرمـش  تسار 
دومن . هار  دندوب  هداتفا 

نآ دهاوخ  هک  ره  دورگب و  دهاوخ  هکره  تسا  ناتراگدرورپ  يوس  زا  قح  هک  وگب  و  تسیچ ؟ یهارمگ  زج  هب  یتشذگ  هک  قح  زا  سپ ،
يو . هدیزگرب  ناگدنب  رب  دورد  ار و  يادخ  شیاتس  وگب  دناشوپب و  ار 

ینیما 

هحفص 2 ] ] 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

رکبوب يراوگرزب  رد  روآ  هدنخ  ياهناتساد 

دشن ناملسم  رکبوب  زج  نارجاهم  زا  مادک  چیه  ردپ 

بلاطوبا زا  دای  میکح و  نآرق 

هراشا

هناگی رب  و  شراکوکن -  دنزرف  زا  سپ  ناملسم -  نیتسخن  مالسانامرهق و  رب  ندرب  تخات  نتفگ و  مانـشد  ردهورگ  نیا  راک  هک  یتسار  هب 
زارد يدـنوادخ  مان  يوس  هب  تسد  هدرمـشن و  سب  دـنا  هتخاس  هنیمز  نیا  رد  هک  اریئاه  هناسفا  هک  هدیـسر  یئاج  هب  دـنوادخ  شیک  روای 

زا هک  دنا  هتفاب  مه  هب  ینانخـس  هیآ  هس  نوماریپ  رد  سپ  دننادرگ . دربتـسد  شوختـسد  هدینادرگ و  اج  هب  اج  ار  نآ  ياه  هتفگ  ات  دنا  هدرک 
ندرمشن ناملسم  رد  تسا  هورگ  نیا  ياه  هناهب  نیرتالاب  اهزیواتسد  نیا  و  رتخاب ، زا  رواخ  هک  تسا  رود  هزادنا  نامه  هب  یتسرد  یتسار و 

میزادرپ : یم  نانآ  نخس  يرگنشور  هب  نونکا  بلاطوبا و 

دنا هدنابسچ  بلاطوبا  هب  ناشندربتسد  اب  هک  یتایآ 

نیتسخن  هیآ 
دننادب هک  نآ  یب  یلو  دننیزگ  یم  يرود  وا  زا  دنراد و  یم  زاب  ربمایپ  هب  ندـش  کیدزن  زا  ار  مدرم  ناشیا  و  دـیوگ : رادـنپ  زا  رترب  يادـخ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2900 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 26  ماعنا  هروس  دننکفا . یمن  یتسین  هاگترپ  هب  ار  ناشدوخ  زج 
زارف هک  دناهدرک  شرازگ  يو ، دوخ  زا  وا  سابع و  نبا  درگاش  زا  وا  تباث و  یبا  نب  بیبحزا  وا  و  يروث ، نایفس  نابز  زا  نارگید  يربط و 

زاب ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هبندیناسر  بیسآ  زا  ار  مدرم  هک  هدمآ  دورف  بلاطوبا  هرابرد  الاب 
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دومن . یم  يراددوخ  مالسا  زرم  رد  نداهن  ماگ  زا  دوخ  تشاد و  یم 
زا ار  مدرم  ناشیا  هک  دـناسرب  دـهاوخ  یم  تسا و  ناتـسرپ  تب  زا  ناـگمه  هراـبرد  زارف  نیا  نسح  ساـبع و  نبا  هتفگ  هب  دـیوگ : یبطرق  و 

هژیو هب  زارف  نیا  هدیـسر  سابع  نبا  زا  زین  هک  رگید  یـشرازگداینب  رب  دننیزگ و  یم  يرود  وا  زا  زین  دوخ  هتـشادزاب و  ص )  ) دـمحم يوریپ 
و تـسج . یم  يرود  وا  هـب  ندــیورگ  زا  زین  دوـخ  تـشاد و  یم  زاـب  ص )  ) دــمحم رازآ  زا  ار  مدرم  هـک  هدــمآ  دورف  بلاـطوبا  هراــبرد 

زامن هب  نوچ  سپ  درازگب  زامن  تساوخ  دـش و  نوریب  ادـخ  هناخ  يوس  هب  يزور  ص )  ) ربمایپ هک  دـنا  هدرک  شرازگ  ناـیوگ  تشذـگرس 
تساخرب و يرعبز  نبا  دزاس ؟ هابت  ار  شزامن  دتسیاب و  درم  نیا  ربارب  رد  هک  تسیک  تفگ : داب -  وا  رب  ادخ  نیرفن  هک  لهجوبا -  داتـسیا ،

هاگ نآ  ودرک  اهر  ار  زامن  ریزگان  ص )  ) ربمایپ سپ  تخاس  هدولآ  ار  ص )  ) ربمایپ هرهچدوب  يروناج  هبمکـش  رد  هک  ینوخ  نیگرـس و  اـب 
ص)  ) ربمایپ درک ؟ نینچ  وت  اـب  سک  مادـک  تفگ  بلاـطوبا  دـنا ؟ هدرک  هچ  نم  اـب  ینیب  یمن  ومع  تفگو  دـش  بلاـطوبا  شیومع  دزن  هب 

نوچ ناشیا  دیـسر  هتـسد  نآ  کیدزن  هب  ات  دمایب  وا  اب  هداهن  شا  هناش  رب  ار  شریـشمش  تساخرب و  بلاطوبا  يرعبز -  رـسپ  هللادـبع  تفگ 
ار مریشمش  دزیخرب  نت  کی  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : بلاطوبا  هک  دنزیخرب  دنتـساوخ  دمآ  یم  نانآ  هب  يور  هک  دندید  ار  بلاطوبا 
وا درک ؟ نینچ  وت  اب  یـسک  هچ  مدـنزرف  تفگ : هاگ  نآ  دـش و  ناشیا  کیدزن  وا  ات  دنتـسشن  ناـنآ  سپ  منک  یم  انـشآ  شنت  ياـج  همه  هب 

تخاس هدولآ  رسارس  ار  ناش  همه  هماج  وشیر  هرهچ و  تفرگرب و  ار  هبنکش  نآ  نوخو  نیگرس  بلاطوبا  يرعبز . رـسپ  هللادبع  داد  خساپ 
سپ دننیزگ  یم  يرود  وا  زا  زین  دوخ  دنراد و  یم  زاب  وا  زا  ار  مدرم  ناشیا  و  دـمآ : دورف  هیآنیا  هاگ  نآ  هدرک  ناشراب  تشرد  نانخـس  و 

نم  هب  ندناسررازآ  زا  ار  شیرق  وت  تفگ  تسیچ ؟ دیسرپ  هدمآ  دورف  يا  هیآ  وت  هرابرد  ومع  تفگ  ص )  ) ربمایپ
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هب ناشهورگ  همه  اب  ناشیا  تسد  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ " : بلاطوبا  سپ  ینزیم  زاب  رـس  نم  هب  ندـیورگ  زا  زین  دوخ  يرادیمزاب و 
موش " . هدرپس  كاخ  رتسب  هب  نم  هکهاگ  نآ  ات  دیسر  دهاوخن  وت 

ياه يراـی  اـیآ  ادـخ  هتخیگنارب  يا  دـنتفگ  نارگید  سپ  تشذـگ . یـسراپ  نادرگرب  زا  رد ج 14 ص.26  هک  وا  ياـه  هدورـس  ناـیاپ  اـت 
رانک رد  ار  وا  دـنهن و  یمن  شندرگ  رب  نینهآ  دـنب  ندرگ  خزود  رد  هک  تسا  اه  نامه  يارب  يرآ  تفگ  دراد ؟ وا  يارب  يدوس  بلاـطوبا 

شیاپ رب  نیشتآ  شفک  هگنل  ود  هک  تسا  هزادنا  نیا  هب  اهنت  وا  رفیک  دننکفا و  یمن  اه  مدژک  اهرام و  هاچ  رد  دنهد و  یمن  ياج  نانمیرها 
دنهد . یسک  هب  خزود  رد  هک  تسا  يا  هجنکش  نیرت  کبس  نیا  درآ و  شوج  هب  ار  شرس  زغم  هک  دننک  یم 

تسا : تسردان  ناوارف  ياههاگدید  زا  دوخ  هدوهیب و  نتسنادبلاطوبا ، هرابرد  ار  هیآ  نیا  ندمآ  دورف  دیوگ : ینیما 
دوـخ هک  یناـسک  ناـیم  رد  هاـگنآ  تسا و  هتخانـشان  هدـناسر  تباـث  یبا  نب  بیبـح  هب  هتفرگ و  ساـبع  نبا  زا  ار  شرازگ  هـک  یـسک   - 1

درم نیا  دـیاش  دوب و  ناوتن  مرگتـشپ  ناشیانخـس  هب  هک  ینارگـشرازگ  دنرایـسب  هچ  دناهدرمـش  یم  سابع  نبا  ياه  شرازگ  رگوگزاـبار 
دشاب . ناشیا  زا  یکی  زین  سانشان 
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وا شرازگ  هدرواین و  ار  نآ  رگید  سک  چـیه  هدرک و  وگزاب  وا  نابز  زا  ار  شرازگ  نیا  هک  تسا  یـسک  اهنت  زین  تباـث  یبا  نب  بیبح   - 2
 - تشاد یمرگ  تشپ  ناوت  یم  شنخـس  هب  هک  هدوب  يا  هنوگ  هب  دوخ  هب  دوخوا  هک  میریگ  دـنچ  ره  درک -  يوریپ  ناوـت  یمن  زین  ار  اـهنت 

نابز زا  اروا  هتفرگ و  هدرخ  وا  رب  نوع  نبا  دیوگ : یم  یلیقع  هتشاد و  یم  هدیشوپ  ار  اه  شرازگ  یتساک  يو  هک  دیوگ  یم  نابح  نبا  اریز 
يوریپ روخ  رد  هکتسا  یئاـه  شرازگ  ءاـطع  ناـبز  زا  ار  وا  دـیوگ : یم  ناـطق  و  تسین . يوریپ  روـخ  رد  هک  تسا  یئاـه  شرازگ  ءاـطع 

زین يرخآ  و  هدشن . هدرمش  ظوفحم  تسین و 
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شرازگ یتساک  وا  هک  هتفگ  زین  همیزخ  نبا  تسین و  تسرد  یشرازگ  هرمض ، نب  مصاع  نابز  زا  ار  بیبح  هتفگ : دواد  وبا  هک  تساهدروآ 
هتشاد . یم  هدیشوپ  ار  اه 

شرازگ یتساک  يو  هتفگ " : هک  ار  یسک  نآ  نخـس  هتخادرپن و  يریگ  هدرخ  هب  شرازگ  هریجنزرد  يروث  نایفـس  ندوب  هرابرد  ام  هزات  و 
میا . هتخاتن  يو  رب  نآ  هب  یمرگتشپ  اب  هتفرگهدیدن و  هتفرگ "  یم  شرازگ  نایوگغورد  زا  هدرک و  یم  ناهنپ  ار  اه 

اب تسا  نشور  راوتـسا و  یـسب  هدیـسر و  سابع  نبا  زا  تسرد  هتـسویپ و  مه  هب  نوگانوگ و  ياه  هریجنز  هار  زا  هک  يرگید  شرازگ   - 3
ره یفوع  نابز  زا  هحلط و  یبا  نب  یلع  نابز  زا  هیودرم -  نبا  متاح و  یبا  نبا  رذـنم و  نبا  يربط و  شرازگ  هب  اریز  دزاس . یمن  رادـنپ  نیا 

يرود وا  زا  زین  دوخ  دنتشاد و  یم  زاب  دمحم  هب  ندیورگ  زاار  مدرم  هک  هدمآ  دورف  یناتـسرپ  تب  هرابرد  هدش  دای  هیآ  سابع ، نبا  زا  ود - 
دندومن . یم  يریگهرانک  و 

نابز زا  دیمح  نب  دـبع  متاحیبا و  نبا  رذـنم و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  ويربط  هک  تسا  نآ  دـیامن  یم  رتراوتـسا  ارناشیا  شرازگ  هچ  نآ  و 
دنا ، هدروآ  هداتق  زا  وا  رشب و  نابز  زا  ذاعم و  وبا  زا  جرف  نب  نیسح  نابز  زا  زین  هیفنح و  نبا  زا  وا  ملاس و  زا  وا  عیکو و 

نابز زا  دهاجم و  زا  حیجن  وبا  نابز  زا  كاحض و  يدس و  هداتق و  زا  خیـشلاوبا  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا  ریرج و  نبا  قازرلادبع و  زین  و 
دنا ، هدروآ  دیزنبا  زا  سنوی 

یم يرود  وا  زا  زین  دوخ  دنتـشادیم و  زاب  ربمایپ  هب  نداد  شوگ  زا  نآرقندینـش و  زا  ار  مدرم  هک  هدـمآ  دورف  یناسک  هرابرد  زارف  نیا  هک 
دندیزگ .

نخس  يور  هک  دناسر  یم  تسین و  بلاطوبا  زا  یمان  چیه  شرازگ ، نیا  رد  و 
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هرانک وا  زا  يو  اب  ندرک  هزیتس  ندیزگ و  يرود  اب  دنا و  هتشاد  یم  زاب  نآرقایادخ  هتخگینارب  يوریپ  زا  ار  مدرم  هک  هدوب  یناتـسرپ  تب  هب 
هدیدرگ راکشآ  نایکم -  رورـس  بلاطوبا -  هویـش  زا  هچ  نآ  اب  تسا  راگزاسان  سب  راتفر  هنوگ  نیا  هک  یناد  یم  کین  وت  و  دنتفرگ . یم 

دناوخ . وا  يوریپ  هب  ار  مدرم  مد  نیسپ  زاب  ات  دومن و  يرادساپ  وا  زا  درک و  يرای  داد و  هانپ  ار  ربمایپ  هک 
شهوکن ار  ناگدنز  زا  یناسکدهاوخ  یم  نآ  نداتـسرف  اب  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  دـنمجرا ، هیآ  نیا  تخادرپ  زا   - 4

هنوگ نآهب  هک  تسا  ناشیا  تشز  هویـش  نامه  نیا  ودنیوج  یم  يرود  وا  زا  زین  دوخ  دنراد و  یم  زاب  شربمایپ  يوریپ  زا  ار  مدرم  هک  دنک 
دورف ماگنه  رد  دیآیمرب  ینـشور  هب  میدروآ  هک  یبطرق  شرازگ  زا  هک  نانچ  دنا و  هدومن  یم  ینمـشد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  اراکـشآ 

تسا . هدرک  هاگآ  هیآ  ندمآ  دورف  هب  ار  بلاطوبا  ص )  ) ربمایپ هاگنآ  دنا و  هتشاد  ار  هویش  نامه  ناشیازین  زارف  نیا  ندمآ 
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ره یناوت  یمن  وت  رادنپ " : زا  رترب  يادخ  زا  نخس  نیا  هک  دنا  هتـشادنپ  دیایب -  هک  یـشرازگ  داینب  رب  ملـسم -  يراخب و  زین  يوس  کی  زا 
زا سپ  بلاـطوبا و  هراـبرد  صـصق "  هروس  دـیامن 0  یم  هار  دـهاوخ  ار  هک  ره  هـک  تـسا  ادـخ  یئاـمنب و  هار  يراد  یم  تـسود  ار  هـک 

هرابرد هک  دـننیزگ "  یم  يرود  وا  زا  زین  دوخ  دـنراد و  یم  زاب  وا  زا  ار  مدرم  هیآمیئوگب "  رگا  داینب  نیا  رب  هدـمآ و  دورف  وا  تشذـگرد 
یم  " ناقتالا 17:1  رد "  هچنانچ  اریز  میا  هدـنار  نابز  رب  ماجنارـس  یب  ینخـس  تسا ، بلاـطوبا  هراـبرد  هدـمآ  دورف  ناگدـنز  زا  یناـسک 

دورف دوب  هدمآ  دورف  صـصق  لابندب  هک  يرگید  هروس  جنپ  صـصق و  هروس  زا  سپ  تسا  نآ  رد  زین  هدـش  دای  هیآ  هک  ماعنا  هروس  میناوخ 
بلاطوبا  هرابرد  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  اج -  کی  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  هدمآ - 
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زا شیپ  زارد  يراگزور  هتفخ و  كاخ  لد  رد  ماـگنه  نآ  رگید -  يا  هیآ  يرگنـشور  رد  ناـشدوخ  ياـه  شرازگ  داـینب  رب  هک -  تسناد 
دوب ؟ هتشذگرد  الاب  هیآ  ندمآ  دورف 

تـسد هب  هچ  اه  نآ  هتفر  مه  يور  زا  ات  میرگنب  نآ  هلابند  رتشیپ و  ياهزارف  اب  هارمه  هدـیدرگ ، زیواتـسد  یئاهنت  هب  هک  ار  يزارف  کی   - 5
رد دنبای و  یمن  رد  ار  نآ  هک  میا  هداهن  اه  شوپرس  ناشاهلد  رب  ام  دنهد و  یم  شوگ  وت  راتفگ  هب  هک  دنا  یناسک  نانآ  زا  یخرب  و  دیآ " :
هک یناسک  دـننک 0 یم  وگم  وگب  وت  اب  دـنیآ  وت  شیپ  نوچ  دـنورگ و  یمن  نآ  هب  دـننیبب  هک  ياهناشن  ره  تسا  يا  ینیگنـس  ناشاه  شوگ 
زین دوخ  دنراد و  یم  زاب  وا  هبنداد ) شوگ   ) زا ار  مدرم  و  تسین ، يزیچ  ناینیشیپ  ياه  هناسفا  زج  هب  نانخس  نیا  دنیوگ  یم  دنا  هدش  رفاک 

دننکفا " . یمن  یتسین  هاگترپ  رد  ار  نتشیوخ  زج  دننادب  هک  نآ  یب  دننک و  یم  يرود  وا  زا 
اب دندمآ و  یم  ربمایپ  دزن  هب  هک  تسا  یناتسرپ  تب  هرابرد  راتفگ  هک  دناسر  یم  ینشور  هب  ینیب  یم  هک  نانچ  نخس  تخادرپ  هنوگ  نیا  و 

شوگ زا  وا و  زا  ار  نارگید  هک  دننانیا  مه  و  دندرمش ، یم  ناینیـشیپ  ياه  هناسفا  زا  غوردهب  ار  وا  رگنـشور  همان  دندرک و  یم  وگم  وگب  وا 
بلاـطوبا اـب  اـجک  اـه  یگژیو  نیا  هاـگ  نآ  دـندومن و  یم  يرود  يریگ و  هراـنک  يو  زا  دنتـشاد و  یم  زاـب  شراوگرزب  هماـن  هب  نداد  ارف 

وا زا  ینابهگن  يرادساپ و  يارب  دمآ  یم  ربمایپ  دزنهب  زین  هاگره  تشادن و  يراتفر  نینچ  شایگدنز  نایاپ  ات  زاغآ  زا  هک  دیآ  یم  ردروج 
هنوگ : نیا  زا  ینانخس  اب  مه  نآ  دوب 

موش "  هدرپس  كاخرتسب  هب  نم  هک  هاگ  نآ  ات  دیسر  دهاوخن  وت  هب  زگره  ناشهورگ  همه  اب  ناشیاتسد  هک  دنگوس  ادخ  هب  " 
دش : یم  روآدای  ار  وا  یگتخیگنارب  هنوگ -  نیا  هب  ینانخس  اب  درک -  یم  دای  وا  زا  زین  هاگره  و 

میا  هتفای  یسوم  نوچمه  يربمایپ  ار  دمحم  ام  هک  دیناد  یمن  ایآ  " 
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تسا " ؟ هدش  هتشون  نیتسخن  ياه  همان  رد  هک 
تشادیمرب : ینانخس  نینچ  هب  زاوآ  درک  یم  دای  وا  ینامسآ  همان  زا  زین  هاگره  و 

تفگش  يا  همان  هب  دیورگب  ای  " 
تسا " . هدمآ  دورف  سنوی  ای  یسوم  نوچمه  يربمایپ  رب  هک 

مشچ شیپاب  هتفایرد و  تسه  بلاطوبا  هرابرد  الابهیآ  ندروآ  دورف  رد  هک  ار  اه  فعـض  هطقن  هنوگ  نیا  زین ، نآرق  نارگنـشور  همه  يرآ 
دـنا و هدرک  دای  هدـشهتفگ "  یناشن " و  اب  ار  نآ  ناش  یخرب  هکاج  نآ  اـت  دـنا  هداـهنن  تشادرب  نیا  يارب  ینادـنچ  شزرا  اـه  نآ  نتـشاد 
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هدننام راوتسا ، ياهداینب  هب  ار  نآ  اب  گنهامهان  ياه  يرگنشور  زین  دنچ  یناسکو  هتـسناد  رت  نشور  ار  نآ  اب  زاسان  ياه  تشادرب  نارگید 
ناشاه : هتفگ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  دنا و  هتخانش  رت 

ار مدرم  هدرمـش  غورد  ار  دنوادخ  یئاناوت  ياه  هناشن  هک  تسا  یناتـسرپ  تب  هرابرد  زارف  نیا  دسیون " : یم  دوخ 109:7  ریسفت  رد  يربط 
نامه اب  ار  دوخ  تشادربنیا  هاگ  نآ  دندومن " . یم  يریگ  هرانک  يرود و  وا  زا  دنتشاد و  یم  زاب  (ص ) وا هار  نتفریذپ  دمحم و  يوریپ  زا 

درآ یم  يرگید  تشادرب  سپس  میدروآ . ذاعم  وبا  هداتق و  يدس و  سابع و  نبا  هیفنح و  نبا  نابز  زا  هک  دیامن  یم  راوتـسا  یئاه  شرازگ 
نایم زا  و  دـنراد . یم  زابار  مدرم  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  نتـسب  راک  هبو  نآرق  ندینـش  زا  هک  تسا  یناسک  هرابرد  زارف  نیا  نآ ، داـینب  رب  هک 

تشادرب نامه  هب  ددرگ  یمرب  مه  تشادرب  نیاهک  درب -  یم  مان  ار  دیز  نبا  دهاجم و  هداتق و  دنا  هتشاد  هنوگ  نیا  هب  یتشادرب  هک  یناسک 
زا ار  تباث  یبانب  بیبح  شرازگو  دـنک  یم  دای  هدـمآ  دورف  بلاطوبا  هرابرد  زارف  نیا  دـنیوگ  یم  هک  ار  یناسک  راتفگ  سپـس  نیتسخن - 

يارب اه  تشادرب  نیا  نیرترب  دـسیون : یم  رد ص.11 -  نآ -  هلابند  ردو  دـنک  یم  وگزاب  هدینـش  ار  نآ  سابع  نبا  زا  وا  هک  يرگید  نابز 
ار رگید  مدرم  هک  تسا  یناسک  هب  نخس  هشوگ  دنیوگ : یم  هک  تسا  یناسک  تشادرب  زارف ، نیايرگنشور 
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يروآدای هب  نآ  زا  شیپ  ياـهزارف  اریز  دـنیامن  یم  یئوج  هراـنک  يرود و  وا  يوریپ  زا  زین  دوخ  دـنراد و  یم  زاـب  ص )  ) دـمحم يوریپ  زا 
زا هک  یماهلا  یحو و  زا  هدرمـش و  غورد  ار  وا  راتفگ  دندیزرو و  یم  هنیک  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  هک  دزادرپ  یم  ناتـسرپ  تب  زا  یناسک 
راک شرازگ  ناشیاهرابرد و  دنراد "  یم  زاب  وا  زا  ار  رگیدمدرم  زین ": زارف  نیا  دیاب  سپ  دنتفات  یمرب  يور  دوب  هدروآ  ناشیارب  ادخ  يوس 
نیا هلابند  و  تسا . يرگید  هرابرد  سپ  نیازا  دوب  نانآ  هب  اج  نیا  ات  هک  نخـس  يور  میئوگب  میناوتب  ات  میرادن  يا  هناشن  اریز  دـشاب  ناشیا 
هویـش شرازگ  زارف  نیا  نآ  داـینب  رب  هک  یتشادربناـمه  تسا ، تسرد  اـم  تـشادرب  هـک  دـهد  یم  یهاوـگ  شرتـشیپ  ياـهزارف  زین  زارف و 
سپ داـینب  نیا  رب  و  ناـشیازا . هژیو  نـت  کـی  هویـش  شرازگ  هـن  دوـش  یم  ص )  ) ادـخ هـتخیگنارب  هدوـت  ناـیم  رد  ناتـسرپ  تـبزا  یهورگ 

هب هک  یماگنه  دنورگ و  یمن  دننیبب  زین  يا  هناشن  ره  ناتسرپ  تب  نیا  دمحم  يا  : دریگ یم  ماجنا  هنوگ  نیا  هب  هدش  دای  ياهزارفيرگنشور 
تسین و يزیچ  ناینیـشیپ  ياه  شرازگ  اه و  ناتـساد  زج  يا  هدروآ  ام  يارب  وت  هچ  نآ  دنیوگ  یم  دننک و  یم  وگم  وگب  وت  اب  دنیآ  وت  دزن 

یم رود  تا  يوریپ  زا  وت و  زا  سپ  دنریگ ، یم  هرانک  وت  زازین  دوخ  دنراد و  یم  زاب  هدمآ  دورف  هک  یئاهزارف  ندینـش  زا  ار  نارگید  ناشیا 
نایاپ  دننکفا . یمن  یتسین  هاگترپ  هب  ار  دوخ  زج  دنوش و 

يوریپ زا  ار  مدرم  هک  تسا  یناتـسرپ  تب  هرابرد  هدـش  دای  زارف  هدرک 1 -  داـی  هنیمز  نیا  رد  تشادرب  ود  دوخ 28:4  ریـسفت  رد  زین  يزار 
يور ود  زا  نیتسخن  تشادرب  دسیون : یم  هاگ  نآ  هدمآ . دورف  بلاطوبا  هرابرد  اهنت  دنتشاد 2 -  یمزاب  وا  یگتخیگنارب  هب  یهاوگ  ربمایپ و 

تسا : رت  هدننام  تسرد  نخس  هب 
یم زاب  وازا  ار  مدرم  ناشیا  و  زین " : زارف  نیا  سپ  دنک  یم  شهوکن  ار  ناشیا  هویـش  هدـمآزارف  کی  نیا  زا  شیپ  هک  یئاهزارف  یگمه  - 1
رازآ زا  ار  مدرم  هک  تسا  بلاطوبا  هب  نخـس  هشوگ  میئوگب  رگا  ودـشاب  هتـشادرب  رد  ناشیا  دنـسپان  ياـهراک  زا  یـشرازگ  دـیاب  دـنراد " 

. تسین گنهامه  شیپ  ياهزارف  اب  هتشاد  یم  زاب  ربمایپ  هب  ندناسر 
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اب نخـس  هشوگ  زین  اج  نیا  هک  دننکفا  یمن  یتسین  هاگترپ  هب  ار  نتـشیوخ  زج  و  دیوگ : یم  زین  الاب  زارف  هلابند  رد  رادنپ  زا  رترب  يادـخ  - 2
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هتشاد یم  زاب  وا  رازآ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  هب  نخس  هشوگ  نیا  میئوگب  تسین  هتـسیاش  تفر و  ناشدای  رتشیپ  هک  تسا  ناسک  نامه 
تسین . هاگترپ  هب  نداتفا  هزیگناو  تسا  وکین  دوخ  يدوخ  هب  راک  نیا  اریز 

هن دننیزگ "  یم  يرود  وا  زا  نآ " : زا  شیپ  زارف  هب  ددرگ  یمرب  دـننکفا "  یمن  یتسین  هاگترپ  هب  ار  دوخ  زج  زارف "  نیا  دوش  هتفگ  رگا  و 
اهرو وا  شیک  زا  ادج  یهار  نتفرگ  شیپ  اب  ناشیا -  دیوگب : دهاوخ  یم  نآ  داینب  رب  هک  دنراد "  یم  زاب  وا  زا  ار  مدرم  شرتشیپ "  زارف  هب 

تـشادرب تسین  شهوکن  هک  شرتشیپ  زارف  هب  هاـگن  ابدـیابن  سپ  تسا  شهوکن  زین  نیا  دـننیزگیم و  يرود  وا  زا  وا -  اـب  شزاـس  ندرک 
هک تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  دـننکفا "  یمن  هاگترپ  هب  ار  دوخ  زج  راتفگ "  ياـمن  زا  هچ  نآ  میئوگ  یم  خـساپ  رد  . دیرامـشب رترب  ار  نیتسخن 
زیچ نالف  زاینالف  دیوگب " : یسک  هک  تسا  نآ  دنناماریز  اهنت ، زارف  کی  هب  هن  ددرگ  یمرب  دوخ  زا  شیپ  ياهزارف  همه  هب  هدش  دایراتفگ 
يو راک  ود  ره  يارب  يرفیکدـیاب  ناـیز  نیا  هک  دـنز "  یمن  ناـیز  دوخ  هب  زج  راـک  نیا  اـب  دـبات و  یمرب  يور  نآ  زا  دـیامن و  یم  يرود 

نایاپ  یئاهنت . هب  يو  راک  ود  زا  یکی  هن  دوش  هدرمش 
هدروآ ناشیا  زج  یناسک  كاحض و  دهاجم و  هداتق و  هیفنح و  نبا  زا  شرازگ  هب  ار  نیتسخن  تشادرب  دوخ 127:2  ریسفت  رد  زین  ریثک  نبا 

هدیزگرب . ار  نامه  زین  ریرج  نبا  و  دناد -  یمرتهب  ادخ  و  تسا -  رت  نشور  تشادرب  نیا  دسیون : یم  و 
هک هدش  هتفگ  و  دسیون : یم  سپس  هدرک  دای  ار  تسخن  تشادرب  ( 10:2  ) هدش پاچ  نزاخ  ریسفت  هرانک  رد  هک  دوخ  ریسفت  رد  زین  یفـسن 

تسا . رت  هدننام  راوتسا  نانخس  هب  نیتسخن  تشادرب  همه ، نیا  اب  تسا  بلاطوبا  هب  نخس  هشوگ 
اب زین  ار  مود  تشادرب  هدرک و  داـی  ار  نیتـسخن  تشادرب  نارگید  دوخ 103:2 و  ریـسفت  رد  یناکوش  فاشک 448:1 و  رد  يرـشخمز  زین  و 

 " هدش هتفگ  غاد " و 
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یم نآ  لابند  هب  هدروآ و  ار  مود  تشادرب  زین  سپس  هدروآ و  یگدرتسگ  هب  ار  نیتسخن  تشادرب  هدمآ ، یسولآ  هک  سپس  دنا و  هدرک  دای 
هدرک . دای  ار  وا  راتفگ  هدرشف  هاگ  نآ  هتسنادن " . تسرد  يزار  ماما  ار  تشادرب  نیا  : " دسیون

رس اج  نآ  اج و  نیا  زا  ار  یشرازگدزیخرب  مزیه  يروآدرگ  هب  هنابش  هک  یسک  نوچمه  هتـساخرب و  راک  هب  هناروکروک  هک  یبطرق  نونکا 
هک هب  ماجنارـس  ار  دوخ  شرازگ  هریجنز  هتفرگ ؟ هک  زا  هدروآ ؟ اجک  زا  ار  اه  هتفاب  نیا  هکدرک  یم  یئاـمنهار  ار  اـم  شاـک  يا  هدرک ، مه 

و هتـشون ؟ ار  نآ  يو  زا  شیپ  يا  هدـنراگن  مادـک  و  هدومن ؟ یگنهامه  وا  اب  شرازگ  نیا  ندروآ  رد  ناظفاح  زا  کـی  مادـک  و  هدـیناسر ؟
ار زور  نآ  هک  تسیک  و  هدورس ؟ يرعبز  نیا  اب  يریگرد  زور  رد  هدرک -  دای  یبطرق  هک  ار -  هماکچ  نآ  بلاطوبا  دشاب  هتفگ  هک  تسیک 
اب بلاطوبا  هب  ص )  ) ربمایپ نداد  رادشه  زارف و  نیا  نایم  تسه  یگتـسویپ  یگنهامه و  هچ  و  دشاب ؟ هدرمـش  زارف  نیا  ندـمآ  دورف  ماگنه 

نایاوشیپ رگید  زا  یـسکایآ  دـمآ "  دورف  يا  هیآ  وت  هرابرد  ومع  يا  هتـسب " : ربمایپ  رب  هتفاب و  یبطرق  هک  ار  ینخـسو  شیاه ؟ هدورـس  نآ 
ریسفت ردزج  هب  ار  دوخ  شرازگ  زا  هراپ  نیسپ  زاب  یبطرق  ایآ  و  تسا ؟ هدرک  شرازگ  زین  يو - ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  ثیدح -  شناد 
نتـسب رازگراک  ایآ  و  دـبایب ؟ بلاطوبا  زا  یهت  ار  نآ  ات  هتفر  ورف  زین  اهرام  اه و  مدژک  هاچ  رد  اـیآ  و  تسا ؟ هتفاـی  اـجک  چـیه  رد  شدوخ 

هتفگ هب  یمرگتـشپاب  ار  نانخـس  نیا  همه  هن ، ای  دندنب ؟ یمن  نآ  اب  ار  نایکمرورـس  نآ  هک  دنادب  ات  هدوب  نینهآ  ياهدـنب  ندرگ  ندوشگو 
هرابرد زارف  نیا  ناگدـنرآ  درف  هب  هک -  یئاه  هدرخ  همه  رادـنپ  ره  هبو  دـیایب . رد  تسار  اـه  باوخ  هک  نآ  شوخهچ  دـسیون ؟ یمربماـیپ 

تفرگ . ناوت  یم  رتاوتسا  يا  هنوگ  هب  یبطرق  رب  میتفرگ  بلاطوبا -
موس  مود و  هیآ 

ناشیوخ زا  دـنچ  ره  دـنهاوخب  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دـسر  یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  ربمایپ و  دـیوگ : رادـنپ  زا  رترب  يادـخ   - 1
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نیا  دنشاب و  ناشیا 
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 113 هئارب : هروس  دننایخزود . زا  نانآ  هک  دش  راکشآ  ناشیارب  هک  تسا  نآ  زا  سپ  يارب  روتسد 
هب وا  دیامنیم و  هار  دهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسا  ادخ  ویئامنب  هار  يراد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  رادنپ : زا  رترب  يادـخ  راتفگ   - 2

 56 صصق : هروس  تسا . رتاناد  ناگتفای  هار 
نابز زا  نامیلاوبا  ار  اـم  درکشرازگ  دـسیون : یم  صـصق -  هروس  يرگنـشور  ص 184  ج 7  دوخ -  حیحـص  زا  ریـسفت  همان  رد  يراـخب 

دمایب و ص ) ادخ (  هتخیگنارب  دیسر  ارف  گرم  ماگنه  ار  بلاطوبا  نوچ  هک  شردپ  زاوا  بیـسم و  نب  دیعـس  زا  وا  يرهز و  زا  وا  بیعش و 
هب نخـس  نیا  اب  ات  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  چیه  وگب  ومع  ياتفگ  سپ  دنیوا  دزن  هریغم  رـسپ  هیما  وبا  رـسپ  هللادبع  لهجوبا و  دید 

سپ ینادرگ ؟ یم  يور  بلطملادـبع  شیکزا  اـیآ  دـنتفگ : هـیما  وـبا  رـسپ  هللادـبع  لـهجوبا و  مزادرپ ، وـگتفگ  هـب  دـنوادخ  دزن  وـت  دوـس 
ماجنارـس اـت  دـندرک  یم  وگزاـب  ار  دوخ  نخـس  ون  زا  زین  ودنآ  دومن و  یم  ار  نخـس  نآ  نتفگ  داهنـشیپ  يو  هب  ناـنچمه  ادـخ  هتخیگنارب 

هناگی يادـخ  زج  یئادـخ  چـیه  : دـیوگب هک  تفریذـپن  درواین و  ناـبز  رب  ینخـس  نآ  زا  سپ  مبلطملادـبع و  شیک  رب  نم  تفگ : بلاـطوبا 
زاـب راـک  نیا  زا  ارم  هک  یماـگنهات  تساوخ  مهاوخ  شزرمآ  ادـخ  زا  وت  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  سپ  تسین .

هـشوگ زین  اج  نیاو  دنهاوخب "  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دسر  یمن  ار  يو  هب  ناگدنورگ  ربمایپ و  دمآ " : دورف  زارف  نیا  سپ  درادـب 
تـسا ادخ  نیا  یئامنب و  هار  يراد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  دیوگ : یم  شیوخ  هتخیگنارب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  بلاطوبا  هب  نخس 

دیامن . یم  هار  دهاوخ  ار  هک  ره  هک 
و دـسر " ... یمن  ار  يو  هب  ناگدـنورگ  وربمایپ  دـمآ " : دورف  زارف  نیا  هک  تساهدـمآ  درادـن  زین  یتسرد  هریجنز  هک  يربط  شرازگ  رد  و 

... " يراد تسود  ار  سک  ره  یناوت  یمن  وت  زارف "  نیا 

هحفص 13 ] ] 

 " ود هب  هک  یئوکین  نامگ  يور  زا  زین  نارراگن  ریسفت  رتشیب  هدروآ و  بیسم  رسپ  دیعس  نابز  زا  دوخ  حیحص  رد  زین  ملسم  ار  الاب  شرازگ 
دنا . هدومن  يوریپ  ناشیا  زا  دنا  هتشاد  ود  نآ  ناگدنراگن  حیحص " و 

تخادرپ : نتسیرگن  هب  دیاب  زادنا  مشچ  دنچ  زا  شرازگ  نیا  رد 
هچ نآ  سپ  هدـیزرو  یم  هنیک  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورنامرف  اـب  هک  هدـش  هدرمـش  یناـسک  زا  تسا  نآ  رگوگزاـب  اـهنت  هک  دیعـس   - 1

نیرت نیریش  وا  يارب  ناشیا  زا  یئوگدب  اریز  ددرگ  يرگنشور  هناوتشیپ  دناوتیمن  دفابب  ای  دیوگب  شناسک  هداوناخ و  وشردپ  وا و  هرابرد 
رمع دوب و  نادرگ  ور  داب -  يو  رب  دورد  وا -  زا  بیسم  رسپ  دیعـس  دسیون : یم  جهنلا 370:1  حرش  رددیدحلا  یبا  نبا  تسا . هدوب  اهراک 
رسپ دیعـس  دزن  نم  تفگ  هک  هدرک  شرازگ  ینادمه  دواد  وبا  زا  دوسا  رـسپ  نمحرلادبع  دز ، ینهدوت  وا  هب  دنت  يراتفگ  اب  ع )  ) یلع رـسپ 
ومع ناردارب و  دننام  وت  هک  منیب  یمن  نم  هدازردارب  تفگ : وا  هب  دیعس  سپ  دروآ  يور  ع )  ) بلاطیبا رسپ  یلع  رـسپ  رمع  هک  مدوب  بیـسم 

ار دوخ  میایب و  دیاب  مداهن  دجسم  رد  ماگ  هکهاگره  ایآ  بیسم  رسپ  يا  تفگ  رمع  یئایب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دجسم  هب  رایسبتیاه  هداز 
هک تسا  یهاگیاپ  دنوادخزا  ارم  یتسار  هب  تفگ : یم  تردپ  مدینـش  مروایب  مشخ  رـس  رب  ار  وت  متـساوخننم  تفگ : دیعـس  میامنب ؟ وت  هب 

راتفگ چیه  تفگ  یم  مردپ  هک  مدینـش  زین  نم  تفگ  رمع  تسا  نیمز  يور  رب  هک  یئاهزیچ  همه  زا  تسا  رتهب  بلطملادـبع  ناگداز  يارب 
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ارم نم  هدازردارب  تفگ  دیعس  دوشن  راکشآ  شنابز  زا  ناهج  زا  وا  ندش  نوریبزا  شیپ  هک  تسین  نایورود  زا  یـسک  لد  رد  يا  هنامیکح 
دینادرگب . وا  زا  يور  سپس  میوگ  یم  وت  هب  هک  تسا  نامه  تفگ : يرامش ؟ یم  نایورود  زا 

زامن وا  رب  تشذگب و  ع - )  ) بلاطوبا رـسپ  یلع  رـسپ  نیـسح  رـسپ  یلع  داجـس -  هزانجرب  بیـسم  رـسپ  دیعـس  هک  تسا  هدروآ  يدـقاو  و 
ود تفگ : يرازگ ؟ یمن  زامن  تسه  زین  ناکین  نادناخ  زا  هک  درم  هتسیاش  نیا  رب  ایآ  دنتفگ  ار  وا  درازگن 

هحفص 14 ] ] 

ارف دنچ  نوچ و  اب  بیسم و  رسپ  دیعس  اب  رتهب  یئانشآ  يارب  درمهتـسیاش . نیا  رب  زامن  زا  تسا  رت  ینتـشاد  تسود  نم ، دزن  رد  زامن  تعکر 
رد ایآ  دیـسرپ  دیعـس  زا  هداتق  هک  دـیوگ  یم  اریز  تسا  سب  هدرک  دای  یلحملا "  رد "  مزح  نبا  هچ  نآ  دـنوادخ ، شیک  زا  شیاـه  هتفرگ 

میناوخ . یم  زامن  مه  وا  زا  رتدب  سپ  رد  ام  تفگ : میرازگب ؟ زامن  جاجح  سپ 
اراکـشآ هچ  نآ  زین  هدـمآ و  دورف  بلاطوبا  گرمماگنه  هب  مه و  یپ  رد  الاب  زارف  ود  هکدـناسر  یم  نآ  زج  يراـخب و  شرازگ  ياـمن  - 2

هکم رد  مود  زارف  اریز  تسین  تسرد  نیا  هک  نآ  اب  هدوب  ماگنه  نامه  رد  نآ  ندمآ  دورف  هک  دـناسر  یم  هدـمآ  ود  نآ  زا  کی  ره  هرابرد 
و دنا - ناتـسادمه  نارگـشرازگ  همه  هراب  نیا  رد  و  ناناملـسم -  تسد  هب  هکم  نداتفا  زا  سپ  هنیدم و  رد  زین  نیتسخن  زارف  هدـمآ و  دورف 

نایم داینب ، نیا  رب  هدـمآ و  دورف  هک  تسا  نآرق  ياهشخب  نیـسپزاب  دوخ  هدـمآ و  دورف  هنیدـمردهک  تسا  تئارب  هروس  رد  زین  نآ  ياـج 
تسا . هدوب  یئادج  نآ  زا  شیب  مه  دیاش  لاس و  هدکیدزن  هیآ  ود  ندمآ  دورف 

نوزفا لاس  تشه  زا  هکبلاطوبا  گرم  زا  اه  لاـس  زا  سپ  مه  نآ  دـمآ ، دورف  هنیدـم  رد  تسا  نتـساوخ  شزرمآ  هراـبرد  هک  يزارف   - 3
ارم ادخ  ات  مهاوخ  یم  شزرمآ  وا  يارب  دنگوس  ادخ  هب  دوب " : هتفگ  بلاطوبا  تشذـگرد  ماگنه  هک  ص )  ) ربمایپ میـسرپ  یم  نونکا  دوب .
هن رگم  تسا ؟ یندـش  هنوگچ  نیا  و  تساوخ ؟ یم  شزرمآ  ادـخ  زا  وا  يارب  ناـنچمه  زارد  راـگزور  نیا  رد  اـیآ  دراد " . زاـب  راـک  نیازا 

؟ دنیامن یتسود  نایورود  ناتـسرپ و  تباب  یتسیاب  یمن  زارف  نیا  ندـمآ  دورف  زا  شیپ  زارد  يراگزور  زا  وا  هب  ناگدـنورگ  و  ص )  ) ربمایپ
زا رترب  يادخ  هک  تسا  هدوبن  نانآ  اب  یتسود  ياه  هنومن  نیرتراکشآ  زا  ناشیا  يارب  نتساوخ  شزرمآ  رگم 

هحفص 15 ] ] 

تسا : هداد  یم  زیهرپ  نآ  زا  ریز  زارف  رد  ار  مدرم  رادنپ 
وا هتخیگنارب  ادخ و  اب  هک  دننارورپب  لدرد  ار  یناسک  یتسود  نیـسپ -  زاب  زور  هبو  ادخ  هب  ندیورگ  اب  هارمه  هک -  یباینار  یهورگ  چـیه 
لد رد  ار  شیوخ  هب  نتشاد  رواب  دنوادخ ) ، ) دنشاب ناشیا  ناشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپزا  دنچ  ره  دنراد ، ینمشد  گنج و  رس 

تسا ... هتخاس  ناشدنمورینشیوخ  يوس  زا  یناور  اب  هتشاگن و  ناشیا  ياه 
هک تئارب -  هروس  زا  شیپ  مه  ناقتالا " 17:1 -  یهاوگ "  هب  مه -  نآ  هدمآ  دورف  هنیدم  رد  هک  تسا  هلداجم  هروس  زا  هیآ 22  زارف  نیا 

هلداجم هروس  زا  سپ  تئارب و  ندمآ  دورف  زا  شیپ  زین  هک  رگید  هروس  شش  زا  شیپ  مه  تشادرب -  رد  ار  نتساوخ  شزرمآ  زا  يریگولج 
مینیبیم و وا 329:4  ریـسفت  رد  هک  نانچ  ریثک -  نبا  یقهیب و  میعن و  وبا  مکاح و  ویناربط  متاح و  یبا  نبا  شرازگ  هب  اریز  هددـمآ . دورف 
زا سپ  لاـس  هس  زیندادـیور  نآ  هدـمآ و  دورف  ردـب  راد  ریگ و  زور  رد  هیآ  نـیا  یسولآ 37:28 -  ریسفتو  یناکوش 189:5  ریـسفت  رد  زین 

یبلح یهاوگ  هب  زین -  نآ  هک  هدمآ  دورف  دحا  دروخ  دز و  رد  نارگنـشور  زا  یخرب  شرازگ  هب  ای  هدـمآ . شیپ  هکمزا  ربمایپ  ندرک  چوک 
نآندـمآ دورف  اه  ینیچ  هنیمز  نیا  اـب  هداد  يور  موس  لاـس  رد  سک  چـیه  يوس  زا  یئارچ  نوچ و  چـیه  یب  دوخ -  هماـن  تشذگرـس  رد 
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دنک . یم  يریگولج  ناتسرپ  تب  يارب  نتساوخ  شزرمآ  زا  هک  دشاب  يزارف  ندمآ  دورف  زا  شیپ  اه  لاس  یتسیاب 
دیوگ : یم  هک  دوب  زاسان  زین  رادنپ  زا  رترب  يادخ  زا  رگید  روتسد  نیا  اب  هنوگ ، نآ  هب  ربمایپ  یهاوخ  شزرمآ  هزات  و 

تـسود تسرپرـس و  دنیامـش  شیک  زا  نوریب  هک  ار  یناسک  ناگدنورگ ، زا  یـشوپ  مشچ  اب  دیا  هدـیورگ  نیتسار  نیئآ  هب  هک  یناسک  يا 
دیرآ . دیدپ  نشور  يا  هناشن  ناتدوخ  نایز  هب  دنوادخ و  يارب  دیهاوخ  یم  ایآ  دیریگن . شیوخ 

همقلع  ساحن و  هتفگ  هب  هک  تسا  ءاسن  هروس  زا  هیآ 144  رد  زین  روتسد  نیا 

هحفص 16 ] ] 

هدمآ دورف  هکم  رد  دوش  هدید  مدرم "  يا  هژاو "  ود  هک  يا  هروس  ره  رد  دنیوگ  یم  ناشیا  اریز  هدـمآ  دورف  هکم  رد  ناشیا  زج  یناسک  و 
هک یتشادرب  اریز  هدمآ  دورف  هنیدم  هب  ندرک ، چوک  زاغآ  نامه  رد  الاب  زارف  هک  میئوگب  دیاب  میریگب  ار  نارگید  تشادرب  مه  رگا  تسا و 

هـشیاع نابز  زا  يراخب  حیحـص  رد  هک  تسا  یـشرازگ  داینب  رب  دنا  هتفریذپ  ار  نآ  زین  نارگید  هدرمـش و  تسرد  شریسفت 1:5  رد  یبطرق 
هک ار  تشادرب  ود  نیا  زا  کی  ره  مدوب و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دزن  رد  نم  هک  دـمآ  دورف  یماـگنه  رد  ءاـسن  هروس  هتفگ : يو  هک  هدـمآ 

شزرمآ زا  يراددوخ  هب  روتـسد  ندیـسر  زا  شیپ  مه  هدش ، دای  روتـسد  هک  میئوگب  دیاب  هدـمآ -  ناقتالا 17:1  رد "  هچ  ناـنچ  میریگب -
هدمآ دورف  تئارب  هروس  زا  شیپ  ءاسن و  هروس  زا  سپ  هک  رگید  هروس  تسیب  ندمآ  دورف  زا  شیپ  مهو  هدمآ  تئارب -  هروس  رد  یهاوخ - 

تسا .
یـشوپ مشچ  اب  هک  نانآ  دـیوگ : یم  هک  تسا  زاسان  زین  كاـپ  يادـخ  زا  رگید  نخـس  نیا  اـب  هنوگ ، نآ  هب  ربماـیپ  یهاوخ  شزرمآ  زاـب  و 

یم نانآ  دزن  ار  يدنمجرا  ایآ  دـنریگ  یم  دوخ  تسرپرـس  تسود و  دـنا  نوریب  نیئآ  نآ  زاهک  ار  یناسک  نیتسار ، نیئآ  هب  ناگدـنورگزا 
دنیوج ؟

هدـمآ دورف  یهاوخ  شزرمآ  زايراددوخ  هب  روتـسد  تئارب و  هروس  زا  شیپدـش  نشور  هک  تسا  ءاـسن  هروس  زا  هیآرد 139  زین  زارف  نـیا 
تسا .

زا یـشوپ  مشچ  اب  یتسیابن  نیتسار  نیئآ  هب  ناگدنورگ  دـیوگ : یم  هک  تسا  راگزاسان  زین  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  زا  رگید  نخـس  نیا  اب  و 
رـس و ادخ  اب  ار  وا  دنک  نینچ  سک  ره  دنا و  نوریب  تسرد  نیئآزرم  زا  هک  دـنریگب  شیوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  یناسک  ناگدـنورگ ،

ناشیا  زا  یمیب  اورپ و  هک  نآ  رگم  تسین  يراک 

هحفص 17 ] ] 

تسا . وا  يوس  هب  ماجنارس  دهد و  یم  زیهرپ  شیوخ  ینامرفان  زا  ار  امش  دنوادخ ، دیشاب و  هتشاد 
نامه رد  هیآ -  دنچ  داتـشه و  ات  نآ -  زاغآ  هریـس 207:2  رد  ماشه  نبا  هتفگ  هب  هک  تسا  نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 28  رد  زین  روتسد  نیا 

نیا میئوگب  دیابمیریگب  ار  وا  زج  یبطرق و  شرازگ  رگا  .و  دندمآ نارجن  ناگدـنیامن  هک  دـمآ  دورفيزور  رد  هنیدـم و  هب  ندـیچوک  زاغآ 
هک نوگانوگ  ياه  تشادرب  زا  کی  ره  هدمآ و  دورف  هنیدم  هب  ندیچوک  زا  سپ  لاس  جنپ  بازحا و  زور  رد  تماص  نب  هدابع  هرابرد  زارف 
هک تئارب -  هروس  زا  شیپ  مه  تسا  نآ  رد  روتـسد  نیا  هک  نارمع  لآ  هروس  میناوخ  یم  ناقتالا 17:1 رد  هچ  نانچ  مه  زاب  دشاب  تسرد 

نارمع لآ  زا  سپ  یگمه  هک  رگید  هروس  هس  تسیب و  زا  شیپ  مهو  هدـمآ  دورف  تسا -  نآ  رد  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتـسد 
تسا . هدمآ  دورف  تئارب  زا  شیپ  و 
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تـسا ناسکی  هک " : تسا  راگزاسان  زین  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  زا  رگیدنخـس  نیا  اب  تسرپ ، تب  کی  يارب  ربمایپ  یهاوخ  شزرمآ  زاـب  و 
نیقفانمهروس زا  مشـش  هیآ  زین  نیا  و  دزرمآ " . یمن  زگره  ار  ناشیا  دـنوادخ  یهاوخن  هچ  یهاوخب و  شزرمآ  ناـشیا  رب  هچ  ناـشیا ، يارب 

تـشذگرس ناسیون و  همان  گنج  دزنابز  هچ  ناـنچ  ریثک -  نبا  هتفگ  هب  زین -  راد  ریگ و  نآ  هدـمآ و  دورف  قلطـصم  ینب  دربن  رد  هک  تسا 
زارف هک  نیقفانم  هروس  ( 17:1  ) میناوخ یم  ناقتالا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  سپ  هداد  يور  هنیدم  هب  ندـیچوک  لاس  نیمـشش  رد  تسا  ناراگن 

هروستفه زا  شیپ  مه  هدمآ و  دورف  تسا  نآ  رد  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتسد  هک  تئارب  هروس  زا  شیپ  مه  تسا  نآ  رد  الاب 
تسا . هدمآ  دورف  نیقفانم  زا  سپ  تئارب و  زا  شیپ  یگمه  هک  رگید 

يادخ  روتسد  نیا  اب  تسا  راگزاسان  هنوگ ، نآ  هب  یهاوخ  شزرمآ  زاب  و 

هحفص 18 ] ] 

دننیزگرب نآ  هب  ندیورگ  رب  ارنیئآ  زرم  زا  ندوب  نوریب  ناتناردارب ، ناردپ و  رگا  دیراد  رواب  نیتسار  شیک  هب  هک  نانآ  يا  رادـنپ : زا  رترب 
زا رترب  يادـخ  نخـس  نیا  اب  زین  و  دوب . دـنهاوخ  ناراکمتـس  نانآ  دریگب  تسود  ار  ناشیا  امـش  زا  هک  رهو  دـیرگیم  تسود  ار  ناشیا  امش 

دیزرمآ . دهاوخن  ار  نانآ  دنوادخ  یهاوخب  شزرمآ  ناشیا  رب  زینراب  داتفه  رگا  هاوخن . شزرمآ  ای  ناشیا  يارب  هاوخب  شزرمآ  رادنپ :
تسا . هدمآ  دورف  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتسد  زا  شیپ  تسا  تئارب  هروس  نامه  زا  هیآ 23 و80  هک  زین  الاب  زارف  ود 

زارد نایلاس  مه  زاب  دوب  هدمآ  دورف  یهاوخ  سزرمآزا  يراددوخ  هبروتسد  زا  شیپ  هک  یئاهزارف  همه  نیا  اب  ص )  ) ربمایپ دیرادنپ  یم  ایآ 
نینچ ادخ  هب  هن  هتفر : ناهج  زا  رفک  لاح  هب  يو  دوب  هدید  کیدزن  زا  دوخ  ادـخ - هب  هانپ  هک - هتـساوخ  یم  شزرمآ  شیومع  نامه  يارب 

تسا . رود  هب  یسب  راوگرزب  ربمایپ  زا  يراک 
نیا هتفگ "  هتـسناد و  رود  بلاطوبا  هرابرد  ار  زارف  نآ  ندـمآ  دورف  لضف ، رـسپ  نیـسح  هک  تسا  هدوب  اـه  يراوشد  همه  نیا  يارب  دـیاش 
ياه لاس  نامه  رد  بلاطوبا  هاگ  نآ  هدمآ و  دورف  هک  تسا  نآرق  ياه  شخب  نیـسپزاب  زا  هروس  نیا  اریز  تسا  شریذـپ  زا  رود  تشادرب 

ار نآ  یتسرد  هدروآ و  دوخ 273:8  ریسفت  رد  زین  یبطرق  ار  نخس  نیا  دوب " . هکم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تشذگرد  یماگنه  مالسا و  زاغآ 
هتفریذپ 

وا يارب  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتـسد  اب  بلاطوبا و  هرابرد  زارف  نآ  ندـمآ  دورف  اب  هک  میراد  یئاه  یئ  اـه  شرازگ  هزاـت  - 4
نایم : نآ  زا  تسا و  راگزاسان 

متاـح و یبا  نبا  رذـنم و  نبا  ریرج و  نبا  یلعیوـبا و  یئاـسن و  يذـمرت و  دـمحا و  هبیـش و  نبا  نبا  یـسلایط و  هک  تسا  یتـسرد  شرازگ 
 " رد ءایض - نامیالا و  بعش  رد  یقهیب  هیودرم و  نبا  و  هدروآ - نآ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يرواد  زین  هناگادج  هک  مکاح - خیشلاوبا و 

هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  یگمه   " هراتخملا -

هحفص 19 ] ] 

تفگ یهاوخ ؟ یم  شزرمآ  تتسرپ  تب  ردام  ردپ و  يارب  متفگ  تساوخ  یم  شزرمآ  شتسرپ  تب  ردام  ردپ و  يارب  يدرم  مدینش  تفگ 
هب ناگدنورگ  ربمایپ و  دـمآ : دورف  زارف  نیا  سپ  مدرک  وگزاب  ص ،)  ) ربمایپ يارب  ار  وگتفگ  نیا  نم  تساوخن " ؟ شزرمآ  میهاربا  رگم  " 
رب هک  تسا  نآ  زا  سپ  يارب  روتـسد  نیاو  دنـشاب  ناشیا  ناکیدزن  زا  دـنچ  ره  دـنهاوخب  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دـسر  یمن  ار  يو 
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سپـس داد و  يو  هب  هک  دوب  يا  هدعو  يارب  اهنت  زین  شردپ  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  دنا و  نایخزود  زا  ناشیا  هک  دش  راکـشآ  ناشیا 
دوب . رابدرب  لد و  مرن  ناوخادخ و  رایسب  میهاربا  یتسار  هب  تسج و  يرازیب  وا  زا  تسا  ادخ  نمشد  يو  دش  نشور  هک 

نیا رد  زارف  نآ  ندـمآ  دورف  زا  شیپ  هک  دوب  يروتـسد  ناتـسرپ ، تب  يارب  نتـساوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هک  دـیآ  یمرب  شرازگ  نیازا 
یلع راک  نیا  هاگ  نآ  تشادزاب و  راک  نآ  زا  ار  درم  نآ  ناگدـنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  يور  نیا  زا  دـش و  یم  هتـسب  راک  هب  دـیاب  هراب 

اور يارب  درم  نآهک  ینیب  یم  هزات  و  هتـساوخ ، یم  شزرمآ  شناملـسمان  يومع  يارب  ص )  ) ربمایپ میئوگب  هک  نآ  اـب  درادـن  یـشزاس  (ع )
يارب ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نتـساوخ  شزرمآ  هـن  دـنادرگ  یم  زیواتـسد  ار  شردـپ  يارب  مـیهاربا  نتـساوخ  شزرمآ  دوـخ ، راـک  ندرمش 

دهاوخ . یمن  شزرمآ  تسرپ  تب  کی  يارب  زگره  ص )  ) وا هک  دناد  یم  اریز  ، ار شیومع 
رـسپ تسرد  شرازگ  زا  زین  یهاوـگ  نآ ، يارب  تسا و  تـسرد  شرازگ  نـیا  دـسیون : یم  بلاطملا ص 18  ینـسا  رد  نالحد  ینیز  دـیس 

شزرمآ زا  نآ  زا  سپ  دـمآ و  دورف  زارف  نیا  اـت  دنتـساوخ  یم  شزرمآ  ناشناردـپ  يارب  ناناملـسم  هتفگ : وا  هک  مـیا  هتفاـی  ضر )  ) ساـبع
ات ناتـسرپ - تب  زا  ناگدنز  يارب  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  يروتـسد  همه ، نیا  اب  دنتـشادرب  تسد  شیوخ  ناگدرم  يارب  یهاوخ 
زین شردپ  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  و  داتسرف " : ورف  ار  زارف  نیا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  سپـس  دوب و  هدیـسرن  دنریمب - هک  نآ  زا  شیپ 

یهاوخ  شزرمآ  زا  درمب  نوچ  تساوخ و  یم  شزرمآ  وا  يارب  دوب  هدنز  هک  هاگ  نآ  ات  ینعی  رگم " ... دوبن  چیه 

هحفص 20 ] ] 

سپ دـیامن  یم  رترب  نآ  نتـسب  راک  هب  تسا  رت  تسرد  شرازگ ، نیا  نوچ  تسا و  تسرد  یهاوگ  نیا  و  دـسیون : یم  سپـس  داتـسیا . زاب 
شزرمآ هراـبرد  هن  تسا ، هدوب  ناـشیا ، تسرپ  تب  ناردـپ  يارب  دـنچ  یمدرم  یهاوخ  شزرمآ  هراـبرد  هیآ  نیا  میئوگب  هک  تسا  نآ  رترب 

نایاپ  بلاطوبا . يارب  یهاوخ 
هدروآ دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  هک  تسا  نامه  دـمآ - دورف  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتـسد  ارچ  هک  نیا  هرابرد  رگید - شرازگ 

رانک ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  ض -)  ) هریره وبا  زا  یگمه  هجام - نبا  یئاسن و  زین  دوخ و  ننس  رد  دواد  وبا  شدنـسم و  رد  دمحا  تسا و 
میادـخ زا  تفگ  ص )  ) ادـخ هتخیگناربسپ  دـنداتفا  هـیرگ  هـب  دـندوب  وا  نوـماریپهک  زین  نارگید  تـسیرگب و  دیـسر و  شرداـم  هاـگمارآ 

نیا رد  يروتسد  وا  منک و  رادید  شهاگمارآ  زا  ات  متساوخ  يروتسد  دادن و  يروتسد  وا  مهاوخب و  شزرمآ  وا  يارب  ات  متساوخ  يروتسد 
تسا  نیسپزاب  ناهج  روآدای  هک  دینک  رادید  ار  اهروگ  سپ  داد . هراب 

نبا زا  وا  همرکع و  نابز  زا  يربط - هیودرم و  نباو  یناربط  و  هدـیرب - دوعـسم و  نبا  ناـبز  زا  یقهیب - متاـحیبا و  نبا  مکاـح و  يربط و  و 
زا دیــسر  شرداـم  هاـگمارآ  راـنکهب  نوـچ  سپ  درک  هرمع  گــنهآ  تشگزاــب  كوـبت  دربـن  زا  نوـچ  ربماــیپ  هـک  دــنا  هدروآ  ساــبع -

ياربزیخاتسر زور  هک  دهد  يروتـسدوا  هب  ات  دناوخ  ار  رادنپزا  رترب  يادخودهاوخب  شزرمآ  يو  يارب  ات  تساوخ  يروتـسدشراکدرورپ 
دمآ  دورف  زارف  نیا  دیدرگن و  هتفریذپوا  تساوخرد  دنک و  يرگ  یجنایم  وا 

هب داتـسیاشردام و  هاگمارآ  رانک  دمآ  هکم  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  هک  تسا  هدروآ  هیطع  نابز  زا  دوخ 31:11  ریسفت  رد  يربط  و 
زارف نیا  ماجنارس  درک و  مرگ  ار  اج  نآ  باتفآ  ات  داتسیا  اج  نآ  نادنچ  دهاوخب  شزرمآ  يو  ياربات  دوش  هداديروتسد  وا  هب  هک  نآ  دیما 

...- دسر یمن  ار  يو  هب  ناگدنورگ  ربمایپ و  دمآ " : دورف 

هحفص 21 ] ] 
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تسج " . يرازیب  شردپ -)  ) وا زا  میهاربا - ات :
رد هک  زین  ار  الاب  شرازگ  هاـگ  نآ  هدرک و  داـی  ار  بلاـطوبا  هب  نآ  ندز  هشوگ  هیآ و  ندـمآ  دورفشرازگ  فاشک 49:2  رد  يرـشخمز  و 

ربمایپ ندیچوک  زا  شیپ  بلاطوبا  اریز  تسا  رت  تسرد  یمود  نیا  دـسیون : یم  نآ  لابند  هب  هدرک و  دای  تسا  نآندـمآ  دورف  يرگنـشور 
دمآ . دورف  هنیدم  رد  هک  تسا  یئاهزارف  نیسپزاب  زا  هیآ ، نیا  هاگ  نآ  تشذگرد و  هکم  هب 

زا دـش و  شردام  هاگمارآ  دزنهب  دروآ  اج  هب  هرمع  نوچ  ص )  ) ربمایپهک هدـش  نشور  دـسیون : یم  يراسلا 270:7  داشرا  رد  ینالطـسق  و 
متاـح یبا  نبا  مکاـح و  زین  ار  شرازگ  نیا  هک  دـمآ  دورف  هـیآ  نـیا  سپ  دـهاوخب  شزرمآ  يو  يارب  اـت  تساوـخ  يروتـسدشراگدرورپ 

بلاطوبا تشذـگرد  زا  سپ  هدـش  دای  زارف  هک  نیا  رب  تسا  يا  هناشن  دوخ  هدرک و  وگزاب  سابعنبا  نابز  زا  یناربط  دوعـسم و  نبا  نابززا 
میشاب . هتشاد  نیا  رب  يا  هناگادج  هاوگ  رگم  دیآ ، یمن  دورف  رابود  زارف ، کی  هک  تشاذگ  دیاب  نیا  ربزین  ار  راک  داینب  دمآ و  دورف 

زونه میدروآ  ات 18  رد ص 15  هک  اهزارف  همه  نآ  ندـمآ  دورف  زا  سپ  مه  نآ  كوبت  زور  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  رگم  دـیوگ : ینیما 
زا هدـمآهنوگچ و  سپ  دـننک ؟ يرگیجناـیم  دـنهاوخب و  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  دـنناوت  یمن  يو  هب  ناگدـنورگ  وا و  هک  تسناد  یمن 

رگید زا  ادج  شردامهک  هدرک  یم  نامگایآ  دنک ؟ يرگ  یجنایم  دهاوخب و  شزرمآ  شردام  يارب  هک  دهاوخ  یم  يروتسد  شراگدرورپ 
تب شیالآ  هب  ار  شکاپ  ردام  هزیکاپ  نماد  دـنزیرب و  ار  كاپ  ربمایپ  يوربآ  ات  دـنا  هتخاـس  ار  شرازگ  نیا  اـی  دـیآیم ؟ رامـش  هب  ناـیمدآ 

دنهد ؟ ناشن  نیکرچ  یتسرپ ،
زا ینادرم  هک  دندرک  دای  نینچ  ام  يارب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هداتق  نابز  زا  دوخ 31:11  ریسفت  رد  يربط  هک  تسا  نامه  رگید  شرازگ 

دنوـیپ هدوـمن و  یئوـکین  ناـگیاسمه  ناـهاوخ و  هاـنپ  اـب  هک  دـنا  هدوـب  اـم  ناردـپ  زا  یخرب  ادـخ  ربماـیپ  يا  دـنتفگ : ص )  ) ربماـیپ ناراـی 
دندیناهر و یم  ار  ناراتفرگ  هتشاد  راوتسا  ار  يدنواشیوخ 

هحفص 22 ] ] 

هنوگ نامه  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  ص )  ) ربمایپ میهاوخن ؟ شزرمآ  زین  ناشیا  يارب  ایآ  دندناسر  یم  ماجنا  هب  دـنتفرگ  یم  ندرگرب  هچ  نآ 
: " داتـسرف ورف  ار  زارف  نیا  تسخن  دـنوادخ  سپ  مهاوخ  یم  شزرمآ  مردـپ  يارب  زین  نم  تساوـخ  یم  شزرمآ  شردـپ  يارب  میهاربا  هک 

میهاربا یهاوخ  شزرمآ  تفگ " : دومن و  زاب  راک  نآرد  ار  ص )  ) میهاربا هزیگنا  زین  سپـس  و  دسر " ... یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگو  ربمایپ 
تسج " . يرازیب  ردپ  زا  زارف - نیاات  دوبن -... چیه  زین  شردپ  يارب 

زا ار  وا  دـنوادخ  دـهاوخب و  شزرمآ  شردـپ  يارب  تساوخ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  وا  یفوع و  هیطع  نابز  زا  يربط  و 
تشادزاب : هنوگ  نیا  هب  يروتسداب  راک  نیا 

شزرمآ شردپ  يارب  هک  میهاربا  سپ  تفگ : وا  و  ... دنهاوخب " شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دـسر  یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  ربمایپ و  " 
... " دوب هداد  وا  هب  هک  يا  هدـعو  يارب  رگم  دوبن  چـیه  زین  شردـپ  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  و  دـمآدورف " : زارف  نیا  سپ  تساوـخ ؟

. 283:3 روثنملاردلا
هن هدوب  شناراـی  زا  یناـسک  ناردـپ  شردـپ و  يهراـبرد  یمارگ  زارف  نآ  ندـمآ  دورف  هک  دـیآ  یمرب  ینـشور  هب  زین  شرازگ  ود  نیا  زا  و 

شردام . ومع و  يهرابرد 
رد یهاوخ  شزرمآ  زا  دنوادخ  تساوخ  هک  دـنا  هتفگ  نارگید  دـسیون : یم  هدروآ و  دوخ 33:11  ریـسفت  رد  يربط  زین  ار  رگید  شرازگ 

زاـمن نم  تفگ  ربماـیپ  هک  هدروآحاـبر  یبا  نبا  ءاـطع  زا  وا  ینثم و  ناـبز  زا  سپـس  تسا  یـسک  هدرم  رب  ندرازگ  زاـمن  ناـمه  زارف ، نـیا 
اریز دوشنتـسبآ - يرگ  یبسور  اب  هک  دشاب  یـشبح  ینز  دنچ  ره  منک - یمن  اهر  دـنا  هلبق  نیا  رب  هک  ار  یمدرم  زا  کی  چـیه  رب  ندرازگ 
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ربمایپ و دـیوگ : یم  هک  تسا  اج  نامه  زین  وا  روتـسد  نیا  ناتـسرپ و  تب  رب  رگم  دراد  زاب  یـسک  رب  زاـمن  زا  ارم  دـنوادخ  هک  مدینـشن  نم 
ناتسرپ . تب  رب ) دنرازگب  زامن  ای   ) يارب دنهاوخب  شزرمآ  هک  دسر  یمن  ار  يو  هب  ناگدنورگ 

نآ  همه  اب  دوب  دهاوخ  راگزاسان  دشاب  تسرد  رگا  زین ، يرگنشور  نیا  و 

هحفص 23 ] ] 

تساوخ دهد و  یم  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتسد  زارف  نآ  رد  دنوادخ  هک  دیآ  یمرب  اه  نآ  همه  زا  اریز  هتشذگ  ياه  شرازگ 
دیآ . یم  تسد  هب  اه  هژاو  ینوریب  يامن  زا  هک  تسا  نامه  يو 

دهاک و یم  اه  نآ  همه  شزرا  زا  تسه  يراخب  شرازگ  اه و  شرازگ  نیا  نایم  هک  اه  يراگزاسان  اه و  یگتفـشآ  نیمه  دوخ  میرذـگب ،
ناملسم میهاوخ  یم  هک  یئاج  رد  مه  نآ  دینادرگ  وگتفگ  هنیمز  ار  تسد  نیا  زا  یئاه  شرازگ  دیابن  سپ  دنک  یم  تسـس  ار  همه  يوزاب 

مینک . رد  هب  نآ  راوید  راچ  زا  هدومن  یناشفناج  هنوگ  همه  ام  شیک  هار  رد  هک  ار  یسک  میرامشب و  نوریب  نیئآ  زرم  زا  ار  يراکوکین 
ياـمن زا  هدـمآ و  دورف  بلاـطوباگرم  ماـگنه  رد  یهاوخ  شزرمآ  زا  يراددوخ  هب  روتـسد  هک  دـیآ  یمرب  ناـنچ  يراـخب  شرازگ  زا  - 5

نوچ هک  دـنا  هدرک  شرازگ  نسح  نابز  زا  نانآ  هچ  میبای  یم  رد  ار  نیمه  زین  دـنا  هدروآ  رکاـسع  نبا  رـشب و  نب  قاحـسا  هچ  نآ  ینوریب 
یم شزرمآ  نادـنچ  میوـمع  يارب  زین  نم  تساوـخشزرمآ و  شتـسرپ  تب  ردـپ  يارب  میهاربا  تـفگ  ص )  ) ربماـیپ تشذـگرد  بلاـطوبا 
تب يارب  هک  دـسر  یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  ربمایپ و  داتـسرف : ورفار  زارف  نیادـنوادخ  سپ  دـسر  نم  هب  هراب  نیا  رد  يروتـسد  ات  مهاوخ 

: تفگ ص )  ) شربمایپ هب  دنوادخ  دـمآ و  نارگ  ص )  ) ربمایپ رب  روتـسد  نیا  سپ  دـنهاوخب . شزرمآ  بلاطوبا ) زین  نایم  نآ  زا  و   ) ناتـسرپ
، شرازگ نیا  هاگ  نآ  روثنملا 283:3 و  ردلا  دوب . هداد  وا  هب  هک  يا  هدعو  يارب  رگم  دوبن  چـیه  زین  شردـپ  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ 

هاگآ بلاطوبا  گرم  زا  ار  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابززا  رکاـسع  نبا  دعـس و  نبا  هچ  نآ  اـب  تسا  راـگزاسان 
دیامن ینابرهم  وا  رب  دزرمایب و  ار  وا  ادـخ  نک  ناهنپ  كاخ  رد  ناشوپب و  گرم  هماـج  يوشب و  ار  وا  ورب  تفگ " : تسیرگب و  وا  مدرک و 

زارف نیا  لیئربج  ات  دـش  یمن  نوریب  شا  هناخ  زا  تساوخ و  یم  شزرمآ  وا  يارب  زور  نیدـنچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  مدرک و  نینچ  نم  " 
... " هک دسر  یمن  ار  يو  هب  ناگدنورگ  ربمایپ و  دروآ " : دورف  ار 

هحفص 24 ] ] 

نوچ تفگ  رمع  هک  دـنا  هدروآ  هنییع  نب  نایفـس  نابز  زا  رکاسع  نباو  خیـشلاوبا  دعـس و  نبا  هک  دـشاب  ناـمه  ینورب ، ياـمن  نیا  دـیاش  و 
مهاوخ شزرمآ  وت  يارب  ناـنچمه  دـیامنینابرهم  وت  رب  دزرماـیب و  ار  وـت  ادـخ  تفگ : يو  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تشذـگرد  بلاـطوبا 
یتسرپ تب  شیک  رب  هک  ناشناگدرم  يارب  نتـساوخ  شزرمآ  هب  دـندرک  زاغآ  ناناملـسم ، سپ  دراد  زاـب  راـک  نیا  زا  ارم  ادـخ  اـت  تساوخ 

ردلا ناتـسرپ . تب  يارب  دنهاوخب  شزرمآ  هک  دسر  یمن  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  ربمایپ و  داتـسرف : ورف  ار  زارف  نیا  دـنوادخ  سپ  دـندوب  هدرم 
روثنملا 283:3 

- دراد دوخ  رد  ار  دـنمجرا  زارف  نیا  هک  تئارب - هروـس  هک  دناناتـسادمه  ناملـسم  هدوـت  تشذـگ - رد ص 14  هچ  ناـنچ  همه - نـیا  اـب 
هداتسرفار رکبوبا  ادخ  هتخیگنارب  هک  هنوگ  نیا  هب  هدمآ  دورف  ناناملسم  تسد  هب  هکم  نداتفا  زا  سپ  نآرق و  زا  هک  تسا  یشخب  نیـسپزاب 

تفرگ و سپ  وا  زا  ار  راکنیا  دیسر  وا  هب  كاپ  يادخ  زا  هک  يرگید  روتسد  اب  سپس  دناوخب  هکم  مدرم  رب  ارنآ  ات  داد  وا  هب  زین  ار  هروس 
یـشرازگ رد  دناسرب و  ار  نآ  دـیابن  سکچیه  نم  زا  يدرم  ای  نم  زج  تفگ : تشامگرب و  راک  نیا  هب  ار  ناگدـنورگ  ياورنامرف  ام  رورس 
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زا سپو  مهن  لاـس  رد  یهاوـخ  شزرمآ  زا  يراددوـخ  هب  روتـسد  هـک  تـسا  هدـمآ  مـیدروآ  رد ص 20  هار  دــنچ  زا  ار  نآ  هـک  تــسرد 
ماـگنه رد  ار  نآ  ندـمآ  دورف  ناوـت  یم  هنوـگچ  اـه  هنیمزنیا  همه  اـب  سپ  هدـمآ  دورف  كوـبت ، دربـنزا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تشگزاـب 

دناوت یم  اجک  دنا  هدروآ  اه  هوای  شرازگ  رد  وا  نادـننامه  يراخب و  ار  هچ  نآ  و  تسناد ؟ نآ  زا  سپ  زور  دـنچ  ای  بلاطوبا  تشذـگرد 
دشاب ؟ تسرد 

راک نیا  زا  يراددوخ  هب  روتـسد  اراکـشآ  هک  نآ  ياـجهب  تسا  یهاوخ  شزرمآ  هراـبرد  هک  دـنمجرا  زارف  نیا  تخادرپ  ناـمتخاس و  - 6
هب يروتـسد  سپـس  هدز و  تسد  راک  نیا  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـهد  یمن  ناشن  سپ  دـناسر  یم  ار  يراک  نینچ  یتسردان  دـهدب 

اب وا  یهاوخ  شزرمآ  یماگنه  اهنت  هدیسر و  يو  هب  يراددوخ 

هحفص 25 ] ] 

اج نآ  هک  یناسک  نایم  رد  نوچ  هدـناسر و  ماجنا  هب  شیومع  ندرمـش  ناملـسم  اب  ار  راـک  نیا  هک  دوش  یم  گـنهامه  زارف  نآ  تخادرپ 
يور نیازا  دـندوب  هتفاـین  رد  دومن - یم  راـگزاس  شیرق  اـب  هک  وا - یگدـنز  نوریب  ياـمن  زا  ار  بلاـطوبا  یگژیو  نیا  ناـش  یخرب  دـندوب 

هچ نانچ  دنهاوخب  شزرمآ  ناتـسرپ  تب  يارب  هک  دـندینادرگ  نآ  يارب  يرازفا  تسد  ار  نآ  ای  هداهن  وگتفگ  هب  ار  ربمایپ  یهاوخ  شزرمآ 
ربمایپ مه  هک  داتسرف  ار  نآ  زا  سپ  زارف  زارف و  نآ  كاپ  دنوادخ  هاگ  نآ  دنتفرگ و  دوخهناوتشپ  نیا  رد  ار  ع )  ) میهاربا راکزین  ماگنه  اسب 

هک سک  نآ  هک  دـیامنب  شیب  ومک  دـنک و  وگزاب  راک  نآ  رد  زین  ار  ع )  ) میهاربا هزیگنا  مه  درامـشب و  رانکرب  تسرداـن  راـک  زا  ار  (ص )
تب يارب  یهاوخ  شزرمآزا  يربمایپ  هاگیاپ  دوبن و  تسرپ  تب  دـنرادنپ  یم  ناشیا  هک  يا  هنوگ  هب  تساوخ ، شزرمآوا  يارب  ص )  ) ربمایپ

هچ نانچ  هدوبن  تسرپ  تب  بلاطوبا  هک  تسا  رگنشور  سب  يا  هناشن  ص )  ) يو زا  راک  نیا  ندزرـس  نامه  سپ  دنز ، یم  زابرـس  ناتـسرپ 
دندینادرگن و زیواتـسد  ار  ص )  ) ربمایپ راک  شیوخ  تسرپ  تب  ناردپ  يارب  یهاوخ  شزرمآ  رد  دـنتفایرد و  ار  نیا  زین  هدوت  نادرم  هناگی 

ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورـس  زا  تسرد  یـشرازگرد  هک  نانچ  سب  دـنتفرگ و  هناوتـشپ  ار  ع )  ) میهاربا راک  هنیمز  نیا  رد  وگتفگ  يارب 
شزرمآ تتـسرپ  تب  ردام  ردپ و  يارب  متفگ : تساوخ  یمشزرمآ  شتـسرپ  تب  ردام  ردپ و  يارب  يدرم  مدینـش  تفگ  هک  تشذـگ  (ع )

هب ص 18 و 19  دیدرگرب  شرازگ  نایاپ  ات   00. درکن نینچ  میهاربا  رگم  تفگ  یهاوخ ؟ یم 
رب هک  ار - بلاطوبا  يارب  مالسا  ربمایپ  یهاوخ  شزرمآ  دوخ ، راک  ندومن  تسرد  يارب  درمش ، یم  تسرپ  تب  ار  بلاطوبا  درم  نیا  رگا  و 

ار وگتفگ  درکن و  نانچهک  نآ  اب  شردپ  يارب  ار  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  ات  دنادرگ  هناوتـشپ  تسناوت  یم  رتهب  دوبن - هدیـشوپ  سک  چیه 
درمش . هدنسب  زرم  نامه  رد 

زا رد ج 14 ص 318 و 319  هچ  نانچ  هک  میریگ - یم  هدـیدن  مه  ار  نیا  تسا و  ینتفریذـپ  تسرد و  يراخبشرازگ  هک  میتفرگ  اـم  - 7
یهاوگ  هب  تشذگ - یسراپ  نادرگرب 

هحفص 26 ] ] 

ار وت  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ومع  يا  هتفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هداد و  یهاوگ  دمحم  یگتخیگنارب  ادـخ و  یگناگی  هب  بلاطوبا  سابع ،
دینادرگ دنـسرخ  شیوخ  زاار  ادخ  هتخیگنارب  ات  درمن  بلاطوبا  هک  میدروآ  ناگدنورگ  ياورنامرف  نامرورـس  زا  هک  ار  نیا  زین  دومن و  هار 

ماگنه رد  ار  بلاطوبا  شرافـس  زین  و  مراد . مراگدرورپ  زا  یئوکین  هنوگ  همه  دـیما  بلاـطوبا  يارب  تفگ : ربماـیپ  میدـید  هک  ار  نیا  زین  و 
هار يراگتـسر و  اریز  دیریذپب  ار  شروتـسد  دینک و  يوریپ  ار  وا  ودیرب  نامرف  دمحم  زا  هک " : بلطملادبع  نادـنزرف  هب  شیرق و  هب  گرم 
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اـه و هدورـس  همه  نآ  زین  .00 " و  ور تسار  نایزات  نایم  رد  دوش و  یم  هدـناوخ  راکتـسرد  نایـشرق ، ناـیم  رد  وا  تسا و  نآ  رد  یگتفاـی 
هک تسین  هتفریذپ  مه  زاب  اه  نیا  همه  زا  یـشوپ  مشچ  اب  يرآ  دیامن ، یم  ار  شیاه  شیارگ  اراکـشآ  هک  هراب  نیا  رد  وا  ياه  هتفگ  رگید 
هدز زابرس  نیتسار  نیئآ  هب  ندیورگ  زا  متسهبلطملادبع "  شیک  رب  نم  هک " : نیا  نتفگ  اب  یگدنز  ياه  مد  نیـسپ  زاب  رد  ع )  ) بلاطوبا

رد نایناهج  راگدرورپ  هک  دوب  هداهن  یئادخ  شیک  نامه  رب  تسرد و  يداینب  رب  ار  شا  هشیدـنا  بلطملادـبع  وگتفگ  چـیه  یب  اریز  دـشاب 
هرهچ رب  نآغورف  هک  ار  یگتخیگنارب  راک  هتفریذپ و  تسرد  يا  هنوگ  هب  ار  یتسه  ماجنا  زاغآ و  تشاد . هدیدنسپ  مدرم  يارب  راگزور  نآ 

بلطملادبع ام  رورـس  نوماریپ  رد  ار  یناتـسرهش  تخانـش و  یم  دوب  هتفرگ  ياج  شدوخ  تشپ  رد  نآ  هدـننابات  هدـنراد و  هتفات و  شدوخ 
هب وا و  لحن  لـلم و  هب  دـیرگنب  میدرک  داـی  یـسراپ  نادرگرب  زا  و 292  و 282  ص 281  رد ج 14  ار  نآ  زا  يا  هراــپ  هـک  تـسا  ینخس 

شیک رب  نم  هک " : ع )  ) بلاـطوبا نخـس  سپ  یباـیرد  ینـشور  هـب  ار  یگنوـگچ  اـت  ص )  ) ربماـیپ ناردـپ  هراـبرد  یطویـس  ياـه  هتـشاگن 
وا یپایپ  ياه  هتفگ  همه  نآ  زا  هتـشذگ  هتفرگ - ندرگ  هب  ار  هشیدنا  ياهداینب  نآ  همه  وا  هک  دناسر  یمینـشور  هب  متـسه "  بلطملادـبع 

. دیناسر یم  اراکشآ  ار  دمحم  ياهشزومآ  یتسرد  شا  یگدنز  ياه  مد  نیسپزاب  ات  هک 

هحفص 27 ] ] 

هک ره  هک  تسا  ادـخ  نیا  یئامنب و  هار  يراد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  هدـش " : نانیا  زیوآ  تسد  هک  يزارف  مود  هب  هاگن  کی  - 8
ياربنآ نتفرگ  زیوآ  تسد  هک  دناسر  یم  ینـشور  هب  میتخاس  راوتـسا  اج  نیا  ات  هک  اه  هنیمز  نامه  زا  يا  هراپ  دیامن " . یمهار  دهاوخ  ار 

نآ رد  مود و  زارف  رد  هژیوهب  ات  دیئایب  نم  اب  نونکا  تسا  هدوهیب  تسردان و  دنا - هدرک  هچ  نانچ  ع -)  ) نایکم رورـس  ندرمـش  ناملـسمان 
شا هتـشذگ  ياهزارف  هک  تسا  رگید  زارفدـنچ  نایم  رد  زارف  نیا  ياـج  میئوگ : یم  تسخن  سپ  میرگنب : هدیـسر  نآ  نوماریپرد  اـهنت  هچ 

ندیورگ زاهک  دنک  یم  دای  ار  یناسک  كاپ  يادخ  زین  نآ  زا  سپ  ياهزارف  رد  دیامن و  یم  زابار  نیئآ  نیا  هب  ناگدنورگ  یگژیو  شنم و 
يادخ هک  دوش  یم  گنهامه  یماگنه  اهزارف  نیا  تخادرپ  نامتخاس و  سپ  دنوش  هدوبر  هوکـشرپ  هکم  زا  هک  نآ  میب  زا  دننز  یم  زابرس 

هتـساوخ راک  نیا  نیتسار  هزیگنا  دـناوخ و  ار  ناشیا  ص )  ) ربمایپ هک  دوبن  نآ  هدروآرف  اهنت  ناشیا  نتفای  هار  زارف - نیا  اب  دـهاوخب - كاـپ 
هارمگ ار  یسک  كاپ  يادخ  میتفگ  رگا  هک  نانچ  دماجناین - قیفوتزا  یلکش  هب  باستنا  هب  راک  هک  يا  هنوگهب  مه  نآ  هدوب - كاپ  يادخ 

سپ هدومن : يرگ  یجنایم  اه  شزومآ  ندناسر  يارب  ص )  ) ربمایپ دـنچ  ره  دوب . دـناوت  یندـش  وا  ندراذـگاو  دوخ  هب  اب  زین  نیا  هدـینادرگ 
دیرب نامرف  وا  زا  رگا  هدش و  هداهن  امـش  ندرگرب  هچ  نآ  تسا  امـش  رب  هدش و  هداهن  يو  ندرگرب  هچ  نآ  تسا  وا  رب  دـینادرگب  يور  رگا 

روتـسد نم  هب  هک  تسین  نیا  زج  هک : تسا  ادـخ  هـنازرف  هماـن  رد  تـسین و  يزیچراذـگمایپ  رب  ماـیپ  راکـشآ  ندـیناسر  زج  ودـیبای  یم  هار 
ما هتفرگروتسد  نم  و  تسار ، وا  زیچ  همه  درمـشاوران و  دربن ) يارب  گرزب و   ) ار نآ  هکمتـسرپ  ار  يرهـش  نیمه  رراگدرورپ  ات  هدشهداد 
زا نم  هک  تسین  نیا  زج  داتفا  یهارمگ  هب  هک  ره  هتفاـی و  هار  شیوخيارب  تفاـی  هار  هک  ره  سپ  مناوخب ، نآرق  مشاـب و  ناناملـسم  زا  هک 

مناگدنهد  میب 

هحفص 28 ] ] 

یـشتآ يوس  هب  ار  ناشیا  نمیرها  دنچ  ره  ایآ  0 دیارآ یم  ار  ناشیا  راتفر  ناراـکهنگ ، يارب  هدز  نیرفن  نمیرها  هک  هنوگ  ناـمه  هب  سب  و 
دای هدـش و  هریچ  نانآ  ربنمیرها  دزاس  ناشنادرگ  ور  تسار  هار  زا  دـیامنب و  هتـسارآ  ار  ناشراتفر  ناـشیا  يارب  نمیرها  دـناوخب و  نازوس 

رد دومن و  هارمگ  ار  ناشیا  نمیرهادـندرگرب  تشپ  هب  تسار  هار  ندـش  راکـشآ  زاسپ  هک  یناـسک  یتسار  هب  هدرب  ناـشیا  داـی  زا  ار  ادـخ 
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ض)  ) باطخ رـسپ  رمع  هک  دـنا  هدروآ  راجن  نبا  رکاـسع و  نبا  یملید و  هیودرم و  نبا  يدـع و  نباو  یلیقع  تخاـس و  رادـیاپ  یهارمگ ،
اب يور  چیه  هب  ناشیا  نتفای  هار  ما و  هدش  هتخیگنارب  ناشیا  هب  مایپ  ندناسر  مدرم و  ندناوخ  يارب  نم  تفگ : ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ 

تسین . وا  اب  يور  چیه  هب  ناشیا  ندش  هارمگ  هدش و  هدیرفآ  دب ) ياهراک   ) نتسارآ يارب  زین  نمیرها  تسین و  نم 
تـسد رد  هرـس  کی  ار  یهارمگ  یئامنهار و  راک  هدـمآ - ادـخ  هماـن  هنازرق  رد  زین  هک  یئاـهزارف  رگید  نوچمه  دـنمجرا - زارف  نیا  سپ 

دیوگ : رادنپ  زا  رترب  راگدیرفآهک  نانچ  دناد  یم  كاپ  يادخ 
هرقب 272  دیامنیم  هار  دهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسا  دنوادخ  نیا  تسین و  وت  رب  نانآ  یئامنهار  - 1

لحن 37 دیامن  یمن  هار  هدرک  هارمگ  ار  هک  نآ  دنوادخ  سپ  يا  هتخود  مشچ  ناشیا  یئامنهار  هب  رگا  - 2
یهارمگ  رد  هک  ار  نآ  ار و  ناروک  ای  یناونش ؟ یم  ار  نارک  وت  ایآ  - 3

هحفص 29 ] ] 

فرخز 40  یئامن ؟ یم  هار  تسا  راکشآ 
لمن 81  دوب  یناوتن  امنهار  شیوخ  یهارمگ  زا  ار  ناروک  وت  - 4

ءاسن 88  دیئامنب ؟ هار  هتخاس  هارمگ  ادخ  ار  هک  نآ  دیهاوخ  یم  ایآ  - 5
سنوی 43  دنشاب  انیبان  ناشیا  دنچ  ره  یئامن  یم  هار  ار  ناروک  وتایآ  - 6

فهک 17  دباین  یئامنهار  تسرپرس و  شیوخ  يارب  دزاس  هارمگ  وا  ار  هک  ره  وتسا  هتفای  هار  دیامنب  هار  يادخ  ار  هک  ره  - 7
دعر 27  دیامن  یم  هار  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  دیآ  زاب  هک  ره  دیامن و  یم  هارمگ  دهاوخ  ار  هک  ره  دنوادخ  یتسار  هب  - 8

میهاربا 4 تسا  هنازرف  یمارگ و  وا  دیامن و  یم  هار  دهاوخب  ار  هک  ره  دیامنیم و  هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  - 9
لحن 93  دهاوخب  ار  هک  ره  دیامن  یم  هار  دهاوخب و  ار  هک  ره  دنک  یم  هارمگ  یلو  - 10

شنیزگ اب  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  دـناد  یم  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  تسد  هبار  یهارمگ  یئامنهار و  راک  یگمه ، هک  يرایـسب  ياـهزارف  و 
یم ناشیا  دوخ  تسد  هب  تساوخ و  هب  ار  ود  نآ  زین  رگید  یئاهزارف  رد  هک  تسا  يور  نیمه  زا  تسین و  راگزاسان  هناـیم  نیا  ردناگدـنب 

دیوگ : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  نانچ  دناد 
رمزلا 41  سنوی 108 ، دوش . یم  هارمگ  شیوخ  نایز  هب  دش  هارمگ  هک  ره  دبای و  یم  هار  دوخ  دوس  هب  تفای  هار  سک  ره  - 1

فهک 29  دریگب . هتخانشن  ارنآ  دهاوخ  هک  ره  دورگب و  دهاوخ  هک  ره  تسا  امش  راگدرورپ  يوس  زا  قح  وگب  و  - 2
ریوکت 28  دشاب  تسار  هار  ربدهاوخب  هک  امش  زا  سک  ره  يارب  نایناهجيارب  يروآدای  رگم  تسین  نآ  - 3

اهنت دش  هارمگ  هک  ره  دبای و  یم  هار  دوخ  يارب  اهنت  تفای  هارسک  ره  - 4

هحفص 30 ] ] 

ءارسا 15  دوش  یم  هارمگ  دوخ  نایز  هب 
لمن 92  مناگدنهد  میب  زا  اهنت  نم ، دش ، هارمگ  هک  ره  دبای و  یم  هار  دوخ  يارب  اهنت  تفای  هار  سک  ره  - 5

هرقبدرکن 16  يدوس  ناش  يرگادوس  دندیرخ و  تسار  هار  هب  ار  یهارمگ  هک  یناسک  دنا  نانآ  - 6
یئامنهار هک  یـسک  نآ  هبتسا  رتاناد  نم  راـگدرورپ  - 3 8. فارعا . دـمآ تسار  ناـشیارب  یهارمگ  زین  یهورگ  دـنتفای و  هار  یهورگ  - 7
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صصق 85  تسا . راکشآ  یهارمگ  ردهک  نآ  هدروآ و 
ءارسا 7 دیا . هدرک  دوخ  يارب  زین  دینک  يدب  رگا  دیاهدرک و  یئوکین  دوخ  اب  دینک  يراکوکن  رگا  - 9

 2. نارمع لآ  سب . تسا و  مایپ  ندناسر  وت  رب  دندنادرگب  يور  رگا  دنتفای و  هار  دندروآ  مالسا  رگا  سپ  - 10
رد هچ  نآ  اب  میدیچ و  هک  یئاه  هنیمز  اباریز  تسین  يراگزاسان  هنوگ  چیه  دنمجرا  ياهزارف  هتسد  ود  نیا  نایم  هتبلا  هک  رگید  ياهزارف  و 

يو . هدننازیگنارب  زا  مه  تسناد و  نآ  هدننیزگرب  هدنهد و  ماجنا  زا  ناوت  یممه  ار  راک  کی  هدش  نشور  اه  هراب  نیا 
یئاهزارف زاسپ  دوخ  تسا و  تسخن  هتـسد  ياهزارف  نامه  زا  دـنا  هدروآ  دورف  بلاطوبا  هراـبرد  هک  زین  دـنوادخ  نخـس  زا  زارف  نآ  سپ 

نـشور ات  تفایرد و  ناوت  یم  نآ  ياه  هدننام  زا  هک  دـناسرب  ار  نامه  ات  دزادرپ  یم  نیئآ  نیا  هب  ناگدـنورگ  هرابرد  وگتفگ  هب  هک  هدـمآ 
یمدآ هب  يدنویپ  چیه  زارف  نآ  سپ  تسناد ، كاپ  يادخ  زا  ار  ناشیا  یئامنهار  یتسیاب  نارگید - هویـش  هب  هدش - دای  ناگتفایهار  هک  دنک 

دیاب تسه  يدنویپ  نآاب ، ع )  ) بلاطوبا نایم  هک  میریذـپب  میئامنب و  یهارمه  هورگ  نیا  اب  رگا  و  درادـن . يریگدای - دـشاب  بلاطوبا  هژیو -
نیا  هب  و  ار . وا  نتشادن  رواب  ات  دناسر  یم  رتهب  ار  نیئآ  نیا  هبوا  ندیورگ  دیآ  یمرب  نآ  نیشیپ  ياهزارف  زا  هچ  نانچ  هک  میئوگب 

هحفص 31 ] ] 

يا هراپ  تشذگ و  يا  هراپ  هک  هدیـسر - نآ  نوماریپ  ردهک  يزیچان  ياه  هتفگ  زا  تخادرپ و  زارف  نیا  يرگنـشور  هب  دیاب  هک  تسا  هنوگ 
دومنن . اورپ  دیایب -

دیمح و نب  دـبع  شرازگ  نآ  زا  یکی  اریز  درادـن  يا  هتـسویپ  هریجنز  هدیـسر  هراب  نیا  رد  یئاهنت  هب  هک  یئاه  شرازگ  زا  کی  چـیه  هزات 
: تفگ ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دیـسر  بلاطوبا  گرم  ماگنه  نوچ  هتفگ : ض )  ) هریرهوبا نآ  داینب  رب  هک  تسا  نارگید  يذـمرت و  ملـسم و 

تفگ وا  مهد  یهاوگ  وت  دوس  هب  دنوادخ  ناتـسآرد  زیخاتـسر  زور  رد  نآ  يرای  هب  ات  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادـخ  چـیه  وگب  ومع  يا 
ار وت  هدید  نآ ، ماجنا  اب  هتبلا  هدومن  گرم  رب  یبات  یب  زا  اهنتار  راک  نیا  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  شنزرـسارم  نایـشرق  هک  دوب  نیا  هن  رگا 

نایاپ  ات  یئامنب ، هار  یتشاد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  یتسار  هب  داتسرف : ورف  ار  زارف  نیا  دنوادخ  سپ  متخاس  یم  نشور 
نایم رد  سود  هریتزا  دوب  يرگ  هزیتس  يادگ  بلاطوبا  تشگرد  زور  رد  وا  هک  نآ  اب  دـنک  یم  وگزاب  ار  یـشرازگ  نینچ  هریرهوب  هنوگچ 

ارچ نوچ و  یب  همه  دوب و  هتفرگلاب  ریز  رد  ار  وا  يوس  همه  زا  یتسدـیهتو  درک  یم  یئادـگ  مدرم  زا  يراـشفاپ  اـب  هک  نمی ، ناناملـسمان 
. داد يورربیخ  گنج  هک  یلاس  نامه  رد  هنیدم و  هب  ربمایپ  هدنخرف  ندیچوک  زا  سپ  لاس  تفه  رگم  دشن  ناملـسم  وا  هک  دنا  ناتـسادمه 

دوخ رگا  هزات  و  دنک ؟ شرازگ  هتفرگرد  زور  نآ  هک  ار  یئاهوگتفگات  تسا  هدوب  اجک  بلاطوبا  تشذگرد  ماگنه  هب  وا  سپ  داینب  نیا  رب 
زا يرایـسب  رد  هریرهوبا  دنچ  ره  هدربن . ار  يو  مان  وا  دوخ  اریز  هتفرگ  هک  زا  ار  شرازگ  نیاهک  تسین  نشور  ام  رب  مینادن ، وگ  غورد  ار  وا 

تخادرپ زا  ای  هدروآ - ناـبز  رباراکـشآ  هچ  نآ  زا  هک  هدرک  شرازگ  اـهزیچدوخ  هتـشاد و  یم  ناـهنپ  اراـه  شرازگ  ياـه  یتساـک  اـهاج 
رد دهاوخب  هک  ره  و  هدیدن ، ار  نآ  دوخ  وا  هک  هدش  نشور  همه  نیااب  هدید و  ار  نآ  دوخ ، هک  دیآ  یمرب  شراتفگ -

هحفص 32 ] ] 

راوگرزب رگنـشور  ام  يوجحالـصا  رورـس  زا  هریره "  وبا  همان "  هب  درگنب  درایب  رد  رـس  هریرهوبا  راک  زا  رگید  ياـه  هنیمز  رد  هراـب و  نیا 
. هتشاذگن ورف  اريزیچ  هتساخرب و  يروآ  درگ  هب  هراب  نیا  رد  هک  یلماع - نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  ادخ  نیئآ 

- سابع نبا  زا  وا  حلاصوبا و  زا  واو  سودقلادبعزا  وا  هریجنز  اب  لهس - نب  يرس  لهـسوبا  نابز  زا  نارگید  هیودرم و  نبا  ار  رگید  شرازگ 
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ص)  ) ربماـیپ اریز  دـمآ  دورف  بلاـطوبا  هراـبرد  یئاـمنب " ... هار  یتـشاد  تسود  ار  هک  ره  یناوتیمن  وـت  زارف "  نیا  هک  دـنا  هدرک  وگزاـب 
شرازگ  نایاپ  ات  یناوت " ... یمن  وت  داتسرف "  ورف  ار  زارف  نیا  دنوادخ  سپ  تفریذپ  یمن  وا  دوش و  ناملسم  يو  هک  دومن  یم  يراشفاپ 

زا یکی  میدرک  نـشور  مود  پاـچ  ص 231  رد ج 5  ناـیوگغورد - زا  یهوبنا  ندناسانـش  یماـگنه  هک  يا  هنوگ  هب  يرـس  لهـسوبا  نیا 
رد ص 238 هک  يا  هنوگ  هب  زین  یقـشمد  دیعـس  وبا  سودقلادبع  هدش و  هتخانـش  يدزد  شرازگ  هب  هک  تسا  نیرفآ  شرازگ  نایوگغورد 

تسا . نایوگغورد  زا  یکی  تشذگ  مود  پاچ  زا ج 5 
مـشچ هب  ار  هدش  دای  ناتـساد  سابع - رـسپ  نآ - نیتسخن  رگـشرازگ  هک  دیآ  یمرب  نیـشیپ  شرازگ  دننام  زین  شرازگ  نیا  يامن  زا  هزات  و 

یم هباصا 331:2  رد  رجح  نبا  هک  ناـنچ  رتراوتـسا - شرازگ  داـینب  رب  يو  هک  نآ  اـب  هدینـش  شیوخ  شوگ  هبار  اـهوگتفگ  هدـید و  دوخ 
يراوخریـش كدوک  بلاـطوبا  شیوـمع  تشذـگرد  ماـگنه  هب  يو  سپ  دـش  هداز  هنیدـم  هب  ربماـیپ  ندـیچوک  زا  شیپلاـس  هس  دـسیون -

دنک . شرازگهدوب  ار  هچ  نآ  دشاب و  نمجنا  نآ  رد  هک  هدیسر  یمن  ار  وا  هدوب و  شردام  ناتسپ  هب  هدیبسچ 
زا هتفگ  ار  هچ  نآ  زین  سابع  نبا  سپ  دـشاب -؟ تسار  دـناوت  یم  اجک  و  هدرک - وگزاـب  ار  یـشرازگ  نینچ  وا  هک  دـشاب  تسار  مه  رگا  و 
زا ار  وا  مان  اه  يدب  نارگوگزاب  هدوبن  یمرگتشپ  هتسیاش  يو  نخـس  نوچ  مه  دیاش  میـسانش و  یمن  ار  يو  هک  هدرک  وگزاب  يرگید  نابز 
اه غورد  نیا  ياه  هریجنززا  ار  ناشنادننامه  سودقلادبع و  يرـسلهسوبا و  مان  ناگدـنراگن ، زا  يرایـسب  هک  نانچ  دـنا ، هتخادـنا  هریجنز 

. دنرادب هدیشوپ  ار  نآ  یتسس  ات  دنا  هتخادنا 

هحفص 33 ] ] 

نمجنا هرابرد  مه  رگا  درآ و  یمن  نابز  رب  تسا  یئاوسر  رسارس  هک  ینخس  نانچ  سابع - نبا  ناناملسم - روشناد  هک  نیا  راوتسا  نخس  و 
ود گرم  مد  رد  بلاطوبا  دینش  هک  دشاب  هدرک  وگزاب  ار  شردپ  نخس  هک  تسانآ  رتریذپ  رواب  تفگ  یم  يزیچ  یسک  نابز  زا  زور ، نآ 

میدروآ زین  هک  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  شکاپ  هداز  ومع  نخس  ای  دروآ . نابز  رب  تسا  یناملسم  هناشن  نآ  هب  نداد  یهاوگ  هک  ار  يزارف 
نادرگرب زا  ص 295  رد ج 14  هچ  نانچ  هک - تسین  نامه  سابع  رـسپ  نیا  رگم  ار  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  شکاـپ  هدازومع  نخـس  اـی 

مایپ يوگب و  يراد  تسود  هچ  ره  زیخرب و  نم  رورس  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هب  بلاطوبا  تفگ : هک  هدش  نشور  تشذگ - یـسراپ 
دوش . یم  هدرمش  تسار  تنخس  یئوگ و  تسار  وت  هک  ناسرب  ار  تراگدرورپ 

- تفر شدای  زین  هک  يرگید  يوگغورد  نابز  زا  مه  نآ  تسا  هدروآ  يرـس - لهـسوبا  هدـش - دای  يوگغورد  نامه  زین  ار  رگید  شرازگ 
گرم مد  رد  یئاـمنب " ... هار  يراد  یم  تسود  ار  هـک  رهیناوـت  یمن  وـت  زارف " : نـیا  تـفگ : رمعرـسپ  هـک  عفاـن ، زا  وا  و  سودـقلادبع -

هب ات  تسین  هناگی  يادـخ  زج  یئادـخ  چـیه  وگب  ومع  يا  تفگ  یم  دوب و  شرـس  يالاب  ص )  ) ربمایپ اریز  دـمآ  دورفوا  هرابرد  بلاطوبا و 
هک دـننک  شنزرـسارم  شیرق  ناـنز  نـمزا  سپ  اداـبم  تـفگ  بلاـطوبا  میاـمن و  يرگ  یجناـیم  وـت  دوـس  هـب  زیخاتــسر  زور  رد  نآيراـی 
. " یئامنب هار  یتشاد  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  داتسرف " : ورف  ار  زارف  نیا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  سپ  ما . هدومن  یناوتان  گرمماگنه ،

نایاپ  ات 
یفال نانچ  دناوت  یمن  هتبلا  هدوب و  نمجنا  نآ  رد  دوخ  هک  دشاب  هدز  ار  نآ  فال  شرازگ ، نیا  يرگوگزاب  رد  رمع  رـسپ  منک  یمن  نامگ 

تـسا نشور  هدش و  هداز  ربمایپ  ندش  هتخیگنارب  زا  سپ  موس  لاس  رد  هتـشاد و  لاس  تفه  هب  کیدزن  ماگنه  نآ  رد  وا  هک  اریز  دـنزب  مه 
دنا و هدـناشوپ  گرم  هماج  ار  نایکم  رورـس  نآ ، رد  هک  دـنهد  یمن  هار  یهوگـشرپنمجنا  نانچ  هب  ار  یگدـنز  زا  ماگ  نآ  رد  یـسک  هک 

ربمایپ
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هحفص 34 ] ] 

نآ شرازگ  دـیاب  ریزگان  رمع  رـسپ  سپ  ، دـنا هتـسشن  شوداشود  زین  شیرق  ناگرزب  هتفرگ و  ندرگب  ار  شراک  یتسرپرـس  اـه  يراوگرزب 
هتـشذگرد نآ  دنزرف  دـیاب  ای  زین  سک  نآ  هدـش و  هاگآ  اهوگتفگ  زا  هدوب و  اج  نآ  يو  هکدـشاب  هدرک  وگزاب  رگید  یـسک  نابز  زا  اراج 

- وا نادنزرف  رگید  و  تشذگ ، رد ج 14  زین  هدیـسر  يو  نابز  زا  هدش و  نشور  هچ  نآ  تسا و  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  هک  دشاب 
زا دیاب  یتسرد  هب  ار  هچ  نآ  هک  دشاب  هتـشذگرد  نآ  ردارب  دیاب  ای  دنا ، هتفگن  ینخـس  نیرتکچوک  هراب  نیا  رد  زین  رفعج - لیقع و  بلاط ،

رمع رسپ  سپ  میدروآ 0  زین  ار  وا  نانخس  هک  دشاب  ص )  ) ناربمایپ نیرت  گرزب  وا - هدازردارب  دیاب  ای  تشذگ  رد ج 14  تسناد  يو  نابز 
زابنا بلاطوبااب  ار  لهجوبا  هدـمآ - يو  نابززا  هک  یـشرازگ  ود  زا  یکی  رد  ارچ - و  هتخادـنا ؟ ار  وا  ماـن  ارچ  هتفگ و  هک  زاار  شرازگ  نآ 

ار اه  نیا  همه  تفگ  ناوتب  هک  تسه  یـسک  وا  نخـس  نارگوگزاب  نایم  رد  ایآ  هدرکن  يراک  نینچ  وازج  سک  چیه  هک  نآ  اب  هدینادرگ ؟
سرپم ! ار  شرازگ  رادب و  وکین  نامگ  هتسب ؟ يو  رب  هتخاس و 

هناوتـشپ اریز  دنا  هتـسنادهداتق  دهاجم و  زا  هدروآ و  زارف - نیا  ندـمآ  دورف  نوماریپ  رد  هک  یئاه  شرازگ  يور  راذـگب  ار  اه  نیا  هاگ  نآ 
هریجنز یب  هنوگ و  نیا  هب  یئاه  شرازگ  سپ  دنا  هدینش  سانـشان  یناسک  نابز  زا  ار  اه  نآ  ای  تسا  اه  شرازگ  نیمه  ای  زینود  نآ  نانخس 

اب دنمجرا  رواد  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  نیئآ ، زرم  زا  بلاطوبا  ندرب  نوریب  دـننام  ددرگ  كانمهـس  يراک  رازفا  تسد  دـناوت  یمن  هتـسویپ 
هتساخرب يرادساپ  یناشفناج و  هب  دنمورین  ياهناوتشپ  اب  نآ  هار  رد  دوخ  وا  هتخاس و  نایامن  نیتسار  شیک  هب  ار  وا  یگتسبنتشیوخ  ياوآ 

تسا .
یب هک  تفای ، يراتفگ  رد  ناوت  یم  زین  ار  هناوتشپ  یب  فازگرپ و  فال  هنارـسدوخ و  يا  هنوگ  هب  دنوادخ  نخـس  يرگنـشور  زا  يا  هنومن 

بلاطوبا  نایم  ار  دنوادخ  نخس  زا  زارف  نآ  و  هدرک ، وگزاب  وا  ياه  هویش  مه  هداتق و  نابز  زا  يا  هتسویپ  هریجنز  چیه 

هحفص 35 ] ] 

نانچ هک - سابع  نامه  دـنا ، هتـسناد  ساـبع  هراـبرد  ار  شا  هلاـبند  بلاـطوبا و  هراـبرد  ار  نآ  زاـغآ  دـنا ، هدومن  شخب  ساـبع  شردارب  و 
دش ! ناملسم  زارف  نیا  ندمآ  دورف  زا  سپاه  لاس  دنا - هتفریذپ  ناگدنراگن  هدوتهچ 

دورف بلاطوبا  هرابرد  زارف  نیا  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ناناملـسم  همه  هک " : تفایرد  ار  جاـجز  نخـس  شزرا  مه  ناوت  یم  اـه  نیا  زا  سپ  و 
هک دنناتسادمه  ادخ  همان  نارگنشور  هدوت  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  تسرد  هتـشاگن " : یبطرق  هک  ار  نآ  هلابندياهب  جرا و  مه  هدمآ " و 

هدمآ "  دورف  بلاطوبا  هرابرد  زارفنیا 
(50 ءاسن  ) تسا سب  ناشیارب  راکشآ  هانگ  نیمه  دندنب و  یم  غورد  دنوادخ  رب  هنوگچ  هک  رگنب 

هحفص 36 ] ] 

هنیکبآ ناتساد 

یم بلاـطوبا  يوس  هب  هتخودـنا و  ناـشاه  ینمـشد  نیجرخ  ردو  هتـشاد  دوـخ  هنیک  نادریت  رد  هورگ  نیا  هک  یئاـهریت  همه  رگید  اـج  نیا 
یچوه هنیکبآ و  ناتساد  رگم  تسا  هدنامن  ناشیارب  يزیچ  رگید  میدز و  ارشا  هبنپ  هدروآ و  ار  اه  نآ  همه  هک  دسر  یم  نایاپ  هب  دندنکفا 
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مینک . یم  وگزاب  کنیاو  دنا  هنتخادنا  هار  هب  نآ  نوماریپ  رد  بلاطوبا  نانمشد  هک  یئاه  كاخ  درگ و  واه  يرگ 
بلطملادبع رسپ  سابع  هک  دنا  هدروآ  ثراح - رسپ  هللادبع  زا  وا  ریمع و  رسپ  بلطملادبع  زا  وا  و  يروث - نایفـس  نابز  زا  ملـسم  يراخب و 

؟ يدروآرب وا  زا  يزاـین  هچ  وت  دـمآ  یم  مشخ  هب  وت  يارب  تفرگ و  ندرگ  هب  ار  وـت  يرادـساپ  هک  تیوـمع  متفگ : ار  ص )  ) ربماـیپ تفگ 
دوب . یم  خزود  ياه  ياج  نیرت  نیئاپ  ردمدوبن  نم  رگا  تسا و  شتآ  زا  يا  هنیکبآ  رد  وا  تفگ 

وا يارب  يدوس  شیاـهراک  نیا  اـیآ  دومن . یم  یناـبهگن  يراـی و  ار  وت  بلاـطوبا  هک  یتسار  ادـخهتخیگنارب  يا  متفگ  رگید : شرازگ  هب  و 
مداتسرف . نوریب  يا  هنیکبآ  يوس  هبار  وا  سپ  دوب  تخس  یشتآ  لد  رد  هک  متفای  ار  وا  يرآ  تفگ  دراد 

ار بلاطوبا  ص )  ) ربمایپ دزن  رد  نوچ  هک : دیعـس - وبا  زاوا  بابخ و  رـسپ  هللادـبع  زا  وا  داهلا و  نبا  ناـبززا  تسا - ثیل  شرازگ  مه  نیا  و 
تـشپ ناوختـسا  ات  هک  دنهنب  شتآ  زا  ياهنیکبآ  رد  ار  وا  دناسر و  دوس  وا  هب  نم  يرگ  یجنایم  زیخاتـسر  زور  هک  دیاش  تفگ  دندرک  دای 

درآ . یم  شوج  هب  ار  وا  زغمو  دسر  یم  وا  ياپ 
دیزی زا  وا  يدرواراد و  دمحم  رسپ  زیزعلادبع  نابز  زا  يراخب  حیحص  رد  و 

هحفص 37 ] ] 

درآ " . یم  شوج  هب  تسا  نآ  رد  يو  زغم  هک  ار  يا  هتسوپ  : " میناوخیم ... اج  نآ  هک  نییا  زج  هدمآ  شرازگ  نیمه  دننام  داهلا  رسپ 
بدالا باتک  رد  بلاط ج 6 ص 33 و 34 و  وبا  تشذگرس  شخب  بقانملا ) باوبا   ) اه يرترب  ياه  شخب  رد  يراخب  حیحص  هب  دیدرگرب 

دعـس 106:1 نبا  تاقبط  هب  و  شورگ ) همان   ) نامیالا باتک  ملـسم  حیحـص  هب  و  كرـشملا ) هینک  باـب  ) تسرپ تب  هدیـشوپرس  ماـن  شخب 
 125:3 ریثک ، نبا  خیرات  رثالا 132:1و  نویع  دمحا 206:1 و 207 و  دنسم  رصم و  پاچ 

تشذگ تسخن  هیآ  یسررب  رد  هچ  نانچ  هک  مینک - یم  وگم  وگب  يروث  نایفس  ندوبيارب  هن  اه  شرازگ  نیا  هریجنز  رد  ام  دیوگ : ینیما 
یفوک یمخل  ریمع  رـسپ  کلملادبع  ندوب  يارب  هن  و  هتـشون - یم  شرازگ  نایوگغورد  نابز  زا  هتـشاد و  یم  ناهنپ  ار  اه  شرازگ  یتساک 
يورین هک  ارچ  درمـش  ناوتن  ناظفاح )  ) نارادساپ زا  ار  وا  هتفگ  متاح  وبا  هک  دیدرگ  هابت  شا  يروآدای  يورین  دش و  زارد  شا  یگدنز  هک 

مه و رب  مهرد  ار  اه  شرازگ  هتفگ : نیعمنبا  دزغل و  یم  تسا و  ناوتان  يرگوگزاب  راک  رد  هتفگ  دـمحا  دـش و  هنوگرگد  شا  يروآداـی 
رایسب يرگشرازگ  راک  رد  ار  وا  دمحا  هک  تسا  هدروآ  جسوک  تشاد و  یمن  هدیدنـسپ  ار  وا  هبعـش  هتفگ : شارخ  نبا  دزاس و  یم  هتفـشآ 

درمش . یم  تسس  ناوتان و 
 " لـبنح رـسپ  دـمحا  هتفگ  هب  هک  مینادرگ  یمن  يریگ  هدرخ  رازفا  تسد  اـه  شرازگ  نیا  هریجنز  رد  زین  ار  يدروارد  زیزعلادـبع  ندوـب  و 
اه شرازگ  يرگوگزاب  هب  نوچ  .و  يرآ دنک  وگزاب  دوخ  هتشاگن  زا  رگا  درادن و  یشزرا  تسا و  هیاپ  یب  دنک  وگزاب  یشرازگ  رب  زا  نوچ 

دوب . دب  شا  يروآدای  يورین  هتفگ  هعرزوبا  دینادرگ و  ناوتن  هناوتشپ  ار  وا  نخس  هتفگمتاح : وبا  دیامن " و  یم  اه  یئارس  هوای  دزادرپ 
دنچ زا  هک  شرازگ - نیا  دوخ  ياه  گنر  يراگزاسانرد  هنوگ  نیمه  هب 

هحفص 38 ] ] 

دناسر یم  دتفا "  دنمدوس  وا  يارب  نميرگ  یجنایم  زیخاتـسر  زور  دیاش  دیوگ " : یم  هک  اج  نآ  هک  مینک  یمن  ارچ  نوچ و  هدیـسر - هار 
شیب مک و  دیآ - یمرب   " دیاش ، هژاو "  زا  هک  نانچ  هکلب - دص  رد  دـص  هن  ماگنه  نآ  دـنامب و  هار  هب  مشچ  دـیاب  زیخاتـسر  زور  ات  وا  هک 

يا هنیکبآ  يوس  هب  متفای و  تخـس  یـشتآ  لد  رد  ار  وا  دـیوگ " : یم  هک  اج  نآ  هاـگ  نآ  دـننکفایب و  هنیکبآ  هب  ار  واهک  تسه  نیا  دـیما 
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هنیکبآ هب  ار  وا  هدیدرگ و  هتفریذپ  يو  دوس  هب  يرگیجنایم  نخس  نیا  ندروآ  نابز  هب  زا  شیپهک  دناسر  یم  اراکشآ  مداتسرف "  شنوریب 
دنا . هدرب 

دوخ يرگ  یجنایم  بلاطوبا ، تشذگرد  ماگنه  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  نیا  نآ  میراد و  نخس  کی  اج  نیا  رد  ام  هتـشذگ  اه  نیا  زا 
هناگی يادخ  زج  یئادخ  چیه  وگب  ومع  يا  تفگ : ربمایپ  اریز  دـهد . یهاوگ  ادـخ  یگناگی  هب  يو  هک  تسناد  نآ  هب  هتـسب  ار  يو  دوس  هب 

همه رد  تسین و  اج  نیا  يارب  اهنت  روتـسد  نیا  مرامـشب و  اور  وت  دوس  هب  ار  ما  يرگ  یجنایم  زیخاتـسر  زور  رد  زارف  نیايرای  هب  اـت  تسین 
تسه اه  شرازگ  زا  رایسب  هناوتشپ  ار  نخس  نیا  دهد و  ادخ  یگناگی  هب  یهاوگ  وا  هک  تسا  نیا  هب  هتسب  یسک  دوس  هب  يرگ  یجنایم  اج 
هللادبع نابز  زا  یـشرازگ  نایم  نآ  زا  تسا و  هدروآ  ات 158  بیهرتلا ج 4 ص 150  بیغرتلا و  رد  يرذـنم  ظفاح  اراه  نآ  زا  يا  هراپ  هک 

ار متساوخرد  نم  هدرک و  تساوخرد  يربمایپ  ره  هک  نکب  یتساوخرد  دنتفگ  ارم  تفگربمایپ : هک  هدروآ  هتـسویپ  هریجنز  یب  اررمع  رـسپ 
. تسین هناگی  يادخ  زج  یئادخ  چیه  دنهد  یهاوگ  هک  ناسک  نآ  يارب  امش  دوس ) هب  يرگ  یجنایم   ) يارب زیخاتسر  زور  يارب  ما  هتشاذگ 

تسا . هدرک  وگزاب  تسرد  يا  هریجنز  اب  دمحا  ار  شرازگ  نیا  دیوگ : يرذنم 
هتسویپ  ربمایپ  هب  نآ  هریجنز  ماجنا  هک  رذوبا - زا  رگید  شرازگ  نیا  زین  و 

هحفص 39 ] ] 

هک دیسر "  دهاوخ  دنتـسرپن  ار  يزیچ  ادخ  زج  هک  نمناوریپ  زا  یناسک  هب  نآ ) دوس  و   ) دنا هدرپس  يرگ  یجنایم  راک  نم  هب  تفگ " : هک 
تسا . هدروآ  تسین  یهت  مه  یگتخیسگ  زا  هک  وکین  يا  هریجنز  اب  رازب  ار  شرازگ  نیا  دیوگ : يرذنم  زین 

زین هک  تسا " یناملـسم  ره  دوس  هب  نم  يرگ  یجناـیم  تفگ " : ربماـیپ  هک  یعجـشا  کـلام  رـسپ  فوع  ناـبز  زا  رگید  شرازگ  نیا  زین  و 
هتبلا و  دوخ - حیحص  رد  نابح  نبا  مه  هدروآ و  تسا - وکین  یسب  نایم  نآ  زا  یکی  هک  ياه  هریجنز  اب  يربط - مه  ار  شرازگ  نیا  دیوگ :

هنوگ : نیاهب 
دتسرپن . ار  يزیچ  ادخ ، زجهک  تسا  یسک  دوس  هب  يرگ  یجنایم 

هب ات  هاوخب  رادربرـس و  وگب  ار  وا  دـمحم و  دزن  وربدومرف  ع )  ) لیئاربج هب  دـنوادخ  تفگ : ربمایپ  هک  سنا  نابز  زا  رگید  شرازگنیا  زین  و 
زور کی  هک - ادخ  ناگدیرفآ  زا  وت  هدوت  زا  سک  ره  تفگ - هک  اجنآات  دـیآ - هتفریذـپ  وت  هتـساوخ  ات  نک  يرگ  یجنایم  دوش و  هداد  وت 

هدب . ياج  نایم  نیا  رد  زین  ار  وا  دریمب  شیارگ  نیا  رب  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  دهد  یهاوگ  یتسار - هب  لد  هت  زا 
، تسرد شراگن  تسرد و  شرازگ  هناوتشپ  ناشیا  نخس  هک  دنا  یناسک  زا  نآ  نارگوگزاب  هدروآ و  دمحا  ار  شرازگ  نیا  دیوگ  يرذنم 

هدش . هتخانش 
زا یتسار  هب  هک  تسا  یسک  يارب  نم  يرگیجنایم  تفگ : هک  هتسویپ  ربمایپ  هب  نآ  هریجنز  ماجنا  هک  هریره  وبا  زا  رگیدشرازگ  نیا  زین  و 

شلدرواب شنابز  درامش و  تسار  ار  شنابز  نخس  شلد  تسا ، وا  هتخیگنارب  دمحم  تسینهناگی و  يادخ  زج  یئادخ  دهد  یهاوگ  لد  هت 
دوخ . حیحص  رد  نابح  نبا  مه  هدرک و  وگزاب  دمحا  مه  ار ، شرازگ  نیا  و  ار .

ار شراـگدرورپ  ص )  ) ربماـیپ هک  میدروآ  ساـبع  نبا  هریرهوباناـبز و  زا  هیآ  نیمود  زا  وـگتفگ  ماـگنه  رد  هک  رگید  شرازگ  نـیا  زین  و 
دـنک و يرگ  یجناـیم  وا  يارب  زیخاتـسر  زور  رد  هـک  دراذـگب  دـهاوخب و  شزرمآ  شیوـخ  رداـم  يارب  اـت  تساوـخ  يروتـسد  دـناوخب و 

. تفریذپنوا

هحفص 40 ] ] 
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ات متـساوخ  يروتـسد  مراگدرورپ  زا  تفگ : ص )  ) وا هک  تسا  هدمآ  تسرد  شرازگ  رد  دسیون : یم  فنالا 113:1  ضورلا  رد  یلیهس  و 
يروتـسد نم  هب  سپ  مهاوخب  شزرمآ  يو  ياربات  متـساوخ  يروتـسد  يو  زا  داد و  يروتـسد  نم  هب  سپ  مور  مرداـم  هاـگمارآ  رادـید  هب 

هنیـس هب  لیئربج  دهاوخب  شزرمآ  شردام  يارب  تساوخ  ص )  ) وا نوچ  هک  تسا  هدروآ  هدـیرب  زا  ار  شرازگ  نیا  رازب  دنـسم  رد  و  دادـن .
تشگرب . كانهودنا  وا  سپ  هاوخن . شزرمآ  هدوب  تسرپ  تب  هک  یسک  يارب  تفگ : واهب  دیبوک و  شا 

هتفریذپ وا  هرابرد  يرگ  یجنایم  هنوگ  چیه  هک  دوش  یم  نآ  هزیگنا  ادخ  یگناگی  هب  یـسک  ندادن  یهاوگ  دیآ  یمرب  الاب  ياه  شرازگ  زا 
کبس يارب  يرگ  یجنایم  هاگ  نآ  دننک و  يرگ  یجنایم  وا  دوس  هب  هک  درادنار  نآ  یگتسیاش  يور  چیه  هب  سانـشنادخ ، هک  اریز  ددرگن 

روتـسد هب  مه  و  دوش ، يراددوخ  نآ  زا  دیاب  هتـشذگ  ياه  شرازگ  داینب  رب  مه  هک  تسا  يراکدوخ  و  هنوگ ، نیمه  هب  زین  وا  رفیک  ندـش 
هب ار  ناشراگزور  هن  خزود  شتآ  تسا  ناشیا  يارب  دندیزرو  رفک  هک  نانآ  دیوگ : یم  هک  اج  نامه  رادنپ ، زا  رترب  دنمجرا و  يادخ  همان 

رطاف 36  میهد  یم  ازس  ار  ساپسان  ره  هک  تسا  هنوگ  نآ  هب  و  ددرگ . کبس  ناشیا  رفیک  هن  دنریمب و  هک  دنناسر  نایاپ 
دنبای  تلهم  هن  دوش و  یم  کبس  ناشرفیک  هن  دندید  ار  رفیک  نارگمتس ، هک  یماگنه  و  دیوگ : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  اج  نآ  زین  و 

نارمع 88 . لآ  هرقب 162 ، دنبای . یم  یتلهم  هن  دوش و  یم  کبس  ناشیا  رفیک  هن  دننام ، یم  نآ  رد  هتسویپ  دیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 
نیا زور  کی  هزادنا  هب  هک  دیناوخب  ار  شیوخ  راگدرورپ  دنیوگ  یم  خزود  نارازگراک  هب  دنا  شتآ  رد  هک  نانآ  دیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 

کبس  ار  نداد  رفیک 

هحفص 41 ] ] 

یناوخ ادخ  هک  دیناوخب  سپ  دنیوگ  يرآ ، دنیوگ  دندماین ؟ امش  دزن  هب  نشور  ياه  هناشن  اب  امش  ناگتخیگنارب  ایآ  دنیوگ  نانآ  دنادرگ و 
رفاغ 49 و 50 . تسین  یهارمگ  رد  زج  ناساپسان 

یمن يرای  ناشیا  دوش و  یمن  کبس  ناشیا  رفیک  سپ  دندیرخ  رگید  ناهج  هب  ار  ناهج  نیا  یگدنز  هک  دنا  نانآ  دیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 
هرقب 86  ندوش .

اب هتفیرف ، ار  ناشیا  ناهج  نیا  یگدـنز  دـنا و  هتفرگ  هچیزاب  یمگرـس و  ار  شیوخ  شیکهک  ار  نانآ  نک  اهر  و  دـیوگ : یم  هک  اـج  نآ  و 
تسود و یجنایم و  دنوادخ ، زج  ار  وا  هک  دراپسن  يدوبان  هب  ار  دوخ  شیوخ ، ياهراک  هب  یسک  ات  نک  يروآدای  ار  ناشیا  نآرق  ندناوخ 
هب ار  شیوخ  دـندومن  یم  هک  اه  یـساپسان  اهراک و  اب  هک  دـنا  نانآ  دـنریگن . وا  زا  دـهد  دوخ  ياج  هب  دـهاوخ  هچره  دـشابن و  یتسرپرس 

ماعنا 70 . كاندرد  يرفیک  ناشوج و  بآ  زا  تسايا  هباشون  ار  ناشیا  دنراپس  یم  يدوبان 
: دنـسرپ یم  ناراکهبت  زا  دنیاه و  تشهب  رد  هک  ناور  تساررگم  دنام  یم  تسا  هدرک  هچ  نآ  ورگ  رد  سک  ره  دـیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 

ات 48 رثدم 38  دناسرن  ناشیا  هب  يدوس  نایجنایم  يرگ  یجنایم  سپ  - دیوگ هک  اج  نآ  ات  دیناشک - خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ 
هن نارگمتس  هدیسر و  اهولگ  کیدزن  مشخ ، ندربورف  اب  اه  لد  هک  ماگنه  نامه  هد ، میب  کیدزن  زور  نآ  زا  ار  ناشیا  دیوگ : هک  اج  نآ  و 

رفاغ 18  دوش  هدرب  يو  نامرف  هک  يا  یجنایم  هن  دنراد و  یتسود 
ینامیپ نابرهم  يادخ  زا  هک  سک  نآ  رگم  دنرادن  يا  يرگ  یجنایم  مینار  یم  خزود  يوس  هبهنشت  ار  ناراکهنگ  دیوگ : یم  هک  اج  نآ  و 

میرم 87  دشاب . هتفرگ 
هب نداد  یهاوگ  ناـمه  زین  ناـمیپ  زا  دـنوادخ  تساوخ  تسا و  عطقنم  ـالاب ، زارف  رد  هتفر  راـک  هب  يانثتـسا  يزاـت ، ناـناد  روتـسد  ناـبز  هب 

رس رب  نداتسیا  وا و  یگناگی 
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هحفص 42 ] ] 

تسین . هتفریذپ  وا  هب  ناگدنورگ  يارب  زج  يرگ  یجنایم  سپ  تسا  هتسیاش  يا  هنوگ  هب  نآ 
نزاخ 243:3  ریسفت  ریثک 138:3 ، نبا  ریسفت  يواضیب 48:2 ، ریسفت  یبطرق 154:11 ، ریسفت  هب  دیدرگرب 

همه اـبهنیکبآ  ناتـساد  ماـگنه  نیا  رد  نخـس - نیا  زا  ادـخ  هب  هاـنپ  و  هدوب - یتسرپ  تب  شیک  رب  ع )  ) بلاـطوبا هک  میتـفرگ  مه  رگا  سپ 
رفیک ات  دنک  یم  يرگیجنایم  شیومع  يارب  ربمایپ  نآ ، داینب  رب  اریز  تسا ، راگزاسان  میدروآ  وا  هتخیگنارب  ادـخ و  نخـس  زا  هک  یئاهزارف 
اریز دنکفا  رودهب  دیاب  دشاب  راگزاسان  ربمایپ ، نشورهمان  نیئآ  ادخ و  همان  اب  هک  ار  یثیدح  سپ  دریگب . ياج  هنیکبآ  رد  دوش و  کبـس  وا 
دوش یم  نوزفا  امـش  يارب  اه  ثیدح  نم  زا  سپ  هک : تسا  هدـمآ  دـنا  هتـسویپ  ربمایپ  هب  ماجنارـس  ار  نآ  هریجنز  هک  تسرد  یـشرازگ  رد 

هچ رهو  دیریذپب  دوب  راگزاس  نآ  اب  هچ  ره  سپ  دینک  وربور  رادنپزا  رترب  يادخ  هماناب  ار  نآ  دندرک  شرازگ  امـش  يارب  یثیدحرگا  سپ 
دیریذپن  دوب  زاسان 

اه و یئارس  هوای  نیجرخ  هدش  هدناوخ  حیحص "  هک "  وا  هتشاگن  اریز  هدروآ  يراخب  ار  هنیکبآ  ناتـساد  هک  دروخ  ار  نآ  لوگ  دیابن  سپ 
تخاس . میهاوخ  هاگآ  راک - یگنوگچ  زا  ار  وت  نآ ، زا  وگتفگ  ماگنه  هب  دهاوخ  رادنپ  زا  رتربيادخ  رگا  هک  تسا  اه  شزغل  هنیجنگ 

بلاطوبا شیاتس  رد  ییاه  هدورس 

، قالخا هفسلف و  هقف و  داتسا  زا  يدورس  اب  ار  وا - رب  ادخ  ياهدورد  بلاطوبا - نامرورس  ياه  شیارگ  شورگ و  زا  وگتفگ  رگید  اج  نیا 
دیوگ : یم  هک  میهد  یم  نایاپ  یفجن  یناهفصا  نیسح  دمحم  داتسا  ام  ياوشیپ  نیهم 

هدیزگرب ، ربمایپ  يومع  لد  رد  یئامنهار  غورف 
تسا . ادیوه  راکشآ و  رایسب  تسا  هدیشوپ  ناهنپ و  یلیخ  هک  ماگنه  نامه  رد 

هحفص 43 ] ] 

تسا  وا  لد  رد  تسرد  رواب  شورگ و 
تسا  رترب  هاگیاپ  ره  زا  نآ  هاگیاپ  هک  یلد  هچ  و 

دیامن  یم  ار  یتسه  يارب  هتسیاب  يادخ  وا ، رواب  شورگ و 
ناهنپ  جنگ  نآ  ودوخ  ناهن  هاگیاپ  رد 

دنام  يادخ  يالاو  مان  هب  زین  وایناهنپ  رواب  شورگ و 
دسرن  نآ  هب  ناکاپ  تسدزج  هک 

دنام ، یم  ناهن  ناهج  رد  يدنوادخ  يدوخ  هب  ناهن  ناهج  هبوا  رواب  شورگ و 
شیاه . هناشن  رد  تسا  اسر  هچ  ره  یئاه  یناشفا  وترپ  ار  وا  و 

ناراد  هدید  دزن  وا  ياه  هناشن 
نشورزور  نایم  رد  دیشروخ  زا  تسا  رت  ناشخرد 

تسا  هاگیاپ  نآ  هدنراد  نیسپ  زابو  نآ  هاگیاپ  رتشگنا  يروآ و  مایپ  همان  رهم  هک  تسا  یسک  تسرپرس  وا 
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هتساخرب  وا  زا  يرادساپ  هب  شیورین  همه  ابدوخ  و 
دوب  شراگزور  رد  وا  روای  هناگی 

شراک . زاغآ  رد  نآ  راوتسا  نوتس  و 
شنامدود  ياوشیپ  دوب و  شنادناخ  يهناوتشپ  رورس و 

یتخس  زور  رد  شراوتسا  هاگ  هانپ  و 
نانمشد  ربارب  رد  وا  دنمورین  ششوپ  و 

نادروامه . ربارب  رد  وا  نوسفا  و 
هچ  نآ  زا  دشاب  رترب  وا  هاگیاپ  جرا و  هک  تسیچ 

دریگ ؟ هانپ  رد  ار  اهاط  دراد و  رود  هب  مخز  مشچ  زا  ینوسفا  نوچمه  ار  نیسای 
دومن . یگداتسیا  نادنچ  هاگیاج  الاو  ربمایپ  يرای  رد 

هحفص 44 ] ] 

دیدرگ  راوتسامالسا  ياهداینب  ات 
دومن راکیپ  شالت و  ياهنوگ  نیرترب  هبوا  ناتسآ  زا  يرادساپ  رد 

تفرگ  الاب  امنهار  ربمایپ  راک  ات 
دوب  وا  نابهگن  يا  يریلدنانچ  اب  ساپسان  نایشرق  ياهدنزگ  ربارب  رد 

دندیدرگ  نوبز  نآ  ربارب  رد  ناشکندرگ  هک 
تفای  یگریچ  یهودنا  رس و  درد  ره  هب  دوخیئابیکش  اب 

تسا  هودنا  همه  نآ  زا  يا  هشوگ  دوخ  هرد ، هب  ندش  هدنهانپ  ناتساد  هک 
یتسرپرس  نابیتشپ و  روای و  یمارگ  هچ  هو 

دوب  یم  نامدرم  رورس  يارب  هک 
ندومن  یتسرپرس  يدنمجرا  هک  سب  وا  يارب  يزارفرس  نیمه 

دوب  وا  اب  ادخ  يوس  هب  هدنناوخ  مایپ و  هدنراد  زا 
يو  يرگشیاتسد  وا  ياسر  نابز 

دوب  رت  نارب  ریشمش  زا  شنانمشد ، ربارب  رد 
تسه  نادنچ  نانخس  اه و  هدورس  زا  ار  وا 
دیامن  یم  یئانشور  زا  هدنکآ  ار  ناهج  هک 

دزاس  یم  هاگآ  وا  لد  ياهرواب  زا  مه  ار ، ام  و 
هدوب  تسار  هار  رب  شراگدرورپ  يوس  زا  وا  هک  نیا  زا  مه  و 

تفرگ  ندیشخرد  وا  غورف  زا  هکم ) اه  هدکهد  ردام  يرقلا (  ما 
تسا  وا  ياه  شبات  همشچرس  روط و  زا  يوترپ  یشزورف  ره  و 

تسا  اه  غورف  ردپ  وا  هک  نآ  اب  دشابن  نینچ  هنوگچ 
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اه  هام  واهدیشروخ  ندومن  خر  ياج 
دیامن  یم  ار  شاپ  وترپ  هدنشخرد و  رهوگ  ره  زاغآ 
تسا ؟ اهرواخ  رواخ  هک  وا  دوبدهاوخ  هنوگچ  سپ 

تسا  يزارفرس  يراوگرزب و  رهپس  رهم 

هحفص 45 ] ] 

هدوب  تخت  نآ  ورسخ  اینزا  ردپ  و 
هدیسر  یگرزب  هب  یگرزب  زا  هک  تسا  وا  نآ  زا  يا  يرترب 

هدنام  وا  يارب  ناگرزب  زاهک  تسا  يزیچ  دوخ  نآ  و 
میهاربا  تخرد  ياه  هخاش  نیرت  هزیکاپ 

دراد  يراد  هشیر  يدنمجرا  هچ  هکانام  و 
تسناد  ناندع  نامدود  زا  نادنمجرا  يدنمجرا  ار  نآ  یتسیاب  هک 

دمآ  یم  رامش  هب  نآ  هانپ  راگزور  ياهرسدرد  رد  هک 
تسا  اه  يرترب  زا  يا  هیام  نانچ  ار  وا 

دور  یم  رتارفزین  اه  کشوک  ماب  دنلب و  ياه  نامسآ  زا  هک 
تسا  هدیزگرب  ربمایپ  تسرپرس  وا  هک  نآ  اب  دشابن ؟ نینچ  هنوگچ  و 

امنهار  هدنخرف و  یناگدنامزاب  ردپ  و 
زاورپ  دنلبرفعج  ربمایپ و  نیشناج  ردپ  و 

تسا  اه  يزارفرس  نیرتالابنیا  دنگوس  مایگدنز  هب  هک 
تفرگ  وترپ  وا  غورف  زا  نایزات  روانهپ  رازگیر 

تفرگ  وترپ  وا  زا  نامسآ  وگب  هن 
نامسآ  ياه  نکفا  وترپ  نیرت  گرزب 

دنام  یم  روک  هراتس  هب  وا  هرهچ  غورف  رانک  رد 
يو  راسخر  زا  هک  نآ  اب  دشابن ؟ نینچ  هنوگچو 

درک  یم  یشاپ  وترپ  شنادناخ  يارب  رادنپزا ، رتالاب  رترب و  يادخ  غورف 
تفایيرورس  نامدرم  رب  دنمجرا  هکم  رد 

تفای  تسد  يا  يراوگرزب  هنوگ  ره  هب  يرالاس  هب  ندیسر  اب  و 
درمش  ادخ  دنمجرا  رهش  يارب  يزارفرس  هیام  ار  وا  دیاب  يرآ 

تسا  راک  هب  ادخ  هناخ  زا  رادید  ماگنه  هک  نآ ، زا  یئاهاج  نتفای  شزرا  هیام  و 
دنیاس  یم  كاخ  هب  يور  وا  ناتسآ  يوس  هب  اهدیما  اهزورآ و 

هحفص 46 ] ] 
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دمارآ  یم  وا  هانپ  رد  دنوادخ ، هب  شورگ  هبعک  و 
دوب  وا  هوکش  يرورس و  ینابیتشپ  اب 

دناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  تسناوت  تسار ، هار  هب  نامدرم  هدنناوخ  هک 
دیسر  یمن  ماجنا  هب  هدیزگرب  ربمایپ  يارب  راک  نیا  دوبن ، وا  رگا 

تسا . راگدیرفآ  شیک  داینب  وا  سپ 
دمحم )  ) نامدرم نایم  رد  يدنوادخ  هیاس  هک  ناس  نیا  هب  هنوگچ ؟

دناوخ . مالسا  هب  ار  مدرم  هک  دوب  وا  هیاس  رد 
دنکارپب . اج  همه  هک  دوب  وا  ینابیتشپ  اب  مالسا 

دیسرن . وا  هب  زج  هک  تسا  يا  يدنمجرا  نیا  و 
دیدرگ  هتشارفا  هک  دوب  وا  ياه  يزاورپ  دنلب  اب  نآ  مچرپ  و 

تسا . هدنسب  شدنلب  هاگیاپ  ندومن  يارب  نیمه  و 
ددرگ  یم  نیشنالاب  نآ  يرای  اب  يزارف  ندرگ  هک  تسا  یئاه  يدنلبرس  اه  نیا 

دیامن  یم  نیریش  هدنام  ياج  رب  ار  هچ  نآ  هک  تسا  یئاهراگدای  و 
مینک  یم  وگزاب  ار  شا  یگنوگچ  اه و  یگژیو  هک  بلاطوبا  تسا  نآ 

تسا  هاتوک  یسب  وا  هاگیاپ  ندومنزا  نارگنشور  نابز  و 
دور  یم  رتارف  یشیاتس  ره  زا  وا  ياه  يرتربزرم 
میراد  یم  هدنز  ار  اه  لد  اهنت  وا  زا  يدای  اب  ام  و 

نایاپ 
دیوگ : یم  داب . ناکاپ  اب  شناج  هک  یلماع  قداص  نیسحلادبع  داتسا  ام  ياوشیپ  نیئآ ، رگنشور  روشناد  هماکچ  زا  مه  نیا  و 

دش  یم  راوتسا  ناناملسم  ماگ  ياج  هن  دوبن  وا  رگا 
دیدرگ  یم  ناور  دوخ  ياه  يوج  رد  یتسرپ  هناگی  همشچ  هن  و 

تساخرب  نادرگ  نابایب  نانیشنرهش و  همه  نایم  زا  هک  ار  یسک  نیرتهب 
اب ار  يو  ياهزاین  دومن و  ینابیتشپ  داد و  هانپ  تشاد  ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  وا 

هحفص 47 ] ] 

تشاگنا  ربارب  دوخ 
دوب  يدنواشیوخ  دنویپ  هزیگنا  هب  هن  اهنت  دومن  هک  یخلت  ینابهگن  نآ 

هدمآ . شوج  هب  نآ  رد  نوخ  شا  هدازردارب  هب  ششک  يارب  هک  وا  گر  شبنج  يارب  هن  و 
دیامن  یم  ار  هشیدنا  نیمه  ياه  یئابیز  شیوخ  ياه  هدورس  زا  زارف  ره  رد  زین  دوخ  هک  نانچ  دوب  ادخ  يارب  هک 

شا  یخارف  همه  اب  هکم )  ) اه هدکهد  ردام  وا  زا  سپ 
دش  هریت  هایس و  يو  رباج  نآ  نشور  زور  دمآ و  گنت  دنوادخ  کیپ  رب 
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تساوخ  یئوکین  يراز  هب  وا  يارب  دنوادخ  زا  تفاترب و  يور  اج  نآزا  ناباتش  ات 
دیدرگن  دیمون  زین  شا  یناوخ  ادخ  تساوخرد و  نیا  رد  و 

نیئآ ) نیا  هرابرد  شیاه  یهاوگ  همه  نآ  اب   ) هدیزگرب ربمایپ  يومع  ناور  رگا 
دوب  دناوتن  يراگتسر  هزیگنا  يراتفگچیه  سپ  دشن  هزیکاپ 

دنتشذگردمه  اب  ربمایپ  رسمه  ومع و  هک  لاسکی  نآرد 
درک  يرپس  ود  نآ  رب  هیرگ  اب  ار  نآ  زین  وا 

هدیزگرب  ربمایپ  نیئآ  هب  دوخ  شیارگ  رواباب و  هک  يدرم  گرزب  هچ  هو 
تشاداوهیرگ  هب  شیوخرب  ار  وا  لاس  کی 

دیدرگ  رت  کیرات  اه  بش  زا  نآ  نشور  ياهزور  هک  اج  نآ  ات 
دندش  هدنکارپ  دندمآ و  رد  هب  اه  غورف  همه  هک  دوبوا  تشپ  زا 

يرورس ... ياه  هتخودنا  زین  شلابند  هب  و  یضترم )  ) هدیدنسپ ياوشیپ  نانآ ، نیتسخن 
نایاپ 

هب رگم  میتشاگنن  ار  اه  نآ  هک  ام . نیئآ  هب  وا  هرس  رواب  شورگ و  ياه  هناشن  زا  يا  هدرـشف  دوب  نیا  و  نایکم ، رورـس  بلاطوبا  دوب  نینچ  و 
شورگ  رب  دننک و  رواب  هدشهداد  ناشیا  هب  ینامسآ  همان  هک  نانآ  ات  دنوادخ  يدونشخ  دیما 

هحفص 48 ] ] 

ناشیا زا  سپ  ناگدنیآ  دنـشابن و  لد  ود  ناگدنورگ  زین  هدش و  هداد  ناشیا  هب  ینامـسآ  همان  هک  یناسک  و  ددرگ . هدوزفا  زین  ناگدـنورگ 
ياهنیک دنا  هدیورگ  هک  یناسک  زا  ام  ياه  لد  رد  دندوب و  ام  گنهاشیپ  ندیورگ  رد  هک  ار  ام  ناردارب  ار و  ام  زرمایب  اراگدرورپ  دـنیوگب 

يا . هدنیاشخب  نابرهم و  وت  یتسار  هب  اراگدرورپ  راذگم 

هحفص 49 ] ] 

هفیلخ يوگمانشد  هب  هتشرف  خساپ 

نینچ هک : تسا  هدروآ  هفینح - وبا  زا  وا  و  یـضاق - میهاربا  رـسپ  بوقعی  شردـپ  ناـبز  زا  راـثالا  زا  رد ص 208  فسوی  وبا  رـسپ  فسوی 
ربمایپ سپ  تخادرپ  يو  خساپ  هب  رکبوب  سپس  دوب  هتسشن  ص )  ) ربمایپ دومن و  يرابدربوا  داد و  مانـشد  ار  رکبوب  يدرم  هک  تسا  هدیـسر 

نیا یتسار  تفگ : ص )  ) ربمایپ يدش ؟ دـنلب  مداد  ار  شخـساپهک  نم  یتساخنرب و  داد  مانـشد  نم  هب  هک  وا  تفگ  رکبوب  تساخرب ، (ص )
متساخرب . زین  نم  تفرب و  وا  یتخادرپ  یئوگ  خساپ  هب  دوخ  وت  نوچ  وداد  یم  ار  وا  خساپ  وت  زا  یگدنیامن ) هب   ) يا هتشرف  هک 

هب ربماـیپ  دوب و  هتـسشن  زین  ص )  ) ربماـیپ داد و  مانـشد  ار  رکبوب  يدرم  هک  تسا  هدروآ  هریرهوبا  ناـبز  زا  دوخ 436:2  دنـسم  ردزین  دمحا 
رد ص )  ) ربمایپ سپ  تخادرپ  یئوگ  خساپ  هب  شیب  مک و  زین  رکبوب  داد ، مانـشد  رایـسب  درم  نآ  نوچ  ودز  یم  دنخبل  دـمآ و  یم  تفگش 
هب یکدـنا  نوچ  يدوب و  هتـسشن  وت  وداد  یم  مانـشد  ارم  وا  ادـخ  هتخیگنارب  يا  تفگ  تسویپ و  وا  هب  رکبوـب  سپ  تساـخرب  دـش و  مشخ 

داد یم  ار  وا  خساپ  وت  يوس  زا  یگدنیامن ) هب   ) هک دوب  يا  هتشرف  وتاب  تفگ : یتساخرب  نیگمشخ  متخادرپ  واخساپ 
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هحفص 50 ] ] 

منیشن . یمن  نمیرها  اب  نم  داتفا و  هنایم ) رد   ) نمرها يداد  خساپ  ار  وا  نانخس  زا  يزیچ  نوچ  و 
تساتسرد و هزادـنا  هچ  هک  میبایرد  نآ  یجناـیم  تخانـش  اـب  اـت  هدیـسر  هفینحوبا  هب  یهار  هچ  زا  شرازگ  نیا  میناد  یمن  دـیوگ : ینیما 
زا يا  هراپ  هب  میرگنب  هکنیا  دشاب و  هدنـسب  یئاهنت  هب  نآ  رب  نداهن  تشگنا  يارب  نارگـشرازگ ، نایمرد  یـضاق  فسوی  وبا  ندوب  مه  دیاش 

درامش . یم  رایسب  ياه  شزغل  ياراد  وگتسار و  ار  وا  هک  سالف  راتفگ  نوچمه  تسا : هدش  هتفگ  وا  هرابرد  هک  نانخس 
دناد  یم  رایسب  ياه  شزغل  ياراد  وگتسار و  ار  وا  زین  هک  صفحوبا  راتفگ  و 

دنا . هدرک  اهر  ار  وا  هک : يراخب  راتفگ  و 
نیئآ هب  ندیورگ  زا  زامن  درادـنپ  یم  هک  یـسک  زا  تفگ  تفریذـپن و  وا  داد و  یهاوگ  کیرـش  دزن  فسوی  وبا  مدآ : رـسپ  ییحی  راتفگ  و 

مریذپ . یمن  ینخس  تسادج 
تسا . تسس  ناشنانخس  هک  دنک  یم  شرازگ  یناسک  نابز  زا  وا  يدع : نبا  راتفگ  و 

دای هب  يا و  هدرازگ  زامن  فسوی  وبا  سپ  رد  وت  رگاتفگ  يدرم  هب  هک  دـنا  هدرک  وگزاب  كرابم  نبا  زا  تسرد  هریجنز  اب  هک  يراـتفگ  و 
ارم داب  ای  دیابرب  ارم  يا  هدنرپ  موش و  نوگنرـس  نیمز  هب  نامـسآ  زا  رگاتفگ  مه  ناوخب و  ار  اه  نآ  هرابود  هدوب  یئاهزامن  هچ  هک  يراد 

دمحم فسوی و  وبا  زا  کی  مادک  تفگ  كرابمنبا  هب  يدرم  و  منک . وگزاب  یشرازگ  وازا  هک  مراد  رت  تسود  دنکفیب  رود  سب  یئاج  رد 
دنرتوگغورد . کی  مادک  سرپب  هکلب  دنرتوگتسار  کی  مادک  وگم  تفگ  دنرتوگتسار  نسحلا  نبا 

هدوبناراکهبت  زا  يراکهبت  فسوی  وبا  هتفگسیردا : رسپ  هللادبع  و 
نخس یمارگ  گرزب و  دنوادخ  دزن  رد  هک  يرادن  اورپ  ادخ  زا  ایآ  تفگ : درک  وگزاب  فسوی  وبا  نابز  زا  یـشرازگ  هک  يدرم  هب  عیکو  و 

؟ يریگ یم  هناوتشپ  ار  فسوی  وبا 
ياو  تفگ  یم  فسوی  وبا  هب  هفینح  وبا  مدینش  تفگ : نیکدنب  لضف  میعن  وبا  و 

هحفص 51 ] ] 

ما ؟ هتفگن  نم  دیدنب و  یم  نم  رب  اه  هتشون  نیا  رد  غورد  هزادنا  هچ  دابامش  رب 
اهاج يرایـسب  رد  همه  نیا  اب  دوب  مرگتـشپ  ناوت  یم  يو  يدوخ  هب  دنچ  ره  تفگ  تشون و  دـیابن  ار  وا  شرازگ  تفگ : نیعم  نب  ییحی  و 

تسا . هدیزغل  هتسنادن 
درک یم  دتس  داد و  يرگادوس و  ناگدرم ، ردپ  ياه  یئاراد  اب  نوچ  دننک  وگزاب  یشرازگ  وا  نابز  زا  تسین  اور  هتفگ : نوراه  نب  دیزی  و 

تشادیمرب . دوخ  ار  شدوس  و 
فسوی . وبا  ندرپس  كاخ  ماگنه  هب  ماظن - ای  ناگداز - ثراح  هتسباو  ریثک  یبا  نبا  نخس  و 

دیمرآ  نآ  رد  فسوی ) وبا  مان  ) بوقعی هک  يروگ  »
داب  باریس  تسا  ناور  هتسشن  مه  رب  يربا  لد  زا  هک  یناراب  نیتسخن  زا 

داد  هار  یئادخ  نیئآ  رد  یئاه  کلک  زود و  اب  ار  هنارسدوخ  ياه  يرواد 
دیدرگ  هتسیاشيراک  نآ - ندوب  اوران  زا  سپ  يروگنا - هداب  ندیشون  هک 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2927 

http://www.ghaemiyeh.com


دش  يرپس  يو  راگزور  هک  دوبن  رگا 
دیناشک  یتسین  زرم  هب  ار  وا  گرم  هجنپ  و 

ار  شیوخ  هشیدنا  نادنچ  هتبلا 
تشاد  یماو  ششوک  هب  هنارسدوخ  ياه  يرواد  هنوگ  نیا  راک  رد 

دیدرگ  یم  راوشد  یسب  اوران  راک  نتفای  دشاب  لد  ود  هک  یسک  يارب  ات 
بیذـهت رد  هچناـنچ  هک  تسا  یندـم  دیعـس  وـبا  رـسپ  دیعـس  رکبوـب - يارب  يرترب  نیا  شرازگ  رد  زین - دـمحا  هریجنز  ناـیجنایم  زا  یکی 

هدمآ  بیذهتلا 40 و39:4 

هحفص 52 ] ] 

شناهد زا  يو  يزغم  هتفشآ  راگزور  رد  هک  تسانآ  هاوگ  زین  شرازگ  نیا  هنیمز  دیدرگيزغم و  هتفـشآ  راچد  گرم  زا  شیپ  لاس  راهچ 
هدمآ . رد  هب 

دننام هداهن و  نوریب  بدا  زرم  زا  ياپ  ص )  ) ادخ ربمایپ  هاگشیپ  رد  يوگ  مانشد  ود  زا  کی  ره  هک  تشاد  دیابن  یئارچو  نوچ  چیه  هزات  و 
یم دـنوادخ  هاگ  نآ  دریگ و  یمن  ماجنا  مارآ  مرن و  یئاوآ  اـب  راـک  نیا  هک  اریز  دـنا  هتخادـنا  هار  هب  داـیرف  داد و  يرگید  يوگ  ازـسان  ره 

ات دیئوگن  تشرد  نخـس  وا ، دزن  رد  دینادرگن و  ربمایپ  زاوآ  زا  رتدنلب  ار  شیوخ  زاوآ  دیا  هدیورگ  نیتسار  نیئآ  هب  هک  یناسک  يا  دـیوگ :
تخـس يوگم  وگب  رگیدـکی  اب  (ص ) دـنوادخ هتخیگنارب  دزن  رد  هک  هاگ  نامه  یک ؟ دـمآ و  دورف  رمع  رکبوب و  هرابرد  هک  يا  هیآ  نایاپ 

تشذگ . رد ج 7 ص 223  نآ  ناتسادو  دندرک 
هدومن يرابدرب  نانچمه  وا  ناتـسآ  هب  نداهن  جرايارب  تشاد و  یم  هاگن  ار  ربمایپ  نمجنا  ساپ  راک  ناـیاپ  اـت  رکبوب  هک  دـش  یم  هچ  رگم 

؟ دزیخنرب يو  دزن  زا  هدومنن و  یمارآان  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اتتخادرپ  یمن  یئوگدـب  هب  تسب و  یم  راک  هب  ار  شنیتسخن  هویـش  ناـمه 
تسا ؟ هدوب  راوتسا  یگنهآ  تساوخ و  چیهیب  هناهاگآان و  هکلب  یئوخشوخ  رس  زا  هن  زین  زاغآ  رد  شا  یئابیکش  نآ  دنکن 

ربارب ردهک  دـش  یم  هچ  و  دوش ؟ هدـیرب  يزرو  هنیکو  مانـشد  هلابند  اـت  تفریم  تساـخ و  یمربربماـیپ  هارمه  زین  وا  هک  دـش  یم  هچ  رگم  و 
دومن ؟ یمن  یبدایب  يو  نتساخرب  هب  شاخرپ  اب  دیزگ و  یم  یشوماخ  ص )  ) ربمایپ شنکاو 

نآ ياه  مانشد  وا - زا  یگدنیامن  هب  درادنپ و - هدیدمتس  ار  وا  نانچمهو  دنامب  هتـشرف  نآ  تشاذگ  یم  هک  دوب  وا  يارب  يا  یتساک  هچ  و 
دنک ؟ شیاهرات  هتخادرپ  رگمتس  اب  يرسمه  يربارب و  هب  دوخ  وا  هک  دنیبن  دهدب و  خساپ  ار  درم 

نمیرها يداد  خساپ  ار  وا  نانخـس  زا  يا  هراپ  وت  نوچ  تفگ " : رکبوب  هب  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  دمحا  شرازگرد  هک  مراد  نآ  زا  تفگش 
زا  یهت  نمجنا  نآ  دوشگن ، اه  مانشد  خساپ  هب  نابز  رکبوب  هکیماگنه  ات  هنوگچ  داتفا و " ... هنایم  رد 

هحفص 53 ] ] 

رگم دادـن ؟ رکبوبا  هب  مانـشد  همه  نآ  درم  نآ  شرت ، شیپ  رگم  داتفا ؟ هناـیم  رد  نمیرها  درک  یئوگ  خـساپ  هب  زاـغآ  اـت  هک  دوب ؟ نمیرها 
ناربماـیپ نیرت  گرزب  هک  اـیوگ  و  دوب ؟ اـه  هزیگنا  نیا  زا  رود  واهب  درم  نآ  یئوگ  ازـسان  تشاد و  ینمیرهايا  هزیگنا  رکبوب  ياـه  خـساپ 

دروآ یمنمشخ  رس  رب  ار  ربمایپ  يا  هزیگنا  يو  هبرکبوبا  خساپ  زج  هدوبن و  رکبوب  هب  درم  نآ  ياه  مانـشد  ندینـش  زا  یئاورپ  چیه  ار  (ص )
تسا . زیگنا  تفگش  رایسب  نیا  و 
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ازسان مانـشد و  هک  تسا  یکاپ  ناهج  اج  نآ  ای  دهد ؟ خساپ  یئوگ  تشز  اب  ار  ینابز  دب  هک  تسه  یـسک  زین  نیرب  ناهج  رد  ایآ  یهگناو 
هک تسا  یناگتـشرف  ار  رادـنپ  زا  رت  كاـپ  يادـخ  اـیآ  و  درادـن ؟ نآ  رد  یهار  تسا - تسیاـشان  دوخ  يدوـخهب  نوـچ  یئوـگ - اوراـن  و 

نیئآ هب  ناگدـنورگ  زا  کـی  ره  اـی  تسا  رکبوب  هب  نداـهن  جرا  يارب  اـهنت  يرازگراـک ، نیا  اـیآ  و  هدـینادرگ ؟ تشز  راـک  نیا  رازگراـک 
ناگدنهد مانشد  خساپ  هک  دندش  راداو  ناگتشرف  ایآ  و  دراد ؟ ار  شاداپ  نیمه  دنیزگیـشوماخ  يرگید  یئوگ  مانـشد  ربارب  رد  هکنیتسار 

یئاهنت هب  درخ  يرواد  يرای و  ابو  ما  هدروخنرب  یشرازگ  هباه  هنیمز  نیا  زا  کی  چیه  رد  نم  دنهدب ؟ ار  ناتـسرپ  تب  زا  ادخ  هتخیگنارب  هب 
تسین یئارچ  نوچ و  زین  نیا  رد  درامش و  یم  تشز  ار  یئوگ  مانشد  تسرد ، درخ  هک  نآ  زاهتشذگ  داد . اه  نآ  هب  یخساپ  ناوت  یمن  زین 

ار نآ  رگمتس  هن  هک  هنوگ  نآ  هب  وا  هب  نداد  خساپ  و  دوش ، یم  هداد  زیخاتسر  زور  رد  دیوگب - متس  رـس  زا  رگا  يوگ - مانـشد  يازـس  هک 
اوسر رادرکدب  ات  دونشب  رگید  سک  چیه  هنو  دوش  کنخ  شلد  ات  دونشب  هدیدمتس  هن  ودتسیا  زاب  یئوگ  مانشد  زا  دوش و  رایشه  ات  دونـشب 
لهس هار  زا  دوخ  خیرات  رد  بیطخ  يرآ  تسا . هنادرخیب  ياه  شنکاو  زا  ینداد  خساپ  نینچ  دشکب ، يراک  تشز  زا  تسد  دیاش  ددرگ و 

نامـسآ 70000 رد  ار  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  یتسار  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  نابز  زا  هتـسسگيا  هریجنز  اب  نیقـص  نب 
. دنتسرف یم  نیرفن  ار  رمع  رکبوب و  هب  ناگدنیوگ  مانشد  هک  تسا  هتشرف 

هحفص 54 ] ] 

پاچ زا  رد ج 5 ص 280  هچ  نامه  هب  دـیدرگرب  هدوب  زاس  شرازگ  لهـس ، دـسیون : یم  شرازگ  نیا  هلاـبند  رد  بیطخ  دوخ  هک  نیا  زج 
میدروآ . مود 

رکبوب يرترب  رد  ربمایپ  ینارنخس 

 " رکبوب رگم  دـندنبب  دوش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  یئاهرد  ناگمه  ربمایپ " : نخـس  نیا  زا  وگتفگ  ماگنه  هب  اه  يرترب  شخب  رد  يراخب 
ادـخ هتخیگنارب  تفگ " : هک  تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـس  وبا  هار  زا  هنیدـم "ج 6 ص 44  هب  ندـیچوک  شخب "  رد  ص 242 و  ج 5  رد 

وا دزن  رد  هچ  نآ  ناـهج و  نیا  ناـیم  زا  هک  تشاذـگاو  دوخ  هب  ار  يا  هدـنبدنوادخ  یتـسار  هب  تفگ : درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  (ص )
هدنب هرابرد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  میدش  تفگـش  رد  وا  هیرگ  زا  ام  تسیرگب و  رکبوب  سپ  تفگ : يردـخ  دـنیزگرب "  ار  یکی  تسا 

رکبوب و  ص )  ) ربمایپ دوخ  سک  نآ  میتسناد ) ات  دیآرد  هیرگب  يو  سپ   ) دشاب هدش  راذگاو  وا  دوخ  هب  شنیزگ  راک  هک  دهد  شرازگ  يا 
نداد اه و  یهارمه  اـب  ناـمدرم  همه  زا  شیب  هک  یـسک  تفگ : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  سپ  تفاـیرد ) ار  نخـس  نآ  هک   ) دوب اـم  نیرتاـناد  زین 

يردارب و یلو  مدـیزگ  یمربار  رکبوب  هتبلا  مدـیزگ  یمرب  مراـگدرورپ  زج  یتسود  نم  رگا  تسا و  رکبوبدراد  تنم  نم  رب  شیوخ  یئاراد 
تسا . رکبوب  نآ  زا  هکيرد  رگم  دندنبب  دیاب  دوش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  یئاهرد  همه  تسه ، یمالسا  یتسود 

رد ج 2 يزار  شرازگ  رد  دـش " و  دـهاوخ  يو  نیـشناج  وا  هک  میتـسناد  اـم  : " دراد .... هنوـگ  نیا  هب  يا  ینوزفا  رکاـسع  نـبا  شرازگ  و 
اب هفاـحقوبا  رـسپ  رکبوبا )  ) زا شیب  هک  تسینسک  چـیه  ناـمدرم  همه  ناـیم  زا  هدـمآ  هنوگنیا  هب  ربماـیپ  نخـس  زین  شریـسفت  زا  ص347 

. دشاب هداهن  تنم  ام  رب  تشاد  تسد  رد  هچ  نآ  نداد  اه و  یهارمه 
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درگو و اه  يرگ  یچوه  هچ  نآ ، نوماریپ  رد  هک  دـینیبب  ار  هیمیت  نبا  هاگنآ  و  ددرگ - رتشیب  هدـمآ  اـه  نآ  ندـش  هتـسب  دجـسم و  ياـهرد 
هتخادنا . ار  هب  اه  كاخ 

هک نآاب  دوب "  ام  نیرتاناد  رکبوبا  هتفگ " : هک  تسا  دیعـس  وبا  نخـس  یکی  دـیآ  یم  تسد  هب  شرازگ  نیا  زا  هک  یئاه  یهاگآ  رگید  زا 
- ادـخ هناـخ  زا  ص )  ) وا رادـید  نیـسپزاب  رد  هک - یناـسکهمه  دوبن و  رکبوبا  هژیو  ربماـیپ ) گرم  ندوـب  کـیدزن  زا  یهاـگآ   ) شناد نآ 

تسخن دلج  رد  هک  هنوگ - نیا  زا  یئاهزارف  اه  هتفگ  نآ  نایم  رد  اریز  دنتـشاد  ار  شناد  نیا  دندرپس  دای  هب  هدینـش و  ار  ص )  ) يو نانخس 
هفیلخ زج  هب  ار  شناد  نیا  هک  میتفرگ  مه  رگا  هزاـت  و  مریذـپب ... زین  نم  دـنناوخب و  ارم  هک  تسا  کـیدزن  دروخ : یم  شوگ  هب  میدروآ -

ياه نیئآ  هنیمز  رد  يروک  هرگ  نآ ، يرای  هب  تسناوت  یم  ایآ  دیلاب ؟ دناوت  نآ  هب  هک  تسا  یـشناد  هچ  نیا  رگم  زاب  تسا  هتـشادن  یـسک 
؟ دشاب تسه  ام  شیک  ياه  شناد  رد  هک  یئاه  یگدیچیپ  رگنشور  ای  دهدب ؟ خساپ  ار  هفـسلف  راوشد  ياه  شـسرپ  ای  دیاشگب ؟ ار  یئادخ 

تـسناوت یمن  ینانچ  نآ  یهاگآو  شناد  نآ  زا  ار  اه  هتـساوخ  نیا  زا  کی  چـیه  درادرب ؟ هدرپ  شنیرفآ  ياـه  هتفهن  ياـهزار  هرهچ  زا  اـی 
نخسنآ ص )  ) ربمایپ هک  نیا  زا  یهاگآ  رگم  تسین  يزیچ  نآ  دوخ  هزات  هدوب  اراد  ارنآ  یتسرد  هب  وا  اهنت  هک  میتفرگ  مه  رگا  و  تشاد ،

متفه دـلج  رد  امو  دـمآ  شدای  هب  ماگنه  نیا  دوب و  هدینـش  يو  زا  يزیچ  هراب  نیا  رد  رتشیپ  هک  مه  دـیاش  تسا و  هتفگ  شیوخ  هرابرد  ار 
دیدرگرب . اج  نامه  هب  سپ  ناوت . یمن  نآ  زا  شیب  هک  میدنار  نخس  هراب  نیارد  يا  هزادنا  هب  درم  نیا  ندوب  رتاناد  زا  وگتفگ  ماگنه 

یم داـهن " . تنمنم  رب  دوخ  یئاراد  ندیـشخب  اـه و  یهارمه  اـب  ناـمدرم  همه  زا  شیب  رکبوـبا  دـنا " : هدروآ  ربماـیپ  ناـبز  زا  هک  مه  نیا 
ره هداهن ؟ ص )  ) وا رب  ص )  ) يو نیئآ  هار  رد  شیوخ  یئاراد  ندیـشخب  رد  ربمایپ و  اب  یهارمه  رد  ار  تنم  مادـک  ، سک نیمادـک  میـسرپ :

نایز  شیوخ  هب  دنک  يدب  هک  نآو  هدرک  دوخ  دوس  هب  دنک  يا  هتسیاش  راک  سک 
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هار ندناوخ و  اب  هک  دوب  ادخ  هتخیگنارب  نیا  دیا  هدرک  دوخ  اب  زین  دینک  يدـب  رگا  دـیا و  هدرک  یئوکین  دوخ  اب  دـینک  يراکوکین  رگا  هدز 
یکین وهدید  نآ  رد  ار  دوخ  دناسر و  يرای  يو  هبو  دومن  یهارمه  وا  اب  یسک  رگا  هداهن و  تنم  ناشیا  رب  نایمدآ  همه  نتـساریپ  ندومن و 

یئامنهار اب  هک  تسا  ادخ  اریز  دیهنن  تنم  نم  رب  شیوخ  ندش  ناملسم  اب  وگب  دنا  هدش  ناملسم  هک  دنهن  یم  تنم  وت  رب  هتـساوخ  ار  دوخ 
تنم نیتسار  نیئآ  هب  ناگدنورگ  رب  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دهن ، یم  تنم  امـش  رب  دیـشاب - وگتـسار  رگا  دوخ - شیک  هب  ندیورگ  هب  امش 

هزیکاپ ار  ناشیا  دناوخب و  ناشیارب  تسا  هتـسیاب  وا  يوس  هب  ندومن  هار  يارب  هک  ار  یئاهزارف  ات  هتخیگنارب  يربمایپ  ناشیا  نایم  زا  هک  داهن 
دنشاب . راکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  هک  دنچ  ره  دزومآ ، ناشیا  هب  یگنازرف  ینامسآ و  همانو  دنادرگ 

تسود ناتساد  دهنب و  ربمایپ  رب  یتنم  اه  نآ  ندیـشخب  اب  هک  هتـشادن  يا  یئاراد  رکبوبا  تخاس  میهاوخ  هاگآ  ار  وت  هک  يا  هنوگ  هب  هزات  و 
زاسان هک  نآ  زا  هتـشذگ  میدرک  نشور  ار  نآ  ندوب  یگتخاس  میدروآ و  موس  دـلج  رد  هدـمآ  زارف  نیا  هلابند  رد  هک  مه  ار  ربمایپ  نتفرگ 

امـش ربمایپ  زا  مدرم  همه  زا  رترید  نم  تفگ : وا  هک  هدروآ  بعک  رـسپ  یبا  هار  زا  يرکـس  ظـفاح  هک  يرگید  یگتخاـس  شرازگ  اـب  تسا 
چیه یتـسار  هب  تـفگ : یم  دـینادرگ و  یم  ار  دوـخ  تـسد  ود  وا  مدـمآرد و  يو  رب  وا  تشذـگرد  زا  شیپ  بـش  جـنپ  مدـش  ادـج  (ص )

هک دیشاب  هاگآ  تسا  هفاحق  وبا  رسپ  رکبوبا  ما  هدوت  نایمزا  نم  تسود  یتسار  هب  هتفرگرب و  یتسود  دوخ  هدوت  نایم  زا  رگم  هدوبن  يربمایپ 
تفرگ  دوخ  تسود  ار  میهاربا  هک  تفرگ  دوخ  تسود  هنوگ  نامه  ارم  ادخ 
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تـسود هنوگ  ناـمه  ارم  دـنوادخ  یتسارهب  تسا : هدروآ  ربماـیپ  ناـبز  زا  هماـما  وبا  هار  زا  یناربط  هک  يرگید  یگتخاـسشرازگ  اـب  مه  و 
شرازگ اــب  مـه  لاــمعلازنک " 138:6 و  تـسا " . رکبوـبا  مـه  نـم  تـسود  هـتبلا  تـفرگ و  دوـخ  تـسود  ار  مـیهاربا  هـک  تفرگدوــخ 

مه نم  تسود  هتبلا  دراد و  یتسود  شا  هدوت  نایم  زا  ، يربماـیپ ره  هدروآ : ربماـیپ  ناـبز  زا  هریره  وبا  هار  زا  میعن  وبا  هک  يرگیدیگتخاـس 
 40:6 " لامعلا زنک  تسا "  رکبوب 

هتخاس و يرگید  هچنآ  زا  ناگدـنزاسزا  کی  ره  هک  ارچ  دـیآ  یم  رد  زاسان  يرگید  اـب  یکی  یگتخاـس ، ياـه  شرازگ  هک  تسا  نینچ  و 
یم ماجنا  هچ  نآ  زا  زین  دـنوادخ  دـنراد و  دوخ  هژیو  يا  یتسد  هداشگ  یئاناوت و  اه - غورد  نتفاب  رد  ناشمادـک - ره  تسا و  هاگآان  هتفاب 

تسین . هاگآان  دنهد 
رسپ هللادبع - وبا  هللادبع - رـسپ   ) لیعامـسا ندوب  اب  هک  ار  یبیـسآ  تسیرگن و  ار  شرازگ  نآ  هریجنز  نایجنایم  دیاب  اه  نیا  همه  زا  شیپ  و 

اریز : تشاد  مشچ  شیپ  تسهنآ  رد  وا ) داژن  مه  رگشرازگ و  کلامهداز و  رهاوخ  سیوا و  وبا 
هک دنـسانشیمن  یـسک  نانچ  ار  وا  دیامن و  يرگـشرازگ  وکین  دناوتن  هک  ناوتان ، يدرخ  اب  تسا و  وگتـسار  وا  دیوگ : یم  همثیخ  یبا  نبا 

دناوخرب . شا  هتشاگن  زا  زج  ای  درازگب  تسا  راک  نیا  هتسیاب  هچ  نآ 
دنناوتان . يرگشرازگ  راک  رد  شردپ  وا و  دیوگ : زین  حلاص  رسپ  هیواعم 

یب وگغورد و  وا : هک  هدروآ  نیعم  نب  ییحی  نابز  زا  دینج  رـسپ  میهاربا  و  دنا ، هدرک  یم  يدزد  شرازگ  شردپ  وا و  دـیوگ : نیعم  نبا  و 
تسا . هدوب  يوگ  مهرد  شزرا و 

رد یئاـسن  هتفگ : یئاـکلال  و  تسین . یمرگتـشپ  هتـسیاش  وا  نخـس  دـیوگ : یم  رگید  ياـج  و  تسا . ناوتاـن  راـک  نیا  رد  هـتفگ : یئاـسن  و 
راکشآ يو  يارب  یئاه  نیمز  وا  نوماریپ  رد  مه  دیاش  هدیماجنا و  وا  ياه  شرازگ  ندرک  اهر  هب  شراک  هک  هتفر  شیپ  نادنچ  وا  شهوکن 

همه  نخس  زا  اریز  هدشن  راکشآ  نارگید  يارب  هک  هدش 
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تسا . ناوتان  راک  نیا  رد  وا  هک  دیآ  یمرب  نانیا 
. هدومنن يوریپ  يو  زا  اه  نآ  هنیمز  رد  سک  چـیه  هک  هدرک  وگزاب  رواـب  زا  رود  یئاـه  شرازگ  شا  یئاد  ناـبز  زا  وا  دـیوگ : يدـع  نباو 

هگرج رد  ار  وا  یبـالود  و  تسا . هدرک  وگزاـب  شا  یئاد  ناـبز  زا  واهک  تـسا  رواـب  زا  رود  ياـه  شرازگ  ناـمه  زازین  نـیا  دـیوگ : ینیما 
زاسغورد سیوا ، وبا  رسپ  دیوگ : یم  مدینش  يزورم  هملس  رسپ  رصن  زا  دیوگ : یم  دنا و  ناوتان  يرگشرازگ  راک  رد  هک  هدرک  دای  یناسک 

درک . یم  وگزاب  ار  بهو  نباياه  شسرپ  کلام  نابز  زا  هک  تسا 
. دزرا یمن  لوپ  ود  هب  سیوا  یبا  نبا  هک  تسا  هدروآ  نیعم  رسپ  ییحی  نابز  زا  هتخادرپ  ناناوتان  نیمه  هرابرد  هک  يا  همان  رد  زین  یلیقع  و 

منیزگ . یمن  رب  ار  وا  تسرد ، ياه  شرازگ  يرگوگزاب  رد  هتفگ : ینطق  راد  و 
مراد . یمن  شوخ  ار  اه  نآ  يروآدای  هک  دنا  هتفگ  اهزیچ  وا  یکبس  رد  : دیوگ یم  هدرک و  دای  ار  وا  لخدملا "  رد "  زین  لیعامسا  و 

میدیزگ  يرود  وا  زا  اه  همان  نیئآ  زا  يوریپ  رد  دنا : هتفگ  یخرب  و 
هدوب . زاس  شرازگ  سیوا ، یبا  نبا  هک  درک  شرازگ  ارم  دمحم  رسپ  فیس  تفگ : يدزا  حتفلاوبا  دسیون : یم  یلحملا "  رد "  مزح  نبا  و 
رد ناشراک  هنیدم  مدرم  هاگره  تفگ : یم  مدینش  سیوا  وبا  رـسپ  لیعامـسا  زا  تفگ : وا  هک  تسا  هدروآ  بیبش  نب  هملـس  هار  زا  یئاسن  و 

متخادرپ . یم  يزاس  شرازگ  هب  يراتفرگ ) نیا  زا   ) ناشیا ندناهر )  ) يارب دیشک  یم  یگتسد  دنچ  هب  يزیچ  نوماریپ 
یم ملـسم "  حیحـص  رب "  شرگنــشور  هماـن  هچاـبید  رد  يووـن  هـک  تـسین  یئارــس  هواـی  یئوـگفازگ و  اـیآ  اـه  نـیا  هـمه  اـب  بوـخ ! و 
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ملـسم يراخب و  حیحـص  اه ، همان  نیرت  تسردیمارگ  نآرق  زا  سپ  هک  دنا  هدـش  ناتـسادمه  دازرمایب - ناشیادـخ  هک  ناروشناد - : دـسیون
؟ تسا
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نآ نیرت  بیسآ  مک  نیرتهب و  زا  یکی  نیا  هزات  و  دشاب - نیا  شیاه  شرازگنارگوگزاب  تشذگرس  نیا و  ششرازگ  هک  يا  هتـشاگن  ایآ 
هاگ نآ  دیآ و  یم  نوریب  ناشیا  ناهد  زا  هک  ینخس  تسا  كانمهس  دیآ : رامـش  هب  نآرق  زاسپ  اه  همان  نیرت  تسرد  دناوت  یم  تسا - اه 

یبایزرا ماـگنه  هب  ناـشاه  شراـگن  رگید  دـشاب  نینچ  دـنا  ناتـسادمه  نآ  یتسرد  رب  یگمه  هک  ناـشیا  ياـه  هتـشاگن  نیرت  تسرد  رگا 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ 

هفیلخ زا  ناگدنورگ  ياوشیپ  شیاتس 

راـک رد  تشذـگرد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نوـچ  تفگ : ع )  ) یلع هک  تسا  هدروآ  نسح  هار  زا  هوفـصلا " 97:1  هفـص  رد "  يزوج  نبا 
ام شیک  راک  رد  یئاوشیپ  يارب  ربمایپهک  ار  یسک  زین  ام  هدیزگرب و  يزامنشیپ  يارب  ار  رکبوبا  ص )  ) ربمایپ میدید  سپ  میتسیرگن  شیوخ 

میتخادنا . ولج  ار  رکبوبا  میدیدنسپ و  ناهج  نیا  رددوخ  یئاوشیپ  يارب  دوب  هداد  يدنسرخ  واهب 
هک دــنا  هدروآ  وا  ناـبز  زا  دــسیون : یم  هدروآ و  هرـضنلا " 150:1  ضاـیرلا  رد "  هتــسویپ  هریجنز  یب  زین  يربـط  بـحم  ار  ـالاب  شرازگ 

مدوب و رامیب  هن  نم  دید و  یم  مدوخ  ياج  رد  ارم  هک  نآ  ابدیزگرب  ار  رکبوبا  مدرم ، رب  يزامنـشیپ  يارب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  تفگیلع :
نامه هب  ناهج  ياهراک  رد  دوخ  یئاوشیپ  يارب  زین  ام  سپ  دنکفا  یم  شیپ  دزادنا  شیپ  ارم  هک  تساوخ  یم  رگا  و  وا ، سرتسد  زا  رود  هن 

دوب . هداد  يدنسرخ  واهب  دوخ  شیک  راک  رد  ام  یئاوشیپ  يارب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  میداد  يدنسرخ  سک 
بلاطوبا  رسپ  یلع  تفگ : هک  دنا  هدروآ  هدابع  رسپ  دعس  رسپ  سیق  نابز  زا  و 

هحفص 60 ] ] 

دیهد روتسدرکبوبا  هب  تفگ : یم  دنتـشاد  یمرب  زامنگناب  نوچ  دوب و  رامیب  بش  زور و  نیدنچ  ادخ  هتخیگنارب  هک  یتسار  تفگ : نم  هب 
نامه سپ  شیک . نوتس  تسا و  مالـسا  شفرد  زامن  هک  مدید  متـسیرگن و  تشذگرد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  دناوخب و  زامن  مدرم  رب 
تسد سپ  دیزگرب . نام  شیک  راک  رد  ام  یئاوشیپ  يارب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  میدیزگرب  ناهج  نیا  رد  دوخ  یئاوشیپ  يارب  ار  یـسک 

میداد . وا  هب  يربنامرف 
ینادان هاگترپ  هب  اونیب  هدوت  نالد  هداس  نتخادنا  رد  رادخاش و  ياه  غورد  نینچ  شرازگ  رد  ثیدح  نارادساپ  دنخاتسگ  هچ  دیوگ : ینیما 
ناشیا زا  کی  چیه  ربو  دنداتـسا  شیوخ  راک  رد  ناشیا  هکنیا  اب  اه . هتفاب  نیا  هدـننام  اب  تسا  هدوب  یتسار  هب  هچنآ  رب  ندیـشک  هدرپ  رد  و 

تسه . ریذپ  بیسآ  تسس و  ياه  هنیمز  يریگ و  هدرخ  ياج  رایسب  هچ  اه  هتخاس  نآ  يال  هب  رد ال  هک  تسین  هدیشوپ 
الاب ياه  شرازگ  ندوب  غورد  هک  دنبایب  یئاه  يرگنشور  ام - باتک  نیا  ياه  دلج  يال  هب  رد ال  دنناوت - یم  رایسب  هچ  نارگشهوژپ  يرآ 

ام رورـس  ياه  هتفگ  زا  نایامن  ياهزارف  تسردياه و  شرازگ  و  هدـش ، هتفریذـپ  ياـه  خـیرات  هب  یمرگتـشپ  اـب  مه  نآ  دزاـس  راکـشآ  ار 
خیرات ثیدح و  نارادساپ  نانخـس  نایم  يوس و  کی  زا  الاب  ياه  شرازگ  نایم  تسا  اه  یئادـج  رایـسبهچ  يرآ  ناگدـنورگ . ياورنامرف 

رد مهفملا "  رد "  یبـطرق  هک  نآ  دـننام  رگید - يوـس  زا  رکبوـب - هب  نداد  يربناـمرف  تـسد  زا  ع )  ) یلع یچیپرـس  نوـماریپ  رد  ناراـگن 
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یم دسیون : یم  تشادیجرا "  مدرم  دزن  رد  یلع  دوب  هدنز  همطاف  ات  دسر " : یم  هک  شرازگ  نیا  يرگنشور  هب  ملسم  حیحص  يرگنشور 
وا دوب و  ادـخ  هتخیگنارب  نت  هراپ  هک  همطاف  لد  يارب  مدرم  و  تشاد . یئوربآ  شزرا و  ناشیا  نایم  رد  ماگنه  نآ  ات  واهک  دـیوگب  دـهاوخ 
نآ زا  مدرم  دوب  هدادن  رکبوب  هب  يربنامرف  تسدزونه  وا  تشذگرد و  يو  نوچ  دـنداهن و  یم  جرا  ار  یلع  دـمآ  یم  رامـش  هب  يو  رـسمه 
. دناشکن یگدنکارپ  هب  ار  ناشهورگ  راک  دیآرد و  ناشیا  نایم  مدرم و  هگرج  رد  زین  وا  ات  دندش  نادرگ  ور  دنداهن  یم  يو  هب  هک  یجرا 

هحفص 61 ] ] 

دـش راکـشآ  ناگمه  رب  يا  هزادنا  هب  نیا  دنا و  هتـسب  غورد  یلیخ  ناگدنورگ ، ياورنامرف  ربمایپ و  نادناخ  رورـس  رب  نافاب ، شرازگ  يرآ 
نیا تسا و  ع)  ) ناگدنورگ ياورنامرف  دنتسب  غورد  وا  رب  همه  زا  شیب  هک  یسک  ناناملسم  هدوت  نایم  رد  دیوگ : یم  لیحارـش  نبرماع  هک 
يو رب  ادـخ  دورد  وا - نابز  اریز  دوزفا  رکبوب  يرترب  رد  زیمآ  هفازگ  ياه  شرازگ  هب  دـیاب  هک  دـنا  هتـسب  يورب  هچ  نآ  زا  یئاه  هنومن  مه 

تسا . كاپ  اه  نآ  نتفگ  زا  - داب
یم هاـگن  ارم  هک  یتسار  هب  و  رمع ، سپـس  تسا و  رکبوب  دـیآرد  تشهب  هب  هک  اـم  هدوت  زا  سک  نیتـسخن  دـنا : هدروآ  یلع  ناـبز  زا  - 32

مهد . سپ  تساوخزاب  هیواعم  اب  هارمه  ات  دنراد 
همانرذـگ شیارب  دـیوگ  ازـسان  ار  رمع  رکبوب و  هک  یـسک  یلع  يا  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  ناـبز  زا  هتـسسگيا  هریجنزاـب  - 33

دیایب . زین  رگید  يامن  تخادرپ و  اببشرازگ  نیا  دنا - تشهب  نادرم  ریپ  رورس  ناربمایپ  زا  سپ  ود  نآ  اریز  دنسیونن 
دنچ هب  راک  هاگ  نآ  رمع و  سپس  تسا و  رکبوب  نم  زاسپ  نیـشناج  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآیلع  نابز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اب  - 34

دشک . یم  یگتسد 
رکبوبا یئاوشیپ  زج  وا  دنادرگ و  اوشیپ  ار  وتات  مدرک  تساوخرد  ادـخ  زا  راب  هس  یلع  يا  : تفگ ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  هنوگ  نامه  هب  - 35

تفریذپن . ار 
رـس رب  رکبوب  وا  زا  سپ  هک  تفگ  نمهب  یناهنپ  هک  نآ  زا  سپ  رگم  تشذـگنرد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 36

نم . هاگ  نآ  نامثع و  سپس  رمع و  سپس  دیآ و  یم  راک 
دیدرگ نآ  رازگراک  نیموس  نامثع  نیمود و  رمع  دوشگ و  رکبوب  تسد  ود  اب  ار  ینیـشناج  نیا  دنوادخ  هکدـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 37

دیناسر . ماجنا  هب  ار  ینیشناج  نم  تسداب  و  ص )  ) دمحم يربمایپرهم  اب  سپس  و 

هحفص 62 ] ] 

رب رکبوب  وا  زا  سپ  هک  تسب  نامیپ  نم  اب  هک  نیازا  سپ  رگم  دشن  نوریب  ناهج  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 38
دنیآ . یمن  مهارف  نم  درگ  ناگمه  هک  دنچ  ره  نم ، هاگنآ  نامثع و  سپس  رمع و  سپس  دمآ و  دهاوخ  راکرس 

چوک نم  اب  هارمه  یـسک  هچ  مدیـسرپ  نم  دمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اب  - 39
تسا . وت  هدوت  نایم  زا  ووت  زا  سپ  ناسک  نیرترب  وا  دوب و  دهاوخ  وا  تسد  هب  وت  ناوریپ  راک  زین  وت  زاسپ  و  رکبوبا ، تفگ : وا  دنک ؟

دزن ناشیا  نیرت  یمارگ  و  نم ، دزن  رد  ناشیا  نیرتهب  منارای و  نیرتدـنمجرا  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هنوگ  نامه  هب  - 40
. تسا يزارد  رود و  شرازگ  تساور ... تسار  رکبوب  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  ناشیا  نیرترب  ادخ و 

رد وا  اریز  راک ، نیا  هب  تسا  مدرم  نیرتراوازـس  رکبوب  ادـخ ، هتخیگنارب  زا  سپ  هک  میتسیرگن  یم  نانچ  ام  دـنا : هدروآ  یلع  نابز  زا  - 41
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رد يا  هیاـپ  هچ  وا  هک  میناد  یم  اـم  تفر و  یم  رامـش  هب  نت  ود  نآ  زا  سک  نـیمود  دوـب و  ادـخ  هـتخیگنارب  هارمه  زین  هوـک  فاکـش  نآ 
دراد . يدنمجرا  یگرزب و 

رمع مریگب و  دوخ  رایتسد  ار  رکبوبا  ات  دومرفب  ارم  دنوادخ  یلع  يا  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اب  - 42
زج تسا ، هتفرگ  نآ ) زاغآ  ای   ) شیوخ همان  داینب  رد  ار  امـش  نامیپ  دنوادخ  هک  دینت  راهچ  امـش  روای ، ار  وت  یتشپ و  ار  نامثع  نزیار و  ار 

ناگدننب دیتسه و  نم  يربمایپ  نانیشناج  امش  دنریگن ، نمشدار  امـش  ناراکهبت  زج  دنرادن و  تسود  ار  امـش  نیتسار ، نیئآ  هب  ناگدنورگ 
دینکن . اهر  ار  رگیدکی  دیئامنن ، ینمشد  مه  اب  دیوشن ، ادج  مه  زا  مناوریپ . رب  نم  نخس  هناوتشپ  نم و  نامیپ 

تفگ هک ؟ وا  زا  سپ  دنتفگ  رکبوب . تفگ  تسیک ؟ ادخ  هتخیگنارب  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  ناگدـنورگ  ياورنامرف  يا  دـنتفگ : ار  یلع  - 43
نم . تفگ  هک ؟ وا  زا  سپ  دنتفگ  نامثع  متفگ  هک ؟ وا  زا  سپ  دنتفگ  رمع 

هحفص 63 ] ] 

نآ تسا و  ور  تسار  رکبوبا  ص )  ) ناشیا ربمایپ  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  هکدـینادب  تفگ  ناـیاپ  رد  درک  ینارنخـس  یلع  هک  راـب  کـی  - 44
رد ار  نآ  نم  هک  یتسار  هب  نم و  هاگ  نآ  -و  غورف ود  هدـنراد  نامثع - هاگ  نآ  و  رگیدـکی - زا  تساران  تسار و  هدـننک  ادـج  رمع - هاگ 

تسین  ارچ  نوچ و  ياج  نم  رب  ار  امش  سپ  مدنکفا  ناترس  تشپ  امش و  ندرگ 
يدرم وا  تفگ  هد . ام  هب  یئاه  یهاگآ  هفاحقوبا  رـسپرکبوب  هرابرد  دـنتفگ  دندیـسرپب و  (ص ) ادـخ هتخیگنارب  ناراـی  هراـبرد  یلع  زا  - 45

هک دوب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نیشناج  وا  دیمان ، ور ) تسار  قیدص -(  اروا  ص )  ) دمحم نابز  هب  و  ع )  ) لیئربج نابز  هب  دنوادخ  هک  تسا 
میداد . يدنسرخ  ناهج  نیا  ياهراک  رد  دوخ  رب  وا  یئاوشیپ  هب  مه  ام  دیدنسپ  دوخ  شیک  راک  رد  ام  یئاوشیپ  هب  ار  وا  يو  نوچ 

داتسرف . ورف  ور ) تسار  قیدص -(  نامسآ ، زا  ار  رکبوب  مان  رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  دروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  یلع  هک  دنا  هدروآ  - 46
یلع درازگ  زامن  ادـخ  هناخ  يوس  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دوب و  رکبوب  دـیورگ  مالـسا  هبهک  يدرم  نیتسخن  دـنا : هدروآ  یلع  نابز  زا  - 47

دوب . بلاطوبا  رسپ 
بلاـطوبا رـسپ  یلع  ربارب  رد  اـت  دز  راـنک  ار  مدرم  دروآ و  يور  يدرم  هک  تسا  هدروآشردـپ  ناـبز  زا  داـنز  وـبا  رـسپ  نمحرلادـبع  - 48

هک نآ  اـب  دـنتخادنا  شیپ  ار  رکبوبا  راـصنا ) رجاـهم و  زا   ) ربماـیپ ناراـیهک  دوب  يور  هچ  زا  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  يا  تفگ : داتـسیاب و 
زا مناـمگ  هـب  یـشاب  شیرق  هریت  زا  وـت  رگا  تـفگ  وا  رت - شیپ  تمالـسا  رتـشیب و  تا  هنیــشیپ  دوـب و  رت  ناـشخرد  وـت  ياـه  یگتــسجرب 

تسا  ادخ  هب  هدنهانپ  دیورگ  ام  نیئآ  هب  سک  ره  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ  يرآ  تفگ  یناگدنهانپ .

هحفص 64 ] ] 

رد متفاین : تسد  اه  نآ  رب  دوخ  دـندادن و  نم  هب  ار  اـهنآ  هک  تفرگ  یـشیپ  نم  رب  يرترب  راـهچ  رد  رکبوبا  وت  رب  ياو  مشک  یم  ار  وت  هتبلا 
فاکـش نآ  رد  ربمایپ  اب  یهارمه  ردو  هنیدـم ، هب  ندـیچوک  رد  وا  یماگـشیپ  یئاوشیپ - رد  وا  یماگ  شیپ  تسج -  یـشیپ  نمرب  یئاوشیپ 

رگم دهد  يرترب  رکبوب  رب  ارم  منیبن  ار  سک  چیه  هدمآ : نآ  نایاپ  رد  هک  تسا  زارد  رودیشرازگ و  مالـسا ... نتخاس  راکـشآ  رد  و  هوک ،
مناشچ . یم  يو  هب  دشاب  هنایزات  هک  ار  نانزغورد  يارب  هتسیاب  رفیک 

وا رکبوب و  تفگ  دـنک ؟ چوک  نم  اب  یـسک  هچ  دیـسرپ  ص )  ) وا دـش و  ص)  ) ربمایپ دزن  هب  ع )  ) لیئربج هک  دـنا  هدروآ  یلع  ناـبز  زا  - 49
تشذگ . زین  رگید  تخادرپ  اب  شرازگ  نیا  تساور - تسار 
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هتخیگنارب نیشناج  يا  تفگ : رکبوب  هب  یلع  سپ  دندش ، وا  هاگمارآ  رادیدب  یلع  رکبوب و  (ص ،) ربمایپ تشذگرد  زا  زور  زا 6  سپ  - 50
یلع هاگیاپ  تفگ  یم  وا  هرابرد  مدینـش  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  هک  متفا  یمن  شیپ  يدرم  رب  نم  تفگ  رکبوب  تفیب  شیپ  وت  ص )  ) ادـخ
امـش زا  کی  چیه  تفگ : یم  مدینـش  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  تفگ  یلع  سپ  نم  يادـخ  ربارب  رد  تسا  نم  هاگیاپ  نوچمه  نم  ربارب  رد 

یکیرات وا ) لد  هچیرد   ) وا رد  رب  رگم  دیناسرن  دادماب  هب  ار  بش  امش  زا  کی  چیه  و  رکوب - زجب  درمـش  غورد  ارم  نخـس  هکنیا  رگم  دوبن 
مه اب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  رکبوب  سپ  يرآ  تفگ  ؟ تفگ ار  نیا  ادخ  هتخیگنارب  هک  يدینـش  وت  تفگ  رکبوب  رکبوب . رد  رگم  تسا  يا 

دندمآ . نورد  هب 
وا زا  دیباتن و  سک  چیه  رب  دیشروخ  ناگتخیگنارب ، ناربمایپ و  زا  سپ  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتسسگ  يا  هریجنز  اب  - 51

دشاب . رکبوب  زا  رترب  هک  تفاتنرب  يور 
رگا تفگ  ینیزگ ؟ یمنرب  ار  دوـخ  نیـشناج  اـیآ  ادـخ  هـتخیگنارب  يامیتـفگ  میدـمآرد و  ص )  ) ادـخ هـتخیگناربرب  هـک  دـیوگ  یلع  - 52

ام نایم  رد  يا  یئوکین  دنوادخ  سپ  تخاس ، دهاوخ  امش  رازگراک  ار  امش  نیرتهب  دنادب  امش  نایم  رد  يا  یئوکین  دنوادخ ،

هحفص 65 ] ] 

دینادرگ . ام  رازگراک  ار  رکبوبا  تسناد و 
تسا . رکبوب  ام  نیرترب  تفگ : هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 53

ناماگـشیپ هک  دراد  یمرب  گناب  ياهدـنهد  زاوآ  زیخاتـسر  زور  رد  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآیلع  ناـبز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اـب  - 54
يا هنوـگ  هب  رکبوـب و  يارب  هژیو  هب  دـنوادخ  سپ  ار . ور  تسار  رکبوـبا  دـیوگ : یئوـگ ؟ یم  ار  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  دـنیاجک ؟ نیتـسخن 

دناشفا . یم  وترپ  دیامن و  یم  يور  مدرم  ياربیناگمه 
هب دهاوخ  دنوادخ  نوچهک  تسا  یگژیو  داتفه  دصیس و  رد  یئوکین  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابززا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اب  - 55
ادخ هتخیگنارب  يا  تفگ  رکبوب  سپ  تفگ ، دیآ . رد  تشهب  هب  نآ  يرای  هب  ات  دـهن  یم  وا  رد  ار  اه  نآ  زا  یکی  دـناسر  یئوکین  يا  هدـنب 

. هدمآ درگ  اه  نآ  همه  يرآ  تفگ  تسه ؟ نم  رد  اه  نآ  زا  يزیچایآ 
شنیرفآ زاغآ  زا  هک  ار  یناسک  همه  شاداپ  دـنوادخ  یتسار  هب  رکبوبا  يا  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هنوگ  ناـمه  هب  - 56

ندش هتخیگنارب  زاغآ  زا  هک  ار  یناسک  همه  شاداپ  دنوادخ  یتسار  هب  وداد  نم  هب  دندوب  هدیورگ  وا  هب  نم  ندش  هتخیگنارب  ماگنه  ات  مدآ 
دادوت . هب  دنورگب  نم  هب  زیخاتسر  ندش  اپرب  ات  نم 

تفگ يدز  دنخبل  ارچ  تفگ  یلع  دز  دنخبل  یلع  يور  ربرکبوب  سپ  دـندروخرب  رگیدـکی  اب  بلاطوبا  رـسپ  یلع  ور و  تسار  رکبوب  - 57
دیدنخب یلع  دسیون  همانرذگ  وا  يارب  بلاطوبا  رسپ  یلع  رگم  درذگن  طارص  لپ  رب  سک  چیه  تفگ : یم  مدینش  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا 
تـسود ار  رکبوبا  رگم  یـسیونن  همانرذگ  سکچیه  يارب  وت  تفگ : نم  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مهدن ؟ يدیون  ار  وت  ایآ  رکبوبا  تفگ  و 

درادب .
رکبوب زج  وا  متخادرپ و  وگتفگ  هب  مراگدرورپ  اب  وت  هرابرد  راب  هس  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اـب  - 58

تفریذپن . ار 
هک  تسبن  ام  اب  ینامیپ  (ص ) ادخ هتخیگنارب  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  - 59

هحفص 66 ] ] 
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تسا و ادـخ  يرای  زا  دـشاب  تسرد  رگا  سپ  میدـید  دوخ  شیپ  زا  ام  هک  دوب  يزیچ  میریگب و  دوخ ) همانرب   ) یئاورنامرف رد  ار  ناـمیپ  نآ 
نیشناج رمع  سپـس  دومن و  يرادیاپ  نیئآ - نتـشاد  اپرب  رد  دش و - وا  نیـشناجرکبوبا  سپـس  . تسا ام  دوخ  ندرگ  هب  دشاب  تسردان  رگا 

تفرگ . ياپ  ام  شیک  ات  دومن  یگداتسیا  نیئآ - نتشاد  اپرب  رد  دش و -
هتخیگنارب نیـشناج  يا  یتفگ  تسار  تفگ  مدوب  راک  نیا  رد  وت  زا  شیپ  نم  هک  یناد  یم  هتبلا  تفگ : بلاـطوبا  رـسپ  یلع  هب  رکبوب  - 60

داد  يربنامرف  تسد  وا  هب  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  سپ  ادخ 
: تفگ یم  درک و  گنرد  زور  هس  دنداد ، وا  هب  يربنامرف  تسدزین  وا  نارای  یلع و  دنداد و  يربنامرف  تسد  رکبوبا  هب  هک  نآ  زا  سپ  - 61

یمرب هک  دوب  ینامدرم  نیتسخن  نایم  رد  یلع  و  دـشاب ؟ دنـسرخان  نم  یئاورناـمرف  زا  هک  تسه  یـسک  اـیآ  مریگ . یم  هراـنک  نم  مدرم  يا 
ار وت  ص )  ) دنوادخ هتخیگنارب  یئامن  رانکرب  ار  دوخهک  میهاوخ  یمن  مینک و  یمن  رانک  رب  ار  وت  دـنگوس . ادـخ  هب  هن  تفگ  یم  تساخ و 

دنزب ؟ سپ  ار  وت  هک  تسیک  سپ  تخادنا ، شیپ 
میداد . یمن  وت  هب  يربنامرف  تسد  میتسناد  یمن  راوازس  ار  وت  ام  رگا  رگیدیشرازگ : هب  و 

نیرفآ درک و  شیاتـس  ار  يادـخ  تساخرب و  ینارنخـس  هب  وا  دـنداد  رکبوب  هب  يربنامرف  تسد  مدرم  نوچ  هلفغ  رـسپ  دـیوس  شرازگ  هب  و 
اپ ود  ره  رب  هدـش  نامیـشپ  نم  هبنداد  يربنامرف  تسد  زا  امـش  زا  مادـک  ره  هک  مرآ  یم  ناـتدای  هب  ار  ادـخ  مدرميا ، تفگ  سپـس  تفگ 

ربنم و هلپ  رب  ار  اپ  کی  دـش و  کیدزن  يو  هب  سپ  دوب  ریـشمش  وا  اب  تساخرب و  وا  يوس  هب  بلاطوبا  رـسپ  یلع  سپ  هک - تفگ  دتـسیاب -
 ) شرازگ  ) میراد یمن  او  يریگ  هرانک  هب  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : داهن و  اه  نش  رب  ار  رگید  ياپ 

رمع  تسا و  رکبوب  نم  زا  سپ  نم  هدوت  نیرتهب  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نابز  زا  هتسسگ  يا  هریجنزاب  - 62
دمآ رد  يو  رب  یلع  دندیناشوپ  ار  وا  رکبوب  گرم  زا  سپ  نوچ  هک  دنا  هدروآ  - 63

هحفص 67 ] ] 

دشاب . رت  تسود  نم  دزن  هدش ، هدیشوپ  هدرم  نیا  زا  هک  دباتشن  دنوادخ  رادید  هب  يا  همان  اب  سکچیه  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  و 
هتخیگنارب زا  سپ  ام  نیرترب  میتسنادام  هک  نآ  زا  سپ  رگم  تفرن  ناـهج  نیا  زا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک : دـنا  هدروآ  یلع  ناـبز  زا  - 64

تـسا رمع  رکبوـب ، زا  سپ  اـم  نیرترب  میتـسناد  هکنآ  زا  سپ  رگم  تفرن  ناـهج  نیا  زا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تسا و  رکبوـب  ص )  ) ادـخ
داب . دونشخ  ود  ره  زا  رادنپ ، زا  رترب  يادخ 

ناربمایپ و زج  هب  ناینیـسپ - ناینیـشیپ و  همه  نایم  زا  ود  نیا  یلع  يا  تفگ  ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یلع  ناب  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اـب  - 65
مدرکن وگزاب  ار  شرازگ  نیا  نم  تفگ : زین  وا  نکم . وگزاب  ناشیا  يارب  ار  شرازگ  نیا  یلع  يا  دـنا  یتشهبناریپ  رورـس  ناـگتخیگنارب -

ود . نآ  گرم  زا  سپ  رگم 
نیا  ) تسا رکبوـب  دـنرآ  رامـشهب  ار  شیاـهراک  هک  یـسک  نیتـسخن  زیخاتـسر  زور  رد  هک  دـنا  هدروآ  یلع  ناـبز  زا  هنوـگ  ناـمه  هب  - 66

دمآ ) دهاوخ  تسا - نیا  زا  رتزارد  هک  شرازگ -
ای تسا  يرگید  يور  رب  یکی  هک  یئاه  یکیرات  یتساران  يراکبیرف و  زا  یئاه  هدرپ  تسا و  يزوت  نیک  غورد و  زا  یئاه  یکیرات  اـه  نیا 

تـسد هک  تسا  هنادرخ  یب  ياه  تشذگرـس  زیمآ و  هفازگ  ياه  ناتـساد  هدرک و  یـسیونزاب  هک  تسا  نیتسخن  نامدرم  ياـه  هناـسفا  وگب 
ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورس  هب  هتفاب و  مهرد  دوخ  شیپ  زا  دوب  هدش  هدرپس  نآهب  ربمایپ  نانخس  اه و  همان  نیئآ  هک  يراکتسردان ، ياه 

هوای ینانخس  ناشیا  هک  ار  یتسار  میتخادرپ و  نخس  هب  اه  نآ  نوماریپ  رد  یگدرتسگ  اب  نامباتک  نیا  ياهدلجيال  هب  رد ال  ام  دنا و  هتـسب 
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دنیوگ . یم  دنسپان  و 

هحفص 68 ] ] 

دنارذگ هوک  فاکش  نآ  رد  هک  یبش  رکبوب و 

زا وا  و  بویا - رـسپ  سابع  رـسپ  دمحم - زا  وا  و  رفعج - رـسپ  دـمحم  رـسپ  هللادـبع - نابز  زا  ءاـیلوالا " 22:1  هیلح  رد "  یناهاپـس  میعنوب 
- هنومیم وبا  رـسپ  ءاطع  ذاعم - وبا  زا  وا  و  نامحرلادبع - رـسپ  لاله - زا  وا  هیواعم و  وبا  زا  وا  و  بدوم - بیبح  رـسپ  دـمحم  رـسپ  دـمحا -

راذگب ادخ  هتخیگنارب  يا  تفگرکبوب  دیسر  دنرب  هانپ  هوک  فاکش  نآ  هبدیاب  یم  هک  یبش  نوچ  تفگ  کلام  رسپ  سنا  هک  تسا  هدروآ 
تـسد ود  ره  اب  تفر و  نوردـب  رکبوب  سپ  يآرد  تفگ  وا  دـسر  نم  هب  وت  زا  شیپ  دـشاب  يزیچ  يرام  رگا  اـت  میآرد  وت  زا  شیپ  نم  اـت 

رب ار  شا  هماج  همه  ات  درک  یم  ورف  خاروس  رد  ار  نآ  دیرد و  یم  دروآ و  یم  ار  شا  هماج  دـید  یم  یخاروس  اج  ره  درک و  یم  وجتـسج 
سنا ، ) دـمآ نورد  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  داـهن و  اجنادـب  ار  دوخ  تشپ  سپ  دوب  هدـنام  خاروـس  کـی  زوـنه  تشاذـگ و  راـک  نیا  رس 

ص)  ) ربماـیپ سپ  تفگزاـب  يو  يارب  اردوخراـک  شرازگ  وا  وک ؟ تا  هماـج  رکبوبا  تفگ  وا  هب  ص )  ) ربماـیپ دـش  دادـماب  نوچ  تفگ ):
دناسر وا  هب  یناهن  رادنپ ، زا  رترب  يادخ  سپ  راذگب  نم  هاگیاپ  رد  نم و  اب  ار  رکبوب  زیخاتـسر  زور  رد  ایادـخ  راب  تفگ  تشادرب و  تسد 

تفریذپ . یتساوخ  یم  ار  هچ  نآ  دنوادخ  هک 
و ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نوچ  تفگ  يرـصب  نسح  هک  دـنداد  شرازگ  نم  هب  ناروشناد  زا  یخرب  دـسیون : یم  هریـسرد 98:2  ماشه  نبا  و 

دیلام تسد  ار  هوک  فاکش  نآ  ياج  همه  دمآرد و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  شیپ  ض )  ) رکبوب دندیسر  هوک  فاکش  نآ  هب  هنابـش  رکبوب 
درکيرادساپ . دوخ  ناج  اب  ار  ادخ  هتخیگنارب  هک  دوب  هنوگ  نیا  و  تسه ؟ نآ  رد  يرام  ای  هدنرد  ایآ  هک  دنیبب  ات 

تسا . هتسسگ  وس  ود  ره  زا  شرازگ  نیا  دیوگ  هدروآ و  دوخ 179:3  خیرات  رد  ریثک  نبا  ار  الاب  شرازگ 
ضایرلا  هک - تسا  هدمآ  درادن  هتسویپ  هریجنز  هک  يربط  بحم  شرازگ  رد  و 

هحفص 69 ] ] 

دیسر یگرزب  خاروس  هب  ات  درب  ورف  نآ  رد  ار  دوخ  تشگنا  دید  هک  یخاروس  ره  دش و  هوک  فاکـش  نآ  نورد  رکبوبا  هک  هرضنلا 65:1 -
ما . هدرک  هدامآ  وکین  وت  يارب  ار  اج  هک  يآ  نورد  هب  ادخ  هتخیگنارب  يا  تفگ  سپس  درب  ورف  نآ  رد  نار  ات  ار  دوخ  ياپ  هک 

-؟ تسیچ نیا  رکبوبا  تفگ : وا  هب  ص )  ) ادخهتخیگنارب دـش  دادـماب  نوچ  درب و  رـس  هب  رام  کی  مخز  زا  یناشیرپ  اب  ار  بش  نآرکبوبا  و 
رکبوـب يدرکن ؟ هاـگآ  ارمارچ  تفگ : وا  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تسا . راـم  مخز  ادـخ  هتخیگنارب  يا  تفگ  سپ  دوـب - هدرک  داـب  شنت 

زا دوب  نآ  رد  هک  يدرد  ات  دـنارذگ  رکبوب  نت  رب  ار  دوخ  تسد  ص )   ) ادـخ هتخیگنارب  سپ  منادرگ  تناشیرپ  هک  متـشادن  شوخ  تفگ :
دش . زابو  دوب  یهرگ  یتفگ  هک  تفر  نایم 

رپ ياه  خاروس  هوک ، فاکش  نآ  رد  دناسر  یم  هک  تسا  هدروآ  رمع  نابز  زا  درادن  هتـسویپ  هریجنز  هکيرگید  شرازگ  رد ص 68  زین  و 
اهرام داهن و  نآ  هناهد  رد  ار  دوخ  ياپ  سپ  درازایب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دـیآ  نوریب  يزیچ  نآ  زا  هک  دیـسرتب  رکبوب  دوب و  رام  زا 

اب ادخ  شابم  نیگهودنا  رکبوبا  تفگ : یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دیدرگ و  ریزارـس  شیاه  کشا  ات  دندرک  وا  ندیزگ  ندز و  هب  زاغآ  زین 
داتسرف . ورف  رکبوب  يارب  تسا  لد  یگدوسآ  نامه  هک  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ  تسا  ام 
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تفگ رکبوـب  دندیـسر  هوـک  فاکـش  هب  نوـچ  : تـسا نـیا  هتـسناد  تـسرد  رمع  ناـبز  زا  كردتـسملا "  رد "  مکاـح  هـک  مـه  یـشرازگ 
تفگسپـس تخادرپ  یـسراو  هب  دش و  نورد  هب  سپ  منک  یـسراو  هت  ات  رـس  زا  ار  اج  نآ  نم  ات  شاب  دوخ  ياج  رد  وت  ادخ  هتخیگناربيا 

نادـناخ زا  بش  نآ  شزراهک  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  تفگ  رمع  و  دـمآ . دورف  وا  سپ  يآ . دورف  ادـخ  هتخیگنارب  يا 
دوب . تسرد  تشادنیگتخیسگ  شا  هریجنز  شرازگ ، نیا  رگا  دیوگ : مکاح  تسا و  رتشیب  رمع 

شا  هریجنز  یگتخیسگ  هب  یهاوگ  اب  ریثک  نبا  هک  تسه  مه  يرگید  شرازگ 

هحفص 70 ] ] 

مبایب و تسه  ار  هچ  نآ  ات  مرب  نورد  هب  ار  دوخ  تسد  نم  ات  شاب  یتسه  هک  هنوگ  نامه  تفگ : رکبوب  نآ : داینب  رب  هدومن و  هرسان  ار  نآ 
هوک فاکـش  نآ  رد  هک  هدیـسر  نانچ  نم  هب  تفگ : عفان  دسر  وت  زا  شیپ  نم  هب  دـشاب  نآ  رد  يروناج  رگا  ات  مهد  یهاگآ  نآ ، زا  ار  وت 

ار ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دـیآ و  نوریبنآ  زا  يزیچ  يروناج  هک  نآ  میب  زا  داـهن  هنـال  نآ  ناـهد  رد  ار  دوخ  ياـپ  رکبوب  هک  دوب  يا  هنـال 
دناسرب  يدنزگ 

داهن نآ  هناهد  رب  ار  دوخ  ياپ  هک  دنام  هنال  کی  اهنت  تفرگ و  ار  اه  هنال  نآ  همه  دش  هوک  فاکش  نوردب  نوچ  شرازگ : کی  داینب  رب  و 
تخادرپ هنوگ  نیا  دـسیون  یم  هک  ریثک 180:3  نبا  خیرات  هب  دیرگنب  دـیدرگ - ناور  شیاه  کشا  ات  وا  ندـیزگ  هب  دـندرک  زاغآاهرام  و 

تسا . هدیهوکن  تفگش و  نخس ،
هتخیگنارب هرهچ  رب  ض )  ) رکبوب ياه  کشا  سپ  تفخب  وداهن  ض )  ) رکبوب نماد  رد  رس  ص )  ) وا دیازفا : یم  اه  نیا  رب  هریـس  رد  یبلح  و 

هک ار  اجنآ  ادـخ  هتخیگنارب  سپ  مدـش  هدـیزگ  داب ! وت  یخرب  مردام  ردـپ و  تفگ  دوش . یم  هچ  ار  وت  رکبوبا  تفگ : تخیر ، ص )  ) ادـخ
دشرود . يو  زا  دنزگ  ات  دیلام  ناهد  بآ  دوب  هدش  هدیزگ 

زا تفگ : هدـشهچ  دیـسرپ  دـید  یگدرک  داـب  هناـشن  رکبوـبا  نت  رب  وا  هک  تـسا  هدـمآ  ینوزفا  نـیا  شرازگ ، کـی  رد  دـسیون : یم  مـه  و 
داب درد و  زا  یناشن  ات  دیـشک  تسد  نآ  رب  ربمایپ  سپ  منکترادیب  متـشادن  شوخ  تفگ  يدرکن  هاگآ  ارمارچ  تفگ  تسا  رام  یگدیزگ 

دنامن  یگدرک 
یم هک  تسا  يور  نیمه  زا  دنریگ  یم  شیوخ  رـس  رب  نیمـشپ  یـششوپ  هک  یناریا  نایعیـش )  ) نایـضفار دنا  هتفگ  یخرب  دسیون : یم  زاب  و 

تسا . هدوب  هنوگ  نیا  هب  رام  نآ  هک  دنرادنپ  یم  اریز  دیزگ  هوک  فاکش  رد  ار  رکبوب  هک  دنرادب  گرزب  ار  رام  نآ  دای  دنهاوخ 
هتشاگن  رانک  رد  هک  نالحد  ینیز  زا  هیوبنلا  هریسلا  یبلح 39:2 و 40 ، هریس 

هحفص 71 ] ] 

هدش 342:1 پاچ  یبلح 
زا هک  شرازگ  نایجنایم  نتخانـشاب  یکی  دـنرگنب  اـه  شرازگ  نیا  رد  زادـنامشچ  نیدـنچ  زا  هک  دـسر  یم  ار  نارگـشهوژپ  دـیوگ : ینیما 

هرامه ناشناگدـنیآ  ياه  هتـشون  رد  هچو  نهک  یلیخ  ياه  هتـشاگن  رد  هچ  هدوبن و  هتـسویپ  نآ  یـشرازگ  هریجنز  هدـش  هتخاس  هک  يزور 
و ماشه - نبا  شرازگ  دننام  يوس  ود  ره  زا  ای  میعنوب  مکاح و  هریجنز  دننام  يوس  کی  زا  هتـسسگ  ای  هدـش - وگزاب  هتـسسگ  يا  هریجنزاب 
هدـیدن و یـسک  رکبوـب - و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نت - ود  زا  شیب  ار  ناتـساد  نیا  ياهدـمآ  شیپ  هچ  رگ  هـک  تـسازیگنا  تفگـش  یلیخ 
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هدـشن وگزاب  ود  نآ  زا  یکی  نابز  زا  اه  شرازگ  زا  کیچیه  همه  نیا  اب  دوش  وگزاب  ناشیا  نابز  زا  دـیاب  اهنت  راب  نیتسخن  زین  نآ  شرازگ 
- یئاه شرازگ  نینچدننام  رد  مه  نآ  ینارگشرازگ - نینچ  زا  ندرب  مان  هک  نیا  اب  مینیب  یمن  ناشیا  زا  يدای  اه  هریجنز  زا  کی  چیه  رد  و 

نابز رب  یپایپ  دنوش و  وگزاب  اهشرازگ  نآ  هشیمه  يارب  ات  دـنوش  يروآدایدیابرایـسب  ياه  هدـنوش  هب  تسین و  ات  ود  یکی  شیاه  هزیگنا 
. رکبوب يراک  تفگش  يراوگرزب و  رب  يا  هناشن  نآ ، زا  هتشذگ  تسا و  يربمایپ  ياه  شفرد  اه و  هناشن  نآ ، رد  هک  اریز  دنرذگب  اه 

دیوگ یم  سنوی  نبا  هک  دراد  ياج  نآ  رد  رفعج  رـسپ  دمحم  رـسپ  هللا  دبع  اریز  دـیاشن  ار  یمرگتـشپ  میعنوب ، هریجنز  اه ، نیا  زا  هتـشذگ 
هزاوآ دـنلب  ياه  هتـشون  تسد  رب  تخاسب و  هدـش  هتخانـش  ياه  هتـشاگن  هنیمز  ربیئاه  شرازگ  دیـشک و  یگتفـشآ  هب  ماجنارـس  يو  راـک 

دندنازوس . شدوخ  يور  رد  ار  اه  هتشاگن  دش و  اوسر  ات  دوزفیباهزیچ 
دوب شرازگ  تسیود  نآ  رد  ودروآ  درگ  ار  یعفاش  زا  ننـس "  باتک "  وتسا  وگغورد  يو  هک  تسا  هدروآ  ینطق  راد  نابز  زا  مکاـح  و 

دوب . هدرکن  وگزاب  ار  اهنآ  یعفاش  هک 
تخاسب  ثیدح  دص  زا  شیبثراح  رسپ  ورمع  سیون  تسد  رد  دیوگ : یم  ینطقراد  و 

هحفص 72 ] ] 

تسه یـشرازگ  زا  سپ  یـشرازگ  رد  ار  یقرب  نبا  رفعج  وبا  تفگ  یم  تخادرپ  یم  يرگـشرازگ  هب  يو  نوچ  دیوگ : قیزر  رـسپ  یلع  و 
راک رد  هچ  نانچ  دنک و  یم  یفاب  شرازگ  وا  هک  دنتفگ  مدرمسپ  هک . هک و  هتفگ  زا  يرآ  تفگ : یم  .و  متشون یسک  هتفگ  زا  ار  نیا  هک :

دومن . یم  هنوگرگد  ار  ناداتسا  ياه  همان  مه  و  تفگ : ددنب  یم  یقرب  نبا  هب  ار  اه  نآ  هدش  هتخومآ  یئوگ  غورد 
يو نابز  زا  هدش - هداز  لاس 336  رد  هک  میعنوب - شرازگ  سپ  هدرم  لاسرد 315  دمحم  رـسپ  هللا  دبع  نازیملا "  ناسل  هتفگ "  هب  هزات  و 

تسا . ماجنارس  یب  ینخس 
هدمآ نازیملا 216:5  ناسل  رد  هچ  نانچ  هکتسا - مرخا  نبا  هبرادربمان  ظفاح  بویا ، رـسپ  سابع  رـسپ  دمحم  شرازگ ، نایجنایم  زا  رگید 

راگزور رد  ار  نآ  ایآ  هک  میناد  یمن  نوچ  زاب  میریگن  شا  يزغم  هتفـشآ  راـچد  شگرم  زا  شیپلاـس  کـی  يو  دـیوگ  یم  میعن  وبا  دوخ 
زا دـنوش  راچد  يزغم  هتفـشآ  هبشنارگ  وگزاب  هک  یئاه  شرازگ  همه  دـننام  يور  نیا  زا  نآ ؟ زا  شیپ  ای  هدرک  وگزاب  شا  يزغم  هتفـشآ 
هک دـشاب - یـسخرس  مناـمگ  هک  هدرک - وگزاـب  بدوم  بیبـح  رـسپ  دـمحم  رـسپ  دـمحا  ناـبز  زا  ار  شرازگ  وا  هزاـت  و  دـتفا . یم  شزرا 

- هاـگرد نیا  زا  یمرگتـشپ و - هتـسیاشیگمه  نآ  شرازگ  ناـیجنایم  دـیوگ  هدروآيو و  هار  زا  یـشرازگ  دوخ 140:5  خـیرات  ردبیطخ 
بیذهتلا بیذـهت  رد  هچ  نانچ  هک  هدرک  وگزاب  مزاخ  رـسپ  دـمحم  هیواعم  وبا  نابز  زا  ار  شرازگ  زین  وا  و  بدوم . رگم  دـنا  هدـش  هتخانش 

زین وا  و  هتشاد . یم  هدیشوپ  ار  اه  شرازگ  یتساک  هتفر و  یم  رامش  هب  هفوک  رد  شیک  نیا  ناوریپ  رـس  هدوب و  هئجرم  نیئآ  رب  هدمآ   139:9
یئاه شرازگ  هک  نآ  زا  سپ  و  تسا ، دنـسپان  يو  شرازگ  دیوگ : یلیقع  هک  هدرک  شرازگ  نمحرلا  دبع  رـسپ  لاله  نابز  زا  ار  شرازگ 

رب یتسـس  هناشن  هتفگ : یبهذ  هدـشن و  يوریپ  اـه  نآ  زا  درادـن و  يا  هیاـپ  هک  تسا  دنـسپان  اـه  نیا  همه  دـیوگ : دـنک  یم  داـی  وا  زا  دـنچ 
شیاه  شرازگ 

هحفص 73 ] ] 

ره هک  هدرک  وگزاب  هنومیم  وبا  رـسپ  ءاطع  ناـبز  زا  ار  شرازگ  زین  لـاله  نازیملا 202:6 " و  ناسل  درک "  شیاهردـیاب  سپ  تسا  ادـیوه 
بیذـهت هـب  دـیدرگرب  تـفرگ  ناوـتن  هناوتــشپ  ار  وا  شرازگ  هتــشاد و  نایردــق  نـیئآ  هدوـب  یمرگتــشپ  هتــسیاش  يدرمکیندوـخ  دــنچ 
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 215:7 بیذهتلا
شیپ شخب "  رد  يربـکلا "  صیاـصخلا  رد "  زین  یطویـس  هدوـبن  تسرد  شرازگ ، نیا  ياـه  هـنیمز  اـه و  هریجنز  زا  کـی  چـیه  نوـچ  و 

رد هک  مه  ار  یتسس  ياه  شرازگ  وا  هک  نآ  اب   ) هدادن اه  نآ  زایناشن  هداد "  يور  ربمایپ  ندیچوک  ماگنه  هب  هک  يروآ  تفگش  ياهدمآ 
اه شرازگ  نآ  ندروآ  رگید ، هک  تسا  هتـسناد  یم  اـیوگ  و  هدروآ ) اـه  نآندوب  تسـس  يروآداـی  اـب  هتـشاد  اهدـمآ  شیپ  نیا  نوـماریپ 
رد هک  یناـسک  هنوـگ  نیمه  هب  درآ . یم  ریز  هب  دراد  هـک  یئـالاو  هاـگیاج  زا  اـه  مـشچ  رد  ار  وا  هتـشاگن  دزیر و  یم  ار  هدـنراگن  يوربآ 

چیه دـنا  هـتخادرپ  اـه  شرازگ  يروآدرگ  هـب  ناربماـیپ  نـیرت  گرزب  ینتـسناوتن  ياـهراک  يربماـیپ و  ياـه  شفرد  اـه و  هناـشن  نوـماریپ 
دنا . هدرواین  ار  هدش  دای  ياه  شرازگ  ناشمادک 

شیپ رکبوب  هک  مینیب  یم  ار  نیا  اهنت  تسايرواد  داینب  ریز  هدـمآ و  مهارف  نیتسخن  ياه  هدـس  رد  هک  نهک  ياه  هتـشاگن  رد  هک : نیا  مود 
و تسه ؟ نآ  رد  يرام  ای  هدنرد  ایآ  هک  دنیبب  مینیب - یم  ماشه  نبا  هریس  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ات - دشهوک  فاکـش  نورد  هب  ص )  ) ربمایپ زا 
زا درمـش  یم  تسرد  مه  ار  نیا  زا  شیب  يزیچ  رگا  درامـش و  یمن  تسرد  هزادـنا  زا  شیب  ار  ناتـساد  نیا  يدینـش - هچنانچ  زین - مکاـح 

دومن . یمن  يراددوخ  دوب  هتسسگ  يا  هریجنز  اب  دنچ  ره  نآ  يرگ  وگزاب 
اب هک  يودوس  هب  ار  ادخ  ص )  ) ربمایپ ندناوخ  نآ ، رب  ار  دوخ  تشپ  رکبوب  نداهن  هنال ، کی  ندنام  هماج ، ناتساد  مراهچ  هدس  ردهاگ  نآ 

تسا . هدش  هدوزفا  تشاد  رانکرب  يرادنپ  ناگدنزگ  نآشین  زا  ار  ص )  ) وا شا  هماج 
يروآدرگ یگتخاـس و  ياـه  شرازگ  يرگ  وگزاـب  رد  هک  درم  نیا  هدـش و  زاـس  يا  هزاـت  ياـهاون  دوـب  يربـطبحم  هـک  يا  هدـس  رد  و 

يدنمرنه  نآ ، ياه  هدنکارپ 

هحفص 74 ] ] 

رایـسب اه  نآ  یئاسر  یهاتوک و  همه  اب  واياهزارف  هک  نآ  زج  يدینـش  هک  تسا  هدروآ  هنوگ  نآ  هب  یـشرازگ  هدوب  هتـشکراک  هدیزرو و 
تسین . راگزاس  رگید  هشوگاب  مه  نآ  هشوگ  کی  هک  تسا  هتفشآ 

هک یئاه  کشا  اب  ار  یمارگ  هتخیگنارب  هرهچ  هداهن و  رکبوب  نماد  رد  ار  شرس  هدیناباوخ و  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هدمآ و  یبلح  سپس 
دوخ هدنزگ  نابز  ات  هدناشنن  ورف  ار  وا  شتآ  هدرکن و  کنخ  ار  یبلح  لد  اه  نیا  همه  هزات  هدرک و  باریـس  هتخیر  یم  درد  يور  زا  رکبوب 

ار نآ  ندوب  يا  یعیش  چیه  زگره  هک  هدیناشوپ  يايرادنپ  رام  نآ  ناس  هب  نیمشپ  یششوپ  اب  ار  ناشیا  رس  هدینادرگ و  نایعیـش  يوسهب  ار 
هتفریذپن .

یمن ناکت  تسا و  هتـسشن  وا  دـید  دـمآنورد و  هب  ص )  ) ربمایپ درک و  ورف  هنـال  نآ  رد  شنار  اـت  ار  دوخ  ياـپ  رکبوب  هکهاـگ  نآ  هزاـت  و 
يراک و تفگش  هچ  نیا  هک  دیسرپن  شهارمه  رای  زا  ربمایپ  ارچ  داهن ، وا  نماد  رد  ار  شیوخ  یمارگ  رس  دباوخب و  تساوخ  دوخ  دروخ و 

راـی زا  ار  اـه  نیا  همه  تسناوـت  یم  وا  دـید  یم  ار  يو  کـیدزن  زا  هک  نیا  اـب  اـیآ  و  يزیخ ؟ یمنرب  نآ  زا  هک  تسا  ینتـسشن  روجاـن  هـچ 
دراد ؟ ناهنپ  شهارمه 

چیه یب  مه  نآ  درم - ياـپ  هک  تسا  يروآ  ساره  زادـنا  مشچ  هچ  و  هتـشاد ؟ يا  یکباـچ  یئابیکـش و  هچ  و  هدوـب ؟ يا  هدـیزگ  راـم  هـچ 
رامهن دـننزب ، شین  دـنزگب و  ار  وا  اجنآ  اج و  نیا  زا  نوگانوگ  ياهرام  وا ، نماد  رد  گرزب  ربمایپ  رـس  دـشاب و  هنال  رد  نار  اـت  یـششوپ -

هلان هن  دنوش  رود  وا  زا  دنبایب و  یئاج  ناگدنزگ  نآ  دهدبشتـشپ و  هب  ای  اپ  هب  یناکت  هک  دچیپب  دوخهب  اه  هدیزگ  رام  همه  دـننام  هدـیزگ 
باوخ شلد  دور و  یم  باوخ  شا  هدید  هک  ربمایپ  هک  ددرگ  ریزارس  نانچ  شیاه  کشا  دوش ، هدینش  وا  زا  یناغف  هآ و  هن  دهد و  رـس  يا 

دوخ هارمه  رای  دوش و  رادیب  دور  یمن 
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دناهرب . اهرام  شین  زا  هدیزگرب  شیوخ  اب  یهارمه  يارب  هک  ار 
رد یپ  دنچ ، یمد  رد  دشخب و  یئاهر  اهرـسدرد  نآ  همه  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  يدـنمدرخ  یگنازرف و  يرگداد و  يور  زا  ایآ 

هدیشوپ ناشیا  مشچ  زا  ار  وا  درذگ  یم  شیرق  ناتسرپ  تب  ربارب  زاهک  یماگنه  دیامنب و  وا  زا  يرادساپ  رد  ار  دوخ  یئاناوت  ياه  هناشن  یپ 
رب یندشن  مار  رتوبک  ود  زین  سپـس  دشاب - ناهنپناشیا  زا  نآ  هانپ  رد  وا  ات  دـنایورب - یتخرد  هوک  فاکـش  نآ  رد  رب  وا  يور  رد  درادـب و 
یم ایآ  اه  نیا  همه  اب  دنتبرات  هوک  فاکـش  نآ  رد  رب  گنت  راک  تسا - رادنپ  زا  رترب  شراک  هک  وا - نامرف  اب  دـهنب و  هوک  فاکـش  هناهد 

فاکـش نآرد  نداتفا  شیپ  اب  هدرک و - یناشفناج  ص )  ) ربمایپ یتسود  رد  هتفرگرب و  ار  يو  شدوخ  روتـسد  هب  هک  ار  وا  هارمه  راـی  دوش 
نآ رد  هن  دراد و  هاگن  ار  وا  اهرام  شین  ربارب  رد  هن  دراذـگاو ؟ ار  واهک  دوش  یم  ایآ  هدـش ، وا  رپس  هدـنکفا و  هاـگترپ  رد  ار  شیوخ  هوک -
یم ار  يو  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  يوس  کی  زا  دـیامن ؟ ینابرهم  يو  رب  دـنک  یم  بابک  ار  اهرگج  دزوس و  یم  ار  اـه  لد  همه  هک  یلاـح 

تسا . ریزارس  شیاه  کشاو  دیرگ  یم  هراچیب  نآ  زین  يوس  کی  زا  وتسا  ام  اب  ادخ  یتسار  هب  هک  روخم  هودنا  دیوگ : یم  درگن و 
هک هنوگ  نامه  هب  هدرب  هوک  فاکـش  نآ  نورد  هب  ار  وا  هداد و  شربمایپ  هب  ار  ندـیچوک  روتـسد  هک  يدـنوادخ  تسناد  یمن  رکبوب  ایآ  و 
اب زین  ناس  نامه  هب  دومن  هاتوک  وا  هب  ندیـسر  زا  ار  نادان  هورگ  نآ  ياـه  لاـگنچ  تشادزاـب و  وا  ندـید  زا  ار  اـپ  ود  ناگدـنرد  نامـشچ 

دراد ؟ یم  رود  هب  اهرام  شین  زا  ار  وا  - دشاب رکبوب  یناشفناج  هب  زاین  هک  نآیب  و  شیوخ - یئاناوت 
تـسدکی اب  یـسیع  نوچمه  ای  دوش  هاگآ  وا  دردزا  رگا  داد  یم  وا  هار  ردار  شناج  تشاد  دوخ  هک  شهارمه  راـی  تشادـن  رواـب  اـیآ  و 

وا هراب  رد  هک  یئاه  شرازگ  همه  نیا  سپ  دشخب ؟ یم  یئاهر  ار  وا  يو  زا  نتساوخ  يادخ و  ندناوخ  اب  ای  ندیشک 

هحفص 76 ] ] 

هتشاد ؟ یئانعم  هچ  دنا  هداد 
یـشزرا یب  يزیچان و  نیا  هب  یئاه  شرازگ  اه ، یناوخ  رترب  رد  یئوگ  هفازگ  يارب  هک  دنک  یم  رک  روک و  اج  نآ  ات  ار  نانیا  یتسد ، يرآ 

دننیرفایب .

دیامن یمن  رکبوب  دننام  ار  دوخ  نمیرها 

زا هک   ) طیطق ینابیـش  نیـسح  رـسپ  دمحم  حـتفلاوبا  نابز  زا  مه  نآ  تسا  هدروآ  دوخ 334:8  خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  ار  الاب  شرازگ 
نابز : زا  زین  وا  و  دنک ) یمن  دای  دناسرب  يو  نخس  هب  ار  شا  یمرگتشپ  هک  يا  هنوگ  هب  ار  وا  هدروآ و  دوخ  خیرات  رد  ار  وا  تشذگرس 

الاب شرازگ  نیمه  هک  هدوتسان - یشرازگ  يزوج  نبا  هتفگ  هب  تسا و  سانشان  نازیم 1 : ردیبهذ  هتفگ  هب  هک   ) ریرض رماع  رسپ  فلخ  - 2
نابز : زا  زینوا  و  هدرک ) وگزاب  دشاب -

رایسب هدوتسان  نانخس  وا  ياه  شرازگ  رد  دوخ 258:1  خیرات  رد  بیطخ  هتفگ  هب  هک   ) یعفاش نارهم  رسپ  قاحسا  رـسپ  دمحم  رکب  وبا  - 3
يو نابز  زا  هتسسگ  يا  هریجنز  اب  يو  تشذگرـس  رد  بیطخ  هک  سب  نیمه  شراک  دنچ  نوچ و  هب  ندرب  یپ  وا و  نتخانـش  يارب  تسا و 
سپ تسا "  هدشهدرمـش  راکتـسرد  راکتـسرد و  هک  دیرآ  يور  وا  هب  دـیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  نوچ  تفگ " : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ 

نابز : زا  وا  هزات  و  درادن ) درگرب  رب و  شا  یفاب  شرازگ  یئوگغورد و  دشابنیا  ششرازگ  هک  يرگشرازگ 
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وگزاب هچ  نآ  رد  وا  نخس  هک  دنا  هتفگ  دسیون  یم  هدرک و  دای  ار  وا  مجعملا 228:3  رد  توقای  هک  يوحن  حصان  رسپ  دیبع  رسپ  دمحا  - 4
یئاه  شرازگ  یناسقرق  یعمصا و  نابز  زا  يو  يدع : نبا  ظفاح  هتفگ  هب  تسا و  تسس  دنک  یم 

هحفص 77 ] ] 

هدرک . یم  وگزاب  هدوتسان 
تسا  هدشن  يوریپ  وا  زا  يو  ياه  شرازگ  رتشیب  رد  هتفگ : دمحا  وبا  ظفاح  و 

وگزاب زا  ام  ناداتـسا  هتفگ : هللا  دبع  وبا  مکاح  دیازفا  یم  هدروآ و  ار  دمحا  وباو  يدـع  نبا  نخـس  بیذهتلا 60:1  بیذـهت  رد  رجح  نبا  و 
تسین . هناوتشپ  وا  نخس  هتفگ : یبهذ  هدومن و  يراگزاسان  اسب  هچ  هتفگ : نابح  نبا  دنا و  هدومن  يراددوخ  وا  نابز  زا  يرگ 

یمرگتشپ هتسیاش  ینادرم  نابز  زا  هتشاد و  هدوتـسان  یئاه  شرازگ  يو  هک  هتفگ  یـسیع  نبا  دسیون : یم  هاعولا 144:5  هیغب  رد  یطویس  و 
نمیرها هتبلا  هک  هدـید  ارم  یتـسار  هب  دـید  باوخ  رد  ارم  هک  ره  تفگ  یم  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  مدینـش  تفگ  هفیذـح  هک  تسا  هدروآ 

وا دننام  ار  دوخ  دناوتن  نمیرها  هتبلا  اریز  هدید  ار  وا  یتسار  هب  دید  باوخ  رد  ار  ور  تسار  رکبوب  هک  ره  دیامنب و  نمدننام  ار  دوخ  دناوتن 
دیامنب 

اه نآ  رد  ناشیا  زاـبنا  ار  یناـمدرم  هک  نآ  رگم  دنتـشاذگن  ناـیمدآ - ناگدـیزگرب  ناربماـیپ - يارب  يا  یگژیو  چـیه  ناـنیا  دـیوگ : ینیما 
. دـندوبن ناشیادـننامه  رترب  ياـه  يوـخ  رد  هناراوـگرزب و  یناور  ياـه  هیامرـس  یکاـپ و  رد  ناـهانگ و  همه  زا  يرود  رد  هک  دـندینادرگ 
دنا و هدروآ  دیامنن "  نم  دننام  ار  دوخ  نمیرها  اریز  هدید  ارم  یتسار  هب  دید  باوخ  رد  ارم  هک  ره  ار "  ربمایپ  نخس  نیا  ملـسم  يراخب و 

هدـمآ يوانم  حرـش  رد  هچ  نانچ  دـنا و  هدرک  شرازگ  ار  نآ  درادـن  ندز  نخان  ياج  هک  تسرد  یئاه  هریجنز  اـب  اـه  شرازگ  نارادـساپ 
دنا هتسناد  تسا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رد  اهنت  هک  یئاه  یگژیو  اه و  يرترب  زا  ار  نآ  زین  رنه  نیا  نایاوشیپ  وهدرمش  رتاوتم  ار  نآ  یطویس 
يو ياــه  یگژیو  زا  ار  نآ  يربکلاصیاـصخلا 258:2  رد  زین  یطویـس  دـنا و  هتفگ  نخـس  یگدرتـسگ  هب  نآ  ياـهزار  يرگنـشور  رد  و 

 " هدید اروا  یتسار  هب  دید  باوخ  رد  ص )  ) ار وا  سک  ره  هک  تسا  نآ  وا  ياه  یگژیو  زا  " و  یناشن ریز  تسا  هتشاگن  یـشخب  هدرمش و 
هدس رد  بیطخ  هک  یگتخاس  شرازگ  نآ  زا  متفاین  ناشناینیسپ - زا  هچ  رود و  ناینیشیپ  زا  هچ  ار - شرازگ  نیا  نارگنشور  زا  کی  چیه  و 

هک  دشاب  هداد  یناشن  تسا  هدروآ  مجنپ 

هحفص 78 ] ] 

دنک و وگزاب  ار  نآ  هتـشاد  یم  شوخ  بیطخ  هک  نیا  زج  دنتفایرد  ار  نآ  ندوب  غورد  یگتخاس و  هدینادرگ و  يور  نآ  زا  یگمه  یئوگ 
يور چـیه  هب  تسا  دـشاب -! ربمایپ  كاپ  نادـناخ  زا  هک  اجنآ  زج  هب  نآ - نیا و  يرترب  رد  اه  شرازگ  يرگ  وگزاب  رد  وا  همانرب  هچ  نانچ 
فلخ تشذگرس  رد  نازیملا 403:2  ناسل  رد  زین  رجح  نبا  هک  نآ  رت  تفگـش  تسا و  هتفگن  نآ  هریجنز  ياه  یتساـک  يژک و  ردینخس 

يو دوـخ  هـک  نآ  اـب  تـسا " ... هدرک  شرازگ  تـسرد  يا  هریجنز  اـب  نارهم  رـسپ  قاحـسا  رــسپ  دـمحم  زا  يو  دـسیون : یم  رماـع  رــسپ 
تسا . هتشون  يدینش  هک  يا  هنوگ  هب  ار  هریجنز  نایجنایم  زا  نت  هس  تشذگرس 

یم غاد  شناد  شیک و  ياه  هدرپس  رب  دنزادرپ  یمنآ  نیا و  يرامـش  رترب  رد  یئوگ  فازگ  هب  هک  یناراکهبت  تسد  هک  تسا  هنوگ  نیدب 
دنرآ . یم  تسد  هب  هچ  نآ  زا  ناشیا  رب  ياو  تشون و  ناشتسد  هچنآ  زا  ناشیا  رب  ياو  سپ  دهن .

تخاسن نیگهودنا  ار  ربمایپ  زگره  رکبوب 
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هناخ زا  دوخ  رادید  نیسپزاب  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  تفگ  هک  دنا  هدروآ  کلام  رسپ  لهـس  نابز  زا  ود  نآ  زج  هدنمنبا و  یعلخ و 
دیسانشب  وا  يارب  ار  هاگیاپ  نیا  تخاسن  نیگهودنا  ارم  رکبوب  زگره  هک  یتسار  هب  مدرم  يا  تفگ  دش و  ربنم  زارف  رب  دمآ  ادخ 

يرگ وگزاب  زا  سپ  رجح  نبا  میـسانش و  یمن  ار  نآ  يوما  ورمع  رـسپ  دلاخ  هار  زا  زج  هک  تسا  تفگـش  یـشرازگ  نیا  دیوگ : هدـنم  نبا 
ورمع وبا  نابز  زا  هک  اج  نآ  ات  تسا ... تسس  هدش و  اهر  ورمع  رسپ  دلاخ  ياه  شرازگ  میوگ : یم  دیوگ : نآ 

هحفص 79 ] ] 

تـسس ای  سانـشان  ینایجنایم  وا  شرازگ  ياه  هریجنز  دنا و  هدرک  اهر  ار  يو  هک  تسا  ورمع  رـسپ  دـلاخ  وا  شرازگ  هناوتـشپ  دـسیونیم :
ددرگ . یم  فسوی  رسپ  کلام  ای  فسوی  رسپ  لهس  نایم  هک  دنا  نخس 

تسا و هدوتـسان  يو  ياه  شرازگ  هک  دیوگ  دمحا  : دسیون یم  ورمع  رـسپ  دلاخ  همان  یگدنزرد  بیذهتلا 109:3  بیذهت  رد  رجح  نبا  و 
يزیچ وا  ياه  شرازگ  هتفگ : نیعم  رسپ  ییحی  هک  دنا  هدروآ  و  دنک . یم  وگزاب  تسردان  یئاه  شرازگ  تسین و  یمرگتشپ  هتـسیاش  دوخ 
هعرز وبا  یجاس و  يراخب و  هدرک و  وگزاب  یگتخاس  یئاه  شرازگ  هبعش  نابز  زا  هتفگ . یم  غورد  هک  هدوب  يزادرپ  غورد  تسین  روخرد 
يزیچ هتفگ : دواد  وبا  تسا و  یندرک  اهر  تسـس و  يو  ياه  شرازگ  هتفگ  متاح  وبا  تسا و  هدوتـسان  يو  ياـه  شرازگ  هک  دـنیوگ  زین 

زا هتفگ : نابح  نبا  وهدرک  یم  یفاب  شرازگ  وا  هتفگ : يدادغب  دمحمرسپ  حلاص  تسین و  یمرگتشپ  راوازس  هتفگ : یئاسن  تسین و  روخرد 
تسین و اور  شیاه  شرازگ  نتفرگ  هناوتشپ  هدرک و  یم  وگزاب  یگتخاس  ياه  شرازگ  یئاهنت  هب  دنا  یمرگتشپ  هتـسیاش  هک  یناسک  نابز 

دیزیزا ثیل  نابز  زا  هک  ار  دنچ  یئاه  شرازگسپـس  هدرک "  وگزاب  هدوتـسان  یئاه  شرازگ  وا . زج  ثیل و  نابز  زا  يو  هتفگيدـع " : نبا 
تـسد هتـسب و  ثیل  هب  شدوخ  ار  اه  نآ  همه  هک  منآرب  نم  تسا و  تسردان  اه  شرازگ  نیا  همه  دـیوگ : هاگ  نآ  هدروآ و  هدرک  وگزاـب 

یئاه شرازگ  دـش - دای  هچ  نآ  زا  هتـشذگ  وا - تسین و  نآ  نایم  رداه  نیا  زا  يزیچ  تسه و  اـم  دزن  دـیزی  زا  ثیل  ياـه  شرازگ  سیون 
تسا و راکـشآ  شراک  تسا - تسـس  ناشیاه  شرازگ  هک  یناسک  نایم  زا  وا - تسا و  یگتخاس  اـه - نآ  همه  اـی  اـهنآ - رتشیب  هک  دراد 

نایاپ  ات  تسا  یگتخاس  وا  ياه  شرازگ  تفگ : لبنح  رسپ  دمحا  هک  دنا  هدروآ 
هریجنز هدرک و  وگزاب  ار  يو  غورد  شرازگهک  دـیرگنب  ار  يربط  بحم  ظفاح  يراکتـسرد  هاـگ  نآ  دـیناوخب و  ار  اـه  نیا  دـیوگ : ینیما 

هتخادنا و ار  نآ  تسس 

هحفص 80 ] ] 

نیا رد  زین  ناگدـنراگن  زا  رگید  یناسک  تسین و  نآ  رد  یئارچ  نوچ و  چـیه  هک  دـیامن  یم  نانچ  وهدرمـش  رکبوب  ياـه  يرترب  زا  ار  نآ 
دینادب دنتسه و  یشزرا  اب  نیئآ  رب  هک  دنرادنپ  یم  دنهد و  یم  ماجنا  یئوکین  راک  هک  دنرادنپ  یم  ناشیا  هدومن و  يوریپ  يو  زا  يراکهبت 

دنا . نایوگغورد  ناشیا  هک 

هدمآ دورف  رکبوب  هرابرد  هک  ادخ  همان  زا  ییاهزارف 

هراشا

هب دندناوخ و  يرکب  نیدباعلا  نیز  خیش  شا  هداون  رب  ار  يرکب  دمحم  هماکچ  نوچ  دسیون : یم  قیقحتلاهدمع ص 134  رد  یکلام  يدیبع 
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دندیسر : هدورس  نیا 
دشاب  ناینیشیپ  شیاتس  یئاه  همان  رگا  " 

رکبوب فلا  هدمآ  باتکلا  کلذ  ملا  هک  ادخ  همان  زاغآ  رد  دیوگب  دهاوخ  یم  تفگ :  " میئادخ ) همان  ياهزارف  زاغآرـس  ام  یتسار  هب  سپ 
دمحم . میم  هللا و  مالو  تسا 

دیوگ . یم  ار  رکبوب  ددرگزاب "  نم  يوس  هب  هک  نک  يوریپ  یسک  هار  زا  و  دیوگ " : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  نیا  دیوگ : يوغب  و 
دنا هدروآ  هک " ... دنروخن  دنگوس  امـش  ناراکـشهد  ونارگناوت  رادنپ " : زا  رترب  يادخ  نخـس  نیا  هرابرد  يدنوادخ  همان  نارگنـشور  و 

رب دوب و  تخت  تصش  ودصیـس  ار  ور  تسار  رکبوب  دیوگ  نیدباعلا  نیز  دمحم  خیـش  تساور و  تسار  رکبوب  هب  نخـس  يور  اج  نیا  هک 
رز . رانید  رازه  ياهب  هب  نارگ  یشوپور  یتخت  ره 

رد یـسررب  هب  میزادرپب  هک  مینیب  یمن  نآ  شیاجنگ  رگید  میرب و  یم  نایاپ  هب  ار  رکبوب  ياه  يرترب  زا  وگتفگ  رگید  اج  نیا  دیوگ : ینیما 
ار رایـسب  یئاـهزارف  هنوگ  نیا  هب  هدروآ و  دورفرکبوب  هراـبرد  ار  اـه  نآ  هدوب  يروز  رهاـب  هورگ  نیا  هک  ادـخ  هماـن  زا  یئاـهزارف  نوـماریپ 

هدید رد  ار  نآ  ناشاه  هتساوخ  سوه و  هک  دنا  هتفگ  ینانخس  يدنوادخ  همان  نوماریپ  رد  دنا و  هدینادرگ  ینوگرگد  دربتسد و  شوختسد 

هحفص 81 ] ] 

هب يدینـش ، هک  یئاهیئاوسر  نآ  ربارب  رد  مه  نآ  ، دنا هتـشادشوخ  ار  اهراک  نیا  اه - يرامـش  رترب  رد  يور  دنت  رـس  زا  هتـسارآ و - نانآ 
زا میرذگ  یم  و  میشوپ ، یم  مشچ  دنا  هدومن  هراب  نیا  رد  شیوخ  ياه  هدورس  رد  هک  يراکـشآ  ياه  یئوگفازگ  یـسررب  زا  هنوگ  نیمه 

تسا : هدروآ  شیاه ص 42  همان  هدورس  رد  یلصوم  زازب  يدنفا  نسح  الم  روشناد  هدنیارس  هک  نانخس  هنوگ  نیا 
تسا  دنلب  ور  تسار  رکبوب  هاگیاپ  ار  یتسار  " 

دبای . یم  هاتوک  یئالاو  همه  نآ  هب  ندیسر  زا  ار  دوخ  تسد  یشیاتس ، ره  هک  يا  هنوگهب 
یئادخ  همانراوتسا  ياهزارف  رد  هک  یسک  متسناد  یم  شاک 

درادیشزرا ؟ هچ  وا  هراب  رد  یگدنیارس  هدمآ ، وا  شیاتس 
ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  يدونشخ  تسا  یتسه  ناهج  رد  هک  ره 

ار ". وا  يدنسرخ  دنوادخ ، دیوج و  یم 
دیوگ : يو  شیاتس  رد  هک  اج  نآ  زین  و 

دیاین  نایم  هب  ور  تسار  رکبوب  دای  هک  یتسار  " 
ددرگ  هوکش  رف و  زا  لامالام  یتسه  ناهج  هک  نآ  رگم 

هوک  فاکش  لد  رد  ربمایپ  راب  نامه 
دوب  هدیزگرب  يرای  هدیزگرب  رورسيارب  ادخ  هب  دنگوس  هک 

دنام  نادرگرس  وا  دای  رد  یتسه 
دمآ "  یمرد  زاورپ  هب  تخاس  یمن  رابنارگ  ار  نآ  وا  هوکش  ياورپ  رگا  و 

رکبوب ییاراد  هب  یهاگن 

اب - ادـخ هتخیگنارب  نآ  نداد  اـب  هاـگ  نآ  و  هدیـشخب )!(  رکبوب  هب  هک  يا  یئاراد  هب  مینکفیب  یهاـگن  هک  دـسر  یم  ار  اـم  هزادـنا  نیا  يرآ 
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يارب هیقوا  نویلم  کی  هک  يرامـش  زا  نوریب  یئاراد  نامه  دـنا ! هدرب  يو  تنم  راب  ریز  ار  ناناملـسم  همه  ام و  شیک  ربماـیپ و  يو - تسد 
هک  میناوخ  یم  یئاسن  شرازگ  رد  هچ  نانچ  درک  مهارف  يو 
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دصیـس و وا  هناخ  رد  مدـیلابو ، مدـیزان  دوب  هیقوا  نویلم  کی  مالـسا - زا  شیپ  ینادان - راگزور  رد  هک  مردـپ  یئاراد  هب  نم  تفگ : هشیاع 
خیـشزا ار  نیا  و  دندنکفا ، یم  دیزرا - یم  رز  رانید  رازه  هب  مادک  ره  هک  نارگ - یـشوپور  تخت  ره  يور  رب  دندیچ و  یم  تخت  تصش 

زا دراد  هارمه  مه  يرگید  ياهزیچ  هاوخاـن  هاوخ  هیاریپ  همه  نیا  هک  یناد  یم  کـین  هاـگ  نآ  ويدینـش  مه  يرکب  نیدـباعلا  نیز  دـمحم 
زین -و  دشاب دیابن  رتمک  هزادنانامه  زا  زیناه  نآ  ياهب  هک  اهزادـناریز - اهدـنوآ و  اه و  یتشپ  اهب و  نارگ  ياه  هماجو  هناخ ، زاین  ياهالاک 

زا تسا  يرگناوت  همه  نیا  هتـسیاب  هچ  نآ  دـنلب و  ياه  هناخالاب  اه و  کشوک  دـهاوخ و  یم  یهاگتـسد  نانچ  هک  ینارازگراک  نارکون و 
تسا . اه  نآ  دنمزاین  الاو  هاگیاپ  یگدنراد و  نآ  هک  یئاهزیچ  رگید  ارس و  نیمز و  واهرازتشک  ناواگ و  نادنفسوگ و  نارتش و  نابسا و 

ناهج ناهاشداپ  زا  کی  چـیه  راگزور  نآ  رد  هک  نیا  اب  هداد ؟ یم  ياـج  دوخ  رد  ار  همه  نیا  هک  هدوب  یخارف  نیمز  مادـک  مناد  یمن  نم 
هنیمزشا يروانهپ  هک  هدوب ! یگرزب  هناخالاب  هچ  دـندوب ؟ هدـیچ  هناخالاب  کی  رد  ار  اـه  تخت  همه  نآ  اـیآ  و  دـندوبن ! اراد  هزادـنانیا  هب 

و هتفر ! یم  رامـش  هب  شیاههناخالاب  ار  یکی  نیا ، هک  هدوب  یگرزب  هناخ  هچ  هزاـت  و  هدرک ! یم  هدنمرـش  ار  اـه  ناـبایب  هنهپ  اـه و  هاـگدربن 
و دننیـشنب ؟ اه  تخت  نآ  رب  دـنیآ و  وا  ینامهم  هب  گرزب  نادرم  هک  هدرک  یم  یئاریذـپ  هداد و  یم  راب  رکبوب  يزور  هچ  دـید  دـیاب  بوخ 

نابز رگم  میونـش ؟ یمن  يزور  نانچ  هرابرد  ینخـس  نیرت  هتـسهآ  ناسیون ، تشذگرـس  ناراگن و  خـیرات  زامادـک  چـیه  ناهد  زا  اـم  ارچ 
نآ هک  تسا  نآ  هتسیاب  دادیور ، تشرس  هن  رگو  دنکن ؟ وگزاب  ار  نآ  ناتسادیسک  ات  دندرک  یم  غاد  دنا  هتـسشن  یم  اجنآ  هک  ار  یناسک 
زا ای  لاس  ره  مک  مک  ای  هام  ره  وگب  مک  تسد  ایهتفه  ره  هتسب  راک  هب  نآ  نتـسارآ  رد  ار  دوخ  شـشوک  همه  شنابزیم  هک  گرزب  نمجنا 

شومارف ار  نآ  يروآدای  خـیرات ، هک  دـشاب  هتـشاد  یئاه  شرازگ  یتسیاب  هدرک ، اپ  رب  ار  نآ  راب  کـی  شا  یگدـنز  همه  رد  رتمک  مه  نیا 
هنوگچیه  اه  نیا  همه  اب  دننیبن ، اور  ار  نآ  ندرک  اهر  ناراگن ، خیرات  دنکن و 
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دنک و یم  چپ  چپ  یـشوگ  رد  هک  ینیب  یم  ار  يدیبع  راگزور - یگدنز  زا  لاس  اهدص  تشذـگ  زا  سپ  ات - یبای  یمن  نآ  هرابرد  ینخس 
دنز . یم  زاب  رس  نآ  ندرک  راکشآ  زا  شغورد  ندش  نشور  میب  زا 

؟ درآ تسد  هب  لوپ  هیقوا  رازه  رازه  دناوتب  شايرای  هب  درم  نآ  هک  هدوب  دمآرد  همـشچرس  مادک  رنه و  راک و  هشیپ و  مادـک  دیـسرپ  دـیاب 
راد رکبوب و  هب  شا - ینارنخس  نآ  رد  ربمایپ  يوگتـسار  كاپ و  رتخد  هکيا  هنوگ  هب  هدوب و  شیرق  یتسدگنت  ماگنه  راگزور  نآ  هن  رگم 

دوـب و هدـش  هریت  دـندوب  هتخادـنا  نیگرـس  هدیـشاش و  هدروـخ و  هطوـغ  نآ  رد  سب  زا  هک  دوـب  یبآ  امـش  هباـشون  دـیوگ : یم  وا  هتـسد  و 
هتخیگنارب تسد  اب  دنوادخ  ات  ناتدنیابرب . امش  نوماریپ  مدرم  دیدیسرت  یم  هک  هدرک  جک  ندرگ  نوبز و  یتشم  ناتخرد . گرب  ناتکاروخ 

دیشخب . یئاهر  ار  امش  شا 
هتخیگنارب تفایرد ، کلام  رسپ  سنا  هک  یهار  زا  هوبنلا  مالعا  زا  رد ص 146  يدروام  شرازگ  هب  هکتسا  هدوب  اهزور  نامه  رد  دیاش  و 

نوریب ار  ام  یگنسرگ ، دنتفگ  دیا ؟ هدمآ  نوریب  ارچ  دیسرپ : رود  نآ  زا  تفای  ار  ض )  ) رمع رکبوب و  سپ  دش  دجسم  نورد  هب  ص )  ) ادخ
ای مدنگ  اب  داد  روتـسد  ات  دندشناهیتلا  نبا  مثیهلا  وبا  دزن  هب  سپ  ما  هدمآ  نوریب  یگنـسرگ  زا  زین  نم  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هدروآ 
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شرازگ  نایاپ  ات  دنتخاس  یکاروخ  دوب  وا  دزن  رد  هک  یئوج 
دوش یم  رگم  هدش  هداز  ربمایپ  ندش  هتخیگنارب  زا  سپ  لاس  جـنپ  ای  راهچ  هک  وا  هدـید ؟ یک  ار  مالـسا  زا  شیپ  راگزور  هشیاع  یهگ  ناو 

نابیرگ هب  تسد  یگنـسرگ  اب  نونکا  مه  نآ ، هدنرادو  هتفر  داب  رب  مالـسا  زا  شیپ  هک  دزانب  يا  یئاراد  رب  شا  یناملـسم  راگزوررد  وا  هک 
تسا ؟

نآ  يدمآشیپ  هچ  و  تفر ؟ اجک  هتشابنا  لوپ  اهرازهنآ  مناد  یمن  نم  هزات 
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زا شیبتشاد  يزیچ  میتفرگ  مه  رگا  تشادن و  چیه  هک  داتفا  يزور  هب  ات  دینادرگ  تسدـیهت  ار  نآ  هدـنراد  درک و  تسین  داد و  داب  رب  ار 
یم مه  ار  یئاراد  همه  نآ  مهد  کی  زا  کی  هد  یـسک  رگا  تشادـن و  هکم  زا  ندـیچوک  ماگنه  هب  میـس  مرد  رازه  شـش  ای  جـنپ  ای  راهچ 

اب دمآ . یم  رامش  هب  ناهج  ناراکـشهد  ناگنهاشیپ  ناگدنـشخب و  نارادولج  زا  راگزور  نآ  رد  تفرگ و  یم  ار  یتیگ  نآ ، هزاوآ  دیـشخب 
هرابرد یبهذ  هک  میتفریذـپ  ام  تسین  اهبنارگ  ياه  شوپور  اه و  تخت  اهرازه و  نآ  زا  يدای  خـیرات ، ياه  گرب  زا  کی  چـیه  رد  هک  نآ 

نبا دـهد " و  یمن  تسد  زین  راگزور  هاشداپ  يارب  یئاراد  نانچ  هک  اریز  تسا  تسردان  وگتفگ  یب  یمود  رازه  دـیوگب "  هشیاع  شرازگ 
ياه گرب  زا  کی  مادک  رد  تسا  تسرد  هک  يا  هیقوا  رازه  نآ  ناتساد  دیسرپ  دیاب  هزات  دریذپب  بیذهتلا  بیذهت  رد  ار  وانخس  زین  رجح 

دناوخ ؟ ناوت  خیرات 
نانچ رکبوب  میئوگب  هک  دوب  هتـسیاش  درمـش و  تسار  دش  یم  ار  يرادنپ  ياه  ناتـساد  نیا  دوب و  تسرد  دنا  هدـید  هک  اه  باوخ  نیا  رگا 

ار مدرم  دوخ  گناب  اب  دنک و  يرودزم  ناعذج  رسپ  هللادبع  يارب  هک  دوبن  نآ  دنمزاین  هفاحقوب  شردپ  تسا  هتـشاد  يرادنپ  فازگ  یئاراد 
دروخب نان  یگیامورف  یتسپنیا و  هب  يا  هشیپ  اب  شا  یگدنز  زا  هدناممد  ود  یکی  رد  باثملاراد  یبلک  هتفگ  هب  دناوخب و  وا  هرفـس  رـس  رب 

دیوگب : دیامنب و  ار  نآ  ناعذجرسپ  شیاتس  رد  يا  هماکچ  رد  مه  تلص  رسپ  هیما  هک 
دهد  یم  اوآ  هک  تسه  اهراک  رد  كریز  كالاچ و  کبس و  يدرم  هکم  رد  ار  وا  " 

دناوخ  یم  ار  مدرم  دراد و  یمرب  گناب  شاهناخ  زارف  زا  مه  رگید  یکی  و 
سونبآ  بوچ  زا  گرزب  ياهساک  يوس  هب 

نیبگنا "  هب  هتخیمآ  تسا  مدنگ  زغم  نآ  يور  رب  هک 
مه  " رگید یکی  زا "  تسا و  دـسالا  دـبع  رـسپنایفس  اهراک "  رد  كـالاچ  کبـس و  كریز و  درم  زا "  هدنیارـس  تساوخ  دـیوگ : یبلک 

لئاوالا  هرماسم  سیوناپ  رد  و  هفاحقوبا .
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دوب . ور  تسار  رکبوب  ردپ  هفاحقوب  هدننک  گناب  نآ  هک  دنیوگ  هدمآ : ص 885 
هب ار  مدرم  هفاحقوب  نوچمه  نت  هد  هک  دوب  نانچ  راوازس  هتـشاد  مشیربا  هب  هتـسارآ  تخت  تصـش  دصیـس و  هیقوا و  نویلم  کی  هک  یـسک 
هایس لوپ  یهاش  دنچ  هار  نیا  زا  ات  ددرگ  رگید  نامدرم  رودزم  شدوخ  ردپ  هک  نیا  هن  دنناوخب  شیاه  یکاروخ  ناوخ  رس  رب  ارـسنامهم و 

دنک . ریس  ار  شا  هنسرگ  مکشای  درآ  تسد  هب 
هک دـش  یمن  نآ  دـنمزاین  تـشاد - مـه  ار  نآ  زا  یـشخب  رگا  و  دـنا - هتــشادنپ  هـک  دوـب  یئاراد  ناـنچ  راـگزور  نآ  رد  ار  رکبوـب  رگا  و 
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ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  هب  ار  یکی  هاـگ  نآ  درخب و  میـس  مرد  دصتـشه  هب  يراوس  رتـش  ود  ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  ناراـی  اـب  ندـیچوکيارب 
هک موش  یمن  راوس  تسین  مدوخ  نآ  زا  هک  ار  يرتش  نم  دـیوگب : و  نآ ، ياهب  نداد  اـب  رگم  دریذـپن  ار  نآ  زین  ص )  ) وا دـنک و  شکـشیپ 

دیرخ يارب  یئاـهب  هچ  وـگب  هن ! داد : خـساپ  تـسا و  وـت  دوـخ  نآ  زا  نآ  داـبوت ! یخرب  مرداـم  ردـپ و  ادـخ ! هـتخیگنارب  يا  : تـفگ رکبوـب 
مناتس . یم  ار  نآ  اهب ، تخادرپ  اب  نم  سپ  تفگهزادنا  نانچ  نینچ و  تفگ  يا ؟ هتخادرپنآ 

تشاد یمن  شوخ  ص )  ) وا ای  دوبن  ینادنچ  یئاراد  ار  رکبوب  هک  تشادن  نآ  زج  يا  هزیگنا  تفریذپن  ارنآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  نیا  و 
یسکیتسار هب  هک : دندنبن  وا  رب  دنا  هتسبيو  رب  هک  ینانخس  نینچ  دنچ  يراگزور  زاسپ  ات  دشاب  هتشاد  يو  ندرگ  رب  یتنم  سکچیه  هک 

يرترب رد  ربماـیپ  ینارنخـس  شخب "  رد  هک  تسا  رکبوب  دراد  تنم  نم  رب  دوـخ  یئاراد  شـشخب  واـه  یهارمه  رد  مدرم  همه  زا  شیب  هک 
تشذگ . هفیلخ " 

رتش ود  دیرخ  هرابرد  هچ  نآ  هک  میبای  یمرد  هریسلا " 44:2  رد "  یبلح  همهملا " و  لوصفلا   " رد غابـص  نبا  شرازگ  هب  شرگن  اب  هزات  و 
دومرفب ار  رکبوب  رتخد  ءامسا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هدنسیون ، ود  نیا  یهاوگ  هب  اریز  دراد  رایسب  يوگتفگ  یـسررب و  ياج  زین  هدش  هتفگ 

وا هب  دزاس و  هاگآ  رکبوب  ربمایپ و  ياج  زا  ار  وا  دور و  یلعدزن  ات 
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هب ندمآ  بش  نیمراهچ  هک  هدنیآ  بش  زا  یتعاس  تشذـگ  زا  سپ  وا - اب  هارمه  دریگب و  يرودزم  هب  ناشیا  يارب  امنهار  کی  هک  دـیوگب 
تخاس هاگآ  دوب  هتـسیاب  هچ  نآ  زا  ار  وا  دش و  دراد - یمارگ  ار  شیور  ادخ  هک  یلع - دزن  هب  ءامـسا  سپ  درایب  رتش  هس  دش - یم  اج  نآ 

ات داتـسرف  رتش  هس  وا  اب  هارمه  هاگ  نآ  دـش و  یم  هدـناوخ  یثیل  هللا  دـبع  رـسپ  طقیرا  هک  تفرگ  يرودزم  هب  ود  نآ  يارب  یئامنهار  يو  ات 
دنتخانش . ار  درم  دمآدورف و  هوک  فاکش  زا  رکب  وبا  اب  دینش  اررتش  گناب  ربمایپ  نوچ  دروآ و  هوک  نیئاپ  هب  ار  نارتش  هنابش  يو 

دـندوب و هتفرگ  هیارک  هب  ار  اهرتش  هتـشادن و  مه  ود  نآ  يراوس  يارب  هداـمآ  ياـپراچ  ود  رکبوبا  هک  دـناسر  یم  اراکـشآ  شرازگ ، نیا  و 
هدنریگ رودزم  هدننک و  هیارک  ار  ض )  ) یلع هک  زارف  نیا  هتفگ : دیامن  راگزاس  رتش  ود  دیرخ  شرازگ  ابار  شرازگ  نیا  هتساوخ  هک  یبلح 
شرازگ ینورب  يامن  زا  هچنآ  هب  شرگن  اب  نداديراگزاس  هنوگ  نیا  رتش و  هیارک  هن  هدوب  وا  اب  امنهار  دزم  نداد  هک  دناسر  یمدرامش  یم 

ینیبیم - هک  دناوخ - یمن  دیآ  یمرب  اه 
يور رب  درب  هنیدم  هب  دوخ  اب  زین  ار  همه  هتشاد و  هکم  زا  ندیچوک  ماگنه  هب  رکبوب  هک  يا  یئاراد  اه - شرازگ  داینب  رب  دیایب - هچ  نانچ  و 

نآ ؟و  دـنیوگ یم  هک  یئاه  تخت  نآ  و  هیقوا ؟ نویلم  کـی  نآ  اـجک و  نیا  هاـگ  نآ  و  هدوب . میـس  مرد  رازه  شـش  اـی  جـنپ  اـی  راـهچ  مه 
یگنهامه هچ  ناه ؟ ؟ تسا اهرویز  اه و  هیاریپ  نیا  هتسیاب  هچ  نآ  و  هدیزرا ؟ یم  رز  رانید  رازه  تصـش  دصیـس و  هب  هک  نآ  ياه  شوپور 

زاغ ؟ ردنش  نامه  رگم  تسا  هتشادن  چیه  هک  یسک  اب  هدوب  وا  نآ  زا  فازگ  اه  یئاراد  همه  نیا  هک  یسک  نایم  تسه 
شورف دـیرخ و  هب  هک  هنیدـم  رد  وا  هشیپ  نایم  هکم و  رد  شردـپ  شدوخ و  راگزور  یگنوگچ  نایم  وا و  نایم  تسه  یگنهامه  هچ  زین  و 
یناکد ای  هناختراجت  رد  هک  نآ  یب  هدیـشک و  یم  يوس  نآ  يوس و  نیا  هب  دوخ  شود  هناـش و  يور  رب  مه  ار  نآ  هک  هتخادرپیم  هچراـپ 

هب  يراک  هدز و  یم  هسرپ  اه  هچوک  اهرازاب و  رد  دشاب  هتشاد  ياج 
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تسا . هتشاد  يزیچان  يدرخ و  نیا 
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دوخ شود  رب  یئاه  هماج  تفاتش و  رازاب  يوس  هب  نادادماب  تسشن  ربمایپ  ینیشناج  هب  رکبوب  نوچ  هک  تسا  هدروآ  ءاطع  هار  زا  دعـس  نبا 
نیـشناج يا  دـنتفگ  يو  هـب  دـندرک و  رادـید  ار  وا  حارج  هدـیبع  وـبا  باـطخ و  رـسپ  رمع  سپ  دزادرپ  یگدنـشورف  هـب  اـت  دوـب  هدرک  راـب 

هب سپ  تفگ  يا  هدیـسر  ناناملـسم  یتسرپرـس  هب  وـت  يراـک ؟ هچ  يارب  دـنتفگ  رازاـب  تفگ  يورب ؟ یهاوـخ  یم  اـجک  ادـخ ! هـتخیگنارب 
دنناسرب وا  هب  دنفـسوگ  همین  کی  هنازور  هک  دش  انب  تفرب و  ود  نآ  اب  سپ  مینک  نیعم  تیارب  يزیچ  ات  ایب  دنتفگ  مناروخب ؟ هچ  ماهداوناخ 

دنهدبمه . ار  وا  نت  رس و  كاشوپ  و 
نآ زا  ار  وت  ات  نم  هدـب  تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ  دـید و  ور  تسار  رکبوب  ندرگ  رب  یئابع  يدرم  هک  تسا  هدروآ  قاحـسا  رـسپ  ریمع  هار  زا  و 

دیئامنن . تساران  هار  هب  ما  هداوناخ  راک  رد  ارمباطخ  رسپ  وت و  هک  وش  رود  نم  زا  تفگ : مشاب  هدنسب 
هداتفا هار  رازاب  يوس  هب  تسشن  ربمایپ  ینیشناج  هب  رکبوب  نوچ  هک  اریتسار  مینیب : یم  هدمآ  دعس  نبا  شرازگ  رد  زین  هک  رگید  زارف  رد  و 

دیئامنن  تساران  هار  هب  ما  هداوناخ  راک  رد  ارم  امش  تفگ : یم  دربیم و  هدرک و  راب  زین  ار  دوخ  نآ  زا  یئاه  هچراپ 
رازاب راپـسهر  هدنکفا  دوخ  يوزاب  رب  یئاه  هچراپ  نادادماب  ض )  ) وا دنداد  رکبوب  هب  يربنامرف  تسد  نوچ  هک  هدـمآ  یبلح  شرازگ  رد  و 

نایاپ  ات  يورب ؟ یهاوخ  یم  اجک  تفگوا : هب  رمع  سپ  دش 
ات هدیـشخب  يو  هب  ندـناسر  دوـس  وا و  ياـهزاین  ندروآربيارب  و  ص )  ) ربماـیپ هار  رد  ار  شفازگ  یئاراد  وا  هک  هدوـب  زور  مادـک  یهگناو 

شرازگ يا  هدنبانت  چیه  دـیدن و  سکچیه  هک  دیـشخب  ار  نآ  هنوگچ  دـشاب ؟ هتـشاد  يو  رب  یتنم  دوخ  یئاراد  نداد  اب  مدرم  همه  زا  شیب 
یمن زاب  رس  مه  نیا  نداد  ناشن  زا  هک  نیا  اب  هدادن ؟ ناشن  دومن  یم  یگدنشخب  هک  یئاهاج  نآ  زا  اج  کی  خیرات ، هنوگچ  و  دادن ؟ ار  نآ 

کی  يو  هک  دنز 
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هنیزه يارب  ربمایپ و  راک  نداتفا  هار  يارب  سک  ره  هک  نیا  اب  و  داد ؟ ار  شیاهب  تفریذـپن و  ار  نآ  وا  درک و  شکـشیپ  ص )  ) ربماـیپ هب  رتش 
تسا ؟ هدش  تشاددای  هداد  يزیچناناملسم  مالسا و  هب  ندناسر  دوس  يارب  اه و  گنج 

شیومع ماگنه  نآ  اریز  تشادـن  وا  هب  يزاین  شدوخ  هژیو  ياه  هتـساوخ  يارب  هکم  زا  ندـیچوک  زا  شیپ  هک  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هزات 
هجیدـخ یئاراد  هک  زین  نآ  زا  سپ  تشاد و  ندرگ  ربار  وا  یتسرپرـسهجیدخ  اب  يو  یئوشانز  زا  شیپ  داب - يو  رب  ادـخ  دورد  بلاـطوبا -
هدرتسگ مالـساهنیمز  هک  دوب  هنیدـم  هب  ندـیچوک  زا  سپ  دـمآ  شیپ  هک  یئاهزاین  سپ  دوب . وا  رادربنامرف  زین  شدوخ  داتفا و  وا  تسد  ریز 

ینب نادرم  زین  اج  نآ  هک  نایرگشل . يرادرـس  نایهاپـس و  نداد  هشوت  نتـسارآ و  هب  داتفا  زاین  ماگنه  نآ  هک  تفرگ  الاب  نآ  راک  دیدرگ و 
ینب نادرم  جرزخ و  نب  ثرح  ینب  نادرم  و  هدابع - نب  دعـس  ناشیا  شیپاشیپ  و  هدعاس - ینب  نادرم  هضایب و  ینب  نادرم  فوع و  نب  ملاس 

ار دوخ  دنلب  گناب  داهن  هنیدمرد  ماگ  ص )  ) وا هک  يزور  نیتسخن  نامه  زا  ناشیا  همه  دندوب - ادـخ  ربمایپ  یمارگ  ياه  یئاد  هک  يدـع -
زاس . تخاس و  یگدامآ  نارادساپ و  نانابیتشپ و  ناوارف  هرامش  يوس  هب  ایب ! ام  يوس  هب  دندیناسر : وا  شوگ  هب 

هچو دـشاب ! هدروآ  رگا   ) دروآ هکم  زا  هکمیـس  مرد  رازه  شـش  ای  جـنپ  ای  راـهچ  ناـمهرگم  تشادـن  يا  یئاراد  رکبوب  هک  مه  زور  نآ  و 
راـنک رد  ودوـب  هچ  نآ  هت  اـت  رـس  و  دـناسرب ؟ تسناوـت  یم  يدوـس  هچ  رگم  مـه  نآ  و  دـیرادزین )؟ شرازگ  نـیمه  یتـسرد  رب  يا  هناـشن 

خـساپ ام  هب  دـننز  یم  اروا  یگدنـشخب  فال  هک  یناسک  اه ، نیاهمه  زا  یـشوپ  مشچ  اب  تشاد ، یـشزرا  هچیگرزب  نآ  هب  يا  یئاورناـمرف 
مادـک يارب  هداد و  ار  نآ  اـجک  يراـک و  هـچ  رد  هدـیناسر و  ار  نآ  هـنیزه  مادـک  هـب  و  هدیــشخب ؟ ار  نآ  یماـگنه  هـچرد  وا  هـک  دــنهد 
شوگ هب  ارچ  هدنام و  هدیـشوپ  ربمایپ  نارای  زا  ادخ  ناگدیرفآهمه  نآ  هدـید  زا  ارچ  هدومن و  يراکـشهد  هتـشذگ و  نآ  رـس  زايدـنمزاین 

هک  هدیسرن  ناراگن  تشذگرس 
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راک داتسیا و  يراوتـسا  هب  هک  مالـسا  نوتـس  ایآو  دننک ؟ يروآدای  هفیلخ  ياه  يرترب  رد  دنرایب و  اه  همان  تشذگرـس  يال  هبال  رد  ار  نآ 
هک تسا  هنوـگ  نـیمه  هـب  و  هدیـسر ؟ يا  هـنیزه  هـچ  هـب  تـسین  هتـسناد  هـک  دوـب  یهاـش  دـنچ  نـیمه  يراـی  هـب  تفاـی  ماجنارـس  هـک  نآ 

؟ داهن تنم  ادخ  هتخیگنارب  رب  مدرم  همه  زا  شیب  شا  یئاراد  ندیشخبابرکبوب 

هدمآ یلع  شیاتس  هب  ناینس  رظن  زا  هک  يا  هیآ 

زور رد  ار  مهرد  کی  بش و  رد  ار  مهرد  کـی  هک  دوب  مهرد  راـهچ  ار  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورناـمرف  هک  تفگـش  نارازه  تفگش و 
: تفگ داتـسرف و  وا  هراـبرد  ار  شیوخ  هماـن  زا  زارف  کـی  دـنوادخ  داد و  ادـخ  هار  رد  اراکـشآ  ار  مهرد  کـی  یناـهنپ و  ار  مهرد  کـیو 
هن ناشراگدرورپ ، دزن  ردناشیا  شاداپ  تسا  ناشیا  يارب  دنـشخب  یم  ناهنپ  راکـشآ و  زور و  بش و  رد  ار  دوخ  ياه  یئاراد  هک  یناـسک 

هرقب 274  هروس  دنرب  یم  یهودنا  هن  تسهناشیارب و  یمیب 
اب شدنمجرا  همان  رد  ار  يو  رادنپ  زا  رترب  يادخ  دیـشخب و  دنمتـسم  هدـنهاوخ  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  داب - يو  رب  ادـخ  دورد  هک  وا - زین  و 
رب ار  زامن  هک  ناسک  نامه  دندیورگ ، هک  یناسک  وا و  هتخیگنارب  تسا و  دنوادخ  امش  تسرپرـس  هک  تسین  نیا  زج  درک : دای  نخـس  نیا 

دئام 55  هروس  دنهد  یم  تاکز  ادخ  هاگشیپ  رد  ندش  مخ  اب  هارمه  دنراد و  یم  ياپ 
، داتـسرف ورف  ناشیا  هرابرد  ار  شراـتفگ  نیا  دـنوادخ  دـنداد و  كاروخ  ار  يراـتفرگ  يا و  هدرم  ردـپ  يدنمتـسم و  شنادـناخو ، وا  زین  و 
جرد 3 ار  ناـشیا  راـک  شرازگ  هک  یتالـه . هروـس   ) دـنناروخ یم  كاروـخ  راـتفرگو ، هدرم  ردـپ  دنمتـسم و  هب  وا  یتـسود  هاررد  ناـشیا 

میدروآ ) یگدرتسگ  هب  مود  پاچ  زا  ات 111  ص106 
نیرت  گرزب  دشخب و  یم  ادخ  هار  رد  ار  شا  یئاراد  همه  هک  رکبوبا  هاگ  نآ 
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یمارگ همان  رد  اه  نیا  همه  اب  دراد  تنم  وا  رب  مدرم  همه  زا  شیب  دوخ  یئاراد  ندادو  اه  یهارمه  اب  هک  دـنیب  یم  یـسک  ار  وا  زین  ناربمایپ 
یناد ! یمتدوخ  تسیچ ؟ يارب  نیا  دوش و  یمن  تفای  وا  ياه  يراکشهد  زا  يدای  ادخ 

مدرم همه  زا  شیب  هک  دوش  یم  یسک  هتشاد - هک  میریگب  رگا  میس - مرد  رازه  شـش  ای  جنپ  ای  راهچ  نداد  اب  رکبوب  هک  نآ  رت  تفگـش  و 
دیشخب و دوب  هدیشخب  رکبوب  هچنآ  زا  شیب  ربارب  نیدنچ  يو  هک  نآ  اب  دوشیمن ! یسک  نینچ  نامثع  دراد و  تنم  (ص ) ادخ هتخیگنارب  رب 

داهن يو  رباربرد  ار  اه  نآ  نوچ  و  داتسرف ، رز  رانید  رازه  هد  ادخ  هتخیگنارب  ياه  یشکرگشلزا  یکی  رد  یلعیوب  نیغورد  شرازگ  داینبرب 
- يدرک وت  هک  ار  یهانگ  ره  ادخ  نامثع ! تساوخ : یم  یئوکین  يو  يارب  دنوادخ  زا  نخس  نیا  اب  درک و  یم  ور  وریز  ار  اه  نآ  ص )  ) وا

یم نیا  زا  سپ  هچنآ  زا  یئاورپ  ار  نامثع  دزرمایبدـیآ ! دـیدپ  وت  زا  زیخاتـسر  زور  ات  ار  هچ  نآ  هدیـشوپ و  هچ  اراکـشآ و  هچ  ناهنپ و  هچ 
دشابن . دنک 

زا يزیچ  هن  نم  دیوگب  دـنک و  لابند  ار  دوخ  نخـس  هک  تسا  نآ  رت  ناسآ  دـنز  یم  رکبوب  یگدنـشخب  فال  هک  یـسک  ياربنم  هدـید  زا 
تسا . اه  یناوخ  رترب  رد  نایوگفازگ  هتخاس  اه  نآ  همه  هک  اریز  مراد  شمادک  چیه  یتسرد  رب  يا  هناشن  هن  مناد و  یم  اهنیا 

یهاگآ دـنا  هدروآ  يرـشخمز  يواضیب و  هچنآ  زا  ای  هدرک  شرازگ  میعن ) وبا  مکاح و   ) ظـفاح ود  نیا  هچ  نآ  زا  نارگـشهوژپ  هک  دـیاش 
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: میزادرپ یم  نآ  يرگنشور  هب  کنیا  و  دهاوخب ، نم  زا  ار  نآ  خساپ  زیرگ و  هار  هتسیرگن و  ینیب  شوخ  هدید  هب  ار  نآ  هتفای و 
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هتفگ نیا  دنسیون  یم  فاشک ) رد ج 1 ص 286  يرشخمز  دوخ و  ریسفت  زا  رد ج 1 ص 185  يواضیب   ) هک میئوگب  یمراـچ  یموس و  زا 
ناشراگدرورپ دزن  ناشیا  شاداپ  سپ  دنشخب  یم  اراکـشآ  ناهن و  زور و  بش و  رد  ار  دوخ  ياه  یئاراد  هک  یناسک  رادنپ : زا  رترب  يادخ 

رد رازه  هد  بش ، ردرازه  هد  داد ، ادـخ  هار  رد  رز - رانید  رازه  لهچ  يو  هک  دـمآ  دورف  یماگنه  هب  رکبوب و  هرابرد  زارف  نایاپ  ات  تسا ...
اراکشآ . رازه  هد  ناهن  رد  رازه  هد  زور 

هورگ نیا  ياه  هتـشاگن  رد  هدـمآردناشیا و  نادرگاش  ربماـیپ و  ناراـی  زا  یـسکهچ  ناـهد  زا  مناد  یمن  هک  هتـسسگ  هریجنز  شرازگ  نیا 
ع)  ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  زا  ینادرگور  رد  هک  بیـسم  رـسپ  دیعـس  هب  زج  دنـشاب - هتـسب  ناینیـشیپ  زا  کی  چـیه  هب  ار  نآ  هک  متفاین 

یم ناشن  هک  ناشدوخ  ناظفاح  زا  یـشرازگ  ربارب  رد   ) دنا هدیرفآ  ناگدنزاس  ياه  تسدار  شرازگ  نیا  يرآ  هدـیناسر - مه  هب  يا  هزاوآ 
رد ات  دنا  هدیـشخب  رکبوب  هب  رز  رانید  رازه  لهچ  زین  راک  نیا  يارب  و  هدمآ ). دورف  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورنامرف  هرابرد  زارف  نآ  دـهد 

هرابرد ات  دشاب  رت  کیدزن  یتسار  هب  هدیشخب  ار  ینارگ  یئاراد  نانچ  هک  یسک  هرابرد  زارف  نیا  ندمآ  دورف  هدوت ، نالد  هداس  لد  مشچ و 
زور رد  رکبوب  هک  تسا  نآ  دنا  نآ  رب  هورگ  نیا  همه  هچ  نآ  هک  دنا  هدرک  شومارف  همه ، نیااب  هدیشخب ! میـس  مرد  راهچ  اهنت  هک  یـسک 

تسا هرقب  هروس  رد  زین  هدش  دای  زارف  و  دوب . وا  یئاراد  همه  هک  تشادرب  دوخ  اب  میس  مردرازه  شـش  ای  جنپ  ای  راهچ  هنیدم  هب  شندیچوک 
نبا دمآ و  دورف  هنیدم  هب  ندیچوک  زا  سپ  یکدنا  هروس  نیا  هک  دنیوگ  یم  نابز  کی  ادخ  همان  نارگنشور  نارگـشرازگ و  نایاوشیپ  هک 

رس نآ  نتفریذپ  زا  یسک  دنا و  هتفگ  نینچ  ادخ  همان  نارگنـشور  نادنمـشناد و  نایاوشیپ و  زا  يرایـسب  دسیونیم " : دوخ  ریـسفت  رد  ریثک 
رازه لهچ  نآ  رکبوبا  هک  دیسرپ  دیاب  داینب ، نیا  رب  هدزنزاب " .
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شـشرازگ هک  زاغ  ردنـش  نآ  زج  هب  وا  رگم  دهدنای ؟ دهدبادخ  هار  رد  هک  دوب  هدروآ  اجک  زا  زارف  نآ  ندمآ  دورف  ماگنه  هب  ار  رز  رانید 
تسین - نینچ  هک  دید  یهاوخ  تسا و  تسرد  شرازگ  نآ  هک  میریذپب  رگا  هزات  هتشاد -؟ يزیچ  تفر 

مدیدن و هدمآ  دورف  رکبوب  هرابرد  زارف  نآ  دناسربهک  یشرازگ  دنک : یم  لابند  نخـس  نیا  ابار  هدش  دای  هتـسسگ  هریجنز  شرازگ  یطویس 
ض)  ) رکبوب نوچ  تفگهک : هدروآ  قاحـسا  نبا  نابز  زا  رذنم  نباهک  دشاب  هتفایرد  یـشرازگ  زا  ار  نآ  هدز  ار  نآ  فال  هک  یـسک  دـیاش 
هب مدرم ! يا  ناه  تفگ " : سپس  درک و  نیرفآ  وا  رب  تسا  راوازس  هچ  نانچ  دوتسب و  ار  يادخ  تسشن  وا  ینیـشناج  هب  رمع  تشذگرد و 

و دیروخ ، یمن  ار  هچ  نآ  دیرآ  یم  مهارف  امش  یتسار  هب  و  يرگناوت ، اه  يدیمون  زا  یخرب  وتسا  یتسدیهت  اه  يدنمزآ  زا  یخرب  یتسار 
هک دیئامن  راکـشهد  سپتسا  یئورود  زا  يا  هگر  اه  یمـشچ  گنت  زایخرب  هک  دینادب  دـیبای و  یمن  ار  نآ  هکيزیچ  هب  دـیدنب  یم  دـیما 

یتـسرد رب  يا  هناـشن  هک  یناد  یم  وـتو  دـناوخ  ار  یمارگ  هیآ  نیا  هاـگ  نآ  زارف " ؟ نیا  ناراـی  دـنیاجک  سپ  تـسا ، رتـهب  ناـتدوخ  يارب 
نایاپ  تسین . يو  نخس  رد  ناشیافال 

: نآ داینب  رب  دراد و  یگتخیسگ  يوس  ود  ره  زا  نآ  هریجنز  هک  هدروآ  یـشرازگ  بیـسم  رـسپ  دیعـس  نابز  زا  هدمآ و  مه  يرگید  يهدنفاب 
راـچد هک  ار  یهاپـس  هنیزه  كوـبت  گـنج  زور  رد  هکهدـمآ  دورف  فوـع  رـسپ  نمحرلا  دـبع  نافعرـسپ و  ناـمثع  هراـبرد  هدـش  داـی  زارف 

دنتخادرپ . دوب  یتسدگنت 
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دورف تسدگنت  هاپس  هب  نامثع  ششخب  يارب  هک  زارف  نآ  دسیون : یم  سپـس  هدرک و  دای  دوخ 347:2  ریـسفت  رد  يزار  زین  ار  شرازگ  نیا 
لابند هب  يرازآ  تنم و  ناشیا  ششخب  دنشخب و  یم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ياه  یئاراد  هک  یناسک  دوب : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هتفگ  نیا  دمآ 

زارف نایاپ  ات  درادن ...
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نوماریپ رد  و  دننادرگ ، یم  دوخ  ياج  زا  دـننز و  یم  درب  تسد  ار  نانخـس  هک  هدـینادرگ  روک  ار  نانیا  لد  مشچ  یگتفیرف ، هک  ار  یتسار 
زا هیآ 262 و 274  رد  زارف  ود  نآ  هک  هدنام  هدیشوپ  ناهاگآان  نیا  رب  ، هتسارآ ناشیا  يارب  نمیرها  هک  دنیوگ  یم  ینانخـس  دنوادخ ، همان 

گنج زاشیپ  اه  لاس  هدمآ و  دورف  دنمجرا  هنیدـمرد  هک  تسا  يا  هروس  نیتسخن  ادـخ - همان  نارگنـشور  هتفگ  هب  زین - نآ  هرقب و  هروس 
زا مادک  چیه  ندمآ  دورف  هک  تسین  تسرد  سپ  هدمآ  دورف  دنداتفا  هار  هب  مهن  لاس  زا  بجر  هام  رد  هک  نآ  تسدگنت  نایهاپـس  كوبت و 

. مینادب نامثع  زا  شیاتس  يارب  ار  زارف  ود 
تسا : نینچ  دناهدروآ  رکبوب  هرابرد  ظفاح  ود  نآ  مه  ار  هچ  نآ 

هملس نابز  زا  وا  یمرخم و  بویا  رسپ  هللا  دبع  رسپ  میهاربا  نابز  زا  وا  قارو و  دمحمرسپ  دمحا  رـسپ  دمحم  نابز  زا  هیلح 33:1  رد  میعنوب 
رسپ ییحی  نابز  زا  وا  هورع و  رسپ  ماشه  نابز  زا  وا  قاحسا و  رسپ  دمحم  نابز  زا  وا  ریکب و  رـسپ  سنوی  نابز  زا  وا  يدعـس و  صفح  رـسپ 

هک هاگ  نآ  دوب و  رکبوب  یئاراد  رد  ص )  ) ربمایپ تسد  تفگ : هک  رکب  وبا  رتخد  ءامسا  زا  وا  شردپ و  زا  وا  ریبزرـسپ و  هللا  دبع  رـسپ  دابع 
دوب . یکی  رکبوب  وا و  تسد  دندرک  رادید  ادخ  هناخ  زا 

شرازگ : هریجنز  نایجنایم  مه  نیا 
نازیملا 51:5 ) ناسل   ) هدرمش یم  وگغورد  ار  وا  قاحسا  رسپ  رکبوبا  مکاح ، هتفگ  هب  قارو : دمحا  رسپ  دمحم  - 1

یمرگتشپ راوازس  ناشنخس  هک  یناسک  نابز  زا  تسین ، یمرگتشپ  هتسیاش  وا  نخس  دیوگ : یم  ینطقراد  یمرخم : هللا  دبع  رـسپ  میهاربا  - 2
نازیملاناسل 72:1 )  ) هدرک وگزاب  تسردان  یئاه  شرازگ  تسا 

یـشرازگ هاگ  نآ  هدرک "  یم  يزاس  شرازگ  يو  دـیوگ " : ناـبح  نبا  هک  هدوب  هفوک  مدرم  زا  يداتـسا  يدعـس ، صفح  رـسپ  هملـس  - 3
اور  هتفگ " : هدروآ و  يو  زا  هدوتسان 
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. تسا هیاپیب  هتفگ : هدرک و  وگزاب  يو  زا  یشرازگسپس  دننک "  شرازگ  وا  نابز  زا  دنریگ و  يرگنشور  هناوتـشپ  ار  وا  نخـس  هک  تسین 
نازیملا 67:3 ) ناسل  )

دابع رسپ  ییحینابز  زا  قاحسا  رـسپ  دمحم  نابز  زا  ریکب  رـسپ  سنوی  نابز  زا  رابجلا  دبع  رـسپ  دمحا  هار  زا  كردتسم 5:3  رد  مکاح  - 2
همه رکبوب  دوب  وا  اب  زین  رکبوب  داهن و  هنیدم  هب  يور  هکم  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  تفگ  ض )  ) رکبوب رتخد  ءامسا  هک  تسا  هدروآ 

نم دزن  هب  دوب  هداد  تسد  زا  مه  ار  شا  یئانیب  هک  هفاحقوب  نم  ياین  سپ  درب  دوخ  اب  دوب  میـسمرد  رازه  شـش  ای  جـنپ  هک  ار  دوخ  یئاراد 
ياربوا اباب ! هن  متفگ  نم  تشاذگ . امـش  لد  رب  شدوخ  اب  هارمه  زین  ار  شا  یئاراد  غاد  ناهگان  هب  درم  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـمآ و 

یم اج  نآ  رد  ار  دوخ  یئاراد  رکبوب  هک  هناخ - نزور  رد  ار  اه  نآ  متفر و  دـنچ  یئاـه  گنـس  غارـس  هب  سپ  تشاذـگ  رایـسب  یئوکین  اـم 
تفگ وا  مداهن و  هماج  نآيور  رب  هتفرگ  ار  وا  تسد  مدـمآ و  هاگنآو  مدـیناشوپ  ار  اه  گنـس  يور  يا  هماج  اب  سپـس  متـشاذگ و  داهن -
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دوب . هتشاذگن  ياج  رب  يزیچ  شیبو  مک  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ءامسا  بوخ . رایسب  هک  هتشاذگ  اج  هب  ار  اه  نیا  رگا 
شرازگ : هریجنز  نایجنایم  زا  مه  نیا 

مدیـشک تسد  راک  نیا  زا  سپـس  متـشون  یم  زاغآردار  وا  ياه  شرازگ  دیوگ : متاح  یبا  نبا  یفوک : رابجلا  دبع  رـسپ  دمحا  رمع  وبا  - 1
- نابایزرا دزن  وا - نخـس  دیوگ : مکاح  دمحا  وبا  هدوب و  وگغورد  يو  هک  دـیوگ  نیطم  دـنیوگ و  یم  اهزیچ  یلیخ  وا  هرابرد  مدرم  نوچ 
زا هدقعنبا  دنا و  ناتسادمه  وا  شرازگ  یتسس  ردهک  مدید  ار  قارع  مدرم  دیوگ : يدع  نبا  هدرک و  اهر  ار  وا  هدقع  نبا  تسین و  دنمورین 

هدرک  یم  يزاب  رتوبک  دمحانبا  دروآ  یمن  یشرازگ  وا  نابز 
نانخس  یسراپ  نادرگرب  زا   236  - رد ج 14 ص 238 قاحسا  رسپ  دمحم  - 2
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ار وا  نخـس  هتـشاد و  یم  ناهنپ  ار  اه  شرازگ  یتساک  هک  تسا  وگغورد  ینمیرها  يو  هک  میتخاس  نشور  هدروآ و  وا  هرابرد  ار  ناـظفاح 
تفرگ . دیاشن  هناوتشپ 

ض)  ) باطخرسپ رمع  مدینش  تفگ  هک  تسا  هدروآ  شردپزا  مقرا  رسپ  دیز  زا  دعس  رسپ  ماشه  هار  زا  ءایلوالا 32:1  هیلح  رد  میعن  وبا  - 3
متفگ سپ  متشاد  يا  یئاراد  هک  دوب  ماگنه  نامه  نیا  مینک و  ششخب  ادخ  هار  رد  هک  داد  روتـسد  ام  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  تفگ : یم 
سپ تـفگ  مدرب . ار  ما  یئاراد  زایمین  سپ  تـفگ : متفاــیب "  شیپ  وا  رب  هـک  تـسا  ناــمه  زورما  مریگب  یــشیپ  رکبوــب  رب  يزور  رگا  " 

هچ نآ  همه  رکبوب  نوچ  هزادنا و  نیمه  هب  متفگ : نم  تفگ : یتشاذگ ؟ ياج  رب  هچ  تاهداوناخ  يارب  تفگ : نم  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
رب ار  وا  هتخیگنارب  ادخ و  ناشیا  يارب  تفگ  یتشاذـگ ؟ ياج  هب  هچ  تاهداوناخ  يارب  تفگ : وا  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دروایب  تشاد  ار 

تفرگ . مهاوخن  یشیپ  وت  رب  يراک  رد  زگره  متفگ : نم  سپ  متشاذگ  ياج 
هدروآ . ار  الاب  شرازگ  زین  رمع  دوخ  زا  رمع  رسپزا  عفان  زا  يرمع  رمع  رسپ  هللا  دبع  هار  زا 

وا نابز  زا  دعس  رسپ  ییحی  هک  تسا  نآ  نایجنایم  زا  یندم  دعس  رسپ  ماشه  دابع  وبا  هک  سب  نامه  نیتسخن ، شرازگ  هریجنز  یتسس  رد  و 
نیعم نبا  دیدنسپ و  یمن  ار  يو  دمحا  هتفگ : برح  تسین و  راوتسا  شیاه  شرازگ  : تفگ یم  وا  هرابرد  زین  دمحا  دروآ و  یمن  یشرازگ 

یم ار  شیاه  شرازگ  : هتفگ متاح  وباو  هتفـشآ . شیاه  شرازگ  تسا و  زیچان  تسین ، دنمورین  نانچ  نآ  و  تسا ، ناوتان  يو  نخـس  هتفگ :
: هتفگ دعس  نبا  تسین و  دنمورین  هتفگ : مه  رابکی  تسا و  تسس  يو  نخس  هتفگ : یئاسن  دنریگ و  یمن  وگتفگ  هناوتـشپ  ار  نآ  دنـسیون و 
وا شرازگهک  هدوب  يدرکمین  يو  هتفگ . ینیدم  نبا  هتـشاد و  هعیـش  هب  شیارگ  هدش و  هدرمـش  تسـس  يو  نخـس  دراد و  رایـسب  شرازگ 

هگرج رد  ار  وا  نایفـس  نباو  دـنا  هدرمـش  هدوتـسان  عـقاوم ، هراـبرد  اـه  شرازگ  نارادـساپ  ار ، وا  شرازگ  هتفگ : یلیلخ  تـسین و  دـنمورین 
هدرک  دای  تسا  تسس  ناشیانخس  هک  یناسک 
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یم يراگزاسان  وهدوزفا  یم  اه  شرازگ  هریجنز  رد  هک  تسا  هدروآ  دمحا  نابز  زا  یقشمد  هعرز  وبا  مه  يرمع  رمع  رـسپ  هللا  دبع  هرابرد 
ياه شرازگ  زا  يزیچ  هک  دنا  هدروآ  دیعـس  نب  ییحی  نابز  زا  تسا و  تسـس  وا  شرازگ  هتفگ : ینیدـم  نبا  هدوب و  کین  يدرم  هدومن و 
دعـس نبا  تسا و  تسـس  وا  شرازگ  هتفگ  زین  یئاسن  تسا و  تسـس  هتفـشآ و  وا  ياه  شرازگ  هتفگ  هرزج  حلاص  درک و  وگزاب  دـیابن  وا 

نبا دنریگ و  یمن  وگتفگ  هناوتشپ  دنـسیون و  یم  ار  وا  ياه  شرازگ  هتفگ ، متاح  وبا  دش و  هدرمـش  تسـس  هک  دراد  رایـسب  شرازگ  هتفگ 
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شیاه شرازگ  هک  دیدرگ  نآ  راوازـس  دنام و  هاگآان  يرادهاگن ، زا  ات  دـش  هریچناشیا  رب  یگتـسیاش  هک  دوب  یناسک  زا  يو  هتفگ : نابح 
دنمورین ناشیا  دزن  رد  وا  نخس  هتفگ : مکاح  دمحا  وبا  درمش و  یم  تسس  ار  وا  ياه  شرازگ  دیعس  رسپ  ییحی  هتفگ : يراخب  و  دوش . اهر 

هدوزفایم  رایسب  اه  شرازگ  ياه  هریجنز  رد  هتفگ : هبیش  نبا  تسین و 
هداد . يور  يا  یگدروختسد  اههتشاگن  رد  تسا و  رمع  هدرب  ملسا  رسپ  دیز  نآ  تسرد  هک  تفگ  دیاب  زینمقرا  رسپ  دیز  هرابرد 

دنوش . يروآدای  ناشیا  دیاش  میدرک  یپایپ  ناشیا  يارب  ارراتفگ  نیا 
ار نانادان  ام  امش . رب  دورد  ناتیاهراک . تسا  امش  يارب  نامیاهراک و  تسا  ام  يارب  دنیوگ  دننادرگب و  يور  نآ  زا  دنونش  يا  هوای  نوچ  و 

میهاوخ  یمن 
صصق 51 و 55
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رمع ياه  يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

هراشا

شلد رد  هچ  نآ  زا  مه  ومیدنار  نخـس  هفیلخ  نیمود  یناور  هیامرـس  زا  مه   " ریدغ ، یـسراپ "  نادرگرب  زا  مهدزاود  مهدزای و  دـلج  رد 
یم تشذگ  اج  نآ  هچ  نامه  زا  هک  نوگانوگ ، ياه  هنیمز  رد  شدنلب  ياه  ماگ  رادرک و  شناد و  یـسانش  نیئآ  زا : دوب ، هدیدرگ  راوتـسا 

و تسا ، یئوگ  فازگ  هدـیئاز  دروآ - میهاوخ  و  دنرامـش - یمرب  شیارب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  یئاـه  يرترب  همه  هک  دـش  هاـگآ  ناوت 
ار شا  یناور  یگدـنز  دـمآرب - ربمایپ  ینیـشناج  تخت  رب  هفیلخ  نیتسخن  دـنب  دز و  اب  هک  یماـگنه  اـت  زور  نیتسخن  ناـمه  زا  هک - یتسار 

دوب . هداد  داب  رب  دروخ  یمنان  نآ  هار  زا  هک  يزیچان  گنت و  تشیعم 
دندنکفا و یم  شجنر  رد  دنداد و  یم  شمیبتخادرپ  یم  راک  هب  نوچ  دنارذگ ، ینارچ  رتش  هب  نانجض  درگادرگ  رد  ار  زارد  يراگزور 

دندز  یم  شکتک  دومن  یم  یهاتوک  نوچ 
دوب ياهرمن  زین  ود  نآ  هماج  درب و  یم  داهن و  یم  دوخ  رس  رب  ار  مزیه  راب  باطخ  شردپ  اب  هارمه  درک و  یم  یشک  مزیه  زین  دنچ  يزورو 

ار  هاگ  مدق  قاس و  نایم  لصفم  هن  دیناشوپ  یم  ار  وزاب  هناش و  نایم  لصفم  هن  هک 
اب ار  ناکدوک  هک  تشاد  تسد  رد  یبوچ  داتسیا و  یم  ظاکع  رازابرد  زین  يدنچ  و 

هحفص 98 ] ] 

دش  یم  هدیمان  كرمع  اهزور  نآ  دز و  یم  يوس  کی  هب  نآ 
زا ار  وا  اهرازاب  رد  ناتسب  هدب و  دوب و  یجنایم  تشاد و  ار  اهدتـس  داد و  رد  يرگ  یجنایم  هشیپ  زین  شا  یناملـسم  راگزور  زا  دنچ  کی  و 

تشاد  یم  زاب  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  نتفرگارف 
دنیاریپ . ار  تسوپ  نآ  اب  هک  تخورف  یم  ملس  تخرد  گرب  عیقب - ناتسروگ  رد  زین - دنچ  يراگزور  و 

رمع ص 6": هریـس  رد  يزوج  نبا  شرازگ  هب  هک  هتفای  يا  یگتـسیاش  نانچ  شا  یگدـنز  ياه  ماگ  نیا  زا  کـی  مادـک  رد  مناد  یمن  نم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2953 

http://www.ghaemiyeh.com


لیسگ ار  وا  دنتسرفب  يا  هدنیامن  دنتـساوخ  یم  تفرگ و  یم  رد  نارگید  شیرق و  نایم  یگنج  مالـسا  زا  شیپ  ینادان و  راگزور  رد  نوچ 
یم نانآ  رب  ناشاه  يرترب  نادناخ و  هب  ای  دـندیلاب  یم  ناشیا  رب  نارگید  هک  یماگنه  و  دـیازفا : یم  باعیتسا  رد  رمع  وبا  و  دنتـشاد " . یم 

دنداتسرف  یم  دندیدنسپ و  یم  اروا  یئوگخساپ ، يارب  دندیزان ،
هب ار  ناـشیا  رب  نارگید  ندـیلاب  هب  یئوگخـساپو  دوـخ  یگدـنیامن  هک  دـندوبروخ  يرـس  وـت  وزیچاـن  مدرم  هنوـگ  نیا  زا  شیرق  هـمه  اـیآ 
رد یکالاچ  یتسچ و  اب  ریلد  نارورـس  دوب و  نارـس  ناگرزب و  نخـس و  نادرم  ناشیا  نایم  هک  نآ  اـب  ؟ دـنراذگاو هاـگیاپ  نآ  رد  یکناوج 

رادرک  راتفگ و 
و نآ ، هن  هدوبنیا و  هن  تسا . هدنتـسرف  درخ  هدنهد  ناشن  کیپ ، هک  نآ  اب  دنتـسرف ؟ یم  ار  یـسک  هچ  هک  دـنا  هتـشادن  نآ  ياورپ  ناشیا  ای 

یگتفیرف  یتسود و  اهنت 

هحفص 99 ] ] 

هتـشذگ اه - نآ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  يونـش و  یم  نانیا  زا  رایـسب  ار  اـه  فـال  نیا  دـننامه  وت  درآ و  یم  راـب  هب  يرک  يروک و  هک  تسا 
تشذگ . وا - ياه  يرترب  رد  نایوگفازگ  ياه  هتخاس  زا  مجنپ - دلج  رد  هچ  نآزا 

رمع شناد  هرابرد  ینانخس 

رد ار  رمع  شناد  دـنهنب و  وزارت  يوـس  کـی  رد  ار  يزاـت  ناگدــنز  شناد  رگا  هکدــنا : هدروآ  دوعــسم  رــسپ  ناـبز  زا  وا  شناد  هراـبرد 
تسا  هدرب  ار  شناد  مهد  هن  وا  هک  دندید  یم  نانچ  ناشیا  یتسار  هب  و  دیبرچ ، دهاوخ  رمع  شناد  يوسکی ،

رمع شناد  هتبلا  يوس ، کی  رد  ار  نیمز  يور  ناـمدرم  شناد  دـنهن و  وزارت  يوس  کـی  رد  ار  رمع  شناد  رگا  يربطبحم : شرازگ  هب  و 
دیبرچ . دهاوخ 

هدمع سیمخلا 268:2 ، خـیرات  میق ص 6 ، نـبا  زا  نیعقوـملا  مـالعا  هرـضنلا 8:2، ضایرلا  باـعیتسا 430:2 ، مکاح 86:3 ، زا  كردتـسم 
يراقلا 410:5 

وا - دوخ  شنادرب  نوزفا  هدش - هتفرگ  ارف  هدناوخ و  رمع  نماد  رد  مدرم  همه  شناد  تفگ : هفیذح  و  - 2
نیعقوملا ص 6  مالعا  باعیتسا 430:2 ،

یم سک  شش  هب  ناشیا  شناد  هک  متفای  متـسیرگن و  دوب  ناشیا  دزن  هچ  نآ  رد  مدش و  کیدزن  ص)  ) دمحم نارای  هب  تفگ : قورـسم  - 3
دوب ناشیا  دزن  هچ  نآ  رد  مدش و  کیدزن  زین  نت  شش  نیا  هب  سپس  یبا . ءادرد و  وبا  تباث و  رسپ  دیز  رمع و  هللا و  دبع  یلع و  هب  دماجنا 

صنیعقوملا 6  مالعا  دماجنا  یم  هللا  دبع  ویلع  هب  ناشیا  شناد  هک  مدید  متسیرگن و 
ینخس و دنچ  هب  يزیچ  هرابرد  مدرم  راک  نوچ  دیوگ : یبعش  و  - 4

هحفص 100 ] ] 

نیعقوملا ص 6  مالعا  دیریگب  ار  رمع  هتفگ  امش  دشک  یگدنکارپ 
نیعقوملا ص 7  مالعا  مناد  یمن  باطخ  رسپ  رمع  زا  رتاناد  ار  سک  چیه  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  سپ  تفگ : بیسمرسپ  و  - 5

یـسانش نیئآ  رد  وا  دنناکدوک و  نوچمه  وا  ربارب  رد  ناسانـش  نیئآ  هک  مدید  مدش و  رمع  دزنهب  تفگ : ربمایپ  نارای  ناوریپ  زا  یکی  و  - 6
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نیعقوملا ص 7  مالعا  دراد  يرترب  ناشیا  رب  شناد  و 
رتاناد و يدنوادخ  همان  زا  رتاناد و  دنوادخ  شیک  هنیمز  رد  وا  زا  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  مدوب و  هارمه  رمع  اب  تفگ : يدـسا  دـلخ  و  - 7

هرضنلا 8:2  ضایرلا  دشاب  رتوکین  نیئآ ، یسررب  رد 
هک دیناوخب  مود  پاچ  زا  ات 325  صزا 83  ار  هتشاگن  نیا  مشش  دلج  هک  مینک  یمشرافـس  اهنت  میناشک و  یمن  ازارد  هب  ار  نخـس  اج  نیا 
یم دورف  رـس  الاب  نانخـس  ربارب  رد  هک  وت  هاگ  نآ  دشخب و  یم  يزاین  یب  اج  نیا  رد  یـسیونرپزا  ار  نارگـشهوژپ  هدمآ  اج  نآ  رد  هچ  نآ 

هن ؟ ای  یتفایرد ؟ ار  هدرتسگ  یسررب  نآ  هجیتن  ایآ  و  یناد ؟ یم  يزیچ  میدروآ  اج  نآ  رد  هچ  نآ  زا  ایآ  يروآ 
تسا  يرسدرد  يراتفرگ و  هک  یناد  یمن  رگا 

يرت ... گرزب  رسدرد  هک  یناد  یم  رگا  و 
یشزاس دنا  هتشاد  هاگن  رمع  شناد  هرابرد  اه  همان  تشذگرـس  هک  يروآ  تفگـش  ياه  ناتـساد  اب  الاب  ياه  هتفاب  هک  یناد  یم  کین  وت  و 

- تشذگ مود  پاچ  زا  رد ج 6 ص 328  هک  میریگب - هناوتشپ  شیوخ  شناد  هرابرد  ار  وا  دوخ  نانخـس  هک  تسا  نامه  راوازـس  درادن و 
تسا . انیب  نتشیوخرب  یمدآ  هکارچ  مینادرگ  راکشآ  ار  اهدادیور  ینشورو 

هحفص 101 ] ] 

تسا رتسانش  نیئآ  رتناد و  نآرق  ربمایپ ، نارای  همه  زا  رمع 

رد يذمرت  میکحار  شرازگ  نیا  مناوخب ، رمع  رب  ار  نآرق  هک  دش  هداد  روتـسد  نم  هب  تفگ : هک  دنا  هدروآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نابز  زا 
تسا  هدروآ  لوصالا ص 58  رداون 

. دناوخ یم  همه  زا  رتهب  ار  ادخ  همان  دوب و  رتراگزیهرپ  رت و  سرت  ادخ  ، همه زا  ام  نایم  رد  رمع  تفگ : ض )  ) دوعـسم نبا  هک  دنا  هدروآ  و 
تسا  هدروآ  كردتسم 86:3  رد  مکاح  ار  شرازگ  نیا 

وت رب  رمع  هک  نانچ  ار  نآرق  تفگ  بهو  رـسپ  دـیز  هب  دوعـسم  نبا  هک  تسا  هدروآ  یئاـط  برح  رـسپ  یلع  زا  شرازگ  هب  يربط  بحم  و 
تسا  ام  زا  رتاناد  ادخ  شیک  رد  دسانش و  یم  رتهب  ار  يدنوادخ  همان  ام  همه  زارمع  هک  یتسار  هب  ناوخب ، دناوخ 

یشوماخهدروآ هچ  نآ  هریجنز  نوماریپ  رد  وگتفگ  زا  هک  مکاح  تسا و  هتخیسگ  هتـسسگ و  مه  زا  ياه  هریجنز  اب  دنچ  یـشرازگ  اه  نیا 
یشوماخ رهم  هزیگنا  نیمه  هب  زین  یبهذ  درامـش و  تسرد  ار  نآ  ات  هتفاین  یهاگآ  نآ  هریجنز  زا  مه  دیاش  هدومن ، راتفر  هنارگداد  هدیزگ ،

هریجنز یتسرداـن  رب  ندروآ  هناـشن  هب  يزاـین  هک  تسا  نآ  زا  رت  نشور  اـه  شرازگ  نیا  ندوـب  تسرداـن  مـنک  یم  ناـمگ  هدز و  ناـبز  رب 
دناوخب يو  رب  هژیو  هب  ار  نآرق  دومرف  یم  ار  ص )  ) شربمایپ هک  دـنکفا  یم  هیاس  هفیلخ  رـس  رب  نانچ  نآ  ادـخ  رهم  رگا  اریز  دـشاب  شیاه 

ندرکرب  زا  ندرکن و  شومارف  نتفرگارف و  رد  مه  هکدهدب  يو  هب  مه  ار  یئاناوت  نیا  یتسیاب  ریزگان 

هحفص 102 ] ] 

- دوشب ناسک  نیرت  سانـش  نآرق  مه  و  نآنتـسب . راک  هب  نآ و  ياه  هتفهن  رب  یهاگآ  نآ و  هنیمز  رد  ندش  داتـسا  رد  مه  دـنامن و  رد  نآ 
جنر همه  نآ  سپ  داینب  نیا  رب  هدـمآ . یئاط  شرازگ  ردهچ  نانچ  ناسک - نیرتداتـسا  نیرتاناد و  ای  هدـمآ - مکاـح  شرازگ  رد  هچ  ناـنچ 

هچ تشذگ - مود  پاچ  زا  رد ج 6 ص 196  و  هدرک - راومه  شیوخ  رب  لاس  هدزاود  رد  هرقب  هروس  نتخومآ  رداهنت  هک  اسرف  ناوت  ياه 
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هدوب ؟
هک هدرک  شومارف  دناوخن و  زامن  دـباین  بآ  بنج  رگا  هتفگ  اج  کی  هک  هدوب ؟ هچ  دـنمجرا  نآرق  نامرف  اب  زاسان  ياهروتـسد  همه  نآ  و 

هداد . ینامرف  هچ  هیآ 6  هدئام  هروس  هیآ 43 و  ءاسن  هروس  رد  رادنپ  زا  رترب  يادخ 
شیپ يدنوادخ  همان  زا  زارف  ودنیا  هک  نآ  اب  دـننک  راسگنـس  دوب  هدـیئاز  ندرک  رهوش  زا  سپ  هام  شـش  هک  ار  ینز  داد  روتـسد  زین  و  - 2
دنهدریش "  ار  ناشنادنزرف  رتمک - هن  لاس - ود  ناردام  دشک " و " : یم  هام  ات 30  دنزرف  هب  نز  نداد  ریش  يرادراب و  دوب " : شمشچ 
ناشیا زا  یکی  هب  امـش  رگا  و  هدوب : شیور  شیپ  دـنوادخ  نخـس  هک  نیا  اب  نانز  ياربنیگنـس  ياـه  نیباـک  نداـهن  زا  وا  يریگولج  و  - 3

... دیهدب " رز  رانید  رازه  داتفه 
ناتنایاپراچو . امش  يارب  تسا  یئالاک  دناوخ : یم  نآ  یپ  رد  هک  نآ  اب  تسیچ ؟ زبس ) هایگ و   )- بآ هک  نیا  زا  وا  یهاگآان  و  - 4

رادنپ زا  رترب  يادـخ  نخـس  نیا  زا  دـیاب  هچ  نآ  زا  هاگآان  نایز ، هن  دـناسر و  یم  دوس  هن  ادـخ  هناخ  گنـس  رت  یمارگ  هک  وا  رادـنپ  و  - 5
تفرگرب " ... ناشاه - تشپ  زا  ناگدازیمدآزا - تراگدرورپ  هک  یماگنه  و  تفایرد " :

امـش هتفگ " : رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  زیواتـسد  نیا  اـب  ناـهج  نیا  یگدـنز  رد  هزیکاـپ  ياـهالاک  زا  يرادرب  هرهب  زا  وا  يریگولج  و  - 6
: " دنکفیب یهاگن  رگید  زارف  نیا  هب  ای  درگنب  ارنآ  زا  شیپ  زارف  هک  نآ  یب  دیدربنات " ... یناهج  نآ  یگدـنز  رد  ار  نات  هزیکاپ  ياهالاک 

مدرم  يارب  هک  ار  دنوادخ  رویز  زا  يرادرب  هرهب  یسک  هچ  وگب 

هحفص 103 ] ] 

دینادرگ " ... اوران  دروآ  رد  هب 
. دوب هدش  هتفرگ  ادخ  همان  زا  هک  ینانخس  ياه  هیالو  اه  هشوگ  زا  وا  یهاگآان  و  - 7

رد سک  ره  هدـمآ : ادـخ  هنازرف  همان  رد  هک  نآاب  دوب  هدرپس  هناـگیب  هب  نت  یگراـچیب  روز  زا  هک  ینز  ندرک  راسگنـس  هب  وا  روتـسد  و  - 8
تسین " . وا  رب  یهانگ  تشادن  متس  ینامرفان و  گنهآ  دوب و  راچان  هانگ  ماجنا 

ناشیا و هناخ  راوید  زا  وا  نتفرالاب  زین  سپـس  دندوب ، هتخاس  لد  ود  ار  وا  هتخادنا و  هار  هب  يزاوآ  هک  یناسک  نوماریپ  وا  يوجتـسج  و  - 9
نورد هب  رد  زا  دینکن " " وجتسج  ادخ " : همان  زا  زارف  هس  نیا  زا  یئاورپ  چیه  یب  دتـسرف . ناشیا  رب  دورد  هک  نآ  یب  هناخ ، رد  نداهن  ماگ 

دیئوگب "  دورد  دیدمآ  رد  یئاه  هناخ  هب  نوچ  دیوش " "  اه  هناخ 
( فیـص هیآ  هناتـسبات -(  زارف  نآ  هک  نیا  اب  دوش  یم  شخب  هنوگچ  دنزرف ) ردپ و  یب  هلالک -(  گیر  هدرم  هکنیا  زا  وا  یهاگآان  و  - 10

دینش . یم  ار 
: دوب هدناوخن  ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخس  نیا  یئوگ  هک  دنهد  یم  هجنکـش  يو ، رب  ناگدنز  نتـسیرگ  اب  ار  هدرم  تفگ : هک  نیا  و  - 11

دنهنن . يرگید  شود  رب  ار  سک  چیه  هانگ  راب 
ندرک اهر  تسا " : رادنپ  زا  رترب  يادخ  زا  نخس  نیا  تفایرد  رد  شا  یهاتوک  هناشن  هک  نز ، ندرک  اهر  هرابرد  وا  هدیجنسن  نخس  12-و 

تسا " ... رابود  نز 
دیناسر ... ماجنا  هب  ادخ  يارب  ار  هرمع  جح و  دناوخ : یم  ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخس  نیا  هک  نآ  اب  جح  هعتم  زا  وا  يریگولج  و  - 13

هک ار  نانز  زا  کی  ره  هدرک : شومارف  ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخس  زا  زارف  نیا  داد  یم  ناشن  هک  تقوم ، یئوشانز  نتخانـش  اوران  و  - 14
دیهدب  ار  ناشیا  شاداپ  دیدرب  ناشیا  زا  شیوخ  هرهب 

ياه هنیمز  هب  اج  نامه  وتفای  ناوت  یم  تفگش "  ياهناشن  یناشن "  ریز  ام  هتشاگن  نیا  زا  مشش  دلج  رد  ار  الاب  ياهزارف  هدرـشف  هدرتسگ 
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هک  دیروخ  یمرب  نآرق  زا  يرایسب 

هحفص 104 ] ] 

تفای . دیناوت  نآ  يارب  یئاه  هنومن  زین  ام  هتشاگن  نیا  ياه  شخب  رگید  يال  هب  رد ال  هدربن و  یهار  اه  نآ  هب  يو 
تفایرد زا  هزادـنا  نیا  ات  دنرامـش  یم  همه  زارتداتـسا  رتاناد و  رت و  سانـش  نآرق  هک  ار  یـسکتسا  اور  يدـنمدرخ ، نیئآ  رد  اـیآ  نونکا 

نخـس نیا  سپ  دوب  دنرادنپ  یم  ناشیا  هک  يا  هنوگ  هب  رگا  دشاب ؟ رود  هب  نآ  دـنمجرا  ياه  هتفهن  اه و  هتـساوخ  ونآرق  یمارگ  ياهزارف 
نشور و يو  زا  نآ  ندوـب  یمرگتـشپ - هتـسیاش  همه  یناـیجنایم  زا  تـسرد  یـشرازگ  هریجنز  نتـشاد  اـب  هـک - شا  ینارنخـس  نآ  رد  يو 

دهاوخ یم  سک  ره  دور و  بعک  رـسپ  یبا  غارـسهب  دـنک  نآرق  هرابرد  یـشسرپ  دـهاوخ  یم  سک  ره  هتفگ  یم  هک  تسیچ  تسا  تسرد 
هب دبایرد  ار  گیر  هدرم  ندرک  شخب  یگنوگچ  دهاوخ  سک  ره  لبج و  رـسپ  ذاعم  غارـس  هب  دـنکب  تسیاشان  تسیاش و  هرابرد  یـشسرپ 

مود ) پاچ  زا  هب ج 6 ص 191  دیدرگرب   ) تباث رسپ  دیز  غارس 

دزیرگ یم  رمع  زا  نمیرها 

هراشا

يا تفگ  دمایب و  هایـس  یکرتخد  تشگزابنوچ  دش و  نوریب  اه  گنج  زا  یکی  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دنا  هدروآ  هدیرب  نابز  زا  - 1
تفگ ص )  ) ادخ ربمایپ  مناوخب  زاوآ  منزب و  فد  وتيور  شیپ  دنادرگرب  تسردنت  ار  وت  رگا  هک  متـسب  نامیپ  ادخ  اب  نم  ادـخ  هتخیگنارب 

یلع سپـس  درک  لابند  ار  ندزنانچمه  وا  دمآ و  نورد  هب  رکبوب  درکندز و  هب  زاغآ  وا  هن . هک  هنرگو  نزب  يا  هتـسب  ینامیپ  نینچ  وت  رگا 
داهن شهاگنمیشن  ریز  ار  فد  وا  دمآ و  نورد  هب  رمع  سپـس  دز  یم  نانچمه  وا  دمآ و  نورد  هب  نامثع  سپـس  دز  یم  نانچمهوا  دمایب و 

دز و یم  وا  مدوب و  هتسشن  نم  اریز  دسرت ، یم  وت  زا  نمیرها  هک  یتسار  هب  ار  رمع  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  سپ  تسشن  نآ  يور  ربو 

هحفص 105 ] ] 

دنکفایب  ار  فد  يدمآ  نورد  هب  رمع - يا  وت - نوچ  دز و  یم  وا  دمآ و  نوردهب  نامثع  سپس  دز  یم  وا  دمآ و  نورد  هب  یلع  سپس 
دنیزگ . یم  يرود  وت  زا  نمیرها  هک  یتسار  هب  رمع  تفگربمایپ : هک  میناوخ  یم  دمحا  شرازگ  رد  و 

ادخ هتخیگنارب  نوچ  تسـشنب و  سپ  دندز  یمفد  اجنآ  دـمآرد و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  رب  ض )  ) رکبوب هک  دـنا  هدروآ  رباج  نابز  زا  و 
درک يریگولج  راک  نآ  زادینـش  ار  وا  زاوآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  دمایب و  ض )  ) رمع سپ  درکن  يریگولج  راک  نآ  زا  دید  ار  (ص )

: تـفگ ع )  ) وا دـش ؟ اوراـن  رمع  ندـمآ  زا  سپ  دوـب و  اور  ادـخ  هـتخیگناربيا  تـفگ  ض )  ) هشیاـع دــندش  نوریب  ود  نآ  هـک  هاـگ  نآ  و 
دننک . یمن  راومه  شیوخ  رب  ار  نآ  مدرم  همههشیاع 

وکین و یـشرازگ  نیا  دسیون  یم  هک  - 2 دوخ 293 :  عماج  رد  يذـمرت  مه  5 و  هدروآ 353 :  دوخ  دنـسم  رد  دـمحا  مه  ار ، الاب  شرازگ 
هدروآ ار  رباج  شرازگ  رد ص 138  هدیرب و  شرازگ  رد ص 58  هک  لوصالا - رداون  رد  يذمرت  میکح  مه  و  تسا - هتخانـشان  تسرد و 
دنناـمه اـج  نیا  رد  رکبوـب  اریز  تسا  رکبوـب  زا  رترب  هزیگنا  نیا  هـب  رمع  هـک  دـنربن  ناـمگ  نادـنمدرخ  دـسیون : یم  نیتـسخن  ياـج  رد  و 

يو هب  سکچیه  هک  تسا  يربمایپ  هاـگیاپ  ار  وا  سپ  دروآ ، مهارفار  هاـگیاپ  ود  راـک و  ود  ادـخ  هتخیگنارب  تسا و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 
یتسرد - زا  يوریپ  هاگیاپ  ار  رمع  ینابرهم و  هاگیاپ  ار  رکبوب  تسویپ و  دناوتن 
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راطوالا لین  رد  یناکوش  4 و  هباغلادسا 64 :  رد  ریثا  نبا  حیباصملا ص 550 و  هاکشم  رد  يزیربت  بیطخ  10 و  دوخ 77 :  ننس  رد  یقهیب 
دنا  هدروآ  ار  الاب  شرازگ  زین   8  : 271

ام شوـگ  هب  ناـکدوک  زاوآ  اـب  هارمهیـشورخ  گـناب و  هک  دوـب  هتـسشن  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ  هـک  دـنا  هدروآ  هشیاـعنابز  زا  - 2
درگ ناکدوک  دـندرک و  یم  یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  هک  میدـید  ار  یـشبح  ینانز  ناهگان  تساخرب و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  سپدیـسر 

نم  سپ  نک  هاگن  ایب و  الاب  هشیاع  تفگ : سپ  دندوب  هتفرگ  ار  نانآ 

هحفص 106 ] ] 

ریـس تفگ : یم  وا  مدرک و  یمهاگن  ار  اه  نآ  ربمایپ  رـس  هناش و  ناـیم  زا  نم  مداـهن و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هناـش  رب  ار  ما  هناـچ  مدـمآ و 
دنتفرب و دندنکارپب و  مدرم  دش و  رادومن  رمع  هاگان  هن . متفگ  یم  مربب  یپ  وا  دزن  دوخهاگیاپ  هب  هک  نآ  يارب  نم  و  يدشن ؟ ریـس  يدـشن ؟

مه نم  تفگ : هشیاع  دـنتخیرگ . رمع  زا  ناـیور - مدآ  زا  هچ  ناوید و  زا  هچ  ناـنمیرها - منیب  یم  هک  یتسار  تفگ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 
متشگرب .

يوغب مه  و  تسا - تفگش  تسرد و  وکین و  یشرازگ  نیا  دیوگ : هدروآ و  دوخ  حیحـص  رد ص 294 ج 2  يذـمرت  مه  ار ، الاب  شرازگ 
 2  : ضایرلا 208 رد  يربط  بحم  مه  حیباصملا ص 550و  هاکشم  رد  يزیربت  يرمع  بیطخ  مه  هنسلا و  حابصم  رد 

هتخیگنارب دزن  ناشاهرازفا  گنج  اب  ناهایسهک  ماگنه  نامه  تفگ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوبا  شرازگ  زا   2  : دوخ 208 دنسم  رد  دمحا  - 3
! رمع تفگ : ص )  ) ربمایپ دنکفا  نانآ  يوس  هب  درک و  زارد  اه  هزیرگنـس  يوس  هب  تسد  دمآ و  نورد  هب  رمع  دندرک  یم  يزاب  ص )  ) ادخ

نک ! ناشاهر 
دندمآ و یم  رد  ربمایپ  هاگشتسرپ  هب  ناهایس  تفگ : وا  هک  تسا  هدروآ  هشیاع  شرازگ  زا  دوخ  دنـسم  زا  رد ص 204  یسلایط  دواد  وبا  و 

دمایب رمع  سپ  متـسیرگن  یم  ناشیا  هب  مدوب  لاسدرخ  یکرتخد  هک  نم  دیناشوپیم و  ارم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دندومن و  یم  يرگ  يزاب 
دنتسه . هدفرا  نارتخد  نانیا  تفگ  سپس  نک . ناشاهر  رمع  تفگ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  درک و  يریگولج  ناشیا  راک  زا  و 

هب هک  دـید  ار  يرتخد  ود  اج  نآ  دـمآرد و  ض )  ) هشیاع هناـخ  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  هدرک  شرازگ  عمللا ص274  رد  یسوط  رـصن  وبا  - 4
رد ینمیرها  زاس  تفگ : مشخ  ماگنه  هب  ض )  ) باطخ رـسپ  رمع  تشادـنزاب و  راک  زا  ار  ناشیا  دـنتخادرپ و  یم  ینزفد  یناوخ و  هزاوآ 

تسا . ینشچ  ار  یهورگ  ره  هک  نک  ناشاهر  رمع  تفگ . ص )  ) وا ص ؟)  ) ادخ هتخیگنارب  ییارس 
تـسا یئاوسر  زا  هدـنکآ  نادـنچ  اه - نآ  هنیمز  اه - نآ  دوخ  اریز  تسین  اه  شرازگ  نیا  هریجنز  رد  شواک  هب  يزاین  ار  ام  دـیوگ : ینیما 

هریجنز  یسررب  زا  ار  ام  هک 

هحفص 107 ] ] 

نابنا اه  شرازگ  نارادساپ  هک  راذگب  درامـشب و  تسرد  وکین و  هدرک  شرازگ  ار  هچنآ  هریجنز  يذمرت ، هک  راذگب  سپ  دراد . یم  زاینیب 
هرهب یب  نارادساپ  زا  یناسک  يوریپ  هب  لین  هدنیارـس  هک  راذگب  دـنزاس و  لام  الام  تسد ، نیازا  یئاه  یتساک  يژک و  اب  ار  شیوخ  شناد 

دیوگب : وا "  يدنمهوکش  زا  يا  هنومن  یناشن "  ریز  درامشب و  رمع  ياه  يرترب  زا  ار  اه  نیا  اه ، شرازگ 
ینادان  راگزور  رد  نآ  زا  شیپ  هچ  مالسا و  راگزور  رد  هچ  وا  يدنمهوکش  " 

دینادرگن  زاب  هارزا  ار  يو  دوب  اهنآ  نایم  هک  یناگدنراد  زاب  دروآرد و  وناز  هب  ار  نیگمهس  ياهدادیور 
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دوب . نایناهج  يارب  ینابرهم  ياهزار  وا  ياه  يریگتخس  يالهبال  رد 
تخاس  یمن  راکشآ  ار  نآ  هک  دنچ  ره 

زین  يریلد  هب  شیاه  شیامن  نیرت  تخسرس  رد  وا - يولهپ  ود  نایم  و 
دیرورپ  یم  ار  شنادنزرف  هک  دوب  يردام  لد 

تخاس  یم  زاینیب  رادبآ  ریشمش  زا  ار  مدرم  وا  يهنایزات 
دیناساره . یم  ار  ناناج  شکرس  ناناور و  هارمگ  رایسب  هچ  و 

نآ  هدنراد  تسد  رد  دوب  یسوم  یتسدبوچ  نوچمه  وا  يارب  و 
دمآ . یمن  دورف  زین  ندرک  رذگ  يارب  نآ  موب  زرم و  رد  اه  یتسردان  هک 

دنکفا . ساره  هب  ناشاه  يزاب  رد  زین  ار  ناکدوک  هک  اج  نآ  ات 
دینادرگ . ناوت  بات و  یب  ناشاه  يرگ  يزاب  رد  زین  ار  ینتفاین  تسد  ینتشاد و  تسود  نانز  و 

تسب . نامیپ  ادخ  اب  هک  ار  نز  نآ  يدید 
دناوخب . يا  هنارت  ادخ  هتخیگنارب  يارب  ات 

ربمایپ  رگا  هک  متسب  نامیپ  ادخ  اب  تفگ :
مناوخب  زاوآ  دوخ  فد  زاس  ابددرگ  زاب  ام  يوس  هب  گنج  نیا  زا 

هحفص 108 ] ] 

درک  امنهار  ربمایپ  ناتسآ  گنهآ 
دوب  هدنکآ  ار  اج  نآ  رسارس  وا  هرهچ  غورف  هک 

هب : درک  زاغآ  ودرب  ار  فد  تساوخب و  يروتسد 
تساوخ - یم  دوخ  هک  هنوگ  نامه  هب  نداد - ناکت  ار  لد  نتخیگناروش و 

دندوب  وا  رانک  رد  زین  رکبوب  هدیزگرب و  ربمایپ 
دندومن  یمن  يریگولج  وا  یناوخ  هنارت  زا  و 

دش  رادیدپ  وا  يارب  رود  زا  رمع  هک  هاگ  نآ  ات 
دهد  ناج  سرت  زا  هک  دنامن  يزیچ  تفرگ و  یتسس  شیاهورین  و 
تشاد  ناهنپ  شنهاریپ  ریز  رد  وا  میب  زا  ار  دوخ  فد  زاس و  سپ 

دیشوپ  یم  دیچیپ و  یم  دوخ  رد  ار  وا  نیمز  شاک  يا  هک  درک  زورآ  و 
دوب  وا  یمرگلد  هزیگنا  ادخ  هتخیگنارب  شناد  زاغآ ، رد  هتبلا 

تفرگ  ارف  ار  وا  سرت  دمآ  نایم  هب  رمع ) ) صفح وبا  يریگتخس  نوچ  و 
: تفگ نانز  دنخبل  دمآ  یم  دورف  يو  رب  یناهن  يا  هنوگ  هب  ادخ  ياهروتسد  هک  سک  نآ 

دومن یم  يربارب  نآ  اب  دیناسر  یم  تشاد و  لد  رد  ار  هچ  نآ  هک  يدنخبل  هچ  و 
تخیرگب ، دید  ار  رمع  نوچ  تشاد  یم  او  يراک  اوران  هب  ار  نز  نیا  هک  ینمیرها 
 " دنسرت یم  دنزاس  اوسر  ار  ناشیا  هک  یناسک  دنزگ  زا  نانمیرها  یتسار  هب  اریز 
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ربمایپ ناتسآ  هک  دوش  یم  هزیگنا  دنزاس  راکشآ  مود  هفیلخ  نتشاگنا  رترب  يارب  دنا  هتـساوخ  ار  هچ  نآ  هک  هدنام  هدیـشوپ  اههراچیب  نیا  زا 
ياپ یناشفا و  تسد  راک  رد  هک  ینانز  هب  دراد  یم  شوخ  هک  تسايربمایپ  هچ  نیا  دـنیالایب . تسا - كاپنآ  زا  هک  یئاه - یئاوسر  اـب  ار 

ناشاه  یناوخ  یلد  یلد  هب  دزادرپب و  دنا  یبوک 

هحفص 109 ] ] 

شنز دننیب  یم  ار  وا  کیدزن  زا  مدرم  همه  هک  یئاج  هدرکن و  هدنسب  زین  همهنیا  هب  هزات  و  درگنب ؟ ار  اه  يرگیزاب  دراپـسب و  شوه  شوگ 
دوش هاگآ  يو  دزن  شیوخ  هاگیاپ  زا  هک  نآ  يارب  وا  و  يدش ؟ ریس  يدش ؟ ریـس  دیوگب : يو  هب  یمه  دراد و  او  نآ  ندید  هب  زین  ار  هشیاع 
هدرپ نازغم و  کبس  نایاورپیب و  نامشچ و  خوش  ناگیامورف و  دننام  هک  تشاد  یمن  زاب  نآ  زا  ار  يو  يربمایپهوکـش ، ایآ  هن  دهد  خساپ 

مه نیا  ارچ و  هتبلا  هتخانـشن ؟ اوران  ار  اهنیا  همه  وا  كاپ  نیئآ  رگم  دزودـب ؟ مشچاـه  يرگ  يزاـب  هب  دتـسیاب و  اـه  هچب  راـنکرد  نآ  رد 
ار هدوهیب  نانخـس  هک  دنا  یناسکمدرم  زا  یخرب  هک : تسا  رادنپ  زا  رترب  يادـخ  نخـس  نیا  ربمایپ ، همان  نیئآ  ادـخ و  همان  رد  شیاه  هناشن 

نامقل هروس  هدننک  راوخ  يرفیک  تسا  ناشیا  يارب  دنریگب ، دنخـشیر  هب  ار  نآ  دـننک و  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  هتـسنادن  ات  دـنرخ  یم 
هیآ 6 .

نیا رد  هک  دیزومایم  یگدنناوخ )  ) دیـشورفن و دـیرخن و  ار  ناوخ  هزاوآ  نازینک  هک  تسا  هدـمآ  ص )  ) وا نابز  زا  هماما  وبا  شرازگ  رد  و 
دنا یناسک  مدرم  زا  یخرب  هدـمآ " : دورف  زارف  نیا  هک  تسايا  هنیمز  نینچ  رد  تسا و  تسیاشان  ناشیا  ياهب  تسین و  یئوکین  یناـگرزاب 

هک " ...
مه ناشیاهب  ناشیا . شورف  مه  تسا و  اوران  ناوخ  هزاوآ  نازینک  هب  یگدنناوخ  نتخومآ  مه  تسا : هنوگ  نیا  هب  يوغب  يربط و  شرازگ  و 

هدمآ . دورف  زارف  نیا  هک  تسا  يا  هنیمز  نینچ  رد  تسا و  تسیاشان 
، یناربط هیودرم ، نبا  هبیـشیبا ، نبا  متاح ، یبا  نبا  رذنم ، نبا  ریرج ، نبا  هجام ، نبا  يذـمرت ، دـمحا ، روصنم ، رـسپ  دیعـس  ار  الاب  شرازگ 

يزوج نبا  زا  ءاملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 14  : یبطرق 51 ریسفت  ، 21  : يربط 39 ریـسفت  هب  دیدرگربدنا  هدروآ  نارگید  ایندـلا و  یبا  نبا  یقهیب ،
راطوالا لین  ، 4  : یناکوش 228 ریسفت  ، 5  : روثنملا 159 ردا  ، 9  : يراسلا 163 داشرا  نزاخ 36:3 ، ریسفت  ، 3  : ریثک 442 نبا  ریسفت  ص 347 ،

 21  : یسولآ 68 ریسفت  ، 8  : 263
دنا هدروآ  هشیاع  نابز  زا  هتسسگ - يا  هریجنز  اب  هیودرم - نبا  ایندلا و  یبا  نبا  و 

هحفص 110 ] ] 

هدرمـش اوراـن  ار  نآ  هب  نداد  شوگ  شزومآ و  اـهب و  نتخورف و  ناوـخ و  هزاوآ  زینک  رادـنپ ، زا  رترب  يادـخ  یتـسار  هب  تفگ : ربماـیپ  هک 
دنرخ " ... یم  ار  هدوهیب  نانخس  هک  دنا  یناسک  مدرم  زا  یخرب  دناوخ " : ار  زارف  نیا  سپس 

 21  : یسولآ 68 ریسفت  ، 4  : یناکوش 228 ریسفت  ، 5  : روثنملا 159 ردلا 
ادخ هب  تفگ  دندیسرپب  دنرخ " ... یم  ار  هدوهیب  نانخـس  هک  دنا  یناسک  مدرم  زا  یخرب  زارف " نیا  هرابرد  دوعـسم  نبا  زا  هک  دنا  هدروآ  و 

- تسا یناوخ  هزاوآ  نآ ،  هک  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  تفگ  یـشرازگ  داینب  رب  تسا و  یناوخ  هزاوآ  نآ ، هک  دنگوس 
و نآ ، هب  نداد  لد  شوـگ  تسا و  یناوـخ  هزاوآ  نآ ، : هتفگ هک  دـنا  هدروآ  زین  رباـج  ناـبز  زا  و  دـنار - ناـبز  رب  راـب  هـس  ار  نخـس  نـیا  و 
: " تفگرگید ياج  هک  نانچ  دـنیزگ "  یمرب  دریگ و  یم  نآ  ياـج  هب  تسا " : نیا  درخ "  یم  هژاو "  زا  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  تساوخ 
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فرطم و  دندیزگرب . دـنتفرگرب و  نیا  ياج  هب  ار  نآ  دـیوگب : دـهاوخ  یم  هک   " دـندیرخ یگتفای  هار  هب  ار  یهارمگ  هک  یناسک  دـنا  نانآ 
تسا . نآ  ندیرخ  نآ  ندینش  دیوگ : هداتق  تسا و  نآ  نتشاد  تسود  هدوهیب ، نانخس  ندیرخ  دیوگ :

دورفراک نیا  هرابرد  زارف  نیا  تسا و  یناوخ  هزاوآ  نامه  هدوهیب "  نانخس  هژاو "  ود  زا  یمارگ - زارف  نیا  رد  دنوادخ - تساوخ  هک  نیا 
، لوحکم دهاجم ، ریبج ، رسپ  دیعس  همرکع ، رمع ، رسپ  هللادبع  سابع ، نبا  دنا : ناتسادمه  ناسک  رایـسب  يرگنـشور - هنوگ  نیا  رد  هدمآ -

نبا دنا : هدروآ  نانیا  زین  ار  ناشیا  تشادرب  شرازگ  نسح . همیذب ، رـسپ  یلع  ءاطع ، یعخن ، هداتق ، نارهم ، رـسپ  نومیم  بیعـشرسپ ، ورمع 
رکاسع . نبا  یبایرف ، هیودرم ، نبا  متاح ، یبا  نبا  نامیالا ، بعش  رد  یقهیب  مکاح ، رذنم ، نبا  ریرج ، نبا  ایندلا ، یبا  نبا  هبیش ، یبا 

14 و 52 و  : یبطرقریسفت 51 ، 2  : مکاح 411 كردتسم  10 و 223 و 225 ،  : یقهیب 221 ننس  21 و 40 ،  : يربط 39 ریـسفت  هب  دیدرگرب 
زا يراسلا  داشرا  ، 3  : ریثک 442 و441 نباریسفت  يزوج ص 246 ، نبا  زا  ءاملعلا  وملعلا  دقن  ، 53

هحفص 111 ] ] 

5 و 160،  : روثنملا 159 ردلا  ریسفت  ، 3  : هدش 460 پاچ  نزاخ  ریسفت  رانک  رد  هک  یفـسن  ریـسفت  ، 3  : نزاخ 46 ریسفت  ینالطسق 163:9 ،
 8  : راطوالا 263 لین  ، 21  : یسولآریسفت 67 ، 4  : یناکوش 228 ریسفت 

مجن 61 هروس  دینادماس =  امش  و  هک " : دهد  یم  زیهرپ  نخس  نیا  اب  شدنمجرا  همان  رد  ار  ص )  ) دمحم ناوریپ  رادنپ ، زا  رترب  يادخ  - 2
 " زادرپ دیمـست  هب  ام  يارب  دنیوگ " : نوچ  هکتسا  ناوخ  هزاوآ  نایریمح  نابز  رد  دـماس  : تفگ سابع  رـسپ  هک  تسا  هدروآ  همرکع   "و 
اب ار  اـم  تسا " : نیا  ناشتـساوخ  انیدمـسا " و  دـنیوگ " : هدـنناوخ  كزینک  هب  نک " و  یگدـنناوخ  اـم  يارب  هک "  تسا  نیا  ناشتـساوخ 

نادرگ "  هتشگرس  یگدنناوخ ،
نبا رازب ، ایندلا ، یبا  نبا  دیبع ، وبا  یبایرف ، قازرلادبع ، ریرج ، نبا  دیمح ، رـسپ  دبع  روصنم ، رـسپ  دیعـس  دـنا : هدروآ  نانیا  ار  الاب  شرازگ 

هیاهن يزوج ص 246 ، نبازا  ءاملعلا  ملعلا و  دقن  ، 17  : یبطرق 122 ریسفت  ، 28  : يربط 48 ریسفت  هب  دیدرگرب  یقهیب  متاح ، یبا  نبا  رذنم ،
سورعلا 381 جات  ، 6  : روثنملا 132 ردلا  ، 4  : نزاخ 212 ریسفت  ، 4  : ریثک 260 نبا  ریسفت  ، 1  : يرشخمز 305 زا  قئاف  ، 2  : ریثا 195 نبازا 

. 8  : راطوالا 263 لین  ، 27  : یسولآ 72 ریسفت  ، 5  : یناکوش 115 ریسفت  ، :2
ار ناشیا  زا  کی  ره  شیوخ ، زاوآ  اب  میروخ : یمرب  رادنپ  زا  رترب  راگدرورپ  زا  نخـس  نیا  هب  نمیرها  اب  یمارگ  يادخ  يوگتفگرد  و  - 3

ءارسا 64 ) هروس   ) ناشکب یتسناوت  هک 
يربط 81 ریـسفت  رد  ناشیا  تشادرب  شرازگ  تسا و  يرگیزاب  ویگدنزاون  یگدنناوخ و  نامه  زاوآ ، نیا  : دـنیوگ سابع  رـسپ  دـهاجم و 
نزاخ 178 ریسفت  ، 3  : ریثک 49 نبا  ریسفت  يزوج ص 247، نبا  زا  ءاملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 288:10 یبطرق ، ریـسفت  رد  زین  تسا و  هدمآ   :15

15  : یسولآ 111 ریسفت  ، 3  : 233 یناکوش ریسفت  ، 2  : یبلک 175 يزج  نبا  ریسفت  ، 3  : یفسن 178 ریسفت  ، :3

هحفص 112 ] ] 

يرگیزاب یگدنناوخ و  هرابرد  ربمایپ  ياهروتسد 

ود دنوادخ  هک  نآ  رگم  دنکن  دنلب  یگدـنناوخهب  ار  دوخ  زاوآ  يدرم  چـیه  هک  تسا  هدـمآ  ص )  ) وا نابز  زا  دـنمجرا  ياه  همان  نیئآ  رد 
شوماخ هک  هاگ  نآ  ات  دننزب  نانچمه  ار  وا  دوخ  ياهاپ  اب  هک  رگید - هناش  رب  يرگید  شا و  هناش  نیا  رب  یکی  دتـسرف - وا  رـس  رب  نمیرها 
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دوش .
رترب يادخ  هک  نیا  رگم  دنکن  دنلب  یگدنناوخ  هب  ار  دوخ  ياوآ  سک  چیه  هدمآ : هنوگ  نیا  هب  هیودرم  نبا  ایندـلا و  یبا  نباشرازگ  رد  و 

دریگب . مارآ  ات  دنبوکب  وا  هنیس  رب  نانچمه  دوخ  هنشاپ  وداب  دننیشنب و  شا  هناش  ود  رب  هک  دتسرف  يو  رس  رب  نمیرها  ود  رادنپ  زا 
ریسفت ، 3  : نزاخ 460 ریسفت  يزوج ص 248 ، نبا  زا  ءاملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 2  : يرشخمز 411 ریسفت  ، 14  : یبطرق 53 ریسفت  هب  دیدرگرب 
یسولآ ریسفت  ، 4  : یناکوش 228 ریسفت  ، 5  : روثنملاردلا 159 ، 9  : يراسلا 164 داشرا  ، 3  : هدش 460 پاچ  نزاخ  ریسفت  رانک  رد  هک  یفسن 

 21  : 68
ماگنه هب  يزاوآ  دناهتشادزاب  هناراکهبت  هنادرخ و  یب  زاوآ  ود  زا  ارم  تفگ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  تسا  هدروآ  فوع  رسپ  نمحرلادبع 

نمیرها . گنهآ  اه و  نابیرگ  ندز  كاچ  اه و  يور  ندیشارخ  يراتفرگ و  ماگنه  هب  يزاوآ  و  نمیرها ، ياهزاس  يرگیزاب و  هنارت 
يریگولج نآ  زا  هک  تسا  هناراکهبت  هدز و  نیرفن  گنهآ ، ود  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  سنا  ناـبز  زا  وا  زج  يذـمرتشرازگ و  رد  و 

ندیرد نابیرگ  هرهچ و  رب  ندز  یلیس  يراتفرگ ، ماگنه  هب  یئاوآ  ینامداش و  یناوخ و  هنارتماگنه  هب  نمیرها  زاوآ  زاس و  گنهآ  منکیم 

هحفص 113 ] ] 

راطوالا 268 لین  ، 4  : یناکوش 229 ریسفت  ، 7  : لامعلا 333 زنک  ، 5  : روثنملاردلا 160 صءاملعلا 248 ، ملعلا و  دقن  ، 14  : یبطرق 53 ریسفت 
 :8

ازـسان و وا  هب  نتـسیرگن  اوران و  وا  یگدنناوخ  تسا و  تسیاشان  هدنناوخ ، زینک  ياهب  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  باطخ  رـسپ  رمع  - 3
تسا . تسیاشان  زین  گس  ياهبو  تسا  گس  ياهب  نوچمه  نآ  ياهب 

هدیـسر یناربط  هار  زا  ـالاب  شرازگ  میناوخ  یم   8  : یناکوش 264 زا  راطوالا  لـین  رد  9 و   : ینالطـسق 163 زا  يراسلا  داشرا  رد  هک  ناـنچ 
تسا 

نایناحور ياوآ  هب  هک  تشاذگ  دنهاوخن  دهد  شوگ  ناگدـنناوخ  زاوآ  هب  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآيرعـشا  یـسوم  وبا  - 4
یتشهب . ناگدنناوخ  تفگ  دننایک ؟ نایناحور  ادخ  هتخیگنارب  يا  دندیسرپ  دهد  شوگ 

دنا . هدروآ  دوخ  ریسفت  زا  رد ج 14 ص 54  یبطرق  لوصالا و  رداون  رد  يذمرت  میکح  ار  الاب  شرازگ 
ار يرگیزاب  زاوآ و  زاس و  زین  یم و  ندیـشون  زخ و  ندیـشوپ  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  نم  ناوریپ  نایم  رد  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  - 5

دنرامش . یم  اور 
دنا هدروآ  تسین - اه  نآ  رد  یشهوکن  ياج  هک  شیوخ - تسرد  ياه  هریجنز  اب  میعن  وبا  هجام و  نبا  دواد و  وبا  دمحا و  ار  الاب  شرازگ 

رد تسا  یـسولآ  نخـس  نیا  دـنا و  هدرمـش  تسرد  ار  نآ  اـه - شرازگ  نارادـساپ  زا  یخرب  هتفگ  هـب  زین - ناـیاوشیپ  زا  رگید  یهورگ  و 
تسا . هدروآ  ار  نآ  حیحص  رد  يراخب  دیوگ : هدروآ و  ار  نآ   10  : يربک 221 ننس  رد  زین  یقهیب  هچ  نانچ  دوخ 76:21 . ریسفت 

ندـش و نارابگنـس  مه  تسه و  نیمز  رد  نتفر  ورف  مه  هدوت ، نیا  نایم  رد  تفگ : ربمایپهک  دـنا  هدروآ  هماـما  وبا  سنا و  ساـبع و  نبا  - 6
دنریگب هدنناوخ  ناکزینک  دنیامن و  يراسگ  هداب  هک  تسا  یماگنه  رد  نیاو  مادنا  هرهچ و  ندش  نوگرگید  مه 

هحفص 114 ] ] 

دننزب . زاس  و 
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دنا . هدروآ  یناربط  دمحا و  ایندلا و  یبا  نبا  ار  الاب  شرازگ  میناوخ  یم   21  : یسولآ 76 ریسفت  2 و   : روثنملا 324 ردلا  رد  هچ  نانچ 
نیتسار نیئآ  هب  هک  یناسک  يا  دیوگ " : رادنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  نیا  تفگ  صاع - ورمع  رـسپ  ای  رمع - رـسپ  هللادـبع  هک  دـنا  هدروآ  - 7

رد تسا "  نمیرها  راک  زا  یئاه  يدـیلپ  تخاـب ، درب و  ياـهریت  ناـتب و  تخاـب و  درب و  يراـسگ و  هداـب  هک  تسین  نیا  زج  دـیا  هدـیورگ 
، یبوکیاپ يرگیزاب ، یتسردان  دربب و  نایم  زا  نآ  اب  ار  یتسردان  ات  داتـسرف  ورف  ار  یتسرد  دـنوادخ ، یتسار  هب  هدـمآ : هنوگ  نیا  هب  تاروت 

دیامنب  نآ  اب  ار  روبنط  فد و  طبرب و  زاس و  اب  یگدنزاون  یناشفا و  تسد 
روثنملا ردلا  ، 2  : ریثک 96 نبا  ریسفت  هب  دیدرگرب  دناهدروآ   10  : دوخ 222 ننس  رد  یقهیب  زین  خیـشلاوبا و  متاح و  یبا  نبا  ار  الاب  شرازگ 

 2  : 317
اه و يرگیزاب  اتداتسرف  ارم  داتسرف و  ناشیا  یئامنهار  نایناهج و  رب  ینابرهم  يارب  ارم  ادخ  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  هماما  وباو  سنا  - 8

 8  : راطوالا 262 لین  ، 2  : روثنملا 323 ردلا  راربلادبع 153 ، نبا  زا  ملعلا  باتک  مرادرب  نایم  زا  ار  ینادان  راگزور  ياهراک  اهزاس و 
هب زین  رگید  یهورگ  نآ  زا  تشگ و  دهاوخ  نومیم  هنوگ  هب  نم  ناوریپ  زا  یهورگ  مادـنا  هرهچ و  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  یلع  - 9

دندیـشوپ و مشیربا  دندیـشون و  هدابناشیا  هک  اریز  دـیزو ، دـهاوخ  ازان  داب  یهورگ  رب  درب و  دـهاوخ  ورف  نیمز  ار  یهورگ  كوخ ، هنوگ 
 2  : روثنملا 324 ردلا  دندز  زاس  دنتفرگ و  هدنناوخ  ناکزینک 

اهكوخ اـه و  هنیزوب  هنوـگ  هب  هدوـت  نیا  زایهورگ  مادـنا  هرهچ و  راـگزور ، نیـسپزاب  رد  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوـبا  - 10
؟ تسا وا  هتخیگنارب  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  دنهد  یمن  یهاوگ  نانآ  رگم  ادخ  هتخیگنارب  يا  دنتفگ  دیدرگ  دـهاوخ 

هناخ  زا  رادید  هزور و  زامنهمانرب و  يرآ و  تفگ 

هحفص 115 ] ] 

يراسگ و هداب  هب  ار  بش  دنریگب ، هدنناوخ  ناکزینک  اهزاس و  اه و  يرگیزاب  تفگ : تسیچ ؟ ناشراک  سپ  دندیـسرپ  دـنراد . مه  ار  ادـخ 
تشگ . دهاوخ  ناکوخ  ناگنیزوب و  هنوگ  هب  ناشمادنا  هرهچ و  نادادمابو  دننکرس  يرگیزاب 

هماما و وبا  کلام و  رـسپ  سنا  دلاخ و  رـسپ  حلاص  وهعیبر  رـسپ  يزاغ  طباس و  رـسپ  نمحرلادبع  شرازگ  تسا  الاب  شرازگ  هب  کیدزن  و 
هب دیدرگرب  دنا  هدروآ  ار  نآ  هجام  نبا  دواد و  وبا  یقهیب و  مکاح و  ويدع  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  ایندلا و  یبانبا  هک  نیـصح ، رـسپ  نارمع 

. 2  : روثنملاردلا 326
رد برس  زیخاتسر  زور  دراپس  وا  هبشوگ  دنیشنب و  هدنناوخ  یکزینک  رانک  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  کلام  رـسپ  سنا  - 11

 8  : راطوالا 264 لین  ، 14  : یبطرق 53 ریسفت  دنزیر  وا  شوگ 
 14  : یبطرق 53 ریسفت  دینکن . زامن  وا  رب  دشاب  هتشاد  يا  هدنناوخ  كرتخد  درم و  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هشیاع  - 12

زا هک  دیآ - یم  دورف  ناشیا  رب  يراتفرگ  دننکب ، ار  راکهدزناپ  نم  ناوریپ  هاگره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  یلع  نابز  زا  يذـمرت  - 13
-: هدیـسر نینچ  هریره  وبا  هار  زا  شرازگ  نیمه  و  دـنریگب . هدـنناوخ  ناکزینک  اهزاس و  هک  هاگ  نآ  هدرک -: دای  مه  اریکی  نیا  ناـیم  نآ 

 8  : راطوالا 263 لین  ، 14  : یبطرق 53 ریسفت  يزوج ص 249 ، نبا  زا  ءاملعلا  ملعلا و  دقن  دوش  راکشآ  اهزاس  نایوگ و  دورس 
هک نم  ناگدنب  نآ  دنیاجک  دیوگ : زیخاتـسر  زور  رد  رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  دیـسر  نانچ  ام  هب  تفگ : ردکنم  رـسپ  هک  دـنا  هدروآ  - 14

نانآو دـیتسرف  کشم  ياه  غابب  نورد  هب  ار  نانآ  دنتـشاد ؟ یم  كاپ  نمیرها  ياهزاس  يرگیزاب و  زا  ار  شیوخ - ياـهشوگ  و  شیوخ -
 14  : یبطرق 53 ریسفت  مدینادرگ ، اور  ناشیا  يارب  ار  دوخ  يدونشخ  نم  هک  دینک  هاگآ  ار 

وا يارب  تسین ، زامن  وا  يارب  تسین ، زامن  وا  يارب  تفگ  سپ  دناوخ  یم  زاوآ  هنابش  يدرم  دینش  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  دوعسم  نبا 
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لین  تسین . زامن 

هحفص 116 ] ] 

 8  : راطوالا 264
ناشیا زا  ادخ  هک  يو - نارای  سپ  منکشب  ار  فد  زاس و  ات  ما  هدش  هتخیگنارب  نم  تفگ : تفرگ  ار  هکم  هک  يزور  ص )  ) ادخ ربمایپ  - 16
يراخب حیحص  هدرشف  يرگنـشور  رد  سوفنلا  هجهب  دنتـسکش . یم  ودنتفرگ  یم  ناکدوک  تسد  زا  ار  اه  نیا  ودندش  نوریب  داب - دونـشخ 

 2  : يدزا 74 هرمج  وبا  رسپدمحم  وبا  زا 
و  ) منک یم  يریگولج  اه  نآ  زا  زین  نم  هدرک و  يریگولج  زیچ  هن  زا  ربمایپ  مدرم  يا  تفگ : هیواـعم  هک  تسا  هدـمآ  یـشرازگ  رد  و  - 17

شخب 1 ص 234  يراخب 4  خیرات  درمش ). یناوخ  هزاوآ  ار  یکی  نایم  نآ  زا 

بهذم راهچ  رد  یناوخ  هزاوآ 

دنا هتفر  نیمه  رب  زین  هفوک  ناگرزب  ناداتـسا و  هتخانـش و  ناهانگ  زا  ار - نآ  ندینـش  و  ار - نآ  هدرمـش و  اوران  ار  نآ  ناـیفنحياوشیپ  - 1
 ) همرکع یبعش ، ، میهاربا دامح ، نایفس ، )

سپس درخب و  يزینک  یسک  نوچ  تفگ  درک و  يریگولج  نآ  ندینش  یناوخ و  هزاوآ  زا  زین  کلام - نایکلام - ياوشیپ  هک  دنا  هدروآ  - 2
رب زین  یئاهنت - هب  دعـسرسپ  میهاربا  زج  هب  هنیدم - مدرم  رگید  دتـسرف و  سپ  ار  وا  یتساک ، نیا  يارب  دناوت  یم  تسا  ناوخ  هزاوآ  وا  دنیبب 

دنا . هتفر  نیمه 
یم ماجنا  ام  نایم  رد  ناراکهبت  اهنت  ار  راـک  نیا  تفگ : دنرامـشب ؟ اور  هنیدـم  مدرم  هک  تسا  یناوخ  هزاوآ  مادـک  دندیـسرپ : ار  کـلام  و 

دنهد 
هاگ نآ  و  تسیچ " ؟ یهارمگ  زج  هب  یتسرد  زا  سپ  دیوگ " : رادنپ  زا  رترب  يادخ  تفگ : دندیسرپب  یناوخ  هزاوآ  روتـسد  زا  ار  کلام  و 

؟ تسا یتسرد  ایآ  یناوخ  هزاوآ 
دمحا ماما  رـسپ  هللادـبع  تسا و  هدـش  نشور  زین  نایلبنح  زا  یهورگ  نابز  زا  راک  نیا  ندوب  اوران  هدروآ  عنقملاحراش  هچ  نآ  داـینب  رب  - 3

هک  تسا  هدروآ 

هحفص 117 ] ] 

دای ار  کلام  نخـس  سپـس  دیآ  یمن  شوخ  ارم  دنایور و  یم  لد  رد  ار  یئور  ود  تفگ  وا  مدرک و  شـسرپ  یناوخ  هزاوآهرابرد  مردپ  زا 
دنهد . یم  ماجنا  ام  نایم  رد  ناراکهزب  اهنت  ار  راک  نیا  هک : درک 

ياه تشادرب  زا  ار  نآ  ندوب  اور  هک  یناسک  ربو  هدومن  زاب  ار  نآ  ندوب  اوران  اراکشآ  دنسانش  یم  ار  وا  هویـش  هک  زین  یعفاشناوریپ  و  - 4
يربط و زینو  هتخادرپشراـگن  نآ ، زا  يریگولج  یناوخ و  هزاوآ  شهوکن  رد  هک  بیطلاوبا  یـضاق  نوچمه  - دـنا هتخاـت  دـنا  هدرمـش  يو 

هیبنت . رد  قاحسا  وبا  خیش 
مه زینک و  ای  دشاب  دازآ  نز  هاوخدنراد  یمن  اور  ار  نآ  یعفاش  نارای  تفگدیاب  مرحمان  نز  زا  زاوآ  ندینش  هرابرد  هتفگ : يربط  بیطلاوبا 

اب سپـس  تسین . ینتفریذـپ  وا  یهاوگ  تسا و  درخ  یب  درآ  مهارف  وا  زاوآ  ندینـش  يارب  ارمدرم  رگا  زینک  دـنوادخ  دـیوگ : یعفاش  هتفگ :
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يو هک  هدرمـش  درخ  یب  ار  نآ  هدـنراد  يور ، نیا  زا  تسا و  هزره  مه  زینک  هتفگ  هدـنار و  نخـس  هراـب  نیا  رد  يرتشیب  يدـنت  یتـشرد و 
تسا . درخ  یب  دناوخب  تسردان  راک  هب  ار  مدرم  سک  ره  هدناوخ و  تسردان  راک  هب  ار  مدرم 

ندوشگ اه و  هتخیسگ  نتسب  راک  هب  ناناملسم  نایم  هک  یناسک  همه  هراب  نیا  رد  تسا و  اوران  يا  یناوخ  هزاوآ  نینچ  هتفگ  حالـص  نبا  و 
دنا . ناتسادمه  دنزادرپ  یم  اه  هرگ 

رسپ میهاربا  اهنت  نایم  نیا  زا  تفرگ و  ار  نآ  ولج  دیاب  تسا و  دنـسپان  یناوخ  هزاوآ  هک  دنا  ناتـسادمه  اهرهـش  ناروشناد  هتفگ : يربط  و 
دنا . هتفرگ  شیپ  رد  ادج  یهار  يربنع  هللادیبع  دعس و 

مدنــسپ یمن  ار  نآ  تـیارب  مرادیم و  زاـب  نآ  زا  ار  وـت  تـفگ  دیــسرپب  یناوـخ  هزاوآ  دــب  بوـخ و  زا  یــسک  ار  دــمحم  رــسپ  مساـق  و 
هزاوآ كاپ ، يادخدنک  ادج  یتسردان  زا  ار  یتسرد  رادنپ ، زا  رترب  يادخ  هاگره  ما  هداز  ردارب  نیبب  تفگ  تسا ؟ اوران  ایآ  تفگهدنسرپ :

مه  و  دهن ؟ یم  هگرج  ود  نآ  زا  کی  مادک  رد  ار  یناوخ 

هحفص 118 ] ] 

تسا . هدرک  نیرفن  دنناوخب  هزاوآ  وا  يارب  هک  ار  یسکو  ناوخ  هزاوآ  دنوادخ ، تفگ 
. تسا مارح  هدرم  تشوگ  ندروخ  دننام  یناوخ  هزاوآ  دیوگ  ءاشنالا  هلاسر  رد  یبساحم  و 

تسا  اوران  نآ  ندینش  یناوخ و  هزاوآ  راک  تسا : هدمآ  بیرقتلا  باتک  رد  و 
تسا  اجبان  ربمایپ - همان  نیئآو  ادخ  همان  روتسد  هب  راک - نیا  هتفگ : ساحن  و 

دوش . یمن  هتفریذپ  تسا  یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  یگدنناوخ و  ناشراک  هک  یناسک  یهاوگ  هتفگ : لافق  و 
ردلا 14 و 52 و 55 و 56 ،  : یبطرق 51 ریسفت  ات 246 ، يزوج ص 242  نبا  زا  ءاـملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 10  : یقهیب 224 ننـس  هب  دیدرگرب 

21 و 69   : یسولآ 68 ریسفت  ، 5  : ینیع 160 زا  يراقلا  هدمع  ، 5  : روثنملا 159
نیئآ زا  ندش  نوریب  یـساپسان و  ندز ، زاس  یگدنناوخ و  زا  يررادروخرب  هک  هدش  هتفگ  یتسار  هب  و  هدمآ :  1  : هداعسلا 334 حاتفم  رد  و 

تسا  ادخ 
، نآ داینب  رب  هدروآ و  هریره  وبا  نابز  زا  يروباشین  بوقعی  وبا  هک  هدوب  یشرازگ  هب  شا  یمرگتـشپ  الاب  نخـس  هدنیوگ  دیاش  دیوگ : ینیما 
زا ندش  نوریب  یساپسان و  نآ ، نتـشاد  شوخ  يراکهزب و  نآ ، رانک  رد  نتـسشن  تسا و  هانگ  اه  يرگ  يزاب  هب  هداد  شوگ  تفگ : ربمایپ 

 8  : 264 راطوالا لین  نیئآ  زرم 
هنوگ نامه  هب  یناوخ  هزاوآ  تفگ : مه  و  شتآ . شماجنارـستسردان  راک  تسا و  تسردان  یناوخ  هزاوآ  تفگ : دوعـسم  رـسپ  میهاربا  و 

رد ینمیرها  دـنارن  ناـبز  رب  ادـخ  ماـن  دوش و  راوس  یئاـپراچ  رب  يدرم  نوچ  تفگ : مه  و  ار . هزبس  بآ  هک  دـنایور  یملد  رد  ار  یئورود 
نک . وزرآ  ار  نآ  دیوگ  دیاینرب  راک  نیا  زا  وکین  رگا  ناوخب و  هزاوآ  شیارب  دیوگ : دوش و  راوس  وا  كرت 

زا ادخ  ناه  تفگ  دناوخ  یم  زاوآ  يدرم  ناشیا  نایم  دنتشاد و  نت  رب  ادخ  هناخ  زا  رادید  هماج  هک  تشذگ  یهورگ  هب  ض )  ) رمع رسپ  و 
یکرتخد  هب  و  دونشن . امش 

هحفص 119 ] ] 

درک . یم  اهر  ار  كرتخد  نیا  درک  یم  اهرار  سک  چیه  نمیرها  رگا  تفگ  سپ  دناوخ . یم  زاوآ  هک  تشذگ  کچوک 
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دزاس  یم  هابت  ار  لد  درآ و  یم  مشخ  هب  ار  راگدرورپ  درب ، یم  نایم  زا  ار  یئاراد  یناوخ ، هزاوآ  تفگ : كاحض  و 
دیازفا و یم  ار  سوه  دهاک و  یم  ار  مرـش  هک  یناوخ  هزاوآ  زا  دیزیهرپب  هیما  نادنزرف  يا  تفگ : اهدمآ ) رد  هدنهاک   ) دـیلو رـسپ  دـیزی  و 

هراچ نآ  هب  نتخادرپ  زج  امش  رگا  سپ  دنک  یم  ار  یتسم  راک  نامه  تسا و  هداب  نیشناج  هک  یتسار  دزاس و  یم  ناریو  ار  یگنادرم  هناخ 
تسا  يرگ  یبسور  هزیگنا  هک  دیراد  رود  نانز  زا  ار  نآ  دیرادن 

شود رب  شناد  راب  هک  یناسک  ناـبز  زا  تشون : لهـس  شدوخ  راـی  ناـمیپ و  مه  هب  زیزعلادـبع  رـسپ  رمع  هک  یئاـه  شرافـس  زا  مه  نیا  و 
هنارت ندینش  و  ناگدنناوخ ، ناگدنزاون و  نارگیزاب و  نمجنا  رد  ندوب  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  دوب  مرگتـشپ  ناوت  ناشیا  نخـس  هب  وهتفرگ 

دنایور . یم  ار  هایگ  بآ ، هک  دنایور  یم  لد  رد  نانچ  ار  یئورود  اهنآ ، ندناوخ  بل  ریز  اه و 
هتفهن ياهزار  زا  دـبای و  یم  هار  اه  لد  هناـخ  ناـهن  هب  روز  اـب  درخ ، یگنادرم و  دزدو  تسا  لد  سوساـج  یناوخ ، هزاوآ  هک  دـنا  هتفگ  و 

، هتفهن نآ  رد  هک  ار  یئاه  یتسمرس  اه و  يزغم  کبس  اه و  سوه  اه و  هتساوخ  درب و  یم  تخات  رادنپ  يارسيوس  هب  دوش  یم  هاگآ  ناج 
ینیگنـس و  نیتسار ، نیئآ  هب  ندیورگ  یباداش  و  يدـنمدرخ ، یئابیز  و  ینیگنـس ، هناشن  هک  ینیب  یم  ار  يدرم  دـنکارپ ، یم  دزیگنا و  یمرب 

درخ و ناهگان  دهد  یناوخ  هزاوآ  هب  لد  شوگ  نوچ  و  تسا ، يوگ  زردنا  شا  یشوماخ  یگنازرف و  وا  نخس  تسا  راکـشآ  وا  رد  شناد 
درامش و یم  وکین  نآ  زا  سپ  درمش  یم  دب  زاوآ  ندینش  زا  شیپ  ار  هچ  نآ  ات  دور ، یم  وا  یکین  یگنادرم و  و  دوش ، یم  كدنا  شمرزآ 
یئوگ و هوای  یگناچرپهب و  ار  دوخ  ياج  شمارآ  یـشوماخ و  یئابیز  درآ و  یم  نابز  رب  تشاد  یم  هتفهن  ماگنه  نآ  ات  هک  ار  شیاـهزار 

زین یـشون  هداب  هک  دـبوک - نیمز  رب  اپ  ود  ره  اب  دزادرپ و  ندز  تسد  هب  هک  اسب  هچ  اـت  هدـش  يوید  یئوگ  هک  دـهد  یم  يزادـنا  کـتفج 
نیمه 

هحفص 120 ] ] 

اه  نیا  زج  و  دنک - یم  راک  هنوگ 
داشرا ، 14  : یبطرق 52 ریسفت  ، 2  : يرشخمز 411 ریسفت  يزوج ص 250 ، نبا  زا  ءاـملعلا  ملعلا و  دـقن  ، 1  : یقهیب 223 ننـس  هب  دیدرگرب 

،8  : راطولا 264 لین  ، 4  : یناکوش 228 ریسفت  ، 3  : نزاخ 46 ریسفت  ، 7  : لامعلا 333 زنک  5 و 160 ،  : روثنملا 159 ردلا  ، 9  : يراسلا 164
21 و 68   : یسولآ 67 ریسفت 

اه ناتساد  نآ  هب  یهاگن 

، هدیـسر هراب  نیا  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  هچ  نآ  ندروآ  زا  سپ  دـش و  نشور  هک  یگدـنزاون  یگدـنناوخ و  ياه  هتـسیاب  اه و  یگژیو 
وا دهد و  ناشن  هدولآ  ار  شهانگ  رهزا  هزیکاپ  نماد  هک  دندنبب  وا  هب  یئاه  يزاب  داشگ  نانچ  هک  تسا  هنادنمدرخ  ایآ  دیـسرپ  دـیاب  نونکا 

ربارب رد  هتفرگمشچ و  اهدـماشیپ  نآ  زا  هک  نآ  هـک  دـنرادنپ  هاـگ  نآ  و  دـننکفیب ؟ یناداـن  هاـگترپ  رد  هدروآ  ریز  هـب  دوـخ  هاـگیاج  زا  ار 
ینمیرها هچ  نیا  و  ص ؟-)  ) ادخ هتخیگنارب  هن  سب - تسا و  هدوب  رمع  اهنت  هتخاس  راکشآ  ار  نآ  یتسردان  هدومنيدونـشخان و  یتسردان ،

درادن ؟ ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  یئاورپ  دسرت و  یم  رمع  زا  هک  تسا 
دناوخ و یم  زاوآ  دنک و  یم  یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  وا  ربارب  رد  هناگیب  ینز  دونـش و  یم  ار  اهزاس  گنهآ  ای  هک  تسا  يربمایپ  هچ  نیا 

يراک رـس و  نم  هن  دـیوگ : یم  هاگ  نآ  دراد و  یم  اـپرب  اوسر  ياـه  نمجنا  اـه و  هاگرذـگ  نینچ  رـس  رب  ار  شرـسمه  اـی  دـنز ؟ یم  فد 
اب يراک  رس و  نم  هن  دیوگ : یم  ای  تسا  نم  ياه  یمرگرس  زا  يراک  هدوهیب  يرگیزاب و  هن  مراد و  يراک  هدوهیب  يرگیزاب و  هنوگچیهاب 

رس و نم  هن  دیوگ : یمای  تسا  نم  ياه  یمرگرس  زا  يراک  هدوهیب  يرگیزاب و  هنوگ  چیه  هن  مراد و  يراک  هدوهیب  يرگیزاب و  هنوگ  چیه 
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تسا  نم  ياه  یمرگرس  زا  يراکتسردان  هن  مراد و  يراکتسردان  اب  يراک 

هحفص 121 ] ] 

یمن بلناـشیا  زا  يریگولج  يارب  دـنیب و  یم  دوخ  هناـخ  رد  ار  ناـشیا  ندز  فد  ناـکزینک و  یناوخ  هزاوآ  هک  تسا  يدرمگرزب  هچ  نیا 
تـسین سک  نامه  ربمایپ  نیارگم  ادخ ؟ هتخیگنارب  هناخ  رد  ینمیرها  زاس  دیوگب : دوش و  مشخ  رد  اه  گنهآ  اون و  نآ  زا  رمع  ات  دـنابنج 

رـسپ هللادـبع  تفگ : عفان  دـش  یمرود  هار  نآ  اج و  نآ  زا  داهن و  یم  دوخ  شوگ  ود  رد  ار  تشگنا  ود  دینـش  یم  يزاـسگنهآ  نوچ  هک 
یم یئاوآ  عفان  تفگ : نم  هب  دش و  رود  اج  نآ  زا  هار و  نآ  زا  درک و  دوخ  شوگ  ودرد  ار  دوخ  تشگنا  ود  سپ  دینش  يزاس  ياوآ  رمع 
دینش یئاوآ  نینچوا  مدوب و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  نم  : تفگ دروآ و  رد  هب  دوخ  شوگ  ود  زا  ار  دوخ  تشگنا  ود  سپ  هن  متفگ  يونش ؟

يرگیزاب یگدـنناوخ و  زاس و  تسا ، اوران  فد  تفگ : ربمایپ  دـنمجرا  ياه  همان  نیئآ  هب  یمگرتشپ  اـب  ساـبع  رـسپ  هن  رگم  درک  نینچ  و 
تسا ؟ اوران  طبرب  لبط و  ، تسا اوران  جنرطش  درن و  تسا ، اوران 

- تسا ناهج  ياـه  موب  زرم و  نیرت  یمارگ  هک  وا - یمارگ  دجـسم  رد  هایـس  ناـنز  هکیئآ  یمن  تفگـش  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  اـیآ 
نانز نآ  رمع  دننک و  هاگن  ار  اه  نیا  شرـسمه  اب  هارمه  ص )  ) وا دنناوخب و  زاوآ  دننک و  یبوک  ياپ  یناشفا و  تسد  دـنیامن ، يرگ  يزاب 

نک ! ناشاهر  رمع  دیوگب : ص )  ) ربمایپ درادب و  زاب  راک  زا  ار 
ناکدوک و ندروآ  زا  ناتاه  هاگـشتسرپ  رد  تفگ : هک  تسا  تسرد  هدمآ  ناربمایپ  نیرت  كاپ  نابز  زا  هار  نیدـنچ  زا  هک  ینخـس  نیا  ایآ 

دیزیهرپب ؟ يرفیک  ياه  نیئآ  نتسب  راک  هب  زاوآ و  ندرک  دنلب  زا  وگم و  وگب  شورف و  دیرخ و  زا  ناگناوید و 
- دـنادرگنرب وت  هب  ار  نآ  ادـخ  دـیوگب : وا  هب  دـیاب  دـیوج  یم  ار  دوخ  هدـشمگ  هاگـشتسرپ ، رد  يدرم  هک  دونـشب  سک  ره  ص )  ) تفگ و 

دناهدروآ . يذمرت  هجام و  نبا  دواد و  وبا  ملسم و  ار  شرازگ  نیا  هک  هدشن -؟ هداهن  داینب  راک  نیا  يارب  اه  هاگشتسرپ 
تـساوخ یم  دجـسم  رد  ار  شا  هدـشمگ  رتـش  ناـشن  يدرم  دـنا : هدروآ  هدـیرب  ناـبز  زا  هجاـم  نبا  یئاـسن و  ملـسم و  هک  یـشرازگ  زین  و 

ار نآ  یباین  تفگ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
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هدیدرگ  هتخاس  هدش  هداهن  داینب  هچنآ  يارب  اه  هاگشتسرپ 
و تسین - يراک  ناشیا  اب  ار  ادخ  تسا  ناشاه  هاگـشتسرپ  رد  ناشیا  نخـس  هک  دوب  دـنهاوخ  یهورگ  راگزور ، نیـسپزاب  رد  تفگ : زین  و 

تسا - هدروآ  دوخ  حیحص  رد  نابح  نباار  شرازگ  نیا 
زا شیپ  هک  هانگ ، ره  زا  هزیکاپ  ربمایپ  رب  يرب  یم  نامگ  هچ  زامن  ادخ و  دای  يارب  رگم  دیریگم  دوخ  هار  ار  اه  هاگشتسرپ  تفگ : هک  نیا  و 

دوب و وا  نتـشاد  یمارگ  يارب  يو  زا  يریگولج  نیا  دزادرپ و  زاوآ  زاس و  ندینـش  هب  تشاذـگن  كاـپ  راـگدرورپ  زین  وا  ندـش  هتخیگنارب 
لد اب  اتدنک  یم  شیاهر  يربمایپ - هاگیاپ  یمارگ  هب  وا - نتخیگنارب  زا  سپ  ایآ  هاگ  نآ  تشاد . یکاپ  رد  هک  یهاگیاپ  تشادـگرزب  يارب 

شرازگ نارادساپ  دـنیامن ؟ یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  شیارب  نانآ  دـهد و  شوگ  هناگیب  نانز  یناوخ  هزاوآ  هب  ینارگن  چـیه  یب  هدوسآ و 
رد هک  یئاـه  هماـنرب  ناـیم  زا  تفگ : یم  مدینـش  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  ع )  ) ناگدـنورگ ياورناـمرف  ناـبز  زا  اـه 
نم نایم  رادنپ  زا  رترب  دنوادخ  رابود  ره  هک  رابود  رگم  مدرکن  ادیپ  شیارگ  اه  نآ  زا  کی  چـیه  هب  نم  دـندرک  یم  هدایپ  ینادان  راگزور 
دوش یم  متفگ  تخادرپ  یم  نایاپراچ  ندـنارچ  هب  نم  اب  هکم  يالاب  هک  شیرق  زا  یکدوک  هب  یبش  نم  اریز  دـنکفا  یئادـج  ما  هتـساوخ  و 
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هار تساوخ  نیا  هب  نم  سپ  ورب  تفگ  وا  موش  رادروخرب  ناناوج  هنابـش  ياهدـنخب  وگب  زا  میآرد و  هکم  هب  اـت  یئاـپب  زین  ارم  نادنفـسوگ 
متفگ دنتخاون . یم  زاس  دندز و  یم  فد  هک  مدینش  یناگدنزاون  ناگدنناوخ و  ياوآ  مدیـسر  هکم  ياه  هناخ  زا  هناخ  نیتسخن  هب  ات  مداتفا 

ات دز  مشوگ  رب  دـنوادخ  مرگنب و  ار  نانآ  ات  متـسشن  نم  سپ  هتفگ . ینز  هب  ار  نالف  رتخد  نـالف  نـالف ، رـسپ  نـالف  دـنتفگ  تسیچاـهنیا ؟
شرازگ و  مدرکن - يراک  متفگيدرک  هچ  دیـسرپ  وا  مدش  مهارمه  رای  دزنهب  سپ  تفگ : باتفآ . دروخرب  رگم  درکن  رادـیب  درب و  مباوخ 

تفگ  وا  و  متساوخ ، يو  زا  مدوب ، هتساوخ  يو  زا  هتشذگراب  هچ  نآ  دننام  رگید  یبش  سپس  مداد - وا  هب  ار 
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مداهنماگ هکم  هب  هک  مه  بش  نآ  مدینـش و  مدوب  هدینـش  هتـشذگ  راب  هچ  نامه  دـننام  مدـمآهکم  هب  هک  یماگنه  مداتفا و  هار  هب  سپ  ورب 
مهارمه راـی  دزن  هب  سپ  باـتفآ  دروخرب  رگم  درکن  مرادـیب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دز و  نم  شوـگ  هب  دـنوادخ  سپ  منک  هاـگن  اـت  متـسشن 

یمارگ شا  يربمایپ  هب  ارم  دنوادخ  ات  دـماین  دـیدپ  نم  رد  يدنـسپان  تساوخ  زگره  رگید  مدرک و  وگزاب  وا  يارب  ار  شرازگ  متـشگرب و 
تشاد .

نیدـب ناهانگ  همه  زا  شا  يرانکرب  ینمادـکاپ و  ندـش ، هتخیگنارب  زا  شیپ  هک  یماـگنه  دـسیون  یم  هوبنلا ص 140  مـالعا  رد  يدرواـم 
زا دـشاب و  نیا  زا  رترب  ندـش ، هتخیگنارب  زا  سپ  یتسیاب  هدـیزگ  یم  يرود  ینادان  راگزور  ياـه  یگدولآ  زا  هزادـنا  نیا  هب  هدوب و  هنوگ 
رب رگا  دوش و  ناگدـیزگرب  نیرترب  زا  دـیاب  دـنراذگب  رگا  هک  سب  نیمه  وا  يارب  اـه  یگنوگچ  نیا  یگتـسیاب  رد  و  رترود . اـه  یگدولآ 
دـش هتخیگنارب  هک  هاگنآ  ددرگ . رادنپ  زا  رترب  يادخ  دزن  رد  ناربمایپ  نیرت  گرزب  زا  راکوکین و  ناراکزیهرپ  زا  دننک  شیاهر  دوخ  ياج 

هدینادرگ هدولاپ  بان و  هرـس و  ار  واشرتشیپ  هک  داتـسرف  ار  وا  یماگنه  رادنپ  زا  رترب  يادخ  الاو و  يدید  تشاد و  هدولاپ  هرـس و  یتشرس 
اب نامدرم  ات  دـیامنن و  کبـس  کچوک و  نآ  نیا و  مشچ  رد  دورن و  وا  هرابرد  تسردان  ياه  نامگ  ات  دوب  هتخاس  كاـپ  اـه  شیـالآ  زاو 

دنهن . ندرگ  رتهب  ار  وا  زا  يربنامرف  دنریذپب و  ار  وا  نخس  يرتشیب  باتش 
تشذگ رد ص 105  وا  نخسو  دیامن  یم  هنوگرگید  شیاهزپ  تخپ و  اب  ار  اه  شرازگ  هنیمز  هک  يذمرت  میکح  زا  ات  دیئایب  نم  اب  نونکا 
ندوشگ هار  تسا  هتـشادنپ  هک  رمع ؟ هژیو  ار  یتسرد  رکبوب و  هژیو  ار  یناـبرهمو  هتخانـش  ص )  ) دـمحم هژیو  ار  يربماـیپ  هنوگچ  میـسرپب 
هدـنراد زا  هک  تسا  ربماـیپ  مادـک  و  دـشاب ؟ ادـج  یتـسردزا  هک  تسا  يربماـیپ  مادـک  هدرک  هدرز  ود  مخت  اـی  هدومن  ار  روک  یئاـه  هورگ 

یتسرد 
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هدادن ؟ تسد  ص )  ) ربمایپ يارب  نآ  تخانش  هدیزگرب و  رمع  هک  تسا  يا  یتسرد  مادک  و  دشاب ؟ رت  تسپ 
یکی هشیاع  ياه  یگژیو  نایم  رد  اـجنآهک  میرگنب  هدرک  اـپرب  هباجالا ص 67  ردیـشکرز  هک  ار  يرگید  زیخاتـسر  ات  دـیئایب  نم  اب  زاب  و 

نآ هچ  تخادرپ و  یم  يزاب  هب  وا  هک  یماگنه  هچ  هدوب  وا  يدونـشخ  یپ  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  یتسار  هب  هک : دـنک  یم  دای  ار  نیامه 
رایـسب ياهروتـسد  اه  نآ  شرازگ  زا  ناروشناد  هک  دـیوگ " : سپـس  دـنیبب . ار  هایـس  نانز  يرگیزاـب  اـت  داتـسیا  وا  يور  رد  دوخ  هک  هاـگ 

نآ " . یگدنخرف  تسا  گرزب  هچ  دنا و  هتفایرد 
هتسیاش ياهراک  رد  ص )  ) وا ایآ  ؟ ددنب يو  رهوش  هب  یشزغل  ای  دنک ؟ اپ  تسد و  هشیاع  يزارفرس  يارب  يا  هزیگنا  دهاوخ  یم  درم  نیا  ایآ 

دوش یم  اـیآ  - نخـس نیا  زا  ادـخ  هب  هاـنپ  هک  هتـشاد -؟ زرم  نیا  زا  رتـخارف  يا  هنماد  ندوب "  یپ  رد  نیا "  اـی  هدوب ؟ يو  يدونـشخیپ  رد 
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؟ تشاذـگ یم  اپ  ریز  دوب  هدروآ  دوخ  هک  مه  ار  يا  یئادـخ  نیئآ  هارنیا ، رد  هک  هدوب  وا  يدنـسرخ  یپ  رد  یئاج  ات  ص )  ) وا هک  میئوگب 
هنوگ نیاهب  هک  یناروشناد  زا  هز  اهز  هدنـسیون و  نیا  رب  نیرفآ  دیآ ؟ تسد  هب  زیچان  تسپ و  زیوآ  تسد  نینچ  زا  هک  تسا  يروتـسد  هچ 

ار ! اه  یگدنخرف  نیا  دننامه  دنکن - رایسب  دنک - رایسب  ادخ  دنرآ و  یم  تسد  هب  ار  اهروتسد 
هدماینربمایپ یمارگ  نخس  رد  رگم  دشاب ؟ تسرد  ادخاب  ناوخ  هزاوآ  نآ  نامیپ  هک  دزاسیم  اور  ار  اوران  ادخ ، اب  نتـسب  نامیپایآ  یهگناو 

دهد  ماجنا  تسین  وا  سرتسد  رد  ار  هچ  نآ  ای  دنکب  یهانگ  هک  ددنب  نامیپ  ادخ  اب  داز  یمدآ  تسین  اور  هک : تسا 
دیامن يربنامرف  دیاب  دیامن  وا  ياربنامرف  هک  ددنب  نامیپ  ادخ  اب  هک  ره  زین : و 
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دنک  نینچ  دیابن  دچیپبرس  وا  نامرف  زا  هک  ددنب  نامیپ  ادخ  اب  هک  ره  و 
نایم رد  ادخ  هتخیگنارب  اب  ار  نیا  نم  نوچ  دورب و  هار  يرـسور  یبو  شفک  یب  هک  تسب  نامیپ  ادـخ  اب  مرهاوخهک  تفگ  رماع  رـسپ  هبقع 

ددنبب . يرسور  دشوپب و  شفک  وگب  وا  هب  تفگ : مداهن 
؟ هدش هچ  ار  نیا  دیـسرپ : دوب  هداتـسیا  باتفآرد  هک  تشذگ  يدرم  هب  هکم  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دنا  هدروآ  سابع  رـسپ  نابز  زا  و 

هبو دیوگب  نخس  دیاب  تفگ : دشاب  هداتـسیا  نانچمه  دیوگن و  نخـس  دورن و  هیاسهب  بش  ات  دریگب و  هزور  هک  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب  دنتفگ :
دشاب . هتشاد  زور  نایاپ  ات  ار  شا  هزور  دنیشنب و  دور و  هیاس 

زا رترب  يادخ  يدونـشخ  يارب  دشاب  يراکرگم  دناسرب  ماجنا  هب  ار  يراک  هک  ددنب  نامیپ  ادـخ  دوخ و  نایم  دـسرن  ار  یـسک  تفگ : مه  و 
نامیپ نآ  ددـنب ، ادـخ  زا  يربنامرف  نامیپ  رگا  تسا : هنوگ  ود  رب  يراـک  ماـجنا  يارب  ادـخ  دوخ و  ناـیم  نتـسب  ناـمیپ  تفگ : مه  رادـنپ و 

دوش . هتسب  راک  هب  دیابن  تسا و  ینمیرها  نامیپ  نآ  ددنب  ادخ  زا  ینامرفان  نامیپ  رگا  دوش و  هتسب  راک  هب  دیاب  تسا و  یئادخ 
شندادـن ماجنا  زا  رترب  نآ  ندروآ  اج  هب  یتسیابن  راک ، کی  ماجنا  هب  ادـخ  دوخ و  نایم  نتـسب  ناـمیپ  يارب  اـیآ  تشذـگ  هچ  نآ  داـینب  رب 

ندش  کیدزن  نتفایهار و  دشاب و  ادخ  يدونشخ  نآ - ندروآ  اج  هب  زا  هدنهد - ماجنا  تساوخ  یتسیابن  ایآ  و  دشاب ؟
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ادخ يارب  يراک  نانچ  هک  نم  ندرگرب  میئوگب  نآ  نتسب  ماگنه  دوشب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  نتـسب  نامیپ  دیابن  ایآ  و  وا ؟ كاپ  ناتـسآ  هب 
یبوکیاپ یناـشفا و  تسد  شا و  یناوخ  هزاوآ  رد  و  هناـگیب ؟ يدرم  ربارب  رد  هناـگیب  ینز  ندز  فد  رد  تسه  يرترب  مادـک  نونکا  منکب ؟

یئوگ فازگ  ای  هتخاس  اور  ار  اهاوران  نآ  ناربمایپ ، نیرت  گرزب  هاگشتسرپ  ای  کنز  نآ  دیوگب : یـسک  هک  نآ  رگم  وا ؟ يور  رد  ور  شا 
دوش . هتفاب  یئاه  هوای  نینچ  هک  تسا  هتسناد  اور  هفیلخ - ياه  يرترب  یناوخ - رترب  رد 

یناوخ هزاوآ  هرابرد  رمع  هشیدنا 

ینیع هک  نآ  اب  هتشاد  یم  شوخان  ار  یناوخ  هزاوآ  رمع  هک  دهد  یم  ناشن  روآهدنخ  ياه  ناتـساد  نآ  هک  دراد  اج  یئایب  تفگـش  هب  رگا 
ار رمع  باعیتسا - هدنراگن  رمع  وبا  هماخ  هب  دیهمتلاهمان  زا  شرازگ  هب  - 5  : تسايراخب 160 حیحص  يرگنشور  رد  هک  يراقلا  هدمع  رد 

هللادبع صاقووبا ، رسپ  دعس  فوعرسپ ، نمحرلادبع  نامثع ، نوچمه  دنناد - یم  هتسیاش  يراک  ار  یناوخ  هزاوآ  هک  درامش  یم  یناسک  زا 
تباث - رسپ  ناسح  ریشب ، رسپ  نامعن  یصاع ، رسپ  رمع و  هیواعم و  رمعرسپ ،
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نادرگاش ربمایپ و  نارای  زا  یهورگ  ار  نآ  ندینش  یناوخ و  هزاوآ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  دسیون "  یم   8  : راطوالا 266 لین  رد  یناکوش  و 
زا یهورگ  سپـس   " هدوب ، نیا  رب  رمع  ربمایپ  ناراـی  ناـیم  زا  نارگید - ربلادـبع و  نبا  شرازگ  هب  هک - ناـنچ  دـنا ، هتـسناد  یم  اور  ناـشیا 
دای دنا  هدوب  نیا  رب  زین  هک  ار  رمع  رسپ  هللادبع  و  صاقو ، وبا  رسپ  دعس  حارج ، هدیبع  وبا  فوع ، رـسپ  نمحرلادبع  نامثع ، نوچمه  ناشیا -

دنک  یم 
دـش یم  شا  هناخ  نورد  هب  نوچ  رمع  هدـش  شرازگ  دربم  نابز  زا  زین  هفرعملا و  رد  یقهیب  هتـشاگن  زا  راطوالا 272:8  لین  رد  هک  ناـنچ  و 

يا  هدورس  زا  زارف  ود  کی 

هحفص 127 ] ] 

دهد یم  ناشن  اـهاج - زا  يا  هراـپ  رد  یناوخ  هزاوآ  ندرمـش  اور  يارب  شرازگ - نیا  هب  یناـکوش  یمرگتـشپ  دـناوخ و  یم  گـنهآ  هب  ار 
تسا . یناوخ  هزاوآ  نامه  هدورس ، ندناوخ  گنهآ  هب  زا  يو  تساوخهک 

تسا " . هدرمش  یم  اور  ار  ینابایب  نایزات  یناوخ  هزاوآ  ض )  ) رمع : " دسیون یم   19  : برعلا 374 ناسل  رد  روظنم  نبا  و 
زا رادید  گنهآ  هب  تفگ : هک  تسادخ  هتخیگناربنارای  زا  ریبج  رـسپ  تاوخ  ناتـساد  دیامن  یم  ینـشور  هب  ار  راک  دنچ  نوچ و  هچ  نآ  و 

يارب رارض  رعش  زا  دنتفگ  مدرم  دندوب ، زین  فوع  رسپ  نمحرلادبع  حارج و  رـسپ  هدیبعوب  ام  ناوراک  رد  میداتفا و  هار  هب  رمع  اب  ادخ  هناخ 
هزاوآ امـش  يارب  شیاه - هدورـس  شدوخ - هشیدـنا  ناـکرتخد  زا  اـت  دـیراذگاو  ار  تاوخ  هللادـبعوب  تفگ " : رمع  نک  یناوخ  هزاوآ  اـم 

دش . يرپس  ام  بش  هک  دنبب  ار  تناهد  تاوخ  تفگ :  رمع  هاگنآ  دیمدهدیپس ، ات  مدرک  یم  یناوخ  هزاوآ  نانچمه  نم  سپ  دنک "  یناوخ 
هب دـشابن و  رمع  زا  رتدـب  مراودـیما  هک  دـیئایب  يدرم  يوـس  هب  تفگ : هدـیبعوب  هک  - 7  : 163 دـیازفا - یم  دوخ  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  و 

میدرازگ  ار  دادماب  زامن  ات  میدوب  نانچمه  میتفر و  يرانک  هب  هدیبعوب  نم و  تاوخ : شرازگ 
: تفگ وا  دنک  یناوخ  هزاوآ  ناشیا  يارب  ات  دنتخادرپ  نخـس  هب  ریبج  رـسپ  تاوخ  اب  ربمایپ  نارای  هک  تسا  هدمآ   7  : لامعلا 336 زنک  رد  و 

تاوخ نیرفآ  تفگ : رمع  تخادرپ و  یناوخ  هزاوآ  هب  تاوخ  دادب و  يروتسد  وا  تساوخ و  يروتسد  وا  زا  سپ ، مریگب  يروتسد  رمع  زا 
تاوخنیرفآ !

هب درک  دنلب  ار  دوخ  زاوآ  حابر  سپ  دوب  فوع  رسپ  نمحرلادبع  اب  يرفس  رد  يزور  يو  هک  میناوخ  یم  فرتعم  رـسپ  حابر  ناتـساد  رد  و 
زارد هار ، ات  مینک  یم  مرگ  ار  نامرـس  درادـن  ینایز  تفگ  تسیچ ؟ نیا  تفگ : وا  هب  نمحرلا  دـبع  سپ  ناراوس ، رتشياـه  هنارت  ندـناوخ 

یگدنناوخ  زج  يا  هراچ  رگا  تفگ  نمحرلادبع  دیامنن 

هحفص 128 ] ] 

ار بصن  هنارت  دوب و  ناـشیا  هارمهرفـس  نآ  رد  زین  باـطخ  رـسپ  رمع  هک  دـنیوگ  دـیناوخب و  ار  باـطخ  رـسپ  رارـض  هدورـس  سپ  دـیرادن 
زا لئانرـسپ  نامثع  تسا . نیـشنرداچ  نایزات  ياه  هدورـس  زا  يا  هنوگ  بصن ، هک  میناوخ  یم  سورعلا  جاـت  رد  دـناوخ و  یم  ناـشیايارب 

میتفگ رمع ؟ ندوب  اـب  تفگ  ناوخب  اـم  يارب  زاوآ  هب  ار  نامرهـش  مدرم  دورـس  میتفگ  ار  فرتعم  رـسپحابر  هک  تسا  هدروآ  شردـپ  ناـبز 
ناوخن . رگید  تشادزاب  ار  وت  رگا  يرآ 

نیا تفگ : سپ  دـناوخ  یم  ناـشیا  يارب  زاوآ  هب  ار  ناراوـس  رتـش  دورـسحابر  تشذـگب و  يو  رب  رمع  هک  تـسا  هدروآراـکب  رـسپ  ریبز  و 
باطخ رـسپ  رارـض  هدورـس  دـینک  یم  نینچ  رگا  سپ  تفگ  دـیامن . یم  هاتوک  اـم  رب  ار  هار  درادـن و  یناـیز  تفگ  نمحرلادـبع  تسیچ ؟
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 1  : هباصا 502 دیناوخبار 
ناوخب و زاوآ  ام  يارب  تفگ : حابر  هب  نمحرلا  دبع  هک  میدوب  هکم  هار  رد  فوع  رـسپ  نمحرلادبع  اب  ام  هک  تسا  هدروآدیزی  رـسپ  بئاس 

 2  : هباصا 209 ناوخب  ار  باطخ  رسپ  رارض  هدورس  يریذپ  یم  ار  وا  نخس  رگا  تفگ : يو  هب  زین  رمع 
اب درادن ، ینایز  يرگیزاب  نیا  تفگ  نمحرلادبع  تسیچ ؟ نیا  تفگ : رمع  هک  تسا  هدـمآ   7  : وا 35 خـیرات  رد  رکاسع  نبا  شرازگ  رد  و 

ار ... وا  نخس  رگا  تفگ : رمع  میئامن  یم  هاتوک  دوخ  رب  ار  هار  نآ ،
هدوهیب راک  نم  هک  یماـگنه  تفگ : شدوخ  سپ  درک  یم  یناوخ  هزاوآ  دوب و  یهار  رد  رمع  هک  دـنا  هدروآ  داـیز  رـسپ  ءـالع  ناـبز  زا  و 

 7  : لامعلازنک 335 دینک ؟ يریگولج  امش  دیابن  ایآ  منک 
راگزور رد  راب  کی  هک  دنا  هدروآ  سابع  رسپ  هللادبع  رسپ  ثراح  نابز  زا  و 

هحفص 129 ] ] 

زا يدرم  دـناوخ ، زاوآ  هب  ار  هنارت  کی  زا  يزارف  رمع  سپ  میدرپس  یم  هکم  هار  راصنا ، نارجاهم و  اب  هارمه  وا و  اـب  اـم  رمع ، یئاورناـمرف 
ار نانخـس  نیا  دیاب  وت  زج  هب  یناسک  ناگدنورگ  ياورنامرف  يا  تفگ  دوبن - شهارمه  هب  نایقارع  زا  یـسک  زین  وا  زج  هک  قارع - نامدرم 

میناوخ یم   7  : زنک 336 رد  هچ  ناـنچ  دـش . ادـج  ناراوس  رتش  رگید  زا  اـت  دز  شرتـش  تشپ  رب  دـش و  هدنمرـش  رمع  سپ  دـننار  ناـبز  رب 
دنا . هدروآ  یقهیب  یعفاش و  ارالاب  شرازگ 

زا دنـسارهبوا و  زا  ناـناوخ  هزاوآ  هک  تسا  هنادـنمدرخ  اـیآ  نونکا  یناوـخ  هزاوآ  هنیمز  رد  وا  هویـش  هشیدـنا و  تسا  نیا  رمع و  تسا  نیا 
هک درگنب  نانچ  و  دزیهرپن ؟ هانگ  نیا  زا  دونـشب و  ار  اهزاوآ  نآ  ص )  ) ربمایپ و  دنزیرگب ؟ دنرادب و  تسد  هدزباتـش  دندرک  یم  هک  یهانگ 
دنا هدینابـسچ  نامثع  هب  زین  یهاگ  ار  يرادـنپ  یگتـسجربو  يرترب  نیا  ادـخ  رب  هاـنپ  دزیرگ ؟ یمنشدوخ  زا  دزیرگ و  یم  رمع  زا  نمیرها 

ربمایپ هناخ  هب  ات  تساوخيروتـسد  ض )  ) رکبوب هک  تسا  هدمآ  یفوایبا  نبا  نابز  زا   4  : دوخ 353 دنـسم  رد  دمحا  شرازگ  رد  هچ  نانچ 
ض)  ) ناـمثع سپـس  دـمآرد  تساوـخ و  يروتـسد  ض )  ) رمع سپـس  دـمآرد . سپ  دوـب . ندز  فد  مرگرــس  یکزینک  اـج  نآ  دـیآرد و 

مرزآ رپ  يدرم  نامثع  یتسار  هب  تفگ  ص )   ) ادخ هتخیگنارب  سپ  تفگ : رگشرازگ  دیشک  راک  زا  تسد  كزینک  سپ  تساوخ  يروتسد 
تسا .

رکبوـب هک  دز  یمفد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  دزن  یکزینک  هدرک ": شرازگ  ار  نآ  هنوـگ  نـیا  هـب  رگید  يا  هریجنز  اـب  زین  ص 354  رد  و 
هزادنا زا  ار  وت  اه  يدوز  نیمه  هب  و  تفگ " ... ربمایپ  دیشک و  راک  زا  تسد  كزینک  دمایب  ض )  ) نامثع نوچ  ات  دمایب  رمع  سپس  دمایب و 

یبایرد . زین  ار  شرازگ  نیا  یتسرد  ات  تخاس  میهاوخ  هاگآ  نامثع  مرش 
هنایزات  تشذگ  رد ص 107  هچ  نانچ  هک  میرآ  دای  هب  ار  لین  هدنیارس  اه  نیا  زا  سپ 

هحفص 130 ] ] 

تخاس ناوتان  ار  ناشیک  دـب  هانگ ، ره  زا  رود  يربمایپ  تسد  رد  هک  یتسد  بوچ  نامه  دـنک - یم  دـننامه  یـسوم  یتسدـبوچ  هب  ار  رمع 
دیوگ : یم  و  تشاد - ياپرب  ار  یتسرد  دومن و  زاب  ار  یتسردان  یتسردان  داد و  تسکشو 

تخاس  زاین  یب  هدیدبآ  ریشمش  زا  ار  مدرم  وا  هنایزات  " 
دیناساره  ار  ناناج  شکرس  ناناور و  هارمگ  رایسب  هچ  و 
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نآ  هدنراد  تسد  رد  دوب  یسوم  یتسدبوچ  نوچمه  وا  يارب 
دمآ "  یمن  دورف  نآ  موب  وزرم  رد  زین  ندرک  رذگ  يارب  اه  یتسردان  هک 

چیه نآ  دنزگ  زا  دیاش  هدش : هتفگ  نآ  هرابرد  هک  يا  هنایزات  نیا  نایم  یتسدبوچ و  نآ  نایم  تسه  يدننامه  هچ  میسرپ  یم  درم  نیا  زا 
ار مدرم  دوب و  وا  تسد  رد  هنایزات  تفر  یم  اج  ره  هشیمه و  هک  ربمایپ . گرزب  نارای  زا  رامـش  تشگنا  نت  دنچ  رگم  دنامن  رانک  رب  سک 
زج مـنز و  یم  کـتک  ار  مدرم  هـک  ما  هدیـسر  يزور  هـب  تـفگ : یم  دوـخ  و  دـنکفا . یم  ساره  رد  دـناسرتب ، اهریـشمش  هـچ  نآ  زا  شیب 

ار یتسار  دش : هتفگ  يو  زا  سپ  هدمآ - يراوتکس ص 169  هرـضاحم  رد  هک  نانچ  تسین و- نم  تسد  الاب  سک  چیه  نایناهجراگدرورپ 
دوب . رت  كانسرت  مه  جاجح  ریشمش  زا  رمع  هنایزات  هک 

دنزگ زا  یسک  ربمایپ  گرزب  نارای  زا  نت  دنچ  زج  هک  ییمدآ  هنایزات  اب  هانگ  ره  زا  رود  يربمایپ  یتسدبوچ  نایم  تسه  يدننامه  هچ  سپ 
یم کتک  دنتـسیرگ - یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رتخد  رب  هک  ار - ینانز  شا  هدنراد  هک  دوب  یئاج  رد  نآ  يدننامه  ایآ  دـنامن ؟ رودهب  نآ 

مود  پاچ   6  : غ 159 شاب ؟  مارآ  رمع  تفگ  تفرگ و  ار  يو  تسد  ص )  ) وا ات  دز 
 6  : غ 161 دز ؟ یم  کتکشردپ  رب  نتسیرگ  هانگ  هب  ار  هفاحق  وبا  رتخد  هورف  ما  هک  یئاج  رد  ای 

يراک  هک  رصع - زا  سپ  ندرازگ  زامن  يارب  ار  يراد  میمت  هک  یئاج  رد  ای 

هحفص 131 ] ] 

 6  : غ 183 دز ؟ یم  کتک  تسا - ربمایپ  همان  نیئآ  اب  زاسمه 
 6  : غ 183 دز ؟ یم  کتک  رصع  زا  سپ  ندرازگ  زامن  يارب  ار  نارگید  ینهج و  دیز  ردکنم و  هک  یئاج  رد  ای 

 6  : غ 267 دز ؟ یم  کتک  دیرخ  یم  تشوگ  شا  هداوناخ  يارب  یپایپ  زور  ود  ارسک  ره  هاگراتشک  رد  هک  یئاج  رد  ای 
غ 278:6  دز ؟ یم  کتک  تسا - ربمایپ  همان  نیئآ  اب  زاسمه  يراک  هک  سدقملا - تیب  هب  ندمآ  يارب  ار  يدرم  هک  یئاج  رد  ای 

غ دز ؟ یم  کتک  تسا - وکینرایـسب  يراک  ربمایپ ، همان  نیئآ  داینب  رب  هک  بجر - هام  رد  نتفرگ  هزور  هانگ  هب  ار  یناسک  هک  یئاـج  رد  اـی 
 6  : 282

 6  : غ 290 دز ؟ یم  کتک  تسناد  یمن  هک  ادخ  همان  زا  زارف  کی  يانعم  ندیسرپ  هانگ  هب  ار  یسک  هک  یئاج  رد  ای 
 6  : غ 298 يا ؟ هدروخرب  اه  شناد  هنیمز  رد  يا  هتشاگنهب  ارچ  هک  دز  کتک  ار  یناملسم  هک  یئاج  رد  ای 

 6  : غ 308 دز ؟ یم  کتک  داهن  یم  دوخ  رب  یسیع  وبا  هدیشوپرس ) مان   ) هینک سک  ره  هک  یئاج  رد  ای 
 6  : دز غ 157 یم  کتک  یهانگ  چییه  یب  ار  هعیبر  هریت  رورس  هک  یئاج  رد  ای 

دز ؟ یم  کتک  یهانگ  چیه  یب  ار  هیواعم  هدمآ -  8  : ریثک 125 نبا  خیرات  رد  هچنانچ  هک - یئاج  رد  ای 
 6  : غ 271 دز ؟ یم  کتک  شدوخ  لوپ  زا  یئاه  بسا  ندیرخ  هانگ  هب  ار  هریرهوب  هک  یئاج  رد  ای 

 6  : غ 322 دز ؟ یم  کتک  دوب  هتشاد  هزور  يراگزور  هک  ار  یسک  هک  یئاج  رد  ای 
دنکفا ساره  رد  ار  ناناج  شکرس  ناناور و  هارمگ  رایسب  هچ  هنایزات  نآ  دیوگ "  یم  هک  هدنیارس  نآرگنب  رگید ؟ رامش  یب  ياهاج  رد  ای 

گنچ و یناسک  هچ  هب  " 

هحفص 132 ] ] 
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دهد ؟ یم  ناشن  نادند 
هاوگ دراددوخ  لد  رد  هچ  نآ  رب  ار  ادـخو  درآ  تفگـش  هب  ارت  ناهج  نیا  یگدـنز  هرابرد  ناشیا  نانخـس  هک  دـنا  یناـسک  مدرم  زا  یخرب 

 204 هرقب : تسا . نانمشد  نیرت  تخسرس  وا  هک  نآ  اب  دریگ 

رمع زا  هناراوگرزب  زیگنا و  تفگش  شیامن  راهچ 

نیا رادنامرف  يا  دنتفگ : ار  وا  دندش و  صاع  رـسپ  ورمع  دزن  هب  یبرع  ریغ  ياه  هام  زا  هنوب  هام  رد  نآ  مدرم  دـش ، هدوشگ  رـصم  نوچ  - 1
رد اـم  درذـگب  یهاـم  نینچ  زا  بش  هدزیـس  نوـچ  دـنتفگ  تسیچ ؟ نآ  دیـسرپ  دوـش  یمن  ناور  نآ  اـب  زج  هک  تـسايا  هویـش  ار  اـم  لـین 
واه هماج  نیرترب  اب  ار  يو  دوخ  هتخاس و  دونشخ  ار  شردپ  هاگ  نآ  دشاب  ردام  ردپ و  هناخ  رد  هک  میئآ  یمرب  هزیشودیکرتخد  يوجتسج 

یتسار تسین و  اور  مالـسا  رد  يراک  نینچ  تفگ : ناشیا  هبورمع  مینکفا  یم  لین  دور  هب  ار  وا  سپـس  میئارآ و  یم  تسه  هک  یئاه  هیاریپ 
مک هن  دیدرگن - ناور  بآ  تشذگب و  ناشیارب  يرسم  بیبا و  هنوب و  ياه  هام  سپ  دزاس  یم  ناریو  ار  نیشیپ  دنسپان  ياه  هویش  مالسا  هک 
هب اریز  دوب  تسرد  يدرک  وت  هک  يراک  تشون : وا  هب  زین  رمع  تشون و  ض )  ) باطخ رـسپرمع  هب  ار  راک  یگنوگچ  ورمع  سپ  داـیز - هن 
وت يارب  يا  هگربما  هماـن  نیا  نورد  نم  یتـسار  هب  تشوـن : ورمع  هب  مه  دزاـس و  یم  ناریو  ار  نیـشیپ  دنـسپان  ياـه  هویـش  مالـسا  یتـسار 

هتشون نآ  رد  دندید  دیسر  صاع  رسپورمع  هب  ض )  ) رمع همان  نوچ  سپ  نکفیب  لین  دور  رد  ار  نآ  دیسر  وت  هب  نم  همان  نوچ  مداتـسرف و 
هدش :

ناور رگید  يدش  یم  ناور  تدوخ  يوس  زا  وت  رگا  نانخس ، رگید  زا  سپ  رصم ، لین  هب  ناگدنورگ - ياورنامرف  رمع - ادخ  هدنب  يوس  زا 
هناگی  دنوادخ  رگا  وشم و 
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دراد . ناور  ار  وت  هک  میهاوخ  یم  زیچ  همه  رب  هریچ  هناگی و  يادخ  زا  مه  ام  سپ  تخاس  یم  ناور  ار  وت  زیچ  همه  رب  هریچ  و 
دوخ يوس  زا  تسین  وت  تسد  رد  ینایز  دوس و  چیه  یتسه و  يا  هدیرفآ  هک  وت  رگا  تشون : نینچ  هک  تسا  هدـمآ  يدـقاو  شرازگ  رد  و 
یم ناکت  هب  ار  وت  وا  يدوب و  ناور  ادـخ  يورین  هب  رگا  تسین و  وت  هب  يزاینار  اـم  هک  وش  کـشخ  سپ  يوش  یم  ناور  دوخ  روتـسد  اـب  و 

دوردب . وش و  ناور  نیشیپ  هنوگ  نامه  هب  سپ  دروآ 
زا ندش  نوریب  ندیچوک و  هدامآ  رـصم  مدرم  هک  دوب  ماگنه  نامه  نیا  دندنکفا و  لین  رد  بیلـص  زور  زا  شیپ  هام  کی  ار  هگرب  نآ  سپ 
هب دندنکفا  نآ  رد  ار  هگرب  نآ  نوچ  دیدرگ و  یمن  لین  بآ  اب  زج  هب  اج  نآ  رد  ناشیا  یگدنز  خرچ  اریز  دندوب  هدـیدرگ  موب  زرم و  نآ 
زا زورما  ات  ار  هویـش  نآ  دـنوادخ  دـینادرگ و  ناور  ار  نآ  زگ  هدزناش  بش  کـی  رد  اـهنت  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  دندیـسر  هک  بیلـص  زور 

. دیربب رصم  نامدرم 
يوس زا  يروتسد  اب  تفگ : تفوک و  نیمزرب  ار  هنایزات  رمع  سپ  داد  يور  هنیدم  رد  يا  هزرل  نیمز  دسیون : یم  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  - 2

دادن . يور  هزرل  نیمزهنیدم  رد  رگید  سپ  نآ  زا  دش و  مارآ  سپ  وش  مارآ  ادخ 
اب شتآ  يا  تشوـن  يا  هچراـپ  رب  رمع  سپ  داد  يور  يزوـس  شتآ  هنیدـم  ياـه  هناـخ  زا  يا  هراـپ  رد  هک  تسا  يزار  ریـسفت  رد  مـه  - 3

دش . شوماخ  اج  رد  ات  دندنکفا  شتآ  رد  ار  نآ  سپ  وش  مارآ  ادخ  يوس  زا  يروتسد 
هب ربمایپ  ندیچوک  زا  سپ  لاس  تسیب  داد  يور  مالـسا  رد  هک  يا  هزرل  نیمز  نیتسخن  تسا : هدمآ  يراوتکـس  زا  لئاوالا  هرـضاحم  رد  - 4
رب نم  رگم  شاـب  مارآ  نیمز  يا  تـفگ : دزار و  شا  هزین  ض )  ) ناگدـنورگ ياورناـمرف  نآ  سپ  دوـب  ض )  ) رمع یئاورناـمرف  رد  هنیدـم و 
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هناراوگرزب و شیامن  راهچ  هک  ناـنچ  دوب  وا  یندـشن  هناراوگرزب و  ياـه  شیاـمن  زا  نیا  دـش و  مارآ  سپ  میا ؟ هدومنن  يرگداد  وت  يور 
شا  همان  ناتساد  رد  بآ - كاخ و  رصنع  رد  ندرب  تسد  دش : هدید  وا  زا  رصنع  راهچ  يور  رب  زین  یندشن 
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اردوخ مان  داد  روتسد  وا  هب  رمع  هک  يدرم  هدکهد  نتخوس  ناتساد  رد  شتآ - رد  و  هوک - هیراس و  ناتـساد  رد  اوه - رد  و  رـصم - لین  هب 
باهـش دـننام  شتآ  هب  تشاد  یگتـسب  هدـمآ - هوبنلا  لئالد  هلدالا و  هرـصبت  رد  هکنانچ  وا - مان  تفرن و  راـب  ریز  وا  دـنادرگ و  نوگرگید 

هرارش )  ) سبق ناشخرد )  ) بقاث ( شتآ هراپ  )
نبا خیرات  ، 2  : هرضنلا 12 ضایرلا  يزوج ص 150 ، نبا  زا  رمع  هریـس  ، 5  : يزار 478 ریسفت  ، 2  : يدقاو 44 زا  ماشلا  حوتف  هب  دـیدرگرب 

رد هک  ینامرف  خیرات  رارسالا ص 132 ، هنازخ  يراوتکس ص 168 ، زا  لئاوالاهرـضاحم  یطویـسزا ص 86 ، ءافلخلا  خیرات  ، 7  : ریثک 100
یلوغارق زا  مـالکلا  هرهوج  راـصبالا ص 62 ، رون  ، 2  : هیمالسا 437 تاحوتف  قئافلاضورلا ص 246 ، ، 1  : هدـش 203 پاچ  لماکلا  رانک 

یفنح ص 44 
ص 239 رد ج 5  هچ  نانچ  هک  تسا  يرـصم  حلاص  رـسپ  هللادبع  نآ  رگـشرازگ  هناگی  هک  تفگ  دـیاب  لین  ناتـساد  هرابرد  دـیوگ : ینیما 
دوب و وکین  راددوخ و  شراک  زاغآ  رد  يو  هتفگ : لبنح  رـسپ  دـمحا  تسا و  نازاس  شرازگ  ونازادرپغورد  زا  یکی  تشذـگ  مود  پاـچ 
ار وا  شرازگ  نیعم  نبا  هتفگ : هرزج  حلاص  هدش و  هدرمـش  راکهانگ  زیچان و  يو  هتفگ : حلاص  رـسپ  دمحا  دیـشک و  یهابت  هب  شماجنارس 

هتـسیاش وا  شرازگ  هتفگ : یئاـسن  وهتفگ  یم  غورد  يرگـشرازگ ، ماـگنه  هب  يونـم  هدـید  رد  هـک  نآ  اـب  درمـش  یم  یمرگتـشپ  هتـسیاش 
تسد هب  اه  یگدوتسان  هدوب و  وگتسار  شدوخ  هتفگ  نابحنبا  منک و  یمن  وگزاب  وا  نابز  زا  يزیچ  هتفگ : ینیدم  نبا  تسین و  یمرگتـشپ 

دوـب ینمـشد  ود  نآ  ناـیم  هک  تشاد  يا  هیاـسمه  يو  تفگ : یم  مدینـش  همیزخ  نـبا  زا  نـم  هتفاـی و  هار  شیاـه  شرازگ  هـب  وا  هیاـسمه 
باتکنایم يو و  هناخ  رد  تشون و  یم  هللادبع  طخ  دـننامه  یطخ  اب  ار  نآ  تسب و  یم  حـلاصوبا  خیـش  رب  تخاس و  یم  شرازگهیاسمه 

اه و هریجنز  رد  هتفگ  يدع  نبا  درک و  یم  شرازگ  ار  نآ  تسا و  شدوخ  ياه  هتـشون  زا  هک  درک  یم  نامگ  هللادبع  دـنکفا و  یم  شیاه 
. هتفای هار  اه  یتسردان  دنادب - شدوخ  هک  نآ  یب  يو - ياه  شرازگ  ياه  هنیمز 
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ارم نارای  دنوادخ  : داتفا هار  هب  يزیخاتسر  هچ  دوب  هدرک  وگزاب  ربمایپ  زا  رباج  نابز  زا  هتسسگ  يا  هریجنز  اب  هللادبع  هک  شرازگ  نیا  رس  رب 
ناشیا سپ  یلع  نامثع ، رمع ، رکبوب ، دیزگرب : ار  نت  راهچ  نم ، نارای  نایم  زا  دیزگرب و  ناگتخیگنارب - ناربمایپ و  زج  هب  نایناهج  همه  رب 

ار اه  شرازگ  نارادـساپ  ياه  هتفگهک   2  : لادتعالا 46 نازیم  هب  دـیدرگرب  دـنیوکین . ناش  همه  نم  نارای  ودـینادرگ  نم  نارای  نیرتهب  ار 
هدرک . وگزاب  نآ  ندوب  یگتخاس  تسردان و  شرازگ و  نیا  هرابرد 

میراذگب مالـسا  یندشن  زیگنا و  تفگـش  ياه  شیامن  زا  ار  نآ  میراذـگن و  ارچ  نوچ و  هب  هتـشون  نآ  ربارب  رد  ار  لین  ینتورف  ام  مه  رگا 
هب شرگن  اب  هزات  اه  نیا  هب  نداهن  ندرگ  زا  سپ  دنتشاد - نآ  ياه  هدننام  هب  يراکشآ  زاین  دندوب  هدش  ناملـسم  هزات  مدرم  نآ  نوچ  هک -

تسا . هدیرفآ  اه  يرترب  هرابرد  نایارس  هفازگ  تسد  هک  میرامشب  یغورد  ار  نآ  دیاب  ناتساد  نآ  هریجنز 
یمن رمع  راگزور  ياهدماشیپ  نایم  رد  هتـسسگ  هریجنز  اب  هن  هتـسویپ  هریجنز  اب  هنار  نآ  ناشن  هدروآ  يزار  هک  مه  ار  هزرل  نیمز  ناتـساد 

نیا میرگنب و  نآ  هریجنز  رد  ات  دـنا  هدرواین  ار  نآ  زین  اه  شرازگ  نارادـساپ  هدرکن و  دای  ار  نآ  یئاناوت  راگن  خـیرات  چـیه  تسج و  ناوت 
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هک تسا  هناراوگرزب  تفگـش و  یـشیامن  زا  غورد  یـشرازگ  دادن "  يورهنیدم  رد  يا  هزرل  نیمز  رگید  نآ  زا  سپ  دسیون " : یم  هک  مه 
زاجح رد  یتخس  هزرل  نیمز  لاس 515  رد  هک  نانچ  دمآ . هزرل  نیمز  اهراب  نآ ، زا  سپ  اریز  دزاس  یم  راکـشآ  خیرات ، ار  نآ  ندوب  غورد 

 : دوخ 188 خیرات  رد  ریثک  نباهک  نانچ  دادیور - نیمه  رد  دش و  ناریو  نآ  زا  يا  هشوگ  تسـشن و  ورف  ینامی  نکر  ، نآ یپ  رد  هک  دـمآ 
دیدرگ . ناریو  زین  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دجسم  زا  يا  هشوگ  دسیون - یم   12

یم نیمز  راب  هد  کیدزن  زور  هنابـش  ره  رد  هدنامرادیاپ  زور  دنچ  ات  تفرگرد و  هنیدـم  رد  یتخـس  هزرل  نیمز  هنابـش  لاس 654 ، رد  زاب  و 
دناوخ . ناوت  یم  13 و 192 و191 و190   : ریثک 188 نبا  خیرات  رد  ار  نآ  زارد  ناتساد  هک  دیزرل 

هک  يدناوخ - نآ  لابند  هب  ار  يراوتکس  راتفگ  يدینش و  هک  ار  يزار  نخس 
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يور هنیدم  هب  ربمایپ  ندیچوک  زا  سپ  لاس  تسیب  دوخ  تفرگرد و  مالـسا  ندمآ  زا  سپ  هک  دوبيا  هزرل  نیمز  نیتسخن  نآ  دسیونیم " :
ص)  ) وا تفرگ و  رد  يا  هزرل  نیمز  ربمایپ ، هدنخرف  ندیچوک  زا  سپلاس  شـش   1  : سیمخلا 565 خیرات  هتفگ  هب  هک  ینادب  دیاب  . " داد -

دیزاس . دونشخ  ار  وا  سپ  دهاوخ  یم  يدونشخ  امش  زا  گرزب  یمارگ و  يادخ  یتسارهب  تفگ :
زا نیا  دـسیون : یم  بلاطملا ص 265  ینـسا  رد  توحلا  شیورد  رـسپ  دـمحم  دیـس  زین  هوک "  هوک  هیراس  رمع " : نخـس  ناتـساد  هرابرد 

. دید دوب  سراف  نیمزرـس  زا  دنواهن  رد  هک  ار  هیراس  دش و  هتـشادرب  شمـشچ  شیپ  زا  هدرپ  ربنم  زارف  رب  هک  یماگنه  رد  تسا  رمع  راتفگ 

. دـننیب یم  زاب  ار  ناشلاب  تسد و  اه  يرترب  یئوگزاب  رد  اریز  دـنا ، هدروآ  تسـس  ناوتان و  يا  هریجنز  اب  یقهیب  يدـحاو و  ار  نآ  ناتـساد 
نایاپ 

ات دناوخب . یگتخاس  داینب  زا  ار  نآ  تسیاب  یم  هدومنن و  يرگداد  شرازگ  هریجنز  ندرمشتسس  رد  توح ، رسپ  دیس  هک  میدوب  نآ  رب  ام 
زا سپ   6  : رکاسع 46 نباخـیرات  رب  دوخ  سیون  ریز  رد  لاسرد 1346 ) هتـشذگرد   ) ناردب نبا  هک  تخاس  هاگآ  ار  ام  اه  همان  تشذـگرس 

کی زا  شیب  يرواد  هنوگ  نآ  رد  توحرسپ  میدید  هک  دوب  اج  نیا  تسا . هدناوختسرد  ار  نآ  رمع  رسپ  فیس  هار  زا  شرازگ  ندرک  دای 
هک ار  نانخـس  همه  نآ  رگم  هتـشاداو ؟ بآ  ندرک  دولآ  لـگ  یئوـگغورد و  نآ  هب  ار  ناردـب  نبا  يا  هزیگنا  هچ  هدرکن . تسرد  رـس  درد 

- هک دنتـسین  اه  شرازگ  نارادساپ  نآ  رگمای  درادن ؟ يور  شیپرد  هدـمآرد  شا  هتـسد  راد و  ناگرزب  ناهد  زا  رمع  رـسپ  فیـس  نوماریپ 
نابح نبا  تسا ؟ هناوتـشپ  نیرتراوتـسا  يا  هریجنز  ره  رد  ناشیا  یهاوگ  رگیدکی - زا  نایجنایم  راکتـسردان  راکتـسرد و  ندرک  ادـج  يارب 

درک یم  یفاب  شرازگ  وا  دیوگ : مه  درک و  یم  وگزاب  يوگ  راوتسا  نایجنایم  نابز  زا  ار  یگتخاس  ياه  شرازگ  رمع  رـسپ  فیـس  دیوگ :
هب هک  هدش  هدرمش  یناسک  زا  يو  هتفگ : مکاح  دوب و  هدولآ  نیئآ ، زا  ندش  نوریب  یشیک و  دب  هانگ  هب  هک  هدش  هدرمـش  یناسک  زا  دوخ  و 

هداتفا  نارگشرازگ  مشچ  زا  سپ ، دوب  هدولآ  نیئآ ، زا  ندش  نوریب  یشیک و  دب  هانگ 
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: هتفگ يدع  نبا  هدـشن و  يوریپاه  نآ  زا  هک  تسا  هدوتـسان  اه  نآ  رتشیب  دراد و  يا  هزاوآ  شیاه  شرازگ  زا  يا  هراپ  هتفگ : يدـع  نبا  و 
يو ياه  شرازگ  دـیوگ : نیعم  نبا  دـنا و  هدرک  اهر  ار  يو  هک  هدروآ  ینطق  راد  نابز  زا  یناـقرب  تسا و  هدوتـسان  شیاـه  شرازگ  رتشیب 

يدقاو شرازگ  هب  وا  شرازگ  دنا و  هدرک  اهر  ار  وا  ياه  شرازگ  هتفگ : متاح  وبا  تساوخ و  دـیابن  وا  زا  يا  یئوکین  چـیه  تسا و  تسس 
زین و  تسا . زاس  شرازگ  يو  هتفگ : یطویـس  تسا و  تسـس  شیاـه  شرازگ  هتفگ  یئاـسن  تسا و  زیچاـن  يو  هتفگ : دواد  وبا  دـنام و  یم 
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نآ ياه  شرازگ  هریجنز  رد  تسا و  یگتخاس  هتفگ : هدرک و  وگزاب  فیـس  زا  میهاربا  رـسپ  بیعـش  زا  ییحی  زا  يرـس  ناـبز  زا  یـشرازگ 
فیس . رتدب  همه  زا  تسا و  تسس  ناشنانخس  هک  دنا  یناسک 

1 و 199 و 429   : هعونصملا 157 یلائللا  ، 4  : بیذهتلا 295 بیذهت  ، 1  : لادتعالا 438 نازیم  هب  دیدرگرب 
زاقطنم نیئآ و  درخ و  هک  تسا  يا  هوای  مه  نیا  تفگ  دیاب  زین  دوخ  مان  ندـنادرگرب  زا  درم  نآ  يراددوخ  يارب  هدـکهد  نتخوس  هرابرد 

اه و مان  هنیمز  رد  هفیلخ  هژیو  ياه  تشادرب  زا  تشذـگ  مود  پاـچ  زا  ات 315  رد ج 6 ص 308  هچ  نانچ  دنز و  یم  زابرـس  نآ  نتفریذپ 
رب هدیشوپرس  ياه  مان  نآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  ار  ینادرم  هدیـشوپرس  ياه  مان  مه ، هک  دریگ  یم  همـشچرس  هدیـشوپرس  ياه  مان  زین 
درک نوگرگید  دوب  هدـیزگرب  ناشیا  يارب  اه  مان  نآ  ص )  ) وا زین  هک  ار  رگید  یناسک  ياه  مان  مه  تخاس و  نوگرگید  دوب  هداهن  ناـشیا 

دش " و دهاوخ  هچ  ام  اب  هکمیناد  یمن  ام  دش و  هدیزرمآ  تشذگرد و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک "  دوب  نیا  زین  شا  هیاپ  یب  زیوآ  تسد  و 
هدکهد دنوادخ ، هک  نیا  هن  دوش  هتـسب  راک  هب  مه  دیابن  اه  ياج  هنوگ  نیا  رد  يو  روتـسد  هک  دـهد  یم  ناشن  میدروآ  اج  نآ  رد  هچ  نآ 
ناسکی نآ  هب  نداهنن  نداـهن و  ندرگ  هک  ار  هفیلخ  ياـه  ناـمرف  زا  یکی  نآ  هدـنراد  ارچ  هک  دـشک  هجنکـش  ریز  هب  ار  مارآ  هدوسآ و  يا 

مه  درادهارمه و  هب  ار  ناهانگ  یب  ناکاپ و  نتخوس  مه  هک  تسا  راکشآ  یمتس  نیا  و  هتسبن . راک  هب  هدوب 
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هچب نز  نوچمه  یتسیاب  تسا  هدش  رتسکاخ  هدـکهد  نآ  زا  هدـنام ، اجرب  هناشن  اهنت  هک  يا  هتـشپ  رانک  رد  رگا  ار ، اه  یئاراد  ندـش  دوبان 
ناگرزب و  اه . نیا  زا  تسا  رود  هب  یـسب  رگداد ، رواد  ام ، راگدرورپ  تسیرگ  یهاوخ  هتـسب  نابز  نایاپراچ  راوخریـش و  نانز  نآ  رب  هدرم 

یم هچ  دزاس و  یم  هچ  دـنک و  یم  هچ  هک  دزاـس  دوباـن  ار  یگتفیرف  دـنوادخ  اوسر . ياـه  غورد  نیا  نتفریذـپ  زا  دـنرود  هب  یـسبام  هدوت 
؟ دفاب

ناگدنورگ ياورنامرف  هب  رمع  ندش  هدیمان 

- رمع متفگ  ار  هشیاع  تفگ : ورمع  وبا  هک  درک  شرازگ  ام  يارب  میهاربا  رسپ  دمحم  نابز  زا  دهاجم  رـسپ  بوقعی  هزمحوبا  دیوگ : يدقاو 
ناگدنورگ ياورنامرف  وا  هتفگ :  هک  ص )  ) ربمایپ تفگ  داهن ؟ مان  ناگدـنورگ  ياورنامرف  یـسک  هچ  ار  یتسردان - زا  یتسار  هدـننک  ادـج 

تسا . هدرک  دای   7  : دوخ 137 خیرات  رد  ریثک  نبا  ار  الاب  شرازگ  تسا 
- يو رـسمه  رب  و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رب  هک  تسا  هدمآ  شوخ  ار  وا  هتفگیم و  ناتـساد  هک  هدوب  یئارـس  هناسفا  هرزح  وبا  دـیوگ : ینیما 
هچ رگا  - خـیرات هک  هدرک  شومارف  دزاس و  دنـسرخ  ارشناگدنونـش  رمع - يارب  يا  يرترب  نتخاس  اب  ات - ددـنب  غورد  ناگدـنورگ - ردام 

تخاس . دهاوخ  راکشآ  ار  وا  یشنک  دب  یئوگغورد و  دشابزین - دنچ  يراگزور  زا  سپ 
رکبوبا راگزور  رد  ارچ  دیـسرپ  همثیخ  وبا  رـسپ  نامیلـس  رـسپ  رکبوبا  زا  زیزعلادـبع  رـسپ  رمع  تفگ : باهـش  رـسپ  هک  تسا  هدروآ  مکاح 

اب ار  اه  همان  (ض )

هحفص 139 ] ] 

هک سپ  رکبوب " ... نیشناج  يوس  زا  تشونیم " : شراک  زاغآ  رد  رمع ، سپس  دنتشون  یم  ادخ " ... هتخیگنارب  نیشناج  يوس  زا   " یناشن
رد هنیدم  هب  هدننک  چوک  نانز  نیتسخن  زا  هک  ءافـش  داد : خساپ  وا  . " ناگدـنورگ ؟ ياورنامرف  يوس  زا   " تشون راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب 
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هرابرد ات - دتـسرف  وا  دزن  هب  کباچ  درم  ود  تشون  قارع  رازگراک  هب  ض )  ) باطخ رـسپ  رمع  هک  داد  شرازگ  نم  هب  دوب  ربماـیپ  یهارمه 
رد ياپ  ود ، نآ  نوچ  داتسرف و  ار  متاح  رسپ  يدع  وهعیبر  رسپ  دیبل  قارع ، رازگراک  سپ  دنک  یئاه  شـسرپ  ود  نآزا  نآ - مدرم  قارع و 

ورمع يا  دنتفگ : دـندروخرب و  صاع  رـسپ  ورمع  هب  دندمآرددجـسم و  هب  دوخ  هدـناباوخ و  دجـسم  يولج  ار  دوخ  نارتش  دـنداهن  هنیدـم 
وا دیا  هدیزگرب  وا  يارب  یتسرد  مان  امـش  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ورمع  میئآ . رد  ناگدـنورگ  ياورنامرف  رب  ات  هاوخب  ام  يارب  يروتـسد 

ناگدـنورگ ياورنامرف  يا  وت  رب  دورد  تفگ  دـمآ و  رد  ناگدـنورگ  ياورنامرف  رب  تسجرب و  ورمع  سپ  ناگدـنورگ  ام  تسا و  اورنامرف 
یتسار تفگ  یئآ  یم  رد  هب  یتفگ  هچ  نآ  زا  وت  هک  دناد  یم  نم  راگدرورپ  تخاس ؟ راکشآ  وت  رب  ار  مان  نیا  هچ  صاع  رسپ  تفگ : رمع 

يا دنتفگ  ارم  دندمآ و  رد  نم  رب  دجـسم  يولج  رددوخ  نارتش  ندناباوخ  زا  سپ  دنا و  هدمآ  متاح  رـسپ  يدع  هعیبر و  رـسپ  دـیبل  هک  نیا 
میناگدنورگ ام  دنا  هداهن  وت  رب  یتسرد  مان  ود ، نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  میئآرد و  ناگدنورگ  ياورنامرف  ربات  ریگب  يروتسد  ام  يارب  ورمع 

دنتشون . یم  یناشن  نیا  اب  ار  اه  همان  رگید  زور ، نآزا  سپ  تفگ  نامیلس  رسپ  ام . ياورنامرف  وت  و 
یطویس تسا و  تسرد  نآ  دیوگ : یم  كردتسملا  صیخلت  رد  زین  یبهذو  هدرمش  تسرد  هدروآ و  كردتـسم  رد  مکاح  ار  الاب  شرازگ 

دنا هدوب  متاح  رسپ  يدع  هعیبر و  رسپ  دیبل  هک  مینک  یم  شرازگ  تسرد  يا  هریجنز  اب  دسیون  یم  ینغم ص 57  دهاوشحرش  رد  راب  کی 
ناتساد افلخلا ص 94  خیرات  رد  مه  رگید  راب  و  دندیمان ، ناگدـنورگ  ياورنامرف  ار  وا  دـندمآ  باطخ  رـسپ  رمع  دزن  هب  قارع  زا  نوچ  هک 

. تسا هدرک  دای  ار 
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نیـشناج يا  دـنتفگ : یم  وا  هب  دـمآ  راک  رـس  رب  رمع  نوچ  دـیوگ : یفوک  ناسح  نخـس  هب  یمرگتـشپ  اب   5  : دوخ 22 خـیرات  رد  يربـط  و 
يا دنیوگ : دسر  ینیشناج  هب  يرگید  هک  مه  نیا  زا  سپ  دوش و  یم  زارد  نخس  هنوگ ، نیا  هب  تفگ : ض )  ) رمع ادخ  هتخیگنارب  نیـشناج 

دش . هدیمان  ناگدنورگ  ياورنامرف  هک  دوب  نیا  امش . ياورنامرف  نم  دیناگدنورگ و  امش  هکلب  ادخ  هتخیگنارب  نیشناج  نیشناج 
يا دـناوخ : نینچ  ار  ض )  ) رمع ربمایپ ، نارای  زا  یکی  هک  دـمآ  شیپ  ناـنچ  دـسیون : یم  شخیرات ص 227  راتفگـشیپ  رد  نودـلخ  نبا  و 
هنوگ نیدب  ار  وا  هک  یسک  نیتسخن  دنا  هتفگ  دندناوخ و  نادب  ار  واو  دنتـسناد  تسرد  هدیدنـسپب  ار  نیا  مدرم  سپ  ناگدنورگ  ياورنامرف 

- نایهاپـس زا  یخرب  يوس  زا  هک - دوب  یکیپدنا  هتفگ  هبعـش و  رـسپ  هریغم  یـصاع و  رـسپورمع  دنا  هتفگ  دوب و  شحج  رـسپ  هللادبعدناوخ 
ار نآ  وا  ناراـی  سپ  تسا ؟ اـجک  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  تفگ : تـفرگ و  ار  رمع  غارـس  دـمآرد  هنیدـمهب  نوـچ  دروآ و  يزوریف  دـیون 
. تسا ناگدنورگ  ياورنامرف  یگتـسیاش - هب  وا - هک  دنگوس  ادخ  هب  يداهن و  وا  رب  تسرد  یمان  ادخ  هب  دـنتفگ : دندیدنـسپ و  دـندینش و 

دوب یناشن  دیـسرزین و  هدنیآ  رد  يو  نانیـشناج  هب  تفای و  هار  مدرم  نایم  رد  وا  يارب  یناشن  ماننوچمه و  ات  دندناوخ  مان  نآ  هب  ار  وا  سپ 
نایاپ . يوما . تلود  رئاس  رگم  تشادن  ار  نآ  سک  چیه  ناشیا  اب  هارمه  هک 

ص- ادخ - هتخیگنارب  زا  ارنآ  هک   ) تسناد یم  مان  نیا  هرابرد  يزیچ  نآ - زاشیپ  رمع - دوخ  هن  هک  دیآ  یمرب  اراکـشآاه  شرازگ  نیا  زا 
زا وت  هتبلا  هک  دنادیم  نم  راگدرورپ  تفگ : درمش و  رواب  زا  رود  زیگنا و  تفگش  ار  نآ  هک  دوب  نیا  رگید و  سک  چیه  زا  ای  دشاب  هدینش 
راک ار  ندرک  يرازگ  ماـن  تسرد  ، يور نیمه  زا  و   ) تشاد هنیمز  نیا  رديا  یهاـگآ  صاـع  رـسپ  ورمع  هن  و  یئآ ) یم  رد  هب  یتفگ  هچنآ 
راک يرازگ  مان  نیا  تسرد  شرازگ  هب  میتفگ  هک  درم  نآ و  هن  و  دیـشارت ) نآ  يارب  يزیوآ  تسد  زین  دوخ  شیپ  زا  درمـش و  درم  ود  نآ 

هک  ار  ینخس  هدوب ، ناشیا 
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رب ینیچ  هنیمز  یب  هناهاگآان و  مان ، نیا  هک  مینیب  یم  اریز  دـننادرگ  ناش  یـشخب  ناـشن  هناوتـشپ  اـت  دندوبهدینـش  هتـسب  ربماـیپ  هب  ریثک  نبا 
نیتسخن هرابرد "  ار  راگزاسان  ياه  شرازگ  هک  نودـلخ  نبا  راتفگ  نامه  هب  میزادـنایب  یهاـگنهرابود  اـه  نیا  زا  سپ  هتـشذگ ، ناـشنابز 

زا يراذگمان  نیا  دناسرب  هک  درادن  مه  شرازگ  کی  هاگ  نآ  هدومن و  زاب  یهاتوک  هب  دـیمان "  ناگدـنورگ  ياورنامرف  ار  رمع  هک  یـسک 
داهن . شیوخ  رب  ار  مان  نیادوخ  رمع  هک  دیآ  یمرب  اراکشآ  زین  يربط  شرازگ  زا  هدوب و  ص )  ) ربمایپ يوس 

1  : ءایلوالا 63 هیلح  رد  میعن  وبا  تسا  ع )  ) یلعام رورـس  وا  دیمان  ناگدنورگ  ياورنامرف  ار  يو  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  یـسک  نآ  يرآ 
درازگب ياهناگ  ود  تساخربسپس و  زیرب . یبآ  نم  زامن  تسد  يارب  سنايا  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  تساهدروآ  دوخ  هریجنز  اب 
كانبات ياه  هرهچ  ياوشیپ  ناناملـسمرورس و  تسا و  ناگدـنورگ  ياورنامرف  دـیآرد  رد  نیا  زا  هک  یـسک  نیتسخن  سنا  تفگ : هاگنآ  و 

راصنا زا  ار  نیا  ایادخ  متفگ : یناهنپ  نم  تفگ : سنا  ددنب . راک  هب  وا  گرم  زا  سپ  ار  يربمایپ  شرافس  هک  یـسک  نیـسپزاب  ناشخردو و 
تفرگرب رد  ار  وا  تساخرب و  هنامداش  سپ  یلع - متفگ  نم  تسیک ؟ سنا  دیـسرپربمایپ  دمآ . یلع  هاگان  نادرگب . ربمایپ ) یندـم  نارای  )= 

منیب یم  ادـخ  هتخیگنارب  يا  تفگ : یلع  شیوخ و  هرهچ  اـب  یلع  هرهچ  زا  قرع  درتـس و  یم  وا  هرهچ  اـب  شیوـخ  هرهچ  زا  قرع  سپـس  و 
ار هچ  نآ   ) نم يوس  زا  وت  هک  نآ  اب  دراد ؟ یم  زاب  راک  نیا  زا  ارم  هچ  تفگ : يدرکن  نانچ  سک  چـیه  اب  نم  زا  شیپ  هکینک  یم  يراک 

یم يرگنـشور  درآ  شیپ  ینخـس  دنچ  نم - زا  سپ  هچ - نآ  هنیمز  رد  یئاونـش و  یم  ناشیا  هب  ارم  ياوآ  يزادرپ و  یم  تسه ) مندرگرب 
یئامن .

یمارگ ار  شیور  ادـخ  بلاطوبا - رـسپ  یلع  دوب و  شا  هناخ  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : سابع  رـسپ  هک  تسا  هدروآ  هیودرم  نبا  و 
ربمایپ دمآ  نورد  هب  نوچ  سپ  دریگن . یشیپ  يو  رب  وا  دزن  هب  نتفر  رد  یسک  ات  دش  وا  دزن  هب  دادماب  زاغآ  دراد -
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تسا ؟ هنوگچ  ادخ  هتخیگنارب  داب  وت  رب  دورد  تفگ  سپ  تسا  یبلک  هفیلخ  رسپهیحد  نماد  رد  وا  رس  و  هناخ ، نایم  رد  دید  ار  ص ) ( 
هک یتسار  تفگ : هیحد  دهد . وکین  شاداپ  ار  وت  هداوناخ - ام  يوس  زا  دنوادخ - تفگ : یلع  تسا . وکین  ادخ  هتخیگنارب  ردارب  يا  تفگ :

هرهچ ربـهار  ناگدـنورگ و  ياورناـمرف  وـت  ما : هدروآ  تیارب  ناباتـش  هک  تسا  وـت  زا  یـشیاتس  نـم  دزن  رد  مراد و  یم  تـسود  ار  وـت  نـم 
ص)  ) ربمایپ سپ  داهن  یلع  نماد  رد  تفرگ و  ار  ربمایپ  رـس  وا  سپ  میناوخ : یم  شرازگ  نیارد  ناـیاپ و  اـت  كاـنبات و ... ناـشخردياه و 

لیئاربج دوبن ... هیحد  وا  یلع  تفگ : وا  درک و  وگزاب  دوب  هتـشذگ  هنایم  رد  ار  هچ  نآ  یلع  سپ  تسیچ ، هتـسهآ  ياـهوگتفگ  نیا  تفگ :
دوب . هدناوخنآ  هب  دنوادخ  هک  دناوخ  یمان  هب  ارت  دوب و 

شاب و هاوگ  هملـس  ما  يا  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  سابع  رـسپ  نابز  زا  یـشرازگ  رد  راطع  دـمحا  رـسپ  نسح  ـالعلاوبا  ظـفاح 
مجعم رد  یناربط  و  تشذـگ - مود  پاچ  رد ج 6 ص 80  شرازگ  همه  هک  تسا - ناگدـنورگ  ياورنامرف  بلاطوبا  رـسپ  یلع  نیا  ونـشب 

نآ رد  گرزب  دـنمجرا و  يادـخ  یتسار  هب  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  ینهج  میلعرـسپ  هللادـبع  ناـبز  زا  هتـسسگ  يا  هریجنز  اـب  دوخ 
ياوـشیپ تسا و  ناگدـنورگ  رورـس  هک  نیا  دوـمن : زاـب  نم  يارب  ار  یلع  یگژیو  هس  یناـهن  يا  هنوـگ  هب  درب  اـه  نامـسآ  هب  ارم  هـکبش 

كانبات  ناشخرد و  ياه  هرهچ  ربهار  ناراکزیهرپ و 
هیلح رد  میعن  وب  ار  یکی  نایم  نآ  زا  و  دـنادرگ . یم  راوتـسا  دـهد و  یم  يرای  ار  الاب  ياـه  شرازگ  هک  تسه  مه  يرگید  ياـه  شرازگ 

یناسک يا  زارف "  هک  داتسرفن  دورف  يا  هیآ  چیه  دنوادخ  تفگ : ص )  ) ادخ ربمایپ  نآ ، داینبرب  هکتسا  هدروآ  سابع  رسپ  نابز  زا  ءایلوالا 
تسا . ناشیا  ياورنامرف  رورس و  یلع  رگم  دشاب  نآ  رد  دیاهدیورگ "  هک 
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دیهوکن و ار  دمحم  نارای  اهراب  دـنوادخ  هکیتسار  هب  تسا و  نانآ  گرزب  اورنامرف و  یلع  رگم  متاح : یبا  نبا  یناربط و  شرازگ  هب  و  - 
یئوکین  هب  زج  ار  یلع 

هحفص 143 ] ] 

. درکن دای 
ادـخ هتخیگنارب  مدینـش  تفگهللادـبع  رـسپ  رباج  تسا : هدرمـش  تسرد  وهدروآ  ار  نآ  هنوگ  نیا  هب  زین  مکاـح  هک  ، بیطخ شرازگ  زاـب  و 

هدـننک دوباـن  تسا و  ناراـکوکین  ياورناـمرف  نیا  تفگ : یم  دوـب  هتفرگ  تـسدرد  ار  یلع  تـسد  هـک  ناـنچ  مـه  هیبیدـح  زور  رد  (ص )
هدش  هتشاذگاو  دوخ  تشاذگاو  ار  وا  هک  ره  هدش و  يرای  دوخدرک  يرای  ار  وا  هک  ره  ناراکهبت 

رـسپ ناـبز  زا  ار  نآ  زین  متاـح  یبا  نبا  میناوخ  یم  راـصبالا ص 80  روـن  رد  یطویـس ص 115 و  هماخ  هب  ءافلخلا  خـیرات  رد  هچ  ناـنچ  و 
رد زینرجح  نبا  هدروآ و  نامهس  رـسپ  نمحرلادبع  نابز  زا  ار  نآ  نیطمـسلا  دئارف  رد  مه  ینیومح  مالـسالا  خیـش  هدرک و  شرازگ  سابع 

هتـشون ناراکوکین "  ياوشیپ   " ناراکوکین " ، ياورنامرف  ياـج "  هب  هدربتـسد و  نآ  رد  هدروآ و  ار  نآ  مکاـح - زا  شرازگ  هب  قعاوص -
درادب ! هدنز  ار  يراکتسرد  ادخ  هک  تسا .

، ناهج یئاراد  تسا و  ناگدنورگ  تسرپرس  اورنامرف و  یلع  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  یلع  نابز  زا  دوخ  لماک  رد  يدع  نبا  شرازگ  زاب  و 
. تسا هدش  دای  ناساپـسان  ناشیکدـب و  : رگید شرازگ  رد  نارگمتـس و  نایورود ، ياج  هب  یـشرازگ  رد  و  نایورود ، تسرپرـس  اورنامرف و 
اج نیمه  زا  دسیون : یم  يریمد  قعاوص ص 75 و  رد  رجح  نبا  مه  تسا و  هدروآ   2  : ناویحلا 412 هویح  رد  يریمد  مه  ار ، الاب  شرازگ 

دنا . هدرک  دننامه  ناروبنز  هاش  هب  ناگدنورگ  نایم  رد  دراد - یمارگ  ار  وا  يور  ادخ  هک  ار - یلع  ناگدنورگياورنامرف  هک  تسا 
دب ياجهب  یشرازگ  رد  و  ناساپـسان ، ناشیک و  دبياورنامرف  ناهج ، یئاراد  مناگدنورگ و  تسرپرـس  وا  اورنامرف و  نم  یلع : نخـس  زاب  و 

هدمآ و نایورود  ناساپسان ، ناشیک و 
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. 1  : سورعلا 381 جات  ، 2  : هغالبلا 211 جهن  ناراکدب ، زین : موس  شرازگ  رد 
نابز زا  هک  دنا  هدیـشارت  ار  یـشرازگ  اهیناوخ ، رترب  رد  نایارـس  هفازگ  نامرف  هبیهورگ  نآ ، اب  يربارب  يارب  هک  راوتـسا  تقیقح  دوب  نیا 

يدینش . زاس  ناتساد  هزرح  وبا 

دراد یمن  تسود  ار  یتسردان  رمع 

اب ار  مراگدرورپ  مه  هک  یتسار  متفگ : مدش و  (ص ) ربمایپ دزن  هب  تفگ : عیرس  رـسپ  دوسا  هک  تسا  هدروآ   2  : ءایلوالا 46 هیلح  رد  میعنوب 
هب نم  سپ  دراد . یم  تسود  ار  شیاتـس  وـت  گرزب  یمارگ و  راـگدرورپ  یتـسار  هب  تفگ : سپ  ار ، وـت  مه  مدوتـسنیرفآ  اـه و  شیاـتس 

شوماخ تفگ : نم  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  سپ  تساوخب  يروتـسد  یناشیپ  دنلب  الاب و  دـنلب  يدرم  ات  مدرک  زاغآ  اهدورـس  نآ  ندـناوخ 
ات تخاس  شوماخ  ارم  ص)  ) ربمایپ دمایب و  سپـس  مدرک  لابند  ار  ندناوخ  نم  تفرب و  درک و  وگتفگدنچ  یمد  دـمایب و  يو  هاگ  نآ  شاب 

اویشوماخ هب  ارم  وا  يارب  هک  دوب  هک  نیا  ادخ  هتخیگنارب  يا  متفگ : نم  درکار و  راک  نیمه  راب  هس  ای  ود  دش و  نوریب  درک و  وگتفگ  يو 
درادن . تسود  ار  یتسردان  هک  يدرم  نامه  دوب . رمع  تفگ  یتشاد ؟ یم 
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هب ینیب  گنت  يدرم  ات  مدرک  زاغآ  یئاهدورس  ندناوخ  هب  مدمآ و  رد  ص )  ) ربمایپ رب  تفگیمیمت : دوسا  هک  هدش  شرازگ  رگید  هار  زا  و 
هک تشذگن  يزیچ  مدرک و  زاغآ  یناوخ  دورـس  هرابود  نوچ  سپ  ناوخب . تفگ  دـش  نوریب  نوچ  ات  نک  سب  : تفگ ربمایپ  دـمآ و  نورد 
هب نوچ  هک  تسیک  نیا  ادـخ  ربمایپ  يا  : متفگ نم  ناوخب ، ایب  تفگ : دـش  نوریب  يو  نوچ  ات  نک  سب  تفگ : نم  هب  ربمایپ  دـمایب و  زاـب  وا 

تسا و باطخ  رسپ  رمع  نیا  تفگ  ناوخب ؟ یتفگ  دش  نوریب  نوچ  نک و  سب  یتفگ  دمآ  نورد 
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درادن . هار  وا  رد  يور  چیه  هب  یتسردان 
دنلب يدرم  ات  متخانـش  یمن  ار  شناراـی  مدـناوخ و  یم  دورـس  ص )  ) وا ياربنم  هک  تسا  هدـش  شرازگ  دوسا  ناـبز  زا  مه  يرگید  هار  زا 

یـشوماخ وا  يارب  دـیاب  ص )  ) ربمایپ دزن  هک  تسیکنیا  ياو  متفگ  نم  شاب  شوماخ  شاب  شوماخ  دـنتفگ : دـمایب و  خارف  هناش  یناشیپ و 
یب هک  دوب  هداس  یسب  وا  يارب  دینش  یم  نم  زا  يزیچ  رگا  متـسناد  نآ  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا و  باطخ  رـسپ  رمع  دنتفگ  دیزگ 

مدناشکب . نیمز  يور  رب  عیقب  ناتسروگ  ات  هتفرگ و  ارم  ياپ  دیوگب  ینخس  نم  اب  هک  نآ 
هدنار نابز  رب  یئاه  هواینینچ  هناهاگآ  دنا و  هتسناد  ای  دننک ؟ یم  راوخـشن  ینانخـس  هچ  هک  دنا  هتـسناد  دب  نارگـشرازگ  ایآ  دیوگ : ینیما 

اجک هب  ار  راک  تشز ، ياه  هتفگ  نیا  هک  دـنا  هتـسنادن  هدرک و  روک  ار  ناشیا  وا ، يرامـش  رترب  رد  یئوگفازگ  رمع و  هب  یگتفیرف  ای  دـنا ؟
تسا . اه  هنیس  نورد  ياهلد  زا  هک  ناگدید  زا  هن  يروک  هک  تسا  اجنیا  درد  دناشک ؟ یم 

ادخ هتخیگنارب  دوب و  وا  هتخیگنارب  دنوادخ و  رب  نیرفآ  شیاتـس و  یتسار  هب  دناوخب  تساوخ  یم  درم  نآ  هک  یئاه  هدورـس  دیـسرپ : دـیاب 
. دراد یم  تسود  ار  شیاتـس  - تسا گرزب  یمارگ و  هک  وت - راـگدرورپ  یتـسار  هب  تفگ : داد و  يروتـسد  وا  هبيور  نیمه  زا  زین  (ص )

نآ زا  رمع  زا  شیپ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دوب  تسردان  رگا  درادب ؟  نمـشد  ار  نآ  رمع  ات  تسا  هدوب  نیا  رد  يا  یتسردان  مادـک  سپ 
هنوگچ و  درادن ؟ یئاورپ  دـنوادخ  زا  دـنک و  یم  اورپ  دـسرت و  یم  شناوریپ  زا  يدرم  زا  هک  تسا  يربمایپ  هچ  نیا  و  درک . یم  يریگولج 

وااب هک  دیـسرتن  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  دربب و  عیقب  ناتـسروگ  ات  نیمز  يور  رب  ناشک  ناشک  هتفرگ و  ار  وا  ياپ  رمع  هکدیـسرت  درم  نآ 
هک هتـشادنپ  یم  هداهن و  یمن  یئادج  یتسردان  یتسرد و  نایمرمع  رگم  ای  دننک ؟ نینچ  وا  اب  نارگید  دـهد  روتـسد  ای  دـنک  يراتفر  نینچ 
اه ناتساد  نینچ  هک  یناگدنراگن  نارگشرازگ و  ایآ  هدومن ؟ یگنهامه  يو  رادنپ  نیا  اب  زین  ص )  ) ربمایپ تسا و  تسردان  اه  هدورس  همه 

؟ هن ای  دنا  هاگآ  اه  یهابت  همه  نیا  زادنرآ  یم 
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تسا . یگرزب  رس  درد  هک  دنتسین  هاگآ  رگا 
يرت  گرزب  رسدرد  هک  دنهاگآ  رگا  و 

دنیوگ یم  نخس  باطخ  رسپ  رمع  اب  ناگتشرف 

نایم رد  امش  زا  شیپ  یتسار  هب  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  نابز  زا  رمع ، ياه  يرترب  شخب  اه  يرترب  همان  رد  يراخب 
ناشیا زا  نم  ناوریپ  زا  یسک  رگا  دنـشاب و  ناربمایپ  زا  هکنآ  یب  دنتفگ  یم  نخـس  دنوادخ ) يوس  زا   ) هک دندوب  ینادرم  ناگداز  لیئارـسا 

تسا . رمع  نامه  دشاب 
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امش زا  شیپياه  هورگ  نایم  رد  تفگ : ص )  ) ربمایپهک تسا  هدروآ  هریرهوبا  نابز  زا  راغ ، ناتساد  ندروآ  زا  سپ  دوخ  حیحـص  رد  زین  و 
تسا . باطخ  رسپ  رمع  دشاب  ناشیا  زا  یسک  نم  ناوریپ  نیا  نایمرد  رگا  دیسر و  یم  شرازگ  ناشیاهب  ناهن  ناهج  زا  هک  دندوب  یناسک 

: هک میتشون  ینالطـسق  زا  مه  ار  نخـس  نیا  اج  نامه  میدروآ و  مود  پاچ  زا   46 ات رد ج 5 ص 42  ار  شرازگ  نیا  ياهزارف  زا  کـیاکی 
نادب تسا و  دیکات  هدنناسر  هک  هراب  نیا  رد  وا  یلدود  هدنیامن  هن  دشاب "  ناشیا  زا  یـسک  نم  ناوریپ  نایم  رد  رگا  هتفگ " : ربمایپ  هک  نیا 

دص رد  دص  یتسود  هب  وا  یگژیو  نخـس ، نیا  زا  وت  تساوخ  نوچ  تسا  سک  نالفمشاب  هتـشاد  یتسود  نم  رگا  یئوگب  وت  هک  دیامن  یم 
یشاب . هتشادن  یتسود  هک  نیاهن  تسا 

نخـس وا و  دزن  هب  هتـشرف  دمآ  تفر و  اب  هک  نیا  يارب  اهنت  ایآ  هدوب ؟ هچ  يارب  رمع  ابناگتـشرف  نتفگ  نخـس  مناد  یمن  نم  دـیوگ : ینیما 
شا و يراک  تسردان  زا  يریگولج  وا و  ماگ  نتخاس  راوتـسا  اه و  شزغلزا  وا  نتـشادزاب  يارب  ای  دـشاب ؟ هتـشاد  یمدـمه  يو  اـب  شنتفگ 

ات تسناد ؟ یمن  هچنآ  هرابرد  وا  هب  نداد  شزومآ  يارب 
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اب زاسان  يروتـسد  دنامن و  رد  اه  يراوشد  هرگ  ندوشگ  رد  دشابن و  یهت  اه  شـسرپ  خساپ  زا  شزغم  ناناملـسم ، نایم  رد  ربمایپ  نیـشناج 
دشاب هتـشاد  يا  هنادنمدرخ  هزیگنا  يرادنپ  يوگتفگ  نآ  رگا  يرآ  درپن . شناهد  زا  نخـس  اورپ  یب  هنارـسدوخ و  دهدن و  ادخ  كاپ  نیئآ 

نآ دیـشیدنایب و  شیاه  شزغل  رد  دینک و  لابند  اررمع  ماگ - ماگ  اج - نآ  دیدرگرب و  مشـش  دلج  هب  هاگ  نآ  رگید . زیچ  هن  تسانیمه و 
يادخ رگا  هک  میراد  مشچ  شیپ  رد  ار  اه  نآ  ربارب  نیدنچ  ام  هزات  دـیرگنب و  ار  هنادرخ  یب  ياهدادـیور  دیونـشب و  ار  اجبان  نانخـس  همه 

اه و هتفگ  نآ  هکیئاه  هاگ  همه  رد  ایآ  نونکا  میزادرپ . اه  نآ  رد  یـسررب  هب  هدنیآ  ياهدلج  زايا  هراپ  رد  دـیاش  دـهاوخ  رادـنپ  زا  رترب 
رب هچ  نآ  ماـجنا  رد  هدزیم و  ترچ  هتـشرف  نآ  اـیآ  میدروآ - رد ج 6  ار  اـه  نآ  زا  يرهب  هک  هدز - یم  رـس  يوزا  هدیجنـسن  ياـه  هدرک 

یئادـج هنایم  رد  اه  یگدـندکی  وياهرـس  دوخ  ای  هدـش ؟ یئاهدـمآ  شیپ  نینچ  يو  مشچ  زا  رود  اـی  هدومن ؟ یم  یهاـتوک  هتـشاد  ندرگ 
شیپ وا  ندوبن  رد  هداد  يور  هچ  نآ  هدرک و  یم  رید  وا  يوس  هب  تشگزاب  رد  شیوخ و  دـش  دـمآ  رد  هاگهگ  هتـشرف  هک  نیا  ای  هدـنکفا ؟

دوخ رب  دیاش  تسا و  نیمه  اه  خساپ  نیرتدـنمورین  هک  هدیـسرن ؟ نآ  هب  مه  یتسرد  زا  یئوب  تسا و  یگتخاس  ناتـساد ، هک  نیا  ای  هدـمآ ؟
همه ... نیا  اب  هدوبن  هدیشوپ  مه  يراخب 

رمع گرم  هماج  رد  يذغاک 

تساخرب و تفای  ار  نانآ  نوچ  تسیرگنن و  ناشیا  هب  دوب و  مرگ  شرسوا  دندمآ و  رد  باطخ  رسپ  رمع  رب  نیسح  نسح و  هک  نیا  یتسار 
دنتفگ زاب  ردپ  يارب  ار  شرازگ  دنتشگرب و  ناشیاسپ  داد  مرد  رازه  مادک  ره  هب  دیوسبب و  ار  ود  ره 
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رمعيوس هب  ود  نآ  سپ  نایتشهب . غارچ  تشهب  رد  تسا و  مالـسا  غورف  ناهج  رد  رمع  تفگ : یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مدینـش  تفگ  وا 
نم هب  ناشردپ  نابززا  یتشهب  ناناوج  رورس  ود  تشون : نینچ  تساوخب و  یتاود  ذغاک و  وا  دنتفگزاب و  وا  يارب  ار  شرازگ  دنتـشگزاب و 

رد دـنهن و  يو  گرم  هماج  رد  ار  هتـشون  نآ  هک  درک  شرافـس  هاـگ  نآ  تفگ . ناـنچ  نینچ و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـنداد  شرازگ 
تسار ادخ  هتخیگنارب  دنتفگ و  تسار  نیـسح  نسح و  هتـشون : نآ  رب  دندید و  وا  روگ  يور  رب  ار  ذغاک  نادادماب  دندرک  نینچ  هک  هدنیآ 
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تفگ .
رد ار  نآ  يزوج  نبا  صاوخلا ص 53 - ریذحترد  یطویـس  شرازگهب  هک - هدیـسر  یئاج  هب  يرادنپ  ناتـسادنیا  ندوب  هوای  دیوگ : ینیما 

نیا هب  دراگنب و  نانخس  نیا  دننامه  هک  دسر  هیاپ  نآ  هب  یمرشیب  رد  هکیسک  زا  تفگش  دیوگ : هدرک و  دای  یگتخاس  ياه  شرازگ  نایم 
نایاپ . دننک . یهاوگ  دوخ  هتشون  اب  ار  یشراگن  نینچ  ندوب  تسرد  ات  دهد  ناشن  ناناد  نیئآ  نیرت  گرزب  هب  ار  نآ  هدرکن و  هدنسبمه 

ياه گرب  هک  نانچ  هدـینادرگ  تشزار  ناناد  نیئآ  نیرت  گرزب  هزاوآ  یتسار  هب  هک  دزاس  دوبان  ار  یناوخ  رترب  رد  یئوگفازگ  دـنوادخ ،
تسا . هتخاس  ابیزان  اریگدنراگن  هرهچ  هدومن و  هایس  ار  خیرات  همان 

رمع لد  نابز و 

مهج و وبا  رسپ  مهج  نابز  زا  وا  يرمع و  رمع  رسپ  هللادبع  نابز  زا  وا  نومیم و  رـسپ  حون  نابز  زا  دنسم 401:2  رد  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ 
: تفگ ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  نابز  زا  وا  همرخم و  رسپ  روسم  نابز  زا  وا 
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تسا . هداهن  رمع  لد  نابز و  رب  ار  یتسرد  دنوادخ ، یتسار  هب 
دناد یمن  ار  نآ  دـنوادخ  زجهک  تسا  نآ  رد  یئاه  هتفهن  اریز  تسین ، نآ  هب  یهار  ار  ام  هک  تفگ  دـیاب  درمنآ  لد  هرابرد  دـیوگ : ینیما 
نابز رب  یتسرد  ایآ  سرپب  دمحا  ماما  زا  یهاوخ  رگا  نونکا  درادرب ، زین  اهزار  نآ  زا  هدرپ  دوش  یم  ناور  يو  نابز  رب  هچ  نآاسب  يا  يرآ 

یتاود و هک  وا  نامرف  ندـش  اور  زا  تفوک و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هرهچ  رب  هناـیزات  نوچمه  ار  دوخدـنت  نخـس  هک  ماـگنه  نآ  دوب  رمع 
هچ ره  يور  ره  هب  درک ؟ يریگولج  دنتفاین  یهارمگ  هب  ناناملسم  وا  زا  سپ  هک  دراذگب  يا  هتشون  ات  تساوخ  يدنفـسوگ  هناش  ناوختـسا 
زا اروا  نادنچ  يرامیب  درد  هن  تسا  رود  رایـسب  نآ ، زا  یماگنه  ره  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مه  زاب  دوب  روآ  درد  از و  هودـنا  نخـس ، نآ 
هن و  دناسرب - ار  یهارمگ  زا  هدنرادهگن  امنهار و  یمایپ  دهاوخب  هک  اج  نآ  رد  هژیو  هب  دیوگب - ناشیرپ  نآ ، یتخـس  زا  هک  دزادـنا  یم  اپ 

رگا ات  دیشاب  هار  هب  مشچو  دوش  یم  هداد  يو  هب  هک  دنوادخ  یناهن  شزومآ  زج  تسین  چیه  يو  راتفگ  دیوگ و  یم  ینخـس  سوه  رـس  زا 
میزادرپب . رمع  نخس  نیا  نوماریپ  رد  يا  هدرتسگ  یسررب  هب  دهاوخ  رادنپ  زا  رترب  يادخ 

یگدرتسگ اب  مشش  دلج  زا  زیگنا  تفگش  ياه  هناشن  شخب  رد  هک  دوب ؟ شنابز  رب  یتسرد  مهزاب  دیزغل ، هرـسکی  هک  یئاج  دص  رد  ایآ  و 
هفازگ تسد  هک  نآ  ياـه  هدـننام  ـالاب و  شرازگ  یگنوگچتفاـیرد  شجنـس و  يارب  میدـینادرگ  يرازفا  ار  اـه  نآ  میدروآ و  ار  اـه  نآ 

تسا . هتخاس  ار  اه  نآاه  یناوخ  رترب  رد  نایوگ 
اریز : دراد  الاب  شرازگ  هک  یناوتان  تسس و  هریجنز  اه ، نیا  زا  هتشذگ 

هدیزغل  یم  اسب  هچ  نابح  نبا  هتفگ  هب  هک  تسا  نومیم  رسپ  حوننآ  نایجنایم  زا  یکی 
هدوزفا و یم  ار  اـه  هریجنز  يو  دـیوگ : یم  دـمحا  ناـیلبنح  ياوشیپ  زا  شرازگ  هب  هعرز  وبا  هک  تسا  يرمع  رمع  رـسپ  هللادـبع  يرگید  و 

یلع  و  هدومن . یم  يراگزاسان 
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: هتفگ هبیـش  رـسپ  بوـقعی  دوـش و  یمن  شرازگ  وا  ناـبز  زا  دیوگدیعـس : رـسپ  ییحی  تسا و  ناوتاـن  وا  شرازگ  دـیوگ : زین  ینیدـم  رـسپ 
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تـسس وا  ياه  شرازگ  هتفگ : یئاـسن  تسا و  تسـس  مه و  رد  وا  ياـه  شرازگ  هتفگ : هرزج  حـلاص  و  دراد . یگتفـشآ  وا  ياـه  شرازگ 
يرگنشور هناوتشپ  دوش و  یم  هتـشون  وا  شرازگ  هتفگ : متاح  وبا  هدش و  هدرمـش  تسـس  رایـسب و  شیاه  شرازگ  هتفگ : دعـس  نباو  تسا 

هک دـش  نآ  راوازـس  درب و  دایزا  ار  ندرک  تشاددای  ات  دـش  هریچ  ناشیا  رب  یگتـسیاش  هک  دوب  ناـنآ  زا  وا  هتفگ : ناـبح  نبا  و  ددرگ . یمن 
شرازگ هتفگ : مکاح  دمحا  وبا  درمش و  یم  ناوتان  ار  وا  ياه  شرازگ  دیعـس  رـسپ  ییحی  دیوگ : دوخ  خیرات  رد  يراخب  و  دننک . شیاهر 

هدیدنسپن  هدرک و  دای  ار  وا  دمحا  هتفگ : يزورم  تسین و  دنمورین  ناشیا  دزن  وا  ياه 
تسین . هتخانش  لادتعالا - نازیم  رد  یبهذ  هتفگ  هب  هک - تسا  مهجوبا  رسپ  مهج  يرگید  و 

رمع شناد  هرابرد  ادخ  هتخیگنارب  ندید  باوخ 

باوخ رد  تفگ " : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  تسا  هدروآ  رمع  رـسپ  هللا  دبع  نابز  زا  رمع  ياه  يرتربرد  دوخ 255:5  حیحص  رد  يراخب 
هب ار  نآ  سپس  دوش ، یم  ریزارس  میاه - نخان  ای  منخان - رد  مدید  ار  یندیشون  هک  یئاج  ات  مدیماشآ  يریـش - يا - هباشون  مدید  هک  مدوب 

شناد . تفگ : یتفرگ ؟ يزیچ  هچ  هرابرد  ار  باوخ  نیا  دندیسرپ  مداد "  رمع 
رد يربط  بحم  باعیتسا 429:2 ، رد  ربلا  دبع  نبا  ، 270:2 حیباصم رد  يوغب  لوصالا ص 119 ، رداون  رد  يذـمرت  میکح  ار  الاب  شرازگ 

دنا هدروآ  زین  ضایر 8:2 

هحفص 151 ] ] 

هنوگ : نیا  هب  و 
ار هچنآ  سپـس  دـیآ ، یم  نوریب  میاه  نخان  زا  یندیـشون  هک  مدـید  ات  مدیـشون  نآ  زا  دـنداد و  نم  هب  ریـش  يا  هنامیپ  هک  مدوب  باوخ  رد 

شرازگ ) . ) مداد رمع  هب  دوب  هدنام 
زودب یسک  رب  ار  دوخ  لد  هدید  دسیون : یم  شرازگ  نیا  يرگنشور  ماگنه  سوفنلا 244:4  هجهب  رد  یسلدنا  يدزا  هرمج  یبا  نبا  ظفاح 

هب ربمایپ  نانیشناج  زا  کی  چیه  هک  دوشب ؟ دیاب  هنوگچ  يوشناد  يورین  ینادب  ات  دیناشون . يو  هب  ار  شا  یندیـشون  هدنامزاب  ص )  ) وا هک 
هتفاب . مه  هب  هک  یئاه  هوای  نایاپ  ات  ناشناگدنیآ "  هب  دسر  هچو  (- ض  ) ربمایپ نارای  رگید  هب  دسر  هچ  دنسرن - يو  ياپ 

ندـش هتخیگنارب  زا  سپ  اه  لاس  هک  رمع  ندـش  ناملـسم  زا  سپ  ار  باوخ  نیا  ربمایپ  هک  تسا  نانچ  ناتـساد  داـینب  هتـسیاب  دـیوگ : ینیما 
ياج يربمایپ  هاگیاپ  رد  هکنآ  اب  هدوب -؟ شناد  زا  یهت  راگزورنیا ، رسارس  رد  ص )  ) شدوخ ایآ  داینب ، نیا  رب  دشاب . هدید  هدوب  شدوخ 
نیا اب  ربمایپ  ای  دنادرگ ؟ اسر  ار  نآ  هتفای  هار  شیاه - نخان  ای  وا - نخان  رد  هک  ریـش  نیا  ات  هدوب  يا  یئاسران  وا  شناد  رد  رگمای  هتـشاد -

هک یسک  ماگنه  نیا  رد  هتفرگ ؟ یناهنياه  شزومآ  همشچرس  زا  ار  نآ  هک  دیامنب  دناسرب و  ار  رمع  شناد  هزادنا  دهاوخ  یم  اهنت  نخس ،
رد نوچ  هکدسر  یم  ار  وا  ایآ  و  دنام ؟ یم  هدیـشوپ  وا  زا  رانک - هب  شیاهراوشد  نشورياه - شـسرپ  خساپ  ایآ  دـشاب  یهاگیاپ  نینچرد 

تشاد ؟ زاب  اه  نیا  نتخومآ  زا  ارم  رازاب  ياه  ناتسب  ریگب و  هک :  درآ  هناهب  ار  نخس  نیا  دنامب  رد  يدنوادخ  همان  شناد 
هک تشاد  نآ  ياـج  هچ  سپ  تفرگ  شناد  گـنر  شناـج  لد و  گرزب - ربماـیپ  شناد  همـشچرس  زا  ندیـشون  ماـگنه  هب - درم  نـیا  رگا 

يرگنشور رد  هک  دوب  اور  هنوگچ  یهاوگ و  نیا  ياه  هدننام  و  هتفر - يوش  هزات  نانز  یتح  دنرت - سانش  نیئآ  رمع  زا  مدرم  همه  دیوگب :
. دیایب زین  اه  نآ  هدنامزاب  دهاوخ  ادخ  رگا  تشذگ و  اه  نآ  زا  يا  هراپ  هک  دوش  راچد  يرامش  یب  ياه  شزغل  هب  ، نآ زج  اه و  نیئآ 

هحفص 152 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 2983 

http://www.ghaemiyeh.com


يو هب  هنامیپ  نآ  زا  هک  درپس  يو  تسد  هب  نآ  زا  سپ  ار  ناشیا  راک  هک  دومن  ینابرهم  ام  شیک  ناوریپ  رب  كاپ  راگ  دنوادخ  یتسار  هب  و 
دومن یم  خر  اهدادیور  رد  هزادنا  هچ  ات  ینادان  ياه  هدروآرف  دیناسر  یم  یتسرپرـس  هب  ار  يو  ینآ  زا  شیپ  رگا  مناد  یمن  نم  دـیناشون و 

؟ دیسر یم  يزرم  هچ  هب  وا  شناد  رد  هدیجنسان  ياه  هناشن  و 
روج وا ! نیـشناج  و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اـب  نآ  هنیمز  هک  تخاـس  یم  ار  نآ  يا  هنوـگ  هب  روآ  هدـنخ  ناتـساد  نیا  هدـنزاس  شاـک  يا  و 

تـسا هناسفا  نتخاس  اهنت  دراد  ندرگ  هب  وگغورد  هچنآ  يرآ ، دیآ . یمنرد  روج  ناشمادک  چیه  اب  دش  نشور  هچنانچ  هک  نآ  اب  دیایبرد .
رد ار  نآ  اه ، یناوخرترب  رد  شا  يوردنت  يارب  دهنشزرا و  ار  نآ  هک  تشاد - اور  دیاب  يراخب  رب  زین  ار  شنزرس  دشاب و  هک  هنوگ  ره  هب 

هداس مشچ  زا  ار  تسرد  ياه  هنیمز  دودـنا ، رز  نانخـس  اب  هک  يدزا - هرمج  یبا  نبا  ياـه  هدـننام  رب  زین  وا  زا  شیب  دراـیب و  دوخ  حـیحص 
دنرامش . یم  ناسآ  تسا  كانمهس  یسب  ادخ  دزن  هک  ار  راک  نیا  دنراد و  یم  ناهن  هدوت  نالد 

يو زا  نمیرها  نتخیرگ  رمع و 

يرترب شخب  اه - يرترب  همان  رد  زین  و  دوخ 89:5 - حیحص  رد  يو  نایهاپـس  نمیرها و  یگنوگچ  شخب  شنیرفآ - زاغآ  همان  رد  يراخب 
دزن دیآرد و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رب  ات  تساوخ  يروتسد  رمع  : تفگ صاقو  وبا  رسپ  دعس  هک  تسا  هدروآ  رد ج 5 ص 256 - رمع  ياه 

تـساوخ رمع  نوچ  سپ  دـندوب ، هدرک  دـنلب  رایـسب  وا  رب  ار  شیوخ  زاوآ  دـنتفگیم و  نخـس  يو  اب  هک  دـندوب  شیرق  زا  یناـنز  ص )  ) وا
هتخیگنارب دـید  هک  رمع  دـمآرد و  اـت  داد  يروتـسد  ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  دـندیناسر و  هدرپتشپ  ار  دوخ  باتـش  هب  دنتـساخرب و  دـیآرد 

ناهد  ادخ  دنوادخ ! کیپيا  تفگ : ددنخ  یم  (ص ) ادخ

هحفص 153 ] ] 

: تفگ رمع  دنتفاتش  هدرپ  تشپ  هب  دندینش  ار  وت  ياوآنوچ  هک  دندوب  نم  دزن  هک  ینانز  نیا  زا  مراد  تفگـش  تفگ  دنادرگ . نادنخ  ار  وت 
دینک و یم  اورپ  نم  زا  ایآ  دیشیوخ ! نمشد  هک  ینانز  يا  تفگ : رمع  سپس  دنـشاب  هتـشاد  اورپ  وت  زا  هک  يراوازـس  وت  دنوادخ ! کیپ  يا 
: تفگ ص )  ) ادخ هتخیگنارب  یتسهرتدـنت  رت و  تشرد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  وت  يرآ ! دـنتفگ  دـیرادن ؟ اورپ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا 

وت هار  زج  هب  یهار  هک  نآ  رگم  یـشاب  یهار  درونهر  هک  درکن  رادـید  ار  وت  نمیرها  زگرهتسا  وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  نآ  هب  دـنگوس 
تفرگ . شیپ  رد 

اه هوای  رامـش  رد  نآ  ندروآ  هک  نآ  اب  دنک  دای  سک  ياه  يرترب  رامـش  رد  ار  ناتـساد  نیا  هک  يرگـشرازگ  مرزآ  یب  هچ  دـیوگ : ینیما 
زا داینب  نیا  رب  دندرک و  یم  اورپ  رمع  زا  هتشادن و  یئاورپ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  نانز  نآ  هک  تسا  هتشادنپ  تسخن  اریز  تسا  رتراوازس 

ص)  ) وا دوخ  نانز  دنا - هتفگ  نآ  ياه  یئاوسر  رب  ندیشک  هدرپ  يارب  ناتساد  نارگنشور  هک  يا  هنوگ  هب  نانز - نیا  ایآ  میـسرپ : یم  يو 
دنناشوپب ص )  ) وا زا  ار  نتشیوخ  دنشاب  ریزگان  ناشیا  هک  هتشادن  يا  هزیگنا  چیه  مینیزگرب  ار  نیتسخن  خساپ  رگا  هناگیب ؟ نانز  ای  دنا  هدوب 

هدرپرد تسا و  هژیو  یئاه  همانرب  ناشنارهوش  اـب  ار  ناـنز  اریز  دـنیامن ، اورپ  يو  زا  هنوگ  نیا  هب  دـنزیهرپب و  وا  ربارب  رد  یئوگ  رایـسب  زا  و 
. دننک اورپ  يو  زا  هک  نآ  هن  دندرمش  یم  هناگیب  ار  يو  هک  هدوب  يور  نآ  زا  زین  رمع  ندمآ  ماگنه  هب  نانآ  ندش 

دزن هناـگیب  ناـنز  نآ  نتـسشن  ماـگنه  نیا  رد  دـناسر - یم  ار  ناـمه  زین  ناتـساد  ياـهزارف  تخادرپ  هک  مینیزگرب - ار  مود  خـساپ  مه  رگا 
مه  نآ  ادخ - هتخیگنارب 
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ای هدرب  دای  زا  ار  نآ  هتسناد و  یم  ای  هتسناد . یمن  هتسیاب . نز  يارب  ار  شـشوپ  ص )  ) وا هک  تسا  نآ  هدنیامن  ای  شـشوپ - یب  هنوگ  نیا  هب 
راتفر زا  هک  هتـشاد  یم  شورخ  همه  نیا  اب  دنا و  هتفریذپن  ناشیا  هداد و  میب  ار  ناشیا  ای  هدومن  یهاتوک  ناشیا  يرد  هدرپ  زا  يریگولج  رد 

هک اراـه  نیا  زا  کـی  ره  هداتـسرف ، نیرفآ  رمع  رب  هدـش و  ناـمداش  دنتفاتـش  هدرپ  تشپ  هب  نوچ  يور  نیمه  زا  دـنرادرب و  تسد  شیوـخ 
هب هچ  نآ  رد  ای  رترادیاپ ، نیتسار  ياهداینب  يور  رب  ای  دشاب  رت  سانـش  نیئآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  رمع  هک  تسا  نآ  دنمزاین  ای  میریگب 

میرب . یم  هانپ  ادخ  هبهنادرخ  یب  ياه  هتفاب  زا  هک  رت ، لد  رپای  رتریگ ، تخس  تسا  هتسباو  ادخ  روتسد 
درونهر هک  درکن  رادـید  ار  وت  نمیرها  زگره  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  تفگ " : هک  هتـسب  ص )  ) وا هب  مه  هچ  نآ  مود :

هار زج  هب  یهار  ودساره  یم  ربمایپ  نیـشناج  زا  نمیرها  هکتسا  هنوگچ  تفرگ " . شیپ  رد  وت  هار  زج  هب  یهار  هک  نآ  رگم  یـشاب  یهار 
دهن و یم  وا  هار  رد  ماگ  هک  اج  نآ  ات  دـنکفا ؟ یمن  ساره  رد  ار  وا  شیاهرواب  يدـنمورین  و  ص )  ) ربمایپ یگرزب  دریگ و  یم  شیپ  رد  وا 
زا دننک و  اج  هبان  ياهراک  وا  ربارب  رد  اراکـشآ  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  راک  تسردان  نانز  و  دراد ، زاب  يدب  زا  ار  نارگید  هک  دراذگ  یمن 
زا ماجنارـسدنچ  ره  دنکـش - یم  ار  وا  زامن  هک  یئاج  ات  دوش  یم  راکـشآ  ص )  ) وا رب  دابوا - رب  ادخ  نیرفن  نمیرها - هک  نآ  رتدب  زین  نیا 
زین و  تسین - اور  زامن  رد  هک  یئاهراک  شخب  زاـمن ، هماـن  دوخ ج 1 ص 143 - حیحـص  رد  يراخب  هچ  نانچ  - ددرگ یمرب  دـیمون  وا  دزن 
راـب کـی  تفگ : هریرهوـب  هکدـنا  هدروآ  ود  ره  زاـمن ، رد  نـمیرها  رب  نـیرفن  ندوـب  اور  شخب  ص 204 - دوـخ ج 1  حیحـص  رد  ملـسم 

دناوخ و زامن  ادخ  هتخیگنارب 

هحفص 155 ] ] 

درک و زاب  وا  رب  ارم  تسد  دـنوادخ  تسکـش و  ار  مزاـمن  درب و  تخاـت  نم  رب  اـت  دـش  راکـشآ  نم  رب  نمیرها  هک  یتسار  هب  تفگ : سپس 
مدرشف . ار  وا  يولگ 

نآ اب  دومن  یخاتسگ  (ص ) يو رترب  هاگیاپ  هب  همه ، نیا  اب  دیناسرن ، ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هب  يدنزگ  راب  نیا  رد  هدز  نیرفن  نیا  هک  مریگ 
وا هب  تشپ  دونشب  زامن  يارب  ناذاگناب  یناملـسم  ره  زا  نمیرها  نوچ  تفگربمایپ : هک  دنا  هدروآ  هریرهوب  نابز  زا  حیحـص  ود  ره  رد  هک 

دهد . یم  زیت  یئابیکشان  یبات و  یب  يور  زا  دزیرگ و  یم  ددرگ و  یمرب  سرت  زا  وهدرک 
یهار هشیمه  اریز  دومنن ، یخاتسگرمع  هب  زگره  دومنیخاتـسگ و  زین  يو  ندرازگ  زامن  ماگنه  ادخ  هتخیگنارب  هب  هدش  نیرفن  نآ  هنوگچ 

! رمع يا  تفگ : ربمایپ  هک  میناوخ  یم  هدیرب  نابز  زا  نابح  نبا  يذـمرت و  دـمحا و  شرازگ  رد  هچ  نانچ  تفرگ  یمشیپ  رد  وا  هار  زج  هب 
رتخد هصفح  زینک  هسیدس  نابز  زا  ربمایپ - هب  هتـسویپ  يا  هریجنز  اب  میعن - وبا  هدنم و  نبا  یناربط و  شرازگ  رد  دـسرت و  یم  وت  زا  نمیرها 

هب رگم  درکن  رادـید  ار  وا  زگره  نمیرها  تفرگ  یناملـسم  رمع  هک  هاـگ  نآ  زا  تفگ : ربماـیپ  هک  میناوـخ  یم  هصفح  دوـخ  ناـبز  زا  رمع 
داتفا . يور 

مـشارخب ار  اه  لد  هتـشادن - نمیرها  زج  هب  يا  هزیگنا  چیه  هک  درم - نیا  زا  یئاهراک  يروآدای  اب  مرادن  شوخ  دنچ  ره  نم  هک  ار  یتسار 
ات و  هنیدم ) هب  ندـیچوک  زا  سپ  لاس  تشه   ) داتفا ربمایپ  تسد  هب  هکم  هک  یلاس  ات  وا  ندـش  ناملـسم  زاغآ  زا  مناد  یمن  زاب  منزب  مخز  و 
ات میتسش "و  تسد  میتسـش ، تسد  تفگ "  درم  نیمه  هک  يزور  ات  و  دیتسه " ؟ رادرب  تسد  امـش  ایآ  دمآ " : دورف  زارف  نیا  هک  هاگ  نآ 

ناراگزور  نیا  رسارس  رد  اهاج و  نیا  همه  رد  ایآ  دش  اپ  رب  يراصنا  هحلطوب  يارس  رد  يراسگهداب  مزب  نآ  هک  يزور 
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هتفرگ ؟ یم  شیپرد  وا  هار  زج  هب  یهار  هداتفا و  یم  يور  رب  هتخیرگ و  یم  هدیساره و  یم  وا  زا  نمیرها 
نانز نیا  هک  يزور  رگم  تفگخـساپ  هنوگ  نآ  هب  ار  هدـش  هدـنار  نمیرها  ندـش  راکـشآ  ندرب و  تخات  راب  نآ  هکادـخ  هتخیگنارب  هزاـت 

ار نمیرها  يولگ  زاـب  نآ  يراـی  هب  اـت  دوب  هدرک  مگ  تخاـس  دوخ  زاـمن  ناـبیتشپ  اـج  نآ  هک  ار  شا  يروـالد  نآ  دـندوب ، وا  دزن  یـشیرق 
دراد ؟ زاب  ازسان  راک  زا  ار  نانز  نآ  دراشفب و 

ار يا  هرهب  مه  تخانـش و  دـنا  هدروآ  رمع  يرترب  رد  هک  ار  شرازگ  نآ  شزرا  مه  ناوت  یم  هک  تسا  اه  هنیمز  نیا  کیاکی  هب  شرگن  اب 
هچ هدـننک  رک  روک و  یتسود  یناوخ و  رترب  رد  یئوگفازگ  هک  تفاـیرد  ناوتیم  مه  ار و  يراـخب  حیحـص  جرا  مه  دراد و  یتسار  زا  هک 

دهد . یم  بآ  هب  اه  لگ  هتسد 
یگتخاس ياه  شرازگ  زا  يا  هریجنز  یناشن "  اب  مجنپ  دـلج  رد  رمع  ياه  يرترب  رد  نایوگ  هفازگ  تسد  ياه  هتخاس  زا  ار  هچنآ  هزات  و 

دوزفا . دیاباجنیا  هناسفا  هدزای  هب  میدروآ  " 
میناوخ  یم  وت  رب  ار  ناگتشذگ  ياه  شرازگ  هک  تسا  هنوگ  نیا  هب 

میا  هداد  يا  همان  روآدای  شیوخ  يوس  زا  ار  وت  ام  هک  یتسار  هب  و 
هروس 100 و99"  درب "  یم  شود  رب  ار  یهانگ  راب  زیخاتسر  زوررد  یتسار  هب  دنادرگب  يور  نآ  زا  هک  ره  و 

هحفص 157 ] ] 

نامثع ياه  يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

هراشا

داژن - يوما  هفیلخ  هیما  رسپ  صاعلا  وبا  رسپ  نافع  رسپ  - 
هرهب هزادنا  هچ  ات  رترب  یناور  ياههیامرـس  زا  هدوب و  هیاپ  هچ  رد  يو  شناد  هک  مینادب  دیاب  وا  ياه  يرترب  ندرک  هرامـش  هب  زاغآ  زا  شیپ 

اه نیا  نتشادمشچ  شیپ  اب  اریز  هدروآ  مهارف  وا  ياربیهاگیاپ  هچ  نیتسار  نیئآ  هب  وا  ندیورگو  هدیسر  اجک  هب  شا  يراگزیهرپ  هتشاد و 
دوب . دهاوخ  اه  نآ  وا و  یتسیچ  هب  یئاناد  رس  زا  یهاگن  وا  ياه  يرترب  هب  وت  هاگن  هک  تسا 

دیئاز ههام  شش  هک  ینز  هرابرد  وا  يرواد 

سپ نز  تفرگ و  يرسمه  هب  ار  هنیهج  نادناخ  زا  ینز  ام ، زا  يدرم  تفگ  ینهج  هللا  دبع  رـسپ  هجعب  هک  دنا  هدروآ  اه  شرازگ  نارادساپ 
ض)  ) یلع دننک ، راسگنـس  ارنز  داد  روتـسد  وا  درک  وگزاب  ار  دادیورشرازگ  دش و  نامثع  دزن  هب  شرهوش  دروآيدـنزرف . هام  شـش  زا 

رترب گرزب و  يادخ  اریز  تسین  اور  وا  رب  يروتـسد  نینچ  ینک  یم  هچ  تفگ  دش و  يو  دزن  هب  تفای  یهاگآ  راک - دنچ  نوچ و  زا  هک -
ناشنادنزرف  ناردام ، دیوگ : مه  دوش و  یم  هام  یس  مه  يور  رب  كدوک  یگراوخریش  يرادراب و  دیوگ : رادنپ  زا 
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شش رد  مک  تسد  مه  يرادراب  دوش و  یم  هام  راهچ  تسیب و  یگراوخریش  راگزور  سپ  دنهد ، یم  ریش  تساک - مک و  یب  لاس - ود  ار 
دوب هتـشذگ  راک  هک  دننادرگرب  ار  نز  نآ  ات  تفگ  نامثع  هاگ  نآ  متـسناد  یمن  ار  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  نامثع  دریذپ . یم  نایاپ  هام 

هب سک  چیهتسد  دنگوس  دنوادخ  هب  هک  روخم  هودـنا  مکرهاوخ ! دوب : هتفگ  شرهاوخ  هب  زین  نآ  زا  شیپ  دـندوب و  هدرک  شراسگنـس  و 
تشپ زا  ار  وا  ندوب  زین  كدرم  دیسر و  یناوج  راگزور  هب  كدوک  نآ ، زا  سپ  تفگ : رگشرازگ  هدیـسرن . نم  نماد  هب  مرهوش - وا - زج 

يور رب  شیاه  مادـنا  هراـپ  هراـپ  نآزا . سپ  هک  مدـید  ار  كدرم  تفگ : زاـب  و  وا . هب  دوب  مدرم  نیرتدـننامه  دوخ  درک و  یهاوگ  شیوخ 
تخیر . یم  رتسب 

ریثک نبا  رمع و  وبا  یقهیب و  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا  کلام و  میدـید ، مود  پاچ  زا  رد ج 6 ص 94  هک  يا  هنوگ  هب  ار  ـالاب  شرازگ 
دنا . هدروآ  یطویس  ینیع و  عبید و  نباو 

رد هک  دسانش  یمن  ادخ  یمارگ  همان  زا  ار  یئاهزارف  نانچ  ناناملـسم  ياوشیپ  ینیب  یم  هک  دراد  اج  یئآ  یم  تفگـش  هب  رگا  دیوگ : ینیما 
هب ناگدنورگ  زا  نماد  كاپ  ینز  هک  دـناشک  یم  یئاج  هب  ار  راک  وا  ینادان  نیا  هاگ  نآ  دـشاب و  یم  دـنمزاین  نآ  هب  نوگانوگ  ياه  ياج 

دزیرب . يو  شیک  ناوریپ  همه  نایم  ناگمه و  مشچشیپ  ار  وا  يوربآ  دنابسچب و  وا  رب  يرگ  یبسور  غاد  دنک ، ریگتسد  ار  نیتسارنیئآ 
دبایرد دناد  یمن  ار  هچنآ  دسرپب و  وا  زا  دنک و  وگتفگ  ربمایپ  نارای  زا  یسک  اب  دناد  یمن  ار  شـسرپکی  خساپ  دید  نوچ  هک  درکن  ارچ 

وا دـمآ و  شیپ  رمع  راگزور  رد  اهراب  دادـیورنیا  ياه  هدـننام  هک  درواـین  داـی  هب  ارچ  درخن ؟ دوخ  رب  ار  يرگاوسر  یـشکمدآ و  هاـنگ  و 
مود پاـچ  زا  ات 95  ص 93  رد ج 6  هچ  ناـنچ  دـنک و - راسگنـس  دـندوب  هدـیئاز  ندرک  رهوشزا  سپ  هاـم  شـش  هک  ار  یناـنز  تساوخ 

دندرک . يریگولج  راک  نیا  زا  سابعرسپ  ناگدنورگ و  ياورنامرف  تشذگ -
ار هچ  نآ  هدرک و  شومارف  مه  اریمارگ  هیآ  ود  نآ  وا  هک  میتفرگ  ام  هزات 

هحفص 159 ] ] 

ار تخبدـب  نز  نآ  داد  روتـسد  هک  دوب  اجک  هب  یمرگتـشپ  اـب  مه  زاـب  همه ، نیا  اـب  دوب  هدرب  داـی  زا  دوب  هدـمآ  شیپ  رمع  راـگزور  رد  زین 
اه و تشادرب  ای  شرگـشرازگ ؟ وک  ربمایپ ؟ هماـن  نیئآ  اـی  شزارف ؟ مادـک  رد  هدوب ؟ ادـخ  هماـن  شا  يرواد  هناوتـشپ  اـیآ  دـننک ؟ راـسگنس 

هدنز هک  هداد  هنارسدوخ  يروتسد  مه  رگا  هتخادرپ ؟ شجنس  هب  ناس  هچ  هدیـسر و  تشادرب  نیا  هب  هنوگچ  هک  دوخ ؟ شیپ  ياه  شجنس 
هک يا  هتسباو  نیرتالاب  تسا  نیا  يرآ  نیشناج ! نیاو  ربمایپ  ینیشناج  هنوگ  نیا  يارب  اروه  و  روتـسد ! نیا  رب  نیرفآ  و  هدنهد ! روتـسد  داب 

هدش . هدیچ  تخرد  نآ  زا  هک  يا  هویم  نیرتاراوگ  وهداد  شرورپ  يوما  نادناخ 

دناوخ یمن  هتسکش  ار  رفس  زامن  نامثع 

هراشا

- دناوخ یتعکر  ود  ینم و  رد  ام  اب  ار  زامن  (ص ) ادخ هتخیگنارب  تفگ  (ض ) رمع رسپ  هللا  دبع  هک  دنا  هدروآ  ود  نآ  زج  ملسم و  يراخب و 
راـهچ سپ  نآ  زا  ناـمثع  سپـس  ض -)  ) شا یئاورناـمرف  زاـغآ  رد  ناـمثع  زین  رمع و  رکبوبا  زاسپ  رکبوبا و  وا  زا  سپ  هنوـگ  نیمه  هب  و 

تعکر  ود  درازگ  یم  زامن  یئاهنت  هب  نوچ  دناوخ و  یم  تعکر  راهچ  درازگ  یم  زامن  زامنشیپ  اب  نوچ  زین  رمع  رسپ  دناوخ و  یم  تعکر 
راـهچ درازگ  یم  زاـمن  زامنـشیپ  اـب  ینم  رد  نوچ  رمع  رـسپ  هک  نیا  یتـسار  تسا : هنوـگ  نیا  هب  یلحملا 270:4  رد  مزح  نــبا  شرازگ  و 
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دناوخ . یم  یتعکر  ود  هرابود  ار  زامن  نامه  شا  هناخ  هب  تشگزاب  زا  سپ  دناوخ و  یم  تعکر 
ادخ هتخیگنارب  هک  هدرک  شرازگ  هورع  نابز  زا  اطوم 282:1  رد  کلام  و 

هحفص 160 ] ] 

مه باطخ  رسپ  رمع  هک  یتسار  هب  دناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ینم  رد  مه  رکبوب  هک  یتسار  هب  دناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ینم  رد  )ص(
دـناوخ و یتعکر  ود  ینم  رد  ار  زامن  شا  یئاورنامرفراگزور  زا  يدـنچ  رد  مه  نامثع  هک  یتسار  هب  دـناوخ و  یتعکر  ود  ار  زاـمن  ینم  رد 

دز . زاب  رس  زامن  ندناوخ  هتسکش  زا  نآ  زا  سپ 
اب سپـس  رکبوب و  اب  وا  زا  سپ  ادـخ و  هتخیگنارب  اب  ینم  رد  نم  تفگ : کـلام  رـسپ  سنا  هک  تسا  هدروآ  دوخ 120:3  ننـس  رد  یئاسن  و 

مدناوخ . یتعکر  ود  ار  زامن  وا  اب  زین  نامثع  یئاورنامرف  زاغآ  رد  مدناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  رمع 
هللا دبع  شوگ  هب  نیا  دناوخ و  یتعکر  راهچ  زامن ا  ینم  رد  نامثع  تفگ  دیزی  رسپ  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدروآ  دوخ  هریجنز  اب  وا  مه  و 

شرازگ )  ) مدناوخ یتعکر  ود  ار  زامن  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  نمهک  یتسار  هب  تفگ  دیسر و 
نیا هب  دوخ 145:1  دنـسم  رد  دـش  دای  هک  زین  ار  سنا  شرازگ  هدروآ و  دوخ 378:1  دنـسم  رد  زین  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ  ار  الاب  شرازگ 

ار زامن  مه  رمع  دناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ینم  رد  مه  رکبوب  دـناوخ و  یتعکر  ود  ینم  رد  ار  زامن  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هدروآ : هنوگ 
دومن . يراددوخ  نآ  ندناوخ  هتسکش  زا  سپس  دناوخ  یتعکر  ود  ینم  رد  ار  زامن  لاس ، راهچ  مه  نامثع  دناوخ و  یتعکر  ود  ینم  رد 

یتعکر راهچ  ینم - رد  ام - اب  ار  زامن  ض )  ) نافع رسپ  نامثع  تفگ  دیزی  رسپ  نمحرلا  دبع  هک  دنا  هدروآ  ود  نآ  زج  ملسم و  يراخب و  و 
تفگ نخس  ادخ  هب  تشگزاب  زا  دوش - وربور  يا  يراتفرگ  اب  هک  نانچ  وا - سپ  دندیناسر  دوعسم  رسپ  هللا  دبع  شوگ  هب  ار  نیا  دناوخ و 

اب مدناوخیتعکر و  ود  ینم  رد  ار  زامن  ض )  ) رکبوباب مدـناوخ و  یتعکر  ود  ینم  رد  ار  زامن  ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  نم  تفگ : سپـس  و 
هک دـشاب  یتعکر  ود  هزادـنا  هب  تعکر  راهچ  نیا  زا  نم  هرهب  هک  شاک  يا  مدـناوخ و  یتعکر  ود  ینم  رد  ارزامن  ض )  ) باطخ رـسپ  رمع 

ددرگ . هتفریذپ 

هحفص 161 ] ] 

نم تفگ : هللا  دبع  سپ  دناوخ  یتعکرراهچ  ینم  رد  ار  زامن  ض )  ) نامثع تفگ  دیزی  رـسپ  نمحرلا  دـبع  هک  دـنا  هدروآوا  زج  دواد و  وبا 
یئاورنامرف زاغآ  رد  مه  نامثع  اب  یتعکر و  ود  مه  رمع  اب  ویتعکر  ود  مه  رکبوب  اب  مدناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ص )  ) ادـخ هتخیگنارباب 

یم تسود  یتسار  هب  هدومن و  هدنکارپ  امش  رب  ار  اه  هار  هاگ  نآ  و  دیامن ، یم  يراددوخ  نآ  ندناوخ  هتسکش  زا  سپس  یتعکر و  ود  شا ،
نمب شناداتـسانابز  زا  هرق  رـسپ  هیواعم  تفگ : شمعا  ددرگ . هتفریذپ  هک  دشاب  یتعکر  ود  نامه  تعکر ، راهچ  نیا  زا  نم  هرهب  هک  مراد 
راهچ دوخ  هاگ  نآ  ینک و  یم  شهوکن  ار  نامثع  وت ، هک  دنتفگ : يو  هب  نوچ  دـناوخ و  یتعکر  راهچ  مه  هللا  دـبع  دوخ  هک  داد  شرازگ 

تسا . رتدب  يراگزاسان  تفگ : یناوخ  یم  تعکر 
هب وا  نوچ  میدوب و  دوعسم  رـسپ  هللا  دبع  اب  ینمجنا  رد  ام  تفگ  دیزی  رـسپ  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدروآ  يربک 144:3  ننس  رد  یقهیب  و 
ام درازگ  زامن  تعکر  راهچ  سپ  تعکر  راهچ  دـنتفگ : درازگ ؟ زامن  تعکر  دـنچ  ناگدـنورگ  ياورنامرف  دیـسرپ  دـمآرد  ینم  هناخزامن 
نم يرآ  تفگ  دناوخ . یتعکر  ود  ار  نآ  مه  رکبوب  دناوخ و  یتعکر  ود  ارزامن  ص )  ) ربمایپ هک  يدادن  شرازگ  ام  هب  تدوخرگم  میتفگ 

تسا . رتدب  يراگزاسان  نوچ  میامن  یمن  يراگزاسان  وا  اب  تسا و  اوشیپ  نامثع  همه ، نیا  ابمداد  امش  هب  یشرازگ  نینچ  نونکا  مه 
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ینارنخس مدرم  يارب  هاگ  نآ  دناوخن و  هتسکش  ینم  رد  ار  زامن  نافع  رـسپ  نامثع  هک  تسا  هدروآ  دیمح  نابز  زا   144:3 ننس رد  یقهیب  و 
درک مدرم  يارب  يا  هزات  دمآ  شیپ  لاسما  همه ، نیا  اب  وا ، رای  ود  هویش  تسا و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هویش  هویـش  مدرم ! يا  تفگ : درک و 

هدروآ رکاسع  نبا  ار  الاب  شرازگ  لامعلا 239:4 ، زنک  شرازگ  هب  دنرادنپ . یگشیمه  يا  هویش  ار  ندناوخ  زامن  هتـسکش  مدیـسرت  نم  هک 
تسا 
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نیشنرداچ نایزات  لاسنآ  رد  اریز  دناوخن  هتسکش  ینم  رد  ار  زامن  ض )  ) نافع رـسپ  نامثع  هک  دنا  هدروآ  يرهز  نابز  زا  وا  زج  دواد و  وبا 
تسا . تعکر  راهچ  زامن  هک  دننادب  ناشیا  تساوخ  یم  وا  دندوب و  رایسب 

نامثع هک  تسا  هدرک  شرازگ  شردپ  نابز  زا  وا  دمحم و  رسپ  رفعج  نابز  زا  وا  هنییع و  نب  نایفـسنابز  زا  یلحملا 270:4  رد  مزح  نبا  و 
مناوخ یم  زامن  ناتیارب  هنوگ  نامه  نم  دیهاوخ  یم  رگا  تفگ : رازگب  زامن  مدرم  رب  دنتفگ  دندش و  یلع  دزن  هب  سپ  دش ، روجنر  ینم  رد 

یم زاـمن  ناـمثع - ناگدـنورگ - ياورناـمرف  هک  هنوـگ  ناـمه  هب  زج  اـم  دـنتفگ  تعکر - ودینعی  دـناوخ - یم  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک 
تفریذپن . زین  وا  میهد و  یمن  يدنسرخ  تعکر - راهچ  دناوخ -

هک تسا  هدروآ  دوخ 44:2  دنسم  رد  نایلبنح  ياوشیپ  دمحا  تسا . هدروآ  یقهیب 144:3  ننس  هلابند  رد  مه  ینامکرت  نبا  ار  الاب  شرازگ 
رکبوب و وا  زا  سپ  دناوخ  یم  یتعکر ) ود   ) هتـسکش ار  رفـس  زامن  وا  میدش و  نوریب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  ام  تفگ  رمع  رـسپ  هللا  دـبع 

دناوخ . تعکر  راهچ  ار  زامن  دوب ، هویش  نیمه  رب  هکشا  یئاورنامرف  زا  لاس  شش  زا  سپ  نامثع  ات  دنتشاد  ار  همانرب  نیمه  زین  رمع 
اهرفس رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دیسرپ : نیصح  رسپ  نارمع  زا  يدرم  هک  تساهدروآ  هرضن  وبا  نابز  زا  يربکلا 153:3  ننسلا  رد  یقهیب  و 

رفـس رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زامن  دیـسرپ  نم  زا  درم  نیا  هک  یتسار  هب  تفگ : سپ  ایب  ام  نمجنا  هب  تفگ : وا  دـناوخ  یم  زاـمن  هنوگچ 
دناوخ و یتعکر  ود  ار  زامن  تشگزاب - ماگنه  ات  رگم - تفرن  يرفـس  چیه  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دـیریگ  ارف  نم  زاار  نیا  دوب ، هنوگچ 

تعکر ود  زین  فئاط  نینح و  گـنج  رد  میتسه "  رفـس  رد  اـم  هک  دـیرازگب  زاـمن  رگیدتعکر  ود  دـیزیخرب و  هکم  مدرم  يا  تفگیم " 
درازگ زامن 
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یم یتعکر  ودار  زامن  وا  مدروآ و  اج  هب  هرمع  مدرک و  رادید  ادخ  هناخ  زا  ض )  ) رکبوب اب  نآ  زا  سپ  دـمآ ، هنارعج  هب  هرمع  گنهآ  هب  و 
ود ار  زامن  وا  مدوب و  وا  اب  نامثع  یئاورنامرف  زاغآ  رد  مه  دناوخ و  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  وا  مدوب و  ض )  ) باطخ رـسپ  رمع  اب  زین  دناوخ 
: " هدروآ هنوگ  نیا  هب  ار  شرازگ  دوخ 71:1  حیحص  رد  يذمرت  دناوخ و  یتعکر  راهچ  ار  زامن  ینم  ردنامثع  سپـس  دناوخ  یم  یتعکر 

تسرد وکین و  یشرازگ  نیا  دیوگ : سپس  دناوخ "  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  وا  مدوب و  وا  اب  نامثع  یئاورنامرف  زا  لاس  تشه  ای  لاس  شش 
تسا .

متسه رفسرد  هک  یماگنه  نم  دیـسرپ : سابع  رـسپ  زا  يرمـض  دیمح  تفگ  جیرج  نبا  هک  میونـش  یم  ینطقراد  نابز  زا  زنک 240:4  رد  و 
ادخ هتخیگنارب  هویش  یناوخ و  یم  یتعکر  راهچ  یناوخ و  یمن  هتـسکش  ار  نآ  وت  تفگ : سابع  رـسپ  سپ  هن ؟ ای  مناوخب  هتـسکش  ار  زامن 

ماگنه ات  دـش و - نوریب  دـشاب  هتـشاد  یئاورپ  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  هک  نآ  یب  هدوسآ و  لد  اب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  : تسا نینچ  (ص )
ماگنه ات  دـش و - نوریب  دـشاب  هتـشاد  یئاورپ  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  هک  نآ  یب  رکبوب  وا  زا  سپ  دـناوخ  یتعکر  ود  ار  زامن  تشگ  زاـب -
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ات دش و - نوریب  دشاب  هتـشاد  یئاورپ  ادخ  زج  سک  چـیه  زا  هکنآ  یب  هدوسآ  لد  ابرمع  وا  زا  سپ  دـناوخ  یتعکر  ود  ار  زامن  تشگزاب -
راتفر هنوگ  نیمه  هب  شا  یئاورنامرف  راگزور  زا  يا  هراپ  ای  موس  ود  رد  زین  نامثع  وا  زا  سپ  دناوخ ، یتعکر  ود  ار  زامن  تشگزاب - ماگنه 

رد وا  هک  دیـسر  نانچنم  هب  شرازگ  تفگ : جیرج  نبا  دنتفرگ . زیوآ  تسد  نایوما  ار  نیمه  دـناوخ و  یتعکر  راهچ  ار  نآ  سپـس  درک و 
داد و زاوآ  ار  وا  ینم  رد  فیخ  هاگشتسرپ  رد  نیشنرداچ  نایزات  زا  یکی  هک  يورنیا  زا  سب ، دز و  زاب  رس  زامن  ندناوخ  هتـسکش  زا  ینم 
ما هدناوخ  یتعکر  ود  ار  نآ  هشیمه  نم  يدـناوخ  یتعکرود  ار  زامن  وت  مدـید  هک  لاس  نیتسخن  نآ  زا  ناگدـنورگ ! ياورنامرف  يا  تفگ :

. دز زاب  رس  نآ  ندناوخ  هتسکش  زا  ینم  رد  سپ  تسا  تعکر  ود  هشیمه  زامن  دنرب  نامگ  نادان  مدرم  هک  دیسرتب  نامثع  سپ 
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ار رهظ  زامن  دمآرد  ام - رب  ادخ  هناخ  زا  رادید  گنهآ  هب  هیواعم  نوچ  تفگ : هللا  دبع  رـسپ  دابع  هک  تسا  هدروآ  دنسم 94:4  رد  دمحا  و 
يو رب  نامثع  رـسپ  رمعزین و  ناورم و  سپ  تشگزاب  هدوت ) هناـخ  یئاـج =  ماـن  هودـنلا =(  راد  يوس  هب  سپـس  دـناوخ  تعکر  ود  هکم  رد 

نوچو تفگ : دابع  مه  و  دـناوخ . یمن  هتـسکش  ار  زامن  وااریز  یتفرگ  هدرخ  نامثع )  ) تا هداز  ومع  راـک  رب  وت  دـنتفگ : ار  وا  دـندمآرد و 
يوس هب  نوچسپـس  دناوخ  یمن  هتـسکش  دناوخ و  یم  تعکر  راهچ  ار  اشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  دـمآ  یم  هکم  هب  نامثع 

درک یم  گنرد  ینم  رد  دناسر و  یم  ماجنا  هب  ار  ادخ  هناخ  زا  رادیدهمانرب  نوچ  دناوخ و  یم  هتسکش  ار  زامن  دش  یم  نوریب  هفرع  ینم و 
دنا . هدروآ  راطوالا 260:2  لینرد  یناکوش  يرابلا 457:2 و  حتف  رد  رجح  نبا  ار  الاب  شرازگ  دناوخ . یمن  هتسکش  ار  زامن 

درک و اپرب  يا  هدرپ  ارـس  ینم  رد  تفر و  ادخ  هناخ  رادـید  هب  مدرم  اب  نامثع  لاس 29  رد  هک  دنا  هدروآ  نارگید  دوخ و  خـیرات  رد  يربط 
اب يدـقاو  دومن  يراددوخهفرع  رد  اـجنآ و  رد  زاـمن  ندـناوخ  هتـسکش  زا  درک و  اـپ  رب  ینم  رد  ناـمثع  هکدوب  يا  هدرپ  ارـس  نیتـسخن  نیا 

دوب نیا  دننک  نخـس  نامثع  هرابرد  اراکـشآ  تشاد ، او  ار  مدرم  هک  يا  هزیگنانیتسخن  تفگ : سابع  رـسپ  هک  هدرک  شرازگ  دوخ  هریجنز 
نیا و  دز . زاب  رـس  نآ  ندناوخ  هتـسکش  زا  رگید  شا  یئاورنامرف  لاس  نیمـشش  ات  دناوخ  یتعکر  ود  ینم  رد  مدرم  اب  ار  زامن  هشیمه  وا  هک 

ات دنتـساخرب  وگتفگ  هب  دنزادرپ  نخـس  هب  وا  نوماریپ  رد  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  دنتفرگ و  هدرخ  وا  رب  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  یهورگ  ار 
رد هتـشذگ  زا  ینامیپ  هنو  هداد  يور  يا  هزات  دمآ  شیپ  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـمآ و  مه  یلع  دـندش  وا  دزن  هب  هک  یناسک  نایم  رد 

زاـغآ رد  دوـخ  وـت  رمع و  سپـس  و  رکبوـب ، وا  زا  سپ  دـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  هک  يراد  داـی  هب  ار  ص )  ) تربماـیپ هن  تسا ، تسد 
ما . هتفریذپ  دوخ  هک  تسا  يا  هشیدنا  تفگ : ددرگ ؟ یمرب  اجک  هب  يروآون  نیا  مناد  یمن  نم  يدوب . هویش  نیمه  رب  تا  یئاورنامرف 
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دزن هبیسک  سپ  دناوخ  یتعکر  راهچ  ار  زامن  ینم  رد  نامثع  تفگ : میومع  هک  تسا  هدروآ  یفقث  نایفس  وبا  رسپ  رمع و  رسپ  کلملادبع 
دبع سپ  دـناوخ  یتعکر  راهچ  مدرم  اب  ار  زامن  هک  یئاـمن ؟ یمن  یهاوخکین  تردارب  هراـبرد  اـیآ  تفگ : دـش و  فوع  رـسپ  نمحرلا  دـبع 

هتخیگنارب اب  ار  زامن  اج - نیمه  رد  وت - ایآ  تفگ : دمآرد و  نامثع  رب  ات  دش  نوریب  سپس  دناوخ و  یتعکر  ود  شنارای  اب  ار  زامن  نمحرلا 
زاـغآ رد  اـیآ  تـفگ  يرآ . تـفگ  يدـناوخن ؟ یتـعکر  ود  ار  زاـمن  رمع  اـب  اـیآ  تـفگ  يرآ  تـفگ  يدـناوخن ؟ یتـعکر  ود  ص )  ) ادــخ

شرازگ نم  هب  هک  ونـشب  نم  زا  ( نمحرلا دـبع  هدیـشوپرس  مان   ) دـمحم وبا  يا  يرآ ، تفگ  يدـناوخن ؟ یتعکر  ود  ارزامن  تا  یئاورناـمرف 
رد هک  مه  یسک  دنتفگ " : هتشذگ  لاس  رد  نایوختـشرد - زا  زین  و  دندوب - هدمآ  ادخ  هناخ  رادید  هب  نمی  زا  هک  ینامدرم  زایخرب  دیـسر 

زامن تعکرود  نامثع  امـش  ياوشیپ  کنیا  تسا و  تعکر  ود  نامه  شزامن  دـنامب  یئاج  رد  زورهد  زا  شیب  دـهاوخب  اـی  دـشاب  دوخ  رهش 
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مدرم يارب  يزیگنا  ساره  دـمآ  شیپ  مسرت  یم  اریز  مناوـخبتعکر  راـهچ  هک  مدیـشیدنا  متفرگ و  يرـسمه  هکم  رد  نم  و  درازگ " . یم 
زور زا  سپ  مور و  نآ  غارـس  هبهک  اسب  هچ  مراد و  يا  یئاراد  زین  فئاط  رد  متفرگ و  يرـسمه  اـج  نیا  رد  نم  هکنیا  رگید  دـهد و  يور 
یمن وت  يارب  یتسرد  زیوآ  تسد  اه  نیا  زا  کی  چـیه  تفگ : فوع  رـسپ  نمحرلا  دـبع  منک . گنرد  اـج  نآ  رد  یناـبرق  نشجزا  مراـهچ 

یناشک و یم  نوریب  هب  ار  وا  یهاوخ  هاگ  ره  تسا و  هنیدم  رد  وت  رـسمه  سپ  يا ، هتفرگ  نآ  رد  يرـسمه  یئوگ  یم  هک  نیا  دـشابدناوت ،
وت . ندش  راگدنام  هب  تسا  هتسب  ، اج ره  رد  وا  ندرک  گنرد  يرب و  یم  اج  نآ  هب  ار  وا  یتساوخ  هاگ  ره 

فئاطمدرم زا  دوخ  وت  هزات  تسا و  هار  زور  هسفئاـط  اـت  وت  ناـیم  هک  نیا  یتسار  مراد ، فئاـط  رد  يا  یئاراد  نم  یئوگ : یم  هکمه  نیا 
یتسین .

امـش ياوشیپ  نیا  دنیوگ : یم  دندرگ و  یمرب  دـنا  هدـمآ  ادـخ  هناخ  رادـید  هب  هک  نارگید  نمی و  مدرم  زا  یناسک  یئوگ : یم  هک  مه  نیا 
رهش رد  نامثع 
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رب شیب  مک و  زور  نآ  مدرم  تفرگ و  یم  شزومآ  یناهن  هار  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  نیا  یتسار  دـناوخ ، تعکر  راهچ  ار  زامن  دوخ 
ناشیا ابنانچمه  رمع  تفای و  شرتسگ  مالـسا  هنماد  يو  راگزور  رد  هک  رمع ، سپ  رکبوب و  وا  زا  سپ  هنوگ  نیمه  هب  و  دـندوب ، وا  شیک 

هدیسر  نم  زغم  هب  هک  تسا  يا  هشیدنا  نیا  تفگ : نامثع  درم . ات  درازگ  زامن  تعکر  ود 
تسا نآ  زج  هب  دمآ  شیپ  دمحم ! وبا  دسرپ : یم  يو  زا  هک  درک  رادید  ار  دوعـسم  رـسپ  دش و  نوریب  نمحرلا  دبع  سپ  تفگ : رگـشرازگ 

. تسارتدب يراگزاسان  تفگ : دوعسم  رسپ  نکراک ، شیوخ  شناد  داینب  وت  رب  تفگ  منک ؟ هچ  نم  سپ  تفگ  هن ! تفگ  هدش ؟ هتسناد  هک 
نم هب  تفگ : فوع  رـسپ  نمحرلا  دـبع  مدـناوخ  تعکر  راهچ  منارای  اب  مه  نم  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  راـهچ  وا  هک  هدیـسر  ناـنچ  نم  هب 
یم وت  هک  تسا  نامه  همانربنونکا  همه ، نیا  اب  مدناوخ  زامن  تعکر  ود  منارای  اب  نم  هدـناوخ و  زامن  تعکر  راهچ  وا  هک  دیـسر  شرازگ 

میناوخ : یم  یتعکر  راهچ  ار  زامن  وا  اب  ام  یئوگ و 
نودلخ 386:2  نبا  خیرات  ریثک 154:7 ، نبا  خیرات  ریثا 42:3 ، نبا  لماک  يربط 56:5 ، خیرات  يرذالب 39:5 ، باسنا 

هفیلخ تشادرب  هب  یهاگن 

هن دیدرگ و  یم  راوتسا  يرگنـشور ، هنوگ  چیه  اب  هن  هک  دوب  هناوتـشپ  یب  یتشادرب  داینب  ربدرک  درم  نیا  هچ  نآ  هک  دینیب  یم  دیوگ : ینیما 
يا هناهب  هس  نامه  زج  تشادن  شراک  يارب  مه  یخـساپ  چـیه  دوب و  نآ  یمرگتـشپ  هیام  ربمایپ - همان  نیئآ  وادـخ  همان  زا  يرازفا - تسد 

دنناـم درب و  ورف  لـگ  رد  ار  شیاـپ  هنافاکـشوم  ياـه  یباـیزرا  هک  ینآ  زا  سپ  یک ؟ دوب و  هدوـمن  دوـخ  رپـس  ناریگ  هدرخ  ربارب  رد  هک -
دبع هب  نوـچ  زین  ار  تسـس  زیوآ  تسد  هس  نآ  هزاـت ، و  تخادرپ ، ندز  اـپ  تسد و  هب  دزیوآ  یم  یـسخ  وراـخ  ره  هب  ار  دوـخ  هک  یقیرغ 

نیرتوکین  هب  يو  دومن  زاب  فوع  رسپ  نمحرلا 

هحفص 167 ] ] 

نیئآ هنیمز  رد  یـسک  رگا  هک  دـبای  یمرد  ارچ  نوچ و  یب  درگنب  وـکین  اـه  نآ  رد  هک  رهو  تخاـس  راکـشآ  ار  شا  یگیاـپ  یب  يا  هنوـگ 
مدرم زا  شنز  هک  نیمهاهنت  رگا  ناناملـسم -! ياوشیپ  هب  دسرهچ  دنار - یمن  نابز  رب  ار  اه  نآ  زگرهدشاب  هتـشاد  راوتـسا  یماگ  یـسانش ،
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هب هکم  زا  اه  هتـشذگ  رد  هک  ربمایپ  نارای  زا  کی  مادک  میـسرپب  دیاب  دربب  نایم  زا  هدیـسر  هتـسکش  زامن  هرابرد  هک  اريروتـسد  هدوب  هکم 
هتـسکش ار  زامن  دـنا  هتـسناوت  یمن  ناشیا  زا  کی  چـیه  سپ  داینب  نیا  رب  دـنا ؟ هدوبن  ناـمثع  دـننامهاگدید  نیا  زا  دـندوب  هدـیچوک  هنیدـم 

ندش راگدنام  رد  تسا و  درم  تسد  مه  نز  راک  هدینادرگ و  هتسیاب  نارفاسم  همه  رب  ار  زامن  ندناوخ  هتسکش  ام ، نیئآ  هک  نآ  اب  دنناوخب 
کیدزن دـنا - هدـیچوک  نآ  زاود  ره  هک  شنز - نیتسخن  نهیم  رهـش و  هب  هک  نیا  يارب  اـهنت  وا  رهوش  تسا و  وا  ور  هلاـبند  ندرک  چوک  و 

دریگب . هدیدن  دیابن  هدیسر  رفاسم  هرابرد  هک  ار  يروتسد  هدش 
دناوخ تعکر  راهچ  ار  زامن  ینم  رد  وا  نوچ  هک  دنا  هدروآ  نامثع  شرازگ  زا  یقهیب  دمحا و  دسیونیم : يرابلا 456:2  حتف  رد  رجح  نبا 

یم ص)  ) ادخ هتخیگنارب  مدینـش  نم  هک  نیا  یتسار  متفرگ و  نز  اج  نآ  رد  مدـمآ  هکمهب  نوچ  نم  تفگ : وا  دـنتفرگ و  هدرخ  وارب  مدرم 
رد تسین و  تسرد  شرازگ  نیا  دـیوگ : سپـس  تسا "  رهـش  نآ  مدرم  زاـمن  نوـچمه  وا  زاـمن  دریگب  نز  يرهـش  رد  سک  ره  تـفگ " :
اب ص )  ) ربمایپ هک  سب  نیمه  نآ  نتفریذپن  يارب  دیامن و  یمن  یمرگتشپ  هتسیاش  شنخس  هک  میروخ  یمرب  یـسک  هب  نآ  ناجینایم  هریجنز 

دناوخ . یم  هتسکش  ار  زامن  وتفر  یم  رفس  هب  شنانز 
رد ای  دریگب  نز  دنک و  گنرد  یئاج  رد  نوچ  رفاسم  دوب و  هتفرگ  نز  ینم  رد  وا  دیوگ : یمو  هدرمـشرب  هفیلخ  يارب  یئاه  هناهب  میق  نبا  و 

دنا و هدروآ  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  هتـسسگ  هریجنز  اب  مه  یـشرازگ  هراب  نیا  رد  دناوخ و  یمن  هتـسکش  ار  زامن  دشاب  هتفرگ  رـسمه  اج  نآ 
تعکر راهچ  ینم  رد  مدرم  اب  نامثع  هنوگ : نیا  هب  هدرک ، وگزاب  ار  نآ  شردـپ  نابز  زا  واو  باـئذ  وبا  ناـبز  زا  يدزا  میهاربا  رـسپهمرکع 

رد يدرم  نوچ  تفگیم : هک  مدینـش  زین  ص )  ) ادـخ هتخیگناربزا  متفرگ و  نز  اج  نیا  رد  مدـمآ  نوچ  نم  مدرم  يا  تفگ  درازگ و  زامن 
نآ  مدرم  زامن  دننام  وازامن  تفرگ  نز  يرهش 
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، همه نیا  اب  دوخ . دنسم  رد  يدیمح  ریبز  رسپ  هللا  دبع  مه  هدروآ و  دوخ 62:2  دنـسم  رد  هر )  ) دمحا ماما  مه  ار ، الاب  شرازگ  تسا . رهش 
همرکع ياه  شرازگ  هک  نیا  رگید  تساهتخیـسگ و  شا  هریجنز  هک  نیا  یکی  هدرمـش - ناوتاـن  تسـس و  ار  نآ  هاگدـید - ود  زا  یقهیب -
همرکع هرابرد  وا  نخس  هک  مینک  تساوخزاب  یقهیب  زا  دوش  یم  هتفگ : هیمیت  نبا  تاکربلا  وبا  هدرمش  یم  ناوتان  تسـس و  ار  میهاربا  رـسپ 

ندناسانـش رد  يو  هویـش  هـک  نآ  اـب  هتـشادن  اور  يو  رب  یـشهوکن  هدرک و  داـی  دوـخ  خـیرات  رد  ار  وا  يراـخب  اریز  هدوـب . يداـینب  هـچ  رب 
هدیدن ار  ناشنانخـس  يریذـپ  بیـسآ  دـیامن و  یمن  يراددوخ  هدـش  ناشیا  زا  هک  یئاه  شهوکن  يروآدای  زا  هک  تسا  نیا  نارگـشرازگ 
هتسکش ار  زامن  دیابن  دریگب  نز  یئاج  رد  نوچ  رفاسم  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  اراکـشآ  سابع - رـسپ  وا  زا  شیپ  و  دمحا - هزات  و  دراگنا . یمن 

تفای . ناوتیم  نامثع  راک  يارب  هک  تسا  يا  هناوتشپ  نیرتهب  نیا  دنا و  هتفگ  نیمه  زین  ود  نآ  نارای  کلام و  و  هر )  ) هفینح وب  دناوخب و 
نیئآ داینب  رب  رگا - دـنار و  یم  نابز  رب  ماگنه  نآ  رد  اراکـشآ  ار  ینخـسنانچ  ناـمثع  دـنا - هتـشادنپ  هک  يا  هنوگ  هب  رگا - دـیوگ : ینیما 
سپ دوبن ) نینچ  هک   ) تشاد یمرب  نایم  زا  ارچ  نوچ و  یب  ار  رفاسم  يارب  هژیو  روتسد  هک  دیدرگ  یم  يا  هزیگنا  ندیزگ ، رـسمه  مالـسا -

ای دریگرب ،  نآ  هرهچ  زا  هدرپ  کلک - زود و  روز و  رازهاب  يوج - هناشن  نیا  ات  دـنام  یمن  هدیـشوپ  یناهنپ  ياه  هدرپ  تشپ  ینخـس  رگید 
دنفابب . ار  نآ  دوخ  شیپ  زا  دنرادن  نخس  تسردان  تسرد و  ياورپ  هکیناسک 

زاوآ وا  هک  یماگنه  رگم  دـندرک ؟ زارد  درم  نآ  زا  يریگ  هدرخ  هب  ناـبز  همه  نآ  ربماـیپ ، ناراـی  ارچ  سپ  تسا  هدوب  نینچ  رگا  یهگناو 
نیا اـی  دـنتفرگن ؟ يزیچ  هب  ار  نآ  دندینـش و  اـی  دـیوگ ؟ یم  هچ  هک  دندینـش  یمن  دوب  هدرک  دـنلب  شیاجبرذـع  نآ  یئوگزاـب  هب  ار  دوـخ 

دنا ؟ هدمآ  وا  راگزور  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  ینازادرپ  غورد  هتخاس  هشیر  زا  ینارنخس 
نامیپ هک  دـنا  هدروآ  زین  سابع  رـسپ  نابز  زا  راکتـسرد ، هاوگ  ود  دزن  رد  رگم  تسین  اور  نانیا  هاگدـید  زا  یئوشانز  نامیپ  نتـسب  هزات ، و 
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رگم تسبناوت  یمن  یئوشانز 

هحفص 169 ] ] 

کنیا دزادرپ ) یم  یئوشانز  نامیپ  نتسب  ینارنخـس و  هب  هک  وا  هدنیامن  ای   ) راگتـساوخ درم  هاوگ ، ود  نز ، تسرپرـس  سک : راهچ  ندوب  اب 
اجک دنتفر  یم  رامش  هب  شا  يریگرسمه  مزب  هناوتـسا  هک  یناسک  دش ، زارد  هفیلخ  يوس  هب  ناریگ  هدرخ  نابز  هک  يزور  رد  دیـسرپ . دیاب 

دنیامن ؟ ینابیتشپيو  زا  وهایه  دایرف و  نیا  ربارب  رد  ات  دندوب 
هک وا  و  دوش ؟ هتـشادرب  شندرگ  زا  هدـمآ  رفاسم  زاـمن  هراـبرد  هک  يا  هژیو  روتـسد  اـت  تفرگ  ینز  هب  ار  يرادـنپ  نز  نآ  درم ، نیا  یک  و 

دیامن و یم  راکشآ  ار  اوران  راک  هنوگچ  درمـش ؟ اور  ار  یئوشانز  هنوگ  نیا  اجک  هب  یمرگتـشپ  اب  داهن  هکم  هب  ياپ  جح  يارب  هتـسب  مارحا 
 - هک وا  دشاب و  اور  يو  رب  راک  نیاات  دوب  هدنادرگنرب  هرمع  هب  ار  دوخ  جح  هک  وا  متفرگ ، يرـسمه  مدمآ  هکم  هب  هک  یماگنه  دیوگ : یم 

تفگ شاهرابرد  ناوت  یمن  سپ  درمـش ، یم  اوران  تخـس  ار  هرمع  هب  جح  ندنادرگرب  هک  دوبیـسک  وریپ  دـیایب - یگدرتسگ  اب  هچ  نانچ 
نوریب ماگنه  ات  هرجـشدجسم  زا  شنداتفا  هار  ماـگنه  زا  یتسیاـباریز  هدـیزگ ، رـسمه  هرمع  هماـنرب  ماـجنا  زا  سپ  مارحا و  ود  ناـیم  وا  هک 

نز یـسک  رگا  هک  تفگ  میناوتب  هچ  نانچ  سپ  تسناد . مارحا  لاح  رد  ار  وا  نانچمه  ینم ، رد  جح  همانرب  نایاپ  مارحا و  هماج  زا  شندش 
یماگنه هدمآ  ادخ  هناخرادـید  هب  هک  یـسک  هزات  تفگ -؟ میناوت  اجک  و  دوش - یم  هتـشادرب  وا  ندرگزا  رفاسم  زامن  هژیو  روتـسد  دریگب ،

نایجاح اب  هارمه  مارحا و  لاح  نامه  رد  نامثع  هک  نآ  اب  دسر ، ماجنا  هب  وا  جح  همانرب  هک  دناوخن  هتسکش  ار  زامن  دریگب و  نز  دناوت  یم 
يرگید روک  هرگ  نیا  دز و  یم  زاب  رس  ینم  رد  زامن  ندناوخ  هتسکش  زاداد  یم  ماجنا  ار  ینم  تافرع و  هژیو  ياه  همانرب  هک  یئاهزور  رد 

ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـنا  هدروآناـمثع  دوخ  ناـبز  زادـنا  هتـسناد  تسرد  هک  یـشرازگ  رد  اریز  دوـش  یمن  هدوـشگ  زگره  هک  تسا 
يرگید  يارب  هن  دریگی و  نز  دناوت  یم  دوخ  يارب  هن  تسا  مارحا  هماج  رد  هک  یسک  تفگ :

هحفص 170 ] ] 

دور . يراگتساوخهب  دناوت  یم  هن  ددنب و  یئوشانز  نامیپ  دناوت  یم 
زا ار  شنز  تفرگ ، نز  رگاودریگب  نز  تسین  اور  تسا  مارحا  هماج  رد  هک  یسک  تفگ : ناگدنورگ  ياورنامرف  امرورس  هک  دنا  هدروآ  و 

مینک  یم  ادج  وا 
ندـیمد ات  دنتـسب  مارحا  هماج  هک  هاـگ  نآ  زا  ینز  درم و  ره  شـسرپ " : کـی  يارب  یخـساپ  ( 197:7 : ) دـسیون یم  یلحم  رد  مزح  نـبا  و 

دناوت یمن  درم  زین  دنریگب و  دوخ  يارب  يرسمه  دنناوت  یمن  دنارپ ، گیر  هبقع  رد  دیاب  هک  یماگنه  ندیسر  ات  نابرق و  زور  رد  دیـشروخ 
ینارنخـس راک  نیا  يارب  تسب و  یئوشانز  نامیپ  يرگید  یگدنیامن  هب  ناوت  یمن  دهدب و  رـسمه  دـنیوا  یتسرپرـس  رد  هک  ار  رگیدناسک 

هداد و يور  نز  ودرم  نایم  یـشزیمآ  هاوخ  تسا  یندیـشاپ  مهزا  دوش  هتـسب  هدـش  دای  ماگنه  زا  شیپ  هک  يا  يرـسمه  ناـمیپ  ره  و  دومن ،
نتفرگ و رسمه  هب  دنناوت  یم  دیسر  ارف  هدش  دای  زور  هک  یماگنه  و  هن ، هاوخ  دشاب  هدمآ  راب  هب  يدنزرف  هتـشذگ و  نآ  رب  زارد  يراگزور 

هتفگ : هدرک و  دای  ار  روتسد  نیا  هناوتشپ  سپس  دنزادرپب "  نداد  رسمه 
ص)  ) ادـخ هتخیگنارب  اریز  دوش  یم  هتخیـسگ  مه  زا  ناشیا  یئوشانز  ناـمیپ  دریگب  يرـسمه  تسا  مارحا  هماـج  رد  هک  ینز  اـی  درمرگا  " 

رسمه ار  یـسک  تسامارحا  هماج  رد  هک  يدرم  رگا  هنوگ  نیمه  هب  تسین . ینتفریذپ  دشابن  نآ  رب  امنامرف  هک  دنکب  يراک  سک  ره  هتفگ 
زین میتفگ و  هک  يور  نامه  زا  تساهتخیسگ - مهزا  زین  ناشیا  یئوشانز  نامیپ  نیا  دریگب  رـسمه  دناوت  یمن  وا  زايروتـسد  اب  زج  هک  دهد 
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نآ هدوبن و  تسرد  راک - نآ  اب  زج  زین -  ندیزگرـسمه  هاگ  نآ  هتفرگن و  ماجنا  یتسرد  هب  نداد  رـسمه  راـک  اـج  نیا  رد  هک  يور  نیازا 
رگا هک  تفگ  دیاب  زین  يراگتساوخ  هرابرد  دیامن ، تسرد  ار  نآ  هچ  نآ  يرای  هب  رگم  دراد  یمنرب  یتسرد  تسین ، تسرد  هچ 
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ینتخیسگ مه  زا  دوش  هتسب  مارحا  هماج  زا  نوریب  یئوشانز ، نامیپ  رگا  همه  نیا  اب  هدرک ، هانگ  دورب  يراگتساوخ  هب  مارحا  هماج  رد  یسک 
یئوشانز هب  راک  دوش و  یم  ماجنا  يراگتـساوخ  هاگهگ  هک  نانچ  درادـن  یئوشانز  دوخ  اـب  يراوتـسا  یگتـسباو  يراگتـساوخ  اریز  تسین 

نز هب  درم  رگا  هک  نانچ  دوش  یم  ماجنا  يراگتساوخ  چیه  یبیئوشانز  زین  یهاگ  ددرگ و  یمن  هتفریذپ  راگتساوخ  داهنـشیپ  دشک و  یمن 
تسرپرس هاگنآ  مداد و  يدنسرخ  مه  نم  دیوگب : درم  مدرک و  نینچ  بوخ  رایسب  دهد  خساپ  وا  روآرد و  نم  يرسمه  هب  ار  دوخ  دیوگب :

یسک دنیوگ  یم  هک  دزاس  یم  راکشآ  ار  یناسک  رادنپ  یتسردان  يا  هنوگ  نیرتوکینهب  یگدرتسگ و  اب  سپس  دیامن "  يدونشوخ  زین  نز 
زا هنیمز  نیمه  رد  اریعفاش  ماما  روانهپ  راتفگ  زین  نآ  رانکرد  دـیدرگرب و  اج  نامه  هب  هک  دریگب . نز  دـناوت  یم  هدیـشوپ  مارحا  هماج  هک 

ج 160:5 )  ) دیناوخب مالا  يو  هتشاگن 
کلام هفینح و  وبا  میق - نبا  رادنپ  هب  هک  هدوب - ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  زا  روتـسد  مادک  هب  یمرگتـشپ  اب  متـسنادیم  شاک  هاگ  نآ  و 

هماـن نیئآ  هک  نآ  اـب  دـناوخب ؟ هتـسکش  ار  زاـمن  اـجنآ  رددـیابن  دریگب  نز  یئاـج  رد  رگا  رفاـسم  هک  هتفر  نآ  رب  اراکـشآ  دـمحا  هـتفگ و 
دندیچوک هنیدم  هب  هکم  زا  هک  ربمایپ  نارای  همه  دزاس و  یمن  روتسد  نیااب  تسا  راکـشآ  ص )  ) يو زا  نآ  ندوب  هک  ص)  ) ادخ هتخیگنارب 

، هدوب ناشنارسمه  نهیم  نیتسخن  يدینش  هچنانچ  هک  نآ  اب  دندناوخ  یم  هتسکش  ار  دوخ  زامن  دندمآ  یم  رهـش  نآ  رادید  هب  هک  هدنیآ  رد 
زین رجح  نبا  نابز  زا  هدرمش و  ریذپ  بیسآ  ار  نآ  یقهیب  هک  تسا  میهاربا  رسپ  همرکع  شرازگ  تشادرب ، نآ  رد  نانیا  هناوتـشپ  اهنت  يرآ 

تسا و تسـس  وا  ياـه  شرازگ  هتفگ  یئاـسن  تسا و  زیچاـن  همرکع  هک  دـنا  هتفگ  دواد  وـبا  ییحی و  تـسین و  تـسرد  نآ  هـک  تشذـگ 
ریز و ار  اه  شرازگ  هک  هدوب  اه  نآ  زا  هتفگ : نابحنبا  تسا و  اه  یگتفشآ  وا  ياه  شرازگ  رد  هتفگ : یلیقع  تسین و  یمرگتـشپ  روخرد 
وا ياـه  شرازگ  هتفگ : بوـقعی  تسین و  اور  وا  نخـس  هب  یمرگتـشپو  هدوـمن ، یم  هنوـگ  رگید  ار  اـه  نآ  ياـه  هریجنز  هدرک و  یم  ـالاب 

دمحا وبا  تسا و  هدوتسان 
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تسـس و ناشاه  شرازگ  هک  دنا  هدرک  دای  یناسک  نایم  رد  ار  وا  نیهاش  نبا  دوراج و  نبا  تسین و  دنمورین  وا  ياه  شرازگ  هتفگ : مکاح 
تسا  ناوتان 

ورف ادـخ  هچ  نآ  اب  هک  یئاهروتـسد  نداد  اـب  دـنچ  ره  دـنراد  هاـگن  ار  هفیلخ  يوربآ  هدـش  یئاـهب  ره  هب  دـنهاوخ  یم  ، ناـیاوشیپ نیا  يرآ 
ياهروتـسدزا يریگ  مشچ  ياه  شخب  هدنیآ  تادلجم  رد  میراد و  غارـس  رایـسب  ناشیا  زا  ار  راک  نیا  ياه  هنومن  دـشاب و  زاسان  هداتـسرف 

تفگـش و تخاس و  میهاوخهاگآ  ار  وت  اه  نآ  یـسررب  ماگنه  دروآ و  میهاوخ  دزاس  یمن  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  ادـخ و  هماـن  اـب  هک  ار  ناـنآ 
همه نآ  هک  نیا  اب  درامـش . یم  ناـمثع  راـک  ندومن  تسرد  يارب  زیوآ  تسد  نیرتهب  ار  یگتخاـس  هناـهب  نیا  میق  نباهک  تفگـش  نارازه 

دـشاب نیا  وا  راک  ندومن  تسرد  يارب  هک  ناشزیوآ  تسد  نیرتهب  هاگ  نآ  تشاد و  اور  ناوت  یم  نآ  نوماریپ  رد  يریگهدرخ  وارچ  نوچ 
يرب ؟ یم  نامگ  هچ  اه  نآ  نیرتدب  هرابرد 

مدرم زا  هن  هدرک  چوک  اج  نآزا  هدوب و  هکم  مدرم  زا  درم  نآ  نوچ  تسین  هتفریذـپ  مراد  يا  یئاراد  فئاط  رد  نمهدروآ  هناهب  هک  مه  نیا 
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ار زامن  اج  ود  نآ  رد  هک  تافرع - ینم و  دوخ  رد  اـی  هکم  رد  وا  هک  میتفرگ  رگا  هزاـت  تسا و  هار  زور  دـنچ  فئاـط  وا و  ناـیم  فئاـط و 
ندرگ زا  زامن  ندـناوخ  هتـسکش  هب  روتـسد  هک  دوش  یمن  هزیگنا  اج  کـی  رد  نیمز  نتـشاد  مه  زاـب  تشاد  ینیمز  دـناوخ - یمن  هتـسکش 

ار زاـمن  دـندوب  وا  اـب  هکم  نتفرگماـگنه  هک  ص )  ) ربماـیپ ناراـی  هچ  ناـنچدوش  راگدـنام  اـج  نآ  رد  دـهاوخب  رگم  دوش  هتـشادرب  رفاـسم 
هناخ و دنچ  ایکی  هکم  رد  ناشیا  زا  یهورگ  هک  نآ  اب  رکبوب - هارمه  هب  ادخ  هناخ  زا  ناشرادـید  رد  هنوگ  نیمه  هب  و  دندناوخهتـسکش -

نتفرگ ماگنه  هک  ص )  ) ادخهتخیگنارب نارای  دـسیون  یم  مالا 165:1  باتک  رد  هدرک و  شرازگ  یعفاش  هچ  نانچ  ، دنتـشاد یناـکیدزن  زین 
هارمه هب  هک  نآ  زا  سپ  رادید  رد  مه  و  ادخ ، هناخ  زا  نآ  زا  سپ  رادید  رد  مه  دـندناوخ و  هتـسکش  ار  زامن  راب  نآ  مه  دـندوب  وا  اب  هکم 

نآ  اب  تفرگ ، ماجنا  رکبوب 
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رمع تشاد و  هکم  رد  یناکیدزن  يا و  هناخ  رکبوب  نایم  نآ  زا  دنتشاد و  یناکیدزن  زین  رتشیب و  ای  هناخ  کی  هکم  رد  ناشیا  زا  یهورگ  هک 
ربمایپ زا  هکمسانـش  یمن  ار  ناشیا  زا  سک  چـیه  تشاد و  یناکیدزن  هناخ و  هکم  رد  مه  ناـمثع  وتشاد  يرایـسب  ياـه  هناـخ  هکم  رد  زین 

هکم هب  هک  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  سپ  ای  دناوخن  هتسکش  ار  زامن  دوخشیپ  زا  ای  دناوخن  هتسکش  ار  زامن  دشاب  هتفرگ  روتسد  ص )  ) ادخ
ار زامن  دیاب  زین  اجنآ  رد  هک  دـناسر  یم  هدـنام  ياج  هب  ام  يارب  وا  راتفگ  زا  ناشیا  نابز  زاهچ  نآ  هکلب  دـناوخن  هتـسکش  ار  زامن  دـیآ  یم 

تسا .) هدرک  دای  دوخ 153:3  ننس  رد  زین  یقهیب  ار  الاب  نانخس  ، ) دناوخ هتسکش 
ياهروتـسد رد  هک  ینایوختـشرد  زین  و  دـنا - هدـمآ  ادـخ  هناخ  رادـید  هب  هک  نمی  مدرم  زا  یناسک  مسرت  یم  نم  زین " : هناـهب  نیا  هراـبرد 

ار نآ  ناناملسم ، ياوشیپ  کنیا  تسا و  تعکر  ود  دشاب  دوخ  رهـش  رد  هک  مه  یـسک  يارب  زامن  دنیوگب  دنرادن - یگدیزرو  دوخ  شیک 
هک دوب  رتراوازـس  دندوب ، هدش  ناملـسم  هزات  مدرم  هک  ربمایپ  راگزور  رد  دوب  اجب  یـسرت  نینچ  رگا  تفگ  دیاب  دناوخ " . یم  هنوگ  نیا  هب 
رد نینچمه  دوب ، هدروخن  اه  شوگ  هب  يرتشیب  ياهروتسد  ماگنه  نآ  اریز  درادزاب  زامن  ندناوخ  هتسکش  زا  ار  ص )  ) وا دوخ  یسرت  نینچ 

اجب ار  سرت  نیا  دنتفر ، وا  یپ  رد  هک  نت  ود  نآزین  و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  همه ، نیا  اب  تشاد ، اج  رتشیب  سرت  نیا  رمع  ورکبوب  راگزور 
هچ شدوخ و  نهیم  رد  هچ  - یـسک ره  يارب  ار  ندناوخ  زامن  یگنوگچهک  دـندومن  هدنـسب  نیمه  هب  هدرکن و  راک  نآ  داینب  رب  دنتـسنادن و 
يا تفگ : یم  سپـس  دناوخ و  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  دوب  هکم  رد  هک  یئاهزور  ص)  ) ربمایپ دوخ  هچ  نانچ  دننک  وگزاب  رگید - ياج  رد 

میرفس رد  ام  اریزدیناوخب  تعکر  راهچ  امش  رهش ! مدرم  يا  تفگ : یمای  میرفاسم  ام  اریز  دیناوخن  هتـسکش  ار  زامن  دوخ  امـش  هکم ! مدرم 
ياج  رد  ماگ  نانچمه  يو  هک  دش  یم  هچ  رگم  دریگ  یم  وا  تسد  زا  دوب  هدیشارت  دوخ  يارب  هفیلخ  هک  ار  يا  هناهب  ربمایپ  راک  سپ 
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يوریپ زا  اسر  يرگنشور  نآ  اب  ارچ  و  درک . یمن  اهر  دوب  شیاهرفس  رد  ص )  ) وا یگشیمه  هویـش  ار  هچ  نآ  داهن و  یم  ص )  ) ربمایپ ماگ 
نامرف نتخومآ  رد  ار  هتشذگ  همانرب  نامه  تساوخن  وا  هک  دوب  رک  ناگدنونش  شوگ  ای  لال و  ناگدنیوگ  نابز  رگم  دز ؟ زاب  رس  ص )  ) وا

تخاس ؟ نوگرگد  اراج  رب  اپ  روتسد  کی  ناشیا  ینادان  يارب  ای  داد  شزومآ  ار  نانادان  دیاب  ایآهزات  و  دنک ؟ هدایپ  ادخ 
نیا اب  دنک  هاگآ  تسین  رفاسم  هک  یـسک  يارب  زامن  یگنوگچ  زا  ار  اهاپ  رـس و  یب  دوخ  راک  اب  تساوخ  یم  هفیلخرگا  هک  نآ  زا  هتـشذگ 
يارب و  دنناوخب ، تعکر  راهچ  دیاب  مه  نارفاسم  هک  دنکفا  یم  اوران  نامگ  نیا  هب  تخاس و  یم  راچد  يرگید  یهارمگ  هب  ار  ناشیا  راک ،
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- زین ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هچ  نانچ  تخادرپ ، يرگنشور  هب  هاگ  نآ  دنام و  رادیاپ  هدیسر  نیئآ  زا  هک  يروتسد  رب  یتسیاب  نداد  شزومآ 
تفگ یم  سپس  دناوخ و  یم  یتعکر  ود  ار  زامن  دمآ  یمهکم  هب  نوچ  رمع  دوب و  نیمه  شا  همانرب  هکم  رد  تشذگ - هک  هنوگ  نامه  هب 

، تسا هدروآ  رکبوب  هرابرد  زین  یقهیب  ار  شرازگ  نیمه  دننام  و  مینارفاسم ، یهورگ  ام  اریز  دیناوخن  هتـسکش  ار  زامن  امـش  هکم ! مدرم  يا 
کلام 126:1 ) زا  اطوم  مزح 18:5 ، نبا  زا  یلحملا  یقهیب 157 و126:3 ، ننس  )

زین سپـس  دیـشک و  نایمب  ار  اه  نآ  داهن ، ارچ  نوچ و  يانگنت  رد  ار  وا  فوع  رـسپ  نمحرلا  دـبعنوچ  هک  هفیلخ ، ياـه  هناـهب  دوب  اـه  نیا 
نیا زج  هب  ات  تخاس  شا  هدنامرد  يو  ياهزیوآ  تسد  یبایزرا  اب  نمحرلادـبع  اریز  دروخ  شا  هرهچ  هب  يا  هنایزات  نوچمه  اه  نآ  خـساپ 
يو رب  نوچزین  ع )  ) ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورس  هچ  نانچ   " هدیسر ! نم  زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  دیوگب " : هک  دنامن  شیارب  یخساپ 

هتـشذگ زا  ینامیپ  چیه  هن  هدش و  يا  هزات  دمآ  شیپ  چیه  هن  دنگوسادخ  هب  تفگ : تخادرپ و  وگم  وگب  ارچ و  نوچ و  هب  وا  اب  دـمآرد و 
 " هدیسر ! نم  زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  تفگ " : ودنام  ورف  خساپ  رد  درم  نایاپ و  ات  تسا ...  تسد  رد 

شیاوران  يروآون  هک  نآ  يارب  هدوب  نامثع  ياهرازفا  تسد  نیرت  هدنرب  نیا  و 
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نیا اب   " هدیسرنم ! زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  تسا " : نیا  دراد  ندش  اوسر  زا  سپ  هک  ینخس  اهنت  مینب  یم  هچ  نانچ  دیامنب و  هتسیاش  ار 
دوخ هک  دـننک  اپ  تسد و  نوتراـک - ياـهرات  زا  رت  تسـس  دـنچ - یئاـه  هناـهب  وا  يارب  هک  هتفاـی  ینارواـی  شگرم  زا  سپ  درم  نیا  همه ،

یميرگید يارب  ار  یئاـهزیچ  یـسک  ره  هک  درک  دـیاب  هچ  و  دـشاپب - ناریگ  هدرخ  هرهچرب  كاـخ  نوچمه  اـت  دوب  هتفاـین  ار  اـه  نآهفیلخ 
هنومن : دنچ  مه  نیا  و  دراذگ -!

رد هک  نآ  اب  دوب  هدش  رایـسب  نآ  رد  اه  يارـس  دندوب و  هدینادرگ  يا  هدـکهد  ار  نآ  هدرک و  اپرب  اه  نامتخاس  ینم  رد  وا  راگزور  رد  - 1
يا هناخ  شیوخ  يارب  ایآ  ادخهتخیگنارب ! يا  دنتفگ  يو  هب  يور  نیا  زا  دوب و  یهت  ینیمزرس  دوبن و  نینچ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور 
لد زا  نامثع  و  تسا " . نارذگهر  نارتش  هاگندمآ  دورف  ینم  هن ! تفگ "  سپ  دـشاب  وت  ناب  هیاس  امرگ  ربارب  رد  هک  يزاس  یمن  ینم  رد 

. دناوخ هتسکشدیاب  میتسه  هار  رد  هک  یماگنه  ار  زامن  هک  تفایرد  نانچ  اهروتسد  نیا 
رگم زامن ؟ ندناوخن  ای  ندناوخ  هتسکش  روتـسد  هب  دراد  یگتـسب  هچ  یئاج - ندش  هدکهد  و  اه - يارـس  یناوارفهک  مناد  یمن  نم  خساپ :

دهاوخ یمن  هک  یئاه  هدـکهد  اهرهـش و  رد  هن  دـشاب  هایگ  بآ و  یب  ياه  تشد  اه و  نابایب  رد  هک  تسا  نیا  رد  اهنت  یـسک  ندوب  رفاسم 
رفاسم نازیم  هن  هتفایرد و  ار  نیئآ  ياـه  هتفهن  هن  هک  تسا  یـسک  تشادرب  زیگنا و  تفگـش  يرواد  نیا  هکیتسار  دوش ؟ راگدـنام  نآ  رد 

رد هک  یئاهزور  مه  ص ،)  ) ادخ هتخیگنارب  هزات  و  دراد . دوخ  یپ  رد  ار  زامن  ندناوخن  ای  ندناوخ  هتسکش  هب  روتسد  هک  ار  ندوبن  ای  ندوب 
ياهوراب اهژد و  زین  ربیخ  رد  دشیم و  هدناوخ  اه  هدکهد  ردام  داینب و  هکم  هک  نآ  اب  ربیخ - رد  مه  دناوخ و  یمهتسکش  ار  زامن  دوب  هکم 

دمآ یم  دورف  يرگید  ياتسور  رد  تشذگ و  یم  هدکهد  کی  رب  هک  زین  شیاهرفس  رگید  رد  و  دوب - اهاتـسور  اه و  هدکهد  هتـشارفارب و 
درک . یم  راتفر  هنوگ  نیمه  هب 

تشذگ  اب  هک  هرابکی ، یناهگان و  يا  هنوگ  هب  هن  اج  کی  ندش  هدکهد  هزات  و 
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داینب رب  هفیلخ  هک  دورب  شیپ  دیاب  ینادابآ  زا  يزرم  هچ  ات  نیمزرـس  کی  هک  میـسرپ  یم  نونکا  دریذپ  یم  ماجنا  كدنا  كدنا  راگزور و 
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مناد . یمن  نم  دنادرگ ؟ یم  نوگرگد  ار  نآ  هزادنا  هچ  هب  و  دنادرگ ؟ نوگرگد  ار  ادخ  روتسد  نآ ،
نآ رادـید  هب  نونکا  هدـیچوک و  هکم  زا  نم  اب  هک  یناـسک  هتفگ " : زین  ص )  ) ربماـیپ درک و  گـنرد  زور  هس  هکم  رد  ناـمثع  مود : هناـهب 

هدیمان راگدنام  ار  یناسک  نینچ  ربمایپ  مینیب  یم  هچ  نانچ  دنوش " و  راگدنام  اجنآ  رد  زور  هس  جح  همانرب  ندروآ  اج  هب  زا  سپدنا  هدمآ 
هب نونکا  هدیچوک و  هکم  زا  نم  اب  هک  یناسک  دومرف " : ربمایپ  هک  هدمآ  ملسم  شرازگ  رد  درمش و  رفاسمناوت  یمن  ار  راگدنام  هک  نآ  اب 
زا نم  اب  هک  یناسک  يارب  يراخب " : شرازگ  داینب  رب  دـننک " و  گنرد  اج  نآرد  زور  هس  جـح  همانرب  ماـجنا  زا  سپ  دـناهدمآ  نآ  رادـید 

تسا " . وکین  اج  نآ  رد  زور  هس  ندنام  ، ینابرق نشج  زا  مراهچ  زور  زا  سپ  دناهدمآ  نآ  رادید  هب  نونکا  هدیچوک و  هکم 
دیآ تسار  وا  رب  راگدنام "  مان "  هک  تسین  سب  هزادنا  نیا  اهنت  دناوخن  هتسکش  ار  دوخ  زامن  دناوتب  رفاسم  هک  نیا  يارب  ار  یتسار  خساپ :
یئاج رد  اهنت  رفس  ماگنه  هک  دیآ  یمرب  ربمایپ  دنمجرا  همان  نیئآ  زا  هاگنآ  هژاو و  کی  رس  رب  هن  تسا  یئادخ  روتـسد  رـس  رب  وگتفگ  اریز 

هتـسکش زج  یهار  میناـمب  نآ  زا  رتـمک  میهاوخب  رگا  میوش و  راگدـناماج  نآ  رد  ینیعم  تدـم  هک  میناوخن  هتـسکش  ار ، زاـمن  میناوت  یم 
راگدنام میباترب  يور  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هویش  زا  نآ  هب  یمرگتشپ  اب  ات  هدیـسرن  يا  هژیو  روتـسد  زین  هکم  هرابرد  تسینزامن و  ندناوخ 

مه نیا  و  دش - هتخانـش  اور  نارجاهم  يارب  هک  هدوبن  هکم  رد  هاتوک  یگنرد  زا  شیب  هتفرگ  زیوآ  تسد  هناهب  نآ  هدننیرفآ  هک  مه  یندـش 
روتسد هک  ندشراگدنام  هنوگ  نآ  هب  يا  یگتسب  چیه  دوخ  و  دنتشاد - اج  نآ  رد  هک  هدوب  یئاه  یگتـسبلد  ناکیدزن و  اه و  هنیـشیپ  يارب 

ندرگ  زا  ار  ندناوخ  زامن  هتسکش 
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رد هک  يا  هنوگ  هب  و  دنام - هکم  رد  زور  هد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هدمآ  حیحـصود  ره  رد  هک  يا  هنوگ  هب  اریز  درادـن . دراد  یمرب  یـسک 
هکم رد  هزور  هسگنرد  هک  نیا  سپ  دناوخ ، یمن  هتـسکش  زج  ار  دوخ  زامن  همه  نیا  اب  رت - شیب  مه  زور  هد  زا  هدـمآ  اه  شرازگ  رگید 

شرازگ ياهزارف  زا  اراکـشآ  هچ  ناـنچ  هک - نیا  زین  و  دـندوب - هدـمآ  هکمهب  هک  یناـسک  رگید  رب  هن  و  تشاد - اور  نارجاـهم  رب  اـهنت  ار 
هک میباـی  یمرد  هنیمز  ود  نیا  نتـشاد  مشچ  شیپ  اـب  يرآ  اـهاج ،  رگید  رد  هن  تـسناد و  اور  هـکم  رد  اـهنت  ار  گـنرد  نـیا  دـیآ - یمرب 
يا هزیگنا  ار  هزورهس  گنرد  هک  دسرن  ار  ناسانـش  نیئآ  زا  کی  چیه  میدرک و  دای  هک  هدوب  نامه  ندـش "  راگدـنام  زا "  ربمایپ  تساوخ 
چوک اب  ناشیا  هک  نآ  اب  درادربرازگزاـمن . ندرگ  زا  ار  ندـناوخ  هتـسکش  هب  روتـسد  نارجاـهم - يارب  اـهنت  هکم و  ردهژیو  هب  هک  درامـشب 
شیب هکنآ  اب  ادخ  هناخ  زا  شرادید  نیسپزاب  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دندوب و  هدیـشوپمشچ  اج  نآ  نتفرگ  نهیم  زا  رهـش ، نآ  زاندرک 

دناوخ . هتسکش  هکم  رد  ار  دوخ  زامن  مه  زاب  دیسر  رتشیب - رتمک و  زور - هد  هب  هک  زور  هس  زا 
رد هزور  هس  گنرد  نیا  هک  دنا  هدیـسر  اج  نیا  هبدش  دای  هک  یـشرازگ  ياهزارف  هب  یمرگتـشپ  اب  ود ، نآ  نارای  کلام و  یعفاش و  هزات  و 

نارجاهم رب  ادخ  هتخیگنارب  دنا : هتفگ  اریز  هدوب  دنسپان  ناشیا  زاهک  درمش  هکم  رد  یئاه  گنرد  هنوگ  نآ  زا  نارجاهم  يارب  دیابن  ار  هکم 
هب هک  ادخ  هناخ  زا  رادید  همانرب  سپس  دنوش و  راگدنام  دندوب  هدرک  ناشنوریب  اج  نآ  زا  دوب و  ناشیا  نهیم  هک  هکم  رد  هک  دیدنسپ  یمن 

نیا دننامب و  هکم  رد  رتشیب  ای  زورهس  هک  تسا  اور  نارفاسم  رب  هتفگ : مزح  نبا  درمش و  اور  ناشیارب  ار  هزور  هس  گنرد  کی  دیسر  نایاپ 
نایاپ زا  سپ  هکهدوبن  هدیدنـسپ  نانآ  زا  دـندیچوک  هنیدـمهب  ربمایپ  هارمه  هک  یناسک  یلو  تسین ، هدیدنـسپان  يور  چـیه  هب  ناشیارب  راـک 

هرابرد  هک  يا  هژیو  روتسد  نیا  نونکا  دننامب  هکم  رد  زور  هس  زا  شیب  ادخهناخ  زا  رادید  همانرب 
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اجک ؟ دراد  یمرب  ناشیا  ندرگ  زا  ار  هتسکش  زامنهک  یندش  راگدنام  اجک و  هدیسر  نارجاهم  هرابرد  اهنت  هکم و 
اب هفرع ، ینم و  رد  هن  دـیامن  يراددوخ  زامن  ندـناوخ  هتـسکش  زا  هکم  رد  یتسیاب  نامثع  سپ  دوب  یتسرد  رازفا  تسد  نیا  رگا  یهگ  ناو 

دناوخ . یمن  هتسکش  ار  زامن  زین  اج  ود  نآ  رد  هک  نآ 
شا یئاورنامرف  هاگیاپ  هدـینادرگ  دوخ  نهیم  ار  اج  نآ  دوش و  راگدـنام  ینم  رد  ات  دـش  نآ  رب  تسخن  ناـمثع  هک  نیا  یتسار  موس : هناـهب 

تشگرب . هنیدم  هب  دش و  نادرگور  هشیدنا  نآ  زا  سپس  و  دناوخن ، هتسکش  اج  نآ  رد  ار  زامن  هک  دوب  يور  نیمه  زا  ودریگب 
اه هتفهن  زا  یـسک  دنوادخ  زج  هک  نآ  اب  هتـسیرگن - ار  ناهن  ناهج  اراکـشآ  كزان - سب  يا  هدرپ  تشپ  زا  شارت - هناهب  نیا  ایوگ  خساپ :

نابز ای  يو  دوخ  ناـبز  زا  زج  ارنآ  زا  وا  ندـش  نادرگور  سپـس  ناـمثع و  لدرد  يا  هشیدـنا  تساوخ و  ناـنچ  ندوب  اریز  تسین - هاـگآ 
نینچ داتفا  ریگ  اه  شاخرپ  ياـنگنت  رد  نوچهفیلخ  دوخ  یتسناد  وت  و  تفاـیرد ، ناوت  یمن  دـشاب  هدینـش  يو  زا  ار  نآ  شرازگ  هک  یـسک 

نآ دـنوادخ  همه ، نیااب  دـهدب ، یهت  رـس و  یب  ياه  خـساپ  نانچ  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  یـسب  وکین و  يزیرگ  هار  هک  نآ  اب  درواین  يا  هناـهب 
هک ار  یئاه  نتسب  مشچ  نیا  درادب  هدنزادخ  هک  هتفرگرب  زار  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  ناهج ، یگدنز  زا  زارد  يراگزور  نتـشذگ  زا  سپ  رادنپ 

دماجنا ! یم  یتیگ  ياه  هتفهن  زا  يرادرب  هدرپ  هب 
زا شیپ  هک - دوخنیتـسخن  نهیم  رد  ندـش  راگدـنام  هب  شیارگ  ناناملـسم و  هاـگیاپ  نیرت  گرزب  ندرک  اـج  هـب  اـج  هـک  نآ  زا  هتـشذگ 

هـشیدنا چـیه  یب  وا  میئوگب  هک  تسارواـب  زا  رود  یلیخ  هدوب و  راوـشد  رایـسب  يراـک  هتـسیز  یم  اـج  نآ  رد  ربماـیپ - هارمه  هب  ندـیچوک 
رد یـسوه  نینچدهاوخ  یم  زارد  يراگزور  اه  نآ  ندـیچ  هک  یئاه  هنیمز  زا  يزاین  یب  اب  ربمایپ و  گرزب  نارای  زا  سک  چـیه  زا  یهاوخ 

اهر ای  ریذپ  ماجنا  وا  تساوخ  اب  اهنت  هک  هتشادنپ  هداس  دص  رد  دص  يراک  ار  نآ  هتخپ و  رس 
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تسا . یندرک 
زا وا  هک "  دنا  هدروآ  نامثع  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  قازرلادبع  دنـسیون : یم  راطوالا 260:3  لین  رد  یناکوش  حتفلا 457:2 و  رد  رجح  نبا 

شرازگ نیا  رب  دوش " . راگدنام  اج  نآ  رد  ادـخ  هناخ  زا  رادـید  همانرب  ماجنا  زا  سپ  تساوخ  یم  اریز  دز  زابرـس  زامن  ندـناوخ  هتـسکش 
هک یناسک  رب  هکم  رد  ندش  راگدنام  هکدراد  ارچ  نوچ و  ياج  زین  هاگ  هدید  نیا  زا  هزات  درادن و  يا  هتسویپ  هریجنز  هک  دنا  هتفرگ  هدرخ 

هارمه هب  ندـیچوک  زا  هک  نآ  سرت  زا  نامثع  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  تسرد  يا  هریجنز  اب  تسااوران و  دـندیچوک  هنیدـم  هب  ربمایپ  هارمه 
و تشاد . باتـش  هکمزا  ندش  نوریب  رد  درک و  یم  دوردب  شرتش  تشپ  رب  هشیمه  ار  ادخ  هناخ  دوش  هدرمـش  نامیـشپ  نادرگور و  ربمایپ ،
وش و راوس  ار  تنارتش  تفگ : يو  هبهریغم  دننک  رانکرب  راک  زا  ای  دنـشکب  اروا  ات  دنتفرگ  ار  شا  هناخ  نوماریپ  نوچ  هک  تسا  هدش  نشور 

نایاپ  منیزگ  یمن  يرود  ما  هدیچوک  نآ  هب  ربمایپ  هارمه  هک  يرهش  زا  داد  خساپ  وا  تفایب و  هار  هکم  يوس  هب 
دیدرگرب . اج  نامه  هب  هک  تسا  هدرک  نشور  ار  الاب  هناهب  ندوب  هوای  يرگید  هار  زا  داعملا 25:2  داز  ردزین  میق  نبا 

يو نهیم  نوچمه  تسا و  وا  یتسرپرس  یئاورنامرف و  راک و  زرم  رد  دیآ  دورف  هک  اج  ره  اوشیپ  هدوب و  مدرم  ياوشیپ  نامثع  مراهچ : هناهب 
دور . یم  رامش  هب 

هب اهروتـسد  زا  يوریپ  رد  اوشیپ  و  یگتخاس ، ياه  هاگدید  هن  دناسانـشب  دیاب  شیک  نآ  دوخ  ار  نیئآ  کی  روتـسد  هناوتـشپ  دـیوگ : ینیما 
ياهداهن اه و  نیئآ  زا  يوریپ  رد  دیاب  نارگید  زا  رتشیب  وا  هک : نآ  رتالاب  مه  نیا  زاو  رازاب  هچوک و  نامدرم  هک  تسا  ریزگان  هزادنا  نامه 

راک و یئاورنامرف و  زرم  هک  دنچ  ره  وا  دنـسانش و  دوخ  ربهار  ار  واو  دنریگ  شیوخ  همانرب  ار  وا  راتفر  زینمدرم  ات  دـشاب  اشوک  دوخ  شیک 
نیا هب  يا  یگتـسب  ام  نیئآ  روتـسد  مه  زاب  دـسر  یم  تسا  وا  نامرف  ریز  هک  یئاهرهـش  همه  هب  مک  تسد  ای  ناـهج  همه  هب  شا  یتسرپرس 
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هتسب  اهنت  درادن و  هنیمز 
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هب تسا  راگدنام  هراب  رد  هک  ار  يروتسد  دیاب  دوش  راگدنام  تساوخ  یئاج  رد  رگا  سپ  هدناسانـش  نیئآ  دوخ  هک  یئاه  هناوتـشپ  هب  تسا 
یب (ص ) ادخ هتخیگنارب  هچ  نانچ  دنک  راتفر  هدیسر  نارفاسم  هرابرد  هک  يروتسد  هب  دیاب  تشادن  ندش  راگدنام  گنهآ  رگا  ددنب و  راک 

رد وا  هک  تسا  هتفگن  سک  چیه  دناوخ و  یم  هتسکش  شیاهرفس  رد  ار  دوخ  زامن  همه ، نیا  اب  دوب و  ناگدیرفآ  همه  ياوشیپ  ارچ  نوچ و 
هداهن شناوریپ  همه  يارب  هک  هدوب  ياهمانرب  نامه  وریپ  زین  وا  اریز  هدـناوخیم  تعکر  راهچ  ار  زامن  اهاجرگید  ینم و  ای  تاـفرع  اـی  هکم 

دنا ) هداد  الاب  هناهب  هب  يرابلا 456:2  حتف  رد  رجح  نبا  داعملا و  داز  رد  میق  نبا  هک  یخساپ  دوب  نیا  )
! هکم مدرم  يا  هک " : دنتشاد  یمرب  زاوآ  باطخ  رـسپ  رمع  رکبوب و  زین  ناربمایپ و  نیرت  گرزب  هک  میدید  رد ص 173  اه  نیا  زا  هتشذگ 

هدنهد زاوآ  نآ  يارب  زامن  ندناوخن  ندناوخ و  هتسکش  هب  روتسد  هک  دناسر  یم  نیا  مینارفاسم " و  ام  هک  دیناوخنهتسکش  ار  ناتزامن  امش 
تسه . زین  دنتفرگ  ار  شا  ینیشناج  هاگیاپ  وا  زا  سپ  هک  یناسک  يارب  راوگرزب و 

، همانرب نیا  هک " : دهد  رد  گناب  مدرم  نایم  رد  یتسیاب  هدوب  الاب  هناهب  هب  یمرگتـشپ  اب  زامن  ندـناوخن  هتـسکش  رد  نامثع  راک  رگا  هزات  و 
هب ارمدرم  دوخ  راک  اب  وا  هن  رگو  دـنناوخب "  هتـسکش  ار  دوخ  زاـمن  دـیاب  همه  نارگید  دراد و  یئاوشیپ  هاـگیاپ  هک  تسا  یـسکيارب  اـهنت 

نیا هب  زاوآ  نوچ  سپ  ددرگ ، تسردان  ناـشزامن  هک  دـش  یم  هزیگنا  نآ ، دـنچ  نوچ و  نتخاـسن  نشور  اـب  دـنکفا و  یم  یناداـن  هاـگترپ 
هتـشادن و یتساوخ  نینچ  وا  هک  میبای  یمرد  دـینادرگن  ناریگ  هدرخ  ربارب  رد  دوخ  راک  زیوآ  تسد  ار  يا  هناـهبنینچ  تشادـنرب و  یهگآ 

تشذگ صرد 161  هچ  نانچ  دـندینادرگن و  وا  راک  زیوآ  تسد  ار  يا  هناهب  نینچ  دـندومن  يوریپ  يو  زا  هک  مه  ربمایپ  نارای  زا  یناـسک 
يدوخ هب  ناشیا  مشچ  رد  وا  راک  هک  دـناسر  یم  نیا  هدوب و  يراگزاسان  تشز  راک  هب  ندـشن  راچد  يو  زا  يوریپ  رد  ناـشیا  هزیگنا  اـهنت 

. تسا هدوبن  تسرد  دوخ 
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رفـس رد  ار  زامن  هک  وا  راک  رب  دـنا و  هتخاس  هشیاع - ناگدـنورگ - ردام  يارب  هک  تسا  يزیواتـسد  نامه  دـننام  یگیاپ  یب  رد  ـالاب  هناـهب 
رداـم يو  هدرک - يروآداـی  داـعملا 26:2 - داز  رد  میق  نبا  هچ  ناـنچ  هک - دـنا  هدیـشک  هلاـم  هنوـگ  نـیا  هـب  هدـناوخ  یم  تـعکر  راـهچ 
تسا ناگدنورگ  ردام  يارب  هژیو  روتسد  نیا  رگا  دیـسرپ  دیاب  هک  دش  یم  هدرمـش  يو  نهیم  هدمآ  یم  دورف  اج  ره  سپ  هدوب  ناگدنورگ 

راک داینب  هک  یـسک  رب  روتـسد  کی  ندـینادرگ  ناور  اریز  دـشاب  هدـش  هتفرگ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  ندوب  ردـپ  زا  وا  ندوب  رداـم  یتسیاـب 
همه رد  ادـخ  هتخیگنارب  هک  میناد  یم  ام  هاـگ  نآ  تسا و  نآ  ياـهگرب  خاـش و  زا  هک  یـسک  اـت  تسا  رتراوازـس  یـسب  دوش  یم  هدرمش 
یم ناسآ  اه  یئارـس  هوای  نینچ  اب  ار  ادخ  روتـسد  نتخاس  نوگرگد  هک  یناسکاب  درک  دیاب  هچو  دـناوخ . یم  هتـسکش  ار  زامن  شیاهرفس 

دنزیخرب و ام  شیک  ياهروتـسد  زا  روتـسد  ره  اب  يراگزاسان  هب  هک  دنرادنپ  یم  هداس  ار  یناسک  يارب  ندیـشارت  هناهب  هک  نانآ  اب  ودنریگ 
ناشراداو راک  نیا  هب  هک  زور  تسایس  ای  دنا  هداتفا  نآ  رد  هک  یهاگ  شزغل  ای  هتشذگ ! ناشزغم  زا  هک  یتشادرب  زج  دنرادن  مه  يا  هزیگنا 

مهارف ناشاه  هتشاگن  رد  دنراد و  یم  شوخ  ار  اه  هوای  نیا  ياه  هدننام  هک  دسر  یمن  نایاپ  هب  ینادنمشناد  شور  زا  نم  یتفگش  و  هدرک ،
دننادرگ . ناشیا  سوسفا  دنخشیر و  هیام  ار  دوخ  ات  دنهن  یم  ياج  رب  ناگدنیآ  يارب  یئاه  هناسفا  نوچمه  دنرآ و  یم 

. " تسا اور  ناسکی و  ود  ره  نآ  زا  ندز  زاب  رس  نداهن و  ندرگ  تسین و  هتـسیاب  يراک  رفاسم  يارب  زامن  ندناوخ  هتـسکش  مجنپ " : هناهب 
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وا اریز  تسا  راکشآ  راک  نآ  رد  وا  هناوتشپ  دسیون "  یم  ضایرلا 151:2  رد  يربط  بحم  دنا و  هدرک  يروآدای  یهورگ  زین  ار  نخس  نیا 
بحم زا  هناهب ، نیمه  ندروآ  اب  زین  يراخب  حیحص  نارگنشور  هتـسناد "  یمن  اوران  رفـس  ردار  زامن  ندناوخن  هتـسکش  هک  هدوب  یناسک  زا 

نآ ندوب  هک  يا  یمارگ  ياه  همان  نیئآ  اب  هن  هک  دوخ  شیک  ریذـپان  ارچ  نوچ و  ياهروتـسد  اب  زاسان  دـناهدروآ  یتشادرب  هدرک و  يوریپ 
یگنهامه  تسا  نشور  ناربمایپ  نیرت  كاپ  زا  اه 

هحفص 182 ] ] 

اه . نآ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  و  وا ، نارای  نانخس  اب  هن  دراد و 
تعکر و ود  مه  دـیع  زامن  تعکر و  ود  هعمج  زامنو  تسا  تعکر  ود  رفاسم  زامن  هتـشذگ  دـمحم  نابز  رب  هچ  نانچ  رمع : نانخـس  زا  - 1

هتشذگ ...  ص )  ) ربمایپ نابز  رب  هچ  نانچ  اه : شرازگزا  يا  هراپ  رد  و  دوش . یمن  هتسکش  ات  ود  نیا 
زا یلحملا  صاصج 308:2 و 309 ، زا  نآرقلا  ماکحا  یقهیب 199:3، ننس  یئاسن 118:3 ، ننس  هجام 329:1 ، نبا  ننس  دمحا 37:1 ، دنسم 

تسا . نشور  رمع  زا  نخس  نیا  ندوب  دسیون : یم  هک   21:2 هدش پاچ  بهاوم  حرش  رانک  رد  هک  داعملا  داز  مزح 265:4 ، نبا 
هتـسکش ار  زاـمن  هک  تسینامـش  رب  یهاـنگ  دـیوگ " : یم  ادـخ  هک  نیامدیـسرپ  ار  باـطخ  رـسپ  رمع  هک  تسا  هدروآ  هیما  رـسپ  یلعی  - 2

ادـخ هتخیگنارب  زا  دـمآ و  شیپ  نميارب  شـسرپ  نیمه  داد  خـساپ  تسه ؟ دنـشاب  هتـشادن  ینارگن  مدرم  هک  مـه  یماـگنه  رد  دـیناوخب " 
دیریذپب . ار  وا  کمک  زین  امش  هتشاد و  اور  امش  هرابرد  ادخ  هک  تسا  یکمک  تفگ  وا  مدیسرپب  نآ  هرابرد  (ص)

نآرقلا ماکحا  یقهیب 141 و134:3 ، ننس  یئاسن 116:3 ، ننس  هجام 329:1 ، نبا  ننس  دواد 187:1 ، وبا  ننس  ملسم 192 و191:1 ، حیحص 
مزح 267:4  نبا  زا  یلحملا  صاصج 308:2 ، زا 

یمن تعکر  ود  زا  شیب  ار  زاـمن  دـشیم  نوریب  هنیدـم  نیا  زا  نوـچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : رمع  رـسپ  هللا  دـبع  هـک  دـنا  هدروآ  - 3
یمن تعکر  ود  زا  شیب  ار  زامن  رفـس  رد  وا  ومدومن  یهارمه  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  : شرازگ کی  رد  تشگ و  یمزاب  اجنادـب  اتدـناوخ 

دناوخ .
يرگنـشور رانک  رد  هک  داعملا  داز  صاصج 310:2 ، زا  نآرقلا  ماـکحا  یئاسن 123:3 ، ننس  هجام 330:1 ، نبا  ننـس  دمحا 45:2 ، دنسم 

دراد . زین  ار  شرازگ  نیا  ندوب  تسرد  هب  هدنراگن  يرواد  هدش 29:2 و  پاچ  بهاومزا  یناقرز 
شیوخ  نهیم  رد  امش  رب  ار  زامن  ناتربمایپ  نابز  هب  دنوادخ  تفگ : سابع  رسپ  - 4

هحفص 183 ] ] 

تعکر  کی  میب  سارهماگنه و  رد  تعکر و  ود  رفس  رد  دینادرگهتسیاب و  تعکر  راهچ 
رب دینادرگ و  هتـسیاب  تعکر  ود  رفاسم  رب  ار  زامن  ناتربمایپ  نابز  هب  یمارگ  گرزب و  يادـخ  یتسار  هب  هدروآ : ملـسم  هک  یـشرازگ  رد  و 

تعکر . راهچ  تسا  شیوخ  نهیم  رد  هک  یسک 
صاصج زا  نآرقلا  ماکحا  یقهیب 135:3 ، ننس  یئاسن 119:3 ، ننس  هجام 330:1 ، نبا  ننس  دمحا 355:1 ، دنسم  ملسم 258:1 ، حیحص 

وبا تباث و  رسپ  دیز  رباج و  هفیذح و  نابز  زا  ار  روتـسد  نیا  هناوتـشپ  شرازگ  دسیون : یم  هک  مزح 271:4  نبا  زایلحملا  307:2 و 310 ،
ادـخ هتخیگنارب  نابز  زا  رتراوتـسا  رت و  تسرد  هچ  ره  یئاـه  هریجنز  اـب  ناـشیا  ياـه  شرازگ  هک  مینک  یم  وگزاـب  زین  رمع  رـسپ  هریره و 

هدـش 221:2، پاچ  یناقرز  يرگنـشور  راـنک  رد  هک  میق  نبا  زا  داـعملا  داز  يزج 155:1، نبا  ریـسفت  یبطرق 352:5 ، ریـسفت  هدش . وگزاب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3000 

http://www.ghaemiyeh.com


هریرهوب - نابز  زا  دئاوزلا 154:2 - عمجم 
تعکر ود  تعکر  ود  تسا  شیوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  يارب  هچ  رفاسم و  يارب  هچ  زامن  راک ، زاغآ  رد  تفگ : هشیاع  هک  دـنا  هدروآ  - 5

دنام . هنوگ  نامه  هب  نارگید  زامن  دش و  هدوزفا  تسا  شیوخ  نهیم  رد  هک  یسک  زامن  هب  سپس  دوب ، هتسیاب 
هب ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  سپـس  دوب  تعکر  ود  هتـسیاب  زاـمن  راـک ، زاـغآ  رد  هدروآ : يراـخب  هار  زا  ار  نآ  هک  مزح  نبا  شرازگ  هب  و 

دنام . دوب  هک  هنوگ  نامه  هب  زامن  تسا  شیوخنهیم  زا  رود  هک  یسک  يارب  دش و  هتسیاب  تعکر  راهچ  دیچوک  هنیدم 
یتعکر هس  هک  ماش  زامن  رگم  دیدرگ - هتـسیاب  تعکر  ود  تعکر  ود  هنوگ  هب  ادـخ  هتخیگنارب  رب  راک  زاغآ  رد  زامن  دـمحا : شرازگ  هب  و 

يارب روتسد  دینادرگ و  هتسیاب  تعکر  راهچ  تسا  شیوخ  نهیم  رد  هک  یسک  ياربار  نتفخ  نیـسپ و  زورمین و  زامن  دنوادخ  سپـس  دوب -
درک . اهر  دوب  هدش  هتسیاب  تسخن  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نارگید 

زا مالا  باتک  دواد 187:1 ، وبا  ننس  کلام 124:1 ، اطوم  ملسم 257:1 ، حیحص  يراخب 159:1 و 105:2 و 172:5 ، حیحص  هب  دیدرگرب 
داعملا 21:2، داز  یلحملا 265:4 ، یقهیب 135:3 ، ننس  صاصج 310:2 ، زا  نآرقلا  ماکحا  یعفاش 159:1 ،

هحفص 184 ] ] 

یبطرق 352:5 و 358  ریسفت 
؟ مناوخب زامن  هنوگچ  مرازگ  یم  زامن  اهنت  هکم ، رد  هک  یماگنه  مدیـسرپ  ساـبع  رـسپ  زا  تفگ : هملـسم  رـسپ  یـسوم  هک  دـنا  هدروآ  - 6

یئاسن 119:3  ننس  ملسم 258:1 ، حیحص  دمحا 290:1 و 337 ، دنسم  ناوخب  زامن  تعکر  ود  ص )  ) ربمایپ همانرب  داینب  رب  تفگ 
شرازگ هب  و  تعکر - ود  ص )  ) ربمایپ همانرب  داینب  ربتفگ  مناوخب ؟ زامن  هنوگچ  اهرفس  رد  هکمدیسرپ  رمع  رـسپ  زا  تفگ : هلظنح  وبا  - 7

ناوخب . هتسکش  ار  زامن  هداهن  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  يا  همان  نیئآ  داینب  رب  یقهیب -:
یقهیب 136:3  ننس  دمحا 57:2 ، دنسم 

تسرد شیک  زا  دیامن  يراگزاسان  ربمایپ  همان  نیئآ  نیا  اب  هک  ره  تسا و  یتعکر  ور  رفس  زامن  : تفگ رمع  رـسپ  هللا  دبع  هک  دنا  هدروآ  -8
هدش . رد  هب 

زین دـئاوزلا  عـمجم  یناربـط - زا  ریبـکلا  مجعملا  صاـصج 310:2 ، زا  نآرقلا  ماــکحا  مزح 270:4 ، نـــبا  زا  یلحملا  یقهیب 140:3 ، نـنس 
اه و شرازگ  هناوتـشپ  ناشنانخـس  هک  دـنا  یناسک  زا  نآ  شرازگ  نایجنایم  دـسیون : یم  - 155:2 هدرک - وگزاب  اـج  ناـمه  زا  ار  شرازگ 

تسا . تسرد  ياه  هتشاگن 
ود دوخ  نهیم  رد  ار  زامن  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـناوخب  تعکر  راهچ  رفـس  رد  ار  زامن  هک  ره  تفگ : ساـبع  رـسپ  هک  دـنا  هدروآ  - 9

دناوخب ، یتعکر 
یلحملا 270:4  دمحا 349:1 ، دنسم 

ات دـناوخ  یم  یتعکر  ود  نانچمه  ار  دوخ  زامن  تفر  یم  يرفـس  هب  نوچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : ساـبع  رـسپ  هک  دـنا  هدروآ  - 10
تشگ  یمزابات  دناوخ  یمن  تعکر  ود  زا  شیب  ار  زامن  دش  یم  نوریب  رهش  زا  نوچ  ص )  ) ربمایپ شرازگ : کی  هب  تشگ و  یمزاب 

صاصج 309:2  زا  نآرقلا  ماکحا  دمحا 285:1 و 356 ، دنسم 
ات دـناوخ  یتعکر  ود  ار  زامن  رگم  متفرن  يرفـس  چـیه  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  زگره  تفگ : نیـصح  رـسپ  نارمع  هک  دـنا  هدروآ  - 11

رادیدهب ص )  ) ربمایپ اب  تشگرب و 
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هحفص 185 ] ] 

ود زج  ار  زاـمن  درک و  گـنرد  هکم  رد  زور  هدزاود  تشگزاـب و  هنیدـم  هب  اـت  دـناوخ  یتعکر  ود  ار  زاـمن  وا  هک  مدـیدو  متفر  ادـخ  هناـخ 
میرفاسم . یهورگ  ام  اریز  دیناوخب  زامن  تعکر  راهچ  امش  تفگ : یم  هکم  مدرم  هب  دناوخن و  یتعکر 

صاصج 310:2  زا  نآرقلا  ماکحا  یقهیب 135:3 ، ننس  هب  دیدرگرب 
ود ار  ماش - زاـمن  زج  اـهزامن - همه  هک  تفرن  يرفـس  چـیه  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : نارمع  هک  دـنا  هدروآ  رگید  یـشرازگ  رد  و 

دنا ). هدروآ  دمحا  دواد و  وبا  میناوخ - یم  دئاوزلا 155:2  عمجم  رد  هچنانچ  ار - شرازگ  نیا  دناوخن ). یتعکر 
دریمب ای  ددرگرب  شا  هداوناخ  دزن  هبهک  هاگ  نآ  ات  تسا  یتعکر  ود  رفاسم  زامن  تفگ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  باطخ  رسپ  رمع  - 12

صاصج 310:2  زا  نآرقلا  ماکحا  0
يور نوـچ  دـناوخ و  یتـعکر  ود  هکم  رد  ار  زورمین  زاـمن  ض )  ) باـطخ رـسپ  رمع  هک  نیا  یتـسار  تـفگ  مـیهاربا  هـک  دـنا  هدروآ  - 13

نآ مدرمسپ  دناوخن  هتسکش  ار  زامن  تسا  رهـش  نیا  رد  شنهیم  هک  امـش  زا  مادک  ره  میرفاسمیهورگ  ام  هکم ! مدرم  يا  تفگ  دینادرگب 
دندناوخن . هتسکش  ار  دوخ  زامن  رهش 

تشذگ  رد ص174  هچ  نامه  هب  دیدرگرب  فسوی ص 30 و 75 و  وبا  یضاق  زا  راثالا 
ود یتعکر  ود  ار  اهزامنوا  میدش و  نوریب  هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  ام  تفگ  کلام  رـسپ  سنا  هک  دـنا  هدروآ  - 14

میتشگزاب . هنیدم  هب  ات  دناوخ  یم  یتعکر 
یقهیب 136:3 و145  ننس  دمحا 190:3 ، دنسم  ملسم 260:1 ، حیحص  يراخب 153:2 ، حیحص 

شزومآ ار  ام  میدوب و  یهارمگ  رد  ام  دـمآ و  ام  يوس  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  یتسار  هب  تفگ : رمع  رـسپ  هللا  دـبع  هک  دـنا  هدروآ  - 15
میناوخب . یتعکر  ود  رفس  رد  ار  زامن  هداد  روتسد  ام  هب  یمارگ  گرزبيادخ و  هک : دوب  نیا  داد  ام  هب  هک  یئاه  شزومآ  زا  داد و 

راطوالا 250:3 لین  نزاخ 412:1 و  ریسفت  رد  هچ  نانچ  ار - الاب  شرازگ 

هحفص 186 ] ] 

تسا . هدروآ  یئاسن  هدمآ -
ود نامـسآ  زا  تفگ : دـناوخ ؟ دـیاب  هنوگچ  رفـس  رد  ار  زامن  مدیـسرپ  رمع  رـسپ  زا  تفگ : يدزا  هللا  دـبع  دونکلا  وبا  هک  دـنا  هدروآ  - 16

دیریذپن ) ای  . ) دینادرگرب اج  نامه  هب  ار  نآ  دیهاوخ  یم  رگا  هدمآ  دورف  تعکر 
یم هدروآ و  اج  ناـمه  زا  ار  نآ  دـئاوزلا 145:2  عمجم  رد  زین  یمثیه  ظفاح  هدرک و  شرازگ  ریغـصلا  مجعملا  ردیناربط  ار  ـالاب  شرازگ 

تسا . یمرگتشپ  هتسیاش  ناشنخس  نآ ، شرازگ  نایجنایم  دسیون :
هدوزفا زامن  دشاب  دوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  يارب  سپـس  دوب  تعکر  ود  تعکر  ود  زاغآ  رد  اهزامن  تفگ : يدنک  دـیزی  رـسپ  بئاس  - 17

دنام . هنوگ  نامه  هب  نارگید  يارب  دش و 
هک دـنا  یناسک  زا  نآ  هریجنز  ناـیجنایم  هدروآ و  ریبکلا  مجعملا  رد  یناربط  ار  ـالاب  شرازگ  دـسیون : یم  دئاوزلا 155:2  عمجمرد  یمثیه 

تسا . تسرد  ياه  هتشاگن  اه و  شرازگ  هناوتشپ  ناشنخس 
دناوخب . هرابود  ار  نآ  دیاب  دناوخب  یتعکر  راهچ  ار  زامن  دوخ  نهیم  رد  زج  هک  ره  تفگ : دوعسم  رسپ  هک  دنا  هدروآ  - 18

تسا . هدروآ  یناربط  ار  الاب  شرازگ  هدمآ  دئاوزلا 155:2  عمجم  رد  هچ  نانچ 
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هب کلملا  دبع  رادید  هب  ماش  يوس  هب  میدوب - راصنا  زا  درم  لهچ  هک  ار - ام  کلام  رسپ  سنا  تفگ : رمع  رسپ  صفح  هک  دنا  هدروآ  - 19
زامن میدوب  تسا  نارتش  نتـشذگ  يارب  هک  يا  هداشگ  هار  رد  ام  تشگزاب و  نوچ  دـنک و  اپ  تسد و  اـم  يارب  يدـمآرد  اـت  تخادـنا  هار 

وا دندوزفا و  تعکر  ود  نآ  هب  زین  رگید  تعکر  ود  هتساخربمدرم  تفر و  دوخ  هدرپ  ارس  نورد  هب  سپسدناوخ  یتعکر  ود  ام  اب  ار  زورمین 
یم هدش  هداد  هک  يروتـسد  هن  دننک و  یم  راک  ربمایپ  همانرب  زرم  رد  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  ار ! اه  هرهچ  نیا  دـنادرگ  تشز  ادـخ  تفگ :

يرگن فرژو  یـشیدنا  رود  دوخ  شیک  رد  یهورگ  یتسار  هب  تفگ : یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مدینـش  هتبلا  هک  مهد  یم  یهاوگ  دنریذپ 
دننک یم 
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نامک . هلچزا  ریت  هک  دنور  یم  رد  هب  شیک  زا  نانچ  و 
تسا . هدرک  دای  ار  نآ  عمجم 155:2  رد  زین  یمثیه  هدروآ و  دنسم 159:3  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 

زامن هنوگ  نامه  هب  هکم  رد  زین  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دوب و  هدـش  هتـسیاب  تعکر  ود  تعکر  ود  زامن  تفگ : ناملـس  هک  دـنا  هدروآ  - 20
دـش هدوزفا  زامن  دشاب  دوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  يارب  هدرازگ و  زامن  تساوخ  ادخ  هک  هنوگ  نامه  هب  هنیدم  رد  دمآ و  هنیدم  هب  ات  درازگ 

تسا . هدروآ  طسوالا  رد  یناربط  ار  الاب  شرازگ  میناوخ  یم  دئاوزلا 156:2  عمجم  رد  هک  نانچ  دنام . هنوگ  نامه  هب  نارگید  يارب  و 
هـس هک  ماش  زامن  زج  هب  تفگ : دناوخب ؟ زامن  هنوگچ  رفاسم  مدیـسرپ  مدـش و  نوریب  رمع  رـسپ  يوس  هب  تفگ : لیحارـش  رـسپ  همامث  - 21

رد هک  تسا  یئاج  تفگ  تسیچ ؟ زاـجملا  وذ  تفگ  میـشاب ؟ زاـجملا  وذ  رد  هچ  رگا  : متفگ تعکر . ود  تعکر  ود  اـج  همه  تسا  یتعکر 
تفگ مناد  یمن   ) نم درم ! يا  داد "  خـساپ  مینام  یم  اجنآ  رد  بش  هدزناپ  اـی  بش  تسیب  ومینک  یم  شورف  دـیرخ و  میئآ و  یم  درگ  نآ 
ربمایپ ممـشچ  ود  نیمه  اب  دـندناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  تعکر  ود  ربمایپ  نارای  هک  مدـید  مدوب و  ناجیابرذآ  رد  هام ) ود  ای  هام  راـهچ 

هک ار  یتـسار  دـمآ : نم  يوـس  هب  ادـخ  هماـن  زا  زارف  نیا  ندـناوخ  اـب  سپـس  دـناوخ " . یم  یتـعکر  ود  ار  زاـمن  هک  مدـید  ار  ص )  ) ادـخ
تسا  وکین  یئاوشیپ  امش  يارب  ادخ  هتخیگنارب 

تسا . هدروآ  دنسم 154:2  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 
(ص) امـش ربماـیپ  ناـبز  رب  یمارگ  گرزب و  يادـخهک  یتـسار  هب  مدرم ! يا  تفگ : هریرهوب  هک  تسا  هدروآ  دنـسم 400:2  رد  دمحا  -22

یتعکر . راهچ  نارگید  ياربو  دینادرگ  هتسیاب  یتعکر  ود  تسین  شیوخ  نهیم  رد  هک  یسک  رب  ار  زامن 
نیا زج  تسا و  تعکر  ود  تسین  شیوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  يارب  زامن  ارچ  نوچ و  یب  تفگ : زیزعلا  دبع  رـسپ  رمع  هک  دـناهدروآ  - 23

-271:4 تسا - هدرک  دای  یلحملارد  مزح  نبا  زین  ار  الاب  شرازگ  تسینتسرد .
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نسح و معطم و  رسپ  ریبج  رباج و  سابع و  رسپ  شرسپ و  رمع و  میناوخ . یم  نزاخ 413:1  ریسفت  و  یبطرق 351:5 ، ریسفت  رد  هچ  نانچ  و 
رهشرد سک  ره  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  یگمه  هفوک  ناسانش  نیئآ  هداتق و  زیزعلا و  دبع  رسپرمع  نامیلس و  وبا  رسپ  دامح  لیعامـسا و  یـضاق 

دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسین  شیوخ 
زا هک  یـسک  رب  زامن  ندناوخهتـسکش  دیوگب  یـسک  هک  دـنام  یم  نیا  يارب  یئاج  چـیه  ایآ  میدروآ  هک  یئاه  شرازگ  همه  نیا  اب  نونکا 

تـسد و  دوخ - راتفر  اب  ای  تخاس  یم  راکـشآ  ار  نآ  ندوب  اور  دوخ  نخـس  اب  ای  (ص ) ادخ هتخیگنارب  هتبلا  دوب  اور  تسا  رود  دوخ  نهیم 
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دوخ حیحـص  رد  ملـسم  درک : یم  راک  هنوگ  نیمه  هب  زیناهاج  رگید  رد  هچ  نانچ  شا - یگدنز  همه  رد  نآ  ندروآ  اج  هب  راب  کی  اب  مک 
تفرگ هنادـنمزوریپ  ار  هکم  هک  يزور  تفرگ و  یم  زاـمن  تسد  يزاـمن  ره  يارب  ص )  ) ربماـیپ تفگ  هک  تسا  هدروآ  هدـیرب  شرازگ  زا 

. مدرک ار  راک  نیا  هناهاگآ  رمع ! تفگ  يدرک ؟ یمن  رت  شیپ  هک  يدرک  يراک  تفگ : رمع  سپ  درازگب  زامن  تسد  کی  ابار  زاـمن  دـنچ 
ار نآ  ندوب  اور  ات  مدرک  ار  راک  نیا  هک  دـناسرب  دـهاوخ  یم  دـسیون : یم  الاب  شرازگ  زا  يداـی  زا  سپ  راطوالا 258:1  لین  رد  یناـکوش 

دنبایرد .
وا تساخرب  وا  یپ  رد  يا  هباتفآ  اب  رمع  سپ  تفر  زیربآ  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  رابکی  تفگ : هشیاع  هک  دنا  هدروآ  یلعیوبا  دـمحا و  و 

زیربآ هب  هاـگ  ره  هک  مرادـن  روتـسد  نم  تفگ : يریگب  وضو  نآ  اـب  هک  تسا  یبآ  ادـخ ! هتخیگنارب  يا  تفگ  تسیچ ؟ نیا  رمع ! دیـسرپ :
يرایسب ياه  هدننام  الاب  شرازگ  ود  هک  دـئاوزلا 241:1 "  عمجم  دوش "  یم  نارگید  يارب  يا  همانرب  منک  نینچ  رگا  مریگب و  وضو  متفر 

دراد . یسانش  نیئآ  ياه  شخب  رد 
نامثع رب  یخلت  نآ  هب  ات  دنام  یمن  هدیـشوپ  ربمایپ  نارای  نیرت  گرزب  مشچ  زا  نآ  روتـسد  دوب  اور  مه  زامن  ندناوخن  هتـسکش  رگا  هزات  و 

هبنپ  دنریگب و  هدرخ 
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دوب و رد  ار  ربمایپ  شناد  رهش  هک  مینیب  یم  ناشیا  نایم  ار  ع )  ) ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورـس  هک  یئاج  رد  مه  نآ  دننزب  ار  شیاه  هناهب 
ياهراک زا  ار  هتسیاب  ياهراک  ربمایپ  نارای  همه  زا  شیپ  و  يو ، شیک  ياهروتسد  شزومآ  ياربدمآ  یم  رامش  هب  يا  همشچرس  وا  زا  سپ 

هتـسناد یمن  ار  زامن  روتـسد  هدوب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هارمه  هب  رازگزامن  نیتسخن  هک  وا  تفگ  ناوت  یم  ایآسپ  تخانـش ، یم  زاب  حابم 
تسا ؟

یم تسرد  دـنرآیم  وا  یگدـنیامن  هب  نانیا  هک  ار  يزیوآ  تسد  رگا  تخیواین و  چوپ  هناهب  نیا  نماد  هب  مه  ناـمثع  دوخ  هک  میرذـگب  و 
نآ شنخـس  نیرت  هدنرب  خساپ و  نیـسپزاب  دـنام  یمرد  هک  نآ  زا  سپهن  درک و  یم  اهر  شنانابیتشپ  نیا  يارب  ار  نآ  يرگنـشور  هن  درمش 
زا يوریپ  رد  ار  دوخ  راک  هناوتـشپ  اهنت  دـندومن  يوریپ  يو  زا  هک  یناسک  هن  و  هدیـسر ! نم  زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  نیا  : دـیوگب هک  دوب 

دندومن . یم  زاب  یهاتوک  هب  دنچ  ره  ار  يو  راک  ندوب  اور  دندرمش و  یم  يراگزاسان  يدب  زا  زیهرپ  وا ،
يا هنیمز  نیا  تفایرد 151:2: هتـشون  هرـضنلا  ضاـیر  رد  يربط  بحم  ار  هچ  نآ  شزرا  ناوت  یم  هدـشدای  ياـه  شرازگ  زا  سپ  نونکا  و 

رد ناروشناد  هک  تسا  يور  نیمه  زا  دسر و  یتشادرب  هچ  هب  ات  تشاد  او  ششوک  هب  ار  هشیدنا  یتسیاب  نآ  روتسد  نتسناد  يارب  هک  تسا 
شیک زا  وا  میئوگب  هک  دوش  یمن  نآ  هزیگناهراب  نیا  رد  دـیوگ - یم  ار  ناـمثع  واشور - دـنراد و  نوگاـنوگ  ياـه  تشادرب  نآنوماریپ ،

نایاپ  تسا . هدومن  يراکهبت  ای  هدش  رود  هب  نیتسار 
يارب یـسک  هک  تسین  نآ  يارب  یئاج  چـیه  ریذـپان ، ارچ  نوچ و  راکـشآ و  ياهروتـسد  ربارب  رد  هک  هتفاینرد  هزادـنا  نیاهب  نادان  كدرم 

نیا هراـبرد  دومن  ار  اوراـن  يروآون  نآ  ناـمثع  هک  يزور  اـت  اریز  دراد ، او  ندز  اـپ  تسد و  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  هژیو  تشادرب  هب  ندیـسر 
هک یسک  نشور - ياه  همان  نیئآ  داینب  رب  هک - دندوب  ناتسادمه  ربمایپ ، نارای  همه  دوبن و  ینوگانوگ  ياه  تشادرب  يور  چیه  هب  روتـسد 

رد
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یچیپرس رد  هک - یتشادرب  شدوخ - هتفگهب  رگم - تشادن  يا  هناوتـشپ  چیه  هفیلخ  راک  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  تسین  دوخ  نهیم 
تـشذگرس رد  دـمحا  هک  تسا  یتسرد  شرازگ  دراد  یمرب  راد  ریگ و  زا  هدرپ  هچ  نآ  و  دوب . هدیـسر  يو  زغم  هب  ص -)  ) ربمایپ نامرف  زا 

يوس هب  نامثع - رـسپ  ورمع - وناورم  سپ  دناوخ  هتـسکش  ار  زورمین  زامن  دـمآ  هکم  هب  هیواعم  نوچ  میناوخ : یم  نآ  رد  هدروآ و  ناورم 
یمن رگم  دـنتفگ  هنوگچ ؟ تفگ : تفرگن  هدرخوا  رب  سک  چـیه  یتـفرگ  هدرخ  تا  هداز  ومع  رب  وت  هک  هنوـگ  نآ  دـنتفگ : هتـساخرب و  وا 

اب نم  مدرک ، نم  هک  دوـب  نآ  زج  هب  تسرد  راـک  رگم  داـب ! نت  ود  امـش  رب  ياو  تفگ : دـناوخ  یمنهتـسکش  ار  زاـمن  هکم  رد  وا  هک  یناد 
هویش زا  وت  یچیپرس  دناوخن و  هتسکش  ار  نآ  تا  هداز  ومع  دنتفگ : مدناوخ  هنوگ  نیمه  هب  ار  نآ  رکبوب  رمع و  اب  و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 

اب مه  ناسانـش  نیئآ  یگتـسد  دنچ   " دـناوخ . تعکر  راهچ  ار  نآ  دـش  نوریب  هک  نیـسپ  زامن  هب  هیواعم  سپ  تسا . يو  رب  يریگ  هدرخوا 
درم نآ  نماد  هک  هدمآ  دیدپ  نآ  يارب  اهنت  اریز  دز  راوید  هب  ار  نآ  دیابو  درادن  یشزرا  چیه  هدوب  نآ  رب  ربمایپ  هک  يا  هویـش  ندوب  نشور 

هتـسکش رگا  دـیوگ " : یم  بحم  هک  مه  نیا  دـیالآیم . ار  یهانگ  یب  ره  نماد  راک ، نیا  هک  نآ  اب  دـیامنب  كاپ  شیاوران  يروآون  زاار 
ای میناباوخب  رد  هب  ادـخ  شیک  زا  ار  وا  هک  دوش  یمن  نآ  هزیگنا  هدرمـشن ، هتـسیاب  تسین  دوخ  رهـش  رد  هک  یـسک  يارب  ار  زاـمن  ندـناوخ 
ار نآ  ومیدرک  دای  رد ص 184  هک  تفایرد  یشرازگ  نیمتشه  زا  دیاب  ار  راک  نیا  ندشن  ای  ندش  هزیگنا  هک  نیا  یتسار  مینادب " . راکهزب 

دناوخب یتعکر  ود  ار  اهزامن  دیاب  تسین  دوخ  رهشرد  هک  یسک  نآ ، داینب  رب  دنرامش و  یم  تسرد  هدروآ و  رمع  رسپ  هللا  دبع  نابز  زا  زین 
تسا  هدش  رد  هب  وا  شیک  زا  دیامن  يراگزاسان  ربمایپ  همان  نیئآ  اب  هکره  و 
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تسا هدوب  زور  تسایس  نامه  ناگتشذگ  نیا  شیک 

میراد تسد  رد  ربماـیپ  ناراـی  زايرایـسب  راـتفر  زا  هک  ناوارف  ياـه  هنوـمن  اـب  هارمه  هدیـسر ، هفیلخ  زاـمن  هراـب  رد  هک  یئاـه  شرازگ  نیا 
ناشیاو دزاس  نادرگور  هتـسیاب  ياـه  شزومآ  اـب  يراـگزاسان  زا  ار  ناـشیا  هتـسناوت  یمن  نیتسار ، نیئآ  هک  دـنک  یم  هاـگآ  ار  اماراکـشآ 

راک نیا  دنتسناد  یم  هک  نآ  اب  دنناوخب  تعکر  راهچ  ار  زامن  دیاب  ارچ  سپ  هن  رگو  دنا  هتسناد  یم  رتراوازس  ار  زور  تسایـس  اب  یگنهامه 
نآ و  تسارتدب . هفیلخ  نامرف  زا  یچیپرـس  هک : نیازج  دنتـشادن  دوخ  راک  يارب  مه  يزیواتـسد  چـیه  تسا و  زاسان  نانآ  شیک  روتـسد  اب 

يراک ماجنا  هیقت =(  دنرامـش  یمراکوکین  رگداد و  ارچ  نوچ و  یب  ار  ناشیگمه  دننک و  یم  ینابیتشپ  ناشیا  زا  هک  یناسک  ای  نانیا  هاگ 
هفیلخ ياوراـن  يروآوـن  زا  هک  تسا  رمع  رـسپ  هللا  دـبع  نیا  کـنیا  دـنراد . یمن  اور  ار  دـنزگ ) زا  زیهرپ  يارب  تسین  اور  مـیناد  یمهـک  ار 

یم تعکر  ود  ار  نآ  درازگ  یم  زامن  یئاهنت  هب  نوچ  دناوخ و  یمن  هتسکش  ار  نآ  دتـسیا  یم  زامن  هب  زامنـشیپ  اب  نوچ  دنک و  یم  يوریپ 
ربمایپ همان  نیئآ  زا  هک  ره  دناوخب و  یتعکر  ود  ار  شزامن  دیاب  تسین  دوخ  نهیم  رد  هک  یـسک  : دـیوگ یم  دوخ  نابز  هب  هک  نآ  اب  دـناوخ 

ات دریذپن  ار  سک  چیه  راک  دنوادخ ، یتسار  هب  هک : تسه  يو  شوگ  رد  مه  ص )  ) ربمایپ نخـس  نیا  هدـش و  رد  هب  وا  شیک  زا  دـچیپرس 
ياه يروآون  یئامندوخ و  زا  نآ  ندرک  كاپ  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  نآ  نداد  ماجنا  يراوتسا  هب  دندیسرپ : دهد . ماجنا  يراوتسا  هب  ار  نآ 

تسین  هتفریذپ  دشابن  نآ  رب  ام  نامرف  ناشن  هک  دهد  ماجنا  يراک  سک  ره  ص :)  ) يو نخس  نیا  زین  اوران و 
رد هک  یسک  يارب  ربمایپ  همانرب  دناد  یم  هک  تسا  دوعسم  رسپ  هللا  دبع  نیاو 

هحفص 192 ] ] 
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زامن ندـناوخ  هتـسکش  زا  زیوآ  تسد  نیا  اب  هاگنآ  تسا و  همانرب  نیا  رگ  شرازگ  زین  دوخ  تسا و  زاـمن  تعکر  ود  تسین  شیوخ  نهیم 
تشذگ . رد ص 161  هک  تسا - رتدب  ینامرفان  اریز  مچیپنرس  وا  نامرف  زا  نم  تسا و  اوشیپ  نامثع  هک : دنز  یم  زاب  رس 

هناهب خساپ  رد  درامـش و  یمن  تسرد  هفیلخ  رب  يور  چیه  هب  رفـس  رد  ار  زامن  ندناوخن  هتـسکش  هک  تسا  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  نیا  و 
تـسا یتشادرب  نیا  ار  یتسار  هک : دونـش  یم  وا  زا  زین  دوخ  دیامن و  یمن  تسرد  ار  وت  شوراه  نیا  زا  مادک  چـیه  دـیوگ : یم  زین  وا  ياه 

يراگزاسان هک  دونش  یمدوعـسم  رـسپ  زا  نوچ  مه  شدوخ  اه  نیا  همهاب  هدیـسر . نم  زغم  هب  ربمایپ - راکـشآ  هویـش  زا  یچیپرـس  رد  هک -
ربمایپ هتسیاب  ياه  نیئآ  اب  ناشیا  وا و  دوخ  يراگزاسان  دشاب و  رتدب  نامثع  ابيراگزاسان  ارچ  دناوخ  یم  تعکر  راهچ  ار  زامن  تسا  رتدب 

سرپ . ربمایپ  نارای  نیتسخن  نآ  زا  راذگب و  ارم  دشابن ؟ رتدب 
نانچ ات - دنیآ  وا  دزن  هب  نوچ  دهن و  یم  ناربمایپ  نیرت  گرزب  ياپ  ياج  رد  اپ  هک  تسا  یـسک  اهنت  ناگدـنورگ و  ياورنامرف  یلع  نیا  و 

ود هدینادرگ - هتسیاب  امش  رب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  ار  يزامن  دیهاوخ  رگا  دیوگ : دنک  يزامنشیپ  ناشیا  رب  تشذگ - رد ص 162  هک 
وا سپ  میهد  یمن  يدونشخ  تعکر - راهچ  ددنسپب - نامثع  ناگدنورگ  ياورنامرف  هک  يزامنهب  زج  ام  هن  دنیوگ  یم  مناوخ  یم  تعکر -

دننک . یمن  اورپ  زین  ناشیا  دریذپ و  یمن 
ياهروتسد ناشیا ، ناوریپ  مشچرد  مه  دنداد و  ياج  ادخ  شیک  رد  ار  ناش  هدیجنسن  ياه  هشیدنا  هک  یئاه  هفیلخ  نآ  مشچ  رد  مه  يرآ 

هشیدنا زین  نآ  ندش  نوگرگد  اب  دیخرچ و  یم  نامه  هیاپ  رب  مدرم  نتشاد  زاب  نتشاداو و  تشادن و  زور  تسایـس  زج  يا  هناوتـشپ  یئادخ 
هتفرگرب ناتربمایپ  همانرب  اب  ارم  رگا  دیوگ : یم  همه  مشچ  شیپ  هک  ینیب  یم  ار  ناشیا  زا  سک  نیتسخن  تفای ، یم  ینوگرگد  مد  هب  مد  اه 

مدوخ هشیدنا  داینب  رب  نم  دـیوگ  یم  زاب  و  دروآ - ناسآ  هداس و  سب  يا  همانرب  ناربمایپ  گرزب  هک  نآ  اب  مرادـن - ار  نآ  ناوت  باتدـیا و 
تسردان  رگا  تسا و  ادخ  زا  دشاب  تسرد  رگا  میوگ  یم  نخس 

هحفص 193 ] ] 

ریدغ ج 13 ص 220 و 221 و 244 و 247  یسراپ  نادرگرب  هب  دیدرگرب  نمیرها  نم و  زا  دشاب 
ممیت روتسد  ناربمایپ  نیرت  گرزب  هدمآ - ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  رد  هچ  نآزا  هتـشذگ  هک - نآ  اب  دیآ  یم  وا  زا  سپ  هک  مه  یـسک 

نادرگرب هب  دیدرگرب  دناوخب . زامن  دیابن  تشادـن  بآ  هب  یـسرتسد  بنج  رگا  هک  دـهد  یم  روتـسد  هناکاب  یب  وا  مه  زاب  هتخومآ  وا  هب  ار 
ریدغ ج 11  یسراپ 

مه یهاگ  دـناوخیم و  رابود  ار  نآ  مود  تعکر  رد  دـناوخ و  یمن  ار  دـمح  هروس  دوخ  زامن  زا  تسخنتعکر  رد  هک  تسا  درم  نیمه  و 
، نداهن نیمز  رب  یناشیپ  ندرک و  مخ  تشپ  ماگنه  هک  درک  یم  هدنـسبنیمه  هب  دناوخ و  یمن  ار  نآ  شزامن  ياه  تعکر  زا  کی  چیه  رد 
هب دـیدرگرب  تفرگ . یم  رـس  زا  ار  راک  سپـس  دـناوخ و  یمن  چـیه  دروآ و  یمن  اـج  هب  زین  ار  نآ  یهاـگ  هدرک و  شتـسرپ  وکین  ار  ادـخ 

ریدغ ج 11  یسراپ  نادرگرب 
زاـب نیـسپ  زاـمن  زا  سپ  وکین  ياـهزامن  ندـناوخ  زا  ار  مدرم  تشذـگ - ریدـغ ج 11  یـسراپ  نادرگرب  رد  هچ  ناـنچ  هک - تـسا  وـمه  و 

ص)  ) يدمحم همانرب  راک  نیا  هک  دندرک  شهاگآ  مدرم  هک  نآ  اب  دز و  یم  هنایزات  دـنتخادرپ  یم  راک  نیا  هب  هک  ار  یناسک  تشادیم و 
داد . یمن  شوگ  تسا ،

هک دومن  يرواد  اج  دـص  گرزب  ردـپ  گیر  هدرم  هرابرد  تشذـگ - ریدـغ ج 11 ص  یـسراپ  نادرگرب  رد  هچ  ناـنچ  هک - تسا  ومه  و 
تشادن . یشزاس  هنوگ  چیه  رگید  یخرب  اب  اه  نآ  زا  یخرب 

راگزور رد  هک : تسا  راکـشآ  يو  ناهد  زا  نخـس  نیا  ندمآرد  هدـش  هتفگ  یگدرتسگ  هب  ریدغ ج 12  یـسراپ  نادرگرب  رد  هچ  نانچ  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3006 

http://www.ghaemiyeh.com


مهد . یم  رفیک  دریذپن  هک  ره  مراد و  یم  زاب  نآ  زا  ار  مدرم  نم  هک  دوب  هعتم  ود  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
ار اهنآ  مراد و  یم  زاب  نآ  زا  ار  امـش  نم  هک  دوب  ادـخ  هتخیگنارب  راـگزور  رد  راـک  هس  مدرم  يا  دـنا : هدروآ  هک  تسا  وا  ناـبز  زا  مه  و 

ماجنا  هب  دیباتشب   )= لمعلا ریخ  یلع  یح  نتفگ  جح و  هعتم  نانز ، هعتم  مهد : یم  رفیک  ار  وادریذپن  هک  ره  مرامش و  یم  اوران 

هحفص 194 ] ] 

ریدغ ج 12  یسراپ  نادرگرب  هب  دیدرگرب  اهراک ) نیرتوکین 
دای یناشن "  ریز  ریدـغ  یـسراپ  نادرگرب  زا  مهدزاود  مهدزای و  دـلج  رد  هتـشاد و  هنوگ  نیا  زا  هک  یئاـه  يرواد  اـه و  شیاـمرف  رگید  و 

میدروآ . رمع "  شناد  رد  زیگنا  تفگش  ياهدوب 
دـنک و یم  لامیاپ  تسا  وا  شیک  نوتـس  هک  زامن  نوچمه  يراک  هرابرد  ار  ربمایپ  ياـجرب  اـپو  نشور  هماـن  نیئآ  هک  ناـمثع  زا  مه  نیا  و 

هدیسر ! نم  زغم  هب  هک  تسا  یتشادرب  نیا  تسا : نیا  مه  شا  هناهب 
یم ناناملـسم  ياهرهـش  همه  يارب  يا  همانرب  ار  نآ  زین  ناملـسم  هدوت  هک  دـهد  یم  رگید  یناذا  نتفگ  هب  روتـسد  هماـقا ، ناذا و  زا  سپ  و 

دننادرگ .
هویـش مدرم ، زا  سک  چـیه  نخـس  يارب  نم  دونـش : یم  يو  نابز  زا  هک  نآ  اب  دراد  یم  زاب  جـح  هعتم  زا  ار  یلع  ناگدـنورگ  ياورنامرف  و 

درک  مهاوخن  اهر  ار  ادخ  هتخیگنارب 
تسا . هتشذگ  راک  نیا  رس  زا  شکاپ  ربمایپ  یهاوگ  اب  دنوادخ  هک  نآ  اب  ددنب  یم  تایلام  مه  بسا  رب  و 

زامن زا  شیپ  ار  نابرق  نشج  رطف و  نشج  زامن  رد  ندرک  ینارنخس  همانرب  تسا  ربمایپ  زا  ارچ  نوچیب و  هک  يا  همان  نیئآ  زا  یچیپرس  اب  و 
دهد  یم  ماجنا 

دنراذگ . یم  زاب  نآ  زا  سپ  تعکر  ود  هب  ار  هتسیاب  راک  نیا  دنک و  یم  رازگرب  هروس  ودمح  ندناوخ  یب  ار  زامن  نیتسخن  تعکر  ود  و 
راگزاسان دـنا  هدروآ  دورف  رـس  نآربارب  رد  همه  هک  ربمایپ  همان  نیئآ  اب  هک  دراد  یتشادرب  هدـش  دازآ  علخ  قالطاب  هک  ینز  هدـع  هرابرد  و 

یمن يور  چیه  هب  هدش  هداد  روتسد  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  رد  هچ  نآ  اب  هک  دنیزگیمرب  یشور  تاقدص  اه و  یئاراد  هرابردو  تسا 
دناوخ .

یگدرتسگ اب  ار  اه  نآ  شرازگ  دیامن و  یم  لاماپ  ار  كاپ  مالسا  ياه  نیئآ  واه  نامرف  هک  وا  ياه  تشادرب  زا  يرایـسب  هنوگ  نیمه  هب  و 
. دناوخ یهاوخ 

هحفص 195 ] ] 

ناورم و سپدـناسر  یم  ماجنا  هب  ناربمایپ  نیرتگرزب  زا  يوریپ  اب  ار  شزورمین  زامن  تسیچ ؟ هیواعم  یناد  یم  هچ  و  هیواـعم ! زا  مه  نیا  و 
- شدوخ یهاوگ  هب  هک - يا  همانرب  زا  نیـسپ - زامن - رد  ات - دـنزاس  یم  شنادرگور  هویـش  نآ  زا  دـنیآ و  یم  يو  غارـس  هب  ناـمثع  رـسپ 

ربماـیپ نیئآ  دـنک و  هدـنز  ار  شا  هداز  وـمع  ياوراـن  يروآوـن  هدـیدرگ  زور  تسایـس  وریپ  دچیپبرـس و  تسا  نـشور  ربماـیپ  زا  نآ  ندوـب 
ددرگ . کیدزن  نامثع  رسپ  ای  ناورم  نوچمه  یناسک  هب  دنادرگ و  دوبان  ار  هدیزگرب 

یئاورپ دـننک  یمشاخرپ  يو  رب  مدرم  نوچ  تسین و  اوران  دنـشاب - هدرب  رگا  رگیدـکی - اب  رهاوخ  ود  نتفرگ  وا ، يرواد  هب  هک  ینیب  یم  و 
اور ار  شورف  دـیرخ و  دـنوادخ  تسا " : هدـمآ  یمارگ  يادـخ  هماـن  رد  هـک  نآ  اـب  درامـش  یم  اور  مـه  ار  ماو  هرهب  هکناـنچ  دـیامن  یمن 
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: دیوگ یم  هدرک  يریگولج  دتـس  داد و  هنوگ  نیا  زا  ص)  ) ربمایپ هک  دـیامن  یم  هاگآ  ار  وا  ادرد  وبا  نوچ  اوران "و  ار  ماو  هرهبو  دـینادرگ 
هتخیگنارب روتـسد  نم  درایب ؟ هیواعم  يارب  یـشزوپ  نم  يارب  دـناوت  هک  تسیک  دـیوگ : یم  ءادرد  وبا  منیب و  یمن  نآ  رد  ینخـس  ياج  نم 

زا سپ ، دنام ، مهاوخن  وت  رانک  رد  ینیمزرس  چیه  رد  نم  دهد ، یم  شرازگ  نم  هب  ارشدوخ  تشادرب  وا  مهد و  یم  شرازگ  وا  هب  ار  ادخ 
هدش 23:7 ) پاچ  مالا  شرگید  هتشاگنرانک  رد  هک  یعفاش  زا  ثیدحلا  فالتخا  ) دش نوریب  هیواعم  یئاورنامرف  زرم 

رگید مین  دهن و  یم  اه  یئاراد  هنیجنگ  رد  ار  نآ  رانید  دصناپ  هتخانش  رز  رانید  رازه  دنا  ناناملسم  هانپ  رد  هک  ار  یناناملـسمان  ياهبنوخ  و 
يدنوادخ همانرب  اب  ارچ  نوچ و  چیه  یب  اراکـشآ و  هک  تسا  ییروآون  راک  نیا  هک  نآ  اب  دهد  یم  هدـش  هتـشک  هک  یـسک  هداوناخ  هب  ار 

تسا  راگزاسان 
يروتـسد هک  نآ  اب  دنیوگب  ناذا  نابرق  نشج  رطف و  نشج  رد  هک  دهدیم  روتـسد  هدرک - دای  مالا 208:1  باتک  رد  یعفاش  هک  ناـنچ  و -

نیا  رد  نتفگ  ناذا  يارب 

هحفص 196 ] ] 

تسین  اور  تسا  هتسیاب  نآ  روتسد  هک  یئاهراک  رد  زج  زین  ناذا  هدیسرن و  زور  ود 
ار هویش  نیا  هک  دوش  یم  یسک  نیتسخن  میناوخ  یم  مالا 14:2  باتک  رد  هک  يا  هنوگ  هب  وهتفرگ  جاب  رگیدـکی  هب  مدرم  ياه  ناغمرا  زا  و 

تسا . هداهن 
رد يدرواـم  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک و  مک  ار  ریبـکت  کـی  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  وا  هدرک  شرازگ  هبیـش  یبا  نبا  هک  يا  هنوـگ  هب  مه  و 
هانگ درب و  یم  تسد  ار  یخرب  دـنرآ ، یم  وا  دزن  هب  ارینادزد  دـنا  هدروآ  دوخ 136:8  خیرات  رد  ریثک  نبا  هیناطلسلا ص 219 و  ماکحالا 

تسا  هدمآ  شوخ  ار  وا  هک  هدینش  ینخس  شردام  زا  يو و  زا  اریز  دریگ  یم  هدیدن  ار  ناش  یکی 
نیا دـهد و  یمماجنا  زامن  زا  شیپ  ار  ینارنخـس  هماـنرب  ناـبرق  رطف و  نشج  رد  داد  میهاوخ  شرازگ  یگدرتسگ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  زاـب  و 

درادن . یشزاس  چیه  ربمایپ  همان  نیئآ  اب  راک 
نازامنـشیپ نایاوشیپ و  نارونخـس و  هب  دـنادرگیم و  راک  همانرب  ار  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورنامرف  رب  نداتـسرف  نیرفن  هک  تسا  وا  زین  و 

دننک . هدایپ  ار  همانرب  نیا  ناناملسم  ياه  هد  اهرهش و  همه  رد  هک  دهد  یم  روتسد  هورگ 
یگدـنز و دـننادرگب ، هار  زا  ار  وت  هک  زیهرپب  و  نکم ، يوریپ  دـننادان  هک  یناسک  ياه  سوه  زا  شاب و  يا  یئانیب  رد  شیوخ  راک  زا  سپ ،

دننک . یم  يرواد  دب  تسا و  ناسکی  ناشیا  گرم 

دنک یم  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  هفیلخ 

تسم درک و  يراسگ  هداب  هبقع  رسپ  دیلو  هک  تسا  هدروآ  ینادمه  قاحسا  وبا  نابز  زا  دعس  رسپ  دمحم  هار  زا  باسنالا 33:5  رد  يرذالب 
مدرم  رب  نادادماب  سپ  دش 

هحفص 197 ] ] 

نامزامن ام  هک  یتسار  هب  هن ! دـنتفگ  مناوخب ؟ رتشیب  ناتیارب  تفگ : درک و  ناشیا  هب  يور  هاگ  نآ  درازگ  زامن  تعکر  ود  هدرک  يزامنـشیپ 
هب شتـسد  زا  ار  وا  يرتشگنا  سپ  تساتسم  دندید  دندمآرد و  يو  رب  يدزا  ریهزرـسپ  بدـنج  اب  بنیز  وبا  اه  نیا  زا  سپ  میدرازگب ، ار 
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تفاینرد ... ار  یگنوگچ  دوب  تسم  سب  زا  وا  دندرک و  رد 
سپ دروآ  الاب  دوب  هدیـشون  ار  هچ  نآ  ات  دـشن  رود  شیاج  زا  داتـسیا  زامن  هب  نوچ  وا  هک  داد  شرازگ  نم  هب  قورـسم  تفگ : قاحـسا  وبا 

ار نامثع  دندش و  نوریب  نامثع  اب  وا  هرابرد  وگتفگ  يارب  هماثج - رسپ  بعـص  يرافغ ، هبیبح  وبا  ریهز ، رـسپ  بدنج  بنیز ، وبا  نت - راهچ 
. هدرک تسم  هن ، دنتفگ  هدیدرگهناوید ؟ ایآ  هدش ؟ هچ  ار  وا  تفگ : فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  سپ  دـنتخاس  هاگآ  دوب  هدرک  يو  هچ  نآ  زا 

تفگ درک ؟ یم  يراسگ  هداب  مردارب  هک  يدید  وت  تفگ : بدنج  هب  دنکفا و  ساره  رد  دادمیب و  ار  ناشیا  نامثع  سپ  تفگ : رگـشرازگ 
زا ار  وا  يرتشگنا  نم  دنادرگ و  یمرب  نورد  زا  دوب  هدروخ  ار  هچ  نآ  دوب و  تسم  مدید  ار  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ادـخ - هب  هانپ  هن -

تفاینرد . ار  یگنوگچ  دوب  تسم  سب  زا  وا  متفرگرب و  شتسد 
هک نیا  زا  مه  و  دـندرک - هاگآ  دوب  هتـشذگ  نامثع  ناشیا و  نایم  هچ  نآ  زا  ار  وا  دـندش و  هشیاع  دزن  هب  ناهاوگ  سپ  تفگ : قاحـسا  وبا 

تسا . هداد  میب  ار  ناهاوگ  هدرک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  نامثع  هکیتسار  داد . رد  زاوآ  هشیاع  سپ  هدنار - ار  ناشیا  نامثع 
دز هنایزات  ار  ناهاوگ  زا  یناسکنامثع  هک  دنا  هتفگ  یخرب  دیوگ : يدقاو 
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لاـمیاپ ار  يرفیک  ياـه  نیئآ  تفگ : تفر و  ناـمثع  کـیدزن  هب  وا  سپ  دـندومن  يدـنم  هلگ  راـتفر  نیا  زا  هدـش  یلع  دزن  هـب  ناـشیا  سپ 
هب نایوما و  تفگ : رمع  هکنآ  اب  يدومن  ور  ریز و  ار  نامرف  يدز و  کـتک  دـنداد  یهاوگ  تردارب  ناـیز  هب  هکار  یهورگ  يدـینادرگ و 

رانکرب راـک  زا  ار  وا  دـیاب  منیب  یم  نم  هچ  ناـنچتفگ  منک  هچ  یئوگ  یم  دیـسرپ  نکم . راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  طـیعم  وبا  نادـناخ  هژیو 
ناشیا هب  دب  نامگ  هک  دنتسین  یناسک  رگا  ینک  یئوجزاب  ار  ناهاوگو  يراپسن  وا  هب  ار  ناناملسم  ياهراک  زا  کی  چیه  یتسرپرس  یئامن و 

یناسر  یم  تسا  هتسیاب  هک  يرفیک  هب  ار  تردارب  دنیوگب  غورد  يزوت  هنیک  رسزا  دور و 
هک يراد  روتـسد  وت  اهراک ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت  تفگ : داددنت و  یخـساپ  زین  وا  دومن و  یتشرد  نامثع  اب  هشیاع  دوش  یم  هتفگ  دیوگ : زین  و 
وا زا  رتراوازس  راک - نیا  يارب  هک - تسیک  دنتفگ : رگید  یهورگ  دنتفگهنوگ و  نیمه  هب  ینانخـس  زین  یهورگ  يریگب  مارآ  تا  هناخ  رد 

تفرگرد . ناناملسم  نایم  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  هکدوب  يدروخ  دز و  نیتسخن  نیا  دنداتفا و  مه  ناج  هب  اه  شفک  هگنل  اب  سپ  دشاب 
هب ناناملـسم  ياهراک  زا  يراک  ندرپس  زا  ار  وت  ام  دـنتفگ : وا  هب  دـندش و  ناـمثع  دزن  هب  ریبز  هحلط و  هکهدرک  شرازگ  هار  دـنچ  زا  مه  و 
وا هب  زین  یلع  نک . شرانکرب  هدومن  یتسمدـب  يراـسگ و  هداـب  وا  هک  هدـش  هداد  یهاوگ  کـنیا  یتفریذـپن و  وت  میدوب و  هداد  زیهرپ  دـیلو 

صاع رـسپ  دیعـس  نامثع ، سپ  ناسرب  رفیک  هب  ار  يو  دنداد  یهاوگ  شنایزهب  وا  يور  رد  ناهاوگ  رگا  نک و  رانکرب  راک  زا  ار  وا  تفگ :
ناـمتخاس ربـنم و  دـمآرد  هفوک  هب  دیعـس  نوچ  سپ  دراد  لیـسگ  يو  يوس  هبار  دـیلو  دادروتـسد  وا  هب  داتـسرف و  هفوک  يرادـنامرف  هب  ار 

رفیک هب  ار  وا  تساوخ  نامثع  دنداد و  یهاوگ  شنایز  هب  وا  يوررد  ور  هک  ناهاوگ  تشاد و  لیسگ  ار  دیلو  داد و  وشتـسش  ار  يرادنامرف 
یم يو  هب  دـیلو  داتـسرف  یم  وا  ندزيارب  هک  ار  شیرق  زا  سک  ره  داد و  شیاج  يا  هناـخ  رد  هدـناشوپ و  وا  رب  هتـسارآیشوپالاب  دـناسرب 

ياورنامرف  يربب و  نم  اب  ار  تا  شیوخ  دنویپ  ادابم  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  اروت  تفگ " :
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هک بلاطوبا  رـسپ  یلع  سپ  درک . یمن  دنلب  وا  رب  تسد  سک  چـیه  زین  نخـس  نیا  ندینـش  اب  یئامن " و  نیگمـشخ  دوخ  ربار  ناگدـنورگ 
ناجردـپ تفگ : يو  هب  زین  نسح  تفگ و  مه  يو  هب  ار  نخـس  نامه  دـیلو  دـمآرد  وارب  نسح  شرـسپ  اـب  تفرگرب و  هناـیزات  دـید  نینچ 
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وا هخاش  ود  يا  هنایزات  اب  سپ  مرادن . رواب  ار  ادخ  مشاب ) هتشاد  نانخس  نیا  ياورپ   ) نم هک )  ) ماگنه نآ  رد  تفگ  یلع  دیوگ . یم  تسار 
هک نانیا  زا  یخرب  تفگ : نامثع  سپ  نزب  هنایزات  ار  وا  زیخرب و  مکرـسپ  تفگنسح : شدـنزرف  هب  یلع  زین  شرازگ  کـی  داـینبرب  دز و  ار 

داینب رب  و  داد . یم  مانـشد  ار  يو  دیلو  درک و  وا  ندز  هب  زاغآ  تفر و  وا  غارـس  هب  تفرگرب و  هنایزات  یلع  سپ  دـنا  هدنـسب  ار  وت  ینیب  یم 
( دیلو هدیشوپرس  مان  ! ) بهو وبا  تفگ  يو  هب  یلع  دنگوس ! نام  يدنواشیوخ  دنویپ  هب  وادخ  هب  ار  وت  تفگ  يو  هب  دیلو  یناغالا  شرازگ 
: تفگ دز و  ار  وا  سپ  دـندرک  لامیاپار  يرفیک  ياه  نیئآ  هک  دـنداتفا  هاگترپ  هب  نیمه  يارب  اهنت  نایلیئارـسا  یتسار  هب  هک  شاب  شوماـخ 

دناوخ . دنهاوخ  شیوخ  نز  هنایزات  ارم  نایشرق ، نیا  زاسپ 
وا داد  یم  ندیـشارت  رـس  هبروتـسد  یئاهاج  نینچ  رد  رمع  هک  دنتفگ  دشارتب و  ار  وا  رـس  هک  دـش  هتـساوخ  نامثعزا  دـنتفگ : نارگـشرازگ 

درک . اهر  ارنآ  سپس  درک و  یم  راک  هویش  نیا  هب  زاغآ  رد  يرآ  تفگ :
درک مدرم  هب  يور  دناوخ  هک  تعکر  ود  سپ  دش  نوریب  دادماب  زامن  يارب  ناروخ  ولت  ولت  هبقع  رـسپ  دیلو  دـنا : هتفگنارگید  فنخم و  وبا 

رب دنوادخ  تفگ : دوب  دنمجرا  يدرم  هک  دعس  رـسپ  هفاوع  ناگداز  زا  یکی  قالع  رـسپ  باتع  سپ  مناوخب ؟ ناتیارب  نیا  زا  شیب  تفگ : و 
دندومن و ینارپ  نش  وا  يوس  هب  زین  مدرم  تفوک و  دـیلو  هرهچ  هب  تفرگرب و  هزیرگنـس  یتشم  ود  کی  سپـس  دـیازفاین  وت  رد  اه  یئوکین 

رـسپ رمع  هک  دوب  نامه  باتع  نیا  تشاد " و  دیابن  تفگـش  هدینادرگ  ام  رادنامرف  ار  وت  هک  یـسک  زا  زج  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ " 
زا ار  دوخ  ناوت  دیلو  هک  دنا  هدرک  دای  نینچ  یخرب  داهن و  دمآرد  هکس  دصناپ  رازه و  ود  ناگرزب  رگید  اب  وا  يارب  باطخ 
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نامثع هکار  یتسار  دـنتفگ : یحایر  سیق  رـسپ  لقعمو  یبحرا  سیق  رـسپ  دـیزی  دروآ و  الاب  اج  نامه  دوب  هدیـشون  ار  هچ  نآ  داد و  تسد 
سوا رـسپ  لورج  هیطح - هک  تسا  دیلو  هرابرد  درادب و  دنلب  یهاگیاپ  رد  ار  شردارب  ص )  ) دـمحم ناوریپ  ندرک  راوخ  اب  تسا  هتـساوخ 

دیوگ : یم  ار  اه  هدورس  نیا  یسبعکلام - رسپ 
دهد  یهاوگ  دیامن  رادید  ار  شراگدرورپ  هئیطح  هک  يزور 

تسا  نامثع ) زا   ) رت هتفریذپ  دیلو  شزوپ  یتسار  هب  هک 
دنادب  هک  نآ  یب  تفر  داب  رب  ناشیا  زامن  هک  یماگنه 

مناوخب ؟ ناتیارب  نیا  زا  شیب  ایآ  تفگ : یتسمرس  زا 
دیازفیب  ناشاه  یئوکین  رب  تساوخ ) یم   ) اریز

دناوخ . یم  ناشاربرتشیب  مه  تعکر  هد  زا  دنتفریذپ  یم  رگا  و 
دیلو ) هدیشوپرس  مان  ! ) بهو وبا  يا 

دنتفریذپ یم  ار  نآ  رگا  دنداهنن و  ندرگ  وت  داهنشیپ  هب  نانآ 
يدروآ  یم  دیدپ  یگنهامه  یتعکر  کت  زامن  اب  یتعکر  تفج  زامن  نایم  وت 

دنتفرگ  ار  تراسفا  یتخادرپ  تخات  هب  وت  هک  هاگ  نآ 
یتخات  یم  نانچمه  وت  دندرک  یم  اهر  ار  تراسفا  رگا  و 

رد هئیطح  زا  زین  ار  ریز  ياه  هدورـس  ـالاب ، ياـه  هدورـس  ندروآ  زا  سپ  باـعیتسالا  رد  رمع  وبا  یناغالا 178:4 و  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
دنا  هدروآ  هنیمز  نیمه 

دوزفایب  نآ  رب  اراکشآ  تفگ و  نخس  زامن  نایم  رد 
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تخاس  ادیوه  ار  شیوخ  یئور  ود  و 
تخیر  یم  شناهد  زا  هک  ییم  اب 

دولایب  ار  هاگشتسرپ  رانک  هشوگ و 
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داد : زاوآ  دنتشاد  ندش  هدنکارپ  گنهآ  همه  هک  هاگ  نآ  و 
دیئاتسب ؟. ارم  ات  مناوخب  ناتیارب  رتشیب  ایآ 

تسین . یئوکین  زا  يا  هرهب  ار  امش  هن  نم و  هن  سپ 
هدـناوخ تعکر  راهچ  ار  يدادـماب  زاـمن  هک  نآ  زا  سپ  هدرک و  يزامنـشیپ  ناـشیارب  تسم  تسم  وا  هک "  نیا  : دـیوگ یم  رمع  وبا  سپس 

نارگشرازگ و زا  هچ  تشاد - دیاب  یمرگتشپ  ناشیا  نخس  هب  هک  یناسک  تسا و  دز  نابز  نآ  شرازگ  مناوخب " ؟ ناتیارب  رتشیب  ایآ  هتفگ :
دنا . هدروآ  ارنآ  ناناد - تشذگرس  زا  هچ 

یم هک  یبوقعی 142:2  خیرات  رد  مه  میناوخ  یم  یقهیب 318:8  ننس  دمحا 144:1 و  دنـسمرد  مه  ار ، دادیور  شرازگ  ام  نانآ  نایم  زا  و 
راهچ زا  سپ  هک  نیا  دـسیون : یم  هک  ومهزا 91:5 و 92  هباغلا  دـسا  ریثا 42:3 و  نبا  لـماک  رد  مه  و  دروآ .  ـالاب  بارحم  رد  وا  دـسیون :

ناـشیا نخـس  هب  هک  یناـناد  تشذگرـس  ار  نآ  شرازگ  مناوـخب "  ناـتیارب  رتـشیب  اـیآ  هتفگ " : ناـشیا  هب  دادـماب  زاـمن  ندـناوخ  تـعکر 
دندومن یتخسرس  دیلو  اب  هورگ  نآ  دناسر  یم  هک  درآ  یم  ار  يربط  شرازگ  سپس  تسا  ناگمه  دزنابز  هدروآ و  تشاد  دیاب  یمرگتـشپ 

سپـس دوش " و  یم  راب  هورگ  نیا  ندرگ  رب  وت  هانگ  دهد و  یم  شاداپ  ار  وت  دـنوادخ  هک  نک  یئابیکـش  مردارب ! تفگ " : وا  هب  نامثع  و 
دروآ و الاب  ار  نآ  دیـشون و  هداب  وا  هک  دـناسر  یم  هدـش ، هدرمـش  تسرد  ناسانـش  تشذگرـس  دزن  هک  یـشرازگ  هتفگ : رمع  وبا  دـیوگ :

دناوخ . تعکر  راهچ  ار  حبصزامن 
نیا  رد  هک  هباصالا 638:3 - هب  ادفلاوبا 176:1 و  خیرات  هب  دیرگنب  زاب  و 
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ار نآ  تسا و  ناگمه  دز  نابز  دناوخ  تعکر  راهچ  ار  دادماب  زامن  درک و  يزامنشیپ  مدرم  رب  دوبتسم و  هک  وا  ناتـساد  دسیون  یم  یکی 
تعکر راهچ  درک و  يزامنشیپ  هفوک  مدرم  رب  دسیون : یم  هک  یبلح 314:2  هریس  هب  یطویس ص 104 و  ءافلخلا  خیرات  هب  و  دنا -، هدروآ 

نایاپ هب  ار  زامن  دروآ و  الاب  بارحم  رد  سپس  ناشونبارم ! شونب و  تفگ : یم  ندوس  نیمز  هب  یناشیپ  ندرک و  مخ  تشپ  ماگنه  دناوخ و 
رب شیاه  یئوکین  هب  هن  دیازفایب و  وت  ربشیاه  یئوکین  هب  هن  دـنوادخ  تفگ  ضر ) ) دوعـسم رـسپ  سپ  مناوخب ؟ رتشیب  ناتیارب  تفگ : درب و 

دندـنکفا وا  يوس  هب  هزیرگنـس  زین  مدرم  دـیبوک و  دـیلو  هرهچ  هب  نآ  اب  تفرگرب و  شفک  هگنل  کی  سپ  داتـسرف  اـم  يوس  هب  ار  وت  هکنآ 
نایاپ . ات  ناور  وا  یپ  رد  زین  اه  هزیرگنس  دش و  دوخ  خاک  يوس  هب  ناروخ  ولت  ولت  وا  سپ 

هفوک رد  دوب ، راسگ  یم  زاب و  یبسور  هبقع  رـسپ  دـیلو  هک  تسا  هدروآ  یعمـصا  یبلک و  دـیبع و  وبا  نابز  زا  یناغارد 178:4  جرفلاوبا  و 
هب يور  سپـس  دناوخ و  تعکر  راهچ  ناشیا  رب  سپ  دنک  يزامنـشیپ  مدرم  رب  عماج  دجـسم  رد  ات  تساخرب  نادادماب  درک و  يراسگ  هداب 

دناوخ : ار  هنارت  نیا  ناشیارب  زامن  نایم  رد  دنلب  زاوآ  اب  دروآ و  الاب  بارحم  رد  سپ  مناوخب ؟ رتشیب  ناتیارب  تفگ : درک و  ناشیا 
تخیوآ ، بابر  هب  لد 
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هدادلد ! ربلد و  ندش  ریپ  زا  سپ  مه  نآ 
: تفگ يرهز  هـک  تـسا  هدرک  شرازگینئادـم  هار  زا  رد ص 180  و  هدروآ . ارـالاب  شرازگ  هبیــش  رــسپ  رمع  ناـبز  زا  زین  ص 179  رد 
رب امـش  زا  يدرم  هـک  هاـگ  ره  اـیآ  تـفگوا : سپ  دـننک  وـگتفگ  يو  اـب  دـیلو  نوـماریپ  رد  اـت  دـندش  ناـمثع  دزن  هـب  ناـیفوک  زا  یهورگ 

نادادماب دندرب و  هانپ  هشیاع  هب  ناشیا  سپ  درک  مهاوخ  رفیک  ار  امـش  دوش  دادـماب  رگا  ددـنب ؟ یم  وا  هب  یغورد  دریگ  مشخ  شرادـنامرف 
راکهبت هدـش و  رد  هب  شیک  زا  نایقارع  ایآ  تفگ  سپ  داد . یم  يدـنت  یتشرد و  يوب  هک  دینـش  يراتفگ  زاوآ و  هشیاـع  يارـس  زا  ناـمثع 

نیا  هک  وا  دنا ؟ هتفاین  هشیاع  هناخ  زج  یهاگهانپ  چیه 
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اهوگتفگ مدرم  ، يدرک اهر  ار  ادخ - هتخیگنارب  شفک - نیا  هدنراد  هویش  تفگ : درک و  دنلب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  شفک  دینـشب  نخس 
هزیرگنـس و اب  ات  اهراک ؟ نیا  هب  هچ  ار  نانز  دنتفگ  یم  یخرب  دیوگ و  یم  تسار  دنتفگ  یم  یخرب  دش  رپ  دجـسم  ات  دندمآ  دندینـش و  ار 
نک و اورپادخ  زا  دنتفگ  دندمآرد و  نامثع  رب  ادخهتخیگنارب  نارای  زا  یهورگ  دـنتخادرپ و  دروخ  دز و  هب  هداتفا  مه  ناج  هب  شفک  هگنل 

درک . رانکرب  ار  يو  سپ  نک  رانکرب  ناشیا  رس  زا  ار  تردارب  امنم  لاماپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ 
دادـماب زاـمن  هبقع  رـسپ  دـیلو  تشپ  رد  نم  تـفگ  ض )  ) ناـمثع هـب  دـمآ و  هنیدـم  هـب  يدرم  هـک  تـسا  هدروآ  قارورطم  ناـبز  زا  مـه  و 

درم نآ  نامثع  سپ  مدینش ، وا  زا  یم  يوب  نم  مشوخرـس " ! زورما  نم  مناوخب ؟ رتشیب  ناتیارب  تفگ " : درک و  ام  هب  يور  وا  مدرازگبار و 
يدز . ار  ناهاوگ  يدرک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  دنتفگ : مدرم  دز و  ار 

تعکر هس  ناـشیا  يارب  ار  يدادـماب  زاـمن  یتسم  يور  زا  دـسیون : یم  هدروآ و  دیرفلا 273:2  دـقعلا  رد  ار  زامن  ناتـساد  مه  هبردـبع  نبا 
دناوخ ...

 " دنتفگ نخس  رایسب  هراب  نیا  رد  مدرم  هک "  میناوخ  یم  یتشذگرس  يال  هبال  رد  نامثع  ياه  یگتسجرب  شخب  رد  يراخب  حیحـص  رد  و 
همه زا  شیب  هچ  نآ  وا  ياهراک  نایم  مینیب ، یم  رمعم  شرازگ  رد  دـسیون " : یمزارف  نیا  يرگنـشور  رد  يرابلا 44:7  حتف  رد  رجح  نباو 

وبا رسپ  دعس  ندرک  رانکرب  يرگید  دوب و  ناورم  هراب  رد  يرفیک  ياه  نیئآ  نتسبن  راک  هب  یکیتشاداو  وگم  وگب  و  شاخرپ - هب  ار  مدرم 
صاقو .

راک یگنوگچ  زا  هدنیآ  ياهدلج  دلج و  نیا  رد  دهاوخ  ادخ  رگا  دینش و  یهاوخ  ار  وا  ناتـساد  هک  تسا  یـسک  نامه  دیلو  دیوگ : ینیما 
یم الاببارحم  ردو  دـنک  یم  يراسگ  هداب  هک  ینیب  یم  نونکا  و  يا ، هداتـسیا  يو  رانکرد  یئوگ  هک  يوش  یم  هاگآ  نانچ  شراگزور  و 

و دـبای ، یمنرد  تسا  تسم  سب  زا  دـننک و  یم  رد  هب  شتـسد  زا  رتشگنا  و  دـناوخ ، یم  دـیاب  هچنآ  زا  شیب  ار  زاـمن  یتسم  روز  زا  درآ و 
یم ار  وا  تسا - یمارگ  یـسب  شا  هدـنیوگ  هک  راتفگ - نیا  اب  هدـناوخ و  راکهبت  ار  وا  رادـنپ ، زا  رترب  يادـخ  زین  یئاهزور  نینچ  زا  شیپ 

یسک  نوچمه  هدیورگ  نیتسار  نیئآ  هب  هک  یسک  ایآ  دناسانش :
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وج سرپ و  نآ  نوماریپرد  دروآ  امش  يارب  یشرازگ  يراکهبت  هاگ  ره  راتفگ : نیا  اب  زین  و  هیآ 18 ) هدجس  هروس   ) تسا راکهبت  هک  تسا 
یئارچ نوچ و  چیه  دنزادرپ  یم  ادخ  همان  يرگنـشور  هب  هک  ینادنمـشناد  نایم  رد  : دسیون یم  باعیتسا 620:2  رد  ربلادبع  نبا  هک  دـیئامن 

دیلو هرابرد  دروآ " ... امـش  يارب  یـشرازگ  يراکهبت  هاگ  ره  گرزب " : یمارگ و  ادـخ  نخـسهک  تسین  یتسناد  هک  شرازگ  نیا  هرابرد 
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تسا . هدرک  وگزاب  رمعوب  نابز  زا  هباغلا 90:5  دسا  رد  زین  ریثا  نبا  ار  نخس  نیا  تسا  هدمآ  دورف 
نز و یئاراد و  ناج و  دریگب و  ياج  يرادـنامرف  يالاو  هاگیاپ  رد  ناناملـسم  نایاوشیپ  يوس  زا  یـسک  نینچ  هک  تسا  راوازـس  ایآ  کنیا 
وا زا  ناناملـسم  هد  ورهـش  رد  ار  ندوـشگ  نتـسب و  راـک  دـنریگب و  وا  زا  ار  نیئآ  ياهروتـسد  اـت  دوـش ، هدرپـس  وا  تـسد  هـب  مدرم  يوربآ 
ارم تسا ؟ راگزاس  نیتسار  شیک  اب  اهراک  نیازا  کی  چیه  ایآ  دنـسانشب ؟ دوخ  زامنـشیپ  ار  وا  هنیدآ ، یهورگ و  ياهزامن  رد  دـنهاوخب و 

ساره رد  دنارب و  دندوب  هداد  یهاوگ  وا  نایز  هب  هک  ار  یناسک  دینادرگ و  رادنامرف  ار  وا  هک  نکب  يا  هفیلخ  زا  ار  اه  شسرپ  نیا  راذگب و 
دز . ار  ناشیا  شیوخ  هنایزات  اب  ای  دنکفا 

- دـیدرگ نشور  نآ  ندوبهتـسیاب  هک  يرفیک  نداد  همه ، نیا  اـب  هدوـب ، شا  يراـکهزب  زا  شیپ  وا  هب  ندیـشخب  يرادـنامرف  هک  میتـفرگ  و 
يا هناخ  رد  ار  كدرم  هک  ماگنه  نآ  ات  دوش  هتخادـنا  شوگ  تشپ  یمه  دـیاب  ارچ  تخیگنارب - اه  شنزرـس  يو ، رب  نآ  نتخاـسن  ناورو 
رفیک ار  وا  هک  دـیآرد  يو  رب  سک  ره  هاگ  نآ  دـننک و  يو  نت  رب  هتـسارآ  یـشوپالاب  هنایزات ، دـنزگ  زا  وا  ندـنام  رانکرب  يارب  دنتـسرف و 

- یشیوخ دنویپ  ندیرب  زا  نداد  زیهرپ  اب  و  ناس - نیا  هب  دهد و  میب  هفیلخ  ندش  نیگمشخ  هب  ار  ناشیا  هدوب - رفیک  هتسیاش  هک  وا - دناسر 
يو مشخ  زا  ادخ ، يرفیک  ياه  نیئآ  نتشاد  اپ  رب  رد  نداهن  شیپ  اپ  يارب  ار  نارگید  وا  هک  تسنادیم  هفیلخ  ایآ  دیامن . يرادساپ  دوخ  زا 

رترب وا  شیک  روتسد  زا  ار  شا  يدنواشیوخ  دنویپ  دناسانش و  یم  هنوگ  نیا  هب  ار  وا  دناسرت و  یم 
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هک یمود  نیا  دندوب ؟ هدناسرن  يو  هب  ار  وا  نخـس  ای  تفرگ ؟ یم  هدیدن  ار  نآ  دوب  دنـسرخ  وا  راتفگ  زا  نوچ  همه  نیا  اب  و  درامـش ؟ یم 
يرای هب  هتـشاد و  یهاگآ  هداد  يور  اج ، نآ  رد  هچ  نآ  همه  زا  يو  میبای  یمرد  اهنآ  زا  اریز  درادن  اه  شرازگ  تخادرپ  اب  یـشزاس  چیه 
نـسح ربمایپ - هدـیزگرب  هداز  رتخد  تسناد  نوچ  هک  اج  نآ  اـت  هتخادـنا  یم  شوگ  تشپ  ار  يرفیک  نیئآ  نتـشاد  اـپ  رب  اـهراک ، نآ  همه 
تـسد هب  يو  رب  ندز  هناـیزات  هک  تساوخ  ناـنچ  درک و  يریگولج  وا  راـک  زا  دـبای  یمن  يورجک  هب  یـشیارگ  وا  رب  يزوسلد  يارب  (ع -)

اب هنوگچ ؟ تفرگ و  ماجنا  وا  يرواد  دش و  زوریپ  دـنوادخ  نامرف  همه  نیا  اب  دـنیوا ، يدونـشخ  یپ  رد  هک  دریگ  ماجنا  شدوخ  ناگنهرس 
وا هب  یئوـگ  مانـشد  هب  مه  رگمتـس  نآ  تفرگ و  ندرگ  ار  يو  ندـناسر  رفیک  هـب  شدوـخ  هـک  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  اـم  رورـس  تـسد 

(ع) وا هدمآ  ود  نآ  زج  یناغاو و  ملسم  حیحصرد  هک  يا  هنوگ  هب  ای  درادن . اورپ  سک  چیه  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  زین  ع )  ) وا تخادرپ و 
تشاد . یم  هاگن  ار  اه  هنایزات  هرامش  دوخ  دنزب و  هنایزات  ار  وا  هک  داد  روتسد  رفعج  رسپ  هللا  دبع  هب 

رازاب دریگرد و  نآ  رس  رب  اهدروخ  دز و  هک  تخادنا  شوگ  تشپ  نادنچ  ار  راک  دیاب  دیدرگهتـسیاب  یـسک  رب  يرفیک  هک  نآ  زا  سپ  ایآ 
سپ دور و  الاب  هزوم  شفک و  هگنل  دسرب و  دگل  تشم و  هب  وگتفگ  راک  دماجنا و  رازفا  گنج  اب  دربن  هب  ینابز  راکیپ  هدش  غاد  وگم  وگب 
نیئآ نامثع  هک  یتسار  : " هک دوش  دـنلب  ناگدـنورگ  ردام  دایرف  دـبای و  نامزاس  ناناملـسم  نایم  راـکیپ  نیتسخن  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا 
نیئآ : هک دنک  شهوکن  ار  وا  نخس  نیا  اب  زین  ص)  ) ربمایپ نادناخ  رورـس  هدنکفا " و  ساره  رد  ار  ناهاوگ  هدرک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه 

هک يراکهبت  نینچ  اهنیا  همه  زا  سپ  ایآ  و  يدز ؟ کتک  دنداد  یهاوگ  تردارب  نایز  هب  هک  ار  یهورگ  يدرک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه 
نانچ دوش ؟ هداتسرف  اه  یئاراد  هب  یگدیسر  يارب  هک  دراد  ار  نآ  یگتسیاش  دوب  هدش  هدیرد  شا  هدرپ  زین  يدنوادخ  دنمجرا  همان  نابز  اب 

رفیک زا  سپ  ار  كدرم  درک و  نامثع  هک 
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دراد ؟ یم  اور  ار  يزاب  داشگ  همه  نیا  يردارب  رهم  ایآ  داتسرف و  ناینیقلب  نایبلک و  تاقدص  يزادرپراک  هب  وا  نداد 
یبای هزیگنا  یـسررب و  اب  هارمه  تساتشذگرـس  نداد  شرازگ  تسا  نم  رب  هچ  نآ  وتسین  نم  ندرگ  هب  اه  شـسرپ  نیا  هب  نداد  خـساپ 

مینادرگ . یم  اهراد  ریگ و  نیا  رواد  ار  راوگرزب  هدنناوخ  دوخ  هن ، ای  میهاوخ ، یم  هفیلخ  ناروای  زا  اهنت  زین  ار  خساپ  و  نآرد .

هفیلخ روتسد  هب  موس  ياوآ 

دوب ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور  رد  شزاغآ  هنیدآ  زور  رد  ندادرد  اوآ  همانرب  هک  دنا  هدروآ  دیزی  رـسپ  بئاس  نابز  زا  وا  زج  يراخب و 
نامثع راگزورنوچ  و  زامن . ندـش  اپ  رب  هاگ  هب  دوباوشیپ و  ندـش  نوریب  هاگ  هب  زین  نآ  ماگنه  و  رمع . راگزور  رد  رکبوب و  راـگزوررد  و 

ات هویش  نیا  دنداد و  یم  ر ) زاب ! رد  يا  هناخ  نکاس ، واو  رادربز و  ءاز   ) ءاروز رد  هک  دوزفایب  مه  یموس  ياوآدندش  رایـسب  مدرم  دیـسر و 
تسا  هدنام  ياج  رب  نونکامه 

ردشزاغآ هنیدآ  زور  رد  یناملسم  گناب  ص )  ) رمع رکبوب و  و  ص )  ) ربمایپ راگزور  رد  هک  تسا  هدمآ  دواد  وبا  يراخب و  شرازگ  رد  و 
زور رد  ات  داد  روتـسد  نامثع  دـندش  رایـسب  مدرم  تسـشن و  ناشیا  ياج  هب  نامثع  نوچ  تسـشن و  یم  ربنم  رـس  رب  اوشیپ  هک  دوب  یماگنه 

زاوآ ءاروز  رد  سپ  دنهد ، رد  یناملسم  ياوآ  ناذا )  ) زین موس  راب  يارب  هنیدآ 

هحفص 207 ] ] 

دنام . رادیاپ  هنوگ  نیمه  هب  راک  دنتشادرب و  نآ  هب 
نآ هب  زاوآ  ءاروز  رد  سپ  دـنهد ، رد  یناملـسم  ياوآ  زین  موس  راب  يارب  هنیدآ  زور  رد  ات  داد  روتـسد  نامثع  هدـمآ : یئاـسن  شرازگ  رد  و 

دنتشادرب .
داد یم  رد  یناملسم  ياوآلالب  تسشن  یم  ربنم  زارف  رب  هنیدآ  زور  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچ  هک  تسا  هدمآ  ومه  زا  یـشرازگ  رد  و 

دوب . نینچ  زین  رمع  رکبوب و  راگزور  رد  داد و  یم  رد  زامن  گناب  هماقا )  ) دمآ یم  دورف  نوچ  و 
دنداد و یم  رد  یناملـسم  گناب  دش  یم  نوریب  اوشیپ  نوچ  رمع  رکبوب و  و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور  هب  هدمآ : يذمرت  شرازگ  رد  و 

دوزفایب . ءاروز  رد  مه  یموس  ياوآ  دمآ  راک  رسرب  نامثع  نوچ  دنتشاد و  یم  اپ  رب  ار  زامن 
دـش یم  نوریب  زامن  ياربنوچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هدـمآ : نینچ  دـیزی  رـسپ  بئاس  ناـبز  زا  باـسنالا 39:5  رد  يرذـالب  شرازگ  رد  و 

نیمه هب  راک  زین  نامثع  راگزور  زا  يرهب  رد  رمع و  رکبوب و  راگزور  رد  تشاد ، یم  اپ  رب  ار  زامن  سپس  دنداد و  یم  رد  یناملـسم  گناب 
تسا . یتسردان  يروآون  دنتفگ  دندیدنسپن و  ار  نآ  مدرم  هک  دوزفایب  مه  یموس  ياوآ  متفه  لاس  رد  نامثع  ات  دوب . هنوگ 

اریز دنتفرگ  شیپ  رد  ار  نامثعراک  اهرهـش  همه  رد  نامدرم  ماگنه  نآ  هکدیآ  یمرب  نانچ  دـسیون  یم  يرابلا 315:2  حـتف  رد  رجح  نبا  و 
ار یناملسم  گناب  نیتسخن  هک  یسک  نیتسخن  هک  هدروآ  نانچ  یناهکاف  همه ، نیا  اب  دش ، یم  هتسب  راک  هب  شنامرف  هک  دوب  يا  هفیلخ  يو 

راب کی  زج  زین  نونکات  دنتسه  کیدزن  رتخاب  رد  هک  ینامدرم  هک  هدیسر  نانچ  نم  هب  دایز و  هرـصب  رد  دوب و  جاجح  هکم  رد  دروآ  دیدپ 
زور رد  هک  یناملـسم  گـناب  نیتـسخن  تفگ " : رمع  رـسپ  هک  تسا  هدروآ  هبیـش  یبا  نبا  دوش و  یمن  هداد  یناملـسم  گـناب  ناـشیا  يارب 

نامگ  مه  هدرمش و  یمن  تسرد  ار  راک  نیا  هک  هتفگ  يور  نآ  زا  ار  نخس  نیا  دور  یم  نامگ  مه  هک  تسا "  يروآون  دنهد  هنیدآ 
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هدـیمان يروآون  هدوـبن  وا  راـگزور  رد  هچ  ره  هدـش و  یمن  هداـیپ  ص )  ) ربماـیپ راـگزور  رد  هماـنرب  نیا  دـیوگب : دـهاوخ  یم  هک  دور  یم 
دوشیم .

نیا هب  ار  رمع  رـسپ  شرازگيراقلا  هدمع  رد  ینیع  مه  هدرک و  وگزاب  هدوب  يرابلا  حتف  رد  ار  هچ  نآ  راطوالا 332:3  لین  رد  زین  یناکوش 
نیتسخن تفگ " : يرهز  هک  تسا  هدروآمه  تسا " و  يروآون  دـنهد  هنیدآ  زور  رد  هک  یناملـسم  ياوآ  نیتسخن  هک " : هدرک  داـی  هنوگ 

رد دسیونیم : مه  دـنهد " و  رد  گناب  اهرازاب  مدرم  يارب  داد  روتـسد  هک  دوب  نامثع  دروآ  دـیدپ  ار  یناملـسم  گناب  نیتسخن  هک  یـسک 
ات دروآ - دیدپ  دنداد  یم  رس  مدرم  ندروآ  درگ  يارب  ءاروز  رد  هک  ار  یناملسم  گناب  نیموس  نامثع  هک  تسا  هدمآ  اه  شرازگ  يا  هراپ 

دایز  هرصب  رد  دوب و  جاجح  هکمرد  دروآ  دیدپ  ار  یناملسم  گناب  نیتسخن  هک  یسک  نیتسخن  هدش : هتفگ  و  دیوگ : هک  اج  نآ 
هزیگناهک مدرم  ندش  رایـسب  زا  ناشیا  تساوخ  هک  تسا  نیا  درک  دیاب  اه  شرازگ  نیا  نارگ  وگزاب  زا  هک  یـشسرپ  نیتسخن  دیوگ : ینیما 

ندش رایسب  ای  تسا  ناشخرد - هنیدم  ربمایپ - ینیـشناج  هاگیاپ  رد  ناشیا  ندش  رایـسب  ایآ  یناملـسم ، گناب  نداد  رـس  رابود  يارب  دش  يا 
اوآ گناب  هن  اریز  تشادن  ناشیا  يارب  يدوس  دـنداد  یم  رد  یناملـسم  گناب  مه  راب  رازه  هک  دـشاب  یمود  رگا  ناهج ؟ رـسارس  رد  ناشیا 

شوگ دزیخ  یمرب  اج  نیا  زا  هک  یگناب  هب  هک  دوب  هتـسیاب  اهاج  نآ  نامدرم  رب  هن  دیـسر و  یم  اهروشک  اهرهـش و  رگید  هب  هنیدـم  هدـنهد 
دننک . گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  زامن  دنهد و 

یم تسرد  ارهچ  نآ  هزات  دشاب  نداد  رد  زاوآ  همانرب  هب  ندوزفا  يارب  یتسرد  هزیگنا  هکمیریگب  رگا  زین  هنیدم  دوخ  رد  مدرم  ندش  رایـسب 
رد زامن  گناب  زا  سپ  هکنیا  هن  دـنزیخرب . راک  هب  ماـگنه  کـی  ردهمه  رهـش و  هشوگ  ره  رد  هک  تسا  ناگدـنهد  زاوآ  هب  ندوزفا  دـیامن 

، ربمایپ همان  نیئآ  اریز  دنهد  رد  یناملـسم  گناب  ون  زا  رگید  راب  کی  دـشاب  زامن - زا  شیپ  راک  یناملـسم و - ياوآ  زا  سپ  دـیاب  هک  نداد 
یقهیبياربک  ننس  حرش  رد  ینامکرت  هک  يا  هنوگ  هب  مه - هفیلخراک  تسا و  راگزاسان  هویش  نیا  اب  اراکشآ 
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نارای ناگدنهد و  زاوآ  هب  ندوزفا  هن  تسا  هدوب  زامن  گناب  زا  سپ  نداد  یناملـسم  گناب  همانرب  هب  ندوزفا  دزاس - یم  هاگآ  ار  ام   429:1
رد اـهنت  ناگدـنهد ، زاوآ  ندوب  اـت  دـنچ  هن  رگو  دندرمـش  اوراـن  يروآون  ار  وا  راـک  دـندرک و  شهوـکن  ار  يو  يور  نیمه  زا  زین  ربماـیپ 

موتکم و ما  رـسپ  مه  تشاد و  یمرب  یناملـسم  گناب  لـالب  مه  زین ، ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  راـگزور  رد  اریز  تسا  هدوبن  ناـمثع  راـگزور 
نیا يارب  ار  نتراـهچ  مدرم  ندـش  رایـسب  ماـگنه  هب  هدـمآ - ملـسم 136:2  حیحـص  رب  یبآ  يرگنـشور  رد  هـک  يا  هنوـگ  هـب  زین - ناـمثع 

همانرب نیا  رب  مه  یئاهروتـسد  هزات  هک  درامـشب  اوران  ار  ناگدنهد  زاوآ  ندوب  ات  دنچ  هک  ما  هتفاین  مه  ار  سکچـیه  تفرگرب و  يدـنمزاین 
ای هتـسیاب  ياوآ  هدنهد ، زاوآ  ندوب  ات  دنچ  اب  هدش - هتفگ  هچ  نانچ  ایآ  هک - دنـشک  یم  شیپ  ار  شـسرپ  نیا  یهاگ  هکنانچ  دـنا  هدرکراب 

زامن ندناوخ  رد  دـناوت  یم  زامنـشیپ  ایآ  دیـسر  ماجنا  هب  شراک  نیتسخن  هدـنهد  زاوآ  هک  یماگنه  و  هن ؟ ای  دوش  یم  ات  دـنچ  مه  هتـسیاش 
دنچ ایآ  و  دربب ؟ هراک  همین  ار  دوخ  ياوآ  زین  يرگید  نآ  دوش و  نوریب  دـناوت  یم  ای  دـبای ؟ نایاپ  شراک  مه  يرگید  نآ  ات  دـنک  گـنرد 

یعفاش و  دنرادرب ؟ زاوآ  زامن  ماگنه  زاغآ  رد  دیاب  ناش  همه  ای  دنرادرب ؟ زاوآ  يرگید  زا  سپ  یکی  دنناوت  یم  دنتسه  هک  يا  هدنهد  زاوآ 
نانآ زا  کی  ره  هک  تسین  وگتفگ  ياج  دشاب  هتـشاد  هدامآ  هدنهد  زاوآ  دنچ  گرزب  یهاگـشتسرپ  رگا  دـسیون : یم  مالا 72:1  باتک  رد 

هاگ نآ  دنونـشب . ار  یناملـسم  زاوآ  ماگنه - کی  رد  ناگدنونـش - همه  اتدـنرادرب  زاوآ  نآ - ياـه  هتـسدلگ  زا  یکی  زارف  رب  دـنناوت - یم 
گناب زا  سپداد  روتـسد  هک  هنوگ  نیا  هب  دوزفا  نداد  یناملـسم  گناب  همانرب  هب  نامثع  هکدناسر  یم  تشذگ ، هک  یتسرد  شرازگ  يامن 

نیا دنهد و  رد  یناملـسم  گناب  اه  نیا  زا  رت  شیپ  هک  نیا  هن  دـنهد  رد  یناملـسم  گناب  رگید  راب  کی  نداد ، رد  زامن  گناب  یناملـسم و 
هک دنا  هتفگ  هدومن و  زاب  یهاتوک  هب  شرازگ  نارگنشور  زا  یخرب  هچ  نآ  زا  مه  تفایرد و  ناوت  یم  دیایب  هک  یناربط  شرازگ  زا  مه  ار ،
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هب  زامن  گناب  رب  زامنشیپيور و  شیپ  اریز  شیک ، نیئآ و  هاگدید  زاتسا  نیموس  اوآ ، نیموس 
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زا رگشرازگ  تساوخ  هک  دنا  ناتسادمه  نارگنشور  دسیون : یم  يرابلا 315:2  حتف  رد  رجح  نبا  يرآ  تسا  هدش  هدوزفا  یناملسم  گناب 
هاگ نآ  زاـمن و  گـناب  يرگید  تسا و  یناملـسم  گـناب  یکی  نیتسخن  ياـت  ود  هک  تسا  نآ  یناملـسم "  گـناب  نیموس  هژاو " : ود  نیا 

یتسیاـب رتـشیپ  هک  دـناسر  یم  نیاو  دـندناوخ  یم  یناملـسم "  گـناب  نیموس  دـنداد " یم  رـس  ناـمثع  روتـسد  هب  هک  مه  ار  یموس  ياوآ 
یناملـسم گناب  اج  نیا  رد  هک  زامن  گناب  دسیون : یم  يراقلا 290:2  هدمع  رد  ینیع  و  دشاب . هدش  هداد  رس  یناملـسم  گناب  رگیدرابود 

ود ره  ناـیم  تفگ  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  يور  نیمه  زا  درادرب و  رد  یئاـه  یهگآ  نآ - دـننامه  هک - تـسا  يور  نـیا  زا  هدـش  هدـناوخ 
تسا . زامن "  گناب  یناملسم و  گناب  نایم  واتساوخ "  دهاوخب و  هک  یسک  يارب  تسا  يزامن  ، یناملسم گناب 

رد زاوآ  همانرب  یتسیاب  میتفگهکنانچ  مه  زاب  نداد ، رد  زاوآ  هماـنرب  هب  ندوزفا  يارب  دـشاب  يا  هزیگنا  مدرم  ندـش  رایـسب  هک  مریگ  هزاـت  و 
هاگشتسرپ هژیو  یناملسم  ياوآ  هک  دسر  یسک  شوگب  ات  دننک  هدایپ  تسا  رود  هب  هاگشتسرپ  زا  هک  رهـش  ياه  هشوگ  رد  ار  ینوزفا  نداد 

دونش یمن  دش  یم  هداد  رسهاگشتسرپ  رد  رب  رمع  رکبوب و  راگزور  ربمایپ و  راگزور  رد  هدمآ - دوادوبا 171:1  ننس  رد  هچ  نانچ  هک - ار 
رــسپ ناـمثع  هناـخ  ار  نآ  هاوـخ  هدوـب  هاگــشتسرپ  راـنک  رد  يا  هناـخ  هدــمآ  سورعلا - جاـت  سوماـقلا و  رد  هچناـنچ  هـک  ءاروز - رد  هـن 

نآ زا  يا  هناخ  زا  ار  نیتسخن  زاوآ  ات  دومرفب  نامثع  دـیوگ : زین  یناربط  و  هدرک - نآ  زا  يدای  مجعم 412:4  رد  يومح  هک  میرامشبنافع 
نآ هدرک - دای  يومح  زین  هک  يا  هنوگ  هب  ای - دنداد  یم  رد  یناملسم  گناب  اج  نآ  زا  سپ ، دنهد  رـس  دش  یم  هدناوخ  ءاروز  هک  وا  دوخ 

ارچ نوچ و  چیه  یب  لاطب  نبا  هک  يا  هنوگ  هب  ای - میریگب  دجسم  کیدزن  هنیدم و  رازاب  کیدزن  یئاج  ار 
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سپ مینادب ، هاگـشتسرپ  رد  کیدزن  گرزب  یگنـس  ارنآ  هدمآ - يراقلا 291:3  هدـمع  يرابلا 315:2 و  حـتف  رد  يو  تشادرب  هتفریذـپ و 
سپ هاگـشتسرپ ، رد  رب  تسا  نداد  رد  زاوآ  نوچمه  اه - یهاگآ  دـنچ  نوچ و  زاوآ و  ندـیناسر  رد  ءاروزرد - نداد  رد  یناملـسم  گناب 

تفای ؟ ناوت  يدوس  هچ  ربمایپ  همان  نیئآ  اب  زاسان  ینوزفا  نیا  رد 
یهوبنا ایآ  هک  دیـسرپ  دـیاب  هزات  تخاس  ریزگان  همانرب  نیا  ماجنا  رد  ار  نامثع  هنیدـم ، رد  مدرم  ندـش  رایـسبهک  میتفرگ  مه  رگا  یهگناو 

دیدرگ ناناملسم  تختیاپ  رهش ، نیا  هک  ماگنه  نامه  زا  ای  دومن ؟ يور  وا  یئاورنامرف  زا  لاس  نیمتفه  رد  ناهگان  هک  دوب  يا  هدیدپناشیا 
؟ ددرگ ربمایپ  همانرب  زا  یچیپرـس  يارب  يا  هزیگنا  ات  دسرب  دیاب  دنچ  هب  نامدرم  هرامـش  داینب ، نیا  رب  تفر ؟ ینوزف  هب  ور  شنامدرم  هرامش 

مدرم هک  گرزب  ياه  تختیاپ  اهرهش و  همه  رد  ار  يدروآردنم  هویش  نیا  زیواتسد  ایآ  و  یناملسم ؟ گناب  نیموس  يارب  يزیوآ  تسد  و 
زا دیـسرپ و  دیاب  هفیلخ  زا  ار  نیا  دادرـس ؟ ون  زا  ار  یناملـسم  گناب  راب  اهدص  واه  هد  تسناد و  اور  ناوت  یم  دنا  هنیدـم  ربارب  نیدـنچ  نآ 

دنناد . یم  تسرد  ار  شراک  هک  وا  ناروای 
راک مه ، اهرهش  همه  مدرم  ارچ  سپ  دنهد  رد  یناملسم  ياوآ  راب  نیموس  يارب  هک  دوب  نآ  هزیگنا  هنیدم  رد  مدرم  ندش  رایـسب  رگا  هزات  و 

زا ار  ناشیا  دیابیم  هفیلخ  دوبن و  يا  یهوبنا  نانچ  اهاج  نآ  همه  رد  هک  نآ  اب  دنتـسب ؟ راک  هب  ار  وا  همانرب  دنتفرگ و  زیوآ  تسد  ار  هفیلخ 
هنیدـم يارب  اهنت  هدـش  هدرمـش  اور  نداد  رد  یناملـسم  گناب  یئادـخ  همانرب  رب  هک  ینوزفا  نیا  هک  دزاس  ناشهاگآ  هتـشاد و  زاب  راـک  نیا 

دشاب . رایسب  نآ  مدرم  هرامش  هک  تسا  یئاهرهش  هژیو  نامرف  نیا  هک  دیوگب  مک  تسد  ای  سب . تسا و 
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ره دنیآ و  یم  جاجح  دایز و  ناورم و  هیواعم و  زین  وا  زا  سپ  دراد و  یمرب  ادخ  هب  یخاتـسگ  هار  رد  ار  ماگ  نیتسخن  هفیلخ  راب  نیا  يرآ ،
تسا . نارگید  زا  رترگمتس  راک ، کی  هدننک  زاغآو  دنریگ . یم  يزاب  هب  ار  ادخ  شیک  دوخياه  سوه  داینب  رب  دهاوخ  یم  ناشلد  هنوگ 
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دیامن یم  روانهپ  ار  هبعک - ادخ -  هناخ  هفیلخ 

رد دسیون : یم  هنیدم - هب  ربمایپ  ندیچوک  زا  سپ  لاس  نیمـشش  تسیب و  ياهدادیور  زا  يروآدای  ماگنه  هب  دوخ 47:5 - خیرات  رد  يربط 
دیرخب و ار  ناگیاسمه  زا  یهورگ  ياه  نامتخاس  دومن ، روانهپ  ار  نآ  دوزفایبار و  ناناملـسم  هاگـشتسرپ  هنیمز  نامثع  هک  دوب  لاس  نیمه 
گناب و وا  رس  رب  نوچ  داهن و  هدوت  یئاراد  هنیجنگ  رد  ار  نآ  ياهب  تخاس و  ناریو  ار  ناشاه  يارـس  دندادن  رد  نت  شورف  هب  هک  نارگید 
ار هک  یتسار  تسا ؟ هتخاس  خاتسگ  نم  رب  ار  امـش  يا  هزیگنا  هچ  دیناد  یم  تفگ  دننک و  ینادنز  ار  ناشیا  داد  روتـسد  دنتخادنا  هار  دایرف 

رـسپ هللا - دبع  سپـس  دیدزن " . داد  وا  رـس  رب  درک و  ار  راک  نیمه  امـش  ابرمع  تسا . هتخاسن  خاتـسگ  نم  رب  ار  امـش  نم  يرابدرب  زج  هک 
نبا دوخ 142:2 و  خیرات  رد  زین  یبوقعی  ار  الاب  شرازگ  دنتفای . یئاهر - دنب  زا  ات  تخادرپ  وگتفگ  هبوا  اب  ناشیا  هرابرد  دیسا - رـسپ  دلاخ 

دنا . هدروآ  لماکلا 39:3  رد  ریثا 
میس مرد  رازه  هد  داد و  شرتسگ  ار  ص )  ) ربمایپ دجسم  نامثع  تفگ : يرهز  هکتسا  هدروآ  کلام  نابز  زا  باسنالارد 38:5  يرذالب  و 

دیامن . یم  نوگرگید  ار  وا  همانرب  دهد و  یم  شرتسگ  ارادخ  هتخیگنارب  هاگشتسرپ  دنتفگ : مدرم  سپ  دناسر  نآ  هنیزه  هب  دوخ  یئارادزا 
نیئآ رد  هن  هدـید و  یم  تسا  مدرم  تسد  رد  هچ  نآ  يارب  یئاـجرب  اـپ  هیوـس و  مه  نیئآ  مالـسا ، شیک  رد  هن  هفیلخ  اـیوگ  دـیوگ : ینیما 

هک هدوب  هدروخن  وا  شوگ  هب  ص )  ) گرزب ربمایپنخـس  ایوگ  هتـشاد و  غارـس  نآ  ناگدـنراد  واه  یئاراد  يارب  یئوربآ  شزرا و  ام  كاـپ 
وا رگم  تسین  اور  یناملسم  چیه  یئاراد  هب  ندز  تسد 
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یضاق ءافش  رد  و  دشاب " . دونـشخ  ناج  لد و  زا  رگم  نآرقلا 157:1 " : ماکحا  رد  صاصج  شرازگ  داینب  رب  دهد و  يدنسرخ  لد  رـس  زا 
: دنرامـش یم  تسرد  ار  نآ  هک  نابح  نبا  شرازگ  داینب  رب  دهد " و  يدونـشخ  شدوخ  رگم  تسا " : هدمآ  راطوالا 182:4  لین  ضایع و 

دناتسب . وا  دوخ  يدونشخ  اب  زج  ار  شردارب  یتسدبوچ  هک  دسرن  ار  یناملسم  چیه 
اب ار  وا  يریگرد  هتفایرد و  ار  هاگـشتسرپ - هب  يو  نداد  شرتسگ  ماگنه  و  رمع - راـگزور  دوخ ، هفیلخ  هک  نآ  اـهزیچنیرت  تفگـش  زا  و 
زج يراـفغ و  رذوبا  بعک و  رـسپ  یباهک  دوب  شمـشچ  شیپ  هدـید و  دـهدب - ار  شا  هناـخ  تساوـخ  یمن  هک  بلطملا - دـبع  رـسپسابع 

دینادرگ دوختساوخداد  نخس و  هناوتشپ  ار  نامه  سابع  دندرک و  شرازگ  ار  ع )  ) دواد تسدهب  سدقملا  تیب  نامتخاس  ناتساد  ناشیا ،
پاچ زا  ات 266  رد ج 6 ص 262  يرواد  هدرتسگ  هک  دروآ - دورف  رـس  نآربارب  رد  دـش  هاگآ  ربمایپ  دـنمجرا  همان  نیئآ  زا  هک  زین  رمع  و 

نآ دومن و  لامیاپ  ار  ریذپان  ارچ  نوچ و  همان  نیئآ  نآ  تشادـن و  ار  اه  نیا  زاکی  چـیه  ياورپ  درم  یکی  نیا  هک  نآ  زج  تشذـگ - مود 
هناخ سپ  دـنرادن . يو  زا  یکاب  هدومن  يرابدرب  نوچ  وا  دـنا و  هدیـسرت  یم  يو  زا  مدرم  هک  ار  نیا  دـینادرگ و  زیواتـسد  ار  رمع  راک  هاگ 

نادنز هب  دنا  هتخادرپ  ارچ  نوچ و  وگتفگ و  هب  يو  اب  هراب  نیا  رد  هک  ار  یناسک  هتخاس و  ناریو  دنهد  يدونـشخ  هک  نآ  یب  ار  مدرم  ياه 
وا همان  نیئآ  دزاس و  یم  روانهپ  ار  ادخ  هتخیگنارب  دجـسم  دنتفگ : مدرم  هک  اج  نآ  ات  هداهن  هدوت  یئاراد  هنیجنگ  رد  ار  نآ  ياهب  هدنکفا و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3017 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامن . یم  نوگرگید  ار 

هحفص 214 ] ] 

جح هعتم  هرابرد  هفیلخ  هشیدنا 

مدرم نامثع  هک  مدینش  مدوب و  ض )  ) یلع نامثع و  اب  هکم  ات  هنیدم  هار  رد  تفگ : مکح  رـسپ  ناورم  هک  تسا  هدروآ  حیحـص  رد  يراخب 
دومن نتفگ  کیبل  هب  زاغآ  مه  اب  هرمع  جـح و  يارب  دـیدنینچ ، هک  یلع  تشاد و  یم  زاب  مه  اـب  هرمع  جـح و  ماـجنا  زا  جـح و  هعتم  زا  ار 

، مدرم زا  کی  چـیه  نخـس  يارب  نم  : تفگ يرآ ؟ ياج  هب  ار  نآ  وت  مرادـب و  زاب  يراـک  زا  ار  مدرم  هک  ینیب  یمناـنچ  ارم  تفگ : ناـمثع 
منکیمن . اهر  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  همان  - نیئآ

نامثع دیوگ  یم  کیبل  مه  اب  هرمع  جح و  يارب  يدرم  میدیدهاگان  هک  میتشگ  یم  ض )  ) نامثع اب  ام  : هک تسا  هدمآ  دمحا  شرازگ  رد  و 
نخـس نم  همه ، نیا  اب  يرآ ، تفگ  ما ؟ هدرک  يریگولج  راک  نیا  زا  نم  هک  یناد  یمن  رگم  تفگ  یلع . دـنتفگ  تسیک  نیا  تفگ  (ض )

منک . یمن  اهر  وت  نخس  يارب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
زاب جح  هعتم  زا  ار  مدرم  نامثع  دندمآ و  مهارف  نافع  رد  ض )  ) نامثع یلع و  تفگ : بیسم  رـسپ  دیعـس  هک  دنا  هدروآ  ملـسم  يراخب و  و 
یم يریگولج  نآ  زا  هک  یهاوخ  یم  هچ  وت  هداد  نآ  روتـسد  هب  ماجنا  (ص ) ادـخ هتخیگنارب  هک  يراـک  تفگ : وا  هب  یلع  سپ  تشاد  یم 

نتفگ کیبل  هب  زاغآمه  اب  هرمع  جـح و  يارب  دـید  نینچ  هک  یلع  سپ  مراذـگاو  ار  وت  مناوت  یمن  نم  تفگنک  اـهر  ار  اـم  تفگ : ینک ؟
دومن .

نآ ماجنا  هب  ار  مدرم  ض )  ) یلع تشاد و  یم  زاـب  جـح  هعتم  زا  ار  مدرم  ض )  ) ناـمثع تفگ : قیقـش  رـسپ  هللا  دـبع  هک  تساهدروآ  ملـسم 
ماجنا عتمت  جح  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  ابام  هک  یناد  یم  وت  تفگ : یلع  سپس  تفگ  یلع  هب  ینخـس  هراب  نیا  رد  نامثع  سپ  تشاد  یماو 

میدوب . ناسرت  یلو  يرآ ، تفگ  میداد  یم 

هحفص 215 ] ] 

یقهیب 352:4 و ننس  یئاسن 152 و148:5 ، ننس  دمحا 95 و61:1 ، دنسم  ملسم 349:1 ، حیحص  يراخب 69:3 و 71 ، حیحص  هب  دیدرگرب 
لوصولا 282:1  ریسیت  مکاح 472:1 ، كردتسم  ، 22:5

زیگنا تفگش  ياه  هناشن  يال "  هبال  رد  مود - پاچ  زا  ات 220 - ات 130 و 213  مشش ص 98  دلج  رد  هنیمز  نیا  نوماریپ  رد  دیوگ  ینیما 
هک يرایـسب  ياه  هناوتـشپ  اب  جح  هعتم  ندوب  اور  دناسر  یم  هکمیدرک  دای  یناوارف  ياه  شرازگ  اج  نآ  میدنار و  نخـس  یگدرتسگ  هب  " 

دـنادرگب و ار  جـح  هعتم  نیئآ  هک  دـماین  دورف  مه  يزارف  چـیه  تسا و  ارچ  نوچ و  یب  راکـشآ و  دراد ، ربماـیپ  هماـن  نیئآو  ادـخ  هماـن  رد 
اه شرازگ  نایاوشیپ  زا  یهورگ  ملـسم و  يراخب و  هک  نانچ  تشادـن و - زاب  نآ  زا  ار  مدرم  گرم - ماگنه  ات  زین - ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 

اهراد ریگ و  نآ  زین  دوخ  نامثع  و  دوب . مود  هفیلخ  تشادرب  هشیدنا و  داینب  رباهنت  نآ  زا  يریگولج  دنا - هدرک  شرازگ  رایـسب  ياه  هار  زا 
نیا زین  دوب و  وامشچ  شیپ  رد  هدـننک ، يریگولج  هب  ربمایپ  نارای  ياه  شاخرپ  تفرگرد و  راـک  نیا  رـس  رب  هک  یئاـهوگم  وگب  دـید و  ار 
ادخ هناخ  رادـید  هب  اه  هلجح  رد  اب  ناسورعون  دـنریگ و  یم  نز  مرامـشب  اور  ناشیارب  ار  جـح  هعتم  نم  رگا  هک  دوبنیا  يزیوآ  تسد  هک :
ادخ همان  هدینادرگ و  یمن  راوتسا  ار  نآ  يا  هناوتـشپ  هکزیچان  تشادرب  کی  رگم  هدوبن  چیه  چوپ ، هناهب  نیا  هک  یناد  یم  وت  و  دنرآ ، یم 
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اب يو  هک  يا  هنیمز  نآ  تخانـش  رد  تشادرب - نیا  هدنراد  زا  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اریز  هتـسکش  یم  مه  رد  ار  نآ  زین  ربمایپ  همان  نیئآ  و 
هن مادک  چیه  هتسنادیم و  ار  اه  نیا  همه  كاپ  يادخ  زین  يو  زاشیپو  هدوب  رتداتسا  هتفرگرب - نآ  هرهچزا  هدرپ  شنیب  کیدزن  ياه  مشچ 

دندینادرگ . زین  اج  رب  اپ  ار  نآ  روتسد  هک  دنتشادن  زاب  جح  هعتم  زا  ار  مدرم  اهنت 
تسین  ربمایپ  ياهدوبدای  ادخ و  همان  زج  هب  شناد  " 

یشرازگ  هن  تسايزیچ و  هن  دشاب  نیا  زج  هب  هچ  نآ  و 
هتخیمآ  مه  هب  ياه  ینمشدو  اه  سوه  تشم  کی  رگم 

هحفص 216 ] ] 

. " دبیرفب ار  وتنآ  ناگدنراد  زا  يا  هدوهیب  ادابم  هک 
نآ اب  دوب ، يو  زا  شیپ  هک  داهن  یـسک  ياپ  ياج  رد  ماگ  تشادن و  ار  اه  نآ  زا  مادک  چـیه  ياورپ  یلو  دـید  ار  اه  نیا  همه  نامثع  يرآ 

هدنـسب مه  نیا  هب  هزات  تسا و  رت  هتـسیاش  ندرک  يوریپ  يارب  یتسرد  و  دـنک - يوریپ  ربمایپهمانرب  ادـخ و  هماـن  زا  هک  دوب  نآ  تسرد  هک 
نیرتاناد وا و  شناد  رهش  هزاورد  دوب و  ادخ  هتخیگنارب  ناور  هک  ع -)  ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  شنزرـس  هب  تساهدرک  زاغآ  هدومنن و 

هاگ نآ  یئامن و  یمن  یگنهامه  تسا  زاسان  ادخ  نامرف  اب  هک  امهناوتشپ  یب  تشادرب  اب  ارچ  هک  يرواد - رد  ناشیا  نیرتداتسا  وا و  ناوریپ 
تسخن پاچ  زا  مشش ص 205  دلج  رد  نآ  ناتساد  هچ  نانچ  هک  دشک  یم  اج  نآ  هب  هفحج - رد  نافسع و  رد  ود - نآ  نایم  وگتفگ  راک 
دوش . هتشک  ندروآ ، اج  هب  عتمت  جح  يارب  (ع ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  هک  دنامن  یمن  يزیچ  تشذگ  مود  پاچ  زا  و ص 219 

یم اج  هب  عتمت  جح  ادخ  هتخیگنارب  اب  ام  هک  یناد  یم  وت  یتسار  هب  تفگ " : يو  هب  ع )  ) یلع ام  رورس  هک  یماگنه  درم  نیا  میناد  یمن  ام 
اج هب  عتمت  جـح  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  اب  مدرم  هک  لاس  نآ  رد  میدوب ؟ ناـسرت  یلو  يرآ  داد : خـساپ  هک  تشاد  یتساوخ  هچ  میدروآ " 
دص هب  وا  ناهارمه  هرامش  هک  هدوبادخ  هناخ  زا  ناربمایپ  نیرت  كاپ  رادید  نیـسپزاب  نامه  نیا  هن  رگم  هدوب ؟ راک  رد  یـسرت  هچ  دندروآ 
هک اـج  نآ  اـت  دـنتفای  یمنرد  ار  یگتخاـس  زیچاـن و  هناـهب  نیا  زین  هدوت  ناـگرزب  هک  تفاـی  یهاوخ  وت  و  دندیـسر ؟ یم  رتشیب  سکرازه و 

یمن داد  خساپ  هدوب ؟ هچ  زا  ناشیا  سرت  تفگ : هداتق  هب  هبعش  دسیون : یم  دنسم  رد  شرازگ  نآ  ندرک  دای  زا  سپ  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ 
مناد .

شا  يدنمدرخ  زرم  ای  تسا ؟ هدوب  نیا  هفیلخ  شناد  هزادنا  ایآ  مناد  یمن  نم 

هحفص 217 ] ] 

هزادـنا ای  وا ؟ ربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  هماـن  زا  شا  يوریپ  زرم  اـی  هتـساوخ ؟ یم  هک  یئاـه  هماـنرب  ندرک  هاـیپ  رد  شا  يراـشفاپ  هزادـنا  اـی 
دیسرپب . ناگدنراد  دای  زا  دیناد  یمن  رگا  هدوب ؟ ناشربمایپ  نیشناج  دوخ  هک  ناناملسم  شیک  ياه  هدرپس  يرادهگن  رد  شا  يراکتسرد 

همهنایم رد  دیوگب : هدروآ - باسنالارد 4:5  يرذالب  هک  يا  هنوگ  هب  نیریس - نبا  هک  تسین  اوران  راکـشآ و  یئوگ  هفازگ  ایآ  هاگ  نآ  و 
رمع . رسپ  سپس  دوب و  رت  هاگآ  همه  زا  ادخ  هناخ  رادید  هب  هتسباو  ياهروتسد  هب  نامثع  تسخن  ناشیا ،

تفگ . دیاب  دوردب  ار  مالسا  دشابنیا  شناتساد  نیا و  شا  هویش  هدوت  نیرتهاگآ  رگا 

دنک یم  لامیاپ  ار  ناهانگ  یب  نوخ  هفیلخ 
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هراشا

شیپ یکدنا  تفگ : رکب  وبا  رسپ  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدروآ  بیسم  رسپ  دیعس  نابز  زا  تسرد  يا  هریجنز  اب  ءاضقلا  بدا  رد  یـسیبارک 
نایم زا  دنتساخرب و  دندید  ارم  نوچ  سپ  دینش  یم  تفگ و  یم  زار  ولول  وبا  هنیفج و  اب  هک  داتفا  نازمره  رب  مراذگ  نم  رمعندش  هتشک  زا 

دنتـسیرگن و دوب  هدش  هتـشک  نآ  اب  رمع  هک  يا  هنـشد  رد  نآزا ، سپ  دوب  شنایم  رد  نآ  هتـسد  هک  داتفا  نیمز  هب  رـس  ود  يا  هنـشد  ناشیا 
دبع زا  ار  نخـس  نیمه  تفرگرب و  ار  شریـشمش  تفرب و  رمع  رـسپ  هللا  دـیبع  سپ  دـیوگ  یم  ار  شا  یگنوگچ  وا  هک  تسا  نامه  دـندید 
ياـه هدرب  همه  تساوـخ  تشکب و  دوـب  وـلول  وـب  کـچوک  تخد  هک  ار  هنیفج  تشک و  ار  وا  دـش و  نازمره  دزن  هب  سپ  دینـشب  نـمحرلا 

هدادیور یماگنه  رد  دمآ  شیپ  نیا  تفگ : يوهب  صاع  رـسپ  ورمع  دمآ  راک  رـس  رب  نامثع  نوچ  دنتفرگ و  ار  شولج  هک  دشکب  ارهنیدـم 
مدرم  رب  وت  هک 

هحفص 218 ] ] 

دش . لامیاپ  نازمره  نوخ  سپ  يا  هتشادن  یئاورنامرف 
زین رجح  نبا  هک  نانچ  ضایرلا 150:2 رد  يربط  بحم  مه  هدروآ و  دوخ 42:5  خیرات  رد  ینوگرگد  یکدـنا  ابيربط  مه  ار  الاب  شرازگ 

تسا . هدرمش  تسرد  میدروآ  ام  هک  هنوگ  نیمه  هب  ار  نآ  هدرک و  دای  ار  نآ  هباصالا 619:3  رد 
ام مدرم  يا  ناه  تفگ : ودش  ربنم  زارف  رب  نامثع  تفگ : میهاربا  رـسپ  ثایغ  هک  تسا  هدروآ  ینئادم  نابز  زا  باسنالا 24:5  رد  يرذالب  و 

ادخ تساوخ  زا  مه  نیا  درک و  میهاوخ  ینارنخـس  دیاب  هک  يا  هنوگ  هب  ناتیارب  تساوخ  ادخ  رگا  مینامب و  هدـنز  رگا  میدوبن و  نانارنخس 
نم درادن و  ناناملـسم  هدوت  زج  هب  يا  هدنامزاب  چیه  هدوب و  ناناملـسم  زا  زین  نازمره  دزیرب و  ار  نازمره  نوخ  رمع  رـسپ  هللا  دـیبع  هک  دوب 

هب كانمهـس  يراک  هک  شکب  ار  راکهبت  نیا  تفگ : یلع  سپ  يرآ  دنتفگ  دیرذگ ؟ یم  مه  امـش  ایآ  متـشذگ  يو  زا  میامـش و  ياوشیپ 
تشک . مهاوخ  ار  وت  نازمره  ربارب  رد  دسر  وتب  متسد  يزور  رگا  تفگ : زین  هللا  دیبع  هبوتسا  هتشک  هانگ  یب  ار  یناملسم  هدروآياج و 

رایسب نخس  رمع  رـسپ  هللا  دیبعنداد  رفیک  زا  نامثع  يراددوخ  نازمره و  نوخ  هرابرد  مدرم  دسیون : یم  دوخ 141:2  خیرات  رد  یبوقعی  و 
يارب ادخ و  يارب  ار  نآ  نم  تسا و  نم  اب  نازمره  نوخ  تساوخزاب  تفگ : درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  دش و  ربنم  رب  نامثع  سپ  دنتفگ 

ادـخ و نامیپمه  نازمره  هک  نیا  یتسار  تفگ  تساـخرب و  ورمعرـسپ  دادـقم  سپ  مدرک  اـهر  رمع  نوخ  ربارب  رد  ار  نآ  مدیـشخب و  رمع 
رسپ هللا  دیبع  نامثع  سپس  دینیبب  مینیبب و  تفگ  یـشخبب . تسا  وا  هتخیگنارب  ادخنآ و  زا  هچ  نآ  هک  دسر  یمن  ار  وت  هدوب و  وا  هتخیگنارب 

رمع رسپ  کفوک  يو  مان  هب  ار  اج  نآ  هک  دروآ  دورف  يا  هناخ  رد  ار  وا  داتسرف و  هفوک  هب  هنیدم  زا  ار  رمع 

هحفص 219 ] ] 

دنا . هتفگ  هراب  نیا  رد  زین  ناشیا  زا  یخرب  دندیمان  یم 
هک  شابملد  ود  نامثع - هدیشوپرس  مان  ورمعوبا -! يا  " 

تسا "  دنب  رد  ورگرد و  نازمره  نتشک  اب  هللا  دیبع 
رب رمع  رـسپ  هللا  دیبع  دروخ  مخز  ض )  ) رمع نوچ  تفگ : ریمع  رـسپ  دیبع  رـسپ  هللا  دـیبع  هک  تسا  هدروآ  يربک 61:8  ننـس  رد  یقهیب  و 
وا دیوگ  یم  تفگ : تشک ؟ ار  وا  ارچ  تفگ : تشک  ار  نازمره  رمع  رسپ  هللا  دیبع  هک  دنتفگار  رمع  سپ  تشکب  ار  وا  تسجرب و  نازمره 
نم تفگ  رمع  تخیگنارب  مردـپ  نتـشک  هب  ار  يوو  دوب  اهنت  ولول  وبا  اب  هک  مدـید  نیا  زا  شیپ  تفگ  هنوگچ ؟ دـش  هتفگ  هتـشک  ار  مردـپ 
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ارم واهک  دیوگ - یم  نازمره  هرابرد  هک  ینخـسهناوتشپ  هاوگ و  هک  دیهاوخب  هللا  دـیبع  زا  مدرم  نم  هاگ  ره  دـیرگنب  تسیچ  نیا  مناد  یمن 
سپ دیشکب  نازمره  ربارب  رد  ار  هللا  دیبع  درواین  یهاوگ  رگاو  هدش  هتخیر  نم  نوخ  ربارب  رد  وا  نوخ  هک  دروآ ، یهاوگ  رگا  درایب  هتشک -
نوخ تساوخزاب  تفگ : يدـنب ؟ یمن  راک  هب  هللا  دـیبع  هرابرد  ار  ض )  ) رمع شرافـس  ایآ  شدـنتفگ  دـمآ  راک  رـس  رب  ض )  ) نامثع نوچ 

متشذگ . رمع  رسپ  هللا  دیبع  هانگ  زا  زین  نم  تفگ  ناگدنورگ ! ياورنامرف  يا  وت  ابدنتفگ  تسیک ؟ اب  نازمره 
تشکب دناوخ  یم  ناملـسم  ار  شیوخ  هک  ار  ولول  وب  رتخد  تفرب و  هللا  دیبع  هک  تسا  هدمآ  ندیل  پاچ  ات 10  دعس 8:5  نبا  تاقبط  رد  و 

هنیدـم هب  ربماـیپ  اـب  هک  یناـسکنیتسخن  سپ  دـشکب  ار  همه  دراذـگن و  هنیدـمرد  ار  يا  هدرب  چـیه  هک  تساوخ  ناـنچ  زورنآ  هللا  دـیبع  و 
هب ناگدرب  رس  زا  دنتفرگ و  تخس  وا  رب  هدرمش  كانمهس  دوب  هداد  ماجنا  هللا  دیبع  ار  هچ  نآ  نانیا  يوس  زا  دندمآ و  درگ  دندوب  هدیچوک 

رـسپ ورمع  سپ  تشک  مهاوخ  دـنز - یم  هشوـگ  نارجاـهم  زا  یخرب  هب  ار - ناـشیا  زج  ناـشیا و  ادـخ  هب  هتبلا  تفگ  سپ  دنتـشاد  شرود 
ار يرگید  رـس  ود  نآ  زا  کی  ره  دـش و  يو  دزن  هب  زین  دعـس  دروآرد و  هب  يو  گنچ  زا  ار  ریـشمش  ات  دومن  یمرن  يواب  ناـنچمه  صاـع 

وداهن ناشیا  هب  يور  نامثع  سپ  دـنتخادنا  یئادـج  ود  نآ  نایم  رد  مدرم  اـت  دندیـشک  یم  ار  رگیدـمه  يوم  دروخ  دز و  نیا  رد  هتفرگ و 
يارب  هک - دوب  يزور  هس  نامه  رد  نیا 
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هللا دیبع  تفرگ و  ار  رمع  رسپ  هللادیبع  رس  يو  سپ  دنـسانشب - اورنامرف  ار  يو  هک  نآ  زا  شیپ  و  دش - یم  ینز  يار  نیـشناج - ندیزگرب 
اب هک  دندیـسرت  دمآ و  نارگ  مدرم  لد  رب  نیا  دش و  کیرات  مدرم  رب  نیمز  زور  نآ  دـندرک و  ادـج  مه  زا  ار  ود  نآ  سپـس  ار ، وا  رـس  زین 

دیآ . دیدپ  نامسآزا  يا  يراتفرگ  هللا ، دیبع  تسد  هب  ولول  وب  رتخد  نازمره و  هنیفج و  ندش  هتشک 
یم نامثع  دندوب و  هدـنکفا  رگیدـکی  يوم  رد  گنچ  نامثع  اب  هک  مدـید  ار  هللا  دـیبع  زور  نآ  تفگ : مردـپ  هک  تسا  هدروآ  هزجو  وبا  و 

ندرک اهر  یتشک ، دوب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هانپ  رد  هک  ار  رگید  یکی  کچوک و  يرتخد  رازگ و  زامن  يدرم  دشکب ! ار  وت  ادخ  تفگ " 
هک متـسناد  سپـس  ات  درک  اهر  ار  وا  هنوگچ  دیـسر  یئاورناـمرف  هب  نوچ  هک  ناـمثع  زامدـمآ  تفگـش  هب  تفگ : مه  تسین " و  تسرد  وت 

تسا . هدینادرگرب  شا  هشیدنا  زا  ار  وا  هدرک و  ینایم  رد  اپ  صاع  رسپ  ورمع 
تخیوآرد و وا  اب  صاقو  وبا  رسپ  دعس  تشکب  ار  ولول  وبا  رتخد  نازمره و  رمع ، رسپ  هللا  دیبعنوچ  تفگ  حانم  رسپ  نارمع  هک  دنا  هدروآ 

تفگ : یم  راک  نیمه  راد  ریگ و  رد  زین  دعس  دندیشک و  یم  هتفرگ  ار  يرگید  يوم  کی  ره 
دهد  رس  یشرغ  راب  کی  هک  تسین  يریش  چیه  وت  زج  " 

تفگ : هللا  دیبع  سپ  دندرگ "  یم  دوبان  دنوش و  یم  راچد  اه  یتخس  هب  نیمز  ناریش  هک  تسا  وت  زا  و 
مور  ورف  وت  يولگ  زا  ناسآ  هک  متسین  یتشوگ  نم  نادب  " 
روخب " . یهاوخ  یم  هچ  ره  نیمز  ناگشجنگ  نامه  زاسپ 

سپ دندنکفا و  نادنز  رد  هتفرگ  وا  زا  ار  شریـشمش  ات  دومن  یمرن  وا  اب  تفگ و  نخـس  هللا  دیبع  اب  نادنچ  دمایب و  صاع . رـسپ  ورمع  سپ 
درک دازآ  ار  يو  دمآ  راک  رس  رب  نامثع  هک  نآ  زا 
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ربمرادنپ نیا  تشک و  دهاوخ  ار  هللا  دیبع  دیآ  راک  رس  رب  نوچ  نامثع  هک  مدرک  یم  نامگ  نم  تفگ : یم  دیبل  رسپ  دومحمهک  دنا  هدروآ 
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دندومن . یم  یتخسرس  يو  اب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نارای  همه  زا  شیب  دعس  وا و  اریز  تشاد  يواب  مدید  هک  دوب  يراد  ریگ و  نآ  داینب 
مه و  یتشک ؟ ار  وا  هک  تشاد  یهانگ  هچ  ولول  وبا  رتخد  تفگ : رمع  رـسپ  هللا  دیبع  هب  یلع  هک  دـنا  هدروآ  هللا  دـبع  رـسپ  بلطم  نابز  زا  و 
هک دوب  نیا  دیـسرپ - ار  ناشیا  هشیدنا  نامثع  هک  یماگنه  هب  ادخ - هتخیگنارب  نارای  نیرت  گرزب  داهنـشیپ  یلع و  داهنـشیپ  هک  دـنا  هدروآ 

دیبع هب  متسدرگا  تفگ : یم  یلع  درک و  اهر  ار  يو  اتتخادرپ  نخـس  هب  نامثع  اب  صاع  رـسپ  ورمع  همه ، نیا  اب  تشک ، ار  هللا  دیبع  دیاب 
تشک . مهاوخ  شراک  يازس  هب  ار  وا  مشاب  هتشاد  یئاناوت  دسر و  رمع  رسپ  هللا 

هرابرد دـیهد  نم  هب  يداهنـشیپ  تفگ : دـناوخب و  ار  راصنا  نارجاهم و  دیـسر  یئاورنامرف  هب  نامثع  نوچ  هک  دـنا  هدروآ  يرهز  نابز  زا  و 
ار نامثع  هدش و  ناتسادمه  نخس و  کی  راصنا  نارجاهم و  همه  سپ  تساهدروآ  دیدپ  ام  شیک  رد  يا  هنخر  نینچ  هک  یسک  نیا  نتشک 

هللا دیبع  دنهاوخ  یم  دنادرگ ، رود  دوخ  شزرمآ  زا  ار  هنیفج  نازمره و  ادخ  دنتفگ : یم  مدرم  زا  یکدـنا  دـندرک و  یم  ریلد  وا  نتـشک  رب 
شیپ دمآ  شیپ  نیا  ناگدنورگ ! ياورنامرف  يا  تفگ : صاع  رسپ  ورمع  دش و  رایـسب  هراب  نیا  رد  نخـس  سپ  دنتـسرف ، شردپ  لابند  هبار 

دندش . هدنکارپ  صاع  رسپ  ورمع  نخس  زا  مدرم  شوپب . وا  زا  مشچ  سپ  هداد ، يور  یسر  مدرم  رب  یئاورنامرف  هب  وت  هک  نآ  زا 
نازمره و ياهبنوخ  دیاب  هک  دنتفگ  نخـس  کی  سپ  دیـسرپب  هراب  نیا  رد  ار  ناناملـسم  هشیدنا  نامثع  هک  دنا  هدروآ  جیرج  نبا  نابز  زا  و 

هدش  ناملسم  ود ، نآ  و  تشک - ار  رمع  رسپ  هللا  دیبع  دیابن  ود  نآ  ربارب  رد  و  تخادرپ - ار  ولول  وب  رتخد 
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ار رمع  رـسپ  هللا  دیبع  تساوخ  دش  هداد  يربنامرف  تسد  بلاطوبا  رـسپ  یلع  هب  هک  هدنیآ  رد  دوب و  هداهن  يدمآرد  ناشیا  رب  رمع  دندوب و 
دش هتشک  نیفص  گنج  رد  ات  دوب  وا  اب  نانچمه  تخیرگ و  نایفس  وبا  رسپ  هیواعم  يوس  هب  يو  گنچ  زا  وا  دشکب و 

هک ار  رمع  رسپ  هللا  دیبع  تسشنب و  دجـسم  هشوگ  رد  وا  دنداد  نامثع  هب  يربنامرف  تسد  نوچ  دسیون : یم  دوخ 41:5  خیرات  رد  يربط  و 
یم تشکب و  ار  ولول  وب  رتـخد  هنیفج و  نازمره و  يو  نوچ  هک  دوب  ناـمه  دعـس  دـناوخب و  دوب  ینادـنز  صاـقو  وبا  رـسپ  دعـس  هناـخ  رد 

تـشکمهاوخ دـنز - یم  هشوگ  راصنا  نارجاهم و  هب  دنتـشاد - تسد  مردـپ  نوخ  نتخیر  رد  هک  ار  ینادرم  هتبلا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :
شیوخهناخ رد  دـنکفا و  شنیمز  رب  ات  دیـشک  ارشیوم  دناتـس و  زاـب  يو  تسد  زا  ار  ریـشمشو  تساـخرب  يو  يوس  هب  دعـس  هاـگ  ناـمه 

رد يا  هنخر  نینچ  هک  یـسک  نیا  هرابرد  تفگ : راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  هب  نامثع  سپ  دروآرد  هب  ار  وا  نامثع  ات  درک  شا  ینادـنز 
زورید رمع  تفگ : نارجاهم  زا  یکیسپ  یشکب  ار  يو  هک  منآرب  نم  تفگ : یلعسپ  دیهد  نم  هب  یئاهداهنشیپ  تسا  هدروآ  دیدپ  مالسا 

هک نیا  زا  تشاد  رانکرب  ار  وت  دنوادخ  ناگدنورگ ! ياورنامرف  يا  تفگ : صاع  رسپ  ورمع  سپ  دوش ؟ هتـشک  زورما  شرـسپ  دشهتـشک و 
وت = یئاورنامرف راگزور  هب  دمآ  شیپ  نیا 
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هب شیوخ  یئاراد  زا  ار  نآ  تخادرپ  مداهن و  یئاهبنوخ  نآ  يارب  مناشیا و  تسرپرـس  نونکا  نم  تفگ : ناـمثع  دـهد . يور  ناناملـسم  رب 
تفگ  یم  دید  یم  ار  رمع  رسپ  هللا  دیبع  نوچ  دنتفگ  یم  یضایب  دیبل  رسپ  دایز  ار  وا  هک  راصنا  زا  يدرم  تفگ  رگشرازگ  متفرگندرگ 

يورا  رسپ  ربارب  رد  وت  هللا  دیبع  يا  " 
يرادن . يراهنیز  هاگهانپ و  هاگزیرگ و  چیه 

دوب  اوران  تسیاشان و  نآ  نتخیر  دنگوس  ادخ  هب  هک  يدولآ  یسک  نوخ  هب  ار  شیوخ  تسد 
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دوب  كانمهس  يراک  نازمره  نتشک 
دیوگب : يا  هدنیوگ  هک  نآ  رگم  تفرگ . ماجنا  = يا هزیگنا  چیه  یب  هک 

دیرامش ؟ یم  راکهانگ  رمع ، ندش  هتشک  رد  ار  نازمره  ایآ 
تفگ : یسک  درخ  یب  دش و  رابنا  لت  مه  يور  رب  اهدادیور 

درک  ار  نآ  داهنشیپ  داد و  نامرف  راک  نیا  هب  هک  دوب  وا  = مرامش یم  راکهانگ  ار  وا  نم  يرآ 
دوب  شا  هناخ  نورد  رد  هدنب  نآ  رازفا  گنج 

دش نامثع  دزن  هب  رمع  رسپ  هللا  دیبع  سپ  تفگ : رگشرازگ  . " دوش ) یم  هتخانش  دنمجرا  روتسد ، هب  روتـسد  درک و  یم  ور  ریز و  ار  نآ  و 
هرابرد زین  دایز  تشاد و  زابنانخس  نیا  زا  ار  وا  دناوخب و  ار  دیبل  رسپ  دایز  نامثع  سپ  دومن  يدنم  هلگ  شاهدورـس  دیبل و  رـسپ  دایز  زا  و 

دورس : نینچ  نامثع 
نامثع  هدیشوپرس  مان  ورمع - وبا  يا  " 

تسا . = دنب رد  ورگ و  رد  نازمره  نتشک  اب  هللادیبع  هک  شابم  لد  ود 
يریگب  هدیدن  ار  شزغل  ياهرازفا  يو و  هانگ  رگا  یتسار  هب  سپ 

هب  يدنبورگ  يارب  هک  دوب  دیهاوخ  بسا  ود  نوچمه  رگیدکی  اب  وا  وت و 

هحفص 224 ] ] 

دنریگ  راک 
يرذگب  وا  زا  تسردان  هب  هک  یماگنه  يرذگ ؟ یم  وا  زا  ایآ 

 " یتسین . کیدزن  ینک  یم  شرازگ  هچ  نآ  هب  وت  سپ 
. تسا هدرک  دای  لماکلا 31:5  رد  مه  ریثا  نبا  ار  الاب  شرازگ  تشاد  زاب  نانخس  نیا  زا  ار  وا  دناوخبار و  دیبل  رسپ  دایز  نامثع  سپ 

- ولول وب  کچوک  رتخد  هنیفج  نازمره و  هدنـشک  هللا - دیبع  هفیلخ ، هک  دیآ  یمرب  مه  يور  رب  میدروآ  هک  یئاه  شرازگ  زا  دیوگ : ینیما 
زین ع )  ) ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورس  ودندرشف  یم  اپ  وا  نداد  رفیک  رد  ربمایپ  نارای  زا  يرایسب  هک  نآ  اب  دیناسرن  یشکمدآ  يازس  هب  ار 
هتفگ داینب  رب  دوخ  دوب و  زاسمه  يدـنوادخ  همان  ربمایپ و  همان  نیئآ  اب  یلع  داهنـشیپ  هکنآ  اب  همه و  نیا  اـب  دومن ، یم  یگنهاـمه  ناـشیااب 

هدیدن ار  ربمایپ  نارای  رگید  وا و  داهنـشیپ  مه  زاب  دش ، یمهتخانـش  يرواد  رد  يو  ناوریپ  نیرتداتـسا  راکتـسرد ، ربمایپ  ریذـپان  ارچو  نوچ 
یگدرتسگ هب  ار  وا  تشذگرـس  مود - پاچ  زا  ات 176  رد ج 2 ص 120  هک - دیبسچ  هغبان - یصاع و  رـسپ  ورمع - داهنـشیپ  هب  هتفرگ و 

راک هب  یـسکنینچ  روتـسد  يرآ  تفایرد ، یناوت  یم  ار  ام  شیک  هب  وا  يدـنباپ  شناد و  رابت و  رهوگ و  یگنوگچ  اج  نامه  زا  میدروآ و 
سک نآ  هک  نیا  اب  يا و " ... هتـشادن  یئاورنامرف  مدرم  رب  وت  هک  هداد  يور  یماگنه  رد  دـمآ  شیپ  نیا  تفگ " : نامثع  هب  هک  دـش  هتـسب 

یهاوگ شرـسپ  رگا  هک  داد  نامرف  شا  یگدـنز  زا  مد  نیـسپزاب  رد  دـشاب - هدشهتـشک  هفیلخ  نامه  هک  هدوب - راـک  رـس  ربماـگنه  نآ  رد 
درواین یهاوگ  نینچ  وا  هک  تسا  نشور  یلیخ  و  دوش . هتـشک  دوخ  راک  رفیک  هب  یتسیاب  هتـشک ، اروا  ردـپ  نازمره  هک  نیا  رب  دراین  رگداد 

ندرگ هب  مه  ار  ولول  وب  رتخد  هنیفج و  نوخ  نیا  زا  هتـشذگ  دوب و  نامرف  نیادنب  رد  نانچمه  دندرک  شیاهر  هک  یماگنه  ات  هللا  دیبع  سپ 
یئاورنامرف ماگنه  هب  اهدمآ  شیپ  دیاب  دنادرگ  ناور  ارادخ  يرفیک  ياه  نیئآ  دهاوخب  هفیلخ  رگا  هک  تسا  هتفگ  مالـسا  نیئآ  ایآ  تشاد .

هچ  رگید  سپ  دشاب  تسرد  ناشباوخ  نیا  رگا  و  دزادنایب ؟ هار  ار  اه  گناب  ایه  نآ  ورمع - هغبان - رسپ  ات  ؟ دشاب هداد  يور  وا 
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یـسک هک  یئاج  رد  دـناوت  یم  راگزور  کی  هفیلخ  هک  میتفرگ  زاب  و  دنـشخبب ؟ ار  راـکهزب  دـهاوخب  مدرم  زا  هفیلخ  هک  تسا  هدوب  يزاـین 
هفیلخ روتـسد  هب  هک  مه  ار  ینامرف  دناوت  یم  ایآ  یلو  دهاوخب  یتشذگ  نینچ  مدرمزا  ای  دنک  یتشذگ  نینچ  درادن  هدنامزاب  هدش و  هتـشک 
تـسد رد  هچ  نآ  مه  ناشیا  دش و  ناشیا  زا  یـششخب  نینچ  تساوخرد  هک  یناناملـسم  ایآ  و  دنک ؟ لاماپ  دینادرگ  ناور  دـیاب  وا  زا  شیپ 

دنچشـشخبایآ هدوب : اور  هک  میتفرگ  مه  رگا  و  دـننک ؟ لاماپ  ار  یئارچ  نوچ و  یب  وارذـگ  نامرف  نانچ  دوب  اور  ایآ  دندیـشخب  دوبن  ناش 
نایم رد  ینیب  یم  وت  و  دندرگ ؟ زاوآ  مه  ناشیا  اب  هراب  نیا  رد  ناناملسم  همه  دیاب  یم  ای  دنامب ؟ رفیکیب  راکهبت  هک  دوب  سب  ناشیا  زا  نت 

دید نوچ  يو  هک  اج  نآ  ات  دـنتفرگ  نامثع  هب  يریگ  هدرخ  شاـخرپ و  يارب  يا  هنیمز  ار  وا  ندادـن  رفیک  هک  دـنا  هدوب  یناـسک  ناناملـسم 
هک دیشخب  يو  هب  نیمز  هناخ و  اج  نآ  دنک و  چوک  هفوک  يوس  هب  ات  دادروتسد  وا  هب  دنریذپ  یمن  ار  یهار  هللادیبع  نتـشک  زج  ناناملـسم 

دنتفگ . رایسب  نخس  نآ  نوماریپ  رد  ودمآ  نیگمهس  نارگ و  ناناملسم ، رب  نیا  دنتفگ و  یم  رمع  رسپ  کفوک  نآ ، هب  هکتسا  نامه 
یم ینمـشد  هللا  دیبع  اب  دوب  يرفیک  ياه  نیئآ  اه و  نامرف  هب  ناشیا  نیرتاناد  هدوت و  رورـس  هک  ع )  ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  هاگ  نآو 
دیآ یم  راک  رس  رب  هک  مه  یماگنه  و  دشکب . ار  يو  دبای  تسد  يو  رب  هاگ  ره  شا  يراکهزب  نیا  ربارب  رد  هک  دهد  یم  میب  ار  وا  دیامن و 
یم ریثا 32:3  نبا  زالماکلا  رد  هچ  نانچ  دزیرگ و  یم  هیواعم  يوس  هب  ماش - هب  يو  دزن  زا  وا  سپدشکب  ار  يو  ات  دزادرپ  یم  وا  درگیپ  هب 

ار يو  نازمره ، ندـش  ناملـسم  زا  سپ  وا  هک : تسا  هدـمآ  زین  ربـلا  دـبع  نبا  زا  باـعیتسا  رد  و  دوش . یم  هتـشک  نیفـصراکیپ  رد  میناوـخ 
رد دش و  هتشک  نیفصرد  ات  تخیرگ  هیواعم  يوس  هبو  دیسرتب  نتشیوخ  رب  وا  دمآ  راک  رـس  رب  یلع  نوچ  دیـشخب و  ار  وا  نامثع  تشکب و 
اب يو  ریـشمش  هک  نادنچ  دیردب  تشاد  نت  رب  هک  ار  ینینهآ  ياه  هماج  دزب و  گنج ) رد   ) ار وا  یلع  هک  : میناوخ یم  بهذلا 24:2  جورم 

نوردنا  رد  هچ  نآ 
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زورما رگا  تفگ : یلع  تخیرگب  وا  دـشکبار و  وا  نازمره  نوخ  ربارب  رد  ات  تخادرپ  وا  درگیپ  هب  یلع  هک  یماـگنه  هب  تخیماـیب و  دوب  وا 
يورن . رد  هبرگید  زور  یتفر  رد  هب  نم  گنچ  زا 

مه دوشن و  هدیـشخب  وا  هانگ  هک  تسا  هتـساوخ  یم  يراشفاپ  يریگ و  یپ  اب  ع )  ) ناگدنورگ ياورنامرف  مه  هک  دـناسر  یم  اه  نیا  همه  و 
رب هن  ودیوجب  ار  يو  هک  دمآ  یمرب  نآ  یپ  رد  هنیلع  هن  رگو  درک  يوریپ  نآ  زا  ناوتب  هک  هدوبن  ارذگ  اور و  يرواد  وا  زا  نامثع  نتشذگ 

مدرم ربارب  رد  هللا  دـیبع  هک  هاگ  نآ  دـشک و  یم  وا  خر  هبار  شهانگ  نامه  زین  نیفـص  زور  رد  هک  اج  نآ  اـت  شدـشکب . هک  دـش  یم  نآ 
تردپ رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟ یم  گنج  نم  اب  هچ  يارب  رمع ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دـهد : یم  زاوآ  ار  وا  یلع  ددرگ  یم  راکـشآ 

یم ار  نازمره  نوخ  وت  زا  ادخ  یهاوخ و  یم  ارنامثع  نوخ  وت  تفگ : میوج  یم  ار  نامثع  نوخ  داد  خساپ  دـیگنج . یمن  نم  اب  دوبهدـنز 
. دوش نوریب  وا  يوس  هب  ات  دومرفب  ار  یعخنرتشا  یلع  سپ  دهاوخ 

هاضقلا یضاق  همه ، نیا  اب  دسر  یم  نایاپ  هب  دندروآ  یم  وا  نتـشاذگ  هدنز  هللا و  دیبع  زا  یـشوپ  مشچ  يارب  هک  یئاه  هناهب  رگید  اج  نیا 
اب ناـمثع  هتفگ : وا  هـک  هتـسب  نـینچ  یلع  وـبا  دوـخ  داتـسا  هـب  هدروآ و  ردهـب  يزاـب  گـنرین  هاـگناهن  زا  ار  شیوـخ  رـس  نارواد ) رواد  )= 

هدروـخ و نانمــشد  شوـگ  هـب  يو  ندـش  هتــشک  هـک  دیــسرت  وا  اریز  دــسر  يدــنمجرا  هـب  اـم  شیک  هـک  تساوـخ  وا  زا  یــشوپمشچ 
یسک ایآ  نایاپ  دنزیخرب . ناناملـسم  شنزرـس  هب  هتفاینرد  ار  دادیور  یگنوگچ  دنتـشک و  مه  ار  وا  دنزرف  دنتـشک و  ار  ناشیاوشیپ  : دنیوگب

ار نیـشیپ  هفیلخ  يرواد  هتـسب و  راـک  هب  ار  شیوخ  نیئآ  روتـسد  هک  دوبدـهاوخ  ناناملـسم  رب  یـشنزرس  مادـک  دـسرپب  درم  نیا  زا  تسه 
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يا  يزوسلد  هنوگ  چیه  ادخ  شیک  راک  رد  و  دننادرگ ؟ ناور  تخیر  ار  ناهانگیب  نوخ  هک  شراکهبت  دنزرفهرابرد 
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دنهن رتارف  ماگ  ادخياهزرم  زا  هک  یناسک  داهن و  رتارف  ماگ  دوب  هداهن  كاپ  يادـخ  هک  یئاهزرم  زا  نوچ   ) دوشن ناشیا  ریگ  نابیرگ  وا  هب 
ددرگ و یم  هتـشک  شدوخ  زورما  دیدرگ و  راچد  ردپ  ندش  هتـشک  غاد  هبزورید  هک  دـندرکن  نیا  ياورپ  مه  چـیه  و  نارگمتـس ) دـنناشیا 

اریز دنراد  نآ  هب  مشچ  همه  هک  تسا  يا  يزارفرـس  هیام  اه  شیک  هنیمز  رد  يراک  نینچيرآ  دیآ . یم  غاد  يور  رب  غاد  شنادـناخ  يارب 
هماـن نیئآ  ادـخ و  هماـن  ياـهزرم  رب  یناـبهگن  ادـخ و  هار  رد  يریلد  و  شنیب ، نتـشاد  اور  تـسا و  ندـیورگ  رد  يرـس  تخـس  نآ  هزیگنا 

ار يزارف  ندرگ  ياه  هزیگنا  همه  نیا  هک  تسا  هدوت  مادـک  هاگ  نآ  و  یتسرپ . هناگی  شیک  ياـه  هدروآ  درگ  نتفرگ  و  ص ، )  ) شربماـیپ
رد اهنت  ار  شنزرـس  يرآ  دیاین ؟ هتفگ  شیارب  هز  نیرفآ و  یپایپ  دوشن و  هتخادرپ  وا  نوماریپرد  زیمآ  شیاتـس  ياهزارف  دـیامنب و  دوخ  رد 
یپ رد  دـننک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  زیچان - چوپ و  ياه  هناهب  هب  دوش و - یتسـس  اهروتـسد  نتـسب  راک  رد  هک  تسج  دـیاب  یئاـج 

دشاب و هتشاد  يا  هرهب  نامثع  زا  ینابیتشپ  رد  هک  هتشاد  شوخ  یلع  وبا  داتسا  هک  درک  دیاب  هچ  همه  نیا  اب  دنور . اه  هتساوخلد  اه و  سوه 
تسا . هتخادرپ  ینابیتشپ  هب  راچان 

راک ندومن  كاپ  يارب  اریز  دـننک  يوریپ  وا  هویـش  زا  دنتـساوخ  هک  دروآ  دـیدپ  یناسک  يارب  روک  یهرگ  داد  ماجنا  هفیلخ  هچ  نآ  هزات  و 
ورف لگ  هب  ددرگ  یم  زاب  نآ  هب  دادیور  هچنآ  يرگنـشور  رد  دـنداتفا و  اپ  تسد و  هب  دوب - زاسان  ربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  اب  هک  وا -

اوشیپ رادنپ ، نیا  داینب  رب  دنک و  يراک  نینچ  دناوت  یم  نامدرم ، تسرپرس  هک  هدیشخب  ار  يو  ور  نیازا  تشادنپ  یکی  هک  نادنچ  دندنام ،
وا ندادرفیک  نوچ  دشخبب  ار  وا  هرـسکی  هک  دناوت  یمن  دنچ  ره  دـیامن  شزاس  يو  زااهبنوخ  نتفرگ  اب  هدنـشک ، نتـشک  ياج  هبدـناوت  یم 

یشوپ مشچ  رگا  و  اه - نیئآ  نتشاد  اپ  هب  رد  تسا - ناشیا  هدنیامن  اوشیپ  دسر و  یم  ناشیا  هب  زین  وا  گیر  هدرم  اریز  تسا  ناناملسم  قح 
یگدنیامنهب دنناوت  یمن  این  ردـپ و  يور  نیمه  زا  و  تسین . اور  نیا  هدـینادرگ و  دوبان  نب  خـیب و  زا  دـنا  هتـشاد  ناشیا  هک  ار  یقح  دـیامن 
نتفرگ  اب  هک  دناوتیم  زین  اوشیپ  هتبلا  دنهاوخب ، اسر  ياهنوگ  هب  ار  رگمتس  رفیک  دنناوت  یم  دنچ  ره  دنیامن  یشوپ  مشچ  دنزرف 
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دیامن  شزاس  اهبنوخ 
- دـندوب هدـش  هتـشک  درم  ناگدـنامزاب  هـک  مـه  ناـنآ  دنـشخببار و  هللا  دـیبع  تساوـخ  ناناملــسم  زا  ناـمثع  هـک  درادـنپ  یم  زین  يرگید 

ناریا ياهرهــش  رد  وا  ناگدـنامزاب  يوجتــسج  ردناـشیا  اـیآ  مـیناد  یمن  اـم  و  دـنتفریذپ . ار  وا  تساوـخرد  تشادـن - يا  هدـنامزابنوچ 
هک دنتـسناد  سب  ار  نیمه  درادن - یناگدنامزاب  هک  نیا  هب  يرواد  يارب  ناشیا - ای  دنا - هدوب  یناریا  شنادناخ  درم و  نآ  نوچ  دـندمآرب ؟

نیا هب  دوخ  شیپ  زا  هک  نیا  ای  تشادن ، ینادنواشیوخو  هداوناخ  دوب و  اهنت  رهـش ، نآ  رد  وا  و  دـندید . یمن  هنیدـم  رد  ار  ناشیا  زا  یـسک 
ار ناـشیا  شدوخ و  روشک  رد  وا  ناگدـنامزاب  هب  دـندنادرگ  یمرب  ار  راـک  هک  تشاد  ناـشیارب  یناـیز  هچ  رگم  و  دـندومن . يرواد  هنوـگ 

دنشوپب ؟ مشچ  يو  زا  ای  دنهد  رفیک  ار  وا  دنیایب و  دوب  هتشک  ارناشیا  زا  یسک  هک  نآ  غارس  هب  ات  دنداد  یم  راهنیز 
ناسرب دوخ  يازس  هب  شکب و  ار  راکهبت  نیا  تفگ : یم  ع )  ) ناشیا رورس  هن  رگم  دنتفریذپ ؟ ار  نامثع  تساوخرد  ناناملـسم ، اجک  هزات  و 

- یسک ناناملسم  هدوت  نایم  رد  دنهد و  رفیک  ار  وا  هک  داد  روتسد  زین  نیشیپ  هفیلخ  تسا و  هدروآ  ياج  هب  نیگمهـس  يراک  یتسار  هب  هک 
یم يرهز  ،= دعـس نبا  شرازگ  هب  هک  میدـید  دـشوپب و  مشچ  شهانگ  زا  ای  دـیامن  ینابیتشپ  يو  زا  هک  دوبن  هغبان - رـسپ  صاـع  ورمع  زج 
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دندینادرگ . یم  ریلد  وانتشک  هب  ار  نامثع  هدش و  ناتسادمه  نخسکی  راصنا ، نارجاهم و  هتفگ :
رب هک  یئاه  مانشد  اه و  گنن  اه و  شنزرس  نانچ  ایآ  و  يدینـش . یلع  وبا  داتـسانابز  زا  هک  دفاب  یم  یئاه  هفـسلف  تساهدمآ و  مه  یموس 

نایم رد  یناگمه - يراتـشک  نانچ  زور  کی  رد  اهنت  هک  دـش  نایوما  ریگ  نماد  دـمآ ، یم  دـیدپ  رمع  رـسپ  نتـشک  اب  ناـشیا  هفـسلف  داـینب 
ناوجون راوخریـش و  كدوک  زا  يو  ناگتـسب  ناگداز و  اب  دوب  نایتشهب  ناناوج  رورـس  هک  ار  ردپ  دنتخادنا و  هار  هب  ربمایپ - كاپ  نادناخ 

؟ دندیربرس ار  همه  لاسنایم  درمریپ و  ات  هتفرگ 
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هانگ زا  ناناملـسم  يراشفاپ  اب  وا  هک  هتفر  نآرب  .و  نابذامق ماـن  هب  تسا  هدیـشارت  يا  هدـنامزاب  نازمره ، يارب  هدـش و  ادـیپ  مه  رگید  یکی 
روصنم وبا  زا  وا  ورمع  رسپ  فیس  زا  بیعش  ار  نآ  هک  دنک  یم  وگزاب  يرس  زا  یـشرازگ  دوخ 43:5  خیرات  رد  يربط  تشذگرد  هللا  دیبع 

دندوب هنیدـم  رد  هک  یناـیناریا  تفگ : یم  درک و  یم  وگزاـب  ار  شردـپندش  هتـشک  دادـیور  ناـبذامق  مدینـش  تفگ : نیا  هک  تسا  هتفرگ 
يو تسد  زا  ار  نآ  مردپ  دوب ، هرس  ود  يا  هنشد  وااب  درک و  رذگ  مردپ  هب  ولول ) وبا  زوریف =(  راب  کی  ، دنتشاد دمآ  تفر و  یخرباب  یخرب 
درم نآ  دروخ  مخز  رمع  نوچ  دـید و  ار  يو  يدرم  سپ  منک  یمزیت  دراک  نیا ، اـب  تفگ : ینک ؟ یم  هچاهرهـش  نیا  رد  تفگ : تفرگ و 

رب نامثع  نوچ  تشکب و  ار  وا  دروآ و  نازمره  هب  يور  هللا  دیبع  سپ  داد  زوریفهب  ار  نآ  هک  مدـید  نازمره  تسد  ار  دراک  نیا  نم  تفگ :
زا رتراوازس  وا  هب  نتخادرپ  يارب  وت  تسا و  وت  ردپ  هدنـشک  نیا  مکرـسپ ! يا  تفگ : درپس و  نم  تسد  هب  ار  يو  هدناوخ  ارم  دمآ  راک  رس 

ناـشیا هـک  نآ  زج  دـیاین  نـم  هارمههـک  دـنامن  سک  چــیه  نیمزرــس  نآ  رد  مدرب و  نوریب  ار  يو  نـم  سپ  شکب  ار  وا  ورب و  سپ  یئاـم 
متفگ نم  دنداد  مانـشد  ار  هللا  دیبع  يرآ و  دنتفگ  مشکب  ار  وا  مناوت  یم  نم  ایآ  متفگناشیا : هب  نم  سپ  مشخبب  ار  وا  دندرک  یمشهاوخ 
مدرک اهر  ناشیا  يارب  ادخ و  يارب  ار  وا  نم  سپ  دنتفرگ  مانـشد  هب  ار  وا  زاب  هن و  دنتفگ  دینک ؟ يریگولج  نم  راک  زا  دیناوت  یم  امـش  ایآ 

نادرم . تسد  رس و  يور  رب  رگم  مدماین  هناخ  هب  ات  ار  هار  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتشادرب و  ارم  سپ 
نیا تفگ ": ربنم  زارف  رب  نامثع  هدـمآ - تسرد  ياـه  شرازگ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ارچ - سپ  هدوب  اـج  نآ  رد  يرادـنپ  هدـنامزاب  نیا  رگا 

رد يربط  دوخ  شرازگهب  ارچ  " و  میامـش ؟ ياوشیپ  زین  نم  و  ناناملـسم - همه  رگم  دسر - وا  هب  شگیرهدرم  هک  درادن  يا  هدـنامزاب  درم 
يارب  مناشیا و  تسرپرسنم  تفگ : رگید  ياج 
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زا شیپ  ارچ  تسه  يا  هدنامزاب  نانچ  هک  تسناد  یم  رگا  و  متفرگ ؟ ندرگ  هب  شیوخ  یئاراد  زا  ار  نآ  تخادرپ  هک  مداهن  یئاهبنوخ  نآ 
تخادرپن و يو  هب  ار  نآ  اهبنوخداهنشیپ ، زا  سپ  ارچ  و  تخادرپ ؟ اهبنوخ  دیاب  هدنـشک  نداد  رفیک  ياج  هب  هک  درک  يرواد  وا ، اب  وگتفگ 

مناد . یمن  نم  دندرک ؟ هچ  نآ  اب  دش و  هچ  اهبنوخ  ماجنارس  هزات  و  تخاس ؟ راومه  دوخ  یئاراد  رب 
زینوا دـیاین و  يو  هارمه  هک  دـنامن  نیمزرـس  نآ  رد  مه  سک  چـیه  تسه و  ناـبذامق  ماـن  هب  یـسک  هک  دـندوب  هتفریذـپ  ناناملـسم  رگا  و 

یم مه  امـشایآ  متـشذگ  وا  زا  نم  دـیوگب : ناـشیا  هب  هفیلخ  مه  زاـب  هک  تشاد  نآ  ياـج  هچ  سپ  دیـشخب  ار  شردـپ  هدنـشک  ماـجنارس ،
تسار دوب و  هدنز  هدش  هتشک  هک  يدرم  هدنامزاب  هک  یماگنه  رد  و  متشذگ - رمع  رسپ  هللا  دیبع  زا  نم  یقهیب : شرازگ  هب  ای  و  دیرذگ -؟

ناناملسم هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دنشخبب ؟ ار  هدنشک  ات  دهاوخب  ناناملـسم  زا  هفیلخ  هکتشاد  نآ  ياج  هچ  رگید  تفر  یم  هار  تسار 
يارب ناگدـنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دـنیامن ؟ یگنهاـمه  هفیلخ  اـب  يو - ندیـشخب  و  وا - زا  یـشوپ  مشچ  رد 
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: دیوگب هللا  دیبع  هب  ع )  ) وا هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دراد ؟ اور  شهوکن  شاخرپ و  همه  نآ  يرفیک ، نیئآ  نتسب  راک  هب  رد  هفیلخ  یتسس 
دیبع شا  یئاورنامرف  زاغآ  رد  هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  تشک ؟ مهاوخ  نازمره  ربارب  رد  ار  وت  یتفا  نمگنچ  هب  يزور  رگا  راـکهبت ! يا 

هک تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دزیرگ ؟ ماـش  هب  هنیدـم  زا  ناگدـنورگ - ياورناـمرف  میبزا  وا - هک  تشاد  نآ  ياـج  هچ  و  دـیامن ؟ درگیپ  ار  هللا 
هک تشاد  نآ  ياج  هچ  و  يا ؟ هدوبن  مدرم  ياورنامرف  وت  هک  هداد  يور  یماگنه  رد  دـمآ  شیپ  نیا  دـیوگب : نامثع  هب  یـصاع  رـسپ  ورمع 

یشخب یم  ایآ  دیوگب ، نامثع  يور  رد  ور  دایز  رسپ  دیبل  هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  و  دش ؟ لامیاپ  نازمره  نوخ  دیوگب : بیسم  رـسپ  دیعس 
ار نآو  هدرک  وگزاب  عئانـصلا 245:7  عئادـب  رد  یفنح  ءاملعلا  کلم  هک  دوب  شرازگ  نیا  ياج  هچ  و  یـشخبب ؟... اوران  هب  هک  یماـگنه  و 

نوچ  هک  هدش  شرازگ  دیوگ : یمو  هدینادرگ  نیئآ  روتسد  هناوتشپ 
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هتشک ار  ض )  ) رمع ام  رورس  هک  نآ  تشادنپ  هللا  دیبع  سپ  دوب  وا  تسرد  رد  هتـشد  دش و  نوریب  نازمره  دش  هتـشک  ض )  ) رمع ام  رورس 
نامثع اـم  رورـس  هب  ع )  ) یلع اـم  رورـس  سپ  دـندرک  وگزاـب  ض )  ) ناـمثعام رورـس  يارب  ار  دادـیور  نیا  تشکب و  اروا  سپ  تسا  نیمه 

مهاوخن نینچ  هدش ؟ هتشک  شردپ  زورید  هک  مشکب  ار  يدرم  هنوگچ  تفگ : درک و  يراددوخ  نامثع  ام  رورـس  شکب  ار  هللا  دیبع  تفگ :
مزادرپ ؟ یم  ار  شیاهبنوخ  متشذگ و  شا  هدنشکزا  میوا و  تسرپرس  نم  هدوب و  نیمز  يورنامدرم  زا  یکی  درم ، نآ  درک ،

هدنامزاب اوشیپ ، دیوجب و  ار  وا  نوخات  تشادن  يا  هدـنامزاب  نازمره  هک  نیا  یتسار  دـیوگب : یلع  وبا  داتـسا  هک  تشاد  نآ  ياج  هچ  زاب  و 
دنشخبب . دنناوت  یم  ناگدنامزاب  تسا و  ناگدنامزاب  یب 

ار هللا  دیبع  نازمره  ناگدنامزاب  دـناسر  یم  هک  ار  یـشرازگ  لـماکلا 32:3  رد  ریثا  نبا  هک  هدوب  اـه  يریگ  هدرخنیمه  هب  شرگن  اـب  يرآ 
هب نوچیلع  اریز  تسا  رت  تسرد  شرازگ ، یکی  نآ  - هللا دـیبع  نتفای  یئاـهر  یگنوگچ  رد  دـسیون -: یمو  هدرمـش  تسرداـن  دندیـشخب ،

یلع دوب  ناگدنامزاب  روتـسد  هب  وا  یئاهر  رگا  تخیرگ و  هیواعم  دزن  ماش  هب  يو  گنچ  زا  وا  دشکب و  ار  يو  تساوخ  دیـسر  یئاورنامرف 
تشادن . وا  راک  هب  يراک 

يرـس همان  زا  ار  نآ  يربط  اریز  تسا  ارچ  نوچ و  ياج  يراـمیب و  یتساـک و  يژک و  زا  رپ  شرازگ  هریجنز  اـه ، نیا  همه  زا  شیپ  هزاـت  و 
ناهد زاار  رمع  نب  فیس  زا  یشرازگ  یئاسن  هک  نآ  زج  میا  هدیدن  يو  زا  يدای  زگره  تبسن  نیا  اب  هک  دنک  یم  وگزاب  يو  هب  ییحی  رسپ 

رسپ يرس  نامه  ار  وازین  رجح  نبا  تسا ، نآ  رگوگزاب  يرس  هک  دشاب  نآ  يارب  دیاش  شرازگ  نیا  يریذپبیسآ  هتفگ : هدرک و  وگزاب  وا 
تسس ار  شنانخس  اه ، شرازگ  نارادساپ  زا  یهورگ  هتسناد و  وگغورد  ار  وا  دیعس  رسپ  ییحی  هک  درامـش  یم  یفوک  ینادمه  لیعامـسا 

هک  مینآ  رب  ام  و  دنرامشیم .
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يو اب  لاس  یس  کیدزن  يربط  ریرج  رـسپ  هدرم و  لاس 258  رد  هتفرگ و  نتسیز  دادغب  رد  هک  تسا  ینادمه  مصاع  رسپ  يرـس  نامه  يو 
يو دـیوگ :  هدرمـش و  یم  تسـس  رایـسب  ار  وا  ياـه  شرازگ  يدـع  نبا  هدـناوخ و  یم  زادرپ  غورد  ار  وا  شارخ  نبا  هدوب و  راـگزورمه 

یئاه شرازگ  هنوگ  هب  هتـشاد  ربمایپ  ناراـی  راـتفگ  راـتفر و  زا  هک  ار  یئاـه  شرازگ  وا  دـیازفا : یم  ناـبح  نبا  هدرک و  یم  يدزد  شرازگ 
نیا دیوگ : یم  شرازگ  کی  هرابرد  شاقن  تسین و  اور  وا  نخس  نتفرگ  هناوتشپ  و  هدیـسر ، ربمایپ  دوخراتفگ  راتفر و  زا  هک  هدروآ  یمرد 
نیا رد  هک  نآ  ندادناشن  و  رگیدکی - زا  ود  نآ  ندرک  ادج  هک  تسا  زاس  غورد  نت  ود  نآ  زا  مان  نیا  سپ  هتخاس  دوخ  شیپ  زا  يرـس  ار 
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درادن . یشزرا  نادنچ  هدمآ - يو  زا  یشرازگاج 
لهـس رـسپ  هب  وا  ندیمان  رد  رجح  نبا  هکنانچ  شناکاین - زا  یکی  هب  تسا  وا  ندنابـسچ  يارب  زین  ییحی "  رـسپ  یناشن "  اب  وا  ندرک  دای  و 

هتبلا و  تــسا . شرازگ  یتساکنتـــشاد  ناــهن  يزاــب و  گــنرین  يا  هنوــگ  راــکنیا  میئوــگن  رگا  هزاـــت  و  هدرک - يروآداـــی  ار  نــیا 
یم نیا  زا  شیپ  یـسب  يو  اریز  دنرادیمرگتـشپ  وا  ياـه  شرازگ  هب  هک  تسا  ییحی  رـسپ  يرـس  ناـمه  درم  نیا  هک  دـنرادنپنناگدنناوخ 

لاس 224، هب  نیا  زا  شیپ  لاس   57 هدرک ، وگزاب  شیوخ - هب  يرس  همان  زا  ار - شرازگ  نآ  هک  يربط  هتشذگرد و  لاس 167  رد  هتسیز و 
تسا . هداهن  ناهج  هب  ياپ  هزات 

: دیوگ یبهذ  هدشن و  هتخانـش  دیوگ : يدع  نبا  هدنام و  سانـشان  هک  تسا  یفوک  میهاربا  رـسپ  بیعـش  شرازگهریجنز ، نایجنایم  زا  رگید 
دراد یگتخانشان  يا  هنوگ  فیس - ياه  هتشون  زا  وا - شرازگ  هریجنز 
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اهر ار  وا  تشذگ  رد ص 136  شا  همان  یگدنز  هچ  نانچ  هک  تسا  یگتخاس  ياه  شرازگرگوگزاب  یمیمت  رمع  رسپ  فیـس  زین  يرگید 
هک تشذگ  تسا و  ناوتان  تسس و  وا  ياه  شرازگ  هک  دنا  ناتسادمه  یگمه  دنرمـش و  یم  ناشیک  دب  زا  هتخادنا و  اه  مشچ  زا  هدرک و 

تسس ناشاه  شرازگ  هک  دنا  یناسک  نآ ، هریجنز  رد  تسا و  یگتخاس  دیوگ : یم  سپس  هدرک و  دای  هریجنزنیمه  اب  یـشرازگ  یطویس ،
. رمع رسپ  فیس  ناشیا  نیرتدب  تسا و 

ناشیا و رب  هدش و  هدرمـش  تسـس  ناشاه  شرازگ  هک  تسا  یناسک  زا  نت  دـنچ  نآ  زا  هدیـشوپرس  مان  نیا  تسا و  روصنم  وبا  زین  يرگید 
. دوب ناوتن  مرگتشپ  ناشاه  شرازگ 

یگتخاس هناهب 

ضاـیر رد  هدروآ و  دـش - داـی  هچ  نآ  زج  هب  يرگید - یگتخاـس  هناـهب  هتخاـس و  رک  روک و  ار  يربطبحم  ناـمثع ، رهم  هک  نیا  یتسار 
هداد شا  يرای  هدوب و  تسدمه  راک  نآ  رد  ولول  وبا  اب  نازمره  هک  نیا  تسخن  تسا : هدـیناجنگ  ار  نآ  خـساپ  ود  هنوگ  هب  هرضنلا 150:2 
دهد يرای  رگداد ، ياوشیپ  نتشک  رد  ار  يرگید  هک  یسک  همه ، نیا  اب  هدوب ، ولول  وب  اهنت  هدش  ماجنا  وا  تسد  رب  راک  هک  یسک  دنچره  و 

دهد و يرگید  نتشک  هب  روتسد  هک  یسک  ، ناسانـش نیئآ  زا  يرایـسب  هشیدنا  هب  تسا و  اور  نایاوشیپ - زا  یهورگ  هاگدید  زا  وا - نتـشک 
دبع تفگ : تفرگ و  دوخ  یهانگ  یب  ناشن  ار  نیمه  زین  رمع  رـسپ  هللا  دیبع  دنوش و  هتـشک  دـیاب  ود  ره  ددـنب  راک  هب  ار  يو  نامرف  هکنآ 

ناشیا نایم  دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  هدـمآرد و  یئاج  هب  نازمره  هنیفج و  ولول و  وبا  دـید  وا  هک  هتخاـس  هاـگآ  ار  يو  رکبوب ، رـسپ  نمحرلا 
رسپ نمحرلا  دبع  نامثع ، سپ  دش  هتشک  رمع  هک  دوب  تسـشن  نیمه  يادرف  تشاد و  ياج  شنایم  رد  نآ  هتـسد  هک  دوب  رـس  وديا  هنـشد 

هکدور  یمن  ینامگ  نیا  زج  دشاب  هرس  ود  مه  راک  نیا  رگا  دیرگنب  تفگ  وا  درک  شسرپ  يو  زا  هراب  نیا  رد  تساوخب و  ار  فوع 
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زا و  دیوگ . یم  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هنوگ  نامه  هب  دـندید  دنتـسیرگن  دراک  رد  نوچ  سپ  دـندوب  هدـش  ناتـسادمه  وا  نتـشک  رب  ناشیا 
لدود يو  نتـشک  رد  ای  تشک  ار  يو  دیابن  هکدـید  اه ، هنیمز  نآ  داینب  رب  نوچ  تشکنار  رمع  رـسپ  هللا  دـیبع  نامثع ، هک  دوب  يور  نیمه 

تفریذپن . یلد  ودنیمه  يارب  ار  نآ  ندوب  هتسیاب  دش و 
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يو نتـشک  زا  هدوب  شناـبیتشپ  نایودـع  ناـیمیت و  اریز  دزیخرب  گرزبیبوشآ  يو  نتـشک  اـب  دیـسرت  ناـمثع  هک  نیا  یتـسار  مود : خـساپ 
دش هتشک  ناگدنورگ  ياورنامرف  زورید  تفگ " : صاع  رسپ  ورمع  هک  یئاج  ات  دنتشاد  يو  هب  شیارگ  زین  نایوما  دندرکیم و  يریگولج 

يارب دید  نینچ  هک  نامثع  و  دیئارگ . ناشکرس  هب  سپس  دش " و  دهاوخن  نینچ  زگره  هک  ادخ  هب  دنگوس  هن  دیآ ؟ هتشک  شرـسپ  زورما  و 
میامن . یم  دونشخ  يو  زا  ار  نازمره  ناگدنامزاب  نم  وتسا  نم  اب  وا  راک  تفگ : درک و  يرادربهرهب  بوشآ ، ندرک  مارآ 

هک تسا  هدوب  ینخس  داینب  رب  اهنت  ارچ - نوچ و  چیه  یب  مه  نآ  و  هفیلخ - نتشک  رد  ولول  وبا  اب  نازمره  ندرمـش  = تسدمه دیوگ : ینیما 
هاگ نآ  دوب " و  رس  ود  يا  هنشد  ولول  وبا  دزن  دنتفگ و  یم  نخس  یشوگ  رد  مه  اب  ود  نآمدید  نم  هک  تفگ " : رکبوب  رسپ  نمحرلا  دبع 
رد ود  نآ  هک  هتفر  یم  زین  ناـمگ  نیا  اریز  تشم ، رد  دیـشروخ  نتفرگ  زا  تسا  رتراوـشد  يرواد ، نیا  داـینب  رب  یـسک  ندرمـش  راـکهنگ 

دهد ماجنا  هتـساوخ  یم  هک  يراک  نامه  هراب  رد  ولول  وبا  اـی  دـنا  هدرک  یم  وگتفگ  دـنا  هتـشاد  ناـشدوخ  ناـیم  هک  يرگید  راـک  نوماریپ 
نامگ نیا  دننام  هتشکار و  رمع  ادرفو  هدادن  شوگ  يو  نخـس  هب  وا  زاب  هتـشادزاب و  نآ - ماجنا  زا  ار - يو  نازمره  هدیـسرپار و  وا  هشیدنا 

رفیک زا  ار  ام  یتسیاب  یـسک  ندوب  راـک  هاـنگ  رد  یلد  ود  هنوگ  ره  هکنآ  اـب  تسناد  يرفیک  راوازـس  ار  نازمره  ناوت  یمهنوگچ  سپ  اـه .
دراد  زاب  وا  نداد 

هک  تسا  هتفگ  ینزفال  اب  هدید و  ار  یتسدمه  نآ  نمحرلادبع  هک  میتفرگ 
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کی یهاوـگ  اـب  اـهنت  ار  یناملــسم  ناوـت  یم  يدـنوادخ  شیک  رد  اـیآ  هـمه  نـیا  اـب  داد . يور  يدـمآ  شیپ  ناـنچ  نـم  مـشچ  ربارب  = رد
زا ناتسادنوچ  هک  دوب  يور  نیمه  زا  هن و  هتبلا  دشابن ؟ فال - نآ  اب  زاسمه  يا - هنادنسپ  نیئآ  ناهاوگ  هک  یئاج  رد  مه  نآ  تشکدرم ؟

، تسیچ نیا  مناد  یمن  نم  تفگ : هتـشاد ، یناهن  یئاهوگتفگ  نازمره  اب  ولول  وب  هک  تسناد  دیـسر و  رمع  دوخ  شوگ  هب  ماجنا - ات  زاـغآ 
نوخ هک  دروآ ، هاوگ  رگا  هتشک  ارم  وا  هک  دوش  هتسناد  ات  درایب  نازمره  نایز  هب  یهاوگهک  دیهاوخب  هللا  دیبع  زا  مدرم  نم  هاگ  ره  دیرگنب 

.= دیزیرب ار  هللا  دیبع  نوخ  نازمره  رباربرد  درایب  تسناوتن  یهاوگ  رگا  هدوب و  ینتخیر  نم - نوخ  ربارب  رد  وا -
وا راک  دیاب  ای  دزیخرب ؟ يو  نداد  رفیک  هب  دوخ  رـس  تسناوت  یم  ایآ  یلو  هتـشاد  نازمره  یتسدمه  رب  یهاوگ  هللا  دیبع  هک  میتفرگ  هزات  و 

دنیوگ یمهک  نیا  زا  میرذـگب  دـشخبب و  ار  يو  هانگ  ، نارگید زا  یـسک  هک  دوب  نآ  نامگ  اریز  دراذـگب  ناـیم  رد  ناگدـنامزاب  همه  اـب  ار 
تسا  روتسدنیا  اب  زاسمه  ناشتشادرب  زین  ناروشناد  هدوت  تسا و  وا  هدنیامن  ای  اورنامرف  اب  ناراکهنگ ، نداد  رفیک 

- رگـشاخرپ هدوت  ربارب  رد  ار - نآهتبلا  تشاد  يا  هناهب  نینچ  تسبن - راک  هب  وا  هرابرد  ار  يرفیک  نیئآ  هک  یـسک  ای  هللا - دـیبع  رگا  زاب  و 
تـسد يو  رب  نوچ  هک  داد  یم  میب  ار  وا  هن  و  شکب . ار  راکهبت  نیا  تفگ : یم  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  هن  تخاس و  یم  راکـشآ 

هب نامثع  هن  تخیرگ و  یم  هیواعم  يوس  هب  وا  زا  هللا  دیبع  هن  دشکب و  ات  تساوخ  یم  ار  وا  شا  ياورنامرف  زاغآ  رد  هن  ودـشکب  ار  وا  دـبای 
زا یشوپ  مشچ  هب  هن  " و  دنتسه هتشک  نآ  ناگدنامزاب  ناناملـسم  همه  تسا و  نم  اب  یهاوخنوخ  راک  هک "  درک  یم  هدنـسب  زیواتـسد  نیا 

دمآ شیپ  نآ  رس  رب  وگتفگ  دندوب  اج  نامه  هک  ربمایپ  نارای  نایم  هن  دیـشوکیم و  ناناملـسم  زا  وا  يارب  شـشخب  تساوخرد  يو و  هانگ 
وا يوس  هبصاقو  وبا  رسپ  دعس  هن  تفرگ و  یمرد 
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درک . یم  ینادنز  شیوخ  هناخرد  دنکفا و  یم  نیمز  هب  هتفرگ  شیوم  زا  دناتس و  یم  وا  تسد  زا  ار  ریشمشو  تساخ  یمرب 
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رد ولول و  وب  زور  هریت  لاـسدرخ و  رتخد  نتـشک  رد  یلو  دـشاب  تسرد  نازمره  هراـبرد  هللا  دـیبع  يارب  يا  هناـهب  نینچ  هک  متفرگ  هزاـت  و 
درک ؟ ناوت  اپ  تسد و  وا  يارب  يا  هناهب  هچ  ناشیا - نتشک  هب  ناگدرب - همه  ندناسرت 

يریگولج هللا  دیبع  نتشک  زا  هتساخ و  اپ  رب  نایودع  نایمیت و  هک  هدروآاجک  زا  ار  زیگنا  تفگش  تشذگرس  نیا  بحم  = مناد یمن  نم  - 2
یئاورنامرف هچ  نیا  و  دـسرتب . ناشیا  زا  هزات  ياورنامرف  ات  دـندیورگ  ناشیا  يوس  هب  اج  کـی  يا  هنوگ  هب  مه  ناـیوما  هدوت  دـندومن و  یم 

راکـشآ يو  زا  يا  یناوتاـن  یتسـس و  نینچ  شا  یئاورناـمرف  زاـغآ  ردرگا  و  هدوـب ؟ ساره  میب و  شوختـسد  شزور  نیتـسخن  زا  هک  تسا 
رب ار  يرفیک  ياه  نیئآ  دـهد و  یم  ازـس  ار  ناشکمدآ  دـنادرگ و  یم  ار  هدوت  راک  هک  تسا  هوکـش  رف و  رک و  مادـک  اب  نآ  زا  سپ  ددرگ 

يرابت لیا و  دـیآ  هتـسب  راک  هب  وا  هرابرد  يرفیک  ياـه  نیئآ  هک  ره  دوش و  هتـشک  شا  يراـکهبت  يازـس  هب  سک  ره  اریز  دراد ؟ یم  ياـپ 
دنشاب . یم  هدامآ  ناشیا  نتخاس  دونشخ  يارب  هک  دنراد  ینانامیپ  مه  زین  نانآ  دنیآ و  یم  مشخ  هب  وا  يارب  هک  دراد 

تـسین هدروآ ، يوج  هناهب  بحم  هک  فال  نآ  زا  يا  هناشن  هنوگ  چـیه  دـنک  یم  وگزاب  ار  اه  شرازگ  اه و  تشذگرـس  هک  یئاه  همان  رد 
درک شا  ینادنز  شیوخ  هناخ  رد  دیـشک و  تفرگ و  ار  شیوم  تساخرب و  هللا  دیبع  يوس  هب  هک  يزور  رد  صاقو  وبا  رـسپ  دعـس  هن  رگو 

وا رب  نایودع  زامادک  چیه  هن  ددنب و  دعـس  رب  هار  رـس  هک  دش  هدید  نایمیت  زا  کی  چیه  هن  زور  نآ  رد  هک  نآ  اب  دـسرتب  هک  دوب  رتراوازس 
شبنج و هب  اراه  هدیسوپ  ناوختسا  نآ  هک  دهاوخ  یم  بحم  یلو  دومنینمـشد . راک - نآ  رـس  رب  نایوما - زا  کیچیه  هن  دومن و  شاخرپ 

درآ ! ناکت 
راچان هفیلخ  هک  دـنا  هتـشاد  يراشفاپ  نادـنچ  ادـخ ، يرفیک  روتـسد  نیا  ندرک  لاماپ  رد  هدرک ، دای  وا  هک  ار  یناسک  یتسار  رگا  یهگناو 

دنت و زا  زیهرپ  يارب  هدش 
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يرگداد رد  ناینـس ، هدوت  هک  نآ  اب  دزاس  یمنربمایپ  نارای  يرگداد  اب  هک  تسا  یهانگ  نیا  دریذـپب ، ار  ناشتـساوخرد  ناشیا  مشخ  يزیت 
سپ دیساره  یم  نارگشنزرسشهوکن  شاخرپ و  زا  درآ - ياج  هب  تساوخ  یم  هچ  نآ  ماجنا  رد  هفیلخ - رگا  زاب  و  دنا . ناتسادمه  ناشیا 

نآ ات  درکن  اورپ  تشادن - شدوخ  هبهتـسباو  ياهدمآ  شیپ  زج  يا  هزیگنا  هک  شراگزور - ماجنارـس  رد  ربمایپ  نارای  ياهشاخرپ  زا  ارچ 
سرپب !  يربط  بحمزا  دیدرگ ؟ ریلد  سپس  دوب و  وسرت  زاغآ  رد  ایآ  دیشک ؟ شدوخ  يدوبان  هب  راک  هک  اج 

تبانج هرابرد  هفیلخ  هشیدنا 

هراشا

رگا مدیسرپ  نافع  رسپ  نامثع  زا  نم  هک  درک  شرازگ  ارم  ینهج  دلاخ  رسپ  دیز  هک  تسا  هدروآ  رسپ ؟؟؟ ءاطع  نابز  زا  حیحص  رد  ملـسم 
وـضو زین  اج  نیا  دریگ  یم  وضو  زامن ، يارب  هک  هنوگ  نامه  هب  تفگ  نامثع  دـنک ؟ هچدـیاین  نوریب  يو  زا  هفطن  دزیمایب و  شنز  اب  يدرم 

مدینش . ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  ار  روتسد  نیا  تفگ : نامثع  دیوشب و  ار  دوخ  هرن  دریگب و 
نز اب  يدرم  نوچ  هک  دندیسرپ  ار  نافع  رـسپ  نامثع  : تخادرپ نیا  اب  هدروآ و  یئاه  ینوزفا  اب  ار  الاب  شرازگ  دوخ  حیحـص  رد  زین  يراخب 

ص)  ) ادخ هتخیگنارب  زا  ار  روتـسد  نیا  تفگ : سپـس  و  تسین . وا  ندرگ  رب  لسغ  تفگ  وا  دـنک ؟ هچ  دـیاین  نوریب  يو  زا  هفطن  دزیمایب و 
مدرک بعک  رسپیبا  هللا و  دیبع  رسپ  هحلط  ماوع و  رسپ  ریبز  بلاطوبا و  رسپ  یلع  زا  ار  شسرپنیمه  نآ  زا  سپ  تفگ : رگـشرازگ  مدینش .

يراخب  دندرک . وگزاب  ص )  ) ربمایپ يوس  زاار  نخس  نیمه  زین  نانآ  و 
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یم دـندرک "  وگزاـب  ربماـیپ  يوـس  زا  ارنخـس  نیمه  زین  ناـنآ  زارف "  نیا  ياـج  هب  نآ ، رد  هدروآ و  ار  شرازگ  نیمه  زین  يرگید  هار  زا 
دنداد . يو  هب  ار  روتسد  نامه  میناوخ :

هحلط ماوع و  رسپ  ریبزو  ض )  ) بلاطوبا رـسپ  یلع  زا  میناوخ : یم  اج  نآ  رد  هدروآ و  ار  الاب  شرازگ  دوخ 63:1 و 64 دنسم  رد  زین  دمحا 
 " زارف نیا  وا ، شرازگ  نامتخاس  ردو  دنداد  يو  هب  ار  روتـسد  نامه  ناشیا  ومدرک  ار  شـسرپ  نیمه  زین  بعک  رـسپ  یبا  هللا و  دـیبع  رـسپ 

هدروآ نآ  ناـمتخاس  هس  ره  اـب  ار  شرازگ  يربـکلا 164:1 و 165  ننـسلا  رد  زین  یقهیب  ودروخ  یمن  مشچ  هب  ادـخ "  هتخیگنارب  يوسزا 
تسا .

رد رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخـس  نیا  هک  نآ  اب  شا  یئاورنامرف  ماگنه  رد  هفیلخ  یـسانش  نیئآ  دـنچ  نوچ و  تسا  هدوب  نینچ  دـیوگ : ینیما 
رذـگهار هک  هاگ  نآ  رگم  تبانج - ماگنه  هن  و  دـیئوگ - یم  هچ  دـینادب  ات  دـیوش - کیدزن  زاـمن  هب  یتسم  ماـگنه  هن  هدوب : شیور  شیپ 

 43 هیآ ءاسن  هروس  دینک . لسغ  ات  دیشاب -
نایزات نابز  رد  دـینادرگ و  هتـسیاب  ار  تبانج  ماگنه  هب  ندرک  لسغ  گرزب ، یمارگ و  دـنوادخ  دـسیون : یم  مالا 31:1  باتک  رد  یعفاـش 

زین نیباک و  دیاین . نوریب  يا  هدنهج  بآ  شزیمآ  اب  هارمه  هک  دنچ  ره  دیآ  یم  دیدپ  نانز  اب  شزیمآ  زا  تبانج  هک  هدیدرگ  هتخانش  نانچ 
ام درخهب  هدـش  بنج  ینز  زا  هک  دـنیوگب  وا  هراـب  رد  سک  ره  و  ددرگ ، یم  هتـسیاب  هنوـگ  نیا  هب  مـه  نآ  زج  اوراـن و  شزیمآ  يارب  رفیک 

عیبر ) يرگنشور  يرای  هب  یعفاش  نخس  نادرگرب   ) دیاین نوریب  يو  زا  هفطن  دنچ  ره  هتخیمآ  يو  اب  هک  دسر  یم  نانچ 

تبانج هرابرد  ربمایپ  ياه  همان  نییآ 

دریگ ماجنا  يو  هتفهن  مادنارد  هرن  ندرک  ورف  اب  هک  دـیآ - یم  دـیدپ  نز  اب  شزیمآ  زا  ای  تبانج  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  ربمایپ  همان  نیئآ  و 
هک  دنچ  ره  هدنهج - یبآ  ندش  نوریب  زا  ای  دور - ورف  نآ  رد  هرن  کهالک  اهنتهک  دنچ  ره 
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دهدن - يور  یشزیمآ 
یم هتسیاب  یسک  ندرمش  بنج  يارب  نایزات  ار  هچ  نآ  دسیون : یم  هدش  پاچ  مالا 34:1  باتک  رانک  رد  هک  ثیدحلا  فالتخا  رد  ومه  و 

هتسیاب یـسک  رب  ار  يرفیک  هک  اوران - شزیمآ  هک  دنا  ناتـسادمه  هدوت  و  دورن ، درم  بآ  هک  دنچ  ره  تسا  هدوب  نز  اب  شزیمآ  دنا  هتـسناد 
دربورف هناگیب  نز  هتفهن  مادنا  رد  ار  دوخ  هرن  کهالک  هک  یسک  دیاین و  نوریب  درم  هفطن  هچ  رگ  تسا  نز  اب  یکیدزن  نامه  دنادرگ - یم 

نایاپ  ات  تسین  اور  هدش  بنج  اوران  هب  هک  یسک  رب  زج  رفیک  هک : نیا  تسا  رت  هدننامه  یتسار  هب  هچ ، نآ  تسا و  رفیک  راوازس 
تـسین كاپ  بنج  هک  دنا  نآ  رب  ام  شیک  ناوریپ  هدوت  و  نز ، اب  تسا  درم  شزیمآ  نامه  تبانج  تسا . هدـمآ  یبطرق 204:5  ریسفت  رد  و 

نایاپ  دشاب . هدرب  ورف  نز  هتفهن  مادنا  رد  ار  دوخ  هاگ  هنتخ  اهنت  هچ  دیایب و  نوریب  يو  زا  هفطن  هچ ،
ياه خساپ  هدـینادرگ و  هدـیزرو  اروا  ناگتـشذگ ، ياه  شـسرپ  هک  نآ  اب  هدـنام  هدیـشوپ  هفیلخ  رب  شـسرپ  نیا  روتـسدهنوگچ  یهگناو ،

شـشوگ رد  دـندوب - هتفرگ  ارف  ص )  ) وا زا  هراب  نیا  رد  هچ  نآ  هراب  رد  ادـخ - هتخیگنارب  نارای  ياهوگتفگ  هتخاس و  اـناد  ار  يو  ربماـیپ ،
هنومن : مهنیا  دوب و 

رگیدـکی هب  ود  نآ  هاگ  هنتخو  دریگ  ياج  نز  هتفهن  مادـنا  رانک  ود  واه  نار  ناـیم  درم  نوچ  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  - 1
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دننک . لسغ  دیاب  دبسچب 
، دننک لسغ  دیاب  دزادرپ  شالت  هب  هرن  ندرب  ورف  يارب  دریگ و  ياج  شا  هتفهن  مادنا  هرانک  ود  اه و  نار  نایمنوچ  شرازگ : کی  داینب  رب  و 

هن . هچ  دشاب و  هدمآ  نوریب  وا  زا  ياهفطن  هچ 
هن . هچ  دشاب و  هدمآ  نوریب  درم  زا  يا  هفطن  هچ  دننک  لسغ  دیاب  دروخرب  رگیدکی  هب  نز  درم و  هاگ  هنتخ  نوچ  موس : شرازگ  داینب  رب  و 

شا  هتفهن  مادناهرانک  ود  اه و  نار  نایم  نوچ  میناوخ : یم  دمحا  شرازگ  رد  و 
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دننک . لسغ  دیابدرک  شالت  هرن ، ندرب  ورف  يارب  تفرگ و  ياج 
نبا زا  یلحملا  دمحا 234:2 و347 و393 ، دنسم  یقهیب 163:1 ، ننس  یمراد 194:1، ننس  ملسم 142:1 ، حیحص  يراخب 108:1 ، حیحص 

نزاخ 375:1  ریسفت  یبطرق 200:5 ، ریسفت  مزاحنبا ص 30 ، زا  رابتعالا  هنسلا 30:1 ، حیباصم  مزح 3:2 ،
زا یناسک  سپ  دندرک  یم  وگتفگ  دنادرگ  یم  هتـسیاب  ار  لسغ  هچ  نآ  رد  ناشیا  هک  دوب  هتـسشن  یهورگ  اب  یـسوم  وبا  هک  دنا  هدروآ  - 2
اج نآ  هک  راصنا  زا  یناسک  دننک و  لسغ  دیاب  دروخرب  رگیدکی  هب  نز  درم و  هاگ  هنتخ  نوچ  دـنتفگ : دـندوب  نمجنا  نآ  رد  هک  نارجاهم 

هـشیاع يوس  هب  هتـساخرب  سپمروآ  یم  ار  شرازگ  نم  تفگ : یـسوموب  سپ  دورب . درم  زا  هدنهج  یبآ  رگم  تسین ، نینچ  دـنتفگ  دـندوب 
زا ار  نآ  یسرپ  نم  زا  يزیچ  رگا  رادم  مرش  تفگ  دیآ  یم  ممرش  مسرپب و  وت  زا  يزیچ  مهاوخ  یم  نم  تفگ  سپـس  تفگ  دورد  تفر و 
اناد تفگ : دـنادرگ ؟ یم  هتـسیاب  ار  لسغ  يراک  هچ  : متفگ نم  تفگ : ما  وت  ردام  نم  هک  ار  یتسار  يا ، هدیـسرپ  هدـیئاز  ار  وت  هک  تردام 
دیاب دـسر  رگیدـکی  هب  هاگ  هنتخ  ود  دنیـشنب و  نز  هفهن  مادـنا  هرانک  ود  نار و  ود  ناـیم  درم  نوچ  تفگ : ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هدـیزغل !

درک . لسغ 
مزح نبا  زا  یلحملا  یقهیب 164:1، ننس  یعفاش 31:1 و 33 ، زا  مالا  باتک  کلام 51:1 ، اطوم  دمحا 116:6 ، دنسم  ملسم 143:1 ، حیحص 
مزاح نبا  زا  رابتعالا  دـنا - هدومن  يرواد  شرازگ  نیا  یتسرد  هب  زین  ناطق  نبا  ناـبح و  نبا  یئاـسن - ننـس  يوغبزا 32:1 ، حیباصملا  ، 2:2

ص 30 
رد لـسغ  هک ، دوب  نیا  ناشتـشادرب  يردـخ - دیعـس  وبا  بویا و  وـبا  ناـیم  نآ  زا  و  راـصنا - زا  ینادرم  هک  دـنا  هدروآ  يرهز  ناـبز  زا  - 4

و تسین ، لسغ  وا  ربدـیاین  نوریب  يو  زا  يا  هفطن  دزیماـیب و  شنز  اـب  هک  یـسک  دـیایب و  نوریب  درم  زا  يا  هفطن  هک  تسا  هتـسیاب  یماـگنه 
هاگ هنتخ  زا  درم  هاگ  هنتخ  نوچ  دنتفگ  دندرمـش و  تسردان  ار  نیا  ناشیا  دنتفگ  زاب  هشیاع  رمع و  رـسپ  رمع و  ياربار  نانخـس  نیا  نوچ 

دیاب تشذگ  نز 

هحفص 241 ] ] 

دننک . لسغ 
نارای زا  ناروشناد  رتشیب  دـسیون : یم  هدروآ و  زین  شرازگ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يرواد  هک  يذمرت 16:1 حیحص  یقهیب 165:1 ، ننس 

دنا . هتشاد  ار  تشادرب  نیمه  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
درک . لسغ  دیاب  دروخرب  رگیدکی  هب  نز  درم و  هاگ  هنتخ  نوچ  تفگ : هشیاع  هک  دنا  هدروآ  - 5

نز هاگ  هنتخ  هب  درم  هاگ  هنتخ  هاگ  نآ  تفرگ و  ياج  نز  هتفهن  مادنا  هرانک  ود  اه و  نار  نایم  درم  نوچ  ومه : زا  شرازگ  کی  داینب  رب  و 
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دمحا 47:6 و 112 و 161 . دنسم  ، 211:1 هجام نبا  ننس  درک  لسغ  دیاب  دیبسچ 
درم و هاگ  هنتخنوچ  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  شیاین  زا  شردپ  نابز  زا  یصاع  رـسپ  رمع و  رـسپهللادبع  رـسپ  بیعـش  رـسپ  ورمع  - 6

نوریب درم  زا  يا  هفطن  هاوخ  دیازفا : یم  هنودملا  رد  درک - لسغ  دیاب  دشناهنپ  نز  هتفهن  مادنا  رد  هرن  کهالک  دروخرب و  رگیدکی  هب  نز 
هن - هاوخ  دایب ،

زین هبیـش  یبا  نـبا  میناوـخ  یم  راـطوالا 278:1  لـین  رد  هچناـنچ  دمحا 178:2 و  دنـسم  يربکلا 34:1 ، هنودـملا  هجاـم 212:1 ، نبا  ننس 
تسا . هدروآ  ار  الاب  شرازگ 

رد تسا - هتساوخ  هدینـش و  هک  نیا  ای  هتـشادهاگن  دوخ  زغم  رد  هن  هدینـش و  ار  اه  نآ  هن  هدوب  رود  هب  اه  شرازگ  همه  نیا  زا  هفیلخ  ایوگ 
هک هتشاد  دای  هب  ار  مالسا  زاغآ  زا  يراگزور  اهنت  وا  هک  نیا  ای  دنادرگ  هتسیاب  ار  دوخ  زا  یتشادرب  ربمایپ  يارچ  نوچ و  یب  همان  نیئآ  ربارب 

نوچ هک - هدوب  راگزور  نامه  يارب  هدینش  ادخ  هتخیگنارب  زا  هراب  نیا  رد  تشادنپ  یم  مه  ار  هچ  نآ  دوب و  هدشن  هداد  زونه  لسغ  روتسد 
نیئآ ياهوگتفگ  هب  و  دوش . هتـسب  راک  هب  دـیاب  هشیمه - يارب  روتـسد - نامه  هک  تسا  هدرب  ناـمگ  هدـماینرب - شزومآ  يوجتـسج  رد  وا 
نیا زا  هک  یناسک  رب  هچ  ات  تسا ، هدـنام  هنوگ  نیمه  هب  دوخ  هدـش و  هدـنارذگ  هراب  نیا  رد  ینیئآ  هچ  هک  دـنادب  ات  هدادـن  شوگ  ناسانش 

يو  شهاگیاپ  هتفای و  یئاورنامرف  یئاوشیپ و  ناهاگآ ، ان  رب  هچ  دندوب و  هاگآ  روتسد 

هحفص 242 ] ] 

، خساپ رد  هتفاین  روتسد  يرگنشور  زج  يا  هراچ  دندرک و  وا  زا  هراب  نیا  رد  یـشسرپ  هک  هاگنآ  هداد و  زیهرپ  یـشزومآ ، يریگدای و  زا  ار 
هتـشاد دای  هب  هراب ، نیا  رد  ینیئآ  نتـشذگ  زا  شیپ  زارد ، يراـگزور  زاهک  درک  وگزاـب  ار  یناـمرف  ناـمه  اـی  شیوخ  هنارـسدوخ  تشادرب 

تسا .
میئوگ یم  نانآ  رادنپ  ابشزاس  يارب  ار  نخس  نیا  و  دوب - هدینشن  ار  نآ  هدننک  خسن  روتسد  هدینش و  ار  يا  هدش  خسن  روتـسد  وا  مه  دیاش 

مه هدش و  خـسن  دـیآ "  نوریب  درم  زا  يا  هفطن  هک  تسا  هتـسیاب  یماگنه  لسغ  ربمایپ ": روتـسد  نیا  مه  لسغ ، ندـش  ررقم  اب  دـنیوگ  هک 
ندرگ اب  زاب  ار  نیا  يریگب و  وضو  دیاب  تسین و  لسغوت  رب  يدوب  یبآ  مک  راچد  ای  یتشاد  باتشنوچ  هنیمز : نیا  رد  نآ  دننامه  ینانخس 
تسا هتسیاب  لسغ  یماگنه  (ص :) وا نخـس  هدوب و  هنیمز  نیا  يارب  يروتـسد  لسغ ، ياج  هب  اهنت  نتفرگ  وضو  هکمیئوگ  یم  نآ  هب  نداهن 

نآ هک  تفگ  ناوتیمن  میریذپب ، نآ  نوماریپ  رد  ار  سابع  رسپ  نخس  مه  رگا  هدوب . نز  اب  شزیمآ  هرابرد  دیایب  نوریب  درم  زا  يا  هفطن  هک 
دماین نوریب  يو  زا  يا  هفطن  دید و  شزیمآ  باوخ  یسک  رگا  هک  تسا  نآ  ربمایپ  تساوخ  وا ، يرگنـشور  داینب  رباریز  هدش ، خسن  روتـسد 

يو زا  يا  هفطن  دـید و  شزیمآ  باوخ  هک  یـسک  تفگ : اراکـشآ  ص )  ) وا دوـخ  زین  رگید  ياـج  رد  هک  ناـنچ  تسین  وا  ندرگ  رب  لـسغ 
روتـسد ار  یکی  ات  تشاد  دهاوخن  هنیمز  نیا  اب  يدنویپ  چیه  تسین  یـسک  ندرگرب  لسغ  هک  اج  نآ  سپ  تسین  هتـسیاب  وا  رب  لسغ  دـماین 

میرامشب . هدننک  خسن  روتسد  ار  يرگید  هدش و  خسن 
هک  ملسم  حیحص  يرگنشور  رد  يوون  1 و  يراسلا 331 :  داشرا  رد  ینالطسق 
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نآ خسن  زا  ناشتـساوخ  هدش و  خسن  روتـسد  نیا  هک  هتفگ  ناشیا  ناگدـنیآ  ربمایپ و  نارای  هدوت  : دنـسیون یم  هدـش  پاچ  داشرالا  رانک  رد 
هتـسیاب لسغ  سپـس  دوبن و  وا  ندرگرب  لسغ  دـمآ  یمن  نوریب  يو  زا  ياهفطن  تخیمآ و  یم  نز  اـب  یـسک  رگا  راـک ، زاـغآ  رد  هک  تسا 
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زا ربمایپتساوخ  اریز  دوش ، خسن  سپـس  ات  هدوبن  نآ  هرابرد  مه  زاغآ  زا  روتـسد ، نیا  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  وا  زج  سابع و  رـسپ  و  دـیدرگ ،
نوچ و یب  مه  نامرفنیا  تسین و  يو  رب  لسغ  دـماین  نوریب  يو  زا  هفطن  دـید و  نز  اب  شزیمآ  باوخ  یـسک  رگا  هک  هدوب  نیا  نخـس  نآ 

نایاپ  تسا  دوخ  ياج  رس  ارچ 

هباحص هب  نیغورد  ياه  تبسن 

بعک و رـسپ  یبا  و  ع )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورناـمرف  اـم  رورـس  دـناسر  یم  هک  میدـید  شخب  نیانیتـسخن  ياـه  شرازگ  رد  زین  هچ  نآ 
شـسرپ نینچ  خـساپ  رد  هفیلخ  ینادان  رب  ات  دـنا  هتـسب  ناشیارب  هک  تسا  یغورد  دـنا  هدوب  ناتـسادمه  نامثع  اب  تشادرب  نآ  رد  نارگید ،

نیمه رد  ع )  ) ام ياوشیپ  هک  میدـید  مود  پاـچ  زا  لوا و ص 261  پاـچ  زا  مشـش ص 244 دلج  رد  اریز  دنـشکب  هدرپ  ياهداس  ناسآ و 
هاگنآ دننک و  لسغ  دیاب  تشذـگ  نز  هاگ  هنتخ  زا  هک  درم  هاگ  هنتخ  تفگ : تفریذـپن و  ار  وا  نخـس  تفرگ و  هدرخ  مود  هفیلخرب  هنیمز 

نم شوگ  هب  تفگ  دروآ و  دورف  رـس  نآ  ربارب  رد  زین  هفیلخ  تفگ و  ار  ع )  ) یلع نخـس  ناـمه  زین  يو  اـت  داتـسرف  هشیاـع  يوـس  هب  رمع 
درک . مهاوخ  رفیک  ار  وا  یتخس  هب  هنرگو  هدومنن ، لسغ  سپس  هدرک و  يراک  نانچ  یسک  هک  دسرن 

، تساخرب نایم  زا  هراب  نآ  رد  يراگزاسان  دـندشهاگآ و  نآ  زا  دنتـسناد  یمن  ار  هنیمز  نیا  روتـسد  هک  یناسک  همه  زور ، ناـمه  رد  يرآ 
دنانیمه و رب  اهروشک - ناسانـش  نیئآ  نانآ و  نادرگاش  ربمایپ و  نارای  زا  ناروشناد - هورگ  دسیون " : یم  دوخ 205:5  ریسفت  رد  یبطرق 

دوب یئاه  يراگزاسان  ربمایپ  نارای  نایم  هراب  نیا  رد  ودتفا  یم  ناشیا  ندرگ  هب  لسغ  دروخرب  نز  هاگ  هنتخ  اب  درم  هاگ  هنتخ  ات  دنیوگ  یم 
اب زاسان  يروتـسد  هدومن و  یگنهامه  نامثع  اب  هک  تسا  ع )  ) یلع نیا  هاگنآ  دنتـشگزاب "  ص )  ) ربمایپ زا  هشیاـع  شرازگ  هب  سپـس  هک 

ادخ هچ  نآ 
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هناشن يرگنـشور  زا  سپ  و  نآ ؟ ماجناهب  مدرم  نتـشاداو  و  تسرد - يا  هنوگ  هب  نامرف - يرگوگزاب  زا  سپ  مه  نآ  تسا ؟ هداد  هداتـسرف 
لد ياـه  سوـه  زا  ناـمگ و  زا  زج  هب  هدروآ ؟ یهاوـگ  هب  هدینـش  ناربماـیپ  نیرت  گرزب  زا  ار  هچ  نآ  هتـشاد و  نآ  یتـسرد  رب  هـک  یئاـه 

دننک . یمن  يوریپ  شیوخ 
لسغ دناسر "  یم  هک  تشادرب  نآ  دنا : هدروآ  ار  نخس  نیا  يو  نابز  زا  تسرد  ياه  هریجنز  اب  هک  تفگ  دیاب  زین  بعک  رسپ  یبا  هرابرد 
هدنیآ رد  تشاد و  اور  مالـسا  زاغآ  رد  ادخ  هتخیگنارب  هک  دوب  يايریگ  ناسآ  دیآ "  نوریب  درم  زا  هفطن  هک  دوش  یم  هتـسیاب  نآ  زا  سپ 

دروآ . ار  لسغ  روتسد 
زاغآ رد  دورب ، رمکزا  بآ  هک  دوش  یم  هتسیاب  ینآ  زا  سپ  بآاب  نت  همه  يوشتسش  دناسر  یم  هک  تشادرب  نآ  شرازگ : کی  داینب  رب  و 

دش . يریگولج  نآ  نتخانش  اور  زا  سپس ، دوب و  مالسا 
كدـنا هماج  اریز  دـینادرگ  مدرم  يارب  يا  يریگ  ناسآ  ار  نآ  مالـسا  زاغآ  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  یتسار  شرازگ : کی  داینب  رب  و 

دننک  لسغ  داد  روتسد  سپس  شرازگ : کی  داینب  ربو  دننک  لسغ  ات  داد  روتسدسپس  دنتشاد و 
ندشهدنکارپ شخپ و  هنیمز و  نیا  روتـسد  ندشنشور  زا  سپ  هاگ  نآ  دـنک و  وگزاب  ار  اه  شرازگ  همه  نیا  دوخ  یبا  هک  تسا  یندـشن 

. تسین هتسیاب  لسغ  هک  دیوگب  هدومن  يزاوامه  وا  اب  نامثع  راگزور  رد  دوخ  زاب  مود ، هفیلخ  راگزور  رد  نآ 
شرازگ نآ  رد  هچنآ  اب  زاـسان  یتشادرب  نت  نیا 5  دیوگ : یم  دـمحا  يرابلا 315:1 ، حـتف  شرازگ  هب  هک  تفگ  دـیاب  زین  نارگید  هرابرد 

تسین . ارچ  نوچ و  ياج  نیا ، رد  دنا و  هتشاد  میناوخ  یم 
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هاگ  هنتخ  هب  درم  هاگ  هنتخ  دروخرب  اهنت  هک  دنا  هتسب  ناشیا  هب  هک  نیا  سپ 

هحفص 245 ] ] 

هدیدرگ راکشآ  نآ ، اب  ناشیا  تشادرب  ندوبزاسان  هک  تسا  غورد  هدوهیب و  ینخس  دنا  هدرمش  یمن  هدنسبلسغ  ندش  هتـسیاب  يارب  ار  نز 
شرازگ هتـساوخ - نیمه  يارب  هک - نانچ  دـهدن  شیامن  نادـنچ  تسا  نآ  راتفرگ  هفیلخ  هک  یئانگنت  ات  دـنا  هدنابـسچ  ناـشیا  هب  ار  نآ  و 

یتسار تفگ : هک  بیسم  رسپ  دیعس  نابز  زا  يربکلا 34:1  هنودملا  رد  یکی  دنا و  هتفاب  مه  رد  وربور - هاگدید  زا  هتبلا  زین - يرگید  ياه 
دننک . لسغ  دیاب  دروخرب  نز  هاگ  هنتخ  هب  هک  درم  هاگ  هنتخ  دنتفگ  یم  هشیاع  نافع و  رسپ  نامثع  باطخ و  رسپ  رمعهک  نیا 

زا هتشاگن و  دوخ  ياه  گرب  رد  اه  شرازگ  اه و  همان  تشذگرس  ار  هچ  نآ  دناوت  یم  شرازگ  نیا  ندیرفآ  اب  هک  تسا  هدرب  نامگ  نادان 
دربب . نایم  زا  دنا  هتشادرب  هدرپ  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  اب  ناشیا  زاسان  تشادرب  ادخ و  روتسد  هب  درم  ود  نآ  یهاگآان 

درامش یم  یناسک  زا  ار  راصنا  هدوت  رگید و  یهورگ  نامثع و  یبا و  سابع و  رـسپ  یلع و  یلحملا 4:2  رد  مزح  نبا  هک  نآ  رت  تفگش  و 
نیا اب  زاسان  تشادرب  دیوگ : یم  سپس  و  دیآ . نوریب  هفطن  رگم  دنادرگ  یمن  هتسیاب  ار  لسغ  نز ، هتفهن  مادنا  رد  هرن  ندرب  ورف  دنیوگ  هک 
نیا همه  دناهدرک ، شرازگ  سابع ... رسپ  دوعسم و  رسپ  یلع و  نامثع و  رمع و  هشیاع و  رکبوب و  زا  دشاب - لسغ  ندوب  هتسیاب  هک  مه - ار 

رد هفیلخ  ود  نآ  اتدـنا  هتفاـب  مه  رد  مزح  نبا  دـننام  یناـسکهک  تسا  یگتخاـس  یئاـه  شرازگ  اوـه و  ود  وماـب  کـی  یئاـه  تشادرب  اـه 
. دنیامنن اهنت  دوخ  تشادرب 

رسپ عفار  نادنزرف  زا  یکی  نابز  زا  وا  یقفاغ و  بویا  رسپ  یسوم  نابز  زا  وا  دعـس و  رـسپ  نیدشر  نابز  زا  دوخ 143:4  دنسم  رد  دمحا  و 
ياهفطن هک  نآ  یب  نم  داد و  زاوآ  ارم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  مدوب  منز  مکش  يور  نم  هک  تسا  هدروآ  عفار  دوخ  نابز  زا  وا  جیدخ و 

ارم وت  نوچ  هک  متخاـس  هاـگآ  ار  وا  مدـش و  نوریب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  يوـس  هب  مدرک و  لـسغ  متـساخرب و  دـشاب  هدـمآ  نوریب  نم  زا 
نوریب  نم  زا  يا  هفطن  هک  نآ  یب  مدوب و  منز  مکش  يور  نم  يدناوخ 
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هفطن هک  دوش  یم  هتسیاب  لسغ  یماگنه  اریز  دوبن  هتـسیاب  وت  رب  رگید  نیا  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  سپ  مدرک  لسغ  متـساخرب و  دیآ 
مینک . لسغ  زین  نامه  يارب  هک  داد  روتسد  ار  ام  ادخ  هتخیگنارب  هدنیآرد  نآ  زا  سپ  تفگ : عفار  دیآ . نوریب 

دـیامنب و تسردان  دـیآ "  نوریب  لسغ ... اریز  نخـس "  نیا  هرابرد  ار  سابع  رـسپ  تشادرب  اـت  تسا  هدـیرفآ  نآ  هدـنزاس  ار  ـالاب  شرازگ 
وا نخس  مه  رگا  هک  هدرک  شومارف  يو  همه  نیا  اب  تسا ، هدش  خسن  رگید  يروتسد  اب  سپس  هدوب و  يروتسد  زاغآ  رد  هک  دزاس  راکشآ 

كاپ هدوب - هاگآان  هدرک  خسن  ار  نیتسخن  روتسد  هک  يروتسد  زا  یئاورنامرف  راگزور  رد  هک  شیالآ - نیا  زا  ار  نامثع  نماد  میریذپب ، ار 
دنادرگ . یمن 

هک دیوگب  هدرک و  وگزاب  هنوگ  نآ  هب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  يارب  ار  دوخ  ناتساد  جیدخ  رسپ  هک  دنک  رواب  دناوت  یم  يدنمدرخ  چیه  ایآ 
يارب ار  ینانخس  نینچ  هک  تسا  نآ  رب  هویش  ایآ  متساخرب ؟ دیآ  نوریب  نم  زا  هفطن  هک  نآ  یب  مدوب و  منز  مکـش  يور  يدناوخ  ارم  نوچ 

دننک ؟ وگزاب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  نوچمه  یسک 
خساپ رگید  ارچ  هدیـشوپ  مشچ  شیوخ  رـسمه  زا  دوخ  ماک  نتفرگ  زا  هتـساخرب و  گنرد  یب  شربمایپ ، زاوآ  ندینـش  اب  درم  نآ  رگا  هزات 

ار روتسد  نآ  یسک  هچ  زا  سپ  دوبن ؟ هتسیاب  زورنآ  يراک  نانچ  هک  نآ  اب  هتخادنا ؟ شوگ  تشپ  لسغ - زا  سپ  ات  ار - وا  زاوآ  هب  نتفگ 
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دوب . هدیسرن  يروتسد  نانچ  زونه  هک  نیا  اب  درک ؟ لسغ  ارچ  و  دوب ؟ هتفرگ 
نیدشر جاجحلاوبا  نآ  نایجنایم  زا  یکی  اریز  دراد  یم  زاین  یب  نآ  هنیمز  رد  یسررب  زا  ار  وت  شرازگنیا ، هریجنز  هب  هاگن  کی  یهگ  ناو 

زیچان دوش و  یمن  هتـشون  وا  ياه  شرازگ  دـیوگ : نیعم  نبا  هدرمـش و  یم  تسـس  ار  وا  ياه  شرازگ  دـمحا  هک  تسا  يرـصمدعس  رـسپ 
زا تسینیهگآان و  زا  یهت  دوخ  تسا و  هدوتسان  شیاه  شرازگ  هتفگ : متاح  وبا  تسا و  تسس  شیاه  شرازگ  هتفگ : هعرز  وبا  و  تسا .
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یناقزوج تسا و  تسس  شیاه  شرازگ  دنک و  یم  وگزاب  هدوتسان  یئاه  شرازگ  تشاد  ناوت  یمرگتشپ  ناشیا  نخس  هب  هک  یناسک  نابز 
شـشرازگو درک  دـیاب  اهر  تسا  تسـس  هک  ار  وا  ياه  شرازگ  هتفگ : یئاسن  دراد و  يرایـسب  هدوتـسان  هدـیچیپ و  ياـه  شرازگ  وا  : هتفگ

هدوب و تسس  وا  ياه  شرازگ  هتفگ : دعس  نبا  دوش و  یم  يوریپ  كدنا  رایسب  هچ  وا  ياه  شرازگ  زا  هتفگ : يدع  نبا  دوش و  یمن  هتشون 
تسا و رت  تسس  نیدشر  ياه  شرازگهتفگ  نایفس  رسپ  بوقعی  تسا و  تسـس  شیاهشرازگ  دنا : هتفگ  دواد  وبا  ینطقراد و  عناق و  نبا 

: نابز زا  ار  الاب  شرازگ  وا  هزات  و  رت . تسس 
يو و يرواد  همه  نیا  اـب  هدرمـش  یم  یمرگتـشپ  هتـسیاش  ار  وا  نخـس  نیعم  نبا  دـنیوگ  یمهچرگ  هک  هدروآ  یقفاـغ  بویا  رـسپ  یـسوم 
وا هزات  و  هتسناد - تسا  تسس  ناشاه  شرازگ  هک  یناسک  زا  ار  وا  زین  یلیقع  دنا و  هدروآ  زین  ار  شیاه  شرازگ  ندوب  هدوتسان  هب  یجاس ،

نابز : زا  ار  دوخ  شرازگ 
هب نآ  ناـیجنایم  هتخیـسگ و  شا  هریجنز  شرازگ  نیا  سپ  تسیک  تسین  هتـسناد  هدـشن و  هتخانـش  هک  تساهدروآ  عفار  نادـنزرف  زا  یکی 

ندرمش وکین  هدرمـش و  وکین  ار  نآ  یمزاح  دسیون : یم  راطوالا 280:1  لینرد  یناکوش  دنیامن  یمن  یمرگتـشپ  هتـسیاش  هک  دنا  يا  هنوگ 
سانـشان مه  رگید  یکی  تسین و  وکین  وا  ياه  شرازگ  هک  تسا  نیدشر  نآ  هریجنز  نایجنایم  زا  یکی  نوچ  دراد  ارچ  نوچ و  ياج  نآ ،

هن دـشاب  تسـس  یـشرازگهک  دـیامن  یم  نانچ  سپ  جـیدخ . رـسپ  عفار  نادـنزرف  زا  یکی  ناـبز  زا  هدـش : داـیيو  زا  هنوگ  نیا  هب  و  تسا .
يوکین .

دوب هدش  يو  زا  لسغ  روتسد  ندیسر  زا  شیپ  ای  هک  دوب  هداد  یشسرپ  هب  ار  خساپ  نآ  نامثع  میرادنپ  هک  تسا  رواب  زا  رود  رایسب  مه  نیا 
ینالطـسق راتفگ  زا  هک  هناهب  نیا  و  دیناسر ، یم  ار  لسغ  ندوبن  هتـسیاب  ربمایپ - راگزور  رد  مالـسا  زاغآ  رد  هک - ینامرف  خـسن  زا  شیپ  ای 

نماد  دناوت  یمن  دیآ  یمرب  يراسلا 332:1  داشرا  رد 
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اب هن  دوب  وا  دوخ  اب  اهروتـسد  هرابرد  راوشد  ياه  شـسرپ  همه  هب  یئوگخـساپ  راک  ادخهتخیگنارب  راگزور  رد  اریز  دیامنب  كاپ  ار  نامثع 
دورب نارگید  غارس  هب  هدنسرپ  دنامرد  خساپ  رد  نوچ  هک  دوش  شسرپيو  زا  يروتـسد  هرابرد  ات  دوب  هک  نامثع  ماگنه  نآ  رگم  نارگید .

رد هچ  نانچ  هک - نآ  اب  دـندوب ؟ اـجک  رمع  رکبوب و  زور  نآ  رگم  دوشب ؟ ادـخ - هتخیگنارب  هنو  ریبز - هحلط و  نماد  هب  تسد  ماجنارـس  و 
هب سک  چیه  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور  رد  هک  دننک  یم  شرازگرمع  رـسپ  زا  نانیا  دوخ  تشذـگ - مود  پاچ  ریدغلا ج 7 ص 182 

هفیلخ زا  ینابیتشپ  هناوتـشپ  ار  يرادنپ  نانچ  هک  دـسرن  ار  سک  چـیه  سپ  رمع . رکبوبرگم و  تخادرپ  یمن  ادـخ  ياهروتـسد  يرگنـشور 
دنادرگ .

نیا تسا و  رت  کـیدزنيراک  راوتـسا  هب  ندرک  لـسغ  اـج  نیا  رد  يونـش ": یم  يراـخب  زا  هـک  دراد  اـج  یئآ ، تفگـش  هـب  رگا  هاـگ  نآ 
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ندروآ زا  سپ  دـسیون ؟ یم  اجک  ار  نیا  دـنراد " و  نوگ  هنوگ  ياـه  تشادرب  ناـشیا  هک  میدومن  نشور  يور  نآ  زا  ار  نخـس  نیـسپزاب 
زا سپو  دش  دای  هک  نامثع  هنارسدوخ  روتسد  زا  سپ  و  دناسر - یم  ار  لسغ  ندوب  هتسیاب  میدید  و  تشذگ - رد ص  هک  هریرهوبشرازگ 

ناشناریپ و وا و  نارای  همه  هدروآ و  مالـسا  ربمایپ  هچ  نآ  زا  هدییارگ و  نامثع  تشادرب  هب  اه  نیا  زا  سپ  يرآ  وا - اب  یبا  زاسمه  شرازگ 
هک ملسم  حیحص  يرگنشور  رد  يوون  هدینادرگ . يور  يدینش - هراب  نیا  رد  ار  یبطرق  یهاوگ  هک  دنا - ناتسادمه  نآ  رس  رب  نادنمـشناد 

لسغ دیاب  تخیمآ  نز  اب  سکره  هک  دنا  ناتسادمه  همه  نونکا  ام  شیکناوریپ  - 425:2 دسیون -: یم  هدش  پاچ  يراسلا  داشرا  رانک  رد 
دشاب ) هتخیماین  نز  اب  دنچ  ره   ) دنک لسغ  دیاب  دمآ  نوریب  يو  زا  هفطن  زین  سک  ره  دیاین و  نوریب  يو  زا  يا  هفطن  دنچ  ره  دنک 

ینخـس دـنچ  نآ  زا  سپ  دـیوگ : یم  ضایع  یـضاق  تسا و  هدـنام  ياج  رب  اپ  نانچمه  هدوب و  ربمایپ  نارای  راگزور  زا  یناتـسادمه  نیا  و 
نیا  رد  شمعا  زا  هچ  نآ  رگم  دنک  ارچ  نوچ و  لسغ ، ندوب  هتسیاب  رد  هک  میسانش  یمن  ار  سک  چیه  ربمایپ ، نارای 
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یناهاپس . دواد  زین  وا  زا  سپ  هدش و  هتفگ  هراب 
نیا يوام  رب  هتـشاد و  دواد  نیئآ  هب  یـشیارگ  يو  دیوگ : یـسقافس  دننام  ینیمامد  ردب  دسیون : یم  يراسلا 333:1  داشرا  رد  ینالطـسق  و 
هنتخ هب  درم  هاگ  هنتخ  دروخرب  هک  دنا  نآ  رب  هدوت  تسا و  هدوب  دواد  نیئآ  هب  یـشیارگ  اهنت  نیا ، هک  دنک  یم  لابند  هنوگ  نیا  هب  ار  نخس 

تسا . نیمه  تسرد  دنادرگ و  یم  هتسیاب  ار  لسغ  نز ، هاگ 
لسغ دیاب  یئاج  نینچ  رد  هک  دنا  ناتسادمه  ناشناگدنیآ  ربمایپ و  نارای  دیوگ : یبرعلا  نبا  دسیون : یم  يرابلا 316:1  حتف  رد  رجح  نبا  و 
دیامن یم  راوشد  ار  راک  هچ  نآ  تسا و  شزرا  یب  زین  يو  يراگزاسان  هدومنن و  يراـگزاسان  دواد  زج  هب  سک  چـیه  هراـب  نیا  رد  درک و 

نیرت گرزب  زا  اـم و  شیک  ناـیاوشیپ  زا  یکی  دوخ  وا  و  هتـسیاب . هن  تسا  وکین  لـسغ ، هک  نیا  هب  وا  روتـسد  تسا و  يراـخب  يراـگزاسان 
نایاپ  تسا . ناناملسم  نادنمشناد 

همه هدروآ و  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هچ  نآرب  ار  ناـمثع  نوـچمه  یـسک  تشادرب  نداد ، روتـسد  يارب  هک  دراد  یتفگـش  هـچ  يراـخب  زا 
ار یلع - نمشدیشروش  ناطح - رـسپ  نارمع  نداد ، شرازگ  يارب  هک  تسین  نامه  وا  رگم  درامـشبرترب ؟ دنناتـسادمه  نآ  رب  يو  ناوریپ 

یشناد هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  ینک - يوریپ  ناشیا  ياه  سوه  زا  وت  رگا  درامـش ؟ یم  رت  هتـسیاش  دمحم - رـسپ  رفعج  نیتسار - ياوشیپزا 
دوب . یهاوخ  نارگمتس  زا  ماگنه  نآ  رد  هک  یتسار  هب  دمآ - تیارب 

دنک یم  ناهنپ  ار  ربمایپ  شرازگ  هفیلخ 

زا هک  ار  یشرازگ  نم  مدرم  يا  تفگ : یم  ربنم  زارف  رب  ض )  ) نامثع مدینـش  تفگ : حلاصوبا  هک  تسا  هدروآ  دوخ 65:1  دنسم  رد  دمحا 
ص)  ) ادخ هتخیگنارب 
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وگزاب امـش  يارب  ار  نآ  تسا  رتهب  مدید  سپـس  دیوش ، هدنکارپ  نم  نوماریپ  زا  تساوخ  یمن  ملد  نوچ  مدرک  ناهنپ  امـش  زا  مدوب  هدـینش 
یئاج رد  يرادساپ  زور  کی  تفگ  یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مدینش  دنیزگرب  دیامن  رتوکین  شا  هدید  رد  هچ  نآ  امش  زا  سک  ره  ات  منک 

دوش . يرپس  يرگید  ياه  هاگیاپ  رد  هک  زور  رازه  زا  تسا  رتهب  ادخ  هار  رد  دزاتب ، نآ  رب  نمشد  دور  یم  میب  هک 
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يارب نم  تفگ : دوخ  ربنم  زارفرب  ینارنخـس  ماگنه  ض )  ) نافعرـسپ نامثع  هک  تسا  هدروآ  بعـصم  نابز  زا  دنـسم 61:1 و 65  رد  مه  و 
نتشاد غیرد  رگم  تشادن  زاب  امش  يارب  نآ  يرگوگزاب  زا  ارم  يزیچ  مدینش و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  هک  منک  یم  وگزاب  یشرازگ  امش 

رازه زا  تسا  رترب  رادنپ - زا  رترب  يادخ  هار  رد  يرادساپ - بش  کی  تفگ : یم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  مدینش  هک  نیا  یتسار  امش ، هب  نآ 
دنرادب . هزور  ار  شزور  دنتسیا و  ياپ  هب  زامن  يارب  ار  شبش  هک  بش 

وگزاب یشرازگ  امش  يارب  تفگ : سپس  تخاس و  وضو  نیمز  يور  رب  ض )  ) نامثع تفگ : نارمح  هک  تسا  هدروآ  دنسم 57:1  رد  مه  و 
یم ص )  ) ربمایپ مدینش  مدرک  یمن  وگزاب  امش  يارب  ار  نآ  دوبن  ادخ  همان  زا  زارف  کی  رگا  مدینـش و  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  هک  منک  یم 

زامن نایمو  شراک  نیا  ناـیم  هچ  نآ  درازگب  زاـمن  دـیآ و  نورد  هب  سپـس  دزاـسب و  وکین  ار  دوخ  يوضو  دریگب و  وضو  سک  ره  تفگ :
درازگب . ار  زامن  نآ  ات  دوشهدیزرمآ  دهد  یم  ماجنا  رگید 

دنا . هدرک  يروآدای  هتفرگ و  دمحا  دنسم  زا  ار  الابشرازگ  زین  اه  شرازگ  نارادساپ  زا  رگید  یهورگ 
هنوگچ ار  ص )  ) دمحم ناوریپ  هب  اه  شرازگ  نآ  نداد  دای  زا  ندـیزرو  غیرد  همه  نیا  هک  تخاس  یم  هاگآ  ارم  یکیشاک  دـیوگ : ینیما 

دنتـشادن و تخـس  يزاین  هدیـسر  ادـخ  هار  رد  يرادـساپ  راکیپ و  يرترب  هرابرد  هک  شرازگود  نآ  هب  نامدرم  رگم  درمـش ؟ اور  ناوت  یم 
نآ رد  تفرگ ؟ یم  ياج  اه  لد  رد  نآ  هوکـش  و  داتـسیا ؟ یم  شیاهداینب  ریز  ام و  شیک  نوتـس  هک  دوب  هماـنرب  ود  نآ  يراـی  هب  زج  رگم 

اهزور
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هک اه  یئاشگ  روشک  هدیسر و  ناشیا  هب  همانرب  نیا  ياه  يرترب  سب  زا  دنتـسج  یم  یـشیپرگیدکی  زاراکیپ  هب  نتفر  يارب  ناناملـسم  هک 
اهدوسو اه  هرهب  ندروآ  گـنچ  هب  روشک و  هنیمز  نداد  شرتسگ  هب  هدـینادرگ و  هدـیزرو  رازراـک  رد  ار  ناـشیا  تفرگ  یم  ماـجنا  یپاـیپ 

درک یم  شرازگ  يزیچ  تشاذـگ  یم  ناشن  ناشلد  رد  دوبناشـشوگ و  رد  هرامه  هک  یئاوآ  هرابرد  زین  هفیلخ  رگا  دومن و  یم  ناـشراداو 
هن دـنداد - یم  شزومآ  نانادانهب  ناشیا ، نایاناد  دـنتفرگ و  یم  یـشیپ  نآ  يوس  هب  شیوخ  هاوخلد  هب  دوزفا و  یم  نآ  هب  ناـشیا  یگتفیش 

يارب ار - شیوخ  درگ  زا  ناشیا  ندش  هدنکارپ  هک  دـناسرب  هتـساوخ  یم  رگا  و  دـننکارپب ، وانوماریپ  زا  هتـشادنپ - هفیلخ  هچنانچ  هک - نیا 
یم ار  وا  نوماریپ  هک  يا  هفیلخ  هبهدوـت  زاـین  شیوـخ و  هدوـت  هب  هفیلخ  زاـین  اریز  تسین  ینتفریذـپ  هک  درادـن  شوـخ  زین - راـکیپ  هب  نتفر 

يوس هب  مدرم  ندـناوخ  نیتسار و  نیئآ  زا  ینابیتشپ  ياربو  تسا  زاین  راکیپ و  هب  ندـش  ناور  يارب  اـهنت  يرگنب - هک  يوس  ره  زا  دـنریگ -
ار وا  دنخب ، وگب  دمآ و  تفر و  اب  ات  دـنیآ  مهارف  وا  درگ  هک  نیا  هن  تسا . وا  تسار  هار  تسرد و  شیک  يوس  هب  رادـنپ و  زا  رترب  يادـخ 

تسا . هدوبن  اه  شرازگ  نآ  يرگوگزاب  زا  ندیزرو  غیرد  يارب  يا  هزیگنا  چیه  سپ  دنراد . شوخلد 
مادک نتـسب  و  یتشآ ، راگزور  رد  ناشیا  ياورنامرف  هب  تسا  مدرم  ياه  يدنمزاین  زا  نآ  يرگوگزاب  تفگ  دیاب  مه  موس  شرازگ  هرابرد 
نوتـس هنیمز و  نیرتهب  هک  يزاـمن  هب  زین  نآ  زا  سپ  درادـب و  نتخاـس  وضو  وکین  هب  ار  هدوت  هکنیا  زا  تسا  رتـهب  رادـنامرف  کـی  هب  دـیما 

یم غیرد  راک  نیا  زا  هفیلخ  ارچ  سپ  مالـسا  ياه  هیاپ  زا  یکی  و  اـه ، هتـساوخ  ندروآرب  شزرمآ و  يارب  يرازفا  تسد  و  تسا ، اـم  شیک 
دنادرگ . یم  هرهب  یب  اهدزمتسد  اه و  شاداپ  همه  نیا  زا  ار  دوخ  هدوت  درزو و 

داد و یم  ناشن  ام  هب  وا  دوخ  شاـک  يا  تشاداو  اـهشرازگ  ندرک  راکـشآ  هب  ار  يو  ماجنارـس - هک - مه  ار  يدـنوادخ  هماـن  زا  زارف  نآ 
یتسیاب  هدوب و  راک  رد  یمد  نیتسخن  زا  و  ندمآ - دورف  زاغآ  نامه  زا  زارف ، نآ  هک  هتبلا  و  درک . یم  وگزاب 
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نآ شرازگ  ات  دوب  هتـسب  ار  وا  نابز  ، هاگ نآات  يا  هزیگنا  هچ  سپ  هدیزرویم . غیرد  شرازگ  يرگوگزاب  هفیلخ  هک  هدـش  یم  هجوت  نآ  هب 
رد صاصج  هچ  نانچ  هدرک ، دای  نآ  زا  اراکـشآ  هریرهوبا  هک  هدوب  ناـمه  زارف  نآ  زا  وا  تساوخ  مه  دـیاش  دراذـگزاب ؟ ماـگنه  نآ  هب  ار 

شرازگ امـش  يارب  دوب  یمن  گرزب  یمارگ و  يادـخ  همان  رد  زارف  کی  نیا  رگا  تفگ : هریرهوب  هک  تسا  هدروآ  ماکحالا 116:1  تایآ 
صاصج دـننک " ... یم  ناهنپ  میداتـسرف  ورف  یئامنهار  نشور و  ياه  هناـشن  زا  ار  هچ  نآ  هک  ناـنآ  ار  یتسار  دناوخسپـس " : مدرک  یمن 

يادخ هک  تسا  يا  یئامنهار  نشور و  ياه  هناشن  نامهزا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  ياه  شرازگ  هک  میبای  یم  رد  نخـس  نیا  زا  دسیون : یم 
داتسرف . ورف  رادنپ  زا  رترب 

نآ يرگوگزاب  هب  ار  شیوخ  ياوآ  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  ینامرف  ایآ  همه  نیا  اب  دوب ، هدماین  دورف  مه  يزارف  نینچ  هک  میتفرگ  هزات  و 
اه نیا  زار  مناد  یمن  نم  دـنادرگ ؟ راکـشآ  ار  نآ  هکدـنیبب  نانچ  هفیلخ  هک  یماگنه  ات  دـنامب  هدیـشوپ  اه  هدرپ  تشپ  یتسیاـب  درک ، دـنلب 

متسین . هاگآ  نم  هک  هتشاد  نآ  رب  یخساپ  هفیلخ  دیاش  تسیچ و 
و دـنامب ؟ ناهنپ  ناشیازا  یگدـنزرا  نیا  هب  شرازگ  ود  هک  دـندوب  هاگآان  وا  ياه  همان  نیئآ  زا  هزادـنا  نیا  ات  ربماـیپ  نیتسخن  ناراـی  اـیآ  و 

یمن راکـشآ  دراد  ناـهنپ  ار  نآ  رگا  هک  دـنادبو  دـنهاگآان  نآ  زا  ناـشیا  همه  هک  دـنادب  مه  هفیلخ  ددرگ و  هـفیلخ  هژیو  اـهنت  نآ ، شناد 
دوش ؟

وت درآ و  یم  يور  وا  هبیئاه  شنزرـس  ای  دوش  یم  رود  وا  زا  شزرمآ  ای  دراد  ناـهنپ  ار  ربماـیپ  ياـه  شزومآ  شناد و  هک  یـسک  هزاـت  و 
: تسا هدیسر  نینچ  مود  رفیک  هرابرد  نایم  نآ  زا  تفای و  یهاوخ  رایسب  ياه  شرازگ  دسر  یم  وا  هب  هک  يرفیکود  نیا  هرابرد 
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رکاسع ) نبا  زا  شرازگ   ) دنشخبن نآ  زا  هک  تسا  یجنگ  نوچمه  دنراین  نابز  رب  هک  یشناد  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  رمع  رسپ  - 1
یعاضق ) زا  شرازگ   ) دنشخبننآ زا  هک  تسا  یجنگ  نوچمه  دوس  یب  شناد  : تفگ ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دوعسم  رسپ  - 2

جنگ هک  تسا  یسک  نوچمه  دنکن  وگزاب  ارنآ  سپـس  دزومآ و  یم  شناد  هک  یـسک  هنومن  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  - 3
يرذنم ) یناربط و  یسلایط و  زا  شرازگ   ) دشخبن نآ  زا  دزودنایب و 

زا شرازگ   ) نامسآ غرم  ات  ایرد  یهام  زا  دتسرف - یم  نیرفن  يزیچ  ره  ار  شناد  هدننک  ناهنپ  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دیعس  وبا  - 4
لعلا ) رد  يزوج  نبا 

زیخاتـسر زور  رددنوادخ  دراد  ناهنپ  ار  نآ  وا  دهد و  وا  هب  شناد  دـنوادخ ، هک  يدرم  ره  تفگربمایپ : هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  رـسپ  - 5
یناربط ) زا  شرازگ   ) دهن یم  وا  رب  شتآ  زا  یماگل 

درادـن ناـهنپ  ار  نآ  هک  تفرگ  ناـمیپ  وا  زا  رگم  دادـن  یـشناد  يدنمـشناد  چـیه  هب  دـنوادخ  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوـب  - 6
يزوج ) نبا  فیظنلا و  نبا  زا  شرازگ  )

وا رب  شتآ  زا  یماگل  زیخاتسر  زور  دراد  ناهنپ  دنراوازـس  هک  نانآ  زا  ار  یـشناد  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  رـسپ  - 7
يدع ) نبا  زا  شرازگ   ) دوش یم  هداهن 

اب زیخاتـسر  زور  رگم  دزاس  ناهنپ  ار  نآ  سپـس  دراد و  هاگن  ار  یـشناد  هک  تسین  يدرم  چـیه  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوب  - 8
هجام ) نبا  زا  شرازگ   ) دمآ دهاوخ  هدش  هداهن  وا  رب  هک  شتآ  زا  یماگل 

، دـناسر یم  دوـس  شیوـخ - شیک  راـک  رد  مدرم  هب  نآ  اـب  دـنوادخ  هک  ار - یـشناد  سکره  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  دیعـسوب  - 9
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وا رب  شتآ  زا  یماگل  تمایق  زور  دناشوپب 
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يرذنم ) هجام و  نبا  زا  شرازگ   ) دش دهاوخ  هداهن 
دنوادخ هک  تسا  يدرم  نوچمه  دنکن  وگزاب  ار  نآ  سپس  دزومایب و  شناد  هک  یسک  هنومن  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  هریرهوب  - 10

هنابالا ) رد  رصنوبا  ملعلا و  رد  همثیخ  وبا  زا  شرازگ  ) تسا هدیشخبن  نآ  زا  هتخاس و  جنگ  ار  نآ  وا  هدرک و  وا  يزور  يا  یئاراد 
يا هنوگ  هب  ار  وا  زیخاتـسر  زور  ، دزرو غیرد  هدش  هداد  وا  هب  هک  یـشنادندیشخب  زا  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تساهدروآ  رمع  رـسپ  - 11

للعلا ) رد  يزوج  نبا  زا  شرازگ  . ) هداهن وا  ناهد  رب  شتآ  زا  یماگل  دشاب و  هتسب  ریجنز  رد  هک  دنرآ  یم 
رب شتآ  زا  یماگل  دنوادخ  زیخاتسر  زوردراد  ناهنپ  ار  نآ  سپـس  دزومایب و  یـشنادیسک  ره  ورمع : رـسپ  زا  راجن  نبا  شرازگ  هب  و  - 12

داهن . دهاوخ  وا 
ناـبح و نبا  زا  شرازگ   ) داـهن دـهاوخ  وا  رب  شتآ  زا  یماـگل  دـنوادخ  زیخاتـسر  زور  دـناشوپب  ار  یـشناد  سک  ره  بیطخ : شرازگ  هب  و 

يرذنم ) مکاح و 
رب شتآ  زا  یماگل  ادخ  زیخاتسر ، زور  دراد  ناهنپ  دنرب  دوس  نآ  زا  هک  ار  یـشناد  سک  ره  تفگ  ربمایپهک  تسا  هدروآ  دوعـسم  نبا  - 13

بیطخ ). يزجس و  لماکلا و  رديدع  نبا  ریبکلا و  رد  یناربط  زا  شرازگ   ) داهن دهاوخ  وا 
یم هداهنوا  رب  شتآ  زا  یماگل  زیخاتسر  زور  دراد  ناهنپ  دناد  یم  هک  ار  یـشناد  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  سابع  رـسپ  - 14

ریبکلا ) رد  یناربط  زا  شرازگ   ) دوش
ناـهنپ زا  دـیزیهرپب  دزوماـیب و  مدرم  هب  دـیاب  دـنادب  ار  یـشناد  سک  ره  هک  هتفرگ  ناروشناد  رب  ادـخ  هک  تسا  یناـمیپ  تفگ : هداـتق  - 15
ودیمح رـسپ  دبع  زا  شرازگ  نیا  میناوخ  یم  یناکوش 375:1  ریسفت  رد  هچ  نانچ   ) تسا يدوبان  شناد ، نتـشاد  ناهنپ  هک  شناد  نتـشاد 

تسا ) متاح  یبا  نبا  رذنم و  نبا  ریرج و  نبا 
زا يرایسب  دوبن  هتفرگ ، نادنمشناد  زا  ادخ  هک  ینامیپ  رگا  تفگ : نسح  - 16
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دعس ) نبا  زا  شرازگ   ) مداد یمن  خساپ  دینک  یم  هک  ار  یئاه  شسرپ 
دیامن :  یم  هدنسب  ص -)  ) ربمایپ زا  نخس - زارف  دنچ  نیمه  زین  نیتسخن  رفیک  هرابرد 

نابح ) نبا  زا  شرازگ  دناسرب ( يرگید  هب  ات  درادهاگن  دونشب و  نم  زا  ینخس  هک  ار  يدرم  دزرمایب  ادخ  - 1
نبا زا  شرازگ   ) دـناسرب تسا  وا  زا  رت  هدـنرادهگن  هک  یـسک  هب  سپـس  درادـهاگن  ودونـشب  ام  زا  ینخـس  هک  ار  يدرم  دزرماـیب  ادـخ  - 2

رکاسع )
زا شرازگ  . ) دنزومآ یم  مدرم  هب  دننک و  یم  وگزاب  ارم  همان  نیئآ  اه و  شرازگ  دنیآ ، یم  نم  زا  سپ  هک  ارم  نانیـشناج  زرمایب  ایادخ  - 3

راجن ) نبا  بیطخ  يزمرهمار و  یسلایط و 
مدرم هب  دننک و  یم  هدنز  ارم  همان  نیئآ  هک  نانآ  تفگ  دننایک ؟ وت  نانیشناج  ادخ  هتخیگناربيا  دنتفگ : نم ! نانیشناج  رب  ادخ  شزرمآ  - 4

رکاسع ) نبا  بیغرتلا و  رد  يرذنملا  هنابالا و  رد  رصن  وبا  زا  شرازگ  . ) دنزومآ یم 
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يرذنم ) زا  شرازگ   ) دناسرب نارگید  هب  دونشب و  ام  زا  ینخس  هک  دیاشخبب  يدرم  رب  دنوادخ  - 5
بیغرتلا و یـسلایط ، دنـسم  تفر ، ناشمان  هک  ربمایپ  نارای  نآ  زا  کـی  ره  ياـه  شرازگ  هبهژیو  ياـه  شخب  دـمحا ، دنـسم  هب  دـیدرگرب 

ملع . همان  لامعلازنک : یمثیه ج 1 ، ظفاح  زا  دئاوزلا  عمجم  یلازغ ، زا  مولعلا  ءایحا  رمعوب ، زا  ملعلاباتک  يرذنم ، زا  بیهرتلا 
وا زا  شیپهک  هدرک  یم  يوریپ  درمریپ  ود  نآ  هشیدـنا  زا  ص -)  ) ادـخ هتخیگنارب  ياـه  هماـن  نیئآ  نتـشاد  ناـهنپ  رد  هـفیلخ - دـیاش  يرآ 
(- (ص ربمایپ نابز  زا  ناوارف  نانخس  هک  نیا  زا  میتفگ - یگدرتسگ  اب  مود  پاچ  زا  جرد 6 ص 294  هچنانچ  ناشیا - دنتشاد و  یئاورنامرف 

شرازگ هرامـش  و   ) هدرک یم  شرازگ  ربمایپ  زا  مک  یلیخ  هفیلخ  هک  نیا  مناد  یمن  نم  دـندرک و  یم  يریگولج  دوش  وگزاب  وا - هرابرد  و 
ياه 

هحفص 256 ] ] 

( هدوب شرازگ  شش  لهچ و  دص و  مه  يور  رب  تارذشلا 136:1، رد  یلبنح  دامع  نبا  ءافلخلا ص 100 و  خیرات  رد  یطویس  یهاوگ  هب  وا 
ندنکارپ زا  وا  نتشاد  غیرد  يارب  ای  هدوت ؟ شناد  هتـشر  نیا  زا  شا  یتسدیهت  يارب  ربمایپ و  ياه  هماننیئآ  زا  وا  یگیام  مک  شا  هزیگنا  ایآ 

دنیامن یم  راکشآ  ار  هچ  نآ  دراد و  یم  ناهن  ناشاه  هنیس  ار  هچ  نآ  دناد  یم  دنوادخ  و  هدوت ؟ يارب  یهاگآ  شناد و  نتساوخن  اه و  نآ 

بسا تاکز  هرابرد  هفیلخ  هشیدنا 

دنـسپان ار  واراـک  نیا  تـفرگ و  یم  تاـکز  بـسا  زا  ناـمثعهک  تـسا  هدروآ  يرهز  ناـبز  زا  شا  هریجنز  اـب  باسنالا 26:5  رد  يرذـالب 
مدیشوپ  مشچ  هدرب  بسا و  تاکز  زا  امش  يارب  تفگ : ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دنتفگ : دندرمش و 

تفرگ . یم  تاکز  بسا  زا  نافع  رسپ  نامثع  هتفگ : باهش  نبا  دسیون 227:5 : یم  یلحملا  رد  مزحنبا  و 
وگزاب يرهز  نابز  زا  ار  ـالاب  شرازگ  زین  قازرلادـبع  ص 87 )  ) مینیب یمفسوی  وبا  یـضاق  هماـخ  هب  راـثالا  قیلاـعت  رد  هک  يا  هنوگ  هب  و 

هدرک 
یمارگ رد  هک  سوسفا  یلو  تشاد  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  رد  يا  هناوتشپ  چیه  هفیلخ ، هنارسدوخ  روتـسد  نیا  شاک  يا  دیوگ : ینیما 

هچ نآ  رد  و  دـهن . یم  ام  ياپ  شیپ  ار  يو  روتـسد  اب  زاسان  یهار  زین  ربمایپ  دـنمجرا  همان  نیئآ  تسین و  بسا  تاـکز  زايداـی  ادـخ  هماـن 
هتـسیاب يزیچ  وا  بسا  رد  ناملـسم و  کـی  هدرب  رد  هک : میناوـخ  یم  مه  ار  وا  نخـس  نیا  هتـشاگن  تاـکز  هراـبرد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 

تسین .
مدیشوپ  مشچ  هدرب  وبسا  تاکز  زا  امش  يارب  هک : تسا  هدیسر  ص)  ) وا زا  مه  و 

مدرک - تشذگ  هدرب  بسا و  تاکز  زا  امش  يارب  هجام : نبا  شرازگ  هب  و  - 
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تسین  یتاکز  شبسا  رد  هن  شا و  هدرب  رد  هن  ناملسم  رب  نخس : نیا  مه  و 
تسین  یتاکز  شبسا  رد  شا و  یهر  رد  ناملسم  رب  يراخب : شرازگ  هب  و 

تسین  یتاکز  شبسا  رد  شا و  یهر  رد  ناملسم  رب  ومه : زا  یشرازگ  هب  و 
تسین  یتاکز  شبسا  رد  شا و  یهر  رد  ناملسم  رب  ملسم : شرازگ  هب  و 
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تسین  یتاکز  شبسا  رد  شایهر و  رد  ناملسم  درم  رب  ومه : زا  شرازگ  هب  و 
هدرب  يارب  هرطف  تاکز  رگم  درادن  تاکز  هدرب  بسا و  دواد : وبا  شرازگ  هب  و 

تسین . یتاکز  شا  هدرب  بسا و  رد  ناملسم  رب  يذمرت : شرازگ  هب  و 
تسا . ملسم  شرازگ  نیتسخن  نوچمه  زین  یئاسن  شرازگ  و 

تسین . یتاکز  شبسا  هدرب و  رد  ناملسم  درم  رب  ومه : زا  یشرازگ  رد  و 
تسین . یتاکز  شا  هدرب  بسا و  رد  ناملسم  درم  رب  ومه : زا  یشرازگ  رد  و 

تسین . یتاکز  شبسا  هدرب و  رد  ناملسم  درم  رب  شرازگ : کی  رد  و 
تسا . ملسم  شرازگ  نیتسخن  نوچمه  زین  هجام  نبا  شرازگ  و 

تسین . یتاکز  وا  بسا  رد  هن  درم و  هدرب  رد  هن  دمحا : شرازگ  هب  و 
تسین . یتاکز  وا  بسا  رد  هن  وا و  هدرب  رد  هن  ناملسم  کی  رب  یقهیب : شرازگ  هب  و 

تسین . یتاکز  شا  هدرب  رد  وا و  بسا  رد  درم  رب  شدنسم : رد  بهو  رسپ  هللادبع  شرازگ  هب  و 
شا - هدنب  رد  هن  و  هبیش : یبا  نبا  شرازگ  هب  و  - 

غالا و رتسا و  بسا و  رد  هدـش : وگزاب  هرمـس  رـسپ  نمحرلادـبع  ناـبز  زاهک  ننـسلا 118:4  رد  یقهیب  ریبـکلا و  رد  یناربـط  شرازگ  هـب  و 
تسین  تاکز  یگناخ  ناروناج 

متشذگ . امش  يارب  یگناخ  ناروناج  رتسا و  غالا و  بسا و  تاکز  زا  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  زین  هریرهوب  نابز  زا  و 
هجام 555:1 و 556، نبا  ننس  دوادوبا 253:1 ، ننس  يذمرت 80:1، حیحص  ملسم 361:1 ، حیحص  يراخب 30:3 و 31 ، حیحص  هب  دیدرگرب 

ات یئاسن 35:5  ننس 

هحفص 258 ] ] 

زا مالا  باتک  دمحا 62:1 و 121 و 132 و 145 و 146 و 148 و 243:2 و 249 و 279 و 407 و 432 ، دنسم  یقهیب 117:4 ، ننس  ، 37
ینیع 383:4 . زا  يراقلا  هدمع  مزح 229:5 ، نبا  زا  یلحملا  صاصج 189:3 ، زا  نآرقلا  ماکحا  کلام 206:1 ، زا  اطوم  یعفاش 22:2 ،

- هدوـمن زاـب  یگدرتـسگ  هب  تشاد  تاـکز  ار  هچ  نآ  همه  هک  ص -)  ) ادـخ هتخیگنارب  هماـنرد  یتسیاـب  دوـب  یتاـکز  مه  بـسا  رد  رگا  و 
داینب نامه  رب  مه  ربمایپ  نارای  راک  دوش و  هتـسب  راک  هب  نتفرگ  تاـکز  رد  هک  داـهن  يا  هماـنرب  نوچمه  ار  نآ  وا  هک  اریز  دوش  يروآداـی 

ياورناـمرف نتفرگ و  ناـمه  زا  ددرگ - نارگید  هناوتـشپ  اـت  تشوـن - هوـکز  هراـبرد  هـک  ار  يا  هماـن  روتـسد  مـه  رکبوـب  هـک  ناـنچ  دوـب .
همه دوب و  هداهن  داینب  نآ  رب  ار  دوخ  راک  هتشادرب و  ارچ  نوچ و  یب  هویـش  نامه  يرگوگزاب  هب  ار  شیوخياوآ  زین  ام  رورـس  ناگدنورگ 
رـسپ دیعـس  زیزعلادـبع ، رـسپ  رمع  دوب و  راوتـسا  هنیمز  نیمه  رب  زین  ناشیا  ناوریپ  تشادرب  دـندوب و  ناتـسادمه  هنیمز  نیا  رد  ربمایپ  نارای 

، ناـیرهاظ قاحـسا ، دـمحا ، یعفاـش ، کـلام ، يرهز ، يروث ، نیریـس ، رـسپ  هبیتـع ، رـسپ  مکح  نسح ، یبعـش ، لوـحکم ، ءاـطع ، بیـسم ،
دندوب  نیا  رب  همه  هیفنح  رسپ  دمحم  فسویوبا ،

هدوت دمحم و  فسویوب و  دمحا و  یعفاش و  کلام و  درادن و  تاکز  يور  چـیه  هب  بسا  هک  دـنا  نآ  رب  مدرم  هدوت  دـسیون : یم  مزح  نبا 
نایاپ  درادن - تاکز  يور  چیه  هب  بسا  دنیوگ : ناروشناد 

دنا هدش  نادرگ  يور  نآ  زا  هدوت  هک  دنا  هتفگ  ینخس  وهدرک  ادج  مه  ار  دروم  ود  يا - هناوتشپچیه  نتشاد  یب  اج - نیا  رد  نایفنح  يرآ 
هک دـشاب  مه  اب  هدام  رن و  ای  هدام  رگا  دـسرب و  بسا  رازه  هب  دوش و  رایـسب  مه  دـنچ  ره  درادـن - تاـکز  رن  بسا  دـنیوگ  یم  ناـشیا  اریز 
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نیا  رد  یتسد - هجنوی  هاک و  زا  هن  و  دوش - مهارف  ارچ  زا  شکاروخ 
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دنک یبایزرا  ار  نآ  دناوت  یم  دهدب و  میس  مرد  هد  ای  رز  رانید  کی  بسا  ره  يارب  دناوت  یم  یبسا  نانچ  هدنراد  داد و  تاکز  دیاب  ماگنه 
دهدب . مرد  جنپ  نآ ، ياهب  مهرد  تسیود  ره  يارب  و 

رد يووـن  عیانـصلا 34:1 و  عیادـب  رد  ءاملعلا  کـلم  بیرثـتلا 14:4 و  حرط  رد  هعرزوـبا  یلحملا 288:5 و  رد  مزح  نـبا  ار  ــالاب  شرازگ 
دناهدروآ  ملسم  حیحص  يرگنشور 

نیئآ ادخ و  همان  رد  نآ  يارب  يا  هناشن  چیه  نانآ  هک  اریزناشیا  ناوریپ  هن  دنتخانـش و  یم  ربمایپ  نارای  هن  زگره  ار  يرگن  ادـج  هنوگ  نیا 
همان رد  ار  نآ  زین  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  دنناسانشب و  ارنآ  هدش  هداهن  داینب  يا  هیاپ  رب  روتسد  نیا  رگا  هک  دوب  راوازـس  دنتفاین و  ربمایپ  همان 

هک هدوب  يور  نیمه  زا  تسا و  هدنـسب  نآ  ندوب  هتـسیابن  رد  هناـشن  دوخ  اـه ، نیا  و  رکبوـبا - وا  زا  سپ  هنوـگ  نیمههب  و  دراـیب - شیوـخ 
ءاملعلا کلم  نآرقلا 188:3 و  ماکحا  رد  صاصج  هک  نانچ  هدومن و  يراگزاسان  هفینح  وبا  ناشداتسا  اب  هنیمز  نیا  رد  دمحم  فسویوب و 

درادن  تاکز  بسا  هک  دنا  هتفگ  دنا  هدرک  يروآ  دای  هدمعلا 383:4  رد  ینیع  عیادبلا 34:2و  رد 
یئاه شرازگ  ندیشک  شیپ  دننک ، اپ  تسد و  وا  تشادرب  يارب  يا  هناوتـشپ  ات  دنا  هتخادنا  راک  هب  هفینحوب  نارای  هک  یـششوک  نیرتالاب  و 

هنوگ . نیا  هب  تفای . ناوتن  ار  هنارسدوخ  تشادرب  نیا  اه  نآ  زا  کی  چیه  رد  هک  تسا 
رد ار  هچ  نآ  هک  تسین  میس  رز و  هدنراد  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  هریرهوب  نابز  زا  دوخ  حیحص  رد  کی  ره  ملسم  يراخب و  - 1
میب دننک  يراددوخ  تسا  هتـسیاب  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  رد  ود و  نآ  رد  هچ  نآ  نداد  زا  هک  ار  یناسک  سپ   ) دهدن تسا  هتـسیاب  ود  نآ 
يا دندیـسرپ  تفگ : هریرهوـب  شنداد - بآ  زور  تسا  نآ  ندیـشود  تـسا  هتـسیاب  نآ  رد  هـچ  نآ  زا  یکی  و  تـفگ ) رتـش  هراـبرد  داد و 
نآ هدرپ ، یکی  يارب  شاداپ و  یکی  يارب  تسا و  هانگ  نارگ  راب  یکی  يارب  تسا  سک  هس  يارب  بسا  تفگ : هچ ؟ بسا  ادـخ  هتخیگنارب 

يارب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  تساهانگ  نارگ  راب  شیارب  هک 
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تـسا یـسک  دوب  دهاوخ  هدرپ  شیارب  هک  یمود  نآ  دوب  دهاوخ  هانگ  نارگ  راب  وا  يارب  ددنبب و  ناملـسمرب  ندیلاب  یئامندوخ و  ندیزان و 
يا هدرپ  وا  يارب  دـنکن و  شوـمارف  تسا  هتـسیاب  نآ  ندرگ  نآ و  تشپ  رد  ادـخ  هار  رد  ار  هچ  نآ  سپـس  ددـنبب و  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  هک 

هب ملـسم  شرازگ  رد  و  ددنبب . ناناملـسم  يارب  ادخ  هار  رد  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  دوب  دهاوخ  شاداپ  شیارب  هک  یموس  نآ  دوبدـهاوخ و 
یتخس و رد  نآ  مکش  تشپ و  رد  ادخ  هار  رد  ار  هچ  نآ  میناوخ " و  یم  نینچ  تشپرد " ... ادخ  هار  ردار  هچ  نآ  سپس  زارف "  نیا  ياج 

دنکن "  شومارف  تساهتسیاب  یناسآ 
يامن دـیوگ : هدـینادرگ و  زیوآ  تسد  هدـش 120:4  پاچ  یقهیب  ننـس  لیذ  هک  یقنلا  رهوجلا  رد  ینیدراـم  یناـمکرتنبا  ار  ـالاب  شرازگ 

زاغآ رد  اریز  دراد  تاکز  مه  بسا  هک  دناسر  یم  دنکن "  شومارف  تسا  هتسیاب  ردادخ ... هار  رد  ار  هچ  نآ  سپـس  هتفگ " : هک  وا  نخس 
تاکز هک  تسین  يرتش  هدنراد  چیه  دزادرپن و  ار  نآ  تاکز  هک  تسین  یجنگ  هدـنراد  چـیه  تسا : تاکز  زا  نخـس  اج  همه  زین  شرازگ 

ياهزارف هب  شندز  دـنویپ  اب  نخـس  نآ  يامن  میناد  یمن  ام  و  دزادرپن . ار  نآ  تاکز  هک  تسین  يدنفـسوگ  هدـنراد  چـیه  دزادرپن و  ار  نآ 
یگتسیاب رب  ياهناشن  دسیون  یم  ننسلا 119:4  رد  یقهیب  هک  نانچ  زین  نارگید  و  دیامن ؟ یم  هار  هفینحوب  تشادرب  هب  ار  ام  هنوگچنیتسخن 
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دناهتفاین . نآ  رد  بسا  تاکز 
رسپ دمحم  هللادبع  وبا  نابززا  وا  شردپ و  نابز  زا  وا  نادبع و  رسپدمحا  رـسپ  یلع  نسحلاوبا  نابز  زا  يربکلا 119:4  ننسلا  رد  یقهیب  - 2

وا یضاقفسویوب و  نابز  زا  وا  يرختسا و  دامح  رسپ  ثیل  نابز  زا  وا  يدزا و  رحب  رسپ  ییحی  رسپ  لیعامسا  نابز  زا  وا  يرختسا و  یـسوم 
ادخ هتخیگنارب  تفگرباج  هک  تسا  هدروآ  شردـپ  نابز  زا  وا  ودـمحم  رـسپ  رفعج  نابز  زا  وا  مرـصح و  رـسپ  كروغ  هللادـبع  وب  نابز  زا 

داد . رانید  کی  دیاب  دشاب  ارچ  زا  شکاروخ  هک  بسا  کیره  يارب  تفگ  (ص )
یم ار  ینطقراد  یلع - رسپ  رمع  ظفاح  هک  تخاس  هاگآ  ار  ام  ثراح  رـسپ  رکبوب  هدیـسر و  كروغ  هار  زا  اهنت  شرازگ  نیا  دیوگ : یقهیب 

نیا  تفگ : دیوگ -
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تسس ناشاهشرازگ  هک  دنا  یناسک  زین  وازا  رتورف  تسا و  تسس  رایسب  وا  ياه  شرازگ  هدروآ و  رفعج  نابز  زا  كروغ  اهنت  ار  شرازگ 
تسا .

نارگید : هدنام و  سانشان  مساق ، رسپ  هملسم  هتفگ  هب  هک  تسا  نادبع  رسپ  دمحا  شرازگ ، نیا  هریجنز  نایجنایمزا  یکی  دیوگ : ینیما 
تسا . هدرک  وگزاب  بیعش  نابز  زایگتخاس  یشرازگ  رجح  نبا  هتفگ  هب  هک  تسا  سانشان  يداتسا  يرختسا ، یسوم  رسپ  دمحم  - 2

تسا . هدرمش  یم  تسس  ار  وا  ياه  شرازگ  ینطقراد  رجح ، نبا  شرازگ  هب  يدزا  ییحی  رسپ  لیعامسا  - 3
تسا  هدرمش  یم  تسس  ار  وا  ياه  شرازگ  ینطقراد  رجح ، نبا  یبهذ و  شرازگ  هب  يرختسا : دامح  رسپ  ثیل  - 4

زاو تسا . نخس  تسـس  رایـسب  وا  یتسار ، هکدنا  هدروآ  كرابم  رـسپ  نابز  زا  و  دنا . هدرک  اهر  ار  وا  دیوگ : يراخب  یـضاق . فسویوب  - 5
رایـسب ياهـشزغل  هدوب  يوگتـسار  وا  هک  دنچ  ره  تفگ : سالف  تسین و  اور  يو  زا  ندرک  شرازگهک  دـنا  هدروآ  نوراه  رـسپ  دـیزی  نابز 

تشذگ  رد ص 50 و 51  هک  شتشذگرس  نایاپ  ات  دراد 
تسا  تسس  رایسب  وا  ياه  شرازگ  دیوگ : ینطقراد  نازیملا ، رد  یبهذ  شرازگ  هب  يدعس : كروغ  - 6

شردپ نابز  زا  هک  یئاه  شرازگ  نایم  رد  ار  نآ  یضاق  فسویوب  رسپ  هک  تسا  نآ  دیامن  یم  تسـس  ارشرازگ  نیا  هک  يا  هزیگنا  رگید 
مینیب یم  ار  وا  زج  ثیل و  نآ ، هریجنز  رد  دـسیون : یم  هدرک و  دای  ار  نآ  نازیملا 223:2  رد  یبهذ  هدرواین و  هدـیمان  راثالا  هدرک و  وگزاب 

تسا  هدرمش  یم  تسس  ار  ناشاه  شرازگ  ینطقراد  هک 
ره دشاب  رن  بسا  رگا  هک  دناسر  یمن  يور  چیه  هب  تسا و  یهت  هداد  هفینحوب  هکيا  هناگادج  روتـسد  ود  نآ  زا  هدش ، دای  شرازگ  هزات  و 

تاکز  دوش  رایسب  مه  هچ 
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اه - هتفاب  نیا  نایاپ  ات  و  دراد - تاکز  دشاب  هداممه  رن و  مه  ای  دشاب  هدام  رگا  درادن و 
زیخاتسر زور  هک  منادن  ار  امشزا  سک  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآرمع  نابز  زا  زارد  یشرازگ  رد  دوخ  دنسم  رد  هبیش  یبا  نبا  - 3

يارب مدناسر و  ار  مایپ  نم  یتسار  هب  میوگ : یم  سپ  دمحم  دمحم  دهد : زاوآ  دوخ  ودشاب  هتـشاد  هارمه  هدننک  گناب  يدنفـسوگو  دیایب 
زاوآ دوخ  دشاب و  هتشاد  هارمه  هدنشک  ههیـش  یبسا  دیایب و  زیخاتـسر  زور  هک  منادن  ار  امـش  زا  سک  چیهو  مرادن . يزیچ  ادخ  ربارب  رد  وت 

مرادن . يزیچ  ادخ  ربارب  رد  وت  يارب  نم  میوگ : یم  سپ  دمحم  يا  دمحم  يا  دهد :
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تاکز ندرمش  هتـسیاب  يارب  هدینادرگ  يزیوآ  تسد  ار  الاب  شرازگ  یقهیب 120:4 - ننـس  لیذ  یقنلا - رهوجلا  رد  ینیدرام  ینامکرت  نبا 
نایاپ  داد . تاکز  یتسیاب  اهزیچ  نیا  رد  هک  دناسر  یم  نیا  و  دیوگ : یم  و  بسا ،

منک یمن  نامگ  هک  دـناسر  یم  درم  نآ  تشادرب  هب  ار  ام  یهار  هچزا  شرازگ  نیا  هک  یباـیرد  دـیاش  شیدـنایب  وکین  شرازگ ، رد  زین  وت 
- درم نآ  تشادرب  يارب  تسا  هتفای  يا  هناوتـشپ  هک  هتـشادنپ  هدرک و  رک  روکهفینحوب و  شیاوشیپ  یتسود  ار  ینیدرام  هکنیا  زج  یباـیرد 

هتخادرپ یگدنفاب  هب  ربمایپ  يارچ  نوچ و  یب  همان  نیئآو  نشور  سب  هنیمز  هاگدـید و  ربارب  رد  هتـسکش و  مه  رد  ار  هدوت  یناتـسادمه  هک 
رد وا  هتخیگنارب  ادـخندرک و  تشذـگ  زا  سپ  مه  نآ  تفرگ  تاکز  بسا  زا  هک  دوب  سک  نآ  روتـسد  دروآرف  زیناه  نیا  همه  هک  تسا .

هنیمز . نیا 
اریز تسین ، نارگید  نایفنح و  يارب  يا  هناوتشپ  چیه  وا  رادرک  رد  هک  نآ  اب  تفرگ . یم  تاکز  بسا  زا  زین  هک  باطخ  رـسپ  رمع  راک  - 4
مود پاچ  زا  رد ج 6 ص 155  هک  يا  هنوگ  هب  هزات - هدوبن و  وا  همانرب  رد  دنا  هدیبسچ  نآ  هب  هورگ  نیا  هک  هدام  رن و  نایم  يرگنادج  نآ 

ار نآ  هک  نیا  هن  تفرگ  یم  ار  نآ  ناشیا  دوخ  شهاوخ  هب  هک  درمـش  یم  وکین  يراک  ناگدـنراد - يارب  ار - بسا  تاـکز  وا  تشذـگ -
ياورنامرف  ام  رورس  دیامن و  ناشریزگان  نآ ، تخادرپ  رد  دنادب و  هتسیاب 

هحفص 263 ] ] 

رد هک  دـیآرد  یجاب  هنوگ  هب  بسا ، زا  نتفرگتاکز  رد  وا  راک  دیـسرت  یم  اریز  داد  یم  زیهرپ  زین  نیمه  زا  ار  رمع  ع )  ) یلع ناگدـنورگ 
. دیدرگراکـشآ ناگمه  رب  ع )  ) وا ینیب  شیپ  یتسرد  دـش و  هنوگنیمه  هب  نامثع  راگزور  رد  هک  دنرامـش . هتـسیاب  ار  نآ  یناـسک  هدـنیآ 
نوریب و ربمایپ  يارچ  نوچ و  یب  همان  نیئآ  ياهزرم  زا  هک  دوب  ام  شیک  رد  یئاوران  يروآون  تفر ، شداـی  هک  يرگنادـج  هنوگ  نآ  سپ 
ار سک  چیه  هک  دـندروآ  یتشادرب  بسا ، تاکز  یگنوگچ  هرابرد  دـسیون : یم  یلحملا 228:5  رد  مزحنبا  هک  دوب  هنوگ  ناـمه  هب  دوخ 

دشاب . هدروآ  ناشیا  زا  شیپ  میسانش  یمن 
يربکلا 263:1 هنودملا  ياهدمآرد  شیپ  رد  دشر  نبا  دزاس و  یمن  زین  تسا  نآ  رب  ناشیا  نیئآ  داینب  هک  سایق "  اب "  تشادرب  نیا  هزات  و 

ارچ اب  شکاروخ  دنچ  ره  درادـن - تاکز  غالا  رتسا و  هک  دـنا  هدـش  ناتـسادمه  ناروشناد  نوچ  هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  سایق  دـسیون : یم 
هرابرد دراد و  تاکز  دوشمهارف  ندرک  ارچ  اـب  شکاروخ  رگا  دنفـسوگو  واـگ  رتش و  هک  دـنا  هدـش  ناتـسادمه  زینو  دوش - مهارف  ندرک 

هب رتساو  رخ  هرابرد  هک  تسب  راک  هب  نآ  هرابرد  ار  يروتـسد  نامه  دیاب  ماگنه  نیارد  دنتـسین  ناتـسادمه  دـشاب - هدـننک  ارچ  رگا  بسا -
نآ دننام  نوچ  هس  نیا  هب  ات  تسا  رت  هدننام  ود  نآ  هب  اریز  میدنبیم  راک  هب  دنفسوگ  واگ و  رتش و  هرابرد  هک  يروتـسد  هن  میدنب  یم  راک 

گرزب يادخ  هک  نآ  زا  هتشذگ  دنراد . اپ  فک  ایهتفاکش  ناشمـس  هک  ینایاپراچ  هب  ات  تسا  رت  هدننام  راد  مس  هب  راد  مس  دراد و  مس  ود ،
دیوش راوس  ات  نارخ ، نارتسا و  نابسا و  و  هتفگ " : هدرمـش و  هنوگ  کی  وهدرک  دای  اج  کی  رد  غالا  رتسا و  اب  ار  بسا  زین  رادنپ  زا  رترب  و 

، دیرفآ ار  نایاپ  راهچ  و  هتفگ : هدرمـش و  هنوگ  کی  وهدرک  دای  اج  کی  رد  ار  رتش  دنفـسوگ و  وواگ  زین  دشاب " و  امـش  يارب  يا  هیاریپ  و 
هاگارچ هب  دنیآ و  هاگارچ  زا  هک  یماگنه  تسا  یئابیز  نآ ، رد  امـش  يارب  دـیروخ و  یم  نآ  زا  و  اهدوس ، امرگتسا و  نآ  رد  امـش  يارب 

اه نآ  زا  دیوش و  راوس  نآ  رب  ات  ار  نایاپراهچ  امـشيارب  داهن  هک  تسا  ادخ  گرزب : یمارگ و  يادـخ  زا  نخـس  نیا  داینب  رب  مه  و  دـنور .
دیروخب .
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دهد یم  ماجنا  زامن  زا  شیپ  ار  ینارنخس  همانرب  نامثع 

هک تسا  هدروآ  نامثع  هرابرد  ددنویپ  یم  يرصب  نسح  هب  هک  تسرد  يا  هریجنزاب  رذنم  نیا  دسیون : یم  يرابلا 361:2  حتف  رد  رجح  نبا 
زا یناسک  دید  سپـس  درک  یم  ینارنخـس  سپـس  درازگ و  یم  زامن  زاغآ ، رد  دوب . نامثع  درک  ینارنخـس  زامن  زا  شیپ  هک  سک  نیتسخن 

نیمه هب  ار  ناورم  هک  تسا  يا  هزیگنا  زج  هب  هزیگنا  نیا  دومنینارنخس و  نانآ  ندمآ  زا  شیپ  درک و  نانچ  سپ  دنـسر  یمن  زامن  هب  مدرم 
ناشیا شوگ  هب  ینارنخـس  هدش  هنوگرههک  دید  نآ  راوازـس  ناورم  دنـسرب و  زامن  هب  هدوت  هک  دـید  نآ  هتـسیاش  نامثع  هوچ  تشاداو  راک 

اریز دندز  یمزاب  رـس  نآ  هب  نداد  شوگ  ینارنخـس و  ياپ  نتـسشن  زا  هناهاگآ  ناورم  راگزور  رد  مدرم  هک  هدش  هتفگ  همه  نیا  اب  دـسرب .
دوس ناورم  هک  دوب  نیا  مدرم . زا  یخرب  شیاتـس  رد  يور  دنت  مه  دـندوبن و  نآ  راوازـس  هک  یناسک  يارب  دوباه  شهوکن  مه  نآ ، رد  هک 

نآ هدومن و  يراگزاسان  يو  اب  ناورم  هتخادنا و  یم  شیپ  ار  ینارنخـس  همانرب  یهاگهگ  نامثع  مه  دـیاش  دـینادرگ و  راک ، هنیمز  ار  دوخ 
تسا . هدینادرگ  یگشیمه  همانرب  ار 

تسا  هدرک  دای  راطالوا 362:3  لین  رد  مه  یناکوش  ار  الاب  نانخس 
نبا دوب و  نافع  رـسپ  ناـمثع  درک  ینارنخـسمدرم  يارب  ربنم  رب  هاـگزامن  رد  هک  یـسکنیتسخن  تفگ  ناـسغوبا  هک  تسا  هدروآ  هبـش  نبا 

راطوالا لین  يرابلا 359:2 ، حتفداد  ماجنا  ار  نآ  زاب  ناورم  ات  درواین  اج  هب  رگید  درک و  راب  کی  ار  راک  نیا  نامثع  مه  دـیاش  هتفگ : رجح 
374:3
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: دنیوگ یم  هدروآ و  زین  لئاوالا ص 145  هرضاحم  رد  يراوتکـس  افلخلا ص 111 و  خـیرات  رد  زین  لئاوالا و  رد  یطویـس  ار  الاب  شرازگ 
دوب . ض )  ) نامثع درک  ینارنخس  زامن  زا  شیپ  نابرق ، رطف و  نشج  ود  رد  هک  یسک  نیتسخن 

زاـمن زا  سپ  دـیاب  نشج  ودنآ  رد  ینارنخـس  هک  تسا  نیا  درادـن  ارچ  ونوچ  ربماـیپ  یمارگ  هماـن  نیئآ  زا  شندوـب  هچ  نآ  دـیوگ : ینیما 
نشج ودنآ  زامن  هک  هدوب  نیا  همانرب  نارگید - و  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  ناروشناد - دزن  دسیون : یم  دوخ 170:1  حیحص  رديذمرت  دشاب .

نایاپ . دوب  مکح  رسپ  ناورم  درک  ینارنخس  زامن  زا  شیپ  هک  یسک  نیتسخن  دنیوگ : دوش و  هدناوخ  ینارنخس  زا  شیپ 
هدیسر : هراب  نیا  رد  هک  یئاه  شرازگ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  و 

یم زاـمن  ینارنخـس  زا  شیپ  ناـبرق  اـی  رطف  نشج  زور  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : ساـبع  رـسپ  هک  دـنا  هدروآ  - 1
درک . یم  ینارنخس  سپس  دناوخ و 

یقهیب ننـس  یئاسن 184:3 ، ننـس  هجاـم 385:1 ، نبا  ننـس  و 179  دواد 178:1  وباننـس  ملسم 325:1 ، حیحـص  يراخب 116:2 ، حـیحص 
 296:3

شرازگ هب  و  دـندناوخ . یم  ینارنخـس  زا  شیپ  ار  نشج  زاـمن  رمع ، سپـس  رکبوـب و  سپـس  و  ص )  ) ربماـیپ تفگ : رمع  رـسپ  هللادـبع  - 2
هک یتـسار  هب  يراـخب : شرازگ  هب  دـندناوخ و  یم  ینارنخـس  زا  شیپ  ار  نشجود  زاـمن  رمع  رکبوـب و  ربماـیپ و  هک  نـیا  یتـسار  یعفاـش :

تخادرپ  یم  ینارنخسهب  زامن  زا  سپ  درازگ و  یم  زامن  رطف  نابرق و  نشج  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
هجام نبا  ننس  یعفاشزا 208:1 ، مالا  باتک  دمحا 38:2 ، دنسم   146:1 کلام اطوم  ملسم 326:1 ، حیحص  يراخب 111:2 و 112 ، حیحص 

عیانصلا 276:1  عیادب  ، 85:5 مزح نبا  زا  یلحملا  یئاسن 183:3 ، ننس  يذمرت 70:1 ، ننس  یقهیب 296:3 ، ننس  ، 387:1
دش یم  نوریب  نشج  زور  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  تفگ : يردخ  دیعسوب  - 3
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نایاپ  ات  داتسیا ... یم  ياپ  ود  رب  داد و  یم  مالس  ار  زامنسپس  درازگ  یم  زامن  تعکر  ود  مدرم  اب  و 
یقهیب 297:3  ننس  کلام 155:1 ، زا  يربکلا  هنودملا  هجام 389:1 ، نبا  ننس 

ره میدرازگ و  ار  زامن  تفگ : سپـس  دناوخ  ام  اب  ار  نشج  زامن  سپ  مدوب  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  اب  ار  نشج  تفگ  بئاس  رـسپ  هللادبع  - 4
دورب . دراد  تسود  هکره  ودنیشنب  ینارنخس  يارب  دراد  تسود  هک 

یلحملا 86:5 . یقهیب 301:3 ، ننس  یئاسن 185:3 ، ننس  دواد 180:1 ، وبا  ننس  هجام 386:1 ، نبا  ننس 
درک و زامن  هب  زاغآ  ینارنخـس  زا  شیپ  درازگ و  زامن  تساخرب و  رطف  دـیعزور  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  یتسار  تفگهللادـبع : رـسپ  رباـج  - 5

درک  ینارنخس  مدرم  يارب  سپس 
یقهیب 296:2 و 298  ننس  یئاسن 186:3 ، ننس  دواد 178:1 ، وبا  ننس  ملسم 325:1 ، حیحص  يراخب 111:2 ، حیحص 

ینارنخس زا  شیپ  ص )  ) ادخ هتخیگناربهک  دنا  هدروآ  کلام  رـسپ  سنا  رمع و  رـسپ  هللادبع  هللادبع و  رـسپ  رباج  سابع و  رـسپ  نابز  زا  - 6
يربکلا 155:1 . هنودملا  درک  یم  زامن 

یئاسن ننس  يراخب 110:2 ، حیحـص  درک  ینارنخـس  اـميارب  زاـمن  زا  سپ  ناـبرق  زور  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ : بزاـع  رـسپ  ءارب  - 7
 185:3

مدوب و بلاطوبا  رـسپ  یلع  اب  ار  دـیعنم  دـندوب  هتفرگ  ار  ناـمثع  هناـخ  نوماریپ  هک  هاـگ  نآ  هک  تسا  هدروآ  رهزا  نبا  هدرب  دـیبع  وبا  - 8
تخادرپ . ینارنخس  هب  هتفاترب  يور  سپس  درازگ  زامن  دمایبوا و 

تسا . هدرک  دای  کلام  نابز  زا  ار  نآ  زا  يرهب  هک  یعفاش 171:1  زا  مالا  باتک  کلام 147:1 ، اطوم 
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نآ زج  هب  یـشور  رب  ار  وا  زگره  هدنام و  رادیاپ  هشیمه  هتفای - ناماس  همانرب  نیا  رب  ص -)  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  دـیامن  یم  اه  شرازگ  نیا 
زا يدنچ  رد  نامثع  دوخ  مه  دندوب و  هویـش  نیا  رب  ع )  ) یلع ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  درمریپ و  ود  نآ  مه  هک  نانچ  دـنا  هتـسنادن 
یم زامن  ینارنخـس  زا  شیپ  نشج  ود  نآ  رد  نامثع  رمع و  رکبوب و  ربمایپ و  هک  تسا  هدـمآ  رمع  رـسپ  شرازگ  رد  هک  نانچ  شراگزور ،
نیا اب  نآ - همه  رد  هن  هدوب - هویش  مه  نانآ  اب  شراگزور  زا  يدنچ  رد  اهنت  نامثع ، هک  دناسر  یمن  دنچ  ره  شرازگ  نیا  يامن  دندرک و 

هدومن و یگنهامهان  شناینیشیپ  اب  هنیمز  نیا  رد  نامثع  دناسر : یم  هک  ار  رگید  یئاه  شرازگ  مه  میریذپب و  ار  نآ  مه  میهاوخب  رگا  همه 
ات هدوب  ناگتشذگ  شور  رب  زاغآرد  وا  هک  میئوگب  دیاب  ود ، ره  نتسناد  تسرد  يارب  هتخادنا ، شیپ  ار  ینارنخـسهک  تسا  یـسک  نیتسخن 

دوخ رمع  رـسپ  هک  تسا  نآ  دهد  یم  يرای  ار  ام  تشادرب  هچ  نآ  و  هدرک . نینچ  ودنک  شیپ  سپ و  ار  همانرب  هک  تسا  هدش  نآ  رب  سپس 
یم ینارنخس  زا  شیپ  ار  نشج  زامن  رمع  سپـس  ورکبوب  سپـس  ربمایپ و  هک " : تسا  هدروآ  تشذگ  رد ص 265  هک  شرگید  راتفگ  رد 
مان دیاب  یم  دنام  یم  رادـیاپ  همانرب  هویـش و  رب  هشیمه  وا  رگا  هک  نآ  ابهدرواین  نایم  هب  نامثع  زا  ینخـس  اج  نیا  مینیب  یم  هک  دـندناوخ " 

سابع رـسپ  شرازگ  ود  هرابرد  متفگ  رمع  رـسپ  شرازگ  ود  نایم  عمج  يارب  ار  هچ  نآ  دتفین . یئادـج  نانآ  هنایم  دـشاب و  نایم  رد  مهيو 
ینارنخـس زا  شیپ  نانآ  مدوب و  رمع  اب  سپـس  رکبوب و  اب  وا  زاسپ  ربمایپ و  اب  ار  نشج  تسا " : هدروآاج  کی  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  مه 

سپـس دـندرازگ و  یم  زامن  تسخن  نامثع - رمع و  رکبوب و  و  ص -)  ) ادـخ هتخیگنارب  دـیوگ  یم  رگید  ياج  دـندرک " و  زامن  هب  زاـغآ 
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دندرک . یم  ینارنخس 
نآ  هرابرد  ار  ادخ  ریذپان  ینوگرگد  روتسد  هک  يزامن  اب  متسناد - یم  شاک 

هحفص 268 ] ] 

شیپ ایآ  هکنیا  هرابرد  دسیون : یم  راطوالا 363:3  لین  رد  یناکوش  دش ؟ ناوت  کیدزن  كاپ  يادخ  هاگرد  هب  هنوگچ  دـندومن  نوگرگد 
یم رب  هدمآ  ینزم  رصتخم  رد  هچ  نآ  زا  تسین  راگزاس  مه  اب  اه  تشادرب  هن  ای  تسا  تسرد  نشج - ود  نآ  زامن  رد  ینارنخس - نتخادنا 
يا هنوگ  هب  یعفاش - نخـس  يامن  زا  دیوگ : یم  ار  نیمه  بذهم  حرـش  رد  زین  يوون  و  هداهن . یمن  ندرگ  ار  نآ  یتسرد  یعفاش ، هک  دیآ 

تسا . نیمه  زین  تسرد  دیوگ : دوخ  سپس  داهن . یمن  ندرگ  ار  نآ  یتسرد  يو  هک  دیآ  یمرب  ریذپان - ارچ  نوچ و 
هدوـمن يراـگزاسان  دـش  یم  يوریپ  یتسیاـب  هک  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  اـب  دـندرک و  يوریپ  وا  هویـش  زا  زین  يوـما  نادـنمروز  ناـمثع ، زا  سپ 

یم نخس  يراوشد  اب  وا  اریز  دنتشاد  شناگدنیآ  هک  دوب  نآ  زج  هب  شیوخ  راک  رد  نامثع  هزیگنا  همه  نیا  اب  دنتخادنا ، شیپ  ار  ینارنخس 
دندش یم  هدنکارپ  يور  نیا  زا  دمآ و  یمن  شوخ  تشادن  یتسرد  تفاب  درک و  یم  مهرس  روز  هب  وا  هک  ینانخـس  زین  ار  ناینمجنا  دنار و 
زامن هار  هب  مشچ  نانآ  هک  اریز  دناسرب  ناشیا  شوگ  هب  ار  نآ  هدش  هنوگره  ات  تخادنا  شیپ  ار  ینارنخس  وا  دندنام و  یمن  ندینش  يارب  و 

دندرگ . هدنکارپ  دنتسناوت  یمن  نآ  ندرازگ  زا  شیپ  دندوب و 
رمع رکبوب و  هک  نیا  یتسار  تفگ : سپ  دـیدرگ  راوشد  وا  رب  ندـنار  نخـس  دـش و  ربنم  زارف  رب  ضر )  ) نافع رـسپ  نامثع  هتفگ : ظـحاج 

هدنیآ رد  دهاوخ  ادـخ  رگا  رونخـس و  ياوشیپ  هب  ات  دـیرتدنمزاین  رگداد  ياوشیپ  هب  امـش  دـندرک و  یم  هدامآ  يراتفگ  هاگیاج ، نیا  يارب 
هب يربناـمرف  تسد  نوچ  هک  نیا  یتـسار  دـسیون : یم  باـسنالا 24:5  رد  يرذـالب  تسناد و  دـیهاوخ  منک و  یم  امـش  يارب  اـه  ینارنخس 

یتسار مدرم  يا  ناه  تفگ : سپس  درک و  نیرفآ  وا  رب  دوتسب و  ار  يادخ  تخادرپ ، نخـس  هب  سپ  دش  نوریب  مدرميوسب  وا  دنداد  نامثع 
رگا تسه و  یئاهزور  زورما  زا  سپ  هک  نیا  یتسار  تسا و  راوشد  راب  نیتسخن  يارب  نیتسخن  يراوس  راک  هک 
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دهاوخ ام  هب  ار  راک  نیا  دنوادخ  هدنیآ  رد  میدوبن و  نانارنخس  ام  اریز  میامن  یم  ینارنخـس  امـش  يارب  دیاب - هک  يا  هنوگ  هب  منامب - هدنز 
دوخ خـیرات  رد  ادـفلاوبا  هدروآ و  تخادرپ  هنوگ  نیمه  اب  ندـیل  پاچ   43:3 دوخ تاقبط  رد  زین  دعـس  نبا  ار  هدـش  داـی  شرازگ  تخومآ 
شا یگناگی  هب  دوتسب و  ار  يادخ  سپ  تساخرب  ینارنخـسهب  دش و  ربنم  زارف  رب  دنداد  يربنامرف  تسد  نامثع  هب  نوچ  دسیون : یم  166:1
هنوگ هب  منامب - هدـنز  رگا  وتسا  راوشد  يراک  ره  زاغآ  هک  نیا  یتسار  تفگ : دـیدرگ و  راوشد  وا  رب  نتفگ  نخـس  هاگنآ  داد و  یهاوگ 

دمآ . دورف  سپس  درک  مهاوخ  اه  ینارنخس  ناتیارب  دیاب - هک  يا 
نیا مدرم  يا  تفگ : دـش  ربـنم  زارف  رب  نوچ  ناـمثع  هک  تسا  هدرکشرازگ  فنخموب  میناوخ  یم  يرذـالب  باـسنا  رد  هک  يا  هنوـگ  هب  و 

هب میدرگ و  یم  رب  هدـنیآ  رد  دـهاوخ  ادـخ  رگا  ما و  هدروآ  مهارف  ینانخـس  هن  ما و  هدرک  هدامآ  يراـتفگ  هن  نآ  ياربهک  تسا  یهاـگیاپ 
میزادرپ . یم  راتفگ 

ادخو مینامب  هدنز  رگا  میدوبن و  نانارنخس  ام  مدرم  يا  ناه  تفگ  دش  ربنم  زارف  رب  نامثع  نوچ  تفگ  میهاربا  رسپ  ثایغ  هک  دنا  هدروآ  و 
دومن . میهاوخ  ینارنخس  امش  يارب  دیاب - هک  يا  هنوگ  هب  دهاوخ -

نآ ادخ  دندرک و  یم  هدامآ  ار  ینانخـس  هاگیاجنیا  يارب  رمع  رکبوب و  ار  یتسار  تفگ : تخادرپ و  نخـس  هب  نامثع  هک  هدش  شرازگ  و 
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دروآ . دهاوخ  ار 
ادـخ ربمایپ  هک  یئاج  نامه  رد  دـش و  ربنم  زارف  رب  ناـمثع  دـسیون : یم  هدروآ و  دوخ 140:1  خـیرات  رد  زین  یبوقعی  ار  هدـش  دای  شرازگ 

زا رت  نیئاپ  هلپ  کی  رمع  تسـشن و  یم  ربمایپ  زا  رت  نیئاـپ  هلپ  کـی  رکبوب  اریز  تسـشنب  دنتـسشن  یمن  رمع  رکبوب و  تسـشن و  یم  (ص )
نتفگ نخس  سپ  دوب  ورمک  يدرم  نامثع  دش و  هدیئاز  يدب  زورما  دنتفگ  ناش  یخرب  دنتخادرپ و  نخـس  هب  هراب  نیا  رد  مدرم  سپ  رکبوب 
رکبوب هک  نیا  یتسار  : تفگ ماجنارس  درواین و  نابز  رب  ینخس  چیه  درک و  رایـسب  گنرد  دوب  هداتـسیا  هک  هنوگ  نامه  دمآ و  راوشد  وا  رب 

دندرک یم  هدامآ  يراتفگ  هاگیاپ ، نیا  يارب  رمع  و 
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. درک مهاوخ  ینارنخس  ناتیارب  دینامب  هدنز  رگا  دیامن و  ینارنخس  هنوگ  نیرتهب  هب  هک  یئاوشیپ  هب  ات  دیرتدنمزاین  رگداد  ياوشیپ  هب  امش  و 
دمآ . دورف  سپس 

نیتسخن رد  دیـسر  یئاورنامرف  هب  نوچ  نامثع  هک  نیا  یتسار  تسا : هدروآ  عئانصلا 262:1  عئادبرد  ءاملعلا  کلم  هک  یـشرازگ  داینب  رب  و 
يراکیئاوشیپ هب  امـش  تفگ : دریگب و  ار  نخـس  هلابند  تسناوتن  ار ... يادخ  شیاتـس  تفگ : نوچ  سپ  تساخرب  ینارنخـس  هبهنیدآ  زور 

امـش يارب  نیا  زا  سپ  دندرک و  یم  هدامآ  يراتفگ  هاگیاج  نیا  يارب  رمع  رکبوب و  هک  نیا  یتسار  و  روآنابز . یئاوشیپ  هب  ات  دیرتدنمزاین 
درازگب . ناشیا  اب  ار  هنیدآ  زامن  دمآ و  دورف  سپ  دزرمایب  ار  امش  نم و  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  درک و  مهاوخ  اه  ینارنخس 

یهاـگآ اـب  درک و  یم  تسد  نآ  تسد و  نیا  دـشیم  ربـنم  زارف  رب  نوچ  هک  هدوب  ینارنخـس  رد  دوخ  ياـنگنت  زا  زیرگ  يارب  مه  دـیاش  و 
رسپ یسوم  نابز  زا   73:1 دنـسملا رد  دمحا  یهاوگ  هب  دینارذگ ). یم  ار  تقو  ناشیاه  خرن  اه و  شرازگ  زا  شـسرپ  مدرم و  زا  نتـساوخ 

ناشاه یهاوگ  هک  دوش  یم  هتخاس  ینایجنایم  زا  نآ  یـشرازگ  هریجنز  دـسیون : یم  هدروآ و  ار  نآ  عمجم 187:2  رد  زینیمثیه  هک  هحلط 
دوش ) یم  هدرمش  تسرد 

هک دـید  نآ  رتهب  هدوت  يارب  وا  یتسار  هب  - " تشذـگ رد ص 264  و  هدـینادرگ - زیوآ  تسد  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  هک  زین  نخـس  نیا 
اب دوب  هجوت  لباق  مه  ربمایپ  راگزور  رد  يرادنپ  تحلـصم  نانچ  اریز  دـیامنب  كاپ  ار  هفیلخ  راک  دـناوتیمن  دـنناسرب " ... زامن  هب  ار  دوخ 

- تشادرب نآ  سپ  هدوب ، مشچ  شیپ  رد  يرتالاب  دوس  نوناق  نآ  عضو  رد  دید  یم  اریزدینادرگن  همانرب  داینب  ریز  ار  نآ  ص )  ) وا همه ، نیا 
نشور و ياهروتـسد  ربارب  رد  همانرب ، نتـشون  يارب  یـسک  هک  دنام  یم  نآ  هب  تسا - راکـشآ  ربمایپ  زا  شندوب  هک  يا  همان  نیئآ  ربارب  رد 

نوگرگد كاپ  نیئآ  ياه  نامرف  اهروتـسد و  نآو ، نیا  ياه  تشادرب  داینب  رب  هک  مینادباور  رگا  و  دنک ، داهتجا  مه  زاب  ادخ ، يولهپ  کی 
هاگ  نآ  دوش و  یمن  دنب  گنس  يور  رب  مه  گنس  مالسا ، هوکشرپ  خاک  رد  رگید  ددرگ 
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دننام تشاد  اور  ام  شیک  رد  یئاج  هب  ان  هزات و  يروآون  هک  نیا  رد  زین  وا  رگم  و  ناورم ؟ تشادرب  اب  تشادرب  نیا  ناـیم  تسایئادـج  هچ 
دوبن . اور  يو  ربنتفگ  ازسان  هک  یسک  هب  تسا  یئوگ  مانشدنامه  هک  دوزفایب  نآ  هب  زین  رگید  یتشز  راک  دنچ  ره  دوبن ؟ نیا 

ام رورـس  اهربنم  زارف  رب  ناشاه  ینارپ  نخـس  رد  ناشیا  هک  تسناد  دـیاب  زیننایوما  هراـبرد  هفیلخ . يروآون  هراـبرددوب  ینخـس  هاـتوک  نیا 
درگ زا  دنتـسشن و  یمن  ندینـش  يارب  مه  مدرم  دوب  نیا  دنداتـسرف و  یم  نیرفن  دـنتفگ و  یم  ازـسان  ار  ص )  ) یلع ناگدـنورگ  ياورنامرف 

نیگنن نانخس  نآ  هک  دنچ  ره  دنونشب  ار  نآ  ریزگان  مدرم  ات  دنتشاذگ  زامن  زا  شیپ  يارب  ار  ینارنخـس  دوب  نیا  دندش . یم  هدنکارپ  ناشیا 
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هتخانـش ندوب  تسردهب  و  هدـش - وگزاب  هملـس  ما  ساـبع و  رـسپ  ناـبز  زا  هک  ار  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نخـس  نیا  اریز  دـنرادن  شوخ  ار 
مانشد ار  رادنپ  زا  رترب  يادخ  دهد  ازـسان  ارم  هک  ره  هتفگ و  ازـسان  ارم  یتسار  هبدیوگ  ازـسان  ار  یلع  هک  ره  هک : دنتـشاد  دای  هب  هدیدرگ -

تسا . هداد 
سپ درک  ینارنخس  هب  زاغآ  درب و  نوریب  ار  ربنم  ناورم  ینـشج  زور  : تفگ يردخ  دیعـسوب  هک  دنا  هدروآ  تسرد  ياه  شرازگ  نایاوشیپ 
یمن هدرب  نوریب  هک  نآ  اـب  يدرب - نوریب  ار  ربنم  نشج  زور  يدومن و  يراـگزاسان  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  اـب  ناورم  تفگ : تساـخرب و  يدرم 

تـسا هدـش  اـهر  هک  دوب  يراـک  نآ  تفگ : ناورم  دـنتخادنا - یمن  شیپ  ار  نآ  هک  نآ  اـب  یتساـخرب  ینارنخـس  هب  زاـمن  زا  شیپ  و  دـش -
ره تفگ : یم  مدینـش  ادخ  هتخیگنارب  زا  اریز  داد  ماجنا  دوب  هتـسیاب  يورب  ار  هچ  نآ  يو  هک  میوگب  دـیاب  درم  نیا  هرابرد  تفگ : دیعـسوب 

نوگرگید ار  نآ  دوخ  يوزاب  يورین  اـب  سپ  دـنادرگ  نوگرگد  ار  نآ  دـناوتب  دوخ  يوزاـب  يورین  هب  رگا  سپ  دـنیبب  یئاوراـن  راـک  سک 
تساوخ  دیاب  نانموم  زا  هک  تسا  يراک  نیرتمک  نیا  شلد و  اب  تسناوتن  مه  شنابز  اب  رگا  شنابز و  اب  سپ  تسناوتن  رگا  دزاس و 
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يدرم نم و  يوس  هب  ناورم  تفگ : يردخ  دیعـسوب  هدشوگزاب ، هللادبع  رـسپ  ضایع  نابز  زا  مالا  باتک  رد  هک  یعفاش  شرازگ  داینب  رب  و 
ادخ هب  متفگ : مداد و  زاوآ  راب  هس  نم  تفگ : دیعـسوب  هدش  اهر  ینادیم  وت  هچ  نآ  دیعـس  وبا  تفگ : وا  مدیـشک و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک 

دیا . هدرواین  ار  نآ  زا  رتدب  زج  هک  دنگوس 
هب نوچ  سپ  مدـش  نوریب  دوب  هنیدـم  رادـنامرف  هک  ناورم  اب  هارمه  نابرق - ای  رطف - نشج  رد  دوخ : حیحـص  رد  يراخب  شرازگ  داینب  رب  و 
نم دور  الاب  نآ  رب  ندرازگزامن  زا  شیپ  تساوخ  یم  ناورم  هک  میدید  دوب  هتخاس  تلص  رسپ  ریثک  هک  ار  يربنمهاگان  میدیـسر  هاگ  زامن 

دیدروآ دیدپ  ینوگرگید  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : وا  هب  سپ  درک  ینارنخس  زامن  زا  شیپ  تفر و  الاب  دیشک و  ارم  وا  مدیشکار و  شا  هماج 
: تفگ مناد . یمن  هک  تسا  اـه  نآ  زا  رتـهب  مناد  یم  هچ  نآدـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : سپ  هتـشذگ ، یناد  یم  وت  هچ  نآ  دیعـس  وـبا  تفگ :

مداهن  زامن  زا  شیپ  يارب  ار  ینارنخس  همانرب  نم  دننیشن و  یمن  ام  راتفگ  ندینش  يارب  زامن  زا  سپ  مدرم  هک  نیا  یتسار 
اهر یناد  یم  وت  هچ  نآ  هن  دیعـسوبا  تفگ  دش ؟ هچ  دوش  هدناوخ  تسخن  دـیاب  هک  يزامن  متفگ  تفگ : دیعـسوب  شرازگ : کی  داینب  رب  و 

دیهاوخن مناد  یم  نم  ار  هچ  نآ  زا  رتهب  زگره  امـش  تسا  وا  ياناوت  تسد  رد  نم  ناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  متفگ  راـب  هس  نم  دـش . هدرک 
دروآ .

هک دوب  نیا  زین  ناش  هناهب  هتشاذگ و  زامن  زا  شیپ  يارب  ار  ینارنخس  هتساخرب و  يروآون  هب  نایوما  دسیون : یم  یلحملا 86:5  رد  مزح  نبا 
( ضر  ) بلاطوبا رسپ  یلع  ناشیا  هک  يور  نآ  زا  دننیـشن  یمن  ینارنخـس  ندینـش  هب  دننکارپ و  یم  ناشیا  درگزا  دنرازگب  زامن  نوچ  مدرم 

يراک زین  زاـمن  زا  سپ  نتـسشن  هک  دـسرب  هچ  دوب - مه  ناشراوازـس  و  دـنتخیرگ - یم  هماـنربنیا  زا  ناناملـسم  دنداتـسرف و  یم  نیرفن  ار 
دوبن . هتسیاب 
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ناش ینارنخس  رد  ناشیا  نوچ  دندروآ  دیدپ  ار  زامن  زا  شیپ  ینارنخـس  همانرب  نایوما  دسیون : یم  عیانصلا 276:1  عیادب  رد  ءاملعلا  کلم 
ات دـنداد  ماجنا  ار  نآ  زامن  زا  شیپ  ناشیا ، سپ  دنتـسشن  یمن  نآ  ندینـش  يارب  زامن  زا  سپ  زین  مدرم  دوبن و  اور  هک  دـنتفگ  یم  یناـنخس 

دسیون  یم  ار  نیمه  طوسبملارد 37:2  زین  یسخرس  دنونشب . مدرم 
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اور وا  رب  یئوگ  مانشد  هک  یسک  هب  ینارنخس  رد  ناشیاهک  هدوب  نیا  هزیگنا  دنا  هتفگ  دسیون : یم  هجام 386:1  نبا  ننس  حرش  رد  يدنس  و 
شیپ ار  ینارنخس  دوب  نیا  دنونـشن  ار  نآ  ات  دندش  یم  هدنکارپ  دوب  زامن  زا  سپ  ینارنخـس  هک  یماگنه  زین  مدرم  دنداد و  یم  مانـشد  دوبن 

دسرب . همه  شوگ  هب  ات  دنتخادنا 
نیتسخن هک : تسا  هدمآ  دیعسوب  نابز  زا  باهش  رسپ  قراط  شرازگ  زا  ملـسم  حیحـص  رد  دسیون : یم  راطوالا 363:3  لین  رد  یناکوش  و 

ار نیا  و  دوب - هیواعمدرک  نینچ  هک  یـسک  نیتسخن  دـنا : هتفگ  دوب و  ناورم  درک  ینارنخـس  هب  زاغآ  زاـمن  زا  شیپ  نشج ، زور  هک  یـسک 
ار ینارنخـس  دمآ و  شیپ  هیواعم  هک  نآ  ات  : هدروآ تخادرپ  نیا  اب  سابع  رـسپ  نابز  زا  ار  نیا  زین  یعفاش  و  هدرک - شرازگ  ضایع  یـضاق 

تخادنا . شیپ 
دیدپ نشج  زور  رد  ار  زامن  زا  شیپ  ینارنخـس  هک  یـسک  نیتسخن  هدروآ : تخادرپ  نیا  اب  ار  الاب  شرازگ  يرهز  نابز  زا  زین  قازرلادبع  و 

شرازگ یضاق  زین  ار  نیا  هیواعم - یئاورنامرف  راگزور  رد  هرصب ، رد  دوب  دایز  درک  نینچ  هک  یسک  نیتسخن  دنا  هتفگ  دوب و  هیواعم  دروآ 
ياه شرازگ  نیا  نایم  دیوگ : درک . نینچ  هرصب  رد  هک  دوب  دایز  سک  نیتسخن  هک  هدرک  شرازگ  نیریـس  رـسپ  نابز  زا  رذنم  نبا  هدرک -
دیاب سپ  دندوب  هیواعم  رازگراک  دایز  مه  ناورم و  مه  اریزتسین ، يراگزاسان  هدیـسر  ناورم  هیواعم و  دایز و  هرابرد  هک  گنر  هب  گنر 

نیتسخن  تفگ :
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نایاپ  دنتساخرب . وا  يوریپ  هب  شنارازگراک  سپسو  هدرک  يراک  نانچ  وا  راب 
یـسک ندرگرب  ناش  همه  هانگ  ، همه نیا  اب  دنداتفا ، یئاوسر  بادرگ  رد  هدومن و  یئاوران  يروآون  نت ، هس  نیا  زا  کی  ره  ارچ  نوچ و  یب 

ياه هویـش  دـندز و  نماد  یپایپ  درک  نشور  وا  هک  ار  یـشتآ  ات  دومن  خاتـسگ  ربمایپ  هماـن  نیئآ  نتخاـس  نوگرگد  رد  ار  ناـشیا  هک  تسا 
ریبز رسپ  مدید  تفگ  ناسیک  رسپ  بهو  هک  تسا  هدروآ  مالا 208:1  باتک  رد  یعفاش  دنتفرگ  يزاب  هب  ار  وا - زامن  یتح  هدیزگرب - ربمایپ 

زامن . یتح  هدش  هنوگرگید  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  ياه  هویش  همه  یتسار  هب  تفگ : سپس  تشاذگ و  زامن  زا  سپ  يارب  ار  ینارنخس 
ندز مه  رب  میراد : هزیگنا  ود  نایوما  رگید  رب  شنزرـس  رد  دشاب  زیچ  کی  شا - همانرب  نیا  رد  هفیلخ - رب  شهوکن  رد  ام  هزیگنا  رگا  سپ 

تـسار ناشیا  هرابرد  تسا  اه  ناـبز  رـسرب  هک  ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ناـنمومياورنامرف . هب  یئوگ  ازـسان  نداـهن  داـینب  ربماـیپ و  هماـنرب 
، دنزیخرب یئاوران  يروآون  هب  هک  مرادن  تفگـش  ناورم ) ، دایز هیواعم ،  ) نت هس  نیا  زا  نم  یـشورف ؟ مک  مه  یـشورف و  دنگ  مه  هدمآرد :

یناهانگ هدوب و  هتشرس  ناشناج  لداب و  ام  نیئآ  ندرک  دنخـشیر  يرد و  هدرپ  تسا و  گنهامه  هویـش  نیا  اب  زین  ناشرگید  ياهراک  نوچ 
نوگرگید ار  ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  همه  هک  ناشیا  زا  یتفگـش  ياج  هچ  سپ  دوب . هدرک  هایـس  ار  ناش  یگدنز  همان  دـندروآ  یم  اج  هبهک 

یم هچ  نآ  دیوگب " : ای  هدشاهر . میتسناد  یم  هچ  نآ  دیوگب : دیعـسوب  هب  رتشیب  هچ  ره  یمرخ  اب  هک  ناورم  زا  یتفگـش  ياج  هچ  دنزاس و 
یئوگزردنا و يارب  دوب  هدش  هداهن  هک  ینارنخس  نامه  دنزاس  نوگرگید  ار  ینارنخسهویش  هک  یتفگش  ياج  هچ  تفر " و  داب  رب  یتسناد 

نداد شزومآ  يارب  تسا  هدش  بجاو  دنا : هتفگ  نآ  هرابرد  هدمآ - عیادبلا 276:1  رد  هچ  نانچ  هک - ینارنخس  نامه  اه و  ناور  نتساریو 
هب دندینادرگ و  هنوگرگید  ار  نآ  هنیمز  يرآ  ندرک . دای  یگرزب  هب  ار  ادخ  نداد و  دـنپ  يارب  تشاد و  ياپرب  نشج  زور  رد  دـیاب  هچ  نآ 

رد اریز  درامش  یم  اوران  رایسب  ام  شیک  هک  دندروآ  رد  يا  هنوگ 
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هبنمادکاپ و  هانگ ، ره  زا  كاپ  ياوشیپ  ،و  ناشیا نیئآ  نابیتشپ  دوب و  ناناملـسمنیتسخن  هک  دنتخادرپ  نانموم  ياورنامرفزا  یئوگدب  هب  نآ 
ربمایپ نارگ  دوبدای  رت  گرزب  ياتمه  نآرق ، راکـشآ  هتفگ  هب  ناربماـیپ  نیرت  كاـپ  ناور  و  ادـخ ، هماـن  یمارگ  يارچ  نوچ و  یب  یهاوگ 

هویـش ادـخ و  نیئآ  هک  یئاـین  تفگـش  هب  زین  ناـمثع  زا  وت  دـیاش  و  داـبيورب ، ادـخ  ياـهدورد  دوـب - داـی  ود  شرازگ  یهاوـگ  هب  نآرق -
يا هتخانش  تسا  وا  یناور  هیامرس  رگوگزاب  هک  ار  شاهویـش  هدومن و  یـسررب  ار  شا  همان  یگدنز  اریز  هدومن  نوگرگید  ار  وا  هتخیگنارب 

درادن . شمارآ  هدش و  هدنکرب  نیمز  يالاب  زا  هک  تسا  تخرد  کی  زا  نت  هس  نآ  ابزین  یکی  نیا  یناد  یم  و 
دنرامش یم  راکتـسرد  رگداد و  ار  اه  هاوخبلد  اه و  سوه  نارگادوس  زا  ناشیاه  هدننام  نانیا و  هک  تسا  یناسک  زا  ام  یتفگـش  همه  يرآ 

شخب زا  يرایسب  رد  هک  نیا  رت  تفگـش  دنرگداد و  ربمایپ  ناهارمه  همه  ناشیا  دزن  هک  ارچ  دنربمایپ . ناهارمه  زا  ناشیا ، هک  نآ  هناهب  هب 
دنبذاج ! ار  نایرونرم  نایرون  يرآ  دنریگ . یم  دوخ  تشادرب  هناوتشپ  ار  ناشیا  رادرک  راتفگ و  هقف ، ياه 

هدنشک نتشک  اهبنوخ و  هرابرد  هفیلخ  روتسد 

نامثع هب  ار  راد  ریگ و  سپ  تشکب  ار  ماش  نایموب  زا  يدرم  یماذج  ساش  نبا  هک  تسا  هدروآ  يرهز  نابز  زا  يربک 33:8 ننس  رد  یقهیب 
هب يو  اـب  هراـب  نیا  رد  ص ض )  ) ادـخ هتخیگنارب  ناراـی  زا  یناـسک  و  ض )  ) ریبز سپ  دنـشکب  ار  يو  هک  دومرفب  وا  دـندومن و  زاـب  (ض )

مالا باتک  رد  زین  یعفاش  ار  نیا  و  داهن . اهبنوخ  رانید  رازه  يو  يارب  سپ  تفگ : يرهز  دنتـشاد  شزاـب  يو  نتـشک  زا  دـنتخادرپ و  نخس 
تسا . هدروآ   293:7
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هانپرد هک  ار  ناناملسمان  زا  یسک  ناملسم ، يدرم  هک  تسا  هدروآ  ض )  ) رمع رـسپنابز  زا  وا  ملاس و  نابز  زا  وا  يرهزنابز و  زا  یقهیب  و 
یئاـهبنوخ هک  تشاداو  ار  يو  تشکن و  ار  يو  سپ  دـندرب  ض )  ) ناـمثع دزن  هب  يرواد  تـشکب و  هناـهاگآ  تـسیز ، یم  مالـسا  روـشک 

دزادرپب . ناملسم  کی  ياهبنوخ  دننامه 
رـسپ رمع  دنا  هدرمـش  یم  اور  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  نتـشک  هک  یناسک  زا  دسیون : یم  تایدلا ص 76  ردكاحـض  مصاع  وبا  و 

هک نانآ  زا  یکی  و  تسا - هدرک  وگزاب  مکح  ار  ناشیا  تشادرب  نیا  هللادـبع - نافع و  رـسپ  نامثع  رـسپ  نابا  میهاربا و  تسا و  زیزعلادـبع 
تسا  نافع  رسپ  نامثع  تسناد  یم  ناملسم  ياهبنوخ  هزادنا  هب  ار  یمذ  ياهبنوخ 

نیا زا  یهاگ  دشکب و  ناملسمان  ربارب  رد  ار  ناملسم  تسا  هتـساوخ  یم  هفیلخ  هنوگچ  هک  میآ  یم  تفگـش  هب  نیا  زا  یهاگ  دیوگ : ینیما 
نآ هن  تسا و  راوتـسا  يا  هناوتـشپ  رب  شراک  نیا  هن  هک  تسا ، هداهن  ناملـسم  ياهبنوخ  اب  هزادـنا  مه  ار  ناملـسمان  ياهبنوخ  ناـس  هچ  هک 
وا دیایب و  شا  هدش  راکشآ  ياههتفهن  نآ  هدش و  هتخانـش  شور  نآ  اب  ریبز  هک  تسا  يا  هفیلخ  هچ  نیا  تسه . يا  همان  نیئآ  داینب  رب  یکی 
نآ ندوب  رود  رد  هک - دروایب  یتشادرب  زاب  هزات  و  دراد ؟ زاب  شتـشادرب  نآ  زا  دزاس و  نادرگور  هداد  اه  نوخ  هراـبرد  هک  يروتـسد  زا  ار 

هتخاس نادرگور  شنیتسخن  روتـسد  زا  ار  هفیلخ  هک  ینامدرم  ریبز و  هاـگ  نآ  ؟و  دـشاب شنیتسخن  روتـسد  گنـسمه  ربماـیپ - هماـن  نیئآ  زا 
هدنـسب ناملـسم  نوخ  ندشن  هتخیر  هب  دنیامن و  يراگزاسان  هفیلخ  اب  مود  راب  يارب  هک  دنـشاب  هتـشادن  شوخ  دننیزگب و  یـشوماخ  دـندوب 
ياهبنوخ تشک و  دیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  هک  دناسر  یم  ارچ  ونوچ  یب  ربمایپ ، راکـشآ  نانخـس  همه  نیا  هک  نآ  اب  دـنیامن .

نآ نوماریپ  رد  نانخس  نآ  شرازگ  وت و  کنیا  تسا و  ناملسم  ياهبنوخ  مین  دنمالسا  روشک  هانپ  رد  هک  ینامسآ  ياه  همان  رگید  ناوریپ 
تسا : هدمآ  اه  نآ  زا  نیتسخن  هرابرد  سپ  هنیمز . ود 

يزیچ  امش  دزن  ایآ  متفگ : ار  بلاطوبا  رسپ  یلع  هک  تسا  هدروآ  هفیحجوب  - 1
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دنوادـخ هک  نآ  زج  تسا  مدرم  دزن  هچ  نامه  رگم  تسین  چـیه  اـم  دزن  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : دـشابن ؟ مدرم  دزن  هک  تسه  شناد  زا 
نآ رد  نتفرگاهبنوخ  ياه  نیئآ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  نابز  زا  هک  دـنک  يزور  تسا  همان  نیا  رد  هچ  نآ  زا  ای  نآرق  زا  یتفایرد  ار  يدرم 

تشک . دیابن  ناملسمان  ربارب  رد  ار  ناملسم  هک  نیا  تسا و  هدمآ 
دازآ ای  دشاب  هدنب  ار - ناگدنورگ  زا  یسک  دیوگ : دوخ  سپـس  تشک  دیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  نانموم  زا  یـسک  یعفاش : شرازگ  هب  و 

گنگای دشابن  نایزات  زا  دنچ  ره  دنک  وگزاب  ار  نامیا  هملک  هک  سک  ره  تشک و  دیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  زگره  يور و  چـیه  هب  نز - ای 
تـشک ار  وا  دیابن  سپ  دشکبار  یناملـسمان  درازگب و  زامن  دیامنب و  ار  دوخ  ندیورگ  نداد ، ناشن  اب  ودزادنا  راک  هب  ار  دوخ  درخ  دشاب و 

و یمک . هرامــش  هاوـخ  دــشاب  هتــشک  ار  ناناملــسمان  زا  يرایــسب  هاوـخ  دزادرپـب  شا  یئاراد  زا  هـک  تـسا  يو  ندرگرب  وا  ياــهبنوخ  و 
کی چیه  تسین  اور  هک  تسا  رتاناد  ادخ  و  یئاراد . نتفرگ  زج  هزیگنا  هب  ای  دشاب  هتشک  يو  زا  يا  یئاراد  نتفرگ  يارب  ار  یناملسمانهاوخ 

رگید . ياج  رد  هاوخ  دشاب  هدز  راتشک  هب  تسد  ینزهار  رد  هاوخ  - دنشکب یناملسمان - چیه  ربارب  رد  هاگ  چیه  ار  نانموم  زا 
يذمرت حیحص  یقهیب 28:8 ، ننس  یئاسن 23:8 ، ننس  هجام 145:2 ، نبا  ننـس  یمراد 190:2 ، ننس  يراخب 78:10 ، حیحـص  هب  دیدرگرب 

ریسفت مزاح ص 190 ، نبا  زا  رابتعالا  صاصج 165:1 ، زا  نآرقلا  ماکحا  یعفاش 33:6 و 92 ، زا  مالا  باـتک  دمحا 79:1 ، دنسم  ، 169:1
هدش نشور  يراخب  شرازگ  رد  اریز  تشک  دیابن  ناملسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  هدوت  دسیون : یم  هک  ریثک 210:1  نبا 

تـسرد ار  نیا  اب  زاسان  یـشرازگ  چیه  هن  سپ  تشک ، دیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  تفگ : ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  تفگ  یلع  هک 
ار وا  هک  تسا  هتفر  نآ  رب  هفینحوب  همه ، نیا  اب  دیـشک . نوریب  دیامن - یم  هچنآ  اب  زاسان  یئانعم - نآ  دوخ  زا  ناوت  یم  هن  تسناد و  ناوت 

هدئام  هروس  رد  هکيزارف  دیوگ : یم  اریز  تشک  ناوت  یم 
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تسا . ماع  هدمآ 
ناج و ربارب  رد  ناج  هک  میتشون  تاروت  رد  ناشیا  رب  و  دیوگ : رادنپزا  رترب  يادخ  هک  تسا  نامه  هدئام  زارف  زا  يو  دوصقم  دیوگ : ینیما 

دیاب نآ  دوخ  دننام  یئازـس  ار  اه  ندز  مخز  نادند و  ربارب  رد  نادـند  شوگ و  ربارب  رد  شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  رباربرد  مشچ 
داهتجا هب  هک  یسک  هدش ، هتخانش  راکشآ  تسرد و  ربمایپ - زا  نآ  ندوب  هک - ینشور  ولهپ و  کی  نانخس  ربارب  ردهاگ  نآ  و  هیآ 45 . داد .

وا دوخ  هچ  نانچ  دیامن  یمن  يریگولج  رگید - ياهرازفا  تسد  يرای  هب  نآ - صیصخت  زا  هیآ  ندوبماع  هک  هتسنادن  هزادنا  نیا  هتخادرپ ،
دنا و هتخادرپ  وگتفگ  هب  ناسانشنیئآ  زا  يرایسب  يو  تسس  زیوآ  تسد  خساپ  رد  هدروآ و  صصخم  نآ  يارب  نوگانوگ  ياه  هاگدید  زا 

یمن ام  میئوگ : هدروآ : تسا  هتفر  هفینحوب  ناراـی  زا  یکی  وا و  ناـیم  هک  ار  یئوگتفگ  مالا 295:7  باتک  رد  یعفاش  ماما  ناشیا  شیپاـشیپ 
مه نآ ، هک  يرادـنپ  یم  وت  اریز  مینک  وگتفگ  وت  اب  تسا  ماع  هیآ  نیا  یئوگ  یم  هک  تدوخ  نخـس  زا  رتراد  هیام  يا  هناوتـشپ  اـب  میهاوخ 
زا سپ  هکيروتسد  راهچ  همه  اب  هنوگ  نیدب  دریگیم و  رب  رد  ار  همه  هک  یمشش  روتسد  کی  مه  دراد و  رب  رد  ار  ادج  ادج  روتـسد  جنپ 

ینز هک  درم  دشکب و  ار  يا  هدنب  هک  دازآ  رد  تسا : اج  ود  رد  نآ  عمج  مشـش  مجنپ و  روتـسد  يدومنيراگزاسان و  دوب  نیتسخن  روتـسد 
هدز نز  هب  درم  هک  ار  یمخز  چیه  هن  هدرب ، ینیب  شوگو و  مشچ  ربارب  ردار  دازآ  ینیب  شوگ و  مشچ و  هن  هک  يدرب  نامگ  سپ  دشکب  ار 

تـسد ار  نآ  هک  یتشادـنپ  يدرک و  زاـغآ  يزیچ  هبتسخن  هک  یتسار  هدز . هدرب  هب  دازآ  هک  ار  یمخز  چـیه  هن  دز و  وا  دوخ  هب  ناوت  یم 
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دـشکب ار  شا  هدنبنوچ  درم  هک  یتشادنپ  و  یگنهامه ؟ اجکی  رد  و  يدومن ، يراگزاسان  نآ  اب  اج  کی  رد  سپـس  يا و  هدینادرگ  رازفا 
نوخ هب  دشکب  هتفرگ ، راهنیز  هک  ار  یسک  نوچ  دوش و  یمن  هتشک  وا  نوخ  هب  دشکب  هک  مه  ار  دوخ  دنزرف  دوش و  یمن  هتشک  وا  نوخ  هب 

اب  دوش  یمن  هتشک  وا 

هحفص 279 ] ] 

تسا . اوران  نآ  نتخیر  اه  نوخ  نیا  همه  هک  نآ 
همان اب  ار  شرازگ  نیا  ایآ  میتفگ : مینک . یم  يوریپ  هدنام  اج  هب  هک  یشرازگ  زا  هراب  نیا  رد  تفگ : دومن  یم  ینابیتشپ  هفینحوب  زا  هک  نآ 

زا هدرپ  دوخ  رادـنپ  هب  یئامن و  یم  وت  هک  تسا  هنوگ  نآ  هب  زج  ادـخ  هماـن  داـینب ، نیا  رب  سپ  میتفگ  هن  تفگ  ینیب ؟ یم  راـگزاسان  ادـخ 
اج نآ  هک  یناسک  زا  یکی  یهن ؟ یم  یئادج  گرزب  یمارگ و  يادخ  ياهروتسد  نایم  هویـش  نیا  اب  ارچ  سپ  يراد . یمرب  نآ  ياه  هتفهن 

ددنب . یم  ار  يو  ناهد  تشذگ  هچ  نآ  همه  هک  نکاهر  ار  نیا  تفگ : دوب 
سپ میداد ، یئاناوت  وا  تسرپرس  هب  دش  هتشک  متـس  هب  سک  ره  دیوگ : یم  یمارگ  گرزب و  يادخ  هک  تسا  اج  نآ  رگید  زارف  و  تفگ :

هب دشکب  ار  شا  هدنشک  دناوت  یم  وا  تسرپرس  دش  هتشک  متـس  هب  سک  ره  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  دوشن . نوریب  دوخ  زرم  زا  راتـشک  رد 
تـسد هب  هتفای  راهنز  شدنوادخ و  تسد  هب  هدرب  شردپ و  تسد  هب  رـسپ  نوچ  هک  ددرگ  یمرب  وت  يور  هب  نخـس  نامه  زاب  دـشهتفگ : وا 

درک ؟ دیاب  هچ  دوش  هتشک  ناملسم ،
گرزب رادنپزا و  رترب  يادـخ  هک  نیا  یتسار  تفگ : هدـب  ناشن  ار  تهاگ  زیرگ  متفگ  مراد . یهاگ  زیرگ  اه  نیا  همه  ربارب  رد  نم  تفگ :

رگا ایآ  میتفگ : دشکب  ار  نتـشیوخ  هک  دـسر  یمن  ار  وا  تسا و  تسرپرـس  ردـپ  سپ  هدرپس  تسرپرـس  تسدهب  ار  یهاوخنوخ  راک  نوچ 
. دشکب ار  وا  شا ، هون  هک  يراذگیم  ینیب و  یم  رانکرب  وا  یتسرپرس  زا  ارردپ  ایآ  دشاب  هتشاد  لاسگرزب  يرـسپ  دوخ  لوتقم ، هک  میتفرگ 

یئوگ یم  هچ  متفگ  هن  تفگ  ینک ؟ یمن  شرانک  رب  یتسرپرـس  زا  يو ، نتـشک  هب  ندز  تسد  اب  اـیآ  متفگ  منک  یمن  يراـک  نینچ  تفگ 
يرگید هدازومع  دیـسر و  یم  وا  هب  شگیر  هدرم  تشک  یمن  ار  يو  رگا  تسا و  وا  هدـنامزاب  هتـشک و  ار  وا  هک  يدرم  هداز  وـمع  هراـبرد 
هدنـشک هک  نآ  اب  هنوگچ ؟ متفگ  يرآ . تفگ  دـشکب  ار  رت  کیدزن  رترود  هک  يراذـگ  یم  ایآ  تسا . رترود  وا  اب  شدـنویپ  هک  دراد  مه 

؟ تسا هتشک  کیدزن  هدنام  زاب 

هحفص 280 ] ] 

میتفگ يرآ  تفگ  دوش ؟ یم  رانکرب  یگدنامزاب  زا  نتـشک  اب  هدنـشک  میتفگ : هدـش . رانکرب  یگدـنامزاب  زا  يو  نتـشک  اب  هدنـشک  تفگ :
ردپ هرابرد  تفگ  ینادرگ ؟ یم  هرهب  یب  گیر  هدرم  زا  ار  يو  هک  نآ  اب  ینک ؟ یمنرانکرب  یگدنام  زاب  زا  رسپ  نتشک  اب  ار  ردپ  ارچ  سپ 

. دـیامن یم  هار  یتفگ  هچ  نآ  اب  زاسان  يروتـسد  هب  ار  وت  هدـنام  ياج  رب  هک  یـشرازگ  میتفگ : هدـنام . ياج  هب  هک  متـسه  یـشرازگ  ریپ و 
لد زا  یئوگ  یم  وت  هک  تسا  یتشادرب  اب  زاسان  ناسانـش  نیئآ - یناتـسادمه  میتفگ : . مناسانـش نیئآ  یناتـسادمه  وریپ  هنیمزنیا  رد  تفگ :
دوش یم  رانک  رب  یگدنامزاب  زا  هدنشک  ایآ  دوش  هتـشک  شدنوادخ  تسد  هب  دراد  دازآ  يرـسپ  هک  ياهدرب  رگا  يا  هدروآ  گنچ  هب  نآرق 

وا هب  شرسپ  يا  هتفرگ  ناما  ناملـسمان  رگا  متفگ  هن . هک  دنا  ناتـسادمه  ناسانـش  نیئآ  تفگ : دشکب ؟ ار  هدرب  بحاص  دناوت  یم  دنزرف  و 
نیئآ یناتسادمه  ایآ  میتفگ  هن . هک  دنا  ناتسادمه  ناسانش  نیئآ  تفگ : دشکب ؟ تسا  شردپ  هدنـشک  هک  ار  یناملـسم  دناوت  یم  ایآ  دشاب 
نورد زا  تشادرب  نآ  رد  وت  هک  دهد  یم  ناشن  ناسانش  نیئآ  یناتـسادمه  سپ  میتفگ  هن  تفگ  تسا  راگزاسان  يدنوادخ  همان  اب  ناسانش 
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شا هدرب  نتـشک  يارب  ار  يدرم  هک  تسا  ناتـسادمه  هنیمز  نیا  رد  وت  اـب  سک  ره  میتفگ : مه  و  يا . هدـیزغل  گرزب  یمارگ و  يادـخهمان 
رد ناشیا  يرادـنپ  یم  هکوت  سپ  تشک ، دـیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار  ناملـسم  هدرب و  ربارب  رد  ار  دازآ  هک  تسا  هتفر  نآ  رب  تشک  دـیابن 

تسا . رتاناد  ادخ  و  يا ؟ هدینادرگ  زیوآ  تسد  ار  ناش  یناتسادمه  هنوگچ  دنا  هدیزغل  دنا  هتفر  نآ  رب  هچ  نآ  داینب 
مدرم هدوت  هب  هک  تسا  هدرک  وت  هب  یـشرافس  ص ) ادخ ( هتخیگنارب  ایآ  میتفگ : میدش و  یلع  دزن  هب  رتشا  نم و  تفگ : دابعرـسپ  سیق  - 2

زا کی  چیه  هن  تسا : هتـشون  نآ  رد  میدید  درک و  نوریب  يا  هتـشاگن  سپ  تسا  نم  هتـشاگن  نیا  رد  هچ  نآ  رگم  هن  تفگ : دشاب ؟ هدرکن 
تسا . هداد  راهنیز  وا  هب  هکییناملسمان  نتشک  يارب  ار  یناملسم  چیه  هن  تشک و  ناوت  یم  ناناملسمان  ربارب  رد  ار  ناگدنورگ 

دنسم 119:1 و رد  دمحا  تایدلا ص 27 و  رد  مصاع  وبا  ار  الاب  شرازگ 

هحفص 281 ] ] 

نآرق ماکحا  رد  صاصج  يربکلا 29:8 و 194 و  ننسلا  رد  یقهیب  دوخ 24:8 و  ننس  رد  یئاسن  دوخ 249:2 و  ننـس  رد  دواد  وبا  122 و 
دسیونیم : هدرک و  دای  ار  نآ  راطوالا 152:7  لین  رد  زین  یناکوش  هک  نانچ  دنا  هدروآ  رابتعالا ص 189  رد  مزاح  نبا  65:1 و 

- دراد ام  اب  گنج  رس  هک  یناملسمان  هرابرد  روتسد  نیا  یتسرد  رد  تشک ، دیابنناملسمان  نتـشک  يارب  ار  ناملـسم  هک  دهدیم  ناشن  نیا 
نیمه همانرب  هک  دـنا  نآرب  هدوت  زین  دنمالـسا  روشک  هاـنپ  رد  هک  مه  یناناملـسمان  هراـبرد  هدرکن و  ارچ  نوچ و  یـسک  رحبلا - شرازگ  هب 
نتـشک يارب  ار  ناملـسم  هک  دنا  هتفر  نآرب  يو  نارای  هفینحوب و  یعخن و  یبعـش و  و  دـیآ . یم  تسار  ناشیا  رب  ناملـسمان  مان  نوچ  تسا 

اب دـنار و  یم  نخـس  یگدرتـسگ  هب  ناـشیا  نخـس  يا  هناوتـشپ  هراـبرد  سپـس  تشک . دـناوتیم  تسا  ناناملـسم  هاـنپ  رد  هـک  یناملـسمان 
دیرگنب . اج  نامه  هب  هک  دیامن  یم  زاب  ار  اه  نآ  ندوبهرسان  يرگنشور ، رد  هویش  نیرتوکین 

ناملسمان ربارب  رد  ار  یناملـسم  چیه  ود : نآ  زا  یکی  رد  دش و  تفای  هتـشون  ود  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  ریـشمش  هتـسدرد  تفگ : هشیاع  - 3
تشک . دیابن  دوخ  هداد  ناما  نتشک  يارب  ار  یسک  چیه  تشک و  دیابن 

دنا . هدروآ  يربکلا 30:8  ننسلا  رد  یقهیب  تایدلا ص 27 و  رد  مصاع  وبا  ار  الاب  شرازگ 
ناما نتشک  يارب  ار  یسک  هن  تشک و  دیاش  ناناملسمان  ربارب  ردار  نانموم  زا  یسک  هن  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  راسی  رـسپ  لقعم  - 4

دیامن . یم  يربارب  رگیدکی  اب  ناشاه  نوخ  نارگید و  ربارب  رد  دنتسه  تسد  کی  ناناملسم  دوخ . هداد 
تسا . هدروآ  دوخ 30:8  ياربک  ننس  رد  یقهیب  مه ، ار  الاب  شرازگ 

ناما نتشک  يارب  ار  سک  چیه  هن  تشک و  ناوت  ناملسمان  نتشک  يارب  ار  یناملـسم  چیه  هن  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  سابع  رـسپ  - 5
شیوخ . هداد 

تسا . هدروآ  دوخ 245:2  ننس  رد  هجام  نبا  ار  الاب  شرازگ 

هحفص 282 ] ] 

ربارب ردار  یناملسم  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  هدرک  شرازگ  یصاع  رسپ  ورمع  رسپ  هللادبع  شیوخ  ياین  زا  شردپ  زا  بیعـش  رـسپ  ورمع  - 6
تشک . دیابن  ناملسمان 

هتسب نامیپ  وا  اب  هک  یناملسمان  نتشک  يارب  ار  سکچیه  هن  تشک و  ناوت  ناملسمان  ربارب  ردار  نانموم  زا  کی  چیه  هن  دمحا : هتـشون  هب  و 
تسا 
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دوخ دنـسم  رد  دمحا  دوـخ 249:2 ، ننـس  رد  دواد  وـبا  مه : تـسا و  هدروآ  تایدـلا ص 51  رد  كاحـض  مصاـعوبا  مه  ار  ـالاب  شرازگ 
- دـمحا هتـشون  يور  زا  نآرقلا 169:1 - ماـکحا  رد  صاـصج  دوخ 145:2 ، ننـسرد  هجاـم  نبا  دوـخ 169:1 ، ننـس  رد  يذـمرت  ، 211:2

هدرمـش تسرد  ناشاه  شرازگ  هک  دـنا  یناسک  زا  نآ  هریجنز  نایجنایم  دـسیون : یم  هدروآ و  ار  نآ  راطوالا 150:7  لینرد  مه  یناـکوش 
دسیون : یم  رد ص 151  و  هدش .

شرازگ رمع  زا  هچ  نآ  رگم  دوـش  وگزاـبربمایپ  ناراـی  زا  يزیچ  نیا ، زج  هک  تـسین  تـسرد  سپ  تـسا ، یتـسرد  زرم  نیرتـالاب  رد  نـیا 
دیشکم و ار  وا  تفگ : داتسرف و  نآ  یپ  رد  ییا  همان  سپس  دنشکب ، ناملسمان  ربارب  رد  دیاب  ار  ناملـسم  تشون : هراب  نیا  رد  وا  هک  میدرک 

دینک . شاینادنز 
تشک . دیابن  ناناملسمان  ربارب  رد  ار  نانموم  زا  یسک  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  نیصح  رسپ  نارمع  - 7

زا نت  دنچنابز  زا  مه  و   ) دـنتفگ یم  ربمایپ  ياه  گنج  نارگـشرازگ  زا  سک  دـنچ  هک  مدینـش  دـسیون : یم  مالا 33:6  باتک  رد  یعفاـش 
ناناملسمان ربارب  رد  ار  نانموم  زا  یسک  تفگ " : شا  ینارنخس  رد  هکم  نتفرگ  زور  رد  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک ): دندناسر  نم  هب  ناشیا 

ملسم تسا . هدرک  وگزاب  ص )  ) ادخ هتخیگناربنابز  زا  ار  شرازگ  نیا  ض )  ) نیصح رسپ  نارمع  هک  هدیـسر  نانچ  نم  هب  تشکدیابن " و 
نسح  سوواط و  منک  یم  نامگ  و  ءاطع - دهاجم و  زا  وا  نیسح و  وبا  رسپ  نابز  زا  دلاخ  رسپ 

هحفص 283 ] ] 

ربارب رد  ار  ناـنموم  زا  سک  چـیه  تفگ : هکم  نتفرگ  لاـس  رد  شا  ینارنخـس  رد  ص )  ) ادـخ هـتخیگنارب  هـک  درک  شرازگ  اـم  يارب  زین -
تشک . دیابن  ناناملسمان 

ادـخ ربمایپ  ياـه  گنجنارگـشرازگ  همه  هتفگ "  هر )  ) یعفاـش دـسیون : یم  هدروآ و  ار  شرازگ  نیا  يربکلا 29:8  ننـسلا  رد  زین  یقهیب 
ورمع ناـبز  زا  هتـسویپ - يا  هریجنز  اـب  ار  نآ  دوـخ  " و  هتفگ . نینچ  هـکمنتفرگ  زور  رد  شا  ینارنخـس  رد  ص )  ) وا هـک  دـنا  ناتـسادمه 

دنک . یم  وگزاب  نیصح - رسپ  نارمع  بیعشرسپ و 
ناملـسم دیوگب : هکم  نتفرگ  زور  رد  درک  راداو  ار  ص )  ) وا هک  يا  هزیگنا  دیوگ : هدرک و  دای  ار  نآ  زین  راطوالا 153:7  لین  رد  یناکوش 

زور رد  ص )  ) وا ینارنخـس  دـسیون : یم  هک  اجنامه  هدرک  دای  مالا  باتک  رد  یعفاش  هک  تسا  ناـمه  تشک  دـیابن  ناملـسمان  ربارب  رد  ار 
تخادرپ و ینارنخـس  هب  ص )  ) ربماـیپ دنتـشک و  دوب  هدـش  هتـسب  يو  اـب  ناـمیپ  هک  ار  یکی  ناـیعازخ  هک  دوـب  نآ  شا  هزیگنا  هکم  نتفرگ 
رد ار  نانموم  زا  کی  چیه  تفگ : سپ  متشک . یموا  ربارب  رد  ار  هدنشک  نیا  هتبلا  متـشک  یم  یناملـسمان  ربارب  رد  ار  یناملـسم  رگا  تفگ :

نایاپات . تشک  دیابن  ناناملسمان  ربارب 
ار یناملسم  چیه  هن  تشک و  ناوت  یناملـسمان  ربارب  رد  ار  نانموم  زاکی  چیه  هن  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآرمع  رـسپ  هللادبع  نابز  زا  - 8

تسا  هتسب  نامیپ  وا  اب  هک  یناملسمان  نتشک  يارب 
تسا  هدروآ  نآرقلا 165:1  ماکحا  رد  صاصج  ار  الاب  شرازگ 

میراد : تسد  نیا  زا  یئاه  شرازگ  زین  مودهنیمز  هرابرد 
هک ینامـسآ  همان  ود  نآ  ناوریپ  هک  داد  نامرف  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  هک  دـنا  هدروآ  شیاین  زا  شردـپ  زا  وا  بیعـش و  رـسپ  ورمع  نابز  زا 

تسا  ناناملسم  ياهبنوخ  مین  ناشیاهبنوخ  دنشاب  نایاسرت  نادوهج و 

هحفص 284 ] ] 
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رگید ناوریپ  ياهبنوخ  و  میس - مرد  ای 8000  دوب - رز  رانید  اب 800  ربارب  ادخ  هتخیگنارب  راگزور  رد  اهبنوخ  شزرا  دوادوب : شرازگ  هب  و 
: تفگ تساخرب و  ینارنخس  هب  دیسر و  یئاورنامرف  هب  رمع  ات  دنام  هنوگ  نیمه  هب  و  دوب . ناناملـسم  مین  زور  نآ  رد  زینینامـسآ  ياه  همان 

دوادوب 251:2  ننس  دینادرگ . هتسیابرانید  رازه  زین  ناراد  رز  يارب  رمع  سپ  هدش . نارگ  رتش  هک  نیا  یتسار 
 257:2 تسادازآ . کی  ياهبنوخ  مین  هتسب  یتشآ  نامیپ  ناناملسم  اب  هک  یناملسمان  ياهبنوخ  دواد : وبا  زا  رگید  یشرازگ  رد  و 

ناملسمان ربارب  رد  ار  ناملسم  چیه  تسا و  ناملسم  ياهبنوخمین  ناملـسمان  ياهبنوخ  تایدلا ص 51  ردكاحض  مصاع  وب  شرازگ  رد  و 
تشک  دیابن 

نشور يزیچ  ینامسآ ، ياه  همان  رگید  ناوریپ  ياهبنوخ  هرابرد  دسیون 142:2 : یم  الاب  شرازگ  ریز  رد  هجام  نبا  ننس  حرـش  رد  یباطخ 
تسا و ناناملـسم  ياهبنوخ  اب  ربارب  نانآ  ياهبنوخ  دـنیوگ : هفینحوب  باحـصا  دـنا و  هتفر  نیمه  رب  زین  دـمحاو  کـلام  تسین و  نیا  زا  رت 

يا یتساـک  شاهریجنز  رد  هک  تساشرازگ  نآ  نتـشاد  مشچ  شیپ  نآ ، هزیگنا  تسا و  ناناملـسم  ياـهبنوخ  موـس  کـی  دـیوگ : یعفاـش 
تسین .

نیا تسا . نموم  ياهبنوخ  مین  ناملـسمان  ياـهبنوخ  تفگربماـیپ : هک  تسا  هدروآ  رمع  رـسپ  هللادـبع  ناـبز  زا  دوخ 45:8  ننـس  رد  یئاسن 
تسا . هدروآ  دوخ 169:1  ننس  رد  زین  يذمرت  ار  شرازگ 

اهنت دنا و  هتفرگ  راک  داینب  ار  نآ  زین  اه  هاگـشزومآ  ناسانـش  نیئآ  دنا و  هتفر  نامه  رب  زین  هدوتو  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  همان  نیئآ  دوب  نیا 
هدـنهدناشن هک  هدـینادرگ  زیوآ  تسد  ار  یئاه  هناهب  هدروآ و  هدیجنـسن  ياـه  تشادرب  هدومن و  اـه  يراـگزاسان  هنیمز  ودنیا  رد  هفینحوب 

ریز اه  هورگ  ناگرزب  زا  يرایـسب  و  ادخ . همان  زا  یهاگآ  اه و  شرازگتخانـش  ربمایپ و  ياه  همان  نیئآ  تفایرد  رد  تسا  وا  یتسد  هاتوک 
رد هک  دنا  هداد  نخس  داد  نآ ، یگدوهیب  رد  یگدرتسگ  اب  هداد و  ناشن  ار  نآ  یتسـس  هدومن و  زاب  هنیمز  ود  ره  هرابرد  ار  شتـشادربداینب 

یعفاش  ماما  راتفگ  هب  ناوت  یم  هراب  نیا 

هحفص 285 ] ] 

دیدرگرباج نامه  هب  هک  هدناسر  رایسب  ياه  هرهبو  هدنار  نخـس  يزارد  یگدرتسگ و  اب  هراب  نیا  رد  مالا 291:7  باتک  رد  هک  ینکهدنسب 
یناملیب رسپ  نمحرلادبعهتسسگ  هریجنز  شرازگ  تسرد - ياه  شرازگ  همه  نآ  ربارب  رد  نیتسخن - هنیمز  رد  هفینحوب  هناوتشپ  نیرتالاب  و 

هدروآ دوخ 30:8  ننس  رد  زین  یقهیب  دنا و  هدومن  زاب  ار  نآ  یتسس  ود ، نآ  زج  رابتعالا ص 189 و  رد  مزاح  نبا  زین  ینطقراد و  هک  تسا 
سپ تسا "  تسس  ناملسمان - ربارب  رد  نموم  نتشک  ندوب  اور  رد  ام - هب  هدیسر  شرازگ  هک  نیا  يرگنشور  رد  شخب  کی  هک " : تسا 

تسا . هداد  ناشن  ار  اه  هار  نآ  همه  ندوب  تسردان  هدرک و  وگزاب  هار  دنچ  زا  ار  نآ 

زامن رد  هروس  دمح و  ندناوخ  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 

هراشا

نآ دناوخن و  هروس  دـمح و  نیتسخن ، تعکر  ودزا  یکی  رد  ماش  زامن  رد  ض )  ) رمع دـسیون : یم  عیانصلا 111:1  عیادب  رد  ءاملعلا  کلم 
تعکر ود  رد  دـناوخن و  هروـس  دـمح و  تسخن  تـعکر  ود  رد  نـتفخ  زاـمن  رد  زین  ض )  ) ناـمثع و  دـناوخ . دـنلب  تـعکر  نیـسپاو  رد  ار 

دناوخ . دنلب  ار  نآ  نیسپاو ،
رد ارنآ  دناوخن و  هروس  دـمح و  نیتسخن ، تعکر  ود  زا  یکی  رد  ماش  زامن  رد  ض )  ) رمع هک  دـنا  هدروآ  دـسیون : یم  صرد 172  مه  و 
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دنلب ار  نآ  نیـسپاو ، تعکر  ود  رد  دناوخن و  هروس  دمح و  نیتسخن  تعکر  ود  رد  ض )  ) نامثع هک  دنا  هدروآ  دناوخ و  دنلب  موس  تعکر 
دناوخ .

یب تـعکر  ود  اـی  کـی  ندرک  رازگرب  تسا 1 - راـگزاسانربمایپ  هماـن  نیئآ  اـب  يور  ود  زا  دـنداد  ماـجنا  هفیلخ  ود  هـچ  نآ  دـیوگ : ینیما 
تفای  زاب  يارب  شراب  کی  نیسپاو ، تعکر  ود  ای  تعکر  کی  رد  دمح  ندناوخ  رابود  هروس 2 - دمح و  ندناوخ 

هحفص 286 ] ] 

رب هویـش  ود  ره  نیا  زا  ربمایپ  هدـش  نشور  همان  نیئآ  هک  دـناوخ - دـیاب  تعکر  نآ  دوخ  رد  هچ  نآ  يارب  يرگید  تفر و  تسد  زا  هچ  نآ 
نآ زا  یئاه  هنومن  هک  هدیسر  یئاهروتسد  نیتسخن  یتساک  هرابرد  تسین ، هتفریذپ  دشاب  هتـشاد  ار  یتساک  ود  نیا  هک  يزامن  تسا و  رانک 

دینیب : یم  ار 
تسین . تسرد  شزامن  دناوخن  ار  نآ  زا  رتشیب  دمح و  هروس  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  تماص  رسپ  هدابع  - 1

تسین . تسرد  شزامن  دناوخن  ار  دمح  هروس  زامنسپ - ای  دشاب  زامنشیپ  سک - ره  شرازگ : کی  هب  و 
ملسم 155:1، حیحص  يراخب 302:1 ، حیحـص  هب  دیدرگرب  تسین  تسرد  شزامن  دـناوخن  ار  دـمح  هروس  سک  ره  یمراد : شرازگ  هب  و 
یمراد 283:1، ننـس  و 138 ، یئاسن 137:2  ننـس  و 164 ، و 61  یقهیب 38:2  ننـس  و 41 ، يذمرت 34:1  ننـس  دواد 131:1 ، وبا  حـیحص 

هناگادج هک  يوغب 57:1  زا  حیباصملا  مزح 236:3 ، نبا  زا  یلحملا  مالا 93:1 ، باتک  دمحا 314:5 و 321 ، دنسم  هجام 276:1 ، نباننس 
يربکلا 70:1  هنودملا  هدرک ، یهاوگ  ار  نآ  یتسرد  زین 

، دراد دوبمک  دراد ، دوبمک  تسین ، تسرد  شزاـمن  دـناوخن  ار  دـمح  هروس  هک  یـسک  تفگ : ربماـیپ  هک  دـنا  هدروآ  هریرهوب  ناـبز  زا  - 1
تسا  اسران  دراد ، دوبمک 

تسا . اسران  و  راب - هس  دراد - دوبمک  دناوخن  ار  دمح  هروس  نآ  رد  درازگب و  يزامن  هک  یسک  شرازگ  کی  هب  و 
شرازگ . دراد . دوبمک  دوشن  هدناوخ  نآ  رد  دمحهروس  هک  يزامن  ره  یعفاش : شرازگ  هب  و 

دراد . دوبمک  نآ  سپ  دراد ، دوبمک  نآ  سپ  دراد ، دوبمک  دوشن  هدناوخ  نآ  رد  دمح  هروس  هک  يزامن  ره  دمحا : شرازگ  هب  و 
ملسم 155:1 و حیحص  يربکلا 70:1 ، هنودملا  کلام 81:1 ، اطوم  یعفاش 93:1 ، زا  مالا  باتک  دمحا 241:2 و 285 ، دنسم  هب  دیدرگرب 

دواد وبا  ننس  ، 156

هحفص 287 ] ] 

هنسلاحیباصم و 167 و  و 159  و 40  و 39  یقهیب 38:2  ننس  یئاسن 135:2 ، ننـس  يذمرت 42:1 ، ننـس  هجام 277:1 ، نبا  ننـس  ، 130:1
 57:1

رتشیب . دمح و  هروس  ندناوخ  اب  رگم  تسین  تسرد  زامن  مهد : زاوآ  موش و  نوریب  ات  دومرفب  ارم  ص )  ) ربمایپهک تسا  هدروآ  هریرهوب  - 3
ننس رد  یقهیب  دوخ 130:1 ، ننـس  رد  دواد  وبا  دوخ 42:1 ، حیحـص  رد  يذـمرت  تسا و : هدروآ  دنـسم 428:2  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 

تسا . هتسشنن  نآ  هرهچ  رب  يدرگ  تسا و  تسرد  یشرازگ  دسیون : یم  هک  كردتسم 239:1  رد  مکاح  دوخ 37:2 و 59 ،
دراد . یتساک  شزامن  دناوخن  نآ  رد  ار  دمح  هروس  هک  درازگب  يزامن  سک  ره  تفگربمایپ : هک  تسا  هدروآ  هشیاع  - 4

نآ 95:4 و 96 )  ) زین لامعلازنک  رد  تسا و  هدروآ  دوخننس 277:1  رد  هجام  نبا  و  دوخ 142:6 و 275 ، دنسم  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 
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نبا نابح و  نببا  بیطخ و  یقهیب و  هجام و  نبا  دـمحا و  شرازگ  هب  و  تفای - ناوت  یم  هماما  وبا  یلع و  رمع و  رـسپ  هشیاـع و  ناـبز  زا  ار 
يدع - نبا  رکاسع و 

هچ تسین  تسرد  شزامن  دناوخن  ارهروس  دمح و  اه ، تعکر  زا  کی  ره  رد  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـسوب  - 5
لامعلازنک 95:5 . هجام 277:1 ، نبا  ننس  يذمرت 32:1 ، حیحص  هن . ای  دشاب  بجاو  ياهزامن  زا 

میناوخب . رگید ) ياه  هروس  زا   ) میناوتب هچ  نآ  اب  ار  دمح  هروس  هک  دومرفب  ار  ام  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  تفگ  دیعسوب  هک  دنا  هدروآ  - 6
لوصولا 223:2  ریسیت  دوادوب 130:1 ، ننس  یقهیب 60:2 ، ننس 

رگید يا  هروس  دـمح و  هروس  رـصع ، رهظ و  زامنزا  نیتسخن  تعکر  ود  رد  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  یتسار  تفگ : هداتقوب  هک  دـنا  هدروآ  - 7
ار . دمح  هروس  زین  رگید  تعکر  ود  رد  دناوخ و  یم  ار 

تسخن  تعکر  ود  رد  درازگ و  یم  زامن  ام  اب  دوادوب : ملسم و  زا  یشرازگ  رد  و 

هحفص 288 ] ] 

رگید . هروس  ود  دناوخ و  یم  ار  دمح  هروس  رصع  رهظ و  زامن  زا 
نبا ننس  یئاسن 165:2 و 166 ، ننس  دوادوبا 128:1 ، ننس  یمراد 296:1 ، ننس  ملسم 177:1 ، حیحص  يراخب 55:2 ، حیحص  هب  دیدرگرب 

تسا . هدرک  یهاوگ  ار  نآ  یتسرد  زین  هناگادج  هک  هنسلا 57:1  حیباصم  یقهیب 59:2 و 63 و 66و 193 ، ننس  هجام 275:1 ،
ص)  ) ادخ هتخیگنارب  زا  شرازگ : کی  هب  ما و  هتشاد  هاگن  مدای  رد  ار  گنرد  راب  ود  بوجو  تفگ : بدنج  رسپ  هرمـس  هک  دنا  هدروآ  - 8
دزادرپ و زامنندناوخ  هب  دهاوخ  سپـس  دیوگ و  یم  ریبکت  زامنـشیپ  هک  یماگنه  راب  کی  ما  هتـشاد  هاگن  دای  رد  ار  گنرد  رابود  بوجو 

دور . عوکر  هب  دهاوخ  هدرب و  نایاپ  هب  ار  رگید  يا  هروس  دمحهروس و  هک  یماگنه  راب  کی 
مکاح 215:1، كردتسم  یقهیب 196:2 ، ننس  هجام 278:1 ، نبا  ننـس  ، 283:1 یمراد ننس  يذمرت 34:1 ، حیحـص  دوادوب 124:1 ، ننس 

لوصولا 229:2  ریسیت  هنسلا 56:1 ، حیباصم 
ص)  ) ربمایپ رب  دمایب و  سپـس  درازگ  زامن  ص ) ادخ (  هتخیگنارب  کیدزن  دجـسم  رد  دمایب و  يدرم  هک  تسا  هدروآ  عفار  رـسپ  هعافر  - 9
هک هنوگ  نامه  تشگرب و  وا  سپ  يدـناوخنزامن  وت  یتسار  هب  هک  ناوخب  هراـبود  ار  تزاـمن  تفگ : ار  وا  ص )  ) ربماـیپ سپداتـسرف  دورد 
يا تفگ  وا  يدـناوخن  زامن  وت  یتسار  هب  هک  ناوخب  هراـبود  ار  تزاـمن  تفگ : ص )  ) ربماـیپ سپ  درازگ  زاـمن  دوب  هدـناوخ  زاـمن  تسخن 

ار هچنآو  دـمح  هروس  هاگنآ  يوگب و  ریبکت  سپ  يدروآ  هلبق  هب  ور  نوچ  تفگ : مرازگب  زاـمن  هنوگچ  هک  زوماـیب  نم  هب  ادـخ  هتخیگنارب 
يامنب وکین  ار  دوخ  عوکر  دوخ و  تشپ  ندیشک  راذگب و  تیوناز  هدنکرب  ار  تتـسد  فکود  یتفر  عوکر  هب  نوچ  و  ناوخب ، دهاوخ  ادخ 

سپ ددرگرب  اهدنب  رس  هب  اه  ناوختـسا  ات  نک  دنلب  ار  ترـس  راد و  ياپرب  ار  اه - نار  ات  هناش  زا  تشپ - ياه  ناوختـسا  یتساخرب ، نوچ  و 
ره رد  سپس  نیشنب و  تتسار  نار  رب  یتشادرب  رس  نوچ  نک و  هدجس  وکین  يداهن  نیمزرب  یناشیپ  نوچ 

هحفص 289 ] ] 

ار نآ  هک  یتسار  هب  يدرب  نایاپ  هب  هنوگ  نیا  هب  ار  زاـمن  نوچ  و  دـمحا : شرازگ  هب  يریگب و  مارآ  اـت  نک  نینچ  يا  هدجـس  ره  تعکر و 
يدروآ . دیدپ  یتساک  تزامن  رد  يدادن  ماجنا  هک  ار  اهراک  نیا  زا  کی  ره  يدینادرگ و  لماک 

نبا زا  یلحملا  مکاح 242:1 و241 ، كردتسم  یعفاش 88:1 ، زامالا  باتک  دمحا 340:4 ، دنسم  ، 345:2 یقهیب ننس  دواد 137:1 ، وب  ننس 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3059 

http://www.ghaemiyeh.com


مزح 256:3 
دوخ 117:1، حیحص  رد  ملسم  مه  تسا و  هدروآ  دوخ 314:1  حیحـص  رد  يراخب  مه  هریرهوب - نابز  زا  هتبلا  ار - هدش  دای  شرازگ  دننام 

تسا . هدرک  وگزاب  ملسم  يراخب و  نابز  زا  ار  نآ  دوخ 37:2 و 122 و 62  ننس  رد  زین  یقهیب  هک  نانچ 
رد يو  سپ  تفگ : هک  اـج  نآ  اـت  دـندروآ - یفرظ  هک  مدوـب  ص )  ) ربماـیپ دزن  نم  تـفگ : هکدـنا  هدروآ  رجح  رـسپ  لـئاو  ناـبز  زا  - 10

داـهن و شـشوگ  همرن  ربارب  رد  اـت  درک  دـنلب  ار  دوخ  تسد  ود  سپ  دنتـسب ، فص  وا  تسار  پچ و  زا  ووا  یپ  رد  ناـمدرم  دـش و  بارحم 
نوچ دناوخ و  دنلب  ار  دـمح  هروس  درک و  ندـناوخ  هب  زاغآ  هاگ  نآ  داهن و  شا  هنیـس  کیدزن  شپچ و  تسد  رب  ار  شتـسار  تسد  سپس 

هاگ نآ  دناوخ و  رگید  يا  هروس  سپس  دندینش  دندوب  شرس  تشپ  هک  یناسکات  داب )! نینچ   ) نیمآ تفگ :  درب  نایاپ  هب  ار  دمح  ندناوخ 
وناز هدـنک  ربار  دوخ  تسد  ود  درک و  مخ  تشپ  هاـگ  نآ  وداـهن  شـشوگ  همرن  ربارب  رد  اـت  درک  دـنلب  نتفگ  ریبـکت  هب  ار  دوـخ  تسد  ود 

دئاوزلا عمجم  دوب . هدرک  یکی  نیا  رد  هک  درک  ناـمه  اـه  نآ  همه  رد  درازگب و  زاـمن  تعکر  راـهچ  سپـس  تفگ : هک  اـج  نآ  اـت  داـهن -
. 134:2

ریبکت تساخرب و  سپ  امنب . يرآ  میتفگ  میامنن ؟ امـش  هب  ار  ادـخ  هتخیگنارب  زامن  ایآ  تفگ : يزبا  رـسپ  نمحرلادـبع  هک  دـنا  هدروآ  - 11
ار دوخ  ياج  یمادـنا  ره  اـت  داـهن  وناز  ود  ياـه  هدـنک  رب  ار  تسدود  ره  درک و  مخ  تشپ  سپـس  دـناوخ ، هروس  دـمح و  هاـگنآ  تفگ و 

ار دوخ  ياج  یمادنا  ره  ات  داهن  نیمز  رب  رس  سپس  تفرگ ،
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هتخیگنارب ندرازگ  زامن  تفگ : هاـگ  نآ  دوب و  هدرک  تسخن  تعکر  رد  هک  درک  ناـمه  زین  مود  تعکر  رد  وتشادرب  رـس  سپـس  تفرگ 
دوب . هنوگ  نیا  هب  ادخ 

نارگوگزاب ياه  شرازگ  دیوگو : هدرک  دای  ار  نآ  دـئاوزلا 130:2  عمجم  رد  زین  یمثیه  هدروآ و  دنسم 407:3  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 
تسا . یمرگ  تشپ  هتسیاش  نآ ،

زامن ص )  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  ات  دیزیخرب  تفگ : شیوخ  رابت  هب  يرعـشا  کلم  وبا  تفگ : منغ  رـسپ  نمحرلادـبع  هک  دـنا  هدروآ  - 12
شیاه يرـس  تشپ  ات  دـناوخب  ار  دـمح  هروس  سپـس  تفگریبکت  وا  میتسب و  فص  وا  رـس  تشپ  ام  سپ  مناوخب  زاـمن  امـش  اـب  درازگ  یم 

درک . نینچ  شزامن  همه  رد  تفگ و  ریبکت  تشادرب و  رس  سپس  تفر  عوکر  هب  تفگ و  ریبکت  ار  ادخ  هاگ  نآ  دندینشب 

دمحا نابز  زا  شرازگ  هدرتسگ  هرهچ 

ات دیرآ  درگ  ار  ناتنانز  نادنزرف و  دیئآ و  مهارف  نایرعشا  هورگ  يا  تفگ : دروآ و  مهارف  ار  شیوخ  رابت  يرعـشا  کلموب  هک  نیا  یتسار 
وا سپ  دـندروآ  مهارف  ار  ناشنادـنزرف  نانز و  دـندمآ و  درگ  سپ  میزومایب  امـش  هب  دـناوخ  ام  يارب  هنیدـم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  ار  يزامن 

تـسکش مهرد  تشگربهیاس و  نوچ  ات  تشادـهاگن  شیاه  ياج  هب  ار  وضو  دومنب و  ناشیا  هب  ار  نتخاـس  وضویگنوگچ  تفرگ و  وضو 
رـس تشپ  نانز  دنتـسب و  فص  ناـشیا  رـس  تشپ  رد  نارـسپ  دنتـسب و  فص  رگیدـکی  هب  رتکیدزن  هچ  ره  نادرم  وتفگ  ناذا  تساـخرب و 
يا هروس  دـمح و  هروس  هاگ  نآ  تفگ و  ریبکت  هدرک و  دـنلب  ار  تسد  ود  ره  داتفا و  شیپ  هدرک  زاغآ  ار  زامن  سپ  دنتـسب ، فص  نارـسپ 
هللا عمـس  تفگ : سپـس  هدـمحب  هللا و  ناحبـس  تفگ : راب  هس  تفر و  عوکر  هب  هتفگ  ریبکت  هاـگ  نآ  دـناوخب . تسناوت - یم  هک  ار - رگید 

سپـس داهن ، نیمزرب  رـس  هداتفا  كاخ  هب  تفگ و  ریبکت  هاگ  نآ  داتـسیاب و  تسار  و  دیاتـسب ) ار  وا  سک  ره  دونـش  یم  ادخ   ) هدـمح نمل 
رب  رس  هتفگ  ریبکت  سپس  تشادرب ، رس  هتفگ  ریبکت 
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دنک زاغآ  ار  مود  تعکر  ات  تساخرب  نوچ  تفگ و  ریبکت  راب  شـش  تسخن  تعکر  رد  سپ  تساخ  ياپرب  هتفگ  ریبکت  سپـس  داهن  نیمز 
عوکر و دیـشاب و  هتـشادارم  نتفگ  ریبـکت  تفگ : درک و  دوخ  راـبت  يوس  هب  ار  شیوخ  هرهچ  درازگب  شیوخ  زاـمن  نوـچ  تفگ و  ریبـکت 

هنوگ نیمه  هب  دـناوخ  یم  اـم  يارب  زور  زا  یماـگنه  نینچ  رد  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  يزاـمن  یتسار  هب  هک  دـیزومایب  نم  زا  ار  دوجس 
تسا . هدوب 

یمثیه هک  نانچ  یلیقع ، قازرلادـبع و  لاـمعلازنک 221:4 - شرازگ  هب  مه - تسا و  هدروآ  دنـسملا 343:5  رد  دمحا  مه  ار  الاب  شرازگ 
تسا . هدروآ  ار  نآ  عمجملا 130:2  رد  زین 

رد سک  ره  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  دنا  هدروآ  دیعسوب - نابز  زا  وا  و  هرضنوب - نابز  زا  نایفسوب  لیـضف و  نبا  هیواعموب و  هفینحوب و  - 13
زانآرق ماکحا  هن - ای  دشاب  بجاو  ياهزامن  زا  هچ  تسین  تسرد  شزامن  دناوخن  رگید  هروس  کی  زین  دمح و  ادـخ  يارب  اه  تعکر  همه 

صاصج 23:1 
شیاتـس نیملاعلا =(  بر  دـمحلا هللا  دـندرک : یم  زاغآ  زارف  نیا  اـب  ار  تئارق  رمع  رکبوب و  و  ص )  ) ربماـیپ تفگ : کـلام  رـسپ  سنا  - 14

یعفاش 93:1  زا  مالا  باتک  تسا ) نایناهج  راگدرورپ  هک  ارادخ 
اب ار  دمح  هروس  رهظ  زامن  زا  تسخن  تعکر  ود  رد  زامنـشیپ  هک  تسا  ربمایپ  همان  نیئآ  زا  تفگ : بلاطوبا  رـسپ  یلع  هک  دـنا  هدروآ  - 15
ود رد  وا  دـنناوخب و  دوخ  شیپ  رد  دنـشاب و  شوماخ  زین  دـنیوا  رـس  تشپ  هک  یناسک  دـناوخب و  هتـسهآ  دوخ  شیپ  رد  رگید  هروس  کـی 

دنک . نینچ  زینرصع  زامنرد  دنک و  دای  ار  وا  دهاوخب و  شزرمآ  ادخ  زا  دناوخب و  تعکر  ره  رد  ار  دمح  هروس  رگید  تعکر 
ننـس رد  و  تسا . هدرک  وگزاب  یقهیب  ناـبز  زا  - تخادرپ نیمه  اـب  یطویـس - ار  ـالاب  شرازگ  میناوخ ، یم   251:4 لامعلازنک رد  هک  ناـنچ 

رهظ و زامن  زا  تسخن  تعکر  ود  رد  زامنشیپ  رس  تشپ  هک  تشاد  یماو  ای  داد  یم  روتـسد  وا  هک : تسا  هدمآ  هنوگ  نیا  هب  یقهیب 168:2 
ود رد  دوش و  هدناوخ  رگید  هروس  کی  دمح و  هروس  رصع 
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. تسانیمه هب  کیدزن  شتخادرپ  هدروآ ،  239:1 كردتسملا رد  مکاح  هک  مه  یشرازگ  دوشهدناوخ . دمح  هروس  زین  نآ  زا  سپ  تعکر 
راگدرورپ ار ، يادـخ  شیاتـس  زارف : نیا  اـب  ار  تئارق  درک و  یم  زاـغآ  ریبکت  اـب  ار  زاـمن  ص )  ) ربماـیپ : تفگ هشیاـع  هک  دـنا  هدروآ  - 16

یقهیب 113:2  ننس  هجام 271:1 ، نبا  ننس  دوادوبا 125:2 ، ننس  ملسم 42:1 ، حیحص  هب  دیدرگرب  نایناهج .
یم امـش  هب  دیناونـش  اـم  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هچ  نآ  دـناوخ  هروس  دـمح و  دـیاب  يزاـمن  ره  رد  تفگ  هریرهوـب  هک  دـنا  هدروآ  - 17

دنسم دراد . هروس  دمح و  يزامن  ره  یشرازگ : داینبرب  میراد و  یم  هدیشوپ  امش  زا  دناوخ ) هتسهآ   ) تشاد هدیشوپ  ام  زا  هچ  نآو  میناونش 
هب رد ص 61  ملـسم و  زا  شرازگ  هب  یقهیب 40:2  ننس  یئاسن 163:2 ، ننس  دواد 127:1 ، وبا  ننس  ملسم 116:1 ، حیحص  دمحا 348:2 ،

لوصولا 228:2 . ریسیت  يراخبزا ، شرازگ 
. نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  شیاتس  درک : یم  زاغآ  زارفنیا  اب  ار  تئارق  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  یتسار  تفگ : هریرهوب  هک  دنا  هدروآ  - 18

تسا . هدروآ  دوخ 271:1  ننس  رد  هجامنبا  ار  شرازگ  نیا 
رد یعفاـش  يو 133:2 و  ننـس  رد  یئاـسن  يو 83:1 و  ننـس  رد  یمراد  هماخ  هب  یئاه - ینوزفااـب  هارمه  زین - کـلام  رـسپ  سنا  ناـبز  زاو 
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. تسا هدش  وگزاب  مالا 93:1  باتک 
دمح هروس  هک  يزامن  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدرک  شرازگ  یصاع  رسپ  ورمع  رسپ  هللادبع  شیاینزا  شردپ  زا  بیعش  رسپ  ورمع  - 19

دوبمک نآ  سپ  دراد  دوبمک  نآ  سپ  دراد . دوـبمک  دـمحا : شرازگ  هب  دراد و  دوـبمک  دراد ، دوـبمک  دراد ، دوـبمکدوشن  هدـناوخ  نآ  رد 
دراد .

دوخ ننس  رد  هجام  نبا  دنمسلا 204:2 و 215 و  رد  دمحا  ار  الاب  شرازگ 
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دنا  هدروآ   278:1
تـساخ یمرب  زامن  هب  نوچ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  هک  تسا  هدروآ  ض )  ) بلاطوبا رـسپ  یلع  ناـبز  زا  دوخ 119:1  ننـس  رد  دوادوب  - 20

نوچ درب و  یم  نایاپ  هب  مه  ار  هروس  دـمح و  ندـناوخ  نوچ  درب و  یم  الاب  شا  هناش  ود  رانک  اـت  ار  دوخ  تسد  ود  ره  تفگ و  یم  ریبکت 
درک . یم  راتفر  هنوگ  نیمه  هب  زین  دور  عوکر  هب  تساوخ  یم 

ندرازگزامن نم  : تفگ دـیمحوب  سپ  هداتقوب ) ناش  یکی   ) دوب ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  ناراـی  زا  سک  هد  ناـیم  رد  يدـعاس  دـیمحوب  - 21
شا هناش  ربارب  رد  ات  درک  یم  دنلبار  شتسد  ود  ره  تساخ  یمرب  زامن  هب  نوچ  ادخ  هتخیگنارب  مزومآ  یم  امش  هب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 

تفگ و یم  ریبکت  سپـس  دـناوخ و  یم  سپـس  تفرگ  یم  مارآ  شیاج  رـس  تسرد  هنوگهب  یناوختـسا  ره  ات  دـناوخ  یم  سپـس  داهن  یم 
وا دوجـس  عوکر و  یگنوگچ  سپـس  تفر - یم  عوکرهب  هاگ  نآ  داهن و  یم  شیاه  هناش  ربارب  رد  ات  درک  یم  دـنلب  ار  تسد  ود  ره  سپس 

درک . یم  راتفر  هنوگ  نیمه  زین  مود  تعکر  رد  : تفگ هاگ  نآ  و  درک - دای  ار 
هنسلا 54:1  حیباصم  یقهیب 72:2 ، ننس  هدروآ ، ار  نآ  زا  يا  هراپ  هک  هجام 283:1 - نبا  ننس  یمراد 313 ، ننس  دوادوب 116:1 ، ننس 

سپ تعکر  ود  رد  دوش و  یم  هدناوخ  رگید  يا  هروس  دمح و  هروس  تسخن ، تعکر  ود  رد  تفگ : هللادبع  رـسپ  رباج  هک  دنا  هدروآ  - 22
هب و  نآ . زا  شیب  دـمح و  هروـس  ندـناوخ  اـب  رگم  تسین  تسرد  زاـمن  هک  میدرک  یم  شرازگ  ناـنچ  اـم  تـفگ : و  دـمح . هروـس  نآ ، زا 

تعکر ود  رد  رگید و  هروس  کی  دوش و  هدـناوخ  دـمحهروس  تسخن  تعکر  ود  رد  هک  تسا  نآ  زاـمنرد  تئارق  هویـش  یناربط : شرازگ 
دمح . هروس  زین  نآ  زا  سپ 

دـشاب هنیمز  نیا  هاوگ  هک  یئاه  شرازگ  مه  هشیاع  دوعـسم و  رـسپ  هللادبع  بلاطوبا و  رـسپیلع  نابز  زا  دیوگ : یم  هک  یقهیب 63:2  ننس 
زین هبیش  یبا  نبا  میناوخ  یم  لامعلازنک 209:4 و 250  رد  هک  يا  هنوگ  هب  زاب  و  میا . هدرک  وگزاب 
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. تسا هدرک  شرازگ  ار  نآ  هدش  دای  هنوگ  نامه  هب  مه  یناربط  میناوخیم  دئاوزلا 115:2  عمجم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدرک و  وگزاب  ار  نآ 
دشاب  زامنسپ  رگم  تسا  هدناوخن  زامن  دناوخن  نآ  رد  ار  دمح  هروس  دناوخب و  زامن  تعکر  کی  سک  ره  تفگ : هللادبع  رسپ  رباج  - 23

یقهیب ننس  کلام 70:1 ، زا  يربکلا  هنودـملا  کـلام 80:1 ، اـطوم  هدرک ، یهاوگ  ار  نآ  یتسرد  زین  هناگادـج  هک  يذمرت 42:1  حیحص 
لوصولا 223:2  ریسیت  ، 160:2

دیاب دناوخ - یم  ادخ  ندوتس  يارب  ای  هدشهتشون - وا  رب  هک  يزامن  رد  سک  ره  تفگربمایپ : هک  دنا  هدروآ  رمع  رسپ  هللادبع  نابز  زا  - 24
دراد  دوبمک  تفگ ): راب  هس  ارنیا   ) دنناوخن نآ  رد  ار  دمح  هک  يزامن  ره  دناوخب و  نآرق  زا ) رگیدهروس   ) اب هارمه  ار  دمح  هروس 
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تسا . هدرمش  وکین  هدرک و  وگزاب  قازرلادبع  نابز  زا  رد 96:4  لامعلازنک  هدنراگن  ار  الاب  شرازگ 
تسین . هتفریذپ  دناوخن  نآ  رد  دمح  هروسهک  یسک  زامن  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  هریرهوب  نابز  زا  - 25

هب تسین و  هتفریذپ  دـناوخن  نآ  رد  ار  دـمح  هروس  درم  هک  يزامن  هدرک : یهاوگ  ار  نآ  یتسرد  زین  هناگادـج  هک  ینطقراد : شرازگ  هب  و 
تسین . هتفریذپدوشن  هدناوخ  دمح  هروس  نآ  رد  هک  يزامن  دمحا : شرازگ 

اه . شرازگ  نارادساپ  زا  یهورگ  زا  شرازگ  هب  لامعلازنک 96:4 
رگید هروسکی  دمح و  هروس  تعکر  ره  رد  ءاشع  رصعو و  رهظ  ياهزامن : زا  تسخن  تعکر  ود  رد  تفگ : ءادردوب  هک  دنا  هدروآ  - 26

لامعلازنک 207:4  ار . دمح  هروس  مه  برغم  زامنزا  تعکر  نیسپاو  رد  ناوخب و 
بر دـمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  وگب : یتساخ  اپ  هب  زامن  رد  نوچ  تفگ  ربماـیپ  هک  دـنا  هدروآ  هطفرع  رـسپ  نیـسح  ناـبز  زا  - 27

مان  هب  نیملاعلا -)...
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وا وگب  دحا = )... هللا  وهلق  سپس ): و   ) یناسر نایاپ  هب  ار  نآ  ات  نایناهج )... راگدرورپ  ار  يادخ  شیاتس  رگـشیاشخب ، هدنیاشخب  دنوادخ 
. تسا هدرک  وگزابینطقراد  ار  شرازگ  نیا  لامعلازنکهتشون 96:4  هب  نآ . نایاپ  ات  هناگی  دنوادخ  تسا 

ار دمح  هروس  ندناوخ  یناوخب و  نآ  رد  هروس  کی  دمح و  هروس  هک  نآ  رگم  رازگم  يزامن  چیه  تفگ : سابع  رسپ  هک  دنا  هدروآ  - 28
. تسا هدرک  وگزاب  قازرلادبع  میناوخ  یم  زنکلا 208:4  رد  هک  يا  هنوگ  هب  زین  ار  شرازگ  نیا  راذگم . ورف  یتعکر  چیه  رد 

دمح و هروس  تسخن ، تعکر  ود  زا  کی  ره  رد  رصع  رهظ و  زامن  رد  دوعسم  رـسپ  هک  نیا  یتسار  تفگ : نیریـس  نبا  هک  دنا  هدروآ  - 29
ار . دمح  هروس  زین  نیسپاو  تعکر  ود  رد  دناوخ و  یم  رگید  هروس  کی 

نیریس رسپ  هک  نیا  زج  دنا  یمرگتشپ  هتـسیاش  نآ ، هریجنز  نایجنایم  دسیون : یم  هدروآ و   117:2 دئاوزلا عمجم  رد  یمثیه  ار  الاب  شرازگ 
تسا . هدینشن  دوعسم  نبا  زا  يزیچ  شدوخ 

شرازگ نیا  يامنن . يراگزاسان  مدرم  اب  دوخ ، تشادرب  اب  وت  تسا و  ربمایپ  هماـنرب  هروس ، دـمح و  ندـناوخ  تفگتباـث : رـسپ  دـیز  - 30
تسا . هدروآ  ریبکلا  رد  یناربط  میناوخ  یم  دئاوزلا 115:2  عمجم  رد  هچ  نانچ  زینار 

ياهروتـسد و  نآ - زج  هب  هچ  دـشاب و  بجاو  ياهزامن  رد  هچ  تعکر - ره  رد  دـمح  هروس  ندـناوخ  رد  مالـسا  ربمایپ  همان  نیئآ  دوب  نیا 
ناشیا : نشور  ولهپ و  کی  ياههتفگ  مه  نیا  تسا و  داینب  نیمه  رب  زین  اه  شیک  نایاوشیپ 
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یعفاش تشادرب 

دناوخب ار  دمح  هروس  دیاب  رازگزامن  هک  هداهن  ار  همانرب  نیا  ص ) ادخ (  هتخیگنارب  دـسیون " : یم  ماللا 93:1  باتک  رد  نایعفاش  ياوشیپ 
هراب نیا  رد  دنچ  یئاه  شرازگ  سپـس  تسا " . بجاو  يو  رب  شندناوخ  دناوخب  ار  نآ  دناوتب  وکین  رازگ ، زامن  رگا  هک  هدومن  هار  ار  ام  و 

ار دـمح  هروس  تعکر  ره  رد  یتسیاب  دتـسیا  زاـمن  هب  نارگید  رب  تماـما  يارب  اـی  یئاـهنتهب  سک  ره  دـسیون " : یم  هاـگ  نآ  هدرک و  داـی 
- یـشومارف رـس  زا  هچ  دشاب و  هتـسنادان  هچ  دنک - اهر  ار  دمح  زا  فرح  کی  هزادنا  هب  رگا  دریگ و  یمن  ار  نآ  ياج  زیچ  چیه  دـناوخب و 
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هدـناوخ امامت  ار  دـمح  هروس  هک  دـنیوگ  یمن  دـنک  اهر  ار  نآ  زا  فرح  کی  هزادـنا  هب  سک  ره  تسین  ندداهن  جرا  هتـسیاش  ، تعکر نآ 
تسا .

ار نآ  زا  رتمک  دناوخ و  دناوت  یمن  وکین  ار  هیآ  تفه  رگا  سپ  دسیون : یم  دناوخب  ار  نآ  دناوت  یمن  وکین  هک  یسک  هرابرد  رد ص 89  و 
رد هک  ار  یتعکر  ره  سپ  رتمک  ای  دشاب  هیآ  تفه  دناوخب - دناوخ  دناوت  یم  وکین  ار  هچ  نآ  همه  رگم  تسین ، هتفریذـپ  يوزا  دـناوت ، یم 

زامنـشیپ رگا  دناوخ  دناوتب  وکین  ار  هیآ  تفه  زا  رتمک  هک  ره  .و  دریگب رـس  زا  یتسیاب  دناوخب  دناوت ، یم  یئوکین  دـب  هچ  نآ  زا  رتمک  نآ ،
دـشاب هدناوخ  هییآتشه  ای  تفه  راک ، نیا  اب  ات  درآ  نابز  رب  راب  دنچ  ار  اه  هیآ  زا  يا  هراپ  یتسیاب  درازگب  زامن  دـهاوخ  یئاهنت  هب  ای  دوش 

، دناوت یم  وکین  ار  هچ  نآ  تعکر  ره  رد  رگم  تسین  هتفریذـپ  يو  زا  دـناوخب و  ار  نآ  هرابود  هک  منیب  یمن  وا  ندرگرب  درکن  نینچ  رگا  و 
دنار . نابز  رب  تساک  مک  یب  دناوت ، یم  وکین  هک  ار  يا  هیآ  تشه  ای  تفه  هک  هنوگ  نامه  هب  دناوخب 

مارحالا  هریبکت  تسخن  یتسیاب  مک  تسد  زامن  ندوب  هتفریذپ  يارب  دیوگ  یم  مه  و 
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ینک زاغآ  نابرهم "  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  میحرلا - نمحرلا  هللامسب  اب "  ار  نآ  یناوخب و  ار  دـمح  هروس  یناوت  یم  وکین  رگا  یئوگب و 
یم نیمز  رب  یناشیپ  هک  هنوگ  نیمه  هب  اتیتفا  كاخ  رب  یتسیاب و  تسار  ات  يرادربرـس  يریگب و  مارآ  هنوگ  نیمه  هب  اـت  يور  عوکر  هب  و 

يزیخرب سپس  یهن  نیمز  رب  یناشیپ  هرابود  مدرک  دایهک  هنوگ  نیمه  هب  هاگ  نآ  ینیشنب و  تسار  يرادرب و  رس  سپس  يریگب  مارآ  یئاس 
یتسرفب و دورد  تاولص و  ص )  ) ربمایپ رب  یناوخب و  دهـشت  ینیـشنب و  تعکر  مراهچ  رد  يریگب و  رـس  زا  ارهمانرب  نیمه  تعکر  ره  رد  و 
رد ار  شیوخ  هرهب  همه ، نیا  اب  تسا  هتفریذـپ  تزامن  يدرک  راک  هنوگ  نیا  هب  نوچ  سپ  داـب "  امـش  رب  دورد   " مکیلع - مالـسلا  یئوگب 

یگرزب هب  دیاتـسب و  ار  ادخ  نآ ، ياج  هب  هاگ  نآ  دناوخب و  وکین  ار  دمح  هروس  دـناوتب  یـسک  رگا  يا و  هدومن  هابت  يا  هدرک  اهر  هچ  نآ 
اهر ار  دمح  زا  فرح  کی  دیاب  ار - نآ  دوخ  هن  و  دـناوخ - دـناوتب  وکین  ار  دـمح  زجهب  یئاه  هیآ  رگا  تسین و  هتفریذـپ  يو  زا  دـنک ، دای 
دیآ شدای  هب  هزات  زامن ، زا  ندش  نوریب  زا  سپ  رگا  دناسر و  ماجنا  هب  ار  نآ  ددرگرب و  دیاب  هدربن  نایاپ  هب  ار  تعکر  هک  یماگنه  ات  دـنک 

دناوخب . هرابود  ار  زامن  دیاب  دشاب  هتشذگ  نآ  ياج  و 
مایق ای  دشاب  تسخن  مایق  رد  یگتفرگ - دیشروخ  زامن  زا  تعکر  کی  رد  سک  ره  هک  نیا  یتسار  دسیونیم : مالا 217:1  باتک  رد  مه  و 
رگا هک  نانچ  درآ  ياج  هب  وهـس  هدجـس  ود  دناوخب و  رگید  تعکر  کی  دیاب  تسین و  هتفریذپ  تعکر  نآ  دـناوخن  ار  دـمح  هروس  مود -

تسین . هتفریذپ  يو  زا  دناوخن  تسا  هتسیاب  وا  رب  هک  يزامن  زا  تعکر  کی  رد  اردمح 

کلام تشادرب 

ار يو  نوچ  دـناوخن و  هروس  دـمحرمع و  راـب  کـی  دـیوگ : یم  ناـیکلام  ياوشیپ  میناوخ  یم  يربـکلا 68:1  هنودـملارد  هک  يا  هنوگ  هب 
هروس  دمح و  وتدنتفگ 
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راک داینب  ار  نخـس  نیا  تسین " . یکابسپ  تفگ  وکین . دـنتفگ  دوب  هنوگچ  نداهن  نیمز  رب  یناشیپ  ندرک و  مخ  تشپ  دیـسرپ  يدـناوخن 
رد هک  یسک  هرابرد  مه  دشاب و  هتشذگ  شماگنه  هکدنچ  ره  دریگب  رـس  زا  ار  زامن  دیاب  دنکنینچ  سک  ره  هک  منآرب  نم  تفرگ و  ناوتن 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3064 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ره  دناوخب و  رـس  زا  ار  نآ  دـیاب  تسین و  هتفریذـپ  شزامن  دـیوگ : یم  دـناوخن  هروس  دـمح و  اشع ، ایرـصع  رهظ و  زامن  زا  تعکر  ود 
دیاب زین  دناوخن  يا  هراپ  رد  دناوخب و  اه  نآ  زا  يا  هراپ  رد  رگا  دناوخب و  هرابودار  زامن  دیاب  دناوخن  اه  تعکر  رتشیب  رد  ار  هروس  دمح و 

يزامن ره  زا  دناوخب ، هرابود  ار  زامن  دیاب  زین  دناوخن  ار  نآ  تعکر  ود  رد  دـناوخب و  ار  نآ  تعکر ، ود  رد  رگا  دـناوخب و  هرابود  ار  زامن 
دشاب . دهاوخ  هک 

، نآ نایاپ  زا  سپ  دـناوخب و  ار  دـمح  ددرگرب و  دـیاب  دـناوخب  ار  هروس  هک  اج  نآ  ات  دـنک  شومارف  ار  دـمح  ندـناوخ  سک  ره  تفگ : و 
هرابرد مه  و  دناوخب . رابود  رگید  تعکر  رد  هدـناوخن  تعکر  کی  رد  هک  يا  هروس  دـمح و  ياجب  تسین  اور  تفگ : دـناوخب و  ار  هروس 
هرابرد مه  دریگب و  رـسزا  ار  شزامن  یتسیاب  هک : دیوگ  هدـناوخ  ار  دـمح  زج  يزیچ  هدـناوخن و  تعکر  ود  رد  ار  دـمح  هروس  هک  یـسک 

دوش و یم  هتفرگ  هدیدن  شا  هدجـس  ود  ره  اب  تعکر  نآ  دیوگ : هدناوخن  ار  هروس  دمح و  بجاو  ياهزامن  زا  تعکر  کی  رد  هک  يدرم 
داهن . دیابن  نآ  هب  یجرا 

نایلبنح تشادرب 

هچ میرازگب و  زاـمن  یئاـهنت  هب  هچ  تسا ، بجاودـمح  ندـناوخ  يزاـمن ، ره  زا  تـعکر  ره  رد  دـسیون : یم  یلحملا 236:3  رد  مزح  نـبا 
زا يا  هراپ  سپـس  تسین . نانزو  نادرم  نایم  بحتـسم و  بجاو و  ياهزامننایم  يا  یئادـج  هراب  نیا  رد  زامنـشیپ و  هچ  میـشاب و  زامنـسپ 

دنک . یم  دای  ار  روتسد  نیا  ياه  هناوتشپ 
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هتخیگنارب ربارب  رد  دـیوگ : هدرک و  دای  تسا - اه  نیا  زا  رترب  وا  و  دـنا - هتـسب  یلع  هب  نآ  دـننام  ار  هچنآ  رمع و  راـک  رد ص 243  زاـب  و 
تفرگ . ناوتن  زیوآ  تسد  ار  سک  چیه  نخس  ص )  ) ادخ

- دیایب شدای  دور  عوکر  هب  هک  یماگنه  دـنک و  شومارف  ار  دـمح  هروس  زا  يزیچ  ای  هذاعتـسا  هملک  سک  ره  دـسیون : یم  رد ص 250  و 
هاوخ دشاب  زامنشیپ  هاوخ  درآ  ياج  هب  وهس  هدجس  زین  ماجنارـس  درآ و  نابزرب  دوب  هتفر  شدای  زا  ار  هچ  نآ  ددرگرب و  دیاب  دشاب - هاگره 

هب ار  زامن  زامنشیپ  نوچ  دریگ و  یم  هدیدن  هدرک  شومارفندروآ  دای  هب  ماگنه  ات  ار  هچ  نآ  دشاب  زامنسپ  مه  رگا  درازگب ، زامن  یئاهنت  هب 
رد ار  تشادرب  نیا  هناوتـشپ  درازگ و  یم  وهـس  هدجـس  سپـس  درآ و  یم  اـج  هب  دوب  هدرک  شومارف  ار  هچ  نآ  دزیخ و  یمرب  وا  درب  ناـیاپ 

نامه هب  هدرواین  اج  هب  ار  هچ  نآ  دیاب  وا  هک  میدـید  میدرک و  دای  دـنک  شومارف  دوخ  زامن  رد  ار  یمزال  راک  هک  یـسک  زا  وگتفگ  ماگنه 
دیوگ : زاب  و  دریگب . رس  زا  هدش  هداد  روتسد  هک  هنوگ  نامه  هب  هدروآ  اج  هب  ار  هچ  نآ  درآ و  ياج  هب  هدش  هداد  روتسد  هک  هنوگ 

يو زا  تسین - نآ  يارب  يا  هزادـنا  هک  دـناوخب - دـنادب - رگا  دـناوتب - هک  نآرق  زا  هچ  ره  دـشاب و  هتـشادنرب  زا  ار  دـمح  هروـس  سک  ره 
دناوخب دناد  یم  ار  هچ  نآ  دیاب  دنادنار  يا  هراپ  دنادب و  ار  نآ  زا  يا  هراپ  رگا  دزومایب و  ار  دمح  هروس  هک  دشوکب  دیاب  تسا و  هتفریذـپ 

نامه هب  دتـسیا و  یم  هک  هنوگ  نامه  هب  درادنرب  زا  نآرق  زا  يزیچ  رگا  دزومایب و  ار  هدنامزابهک  دـشوکب  دـیاب  تسا و  هتفریذـپ  يو  زا  و 
وتسا هتفریذـپ  يو  زا  درب و  نایاپ  هب  ار  شزامن  ات  دـنک  دوجـس  عوکر و  دـنک و  دای  دوخ  نابز  اب  ار  ادـخ  دـناوت  یم  یئوکین  هب  هک  هنوگ 

دزومایب . ار  دمح  هروس  ات  دشوکب  دیاب 
هک دنتـسین  ناتـسادمه  دناوخ  ار  دمح  هروساهتعکر  همه  رد  دیاب  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  دـسیون : یم  راطوالا 233:2  لین  رد  یناـکوش  و 

نآ  رب  لبنح  رسپ  دمحا  نایعفاش و  هن . ایتسا  تسرد  شزامن  ایآ  درک  شومارف  ار  نآ  ندناوخ  یسک  رگا 
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شومارف یتعکر  ود  زامن  زا  تعکر  کی  رد  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  هدروآ  کـلام  ناـبز  زا  مساـق  رـسپ  تسین و  تسرد  هک  دـنا  هتفر 
شزامن وا - زا  یـشرازگ  هب  دـنک - شومارف  یتعکر  راهچ  ای  یتعکر  هس  زامن  زا  تعکر  کی  رد  ار  نآ  رگا  دوش و  یمهاـبت  شزاـمن  دـنک 

نآ دـیاب  وا ، زا  یموس  شرازگ  هب  دراذـگب و  وهـس  هدجـس  ود  دـیاب  اهنت  رگید  یـشرازگ  هب  دریگ و  رـس  زا  ار  نآ  دـیاب  تسین و  هتفریذـپ 
هچ نانچ  هک  زامن - ردهروس  دـمح و  ندوب  نکر  داینب  رب  و  دـنک ، هدجـس  هدرک  هک  يوهـس  يارب  مالـس  زا  سپ  دریگ و  رـس  زا  ار  تعکر 

نوچمه دریگب و  رـس  زا  ار  زامن  دیاب  دنک  شومارف  ار  نآ  سک  ره  تفگ  یتسیاب  دـناسرب - ار  نآ  دـناوت  یم  اه  شرازگ  میتخاس  تهاگآ 
نایاپ  تسا . هدناوخوضو  یب  ار  زامن  یشومارف  رس  زا  هک  یسک 

نانخـس هب  هک  دراد  یـشزغل  رپ  ـالپ و  ترپ و  ياـه  تشادرب  زاـمن ، ياهروتـسد  هنیمز  رد  ناـیفنح  ياوـشیپ  تفگ : دـیاب  هفینحوـب  هراـبرد 
هتـشادرب نآ  نوماریپ  رد  هک  دیرآ  دای  هب  دناوخ  لافق  هک  ار  يزامن  هراب  نیا  رد  ندش  نشور  يارب  دنام و  یم  زامن  هب  ناگدـننک  دنخـشیر 

همه نآ  ربارب  رد  يو  يرآ  دـنار ، میهاوـخ  نخـس  یگدرتـسگ  هب  هدـنیآ  رد  ربماـیپ ، هماـن  نـیئآ  ادـخ و  هماـن  اـب  زاـسان  هدیجنـسن و  ياـه 
یم نآرق 18:1  ماکحا  رد  صاصج  دـیامنب  وا  هب  یهار  هچ  ات  هتـشاداو  داـهتجا  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  هزاـت  ولهپ ، کـی  نشور و  ياهروتـسد 

رگید هروس  کی  اب  ار  دـمح  هروس  یتسیاب  زامن  نیتسخن  تعکر  ود  زا  کی  ره  رد  هک  دـنا  ناتـسادمه  ناـیفنح )  ) اـم ناراـی  همه  دـسیون :
نایاپ . تسا  تسرد  شزامن  مه  زاب  هدرک  دب  دنچ  ره  دناوخب  رگید  زیچ  دمح  هروس  ياج  هب  رگا  دناوخ و 

داینب هیاپ  رب  همه - نیا  اب  تسا  بجاو  دـمح  هروس  ندـناوخ  دـنیوگ " : یم  نایفنح  هک  نیا  یتسار  دـسیون : یم  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا 
زا نآ ، بوجو  نوچ  تسا  تسرد  زامن  مه  نآ  ندناوخن  اب  تسا  بجاو  دنچ  ره  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  شیوخ -
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تفایرد ناوت  یم  هدمآ  نآرق  رد  هچ  نآ  هار  زا  اهنت  تسین ، هتفریذپ  نآ  اب  زج  زامن  ندوب  تسرد  ار  هچ  نآ  هدش و  هتفرگ  ربمایپ  همان  نیئآ 
ندناوخ درامـش  یم  هتـسیاب  یئاهنت - هب  نآرق - هچ  نآ  سپ  دیناوخب . دیناوتب ، نآ  زا  هچ  نآ  دیوگ : رادنپ  زا  رترب  يادخ  هاگ  نآ  سب و  و 

تسا هتسیاب  نآ ، نتفریذپ  دنچ  ره  سپ  میا ، هتفایرد  ربمایپ  نخس  هار  زا  ار  دمح  هروس  ندناوخ  بوجوو  دشاب  یندش  هک  تسا  هزادنا  نآ 
يا هشیدـنا  داینب  رب  اه  تشادرب  هنوگ  نیا  يارب  ینیچ  هنیمز  تسا " . تسرد  زامن  مهنآ  ندـناوخن  اب  زاب  دراد ، هانگ  نآ  زا  ندز  زابرـس  و 

اه ياج  رایسب  هچ  هک  نشور ، يرازفاتسد  هناوتشپ و  یب  مه  نآ  ربمایپ و  كاپ  ياه  همان  نیئآ  زا  يرایسب  نتفریذپن  نآ  هدزاب  تسا و  هابت 
یم دنا  هدیبسچ  هشیدنا  نیا  هب  هک  یناسک  هاگ  نآ  و  تسین ، تسرد  نیا  تسین ، هتفریذـپ  نیا  تسین ، هدنـسب  نیا  دـیوگ : یم  راذـگ  نیئآ 

. دنا هدـیزیهرپ  یم  يار  ناگدـنراد  زا  ناگتـشذگ ، هک  هدوب  اه  نیمه  يارب  و  تسا ، تسرد  تسا ، هتفریذـپ  تسا ، هدنـسب  نیا  هن  دـنیوگ :
تسا . هدرک  دای  راطوالا 230:2  لین  رد  مه  یناکوش  ار  الاب  نانخس 

اب زج  شرازگ " : نیا  يامن  نتفریذپ  اب  زین  و  هدـش ، هداد  اهزامن  همه  رد  دـمح  هروس  ندـناوخ  هب  اه  شرازگ  رد  هک  یجرا  هب  شرگن  اب  و 
رد ای  اج - همه  زین  زامنـسپ  رب  نآ  ندناوخ  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ناینـسناگرزب  زا  هک  یناسک  تسین "  تسرد  زامن  دـمح ، هروس  ندـناوخ 
مه زامنسپ  ایآ  هک  هراب  نیا  رد  شناد  نادنوادخ  دسیون : یم  حیحص 42:1  رد  يذمرت  تسا . هتسیاب  - دناوخ دنلب  ار  نآ  دیاب  هک  یئاهزامن 
نآ رب  ناشیا  زا  سپ  ناوریپ  و  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  شناد  نادنوادخ  رتشیب  سپ  دنتـسین . ناتـسادمه  هن ، ای  دـناوخبار  هروس  دـمح و  دـیاب 

دنا و هتفر  نیا  رب  زین  قاحساو  دمحا  یعفاش و  كرابم و  رسپ  کلام و  دناوخ و  ار  هروس  دمح و  دیاب  مه  زامنـشیپ  رـس  تشپ  هک  دنا  هتفر 
زا یهورگ  زج  هب  مدرم - مه  مناوخ و  یم  ار  هروس  دمح و  مشاب  زامنـسپ  هک  یماگنه  نم  مه  تفگ  كرابم  رـسپ  هللادـبع  هک  دـنا  هدروآ 
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شناد ، نادنوادخ  زا  یهورگ  و  تسا . تسرد  شزامن  دناوخن  ار  نآ  سک  ره  هک  منآ  رب  و  نایفوک -
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تـسینتسرد زامن  دمح  هروس  ندناوخ  اب  زج  دناهتفگ  هتفرگ و  تخـس  دنـشاب - زامنـسپ  دنچ  ره  دنناوخن - ار  دـمح  هروس  هک  یناسک  رب 
نایاپ  یشاب . زامنسپ  هاوخ  یناوخب  زامن  اهنت  هاوخ 

، دیناوخ یم  ار  زامن  ناتزامنشیپ  رـس  تشپ  امـش  هک  منیب  یم  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  زین  تماص  رـسپ  هدابع  نابز  زا  اه ، نیا  همه  اب  و 
تسین  تسرد  شزامن  دناوخن  ار  نآ  سک  ره  اریز  دشاب . دمح  هروس  ندناوخ  رد  رگم  دینکن  نینچ 

ار . دمح  هروس  رگم  دیناوخن  ار  نآرق  زايزیچ  امش  مدناوخ  دنلب  ار  زامن  نم  نوچ  : دوادوب شرازگ  هب  و 
ار . دمح  هروس  رگم  دیناوخن  ار  نآ  امش  زا  کی  چیه  مدناوخ  دنلب  ار  زامن  نمنوچ  هجام : نبا  یئاسن و  شرازگ  هب  و 

تسا . هدرکن  زامن  دناوخن  ار  نآ  سک  ره  اریز  ار  دمح  هروس  رگم  دیناوخن  امش  دناوخ  یم  زامنشیپ  نوچ  مکاح : شرازگ  هب  و 
دناوخب  ار  دمح  هروس  دیاب  درازگ  یم  زامن  زامنشیپ  رس  تشپ  سک  ره  یناربط : شرازگ  هب  و 

یم نآرق  زین  امش  دناوخ  یم  وا  هک  یماگنه  زامنشیپ و  رـس  تشپ  ناتزامن  رد  ایآ  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  کلام  رـسپ  سنا  نابز  زا  و 
دیناوخب . ار  دمح  هروس  دوخ  شیپ  ردو  هتسهآ  امش  زا  کی  ره  دینکن و  نینچ  دیناوخ ؟

یم نم  رـس  تشپ  زین  امـش  مناوـخ  یم  نم  هک  یماـگنه  اـیآ  تـفگ : ربماـیپ  هـک  دـنا  هدروآ  هتـسویپ - يا  هریجنز  یب  هبـالقوب - ناـبز  زا  و 
دیناوخب  ار  دمح  هروس  هتسهآ  دوخ و  شیپ  رد  امش  زا  کی  ره  دینکن و  نینچ  دیناوخ ؟

نوگ  هنوگ  ياه  تشادرب  ام  نارای  دسیون : یم  یلحملا 239:3  رد  مزح  نبا 
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و هتـسهآ . هاوخ  دـناوخب  دـنلب  ار  نآ  زامنـشیپ  هاوخ  دـناوخب  ار  دـمح  هروس  اه  تعکرهمه  رد  یتسیاـب  زامنـسپ  دـنا  هتفگ  یهورگ  دـنراد 
وا دناوخ  دنلب  ار  نآ  زامنشیپرگا  دناوخب و  هتسهآ  ار  نآ  زامنشیپ  هکتسا  هتسیاب  وا  ندرگرب  یماگنه  رد  اهنت  راک  نیا  دنا : هتفگ  یهورگ 

ناتسادمههمه دنناوخب  ار  دمح  هروس  اه  تعکر  همه  رد  دیاب  دناوخ  یم  زامن  یئاهنت  هب  هک  یـسک  ای  زامنـشیپ  هک  نیا  رد  دناوخب و  دیابن 
دنا .

هدش هتشادرب  دنزامنـشیپ  رـس  تشپ  هک  یناسک  ندرگ  زا  دمح  هروس  ندناوخ  دناسر  یم  هک  تسا  هدروآ  تسرد  یئاه  شرازگ  یقهیب  و 
رـس تشپ  ار  نآ  یتسیاب  هشیمه  دـنیوگ  هک  دـنک  یم  داـی  ار  یناـسک  نخـس  سپـس  و  هتـسهآ ، هاوخ  دـناوخب و  دـنلب  ار  نآ  وا  هاوخ  تسا 

. يراک راوتسا  هب  اه  نآ  نیرت  کیدزن  تسا و  اه  تشادرب  نیرت  تسرد  نیا  ربمایپ ، همان  نیئآ  داینب  رب  دیوگ : یم  سپـس  دناوخ ، زامنـشیپ 
ات 166 . يربکلا 159:2  ننسلا  هب  دیدرگرب 

یم نایاپ  هبدـندومن  لامیاپ  ار  ربمایپ  دـنمجرا  هماـننیئآ  زاـمن ، رد  هفیلخ  ود  هک  يا  هنیمز  ود  زا  تسخن  هنیمز  نوماریپ  رد  نخـس  اـج  نیا 
- تشذـگ شیاج  هچ  نآتفاـیزاب  هک  دـنا  ناتـسادمه  هدوت  هک  نیا  مه  دوش و  یم  هتـسناد  مود  هنیمز  روتـسدمه  نآ ، يـالبال  زا  دـسر و 

يداـینب رب  ناـمثع  رمع و  تشادرب  تسا و  هدـماین  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  رد  رگید - تعکر  ياـج  هـب  تـعکر  کـی  رد  دـمح  ندـناوخ  راـبود 
تسا . هدینادرگ  هویش  ار  نآ  اهروتسد  نارگوگزاب  زا  سکچیه  هن  یمرگتشپ و  راوازس  هن  تسا و  نتسب  راک  هب  هتسیاش  هن  تسینراوتسا ،

تسا . رتراوازس  يوریپ  يارب  یتسرد  و 
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رفاسم زامن  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 

هک هدیـسر  شرازگ  نم  هب  تشون : ناـمثع  هک : دـنا  هدروآ  بلهموـب  ناـبز  زا  مزح  نبا  يواـحط و  قازرلادـبع و  زین  بیرغلا و  رد  دـیبعوب 
دنناوـخ یم  هتــسکش  ار  زاـمن  هاـگنآ  دـنوش و  یم  نوریب  ناـیاپراچ  ندـینارچ  اـی  جاـب  ندروآ  مـهارف  اـی  یناـگرزاب  گـنهآ  هـب  یهورگ 

دشاب . نمشد  ربارب  رد  ای  دنشاب  هداتسرف  يراک  یپرد  ار  وا  هک  تسا  یسک  يارب  اهنت  هتسکشزامن 
زین و  رهـش ، کـی  رد  هدـننک  تماـقا  تشون : شنارازگ  راـک  زا  یخرب  هب  ناـمثع  تفگ : یموزخم  شاـیع  هک  دـنا  هدروآ  هداـتق  ناـبز  زا  و 

هتـشاد هارمه  هب  ناد  هشوت  هشوت و  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  هتـسکش ، زامن  دـنناوخن و  هتـسکش  ار  دوخ  زامن  ناـناگرزاب ، ونادرگناـبایب 
دنشاب .

ناریگجاب  زا  کی  چیه  تشون : شنارازگراک  هب  نامثع  مزح : نبا  شرازگ  هب  و 
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هتشذگ  شرازگ  نایاپ  ات  هک ... دنناوخب  هتسکش  ار  زامن  یناسک  اهنت  دنناوخن و  هتسکش  ار  زامن  ناراکتشک  ناناگرزاب و  و 
دنزن لوگ  ناتزامن  رد  ار  امـش  نادنفـسوگ ، ندـینارچ  تفگ : وا  هک  تسا  هدـمآ  ض )  ) نامثع ناتـساد  رد  میناوخ : یم  برعلا  ناسل  رد  و 

دشاب . نمشد  ربارب  رد  ای  دنشاب  هداتسرف  يراک  یپ  رد  ار  وا  هک  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دناوت  یم  یسک  یتسار  هب  اریز 
نآام هدیسر و  هراب  نیا  رد  هک  یئاه  ثیدح  زا  کی  چیه  رگم  هدروآ ؟ اجک  زا  رفسرد  هتسکش  زامن  يارب  ار  دیق  نیا  نامثع  دیوگ : ینیما 

روتـسد رگماـه  نآ  زا  شیپ  و  تسین ؟ یگدرتسگ  نآ  هب  اـه  نآ  هماد  رگم  و  دراد ؟ يدـیق  هنوگچـیه  میدروآ  ات 187  رد ص 182  ار  اـه 
دیرآ ياج  هب  هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امش  يارب  یکاب  دیـشاب  رفـس  رد  هک  یماگنه  و  دیوگ : یم  هک  تسین  قلطم  هیآ ، نآ  رد  يدنوادخ 

دنا هتفگ  هتسنادنحابم و  رفس  هژیو  ار  نآ  هک  دنا  هتفر  دنتنانچ  هیآ  روتـسد  ندرمـش  ماع  رد  روثوبا ، يروث و  و  شناوریپ - و  هفینحوب - هک 
هک تسا و  هدرک  دای  یلحملارد 264:4  مزح  نبا  مه  ار ، نیا  دریگ و  یم  رب  رد  يراـکهبت - ینزهار و  نوچمه  زین - ار  تیـصعم  رفـس  هک 

ریـسفت رد  نزاخ  مه  عیادـبلا 93:1 و  رد  ءاملعلا  کلم  مه  دهتجملا 163:1 و  هیادـب  رد  دـشر  نبا  مه  نآرق 312:2 و  ماکحا  ردصاـصج 
دوخ 413:1 

هنوگ هب  ار  اهزامن  نمشد ، ربارب  رد  ندوب  و  سرت ، تلاح  درادن و  زامن  ندناوخ  مامت  هتسکش و  هب  یطابترا  چیه  نمـشد ، ربارب  رد  ندوب  و 
دنک . یمن  زواجت  دروم  ود  نآ  زا  هک  دشک  یم  شیپ  ار  يدعاوق  دنک و  یم  راب  نآ  رب  صاخ  یئاهروتسد  درآ و  یم  رد  هژیو  يا 

زج رادماد و  زرواشک و  جارخرومام و  ناگرزاب و  هک  تسا  نآ  یعرش  هلدا  ياضتقم  دنا ، هتفر  نآ  رب  ناناملسم  همه  هک  يا  هنوگ  هب  سپ 
ناسکی  نارفاسم  رگید  اب  دنناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دندش ، رود  نطو  زا  ررقم - هزادنا  نامه  هب  نوچ - زین  ناشیا 
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یقرف چیه  هک  نآ  یب  دنناوخب  مامت  ار  ناشزامن  دیاب  دـنرادن و  ار  رفاسم  مکح  نارگید  هچ  نانیا و  هچ  دـنتفرن  هزادـنا  نآ  هب  رگا  دنـشاب و 
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رد نم  ینخس  وا  دوخ  هژیو  يا  هیرظن  تساهنارسدوخ و  یئاوتف  طقف  هداهن  فانـصا  مکحرد  هفیلخ  هک  یئاه  یئادج  دشاب و  فانـصانایم 
ام نادنمشناد . نایاوشیپ و  ناناملسم و  عامجا  يو و  نارای  یناتـسادمه  يوبن و  صوصن  ربارب  رد  مه  نآ  درک  هجوت  نآ  هب  دیابن  هک  دروآ 

یگدزباتشزا مه  مینک و  هاگآ  هتشاد  نید  شناد  زا  درم  نیا  هک  يا  هرهب  دنچ  نوچ و  زا  مهار  وت  ات  میدرک  دای  ار  نآ  يور  نیا  زا  اهنت  زین 
ربمایپ نخس  يور  رب  نخس  هجیتن ، رد  نآ و  نتخانش  دوجو  اب  نتشادن  لیلد  ياورپ  وگب  ای  یعرش ، لیلد  يوجتـسج  یب  نداد  يوتف  رد  شا 

نتفگ : (ص )
شدوخ خاش  اهنت  دـناسرن و  ینایز  نآ  هب  دـنکرب و  ياج  زا  ار  نآ  ات  دـنز  خاـش  یپاـیپ  ار  هراـخ  گنـس  يزور  هک  یهوک  زب  نآ  نوچمه 

دریگ  یتسس 
ناشیا زا  یهورگ  هک  میناوخ  یم  ناناگرزاب  هرابرد  هژیو  هب  دـنا  هدروآ  ع )  ) یلع هار  زا  وا  زج  يربط و  ریرج  نبا  هک  یـشرازگ  رد  هزاـت  و 

یماگنه و  داتـسرف : هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  میرازگب ؟ زامن  هنوگچ  میزادرپ  یم  ترفاسم  هب  هک  ام  ادخ  ربمایپ  يا  دندیـسرپ : ص )  ) ربمایپ زا 
دیناوخب . هاتوکار  زامن  هک  تسین  امش  يارب  یکاب  دیشاب  رفس  رد  هک 

هب مناگرزاب و  يدرم  نم  ربمایپ  يا  تفگ : دـمایب و  يدرم  هک  هدرک  شرازگ  میهاربا  زا  وا  شمعا و  زا  وا  عیکو و  زا  هبیـش  وبا  نب  رکبوب  و 
دناوخب . تعکر  ود  تعکر ، راهچ  ياج  هب  ات  دومرف  ار  يو  سپ  منک ، یم  دمآ  تفر و  نیرحب 
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مرح راکش  هرابرد  هفیلخ  هیرظن 

هراشا

هب دیدق  ردنم  دروآ  هکم  هب  يور  نامثع  تفگ : لفون  نب  ثراح  نب  هللادبع  هک  دنا  هدروآ  حیحـص  دانـسا  اب  وا  زج  دـمحا و  نایلبنح  ماما 
شکـشیپ شناررای  نامثع و  هب  میتخپ و  بآ  کمن و  اب  ار  نآ  ام  وهدرک  راکـش  یکبک  نایچراکـش ) ناروانـش ،  ) ءام مدرم  متفر و  زاوشیپ 

میا هداد  نآ  راکش  هب  روتسد  هن  میا  هدرک  راکـش  ار  نآ  دوخ  هن  هک  تسا  يراکـش  نیا  تفگ : نامثع  دندزن و  نآ  هب  تسد  ناشیا  میدرک 
یلع یپ  رد  سپ  تسین  نآ  ندروخ  رد  یکاب  دـنا و  هدروآ  ام  كاروخ  يارب  هدرک و  راکـش  ارنآ  دـنا  هدوبن  مارحا  هماج  رد  هک  یهورگ 

دندروآ وا  يارب  ار  يرخروگ  هچاپ  نوچ  ص )  ) ربمایپ تفگ : دش و  نیگمشخ  یلع  تفگ و  زاب  شیارب  ارناتساد  دمایب  وا  نوچ  داتـسرف و 
نآ دـهاش  هک  ار  يدرم  ره  نم  دـیناروخب " و  دنتـسین  مارحا  هماج  رد  هکیناـسک  هب  ار  نآ  مارحا ، هماـج  رد  میتسه  یهورگ  اـم  تفگ " :

تفگ یلع  سپـس  دنتخادرپ و  نداد  یهاوگ  هب  ص )  ) لوسر نارای  زا  درم  هدزاود  سپ  دهد ) یهاوگ  هک   ) مهد یم  دـنگوس  دوب  ناتـساد 
هماج رد  هک  یناسک  هبار  نیا  میتسه و  مارحا  لاح  رد  يا  هتـسد  ام  تفگ " : وا  دـندروآ و  ص )  ) لوسر يارب  غرم  رتش  مخت  زین  راـب  کـی 

ناشیا هرامـش  هک  یهورگ  سپ  دهدیهاوگ ) هک   ) مهد یم  دنگوس  هدوب  ناتـساد  نآ  دهاش  ار  يدرم  ره  نم  دیناروخب " و  دنتـسین  مارحا 
نایچراکـش ار  كاروخ  نآ  تفر و  دوـخ  ياـج  هب  دیـشک و  اذـغ  زا  تسد  ناـمثع  دـنتخادرپ و  یهاوـگ  هب  دوـب  نت  هدزاود  نآ  زا  رتـمک 

دندروخ
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دوخ تفرگ و  ندرگ  هب  ار  نامثع  كاروخ  هیهت  يو  ردپ  هک  میناوخ  یم  هدروآ  ثراح  نبهللادـبع  نابز  زا  دـمحا  هک  رگید  یترابع  رد  و 
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دراد یم  شوخان  ار  نیا  ض )  ) یلع تفگ  دمایبيدرم و  هک  تسا  ممشچ  شیپ  دندوب  هدیچ  فرظ  رود  هک  یکبک  زونه  ایوگ  تفگ : يو 
: تفگ یلع  یئامن  یميراگزاسان  ام  اب  یلیخ  وت  تفگ : يو  هبو  دوب  هدیئاس  گرب  هب  هدولآ  شیاه  تسد  هک  داتسرف  یلع  یپ  نامثع  سپ 

یناـسک هب  ار  نیا  میتـسه و  مارحا  لاـح  رد  اـم  تفگ " : دـندروآ  شیارب  يرخروگ  نوچ  دوـب  مارحا  لاـح  رد  (ص ) ربماـیپ هک  راـب  کـی 
ینادرم سپ  دهد ) یهاوگ   ) هدوب ناتـساد  نآ  دهاش  سک  ره  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  نم  دنـشابن " و  مارحا  هماج  رد  هک  دـیناروخب 

، میتسه مارحا  لاح  ردام  تفگ " : وا  دندروآ و  ص )  ) ربمایپ يارب  غرمرتش  مخت  جنپ  مه  راب  کی  تفگسپـس  دـنداد  یهاوگ  هتـساخرب و 
هک  ) مهد یم  دنگوس  ادخ  هب  هدوب  ناتساد  نآ  دهاش  هک  ار  يدرم  ره  کنیا  نم  دنشابن " و  مارحا  هماج  رد  هک  دیناروخبیناسک  هب  ار  نآ 
زاب نایچراکـش  يارب  ار  كاروخ  نآ  دش و  شیوخ  رداچ  رد  تساخرب و  نامثع  دنداد و  یهاوگ  دنتـساخرب و  ینادرم  سپ  دهد ) یهاوگ 

دنتشاذگ .
دندروخ نآ  زا  هورگ  نآ  همه  سپ  دـندرک  هیدـه  وا  هب  یکبک  هک  دوب  مارحا  تلاح  رد  نامثع  هک : تسا  هدـمآ  یعفاش  ماما  ترابع  رد  و 

تشاد . شوخان  ار  نآ  هک  یلع  رگم 
یناویح دوبنمارحا  لاح  رد  دوخ  هک  یـسک  درک ، جـح  وا  اب  زین  یلع  درک و  جـح  نافع  نب  نامثع  میناوخ : یم  ریرج  نبا  زا  یتراـبع  رد  و 
میدرک راکـش  دوخ  ام  هن  ادخ  هب  تفگ : نامثع  دروخن و  نآ  زا  یلع  دروخب و  نآ  زا  يو  دروآ  نامثع  يارب  ار  نآ  تشوگ  هدرک و  راکش 

امـش رب  نیمز  ناروناج  راکـش  دـیتسه  مارحا  لاح  ردامـش  هک  هاگ  نآ  اـت  دـناوخ : تیآ  نیا  یلع  میداد  ار  راکـش  روتـسد  داهنـشیپ و  هن  و 
هیآ 96  هدئام  هروس  تساوران 

سپ  دمآ  دورف  دیدق  رد  ض )  ) نافع نب  نامثع  تسا : هدمآ  یترابع  رد  و 
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زا يرتش  ناهد  رد  تشاد  ماگنه  نآ  هک  ض )  ) یلع لابند  داتـسرف  وا  دـندروآ و  شیارب  دوب  الاب  هب  ور  نآ  ياـهاپ  هک  کـبک  زا  یکاروخ 
يراددوخ نآ  هب  ندز  تسد  زا  یلع  سپ  دـمایب ، تخیر  یم  هدـیبوک  ياه  گرب  شتـسد  ود  زا  هکیلاح  رد  داـهن و  یم  ماـگل  شیوخ  نآ 

ریمتتو غرمرتش  مخت  دـنچ  يا  یبارعا  هک  دـیناد  یم  ایآ  تسیک ؟ عجـشا  هریت  زا  اج  نیا  تفگ  یلع  دـندومن و  يراددوخ  زین  مدرم  دومن و 
زا ناـمثع  سپ  يرآ  دـنتفگ  میتسه ؟ مارحا  لاـح  رد  اـم  هک  ناروخب  تا  هداوناـخ  هب  اراـهنیا  تفگ : واو  دروآ  ص )  ) ربماـیپ يارب  یـشحو 

دش . دیلپ  ام  رب  تفگ : دمآدورف و  شیوخ  تخت 
یـشحو تاناویح  تشوگ  کبک و  زا  یکاروخ  ناـمثع  يارب  و  فئاـط ، رد  دوب  نامثعنیـشناج  ثراـح  میناوخ : یم  یقهیب  تراـبع  رد  و 

هک لاح  نامه  هب  و  دیبوک ، یم  ار  اه  گرب  شیوخ  نارتش  يارب  هک  دید  ار  وا  یماگنه  هب  کیپو  داتـسرف  ض )  ) یلع یپ  رد  وا  تخاسب و 
اریز دنشابن  مارحا  هماج  رد  هک  دیناروخب  یهورگ  هب  ار  نیا  تفگ : روخب  شدنتفگ : سپ  دمایب . تخیر  یم  شتـسد  زا  هدیئاس  ياه  گرب 

ص)  ) ادخ لوسر  دیناد  یم  ایآ  هک  مهد  یم  دنگوس  دـنیاج  نیا  هک  ار  عجـشا  هریت  زایناسک  تفگ : یلع  سپـس  میتسه  مارحا  لاح  رد  ام 
يرآ . دنتفگ  هدززابرس ؟ نآ  ندروخ  زا  دندروآ  هیده  شیارب  يرخروگ  ياپ  دوب و  مارحا  رد  نوچ 

دورف دیدق  رد  ات  داتـسرف  هنیدمو  هکم  یلاوح  رب  ار  ثرح  نب  نایفـسوبا  نامثع ، هک  تسا  هدروآ  یـسیع  هللادـبع  نبحـیبص  قیرط  زا  يربط 
یئاه کبک  نآ  اب  تفرگ و  تیراع  يو  زا  ار  نآ  سپ  دوب  وا  اب  يراکـش  ینیهاشو  يزاب  هک  تشذگ  يو  رب  ماش  لها  زا  يدرمسپ  دـمآ 

ات دشاب  دـنتفگ  ناش  یخرب  دـیروخب  تفگ : نامثع  دروآ  وا  يارب  تخپ و  ارنآ  تشذـگ  يو  ربنامثع  نوچ  ات  داهن  یلغآ  رد  درکراکش و 
يراکـش نیا  تفگ : يروخ  یمن  ارچ  تفگ  نامثع  میروخ  یمن  نآ  زا  ام  تفگ  دیدوب  ناشیور  شیپ  هچنآ  دمآ و  وا  نوچ  دـیایب و  یلع 

اور نآ  ندروخ  مارحا ، لاح  رد  هک  تسا 
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نامثع دیـشکن  ار  راکـش  مارحا  لاح  رد  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دـناوخ : تیآنیا  یلع  هدـب  حیـضوت  ام  يارب  تفگ  ناـمثع  تسین 
نآ هب  ناناوراک  امشات و  دیدرگ  لالح  نآ  ماعط  یئایرد و  راکش  امش  رب  دناوخ : تیآ  نیا  يو  خساپ  رد  میا ؟ هتـشک  ار  نآ  ام  رگم  تفگ 

تسا . مارح  امش  رب  دیتسه  مارحالاح  رد  هک  ینامز  ات  ینابایب  راکش  یلو  دیوش  دنم  هرهب 
نوچ شتفالخ  زا  لاس  ود  رد  نامثع  هک  تسا  هدروآ  روصنم  نب  دیعـس  هدرک - دای  دیعـس  نب  رـسب  قیرط  زا  مزج  نبا  هک  يا  هنوگ  هب  و  - 

نیارد ریبز  سپس  دروخ  یم  ار  نآوا  دندیرب و  یم  رس  هدرک و  راکـش  شیارب  ار  یـشحو  ناروناج  هار ، نایم  لزانم  رد  دوب  مارحا  لاح  رد 
، مینک كرتار  نآ  تسین  دب  دوش و  یمن  دیـص  ام  رطاخ  هب  ام و  يارب  نیا  تسیچ ، نیا  مناد  یمن  تفگ : وا  تخادرپ و  نخـس  هب  وا  اب  هراب 

درک . كرت  ار  نآ  سپ 
یم شوخ  ردقچ  ای  هدوب  ناوتان  هزادنا  هچ  ات  هلاسم  نیا  هنک  هب  ندیسر  زا  هفیلخ  شناد  هکتسا  نآ  هدنهد  ناشن  داتساد  نیا  دیوگ : ینیما 

يوـتف دـنروخب و  ار  راکـش  تشوـگ  دنتـسه  مارحا  لاـح  رد  هکیناـسک  داد  یم  روتـسد  هـک  دـنک  يوریپ  مود  هـفیلخ  شیاـمرف  زا  هتـشاد 
رـس و يو  نامرف  زا  یچیپرـس  تروصرد  هک  درک  یم  دیدهت  ار  ناشیا  داد و  یم  زیهرپ  روتـسد  نیا  اب  ندومن  يراگزاسان  زا  ار  ناگدنهد 
هب دانتـسااب  ع )  ) نانموم ریما  یتقو  هکنیا  زج  دروآ  میهاوخ  مه  ار  تیاکح  نآ  لیـصفت  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  دوب  دهاوخ  هنایزات  ابناشراک 

: هک دـنک  هدنـسب  نیاهب  هدـمآرد و  شیوخ  رداـچ  هب  هک  نیا  رگمتفاـین  يزیرگ  هار  چـیه  وا  تسب  ار  ناـمثعناهد  تنـس - نآرق و  مکح 
نآ هدوب و  رایسب  يراگزاسان  هفیلخ ، نایمو  ع )  ) نانمومریما نایم  هک  دناسر  یم  نخـس  نیا  یئامن و  یم  يراگزاسان  یلیخ  ام  اب  وت  یتسار 
هک ارچ  سب ، تسا و  ع )  ) یلع اب  قح  دـشاب  یفالتخا  دـشاب - دـهاوخ  هک  ره  رگید - یـسک  و  ع )  ) یلع نایم  هاگره  هک  تسا  نشور  هاگ 

رثوک ضوح  رانک  تمایق  زور  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکیزا  ود  نآ  یلع و  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  ربمایپ : هتفگ  قباطم 
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هزاورد وا  هکارچ  دنیآرد و  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  وا  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  زین : دـنیآ و  رد  نم  رب 
زا هک  دوب  نآ  زا  رت  كاپ  رایسب  ع )  ) یلع هنرگو  يرواد  راک  رد  شناوریپ  نیرتداتسا  وا و  ملع  فرظو  ملع  ثراو  تسا و  ربمایپ  ملع  رهش 
هیآ رد  دنوادخ  هک  تسا  يدـیلپ  ناهانگ  زا  اه  هویـشنیا  اریز  دریگ  شیپ  يراگزاسان  هار  نآ  نیا و  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  ای  یتسرپاوه  رس 

نیرت هاگآ  وا  هک  دوبن  نیارد  یئارچو  نوچ  چیه  دروآ و  یم  دورف  رس  وا  شناد  ربارب  رد  يروشناد  ره  هزات  هدرمشرود و  ع )  ) وا زا  ریهطت 
درک یهن  مارحا  لاح  رد  هدش  گنر  هماج  ندیشوپ  زا  ار  رفعج  نب  هللادبع  رمع ، نوچ  هک  دوب  يور  نیمه  زا  ربمایپ و  تنـس  هب  تسا  مدرم 
هراچ اریز  دـش  شوماخ  رمع  دزومایب و  ام  هب  ار  ربمایپ  تنـس  دـناوتب  یـسک  منک  یمن  نامگ  هک : تسب  ار  يو  ناهد  نخـسنیا  اب  ع )  ) ماما

زین يور  نیمه  زا  و  درک . یم  دنلب  شیارب  ار  هنایزات  هتبلا  دوب  شربارب  رد  ع )  ) یلع زج  یسک  رگا  تفاین و  وا  نخس  ربارب  رد  میلـست  زجيا 
یم كـاله  رمع  دوـبن  یلع  رگا  تفگ : یم  درک  یم  لـح  شیارب  ار  نآ  نوـچ  دروآ و  یم  وا  هب  يور  يراوـشد  راـکره  رد  رمع  هک  دوـب 

دش . یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا  هک : دینش  یهاوخ  مه  نامثع  دوخ  نابز  زا  يدوز  نیمه  هب  و  نخس - نیا  دننام  ای  دش -
مارحا لاح  رد  هک  یماگنه  ات  دـیوگ " : یم  دـنوادخ  هدرک و  دـییات  ار  نآ  نآرق ، اریز  دوش  يوریپ  دـیاب  هک  تسا  كاـپ  ماـما  هیرظن  سپ 

مکح ندوب  ماع  اـب  درک و  لالدتـسا  هیآ  نیمه  هب  ناـمثع  ربارب  رد  زین  ع )  ) یلع دوخ  هچ  ناـنچ  تسا "  مارح  امـش  رب  نیمز  راکـش  دیـشاب 
نآ و کلمت  هدش  دیص  هچ  نآ  هک  دوش  یمراکشآ  هدرک - شرازگ  یهورگ  زا  لقن  هب  یلحملا 249:7  رد  مزح  نبا  هک  يا  هنوگ  هب  نآ -
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مارح ار  راکـش  تشوگ  ندروخ  دشاب  مارحا  لاح  رد  هک  یـسک  رب  يور  نیمه  زا  تسا و  مارح  دشاب  هنوگره  هب  شندروخ  نآ و  نتـشک 
ندیرب رس  هب  دیابن  مرحم  زین  دشاب و  هدیرب  رس  هدرک و  راکش  دوخ  يارب  ار  نآ  تسین  مارحا  لاح  رد  هک  رگید  یـسک  دنچ  ره  دنا  هتـسناد 

، ندوب مارح  دسیون : یم  دوخ 321:6 ریسفت  رد  یبطرق  دشاب و  هدش  وا  کلم  يو  نتسب  مارحا  زا  شیپ  راکش  نآ  هک  دنچ  ره  دزادرپ  راکش 
یم تسا و  راکـش  راک  نامه  ینابایب "  راکـش  امـش  رب  دش  مارح  و  هیآ " : زا  دوصقم  سپ  تسا  لاعفا  هب  قلعتم  هکلب  تسین  یئیـش  تفص 

و لعف - هب  لوعفم  يراذگمان  باب  زا  دوش - راکش  هک  تسا  یناویح  راکـش ، زا  دوصقم  ای  دنک  عنمراکـش  هب  نتخادرپ  زا  ار  مرحم  دهاوخ 
دریذپب دیشخبب  وا  هب  هک  يراکش  تسین  زیاج  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  یسک  هک  تسا  نآ  رب  ءاملع  عامجا  اریز  تسا  رت  نشور  ینعم  نیا 

یفالتخا چـیه  هراب  نیا  رد  درآرد و  دوخ  تیکلم  هب  دوش  روصت  هک  یتروص  ره  هب  ار  نآ  ای  دـنک  راکـش  ای  درخب  ار  نآ  هک  تسینزیاج  و 
مه تسا و  ماع  دیشاب "  مارحا  لاح  رد  هک  هاگ  نآ  ات  ینابایب  راکش  امش  رب  دش  مارح  و  هیآ " : مکح  مهاریز  تسین  نیملسم  ياملع  نایم 

دناسر . یم  ار  ینعم  نیا  هدرک  لقن  هماثج  رسپ  بعصهک  یثیدح 
وا رب  یلاح  چیه  رد  راکش  ندروخ  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  یـسک  هک  هدش  تیاور  رمع  نبا  سابع و  نبا  ویلع  زا  دیوگ  زین  رد ص 322 
لاح رد  هک  هاگ  نآ  ات  ینابایب  راکـش  امـش  رب  دـش  مارح  و  هیآ " : نیا  مکح  اریز  هن  هاوخ  دـشاب  هدـش  دیـص  وا  رطاخهب  هاوخ  تسین  زیاـج 

زا دـنا و  هتفگنینچ  زین  ءاثعـشلاوبا  دـیز و  نب  رباج  سواط و  تسا و  دـیق  نودـب  مکح  نیا  هتفگ : سابع  نبا  تسا و  ماـع  دیـشاب "  مارحا 
نایاپ  تسا  هماثج  نبا  ثیدح  هب  ناشدانتساو  هتفگ  ار  نیمه  زین  قاحساو  هدش  تیاور  رظن  نیمه  زین  يروث 

ربمایپ همان  نییآ 

هدش دای  دنسم "  حیحص " و "  ياه "  باتک  رد  دیامن و  یم  ار  ربمایپ  هتباث  تنـس  هک  تسا  یثیداحا  شناوریپ ، و  ع )  ) ماما هیرظن  دیوم  و 
 : اه نآ  زا  ات  دنچ  مه  نیا  و 

هحفص 313 ] ] 

لاح رد  ام  تفگ  تفریذـپن و  ار  نآ  وا  دـندرک و  هیدـه  ربمایپ  هب  ار  يدیـص  يوزاب  هک  یناد  یم  مقرا  نب  دـیز  يا  تفگ : ساـبع  نبا  - 1
يرآ . تفگ  میتسه ؟ مارحا 

هب ار  راکـش  تشوگ  هک  يداد  ربخ  نم  هب  هنوگچ  تفگو : تساوخ  ار  هلاسم  يروآدای  وا  زا  سابعنبا  دمایب و  مقرا  نب  دیز  یترابع : هب  و 
تفریذپن و وا  درک و  هیده  وا  هب  ار  يراکـش  تشوگ  زا  وضع  کی  يدرم  يرآ  تفگ : تسا ؟ مارح  هک  نآ  اب  دـندرک  هیدـه  ص )  ) ربمایپ

میتسه  مارحا  لاح  رد  ام  میروخ  یمن  ام  تفگ :
لاح رد  ربمایپ  تفگ : وا  تساوخ و  يوتف  وا  زا  راکـش  تشوگ  هرابرد  دش و  وا  دزن  سابع  نبا  دـمایب و  مقرا  نب  دـیز  ملـسم : ترابع  هب  و 

درک  در  ار  نآ  وا  دندروآ و  وا  يارب  يراکش  تشوگ  هک  دوب  مارحا 
یم هک  مزح 250:7  نـبا  زا  یلحملا  یقهیب 194:5 ، ننـس  یئاسن 184:5 ، ننـس  دوادوب 291:1 ، ننـس  ملسم 450:1 ، حیحـص  هب  دیدرگرب 

تسا  حیحص  شا  همه  هک  میدرک  تیاور  یقرطزا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ 
در ار  نآ  مدرب و  هیدـه  وا  يارب  يرخروگ  تشوگ  تشذـگب و  نم  رب  ربمایپ  هک  مدوب  نادواـبءاوبا  رد  نم  تفگ : هماـثج  رـسپ  بعـص  - 2

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3072 

http://www.ghaemiyeh.com


میتسه مارحا  لاحرد  ام  یلو  تسین  وت  يوس  زا  شندوب  يارب  ، نیا ندرک  در  تفگ " : دـماین  مشوخ  هک  تفایرد  نم  هرهچ  زا  نوچ  درک و 
میروخ  یمن  راکش  میتسه و  مارحا  لاح  رد  ام  تفگ  درک و  در  ار  نآوا  دندروآ و  ربمایپ  يارب  يرخروگ  تشوگ  یترابع : هب   "و 

یقهیب ننس  یئاسن 184:5 ، ننـس  هجام 262:2 ، نبا  ننـس  یمراد 39:2 ، ننـس  دمحا 4گ37 ، دنـسم  ملسم 449:1 ، حیحـص  هب  دیدرگرب 
لوصولا 272:1  ریسیت  يربط 48:7 ، ریسفت  صاصج 586:2 ، زا  نآرقلا  ماکحا  قیرط - دنچ  زا  - 192:5

مارحا  لاح  رد  ربمغیپ  تفگ  سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  ریبج  رسپ  دیعس  - 3

هحفص 314 ] ] 

هماثچ نببعـص  هک  دوب  مارحا  لاـح  رد  ص )  ) ربماـیپ دـمحا : تراـبع  هب  درک و  در  ار  نآ  ودـندروآ  هیدـه  شیارب  يرخروگ  مین  هک  دوب 
درک . در  ار  نآ  دیکچ  یم  نوخ  نآ  زا  هک  هنوگ  نامه  ص )  ) ربمایپ درک و  هیده  وا  هب  ار  يرخروگ  نیرس 

درکهیده و ... وا  هب  ار  يراکش  تشوگ  زا  وزاب  کی  هدروآ : دوخ  ثیدح  رد  سواط  هک  یترابع  هب  و 
ار ... يرخروگ  تشوگ  مسقم : ترابع  هب  و 

میتسه  مارحا  لاح  رد  ام  تفگ  تفریذپن و  ار  نآ  دش و  هیده  وا  هب  يراکش  هدروآ : دوخ  ثیدح  رد  ءاطع  هک  یترابع  هب  و 
وا هب  دیکچ  یم  نوخ  نآ  زا  هک  يرخروگ  کی  ياپ  هماثج  نب  بعـص  دـیدق ، رد  هک  دوب  مارحا  لاح  رد  ص )  ) ربمایپ یئاسن : ترابع  هب  و 

درک  در  يو  هب  ار  نآ  وا  درک و  هیده 
یمن راکـش  میتـسه و  مارحا  لاـح  رد  اـم  : تفگ درک و  در  ار  نآ  وا  دـش و  هیدـه  ص )  ) ربماـیپ هب  يرخروگ  ياـپ  مزح : نبا  تراـبع  هب  و 

میتفریذپ  یم  وت  زا  ار  نیا  هتبلا  میتسه  مارحا  لاح  رد  هک  دوب  نیا  هن  رگا  یترابع : هب  میروخ و 
یقهیب 193:5، ننس  یئاسن 185:5 ، ننس  یسلایط ص 171 ، دنسم  دمحا 290:1 و 338 و 341 ، دنسم  ملسمحیحص 449:1 ، هب : دیدرگرب 
زا نآرقلا  ماـکحا  میا ، هدرک  تیاور  تسا  حیحـص  اـه  نآ  همه  هک  یقرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  دـسیون : یم  هک  مزح 249:7  نـبا  زا  یلحملا 

یبطرق 322:6  ریسفت  صاصج 586:2 ،
يرمض هیما  نب  ورمع  قیرط  زا   193:5 يربکلا ننـسلا  رد  یقهیب  دنا - هتفریذپ  ار  نآ  تحـص  همه  هک  الاب - ثیدح  ربارب  رد  هجوت : نایاش 

و دندروخب " . نآ  زا  زین  موق  دروخب و  نآ  زا  واو  دروآ  هیده  ربمایپ  يارب  يرخروگ  نیرـسهفحج  رد  هماثج  نب  بعـص  هک "  تسا  هدروآ 
ار راکش  تشوگ  هدرک و  در  ار  هدنز  راکش  ربمایپ  هک  تسا  نکمم  دشاب  هدوب  ظوفحم  رگا  تسا و  تسرد  يدانسا  نیا  دیوگ : یم  سپس 

نایاپ  تسا  رتاناد  ادخ  دشاب و  هتفریذپ 

هحفص 315 ] ] 

نآرق و اب  فلاخم  هیرظن  نآ  رد  هفیلخ - ندرک  هئربت  هب  وا  هقالع  هک  نیا  یتسار  هدوب و  داوس  یب  اه  هزادـنا  نیا  ات  یقهیب  منک  یمن  نامگ 
هب تشذگ  البق  هک  یحیحـص  ثیدح  نآنایم و  عمج  يارب  درامـشب و  حیحـص  ار  فیعـض  ثیدح  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  يو  ربمایپ - تنس 

درومحیحـص ثیدـح  نآ  نوچ  يراخب  هک  تسا  یقهیب  فدـه  نامه  بیقعت  رد  و  دریذـپ . یمن  ار  نآ  ظفل ، حیرـص  هک  دزادرپ  يریـسفت 
تارابع رد  فاضمتروص  هب  هک  ار  تشوگ  همین ، کی  وزاب ، نیرس ، اپ ، تاملک : دروآ  یم  دوخ ص 165  حیحص  موس  دلج  رد  ار  قافتا 

ار ! يراکتسرد  درادب  هدنز  ادخ  هک  هدرک  لابند  ار  وا  هار  نآرقلا 586:2  ماکحا  رد  زین  صاصج  تسا و  هتخادنا  هدمآ  ثیدح  فلتخم 
ثیدح نیا  دنس  رد  میوگ : یم  دسیون : یم  هدروآ  هک  یثیدح  نآ  هرابرد  یقهیب  هیرظن  هلابند  رد  يربک  ننـس  رب  حرـش  رد  ینامکرتنبا  و 
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نامه تخاـس - هاـگآ  ارم  بویا  نب  ییحی  هک  يا  هنوگ  هب  زین - وا  هدرک و  تیاور  بهو  نبا  زا  ار  نآ  هک  تسا  یفعج  نامیلـس  نب  ییحی 
هب تسین و  نانیمطا  دروم  وا  یئاسن  هتفگ  هب  : دـسیون یم  فشاکلا  نازیملا و  رد  یبهذ  نامیلـس ، نب  ییحی  هراـبرد  تسا و  يرـصم  یقفاـغ 
هب هتفگ : متاحوبا  تسین و  يوق  نآ  وا  دـیوگ : یئاسن  زین  یقفاغ  هرابرد  دـنک و  یم  تیاور  بیرغ  ثیداـحا  اـسب  هچ  يو  ناـبح : نبا  هتفگ 

ار يو  نخـس  ثیدح ، ود  دروم  رد  کلام  هدرک و  یم  اطخ  رایـسب  هتـشاد و  دب  يا  هظفاح  يو  هتفگ : دمحا  و  دیاشن . لالدتـسا  يو  نخس 
نیا تسا و  فلاخم  زین  حیحـص  ثیدح  اب  تسا و  نانچ  شدنـس  هک  ارچ  تخادرپ  ثیدـح  نیا  لیوات  هب  یتسیابن  نیاربانب  هدرمـش ، غورد 

ص)  ) ربمایپ هک  میناوخ  یمحیحـص  ثیدح  رد  اریز  تسا  دودرم  هتفریذپار  راکـش  تشوگ  هدرک و  در  ار  هدـنز  راکـش  دـیوگ : یقهیب  هک 
نایاپ  تسا  هدرک  در  ار  نآ 

ار نآ  دندروآ و  شیارب  راکـش  تشوگ  هک  دوب  مارحا  لاح  رد  ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  یلع  زا  وا  سابع و  نبازا  ثرح  نب  هللادـبع  - 4
دروخن .

هجام 263:2 نبا  ننس  دمحا 105:1 ، دنسم 

هحفص 316 ] ] 

رد رگا  تسه  هک  یبـش  هد  نیا  نم  هدازرهاوـخ  تفگ : يو  هب  نینموـملا  ما  هشیاـع  هک  تسا  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  هورع  نب  ماـشه  - 5
تفگ . راکش  تشوگ  ندروخ  هرابرد  ار  نیا  و  نک - اهر  ار  نآ  يروخب  يزیچ  هک  تشذگ  تلد 

لوصولا 273:1  ریسیت  یقهیب 194:5 ، ننس  کلام 257:1 ، اطوم 
تـشاد یمن  شوخ  رمع  نبا  و  تفریذپن . ار  نآو  دندرک  هیده  رمع  نبا  هب  دـندوب  هدـیرب  رـس  هکم  رد  هک  یئوهآ  هک  تسا  هدروآعفان  - 6

دروخب  راکش  تشوگ  زا  يور  چیه  هب  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  یسک  هک 
دنا . نانیمطا  دروم  نآ  يوار  لاجر  همه  هک  تسا  هدروآ  یقیرط  زا  یلحملا 250:7 رد  مزح  نبا  مه  ار  تیاور  نیا 

ملع یعطق  تنـس  نآ  ربارب  رد  دناوتب  هک  تشاد  يزیچ  رگا  درک و  یمن  تفلاخم  نآ  اب  دـیاش  تسناد  یم  ار  شربمایپ  تنـس  هفیلخ  رگا  و 
وا دوسهب  زارد  يراگزور  تشذگ  زا  سپ  هک  تشاذگ  یمن  شناوریپ  يارب  ار  راک  نیا  دمآیمن و  هاتوک  هتبلا  دزادرپ  لالدتـسا  هب  ودـنک 

: دسیون یم  دوخ 194:5  ننـسرد  یقهیب  دـهد . یمن  يزاین  یب  هنوگچیه  قح - ربارب  رد  هک - یئاه  لـیلداب  مه  نآ  دـنزادرپ و  لالدتـسا  هب 
رمع و هنیمز  نیا  رد  تسا و  مارح  يورب  اـقلطم  نآ  ندروـخ  دـشاب  مارحا  لاـح  رد  سک  ره  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ض )  ) ساـبع نـبا  یلع و 

. دناد رتهب  ادخ  تسا و  ناشیا  اب  زین  رباج  هداتقوبا و  ثیدح  دنا و  هدومن  تفلاخم  ناشیا  اب  نانآ  زج  ریبز و  هحلط و  نامثع و 
ربمایپ سپ  متـسبن  نم  دنتـسب و  مارحا  منارای  متفرب و  ص )  ) ربمایپ اـب  نم  هیبیدـح  لاـس  رد  دـیوگ : هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  هداـتقوب  ثیدـح 

هزین متخات و  نآ  رب  مدـید و  يرخروگ  مدرک و  هاگن  نم  دـندیدنخ و  یم  رگید  یخرب  اب  یخرب  ناشیا  مدوب و  منارای  اب  نم  تفرب و  (ص )
متـسویپ و ربمایپ  هب  نم  میدروخ و  نآ  زا  دـندز و  زابرـس  نم  يرای  زا  متـساوخ و  کمک  ناشیا  زا  متـشادب و  شیاـج  رب  مدز و  نآ  هب  يا 

رد هک  هورگ  نآ  هب  ص )  ) ربمایپ هدنام  مدزن  نآ  زا  يرادقم  هک  مدروخرب  يرخروگ  هب  نم  ربمغیپ  يا  متفگ 

هحفص 317 ] ] 

دیروخب . تفگ : دندوب  مارحا  لاح 
- ترجه مشش  لاس  رد  دیآ - یمرب  شظافلا  حیرص  زاهک  يا  هنوگ  هب  نآ  ناتـساد  اریز  دناسرب  ار  نایعدم  دوصقم  دناوت  یمن  ثیدح  نیا 
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- ترجه مهد  لاس  رد  جاجح - نتـسب  مارحا  ياه  ياج  نییعت  هلمج  نآ  زا  جـح - ماکحا  زا  يرایـسب  هاگ  نآ  هداد و  يور  هیبیدـح - لاس 
نبا دومنن . یهارمه  وا  نارای  ربمایپ و  اب  راک  نیا  رد  هتـسبن و  مارحا  ماگنه  نآ  ردهداـتقوب  زین  يور  نیمه  زا  هدـش و  عیرـشت  عادولا - هجح 

نییعت ار  جاجح  نتـسب  مارحا  ياه  ياج  ربمایپ  هک  هداد  يور  نآ  زا  شیپ  ناتـساد  نیا  دنا  هتفگ  دسیون 19:4 " : یم  يرابلا  حـتف  رد  رجح 
ثیدح رد  هک  هیبیدح "  لاس  ترابعزا "  دـیوگ  دوش  یم  رکذ  هداتقوبا  ثیدـح  هکاج  نآ  یئاسن 185:5  ننس  حرش  رد  يدنـس  دنک " و 

هدوب یتاررقم  عضو  زا  شیپ  دوب ، مارحا  اب  دـیاب  هک  یئاـج  زا  مارحا  نودـب  يو  نتـشذگ  وا و  نتـسبن  مارحا  هک  دـیآ  یم  رب  اراکـشآهدمآ 
عادولا هجح  رد  تاررقم  نیا  عضو  هدش  تیاور  دمحا  زا  هک  يا  هنوگ  هب  اریز  دـنک  یم  نیعم  ار  جاجح  نتـسب  مارحا  ياه  ياج  هک  تسا 

تسا . هدوب 
ربمایپهک هدش  تیاور  تسا و  نآرق  زا  هدـش  لزانهروس  نیرخآ  زین  نآ  هک  هدـش  لزان  هدـئامهروس  رد  لاس و  نیمه  رد  مه  راکـش  ماکحا 

دیرامـشب و لالح  ار  نآ  لالح  هدـش  لزان  هک  تسا  یحو  نیرخآ  هدـئام  هروس  مدرم  يا  تفگ ": دـناوخ و  عادولا  هجح  رد  ار  نآ  (ص )
هدرک و فارتعا  نآ  هب  ریثک  نبا  هدرمش و  حیحص  ار  نآ  مکاح  هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  افوقوم  زین  ثیدح  نیا  دننام  مارح " و  ار  نآ  مارح 

تسا . هدروآ  ار  نآ  اعوفرم  سیق ، نب  هیطعو  بیبح  نب  هرمض  قیرط  زا  زین  دیبعوب 
یکی ددرگ و  ررقم  اهدعب  هدشن و  عضو  زونه  هیبیدح  لاس  رد  اه  نآ  مکح  جح ، هب  طوبرم  تاعوضوم  زا  يدنچ  هک  درادن  یتفگش  سپ 

اه نآ  زا 

هحفص 318 ] ] 

- دشاب تسرد  مینک  ضرف  مهرگا  ار - هداتقوب  ناتساد  و  دوب ،  رضاح  هیبیدح  لاس  رد  دوخ  ع )  ) نانموم ریما  هزات  و  دشاب . هلاسم  نیمه  زین 
اب ار - ناشیا  ع )  ) وا هک  ناهاوگ  نآ  مه  درمـش و  تسردان  وا  مه  ار ، ناـمثع  راـک  اـه  نیاهمه  اـب  دـید و  زین  وا  دـندید  هک  نارگید  دـننام 

، همه نیا  اب  دوبن و  هدیـشوپ  داد  يور  هیبیدح  لاس  رد  هچنآ  زین  ناشیارب  دنداد و  یهاوگ  وا  دوس  هب  تشاداونداد و  یهاوگ  هب  دـنگوس -
تسا . هدش  عضو  تباث  ینوناق  نآ ، زا  سپ  هک  دنداد  یهاوگ 

هک تسناد  وا  یلو  درک  یمن  يراددوخ  نآ  هب  کـسمت  زا  ناـمثع  هتبلا  تشاد  دانتـسا  شزرا  اـی  تحـص  زا  یئوـب  هداـتقوب  ناتـساد  رگا  و 
زین ماما  دوب و  دناوتن  كردم  دوش  ماجنا  نوناق  کی  بیوصت  زا  شیپ  هک  يراک  میدرک و  دای  هک  هدوب  تروص  نامه  هب  هیـضق  یگنوگچ 
زاب نایچراکـش  يارب  ار  اذـغ  درب و  هاـنپ  دوخ  رداـچ  هب  لالدتـسا ، وگتفگ و  همادا  ياـج  هب  وا  درک و  باـجم  ار  وا  دوخ  هدـنبوک  لـیلد  اـب 

تشاذگ .
- هللادبع نب  رباجزا  وا  بطنح و  نب  بلطم  زا  وا  و  ورمع -  وبا  رـسپ  ورمع  قیرط  زا  ثیدح  هقف و  نایاوشیپ  زا  يدادعت  زین  ار  رباج  ثیدـح 

لالح امـش  رب  یناـبایب  راکـش  تفگ  ص )  ) ربماـیپ هک : تسا  هنوگ  نیا  هب  زین  نآ  نتم  دـنا و  هدرک  حیرـصت  نآ  ندوب  فیعـض  هب  هدروآ و 
دنشاب  هدرک  راکشامش  يارب  ار  نآ  ای  دیشاب  هدرک  راکش  ار  نآ  دوخ  رگم  دیشاب  مارحا  لاح  رد  دنچره  تسا 

هدرک تیاور  يو  زا  زین  کلام  دنچ  ره  تسین  دنمورین  ثیدح  راک  رد  ورمع  یبا  نب  ورمع  نمحرلادـبع  وبا  دـیوگ : دوخ  ننـس  رد  یئاسن 
تسا .

تسا . فیعض  مه  وا  هک  هدیسر  ورمع  یبا  نب  ورمع  نابز  زا  اریز  تسا  ینتخادنا  رباج  تیاور  دسیون : یم  یلحملا  رد  مزح  نبا  و 
یم دسیون : یم  تسا "  رتظفاح  يدروارد  زا  ییحی  یبا  نبا  یعفاش "  هتفگ  رانک  رد  هتـشون  یقهیب  ننـس  رب  هکیحرـش  رد  ینامکرت  نبا  و 

ار يدروارد  ثیدح  میوگ 
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دیوگ : نیعم  نبا  هتسناد و  یمرگتشپ  هتسیاش  تعامج ، هیقب  ملسم و  يراخب و 
باتک رد  يزیچ  ییحی  یبا  نبا  زا  اما  دناهدرمـش  نانیمطا  دروم  ار  يو  ود  نآ  زج  متاح و  وبا  ناطق و  تسا و  نانیمطا  دروم  تجح و  يو 

لـضفم نب  رـشبو  دـنا  هدرمـش  وگغورد  ار  يو  نارگید - نیعم و  نبا  لبنح و  نبا  نوچمه  ناظفاح - زا  یهورگ  هدیـسرن و  هناگجنپ  ياـه 
يو ایآ  دندیسرپ  ار  کلام  -و  نآ ریظن  یخساپ  ای  تسا - زاسغورد  يو  دنتفگ  ناشیا  همه  مدرک و  قیقحت  هنیدم  ياهقف  زا  وا  هرابرد  هتفگ 

دوبن . نانیمطا  دروم  مه  شنید  رد  هن ، تفگ  دوب ؟ نانیمطا  دروم  ثیدح ) تیاور  رد  )
رد دـسیون  یم  حاـکنلا  میمتلا و  رد  یقهیب  تفاـی و  ناوت  یم  وا  رد  ار  یبیع  ره  هدوب و  یمهج  یلزتعم و  يردـق و  يو  هتفگ : لـبنح  نبا  و 

درمش ؟ يدروارد  زا  رترب  ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  اه  نیا  همه  اب  و  دنا . هتفگ  فالتخا  هبنخس  وا  ندوب  لداع 
وبا رـسپ  ورمع  ندوب  يارب  تسا - كانبیع  دوخ  هب  دوخ  ثیدح  نآ  مه  زابمیرمـش  يو  زا  رترب  تسوا  اب  ار  هک  نآ  ووا  رگا  هزات  دیوگ : و 

ییحی تسین و  دنمورین  وا  دنیوگ : دوادوب  نیعم و  نبا  ، هتفر زین  اه  نخس  وا  هرابرد  هک  ثیدح  نیا  رد  وا  یگتفـشآ  اب  نآ و  دنـس  رد  ورمع 
تسا . هتفشآ  يو  ثیدح  هتفگ : يدعس  درمش و  یم  فیعض  ار  وا  کلام  دیازفا : یم 

یم لقن  ص )  ) ربمایپ زا  يرایـسب  ثیداحا  وا  اریز  تسین  ندش  لیلد  هتـسیاش  يو  ثیدح  دیوگ : یم  دعـس  نبا  زین  بلطم  هرابرد  دیوگ : و 
دنـس مه  رگید  هار  زا  هزات  دـنراد و  یم  ناـهنپ  ار  ناشاهثیدـح  ياـه  بیع  زین  وا  ناراـی  هدوت  تسا و  هدینـش  هک  زا  تفگ  یمن  هک  درک 
راهچ ثیدح  نیا  دنـس  هک  دوش  یم  نشور  نیاربانب  هدینـشن و  ثیدحرباج  زا  اصخـش  بلطم  دیوگ : يذمرت  اریز  تسا  هتخیـسگ  ثیدـح 

هدینـشن رباج  زا  یثیدـح  اصخـش  وا  زاب  مینادـب  ناـنیمطا  لـباق  ار  بلطم  مه  رگا  هک  نیا  ظاـحل  زا  مود  بلطم ، دروم  رد  یکی  دراد  بیع 
رد موس  دراد . یگتخیسگ  ثیدح  دنسسپ 

هحفص 320 ] ] 

نخـس فالتخا  هب  ثیدح  نیا  هرابرد  تشذگ - هچنانچ  مه - زاب  مینادب  نانیمطا  لباق  ار  وا  مه  رگا  هک  نیا  ظاحل  زا  مراهچ  ورمع ، دروم 
نایاپ  تسا  هدنار 

لـالح یـسک  رب  دوخ  هب  دوخ  يزیچ  رگا  هک : هاـگرظن  نیا  زاثیدـح  نیا  هب  يواـحط  داریا  ندرک  داـی  هبدزادرپ  یم  یناـمکرت  نبا  سپس 
دوش . یمن  مارح  يو  رب  دشاب  هدرک  راکش  وا  هب  نداد  تین  هب  ار  نآ  يرگید ، هک  نآ  رطاخ  هب  افرص  دشاب 

زا یتسیابن  نآ  دانتسا  هب  وتسین  دامتعا  هتسیاش  ثیدح  ود  نیا  میمهف  یم  نآ  زا  هک  رباج ، هداتقوب و  ثیدح  هرابرد  دوب  ینخس  هاتوک  نیا 
و درک ، اپ  تسد و  نآرق  قلطم  ماکحا  يارب  يدیق  ماع و  مکح  يارب  یصصخم  تشادرب و  تسد  دش  دای  هک  تباث  حیحـصثیداحا و  نآ 
- دشاب فلاخم  نآ  اب  ار  هچ  ره  و  ربمایپ ، فیرش  تباث و  تنـس  تسا و  دنوادخ  زیزع  باتک  دشاب  دانتـسا  دروم  دیاب  هلاسم  نیا  رد  هچنآ 

شابم . نانادان  ياه  سوه  ریپ و  نک و  يوریپ  ود  نآ  زا  دز . راوید  هب  دیاب  دشاب - دهاوخ  یم  سک  ره  هیرظن 

دتسرف یم  یلع  دزن  هب  ار  نآ  هفیلخ  هک  ییاوعد 

هک يدرم  هب  هیفص  دندوب و  سمخ  ياه  هدرب  زا  هیفص  سیحی و  هک  دنا  هدروآ  شردپ - زا  وا  و  دعس - نب  نسح  قیرط  زا  یقرود  دمحا و 
نامثع دزن  هب  ار  يوعد  دندوب و  دنزرف  نآ  يردپ  یعدم  مادک  ره  سیحی  راکانز و  درم  دازب و  یکدوک  داد و  انز  دوب  سمخ  لاوما  زا  زین 
دنزرف منک : یم  يرواد  درک  يرواد  ص )  ) ربماـیپ هک  هنوگ  ناـمه  هراـب  نیا  رد  تفگ : یلع  درب و  یلع  دزن  هب  ار  يوـعد  ناـمثع  دـندرب و 
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نآ  زا  کی  ره  هب  تسین ، يا  هرهب  گنس  زج  ار  راکانز  تسا و  ینوناق  رهوش  نآزا 

هحفص 321 ] ] 

نزب  هنایزات  هاجنپ  ود 
ناـنچ دوخ  هک  دوب  نیا  شتلع  یناد  یمن  رگا  درک ؟ لوحم  ناـنموم  ریما  هب  ار  نداد  مکح  تواـضق و  هفیلخ ، ارچ  یناد  یم  دـیوگ : ینیما 

مادکره هب  راکانز  درم  نز و  هکدوب : هدروخ  يو  شوگ  هب  هیآ  نیا  مه  دیاشو  دـهد  هلـصیف  ار  يوعد  دـناوتب  هک  تشادـن  ملع  زا  يا  هیام 
دوب هتسنادن  ار  نیا  رگید  یلو  تسا  توافت  دازآ  هدنب و  نایم  ماکحا  زا  يرایسب  رد  هک  تسناد  یم  زین  الامجا  دینزب و  هنایزات  دص  یتسیاب 
نانز دـناوتن  تنکم  تهج  زا  امـش  زا  سک  ره  و  هک : تشادـن  هیآ  نیا  هب  یهجوت  ایوگ  تسا و  عورف  ماـکحا و  نآ  زا  زین  دـح  هلاـسم  هک 

اه نآ  دنرگیدکی  زا  همه  تسا  رتاناد  امش  نامیا  هب  ادخ  دریگ ، نموم - نازینک  زا  دیا - هدش  کلام  هچ  نآ  زا  درآ  حاکن  هب  نموم  فیفع 
دندش رادرهوش  نوچ  و  ریگ ، قیفر  راکانز و  هن  دنـشاب  نافیفع  هک  دـیهدب  یگتـسیاش  هب  ار  ناشرهم  دـیریگ و  ینز  هب  ناشناسک  نذا  هب  ار 

تسا  دازآ  نانز  فصن  ناشتازاجم  دندرک  يدب  راک  رگا 
تازاـجم هک  دوبهدرپـس  شا  هظفاـح  هب  ار  نیا  اریز  دـمهفبار  نآ  تقیقح  تسناوـت  یمن  یلو  دوـب  شمـشچ  شیپ  رد  هیآ  نـیا  مـه  دـیاش 

ناوت یم  هک  ار  يرفیک  تسین و  ندرک  فصن  لـباق  ندرک  راسگنـس  تسناد  یمن  هک  نآ  زج  تسا  ندرک  راسگنـس  رادرهوـش ، ناـیبسور 
فصن یتسیاب  درک و  راسگنس  ار  نانآ  دیابن  دنهد  انز  رگا  رادرهوش  نازینک  هک  دهد  یم  روتـسد  هیآ  نیا  تسا و  ندزهنایزات  درک  فصن 

تشاد  اور  زین  ناشیا  رب  تسا  تباث  رسمه  یب  ناراک  انز  رب  ربمایپ  تنس  رد  هک  يا  هنایزات  تازاجم 
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دوب هدرک  انز  هک  هایـس  يزینک  دزن  هب  ارم  ص )  ) ربمایپ تفگ  ع )  ) یلع هک  تسا  هدروآ  هلیمج  وبا  قیرط  زا  دوخ 136:1  دنسم  رد  دمحا  و 
هاگآ ار  وا  مدـش و  ص )  ) ربمایپ دزنهب  تسا  سافن  نوخ  هب  هدولآ  وا  مدـید  نم  منک  يراـج  يو  رب  دـح  منزب و  هناـیزات  ار  يو  اـت  داتـسرف 
اجنآ هدروآ و  دوخ 476:1  ریـسفت  رد  زین  ریثک  نبا  ار  ثیدح  نیا  نزب  وا  هب  هنایزات  هاجنپ  دـش  نوریب  شـسافن  زا  نوچ  تفگ : نمب  مدرک 

هدروآ ترابع  نیمه  هب  ار  نآ  راطوالا 292:7  لین  رد  زین  یناکوش  نز . وا  هب  هنایزات  هاجنپ  تفای  دوبهب  شسافن  يرامیب  نوچ  میناوخ : یم 
تسین . هاجنپ  هملک  ناشیا  ترابع  رد  دنا و  هدروآ  ار  نآ  زینيذمرت  دوادوب و  ملسم و  و 

شیپ رمع  راگزور  رد  مه  ار  هچ  نآ  ایآ  یلو  دوب  هدرک  شومارف  نآ - رب  زارد  ینامز  تشذـگ  رطاـخب  ار - ناتـساد  نیا  هفیلخ  هک  میتفرگ 
هفیلخ مه  دـیاش  دز . هنایزات  هاجنپ  ار  راکانز  رادرهوش  نازینک  يودـنا  هدروآ  ناظفاح  هچ  نآ  ربانب  هک  دوب  هدرب  دای  زا  داد  يور  شمـشچ 
مکح ردیلو  هدوب  شدای  هب  داد  يور  رمع  دـهع  رد  مه  ار  هچ  نآ  هدرب و  دای  زا  ار  ربمایپ  تنـس  یلو  هتفای  یهاگآ  نآرق  تاـیآ  موهفم  زا 

زا هک  هتسنادن  تسانازینک و  هرابرد  صن  ثیداحا - صوصن  هنوگ  نیمه  هب  و  همیرک - هیآ  هک  تسا  هدید  اریز  هدنامرد  نامالغ  تازاجم 
مه هکنانچ  دنا  هتفریذپ  قافتالاب  ریـسفت  ثیدـح و  ناماما  ار  نیا  تسا و  دـحاو  كالم  تسین و  زینک  مالغ و  نایم  یقرف  ندوب  هدرب  تهج 

یبـطرق 146:5 و ریـسفت  یقهیب 243:8 و  ننــس  زا  صاـصج 206:2و  نآرقلا  ماـکحا  زا  مـه  دـیآ و  یمرب  یعفاش 144:6  مـالا  باـتک  زا 
ریدقلا 416:1 و حتف  يرابلا 137:12 و  حتف  یعاقب 311:2 و  کلاملا  هل  الا  ضیف  لوصولا 4:2 و  ریسیت  يواضیب 270:1و  ریسفت  159:12 و 
هک تسین  سک  چیه  هدرک  تیاکح  رحبلا  بحاص  هکيا  هنوگ  هب  دـسیون : یم  راطوالا 292:7  لین  رد  مه  یناکوش  نزاخ 360:1 . ریسفت 

دشاب . لئاق  توافت  زینک  مالغ و  نایم 
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امتح  یعیبط - روط  هب  یبسور - نز  دنزرف  هک  هدرب  نامگ  هفیلخ  مه  دیاش 

هحفص 323 ] ] 

يو هک  تسه  نیا  ناکما  مک  تسد  ای  هدش  رتسبمه  وا  اب  مه  شا  ینوناق  رهوش  رخآ ، هک  هتـسنادن  دـشاب و  شراک  انز  قیفر  هفطن  زا  دـیاب 
هب ار  دنزرف  هک  ینوناق  شارف  بیترت  نیدب  دشاب و  هتخیمآ  يو  اب  دـسر - یم  رـس  هب  نز  يرادراب  هرود  نآ ، تشذـگ  اب  هک  شیپ - یتدـم 

نامه دروم  نیا  رد  یلک  هدـعاق  درکيرواد و  انبم  نیمه  رب  زین  ع )  ) نانموم ریما  هک  ناـنچ  دـبای  یم  ققحت  دـنک  یمقحلم  شارف  بحاـص 
تسین . گنس  زجيا  هرهب  ار  راکانز  تسا و  ینوناق  رهوش  نآ  زا  دنزرف  هک : تسا  ربمایپ  هتفگ 

نیقیلا ملع  هب  وا  اریز  هدـیزرو  فاصنا  تسا  تنـس  باتک و  ياناد  هک  یـسک  هب  هلاسم ، نیا  هرابرد  يرواد  عاجرا  رد  هفیلخ  هک  ار  یتسار 
هب دش  یم  وربور  نآ  اب  هک  یلئاسم  همه  رد  وا  شاک  يا  و  يوما . نامدود  دزن  هن  تسا  ربمایپ  كاپ  نادناخ  دزن  نآ  خـساپ  هک  هتـسناد  یم 
نآ مهف  رد  دشاب و  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ياناد  هک  دنراد  زاین  یماما  هب  هدوت  تسناد  یم  شاک  يا  دیزرو و  یم  فاصنا  هنوگ  نیمه 

هک ... درک  دیابب  هچ  اما  تخادرپ  یم  مادقا  هب  نآ  هنیمز  ردهنافصنم  تسناد و  یم  ار  نیا  شاک  دنامن  رد 
یناوت  یم  هک  زادرپ  يراک  هب  راذگاو و  ار  نآ  یهد  ماجنا  یناوتیمن  ار  يراک  نوچ 

هعلتخم هدع  رد  هفیلخ  هیرظن 

زا علخ  قالط  اب  نامثع  نامز  رد  وا  هک  داد  شرازگ  رمع  رـسپ  هللادبع  هب  ءارفع  رـسپ  ذوعم  رتخد  عیبر  دینـش  وا  هک  دنا  هدروآ  عفان  نابز  زا 
سپ  دش  ادج  شرهوش 
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تفگ نامثع  دوش ؟ نوریب  وا  هناخ  زا  ایآ  هدش  ادج  شرهوش  زاعلخ  قالط  اب  زورما  ذوعم  رتخد  تفگ : ودـش  نامثع  دزن  هب  ءارفع  نب  ذاعم 
زا نوخراب ، کـی  ندـید  هزادـنا  هب  دـیاب  وا  طـقف  تسا و  راـک  رد  يا  هدـع  هن  ودـنرب  یم  ثرا  رگیدـکی  زا  ود  نآ  هن  رگید  دوش و  نوریب 

نیرتهب و نامثع  تفگ " : هللادـبع  اـج  نیا  دـشاب " . هتـشاد  مکـش  رد  يدـنزرف  هک  دور  یم  نآ  میب  نوچ  دـنک  يراددوخ  ددـجم  جاودزا 
تسام "  نیرتاناد  نیرت و  گرزب  نامثع  تفگ " : هللادبع  رگید  یترابع  هب  تسام " و  نیرتاناد 

وا یکین  دوب  مدزن  رد  نوچ  هک  دوب  یئوش  ارم  تفگ : وا  هک  میناوخ  یم  هدروآ  ذوـعم  رتـخدعیبر  زا  عفاـن  زا  قازرلادـبع  هک  یتراـبع  رد  و 
نداد ربارب  رد  متفگ : وا  هب  مدرک و  یئاطخ  نم  راب  کی  تخاسیم  نیگهودنا  ارم  دش  یم  رود  نم  زا  نوچ  دیسر و  یم  نم  هب  مک  رایـسب 

هب ار  يوعد  ءارفع  رـسپ  ذاعم  مرـسپ  مدرک و  نانچ  زین  نم  متفریذپ  تفگ  وا  مدرک  دازآ  وت  يرـسمه  زا  علخ  قالط  هب  اردوخ  مراد  هچ  ره 
مکحم نآ  اب  ار  میاهوم  رود  هک  يا  هتشر  زا  مراد - هچ  ره  هک  داد  روتسد  يو  هب  تسناد و  تسرد  ار  علخ  قالط  نیا  وا  درب و  نامثع  دزن 

منک . یم  مکحم  نآ  اب  ار  میاهوم  رود  هکيا  هتشر  زجب  تفگ  ای  دریگب - ار  همه  نآ - زج  منک و  یم 
هیضق نیا  درک  دازآ  علخ  قالط  اب  ار  يو  درم  نآ  دروآ و  رد  يدرم  يرـسمه  هب  ار  شردارب  رتخد  وا  : هک تسا  هدمآ  عفان  زا  یترابع  رد  و 
ترابع هب  و  درادهگن . هدع  نوخ ، راب  کی  ندید  هزادنا  هب  هک  داد  روتـسد  نز  هب  تسناد و  اور  ار  نآ  وا  دـندرک و  وگزاب  نامثع  يارب  ار 

ردقچ مدیسرپ  مدمآ و  نامثع  دزن  سپـس  مدش و  ادج  مرهوش  زا  علخ  قالط  اب  تفگ : عیبر  هدمآ : تماص  نب  هدابع  قیرط  زا  هک  هجام  نبا 
راب کی  ات  ینک  گنرد  وا  دزندـیاب  هک  یـشاب  هدـش  رتسبمه  وا  اب  یگزات  هک  نآ  رگم  تسین  وت  رب  يا  هدـع  تفگ  وامرادـهگن  هدـع  دـیاب 
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خلا  ینیبب . ضیح 
دننک  يراددوخ  ندومن  رهوش  زا  دندش  هداد  قالط  هک  یئاه  نز  دیوگ : ینیما 
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راـبتعا هب  هک  قـالط - ماـسقا  ناـیم  یتواـفت  چـیه  هک  نآ  یب  میکح  زیزع  دـنوادخ  زا  تسا  یـصن  نیا  و  درذـگب ، ناـنآ  رب  یکاـپ  هـس  اـت 
اهنت رگا  وتسا  یعجر  قـالط  دـشاب  رهوش  فرط  زا  اـهنت  یتیاـضران  رگا  سپ  دـشاب  هتـشاذگ  دـیآیم - دوجوب  نز  اـی  رهوـش  یتیاـضران 
هدع دروم  رد  یـصاخ  مکح  زین  ماسقا  نیا  زا  مادـک  ره  يارب  تسا و  تارابم  دـشاب  ود  ره  فرط  زا  رگاو  تسا  یعلخ  دـشاب  نز  فرطزا 

هارمه عمج  هغیص  ندروآ  زا  هک  هیآ  مکح  ندوب  ماع  هب  هجوت  اب  تسا و  تباث  اج - کی  اه - نآ  همه  يارب  هچ  نامه  زجب  درادن و  دوجو 
ياملع ناشنادرگاش و  ربمایپ و  نارای  هک  درادن ، دوجو  يرگید  نوناق  دیآ  یمرب  دـندش ) هدادقالط  هک  ینانز  تاقلطملا =   ) مال فلا و  اب 

تسا  گنرمه  ناشاهاوتف  دنناتسادمه و  دروم  نیا  رد  همه  بهذمراهچ - ناماما  همه  شیپاشیپ  و  نانآ - زا  سپ 
زا روهشم  تیاور  ربانب  هیوهار - نب  قاحـسا  دمحا و  زین  یعفاش و  هفینحوب و  کلام و  هلاسم : دسیون : یم  دوخ 276:1  ریسفت  رد  ریثک  نبا 

قالط هک  ینانزریاس  دننام  دـنیب  یم  ضیح  هک  تسا  ینانز  زا  رگا  علخ  قالط  اب  هدـش  دازآ  نز  هکدـنا  هتفر  نآ  رب  ریخا - نت  ود  نیا  لوق 
هدـش لقن  زین  رمع  رـسپ  یلع و  رمع و  لوق  زا  يوتف  نیا  درذـگب و  نانآ  رب  یکاپ  هس  اـت  دـننک  يراددوخ  ندومنرهوش  زا  دـیاب  هدـش  هداد 

نبا زیزعلادـبع و  نب  رمع  هملـس و  وبا  ملاس و  هورع و  راسی و  نب  نامیلـس  زین  هدرکرایتخا و  ار  لوق  نیمه  زین  بیـسم  نب  دیعـس  هک  ناـنچ 
دـیبع و وبا  دعـس و  نب  ثیل  یعازوا و  يروث و  نایفـس  هداتق و  رمع و  نب  سالخ  ضایع و  وبا  یعخن و  میهاربا  یبعـش و  نسح و  باهش و 

سپ تسا  قالط  زین  علخ  هک  تسا  نآهراب  نیا  رد  ناشیا  كردم  و  نارگید ، هباحـص و  زا  تسا  ملع  لها  رتشیب  لوق  نیا  دـیوگ : يذـمرت 
نایاپ . دنرادهگن  هدع  دیاب  دنا  هدش  هداد  قالط  هک  ینانز  ریاس  هزادناب  زین  هعلتخم  نانز 

اب میتفگ  هچ  نانچ  هک  ناینس ، مشچ  رد  ناناملسم  ناماما  تایرظن  دوب  نیا 
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دشاب  راگزاس  نامثع  هیرظن  اب  هک  تسین  يزیچ  اه  نآ  زا  کیچیه  رد  هاگ  نآ  تسا و  گنهامه  زین  میرکنآرق 
تیاور نآ  بجومب  اریز  دنا  هدینادرگ  زیواتسد  نامثع  دوس  هب  هدروآ  دوخ 142:1  حیحص  رد  يذمرت  ار  هچ  نآ  دنا و  هدمآ  یناسک  هتبلا 

نوخ راب  کی  ار  وا  هدـع  ص )  ) ربمایپ درک و  دازآ  علخ  قالط  اب  ار  دوخ  سیق ، نب  تباـثنز  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  همرکع  قیرط  زاهک 
داد . رارق  ندش  كاپ  ندید و 

ترابع نیا  هب  تسا  ظوفحم  یئاسن  يراخب و  دزن  رد  سابع  نبا  قیرط  زا  تباـث  نز  ناتـساد  زاهچ  نآ  نوچ  تسا  لـطاب  مه  تیاور  نیا  و 
مرادن مرهوش )  ) وا رب  يداریا  یقالخا  ینید و  رظن  زا  نم  لوسر  يا  : تفگ دـش و  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  تباث  نز  تفگ : سابع  نبا  هک  تسا 
لوسر يرآ  تفگ  ینادرگ ؟ یمرب  يو  هب  دوب ) شرهم  هک  ار (  وا  غاـب  تفگ : لوـسرمراد  یمن  شوـخ  ار  یناملـسم  رد  ندـش  رفاـک  یلو 

نک . دازآ  قالط  هب  اروا  ریذپب و  ار  غاب  تفگ : درم  هب  (ص )
هـس ات  دننک  يراددوخ  ندومن  رهوش  زادنا  هدـش  هداد  قالط  هک  مه  ینانز  دوب و  هدـش  دازآ  قالط  هب  تباث  نز  ظفل ، نیا  هب  هجوت  اب  سپ 

درذگب . نانآ  رب  یکاپ 
هک ترابع - کی  رد  اریز  دراد  یم  زاب  نآ  نومـضم  هب  کسمت  زا  ار  ام  تسه  تباث  نز  ناتـساد  رد  هک  يروآ  تشهد  یگتفـشآ  هزات ، و 
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هدوب و هللادبع  رتخد  زین  ترابع  کی  رد  هتـشاد و  مان  بنیز  ریبزلاوبا ، ترابع  رد  هدوب و  لولـس  رتخد  هلیمج  وا  هدمآ - هجام  نبا  ننـس  رد 
هدوب و یبا  تنب  هلیمج  نایرـصب ، هتفگ  هب  هدوب و  لهـس  تنب  هبیبح  کلام ، اطوم  رد  هدوب و  هیلاع  میرم  یئاسن ، هجام و  نبا  زا  یتراـبع  رد 

یمن یتیاور  نینچ  ابار  نآرق  مکح  تسا و  یلاخ  یکاپ ، کی  نداد  رارق  هدـع  زا  یئاسن - يراـخب و  ترابعدـننام  زین - تاراـبع  نیا  رتشیب 
تخاس  شیارب  صصخم  دز و  هرصبت  ناوت 

هب  دیسر - یم  ماشم  هب  نآ  زا  یتسرد  یتسار و  يوبنیرتمک  رگا  هوالعب 
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دندش . یمن  ناتسادمه  نآ  اب  تفلاخم  هب  نایاوشیپ  همه  يدینش - ریثک  نبا  زا  هک  يا  هنوگ 
عیبر تیاور : نآ  بجوم  هب  هک  دنا  هدرک  دـییات  هدروآ  دوخ 142:1  حیحـص  رد  يذمرت  هچ  نآ  اب  ار  هفیلخ  ياوتف  دنا و  هدـمآ  مه  یهاگ 

روتـسد وا  هب  ص )  ) ربمایپ دـش و  دازآ  علخ  قالط  اب  ص )  ) لوسر راگزور  رد  دـش ) حرطم  نامثع  دزن  شیاوعدهک  ینز  نامه   ) ذوعم تنب 
هب عیبرحیحـص  ثیدح  تفگ : يذمرت  دهد و  رارق  ندش  كاپ  ندید و  نوخ  راب  کی  ار  دوخ  هدـع  هک  هدـش - هداد  روتـسد  وا  هب  ای  داد -
هب زین  راسی  نبنامیلـس  ثیدح  رد  دهد و  رارق  ندش  كاپ  ندید و  نوخ  راب  کی  ار  دوخ  هدـع  دـش  هدادروتـسد  وا  هب  هک  تسا  هنوگ  نیا 

ندید نوخ  راب  کی  ار  دوخ  هدعهدش  هداد  روتسد  وا  هب  دش و  ادج  شرهوشزا  علخ  قالط  اب  وا  هک  دنا  هدروآ  عیبر  نابز  زا  ترابع  نیمه 
دهد . رارق  ندش  كاپ  و 

هداد روتـسد  يو  هب  هک  یـسک  مان  هن  نآ  رد  تسا و  رت  تسرد  تیاور ، زا  تروص  نیا  دسیون " : یم  ثیدـح  نیا  شرازگ  زا  سپ  یقهیب 
اب نامثع  راگزور  رد  نز  نیا  هک  میدرک  تیاور  علخ  ثحبم  رد  ام  هتفر و  ینخس  هدوبربمایپ  راگزور  رد  هعقاو  هک  نیا  زا  هن  تسا و  هدمآ 

هدش " . ادج  شرهوش  زا  علخ  قالط 
هک هدوب  نامثع  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  تیاور ، نیا  دسیون : یم  هدروآ و  میدرک  حرطم  هرامـش  نیمه  زاغآ  رد  هک  ار  عفان  ثیدح  سپس 
علخ قالط  اب  هک  ینز  لماش  مه  دیآ  یمرب  هدـش  هداد  قالط  نانز  هدـعدروم  رد  نآرق  رهاظ  زا  هک  یمکح  هداد و  يو  هب  يروتـسد  نانچ 

نایاپ  تسا  ادخ  اب  قیفوت  تسا و  رتراوازس  نآ  سپ  دنا  هدش  دازآ  رگید  ياه  قالط  اب  هک  ینانز  لماش  مه  دوشیم و  هدش  دازآ 
ناـمز رد  دادـیور  نیا  هکلب  هدـش  حرطم  ص )  ) يو دزن  وا  يارجاـم  الـصا  هن  هداد و  یمکح  ذوعم  رتخد  ناتـساد  رد  ص )  ) ربماـیپ هن  سپ 

تیاکح  نیا  دننیما  نید  ملع و  عیادو  رب  هکیئاه  تسد  یلو  هدناسر  ماجنا  هب  وا  زینار  نآ  رد  يرواد  هدوب و  نامثع 
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یمرب تیاور  نیا  زا  هک  يا  هنوگ  هب  رگا  دـنیامن و  اربم  لهج  شیالآ  زا  ارنامثع  ناتـسآ  اـت  دـنا  هدرب  تسد  نآ  رد  وهتخاـس  نوگرگد  ار 
يور نآ  زا  هلد  کی  یگمه  تشاد  ناهیقف  مشچ  رد  یـشزرا  نیرتمک  ربخ  نیا  رگا  دوب و  هدش  دازآعلخ  قالط  هب  هرابود  ذوعم  رتخددیآ 
ربارب رد  يور و  شیپ  تیاور ، اریز  دـندنکفا  یمنرود  هـب  ار  نآ  یئاـنتعا ،  یب  اـب  دـندیزگ و  یمنرب  ار  نآرق  ماـع  مـکح  هدـنادرگ و  یمن 

. دوب ناشناگدید 
لمع نآرق و  اب  دوب  گنهامه  تسخن  شا  هیرظن  هلاسم  نیا  رد  هک  دنزادنیب  رمع  رسپ  نخـس  هب  فرژ  یهاگن  هک  تسا  نارگـشهوژپ  رب  و 

زا دینش  ار  هفیلخ  لیلد  یب  ياوتف  هک  نآ  ضحم  هب  سپس  و  دش - یم  هدرمـش  نانآ  فیدر  رد  یکی  دوخ  و  هباحـص ، زا  نآ - هب  ناگدننک 
دنـشاب نینچ  تسا "  اـم  نیرتاـناد  اـم و  نیرتـگرزب  تفگ " : اـی  تسا "  اـم  نیرتاـناد  اـم و  نیرتـهب  ناـمثع  تـفگ " : تـشگرب و  شفرح 
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دوش . رداص  اه  يوتف  هنوگ  نیدب  نادهتجم و 

هدش مگ  شرهوش  هک  ینز  هرابرد  هفیلخ  رظن 

دنک ربص  لاس  راهچیتسیاب  تسا  اجک  دنادن  دوش و  مگ  شرهوش  ینز  ره  تفگ : رمع  هک  تسا  هدروآ  بیسم  نب  دیعـس  قیرط  زا  کلام 
. درک یم  مکح  هنوگ  نیمه  زین  نامثع  رمع ، زا  سپ  دوشیم ، دازآ  هاگ  نآ  دنامب و  رظتنم  زور  هدو  هام  راهچ  زین  سپس 

زور هد  هام و  سپس 4  دنک  ربص  لاس  هدش 4  مگ  شرهوش  هک  ینز  دـنا : هتفگ  نامثع  رمع و  هدروآ : ترابع  نیا  هبار  شرازگ  دـیبعوب  و 
دنک  رهوش  هاگ  نآ  درادهگن و  هدع 

مایا  لاس  هدشمگ 4  شرهوش  هک  ینز  يارب  رمع  ینابیش : ترابع  هب  و 
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دـیاب 4 هک  درک  مکح  دوب  هدـشمگ  شرهوش  هک  ینز  هب  رمع  -: یلیل یبا  نب  نمحرلادـبع  قیرط  زا  هبعـش - ترابع  هب  درک و  نییعت  راـظتنا 
دیامن . رهوش  دعب  دنک و  ربص  زور  هام و 10  سپس 4  دهد و  قالط  ار  وا  شرهوش  رازگراک  سپس  دنک و  ربص  لاس 

درک و رهوش  وارگا  تفگ : هدشمگ  شرهوش  هک  ینز  هرابرد  ض)  ) رمع هک  دنا  هدروآ  بیسم  نب  دیعـس  زا  يرهز  باهـش  نبا  قیرط  زا  و 
تسا مود  رهوش  زا  نز  دهدب  رهمهک  تفریذپ  رگا  دهدب  ار  وا  رهم  دیاب ، یم  دربب و  ار  شنز  دیاب  یم  یلوا  نآ  ، دمآ رهوش  نیتسخن  سپس 
هدربوا زا  هک  يا  هرهب  رطاخ  هب  مود  رهوش  وددرگ  زاب  لوا  رهوش  هب  سپـس  دوش و  دازآ  ات  درادـهگن  هدـع  نز  دـیاب  تساوخ  ار  نز  رگا  و 

درک . يرواد  هنوگ  نیمه  هب  زین  نامثع  رمع ، زا  سپ  هتفگباهش : نبا  دهدب و  ار  وا  رهم  دیاب 
رهوش دمآ  نیتسخن  رهوش  مود - رهوش  اب  ندش  رتسبمه  زا  شیپ  سپس - درکرهوش و  رگا  هدشمگ  شرهوش  هک  ینز  یعفاش : ترابع  هب  و 

دریگرسزا  يو  اب  ار  يرسمه  ای  دهدب  ار  نز  رهم  ای  هک  تسا  راتخم  وا  دمآ  يرتسبمه  زا  سپ  رگا  وا و  هب  تسا  رتراوازس  نیتسخن 
زا ار  مکح  نیا  ایآ  دنک ؟ ربص  لاس  راهچ  شنز  دیاب  هدشمگ  درمارچ  هک  دهد  ربخ  ارم  دشاب و  هلاسم  نیا  ياناد  هک  تسیک  دـیوگ : ینیما 

ناینس دسنم "  حیحـص " و "  ياه "  باتک  هزات  و  تسیک ؟ نآ  لقان  يوار و  هک  ربمایپ ؟ تنـس  زا  ای  نآ ؟ ياجک  زا  هک  دنا ؟ هتفرگ  نآرق 
هک یتدمنیرتشیب  هک  دنا  هدـیبسچ  زیواتـسد  نیاهب  تدـم  نیا  نییعت  يارب  اسب  هچ  يرآ  تسا  یلاخ  دـشاب  تنـس  نیا  نیبم  هک  یثیدـح  زا 

تـسا نآ  لاس ، راهچ  نییعت  تلع  دسیون : یم  کلاملا 263:2  هلالا  ضیف  رد  یعاقب  تسا  لاس  راهچ  دـنام  یم  ردام  مکـش  رد  هچب  کـی 
ردام مکش  رد  شدوخ  ندوب  هک  دنک  یم  لقن  یعفاش  هک  نانچ  دنام  یم  ردام  مکـش  رد  هچب  کی  هک  تسا  یتدم  نیرتشیب  تدم ، نیاهک 

لقن  یناتساد  نینچ  دوخ  يارب  زین  کلام  هدیشک ، لوط  هزادنانیا  هب 
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نارود مهیوررب  دش و  نتـسبآ  هچب  هس  هب  نز ب  دندوب و  ام  هیاسمه  یئوگتـسار  درم  نز و  تفگ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  وا  زا  مه  هدرک و 
نایاپ  تسا . هدید  زین  رگید  نانز  زا  ار  ارجام  نیا  دندنام و  وامکش  رد  لاس  اه 4  هچب  زا  کی  ره  دیشک و  لوط  لاس  شا 12  يرادراب 
هلابند رد  دوخ  نآ  لـقن  زا  سپ  هداد و  تبـسن  يرهبا  رکبوبا  هب  يربکلا 101:2  هنودملا  تامدقم  رد  دـشر  نبا  ار  یـشارت  لیلد  هنوگ  نیا 

نز دازآ و  نزیتسیاب  سپ  دـش  رکذ  هک  دـشاب  نامه  ناـمثع  مکح  تلع  رگا  اریز  تسین  تسرد  یـشارت  تلع  هنوگ  نیا  دـسیون  یم  شا 
ناسکی هدرب  دازآ و  دروم  رد  درک  قحلم  يدرم  هب  ار  یلفط  ناوت  یم  نآ  تشذگ  اب  هک  یتدـم  نوچ  دـننک  ربص  هزادـنا  کی  ود  ره  هدرب 
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الـصا دنک  تیاکـش  هراب  نیا  رد  نز  ردپو  دوش  مگ  شرهوش  رگا  دـننک ، یمن  یکیدزن  یئوا  نوچ  اب  تسا و  هریغـص  هک  ینز  زین  تسا و 
زاب دیامن  يوعد  هماقا  سپـس  دنک و  ربص  دوخ  شیپ  زا  مه  لاس  تسیب  رگا  دـنیوگ  یم  نانیا  هکنآ  اب  دـنارذگ  راظتنا  هب  ار  یتدـم  دـیابن 

نایاپ . دزاس  یم  لطاب  اراکشآ  ار  یشارت  تلع  هنوگ  نآ  روتسد ، نیا  دنک و  ربص  لاس  راهچ  دیاب 
رد هفیلخ - ود  نآ  هاـگداد  زا  يوتف  نآ  رودـص  زا  شیپ  هک  یناـمدرم  رکذ  هب  تخادرپ  یم  دوخ  لالدتـسا  رد  شارت  لـیلد  نیا  شاـک  يا 

تسار و هداد و  يور  اه  نآ  دهع  زا  زارد  يراگزور  زاسپ  هک  یناتساد  هنرگو  دندوب  هدرک  گنردلاس   4 شیالآ - زا  كاپ  ینانز  محر 
میرامـشب حیحـص  ار  اهناتـساد  نیا  مه  رگا  و  دـشاب ؟ تواضق  ردنانآ  شخب  ماهلا  تسناوت  یم  هنوگچ  تسینمولعم  مه  نآ  ندوب  غورد 

هک یتدم  نآ  يارب  دوش  یم  لیلد  وا  دوجو  هک  دیئاز  دهاوخ  ار  يدرم  اه  هدنیآ  دننادب  هک  دـنا  هتـشاد  بیغ  ملع  هفیلخ ، ود  نآ  رگم  هزات 
هک تشادن  هنارـسدوخ  ياوتف  کی  زج  یـساسا  هدش ، نییعت  تدم  هک  مه  دیاش  دنامب ؟ رظتنم  دـیاب  هدـشمگ  درم  هجوز  ود  نآ  روتـسد  هب 

، نآ رودص  زا  سپ 
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دیشارت . شیارب  یتلع  راگزور 
رب يروث  زین  وا و  نارای  وهفینح  وبا  تسا  فالتخا  دروم  اهقف  نایم  رد  دـنامب  ردام  مکـش  رد  هچب  تسا  نکمم  هک  یتدـم  نیرتشیب  هوـالعب 

- کلام ياوتف  هب  هدرک و  رایتخا  لاس   5 ار تدم  نیرتشیب  مساق  نبا  تسا و  لاس  هک 4  هتفر  نآ  رب  یعفاش  تسا و  لاس  ود  نآ  هک  دنا  نآ 
لاس تفههک  دیئاز  يدنزرف  راب  کی  نالجع  نبا  نز  هک  درک  تیاور  يو  لوق  زا  اریز  تسا  لاس  تدم 7 نیا  وا - زا  بهشا  تیاور  هب  انب 

تشاد . مکش  رد  ار  نآ 
ات دـنا  هدرکن  وگزاب  یعفاش  کلام و  يارب  ار  ناشنارـسمه  نایرج  هک  دـنا  هدوب  ایند  رانک  هشوگ و  رد  زین  رگید  ياه  نالجع  نبا  دـیاش  و 
هک ار  ناهرب  تعیبط و  لقع و  ندرک  اهر  دنا و  هتشاد  یم  هاگن  مکش  رد  لاس  هد  ای  هن  ای  تشه  ار  شیوخ  نادنزرف  ناشیا  هک  دوش  هتسناد 

چیه هدادمکح  نآ  ياضتقم  هب  کلام  هدروآ و  نالجع  نبا  نز  هچ  نآ  ربارب  رد  مه  لـقعهک و ... اریز  درامـش  یم  لاـحم  ار  اـه  نیا  همه 
هدیدرگ ! شدنزرف  ياوتف  ساسا  هدروآ و  یعفاش  ردام  هچ  نآ  ربارب  رد  مه  تسا و 

اه نآ  لاطبا  در و  هب  دوخ  هک  هدرک  لقن  دشر  نبا  مه  يرگید  للع  دـنک  ربص  لاس  هدشمگ 4  شرهوش  هک  ینز  دیاب  ارچ  هک  نیا  هرابرد 
نوچ رگید :  و  تفرگ . باوج  درک و  هبتاکم  ناناملـسم  ياهرهـش  اب  ناوت  یم  هک  تسا  تدـم  نیا  رد  نوچ  هک : نیا  شا  یکی  هتخادرپ و 

، دنک ربص  لاس - مه 4  يور  رب  و  لاسکی - تهج  راهچزا  کی  ره  يارب  دیاب  سپ  هتفر  تهج  راهچزا  کی  مادـک  هب  وا  هک  تسین  هتـسناد 
تمکح نوماریپ  رد  ار  شناد  هزادـنا  نیا  ارچ  الاح  و  دـنا . هدروآ  ناـمثع  رمع و  هک  یتاـیرظن  تمکح  هب  ناـشیا  شناد  هزادـنا  تسا  نیا 

مینادیمن . دنرادن ؟ دروآ  مرکا  ربمایپ  هچ  نآ  ياه 
هک تسا  تافو  هدع  رگا  تسیچ ؟ يارب  دندرک  نییعت  هدشمگ  درم  هجوز  يارب  هفیلخ  ود  هک  يا  هدع  دنامهفبنم  هب  ات  هیقف  نآ  وک  زاب ، و 

زا عطاق  تروص  هب  نز 
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هک هنوگ  ناـمه  هب  رمع - زا  یتـیاور  رد  دوش و  یمن  تباـث  رهوـش  گرم  زین  رتـشیب  لاـس و  نتـشذگ 4  اب  اهنت  درادـن و  ربخ  رهوش  تاـفو 
نآ 4 زا  سپ  دهد و  قالط  ار  وا  شرسمه  رازگراک  سپس  دنک و  ربص  لاس  دیاب 4  هدشمگ  شرهوش  هکینز  هک  درک  يرواد  وا  يدینش -
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هام و نیا 4  سپ  دوش  یم  مامتنانآ  رب  یکاپ  هس  نتشذگ  اب  تسا و  قالط  هدع  هدع ، نیا  سپ  دنک . رهوش  دعب  دنک و  ربص  زور  هام و 10 
هچ لوا  رهوش  رگید  نآ  ندش  مامت  اب  دشاب ، دیاب  رادقم  نیا  هب  هدـع  مایا  زین  قالط  زا  سپ  میتفرگ  هک  ضرف  هب  و  تسیچ ؟ رگید  زور   10

، نوناق رگم  دهدب ؟ ار  وا  رهم  ای  دربب  ار  نز  ای  هک  دشاب  هتـشاد  قحدوش  شیادیپ  نز  ددـجم  جاودزا  زا  سپ  نوچ  هک  دراد  نز  اب  یطابترا 
یمن دیوگیم  دشر  نبا  دنک ؟ رایتخا  رسمه  ینوناق  یتروص  هب  ات  دوب  هدادن  نز  هب  جاودزا  هزاجا  هدیربن و  ود  نآ  نایم  ار  يدنویپهنوگره 

نز نآ  اب  يرسمه  يارب  دیایب  هدع  مایا  رد  وا  رگا  دنراذگ و  یمن  یلوا  رهوش  يارب  وا  ثاریم  زا  دریمب  نز  هدع  مامتا  زا  سپ  رگا  هک  ینیب 
مه زاب  دنام ، یمن  هدنز  تدم  نآ  زا  شیب  ییوا  لثم  هدعاقهک  درذگب  هدشمگ  درم  رمع  زا  يا  هزادـنا  هب  رگا  تسا و  نارگید  زا  رتراوازس 

يدونشخ لاح  نامه  رب  ندنام  هبدناوت  یم  هتـشذگن  هدش  نییعت  تدم  هک  هاگ  نآ  ات  طقف  درب و  یمن  ثرا  درم  نآ  زا  دشاب  هدنز  نز  رگا 
. دشاب هتشذگ  هدع  زا  سپ  رگا  تسا  هنوگ  نیمه  هب  و  درادن - ار  قح  نیا  رگید  دناسررس  هب  زین  ار  هدع  تشذگ و  تدم  نیا  رگااما  دهد 
هک ینز  اـب  هک  هدرک  یهاـنگ  وا  رگم  میریگب ؟ رهم  مه  مود  رهوش  زا  دـهدب  ار  رهم  دـنک  لوبق  لوا  رهوـش  رگا  هک  دراد  ینعم  هچ  هزاـت  و 

تسا . هدرک  جاودزا  درمش  یم  لالح  وا  يارب  نوناق 
نآ اب  ار  دوخياوتف  رایخ - باب  رد  بهاذم  ناماما  مهزاب  هدوب و  ناهیقف  همه  مشچ  شیپ  تیاور  نیا  هک  نآ  رتروآ  تفگـش  همه  نیا  زاو 

وا اب  رهوشهچ  دنک  رهوش  نز  هدع ، ندش  يرپس  زا  سپ  رگا  دسیون " : یم  اطو 28:2  رد  کلام  دنا  هدرکن  گنهامه  اه 
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، ندرک رهوش  زا  شیپ  رگا  تسا و  نینچ  اـم  دزن  راـک ، دـیوگ : مه  و  دـیایب " . وا  غارـسب  دـناوت  یمن  لوا  رهوش  دوشن  هچ  دوش و  رتـسبمه 
تسا . رتراوازس  جاودزا  يارب  وا  دوش  ادیپ  لوا  رهوش 

نبا یـضاق  ار  نیا  ددرگ ، هاگآرهوش  گرم  زا  یتسرد  هب  ات  دوشیمن  دازآ  هدشمگ  شرهوش  هک  ینز  دنیوگ : يروث  هفینحوب و  یعفاش و  و 
هدش  تیاور  زین  دوعسم  نبا  یلع و  زا  ناشیا  لوق  دسیون : یم  هدرک و  لقن  دهتجملا 52:2  هیادب  رد  دشر 

سپ دشاب  هتفرگ  ماجنا  حیحـص  تروص  هب  حاکن  دقع  هک  نیا  هلمج  زا  دراد  یطیارـش  رهوش  همذ  رب  هقفن  ندـش  بجاو  دـنیوگ  نایفنح  و 
نآ هک  دراد  قح  درم  دوش  رهاظ  دـقع  نالطب  ایداسف  سپـس  دـنک و  قافنا  نز  هب  يزیچ  درم  دریگب و  ماجنا  دـساف  ای  لطاب  تروص  هب  رگا 

دهاوخب . سپ  هدرک  قافنا  يو  رب  ار  هچ 
مود رهوش  اب  نز  جاودزا  دوش ، ادیپ  بیاغ  رهوش  سپـس  دنزیمایب  مه  اب  دـنکب و  يرگید  رهوش  نز  دوشدوقفم و  رهوش  رگا  هک  نیا  رگید 

هدهع ربهن  مایا  نیا  رد  مه  وا  هقفن  درادهگن و  هدع  دساف  شزیمآ  رطاخب  دیاب  نز  دنک و  یم  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  یضاق  دوب و  دهاوخ  دساف 
مود  يوش  هدهع  رب  هن  تسا و  لوا  يوش 

رد ناش  یکی  ای  نز  درم و  رگا  هک  دشاب  فلاخم  ما  هدیدنار  سک  چـیه  بلطم  نیا  دروم  رد  دـسیون  یم  مالا 221:5  باتک  رد  یعفاش  و 
نمـشد ای  دیاین  تسدب  نانآ  زا  يربخ  دنریمب و  ود  نآ  زا  یکی  اب  ود - ره  و  هن - ای  دشاب  مولعم  تبیغ  ياج  دوش - بیاغ  ایرد  ای  یکـشخ 

ملـسم رگم  درب  یمن  ثرا  يرگید  زا  یکی  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  رد  دیاین ، تسدب  نانآ  زا  يربخ  هک  دربب  یئاجب  دـنک و  ریـساار  ود  نآ 
هک یتبیغ  هنوگره  تسا -، نیمه  هدشمگ  شرهوش  هک  مه  ینز  مکح  نم  هدیقعب  تسا و  هدرک  تافو  يو  زا  شیپ  يرگید  نآ  هک  دـشاب 

سپـس رهوش و  ندـش  نوریب  ای  نمـشد  تسد  هب  ندـش  ریـسا  دـننام  نآ ، ریغ  ای  متفگ  زاـب  ار  نآ  تفـص  هچ  نآزا  معا  دـشاب  دـهاوخ  یم 
يربخ  هک  يا  هنوگ  هب  ندش  نوریب  ای  يدرخ  یب  يور  زا  نداهن  نابایب  هب  رس  ای  هتفرگ  شیپ  هک  یهارندیدرگ  مولعمان 
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وا هک  هدشقرغ  ییتشک  هک  نیا  رب  ینبم  يربخ  ندیسر  ای  نآ ، زا  سپ  يربخ  ندیسرن  ایرد و  رفس  نتفرگ  شیپ  ای  دیاین  تسدب  صخش  زا 
درادهگن هدع  دناوت  یمن  نزدراوم  نیا  همه  رد  هک  هدوب ، نآ  رد  مه  وا  قرغ  ماگنه  هب  دنشاب  هتشاد  نیقی  هک  نآ  یب  دندید  یم  نآ  رد  ار 

هگن هدع  درک  نیقی  رهوش  گرم  هب  هک  يزورزا  هاگنآ  دسرب و  وا  هب  رهوش  گرم  نیقی  ربخ  ات  دنکب  رگید  رهوش  دـناوت  یمن  مه  زگره  و 
ثرا هتشادهگن  هدع  وا  گرم  رد  هک  يرهوش  زا  درادهگن  تافو  هدع  نوچ  دنرب  ثرا  وا  لاثما  هک  ینز  ره  درب و  یم  ثرا  وا  زا  درادیم و 

ای درادن - قرف  میتفگ  هک  یئاه  تروص  زا  مادک  ره  رد  دشاب - هدیـشوپشدوخ  تبیغ  هک  دـهد  قالط  ار  نز  یلاح  رد  درم  رگا  درب و  یم 
نوچ تسامزال و  زین  وارب  تسا  مزال  رـضاح  رهوش  ربهچ  نآ  دراوم  نیا  همه  رد  دـهد  انز  تبـسن  وا  هب  اـی  دزادرپب  راـهظ  ـالیا و  هبهک  نیا 

گرم ای  قالط  يارب  زج  دوش  یم  راب  وا  رب  يو  نز  ماکحا  یتسار  هب  هک  يدرم  رسمه  هک  تسین  اور  دشابهنوگ  نیا  هب  عوضوم  نیا  مکح 
قالط هک  یتقو  ات  درادـهگن  قالط  هدـع  دـناوت  یمن  هدرم  ای  هداد  شقالط  رهوش  دـنک  نامگ  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  درادـهگن  هدـع  رهوش 

هاگ نآ  ودـنک  رهوش  هرابود  درادـهگن و  هدـع  هاگنآ  دـنک و  ربص  زارد  ناـیلاس  مکاـح  روتـسد  هب  نز  هک  يدروم  رد  زین  دوش و  ملـسموا 
انز تبـسن  ای  دـنک  راهظ  ایءالیا  وا  اب  رهوش  رگا  تسا  هنوگ  نیمهب  دوش و  یم  يراج  وا  رب  قالط  ماکحا  دـهد  قـالط  ار  وا  تسخن  رهوش 

سپ درادهگن و  هدع  سپس  دنک  ربص  لاس  مکاح 4 روتسدب  نز  رگا  زین  تسا و  يراج  وا  رب  رهوش  ماکحا  زین  دراوم  نیا  رد  هک  دهد  يوب 
هدشمگ هک  لوا  رهوش  دنکنرهوش و  الـصا  ای  دنزیماین  مهاب  دـنک و  رهوش  ای  دـنزیمایب - مه  اب  دـنک و  رهوش  زور  هد  هام و  ندنارذگ 4  زا 

ای دـنک  ءالیا  ای  راهظ  وا  ابرگا  زین  هدوب و  شرهوش  وا  اریز  دوش  یم  يراج  نز  رب  قالط  ماکحا  لاوحا  نیا  همه  رد  دـهد  قـالط  ار  وا  دوب 
حاکن نامه  هک  يا  ههبش  رطاخ  هب  درادن - ار  يو  اب  شزیمآ  قح  هک  نیا  زج  تسا  يراج  درم  رب  هدننک  ءالیا  ماکحا  دهد  يو  هبانز  تبسن 

هدـع هتخیمآ - مود  رهوش  اب  رگا  نز - هک  هاگ  نآ  ات  وربتنز  غارـسب  هدـب و  ءـالیا  هراـفک  دوش  یمنهتفگ  واـب  و  دـشاب - يرگید  اـب  شنز 
هک  ماگنه  نامه  زاینعی  هدع  ندش  مامت  زور  زا  دیسر  رس  شا  هدع  نوچ  درادهگن و 
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هدـش و جراخ  ءالیا  قالط  زا  هک  تخیمایب  نز  اب  رگا  نآ  زا  سپ  دـنهد و  یم  تلهم  وا  هب  هام  راهچ  دوش  یم  لـالح  وا  رب  يو  اـب  شزیمآ 
هد . شقالط  ای  زیمایب  وا  اب  ای  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  تخیماین  وا  اب  رگا  هداد و  هرافک 

دوش و هداد  شنز  هنیزه  وا  لام  زا  دـیاب  دوش  ادـیپ  وا  گرم  هب  نیقی  هک  یعقوم  ات  وا  ندـشمگ  ماگنه  زا  هدـشمگ  هک  يدرم  تفگ : مه  و 
نآ رد  بیترت  نیمه  هب  و  دوش - هداد  رهوش  لام  زا  دـیاب  يو  هنیزه  زین  نآ  یط  رد  دراد  او  ندرک  ربص  هب  ار  نز  لاـس  تدم 4  یضاق  رگا 

هدرک رایتخا  هک  يرگید  رهوش  اب  وا  اریز  دوشن  هداد  وا  هب  يزیچ  هدـشمگ  رهوش  لاـم  زا  رگید  درک  رگید  رهوش  نوچو  زور - هد  هاـم و   4
دریمبای دـهد  قالط  ار  وا  لوا  رهوش  اـیاضق  نیازا  سپ  رگا  بیترت  نیمهب  و  هدومن . بلـس  لوا  رهوش  زا  ار  شیوخ  زا  يرادرب  هرهب  هزاـجا 

يو هک  تسا  نآ  تباب  زا  هن  تسین  هقفن  قحتـسم  نز  دراوم  نیا  رد  میئوگ  یم  هک  نیا  دوشیمن و  هداد  وا  هب  يزیچ  هدع  مایا  رد  يو  لامزا 
هن تسا و  امرفمکح  ثراوت  هدعاق  ودنآ  نایم  هک  ظاحل  نیا  زا  هن  درادهگن و  هدع  وا  زا  دیاب  يو  هک  تهج  نیا  زاهن  تسا و  يرگید  نز 

نتخاس قحلم  رگم   ) تسا يراج  رهوش  نز و  نایم  هک  یماکحا  زا  کی  چـیه  تباب  زا  هن  ودـهد  قـالط  ار  وا  دـیاب  رهوش  هک  ثیح  نیا  زا 
هک دوب  يور  نیا  زا  اهنتمدرک  راکنا  لوا  رهوش  زا  هقفن  يارب  ار  وا  قاقحتـسا  هک  نیا  و  دشاب ) هتخیمآ  يو  اب  هک  یتروص  رد  يو  هب  دنزرف 
ربص يا  ههبـش  رطاخب  هک  دراد  هفیظو  هدشمگ  درم  رـسمه  هک  نانچ  هدرک و  جراخوا  ربارب  رد  نیکمت  لاح  زا  يو و  سرتسدزا  ار  دوخ  وا 
نآ زا  نتشادهگن  هدع  اب  وا  هک  مدرکراکنا  یتلاح  نآ  ردلوا  رهوش  زا  هقفن  يارب  ار  وا  قاقحتـسا  زین  نم  هدومنن و  يرادیاپ  یکی  نیادنک 

هدیدرگ يا  هزشان  نز  دننام  وتسا  هدش  يو  يرادرب  هرهب  عنام  هدومنرود و  لوا  رهوش  سرتسد  زا  ار  دوخ  دیدج ، رهوش  نتفرگ  اب  درم و 
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یم رکنم  هقفن  يارب  ار  شقاقحتـسا  رهوش ، يرادرب  هرهب  زا  يریگولج  نیکمت و  مدـع  اب  دـشاب  رهـش  کی  رد  رهوش  اـب  دـنچ  ره  هک  تسا 
لوا رهوش  ندرگرب  هک  ار  یقح  هک  دوب  نآ  رطاخب  مدرک  راکنا  مود  رهوش  هدع  مایا  زا  سپ  ار  هقفن  يارب  وا  قاقحتـسا  هک  نیا  اما  و  موش .

رد یهد  هرهب  يارب  ار  شیوخ  ینعم ، نیاب  هدرکكرت و  دوخ  هتشاد 
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نـشور لیلد  اب  اهدعب  دوش و  هداد  نز  هب  يا  هنیزهدرم  تبیغ  رد  رگا  هدینادرگ و  دازآ  لوا  رهوش  دیق  زا  ار  دوخ  هک  هداهن  يرگید  رایتخا 
ماـگنه ناـمه  زا  وا  دوـش و  یم  هتفرگ  سپ  هدـش  هداد  نز  هب  درمندرم  زا  سپ  هک  يا  هنیزه  همه  هدوـب  هدرم  درم  عـقوم  نآ  رد  هک  ددرگ 

. ددرگیم یقلت  نآ  عفانم  كرت و  ام  زا  يرادربهرهب  ثرا و  قحتسم 
یکیدزن وا  اب  مود  رهوش  رگا  هاگنآ  دوش و  یم  خسف  شحاکن  دشاب  هتفریذپ  مه  وا  نک و  رهوش  هک  دشاب  هدرک  مکح  وا  هب  ییضاق  رگا  و 

ماگنه ات  رگا  دوشیم و  خـسف  حاکن  دزادرپب و  یمـسملا - رهم  هن  و  لثملا - رهم  دـیاب  دـشاب  هدرک  یکیدزن  رگا  درادـن و  رهم  دـشاب  هدرکن 
دربیمن . ثرا  يرگید  زا  ود  نآ  زا  مادکچیه  دشن  خسف  حاکن  رهوش ، نز و  زا  یکی  گرم 

دزن وا  هک  درم  اـی  داد  قـالط  ار  وا  یماـگنه  لوا  رهوش  رگا  هدوبیئاـجب و  راـک  وا  رب  قـالط  داد  قـالط  ار  والوا  رهوش  نوـچ  و  تفگ : و 
هدع رد  درادهاگن و  تافو  ای  قالط  هدع  دیاب  سپ  هدوب  شا  یقیقح  رهوش  زج  هبیـسک  دزن  وا  هک  تفگ  دـیاب  یتسار  هب  هدوب  مود  رهوش 
هدـع رد  ار  قح  نیا  یخرب  هدـیقعب  هک  نانچ  ار . رهوش  هناخ  رد  تنوکـس  قح  زین  قالط  هدـع  رد  دراد و  تیم  جوز  زا  ثاریم  قح  تاـفو 

نایاپ  ات  درب  یمن  ثرا  يو  زا  مود  رهوش  دریمب  نز  رگا  هنوگ  نیمهب  درب و  یمن  ثرا  يو  زا  نز  دریمب  مود  رهوش  رگا  دراد و  مه  تافو 
هدش تاعارم  هفیلخ  ود  ياوتف  رد  مه  یتروص  نیرت  فیعـض  هب - يوتف  مکح و  ینابم  رگا  هک  ینادیم  کین  وت  تامدـقم  همه  نیا  زا  سپ 

هک يا  هدشمگ  درم  هرابرد  درک و  یمن  تفلاخم  ودنآ  اب  نانمومریما  نانآ  زا  شیپ  دـندش و  یمن  نادرگور  نآ  زا  نایاوشیپ  همه  نیا  دوب 
دراد و شهاگندهاوخیم  دهد و  شقالط  دـهاوخ  یم  تسا  وارـسمه  نز  نآ  تفگ : یمن  دوب  هدـش  شیادـیپ  سپـس  هدرک و  رهوش  شنز 

تسین  نز  اب  يرایتخا 
ددرگ  علطم  وا  تشونرس  زا  ات  دنک  رهوش  دیابن  دش  مگ  شرهوش  هک  ینز  تفگ : یمن  و 

دنک رهوش  دیابن  نز  نآ  تفگ : یمن  و 
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ای هدرم  يو  هک  دوش  ادیپ  نیقی  نز  يارب  ات  تسا  هدشمگ  درم  نامه  نز  وا  تسا ، شزرا  یب  هتفگ  هراب  نیا  رد  رمع  هچ  نآ  تفگ : یمن  و 
تسا  لطاب  مه  شحاکن  دهدب و  رهم  دیاب  يو  زا  يرادرب  هرهبرطاخب  مه  مود ) رهوش   ) نیا هداد و  شقالط 

هن . هچ  دشاب و  هدرک  یکیدزن  وا  اب  مودرهوش  هچ  تسا  نیتسخن  درم  زا  نز ، نآ  تفگ : یمن  و 
زا سپ  زین  یعفاش  ددرگ  یعطق  وا  يارب  شرهوش  گرم  ات  دنکن  رهوش  دنک و  ربص  دـیاب  دـش  یئوش ) نینچ   ) راچد هک  ینز  تفگ : یمن  و 

میئوگ  یم  ار  نیمه  زین  ام  دیوگ : ثیدح  نیا  رکذ 
هکمرکا ربمایپ  ملع  ثراو  و  ربمایپ ، ملع  رهـش  هزاورد  و  ناناملـسم ، همه  ملعا  تسا و  هباحـص  همه  ملعا  یناد  یم  هک  نانچ  ناـنمومریما  و 

دـندرک و یمعوجر  يو  هب  هلاسم  نیا  مکح  هرابرد  زینهفیلخ  ود  نآ  هک  شاـک  يا  سپ  هدرک  حیرـصت  يو  تلیـضف  نیا  هب  ص )  ) وا دوخ 
هیاپ و نآ  اب  ار - ود  نآ  رخآ  دنداد و  یمن  لیلد  یب  ياوتف  دوخ  شیپ  زا  دندنامرد  دندرک و  لمع  ياهراوشد  زا  يرایسب  رد  هک  یتروصب 
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؟ دنا هدنادرگور  نآ  زا  ناشناوریپ  هدوت  هک  دنا  هداد  تسا  ییار  هچ  نیا  دنزادرپ و  تالکـشم  لح  هب  هک  نیا  هب  هچ  میـسانش - یمهک  هیام 
نیزاوـم هک  یناـمدرم  زا  دـهدیم  روتـسد  هنوـگچ  گرزب  ربماـیپ  هاـگ  نآ  و  تفاـی . ناوـت  يار  نیا  يارب  مه  يریاـظن  رایـسب  هـچ  هزاـت  و 

يوریپ هب  امـش  رب  دیوگ : یم  هنوگچ  و  دننک ؟ يوریپ  تسا  هزادنا  نیا  هب  شناد  زا  ناشیا  هرهب  تسا و  نیا  ادـخ  نید  هنیمز  رد  ناشتایرظن 
دینزبنآ  نماد  رد  گنچ  هتفای  تیاده  نیدشار و  يافلخ  تنس  نم و  تنس  زا 

هروس ص:22)  ) نکمروج نک و  مکحقح  هب  ام  نایم  تسا  هدرک  متس  يرگید  رب  ام  زا  یکی  هک  میئاوعد  بحاص  ود 
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دریگ یم  ارف  یبا  زا  ار  ادخ  مکح  هفیلخ 

هداد و قالط  ار  شنز  يدرم  دیـسرپ  داتـسرف و  یبا  دزن  هب  ناـمثع  هک  تسا  هدروآ  هدـیبعوب  زا  دانـسا  هب  يربکلا 417:7  ننـسلا  رد  یقهیب 
زا هک  هاـگ  نآ  اـت  نم  رظن  هب  تفگ : یبا  تسیچ  شفیلکتکـنیا  هتخیمآ ، رد  يو  اـب  هدـید  نوخ  موسراـب  يارب  وا  هک  یماـگنه  رد  سپس 

نیمه زج  نامثع  هک  منک  یمن  رکف  تفگ  يوار  تسا . رتراوازـس  وا  نتفرگ  هب  رهوش  دوشن ، بجاو  وا  رب  زامن  هدشن و  كاپ  نوخ  نیموس 
دشاب . هتفرگ  راک  هبار  رظن 

یبو هتفرگ  راک  هب  ار  وا  ياوتف  هتخومآیبا و  زا  ار  نآ  ات  هتسناد  یمن  ار  هلاسم  نیا  مکح  هفیلخ  هک  تسا  نآ  تیاور  حیرـص  دیوگ : ینیما 
یئاناد یئاناد ، ره  زا  رترب  هک  هدراذـگن - او  وا  زا  رترب  یـسک  ای  وا  هب  ار  دوخ  هاگیاپ  ارچ  سپ  تسا  رتهب  شدوخ  زا  يو  راـگزومآ  دـیدرت 
شناد رهـش  هب  هتبلا  دوبن  يرگید  زالاوـس  هب  راـچان  نید - لـئاسم  زا  کـی  چـیه  رد  هک - دراذـگ  یم  او  یـسک  هب  ار  راـک  رگا  و  تسه -

(- یلع  ) نآ رد  زا  مه  نآ  و  داهن - یمماگ 
رت هیقف  رتاناد و  رمع  هتشون " : يراقلا 733:2  هدمع  رد  ینیع  ینادب  هک  دـنک  یم  تیافک  ارت  نیمه  نامثع  شناد  هزادـنا  زا  یهاگآ  يارب 
اج نآ  میدروآ ، وا  شناد  هنیمز  رد  يردان  راثآ  میتخاس و  هاـگآ  رمع  شناددـنچ  نوچ و  زا  ار  وت  رد ج 6  ام  هاگ  نآ  هدوب " و  ناـمثع  زا 

ینیب ! یم  هچ  ات  رگنب  ار 

دزومآ یم  نز  کی  زا  ار  ربمایپ  تنس  هفیلخ 

نانس  نب  کلام  تنب  هعیرف  زا  دانسا  هب  نارگید  و  کلام - یعفاش و  ماما - ود 
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يوجتـسج رد  مرهوش  اریز  مدرگرب  هردـخ  ینب  رد  مناسک  دزن  هبمناوت  یم  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  دـش و  (ص ) ربماـیپ دزن  هب  يو  هک  دـنا  هدروآ 
هک تساوخ  ص )  ) ربمایپ زا  هاگ  نآ  دنا  هتشک  ار  وا  ناشیا  هتفای و  ار  نانآ  هدیـسر  مودق  یلاوح  هب  نوچ  هدش و  نوریب  شا  يرارف  ناگدنب 

 " يرآ داد "  خساپ  ص )  ) ربمایپ هعیرف : هتفگ  هب  هدادن . ياج  دشاب  يو  کلم  هک  يا  هناخ  رد  ار  وا  شرهوش  اریز  ددرگرب  شناسک  دزن  هب 
نم متفگ " ؟ هچ  وت  هب  نم  تفگ " : سپـس  دـندناوخب و  ارم  ات  دومرفب  ای  دـناوخب - ارموا  هک  مدوب  دجـسم  اـی  هرجح  رد  متـشگرب و  نم  و 

هعیرف دـسر . رـس  هب  ررقم  تدـم  ات  نامب  تا  هناخ  رد  تفگ : وا  متفگ و  هرابود  مدوب  هدرک  دای  البق  هک  شیوخ  رهوش  اـب  ار  دوخ  ناتـساد 
نمو دیسرپ  ار  ناتساد  نآ  داتسرف و  نم  یپرد  دش  نامثع  راگزور  نوچ  مدنارذگ و  اجنآ  رد  ار  هدع  مایا  زور  هد  هام و  نمسپ 4  تفگ :
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دومن  يرواد  نآ  ساسا  رب  درک و  يوریپ  نآ  زا  ات  متخاس  هاگآ  ار  وا 
كالم ار  نز  کی  ربخ  راصنا  نارجاهم و  نایمتواضق  رد  دوخ  شناد  يرترب و  یئاوشیپ و  همه  اب  نامثع  دـسیون : یم  هلاسرلا  رد  یعفاـش 

دینادرگ .
هناخ رد  شرهوش  تافو  زا  سپ  دومرف  وا  هب  ص )  ) ربمایپ هک  داد  ربخ  ار  ناـمثع  کـلام ، تنب  هعیرف  دـسیون : یم  ثیدـحلا  فـالتخا  رد  و 

دینادرگ . تواضق  يانبم  ار  نآ  درک و  يوریپ  ثیدح  نیمه  زا  زین  نامثع  دیسر ، رس  هب  ررقم  تدم  ات  دنامبشیوخ 
لقن دوخاطوم  رد  ار  نآ  کلام  دراد و  ترهـش  قارع  زاجح و  رد  هک  تسا  حیحـص  یثیدـح  نیا  دـسیون " : یم  داـعملا  داز  رد  میقلا  نبا 
لقن هدرمـش  فیعـض  ار  ثیدح  نیا  هک  ار  مزح  نبا  لوق  سپـس  هدـینادرگ "  دوخ  بهذـم  يانبم  ار  نآ  هدومن و  لالدتـسا  نآ  هب  هدرک و 

ار ربلادبع  نبا  نخس  سپس  تسا " و  تسردان  هتفگ  مزح  نبا  دمحم  وبا  هچ  نآ  دیوگ "  هتخاس و  راکـشآ  ار  لوق  نآ  ندوب  اطخ  هدرک و 
یعفاـش ص زا  هلاـسرلا  هـب  دـیدرگرب  دـشاب  یم  فورعم  زاـجح  قارع و  ياـملع  دزن  تـسا و  روهــشم  ثیدـح  نـیا  تـفگهک : دروآ  یم 

ومه 208:5، زا  مالا  باتک  ،116
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ماکحا یقهیب 434:7 ، ننس  دوادوبننس 362:1 ، کلام 36:2 ، اطوم  هدش 22:7 ، پاچمالا  باتک  هیـشاح  رد  هک  ومه  زا  ثیدحلا  فالتخا 
ار نآ  گرزب  ثدحم  جنپ  میناوخ : یم  اج  نآ  رد  هک  راطوالا 100:7  لین  هباصالا 386:4 ، داعملا 404:2 ، داز  صاصج 496:1 ، زا  نآرقلا 

هدرواین نایم  هب  هعیرف  یپ  رد  نامثع  نداتسرف  زا  ینخس  هجام  نبا  یئاسن و  هدرک و  مکح  نآ  تحـص  هب  زین  هناگادج  يذمرت  دنا و  هدروآ 
دنا .

دیوگ : ینیما 
وا هتـسناد  یم  روـبزم  نز  هک  هچ  نآ  زا  یتـح  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  هفیلخ  شناد  ندوـب  كدـنا  یلبق - ثیدـح  دـننام  مه - ناتـساد  نیا 

هناشن هک  يا  هفیلخ  زا  يآ  تفگـشب  نادرگب و  رظن  هرابود  زاب  مینک و  یم  وگزاب  میتفگ  اج  نآ  ارهچناـمه  زین  اـج  نیا  هتـشادن و  یهاـگآ 
كاپ مالـسا  ار  هچ  نآ  همه  دروم  رد  دشاب  تلم  عجرم  هناگی  زور  نآ  رد  دـیاب  دوخ  هک  نآ  اب  دریگب  شتلم  نانز  زا  ار  شیوخ  نید  ياه 

دیاب لکشم  لئاسم  راوشد و  ماکحا  رد  دوش و  رپ  دیاب  وا  هلیسو  هب  ربمایپ  یلاخ  ياج  هک  نآ  ابو  تسه ، ربمایپ  تنـس  نآرق و  رد  هدروآ و 
هداس - لهس و  ردق  نیا  يا  هلاسم  هب  دسر  هچ  دننک - ءاکتا  وا  هب 

. درامـش یم  شیوخراگزور  رد  هباحـص  نیرتاناد  ار  شناد  زا  هرهب  هزادـنا  نیا  اب  يدرم  هک  يآ  تفگـشهب  رمع  رـسپ  زا  اـه  نیا  زا  سپ  و 
رگنب  ار  راگزور  ياه  یتفگش  شاب و  هدنز  يرآ 

تاقیم زا  شیپ  مارحا  هرابرد  هفیلخ  هیرظن 

: تفگ درک  حـتف  ار  ناسارخ  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  نوچ  هک  تسا  هدروآ  دـنه  یبا  نبا  دواد  زا  دانـسا  هب  يربک 31:5  ننس  رد  یقهیب 
ار ادخ  زا  ما  يرازگساپس 

هحفص 341 ] ] 

يراک يارب  ار  يو  نامثع  دـمآ  ردنامثع  رب  نوچ  تسب و  مارحا  روباشین  زا  مدـنبب و  مارحا  اج  نیمه  زا  هک  مهد  یم  ناشن  تروص  نیا  هب 
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یتشاد  یم  هاگن  يدش و  یم  مزالم  دندنب  یم  مارحا  نآ  زا  مدرم  هک  ار  ماگنه  نامه  وت  شاک  تفگ  دیهوکن و  دوب  هداد  ماجنا  هک 
تسب و مارحا  زین  اج  نامه  زا  دـش و  نوریب  روباشین  زا  هرمع  گنهآ  هب  رماع  نب  هللادـبع  تفگ : قاحـسا : نب  دـمحم  هار  زا  رگید  یتراـبع 

نامثع لتق  لاس  نامه  رد  نیا  و  دـش - نامثع  دزن  هب  دراذـگب  شیوخ  هرمعنوچ  داـهن و  ناـسارخ  رد  شیوخ  ياـج  هب  ارسیق  نب  فنحا 
يدشرورغم . شیوخ  هرمع  هب  روباشین  زانتسب  مارحا  اب  وت  تفگ : يوب  نامثع  سپ  دوب -

هک دنا  هدروآ  نیریس - نب  دمحم  زا  وا  ینایتخس و  بویا  زا  وا  رمعم و  زا  وا  و  قازرلادبع - هار  زا  دسیون  یم  یلحملا 77:7  رد  مزح  نبا  و 
دش و کبـس  وت  رب  تتدابع  يدش و  رورغم  تفگ : وا  هب  دـیهوکن و  ار  يو  وا  دـش  نامثع  دزن  هب  تسب و  مارحا  بریح  زا  رماع  نب  هللادـبع 

يدشرورغم . شیوخب  رجح : نبا  ترابع  رد 
ار يراک  درمـش و  یمن  بیع  دوب  اور  ای  وکین  وا  هدیقع  هب  هک  ار  يراک  نامثع  دیوگ : تسا ) شدوخ  هینک   ) دـمحم وبا  دـیوگ : مزح  نبا  و 

تدابع ندرمش  کبس  تسا و  تدابع  ندرمش  کبس  راک ، نآ  هک  داد  حیضوت  دوخ  هک  صوصخب  دشاب  اوران  وا  دزن  هک  درمـش  یم  بیع 
دنرادب . گرزب  ار  جح  رئاعش  هداد  روتسد  دنوادخ  اریز  تسین  اور 

رد نامثع  رب  تسب و  مارحا  روباشین  زا  ادخ ، زا  يرازگساپس  يارب  رماع  نبا  دیوگو : هدروآ  هباصالا 61:3  رد  زین  رجح  نبا  ار  الاب  شرازگ 
زا يو  هک  تشادـن  شوخ  نامثع  دـیوگ : سپـس  درک . شنزرـس  تدابع - نآ  اب  شیوخ  ندـنکفا  تکاله  هب  رطاـخ  هب  ار - يو  وا  دـمآ و 
زا رماع  نبا  میناوخ : یم  اج  نآو  هدروآ  هبیش  یبا  نبا  رکبوبا  روصنم و  نب  دیعس  قیرط  زا  ار  ثیدح  سپـس  ددنببمارحا  نامرک  ناسارخ و 

: دیوگ هدروآ و  یقهیب  نیریس و  نب  دمحم  قیرط  زا  ار  نآ  زین  تسب و  مارحا  ناسارخ 

هحفص 342 ] ] 

تسا  فورعم  نامثع  زا  ناتساد  نیا  هتفگ : یقهیب 
یم لوصولا 265:1 ریـسیت  رد  تسا و  هدـش  دای  زین  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  ثیدـح - ندوب  فورعم  رد  یقهیب  نخـس  زج  هب  اه - نیاهمه  و 

هدروآ وا  همان  یگدـنز  رد  يراخب  ار  نیا  ددـنب و  مارحا  نامرک  اـی  ناـسارخ  زا  ناـسنا  تشاد  یمن  شوخ  ناـمثع  هک  دـنا  هدروآ  میناوخ :
تسا .

يارب هکم  هب  اه  ياج  نیرت  کیدزن  اه  تاقیم  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  تباث  هرمع - اـی  جـح  يارب  نتـسب - مارحا  رد  هچ  نآ  دـیوگ : ینیما 
مارحا اما  درذگب  اج  نآ  زا  هتسبن  مارحا  دیابن  یجاح  هک  ینعم  نیا  هب  تسب - مارحا  ناوت  یم  هک  یئاه  ياج  نیرخآ  و  تسا - نتـسبمارحا 
یعرش تاقیم  ار  نتسب  مارحا  لحم  هک  دشاب  نآ  تین  هب  رگا  مرحم - هناخ  یلاوح  نامه  زا  ای  دنهاوخ  هک  رهـش  ره  زا  نآ - زا  شیپ  نتـسب 
مارحا هزات  یعرش  ياه  تاقیم  زا  نتشذگ  زا  سپ  یسک  هک  دنام  یم  نآ  هب  تسا و  مارح  تعدب و  راک  نیا  هک  تسین  کش  دنک  باسح 

یم وکین  راک  هب  روتـسد  قلطم  تروص  هب  هک  یماکحا  هب  ودشاب  هداد  ماجنا  يرتشیب  تدابع  هک  دنک  نآ  يارب  ار  راک  نیا  رگا  یلو  ددـنبب 
مارح وا  راک  اه  تروص  نیا  زا  کی  چـیه  رد  دـنک  افو  هدرک  هک  يرذـن  هب  ای  درازگب  یتمعن  رکـش  هلیـسو  نیابای  دـشاب  هدرک  لمع  دـهد 

لومشم دوشیم و  ماجنا  ریخ - راک  قلطم  ای  رذن  يادا  ای  رکش  يارب  تبرق - دصق  هب  هک  تسا  یئاهراک  هیقب  هزور و  زامن و  دننام  تسین و 
زا هچ  نآ  هدیسرن و  نآ  يارب  كاپ  راذگ  نوناق  فرط  زا  مه  یعنم  چیه  ددرگ و  یم  هدیسر  تاعوضوم  نیا  يارب  هک  يا  هلدا  زا  کی  ره 

تسا : ریز  رارق  هب  هدیسر  شنارای  وا و 
ای جح  يارب  سک - ره  هک  دنا  هدروآ  اعوفرم  هملس - ما  زا  وا  میکح و  ما  زا  وا  و  یـسنخاقیرط - زا  حیحـص  دانـسا  اب  ثیدح  نایاوشیپ  - 1

تیب هب  ثیدح  نیا  ندینـش  اب  میکح  ما  تفگ : یـسنخا  دزرمآ . یم  ار  شا  هتـشذگ  ناهانگ  ادـخ  ددـنب  مارحا  یـصقالا  دجـسم  زا  هرمع -
. ددنب مارحا  هرمع  گنهآ  هب  اج  نآ  زاات  تفر  سدقملا 
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هحفص 343 ] ] 

دنوادـخ ددـنب  مارحا  مارحلادجـسم  يوـس  هـب  یـصقالا  دجــسم  زا  هرمع  اـی  جـح  يارب  سک  ره  يوـغب : یقهیب و  دوادوـب و  تراـبع  هـب  و 
: هجام نبا  ترابع  هب  دوش و  بجاو  وا  رب  تشهب  :و  یتراـبع هب  و  دوش . بجاو  وا  رب  تشهب  : اـی دزرمآ . یم  ار  شا  هدـنیآ  هتـشذگناهانگ و 

دوش  هدیزرمآ  ددنب  مارحا  سدقملا  تیب  زا  هرمع  گنهآ  هب  سک  ره 
میکح ما  دـشاب . شنیـشیپ  ناهانگ  هرافک  راک  نیا  ددـنب  مارحا  سدـقملا  تیب  زا  هرمع  گـنهآ  هب  سک  ره  ومه : زا  يرگید  تراـبع  هب  و 

تسب ) مارحا   ) دش نوریب  هرمع  يارب  سدقملا  تیب  زا  نم  ردام  سپ  تفگ :
تسب  مارحا  هکم - يوس  هب  سدقملا - تیب  زا  هک  ار  عیکو  دزرمایب  ادخ  دسیون : یم  ثیدح  نیا  زا  سپ  دوادوب  و 

بیغرتلا يوغب 170:1 ، زا  هنسلا  حیباصم  یقهیب 30:5 ، ننس  هجام 235:2، نبا  ننس  دوادوب 275:1 ، ننس  دمحا 299:6 ، دنسم  هب  دیدرگرب 
رد ار  نآ  زین  نابح  نبا  دیوگ : هدناوخ و  حیحـص  ار  هجام  نبا  قیرط  هدرک و  دایروکذـم  تارابع  اب  ار  نآ  هک  يرذنم 61:2  زا  بیهرتلا  و 

تسا  هدروآ  دوخ  حیحص 
هناشن زا  تفگ  دیناسر "  ماجنا  هب  ادخ  ياربار  هرمعو  جح  هیآ "  نیا  هرابرد  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  هریرهوبا  قیرط  زا  یقهیبو  يدع  نبا  - 2

يدنبب  مارحا  تناسک  هناخ  زا  هک  تسا  نآ  جح  ندیناسر  ماجنا  هب  ياه 
تسا  تباث  هریرهوب  قیرط  زا  عوفرم  تروص  هب  ثیدح  نیا  دسیون  یم  هک  راطوالا 26:5  لین  روثنملا 208:1 ، ردلا  یقهیب 30:5 ، ننس 

تناسک هناخ  زا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ندـیناسر  ماجنا  هب  تفگ : رکذـلا  قوف  هیآ  هراـبرد  ناـنمومریما  هک  دـنا  هدروآ  ثیدـح  ناـظفاح  - 3
يدنب  مارحا 

دوخ ص 34 و خسان  رد  ساحن  متاح و  یبا  نباو  رذـنم  نبا  دـیمح و  نب  دـبع  هبیـش و  یبانبا  مه  تسا و  هدروآ  عیکو  مه  ار  تیاور  نیا 
مکاح  دوخ 120:2 و  ریسفت  رد  ریرج  نبا 

هحفص 344 ] ] 

رد صاصج  يربـک 30:5 و  ننـس  رد  یقهیب  و  هدرک - رارقا  نآ  رب  زین  یبـهذ  هداد و  زین  نآ  تحـص  هب  مکح  هـک  كردتسم 276:2 - رد 
تفای : ار  نآ  ناوت  یم  مه  ریز  ياه  باتک  رد  نآرقلا 337:1 و 354  ماکحا 

راطوالا 26:5  لین  روثنملا 208:1 ، ردلا  ، 230 زا ریثک  نبا  ریسفت  یبطرقریسفت 343:2 ، يزار 162:2 ، ریسفت  يزج 1ر74 ، نبا  ریسفت 
نآ ندیناسر  ماجنا  هب  دنا : هتفگ  سواط  ریبج و  نب  دیعـس  رمع و  یلع و  هک  هدش  تیاور  دـسیون  یم  نارقلا 10:1  ماکحا  رد  صاصج  - 4

يدنبب  مارحا  تناسک  هناخ  زا  هک  تسا  نیا  هب  هرمع ) جح و   ) ود
دیزی نب  دوسا  زا  تسین و  اهقف  نایم  یفالتخا  چیه  تاقیم ، هب  ندیسر  زا  شیپ  هرمع  يارب  نتسب  مارحادروم  رد  دسیون : یم  رد ص 337  و 

هک دیدرک  يراک  دیدیـشارت و  يوم  ایآ  : تفگ وا  میدروخرب و  رذوب  هب  میتشگرب  نوچ  میدش و  نوریب  هرمع  يارب  تفگهک : هدـش  تیاور 
زا ار  هرمع  دوب  رتهب  هک  تسا  نآ  رذوب  دوصقم  و  تسا . امش  هد  كاخ و  زا  هرمع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیئآ ؟ نوریب  مارحا  زا  هلیسو  نادب 

تناسک هناخ  زا  هک  تسا  نیا  هب  ( جح هرمع  و   ) ود نآ  ندیناسر  ماجنا  هب  تفگ : یلع  هدش  تیاور  هک  نانچ  دـیداهن  یمانب  ناتناسک  رهش 
يدنبب  مارحا 

ناسنا هک  تسا  نیا  هب  ود  نآ  ندیناسر  ماجنا  هب  هک  هدش  تیاور  نانچ  دوعسم  نبا  یلع و  زا  دسیون : یم   2  - دوخ 162 ریسفت  رد  يزار  و 
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هک تسا  نآ  هب  جح  ندیناسر  ماجنا  هب  دنا : هتفگ  هباحص  ناگرزب  هک  دراد  ترهش  دسیون : یم  صرد 172  ددنبب و  مارحا  شناسک  دزن  زا 
ددنبب . مارحا  شناسک  دزن  زا  ناسنا 

تیاور زین  صاقو  یبا  نب  دعس  رمع و  لوق  زا  ار  هیرظن  نیا  دسیون : یم  ع )  ) یلع ثیدح  زا  يدای  زا  سپ  دوخ 343:2  ریسفت  رد  یبطرق  و 
تاقیم هب  ندیـسرزا  شیپ  نتـسب  مارحا  هرابرد  دـسیون : یم  سپـس  هدرک . یم  راتفر  نامه  ياضتقم  هب  زین  نیـصح  نب  نارمع  دـنا و  هدرک 

نب هللادـبع  هک  تسا  ناـمه  هدرک  راـک  نآ  رب  زین  نیـصح  نب  نارمع  وهدـش  تیاور  یلع  زا  هـچ  نآ  هدرک ، نـییعت  ص)  ) ربماـیپ هـک  یئاـه 
یهورگ  دوعسم و 

هحفص 345 ] ] 

یم مارحا  ناشاه  هناخ  زا  قحـسا  وب  نمحرلا و  دـبع  همقلع و  دوسا و  تسبیم و  مارحا  اـیلیا  زا  رمع  هک  تسا  تباـث  ودـنا  هتفگ  فلـس  زا 
دوخ 230:1 ریـسفترد  ریثک  نبا  تسا و  هدرک  دای  میدروآ - البق  هک  ار - هملـس  ما  ثیدح  سپـس   0 هداد هزاجا  ار  نیا  زین  یعفاش  دنتـسب و 

دنا . هتفگ  ار  نیمه  زین  يروث  نایفس  سواط و  ریبج و  نب  دیعس  سابع و  نبا  دسیون : یم  ع )  ) یلع ثیدح  ندروآ  زا  سپ 
تسب و مارحا  ءایلیا  زا  رمع  رـسپ  داد  يور  تیمکح  ناـیرج  هک  یلاـس  رد  هک  تسا  هدروآ  عفاـن  قیرط  زا  يربک 30:5  ننـسرد  یقهیب  - 5
لوصولا 264:1 ریـسیت  رد  زین  عبید  نبا  ار  شرازگ  نیا  تسب و  مارحا  ءایلیا  زا  جح  کی  رد  رمع  رـسپ  دسیون : یم  اطوم 242:1  رد  کلام 

دناوخ . یهاوخ  دناد  یم  تباث  ار  نآ  رذنم - نبا  لقن  هب  هک  ار - هعرزوب  نخس  يدوز  نیمه  هب  هدروآ و 
دزن زا  درم  هک  دادربخ  ار  ام  سواـط - ناـبز  زا  وا  راـنید و  نب  ورمع  ناـبز  زا  هنییع - نب  نایفـس  : دـسیون یم  مالا 118:2  باتک  رد  یعفاـش 

0 درذگب تاقیم  زا  دیابن  تسا  هتسب  مارحا  هک  یتلاح  رد  زج  ددنب و  یم  مارحا  دهاوخب  اج  ره  ناشیا ، دزن  زا  نتـشذگ  زا  سپ  ای  شناسک -
یبیع میوگ : یم  دـسیون : یم  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هدوب  ساـبع  نبا  وا  مینک  یم  رکف  اـم  یلو  دربن  ارنخـس  نیا  هدـنیوگ  ماـن  ورمع ، هتبلا  و 

تاقیم هب  سپ  دتفیب . هار  هتـسب  مارحا  شناسک  دزن  زا  هک  درادن  یبیع  زین  هنوگ  نامه  ددنبب  مارحا  تاقیم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  وا  هک  درادن 
نایاپ  دشاب  تاقیم  زا  ندوب  مرحم  هک  دوخ  هفیظو  ماجنا  هب  تسا  هتخادرپ  وا  اریز  دشاب  هتسب  مارحا  البق  هک  نآ  رگم  دیاین 

تیاور هفینح  وب  زا  تسا و  رتهب  دوش  هتسبمارحا  تاقیم ، هب  ندیـسر  زا  شیپ  هاگره  دسیون : یم  عیانصلا 164:2  عیادب  رد  ءاملعلا  کلم  و 
دـنک و كرت  تسامارحا  لاـح  رد  ندوب  اـب  یفاـنم  ار  هچ  نآو  دریگب  ار  دوخ  يولج  دـناوتب  هک  یتروص  رد  تسا  رتهب  راـک  نیا  هک  هدـش 

یم جـح  ياهراک  زا  سپ ، تسا  ینکر  نتـسب  مارحا  هک  تسا  نآ  لصا  رب  اـنب  نیا  تسا و  رتهب  تاـقیم  زا  نتـسب  مارحا  دـیوگ " : یعفاـش 
یلو  دشاب " 
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رد دنراد  مدقم  اه  نآ  هصاخ  تاقوا  رب  ار  جح  لاعفا  هک  تسین  زیاج  اریز  دوبن  اور  تاقیم  رب  نآ  نتـشادمدقم  دوب  تسرد  يو  نامگ  رگا 
هن تسا - نآ  ندوب  لضفا  رد  فالتخا  تسا و  زیاج  اعامجا  دشاب  جـح  هب  طوبرم  ياه  هام  رد  رگا  تاقیم  رب  مارحا  نتـشاد  مدـقم  هکیلاح 

تیاور ض )  ) دوعـسم نباو  یلع  زا  دـیناسر و  ماجنا  هب  ادـخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  هک : میراد  يور  شیپ  ار  هیآ  نیا  اـم  و  ندوبزیاـج - رد 
نایاپ  ات  هک 000  هدش  تیاور  هملس  ما  زا  يدنبب و  مارحا  تناسک  دزن  زا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ندیناسر  ماجنا  هب  دنا : هتفگ  هک  هدش 

تسا و مرحم  ددـنبب  مارحا  تاقیم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  سک  ره  هک  تسا  نآ  رب  املع  عامجا  دـسیونیم : دوخ 345:2  ریـسفت  رد  یبطرق  و 
يارب ادخ  هک  ار  يا  هفیظو  ناسنا  هکنآ  سرت  زا  دنناد  یم  رتهب  ار  تاقیم  زا  نتـسب  مارحا  هک  دنا  هدرک  تفلاخم  هیرظن  نیا  اب  یناسک  اهنت 
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دوجو اب  ودنزرـس  وا  زا  مارحا  لاح  اب  یفانم  يراک  دـشابن  نمیا  دوخ  رب  هک  دـنز  يراک  هب  تسد  دزاس و  راوشد  دوخ  هدـینادرگ  ناسآ  وا 
زا شیب  ار  دوخ  تدابع  وا  اریز  دنک  افو  نآ  هب  دیامن و  تاعارم  ار  نآ  طیارـش  یتسیاب  تسب  مارحا  هنوگ  نآ  هب  رگا  هک  دـننآرب  همه  نیا ،

. رتمک هن  هداد  ماجنا  هدوب  بجاو  هچنآ 
جـح و لایخ  رگا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  يارباـهتاقیم  نیا  ندرک  نیعم  هک  میدرک  نشور  دـسیون : یم  بیرثتلا 5:5  حرط  رد  هعرزوب  ظـفاح 

نیا زین  یهورگ  تسا و  عنامیب  اهقف  روهمج  رظن  زا  اه  نآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  نتسب  مارحا  یلو  درذگن  اه  نآ  زا  هتـسبن  مارحا  دراد  هرمع 
ات تسا  رتهب  ددـنبب  مارحا  شناسک  دزن  زا  ناسنا  رگا  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ءاملع  زا  یهورگ  یتح  دـنا و  هداد  تبـسن  اهقف  عامجاهب  ار  يوتف 

ینایور و بیطلاوبا و  یـضاق  زین  وا  باحـصا  زا  تسا و  یعفاش  لوق  ود  زا  یکی  نیا ، دزادـنیب و  ریخات  هب  تاقیم  هب  ندیـسر  ات  ار  راک  نیا 
ریسفت رد  یلع  رمع و  هک  هدش  تیاور  تسا و  نیمه  زین  هفینحوب  بهذمهک  نانچ  دنهد  یم  حیجرت  ار  نیمه  یعفارو  یلازغ 
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تدابع ود  نآ  يارب  تناسک  دزن  زا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ندیناسر  ماجنا  هب  دنا : هتفگ  دیناسر "  ماجنا  هب  ادـخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  هیآ " 
نمحرلادبع و همقلع و  دوسا و  تسب و  مارحا  سدـقملا - تیب  ینعی  ایلیا - زا  رمع  رـسپهک  هدـش  تباث  تفگ " : رذـنم  نبا  يدـنب و  مارحا 
، نتسب مارحا  هک  تسا  نیا  تساحصا  یعفاش  هب  نآ  تبسن  هک  یلوق  يوون ، رظن  هب  یلو  نایاپ "  دنتسب  یم  مارحا  ناشاه  هناخ  زا  قاحساوب 
دنا و لوقنیمه  رب  زین  قاحـسا  دمحا و  دـنناد و  یم  تسرد  ار  تبـسن  نیمه  زین  قیقحت  لها  نیرتشیب و  يو  لقن  هب  تسا و  رترب  تاقیم  زا 

نبا هدرمـش و  هورکم  ار  راک  نیا  هتفر و  رتارف  زین  نیا  زا  کلام  تسا و  ملع  لها  ماوع  راک  تاقیم  زا  شیپ  نتـسب  مارحا  دیوگ : رذـنم  نبا 
حابریبا و نب  ءاطعو  يرصب  نسح  درمش و  دنـسپانهرصب  زا  ار  نیـصح  نب  نارمع  نتـسب  مارحا  وا  هک  میدرک  تیاور  رمع  زا  دیوگ : رذنم 

نایاپ  دندرمش  یم  هورکم  اررود  ياج  زا  نتسب  مارحا  کلام ،
دزن زا  نتـسب  مارحا  دراد  رودـب  مارحا  اب  یفانم  راـک  رد  نداـتفا  زا  ار  دوخ  دـناوتب  ناـسنارگا  هک  تسا  نیا  رب  زین  هفینح  وبا  لوق  زا  یتیاور 

دنا  هتفگ  ارنیمه  زین  نایعفاش  زا  یخرب  تاقیم ، زاهک  هنرگو  تسا  رتهب  شناسک 
وا مارحا  درذـگب  اـه  ياـج  نآ  رب  ددـنبب و  مارحا  اـه  تاـقیم  نیا  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  دـیوگ " : لوصافـالخ  رب  يرهاـظ  مزح  نبا  و 

تبـسن زین  وا  باحـصا  دواد و  هب  ارلوق  نیا  ددـنب " و  یم  مارحا  هرابود  هکدـنک  تین  دـسر  تاـقیم  هب  نوچ  دـناوت  یم  تسین و  هتفریذـپ 
عامجا دیوگ  رذـنم  نبا  تسا و  دودرم  هدـش - لصاح  نآ  فالخ  رب  رتشیپ  هک  یعامجا  لیلدـب  يوون - هتفگ  هب  هک  تسا  یلوق  نیا  وهداد 

دنا هدرک  عامجا  لقن  دروم ، نیا  رد  زین  نارگید  یباطخ و  تسا 0 و  مرحم  ددنب  مارحا  تاقیم ، هب  ندیسرزا  شیپ  سک  ره  هک  تسا  املع 
نایاپ 

جح هیآ " : نیا  نوماریپ  رد  ار  هچ  نآ  هدرک و  دای  تسا ،  زیاج  تاقیم  رب  مارحا  نتشاد  مدقم  هک  ار  نیا  راطوالا 26:5  لین  رد  یناکوش  و 
: دیوگ سپس  هتفرگ و  دوخ  لیلد  تشذگ  دیناسر "  ماجنا  هب  ادخ  يارب  ار  هرمع  و 
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تسا لالدتسا  نوناق  فالخ  رب  ینخس  دندرک "  یمن  كرت  ارنآ  هباحص  همه  دوب  رترب  راک  نیا  رگا  دیوگ " : یم  رانملا  بحاص  هک  نیا 
، ناسک دزن  زا  رفـس  دصق  طقف  هک  هدرک  یم  ریـسفت  هنوگ  نیا  هب  ار  ثیدـح  هنییع  نبا  دـمحا - لقن  هب  هک  هدرک - تیاکح  صیخلت ، رد  و 

هملک اب  هن  درادشزاس و  هدمآ  باب  نیا  ثیدح  رد  هک  نتـسب ) مارحا  لالها -(  هملک  اب  هن  ینعم  نیا  یلو  دشاب  هرمع  جح و  يارب  یتسیاب 
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نایاپ  هریرهوب  ثیدح  رد  مارحا 
تسا و زیاج  اعامجا  تاقیمهب  ندیسر  زا  شیپ  نتـسب  مارحا  هک  دناسریم  نارگید - ربمایپ و  نانخـس  زا  معا  هتـشذگ - تالوقنم  رد  تقد 

لمات هراب  نیا  رد  هدوب  هتسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  هفیلخ  یلو  اجنامه ، زا  ای  تسب  مارحا  نآ  زا  شیپ  تسا  رتهب  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا 
ای رماع ، رـسپ  هللادبع  شنزرـس  هب  تسا  هدرک  عورـش  هک  هدوب  ربخ  یب  ربمایپ  لوقنم  تنـس  زا  ای  هتخادنین ، راک  هب  ار  مزال  داهتجا  هدومنن و 

: هتفگ یبهذ  هللادبع  وب  نیدلا  سمش  هکنآ  اب  دشاب  هتشاد  صوصخم  یئاوتف  هلاسم  نیا  هرابرد  هک  هتشادیم  شوخ 
هنیمز نیا  رد  سپ  ، تسا عامجا  زین  و  دشاب - ملسم  ناشیا  هب  نآ  تبسن  رگا  هتبلا  دنا - هتفگ  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  ینخس  نامه  ملع  " 

شوکب . اه 
یسانش . ربارب  ار  ود  ره  یهن و  مه  رانک  رد  ار  هیقف  کی  ياوتف  ربمایپ و  نخس  ینادان ، يور  زاهک  زیهرپب 

هتفرگ یمن  بیع  ار  یئوکین  راـک  چـیهنامثع  هک "  میدروآ  مزح  نبا  لوق  زا  هچ  نآ  هب  مینکفیب  رگید  یهاـگن  اـت  دـیئایب  نم  اـب  کـنیا  " 
همه ياـهراک  اـب  ندـش  وربور  رد  هچ  رگا  زین  ارتفـص  نیا  ناـمثع و  هـب  ینیبـشوخ  رگم  درادـن  یلیلد  چـیه  نخـس  نـیا  مینیبـب  اـت  " 000

. میرمشب اور  وا  هرابرد  اریئاه  ینیب  شوخ  نانچ  هک  دراذگ  یمن  درم  نآ  شور  یلو  درک  ظفح  یتسیاب  دشابنیعنام ، یتقو  ات  ناناملسم -
ینعم تنـس  اب  تفلاخم  زج  هب  نآ ، قبط  رب  راتفرزا  نامثع  يریگولج  هاگ  نآ  یتسناد و  ار  ربمایپ  تباث  تنـس  زین  هدـش  حرط  هلاسم  هرابرد 

هک  تسین  مه  يا  هداس  راک  درادن و 
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يا همانرب  دریگ  رارق  يوریپ  دروم  دـیاب  هچ  نآ  تادابع ، همه  رد  اریز  میبوکب  ار  ربمایپ  تنـس  وا ، شور  هئربت  یـسک و  هب  مارتحا  رطاـخ  هب 
هدرخ وا  رب  یتسیاب  دـشاب - دـهاوخ  هک  ره  دـنک - تفلاخم  نآاب  مه  سک  ره  دـسر و  توبث  هب  عراش  هلیـسو  هب  نآ  ندـش  عضو  هک  تسا 

تفرگ .
نآ هب  ینیهوت  هچ  رخآ  دیامن و  یم  هناکدوک  رایـسب  تسا ، تدابع  هب  نیهوت  بجومتاقیم  زا  شیپ  نتـسب  مارحا  هدروآ  هناهب  هک  مه  نیا 

رئاعـش هب  مارتحا  میظعت و  دوخ  راک ، نیا  هک  نآ  زا  هتـشذگ  دوش ؟ مارحا  هدامآ  تاقیم ، زا  شیپ  یـسک  تبرق - دـصق  هب  اقلطم  هک - تسا 
نآ دـنهد . تلاخد  نآ  دروم  رد  ار  هناهاوخلد  هنارـسدوخ و  ءارآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  اج  نآ  رداهنت  تدابع ، هب  اوراـن  نیهوت  و  تسا ، یهلا 

اوران هب  هک  یناسک  اریز  دیدنبب  غورد  ادخ  رب  ات  مارح ، نیا  تسا و  لالح  نیا  هک  دیئوگن  دـنک  یم  فصو  غورد  هبناتاه  نابز  هک  ار  هچ 
لمن 116  دنوش  یمن  راگتسر  دندنب  غورد  ادخ  رب 

دش یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا 

هدروآ اعوفرم  داشمحم  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  رکبوبا  شداتـسا  قیرط  زا  یتا  له  هروس  حرـش  یفیتفلا  نیز  شباتک  رد  یمـصاع  ظـفاح 
هک دـیرادنپ  یم  امـش  تفگ : سپ  دوب  وا  تسد  رد  يا  هدرم  ناـسنا  همجمج  دـش و  وا  دزن  هب  يدرم  ناـمثعتفالخ  راـگزور  رد  هک  تسا 
نآ زا  ار  شتآ  ياـمرگ  مداـهن و  نآ  رب  ار  متـسد  نم  هک  نیا  اـب  دـنیامن  یم  شباذـع  روگ  رد  دـننک و  یم  هضرع  دوجوم  نیا  رب  ار  شتآ 

وا دمایب و  نوچ  ات  درک  شراضحا  هداتسرف  یلع  یپرد  سک  دادن و  ار  وا  خساپ  نامثع  مدرکنساسحا 
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اتتفگ یلع  هدـب  ار  وا  خـساپ  تفگ : یلع  هبنامثع  تفگب و  وا  وگب  هرابود  ار  تشـسرپ  تفگ : درم  هب  دـید  شناراـی  زا  یهورگ  ناـیم  ار 
زا تفرگب و  ارود  نآ  دنتـسیرگن  یم  مدرم  رگید  هدـننک و  لاوس  هک  یلاح  رد  هاـگ  نآ  و  دـنروایب . ياهنز  شتآ  نهآ  اـی  بوچ  یگنس و 
رب ار  تتسد  تفگ : يوهب  تشاذگب  نوچ  راذگب و  گنس  رب  ار  تتسد  تفگ : درم  هب  سپـس  تخورفارب ، یـشتآ  ، رگیدکی هب  ود  نآ  ندز 

نامثع دش و  توهبم  درم  ینک ؟ یم  ساسحا  نآ  زا  ار  شتآ  ترارح  ایآ  تفگ : يو  هب  تشاذگب  نوچ  راذگب و  هنز  شتآ  نهآ  ای  بوچ 
دش  یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا  تفگ 

هک ارچ  دشاب  هتـشاد  هطاحا  تسا  شنیرفآ  رارـسا  زا  هک  مولع  نیا  لاثما  هب  میرادن  عقوت  يوما - نادناخ  هدیئاز  نامثع - زا  ام  دیوگ : ینیما 
هک دوب  یهلا  ياه  شناد  زا  یفرظ  رد  اهزار  نآ  ظفح  ياج  اریز  وا . هب  دسر  هچ  ات  دندنام  یم  رد  تاعوضوم  نیا  تخانش  رد  وا  زا  رتاناد 
رد ار  هدـننک  لاوس  هک  دوب  سک  نامه  وا  دوب و  هتفرگ  نآ ، رد  اهزار  نآ  هدـنهد  رارق  ناهج و  هدـننیرفآ  یلعا و  ءدـبم  زا  اراه  شناد  نیا 

تخاس . یم  باجم  دندنام - یم  رد  نآ  تخانش  لح و  رد  نانیا  هک  یلکشم  ره  رد  و  اج - نیا 
هباحص کیاکی  لد  رد  هک  ار  ربمایپياه  همان  نیئآ  داوم  تفالخ - هب  ندیسر  زا  سپ  مک  تسد  هک - دوب  نیا  نامثع  زا  ام  عقوم  اهنت  يرآ 

یم وا  زا  هک  یتالاوس  رد  اـت  دریگب  ارف  درک - یم  هضرع  دوخ  درخ  هب  دـیمهف و  یم  دـید و  یم  دینـش و  یم  ار  نآ  وا  و  دوب - هدـش  هتخیر 
مزلتـسم هک  يا  هدیقع  دـهدنيوتف و  هدیـسر  ص )  ) لوسر زا  هچ  نآ  فالخرب  دوشن و  بکترم  یگرزب  نآ  هب  یئاهاطخ  دـنامن و  رد  دوش 

هک  سوسفا  یلو  دنیزگنرب  دشاب  تسار  هار  كرت 

هحفص 351 ] ] 

هدرب رهاوخ  ود  نایم  عمج  رد  هفیلخ  هدیقع 

هراشا

اب ناوت  یم  دنا  هدرب  هک  ار  رهاوخ  ود  ایآ  دیسرپ  نامثع  زا  يدرم  هک  تسا  هدروآ  بیوذ  نب  هضیبق  زا  باهش  نبا  زا  اطوم 10:2  رد  کلام 
يوار منک  نینچ  هک  مرادـن  تسود  نم  یلو  مارح ، هیآ  کی  هدرک و  لالح  ار  راک  نیا  هیآ  کی  تفگ  نامثع  تشاد  هاگن  دوخ  يارب  مه 

نم رگا  تفگ : وا  درک و  لاوس  وا  زا  هراب  نیا  رد  هدرک  رادـید  ار  ص )  ) لوسر باحـصا  زا  يدرم  دـش و  نوریب  يو  دزن  زادرم  نآ  تفگ :
هدوب بلاطیبا  نب  یلع  یمود  نیا  مرظن  هب  هتفگ : باهـش  نبا  درک  مهاوخ  رفیک  ار  وا  هدرک  ار  راکنیا  یـسک  منیبب  مشاـب و  هتـشاد  یتردـق 

تسا .
هک دیـسرپ  ار  ص )  ) لوسر باحـصا  زايدرم  یملـسا  راـین  هک  داد  ربـخ  ارم  بیوذ  نب  هضیبـق  تفگ  باهـش  نبا  یقهیب : زا  رگید  تراـبع 
نم مارح و  هیآ  کی  هدرک و  لالح  ار  راک  نیا  هیآ  کـی  تفگ : وا  دراد  هاـگن  دوخ  يارب  دـنیوا  هدرب  هک  ار  رهاوخ  ود  دـناوت  یم  درماـیآ 

وا زا  دـید و  ار  وا  ص )  ) لوـسر ناراـی  زا  رگید  يدرم  دــش و  نوریبدرم  نآ  دزن  زا  زاـین  تـفگ : يوار  درک 0  مهاوخن  ار  راـک  نیا  دوـخ 
یم زابراک  نیا  زا  ار  وت  نم  تفگ  درم  نآ  تفگ و  زاب  ار  شرازگ  وا  داد ؟ وت  هب  یئاوتف  هچ  يدیسرپ  يوتف  يو  زا  هک  تتسود  نآ  دیسرپ :

دیناسر . مهاوخ  دنیآ  شوخان  یئازس  هب  اروت  مشاب  هتشاد  یتردق  نم  یشاب و  هتشادمه  اب  ار  رهاوخ  ود  رگا  مراد و 
مارح زین  ار  نآهدرب  هدرک  مارح  ار  نآ  دازآ  دـنوادخ  هک  ار  ینز  ره  تفگ : نامثع  هک  هدـش  تیاور  : دـسیون یم  عیادـبلا  رد  ءاملعلا  کلم 

رگیدکی . اب  ار  هدرب  رهاوخ  ود  نتشاد  رگم  هدرک 
نیا  سابع  نبا  نامثع و  هک  هدش  تیاور  دسیون : یم  نآرقلا  ماکحا  رد  صاصج 
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ار راک  نیا  نامثع  هک  هدش  تیاور  دـسیون : یم  و  مارح . هیآ  کی  هدرک و  لالح  ار  نآ  هیآ  کی  دـنتفگ  یم  دنتـسناد و  یم  لالح  ار  راک 
نآ زا  هن  مهد و  یم  نآ  ماجنا  هب  روتـسد  هن  تفگ : درک و  دای  زین  ار  نآندش  لالح  ندـش و  مارح  وا  هک  هدـش  تیاور  تسنادـیم و  زیاج 
رد هک  دوش  یم  هتشادن و  نآ  ندرمش  لالح  مارح و  رد  یعطق  ياوتف  هدوب و  ددرم  نآ  رد  وا  هک  دناسر  یم  وا  نخـس  نیا  منک و  یم  یهن 

تسا  هتشاد  نآ  تمرح  رد  یعطق  ياوتف  یلع  هدرک و  يراددوخ  لوق  کی  باختنا  زا  اهدعبو ، هدوب  زاوج  هب  لئاق  ادتبا 
کی هدرک و  لالح  ار  نآ  هیآ  کی  دنیوگ : یم  هدرب  رهاوخ  ودنتـشاد  هگن  هرابرد  نامثع  یلع و  هک  دـناهدروآ  دـسیون : یم  يرـشخمز  و 

ار . ندوب  لالح  هب  لوق  نامثع  هداد و  حیجرت  ار  ندوب  مارح  هب  لوق  یلع  مارح و  هیآ 
تسا . رتراوازس  نآ  ندرمش  لالح  مارح و  هیآ  کی  هدرک و  لالح  ار  راک  نیا  هیآ  کی  : تفگ نامثع  هک  دنا  هدروآ  دسیون : یم  يزار  و 
هک هدوب  نیا  تلع  احیرـص - هن  و  هدروآ - هیانک  هب  ار  یلع  مان  بیوذ  نب  هضیبق  هک  نیا  دـسیون  یم  راکذتـسالا  باـتک  رد  ربلادـبع  نبا  و 

دمآ . یم  نارگ  ناشیارب  یلع  زا  ندرک  دای  هتشاد و  تبحاصم  ناورم  رسپ  کلملادبع  اب  دوخ 
يرشخمز 359:1، ریسفت  مزح 522:9 ، نبا  زا  یلحملا  صاصج 158:2 ، زا  نآرقلا  ماـکحا  یقهیب 164:7 ، زا  يربکلا  ننـسلا  هب : دیدرگرب 
یعفاش و کلام و  زا  لـقن  هب  روثنملا 136:2 - ردلا  نزاخ 356:1 ، ریسفت  ءاملعلا 264:2 ، کلم  زا  عیانـصلا  عیادب  یبطرق 117:5 ، ریسفت 

هدربمان - ناظفاح  زا  لقن  هب  یناکوش 418:1 - ریسفت  یقهیب - متاح و  یبا  نبا  هبیش و  یبا  نباو  قازرلادبع  دیمح و  نب  دبع 
تخادرپ : وگتفگ  هب  ناوت  یم  تهج  ود  زا  هلاسم  نیا  هرابرد  دیوگ : ینیما 
هک  دراد . یمکح  هچ  مه ، اب  هدرب  رهاوخ  ود  نتشاد  هاگن  هک  نیا  رد  لوا 

هحفص 353 ] ] 

تسا . نآ  ندوب  مارح  اهقف ، نایم  روهشم  دوخ 193:3 : ریسفت  رد  يزار  هتفگ  هب 
ناگتشذگ زا  یخرب  هک  دنچ  ره  تسا  نیمه  زین  نارگید  هعبرا و  همئا  روهمج و  لوق  زا  روهـشم  شریسفت 472:1 ، رد  ریثک  نبا  هتفگ  هب  و 

دنا . هدرک  يراددوخ  هراب  نیا  رد  یعطق  هدیقع  راهظا  زا 
تسین . زیاج  هباحص  مومع  لوق  هب  راک  نیا  - 264:2 هدمآ - عیانصلا  عیادب  رد  هچ  نانچ  و 

نآ اب  فلاخم  ياوتف  هب  همئا  زا  کی  چـیه  دـنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  ندوبن  زیاج  املع  همه  دوخ 117 و 116:5 : ریـسفت  رد  یبطرق  هتفگ  هب  و 
ار لیوات  هک  تسینزیاج  ناشیا  رب  دـنا و  هتفایرد  ار  نآ  فالخ  ادـخ  باتک  لیوات  اب  ناـشیا  اریز  دـنا  هدرکن  اـنتعا  تسا ) ناـمثع  لوق  هک  )
، هشیاع رمع ، نبا  رامع ، سابع ، نبا  یلع ، رمع ، درب : مان  دیاب  ار  نانیا  دـنا  هتفریذـپ  ار  ندوبن  زیاج  هک  يا  هباحـص  نایم  زاو  دـنیامن  میرحت 

دنا . هداتفا  ههاریب  هب  تایآ  لیوات  رد  ناشنافلاخم  دنا و  تریصب  بحاص  ادخ  باتک  نوماریپ  رد  نانیا  ریبز و  نبا 
رارق نیا  رب  عامجا  دـش و  فرطرب  اهدـعب  هک  دوب  یفالتخا  ناگتـشذگ  نایم  هراـب  نیا  رد  نآرقلا 158:2 ، ماـکحا  رد  صاـصج  هتفگ  هب  و 

دندش . ناتسادمه  هراب  نیا  رد  اهرهش  ناهیقف  تسا و  مارح  دنشاب - زین  هدرب  دوخ - يارب  مه  اب  رهاوخ  ود  نتشادهاگن  هک  تفرگ 

هدش هتسب  یلع  هب  هک  یغورد 

نیا رد  یلو  ساـبع - نباهلمج  زا  دـنا - هداد  تبـسن  مه  ناینیـشیپ  زا  یهورگ  هب  ار  ناـمثع  ياوتف  ریظن  دـیوگ : یم  راکذتـسا  رد  رمع  وب  و 
- اهرهش رگید  رد  زین  قرـش و  زا  ود  نآتشپ  سپ و  قارع و  زاجح و  برغم و  ماشرد و  ءاهقف - زا  کی  چیه  و  تسا . فالتخا  اه  تبـسن 
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عامتجا نآ  رب  اـم  ار  هچ  نآ  دـنا و  هدـش  ادـج  ناـشیا  زا  رهاوظ ، يوریپ  ساـیق و  یفن  اـب  هک  یهورگ  رگم  تسا  هدرکن  اـنتعا  يوتف  نآ  هب 
دازآ رهاوخ  ود  هک  روط  نامه  هک : دنا  ناتسادمه  اهقف  هدوت  دنا و  هدومن  كرت  رهاظ - نآ  هب  لمع  اب  میا - هدومن 

هحفص 354 ] ] 

دناوت . یمن  زین  ار  هدرب  رهاوخ  ود  دشاب  هتشاد  ینز  هب  مه  اب  دناوت  یمن  رفن  کی  ار 
نبا ریبز و  رمع و  یلع و  نوچمه : دنا  هدرک  تیاور  يرایـسب  لوق  زا  ار  راک  نیا  ندوب  مارح  رد  ناناملـسم  هدیقع  قافتا  هک  هدش  تیاکح 
نب مکح  یعخن و  میهاربا  هیوهار و  نب  قاحـسا  هبنم و  نبا  ریبز و  نبا  رمع و  نبا  تباث و  نب  دـیز  رامع و  هشیاعو و  دوعـسم  نبا  ساـبع و 

کلام  هفینح و  وبا  قاحسا و  دمحا و  یعفاش و  یعازوا و  بهشا و  يرصب و  نسحو  یبعش  نامیلس و  یبا  نب  دامح  هبیتع و 
زیاج نانآ  ابجاودزا  هک  ینانز  ندرمـش  ماـگنه  هب  نآرق  اریز  تسا  تاـعامجا  نیا  هناوتـشپ  زین  ربماـیپ  تنـس  هللا و  باـتک  صوصن  هزاـت  و 

ود نتشاد  هک  دناسر  یم  دراد و  قالطا  مکح  نیا  و  ءاسن 23 ) هروس   ) دیشاب هتشاد  مه  اب  ار  رهاوخ  ود  هک  نیاو  دیوگ : یم  احیرص  تسین 
تسا  مارح  هدرب - هاوخ  دازآ  هاوخ  دنشاب - هک  یتروص  ره  هب  رگیدکی  اب  رهاوخ 

ناـتنارتخد و ناـتناردام و  امـش  رب  دـش  مارح  هـیآ : نـیا  هـکتسا  نآ  رب  ناناملـسم  عاـمجا  دـسیون : یم  دوـخ 473:1 ریـسفت  رد  ریثـک  نبا 
سایق لیلد و  هب  دانتـسا  اب  هنوگ  نیمه  هب  وهدرب  هچ  دنـشاب  دازآ  هچ  تسا  مارح  نانزنیا  اب  شزیمآ  هک  دناسر  یم  هیآ  رخآ  ات  ناتنارهاوخ 

رد هک  درادـن ) یقرف  نانآدازآ  هدرب و  دراد ). ار  مکح  نیمه  زیننز  رتخد  نز و  ردام  اب  جاودزا  رهاوخ و  ود  نتـشاد  هاـگن  هک  تفگ  دـیاب 
. تسا هتفر  رگید  یهار  هدومن و  تفلاخم  مکح  نیا  اب  هک  یـسک  هیلع )  ) تسا یلیلد  ناـشیا  نخـس  تسا و  روط  نیمه  زین  اـهقف  هدوت  دزن 

نایاپ 
قالطا  نیمه  زین  نارسفم  يوتف و  نایاوشیپ  املعو و  ناشیا  نادرگاش  هباحص و 

هحفص 355 ] ] 

: تفگ یم  تفر و  یم  دنت  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دریذپن و  ار  نآ  هک  یسک  شهوکن  رد  ع )  ) نانموم ریما  هدروآ و  لیلد  ار  هیآ  رد  مکح 
یهن راک  نیا  زا  ار  وت  نم  تفگ : یم  هدنـسرپ  هب  ای  درک . مهاوخ  شتازاجم  هدرک  ار  راک  نآ  یـسک  منیبب  مشاـب و  هتـشاد  یتردـق  نم  رگا 

مناشچ  یم  وت  هب  شوخان  یئازس  يرادهاگن ، مه  اب  ار  رهاوخ  ود  رگا  منک و  یم 
ینادـنزرف نم  يارب  مدرک و  شزیمآ  ناش  یکی  اب  هک  دنتـسه  نم  دزن  هدرب  رهاوخ  ود  متفگ : ار  بلاطیبا  نبا  یلع  تفگ : رماع  نب  ساـیا  و 

منک ؟ هچ  مونکا  مدش  لیامتم  يرگید  هب  سپس  دروآ 
نآرق رد  دازآ  نانز  ندـش  مارح  هرابرد  یمکح  ره  تفگ : سپـس  زیمایب . يرگید  اب  سپـس  نک  دازآ  يا  هتخیمآ  يو  اـب  هک  ار  نآ  تفگ :

- نز راهچ  هب  افتکا  هرابرد  یتیاور  هب  و  ناـنز - دادـعت  هراـبرد  هچ  نآ  رگم  درک  تیاـعر  دـیابزین  هدرب  ناـنز  ندـش  مارح  هراـبرد  هدیـسر 
رهاوخ دننام   ) دنوش یم  مارح  وت  رب  زین  ندروخ  ریش  هار  زا  دنتـسه  مارح  وت  رب  بسن  هار  زا  نآرق  مکح  هب  هک  ار  ینانز  زین  تسا و  هدیـسر 

یعاضر ) ردام  و 
تـسا مدرم  نیرتانـشآ  وا  اریز  درک  یم  تیاـفک  يوـتف  هناوتـشپ  يارب  نیمه  دوـبن ، یلیلد  چـیه  ع )  ) ماـما راـتفگ  زج  دروـم  نیا  رد  رگا  و 

ینیشناج هب  ار  وا  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نامه  و  ص )  ) ربمایپ شناد  باب  وا  لوسر ، تنـس  ياه  هار  اهروخـشبآ و  ادخ و  باتک  میهافمهب 
دننامب . نوصم  یهارمگ  زا  دنزیوایب و  يو  نماد  هب  مدرم  نآ - اب  هارمه  و  نآرق - رانک  رد  ات  داهن  دوخ 
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هراـب نیا  رد  تسا - ناشرورـس  هک  ناشردـپ  اـب  هارمه  دـنانآرق - نیرق  و  ص )  ) ربماـیپ ترتع  یلع و  نادـناخ  زا  هک  زین  ع )  ) تیبـلها همئا 
تسا . راوتسا  یلیلد  دروم  ره  رد  ناشیا  لوق  دنا و  ناتسادمه 

ع)  ) نانموم ریما  هب  هچ  نآ  تسا  هیاپ  یبیچ  هک  دوش  یم  نشور  اه  نیا  زا  و 

هحفص 356 ] ] 

هیآ کی  هدومن و  لالح  ار  نآ  هیآکی  هتفگو : هدرک  تقفاوم  ربماـیپ - تنـسو  نآرق  اـب  فلاـخم  ياوتف  نآ  رد  ناـمثع - اـب  هک  دـنا  هتـسب 
نامثع كانمهس  راک  دنا  هتساوخ  هک  دننایوگ  هدیجنـسن  نیا  دنک . نخـس  فالتخا  هب  ادخ  ماکحا  زا  یمکح  هرابرد  هک  وا  زا  اشاح  مارح .

- نآرقلا ماکحا  رد  صاصج  دنا . هداد  وا  هب  یئاوران  تبسن  نینچ  هتسب و  یغورد  نینچ  ع )  ) یلع رب  سپ  دنیامنب  کچوک  مدرم  رظن  رد  ار 
کی تسا و  هدرک  مارح  هیآ  کی  ار  راک  نیا  یئوگ : یم  وت  دنیوگ  یم  نانآ  متفگ : ار  یلع  هک  هتفگ  رماع  نب  سایا  دسیون : یم  - 158:2

دناهتفگ . غورد  تفگ : لالح . هیآ 
رحبلا رد  میجن  نبا  هک  یثیدح  هلمج  زا  دنک  یم  دیئات  راک  نآ  ندوبمارح  رد  ار  اهقف  عامجا  هک  میراد  یئاههناوتشپ  زین  ربمایپ  تنس  زا  اما 

نومـضم نیاهب  دنا و  هتفرگ  راک  نآ  ندوبن  زیاج  رب  لیلد  ار  نآ  هدروآ و  نارگید  264:2 و  عیانصلا عیادب  رد  ءاملعلا  کلم  قئارلا 95:3 و 
دنک . یمن  عمج  رهاوخ  ود  محر  رد  ار  دوخ  هفطن  دراد  رواب  تمایق  زور  ادخ و  هبسک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا 

دروم رد  ار  نآرق  رد  دراو  تمرح  مکح  دناوتب  هکدراد  دوجو  یصصخم  ایآ  تسا : نیا  میریگ  یم  رظن  رد  ثحب  يارب  هک  يرگید  تهج 
فالخ رب  يو - یلو  مارح . هیآ  کی  هدرمـش و  لالح  هیآ  کی  ار  راکنیا  هتفگ : هدرک و  یئاعدا  نینچ  ناـمثع  دـنزب ؟  هرـصبت  هدرب  ناـنز 

هبیـش و یبا  نبا  قازرلادـبع و  يرآ  دـندرک - نیعم  ناشیا  اریز  هدرکن - نیعم  هدرمـش  لالح  ار  راک  نیا  هک  ار  يا  هیآ  ناگتـشذگ - رگید 
مه اب  دوخ  يارب  ار  هدرب  رهاوخ  ود  يدرم  هک  یئوگ  هچ  دندیسرپ : ار  دوعـسم  نبا  هک  دنا  هدروآ  یناربط  متاح و  یبا  نبا  دیمح و  نب  دبع 

كولمم زا  مه  وت  رتش  تفگ : تسا " . امـش  كولمم  هچ  نآ  رگم  دیوگ " : یم  ادخ  شدنتفگو : تشادـن  شوخ  ار  راک  نیا  وا  دراد  هاگن 
تسا  وت  ياه  كولمم  زا  مه  وت  کچوک  هرب  مزح : نبا  ترابع  هب  تست و  ياه 
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هچنآ رگم  رادرهوـش ، ناـنز  و  تسا " : نیا  هدرک  لـالح  ارنآ  هک  يا  هـیآزا  ناـشدوصقم  دـسیون : یم  نارقلا 158:2  ماکحا  رد  صاـصج 
نوماریپ رد  هک  یثیداحا  تسا و  تایآ  لزنناـش  تخانـش  زا  نآرق و  كرد  زرم  زا  يرود  هناـشن  یلالدتـسا  نینچ  " و  تسامـش . كولمم 

ود نآ  نایم  یـضراعت  ناوتیم  هنوگچ  هدیـسر  فلتخم  عضوم  ود  هرابرد  هیآ  ود  نیا  یتقو  هزات  دـنک و  یمن  دـییات  ار  نآ  زین  هدیـسر  هیآ 
رد صاصج  راتفگ  هب  مینک  یم  افتکا  اهنآ  ناـیم  زا  هک  دـنراد  هنیمز  نیا  رد  يا  هدـنزرا  هدرتسگ و  تاـنایب  تنـس  ناـگرزب  و  دـش . لـئاق 

يرگید اب  ضراـعم  ار  یکی  هک  تسین  اور  دنتـسین و  ربارب  رگیدـکی  اـب  ندوب ، مارح  لـالح و  ناـیب  رد  هیآ  ود  نیا  نآرقلا 199:2 : ماکحا 
مه اـب  ار  رهاوخ  ود  هک  نیا  هیآ "و  نیا  اریز  هدوب  يرگید  دروم  زا  ریغهب  هدـش  لزاـن  نآ  يارب  ود  نآ  زا  یکی  هکيدروم  اریز  مینک  یقلت 

ناـتنانز " و نارداـم  ناتنادـنزرف " و "  ناـنز  " و  تسا نآرق  رگید  زارف  ود  نیا  نوـچمه  هدیـسر و  مـیرحت  مـکح  هراـبرد  دـیرادهاگن " 
هک نانآ  رگم  رادرهوش  ناـنز  هیآ " و  نیا  هک  یلاـح  رد  هدیـسر  هیآ  رد  ناـشیا ، اـب  جاودزا  ندوب  مارح  مکح  هک  یناـسک  رگید  نوچمه 

نیا نایم  هک  دنامهف  یم  دنا و  لالح  دنا  هدـش  ریـسا  دوخ  هدوب و  گنج  نادـیم  رد  ناشنارهوش  هک  ینانز  دـناسر  یم  دنیامـش "  كولمم 
درب راک  هب  هدش  لزان  نآ  يارب  هک  يدروم  رد  ار  هیآ  نیا  دیاب  سپ  هدشفرطرب  نانآ ، اب  شزیمآ  عنام  هداتفا و  یئادج  ناشنارهوش  نانز و 
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ناوت یمن  سپ  ناشنابحاص . رب  نانآ  ندوب  لالح  و  ناشنارهوش ، هدش و  ریسا  نانز  هتسد  نیا  نایم  نداتفا  یئادج  زا  تسا  ترابع  زین  نآ  و 
یتلع و هب  هیآ  ود  زا  مادـکره  اریز  هدـش  لزان  نامز ، کی  رد  رهاوخ  ود  اب  شزیمآ  ندوب  مارح  رد  هچ  نآ  اـب  تسناد  ضراـعم  ار  هیآ  نیا 

درب . راک  هب  هدش  لزان  نآيارب  هک  يدروم  رد  ار  مادک  ره  دیاب  سپ  هدش  لزان  يرگید ، دروم  تلع و  زا  ادج  يدروم  رد 
دسیون : یم  زاب 

ناردام نادنزرف و  نانزاب  دوب  شزیمآ  ندوب  مارح  مکح  اب  ضراعمهیآ  نیا  ناناملـسم - نایم  یفالتخا  چـیهیب  هک - نآ  يوتف  نیا  رب  لیلد 
رگید دوخ و  نانز 
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هدـش وا  زینک  هک  نیا  ناونع  هب  شنز  ردام  دـنزرف و  نز  اب  دـناوت  یمن  ناسنا  تسین و  هدـش ، رکذ  هیآ  نآ  رد  ناـشن  دوب  مارح  هک  یناـسک 
تلع و اریز  دوش  یمن  ناـشیا  اـب  شزیمآ  ندوب  مارح  مکح  رد  صیـصخت  بجوم  تسا "  امـشكولمم  هچ  نآ  رگم  هیآ "  نیا  دزیماـیب و 

هنوگ نامه  هب  زین  رهاوخ  ود  ناـیم  عمج  دـیاب  سپ  هدـشلزان  رگید  هیآ  هک  تسا  يدروم  تلع و  زاریغب  هدـش  لزاـن  نآ  يارب  هک  يدروم 
نیا هیآ و  نآ  هک  نیا  زا  هباحـص - زا  وا  ناوریپ  و  ض )  ) یلع يراددوخ  دوشن و  میرحت  یفن  بجوـم  نآ  يرهاـظ  ضراـعت  دـنامب و  مارح 

ره هب  رهاوخ - ود  نایم  عمج  ندوبن  زیاج  رد  ناشیا و  ياوتف  و  دنرامشب - رگیدکی  ضراعتم  ار  تسا "  امش  كولمم  هچ  نآ  رگم  یکی " :
رب یکی  درک و  تمرح  رب  تلـالد  یکی  تشاد و  قرف  رگیدـکی  اـب  ناـشلوزن  دروم  تلع و  هیآ ، ود  رگا  هک  دـناسر  یم  دـشاب )- تروـص 

، مینک دروخرب  نآ  لوزن  تلعب  هک  یئاج  رد  ار  مادک  ره  مکح  یتسیاب  تفرگ و  لیلد  دوخ  دروم  رد  دـیاب  ار  مادـک  ره  لاح  نآرد  زاوج ،
مینک . یقلت  يرگید  اب  ضراعتم  ار  یکی  هک  نیا  هن  میئامن  یلمع 

نایاپ  ات  تسا . نیمه  راک  شور  دشاب  هتشاد  یتایصوصخ  نینچ  هک  دشاب  ادخ  لوسر  زا  مه  ثیدح  ود  رگا  تایآ ، زا  هتشذگ 

رهاوخ ود  نایم  عمج  لیلد  رد  یهاگن 

هتـسناد ات  مینک  یم  لابند  دنیامـش "  كولمم  هک  نانآ  رگم  رادرهوش  نانز  هیآ " و  نیا  لوزن  ناش  ندروآ  اب  ار  صاصج  نخـس  ام  کنیا 
نیا و  هیآ " : نیا  هک  تسایتلع  دروم و  زا  ریغ  هدـش  لزان  نآ  ياربهک  یتلع  دروم و  يدینـش - صاصج  ناـبز  زا  هچ  ناـنچمه  هک - دوش 

تسا : هدش  لزان  نآ  يارب  دیشاب "  هتشاد  مه  اب  اررهاوخ  ود  هک 
دندوب رادرهوش  هک  داتفا  ام  تسد  هب  ساطوا  ناریسا  زا  ینانز  تفگ : يردخ  دیعسوب  هک  دنا  هدروآ  نارگید  زین  دوخ و  حیحص  رد  ملـسم 

نانز و  دـش " : لزان  هیآ  نیا  سپ  میدرک  شـسرپ  (ص ) ربمایپ زا  هراب  نیا  رد  میدیدنـسپنار و  ناشیا  اـب  شزیمآ  اـم  دنتـشاد  رهوش  نوچ  و 
لوسر باحـصا  دـمحا : ترابع  رد  میتخانـش و  اور  ار  ناشیا  اب  شزیمآهک  دوب  هیآ  نیمه  اب  دنیامـش " و  كولمم  هک  نانآ  رگم  رادرهوش 

لوسر  نارای  زا  یناسک  دنتفرگ و  ریسا  ار  ناکرشم  رادرهوش  ینانز  ساطوا  زور  رد  ص )  ) ادخ
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رگم ، رادرهوش نانز  و  دـش : لزان  هراب  نیا  رد  هیآ  نیا  سپ  دنتـشادن  شوخ  ار  راک  نیا  هدومن و  يراددوخ  نانآ  اب  شزیمآ  زا  ص )  ) ادـخ
دنیامش . كولمم  هک  نانآ 

دندش زوریپ  وهدیگنج  ناشیا  اب  هدرک و  دروخرب  ینمشد  اب  ات  داتسرف  ساطوا  هب  يرگشل  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  یتسار  یئاسن : ترابع  رد  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3097 

http://www.ghaemiyeh.com


نانز و  دش " : لزان  هیآ  ات  دنتشادن  شوخار  ناشیا  اب  شزیمآ  ناناملسم  دنتـشاد و  رهوش  ناکرـشم  نایم  رد  هک  دنتفرگ  تراسا  هب  ینانز  و 
دنیامش " . كولمم  هک  نانآ  رگم  رادرهوش 

ماکحا دمحا 84 و72:3  دنسم  یئاسن 110:6 ، ننس  دوادوب 336:1 ، ننس  يذمرت 135:1 ، حیحص  ملسم 417 و416:1 ، حیحص  هب  دیرگنب 
يواضیب ریسفت  یبطرق 121:5 ، ریسفت  هنسلا 29:2 ، حیباصم  مزح 447:9 ، نبا  زا  یلحملا  یقهیب 167:7 ، ننس  صاصج 165:2 ، زا  نآرقلا 

یناکوش 418:1  ریسفت  نزاخ 375:1 ، ریسفت  ، 372:1 ریثک نبا  ریسفت  ، 269:1
هیآ الاب  تیاور  ساسا  رب  زینریبج  نب  دیعس  بیسم و  نب  دیعس  دوعسم و  نبا  رمع و  نبا  فوع و  نب  نمحرلادبعو  رمع  سابع و  نبا  یلع و 

زا ناشیا - اب  شزیمآ  هیآ  نیا  اب  دندمآ و  رد  نیملسم  تراسا  هب  هک  دش  لزان  يرادرهوش  نانز  هرابرد  هیآ  نیا  دنا : هتفگ  هدرکریسفت و  ار 
داتفا  یئادج  هنایم  رد  ناشنارهوش - هن  و  اه - نآ  اهنت  ندش  ریسا  اب  دیدرگ و  لالح  ناناملسم  رب  يریگ - زینک  هار 

يرهز لوحکم و  دیز و  نبا  هبالقوب و  سابع و  نبا  دنا  هدرک  فالتخا  هیآ  نیا  لیوات  رد  املع  دـسیون : یم  دوخ 121:5  ریسفت  رد  یبطرق 
نانز دوش : یمهیآ  ینعم  دنا و  هدش  ریسا  هک  يرادرهوش  نانز  صوصخ  اج  نیا  رد  رادرهوش  نانز  زا  دوصقم  دنا : هتفگ  يردخ  دیعسوب  و 
یسک يارب  تروص  نیا  ردهک  دشاب  هدش  امش  كولمم  دیشاب و  هتفرگ  ریسا  یبرح  نانمـشد  نیمزرـس  زا  رگم  دنا  مارح  امـش  رب  رادرهوش 

یم قباس  جاودزا  عطق  بجوم  ار  ندش  ریـسا  هک  زین  یعفاش  لوق  دشاب و  هتـشاد  يوش  دنچ  ره  دوش  یم  لالح  هتفرگ  رارق  وا  مهـس  رد  هک 
و تسا - نیمه  ربدناد 
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نآ دیوم  تسا و  نیمه  زین  بهـشا  لوق  و  دـنا - هداد  تبـسن  زین  کلام  هب  ار  لوق  نیا  ریخانت  ود  هک  مکحلادـبع  نبا  بهو و  نبا  لوق  زین 
صن نیا  و  دـیوگ -: هدروآ و  ار  ثیدـح  یبطرق  سپـس  هدرک - تیاور  يردـخ  دیعـسوب  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  هک  تسا  یثیدـح  زین 

یم زیهرپ  دنتـشاد  رهوش  هک  يریـسا  نانز  اب  شزیمآ  زا  ص )   ) ربمایپ ناراـی  هک  دـش  لزاـن  نآ  رطاـخ  هب  ـالاب  هیآ  هک  نیا  رب  تسا  حـیرص 
نارای هفینحوب و  کلام و  هک  دنتسه . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  دندش  امـش  كولمم  هک  ینانز  داتـسرف : هیآ  نیا  ناشیا  خساپ  ردادخ  دندرک و 

هللا - ءاشنا  تسا - نیمه  زین  تسرد  لوق  دنیوگ و  یم  ار  نیمه  زین  روث  وبا  قاحساو و  دمحا  یعفاش و  وا و 
ریسفت رد  يرشخمز  عیانـصلا 264:2 و  عیادـب  رد  املعلا  کلم  دـینادرگ : لالح  ار  هدرب  رهاوخ  ود  نیب  عمج  هکيا  هیآ  هراـبرد  رگید  لوق 
ناشیا هک  ناشناکولمم ، ای  ناشنارـسمه  رب  رگم  تسا : نیا  هدرک  لالح  ار  راـک  نیا  هک  ياهیآزا  ناـمثع  دوصقم  دنـسیون : یم   359:1 دوخ

دنتسین  شنزرس  دروم 
دنک قمعت  نخـس  نحل  رد  سک  ره  هک  نیا  اب  میرامـشب  زئاج  ار  كولمم  هملک  مومع  هب  ذـخا  هک  تسا  لماک  یتروص  رد  ـالاب  لالدتـسا 

هدنراد هک  دیوگب  دنک و  نایب  نانموم  رد  ار  ینمادکاپ  یگنوگچ  دهاوخ  یم  المجم  هیآ  اریز  تسین  زیاج  نآ ، مومع  هب  ذخا  هک  دمهفیم 
وا رب  الامجا  ار  ناشیا  اب  شزیمآ  راذگ ، نوناق  هک  دوخ  كولمم  ای  نز  اب  رگم  دنک  یم  يراددوخ  یـسنج  توهـش  ياضرا  زا  تفـص ، نیا 

رسمه هک  ینانز  اب  رگم  دنراد  یم  رانکرب  نانز  اب  شزیمآ  زا  ار  دوخ  هک ) دنا  یناسک  نانموم  : "  ) دیوگ یم  هیآ  هک  تسا  نیاهتخانـش  اور 
اب شزیمآ  ندوب  اور  هکدرادن  نیا  اب  یتافانم  یلامجا  مکح  نیا  تسین " و  یشنزرس  ناشیا  رب  تروص  نآ  رد  هک  دنـشاب  ناشیا  كولمم  ای 

انوناق هک  ار  یطیارـش  نآ  تساهیآ  نیا  رد  هک  مومع  تفـص  اریز  دشاب  ودنآ  زا  کی  ره  رد  یطیارـش  دوجو  مزلتـسم  كولمم ، ای  رـسمه 
دزاس و یم  گنت  ار  مومع  تفص  نیا  هرئاد  هک  تسا  ینوناق  طیارش  نآ  هکلب  درب  یمن  نیب  زا  هدش  هدرمش  مزال 
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نیفرط زا  یکی  هک  یلاح  رد  هن  تسا و  زیاج  سافن  ضیح و  لاح  رد  هن  مه ، ینوناـق  رـسمهاب  شزیمآ  هک  ناـنچ  دـنک  یم  تراـظن  نآ  رب 
راهظ هغیـص  يادا  زا  سپ  هن  ودرادهگن  دیاب  ههبـش  هب  یطو  يارب  نز  هک  يا  هدع  مایا  رد  هن  مارحا و  عقوم  رد  هن  دنا و  هتفرگ  بجاو  هزور 

( يارب  ) هداد رهوـش  هب  ار  وا  شبحاـص  هک  يزینک  اـب  رهاوـخ و  ود  اـب  شزیمآ  زین  بیترت  نیمه  هـب  دوـشن - هداد  هراـفک  یتـقو  اـت  - ءـالیا و 
تسین و رادربصیـصخت  هجو  چـیه  هب  هدرک  رکذ  زینک  نز و  اـب  شزیمآ  زاوج  يارب  مالـسا  هک  یطیارـش  نیا  اریز  تسین  زیاـج  شبحاـص 

طیارـش نآ  موزل  رب  هک  یئاهلیلد  نآ  اـب  ناـشناکولمم "  ناشنارـسمهرب و  رگم  مهناـمیا - تکلم  اـم  وا  مهجاوزا  یلعـالا  هیآ "  تیمومع 
درادن . ضراعت  میراد ،

كولمم اب  یعرـش و  رـسمه  اـبشزیمآ  میدـید  هک  ار  يدراوم  همه  یتسیاـب  مینک  ینعم  يداـشگ  لـگ و  نآ  هب  ار  هیآ  تیمومع  اـم  رگا  و 
رد هچ  ماگنه  نیا  رد  میرامـشب و  ضراعممیراد  طیارـش  نآ  موزل  رب  هک  یئاه  لیلد  اب  ار  هیآ  نیا  اـی  میرامـشب  اور  تسا ، اوراـن  یـصخش 

ار نآ  هیآ  کی  میئوگب " : میناوت  یم  هدـش ، نایب  نآ  تمرح  نآرق  رد  میتفگ  هک  دراوم  ریاس  دروم  رد  هچ  و  رهاوخ ، ود  ناـیم  عمج  دروم 
ره هک  نآ  اب  تسا - هویش  کی  هبود  ره  كولمم  رسمه و  يارب  هدمآ  هیآ  رد  هک  تسا  یئانثتـسا  اریز   " مارح - هیآ  کی  هدرمـش و  لالح 

دیوگیمن . ینخس  نینچ  دشاب  هدیسر  شماشمب  هقفيوب  سک 
نادرم مه  هک  میهد  رارق  یعیسو  هرئاد  نانچ  رد  ار  كولمماب  شزیمآ  زاوج  تیمومع  هتفگ - صاصج  هک  يا  هنوگ  هب  رگا - روط  نیمه  و 

اور بهاذم  نایاوشیپ  عامجا  هب  راکنیا  دزیمایب و  شیوخ  كولمم  اب  دازآ  نز  هک  مینادب  زیاج  دیاب  لاح  نیا  رد  دوش  لماش  ار  نانز  مه  و 
اور هیآنیا  مومع  هب  ذـخا  هک  درادـن  دوجو  یفالخ  ناملـسم  هدوت  زا  سک  چـیه  نایم  دـسیون : یم  یلحملا 524:9  رد  مزح  نـبا  تـسین و 

تـسا كولمم  مالغ  دـیدرت ، یب  فالتخا و  نودـب  اریز  تسا  رادرب  صیـصخت  هک  نیا  رب  دـنا  هدرک  عامجا  یگمه  ام  زج  اعطق و  تسین و 
و تسین ، اور  تسا و  مارح  وااب  شزیمآ  یلو 
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اور ود  نآ  اـبشزیمآ  هک  دـنا  قفتم  همه  یلو  دوشب  کـلام  زینک  ناونعب  ار  شا  یعاـضر  رهاوخ  یعاـضر و  رداـم  یـسک  هک  دوـش  یم  زین 
تسا . مارحدرم  رسپ  رب  زینک  نآ  دروایب  يدنزرف  يو  زا  دزیمایب و  وا  اب  دریگب و  ار  يزینک  يدرم  رگا  زین  تسین و 

هدش هدرورپ  امـش  رانک  رد  هک  ینارتخد  ناتنانز و  ناردام  زین  و  دـینک ، عمج  رهاوخ  ود  نایم  هک  نیا  نآرق " و  زارف  نیا  رد  دـیوگ : سپس 
صن چیه  میتسیرگن و  زین  دنروایب "  نامیا  ات  دینکن  حاکن  تسرپ  تب  نانز  اب  و  دنا . هتخیمآ  ناشیا  اب  دنا و  هدوب  امش  نارسمه  ناشناردامو 

ار ینوناق  صن  تسین  زیاج  سپ  باتک - لها  نانز  اب  جاودزا  دروم  رد  طقف  رگم  - هدروخ صیصخت  مکح  نیا  هک  تسا  هدماین  یعامجا  و 
، مینزب صیـصخت  ار  يرگید  صن  ره  ای  تایـصوصخ  نیا  اب  یـصن  میـشاب  راچان  رگا  ومینزب  صیـصخت  میرادن  نآ  صیـصخت  رب  یلیلدهک 

نایاپ  تسین . زیاج  نآ  زج  هب  هک  تسا  صوصخم  صیصخت  اریز  دوب  دهاوخ  هدروخ  صیصخت  نآ  هک  تسین  کش 
هب هچنآ  امـش  رب  دش  لالح  و  مکلذ =(  ءارواممکل  لحا  هیآ و  كولمم ، رهاوخ  ود  نایم  عمج  هدننک  لالح  دنـس  هدـش : هتفگ  هک  نیا  اما 

تسا انثتسا  هلزنم  هب  نآاریز  تسا  تسردان  مه  نیا  هدمآ ، هدرمـش  ار  حاکنلا  عونمم  نانز  هک  يا  هیآ  ریزرد  هک  تسا  دشاب ) اه  نیازا  ریغ 
هباحـصزا و ناملـسم  هدوت  هک  دـیتسناد  و  كولمم - رهاوخ  ود  نایم  عمج  هلمج  زا  هدـش - رکذ  البق  هک  نانآ ، اـب  حاـکنلا  عونمم  ناـنز  زا 

ناونعب ای  دزیمایب  ود  نآ  اب  رهوش  ناونعب  ناسنا  هاوخ  تسا  مارح  رهاوخ  ود  نایم  عمج  هک  نیا  رب  دـنراد  عامجا  ناهیقف  ناشیا و  نادرگاـش 
هک تسا  یتلع  كالم و  نامه  كولمم ، رهاوخ  ودناـیم  عمج  تمرح  رب  اـم  لـیلد  هزاـت  دـناهداهنن و  یقرف  چـیه  ناـیم  نیا  رد  هک  کـلام 

دوصقم سپ  تسا  دوجوم  تروص  ود  ره  رد  هک  تسا  شزیمآ  ناـمه  كـالم  نیا  دوش و  یم  دازآ  رهاوخ  ود  ناـیم  عمج  تمرح  بجوم 
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همه  زج  هب  ینانز  زا  دوش  یم  ترابع  تشذگ "  هک  نآ  زا  مکلذ =  ءاروام  هملک "  زا  هیآ 
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تروص ود  زا  کی  ره  رد  رهاوخ  ود  نایم  عمج  هلمج  زا  و  دوب - نآ  رد  هچ  نآ  رخآ  ات  نارتخد  نارداـم و  زا  تفر - ناـشرکذ  هکاـه  نآ 
دشاب . دهاوخ  هک 

ضراعت و تروص  رد  هزاـت  دـشاب و  یـضراعت  هیآ  ود  ناـیم  هک  میریگ  و  تاـیآ ، لوزن  تلع  زا  و  اـه ، نیا  همه  زا  یـشوپ  مشچ  ضرف  اـب 
صاصج ودنا  هدرک  نشور  لوصا  ملع  ءاملع  زین  ارعوضوم  نیا  هک  هحابا  لیلد  رب  تسا  مدقم  تمرح  لیلد  مه  زاب  نیلیلد ، ببـس  تدحو 

دنا . هداد  حیضوت  ار  هلئسم  نیا  احیرص  دوخ 193:3  ریسفت  رديزار  نآرقلا 158:2 و  ماکحا  رد 
یم هحابا  لیلد  دوخ  لایخ  هب  ار  هچ  نآ  هک  دوب  نیا  تشادن  دای  هب  تایآ  لوزنتلع  ناش و  زا  يزیچ  تسناد و  یمن  ار  اه  نیا  نامثع  یلو 

ار ندوب  مارحلیلد  تسا  مزال  هک  دیمهفن  ار  یلقع  مکحنیا  یتح  تشاد و  مدقم  دندوب - هتفریذـپ  ار  نآ  همه  هک  میرحت - لیلد  رب  درمش 
دیزگرب تلم  همه  زا  ادج  یهار  یتسناد - ار  نآ  لیـصفت  هک  نانچ  دوخ - راک  نیا  اب  وا  دوش  يریگولج  یلامتحا  ررـض  زا  ات  تشاد  مدقم 

نیا باستنا  رد  هدراو  تایاور  هک  دناهتسب  سابع  نبا  هب  هراب  نیا  رد  هچ  نآ  رگم  دومنن  يراگزاس  وا  اب  يو  رادنپ  نیا  رد  مهسک  چیه  و 
تسا . ضیقن  دض و  رگیدکیاب  تشذگ - راکذتسا  رد  رمعوب - لوق  زا  هچنانچ  زین - وا  هب  يوتف 

هدرک مارح  مدرم  رب  ار  نآ  دازآ  ، دـنوادخ هک  ینز  ره  دـیوگ " : یم  اریز  تسه  هملـسم  لوـصا  اـب  مـه  يرگید  تفلاـخمهفیلخ  نخـس  رد 
تـسا لطاب  شیانثتـسا  رد  مه  نخـس  نیا  و  . " تسا زیاج  هک  كولمم  رهاوخ  ود  ناـیمعمج  دروم  رد  رگم  هدرک  مارح  زین  ار  نآ  كولمم 

ود ناـیمعمج  هک  دـنلوقلا  قفتم  يوبن  تنـس  نآرق و  صوصن  هب  یمرگتـشپ  اـب  ناـگمه  هک  یتسناد  انثتـسا  دروم  رد  هنم . ینثتـسم  رد  مهو 
هنم ینثتسم  دیاب  تما - همه  قافتا  هب  ار - هچ  نآ  هفیلخ  تفگ  دیاب  زین  هنم  ینثتسم  دروم  رد  تسا . مارح  - دنـشاب هک  مه  كولمم  رهاوخ -

تسا . زیاج  كولمم  نز  راهچ  زا  شیب  نتشاد  یلو  تسین  زیاج  يدقع  دازآ  نز  راهچ  زا  شیب  نتشاد  اریز  هتسنادندریگ  رارق 
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بلاغ رد  هک  اریز  درکزاب  قاط  راهچ  ار  ناناملسم  نایم  شکمشک  باب  یمالسا ، هقف  نآرق و  اب  فلاخمو  لطاب  ياهرادنپ  نیا  ریاظن  يرآ 
هتفرگ یـشیپ  ناشیا  رب  عامجا  لوق  هک  یناسک  كوت  کت و  دوبن و  يروعـشیب  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  هدـننک  لدـج  ایوریپ  دـقاف  تاـقوا 

ار هفیلخ  فرح  هک  دنتـشاد  رارـصا  هرامه  اه  نیا  دندوبن - زین  انتعا  هتـسیاش  هدمآ و  ناشیازا  سپ  هک  یئانیب  رهاظ  اه و  يرهاظ  زین  و  دوب -
اه و يرهاظ  دـسیون : یم  دوخ 117:5  ریـسفت  رد  یبطرق  دوبن  تسار  هارزا  فارحنا  زج  ناشراک  هک  دـنناشنب  یـسرکهب  هلئـسم  نیا  هرابرد 
، دـنادرگ دوخ  كولمم  ار  رهاوخ  ود  دـناوتیم  درم  کی  هک  هنوگ  ناـمه  دـنا : هتفگ  هتفرگ و  شیپ  لوصا  اـب  فلاـخم  یهار  ناـنیب  رهاـظ 
هدرک و مارح  ار  راک  نیا  هیآ  کـی  هدیـسر : ناـمثع  زاهک  تسا  یتیاور  مه  ناـشلیلد  تسا و  زیاـج  مه  كولمم  رهاوخ  ود  نآ  اـب  شزیمآ 

لالح ! هیآ  کی 
دوب یهاوخ  ناراکمتـس  زا  ماـگنه  نآهک  یتسار  هب  ینک  يوریپ  ناـشیا  ياـه  سوهزا  مه  زاـب  دـمآ - تیارب  شناد  هک  نآ  زاسپ  رگا - و 

 145 هرقب

دنوش یم  ردام  هب  ثاریم  ثلث  ندیسر  زا  عنام  ردارب  ود  هک  نیا  هرابرد  هفیلخ  ياوتف 
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ردام ثرالا  مهـس  ردارب ، ود  ارچ  تفگ : دمآ و  رد  نامثع  رب  يو  هک  تساهدروآ  سابع  نبا  زا  هبعـش  هار  زا  دوخ 188:4  ریسفت  رد  يربط 
راتفگ تموق و  نابز  رد  ردارب  ود  دشاب "  هتـشاد  یناردارب  تیم )  ) رگا تسا " : هدمآ  نآرق  رد  هک  نآ  اب  دـنهد  یم  لیلقت  کی  شـشهب  ار 

دنا هدرب  ثرا  نآ  قبط  رب  مدرم  هدوب و  نم  زا  شیپ  هک  منکشب  ار  ینوناق  مناوت  یم  نم  ایآ  تفگ  نامثع  دنوش  یمن  هدرمش  ناردارب  تموق 
و

هحفص 365 ] ] 

تسا ؟  هتفاینایرج  اهرهش  نایم  رد 
در دنا  هدرب  ثرا  نآ  قبط  رب  مدرم  هتفای و  نایرجاهرهش  رد  هدوب و  نم  زا  شیپ  هک  ار  ینوناق  مناوت  یمن  نم  یقهیب : مکاح و  ترابع  رد  و 

منک .
رد مزح  نـبا  يربـکلا 227:6 و  ننـسلا  رد  یقهیب  زین  هدرمـش و  حیحـص  ار  نآ  هدرک و  داـی  كردتـسم 335:4  رد  مکاـح  ار  شرازگ  نیا 

حور رد  یسولآ  روثنملا 126:2و  ردلا  رد  یطویـس  دوخ 459:1 و  ریـسفت  رد  ریثـک  نبا  دوخریـسفت 163:3 و  رد  يزار  یلحملا 258:9 و 
دنا . هدروآ  ار  نآ  یناعملا 225:4 

هنیمز نیا  رد  یـشناد  رگا  وتسا  یبرع - شدوخ - ناـبز  زا  وا  یعـالطا  یب  زا  یکاـح  هداد  ساـبع  نبا  هب  هفیلخ  هک  یباوج  دـیوگ : ینیما 
دوخ یناوتان  هک  نیا  هن  هتفر "  راک  هب  ماـع  یتروص  هب  برع  مـالک  رد  تساحیحـص و  زین  نتود  رب  عمج  قـالطا  داد "  یم  خـساپ  تشاد 

خـساپ زا  رت  تفگـش  وا  خـساپ  نیا  هتبلا  دـشکب و  شیپ  دـنا  هدـیمهف  ار  نآ  طلغ  هب  ربمایپ ) هللااب  ذوعن  یتح  و   ) مدرم همه  هچ  نآ  رییغت  زاار 
رد شندش - دای  زا  دعب  هلصافالب  نآریـسفت - هزات  تسا و  یبرع  هشیر  لصا و  زا  هک  ار  با  ینعم  دوخ  راگزور  رد  هک  دوبن  شناگنهاشیپ 

هباحص نایم  هن  مه  ظاحل  نیمه  زا  دندرک و  یم  قالطا  ناردارب  هملک  ردارب ، ود  رب  نایزات ، هدوت  نابز  رد  اریز  دنتفاینرد  هدمآ  نآرق  دوخ 
ناـهیقف ناـیم  هـن  دنتـسشن و  ناـشیا  ياـج  حیــصف  یبرع  ناـبز  هـب  مـلکت  رد  هکناـشنادرگاش  ناـیم  هـن  دـندوب و  لیــصا  برع  دوـخ  هـک 

لیلقت مشش ) کی  هب  موس  کی   ) زا ار  وا  ردام  ثرالامهس  تیم ، يارب  ردارب  ود  دوجو  هک  دوبن  يوتف  نیا  رد  یفالتخا  چیه  مالسابهاذم ،
قالطا هک  دنداد  یم  رطاخنیا  هباهنت  زین  ار  يوتف  نیا  و  فیرـش . هیآ  نیمه  رگم  دنتـشادن  مکح  نیا  يارب  مه  يدنتـسم  چـیه  دـهد و  یم 

هداد تعسو  ار  نآ  هنماد  هاوخ  دنتفریذپ  یم  لقادح  کی  رد  ار  روبزم  قالطا  هک  نیاهاوخ  دندرمـش  یم  زئاج  ردارب  ود  رب  ارناردارب  هملک 
دنداد . یم  رارق  لامعتسادروم  ماع  یتروص  هب  ار  نآ  و 

نادرگاش  ربمایپ و  نارای  هورگ  دسیون : یم  دوخ 187:4  ریسفت  رد  يربط 
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کی دشاب  هتشاد  یناردارب  تیم )  ) رگا هدومرف  ادخ  هک  نیا  دنیوگ : دندمآ ، نامز  ره  رد  نانآ  زا  سپ  هک  مالسا  ءاملع  زا  یناسک  ناشیا و 
نیمه مکح  زین  دنـشاب  نارهاوخ  رتشیب  ای  ود  اه - نآ  ياجب  رگا - تسا و  رتشیباـی  ردارب  ود  وا  دوصقم  دـسر  یم  رداـم  هب  شا  هکرت  مشش 

نینچدـنناد یم  تسرد  ار  قالطا  نیا  هک  یناسک  زا  یهورگ  و  تسا : نیمه  مکح  دـشاب  مهرهاوخ  کی  ردارب و  کی  رگا  هک  نانچ  تسا 
هک دـنا  هدروآ  ار ، نآ  ضیفتـسم  يربخ  نمـض  رد  وا  ربمایپ  تما  هتفگ و  ربمایپ  نابز  هب  دـنوادخ  نایب  زا  تما  ار  نیا  هک  دـنا  هدروآ  لیلد 

هدروآ و تشذگ - هک  ار - سابع  نبا  ثیدح  يو  سپـس   ) دیادز یم  قلخ  لد  زا  ار  يدـیدرت  ره  ددـنب و  یم  ار  يا  هناهبره  هار  نآ  دورو 
الاـب هب  ردارب  ود  تیم  هک  تسا  نآ  دـشاب "  یناردارب  وا  يارب  رگا  زارف "  زا  دوـصقم  هکتسا  نآ  نـم  رظن  هـب  تـسرد  يار  دـسیون ): یم 
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هک نیا  ناشیا و  يار  تحص  اریز  دزاس  یمن  سابع  نبا  لوق  اب  دنا و  هتـشاد  ادخ  لوسر  باحـصا  هک  تسا  ییارنامه  نیا  دشاب و  هتـشاد 
هقبط ره  مالسا  تماار  اه  نیا  همه  دنا ، هدرک  راکنا  هراب  نیا  رد  ار  سابع  نبا  لوق  هک  نیا  و  هدوب ، لیلد  يور  زا  هراب  نیا  رد  ناشیا  نخس 

دنا . هدرک  لقن  هتفرگ و  دوخ  نیشیپ  هقبط  زا  يا 
تغل رد  ردارب ) ود  نیوخا =(  يهملک  میناد  یم  هک  نآ  اب  تسا  هدـناوخ  ناردارب  ار  ردارب  ود  هنوگچ  دـیوگب : یـسک  رگا  دـسیون : یم  زاب 

، تسه يدننامه  نیا  هک  ار  یتسار  میئوگ : یم  تسین . دـننامه  ناردارب )  ) هوخا هغیـص ي  دربراک  اب  نآ  دربراک  هک  تسا  يا  هغیـص  برع 
مه اب  اه  ظاحل  یـضعب  زا  هک  دنچ  ره  ود - نآ  ینعم  یکیدزن  رابتعا  هب  تسا  مالک  ود  نایم  دندرک  عمج  برع  نابز  تایـصوصخ  زا  اریز 

يرما ناشیا  مالک  رد  دـیدرگ و  تباث  رایـسب  ياه  شرازگ  اب  ناشیا  نابز  رد  شور  نیا  ندوب  دـشنینچ و  نوچ  سپ  دنـشاب - هتـشاد  قرف 
ار ود ) نآ  تشپ  هن  و   ) ناشیاه تشپو  مدز  ود ) نآ  رس  رب  هن  و   ) ناشیاهرس رب  ار  رمع  هللادبع و  دنیوگب  هکمیدید  جیار  یلومعم و 
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مه ریخا  تروص  هب  هک  دـنچ  ره  مدروآ . درد  هب  ار  ود  نآ  تشپ  دـنیوگب : ات  مدینـش  نآ  زا  شیب  ناـشیا  ناـبز  رد  ار  نیا  مدروآ و  درد  هب 
هب ینثم  تروص  هب  زین  ار  نآ  دوخ  هدرک ، هفاـضاهینثت  هملک  هب  یتـقو  ار  لد ) داوف =(  هک  تسا  قوزرف  لوـق  نآ  ریظن  دوـش و  یملامعتـسا 

هتفگو : عمج - هن  و  هدرب - راک 

يوهلا  قوشلا و  نم  انی  داوف  یف  امب 
فغشملا  داوفلا  ضاهنم  اربیف 

هملک یتقو  زین  نآرق  رد  هک  نانچ  دور  راکب  انتدئفا  هملک  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتاویـش  یلو - تسین - طلغ  دـنچ  ره  لامعتـسا  هنوگ  نیا  و 
تغـص دـقف  هللا  یلا  ابوتت  نا  دـیوگ : درب و  یم  راک  هب  عمج  تروص  هب  ار  نآ  ادـخ  دـهد  یم  رارق  ینثم  هملک  کی  يارب  فاـضم  ار  بلق 

هک هنوگ  نامه  سپ  تسا ) هدش  فرحنم  ناتود  ره  ياه  لد  اریز - تسا  هتـسیاش  - دـیدرگزاب ادـخ  يوس  هب  نت  ود  امـش  رگا  امکبولق =( 
لامعتـسا لاح  نآ  رد  دیدرگ  سک  ود  هب  قلعتم  زیچ  ود  و  دـش ، همیمـض  رگید  یـسکیکت  وضع  اب  نوچ  ناسنا  یکت  وضع  ره  مدادحرش 

زا ریغ  هب  ودنآ  زا  کی  ره  هک  دـنا  صخـش  ود  زین  ردارب  ود  هاگ  نآ  تسا و  رت  جـیار  وا  مالک  رد  رت و  حیـصف  برع  قطنم  رد  عمج  ظفل 
اه نآ  يارب  هک  ناسنا - یکت  ياضعا  هب  دراد  تهابـش  ود  نآ  ینعم  هک  تسا  نیا  يرگید و  ناـج  زا  ریغ  هبیناـج  ياراد  تسا و  يرگید 

هوـخا میراد و  یم  لوـمعم  زین  اـج  نیا  رد  میتـشاد  یم  يراـج  ءاـضعا  نآ  رب  هک  ار  یمکح  ناـمه  دـننام  ظاـحل  نـیا  زاو  تـسین - یمود 
ود ینعم  رد  ار  اـه  ناـهد  و  تشپ ، ود  ینعم  رد  ار  اـه  تشپ  هک  میرب  یم  راـکب  هنوـگ  ناـمه  هـب  ردارب ) ود  نیوـخا =(  يارب  ار  ناردارب ) )
ات تسا ... ات  ود  عمج  لقا  نوچ  ناردارب . هدـمآ : هیآ  رد  هک  نیا  دـنا  هتفگ  نایوحن  زا  یخرب  هزاـت  و  لد ، ود  ینعم  رد  ار  اـه  لد  و  ناـهد ،

نایاپ 
، تباث نب  دـیز  هک  تسا  هدروآ  ننـس 227:6  رد  یقهیب  كردتـسم 335:4 و  رد  تسا  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  هک  يدانـسا  اب  مکاح  زین  و 
ار نیا  دنمان و  یم  ناردارب  زین  ار  ردارب  ود  نایرع  تفگ : یم  تسناد و  یم  ردام  ثرالا  مهس  ناصقن  بجوم  ار  تیم  يارب  ردارب  ود  ندوب 

تسا . هدرک  دای  نآرقلا 99:2  ماکحا  رد  مه  صاصج 
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دـشاب یناردارب  ار  وارگا  هیآ " و  نیا  هرابرد  هداتق  هک  دـنا  هدروآ  متاـح  یبا  نبا  دـیمح و  نب  دـبع  دوخ 189:4 و  ریـسفت  رد  ریرج  نبا  و 
بجوم دـشاب  ردارب  کی  رگا  دـسر و  یمن  مه  ناشدوخ  هب  ثرا  دـندز و  نایز  ردام  هب  نانیا  تفگ : یم  دـسر "  یم  رداـم  هب  کـی  شش 

روثنملا 126:2 ) ردلا  دوش (  یم  دشاب  رتشیب  رگا  دوش و  یمن  كرتام  ثلث  زا  ردام  نامرح 
هدروآ رتشیب - ردارب و  هس  نوچمه  ردارب - ود  ندوب  اب  كرتام  ثلث  زا  ردام  نامرح  رد  ار  هباحص  لوق  نآرقلا 98:2 ماکحا  رد  صاصج  و 

هب امکبولق "  تغـص  دقف  هللا  یلا  ابوتت  نا  هیآ "  رد  هک  نانچ  دوش  یم  قالطا  نت  ود  رب  هوخا )  ) ناردارب مان  هک  نیا  شلیلد  دـسیون : یم  و 
يوعد لها  نآ  شرازگ  ایآ  و  بارحملا =(  اوروست  ذا  مصخلا  ابن  كاتا  له  و  هتفگ : رگید  ياج  رد  هدرب و  راکهب  بولق  هملک  نابلق  ياج 

هیآ زا  هک  نانچ  هدوب  ینثم  نآ  لعاف  هک  نآ  اب  هدروآ  عمج  تروص  هب  ار  اوروست  لعف  مینیبیم  هک  هدیسر ) وت  هب  دنتفر  الاب  بارحم  زا  هک 
رگید هیآ  رد  و  هتشاد )  اور  متس  يرگید  رب  نام  یکی  هک  مییاوعد  بحاص  ود  ام   ) ضعب یلع  انضعب  یغب  نامـصخ  دیآ : یمرب  نآ  زا  سپ 

نیا مکح  دـشاب  مه  رهاوخ  کی  ردارب و  کی  رگا  هک   " دربب ثرا  نز  ربارب  ود  درم  ره  دنـشاب  ینارهاوخ  ناردارب و  رگا  هک "  میناوخ  یم 
نایاپ  ات  تسا ... يراج  ناشیا  هرابرد  هیآ 

تسا هتشذگ  نیا  رب  تنسو  دسر  یم  شردام  هب  كرتام  مشش  کی  دشاب  هتشاد  یناردارب  تیم  رگا  دسیون : یم  اطوم 331:1  رد  کلام  و 
دنرامشب . ناردارب  ار  رتشیب  ردارب و  ود  هک 

يا هداز  رـسپ  ای  يدنزرف  ياراد  ردام - ینعی  وا - نتـشاد  اب  تیم  رگا  میناوخ : یم  کلاملا 122:2  ضیف  نآ  حرـش  کلاسلا و  هدمع  رد  و 
مشش  کی  ردام  ثرالا  مهس  دشاب ، رهاوخ  ای  ردارب  رتشیب  ای  ود  ياراد  ای  رتخد - هاوخ  رسپ  هاوخ  دشاب -
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ود ناردارب ، زا  دوصقم  هک  تسانآ  رب  عامجا  دـسر و  یم  ردام  هب  مشـش  کـیتشاد  یناردارب  وا  رگا  دـیوگ : یم  نآرق  اریز  دوب  دـهاوخ 
الاب . هب  تسا  ردارب 

موس کی  ردام  ثرالا  مهـس  : دیوگ یم  یعفاش  میناوخ 140:3  یم  هدـش  پاچ  مالا  باتک  هیـشاح  رد  هک  ینزملا  رـصتخم  رد  هک  نانچ  و 
ریسفت رد  ریثک  نبا  و  دوش . یم  مشـش  کی  ردام  مهـس  تشاد  رتشیب  رهاوخ و  ود  ای  ردارب  ود  ای  دنزرف  دنزرف  ای  دنزرف  تیم  رگا  یلو  تسا 

رد هک  ار  تباثنب  دیز  ثیدح  سپـس  تسا " . ناردارب  مکحدـننام  ردارب  ود  مکح  اهقف  روهمج  هدـیقع  هب  دـسیون " : یم  - 459:1 دوخ -
تساهدرک . دای  دنا  هدش  هدیمان  ناردارب  ردارب ، ود  نآ ، نمض 

و ردام - هب  كرت  ام  موس  کی  ندیـسر  زا  ندـش  عنام  رد  هک  تسا  نآ  رب  ملع  لها  عامجا  دـسیون : یم  دوخ 398:1  ریسفت  رد  یناکوش  و 
دنریگب . ار  ناردارب  زا  رتشیب  ياج 3 و  دنناوت  یم  ردارب  ود  مشش - کی  هب  وا  مهس  ندناسر  رد 

هدیـشوپ هفیلخ  رب  همیرک ، هیآ  رد  ردارب  ود  رب  ناردارب  قـالطا  ندوب  تسرد  دـناسر  یم  هک  ناردارب ، هراـبرد  تما  ياـملع  ياوتف  دوب  نیا 
مه ار  ردارب  ود  هک  دندیمهف  یم  يا  هنوگ  هب  ار  ناردارب ) هوخا =(  هملک  ناگتشذگ ، هک  هتسنادن  هدوب و  ربخ  یب  شتلم  نابز  زا  اریز  هدنام 

ردارب ود  هک  دـنا  هتفر  نآ  ربادـخ  باتک  فالخ  رب  دـنا و  هدومن  تفلاخم  شتلم  نابز  موهفم  اب  وا  ناینیـشیپهک  هدرک  نامگ  دوش و  لماش 
دـهد و رییغت  دـناوت  یمن  هدـش  عقاو  ار  هچ  نآ  هک  دروخ  یم  سوسفا  تسا و  هدـمآ  هاگ  نآ  و  دـنهاکب ، ار  ردام  ثرالا  مهـس  دـنناوت  یم 

هملسم تابجاو  ماکحا و  هلداو  ادخ  باتک  نوماریپ  رد  درم  نیا  عالطا  هنومن  تسا  نیا  دنکـشب . درای  یمن  دننک  يوریپ  مدرم  هک  ار  ینیئآ 
تلم ! نایم 

نابز رد  هک  دوب  ياهداوناخ  زا  شیرق و  ناگرزب  زا  نابرع و  نارورـس  زا  يو  اریز  دوب  هداـتفین  ترپشا  هدوت  ناـبز  مهف  زا  ساـبع  نبا  هتبلا 
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رد هفیلخ و  شناد  دـنامهفب  عامتجا  هب  هک  دوب  نیا  درک  هفیلخ  زا  هک  یلاوئـس  زا  يو  دوصقم  دـندوب و  رت  يوگ  اویـش  یـسک  ره  زا  يزاـت 
اب شا  یئانـشآ  تاغلهب و  وا  هطاحا  تسا و  هزادنا  هچ  هلکـشم ) لئاسم  هب  دسر  هچ   ) دنادب دیاب  یئوا  دـننام  هک  یئاهزیچ  نیرت  هداس  هنیمز 

لامعتسا  دراوم 
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سابع نبا  هک  دوب  نیمهو  تسا . اجک  اـت  هدـمآ ) ناـبز  نیا  هب  هک  تسا  یتنـس  باـتک و  زا  مکح  نتفرگ  يارب  بجاو  همدـقم  هک   ) اـه نآ 
مکح لصا  درواـین و  شیپ  یلاوس  مکح  لـصا  هراـبرد  درک و  حرطم  هنوگ  نآ  هب  مکح  طابنتـسا  تلع  زا  لاوس  تروصهب  ار  دوخ  بلطم 

هک دـشاب  يداریا  درک ، حرطم  هنوگ - نآ  هب  مکحطابنتـسا  تلع  زا  لاوس  تروص  هب  هفیلخ - يارب  ار  هچ  نآ  هک  نیا  هن  دوب  ملـسم  شیارب 
مه شنارای  هتبلا  تفریذپ  یمن  ار  مکح  نیا  لصا  وا  دوخ  رگا  دشاب و  هتـشاد  ردارب  ود  ندوب  اب  ثلث  زا  ردام  ندـش  مورحم  مکح  لصا  هب 

ناناملـسم اب  ردارب "  ود  ندوب  اب  ثلث  زاردام  ندش  مورحم  رد "  ناشیا  همه  هک  نآ  اب  دندرک  یم  يوریپ  يو  زا  دنداهن  واياپ  ياج  اپ  هک 
رد ار  سابع  نبا  تیاور ، نیمه  دانتسا  هب  دوخ 459:1  ریسفت  رد  هدرک و  دای  ریثک  نبا  هک  تسین  نانچ  سپدنا  ناتـسادمه  ناشیا  ياملع  و 
زا رگید  يرایـسب  هیادـبلا 327:2 و  رد  دـشر  نبا  دوخ 188:4 و  ریـسفت  رد  يربطهچ  نانچ  هدرک  دادـملق  اهقف  ریاـس  فلاـخم  هلاـسم  نیا 

سابع . نبا  مالک  يانعم  مهف  رد  هابتشا  زج  درادن  یتلع  هک  دنیوگ  یم  ار  ینخس  نیمه  زینریسفت  لاجر  ثیدح و  نایاوشیپ  ناهیقف و 

انز هب  فرتعم  نز  هرابرد  هفیلخ  ياوتف 

زینک کی  درک و  دازآ  دـندوب  هتفرگ  هزور  هدرازگ و  زامن  هک  ار  شناـگدرب  زا  یناـسک  تشذـگرد  هک  بطاـح  تفگ : بطاـح  نب  ییحی 
سپ هدـش  هلماح  دنتـسناد  ات  دوب  هویب  تفای و  یمنرد  ار  نخـس  دـشیمن و  شرـسنابز  دوب و  هتفرگ  هزور  هدرازگ و  زامن  هک  تشاد  یگنز 

سپتخاس نارگن  ار  وا  نخـس  نیا  يروآ و  یمن  يریخ  تقو  چـیه  وت  تفگ : رگـشرازگ  درمهب  وا  دـنتفگ  ار  نایرج  دـندش و  رمع  دزنهب 
دندید سپ  مهرد . ود  ربارب  رد  شوغرم ، زا  يرآ  تفگ : يا ؟  هدش  هلماح  وت  ایآ  دیسرپ  يو  زا  هاگ  نآ  دمایب  ات  داتـسرف  زینک  یپ  رد  رمع 

فیرعت  یئور  هداشگ  اب  ار  هیضق  نیا  يو  هک 
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زینک نیا  اب  دیئوگب  تفگ : ناشیا  هب  دروخرب و  یلع  نامثع و  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  هب  رمع  سپ  دـیامن  یمن  یفخم  ار  نآ  دـنک و  یم 
منک هچ  وگب  وت  نامثع  تفگ : رمع  . دز دح  وا  رب  دـیاب  دـنتفگ  نمحرلا  دـبع  یلع و  داهن و  نیمز  رب  ولهپ  سپ  دوب  هتـسشن  نامثع  منک . هچ 

تفگ :
دناد یمن  ار  نآ  وا  ایوگ  هک  دناسر  یم  هیضق - لقن  ماگنه  نز - نیا  یئور  هداشگ  نم  هدیقع  هب  تفگ  وگب . وت  تفگ  دنتفگ . تردارب  ود 
اهنت دح  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  یتفگ  تسار  یتفگ  تسار  تفگ : دنادب  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  یسکرب  اهنت  زین  دح  و 

درک . شدیعبت  لاس  کی  دزب و  هنایزات  ار 100  زینک  نآ  رمع  سپ  دنادب  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  یسک  رب 
ندز و هنایزات  هب  وا  روتسد  هک  میتفگ  میدنار و  نخس  مود  هفیلخ  ياوتف  نوماریپ  اجنآ  رد  میدروآ و  رد ج 6  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : ینیما 

تسین . بجاو  زینک  نآ  رب  دح  هک  هراب  نیا  رد  شیاوتف  نامثع و  تشادرب  هب  میرگنب  کنیا  تسا و  نید  نوناق  زرم  زا  نوریب  ، دیعبت
ناوت یم  دراومهمه  رد  اریز  دوش  یم  شزرا  یب  دروم  نیا  ریاظن  رد  تافارتعا  اهرارقا و  مامت  دـشاب ، تسرد  دـیوگ  یم  هفیلخ  هچ  نآ  رگا 
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دیناشوپ و یم  ار  دوخ  مرج  وا - قح  رد  نآ  يارجا  میب  زا  دوب - هاگآ  رگا  تسا و  هاگآان  شلمع  هب  دح  قلعتزا  هدـننک  فارتعا  هک  تفگ 
نداد مکح  رد  دروآ و  یم  لمع  هب  لماک  یسررب  دح ، موزل  زا  ههبـش  عفر  يارب  هک  دنچ  ره  تسناد  یم  دح  بجوم  ار  رارقا  ص )  ) ربمایپ
هدرک انز  هب  فارتعا  هک  یسک  هب  يور  نیمه  زا  دزاس و  یفتنم  ار  دح  موزل  دیآ و  شیپ  يا  ههبش  هکنآ  دیما  هب  دومرف  یم  رایـسب  گنرد 

يا  هتسیرگن  وارد  توهش  هب  هریخ و  ای  يا  هدرک  سمل  ار  وا  ای  يا  هدیسوب  اروا  وت  دیاش  ای : يراد ؟  ینونج  وت  ایآ  دومرف : یم  دوب 
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هک نآ  دیما  هب  دننک  ظفح  يو - رب  دـح  يارجا  زا  ار -  هدـننک  فارتعا  دندیـشوک  یم  رمع ، وا  زا  شیپ  و  (ع ) یلع یلوم  هنوگ  نیمه  هب  و 
ار دح  شیوخ ، نخس  رب  هدننک  فارتعا  يرادیاپ  زا  سپ  ناشود  ره  یلو  دنریذپنار  نآ  دیآ و  شیپ  رارقا  تیلوبقم  تحـصرد و  يا  ههبش 

یضارهک نآ  نودب  نز  هک  تسه  اسب  يا  ینک ؟ یمهیرگ  ارچ  دیوگ " : یم  هداد  انز  نز  نآهب  رمع  هک  ینیب  یمن  دندرک  یم  يراج  وا  رب 
ع)  ) یلع درک و  اهر  ار  يو  رمع  سپ  هتخیمآ  يو  اب  يدرمو  هدوب  باوخ  هک  داد  ربخ  يو  هب  سپ  دریگ " . یم  رارق  یئوجماک  دروم  دشاب 

هدش ؟ ماجنا  وت  تیاضر  اب  هن  يراک  هک  دیاش  تفگ : هداد - انز  دوب  هدرکرارقا  هک  هحارش - هب 
. درک مجر  ار  وا  سپ  دش . ماجنا  انز  لمع  مدوخ  تیاضر  اب  هارکا و  نودب  تفگ :

یم یفتنمار  دح  دیآ ، شیپ  یـسک  رب  دح  قلعت  موزل  رد  يا  ههبـش  ره  هدناسر " : هفیلخ  شوگ  هب  هک  هدوب  ثداوح  نیمه  هب  هجوت  دیاشو 
 " میئامن . يراددوخ  نآيارجا  زا  دیاب  مینکن  يراج  ار  دح  دشاب  نکمم  هک  اج  ره  و  دزاس .

هدـننک رارقا  دـیاب  دیـشوپ و  مشچ  دـیابن  نآ  زا  انز - دروم  رد  صوصخب  هک - دراد  ینوناق  نید - رد  رارقا - هک  هتـسنادن  ار  نیا  رگید  یلو 
ای دیآ ، یمرب  دنا  هدروآ  نارگید  ملسم و  يراخب و  هک  فیسع  هصق  زا  هچ  نانچ  رارقا ، راب  نیلوا  رد  ای  دومن - هذخاوم  نآ - ساسا  رب  ار -

حیحص ود  رد  ملـسم  يراخب و  ترابع  هب  زعام - ناتـساد  زا  هچنانچ  دریگ ، یم  ماجنا  سلجم  کی  ردای  مه  نآ  هک  رارقا  راب  راهچ  زا  سپ 
راهچ نیا  دوش و  یم  طابنتسا  هدمآ - یقهیب 228:8  ننس  رد  هک  ناشیا - راکانز  ناتساد  زا  هک  نانچ  سلجم  راهچ  ردای  دیآ  یمرب  ناشیا -

ار يو  وا  ما ، هدرک  يدزد  نم  تفگ : دش و  یلع  دزن  هبیقراس  هک  دمآ  شیپ  دروم  کی  رد  هچ  نانچدریگ  یم  ار  دـهاش  راهچ  ياج  رارقا 
هچنانچ تقونآ  و  درک . تازاجمار  وا  سپ  يداد  یهاوگ  دوخ  نابز  هب  راب  ود  تفگ : یلع  ما  هدرک  يدزد  نم  تفگ  هرابود  ات  دینادرگزاب 

نشور 

هحفص 373 ] ] 

ثیداحا زا  یکی  رد  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  مادـک  ره  زین - بهاذـم  ناـیاوشیپ  وهتفاـینرد  ار  نآ  هدـنام و  هدیـشوپ  هفیلخ  رب  هلاـسم  نیا  میدرک 
رارقا دیاب  راب  دنچ  مرجم  هک  نیا  دروم  رد  دسیون  یم  دهتجملا 429:2 هیادب  رد  دشر  نبا  یضاق  دنا  هدیزگرب  صاخ  ییار  هدمآ - روکذم 

دنا و نیمه  رب  زین  یهورگ  دواد و  يربط و  روث  وبا  تسا و  یفاک  رارقا  راب  کی  دنیوگ  یم  یعفاش  کلام و  دوش  بجاو  وا  رب  دح  ات  دـنک 
دمحا دوشیمن و  بجاو  دح  دنکن  رارقا  يرگید - زا  سپراب  کی  راب - راهچ  یتقو  ات  هک  دـننآرب  همه  یلیل  یبا  نبا  شنارای و  هفینح و  وب 

. دریگ ماجنا  سلجم  دنچ  رد  دیاب  اهرارقا  نیا  هک  دنیازفا  یم  شنارای  هفینح و  وب  دنا و  نیمه  رب  زین  قاحسا  و 
ار نآ  یئوگ  هک  دـنک  یم  فیرعت  ار  نآ  یئور  هداشگ  اب  ناـنچ  مینیب  یم  دـیوگ " : یم  هک  تسیچ  نخـس  نیا  زا  هفیلخ  دوصقم  یهگناو 

رگا انز ؟ ندوب  مارح  زا  ای  تسالمع  هب  دح  قلعت  زا  یهاگآان  شدوصقم  ایآ   " دنادب ؟ ار  نآ  هک  تسا  بجاو  یـسک  رب  دح  و  دناد . یمن 
راکانز درم  نز و  هاوخ  جراخ ، ملاع  رد  انز  ققحت  هب  تسا  هتـسب  نآ  يارجا  اریز  درادـن  ادـخ  مکح  يارجا  هب  یطبر  چـیه  هک  تسا  یلوا 
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دننادن . ای  تسا  دح  بجوم  انز  هک  دننادب 
هب ار  یکی  انز  مرج  هب  هک  دـنیب  یم  تعاس  هب  تعاس  اریز  دـنادن  ار  رما  نیا  هک  دـشاب  یـسک  ربماـیپ  تختیاـپ  ردهک  تسین  نکمم  هزاـت  و 

دننک . یم  نارابگنس  هدومن  مجر  هب  موکحم  ار  يرگید  دننز و  یم  دندنب و  یم  هنایزات 
رد هک  یسک  دننام  درمـش  تسار  ار  وا  نخـس  ناوتب  هک  دشاب  ینیمزرـس  رد  رگم  تسین  هتفریذپ  یـسک  زا  زین  انز  تمرح  هب  لهج  رذع  اما 

کی اما  دشاب  هدیسرن  وا  هب  مکح  هک  دشاب  نکمم  دشاب و  مالسا  ياه  هاگیاپ  زا  رود  ياه  نیمزرس  تسد و  رود  ياه  یکشخ  اه و  نابایب 
طلست ریز  شوگ و  خیب  دودح و  يارجا  ياج  وا  هاگنتسیز  درب و  یم  رس  هب  توبن  راکـشآ  ياه  هناشن  نایم  زور  نآ  هک  هنیدم  نیـشنرهش 

تسا  افلخ 

هحفص 374 ] ] 

يراک باکترا  يارب  هک  ار  یئاهرفیک  دراپس و  یمشرغم  هب  دوش ، یم  نآ  ندوب  مارح  انزهرابرد و  هک  ار  یئاه  يریگ  تخـس  هظحل  ره  و 
زادعب هک  ار  یناج  یب  ياهرکیپ  دونـش و  یم  دوش  یم  دـنلب  هنایزات  درد  زا  هک  یئاه  هرعن  دـنیب ، یم  دـنناشچ  یم  ناراکانز  هب  انز - مارح -

ناوت یمن  وا  زا  ار  لهج  ياـعدا  سپ  دـشاب  ربخ  یب  اـنزندوب  مارح  زا  هک  تسین  نکمم  اـتداع  یـسک  نینچ  درگن ، یم  دـنراد  یمرب  مجر 
دیوگ يربکلا 382:4  هنودملا  رد  کلام  دنا . هتفر  هار  کی  هب  نآ  هب  خساپ  رد  بهاذم  نایاوشیپ  هک  دشاب  یلئاسم  زا  نیا  ایوگ  تفریذپ و 

هب لهج  رذع  ناوتب  هک  دشابن  یناسک  زا  رگا  تسین و  بجاو  وا  رب  يدـح  دزیمایب  ربج - هب  ای  يولیم  هب  دوخ - بتاکم  زینک  اب  يدرم  رگا 
دنهد . یم  شا  یلامشوگ  تفریذپ ، ناشیا  زا  ار  مکح 

مدرک یم  نامگ  دیوگب "  سپـس  دزیمایب و  يو  اب  قالط  زا  سپ  دهد و  قالط  ار  وا  شرـسمه  اب  شزیمآ  زا  شیپ  یـسک  رگا  دـیوگ  مه  و 
هک یسک  نینچ  رب  دوش "  یمن  بلس  نم  زا  شزیمآ  قح  نداد - قالط  راب  هس  اب  زج  و  منک - عوجر  وا  هب  مناوت  یم  لوا  قالط  زا  سپ  هک 
هک دـشاب  یناسک  زا  درف  رگاهک  منیب  یم  نینچ  هلاسم  نیا  رد  تسین و  بجاو  دـح  مساقلا  نبا  هتفگ  هب  درایب  رذـع  ار  مکح  هب  دوخ  لـهج 

دـشابیناسک زا  هاگ  ره  دریگب  یمجنپ  نز  يدرم  رگا  دیوگ : یم  کلام  اریز  دننزن  دح  وا  هب  دشاب  هتفریذـپ  مکح  زا  یهاگآان  هب  وا  رذـع 
رگاای هدرک  مارح  ادخ  ار  نز  راهچ  زا  شیب  نتفرگ  هتـسناد  یمن  هک  دور  یم  نامگ  دیامن و  یم  هتفریذپ  مکح  زا  یهاگآان  هب  وا  رذع  هک 

دناد . یمن  دح  راوازس  ار  ناسک  نیا  کلام  دنک ، جاودزا  شا  یعاضر  رهاوخ  اب  تلع  نیمه  هب 
نینچ رد  مساقلا - نبا  هتفگ  هب  دروخب و - دـح  دـیاب  دزیمایب  دـنا  هداـهن  ورگ  وا  دزن  هک  يزینک  اـب  یـسک  رگا  دـسیون : یم  ص 401  رد  و 

هب  مهرد  ود  ربارب  رد  تفگ : یکنز  نآ ، بجوم  هب  هک  یثیدح  دیوگ : کلام  تسین و  هتفریذپ  مکح  هب  لهج  ياعداسکچیه  زا  يدروم 

هحفص 375 ] ] 

روذعم مکح  زا  یهاگآان  رذع  هب  ار  نابرع  ریغ  درک و  يراج  ار  دحدیاب  نم  هدیقع  هب  هتفگ : کلام  تسین و  ینتفریذـپ  مداد  انز  شوغرم 
تشادن .

یناسکزا شدوخ  رگم  نارگید ، اب  تسا  وا  يانز  نوچمه  شرـسمه  زینک  اـب  درم  ندرک  اـنز  : دـسیون یم  مالا 169:7  باتک  رد  یعفاـش  و 
. تسا لالح  نم  رب  زینک  نآ  مدرک  یم  رکف  نم  دیوگب : مه  شدوخ  تفریذپ و  هلاسم  نیا  مکح  زا  یهاگآان  هب  ار  وا  رذع  ناوتب  هک  دشاب 

رگا تسا  مارح  انز  متسناد  یمن  نم  تفگ : درک و  انز  سک  ره  دسیون : یم  کلاسلا  هدمع  رد  يرصم  بیقن  نبا  سابعلا  وبا  نیدلا  باهش 
نایاپ  مینز  یم  هن  رگو  مینز  یمن  دح  وا  رب  دشاب  هتفای  شرورپ  تسد  رود  ینابایب  رد  ای  دشاب  ناملسم  ون 
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یم شیوخ  ریـس  ار  رذع  نیا  يراکانز  درم  نز و  ره  دوش و  یم  لطعم  ادخ  دودـح  میریذـپب  مکح  هب  لهج  رد  ار  یمرجم  ره  رذـعرگا  و 
مینک هاگن  رگا  ددنب و  یمرب  تخر  سومان  تمصع و  زرم  زا  تینما  ددرگ و  یم  مکاح  جرم  جره و  دوشیم و  راد  هنماد  یهابت  دنادرگ و 

يریگولج نآ  يارجا  زا  دننک و  اقلا  دح  موزل  رد  يا  ههبش  هک  نیا  يارب  انز - هب  ناگدننک  رارقا  ربارب  رد  افلخ - و  ص )  ) ربمایپ شنکاو  هب 
- تایاور زا  کی  چـیه  رد  هک - مینیب  یمن  دنـشک و  یم  شیپ  ار  نآ  لاثما  سمل و  اـی  هسوب  اـی  نونج  هلاـسم  ناـشیا  هک  مینیب  یم  دـنیامن ،

دیدرت نودـب  تشاد  دـح - زا  صخـش  ندرک  فاعم  رد  - يریثات لهج  قلطم  رگا  دنـشاب و  هدیـشک  شیپ  ار  انز  ندوب  مارح  هب  لهج  هلاسم 
دننک . دای  مه  ار  نآ  یتسیاب 

هرهچ تلاح  زا  طابنتـسا  هب  هن  ددرگ  دنتـسم  لهاج  دوخ  ياعدا  هب  دـیاب  دـشاب - هتفریذـپ  هک  یئاج  رد  مه - مکح  هب  لـهج  رذـع  هزاـت  و 
تفر  ناشدای  هک  تسا . یئاهقف  تاملک  رهاظ  فالخ  رب  هتشادنپ و  هفیلخ  هک  رارقا ، ماگنه  رد  وا  یئور  هداشگ  راسخر و  گنرو 

هحفص 376 ] ] 

نانموم و ریما  انالوم  دنتفرگن و  يرما  لیلد  ار  وا  یئور  هداشگ  نآ  نارضاح ، زا  کی  چیه  هک  دوب  هدش  دای  ياه  تلع  همه  نیا  هب  هجوت  اب 
نیا نداهن  زا  یتفگ " ... تسار  تفگ "  نامثع  هب  هکرمع  اما  هدش و  بجاو  وا  رب  دح  دنتفگو : هتسناد  هذخاوم  راوازـس  ار  وا  نمحرلا  دبع 

یتسار هب  رگا  هدرک و  دنخـشیر  ار  نامثع  نخـس ، نآ  اب  هک  میباـی  یمرد  درک - دـیعبت  دز و  هناـیزات  ار  کـنزهک  شلمع - راـنک  رد  هلمج 
دوب مجر  قحتسم  يو  تشذگ  رد ج 6  هچ  نانچ  هک - نآ  اب  دز - شا  هنایزات  یلو  دز  یمن  هنایزات  ار  يو  دوب  هدرک  قیدصت  ار  وا  نخس 

دلج 16

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 
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(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

درخ یم  ار  ادخ  لوسر  هقدص  هفیلخ 

سپ داتفا ، یم  هار  هب  وا  شیپاـشیپ  اـهزامن  يارب  هک  تشاد  یناـبرد  ناـمثع  هک  تسا  هدروآبیـسم  نب  دیعـس  قیرط  زا  طـسوا  رد  یناربط 
دیچیپ و ار  شیادر  دوخ  واو  تسـشنب  يرانک  نابرد  و  دمایب - سپـس  دوب - وا  شیپاشیپ  زین  نابرد  و  دراذـگب - زامن  هدـش و  نوریب  يزور 
وا رود  زا  نابرد  نوچ  دروآ و  يور  تسد  هباصع  یئادر ، رازا و  اب  یلع  داهن و  دوخ  يولج  ار  هنایزات  نیمز و  رب  ولهپ  وتشاذـگ  رـس  ریز 

بآ و تفگ : وداتسیاب  يو  رس  رب  ات  دمآ  یلع  دیچیپ و  دوخ  رب  ار  شیوخ  يادر  تسشنب و  نامثع  سپ  دیآ  یم  یلع  کنیا  تفگ  دید  ار 
نامثع سپ  درخن . یـسکوت  زج  ار  نآ  هک  متـسناد  نم  دراد و  یقحنآ  بآ  رد  ربمغیپ  فقو  هک  نیا  اـب  يدـیرخ  ار  نادـناخ  نـالف  کـلم 

يارب نامثع  درک و  ینایم  رد  اپ  ودـمایب  سابع  دـمآ و  نایم  هب  ادـخ  زا  نخـس  هک  اج  نآ  ات  تفرگ  رد  ینانخـس  ود ، نآ  نایم  تساـخرب و 
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اه تسا  هفیلخ  تفگ ، یم  یلع  هب  ود و  نآ  ندرک  مارآ  هب  درک  عورـش  سابع  درک و  دنلب  اصع  نامثع  يارب  یلع  درک و  دنلب  هنایزات  یلع 
تـسد رد  تسد  هک  دندید  ار  ود  نآ  دـش  ادرف  نوچ  دـندش و  مارآ  ات  دوب  هنوگ  نیمه  هب  اه و  تسا  تیومع  رـسپ  تفگ  یم  نامثع  هب  و 

دئاوزلا 227:7 عمجم  دنتفگ  یمنخس  مه  اب  رگیدکی 
زیاج نآ  ندـیرخ  هک  هدوب  ربمایپ  فقو  يارب  یقح  نآ  رد  هک  هدـیرخ  ار  یکلم  بآ و  هفیلخ  هک  میمهف  یم  ناتـساد  نیا  زا  دـیوگ : ینیما 

مه ماما  هزات  دشن و  یهاگآان  هب  رذتعم  وا  اریز  دناسر  یم  ار  نیمه  زین  ثیدح  قایـس  هک  هتـشاد - یهاگآعوضوم  نیا  زا  رگا  سپ  هدوبن ،
یسک وت  زج  ار  نآ  هک  متسناد  نم  و  تفگ : هک  دناسر  ار  نیمه  اتراشا 

هحفص 2 ] ] 

نآ رگید  سپ  هتخاـس  هاـگآ  ار  وا  ماـما  هک  هتـسناد  یمن  مه  رگا  هدـینادرگ و  اور  يو  ربار  هلماـعم  نیا  يزوـجم  هچ  لاـح  نیا  رد  درخن -
ادج مه  زا  ار  ود  نآ  سابع  هک  اج  نآ  ات  دنک  دنلب  اصع  دوش  راچان  مه  ماما  هک  هتشاد  ینعم  هچ  ندرک  دنلب  هنایزات  تموصخ و  هلداجم و 

مـشخ نیدـتم  ناـسنا  کـی  يارب  ناـنادان  یئاـمنهار  ناـهگآان و  نداد  رادـشهایآ  تفرگ ؟ مشخ  دـیاب  قـح  نخـس  ندینـش  زارگم  دـیامن .
تسا ؟ هدرک  زارحا  ار  هاگیاپ  نیرتالاب  مالسا  رد  هک  یسک  هب  دسر  هچ  ات  تساروآ ؟

يدوس دشابحیحص  هک  مه  ضرف  رب  دننک و  حالصا  هدوبتیاور  رد  ار  هچ  نآ  ات  دنشاب  هدینابسچ  نآ  هب  ار  تیاور  لیذ  منک  یم  نامگ  و 
نیا ای  دتـسیا  زاب  نآ  ماجنا  زارکنم  هدنرآ  اج  هب  هاوخ  دراذگ  یمن  ورف  رکنم  زا  یهن  رد  ار  یـششوک  چـیه  ماما  اریز  درادـن  ناشیا  لاح  هب 

رد زج  دومن و  یم  یهارمه  ناـشیا  اـب  مالـسا  هبقشع  يارب  ع )  ) وا هک  لاـح  ره  هب  دوش و  دـیمون  قـح  ربارب  رد  يو  عوـضخ  زا  ع )  ) وا هک 
نیمه هب  و  یتشرد - یمرن و  زا  دراد - ار  دوخ  مکح  یتعاس  ره  سپ  دمآ  یمن  مشخ  رـس  رب  دوش  یمن  لمع  قح  هب  دـید  یم  هک  یماگنه 

یم توعد  قح  يوس  هبو  قح  يارب  دریگ و  یم  مشخ  ادخ  يارب  طقف  هک  یـصوصخ  ضارغا  زا  يربم  بلط  حالـصا  ره  دشاب  دـیاب  هنوگ 
دنک .

هحفص 3 ] ] 

موثلک ما  تافو  بش  رد  هفیلخ 

ربق رد  هک  یسک  باب "  دننک " و  یم  باذع  وا - رب  شنادناخ  هیرگ ي  يارب  ار - هدرم  باب "  زئانج  زا  ثحب  رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
نفد ماگنه  رد  ام  هک  تسا  هدروآ  کـلام  نب  سنا  زانامیلـس  نب  حـیلف  قیرط  زا  دانـسا  هب  ص 225 و 244  " ج 2  دوش - یم  لـخاد  نز 
نایم ایآ  تفگ  سپ  تسا  نایرگ  شناگدـید  هک  مدـید  نم  هتـسشن و  وا  ربق  رـس  رب  ص )  ) لوسر میدوب و  رـضاح  ص )  ) ادـخ لوسررتخد 

يو سپ  هن  ماگ  وا  ربق  رد  وتسپ  تفگ  نم ، تفگ : يراصنا  لهـس  نب  دیز  هحلطوب  دـشاب ؟ هدرکن  هفراقم  بش  رد  هک  تسه  یـسک  امش 
دبع وب  تسا و  هانگ  نامه  هفراقم  زا  ربمایپدوصقم  نم  رظن  هب  هتفگ  حـیلف  تفگ  كراـبم  نبا  درپس . كاـخ  هب  ار  وا  داـهن و  ماـگوا  ربق  رد 

زین جیرس  دمحا  دنسم  لقن  هب  اوبستکیل و  ینعی  اوفرتقیل  هملک ي  هتفگ : يراخب - دوخ  ینعی  هللا -
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تسا . هانگ  نامه  هفراقم  زا  ربمغیپ  دوصقم  هتفگ :
كردتسم رد  مکاح  دوخ 126:3 و 228 و 229 و270 و  دنسم  رد  دمحا  ندیل و  پاچ  زا  تاقبط 31:8  رد  دعس  نبا  ار  الاب  شرازگ  يراب 

هب وا و  حیحص  يراخب و  خیرات  زا  لقنهب  فنالا 107:2  ضورلا  رد  یلیهس  دنا و  هدروآ  قیرط  ود  زا  يربک 53:4  ننس  رد  یقهیب  47:4 و 
دوب شرهوش  نوچ  ربق - رد  لوزن  هب  دوب  دارفا  نیرتراوازـس  نامثع  هک  دنچ  ره  هتفگ : لاطب  نبا  دـسیون : یم  هدروآ و  ار  نآ  يربط  زا  لقن 

مورحم شرسمه  ربق  رد  نداهن  ماگ  زا  اروا  هک  تساوخ  ربمایپ  همه  نیا  اب  دوب - هداد  تسد  زا  ار  ریذپان  ناربج  يدنویپ  وا  گرم  اب  دوخ  و 
بـش رد  اریز  نم . تفگن  دنام و  شوماخ  نامثع  هتخیماین  شرـسمه  اب  ار  هتـشذگ  بش  امـشزا  کیمادـک  تفگ : ربمغیپ  یتقو  نوچ  دـنک 

هک دشن  بجوم  تخیسگ  ربمایپ  زا  ار  شا  يداماد  دنویپ  داديور و  شیارب  هک  یتبیصم  نیا  هصغ ي  دوب و  هتخیمآ  ینز  اب  موثلک  ما  تافو 
ربق رد  لوزن  يارب  هک  نآ  اـب  دـیدرگ  مورحم  دوب  يو  قح  هچ  نآ  زا  هکدوب  نیا  دـنک و  يراددوخ  بش ) کـی  یتح  ) نز اـب  شزیمآ  زا  وا 

وا هب  يزیچو  هتفایرد  یحو  هار  زا  ار  هیـضق  ربماـیپ  مه  دـیاش  تسا و  راکـشآ  ثیدـح  ینعم  رد  نیا  دوب و  نارگید  هحلطوب و  زا  رتراوازس 
اب هک  دوب  نیا  درکن  وا  رد  يریثات  نادـنچ  داد  يور  هک  یتبیـصم  نوچ  همه  نیا  اـب  دوب  هدـش  بکترم  یلـالح  راـک  يو  اریز  دـشاب  هتفگن 

تسا . رتاناد  ادخ  دیدرگ و  مورحم  دوخ  قح  زا  حیرصتنودب  يا  هیانک 
زین سورعلا 220:6  جات  هباصا 489:4 و  برعلا 189:11 ، ناسل  ریثا 276:3 ، نبا  هیاهن  رد  قباس - ذخام  زا  هتـشذگ  ار - هدـش  دای  شرازگ 

تفای . ناوت  یم 
هانگ هب  ار  هفراقم  هملک ي  لاس 163 ) رد  یفوتم   ) حیلف هک  نیا  زج  تسا  گنهامهان  ثیدح  نیا  نوماریپ  رد  ءاملع  تاملک  دـیوگ : ینیما 

نآ زین  لاس 217  یفوتم  جیرس  و  اوبستکیل . ینعی  اوفرتقیل  هملک ي  هتفگ : هک  هدرک  دییات  ار  وا  نخس  هنوگ  نیا  هب  زین  يراخب  هدرکینعم و 
ایآ دیـسرپ : ربمایپ  هک  نیا  دیوگ  یباطخ  دناهتفگ و  نخـس  نآ  نوماریپ  رد  هک  دـنا  یناسک  نیرت  یمیدـق  نانیا  هتـسناد و  هانگ  ینعم  هب  ار 

هانگ بشید  امش  زا  کی  مادک  هک  تسا  نآ  شدوصقم  دشاب ؟ هدرکن  هفراقم  بشید  هک  تسه  یسک  امش  نایم 
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عمج هب  زین  ینیع  هداد و  صاصتخا  نانز  اب  شزیمآ  هفراقم و  هب  ار  هفراقم  ماع  يانعم  هک  میسر  یم  لاطب  نباهب  اه  نیا  زا  سپ  دیا ؟ هدرکن 
هبهک تسا  هدوب  یلمع  نامثع ، راـک  نیا  هکتشاد  دـیابن  کـش  ریدـقت  ره  هب  هتـساخرب و  ود  نآ  ندرک  گـنهامه  ریـسفت و  ود  نیا  ناـیم 

رد ندمآ  دورف  هب  دوبمدرم  نیرتراوازـس  هک  نآ  اب  تسا  هدیدرگ  مورحم  ربمایپ - رتخد  شرـسمه - ربق  رد  ندـمآ  دورف  زا  نآ  ماجنا  رطاخ 
دناوخ و یم  نآ  زا  یشوپ  مشچ  نانموم و  بویع  ندیشوپ  هب  ار  همه  هک  ادخ  لوسر  یلو  دنتسناد  یم  ار  نیا  زین  ناناملـسم  همه ي  و  ربق ،

توـلخ رد  هچ  نآ  مهف  يارب  ندرک  سـسجت  زا  تشاد و  یم  زاـب  اـه  يراـک  تشز  راـبخاي  هعاـشا  زا  ار  مدرم  دوـخ  سدـقم  باـتک  رد 
سوه يور  زا  هتبلا  هک  یتیـصخش  نینچ  يرآ  دناسرب  يدنمجرا  هب  ار  نارادـنید  ات  دوب  هدـش  ثوعبم  درک و  یم  یهن  درذـگ  یم  نارگید 

دیامن و ءانثتسا  ار  دروم  کی  تساوخ  هک  دوب  ومه  دوش  یم  ماهلا  وا  هب  هک  تسا  ییحو  اهنت  دیآ ) شنابز  رب  هچ  ره   ) دیوگ و یمن  نخس 
ربق رد  ندـمآ  دورف  يراـختفا ؟ هچ  و  ددرگ . مورحم  راـختفا  کـی  زا  ناـمثع  نآ ، ماـجنا  رطاـخ  هب  هک  دزاـس  راکـشآ  اركانمهـس  يراـک 

ناناملسم هک  تسا  یعیبط  یلیخ  هدوب و  دنویپ  نیا  زایتما  هب  وا  ندیسر  هطساو ي  لوسر و  يداماد  هب  وا  يزارفارـس  هلیـسو ي  هکيرـسمه 
دروم هفراقم ي  رثا  رب  هک  ربق  رد  يو  لوزن  زا  عناـم  تلع  نیا  دـنبایرد و  ناـمثع ) ياـطخ   ) هدوب نآ  همزـال ي  ار  هچ  نآ  ربماـیپ ، نخـس  زا 

زاب هک  تساک  دـح  نادـب  ات  نامثع  هاگیاپ  زاهک  درک  ریثات  ص )  ) لوسر رد  نادـنچ  هک  دوب  یهانگ  ای  دـمآ ، شیپ  نآ  ینعم  رد  فـالتخا 
یئاج ربمایپ  هک  دوب  گرزب  نادـنچ  یلو  دیـشک  یم  هدرپ  نآ  يور  رب  ربمایپ  دوب  هداد  ماـجنا  هناـیفخم  ار  یکچوک  هاـنگ  رگا  اریز  میدومن 

هب یهانگ  وا  راک  رگا  هاگ  نآ  و  درکن . تاعارم  نآ  هدـنهد ي  ماـجنا  يارب  یمارتحا  جرا و  چـیه  دـیدن و  نآ  يور  رب  ندیـشک  هدرپ  يارب 
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درک . غارس  دیابن  يریخ  ناهانگ  هدنرآ ي  اج  هب  رد  هدوب  هنوگ  نیا 
ماجنا مه  زاب  هک  هدوب  نانز  اب  عورشم  شزیمآ  هفراقم  زا  ربمایپ  دوصقم  رگا  و 
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رد دـهدب  هار  شلد  هک  تسا  ناسنا  مادـک  تسا ، یئوختـشرد  یلدتخـس و  مزلتـسم  یگنادرم و  اب  یفاـنم  ناـمثع  يارب  ماـگنه  نآ  رد  نآ 
- دشاب شا  يدنلب  رـس  دنویپ  نتخیـسگ  يزارف و  ندرگ  هتـشر ي  ندیرب  راختفا و  نتفای  نایاپ  بش  هک  شا - یگدنز  بش  نیرت  كانمهس 

زیچاـن ار  گرزب  تبیـصم  نآ  هتـشادن و  هگن  ار  ربماـیپ  مارتـحا  هتفرگ ؟ ناـسآ  ار  همه  نیا  هفیلخ  هنوگچ  دزادرپ ؟ ناـنز  زا  نتفرگ  ماـک  هب 
دنـشاب و هتـشاد  نیا  زا  شیب  يروعـش  ناشزور  نیتسخن  زا  هک  تسا  نآ  افلخ  زا  ام  عقوت  تسا . هتخادرپ  نز  اب  هعماجم  تذل  هب  هتـشاگنا و 
هچ نآ  زا  شیب  یمرزآ  تسا و  نآ  زرم  دح و  رگنایب  يو  لعف  هچ  نآ  زا  رتدایز  یتقر  هدوب و  يو  راک  هناوتشپ ي  هچ  نآ  زا  رتنوزفا  یتفار 

داد . ناشن  دوخ  زا  يو 
رطاخ هب  اهنت  تخاس  شراوخ  هنوگ  نآ  دروآ و  مهارف  نامثع  يارب  ار  يزیر  وربآ  نآ  هک  ص )  ) ربمایپهک تفریذـپ  ناوت  یم  راوشد  یلیخ 

هدرپرد وا  يراشفاپ  مدرم و  دارفا  هرابرد ي  وا  راکـشآ  هدوتـس و  ینابرهم  همه  نآ  اب  مه  نآ  دوب  هداد  ماجنا  حاـبم  يراـک  يو  هک  دوب  نآ 
دز . دهاوخ  هیکت  وا  ینیشناج  دنسم  رب  دناد  یم  ربمایپ  دوخ  هک  يدرم  هرابرددسر ي  هچ  ناشیا . ناهانگ  رب  ندیشک 

! سرپم ار  ایاضق  تقیقح  رادب و  وکین  نامگ  وت : اما  دسر و  یم  ام  رظن  هب  هچ  نآ  دوب  نیا 
دازآ نادـجو  ایآ  ص ،)  ) ربمایپ رتخد  یمارگ  اب  شراتفر  نیا  تسا و  شراک  نیا  هک  يدرم  هرابرد ي  تامدـقمنیا و  همه ي  اب  هاگ  نآ  و 
نامه رد  نآ - بجوم  هب  هک  یـشرازگ  نامه  دشاب ؟ تسرد  هتـسب  ربمایپ  هب  دوخ 38:3  تاقبط  رد  دعـس  نبا  هک  ینخـس  هک  دریذپیم  وت 

- دینـش راوگزرب  ربمایپ  زا  ار  يرادـشین  نخـس  نانچ  هک  يزور  نامه  دـنارذگ و  یـسنج  یئوجماکای  هانگ  هب  ناـمثع  ار  شبـش  هک  يزور 
نیا دعـس  نبا  هتفگ ي  هب  هک  مدروآ - یم  رد  نامثع  يرـسمه  هب  متـشاد  مه  یموس  رتخد  رگا  دیوگب : يو  هب  ربمغیپ  زور ، نامه  رد  يرآ 

تسا - هتفگ  موثلک  ما  گرم  زا  سپ  ار  نخس 
یپ زا  یکی   ) دندوب زین  نت  هد  ربمایپ ) نارتخد  ینعی   ) ناشیا رگا  دیوگب : ای 
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مدروآ . یم  رد  نامثع  يرسمه  هب  يرگید )
ات مدروآ  یم  رد  وت  يرسمه  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  مشاب  هتشاد  رتخد  لهچ  رگا  دیوگب : میناوخ  یم  رکاسع  نبا  شرازگ  رد  هچ  نانچ  ای 

دنامن  یقاب  مه  ناش  یکی 
رد هناتسآ ي  رد  ار  نامثع  ص )  ) ربمایپ نامثع  هب  موثلک  ما  جیوزت  زور  رد  میناوخ  یم  هریره  وب  نابز  زا  رکاسع  نبا  شرازگ  رد  هچنانچ  ای 

ینیباک اب  دروآ و  رد  وت  يرـسمه  هب  ار  موثلک  ما  دـنوادخ  هک  دـهد  یم  ربخ  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  نامثع  دـیوگب : دـنیبب و  دجـسم 
ینک . راتفر  هیقر  دنناممه  وا  اب  هک  نیا  طرش  هب  هیقر و  نیباک  دننام 

هب نامثع  دـینک  یم  رکف  ای  هتـشاد ؟ یم  هدیدنـسپ  ار  نآ  دـنوادخ  هدوب و  هیقر  اب  يو  راتفر  دـننامه  موثلک  ما  اب  نامثع  راتفر  هنوگ  نآ  اـیآ 
مناد . یمن  نم  درکن ؟ راتفر  دوب  هدرک  موثلک  ما  هرابرد ي  وا  اب  ادخ  هک  یطرش 

دانز وبا  نب  نمحرلا  دبع  مان  نآ  رد  هک  سب  شیارب  هشدخ  نیمه  تسا و  شودـخم  ظاحل  دـنچ  زا  ثیدـح  نیا  دانـساهک  نآ  زا  هتـشذگ 
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نبا دنا و  هدرمش  لوقلا  فیعض  ار  وا  دعس  نباو  یجاس  یلع و  نب  ورمع  هبیـش و  یبا  نبا  ینیدم و  نبا  نیعم و  نبا  هک  مینیب  یم  ار  یـشرق 
تسین . ندروآ  لیلد  هتسیاش ي  يو  ثیدح  دنیوگ : یئاسن  نیعم و 

هحفص 8 ] ] 

دهد یم  رارق  یصوصخ  هاگارچ  شناسک  دوخ و  يارب  هفیلخ 

تروصب هک  هتخانـش  ناناملـسم  همه ي  قح  درادـن  یـصوصخ  کـلام  هدـیئور و  ناراـببآ  رثا  رب  هک  ار  یئاـه  نمچ  اـهرازفلع و  مالـسا 
دنوش دنم  هرهب  نآ  زا  تسا  لومعم  اه - یکـشخ  ياه  هرانک  نابایب و  ياه  هنایم  زا  هیلـصا - تاحابم  همه ي  رد  هک  يا  هنوگ  هب  يواسم و 
رارق یـصاصتخا  هاگارچ  دوخ  يارب  هن  دوش و  يرگید  محازم  سکچیه  هن  ودـننارچب  نآ  رد  رتش  بسا و  دنفـسوگ و  زا  ار  ناشنایاپ  راهچ 

شتآ . بآ و  رازغرم و  دنا : کیرش  زیچ  هس  رد  ناناملسم  تفگ : ص )  ) ربمایپ دزاس  مورحم  نآ  زا  ار  نارگید  دهد و 
شتآ . رازغرم و  بآ و  درک : مورحم  دیابن  نآ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  زیچ  هس  تفگ : و 

هب ات  دینکن  عنم  ار  بآ  یتدایز  یترابع : هب  و  ددرگ . عونمم  رازغرم  زا  هدافتسا  نآ ، هلیـسو ي  هب  ات  درک  عنم  دیابن  ار  بآ  يدایز  تفگ : و 
دنک عنم  رازغرم  یتدایز  زا  نآ  هلیـسو ي  هب  اتدنک  عنم  ار  بآ  یتدایز  سک  ره  یترابع : هب  و  دیئامن . عنم  رازغرم  یتدایززا  نآ  هلیـسو ي 
یم شوخ  هک  ار  نیمز  زا  يا  هعطق  ره  اه  تفلک  ندرگ  تیلهاج  راگزور  رد  يرآ  دیامن  یم  عنم  وا  زاار  دوخ  فطل  تمایق  زور  رد  ادـخ 

یمن دـندوب  کیرـش  مدرم  اـب  اـهرازغرم  رگید  زا  هدافتـسا  رد  دوـخ  هک  نآ  اـبو  دـندرک  یم  قرق  دوـخ  نارتـش  ناـیاپراچ و  يارب  دنتـشاد 
یسک هدش  قرق  ياهرازغرم  نآ  زا  هدافتسا  رد  دنتشاذگ 

هحفص 9 ] ] 

ناشکندرگ و تاداع  رگید  ندرک  وراج  اب  هارمه  ص )  ) ربمایپ دوب و  راگزور  نآ  رد  جیار  یئوگروز  ياه  هنومن  زا  نیا  ودوش  ناشکیرش 
لوسر  ادخ و  ياربرگم  تسین  یهاگارچ  چیه  تفگ : تخادنا و  رب  زین  ار  مسر  نیا  نایوگروز  ياه  تنس 

دمآ یم  دورف  يرهـش  ردبرع  ياه  تفلک  ندرگ  زا  یـسک  نوچ  تیلهاج  راـگزور  رد  دـسیون " : یم  ثیدـح  نیا  ریـسفت  رد  یعفاـش  و 
یم رارق  دوخ  ناصوصخم  يارب  یـصاصتخا  هاگارچ  تفر  یم  گس  يادـص  هک  ار  اج  ره  ات  هاگ  نآ  تشاد و و  یماو  سراـپ  هب  ار  یگس 

رگید زا  هدافتسا  رد  هک  نیا  اب  دنارچب  نآ  رد  ار  دوخ  نایاپراچ  و  دوش ، کیرش  وا  اب  نآ  زا  هدافتـسا  رد  تشاذگ  یمنار  سک  چیه  داد و 
یم لمع  تیلهاج  راگزور  رد  هچنانچ  هک  نیا  زا  درک  عنم  ص )  ) ربمایپ سپ  دـش ... یم  کیرـش  نارگید  اب  دوخ  یلاوح  نآ  ياه  هاگارچ 

دزاس . مورحم  نآ  زا  ار  نارگید  دنک و  رایتخایصاصتخا  هاگارچ  یسک  دش 
نابـسا و يارب  ار  یـصاصتخا  هاگارچ  رگم  هک  تسا  نآ  دوصقم  وا "  لوسر  ادـخ و  يارب  رگم  تفگ " : ربماـیپ  هک  نیا  دـیوگ : سپـس  " 
هب قلعتم  هک  ینارتش  يارب  ای  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  يربراب  يراوس و  راـک  رد  ادـخ  هار  رد  داـهج  يارب  هک  دـنهدرارق  ناناملـسم  نارتش 
یم مدرم  زا  هقدـص  ناونع  هب  هک  ینارتش  يارب  ارعیقن  هقطنم ي  رمع  هچنانچ  هدـش ، هتفرگ  مدرم  زا  تاـکز  تروص  هب  تسا و  لاـملا  تیب 

دنتشاد . یم  هدامآ  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  هک  داد  صاصتخا  ینابسا  يارب  زین  دنریگ و 
يوزاـب تسد و  ینه  تفگ : وا  هب  و  دوـب - ینه  شماـن  هک  تشاـمگرب - یـصاصتخا  هاـگارچ  يرازگراـک  هب  ار  دوـخنآ  زا  يا  هدرب  رمع 

تسا و باجتسم  هدیدمتس  نیرفن  هک  زیهرپب  مولظم  نیرفن  زا  رآ و  مهارف  مدرم  يارب  ار  شیوخ 
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هحفص 10 ] ] 

رگا هک  فوع  رسپ  نارتش  )و  نامثع  ) نافع رـسپ  نارتش  زا  مزیهرپبو  نک  لخاد  نآ ) رد   ) ار تمینغ  بحاص  هدورد و  تشک  نیمز  بحاص 
، تمینغ بحاـص  هدورد و  تشک  نیمز  بحاـص  ناـشاهراز و  تشک  اهناتـسلخن و  غارـس  هب  دـندرگ  یم  رب  دوش  كـاله  ناـشنارتش  مه 

نایاپ . ات  ار . وت  دابم  ردپ  منک ؟ یم  اهر  ار  نانآ  نم  ینعی  نانموم "  ریما  يا  دیوگ " : یم  درآیم و  ار  شناروخنان 
هب هدمآ - یبلح 87:2 هریس  يرذالب 37:5 و  باسنا  رد  هچنانچ  دیسر و  تفالخ  هب  نامثع  ات  دوب  قافتا  دروم  ناناملـسم  نایم  رد  نوناق  نیا 

هدـمآ يدـقاو  تیاور  رد  هچ  نانچ  ای  دـیزگرب - یهاگارچ  دوخ  يارب  دـش - یم  هتفرگ  تایلام  تروص  هبهک  ینارتش  يارب  هاگارچ  ياـج 
دـیدحلا 67:1 یبا  نبا  حرـش  رد  هچنانچ  نایوما  همه ي  يارب  مه  وا و  يارب  مه  دوخ و  يارب  مه  ای  صاعلا - . یبا  نب  مکح  دوخ و  يارب 

ینب نآ  زا  هچ  نآ  رگم  تخاس  مورحم  هنیدم  نوماریپ  هاگارچ  زا  هدافتـسا  زا  ار  ناناملـسم  همه ي  نایاپراچ  نامثع  دسیون : یم  هک  هدـمآ 
زا یبسا  يرتش و  چیه  هاگارچ  رد  دوب و  هدرک  قرق  ار  عیقن  وفرـش  هذبر و  نامثع  تفگ : يدقاو  هک  تساهدروآ  رد ص 235  دوب و  هیما 

شدوخ نارتش  صاعلا و  یبا  نب  مکحنارتش  یصاصتخا  هاگارچ  ار  فرش  هقطنم ي  راگزور ، نیـسپزاب  ات  داهن  یمن  ماگهیما  ینب  وا و  نآ 
تاـکز تروصهب  هک  دـینادرگ  ینارتش  یـصاصتخا  هاـگارچ  زین  ار  هذـبر  هقطنم ي  و  دوب - رتـش  رازه  شدوخ  نارتـش  هک  دوب - هدـینادرگ 

ياه بسا  مالسا و  نارواگنج  ياه  بسايارب  دینادرگ  یصاصتخا  هاگارچ  ار  عیقن  هقطنم ي  دش و  یم  هتفرگ 

هحفص 11 ] ] 

نایاپ . هیما  ینب  ياه  بسا  شدوخ و 
دندرک و داقتنا  يو  ربهک  درمش  یئاهراک  زا  ار  نآ  زین  هشیاع  ودندرمش  بیع  نامثع  رب  ناناملسم  هک  دوب  یئاهراک  هلمج  زا  مه  نیا  يرآ 
هب هنایزات  اصع و  اب  دـینادرگ و  دوخ  یـصاصتخا  هاگارچ  ار  اهرازغرم  هک  نآيارب  راـک و  نـالف  يارب  میدرک  شنزرـس  ار  وا  اـم  و  تفگ :
نبا دندرـشف . مه  رد  دـننک  رود  ندرـشف  اب  ار  شبآ  هک  يرت  نهاریپ  دـننام  ار  وا  ات  دـندرکوا  دـصق  سپ  تخادرپ ، نآ  نیا و  ندز  کـتک 

- دشابن صاخ  کلم  رگا  دنا - کیرش  هدرک  شباریس  نامسآ  ناراب  هک  یناهایگ  زا  هدافتـسا  رد  مدرم  دسیون : یم  ثیدح  لیذ  رد  روظنم 
دندرک . یم  شهوکن  ار  نامثع  مدرمتلع  نیمه  هب  و 

هدرک دوبان  ار  اهنآ  ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  دوب  نیتسخن  تیلهاج  تاداع  ندرک  ون  تشگزاب و  یـصاصتخا ، هاگارچ  نییعت  رد  هفیلخ  راک 
مه یکی  نایم  نآ  زا  و  ناشدراد - یم  نمـشد  ادـخ  هک  دـنا  سک  هس  تفگ : یم  دوب و  هدـینادرگ  کیرـش  اه  هاگارچ  رد  ار  ناناملـسم  و 

يریگولج ياج  هب  و  اه ، هاگارچ  ندرک  قرق  زا  شیپ  هک  دوب  نآ  قح  درم  نیا  رب  دهنب - مالسا  رد  ار  تیلهاج  تنس  هک  هدرمـش  ار  یـسک 
يا هویـش  هدروآ  ص )  ) ربمایپار هچ  نآ  دنک و  يریگولج  نآ  نیناوق  هب  دربتـسد  زا  دیاپب و  ار  مالـسا  میرح  اه ، نآ  زا  مدرم  هدافتـسا ي  زا 

وا ... هک  مینک  هچ  یلو  تفای  یهاوخن  ریذپ  رییغت  ار  یهلا  تنس  هک  دنادب  دنکن و  هدنز  ار  تیلهاج  تنس  درامشب و  يوریپي  هتسیاش 

هحفص 12 ] ] 

دنادرگ یم  ناورم  لویت  ار  كدف  هفیلخ 
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هلمج زا  ناورم  هب  دوب - ارقف  يارب  ربمایپ  هقدـص ي  هک  ار - كدـف  نداد  لویت  خیرات 168:1  رد  ادـفلا  وبا  فراعملارد ص 84 و  هبیتق  نبا 
ار نآ  ثرا  ناونعب  همطاف  هک  دوب  ربمایپ  هقدص ي  كدف ، دسیون : یم  ادفلا  وبا  دـنتفرگ . داریا  نامثع  رب  مدرم  هک  دـنا  هدرمـش  یتاعوضوم 

تـسا هقدص  میراذگ  یم  ياج  رب  هچنآ  ومیراذـگ  یمن  ثرا  ناربمایپ  ياه  هورگ  ام  هتفگ " : ربمغیپ  هک  درک  تیاور  رکبوبو  درک  هبلاطم 
رـس رب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ات  دوب  شنادنزرف  ناورم و  تسد  رد  كدف  نانچمه  داد و  مکح  نب  ناورم  لویت  هب  ار  نآ  نامثع  اهدعب  یلو  " 

دینادرگ . ربندوب  هقدص  تلاح  هب  هتفرگ  شنادناخ  تسد  زا  ار  نآ  دمآ و  راک 
دش يرپس  شا  یگدنز  رمع  نوچ  میناوخ " : یم  نآ  رد  هک  هدروآ  كدف  هرابرد ي  یثیدح  هریغم  قیرط  زا  يربک 301:6  ننس  رد  یقهیب 
رد وا  هک  ایوگ  دینادرگ و  شیوخ  لویت  نامثع  مایا  رد  ار  كدـف  ناورم  تفگ : خیـش  دـیوگ : سپـس  تفرگ "  شیوخ  لویت  ار  نآ  ناورم 
داد شربمایپ  هب  يا  همعط  دنوادخ  نوچ  دیوگ " : یم  هک  دوب  هدینادرگ  دوخ  لیلد  هدرک و  لیوات  هدیـسر  ربمایپ  زا  هک  ار  یتیاور  هراب  نیا 

يارب ار  نآ  دوب  زاـین  یب  نآ  زا  تشاد  هک  یلاوـما  اـب  ناـمثع  دوـخ  نوـچ  یلو  دزیخ "  یم  رب  راـک  هب  وا  زا  سپ  هک  دراد  یـسک  هب  قـلعت 
یتسرپرس تیلوت و  ندرپس  يراذگاو ، نیا  زا  ضرغ  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  نارگید  درک و  محر  هلص ي  هلیسو  نیا  هب  تشاذگ و  شناشیوخ 

رکبوب و راگزور  شور  نامههب  دیسر و  یم  نیملسم  روما  هنیزه ي  هب  و  تشادن . یلصا  نآ  رد  مه  تثارو  ندوب  يراج  دوب و  كدف  راک 
هدافتسا دروم  رمع 

هحفص 13 ] ] 

تفرگ  یم  رارق 
لویت دوب - ربماـیپ  هقدـص ي  هک  ار - كدـف  وا  میناوخ : یم  دـنتفرگ  بیع  ناـمثع  رب  مدرم  هچنآ  ناوـنع  ریز  رد  دیرفلا 261:2  دـقع  ردو 

دیشخب ناورم  هب  تفرگب و  ارنآ  مئانغ  مجنپ  کی  دش  حتف  هیقیرفا  نوچ  دینادرگ و  ناورم 
ص)  ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  هـک  نآ  اـب  دــینادرگ  ناورم  لوـیت  ار  كدــف  ناـمثع  دــسیون : یم  دوـخ 67:1  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نـبا  و 

دندز . زابرس  وا  هب  نآ  نداد  زا  درک و  هبلاطم  ارنآ  يو ، هب  نآ  ندش  هبه  ناونعب  راب  کی  ثاریم و  ناونعب  راب  کی  ع )  ) همطافشرتخد
نانچ هدوب - ناناملـسم  همه ي  يارب  یتمینغ  كدف ، رگا  اریز  هدوب  هچ  راک  نیا  تقیقح  نداد و  لویت  نیا  هنک  مناد  یمن  نم  دیوگ : ینیما 

هچ نانچ  هدوب - ص )  ) ربمایپ نادناخ  یثرا  قوقح  زا  رگا  دننادرگ و  ناورم  صاخ  ار  نآ  هک  تشاد  تلع  هچ  سپ  دش - یعدم  رکبوب  هک 
یگمه شیپاشیپ  ربمایپ و  كاپ  ترتع  زا  امنهار  ناـماما  وا  زاسپ  مه  درک و  لالدتـسا  رما  نیا  رب  شیاـه  هبطخ  رد  كاـپ  هقیدـص ي  مه 

یـششخب مه  رگا  هتـشادن و  نآ  رد  رادرب  راذـگب و  قح  هفیلخ  هدوبن و  ناـشیا  زا  ناورم  زین  تروـص  نیا  رد  ناـنموم - ریما  ناـشیا  گرزب 
زین ناشدنزرف و  ودو  نانموم  ریما  مه  دوب و  نآ  یعدم  وناب  نآ  دوخ  مه  هک  نانچ  هدوب - شنمادکاپ  هانگ و  یب  هشوگ ي  رگج  هب  ربمایپزا 

شلوسر ادخ و  دنسپ  دروم  هک  دش  در  يا  هنوگ  هب  ناشیا  تداهش  دنداد و  یهاوگ  هدرک - یهاوگ  ار  وا  ندوب  یتشهب  ربمایپ ، هک  نمیا  ما 
هچ درک و  نانیمطا  ناوت  یم  زیچ  هچ  هب  رگید  سپ  دوش  در  هدـمآ  دورف  ناـشیا  هراـبرد ي  ریهطت  هیآ ي  هک  یناـسک  تداهـش  رگا  دوبن و 

تفرگ . ناوت  یم  ءاکتا  دروم  ار  یلیلد 
دیاین . دیدپ  نآ  رد  ینوگرگد  دیاپب و  هویش  نیا  رگا 

درک . ناوت  يداش  يدازون  رب  هن  تسیرگ و  دیاب  يا  هدرم  رب  هن 
تـسناوت یم  نآ  رب  یتردـق  هچ  نامثع  تشاد و  یطابترا  هچ  ناورم  هب  سپ  دوبهمطاف  هب  ربمایپ  زا  یـششخب  كدـف  رگا  هک  لاـح  ره  هب  و 

ارجا هلحرم ي  هب  كدف  دروم  رد  ار  یـضیقن  دضتامیمـصت و  هناگ  هس  يافلخ  هک  ار  یتسار  دنادرگ . یـسک  لویت  ار  نآ  ات  دشاب  هتـشاد 
ناشیا هب  ار  نآ  رمع  تفرگ و  تیبلها  زا  ار  نآ  رکبوبا  دندراذگ ،
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هتفرگ و تشاد و  همادا  يزاب  نیا  دوب  یم  نایوگروز  راگزور  هک  مه  دـعب  هب  هیواعم  زا  داد و  ناورم  لویت  هبار  نآ  نامثع  دـینادرگ و  زاـب 
سوه هاوخلد و  قباطم  ناشیا  زا  کی  ره  تشذـگ  ریدـغ  یـسراپ  نادرگرب  زا   50 رد ج 14 ص 45 - هک  يروـط  هب  دـش و  یم  هداد  سپ 

نوماریپ هک  یهورگ  هچ  رگا  دـشن و  لمع  رکبوب  تیاور  هب  راصعا  زا  کی  چـیه  رد  درک و  یم  یلمع  نآ  هرابرد ي  ار  یمیمـصت  شیوخ 
سپ هک  یناسک  یلو  دنتـساخرب ، تخاپ  تخاس و  هب  دندومن و  شزاس  وا  اب  درک  تیاور  ربمایپ  زا  يو  هچ  نآ  ندینـش  رب  دندوب  رـضاح  وا 
لطاب ار  تیاور  نآ  المع  دـنتفرگ  كدـف  هرابرد ي  هک  یئاوه  ود  ماب و  کی  گنراگنر و  تامیمـصت  اـب  ناـشیاهراک و  اـب  دـندمآيو  زا 

دندرک . دادملق 
تیاور نآ  ندوب  لطاب  تساوخ  یم  تشذگ - یبلح  هریس ي  زا  لقن  هب  مهدراهچ ص 44  دلج  رد  هک  يا  هنوگ  هب  مه - رکبوب  دوخ  هکلب 

نآ دینادرگب و  شیار  زا  ار  وا  باطخ  رسپ  هک  نیا  زج  تشون . ارهز  همطاف  يارب  ار  كدف  تیکلام  دنس  هک  دوب  نیا  دهد و  ناشن  المع  ار 
تفایرد ناوت  یم  هدش  یم  لمع  نآ  هب  هک  ار  يزرم  دـح و  تیاور و  نآشزرا  مه  هک  تسا  ثداوح  نیا  هب  هجوت  اب  درک . هراپ  ار  هتـشون 

تخاس یم  نآ  نیا و  هصاخ ي  لویت و  ناـمثع  هچ  نآ  هراـبرد ي  ار  ناـنموم  ریما  نخـس  يدوز  هب  هک  ار . اـه  نداد  لویت  نیاشزرا  مه  و 
دناوخ . یهاوخ 

هحفص 15 ] ] 

تاقدص لاوما و  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 

هراشا

تیلام تاقدص و  یگنج و  مئانغ  زا  لاوما - رگید  هرابرد ي  وا  یلک  همانرب ي  هب  تبسن  درک  یلمع  كدف  هرابرد ي  هفیلخ  هک  یمیمـصت 
هنارسدوخ هدیقع ي  دنراد  ار  نآ  زا  هدافتسا  قح  هک  یناسک  هرابرد ي  اه و  نآ  همه ي  هرابرد ي  وا  اریز  تشادن ، یتفگش  یگزات و  اه -

يارب ارلاوما  نآ  هک  داد  یم  قح  دوخ  هب  تشادنپ  یم  ناناملسم  تسرپرـس  ار  دوخ  نوچ  وتسا  ادخ  لام  لام  هک  دوب  نآ  رب  تشاديا و 
: ناـنموم ریما  هتفگ ي  هب  هک  دوـب  نـیا  دـنک و  یلمع  نآ  هراـبرد ي  دیـشک  شلیم  هـک  ار  یمیمـصت  ره  دراذـگب و  تساوـخ  یفرـصم  ره 

ادخ یئاراد  هتساخاپ  هب  وا  اب  زین  شناکاین  نادنزرف  تخادرپ و  ندیمارخ  هب  هنادنسپ  دوخ  شنداد  نوریب  ياج  هاگن و  دروخ  نایم  هتساخرب 
ار . يراهب  هایگ  نارتش  هک  دندروخ  یم  نانچ  ار 

زا نیدـتمي - هعماـج  دارفا  زا  کـی  ره  دـندوب و  ربارب  نآ  زا  هدافتـسا  رد  ناناملـسم  هـمه ي  هـکدرک  یم  مـحر  هلـص ي  یلاوـما  اـب  يرآ 
هرهب ي زا  ار  سک  چیه  هک  تسین  اور  مالـسا  سدقم  نوناق  قح و  نیئآ  رد  و  دنتـشاد . نآ  رد  صخـشم  یقح  نامورحم - ناگدـنهاوخ و 

مجنپ کی  تفگ  مئانغ  لاوما  فرـصمي  هرابرد  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  دنهد . يرگید  هب  ار  شقح  وا  تیاضر  نودب  ودـنزاس  مورحم  دوخ 
تسین . مدقم  يرگیدرب  نآ  زا  هدافتسا ي  رد  ناشیا  زا  يدرف  چیه  نایرگشل و  زا  مجنپ  راهچ  تسادخ و  زا  نآ 

نآ هب  تناملسم  ردارب  زا  وت  يروآ ، یم  نوریب  دوخ  يولهپ  زا  گنجرد )  ) هک ار  يریت  و 
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یتسین . رتراوازس 
ار اهدرجم  داد و  یم  مهـس  ود  ار  اـه  لـهاتم  درک ، یم  شخب  ار  نآ  زور  ناـمه  تفاـی  یم  تسد  یتمینغ  هب  نوچ  ص )  ) ترـضح دوخ  و 

مهس . کی 
شیوخ تاقدص  زا  هدافتـسا  هب  تسه  دنمزاین  کی  ناشنایم  رد  یتقو  ات  یعامتجا  ره  مدرمهک  تسا  نآ  تاقدص  هرابرد ي  تباث  تنـس  و 

هک تسا  نآ  يارب  هکلب  تسین  هفیلخ  تختیاپ  هب  اه  جاب  ندرک  ریزارس  يریگجاب و  يارب  تاقدص ، یتسرپرس  يرازگراک و  دنرتراوازس و 
ار اج  نآ  مدرم  ات  داتسرف  نمی  هب  ار  ذاعم  هک  هاگ  نآ  ربمایپ  دسرب . ناشیا  اب  هلحم  مه  ناتسدیهت  هنیزه  هب  دوش و  هتفرگ  نارگناوت  زا  لاوما 
رب دنوادخ  وگب : ناشیا  هب  دنتفریذپ  ار  مالـسا ) زامن و   ) نآ نوچ  هک : دوب  نیا  واهب  شیاه  شرافـس  هلمج  زا  دنک  توعد  زامن  مالـسا و  هب 

دوش . هداد  ناتناتسدیهتهب  هتفرگ و  ناتنارگناوت  زا  امش  لاوماتاکز  هک  تسا  هدرک  بجاو  امش 
ربمایپ و ات  دنام  اجنامه  وا  داتسرف و  نمی  هب  ار  وا  ربمایپ  ات  تخادرپ  یم  یهاپس  ياهراک  هب  نانچمه  لبج  نب  ذاعم  تفگ : بیعش  نب  ورمع 

اجنآ مدرم  تاکز  زا  موس  کی  ذاعم  داتـسرف و  قباس  راک  نامه  رـس  رب  ار  وا  رمع  دمآرد و  رمع  رب  هاگ  نآ  دنتـشذگ  رد  رکبوب  وا  زا  سپ 
زا اـت  تمداتـسرف  هکلب  مداتـسرفن ، یناتـس  هـیزج  يریگجاـب و  يارب  ار  وـت  نـم  تـفگ : دیدنـسپن و  ار  راـک  نـیا  رمع  داتـسرف و  وا  يارب  ار 
دریگب . نم  زا  ار  نآ  هک  متفاین  ار  سک  چیه  مداتسرف  وت  يارب  ار  هچ  نآ  تفگ : ذاعم  ینک . در  ناشناتسدیهت  هب  يریگب و  مدرم  نارگناوت 
لام زا  هچ  نآ  رد  رگنب  و  هدوب : هکم  رازگراک  ترـضح  يوس  زا  يو  هک  یماگنه  رد  سابع  رـسپ  مثق  هب  نینموملاریما  همان ي  زا  مهنیا  و 

یناسک هب  ار  نآ  هک  يروط  هب  ناسرب  دنتسه  تنوماریپ  هک  ناگنـسرگ  نادنملایع و  زا  یناسک  هنیزه ي  هب  ار  نآ  هدمآ و  درگ  وت  دزن  ادخ 
نآ زا  هچ  نآ  یشاب و  هدناسر  دنشاب  زیچ  یب  تسدیهت و  یتسار  هب  هک 

هحفص 17 ] ] 

ماـگنه نوچ  هک  تسا  ع )  ) یلع مه  و  هغالبلا 128:2 . جـهن  مینک  شخب  دنتـسه  ام  دزن  هک  یناسک  نایم  ارنآ  ات  تسرف  ام  دزن  دـیآ  دایز 
هکلب وت ، نآ  زا  هن  تسا و  نم  نآ  زا  هن  لام  نیا  دیوگ : یم  وا  هب  دهاوخ  یم  یلام  دیآ و  یم  يو  دزن  هب  هعمز  نب  هللا  دبع  شنتفای  تفالخ 

هرهب ي یشاب  هدرک  تکرـش  راکیپ  رد  ناشیا  اب  مه  وت  رگا  هدمآ ، گنچ  هب  ناشیا  ریـشمش  يورین  هبهک  تسا  ناناملـسم  ياه  تمینغ  اهنت 
هغالبلا 461:1  جهن  داهندیابن . نارگید  ناهد  رد  هدیچ  ناشیا  تسد  ار  هچ  نآ  هنرگو  دوب  دهاوخ  ناشیا  هرهب ي  دننام  زین  وت 

ثرا نیناوق  قباطم  ار  نآ  هک  ناناملـسم  لاوما  دوب : مسق  راهچ  رب  لاوما  دمآ و  دورف  ص )  ) ربمایپ رب  نآرق  هک : تسا  وا  نانخـس  زا  مه  نیا 
هک سمخ  و  تـسا ، هدرک  تمـسق  شناقحتـسم  ناـیم  ار  نآ  هـک  جارخ  مئاـنغ و  تـسا ، هدرک  شخب  ناـثراونایم  ناـشیا ) گرم  زا  سپ  )
مود پاچ  زا  رد ج 6 ص 77  هچ  نآ  هب  دیدرگرب  هداهن  دوخ  ياج  ردار  نآ  دنوادخ  هک  تاقدص  و  هداهن ، دوخ  ياج  رد  ار  نآ  دـنوادخ 

تشذگ .
هکت تفه  تسکـش و  زین  ار  نآ  سپ  دمآ  دایز  نان  هدرگ  کی  درک ، شخب  تفه  ار  نآ  هک  دندروآ  نانمومریما  يارب  یلام  ناهفـصا  زا  و 

ار دوخ  مهس  یـسک  هچ  راب  نیلوا  ات  تخادنا  هعرق  مدرم  نایم  سپـس  داهن  لاوما  ياه  شخب  نآ  زایکی  يور  رب  ار  نآ  هکت ي  ره  درک و 
درادرب .

یکاروخ هنامیپ  کی  ار  ود  نآ  زا  مادکره  ات  دومرفب  سپ  دنتـساوخ  يزیچ  هدـش  وا  دزن  هب  يو - نایلاوم  زا  يرگید  برعیکی و  نز - ود 
زا وا  ومتسه  برع  نم  نانموم  ریما  يا  تفگ : برع  نز  نآ  تفر و  تفرگ و  ار  دوخ  مهس  دوب  یلاوم  زا  هک  نآ  سپ  دنداد  مهرد  لهچو 

يارب نآ  رد  متـسیرگن و  ادـخ  باـتک  رد  نم  تفگ : وا  هب  یلع  يداد ؟ وا  هب  هک  یهد  یم  هزادـنا  ناـمه  نم  هبوـت  هاـگ  نآ  دوـب و  یلاوـم 
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مدیدن . ناداژن ) يدوهی   ) قاحسا نادنزرفرب  ییرترب  چیه  اهداژن ) برع   ) لیعامسا نادنزرف 
هتشاد و مدقم  یلامقوقح  رد  رگید  یخرب  رب  ار  مدرم  زا  یخرب  مود  هفیلخ ي  دندیدنسپ  یمن  هباحص  هکدوب  ددعتم  تاظحالم  نیمه  هب  و 

یئاهيرترب و دروم  نیا  رد 

هحفص 18 ] ] 

و درادب ، مدقم  نارگید  رب  ار  نانموم - ناردام  ربمایپ - نانز  هچ  نانچ  دـنادرگ  راک  كالم  درمـش  یم  ربتعم  دارفا ، رد  هک  ار  یئاه  یگژیو 
یمن مورحم  ار  ناشیا  زا  سک  چـیه  يو  هک  نآ  اب  نارگید  رب  ار  ناگدـننک  داهج  راصنا و  رب  ار  نارجاهم  ونارگید  رب  ار  ردـب  نارواـگنج 

تسا . هدینادرگ  راد  هنیزخ  نآرب ، ارم  دنوادخ  هک  دیآ  نم  دزن  هب  دهاوخ  یم  لام  سک  ره  تفگ : یم  ربنم  زارف  ربو  دومن 
وا هبهاوخ  دراد - لام  نیا  رد  یقح  رگم  تسین  ناناملسم  زا  سک  چیه  ادخ  هب  تفگ : یملاوما  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  ندناوخ  زا  سپ  و 

دشاب . ندع  رهش  رد  ناپوچکی  رگا  یتح  هن - هاوخ  دوش  هداد 
ار قوقح  ههایس ي  و  ناکیدزن . نآ  هب  ناکیدزن  ناشیا و  هب  ناکیدزن  روط  نیمه  دینک و  زاغآ  ص )  ) ادخ لوسر  ناگتـسب  زا  تفگ : یم  و 

درک . میظنت  انبم  نیمه  رب 
نآ هب  کیدزن  ناشیا و  ناـکیدزن  هب  سپـس  مینک و  یم  عورـش  وا  ناـمدود  زا  سپ  تسا  اـم  ياوشیپ  ربماـیپ  تفگ : یم  دـیبع  وب  لـقن  هب  و 

ناکیدزن .
لثم : هدمآنآرق  زا  دنچ  یتایآ  رد  لاوما  هرابرد ي  يدنوادخ  هویش ي  اه  نیا  همه ي  زا  شیپو 

رد نادنمتـسم و  نامیتی و  يو و  ناشیوخ  لوسر و  زا  تسا و  ادخ  زا  نآ  مجنپ  کی  سپ  دیدرب  تمینغ  يزیچ  زا  هچ  نآ  هک  دینادب  و  - 1
لافنا 41)  ) ناگدنام هار 

دوش مرن  نآ  نتفرگ  اب  ناشیا  لد  هک  ناناملسمان  زا  یناسک  يارب  تسا و  نآ  نارازگراک  ناتسدیهت و  نادنمتسم و  يارب  طقف  تاقدص  - 2
ادخ ادخ و  يوسزا  تسا  ینوناق  رفـس ، رد  ناگدنامرد  هبيرای  ادخ و  هار  رد  فرـص  نارادماو و  ماو  نداد  ناگدـنب و  يدازآ  يارب  زین  و 

هبوت 59)  ) تسا هنازرف  اناد و 
یبسا و درک ، شیوخ  ربمغیپ  بیصن  ناشیا  لام  زا  دنوادخ  هچ  نآ  - 3

هحفص 19 ] ] 

لاوما زا  ادخ  هچ  ره  تسا . اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  دنک و  طلـسم  دـهاوخ  هک  ره  هب  ار  شیوخ  ناربمغیپ  دـنوادخیلو  دـیتخاتن  نآ  رب  يرتش 
تـسا ناگدنام  هار  رد  ناتـسدیهت و  نامیتی و  يو و  نادنواشیوخ  ربمغیپ و  ادخ و  نآ  زا  درک  شیوخ  ربمغیپ  بیـصن  اه  هدکهد  نیامدرم 

رشح 7:6) )
هرابرد ي مرکا  ربمایپ  هک  ینوناق  اـب  هدرک و  شومارف  هدوب  زیزع  نآرق  رد  ار  هچ  نآ  ناـمثع  یلو  شربماـیپ  تنـس  تساادـخ و  تنـس  نیا 

نادـناخ نادـنزرف  هدـش و  رود  فاصنا  لدـع و  هداـج ي  زا  هتفاـترب و  يور  شناگتـشذگ  شور  زا  هتـساخرب و  تفلاـخم  هب  هدروآ  لاوما 
هزره و راـکهابت و  نادرم  ناـمه  هدـمآ و  نآرق  رد  ناـشمان  هک  ار  يا  هنوعلم  هرجـش ي  ياـه  هویم  ناـمه  هتخادـنا ، شیپ  ار  شا  هیاـمورف 
. تسا ینیچ  نخـس  يوداپ  وجبیع و  هک  ریقح  هشیپ ي  دـنگوس  نآ  اتریگب  ناـش  هدـش  نیرفن  رادرک  تشز  نآ  زا  ار . لاگـسدب  راـسگیم و 
زا کـیاکی  هـب  ناناملــسم  لاــم  زاو  درمــش  یم  رترب  ربماــیپ  هباحــص ي  دارفا  زا  تـلم و  راــکوکین  ناــگرزب  زا  ناــمثع  ار  ناــنیا  يرآ 
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دارفا همه ي  رب  ار  ناشیا  و  درادـهگن - اریباتک  باسح و  چـیه  هک  نآ  نودـب  دیـشخب - یم  میـس  رز و  ياه  هراپ  نویلم  نویلمشناشیوخ 
یهن فورعمب و  رما  راک  هب  درک  یمن  تارج  مه  سک  چیه  تشاد و  یم  مدقم  دنشاب - کیدزن  ربمغیپ  هب  ردق  ره  دنـشاب و  هک  ره  رگید -

یم راتفر  يا  هنالدگنـس  شور  هچ  اب  دـنزیخ  یم  رب  بجاو  راک  ود  نیا  هب  هکیناسک  اـب  دـندید  یم  دوخ  مشچ  هب  هک  ارچدزادرپ  رکنم  زا 
هنایزات و مه  نآ  لابند  هب  دوب و  رت  تخـس  مه  رمع  قالـش  زا  هک  شقالـش  نآ  اـب  اـه  کـتک  هچ  و  اهدـیعبت ، اـه و  يرد  هدرپ  هچ  دـنک و 

درک . هدایپ  لاوما  هرابرد ي  هفیلخ  هک  يا  همانرب  زا  دنچ  يا  هنومن  کنیا  دمآ و  یم  وا  یتسدبوچ 

هحفص 20 ] ] 

صاعلا یبا  نب  مکح  هب  هفیلخ  ياه  ششخب  لذب و 

هراشا

کیدزن دوخ  هب  ار  وا  هک  دوب  ینآ  زا  سپ  نیا  دراذـگاو و  ربمایپ - هدـش ي  هدـنار  صاعلا - یبا  نب  مکح  شیومع  هب  ار  هعاضق  تاقدـص 
مدرم دوب ، اهزب  ندنار  شراک  تشاد و  نت  رب  هکت  هکت  هراپ و  هنهک و  ینهاریپ  داهن  هنیدـم  رد  ماگ  هک  يزور  دنابـسچ . شیوخ  هب  درک و 

دـش و هفیلخي  هناـخ  نورد  هب  وا  هک  دـنچ  يا  هظحل  زا  سپ  دـندوب  هتـسیرگن  شناـهارمه  وا و  لاـح  رد  ار  تکـالف  همه  نیا  تسخن  هک 
یبوقعی 41:2) خیرات   ) رب رد  ار  فارشا  يابع  دراد و  نت  رب  زخ  زا  ینهاریپ  هک  شدندید  دمآ  نوریب 

صاعلا یبا  نب  مکح  دروم  رد  دـش  نامثع  هب  هک  یئاهداقتنا  هلمج  زا  دـسیون : یم  سابع  نبا  زا  شرازگ  هب  باسنالا 28:5 - رد  يرذالب  و 
دیشخب . شدوخ  هب  دروآ  وا  دزن  هب  نوچ  دیسر  مرد  هک 300000  ار  نآ  غلبم  تشامگرب و  هعاضق  تاقدص  يرازگراک  هب  ار  وا  هک  دوب 

داد هانپ  ار  واهک  دوب  ربمایپ  هدش ي  هدنار  مکحدروم ، رد  نامثع  هب  مدرم  ياه  شهوکن  هلمج  زادنیوگ  یبهذ  هبر و  دبع  نبا  هبیتق و  نبا  و 
دندز . زابرس  وا  نداد  هانپ  زا  رمع  رکبوب و  هکنآ  اب  دیشخب  يو  هب  هکس  رازه  دص  و 

وا هب  دـمآ و  يو  دزن  هب  نامثع  دـش  بش  نوچ  هک  مدـید  هنیدـم  رازاب  رب  ار  ناناملـسم  تاقدـص  رازگراک  تفگ : راسی  نبنمحرلا  دـبع  و 
نامثع هد و  مکح  هب  ار  نآ  تفگ :

هحفص 21 ] ] 

هللا ءاشنا  تفگ  یم  وا  هبو  دروآ  یمرد  لاملا  تیب  زا  يررقم  تروص  هب  شیارب  ار  نآ  داد  یم  يا  هزیاـج  ار  شا  هداوناـخ  زا  یـسک  نوچ 
داتفا و يراشفاپ  هب  ناـمثع  ماجنارـس  اـت  تشادیم  زاـب  راـک  نیا  زا  ار  وا  نمحرلا  دـبع  داد ، میهاوخ  وت  هب  مه  زاـب  دوب و  دـهاوخ  رارق  نیا 

دنگوس ادخب  تفگ  شاب  شوماخ  مه  وت  میدرک  توکـس  ترباربرد  نوچ  ریگب و  میداد  وت  هب  يزیچ  یتقو  یتسه  ام  راد  هنازخ  وت  تفگ :
وا دـناوخ  یم  هبطخ  ناـمثع  هک  یماـگنه  هب  هعمج  زور  سپ  مناناملـسم ، راد  هنازخ  متـسین  تا  هداوناـخ  وت و  راد  هنازخ  نم  یتـفگ  غورد 
مه نیا  سب و  مدوب و  ناناملـسم  راد  هنازخ  نم  هک  نآ  اب  متـسه  شا  هداوناخ  وا و  راد  هنازخ  نم  هک  هتـشادنپ  نامثع  مدرم  تفگ : دمایب و 

(. 145:2  ) یبوقعی خیرات   ) درپس تباث  نب  دیز  هب  وتفرگ  رب  رد  ار  نآ  نامثع  دنکفایب و  ارنآ  سپ  ناتلاملا  تیب  دیلک 
سکع هنوگ  نیا  دـیاش  و  دـیایب - هک  دـنا - هدرک  لقن  زین  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  مقرا و  نب  دـیز  يارب  ار  دـمآ  شیپ  نیا  ریظن  دـیوگ : ینیما 

تسارتاناد . ادخ  دشاب و  هدش  هدید  مه  تاقدص  نارازگراک  رگید  زا  لمعلا 
تسیچ ؟ مکح  یناد  یم  هچ  مکح و 
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يو رب  ار  راک  هک  دوب  اه  نامه  زا  تسیز و  یم  ص )  ) ربمایپ یگیاسمه  رد  هکم  رد  درک  یم  هتخا  ار  نادنفسوگ  دوب و  يرگ  هتخا  شراک 
دننامه دناسر  یم  ص )  ) ربمایپ هب  هک  یئاهرازآ  يرایـسب  زا  - 25:2 دوخي - هریـس  رد  ماشه  نبا  هتفگ ي  هب  دندوب و  هدرک  تخـس  (ص )

يو نوچ  تسـشن و  یم  ص )  ) ربماـیپ دزن  مکح  هک  تسا  هدروآ  رکبوب  رـسپ  نمحرلا  دـبع  ناتـساد  زا  یناربط  دـش و  یم  هدرمـش  بهلوب 
سپ نامب و  هنوگ  نیمه  هب  تفگ : دـید و  ار  وا  ص )  ) ربمایپ سپ  تخادرپ  یم  نیهوت  هب  شمـشچ  تاکرح  اـب  وا  تفگ  یم  نخـس  (ص )

درم . ات  تشاد  شرپ  شمشچ  هشیمه  نآزا 
. شتـشگنا تاکرح  اب  ص )  ) ربمایپ ندرک  هرخـسم  هب  درک  عورـش  مکح  تشذـگبمکح و  هب  ص )  ) ربمایپ رانید : نب  کـلام  شرازگ  رد  و 

یم یبلح  و  دیدرگ - شاعترا  شزرل و  راچد  اج  نامه  رد  سپ  نک  راچد  شاعترا  شزرل و  هب  ار  وا  ایادخ  تفگ : دـید و  ار  وا  ربمایپ  سپ 
هام کی  هک  دوب  نآ  زا  سپ  يرامیبنیا  هب  شیالتبا  و  دیازفا :

هحفص 22 ] ] 

دوب . هداتفا  شوهیب 
میدومن . زاب  ارنآ  ندوب  تسرد  میدروآ و  رد ج 1 ص 237  مکاح ، یقهیب ، یناربط ، ناظفاح : نیا  قیرط  زا  ار  الاب  شرازگ 

زا شیب  مالـسا  روهظ  زا  سپ  دوب و  ص )  ) ربمایپ يهیاسمه  تیلهاـج  رد  صاـعلا  یبا  نب  مکح  دـسیون : یم  باسنالا 27:5  رد  يرذـالب  و 
رـس تشپ  دنتـشاد ، دیدرت  نعط و  وا  نید  رد  دـمآ و  هنیدـم  هب  هکم ، حـتف  زا  سپ  دـناسر ، یم  رازآ  ار  ص )  ) وا رگد ، ناگیاسمه  همه ي 
یم شرـس  تشپ  مه  يو  داتـسیا  یم  زامن  هب  (ص ) وا نوچ  دروآ و  یم  رد  دـیلقت  ینیب  ناهد و  نداد  ناکت  اب  داتفا و  یم  هار  ص )  ) ربماـیپ

هک زور  کی  دـشالتبم و  نونج  هب  دـنام و  شاعترا  تلاح  ردهنوگ  نامه  هب  دروآ و  یم  رد  يزاب  هرخـسم  ناتـشگنا  تاکرح  اـب  داتـسیا و 
دـش و نوریب  کچوک  يا  هزین  اب  تخانـشب  ار  يو  لوسر  نوچ  درک و  یم  هاگن  هدـیدزد  وا  دوب  شناـنز  زا  یکی  يهناـخ  رد  ص )  ) ربماـیپ

تفگ : سپس  دهدب ؟ باوجنم  يوس  زا  ار  نوعلم  هغابروق ي  نیا  هک  تسیک  تفگ :
ناـمثع تشذـگرد  لوسر  نوچ  درک و  دـیعبت  فئاـط  هب  ار  ناـش  همه  سپ  دنـشاب  اـج  کـی  رد  نم  اـب  دـیابن  شنادـناخ  وا و  هک  ادـخ  هب 

هانپ ار  ص )  ) لوسر ناگدـش  هدـنار  نم  تفگو : تفریذـپن  وا  دـنادرگ  ناشزاب  هک  تساوخ  تفگ و  نخـس  رکبوبا  اب  ناشیا  زا  تعافـشهب 
هب نامثع  نوچ  داد و  رکبوب  دـننام  یخـساپ  زین  وا  تخادرپ و  نخـس  هب  ناشیا  هرابرد ي  زین  وا  اب  تفای  تفالخ  رمع  هک  سپـس  مهد  یمن 

دنادرگ و ناشزاب  هک  مدوب  هتساوخ  وا  زا  هتفگ و  نخس  لوسر  اب  ناشیا  هراب ي  رد  نم  تفگ : دروآرد و  هنیدم  هب  ارناشیا  دیـسر  تفالخ 
هنیدـم هب  ار  ناشیا  هک  نیا  زا  ناناملـسم  سپ  تشذـگرد ، هزاجا  زا  شیپ  یلو  دـهد  تشگزاب  هزاجا  ناشیا  هب  هک  دوب  هداد  هدـعو  نمب  وا 

دندوشگ . شهوکن  هب  نابز  دوب  هدرک  دراو 
دز . رداچ  شروگ  رب  درازگ و  زامن  يو  رب  وا  تشذگرد و  هنیدم  رد  نامثع  تفالخ  مایا  رد  مکح  دیوگ : يدقاو 

داد روتسد  دناوخ و  هبطخ  نامثع  تفگ : بیسم  نب  دیعس  هک  تسا  هدروآ  و 
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یکی هدروخ ، ام  هب  زین  نآ  زا  يزیچ  هدیدرگدایز و  زین  ینارپ  گنس  هدش و  دایز  رتوبک  امش  ياه  هناخ  رد  تفگ : دنربب و  رـس  ار  اهرتوبک 
دیشکب . ار  اهرتوبک  دیوگ  یم  هاگ  نآ  دهد و  یم  هانپ  ار  ص )  ) ربمایپ ياه  هدش  هدنار  تفگ : مدرم  زا 

- هدرکلقن مکح  نب  نمحرلا  دـبع  هرابرد ي  تباث  نب  ناسح  زا  تیب  ود  هدروآ و  رت  هاـتوک  یتراـبع  هب  ار  شرازگ  نیا  زین  صرد 125  و 
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داتسرف و نیرفن  يو  رب  سپ  درک  یم  اشفا  ار  ص )  ) لوسر هنامرحم ي  نانخـس  يو  هتفگ : هاگ  نآ  و  دمآ - دهاوخ  رمعوب  شرازگ  رد  هک 
کی رد  دیابن  نم  اب  تفگ  و  ار - شنادـنزرف  زا  ود  نآ  زج  ثراح و  قرزانامثع و  زین  وا  اب  هارمه  و  تشاد - لیـسگ  فئاط  يوس  هب  ار  وا 

هب ار  مدرم  هک  دوبیئاه  هزیگنا  زا  شراک  نیا  دینادرگرب و  ار  ناشیا  نامثع  ات  دندوب  دـیعبت  رد  هدـش و  هدـنار  نانچمه  ناشیا  دیـشاب و  اج 
تشاداو . وا  شهوکن 

سپ درک  یم  هاگن  هنادزد  وا  هناخ ي  رد  زا  مکح  دوب و  شناـنز  زا  یکی  دزن  هنیدـم  رد  ربماـیپ  میناوخ : یم  یبلح 1 ر 337  هریس ي  رد  و 
زا هک  تسیک  تفگو " : دـش  نوریب  وا  يوس  هب  تشاد  تسد  رد  هک  کیراب - یخاش  خـیم و  اب  دـنا  هتفگ  و  کـچوک - يا  هزین  اـب  لوسر 
نبا ار  شرازگ  نیا  درک - نیرفنار  شنادنزرف  وا و  سپ  منک "  یم  روک  ار  شمـشچ  شمبایب  رگا  دهدب ، ار  هغابروقنیا  خـساپ  نم  بناج 

تسا . هدروآ  هباغلا 34:2  دسا  رد  راصتخا  هب  زین  ریثا 
زین ناورم  شرـسپ  دمآ و  دورف  فئاطرد  يو  سپ  دنارب  اج  نآ  زا  درک و  نوریب  هنیدم  زا  ار  مکح  ربمایپ  دسیون : یم  باعیتسا  رد  رمعوب  و 
دوخ دز و  یم  گنرین  وا  دنا  هتفگ  یخرب  هتفر ، نخـس  فالتخا  هب  دنک  دیعبت  ار  وا  لوسر  دش  بجوم  هک  يا  هزیگنا  رد  دش و  نوریب  وا  اب 

وا تفگ  یم  دوخ  نارای  اب  يرس  تروص  هب  ناقفانم  رافک و  رگید  شیرق و  ناکرشم  هرابرد ي  ص )  ) ربمایپ ارهچ  نآ  درک و  یم  ناهنپ  ار 
رگید و  درک - یم  دیلقت  شتاکرح  يا  هراپ  نتفر و  هار  رد  ار  ربمایپ  وا  زین  دش و  راکـشآ  شراک  نیا  ات  درک  یم  الم  رب  ار  نآ  دینـش و  یم 
سپ دروآ  یم  رد  ار  وا  دیلقت  زین  مکح  دوب و  راقو  ینیگنـس و  اب  شنتفر  هار  ربمایپ ، هک  دـنا  هتفگ  و  منک - دای  مرادـن  شوخ  هک  یئاهراک 

دبع دــیدرگ و  اـضعا  شزرل  شاـعترا و  راـچد  مـکح  زور  نآ  زا  و  ناـمب . نـینچمه  تـفگ : دــید و  ار  وا  درک و  هاـگن  ربماـیپزور  کــی 
تفگ : مکح  نب  نمحرلا  دبع  وجه  رد  دیهوکنب و  ار  وا  تباث  نب  ناسح  نبنمحرلا 

هحفص 24 ] ] 

زا ار  هشعر  هب  ـالتبم  یئ  هناوید  ینکفیب  تسد  زا  ار  نآ  رگا  هک  نکفیب  ار  وا  ياـه  ناوختـسا  سپ  دوب  تردـپ  هدـش ، نیرفن  هک  یتـسار  هب 
ینکفا یم  تسد 

دوش  یم  ریس  هدنگ و  مکش  دیلپ  راک  زا  ددرگ و  یم  هنسرگ  یهت و  مکش  هناراگزیهرپ ، راک  زاهک 
ورمع زا  نم  دیآ " و  یم  رد  امش  رب  نوعلم  يدرم  تفگ " : ص )  ) لوسر هک  تسا  هدروآ  صاع  نب  ورمع  رسپ  هللادبع  قیرط  زا  رمع  وب  و 

سپ دیآرد  هک  دشاب  یـسک  نیتسخن  وا  ادابم  هک  مدوب  نارگن  شا  همه  دیآ و  ص )  ) لوسر دزن  هب  دشوپب و  ار  شـسابل  ات  مدوبهدـش  ادـج 
دش  لخاد  مکح 

هدمآ دنا  حیحـص  لاجر  نآ  لاجر  هک  يدنـس  اب  و  دـسیون : یم  هدـش ص 144  پاچ  قعاوص  راـنک  رد  هک  ناـنجلا  ریهطت  رد  رجح  نبا  و 
هناباتیب نانچمه  نم  دـش " و  دـهاوخ  دراو  امـش  رب  نوعلم  يدرم  تعاـس  نیا  رد  تفگ " : ص )  ) ربماـیپ تفگ  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  تسا 

مکاح باسنالا 126:5 و  رد  يرذالب  و  دش . دراو  مکح - ینعی  دمحا  تیاور  حیرـصت  هب  سک - نالف  ات  متـشاد  رظن  رد  ار  جورخ  دورو و 
دورو هزاجا ي  ربمایپ  زا  مکح  تفگ : هرم  نبورمع  هک  دنا  هدروآ  ادنـسم  یبلح 337:1 - هریس ي  لقن  هب  يدقاو - كردتسم 481:4 و  رد 

- دیآ یم  رد  هب  يو  تشپ  زا  هک  ره  رب  داب و  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  دیهدب  شا  هزاجا  تفگ : تخانـش  ار  وا  يادص  هک  ترـضح  تساوخ و 
يا هرهب  ترخآ  رد  دوش و  یم  هداد  ناشیا  هب  ایند  دـنا  يراـکبیرف  وگـنرین  ناـبحاص  ناـشرتشیب ) - ) دـنا كدـنا  هک  ناـشیا  ناـنموم  رگم 

دنرادن .
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میناوخ : یم  هدروآ  هدش  پاچقعاوص  هیشاح ي  رد  هک  نانجلا  ریهطت  رد  رجح  نبا  هک  یترابع  رد  و 
دنباییم و يزارفرس  ایند  رد  دوش  یم  جراخ  شتـشپ  زا  هچ  نآ  رب  داب و  وا  رب  ناگتـشرف  نامدرم و  همه  ادخ و  تنعل  هک  دیهدب  شا  هزاجا 

دنکدنا . رایسب  هک  ناشیا  ناگتسیاش  رگم  دنتسه - بیرف  گنرین و  نابحاص  دنوش و  یم  راچد  يراوخ  هب  ترخآ  رد 
ومـکح ربماـیپ ، تـفگ  ریبز  نـب  هللا  دـبع  نآبجوـم  هـب  هـک  هدرمـش  حیحـص  ار  نآ  هدروآ و  یـشرازگ  كردتـسم 481:4  رد  مکاـح  و 

درک . نیرفن  ار  شنادنزرف 
یلع سپمدیچوک  ربمایپ  دزن  هب  هنابش  تفگ : يوهک  دنا  هدروآ  رمع  نب  هللا  دبع  قیرط  زارکاسع  نبا  یناربط و  زین  دارفالا و  ردینطق  راد  و 

يو هک  روط  نیمه  وداهن  ربمایپ  ناهد  رب  شوگ  اـت  دـش  کـیدزن  يو  هب  ناـنچمه  وا  سپ  اـیب  کـیدزن  تفگ : ار  وا  ص )  ) ربماـیپ دـمایب و 
هب ار  دنفـسوگ  هـک  رواـیب  هنوـگ  ناـمه  ار  وا  ورب و  تـفگ : یلع  هـب  ربماـیپ  تـشادرب و  رــس  نارگن  يدرف  دـننام  وا  درک  یم  اوـجن  شیارب 
رب ربمایپربارب  رد  درک و  لخاد  ار  وا  هتفرگ  تسدهب  ار  مکح  هتخیوآ  شوگ  هک  مدید  ار  یلع  ناهگان  نم  و  دنرآ . یم  هدنـشود  ریـشيوس 
رب سپس  دنوش  وا  يوس  هبراصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  ات  رادب  یئاج  رد  ار  وا  تفگ  سپس  درک و  تنعل  ار  واراب  هس  ربمایپ  سپ  تشاد  ياپ 
دیآ یم  رد  هب  یئاه  هنتف  وا  تشپ  زا  درکدهاوخ و  تفلاخم  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  ابنیا  هتبلا  تفگ : درک و  تنعل  داتـسرف و  نیرفن  وا 
نانچ تفگ : دـیآربيو  زا  اهراک  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتراوخ  رتمک و  نیا  دـنتفگ : مدرم  نآ  زایهورگ  دـسر  یم  نامـسآ  هب  نآ  دود  هک 

لامعلا 90 و 39:6 ) زنک   ) دوب دیهاوخ  وا  ناوریپ  زور  نآ  رد  زین  امش  زا  یخرب  متفگ و  هک  دوب  دهاوخ 
مرتحم رهـش  نیا  مرتحم و  هناخ ي  نیا  راگدرورپ  هب  مسق  تفگ : ربنم  يور  رب  يو  هک  تسا  هدروآ  ریبزنب  هللا  دبع  قیرط  زا  رکاسع  نبا  و 

دنا  هدش  نیرفن  ربمایپ ، نابز  هب  شنادنزرف  صاعلا و  وبا  نب  مکح  هک  هکم ) )
زنک درک  تنعل  ار  شنادـنزرفو  مکح  ربماـیپ  هـک  ناـمتخاس  نـیا  راـگدرورپ  هـب  مـسق  تـفگ : هـبعک  فاوـط  لاـح  رد  وا  یـشرازگ ، هـب  و 

 90:6 لامعلا
تفگ : وا  هک  تسا  هدروآ  یظرق  بعک  نب  دمحم  قیرط  زا  رکاسع  نبا  و 
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دناكدنا . هک  ار  ناشیا  ناکین  رگم  درک  تنعل  ار  شناگداز  مکح و  ربمایپ ،
يرواد نآ  تحص  هب  لقنار و  نآ  زین  مکاح  هک  دنا - هدروآ  یشرازگ  رذنم  نبا  یئاسن و  دیمح و  نب  دبعو  هیودرم  نبا  متاح و  یبا  نبا  و 

یئوکین يار  هیواعم - هفیلخ - هب  دنوادخ  تفگ : دناوخ و  هبطخ  ناورم  هک  مدوب  دجـسم  رد  نم  تفگ : هللا  دـبع  نآ ، بجوم  هب  و  هدومن -
رکبوبا نب  نمحرلا  دـبع  دـینادرگ  دوخ  نیـشناج  ار  رمع  مه  رکبوب  هک  ارچ  دـنیزگرب  دوخ  نیـشناج  ار  واهک  هدرک  ءاقلا  دـیزی  هراـبرد ي 

و شا ، هداوناخ  زا  یـسک  نایم  هن  داد و  رارق  شنادـنزرف  نایم  رد  هن  ار  تفالخ  رکبوب  هک  ادـخ  هب  تسا ؟ مور  رـصیق  هاگتـسد  رگم  تفگ :
: تفگ شردام  ردـپهب و  هک  یتسین  نامه  وت  رگم  تفگ : ناورمتسا  وا  هب  ینابرهم  شدـنزرف و  تشادـگرزب  رطاخب  اهنت  زین  هیواعم  راتفر 
: تفگ دینـشب و  نیا  هشیاع  درک ؟ تنعل  ار  تردـپ  ربمایپ ، هک  یتسین  ینوعلم  نامه  رـسپ  وت  رگم  تفگ  نمحرلا  دـبع  داـب ؟ امـش  رب  گـنن 

دش . لزان  نالفرسپ  نالف  هرابرد  دشن  لزان  وا  هرابرد ي  نیا  یتفگ  غورد  ادخ  هب  یتفگ ؟ نانچ  نینچ و  نمحرلا  دبع  هب  هک  یئوت  ناورم 
تسا رمع  رکبوب و  هویشنامه ي  نیا  تفگ : ناورم  تفرگ  تعیب  شرـسپيارب  هیواعم  نوچ  دایز : نب  دمحم  نابز  زا  رگید  یـشرازگ  هب  و 
تسا یسک  تفگ : وا  هرابرد ي  ادخهک  تسا  نامه  درم  نیا  تفگ : ناورم  تسا  مور  رصیق  سویلکاره و  هویـش  هکلب  تفگ  نمحرلا  دبع 

هب تفگغورد . ناورم  تفگ . غورد  ناورم  تفگو " : دیـسر  هشیاع  هب  ربخ  نیا  هیآ . نایاپ  ات  امـش  رب  گـنن  تفگ : شرداـم  ردـپ و  هب  هک 
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ردپ لوسر  یلو  مدرب  یم  مان  هدش  لزان  شا  هرابرد  هیآ  هک  ار  یـسک  متـساوخ  یم  رگا  تسا و  يو  هراب ي  رد  هک  تسین  وا  دنگوس  ادخ 
یلو شرازگ " : کـی  هب  تـسا " و  ادـخ  تـنعل  زا  يا  هزیر  هدرخ  ناورم  سپدوـب  وا  بلـص  رد  ناورم  هـک  درک  نـعل  یلاـح  رد  ار  ناورم 
سپ قئافلا " : شرازگ  هب  یئادخ " و  تنعلزا  يا  هزیر  هدرخ  وت  سپ  يدوب  وا  بلـص  رد  وت  هک  درک  نعل  یلاح  رد  ار  تردپ  ادـخ  لوسر 

یتسه " . وا  لوسر  تنعل  ادخ و  تنعل  زا  يدیلپ  هدیکچ ي  وت 
يرشخمز ، ریسفت  یبطرق 197:16 ، ریسفت  مکاح 481:4 ، كردتسم  هب  دیدرگرب 
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نبا حرش  ریثا 23:3 ، نبا  زاهیاهن  ریثا 34:2 ، نبا  زا  هباغلا  دـسا  يزار 491:7 ، ریسفت  ریثک 159:4 ، نباریسفت  ومهزا 325:2 ، قئافلا  ، 99:3
رانک رد  هک  یفسن  ریسفت  یشکرز ص 141 ، زا  هباجالا  هدش 13:26 ، پاچ  يربط  ریسفت  رانک  رد  هک  يروباشین  ریسفت  دیدحلا 55:2 ، یبا 

روثنملا ردلا  برعلا 73:9 ، ناـسل  ینالطـسق 325:7 ، زا  يراسلا  داشرا  رجح ص 108 ، نـبا  زا  قـعاوص  هدش 132:4 ، پاچ  نزاخ  ریـسفت 
ینیز هریس  یسولآ 20:26 ، ریسفت  یناکوش 20:5 ، ریسفت  سورعلا 69:5 ، جات  یبلح 337:1 ، هریس  يریمد 399:2 ، زا  ناویحلا  هویح  ، 41:6

. 245:1 هدش : پاچ  یبلح  هریس  رانک  رد  هک  نالحد 
هک نیا  زج  تفایناوت  یم  میا  هدروآ  ام  هک  تارابع  نامه  اب  الاب  ذخام  همه ي - میئوگن  رگا  رتشیب - رد  ار  هدش  دای  ثیدـح  هجوت : نایاش 
دبع ار  هچ  نآ  هتخادـنانآ و  زا  ار  شردـپ  ناورم و  هب  تنعل  هدروآ  ار  نآ  هک  دوخ - حیحـص  زا  فاـقحا  هروس  ریـسفت  شخب  رد  يراـخب 

وا : ترابع  مه  نیا  و  شیاه . يرگشرازگ  رتشیب  رد  يو  هویش ي  تسا  نیا  دنک و  دای  هک  هتشادن  شوخ  هتفگ ، نمحرلا 
زا سپ  يارب  اـت  دروآ  اـهدای  هبار  دـیزی  تخادرپ و  هبطخ  هب  يزور  دوب ، هتـشامگرب  زاـجح  رد  تموـکح  يرازگراـک  هبهیواـعم  ار  ناورم 

تـسد وا  هب  دمآرد و  هشیاع  هناخ ي  هبيو  سپ  شدیریگب . تفگ : وا  تفگ و  يزیچرکبوبا  نب  نمحرلا  دبع  سپ  دننک  تعیب  وااب  شردپ 
رب گنن  تفگ "  شردام  ردپ و  هب  هک  تسا  یـسک  هدرکلزان : ار  هیآ  نیا  وا  هرابرد ي  ادخ  هکنامه  تسا  نیا  تفگ : ناورم  سپ  دنتفاین 
هانگ یب  هک  نیا  زج  داتـسرفن  ام  هرابرد ي  نآرق  زا  يزیچ  دـنوادخ  تفگ  هدرپ  تشپ  زا  هشیاع  سپ  دـیهد "  یم  هدـعو  ارم  ایآ  داـب  اـمش 

داتسرف . ورف  ارم  ندوب 
نانموم و ریما  هب  تارـضح  تشذگ  مود  پاچ  زا  رد ج 7 ص 236  هچنانچ  هک - دنک  یم  تباث  ار  یـشرازگندوب  غورد  ثیدـح ، نیا  و 

تسا . هدش  لزان  رکبوب  هراب ي  رد  یتیرذ "  یف  یل  حلصا  هیآ ي " و  هک  دنا  هتسب  سابع  نبا 
ناورم اب  بطیوح  يزور  تشاد  یم  زاب  ندش  ناملسم  زا  دناوخ و  یم  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نامه  مکح  اه  نیا  همهزا ي  سپ  و 

رید نادنچ  وت  درمریپ  تفگ : وا  سپ  تخاس  هاگآ  ار  وا  يو  يراد  لاس  دنچ  دیسرپ  يو  زا  ناورم  دندوب  اج  کی  رد 
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متـساوخ یم  اهراب  نم  دنگوس  ادخ  هب  میهاوخ ، یم  يرای  ادـخ  زا  تفگ : بطیوح  دنتـسج ، یـشیپ  وت  زا  ناناوج  هک  يدـیورگ  مالـسا  هب 
شیک يروآ و  یم  نیئاپ  ارتا  يزارفرـس  هزات ، نید  کی  يارب  تفگیم : دـش و  یم  نم  عناـم  تردـپ  دراوم  همه ي  رد  موش و  ناملـسم 

ریثک 70:8 . نبا  خیرات  دیدرگنامیشپ . دوب  هتفگ  يو  هب  هچ  نآ  زا  دششوماخ و  ناورم  يدرگ ؟ یم  وریپ  ینک و  یماهر  ار  تناردپ 

نآرق رد  مکح 
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رمع رکبوب و  هویـش ي  نامه  هب  نیا  تفگ : ناورم  دـندرک  تعیب  دـیزی  اب  مدرم  نوچ  تفگ  يدـهن  ناـمثعوب  هک  تسا  هدروآ  هیودرم  نبا 
لزان تردپ  هرابرد ي  هیآ  نیا  یلو  هدشن  لزان  نمحرلا  دـبع  هراب ي  رد  هیآ  نآ  تفگ : هشئاع  سپ  دـش - دای  هک  ناتـساد  نایاپ  ات  تسا -

هیآ 10. ملق  هروس ي  تسا  ینیچنخس  يوداپ  وجبیع و  هک  ار  ریقح  هشیپ ي  دنگوس  ره  ربن  نامرف  هک : هدش 
رانک رد  نالحد  ینیز  هریـس  یسولآ 28:29  ریـسفت  یناکوش 263:5 ، ریـسفت  یبلحهریس 337:1 ، و 41:6 ، روثنملا 251  ردلا  هبدـیدرگرب :
تفگ یم  هیما - نب  صاعلا  وبا  وت - دج  ردپ و  هب  ربمغیپ  مدینش  تفگ : ناورم  هب  هشیاع  هک  تسا  هدروآ  هیودرم  نبا  و  یبلح 245:1 . هریس 

دیئامش . هدمآ  نآرق  رد  نآ  مان  هک  هنوعلم  هرجش ي  زا  دوصقم 
دوخ 231:3 و ریـسفت  رد  یناکوش  مه  هریـس 337:1 و  رد  یبلح  مه  تسا و  هدروآ  روثنملا 191:4  ردلا  رد  یطویـس  مه  ار ، الاب  شرازگ 

میناوخ : یم  هنوگ  نیا  هب  ار  شرازگ  وا 286:10  ریسفت  رد  یبطرق  ترابع  رد  و  دوخ . ریسفت  رد  یسولآ  مه 
تفگ سپس  یتسه و  ادخ  تنعل  زا  يا  هراپ  وت  سپ  يدوب ، وا  بلـص  رد  وت  هک  درکتنعل  یماگنه  ار  تردپ  ادخ  تفگ : ناورم  هب  هشیاع 

تسا . هدمآ  نآرق  رد  نآ  مان  هک  هنوعلم  هرجش ي  زا ) يا  هراپ  (و 
امـش ربهک  تسا  دوز  و  نیمز ، ياـهربنم  رب  مدـیدار  هیما  ینب  تفگ "  ص )  ) لوـسر هک  تسا  هدروآ  هرم  نب  یلعی  ناـبز  زا  متاـح  یبا  نبا 

ناشیا هک  دیبایب  دنیامن و  تنطلس 
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زین میداد و  ناشن  وت  هب  هک  یئایور  داتـسرف  تیآ  نیا  ادخ  ات  دـش  نیگهودـنا  لوسر  هک  دوب  يور  نیمه  زا  دنتـسه " و  اه  يدـب  نابحاص 
هروس ي ناشدـیازفایمن  تخـس  نایغط  زج  اما  میهد  یم  ناشمیب  اـم  مدرم ، يارب  میداد  رارق  یـشیامزآ  اـهنت  ار  نآرق  رد  هنوعلم  هرجش ي 

هیآ ي 60 . ءارسا 
دوش یم  هچ  ار  وـت  لوـسر  يا  شدـنتفگ  دوـب ، نیگهودـنا  ص )  ) لوـسر زور  کـی  تفگیلع : نب  نیـسح  هک  تسا  هدروآ  هیودرم  نباو 
نیا هک  روخم  هودنا  لوسر  يا  دنتفگ  دـننادرگ  یم  تسد  هب  تسد  ارم  ربنم  نیا  هیما  ینب  ایوگ  هکدـندومن  نانچ  نم  هب  باوخ  رد  تفگ :

هیآ . نایاپ  ات  وت ... هب  هک  یئایور  داتسرف : تیآ  نیا  ادخ  سپ  دسر  یم  ناشیا  هب  هک  تسا  یئایند 
دـید و اهربنم  رب  ار  نایوما  باوخ  رد  لوسر  تفگ  بیـسم  نبدیعـس  هک  دـنا  هدروآ  رکاسع  نبا  یقهیب و  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا  و 
هک تسا  نیمه  دش و  نشور  وا  هدید ي  سپ  هدش  هداد  ناشیا  هب  هک  تسا  یئایند  اهنت  نیا  داتـسرف : یحو  وا  هب  ادخسپ  دمآ  دب  ار  وا  نیا 

هیآ . نایاپات  وت ... هب  هک  ار  یئایور  دیوگ : یم  ادخ 
رب وا  ربنم  رب  اه  هنیزوب  دننام  دید  ار  هیما  ینب  باوخ  رد  ص )  ) لوسر هک  دـنا  هدروآ  دعـس  نب  لهـس  قیرط  زانارگید  یبطرق و  يربط و  و 
ات وت ... هب  هک  ار  یئایور  داتـسرف : هیآ  نیا  ادخ  تشذـگرد و  ات  دـشن  راکـشآ  وا  بل  ربهدـنخ  رگید  دـمآ و  شوخان  ار  وا  سپ  دـنهج  یم 

هیآ . نایاپ 
دنا . نایوما  نآرق ، رد  هنوعلم  هرجش ي  زا  دوصقم  تفگ : سابع  نبا  هک  دنا  هدروآ  يروباشین  یبطرق و  و 

اهربنم زا  ناگنیزوب  دـننام  هک  مدـید  ار  مکح  نادـنزرف  باوخ  رد  تفگ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  ورمع  رـسپنابز  زا  متاح  یبا  نبا  و 
اهنتار وا - نادـنزرف  مکح و  ینعی  هنوـعلمي - هرجـش  زین  میداد و  ناـشن  وـت  هب  هک  اریئاـیور  داتـسرف : هیآ  نـیا  ادـخ  سپ  دـنتفر  یم  ـالاب 

مدرم . يارب  میدینادرگ  یشیامزآ 
پوت ناکدوکهک  دـننادرگ  یم  تسد  هب  تسد  نانچ  ار  وا  ربنم  يوما  مکح  نادـنزرف  هک  دـید  باوخ  رد  ص )  ) ربمایپ ترابع : کی  رد  و 

دمآ . دب  ار  وا  سپ  ار ،
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دندومن نانچ  نم  هب  باوخ  رد  تفگ " : ربمایپ  هریرهوب ، قیرط  زا  یلعی  وبا  رکاسع و  نبا  و  لئالدلا - رد  یقهیب  مکاح و  زا  یـشرازگ  هب  و 
تشذگرد ات  دندیدن  نادنخ  ار  ربمایپ  رگید  سپ ، نآ  زا  دنهج " و  یم  رب  نم  ربنم  رب  ناگنیزوب  دننام  مکح  نادنزرف  ایوگ  هک 

ریسفت و 44:9 ، بیطخ 28:8  خـیرات  مکاح 48:4 ، كردتـسم  يربط 356:11 ، خـیرات  يربط 77:15 ، ریـسفت  ام : ياه  شرازگ  كرادـم 
قیرط زا  هباغلا 14:3 - دسا  يزیرقم ص 52 ، زا  مصاختلا  عازنلا و  یبطرق 286 و 283:10  ریسفت  يربط 55:15 ، ریسفت  رانک  رد  يروباشین 
یکی رگم  دنا  حیحـص  لاجر  زا  شرازگ  نیا  نایجنایم  دـسیون : یم  هک  قعاوص ص 148 - رانک  رد  رجح  نبا  زا  ناـنجلا  ریهطت  يذـمرت -

يربکلا 118:2 ، صیاصخلا  تسا - قثوم  هک  ناش 
دسیونیم : یسولآ  یسولآ 107:15 . ریسفت  یناکوش 230:3 و 231 ، ریسفت  نزاخ 177:3 ، ریسفت  لامعلا 90:6 ، زنک  ، 191:4 روثنملا ردلا 
نبا هدـینادرگ و  ـالتباو  شیاـمزآ  هلیـسو ي  ناـشیا  يارب  ار  نآ  هکتسا  نآ  هنتف  لـعج  زا  دوصقم  هنتف "  ـالا  اـنلعج ... اـم  هیآ " و  نیا  رد 

هچ نآ  دندرک  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  ناشیافلخ  زا  دادـعت  نآ  اب  تبـسن  هب  ار  رما  نیا  و  هدرک - ریـسفت  هنوگ  نیمه  هب  ار  هیآ  زین  بیـسم 
نارازگراک هب  تبـسن  ناشیافلخ - زا  هتـشذگ  ار - نآ  دـیابزین  سپـس  دـندومنن و  يرگداد  دـندیدرگب و  قح  ياه  تنـس  هار  زا  دـندرک و 

ناشیا دوخ  ناشیا و  تفالخ  ام  هکدشاب " : نیا  هیآ  دوصقم  مه  دیاش  و  سابل . ره  رد  ناشنارایتسد  هب  تبسن  ای  تفرگ  رظن  رد  ناشراکهبت 
نیا رب  هک  ار  مهفوخن " ریمـض "  هدش و  ناشیا  زا  يرایـسب  تمذم  زارف  نیا  رد  هک  شیامزآ " . هنتف و  يارب  يا  هلیـسو  رگم  میدادـن  رارقار 

یئاهراک رطاخ  هب  ناشیا  رب  تنعل  و  دـنا - نایوما  نآ ، زا  دوصقم  هک  نآ  رابتعا  هب  هتـشاد - يا  هرجـش  ای  نادـنزرف  وا  هک  هدوب  نآ  زا  هداهن 
زا مدرم  يریگولج  لاوما و  هب  ازـسان  يزارد  تسد  سیماون و  هباوران  ضرعت  ناـهانگیب و  ياـه  نوخ  نتخیر  زا  دز  رـس  ناـشیا  زا  هک  دوب 

ياـه يراـک  تشز  رگید  هدرک و  لزاـن  ادـخ  هچ  نآ  فـالخ  رب  نداد  مکح  ماـکحا و  ندرک  نوـگرگد  و  شیوـخ ، قوـقح  هـب  ندیـسر 
هک ناشیا  رب  تنعل  دور و  یمن  اهدای  زا  دیاپب  زور  بش و  ات  هک  كرتس  ياه  یئاوسر  كانمهس و 

هحفص 31 ] ] 

هب دیوگ " : یم  ادخ  اریز  میئوگ - یم  ام  هک  نانچ  ماع - هجو  هب  ای  دنرادنپ  یم  هعیـش  هک  نانچ  تسا  صاخ  تروص  هب  ای  هدمآ  نآرق  رد 
رگا هک  دوب  دـیناوت  دـیوگ : یم  مه  تسا و  هدرک  تنعل  ارناشیا  ترخآ ، ایند و  رد  ادـخ  دـنرازایب  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  یناسک  یتسار 

هدرک و ناشرک  هدرک و  ناشتنعل  ادـخ  هک  دـنا  ناسک  نامه  دـیربب  ار  ناـت  يدـنواشیوخ  طـباور  دـینک و  یهاـبت  نیمز  رد  دـینادرگب  يور 
رخآ اـت  نارگید . اـت  تسناد  رتراوازـس  ناوت  یم  ارناـشیا  رب  نآ  مکح  لامتـشا  هک  رگید  تاـیآ  زین  تسا " و  هدرک  روـک  ار  ناشناگدـید 

دیرگنب . شباتک  هب  دیاب  هک  وا  نخس 

زارف ود  هب  یهاگن 

دنتسین . لخاد  هیواعم  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  نامثع و  ایور  نیا  رد  دسیون : یم  ایور  ثیدح  شرازگ  زا  سپ  یبطرق  - 1
ثیداحا رد  هک  مینک  رت  بل  یماع  مکح  میمعت  رد  مینک و  زارد  نخس  هتـشاد  اور  يو  هک  یجرخ  هصاخ  نیا  نوماریپ  رد  میهاوخ  یمن  ام 

حیحـص تیاور  هب  هک  ربمایپ  نخـس  ریظن  هدمآ  نامثع - دج  صاعلا  یبا  ینب  صوصخب  هیما و  ینب  مومع  هراب ي  رد  نآ - ریاظن  هدش و  دای 
یتسار دش و  دـنهاوخ  یگراوآ  راتـشک و  راچد  نم  تما  تسد  زا  نم  نادـناخ  نم  زا  سپ  هک  یتسار  هدیـسر : يردـخ  دیعـسوب  قیرط  زا 
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موزخم  ینب  هریغم و  ینب  دنا و  هیما  ینب  ام  ربارب  رد  ام  نمشد  ياه  هدوت  نیرت  تخسرسهک 
ار ادـخ  لام  دـنریگ و  یم  شیوخ  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دنـسر  نت  لهچ  هب  نایوما  نوچ  هدیـسر : رذوب  هار  زا  هک  وا  نخـس  نیا  زین  و 

يراکهبت  يارب  يا  هیام  ار  ادخ  باتک  و  شیوخ ، يارب  یئاطع 
- هدمآ  353:1 هباصالا - رد  هک  ناـنچ  ناـیوما - رب  ياو  تفگ : راـب  هس  ربماـیپ  دـنا  هدروآ  یماـمی  رباـج  نب  نارمح  قیرط  زا  هک  نیا  زین  و 

نآ 91 و 39:6 هتفای ي  نیودت  زا  هک  يا  هنوگ  هب  ریبکلا - عماجلا  رد  زین  یطویس  تسا  هدروآ  هدنم  نبا  ار  الاب  شرازگ 

هحفص 32 ] ] 

تسا . هدروآ  میعنوب  هدنم و  نبازا  لقن  هب  ار  نآ  دیآ  یم  رب 
تسد هب  تسد  يوگ  دننام  ار  ادخ  لام  دنسر  درم  یس  هب  صاعلا  وبا  نارسپ  نوچ  تسا : هدیـسر  رذوبا  قیرط  زا  هک  ربمایپ  نخـس  نیازین  و 
رذوبا رب  ار  ثیدح  نیا  تفگ : لافج  نب  مالح  دنریگ . يراکهبت  يارب  يا  هلیـسو  ار  ادخ  نید  شیوخ و  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دـنهد و 

رتوگتسار یسک  تفرگن  رب  رد  نیمز  دنکفین و  رسرب  هیاس  نامسآ  تفگ : یم  مدینـش  ربمایپ  زا  هک  داد  یهاوگ  ض )  ) یلع دندرک و  راکنا 
تسا . هتفگ  ادخ  لوسر  ار  نآ  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  ار ، رذوب  زا 

دنا هداد  نآ  تحص  هب  مکح  یبهذ  وا و  میناوخ  یم  كردتسملا 480:4  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدروآ و  قیرط  دنچ  زا  مکاح  ار  الاب  شرازگ 
نبا رذوب و  دیعـسوب و  قیرط  زا  زین  ینطق  راد  یناربـط و  یلعیوب و  رکاـسعنبا و  دـمحا و  90 و 39:6 - لامعلا - زنک  هتـشون ي  هب  هچنانچ 

دنا . هدروآ  ار  نآ  هریرهوب  هیواعم و  وسابع 
هیواـعم ربیتجاـح  يارب  ناورم  هک  تسا  هدروآ  هدرمـش  نسح  ار  نآ  هک  يدنـس  هـب  قـعاوص - يهیـشاح  ناـنجلا - ریهطت  رد  رجح  نـبا  و 

اب هک  سابع  نبا  هب  هیواعم  تفرب  هک  سپـس  نت "  هد  يومع  نت و  هدردارب  نت و  هد  ردپ  ما  هدش  تسا ، دایز  نم  جرخ  تفگ " : دـمآرد و 
مکح ردپ  نادنزرف  نوچ  تفگ : ص )  ) لوسریناد یمن  ایآ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  سابع  نبا  تفگ : دوب  هتـسشنشتخت  رب  وا 
نوچ بیرف و  گنریني و  هلیسو  ار  وا  باتک  یناگدرب و  ار  ادخ  ناگدنب  دنریگ و  یم  یتمینغ  دوخ  نایم  ار  ادخ  تایآ  دنسر  درم  یـس  هب 

يرآ . ادخ  هب  تفگ : وا  دوب . دهاوخ  رتدوز  مه  نآ  زا  ناش  يدوبان  دنسر  نت  هب 407 
دنا و نایوما  نابرع  نیرتدب  هدرمش : نسح  ار  نآ  قعاوص ص 134 - هیشاح ي  نانجلا - ریهطت  رد  رجح  نبا  هک  يدانسا  اب  ربمایپ  نخـس  و 
هک دنا  هدروآ  و  ملسمو - يراخب  تیاور  طرـش  هب  مکاح  هتفگ ي  هب  تسا - حیحـص  تیاور  نیا  دیوگ : رجح  نبا  فیقث . ونب  هفینح و  ونب 

دندوب . نایوما  ربمایپدزن  نامدرم - ای  اه - هریت  نیرت  نمشد  تفگ : هزربوب 
لامعلا 91:6 زنک  دنا . نایوما  تما  نیا  تفآ  تسا و  یتفآ  ار  یتما  ره  نانموم : ریما  زانخس  نیا  زین  و 
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تبث اه  همان  تشذگرـس  نودـم و  ياه  خـیرات  هچ  نآ  هب  هجوت  زا  سپ  صوصخ  هبو  ماـع - ماـکحا  تاـمومع و  نیا  هظحـالم ي  زا  سپ 
هراب رد  يرواد  اه  نیا  همه ي  زا  سپ  دنداتفا ، نآ  بادرگ  رد  دندرک و  هچ  نآ  نامدرم و  فاصوا  لاوحا و  هب  هطاحا  زا  سپ  دنا و  هدرک 

یمارگ ! ناگدنناوخ  امش  نادجو  هدهعهب ي  میراذگ  یم  ار  یبطرق  نخس  ي 

رجح نبا  نخس  رد  یهاگن 
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ءاد هب  لـهجوب  زین  مکح و  نیا  هـتفگ : رفظ  نباناوـیحلا  هوـیح  رد  يریمد  هـتفگ ي  هـب  دـسیون " : یم  قـعاوص ص 108  رد  زین  رجح  نـبا 
دندوب . راچد  ریذپاننامرد ) تخس و  ییرامیب   ) لاضعلا

ثیدـح رد  هک  شراتفگ  اب  ار  دوخ  راک  نیا  ص )  ) وا اریز  درادـن  ناشیا  يارب  ینایزدرک  تنعل  ار  شرـسپ  مکح و  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  و 
هتـساوخ ادخ  زا  وا  دیآ و  یم  مشخ  رـس  رب  نایمدآ ، همه ي  دننام  تسا و  يرـشب  وا  دیوگ  یم  اج  نآ  اریز  هدرک  ناربج  هدومن  نایب  رگید 

رارق وا  هیکزت ي  هرافک و  یکاپ و  تمحربجوم و  وا  يارب  ار  اه  نیا  داتسرف  نیرفن  وا  رب  ای  درک  تنعل  ای  تفگ  مانشد  ارهک  ره  هک  تسا 
زا وا  اریز  مکح  هراـبرد ي  شنخـس  فـالخ  هـب  تـسین  رادرب  لـیوات  هدرک  لـقن  لـهجوب  هراـب ي  رد  رفظ  نـبا  زا  يریمد  هـچ  نآ  دـهد و 
نآ دیاب  دشاب  حیحص  ربخ  نیارگا  سپ  دوش  راچد  يرامیب  نیا  هب  هباحص  زا  یکی  هک  تسا  حیبق  مه  رایسب  حیبق و  هدوب و  ربمایپ  باحـصا 

نایاپ  تسا " . هدوب  نآ  راچد  مالسا  زا  شیپ  يو  هک  درک  نیارب  لمح  ار 
ای دیوگ  یم  یخوش  رس  زا  ار  نانخس  نیا  ایآ  و  هن ؟ ای  دنک  یم  شوارت  شا  هماخ  زا  یتاملک  هچ  دمهف  یم  رجح  نبا  ایآ  هک  مناد  یمن  نم 
زا ار  نیا  ناـیاپ ، اـت  دـناسر ... یمن  شرـسپ  مکح و  هبیناـیز  ص )  ) ربماـیپ ندرک  تنعل  هتفگ : هدروآ و  رذـع  هک  نـیا  اـما  تـسا ؟ يدـج 

ار نآ  زا  یتاملک  وا  هک  نیا  زج  دـنا  هدروآ  هریرهوب  قیرط  زا  ار  نآ  دوخ  حیحـص  رد  کی  ره  ملـسم  يراخب و  هک  تسا  هتفرگ  یـشرازگ 
وت دزن  نم  دریگ و  یم  مشخ  رـشب  دارفا  دـننام  تسا و  يرـشب  دـمحم  ایادـخ  نآ : لـصا  مه  نیا  هدوزفا و  نآ  هب  يزیچ  هدوـمن و  فـیرحت 
وا يارب  ار  اه  نیا  مدز  هنایزات  ار  وا  ای  مدرک  نیرفن  ای  مداد  مانشد  ای  مدرزآ  هک  ار  ینموم  ره  سپ  یئامننتفلاخم  نآ  اب  هک  متفرگ  ینامیپ 

نادرگ . تهاگردهب  يو  یکیدزن  يارب  یبجوم  شناهانگ و  يهرافک 
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یناسنا نوچمه  ماقم  نآ  هدنراد ي  هک  نیا  نتشادنپ  و  هیامورف ، يوما  کی  رطاخ  هب  تسا  يربمایپ  ماقم  زا  نتساک  بجوم  ینانخس  نینچ 
نتفرگ مشخ  هتـسیاش ي  هکدریگ  یم  مشخ  يروـما  يارب  دوـخ  دـناروش و  یم  مه  ار  وا  دـناروش  یم  ار  نارگید  هچنآ  هک  تسا  یلوـمعم 

هب هک  ییحو  زج  وا  نخـس  دیوگیمن و  نخـس  سوه  يوه و  رـس  زا  ربمایپ  نآ ، بجوم  هب  هک  نآرق  هیآ ي  اب  تسا  فلاخم  هزات  تسین و 
سپ دوش . یم  یحو  نم  هب  هک  متسه  يرـشب  زین  نم  وگب  هدمآ : نآرق  رد  هک  روط  نامه  اما  تسا  يرـشب  مه  وا  يرآ  تسین ، دسر  یم  وا 
رجح نبا  هک  نآرگم  دناهرب ؟ تنعل  زا  ار  وا  دناوت  یم  يزیچ  هچ  دنک  تنعل  ار  شنادنزرف  هدش و  هدـنار  نآ  هک  تسا  هدوب  یحو  رد  رگا 

دیآ ... یم  ردب  ناشاه  ناهد  زا  هک  ینخس  تسا  كانمهس  تساه . سوه  وریپ  زین  یحو  درادنپب 
هدروخ دوخ  ياج  هب  دنوادخ ، روتـسد  هبهک  نآ  اب  ددرگ  ناهانگ  هرافک ي  یکاپ و  هیکزت و  تمحر و  بجوم  تنعل  هک  دوش  یم  هنوگچ 

تسا ؟
تسا ؟ قسف  ناملسم  هب  نداد  مانشد  هک  هدنیآ  یپایپ  حیحص  تیاور  نیا  اب  رجح  نبا  دنک  یم  هچ  و 

همه دنز ؟ هنایزات  ار  يدرم  ای  دناسر  دنزگ  ای  دنک  تنعل  ای  دهد  مانشد  ار  یـسک  اوران  هبربمایپ  هک  دهد  یم  هزاجا  وا  هب  شنامیا  هنوگچ  و 
- دنا هدرکن  هک  یئاهراک  هب  باستنا )  ) اب ار  نموم  نادرم  نانز و  هک  یناسک  دیوگ : یم  دنوادخ  تسا و  یفانم  تمـصع  ماقم  اب  اه  نیا  ي 
دوبن و ناوختنعل  نابز و  دب  يوگ و  مانشد  ربمایپ ، هک  تسا  هدمآ  حیحـص  ربخ  رد  دنا و  هدرک  لمحت  راکـشآ  یهانگ  تمهت و  دنرازایب 
وا سپ  ینابرهم  ياربمدـش  ثوعبم  مدـشن و  ثوعبم  نداتـسرف  تنعل  يارب  نم  تفگ  دز و  زاب  رـس  ناتـسرپ  تبرب  نداتـسرف  نیرفن  زا  دوخ 

مکح و رد  نوچ  یلو  دز  زاب  رس  نانآ  ربنداتسرف  نیرفن  ندرک و  تنعل  زا  ناکرـشم  نآ  دوجو  رد  تیاده  نتفای  هار  هبيراودیما  اب  (ص )
شنادنزرف
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هحفص 35 ] ] 

تخاس . راگدنام  ناشیا  رب  ار  يدبا  یئاوسر  هک  داتسرف  ناشیا  رب  یتنعل  تشادنيریخ  چیه  دیما 
دوخ مه  ات  دـیرفایب  هیواعم  راگزور  رد  سوه  هب  هدولآ  ياه  تسد  تسا  لوسر  تمـصع  اب  یفانم  هکار  ملـسم  يراخب و  تیاور  نآ  يرآ 

وا مشچ  رد  هک  صاعلا  وبا  نادـناخ  دزن  رد  مه  دـیوگب و  خـساپ  ار  دوخ  عمط  وا  ياطع  زاغردنـش  اب  مه  دـنک و  کـیدزن  وا  ناتـسآ  هب  ار 
 " باتکهب دوش ، انـشآ  میدرک  دای  اج  نیا  هچ  نآزا  رت  هدرتسگ  یثحاـبم  اـب  هنیمز  نیا  رددـهاوخ  هک  ره  و  دـبایب . یناتـسود  دـندوب  برقم 

ات 129 - ص 118  تسا - هتشاگن  یلماع  نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  ام  رورس  هک  درگنب  هریرهوب " 
یلو میدـش  ناتـسادمه  يو  اب  هدروآ  سدـقم  موصعم و  ربمایپ  هرابرد ي  رجح  نبا  هک  یئاههناسفا  نتفریذـپ  رد  ام  هللااب ، ذایعلا  هک  میتفرگ 
یم يدـنزگ  نآ ، رد  ایآ  دـیامنب ؟ هیجوت  ار  شنادـنزرف  مکح و  هرابرد ي  هدـش  لزاـن  تاـیآ  هک  دـنک  یم  راوس  یگنرین  هچ  ربخ  یب  نآ 

دراگنا ؟ یم  یکاپ  ناهانگي و  هرافک  هیکزت و  تمحر و  هیام ي  مه  ار  نآ  ای  دنیب ؟
هب تیومع  هار  دیایب :- هک  يو - هرابرد ي  نامثعهب  رکبوب  نخـس  نایم  مکح و  هرابرد  رجح  نبا  هدیقع ي  نایم  تسا  هلـصاف  رایـسب  هچ  و 
وا لوسر  ادخ و  نمـشد  ربمایپ و  هدش ي  هدنار  هدش و  تنعل  هرابرد ي  نامثع  وت  رب  ياو  نامثع : هب  رمع  نخـس  نایم  و  تسا . شتآ  يوس 

یئوگ ؟ یم  نخس  نم  اب 
تنعل نامه  هک  هدروخ  يو  هب  اهنیا  زا  رت  نیگنن  یغاد  هک  دناد  یم  دوخ  دشیدنایب  مکح  يرامیب  يارب  يا  هراچتسا  هتساوخ  هک  نیا  اما 

همه اب  و  تفرگ . ار  وا ، ترـضح  نیرفن  ات  درک  یم  هرخـسم  شنتفر  هار  رد  ار  ربمایپ  یتنعلهک ، ارچ  دشاب . ربمایپ  هلیـسو ي  هب  ندش  درط  و 
دـیابرب و ار  ناشاه  لام  ات  هتفرگ  ياج  هباحـص  رانک  رد  هک  ار  يدزد  ایآ  و  دراد ؟ شیارب  يدوس  وا  ندوب  یباحـصمه  زاب  اـیآ  اـه  نیا  ي 

ایآ دیشخبيو ؟ هب  رتریگمشچ  هچ  ره  یتیلضف  ناس  نیا  هب  درک و  دای  ربمایپ  یباحص  ناونع  هب  ناوت  یم  الصا  دنک  اپرب  اهبوشآ  ناشیانایم 
زین هنیدم  مدرم  زا  یخرب  دیوگناشیا " : هرابرد ي  نآرق  هک  درمـش  ربمایپ  نابحاصم  زا  ناوت  یم  دندوب  هنیدـم  رد  زور  نآ  هک  ار  یناقفانم 

قیرط هب  دیامنب  كاپ  ار  مکح  ریاظن  دناوتب  ربمایپ  اب  تبحاصم  فرص  رگا  دنا "  هتفر  ورف  قافن  رد 

هحفص 36 ] ] 

هـفیلخ ي ود  لوـسر و  هرود ي  رد  هـک  مـکح  فـالخ  رب  دــشن  هتــشادرب  ناـشیا  راـک  زا  هدرپ  اریز  دــنک  یم  كاـپ  ار  ناـقفانمنآ  یلوا 
رتو کشخ  هایگ  هتـسد  کی  یئوگ  هنوگ  نادب  دـناهرب و  یئاوسر  نآ  زا  ار  وا  تساوخ  شا  هدازردارب  ات  دنتـشادرب  شراک  زا  هدرپتسخن 
یم ار  هچ  نآ  تخاس و  نایامن  دروآ و  درد  هب  ار  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ياه  هنیک  دوزفایب و  هدـنیآ  یپایپ  ناکغرم  یتشم  نایم  ار  هتخیمآ 

دروآ . اهدای  هب  دوش  شومارف  تفر 
یم دوبان  مه  ار  ینامـسج  ياهدرد  ایآ  یلو  درب  یم  نایم  زا  ار  لد  ضارماو  ناـج  ياـه  يراـمیب  ربمغیپ ، اـب  تبحاـصم  هک  مریگ  یهگناو 

زا يدرديارب  هک  دنشاب  هدرمـش  یئاهاود  هلمج  زا  ار  نآ  هدرک و  دای  نآ  يارب  ار  يزاجعا  نینچ  هک  میا  هدیدن  بط  ياه  باتک  رد  دنک ؟
یباحص ناملسم و  رطاخ  هب  افرص  تسا  هتشادنپ  رجح  نبا  هک  ریذپان  نامرد  تخـس و  يرامیب  نآ  يارب  هلمج  زا  و  تسا - دنمدوس  اهدرد 

داب هدنز  هک  دشاب  ناناملـسم  هب  شنتـسویپ  زا  شیپ  يرامیب ، نیا  هب  وا  يالتبا  هک  تسا  هتـسناد  زیاج  دـبای و  هار  يو  رد  دـیابن  مکح  ندوب 
روهظ ! ون  بط  نیا 

نایم هک  تسا  هتساوخن  ربمایپ  هدوب و  هنیدم  زا  درم  نآ  ندش  هدنار  للع  زا  ریذپان  نامرد  تخس و  يرامیب  نیا  هک  دیامن  یم  نکمم  رایسب 
دشاب . وا  دننام  اوسر  يدرف  شا  يروآ  مایپ  هاگیاپ  رد  وا و  نارای 
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هرود رد  هچ  یناملـسم و  هرود ي  رد  هچ  شا - یگدـنز  راودا  رد  هک  ار  وا  جرا  مکح و  میدـناسر و  اجنیا  هب  رگیدـکی  اـب  هک  ار  وگتفگ 
هتفگ : هدورس و  مکح  نب  ناورم  نب  هیواعم  هب  برقت  يارب  هصباو  نب  ملاس  هک  ناوخب  ار  يراعشا  کنیا  میتخانش  تیلهاج -

دنزادرپ ندرک  راختفا  هب  نایوما  زور  کی  هک  یماگنه  " 
ششخب لضف و  ناکدنا  نانآ  دیوگ  دنام و  یم  شوماخ  شیرق 

دیروایب ار  ناتنیرتهب  دوش : هتفگ  نوچ  و 
تسا مکح  مدرم  همه ي  نیرتهب  هک  دنوش  ناتسادمههمه 

دیئام روشک  ناراب  ناورم ، ناگداز  امش  هن  رگم 
- " دنک یم  يریگولج  اه  گشم  ندش  رپ  زا  یطحق  لاس  هک  یماگنه  مه  نآ  -و 

هچ دشاب و  مکحناشنیرتهب  هک  ینایمدآ  شزرا  دوب  دهاوخ  هچ  هللا  ناحبس 

هحفص 37 ] ] 

هک ناینیــشیپ  ياـه  هناــسفا  رگم  تسینچــیه  نانخــس  نـیا  دنــشاب ؟ ناورم  نادــنزرف  نآ ، ناراــب  هـک  يا  یلاسکــشخ  نآ  دراد  یمکح 
تسا . هتخاس  ار  نآ  اه  یناوخ  رترب  رد  ناوردنتتسد 

مکح هب  نداد  هانپ  رد  نامثع  زا  یتساوخ  زاب 

شدوخ شوگ  خیب  مشچ و  ربارب  رد  هک  نآ  اب  هداد  هانپ  ار  مکح )  ) لوسر هدش ي  درط  هدش و  تنعل  ارچ  میـسرپب  هفیلخ  زا  ات  دـیئایب  نم  اب 
هک یناسک  يوس  هب  مه  دش  ریزارـس  وا  يوس  هب  مه  ربمایپ - نابز  زا  هتـسویپ - ياه  تنعل  دمآ و  دورف  يو  تمذم  رد  نآرق  تایآ  هک  دوب 

ربمایپ هنیدـم ي  هب  ار  وا  ارچ  تشاد و  يزوجم  هچ  ناـمثع  راـک  نیا  دـنکدنا - رایـسب  هک  ناـشیا  ناـنموم  زج  هب  دـندمآ - ردـب  وا  تشپ  زا 
دـنک و كاپ  نایوما  ياه  یکاپان  اه و  يدـیلپ  زا  ار  اج  نآات  دوب  هدرک  درط  رهـش  نآ  زا  ار  شنارـسپ  وا و  ص )  ) يو هک  نآ  اب  دـنادرگرب 

یبلح منک و  یمن  زاب  نم  هدز  ربمایپ  هک  ار  یهرگ  دـنتفگ  ناشیا  يود  ره  دـننادرگرب و  ار  وا  هک  تساوخ  رمع  سپـس  رکبوب و  زا  ناـمثع 
راگزور نایاپ  ات  دنار و  فئاط  هب  ار  وا  ربمایپ  و  ربمایپ . هدش ي  تنعل  هدـش و  هدـنار  دـنتفگ : یم  مکح )  ) وا هب  دـسیون : یم  هریسرد 85:2 

رد تفریذـپن و  يو  درایب  هنیدـم  هب  اروا  هک  تساوخ  رکبوب  زا  نامثع  نوچ  درک و  گنرد  اج  نآ  رد  رکبوب  راـگزور  زا  یـشخب  ربماـیپ و 
ماجنا ربماـیپ  ار  هچ  نآ  زا  يزیچ  هک  تاـهیه  تاـهیه  تسا  شتآ  يوس  هب  تیومع  هار  تفگ : تسا  نم  يومع  تفگ : هک  ناـمثع  خـساپ 

هب وا  اب  مکح  هراب ي  ردناـمثع  دـمآ  راـک  رـس  رب  رمع  درم و  رکبوب  نوچ  منادرگ و  یمن  زاـب  ار  وا  زگره  هک  ادـخ  هب  مهد  رییغت  نم  هداد 
؟ یئوگ یم  نخـس  نم  اب  ربمایپ  ادخ و  نمـشد  ربمایپ و  هدش ي  درط  هدش و  تنعل  هراب ي  رد  نامثع  وت  رب  ياو  تفگ : واو  تخادرپ  نخس 
ار نآ  هباحـص  ناگرزب  دـمآ و  نارگ  راصنا  نارجاهم و  رب  راک  نیا  دـینادرگرب و  هنیدـمهب  ار  يو  تفاـی  تفـالخ  ناـمثع  نوچ  نآ  زاسپ 

دوخ يارب  ربمایپ  رد  وکین  یقـشمرس  هفیلخ  ایآ  یبلح . نخـس  نایاپدوب  وا  هیلع  شروش  لـماوع  نیرت  گرزب  زا  دوخ  نیا  دندرمـش و  رکنم 
زور ادخ و  هب  راودیما  هک  ناسک  نآ  يارب  تسا ، وکین  یقشمرس  ربمایپ  رد  امش  يارب  هک  یتسار  دیوگ : یم  ادخ  هک  نآاب  تفای  یمن 

هحفص 38 ] ] 

نآرق هتفگ ي  هک  نآ  اب  دندوب  لوسر  وادخ  زا  رت  بوبحم  يو  دزن  رد  وا  ناشیوخ  هلیبق و  رگم  ای  دننک  دای  رایـسب  ار  ادخ  دنـشاب و  تمایق 
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هک یتراجت  دیا و  هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوما  ناتناشیوخ و  ناتنارسمه و  ناتناردارب و  ناتنادنزرف و  ناتناردپ و  رگا  وگب  دوب : يو  ربارب  رد 
دیرب راظتنا  تسا ، رت  بوبحم  يو  هار  رد  داهج  وا و  ربمغیپ  ادخ و  زا  امش  دزن  دیلدشوخ  نادب  هک  یئاه  نکسم  دیساره و  یم  نآداسک  زا 

هیآ ي 24) هبوت   ) دنک یمن  تیاده  ار  ناگشیپ  نایصع  هورگ  ادخ  هکدرایب  شیوخ  نامرف  ادخ  ات 
زا سپ  مه  نآ  و  تشاد ؟ اور  درم  نآ  ربار  ناناملسم  ياه  هیمهس  قوقح و  زا  نالک  ياه  شـشخب  همه  نآ  يزوجم  هچ  اب  هفیلخ  یهگناو 

تسا راکتسرد  هن  هدش  تنعل  تسا و  وا  ندوب  راکتسرد  صخش و  هب  دامتعا  نآ ، طرش  هک  تاقدص  نتفرگ  راک  رد  وا  هب  یتسرپرس  نداد 
دامتعا . دروم  هن  و 

هعاضق تاقدص  دروم  رد  یتساوخ  زاب 

زکرم هب  ار  هعاـضق  تاقدـص  لاوـما  هک  تشاد  یبـجوم  هچ  میـسرپ  یم  هتـشامگ  راـک  هب  ار  وا  هک  يا  هفیلخ  مکح و  زا  اـه  نـیا  زاسپ  و 
لحم نامه  يارقف  نایم  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  نانچ  تباث  مالسا ، تنـس  رد  تشذگ  رد ص 16  هچ  نآربانب  هک  نیا  اب  دننک  لمح  تفالخ 

زا يوریپ  رب  دنراد  عامجا  املع  همه ي  زورما  دسیون : یم  لاومالا ص 596  رد  دیبعوب  دناسر ، یم  ار  نیمه  زین  اهقف  لاوقا  دننک و  ششخب 
یکی و تسه - دنمزاین  ناشدوخ  نایم  رد  هک  یتقو  ات  اه  بآ  زا  یبآ  ره  لها  ای  اهرهـش  زايرهـش  ره  مدرم  دـنیوگ  یم  اه و  تنـس  نامه 
دسر و ناشدوخ  هنیزه ي  هب  ناشتاقدص  همه ي  هک  دـشک  اج  نآ  هب  راک  دـنچ  ره  ناشدوخ  تاقدـص  زا  هدافتـسا  هب  دنرتراوازـس  رتشیب -

سپـس دـنک " . یم  نشور  ار  روتـسد  نیمه  هدـمآ  هک  مه  ثیداـحا  و  دشابهتـشادن ، هارمه  هب  يزیچ  ددرگ  یم  رب  یتقو  هقدـص  رازگراـک 
تاقدص زا  هدافتـسا  هب  یموق  ره  هک  دنک  یم  تباث  ثیداحا ، نیا  همه ي  دیوگ : دیبعوب  دـسیون : یم  رد ص 597  هدرک و  رکذ  یثیداـحا 

رب میلئاق  ارقف  رگید  لباقم  رد  ناشیا  يارب  هک  ار  صاخ  قاقحتسا  نیا  دنشاب و  هتشادن  نآ  هب  يزاین  رگید  هک  هاگ  نآ  ات  دنرتراوازس ، دوخ 
نایاپ  دنک . یم  تباث  نادنمتورث  هناخهب ي  ار  ناش  هناخ  ندوب  کیدزن  یگیاسمه و  مارتحا  هک  تسا  یتنس  ساسا 

چیه هنیدم  رد  ایآ  دوش و  هداد  يو  هب  ات  دوبن  يدنمزاین  چیه  هعاضق  نایم  رد  ایآ 

هحفص 39 ] ] 

تسا و ناتسدیهت  يارب  اهنت  تاقدص  هک : نآ  اب  دوش ؟ میـسقت  تاواسم  هب  ناشیا  نایم  نالک  تورث  نآ  ات  دندوبن  ناناملـسم  يارقفزا  کی 
تسا ؟ هدوب  هچ  يارب  مکح  هب  اه  نآ  نداد  صاصتخا  سپ  هیآ ... نایاپ  ات  نآنارازگراک  نادنمتسم و 

تـسد زا  لاومانآ  هک  دنادیم  مه  وا  دنریگ و  یم  وا  زاار  تاقدص  دهاوخن  ای  دهاوخب  هک  دیئایب  یتورث  بحاص  هراچیب ي  غارـس  هب  نم  اب 
ناهانگ هچ  نآ ، يرای  هب  دوش و  یم  ریزارس  اجک  هب  دیعس  دیلو و  ناورم و  مکح و  نوچمه  يور  هیس  ياهریگجاب  نآ  ای  ناشکندرگ  نآ 

نز و هریون و  نب  کلام  اب  ادخ -)!!!(  ریـشمش  دیلو -، نب  دـلاخ  هچ  نآ  ياوآ  زا  وا  شوگ  مه  زونه  دـسر و  یم  ماجنا  هب  اه  يرد  هدرپ  و 
هقدص ناشیا  لاوما  زا  دندناوخ : یم  ار  هیآ  نیا  هک  دینش  یم  نآرق  ناگدنناوخ  زا  وا  هک  نآ  اب  تسا  هدشن  یهت  درک  شا  یئاراد  ناسک و 

هیآ ي 140) هبوت  هروس ي   ) نک هیکزت  امن و  كاپ  ار  ناشیا  نآ  هلیسوب ي  ریگب و  يا 
تسادخ . اب  اهنت  يرواد  دنیب ؟ یم  ندشهیکزت  كاپ و  يارب  ار  لاوما  نیا  نتفرگ  يا ، هراچیب  نانچ  ایآ  نونکا 

ناشیا اب  نآباسح  مینک و  در  ناشیا  هب  ار  تاقدـص  هک  داد  روتـسد  اـم  هب  ربماـیپ  دـیوگ : یم  هبعـش - نب  هریغم  فیقث - زاـب  یبسور  يرآ 
دنچ ره  دینک  در  ناریما  هب  ار  نآ  دیوگ : یم  دـننک و  يراسگ  هداب  نآ  اب  هک  دـنچ  ره  دـیهد  ناشیا  هب  ار  نآ  دـیوگ : یم  رمع  نبا  تسا و 

دننک  هراپهراپ  ار  اه  گس  تشوگ  ناشاه  هرفس  رس  رب  نآ  اب  هک 
شوخ هدیئاز ي  اه  نآ  هک  اریزدنهن  نآ  هب  یجرا  زین  نارگ  شهوژپ  هک  منک  یمن  نامگ  میتسین و  لئاق  اه  يوتف  نیا  يارب  یشزرا  چیه  ام 
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رباج قیرط  زا  دـنا - هداد  نآ  تحـص  هب  مکح  یبهذ  مکاح و  هک  يدانـسا  اب  ناریما - نانچ  هرابرد ي  تسا و  یلاخ  کشخ و  یئاـه  ینیب 
لوسر يا  دیسرپ  دهد  هانپ  نادرخیب  تراما  زا  ار  وت  ادخ  بعک  يا  تفگ : هرجع  نب  بعک  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدیسر  يراصنا  هللا  دبع  رسپ 
شور ارم  هویـش ي  هن  دنیآ و  یم  هار  هب  نم  ياه  یئامنهار  اب  هن  دوب ، دنهاوخ  نمزا  سپ  هک  یناریما  تفگ  تسیچ ؟ نادرخیب  تراما  ادخ 

نم دنتسین و  نم  زا  دنهدناش  يرای  ناش  يراکمتـس  رب  دننک و  قیدصت  ناش  یئوگغورد  هب - ار  ناشیا  هک  یناسک  سپ  دننادرگ  یم  دوخ 
زا

هحفص 40 ] ] 

ناش يرای  ناش  يراکمتـس  رب  دننکن و  قیدصت  ناش  یئوگ  غورد  هب  ار  ناشیا  هک  یناسک  دنوش و  یمن  دراو  نم  ضوح  رب  متـسین و  نانآ 
دنوش . یم  دراو  نم  ضوح  رب  منانآ و  زا  نم  دنا و  نم  زا  نانآ  دنهدن 

يرای تسا : هدـمآ  نآرق  رد  تسا و  يزوت  نیک  هانگ و  هب  کمک  ياه  هنومن  نیرت  نشور  زا  ناریما  نآ  هب  تاقدـص  نداد  باسح ، نیا  اب 
هیآ 2  هدئام  هروس  يزوت . نیک  هانگ و  رد  دیهدن  يرای  ويراکزیهرپ  رد  کین و  راک  رد  ار  رگیدکی  دیهد 

رد دنوادخ  دیوگ : نانموم  ریما  هدوت ، ناتـسدیهت  نارذگ  يارب  نادنمتورث  یئاراد  رد  تسا  يا  یلام  ياه  يررقمدـننام  تاقدـص  یهگناو 
يارب دنتفا  ینخـس  هب  ای  دننامب  هنهرب  هنـسرگناشیا و  رگا  سپ  دشاب  هدنـسب  ار  ناتـسدیهتهک  تسا  هدینادرگ  بجاو  ار  يزیچ  ءاینغالاوما 
دشک باسح  ياپ  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  راوازس  ادخ  رب  ماگنه  نآ  رد  دنا و  هدادن  هدوب  ناشیا  ندرگ  رب  هک  ار  یقوقح  ءاینغا  هک  تسا  نآ 
لوسر زا  یلع  قیرط  زا  اـعوفرم  دوخ  خـیرات  رد  ار  نآ  زین  بیطخ  مزح 158:6 و  نبا  زا  یلحملا  دیبعوب ص 595  زا  لاوما  ) دنک باذـع  و 

تسا ) هدرک  شرازگ 
هچنآ يارب  رگم  دنامن  هنـسرگ  یتسیدهت  چـیه  سپ  هداهن ، اینغا  لاوما  رد  ار  نایاونیب  توق  دـنوادخ  هدـمآ : مه  ترابع  نیاهب  الاب  تیاور 

(. هغالبلا 214:2 جهن   ) دنک یم  تساوخزاب  یهاتوک )  ) نیا زا  ار  نانآ  ادخ  هتفای و  يدنم  هرهب  نآ  ندرکن ) ادا   ) اب يدنمتلود 
هک ار - ارقف  هابت  دیاقع  گنن  دـنک و  یم  هیکزت  كاپ و  ار  لام  هدـنراد ي  هک  تسا  نیا  و  ام . كاپ  نیئآ  رد  تاقدـص  همانرب ي  تسا  نیا 

دیادز . یم  عامتجا  لد  زا  دزاس - یم  هریت  ار  یگدنز  یفاص  رابیوج  ددنب و  یم  ار  یتشآ  هار 
رد يا  هدـعو  نینچ  یتسار  هب  رگا  هک  دـنادرگ ، زاب  ار  مکح  هک  دوب  هداد  هدـعو  وا  اب  وگتفگ  زا  سپ  ربماـیپ  هک  تسا  یعدـم  هفیلخ  هزاـت 

و دنتفاین ؟ یهاگآ  نآ ، زا  قباس  هفیلخ ي  ود  ارچ  دشن و  علطم  نآ  زا  نامثع  زج  هب  سکچیه  ارچ  دیسرپ  دیاب  دوب  راک 

هحفص 41 ] ] 

نایرج عقوم  نآ  ارچ  دروخ  ینهد  وت  ناـشیا  زا  يدـید  هک  يا  هنوگ  هب  تفگ و  نخـس  ود  نآ  اـب  مکح  ندـنادرگرب  يارب  وا  هک  یماـگنه 
قیدصت ار  وا  تیاور  مه  دـیاش  تسا و  يرگید  لکـشم  مه  نیا  هک  دنتـشادن ؟ نانیمطا  وا  يرگـشرازگ  هب  ود  نآ  رگم  ای  تفگن  ارهدـعو 
تاناکما طیارش و  ای  لمع  رد  دوجوم  تحلـصم  مه  دیاش  و  هدنادرگن - رب  دنادرگرب و  ار  مکح  هدرک  هدعو  ربمایپ  هک  دندید  یلو  دندرک 

وا ندنادرگرب  يارب  یتاناکما  طیارـش و  اهدعب  هک  دیمهف  ناوت  یم  اجک  زا  یلو  هتـشذگرد ، ات  دـنک - یلمع  ار  هدـعو  نآ  هک  دادـن  هزاجا 
دینادرگرب ار  وا  ناوت  یم  هک  تشاد  دوجو  مه  يا  ههبـش  رگا  و  هدرمـش ؟ یم  زاجم  ار  وا  ندنادرگرب  ماگنه ، نآرد  ربمایپ  هک  هدـش  هدامآ 

راک رد  ار  يا  ههبش  نینچ  ود ، نآ  یلودندرک  یم  لمع  نآ  هب  تفگ  نخـس  ناشیا  اب  وا  هرابرد ي  نامثع  هک  یماگنه  تسخن  يهفیلخ  ود 
تـسد ابهدـش  هدز  یهرگ - ار  نآ  هکلب  دـهد  هزاجا  ار  مکح  ندـنادرگرب  هک  دندرمـشن  ربمایپزا  يا  هراـشا  نیرتکچوک  ار  نآ  دـندیدن و 
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رمع دـنتفریذپن و  ار  نامثع  تساوخرد  ود ، نآ  هک : میناوخ  یم  یناتسرهش 25:1  لحن  للم و  رد  تسین و  یندرک  زاب  هک  دنتـسناد  ربمایپ -
رد هبر  دبع  نبا  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  و  نایاپ )  ) دننک رترود  گنسرف  لهچ  نمی - رد  تسه - هک  مه  یئاج  نآ  زا  ار  مکح  داد  روتـسد 

هنوگ نیمه  هب  رمع و  رکبوب و  هدش ي  هدنار  مه  دنرامـش و  یم  ربمایپ  هدش ي  هدنار  مه  ار  مکح  دوخخیرات 168:1 ، رد  ادفلاوبا  دقعلا و 
یمن يو  شهوـکن  يارب  يزیواتـسد  ارنآ  هنرگو  دنتخانـش  یمن  شنادـنزرف  درم و  نآ  ندـنادرگرب  يارب  يزوـجم  چـیه  هباحـص  همه ي 

دنامنهدیشوپ . يو  رب  ربمایپ  ياه  هدعو  هک  دوب  یسک  ناشیا  نایم  رد  اریز  دنتشاد - یمشروذعم  درک  هک  يراک  رد  ار  وا  دنتفرگ و 
ربمایپ و هدـش ي  هدـنار  مکح  نامثع ، نوچ  دـیرفلا 272:2  دـقعلارد  هبر  دـبع  نبا  هتفگ ي  هب  اریز  تشاد ، مه  يرگید  رذـع  هفیلخ  هـتبلا 

نم رب  مدرم  ار  يراـک  هچ  تفگ : ناـمثع  دـنتخادرپ و  نخـس  هب  هراـب  نیا  رد  مدرم  دـنادرگرب  هنیدـم  هـب  ار  رمع  رکبوـب و  هدـش ي  هدـنار 
نیا فطاوع  هفیلخ  نخس  یسررب  اب  میهاوخ  یمن  ام  نایاپ . ما  هدرک  نشور  ار  یمـشچ  هدیـسر و  يدنواشیوخ  هب  نم  دننک ؟ یم  شهوکن 

شناگداز مکح و  رگا  وت  اما  میرذگ و  یم  نآ  رس  زا  هناراوگرزبو  مینک  یمن  زارد  نخس  زین  نآ  موهفم  رد  مینک و  راد  هحیرج  ار  نآ  و 

هحفص 42 ] ] 

ررقم یمالـسا و  سیماون  رب  نانآ  ندیـشخب  یگریچ  وناشیا  تسد  هب  اهراک  ندرپس  هنیدم و  هبنانآ  ندنادرگرب  هک  یناد  یم  یـسانشب  ار 
اب زگره  هن  تسا و  یندیزرمآ  هن  هک  دوب  هدوت  هرابرد ي  یگرزبيراکهبت  تشذگ - رد ص  هک  ناشیا - يارب  یصاصتخا  هاگارچ  نتـشاد 

تسا . هدش  نشور  نآ 

هحفص 43 ] ] 

ناورم هب  هفیلخ  ياه  ششخب  لذب و 

هراشا

(500000  ) هک ار  هیقیرفا  مئانغ  همه ي  زا  مجنپ  کی  دشاب  صاعلا  وبا  نب  مکح  نب  ناورم  هک  نابا  ما  شرتخد  رهوش  هدازومع و  هب  هفیلخ 
دیوگ : یم  هفیلخ  هب  باطخ  يدنک  یحمج  لبنح  نب  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هراب  نیمه  رد  دیشخب و  دش  یم  الط  رانید 

منک یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  ناوت - هب  هک  يا  هنوگ  نیرت  تخس  اب  " - 
تسا . هدرکن  اهر  لمهم  ار  يراک  چیه  ادخ  هک 

يدیرفآ یبوشآ  ام  يارب  وت  یلو 
يوش هدومزآ  دوخ  وت  ای  میوش  هدومزآ  وت )؟ هلیسو ي  هب   ) وت يارب  ات 

راکتسرد هفیلخ ي  ود  نآ  هک  یتسارهب 
. تسا نامه  رب  یئامنهار  دندرک و  نایب  ار  تسار  هار  ياه  هناشن 

دنداهن . سوه  راک  رد  یمهرد  هن  دنتفرگرب و  ار  یمرد  گنرین  رس  زا  هن 
يدرک کیدزن  دوخ  هب  يدناوخ و  ار  یتنعل  نآ 
دوب و فلاخم  تناگتشذگ  شوراب  نیا  و 

ار ناشیا  سمخ  ناگدنب - قح  رد  يراکمتس  اب  - 
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يدرک " . تسرد  یصاصتخا  هاگارچ  يدشخب و  ناورم  هب 
یئاهرعش باسنالا 38:5  رد  يرذالب  دنراد و  الاب  هنوگ ي  هب  یشرازگ  دوخ 168:1 ، خیرات  رد  ادفلا  وبا  فراعملا ص 84 و  رد  هبیتق  نبا 

تسا نامه  وا  وهتسناد  یجرزخ  يدعاس  هرجب ي  نب  سوا  نبملسا  زا  ار  نآ  هدروآ و  ار  الاب  ياهرعشهیبش 

هحفص 44 ] ] 

يرذالب : تیاور  هب  اهرعش  مهنیا  درک و  يریگولج  عیقب  رد  نامثع  نفد  زا  هک 
مروخ یم  دنگوس  ناگدنب  راگدرورپ  يادخ  هب  " 

تشاذگن لمهم  ار  يا  هدیرفآ  ادخ  هک 
يدرک کیدزن  شیوخ  هب  يدناوخ و  ار  یتنعل  نآ 

دوب فلاخم  ناگتشذگ  هویش  اب  راک  نیا  و 
تسا - ناورم  ردپ  مکح  يو  دوصقم  دیوگ : يرذالب  - 

ار ، ناشیا  سمخ  ناگدنب - قح  رد  يراکمتس  اب  و -
يدرک تسرد  یصاصتخا  هاگارچ  يدیشخب و  ناورم  هب 
دروآ  تیارب  تایلام  جارخ و  زا  يرعشا  هک  یلام  و 

يدناسرینیب یم  هک  یسک  هب 
راکتسرد  هفیلخ ي  ود  نآ  اما 

دندرک نایب  دوب - نآ  رب  امنهار  تمالع  هک  ار - تسار  هار  ياه  هناشن  هک  یماگنه 
دنتفرگرب گنرین  رس  زا  ار  یمهرد  هن 

دندرک " . جرخ  سوه  هار  رد  ار  یمهرد  هن  و 
تسا هدروآ  ریبز  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  يرذالب  هتسناد و  نمحرلا  دبع  زا  هدرک و  دای  دیرفلا 261:2  دقعلا  رد  زین  هبر  دبع  نبا  ار  الاب  راعشا 
سمخ نامثع  سپ  دروآ  گنچ  هب  يدایز  مئانغ  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  داتـسرف و  هیقیرفا  گنج  هب  ار  ام  لاس 27  رد  نامثع  هک 

نوچ دیرخب و  الط  رانید  غلبم 200000  هب  ار  سمخ  نآ  يو : هک  میناوخ  یم  فنخم  وب  تیاور  رد  دیـشخب و  مکح  نبناورم  هب  ار  مئاـنغ 
دندرمش  دنسپان  نامثع  رب  ار  راک  نیا  مدرم  یلو  دیشخب  وا  هب  ار  نآ  يو  تخادرپ  وگتفگ  هب  نامثع  اب 

رازه تسیب  رانید و  رازه  رازه  ود  نداد  اب  درک  هحلاصم  وا  اب  هیقیرفا  قیرطب  هک  تسا  هدروآ  يدـقاو  هدرک  داـی  ریثک  نباهک  يا  هنوگ  هب  و 
ناورم هداوناخ ي  هب  یلوق  هب  و  مکح - يهداوناخ  هب  هزور  کی  یتسد  هداشگ  اب  ار  اه  نآ  همه ي  نامثع  الط و  رانید 

هحفص 45 ] ] 

تشاذگاو .
هک یغلبمداتـسرف  هیقیرفا  هب  ار  دعـس  نب  هللا  دبع  نامثع ، نوچ  هک  میناوخ  یم  بعک  نبا  زادیز  نب  هماسا  زا  يدـقاو  زا  يربط  تیاور  رد  و 
ات دومرفب  داتـسرفب و  یکیپزین  مور  هاـش  سپ  دوـب  راـنید  ( 2520000  ) درک هحلاـصم  ناـشیا  اـب  نآ  تخادرپ  اـب  ریج ) رج   ) هیقیرفا قـیرطب 
نب هللا  دبع  هکیغلبم  دـیوگ : یم  هک  اج  نآ  ات  دریگب - نانآ  زا  لوپ  راطنق  مه 300  وا  دوب  هتفرگ  ناشیا  زا  دعـس  نب  هللا  دبع  هک  هنوگنامه 
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؟ ناورم هب  ای  متفگ : دنداد . مکح  نادـناخ  هب  ار  نآ  داد  روتـسد  نامثع  هک  دوب  الط  راطتق  درک 300  هحلاصم  ناشیا  اب  نآ  نتفرگ  اب  دـعس 
مناد . یمن  تفگ :

نامثع دیرخب و  الط  رانید  ( 500000  ) هبار نآ  ناورم  دندرک و  لمح  هنیدم  هب  ار  هیقیرفا  سمخ  دـسیون : یم  لماکلا 38:3  رد  ریثا  نبا  و 
دـش هتفگ  هیقیرفاسمخ  هرابرد ي  هک  تسا  ینخـس  رتوکین  نیا  دـش و  هتفرگ  وا  رب  هک  دوب  اه  بیع  نآ  زا  نیا  تساکب و  مئانغ  زا  ار  نآ 
نیا اب  دیـشخب و  مکح  ناورم  هب  ار  نآ  دنیوگ  یخرب  دیـشخب و  دعـس  نب  هللا  دبع  هب  ار  هیقیرفا  سمخ  نامثع  دنیوگ  مدرم  زا  یـضعب  اریز 

هیقیرفا یمامت  نآ  یط  رد  هک  ار - مود  گنج  مئانغ  سمخ  هدیـشخب و  هللا  دبع  هب  ار  لوا  گنج  مئانغ  سمخ  هک  دوش  یم  رهاظ  لیـصفت 
تسا . رتاناد  ادخ  دیشخب و  ناورم  هب  دش - حتف 

ودیشخب تورث  ار  شناشیوخ  دیـشخب و  ناورم  هب  ار  رـصم  مئانغ  زا  مجنپ  کی  تیکلام  دنـس  نامثع  هک  دنا  هدروآ  دعـس  نباو  يرذالب  و 
ضرق لاملا  تیب  زا  تفرگرب و  اه  لام  دوخ  تسا و  هداد  ار  نآ  روتـسد  ادـخ  هک  تسناد  يا  هلـصنامه  یئاه  لیوات  اـب  ار  دوخ  راـک  نیا 

. مدرک شخب  مناشیوخ  نایم  متفرگرب و  ار  نآ  نم  دـندرک و  اـهر  دوب  ناـشیا  لاـم  لاوما ، نیا  زا  ار  هچ  نآ  رمع  رکبوبا و  تفگ  تفرگ و 
دندرمش . دنسپان  وا  رب  ار  راک  نیا  مدرمو 

تخاسب هنیدـم  رد  ار  دوخ  هناخ ي  ناورم  نوچ  تفگ : روسم  تنب  رکب  ما  هک  تسا  هدروآ  يدـقاو  قیرط  زا  باسنالا 28:5  رد  يرذالب  و 
درک توعد  نآ  روس  هب  ار  مدرم 
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لام زا  رتشیب  مهرد و  کی  ما  هناخ  نیا  نتخاس  يارب  هک  ادـخ  هب  تفگ : ناشیا  اب  وگتفگ  ماـگنه  ناورم  سپ  دوب  نیوعدـم  زا  زین  روسم  و 
يدمآ و هیقیرفا  گنج  هب  ام  اب  وت  دوب  رتهب  تیارب  یتفگ  یمن  يزیچ  يدروخ و  یم  ار  تیاذغ  رگا  تفگ  روسم  ما  هدرکن  جرخ  ناناملسم 

وت دیشخب و  وت  هب  ار  هیقیرفا  سمخ  نامثع - نافع - رسپ  سپ  رت  کبستراب  دوب و  رتمک  تناگدرب  ناراک و  کمک  لاوما و  ام  همه ي  زا 
یم مارکا  ار  وا  نم  هکنآ  اب  تفگ  درب و  هورع  هب  ار  وا  تیاکـش  ناورم  یتفرگرب . ار  ناناملـسم  لاوما  وت  دینادرگ و  تاقدص  رازگراک  ار 

دیامن . یم  یتشرد  نم  اب  منک 
هب ار  نابا  ما  شیوخ  رتخد  دنداد و  ناورم  هب  لاملا  تیب  زا  هکـس  رازه  دـصات  دومرفب  نامثع  دـسیون : یم  حرـش 67:1  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

: تفگ نامثع  تسیرگب  داهن و  نامثع  يور  شیپ  ارنآ  دـمایب و  تیب  ياهدـیلک  اب  لاملا  تیبروماـم  مقرا  نب  دـیز  دروآرد و  وا  يرـسمه 
رد هک  يا  هتفرگیلاـم  ضوـع  ار  لاـم  نیا  وـت  مناـمگ  هب  نوـچ  منک  یم  هیرگ  یلو  هن  تفگ  ما  هدرک  محر  هلـص  نم  هک  ینک  یم  هـیرگ 

یسک ام  هک  زا  دنیب  ار  اهدیلک  مقرا  رسپ  تفگ : تسا . يدایز  یهدب  ناورم  هب  زین  مهرد  دص  رگا  يدرک . جرخ  ادخهار  رد  ربمایپ  راگزور 
درک . شخب  نایوما  نایم  نامثع  ار  اهنآ  همه ي  دمایب و  قارع  زا  نالک  یئاه  تورث  اب  یسوموب  و  مینک . یم  ادیپ  ار  وتزج 

نب ناورم  شیومع  رـسپ  هب  يو  هک  دوب  نآ  دـیدرگ  ناـمثع  شهوکن  همدـقم ي  هک  يروـما  هلمجزا  دـسیون : یم  هریـس 87:2  رد  یبلح  و 
دیشخبب . هیقوا  رازه  هاجنپ  دص و  مکح 

یناورم هچ  ناورم و 

ربخ قباطم  هک  میتفگ  اج  نامه  درک و  تنعل  دیآ  ردب  يو  بلـص  زا  هچ  نآ  اب  ار  واردـپ  ربمایپ  حیحـص  رابخا  قباطم  هک  تشذـگ  رد ص 
یئادخ . تنعل  زا  يا  هزیر  هدرخ  وت  سپ  درک  تنعل  ار  تردپ  ربمایپ  تفگ : ناورم  هب  هشیاع  حیحص ،

هنیدم رد  نآ : بجوم  هب  هک  هدرک  نآ  تحـص  هب  مکح  هدروآ و  یتیاور  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  قیرط  زا  كردتسم 479:4  رد  مکاح  و 
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وا رب  ار  مکح  نب  ناورم  نوچ  سپ  دندروآ  یم  ربمایپ  دزن  هب  ار  نآ  رگم  دش  یمن  هدیئاز  يدنزرف  سک  چیه  يارب 

هحفص 47 ] ] 

تسا . یتنعل  رسپ  یتنعل  هقابروغ ، رسپ  هغابروق  وا  تفگ : دندروآرد 
هریـس 377:1 و رد  یبلح  مه  قـعاوص ص 108 و  رد  رجح  نبا  مـه  تـسا و  هدروآ  ناویحلا 399:2  هاـیح  رد  يریمد  مه  ار  ـالاب  شرازگ 

یبا نبا  ار  نخـس  نیا  هک  يدوبن - اـج  نآ  وت  هغاـبروق  هچب  دـیوگ : یم  ناورم  هب  هک  تسا  شرازگ  ناـمه  هب  هراـشا  اـب  زین  هیواـعم  دـیاش 
 56:2 تسا : هدرک  لقن  يو  زا  دیدحلا 

تما رب  ياو  تفگ : ربمایپ  تشذـگب و  مکح  هک  میدوب  ص )  ) ربمغیپ اب  اـم  تفگ : هک  تسا  هدروآ  معطم  نب  ریبج  قیرط  زا  بیجنلا  نبا  و 
تسا  نیا  بلص  رد  هچ  نآ  زا  نم 

تما رب  ياو  وت و  رب  ياو  تفگ  وا  هب  تسیرگن و  ار  ناورم  یلع  زور  کی  هک  میناوخ  یم  باعیتسا  زا  لقن  هب  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  رد  و 
زا دمحم  تما  رب  ياو  وت و  رب  ياو  ریثا -: نبا  ترابع  هب  و  دوش - دـیپس  تشوگ  انب  ود  يوم  هک  یماگنه  تنادـناخ  وت و  تسد  زا  دـمحم 

رگیدیتراـبع هب  ار  نآ  رکاـسع  نبا  میناوـخ  یم  لاـمعلا 91:6  زنک  رد  هـک  يا  هنوـگ  هـب  هباـغلا 348:4 " و  دـسا  تنارـسپ " . وت و  تسد 
تسا . هدرک  شرازگ 

هب يزاین  ارم  درکن . تعیب  نم  اب  نامثع  لـتق  زا  سپ  رگم  تفگ : دـنک  یم  تعیب  وت  اـب  ناورم  دـنتفگ : ناـنمومریما  هب  نینـسح  هک  يزور  و 
هب هک  دوب  دهاوخ  یتنطلـس  ار  وا  دنز  یم  گنرین  شتـشپ  اب  دـنک  تعیب  نم  اب  شتـسد  اب  رگا  تسا  يدوهی  تسد  شتـسد  تسین  وا  تعیب 
دید دنهاوخ  خرـس  يزور  شنادنزرف  ووا  تسد  زا  مدرم  چوق و  راهچ  ردپ  تسا  وا  دشک . یم  لوط  ار  دوخ  ینیب  گس  ندیـسیل  هزادنا ي 

هغالبلا . جهن 
جهن بحاـص  هک  هدـش  تیاور  نآ  رد  يا  یتداـیز  هدـش و  تیاور  رایـسب  قرط  زا  ربـخ  نیا  دـسیون : یم  حرـش 53:2  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

یتلالض قریب  دوش ، یم  دیپس  شـشوگ  انب  ودياهوم  هک  نآ  زا  سپ  وا  ناورم : هرابرد  تسا  ع )  ) یلع نخـس  نیا  نآ  هدرکن و  دای  هغالبلا 
نایاپ  ات  دوب ... دهاوخ  یتنطلس  ار  وا  دراد و  یم  رب 

دوخ 30:5 تاقبط  رد  وا  هک  هتفرگ  دعس  نبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  ار  یتدایز  نیا 
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دنلب ار  یتلالض  قریب  هتبلا  دوش  یم  دیپس  شـشوگ  انبود  ياهوم  هک  نآ  زا  سپ  تفگ : تسیرگن و  وا  هب  یلع  يزور  دیوگ : ندیل - پاچ 
یم هچ  نانچ  ثیدح  نیا  نایاپ و  دشک . یم  لوط  ار  دوخ  غامد  گس ، ندیـسیل  هزادناب ي  هک  دوب  دـهاوخ  یتنطلـس  ار  وا  درک و  دـهاوخ 

رد یتدایزنآ  تسین و  نآ  يارب  يا  یتدایز  هتـشادنپ  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  نانچ  دراد و  دوجو  هغـالبلا  جـهن  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ینیب 
تسا . اناد  ادخ  تسین و  هدروآ  شا ص 45  هرکذت  رد  يزوج  نبا  هداز ي  رتخد  هک  مه  یتیاور 

هکيدننام توبکنع  رات  نوچمه  کیراب  دوب و  زارد  هک  ارچ  دندوب  هداد  بقل  لطابطیخ  ار  ناورم  دسیون  یم  باسنالا 126:5  رد  يرذالب 
هتفگ : دشاب - مکح  نب  نمحرلا  دبع  شردارب  ایوگ  هک  رعاش - دوش و  یم  هدید  اوه  يامرگ  یتخس  رد 

مناد یمن  نمدنگوس  وت  ناج  هب  " 
دنک یم  هچ  وا  مسرپ  یم  دروخ  یندرگ  سپ  هک  سک  نآ  نز  زا  و 
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دندینادرگ اورنامرف  مدرم  رب  ار  لطاب  طیخ  هک  ار  یهورگ  ادخ  دنادرگ  يور  تشز 
دزاس " . مورحم  دهاوخ  ار  هک  ره  دشخبب و  دهاوخ  سک  ره  هب  ات 

اررعش نیا  تشک  ار  وا  ناورم  نب  کلملا  دبع  هک  قدشا  دیعـس  نب  ورمع  ندش  هتـشک  زا  ندرک  دای  ماگنه  باسنالا 144:5  رد  يرذالب  و 
تسا : هدرک  لقن  قدشا - ردارب  دیعس - نب  ییحی  لوق  زا 

دیدز گنرین  ورمع  هبلطاب  طیخ  نارسپ  يا  " 
. " دنهن یم  داینب  گنرین  رب  ار  اهارس  ناسک ، امش  دننام  و 

نومضم : نیا  هب  دراد  يرعش  شردارب  هرابرد ي  مکح  نب  نمحرلا  دبع  دسیون  یم  دوخ 55:2  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 
وتزا ار  شیوخ  هرهب ي  همه ي  نم  ورم  يا  " 

مداد ورمع  دلاخ و  هب  لیوط و  ناورم  هب 
نآ هدنهاکن ي  تسا و  اه  یکیني  هدنیازفا  هک  يردام  رسپ  اسب  يا 

هحفص 49 ] ] 

. " هدنیازفاین ويا  هدنهاک  هک  يردام  رسپ  نآ  وت  و 
دیوگ : ناورم  وجه  رد  هک  هدمآ  هبیتق  نبا  ملق  هب  ءارعشلا "  رعشلا و  رد "  شتشذگرس  هک  بیرلا  کلام  رعش  زا  مه  نیا  و 

دناریمن نامرف  ام  روما  رب  ناورم  هک  دنگوس  وت  ناج  هب  " 
دنار یم  نامرف  ام  يارب  هک  تسا  رفعج  رتخد  نیا  یلو 

دوب اور  نامرفام  رب  نز  نآ  شاک  يا 
 " يوش . یم  ناراد  زا .. ناورم  يا  وت  هک  شاک  يا  و 

مدوب و یئوس  زا  نینـسح  و  یئوس - زا  ناورم - ناـیم  نم  تفگ : يو  هک  تسا  هدروآ  ییحیوبقیرط  زا  دئاوزلا 72:10  عمجم  رد  یمثیه  و 
دش و مشخ  رد  نسح  دیتسه  هدش  نیرفن  يا  هداوناخ  امش  تفگ : ناورمو  درک  یم  مارآ  ار  نیسح  نسح ، دنداد و  یم  مانـشد  رگیدکی  هب 
ار شرازگ  نیا  درک . تنعل  يدوب  تردپ  بلصرد  هک  ماگنه  نامه  ار  وت  ادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  هدش ؟ نیرفن  يا  هداوناخ  یتفگ  تفگ :

ناوت یم  وا 90:6  باتک  هتفای ي  نیودـت  رد  هک  نانچ  تسا  هدروآ  عماوجلا  عمج  رد  رکاسع  نبا  ویلعیوب  دعـس و  نبا  زا  لـقن  هب  یطویس 
تفای . ار  نآ 

میسانشب رتهب  ار  ناورم 

هراشا

كاپ نید  نیناوق  يارب  یـشزرا  چـیه  يو  هک  تسا  نیا  دـنبای  یم  رد  وا  ياهراک  ناورم و  شور  رد  قمعت  لمات و  اـب  نارگـشواک  هچ  نآ 
هن هتشاد و  اورپ  اهنآ  زا  يزیچ  ندرک  لطاب  زا  هن  يور  نیمه  زا  هدرک و  یم  یقلت  هنازور  یـسایس  ياه  همانرب  نوچمه  ار  اه  نآ  هداهنن و 

، نانخس نیا  هب  نتـساوخ  یهاوگ  يارب  کنیا  و  دهد . هزاجا  طیارـش  دشاب و  یـضتقم  اه  تیعقوم  هچنآ  قباطم  اه  نآ  نتخاس  نوگرگد  زا 
درک : دیاب  سایق  اه  نیمه  هب  میروآ  یمن  زین  ار  هچ  نآ  هک  مینک  یم  دای  ار  شکانمهس  ياهراک  زا  يدنچ 

زین ام  دمآ  رد  ام  رب  جح  يارب  هیواعم  نوچ  هک  تسا  هدروآ  ریبز  نب  هللا  دبع  نب  دابع  قیرط  زا  دوخ 94:4  دنسم  رد  دمحا  نایلبنح  ماما  - 1
هک نآ  اب  تشگزاب - هودنلا  راد  يوس  هب  سپس  دناوخ و  تعکر  ود  ار  رهظ  زامن  ام  اب  وا  میدش و  هکم  هب  وا  هارمه 
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راهچ ار  ءاشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  اج  نآ  رد  دمآ  یم  هکم  هب  نوچ  دـناوخ ، یم  مامت  رفـس  رد  ار  زامن  هک  یعقوم  نامثع 
ینم رد  تفای و  یم  تغارف  جح  زا  نوچ  دناوخ و  یم  هتـسکش  ار  زامن  دـش  یم  نوریب  تافرع  ینم و  يوس  هب  نوچ  دـناوخ و  یم  تعکر 

دناوخ تعکر  ود  ام  ابار  رهظ  زامن  هیواعم  نوچ  هک  دوب  قباوسنیا  اب  دـش - یم  جراخ  هکم  زا  ات  دـناوخیم  مامت  ار  زاـمن  درک  یم  تماـقا 
بیع وت  هک  ناـس  نیا  زا  رتتشز  ار  شیوخ  يومع  رـسپ  سک  چـیه  دـنتفگو : هتـساخرب  وا  يوس  هب  ناـمثع  نب - ورمع  مکح و  نب  ناورم 
شور ایآ  امـش  رب  ياو  تفگ  دناوخ  یم  مامت  هکم  رد  ار  زامن  وا  یناد  یمن  رگم  شدـنتفگ : هنوگچ ؟ تفگ : ود  نآ  هب  درکن  بیع  يدرک 
مامت ار  نآ  تیومع  رـسپ  دـنتفگ  مدـناوخ  هنوگ  نیا  هب  ار  زامن  رمع  رکبوبا و  اب  ربمایپ و  اـب  نم  مدرک ؟ لـمع  نم  هک  دوب  نآ  زجب  تسرد 

دناوخ . تعکر  راهچ  ام  اب  ار  نآ  دش  نوریب  رصع  زامن  هب  نوچ  هیواعم  سپ  تسا . وا  زا  یئوجبیع  وا  اب  وت  تفلاخم  هدناوخ و 
دنا . نانیمطا  دروم  دمحا  هریجنز ي  لاجر  دیوگ  وهدروآ  یناربط  دمحا و  زا  لقن  هب  دئاوزلا 156:2  عمجم  رد  زین  یمثیه  ار  تیاور  نیا 

- ار نامثع  بناج  نتـشادهگن  هکدشاب  يا  هجردب  تسا  نید  نوتـس  هک  يزامن  اب  هیواعم ، شتقو  هفیلخ ي  ناورم و  ندرک  يزاب  رگا  سپ 
رس وا  ربارب  رد  زین  هیواعم  هک  اج  نآ  ات  دنرادب  مدقم  لوسر  تنس  هب  لمع  رب  تسا . لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  اب  فلاخم  هک  يو  راک  رد 
نآ رد  نید ، اب  اه  نآندرک  يزاب  ماگنه  نیا  رد  دـناوخب ، تعکرراهچ  ار  رـصع  زامن  هدـیزگرب  هک  یئاوراـن  ياوتف  رطاـخ  هب  درآ و  دورف 

تسا ؟ هدوب  هجرد  هچ  ات  تسا  زامن  زا  رت  تیمها  مک  هکماکحا  زا  هلسلس 
زا زیهرپ  رطاـخ  هب  درامـش و  یم  يو  رب  یئوـجبیع  بجوـم  ار  ناـمثع  صوـصخم  ياوـتف  اـب  تفلاـخم  وا  هک  دراد  اـج  ینک  بجعت  رگا  و 
نآ رطاخ  هب  هک  درامـش  یمن  دنـسپان  هدروآ  وا  ار  هچنآ  ربمغیپ و  اب  تفلاـخم  یلو  دزاـس  یم  نوگرگد  ار  تباـث  ینید  روتـسد  یئوجبیع ،

دنک . اهر  ار  لطاب  ياه  تعدب 
زا هتـساخربتفلاخم  هب  ربمایپ  روتـسد  اب  هک  ار  یـسک  یلو  دـننک  عنم  نامثع  ياوتف  اب  تفلاخم  زا  ار  هیواعم  هک  تسا  بیاجع  زا  مهنیا  و 

زا یهنو  فورعمب  رما  هک  مدرم  يارب  دندش  هداد  جورخ  هک  دنا  یهورگ  نیرتهب  زا  نانیا  ایآ  دنرادن . زاب  تفلاخم 
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اب دنرآ  رامـشب  لداع  ار ، ادخ  نید  اب  ناگدننک  يزاب  نیا  هک  نآ  رت  تفگـش  اهنیا  همه ي  زا  و  دـنراد ؟ نامیا  ادـخ  هب  دـننک و  یم  رکنم 
. نیا نید  ياهروتسد  ربارب  رد  ناشعوضخ  يهزادنا  تسا و  نیا  ناشیا  تشذگرس  هک  نآ 

يو اب  نابرق  ای  رطف  دـیع  رد  هنیدـم  رب  ناورم  يرادـنامرف  راـگزور  رد  تفگ : يو  هک  تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـسوب  قیرط  زا  يراـخب  - 2
ندناوخ زامن  زا  شیپ  دهاوخ  یم  ناورم  هدرک و  اپرب  يربنم  تلـص  نب  ریثک  مدید  میدیـسر  ندناوخ  زامن  لحم  هب  نوچ  سپ  مدـش  نوریب 
هکادـخ هب  متفگ  نم  دـناوخ  هبطخ  زاـمن ، زا  شیپ  تفر و  ـالاب  دیـشکب و  ارم  زین  وا  مدیـشک  هتفرگ  ار  وا  نهاریپ  نـم  سپ  دور  نآ  زارف  رب 

هچ نآ  زا  تسا  رتهب  مسانـش  یم  هچ  نآ  هک  ادـخ  هب  متفگ : هتفر - ناـیم  زا  یـسانش  یم  وت  هچ  نآ  دیعـس  وبا  تفگ : دـیداد  رییغت  ار  تنس 
میناوخ یم  یعفاش  ترابع  رد  متـشاذگزامن و  زا  شیپ  يارب  ار  هبطخ  دنتـسشن  یمن  ام  يارب  زاـمن  زا  سپ  مدرم  نوچ  تفگ : مسانـش  یمن 

دش . كورتم  یسانش  یم  وت  هچ  نآ  دیعس  وبا  تفگ : ناورم  هک 
هک دیوگب ؟ دسرن  ار  یناملـسم  چیه  هک  دیوگ  یم  ینخـس  رپ  ناهد  اب  هنوگچ  دزاس و  یم  نوگرگد  ار  تنـس  هنوگچ  ناورم  هک  ینیب  یم 

دوب لوسر  ادخ و  هب  یخاتـسگ  شا  هزیگنا  هک  زاغآ - رد  تنـس  ندرک  اهر  ایوگ  دوب و  هدش  هدرپس  وا  تسد  هب  اه  لیدبت  رییغت و  نیاایوگ 
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كورتم ارچ  تفر و  نایم  زا  تخانـش  یم  دیعـسوب  هک  ار  یتنـس  ارچ  دنامب . كورتم  تنـس  هشیمه  هک  دـشاب  نآ  يارب  يزوجم  دـناوت  یم 
دنام ؟

رد وا  هک  يور  نیا  زا  رگید  ناـمثع و  شا  هداز  وـمع  هویـش ي  زا  يوریپ  يارب  یکی  دوبهدـیزگرب : ظاـحل  ود  هب  ار  شور  نیا  ناورم  يرآ 
مه وا  دـندنکارپیم و  شربـنم  ياـپ  زا  مدرم  هک  دوـب  نیا  درک  یم  تنعل  داد و  یم  مانـشد  اروا  تفگ و  یم  دـب  ناـنمومریما  هب  شا  هبطخ 

كاله دولآ و  هانگ  ياه  هتفگ  ودنونـشب  درآ  یم  نابز  رب  هک  ار  یکانمهـس  نانخـس  دـنوشن و  هدـنکارپ  ات  تشاد  مدـقم  زامن  رب  ار  هبطخ 
میدروآ . یسراف ج 15  نادرگرب  زا  رد ص 272 و 273  الصفم  هچ  نآ  هب  دیدرگرب  دسرب . ناشیا  شوگ  هب  واي  هدننک 

نشور زامن ) یتح  دش  نوگرگد  لوسر  ياه  تنـس  همه ي  میدروآ =(  ریبز  نب  هللا  دبع  نخـس  زا  دلج  نامه  زا  رد ص 274  هچنآ  زا  و 
ینوگرگد هک  دوش  یم 
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هار ماکحازا  يرایـسب  هب  هکلب  هدوبن  زامن  زا  شیپي  هبطخ  دروم  هب  رـصحنم  طقف  نآ ، اب  اهسوه  ندرک  يزاـب  اـه و  تنـس  رد  هبناـج  همه 
. تفای دنهاوخ  ار  اه  نآ  دنوربورف  ثیدح  همان و  تشذگرس  بتک  يانفرژ  ردهک  ینارگشهوژپ  تسا و  هتفای 

یلع هب  ناورم  مانشد 

تسا . هدوب  يوگ  هزره  ارس و  مانشد  یکدرم  دیز  نب  هماسا  هتفگ ي  هب  هک  نیا  و  ع )  ) نانموم ریما  هب  ناورم  نداد  مانشد  - 3
یلع هب  هک  زور  نامه  یک ؟ دـینادرگ و  خاتـسگ  نانموم  ریما  رب  ار  هدـش  تنعل  هغاـبروق ي  هک  هدوب  ناـمثع  زین  ناـیرج  نیا  یلـصا  لـماع 
زینو يدیـشک  ار  شرتش  یتفگ و  دـب  وا  هب  هک  نیا  رـس  تفگ  زیچ . هچ  رـس  هب  دیـسرپ : دروایب . رد  یفـالت  وت  رـس  رب  ناورم  راذـگب  تفگ :

شلقع دیـسر و  یم  شروز  اج  ره  ات  ار  ناورم  زین  هیواعم  نامثع ، زا  هتـشذگ  و  یئوا ؟ زا  رتهب  وت  رگم  دـهدن ؟ مانـشد  ار  وت  وا  ارچ  تفگ :
ینارخـس هاگیاج  رد  ار  دوخ  ای  تفرگ  رارق  ربنم  زارف  رب  هک  هاگ  ره  درک و  يوریپ  يو  زا  یلکـش  نیرتدـب  هب  مه  وا  درب و  الاب  داد  یم  دـق 

او نآ  هب  ار  نارگید  دوب و  یعاس  راک  نیا  رد  هشیمه  تشاذگنورف و  یلع ) هب  مانـشد   ) تعدـب نیا  تیبثت  رد  یـششوک  هنوگچیه  زا  تفای 
مه دیدرگ و  لوادتم  جیار و  دوب  وا  اب  نآ  راک  هک  يرهش  ره  رد  مه  یتعامج  هعمج و  زامن  ره  زا  سپ  هک  دیدرگ  ياهویـش  ات  تشاد  یم 

ار دوخ  ینیب  گس ، ندیسیل  هزادنا ي  هب  دومن  زاب  نانموم  ریما  هچنانچ  هک  یتفالخ  نامه  تفای . تفالخ  هک  يزور  رد  شنارازگراک  نایم 
ینطق راد  هچ  نآ  قباطم  وا - دوخ  هک  زور  تسایس  میکحت  يارب  رگم  دوبن  يزیچ  اوراني  هویش  تعدب و  نیا  دیـشکن . لوط  رتشیب  هام ) هن  )

سپ شدـنتفگ  درکن . عافدنامثع  زا  یلع  زا  رتشیب  سک  چـیه  هتفگ : هداد و  ناـشن  ار  شیوخ  نطاـب  هدروآ - شدوخ  ناـبز  زا  وا  قیرط  زا 
دوش یمن  تسا  رس  راک  نیا  اب  زج  ام  راک  تفگ : دیهد ؟ یم  شمانشد  اهربنم  رس  رب  امش  ارچ 

دنا نانیمطا  دروم  نآ  یجنایم  ياه  هقلح  هک  يا  هریجنز  اـب  و  دـسیون : یم  قعاوص ص 124 - هیـشاح ي  رد  ناـنجلا - ریهطت  رد  رجح  نبا 
نوچناورم هک  دنا  هدروآ 
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داد و یمن  مانشد  وا  دیسر و  تموکح  هب  صاع  نب  دیعس  وا  زا  سپ  داد  یم  مانشد  ربنم  رب  ار  یلع  هعمج  زور  ره  دیسر  هنیدم  تموکح  هب 
دجـسم هب  زامن  ندوب  اپرب  ماگنه  زج  تسناد و  یم  ار  نیا  نسح  درک و  دـیدجت  ار  یئوگ  مانـشد  تفای  تموکح  ناورم  هرابود  هک  سپس 
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نآ زا  داد و  شردپ  وا و  هبرایـسب  مانـشد  شدوخ  هناخ ي  رد  داتـسرف و  نسح  دزن  هب  یـسک  ات  دوبن  دونـشخ  نیا  زا  ناورم  دمآ و  یمن  رد 
دزن تفگ : روآ  مایپ  نآ  هب  نسح  تسا  بسا  مردپ  دیوگ  تسیک  تردـپ  شدـنیوگ  نوچ  هک  رتسا  رگم  متفاین  وت  يارب  يدـننام  نم  نایم :

وت نم و  هاگ  هدعو  یلو  مرب  یمن  نایم  زا  یتفگ  ار  هچ  نآ  زا  يزیچ  وت  هب  نداد  مانـشد  اب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  وگب : يو  هب  درگزابوا و 
نایاپ . ات  دشاب . رتسا  لثم  نم  لثم  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  نم  دج  تسا  رتدیدش  ادخ  باذع  یشاب  وگغورد  رگا  هک  تسادخ  دزن 

- نیعم نبا  تسا و  کلهم  ناهانگ  زا  وا  ندرک  تنعل  یلع و  ماما  هب  نداد  مانشد  هکتسین  نیا  رد  یفالتخا  ار  سک  چیه  ینس  وهعیش  زا  و 
لوسر نارای  زا  یسک  ای  هحلط  ای  نامثع  سک  ره  دیوگ : یم  هدرک - لقن  وا  لوق  زا  بیذهتلا 509:1  بیذهت  رد  رجح  نبا  هک  يا  هنوگ  هب 

رگا سپ  نایاپ . نامدرم . ناگتشرف و  همه ي  ادخ و  تنعل  تسا  وا  رب  دوش و  دیابن  هتشون  وا  لوق  زا  تایاور  هک  تسا  لاجد  دهد  مانشد  ار 
دراد ؟ یشزرا  هچ  ناورم  رگید  تسا  تسرد  ینخس  نینچ 

ره هرابرد ي  مکحنآ  هک  تسا  ربمایپ  نارای  زا  یکی  دننام  مه ، نانمومریما  هک  دمآ  میناوت  یمن  رت  هاتوک  نیا  زا  میئایب  هاتوک  ردـقره  ام  و 
تسا و هباحص  همه ي  رورس  ارچ  نوچ و  یب  وا  ام  داقتعا  هب  هک  دسر  هچ  دوش  یم  مه  وا  لماش  دتسرف  مانشد  تنعل و  ار  ناشیا  هک  یسک 
تنعل و سپ  نآرق . حیرصت  هب  تسا  مرکا  ربمایپ  ناجدوخ  و  شا - هداز  ومع  زج  هب  ناگدنیآ - ناگتشذگ و  همه ي  رورس  ایصوا و  رورس 

ارم هک  ره  هداد و  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  یلع  سک  ره  تفگ : ص )  ) وا دوخ  هچ  نانچ  تسا  ربمایپ  هب  مانشدو  تنعل  وا ، هب  نداد  مانـشد 
تسا . هداد  مانشد  ار  ادخ  دهد  مانشد 
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ار نانآ  هک  دوب  اه  تصرف  يوجتـسج  رد  دناسرب و  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  یبیـسآ  هک  تشگ  یم  یتیعقوم  یپ  رد  هشیمه  ناورم 
یمن تفگ  درک و  يریگولج  ربماـیپ  هناـخ ي  رد  نسح  ندرپس  كاـخ  هبزا  ناورم  دـسیون : یم  دوخ 227:4  خـیراترد  رکاسع  نبا  درازایب 

دوب و لوزعم  اهزور  نآ  ناورم  تساهدش . نفد  عیقب  رد  نامثع  هک  نآ  اب  دننکكاخ  هب  اج  کی  رد  لوسر  اب  ار  بارت  وبا  رـسپ  هک  مراذگ 
نایاپ . درم  ات  درک  یم  ینمشدنایمشاه  اب  نانچمه  و  درآ . تسد  هب  ار  هیواعم  يدونشخ  تساوخ  یم  دوخ  راک  نیااب 

، نسح زا  رتراوازـس  یـسک  هچ  یـسک و  هچ  دـنرازآ و  یم  ار  ربماـیپ  ترتع  وا  تیاـضر  بلج  يارب  هک  تسا  يا  هفیلخ  هچ  هیواـعم )  ) نیا
، تباث قح  مادک  اب  لوسر و  تنـس  ادـخ و  باتک  زا  یمکح  مادـک  اب  وا و  هناخ ي  رد  ندرپس  كاخ  ياربتسا  ربمایپ  كاپ  هادز ي  رتخد 
رد هک  درک  راداو  ار  وا  تشادناـهن  لد  رد  مشاـه  ینب  زا  ناورم  هک  ییاـه  هنیک  ناـمه  يرآ  دوـش ؟ نفد  اـج  نآ  رد  ناـمثع  هـک  دوـب  اور 

ناورم هک  تسا  هدروآ  نارگید  نوشجام و  قیرط  زا  رمعوب  دـنک . قیوشت  نآ  رطاخبگنج  تفالخ و  بلط  هب  ار  رمع  رـسپ  یلع ، راگزور 
هار هنوگچ  مدرم  اب  تفگ : دنیامن . تعیب  وا  اب  دنتساوخ  یگمه  دمآرد و  رمع  رسپ  هللا  دبع  ربیهورگ  اب  هارمه  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ 

دـنیآ و مهارف  نم  درگ  نیمز  مدرم  همه  رگا  هک  ادـخب  تفگ : میگنج . یم  ناشیا  اب  وت  هارمه  مه  اـم  گـنجب و  ناـشیااب  وت  تفگ  میاـیب ؟
تفگ : یم  ناورم  دندش و  نوریب  وا  دزن  زا  ناشیا  سپ  دیگنج . مهاوخن  ناشیا  اب  دننامب  یقاب  نایکدف  طقف 

دباییگریچ "  هک  تسا  یسک  نآ  زا  تنطلس  یلیلوبزا  سپ  " 
؟ هدراذگ رانک  ار  هنادازآ  تاباختنا  هویش ي  تسا و  هدمآ  هغابروق  نیا  هدیسر ، ربمایپ  نادناخ  رورـس  هب  تفالخ  تبون  هک  نآ  زا  سپ  ارچ 

باکر رد  زج  دنک و  یم  کیرحت  راکب  نتساخرب  يارب  ار  رمع  رـسپ  هک  هدینادرگ  حابم  يو  هدید ي  رد  ار  یـشکرس  نآ  يا  هزیگنا  هچ  و 
نیتسخن نامه  زايرآ  دنا ؟ هدرک  تعیب  نانموم  ریما  اب  هدش و  ناتسادمه  تما  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  دیامن ؟ یم  يراددوخ  گنج  زا  يو 

تاباختنا هن  زگره  زور 
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دوب و یک  دندوب ؟ دازآ  نداد  يار  رد  دنتخادرپ  یم  اه  هرگ  ندوشگو  اه  هدوشگ  نتـسب  هرگ  راک  هب  هک  یناسک  هن  دوب و  راک  رد  یتسرد 
دوب ؟ یک  زاب 

دبای " . یگریچ  نآرب  روز  هب  هک  دوب  یسک  نآ  زا  ربمایپ )  ) ارهز وبا  زا  سپ  تنطلس  " 

ناورم دوب  نیا 

هانپ يزوجمهچ  هب  ار  نآ  زا  سپ  شردپ و  بلـص  رد  هدـش  تنعل  هغابروق ي  نیا  هک  میـسرپب  یپایپ  میورب و  هفیلخ  غارـس  هب  نم  اب  نونکا 
شیوخ هب  هتفرگ و  دوخ  یـشنم  ار  وا  ارچ  و  هدرک ؟ داـمتعا  يو  اـب  تروشم  هب  هدوت  حـلاصم  رد  هدرپس و  يو  هب  ار  تاقدـص  راـک  هداد و 

اـه و یئاوـسر  نآ  مه  دوـب و  شمـشچ  شیپ  يو  هراـبرد ي  گرزب  ربماـیپ  نانخـس  مه  هـک  نآ  اـب  ددرگ  هریچ  يو  دوـخ  رباـت  هدنابـسچ 
ار ناشیا  کین  ياهراک  ات  درادـب  گرزب  دزادـنا و  شیپ  ار  هتـسیاش  نانموم  دـیاب  هفیلخ  هک  نآ  اب  و  دروآ . راب  هب  يو  هک  ییاه  یتسرداـن 
یئورـشرت و ناشدنـسپان  ياـهراک  ربارب  رد  دـیاب  هک  ددرگ  مزب  مه  ناورم  دـنناميا  هناوید  یلاـبا و  ـال  مدرم  اـب  هک  نیا  هن  درازگب  ساـپس 

دناوتن رگا  دزاس و  نوگرگید  شتسد  اب  ار  نآ  دیاب  دناوتب  رگا  دنیبب  يدنـسپان  راک  سک  ره  تفگ : ص )  ) ربمایپ اریز  درک  هشیپ  شهوکن 
نآ رکنم  زا  یهن  لحارم  نیرتمک  تفگ : نانموم  ریما  تسا و  نامیا  بتارم  نیرت  تسـس  نیا  شلد و  اب  دـناوتن  مه  نابزاب  رگا  شنابز و  اب 

ینک . رادید  شرت  یئور  اب  ار  ناراکهبت  هک  تسا 
دیاب هک  ار  یـسک  ارچ  ارچ ؟ ناورم  ربارب  رد  يزاب  داـشگ  همه  نیا  رخآ  یلو  هداـتفا  اـطخ  هب  هدومن و  لـیوات  داـهتجا و  هفیلخ ، هک  میتفرگ 

درامش یم  نیما  تسا  نتشاد  مهتم  راوازس  هک  ار  یسک  دهد و  یم  هانپ  دنارب  تسا  هتسیاش  هک  ار  یسک  دنابسچ و  یم  دوخ  هب  درک  نوریب 
ياه يرمتـسم  زا  شتـسد  دـیابهک  ار  یـسک  دـشخب و  یم  ناناملـسم  لاـم  زاار  اـهاطع  نیرتـالاب  تخاـس  مورحم  یتسیاـب  هک  ار  یـسک  و 

دنادرگ . یم  هریچ  اه  يرمتسم  نآ  رب  دشاب  هاتوک  ناناملسم 

هحفص 56 ] ] 

نیا یلو  ینک - یم  شـشنزرس  وت  ودـشاب  هتـشاد  يرذـع  وا  دـیاش  و  مرآ - یمن  رد  رـس  شیاـهراک  نیا  يارب  هفیلخ  لـئالد  زا  يزیچ  نم 
نآ رد  قـیقد  رظن  اـب  هدوـمن و  قـمعت  لـمات و  قئاـقح  رد  دـندوب و  انـشآ  روـما  هبکـیدزن  زا  هک  شدوـخ  راـگزور  ناناملـسم  هـک  تـسه 
ره هک  دینادب  هک : دننیب  یم  ار  نآرق  هیآ ي  دوخ  ربارب  رد  هک  نآ  اب  دنراد  شروذعم  هنوگچ  رخآ  دنتـشادن و  روذـعم  ار  وا  دنتـسیرگنیم 

رگا تسا - ناگدنام  هار  رد  ناتـسدگنت و  نامیتی و  وا و  ناشیوخ  ربمغیپ و  ادخ و  نآ  زا  نآ  کی  جنپ  سپ  يزیچزا ، دیدرب  تمینغ  ار  هچ 
رگم و  تسا ؟ نآرق  روتـسد  زا  ندـش  نوریب  بجوم  یتنعل  ناورم  هب  کـی  جـنپ  نآ  نداد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـیا - هدروآ  ناـمیا  ادـخب 

نییعت سمخ  زا  یمهـس  مه  وا  نادـناخ  يارب  هک  تخادرپ  وگتفگ  هب  لوسر  اب  معطم  نبب  ریبج  اب  هارمه  هک  دوبن  سک  نامه  دوخ  ناـمثع 
دنرادن . سمخ  زا  يا  هرهب  نایلفون  و  نامثع ) دج   ) سمشلا دبع  نادنزرف  هک  درک  حیرصت  تفریذپن و  وا  دنک و 

نم میدـش و  وا  دزن  هب  نامثع  نم و  درک  شخب  نایبلطم  نایمـشاه و  نایم  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  مهـس  ربمایپ  نوچ  دـیوگ : معطم  نب  ریبج 
ایآ یلو  هداد  رارق  ناشیا  زا  ار  وتدـنوادخ  یتسه و  ناشیا  نایم  رد  وت  اریز  تسین  رادرب  راکنا  ناـش  يرترب  نایمـشاه  نیا  لوسر  يا  متفگ :
رد هن  تیلهاج و  رد  هن  ناـشیا  تفگ : میراد  رارق  هبترم  کـی  رد  ناـشیا  اـم و  هک  نآ  اـب  میربن ؟ اـم  دـنربب و  مهـس  ناـیبلطم  هک  ینآ  رب  وت 
رد ار  دوخ  ناتـشگنا  سپـس  دـنزیچ - کی  نایبلطم  نایمـشاه و  هک  تسین  نیا  زج  دـندشن و  ادـج  ام  زا  ای : دـندشنادج - نم  زا  یناملـسم 
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نایمشاه و نایم  ار  نآ  هک  نآ  اب  سمـشلا - دبع  ناگداز  نایم  هن  درک و  شخب  نایلفون  نایميزیچ  هن  سمخ  نآ  زا  لوسر  درک - رگیدکی 
درک . شخب  نایبلطم 

ار شنادناخ  وا و  ربمایپ  هک  نآ  اب  دنهدب  وا  هدش ي  درط  هدش و  تنعل  هب  ار  لوسر  ناشیوخ  مهـس  هک  وا  لوسر  ادـخ و  رب  تسا  نارگهچ 
تسا . هتشاد  مورحم  سمخ  زا 

هحفص 57 ] ] 

رد هک  ار  يا  هرجش  ناگداز  دوخ - ناشیوخ  ارچ  دیشک و  رانک  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  روتـسد  زا  ار  دوخ  هک  تشاد  يرذع  هچ  هفیلخ 
سپ زا  ادخ  مناد و  یمن  نم  هتخانش ؟ بجاو  ار  ناش  یتسود  نآرق  رد  ادخ  هک  درمـش  ربمایپ  ناکیدزن  زا  رترب  هدش - تنعل  ناشیا  رب  نآرق 

تسا . رگباسح  نانآ  تشپ  و 

هحفص 58 ] ] 

وا هب  شیاه  ششخب  لذب و  داد و  ثراح  هب  هفیلخ  هک  ییاه  لویت 

دـصیس هشیاع - شدوخ - رتخد  رهوش  ناورم و  ردارب  صاعلا و  یبا  نب  مکح  رـسپ  ثراـح  هب  هفیلخ  باسنا 52:5 رد  يرذـالب  شرازگ  هب 
رـسپ ثراح  هب  ار  اه  نآ  وا  دندروآ و  نامثع  يارب  دـندوب  هتفرگ  هقدـص  هب  هک  ار  ینارتش  رد ص 28 : وا  شرازگ  هـب  مـه  داد و  مرد  رازه 

دیشخب . مکح 
تارـضاحمرد بغار  دوخ 67:1 و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دیرفلا 261:2 و  دـقعلا  رد  هبر  دـبع  نبا  فراـعملا ص 84 و  رد  هبیتق  نبا 

نآ نامثع  دینادرگ و  هیراج  هقدص ي  ناناملسم  يارب  دوب  نوزهم  هبفورعم  هک  ار  هنیدم  رد  يرازاب  هقطنم ي  ربمایپ  دنـسیون : یم   212:2
داد . ثراح  هبلویت  هب  ار 

داد . ثراح  هب  دنشورف  یم  هنیدم - رازاب  ینعی  رازاب - رد  ار  هچ  نآ  کی  هد  دسیون : یم  هریس 87:2  رد  یبلح  و 
دهد : باوج  دناوتب  ار  نآ  رب  دراو  داریامنک  یمن  نامگ  هک  هدرک  راک  هس  درم  نیا  يارب  هفیلخ  دیوگ : ینیما 

هدوبن شدازآ  لام  زا  هک  وا  هب  يا  هکس  نداد 300000  - 1
. وا اهنت  هب  تاقدصنارتش  ندیشخب  - 2

دوب . هدینادرگ  ناناملسم  هماع ي  يارب  يا  هقدص  لوسر ، ار  هچ  نآ  واهب  نداد  لویت  - 3
هتفای ار  نالک  ياه  ششخب  همه  نیا  یگتسیاش  اجک  زا  درم  نیا  هک  مناد  یمن  نم 

هحفص 59 ] ] 

لام زا  هفیلخ  رگا  دنا ؟ هدیدرگ  مورحم  نآ  زا  نارگید  هدیدرگ و  يو  هژیو ي  دوب  هدرک  قدصت  مالـسا  لها  همه  رب  لوسر  هچ  نآ  ارچ  و 
ناراد زرم  ناهاپـس و  ناناملـسم و  ياه  يدنمزاین  هب  تسیاب  یم  هک  اریز  دوب  دایز  رایـسب  دیـشخب  یم  يو  هب  اه  هزادنا  نیا  هب  مه  شردـپ 
هدوب تاقدص  فاقوا و  زاو  ناناملـسم  لام  هدوبن و  شدوخ  هب  قلعتم  هک  هدرک  تخادرپ  یلام  زا  ار  نآ  مینیب  یم  هک  دسر  هچ  دسرب  ناشیا 
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هدرک هدنزرا  یئاه  شـشوک  عامتجا  هب  تمدخ  نید و  هب  توعد  هار  رد  هدش و  هتخانـش  يراکوکین  هب  هک  هدوبن  یناسک  زا  مه  درم  نآ  و 
وا رد  يا  یگتـسیاش  نانچ  اعطق  هک  میتفرگ  هزات  و  دـنراديرتشیب . ياطع  یگتـسیاش  هک  تسا  یناسک  زاوا  هک  داد  لامتحا  ناوتب  ات  دـشاب 

هلیـسو ي هب  هن  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  رد  فرـصت  قح  هفیلخ  هک  دوش  هداد  يو  هب  یلحم  زا  قوقح  یتدایز  نآ  دـیاب  مه  زاب  یلو  تسا  هدوب 
دوب هداد  رارق  ناناملسم  مومع  فقو  ار  نآ  هدینادرگ و  هقدص  ربمایپ  ار  هچ  نآ  نداد  لویت  ابهن  و  دنک . رییغت  دیابن  هچ  نآ  هب  ندز  دربتـسد 

، نآ یگنوـگچ  ندینـش  زا  سپ  هک  یناـسک  دراد و  مورحم  نآ  زا  ار  نارگید  دـناوت  یمن  درادـن و  نآرد  یـصوصخ  قـح  سک  چـیه  هک 
دننادرگ . یم  نوگرگید  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  ندرگ  هب  اهنت  نآ  هانگ  سپ  دننادرگ  شنوگرگید 

یگتـسب ثراح و  اب  وا  يداماد  دـنویپ  رگم  دـنام  یمن  شیاـه ) يراـکهبت  وگب  اـی   ) هفیلخ ياـه  يراـکوکین  نیا  يارب  يزوجم  چـیه  سپ 
يرگنب : هفیلخ  ود  نیا  زا  کی  ره  راتفر  رد  هک  دسر  یم  ار  وت  کنیا  و  هدوب . وا  يومع  رسپ  هک  اریز  شا . يدنواشیوخ 

یتخانش اهاج  رگید  اج و  نیا  رد  دروآ  اج  هب  ار  هچنآ  هک  نامثع ، - 1
هتـشاذگ يررقم  وايارب  هچ  نآ  زا  شیب  مدنگ  هنامیپ  کی  هکدـهاوخ  یم  وا  زا  دـیآ و  یم  لیقع  شردارب  زور  نآ  هک  یلع  ام  رورـس  - 2

- دوب يو  ندرگ  رب  تیبرت  يردارب و  قح  ار  هچ  نآ  ع )  ) یلع درآ و  دیدپ  یشیاشگ  شا  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  رد  ات  دشخبب  يو  هب  دنا 
نیا هب  دنشاب - نارگید  زا  رت  هتساریپ  دیاب  هک  دوب  ینادنمجرا  ناگرزب و  زا  هک  درک - ادا  لیقع  لثم  یـسک  دروم  رد  یـصوصخ  هب  مه  نآ 
شتآ ضرعم  رد  ارم  ینک و  یم  یبات  یب  نهآ  نیا  زا  وت  تفگ : یلع  سپدش  دنلب  وا  هآ  تخاس و  کیدزن  وا  هب  ار  هدـیتفت  نهآ  هک  هنوگ 

یهد یم  رارق  خزود 

هحفص 60 ] ] 

بلاطیبا نب  یلع  رب  هفوک  هب  سپ  داـتفا  شندرگ  هب  یماو  بلاـطیبا  نب  لـیقع  دعـس : قیرط  زا  هباـغلا 423:3  دـسا  رد  ریثا  نبا  شرازگ  هب  و 
لیقعو تساوخ  ماش  دش  بش  نوچ  دناشوپ و  هماجار  وا  ات  دومرفب  ار  نسح  شدنزرف  درکنامهم و  شیوخ  هناخ ي  رد  ار  يو  وا  دـمآرد 

ادا ارم  ماو  سپ  تفگ : هن . تفگ : وا  تسین ؟ يزیچ  منیب  یم  هچ  نآ  زج  تفگ : تسین  راـک  رد  يزیچ  يزبس  کـمن و  ناـن و  زج  دـید  هک 
راهچ هک  لاملا  تیب  زا  نم  مهـس  ات  نک  گنرد  یلو  تسین  نم  دزن  يزیچ  تفگ  رازه  لهچ  تفگ : تسا  ردقچ  تما  تفگ و  ینک ؟ یم 

تا هیمهـس  اـت  يراذـگ  یم  لـطعمارم  تسا و  وت  تسد  رد  لاوما  ياـه  هنازخ  تفگ  لـیقع  مهد  وت  هب  ار  نآ  اـت  دوشتخادرپ  تسا  رازه 
هب مدرم  نایم  ناوخب و  مهد ؟ وت  هب  دنا  هدینادرگنیما  نآ  رب  ارم  هک  ار  ناناملـسم  لاوما  یهد  یم  روتـسد  نم  هب  ایآ  تفگ  دوش . تخادرپ 

شابمسوه . وریپ  نک و  يرواد  قح 

هحفص 61 ] ] 

هفیلخ ششخب  زا  دیعس  هرهب 

هک ار  نیا  مدرم  يدقاو : وفنخموب  هتفگ ي  هب  تخادرپب و  مرد  رازه  دص  هیما - رسپ  صاع  رسپ  دیعس  رـسپ  صاع  رـسپ  دیعـس - هب  هفیلخ 
وا اب  هراب  نیا  رد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دعسو و  هحلط  ریبز و  یلع و  دندرمش و  دنسپان  دیشخب  مرد  رازه  دص  صاع  رسپ  دیعس  هب  نامثع 

دنتشادن نوخمه  دنواشیوخ و  رمع ، رکبوب و  رگم  دنتفگ : دراد . ینوخمه  يدنواشیوخ و  نم  اب  دیعـس  هک  تفگ  وا  دنتخادرپ و  نخـس  هب 
دیما مناشیوخ  تسد  هب  لاوما  ندـناسر  اـب  نم  دنتـشاد و  باوث  دـیما  ناـشناشیوختسد  هب  لاوما  ندیـسر  زا  يریگولج  اـب  ود  نآ  تفگ :
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! هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال  تفگ : وت  هویش ي  زا  تسا  رت  بوبحم  ام  دزن  ود ، نآ  هویش ي  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : مراد  باوث 
اب ردب  گنج  رد  ار  وا  نانموم  ریما  دندرک و  یم  رازآ  ار  وا  هک  دوب  ص )  ) لوسر ناگیاسمه  نآ  زا  دیعـس - نیا  ردپ  صاع - دیوگ : ینیما 

سپ ودوب  هدرورپ  زان  رگدادیب و  یکناوج  دعس  نبا  تیاور  هب  هک  تسا  نامه  دیعس  وا  هلابند ي  نیـشناج و  اما  تشکب  ناتـسرپ  تب  رگید 
زا هدیـسرن  هار  زا  زونه  دـش و  بوصنم  يو  ياج  هب  نامثعفرط  زا  يا  هقباس  چـیه  یب  وا  دـش  راـنکرب  هفوک  تموکح  زا  دـیلو  هک  نآ  زا 

نامه

هحفص 62 ] ] 

هب ار  ناشیا  تخادـنا  ینارگن  هب  ار  اه  لد  تخیگنارب و  دوخ  هیلع  رب  ار  تاـساسحا  هک  درکیئاـهراک  هب  زاـغآ  هناـصیرح  شزور  نیتسخن 
شیرق . ناکدوک  يارب  تسا  یناتسغاب  قارع ، ياهرازتشک  اه و  هدکهد  هک  یتسار  تفگ  داد و  تبسن  ینمشد  یشکندرگ و 

رد هک  دریگ  یم  داریا  يدرم  کین  نامه  ربماـیپ و  راـی  گرزب  ناـمه  ینعی  لاـقرم  هبتع ي  نب  مشاـه  هب  هک  تسا  كدوک  نیمه  هاـگ  نآ 
دش دیهش  یلع  هاپس  رد  سپس  داد و  تسد  زا  كومری  گنج  زور  رد  ار  شمـشچ  ود  زا  یکی  دوب و  وا  اب  یلع  يرادمچرپ  نیفـص  گنج 

تشذگرد . و 
ار نیا  و   ) دیا هدید  ار  ون  هامامش  زا  کی  مادک  تفگ : هفوک  رد  نامثع ) ناگرزب  زا  یکی   ) صاع نب  دیعـس  راب  کی  دسیون : یم  دعـس  نبا 
ما هدید  ار  نآ  نم  تفگ  صاقو  یبا  نب  هبتع  نب  مشاهمیا  هدیدن  ام  دـنتفگ  مدرم  هن ) ای  هدـش  مامت  ناضمر  هام  دـنیبب  هک  دیـسرپ  نآ  يارب 
هک ینک  یم  شهوکنممـشچ  هب  ارم  تفگ : مشاه  يدید . ار  نآ  مدرم  همه ي  نایم  زا  هک  هدوب  تمـشچ  کینیا  اب  وت  تفگ  وا  هب  دـیعس 

درک و راطفا  شا  هناخ  رد  مشاه  دش  هک  حبـص  دوب - هدید  بیـسآ  كومری  زور  رد  وا  مشچ  هک  ارچ  ما - هداد  تسدزا  ادخ  هار  رد  ار  نآ 
تخوسب ار  شا  هناخ  دز و  شکتک  داتسرف و  وا  غارس  هب  سک  دیسر  دیعس  هب  ربخ  نوچ  دندروخ و  تشاچ  وا  دزن  مدرم 

ارچ هکدنازوس  یم  ار  شا  هناخ  دنز و  یم  کتک  ار  وا  هک  ربمایپ  نارای  گرزب  زا  درمگرزب  نیا  رب  ار  صاع  رـسپ  تسا  هدرک  خاتـسگ  هچ 
دـینک و زاغآ  ار  هزور  دـیدید  هک  ار  لاله  دـیوگ : یم  ربمایپهن  رگم  تسا  هدرک  ارجا  هدیـسر  هام  ندـید  هراـبرد ي  هک  ار  یلمعلا  روتـسد 

دینکشب . ار  هزور  نآ  ندید  اب  دیریگب و  هزور  نآ  ندید  اب  یترابع : هب  دینکشب و  ار  هزوردیدید  هک  ار  لاله 
نداد یهاوگ  دنکب و  دیاب  كاخ  درگزین و  هام  ندید  دروم  رد  یتح  نایاورنامرف  نآ  ياه  سوه  اهروتسد و  هک  تسناد  یمن  لاقرم  مشاه 

یناسکو دنک  یم  تلاخد  زین  نامدرم  ياه  یهاوگ  رد  یتح  زور  تسایـس  دوش و  یم  هتخانـشیندیزرماین  ياه  يراکهبت  زا  یهاگ  نآهب ،
تسین . هتفریذپ  ناشیا  یهاوگ  دنشاب  هتشاد  یلع  هب  شیارگ  هک 

درکن و یئانتعا  وا  دندرب و  هفیلخ  هب  تیاکش  وا  تسد  زا  هفوک  مدرم  راب  کی 

هحفص 63 ] ] 

هفوک هب  یعمج  رطاخ  اب  دیعس  سپ  مینک ، رانک  رب  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  ام  زا  دنیبب  شریما  زا  یمتس  امش  زا  یکی  هک  نآ  ضحم  هب  تفگ :
ناسانش نآرق  هفوک و  ناکین  زایهورگ  تفرگ  شا  هفیلخ  زا  هک  يروتسد  اب  لاس 33 رد  دیناسر و  رایـسب  نایز  اج  نآ  مدرم  هب  تشگرب و 

يوس هب  هفوـک  زا  لاس 34  رد  مود  راب  ات  دیـشکن  تسد  دوخ  تشز  هویـش ي  زا  و  دـیایب - نآ  لیـصفت  هک  درک - دـیعبت  ماش  هب  ار  اـج  نآ 
زا : دندوب  ترابع  هدش و  نامثع  دزن  هب  وا  زا  تیاکش  يارب  هک  دروخربیهورگ  اب  اج  نآ  دیچوک و  نامثع 

نب بدـنج  روعا ، ثراح  ناحوص ، نب  هعـصعص  ناحوص ، نب  دـیز  دایز ، نب  لـیمک  سیق ، نب  تباـث  ففکم ، نب  دـیزی  ثراـح ، نب  رتشا 
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رس رب  داد  روتسد  يو  هب  تفریذپن و  وا  ودنک  رانک  رب  ار  دیعـس  دنتـساوخ  یم  هفیلخ  زا  هک  یثراح . سیق  نب  رغـصا  يدزابنیز ، وبا  ریهز ،
کلام دـش و  ناور  ناشیا  یپ  رد  زین  وا  دـندمآ و  دورف  اـج  نآ  رد  دنتـشگزاب و  هفوک  يوس  هب  وازا  شیپ  زین  هورگ  نآ  ددرگرب و  شراـک 
شزاـب ناـمثع  يوـس  هب  اـت  دـنتفرگ  ار  وا  يوـلج  سپ  دراد  زاـب  هفوـکهب  دورو  زا  ار  وا  اـت  دـش ، راوـس  يرکـشلنایم  رد  ثراـح  نب  رتـشا 
کناوج نیا  اب  شا  يدنواشیوخ  دـنویپ  تساوخ  هفیلخ  يرآ  دـمآ  دـهاوخ  دـعب  یکدـنا  نآ  شرازگ  هک  دـش  هچ  نآ  دـش  دـندینادرگ و 

یقح نیرتکچوک  وا  هک  میریذپب  الصا  رگا  لاملا - تیب  زا  يو  قح  دح و  زا  شیب  غلابم  نآ  نداد  اب  مه  نآ  دنادرگ و  راوتـساار  راکهبت 
. دنتفرگ یمن  داریا  نآ  رب  نانمومریما ، همه  شیپاشیپ  و  هباحص ، ناگرزب  دوب  يو  قح  اه  ششخب  نیا  هاگ  ره  هک  تسا - هتشاد  نآ  رد 

يریگولج اب  رکبوب  رمع و  هک  نانچمهدراد  باوث  دـیما  شناـشیوخ  هب  یگدیـسر  اـب  وا  هک  تسا  هدروآ  هناـهب  رذـع و  ناـمثعهک  نیا  اـما 
هدیدنسپ و هاگ  نآ  ناشیوخ  هب  یگدیسر  اریز  تسا  چوپ  ینخـس  دنتـشاد  باوث  دیما  لاملا ، تیب  زا  ناشناشیوخ  هب  دایز  لاوما  ندیـسرزا 

سک ره  دـنراد و  قح  نآ  رد  ناناملـسم  همه ي  هک  یلاوما  زا  هن  دوش  تخادرپ  صخـش  دوخ  صلاخ  لام  زا  نآ  هنیزه ي  هک  تسا  وکین 
کیدزن هاـنگ  هب  یـسک  نینچراـک  دوش و  یمن  هدرمـش  لاـم  ناـبحاص  نیما  هدوبن و  راکتـسرد  دـشخبب  تسین  شدوـخ  لاـم  هک  ار  يزیچ 

ریخ . شاداپ  ات  تسارت 
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ناناملسم لام  زا  دیلو  هب  هفیلخ  ششخب 

هراشا

لاملا تیب  زا  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هلیـسو ي  هب  ار  هچ  نآ  هیما - نب  ورمع  یبا  نب  طیعم  یبا  نبب  هبقع  نب  دـیلو  شا - يردام  ردارب  هبهفیلخ 
تفای و لاملا  تیب  رازگراک  ار  دوعـسم  نبا  دمآ  هفوک  هب  دیلو  نوچ  دسیونیم : باسنالا 30:5  رد  يرذالب  دیشخب  دوبهتفرگ  ماو  نیملسم 
هچ نآ  زین  هللا  دـبع  دـنداد - یم  سپ  دـندوب  هتفرگ  ار  هچ  نآ  سپـس  دـندرک و  یم  ناـیلاو  ار  راـک  نیا  هـک  تساوـخ - ضرق  یلاـم  وا  زا 
نب هللا  دبع  هب  نامثع  درک و  هبتاکم  نامثع  اب  هراب  نیا  رد  دیلو  دزادرپب  ار  نآ  هک  تساوخ  يو  زا  سپـس  داد و  ضرق  يو  هب  دوب  هتـساوخ 

اهدـیلک دوعـسم  نبا  شاـب ، هتـشادن  يو  هب  يراـک  هدناتـس  لاوما  زا  دـیلو  هچ  نآ  يارب  سپ  سب . یئاـم و  راد  هنازخ  وـت  تشوـن : دوعـسم 
زا سپ  تسین و  نآهب  يزاین  ارم  مشاب  امـش  راد  هنازخ  دوش  رارق  رگا  اما  مناناملـسم  راد  هنازخ  هک  مدرک  یم  نامگ  نم  تفگ  دـنکفیبار و 

لاملا تیب  يرازگراک  زین  دوعسم  نبا  دوب و  هفوک  رد  دیلو  تفگ : نانـس  نب  هللا  دبع  دش  راگدنام  هفوک  رد  لاملاتیب ، ياه  دیلک  ندنکفا 
زا هکـس  رازهدص  هبـشکی  نایفوک  يا  تفگ " :: دش و  نوریب  ام  يوس  هب  دوعـسم  نبا  هک  میدوب  دجـسم  رد  ام  راب  کی  تشاد  ار  هفوکرد 

نیا هداتـسرف " . نم  يارب  ياهمان  تئارب  نآ  دروم  رد  هن  هدیـسر و  نمهب  هفیلخ  زا  يا  هتـشون  نآ  هرابرد ي  هن  هک  دش  مگ  امـش  لاملا  تیب 
دیرفلا 272:2  دقعلا  تشادرب  لاملا  تیب  راک  زا  ار  دوعسم  نبا  وا  تشون و  نامثع  هب  دیلو  ار  نخس 

شردپ دیلو و 

هب ندناسر  رازآ  رد  همه  زا  شیب  هک  دوب  ربمایپ  ناگیاسمه  زا  هبقع ، شردپ 
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نم تفگ : ص )  ) لوسر هک  تسا  هدروآ  هشیاع  زا  واو  شردپ  زا  وا  هورع و  نب  ماشه  قیرط  زادانسا  هب  دعس  نبا  تشاد  شـشوک  ص )  ) وا
دـندروآ و یم  ار  تاناویحي  هبنکـش  نورد  ياه  نیگرـس  هبقع ، يرگید  بهلوب و  یکی  متـشاد  هناخ  اه  هیاـسمه  نیرتدـب  زا  اـت  ود  ناـیم 

دنتخیر . یم  نم  هناخ  رد  دندروآ و  یم  دنتخیر  یم  رود  ار  هچ  نآ  ناشیا  هک  اج  نآ  ات  دنتخیر  یم  نم  هناخ ي  برد 
، لهجوب دـندوب : نانیا  دـنتخادرپ  یم  وانارای  ربمایپ و  اب  يزرو  هنیک  ینمـشد و  هب  هک  یناـسک  دـسیون  یم  تاقبط 185:1  رد  دعـس  نبا  و 
اب ینمشد  هک  یسک  دندوب و  ناگیاسمه  ناشیا  نوچ  دسیون  یم  سپس  صاعلا و  یبا  نب  مکح  هبقع و  هب -: دسر  یم  هک  اجنآ  ات  بهلوب -

شدوخ هناخ ي  رد  ار  ربمایپ  هک  یـسک  دسیون : یم  هریـس 25:2  رد  ماشه  نبا  هبقع و  لهجوب و  دوب و  بهلوب  دناسرهجرد  تیاهن  هب  ار  وا 
هبقعو  صاعلا  یبا  نب  مکح  دوب و  بهلوب  درزآ  یم 

وا نخـس  هتـسشن و  ص)  ) لوسر اب  هبقع  دوب . ناشنایم  رد  یـشوخ  هناصلاخ  یتسود  هبقع  اب  فلخ  نب  یبا  دسیون : یم  رد ج 1 ص 385  و 
وا نخس  هتسشن و  دمحم  اب  وتهک  تسا  هدیسرن  نم  هب  رگم  تفگ : یبا  دمایب و  هبقع  دزن  هب  سپ  دیسرب  یبا  شوگهب  شرازگ  نیا  دینـشب و 

رگا هک  دروخ  شیارب  تخس  يدنگوس  منک "و  نخـس  وت  اب  مرایب و  وت  يور  هب  يور  هک  تسا  اوران  رگید  تفگ " : سپـس  يا  هدینـش  ار 
هرابرد هیآ  نیادنوادخ  درک و  نینچ  زین  هبقع  ادخ  نمشد  زادنیب  فت  شیور  رد  يا  هدشن  وا  دزنهب  ای  هدینش  ار  وا  نخـس  هتـسشن و  وا  ابوت 

ياو يا  متفرگ  یم  شیپ  رد  هار  کـی  لوسر  اـب  شاـک  يا  دـیوگ : یمو  دزگ  یم  نادـند  هب  تسد  رگمتـس  هک  يزور  داتـسرف : ود  نآ  ي 
تسا . یمدآ  نالذخ  هیام ي  ناطیش  درک و  هارمگ  دمایب - هک  نآ  زاسپ  نآرق - زا  ارم  متفرگ  یمن  دوخ  تسودار  نالف  یکشاک 

: تفگ سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  ریبج  نب  دیعس  قیرطزا  هدرمش  حیحص  ار  نآ  یطویـس  هک  يدانـسا  هب  لئالدلا  رد  میعنوب  هیودرم و  نبا 
اب هکم  رد  طیعم  یبا  نب  هبقع 
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ضوع ار  دوخ  نید  هبقع  دـنتفگ  شیرق  سپ  دوب  ماش  رد  دوبن و  وا  دزنعقوم  نآ  هک  تشاد  یتسود  درزآ و  یمن  اروا  تسـشن و  یم  ربمایپ 
هک هنوگ  نآ  زا  رت  تخس  تفگ : درک ؟ هچ  دوب  نآ  رب  هچ  نآ  زا  دمحم  دیسرپ : شنز  زا  تشگرب  ماش  زا  شتسود  بشکی  نوچ  و  هدرک .
دزن هب  هبقع  دش  حبـص  نوچ  دنارذگ و  يدب  بش  سپ  درک . ضوع  ار  دوخ  نید  مه  وا  تفگ  درک  هچ  هبقع  نم  تسود  تفگ : هدـش  دوب 
يا هدرک  ضوع  ار  تنید  وت  هک  نیا  اب  تفگ  یهد  یمن  ارم  مالس  باوج  هک  هدش  هچ  دیسرپ  دادن  مالس  باوج  وا  درک و  مالس  دمآ و  وا 

يزیچ هچ  مشاب  هدرک  يراک  نانچ  نم  رگا  تفگ  يرآ  تفگ  دنا ؟ هدرک  شیرق  ار  راک  نیا  ایآ  تفگ : مهدب . ار  تمالـس  باوج  هنوگچ 
یتسه دلب  هک  یئاه  شحف  نیرت  تشز  ندرک  راثن  وا و  هرهچ  هب  تندرک  فت  وا و  سلجم  ردوت  ندمآ  تفگ : دنک ؟ یم  کنخ  ار  ناشلد 

ار وت  رگا  تفگ  هدرک  وا  هب  ور  درک و  كاـپ  يو  ناـهد  بآزا  ار  شتروص  اـهنت  دادـن و  وا  هب  یخـساپربمایپ  درک و  نینچ  يو  سپ  وا . هب 
دز و زابرـس  ندـش  نوریب  زا  وا  دـندش  نوریب  يو  نارای  دیـسرب و  ردـب  زور  نوچ  سپ  منز . یم  ار  تندرگ  مبایب  هکم  ياـه  هوک  زا  نوریب 
. دـنزبارم ندرگ  دـبایب  هکم  ياـه  هوک  زا  نوریب  ارم  رگا  هک  تسا  هدرک  هدـعو  ارم  درمنیا  تفگ : وـش  نوریب  اـم  اـب  دـنتفگ  ار  وا  شناراـی 
دـندش و نوریبنانآ  اب  وا  ورب و  رپب و  نآ  رب  میدروخ  تسکـش  رگا  دـسرن و  نآ  هب  يراوس  چـیه  هک  يراد  وم  خرـس  رتش  کـی  وت  دـنتفگ 

لوسر هک  دوب  یـشرق  رفن  داتفه  نآ  زا  وا  سپ  دروآرد  تکرح  هب  نیمز  يور  رد  ار  يو  وا  رتش  تسکـش و  مهرد  ار  ناکرـشم  ادخ  نوچ 
یناهد بآ  رطاخ  هب  يرآ  تفگ : یـشک  یم  ارم  اه  نیا  همه ي  نایم  ایآ  تفگ : دـندروآ  يو  دزن  هب  ار  هبقع  نوچ  تخاـس و  ناـشراتفرگ 

یلع سپ  وا . لوسر  ادـخ و  نامرف  زا  تا  یـشکرس  يارب  تا و  يراکهبت  رفک و  رطاخهب  يربط : شرازگ  هب  يدـنکفا و  نم  تروص  هب  هک 
و هک -: اجنآ  ات  دزگ - یم  ار  دوخ  تسد  ود  ره  رگمتـس  هکيزور  درک : لزان  وا  هرابرد ي  هیآ  نیا  ادـخ  دز و  ار  يو  ندرگ  ات  دومرفب  ار 

دوب . نالذخ  هیام ي  یمدآ  يارب  ناطیش 
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ود دیـسرن و  تساوخ  یم  هک  اـج  نآ  هب  تشگرب و  شدوخ  يوسهب  شناـهد  بآ  درک  فت  لوسر  يور  هب  هبقعنوچ  تفگ : كاحـض  و 
نآ رثا  دنازوس و  ار  وا  هنوگ ي 

هحفص 67 ] ] 

تفر . خزود  هب  ات  دنام  یقابنانچمه 
وا درک و  توعد  زین  ار  لوسر  داد و  بیترت  يا  ینامهم  سپ  تشاد  تساخرب  تسـشنلوسر و  اـب  رایـسب  هبقع  هدـمآ : مه  یـشرازگ  رد  و 
يو دوب  شتـسود  هک  فلخ  نب  یبا  یلو  درک  نینچ  زین  وا  درآنابز  رب  ار  نیتداهـش  هملک ي  رگم  دروخب  وا  ياذغ  زا  هک  تفریذـپن  (ص )
نم ياذـغ  زا  تسا - نم  هناـخرد ي  هک  نآ  اـب  هک  دوـب - هدروـخ  دـنگوس  وا  یلو  هن  تفگ  يداد ؟ نید  رییغت  هبقع  تـفگ : دـیهوکن و  ار 
رگم دوب  دهاوخ  مارح  وت  نم و  ندش  وربور  تفگ : وا  مدادن  تداهش  مبلق  رد  یلو  مدادتداهش  نابز  هب  متشاد و  مرش  وا  زا  زیننم  دروخن 

راد رد  ار  ربمایپ  تفرب و  وا  ینزب . یلیـس  شمـشچ  هب  ینک و  فت  شیور  رد  یبوکب و  شندرگ  تشپ  هب  ینک و  رادـید  ار  دـمحم  هک  نآ 
مرادرب . ریشمش  اب  ار  ترس  رگم  منکن  رادید  هکم  زا  جراخ  ردار  وت  تفگ : ص )  ) يو درک  نانچ  تفای و  هدجس  لاح  رد  هودنلا 

مالـسا زا  یناملـسم  زا  سپ  وا  اریزتسا  هبقع  ناـمه  رگمتـس "  زا "  هیآ  دوـصقم  دـنا  هتفگ  یخرب  دـسیون : یم  دوـخ  ریـسفت  رد  يربـط  و 
تسایبا . زین  نالف  زا  هیآ  دوصقم  دناهتفگ  ودنادرگ  دونشخ  ار  فلخ  نب  یبا  ات  تشگرب 

دورف هیآ  نیا  درک و  عنم  راـکنیا  زا  ار  وا  هبقع  سپ  دـش  یمرـضاح  ربماـیپ  دزن  رد  فـلخ  نب  یبا  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  و 
زا تیاور  نیا  دننام  و  یبا . نالف  زا  تسا و  هبقع  رگمتـس  زا  هیآ  دوصقم  دیوگ  خلا و  دزگ  یم  ار  شتـسد  ود  رگمتـس  هک  يزور  و  دـمآ :

ار تسا "  نالذـخ  هیام ي  اـت -: رگمتـس - ... هک  يزور  هیآ " و  نیا  لوزن  هک  یناـسک  تسا . هدـش  شرازگ  زین  دـهاجم  هداـتق و  یبعش و 
قازرلا دبع  رذنم ، نبا  لئالدلا ، رد  میعن  وب  هیودرم ، نبا  زا : دنا  ترابع  دنا  هتسناد  وا  ار  رگمتس  زا  دوصقم  هدرک و  تیاور  هبقع  هرابرد ي 

ریسفت يربط 6:19 ، ریسفت  هب : دیدرگرب  ریرج ، نبا  روصنم ، نب  دیعس  دیمح ، نب  دبع  یبایرف ، متاح ، یبا  نبا  هبیـش ، یبا  نبا  فنـصملا ، رد 
يربط ریسفت  هیشاح ي  رد  هک  يروباشین  ریسفت  ریثک 317:3 ، نبا  ریسفت  يرشخمز 226:2 ، ریسفت  یبطرق 25:13 ، ریسفت  يواضیب 161:2 ،

یطویـس 68:5، زا  روثنملا  ردلا  و 90 ، صيزیرقم 61  زا  عاـتما  یبلک 77:3 ، يزج  نبا  ریـسفت  يزار 369:6 ، ریسفت  ، 10:19 هدش : پاچ 
هک یفسن  ریسفت  نزاخ 365:3 ، ریسفت 

هحفص 68 ] ] 

یسولآ 11:19 . ریسفت  یناکوش 72:4 ، ریسفت  هدش 365:3 ، پاچ  نزاخ  ریسفت  رانک  رد 

دیلو نوماریپ  ییاه  شرازگ 

ياهروتـسد هک  رمخلا  مئاد  تسم و  هشیمهو  راکهزب  هدوب و  راکانز  هدش ، هدـناوخراکهبت  راکـشآ  یحو  نابز  هب  هک  تسا  یـسکدیلو  اما 
نآرق زا  وا  هرابرد ي  هدـش . هدـیرد  شا  هدرپ  هدروخ  هک  یئاه  هنایزات  اب  همه  مشچ  يولج  وهدرک  بوکدـگل  شیاه  يرد  هدرپ  اب  ار  نید 
نآرق لـیوات  هنیمز ي  رد  هک  یناـسک  اریز  دـینک "  قیقحت  نآ  هراـبرد ي  هدروآ  امـش  يارب  يربـخ  يراـکهبت  رگا  هک " : هاوـخب  حیـضوت 

تسا . هدمآ  دورف  وا  هرابرد ي  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  عامجا  تشذگ  رد ج 15 ص  هچنانچ  دنراد  یشناد 
نانچ دنتسین " و  يواسم  دشاب ؟ راکهبت  هک  تسا  یسک  نوچمه  دوب  نموم  هک  یـسک  ایآ  هک " : هاوخب  حیـضوت  نآ  رگید  هیآ ي  زا  زین  و 
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یم دای  راکهبت  ناونع  هب  ار  وا  قباس  هیآ ي  دـننام  هیآ  نیا  میدروآ  مود  پاچ  زا  لوا و ص 47 و 46  پاچ  زا  رد ج 2 ص 43 و 42  هک 
دنک .

يادص اب  دناوخ و  تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  درک و  یق  اج  نآ  رد  یتسمرس  زا  زور  نآ  هک  هاوخب  حیضوت  هفوک  دجسم  بارحم  زا  زین  و 
تخادرپ : فینصت  نیاندناوخ  هب  دنلب 

تخیوآ رادلد )  ) بابر هب  لد 
. ود رهندش  ریپ  زا  سپ  مه  نآ  و 

دندرک باترپ  گیر  وا  هب  يوس  ره  زا  نارازگ  زامن  دزب و  ششفک  يهگنل  اب  ار  وا  دوعسم  نبا  سپ  مناوخب ؟ ناتیارب  رتشیب  تفگ : سپس  و 
دش . هدروآ  الصفم  یسراپ  نادرگرب  زا ج 15  ات  رد ص  هک  ناور - شا  یپ  زا  زین  اه  گیر  دمآرد و  شیوخ  هناخ ي  هب  ات 

رد ار  يودیلو  هک  نانموم  ریما  هراشا ي  هب  مه  نآ  دز و  هنایزات  ار  وا  رمخ  برش  تازاجم  هب  هک  هاوخب  حیـضوت  رفعج  نب  هللا  دبع  زا  زین  و 
وداد یم  مانشد  نامثع  يور  شیپ 

هحفص 69 ] ] 

همجرت زا  رد ص ج 15  نآ  نایرج  هک  دـندرک  اپرب  دـح  يارجا  رد  ریخات  يارب  ناناملـسم  هک  دوب  یئاغوغ  روشزا و  سپ  نایرج  نیا  هزات 
تشذگیسراف . ي 

ربـنم و داد  روتـسد  دیـسر  هفوک  تموکح  هب  دـیلو  زا  سپ  ناـمثع  فرط  زا  نوچ  هک  هاوخب  حیـضوت  صاـع  نب  دیعـس  شا  هدازوـمع  زا  و 
دوش . كاپ  راکهبتنآ  تساجن  هب  یگدولآ  زا  ات  دنهد  وشتسش  ار  هفوک  عماج  دجسم  بارحم 

یمن تشنزرس  ادخ  هب  دیلو  يا  وت  اما  تفگ : تخادرپ  نخس  هب  هیواعم  سلجم  رد  نوچ  هک  هاوخب  حیضوت  نسح  ماما  ربمایپ  طبس  زا  زین  و 
سک نآ  یئوت  تشکب و  لوسر  يور  شیپ  ار  تردپ  دز و  وت  هب  هنایزات  داتـشه  تا  يراسگ  هداب  يارب  اریز  ینمـشد  یلع  اب  ارچ  هک  منک 

: یتفگ وا  هب  وت  دـیتساخرب و  رگید  کی  رب  نتخورف  رخف  هب  هک  دوب  هاگ  نامه  نیا  دـیمان و  نموم  ار  یلعو  دـیمان  راـکهبت  شدـنوادخ  هک 
وت منموم و  نم  هک  دـیلو  شاـب  شوماـختفگ  وـت  هب  یلع  مرتروآ  ناـبز  وـت  زا  دوـخ  رت و  عاجـش  وـت  زا  ملد  نم  هک  یلع  شاـب  شوماـخ 

يواسم دوب ؟ قساف  هک  تسا  یسک  نوچمه  دوب  نموم  هک  یسک  ایآ  داتسرف " : هیآ  نیا  وا  نخس  اب  یگنهامه  رد  زین  دنوادخ  يراکهبت و 
قیقحت نآ  نوماریپ  رد  دروآ  امش  يارب  يربخ  يراکهبت  هاگ  ره  داتسرف " : وت  هرابرد ي  هیآ  نیا  وا  نخس  اب  یگنهامه  رد  زین  دنتـسین " و 

هتفگ : وا  وت و  هرابرد ي  هک  ربم  دای  زا  ار  رعاش  نخس  يا  هدرک  شومارف  ار  هچ  ره  دیلو  وت  رب  ياو  دینک " .
دوب یمارگ  ادخ  همان ي  هک  نآاب  " 

درک . لزان  هیآ  رگیدکی - رانک  دیلو - یلع و  هرابرد ي  ادخ 
دناوخ قساف  ار  دیلو  نموم و  ار  یلع 

تسین ربارب  نئاخ  قساف  اب  سانشادخ  نموم  زگره 
ار دیلو  یلع و  کیدزن  هدنیآ ي  رد 

دناوخ . دنهاوخ  باسح  يوس  هب  اراکشآ 
يراوخ ار  دیلو  شاداپ  دنهد و  یم  رارق  تشهب  ار  یلع  شاداپ 

دندوب نابا  نب  هبقع  ناکاین  زا  رایسب  هچ 
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هحفص 70 ] ] 

 " دندیشوپ یم  هاتوک  ياه  نابنت  ام  ياهرهش  رد  هک 
يا و هیروفص  نارفاک  زا  یکدرم  هناگیب  وت  شیرق ؟ هب  هچ  ار  وت  و 

یتسه رت  لاسگرزب  هدمآ و  ایندب  رتشیپ  يا  هدش  هتخانش  نادب  هچ  نآ  زا  وت  دنگوس  ادخ  هب 
دیدحلا 103:2  یبا  نبا  حرش 

وا هب  ار  هفوک  یئاورنامرف  سپـس  ناـیبلغت و  تاقدـص  یتسرپرـسو  هتـسناد  هتـسیاش  ار  وا  هک  سرپب  ناـمثعهفیلخ  زا  یهاوخ ، یم  رگا  زین  و 
تیبهب وا  یهدـب  هدرمـش و  نیما  یتسرپ  هناگی  نید  هب  ناشیا  توعد  مدرم و  بیذـهتو  ناناملـسم  سیماون  نید و  ماـکحا  رب  اروا  هدرپس و 

ار يدرم  نینچ  ناوت  یم  ام  كاپ  نیئآ  رد  ایآ  هتخاس  يرب  هدوب  يو  ندرگ  رب  ارقف  زا  هک  یلام  زا  ار  شا  همذ  هدیشخب و  ار  ناناملسم  لاملا 
هجوم ار  وا  راک  هک  یبایب  يزیچ  هفیلخ  دزن  اـی  وت ، دـیاش  مرادـن و  لاوئـس  نیا  يارب  یخـساپ  نم  دیـشخب ؟ يدـنمورین  یگریچ و  همه  نیا 

یخساپ تسا - هدیسر  نانیمطا  دروم  نایوار  قیرط  زا  هک : نیا  میتفگ و  ام  هچ  نآ  تحـص  هب  رارقا  زا  سپ  هک  رجح  نبا  دزن  ای  دهد  هولج 
لوسر باحـصا  زا  يو  هک  تسا  تباث  دـسیون : یم  بیذهتلا 144:11  بیذهت  رد  اریز  دـیآ  تسدـب  نآ  زا  هچ  تسین  مولعم  هک  هدیـشارت 

تـسرد ار  یـشوماخ  ام  یلو  نایاپ . دورن . اه  نآ  زا  ینخـس  هک  تسا  نآ  تسرد  تسا و  ادـخ  اب  نآ  راـک  هک  هدرک  مه  یناـهانگ  هدوب و 
یـسک دننام  تسانموم  هک  یـسک  رگم  هدیمان - قساف  ار  وا  اج  ود  رد  هدیزگن و  یـشوماخ  میرک  نآرق  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  میناد  یمن 
بترتم تسین  اور  رگید  یلو  مینک  راذگرب  توکـس  هب  تسا  ادـخ  وا و  نایم  هک  مه  ار  هچ  ره  ام  و  دنتـسین . ربارب  تسا ؟ راکهبت  هک  تسا 

هک ارچمینارن  نابز  رب  ینخـس  وا  نابز  زا  تیاورندوبن  ای  ندوب  زیاج  زا  مینک و  راذگربتوکـس  اب  وا  رب  مه  ار  تلادع  راثآ  ندشن  ندش و 
هداهن ییادـخ  نیناوقهک  ییاهزرم  زا  هتـساخرب و  اه  يرد  هدرپ  هب  هدرک  اراکـشآ  هک  یئاه  يراکهبت  اب  هدـش و  دای  قساـف  ماـن  هب  نآرق  رد 

دنا . نارگمتس  زا  دننک  زواجت  ادخ  نیناوق  ياهزرم  زا  هک  یناسک  هدرک و  زواجت  هدوب 

هحفص 71 ] ] 

ناناملسم لاوما  زا  هللادبع  هب  هفیلخ  ششخب 

دیرفلا دقعلا  رد  دیشخب و  مهرد  رازه  وا  موق  زا  کی  ره  هب  مرد و  رازه  دصیس  هیما  نب  صیعلا  یبا  نب  دیسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  هب  هفیلخ 
فنخموب دادمرد . هللا 400000 . دـبع  هب  وا  هک  میناوـخ  یم  دیدحلا 66:1  یبا  نبا  حرـش  هبیتـق ص 84 و  نبا  ملق  هب  فراـعملا - 261:2 و 

هللا دـبع  تساوـخ و  ماو  لاـملا  تیب  زا  مرد  ناـمثع 100000  سپ  دوب  مقرا  نب  هللا  دـبع  لاـملا  تیب  رازگراـکنامثع  هرود ي  رد  دـیوگ :
یهاوگ هبار  صاقو  یبا  نب  دعس  رمع و  نب  هللادبع  ریبز و  هحلط و  یلع و  درک و  دای  لام  نآ  رب  ار  نیملـسم  قح  نآ ، رد  هکتشون  يدنس 

زا یمدرم  اب  هارمه  هکم  زا  دیسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  نوچ  سپس  داد ، سپ  ار  نآ  نامثع  دمآ  رـس  هب  ماو  تخادرپ  تلهم  نوچ  و  تفرگ .
دروم نیا  رد  دنداد و  مرد  زین 100000  يو  موقزا  يدرم  ره  هب  مرد و  هللا 300000  دبع  هب  ات  داد  روتسد  نامثع  دمایب  هکم  زا  نایوجگنج 

نآ نمض  رد  ات  تساوخ  نامثع  زا  هک  دنیوگ  درک و  در  ار  هلاوح  درمش و  دایز  ار  غلابم  نیا  وا  داتسرف  مقرانبا  دزن  هب  تشون و  يا  هلاوح 
يراددوخ هورگ  نآ  هب  لوپ  نداد  زا  مه  مقرا  نبا  تفریذـپن و  وا  دـیامنب و  دوـش ) هداد  سپ  دـیاب  هک  نیا  و   ) ناناملـسم قوـقح  زا  يرکذ 

یم ناناملـسم  راد  هنازخ  ار  دوخ  نم  تفگ  مقرا  نبا  ینک  یم  نینچ  هک  هدش  ثعاب  هچ  یتسه  ام  راد  هنازخوت  تفگ : وا  هب  نامثع  ات  درک 
دروایب و ار  اهدیلک  سپ  مریگ  یمن  ندرگ  هب  ار  لاملا  تیب  راک  وت  يارب  زگره  هک  ادخ  هب  سب  تسا و  تمالغ  زین  وت  راد  هنازخ  متسناد و 
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هب ار  لاملا  تیب  يرازگراک  سپس  درپس  لتان  شا  هدرب  هب  ار  نآ  نامثع  تخادنا و  نامثع  يوس  هب  ار  نآ  دنیوگ  تخیوآ و  ربنم  هب  ار  نآ 
تشاداو لاملا  تیب  راک  هب  ارهمطاف  یبا  نب  بقیعم  هک  دنیوگ  داد و  وا  هب  ار  اهدیلک  تشاذگاو و  يراصنا  تباث  نب  دیز 

هحفص 72 ] ] 

يرذالب 58:5  باسنا  تفریذپن  وا  داتسرف و  مقرا  رسپ  يارب  مرد  و 300000 
ار نامثع  یلاسرامرد  هک 300000  ار  نیا  هدروآ و  وا  لاح  حرـش  نمـض  ار  مقرا  نبا  ناتـساد  هباـصا  رد  رجح  نبا  باـعیتسا و  رد  رمعوب 

شاداپ نامثع  زا  ات  مدرکن  راک  نم  تسین و  نآ  هب  يزاین  ارم  تفگ : هللا  دـبعهک  میناوخ  یم  يدـقاو  تیاور  رد  و  دـنا . هدرک  دای  هتفریذـپن 
تسود دشاب  نامثع  لام  رگا  دسرب و  مرد  هب 300000  شترجاهک  دوبن  نادنچ  نم  راک  دشاب  ناناملسم  زا  لام  نیا  رگا  هک  ادخ  هب  مریگب 

مریگب . وا  لام  زا  يزیچ  هک  مراد  یمن 
ات داد  روتـسد  دروآ و  رد  دیـسا  نب  دـلاخنب  هللا  دـبع  يرـسمه  هب  ار  دوـخ  رتـخد  ناـمثع  دـسیون : یم  دوخ 145:2  خـیرات  رد  یبوـقعی  و 

دزادرپب . وا  هب  هرصب  لاملا  تیب  زاار  غلبم  نیا  هک  تشون  رماع  نب  هللا  دبع  هب  دوش و  هداد  وا  هب  مرد   600000
باسح یب  هک  تسا  هداد  روتسد  ای  هدرک  نییعت  نیملسم  لاملا  تیب  يارب  یتساوخزاب  باسح و  نوناق ، ایآ  هک  مناد  یمن  نم  دیوگ : ینیما 

قوقح و میـسقت  رد  تاواسم  تیاعر  هب  روتـسد  ار  وا  یماقم  هچ  سپ  تسا  مود  قش  رگا  دـننک ؟ هنامیپ  نزو و  هرقن  والط  یـسک  ره  يارب 
لاملا تیب  رادتناما  نیلوسم  هک  دیـسر  یئاج  هب  هفیلخ  نیا  راگزور  رد  یلام  روما  رد  جرم  جره و  دیوگیم ؟ هچ  هداد  تیعر  نایم  تلادـع 
تباث نیناوق  قباطم  دنناوت  یم  هن  لاوما  دروم  رد  دندید  یم  هک  یماگنه  دنهدهمادا و  شیوخ  راک  هب  دنتـسناوتن  زین  دوب  هدیزگرب  دوخ  هک 
هتسب راک  هب  تشاد  لابند  ار  هماع  تیاضر  لوصح  هک  نیشیپ  هفیلخ ي  ود  هویش ي  نآ ، ندرک  شخب  رد  هن  دننک و  راتفر  ربمایپ  تنـس  رد 
راومه ات  دوب  رت  هداس  ناشیارب  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  دوخ  ندیـشک  رانک  دـنتخادنا و  یم  شدوخ  دزن  ار  شیاهدـیلک  رگید  اج  نآ  دوش  یم 

هکتسین نآ  هتـسیاش ي  هجو  چیه  هب  دلاخ  نبهللا  دـبع  هک  دـندید  باسح  رد  ینیب  زیر  اب  اریز  شیوخ ، رب  نآ  راوشد  ودـب  بقاوع  ندرک 
تـشاد لاـملا  تیب  زا  هک  یبیـصن  اـب  دـش  یم  هدرمـش  مهنارگید  فیدر  رد  رگا  وا  اریز  دوش  هداد  صاـصتخا  وا  هب  لاوـما  زا  رادـقم  نیا 
هزیگنا ود  نیمه  دیاش - يرآ  يوما - نادناخ  هب  دنویپ  هفیلخ و  يداماد  یلو  دیدرگ  یم  گنسمه  زین  ناناملـسم  رگید  قوقح  اب  وا  قوقح 

تسا . هدینادرگ  اور  یلام  روما  هنیمز ي  رد  ار  عرش  نوناق و  زرم  زا  نوریب  ياهراک  نآهک  هدوب 

هحفص 73 ] ] 

نایفسوبا هب  هفیلخ  ششخب 

دنهدـب ناورم  هب  ار  لاـملا  تیب  زا  مرد  داد 100000  روتـسد  هفیلخ  هک  زور  ناـمه  رد  دوخ 67:1 ، حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  هتفگ ي  هب 
دیشخب . نایفسوبا  هب  لاملا  تیب  زا  زین  مرد   200000

زا نالک  شـشخب  نیا  هک  منیب  یمن  یبجوم  چیه  تسا  اه  یئوکین  همه ي  زا  نتـشاد  مورحم  هتـسیاش ي  هک  نایفـسوب  يارب  دـیوگ : ینیما 
یناملـسمزاغآ نامه  زا  هدـمآ - یهورگ  زا  لقن  هبرمعوب  هماخ ي  هب  باعیتسا  رد  هک  نانچ  وا - اریز  درامـشب  اور  ار  ناناملـسم  لاملا  تیب 

یم دندروآ ) یم  هلمح  هک  مور  هاپـس   ) كومری زور  دـنداد  یم  هقدـنز  هب  تبـسن  ار  وا  زین  تیلهاج  رد  ناقفانم و  يارب  دوب  یهاگهانپ  شا 
قاـفن زج  هـک  شدـشکب  ادـخ  تـفگ : دینـش  شیوـخ  رـسپ  زا  ار  نخـس  نـیا  شرازگ  ریبز  نوـچ  یمور و  ناـگدازهاش  يا  دـیئایب  تـفگ :
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زا يا و  هدوبمالـسا  لها  مالـسا و  نمـشد  هشیمه  وت  تفگ  وا  هب  زین  یلع  میتسین . رتهب  یمورناگدازهاش  زا  وا  يارب  ام  اـیآ  دور  یمنیهار 
يدـع میت و  زا  سپ  تفگ  دـمآرد و  يو  رب  نایفـسوب  دیـسر  نامثع  هب  تفالخ  نوچ  هک  تسا  هدـش  لقن  نسحنابز  زا  كرابم  نبا  قیرط 

زج طاـسب  نـیا  هـک  هد  رارق  ناـیوما  زا  ار  نآ  ياـه  خـیم  نادرگب و  يوـگ  دـننام  ار  نآ  سپ  دیــسر  وـت  هـب  راـک  رمع ) ورکبوـب  هلیبـق ي  )
هدرک هک  دـنک  نانچ  وت  اب  ادـخ  نم ، دزن  زازیخرب  دز : داد  شرـس  رب  نامثع  سپ  تسیچ  خزود  تشهب و  مناد  یمن  تسین و  يزیچتنطلس 

باعیتسا 690:2  تسا 
هن تسا  یتـشهب  هن  اـج  نآ  هک  دـیریگبار  نآ  تعرـس ، هب  يوگ  دـننام  فاـنم  دـبع  نارـسپ  يا  میناوـخ 357:11 : یم  يربـط  خـیرات  رد  و 

یخزود .

هحفص 74 ] ] 

نم دروخ  یم  دنگوس  وا  هب  نایفـسوبهک  نآ  هب  دنگوس  هک  دـیریگب  ار  نآ  تعرـس  هب  يوگ  دـننام  نایوما  تفگ : يدوعـسم  شرازگ  هب  و 
بهذلا 440:1) جورم   ) دیسر دهاوخ  امش  ناکدوک  هب  ثرا  تروص  هب  هک  هتبلا  متشاد و  امش  يارب  ار  نآ  دیما  هشیمه 

یسکاج نیا  دیسرپ : دمآرد و  نامثع  رب  شندش  روک  زا  سپ  نایفـسوب  هک  تسا  هدروآ  سنالوق  زا  دوخ 407:6  خیرات  رد  رکاسع  نبا  و 
ياه خیم  ار  نایوما  و  هنابـصاغ ، یتروص  هب  ار  يراد  روشک  نادرگب و  تیلهاج  هنوگ ي  نامه  هب  ار  راک  ایادخ  تفگ : هن  دـنتفگ  تسه ؟

نیمز .
دیوگ یم  شا  یناملسم  راگزور  هرابرددعس ي  نبا  دوب و  ناکرـشم  هدرکرـس ي  بازحا  زور  دحا و  زور  رد  يو  دسیون : یم  رجح  نبا  و 
يارب ار  یهورگ  هراـبود  رگا  دـش  یم  هچ  تفگ : لد  رد  درب و  گـشر  وا  رب  دـنراد  یم  رب  ماـگ  ربماـیپ  لاـبند  هب  هـک  دـید  ار  مدرم  نوـچ 

لد رد  یتیاور : هب  دنک و  یم  تیاوسر  ادـخ  ماگنه  نآ  رد  تفگ  دـیبوک و  شا  هنیـس  هب  ربمایپ  سپ  مدرک ، یممهارف  درم  نیا  اب  يربارب ) )
هباصا 179:2  مدش  هریچ  وت  رب  ادخ  يورین  هب  تفگ : دز و  شتشپ  هب  ربمایپ  سپ  دش ؟ هریچ  ام  رب  دمحم  ارچ  مناد  یمن  تفگ :

هیواعم میناوخ  یم  يو  زا  نخس  کی  رد  اریز  يا  هتساوخ  نادراک  زا  ار  راک  هک  یهاوخب  حیضوت  درم  نیا  هرابرد ي  نانموم  ریما  زا  رگا  و 
دندوب نمـشد  وا  لوسر  ادخ و  اب  هرامه  شردپ  وا و  اه . بزح  نیا  زا  تسا  یبزح  يا ، هدش  دازآ  قیلط و  رـسپ  تسا  ياهدش  دازآ  قیلط و 

دندمآرد . مالسا  هب  تهارک  اب  ات 
هراشا دوخ  نخس  نیا  اب  هک  دیاش  هداز و  یتنعل  يا  نایفسوب ) مان   ) رخص رسپ  يا  دیوگ : یم  هیواعم  هب  يا  همان  رد  هک  سب  نیمه  تیارب  و 

دوب یماگنه  نیا  درک و  تنعل  ار  هیواعم  دـیزی و  شرـسپ  ود  و  نایفـسوب )  ) وا ربمایپ  نآ ، بجوم  هب  اریز  میدروآ  اقباس  هکدراد  یتیاور  هب 
ایادـخ راب  تفگ  ربماـیپ  سپ  دـنار  یم  ار  نآ  يرگید  هتفرگ و  تسد  هب  ار  بکرم  هناـهد ي  شرـسپ  ود  زایکی  تسا و  راوس  وا  دـید  هک 

هراوس و

هحفص 75 ] ] 

نک تنعل  ار  تسد  هب  راسفا  هدننار و 
یهار رد  وت  ار  یتسار  میناوخ : یم  نآ  رد  هک  تسا  هدروآ  هیواعمهب  ار  یلع  ياه  همان  زا  يا  همان   220:4 دوخ حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

دنداتفا  دندوب  اه  قحان  هنیک و  رفک و  بحاص  هک  تنادناخ  زا  نانآ  ریاظن  هبتع و  تدج  نایفسوب و  تردپ  هک  يا  هداتفا 
خساپ شلوسر  نمشد  ادخ و  نمشد  يا  تفگ : يو  هب  هیواعم  نوچ  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یم  زین  رذوبا  نخـس  زا  نایفـسوبنتخانش  يارب 
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ناهنپدوخ نورد  رد  ار  رفک  دـیدرک و  مالـسا  هب  رهاـظت  دـیلوسر  ادـخ و  نمـشد  تردـپ  وتهکلب و  متـسین  لوسر  ادـخ و  نمـشد  نم  داد :
دروآ . میهاوخ  نامثع  اب  رذوبا  يریگرد  زا  ثحب  ماگنه  هک  يو  نخس  نایاپ  ات  دیتشاد -

هب ایآ  فصو  نیا  اب  تفاین . هارنآ  رد  يرییغت  شا  یگدنز  زا  مد  نیسپزاب  ات  هک  شا  یناملسم  رفک و  ماگنه  هبنایفسوب  تیصخش  دوب  نیا 
هک درک  دـیاب  هچ  یلو  اـهرازه - نآ  هب  دـسر  هچ  اـت  تسناد - ناوت  یم  قحیذ  ناناملـسم  لاوـمارد  ار  وا  مه  لاـقثملا  هرذ  کـی  هزادـنا ي 
ای دزاسب  ربمایپ  تنـس  اب  دنادرگ ، صوصخم  ناناملـسم  لاوما  زا  نالک  ياهشـشخب  هب  ار  وا  هک  داد  هزاجا  هفیلخ  هب  نایوما ، هب  وا  باستنا 

هن 

هحفص 76 ] ] 

هیقیرفا مئانغ  زا  هفیلخ  ياه  ششخب 

نب دعـس  نب  هللا  دـبع  شایعاضر - ردارب  هب  اج - نآ  نامدرم  اب  لوا  گنج  رد  ار - هیقیرفا  مئانغ  زا  مجنپ  کی  تشذـگ  رد ص  هک  نانچ 
ار 500000 کی  جـنپ  نآ  هک  ادـفلا  وبا  هتفگ ي  هب  و  دیـشخب . وا  هب  ار  مجنپ  کی  زاکی  جـنپ  ریثک : نبا  هتفگ ي  هب  دیـشخب و  حرـس  یبا 
رد ریثک  نبا  هباغلا 173:3 و  دسا  رد  ریثا  نبا  هتفگ ي  هب  هکدوش  یم  الط  رانید  مجنپ 100000  کی  زامجنپ  کی  هدرک  باسح  الط  رانید 

مرد  ناگدایپ 1000  هرهب ي  دوش و  یم  هرقن  مرد  فازگ 3000 . تمینغ  نآ  زا  ناراکراوس  زا  کی  ره  هرهب ي  دوخ 152:7 خیرات 
تمینغ هب  هجنط - ات  برغ  سلبارط  زا  و  برغم - رد  هیقیرفا  حتف  رد  ار  هچ  نآ  يهمه  دـسیون  یم  دوخ 67:1  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

دیامن  کیرش  وا  اب  نآ  رد  ار  ناناملسم  زا  کی  چیه  هک  نآ  نودب  دیشخب  حرس  یبا  نبا  هب  اج  کی  دوب - هدش  هتفرگ 
رب یئاورنامرف  هب  دندوبن  ربمایپ  هباحـص ي  زا  هک  ار  نایوما  زا  یناسک  هک  دش  یم  رایـسب  نامثع  دـسیون : یم  باسنالا 26:5  رد  يرذالب  و 

ار ناشیا  وا  یلو  دنتساخ  یمرب  وا  شنزرـس  هب  دمآ و  یم  دب  ار  دمحم  نارای  هک  دز  یم  رـس  یئاهراک  وا  لامع  زا  هاگ  نآ  تشامگ و  یم 
نبا دیشخب و  یئاورنامرف  ار  ناشیا  داد  شناگداز  ومع  هب  هرسکی  ار  تازایتما  مامت  شتفالخ  ریخا  لاس  شش  رد  نوچ  درک و  یمن  رانک  رب 
یم هک  اج  نآ  ات   ) دندومن ملظت  هدمآوا  زا  تیاکـش  هب  رـصم  مدرم  ات  دـنامب  اج  نآ  رد  لاس  دـنچ  وا  درک و  مکاح  رـصم  رب  ار  حرـس  یبا 

حرس یبا  نبا  زا  هدمآ  نایرصم  نوچ  دسیون ):

هحفص 77 ] ] 

زا یخرب  دتـسیا و  زاب  هدرک  عنم  نآ  زاار  يو  نامثع  هک  یئاهراک  زا  هک  تفریذپن  وا  تشون و  يو  هب  زیمآ  دیدهت  يا  همان  دندرک  تیاکش 
دندش و هنیدم  هب  رـصم  مدرم  زا  نت  دصتفه  سپ  تشک  ار  وا  ات  دزب  نادنچ  دندوب  هدش  نامثع  دزن  هب  وا  زا  تیاکـش  يارب  هک  ار  نایرـصم 

نامثع يوس  هب  هحلط  سپ  دندرک  تیاکش  دمحم  نارای  دزن  زامن  ماگنه  دوب  هدرک  ناشیا  اب  حرـس  یبا  نبا  هچنآ  زا  هدمآرد و  دجـسم  هب 
یلع دریگب و  دوخ  لماع  زا  ار  ناشیا  داد  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  يو  دزن  سک  زین  هشیاـع  تفگ و  وا  اـب  تشرد  ینخـسو  تساـخرب 

زا یناشنبار و  يرگید  درم ، نیا  ياج  هب  هک  دنهاوخ  یم  وت  زا  موق  نیا  تفگ  وا  هب  دـمآرديو و  رب  دوب - موق  يوگنخـس  هک  بلاطیبانب -
وا زا  ار  ناشیا  داد  دـش  تباث  وا  ندرگ  رب  یقح  رگا  سپ  يامن  يرواد  هناـیم  رد  نک و  شراـنک  رب  سپ  دـننک ، یم  هبلاـطم  مه  ینوخ  يو 

رـسپ دـمحم  هک  دـندرک  داهنـشیپ  ناشیا  هب  مدرم  منادرگ  مکاح  امـش  رب  وا  ياج  هب  ات  دـینیزگرب  ار  يدرم  تفگ : ناـشیا  هب  ناـمثع  ریگب .
رجاهم زا  یهورگ  ناشیا  اب  تشون و  وا  يارب  ار  رصم  تموکح  نامرف  واسپ  هد  تراما  ام  رب  ار  دمحم  دنتفگ  زینناشیا  دینیزگرب  ار  رکبوب 
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یبا نبا  هب  ار  نامثع  همان ي  ارجام و  همه ي  هدـنیآ ، رد  هک  دـنرگنب - هتفر  حرـس  یبا  نبا  ناشیا و  نایم  هچ  نآ  رد  ات  داتـسرف  ار  راـصنا  و 
دروآ - میهاوخ  هورگ  نیمه  نداد  هجنکش  رد  حرس 

شیرق ناکرشم  هب  دش و  دترم  سپـس  دیچوک  هنیدم  هب  دش و  ناملـسم  هکم  حتف  زا  شیپ  هک  تسا  نامه  حرـس  یبا  نبا  نیا  دیوگ : ینیما 
داد روتسد  ربمایپ  هکم  حتف  زور  رد  مروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  دمحم  مهاوخب  اج  ره  نم  تفگ : ناشیا  هب  دروآ و  هکم  هب  يور  تسویپ و 

تشاد و شناهنپ  يو  تخیرگ و  نامثع  يوس  هب  وا  سپ  دنرمش  حابم  ار  شنوخ  دنشکب و  دنبایب  زین  هبعک  ياه  هدرپ  ریز  رد  ار  وا  رگا  هک 
سپـس دش و  شوماخ  ینالوط  یتدم  لوسر  تساوخ  ناما  لوسر  زا  شیارب  دروایب و  ار  وانامثع  دـنتفای  شمارآ  هکم  لها  هک  نآ  زا  سپ 

دزیخرب و وا  يوسهب  امـش  زا  یکی  هک  نیا  يارب  رگم  مدنامن  شوماخ  نم  تفگ : نایفارطا  هب  لوسر  تشگرب  نامثع  نوچ  دـشاب و  تفگ :
تفگ : يدرکن  هراشا  نم  هب  مشچ )  ) اب ارچ  لوسر  يا  تفگ : راصنا  زا  يدرم  دنزب  ار  شندرگ 

هحفص 78 ] ] 

دشاب  هتشاد  هنادزد  هاگن  تسین  راوازس  ربمایپ  رب 
ای ددـنب  ارتـفا  ادـخ  رب  غورد  هب  هک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و  هدـمآ : دورف  هک  تسا  درم  نیمه  رفک  هب  حیرـصت  رد  مه  نآرق  زا  هیآ  نیا 
نآ ریظنمنک  یم  لزان  هیآ  مه  نم  دیوگب  هک  نآ  زا ) رتراکمتـس  تسیک   ) هدـشن و یحو  وا  رب  يزیچ  هک  نآ  اب  هدـش  یحو  نم  رب  دـیوگب 

هیآ ي 93) ماعنا  هروس ي   ) درک لزان  ادخ  هچ 
هدـش و لقن  حرـس  یبا  نبا  نابز  زا  درک "  لزان  ادـخ  هچنآ  ریظن  منک  یم  لزان  هیآ  مه  نم  نخـس " : نیا  هک  تسانآ  رب  نارـسفم  عامجا 
زا يا  هیام  زا  ار  ناـسنا  هک  یتسار  هب  دـمآ " : دورف  نونموم  هروس ي  زا  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  داـی  نآ  يارب  هک  مه  یتلع 

 " میدرک دیدپ  رگید  یتقلخ  ار  يو  هاگ  نآ  دیـسر " : هیآ  نیا  هب  نوچو  درک  هتکید  يو  رب  ار  نآ  دناوخب و  ار  يو  ربمایپ  میدیرفآ "  لگ 
نیمه زین  نم  رب  تفگ : ربمایپ  تسا . ناگدیرفآ  نیرتهب  هک  ادخ  تسا  گرزب  تفگ : دمآ و  تفگش  هب  ناسنا  شنیرفآ  لیـصفت  زا  هللا  دبع 
غورد رگا  دوش و  یم  یحو  وا  دننام  زین  نم  رب  هک  دیوگ  یم  تسار  دمحم  رگا  تفگ : داتفا و  کش  هب  هللادـبع  اج  نیا  هدـش . لزان  نخس 

یم لزان  زین  نم  هدمآ : هیآ  رد  هک  تسا  نیمه  و  تسویپ . ناکرشم  هب  تشگرب و  مالسا  زا  سپ ، متفگ ، وا  دننام  ینخس  مه  نم  دیوگ  یم 
هدرک . لزان  ادخ  ار  هچ  نآ  ریظن  منک 

ریسفت يزار 96:4 ، ریـسفت  يرـشخمز 461:1 ، فاشک  يواضیب 391:1 ، ریـسفت  یبطرق 40:7 ، ریـسفت  ، 49:5 يرذالب باسنا  هب  دـیدرگرب 
دبع متاح و  یبا  نبا  زا  لقن  هب  یناکوش 133:2 و135 - ریسفت  هدش 37:2 ، پاچنزاخ  ریسفت  هیشاح ي  رد  هک  یفسن  ریسفت  نزاخ 37:2 ،

خیشلا - وبا  ریرجنبا و  حیرج و  نبا  رذنم و  نبا  دیمح و  نب 
يردارب نیمه  دنا و  هدروخ  ریـش  يرعـشا  هیاد ي  کی  ناتـسپ  زا  ود  ره  نامثع  وا و  هتـشاد ، نایوما  نوچمه  یـشیارگ  شرورپ و  درم  نیا 

يالاک زا  ات  هدیـشخب  یتازایتما  هتـشاد و  هدیزگرب  ناناملـسم  رب  ار  وا  نایوما  هب  يو  ياه  شیارگ  هدرک و  کیدزن  هفیلخ  هب  ار  وا  یعاضر 
يو رب  ارنالک  ششخب  نآ  دسر و  یتورث  هب  دبایب و  يا  هرهب  ایند 

هحفص 79 ] ] 

هکلب دوبن  يو  تسد  رد  هاوخلد  يا  هنوـگهب  مئاـنغ  راـک  اریز  دـهدن  يراـی  راـک  نیا  رد  ار  هفیلخ  ینید ، نیناوـق  هک  دـنچ  ره  درامـش  اور 
هب هفیلخ  ياه  شـشخب  لذب و  زا  يرازگـساپس  يارب  مه  درم  نیا  هتبلا  تشاد و  قلعت  ترـضح  نآ  ناشیوخ  لوسر و  ادخ و  هب  نآ  سمخ 
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ناشیا هاگیاج  هاگ و  تشگزاب  هک  دناد  یم  ادـخ  دز و  زابرـس  نانموم  ریما  اب  تعیب  زا  هفیلخ - شرداربندـش  هتـشک  زا  سپ  هک - دوب  يو 
تساجک .

هک ره  هب  تسادـخ  لام  نیا  دـیوگ : یم  هدروآ و  ناـبز  رب  ار  نآ  زین  ربنم  رب  ینارنخـس  ماـگنه  هک  ناـمثع . یلاـم  نوناـق  هماـنرب و  دوب  نیا 
رامع نخـس  هب  مه  شوگ  و  دریگ . مشخ  دـشاب  فلاخم  هک  ره  رب  ادـخ  اـت  مراد  یم  مورحم  نآ  زا  مهاوخ  ار  سک  ره  مهد و  یم  مهاوخ 

متسه . شور  نیا  اب  فلاخم  نیتسخن  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دیوگ : یم  زور  نآ  هک  دهد  یمن 
مئانغ نیا  زا  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  ام  دنشاب  هتشادن  شوخ  یهورگ  هک  دنچ  ره  دیوگ : یم  دوش  یم  هدینـش  هک  تسوا  بل  ود  نایم  زا  و 
تراک زا  يریگولج  هب  ماگنه  نآ  رد  دـیوگ : یم  اج  نامه  رد  هک  درادـن  نانموم  ریما  نخـس  هب  مه  یئانتعا  مینک و  یم  نیمات  اه  جارخ  و 

دنزادنا . یم  یئادج  تا  هتساوخ  وت و  نایم  دنزیخ و  یم  رب 
هدننک شخب  اهنت  نم  دیوگ : یم  سدقم  عراش  دوخ 15:5 - حیحـص  رد  يراخب  تیاور  هبهک  نیا  اب  شقطنم  نیا  تسا و  نامثع  نیا  يرآ 
لاوما هدـننک ي  شخب  نم  مراد  یم  مورحم  ار  یـسک  هنو  مشخب  یم  هن  نم  دـیوگ : یم  دـشخب و  یم  هک  تسادـخ  متـسه و  راد  هنازخ  و 

اهنت نم  مراد  یم  مورحم  نآ  زا  ار  امش  هن  مهد و  یم  امش  هب  يزیچ  هن  نم  ادخب  یترابع : هب  و  مراد . روتسد  هکیفراصم  نامه  يارب  متسه 
لام رد  قحان  فرـصت  زا  ار  دوخ  تما  هک  تسا  (ص ) ربمایپ مهن و  یم  مراد  روتـسد  هک  اج  نآ  رد  ار ) لاوما   ) هک متـسه  راد  هنازخ  کـی 

تسا . شتآ  ناشیا  هرهب ي  تمایق  زور  دنور و  یم  ورف  قحان  هب  ادخ  لام  رد  ینادرم  هک  یتسار  دیوگ : یم  دهد و  یم  زیهرپ  ادخ 
نارگمتس . دنا  نانآ  دنهن  ارفاپ  ادخ  ياهزرم  زا  هک  ناسک  نآ  دیوشن و  کیدزن  نآ  هب  هداهن  ادخ  هک  یئاهزرم  تسا  نآ 
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هفیلخ تکرب  هب  هدش  رابنا  لت  ياه  جنگ 

هراشا

دوب روـشک  یلاـم  روـما  رد  هک  یجرم  جره و  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  اـه  بوـشآ  شروـش و  ناگدـنزیگنارب  وزور  تسایـس  نادرم  زا  یهورگ 
دوب نایوما  همانرب ي  نآ  تکرب  زا  همه  اه  نیا  و  نالک . یلاوما  و  هتـشارفارب ، یئاه  خاک  گرزب و  یئاه  هناخ  دـنتخودنا و  نادابآ  یکالما 
لام زا  هوبنا  یتورثناسک  نیا  هک  لاح  ره  هب  تشاد و  تفلاخم  ناگتـشذگ  هویـش ي  لوسر و  تنـس  ادـخ و  باـتک  اـب  هک  یلاـم  روما  رد 

دنتخادنا . هار  اهروخب - روخب  هچ  نآ ، اب  دندروآ و  درگ  ناناملسم 
11 میناوخ ، یم  وجنگنج ج 5 ص21  لام  رد  تکرب  باب  داهجلا  باتک  يراخب - حیحـص  رد  هچناـنچ  هک  تساماوع  نب  ریبز  ناـش  یکی 

راـنک زا  سپ  هک  تشاد  نزراـهچ  و  رـصم ، رد  یکی  هفوک و  رد  هناـخ  کـی  هرـصب و  رد  هناـخ  دـنام و 2  ياج  رب  هنیدـم  رد  يو  زا  هناـخ 
شلام همه ي  يراخب  هتفگ ي  هب  دیسر و  ثرالا  مهس  هکـس  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  ناشیا  زا  کی  ره  هب  وا ، كرتام  ثلث  نتـشاذگ 

دـش 59800000 هداد  هچ  نآ  قبط  رب  شلام  همه ي  هک  تسا  نآ  تسرد  هکلب  مئاه : نبا  هتفگ ي  هب  دوب و  رازه  تسیود  نویلیم و  هاـجنپ 
تسا . هدرک  هابتشا  هبساحم  رد  يراخب  هتفگ و  مئاه  نبا  هک  تسا  نامه  تسرد  دنا : هتفگ  نارگید  ضایع و  یضاق  لاطب و  نبا  هدوب و 

نبا هک  نیا  زج  مرد ، ای  هدوب  رانید  هک  هدشن  دیق  درادن و  هارمه  هب  يدودـعم  مینیب  یم  ذـخام  رگید  يراخب و  حیحـص  رد  هک  ار  الاب  ددـع 
ار نآ  دوخ 249:7  خیرات  رد  ریثک 
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تسا . هدرک  دیقم  مهرد  هب 
یتالغ یئاه و  هناخ  هرصبرد  تشاد و  یئاه  نیمز  هفوک  هیردنکسا و  رصم و  رد  ریبز  دسیون  یم  ندیل  پاچ  تاقبط 77:3  رد  دعس  نبا  و 

دیسر . یم  شیارب  هنیدم  ياه  هرد  زا  هک  تشاد 
دنچ . یئاه  نیمز  زینک و  رازهو  مالغ  رازه  تشاذگ و  ياج  رب  بسا  رازه  دسیون : یم  جورم 434:1  رد  يدوعسم 

وا هلغ ي  دوـب و  فورعم  نیتـحلطلاراد  ماـن  هب  ساـنک  رد  هک  تخاـس  هفوـک  رد  يا  هناـخ  هک  تسا  یمیت  هللا  دـیبع  نـب  هـحلطرگید  یکی 
يا هناخ  تشادمیتفگ و  هک  اه  نیا  زا  شیب  تارـس  هیحانرد ي  دـیزرا و  یم  اه - نیا  زا  شیب  دـنیوگ  و  الط - راـنید  رازه  هنازور  قارعزا ،

تخاسب . يدنه  جاس  تخرد  بوچ  چگ و  رجآ و  اب  ار  نآهک  تشارفارب  هنیدم  رد 
رتشیب - ای  رتمک  ای  رانیدرازه - هد  تارس  تالغ  زا  دوب و  رازه   500 ات نایم 400  قارع  تالغ  زا  هحلط  دمآرد  تفگ : میهاربا  نب  دمحم 

مرد و وا 2200000  هک  تفگ : هحلط  نب  یسوم  دیزرا و  یم  الط ) رانید  اب  زرا  مه   ) یفاو رازه  وا  هنازور ي  هلغ ي  تفگ : هنییعنب  نایفس 
دیدرگ . یم  هوبنا  نانچمه  وا  لام  تشاذگ و  ياج  رب  الط  رانید   200000

یم مرد  هب 30000000  میـس - رز و  لاوما و  کلم و  بآ و  زا  تشاذـگ - اج  هب  هحلط  هچ  نآ  ياـهب  تفگ : هحلط  نب  دـمحم  نب  میهاربا 
الاک . هیقب  دوب و  لوپ  نآ  رانید  مهرد 200000  هک 2200000 دیسر 

ياه تخرد  هلصا ي  کلم و  بآ و  دوب و  شراد 220000  هنازخ  تسد  رد  هک  درم  یلاح  رد  هحلط  تفگ : هحلط  نب  ییحی  ردام  يدعس 
دنتشاذگ . تمیق  مرد  ار 30000000  وا 

کی ات  دص - نآ  زا  کی  ره  رد  هک  تشاذگ  ياج  رب  رایـسب  ياهالط  زا  رپ  واگ  تسوپ  دص  هزادـنا ي  هب  هحلط  تفگ : صاع  نب  ورمع  و 
زا رپ  واگ  تسوپ  دصیس  وا  كرت  ام  نایم  رد  ینشخ : ناتساد  زا  هبر  دبع  نبا  شرازگ  هب  تشاد و  ياج  هرقن  الط و  زا  رپ  هنامیپ - دص 
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دنتفای . هرقن  الط و 
تشاذگ . اجرب  الط  رابرتش  هحلط 300  يزوج : نبا  هتفگ ي  هب  و 

داد . هحلط  هب  الط  رانید  شتفالخ 200000  راگزور  ردنامثع  هحلط ، نب  یسوم  قیرط  زا  يرذالب  شرازگ  هب  و 
هرـضنلا ضایرلا  دیرفلا 279:2 ، دـقع  بهذـلا 434:1 ، جورم  يرذالب 7:5 ، باـسنا  ندـیل ، پاـچ  دعـس 158:3  نبا  تاـقبط  هب  دـیدرگرب 

یجرزخ ص 152 . زا  هصالخلا  یبهذ 18:1 ، زا  مالسالا  لود  ، 258:2
الط زا  رپ  واگ  ياه  تسوپ  نانچ  ونینچ  دیوگ ) یم  ار  هحلط  ردام   ) یمرضح نز  رسپ  رب  نم  ياو  هک : دمآ  دهاوخ  نامثع  زا  نخـس  نیا  و 

دزیگنا . یم  رب  نم  ناج  هیلع  نم و  هیلع  رب  ار  مدرم  دهاوخ و  یم  ارم  نوخ  وا  مداد و  وا  هب  هرقن  و 
رد هک  تشاذگ  اجرب  بسا  دنفسوگ و 100  رتش و 3000  دعس 1000  نبا  هتفگ ي  هب  هک  تسا  يرهز  فوع  نب  نمحرلا  دبع  رگید  یکی 

تشاد . یشک  بآ  يارب  صوصخم  رتش  فرج 20  ردوا  يزرواشک  هقطنم ي  دندیرچ و  یم  عیقب 
هک نادنچ  دش  یم  هدافتـسا  ربت  زا  نآ  ندرک  شخب  نتـسکش و  يارب  هک  تشاذگ  ياج  رب  الط  ياه  شمـش  ردقنآ  يو  دسیون  یم  مه  و 
نب میهاربا  نب  حلاص  دیسر و  هکـس  مادـک 80000  ره  هب  هک  دـنام  اج  هب  يو  زا  نز  راهچ  دز و  هلبآ  راکيرایـسب  زا  نارادربت  ياه  تسد 
یم وا  هب  هک  كرت  ام  متـشه  کی  زا  مراهچ  کـی  يارب  دوب  هداد  قـالط  ار  يو  توم  ضرم  رد  هک  نمحرلا  دـبع  نزتفگ  نمحرلا  دـبع 

درک . حلص  الط  رانید  نتفرگ 83000  هب  ام  اب  دیسر 
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نداد اب  دیـسریم  وا  هب  هک  كرت  ام  متـشه  کی  زا  مراهچ  کی  يارب  دناسر و  وا  هب  نامثع  ار  نز  نیا  ثرالا  مهـس  دسیون : یم  یبوقعی  و 
دش . هحلاصم  هکس - دنا 80000  هتفگ  و  الط - رانید   100000

رتش و دوخ 1000 دوب و  بسا  وا 100  لبطصا  رد  ودینادرگ  روانهپ  ار  نآ  تخاسب و  ار  دوخ  هناخ ي  نمحرلا  دبع  دسیون : یم  يدوعسم  و 
دیسر . هکس  هب 84000  شتافو  زا  سپ  وا  لام  متشه  کی  تشاد و  دنفسوگ   10000

خیرات بهذلا 434:1 ، جورم  ندیل ، پاچ  دعس 96:3  نبا  تاقبط  هب  دیدرگرب 
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يربط 291:2 . بحم  زا  هرضنلاضایرلا  يزوج 138:1  نبا  زا  هوفصلا  هفص  یبوقعی 146:2 ،
هب درم و  قیقع  رد  دوخ  رصق  رد  تشاد و  مرد  گرم 250000  زور  رد  دعس - نبا  هتفگ ي  هب  هک - تسا  صاقو  یبا  نب  دعس  رگید  یکی 

. داهناه هرگنگ  نآ  يالاب  دـینادرگ و  عیـسو  ار  نآ  ياضف  هتـشارفارب  ار  نآ  فقـس  تخاسقیقع و  رد  ار  دوخ  هناـخ ي  يدوعـسم  هتفگ ي 
بهذلا 434:1 . جورم  دعس 105:3 ، نبا  تاقبط 

لاوما نیمز و  بآ و  مهو  دوـب  مدرم  ندرگ  رب  وا  زا  یئاـه  یهدـب  داـهن و  اـجرب  ـالط  راـنید  هک 500000  تـساهیما  نـب  یلعی  رگید  یکی 
دیسر . یم  الط  رانید  هب 100000  بهذلا 434:1 - جورم  رد  يدوعسم  هتفگ ي  هب  نآ - ياهب  هک  دش  یم  تفای  وا  كرت  ام  رد  يرگید 

هک داهن  ياج  رب  هرقن  الط و  نادنچ  بهذلا 434:1 : جورم  رد  يدوعـسم  هتفگ ي  هب  هک  تسا  نامثع  عفادم  اهنت  تباث  نب  دیز  رگید  یکی 
دیزرا . یم  الط  رانید  هک 100000  شیاه  نیمز  بآ و  لاوما و  زا  هتشذگ  دنتسکش  یم  ربت  اب  ار  اه  نآ 

یهابت همه ي  خـیرات ، هک  تسا  ملـسم  دروخ و  یم  مشچ  هب  نامثع  هرود ي  رد  هک  یئاجبان  ياه  شاپ  تخیر و  زا  تسا  یئاه  هنومن  نیا 
اه بوشآ  اهدمآ و  شیپ  رگید  دروم  رد  هک  تسا  هدمآ  هاتوک  هزادـنانامه  دروم  نیا  رد  هدرکن و  هرامـش  هداد  يور  اج  نآ  هک  ار  یئاه 

تسا . هدش  لصاح  اجیردت  هک  یئاهنآ  صوصخب  و 
ياه هماج  وداـهن  یم  مه  يولهپ  ـالط  اـب  یئاـه  نادـند  تسین ، نآ  ندرک  شرازگ  رب  يداریا  زین ، تخودـنا  دوخ  يارب  هفیلخ  هچ  نآ  اـما 

شدوخ دـیزرا و  یم  الط  رانید  هک 800  مدـید  نامثع  رب  رد  ینیراگن  هشوگ  راچ  زخ  يادر  تفگ : هعیبر  نب  دـمحم  دیـشوپ . یم  هناـهاش 
هکمدـید يا  هماج  نامثع  رب  رد  تفگ : میلـسرماع  وب  دوش و  یم  داش  وا  منک  رب  رد  ار  نآ  نوچ  هک  مدیـشوپ  ارنآ  تسا  هلئان  زانیا  تفگ :

دوب . نآ  ياهب  الط  رانید   800
اهرهوگ و نآ  رد  دوب و  یناد  هماجهنیدم  رد  لاملا  تیب  رد  دیوگ : يرذالب 
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دندیهوکن اراکـشآ  ار  وا  دروم  نیارد  مدرم  تسارایب  نآ  اب  ار  شا  هداوناخ  زا  یخرب  هک  تشادرب  نآ  زا  یئاهزیچ  نامثع  سپ  یئاهرویز ،
نآ زا  مهاوـخب  ار  هک  ره  مهد و  یم  مهاوـخب  هک  ره  هب  تسادـخ  لاـم  نیا  تفگ  دـمآ و  مشخ  رـس  رب  اـت  دـنتفگ  يو  هب  دـنت  ینانخـس  و 

اه جارخ  مئانغ و  نیا  زا  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  ام  تفگ : یـشرازگ  هب  دریگ و  مشخ  دشاب  فلاخم  هک  ره  رب  ادـخ  سپ  مراد  یم  مورحم 
وت نایم  دنزیخ و  یم  رب  تراک  زا  يریگولج  هب  ماگنه  نآ  رد  تفگ : وا  هبیلع  دنشاب . هتشادن  شوخ  یئاه  هورگ  دنچ  ره  مینک  یم  نیمات 

دمآ . دهاوخ  رامع  اب  هفیلخ  ياه  يریگرد  زا  ثحب  نمض  هک  ناتسادنایاپ  ات  دنزادنا  یم  یئادج  تا  هتساوخ  و 
دابآ رد  ار  لاملا  تیب  رتشیب  درک و  شخب  شیوخ  نارتخد  نانز و  نایم  ار  اه  نآ  سپ  دش  يو  دزن  هب  میس  رز و  زا  یشیامیپ  اب  یـسوموب  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3154 

http://www.ghaemiyeh.com


دناسر . فرصم  هب  دوخ  ياه  هناخ  كالما و  ندرک 
رانید مرد و 150000  شراد 3500000  هنازخ  دزن  دش  هتـشک  نامثع  هک  يزور  ندـیل :- پاچ   53:3 دسیون - یم  تاقبط  رد  دعـس  نبا  و 

تفر . دش و  امغی  اه  نآ  همه ي  هک  تشاد  الط 
رانید . شزرا 200000 هب  يرقلا  يداو  ربیخ و  سیدارب و  رد  یئاه  نامیپ  تسد  دنام و  اج  هب  يو  زا  هذبر  رد  رتش  رازه  و 

تخرد بوچ  زا  ار  نآ  برد  تشارفارب و  جوراس  گنـس و  اب  ار  نآ  درک و  نامتخاس  هنیدم  رد  دسیون : یم  جورم 433:1  رد  يدوعسم  و 
نامثع هک  يزور  دیوگ : هبتع  نب  هللا  دـبع  تخودـنایب و  اه  ناتـسب  واه  همـشچ  لاوما و  هنیدـم  رد  داد و  رارق  ورـس  تخرد  يدـنه و  جاس 

نینح و يرقلا و  يداو  رد  وا  كالما  ياـهبو  دیـسر  یم  مرد  الط و 1000000  رانید  هب 150000  شراد  هنازخ  دزن  يو  لاوما  دش  هتـشک 
دنام . ياج  رب  وا  زا  ناوارف  رتش  دنفسوگو و  دوب  الط  رانید  اهاج 100000  رگید 

تشاد . هدرب  رازه  دیدرگ و  وا  نآ  زا  نالک  ياه  تورث  دسیون : یم  مالسالا 12:1  لود  رد  یبهذ  و 
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وا تکرب  هب  هدش  نادابآ  ياه  جنگ  هفیلخ و  ياه  ششخب  زا  يا  ههایس 

، نابحاص مان  الط ، رانید 
ناورم ، 500000

حرس یبا  نبا  ، 100000
هحلط ، 200000

نمحرلا دبع  ، 2560000
هیما نبیلعی  ، 500000
تباث نب  دیز  ، 100000

نامثع )  ) هفیلخ دوخ  ، 150000
نامثع )  ) هفیلخ دوخ  ، 200000

عمج ، 4310000
الط رانید  رازه  هدو  دصیس  نویلیم و  راهچ 

نابحاص مان  مرد ،
مکح ، 300000

مکح هداوناخ  ، 2020000
ثراح ، 300000
دیعس ، 100000
دیلو ، 100000

هللا دبع  ، 300000
هللا دبع  ، 600000
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ناتسوب ، 200000
ناورم ، 100000

هحلط  ، 2200000
هحلط ، 30000000
ریبز ، 59800000

صاقو  یبا  نبا  ، 250000
( نامثع  ) هفیلخ دوخ  ، 3500000

عمج ، 126770000
مرد رازه  داتفه  دصتفه و  نویلم و  شش  تسیب و  دص و 

تخادرپ و ندیمارخ  هبهنادنسپ  دوخ  شنداد  نوریب  ياج  هاگن و  دروخ  نایم  نامثع : هرابرد  ار  نانموم  ریما  راتفگ  نکم  شومارف  ناوخب و 
ار . يراهب  هایگ  رتش  هک  دندروخ  یم  نانچ  ار  ادخ  یئاراد  هتساخ  اپ  هب  وا  اب  زین  شناکاین  نادنزرف 

یمرب لاملا  تیب  هبهدیشخب  ادخ  یئاراد  زا  یلام  ره  هداد و  لویت  هب  نامثع  هک  ینیمز  ره  ناه ؟ دیایب : دعب  یکدنا  هک  ار  وا  نخس  نیا  زین  و 
ددرگ .

صاصتخا شناراد  ولجزا  ناشیا  ریظن  یناسک  زین  ناـگدربمان و  هب  ار  تازاـیتما  همه  نیا  ارچ  میـسرپب  هفیلخ  زا  هک  دـنام  یم  طـقف  اـج  نیا 
ناکین ناگتـسیاش و  هب  قوقح  نداد  اهشاداپ و  ندـیناسر  زا  دوب  هداد  روتـسد  نید  نوناق  ای  هدـش ؟ هدـیرفآ  ناشیا  يارب  ناهج  اـیآ  هداد ؟

رسای و نبرامع  يرافغ و  رذوبا  نوچمه  دمحم - تما 
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زا دنـشاب و  نابیرگ  هب  تسد  اه  یتخـسو  اه  يراوشد  اـب  هک  دـشاب  بجاو  ناـشیاربو  دوش  يریگولج  ناـشیا - لاـثما  دوعـسم و  نب  هللا  دـب 
تناها دروم  رگید  نآ  دروخب و  کتک  يرگید  دوش و  دیعبت  یکیدنارب  نامرف  ناشیا  مومع  رب  تیمورحم ، نوناق  دنربب و  جنر  اه  يراتفرگ 

نانچ هدیـسر  ترـضح  نآ  تکرب  هب  هک  یمئانغ  دمحم و  ثاریم  زا  نایوما  دیوگ : یم  هک  تسا  نانموم  ریما  ناشرورـسنیا  و  دریگ . رارق 
دنهدب . شردام  ندیشود  ماگنه  رتش  هچب ي  هب  يریش  دنهاوخ  یم  ایوگ  هک  دنهد  یم  نم  هب  كدنا  كدنا 

زا درک  یم  راتفر  هفیلخ  هک  يا  هنوگ  هب  اـی  دـهدب  تسا  یـصخش  کـلمیام  شدوخ و  لاـم  ار  هچ  نآ  درف  هک  نآ  زا  تستراـبع  دوج  اـیآ 
يو زا  ات  متفاین  ار  هفیلخ  دوخ  اریز  دـهدب  خـساپ  ارم  شـسرپ  نیا  هک  متفای  یم  ار  یـسک  شاـک  دـنک ؟ شـشخب  لذـب و  نارگید  هسیک ي 

تفرگ یم  یشیپ  شخساپ  رب  شا  هنایزات  مدیسرپ  یم  شدوخ  زامه  رگا  هک  دیاش  منک و  لاوئس 
ریما هبطخ ي  زا  دوب  هداد  لویت  ار  لاملا  تیب  هب  قلعتم  ياه  نیمز  رتشیب  هکنیا  هب  هجوت  اب  ار  اه  نداد  لویت  اـه و  شـشخب  نآ  مکح  يرآ 

تعیب یلع  اـب  هنیدـم  رد  هک  نآ  زا  سپ  زور  ود  نآ : داـینب  رب  هدرک و  تیاور  ساـبع  نبا  زا  اـعوفرم  یبـلک  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  ناـنموم 
هدیشخب یـسک  هب  ادخ  لام  زا  هک  یلام  ره  هدینادرگ و  یـسک  هصلاخ ي  نامثع  هک  ینیمز  ره  ناه  تفگ : دناوخ و  يا  هبطخ  يو  دندرک 

رد هتفرگ و  رارق  نانز  اب  جاودزا  هلیـسو ي  هک  مبایب  ارنآ  رگا  درب و  یمن  نیب  زا  ار  یمیدق  قح  زیچ ، چـیه  اریز  ددرگ  یم  رب  لاملا  تیبهب 
متس دیایب  تخس  گنت و  يو  رب  قح  سک  ره  تسا و  یـشیاشگ  لدع  رد  اریز  منادرگ  یم  رب  تسخن  لاح  هب  ار  نآ  هدش  هدنکارپ  اهرهش 

تسا رت  گنت  يو  رب 
هرداصم دوب  هتفر  راـک  هب  ناناملـسم  هیلع  هک  دـنتفای  شا  هناـخ  رد  ناـمثع  زا  یحالـس  ره  مه  اـت  دومرفب  ع )  ) وا سپـس  دـیوگ : یم  یبلک 
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هرز ریشمش و  مه  دوبهدیدرگ و  وا  هناخ ي  صاخ  سپس  دوب و  هقدص  لاوما  زا  ادتبا  هک  یئاهبنارگ  نارتش  مه  دندرک و 
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نامثع هک  یلاوما  دـنوشن و  دـنتفای  نارگید  هناخ ي  وا و  هناخ ي  رد  هک  وا  یـصخش  لاوما  زا  یئزج  چـیه  ضرعتم  ات  داد  روتـسد  و  ار . وا 
رد ماگنه  نآ  وا  دیسر و  صاع  نب  ورمع  هب  ربخ  نیا  دننادرگ . زاب  دنروخب  رب  شنابحاص  هب  ای  دنروخب  رب  اه  نآ  هب  اج  ره  دوب  هداد  هزیاج 
هب ربخ  نیا  ندینـش  اب  دوب ، هدـمآ  دورف  اج  نآ  رد  يو  دـندوب  هتـسج  نامثع  رـس  رب  مدرم  هک  یعقوم  زا  دوب و  ماـش  قطاـنم  زا  هلیا  نیمزرس 

يور هتـسوپ ي  زا  ار  یتسدـبوچ  هکدـنک  یم  هنهرب  ار  وت  نانچ  بلاط  وبا  رـسپ  يراد  یلام  ره  زا  هک  نکب  ینک  یم  هچ  ره  تشون  هیواعم 
یم هک  دـنک  یم  دای  یلع  روتـسد  هب  ار  نامثع  ياهبنارگ  ياهرتش  هرز و  ریـشمش و  هرداصم ي  تفر  شداـی  ـالبق  هک  هبقع  نب  دـیلوو  نآ .

دیوگ :
دیهد سپ  ار  نات  هدازرهاوخ  حالس  نایمشاه  يا  " 

تسین اور  نآ  نتفرگ  تمینغ  هک  دینکن  جارات  و 
دشاب دناوت  هنوگچ  ام  نایم  شزاس  نایمشاه  يا 

تسا  یلع  دزن  نامثع  ياهبنارگ  ياهرتش  هرز و  هک  نآ  اب 
دوش یم  هنوگچ  امش  زا  یتسود  نایمشاه 

تسامش نایم  رد  يورا  نبا  هدش ي  امغی  لاوما  حالس و  هک  نآ  اب 
دیهدن سپ  ام  هب  ار  اه  نیا  رگا  نایمشاه 

دنربارب . شا  هنازخ  ناگدننک  یلاخ  اب  وا  ناگدنشک  امدزن ، رد 
دندز . گنرین  وا  هب  ورسخ  نانابزرم  هک  هنوگ  نامه  دیشاب ، وا  ياج  ات  دیتشک  ارم  ردارب 

نایم : نآ  زا  دادخساپ و  وا  هب  زارد  یتایبا  رد  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  نایفسوبا  نب  هللا  دبع  سپ  "  )
وا  ریشمش  هک  دیهاوخن  حیضوت  وا  ریشمشي  هرابرد  ام  زا  " 

دنکفیب ار  نآ  سرت  ماگنه  هب  نآ  بحاص  دش و  عیاض 
دوب وا  دننام  هک  مه  یتسار  يدرک و  دننام  ورسخ  هب  ار  وا 

تسنام "  یم  ورسخ  هب  وا  يوخ  تشرسو و  هویش  و 
هاگ ره  روصنم  دوب و  رفاک  ورسخدننام  مه  يو  هک  تسا  نآ  شدوصقم  دیوگ :
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یئادج نایوما ) نایمشاه و  دج   ) فانم دبع  نادنزرف  نایم  رعشنیا  نتفگ  اب  هک  دنک  تنعل  ار  دیلو  ادخ  تفگ : یم  دناوخ  یم  ار  رعش  نیا 
دنکفا 

تبـسن بهل  یبا  نب  سابع  نب  لـضف  هب  ار  نآ   43:1 بهذلا جورم  رد  يدوعـسم  دش ، هداد  تبـسن  هللا  دبع  هب  هک  الاب  رد  روکذـم  تیب  ود 
تسا : هدروآ  نآ  ابهارمه  زین  ار  اه  نیا  هداد و 

دش اجک  ام  هدازرهاوخ ي  حالس  هک  دیسرپب  نایرصم  زا 
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دندرب ناشیا  ار  وا  هدش ي  امغی  لاوما  ریشمش و  اریز 
دوب يو  نیشناج  وا  زین  دمحم  زا  سپ  دمحم و  هارمه  یلع  اهاج  همه ي  رد 

تخاس راکشآ  ار  وا  نید  هک  تسا  ادخ  تسود  یلع 
يدیگنج یم  وا  اب  ناتخبدب  هارمه  وت  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  و 

یتسه و روفیص  لها  زا  دنسپدوخ  يدرم  وت  و 
ینادرگ شنزرس  هیام ي  ار  نآ  ات  يرادن  ام  نایم  رد  ییدنواشیوخ 

یتسه راکهزب  وت  هک  هدرک  لزان  هیآ  ادخ  و 
 " یهاوخب ار  نآ  هک  يرادن  مالسا  رد  یمهس  و 
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هفیلخ نآرق و  رد  هدش  تنعل  يرجش 

هتـشرس وا  لد  رد  هدـش - دای  ناشیا  زا  هدـش  تنعل  هرجـش ي  ناونع  هب  نآرق  رد  هک  هیما  نادـناخ  نامه  شناکاین - ناـگداز  هب  هفیلخ  رهم 
شنایانشآ همه ي  هتسناد و  يو  زا  زور  نیتسخن  نامه  زا  ار  اه  نیا  دوب و  وا  لد  هزیوآ ي  نامدرم ، همه ي  زا  ناشیا  نتخانـش  رترب  هدش و 

مدرم ندرگ  رب  ار  طیعم  وب  نادنزرف  دـسر  یتسرپرـس  هب  نامثع  رگا  تفگ : سابع  نبا  هب  باطخ  نب  رمع  دندوبهتخانـش  هنوگ  نیا  هب  ار  وا 
تشک دنهاوخ  ار  وا  دنک  نینچ  رگا  ودنک  یم  راوس 

نینچ رگا  هک  ادخهب  دناشن و  یم  مدرم  ندرگ  رب  ار  طیعم  وب  نادـناخ  مراذـگاو  نامثع  هب  ار  یتسرپرـس  رگا  هفینح : وبا  ماما  شرازگ  هب  و 
فسوی وب  یضاق  ار  شرازگ  نیا  دننک . ادج  ار  شرس  ات  دنیآرد  تکرحهب  وا  يوس  هب  هک  دشاب  کیدزن  دنک  نانچ  رگا  دنک و  نانچ  منک 

تسا . هدروآ  صراثالا 217  رد 
راوس مدرم  ندرگ  رب  ار  طیعم  وب  نادناخو  سرتب  ادخ  زا  يدیسر  راک  نیا  یتسرپرس  هب  رگا  دنک : یم  تیـصو  نامثع  هب  هک  تسا  رمع  زاب 

نکم .
رمع رگم  دنتفگ  وا  هب  دینادرگ و  هفوک  رادنامرف  ار  هبقع  نبدـیلو  هک  دندیـشک  وا  خر  هب  یماگنه  ریبز  هحلط و  یلع و  ار  تیـصو  نیمه  و 

 ) يرذالب 30:5 باسنا   ) تفگنيزیچ ناشیا  خساپ  رد  وا  یناشنن . مدرمندرگ  رب  ار  نایوما  طیعم و  وب  نادناخ  هکدرکن  تیصو  وت  هب 
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مان هدینادرگ  بولغم  ار  نارگید  هک  دهن  داینب  مالسا  ياهرهش  رد  يردتقم  يوما  تموکح  نانچ  هک  دش  یم  نآ  فرص  وا  شـشوک  مامت 
هنادواـج و وـکین و  داـیو  درک  تفلاـخم  وا  ياـه  هتـساوخ  اـب  موـتحم  تشونرـس  یلو  دربـب  اـهدای  زا  زین  ارهتـشذگ  ياـه  هدـس  رد  ناـشیا 

نادناخ هب  ار  دوخ  هک  یبای  یمن  ار  یـسک  اما  تشاذـگ  یلع  نادـناخ  يارب  ار  ناراگزور  اه و  هورگ  نایم  رد  هتـسویپ  مه  هب  ناگدـنامزاب 
هک دیوگ  یم  نخس  یناهنپ  نآ ، زا  دای  ماگنه  دراد و  یم  هدیشوپ  ار  دوخ  بسن  دشاب  ناشیا  زا  یتسار  هب  مه  هک  ره  دنابـسچب و  نایفـسوب 

يونش . یم  ناشیا  زا  يزاوآ  نیرتمک  هن  ینیب و  یم  ناشناگدنامزاب  زا  يدای  هن  سپ  تسا  هتشذگ  زورید  زانخس  اهنت  یئوگ 
: " تفگ وا  نتفاـی  تفـالخ  زور  هک  درپـس  یم  هار  نایفـسوب  يوزرآ  تشپ  سپ و  رد  دوـخ ، هناریلد ي  تـین  نآ  تـشپ  سپ و  رد  هـفیلخ 
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ياهرهـش ساـسح و  ياـه  هاـگیاپ  رد  ار  راـک  یتسرپرـس  دوب  نیا  هد "  رارق  نآ  ياهخـیم  ار  ناـیوما  نادرگب و  يوگ  نوچمه  ارتفـالخ 
يرادنامرف ار  ناشیا  زا  یناناوج  دندوب  یناوج  زاغآ  رد  هک  درپس  ناشیا  دنسپدوخ  رگمتس و  ناناوج  هیما و  ینب  ناکدوک  تسد  هب  گرزب 

دوب هداد  نانآ  هب  راوتـسا  يا  هشیدنا  هنامز  هن  دوب و  هتخومآ  نانآ  هب  یبدا  راگزور ، هن  هک  دـندش  یم  داش  تسمرـس و  راک  زا  هک  دیـشخب 
ود ره  درک و  یم  وراج  ناشیورشیپ  زا  ار  هار  نایم  ياهراخ  درک و  یم  راوتـسا  ناشیا  رب  ار  اه  هار  تخاس ، یم  هریچ  مدرم  ندرگ  رب  ارنانآ 

نامه زا  ار  اه  یئاوسر  ناگیامورف ، نآ  تسد  اب  دوشگب و  ناناملـسم  ياهرهـش  رد  وکین  عامتجا  يور  هب  ار  متـس  اه و  بوشآ  رد  هگنل ي 
دیرخب ناملسم  هدوت ي  ناجرب  مه  شیوخ و  ناج  رب  مه  دعب ، هب  زور 

يا تفگ : سپ  تشادـن  روضح  وا  دزن  یـسک  نایوما  زا  ریغ  هک  دوب  یماگنه  نیا  دـمآرد و  ناـمثع  رب  دـلاخ  نب  لبـش  رمعوب : هتفگ ي  هب 
ایآ دوش  رگناوت  دـیهاوخب  هک  تسین  امـش  نایم  يدـنمزاین  ایآ  ددرگ  دـنمجرا  دـیهاوخب  هک  تسین  امـش  نایم  یلاسدرخ  اـیآ  شیرق  هورگ 

ار نآ  ات  دیا  هدراذگاو  دیوگ - یمار  یسوموب  يرعشا - نیا  هب  ار  قارع  ارچ  دینادرگ  دنلب  ار  وا  مان  دیهاوخب  هکتسین  امـش  نایم  یمانمگ 
ار رماع  رسپ  هللا  دبع  ناشیا  تسا  بسانمنآ  يارب  یسک  هچ  تفگ  نامثع  دروخب . متس  هب 
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تشامگرب  ار  وا  هاگ  نآ  دوب  هلاس  هک 16  دندرک  داهنشیپ 
داد و یمن  شوگ  سک  چـیه  تیاکـش  هب  زین  هفیلخ  دنتـشادن و  تفگ  یم  درک و  یم  هچ  نآ  زا  یئاورپ  ناشمادـکچیه  زین  ناکدوکنیا  و 
هچ نانچ  هک  رگمتـس  کناوج  نآ  صاـع  نب  دیعـس  هفوک  رادـنامرف  تسا  ناـکدوک  نیمه  زا  دونـش  یمن  ار  يرگـشهوکن  چـیه  شهوکن 

. شیرق ناکدوک  يارب  تسا  یناتسغاب  ود ، نآ  نوماریپ  ياه  هدکهد  هفوک و  هرصب و  نایمنیمزرس  تفگ : یم  ربنم  زارف  رب  تشذگ  صرد 
هب نم  ناوریپ  یهابت  هک  ار  یتسار  هداد : ار  نانآ  روهظ  شرازگ  شیوخ  راتفگ  نیا  اـب  ص )  ) ربماـیپ هک  دـنا  یئاـه  ناـمه  ناـکدوک  نیا  و 

دوب دهاوخ  شیرق  زا  درخیب  یناکدوک  تسد 
دوب . دهاوخ  شیرق  زا  یناکدوکتسد  هب  تلم  نیا  كاله  هنوگ : نیا  هب  و 

یب یئاورنامرف  زا  ار  وت  ادـخ  بعک  يا  هتفگ : هرجع  نب  بعک  هب  هتـشاد و  رظن  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  دنتـسه  درخ  یب  ناـیاورنامرف  ناـمه  و 
ارم تریـس  يوخ و  دوب و  دنهاوخ  نم  زا  سپ  هک  ینایاورنامرف  تفگ : تسیچنادرخ ؟ یب  یئاورنامرف  لوسر  يا  دیـسرپ  دـهد  هانپ  نادرخ 

تشذگ . رد ص  هک  یثیدح  نامه  دننادرگ - یمن  دوخ  يهویش  ارم  تنس  دنریگ و  یمن  یئامنهار  يهیام 
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ره هک  دوب  دنهاوخ  ینایاورنامرف  نم  زا  سپ  دیدینش ؟ ایآ  دیونشب  هتفگ : مدرم  هب  ناشیا  هراب ي  رد  هتفرگ و  رظن  رد  ربمایپ  هک  دننانآ  مه  و 
وا زا  نم  تسین و  نم  زا  یسکنانچ  دش ، نانآ  راک  کمک  ناشاه  يرگمتـس  رد  درمـش و  تسار  ار  ناشیا  غورد  دمآرد و  ناشیا  رب  سک 

راـک کـمک  درمـشن و  تسار  ار  ناـشیا  غورد  دـماین و  رد  ناـشیا  رب  سک  ره  ودـیآ  یمن  رد  رثوـک  ضوـح  راـنک  رد  نم  رب  وا  متـسین و 
ینایاورنامرفهدنیآ رد  ربخ -: کی  رد  و  دیآ - یم  رد  رثوک  ضوح  رانک  رد  نم  رب  میوا و  زانم  تسا و  نم  زا  وا  سپ  دشن  ناش  يرگمتس 

نایاپ  ات  درمش ... تسار  ار  ناشیا  غورد  سک  ره  سپ  دوب  دنهاوخ  رگمتس  وگغورد و 
تـسار ار  ناشیا  غورد  هک  ره  سپ  دوب  دنهاوخ  رگمتـس  وگغورد و  یناریما  نم  زا  سپ  هدـنیآ  رد  دنـسم 267:4 : رد  دمحا  شرازگ  هب  و 
درمشن تسار  ار  ناشیا  غورد  سک  ره  متسینوا و  زا  نم  تسین و  نم  زا  وا  دیامن  یتشپ  مه  يرای و  ار  نانآ  ناشاه  يرگدادیب  ردو  درامش 
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وا  زا  نمو  تسا  نم  زا  وا  دومنن  یتشپ  مه  يرای و  ار  ناشیا  اه  يرگدادیب  رد  و 
هک دننک  یم  یئاهراک  دننک و  یمن  دنیوگ  یم  هچ  نآ  هک  دوب  دنهاوخ  یئارما  نم  زا  سپ  هتفگ : هتفرگ و  رظنرد  ربمایپ  هک  دنا  نانآ  مه  و 

دمحا 456:1) دنسم  . ) دنرادن ار  نآ  روتسد 
يرازگراک سک  ره  تفگ : ص )  ) ربمایپ هک  نآ  اب  دسانش  یم  ار  ناشیا  یسک  ره  زا  رتهب  دوخ  درامگ و  یم  راک  هب  ار  ناشیا  نامثع  يرآ 

ادخ و هب  تسه  شربمایپ - تنس  ادخ و  باتکهب  وا  زا  رتاناد  و  وا - زا  رت  هتسیاش  ناشیا  نایم  رد  هک  دنادب  درامگ و  راک  هب  ار  ناناملسم  زا 
زا یهورگ  ناـیمرد  دـنیب  یم  هک  سک  ره  دـیهمتلا ص 190 : رد  ینالقاب  شرازگ  هب  تسا و  هدرک  تناـیخ  ناناملـسم  همه ي  هب  ربماـیپ و 

. تسا هدرک  تنایخ  ناناملسم  هب  لوسر و  ادخ و  هب  دتفیب . شیپ  ناشیا  رب  رگا  تسه  وا  زا  رترب  ناناملسم 
ناـشیا رب  دـش و  زاـغآ  ناـشیا  زا  اـه  هنتف  تـسا ، ناـنآ  یهاـبت  رـصع  نایدـمحم و  هدوتكـاله ي  راـگزور  ناـکدوک ، نآ  راـگزور  سپ 

زور نآ  رد  نوچ  هک  تشگزاب ،
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شراـک يور  زا  هدرپ  نآرق  هک  يراـکهبت  اـی  وا  دـننام  يا  هغاـبروق  اـی  تسا  هدز  تـنعل  يا  هدـش  هدـنار  اـی  اورناـمرف ، ینیب  یم  يرگن  یم 
درخیب . یناکدوک  ای  رگمتس  یکناوج  ای  ور  ود  يا  هدش  دازآ  ای  هتشادرب .

ار ناشیا  رفن  نیرخآ  ات  هک  دـشاب  وا  تسد  هب  زین  تشهب  ياهدـیلک  هک  تشاد  ار  نآ  يوزرآ  اه  نیا  همه ي  تشپ  سپرد و  هفیلخ  هتبلا  و 
رامع هک  ار  ص )  ) لوسر نارای  زا  یمدرم  نامثعهک  تسا  هدروآ  دعجلا  یبا  نب  ملاس  قیرط  زا  دنسم 62:1  رد  دمحا  دنک  لخاد  اجنآ  هب 

دنگوس ادخب  ار  امـش  دیئوگب  تسار  نم  هب  هک  مراد  تسود  ومنک  یم  یـشسرپ  امـش  زا  نم  تفگ  دناوخب و  دوب  ناشیا  نایم  رد  رـسای  نب 
: تفگ نامثع  سپ  دـندش  شوماخ  هورگ  نآ  داد ؟ یم  حـیجرت  شیرق  رب  ار  مشاهینب  مدرم و  رگید  رب  ار  شیرق  ربمایپ ، هک  دـیناد  یم  ایآ 
تسا و حیحـص  شرازگ  نیا  دانـسا   ) دنوش دراو  ناشیا  رفن  نیرخآ  ات  هک  مهد  یم  هیما  ینب  هب  دـشاب  نم  تسد  رد  تشهب  ياهدـیلک  رگا 

دنا ) حیحص  ياه  باتک  نایوار  زا  نانیمطا و  دروم  نآ  یجنایم  نایوار  همه ي 
نانچمه ات  دوب  دهاوخ  راک  رد  زین  تشهب  هناتـسآ ي  رد  هدنیآ  رد  هتخادنا  هار  هب  لاوما  ندیـشخب  رد  هک  یئوشبلب  درادنپ  یم  هفیلخ  ایوگ 

هفیلخ هک  ناهج  نیا  هزور ي  کی  رد  سپدشخب  تمعن  ناشیا  هب  زین  اج  نآ  داد  یم  کمک  لاوما  ندیشخب  اب  ار  دوخ  نادناخ  ایند  رد  هک 
اه و يراکهزب  ات  داد . رارق  هدننک  درخ  یشیامزآ  ضرعم  رد  ار  ناشیا  تشاد - یم  تسود  دوخ  هک  هنوگ  نآ  هب  ناش - نتخاس  دنم  هرهباب 
هچ نآ  يارب  تسا  يدس  تشهب ، نایم  ناشیا و  نایم  ترخآ  رد  اما  دنتفرگ . زات  تخات و  نادیم  ار  ناشیا  دوجو  هنحـص ي  ياه  يراکهبت 

باوث و هلئـسم ي  رد  ار  هفیلخ  هیرظن ي  هن  دنچ  ره  ام  دسرب و  شیوزرآ  هب  دناوتب  اج  نآ  هفیلخ  هک  مرادـنپن  دـندش و  بکترم  ناهانگ  زا 
نوـماریپ رد  ار  وا  هدـیقع  هن  و  هدیـسر ، نآرق  رد  عوـضوم  ود  نیا  هراـبرد ي  هک  یتاـیآ  زا  ار  وا  ریـسفت  تشادرب و  هن  مـیناد و  یم  باـقع 

تشز ياهراک  هک  یناسک  ایآ  دوش ؟ هدروآرد  تشهب  هب  هک  دراد  عمط  ناشیا  زا  يدرم  ره  ایآ  همه  نیا  اب  ود ، نآ  لها  خزود و  تشهب و 
رد ناکین  زگره  دـندرک ؟ هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  میهن  یم  یناـسک  اـب  ربارب  دـننام و  ار  ناـشیا  دـنرادنپ  یم  دـندرک  هشیپ 

الصا دنوش  یم  نآ  دراو  ازسزور ، رد  و  خزود ، رد  ناراکهبت  دنیاهتمعن و 
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هتخورفا شتآ  تسیچ  هدننک  دروخ  یناد  یم  هچ  وت  دـننکفا و  یم  شا  هدـننک  دروخ  رد  زگره  خزود ، رد  تسا  یناکم  رد  نادـب  همان ي 
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هدروآ و نامیا  هک  یناسک  دوشرادومن  ناهارمگ  هب  منهج  ددرگ و  کیدزن  ناراکوکین  هب  تشهب  دوش و  طلـسم  اه  لد  رب  هک  تسادخ  ي 
دنتشهب لها  اه  نآ  دنا  هدرک  عضاوت  ار  شیوخ  راگدرورپ  هدرک و  هتسیاش  ياهراک 

يزاین هنوگ  چیه  دوب  راودیما  يو  هچ  نآ  فالخ  رب  ناشیا  درک  نایوما  نیا  يادف  ار  شماقم  دوخ و  تنطلس  دوخ و  هفیلخ ، هک  يزور  رد 
یب ار  ناسنا  يدنزرف  یئاراد و  چیه  هک  يزور  رد  ادخ و  هاگـشیپ  رد  ادرف - هک  منک  یمن  مه  نامگ  دـش و  هتـشک  ات  دـندرواین  رب  وا  زا  ار 

نایمشاه شربمایپ ، هتـشادن  شوخ  هفیلخ  هک  ینک  یمن  بجعت  ایآ  یهگناو  دنزاس . هدروآرب  ار  وا  زا  يزاین  نیرتمک  دنناوتب  دهدن - يزاین 
هلباقم ربمایپ  هتفگ ي  اب  شا  هناقمحا  هدننک و  اوسر  نخـس  نآ  اب  هکهتـشاد  شنآ  رب  هناروکروک  بصعت  درامـش و  رترب  شیرق  رگید  زا  ار 

رد هقلح ي  رگا  داتسرف  یقیقح  يربمایپ  هب  ارم  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  نایمشاه  هورگ  يا  دوب : هتفگ  دمحا  شرازگ  هب  هک  دنکلثم  هب  ي 
منکن زاغآ  امش  زا  زج  مریگ  ار  تشهب 
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دنک یم  دیعبت  هذبر  هب  ار  رذوبا  هفیلخ 

هراشا

صاعلا یبا  نب  مکح  نب  ثراح  هب  تشاد و  اور  مکح  نب  ناورم  قح  رد  ار  ینانچنآ  ياه  ششخب  نامثع ، نوچ  هکهدرک  تیاور  يرذالب 
و كاندرد ، يرفیک  هب  هدب  هدژم  ار  اه  جنگ  ناگدننک  هیهت  تفگ : یم  رذوبا  دادب  مرد  يراصنا 100000 تباث  نب  دیز  هب  مرد و   300000

يرفیک هب  ار  ناشیا  هد  دیون  دنناسر  یمن  فرـصم  هب  ادخ  هار  رد  دـننک و  یم  رابنا  لت  ار  میـس  رز و  هک  یناسکو  دـناوخ : یم  هیآ  نیا  زین 
یم نم  شوگ  هب  هک  نانخس  نیا  زا  هک  داتـسرف  رذوبا  يوس  هب  ار  لتان  دوخ  هدرب ي  وا  دناسر و  نامثع  هب  ار  نانخـس  نیا  ناورم  كاندرد 
ادخ هب  دنک  یم  عنم  هدرک  اهر  ار  وا  روتـسد  هک  یـسک  شهوکن  زا  ادخ و  همان ي  ندـناوخ  زا  ارم  نامثعایآ  تفگ  وا  شکب  تسد  دـسر 

هب ار  ادـخ  نامثع  نتخاس  دونـشخ  اب  هک  نیا  زا  تسا  رت  بوبحم  رتهب و  نم  دزن  مرآ  تسد  هب  ناـمثع  مشخ  اـب  ارادـخ  يدونـشخ  رگا  هک 
ارماما ایآ  تفگ : يزور  ات  دومن  يراددوخ  یئابیکـش و  تشاد و  هاگن  لد  رد  ار  نآ  دمآ و  مشخ  رـس  رب  نخـس  نیا  زا  نامثع  مرآ ، مشخ 

ود دنزرف  يا  تفگ : رذوبا  درادـن  یبیع  تفگ : رابحالا  بعک  دزادرپب ؟ دـش  رگناوت  نوچ  دریگرب و  ناناملـسم  لام  زا  يزیچ  هک  تسا  اور 
هب هتخیگنارب ؟ نم  ناراـی  هیلع  وهدـینادرگ  رایـسب  ار  وـت  رازآ  يا  هزیگنا  هـچ  تـفگ : ناـمثع  يزوـمآ ؟ یم  اـم  هـب  ار  اـم  نـید  وـت  يدوـهی 
هک تساوخ  هزاجا  نامثع  زا  دوب و  هدمآ  جحيارب  لومعم  قباطم  ماگنه  نآ  دوب و  ماشرد  شا  یماظن  دحاو  وش و  قحلم  تا  یماظندـحاو 

رد شا  یماظن  دحاو  هک  نیا  داد و  هزاجا  يو  هب  وا  دنامب و  ربمایپ  ربق  راوج  رد 
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: تفگ یم  مدینش  ص )  ) لوسر زا  نم  تفگ : نامثع  هب  هدیـسر  علـس  هیحان ي  ات  اه  نامتخاس  دید  نوچ  هک  تشادننیا  زج  یتلع  دوب  ماش 
يو هب  وا  منک  داهج  اج  نآ  مور و  ماش  هب  ات  هد  هزاجا  نم  هب  کـنیا  تسا "  زیرگ  هراـچ ، دـسر ، علـس  هیحاـن ي  اـت  اـه  ناـمتخاس  نوچ  " 

اه نیا  رگا  تفگ : وا  داتسرفوا و  يارب  الط  رانید  هیواعم 300  درمش و  یم  هدیدنـسپان  درک  یم  هیواعم  هک  ار  یئاهراک  رذوبا  داد و  هزاجا 
هب يزاین  ارم  تسا  یـششخب  هزیاج و  رگا  مریذـپ و  یم  ار  نآ  دـیدوب ، هدرک  يراددوخ  نآ  نداد  زا  هک  تسا  ملاسما  قوقح  هیمهـس ي  زا 
لام نیا  هک  دوبن  نم  زارتراوخ  سک  چیه  وت  دزن  ایآ  تفگ : وا  وداتسرف  يو  يارب  الط  رانید  تسیود  يرهف  هملسم  نب  بیبح  تسین و  نآ 
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دنادرگرب  ار  نآ  سپ  يداتسرف ؟ نم  يارب  ار 
لام زا  رگا  يا و  هدرک  تنایخ  هک  تسادـخ  لام  زا  نیا  رگا  تفگ : وا  هب  رذوبا  تخاـسب - قشمد  رد  هک  ار  زبس ) خاـک   ) ءارـضخ هیواـعم ،

هک دنگوس  ادخ  هب  مسانش و  یمن  کین  هک  هدش  یئاهراک  ادخ  هب  تفگ : یم  رذوبا  دنام و  شوماخهیواعم  تسا  فارسا  هک  تسا  تدوخ 
دوـش و یم  هدـنز  هک  ار  یلطاـب  دوـش و  یم  شوماـخ  هک  مـنیبیم  ار  یقح  ادـخ  هـب  تـسین و  شربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  رد  اـه  نـیا 

دوش یم  هدوبر  ناـشیا  قوقح  هک  ار  یمدرم  هتـسیاش  تسا و  رودهب  يراـگزیهرپ  زا  هک  ار  یتنـس  دوـش و  یم  بیذـکت  هک  ار  یئوگتـسار 
نیا رد  هیواعم  دیبایرد  ار  نآ  لها  دیراد  اج  نآ  هب  يزاین  امش  رگا  درک  دهاوخ  هابت  وت  رب  ار  ماش  رذوبا  تفگ : هیواعمهب  هملـسم  نب  بیبح 

نیرتراومهان رب  ار  تیلهاج ) نامز  رد  رذوبا  مان   ) بدـنج نانخـس ، رگید  زا  سپ  تشون : هیواعم  هب  نامثع  درک و  هبتاـکم  ناـمثع  اـب  هراـب 
هنیدم هب  رذوبا  نوچ  دنارب و  ار  شروتس  زور  هنابـش  هک  داتـسرف  یـسک  اب  ار  وا  هیواعم  تسرفب . راوشد  یهار  زا  ار  وا  نک و  راوس  اهروتس 

یم کیدزن  دوخ  هب  ار  اه  هدـش  دازآ  نادـنزرف  ینک و  یم  تسردیـصاصتخا  هاگارچ  يرامگ و  یم  راک  هب  ار  ناکدوک  تفگ : یم  دـمآ 
سپ تفگ  هن  تفگ  سدقملا  تیب  سپ  تفگ  هن  تفگ  هکم  هب  تفگ  وش . قحلم  یهاوخ  ینیمزرس  ره  هب  هک  داتسرف  وادزن  هب  نامثع  ینک 

تشذگرد ات  دوب  اج  نآ  رد  نانچمه  داتسرف و  اج  نآ  هب  ار  وا  سپ  هذبر ، هب  متسرف  یم  ار  وت  نم  هن  تفگ  هفوکای  هرصب  هب 
دیوگ یم  رذوبا  تفگ : نامثع  هب  يو  هک  دنا  هدروآ  ناعمس  نب  دمحم  قیرط  زا  و 
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ار وا  ندوب  مدقشیپ  وا و  يرترب  نم  اریز  هدوبن  يزیچ  نینچ  هجو  چیه  هب  زگره و  اتفگش  تفگ : يا  هدرک  دیعبت  هذبر  نیمزرـس  هب  ار  وا  وت 
میدرمش  یمن  وا  زا  رتاناوت  ار  سک  چیه  ربمایپ  نارای  نایم  رد  ام  مسانش و  یم  یناملسم  رد 

زین هدنیآ  لاس  رد  دوش و  قحلم  ماش  هب  رذوبا  داد  روتـسد  نامثعهک  مدوب  هنیدم  رد  نم  تفگ : وا  هک  دـناهدروآ  دایز  نب  لیمک  قیرط  زا  و 
مدوب  هنیدم  رد  درک  دیعبت  هذبر  هب  اروا  هک  یماگنه 

درمـش وگغورد  ار  يو  سپ  تشادن  شوخ  ار  نآ  نامثع  هک  تفگ  ینانخـس  رذوب  هک  دنا  هدروآ  هداتق  زا  رمعم  زا  قازرلا  دبع  قیرط  زا  و 
رب هیاس  نامـسآ  تفرگنرب و  رد  نیمز  تفگ : ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  درامـش  وگغورد  ارم  سک  چیه  مدرک  یمن  نامگ  تفگ : وا  و 

تشاذگن و یتسود  نم  يارب  یئوگ  قح  تفگ : یم  رذوب  داتسرف و  هذبر  هب  ار  وا  سپس  دشاب ، رذوب  زا  رتوگتسار  هک  اریـسک  دنکفین  رس 
. دینادرگرب ینیشننابایب  هب  ارم  نامثع  ربمایپ ، رهش  هب  مندیچوک  زا  سپ  تفگ  تفر  هذبر  هب  نوچ 

رد دز و  وا  بکرم  شوگ  ود  ناـیم  ار  دوخ  هناـیزات ي  یلع  دـنک  يریگولج  يو  زا  تساوخ  ناورم  درک و  هقردـب  ار  رذوب  یلع ، تفگ : و 
نخـس مدرم  دندومن و  یتشرد  رگیدـکی  اب  یتسین و  وا  زا  رترب  نم  دزن  وت  تفگ : نامثع  اتتفرگرد  ینانخـس  نامثع  یلع و  نایم  هراب  نیا 

دنداد ناش  یتشآ  ات  دنداتفا  ودنآ  نایم  دندرمش و  دنسپان  ار  نامثع 
يوسزا ادخ  يرآ  تفگ : رـسای  نب  رامع  دنک  شتمحر  ادخ  تفگ  دـش  هاگآ  هذـبر  رد  رذوبگرم  زا  نامثع  نوچ  هک  هدـش  تیاور  زین  و 

دای ماگنه  ناتـساد ، مامت  هک  مدش -؟ نامیـشپ  وا  دیعبت  زا  نميرادنپ  یم  ایآ  تردپ  هدنزگ ... يا  تفگ : نامثع  دـنک  شتمحر  ام  همه ي 
دمآ . دهاوخ  رامع  ياه  يریگرد  زا 

مدرک رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  نانچمه  تفگ : متفای و  نیئوم  ینابیاس  رد  ار  رذوب  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  یبعک  شارخ  نبا  قیرط  زا  و 
نم يارب  یئوگ  قح  ات 
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تشاذگن . یتسود 
: تفگ یئآ ؟ دورف  هذبر  رد  وت  هک  دش  بجوم  هچ  مدیـسرپ  رذوب  زا  تفگ  مردپ  هک : دـنا  هدروآ  یمیت  میهاربا  نابز  زا  شمعا  قیرط  زا  و 

هیواعم . نامثع و  هب  زردنا  یهاوخکین و 
هب دوب  نم  نآ  زا  هک  ار  دنچ  ینادنفسوگ  نم  دندوب و  هبرش  رد  نم  ناسک  تفگ : شردپ  هک  دناهدروآ  يرازف  بشوح  نب  رشب  قیرط  زا  و 

رذوبا دنتفگ  تسیک ؟ نیامدیـسرپ  دیپس و  يوم  رـس و  اب  مدید  يریپ  اج  نآ  رد  ناهگان  متـشذگ  هذبر  هب  نوچ  سپ  مدناشک  هنیدـم  يوس 
هلیبق ي هلحم ي  اج ، نیا  ادخ  هب  متفگ : دنچيدنفـسوگ  وا  اب  دوب و  نیئوم - يا  هناخ  ای  کچوک - يا  هناخ  رد  هک  شمدـید  و  ربمایپ . رای 

بیـسم رـسپ  دیعـس  يارب  ار  نخـس  نیا  تفگ : بشوح  نب  رـشب  دنا  هدرک  نوریب  اج  نیا  يوس  هب  ارم  روز  هب  تفگ  تسین  رافغ - ینب  وت -
تساوخ یم  دوخ  هک  دش  جراخ  يوس  نادب  يور  نیا  زا  رذوبا  تفگ : دشاب و  هدرک  نوریب  ار  يو  نامثع  هک  دش  رکنم  وا  مدرک و  وگزاب 

: متفگ رذوبا  هب  متشذگ و  هذبر  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  بهو  نب  دیز  ثیدح  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  دنیزگ و  نکـسم  اج  نآ  رد 
میـس رز و  زاهک  یناسک  مدرک : ادـیپ  فالتخا  هیآ  نیا  رـس  رب  هیواعم  اب  مدوب و  ماش  رد  نمتفگ  ینکفیب  راب  اـج  نیا  هک  دـش  بجوم  هچ 

وا ام و  هرابرد ي  مه  تسا و  ناشیا  هرابرد ي  مه  متفگ  نم  هدمآ و  دورفباتک  لها  هرابرد ي  هیآ  نیا  تفگ : وا  و  دـنزاس ... یم  هنیجنگ 
ارم رتشیپ  یئوگ  هک  دندش  هوبنا  نم  نوماریپ  رد  نانچمدرم  مدـمآ  نوچ  ایب و  هنیدـم  هب  تشون : مه  نامثع  تشون و  نامثع  هب  ارم  تیاکش 
دـش بجوم  هچ  نآ  تسا  نیا  شاب ، نم  رهـش  کیدزن  ینک  هرانک  ام  زا  یهاوخ  رگا  تفگ : دندناسر  نامثع  هب  ار  نیا  نوچ  دنا و  هدـیدن 

. دشک اج  نیا  هب  نم  راک 
نوریب تلع  هدـش و  هوبنا  يو  نوماریپ  مدرم  هک  هدـمآ  يربـط  شرازگ  رد  : " دـسیون یم  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  يراـبلا  حـتف  رد  رجح  نبا 

دندیسرپ یم  ماشزا  ار  شندش 
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یهاوخ رگا   " زارف نیا  زا  سپ  دوب " و  هدیـسرت  ماش  مدرم  رب  يو  زا  هیواعم  هک  هنوگ  ناـمه  دیـسرتب - هنیدـم  مدرم  رب  يو  زا  زینناـمثع  و 
اهر متفگ  یم  ار  هچنآ  ادـخ  هب  تفگ : رذوب  شاب و  نم  رهـش )  ) کیدزن يرانک  تسا : هدـمآ  يربط  تیاوررد  دـسیون : یم  ینک "  هرانک 

منک یمناهر  متفگ  ار  هچنآ  هیودرم : نبا  تیاور  هب  منک و  یمن 
دینآ رب  امش  ایآ  تفگنامثع : دوب و  رـضاح  نامثع  سلجم  رد  يزوروا  هک  هدرک  دای  هنوگ  نیدب  یتارابع  اب  ار  رذوب  نایرج  زین  يدوعـسم 
بعک هنیـس ي  هب  رذوبا  هن . نانموم  ریما  يا  تفگ : بعک  تسه  وا  لاـم  رد  نارگید  يارب  یقح  مه  زاـب  داد  ار  شلاـمتاکز  سک  ره  هک 
رتخاب رواخ و  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  هک  تسین  نآ  یکین  دناوخ : ار  هیآ  نیا  سپس  یتفگ  غورد  هداز  يدوهی  يا  تفگ : وا  هب  دیبوک و 

هار رد  و  ناربمایپ ، هب  ینامـسآ و  همان ي  هب  ناگتـشرف و  هب  نیـسپزاب و  زور  هب  و  درآ - ناـمیا  ادـخ  هب  هکتسا  سک  نآ  کـین  دـینادرگب 
تاکز دراداپ و  رب  زامن  و  ناگدرب - ناگدنهاوخ و  ناگدـنام و  هار  رد  نادنمتـسم و  ناگدرم و  ردـپ  ناشیوخ و  هب  دـهد - لام  وا  یتسود 

هیآ  نایاپ  ات  دننک  افو  شیوخ  نامیپ  هب  دندنب  نامیپ  نوچ  هک  اه  نآ  دهد و 
، میـشخبب امـش  هب  میناسرب و  ناـمنارازگراک  هنیزه ي  هب  ار  نآ  میریگب و  ناناملـسم  لاـم  زا  يزیچ  هک  دـینیب  یم  یبیع  اـیآ  تفگ : ناـمثع 
هک تسا  هدرک  خاتـسگ  ارت  هچ  هداز  يدوهی  يا  تفگ : دـیبوک و  بعک  هنیـس ي  رد  درک و  دـنلب  اراـصعرذوبا  درادـن  یبـیع  تفگ : بعک 
هب رذوب  يدرزآ  ارم  هک  راد  ناهنپ  نم  زا  ار  شیوخ  يور  يرازآ  یم  ارم  رایـسب  هچ  وت  تفگ : يو  هب  نامثع  یهد  يوتف  ام  نید  هرابرد ي 
دنک هابت  ار  وت  اب  ناشیا  راک  وا  هک  متـسین  نمیا  دـنیآیم و  درگ  رذوبا  نوماریپ  اه  هدوت  تشون : نامثع  هب  هیواعم  دـش و  نوریب  ماـش  يوس 
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نالاپ هک  درک  يرتش  رب  راوس  ار  وا  يو  دـنک  راوس  ار  وا  هک  تشون  يو  هب  نامثع  رب . شیوخ  دزن  هب  ار  وا  يراد  ناـنآ  هب  يزاـین  رگا  سپ 
نار هلاشک ي  دندناسر  نوچ  دنناسرب و  هنیدم  هب  ناباتش  ار  وا  ات  داتسرفب  ار  يرزخ  ناگدرب  زا  نت  جنپ  دوب و  تشرد  کشخ و  تخس  نآ 

ار هچ  نآ  مریمن و  موشن  دـیعبت  ات  هنتفگ  يریم  یم  بیـسآ  نیا  زا  وت  شدـنتفگ : دوش  فلت  دوب  هدـنامن  يزیچ  هتخادـنا و  تسوپ  شیاه 
یم نفد  ار  يو  یسک  هچ  هک  ار  نیا  زین  دیآ و  یم  يو  رس  رب  اهدعب 
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تفگ و ینانخـس  تسـشنب و  وناز  ود  رب  هدمآرد  نامثع  رب  زور  کی  ات  دش  یئوکین  يو  هب  شا  هناخ  رد  يدنچ  سپ  درک  دای  ار  همه  دنک 
ثیدح مامت  هک  دنریگ - شیوخ  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دنسر  نت  یسهب  صاعلا  وبا  نارسپ  نوچ  نآ : داینب  رب  هک  درک  دای  ار  ثیدح  نآ 
نامثع دزن  دوب  هدنام  ثرا  هبيرهز  فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  هک  ار  یتورث  زور  نآ  رد  تفگ و  رایـسب  نخـس  سپـس  و  تشذگ - رد ص 

دید یمن  ار  ناـمثع  اـه  نآ  تشپ  زا  دوب  هداتـسیا  هک  يدرم  هک  نادـنچ  دـندیچ  مهیور  رب  هدیـشکرب و  ار  رز  ياـه  هسیک  دـندوب و  هدروآ 
تـسا يا  هزادنا  هب  مه  شثاریم  دوب و  زاون  نامهم  داد و  یم  هقدص  وا  اریز  دـشاب  ریخ  شتبقاع  نمحرلا  دـبع  مراودـیما  نم  تفگ : نامثع 

یئاورپچیه یب  دیبوک و  بعک  هلک ي  هب  نآ  اب  ودرک  دنلب  ار  اصع  رذوبا  نانموم ، ریما  يا  یتفگ  تسار  تفگ  رابحالا  بعک  دینیب  یم  هک 
هب ترخآ  ایند و  ریخ  ادخ  هک  یئوگ  یم  هتـشاذگ  ياج  رب  تورث  همهنیا  هدرم و  هک  يدرم  هرابرد ي  ! هداز يدوهی  يا  تفگ : نآ  درد  زا 

یلوـپ ندرم  ماـگنه  هب  هک  مرادـن  شوـخ  تفگ : یم  ربماـیپ  مدینـش  نـم  هـک  نآ  اـب  يدـنب  یم  ادـخ  رب  يزیچ  نـینچ  تیعطاـقاب  هداد و  وا 
هن تفگ  مورب ؟ هکم  هب  تفگ  زاس ، رود  نم  زا  ارتا  هرهچ  تفگ : وا  هب  نامثع  مراذـگ  ياج  رب  رانید ) زا 1:6   1:4  ) طاریق کی  گنسمه 
هب سپ  تفگ : ادخ  هب  يرآ  تفگ  مریمب ؟ ات  متـسرپب  ار  وا  مور و  مراگدرورپ  هناخ ي  هب  هک  نیا  زا  ینک  یم  يریگولج  ایآ  تفگ  ادخ  هب 

تیارب هچ  نآ  زج  هب  ادخ  هب  هن  تفگ  نیزگرب  ار  اهرهش  نیا  زج  هب  یئاج  ادخ  هب  هن  تفگ  هرصب  هب  سپ  تفگ  ادخ  هب  هن  تفگ  مورب  ماش 
يرهـش چیهگنهآ  ینک  اهر  مدـیچوک  اج  نآ  هب  ربمایپ  اب  یهارمه  يارب  هک  هنیدـم  رد  ارم  رگا  دومن و  مهاوخن  رایتخا  ار  یئاج  مدرکدای 

ربمایپ تفگ  تسار  ادخ  تسا  گرزب  تفگ  متـسرف  یم  هذبر  هب  ار  وت  نم  تفگ : نک . دیعبت  یهاوخ  يرهـش  ره  هب  ارم  وت  درک و  مهاوخن 
هکم رد  تماقا  زا  هک  داد  ربخ  ارم  تفگ  تفگ  هچ  وت  هب  تفگ : نامثع  درک . یئوگـشیپ  میارب  دیـسر  دهاوخ  نم  هب  ار  هچ  نآ  همه ي  هک 

دنریگیم و ندرگ  رب  دنور  یم  زاجح  يوس  هب  قارعزا  هک  یهورگ  ارم  نفد  نفک و  راک  مریم و  یم  هذبر  رد  موش و  یم  عونمم  هنیدـم  و 
هب يو  ات  دنزیخنرب  وا  يوس  هب  دوخ  ياج  زا  مدرم  داد  روتسد  نامثع  هدرک و  يرتش  راوس  ار  شرتخد - یخرب  هتفگ ي  هب  رـسمه و  رذوبا ،

نوریب هنیدم  زا  نوچ  سپ  دوش  هداد  چوک  هذبر 
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نب رامع  رفعج و  نب  هلا  دبع  لیقع و  شردارب  زین  شرـسپ و  ود  زینوا  اب  هارمه  دش و  ادـیپ  یلع  درب  یم  ار  يو  ناورم  هک  هنوگ  نامه  دـش 
تسا هدرک  عنم  هار  نیا  رد  وا  تعیاشم  رذوبا و  اب  یهارمه  زا  ار  مدرم  نانموم  ریما  یلع  هک : درک  داریا  دروخرب  ناشیا  هب  هک  ناورم  رـسای .

هب ار  وت  ادـخ  وش  رود  تفگ : تفوک و  يو  بکرم  شوگ  ود  نایم  ار  شا  هنایزات  هتخات و  وا  يوس  هب  یلع  مدرکتهاـگآ . یناد  یمن  رگا 
تـسیرگب رذوب  ددرگرب  تساوخ  نوچ  ددرگزاب و  هک  تفگ  عادو  ار  يو  سپـس  درک و  هقردب  اروا  تفرب و  رذوبا  اب  دوخ  دزادنا و  شتآ 

یم ص )  ) ربمایپ دای  هب  امـش  زا  مدـید  یم  ار  تنادـنزرف  وت و  نم  هاگ  ره  یلع  نسحلا  وبا  يا  هک  دزرماـیب  ار  هداوناـخ  امـش  ادـخ  تفگ  و 
دنکب نم  يارب  ار  یلع  هراچ  هک  تسیک  ناناملـسم  هورگ  يا  تفگ  نامثع  درب و  نامثع  هب  تیاکـش  وا  اب  یلع  راتفر  زا  ناورم  سپ  مداـتفا 
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یلع نوچ  سپداد  میهاوخ  ار  وا  قح  هک  دنگوس  ادخ  هبدرک  نانچ  دـینادرگ و  زاب  متـشاد  شلیـسگ  نآ  يارب  هک  يراک  رـس  زا  ارم  کیپ 
رب بسا  مشخ  تفگ  يا  هتفر  رذوـبا  هقردـب ي  هب  ارچ  هک  هتفرگ  مـشخ  وـت  رب  ناـنموم  ریما  دـنتفگ : هـتفروا و  زاوـشیپ  هـب  مدرم  تشگزاـب 
نم رب  ینک و  ناـنچ  ناورم  اـب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وـت  هچ  تفگ : وا  تفر و  ناـمثع  دزن  هب  دـش  بـش  نوـچ  دـمایب و  سپـس  داـب  شماـگل 

دنادرگرب ارم  تساوخ  درک و  دروخرب  نم  ابوا  هک  نیا  یتسار  ناورم  دروم  رد  تفگ : ینک ؟ در  ارم  نامرف  نم و  کـیپ  یئامنیخاتـسگ و 
زا ار  مدرم  نم  هک  دـیناسرن  وت  هب  رگم  تفگ  ناـمثع  ما  هدرکن  در  ارنآ  هک  مه  وت  ناـمرف  دروـم  رد  مدـنادرگرب  راـک  نیا  زا  ار  وا  مه  نم 

، تقیقح ادخ و  زا  يربنامرف  یهد و  نآ  ماجنا  هب  روتـسد  وت  هک  يراک  ره  رگم  تفگ : یلع  ما  هدرک  عنم  وا  هقردـب ي  رذوبا و  اب  یهارمه 
: تفگ هدب  ار  ناورم  داد  تفگ : نامثع  درک  میهاوخن  ادخ  هب  مینک ؟ يوریپ  وت  نامرف  زا  ام  دـیاب  مه  زاب  ایآ  دـشاب  نآ  اب  تفلاخم  مزلتـسم 

ود نایم  وت  تفگ : مهدب  ار  وا  داد  هنوگچ 
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هب دهد  ازسان  ارم  رگا  اما  دنزبزین  وا  مدز  ار  وا  بکرم  هک  يا  هنوگ  هب  دهاوخ  رگا  نم ، بکرم  کنیا  تفگ : یلعیتخاون  وا  بکرم  شوگ 
رب ینخـس  تقیقح  زج  هتفگن و  نآ  نمـض  رد  یغورد  هک  يا  هنوگ  هب  هتبلا  درک و  مهاوخنوت  راثن  نآ ، دننامه  یمانـشد  هک  دنگوس  ادـخ 

یتسین وا  زا  رترب  نم  دزن  وتهک  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگن  ازـسان  ار  وت  وا  ارچ  يا  هداد  مانـشد  ار  وا  وت  یتقو  تفگ : نامثع  مشاب  هدـنارن  نابز 
زا مردپ  مرترب و  وت  زا  نم  هک  ادخ  هب  يرامش ؟ یم  ناورم  گنـسمه  ارم  و  ینک ؟ یم  نخـس  هنوگ  نیا  نم  اب  تفگ : دش و  مشخ  رد  یلع 

نامثع رآ . نم  هب  يور  تیاهریت  اب  ایب و  وت  نونکا  مدنکفانورب و  نادریت  زا  هک  دوب  نم  ياهریت  نیا  تردام ، زا  مردام  تسا و  رترب  تردپ 
راصنا رجاـهم و  زا  ینادرمو  شا  هداوناـخ  تشگرب و  یلع  دـمآرد و  شاهناـخ  هب  تساـخرب و  هدـیدرگ  خرـس  شا  هرهچ  دـش و  مشخ  رد 

یم نم  ییوجبیع  هب  تفگ : درک و  تیاکـش  ناشیا  هب  یلع  زا  دندش  عمج  نامثع  درگ  مدرم  دـش و  ادرف  نوچ  دـندمآ و  مهارف  وا  نوماریپ 
نایم مدرم  دـنک . یم  ینابیتشپ  تسا ) نارگید  رـساینب و  رامع  رذوبا و  شدوصقم   ) دـنزادرپ یم  نم  یئوجبیع  هب  هک  ار  یناـسک  دزادرپ و 

زا يدقاو  تیاور  رد  ادـخ و  يدونـشخ  رگم  متـشادن  يدـصق  چـیه  رذوبا  هقردـب ي  زا  هک  ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  یلع  دـنتفرگ و  ار  ود  نآ 
یئوت تفگ  يو  هب  نامثع  مدید  ار  يو  دـندرک  دراو  نامثع  رب  ار  رذوبا  هک  يزور  تفگوا  هک  میناوخ  یم  نایملـسا  يالوم  نابهـص  قیرط 

: تفگ ناـمثع  دـیدرب  نم  هب  تناـیخ  ناـمگ  مدومن و  یهاوخ  ریخ  ار  هیواـعم )  ) تقیفر وت و  تفگ  وا  هب  رذوبا  يدرک ؟ هچ  نآ  يدرک  هک 
يوریپ ار  رمع )  ) تقیفر هویـش ي  تفگ : رذوبا  يدـناروش  ام  رب  ار  ماـش  يا ، هنتف  رادتـسود  ینک و  بوشآ  یهاوخیم  یئوگ و  یم  غورد 

نم يارب  يرذع  چیه  هک  ادخ  هب  تفگ : رذوب  اهراک ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت  ردام  یب  تفگنامثع : دشابن  نخس  ياج  وت  رب  ار  سک  چیهات  نک 
شسبح ای  شمنزب  منک  هچ  وگغورد  ریپ  نیا  اب  دیئوگب  نم  هب  تفگ : دشنیگمشخ و  نامثع  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رما  رگم  یبای  یمن 
نایمرد هک  یلع  منک  شدیعبت  مالـسا  نیمزرـس  زا  ای  هدـیناشک . یگدـنکارپ  هب  ار  ناملـسم  هدوت ي  یناتـسادمه  وا  هک  شمـشکب ؟ ای  منک 

وت هب  نمتفگ  تخادرپ و  نخس  هب  دوب  نارضاح 
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ناـیز هب  شغورد  هک  دـشاب  وگغورد  رگا  تفگ : ناـشیا ) هب  یـسوم  هراـب ي  رد   ) نوعرف نادـناخ  نموـم  هک  میوـگ  یمار  ینخـس  ناـمه 
وراک طارفا  هک  ار  یسک  دنوادخ  هک  یتسارهب  دسر  یم  امش  هب  دنک  یم  هدعو  امش  هبهچ  نآ  زا  يرهب  دشاب  وگتسار  رگا  تسا و  شدوخ 

زین یلع  منک و  دای  مرادن  تسود  هک  دنار  نابز  رب  تشرد  ینخـس  يو  خساپ  رد  نامثع  دـیوگ : يوار  دـنک  یمن  تیادـه  دـشاب  وگغورد 
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دیوگ : يوار  داد . نآ  دننامه  یخساپ 
شیپ نوچ  دندروآ و  ار  واداد  روتسد  تشذگب  نیا  رب  هک  زور  دنچ  درک و  عنم  رذوبا  اب  ینخـس  مه  ینیـشنمه و  زا  ار  مدرم  نامثع  سپس 
تخـس زات و  تخات و  دوب ؟ نینچ  ناشیا  هویـش ي  ایآ  يدیدن ؟ ار  رمع  رکبوب و  ربمایپ و  وت  رگم  نامثع  وت  رب  ياو  تفگ : داتـسیا  وا  يور 

یگیاسمه مراد  نمشد  رایسب  هچ  تفگ : رذوبا  ام  ياهرهش  زا  ام و  دزن  زا  وش  نوریب  تفگ : وا  تسا  ناشکندرگ  هویش ي  نم  رب  وت  يریگ 
: تفگ موش  یم  نوریب  تسا  ادـخ  هار  رد  داهج  ياج  هک  ماش  نیمزرـس  هب  نم  سپتفگ  یهاوخ  یم  اج  ره  تفگ  مورب  اجک  یلوار  وت  اب 

مور یم  قارع  هب  سپ  تفگ  منادرگ ؟ تزاب  اج  نآ  هب  ایآ  يدرک  هابت  ار  اج  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  مدناشک  اج  نیا  هب  ماش  زا  ار  وت  هک  نم 
یم رـصم  هب  سپ  تفگ : دنا . ههبـش  لها  دننک و  یم  نعط  هدوت  رد  هک  يوش  یم  دراو  یهورگ  رب  اج  نآ  اریزتفگ  ارچ ؟ تفگ  هن  تفگ 

، مالـسا زکرم  يوـس  هب  ترجه  زا  سپ  دـیاب  نیارباـنب  تفگ : رذوـبا  یهاوـخ  یم  اـج  ره  تفگ : مور  اـجک  هب  سپ  تـفگ  هـن  تـفگ  مور 
يوس نیمه  هب  رترود - رترود و  هچ  ره  ورب - فرـش  هطقن ي  نیرترود  هب  تفگ : ناـمثع  مور  یم  دـجن  يوـس  هب  مریگ . شیپيدرگناـبایب 

دش . يوس  نآ  هب  وا  سپ  ور . اج  نامه  هب  هنم و  رتارف  ماگ  هذبر  زا  ورب و  دوخ 
نابز رب  ینانخس  وا  دنیآ و  یم  مهارف  وا  نوماریپ  مدرم  دنیـشن و  یم  ص )  ) لوسر ياج  رد  رذوبا  هک  دیـسر  ربخ  نامثع  هب  دیوگ : یبوقعی 

ارم هک  ره  مدرم  يا  تفگ : داتـسیا و  دجـسم  رد  ناتـسآ  رد  يو  هک  دیـسر  يو  شوـگ  هب  تـسا و  نآ  رد  يو  زا  شهوـکن  هـک  دـنار  یم 
نادناخ حون و  مدآ و  دنوادخ  هک  یتسار  متسه  يذبر  هدانج  نب  بدنج  نم  متـسه  يرافغ  رذوبا  نم  دسانـشن  سک  ره  دسانـش و  دسانش 

تسا رگید  ضعب  زا  نآ  ضعب  نارمع  میهاربا و  داژن  دیزگرب  ناهج  مدرم  زا  ار  نارمعنادناخ  میهاربا و 
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زا امنهار  كاپ  ترتع  لیعامـسا و  زا  نادـناخ  تسا و  میهاربا  زا  تسخن  سپ  تسا  حون  زا  هدـیزگرب ي  دـمحم  تسااناد  اونـش و  ادـخ  و 
دننام و یمهبترم  دنلب  رهپـس  هب  ام  نایم  رد  ناشیا  هک  دندش  یهورگ  نایم  رد  يرترب  راوازـس  هدیدرگ و  دنمجرا  ناشیا  نادنمجرا  دـمحم .

امنهار ناگراتس  هب  ای  درگبش  هام  هب  ای  نشور  باتفآ  هب  ای  دوش  نیعم  زامن  ماگنه  ندروآ  يور  يارب  هک  يا  هلبق  هب  ای  هدیـشوپ  هبعک ي  هب 
نآ همه ي  ثراو  ناربماـیپ و  شناد  ثراو  دـمحم  دـبای و  یم  تکرب  نآ  یتداـیز  دـشاپ و  یم  وترپ  نآ  نغور  هک  ینوـتیز  تخرد  هب  اـی 

هتفگ : يوار  هک  اج  نآ  ات  دش . ناربمایپ  يرترب  بجوم  هک  تسا  يروما 
رمع رکبوبا و  ياه  تنس  ربمایپ و  ياه  تنس  رد  وا  تسد  هب  هک  یئاه  ینوگرگد  زا  دنک و  یم  شهوکن  ار  يو  رذوبا  هک  دیسر  نامثع  هب 

هک هنوگ  نامه  تسـشن و  یم  سلجم  رد  هنیدم  دننام  زین  اج  نآ  وا  درک و  دیعبت  هیواعم  دزن  ماش  هب  ار  وا  سپ  دـیوگ  یم  نخـس  هتفای  هار 
هک اج  نآ  ات  دندینـش ، یم  ار  وا  نخـس  دندمآ و  یم  مهارف  وا  نوماریپ  مدرم  تخادرپ و  یم  نخـس  هبزین  ماش  رد  درک  یم  راتفر  هنیدم  رد 
اب نارتش  راطق  تفگ  یم  داتـسیا و  یمقشمد  هزاورد  رب  دـناوخ  یم  ار  حبـص  زاـمن  نوچ  دوخ  وا  دـندش و  رایـسب  وا  نوماریپ  رد  نارـضاح 

یهن دنک  تنعل  ادخ  دننک و  یمن  فورعم  هب  لمع  دوخ  هک  ار  فورعم  هب  ناگدننک  رما  زا  هتـسد  نآ  دنک  تنعل  ادخ  دـمآ  شتآ  زا  يراب 
تفگ  يوار  دننک . یم  رکنم  راک  دوخهک  ار  يرکنم  زا  ناگدننک 

اب يرتش  رب  راوس  ار  وا  هک  تشون  يو  هب  وا  يدرک و  هابت  شیوخ  رب  ار  ماش  راک  اج  نیا  هب  رذوبا  نداتـسرف  اب  وت  تشون : نامثع  هب  هیواـعم 
دمآرد ناـمثع  رب  رذوـب  هک  یماـگنه  دوـب و  هـتخیر  شیاـه  نار  تشوـگ  دیـسر  هنیدـم  هـب  نوـچ  سپ  نـک  هـناور  زادـنا  يور  یب  نـالاپ 

هب هیما  نادنزرف  هک  یماگنه  تفگ : یم  مدینـش  ص )  ) لوسر زا  یئوگ  یم  وت  هک  دنا  هدـیناسر  نم  هب  تفگ  وا  هب  دـندوب  يو  دزنیهورگ 
ناگدرب ار  ادخ  ناگدنب  دنریگ و  یم  شیوخ  یئاورنامرف  يارب  یهاگیاپ  ار  ادخ  ياهرهش  دنسرب  مامت  درم  یس 
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ربمایپزا ار  نیا  زین  امـش  ایآ  تفگ : ناشیا  هب  تفگ . ار  نیا  هک  مدینـش  ص )  ) لوسر زا  يرآ  تفگ  یهاـبت  هلیـسو  ار  ادـخ  نیئآ  شیوخ و 
سپ يدینش  ربمایپ  زا  مه  وت  دنک  یم  تیاکح  رذوبا  ار  هچ  نآ  ایآ  دیسرپ  يو  زا  دمایب  وا  نوچ  داتسرف و  یلع  یپ  رد  یـسک  سپ  دیدینش 
هیاس نامـسآ  : " تفگ - (ص ) ربمایپ هک  نیا  يارب  تفگ  یهد  یم  یهاوگهنوگچ  تفگ  يرآ  تفگ : یلع  تفگ - زاـب  وايارب  ار  ناتـساد 

یپ نامثع  دنامب  هنیدم  رد  هک  زور  دنچ  اهنت  سپ  دشاب "  رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یـسک  تفرگن  رب  رد  یکاخ  هدوت ي  دنکفین و  رـس  رب 
نتـشاد راوخ  يارب  يرآ  تفگ  ینک ؟ یم  نوریب  ربمایپ  مرح  زا  ارمایآ  تفگ  يوش  نوریب  اج  نیا  زا  دیاب  وت  دنگوس  ادخ  هب  هک  داتـسرف  وا 

نامه رد  ات  یتسه  اج  نامه  زا  هک  هذـبر  هب  ورب  هن ، تفگ "  هفوک  هب  تفگ  هن  تفگ  هرـصب  هب  تفگ  هن  تفگ  مور  هکم  هبسپ  تفگ  وت .
نز و اـب  هارمه  ار  وا  يو  دـیوگ " . نخـس  يو  اـب  سک  چـیه  شندـش  نوریب  ماـگنه  اـت  هـک  راذـگم  و  رب ، نوریب  ار  وا  ناورم  يریمب ، اـج 
ار یلع  رذوبا  نوچ  دنتسیرگن و  یم  هدش  نوریب  زین  رسای  نب  رامع  رفعج و  نب  هللا  دبع  نیسح و  نسح و  یلع و  درک و  رتش  راوس  شرتخد 
مدروآ و یم  دای  هب  ار  ربمایپ  لوق  مدـید  یم  هک  ار  وت  نادـنزرف  وت و  تفگ : تسیرگب و  سپـس  دیـسوبب  ار  يو  هتـساخرب  وا  يوس  هب  دـید 

عنم نانموم  ریما  تفگ : ناورم  تخادرپ  نخـس  هب  يو  اب  تفربیلع و  سپ  مداـتفا . هیرگ  هب  اـت  تفرب  تسد  زا  ما  یئابیکـش  نادـنچ  نونکا 
رد ار  وت  ادـخ  وش  رود  تفگ : دـیبوک و  ناورم  رتش  هرهچ  هب  درک و  دـنلب  ار  هنایزات  یلع  دـیوگ  نخـس  وا  اب  یـسک  هک  نیا  زا  تسا  هدرک 

ناهارمه زا  کی  ره  تخادرپ و  وگتفگ  هب  يو  اب  دماجنایم  لوط  هب  نآ  حرـش  هک  ینانخـس  اب  درکهقردب و  ار  رذوبا  سپـس  دزادـنا  شتآ 
دـمآ و دوجوب  یئاه  ترودـک  دروم  نیا  رد  یلع  نامثع و  نایم  تشگرب و  ناـمثع  دزن  هب  ناورم  دنتـشگزاب و  وهتخادرپ  نخـس  هب  زین  يو 

. تفرگرد هنایم  رد  يا  هنازوت  نیک  نانخس 
ره هب  هک  مدید  يدرم  مدرک و  كرد  ار  هعمج  زامن  متفر و  ماش  هب  سپس  هنیدم و  هب  تفگ : سیق  نب  فنحا  هک  تسا  هدروآ  دعـس  نبا  و 
وت ادـخ  هدـنب ي  شمتفگ : متـسشن و  وا  دزن  نم  دـناوخ  یم  هاتوک  ار  شزامن  درازگ و  یم  زامن  دـنزیرگ ، یم  ناـشیا  دـسر  یم  یتعاـمج 

هک زیخرب  نم  دزن  زا  تفگ  مفنحا  نم  متفگ  یتسیک  وت  مرذوبا  نم  تفگ  یتسیک 
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دنزب راـجهک  هتـشاد  نآ  رب  ار  شا  یچراـج  هیواـعم - ینعی  نیا - تفگ  دـسر  نم  هب  يدـنزگ  وـت  زا  هنوـگچ  متفگ  دـسرن  وـت  هب  يدـنزگ 
دنیشنن . نم  اب  سکچیه 

لخاد نوچ  سپ  دـهد  یم  رازآ  ار  ام  يو  تفگ : وا  تساوخ و  دورو  هزاجا  نامثع  زا  رذوبا  تفگ : سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  یلعیوبا  و 
دزن امش  نیرت  بوبحم  تفگ : یم  مدینش  ربمایپ  زا  نم  یلو  هن  تفگ  يرتهب  رمع  رکبوب و  زا  يرادنپ  یم  هک  یئوت  تفگ : وا  هب  نامثع  دش 
ماش هبات  داد  روتسد  نامثع  مرادیاپ  وا  نامیپ  رب  نم  دنامب و  رادیاپ  هتسب  نم  اب  هکینامیپ  رب  هک  تسا  یسک  نم  هب  امش  نیرتکیدزن  نم و 
ادخ هار  رد  ار  نآ  رگمدنامب  دیابن  یمیس  رز و  امـش  زا  سک  چیهدزن  هاگنابـش  تفگ : یم  درک و  یم  وگتفگ  مدرم  اب  اج  نآ  رد  وا  دور و 
واهب نامثع  تسرفب  رذوبا  سپ  رد  يراد  ماشهب  يزاین  رگا  تشون : نامثع  هب  هیواعم  سپ  دـینادرگ  هدامآ  هاوخ  ناوات  يارب  ای  دـینک  قاـفنا 

دمایب . وا  يآ و  نم  يوس  هب  هک  تشون 
خیرات بهذلا 438:1 ، جورم  دعس 168:4 ، نبا  تاقبط  ریـسفت - تاکز و  باتک  ود  يراخب - حیحـص  ات 54 ، باسنالا 52:5  هب  دیدرگرب 

يراقلا 291:4 هدمع  يابلا 213:3 ، حتف  ات 242 ، زا 240  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  یبوقعی 148:2 ،
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دندرک نوریب  هذبر  يوس  هب  ار  رذوبا  هک  یماگنه  نانمومریما  نخس 

هراشا

شیوـخ ياـیند  رب  وـت  زا  هورگ  نیا  یتـفرگمشخ ، وا  يارب  هک  شاـب  راودـیما  یـسک  ناـمههب  سپ  یتـفرگ  مشخ  ادـخ  يارب  وـت  رذوـبايا 
ناشیا زا  هچ  نآ  ظفح  يارب  نک و  اهر  ناشیا  تسد  رد  دنسرتیم  نآ  رب  وت  زا  ار  هچ  نآ  سپ  يدیسرت ، تنید  رب  ناشیا  زا  وت  دندیـسرت و 

هچ و  تسا ) وت  نید  نامه  هک   ) يدرک عنم  نآ  هب  دربتـسد  زا  ار  ناشیا  هچ  نآ  هب  ناشیا  دـندنمزاین  رایـسب  هچ  هک  زیرگب  یـسرت  یم  نآ  رب 
دوس سک  هچ  هک  تسناد  یهاوخ  ادرف  و  تسا ) ایند  نامه  هک   ) دنتـشاد زاب  نآ  هب  یـسرتسد  زا  ار  وتناشیا  هچ  نآ  زا  وت  يزاین  یب  رایـسب 

یئاهر هار  دنوادخ  دزیهرپب  ادخ  ینامرفان  زا  سپس  دشاب و  هتسب  يا  هدنب  رب  نیمز  اه و  نامـسآ  رگا  و  هدرب . کشر  رتشیب  سک  هچ  هدرب و 
ار وت  یتفریذـپ  یم  ار  ناـشیا  ياـیند  وت  رگا  هک  اـیم  تشحو  هب  لـطاب  زا  زج  ریگم و  سنا  قح  هب  زج  دـهد . یم  رارق  وا  يارب  ار  ود  نآ  زا 

. دنتشاد یم  ناما  رد  ار  وت  يدرک  یم  ادج  دوخ  يارب  نآ  زا  يزیچ  رگا  دنتشاد و  یم  تسود 
نیع مه  نیاو  دـناد  یم  هدـش  دـییات  روهـشم و  ار  نآ  وهدروآ  یگدرتـسگ  هب  ار  رذوب  ناتـساد  ات 387  حرـش 375:2  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

دمحا رکبوبا  ار  مالکنیا  دیدرگ و  نامثع  شهوکن  بجوم  هک  تسا  یئاهدادـیور  زا  یکی  هذـبر  هب  وا  دـیعبت  رذوبا و  دـماشیپ  شنانخس :
دیعبت هذبر  هب  رذوبا  نوچ  تفگ : هکهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  همرکع  زا  شردپ  زا  قازرلا  دبع  زا  هفیقـس  باتک  رد  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب 

وا هن  دیوگ و  نخس  رذوبا  اب  هن  سک  چیه  هک  دندز  راج  مدرم  نایم  داد  روتسد  نامثعدش 
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یلع و رگم  دندرک  زیهرپ  يو  زا  زین  مدرم  همه ي  درب  شنوریب  زین  وا  دربب  نوریبار  وا  هک  داد  روتـسد  زین  مکح  نب  ناورم  هب  دنک  هقردب  ار 
هب ناورم  تخادرپ و  نخـس  هب  رذوبا  اب  نسح  دندرک و  شا  هقردب  هدـش  نوریب  يو  اب  ناشیا  هک  رامع . نیـسح و  نسح و  لیقع و  شردارب 
اب درک و  هلمح  ناورم  هب  یلع  نادـب . ینادـیمن  رگا  هدرک  عنم  درم  نیا  اـب  وگتفگ  زا  ناـنمومریما  هک  یناد  یمن  رگم  نسح  ناـه  تفگ . وا 

تشگرب و ناـمثع  يوس  هب  نیگمـشخ  ناورم  دزادـنا  شتآ  هب  ار  وت  ادـخ  وشرود  تفگ  تفوک و  يو  رتـش  شوـگ  ود  ناـیم  شا  هناـیزات 
رتخدیناـه ما  يـالوم  ناوـکذ  هدرک  عادو  يو  اـب  هورگ  نآ  داتـسیاب و  رذوـبا  دـش . نیگمـشخ  یلع  رب  زین  وا  داد و  وا  هـب  ار  راـک  شرازگ 

تفگ : یلع  درپس  رطاخ  هب  دوردب  ماگنه  ار  ناشیا  نانخس  تشاد  دنمورین  يا  هظفاح  دوب و  ناشیا  اب  هک  زین  بلاطوبا 
يزوت نیک  اب  ار  وت  يدیـسرت  دوخ  نید  رب  ناشیا  زا  وت  دندیـسرت و  شیوخ  يایند  رب  وت  زا  هتـسد  نیا  یتفرگ و  مشخ  ادخ  يارب  وت  رذوبا !

زا سپـس  دـشاب و  هتـسب  يا  هدـنب  رب  نیمز  اه و  نامـسآ  رگا  ادـخ  هب  دـندرک  دـیعبت  هاـیگ  بآ و  یب  تشد  هب  دـندومزایب و  شیوخ  ياـه 
نکم . تشحو  لطاب  زا  زج  ریگم و  سنا  قح  اب  زج  رذوبا  يا  دهد . یم  رارق  يو  يارب  نآ  زا  يزیرگ  هار  دنوادخ  دزیهرپب  ادخ  ینامرفان 

رذوبا يا  تفگ  تخادرپ و  نخس  هب  لیقع  نک  دوردب  ار  تردارب  تفگ : لیقع  هب  دینک و  دوردب  ار  ناتیومع  تفگ : شناهارمه  هب  سپس 
شابابیکـش تسا و  يراگتـسر  يوقت  هک  نک  هشیپ  يوقت  سپ  يراد  تسود  ار  ام  زین  وت  ومیراد  تتـسود  اـم  هک  یناد  یم  وت  میئوگب  هچ 

يدیمون يرامـشب  ور  دنک  ار  تمالـس  رگا  تسا و  یباتیب  زا  دـیآ  نارگ  وت  رب  یئابیکـش  رگا  هک  نادـب  تسا و  يراوگرزب  یئابیکـش  هک 
راذگاو . ار  یبات  یب  يدیمون و  يا . هدومن 

، ددرگرب هدـننک  هقردـب  دـنیزگ و  یـشوماخ  هدـننک  عیدوت  تسین  هتـسیاشهک  دوبن  رگا  وـمع  يا  تفگ : تخادرپ و  نخـس  هب  نسح  سپس 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3168 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دای  اب  دوخ - زا  ار  ایند  تسد  سپ  ینیب  یم  هک  دیـسر  اهزیچ  وت  هب  هتـسد  نیا  زا  ددرگ  رایـسب  سوسفا  هک  دنچ  ره  دش  یم  هاتوک  نخس 
یم رادید  ار  تربمایپ  نوچ  ات  شاب  ابیکـش  و  نآ ، هدـنیآ ي  هب  يراودـیما  اب  ار  نآ  ياه  يراوشد  اه و  یتخـس  راد و  زاب  نآ - ندـش  یهت 

. دشاب دونشخ  وت  زا  ینک 
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زور ره  دـنوادخ  دزاـس ، نوـگرگد  ینیبیم  ار  هچ  نآ  هـک  دراد  یئاـناوت  دـنوادخ  وـمع  يا  تـفگ : تـخادرپ و  نخـس  هـب  نیـسح  سپس 
زا وت  يزاینیب  هچ  یتشادزاب  تنید  هب  دربتـسد  زا  ار  ناشیا  وت  دنتـشادزاب و  شیوخ  يایند  هب  یـسرتسد  زا  ار  وت  هتـسد  نیا  تسا  يراکرد 
زا ار  نآ  هاوخب و  یئابیکش  يرای و  ادخ  زا  یتشاد ، ناشزاب  نآ  زا  وت  هچ  نآ  هب  ناشیا  دندنمزاین  هچ  دنتـشاد و  تزاب  نآ  زا  ناشیا  هچ  نآ 

گرم یبات  یبهن  دزادنا و  یم  شیپ  ار  يزور  يدنمزآ  هن  تسا  يراوگرزب  يرادنید و  زا  یئابیکش  اریز  رامـش  رتاراوگ  يدنمزآ  یباتیب و 
دنکفا . یم  ریخات  هب  ار 

وا ادخدناسرتب  ار  وت  سک  ره  دربب و  وا  لد  زا  شمارآ  ادخ  دنک  نارگن  ار  وت  سک  ره  تفگ : تخادرپ و  نخس  هب  نیگمشخ  رامع  سپس 
ناشاهراک هب  رگا  دنتـشادیم و  ناما  رد  ار  وت  یتساوخ  یم  ار  ناشیا  يایند  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـهدن  ناما  ار  وا  ادـخ  دـناسرتب و  ار 

گرم زا  یبات  یب  ایند و  هب  يدنسرخ  يارب  رگم  دندنامن  زاب  یتفگ  وت  هچ  نآنتفگ  زا  مدرم  دنتـشاد و  یم  تتـسود  يداد  یم  يدونـشخ 
هب ار  دوـخ  نـید  سپ  دـبای - یگریچ  هـک  تـسا  یـسک  زا  تنطلــس  هـک  دوـب - نآ  ربناـشهورگ  تردـق  هـک  دـنتفای  یتمــس  هـب  شیارگ 

راکشآ . نایز  تسا  نآ  هک  دندش  ترخآ  ایند و  راکنایز  دنداد و  نانآهب  ناشایند  زا  زین  هورگ  نآ  دندیشخبناشیا و 
هب امـش  ندید  اب  مدید  یم  هک  ار  امـش  دزرمایبار  امـش  ادخ  تمحر  نادناخ  يا  تفگ : تسیرگب و  دوب  گرزب  يریپ  هک  زرمایب  ادخ  رذوبا 
نم ندوب  هک  هنوگ  نامه  مروخب  هودنا  شیارب  ای  دریگ  مارآ  وا  هب  ملد  هک  دوبن  یسک  امش  زج  هب  هنیدم  ردارم  مداتفا  یم  ص )  ) لوسر دای 

هلاخرـسپ ای  ردارب  اب  رهـش  ود  زا  یکی  رد  هک  تشادن  شوخ  دـمآ و  نارگ  نامثع  رب  زینزاجح  رد  مندوب  دـمآ  یم  نارگ  هیواعم  رب  ماش  رد 
زجب ینابیتشپ - هن  مراد و  نآ  رد  يروای  هن  هک  داتـسرف  يرهـش  هب  ارم  سپ  منک  هابت  وا  زا  يربناـمرفرد  ار  مدرم  راـک  مشاـب و  هیاـسمه  شا 

مرادن . یساره  چیه  ادخ  اب  مهاوخن و  يروای  چیه  زینادخ  زج  هک  ادخ -
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ارم روتـسد  ینادرگرب و  ارم  کـیپ  هک  تشادنآ  رب  ار  وـت  هچ  تفگ  ناـمثع  دـش و  ناـمثع  دزن  هب  یلع  دندیـسر  هنیدـم  هب  هک  هتـسد  نـیا 
رگم تفگ  مدرمشن  درخ  زین  ار  وت  روتسد  مدنادرگرب و  ار  وا  زین  نم  دنادرگرب و  ارم  تساوخیم  وت  کیپ  تفگ : یلع  يرامـشب  کچوک 

؟ میرب نامرف  ام  دیاب  دشاب  مهتیصعم  مزلتـسم  هک  وت  زا  يروتـسد  ره  ایآ  تفگ  ما  هدرک  عنم  رذوبا  اب  ینخـس  مه  زا  نم  هک  دیـسرن  وت  هب 
رد تفگ  يدیـشک  ار  شرتش  يداد و  شمانـشد  هک  نیا  يارب  تفگ  يراک ؟ هچ  يارب  تفگ  هدـب  شیوخ  زا  ار  ناورم  داد  تفگ : ناـمثع 

راثن ار  نآ  دـننامه  نم  دـیوگب  نم  هب  یئازـسان  ره  دـنگوسادخ  هب  دـیوگب  ازـسان  نم  هب  هک  نیا  اما  نآ ، ربارب  رد  نم  رتش  هک  وا  رتش  دروم 
رگم دهدن ؟ مانـشد  ار  وت  وا  ارچ  تفگ : دـش و  مشخ  رد  نامثع  مشاب  هتـسبن  وت  رب  مه  یغورد  نآ  رد  هک  يا  هنوگهب  درک  مهاوخ  تدوخ 

رجاهم و ناگرزب  یپ  رد  نامثع  دش و  نوریب  تساخرب و  سپـس  وت . زا  مه  وا  زا  مه  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ  تفگ  یلع  یتسه  وا  زا  رتهب  وت 
زین نم  تفگ  تسا  رتهب  نآ  حالـصا  ويراد  یئاورنامرف  وا  رب  وت  دـنتفگ  نانآ  درک  ناـشیا  هب  ار  یلع  تیاکـش  داتـسرف و  ناـیوما  راـصنا و 

غارـس هن  نم  زگرره  تفگ  یهاوخب  رذع  وا  زا  يوش و  ناورم  دزن  هب  رگا  دوش  هچ  دنتفگ  دندش و  یلع  دزن  هب  سپ  مراد  تسود  ار  نیمه 
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دندرک و ربخ  ار  وا  دنتـشگرب و  نامثع  دزن  هب  سپ  موش  شیوخ  دزن  هب  دهاوخ  نامثع  رگا  یلو  مهاوخ  یمرذـع  وا  زا  هن  مور و  یم  ناورم 
نآ اما  تفگسپس : تفگ و  انث  دمح و  ار  ادخ  تخادرپ و  نخس  هب  یلع  دندش و  وا  دزن  هب  نایمشاه  اب  هارمه  ات  داتـسرف  وا  یپ  رد  نامثع 
یم متـشادن و  ار  وت  نامرف  زا  یچیپرـس  وت و  اب  يراـتفر  دـب  لاـیخ  نممسق  ادـخ  هب  یتفرگ  مشخ  نم  رب  وا  عیدوت  رذوبا و  اـب  نخـس  زا  هچ 

شرب نم  دراد  زاب  دوب  هدرک  بجاو  نم  رب  ادخ  هک  یقح  يادا  زا  ارم  تساوخ  یم  وا  نوچ  مه  ناورم  دروم  رد  مرازگب  اروا  قح  متـساوخ 
رب ینخـسبضغ  يدروآ و  مشخ  رـس  رب  ارم  وت  هک  دوبنآ  رطاخب  تشذـگ  وت  نم و  نایم  هچنآ  اما  وا . راک  ربارب  رد  نم  راک  مدـینادرگ و 

متساوخ . یمن  دوخ  هک  دروآ  نم  نابز 
زا مه  هچ  نآ  مدیشخبوت  هب  ار  نآ  هک  تشذگ  نم  دوخ  رب  وت  زا  هچ  نآ  اما  تفگ : ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  تخادرپ و  نخـس  هب  نامثع 

ار تتـسد  سپ  یئوگتـسار  راکوکین  وت  سپ  يدرک  دای  دنگوس  نآ  رـس  رب  هچنآ  اما  درک . وفع  وت  رب  ار  نآ  دنوادختشذگ  ناورم  رب  وت 
دینابسچ هنیس  هب  تفرگب و  ار  وا  تسد  سپ  روایب  کیدزن 
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هک نآ  اب  يروخب ؟ ینهد  وت  يو  زا  دـنزب و  ار  ترتش  یلع ، هک  یتسه  يدرم  وتینعی  دـنتفگ : ناورم  هب  نایوما  شیرق و  تساخرب  نوچ  و 
دوب و هدروخ  بسا  کی  هب  هک  يا  یلیـس  يارب  سبع  نایبذ و  ياه  هریت  دـنداد و  تکاله  هب  اردوخ  رتش  کی  زا  عاـفد  يارب  لـئاو  هریت ي 

رـس رب  یلع  زا  ار  هچ  نآ  ایآ  همه  نیا  اب  هاگ  نآ  دـندنب . یم  مکحم  نآ  اب  ار  اهراب  هک  ینامـسیر  هکت  کی  يارب  جرزخ  سوا و  ياه  هریت 
. متشادن راک  نیا  رب  تردق  مهدب  اروا  خساپ  متساوخ  یم  مه  رگا  ادخ  هب  تفگ  ناورم  ینک ؟ یم  راومه  شیوخ  رب  دمآ  وت 

نامثع اب  رذوبا  يریگرد 

هب تسخن  اررذوبا  نامثع  هک  تسا  نیا  دننآرب  رابخا  نادنمـشناد  ناسیون و  تشذگرـس  رتشیب  هچ  نآ  نادـب  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هب زین  هنیدم  رد  وا  اریز  درک  دیعبت  هذبر  هب  هنیدم  زا  سپس  تساوخ و  هنیدم  هب  ار  يو  درک  تیاکش  يو  زا  هیواعم  نوچ  درک و  دیعبت  ماش 

مکح نب  ناورم  هبار  لاوما  ياه  هنازخ  نامثع  نوچ  هک  دوب  نآ  دماشیپ  نیا  لصا  و  دوب . شلومعم  ماش  رد  هک  درک  یم  راتفر  هنوگ  نامه 
ناگدنرآ درگ  تفگ : یم  اه  نابایخ  اه و  هار  رد  مدرم و  نایم  رذوبا  دینادرگ  تباث  نب  دیز  هژیو ي  زین  ار  نآ  زا  يزیچ  دیشخب و  وا  زج  و 

ار میـس  رز و  هک  یناسکو  دنار : یم  نابز  رب  تیآ  نیا  دناوخیم و  دنلب  یئادص  اب  ار  نخـس  نیا  كاندرد . يرفیک  هب  هد  هدژم  ار  اه  جـنگ 
وا دـندیناسر و  نامثع  هب  اهراب  ار  ربخ  نیا  كاندرد . يرفیک  هب  ار  ناشیا  هد  تراشب  دـنیامن  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  دـننک و  یم  رابنا  لـت 
ارم نامثع  ایآ  تفگرذوبا : نک  كرت  هدیسر  نم  هب  شربخ  هک  اريراک  هک  داتسرف  وا  دزن  هب  ار  شنامالغ  زا  یکی  سپـس  ات  دنام  شوماخ 

نامثع نتخاس  نیگمشخ  اب  رگا  ادخب  میوگب ؟ هدرک  كرت  ار  ادخ  روتسد  هک  ار  سک  نآ  داریا  مناوخب و  ار  ادخ  همان ي  هک  دنک  یم  عنم 
رد نخـس  نیا  زا  نامثع  منادرگ . دونـشخ  ار  نامثع  ادخ ، ندرک  نیگمـشخ  اب  ات  تسا  رتهب  رت و  بوبحم  نم  دزن  منادرگ  دونـشخ  ار  ادـخ 
زا يزیچ  دناوت  یم  ماما  ایآ  تفگ : دـندوب  شنوماریپ  مدرم  هک  زور  کی  ات  دومن  يراددوخ  یئابیکـش و  وتشاد  هاگن  ار  نآ  دـش و  مشخ 

رابحالا بعک  دزادرپب ؟ دش  رگناوت  نوچ  دریگبماو و  لاملا  تیب 
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یم دـنزگ  نم  هب  رایـسب  هچ  تفگ  ناـمثع  سپ  يزومآ ؟ یم  ار  اـم  نید  اـم  هب  وتناـیدوهی  هداز ي  يا  تفگ : رذوـبا  درادـن  يداریا  تفگ 
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درک یم  هیواـعم  هک  ار  یئاـهراک  زین  اـج  نآ  رد  رذوبا  درک و  دـیعبت  اـج  نآ  هب  ار  وا  سپ  ور  ماـش  هب  يزیوآ . یم  نم  ناراـی  هب  یناـسر و 
هک تسا  نم  قوقح  زا  اه  نیا  رگا  تفگ : يو  کیپ  هب  رذوبا  داتـسرف و  وا  يارب  رز  رانید  دصیـس  هیواعم  زور  کـی  اـت  دومن  یم  شهوکن 
زبس خاک  هیواعم  سپـس  دینادرگرب  يو  هب  ار  نآ  تسین و  نآ  هب  يزاین  ارم  تسا  هیطع  رگا  مریذپ و  یم  دیا  هتـشاد  ممورحم  نآ  زا  لاسما 

فارـسا هک  تسا  تدوخلام  زا  رگا  يا و  هدرک  تنایخ  يا  هتخاس  ادـخ  لام  زا  ار  نیا  رگا  هیواـعم  تفگ : رذوبا  تخاـسب و  قشمد  رد  ار 
ادخ باتک  هیاپ ي  رب  هن  اه  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  مناد و  یمن  وکین  هک  هدـمآ  دـیدپ  یئاهراک  ادـخ  هب  تفگ : یم  ماش  رد  رذوبا  تسا و 

دوش و یم  بیذـکت  یئوگتـسار  هدـنز و  یلطاـب  ودوـش  یم  شوماـخ  یقح  روـن  منیب  یم  نم  ادـخ  هب  شلوـسر و  تنـس  داـینب  رب  هن  تسا 
هیواعم هب  يرهف  هملسم  نب  بیبح  سپ  دنهد  صاصتخا  دوخب  ار  زیچ  همه  وا  نایز  هب  هک  يدرمکین  وتسین  يوقت  هیاپ ي  رب  هک  یـشنیزگ 

دیبایرد . ار  نآ  مدرم  دیراد  نآ  هب  يزاین  رگا  هدرک  هابت  امش  رب  ار  ماش  رذوبا  تفگ :
مالغ نامثع  تفالخ  راگزور  رد  نم  تفگ : يراـفغ  لدـنج  نب  مـالج  هک  تسا  هدروآ  هینایفـس  باـتک  رد  ظـحاج  ناـمثع  وبااـم  خیـش  و 

يرگدایرف ياوآ  هاگان  هک  منک  شـسرپ  وا  زا  مراک  هرابرد ي  ات  مدش  وا  دزن  هب  يزور  سپ  مصاوع . نیرـسنق و  هقطنم  ود  رب  مدوب  هیواعم 
هک ار  یناگدـننک  فورعمب  رمانآ  نک  تنعل  ایادـخ  دـمآ  شتآ  زا  يراب  ابنارتش  راـطق  تفگ : یم  هک  دیـسر  مشوگ  هبوا  هناـخ ي  رد  زا 

يدـب و يارب  ار  دوخ  هیواعم  دـنرآ . یم  اـجب  تشز  راـک  دوخ  هک  ار  ناگدـننک  رکنم  زا  یهن  نآ  نک  تنعل  دـننک و  یمن  وکین  راـک  دوخ 
بدنج هراچ ي  هک  تسیک  تفگ  هن  متفگ  یـسانش  یم  ار  رگدایرف  نیا  مالج  يا  تفگ  ودیدرگ  نوگرگد  شگنر  درک و  هدامآ  ترارش 
سپـس دـهد  یم  رـس  يدینـش  هک  ار  يدایرف  نامه  ام  خاـک  برد  دـیآ و  یم  اـم  دزن  هب  زور  ره  هک  دـنکب  نم  يارب  ار  رذوبا )  ) هداـنج نب 

ادخ و نمشد  يا  تفگ : يو  هب  هیواعم  داتـسیاب  وا  يور  شیپ  ات  دندروایب  هدنار  ار  رذوبا  هتفر  یهورگ  سپ  دینک  دراو  نم  رب  ار  وا  تفگ :
دمحم نارای  زا  یسک  نم  رگا  ینکب  ینک  یم  هچ  نآ  ات  یئآ  یم  زور  ره  لوسر 
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متشاد تسود  نم  تفگ : مالج  مریگ  یم  هزاجا  وا  زا  وت  هرابرد  نم  یلو  متـشک  یم  ار  وت  هتبلا  متـشک  یم  نامثع  نانمومریما  هزاجا  یب  ار 
هنوگ اب  رطاخ  زیت  كالاج و  نوگمدـنگ و  تسا  يدرم  هک  مدـید  درک و  هیواعم  هب  ور  يو  سپ  دوب  نم  هلیبق ي  زا  وا  نوچ  منیبب  ار  رذوبا 

دیلوسر ادخ و  نانمـشد  تردپ  وت و  هکلب  متـسین  وا  لوسر  ادـخ و  نمـشد  نم  تفگ  ودرک  هیواعم  هب  ور  هدـیمخ . تشپ  هتفر و  ورف  یئاه 
درک تنیرفن  داتسرف و  تنعل  وت  رب  اهراب  ص )  ) لوسر هک  یتسار  دیا و  هتشاد  هاگن  دوخ  نوردرد  ار  رفک  دیهد و  یم  یناملـسم  هب  شیامن 

دشاب و هتفرگ  ار  شمشچ  زا  يرایسب  یهایس ، هک  دتفا  یـسک  اب  هدوت  یتسرپرـس  هک  یماگنه  تفگ : یم  مدینـش  لوسر  زا  يوشن  ریـس  هک 
رذوب متسین  نم  سک  نآ  تفگ : هیواعم  دریگ  شیپ  زیهرپ  هار  وا  اب  دیاب  هدوت  هاگ  نآ  دوش ، یمن  ریـس  دروخ و  یم  هک  درادخارف  یموقلح 

نک و تنعل  ار  وا  ایادـخ  تفگ  یم  مدینـش  وا  زا  متـشذگ  یم  يو  رب  نوچ  داد و  ربخ  نم  هب  ص )  ) لوسر ار  نیا  ینامه و  وت  هکلب  تفگ 
دـندرک و سبح  ار  وا  داد  روتـسدو  دـیدنخب  هیواعم  تسا  شتآ  رد  هیواعم  يهنت  نیئاـپ  تفگ : یم  مدینـش  نکم و  شریـس  كاـخ  اـب  زج 

سپ نک "  راوس  اه  بکرم  نیرتراوشد  نیرتراومهانرب و  ار  رذوبا )  ) بدنج تشون " : هیواعم  هب  نامثع  درک و  هبتاکم  نامثع  اب  وا  هرابرد 
ار وا  ات  درک  راوس  تشادن  زادنا  ور  نآ  نالاپ  هک  دروخلاس  ریپ و  يرتش  ربار  وا  دروآ و  یم  هار  ار  وا  زور  هنابشهک  داتـسرف  یـسک  اب  ار  وا 

هکم هب  تفگ  وا  ورب  یهاوخ  ینیمزرـس  ره  هب  تفگ  وا  هب  نامثع  دیـسر  نوچ  تخیرب و  هارجنر  زا  شیاه  نار  تشوگ  دیناسر و  هنیدـمهب 
هذبر هب  منکیم  دـیعبت  ار  وت  نم  یلو  هن  تفگ  هرـصبو ) رـصم   ) رهـش ود  زا  یکی  هب  تفگ  هن  تفگسدـقملا  تیب  هب  تفگ  هن  تفگ  مور 

تشذگرد  ات  دوب  اج  نآ  رد  نانچمهو  درک  شدیعبت  اجنآ  هب  سپ 
چیه ويرآ  دزاسن  معنتم  نیق  رادید  اب  ار  یمـشچ  چیه  ادخ  تفگ : يو  هب  وا  دمآرد  نامثع  رب  رذوبا  نوچ  هک  هدـمآ  يدـقاو  تیاور  رد  و 
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يرویز ار  نآ  زور 
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تسا مشخ  ام  دورد  میروخرب  وا  هب  هک  یماگنه  دنیبن و 
رادید اب  ار  یمشچ  چیه  ادخ  بدینج  يا  تفگ : نامثع  رگید  تیاور  هب  متخانـشن و  دوخ  يارب  نیق  ناونع  هب  یمانزگره  نم  تفگ : رذوبا 
نامثع مدرک  رایتخا  دوب  هداهن  نم  رب  ربمایپ  هک  ار  مان  نامه  زین  نم  دیمان و  هلا  دبع  ارم  ربمایپ  مبدنج و  نم  تفگ : رذوبا  دزاسن و  معنتم  وت 

لام دیتفگ  یمن  نینچ  رگا  تفگ  رذوبا  رگناوت ؟ ام  تسا و  زیچ  یب  ادـخ  وتسا  هتـسب  ادـخ  تسد  میئوگ  یم  ام  يرادـنپ  هک  یئوت  تفگ 
ار ادخ  لامدنـسر  درم  یـس  هب  صاعلا  وبا  نادنزرف  نوچ  تفگ : یم  ص )  ) لوسر مدینـش  نم  یلو  دیدرک  یم  قافنا  وا  ناگدنب  هب  ار  ادخ 

دیـسرپ نارـضاح  زا  نامثع  دننادرگ . یم  يراکهبت  هیام ي  ار  وانید  ناگدرب و  ار  وا  ناگدـنب  دـننادرگ و  یم  تسد  هب  تسد  يوگ  نوچ 
یمن ایآ  تفگ : رذوبا  يدـنب  یم  غورد  ربمایپ  رب  رذوبا  وت  رب  ياو  تفگنامثع  هن  دـنتفگ  دـیا  هدینـش  ص )  ) لوسر زا  ار  نیا  مه  امـش  اـیآ 

یثیدح تفگ : رذوبا  هب  نامثع  دمایب  نوچ  دیناوخب  نم  يارب  ار  یلع  تفگ : نامثع  میناد  یمن  ادخب  هن  دـنتفگ  میوگ  یم  تسارنم  دـیناد 
يا هدینش  ربمایپ  زا  ار  نیا  ایآ  تفگ  یلع  هب  نامثع  درک و  وگزاب  ار  نآ  وا  نک . وگزاب  وا  يارب  يدناوخ  صاعلا  وبا  نادنزرف  هرابرد  هک  ار 
هیاس نامـسآ  تفگ : یم  مدینـش  ربمایپ  زا  نمنوچ  تفگ  دیوگ  یم  تسار  یناد  یم  اجک  زا  تفگ  دیوگ  یم  تسار  رذوبا  یلو  هن  تفگ 
میا هدینش  لوسر  زا  یگمه  زین  ام  ار  نخس  نیا  دنتفگ : نارضاح  دشاب  رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یسکتفرگنرب  رد  نیمز  دنکفین و  رس  رب 

اج نآ  هب  نم  یگدنز  مدرک  یمن  نامگ  دیراد ؟ یم  یتساران  هب  مهتم  ارم  امشو  منک  یم  لقن  ثیدح  امش  يارب  لوسر  لوقزا  تفگ  رذوبا 
مونشب . ص )  ) دمحم نارای  زا  يزیچ  نینچ  هکدشک 

يو دندرک  دراو  نامثع  رب  ار  رذوبا  هک  يزور  تفگ  هک  تسا  هدروآ  نایملسا  يالوم  نابهـص  زا  دوخ  دانـسا  هب  رگید  يربخ  رد  يدقاو  و 
يدرب و نم  هب  تناـیخ  ناـمگ  مدومن و  یهاوخریخ  ار  وـت  تفگ : رذوـبا  يدرکناـنچ ؟ نینچ و  هک  یئوـت  تفگ  يو  هب  ناـمثع  مدـید ، ار 

رادتـسود ینک و  بوشآ  یهاوخ  یم  یئوگ و  یم  غورد  تفگ  نامثع  درب  نم  هب  تنایخ  ناـمگ  ومدومن  یهاوخریخ  ار  هیواـعم )  ) تقیفر
سک چیه  ات  ریگ  شیپ  ار  رمع ) رکبوب و   ) تقیفر ود  هویش ي  تفگ  رذوبا  يدناروش  ام  رب  ار  ماش  يا  هنتف 
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رگم یبای  یمن  نم  يارب  يرذع  چیه  هک  ادخ  هب  تفگ : رذوب  اهراک ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت  ردام  یب  تفگ : نامثع  دـشابن  نخـس  ياج  وت  رب  ار 
ای منک  شـسبح  اـی  شمنزب  منک ؟ هچ  وـگغورد  ریپ  نیا  اـب  دـیئوگب  نم  هب  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  ناـمثع  رکنم . زا  یهن  فورعمب و  رما 

دوب نارضاح  نایم  رد  هک  یلع  منک  شدیعبت  مالسا  نیمزرس  زا  ای  هدیناشک  یگدنکارپ  هب  ار  ناملسم  هدوتیناتسادمه ي  وا  هک  شمشکب ؟
: تفگ درک و  ناشیا ) هب  یـسوم  هرابرد ي   ) نوعرف نادناخ  نموم  هک  منک  یم  ار  يداهنـشیپ  نامه  وت  هب  نم  تفگ : تخادرپ و  نخـس  هب 

دیسر دهاوخ  امـشهب  دنک  یم  هدعو  امـش  هب  هچ  نآ  زا  يرهب  دشاب  وگتـسار  رگا  تسا و  شدوخ  نایز  هبشغورد  هک  دشاب  وگغورد  رگا 
یلع دنار و  نابز  رب  تشرد  ینخـس  يو  خساپ  رد  نامثع  دنک  یمن  تیاده  دـشاب  وگغورد  راک و  طارفا  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  یتسار  هب 

. مینک دای  ار  ناشباوج  ود  میراد  مرش  ود  نآ  زا  هک  داد  نآدننامه  یخساپ  زین 
دندروآ ار  وا  سپس  تشذگ  هویش  نیا  رب  هک  زور  دنچ  درک و  عنم  رذوبا  اب  ینخس  مه  ینیشنمه و  زا  ار  مدرم  نامثع  سپس  تفگ : يدقاو 

ناشیا هویـش ي  دـننام  وت  هویـش ي  ایآ  يا  هدـیدن  ار  رمع  رکبوب و  ربمایپ و  وت  رگم  ناـمثع  وت  رب  ياو  تفگ : رذوبا  داتـسیا ، يو  ربارب  ردو 
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رذوبا ام  ياهرهـش  زا  ام و  دزن  زاوش  نوریب  تفگ : نامثع  تسین ؟ ناشکندرگ  هویـش ي  هب  نم  رب  وت  يریگتخـس  زات و  تخات و  ایآ  تسا ؟
اج هک  ماش  نیمزرـس  هب  نم  سپ  تفگ : یهاوخ  یم  اج  ره  تفگ : مور  اجک  وگبیلو  ار  وت  اـب  یگیاـسمه  مراد  نمـشد  رایـسب  هچ  تفگ :

تزاب اج  نآهب  ایآ  يدرک  هابت  ار  اج  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  مدـناشک  اج  نیا  هب  ماش  زا  ار  وت  هک  نم  تفگ  مور  یم  تسادـخ  هار  رد  داهج 
داجیا يراگزاسانناشراک و  هک  یئآ  یم  دورف  یهورگ  ناـیم  رد  يور  اـج  نآ  هب  وت  رگا  هن ، تفگ  مور  یم  قارع  هب  سپ  تفگ : منادرگ 
نابایب هب  تفگ : مور  اجک  هب  سپ  تفگ  هن  تفگ  موش  رـصم  هب  سپ  تفگ  دـننک  یم  نعط  نایاورنامرف  نایاوشیپرب و  تسا و  یگدـنکارپ 
ناـمثع موـش  نوریب  دـجن  ناـبایب  هب  تفگ : رذوـبا  يرآ  تفگ  منک ؟ هشیپ  ینیـشننابایب  مالـسا ، زکرم  هب  ندـیچوک  زا  سپ  تـفگ : رذوـبا 

نآ يوس  هب  وا  سپ  هنم  رتارف  ماگ  هذبر  زا  ورب و  دوخ  يوس  نیمه  زا  رترود - رترود و  هچره  ورب - قرـش  هطقن ي  نیرترود  هب  هکلبتفگ 
. دش اج 
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ار رذوب  متـشاد  یم  تسود  نم  تفگ : یلود  دوسالا  وبا  هک  تسا  هدروآ  هرـسیم  نب  یـسومزا  لاجرلا  یبا  نب  کلام  نابز  زا  يدـقاوزین  و 
يدش نوریب  هنیدم  زا  دوخ  لیم  هب  ایآ  هک  یهد  یمن  ربخ  ارم  مدیـسرپوا  زا  مدش و  يو  دزن  هب  سپ  مسرپب  هذبر  هب  ار  شنتفر  تلع  ات  منیبب 

دندنار و هنیدم  هب  ارم  سپ  مدرک  یم  تیافکار  ناشیا  مدوب و  ناناملـسم  تادـح  رـس  زا  یکی  رد  نم  تفگ : دـندرک ؟ تدـیعبت  روز  هب  ای 
سپـس دـندرک . دـیعبت  ینیب  یم  هک  اج  نیا  هب  ارم  زین  هنیدـمزا  یلو  میا  هدـیچوک  اج  نآ  هب  منارای  دوخ و  هک  تسا  يرهـش  اـج  نآ  متفگ 

رد هک  منیبن  تفگ : دز و  نمب  یئاپ  كون  تشذـگب و  نم  رب  ص )  ) وا هک  مدوب  هدـیباوخ  دجـسم  رد  ص )  ) لوسر راگزور  هب  یبش  تفگ :
اج نیا  زا  ار  وت  هک  هاگ  نآ  ینک  یم  هچ  تفگ : درب . مباوخ  هدش  هریچ  ممشچ  رب  باوخ  داب  تیادف  مردام  مردپ و  متفگ : یباوخب  دجسم 
زین اج  نآ  زا  هک  ینک  یم  هچ  تفگ : ادـخ  هار  رد  داهج  ياج  تساسدـقم و  نیمزرـس  هک  مور  یم  ماـش  هب  هاـگ  نآ  متفگ : دـننک  نوریب 

ناشیا مریگ و  یم  ار  ریـشمش  متفگ  ینک  یم  هچ  دننک  تنوریب  زین  اج  نآ  زا  تفگ  ( مارحلا  ) دجـسم هب  مدرگ  یم  رب  متفگ : دـننک  تنوریب 
مدینـش و مه  نم  شاب "  ربنامرف  ونـشب و  ورب و  ناشیا  اب  تدـننارب  اج  ره  هب  میامنن ؟ نیا  زا  رتهب  یهار  ار  وت  ایآ  تفگ " : منز  یم  نآ  اب  ار 

تسا . راکهزب  نم  دروم  رد  هک  دنک  یم  رادید  ار  قح  یلاح  رد  نامثع  دنگوس  ادخ  هب  مرب و  یم  نامرف  مونش و  یم  مدربنامرف و 
یلع وبا  لوق  زا  میدروآ  رد ص  هک  ار  يراـخب  ثیدـح  وهدرک  داـی  تسه  رذوبا  هصق ي  دروم  رد  هکار  یفـالتخا  دـیدحلا  یبا  نبا  سپس 

تسین و نیتسخن  رابخا  نآ  دـننام  اه  نآ  ترثک  ترهـش و  یلو  هدـش  تیاور  مه  رابخا  هنوگ  نیا  دـنچ  ره  میئوگ  یم  ام  دـیوگ : هدروآ و 
هملک ي فـالتخا  زا  وا  میئوـگب  هک  تسا  نیا  درک  ناوـت  یم  وا  راـک  هـب  ینیب  شوـخ  ناـمثع و  يوـس  زا  ندروآ  رذـع  يارب  هکیهیجوـت 
رب يارب  مه  تسا و  رتهب  یهابت  هدام ي  ندرک  نک  هشیريارب  مه  هذـبر  هب  رذوبا  دـیعبت  هک  تفاـی  نآ  رب  يوق  ناـمگ  دیـسرت و  ناناملـسم 

يراک نینچ  درک و  دـیعبت  ار  وا  تحلـصم  يارب  هک  دوب  نیا  دندوبهتـسب  نتخادـنا  فالتخا  هب  رمک  هک  یناسک  لد  زا  اه  يدـنمزآ  ندـنک 
هتفگ : رعاش  اریز  تسا  رتراوازس  کین  ياه  يوخ  نتشاد  اب  نآ  نتفریذپ  و  نایلزتعم . زا  تسام  نارای  نخس  نیا  و  تسا . زیاج  ماما  يارب 
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یشارتب "  يرذع  ششزغل  يارب  هک  شاب  نآ  یپ  رد  دز  رس  یشزغل  تتسود  زا  هاگ  ره  " 
رد اما  دشاب  لیوات  هیجوت و  هتـسیاش ي  وا  لاوحا  هک  دنریذپ  یم  نامثع  دـننام  یناسک  يهرابرد  ار  اه  لیوات  هیجوت و  هنوگ  نیاام  نارای  و 

لیوات هیجوت و  نینچ  دنـشاب  هتفایرد  ار  ربمایپ  تبحـص  مه  دنچ  ره  دنرادن  ار  یگتـسیاش  نیا  هک  شنانگمه  وهیواعم  دـننام  یناسک  دروم 
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یلیلد دومن  هراچ  ار  نآ  یتسردان  تشاگناتسار و  ار  نآ  ناوتن  هک  دشاب  نانچ  یناسک  ياهراک  لاوحا و  رگا  دـنراد و  یمن  اور  ار  یئاه 
. نایاپ تسین . نآ  هیجوت  يارب 

رد هدـمآرب و  هشیر  کی  زا  ود  ره  اریز  میهنب  یئادـج  ناشاهراک  ناـیم  و  هیواـعم ) ناـمثع و   ) هفیلخ ود  نیا  ناـیم  هک  تسا  راوشد  رایـسب 
تقیقح زا  هدنیآ  رد  ات  نک  لمات  یکدنانونکا  دـبات و  یمن  رب  رـس  يرگید  هار  زا  کی  چـیه  هک  دـنربارب ، ردارب و  رگیدـکی  اب  ناشاهراک 

. مینادرگ تهاگآ  نایرج 
میریگ . راک  هب  ار  هنارگشواک  هدید ي  ات  دیئایب  نم  اب 

هچ تلیضف  ناهج  رد  وا  هاگیاج  راوتسا و  هچ  شا  یتدیقع  يانبم  رب  هتشاد و  یماقم  هچ  قح  هب  نامیا  رد  رذوبا  هک  یناد  یم  دیوگ : ینیما 
یلحم هچ  ادخ  راک  رد  يریگتخس  یگرزبو و  یئاسراپ  رد  هتفر و  رب  یهاگیاپ  هچ  ات  یئوگتسار  رد  هدیـسر و  اجک  هب  وا  شناد  هدوب ؟ الاو 

رگنب : ایب و  یناد  یمن  رگا  هتخانش ؟ یم  يا  هبترم  هچ  رد  ار  واادخ  هتخیگنارب ي  ترضح  درک و  لاغشا  ار 

ربمایپ تثعب  زا  شیپ  شایتسرپ  ادخ 

هقح ینابم  رب  شا  يرادیاپ  یناملسمرد ، شا  یماگشیپ 
هب دروخرب  ندش و  ناملسم  زا  شیپ  لاس  هس  نم  تفگ : رذوبا  تفگ : تماص  نب  هللا  دبع  هک  تسا  هدروآ  تاقبط 161:4  رد  دعس  نبا  - 1
ره هب  تفگ : يدرک ؟ یم  يوس  مادـکهب  ور  دیـسرپ : زاب  ادـخ  يارب  داد  خـساپ  هک ؟ يارب  دیـسرپ : هللا  دـبع  مدرازگ . یم  زامن  ص )  ) ربمایپ

دنادرگب . نآ  هب  ارم  يور  ادخ  هک  يوس 
ار اه  تب  وهللا  الا  هلا  ـال  تفگ  یم  دوب و  تسرپادـخ  زین  تیلهاـج  هرود  رد  رذوبا  تفگ  هک  تسا  هدروآ  حـیجن  رـشعم  وبا  قیرط  زا  زین  و 

هک نآ  زا  سپ  ات  دیتسرپ . یمن 
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هللا و الا  هلا  دـیوگ ال  یم  وت  دـننام  زین  وا  هک  تسه  هکم  رد  يدرم  تفگ : وا  هب  تشذـگب و  رذوبا  رب  يدرم  داتـسرف  یحو  ربمغیپ  رب  ادـخ 
تسا - هدروآ  رد ص 164  ار  رذوبا  ندش  ناملسم  ثیدح  سپس  تسا - ربمغیپ  هک  دنک  یم  نامگ 

نیا هب  زین  رد ص 155  وهدروآ  دعـس  نبا  ترابع  ناـمه  هب  ار  ـالاب  ثیدـح  ود  زا  نیتسخن  زین  ملـسم 153:7  حیحـص  زا  بقانم  شخب  رد 
نامه هب  تفگ : يدرک ؟ یم  وس  مادـک  هب  ار  دوخ  يور  مدیـسرپ : تفگ  هلا  دـبع  مدرازگ  زامن  ربمغیپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  ود  تراـبع .....:

دنادرگب نادب  ارم  يور  ادخ  هک  يوس 
مدرازگ  زامن  مالسا  زا  شیپ  لاس  راهچ  نم  ما  هدازردارب  تفگ : رذوب  هیلح 157:1  رد  میعن  وب  ترابع  هب  و 

( تسا هدروآ  ار  میعنوب  ثیدح  هوفصلا 238:1  هفص  رد  زین  يزوج  نبا  )
ناـمزرد وت  اـیآ  رذوبا  تفگ  تفرگ و  ار  رذوبا  تسد  رکبوب  هک  میناوـخ  یم  هدروآ  دوخ 218:7  خـیرات  رد  رکاسع  نبا  هک  یـشرازگ  رد 

نآ يامرگ  ات  مدرازگ  یم  زامن  نانچمه  مداتـسیا و  یم  باتفآ  هب  کیدزن  هک  يدید  یم  ارم  يرآ  تفگ  يدوب  تسرپ  ادـخ  مه  تیلهاج 
نآ هب  ارم  يور  ادخ  هک  يوس  ههب  مناد  یمن  تفگ  يدرک  یم  ور  يوس  مادک  هب  دیسرپ : مداتفا  یم  یشوپور  ادر و  دننام  داد و  یم  مرازآ 

. دینادرگ یم 
ریثا نبا  رمعوب و  تراـبع  رد  دروآ و  مالـسا  هک  مدوـب  یـسک  نیمجنپ  نم  تفگ  رذوـبا  هک  تسا  هدروآ  تاقبط 161:4  رد  دعـس  نبا  - 2
راهچ زا  سپ  دنیوگ  دش و  ناملـسم  سک  هس  زا  سپ  وا  هک  دنیوگ  رگیدیترابع " : رد  دش و  ناملـسم  سک  راهچ  زا  سپ  يو  هک  هدـمآ 
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مدوب یمراهچ  نم  دندش و  ناملسم  نت  هس  نم  زا  شیپ  مدوب . ناناملسم  مراهچ  کی  نم  تفگ : يو  هک  هدمآ  مکاح  ترابع  ردو  سک " 
يوانم ترابع  هب  مدوب و  یمراهچ  نم  دندش و  ناملسم  نت  هس  نم  زا  شیپ  مدوب و  ناملسم  نیمراهچ  نم  تفگ : يو  میعنوب ، ترابع  هب  و 

نیمجنپ ای  نیمراهچ  رذوبا  هک : میناوخ  یم  يرصب  حاضو  یبا  نبا  قیرط  زا  دعـس  نبا  ترابع  رد  مدوب و  ناملـسمنیمراهچ  نم  هتفگ : يو 
تسا  هدوب  ناملسم 

يوانم زا  ریغصلا  عماج  حرـش  هباغلا 186:5 ، دسا  و 664:2 ،  83:1 باعیتسا مکاح 342:3 ، كردتـسم  ءایلوالا 157:1 ، هیلح  هب  دـیدرگرب 
هباصالا 63:4 ، 423:5

هحفص 119 ] ] 

مداتـسرف و دورد  یمالـسا  تیحت  اـب  ار  ربماـیپ  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  تفگ  رذوب  هک  تسا  هدروآ  تاقبط 161:4  رد  دعـس  نبا  - 3
دزن هب  درازگ  هک  ار  شزامن  ربمایپ  تفگ : رذوبا  میعن  وب  ترابع  هب  و  ادـخ - تمحر  داب  وت  رب  تفگ  ادـخ  لوسر  يا  داب  وت  رب  دورد  متفگ 

دورد . داب  وت  رب  تفگ : داب  وت  رب  دورد  متفگ  مدش و  وا 
هدروآ باـعیتسا 664:2  رد  رمعوب  هلیح 159:1 و  رد  میعنوـب  دوخ 155 و 154:7 و  حیحـص  زا  بقانم  شخب  ردزین  ملـسم  ار  شرازگ  نیا 

. دنا
هب نوچ  تسا - دعـس  نبا  زا  ام  ترابع  هکدـنا -: هدروآ  ساـبع  نبا  قیرط  زا  دوخ - حیحـص  رد  ود  ره  ملـسم - يراـخب و  دعـس و  نبا  - 4
نآ درم و  نیا  ربخ  ورب و  تفگ  داتـسرف و  ار  شیوخ  ردارب  درامـش  یم  ربماـیپ  ار  دوخ  هدرک و  روهظ  هکم  رد  يدرم  هک  دیـسر  ربخ  رذوبا 
هک داد  ربخ  ار  وا  تشگرب و  رذوب  دزن  هب  دینشب و  ار  ربمایپ  نخس  دیسر و  هکم  هب  اتتفرب  درم  نآ  روایب . نم  يارب  يونش  یم  يو  زا  ار  هچ 

یفرظ سپ  يدرکن  اود  ارمدرد  تفگ : رذوبا  دهد . یم  روتـسد  وکین  ياه  يوخ  نتـشاد  هب  دـنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ربمایپ 
يرما هراـبرد ي  یـسک  زا  هک  دیـسرت  دیـسر  دـصقم  هب  نوچ  دـش و  راپـسهر  هکم  يوس  هب  داـهن و  نآ  رد  دوخ  هشوـت ي  بآ و  هتفرگرب 

وا رب  یلع  تسبب  راتـسد  نوچ  دـنارذگ و  ار  بش  دجـسم  هشوگ ي  رد  دـش  بش  دـیدن و  ار  ربماـیپ  نوچ  دـنک و  لاوس  ربماـیپ  هب  طوـبرم 
هب ار  وا  تفگ  سپ  ور  تلزنم  يوس  هب  زیخرب  تفگ : متـسه  نایرافغ  هلیبق ي  زا  يدرم  تفگ : تسا . اـجک  زا  درم  نیا  تفگ : تشذـگب و 
زا هک  تشادن  شوخ  درکن و  شرادید  دمآرب و  وا  يوجتسج  ردرذوبا  ادرف  درکن و  يرگید  زا  یشسرپ  ود  نآ  زا  کی  چیه  درب و  شلزنم 

یـسانشب ار  تلزنم  هک  هدماین  نآ  تقو  تفگ : تشذگب و  وا  رب  یلع  دـش  بش  نوچ  ات  دـیباوخ  تشگرب و  سپدریگب  ار  وا  غارـس  یـسک 
تفرگ نامیپ  یلع  زا  سپ  درکن  يرگید  زا  یشسرپ  نانآ  زا  کی  چیه  مهزاب  دش  حبـص  نوچ  درک و  رـس  اج  نآ  ار  بش  درب و  ار  وا  سپ 

ربخ نم  هب  تفگ  سپ  دش  موس  زور  نوچ  يرآ و  تفگ  يراد  یم  شناهنپ  هدیشوپ و  ایآ  منک  شاف  تیارب  مراد  لد  رد  ار  هچنآ  رگا  هک 
دروایب نم  يارب  هدینش  وا  زا  هچ  نآ  وا و  ربخ  ات  مداتسرف  ار  مردارب  نم  دناد و  یم  ربمغیپ  ار  دوخ  هدرک و  روهظ  يدرم  اج  نیا  هک  هدیـسر 

يو ات  مدمآ  مدوخ  نم  و  درواین . دنک  نامرد  ارم  درد  هک  ینخس  وا  و 
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هک یـسک  دننام  مدیـسرت  وت  رب  هک  مدید  يزیچ  رگانم  ایب و  نم  لابند  مه  وت  مور و  یم  نم  دـش  هک  ادرف  تفگ  وا  هب  یلع  منک  رادـید  ار 
وت مدش  دراو  نم  هک  اج  ره  هب  ات  ایب  نم  لابند  وت  مدیدن  ار  یسک  رگا  میآ و  یم  وت  دزن  سپـس  دوش و  یم  مخ  یکدنا  دزیرب  بآ  دهاوخب 

تعاس نامه  دینـش و  ار  ربمایپ  نخـس  وا  تفگزاب و  وا  يارب  ار  ربخ  دـمآرد و  ربمایپ  رب  یلع  یپ  رد  اـت  درک  نینچ  زین  وا  يوش "  دراو  مه 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3175 

http://www.ghaemiyeh.com


يو هب  وا  دسرب  وت  هب  نم  روتسد  ات  درگرب  تا  هلیبق  يوس  هب  تفگ : یهد  یم  نم  هب  يروتسد  هچ  ربمایپ  يا  تفگ : سپـس  دش و  ناملـسم 
دجـسم هب  سپ  مرادـن  رب  یناملـسم  راعـش  هب  دایرف  مارحلا  دجـسم  رد  اتمدرگ  یمن  رب  تسا  وا  تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  تفگ :

تب تسا  وا  لوـسر  هدـنب و  دـمحم  تـسین و  هناـگی  يادـخ  زج  یئادـخ  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ  داد : رد  ادـن  زاوآ  نیرتدـنلب  اـبو  دـمآرد 
دزن هبسابع  سپ  داتفیب  اـت  دـندزب  ار  وا  نادـنچ  سپ  هدرک  ضوع  ار  دوخ  نید  درم  نیاهدرک  ضوع  ار  دوخ  نید  درم  نیا  دنتفگناتـسرپ :

- وا هلیبق ي  رانک  زا  امـش  هار  دیتسه و  ناگرزاب  امـش  ار  درم  نیا  دیتشک  شیرق  هورگ  يا  تفگ  تخادنا و  وا  يور  هب  ار  دوخ  دـش و  يو 
نامه هب  تشگرب و  رگید  زور  سپـس  دنتـشادب  وا  زا  تسد  سپ  دـندنبب  دـننزب و  امـش  رب  ار  هار  ناشیا  هک  دـیهاوخ  یم  رگم  تسا  رافغ -

ینخـس هب  زورید  دـننام  ناشیا  اب  تخادـنا و  وا  يور  هب  ار  دوخسابع  داتفا و  نیمز  رب  ات  دـندز  کتک  ار  وا  زین  ناـشیا  درک و  راـتفر  هنوگ 
دنتشادب . وا  زا  تسد  ات  تخادرپ 

ربمایپ دزن  هب  وا  دندز و  یناملسم  مرج  هب  ار  وا  شیرق ، ناناوج  زا  نت  دنچ  هک : هدروآ  هنوگ  نیا  هب  ار  وا  ندش  ناملسم  ناتساد  دعس  نبا  و 
رد اـت  دـش  نوریبسپ  دـندز  کـتک  ارم  هک  مریگب  ناـنآ  زا  ار  شیوخ  داد  اـت  منک  یمن  اـهر  ار  شیرق  نم  ص )  ) لوـسر يا  تفگ  دـش و 

ار ناشاهراب  داد و  یم  ناشيرارف  لازغ  هپت ي  رب  دندمآ  یم  دنتشادیکاروخ  راب  هک  شیرق  زا  یناوراک  هاگ  ره  دیزگ و  نکـسم  نافـسع 
هک نآ  زا  سپ  رگم  دریگنرب  ار  نآ  زا  يا  هـناد  امــش  زا  کــی  چــیه  تـفگ : یمشا  هلیبــق  هـب  درک و  یم  عـمج  ار  اــه  مدــنگ  هتــشادرب 

دنتفرگ . یم  رب  ار  یکاروخ  ياه  لاوج  دنتفگ و  یم  ار  هملک  نیا  زین  ناشیا  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخدیوگب 
بقانملا باتک  يراخب  حیحص  دعس 166 و 165:4 ، نبا  تاقبط  هب : دیدرگرب 
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وـمه 159:1، زا  ءاـیلوالا  هـیلح  میعنوـب 86:2 ، زا  هوـبنلا  لـئالد  بقانم 156:7 ، باـتک  ملـسم  حیحـص  رذوـبا 24:6 ، ندروآ  مالـسا  شخب 
باعیتسا 664:2  ، 338:3 مکاح كردتسم 

نم هب  ار  مالـسا  مدرک و  تماـقا  ص )  ) لوـسر اـب  هکم  رد  تفگ : رذوـبا  هک  تسا  هدروآ  ساـبع  نبا  قـیرط  زا  هیلحرد 158:1  میعن  وـبا  و 
. دنـشکب ار  وت  مسرت  یم  نم  تفگ : لوسر  منک  راکـشآ  ار  منید  مهاوـخ  یم  نم  لوـسر  يا  متفگ  مدـناوخ و  نآرق  زا  يزیچ  تخوـمآ و 
هتسشن و دجـسم  رد  دنچ  یئاه  هقلح  رد  شیرق  مدمآ و  نم  ودادن  نم  هب  یخـساپ  لوسر  سپ  موش . هتـشک  هچ  رگا  منک  نینچ  دیاب  متفگ 

دـش هدیـشاپ  مه  زا  اه  هقلح  تسا . ادخ  لوسر  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  متفگ  نم  دـنتفگ  یم  نخس 
شوه هب  نم  دنا  هتشک  ارم  هک  دندرک  یمنامگ  مدوب و  گنرنوخ )  ) خرس تب  دننام  دندرک  میاهر  یتقو  هک  نادنچ  دندز  ارم  دنتساخرب و 

ار نآ  هک  دوبنم  لد  رد  يزاـین  لوسر  يا  متفگ  مدرکن ؟ عـنم  ار  وـت  تفگ : دـید  هک  ارم  زور  لاـح و  هدـش و  ص )  ) لوـسر دزن  مدـمآ و 
دزن هب  یتفای  ربخ  نم  توعد  ندـش  راکـشآ  زا  نوچ  ات  دـنویپب  شیوخ  هلیبق ي  هب  تفگ : ات  مدرک  تماقا  ص )  ) لوسر رانک  سپ  مدروآرب 

. یئآ نم 
تـسااجک هدـینادرگب  ار  دوـخ  نید  هک  نآ  متفگ  مدـش و  هکم  هب  تفگ : نم  هب  رذوـبا  تفگ : تماـص  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  هدروآ  مـهو 

دندز نم  هب  دنتشادهک  یناوختسا  گنس و  ره  اب  هدروآ  نم  هب  يور  سپ  هدینادرگب . دوخ  نید  هک  نآهدینادرگب  دوخ  نید  هک  نآ  دنتفگ :
دندینادرگ . دولآ ) نوخ  ) خرس تب  لثم  ارم  ات 

دئاوزلا عمجم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  مه - بقاـنم و  رد  ملـسم  مه  هدروآ و  هدرتـسگ  یتروـص  هب  دنـسم 174:5  رد  دمحا  مه  ارالاب  شرازگ 
یناربط . میناوخ - یم   329:9

رذوبا شناد  ثیدح 
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ار یشناد  نانچ  تفگ : دندیـسرپب  رذوب  هرابرد  یلع  زا  هک  تسا  هدروآ  ناذاز  قیرط  زا  ندیل  پاچ  يربک 170:5  تاقبط  رد  دعس  نبا  - 1
نید نداد  تسد  زا  رد  دوب و  صیرح  شنید  رد  یلاع  تاماقم  هب  ندیـسررد  دـندش  ناوتان  نآ  يرادـهگن  زا  نارگید  هک  تفرگ  دوخ  رد 

رایسب تشاد  صرح  ملع  لیصحت  رد  دیزرو . یم  غیرد  تخس  دوخ 

هحفص 122 ] ] 

دیدرگزیربل . هک  درک  رپ  شیوخ  شناد  فرظ  نادنچو  هن  یهاگ  دش و  یم  هداد  وا  خساپ  یهاگ  دیسرپ  یم 
قح يراـگزیهرپ و  یئاـسراپ و  رد  هک  دوب  شناد  ياـه  هناـمیپ  زا  دـنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  لوسر  ناراـی  زا  یهورگ  دـسیون : یم  رمعوـب 
زا مدرم  هک  تشادهاگن  لد  رد  ار  یشناد  هک  تسا  يدرم  يو  تفگ : وا  دندرک و  شسرپرذوب  هرابرد  یلع  زا  دیسر  رترب  هاگیاپ  هب  یئوگ 

باـعیتسا 664:2 تفرن  رد  هب  يو  تسد  زا  نآ  زا  يزیچ  هک  يا  هنوـگ  هب  درک  لـمح  شیوـخ  رد  ار  نآ  سپـس  دـندش  ناوتاـن  نآ  ظـفح 
و83:1 .

وا هک : هدرک  دای  تراـبع  نیا  اـب  ار  نآ  ریغـصلا 423:5  عماج  حرـش  رد  زین  يوانم  هدروآ و  هباـغلا 186:5  دـسا  رد  ریثا  نبا  ار  یلع  نخس 
یم هدروآ و  ار  نآ  هباـصالا 64:4  رد  زین  رجح  نبا  هدرک و  لـمح  شیوـخ  رد  ارنآ  سپـس  هدـش و  زیربـل  شناد  زا  هک  تسا  يا  هناـمیپ 

. تسا هدروآ  وکین  يدنس  اب  دواد  وبا  ار  ثیدح  نیا  دسیون :
دندوب هتخیر  وا  هنیـس  رد  لیئاکیم  لیئاربج و  هچ  نآ  زا  ص )  ) لوسر تفگ  رذوباهک  دـنا  هدروآ  یناربط  زین  دوخ و  یلاـمارد  یلماـحم  - 2

. تخیرنم هنیس ي  رد  ار  همه  دوب  هچ  ره 
 484:3 هباصالا دئاوزلا 331:9 ، عمجم 

هدننک اهر  نآ  ناملسم و  نیمراچ  نآ  قح ، یگـشیمه  ربنامرفهناگی  نآ  اسراپ ، رایـسب  تسرپ  ادخ  نآ  دسیون : یم  هیلح 156:1  رد  میعنوب 
دیتسرپ و ار  ادخ  مالسا  توعد  شیادیپ  زا  شیپ  اه  هام  اه و  لاس  نآ . ياهروتـسد  تعیرـش و  ندمآ  دورف  زا  شیپ  یتسرپ  تب  ياهریت  ي 

مـشخ هنو  تشادزاب  راـک  زا  ار  وا  سک  جـیه  شنزرـس  قح  هار  رد  هن  داتـسرف  دورد  یناملـسمتیحت  اـب  ار  لوسر  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 
يراوشد اه و  یتخس  رب  دنار و  نخـس  ادخ  هب  ءاقب  ادخ و  رد  ءانف  شناد  رد  هک  دوب  سک  نیتسخن  دینادرگشبات  یب  ناریما  نایاورنامرف و 
يراددوخ نامدرم  اب  نتخیمآ  زا  درک و  یئابیکش  اه  تبیـصم  اه و  تنحم  رب  تشادهاگن و  ار  اه  شرافـس  اه و  نامیپ  دومن و  يرادیاپ  اه 
درک ... اهر  ار  اه  یتدایز  تفرگ و  ارف  ار  لوصا  درک و  تمدخ  ار  لوسر  هک  يرافغ  رذوبا  يرآ  درب . رگید  ناهج  هب  تخر  ات  دومن 

دوب و لوسر  هارمه  نیشنمه و  رذوبا  دیوگ  خیش  دسیون : یم  زین  رد ص 169 
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لوصا هرابرد  تشاد  یسنا  تخومآ  یم  ییو  زا  هک  یئاهراکرب  نتساخرب  هب  تشاد و  صرح  يو  زا  شناد  نتفرگ  ارف  وا و  زا  ندیـسرپ  رب 
یمنایم زا  ناربمایپ  نتفر  اب  زین  ردـق  بش  ایآ  هک  نیا  ادـخ و  دزن  هب  نانخـس  نیرت  بوبحم  راگدرورپ ، ءاقل  يراکوکین ، ناـمیا و  عورف ، و 

زا يوار  سپـس  درک . شـسرپ  يو  زا  دراد  یمکح  هچ  زامن  رد  هزیر  گنـس  ندرک  سم  هک  نیا  هرابرد  یتح  دیـسرپب و  يو  زا  هن  اـی  دور 
سم هراـبرد  هک  اـج  نآ  اـت  مدرک  شـسرپ  يزیچ  ره  هراـبرد  ربماـیپ  زا  تفگ : رذوـبا  هک  تسا  هدروآ  یلیل  یبا  نـب  نـمحرلا  دـبع  قـیرط 

راذگورف . ای  نک  سم  ار  نآ  راب  کی  ای  داد : خساپ  وا  مدیسرپب و  زین  هزیرگنس 
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زین هزیرگنـس  سم  هرابرد  هک  اج  نآ  ات  مدرک  شـسرپ  يزیچ  ره  هرابرد  ربمایپ  زا  تفگ : رذوبا  هک  تسا  هدروآ  دنسم 163:5  رد  دمحا  و 
راذگ . ورف  ای  راب  کی  تفگ : وا  مدیسرپب و  وا  زا 

دوب . دوعسم  نبا  شودمه  شناد  رد  دسیون : یم  هباصا 64:4  رد  رجح  نبا  و 

رذوبا ییاسراپ  ییوگتسار و  ناتساد 

رب هیاس  نامـسآ  تفگربمایپ : هک  دنا  هدروآ  ءادرد  وبا  رمعنب و  هللا  دبع  صاع و  نب  ورمع  نب  هللادبع  قیرط  زا  اعوفرم  يذمرت  دعـس و  نبا 
دنکفین رس  رب  هیاس  نامسآ  تسا : ترابع  نیا  اب  يذمرت  تیاور  و  دشاب . رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یسک  تفرگنرب  رد  نیمز  دنکفین و  رس 

هک یـسک  دننام  باطخ  نب  رمع  دـشاب ، میرم - رـسپ  یـسیع  هیبش  رذوبا - زا  رتافواب  رتوگتـسار و  هک  اريا  هدـنیوگ  تفرگن  رب  رد  نیمز  و 
شدیسانشب . يرآ  تفگ  یناسانشیم ؟ وا  يارب  ار  تافص  نیا  ایآ  لوسر  يا  تفگ : دشاب  هدرب  دسح 

- رذوبا زا  رتافواب  رتوگتسار و  هک  ار  یسک  دنکفا  یمن  رس  رب  هیاس  نامـسآ  دریگ و  یمن  رب  رد  نیمز  تسا : ترابع  نیا  اب  مکاح  تیاور  و 
دیسانشب . وا  يارب  ارنآ  يرآ  تفگ  میسانشب  وا  يارب  ار  یگژیو  نیا  ایآ  لوسر  يا  تفگ  تساخرب و  رمع  دشاب ، میرم - نب  یسیع  هیبش 

رب رد  نیمز  دـنکفین و  رـس  رب  هیاـس  نامـسآ  ناربماـیپ ، همه  زا  سپ  تسا : تراـبعنیا  هب  ورمع  نب  هللا  دـبع  قـیرط  زا  هجاـم  نبا  تیاور  و 
دشابرذوبا . زا  رتوگتسار  هک  ار  یسک  تفرگن 

هحفص 124 ] ] 

هک ار  يا  هدـنیوگ  دریگ  یمن  رب  ردنیمز  دـنکفا و  یمن  رـس  هب  هیاـس  نامـسآ  تسا : تراـبع  نیا  اـب  رذوـبا  قـیرط  زا  مـیعن  وـبا  تـیاور  و 
دشاب . میرم - رسپ  هیبش  رذوبا - زا  رتوگتسار 

رتوگتسار هک  ار  يا  هدنیوگ  تفرگنرب  رد  نیمز  دنکفین و  رس  رب  هیاس  نامسآ  تسا : ترابع  نیا  هب  هریره  وبا  قیرط  زا  دعس  نبا  تیاور  و 
دنک . هاگن  رذوبا  رد  درگنب  ار  یسیع  ینتورف  هک  دوش  یم  نامداش  سک  ره  دشاب  رذوبا  زا 

تسا . رذوبا  يراکوکین  یئاسراپو و  تدابع  رد  یسیع  هب  مدرم  نیرت  هدننام  تسا : ترابع  نیا  هب  میعنوب  تیاورو 
هک ار  يا  هدـنیوگ  تفرگنرب  رد  نیمز  دنکفینرـس و  رب  هیاـس  نامـسآ  تسا : تراـبع  نیا  هبهدیـسر  سیق  نب  عنجه  قیرط  زا  هک  یتـیاور  و 

درگنب . رذوباهب  درگنب  ار  یسیع  يورهر  یئاسراپ و  هک  دوش  یم  نامداش  هک  ره  نم ، زا  سپ  يدرم  سپس  دشاب و  رذوبا  زا  رتوگتسار 
زا رتوگتسار  هک  ار  يا  هدنیوگ  تفرگن  رب  رد  نیمز  دنکفین و  رس  رب  هیاس  نامسآ  تسا : ترابع  نیا  هب  هدیسر  یلع  قیرط  زا  هک  یتیاور  و 

دنا . ناوتان  نآ  هب  ندیسر  زا  مدرم  هک  تسا  يایئاسراپ  نانچ  هدنیوج  وا  دشاب و  رذوبا 
هک ار  يا  هدـنیوگ  تفرگن  رب  رد  نیمز  دـنکفین و  رـس  رب  هیاـس  نامـسآ  تسا : تراـبع  نـیا  هـب  هدیـسر  هریرهوـب  قـیرط  زا  هـک  یتـیاور  و 

رذوبا . هب  داب  امش  رب  دیرگنب  راتفر  یتسرپادخ و  يراکوکین و  رد  یسیع  هب  ار  مدرم  نیرت  هیبش  دیهاوخ  رگا  دشاب  رذوبا  زا  رتوگتسار 
هک ار  يا  هدـنیوگ  تفرگنرب  رد  نیمز  دـنکفین و  رـس  رب  هیاـس  نامـسآ  تسا : تراـبع  نـیا  هـب  هدیـسر  ءادرد  وـب  قـیرط  زا  هـک  یتـیاور  و 

دشاب . رذوب  زا  رتوگتسار 
هک ار  يا  هدنیوگ  تفرگن  رب  رد  نیمز  دنکفین و  رـس  رب  هیاس  نامـسآ  تسا : ترابع  نیا  هب  هدیـسر  رانید  نب  کلام  قیرط  زا  هک  یتیاور  و 

دنیبب . ار  رذوبا  درگنب  ار  یسیع  یئاسراپ  هک  دوش  یم  نامداش  سک  ره  دشاب  رذوبا  زا  رتوگتسار 
، میعنوب رمع ، وبا  ریرج ، نبا  هبیش ، یبا  نبا  دمحا ، هجام ، نبا  يذمرت ، دعـس ، نبا  هفلتخم  ترابع  اب  ار  رذوب  یئاسراپ  یئوگتـسار و  ثیدح 

مکاح ، يوغب ،
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هحفص 125 ] ] 

. دیدرگرب دنا  هدروآ  يزوج  نبا  یناربط و  رکاسع ، نبا 
و 442:6 و و 175  دمحا 163:2  دنسم  هجام 68:1 ، نبا  ننـس  يذمرت 221:2 ، حیحـص  ندیل ، پاچ  و 168  دعـس 167:4  نبا  تاقبط  هب 

يو مکح  هب  مه  یبهذ  هداد و  ثیدح  تحص  هب  مکح  زین  هناگادج  اج  ود  ره  رد  هک  مکاح 480:4 و 342:3 - كردتسم  197:5 و 223 ،
دئاوزلاعمجم 329:9، عـیبد ص 137 ، نبا  زا  بـیطلا  زیمت  باعیتسا 84:1 ، هوفصلا 240:1 ، هفـص  هنـسلا 228:2 ، حیباصم  هدرک ، فارتعا 

یبهذ دسیون : یم  هک  يوانم 423:5 - زا  ریغصلا  عماج  حرش  قیرط - دنچ  زا  یطویـس - ریغـصلا  عماج  رجح 64:4 و 622:3 ، نبا  زا  هباصا 
زنک تسا - فالتخا  ناش  یـضعب  هرابرد  دننانیمطا و  دروم  دمحا  هریجنز ي  نایجنایم  هتفگ : یمثیه  تسا و  وکین  ثیدح  نیا  دنـس  هتفگ :
دهز اـب  نیمز  يور  رد  رذوـبا  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  اـعوفرم  دوخ 221:2  حیحـص  رد  يذـمرت  و 2 17 - و 169:6  لامعلا 15:8 

رد ج وتسا  یسیع  یئاسراپ  رب  نم  تما  رد  رذوبا  تسا : ترابع  نیا  هب  باعیتسا  دلج 2 ص 664  رد  رمع  وب  تیاور  دور و  یم  هاریسیع 
هک دوش  یم  ناـمداش  سک  ره  رگید : تراـبع  اـب  تسا و  یـسیع  دـننام  یئاـسراپ  رد  نم  تما  ناـیم  رد  رذوـبا  تراـبع : نیا  هب  ص 84   1

دنیبب . ار  رذوبا  درگنب  ار  یسیع  ینتورف 
تسا هدروآ  رمع  وب  ترابع  نیتسخن  نامههب  هباغلا 186:5  دسا  رد  زین  ریثا  نبا  ار  ثیدح  نیا 

ار رذوبا  درگنب  شتیدج  یئوگتـسار و  يراکوکین و  اب  ار  یـسیع  دراد  تسود  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  اعوفرم  یناربط  - 3
دئاوزلا 330:9  عمجم  لامعلا 169:6 ، زنک  دنیبب 

شنیرفآ و رد  ار  یـسیع  دـننام  یـسک  دوش  یم  نامداش  سک  ره  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  اـعوفرم  دوعـسم  نبا  قیرط  زا  یناربط  - 4
لامعلا 169:6  زنک  دئاوزلا 330:9  عمجم  دنیبب . ار  رذوبا  درگنب  قالخا 

لامعلا زنک  دـهد  یم  هقباسم  یـسیع  اب  شا  یتسرپ  ادـخ  رد  رذوبا  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  اـعوفرم  دوعـسم  نبا  قیرط  زا  یناربط  - 5
وا يرترب  ناتساد   169:6

هحفص 126 ] ] 

رذوبا يرترب  ناتساد 

ار ناشیا  دوخ  هک  درک  هاگآ  ارم  ومرادب  تسود  ار  نت  راهچ  هک  هداد  روتـسدنم  هب  ادـخ  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  هدـیرب  نابز  زا  - 1
دادقم . ناملس ، رذوب ، یلع ، دراد : یمتسود 

-130:3 كردتسم رد  مکاح  مه  دوخ 66:1 و  ننـس  رد  هجام  نبا  مه  تسا و  هدروآ  دوخحیحـص 213:2  رد  يذمرت  مه  ار  شرازگ  نیا 
هباـصا رد  رجح  نبا  مه  باـعیتسا 557:2 و  رد  رمع  وب  مه  هیلح 172:1 و  رد  میعن  وبا  مه  و  هداد - نآ  تحـص  هب  مکح  زین  هناگادـج  هک 

حرـش رد  زین  يوانم  ار  وا  مکح  هداد و  نآ  تحـص  هب  مکح  زین  هناگادـج  هدروآ و  ار  نآ  ریغـصلا  عماج  رد  زین  یطویـسهک  ناـنچ   455:3
مکح دروم ، نیا  رد  ادخ  روتسد  هک  تسا  نآ  رهاظ  دسیون : یم  هجام  نبا  ننـس  حرـش  رد  يدنـس  و  هدرک 215:2 ، قیدصت  ریغصلا  عماج 
دنرب نامرف  دیاب  زین  يو  تما  هدش  هداد  ربمایپ  هب  هک  يروتسدنآ  تروص  ود  زا  کی  ره  رد  دشاب و  بحتسم  هک  مه  دیاش  تسا و  بجاو 

. دنشاب هتشاد  تسود  ار  نتراهچ  نیا  هژیو  هب  هک  تسا  نانچ  راوازس  مدرم  يارب  و 
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یم هتخیگنارب  اهنت  دریم و  یم  اهنت  دور  یم  اهنتار  رذوبا  دزرمایب  ادـخ  تفگ : ربمایپ  هکتسا  هدروآ  اعوفرم  هریس 179:4  رد  ماشه  نبا  - 2
دوش 

هب دوعسم  نب  هللا  دبع  ماگنه  نآ  رد  دنسیون : یم  رذوبا  نفد  شرازگ  نمـض  رد  يربک 170:4  تاقبط  رد  دعس  نبا  وهریـس  رد  ماشه  نبا  و 
رمع وب  ارشرازگ  نیا  يوش . یم  هتخیگنارب  اهنت  ويریم  یم  اهنت  يور و  یم  اـهنت  ربماـیپ ، تفگ  تسار  تفگ : یم  تسیرگ و  دـنلب  ياوآ 

. دنا هدروآ  زین  هباصا 164:4  رد  رجح  نبا  هباغلا 188:5 و  دسا  رد  ریثا  نبا  باعیتسا 83:1 و  رد 
رذوبا . رامع و  یلع و  تسا : سک  هس  قاتشم  تشهب  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  اعوفرم  کلام  نب  سنا  قیرط  زا  رازب  - 3

. تسا وکین  نآ  دانسا  دسیون : یم  هدرک و  دای  دئاوزلاعمجم 330:9  رد  یمثیه  مه  ار  شرازگ  نیا 
تـسود ار  وت  نارای  زا  نت  هس  ادخ  دـمحميا  تفگ : دـمآ و  دورف  ربمایپ  رب  لیئربج  هک  تسا  هدروآ  یلع  نب  نیـسح  قیرط  زا  یلعیوب  - 4

دئاوزلا 330:9 عمجم  دوسالا . نب  دادقم  رذوبا  یلع ، رادب : تسود  ار  ناشیا  مه  وت  دراد 

هحفص 127 ] ] 

یمن نیما  ار  سک  چـیه  هک  درمـش  یم  نیما  ار  وا  یماـگنه  لوسر  تفگ : درک  داـی  ار  رذوبا  ءادرد ، وبا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  يربـط  - 5
لامعلا 15:8  زنک  تفگ  یمن  زار  سک  چیه  اب  هک  تفگیم  زار  وا  اب  یماگنه  درمش و 

مدنام وا  دزن  بش  دنچ  هدرک  تاقالم  صمح  رد  ار  ءادرد  وبا  نم  تفگ : منغ  نب  نمحرلا  دـبع  هک  تسا  هدروآ  دنسم 197:5  رد  دمحا  و 
دندرکنیز هدروآ  ار  شرخ  داد  روتسد  سپ  میایب  وت  یپ  رد  دیاب  زین  نم  تفگ  ءادرد  وبا  مداهن و  نالاپ  هدروآ  ار  مرخ  ات  متفگ  هاگ  نآ  و 

تخانـشب دـیدب و  ار  ودـنآ  دوب  هدرک  كرد  هیواعم  دزن  ار  هعمج  هیباج ، رد  زورید  هک  يدرم  ات  دـنداتفاهار  رخ  رب  راوس  ود  ره  هاـگ  نآ  و 
شوخ هک  تسه  مه  يرگید  ربخ  تفگ : درم  سپـس  درک و  هاگآ  مدرم  ياهراک  شرازگ  زا  ار  ود  نآ  سپ  دنتخانـشن  ار  يو  ود  نآ  یلو 

هب يرآ  تفگ  تسا ؟ رذوبا  دـیعبت  ربخ  دـیاش  تفگ : ءادرد  وبا  دـیراد  یمن  شوخ  ار  نآ  زین  دوخ  امـش  اریز  منک  ناـتهاگآ  نآ  زا  مرادـن 
یئابیکـش شاب و  ناشبظاوم  تفگ : ءادرد  وبا  سپـس  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دنتفگ  هبترم  هد  کیدزن  شهارمه  رای  ءادرد و  وبا  سپ  ادخ .

ار وا  نم  دندرک  بیذکت  ار  رذوبا  ناشیا  رگا  ایادخ  . ) هقان نآ  ناگدننک  یپ  دروم  رد  ربمایپ  حلاص  هب  تسا  ادـخ  نخـس  نامه  نیا  و   ) نک
ار وا  نم  دندرمـشراک  تنایخ  ار  وا  ناشیا  رگا  ایادـخ  منز  یمن  تمهت  وا  هب  نم  دـندز  تمهت  وا  هب  ناشیا  رگا  ایادـخ  منک  یمن  بیذـکت 
هک درک  یم  یئوگزار  وا  اب  یماگنه  درمش و  یمن  نیما  ار  سک  چیه  هک  درمش  یم  نیما  ار  وا  یماگنه  ربمایپ  اریز  مرامـش  یمن  راکتنایخ 
وا دیرب  یم  مه  ارم  تسار  تسد  رذوبا  رگاهک  تسا  وا  تسد  رد  ءادردوبا  ناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  درک  یمن  یئوگزار  سک  چیه  اب 

دنکفین ... رس  رب  هیاس  نامسآ  تفگ : یم  لوسر  مدینش  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  متفرگ  یمن  نمشد  ار 
وکین يدنس  دیوگ : مه  یبهذ  هداد و  نآ  تحص  هب  مکح  زین  هناگادجو  هدروآ  كردتسم 344:3  رد  زین  مکاح  ارالاب  شرازگ  هصالخ ي 

دراد .
لوسر دش  یم  رـضاح  وا  نوچ  هک  ادخ  هب  تفگ : يودـندرک  دای  ار  رذوبا  ءادرد  وبا  دزن  رد  نوچ  هک  دـنا  هدروآ  ثراح  نبا  قیرط  زا  - 6

: تفگ وا  هرابرد  متـسناد  هک  یتسار  تفرگ و  یم  ار  وا  غارـس  دـش  یم  بیاغ  نوچ  درک و  یم  کیدزن  شیوخ  هب  ار - اـم  هن  و  وا - (ص )
رس رب  هیاس  نامسآ  دراد و  یمن  رب  دوخ  يور  رب  نیمز 

هحفص 128 ] ] 
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. دشاب رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یناسنا  دنکفا ، یمن 
دوب رضاح  رذوبا  هک  یماگنه  ص )  ) ادخ لوسر  ترابع : نیا  اب  یناربط و  زا  لقن  هب  هباصا 63:4 - دئاوزلا 330:9 ، عمجم  ، 15:8 لامعلا زنک 

تفرگ یم  غارس  وا  زا  دوب  بیاغ  نوچ  درکیم و  نخس  هب  زاغآ  وا  اب 
مدیدن  رذوبا  ياربيدننامه  مدید و  ار  ربمایپ  نارای  تفگوا : هک  تسا  هدروآ  یلود  دوسالا  وبا  قیرط  زا  دوخ 181:5  دنسم  رد  دمحا  - 7

تسا هدروآ  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیهظفاح  ار  الاب  شرازگ 
ناـشیا رب  رذوبا  هک  دوب  ربماـیپ  دزن  یبـلک  هیحد ي  تروص  رد  لـیتربج  هک  تسا  هدروآ  فرطتسملا 166:1 رد  یهیشبا  نیدلا  باهـش  - 8

؟ شا یسانش  یم  رگم  لیئربج  تفگ : میداد  یم  ار  واخساپ  داد  یم  یمالـس  رگا  تسا  رذوبا  نیا  تفگ  لیئربج  تفگن  مالـس  تشذگب و 
نیمز رد  اـت  تسا  رت  فورعم  نامـسآ  تفه  كوـلم  رد  وا  هک  تخیگنارب  يربـمغیپ  هب  یتـسار  هب  ار  وـت  هک  سک  نآ  هـب  دـنگوس  تـفگ :

رد زین  يرشخمز  ار  شرازگ  نیا  ناهج . هدنوش ي  دوبان  لاوما  ربارب  رد  شا  یئاسراپ  اب  تفگ  هدناسر  ماقم  نیا  هب  ار  دوخ  هنوگچ  دیـسرپ 
. تسا هدرک  دای  راربالا  عیبر  زا  باب 23 

هحفص 129 ] ] 

رذوبا اب  گرزب  ربمایپ  نامیپ 

هنوگچ رذوـبا  يا  تفگ : ربماـیپ  تفگ  رذوـبا  هک  تسا  هدروآ  هدـناوخ - حیحـص  ار  نآ  هک  یقیرط  زا  كردتـسم 343:3 - رد  مکاح  - 1
تفگ منک ؟ هچ  یئاـمرف  یم  لوسر  يا  متفگ  درک - زاـب  مه  زا  ارشناتـشگنا  و  یـشاب -؟ یگیاـمورف  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  دوـب  یهاوـخ 

دیشاب فلاخم  نانآ  اب  ناشاهراک  ردو  دینک  ترشاعم  یئوکین  هب  ناشیا  قالخا  هب  مدرم  اب  یئابیکش ، نک  یئابیکش  نک  یئابیکش 
يا تفگنم : هب  هک  مدوب  هداتـسیا  ص )  ) لوسر اـبنم  تفگ : رذوبا  هک  تسا  هدروآ  عوکا  نب  هملـس  قیرط  زا  هیلح 162:1  رد  میعنوب  - 2

. یهلا رما  هب  اشوخ  متفگ  ادخ . هار  رد  تفگ  ادخ ؟ هار  رد  متفگ  دیسر  دهاوخ  وت  هب  یئالب  نم  زا  سپ  يا و  هتسیاش  يدرم  وت  رذوبا 
هاگنآ دوب  یهاوخ  هنوگچ  رذوبا  يا  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  رذوبا  قیرط  زا  ندـیل  پاـچ  زا  يربک 166:4  تاقبط  رددعـس  نبا  - 3

تخیگنارب یتـسار  هب  ار  وـت  هک  سک  نآ  هب  دـنگوسماگنه  نآ  رد  متفگ : نم  دـنهد ، صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  اـه  تـمینغ  ناـیاورنامرفهک ،
ینک رادید  ارم  ات  نک  یئابیکش  میامنن ؟ وتب  نیا  زا  رتهب  یهار  ایآ  تفگ : موشقحلم  ادخ  هب  ات  منز  یم  ریشمش 

دوخ هژیو  ار  تمینغنیا  هک  نم  زا  سپ  ناـماما  اـب  دوب  یهاوخ  هنوـگچ  هدـمآ : تراـبع  نیا  هب  دواد  وـبا  دـمحا و  تیاور  رد  ثیدـح  نیا 
نآ اب  نادنچ  مراذگ و  یم  ما  هناش  رب  ار  مریشمش  داتـسرف  یتسار  هب  ار  وت  هک  نآ  هب  دنگوس  ماگنه  نآ  رد  متفگ : تفگ : رذوبا  دننادرگ ؟
ارم ات  نک  یئابیکـش  دـشاب ؟ نیا  زا  رتهب  هک  میامنن  وت  هب  یهارایآ  تفگ : موش ) قحلم  وت  هب  ای   ) منک رادـید  ار  وت  اـت  منک  یم  دروخ  دز و 

ار تمینغ  نیا  هک  ینایاورنامرف  دزن  دوب  یهاوخ  هنوگچ  تایاور : یخرب  ترابع  هب  و  ینک - رادید 

هحفص 130 ] ] 

دننادرگ ؟ دوخ  هژیو ي 
همه تسا و  حیحـص  نآ  قیرط  ود  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  قیرط  ود  زا  دمحا  ار  ثیدح  نیا  دوادوب 282:2 ، ننس  دمحا 180:5 ، دنسم 

زا : دنترابع  دننانیمطا و  دروم  نآ  شرازگ  نایجنایم  ي 
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مدآ نب  ییحی  - 1
یفوک  هیواعم  نب  ریهز  - 2

یفوک رکب  یبا  نب  ییحی  - 3
فیرط نب  فرطم  - 4

و دناهتسناد . رکذ  هتـسیاش ي  هدروآ و  ار  ناشیا  تایاور  حیحـص  باتک  شـش  ره  ناگدنراگن  هک  دنتـسه  یتایاور  زا  نت  راهچ  ره  نیا  (و 
( دنرامش یم  نانیمطا  درومار  ناشیا  نانخس  ناثدحم  همه ي 

. تسین یفالتخا  وا  تیاور  هب  نانیمطا  موزل  رد  ار  سک  چیه  هک  تسا  هباحص  نادرگاش  زا  یثراح  مهج  نب  نامیلس  مهجلا  وبا  - 5
. تسا نانیمطا  دروم  هباحصنادرگاش و  زا  نابهو  نب  دلاخ  - 6

تجارخا هنیدـم  زا  رگا  رذوبا  يا  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  رذوبا  نابز  زا  لیلـسلا  وبا  قیرط  زا  یثیدـح  رد  دنسم 178:5  رددمحا  - 7
هکم زا  رگا  تفگ  مشاب  هکم  نارتوبک  زا  يرتوبک  ات  روانهپ ، کبـس و  یگدنز  شیاسآ و  غارـس  هب  مور  یممتفگ  درک  یهاوخ  هچ  دـننک 

زا رگا  تفگ  سدقم  نیمزرسو  ماش  يوس  هب  روانهپ و  کبس و  یگدنز  وشیاسآ  غارـس  هب  مور  یم  متفگ  درک  یهاوخ  هچ  يدش  جارخا 
یم ما  هناش  رب  ار  مریـشمش  تخیگنارب  یتسار  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  ماگنه  نآ  رد  متفگ : ینک  یم  هچ  دـندرک  تجارخا  ماـش 

دشاب . یشبح  يا  هدنب  دنچ  ره  ربنامرفو  ونشب  تفگ  تسه ؟ مه  نیا  زا  رتهب  ایآ  متفگ : نیا ؟ زا  رتهب  ای  تفگ : مهن .
زا : دنترابع  نانیمطا و  دروم  یگمه  زین  ثیدح  نیا  شرازگ  نایجنایم 

دنناتسادمه وا  شرازگ  هب  نانیمطا  موزل  رب  همه  يداو  نب  نوراه  نب  دیزی  - 1
هتـسیاش ار  وا  تایاور  ملـسم  يراخب و  هک  تسا  یناسک  زا  نوراه  نب  دیزی  دننام  تسا و  نانیمطا  دروم  هک  يرـصب  نسح  نب  سمهک  - 2

دنا هدرمش  رکذ  ي 
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- يراخب زج  هب  حیحـص - راهچ  نابحاص  ملـسم و  هک  تسا  یناـسک  زا  دوخ  ناـنیمطا و  دروم  هک  يرـصب  ریقن  نب  بیرـض  لیلـسلا  وبا  - 3
دنا  هدرمش  رکذ  هتسیاش ي  ار  وا  تایاور 

یم ماش  هب  تفگ : يوش ؟ جارخا  ربمایپ - دجـسم  اج - نآ  زا  هکیماگنه  درک  یهاوخ  هچ  هک : هدـش  لـقن  مه  تراـبع  نیا  هب  ـالاب  تیاور 
اج نآ  زا  هک  یماگنه  درک  یهاوخ  هچ  تفگ : مدرگ . یمرب  دجـسم - اـجنیا - هب  تفگ  ینک ؟ یم  هچ  يوش  جارخا  اـجنآ  زا  تفگ  مور 

نامرف وونشب  میامنب ؟ وت  هب  دشاب  باوص  هب  رت  کیدزن  هک  نیا  زا  رتهب  یهار  تفگ  منک  یم  دروخ  دز و  مریشمش  اب  تفگ : دننکتجارخا 
. ریذپب دندنار  ار  وت  اجک  ره  رب و 

يراقلا 291:4 هدمع  يرابلا 213:3 ، حتف 
ار هنیدـم  زا  شندـش  نوریب  تلع  اـت  منیبب  ار  رذوبا  متـشاد  یم  تسود  نم  تفگ : هک  تسا  هدروآ  یلود  دوسـالا  وبا  قیرط  زا  يدـقاو  - 5
؟ دندرکتدیعبت روز  هب  ای  يدـش  نوریب  هنیدـم  زا  دوخ  لیم  هب  ایآ  هک  یهد  یمن  ربخ  ارم  متفگ : وا  هب  مدـمآ و  دورف  هذـبر  ردسپ  مسرپب 
هک تسا  يرهش  اج  نآ  متفگ  دندنار و  هنیدم  هب  ارم  سپ  مدرک  یم  تیافک  ار  ناشیا  مدوب و  ناناملسم  تادحرـس  زا  یکی  رد  نم  تفگ :

لوسر راگزور  هب  یبش  تفگ  سپـس  دـندرک . دـیعبت  ینیب  یم  هک  اج  نیا  هب  ارم  زین  هنیدـم  زا  یلو  میا  هدـیچوک  اج  نآ  هب  مناراـی  دوخ و 
ردپ و متفگ  یباوخب  دجـسم  رد  هک  منیبن  تفگ  دز و  نم  هب  یئاپ  كون  تشذـگب و  نم  رب  ص )  ) وا هک  مدوب  هدـیباوخ  دجـسم ، رد  (ص )
هب هاگ  نآ  متفگ : دننکنوریب  اج  نیا  زا  ار  وت  هک  هاگ  نآ  ینک  یم  هچ  تفگ  درب  مباوخ  دش و  هریچ  ممـشچ  رب  باوخ  داب  تیادـف  مردام 
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یم هچ  دننک  تنوریب  اج  نآ  زا  تفگ : ادخ  هار  رد  داهج  نیمزرـس  ناملـسم و  ناکین  نیمزرـس  تسا و  سدـقم  نیمزرـسهک  مور  یم  ماش 
دروخ دز و  نآ  اب  مریگ و  یم  ار  مریشمش  متفگ  ینک  یم  هچ  دننک  تنوریب  اج  نآ  زا  تفگ : ( مارحلا  ) دجسم هب  مدرگ  یم  رب  متفگ : ینک 

مدربنامرف و مدینـش و  مه  نم  شاب . ربنامرف  ونـشب و  ورب و  ناشیا  اب  تدـننارباج  ره  هب  میامنن ؟ وت  هب  نیا  زا  رتهب  یهار  اـیآ  تفگ : منک  یم 
دیدـحلا یبا  نبا  تسا  راکهزب  نم  دروم  رد  هک  دـنک  یم  رادـید  ار  قح  یلاح  رد  ناـمثع  دـنگوس  ادـخ  هب  مرب و  یم  ناـمرف  مونـش و  یم 

 241:1
دنسم 156:5 رد  زین  دمحا  قیرط - نیمه  زا  تارابع و  نیمه  هب  ار - الاب  تیاور 
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رارق : نیدب  دنا  نانیمطادروم  یگمه  نآ  شرازگ  هلسلس ي  ياه  هقلح  حیحص و  نآ  دانسا  هدروآ و 
تسا نایاوشیپ  زا  یکی  دوخ  دامتعا و  دروم  نیما و  وا  هتفگ : یئاسن  دنا و  هدناوخ  نانیمطا  دروم  ار  وا  یهورگ  ینیدم  هللادبع  نب  یلع  - 1

ثیدح نف  رد 
حیحـص باتک  شـش  ناگدنراگن  همه ي  ودنا  ناتـسادمه  ناثدحم  همه ي  وا  هب  نانیمطا  رد  هک  يرـصب  نامیلـس  نب  رمعم  دمحم  وبا  - 2

. دنا هدرک  لقن  ار  شیاه  شرازگ 
حیحص باتک  شش  ناگدنراگن  همه ي  دنراد و  رظنقافتا  ناثدحم  همه ي  وا  هب  نانیمطا  رد  هک  يرـصب  دنهلا  وبا  نب  دواد  دمحم  وبا  - 3

ياج هک  نآ  نودب  تسا  هدروآ  ار  وا  تایاور  دوخ  خـیراتلاباتک  رد  زین  يراخب  دوخ  دـنا و  هدرک  لقن  ار  شیاه  شرازگ  يراخب ، زج  هب 
. دبایب يو  رد  يداریا 

تسا هدرک  لقن  ار  وا  تایاور  ملسم  هک  تسا  یناسک  زا  دوخ  نانیمطادروم و  یلود  دوسالا  وبا  نب  برحلا  وبا  - 4
ناگدنراگن هک  تسا  یناسک  زا  دـنراد و  رظن  قافتا  وا  هب  دامتعا  رد  ناثدـحم  همه ي  هکتسا  هباحـص  نادرگاش  زا  یلود  دوسالا  وبا  - 5

. دنا هدرک  لقن  ار  وا  تایاور  یگمه ، حیحص  باتک  شش 
تـسار ادخ ، تسا  گرزب  تفگ : رذوبا  هذبر  هب  متـسرف  یم  ار  وت  نم  تفگ : نامثعهک  تشذگ  رذوبا  دیعبت  ناتـساد  رد  رد ص 100  - 6

ارم تفگ  تفگ ؟ هچ  وت  هب  رگم  تفگ : نامثع  تخاس ، هاگآ  دـیآ  یم  مرـس  رب  هچ  نآ  همه ي  زا  ارم  هک  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب ي  تفگ 
مریم . یم  هذبر  رد  موش و  یم  عونمم  هکم  هنیدم و  رد  ندوب  زا  هک  تخاس  هاگآ 

وا و تایحور  اه و  يدرمناوج  اه و  يراوگرزب  ناـمیا و  مالـسا و  يراـگزیهرپ و  شناد و  اـه و  یگتـسجرب  اـه و  يرترب  رذوبا و  دوب  نیا 
هتخادرپ هک  هتفای  يو  ربيداریا  بجوم  هفیلخ  اه  نیا  زا  کی  مادـک  رد  ایآ  وا . هقحال ي  هنیـشیپ و  راک و  ماجنا  زاغآ و  رترب و  ياـه  يوخ 

نآ نـالاپ  هک  یبـکرم  يور  رب  مه  نآ  دـهد  یم  ار  وا  بلج  روتـسد  یهاگدـیعبت و  هب  ینادـنز  زا  شندـنار  وا و  ندرک  هجنکـش  هب  تـسا 
نایرزخ زا  ریگتخس  هدرب ي  جنپ  تشادن و  زادناور 
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اب اروا  نانچمه  دوش و  فلت  دوب  هدنامن  يزیچ  هتخادنا و  تسوپ  شنار  هلاشک  دندناسر  هنیدـم  هب  هک  ار  وا  ات  دـندنار  یم  دابدـننام  ار  نآ 
، یهایگ هن  دوب و  یبآ  هن  هک  اج  نامه  دناتـس  زاـب  هذـبر - شهاگدـیعبت - نیرخآ  رد  ار  يو  ناـج  اـت  درک  یم  رازآ  اـه  هجنکـش  نیرتدـب 
ات دوب  شرانک  رد  يو  هلیبق ي  زا  یـسک  هن  دـنک و  شا  يراتـسرپ  هک  تشاد  يروای  تسود و  چـیه  هن  دوب  شزادـناور  اسرف  ناوت  يامرگ 
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ینازرا ار  اـه  يرترب  همه  نآ  هک  ص )  ) ربماـیپ هک  ناـنچ  دوـش . یم  هتخیگنارب  اـهنت  تشذـگرد و  اـهنت  دراپـس  كاـخ  هـب  ارشکاـپ  ندـب 
رگنب تسا و  ناگدیدمتـس  هاوخداد  نابیتشپ و  نیرتهب  كاپ  دـنوادخ  ود ، نیا  زا  رترب  دوب و  هدرک  ینیب  شیپ  شیارب  ار  اـه  نیا  تشاديو 

دوب . دهاوخ  یسک  هچ  زا  يراگتسر  زور ، نآ  رد  هک 
هقباسم داب  اب  دنتـسج  یم  برقت  يو  هب  نانآ  هار  رد  نداهن  ماگ  اب  هک  یناسک  هب  دوخ و  نادـناخ  هب  یـشخب  متاـح  رد  هفیلخ  هک  ار  یتسار 
يرترب قباوس و  رد  هک  دوبن  سک  چیه  ناشیا  نایم  رد  هکنآ  اب  دندش  تورث  اه  نویلم  بحاص  وا  ياه  شـشخب  لذب و  زا  ات  دوب  هتـشاذگ 

قوقح ات  تخادنا  بقع  نانآ  زا  ار  رذوبا  یلماع  هچ  همه ، نیا  اب  دشاب ، گنسمه  وا  اب  يا  يراوگرزب  چیه  رد  ودسر  رذوبا  ياپ  هب  شیاه 
هب ربمایپ  ابیگیاسمه  زا  شا و  هناخ  نورد  زا  ار  وا  دـندرک و  يریگولج  وا  هب  شیاسآ  زا  زیچاـن  يا  هرهب  ندیـسر  زا  دـندیرب و  ار  وا  ررقم 

ار مدرم  ارچ  دیامنن و  ینیشنمه  يو  اب  سک  چیه  هک  دندز  راج  ماش  رد  ارچ  دش . گنت  يو  رب  شا  یخارف  همه ي  اب  نیمز  ات  دنتخاس  رود 
هفیلخ روتسد  هبوا  زا  تعیاشم  ارچ  درک و  یم  عنم  وا  اب  ینخس  مه  ینیشنمه و  زا  ار  مدرم  نامثع  ارچ  دندنکارپ و  یم  وا  درگ  زا  هنیدم  رد 

رد ندمآ  دورف  زج  ربمایپ ، راوگرزب  رای  نآ  رب  ات  دیوگ . نخـس  يو  ابسک  چیه  دراذگن  هک  داد  روتـسد  ناورم  هبهفیلخ  ارچ  دش و  عونمم 
هدیرفآهجنکش يارب  طقف  رذوبا  یئوگ  هک  دندادن  چوک  زیگنا  ساره  یهاگیاج  هب  زج  ار  يو  دنتخانشن و  اور  ار  تخـس  کشخ و  یناکم 

هکل ي وا  ناتـسادهک  دـنگوس  یهلا  تایح  هب  تسا و  یفاک  وا  ندناسانـش  يارب  میدرک  دای  هک  یثیداحا  نامه  هک  نآ  اـب  سب  دوب و  هدـش 
دوش . یمن  شومارف  زگره  هک  نآ ، هفیلخ ي  مالسا و  خیرات  نماد  رب  تسا  یگنن 
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هداد قیالان  يدارفا  هب  لاوما  همه  نآ  دوش و  یم  شاپ  تخیر و  همه  نآ  شـشخب ، لذـب و  ردارچ  هک  دوب  نیا  يارب  رذوبا  ياهداقتنا  يرآ 
هدیدرگ يداع  یشور  ربمایپ ، يوکین  هویش  زا  یچیپرـس  ارچ  هک  دوب  نآ  يارب  رگید - دروم  ره  رد  و  هراب - نیا  رد  وا  ياهداقتنا  دوش . یم 

تخت دنتـشادنپ  یم  هک  راـکهبت  هزره و  نادرم  ناـمه  اـی  يوما  ناـیاورنامرف  تسد  هب  مه  نآ  دـننیب و  یم  متـس  هدوت  ناراد  هنیـشیپ  ارچ  و 
هباحـص ناکین  زا  وا  نانگمه  رذوبا و  نخـس  هب  مدرم  نداد  ارف  شوگهک  دـندید  یم  هدـش و  راوتـسا  اـهراک  هنوگ  نآ  رب  زور  نآ  تنطلس 

اه يدـنمزآ  يوس  هب  نتخات  لعن  راهچ  اب  هکیناسک  ای  دوش  رود  دوخ  ياج  زا  دـیآرد و  هزرل  هب  تخت  نآ  ياه  هیاپ  هک  دوش  یم  بجوم 
رد هب  ناشتسد  زا  دنراد  هچ  نآ  دبایب  رد  ار  وا  نانخس  یسکرگا  هک  دنتشاد  ار  نآ  سرت  دندوب  هتفای  تسد  فازگ  ياه  یئاراد  همه  نآ  رب 
هچ نآ  دش  ات  دنتـشاداو  مادقا  هب  وا  هیلع  رب  ارزور  نآ  هفیلخ ي  نوگانوگ  ياه  يراکبیرف  اب  دـندمآ و  درگ  وا  نوماریپ  هکدوب  نیا  دور و 
وا دـنار و  یم  تساوخیم  يوس  ره  هب  ار  وا  ناشیا  ياه  هتـساوخ  هک  شلیماف  ياه  سوه  تسد  رد  دوب  يا  هدرب  نوچمه  هفیلخ  اریز  دـش 

تسا  هدمآ  نآرق  رد  ناشیا  فصو  هکدندوب  یتخرد  هرجش و  نامه  ناشیا  دنچ  ره  دوب  شناکاین  نادنزرف  هب  يزرو  رهم  ریثات  تحت  دوخ 
وحن هب  ناـشیا  تیکلاـم  هک  ار  یناـسک  تساوخ  یمن  تشاد و  یمن  زاـب  حیحـص  هار  زاتورث  ندروآ  تسد  هب  رد  ار  ناـشیا  رذوـباهنرگو 

ار ادخ  لام  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  هدوبر و  ار  ناناملـسم  قوقح  هک  دوب  یناسک  هب  وا  داقتنا  دـیامن و  دـی  علخ  هدـش  لصاح  یعورـشم 
رز زا  هک - یناسک  هتخاس : راکشآ  هیآ  نیا  رد  كاپ  دنوادخ  هک  دوب  نامه  وا  تساوخ  يرآ  ار . يراهب  هایگ  نارتشهک  دندروخ  یم  نانچ 

ياه هنیمز  رد  ربمایپ  هک  دوب  نامه  و  كاندرد . يرفیکهب  ار  نانآ  هد  هدژم  دنهد  یمن  ادخ  هاررد  ار  نآ  دـنزاس و  یم  اه  هنیجنگ  میـس - و 
. تسا هدروآ  یلام 

هک مدـید  ار  يدرم  ناهگان  هک  مدوب  هنیدـم  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدروآ  سیق  نب  فنحا  قیرط  زا  دوخ 164:5 و 176  دنسم  رد  دمحا 
مدرم ارچ  متفگ  متـسه  ادخ  لوسر  رای  رذوبا  نم  تفگ : یتسیک  وت  مدیـسرپ  وا  زا  دـنتخیرگ  یم  يو  زا  دروخ  یم  وا  هب  مدرم  مشچ  نوچ 

مهارف زا  ار  مدرم  هنوگ  نامه  هب  نم  تفگ  دنزیرگ  یم  وت  زا 
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تشاد  یمزاب  ربمایپ  هک  مراد  یم  زاباه  هنیجنگ  ندروآ 
: تفگ یم  تشذـگب و  رذوـبا  هک  مدوـب  شیرق  زا  یهورگ  ناـیم  نم  تفگ : سیق  نب  فـنحا  دوخ 77:3 : حیحـص  رد  ملـسم  ترابع  هب  و 

ناشیا یناشیپ  زا  هک  دـنهن  یم  غاد  ناـنچ  ار  ناـشیاهندرگ  سپ  زین  دـنهن و  غاد  ار  ناـشاهولهپو  اـه  تشپ  هک  هد  هدژم  ار  نازاـس  هنیجنگ 
هتـساخرب نم  تسارذوبا  نیا  دنتفگ  تسیک  نیا  مدیـسرپ  تسـشن  ینوتـس  کیدزن  تفرگ و  يرانک  يو  سپـس  تفگ : فنحا  دـیآ  نوریب 

متفگ تفگ : مدینش  ناشربمایپ  زا  ار  هچ  نامه  رگم  متفگن  يزیچ  نم  تفگ : یتفگ ؟ رتشیپ  مدینـش  هک  دوب  هچ  مدیـسرپ ، مدش و  وا  يوسب 
تنید ياـهب  نوـچمه  هاـگ  ره  یلو  تـسا  هزورما  هـنیزه ي  اریز  ریگب  ار  نآ  تـفگ : یئوـگ  یم  هـچ  مریگ  یم  نـم  هـک  یقوـقح  هراـبرد 

یقهیب 359:6 "  ننس  نک "  اهر  ار  نآدیدرگ 
دـنداد و میب  لتق  یتسدـیهت و  هب  ارم  نایوما  هک  تسا  هدروآ  رذوبا  زا  دوخ  ددانـسا  هب  هنییع  نب  نایفـس  قیرط  زا  هیلح 162:1  رد  میعنوب  و 

ارچرذوبا يا  تفگ : وا  هب  يدرم  يرگناوـت . زا  تسا  رت  بوـبحم  نم  دزن  یتسدـیهت  و  نیمز ، يور  زا  تسا  رت  بوـبحم  نم  يارب  نیمزریز 
مراد  یم  زاب  اهجنگ  ندرک  مهارف  زا  ار  ناشیا  نم  نوچ  تفگ : دننک  یم  كرت  ار  وت  دنزیخ و  یمرب  ینیشن  یم  یهورگ  دزن  وت  هاگ  ره 

يارب ار  اـه  یئاراد  هک  هدوـب  ینیطالـس  هب  رذوـبا  داـقتنا  هک  تسا  نآ  تسرد  : " دـسیون یم  نارگید  زا  لـقن  هـب  يرابلا 213:3  حـتف  رد  و 
تـسردان تابثا  هب  تسا  هتخادرپ  نخـس ، نیا  هلابندرد ي  يوون  دـندناسر " و  یمن  فرـصم  هب  مزال  هار  رد  ار  نآ  دـنتفرگ و  یم  شیوخ 

نایاپ . دندرکن  تنایخ  مه  اه  نیا  دندوب و  نامثع  رمع و  رکبوبنوچمه و  یناسک  نیطالس  ماگنه ، نآ  رد  هک  هناهب  نیا  هب  نآ  ندوب 
راگزور هکلب  رمع  رکبوب و  راگزور  هن  درک  نالعا  ار  دوخ  دیاقع  رذوبا  هک  يزوراریز  دراد  رب  رد  يراکشآ  یشوپ  هدرپ  يو  نخس  نیا  و 

ربمایپ هویـش ي  اب  میدرک - رکذ  هک  يدراوم  همه  قباطم  مه - تشاد و  اراکـشآ  یتفلاخم  ود  نآ  شور  اب  مه  وا ، هویـش ي  هک  دوب  نامثع 
ربسوسفا تفگ : یم  زین  نامثع  هب  تشادنيداریا و  هتـسب و  ورف  مد  ود ، نآ  راگزور  رد  ع )  ) رذوبا زین  يور  نیمه  زا  دوب و  ریاغم  یفانم و 

اب وت  هدوب  نیا  ناشیا  هویش ي  ایآ  يدیدن ؟ ار  رمع  رکبوب و  ایآ  يدیدن و  ار  ربمایپ  ایآ  نامثع  يا  وت 
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چیه ات  شاب  رمع ) رکبوب و   ) تتسود ود  هویش ي  وریپ  تفگ : یم  یئامن و  یم  يریگتخـس  يریگ و  یم  مشخ  ناشکندرگ  هنوگ ي  هب  نم 
هب ص  دیدرگربدشابن  ینخس  وت  رب  ار  سک 

يریگولج يارب  مه  دنک و  دنلب  دوب  هتفر  نیب  زا  هک  یئوکین  ياهراکهب  توعد  يارب  مه  ار ، دوخ  ياوآ  هک  نآزج  تشادن  يا  هراچ  رذوبا 
ار مدرم  هک  دنشاب  یهورگ  امش  نایم  رد  دیاب  هک : دناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  زور  هنابش  رسارس  ردوا  اریز  دوب  هدش  جیار  هک  یتشز  ياهراک  زا 
متفای و نیئوم  ینابیاس  رد  هذـبر  رد  ار  رذوبا  تفگ : شارخ  نبا  ناراگتـسر  دـنا  ناشیا  دـنراد و  زاب  دـب  راـک  زا  دـنناوخب و  يراـکوکین  هب 

تشاذگن یتسود  میارب  یئوگ  قح  ات  مدرک  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  نانچمه  تفگ :
ناریا و ناهاشداپ  شور  تداع و  دوخ ، هب  یمومع  لاوما  نداد  صاصتخا  يزاب و  داـشگ  یئاـسآ و  نت  اـب  هک  دوبهیواـعم  هب  وا  داریا  يرآ 
هب و  درک . فصو  هنوگ  نیمه  هب  ار  وا  زین  ربمایپ  دوبن و  رتشیب  زیچ  یب  يادـگ  کی  ربمایپراگزور  رد  هک  نآ  اب  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  مور 

تسا  تسدگنت  دنمتسم و  هیواعم  تفگ : یترابع 
ره دیوگب  ار  قح  هک  نیا  یکی  هدرک  شرافـس  وا  هب  ار  عوضوم  تفه  ربمایپ  هک  تسین  نامه  وا  رگم  دنکب ؟ دیاب  هچ  رذوبا  ماگنه  نیا  رد 
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دیوگب : نامثع  هک  دراد  وا  يارب  يدوسهچ  لاح  نیا  رد  دسارهن . سک  چیه  شنزرس  زا  هک  نیا  رگید  دشاب و  خلت  دنچ 

هحفص 137 ] ] 

رما رگم  یباـی  یم  نم  يارب  يرذـع  هک  ادـخ  هب  تفگ : هک  ناـنچمه  دـیوگبهک  دـسر  ار  رذوبا  و  ار ؟ وت  داـبم  رداـم  اـه ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت 
رکنم . زا  یهن  وفورعمب 

ياوآ زین  وا  دـشاب و  هتـشادن  هقباـس  ربماـیپ  راـگزور  رد  هک  دوبن  يا  هزاـتبلطم  تشادرب  نآ  هب  نـالعا  يارب  ار  دوخ  ياوآ  رذوبا  هچ  نآ 
هتفرگ ارف  راوگرزب  سب  يا  هدننک  توعد  بل  ود  زا  هتخومآ و  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  زا  هک  تشادرب  ینخس  ندیناونـش  هب  اهنت  اردوخ 

. دندوب دنمتورث  هفرم و  دارفا  ناناگرزاب و  ناشیا  نایم  رد  هک  نآ  اب  تخاسنيراع  يو  تورث  زا  ار  شنارای  زا  سک  چیه  مه  ربمایپ  و  دوب .
تفر . وا  هار  هب  غیلبت  توعد و و  رد  مه  رذوباو  تفرگن  دوب  هداهن  ناشندرگ  رب  ادخ  هکیقوقح  نآ  رب  نوزفا  ناشیا  زا  و 

: مالسا هاگیاپ  ياهرهش  زا  وا  دیعبت  دننک - یم  وا  اب  هچ  نآ  زا  دیآ و  یم  يو  رـس  رب  هک  یئاه  جنر  اه و  يراتفرگ  زا  ار  رذوبا  ص )  ) ربمایپ
رب ار  هچ  نآ  دیامن و  یئابیکش  یتسیاب  تسا و  نادرمکین  زا  ماگنه  نآ  رد  وا  هک  تفگ  تخاس و  هاگآ  ماش - هفوک ، هرـصب ، هنیدم ، هکم ،
رب هک  ددرگ  یم  نآ  زا  عنام  ار  وا  رذوبا  یگتسیاش  سپ  ادخ . نامرف  هب  اشوخ  تفگ : زین  رذوبا  درآ و  رامش  هب  ادخ  هار  رد  دور  یم  شرس 
وا ياهراک  هک  دوش  یم  عنام  تسا  ادـخ  هار  رد  شا  يراتفرگ  هک  نیا  دـشاپب و  مه  زا  هعماج  ماظن  هک  دـنک  يراک  ربمایپ  روتـسد  فـالخ 

میرامشب . اوران  دش - يو  يارب  اه  يراتفرگ  نآ  ندمآ  دیدپ  بجوم  هک  ار -
رد هک  یئاه  ضارتعا  داریا و  زا  ار  يو  ربمایپ  یتسیاب  یم  دوب  فلاخم  ربمایپ  ادخ و  ياضر  اب  یمومع و  حلاصم  اب  مه  اهراک  نآ  رگا  اریز 

ار ناناملسم  هفیلخ ي  دنک و  یم  ریزارس  وا  يوس  هب  ار  بیـسآ  الب و  لیـس  توعد  نآ  هک  دناد  یم  اریز  دراد  زاب  دزادرپ  یم  نآ  هب  هدنیآ 
دوش . یمنهتشادرب  زگره  هک  دنابسچ  یم  وا  هب  یگنن  هکل ي  دزاس و  یم  هایس  ار  شخیراتي  هحفص  هدینادرگ  ماندب 

- اریز تسا  هتشاد  يدوصقم  نانچ  زگره  وا  دوخ  هن  هدروآ و  دنا  هتشاد  مهتم  نآ  هب  ار  رذوب  هک  يراوشد  مکح  نانچ  ام  ریگناسآ  نیئآ  هن 
دننامه قالخا  یئوگتسار و  شور و  شـشوک و  يراکوکین و  تدابع و  یئاسراپ و  رد  نایدمحم  هدوت ي  نایم  رد  يو  ربمایپ - یهاوگ  هب 

رب نوچ  نامثع  هک  درک  دیابهچ  همه  نیا  اب  تسا  یسیع 
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ثیدـح هک  زین  هاـگنآ  و  شمـشکب ؟ اـی  منک ؟ شنادـنز  شمنزب ، منک ؟ هچ  وـگغورد  ریپ  نیا  اـب  دـیئوگب  نم  هب  تفگ : تفرگ  مشخ  يو 
زردنا ربمایپ  ادخ و  هار  رد  هک  یسک  شاداپ  تسا  نیا  ایآ  اتفگش  داد . تبسنیئوگغورد  هب  ار  وا  دینش  يو  زا  ار  صاع  نادنزرف  هب  طوبرم 

نوچ هک  نآ  رت  تفگـش  و  هفیلخ ! هژیو ي  تسا  یبدا  نیا  ادخ  هب  هن  دنک ؟ يرازگمایپ  نانآ  يوس  زا  یتسار  اب  دیامن و  یهاوخکین  دهد و 
( ناشیا هب  یسوم  هرابرد   ) نوعرف نادناخ  نموم  هک  مهد  یم  وت  هب  ار  يداهنـشیپ  نامه  نم  تفگ : رذوبا  زا  ینابیتشپ  هب  ع )  ) یلع ام  رورس 
زا هچرگ  زین  ام  دنک و  دای  ار  نآ  تسا  هتـشادن  شوخ  هدرک و  ناهنپ  ار  نآ  يدقاو  هک  دروآ  نابز  رب  يا  هدـننز  خـساپ  نانچ  نامثع  داد ...

میئالآ . یمن  نآ  زا  دای  اب  ار  شیوخي  همان  یلو  میتفای  یهاگآ  نآ  زا  يرگید  قیرط 
ود ترضح و  هک  دوب  یماگنه  نامه  نیا  دنار و  نابز  رب  هدننز  ینانخس  نانمومریما  ربارب  رد  یئورـشرت  اب  مه  رگید  راب  کی  نامثع  هتبلاو 

دندرک یئامنهار  دوب  راپـسهر  شهاگدـیعبت  يوس  هب  ناورم  رظن  ریز  هک  ار  وا  دـنتفررذوب و  تعیاشم  هب  ربمایپ - ناگداز  رتخد  وا - دـنزرف 
یتسین . ناورم  زا  رترب  نم  دزن  وت  تفگ : یلع  هب  نامثع  هک  میدید  وتشذگ  ات  رد ص  ناتساد  هدرتسگ  هک 
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هدز نیرفن  هدز  نیرفن  هداز و  هغابروق  هغابروق  نامه  ناورم - اب  یلع  ناـیم  نداـهن  يرترب  هب  هک  تسا  ادـخ  دزن  یتیگ  یتسپ  زا  نیا  یتسار 
ناورم ایآ  و  هدوبن ؟ هفیلخ  ربارب  ردناورم  هرابرد  ربمایپ  يارچ  نوچ و  یب  راکشآ و  ياه  هتفگ  همه  نآ  ایآ  مناد  یمن  نم  دنزادرپب . هداز -

همه زا  ات  تسا  هتخیگنارب  ار  يو  يزاب ، شیوخ  موق و  هک  نیا  ای  هدوب ؟ يو  شوگ  مشچ و  زارود  شا  هناراکهبت  ياه  شیارگ  همه  نآ  و 
ناج شا  هنازرف  همان ي  رد  ار  وا  هدرمش و  كاپ  ار  وا  گرزبيادخ  هک  درامشب  یسک  گنـسمه  ار  مکح  رـسپ  دنک و  رظن  فرـص  اه  نیا 

دیآ ... یمرد  هب  ناشیا  ناهد  زا  هک  ینخس  تسا  نارگ  هدرمش . رترب  ربمایپ 
دیهاوخ ؟ یم  ار  تیلهاج  راگزور  يرواد  ایآ 

دیامن ؟ يرواد  ادخزا  رتهب  هک  تسیک  دنراد  نیقی  هک  یهورگيارب  و 
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خیرات يراکهبت 

هراشا

دننک و یم  اه  يرادرب  هرهب  ناش  یگدنز  خیرات  زا  مه  هدوت ، هک  اه  يدنمجرا  اه و  يرترب  نادنوادخ  رب  خیرات  يراکهبت  تسا  رایـسب  هچ 
مه ناشراتفگ و  ياه  هدنب  زا  مه  ناشیاسر و  تایحور  زا  مه  ناشاه و  يزارفارـس  ياه  هناشن  زا  مه  ناش و  هناراوگرزب  ياه  يوخ  زا  مه 

ناشیا . زیهرپ  لمع و  دراوم  زا  مه  وناشیا  رابرهگ  ياه  تمکح  زا  مه  ناشیا و  غیلب  ياهزردنا  زا 
هراب نیا  رد  ای  دـیامن  یم  زیچان  ار  ناشیا  يرترب  هدرباه و  لد  زا  ار  ناشیا  دای  دروخ و  یم  قروناباتـش  هچ  خـیرات  ینیب  یم  اـهاج  نیا  رد 

دنزیمآ یم  مه  رد  تشز  غورد و  یشرازگ  ابهداد  بات  چیپ و  ار  راتفگ  ای  دیامن  یم  هدنـسب  زیمآ  ریقحت  يا  هنوگ  هب  هاتوک  ینخـس  هب  اهنت 
رگید یئاهورگ  ياه  يدب  رب  دننک و  تسرد  نابیتشپ  یـشیارگيارب  دننک و  دـییات  ار  یلـصا  کی  هک  تسا  نآ  يارب  اهراک  نیا  همه ي  و 

ياه سوه  اه و  هتـساوخزا  هک  نآ  يارب  زین  دروخ و  یم  رب  ناـشیا  يوربآ  تیـصخش و  هب  تباـث ، تقیقح  ندـشنشور  هک  دنـشکب  هدرپ 
. دنیامنب يوریپ  راگزور  نایاوشیپ  زور و  نارادمتسایس 

دوخ لامک  تیـصخش و  اب  يو  هک  نآ  اب  هدمآ  هاتوک  رذوبا  یگدنز  حرـش  رد  مزال  لیـصفت  زا  خـیرات ، هک  تسا  هدوب  تاهج  نیمه  يارب 
قــشمرس هدوـت  يارب  تـفرگ و  اوـشیپ  ناور ، شیاریپ  ویگدــنز  هار  رد  ار  نآ  دــیاب  هـک  تـسا  یئاهیگتــسجرب  اــه و  يرترب  هنوـمن ي 

دینادرگ . ادبم  هب  داقتعا  يراگزیهرپ و 

يرذالب

هب رذوبا  هتفگ ي  هدرک و  داـی  قـیرط  نیدـنچ  زا  تشذـگ  رد ص  هک  یتروـص  هب  ار  هذـبر  هب  رذوـبا  دـیعبت  ناتـساد  يرذـالب  ینیب  یم  هک 
هیاس نامسآ  ربمایپ : هتفگ ي  هب  هک  تسا  نامه  رذوبا  هک  نآ  اب  دندرک و  نوریب  روزهب  ارم  هک : هدروآ  زین  ار  يرازف  بشوح 
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ربخ هدوب و  ناشیا  ناوریپ  ربمایپ و  كاپ  نادناخ  نانمـشد  زا  هک  هدروآ  ار  بیـسم  نب  دیعـس  غورد  يو  نخـس  لابند  رد  دـنکفین ... رـس  رب 
. دنیزگ ینکس  اج  نآ  رد  تساوخ  یم  شلد  نوچ  تفر  اج  نآ  هب  دوخ  لیم  اب  وا  هک  تسا  هتفر  نآ  رب  هتفریذپنار و  نامثع  رما  هب  وا  دیعبت 
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قرط زا  ار  نآ  تیاور  رد ص  هچ  ناـنچهک  درامـش  یم  غورد  ار  ادـخ  لوسر  راـتفگ  دوـخ  نخـس  نیا  اـب  هک  دـناد  یمن  ربـخ  یب  كدرم 
تافو زا  سپ  هک  درامش  یم  غورد  ار  ع )  ) نانموم ریمانخـس  زین  دننک و  یم  دیعبت  هنیدم  زا  اررذوبا  هک  دومرف  ینیب  شیپ  میدروآ  حیحص 

وت اریز  سرتـب  ادـخ  زا  ناـمثع  تفگ : يو  هب  یلع  دـنک  دـیعبت  مه  ار  راـمع  وا  لاـبند  هب  تفرگ  میمـصت  ناـمثعنوچ  هاگدـیعبت  رد  رذوبا 
دوخ هک  یتیاور  نامه  رد  هک  درامـش  یم  غوردار  رذوبا  نخـس  زین  دش و  كاله  هاگدـیعبت  رد  ات  يدرک  دـیعبت  ار  ناناملـسم  زايدرمکین 

يدرگناـبایب تلاـح  هب  ارم  ناـمثع  مالـسا  هاـگیاپ  هبنم  ندـیچوک  زا  سپ  تفگ : مـیدرک  لـقن  زین  اـم  هدروآ و  حیحـص  دنـس  اـب  يرذـالب 
دنادرگرب .

ادخ تفگ : دیسر  يو  هب  رذوب  گرم  شرازگ  نوچ  نآ  بجوم  هب  هدروآيرذالب و  مه  هک  درامـش  یم  غورد  ار  نامثعدوخ  نخـس  زین  و 
وا دـیعبت  زا  نم  ینکیم  نامگ  ایآ  شردـپ  هدـنزگ ... يا  تفگ  نامثع  شدزرمایب  ام  همه ي  يوس  زا  ادـخ  يرآ  تفگ : راـمع  شدزرماـیب 

دیایب . رامع  اب  شیاه  يریگرد  زا  ثحب  نمض  رد  ناتساد  مامت  هک  مدش ؟ نامیشپ 
رگید يرایسب  نخس  زین  میدروآ و  يرذالب  دوخ  لوق  زا  رد ص  ار  نآ  شرازگ  هک  درامش  یم  غورد  اریعخن  دایز  نب  لیمک  نخـس  زین  و 

درامش . یم  غورد  ار 
ریگ و وگتفگ و  همه  نآ  شنوماریپ  هدوب  ربمایپ  نارای  ناگرزب  زا  يدرمگرزب  هب  طوبرم  هک  كاندرد  دمآ  شیپ  نآ  هک  دـناد  یمن  هراچیب 
هب يرهشزا  نارفاسم  نابز  هب  هتفر و  رامش  هب  اه  هدادخر  نیرت  نیگمهس  زا  ات  هتخیگنارب  اه  شهوکن  اه و  ضارتعا  رایـسبو  هداد  يور  راد 

هلمج زا  دـندرک و  شهوکن  نآ  يارب  ار  هفیلخ  هدـش و  هدزنآ  رـس  رب  اه  نابز  مخز  هدروآ و  مشخ  هبار  ناـمیا  لـها  هدـش و  لـقن  يرهش 
هفوک مدرم  زا  یهورگ  هک : نیا  نآ  جیاتن 
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نامثع رگا  هن ، تفگ  میگنجب  وا  اب  ات  يراد  یمن  هتـشارفارب  ام  يارب  یـشفرد  ایآ  درک  هچ  نآ  درک  وت  اب  درم  نیا  دـنتفگ  هذـبر  رد  رذوباهب 
مرادربنامرف . ونش و  فرح  نم  دنک  دیعبت  مه  برغم  هب  قرشم  زا  ارم 

زا تشون و  همان  نامثع  هب  هیواعم  هکنیا  تلع  هتفگ : لاـطب  نبا  میناوخ 291:4  یم  ینیع  هماخ ي  هب  يراـقلا  هدـمع  رد  هک  يا  هنوگ  هب  و 
زین وا  هاپـس  ناـیمرد  تخادرپ و  یم  يو  ربارب  رد  یگداتـسیا  هب  درک و  یم  ضارتـعا  وا  هب  رایـسب  رذوـبا  هک  دوـب  نیا  درک  تیاکـش  رذوـبا 
دیسرت . یمن  سک  چیه  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  هک  دوب  یسک  وا  اریز  تساوخب  ار  وا  شروش ، میب  زا  نامثع  سپ  دوب  رذوبا  هب  یشیارگ 

اـهوگتفگ و نیا  رد  روانـش  ار  نآ  لـها  هک  دوبن  نکمم  داـتفا  یم  تراذـگ  هک  ناناملـسم  ياهرهـش  زا  کـی  ره  هب  راـگزور  نآ  رد  وت  و 
یباین . نآ  ياه  هشوگ  همه ي  رد  یششوج  نیگنس  دادیور  نآ  هجیتن  رد  ینیبن و  اه  ناتساد 

یلع لآ  هب  یجک  نهد  زج  يا  هزیگنا  هک  دناشوپ  ناوت  یمن  بیـسم  نبا  نوچمه  یـسک  بیذکت  اب  اهنت  ار  هنوگ  نیا  هب  يدماشیپ  هاگ  نآ 
یسک هک  دریذپ  یمن  وا  زا  يدنمدرخ  چیه  هک  هدرک  شومارف  تسا و  هتفگ  تسا و  هتساوخ  يرذالب  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  تسا  هتـشادن 
يارب دـباترب و  يور  شیوربآ  زکرم  شربماـیپ و  یگیاـسمه  زا  دـنک و  اـهر  دوـب  هدـیچوک  اجنادــب  هـک  ار  مالــسا  هاـگیاپ  رذوـبا ، دــننام 

سپ تفرگ  شیپ  ارهار  نیا  دوخ  وا  رگا  هزات  نکاس ... هنو  هایگ  هن  دراد و  بآ  هن  هک  دنیزگربار  هذـبر  نابایب  شا  هداوناخ  دوختنوکس و 
زا یئادـج  ماگنه  عیدوت و  عقوم  هک  ینانخـس  نآ  دوب و  هچ  تخاس  ناور  هرهچ  رب  ریگولگ  مغ  يراتفرگ و  هودـنا  هک  اه  کشا  نآ  رگید 

تشاد . ینعم  هچ  دش  يراج  راومهان  تشد  نآ  رد  شناگدننک  تعیاشم  وا و  نابز  رب  نارای 
یم طقف  نانمومریما  هلیسوب ي  وا  ندش  هقردب  رذوبا و  ناتساد  زا  دای  ماگنه  وا  هک  دیونشب  ثداوح  لقن  رد  يرذالب  تناما  زا  مه  ار  نیا  و 

يارب هک  دـناد  یم  اریز  دـسیون  یمنهـتفرگ  رد  ار  هـچ  نآ  رگید  یلو  تـفرگرد "  ینانخـس  ناـمثع  یلع و  ناـیم  هراـب  نـیا  رد  دـسیون " :
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تسا . يزیروربآ  بابسا  شیاوشیپ 
يربط  ریرج  نبا 

دسیون : یم  دسر  یم  رذوبا  تشذگرس  هب  نوچ  دوخ  خیرات  رد  يربط  هک  ینیب  یم  وت 
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و داد . يور  هنیدم  هب  ماش  زا  هیواعم  هلیـسو ي  هب  وا  دیعبت  هیواعم و  رذوبا و  هدـش  دای  ياه  يریگرد  هک  دوب  لاس 30 - لاس - نیمه  رد  " 
شوخان ار  اـه  نآ  رتشیب  ندرک  داـی  هک  دـنا  هدرک  داـی  يرایـسب  ياهدـماشیپ  درک  دـیعبت  اـج  نآ  هب  اـج  نآ  زا  ار  وا  ارچ  هک  نیا  دروم  رد 

نایاپ . دنا "  هدرک  رکذ  یناتساد  هراب  نیا  رد  دنراد  یم  روذعم  شیوخ  راک  رد  ار  هیواعم  هک  یناسک  اما  مرادیم 
دنا هتخادرپ  هتخاس و  هیواعم  يارب  ناگدنرآ  رذعهک  دنک  یم  لقن  ار  یناتساد  طقف  هدرک و  اهر  ار  رایـسب  ياهدماشیپ  همه  نآ  يربط  ارچ 
دای ار  يا  هتباث  قیاقح  درادن  شوخ  وا  يرآ  دـننک . هئربت  دوخ  راک  ردار  هفیلخ  هدیـشارت و  هیواعم  يارب  يزیوآ  تسد  نآ ، هلیـسو ي  هب  ات 

یعقاو تشذگرـس  ینونک  راگزور  ات  ایب  ریگب و  زور  نیتسخن  نامه  زا  هتخادنا و  یم  رطخ  هب  ار  درم  ود  نیا  يوربآ  اه  نآ  راهظا  هک  دنک 
دنام دهاوخ  ناهنپ  هدیشوپ و  اه  نآ  دنکن  اه  نآ  زا  يدای  دریگب و  ار  هماخ  يولج  رگا  هک  تسا  هتشادنپ  وا  تسا . هدوب  نایدمحم  هدوت ي 
يارب مه  هک  دـنام  یم  ياج  رب  نآ  زایئاه  هتکن  ثیدـح  ياه  باتک  نایم  خـیرات و  يـال  هب  ـال  راـگزور و  ياـه  هشوگ  رد  هکهتـسنادن  و 

ياه یئوگ  شیپ  ندمآرد  تسار  دـنهاوخب  هک  یناسک  يارب  مه  تسا  هدنـسب  دنـسانشب  ار  رذوبا  نافلاخم  تایحور  دـنهاوخب  هک  یناسک 
دنسانشب . ار  وا  تازجعم  دننادب و  رذوب  ناتساد  رد  ار  راوگرزب  ربمایپ 

خیرات ار  شیاهزارف  يهمه  تسین و  تسرد  نآ  شخب  چیه  هک  هدروآ  یگتخاس  غورد و  اپارس  يا  هنوگ  هب  ار  رذوبا  ناتساد  يربط  سپس 
ياج یـسب  نآ  دنـس  هک  سب  نیمه  زین  نآ  یتسـس  يارب  دنک و  یم  بیذکت  دـنا  هتفریذـپ  ار  شا  یتسرد  ناگمه  هک  یثیداحا  حـیحص و 

: تیاور دنس  ياه  هقلح  زا  مه  نیا  ودراد  هشدخ 
يزاسثیدـح یئوگغورد و  هب  ود  ره  هک  نت  ود  ناـیم  تسا  كرتـشم  ماـن  نیا  هک  تشذـگ  ریدـغ  یـسراف  همجرت  زا  رد ج ص  يرـس  - 1

دنا فورعم 
میدروآ وا  هرابرد  ار  یبهذ - يدع و  نبا  ناظفاح - زا  نت  ودلوق  ریدغ  یـسراف  همجرت  زا  رد ج ص  یفوکيدیـسا  میهاربا  نب  بیعـش  - 2

. تسا هتخانشان  سانشان و  درم ، نیا  نآ  بجوم  هب  هک 
ریدغ یسراف  همجرت  زا  رد ج ص  یفوک  یمیمت  رمع  نب  فیس  - 3
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ياه شرازگ  نآ ، بجوم  هب  هک  میدروآ  درم  نیا  هرابرد  دـننک  یم  ادـج  مه  زا  ار  نایوار  نئاخ  نیما و  هک  ار  یناـیاوشیپ  ناـظفاحءارآ و 
شرازگ تسا و  هدوتسانشیاه  ثیدح  هدوت ي  زاس و  ثیدح  دوخ  و  دنا . هدرک  اهر  ار  نآ  هداتفا و  ناثدحم  مشچ  زا  تسا و  تسـس  يو 

نوریب یشیک و  دب  هانگ  هب  هک  هدشهدرمش  یناسک  زا  تخاس و  یم  ثیدح  درک ، وگزاب  يوگ  راوتـسا  نایجنایم  نابز  زا  ار  یگتخاس  ياه 
، " عاقعق تشذگرس  باـعیتسا " 535:2  دـیئازفب " : ار  اـه  نیا  میدرک  داـی  اـج  نآ  رد  هکيذـخام  هب  و   ) تسا هدوب  هدولآ  نیئآ  زا  ندـش 

یمثیه 21:10) زا  دئاوزلا "  عمجم  هباصالا " 239:3 " ،
یخربو هدرمش  نانیمطا  هتسیاش ي  ار  وا  یخرب  دنراد  یفلتخم  تایرظن  ناینـس  تعامجزین  درم  نیا  هرابرد  یفوک  یفوع  دعـس  نبهیطع  - 4
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نبا هتسناد و  یم  مدقم  همه  زا  ار  یلع  اریز  تفرگ  دیاشن  هناوتشپ  ار  وا  نخس  هتفگ : یجاس  دنرامش ، یم  تسس  ار  شیاه  شرازگ  رگید ،
وا هب  هنایزات  دصراهچ  تفریذپن  رگا  دهدب و  مانـشد  ار  یلع  دـنک  داهنـشیپ  وا  هب  هک  تشون  مساق  نب  دـمحم  هب  جاجح  دـسیون : یم  دـعس 
رد ریثک  نبا  دومن و  یلمع  يو  هرابرد  ار  جاجح  نامرف  دز  زابرس  نداد  مانـشد  زا  نوچ  تساوخب و  اروا  زین  يو  دشارتب  ار  شـشیر  دنزب و 

سک چیه  وت  نم و  زج  تفگ : وا  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  یلع  هرابرد  اعوفرم  هیطع  قیرط  زا  يذـمرت  حیحـص  زا  دوخ 501:1  ریسفت 
ملاس نآ  دنـس  هقلح  کی  اریز  تسین  یندش  تباث  تسا و  فیعـض  ثیدح  نیا  دسیون " : یم  سپـس  دوش  بنج  دجـسم  نیا  رد  دـسرن  ار 

نایاپ .  " هدش هدرمش  تسس  وا  ياه  شرازگ  هک  تسا  هیطع  يو  داتسا  زین  يرگید  دنا و  هدرک  اهر  ار  وا  ياه  شرازگ  هک  تسا 
وگزاب یفارخ  ناتساد  یفوع ، نوچمه  تسدرت  يا  هعیـش  اریز  تسانآ  ندوب  غورد  هناشن  تیاور  دنـس  رد  درم  نیا  مان  ندوب  لاح  ره  هب  و 

. دنک یمن 
متفاین  اه  همان  تشذگرس  رد  وا  زا  يدای  شمسانش و  یمن  یسعقف . دیزی  - 5

افتکاو هدیشوپ  مشچ  حیحص  تباث و  تایاور  همه  نآ  زا  هک  هدوب  نیما  ردقچ  خیرات  ياه  تناما  هب  تبـسن  يربط  هک  رگنب  اه  نیا  زا  سپ 
تناما داب  هدنز  هک  یتسار  و  تسا . یگتخاس  غورد و  ياه  شرازگ  زا  رپهک  يرس  همان ي  لقن  هب  تسا  هدرک 
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يربط خیرات  هب  رادجرا  یهاگن 

بیعـش تطاسو  هب  هک  زاسربخ  یئوگغورد  نامه  يرـس  ياـه  هماـن  اـب  هچ ؟ اـب  تسا و  هدرکهایـس  ار  دوخ  خـیرات  يور  يربط  هک  یتسار 
مشچ زا  دنا و  هدرک  اهر  ار  وا  مه  تسا و  زاسربخ  مه  هک  دنک  یم  تیاور  يرگشرازگ  نامه  ای  فیس  نابز  زا  سانـشان  هیوهلا و  لوهجم 

یگمه هک  دنک  یم  لقن  دوخ  باتک  رد  شرازگ  هایس 701  هابت و  هریجنز  نیمه  اب  يرآ  تسه  مه  ینید  یب  هب  مهتم  وهداتفا  ناثدحم  همه 
طوبرم هفیلخ  هسراگزور  هب  اهنت  و  هدوب - يرجه  متفه  یس و  یلا  مهدزای  ياه  لاس  ياهدادیور  رد  هک  ار  يا  هتباث  قیاقح  ات  هدش  هتخاس 

ناوتن رگید  هنیمز ي  رد  یثیدح  چیهراومهان  دنـس  نیا  هب  یمرگتـشپ  اب  میرگنب  هک  ار  باتک  تادلجم  همه  دیامن و  نوگرگید  هدش - یم 
نامه ياهدـمآ  شیپ  حرـش  زا  یگتخاس  ياه  شرازگ  هتـسد  نیا  يرگ  وگزاب  هکلب  مهد ) لاـس  ياهدادـیور  زا  ربخ  کـی  زج  هب   ) تفاـی

رـسارس موس و  دـلجم  زا  یـشخب  رد  یئاذـک - ياـه  شرازگ  لـقن  رگید  نآ  زا  سپ  تشذـگردمرکا و  ربماـیپ  هک  دوـش  یم  زاـغآ  یلاـس 
هک : بیترت  نیاهب  دبای . یم  نایاپ  زین  اه  شرازگ  نیا  مجنپ ، دلج  نایاپ  اب  ات  دراد  همادا  نانچمه  مجنپ - مراهچ و  تادلجم 

دروآ . یم  روبزم  قیرط  زا  ثیدح  دنک 57  یم  زاغآ  ار  لاس 11  ياهدادیور  هک  دعب  هب  زا ص 210  موس  دلج  رد 
ثیدح  دراگن 427  یم  ار  مهدزاود  لاس  ثداوح  هک  مراهچ  دلج  رد  و 

ثیدح  دراگن 207  یم  ار  ات 37  لاس 23  ثداوح  هک  مجنپ  دلج  رد  و 
يرس تایاور  ات ص 241  زا ص 210ج 3  يربط  هک  نیا  هجوت  نایاش  روما  هلمج  زا  تسا  هدروآ  قیرط  نیا  زا  ثیدح  مهیور 701  رب  هک 

ات زا ص 241  هدینـش و  يو  ناهد  زا  ار  روبزم  رابخا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  داد " و  شرازگ  ارم  يرـس  دـنک " : یم  لقن  همدـقم  نیا  اب  ار 
شرازگ کی  اهنت  رگم  هتشون " "  نم  هب  يرس  دنک " : یم  عورـش  هنوگ  نیا  هب  دروآ  یم  يو  نابز  زا  هک  ار  يرابخا  اج  همه  باتک  نایاپ 

درکثیدح ) ار  ام  يرس  : ) دسیون یم  نآ  زاغآ  رد  هدروآ و  مراهچ  دلج  زا  رد ص 82  هک  ار 
ياه یهاگآ  رمع  نب  فیس  يرس و  ایآ  هک  متسناد  یم  شاک  اه  نیا  زا  سپ  و 
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زا اـهنت  زین  اـه  لاـس  نآياهدادـیور  ناـیم  زا  اـیآ  و  سب ؟ هدوـبنیعم و  لاـس  دـنچ  ناـمه  ياهدادــیور  نوـماریپ  رد  اـهنت  ناـش  یخیراـت 
زا هلسلس  نآ  طقف  ود  نآ  عالطا  دروم  تاعوضوم  هک  نیا  ای  سب ؟ هتشاد و  دروخرب  یبهذم  ياه  هنیمز  اب  هک  دنا  هتـشاد  ربخ  یئاهدماشیپ 

يارب انبریزگنـس  ثداوح ، نیا  نوچ  و  هتـشذگ ؟ هداد و  يور  نیعم  ياه  لاس  زا  دنچ  یئاهزور  رد  هک  هدوب  یبهذم  صوصخم  ثداوح 
هریت یئاذـک  ياه  هتخاس  اب  ار  نآ  یفاص  همـشچرس  هدـینادرگ و  بوشم  ار  حیحـص  خـیرات  دـنا  هتـساوخ  هدوباه  هیرظن  دـیاقع و  لوصا و 
کین اـه  شرازگ  نیا  رد  هـک  سک  ره  و  دـننک ؟ فیعـضت  ار  نارگید  فصوهتفاـی  برقت  یناـسک  ناتـسآ  رد  هلیـسو  نـیا  هـب  دـننادرگ و 
یسک رب  نآ  فعـض  طاقن  همه  نیاهک  منک  یمن  نامگ  تسا و  سفن  کی  هدیئاز  تسد و  کی  هتفاب ي  اه  نآ  همه  هک  دنیب  یم  دشیدنایب 

دزاس . یم  رک  روک و  ار  ناسنا  یتسود  هک  مینک  هچ  یلو  دشاب  هدنام  هدیشوپ  يربط  نوچمه 
خیرات نودـلخ و  نبا  خـیرات  ریثک و  نبا  هیادـب  ریثا و  نبا  لماک  رکاسع و  نبا  خـیرات  مه  هک  تسا  نوگانوگ  ياه  هتفاب  اه و  غورد  نیمه 

رد وا  هچ  نآ  دنتـشادنپ  دـندرک و  لاـبند  ار  يربـط  هار  هناروکروک  هک  اریمدرم  رگید  ياـه  هتـشاگن  مه  تسا و  هدرک  هایـس  ار  ادـفلا  وبا 
، تاور لاـح  حرـش  زا  ناـیاناد  هک  نآ  اـب  درادـن  دوـجو  نآ  رد  نخـس  ياـج  هک  تسا  يوریپ  هتـسیاش ي  يداـینب  هدرک  مـه  رـس  خـیرات ،

مرد نوچمهدشاب  شنایوار  نایم  رد  دنـس  نیا  هریجنز  ياه  هقلح  زا  نت  کی  هک  یثیدح  ره  هک  دنرادن  عوضوم  نیا  رـس  رب  یفالتخاچـیه 
دنیآ . مهارف  شرازگ  کی  هریجنز  رد  اه  نآ  همه  هک  دسر  هچ  تسا  شزرا  یب  هرسان 

رپ تسا  اه  سوه  اه و  هتساوخ  هدیئاز  هک  يا  هنادرخ  یب  نانخـس  زا  ار  نآ  هداد و  نوریب  ام  راگزور  رد  نارخاتم  هک  مه  یتافیلات  هاگ  نآ 
اه نآ  زا  ياهنومن  هدنیآ  تادلجم  رد  دهاوخ  ادخ  رگا  یتخانش و  ار  نآ  یگنوگچ  هک  تسا  یئاه  هوای  نامه  اه  نآ  همه  ذخام  دنا  هدرک 

دیناسر . میهاوخ  ناتعالطا  هب  ار 
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يرزج ریثا  نبا 

همه ي رد  هک  نانچ  تسا  يربط  وریپ  اه  شرازگ  نتفرگ  هدـیدن  ندرک و  دای  رد  صقان - لـماک - دوخباـتک  رد  ریثا  نبا  هک  ینیب  یم  وت 
رد دـسیون : یم  هدرک و  تسرد  مه  يا  هزات  ياه  يراتفرگ  هک  نآ  زج  درادار  هویـش  نیمه  دراد  هدـیقع  قافتا  وا  ابهک  خـیرات  زا  يدراوم 

، نآ تامدقمو  هیـضق  نیا  یبای  هزیگنا  رد  و  هنیدـمهب . ماش  زا  ار  وا  هیواعم  نداتـسرف  زین  ودـش  دای  رذوبا  نایرج  رد  هچ  نآ  دوب  لاس  نیمه 
نودب يرتش  يور  رب  هنیدم  هب  ماش  زا  وا  نداتسرف  لتق و  هب  وا  دیدهت  وا و  هب  هیواعم  نداد  مانشد  زا   ) تسا هدش  هتفگ  مه  يرایـسب  نانخس 

تـسردهدیسر ياه  شرازگ  مه  رگا  تسین و  یحیحـصراک  اه  نآ  ندرک  لقن  هک  تشز ) يا  هنوگ  هب  هنیدـم  زا  وا  دـیعبت  زین  زادـنا و  ور 
ار اهراک  نیا  هک  نآ  هن  رگید - ياهرذع  و  دنک - بدا  ارشناتـسد  ریز  دـناوت  یم  ماما  اریز  درک  داینامثع  يارب  یئاهرذـع  یتسیاب  دـشاب 

نایاپ . مرادن  شوخ  ارنآ  ندرک  دای  هک  دننادرگ  يو  زا  داقتنا  يارب  يا  هلیسو 
هدرک و لـقن  ار  نآ  وا  زا  سپ  وا و  زا  شیپ  هداد و  نآ  تحـص  هـب  مـکح  نارگید  هتـسنادن  یتـسرد  راـک  ار  نآ  لـقن  درم  نـیا  ار  هـچ  نآ 

مـشچ زا  اه  نآ  دناشوپب  ار  هتباث  قیاقح  دوخ  تناما  نماد  اب  رگا  هک  تسا  هتـشادنپ  وا  دسرب . شاهتـساوخ  هب  هراچیب  نیا  هک  دنا  هتـشاذگن 
چیه هدنیآ  رد  دننامدرم  گنهاشیپ  تقیقح  يوجتـسج  رد  هک  ینارگـشرازگو  فصنم  ناگدنراگن  هک  نآ  زا  لفاغ  دـنام  یم  ناهنپ  مدرم 

دشاب . یمن  وا  باتک  هب  رصحنم  هدش  نیودتخیرات  درمش و  دنهاوخ  هدوت  رب  ار  اهنآ  همه  هتفرگن و  هدیدن  ار  یگرزب  کچوک و  راک 
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هنیدم و زا  رذوبا  دیعبت  ناتساد  هک  دنک  یم  هچ  ناثدحم  اب  یلو  دشکب  هدرپ  خیرات  يور  رب  دوخ  هحماسم  روصق و  اب  وا  هک  میتفرگ  هزات  و 
رب ورذوبا  رب  اه  نیا  ایآ  دـنا  هدروآ  دوخ  زاسپ  ياه  هنتف  زا  وا  یئوگ  شیپ  ربماـیپ و  تازجعم  شخب  رد  ار  ماـش  هکم و  زاوا  ندـش  هدـنار 

هقباس هک  نآ  هژیو  هب  دـیآ ؟ یمن  راوشد  نارگ و  دـنا  هدـیقعمه  وا  اب  هک  هدوت  ناگتـسیاش  رگید  رب  ربمایپ و  نادـناخ  نادرم  زا  وا  ناتـسود 
زکرم زا  دیعبت 
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دـندوب و يراـکهزب  یهاـبت و  رگـشل - هک  شا  هداوناـخ  وا و  رـسپ  و  هفیلخ - يوعد  مکح - نوچمه  دـنا  هتـشاد  یناـسک  طـقف  ار  تلاـسر 
هاگ نآ  دننادرگن و  هدولآ  ار  نآ  كاپ  تحاس  اج ، نآ  رد  ندش  راگدنام  اب  ناشیا  دشابرود و  ناشیا  ياه  يدـیلپ  زا  مالـسا  تختیاپدـیاب 
رس رب  هیاس  نامسآ  هک  سک  نآ  نایدمحم و  هدوت ي  نایم  رد  یـسیع  دننامه  نآ  ربمایپ و  ادخ و  دزن  رد  الاو  هاگیاپ  هدنراد ي  نآ  رذوبا ،

دوخ داد و  وا  نتشاد  هب  روتسد  ار  شربمایپ  كاپ  يادخ  هک  سک  نامه  دشاب و  وا  زا  رتوگتسار  هک  ار  یسک  تفرگنرب  رد  نیمز  ودنکفین 
تسا . رترب  يادخ  بوبحم  هک  تسا  نت  هس  نآ  زا  زین  تسا و  ناشیا  هتفیشتشهب  هک  تسا  نت  هس  نآ  زا 

ربارب اب  زین  سپـس  دـنراد و  اور  يو  هراـبردار ي  تازاـجم  ناـمه  هک  تسا  ربارب  مکح )  ) هدز نیرفن  هدـش  هدـنار  نآ  اـب  یـسک  نینچ  اـیآ 
يراوخ و اب  هتـشاد  زاب  وا  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  مدرم  دننزب و  يو  رب  یگنن  غاد  نینچ  عامتجا  نایم  رد  هدرک  راد  هکل  ار  شمان  وا  يراگنا 

تایح هب  دـنگوس  و  دـنراد ؟ مورحم  تسا  اه  نآفرظ  وا  هک  شیاه  شناد  هوبنا  زا  ار  مدرم  دـننزب و  راج  يو  نوماریپ  رد  يراگنا  کـبس 
کی يارب  اه  یچیق  ابندـش  زیر  زیر  اـه و  هرا  اـب  ندـش  همین  ودهک  رذوبا  یکاـپ  هب  تیناـسنا و  يراوگرزب  هب  مالـسا و  جرا  هب  دـنوادخ و 

شیوخ  رب  تشز  ياه  هکل  نیا  زا  يا  هشوگ  ندرک  راومه  زا  تسا  رت  ناسآ  دنمتریغ  نیدتم 
نیرترود هب  ار  وا  ینادان ، ياه  قینجنم  وهداد  تسد  زا  ار  ینید  بادآ  هک  دـنک  بداار  دوخ  ناتـسدریز  زا  یناـسک  دـیاب  هفیلخ  یهگ  ناو 
هدوتـسن هنوگ  نآ  هب  ار  سک  چیه  هک  هدوتـس  نانچ  ار  وا  ربمایپهک  رذوبا  نوچمه  یـسک  اما  هتخاس  شدوبان  هدـنکفا و  یتسپ  ياه  هاگترپ 

وا هک  هداد  یهاوگ  هتفرگ و  ار  شغارسهتفاین  دوخ  رانک  رد  نوچ  هداد و  شزومآ  هدرک و  کیدزن  شیوخب  هتشاد و  برقم  ار  وا  زین  دوب و 
يارب وهنوگچ  ار  یـسک  نینچ  تسا ، یـسیع  دننامهيراتفرـشوخ  شور و  يوخ و  رد  يراکوکین و  یتسار و  یتسرپادخ و  یئاسراپ و  رد 

وا هب  درامـش و  یم  ادـخ  هار  رد  رذوبا  يارب  شیاـمزآ  يراـتفرگ و  یعون  ار  نآ  ربماـیپ  هک  تسا  یندرک  بدا  هچ  نیا  و  دـننک ؟ بدا  هچ 
بدا راوازـس  رذوبا  ارچ  هنوگچ و  و  ادـخ . نامرف  هب  اشوخ  هک : تسا  نآ  زینيو  خـساپ  دـشاب و  ابیکـش  نآ  ربارب  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد 

دزن رد  وا  راک  هک  نآ  اب  دشابندرک 
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یم وا  هب  هتفرگمشخ و  ادخ  هار  رد  هک  دنیب  یم  یسک  ار  وا  نانمومریما  تسا و  يرازگـساپس  هتـسیاش  هدش و  هدرمـش  وکین  كاپ  دنوادخ 
یتفرگ مشخ  شیارب  هک  دنبیسک  هب  دیما  دیوگ :

ياه شنم  هناراوگرزب و  تایحور  نید و  ياه  تمکح  اه و  نامرف  ربمایپ و  شناد  زا  اریز  دـشاب  مدرم  هدـننک  بدا  دـیاب  دوخ  رذوبا  يرآ 
تسا . هدینادرگ  یسیع  دننامه  نایدمحم  هدوت  نایم  رد  ار  يو  هک  هدمآ  درگ  وا  داهن  رد  نادنچ  رترب 

هـشیمه هبقع ي  نب  دـیلو  هک  دـیآ  یمنارگ  يو  رب  یلو  دـنک  بدا  ار  تیـصخش  نیا  اـب  یـسک  رذوبا  هک  تسا  نآ  یپ  رد  هفیلخ  هنوـگچ 
دنیامن ؟ بدا  بجاو  زامن  نتفرگ  يزاب  هب  يراسگ و  یم  يارب  ار  تسم 
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دننک ؟ بدا  ناهانگ  یب  نوخ  نتخیر  يارب  ار  رمع  رسپ  هللا  دیبع  هک  دیآ  یمنارگ  يو  رب  و 
دننک ؟ بدا  دیامن  یم  شیوخ  فرط  زا  همان  لعج  هب  مهتم  ار  وا  يو  دوخ  هک  ار  ناورم  هک  دیآ  یم  نارگ  يورب  و 

متسه سب  یلع  ربارب  رد  ار  وت  نم  دیوگ : یم  يو  هب  هک  دننک  بدا  ار  سنخا - نب  هریغم  ارس - وای  مرـشیب  نآ  هک  دیآ  یم  نارگ  يو  رب  و 
يو روای  وت  هک  ار  سک  ره  ادخ  هب  يا ؟ هدنـسب  ارم  وت  نب  خاشیب و  تخرد  يا  هدـش و  نیرفن  رـسپ  يا  دـهد : یم  خـساپ  وا  هب  زین  ماما  و 

خلا  دناسر  یمن  يدنمجرا  هب  ادخ  یشاب 
، دیعبت يارب  ار  نانمومریما  كاپ  ياوشیپ  دتسرف و  یم  وا  یپ  رد  زین  ار  ناکین  زا  رگیدیناسک  دنک و  یم  دیعبت  ار  رذوبا  هفیلخ  هک  هدش  هچ 

یم هانپ  دنـشاب  ینانچ  نآ  قحاول  قباوس و  اب  شرـسپ  مکح و  هک  ار  ربمایپ  هلیـسو ي  هب  ناگدش  هدـنار  نآ  دـناد و  یم  ناشیا  زا  رتراوازس 
دنک ؟ یم  ششخب  لذب و  ناشیا  هب  دهد و 

دـنکفا و یم  وا  يوس  هب  ار  هدوت  حـلاصم  ياهدـیلک  دراپـس و  یم  ناورم  هب  یتسد  ود  ار  هعماـج  ریطخ  ياـهراک  هفیلخ  هک  تساهدـش  هچ 
تلم مدرم  کین  هتفگ ي  هب  مه  یئانتعا 
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دوخ شیک  درخ و  زا  وت  ندنادرگ  ور  اب  رگم  دش  دیهاوخن  دونـشخ  وت  زا  ناورم  ناورم و  زا  وت  ایآ  دیوگ : یم  وا  هب  هک  درادن  نانموم  ریما 
تـسرد يریبدـت  ياراد  دوخ  تیـصخش  رد  شیک و  رد  ناورم  هک  ادـخ  هب  دورب . شدـننارب  اـج  ره  هک  يدرگ  يراوس  نارتـش  نوچمهاـت 
شنزرس يارب  رگید  رابنیا ، زا  سپ  زین  نم  و  تدرآ . یمن  رد  هبنآ  زا  سپـس  دنک و  یم  دراو  اه ) هاگترپهب   ) ار وت  وا  هک  ادخ  هب  تسین و 

مهن دلج  رد  ناتـساد  همه  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  يدـیدرگ - بولغم  شیوخ  راک  رب  يدرب و  ار  شیوخ  يدـنمجرا  مدرگیمن  رب  وت  ندرک 
دمآ . دهاوخ 

ار وا  هصفارفرتـخد  هلئاـن  شرـسمه  هک  دـنک  یم  اـهر  ناـنچار  هتـسیاش  هماـنرب  دـهد و  یم  ناورم  تسدهب  ار  دوخ  روـما  ماـمز  هفیلخ  ارچ 
ادخ زا  دیوگ  یم  منکهچ  سپ  دـسرپ  یم  دـنارب  ار  وت  دـهاوخ  شلد  هک  اج  ره  ات  يدرب  نامرف  ناورم  زا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  شهوکن 

جرا و مدرم  دزن  ار  ناورم  تدـشک و  یم  يرب  ناـمرف  ناورم  زا  رگا  وت  هک  نک  يوریپ  رمع ) رکبوـب و   ) تتـسود ودنآ  هویـش  زا  سرتـب و 
مه وا ، اریز  هاوخب  وا  زا  ار  راک  حالـصا  تسرفب و  یلع  لابند  هب  سپ  دنا  هدرک  كرت  ار  وت  وا  رطاخ  هب  مدرم  تسین و  يا  یتسود  وهوکش 
هک ار  شنز  زیمآ  تمکح  نخـس  تشاد و  اونـش  شوگ  هفیلخ  شاک  يا  دـنچیپ  یمن  رـس  وا  روتـسد  زا  مدرممه  تسا و  دـنواشیوخ  وت  اـب 

دینش . یم  دوب  نآ  ورگ  رد  شناهج  ود  يراگتسر 
یئاسراپ يراگزیهرپ و  يراکتـسرد و  یتسرپادخ و  يوخ و  شناد و  زا  دـنک و  کیدزن  شیوخ  هب  ار  رذوبا  هک  دوب  نانچ  هفیلخ  هتـسیاش 

یتسود رد  واهک  دـندوب  نایوما  وا  نوماریپ  رد  هک  نآ  اـب  درک  یم  نینچ  رگا  دـناسر  یم  وا  هب  اـهدوس  هچ  درکن و  نینچ  یلو  دربب  هرهب  وا 
رارق ناشیا  ياه  يوخ  لباقم  هطقن  رد  اریزدنتسناد  یمن  راوتسا  ار  راوتسا  تشادرب  نیا  زین  ناشیا  هدیـسر و  يراپـسناج  هلحرم ي  هب  ناشیا 
یمات طلست  ناشیا  هاگ  نآ  شیوخ . سوه  هاوخلد و  داینب  ربراتفر  يزودنا و  میـس  رز و  ات  ریگب  ناش  يریذپان  يریـس  يدنمزآ و  زا  تشاد 

هک نآ  هب  دـنگوس  اریز  دـینادرگب  شیوخ  ناـیم  يوـگ  دـننام  ار  یئاورناـمرف  هیما  نادـنزرف  يا  دـیوگ : یم  نایفـسوبا  دنتـشاد و  هفیلخ  رب 
هدنیآ رد  هتبلا  دیسرب و  نآ  هب  امش  مدوب  راودیما  هشیمه  نم  دنک  یم  دای  دنگوس  وا  هب  نایفسوب 
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نآ سپ  دیدرگ  وت  نآ  زا  راک  رمع ) رکبوب و  هریت   ) يدع میت و  زا  سپ  دـیوگ  یم  نامثع  هبای  دیـسر  دـهاوخ  ناتناکدوک  هب  تثارو  هب  زین 
نم تسین و  يزیچ  یهاشداپ  زج  هب  نیا  ار  یتسار  هک  هد  رارق  نایوما  زا  ار  تفالخ  نامتخاس  ياه  خیم  رآرد و  شدرگ  هب  يوگ  دـننام  ار 

هب ص  دیدرگرب  تسیچ  خزود  تشهب و  مناد  یمن 
دننک يزاب  يوگ  نوچمه  ادخ  شیک  اب  دنتـساوخ  یم  هک  نایوما  هرابرد  وا  هدیقع  یلو  دنار  یم  ار  وا  ماگنه  نآ  رد  دنچ  ره  زین  نامثع  و 

هک ناـنچمه  دـنک ؟ بدا  نیگنن  زیمآ  رفک  نخـس  نآ  يارب  ار  نایفـسوبا  هک  تشذـگ  يو  لد  هب  زگرهاـیآ  مناد  یمن  نـم  دـشن و  ضوـع 
درک ؟ لمع  تفرگ و  میمصت  وا  راگزیهرپ  هتسیاش و  نادننامه  راگزیهرپ و  راکوکین  رذوبا  هرابرد 

دنک  یم  بدا  ار  شناتسد  ریز  يو  هک  تسا  هدروآ  رذع  هفیلخ  يارب  وهدیدن  ار  نیا  زا  کی  چیه  ریثا  نبا  يرآ 

ریثک نبا  نیدلا  دامع 

يراکهبت نتفرگ  هدیدن  زا  دنتشاد - شناینیشیپ  هک  یئانبم  نامه  رب  ار  راک  هیاهنلا 155:7  هیادبلا و  رد  تسا و  هدمآ  مه  یقشمد  ریثک  نبا 
یم یلاـم  هک  ار  ینارگناوتراـک  رذوبا  دـیوگ : یم  و  هدرک ، زاـس  دوخزا  هزاـت  یئاـه  همغن  سپـس  هداـهن و  داـینب  هتفر - رذوبا  رب  هک  یئاـه 

ار یتداـیز  هک  تسناد  یم  بجاو  تشاد و  یم  زاـب  مزـال  توق  زا  شیب  يزیچ  ندرک  هریخذ  زا  ار  ناـشیا  درمـش و  یم  دنـسپان  دـنتخودنا 
یم مهارف  هنیجنگ  میس  رز و  زا  هک  یناسک  و  دیوگ : یم  دنوادخ  هک  درک  یم  ریـسفت  دوخ  تشادرب  دوس  هب  زین  ار  هیآ  نیا  دنهد و  هقدص 
نوچ تشاد و  یم  زاب  نانخـس  نیا  رـشن  زا  ار  وا  هیواعم  كاندرد . يرفیک  هبار  ناشیا  هد  هدژم  دننک  یمن  قافنا  ادخهار  رد  ار  نآ  دـنرآ و 

وا نامثع  دمایب  نوچ  دیآ و  يو  دزن  هنیدم  هب  هکتشون  رذوبا  هب  نامثع  درک  تیاکش  وا  زاو  داتـسرف  نامثع  دزن  هب  سک  دریذپ ، یمن  دید 
رد هک  داد  روتسد  ار  واتفریذپن  نوچ  ددرگرب و  نانخس  نآ  زا  هکتساوخ  وا  زا  درک و  شنزرس  دوب  هدرک  هک  اهراک  زا  يا  هراپ  يارب  ار 

نوچ هک  دومرف  نم  هب  ربماـیپ  تفگ : وا  دـنامب و  هنیدـم  رد  تساوـخ  وا  زا  ناـمثعهک  دـنیوگ  و  دـنک ، تماـقا  هنیدـم - قرـشم  رد  هذـبر -
دیسر علس  هوک  هب  هنیدم  ياه  نامتخاس 
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هاگ ات  شدومرفب  دوش و  نکاس  هذـبر  رد  هک  داد  هزاجا  وا  هب  نامثعسپ  تسا  هدیـسر  علـس  هب  اه  نامتخاس  کنیا  وش و  نوریب  اـج  نآ  زا 
اتدوب نکاساج  نآ  رد  نانچمه  درک و  نینچ  زین  وا  دوشن و  نادرگنابایب  زا  مالسا  هاگیاپ  هب  ندیچوک  زا  سپ  هک  دنزب  رـس  هنیدم  هب  یهاگ 

نایاپ  تشذگرد .
تسا نامه  اه  نآ  نیرتروهشم  زا  تسا و  هدیسر  رایـسب  ياه  ثیدح  يو  يرترب  رد  دسیون : یم  وا  گرم  زا  دای  ماگنه  هب  رد ص 165  و 
تفگ ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  ورمع  رـسپ  هللا  دـبع  زا  وا  دوسالاوبا و  رـسپ  برحوب  زا  وا  ریمع و  نب  نامثع  ناظقیلا  وبا  نابز  زا  شمعا  هک 

زا سپ  تسه . یفعض  ثیدح  نیا  دنـس  رد  هک  دشاب  رذوبا  زا  رتوگتـسار  هک  ار  یـسک  تفرگن  رب  رد  نیمز  دنکفین و  رـس  ربهیاس  نامـسآ 
ار وا  نامثع  داد و  يور  هیواعم  يو و  نایم  اه  يریگردنآ  ات  دوب  اج  نامه  دـش و  نوریب  ماش  هب  رذوبا  رکبوب ، گرم  ربماـیپ و  تشذـگرد 
نز و زج  هب  دوبن  وا  دزن  یـسک  تشذـگرد و  لاس  نآ  هجحیذ  رد  ات  دوب  اـج  ناـمه  هدـش و  نکاـس  هذـبر  رد  سپـس  تساوخ و  هنیدـم  هب 
زا یهورگ  اب  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  هاگان  هب  دـندید  یمن  اناوت  وا  ندرپس  كاخ  رب  ار  دوخ  ناـشیا  هک  يراد  ریگ و  ناـمه  رد  شنادـنزرف و 

مهیخرب دننک . هچ  يو  ندب  اب  هک  درک  تیـصو  ار  ناشیا  وا  دندش و  رـضاح  وا  رانک  گرم  مد  رد  دندیـسر و  رـس  قارع  يوس  زاشنارای 
يدنفسوگ هک  دوب  هداد  روتسد  ار  شا  هداوناخ  وا  دنتفرگندرگ و  هب  ار  وا  نفد  لسغ و  دندیـسر و  رـس  وا  گرم  زا  سپ  ناشیا  دنا : هتفگ 

همیمـض ار  ناشیا  داتـسرف و  شا  هداوناخ  لابند  هب  نافع  نب  نامثع  دـنروخب و  ارنآ  يو  گرم  زا  سپ  ات  دـنزپب  ناشیا  يارب  ار  شا  همر  زا 
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نایاپ  تخاس . شیوخ  هداوناخ 
. تسا یسررب  هتسیاش  ددعتم  تاهج  زا  تفای و  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  ریثک  نبا  نابنا  رد  هک  یئاه  هتخاس  مامت  دوب  نیا 

شیپ یلیخ  زاار  یگتخاس  یغورد و  هیرظن  نیا  خلاهدرمش ... یم  دنسپان  نارگناوت  رب  ار  تورث  نتخودنا  هک  نیا  هب  رذوبا  نتشاد  مهتم  - 1
رگا هک  مسینومک  هب  رذوباباستنا  تسا  هدـش  هتفای و  ینوگرگد  یتشزهنوگ  هب  ریخا  ناراگزور  رد  دـنا و  هتـسب  ربمایپ  راـی  گرزب  نیا  هب 

هرابرد یگدرتسگ  ابدهاوخب  ادخ 
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. تشاد میهاوخ  نخس  نآ 
مه ار  هذبر  رد  وا  تماقا  هب  نامثع  روتسد  هک  نآ  اب  هدوب  وا  دوخ  رایتخا  هب  هذبر  سپس  ماش و  رد  رذوبا  ندمآ  دورف  هک  تسا  هتـشادنپ  - 2
يا هنوگ  هب  ار  وا  ربمایپ  رهـش  زا  هدـش و  دـیعبت  اـج  نآ  هب  يو  هک  میتخاـس  هاـگآ  ار  وت  رتشیپ  اـم  هذـبر  دروم  رد  هک  هدرک . داـی  هراـشا  هب 

یئاه يریگرد  رامع  اب  نامثع  نایم  زین  و  نامثع ، اب  راب  کی  ناورم و  اب  راب  کی  یلع ، نایم  راد  ریگ و  نآ  رد  دـندرک و  نوریب  تسیاـشان 
ناتـساد زین  ناسک  رایـسب  درمـش و  ملـسم  ار  وا  راک  نیا  زین  نانموم  ریما  هدرک و  دـیعبت  ار  يو  هک  درک  رارقادوخ  ناـمثع  دـمآ و  دوجو  هب 
ینیـشن ناـبایب  هب  ار  يو  ناـمثع  مالـسا ، زکرم  رهـش  هب  يو  ندـیچوک  زا  سپ  هک  ار  نیا  دندینـش و  شدوخ  يوگتـسار  ناـبز  زا  ار  رذوـبا 

هنیدم زا  ار  يو  نآ  بجومهب  اریز  دنک  یم  دییات  ار  نیمه  زین  يو  هدنیآ  ثداوح  زا  ربمایپ  ياه  یئوگـشیپ  هک  نآ  زا  هتـشذگ  هدـنادرگرب 
شدوخرایتخا هب  زین  اج  نآ  زا  وا  ندـش  نوریب  هک  نیا  و  ماش - زا  شندـش  هدـنار  دروم  رد  دـننار ، یم  هکم  ماـش و  زا  ددـننک و  یم  نوریب 

. تشذگ مزال  ياه  شرازگ  هدوبن -
هدروآ و كردتسم 344:3  رد  ار  نآ  مکاح  دنا و  هتسب  رد  مارب  هتفاب و  هک  تسا  یغورد  علس  هوک  هب  اه  نامتخاس  ندیسر  ناتـساد  اما  - 3

یتلع هن  و  نامثع - هزاجا  اب  ماش  هب  رذوبا  ندـش  نوریب  يارب  تسا  هدرمـش  یتلع  هدرک و  دای  ار  نآ  زین  يرذالب  تشذـگ  رد ص  هچ  نانچ 
میناوخ - یم  يربط  تیاور  رد  هک  هنوگ  نآ  هذبر ، هب  شندش  نوریبيارب 

هب هدرک و  هصالخ  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هداد  ناـشن  نآ  هراـبرد  هک  يرنه  همه  هتفرگ و  وا  خـیرات  يربط و  زا  ریثک  نبا  ار  هصق  نیا  هزاـت  و 
رد ج 15 ص هک  يا  هنوگ  هب  دنتسه - تیاور  نیا  دنس  هریجنز  هک  یئاه  هقلح  تسا و  هدز  دربتسد  نآ  هب  هتساوخ  یم  شلد  هک  يا  هنوگ 

دنوش یم  لیکشت  تشذگ - دلج ص  نیمه  و 
: زا دنترابع  هقدنز و  هب  مهتم  فیعض و  ای  سانشان  هیوهلالوهجم و  ای  دنزاس  ثیدح  زادرپ و  غورد  ای  هک  يدارفا  زا 

یسعقف  دیزی  هیطع 5 - فیس 4 - بیعش 3 - يرس 2 - - 1
یمرگتشپ هتسیاش  دشاب  شدانسا  هریجنز  رد  مه  ناگدربمان  زا  نت  کی  هک  یتیاور  و 
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هک دناسر  یم  تسا و  فلاخم  نآ  اب  هک  دتـسیاب  یحیحـص  ثیداحا  همه  نآ  ربارب  رد  دـناوت  یمن  دـشاب  ربتعم  هک  میریگ  مه  رگاو  تسین 
رذوبا و نانخـس  مه  نآ ، دـییات  رد  هک  ات  هب ص  دـیدرگرب  دـننار  یم  ماش  هنیدـم و  هکم و  زا  دـننک و  یم  نوریب  ار  وا  هک  هداد  ربخ  ربمایپ 

ياه هناهب  مه  و  نامثع - هلیـسو  هب  وا  ندـش  دـیعبت  رب  دـنک  یم  تلالد  همه  میدروآ و  زینام  هک  درک - دای  ناوت  یم  ار  ود  نآ  زجو  نامثع 
. دنا هدروآشنیگنن  هانگ  نیا  رد  نامثع  هئربت  يارب  تعامج  ناگرزب  هک  ار  یکنخ 
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ناتـساد نامه  ياهزارف  زا  مه  نیا  ددرگن ، نانیـشن  نابایب  زا  ات  دربن  هنیدـم  زا  هرـسکی  دومرفب  رذوبا  هب  ناـمثع  دـسیون  یم  هک  مه  نیا  - 4
زا سپ  تفگ : رذوبا  هک  دیدناوخ  تسرد  دانسا  اب  يرذالب  قیرط  زا  رد ص  تسا و  نآ  رد  علـس  هصق ي  هک  تسا  يا  هدش  هدرمـش  غورد 
لاس رد  شندش  دیعبت  ماگنه  زا  رذوبا  هک  تسا  هتشونن  سک  چیه  هزات  دینادرگ و  نانیـشن  نابایب  زا  ارم  نامثع  مالـسا ، هاگیاپ  هب  ندیچوک 

یلمع ار  ربمایپ  رهش  زا  ندیربن  هب  نامثع  روتـسد  ات  دشاب  هداهن  هنیدم  هب  اپ  مه  راب  کی  مود  یـس و  لاس  رد  شتـشذگرد  ماگنهات  ما  یس 
. دشاب هدرک 

خلا اه  نآ  نیرتروهشم  زا  هدمآيرایسب و  ياه  ثیدح  وا  يرترب  رد  دسیون : یم  هک  نیا  - 5
زا یناسک  ای  ناـیوما  زا  دوخ  ناـبوبحم  خـیرات  نتفاـب  مهرد  هب  دـهاوخ  نوچ  هک  تسا  نآ  رب  اـه  يرترب  رکذ  رد  درم  نیا  تداـع  اریتسار 

ياه شرازگ  دروآ و  یم  يرایـسب  بلاطم  ماگنه  نآ  رد  دنايریذپان ، يریـس  يدـنمزآ و  رد  ناماگـشیپ  زا  هک  دزادرپب  ناشیا  ناگتـسویپ 
رد ینخـس  اه  نآ  نومـضم  هرابرد  ای  دزادرپب  اه  نآ  دانـسا  هب  هک  نآنودـب  دـنک  یم  فیدر  تسرد  رابخا  هنوگ  هب  ار  یگتخاس  زیچاـن و 

هایـس نآ  نوماریپ  رد  ذـغاک  نم  داتفه  يونثم  هک  دـنچ  ره  دوش  یمن  هتـسخ  اه  يزادرپ  هناسفا  هنوگ  نیا  زا  مه  زگره  دروایب و  شا  هلابند 
نوچمه هدوت  ناکین  ناگرزب و  زا  ناشیا - ناصاخ  ناوریپ و  ای  تیبلها  زایـسک  ياه  يرترب  زا  دای  هب  دـسر  یم  تبون  هک  یعقوم  اما  دـنک 

هدـیرب ار  شناـبز  یئوگ  هک  دوش  یم  گـنلو  دـنام  یم  رد  ددرگ و  یم  گـنت  يو  رب  شا  یخارف  همه  اـب  نیمز  ینیب  یم  هاـگ  نآ  رذوـبا -
وا تیعقوم ، مه  رگا  و  دهد . یمن  هار  دوخ  هب  ارنآ  هک  دوش  یم  نیگنس  ششوگ  اه  نآ  ندینـشماگنه  رد  یئوگ  ای  دنا  هتخود  ار  شنابلو 

ار
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ياه يرترب  نیرتروهـشم  زا  ار  هچ  نآ  ینیب  یم  اج  نیا  رد  هک  نانچ  دروآ  یم  زیچان  درخ و  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دـیامن  نآ  رکذ  هبریزگاـن 
دعـس و نبا  و  هدرک - رکذ  وا  هک  ورمع  نبا  هار  هب  رـصحنم  ربـخ  نیا  شرازگ  دـناد  یم  دوخ  هک  نآ  اـب  درامـش  یم  فیعـض  تسا  رذوـبا 

رمع نب  هللا  دبع  هللا و  دبع  نب  رباج  ءادرد و  وبا  رذوبا و  یلع و  نانموم  ریما  قیرط  زا  هکلب  تسین  دنا - هدروآ  مکاح  وهجام  نبا  يذـمرت و 
تسا . هدرمش  حیحص  ار  نآ  قیرط  نیدنچ  دوخ 221:2  حیحص  رد  يذمرت  هدش و  شرازگ  زین  هریره  وبا  و 

درومدـنا نآ  دنـس  هریجنز  ياـه  هقلح  هک  ینادرم  همه  تسا و  حیحـص  زین  ءادرد  وـبا  قـیرط  زا  دوخ 197:5 - دنـسم  رد  دمحا - دانـسا  و 
حیحـص رذوبا  زا  زاـب  یلع و  رذوبا و  قیرط  زا  ار  دوخ  دانـسا  مکاـح  مینیب  یم  و 480:4  كردتـسملا 342:3  رد  هک  نانچ  دـنا و  نانیمطا 

. دراد رارقا  ار  وا  يرواد  زین  یبهذ  هدرمش و 
: هتفگ نآ  هرابرد  یبهذ  دسیون - یم  ریغصلا  عماج  حرش  رد  يوانم  هک  يا  هنوگ  هب  هدروآ - ورمع  رسپ  قیرط  زا  ریثک  نبا  هچ  نآ  دانسا  اما 
رد دنا و  هدـش  هدرمـش  نانیمطا  دروم  ورمع  رـسپ  ات  دـمحا  نایم  ياه  هقلح  دـسیون : یم  دـئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  تسا و  وکین  نآ  دـنس 
هک یفعض  نآ  تامدقم ، نیا  اب  و  دناوخ ، یم  وکین  یثیدح  ار  نآ  ریغصلا  عماجلا  رد  زین  یطویـس  تسه  رظن  فالتخا  ناش  یخرب  نوماریپ 

تسا ؟ اجک  هتشادنپ  نآ  رد  ریثک  نبا 
يربط زا  ار  اه  نآ  اریز  درادـن  یـسررب  دـقن و  شزرا  هدروآ  هماخ  رب  نآ  تسرداـن  تسرد و  زا  یئاورپ  چـیه  یب  هک  زین  وا  نانخـس  رگید 

حالـصا ار  وا  ياه  شرازگ  یئوگناشیرپ  هتـساوخیم  مه  دیاش  دشاب و  هداد  ماجنا  یئوکین  هب  ار  سابتقا  ذـخا و  راک  هک  نآ  نودـب  هتفرگ 
رد ص هک  تسا  یئاـه  هناـسفا  هلمج  زا  تیاور  لـصا  لاـح  ره  هب  هدوـمن و  روـک  مـه  ار  شمـشچهدرکن  تـسرد  هـک  ار  شیوربا  دـنک و 

میدرک . نشور  تیارب  ار  نآ  هدوب  یگتخاس 
نآ زا  یخرب  هب  هک  یئاه  يراکهبت  نیا  زا  زین  ثیدح  ياه  باتک  نماد  هک  دبای  یم  رد  دشیدنایب  وکین  ناثدحم  ياه  هتشون  رد  هک  یـسک 
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هب دسیونب  دیاب  ار  هچ  نآ  دنا و  هتشاگندنزادنایب  ملق  زا  دیاب  ار  هچ  نآ  ینیبیم  تسا  نیا  هدنامن و  كاپ  میدرک  هراشا  اه 
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میراذگ . یم  یمارگ  ناگدنناوخ  یکریز  شناد و  هدهع  رب  ار  هلاسم  نیا  تخانش  ام  هک  دنا  هدرواین  ملق 
هروس ق 22 تسا  نیبزیت  تا  هدید  کنیا  میدز و  رانک  وت  يور  شیپ  زا  ار  هدرپ  ام  سپ  يدوب  ربخ  یب  اه  نیا  زا  وت  هک  یتسار 
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اه تورث  هرابرد  رذوبا  هیرظن 

تلم يراگتسر  هدوت و  حالص  ربمایپ ، تنـس  ادخ و  باتک  ياه  هناشن  زا  يوریپ  رد  هک  دوب  شنانگمه  رگید  نوچمه  زین - رذوبا  ام  رورس 
دنتـساوخ یم  دنتـسناد و  یمن  راوازـس  ناشیا  رب  یتشگنا  دنب  هزادنا  هب  ار  رادـجرا  يامنهار  ود  نآ  زا  فارحنا  دنتـساوخ و  یم  ار  شیوخ 

رب ادخ  هک  یقوقح  نآ  زا  دنشاب و  هتـشاد  نارگناوت  ياه  شـشخب  زا  يا  هرهب  هدوت  ناناوتان  ات  دنزاس  رود  مدرم  زا  ار  لخب  هدیهوکن  شنم 
هب اه  تورث  نداد  صاصتخا  اب  هک  یناسک  هب  ناتـسدگنت و  قوقح  ناگدـننک  بصغ  هب  دوب  هجوتم  وا  داقتنا  دـندرگن  مورحم  هداـهنناشیا 

ندرک شخب  يارب  ناشالط  ياه  شمش  دندوب و  هدیچ  مه  يور  رب  ناشاه  يارـس  رد  هدرک  میـس  رز و  زا  رپ  ار  واگ  ياه  تسوپ  شیوخ ،
یناگتخوس رگج  یهاوخداد  هب  هک  نآ  یب  دوش و  تخادرپ  سمخ  تاکز و  زا  نآ  هبجاو  قوقح  هک  نآ  نودب  دـش  یم  هتـسکش  اهربت  اب 

تورث تعامج ، نآ  دزن  ردهک  نآ  اب  ناشیا  شیاسآ  جـنر ، يراوشدو و  ناشیا  هباشون  یگنـشت  دوب و  ناشکاروخ  یگنـسرگ  هک  دـنزادرپ 
نآ زا  يزیچ  دیـسر و  یمن  عامتجا  هب  يا  هرهب  نآ  ینوزف  زا  درب و  یمن  نآ  زا  يدوس  هدـنامزاب  ياه  ناهد  هک  دوب  يا  هدـشرابنا  لت  ياه 

اه و هشیپ  هار  رد  دورب و  تسد  هب  تسد  میـس  رزهک و  تسا  هتـساوخ  نانچ  كاپ  دـنوادخ  هک  نآ  اب  دـش  یمن  فرـصم  هماع  حـلاصم  رد 
اهدوس میس  رزنادنوادخ و  دنور ، يوس  نآ  يوس و  نیا  هب  نآ  يوجتسج  رد  هدوت  ات  دیآرد  شدرگ  هب  نوگانوگ  ياه  تعنـص  اهراک و 

ددرگ و هدنکارپ  ریگ و  اج  همه  تیاده  شناد و  هدـنز و  اه  نیمز  نادابآ و  اهرهـش  دـنریگب ، اهدزمتـسد  ناناوتانو  دـنرب  دوخ  هیامرـس  زا 
دنسر و شیوخ  یئادخ  قوقح  هب  ناگراچیب  دنیآ و  رادروخرب  تالجم  اه و  باتک  اه و  هدکشنادو  اه  هاگـشناد  اب  ناهوژپ ، شناد  هعماج 

هک یتاماکحتسا  هب  مزال و  تارفن  تازیهجت و  هب  مالسا  ياهزرم  و  یماظن ، یصخش و  گرب  داز و  بکرمو و  هریج  هب  نایرگشل 
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وا يزوریپ  يارب  هک  یـششوک  اب  دـیآ و  یم  مهارف  شیارب  تاهج  نآ  زا  هک  یئاه  یگدامآ  نیا  اب  هدوت  ات  تسا . نآ  یـضتقم  اـه  تیعقوم 
دماج تروص  هب  ات  هتخانش  اوران  ار  هرقن  الط و  فورظ  نتخاس  كاپ ، دنوادخ  هک  تسا  يور  نیمه  زا  ددرگ و  تخبـشوخ  تسا  راک  رد 

دای هک  شلیبق  نامه  زا  تسه - اه  نآ  ندـمآ  تسدهب  عقوت  و  دـش - دای  هک  اـه - نآ  رتشیب  اـه و  هرهب  نیرتگرزب  لاـح  نآ  رد  اریزدـننامن 
دور . یم  تسد  زا  میدرک -

دنلب وا  يارس  رد  رب  ار  دوخ  گناب  زور  ره  رذوبا  هک  هیواعم  دننام  میدرک  دای  هک  دوب  نانآ  نوچمه  یناسک  هب  زین  رذوبا  ام  رورس  ضارتعا 
ار ناشیا  هد  تراشب  دننک  یمن  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دـنزاس و  یم  هنیجنگ  میـس  رز و  زا  هک  یناسک  دـناوخ : یم  ارهیآ  نیا  درک و  یم 
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دمآ . شتآ  ياهراب  اب  نارتش  راطق  تفگ : یم  دنروآ  یم  هتفرگ و  وا  يارب  یلاوما  دید  یم  نوچ  و  كاندرد . يرفیکهب 
دیزرا . یمالط  رانید  رازه  دصناپ  هک  دوب  هیقیرفا  مئانغ  همه  مجنپ  کی  يو  هب  نامثع  ششخب  ماقرا  زا  یکی  اهنت  هک  ناورم  دننام  و 

ناراد ربت  ياه  تسد  هک  یئاج  ات  دندرک  یم  هکت  هکت  اهربت  اب  ار  نآ  هک  تشاذگ  ياج  رب  الط  نادنچ  هکفوع  نب  نمحرلا  دبع  دننام  و 
رگید هن  هدوب  شا  هدش  رابنا  لت  ياهالط  زا  نیا  هزات  دوب و  رازه  داتشه  ناش  یکی  ره  ثرالا  مهس  هک  دنام  يو  زا  نز  راهچ  زین  دز و  هلبآ 

هب ص  دیدرگرب  شتورث - ماقرا 
تشاد میـس  رز و  نادنچ  گرم  ماگنه  دنام ، يو  زا  هک  ینایاپراچ  هوبنا  زا  ریغ  يو و  نادابآكالما  زا  هتـشذگ  هک  تباث  نب  دیز  دننام  و 

دش . یم  هدافتسا  اهربت  زا  نآ  ندرک  شخب  يارب  هک 
هک تسا  یتورث  نامه  نیا  تقونآ  و  الط . زا  رپ  هنامیپ  دصیـس  تسوپ  ره  رد  دـنام و  ياج  رب  يو  زا  واـگ  تسوپ  دـص  هک  هحلط  دـننام  و 
وا مداد و  الط  زا  رپ  واگ  تسوپ  نانچ  نینچ و  وا  هب  نم  دیوگ ) یم  ار  هحلط   ) یمرضح نز  نآ  رسپ  رب  نم  ياو  دیوگ  یم  وا  هرابردنامثع 

ياج رب  رز  رتش  دص  تشذگ - يزوج  نبا  لوق  زا  هچ  نانچ  هک  هحلط - نامه  وگب : ای  دناروش  یم  نم  رب  ار  مدرم  دـهاوخ و  یم  ارم  نوخ 
تشاذگ .

هحفص 158 ] ] 

یـسوم وب  هک  دـنیب  یم  ارزور  هفیلخ  رذوبا  دـندومن ، یم  يراددوخمالـسا  عامتجا  نایم  رد  لاوما  قافنا  زا  هک  ناـسک  نیا  ياـه  هدـننام  و 
دوخ راک  يراگزاسان  زا  یئاورپ  هک  نآنودب  دنک  یم  شخب  شنارتخد  نانز و  نایم  ار  نآ  وا  دروآ و  یم  شیارب  میـس  رز و  زا  يا  هنامیپ 

نامثع هناخ  هب  موجه  زور  رد  هدنیآ  رد  هک  هدش  هتشابنا  مه  يور  رب  اه  لوپ  رایسب  هچ  دناد  یم  رذوبا  دشاب ، هتشاد  ربمایپ  دنمجرا  هویش  اب 
میس رزهدش و  مهارف  ياه  هتسب  نادنزرف و  نانز و  زا  اه  ینتساوخ  نتـشاد  تسود  مدرم - يارب  تسا - هتفای  شیارآ  تفر ، دهاوخ  امغی  هب 

تسا ادخدزن  کین  هاگ  تشگزاب  تسا و  یتیگ  یگدنز  يالاک  نیا  ياهراک  تشک  نایاپراچ و  هدروخ و  غاد  نابسا  و 
هک يروانهپ  شناد  هب  هجوت  اب  تسا و  هداتـسیا  جـنگ  همه  نیا  رانک  رد  کیدزن  زا  هک  راد  نید  درم  هراـبرد  يرب  یم  ناـمگ  هچ  هاـگ  نآ 

رابنا لت  ياه  تورث  نآ  هک  دـناد  یم  دوخدـنیب  یم  مشچ  هب  هک  هدوت  نآ  تایحور  هب  هجوت  اب  زین  هدیـشخب و  وا  هب  ربماـیپياه  یئوگـشیپ 
یناسک زا  ینایهاپسيزاس  هدامآ  يروآدرگ و  هنیزه  هب  دیسر و  دهاوخ  تسردان  هار  هب  مدرم  ندناشک  هنیزه  هب  نآ  رتشیب  هدنیآ  رد  هدش ،

زین و  دندیـشک ، نوریب  شا  هناخجـنک  زا  تمـصع و  هدرپ  تـشپ  زا  ار  ربماـیپ  رـسمه  هدـیروش  وا  رب  دنتـسکش و  ار  كاـپ  ماـما  تـعیب  هـک 
همان هب  دنیامن و  شهوکن  ار  ص )  ) ربمایپ نادناخ  نادرم  دـننیرفایب و  شرازگ  نایوما  ياه  يرترب  رد  هک  دـیدرگ  دـهاوخ  یناسکدزمتـسد 

وهداتسرف نیرفن  ار  نانموم  ریما  ام  رورس  هک  دش  دهاوخ  هدیـشخب  یناسک  هب  زین  دننادرگب و  دوخ  ياج  زا  ار  نآ  میهافم  هدز  دربتـسد  ادخ 
دب ماسقا  رگید  اه و  يراکهبت  اه و  يراسگ  هداب  هنیزه  هب  زین  نآ  زا  يرایسب  دنـشکب و  ار  ربمایپ  كاپ  نادناخ  ناتـسود  زا  ناکاپ  ناکین و 

دیسر . دهاوخ  اه  یشنک 
: " هک تسین  شـشوگ  رد  راوگرزب  هدنهد ي  زاوآ  ياوآ  رگم  دنکب ؟ دـیاب  هچ  دـنیب - یم  ار  اه  نیا  هک  درم - نآ  يرب  یم  نامگ  هاگ  نآ 
ار ادـخ  شیک  شیوخ و  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـننادرگ و  تسد  هب  تسد  ار  ادـخلام  دنـسر  درم  یـس  هب  صاـعلا  وبا  نادـنزرف  نوچ 
اب نانچ  دنا و  هدمآ  هدیـسر و  درم  یـس  هب  صاعلا  وبا  نادنزرف  هک  دنیب  یم  دوخ  مشچ  اب  هاگ  نآو  دنریگ " . یتسردان  يراکهبت و  هزیگنا 

ناکدوک هک  دننک  یم  يزاب  تموکح 
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دننادرگ و ... یم  تسد  هب  تسد  ار  ادخ  لام  دننک  يزاب  يوگ  اب 
ای دناد ؟ یم  هن  دونش و  یم  هن  ودنیب  یم  هن  ایوگ  هک  دشاب  نانچ  دیامن و  یئابیکـش  اهدادیور  نیا  همه  رب  یـسک  نینچ  یئوگ  یم  هاگ  نآ 

دیاشات دزاس ؟ هجوتم  تسا  اهراک  داـسف  هوجوو  تمکح  تاـهج  هچ  نآ  يوس  هب  ار  اـه  هاـگن  دـنکایب و  دوخ  داـیرف  زا  ار  ناـهج  هک  نیا 
توعد رب  یتسرپ  هناگی  شیک  نیا  داینب  هک  ارچ  دریگب  ولج  اه  يراک  هزب  هدنز ي  ات  هاپس  زا  دربب و  نایم  زا  ار  دوجوم  ياه  يدب  زا  يزیچ 
ودنهد هتسیاش  راک  هب  نامرف  دننک و  توعد  يراکوکین  هب  هک  امش  زا  یناسک  دنشاب  دیاب  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  ربو  تسا  قح  هب 

ناراگتسر دنا  ناشیا  دنراد و  زاب  دب  رادرک  زا 
زج دراد و  یمن  زاب  راک  زا  ار  وا  سک  چیه  شنزرـس  ادخ  هار  ردهک  تسا  سک  نامه  وا  اریز  هتـساخرب  ینیدریطخ  رما  نیمه  هب  زین  رذوبا 
هد هدژم  دننک  یمن  قافنا  ادخ  هار  رد  ارنآ  دنزاس و  یم  اه  هنیجنگ  میس  رز و  زاهک  یناسک  هک : دنار  یمن  نابز  رب  ینخـسیهلا  مالک  نیا 

یناسک نامه  اب  وانخـس  يور  اریز  هداتفاین  رود  هب  تسا  نآ  رهاظ  ياـضتقم  هچ  نآ  زا  زین  هیآ  لـیوات  رد  كاـندرد ، يرفیک  هب  ار  ناـشیا 
دـنا و هدرک  هریخذ  ار  اه  نآ  قحان  هب  هدروآ و  مهارف  ار  تورث  همه  نآ  اوراـن  هار  زا  ناـشیا  هک  میدـید  تفر و  ناـشیا  زا  يداـی  هک  تسا 
زا رگید - نامدرم  هب  یضارتعا  يور  نیا  زا  دنا و  هدادن  دنا  هدرک  تسرد  هنیجنگ  نآزا  هدرمشحابم و  دوخ  رب  هک  ار  یلاوما  هبجاو  قوقح 

قوقح تخادرپ  زا  هتشذگهک  يراصنا  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  نوچمه  تشادن - دندوب  نارگناوت  زا  هک  شدوخ - نارصع  مه  ناتسود و 
تشذگ . رد ج 2 ص  وا  يرگناوت  زا  یئاه  شرازگ  دیشخب و  یم  رازه  اهرازه  دوب  يو  ندرگرب  هک  يا  هبجاو 

دشاب . رتشیب  ام  زا  شتورث  هک  مسانشن  راصنا  نایم  رد  ینادناخ  چیه  تفگ : یم  هک  يردخ  دیعسوب  دننام  و 
نارگید 344 و  دوخ 325:5 - خیرات  رد  رکاسع  نبا  هتفر و  رهش  هب  رهـش  وا  ياه  شـشخب  تورثرکذ و  هک  رایط  رفعج  نب  هللا  دبع  دننام  و 

دنا . هتفگ  نخس  نآ  زا  یگدرتسگ  اب 
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دوب وا  تسد  رد  هودنلا  راد  هک  مازح  نب  میکح  دننام  دنام و  ياجرب  يو  زا  هوفصلا 90000  هفص  هتشون  هب  هک  دوعسم  نب  هلا  دبع  دننام  و 
هدازردارب تفگ : میکح  یتخورف  ار  شیرق  يزارفرـس  هلیـسو  تفگ : وا  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  تخورف و  هیواعم  هب  مرد  رازه  دص  هب  ار  نآ  و 

مریگ یم  هاوگ  ار  وت  مرخ و  یم  تشهب  رد  يا  هناخ  نآ ، ياهب  اب  نم  تسا و  هتفر  داب  رب  يراگزیهرپ - زج  هب  يزارفارس - لیاسو  همه  نم 
يوس هب  ینابرق  يارب  ار  اه  نآ  هکتشاد  هارمه  هبرف  واگ  رتش و  دـص  تفر  جـح  هب  میکح  هک  هاـگ  نآ  مداد ، رارق  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  هک 

دنار . مرح 
نآ رـس  رب  دوب و  هرقن  ياهدنب  ندرگ  ناشیا  ندرگ  رد  هک  درک  فقو  هفرع  زور  رد  هدرب  دـص  داهن و  لج  اه  نآ  رب  ینامی  درب  هچراپ  زا  و 

ینابرق دنفسوگ  رازه  درک و  دازآ  ار  ناشیا  سپـس  و  میکح - يوس  زا  گرزب  یمارگ و  يادخ  ناگدش  دازآ  دوب - هدش  کح  یناشن  نیا 
نیا زا  کی  چیه  هب  رذوبا  هک  دینشن  ناهج  شوگ  هاگنآ  دنا و  نانیا  گنـسمه  هک  نارگناوت  زا  يرگید  نامدرم  زین  و  دنار . مرح  يوس  هب 
هکلب و  هدوب - ناش  ندرگرب  هچ  نآ  دـنا و  هتخودـنا  عورـشم  هار  زا  ار  دوخ  تورث  ناـشیا  هک  تسناد  یم  اریز  دـیامن  یـشنزرس  نارگناوت 

تساوخ . یمن  مدرم  زا  هزادنا  نیمه  زجزین  وا  دنا و  هدرک  تاعارم  ار  یگنادرمقوقح  دیاب ، هک  يا  هنوگ  هب  هتخادرپ و  نآ - زا  شیب 
! هیواعم يا  دیوگ : یم  دنیب  یم  قشمد  رد  هک  ار  هیواعم  زبس  خاک  رذوبا  ارچ 
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رذوبا دوش و  یم  شوماخ  هیواعم  تسا  يور  هدایز  يا  هتخاس  تدوخ  لامزا  رگا  تسا و  تنایخ  يا  هتخاس  ادـخ  لام  زا  ار  هناـخ  نیا  رگا 
ربمایپ تنـس  رد  هن  تسا و  يدنوادخ  همان  رد  هناه  نیا  هک  ادخ  هب  مناد و  یمن  بوخ ) ) ار نآ  هک  هدمآ  دیدپ  یئاهراک  ادخ  هب  دیوگ : یم 

دوش و یم  هدرمـش  وگ  غورد  هک  ار  یئوگ  تسار  دوش و  یم  هدنز  هک  ار  یلطاب  دوش و  یم  شوماخ  منیب  یم  ار  یقح  نم  ادخ  هب  تسا و 
دننادرگ . یم  دوخ  هژیو  نارگید  ار  يو  قوقح  هک  ار  يدرمکین  دبای و  یم  صاصتخا  یناسک  هب  يراگزیهرپان  اب  هک  ار  یتورث 

بهذلا 434:1 جورم  رد  هک  يا  هوگ  هب  و  هتخاس - فرج  هیحان  رد  هنیدم  رد  ار  دوخ  هناخ  هک  دـنیب  یم  ار  دادـقم  رذوبا  نیمه  هاگ  نآ  و 
دروآ و یمن  نابزرب  يا  هملک  دراد و  یمن  زاب  راک  زا  اروا  دنک و  یمن  یضارتعا  يو  رب  یلو  هدرک  يراکچگ  ار  نآ  نورب  نورد و  هدمآ -

دنیب . یم  اراکشآ  یتوافتنآ  ناکلام  انب و  ود  لام و  ود  نایم  هکتسین  نآ  يارب  زج  نیا 
زا نیا  درک  قافنا  هرسکی  تسا  يرورض  توق  زا  رتشیب  ار  هچ  ره  دیاب  هتفگ  یم  هک  دنا  هتسب  رذوبا  ام  رورس  هب  اهزاس  شرازگ  هک  نیا  اما 

نکمم يو  هب  یتبسن  نانچ  هنوگچ  هدناوخ و  راک  نیا  هب  ار  مدرم  هنو  هتـشاد  یئاعدا  نانچ  رذوبا  هن  هک  تسا  ناشیا  ياه  تمهت  اه و  هتفاب 
نتـشادو يرگناوت  اب  زج  تاکز  تخادرپ  رگم  هاگ  نآ  دوب و  هتفریذـپ  هتفرگ و  ار  تاکز  ترورـض  قح ، نوناـق  زا  رذوبا  هک  نآ  اـب  تسا 

هک ینادرگ "  هزیکاپ  كاپ و  ار  ناشیا  ات  ریگب  يا  هقدـص  ناشیا  لاوما  زا  دـیوگ " : یم  كاپ  دـنوادخ  دراد ؟ ناـکما  جرخ  رب  دـئاز  لاـم 
هن دوش  هتفرگ  هقدـص  يارب  لاوما  زا  يرادـقم  یتسیاـب  هک  تسا  نآ  هناـشن  هدـمآ  لاوما  زا  شیپ  هک  زا "  هملک "  زین  وهقدـص  ندوب  هرکن 

نآهمه .
لیلد همه  هدش  نیعم  امرخ  شمـشک و  وج و  مدـنگ و  رتشو و  دنفـسوگ  واگ و  هرقن و  الط و  هب  تاکز  قلعت  يارب  هک  یئاه  باصن  هزات  و 
رگید ملـسم و  يراـخب و  هک  دراد  یثیداـحا  تاـکز  ماـکحا  هراـبرد  مه  رذوب  دوخ  تسا و  لـالح  شبحاـص  ربلاـم  هیقب  هک  نیا  رب  تسا 

دنا . هدروآ  ار  اه  نآ  ناشیا  زج  یقهیب و  دمحا و  زین  حیحص و  ياه  باتک  ناگدنراگن 
دشاب بجاو  یششخب  وقافنا  مه  زونه  بجاو  تاکز  نداد  زا  دعب  رگا  سپ 
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چیه رب  هک  تسا  ینـشور  عوضوم  نیا  و  دراد ؟ ینعم  هچ  لام  لـصا  زا  اـه  تیمک  نآنتـشاذگ  راـنک  اـه و  باـصن  نآ  ندرک  نییعت  سپ 
ربمایپ . دنمجرا  ياه  همان  نیئآ  هب  شا  هطاحا  نآ  اب  تسا و  هدوب  شناد  هنامیپ  هک  رذوبا  هب  دسر  هچ  ات  دنام  یمن  هدیشوپ  یناملسم 

نآ دراد  ینعم  هچ  سپ  تسا  هتخادرپـن  ار  نآ  هک  دـشاب  بـجاو  يو  ندرگ  رب  يزیچ  مـه  زوـنه  تاـکز  نداد  زاسپ  فـلکم ، درف  رگا  و 
دندش راگتسر  هک  یتسار  تسا : هتفگ  هدناسانش و  نآ  نتفای  هب  تاکز - تخادرپ  تروص  رد  ار - نانموم  رترب ، يادخ  هک  يا  يراگتـسر 

هب ار  تاکز  روتسد )  ) هک نانامه  دننادرگ و  يور  هدوهیب  ياهراک  زا  هک  نانامه  دنیامن و  یم  ینتورف  ناشزامن  رد  هک  نانامه  ناناملسم ،
ات 4  هیآ 1  نونموم  هروس  دندنب  یم  راک 

راک و يا  هیامرـس  هچ  اب  سپ  دـهدب  دراد  تورث  هچ  ره  دوخ  یگدـنز  هنیزه  زج  هک  دـشاب  بجاو  ناسنا  رب  رگا  متـسناد  یم  شاـک  يا  و 
ای دنک ؟ راک  هتخودنا  دوخ  هنیزه  يارب  هچ  نامه  اب  ایآ  درادن . يزیچ  دنک  جرخ  دیاب  هچ  نامه  زجبب  هک  وا  رخآ  دـهد  همادا  ار  دوخ  هشیپ 
رپ ار  ناناوتان  یگدنز  هنخر  مه  نآ ، هلیـسو  هب  دـهدب و  تاکز  هک  دروایب  اجک  زا  و  هتـشگزاب ؟ رتزارد  اپ  زا  تسد  نآ  نتفایرد  هچ  نآ  اب 

نیا همه  زا  یـشوپ  مشچ  رذوباهک  درب  نامگ  دوش  یم  ایآ  دنادرگ ؟ دوخ  توق  تسا  شا  یتسدیهت  زاغآ  هک  هدنیآ  رد  شدوخ  مه  دنک و 
زارد یئادگ  يارب  ناشتسد  هک  یناگدنهاوخو  هدنامزاب  ياه  ناهد  زا  دشاب  رپ  ناهج  هک  تسا  هتساوخ  یم  هدرمش و  یم  يرورض  ار  روما 

نامرد یناشیرپ و  عفر  يارب  هک  دباین  ار  سک  چیه  هدنهاوخ  يزور  دنیبن و  ار  دوخ  دننام  رگید  یئادگ  زجب  یـسک  ادـگ ، رگید ، ات  تسا ؟
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دوش یلمع  رتمک ، هکلب  لاسکی و  دنا  هتـسب  رذوبا  هب  هک  ار  يا  هیرظن  رگا  اریز  ددـنب . دـیما  وا  يراکوکین  هب  درآ  وا  هب  يورشا  یتسدـیهت 
دروآ . دهاوخن  راب  هب  نیا  زج  يا  هجیتن 

تشاد یمن  تسود  ار  اه  یئوکین  همه  زج  ناشیا  يارب  وا  اریز  تساوخ  یمن  ار  یتسپ  هنوگ  نیا  ناناملـسم  عامتجا  يارب  رذوبا  ادخ ، هب  هن 
ناحلصم زا  ربمایپ و  نارای  نایاناد  زا  هک  رذوبا  هب  دسر  هچ  تسین  بلاط  یحلاصم  حلـصمناسنا و  چیه  ار  زور  لاح و  هنوگ  نیا  هاگنآ  و 

تسا . هدمآ  رامش  هب  ناشیا  ناحلاص  و 

هحفص 163 ] ] 

ناشیامئانغ اه و  تایلام  دید  یم  هک  دمآ  مشخ  هب  ناناملـسم  يارب  زین  دمآ و  مشخ  هبادـخ  يارب  رذوبا  تفگ : نانموم  ریما  هک  نانچ  يرآ 
هک دید  یم  دندرگ : یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  يدـنمزآ  يریذـپان و  يریـس  نالالد  هدرک و  رابنا  لت  ناشدوخ  فرـصم  هب  ندـناسر  ياج  هب  ار 

تسا . یهت  مئانغ  نآ  زا  ناشیا  دوخ  تسد  ودوش  یم  شخب  نارگید  نایم  رد  ناشیا  ياه  تایلام  مئانغ و 
رد زین  ص )  ) ربماـیپ هک  ناـنچ  دوب  وا  هار  رد  دـنوادخ و  ربارب  رد  دـمآ  يو  رـس  رب  اـه  يریگرد  اـه و  ضارتعا  نآ  يارب  هچ  نآ  همه  سپ 

تفگ تسادخ ؟ هار  رد  دیسرپيوش  یم  یـشیامزآ  يراتفرگ و  راچد  نم  زا  سپ  یتسه و  هتـسیاش  يدرم  وت  تفگ : وا  هب  شیاه  شرافس 
دلج نیمه  زا  هب ص  دیدرگرب  ادخ  نامرف  هب  اشوخ  سپ  تفگ  تسادخ  هار  رد 

یمن قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنزاس و  یم  هنیجنگ  میسو  رز  زا  هک  یناسک  هیآ " : نیا  هرابرد  هیواعم  رذوبا و  نایم  هک  یـشکمشک  هزات  و 
تـسا باتک  لها  هرابرد  طقف  هیآ  نیا  تفگ : یم  هیواعم  هک  دوب  نیا  رـس  رب  تفرگرد  كاندرد "  يرفیک  هب  ارناشیا  هد  هدژم  سپ  دننک 

مه تسا و  ناـشیا  هراـبرد  مه  هک  دوب  دـقتعم  تشذـگ - رد ص  وا  شرازگ  نیع  هدرک و  شرازگ  يراـخب  هک  يا  هنوـگ  هب  رذوـبا - یلو 
رد هیواعم  رذوبا و  نایم  هک  دناسر  یماراکـشآ  تسا  كردم  هناگی  رذوبا  هب  ناگدننز  تمهت  يارب  هک  تیاور  نیمه  و  ناناملـسم . هرابرد 
نآ رب  هیواعم  سپ  تسا  یناسک  هچ  هرابرد  هیآ  هک  هدوب  نآ  رـس  رب  فالتخا  هدوبن و  یفالتخا  تسا  بجاو  نآ  قاـفنا  هک  يرادـقم  دروم 

نیاربانب تسا  نافلکم  هیلک  هرابردهیآ  هک  هتسناد  نانچ  هیآ  نحل  زا  یحوروخـشبآ و  زا  میلعت  اب  رذوبا  تسا و  باتک  لها  هرابرد  هک  هتفر 
ار رذوبا  طقف  هک  نیا  درک و  هئربت  هدـیقع  نیا  زا  ار  ود  ره  ای  تسناد  تسا  توق  رب  دـئاز  هچ  رهقافنا  موزل  هب  دـقتعم  ار  ود  ره  یتسیاب  اـی 

تسا . اه  ینمشد  اه و  يزوت  نیک  هدیئاز  دنراد  یم  مهتم 
دمهف و یم  ار  مود  قش  راک ، زاغآ  رد  نانیب  هتوک  هدید  هک  دنچ  ره  نآ و  همه  هن  تسا  لام  زایـشخب  قافنا  هیآ  دوصقم  هک  لاح  ره  هب  و 

اج کی  رد  هک  نانچ  درادن  يروآ  تفگش  هزات و  زیچ  هدیسر  نآ  دننامه  ياه  هیام  رد  هک  یتایآ  رگید  تبسن  هب  هیآ  نیا 
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هیآ نایاپ  ات  دـنایورب  هشوخ  تفه  هک  تسا  يا  هناد  دـننام  دـننک  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناـشاه  یئاراد  هک  یناـسک  هنومن  میناوخ : یم 
هرقب  هروس  زا   261

تـسا ناشراگدرورپ  دزن  ناشیا  شاداپ  دـننک  یم  قافنا  راکـشآ  وناهنپ  بش و  زور و  رد  ار  ناشاه  یئاراد  هک  یناسک  رگید : ياج  رد  و 
هرقب 274 

دزم دـنرادیمن  اور  يرازآ  تنم و  دوخ  قافنا  هلابند  رد  دـننک و  یم  قاـفنا  ادـخ  هار  ردار  ناـشاه  یئاراد  هک  یناـسک  رگید : ياـج  رد  و 
هرقبتسا 262  ناشراگدرورپ  دزن  ناشیا 
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هرقب هروس  زا  هیآ 265  نایاپ  ات  دننک ... یم  قافنا  ادخ  يدونشخ  بلط  رد  ار  ناشاه  یئاراد  هک  یناسک  هنومن  و  رگید : ياج  رد  و 
هملک هک  ارچ  دنک  یم  دییات  دنا  هداد  تبسن  يوب  هک  ار  هدیقع  نآ  يرتشیب  تحارـص  اب  هدناوخ  یم  رذوبا  هک  هیآ  نآ  زا  تایآ  نیا  هزات  و 

دوصقم هک  دوـش  یمهتـسناد  مالـسا  شیک  تایرورـض  هب  هجوـت  اـبیلو  هتفرگ ، رارق  فاـضم  مه  هدـمآ و  عـمج  هغیـص  هب  مه  اـه ، یئاراد 
هک دـناسرب  ار  هتکن  نیا  دـهاوخ  یم  هدـمآ  فاضم  عمج و  تروص  هبنآ  هغیـص  هک  نیا  دـیاش  نآ و  همه  هن  تسااـه  یئاراد  زا  يرادـقم 
نآ نتشاد  اب  هک  دنا  هدیسر  تمه  يدنلب  تشرـس و  يراوگرزب  ناور و  یکاپ  زا  يا  هلحرم  هب  تسه  تایآ  نیا  رد  ناشفـصو  هک  یناسک 
زا یـشخب  ندیـشخب  اب  ناشیا  هک  هدوب  نآ  هیآ  ضرغ  دـیاش  ای  دـنرادن  یکاب  دـننک  قافنا  زین  ارناشاه  یئاراد  همه  دوش  هداد  روتـسد  رگا 

باوث دراذگ و  یم  لاوما  همه  ششخب  باسح  هب  ار  ناشیا  راک  دوخ  فطل  هب  دنوادخ  یلو  دنیامن  یم  يدرمناوجادخ  هار  رد  دوخ  لاوما 
رفاـک هک  یناـسک  دـیوگ : یم  هک  دوـشیم  نشور  يا  هیآ  رد  هـتفهن  زار  هـک  تساـج  نـیمه  زا  دـهد و  یم  ناـشیا  هـب  ار  هدرکن  راـک  نآ 

هب شیامن  يارب  ار  ناشاه  یئاراد  هک  یناسک  و  هیآ : نیا  زار  زین  دنراد و  زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دننک  یم  قافنا  ار  ناشاه  یئاراددندش 
ءاسن . هروس  زا  هیآ 38  نایاپ  ات  دننک  یم  قافنا  مدرم 

تـسود دوخ  هچ  نامه  زا  اـت  دیـسر  یمن  یئوکین  هب  نآ : بجوم  هب  هک  تسین  رود  رگید  هیآ  نیا  نومـضم  زا  رکذـلا  قوف  تاـیآ  موهفم 
هیآ 92  نارمع  لآ  دینک  قافنا  دیراد 

هروس دننک  قافنا  میا  هدرک  ناش  يزور  هچنآ  زا  یناهنپ  اراکشآ و  دنراد و  ياپ  رب  ار  زامن  دندیورگ  هک  نم  ناگدنب  هبوگب  هیآ : نیا  زین  و 
هیآ 31 میهاربا 
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هرقب 3  دننک  یم  قافنا  میدرک  ناش  يزور  هچ  نآزا  دنراد و  یم  ياپ  رب  ار  زامن  دنورگ و  یم  بیغ  هب  هک  یناسک  هیآ : نیا  زین 
لافنا 3  دننک  یم  قافنا  میدرک  ناش  يزور  هچ  نآ  زا  دنراد و  یم  اپ  رب  ار  زامن  هک  یناسک  هیآ : نیا  زین 

جح 35  دننک  یم  قافنا  میدرک  ناش  يزور  هچ  نآزا  زامن و  ناگدنراد  اپ  رب  و  هیآ : نیازین 
صصق 54  دننک  یم  قافنا  میدرک  ناش  يزور  هچ  نآ  زا  دننک و  یم  عفدیکین  هب  ار  يدب  و  هیآ : نیا  زین 

هرقب 267  دینک  قافنا  دیا  هدروآ  تسد  هب  هک  يا  هزیکاپ  وکین و  ياهزیچ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هیآ : نیا  زین 
نوقفانم 10  دینک  قافنا  میدرک  يزور  ار  امش  هچ  نآ  زا  دبایرد  گرم  ار  امش  زا  یسک  هک  نآ  زا  شیپ  هیآ : نیا  زین 

دهد و یم  بحتسم  قافنا  هب  روتسد  تایآ  نیا  زا  يا  هراپ  دنا ، هتفگ  اراکـشآ  ثیدح ، ناظفاح  ریـسفت و  نادنمـشناد  هک  يروط  هب  هزات  و 
ناـنچ هدـمآ - فاـضمعمج  تروص  هب  هک  نآ - بیکرت  زا  هک  تساهدرکن  اـهر  يا  هنوـگ  هب  ار  اـه  نآ  كاـپ ، يادـخ  مه  زاـب  کلذـعم 

یم اج  کی  هکنانچ  تسین  دودحمان  تروص  هب  قافنا  بوجو  هک  تسا  هتخاس  نشور  دـنچ  یئاهزارف  اب  دـنوادخ  اریز  دـیآ  شیپ  یمهوت 
شنزرس ات  ياشگم  ار  نآ  ششخب ) رد  يور  هدایز  اب   ) هراب کی  رادم و  هتسب  تندرگ  هب  شـشخب ) زا  يراددوخ  اب   ) اردوخ تسد  دیوگ :

دنیامنن و يور  هدایز  دننک  قافنا  نوچ  هک ) دنا  نانآ  راگدرورپ  ناگدـنب  و  : ) دـیوگ رگیدياج  و  ءارسا 29 )  ) ینیشنب هدز  ترسح  هدش و 
ناقرف 67 )  ) تسا ود  نیا  نایم  رد  لادتعا  هک  دنزرون  لخب 

هژیو یتشادرب  تباث ، قیاقح  ربارب  رد  ای  هدـنام  ناهنپرذوبا  مشچ  زا  ریذـپان  ارچ  نوچ و  ینابم  هفیرـش و  تایآ  نیا  همه  ینک  یم  نامگایآ 
هنیجنگ نآ  زا  هک  درک  یق  ار  یئاه  هجوج  دز و  یغورآ  راگزور  ناهج ، یگدـنز  زا  يدـنچ  تشذـگ  زا  سپ  اتهتـشاد  اـه  نآ  لـیوات  رد 

دنتفای ؟ یهاگآ  یناهنپ  ياه 
رترب هویش  زا  یفارحنا  نیرتمک  دنوادخ ، روتسدکی  دروم  رد  رذوبا  رگا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3202 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 166 ] ] 

ندـناروش اـه ، بوـشآ  نتخادـنا  هار  هـب  شزاـس ، حلـص و  ندز  مـه  رب  هعماـج ، تالیکــشت  رد  لـالخا  بجوـم  فارحنا  نآ  هـک  تـشاد 
ار وا  يولج  هک  دوب  یسک  نیتسخن  نانموم  ریما  ام  رورس  هتبلا  دش  یم  مالـسا  ياهداینب  زا  مدرمندرک  رود  ای  شیاسآ  هب  همطل  تاساسحا ،

شبحاص عبات  هیاس  کی  هک  دوب  عبات  يا  هزادـنا  زا  شیب  يو  ربارب  رد  زین  رذوبا  تشاد و  یم  زاـب  شدـب  تین  ماـجنا  زا  ار  وا  تفرگ و  یم 
یتفرگ و مشخ  شیارب  هک  راد  یسک  هب  دیما  نونکا  یتفرگ و  مشخ  ادخ  هار  رد  وت  تفگ : یم  وا  هب  راک  نیا  ياج  هب  ترضح  یلو  دشاب .

وت هک  زیهرپب  ادخ  رفیک  زا  تفگ : یم  نامثع  هب  ادخ و  يدونـشخ  رگم  متـشادن  يدصق  چیه  رذوبا  ندرک  هقردب  زا  هک  ادخ  هب  تفگ : یم 
یتخس و رـس  هب  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نامه  زین  نانموم  ریما  دش و  دوبان  هاگدیعبت  ردات  يدرک  دیعبت  ار  ناناملـسم  زا  يدرمکین  یتسار  هب 

قح اب  وا  دنکب  دـیوگب و  هچ  ره  رد  درادـن و  اورپ  سک  چـیه  شنزرـس  زا  ادـخ  هار  رد  وا  هک  یناد  یم  یـسانش و  یم  ادـخ  هار  رد  يریلد 
وا . اب  قح  تسا و 

دهج دج و  تسردان  نینچ  یکلـسم  جـیورت  رد  شراک  نایاپ  رد  رذوبا  دـناد  یم  هک  نآ  اب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  ینیب  یم  نانچ  ایآ  زین  و 
ددرگ و الاو  شهاگیاپ  ات  دناسانـش  یم  رترب  یئاه  شنم  هب  هعماج  نایم  ار  وا  وا و  تشادـگرزب  شیاتـس و  هب  دزادرپ  یم  مه  زاب  دـنک  یم 

تاماقم نیا  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  دیوگب : ص )  ) ترضح هب  زین  رمع  دریگب و  ياج  ناکین  ياه  لد  رد  دوش و  گرزب  عامتجا  رد  شهاگیاج 
يراکهبت هدننک  دییات  دوش  یم  مه  لوسر  داینب ، نیا  رب  و  دیسانشب . ار  وا  يارب  ار  نآ  يرآ  دونـش : یم  خساپ  و  میـسانشب ؟ وا  يارب  ار  هیلاع 
تسا  رود  یسب  راوگرزب  ربمایپ  زا  مه  يرما  نینچ  هک  شیاه  یهارمگ  هدنرامش  کین  شیاه و  یتسردان  هدنهن  داینب  يو و  ياه 

ام يارب  ات  تسه  یـشناد  امـش  دزن  ایآ  وگب  دنک . هارمگ  ار  مدرم  یـشناد ، یب  زا  هک  ددنبب  ادـخ  رب  یغورد  هک  نآ  زا  رترگمتـس  تسیک  و 
هن دـیتسناد ، یمن  يزیچ  نآ ، هرابرد  هک  دـیتفگ  یماهزیچ  شیوخ  ياه  نابز  هب  دـیدرک  یم  لقن  ناهد  هب  ناـهد  ار  نآ  یتقو  دـیرآ . ردهب 

. دنیوگ یمن  غورد  زج  دننک و  یمن  يوریپ  نامگ  زا  زج  ناشیا  تسین  نآ  هرابرد  یشنادار  ناشناردپ  هن  ناشیا و 
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یکارتشا کلسم  رذوبا و 

یتخانش و دنا  هدرک  اهر  ص )  ) دمحم تما  نایم  رد  یسیع  دننامه  هتسیاش و  هدنب  يوس  هب  ار  نآ  هدوب و  ناینیـشیپ  نادریت  رد  هک  یئاهریت 
یـسب هک  ار  رذوبا  دنزیخ و  یم  رب  وگتفگ  هب  یتریـصب  چیه  یب  هک  میورب  ریخا  راگزور  نادلقم  زا  نارگید  ياهراک  نجل  غارـس  هب  کنیا 

دندنب . یم  اه  تسینومک  هب  رگید  یهاگ  یکارتشا و  کلسم  هب  یهاگ  میرامش  یم  اه  نیا  زا  رت  كاپ 
یبوخ هب  تسا  نآ  هب  کـیدزن  یلوا و  نآ  فیدر  رد  هک  ار  یکارتـشا  کلـسم  داوـم  ومسینوـمک  لوـصا  هاـگآان ، ناگتـساخ  وـن  نیا  اـیآ 

دنا ؟ هتخانش 
دنناوتب ات  دنا  هدرک  ادیپ  وا  دصاقم  اه و  هتساوخ  اب  يا  یئانشآ  هنوگچیه  رذوبا - گرزب - حلصم  ياه  توعد  نانخس و  يال  هب  زا ال  ایآ  و 

دنرآ ؟ دیدپ  بتکم  ود  نیا  نایم  یشزاس 
رد ار  شین  هک  دنـشاب  یئاه  تسینومک  دوخ  ناشیا  مناد  یمن  رود  نم  دنـشاب و  هتفایرد  دـصاقم  نآ  زا  يزیچ  ناشیا  هک  منک  یمن  ناـمگ 

يارب دـنا  هدـینادرگ  رازفا  نیرتهب  دـنا  هتفاب  مهرد  هکلب  هتفگ و  ار  هچنآ  دـنراد و  رگید  يا  هساک  ناش  هساک  مین  ریز  هتفهن و  شون  ناـیم 
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ارچ تسا . راگزاسان  تعیبط  نیناوق  زا  يا  هراپ  اب  مه  ینونک و  ندـمت  ياهداینب  مالـسا و  ياهزرم  اب  مه  هک  بتکم  نآ  ياـهداینب  جـیورت 
- هباحـص رتشیب  هک  میناد  یم  ام  هاگ  نآ  دنا و  هدرمـش  یکارتشا  کلـسم  وریپ  تسینومک و  ار  گرزب  رذوبا  نوچمه  یـسک  دنا  هدمآ  هک 

هنیک وا  اـب  هک  ار  یناـسک  دـندوب و  تسدـمه  وا  اـب  يو  مارم  دروم  رد  تشاد ، یتـیمها  ناشتـشادرب  دوخ و  هک  ناـشیا - همه  میئوـگن  رگا 
نانآ شیپاشیپ  دندش و  هدرزآ  لد  دیـسر  يو  هب  مارم  نآ  رطاخ  هب  هک  یئاه  يراتفرگ  زا  دندیهوکن و  دندناسر  بیـسآ  يو  هب  هدـیزرو و 

شدنزرف ود  دوب و  ع )  ) یلع نانموم  ریما  ام  رورس  زین 
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قح اجک  ره  رامع  اب  قح  تسا و  قح  اب  رامع  تفگ : وا  هرابرد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  رامعزین  دـنا و  ماما  دـنزیخرب  هچ  دننیـشنب و  هچ  هک 
سپ دـندش  ناتـسادمه  هفیلخ - راتفر  ندرمـش  دـب  شهوکن و  رد  نانیااب - هک  رگید  يرایـسب  زین  دـیدرگ و  دـهاوخ  وا  اب  زین  رامع  ددرگب 

دـشاب هدومن  يراگزاسان  وا  اب  ربمایپ  نارای  زا  سک  چیه  دناسرب  هک  میا  هتفاین  یـشرازگ  چیه  دوبن و  ور  کت  اهنت و  دوخ  هشیدنا  رد  رذوبا 
. ثیدح ياه  همان  خیرات و  ياه  گرب  وت و  کنیا  و 

، دـننک یم  رب  هشیر  زا  ار  يراهب  هایگ  نارتش  هک  دـنروخب  نانچ  ار  ادـخ  لاـم  دنتـساوخ  یم  هک  دـندومن  يراـگزاسان  وا  اـب  یناـسک  يرآ 
هب دـیاب  هچ  نآ  زا  ار  هدوت  هدومنن و  قافنا  دـننک  قافنا  دوب  بجاو  ناشیا  رب  ار  هچ  نآ  دـنتخاس و  یم  اه  جـنگ  میـس ، رز و  زا  هک  ناـنامه 

دنهن ناشندرگ  رب  بوچ  هنارگدادیب  هک  دنشاب  نزمخش  واگ  دننام  ناناوتان  دنتساوخ  یم  هدینادرگ و  هرهب  یب  نآ - عفانم  زا  و  داد - ناشیا 
هب نت  هدروآ  دورف  رـس  ناشربارب  رد  ات  دنـشک  دـنب  هب  یناروناج  نوچمه  یگراچیب  یتسدـیهت و  ياهریجنز  رد  دـننارب و  هزین  اب  ار  ناشیا  و 

ياه شرف  فیدر و  یئاه  یتشپ  و  دـنزاسب - هدیـشک  نامـسآ  هب  رـس  یئاه  خاک  ناـشیا  یئاراد  زا  ناـنآ  هاـگ  نآ  دـنهد و  ناـشیا  یگدرب 
دننک . راکتحا  ار  نآ  هک  دنهاوخب  تخس  دنروخب و  اجکی  ار  ادخ  یئاراد  ات  هدرتسگ -

ار ناـشیا  شا  ینارنخـس  زا  زارف  دـنچ  نیا  اـب  نیفـص  زور  رد  یبـحرا  سیق  نب  دـیزی  هک  دـندومن  يراـگزاسان  وا  اـب  یناـسک  ناـمه  يرآ 
نم رب  یهانگ  راـک  نیا  رد  دـیوگ : یمهدناتـس  ار  ادـخ  یئاراد  دـیوگ و  یم  ناـنچ  نینچ و  شیوخ  نمجنا  رد  ناـشیا  زا  یـسک  دـناسانش :

نداتفا راـک  هب  زا  سپ  هک  تسا  ادـخ  ییاراد  نیا  هکنآ  اـب  تسا  یندـش  نیا  هنوگچ  دـنا و  هداد  وا  هب  ار  شردـپ  ثرا  یئوگ  هک  تسین -
ورف ادـخ  هچنآ  زج  یئانبم  رب  هک  ینارگمتـس  هورگ  اب  دـینک  راکیپ  ادـخ  ناگدـنب  تسا . هداد  تمینغ  ام  هب  ارنآ  ام  ياه  هزین  اهریـشمش و 
دنوش هریچ  امش  رب  رگا  ناشیا  هک  دیرادم  كاب  سک  چیه  شنزرـس  زا  ناشیا  اب  راتفر  رد  دننک و  یم  یئاورنامرف  يرواد و  تسا  هداتـسرف 

دیا هدومزآ  هتخانش و  هک  دننانامه  ناشیا  دناشک و  دنهاوخ  یهابتهب  ار  امش  يایند  شیک و 
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يوریپ هب  دنیاه - شناد  اه و  يرترب  همه  نآ  ناگدنراد  هک  میدرب - ار  ناشمان  هک  ناگرزب  همه  نآ  دونـشب  هک  تسا  ناسنا  مادک  هاگ  نآ 
ترپ هار  ات  دنا  هتفاب  مه  رد  ار  یگتخاس  تبـسن  نینچ  دنادب  هک  نآ  یب  درادـن ؟ شوخار  ناشیا  يور  هلابند  وا  هک  دـنهد  رد  نت  یئانبم  زا 

دنشکب . ناشاه  يژک  رب  هدرپ  دننک و  جیورت  ار  ناشتسردان  نخس  هدومن و  غیلبت  ار  دوخ 
ياه هورگ  همه  اب  ناشیا  هک  مینادـب  ات  مینکفیب  یهاگن  یکارتشا  ياه  هورگو  مسینومک  لوصا  رد  ات  ایب  نم  اـب  نک و  اـهر  ار  همه  اـه  نیا 

هک یناـسک  اـه و  تسیـسکرام  اـه و  تسینومک  يزاـن ، تسرپ و  نهیم  ياـه  یکارتشا  تارکومد ، ياـه  یکارتشا  ، ) دـنراد هک  يددـعتم 
اب دروم  هس  رد  مه  زاب  دـنراد  رگیدـکی  اـب  نوگاـنوگ  ياـه  هاگدـید  زا  هکیناوارف  تاـفالتخا  اـب  و  دـنا ) هتفریذـپ  ار  هیامرـس  رد  كارتشا 
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: تساه نامه  تافالتخا - همه  نآ  نایم  رد  اه - نآ  قافتالا  هب  ام  دنرادن و  یفالتخا  چیه  رگیدکی 
دارفا نایم  هنارگداد  یتروصب  ار - اه  یئاراد  میـسقت  هک  نآ ، ياه  هناریويور  رب  هزات  یماـظن  ندرک  اـپرب  ینونک و  ماـظن  ندرک  ناریو  - 1

دنک نیمضت 
اه نآ  همه  هک  تروصنیا  هب  اه . هناخراک  نیمز و  هیامرس و  لثمتسا : تورث  هدنیاز  هک  ییاهتورث  هب  تبـسن  یـصوصخ  تیکلام  ءاغلا  - 2

. دزادنا راکب  هدوت  حلاصم  يارب  هداد و  رارق  هدوت  کلم  ار  نآ  ات  دیآرد  تلود  تیکلام  هب 
شزرا زین  دزمتسد  نییعت  داینب  دوش و  هداد  ناشیا  هب  ربارب  ییاهدزمتـسد  نآ  ربارب  رد  دنزادرپب و  راکب  تلود  باسح  هب  صاخـشا  همه  - 3

دنشاب . هتشادن  اهدزمتسدزجب  يدمآرد  هنوگچیه  دارفا  هجیتن ، رد  دنناسریم و  ماجنا  هب  ناشیا  زا  کی  ره  هک  دشاب  يراک 
: دنراد دوخ  صاخ  يا  همانرب  دروم  ود  رد  دنرادیکارتشا  کلسم  هکیدارفا  رگید  ربارب  رد  اه  تسینومک 

وزاب ای  رکف  يورین  کمکب  هکیئاهتورث  تورث و  هدنیاز  ياهتورث  نیب  ام  یتوافت  چیه  هکنیا  نودـب  یـصوصخ  ياه  تیکلام  همه  ءاغلا  - 1
. دوش هتشاذگ  دیایم ، تسدب 

هدیـشک راک  شیئاناوت  هزادنا  هب  سک  ره  زا  دوش و  هداد  شیاهزاین  هزادـنا  هب  سک  ره  هب  هکیتروصب  صاخـشانایم  رد  تورث  میـسقت  - 2
يا هزادنا  هب  رگراک  زا  دوش و 
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. دننک نیعم  یگدنز  هنیزه  وا  يارب  تسا  دنمزاین  هک  يا  هزادنا  هب  دنهاوخب و  راک  دراد  ورین  هک 
زا اهیئاراد  هراـبرد  هچنآ  دوب و  هتـشادرب  نادـب  ار  دوخ  ياوآ  فلتخم ، دراوم  رد  رذوبا  هچنآ  يروآداـی  هب  میدرگرب  هک  تساـم  رب  کـنیا 

ياوآ هکنآ  زا  سپ  وا  زا  عافد  رد  هچ  دـنا و  هتفگ  وا  زا  شیاتـس  رد  هچ  ربمایپ ، ناراـی  ناـگرزب  هچنآ  هدرک و  شرازگ  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
هکیئاهیراتفرگ ینیب  شیپ  وکین و  ياهـشیاتس  زاتسا  هدیـسر  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  زا  واهرابرد  هچنآ  زین  تشادرب و  نانخـس  نادب  ار  دوخ 

هنیمز اب  اهنآ  زا  کیچیه  ایآ  مینیبب  ات  میزودیم  مشچ  اه  هنیمز  نیا  رد  درگنب  ینشور  هب  ار  تقیقح  هک  يا  هدید  ابام  دیـسر و  دهاوخ  وا  هب 
ناتهب هاگترپ  هب  هتسبوا و  رب  اوران  هب  هک  دوش  یم  راکشآ  یئاه  غورد  یسررب ، نیا  اب  ای  تسه  راگزاس  مسینومک  یکارتشا و  کلسم  ياه 

. دنا هداتفا  ارتفا  و 
هویـش و ایآ  يدیدن  ار  رمع  رکبوبا و  ایآ  يدیدن و  ار  ص )  ) ادخ هتخیگناربایآ  نامثع  يا  وت  رب  سوسفا  دـیوگیمنامثع : هب  رذوبا  هک  اجنآ 

يراد . هنایوگروز  تخس و  يراتفر  ناشکرس ، ناراوخنوخ و  هنوگ  هب  نم  اب  وتهک  یتسار  يدید ؟ هنوگنیدب  ار  نانآ  شور 
هب هچ  ارت  تفگ : نامثع  و  دشابن . ینخـس  وت  رب  ار  سکچیه  ات  نک  يوریپ  تا  هتـشذگ  تسود  ود  هویـش  زا  دـیوگیم : وا  هب  هک  اجنآ  زین  و 

ینیب . یمن  دب  راک  زا  نتشادزاب  کین و  راک  هب  نداد  نامرف  زجب  يرذع  چیه  نم  يارب  هک  ادخ  هب  تفگ : رذوبا  ار . وت  دابم  ردام  اهنیا 
یم توعد  وا  زا  یلبق و  هفیلخ  ود  راگزور  هب  سپـس  ربمایپ و  راگزور  هب  دـنادرگیم  رب  ار  ناـمثع  رظن  رذوبا  مینیب  یم  دروم  ود  ره  نیا  رد 

نارگناوت مه  تسا و  هدوب  راک  رد  یـصوصخ  تیکلام  مه  هرود ، هس  ره  نآ  رد  هک  تسا  نشور  رایـسب  اه و  هویـش  نآ  زا  يوریپ  هب  دـنک 
هکیئاهتورث هچ  تسا و  تورث  هدنیاز  هکیئاهتورث  هچ  دنا - هدوب  دازآ  اه  تورث  کلمت  رد  دنا و  هتـشاد  دوجو  ناناگرزاب  ناکلام و  زا  معا 

هدوب شنابحاص  هژیو  اهیکاروخ  ای  اههاگراک  ای  نیمز  رازتشک و  ای  میـس  رز و  زا  یلام  ره  زین  و  دیایم - تسدب  وزابو  زغم  نتخادنا  راکب  اب 
نیا یکی  ص )  ) مالسا ربمایپ  دزن  رد  ارچ  نوچ و  یب  نیناوق  زا  و 
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: " میناوخیم يدـنوادخ  هنازرف  همان  رد  شدوخ و  یبلق  تیاضر  اب  رگمتسین  اور  نارگید ) رب   ) سکچیه یئاراد  زا  يرادرب  هرهب  هک  تسا 
هب ار  اهیئاراد  مینیب  یم  هک  دیـشاب "  هدرک  تبغر  اضر و  يور  زا  يدتـس  داد و  یناگرزاب و  رگم  دیروخم  قحان  هب  ار  رگیدـکی  ياهیئاراد 
رد عورشمدتس و  داد و  اب  رگم  تسا ، هتخانـش  اوران  قحان ، هب  ارنآ  ندروخ  و  هدینادرگ . نیا  هیلا  فاضم  ار  نانآ  هداد و  تبـسن  شنابحاص 

باستنا زا  دوشیم  هیآ  هاجنپ  هب  کیدزن  هک  مه  يرایـسب  دنمجرا  تایآرد  و  ددرگ . اور  یلام  زا  يرادرب  هرهب  هژیو ، کلام  يدونـشوخ  یپ 
تشذگ . هحفص  رد  اهنآ  زا  یشخب  هدشن و  یشوپ  مشچ  نآ  نابحاص  هباه  ییاراد 

هتخادـنارب ار  یـصوصخ  تیکلام  ناشیا  هک  دراد  یکارتشا  کلـسم  هب  نادـقتعم  هویـش  اب  زاسان  يا  همانرب  هب  توعد  رذوبااج  نیا  رد  سپ 
نامثع نخـس  یتحهارنیا  رد  تشادزاب و  نآ  زا  ار  نارگید  یتسیاب  هک  دـنادیم  یتسیاشان  ياهراک  زا  ار  دوخ  همانرب  اـب  يراـگزاسان  و  دـنا .
شزبس خاک  هیواعم  یتقو  هکنیا  دراد و  یمن  زاب  هتـساخرب  نآ  هب  هک  يراک  زا  ار  وا  ارت . دابم  ردام  اهنیا  هب  هچ  ارت  دـیوگ : یم  وا  هب  هک  مه 

شاپ تخیر و  تسا  تدوخ  ییاراد  زا  رگا  يا و  هدومن  یتسردان  يا  هتخاس  ادـخ  ییاراد  زا  ار  يارـسنیا  رگا  تفگ : وا  هب  تخاس  یم  ار 
يا . هدرک  اوران 

هب طوبرم  مکح  هک  تسا . یمدآ  دوخ  هژیو  هچنآ  هب  ادخ و  ییاراد  هب  دننک  میـسقت  ار  لام  هک  درامـشیم  اور  رذوبا  مینیب  یم  مه  اجنیا  رد 
هیواعم رب  ار  لام  رد  فرصت  سفن  وا  یلو  اوران . هدوهیب و  شاپ  تخیر و  زین  مود  شخبهب  طوبرم  مکح  تسا و  يراکتسردان  لوا ، شخب 

شاـپ تخیر و  يراکتـسردان و  تسا : تشز  راـک  ود  نیا  زا  یکی  هب  وا  ندوـب  راـچد  هتفرگ  داریا  وا  رب  هک  ار  يزیچ  اـهنت  هـتفرگن و  داریا 
هک مینیب  یمو  دنک . شهوکن  ار  لاوما  نآ  رد  وا  فرصت  لصا  یتسیابیم  دوب  تیکلام  ءاغلا  هب  دقتعم  رذوبا  رگا  هکیلاح  رد  اوران . هدوهیب و 

تبـسن ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  ار  يراذگمان  نیا  دمان و  یم  ادـخ  ییارادار  یگنج  ياهتمینغ  تاقدـص و  اهتایلام و  زا  معا  ناناملـسم  ییاراد 
لام دنسرب  درم  یس  هب  صاعلا  وبا  نادنزرف  هک  یماگنه  تفگ  یم  ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش  هک  مهد  یم  یهاوگ  دیوگ : یم  نامثعهب  هداد 

تسدب تسد  يوگ  دننام  ار  ادخ 
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ار وا  زین  ع )  ) نانموم ریما  ام  رورـس  هک  بیرف . گنرین و  زیوآ  تسد  ار  وا  نیدو  دنریگ  یم  شیوخ  ناگدرب  ار  وا  ناگدنب  دـننادرگ و  یم 
جاور زین  نآ  زا  سپ  نآ و  زاشیپ  هکلب  دوبن  هیواعم  رذوبا و  راگزور  رد  اهنت  يراذگمان  هنوگنیا  درمش . وگتسار  داد  هک  یشرازگ  نیا  رد 

ار ادـخ  ییاراد  ایآ  وا  هماـن  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا  تفگ  وا  هب  دـمآ  نیرحب  زا  هریره  وبا  نوچ  هک  تسا  باـطخ  نب  رمع  نیا  تشاد .
مه ار  ادخ  ییاراد  دراد و  ینمشد  ودنآ  اب  هک  متسه  یـسکنمشد  هکلب  وا  همان  نمـشد  هن  متـسه و  ادخ  نمـشد  هن  نم  تفگ  وا  يدیدزد 

. ما هدیدزدن 
هک تفگوا  تسا . رمع  یـشارف  زینک  نیا  میتفگ : ام  دش  نوریب  یکزینک  هک  میدوب  هتـسشن  رمع  هناخ  ناتـسآ  رد  ام  تفگ : سیق  نب  فنحا 

هرابرد وگتفگ  هب  میدـش  مرگرـس  اـم  دـیوگ : فنحا  تسادـخ . ياـه  ییاراد  زا  دوخ  هکلب  تسین  اورمه  رمع  يارب  تسین و  رمع  كزینک 
یم نخس  هراب  هچ  رد  تفگ  داتسرف و  امیپ  رد  دندناسر . رمع  هب  ار  نانخس  نیا  و  تسا . لالح  رمع  يارب  ادخ  ییاراد  زا  رادقم  هچ  هکنیا 
رمع يارب  تسین و  رمع  یـشارف  كزینک  هک  تفگ  وا  تسا و  رمع  یـشارف  كزینک  نیا  میتفگ  ام  دش و  نوریب  یکزینک  میتفگ : ام  دیتفگ .

: تفگ رمع  تساور  وت  رب  يزیچ  هچ  ادخ  ياهیئاراد  زا  هکنیا  هرابرد  وگتفگ  هب  میتخادرپ  ام  تسا و  دـنوادخياهیئاراد  زا  هکلب  تسین  اور 
. ناتسبات يارب  مه  یکی  ناتسمز  يارب  یکی  كاشوپ  تسد  ود  تسراوازس . نم ) رب   ) ادخ ییاراد  زا  زیچ  هچ  هک  ار  امش  مهدن  شرازگ  ایآ 

تشپ رب  نالاپ  ریز  هک  یمیلگ  سالپ و  ای  نامـسیر  دوخ  بکرم  ياربناناملـسم  لام  زا  هک  تسین  زاجم  امـش  زا  کیچیه  تفگ  رمع  زین  و 
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هکنیا رگم  تسین  ناشیا  زا  کیچیه  تسا و  ناناملـسم  نآ  زا  اه  ییاراد  اریز  دنک  مهارف  دنراذگ  نالاپ  ریز  هک  رتش  ریگقرع  ای  دنهن  اپراچ 
كدنا ارنآ  دشاب  ناناملـسم  هدوت  هب  قلعتم  رگا  دنیب و  یم  گرزب  ارنآ  دشاب  رفن  کیب  قلعتم  اهنآ  همه  رگا  و  تسه . نآ  رد  يا  هرهب  ار  وا 

درامش یم  نازرا  و 
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تسادخ . ییاراد  دیوگ  یم  و 
قرق ار  اه  هاگارچ  دیاب  دنشاب  ادخ  ياهیئاراد  زا  هک  ینارتش  يارب  اهنت  و  تسادخ . ياهرهش  اهرهـش  هتفگ : هک  تسا  رمع  نانخـس  زا  زین  و 

داهن . راب  اهنآ  ربیتسیاب  ادخ  هار  رد  اهنت  درک و 
رد هکینایاپراچ  دوبن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنیادخ و  ناگدنب  ناگدنب ، و  تسادـخ . ییاراد  ییاراد ، هتفگ : هک  تسوا  نانخـس  زا  مه  نیا  و 

مدروایمن . رد  یصوصخ  هاگارچ  تروصب  مه  ار  بجو  کی  رد  بجو  کی  نیمز  کی  دوشیم  هدافتسا  اهنآ  زا  ادخ  هار 
نک . نوریب  تهاگنمیشن  ریز  زا  ار  ادخ  ییاراد  دلاخ  تفگ : یم  تشذگ  یم  دلاخ  هب  هک  هاگ  ره  رمع  و 

يرتش دننام  تساخرب و  هورگ  نآ  زا  سک  نیموس  هک  یماگنه  ات  دیوگ : یم  هیقـشقش  هبطخ  رد  هک  تسا  نانموم  ریما  ام  رورـس  مهنیا  و 
تخادرپ و ندـیمارخ  هب  هنادنـسپدوخ  شنداد  نوریب  ندروخ و  ياـج  ناـیم  هدرک ، داـب  یـشون  رایـسب  يروـخرپ و  زا  شیوـلهپ  ود  ره  هک 

دنک . یم  نک  هشیرار  يراهب  هایگ  رتش  هک  دندروخ  یم  نانچ  ار  ادخ  ییاراد  هتساخرب و  وا  اب  زین  شناکاین  نادنزرف 
، ییاراد هک  دـسر  هچ  مدرک  یم  شخب  يواـست  هب  ار  نآ  دوب  زین  مدوخ  نآ  زا  ییارادرگا  میناوـخ : یم  ع )  ) وا ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  و 

تساجبان . اوران و  شاپ  تخیر و  دشاب  یگتسیاش  هک  یئاج  رد  زج  ییاراد  نداد  ناه  تسادخ . یئاراد 
، هقیثو نداد  اب  زج  ینک و  راـتفر  هنارـسدوخ  ناتـسدریز ، اـب  هک  دـسر  یمن  ارت  میناوخ : یم  ناـجیابرذآ  رد  شرازگ  راـک  هب  وا  هماـن  رد  و 

تساگرزب و یمارگ و  دنوادخ  ياهیئاراد  زا  يایئاراد  وت  ياه  تسد  رد  يرآ . رد  يدوبان  ضرعم  رد  ار  ناشیا  ییاراد 
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ییوا . ناروجنگ  زا  وت 
راک یتسرپرس  هب  هدوت  نیا  ناراکهبت  نادرخیب و  هک  دیآ  مغیرد  نم  نکل  و  میناوخیم : هتـشون  رـصم  مدرم  هب  هک  شیاه  همان  زا  یکی  رد  و 

دـنگنجب و ناکین  اـب  دـنریگب  شیوخ  ناـگدرب  ار  وا  ناگدـنب  دـننادرگب و  دوخناـیم  رد  يوگ  دـننام  ار  ادـخ  ییاراد  سپـس  دنـسر و  نآ 
دننادرگ . دوخ  هتسد  راد و  ار  ناراکهزب 

زا یناسک  هنیزه  هب  ارنآ  رگنب و  هدمآ  درگ  وت  دزن  ادخ  ییاراد  زا  هچنآ  رد  میناوخیم : هتشون  سابع  رـسپ  هللا  دبع  هب  هک  وا  زا  يا  همان  رد  و 
ناسرب  ناراد  روخنان  ناگنسرگ و 

لاملا تیب  هب  قلعتم  دوب  يا  هدنب  ناشیکی  دندوب  هدوبر  ادخ  یئاراد  زا  ود  ره  هکدندروآ  ع )  ) وا دزن  هب  ار  درم  ود  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  و 
زا یـشخب  اـجنیا  ردو  تسادـخ  ياـهیئاراد  زا  شدوخ  نوـچ  درادـن  يرفیک  یکی  نیا  تفگ : ع )  ) وا مدرم . هدوـت  زا  يرگید  يدـنوادخ و 

(. هغالبلا ج 2 ص 202 جهن   ) شرازگ رخآ  ات  هدروخ .... ار  رگید  شخب  ادخ  ییاراد 
مقرا نب  هللا  دبع  هب  باطخ  نب  رمع  هدوب . جیاريرما  نآ ، زا  سپ  راگزور و  نیا  زا  شیپزین  ناناملـسم  ییاراد  هب  نآ  ندـیمان  هک  روطنامه 
تیب رابکی  زور  ره  تفگ : سپس  نک  شخب  ار  ناناملسم  ییاراد  رابکی  هعمج  ره  نک ، شخب  ار  ناناملسم  لاملا  تیب  رابکی  یهام  تفگ :
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ار يزیچ  ناناملـسم  ییاراد  هنیجنگ  رد  رگا  ناـنموم  ياورناـمرف  ياتـفگ  هورگ  ناـیم  زا  يدرم  تـفگ : رگـشرازگ  نـک . شخب  ار  لاـملا 
یقهیب ج 6 ص 357  ننس  تسین . دب  نک  اهر  یتخس  راگزور  يارب  ارنآ  دنامب و  يراذگب 

اجبان شاپ  وتخیر  هداد  وا  هب  شدوخ  ییاراد  زا  ارنیارگا  تفگ : وا  هرابرد  رمع  داد  سیق  رسپ  ثعـشا  اب  هکـس  رازه  هد  دلاخ  هکیماگنه  و 
ریدغلا ج 6 ص 274 ط 2  هدومن . يراکتسردان  هداد  ناناملسم  ییاراد  زا  رگا  هدرک و 

اجنآ رد  نم  رازگراک  رب  ناشیا  دیوگ : دـنک  یم  دای  ار  لمج  دادـیور  نالوسم  هک  شیاهینارنخـس  زا  یکی  رد  ع )  ) نانمومریما ام  رورـس  و 
لاملا تیب  ناروجنگ  رب  و  هرصب ) )
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هغالبلا ج 1 ص 320  جهن  دندمآ . رد  اجنآ  مدرم  رگید  رب  ناناملسم و 
هغالبلا ج 1 ص 461  جهن  تسا . ناناملسم  مئانغ  اهنت  هکلب  وت  نآ  زا  هن  تسا  نم  نآ  زا  هن  ییاراد  نیا  تفگ : هعمز  نب  هللا  دبع  هب  و 

وت دـسر  شرازگ  نم  هب  رگا  هک  منک  یم  دای  دـنوادخ  هب  تسار  يدـنگوس  نم  و  میناوخیم : هتـشون  هیبا  نب  دایز  هب  هک  وا  زا  يا  همان  رد  و 
هغالبلا ج 2 ص 19 . جهن  تفرگ . مهاوخ  تخس  یلیخ  وت  رب  يا  هتشاد  اور  تنایخ  ناناملسم  ياهتمینغ  رد  رایسب  ای  كدنا 

ناـشیا هب  ار  مدرم  ياـه  هریج  نمیتـسارب  هک : میناوـخیم  هتـشون  زیزعلادـبع  نب  رمع  هب  ناـمحرلا  دـبع  نب  دـیمحلا  دـبع  هک  يا  هماـن  رد  و 
یب هتفرگار  هچنآ  تسا و  راد  ماو  سک  ره  نک  هاـگنتشون  خـساپ  رد  وا  تسا  هدـنام  يا  ییاراد  مه  زوـنه  لاـملا  تیب  رد  ما و  هـتخادرپ 
تیب رد  زونه  مداد و  مه  ار  ناشیا  ياـهماو  تشون . مود  راـب  هدـب . ار  وا  ماو  هدومنن  هدوهیب  شاـپ  تخیر و  هدـناسرن و  فرـصم  هب  هنادرخ 

تسه . يا  ییاراد  لاملا 
راب زادرپب . ار  شنز  نیباک  هدب و  رـسمه  ار  وا  دهاوخیم  رگا  درادـن ، یئاراد  درادـن و  رـسمه  سک  ره  نک  هاگن  تشون  وا  خـساپ  رد  رابنیا 

(. دیبع ص 251 وبازا  لاومالا   ) تسه يا  ییاراد  ناناملسملاملا  تیب  رد  زونه  مداد و  رسمه  متفای  ار  سک  ره  نم  تشون  وا  هب  موس 
روتـسد كاپ  دنوادخ  هک  تسا  يور  نیا  زا  دنوادخ  ییاراد  هب  نآ  ندیمان  دراد . هنادـنمدرخ  يا  هزیگنا  يراذـگمان ، ود  نیا  زا  کی  ره  و 

هتخاس و نشور  تفرگ  مدرم  زا  دیاب  هک  ار  يرادقم  وهدرک  صخشم  ارنآ  ياه  باصن  هداد و  مدرم  ياهیئاراد  نایم  زا  نآ  ندرک  نوریب  هب 
يور نیا  زا  زین  ناناملسم  ییاراد  هب  نآ  يراذگمان  هدناسانش و  دنتـسه  اهیئاراد  نیا  زا  يرادرب  هرهب  هتـسیاش  هک  ار  یناسک  زین  اه و  هنیزه 

رب ار  مان  ود  نیا  زا  مادک  ره  هک  تسین  رذوبا  رب  يداریا  سپ  تسا  هدش  نییعت  ناشیا  يرمتسم  يارب  دسرب و  ناشیا  هنیزه  هب  دیاب  هک  تسا 
تسین . اوران  يداقتعا  هدنیامن  ود ، نآ  زاکیچیه  دهنب و  نآ 

یتسرداـنو و میدناسانــش  رد ص  ارنآ  یــشرازگ  هریجنز  ناـیجنایم  هـک  یهار  زا  دوـخ  خـیرات  زا  ص 665  رد ج 5  يربــط  ار  هــچنآ  و 
نتفرگ هناوتشپ  يارب  ارنآ  یگتسیاشان 
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زا ییایمن  تفگش  هب  ایآ  رذوبا  تفگ : وا  هب  درک و  رادید  ار  رذوبا  دمآرد  ماش  هب  ءادوس  نبا  نوچ  نآ : داینب  رب  هدروآ و  میدرک - راکـشآ 
همه دـهاوخیم  هناهب  نیا  هب  وا  ییوگهک   " تسادـخ ؟ نآ  زا  زیچ  همه  هک  یتسار  ناه  تسادـخ ، ییاراد  ییاراد ، دـیوگیم " : هک  هیواـعم 

ارت يا  هزیگنا  هچ  تفگ : دش و  هیواعم  دزن  هب  رذوبا  سپ  دریگب . ملق  ارناناملسم  مان  درآ و  مهارف  ناناملـسم - هن  و  دوخ - يارب  ار  اهیئاراد 
ادخ و ییاراد  ییاراد ، میتسین و  ادخ  ناگدنب  ام  رگم  دزرمایب  ارت  ادخ  رذوبا  تفگ : یمانب  ادخ  ییاراد  ار  ناناملـسم  لام  هک  هتـشاد  نآ  رب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3208 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین ادخ  نآ  زاییاراد  نیا  هک  میوگ  یمن  نم  هتبلا  تفگسپس  وگن ، ارنیا  تفگ : تسین  وا  نامرف  نامرف ، ادخ و  ناگدیرفآ  ناگدیرفآ ،
تسا . ناناملسم  ییاراد  میوگ  یم  یلو 

هک رذوبا  نوچمه  یسک  هکنیا  زا  یشوپ  مشچ  زا  سپ  نآ و  هنادرخ  یب  هنیمز  تسردان و  هریجنز  زا  یـشوپ  مشچ  زا  سپ  شرازگ  نیا  هک 
ناکت هب  ار  وا  يدوهی  ءادوس  نبا  هک  تسین  یـسک  تسا ، راوتـسا  تشادرب  ناگدـنراد  شناد و  ياه  همـشچرس  اه و  يرترب  ياه  هنامیپ  زا 

ناس نیدب  هدرک و  نیقلت  وا  هب  هنازاب  گنرین  هک  يا  همانرب  ندرک  هدایپ  هب  دزادرپب  سپـس  دهد و  هیراع  وا  هب  ریذـپ  نخـس  یـشوگ  ات  درآ 
دید رذوبا  هکتسنآ  دیایمرب  الاب  شرازگ  زا  هچنآ  تیاهن  اه  نیا  همه  زا  سپ  دزاس  هریتار  هعماج  لالز  همشچرس  دنادرگ و  هتفشآ  ار  طیحم 

قباطم اهنآ  ندرک  ور  ریز و  ناناملـسم و  ياهیئاراد  رد  ندرک  لیم  فیح و  يارب  تسا  هدینادرگ  یـشوپرس  ار  يراذـگمان  هنوگنیا  هیواعم 
وا ناگدنب  زا  کی  ره  هک  دوب  دهاوخ  اورسپ  تسادخ  ییاراد  ییاراد ، هک  ولهپ  ود  نخس  نیا  زیواتـسد  هب  شیوخ  هاوخبلد  اه و  هتـساوخ 

ییاهزیچ ابهک  دنک  راتفر  هنوگنامه  نآ  اب  درآرد و  دوخ  تیکلم  هب  دهاوخب  نآ  زا  ار  هچ  رهو  دربب  تسد  نآ  رد  دـهاوخ  هک  هنوگ  ره  هب 
همه ییاراد  ییاراد  هک  دـنزب  خـساپ  نیا  اب  ار  وا  زیچان  تشادرب  تسردان و  لیلد  هبنپ  تساوخ  رذوبا  و  تسازیاج . داینب  زا  نآ  کـلمت  هک 

نآ زا  يزیچ  هک  دسریمن  ار  سکچیه  سپ  وا - ياهششخب  تسا  گرزب  هک  نآ - یلصا  کلام  روتسد  هب  مه  نآ  تسا  ناناملسم 
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یلاح رد  هدیدرگ و  دنم  هرهب  نآ  زا  ناشیا  ندرک  هرهب  یب  اب  دـهد و  رارق  هدافتـسا  دروم  نارگید  عفانم  نتفرگرظن  رد  یب  هنارـسدوخ و  ار 
رتشیبرایـسب هدـش  نییعت  ناشیا  يارب  هک  یقوقحهب  ناشیدـنمزاین  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  نایم  رد  هک  درآ  مهارف  رز  میـس و  ياههنیجنگ 

تسا 
بهذلا ج 2 جورم  رد  يدوعـسم  هک  تفرگرد  ناحوص  نب - هعـصعص  وا و  نایم  هک  تسیئارجام  درادیم  رب  هیواعم  هشیدـنا  زا  هدرپ  هچنآ 

هدمآ وا  دزن  هب  هیواعم  يارب  یلع  زا  يا  همان  اب  هعـصعص  هک  زورکی  تفگ : وا  هک  هدرک  شرازگ  يرـصب  لیقع  نب  میهاربا  نابز  زا  ص 79 
زا مریگب  ادخ  ییاراد  زا  ارهچ  ره  مدنوادخ  نیـشناج  نم  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  نیمز  تفگ : هیواعم  دـندوب  يو  دزن  زین  مدرم  ناگرزب  و 

: تفگ هعصعص  دوب  دهاوخ  اور  نم  يارب  منک  اهر  نآ  زا  ار  هچ  ره  وتسا  نم  نآ 
نکم  يراکهزب  تسا . یندشن  هک  دنکفا  یمییوزرآ  رد  ارت  ینادان  رس  زا  وت  سفنهیواعم  يا 

هشوگ چیه  هن  دراد و  نآ  تابثا  یفن و  تیکلام و  هلاسم  ابیطابترا  نیرت  کچوک  هن  هتفرگرد  هیواعم  رذوب و  نایم  رد  هک  یئوگتفگ  سپ 
دش . دای  رد ص  هک  تسا  یبحرا  ینارنخس  درادیم  رب  هیواعم  هشیدنا  زا  هدرپ  هک  یشرازگ  رگید  و  یکارتشا . کلسمياهداینب  هب  یمشچ 
زا ارم  هک  تسا  ملاسما  يرمتسم  زا  لوپ  نیا  رگا  تفگداتسرف : وا  يارب  رز  رانید  دصیس  هیواعم  نوچ  هک  تسا  رذوبا  نانخس  زا  مه  نیا  و 

تسین . نآ  هب  يزاین  ارمدیا  هدرک  ششخب  دوخ  زا  رگا  مریذپ و  یم  دیا  هدومن  هرهب  یب  نآ 
: هب دنک  یم  میسقت  ار  ییاراد  رذوبا  مینیب  یم  اجنیا  رد  هک 

هرهب یب  نآ  زا  ار  وا  اهیراک - تشز  زا  شیاـه  يریگولج  يراـکوکن و  هب  وا  ياـه  ناـمرف  مرج  هب  لاـس - نآ  رد  هک  بجاو  يرمتـسم  - 1
. دنا هدینادرگ 

يراک شـشخب  اریز  دـنک  یمردـب  دوخ  تیکلم  زا  شـشخب  تروص  هب  ار  نآدوخ  هاوخلد  لیم و  اـب  هدـنراد  هک  یکلمت  لـباق  ییاراد  - 2
هبجاو قوقح  زا  هن  هک ، يزیچ  زا  یناسنا و  صلاخ  ییاراد  زا  رگم  دشاب  دـناوت  یمن  دریگ و  یم  تروص  یگنادرم  لامک  رـس  زا  هک  تسا 

زا هدش  هدیدزد  ياهیئاراد  زا  هن  تسا و  ییادخ 
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راکرد یـششخب  هن  ناشیا  دزن  رد  اریز  اجک ؟ تساه  یکارتشا  کلـسم  رد  داینب  ریز  گنـس  هک  تیکلام  ءاغلا  اجک و  نیا  هاـگنآ  نارگید .
دننک . یم  مدرم  هک  ییاهراک  بسانت  هب  تساییاهدزمتسد  تفای  ناوت  ناشیا  دزن  هچنآ  یناسنا و  قوقح  رگید  هن  تسا و 

اهییاراد هرابرد  رذوبا  ياهشرازگ 

دزاسیمن و یکارتشا  کلـسم  اب  زگره  هک  تسا  یبتکم  يدانم  هدرک  شرازگ  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  اـهیئاراد  هراـبرد  رذوبا  هچنآ  اـما  و 
: اهنآ زا  یشخب  مهنیا 

زاوشیپ هب  تشهب  ناراد  هدرپ  هکنآ  رگم  دهدب  گرزب  یمارگ و  يادخ  هار  رد  ارنآ  تفج  کی  دراد  یلام  ره  هکتسین  یناملـسم  چیه  - 1
ص)  ) وا دوـب  دـناوت  هنوـگچ  نیا  متفگ  دـیوگرذوبا : دـناوخیم . تسا  يو  دزن  هچنآ  زايرادرب  هرهب  هب  ار  وا  ناـشیا  زا  کـی  رهو  هدـمآ  وا 

کی سک  ره  رگید : یترابعرد  و  واگ . ود  دراد  یناواـگ  رگا  رتش و  ود  دراد  ینارتش  رگا  ار و  ناـشیا  زا  درم  ود  دراد  ینادرم  رگا  تفگ :
یکارتشا کلسم  هک  یلصا  فالخ  رب  تیاور  نیا  دنباتش و  یم  وا  يوس  هب  تشهب  ناراد  هدرپ  دشخبب  ادخ  هار  رد  ار  شا  ییاراد  زا  تفج 

کی دراد  هک  ییالاکعون  ره  زا  دوخ  هاوخلدب  یمدآ  هک  دنک  یم  قیوشت  زین  دراد و  ییاراد  یناسنا  رههک  دنک  یم  تباث  تسا - هدیزگرب 
. دشخببادخ هار  رد  ار  تفج 

. داد هقدص  دیاب  اه  مدنگ  زا  داد و  هقدص  دیاب  ناواگ  زا  داد و  هقدص  دیاب  نادنفسوگ  زا  داد و  هقدص  دیاب  نارتش  زا  - 2
زور رد  ناویح  نآ  هکنیا  رگم  دشاب  هدادن  ار  نآ  تاکز  هک  دهن  اجب  يواگ  ای  رتش  ای  دنفـسوگ  دوخ  زا  دریمب و  هک  تسین  يدرم  چیه  - 3

دنزب . خاش  ار  وا  دوخ  ياه  خاش  اب  هدرک و  لامدگلار  وا  دوخ  هتفاکش  مس  اب  دیایب و  هدوب  هچنآ  زا  رت  هبرف  رتگرزب و  زیختسر 
ات دیایب ... تمایق  زور  رد  ناویح  نآ  رگم  دـشاب  هدادـن  ارنآ  تاکز  هک  تسین  يدنفـسوگ  واگ و  رتش و  هدـنراد  چـیه  رگید : یترابع  رد  و 

شرازگ . نایاپ 
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کی زا  ترابع  مهنآ  تسین و  ناـسنا  ندرگ  رب  يزیچ  تاـکز  زج  هک  دـناسریم  دـنک و  یم  تباـث  ار  دارفا  هب  یئاراد  قلعت  مه  تیاور ، نیا 
دنوش . نیگمشخ  ای  دندنسپب  یکارتشا  کلسم  ناوریپ  هچ  تسا  نآ  هدنراد  هب  قلعتم  دنامیم  هچنآ  نآ و  همه  هن  تسا  یئاراد  شخب 

زین ارنآ  تسوا ، هب  ناگدنهد  مانشد  رذوبا و  رب  ناگدننک  متـس  زیواتـسد  نیرتمهم  هک  نامثع ، ربارب  رد  رابحالا  بعک  اب  رذوبا  يریگرد  اما 
هتـسناد هک  سانـشان  بیعـش  نابز  زا  وا  و  زاس - شرازگ  يوگغورد  يرـس - نابز  زا  دوخ  هدیـسوپ  هریجنز  اب   ) تسا هدرک  شرازگ  يربط 
یهاگآ هحفـص  رد  هس  ره  تشذگرـس  زا  هدوب و  مالـسا  اب  تیدـض  هب  مهتم  زاـسربخ و  هک  رمع  رـسپ  فیـس  ناـبز  زا  وا  تسیک و  تسین 

میب زا  درکیم  دمآ  تفر و  هنیدم  هب  مه  زاب  هذبر  هب  نتفر  زا  سپ  رذوبا  تفگ : وا  هک  تسا  هدیـسر  سابع  نبا  هار  زا  نآ ، داینب  رب  و  یتفای )
مدرم زا  يرود  ییاـهنت و  دوـخ ، وا  ودـشاب  هدـش  مالـسا  زا  رود  نانیـشن  ناـبایب  زا  رگید  راـب  نید  هاـگیاپ  يوـس  هـب  ترجه  زا  سپ  هـکنآ 

زا مدرم ، هک  هزادـنا  نیا  هب  تفگ : نامثع  هب  سپ  دوب . وا  دزن  رابحالا  بعک  هک  دـمآرد  یماگنه  هب  ناـمثع  رب  راـبکی  تشاد  یم  تسودار 
هب اهنت  تاکز  هدنهد  هک  تسا  راوازـس  ودنیامن  يراکوکین  یگدنـشخب  اب  هک  هاگنآ  ات  دیهدن  يدونـشوخ  دننک  يراددوخ  ندناسر ، رازآ 
داد ار  بجاو  تاکز  سک  ره  تفگ : بعک  دزاونب . اردوخ  نادنواشیوخ  هدومن  یئوکین  ناردارب  ناگیاسمه و  هب  دـنکن و  هدنـسب  راک  نیا 
وا تفگ : نامثع  درک . یمخز  دزب و  نآ  اب  ار  وا  درک و  دنلب  ار  شا  هدـیمخ  رـس  ياصع  رذوبا  هدـناسر . ماجنا  هب  هدوب  شندرگ  رب  ار  هچنآ 
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هتفگ بعک  هب  وا  هک  ارچ  راد  هاگن  ار  تنابز  تسدو و  زیهرپب  ادـخ  رفیک  زا  رذوبا  يا  تفگ : دیـشخب و  يو  هب  ار  وا  سپ  شخبب  نم  هب  ار 
دمآ . مهاوخ  رد  وت  رب  ای  دینش  یهاوخ  نم  زاهک  دنگوس  ادخب  اهراک . نیا  هب  هچ  ارت  يدوهی  نز  هداز  يا  دوب :

سک ره  هک  دـینآ  رب  امـش  ایآ  تفگ : نامثع  دوب و  رـضاح  ناـمثع  سلجم  رد  يزور  رذوبا  هک : تشذـگ  يدوعـسم  شرازگ  هب  رد ص  و 
بعک هنیس  هب  رذوبا  نانموم  ریما  يا  هن  تفگ : بعک  تسه ؟ وا  لام  رد  نارگید  يارب  یقح  مه  زاب  داد  ار  شا  یئاراد  تاکز 

هحفص 180 ] ] 

رواـخ و يوس  هب  ار  شیوخ  يور  هک  تسین  نآ  یکین  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  سپـس  یتـفگ و  غورد  هداز  يدوـهی  يا  تفگ : وا  هب  دـیبوک و 
رد و  ناربمایپ - هب  ینامـسآ و  همان  هب  ناگتـشرف و  هب  نیـسپزاب و  زور  هب  و  دورگب - ادخ  هب  هک  تسا  سک  نآ  کین  هکلب  دینادرگب ، رتخاب 

يدازآ هار  رد  اونیب و  ناگدنهاوخ  ناگدنام و  هار  رد  ناتسدیهت و  هب  دنمتسم و  ناگدرم  ردپو  نادنواشیوخ  هب  دشخب - لام  وا  یتسود  هار 
ایآ تفگ  نامثع  هیآ  نایاپ  ات  دـننک  افو  شیوخ  نامیپ  هب  دـندنب  نامیپنوچ  هک  دـنناسک  نآ  و  دـهد ، تاکز  دراد و  اپرب  زامن  و  ناگدرب -

یبیع تفگ : بعک  میـشخبب ؟ امـش  هب  میناـسرب و  ناـماهراک  هنیزه ي  هب  ار  نآ  میناتـسب و  ناناملـسم  یئاراد  زا  يزیچ  هک  دـینیب  یم  یبیع 
يوتف ام  نید  هرابرد  هک  تسا  هدرک  خاتـسگ  ار  وت  هچ  هداز  يدوهی  يا  تفگ : دیبوک و  بعک  هنیـس  رد  درک و  دـنلب  ار  اصع  رذوبا  درادـن 

دش  نوریب  ماش  يوس  هب  رذوباسپ  يدرزآ  ارم  هک  راد  ناهنپ  نم  زا  شیوخ  يور  يرازآ  یم  ارم  رایسب  هچ  وت  تفگ : يو  هب  نامثع  یهد 
: " هتفگ مینیب  یم  يربط - شرازگب  هکنآ - لیلدب  دنک  یم  توعد  بجاو - هن  و  بحتسم - یـششخب  شهد و  هب  رذوبا  دماشیپنیا ، رد  هک 

تابجاو زا  يرشب و  هتسیاب  ياهراک  زا  اهششخب  هنوگنیا  نآرق و  دنمجرا  هیآ  هب  تسا  هدرک  دانتـسا  يدوعـسم - لقن  هب  تسا " و - راوازس 
درمش . ناوتب  هک  تسنآ  زا  شیب  هدرکدای  رذوبا  هچنآ  ره  هب  قیوشت  رد  ثیداحا  دنا و  هدرک  هابت  ارنآ  اهتسینومک  هک  تسا  تیناسنا 

ار هیآنیا  سپـس  تسه و  اـه  ییاراد  رد  یقح  تاـکز  زجب  هک  یتسار  تفگ : ادـخ  هتخیگنارب  هک  دـنا  هدروآ  سیق  رتـخد  همطاـف  ناـبززا 
تسا سک  نآ  کین  یلو  دینادرگب  رتخاب  رواخ و  يوس  هب  شیوخ  ياهیور  هک  تسین  نآ  یکین  دناوخ :

هحفص 181 ] ] 

دنا . هدرک  شرازگ  یبعش  نابز  زا  نایب  لیعامسا و  ار  ثیدح  نیا  و  دش . دای  هک  يا  هیآ  نایاپ  ات  دورگب ... نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک 
دیدرگرب دنا  هدروآ  ار  ناشیا  شرازگ  زین  رذـنم  نبا  ریرج و  نبا  ینطق ، راد  هیودرم ، نبا  يدـع ، نبا  هجام ، نبا  يذـمرت ، متاح ، یبا  نبا  و 

ریثک ج 1 ص 208، نبا  ریـسفت  یبطرق ج 2 ص 223 ، ریـسفت  ص 153 ، صاصج ج 1  زا  نآرقلا  ماـکحا  ص 84 ، یقهیب ج 4  ننـس  هب 
یسولآ ج 2 ص 47 . ریسفت  یناکوش ج 1 ص 151 ، ریسفت  هجام ج 1 ص 546 ، نبا  ننس  حرش 

شیب هحلط ، وبا  راصنا - نایم  رد  تفگ -: هک  تسا  هدرک  شرازگ  سنا  نابز  زا  رد ج 3 ص 29 - تاکز  همان  دوخ - حیحصرد  يراخب  و 
دوب و دجسمربارب  رد  نآ  تشادیم و  تسود  ار  ءاحریب  شیاهیئاراد  همه  زا  شیب  تشاد و  امرخ  تخرد  زا  ییاه  ییاراد  هنیدم  رد  همه  زا 
هب زگره  هک " : دمآ  دورف  هیآ  نیا  نوچ  تفگ  سنا  دیـشون . یم  تشاد  هک  يا  هزیکاپ  بآ  زا  دـیایم و  رد  اجنآ  هب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب 

ربمایپ يا  تفگ : تساخرب و  ص )  ) ادخ هتخیگناربيوسب  هحلط  وبا  دیشخبب " . دیراد  تسود  دوخ  هچنآ  زا  ات  دیـسریمن  يراکوکین  هاگیاپ 
دینک " و قافنا  دیراد  تسود  دوخ  هچنآ  زا  ات  دیـسریمن  يراکوکین  هاگیاپ  هب  زگره  دیوگ " : یم  گرزب  رترب و  دنوادخ  هک  یتسار  ادخ 
زا هک  مراودـیما  مدـینادرگ و  هقدـص  ادـخ  هار  رد  ارنآ  کـنیا  مرادـیم و  تسود  رتشیب  ار  ءاـحریب  میاـهیئاراد  همه  ناـیم  زا  نم  هکیتـسار 

ناشن وتب  ادخ  هک  یهار  ره  رد  ارنآ  ادـخ  هتخیگنارب  رگا  سپ  مشاب  هتـشاد  يا  هتخودـنا  ادـخ  دزن  ارنآ  هدـش و  دـنم  هرهب  راک  نیا  ییوکین 
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نم و  ناسر . دوس  تسا  يا  ییاراد  نیا  ناسر  دوس  تسا  يا  ییاراد  نیا  هب  هب  تفگ : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ ): سنا  . ) هدـب رارق  دـهدیم 
درک و مهاوخ  نینچ  ادخ  هتخیگنارب  يا  تفگ : هحلط  وبا  سپ  تناشیوخ  يارب  یهدب  رارق  ارنآ  هک  منیب  یم  نانچ  مدینـشیتفگ و  ار  هچنآ 

درک . شخب  شدوخ  ناشیوخ  وناگدازومع  نایم  رد  ارنآ  هحلط  وبا  سپس 

هحفص 182 ] ] 

دنا . هدروآ  هدرشف  يا  هنوگب  زین  یئاسن  دواد و  وبا  ويذمرت  ملسم و  ار  هدش  دای  شرازگ 
دورف هیآ  نیا  سپ  دنـشخبب ؟ دـیاب  هچ  دندیـسرپ  ادـخ  ربمایپ  زا  نانموم  تفگجـیرج : نبا  هک  تسا  هدروآ  لاومالا ص 358  رد  دـیبع  وبا 
یهت دنمتـسم و  ناگدرم  ردپ  ناشیوخ و  ردام و  ردپنآ و  زا  دیدیـشخب  اه  هتـساوخ  زا  هچنآ  وگب  دنـشخبب . هچ  دنـسرپ  یم  وت  زا  دـمآ " :

دراد . يا  هناگادج  روتسد  تاکز  تسا و  بحتسم  ياهششخب  هب  طوبرم  هیآ  نیا  تفگ  و  تساون " ... یب  ناگدنام  هار  رد  ناتسد و 
نآرق لیوات  ریـسفت و  رد  ادخ  هتخیگنارب  نارای  هدوب و  نیمه  هریره  وبا  زین  رمع و  رـسپ  ياوتف  دسیون : یم  لاومالا ص 358  رد  دیبع  وبا  و 

نوچمه تسه  مه  رگید  یقوقح  تاکز  زجب  اه  ییاراد  رد  هک  تسا  نآزین  یبعـش  سواط و  ياوتف  دـنرت و  هتـسیاش  يوریپ  يارب  رتاـناد و 
روتسد هک  دارفا - ندرگ  هب  نایاپراچ - قوقح  زا  هتـشذگ  نانامهم ، نتخاون  نادنواشیوخ و  هرابرد  ندرک  یبوخ  ردام و  ردپ و  هب  یئوکین 

تسا . هدیسر  اه  نآ 
نیا نم  رب  وا  سپ  منکچ ؟ مداد  ار  میئاراد  تاکز  نوچ  متفگ : ار  یبعـش  تفگ : هک  دـنا  هدروآ  هزمح  وبا  ناـبز  زا  لاومالا ص 357  رد  و 
زور هب  ادـخ و  هب  هک  تسا  سک  نآ  کین  یلو  دـینادرگب  رتخاب  رواخ و  يوس  هب  شیوخ  ياـهیور  هک  تسین  نآ  ییوکین  دـناوخ : ار  هیآ 

هدش . دای  هیآ  نایاپ  ات  دورگب ... نیسپزاب 
ربمایپ و نارای  زا  تسودـنآ  ناوریپ  ياوآ  و  (ص ) ناراذـگ نیئآ  نیرتگرزب  ياوآ  راوگرزب و  نآرق  ياوآ  نامه  اجنیا  رد  رذوبا  ياوآ  سپ 

مهنآ هدروآ و  مالسازورید  هدوب و  يدوهی  کیدزن ، هتشذگ  رد  هک  دریذپ  یمن  رابحالا  بعک  نوچمه  یـسک  اهنت  ارنآ  ناشیا و  نادرگاش 
، راـک نیا  رد  وا  هزیگنا  اـیآ  هک  منادـیمن  هتفرگ و  یناملـسم  رمع  راـگزورب  وهدـشن  ناملـسم  ربماـیپ  زارد  راـگزور  ماـمترد  هک  هنوگنیا  هب 
رد وا  ایآ  هک  منادیمن  زین  و  دـشیم ؟ هداد  هک  ییاه  يرمتـسم  هب  تشادمـشچ  ای  ناناملـسم  رف  رکو و  يریلد  زا  اورپ  ای  هدوب  یئوج  تقیقح 

؟ هن ای  درآ  تسدب  نآ  ياه  هتسیاش  اه و  هتسیاب  مالسا و  نیناوق  هرابرد  یلماک  یهاگآ  دوب  هتـسناوت  دوب  هدروآ  مالـسا  هک  یهاتوک  تدم 
هراشا رما  نیمه  هب  دیدیم  ار  وا  کیدزن  زا  هک  رذوبا ، هچنانچ  منکیمن . نامگ  هک 

هحفص 183 ] ] 

رذوبا هکناـنچ  دوـش  هیبـنت  هدـیمخ  رـس  ياـصع  اـب  هک  دوـب  شراوازـس  اـهراک و  نیا  هب  هچ  ارت  يدوـهی  نز  هداز  يا  تفگ : وا  هب  هک  درک 
زا ییاناد  ربارب  رد  مهنآداد  اوتف  دوبن و  نداد  اوتف  هتسیاش  وا  اریز  دیآ - شوخ  ای  دیآ  دب  ار  هفیلخ  درک - راتفر  هنوگنیمه  هب  نایرافغرورس 

نوچمه ار  مالسا  ياه  هتسیاش  اه و  هتسیاب  شناد  هتخیمآ و  شدوپ  رات و  اب  ربمایپ  همان  نیئآو  ادخ  همان  زا  یهاگآ  هک  ربمایپ  نارای  نایاناد 
رب رد  هریت  نـیمز  دــنکفین و  هیاـس  زبـس  نامــسآ  و  ص )  ) ادــخ هـتخیگنارب  ناـبز  زا  رگم  تـفگیمن  نخــس  دوـب و  هدرک  رب  رد  يا  هماـج 

دشاب . رذوبا  زا  رترادافو  رتوگتسار و  هک  ار  يا  هدنیوگتفرگن 
نایم رد  ار  نانآ  دنریگ و  یمبیع  نداد  هقدص  راک  رد  دنبای  یمن  شیوخ  یئاناوت  زا  شیب  هک  يراکوکین  هب  بغار  نانموم  هب  هک  یناسک 

هیآ 79 . هبوت  هروس  كاندرد  يرفیک  تسار  نانآ  دنک و  یم  یفالت ) ار   ) ناشرخسمت ادخ  دنزادنا  یمتسد  شیوخ 
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هک مه  ار  نیا  دوب و  دـقتعم  دارفا  يارب  یتیکلام  ناوتب  هک  تسا  نآ  رب  عرف  بحتـسم - اـی  بجاو  تروص  هب  شـشخب - ندـینادرگ  ررقم  و 
دنابسچ ؟ ناشیا  هب  ار  رذوبا  ناوت  یم  اجکسپ  دنریذپ  یمن  يور  چیه  هب  اه  تسینومک 

راکمتس . رگناوت  شکندرگ و  تسد  یهت  راکانز و  درمریپ  درادیم  نمشد  دنوادخ  ار  نت  هس  - 4
درادیم . نمشد  ار  مشچ  گنت  رگناوت  شکندرگ و  تسد  یهت  راکانز و  درمریپ  دنوادخ  هک  یتسار  شرازگ : کی  هب  و 

تـسود ار  روخ  دـنگوس  ناـگرزاب  راذـگ و  تنم  مشچ  گـنت  هدـنلاب و  دوـخب  شکندرگ  چـیه  دـنوادخ  هک  یتـسار  شرازگ : کـی  هب  و 
درادیمن .

رگناوت و تسد و  یهت  زا  دـنراد - هچنآ  داینب  رب  ناـشیا  ماـکحا  اـهزرم و  مدرم و  تاـقبط  فـالتخا  زا  تسا  هتفر  يداـی  اهـشرازگ  نیا  رد 
یناگرزابهک یناگرزاب  رادلوپ و 

هحفص 184 ] ] 

. دناد یم  ربارب  ناسکی و  اهیئاراد  زاار  مدرم  هرهب  یکارتشا  کلسم  هک  نآ  اب  تسوا - هیامرس  ورگ  رد  وا 
یم زامن  زین  امـش  تفگ : دننک . یم  جح  دنریگ و  یم  هزور  دنرازگ و  یم  زامن  دندرب  ار  اهـشاداپ  نارگناوت  ادـخ  هتخیگنارب  يا  متفگ : - 5
رگا یهدـب  هقدـص  یناوتیم  مه  وـت  تفگ : میهدـیمن . اـم  دـنهد و  یم  تاـکز  ناـنآ  متفگ : دـینک  یم  جـح  دـیراد و  یم  هزور  دـیرازگ و 

ار تکاروخ  یتدایزرگا  يا و  هداد  هقدص  يداد  ناشن  یسک  هب  ار  یهار  رگا  يا و  هداد  هقدص  یتشادرب  نارگید  هار  رـس  زا  ار  یناوختـسا 
نخـس دناوتیمن  تسرد  نابز - رد  یتفآ  نتـشاد  رطاخ  هب  هک - یـسک  هب  کمک  يارب  رگا  يا و  هداد  هقدص  يداد  یناوتان  هب  کمک  يارب 

ادخ هتخیگنارب  يا  متفگ  تفگ : يا . هداد  هقدـص  يزیمایب  شیوخ  رـسمه  اب  رگا  يا و  هدادهقدـص  یتخادرپ  يرگنـشور  راتفگب و  دـیوگب 
هداد ماجنا  اوران  یهار  زا  ارنآ  رگا  هک  یناد  یم  ایآ  تفگ  میریگ ؟ یم  شاداپ  میهدـیم و  ماـجنا  ناـملد  هتـساوخ  سوه و  داـینب  رب  يراـک 

دنرواین ؟ رامشب  کین  یهار  زا  دنرآ و  رامش  هب  دب  هار  زا  ار  امش  راک  هک  دوشیمسپ  تفگ  يرآ  متفگ  تفگ : يدوب ؟ راکهزب  يدوب 
یم هزور  ام  دننام  دنرازگ و  یم  زامن  امدننام  دندوبر  ار  اهـشاداپ  دنراد  رایـسب  ياهیئاراد  هکنانآ  ادخ  هتخیگنارب  يا  دـنتفگ  یـشرازگب : و 

هک تسا  هداهنن  يزیچ  امـش  يارب  ادـخ  رگم  تفگ  ادـخ  ربمایپ  سپ  تفگ : رذوبا  دـنهد  یم  هقدـص  ار  ناشاهیئاراد  ياه  ینوزفا  دـنراد و 
ثیدح نایاپ  دیا ... هداد  هقدص  مه  امش  وا  ندوتس  رابکی  ره  اب  یکاپ و  هب  دنوادخ  ندرک  دای  رابکی  ره  اب  هک  یتسار  دیهد . هقدص 

( يارب هیام   ) مه وت  رد  هک  یتسار  تفگ : ص )  ) ربماـیپ سپ  دـندوبر . ار  اهـشاداپ  اـهیئاراد  ناـبحاص  دـنتفگ : ار  ربماـیپ  شرازگ : کـی  هب  و 
شرازگ . نایاپ  نارگیدب ... کمک  يارب  تسوت  مشچ  يورین  شوگ و  يورین  یتدایز  نآ  و  تسا . رایسب  هقدص 

ادخ هتخیگنارب  يا  متفگ : دهدب  شیوخ  رب  نآ  زا  يا  هقدـص  دـمدب  باتفآ  نوچزور  ره  هک  تسا  یـسک  ره  ندرگ  رب  شرازگ : کی  هب  و 
شزرمآ وا ، ندوتـس  یگناگی ، هب  یکاپ ، هب  یگرزب ، هب  دنوادخ  ندرک  دای  تفگ : تسین . ییاهیئاراد  ار  ام  هک  نآ  اب  میهدب  هقدص  اجک  زا 

يراکوکن ، هب  نداد  نامرف  وازا ، نتساوخ 
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بلطم ندرک  میهفت  ندیناونش و  روک ، ندرک  ییامنهار  مدرم ، هار  رس  زا  ناوختسا  گنس و  راخ و  نتخادنا  رانک  تشز ، راک  زا  نتشادزاب 
ود يورین  هب  ششوک  ینادیم ، دراد  نآ  نتخانـش  هب  زاین  وا  هک  ار  یئاج  وت  دهاوخیمییامنهار و  هک  یـسک  ندرک  ییامنهار  لال ، رک و  هب 

تسا هقدص  باوبا  زا  اهنیا  همه  نآ ، يورین  هب  ناوتان  هب  نداد  کمک  يارب  تیوزاب  ود  ندرک  دنلب  هاوخ و  داد  هدیدمتس  هار  رد  دوخ  ياپ 
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نتشیوخ . رب  وت  زا 
یگتسب هک  ناشیا  لاوحا  ماکحا و  اب  مه  نآ  و  دنک - یم  تیبثت  ار  اهیئاراد  ناگدنراد  نادنمتلود و  نارگناوتدوجو و  مه  اهثیدح ، نیا  رد 

هک تسا  نیا  روآدایمه  تسا و  هرهب  یب  نآ  زا  دوخ  وا  دنا و  هدش  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  یخارف  یگدـنز  هب  نانآ و  هژیو  يرگناوت  هب  دراد 
ای بجاو  تاقدص  نداد  هب  دنرادن ، ییاهیئاراد  ناتـسدگنت  نوچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  وا  تسا و  نادنمتلود  ياهیئاراد  ینوزفا  زا  هقدـص 
نآ يارب  يا  یتدایز  ات  دـنراد  یم  ملـسم  یـسک  هب  ار  یلام  قلعت  اـجک  یکارتشا  کلـسم  ناوریپ  هاـگنآ  دـنزادرپ و  دـنناوت  یمن  بحتـسم 

تابجاو تاقدص و  اهششخب و  يارب  يدروم  اجک  دشابن و  نارگید  قحهدنیابر  هک  دنـسانش  یم  يرگناوت  ناهج ، همه  رد  یک  و  دنریذپب ؟
درادیم ؟ ملسم  ار  اه  نآ  همه  رذوبا  ياهشرازگ  هک  دنراذگ  یم  يا  یناسنا 

تسا و نم  زا  رتورف  هکنآ  هب  نتـسیرگن  ناـشیا ، هب  ندـش  کـیدزن  ناتـسدیهت و  یتـسود  داد : نم  هب  روتـسد  تفه  ص )  ) نم تـسود  - 6
تسا . نم  زا  رتارف  هکنآ  هب  نتسیرگنن 

نم زا  رتورف  هکنآ  هب  منک و  ینیشنمه  ناشیا  اب  منازوسب و  لد  ناتـسدیهت  رب  درک : نم  هب  شرافـس  جنپ  ص )  ) نم تسود  یـشرازگ : رد  و 
مرگنن . تسا  نم  زا  رتارف  هکنآ  هب  مرگنب و  تسا 

ار كاپدنوادخ  ات  دـشاب  يو  زا  رتمک  وا  یئاراد  هک  تسا  یـسک  الاب  شرازگ  ود  رد  رتورف  زا  دوصقم  هک  تسین  نیا  رد  ییارچ  نوچ و  و 
کشر ای  ندش  نیگهودنا  ات  درگنن  دنتسه  وا  زا  رتارف  هک  یناسک  هب  درازگب و  ساپس  ناشیا  رب  وا  نداد  يرترب  يارب 

هحفص 186 ] ] 

اه يرادربنامرف  اهراک و  دروم  رد  اما  درادب . زاب  یتسرپادخ  رد  یباداش  يرازگـساپس و  ادخ و  دای  زا  ار  وا  يو  رب  نارگید  يرترب  زا  ندرب 
دزیخرب و راـک  هب  ناـشیا  نوچمه  هک  دـنک  ادـیپ  یطاـشن  اـت  دـنیوا  زا  رتـالاب  هک  درگنب  یناـسک  هب  ناـسنا  تسا  هتـسیاش  رترب ، ياهـشنم  و 
اه و يرترب  ندروآ  تسدـب  زا  دوش و  تسـس  راک  ردات  درگنن  دنتـسه  وا  زا  رتورف  هک  یناـسک  هب  دـیامن و  ناـشیا  زا  نداـتفا  شیپگـنهآ 

ددرگ . ینیبدوخ  راچد  اسبهچ  هدنامزاب و  اه  یگتسجرب 
کلـسم هک  یلـصا  اب  نیا  دـنک و  یم  تباث  تیکلام  رد  ار  رگید  یخرب  رب  ناش  یخربیتدایز  دارفا و  هب  لاوما  قلعت  ثیدـح ، ود  نیا  سپ 

تسا راگزاسان  هتفریذپ  مسینومک 
یسک تیکلام  هب  ارم  ایادخ  دیوگ : یم  دناوخ و  یم  اعد  ود  هک  دوشیم  هداد  يروتسد  ار  وا  مد  هدیپس  ره  رگم  تسین  يزات  بسا  چیه  - 7

ياهیئاراد ناسک و  نیرت  بوبحم  ای : نادرگب - وا  دزن  هب  يو  ناسک  اهیئاراد و  نیرت  تسود  زا  ارم  سپ  يدروآرد  یتساوخ  هک  نایمدآ  زا 
يو . دزن  هب  وا 

ماهلا بسا  هب  كاپ  دنوادخ  نآ ، داینب  رب  هک  میروآ  یم  لیلد  ار  ادـخ  ربمایپ  شرازگ  نامه  هکلب  وا ، هشیدـنا  بسا و  ياعد  هن  اجنیا  رد  ام 
. دننادرگب يور  لصا  نیا  زا  اهتسینومک  هک  دنچ  رهتساهنآ  تیکلام  دارفا و  هب  ءایشا  قلعتتابثا  نآ  رد  دناوخب و  ییاعد  نانچ  هدرک 

هدینابسچ نآ  هب  اورانب  ار  وا  هک  یبتکم  اب  نآ  راکشآ  نتم  هک  هدش  هدرمش  وگتسار  يوگتسار  نامه  رذوبا  ياهشرازگ  زا  يا  هراپ  دوب  نیا 
. دومن زاب  اراکشآ  وا  راکتسرد  هداتسرف  ار  هچ  نآ  راوگرزب و  نآرق  ياوآ  زجب  تسین  چیه  دوخ  تسا و  راگزاسان  دنا 

اما و  نادنمدرخ . دننانآ  هدرک و  ناشیئامنهار  دنوادخ  هک  یناسک  دننانآ  دننک  یم  يوریپ  نآ  نیرتهب  زا  دنونش و  یم  ار  نخس  هک  یناسک 
دننک . یم  يوریپ  هنایوج  بوشآ  تسا  هباشتم  مهبم و  ار  هچ  نآ  لیوات ، گنهآ  هب  تسه  يا  يژک  یلد و  ود  ناشاهلدرد  هک  یناسک 

هیآ 89 هبوت  هروس  هیآ 18 ، رمز  هروس 
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هحفص 187 ] ] 

تسا هدیسر  رذوبا  شیاتس  رد  هک  ینانخس  رد  یهاگن 

هراشا

- درکراومه شیوخ  رب  توعد  نآ  رـس  رب  هک  یـششوک  جـنر و  زا  سپ  شندـش و  دـیعبت  زا  سپ  وا - زا  ربمایپ  ناراـی  ياهـشیاتس  ناـیم  زا 
راد سک  نامه  هب  دیما  سپ  یتفرگ  مشخ  ادخ  يارب  وت  تفگ : وا  هب  هک  ع )  ) نانموم ریما  نامرورس  نخس  هب  مینکفیب  یهاگن  هک  تسیفاک 
رد هچنآ  نایاپ  ات  يدیـساره ... دوخ  نیدرب  ناشیا  زا  وت  دندیـسرت و  شیوخ  يایند  رب  وت  زا  هورگ  نیا  هک  یتسار  یتفرگ  مشخ  شیارب  هک 

تشذگ . هحفص 
یم تسرد  هک  ار  یهار  هنادنمـشیدنا  ياهنتـسیرگن  ـالاب  ریز و  زا  سپ  رذوبا  هک  دـمآ  رد  هب  ع )  ) ماـما ناـهد  زایماـگنه  نیرز  هلمج  نیا 
یم يو  زا  هذبر - هاگدیعبت - رد  وا  ناگدننک  رادید  هک  ناوتان  ییاوآ  رگم  دوب  هدـنامن  وا  يارب  يزیچ  رگید  نآ  زا  سپ  هدـیزگربدرمش و 
دیاب وا  هدوب و  ادخ  يارب  رذوبا  مشخ  هک  دناسر  یم  اراکـشآ  ع )  ) یلع نخـس  هاگ  نآ  دهد و  ماجنا  تسناوتیمن  كرتس  يراک  دـندینش و 

رب ار  ششوک  جنر و  نآ ، هار  رد  وا  هچنآ  زاتسا  كاپ  يادخ  يدونشخ  عرف  رما ، نیا  وهتفرگ  مشخ  وا  يارب  هک  ددنب  سک  نامه  هب  دیما 
توعد کـی  درک  نیگمـشخ  ار  هورگ  نآ  دروآ و  ناـبز  هب  وا  ار  هچنآ  هکنیا  رب  عرف  و  دـناوخ . نآ  يوس  هب  ار  مدرم  درک و  راوـمه  دوـخ 
شیوخ يایند  رب  هورگ  نآ  دیـسرتب و  نآ  زا  شیوخ  نید  رب  رذوبا  هک  هناتـسرپ ، ایند  دصردص  ياه  يدنمزآ  ربارب  رد  دـشاب  صلاخ  ینید 

يو رب  هورگ  نآ  درب و  یمدوس  وا  ادرف  هک  دـناسر  یم  زین  دـندرک و  دـیعبت  اهتـشد  هب  هدومزایب و  اهیزوت  هنیک  اب  ار  وا  دندیـسارهب و  نآ  زا 
اب نآ  نایم  تسا و  قلطم  يرگیدام  هک  دـشاب  راگزاس  یکلـسم  نامه  ای  مسینومک  اب  هک  تسه  اهنیا  زا  کیمادـک  هاگنآ  دـندرب و  کشر 

هنوگچیه رترب  يادخ  يدونشخ  نتساوخ 

هحفص 188 ] ] 

تسین ؟ يدنویپ 
رفیکزا تفگ " : نامثع  هب  شیوخ  رگید  راتفگرد  تشاد و  اور  رذوبا  هرابرد  ار  ناوارف  ياهـشیاتس  همهنیا  ع )  ) نانموم ریماام  رورـس  يرآ 

کین زا  ار  وا  مینیب  یم  هک  دش " . دوبان  يدوب  هداتـسرف  هک  یهاگدیعبت  رد  وا  يدرک و  دیعبت  ار  ناناملـسم  زا  يدرم  کین  وت  زیهرپب ، ادخ 
نیا يرادـنپ  یم  ایآ  هاگنآ  دـنزیمن . رـس  ناراکزیهرپ  زا  هک  دراگنا  یم  یهانگ  ار  هاگدـیعبت  نآ  رد  وا  نتخاس  دوباـن  درامـش و  یم  نادرم 

اب هتـسنادن -؟ ار  وا  تایحور  هتخانـشن و  ارنآ  دـیاب  هک  يا  هنوگب  هتفاین و  هار  وا  هدـیقع  ياـفرژ  هب  هک  هدرک  وازا  نآ  دوجو  اـب  ار  اهـشیاتس 
زا لماک  یهاگآ  دوجواب  ای  هدوب ؟ ناتـسادمه  وا  اب  مسینومک  نیئآ  شریذـپ  رد  مه  یلع  ای  هدوبشیولهپ - ود  نایم  ناج  نوچمه  وا  هکنآ 

: تفگ نامثع  هب  تسا - رادرک  تسرد  وگتسار و  نامه  هک  وا - هکنآ  اب  هدیگنجاراکشآ ؟ وا  نانمشد  اب  مه  زاب  شا  هدیقع  ندوب  تسردان 
یقح هچ  هاگنآ  مشاـب " و  هدرازگ  ار  وا  قح  متـساوخیم  اـهنت  دوبن و  وت  اـب  يراـگزاسان  وت و  ندرکنیگهودـنا  نم ، تساوخ  هک  ادـخب  " 

رد هک  تسا  ینموم  نآ  زا  اهنت  قح  دهاک . یم  ار  هدوت  ملسم  قوقحو  دراد  ار  عامتجا  نتخاس  هابت  گنهآ  هکتسینومک  کی  يارب  تسه 
دشاب . هتسیاش  وا  هشیدنا  قح و  يوس  هب  وا  توعد  هدوب  لماک  دوخ  سفن 

هرسکی دندومن  يراگزاسان  وا  اب  هک  یناسک  هدیقع  هدوب و  قح  رب  رذوبا  دناسریم  نیا - زا  رتنشور  يا  هنوگب  هک - میراد  مه  يرگید  هناشن 
دشابن و وت  سنوم  قح  زج  هب  زگره  رذوبا  يا  دنار " : نابز  رب  رذوبا  دوردب  يارب  هک  ینخس  هلابند  رد  تسا  ماما  راتفگ  زین  نآ  تسردان و 
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هوای زامیرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  دـشاب ؟ هنوگنیدـب  هک  تسیکارتشا  کلـسم  وریپ  مادـک  هاـگنآ  دـنکن " و  نیگهودـنا  ارت  لـطاب  زج  هب  زگره 
اهیئوگ .

هورگ نیا  تسد  زا  تفگ : رذوبا  هب  هک  ازفیب  زین  ار  یبتجم  نسح  دمحم  وبا  ربمایپ  هدازرتخد  كاپ  ماما  شدنزرف  نخـس  ع )  ) ماما راتفگ  هب 
نوچ ات  امن  ییابیکش  راد و  زاب  شیوخ  زا  ارنآ  تسد  یتیگ  ندیدرگ  یهت  ندش و  يرپس  زا  دای  اب  سپ  ینیب  یم  دوخ  ار  هچنآ  تفر  وت  رب 

هحفص  هب  دیدرگرب  دشاب  دونشوخ  وت  زا  ینک  رادید  ار  تربمایپ 
دهد یم  روتسد  ار  وا  دنک و  یم  شهوکن  ارنآ  نالوئسم  هدرک و  دای  دیسر  رذوبا  هب  هورگ  نآ  تسد  زا  ار  هچنآ  موصعم  ماما  ینیب  یم  هک 

نآ رباربرد  ات  یئابیکش  هب 

هحفص 189 ] ] 

نایم رد  یباییم  یـشزاس  چیه  ایآ  هاگنآ  ودشاب  دونـشوخ  وا  زا  هک  دیامن  رادید  يا  هنوگب  ار  ربمایپ  دنک و  تفایرد  رایـسبو  گرزب  شاداپ 
یـساسا یـشقن  دنوادخ  ریذپان  ینوگرگد  تنـس  یفطـصم و  شیکداینب  يرگناریو  رد  هک  اهتـسینومک  نایم  یبتجم و  ماما  داقتعا  ربمایپ و 

دنراد ؟
ارت هورگ  نیا  دیوگ : یم  رذوبا  هب  هک  رگنب  ار  نیـسحلا  هللا - دـبع  وبا  ربمایپ  هدازرتخد  هتخابناج  ياوشیپ  نخـس  زین  راتفگ  ود  نیا  لابند  رد 

هاوخب . ادخ  زا  ار  يرای  ییابیکش و  سپ  تنید  هب ) يزارد  تسد   ) زا ار  ناشیا  وت  دنتشادزاب و  شیوخ  يایند  هب ) یسرتسد  )
یم لابند  ار  ینید  توعدکی  رذوبا  هک  دناسر  یم  اراکشآ  ناشیا - رب  ادخ  ياهدورد  وا - ردارب  ردپ و  نانخـس  نوچمه  زین  نخـس  نیا  و 

یئاهیراتفرگ زا  ار  وا  دـیاب  هک  یعجرم  هدوب و  یتسرپ  ایند  داینب  رب  ناـشتوعد  وا  نانمـشد  هدوبن و  نآ  رد  يا  يورجک  هنوگچیه  هک  هدرک 
هک یناسک  رب  دوب و  دونـشخ  درک  یم  لابند  راتفرگ  درم  نآ  هک  یتوعد  زاكاپ  دنوادخ  اریز  تسا . دنوادخ  دناهرب  هدش  راچد  نادـب  هک 

و دشاب . راگزاس  یکارتشا  کلسم  زا  يوریپ  اب  اهیگژیو  نیا  زا  يزیچ  هک  درادنپ  یمن  زین  يدنمدرخ  چیه  و  نیگمشخ . دنتفگ  مانشد  وا  هب 
نیگهودـنا ارت  هک  ار  یـسک  دـشخبن  شمارآ  ادـخ  دـیوگ : یم  رذوبا  هب  هک  رگنب  ار  رـسای  رـسپ  رامع  نخـس  نیرز ، ياـهزارف  نیا  زا  سپ 

هبرگا دـنداد و  یم  نیماـت  وتب  ناـشیا  يدوب  ناـنآ  ياـیند  ياـیوج  مه  وـت  رگا  هک  ادـخب  داد  میب  ارت  هک  ار  سکنآ  دـهدن  ینمیاو  تخاـس 
دنتشادیم . تسود  ارت  هتبلا  يدوب  یم  دنسرخ  ناشراک 

طیحم رد  يزیگنا  یهابت  رطاخب  ار  يدرم  هک  دنکب  یناسک  هرابرد  هدـنبوک  ینیرفن  نینچ  هک  تساور  مه  یلومعم  ناملـسم  کی  يارب  ایآ 
راکشآ هتفگ  هب  هک - رامع  نوچمه  یناملسم  هب  دسر  هچ  ات  دنا ؟ هدرک  راتفرگ  ناشیا  نایم  رد  افص  حلـص و  هار  نتـسب  هانگ  هب  ونارادنید 

هداد و ناشبیرف  اهوزرآ  دنناتـسرپ و  ایند  هک  دنک  موکحم  ار  ناشیا  تساور  ایآ  و  دوش ؟ یمن  ادـج  قح  زا  وا  وا و  زا  قح  راوگرزب - ربمایپ 
هدش ؟ ناشیا  هرهب  راکشآ  نایز  دنا و  هدید  نایز  ناهج  ود  رد  ناشیا  تسا و  هدیدنسپان  ناشاهراک 

ریـش ود  ربارب  رد  تسا و  ریگتخـس  یـسب  ادـخ  هار  رد  هک  نانموم  ریما  ام  رورـس  دـننام  موصعم  ماـما  کـی  ربارب  رد  ار  نیرفن  نیا  هاـگنآ  و 
نابز رب  ربمایپ  هداز  دنزرف  ود  واهداز 

هحفص 190 ] ] 

تسا . یندشن  نیا  درامشن ؟ دنسپان  وا  زا  ارنیا  زین  ناشیا  زا  کیچیه  دنارب و 
رب تسا  يا  هناشن  دوخ  هدرک - عنم  راکنیا  زا  هفیلخ  دنتـسنادیم  هکنآ  اب  رذوبا - هقردـب  هب  ناشیا  نتفاتـش  نانخـس ، نیا  همه  زا  شیپ  هزات  و 
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ای هانگ  وا  هقردب  زا  عنم  هک  دنیب  یم  نانچ  اما  دنا و  هدوب  وا  نامرف  راک و  ندرک  راکشآ  یپ  رد  وهدرمـش  یم  تسار  ار  رذوبا  نخـس  هکنیا 
هک یگرزب  ياهیراتفرگ  اب  اهنیا  زا  کیچیه  هاگنآ  تفگ و  ار  نیمه  زین  نامثع  هبهچنانچ  دوش  يوریپ  دـیابن  هک  تسا  قح  اب  زاسان  يراـک 

تسین . راگزاس  هدروآ  مهارف  نید  يارب  دنا  هدرک  مهتم  ار  رذوبا 
نایم هچ  شهوکن  زا  رپ  ياهزارف  دـنتفرگ و  شهوکن  داب  هب  دیـشک  رذوبا  هک  ار  يدـیعبتو  هجنکـش  راصنا - رجاهم و  زا  ربمایپنارای - همه 

رد مدرم  ندـش  هوبنا  زور  رد  هچنآ  هب  هاگن  اب  ار  اهنیا  ناشاهینارنخـس و  رطـس  رطـس  رد  هچ  ناشاهلد و  راـنک  هشوگ  رد  هچ  دوب و  ناـشنابل 
هکنآ يارب  درک  هداـمآ  ار  هنیمز  هک  هدوب  ییاـه  هزیگنا  زادوخ  و  تفاـیرد . ناوت  یم  داد  يور  وا - رب  نتخاـت  يارب  ناـمثع - هناـخ  نوماریپ 
هزات يزیچ  ربمایپ - نارای  هدوت  نایم  رد  میدرک - دای  ار  ناشمان  هک  ناشیا  زا  یناـسک  نتفرگ  مشخ  سپ  دریگ . ماجنارـس  هنوگنادـب  اـهراک 

هب ضارتـعا  هماـج  رد  ار  نآ  یخرب  دـنتخیر و  دـندرک  رذوـبا  زا  هک  یئاهـشیاتس  بلاـق  رد  ار  دوـخ  مشخ  ناـشیا  زا  یخرب  هکنیا  زج  دوـبن 
یلو دیامن  یم  توافتم  شا  ینوریب  هتـسوپ  هب  هاگن  ماگنه  ناشیا  ياهراتفگ  نحل  هک  دنچ  ره  دندناشوپ و  دـنداد  مانـشد  وا  هب  هک  یناسک 

دنـسپان نامثع  رب  ربمایپ  نارای  هک  یئاهراک  نایمزا  ناراگن  خـیرات  یهاوگ  هب  هک  تسا  يور  نیا  زا  هدوب و  زیچ  کـی  همه ، موهفم  وهجیتن 
رامع رذوبا و  دوعسم و  رسپ  هللا  دبع  رب  ییاه  يراوگان  نامثع  اهنیا  زا  شیپ  دسیون  یم  يرذالب  دوب . رذوبا  ندرک  دیعبت  مه  یکی  دندرمش 
هتفرگ ياج  تفررذوبا  رس  رب  هچنآ  يارب  ییاهمـشخ  ناشیا  نادنگوس  مه  رافغ و  ینب  هرهز و  ینب  نایلیذه و  ياهلد  رد  دوب و  هتـشاد  اور 

دوب .

هحفص 191 ] ] 

ینیدـمه و رطاـخب  هنامیمـص و  يرهم  دوب  هتفرگ  ياـج  اـههورگ  لد  رد  هک  دـش  یم  یـشان  رذوبا  هب  ناـشیا  رهم  زا  هدوـت  ضارتـعا  نیاو 
ياهلد رد  هتفرگ و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  هک  دوب  ییاهرذـب  رطاخب  اهنیا  همه  اه و  هویـش  نیرترب  زا  يوریپ  رد  ینامیپ  مه  ینامیا و  يردارب 
یلاـهن زا  يا  هویم  نوچمه  ار  وا  ییوگتـسار  وناـمیا  يراـگزیهرپ و  وکین و  شور  هویـشو و  رذوـبا  تخانـش  هدرورپ و  هتـشاک و  شیوـخ 

ربمایپ نارای  همه  ییوگیم  ایآ  تسین  راگزاس  دنا  هدنابـسچ  مسینومکهب  ار  وا  هدز و  رذوبا  هب  هک  یتمهت  اب  کیچیه  اهنیا  دندوب و  هتفرگرب 
نیمز هحفـصزا  ار  وا  هک  دوب  نآ  تسرد  دوب  تسینومک  رذوبا  رگا  و  میرب - یم  هانپ  ادـخ  هب  تشز  ياه  ناتهب  زا  هک  دـندوبتسینومک -؟
رفیک انامه  هتفگ : رترب  دنوادخ  اریز  دنهد  يدنـسرخ  عطاق  نامرف  يرواد و  نآ  هب  دیابیم  زین  ربمایپ  نارای  هنیدم و  زرم  زا  اهنت  هن  دننک  رود 

تسد و ای  دنشک و  رادب  ای  هدناسر  لتقب  ار  اهنآ  هک  دشابن  نیا  زج  دنـشوک  داسف  هب  نیمز  رد  ودنزیخرب  گنجب  وا  لوسر  ادخ و  اب  هکنانآ 
تلذ و نیا  دـننک  رود  ناحلاص  نیمزرـس  زا  دـیعبت  یفت و  اب  ای  سکعلاب ) ای  پچ و  ياپ  اب  ار  تسار  تسد  ینعی   ) دـنرببفالخ هب  ناـشیاپ 

نیمز رد  يا  يراکهبت  هچ  هاگنآ  و  دوب . دنهاوخ  بذعم  گرزب  یباذعب  خزود ) رد   ) زاب ترخآ  رد  اما  تساهنآ و  يویند  باذـع  يراوخ 
دیاب اهنآ  ایآ  دیوگ : یم  راوگرزب  همان  نآرد  كاپ  دنوادخ  هکنآ  اب  ربمایپ ، هماننیئآ  ادـخ و  همان  اب  راگزاسان  لصا  نیا  جـیورت  زا  رتگرزب 

میا و هدرک  میـسقت  ایند  هویح  رد  ار  اهنآ  يزور  شاـعم و  دوخ  اـم  هکیتروص  رد  دـیابن ) زگره  ) دـننک میـسقت  ارت  يادـخ  تمحر  لـضف و 
یم عمج  هچنآ  زا  ادخ  تمحر  ودننک  تمدـخ  رخـسم  ار  رگید  یـضعب  تورثب )  ) مدرم زا  یـضعب  ات  میا  هداد  يرترب  یـضعب  رب  ار  یـضعب 

تسارتهب . دننک 
نامه رد   ) تسا هدمآ  یـسک  نینچ  رفیک  هرابرد  هک  ییاهـشرازگ  هب  دیرگنب  هدـش  نشور  زین  ربمایپ  دـنمجرا  همان  نیئآ  رد  بلطم  نیمه  و 
يور رب  زین  ندـمت  ياهنوتـس  هک  یگدـنز ) نتخاس  راوشد  زا  زیهرپ  نارگناوت و  يدـنمتلود  تیبثت  دارفا و  هب  نآ  یگژیو  واـهیئاراد  شخب 

اههار نیمه  زا  یلاع  تیندم  کی  دتسیا و  یم  اهداینب  ریز  نیمه 
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هحفص 192 ] ] 

دزاسیم راکشآ  ار  شیاه  هرهچ  نیرتابیز 

درپس يو  هب  هچنآ  وا و  زا  ربمایپ  شیاتس 

تسین خارف  يا  هنیمز  کنیا  میدرک و  دای  هحفص  ات  هحفص  رد  رتشیپ  ارنآ  زا  يا  هراپ  تسا ، هدیسر  هراب  نیا  ردمالسا  ربمایپ  زا  ار  هچنآ  اما 
زا تخادرپ و  نآ  هب  شیگدـنز  ياـهزور  نیـسپزاب  رد  رذوبا  هک  يراـک  زا  شا  هناربماـیپ  هدرتـسگ  شناد  اـب  راوـگرزب  ربماـیپ  میئوـگب  هک 

هدروآ نابز  رب  يو  ار  هچنآ  ناوریپ ، هدوت  هک  تسنادـیم  زین  دوب و  هاـگآ  کیندـمآ  یم  نارگ  شنانمـشد  رب  هک  وا  ياـه  هدرک  ناـنخس و 
- رهگ رپ  نانخس  نآ  ندنار  نابز  هب  اب  دوب - هدرک  غارس  رذوبا  رد  یفارحنا  نیرتمک  وا  رگا  سپ  تفرگ . دنهاوخ  يوریپ  هتسیاش  ییاهداینب 

تخـس ياهدـماشیپ  زا  هچنآ  هک  درپـس  درک و  شرازگ  يو  هب  ص )  ) وا هکنیا  هب  دـسر  هچ  تخیگنا  یمن  رب  يو  اـب  يزاـسمه  هب  ار  هدوـت 
یفارحنا هنوگچیه  وا  تشادرب  رد  هک  تسین  هنادنمدرخ  سپ  تسوا  هاگن  ربارب  رد  ادخ و  هار  رد  دسریم  وا  هب  يوتوعد  رـس  رب  يازهودنا 

درکن نینچ  نوچ  سپ  دزاس . هاگآ  شتوعد  ندوب  لطاب  تشادرب و  ندوب  تسردان  زا  ار  يو  یتسیاـبیم  ص )  ) وا هنرگو  دـشاب . نید  هار  زا 
راگزیهرپ و راکوکین و  درم  نامه  رذوبا  هک  میبای  یم  رد  تشاد  يو  ینازرا  ار  شا  ینانچنآ  ياهشرافس  اسر و  شیاتس  نآ ، زا  هتـشذگ  و 
ار اهیتخس  همهنآ  و  نآ . نادنمتردق  يارب  یتخبشوخ  یکین و  يایوج  و  هدوت ، ناناوتان  رب  ینابرهم  يزوسلد و  هنومن  تسا و  بلط  حالـصا 
- زین ار  نارگید  دشخب و  ییاهر  ناشراک  تشز  ماجنارـس  زا  دندوب  هدیبسچناهج  هب  یتسد  ود  هک  ار  یناسک  ات  تخاس  راومه  دوخ  رب  زین 

رگید رترب  ياههاگیاپ  اب  ناهج  نیا  رد  ناشیگدـنز  ياه  هقلح  هک  يا  هنوگ  هب  دـنادرگ  تخبـشوخ  هدوسآ  خارفیگدـنز و  هب  ندـناسر  اب 
يدرمناوج هچ  رب  دندرک و  هابت  ار  شیایند  دنتسنادن و  ار  وا  قح  دنتفاین و  رد  ار  وا  نامرف  راک و  هتخانـشن و  ار  وا  یلو  دروخب  دنویپ  ناهج 

: رعش دندوبن . وا  ياتمه  هک  دندومن  ینمشد  وا  اب  یهورگ  هتخاس و  هابت  وا  هرابرد  ار  ص )  ) شربمایپ شرافسو  دندرک  هابت  ار  ایند  یگدنز 
شیاه یئاد  نادملا  دبع  نادنزرف  هک  مدش  یم  نایمشاه  زا  یسک  راچد  نم  رگا  " 

هحفص 193 ] ] 

دندوب .
ما " . هدش  یسک  هچ  راتفرگ  نم  هک  دیرگنب  دیئایب و  یلو  دوب  ناسآ  میارب  مدیدیم  ار  هچنآ 

دندوب . زوریپ  هک  دندناسر  دادماب  هب  ار  بش  یلاح  رد  ات  میداد  يرای  ناشیا  نمشد  ربارب  رد  دندیورگ  هک  ار  یناسک  سپ 
هیآ 14  فص  هروس 

هحفص 194 ] ] 

دنا هداد  نوریب  رهزالا  ناگدنهد  اوتف  تئیه  هک  يراتفگ  رد  یهاگن 

هراشا

: تسا نینچ  نآ  نتم  هکمیناوخیم  یشرازگ  هدش  پاچ  لاس 1367  رد  هک  تقولا "  يرصم "  همان  لوا  لاس  زا  مود  هرامش  رد 
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مارهالا ) يوکین  همان  زا  لقن  هب   " تسین - مسینومکمالسا  رد  دیوگیم "  رهزالا  رد  ناگدنهد  اوتف  تئیه  )
ياناد رای  نیئآ  رد  یـسررب  هب  دوب  هتخادرپ  نآ ، هدـنراگن  هک  داد  رهزالاهاگـشناد  تسرپرـس  رترب  داتـسا  هاگـشیپ  هب  یباـتک  هلخاد  ترازو 
يارب هدربمان  ترازوراک  تسه  مسینومک  مالسا  رد  هک  نخـس  نیا  هب  دوب  هدناسر  ار  شهوژپ  و  دزرمایب - ار  وا  ادخ  يرافغ - رذوبا  ربمایپ 

رترب داتسا  هاگشیپ  هن . ای  تشاذگ  مدرم  سرتسد  رد  ار  باتک  نیا  دوشیم  ایآ  هک  دنادب  دسانشب و  هراب  نیا  رد  ار  نید  تشادرب  هک  دوب  نیا 
نیـشیپ و یتفم  میلـس  دیجملا  دبع  خیـش  داتـسا  هاگـشیپ  یتسرپرـس  اب  هک  رهزالا  رد  ناگدـنهد  اوتف  تئیه  هب  درک  راذـگاو  ار  راک  نیا  زین 

هداد نوریب  نآ  هرابرد  ار  دوخ  ياوتف  سپس  دندیـشک  شیپ  هدرتسگ  یثحب  باتک  عوضوم  نوماریپ  رد  هدمآ و  مهارف  تئیه  نیا  تسرپرس 
زاغآرس - زا  سپ  تسا - نآ  نتم  مه  نیا  هک  دنا  هدرک  یقلت  رترب  داتسا  هاگشیپ  زا  ار  اوتف  نیا  زین  هلخاد  ترازو  و 

تسین مسینومک  مالسا  رد 

- عورـشم ياهرازفا  تسد  اههار و  زا  يرادرب - هرهب  اب  دـناوتیم  یناسنا  ره  هکنیا  تساتیکلام و  هب  مارتحا  مالـسا  شیک  ياهداینب  زا  یکی 
اههار نیمه  زا  درادیم و  تسود  دناوتیم و  هک  هنوگ  ره  هب  نآ  ندوزفا  ییاراد و  ندروآ  مهارف  هب  دزادرپب 

هحفص 195 ] ] 

نارگناوتیئاراد رد  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  دهتجم ، ناسانـش  نیئآ  زا  ناشیا  زج  ربمایپ و  نارای  هدوت  درآرد . دوخ  تیکلام  هبدهاوخیم  ار  هچنآ 
ای رــسمههب  هـک  ییاـه  هـنیزه  تاـیلام و  تاـکز و  زاتـسا  هدرک  بـجاو  دــنوادخ  ار  هـچ  ناـمه  رگم  تـسین  نارگید  يارب  یقح  چــیه 

نادـنمدرد و يراـی  نوچمه  دوـشیم  بجاو  هژیو  ییاـه  هزیگنا  رذـگدوز و  ییاهدـماشیپ  رطاـخ  هب  هچنآ  داد و  دـیاب  دوـخ  نادـنواشیوخ 
هچنآ رگا  تسا - هتسیاب  روشک  ماظن  يرادهگن  نهیم و  زا  عافد  يارب  ار  هچنآ  واه  هرافک  دننام  زین  هراچیب و  ناگنـسرگ  هب  نداد  كاروخ 
نآرق رگنشور  ياه  همان  رد  هک  مدرم ، هتسیاش  تامهم  ریاس  ياربزین  و  دشابن - هدنسب  راکنیا  يارب  تسا  ناناملـسم  هدوت  ییاراد  هنازخ  رد 

زا کی  ره  مالسا  هکنیا  زج  بجاو  ياهششخب  دوب  نیا  هدش . دای  یگدرتسگ  هب  بلطمنیا  یمالسا  هقف  ياه  همان  ربمایپ و  ياه  همان  نیئآ  و 
دناسرب هناراکوکین  بوخ و  ياهراک  هب  دهاوخب  شلام  زا  ار  هچ  ره  دوخ  لیم  اب  هک  دناوخیم  نادب  دـشاب  هتـشاد  ییاناوت  هک  ار  ناناملـسم 

رادم و شیوخ  ندرگ  هب  هتسب  لغ  ار  دوخ  تسد  دیوگیم " : رترب  دنوادخ  هکنانچ  دراد  اور  هار  نیا  رد  هدوهیب  شاپ  وتخیر  هکنیا  نودب 
نانآ دیوگ " : دیاتـسیم  ار  ناشیا  هک  شناگدنب  هرابرد  زاب  هکنانچ  و  ینیـشنن " . هدز  ترـسح  هدش و  شنزرـس  ات  ياشگم  ارنآ  زین  هرابکی 

. تسا ود  نیا  نایم  رد  لادتعا  اریز  دنیامنن  یمشچ  گنت  دنریگن و  گنت  دنیامننهدوهیب و  شاپ  تخیر و  دننک  قافنا  نوچ  هک  دنا  یناسک 
سک ره  هک  هتفر  نآ  رب  داب - دونشخ  وا  زا  ادخ  يرافع - رذوبا  یلو  دناسر  یم  ار  نیمه  رایـسب  ياهثیدح  رد  ربمایپ  همان  نیئآ  هچنانچ   "و 

دـهدب و دـشاب - يراـکوکین  یبوـخ و  هار  هک  ادـخ - هار  رد  تسا  يو  زاـین  زا  شیب  رگاهدـمآ  مهارف  وا  دزن  هک  اـهیئاراد  زا  ارهـچنآ  دـیاب 
تسین . اور  يو  رب  تسا  شناروخنان  دوخ و  هنیزه  زاشیب  وا و  زاین  زا  شیب  هچنآ  نتخودنا 

هتخادرپ زین ، ناناملسم  نادنمشنادزا  يرایسب  دنشاب و  ناتسادمه  يو  اب  هکمیسانش  یمن  ار  ربمایپ  نارای  زا  کیچیه  و  رذوبا ، هویش  دوب  نیا 
يدـیدرت چـیه  نآ ، زا  سپ  هک  يا  هنوگب  دنرامـشب  تسرد  ارناشنادرگاش  ربمایپ و  نارای  هدوت  هویـش  هکنیا  هب  وا و  هویـش  زا  داقتنا  هب  دـنا 

نوچمه ربمایپ  راوگرزب  رای  کی  زا  تسا  تفگـش  يا  هویـش  نیا  هکنآ  یتسار  هدومیپن و  تسار  یهار  دوخ  تشادربرد  رذوبا  هک  دنامیمن 
رذوبا
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رد مدرم  هک  دوـب  يورنیمه  زا  هدوـب و  رودـب  تسا  راکـشآ  نشور و  قـح  هچنآ  زا  مالـسا و  ياـهداینب  زا  يو  هـک  هدوـب  نآ  يارب  نـیا  و 
هک دراد  ینخس  وا  هویش  نتخاسنشور  زا  سپ  دوخ  ریسفت  رد  یسولآ  دندمآ  تفگش  هب  نآ  زا  دندیدنـسپن و  يو  ربارنآ  شدوخ  راگزور 

دـندناوخیم و وا  رب  ار  ثرا  هـیآ  مدرم  دـندش  داـیز  دنتـشاد  ضارتـعا  شیاـعدا  نـیا  رـس  رب  رذوـبا  رب  هـک  یناـسک  دـیوگ : یمنآ  یط  رد 
یم ياپ  اج  رهو  دندمآ  یم  مهارف  وا  رـس  رب  دنامیمنثرا "  هیآ  يارب  يدروم  رگید  هک  دیـشخب  ار  اهیئاراد  همه  یتسیاب  رگا  دنتفگیم " :

نایاپ  دندرمش . یم  یتفگش  هیام  يو  زا  ار  تشادرب  نیا  دنتخادنا و  یم  هاراولب  وا  نوماریپ  رد  داهن 
تسا هدیزرمآيو  شزغل  هدرک و  اطخ  دوخ  داهتجا  رد  هکهدوب  يدهتجم  نآ  هدنراد  هدوب و  تسردان  تشادرب ، نیا  هک  دیایم  رب  اجنیازا  و 

درک و يوریپ  يو  زا  تسردان  هار  نآ  رد  ناوت  یمن  یلو  دریگیم  مه  شاداـپ  ادـخ  روتـسد  زا  یهاـگآ  يارب  دوخ  شـشوک  رطاـخب  هکلب 
رب مالسا  شیک  ياهداینب  وا و  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  زا  هچنآ  اب  هک  هدیدرگ  نشور  زین  و  راکـشآ ، شا  یتسردان  هکنآ  زا  سپ  مهنآ 

درادن . یشزاس  دیایم 
وا هک  تساوخ  ض )  ) نامثع زا  ماش  رادنامرف  هیواعم  دوب  مدرم  نایم  رد  بوشآ  بجوم  روشک و  نامزاس  رد  لالخا  هزیگناوا  هویش  نوچ  و 

اوتف هب  دوخ و  هویـش  تیبثت  هب  درک  زاغآ  رذوبا  تساوخب و  ار  وا  هفیلخ  سپ  دوب . ماش  رد  رذوبا  ماگنه  نآ  هک  ارچ  دـنادرگرب  هنیدـم  هب  ار 
هک هذبر  ردوا  دنیزگ و  ینکس  مدرم  زا  رود  يا  هشوگ  رد  هک  تساوخ  يو  زا  نامثع  سپ  مدرم . نایم  رد  نآ  ندنکارپ  نآ و  داینب  ربنداد 

دش . نکاس  دوب  هنیدم  هکم و  نایم  ییاج 
داینب رب  تسین و  اور  دشاب  نارازگراک  هنیزه  زا  شیب  هچنآ  نتخودنا  هک  دیایم  رب  ض )  ) رذوبا هویش  زا  دسیون : یمدوخ  ریسفت  رد  ریثک  نبا 

درکیم یتشرد  وا  اب  دومن  یم  يراگزاسان  سک  ره  دادیم و  روتسد  درک و  یم  قیوشت  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  همه  دادیم و  اوتف  عوضوم  نیمه 
نامثعهب يا  همان  سپ  دـسر  مدرم  هب  ینایز  هار  نیا  زا  هک  دیـسرتب  هیواعم  ات  دیـشکن ، تسد  وا  یلو  تشادزاب  راک  نیا  زا  اروا  هیواعم  سپ 

سپ دناوخب  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  تساوخو  درک  يو  هبار  وا  تیاکش  تشون و 

هحفص 197 ] ] 

تشذگرد . نامثع  تفالخ  راگزور  رد  ات  دوب  اجنامه  دینادرگ و  نکاس  هذبر  رد  اهنت  کت و  تساوخ و  هنیدم  هب  ار  وا  نامثع 
رب تسا  مدقم  نایز ، زا  يریگولج  یهابت و  عفد  هک  یتسار  نآ : هدرشف  مهنیا  میناوخیم و  ینخس  رجح  نبا  ظفاح  هماخ  هب  يرابلا  حتف  رد  و 

هنیدـم رد  وا  ندـنام  هکنآ  اـب  نوچ  دوش  نکاـس  هذـبر  رد  اـت  دوـمرفبار  رذوـبا  ناـمثع  هک  دوـب  يور  نیمه  زا  و  تحلـصم ، دوـس و  بلج 
تساخ . یم  رب  يوهویش  رشن  زا  هک  تشاد  مه  ینایز  هدسفم و  یلو  تشادرب  رد  نایوجشناد  يارب  گرزبيدوس  تحلصم و 

، درادـن مالـسا  ياه  هیاپ  اهداینب و  اب  یـشزاس  هدـمآ  مالـسا "  رد  مسینومک  باتک "  نیا  رد  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  میدرک  داـی  هچنآ  زا 
ارنآ هتخاـس و  راکـشآ  باـتک  نیا  هدـنراگن  دـنمهف و  یم  مدرم  هک  ییاـنعم  نآ  هـب  مسینوـمک  مالـسا  رد  هـک  دوـشیم  نـشور  هکناـنچمه 

ناراکهبت ات  دوشن  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  هنوگنیا ، هب  یباتک  هک  میا  هتفر  نآ  رب  اـم  يور  نیمه  زا  درادـن  دوجو  هدـیمان  یمالـسا  مسینومک 
هک دنریگن  یناسک  ياهدرخ  ندرک  هابت  تالیکشت و  رد  لالخا  يارب  يا  هلیـسو  ارنآ  دننک ، یم  ناریو  ار  هتـسیاش  تالیکـشت  هک  نیمزرد 

دنتسین . هاگآ  مالسا  ياهداینب  زا  تسا و  تسس  ناشنامیا 
رذوبا لاوحا  زا  هک  دنتـشاذگ  یم  او  یتئیه  هب  ار  ریطخ  رما  نیا  یـسررب  رگا  رهزا  یتسرپرـس  اـی  هلخاد  ترازو  زا  مادـک  ره  دـیوگ : ینیما 

تـسردان تسرد و  تشاد و  هتـسیاش  ییانـشآ  اه  همان  تشذگرـس  ریـسفت و  ثیدـح و  ياهباتک  هب  تخانـشیم و  ار  وا  راتفگ  دوب و  هاـگآ 
اراکـشآ قح و  يا  هجیتن  يرواد ، ماگنه  نآ  رد  دوب ، رودـب  یموق  ياـه  هدـبرع  زا  ویهت  اـهیزرو  ضرغ  زا  تخانـشیم و  ار  اـهنآ  بلاـطم 
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رد دوـبن و  تسناد  تسرد  شراـتفگ  زاـغآ  رد  تئیه  دوـخ  هچنآ  زا  نوریب  دـناوخیم ، نآ  هب  ار  مدرم  رذوـبا  هچنآ  هک  تسنادـیم  تشاد و 
ناتـسادمه نآ  اب  دـنکیمدوخ - هاوخلد  هب  هک  ییاهـششخب  شیئارادزا و  وا  رب  هتـسیاب  ياه  هنیزه  و  ناسناره - يارب  تیکلام  نداهن  شزرا 

هنیجنگ هک  دوب  هدـش  هتخانـش  یناسک  يور  رد  ور  اهنت  وا  شروش  هک  میتسناد  میدرک و  هاـگآ  اـهنیا  همه  زا  ارت  اـم  نیا  زا  شیپ  هک  تسا 
یم هرهب  یب  دـسرناشیا  هب  دـیاب  هک  ییاـهدوس  زا  ار  هدوت  دـندرکیمن و  شـشخب  نآ  زا  ادـخ  هار  رد  دـندروایم و  مهارف  رز  میـس و  ياـه 

هب هاگن  ابو  دنا  هدش  قیوشت  راک  نیا  هب  تسوکین و  ناشیا  هب  نآ  ندناسر  هک  ییاهدوس  هب  دسرب  هچ  دندنادرگ 
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وا هنیزه  ناسنا و  زاین  زا  شیب  ار  هچ  ره  هتفگ : وا  هکهتسب  رذوبا  هب  هناروکروک  نارواد  تئیه  ار  هچنآ  هک  دوشیم  هتسناد  اه  هنیمز  نیا  همه 
هویـش دروم  رد  ار  شیاعدا  كردـم  شاک  يا  تسرداـن و  یتشادرب  وتسا  غورد  یتبـسن  نیا  دـشخبب ، دـیاب  تسهشناروخ  ناـن  هنیزه  و 

تیارب هدیسر  وا  زا  هراب  نیا  رد  ار  هچنآ  زا  یـشخب  ام  نوچ  درک  یم  دای  هدرمـش  ناشیا  ناوریپ  ربمایپ و  نارای  همه  اب  زاسان  ار  وا  هک  رذوبا 
شاک يا  درادن و  دوجو  دـنا  هتـسب  يو  هب  هدـیرفآ و  هک  یتبـسن  یتسرد  رب  يا  هناشن  هنوگچیه  اهنآ  زا  کیچیه  رد  هک  يدـید  میدروآ و 

نـشور دـنا  هدروآ  شیوخ  لـیلد  نتخاـس  راوتـسا  يارب  ار  هچنآ  دربـیم و  ماـن  دـنا  هدز  ار  رذوبا  هویـش  هبنپ  دـیوگ  یم  هک  ار  ینادنمـشناد 
داج دمحا  دمحم  رصن و  وبا  رمع  نوجرع و  میهاربا  قداص  نیما و  دمحا  خروم و  يرـضخ  دمحم  هب  مشچ  هشوگ  هک  مه  دیاش  تخاسیم 
دنا هدش  شیامزآ  نانآ  هلیسوب  ناگدنب  اهرهش و  هک  دراد  ياهدزباتش  ناگتساخون  زا  نانآ  دننام  يدابع و  کب  دیمحلا  دبع  کب و  یلوملا 

ندوب تسرد  رد  وا  اب  ار  ناـشیا  شزاـس  مه  میدروآ و  رذوبا  هراـبرد  ار  ربماـیپ  راوگرزب  ناراـی  راـتفگ  مه  نیا ، زا  شیپ  یکدـناام  هنرگو 
ناشیا ناکین  یناتـسادمه  مه  دش و  نآ  راچد  شیوخ  توعد  یپ  رد  هک  ییاهیراتفرگ  رطاخب  ناشیا  ندـشنیگهودنا  مه  و  يو ، تشادرب 
هدیـسر نادب  ناربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  زا  يرادرب  هرهب  اب  اهنت  هک  هدوب  یتسردو  هرـس  ینید  تشادرب  هدروآ ، وا  ار  هچنآ  هکنیا  رب  ار 

تسا .
مالسا ياهداینب  زا  هک  دنرآ  یم  رذع  وا  بناج  زا  هکنیا  رت  تفگش  دنرامش و  یم  تفگش  ارنآ  رذوبا  هویش  اب  ییانـشآ  چیه  یب  هک  اتفگش 

ایرد درمکـی  زا  تسا  يداـهتجا  هچ  نیا  هدوـب  دـهتجم  رذوـبا  دـنیوگ  یم  هکنآ  اـب  هدوـب  رود  تسا  نشور  راکـشآ و  تقیقح  هچنآ  زا  و 
نـشور راکـشآ و  تقیقح  هچنآ  زا  مالـسا و  ياهداینب  زا  ار  داهتجا  نآ  هدـنراد  هک  هتفرگ - نآ  راذـگ  نیئآ  زا  ارنآ  ياهداینب  هک  تفص -

تسا رود  مالسا  ياهداینب  زا  ناشاهتشادرب  هک  دنتسه  هتسد  راد و  نیا  دزن  رد  ینادهتجم  رایـسب  هچ  رایـسب و  هچ  يرآ  دنک  یم  رود  تسا 
راکهنگ و راکهبت  راکمتس  هورگربهار  ود  هغبان  روپ  ودنه  رسپ  و  رامع ، هدنـشک  هیداغلا  وبا  نانموم و  ریما  ماما  هدنـشک  مجلم  نبا  نوچمه 

رذوبا - نایرافغ - رورس  نایم  نانیا و  نایم  رد  تسا  ییادج  رایسب  هچ  یلو  ناشیا  دننام 
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هچنآ زا  مالـسا و  ياـهداینب  زا  رذوبا ، هویـش  دـنرادنپب  هک  دزاـسیمن  ناـیرگ  ار  یناملـسم  ره  دزادـنا و  یمن  هدـنخ  هب  ار  هدرم  هچب  نز  اـیآ 
زا شیپ  اهلاس  هدـیتسرپن و  تب  مه  شندـش  ناملـسم  زا  شیپ  هکتسا  سک  نامه  وا  هکنآ  اب  هدوب  رودـب  تسا  نشور  راکـشآ و  تقیقح 

مالـسا و هدوت  مراهچ  کـی  زور  کـیو  هدـنادرگ  یم  ادـخ  يوس  هب  ار  شیوخ  يورهناراـکوکین  هدرازگ و  زاـمن  ربماـیپ  ندـش  هتخیگنارب 
شناد رد  هکنآ  یب  هدرب و  رـسب  گرزب  هتخیگنارباب  هارمه  ار  ربمایپ  راـگزور  رد  شیگدـنز  رتشیب  هتفر و  یم  رامـش  هب  ناناملـسمیمراهچ 

هک هتـسب  شقن  وا  ناـج  لد و  رد  ناـنچ  رترب  ياـه  هنومن  نآ  همهو  هتـشاد  وا  توعد  اوآ و  هب  ار  دوخ  شوگ  دـیایب  هاـتوک  وا  زا  نتخومآ 
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دتفیب . ملیف  يور  رب  ریوصت  هک  دیدرگ  راوتسا  وا  لد  رد  نانچ  هکلب  ددنب  شقن  كاپهنیئآ  رد  اه  هرهچ 
یم ار  شغارـس  دوب  بیاـغ  نوچ  درک و  یم  کـیدزن  شیوـخ  هب  ار  يو  شناراـی  رگید  ياـجب  دوـب  رـضاح  يو  هک  یماـگنه  هب  ص )  ) وا

دوش . يزارد  تسد  وا  شیک  هب  هک  دادیمن  هزاجا  يور  چیه  هب  يو  تفرگ و 
هنیـس رد  ص )  ) وا زامن و  رد  گیر  سم  مکح  یتح  دیـسرپب  ار  يزیچ  ره  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب  زا  دوب و  صیرح  يزومآ  شناد  راـک  رد 

وکین و شور  رد  وا  هک  دناسانش  هنوگنیا  هب  شتما  يارب  ار  يو  تخیرب و  دندوب  هتخیر  شدوخ  هنیـس  رد  لیئاکیم  لیئربج و  ار  هچ  ره  يو 
تسا یسیع  دننامه  يوخ ، شنیرفآرد و  ییوگتسار و  يراکوکین و  یتسرپادخ و  هویش و 

یفرظ وا  تفگ : واهرابرد  دندیـسرپب  وا  زا  نوچ  ار  نانموم  ریما  ام  رورـس  ربمایپ - شناد  رهـش  هزاورد  هک  يدرم  هراـبرد  يربیم  ناـمگ  هچ 
دنتسبب . ار  نآ  رد  سپس  دندرک و  شزیربل  شناد  زا  هک  تسا 

ربمایپ تاضافا  همه  هدوب و  هنیدم  رد  نوچمه  ربمایپ  راگزور  رد  هک  هنوگ ، نیا  هب  یسک  دنیوگب  هک  تسین  اهیتفگش  نیرت  تفگـش  زا  ایآ 
تسا راکشآ  تقیقح  هچنآ  زا  مالسا و  ياهداینب  زا  شا  هویش  یسک  نینچ  هدش ، یم  باریس  یحو  همـشچرس  زا  هتفرگیم و  وا  زا  ار  (ص )

هک تسا  کیدزن  نآ  هب  يدوهی  رابحالا  بعک  تشادرب  هاگنآ  و  تسارود ؟
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یناوج و شرورپ و  دشر و  هدمایب و  ناهج  یگدنز  زا  دـنچ  يراگزور  زا  سپ  وا و  زا  سپ  هک  یـسک  تشادرب  ای  دوب  هدروآ  مالـسا  هزات 
ورف ار  اـه  تقیقح  هرهچ  يرگید  يور  رب  یکی  کـیرات  هریت و  ییاـه  هدرپ  هک  يزور  رد  مهنآ  دـید  اـه  نوـعرف  تختیاـپرد  ار  شا  يریپ 
ایوگ دنک ؟ یم  يرواد  میدید  هک  هنوگ  نآ  هب  رذوبا  نوچمه  یسک  هیلع  دسانش و  یم  ار  مالسا  ياهداینب  هک  تسا  یـسک  نینچ  دناشوپ .

رای گرزب  نآ  هن  هدینشیم  ارنآ  ياوآ  هک  هدوب  وا  شوگ  همرن  هب  هتخیوآ  ای  نایرافغ  رورس  نآ  هن  تسا  هدوب  وا  مشچ  شیپ  مالسا  قیاقح 
! ربمایپ

نایاوشیپ ناظفاح و  هچنآ  زا  میـشوپب  مشچ  میناوتیم  ایآ  یلو  میدرک  شزاس  هتفگ  هچنآ  همه  دروم  رد  نارواد  تئیه  اب  ام  هک  ریگ  ناـنچ 
تیبثت وا و  تشادگرزب  ردو : درم  نآ  زا  رایـسب  ياهـشیاتس  رد : دنا  هدرک  شرازگ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  نابز  زا  تسرد  ياههار  زا  ثیدح 
شناد اب  ص )  ) وا هک  نآ  اب  درامشب  ینثتسم  يو  یگدنز  ماجنا  ای  زاغآ  رد  ار  شیاهراک  زا  يزیچ  هک  نآ  نودب  وا  ياه  ییامنهار  هویش و 

یم رب  نادب  هدنیآ  رد  هک  يراک  زا  وا  نتـشادزاب  ياج  هب  ارچ  سپ  تشاد  یهاگآ  تساخرب  نادب  يو  زا  سپ  رذوبا  هچنآ  زا  شا  هناربمایپ 
نآ هب  هک  ار  ییاهرسدرد  دنک و  هشیپ  ییابیکـش  دوش ، یم  شراتفرگ  يو  مایقو  توعد  رطاخ  هب  هچنآ  ربارب  رد  هک  دادروتـسد  وا  هب  دزیخ 

؟ تشاد دنهاوخ  اور  يو  هرابرد  هک  داد  وا  هب  ار  يدیعبت  یگراوآ و  شرازگ  اهنت  ارچ  و  درامـشب ؟ وا  هار  رد  ادخ و  يارب  ددرگ  یم  راچد 
دراد ؟ زاب  دروآ  شیپ  ار  اهیراتفرگ  نیا  هچنآ  هب  ندز  تسدزا  ار  وا  هکنیا  یب 

هباحص نایم  رد  ایآ  دنا  هدمآ  تفگش  هب  نآ  زا  هدرمش و  دنسپان  ار  رذوبا  هویش  هک  ربمایپ  نارای  زا  یناسک  میسرپ  یم  نارواد  تئیه  زا  زاب 
وبا رسپ  مکح  زا  دندوب : ترابع  ناشیا  دهد  خساپ  ام  هب  هک  تسا  یعیبط  یلیخ  دندوب ؟ تسپ  یهاگیاج  رد  ای  دنتشاد  الاو  رایـسب  یهاگیاپ 
دلاخ رسپ  هللا  دبع  صاع و  رسپ  دیعس  نایفسوبا و  رسپ  هیواعم  هبقع و  رسپ  دیلو  زین  مکح  نب  ناورم  مکح و  نب  ثراح  شنارسپ  صاعلا و 

زین دندوبب و  رودب  دوب  راکشآ  تقیقحهچنآ  زا  مالسا و  ياهداینب  زا  هک  يومانان  ود  تشم  کی  وگب  ای  حرسوبا  رسپ  دعس  رـسپ  هللا  دبع  و 
اور ار  اوران  ياههار  زا  اهیئاراد  نتخاس  هنیجنگ  دـنتفر و  ناشیا  هارب  اـیند - ياـه  يدـنمزآلیو  هاـچ  رد  ندـش  نوگنرـس  رد  هک - یناـسک 

دندرمش ،
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نوخ هدینادرگ  هرهب  یب  ناشیا  قوقح  زا  ار  هدوت  ناناوتانو  دندناشک  زورنآ  هفیلخ  يوس  هب  ار  ياو  هنوگ  نارازه  دنتسب و  ار  یتشآ  هزاورد 
يا هنیک  هنوگ  هب  نانچمه  هک  دنتـشاد  ياپرب  ار  ییاهبوشآ  هدرک و  اـپربناکچ  نوخ  ییاـهگنج  دندیـسیل و  دـنتخیر و  ار  ناـهانگیب  ياـه 
نآ رب  ار  نارواد  تئیه  هاگنآ  دیسر و  ام  ینونک  راگزور  هب  ات  دندرک  تفایرد  ار  نآ  يرگیدزا  سپ  یکی  اههورگ  هک  دنام  اج  رب  نیشتآ 

ياهداینب اب  زاسمه  هک  شتسرد  تشادرب  نآ  رد  رذوبا - یلو  دهدب  ییاوتف  نانچ  نخس ، تسردان  تسرد و  زا  ییاورپ  چیه  یب  هک  تشاد 
هدوت و ناکینهمه  و  وا ، هدازریـش  ياوشیپ  ود  ربماـیپهداز و  دـنزرف  ود  ردـپ  اـم  ياوشیپ  نوچمه : تشاد  ناتـسادمه  ار  یناـسک  دوب - نید 

دنتفرگ . زورنآ  هفیلخ  شهوکن  يارب  يرازفا  تسد  ارنآ  تخاس و  ناشنیگهودنا  رذوبا  ياهیراتفرگ  هک  یناسک 

ناولهپ دوب  متسر  هک  منآ  نم 

هدیرج بحاص  یحیسم ، سیون  همانزور  نوکلم ، ناربج  دنا ، هدز  هار  نیا  رد  هک  يروز  و  مکح ، رودص  رد  نارواد  تئیه  نیا  يرگدادیب 
هب دنک  زاغآ  يرمق ) يرجه   1368 یلوالا يدامج  مهد ، لاس  لسلسم 2503 ، هرامش  رد   ) هیرشن نامه  رد  هک  هتشاد  نآ  رب  ار  رابخا  یقارع 

يوریپ نآ  زاتخانش  یم  رگا  هک  دسانش - یم  ار  مالـسا  ياهداینب  هن  هراچیب  هک  ارچ  دندوب  هدرک  زاس  نانآ  هک  یگنهآ  نامه  ابندیـصقر 
ناـشیا ار  هچ  نآ  یلو  تـخادرپ - یم  ناـشیا  هئربـت  یناـبیتشپ و  هـب  تخانـشیم  رگا  هـک  ار - ناملـسم  نادرمگرزب  هاـگیاپ  هـن  و  درک - یم 

رتاسر و دـنا - هتـساوخ  ناـشیا  هچ  نآ  ندـناسر  يارب  هک - هتخیر  راـتفگ  زا  يا  هتوب  رد  ار  نآ  هتـشادنپ و  تباـث  یتقیقح  دـنا  هتفاـبمهرد 
: دیوگ یم  تسا و  هدرک  رذوبا  راثن  زین  يروآ  درد  نانخس  اه و  شین  هتفر و  رت  شیپ  مه  نانآ  زا  هک  نیا  زج  تسا  رتایوگ 

زا کی  چـیه  یلو  دـشخبب  ادـخ  هار  رد  دراد  شا  هداوناخ  دوخ و  زاین  زاشیب  ار  هچ  ره  دـیاب  یـسک  ره  هک  هتفر  نآ  رب  يرافغ  رذوبا  یلو 
نیا دروم  رد  يو  اب  ناملـسم ، ناگنازرف  نادنمدرخ و  زا  يرایـسب  هکلب  دشاب  کیرـش  هدیقع  نیا  رد  وا  اب  هک  میـسانش  یمن  ار  ربمایپ  نارای 
اطخ رب  يو  دـش  نشور  هک  نیا  زا  سپ  هتفر و  اـطخ  هب  دوخ  تشادرب  نیا  رد  رذوبا  ارچ  نوچ و  یب  سپ  دـنا  هتـساخرب  هضراـعم  هب  لـصا 

وا تشادرب  هدوب و 
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نایاپ . تسین . اور  وا  زا  ندرک  يوریپ  رگید  هتشادن ، شزاس  نآياه  شزومآ  مالسا و  ياهداینب  ربمایپ و  تنس  نآرق و  اب 
هنوگ نیا  رد  نداد  یعطق  مکح  يارب  هچ  نآ  همه  زا  يو  میتفگ  الوا  هک  ارچ  میزادرپ  یمن  هدنسیون  نیا  شنزرس  شهوکن و  هب  نونکا  ام 

ياهداینب هب  ناشیاهک  تسا  هدرب  نامگ  هداهن و  ناـفاب  غورد  ناـمه  هب  یناـمگ  شوخ  داـینب  رب  ار  راـک  هدوب و  رود  هب  تسا  مزـال  ثحاـبم 
هتبلا هتـشادنپ ، وا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  راک  رگا  هک  دنـسانش  یم  دننک  یم  يرواد  نآ  نوماریپ  رد  ار  هچ  نآ  تقیقح  دـنا و  کیدزن  مالـسا 
عطاق يرواد  هلاسم  هک  یماگنه  مه  نآ  و  نظ - نسح  هب  ندرک  افتکا  هک  مینک  تساوخزابار  وا  میناوت  یم  ام  دـنچ  ره  دوب  ناـشیا  اـب  قح 

نآ هژیو  دربب  راک  هب  ار  شـشوک  ياهتنم  اهرادـنپ  نآ  یـسررب  رد  دـیاب  یم  وا  تسین و  تسرد  تسانایم - رد  تلم  ناگرزب  زا  یکی  هیلع 
اج نآ  رد  هک  تسا  وا  شوـگ  خـیب  فرـشا - فـجن  شناد - نـید و  هاـگیاپ  تـسا و  دادـغب - ناناملـسم - ياـه  تختیاـپ  زا  یکی  رد  هـک 
ار واام  همه ، نیا  اب  و  درآ . تسد  هب  یئاه  یهاگآ  نآ ، نیا و  زا  دناوت  یم  یناسآهب  وا  دنتسه و  نارگشهوژپ  ناگدنراگن و  نادنمـشناد و 

نارواد تئیه  هابت  ياه  هدزاب  زا  یکی  ار  نآ  ياه  هدننام  وا و  راک  هدرک و  اهر  ار  هدیدنـسپ  شور  يرواد ، رد  ارچ  هک  مینک  یمن  شنزرس 
تـسردان یمکح  هک  دـننامداش  دـنا و  هدرک  یئوکین  راک  دـنرادنپ  یم  ایوگ  هک  میناد  یمنانآ  هجوتم  ار  همه  تساوخزاب  میرامـش و  یم 
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يرادساپ ناشیا ، مشچ  رد  اهراک  نیا  يرآ  دنرودب  نآ  زا  زین  ناملسم  يداع  دارفا  هک  دنا  هدز  یتمهت  تلم  ناگرزب  زا  یکی  هب  هدنکارپ و 
و دـنک . یم  دـیدهت  ار  نید  بتکم ، نآ  يوس  زا  هک  يرطخ  هب  خـساپ  مسینومک و  ياه  يرگناریو  اـب  دربن  تسا و  مالـسا  كاـپ  میرح  زا 

رود هب  یـسب  تسرد ، تسار و  هار  زا  هک  دنا  هدروآ  هاوگ  ار  یمدرم  ياه  هتفاب  دوخ ، هدیقع  تابثا  رد  هک  دـنا  هتـسکش  ار  وید  خاش  ایوگ 
تسا .

نارواد تئیه  ناهاوگ 

هب یناسک  راتفگ  رد  یئوگ  هک  دنرآ  یمهاوگ  رجح  نبا  ریثک و  نبا  یـسولآ و  ياههتفگ  زا  دوخ ، نخـس  ندناشن  یـسرک  هب  ردتئیه  نیا 
ینانخس همه  نآ  هدش  بجوم  یلماع  هچ  میناد  یمن  ام  دنا و  هتفاین  رذوبا  هرابرد  يزیچ  ناشیا  ناوریپ  ربمایپ و  نادناخ  نانمـشد  نیمه  زج 

اه نآ  دروم  رد  ای  دننک  شومارف  میدروآ  وا  هرابرد  ام  هک  ار 
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رد ار  نانآ  ام  یلو  دننک ؟ هیکت  زیچان  یگتخاس و  ياه  غورد  نیا  هب  هک  دوش  یم  هدروآرب  نانآ  زا  يزاین  هچ  دننزب و  یشومارف  هب  ار  دوخ 
هب هتـشذگ  ياه  هتفگ  رد  ار  هچ  نآ  دنادرگ و  راوتـسا  ار  ناشیا  ياعدا  هک  دنا  هدوب  يزیچ  يوجتـسج  رد  اریز  میراد  یم  روذعم  راک  نیا 
نآ ياه  شخب  زا  يا  هراپ  هب  اهنت  دـنک ، یملقن  ینخـس  مه  اج  ره  يور  نیا  زا  دـنک و  یم  ضقن  در و  ار  اعدا  نآ  میدرک  هراـشا  اـه  نآ 
نآ هک  دنا  هتفایرد  ار  نیا  ایوگ  زین  نانآ  تسا و  هدوب  هنایم  رديراکـشآ  یئوگ  ضقانت  اریز  دیامن  یم  فذح  ار  رگید  يا  هراپ  هتخادرپ و 
هک نیا  ای  دنبای  یمن  رد  ار  اه  نآ  ضقانتو  دننک  یمن  عوجر  اه  باتک  نآ  لصا  هب  نارگشهوژپ ، هک  دنا  هتشادنپ  هدرک و  فذح  ار  اهزارف 

دهاوخن اهراک  یـسررب  هب  یـسک  هدـنیآ - راگزور  رد  یتح  نآ - زا  سپ  دوش و  یمن  هدـناشکتساوخزاب  باـسح و  ياـپ  هب  اـه  تشادرب 
. میروآ یم  ج 10 ص 87 )  ) هتشاگن شدوخ  ریـسفت  رد  هک  ار  وا  راتفگ  همه  کنیا  یـسولآ  هرابرد  اما  میئوگ : یم  ام  کنیا  هک  تخادرپ ،

يرفیک هب  ار  ناشیا  هد  هدژم  سپ  دـننک  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  دـنهنیم و  جـنگ  میـس  رز و  زا  هک  یناسک  هیآ " و  ریـسفت  رد  يو 
دسیون : یم  كاندرد " 

وا نایم  دروم  نیا  رد  دننک و  قافنا  دراد  زاین  هزادنا  زا  شیب  هچ  ره  ناسنا  هک  تساهتـسناد  بجاو  هتفرگ و  ار  هیآ  نیا  رهاظ  ضر )  ) رذوبا
اج نادب  ار  يو  وا  درب و  تیاکش  دوب  هنیدم  رد  هک  نامثع  هب  واتسد  زا  هیواعم  هک  دمآ  دیدپ  يراد  ریگ و  ماش - نیمزرـس  رد  هیواعم - و 

، مالـسا یتسرپ  هناگی  شیک  رذوبا  يا  تفگ " : وا  هب  رابحالا  بعک  هک  اج  نآ  ات  دـنک  یم  يراـشفاپ  دوخ  هدـیقع  رد  هک  دـید  تساوخ و 
هدـشن بجاو  تساه  شیک  نیرتانگنت  رپ  نیرتریگتخـس و  هک  دوهی  شیک  رد  هک  یئاج  ردو  تساـه  شیک  نیرت  هنارگداد  نیرت و  ناـسآ 

رد هک  دوب  هزیگنانیمه  دوب و  وخدـنت  هک  ارچ  دـش ، نیگمـشخ  يو  دوش " ؟ یم  بجاو  اـج  نیا  رد  هنوگچ  دـننک  قاـفنا  ار  لاـم  همه  هک 
وا هب  ص )  ) ترـضح ات  دربب  ربمایپ  دزن  هب  تیاکـش  زین  وا  دـنک و  شنزرـس  شردام  تسوپ  گنر  رطاخ  هب  ار  لـالب  درک  شراداو  هتـشذگ 

دوخ یتسدـبوچ  وا  زین  اج  نیا  رد  و  تسه . مالـسا  زا  شیپ  نیئآ  تیلهاج و  زا ) یئاه  هناشن   ) وترد هک  یتسه  يدرم  وت  یتسار  هب  دـیوگب :
نامثع تشپ  هب  يو  ات  شلابندب . زین  وا  تخیرگب و  بعک  سپ  اه  شسرپ  نیا  هب  هچ  ار  وت  يدوهی  يا  تفگ : درکدنلب و  بعک  ربارب  رد  ار 

دزب و ار  يو  ات  تشگنرب  وا  یلو  درب  هانپ 
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دـندش و رایـسب  دنتـشاد  يریگرد  شیاعدا  نیا  دروم  رد  رذوبا  ابهک  یناـسک  دروخ و  ناـمثع  هب  يو  هبرـض  هک  تسا  هدـمآ  یـشرازگ  رد 
یمن هیآ  نیا  يارب  يدروم  رگید  دننک  قافنا  ار  لام  همه  هک  دوب  مزال  رگا  دـنتفگ " : یم  دـندناوخ و  یم  وا  رب  ار  ثرا  هیآ  یمه  نامدرم 

نیا رد  درک و  رایتخا  ینیـشن  هشوگ  وا  دندرک و  یم  اغوغ  دنتفرگ و  یم  ار  وا  درگ  هدز  تفگـش  ناشیا  دمآ  یم  دورف  اج  ره  وا  دـنام " و 
هچ نآ  تسا  نیا  دوش و  نکاس  اجنآ  رد  دهاوخ  هک  هنوگ  ره  دور و  هذـبر  هب  هک  درک  تراشا  يو  هب  وا  دومن و  تروشم  نامثع  اب  دروم 
وذ شهوکن  يارب  يزیواتـسد  ار  نآ  دنناوتب  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  يا  هنوگب  ار  نآ  هعیـش  یلو  تسا  نانیمطا  دروم  ناتـساد  نیادروم  رد 

لامک هب  ار  دوخ  رون  هک  نیا  رگم  دریذـپ  یمن  دـنوادخ  تسا و  وا  رون  ندرک  شوماخ  راک ، نیا  زا  ناشفدـهو  دـننادرگ  نامثع )  ) نیرونلا
نایاپ  دناسر .

: دراد هجوت  ياج  تهج  دنچ  زا  نانخس  نیا 
دـش هداد  شتاکز  هک  یلام  هک  دناسر  یمن  درادن و  شنطاب  زا  ادج  يرهاظ  هیآ ، هتفرگ ،... ار  هیآ  نیا  رهاظ  رذوبا  دـیوگ : یم  هک  نیا  - 1

دـشاب یتبـسن  هدننک  دییات  هک  تسه  ینعم  نیا  رد  يروهظ  مادک  سپ  درک . قافنا  ار  نآ  همه  یتسیاب  دوب  زاین  هزادـنا  زا  شیب  رگا  مه  زاب 
شا یگنوگچ  رد ص  هک  تسا  نداهن  جنگ  زا  یهن  ماقم  رد  هیآ  اریز  دنک  هیکت  نادب  دریگب و  ار  نآ  دناوتب  وا  ات  دـنهد ؟ یم  رذوبا  هب  هک 

هکلبدنک دییات  دنهد  یم  يو  هب  هک  ار  یتبـسن  هک  تسا  هدیـسرن  رذوبا  زا  يا  هراشایتح  راکـشآ و  راتفگ  چیه  زگره  میتخاس و  نشور  ار 
. تسا راگزاسان  تبسن ، نیا  اب  دنا ، هدرک  شرازگ  وا  هرابرد  ای  وا  زا  هچ  نآ  همه  دیدید 

يراخب حیحص  زا  رد ص  ام  هدوبن و  تروص  نآ  هب  هتسناد ، هیآ  نطاب  رهاظ و  دافم و  رس  رب  یـسولآ  هک  ار  هیواعم  وا و  نایم  يریگرد  - 2
یلو هدمآ  دورف  باتک  لها  هرابرد  اهنت  هیآ ، نیا  هتشادنپ  یم  هیواعم  هک  نآ ، دافم  هن  دوب  نآ  لوزندروم  رس  رب  شکمشک  هک  میدرک  لقن 

هکيرادقم قافنا و  زا  ار  رذوبا  دوصقم  مه  هک  هتسناد . یم  باطخ  فرط  ار  ود - ره  ناناملـسم - ناشیا و  هدرمـش و  یم  ماع  ار  نآ  رذوبا 
ماـجنا هکلب  تـسین  مـیراد "  ناـمزاین  زا  شیب  هـچ  نآماـمت  ندیـشخب  وا "  دوـصقم  هـک  ار  نـیا  مـه  میتـسناد و  درک  قاـفنا  لاـم  زا  دـیاب 

میدید و  بحتسم - بجاو و  زا  هداد - قافنا  يارب  نید  هک  تسا  یئاهروتسد 
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هعماج دندش و  یم  بکترم  مدرم  كاروخ  ناگدـننک  راکتحا  نوچمه  يراک  وهداهن  رز  میـس و  ياه  جـنگ  هک  دوب  یناسکهب  وا  ضارتعا 
هرهب یب  هتـشاد  نیعم  ود  نآ  رد  ناشیا  يارب  نید  هکیقوقح  زا  ار  ناتـسدیهت  هژیو  هب  هتخاس و  مورحم  اـهبنارگ  زلف  ود  نآ  ياـهدوس  زا  ار 

. میدنار نخس  یگدرتسگ  اب  اه  هنیمز  نیاهمه  رد  هک  دندنادرگ  یم 
هرابرد ار  هچ  نآ  میتخاس و  نشور  نآ ، دروم  رد  ار  لاح  یگنوگچ  اـم  تسا ، هدرک  شرازگ  راـبحالا  بعک  ناتـساد  زا  زین  ار  هچ  نآ  - 3

یمن اه  نآ  رد  ار  یـسولآ  ياههتفاب  رتشیب  هک  يدید  میدناوخ و  تیارب  تسا  شیاهزارف  رد  هک  یئاه  یئادـج  همهاب  هدیـسر  ناتـساد  نیا 
درب و هانپ  نامثع  تشپ  هب  يو  هک "  نیا  و  مالـسا " ... یتسرپ  هناگی  شیک  یتسار  هب  تفگ : رذوبا  هب  بعک  هک "  نیا  هلمج  زاتفاـی  ناوت 

نیرت تسس  زا  دنچ  ره  يذخام - شدوخ  ياه  هتفاب  ياربو  تشگ  یم  شاک  يا  هک  دروخ " ... نامثعهب  تبرض  درکن و  نآ  ياورپ  رذوبا 
رب يا  هبرض  ندز  هب  تساخزرب  ناهج  رد  هک  ار  رذوبا  هتساوخ  طقف  يو  یلو  درک  یم  دای  نازادرپ - ناتـسادياه  هدروآ  درگ  ای  اه  باتک 

شیوزرآ هب  دوش و  ریبعت  وا  شوخ  باوخ  میتشاذگن  تسرد ، یشهوژپ  يرای  هب  ام  هک  دزیگنارب  يو  هیلع  یـشروش  هتـشاد و  مهتم  نامثع 
دسرب .

، نآ بجوم  هب  هک  دیرگنب  تسا  هدروآ  رذوبا  زا  يدایز  هللا  دـبع  نب  کلام  قیرط  زا  ( 1:63  ) دوخ دنـسمرد  دمحا  هک  ار  یترابع  نونکا  و 
يا یئاراد  هدرم و  نامحرلا  دبع  بعک  يا  تفگ : نامثع  دـش  دراو  تسد  هب  اصع  اتداد  هزاجا  زین  وا  تساوخ و  دورو  هزاجا  نامثع  زا  يو 
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رذوـبا درادـن  يداریا  دـشاب  هدرازگ  تسا  هتـشاد  نآ  رد  ادـخ  هـک  ار  یقح  رگا  تـفگ : تـسیچ ؟ نآ  هراـبرد  وـت  رظن  هتـشاذگ ، ياـج  رب 
نم نآ  زا  دوش و  الط  هوک  نیا  هک  مرادن  تسود  تفگ  یم  مدینـش  ادخ  هتخیگنارب  زا  تفگ  دز و  ار  بعک  ودرک  دنلب  ار  دوخ  یتسدبوچ 

هب ار  وـت  ناـمثع  مراذـگب . ياـج  رب  دوـخ  زا  سپ  يارب  ار  نآ  زا  هـیقوا  شــش  یلو  ددرگ  هتفریذــپ  نـم  زا  مـنک و  قاـفنا  ار  نآ  اـت  ددرگ 
يرآ . داد  خساپ  يو  تفگ - راب  هس  ار  نیا  يدینش -؟ ار  نیا  مه  وت  ایآ  هک  مهد  یم  دنگوسادخ 

اجب الط  نادنچ  هک  فوع  نب  نامحرلا  دبع  یئاراد  هب  تسا  هدش  یمطوبرم  هک  هدوب  يدمآ  شیپ  رد  يریگرد  هکدـیآ  یم  رب  اج  نیا  زا  و 
شخب يارب  هک  تشاذگ 
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هک دیسر  هکس  هب 80000  نآ  متـشه  کی  زا  مراهچ  کی  درک و  هلبآ  نادرم  ياه  تسد  راک  نیا  رـس  رب  دـنتفرگ و  راکب  اـهربت  شندرک 
دندوب و ربارب  نآ ، زا  نتفرگ  هرهب  رد  ناناملسم  همه  وتشادن  ار  نآ  زا  هدافتسا  یگتسیاش  وا  هک  دندوب  هداد  وا  هب  ادخ  یئاراد  زا  اراه  نیا 

دینادرگ یمن  اور  ار  وا  راک  زا  يزیچ  بعک ، ياوتف  تشاد و  نمشد  یتسیاب  هک  دوب  يا  یجرخ  هصاخ  اوران و  نداهن  جنگ  نامه  راک  نیا 
دوش هزیکاپ  دنهدب  نآ  زا  ار  ادخ  قوقح  رگا  ات  دوبهدماین  تسد  هب  یناگرزاب  دوس  زا  ای  اه  ماد  ندش  ناوارف  ای  يزرواشک  لصاح  زا  اریز 
رسپ مه  رگا  دندوب و  ربارب  نآ  زا  هدافتـسا  رد  ناناملـسم  همه  هدوب و  ادخ  نآ  زا  شا  همه  یئاراد ، نآ  اریز  دشاب  لالح  دنام  یم  هچ  نآ  و 

سب . دوب و  ناناملسم  رگید  زا  یکی  هزادنا  هب  هزات  تشاد  نآ  رد  یقح  فوع 
ون تسا  هدوب  يا  يدوهی  هک  دنهاوخب  يوتف  بعک  زا  هژیو  هب  دنیایب و  ربمایپ - نارای  ياناد  رذوبا - ندوب  اب  ینمجنا  رد  هکنیا  زا  تفگـش  و 

يوس هب  ار  نآ  لیـس  يودوخ  اریز  هدـش  مهارف  اـجک  زا  یئاراد  نآ  هک  هتـسناد  یم  بوـخ  یلیخ  هدـنهاوخ  يوـتف  دوـخ  هزاـت  و  ناملـسم .
صخـش یئاراد  نوچ  دـشاب و  هداد  شاداپ  درک - شنییعت  تفالخ  هب  يروش  زور  رد  هک  ار - وا  یتمدـخ  شوخ  ات  درک  ریزارـس  شبحاص 

تسا و هدرک  یم  نیمات  ناناملـسم  لاملا  تیبو  دـنوادخ  یئاراد  لحم  زا  ار  نآ  رابتعا  هدرک ، یمن  اـفو  فازگ ، ياـه  شـشخب  نیا  هب  شا 
یم اور  ار  یـششخب  نانچ  هک  یـسک  تشز و  ياـهراک  نآ  ربارب  رد  یتسیاـب  تسا  اـنیب  نید  ياهروتـسددراوم  هب  هک  رذوبا  هاـگ  نآ  سب .

دادملق وکین  ار  راک  نآ  دهاوخ  یم  ای  دناد  یم  تسرد  ار  نآ  زا  نداهن  جنگ  نتفرگ و  هک  یسک  ربارب  رد  زین  دزیخرب و  ضارتعا  هب  درامش 
ناراگتسر . دننانآ  دنراد و  زاب  تشز  راک  زا  دنناوخب و  يراکوکین  هب  ار ) مدرم   ) هک دنشاب  امش  زا  یهورگ  دیاب  نآرق : هتفگ  هب  اریز  دنک 

رتاـسر و ناـیب  اـب  وا و  زا  شیپ  مودهفیلخ  سپ  تسا  یکارتـشا  کلـسم  هب  داـقتعاای  ندوـب  تسینوـمک  مزلتـسم  رذوـبا  تـشادربنیا  رگا  و 
يو هک  هدروآ  لئاو  وبا  قیرط  زا  ( 5:33  ) دوخ خیرات  رد  يربط  ار  نآ  شرازگ  هک  نانچ  تسا  هتخاس  راکشآ  ار  نآ  رت ، نشور  یحیـضوت 

ياـه یئاراد  یتداـیز  مشاـب  راـک  رـس  رب  سپ  نیا  زا  ما  هدوـب  راـک  رـس  رب  نونکاـت  هک  هزادـنا  ناـمه  هبرگا  تفگ  باـطخ  نب  رمع  تفگ 
درک . مهاوخ  شخپ  دنمتسم  نارجاهم  نایم  تفرگمهاوخ و  ار  نارگناوت 
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تسا . تمظع  یتسرد و  تیاهن  رد  نآ  دانسا  دسیون : یم  هدروآ و  یلحملا 6:158  رد  مزح  نبا  ار  شرازگ  نیا  هک 
اریز دـنزودنایب  يزیچ  یتعارز  نیمز  واه  تشک  زا  ناناملـسم  هک  تسناد  یمن  اور  باـطخ ، نب  رمع  میناوخ  یم  نوماملا 1:2  رصع  رد  و 

دنتشادن . یئاراد  نتخودنا  هب  يزاین  رگید  دوش و  یم  تخادرپ  لاملا  تیب  يوس  زا  ناشنانامیپمه  ناگدرب و  هداوناخ و  ناشدوخ و  يزور 
وا ربارب  رد  هک  تسا  هتـشاذگن  تفالخ  هاگیاپ  یگرزب  ای  هدـنام  ناهنپ  نارواد  تئیه  هدـید  زا  اـه  یئاراد  هراـبرد  مود  هفیلخ  هدـیقع  يرآ 
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رد اـهنت  وکـت  دـیامن  يریگولج  نتـسب  يو  رب  نتفاـب و  غورد  زا  ار  ناـشیا  وا  یگرزب  اـت  تساهدوبن  هفیلخ  رذوـبا  یلو  دـنیامن  یخاتـسگ 
دزادرپ وا  نیفکت  زیهجتهب و  شگرم  زا  سپ  ای  دنک  ینابیتشپ  يو  زا  هک  ار  یسک  هن  دهد و  شا  يرای  هک  تفای  ار  یـسک  هن  درم  هاگدیعبت 

، هدوت کـی  نوچمه  دوخ  هک  تشاد  دـهاوخ  مه  يرگید  زور  وا  یلو  دـنزات  یم  يو  رب  زین  اـه  مرک  اـه و  هنوسچرخ  یتح  يور  نیا  زا  و 
، دـنا هتـسب  يو  رب  ار  هچ  نآ  هدوب و  دـقتعم  رذوبا  ار  هچ  نآ  ددرگ و  یم  راکـشآ  اه  هتفهن  هک  تسا  ماگنه  نآ  دراد و  یم  رب  كاخ  زارس 
. تسا ناگمه  رب  هریچ  هناگی  دنوادخ  اب  ندنار  نامرف  دنرآ و  یم  مهارف  كانمهس  يراک  يارب  ار  مدرم  هک  يزور  نامه  دوش  یم  هتسناد 

يوخ و یئاسراپ و  یتسرپادـخ و  رد   ) اريو هک  تسا  ربمایپ  نخـس  اـب  ریاـغم  یلیخ  هداد ، تبـسن  رذوبا  هب  یـسولآ  هک  يا  یئوخ  دـنت  - 4
ناوت غارـس  وا  رد  ار  يا  ییوخ  دنت  هنوگچ  تساهدوت  نیا  نایم  رد  حیـسم  هدـنیامن  هک  وا  سپ  هدرمـش  میرم  رـسپ  یـسیع  نوچمه  شور )

ناشیکمه اـب  دـنا : هدرک  فصو  نینچ  ار  ناـشیا  هک  تسا - ناـنموم  ياـه  یگژیو  زا  زین  نیا  هک  دـناوخب  نادـب  ار  يو  وا  نید  رگم  درک ؟
شرازگ میناوت  یمن  اـم  سپ  دراد . ياـج  ناـشیا  نیتـسخن  فـص  رد  زین  رذوـباو  ریگتخـس ،- قـح  يارب  هزراـبم  رد  دـنا و  نتورف  شیوـخ 
هتـسناد یم  رذوبا  دوخ  هک  یـسک  اـی  لـالب  هب  مه  نآ  دراد و  رب  رد  رذوبا  ناـبز  زا  یمانـشد  اریز  مینادـب  تسرد  میهن و  ندرگ  اریـسولآ 

هتخاس . یم  کیدزن  دوخ  هب  هتشاد و  یم  تسود  ار  يو  ربمایپ ،
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نامه هدش ، هتسناد  رذوبا  لاح  زا  هچ  نآ  اریز  دشاب  هدیـسر  تسرد  يا  هریجنز  اب  دنچ  ره  دروآ  یلیلد  نآ ، موهفم  داینب  رب  ناوت  یمن  سپ 
زا ینخـس  هک  رتشیب - هن  تسا - دروم  کی  دـشاب  تسرد  مه  رگا  هزات  هدرک و  شرازگ  يو  هرابرد  راکتـسرد  يوگتـسار  ربمایپ  هک  تسا 
هک نانچ  دوش  مارح  راـتفگ ، هنوگ  نیا  هک  تسا  هدوب  ینآ  زا  شیپ  هب  طوبرم  ناـیرج  مه  دـیاش  درادـن و  دـننامه  هتفر و  رد  رذوبا  ناـهد 

ابيو يریگرد  هدوب و  وخدـنت  رذوبا  هک  درک  تباث  ناوت  یمن  شرازگ  نیا  دـننام  اـبهاگ  نآ  دـنا و  هتفر  نیا  رب  يراـخب  حیحـص  ناـحراش 
هدش . یم  یشان  نآ  زا  نامثع ، اب  بعک و 

رذوبا دسیون : یم  نآ  رد ص 129 هک  هدرپس  یـشومارف  هب  هدرکدای ، هیلهاجلا  لئاسملا  باتک  رد  دوخ  ار  هچ  نآ  اجنیا ، رد  یـسولآ  اـیوگ 
هبرذوبا دنتخادرپ و  یئوگ  ازـسان  هب  یئات  ود  دوب  نذوم  هک  یـشبح  لالب  اب  رابکی  دسر  رترب  هاگیاپ  نادـب  تفرعم  ناهجرد  هک  نآ  زا  شیب 

گنر یهایـس  يارب  ار  وا  يداد و  مانـشد  لـالب  هب  دوـمرف : يوهب  درب  ربماـیپ  دزن  هب  ار  وا  هلگ  لـالب  نوـچ  هایـس و  نز  رـسپ  يا  تفگ : يو 
هنوگ رذوبا  سپ  تسا  هدـنام  وت  رد  زونه  مالـسا  زا  شیپ  ینیب  دوخ  زا  يزیچ  هک  منآ  رب  نم  تفگ  يرآ  تفگ  يدرک ؟ شهوکن  شردام 

نایاپ  دهن . نم  هنوگ  رب  ار  دوخ  ياپ  لالب  ات  مرادیمن  رب  ار  ما  هنوگ  تفگ  سپس  داهن و  كاخ  رب  ار  شا 
شرازگ نیا  هب  نقلملا  نبا  دـیوگ : هدرک و  دای  ار  نآ  يراسلا 1:113  داشرا  رد  ینالطـسق  هدروآ و  هنوگ  نیدـب  ار  شرازگ  يو  ام  رب  هک 

داهن . وا  هنوگ  رب  ار  دوخ  ياپ  لالب  سپ  دیازفا : یم 
. تسا هناراوگرزب  یئوخ  یتسار  هب  هک  وا  هنادرمناوج  يوخ  بدا و  دوب  نیا  رذوبا و  دوب  نیا 

هک یئاه  باتک  زا  یکی  ای  درب  یم  مان  ار  ناشیا  زا  یکی  ای  شاک  يا  دـندش ... ریگرد  رذوبا  اـب  اـه  یلیخ  هک  هدرک  اـعدا  زین  ار  هچ  نآ  - 5
رذوـبا ياوآ  اـب  اـی  زور ، نآ  رد  ربماـیپ  ناراـی  اریز  دـشاب - اـه  باـتک  نیرت  هیاـپ  یب  زا  دـنچ  ره  دوـشب - يو  ذـخام  دـناوتب  دروـم  نیا  رد 

هدـش و هدرزآ  تفر  يو  رـس  رب  هچ  نآ  رطاـخ  هب  اـی  دـنداد  یم  يرادـلد  دیـسر  يو  هب  هـک  یئاهرـسدرد  يارب  ار  وا  هدوـمن و  یگنهاـمه 
دندرک یم  شهوکن  ار  نآببسم 
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- وا اریز  دشابهدرب  دای  زا  ار  نآ  رذوبا  هک  دشاب  هدرک  ظفح  ثرا  دروم  رد  يا  هیآ  ای  دـنک  در  ار  يو  نخـس  هک  دوبن  یـسک  ماگنه ، نآ  و 
. شناد زا  زیربل  دوب  یفرظ  وا - ناوریپ  نیرتاناد  ربمایپ و  شناد  رهش  هزاورد  یهاوگ  هب 

دنتشاد و یمشوخان  ار  نآ  دننک ، وگزاب  هذبر  هب  ار  رذوبا  دیعبت  راوگان  كانمهس و  شرازگ  هک  دوب  نارگ  یسب  ربمایپ  راکوکین  نارای  رب 
هملک یگدز  تبیـصم  هناـشن  هب  اـهراب  دندینـش  یم  ار  رگاوسر  شرازگ  نآ  نوچ  ربماـیپ ، هتـسیاش  ناراـی  داد ، یم  رازآ  ار  ناـشیا  شوـگ 
ایادخ راب  شاب " و "  ناشیا  بقارم  نک و  یئابیکـش  : " هک نیا  دنتفگ و  یم  نوعجار "  هیلا  انا  انا هللا و  دـندنار و "  یم  نابزرب  ار  عاجرتسا 

راب مراد  یمن  مهتم  ار  يونم  دنتشاد  مهتم  ار  وا  نانآ  رگا  ایادخراب  مرامش  یمن  وگغورد  ار  وا  نم  دندرمـشوگغورد  ار  رذوبا  ناشیا  رگا 
چیه هک  درمـش  یم  راگتـسر  ار  وا  یماگنه  رد  ربمایپ  اریز  مناوخ  یمن  راکتـسردان  ار  وا  نم  دندناوخ  راکتـسردان  ار  يو  نانآ  رگا  ایادـخ 

تفگ  یمن  زار  سک  چیه  اب  هک  تفگ  یم  زار  يو  ابیماگنه  درمش و  یمن  راکتسرد  ار  سک 
دننام ار  ادخ  لام  هکدنشاب  يوما  نادناخ  هتـسد  راد و  نامه  دنا  هدش  رذوبا  دقن  در و  ضرعتم  هک  یناسک  زا  یـسولآ  دوصقم  مه  دیاش  و 

. دنتـشاگنا بیرف  گنرین و  یهابت و  زیوآ  تسد  ار  وا  باتک  شیک و  هتخانـش ، شیوخ  ناگدرب  ار  وا  ناگدنب  دنتفرگ و  يزاب  يارب  ییوگ 
شومارف ناهجزا ، ار  شیوخ  هرهب  و  هیآ " : نیا  يرهاظ  هیال  زج  دنتسناد  یمن  نآ  زا  يزیچ  ودوبن  نآرق  داینب  رب  وا  اب  نانآ  شکمـشکیلو 

هدرک يوریپ  ناشیا  زا  هنابدوم  زین  یـسولآ  هک  دایرف ، اغوغ و  زین  ناشنخـس  دوب و  رازفا  گنج  غیت و  يرای  هبناـشیا  شکمـشک  و  نکم " .
. تسا

يو تشادرب  زاهک  هدوب  يو  نوماریپ  رد  ناشیا  ياغوغ  مدرم و  تاضرعت  زا  وا  يریگلد  يارب  هذـبرهب  يو  نتفر  تسا  هتـشادنپ  هک  نیا  - 6
یم هک  هنوگ  ره  هب  اج  نآ  رد  تفرب و  ات  دور  اج  نادب  هک  درک  تراشا  وا  هب  يو  درک و  تروشم  نامثع  اب  وا  دـندوب و  هدـمآ  تفگـش  هب 

زا ار  مدرم  دندرک و  دیعبت  هذـبر  هب  ار  يو  هک  میدـید  هتـشذگ  ياه  شخب  رداریز  تسا  رگید  یغورد  مه  نیا  تفرگ ... ینکـس  تساوخ 
هقردب
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ناورم ناشیا و  نایم  يا  يریگرد  هچ  و  رامع . شدنزرف و  ود  نانموم و  ریما  رگم  دش  تسناوتن  کیدزن  وا  هب  سک  چـیه  هک  دنتـشادزاب  وا 
یسک هب  وا  دوخ  ار  هچ  نآ  دنتفگ و  رذوبا  يرادلد  يارب  ناگدننک  هقردب  هک  ینانخس  و  نامثع ، اب  ماما  نایم  زین  يا  يریگرد  دمآ و  دیدپ 

؟ ما هدش  نامیـشپ  وا  دیعبت  زا  نم  يرادنپ  یم  ایآ  شیوخ  ردپ  هدنزگ ... يا  رامع : هب  نامثع  نخـس  زین  تفگدرک و  شرادید  هذبر  رد  هک 
هب ربمایپ  نارای  همه  شهوکن  زین  سپـس  دنا و  هدرک  دـیعبت  شدوخ  يدونـشخ  اب  هن  ار  يو  دـناسر  یم  اراکـشآ  هک  يرگید  نانخـس  زین  و 

ناگیاسمه هب  رذوبا  هک  يزوسناج  یگتـسبلد  همه  اب  هک  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  دوخ  ربمایپ  هک  یتسناد  اه ، نیا  همه  زا  شیپ  و  نآ ، ببـسم 
دیناوخب ار  اه  شرازگ  نیمه  هدرتسگ  و  هتـشذگتاحفص ، هب  دیدرگرب  يرآ  دنزاس . یم  رود  هب  نآ ، رانک  زا  ار  وا  دراد  ربمایپ  هاگمارآ  اب 

ناتساد ندرک  شرازگاب  دنادرگ و  زاب  وا  يوس  زا  ار  داقتناياهریت  دراد  یم  تسود  هک  ار  یسک  دهاوخیم  یسولآ  هنوگچ  هک  دیرگنب  ات 
یجک و ندادـناشن  زا  نارگـشواکتسد  تسا  هتـشادنپ  هک  دـنادرگ  یفتنم  تسا  وا  هجوتم  هک  ار  یئاـه  شهوـکن  زیمآ ، رادـنپ  یلکـش  هب 
هب رذوبا  نتفر  یگنوگچ  هرابرد  یـسولآ  شرازگ  هک  دـندرک  یمن  شومارف  نارواد  تئیه  شاک  يا  و  دـنام . یم  رد  شراک  ياه  یتساـک 

نتفر هک  دـنا  هدرک  رارقا  ود  نآ  اریز  تسا  راـگزاسان  دـنا  هدروآ  یهاوگ  هب  رجح  نبا  ریثـکنبا و  راـتفگ  زا  ناـشیا  دوخ  هچ  نآ  اـب  هذـبر 
هیضق . ببسم  يوس  زا  ندروآ  رذع  هب  دناهتخادرپ  ود ، نآ  هک  نیا  زج  هدوب  دیعبت  تروص  هب  يو و  رایتخا  زا  جراخ  يرما  هذبر ، هب  رذوبا 

دهاوخ یم  درم  نیاهنوگچ  هک  دینک  هاگن  تشاد ... نانیمطا  یتسیاب  رذوبا  ناتساد  هرابرد  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  دیوگ : یسولآ  هک  نیا  - 7
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يوریپ هتـسیاش  لصا  تسا  هتفابمهرد  وا  ار  هچ  نآ  مدرم  هک  درادـنپ  یمو  دـنک  راکنا  شیاه  سوه  اه و  هتـساوخ  قبط  رب  ار  تباث  قیاقح 
زج ودننک  یم  فذح  هطوبرم  ياه  هعومجم  زا  ار  اه  ثیدح  هدیشک  هدرپ  خیرات ، هرهچ  ربو  دنرب  یم  نایم  زا  ار  رگید  ياه  هتشون  هتفرگ ،
زا هک  نآ  ابدنـشوپ  یم  مشچ  تسا  هیـضق  حرـش  رد  ام  ذـخام  هدـش و  تبث  نآ  رد  رذوبا  دـیعبت  شرازگ  هک  یئاه  باتک  همه  زا  وا  باتک 

اهدمآ شیپ  ناشیا  زا  هتسد  کی  دنا  هدرک  یسررب  هنوگ  ود  هب  دادیور  نیا  دروم  رد  ینس  نایاناد  هک  دشنشور  ام  هتـشذگ  ياه  شهوژپ 
ار
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يرواد هب  نآ  نوماریپ  رد  هک  نیا  یب  دـنا  هدومن  تیاور  دـنچ ، یثیداـحا  بلاـق  رد  ار  نآ  اـی  هدرک  وگزاـب  یخیراـت  ياـیاضق  تروـص  هب 
ندروآ رذـع  هب  دـنا  هتـسشن  یلو  هدرک  فارتـعا  ار  اـه  شرازگ  نآ  هـمه  یتـسرد  زین  رگید  هتـسد  و  دیتخانـش - ار  ناـشیا  هـک  دـنزادرپ -

اپرب عرـش و  هاگیاج  زا  ینابهگن  تفالخ و  هاگیاپ  هوکـش  زا  يرادساپ  يارب  اهراک  نآ  هک  هنوگ  نیا  هب  اهدادیور  نآ  ندـنایامن  وکینيارب 
هک دـیوگب  یـسولآ  ات  هدوبن  نایعیـش  زا  هتـسد ، ود  نیا  هب  ناگتـسباو  زا  مادـک  چـیه  لاـح  ره  هب  هک  تسا  هدوب  مزـال  نید  مارتحا  نتـشاد 

، هتشذگ ياه  هدس  مامت  رد  ناشیا ، نایم  رد  ثیداحا  ناظفاح  تنـس و  ناگرزب  هک  تسا  اور  ایآو  تسین . نانیمطا  روخ  رد  ناشیا  شرازگ 
نوچ و یب  هک  دنرامشب  يرابخا  هلمج  زا  هتشادنپ و  حیحص  دنا  هدرک  شرازگ  هعیش  ار  هچ  نآ  هدنام و  هاگآان  هدروآ ، یـسولآ  هچ  نآ  زا 

راکهانگ نآ  ماجنا  رد  يو  ات  دنـشارتب  یئاهرذع  دیاب  ناشیا  هدـیدرگ و  وا  شهوکن  هلیـسو  هدوب و  نآ  ثداوح  هدـنرآ  دـیدپ  نامثع  ارچ 
اب هتخیمآ  تسا و  غورد  اب  هتـشرس  هک  دننادرگ  ینانخـس  نینچ  ار  دوخ  هناوتـشپ  هک  یتئیه  نآ  دنراد  يرذع  هچ  اه  نیا  زا  سپ  و  دیامنن ؟

هدروآ هاوگ  ار  وا  نخـس  نارواد  تایههک  یهاوگ  نیتسخن  لاح  دوب  نیا  هتفرگ . ار  نآ  درگ  يوس  همه  زا  یتساک  يژک و  و  اه ، یتسردان 
تسا .

مود  هاوگ 
هتـشاگن خـیرات  ریـسفت و  رد  هک  یباـتک  ود  یناد  یم  هچ  و  تسیک ؟ ریثـک  نبا  یناد  یم  هچ  تسا و  ریثـک  نبا  نارواد  تئیه  هاوـگ  نیمود 

هک نآ  اج ، نیا  رد  وا  ياه  ینز  غورد  زا  و  غورد . زا  یئاهراموط  و  تمهت ، زا  یئاه  فراعملا  هرئاد  و  مانـشد ، زا  یئاه  هعومجم  تسیچ ؟
رب رذوباهک  دنک  یم  اعدا  ریثک  نبا  دنک . زادـنا  سپ  يزیچ  شا  هداوناخ  هنیزه  زا  شیب  یـسک  هتـسناد  یمن  اور  وا  هک  تسا  هتـسب  رذوبا  هب 
ای اراکشآ  هک  تفای  ناوت  یمن  رذوبا  زا  یئاوتف  چیه  هک  یلاح  رد  هتـشاد ... یم  او  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هداد و  یم  يوتف  رظن  نیا  قبط 

مهرد ام  هب  کیدزن  ناراگزور  رد  نازاس  غورد  هچ  نآ  زج  دشاب  هراب  نیا  رد  يا  يراشفاپای  روتسد  ای  دناسرب  ار  یمیرحت  نانچ  هراشا ، اب 
هتفاب
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يرـس هک  دشاب  یتابتاکم  نامه  هک  درک  اپ  وتسد  ناوتب  مه  يذخام  اه  غورد  نیا  يارب  اسب  هچ  يرآ  دـنا . هداد  وا  هب  یگتخاسیتبـسن  و 
يرادنید و رد  ار  نایوار  نیا  ماقم  هک  هدرک  وگزاب  شنک  دب  هیامورف و  هقدنز و  هب  مهتم  فیس  نابز  زا  سانشان  بیعـش  قیرط  زا  وگغورد 

خیرات يور  اه  نآ  ندروآ  اب  يربط  هک  میدید  میتفایرد و  رد ص  ار  ناشاه  شرازگ  شزرا  هژیو  هب  میتخانش و  يراکتسرد ، یئوگتسار و 
هدید زا  ار  رذوبا  نانچناشیا  یلو  هدوبن  هدیـشوپ  دنتفر  وا  هار  هب  هک  نارگید  ریثک و  نبا  نوچمه  یـسکرب  اه  نیا  هدرک و  هایـس  ار  شیوخ 

یـسخو راخ  ره  هب  قیرغ  دننام  دنیامن و  جرا  یب  ار  وا  ياه  تشادرب  هتخاس و  نوگنرـس  دوخ  هاگیاپ  زا  ار  وا  دنهاوخ  یمهک  دـنا  هتخادـنا 
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يا هیآ  يو  هک  تسا  نیا  هدش ، شرازگ  رذوبا  هرابرد  هچ  نآ  هزات  اریز  دوب  دنهاوخ  دـیمون  ماکان و  شیوخ  راک  رد  یلو  دـننز  یم  گنچ 
ربتلالد هزادـنا  هچ  ات  میدـید  هیآ ، دروم  رد  هک  تسا  هدـناوخ  یم  رز - میـس و  زا  نداهن  جـنگ  هرابرد  ار - ربمایپ  هماننیئآ  زین  نآرق و  زا 

هن هدـش  لزانیناسک  هچ  هرابرد  هیآ  هک  دوب  نآ  رـس  ربهیواعم  رذوبا و  نایم  فـالتخا  هک  میدرک  نشور  دراد و  ناگدـننز  تمهت  ياعدـم 
دشاب اور  رگا  میهدب و  زین  هیواعم  هب  ار  نآ  نیع  دیاب  میهدب  رذوبا  هب  میناوتب  ار  یتبسن  نانچ  رگا  هک  میتسناد  تسیچ و  نآ  موهفم  هک  نیا 

هک نانچ  دراد  زین  یئاه  هدـیقعمه  هدرک  يوعد  هیآ  هراـبرد  هچ  نآ  دروم  رد  رذوبا  هزاـت  و  زین ... ار  رذوبا  مینک  هئربت  نآ  زا  ار  هیواـعم  هک 
هیآ هتفگ : يدـس  هک  تسا  هدروآ  تسین و  باتک  لها  هژیو  تسا و  ماع  هیآ  مکح  هتفگ  یم  ساـبع  نبا  هک  هدرک  شرازگ  ریثک  نبا  دوخ 

: میناوخ یم  نزاخ 2:232  ریسفت  رد  و  هدوب . ناتسادمه  رذوبا  اب  شیب  مک و  زین  يو  هنوگ  نیدب  هدمآ و  دورف  ناناملسم )  ) هلبق لها  هرابرد 
: دسیون یم  دوخ 8:123  ریـسفت  رد  یبطرق  هدـمآ و  دورف  دـنهد  یمن  تاکز  هک  یناناملـسم  هرابرد  هیآ  نیا  دـنیوگ : يدـس  ساـبع و  نبا 

لها هرابرد  هژیو  هب  هیآ  رگا  اریز  تسا  نامه  تسرد  تسا و  ناناملـسم  زا  نارگید  باتک و  لها  هیآ ، دوصقم  دنا : هتفگ  نارگید  رذوبا و 
یئاراد یحیسم ) دوهی و   ) نایاسراپ نایاناد و  زا  يرایسب  یتسار  هب  دیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دش " : یم  لزان  هنوگ  نیا  هبدوب  باتک 

یمن قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنهن و  یم  اه  جنگ  رز  میـس و  زا  دنراد و  یم  زاب  ادخ  هار  زا  ار ) ناشیا   ) دنروخ و یماوران  هب  ار  مدرم  ياه 
يرفیک هب  ار  ناشیا  هد  هدژم  سپ  دننک .
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هدناسر هلیـسو  نآ  هب  هدـش و  هدوزفا  هک "  یناسک  هملک "  میـس "  زا  دـنراد و " و "  یم  زاب  ترابع "  ود  نایم  رد  هک  نآ  اب  كاندرد " 
نیذـلا و  تراـبع " : نیا  سپ  دـنک  فطعرگید  هلمج  هب  ار  هلمج  کـی  دـیوگب و  نخـس  زین  يرگید  ناـسک  هراـبرد  دـهاوخ  یم  هکتسا 

هدـمآ ناناملـسم "  هلبقلا - لها  ییاج "  هب  يدـس - هتفگ  هب  تسا و - عوفرم  ندوب  ادـتبم  رطاـخ  هب  یفاـنیتسا و  تسا  يا  هلمج  نوزنکی " 
تسا .

ار نآ  هداهن و  جنگ  رز  میـس و  زاهک  دنـشاب  یناناملـسم  نامه  هیآ  دوصقم  هکدوب  دناوت  یم  و  دـسیون : یم  فاشکرد 2:31  زین  يرشخمز 
یم مهارف  ار  اه  یئاراد  هک  دنشاب  یناناملـسم  دوصقم  هک  دوب  دناوت  یم  و  دسیون : یم  دوخ 1:499  ریسفت  رد  يواضیب  و  دننک . یمنقافنا 

تسا نآ  رتهب  دسیون : یم  دوخ 2:339  ریـسفت  رد  یناکوش  و  دنزادرپ . یمن  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  هک  ار  یقوقحو  دـنزودنا  یم  دـنروآ و 
و دریگب ، رب  رد  ار  باتک  لها  طقف  هک  تسا  نآ  زا  رتروانهپ  شموهفم  اریز  مینادـب  ماع  ار  نآ  مکح  هیآ ، ظافلا  یگنوگچ  هب  هجوت  اب  هک 

تسا یحیسم " ) دوهی و  ) نایاسراپ نایاناد و  زا  يرایـسب  ای "   " هک ، یناسک  هملک "  زا  دوصقم  دسیون  یم  دوخ 10:87  ریسفت  رد  یسولآ 
هک میناد  یم  و   ) دـننک یمن  قاـفتا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  و  میناوـخ : یم  نآ  یپ  رد  اریز  تسا  رت  بساـنم  یمود  نـیا  هـک  ناناملـسم "  اـی " 

( هدمآ دورف  ناناملسم  يارب  قافنا  روتسد 
هکلب تسین  وا  هژیو  اهنتهن  تسا و  رترب  رت و  بسانم  دوخ  تسرد و  رذوبا ، تشادرب  هک  میبای  یم  رد  نانخـسنیا  عومجم  هب  هجوت  اـب  سپ 

دراد يا  هناگادج  باسح  رذوبا  ایآ  و  ار ؟ نارگیدهن  و  دنبوک ؟ یم  اه  تمهت  نآ  اب  ار  وا  اهنت  ارچ  نونکا  دـنا . هتفریذـپ  ار  نآ  زین  نارگید 
يرآ ! يرآ ! نارگید ؟ رب  هن  میدنبب و  غورد  میراد  قح  وا  رب  اهنت  هک 

نآ نایعدـم ، یلو  دـنا  هدروآ  مههباحـص  زا  يرایـسب  هدرک  شرازگ  رذوبا  ار  هچ  نآ  دـننام  هک  مینیب  یم  زین  ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  رد  اـما 
هلاسم زا  رذوبا  تشادرب  هب  هجوت  اب  زین  ار  شیارچ  ودنا  هتفرگن  لد  هب  رگید  سک  چیه  زا  دـنا  هتـشاد  ناهن  لد  رد  رذوبا  زا  هک  ار  يا  هنیک 

يراگزاسان اب  هچو  یلع  هب  دوخ  یگـشیمه  ياه  شیارگ  اب  هچ  تخاـس - یم  راکـشآ  راـک  زاـغآ  زا  ار  نآ  هکتفاـیرد  ناوت  یم  تماـما 
زیچان و ار  شا  هدـیقع  دـنناوت  یم  هک  یهار  ره  زا  دـنیامن و  ماندـب  ار  وا  دنتـساوخ  دوب  نیا  و  دومن - یم  يوما  نادـناخ  ربارب  رد  هک  یئاه 
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یناسک ربمایپ  نارای  نایم  رد  هک  نآ  اب  دنهد . ناشن  تسس 
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: نوچمه دنتسه 
نیا لالب  يا  تفگ  دید  هدروآ  درگ  يامرخ  يرادقم  وا  دزن  رد  دـش و  دراو  لالب  رب  ص )  ) ربمایپ دـیوگ : یم  هک  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  - 1

لالب و نک  قافنا  ددرگ ؟ خزود  شتآ  رد  يدود  تیارب  هک  يدیـسرتن  ایآ  تفگ : ما  هدرک  هداـمآ  وت  ناـنامهم  يارب  ار  نیا  تفگ  تسیچ 
رادم . كاب  یتمظع  چیه  زا  شرع  بحاص  دنوادخ  ربارب  رد 

، نآ يارب  هک  يدیـسرتن  اـیآ  هدرک : لـقنترابع  نیا  اـب  ار  نآ  دوخ  ریبکلا  رد  مه  یناربـط  هدروآ و  وکین  يدانـسا  اـب  رازب  ار  ـالاب  شرازگ 
دوش ؟ دنلب  خزود  شتآ  رد  يراخب 

تـسیچ نیا  لالب  تفگ : يو  دروایب  دوب  هدروآدرگ  هک  اـمرخ  يرادـقم  يو  يارب  وا  تفر و  لـالب  رادـید  هب  ربماـیپ  دـیوگ  هریره  وبا  - 2
نک قافنا  لالب  دننادرگب ؟ خزود  شتآ  رد  يراخب  تیارب  ار  نیمه  هک  یسرت  یمن  تفگ  ما  هتخودنا  وت  يارب  ار  نآ  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ 

رادم  اورپ  یتسدگنت  زا  شرع  بحاص  دنوادخ  ربارب  رد  و 
. دنا هدروآ  وکین  يدانسا  هب  طسوالا  ریبکلا و  رد  یناربط  زین  یلعیوب و  ار  شرازگ  نیا 

ياشخبب ای : نک ، قافنا  شرازگ : کی  رد  دـنیامنن و  لخب  تربارب  رد  ات  نکم  لخب  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  رکبوب  رتخد  ءامـسا  - 3
نیدب زین  ادخ  هک  رادم  هاگن  دوخ  شیپ  ارتمعن  دـنک و  یم  يراددوخ  وت  هب  شـشخب  زا  زین  ادـخ  هک  رادـم  تسد  شـشخب  زا  شاپب و  ای :

. دنا هدرک  وگزاب  دواد  وبا  ملسم و  يراخب و  زین  ار  شرازگ  نیا  درک . دهاوخ  راتفر  هنوگ 
دـش تايزور  هچ  ره  تفگ  مشاب ؟ ناس  نیا  هنوگچ  متفگ  ریمن  رگناوت  ریمب و  دنمتـسم  لالب  يا  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  لـالب  - 4

تـسا نیمه  تفگ  مشاب ؟ ناس  نیا  هنوگچ  ادـخ  ربماـیپ  يا  متفگ  اـمنم  يراددوخ  نآ  ندیـشخب  زا  دنتـساوخ  وت  زا  هچ  ره  نکم و  ناـهنپ 
دوب . دهاوخ  شتآ  ابتراک  رس و  هنرگو 

یهاوگ ار  نآ  تحـص  نآ ، لقن  زا  هتـشذگ  زین  مکاـح  هدرک و  وگزاـب  باوثلاباـتک  رد  ناـبح  نبا  ریبکلا و  رد  یناربطزین  ار  شرازگ  نیا 
. تسا هدرک 

هب ار  یکی  دندروآ  ناغمرا  ربمایپ  ياربغرم  هس  دیوگ : کلام  نب  سنا  - 5
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هاگن ادرف  يارب  ار  يزیچ  هک  مدوب  هدرکن  عنم  ار  وت  نم  رگم  تفگ  وا  هبربمایپ  دروآ و  زاب  ار  نآ  دش  ادرف  نوچ  وا  دیشخب و  شرازگتمدخ 
دروم یلعی  وـبا  دنـس  لاـجر  دـنا و  هدروآ  یقهیب  یلعیوـبا و  مه  ار  شرازگ  نیا  داد . دـهاوخ  دـنوادخ  ار  ادرف  يزور  یتـسار  هب  هکرادـم 

. دننانیمطا
زین دوـخ و  حیحـص  رد  ناـبح  نبا  ارشرازگ  نیا  تخودـنا  یمن  دوـخ  يادرف  يارب  ار  يزیچ  ربماـیپ  هک  تـسا  هدروآ  کـلامنب  سنا  - 6

دنا هدروآیقهیب 
دشاب و یلام  نآ ، رد  هک  نیا  زا  سرت  مور . یمن  قاطا  نیا  نورد  هب  سرت ، اب  زج  نم  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  بدـنج  نب  هرمـس  - 7

. تسا هدروآ  وکین  يدانسا  اب  یناربط  زین  ار  شرازگ  نیا  مریمب . نآ  قافنا  زا  شیپ  نم 
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رد زور ) هس  زا  سپ   ) مشاب و هتـشاد  الط  دـحا  هوک  هزادـنا  هب  هک  مراد  یمن  تسود  تفگ : ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  يردـخ  دیعـس  وبا  - 8
مرادب . هگن  یهدب  تخادرپ  يارب  ار  هچ  نآ  رگم  دشاب . هدنام  نم  دزن  نآ  زا  يزیچ  نیموس ، دادماب 

درادرایسب . ناهاوگ  تسا و  وکین  نآ  دانسا  هدرک و  وگزاب  رازب  زین  ار  شرازگ  نیا 
نورد تفگ : وا  دندش و  ربمایپ  دزن  هب  سپ  دشن  تفای  وا  ياربینفک  تشذـگرد و  ربمایپ  راگزور  رد  يدرم  هک  تسا  هدروآ  هماما  وبا  - 9

يو ) نت  رب   ) نداهن غاد  يارب ) تسا  رازفا   ) ود تفگ : دنتفای  نآ  رد  رانید  ود  ای  کی  دندید  نوچ  دیرگنب  ار  شا  هماج 
و يونت ) رب   ) نداهن غاد  يارب ) تسا  يرازفا  : ) تفگ ربمایپ  سپ  دـنتفای  راـنید  کـی  وا  هماـج  رد  تشذـگرد و  هفـص  لـها  زا  يدرم  - 10

يو ) نت  رب   ) نداهن غاد  يارب ) تسا  رازفا   ) ود تفگ  ربمایپ  دنتفای  رانید  ود  وا  هماج  رد  تشذگرد و  رگید  یکی  سپس 
. دوعسم نب  هللا  دبع  قیرطزا  دوخ  حیحص  رد  نابح  نبا  مه  و  قیرط ، دنچ  زا  یناربط  مه  تسا و  هدرک  شرازگ  دمحا  مه  ار ، الاب  شرازگ 
ایآ دیـسرپ  ترـضح  يرگید . هزانج  زینسپـس  دـندروآ و  يا  هزانج  هک  مدوب  هتـسشن  ربمایپ  دزن  نم  هک  تسا  هدروآ  عوکا  نب  هملـس  - 11

شتشگنا هب  هراشا  اب  ترضح  رانید  هس  يرآ  دنتفگ  هتشاذگ  ياج  هب  يزیچ  ایآ  دیسرپ  هن  دنتفگ  تسه ؟ راکهدب 
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يو .) نت  رب  ، ) نداهن غاد  ( يارب تسا  رازفا   ) هس تفگ :
دننام زین  يراخب  و  هدش - دای  تارابع  نامه  اب  دوخ - حیحـص  رد  نابح  نبا  مه  تسا و  هدروآ  وکین  يدانـسا  اب  دمحا  مه  ار ، الاب  شرازگ 

. تسا هدرک  وگزاب  ار  نآ 
تفرگب و ار  رانید  ود  دیـسر  يو  هب  هک  یتمینغ  زا  تفر و  ربیخ  گنج  هب  ربمایپ  هارمه  ینیـشنرداچ  برع  هک  تسا  هدروآ  هریره  وبا  - 12

هلیسو  ) ود تفگ : وا  دنتفگ و  زاب  ادخ  ربمایپ  يارب  ار  ناتساد  دنتفایب و  ار  رانید  ود  درمب و  یبارعا  سپ  تخودب  دیچیپب و  داهن و  یئابع  رد 
يو .) نت  رب   ) نداهن غاد  يارب ) تسا 

درادن  يداریا  تسا و  وکین  نآ  دانسا  هدرک و  وگزاب  دمحا  ار  الاب  شرازگ 
تسا . هدروآ  ات 258  بیهرتلا " ج 1 ص 253  بیغرتلا و  رد "  يرذنم  ظفاح  هک  اه  ثیدح  نآ  زا  يدادعت  دوب  نیا 

ناج هک  نآ  هب  دنگوس  تفگ : درک و  دـحا  هوک  هب  يور  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  قیرط  زا  - 1:300 دوخ - دنسم  رد  دمحا  - 13
رد یلو  منک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  ات  دوش  الط  هب  لیدبت  دمحم  نادناخ  يارب  دحا  هک  موش  یمن  نامداش  نم  تسوا ، تسد  رد  دـمحم 

. مشابهدرک هدامآ  دشاب - راک  رد  رگا  یهدبنتخادرپ - يارب  هک  رانید  ود  رگم  مراذگب  ياج  رب  ار  نآ  زا  رانید  ود  مریمب  هک  يزور 
وا زج  یئادخ  هک  نآ  هب  دـنگوس  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا  - 2:352 شریـسفت - رد  دوخ  ریثک  نبا  - 14
ره دننک و  نهپ  ار  شدوخ  تسوپ  رگم  دوش  هدیلام  رگید  مهرد  هب  یمهردای  رگید  رانید  هب  يرانید  هک  دـهنن  جـنگ  يا  هدـنب  چـیه  تسین 

دنهنب . نآ  يزیت  رب  ار  یمرد  ره  يرانید و 
. هریره وبا  نابز  زا  زین  هیودرم  نبا  تسا و  هدرک  وگزاب  دوعسم  نبا  زا  قورسم  زا  وا  هرم و  نب  رمع  نب  هللا  دبع  زا  نایفس  ار  الابشرازگ 
دنامب يو  زا  يرز  میـس و  هنیجنگ  سک  ره  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  ناـبوث  قیرط  زا  وا  يربط و  ریرج  نبا  رفعجوبا  زا  ریثک  نبا  - 15

دنک یم  لابند  ار  يو  تسا و  هایس  هطقن  ود  وا  مشچ  ود  يالاب  هک  دوش  یم  رادومن  رهز  رپيرام  هنوگ ي  هب  يو  يارب  نامه  زیخاتسرزور 
دنک یم  لابند  ار  وا  نانچمه  و  يداهن ، ياج  رب  دوخ  زا  سپ  هک  متسه  ياهنیجنگ  نامه  نم  دیوگ : وا  یتسیک و  وت  وت  رب  ياو  دیوگ : وا  و 

ات
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دوخ حیحص  رد  زین  نابح  نبا  ار  نیا  دیوگ : ریثک  نبا  ار . شنت  ياه  مادنا  رگید  زین  نآ  لابند  هب  دروخ و  یمو  هدینادرگ  همقل  ار  وا  تسد 
. تسا هدرک  وگزاب 

زا دریمب  نوچ  هک  تسین  يدرم  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  نابوث  قیرط  زا  يو  دانسا  هب  متاح  یبا  نبا  زا  رد ص 353  ومه  و  - 16
زا يا  هحفـص  رانید ) مشـش  کی  زا  مراهچ  کی   ) طاریق ره  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـشاب  هتـشاد  يزیچ  دـیپس ، خرـس و  ياـههکس 

. دننک غاد  نآ  اب  ار  يو  ماگ  ات  وا  هناچزا  ات  دهد  یم  رارق  وا  يارب  شتآ 
یمهرد هن  دوشن و  هداهن  رانید  يور  رب  يرانید  تفگ  ربمایپ  هکتسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  قیرط  زا  دانسا  هب  یلعیوبا  هک  دنا  هدروآ  و  - 17

و  ) دـنهن غاد  ار  ناشیا  ياه  تشپ  اهولهپ و  اه و  یناشیپ  اـه  هکـس )  ) ناـمه اـبو  دـننک  نهپ  ار  نآ  ناـبحاص )  ) تسوپ رگم  مهرد  يور  رب 
. دیداهن یم  جنگ  هتخودنا و  ار  هچ  نآ  دیشچب  سپ  شیوخ ، يارب  دیدوبهداهن  جنگ  هچ  نآ  تسا  نیا  دنیوگ )

. رز میـس و  رب  گرم  تفگ : ربمایپ  هک  درک  تیاکح  ارم  یتسود  تفگ : يو  هک  تسا  هدروآ  لیذنهلا  یبا  نب  هللا  دبع  قیرط  زادـمحا  - 18
هچ ام  سپ  رز . ومیـس  رب  گرم  یئوگ  یم  هک  نیا  ربماـیپ  يادیـسرپ  وا  متفرب و  باـطخ  رـسپ  رمع  اـب  نمهک  داد  شرازگ  تسود  ناـمه  و 
نبا ریـسفت  دـناسرب . يرای  رگید ، ناهج  راـک  رد  هک  يرـسمه  وا و  رازگـساپس  یلد  ادـخ و  هدـننک  داـی  یناـبز  تفگ : ربماـیپ  میزودـنایب ؟

 2:351 ریثک
دورف هچ  نآ  دمآ  دورف  رز ، میس و  هرابرد  نوچ  تفگ  نابوث  هک  دنا  هدروآ  دعجلا  وبا  نب  ملاس  قیرط  زا  هجام  نبا  يذمرت و  دمحا و  - 19

هب ناباتـش  ار  نآ  هدـیرپ و  يرتـش  يور  رب  سپ  مسرپ  یم  امـش  يارب  ار  نیانم  تفگ  رمع  میریگرب  ار  یلاـم  هچ  دـنتفگ  مدرم  سپ  دـمآ ،
رازگـساپس و یلد  تفگ  میریگ  رب  ار  یلاـم  هچ  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ  سپ  مدوب  وا  یپ  رد  زین  نم  دیـسر و  ربماـیپ  هب  اـت  دروآرد  تکرح 

دهد . يرای  رگید  ناهج  راک  رب  ار  امش  زا  یکی  هک  يرسمه  ادخ و  هدننک  دای  ینابز 
هب هک  تسا  هدرک  شرازگ  ناـفع  نب  ناـمثع  دوخ  قـیرط  زا  دوخ 1:62  دنـسم  رد  دـمحا  ناـیلبنح  ياوشیپ  هچ  نآاـه  نیا  همه  زا  شیپ  و 

يرگید ياهزیچ  همه  بآ ، دراد و  ناهن  ار  درف  هدیشوپ  مادنا  هک  ینهاریپ  نان و  فرظ  هناخ و  هیاس  زج  هب  تفگ : ربمایپ  نآ ، بجوم 

هحفص 218 ] ] 

تسا . هدروآ  ءایلوالا 1:61  هیلح  رد  زین  میعنوب  ار  شرازگ  نیا  هک  تسین . نآ  رد  یقح  ار  دازیمدآ  دشاب  اه  نیا  زا  شیب  هک 
دوخ هک  دنا  هداد  رارق  یتایرظن  دنتـسم  وهدروآ  ناشیاه  هتـشاگن  رد  ریـسفت  لاجر  ثیدـح و  نارادـساپ  هقف و  نایاوشیپ  ار  اه  ثیدـح  نیا 

یـسک هرابرد  زین  ناشیا  زا  کی  چیه  دنا و  هتـشاد  نتخودنا  رز  نداهن و  جنگ  زا  مدرم  ندناسرت  بحتـسم و  ياه  قافنا  یئاسراپ و  هرابرد 
نیا اب  دندینادرگن  دنتشاد  مهتم  نادب  ار  رذوبا  هچ  نآ  نوچمه  یماهتا  فده  ار  نانآ  زا  مادک  چیه  هتخادرپن و  وگتفگ  هباه  نآ  نایوار  زا 

اب و  ناوت ، یم  تسا  هدرک  شرازگ  رذوبا  زین  ار  هچ  نآ  تخادرپ  اه  نآ  لیوات  هب  درک و  لـمح  یتسرد  ياـنعم  رب  ار  اـه  نآ  ناوتب  رگا  هک 
ياهریت فدـه  ار  وا  اهنت  ربماـیپ ، ناراـی  همه  نآناـیم  زا  ارچ  و  تسه ؟ رذوبا  ياـه  شرازگلـیوات  زا  یعناـم  هچ  سپ  تسا . ناـسکی  نآ 

هب هار  نیا  زا  ات  دراداو  ناهج  ياـهالاک  زا  زیهرپ  هب  ار  مدرم  هک  دوبن  نیا  تاـغیلبت ، نآ  زا  رذوبا  ضرغ  هک  نیا  اـب  دـنا ؟ هدـینادرگ  تمهت 
نخـس نآ  هرابرد  یگدرتسگ  اب  هچ  نانچ  هک - دوب  یهورگ  هب  وا  ضارتعا  هکلب  دنـسرب  لامک  بتارم  هب  دـنزادرپب و  ناج  نتخاس  هزیکاـپ 

دندوب . هتشابنا  مه  رب  اوران  ياه  هار  زا  مه  نآ  میس و  رز و  زا  یئاه  جنگ  میتفگ -
هدـینادرگ و زیوآ  تسد  ار  شا  یـصخش  یگدـنز  رد  وا  راـتفر  هتفاـین ، رذوبا  نانخـس  رد  دوخ  ياـعدا  يارب  يراوتـسا  هاوگ  هک  ریثـک  نبا 
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سپهن ای  تسه  گنهامه  شنخس  اب  يو  راک  ایآ  دنادب  تساوخ  درک و  شراضحا  يو  تسیز  یم  هیواعم  کیدزن  وا  هک  یماگنه  دیوگ :
ات داتسرف  وا  غارـس  هب  زاب  ار  لوپ  هدنروآ  نآ ، زا  سپ  درک و  شخب  نآ  نیا و  نایم  زور  نامه  رد  ارنآ  وا  داتـسرف و  يو  يارب  رانید  رازه 
هب نم  تسد  زا  هآ  تفگ  وا  روایب . ار  اهرز  مداد ، وت  هب  اهابتـشا  نم  مناسرب و  يرگید  هب  نم  ات  دوب  هداد  ار  لوپ  نآ  هیواـعم  تفگ : يو  هب 

مزادرپ . یم  نآ  اب  مه  ار  وت  باسح  دیسر  مدوخ  لوپ  هاگ  ره  یلو  تفر  رد 
درک و ادـف  هار  نیا  رد  ار  دوخدیفـس  هایـس و  هک  دیـسر  یئاـج  هب  یئاـسراپ  رد  رذوبا  هک  دـیآ  یمن  رب  نیا  زا  شیب  زین  ـالاب  ناتـساد  زا  هک 
یئاسراپ و رد  هک  تسا  یئالاو  رایـسب  هاگیاپ  هدـنیامن  هکلب  هدوب  بجاو  ناگمه  رب  يراتفر  نینچ  وا  ياوتف  هب  هک  تسین  نآ  هناشن  شراـک 

وا رب  (ص ) نایمدآ رورس  زین  هار  نیا  رد  هک  هتشاد  يراکوکین  یگدنشخب و 
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ياج رب  يو  زا  يرتش  دنفـسوگ و  زینک و  مالغ و  میـس و  رز و  هک  تشذـگردیلاح  رد  دـیهاگآ و  دوخ  هک  تسیز  ناـنچ  تفرگ ، یـشیپ 
هار هب  زین  ناشیا - رب  دورد  وا - نادناخ  داهن و  ورگ  هب  يو  دزن  وج  هنامیپ  یـس  ربارب  رد  ار  نآ  هک  دوب  يا  يدوهی  دزن  رد  شهرز  دـنامن و 

دنمزاین نادب  دوخ  هچرگ  دندیناروخ و  كاروخ  راتفرگ ، هدرم و  ردپ  دنمتسم و  هب  قح ، یتسود  هار  رد  هک  دندوب  ناسک  نامه  دنتفر و  وا 
دنهد و یم  هقدص  عوکر ، لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  دندروآ  نامیا  نوچ  هک  نانامه  دنتـشاد و  مدقم  شیوخ  رب  ار  نارگید  دندوب 
زا راب  ود  كاپ  نسح  ربمایپ ، هدازرتخد  ام  ياوشیپ  هک  نانچ  دـننک  یم  قاـفنا  ناـهنپ  راکـشآ و  زور و  بش و  رد  ار  شیوخ  ياـه  یئاراد 
هک اجنآ  ات  درک  شخب  یمارگ  گرزب و  يادـخ  دوخ و  نایم  ار  شا  یئاراد  همه  راب  هس  و  دیـشخب ) ار  نآ  و   ) دـش نوریب  شا  یئاراد  همه 

تشاد . یم  هاگن  ار  يا  هزوم  دیشخب و  یم  ار  يا  هزوم  تشاد و  یم  هاگن  ار  یشفک  دیشخب و  یم  ار  یشفک 
نیا هداد و  داب  رب  کشخ  رت و  زا  ار  ناش  یئاراد  همه  یئاسراپ ، هک  ص )  ) دـمحم ناوریپ  نایم  رد  رذوبا  دـننامه  ناـیاسراپ  دنرایـسب  هچ  و 
ناـیم رد  هک  رذوبا  ياربرگم  تسناد  دـیاب  يرازگـساپس  بجوم  درک و  دـیاب  داـی  ار  نآ  هک  دوـش  یم  هدرمـش  يايرترب  ناـشیا  همه  يارب 

زا ایادخ  راب  يرادنپ  ياوتف  نآيارب  دنریگ  یم  يزیوآ  تسد  يو  رد  ار  شورنیمه  يرآ  تسا . میرم  رـسپ  یـسیع  دننامه  دـمحم  ناوریپ 
تست . يوس  هب  تشگزاب  میهاوخ و  یم  شزرمآ  وت 

رجح نبا  راتفگ  زا  نارواد  تئیه  نتساوخ  یهاوگ 

نخس نارواد ، تایه  شاک  يا  تفگ : دیاب  زین  رجح ) نبا   ) موس هاوگ  دروم  رد 
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زین ام  تسا و  هتشاگن  يرابلا " 3:213  حتف  رد "  هچ  نامه  رد  اریز  دز  یمن  ارنآ  هت  رس و  درک و  یم  وگزاب  یلصا  تروص  نامه  هب  ار  وا 
بلاق رد  مه  نآ  رذوبا و  دیعبت  هرابرد  ربمایپ  ینیبشیپ  نامه  هلمج  زا  درادن  یـشزاس  تئیه ، يواعد  اب  هک  دوش  یم  هدـید  یبلاطم  میدروآ 
ربمایپ نخـس  دـنک  یم  دـییات  ار  عوضوم  هچ  نآ  دور و  یم  دادـیب  يو  رب  دـنیب و  یم  متـس  راد ، ریگ و  نآ  رد  يو  دـناسر  یم  هک  یظاـفلا 

( نیئآ زا  يرادساپ  هار -  ) رد دیـسرپ : دیـسر  دهاوخ  وت  هبیئالب  هدـنیآ ، رد  یتسه و  هتـسیاش  يدرم  وت  رذوبا  يا  میدروآ : هک  تسا  (ص )
دشاب ادخ  رظن  ربارب  رد  ادخ و  هار )  ) رد هچ  نآ  ادخ و  نامرف  هب  اشوخ  تفگ "  ادخ . نیئآ ) زا  يرادساپ  هار   ) رد يرآ ) : ) داد خساپ  ادخ ؟

- كاپ ربمایپ  یسیع - دننامه  شا  یئاسراپ  یتسرپادخ و  تریس و  رد  اروا  دناسانش و  یم  یگتسیاش  هب  ار  شتـسود  ربمایپ ، مینیب  یم  هک  " 
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هیرظن میناد  یمن  بیترت ، نیا  اب  و  ددرگن . راب  يو  هویـش  رب  يا  یهابت  دوشن و  هابت  ات  دیامن  یئابیکـش  هک  دهد  یم  روتـسد  ار  وا  دنیب و  یم 
تسا ؟ تسرد  هزادنا  هچ  ات  هتسناد  رذوبا  تیموکحم  يارب  يدنس  هدز و  ار  نآ  هت  رس و  نارواد  تئیه  هزات  هک  رجح  نبا  ي 

تـسرد تسا : هدرک  شرازگ  شبهذـم  ناگرزب  یخرب  نابز  زا  يرابلا "  حـتف   " رد هک  تسا  ناـمه  هدروآ ، رجح  نبا  هکیبلاـطم  هلمج  زا 
یمن قاـفنا  دـیاب ، یم  هک  یهار  رد  ار  نآ  دـنتفرگ و  یم  شیوـخ  يارب  ار  اـه  یئاراد  هک  هدوـب  یناـهاش  هب  رذوـبا  ضارتـعا  هک  تـسا  نآ 

دندرک .
هچنآ سپ  دیـسر . دهاوخ  هجیتن  نیمه  هب  دواکب  ار  ثیدح  خیرات و  سک  ره  و  تشذگ - زین  رد ص  هچنانچ  تسا - نیمه  تسرد  يرآ 
گنچ نادب  يرواد  يارب  هتفرگ و  هاوگ  ار  وا  نخس  دهاوخب  نارواد  تئیه  هک  تسین  ینتفریذپ  دیآ  یم  رب  رجح  نبا  هدش  هاتوک  راتفگ  زا 

یلو دننادرگ  يرواد  يانبم  ار  نآ  سک ، چیه  نایز  دوس و  هب  هک  تسین  تسرد  ددرگ و  لالدتسا  داینب  دناوت  یمن  یلـصا  نینچ  اریز  دنز .
هب  ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تسا  هدرک  ارجا  ار  مکح  نآ  مهتموکح  تسا و  هداد  مکح  تئیه  تسا و  هتفگ  رجح  نبا  هک  درک  دـیاب  هچ 

( میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  ام  یتسار  هب  میئادخ و  زا  امهک  یتسار 
ار ناشیا  لاوحا  راتفگ و  ناگدنناوخ ، هک  نارواد - تئیه  ناهاوگ  دندوب  اه  نیا 
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رب وت  دـنیوگیم و  هچ  نانآ  هک  میرتاناد  ام  دراد ؟ یـشزرا  هچ  دـنهنب  ینازرل  داینب  نینچ  رب  هک  یناـمتخاس  میـسرپ : یم  کـنیا  دـندومزآ و 
رآ . وا  دای  هب  ار  نآرق  دسارهبدیعو  زا  هک  ار  سک  ره  سپ  يرادن  یئاناوت  ناشیا 

تباث دیهاوخ  یم  ار  هچ  نآ  دناوت  یمن  رذوبا  ندوب  تسینومک  تابثا  رد  امـش  لیالد  میوگ  یم  هدرک و  نارواد  تئیه  هب  رون و  زا  اج  نیا 
دنک و قافنا  دراد  دوخ  زاین  هزادنا  زا  شیب  هچ  ره  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـینک - یم  اعدا  امـش  هک  روط  نآ  هزات  رذوبا - رظن  اریز  دـنک 

يا هدـیقع  نینچ  اـه  تسینومک  هکیلاـح  رد  دوش  کلامدـناوتب  تسا  درف  زاـین  دروم  هک  ار  یئاـه  یئاراد  هک  تسا  نآ  هدـیقع  نیا  همزـال 
یقوقح درف ، راک  ياهب  هزادنا  هب  ای  زاین  هزادنا  هب  یتسینومک  ياه  تموکح  هاگ  نآ  دنزادنارب و  داینب  زا  ار  تیکلام  دنهاوخ  یم  دنرادن و 

يارب راک  هار  زا  ار  دوخ  يزور  هک  دراد  ار  رودزم  مکح  نآ ، ربارب  رد  درف  لاح ، نیا  رد  دـتفاین و  رطخ  هب  يو  یگدـنز  اـت  دـنزادرپب  وا  هب 
هک نآ  زا  هتـشذگ  دوش . یم  تخادرپ  وا  هب  يو  زاین  هزادـنا  هب  هک  روآ ، نان  ربارب  رد  دراد  ار  روخنان  مکح  ای  درآ ، یم  تسد  هب  اـمرفراک 

اه و جرخ  زین  مزال و  ياه  هنیزه  ناـمه  قاـفنا ، روتـسد  زا  وا  فدـه  هکلب  دیـشخب  ار  یئاراد  ماـمت  یتسیاـب  دـیوگ  یمن  رذوبا  میدـید  اـم 
رذوبا هب  هچ  نآ  دانسا  رد  هن  نارواد  تئیه  سپ  دناوخ . یم  نادب  ار  ام  یناسنا ، هفطاع  یگنادرم و  هک  تسا  يا  هناراکوکین  ياه  شـشخب 

هاوخ دـیوگ - یم  هچ  نآ  رد  هدومن . لـمع  تسرد  يا  هنوـگ  هب  مسینوـمک  دـقن  ود  رد  هن  هدرک و  ارفاـصنا  قـح و  تاـعارم  تسا  هتـسب 
دیامن . یم  يرگدادیب  دوخ ، يرواد  رد  هتسنادان  درادن و  يزیچ  غورد  زج  دهدب - يدانسا  هاوخ  دنک و  وگزاب  ار  یشرازگ 

. نخس نوچمه  میرگنب . تقد  هب  هدش ، هتفگ  رذوبا  ندوب  تسینومک  هرابرد  هک  مه  ینانخس  رگید  رد  هکدوب  مزال  ام  رب 
تارضاحملا 37 و 2:36 و  رد  يرضخ 

يرافغ "  رذوبا  ناونع "  ریز  ات 113  مالسا " ص 109  خیرات  زا  یئاههرهچ  رد "  تایبدا  هدکشناد  سیئر  يدابع  کب  دیمحلا  دبع 
يو 1:136 و مالسالا "  رجف  رد "  نیما  دمحا  و 

ات 45 و نامثع " ص 41  فاصنا  رد "  کب  یلوملا  داج  دمحا  دمحم 
نافع " ص 35 و نب  نامثع  رد "  نوجرع  میهاربا  قداص 
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نودشارلا " ص 317  ءافلخلا  رد "  راجنلا  باهولا  دبع 
نآ یب  دنا  هدنکفا  كانمهس  ياه  یسررب  یخیرات و  ياه  شهوژپ  راد  ریگ و  رد  ار  دوخ  روز ، هب  هتفر و  ناشیا  هار  هب  هک  یناسک  رگید  و 
مه ناشیا  هزات  هک  دهد  ناشیئاهر  درادن  ندـش  دـنلب  هک  یندروخ  نیمز  زا  هکلهم و  هب  نداتفا  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  يا  یملع  یئاناوت  هک 
ابـس نب  هللا  دـبع  زا  ار  مسینومک  لصا  رذوبا  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  ناـش  یخرب  اـهنت  هدرواـین و  میدز  ار  شا  هبنپ  هک  یبلاـطم  ناـمه  زا  شیب 

رد هک  تسا  یـسعقف - دیزی  زا  وا  هیطع و  زا  وا  فیـس و  زا  وا  بیعـش و  زا  وا  يرـس و  نابز  زا  يربط - تیاور  زین  ناشیا  كردـم  هتفرگ و 
، راکهبت فرحنم و  زاس ، شرازگ  نز و  غورد  دوش : یم  لیکشت  یناسک  زا  نآ  نارگـشرازگ  هریجنز  هک  دیدید  اج  نآ  رد  میدروآ و  ص 
هب زین  نآ  نتم  دسانش و  یمن  ار  وا  تیوه  سک  چیه  هک  یسانشان  ای  دنناتسادمه ، ششرازگ  یتسـس  رد  ناگمه  هک  يراتفگ  تسـس  زا  ای 

تسا . نایامن  نآ  رد  ندوب  یگتخاس  راثآ  ندوب و  غورد  ياه  هناشن  هک  تسا  يا  هنوگ 
هتـشادیمهم و شقن  رگید  ياه  يراکهبت  ناناملـسم و  فص  ندرک  هدنکارپ  رد  هدوب و  يدوهی  تسا  فورعم  هک  ابـس  نب  هللا  دبع  هزات  و 
، زور نآ  هفیلخ  اب  گنج  هب  هدوت  نتخیگنارب  بوشآ و  رذـب  ندـناشفا  يارب  يو  هک  دـنا  هتفگ  هتـسنادوا و  ریثات  تحت  ار  نایرـصم  شروش 

نینچ يرآ  هدـنکارپ ، یم  اـج  همه  ردار  رگناریو  لوصا  نآ  هداـهن و  یم  رـس  تشپ  يرگید ، زا  سپ  یکی  ار  ناناملـسم  گرزب  ياـهرهش 
تاعامتجا زا  کی  چیه  لد  زا  دندماین و  ربوا  يریگتسد  یپ  رد  زگره  زور  نآ  یتموکح  نیرومام  درکن و  هاگن  پچ  سک ، چیه  اریـسک 

دیامن و يرگیزاب  تسا ، یضتقم  شیاه  سوه  اه و  هتساوخ  هنوگ  ره  دخرچب و  یگدوسآ  هب  ات  دنتشاذگ  ودنتخاسن  شرود  هب  نارادنید ،
نب هللا  دبع  رذوبا ، نوچمه  دندوب  ناشیا  راکوکین  ناوریپ  زا  ای  دمحم  نارای  زا  هک  دیدرگ  یناکاپ  ناکین و  بیصن  اهرـسدرد  همه  هاگ  نآ 

یبحرا دیزی  اسراپ ، هدبع ي  نب  بعک  ریهز ، نب  بدنج  ناحوص ، رسپ  ود  هعصعص  دیز و  ثراح ، نب  رتشا  کلام  رسای ، نب  رامع  دوعسم ،
، هدوب فورعم  وا  قح  رد  ربمایپ  ياعد  رطاخ  هب  هک  قمح  نب  ورمع  اسراپ ، تسرپادخ  سیق  نب  رماع  هتشاد ، گرزب  یهاگیاپ  مدرم  دزن  هک 
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یم هک  ارنانیا  يرآ  دامتعا ، دروم  هیقف  ینادـمهثراح  دامتعا و  دروم  راکتـسرد  درم  دایز  نب  لـیمک  ربماـیپ ، راوگرزب  راـی  یقراـب  هورع 
رارق تناها  ضرعم  رد  يرگید  هتـسکش و  شیاه  هدند  هدروخ  کتک  رگید  هدرپس و  ناج  هاگدیعبت  رد  وهدیدرگ  هراوآ  ناش  یکی  میرگن 

روط ... نیمه  هدش و  هدیزگ  اهنابز ، شین  اب  هتفرگ و 
زا رت  مزال  اروا  دـیعبت  نامثع  دـیایب - نآ  ناتـساد  هچ  نانچ  هک - تسا  هدوت - هدرم  هتـسیاش  نانموم -، ریما  ام  رورـس  اه  نیا  همه  زاشیپ  و 

: دیوگ یم  سابع  نبا  هب  دوش و  مک  وا  تفالخ  تساوخرد  يارب  مدرم  يادص  رس و  ات  دتسرف  یم  عبنی  هب  ار  وا  یپایپ  دنیب و  یم  نانیا  همه 
وا یلو  دنهد  یم  يار  وا  دوس  هب  نارگید  تسینيدرم  نانچ  نم  هدازومع  دیوگ : یم  سابع  نبا  هک  نک  رود  نم  زا  ار  تا  هدازومعدـنزگ 
نم هن  ات  دورب  دراد  عبنی  رد  هک  ینیمزرس  رب  ات  وگب  وا  هب  تفگ  تسرف  وا  دزن  هب  ارم  يراد  تسود  هچ  ره  يارب  سپ  دراد  ییار  دوخ  يارب 

شکبآ رتـش  کـی  زا  شیب  ارم  ناـمثعتفگ  وا  تفگ  ناـنچ  تفر و  یلع  دزن  هب  واسپ  نم . تسد  زا  وا  هن  موش و  نیگهودـنا  وا  تسد  زا 
دناوخ : ار  هدورس  نیا  سپس  دهن  یمن  جرا 

وراد . زا  هن  دوش  یم  هتسخ  درد  زا  هنیلو  دبای  یم  دوبهب  وا  منک و  یم  نامرد  اروا  مخز  نم  درک ؟ راتفر  دیاب  هنوگچ  وااب 
وش نوریب  هنیدم ) زا   ) هک نم  غارس  داتسرف  ورب . ایب  دنادرگ . شکبآ  رتش  نوچمه  ارم  هک  دهاوخ  یمن  نیا  زج  نامثع  سابع  رـسپ  تفگ : و 

مشاب راکهانگ  مسرت  یم  هک  مدرک  ینابیتشپ  وا  زا  نادنچ  دنگوس  ادخ  هب  وش  نوریب  هک  تسا  هداتسرف  زاب  کنیا  ایب و  هک  داتسرف  سپس  و 
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هتساخرب یشکرس  هب  اهرهش  رد  هک  دیسر  یمن  وا  شوگ  هب  ناشیا  يادص  رس و  ایآ  دندوبن و  هفیلخ  مشچ  ربارب  رد  وا  نارای  ابـس و  نبا  ایآ 
یم زاب  يراکهبت  زا  دندناوخ و  یم  يراکوکین  هب  ار  مدرم  هک  یناسک  نآ  راک  هک  دوب  هنوگچ  دندوب ؟ هدومن  نآ  رد  يرایـسب  يراکهبت  و 

تخرد هنت  رب  ار  وا  ای  دزاس  نکهشیر  دوب و  انابس  نب  هللا  دبع  نتـشک  ابار  دیلپ  برکیم  نآ  هک  درک  یمن  یلو  دمآیم  نارگ  وا  رب  دنتـشاد 
راد هب  امرخ  ياه 
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درم نآ  هرابرد  دیاب  یمن  هفیلخ  ایآ  دـنک . شدـیعبت  ناناملـسم  نیمزرـس  زا  ای  دربب  ار  سکع - هب  ای  وا - تسار  ياپ  پچ و  تسد  هتخیوآ 
شنک دـب  هیامورف و  ناگتـسباو  اب  گرزب ، رذوبا  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دـنک ؟ ینز  يار  ربمایپ  راکوکین  نارای  اب  هدـننک ، هارمگ  هارمگ و 

رد اـی  شمنزب  منک ؟ هچ  وـگغورد  درمریپ  نیا  اـب  دـیئوگب  نم  هب  دـنار : ناـبز  رب  ار  هدـنزگ  نخـس  نآ  تخادرپ و  ینز  يار  هب  شنادـناخ 
منک ؟ شدیعبت  ناناملسم  نیمزرس  زا  ای  هتخاس ؟ هدنکارپ  ار  ناناملسم  هورگ  وا  هکشمشکب  ای  منکفا  شنادنز 

ناـیم رد  هتـشاد  هک  یتشزتاـین  اـب  هراـمه  هدوب و  ینید  یب  یـشوپ و  قـح  ياـهداینب  زا  یهاـبت و  ياـه  برکیم  زا  ابـس  نب  هللا  دـبع  يرآ 
هک نیا  هن  هدش و  تباث  هتخانـش و  مسینومک  هاگـشزومآ  وا و  نایم  يا  یگتـسباو  هن  زگره ، هک  دنچ  ره  هدرک  یم  دمآ  تفر و  ناناملـسم 
نآ هک  میهد  رارق  دنتسم  هدرک  وگزاب  فیس  نابز  زا  بیعش  هک  ار  يرس  همان  رگم  هدوب - وا  تاکیرحت  هجیتن  نامثع  رب  نویبالقنا  ندیروش 

درادن - یشزرا  نالد  انیب  رازاب  رد  هک  درمش  زیچان  غورد و  دیاب  زین  ار 
یم لیکـشت  هباحـص  همه - میئوگن  رگا  تیرثکا - زا  دندوب  هدمآ  درگ  وا  رـس  رب  هدـیروش و  نامثع  رب  هک  یناسک  هژیو  هب  ناناملـسم و  اری 
دوخ هدرب و  هانپ  نانموم  ریما  امرورس  هب  هک  یناسک  زا  هژیو  هب  و  دمآدهاوخ ) يدعب  دلج  رد  بلطم  هدرتسگ  دهاوخب  ادخ  رگا  هک   ) دندش

زین نانآ  هک  ناشیا ) ياه  هدننام  ناحوص و  رـسپ  ود  رتشا و  کلام  رامع و  رذوبا و  نوچمه   ) دندوب ناشیا  ناوریپ  ربمایپ و  نارای  نیرترب  زا 
ابس نبا  نوچمه  یسک  مه  نآ  و  دندوبن - لئاق  سک  چیه  ياه  هدبرع  يارب  یشزرا  دندوب ، هتفرگ  ارف  یحو  همـشچرس  زا  هچ  نآ  ربارب  رد 
اجک دندوب  هتـسیاش  هشیدنا  نادرم  زا  نارادنید ، هعماج  رد  هک  نانآ  دنتخانـش - یم  ار  شزورما  زورید و  ياه  شیارگ  وا و  ياه  شنم  هک 

هچ دهد  یمن  ناشن  درم ، نیا  اب  ناشیا  زا  کی  چیه  نایم  يا  یگتـسویپ  تسرد ، خـیرات  هزات  و  دـنداد ؟ یم  يرورپرادـنپ  ره  هب  لد  شوگ 
تایحور رد  وا  هک  نیاهب  دسر 
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هشیدنا رد  زور  نآ  هفیلخ  ارچ  میسرپ  یم  زاب  دشاب ؟ هتخیگنارب  نارادنید  هعماج  رد  ار  یئاه  بوشآ  ناشیا ، تسد  اب  هتـشاذگ و  رثا  ناشیا 
ماجنانانموم ریما  ام  رورـس  هک  درکن  ار  يراک  نامه  ارچ  و  دنادرگ ؟ هدنکارپ  ار  وا  هورگ  ات  دماین  رب  وا  دـنزگ  زا  ناملـسم  نتخاس  هدوسآ 

هک تـسا  هدروآ  لــصفلا 4:186  رد  زین  مزح  نـبا  و  و 311 - ص 310  دـیدناوخ - یـسراف  همجرتزا  رد ج 13  ار  نآ  شرازگ  هـــک  داد 
دینادرگ . نک  هشیر  ار  نآ  داتسرف و  دنتشاد  ار  ماجنادب  ياه  شیارگ  نآ  هک  یناسک  غارس  هب  يروآ  ناقفخ  دود  ترضح ،

ام نخس  نیرخآ 

ناراـی ياـناد  تقیقح  مه  دـندوب و  هدرک  یـسررب  دـننآ  رگ  وگزاـب  دوخ  هک  ار  نآ  لوصا  مسینومک و  تقیقح  مه  مرتـحم ، ناداتـسا  رگا 
نیا رد  رگايرآ  هدیـسر ، ناشیا  هرابرد  هک  یثیداحا  هدـش و  شرازگ  ناـشیا  رادرک  راـتفگ و  زا  هچ  نآ  وا و  نادـننامه  و  رذوبا - ربماـیپ -
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زا مه  هچ  ره  رذوبا  نوچمه  یسک  هک  دنتسناد  یم  دنتفای و  یم  رد  تسا  هنایم  رد  هک  ار  يا  هلصاف  اه  گنسرف  دنتشاد  یـشهوژپ  اه  هنیمز 
دش دهاوخن  تسینومک  مه  زاب  دشوپب  مشچ  شنیئآكاپ  ياهداینب  زا  ددرگ و  زاب  دوخ  شناد  ریـسم  زا  دیآ و  دورف  شیالاو  رایـسب  هاگیاپ 

زیچان شا  یملع  یئاناوت  دشاب و  كدنا  نید  زا  يا  هشوت  دنچ  ره  دیزگرب  دهاوخن  ار  کلسم  نیا  زگره  ینید ، ياناد  کی  و 
ياـه يدـنمزاین  نیماـت  رد  كاـپ  مالـسا  دـنادب  هک  یـسک  دـناوخ  یمنآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دـنیزگ و  یمربار  مسینوـمک  مارم  هنوـگچ 

زا اـت  تسا - هتخاـس  راومه  ناـشیا  ياـه  يراـتفرگ  عفر  يارب  یئاـه  هار  هچ  هدروآ و  هچ  ناـشیا  ياـه  هنیزه  هب  خـساپ  يارب  ناتـسدیهت و 
زا دنراد - قح  هکيا  هزادنا  هب  دـنناوتب - ناشیا  ات  تساهداهن  ینیناوق  هچ  و  دـهاکب - دـنروخ  یم  ناشناروخنان  يارب  هک  یهودـنا  ینیگنس 

هلاسم شیوخ  راتفگ  نیا  اب  گرزبربمایپ  هک  نانچ  دندرگ . رادروخرب  تسا  نارگناوت  ياه  یئاراد  رد  هک  يداصتقا  تایح  ياه  همـشچرس 
نارگناوت ياـه  یئاراد  رد  ناـشیا ) يارب  ار  یقوقح   ) دـندنمزاین ناتـسدیهت  هک  يا  هزادـنا  هب  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  هتخاـس " : راکـشآ  ار 

هچ نآ  رطاخ  هب  رگم  دندرگ  یمن  جنر  راچد  دننام  هنهرب  هنـسرگ و  هک  ناتـسدیهت  هدینادرگ و  بجاو  ار ) نآ  تخادرپ  هداهن و   ) ناملـسم
یتسار هبناه  هک  دنهد  یم  ماجنا  ناشنارگناوت 
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اب هک  نیا  زا  سپ  و  داد " . دـهاوخناشرازآ  كاندرد ، يا  هجنکـش  اـب  دیـشک و  دـهاوخ  تساوخزاـب  ياـپ  هب  تخـس  ار  ناـشیا  دـنوادخ ،
رد هدومن  یـشیدنا  هراـچ  ناتـسدیهت  ياـه  يدـنمزاین  عفر  يارب  هدرک و  میظنت  ار  یلاـم  تسایـس  هار ، نیرت  هتفرـشیپ  ناـمزاس و  نیرتوکین 

هتسیاش یگدنهاوخ ، هک  یتسار  هدیهوکن " : یتخس  هب  ار  هدش  دای  راک  ود  هنوگ ، نیا  زا  یئاه  هتفگ  اب  هتسب و  ناشیارب  ار  یئادگ  لاوئس و 
دـناشکب و یئاوسر  هب  ار  راک  هداتفا و  یـسک  ندرگ  هب  هک  یناوات  ودـناشنب  كاخ  هب  ار  یمدآ  هک  يا  یتسدـیهت  دروم : هس  رد  رگم  تسین 

مدرم زاار  دوخ  دنناوت  یم  هک  يراک  ره  يرای  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ناتسدیهت  دیامن "  روآدرد  دشاب و  یسک  اب  شتخادرپ  هک  یئاهبنوخ 
هتشپ دور و  هوک  هب  دریگرب و  ینامسیر  امش  زا  یسک  رگا  تفگ " : ناشیا  هب  دننک ، يراددوخ  تساوخرد  یئادگ و  زا  دننادرگ و  زاین  یب 

هک دنکتساوخرد  مدرم  زا  ات  تسا  رتهب  وا  يارب  دنادرگ ، زاین  یب  ار  دوخ  هلیـسو  نادب  دـشورفب و  ار  نآ  دروایب و  دوخ  تشپ  رب  مزیه  يا 
ياه مان  اب  نوگانوگ و  ياه  هار  زا  هک  دادرارق  نادـنمتلود  ندرگ  رب  نیعم  یقوقح  ناتـسدیهت  نادنمتـسميارب و  هن "  ای  دـنهدب  وا  هب  اـیآ 
دوس میـس و  رزای و  تالغ  ای  نایاپراچ  هب  دریگ  یم  قلعت  هک  يا  هناهام  ياه  هریج  ای  هنالاس  ياه  يرمتـسم  دننام  دوش  یم  نیمات  فلتخم 

نآ رب  نوزفا  دوش  یم  بجاو  لاوما - رب  هک - یقوقح  رگید  تمینغ و  جـنگ و  یمومع و  ياه  تورث  اه و  ناـکو  يرگادوس  یناـگرزاب و 
تـسد هب  عورـشمان  هار  زا  هچ  نآتخادرپ  اهرذـن و  اه و  هرافک  نوچمه  دوشیم  بجاو  دـنچ - یئاـه  تبـسانم  هب  یمدآ - رب  یهاـگ  هچ 

هدمآ .
نآ هرابرد  درمش و  تیناسنا  تابجاو  زا  ار  نآ  ناوت  یم  دزادرپ ، یم  شلام  یتدایز  زا  یمدآ  هکيا  هناراکوکین  ياه  هنیزه  تاقدص و  اما 

يراشفاپرایسب نآ  رس  رب  دناوخ  یم  تسار  هار  هب  ار  مدرم  اراکشآ  هک  يراوگرزب  تساور و  یئوگب  هچ  ره  زین 
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ص)  ) ربمایپ هک  دنا  هدروآ  هماما  وبا  نابز  زا  نارگید  يذمرت و  ملـسم و  میدروآ و  البق  ار  نآ  هب  طوبرم  ياه  ثیدـح  زا  يا  هراپ  هدرک و 
یشاب هتشاد  یئاراد  ياهزادنا  هب  رگا  رتدب و  يرادهاگن  هاگ  رهو  تسا  رتهب  تیارب  یـشخبب  ار  تا  یئارادیتدایز  رگا  وت  مدآ  رـسپ  تفگ :

بیهرتلا 252 و 1:232  بیغرتلا و  تسین . وت  رب  یشنزرس  ینک  زارد  مدرم  يوس  هب  تسديوشن  ریزگان  هک 
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درادن بکرم  هکیسک  يارب  ار  نآ  دراد  دوخ  زاین  زا  شیبیبکرم  سک  ره  تفگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  يردخ  دیعسوب  نابز  زا  ملـسم  و 
یقهیب 4:182  ننس  دنک  هدامآ  درادن  هشوت  هک  یسک  رب  ار  نآ  دراد  هشوت  دوخ  زاین  زاشیب  سک  ره  دنک و  هدامآ 

زا يا  هقدـص  دـیاب  سک  ره  دـنک  یم  عولط  باـتفآ  هک  زور  ( ) ره تفگ : ربماـیپ  هک  میدـناوختشذگ  رد ص  هک  یتـسرد  شرازگ  رد  و 
. دهدب شیوخ  يارب  نآ  تباب 

دراد و یمارتحا  هچ  هدش ، گنت  وا  رب  يزور  هکیسک  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  یئاه  نیئآ  اه و  هویـش  مالـسا  میرذگب  هک  اه  نیا  همهزا  و 
یم يرگناوت  رد  ار  يراد  وربآ  هک  یناسک  هب  دنوادخ  ضارتعا  هک  دنا  هتفریذپ  ناشیا  اریز  داهن  وا  هب  دیاب  یئوربآ  هچ  نارادنید  هعماج  رد 

: دیوگ ماگنه  نآ  دراد  شا  یمارگ  تمعن ، نداد  ابو  دیامزایب  ار  وا  دنوادخ  نوچ  ناسنااما ، دیوگ : یم  هک  اج  نامه  تسا . تسرد  دـنناد 
همان زین  تسین و  نینچ  دینادرگ . راوخ  ارم  ادخ  دیوگ  دنادرگ  گنت  وا  رب  ار  يزور  يو ، ندومزآ  يارب  نوچو  تشاد  یمارگ  ارم  دنوادخ 

زا دینک  قافنا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دیوگ : یم  دـنیامن ، شـشخب  اهبنارگ  وکین و  ياه  یئاراد  زا  هک  دـهد  یم  روتـسد  وا  كاپ 
: دیوگ یم  زین  دـینکن و  نیعم  ار  اهدـب  قافنا ، يارب  میدروآ و  نوریب  نیمز  زا  امـش  يارب  هچ  نآ  زا  دـیا و  هدروآ  تسد  هب  هچ  نآ  نیرتهب 
هچ نآ  رب  دـنوادخ  انامه  هک  دـینک  قافتا  ادـخ ) هار  رد   ) دـیراد تسود  هچ  نآ  زا  رگم  دیـسر  دـیهاوخن  ناراکوکین  هاگیاپ  هب  زگره  امش 

نداد داب  رب  ناگدنهاوخ و  ندنار  زا  تسهاگآدینک  یم  قافنا 
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اما و  دیوگ : تسا - يا  هدنیوگ  یمارگ  هک  دـنوادخ - هدرک و  عنم  ناشیا ، هب  یئامندوخ  مدرم و  ندرزآ  نداهن و  تنم  اب  تاقدـص  شاداپ 
سک نآ  دننام  دینکم  هابت  ندناسر ، رازآ  نداهن و  تنم  اب  ار  دوخ  تاقدص  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیوگ : نارم و  ار  هدـنهاوخ 
يور رب  ار  هناد  هک  دشاب  سک  نآ  دننام  دورگن و  زیخاتسر  زور  هب  دنوادخ و  هب  دنک و  قافنا  مدرم  هب  یئامندوخ  يارب  ار  دوخ  یئاراد  هک 

ار ناشلام  هک  نانآ  دیوگ : مه  دنرآ و  تسد  هب  نآزا  یلـصاح  چیه  دنناوتن  هک  دیوشب  ار  نآ  رابغ  زین  یناراب  دـنت  دـیزرب و  تخـس  گنس 
چیه زا  دوب و  دهاوخ  ادخ  دزن  وکینشاداپ  ار  نانآ  دننکن  يرازآ  هدراذگن و  یتنم  ناقحتـسم ) هب   ) قافنا یپ  رد  دننک و  قافنا  ادـخ  هار  رد 
رتهب ندرک  در  ار  هدنهاوخ  دنمتـسم  شزرمآ ، بلط  شوخ و  نابز  هب  دـیوگ : دوب و  دـنهاوخن  كانهودـنا  دنـشابن و  كانمیب  يدـمآشیپ 

تسا  رابدرب  وزاین  یب  دنوادخ  دننک و  رازآ  نآ  یپ  زا  دنهد و  هقدص  هک  نآ  ات  تسا 
دنوادخ دهد ، ماجنا  ناشیا  هب  نآ  ربخ  ندناسر  مدرم و  هب  شیامن  ياربار  ریخ  راک  هک  یـسک  هن  دیوگ : زین  ص )  ) ناربمایپ نیرت  گرزب  و 

هن دناسرب و  نآ  نیا و  هب  ار  شنداد  هقدـص  شرازگ  هدـمآرب و  ترهـش  يوجتـسج  رد  ای  دراذـگب  تنم  هک  یـسک  هن  دریذـپ و  یم  يو  زا 
دیامنیگدنشخب . مدرم  ربارب  رد  شیامن  يارب  هکیسک 

درگنن ناشیدب  دیوگن و  نخس  ناشیا  اب  زیخاتسر  زور  رد  دنوادخ  هک  دنا  سک  هس  تفگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دوخ  حیحص  رد  ملسم  و 
یقهیب 4:191  ننس  دراذگب و ... تنم  دشخب  یم  هچ  نآ  رطاخ  هب  هک  یسک  دشاب . كاندرد  يرفیک  ار  ناشیا  دنادرگن و  ناش  هزیکاپ  و 

دراذگب تنم  هک  سک  نآ  هن  دیآ و  یم  رد  تشهب  هب  دنک  يراتفر  دب  ردام  ردپ و  اب  هک  یسکهن  تفگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  ریثک  نبا  و 
دیامن . يراسگ  هداب  هتسویپ  هک  یسک  هن  و 
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شـشخب رطاخ  هب  يدنـسپدوخ  يرترب و  ساسحا  زا  نارگناوت  لد  دوش و  هدـنکرب  یگدنـشخب  رطاخ  هب  نداـهن  تنم  هویـش  هک  نآ  يارب  و 
يراوخ زا  نادنمتـسم  كاـپ  ياـه  لد  هک  نآ  يارب  زین  دـیامن و  يراددوخ  اـه  یگدولآ  زا  تسا  رگناوت  سک  ره  ددرگ و  كاـپ  ناـشاه 
هدرزآ ناشرطاخ  دننکن و  يدرخ  ساسحا  دننک  یم  زارد  نارگناوت  يوس  هب  تسد  هک  نیا  زا  دوش و  هدودز  دیالآ  یم  نادب  هک  یتسدیهت 
یمارگ دنوادخ  تسد  رد  دریگ  رارق  هدنهاوخ  تسد  رد  هک  نآ  زا  شیپ  هقدص ، هتفگ : ادـخ  ربمایپ  هک  هدوب  اه  نیمه  ياربيرآ  ددرگن ...

دریگ . یم  رارق  گرزب  و 
یمن هقدص  یئوکین  زیچ  زا  سک  چیه  تفگ : ربمایپ  هک  میناوخ  یم  تسا  هدرک  وگزاب  هریره  وبا  نابز  زا  ملـسم  هک  یتسرد  شرازگ  رد  و 

- دشاب امرخ  هناد  کی  دنچ  ره  دریگب - دوخ  تسار  تسد  اب  ار  نآ  هدنـشخب ، دنوادخ  هکنآ  رگم  دریذپن - ار  وکین  زج  دنوادخ  هک  دهد -
دوش . یم  هوک  زا  رت  گرزب  ات  دنکیم  دشر  هدنشخب  دنوادخ  تسد  رد  هاگ  نآ 

گرزب و دنوادخ  قح  دراد  هک  دنیب  یم  تسا ، هدرک  دـنوادخ  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  هناراکوکین  هک  ناملـسم  هدنـشخب  هنوگ ، نیاهب  و 
ار دوخ  تسد  دریگ و  یم  ادخ  زادراد  هک  دنیب  یم  زین  دنمتـسم  دهد و  یمتسا  هدیـشخب  يو  هب  وا  كاپ  تاذ  هک  یئاه  تمعن  زا  ار  رترب 

تسا یجنایم  دوخ  تسا و  نامه  رترب  تسد  دنک و  یم  ریزارس  سک  همه  يوسبار  اه  تمعن  هک  تسادخ  تسد  هدرک و  زاردادخ  يوسب 
دـشاب يدنمتـسم  ای  رگناوت  رگا  دیناتـسدیهت  امـش  تسا و  زاین  یب  دنوادخ  تسا و  ود  ره  شخب  تمعن  دوخ  هدـنریگ و  هدـنهد و  نایم  رد 

تسا . رتراوازس  ود ، ره  هب  دنوادخ 
زیچ ره  زا  شیپ  مدرم ، لد  رد  مسینومک  خوسر  يارب  دشاب و  هاگآان  نید ، قیاقح  زا  هک  یماگنه  رگم  دوب  دهاوخن  تسینومک  تسینومک 

کلسم مه  هک  یئاه  نیمزرس  رگید  ای  يوروش  روشک  رانک  هشوگ و  رد  رگا  هک  دنشاب  هتشاد  نید  زا  یتسرد  تخانـش  هک  تشاذگن  دیاب 
یتسینومک ياه  فده  هک  یناسک  رتشیب  ینیب  یم  يزادرپ  وجتسج  هب  دننآ 
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نینچ زا  دنـشاب  ناوارف  نآ  رد  ینید  نایاناد  هک  یئاهروشک  اما  دنرادن  ینید  نیناوق  زا  یتسرد  یهاگآ  هک  دنیاه  نآ  زا  دننک  یم  لابند  ار 
يریـسم ناـنچ  رد  هک  دـهد  یمن  ار  وا  درخ  دـشاب ، هتـشاد  نید  شناد  زا  يا  هرهب  سک  ره  هنوـگ ، نیمه  هب  تسا و  رود  هب  یئاـه  فدـه 

وا ؟ ياه  هدننام  و  شناد - زا  زیربل  فرظ  نامه  رذوباهب - دسر  هچ  ات  دتفایب .
ینید نیناوق  زا  تسرد  تخانـش  زین  نآ  دنتفا و  مسینومک  نماد  هب  هرـسکی  دراذـگ  یمن  هک  دـنراد  يا  یگژیو  یمالـسا  ياهروشک  يرآ 
ياه هیامرـس  نآ  زین  و  دـنک - یم  هضرع  رهزالا  نارواد  تئیه  هچ  نآ  هن  هتبلا  و  دوش - یم  تفای  ناـیاناد  دزن  اـج  نآ  اـج و  نیا  هک  تسا 
يوس نیدب  هک  یلیس  نآ  رباربرد  دنتسه  دنمورین  عنام  ود  نانآ  نیا و  هدیدرگ و  نیزگیاج  مالسا  یتسرپ  هناگی  شیک  رد  هک  زاس  یگدنز 

هب ناملـسم  ياه  هدوت  هشیدـنا ي  نتخاس  نشور  شناد و  نید و  زا  رتاناوت  يزیچ  نآ ، اب  دربن  مسینومک و  اب  يربارب  يارب  سپ  تسا  ناور 
رد ار  نید  نیناوق  دنهد و  شرتسگ  ار  شناد  هنیمز  هتساخرب  راک  هب  هار  نیمه  رد  یتسیاب  ناملسم  عماوج  ناتسرپرس  تسین و  ود  نآ  يرای 
زا ار  یمارگ  نهیم  نادنزرف  هتخاس و  رادیب  باوخ  زا  هدش  هدـیرفآ  نادان  هک  ار  یناسنا  ینید ، گنهرف  حور  اب  هدـینادرگ و  همانرب  اج  همه 

نایاناد هدومن و  ارجا  ار  نیبم  نید  نیناوق  دـنهد و  شرورپ  وکین  ياه  شناد  نتخومآ  اب  یلاع  ات  یئادـتبا  ياـه  هاگـشزومآ  ياـه  سـالک 
يرای هب  هک  ار  یناسک  دنـشاب و  رادـساپ  ار  هدوت  ناناوتان  قوقحهداـهن  جرا  ار  يوگزردـنا  رونخـس و  نادرم  دـنرادب و  گرزب  ار  هتـسیاش 
راکهب هک  ار  ینایاناد  درادـب  هدـنز  دـنوادخ  دـتفین  ياپ  زا  مسینومک  مارم  رباربرد  ناشروشک  اـت  دـننک  یهارمه  دنباتـش  یم  نادـنم  هلئاـع 

دنزادرپب . ناشیا  روشک  ادخ و  ناگدنب  زا  يرادساپ  هب  هک  ار  یمالسا  عماوج  نآ  ناتسرپرس  دنزیخرب و 
هب نم  وگب  شابم و  ناشیا  ياه  سوه  وریپ  نک و  يرادـیاپ  يراد  روتـسد  هکنانچ  ناوخب و  تسار  هار  هب  ار  همه  وت  ربماـیپ  ياناـس  نیدـب 
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شاداپ تسامش و  ام و  راگدرورپ  هناگی  يادخ  میامن  يرواد  هنارگداد  امش ، نایم  رد  هک  مراد  روتسد  مدیورگ و  داتسرف  ادخ  هک  يا  همان 
نایم تسرد ) يرواد  يارب  ازس ، زور  رد   ) ادخ تسین  امش  ام و  نایم  یئوگتفگ  تجح و  چیه  رگید  تسامـش  رب  امـش  راک  ام و  رب  ام  راک 

. میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  همه  دنک و  یم  عمج  ام 
هیآ 15 يروش  هروس 
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ساپس  ارادخ  ماجنا ، زاغآ و  رد 
نیمه هلابند  دهاوخب - ادخ  رگا  مهدفه - دـلج  رد  نآ  لابند  هب  دـسر و  یم  نایاپ  هب  اج  نیا  رد  ریدـغلا  یـسراپ  همجرت  زا  مهدزناش  دـلج 
دورف وت  رب  یحو  هک  نآ  زا  شیپ  دنب : راک  هب  شربمایپ  هب  ار  دـنوادخ  روتـسد  شاب و  هار  هب  مشچ  ماگنه  نآ  ات  تفرگ . میهاوخ  ار  بلاطم 

نکم باتش  نآرق  ندناوخ  رد  دیآ ،
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موظنم ياه  همان  شیاتس 

- 1 ناگمهيارب - هتسویپ  ساپس  اب  زورما  نارعاش  زا  یهورگ  عبط  رثا 
مرحم رد 19  هک  نآ  مراـهچ  لاـس  زا  هرامـش 80  رد  فجن - زا  هرداص  نایبلا - هلجم  هک  دراد  يا  هیریدـغ  هماکچ  یمـشاه  دـمحم  دـیس 

: نآ زاغآزا  مه  نیا  هدناسر و  پاچ  هب  ار  نآ  هدش  رشتنم   1370
رود ناگراتس  زا  هک  ناسر  یئاج  هب  ار  شیوخ  هاگیاپ  سپ  دیامن  یميداش  وت  دوجو  رد  یـشنم  گزرب  يزارفرـس و  اب  یگنادواج ، ناهج 

دشاب رترب  زین  رهپس  تسد 
نکفا یگدنز  نادیم  هب  ار  دوخ  يا  هدارا  نانچ  اب 

دنادرگ نازیرگ  ساره ، میب و  زا  ار  گرم  هک 
يراد یهاپس  شیوخ  گرزب  حور  زا  وت 

. دنکش یم  مهرد  ار  اهدمآ  شیپ  هوکش  ورف  هک 
دناشوپ یم  شیاه  يراکوکین  اب  ار  اه  بش  هک  سک  نآ  و 
تخاس دهاوخ  هدنز  ار  مد  هدیپس  نامسآ ، ياه  هنارک  رد 

دیوگ -: یم  هماکچ  نیمه  نایاپ  رد  رگید  تیب  زا 75  سپ  و  -( 
هک يا  همان  نامه  ! ریدغلا ریدغلا !

دشاب . كاپ  هدنخرف و  يا  همان  دنام و  هنادواج  راگزور ، رد 
هدینادرگ وکین  هداد و  شیارآ  ار  نآ  نیب  هدرخ  جنس و  نخس  يدرم  ربا  یئوگاویش  ويرترب 
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هداهنن ياج  رب  يا  هتسوپ  چیه  شناد ، زغم  يارب  و 
تشاد  ناهن  ار  یئاه  یتساک  اه و  يژک  دینادرگ و  راکشآ  دوب  ناهن  ار  هچ  نآ 

دیناشک هدنخرف  كاپ و  یهار  هب  ار  هلیح  گنرین و  ناگدیرفآ ، نایمرد 
میهد  یسک  هب  دشاب  هتسیاش  ار  یگنادواج "   " ناشن رگا 

تسا . دارفا  نیرترب  نیرتراوازس و  نآ  يارب  ینیما 
درک . میهاوخ  دای  مهدراهچ  هدس  نارعاش  نمض  رد  ارنآ  هدنیارس  تشذگرس  هماکچ و  همه  دهاوخرترب  يادخ  رگا  هک 

دیوگ زین  کفع  نارنخس  یلع ، لآ  مظاک  خیشهزاوآ  دنلب  رونخس  - 2
هک دندوب  نت  هس  هتشذگ  ناراگزور  رد 
دنتفاتش یلع  يرای  هب  يرگید  زا  سپ  یکی 

دندرک - یم  يرادساپ  ربمایپ  نیشناج  ناتسآ  زا  یپایپ  ناشاهریشمش  اه و  یئاراد  اب  راک  زاغآ  رد  هک  دننانآ  زج  هب  هتبلا  اه  نیا  و  - 
الاو - ياههناخ  رد  هکم - رد  هک  دوب  قدزرف  ناشیا  نیتسخن 

تفاتش ام  نایاوشیپ  يرای  هب 
زور ات  وا  هموظنم  تایبا  هک  دوب  یساسقا  زین  یمود  و 

دنام . دهاوخ  رادیاپ  ام  نایم  رد  زیخاتسر 
درک يرای  ار  وا  هیفاش - شا - هیمیم  هماکچ  اب  مه  سارف - وبا  يرگید - و 

دادب رگنامرد  یفاش و  یخساپ  ار  اهرازفا  گنج  تبرضهلیسو  نادب  و 
تسا  راکشآ  ناگدیرفآ  همه  يارب  نشور  يزور  هیام  رد  دیشروخ  دننام  هک  یمراهچ  و 

تسین یمود  ار  نآ  هک  تشاگن  ار  ریدغلا "  هک "  يا  هدنراگن  تسا ، راکتسرد  نیما و  ینیما  نامه 
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دنتخادرپن نآ  دننام  ندروآ  هب  ناگدیرفآ  هک  تسا  يا  هعومجم  و 
دشاب . هدش  هدیسوپ  هدروخ و  نورد ، زا  هک  دندوب  یئامرخ  تخرد  ياه  هیاپ  نوچمه  رگید  درک ، اهر  هک  ار  یگنج  نانمشد  و 

ینیب یم  اریئامنهار  ياه  لاهن  رازتشک  نآ ، رد  هک  تسا  یئاه  ناتسوب 
تسا . کیدزن  ام  هب  دوش  یم  هدروآ  درگ  هتفرگرب و  هک  نآياه  هویم  يا  هظحل  ره  رد  و 

دوب ناهن  یکیرات  يروک و  هدرپ  رد  همه  میتشاد  هک  یئاه  يزارفرس  دوب ، هدومنن  خر  ات 
. تخادرپ یئامنهار  هب  دوخ  هک  تشگرب  يا  هنوگ  هب  ات  يدینادرگ  راکشآ  ام  يارب  ار  نآ  وت  و 

هک يدرک  اهر  ار  ام  یلاح  رد  يدیشخب و  یئاهر  ار  ام  هک  یئوت 
. ناشخرد یندمت  اب  میدوب و  يزارفرس  نانامیپ  مه 

، هدیزگرب ربمایپ  ناوریپ  ات  يدنکفا  جنر  رد  ار  نتشیوخ  هک  یئوت 
دندرگ . راگتسر  دنبای و  هار  وت  يرای  هب 

تسا نامارخ  روآ و  يور  كاپ ، ناتسآ  يوس  هب  هک  راپس  یشیاتس  هب  شوگ  هناراوگرزب  همان  هدنراد  يا  ناه 
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دننامرد  نآ  ندرمشرب  زا  ناگدیرفآ  ياه  هورگ  هک  دهد  یشاداپ  وت  هب  نایناهج ، راگدرورپ 
: دشخب دوبهب  ار  شا  يرامیب  ادخ  هک  یمظاک  یصلاخ  اضر  دمحم  خیش  دمحم ، نادناخ  نخس  رپ  يارسنخس  زا  - 3

درادن يدننامه  ام  راگزور  رد  هک  تسا  نیب  هدرخ  يروشناد  ینیما 
تسارایب يراگزیهرپ  ياه  هماج  هب  ار  وا  دنوادخ 

دزانب وا  رب  هک  دزس  یم  ار  نیمز  رواخ  و 
تسا زیربل  ياه  هکربرایسب  نوچمه  وا  باتک  ناگدیرفآ ، نایم  رد 

. دراد یم  باریس  شیاراوگ  ناور و  بآزا  ار  اه  هورگ  هک 

هحفص 236 ] ] 

وا تشذگرـس  رد  ار  نآزا  يرهب  هک  دراد  اـم  باـتک  زا  شیاتـس  رد  يرایـسب  ياـه  هتفگ  ناوارف و  ياـه  هدورـس  دـنیوگ ، نیا  يروآداـی :
دروآ میهاوخ 

يدادغب : يوسوم  بیطخ  نیدلا  سمش  دیس  هناگی  داتسا  زا  مه  نیا  و  - 4
زا هک  يدنبندرگ  ای  اهدیراورم ؟ ای  تسا  تاملک  اه  نیا  ایآ 

هدش ؟ هدیچ  مه  رانک  رد  هک  یئاه  هداجیب  لعل و  ای  هدمآ ؟ مهارف  اهرهوگ 
هک یئاه  شناد  ای  هتشون ؟ ياهرطس  ای  تسا  یئانشور  ایآ 

تسا هدز  رانک  رب  نآ  راسخر  زا  هدرپ  هدوت  روالدرورس 
دیامن یم  زیربل  ار  شناد  ياهایرد  هک  تسا  یبآ  هکرب  ریدغ " و  " 
دزاس یم  هدنامرد  ار  هدننک  راکنا  هک  یئاه  يرگنشور  اب  مهنآ  و 
دنک یم  اپ  تسد و  شیوخ  يارب  ینایهاپس  نانمشد  دوخ  نایم  زا 

دنوش یم  يو  هاپس  هتسنادن  نانامه  هک  تسا  ینانمشد  ار  تقیقح  يرآ 
دبوک یم  ار  هتخیسگ  مه  زا  هابت و  قطنم  لیلد ، يورین  اب 

دنادرگ راکشآ  دنا  هتشاد  ناهن  ناربگشر  ار  هچ  نآ  ات 
، يراوتسا زا  هکینامیا  راشرس و  یشناد  هار ، نیا  رد  و 

تسوا روای  درآ  یم  رد  ياپ  زا  ار  نهآ 
دنامب و رادیاپ  هک  هتساوخ  یتسارهب  دنوادخ  تسا و  تقیقح 

تسوا . نآ  زا  یگنادواج 
دننک وحم  ار  نآ  يزوت  نیک  رس  زا  اتدنتساوخ  یهورگ 

دریگ ماجنا  تساهتساوخ  ار  هچ  نآ  گم  دریذپ  یمن  دنوادخ  و 
تخاسن دوخ  نیشناج  ار  یسک  ربمایپ - اهاط - ترضح  هک  دنتشادنپ  نانچ 

دننیزگ  یم  رب  دوخ  دبای ، يرورس  هک  ار  سک  نآ  نامدرم  و 
تسا غورد  درخ  شیک  رد  دنا ، هتشادنپ  ار  هچ  نآ 

تخس سب  یتمهت  زین  اه  شرازگ  هب  و 
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اهاط  ترضح  هک  تسا  هدمآ  اه  شرازگ  رد  اریز 

هحفص 237 ] ] 

تفر یمزارد  يرفس  هب  نوچ 
دیزگ یم  رب  ار  شیوخ  نارای  زا  يراوگرزب 

دنیشنب شیاج  رد  وا  تشگزاب  ات  هک 
دنیآ  مهارف  يراکيارب  ربمایپ  نارای  زا  يا  هتسد  هک  دشن  هاگ  چیه  دوبن و  يدربن  چیه  و 

دنوش  مرگتشپ  ودب  دشاب و  ناشیا  رورس  هک  دیزگ  یمرب  ار  یسک  وا  دوخ  رگم 
دنیزگ  یمن  رب  ار  یسک  دور و  یم  شراگدرورپ  يوس  هب  هنوگچ  سپ 

دراد ؟ ياپ  رب  وا  تسد  ابار  یئادخ  یئاه  نیئآ  اهزرم و  هک 
دناسر  ماجنا  هب  مخ "  ریدغ  زور "  رد  ار  شنیزگ  نیا  راک  يرآ 

. دیناشوپ شدنناوتن  ناگدننک  راکنا  هک  اراکشآ ، يا  هنوگ  هب  مه  نآ  و 
دش  نارتش  زاهجزارف  رب  امنهار  نآ  يزورمین 

تشاد  ياج  وا  زا  رت  نیئاپ  ادخ  ریش  دنتسیرگن و  یم  ناشیا  هک  هنوگ  نامه  و 
میوا  تسرپرس  نم  سک  ره  ناه  تفگ  ناشیدب 

تسا  وايامنهار  تسرپرس و  یلع 
تسا  نایامن  یسب  يرگنشور ، ماگنهرد  دنوادخ  همان  راکشآ  راتفگ  و 

دشاب - رادروخرب  راوتسا  ياهشیدنا  زا  هدوب و  دنمدرخ  هک  یسک  يارب  - 
تسا  هداهن  یسک  يارب  اهاط - ربمایپ  زا  سپ  ار - یتسرپرس  اج ، نآ  رد  اریز 

دیامن . یگدنشخب  عوکر  ماگنه  رد  درازگب و  زامن  هک 
کفع ردنب - خیش  دمحم  خیش  جاح  يوگ  وکین  نخس و  رایسب  يارسنخس  زا  مه  نیا  و  - 5

يروآدرگ  ار  ریدغلا "  يا "  هدارا  نانچ  اب  ینیما  نیسحلا  دبع  يا 
درک  دناوتن  وگزاب  ار  شا  یگنوگچ  سک  چیه  هک 
نوچمه  دوب  هدنام  اجرب  ناناد  ثیدح  زا  ار  هچ  نآ 

هحفص 238 ] ] 

يداهن  یسررب  هب  یگنازرف  شنیب و  ناگدنراد 
يدش  نآرب  شیوخ  نشور  نیب  هرذ  اب  و 

یناسانش  زاب  اههرهم  رخ  زا  ار  تسرد  رهوگ  هک 
يدیسر  ناراوگرزب  فده  هب  شیوخ  ششوک  اب  سپ 

يدروآ  گنچ  هب  ار  زورما  وزورید  يزارفرس  و 
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دهد  یم  نایاپ  اه  شمشک  هب  هک  دمآ  يرواد  وت ، ریدغ "  و " 
یتشادرب  زاوآ  یئامنهار  نابز  زا  نآ  يرای  اب 

يدوب  دنوادخ  يوس  زا  يا  هدنهد  اوآ  هدنخرف  هچ  و 
ینیب  هدرخ  وکین  رایسب  هچ  ار  ادخ 

یئوتهک . اهرثا  هدنسانش  هدننک و  یسررب  وکین  رایسب  هچ  و 
دنریذپن  ار  تقیقح  مه  زاب  ریدغلا "  زا "  سپ  رگا  سپ 

رادم  تفگش  نارگمتس  راک  زا  وت 
دنور  ورف  اه  یتسردان  بادرگرد  هک  رادم  تفگش  و 

تسا  هدنزاون  هدنناوخ و  زا  ناگدننک  يداش  یناشفا  تسد  یبوک و  ياپ  اریز 
دنراد  یسوه  يدرم  ره  اریز 

تسا  ناگدننک  راکنا  هویش  تشذگ - هک  مه - نیا  و 
ار  وت  داب  هدژم  راکتسردنیسحلا  دبع  يا 

تسا  تسار  هار  هدننک  راکشآ  شیوخ  یئانشور  ابوت  همان  هک 
تساامنهار  ياوشیپ  دزن  وت  شاداپ 
وا  هیاپ  دنلب  هیاس  رد  تهاگیاج  و 

داب  يراگتسر  دیون  زین  ار  وا  ناوریپ  و 
تسا یلد  هدوسآ  زرم  ار  ناکانمیب  وا ، كاپ  یتسود  هک 

فرشا  فجن  نکاس  يرجه  رقاب  دمحم  خیش  جاح  رترب  لضاف  زا  - 6
دومن  یناشفا  وترپ  راکشآ ، تقیقح  زا  يا  هشیدنا 

تسارایب ار  شیابیز  راسخر  نآ ، يرایهب  اه  شناد  ناهج  هک 

هحفص 239 ] ] 

تخادرپ  یشاپ  غورف  هب  تمظع  قفا  رد  هک  هاگ  نآ  زا  و 
دیدرگ  نشور  نآ ، يرای  هب  یئامنهار  وتقیقح  ياضف 

دز  یگنادواج  ناشن  هدیقع ، نیدب 
دینادرگ . یگرزب  ناوید  هچابید  ار  نآ  و 

دنتسه  یهورگ  وت  سپ  رد  قح  رادتناما  ياناه 
دنونشب  ار  تنانخس  هک  دنهاوخ  یمه  هداد و  وت  هب  شوگ  هک 

هتخیمآ  شیوبشوخ  كاپ و  بآ  اب  تسرد  نخس  تسا و  وت  ریدغ "  نیا " 
دنادرگ . یم  باریس  ار  ناماک  هنشت  هنیس  و 

شا  یئالاو  اب  هک  ياهماخ  هدنراد  يا 
دیازفا  یم  ار  يرگنشور  نخس و  يرترب  هاگیاپ و 
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دوش  یم  گنت  نآ  زا  اضف  هنیس  هک  ار  اهرادنپ  زا  یئاه  هرهچ  وت 
يدینادرگ  راکشآ  ار  نآ  یگدوهیبو  یهابت  يدومن و  زیچان 

دوب  یئانشور  رسارس  هک  خیرات  زا  یئاه  گرب  شیامن  اب  و 
يدز  رانک  قیاقح  هرهچ  زا  ار  اه  هدرپ 

دوب  نآ  راسخر  رب  هک  ار  یششوپ  شیوخ ، رگشواک  ناگدید  اب  زین  و 
يدومن  يرگنشور  هار  نیا  رد  يدرک و  رود 

يداهن  هنادواج  یئاهدوب  دای  راگزور ، خیرات  ياه  گرب  رد 
داهن . دهاوخاجرب  اه  شیاتس  ناراگزور ، تشذگ  اب  هک 

شیوخ  يرگنشور  اب  هک  يا  هماخ  هدنراد  يا 
يدروآ  تفگش  هب  ار  نایوگاسر  نانخس و  اویش 

دزادرپ  یئامندوخ  هب  اتيدینادرگ  راکشآ  ار  نآ  شتآ ، زا  يرگخا  نوچمه 
دنکفیب  جنر  درد و  زا  یشتآ  لدتخس ، نارگمتس  لد  رد  و 

تسا  ریذپلد  نآ  یئانشور  هک  یتشاداو  يرگهولج  هب  ار  نآ  یئاهرهوگ  دننام 
دیامن  یم  یشاپ  وترپ  نآ  غورف  هک  يداهن  مه  رانک  رد  ار  یئاه  هشیدنا  و 

هک  یتساوخ  یمه  راک  نیا  اب  يدنکارپب و  ار  اه  نآ  سپس 
( ینکفایب افص  يردارب و  هنایمرد  ینک و  یکی  ار  اه  لد 

هحفص 240 ] ] 

دیوگ  زاب  ار  تا  يرترب  رگشیاتسياه ، هماکچ  هک  ینآ  زا  رتالاو  وت 
داد دهاوخ  ار  وت  شاداپ  شا ، یناوخ  شیاتس  اب  راگزور  ناهد  هک  ارچ 

شتیب ای 67 نآ - زا  یشخب  ینیسح "  نایارسنخس  هخاش  نمجنا  هک "  دراد  يا  هماکچ  یفجن  ردیح  لآ  دمحم  خیش  رکتبم ، يارسنخس  - 7
نآ : زاغآرس  هدیناسر و  پاچ  هب  هدیمان  فجن "  هاگشناد  رد  ریدغلا  هک "  يا  هحفص  همان 84  کی  رد  ار 

دمآ  هار  هب  وت ، یتسود  رد  هک  داب  هدژم  ارم  لد  " 
 " دوب یئامنهار  نآ  هنابز  هک  دش  راکشآ  نم  رب  يرگخا  هک  هاگ  نامه  زا  یک ؟ و 

هک ریدغلا  تاحفص  يارب  تسا  هتشاذگن  ار  نآ  رشن  هدرکنپاچ و  اج  نآ  رد  هدوب  ام  باتک  هرابرد  هکار  شا  هماکچ  زا  یـشخب  هدنیارس ،
میروآ : یم  کنیا 

مراد  یم  یمارگ  ار  ینادرمگرزب  وت  هار  رد  یلع )  ) نیسح ردپ  يا 
دنداد  شیارگ  وت  یتسود  هب  ار  اهدرخ  يرورس ، یگرزب و  اب  هک 

دنتخادرپوجتسج  هب  نامسآ  لد  رد 
دشاب  هتسب  هک  دنتفاین  يرد  وت  زج  هب  تقیقح  يارب  و 

ناشیا  دیشک ، تیاده  هرهچ  رب  يا  هدرپ  راگزور  تسد  هچ  رگا  و 
دندش  ارادخیرات  زا  ار  اه  شقن  نیرت  یمارگ 
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دندوب . اه  عمش  نوچمه  نادرگرس ، ناگتشگ  مگ  يارب  دنتخادگ و 
دنتخاس  نشور  ار  هار  شیوخ  نتخادگ  اب  هک  سب  ناشیارب  نیمه  و 

رب يا  هنایزات  نوچمه  ار  نآ  هتفاتش و  يوجگنج  نانمـشد  زاوشیپ  هب  نآ  اب  دنتـشاد و  هتـشارفا  تایح  هاگدربن  يوس  هب  ار  یگدنز  شف  رد 
دندودز  خیرات  نماد  زا  ار  دولآ  هانگ  ياه  تبسن  دندرک  دنلب  ناشیا  يور 

دندناشن  یگدنشخب  لاهن  نآ ، رابیوج  ياه  هنارک  رد  و 
دندز دنویپ  ناشاه  هتشون  ياهرطس  اب  ار  شیوخ  ياهدرخ 

هحفص 241 ] ] 

دنتخیمآ  ناشتاملک  فورح  اب  ار  ناشرگج  ياه  هراپ  و 
ینیب  یم  هک  دنا ، ناگدننیب  هتسد  ود  ای  راگزور  مدرم 

دنرگن  یم  ار  تسار  هار  ینیب ، نشور  اب  ناشیا  هتسد  کی 
ناوتان . نآ  ندید  زا  دنیانیبان و  لد و  روک  رگید  هتسد  و 

هدرک  زارد  تقیقح  يوس  هب  درخ  يور  زا  ار  دوخ  تسد  ناش  یکی  هک  دنا  هورگ  ود  ای 
دشاب !... راک  رديرهوگ  رز و  هک  يوس  ره  هب  ار  نآ  يرگیدو 

نیمز ! رواخ  درم  راکتسرد  ناه 
تخادرپ . یناوخ  هنارت  هب  ات  يداهن  نآ  رد  ینامسآ  یگنهآ  وت  هک  تسا  یناهد  ار  ناهج 

يدوشگ  ناراب ، زا  رت  هدنشخب  یتسد  اب  ار  نآ  و 
دیزاغآ . وت  شیاتس  هب  دز  اه  يراکوکین  نآ  رب  هک  يدنخبل  اب  ات 

دیامن  یم  دننامه  وت  هشیدنا  هب  ار  دوخ  تفاطل ، رد  نامسآ 
تسا  هدش  هتخودنآ  رب  زین  نارتخا  هدید  کمدرم  و 

دنرب  الاب  شیوخ  شوغآ  ات  ار  وت  هک  دنراد  تسود  یمه  و 
دشخب  یم  مسجت  ار  یتسه  ياه  حبش  هک  يدرگ  یناج  نوچمه  ات 

ناگدننیرفآ  ناروآون و  رایسبهچ  وت  یکاپ  ایادخ  راب 
دهد  تسد  هب  امنهار  رگخا  ات  تخادگب  ناشاه  ناور  هک 

سب  ار  وت  يرترب  نیمه  هدازآ  نزملق  يا 
يا . هدروآ  يراگتسر  مایپ  ناگتفای  هر  يارب  هک 

دندش  کلام  ار  یگدنز  شیوخ  هشیدنا  اب  هک  ینادرمگرزب  اسب  هچ 
دندومن  نوسفا  ار  اه  لد  ياهمغن  اب  هک  یناگدنیوگ  و 

هتخاس  هدنکآ  اراه  نمجنا  وت  تشذگرس  هدنیآ ، ناراگزور  رد 
دبای  یم  هار  اه  ياج  نیرترود  ات  هک  دیدرگ  دهاوخ  تقیقح  ناتساد  دوخ  و 

هک : درک  یهاوخ  انشآ  نامسآ  نابز  زا  ار ، نیا  زا  سپ  ياه  هورگ  يدوز  هب  و 
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تسا . هتفای  دیواج  یگدنز  كرتس ، ياناد  کی  هنوگچ 
دیآ . یم  دورف  وت  ربیتمحر  یتخادنا ، راک  هب  قح  هار  رد  هک  یمادنا  ره  ربارب  رد  هاگ  نآ  و 

دنک  یم  یناشفا  وترپ  یغورف  تیارب  يدروآ  هار  هب  هک  نت  کی  ره  ربارب  رد  و 
يور  یم  شیپراگزور  ياپ  هب  اپ 

دننکن  یهاگشتسرپ  چیه  گنهآ  وت ، ریدغ "  دورس "  اب  زج  مدرم  هک  یئاج  ات 
ددرگ  مضه  روخ  رد  ات  يداد  شارت  نآ  اب  ار  تخس  بلاطم  یتخاس و  زیت  یناهوس 

يدوشگ  ار  اه  هشیدنا  هرگتیاناوت  تشگنا  رس  اب  و 
دروآ ، نخس  هب  ار  وت  یهورگياه  شیارگ  هن 

بصعت  سفن  هن  و 
تفای  نایرج  وت  رد  دومن  يور  الاب  هک  زور  نآ  رد 

یتشادن  يا  هتساوخ  تقیقح ، يرگنشور  رد  تحارص  زج  هب  زگره 
يدوب  گرزب  یتسرپ  هناگی  هدنراگن و  هار ، نیا  رد  هک  یتسار  و 

يداهن  شیامن  هب  ریدغ "  هناگ "  تفه  ياهدلج  رد  ار  شیوخ  رنه 
دنتفرگ  ياج  تا  هناخ  هاگ  هدجس  بارحم و  رد  قفا ، ياه  نوتس  ناس  هب  هک 

یگمه  یئامنهار ، ناج ، ياه  سفن  یمرخ ، یگدنشخب ،
دنناور . وت  بآ "  هکرب  ریدغ - رد "  راوس و  یقروز  رب 

نیمز ! رواخ  درم  راکتسرد  يا  ناه 
دماجنا  تکاله  هب  هک  دناوخن  یئوس  هب  ار  وت  هناضرغم  ياه  شیارگ 

دنتشاک  راخ  سخ و  وت  هار  رد  هک  ناسک  رایسب  هچ 
دیناشوپ ! یتساوخ  ناشیارب  يرترب  يرورس و  هماج  وتو 

هتفر  رد  هب  یناسنا  زرم  زا  هک  یناشکرس  هچ  زین  و 
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تسا  هدش  هدیرفآ  هنشد  یئوگ  هک  دندیزگ  ار  وت  یئاه  هجنپ  نخان  اب  و 
نآ  ياه  یگریت  رد  ات  دندنبب  وت  رب  ار  هار  هک  دنتشاد  تسود 

يدرگ  راچد  کیراتسب  هایس و  یبش  هب 
يا  هتفرگ  شیوخ  تسد  ود  رد  ار  يا  يرترب  هنوگ  ره  نانآ  یگدنز  يارب  وت 

دنتخادرپ - یئوگ  تشز  هب  دنتفر و  جک  هار  هب  نانآ  هک  ماگنه  نامه  زا  یک ؟ زا  -و 
دیئور - نیمز  رد  نوچ  هک  یتشاک - ار  شیوخ  هناد  و 

دروآ  راب  هشوخ  تفه  ورد  ماگنه  ات 
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يزورمین  مد  رگا  هک  ناج  نامه  یتخابرد ، راک  نیا  رس  رب  ار  شیوخ  ناج  و 
دوش  یم  یئامنهار  دراپس و  یم  هار  یمرن  هب  درذگب  نآ  زارف  زا 

دهد  یم  نتشک  هب  ار  دوخ  زین  عمش  اریز  تسین  تفگش  نیا  و 
دنامب . هنادواج  نانآ  دوجو  رد  دشخب و  یگدنز  ار  نارگید  ات 
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یفجن یمظاک  نیسای  لآ  اضر  دمحم  خیش  زا  يا  همان 

رگشیاشخب هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
شنادناخ . دمحم و  وا  ربمایپ  رب  رامشیب  نیرفآ  دورد و  تسا و  اتکی  هناگی و  هک  ار  يادخ  شیاتس 

یم رد  هتـسیاش  هزادـنا  زا  هدیـشک ، یئوگفازگ  هب  شراک  اـهاج  زا  يا  هراـپ  رد  رگـشیاتس  هک  ارچ  مدوب  نادرگ  ور  یناوخ  شیاتـس  زا  نم 
زا يدنـسرخ  تسا و  ینیب  شوخ  ای  راک  نیا  رد  وا  هزیگنا  دـنکفا و  یم  كانمهـس  یبادرگ  رد  ار  حودـمم  شتـسردان  يرواد  اب  درذـگ و 
زا رت  ناوتان  راتفگ ، لاب  رپ و  زین  اهاج  رایسب  رد  هتبلا  و  تسا . نآ  دننامه  یئوگفازگ - هب  نخـس  ندناشک  رد  هک - یلماوع  رگید  ای  و  يو ،

يادا رد  هک  دوش  یم  راچد  یـسک  تشونرـس  هب  یمدآ  ماگنه ، نآ  رد  دیامن و  زاورپ  اضف  نیا  رد  هتـسیاش  هزادـنا  هب  دـناوتب  هک  تسا  نآ 
تسا هدومن  یهاتوک  شنامیا  اب  ردارب  قوقح  زا  یقح 

مدومن و شواک  تسا - ناراگزیهرپ  يارب  یئامنهار  هدوبن و  نآ  رد  یئارچ  نوچ و  هک  ینـشور  همان  نامه  ای  ریدـغلا - باـتک  رد  نم  یلو 
دنار دیاب  نخس  یگدرتسگ  اب  نانچ  هراب  نآ  رد  دسرن و  نآ  هب  نخس  تسد  هک  تسا  رود  نادنچ  نآ  يافرژ  مدید 
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رادروخرب یئوگ  اویـش  يروآ و  نابز  تمعن  زا  دنک و  زارد  ار  راتفگ  مه  هچ  ره  هدنیوگ  دنام و  یم  رد  راک  رد  نارگـشیاتس  ياهزارف  هک 
یئامنهار ار  نانادان  هک  یباتک  نینچ  شیاتـس  هب  نتخادرپن  ندیزگ و  یـشوماخ  زین  يوس  کی  زا  دراذگ و  دناوتن  ار  بلطم  قح  زاب  دـشاب 

دـنز و یم  راـنک  ینید  قیاـقح  هرهچ  زا  ار  ههبــش  ياـه  هدرپ  درآ و  یم  هار  هـب  ار  هارمگ  دزاـس و  یم  رایــشوه  ار  ناـهاگآان  دــنکیم و 
يرای زا  ندز  زابرس  باتک ، نیا  شیاتس  زا  يراددوخ  يرآ  دراد ... یم  او  نداتـسیا  هب  راکـشآ  نشور و  یتقیقح  ربارب  رد  ار  نارگـشهوژپ 

دنیآ و شوخ  تشادگرزب و  زا  زیربل  مناج  متخادرپ و  نآ  ندناوخ  یسررب و  هب  دوب  نیا  هفیظو . ماجنا  رد  ندومن  یتسـس  تسا و  تقیقح 
ناگمه هدادن و  ام  يایند  هب  هتـشادهاگن و  زارد - ناراگزور  نیا  لوط  رد  بیغ - ناهج  هکيا  هتـشگ  مگ  نآ  مدید  اریز  دـیدرگ  یتفگش 

، دـنوادخ تسا و  نانیمطا  دروم  نید  ناهج و  راک  رد  هک  هتخاـس  راکـشآ  راکتـسرد  نیما و  يروشناد  ار  ناـمه  دـندوب ، شیوجتـسج  رد 
، وا رد  یئاناوت  هنوگ  هس  نیا  ندـش  عمج  اب  هتـشاد و  ینازرا  ودـب  زین  ار  يرگنـشور  رد  یئاناوت  یملع و  یئاناوت  ناـمیا ، یئاـناوت  اـب  هارمه 
اه یهارمگو  اه  یتسردان  رب  نآ ، يرای  اب  دـنکن و  یگداتـسیا  نآ  ربارب  رد  يا  یئاـناوت  چـیه  هک  هدـمآ  مهارف  وا  يارب  يا  یئاـناوت  ناـنچ 

دیامن . هراپ  هراپ  هدیرد و  مه  زا  ار  وا  ياه  هچیزاب  هتخاس و  نک  هشیر  دنزب و  نیمز  رب  ار  نمشد  هتخات 
و دشاب ، هتشاد  یتخبـشوخ  زا  گرزب  يا  هرهب  هک  یـسک  رگم  دسر  یمن  نآ  هب  هک  گرزب  تسا  یتبهوم  دنگوس - یهلا  تایح  هب  نیا - و 
اب راـکیپ  قـح و  يراـی  يارب  تسا  هدرک  فـقو  ار  شیوـخ  ناـج  هک  دـشاب  یگرزب  دـهاجم  نیا  زا  رتراوازـس  تبهوـم ، نیا  هب  هک  تسیک 
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هک تسا  قاتشم  درب و  یم  جنر  هرامه  ناهن  راکشآ و  تخس و  یششوک  رـسرب  تسا  هتـشاذگ  ار  شزور  بش و  هتـسویپ ، و  اه ؟ یتسردان 
ناتـسآ رد  و  شیاـه ، شـالت  اـه و  شـشوک  رد  مه  درآ و  دـیدپ  تکرب  وا  يارب  وا و  رد  مـه  دـنوادخ ، دـشاب  هداد  ماـجنا  ار  شا  هـفیظو 

- نارگیدهن و  يو - يارب  ار  شا  هناراوـگرزب  راـکنیا  هک  سب  وا  يارب  يراوـگرزب  نیمه  زین  تـسا - گرزب  یـسب  وا  راـک  هـک  دـنوادخ -
سپ ناربمایپ . ياه  تسد  رب  ار  اه  هزجعم  هک  هداد  ماجنا  يو ، ياه  تسد  رب  هنوگ  نامه  هب  ار  نآ  هدناسر و  ودب  ار  ضیف  نیا  هتخودـنا و 

تمحر و دورد و  ماجنا ، زاغآ و  رد 
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داب . وا  رب  دنوادخ  تاکرب 
دنوادخ  ششخبهب  راودیما 

نیسای  لآ  اضر  دمحم 
میدرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  ام  هک  یتسار  هب 

یئایند ینید و  غاد  کی  هب  ار  ام  ریذـپان ، زیرگ  تشونرـس  ناهگان  ریدـغلا "  نتم "  زا  تسخن  پاـچ  رد  ـالابهمان  شیاتـس  ندروآ  زا  سپ 
نیـسای نادناخ  زا  یناحور  گرزب  ياوشیپ  نیا  تشذـگرد  زین  نآ  درک و  راتفرگ  تخـس  یهودـنا  هب  ار  ناناملـسم  هعماجو  تخاس  راچد 

دشوپب و وا  رب  شیوخ  ياه  تمحر  زا  يا  هماج  دنوادخ  نیئآ . ربهار  راگزیهرپ و  هتسیاش و  يدرم  تفر و  یم  رامش  هب  هقف  داتـسا  هک  دوب 
اه و یگتسجرب  زا  یـششوپ  رد  راوگرزب . یناج  تشاد و  هدیدنـسپ  یتریـس  دزرمایب - شادخ  وا - هک  درابب  وا  رب  ار  دوخ  فطل  ياهرابگر 

تـشذگ هک  داـهن  ياـج  رب  يا  يرترب  هدیدنـسپ و  يداـی  ینادواـج و  يا  يزارفارـس  دوـخ  زا  سپ  يارب  تفرگ و  ياـج  ـالاوياه  هاـگیاپ 
دراد . كاپ  ار  شناور  دنوادخ  دنادرگن  هنهک  ار  نآ  ناگدنیآ 
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قارع نیشیپ  ریزو  تسخن  تسایس ، شناد و  درم  زا  يا  همان 

ردص  دمحم  دیس 
نید و يرای  يارب  ار  وتو  دیامن  یمارگ  ار  ناناملسم  وت  تسد  هب  دنوادخ  ینیما  داتسا  اتکی ، رگشواک  رگـشهوژپ  هناگی ، دنمـشناد  هاگـشیپ 

دراد .... دای  هب  شناد  هار  رد  ار  وت  ياه  شالت  تسا - هدنز  هک  هاگ  نآ  ات  و  هرامه - هک  يرگشیاتس  دورد  اب  درادب . رادیاپ  شناد 
هدنزراو ینادواج  دروآرف  ربارب  رد  یتسیاب  هک  مدید  تخاس و  دونشخ  ارم  تا  يرگشواک  يرگشهوژپ و  دوبر و  مرـس  زا  شوه  وت  باتک 

دهد و یم  هفوکش  هک  مرامشب  یتخرد  نامه  ار  وت  باتک  مزاس و  راکـشآ  ار  شیوخ  یتفگـش  دنیاشوخ و  تشادگرزب و  بتارم  تشالت 
، نآ هک  دـنگوس  ما  یگدـنز  هب  دـهد و  یم  هزات  اراوگ و  ياه  هویم  هدیـسر  ارف  نآ  زا  يرادرب  هرهب  ماگنه  دـهد و  یم  هویم  درآ و  یمراب 
هک اهراکیپ  اه و  شالت  همه  نآ  هدیکچ  زینو  تسین  سرتسد  نادب  ار  نارگید  هک  تیاه  تبهوم  هدرشف  تسا و  وت  هناگی  تیـصخش  هدزاب 

هیاـم ار  ناـشخیرات  دـنزانب و  شیوـخ  ناـگرزب  هـب  هـک  دــشاب  راوازــس  اـه  هدوـت  يارب  رگا  و  يدوـمن . يرترب  شناد و  ياـه  هاـگدربن  رد 
ياوشیپ تیـصخش  هب  هک  تسا  هتـسیاش  رایـسب  هچ  یتسه - دننامیب  يرگـشهوژپ  هدیزرو و  يدنمـشناد  هک  وت - سپدننادرگ  ناشیزارفرس 

زا شیوخ  یگرزب  اب  هک  يا  هناگی  هنومن  تیـصخش  نامه  یئامن . يزارفرـس  نانموم - ياورنامرف  ناربماـیپ - نانیـشناج  رورـس  هدیدنـسپ و 
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نیا رگم  و  دـندروآ . ناـبز  ربار  وا  ياـه  يراـکوکین  يرترب و  دـندومنینتورف و  وا  یگرزب  ربارب  رد  ناـیناهج  اـت  تفر  رتـالاو  ناـهج  همه 
دنوادخ ، هک  تسا  یئادختیصخش  نامه  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  زج  هب  وت - هدنخرف  هناراوگرزب و  هتشاگن  ریدغلا -
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هدوب و ناهج  ات  هتشاد و  ینازرا  ودب  ار  ناشیا  یئاوشیپ  نامدرم و  یتسرپرس  هدینادرگ و  نارگید - هن  و  وا - هژیو  ار  ربمایپ  ینیشناج  هاگیاپ 
اه . هدوت  ناراگزور و  ياربتسا  يا  یئانشور  یئامنهار و  ناگدنیآ ، اه و  تشپ  يارب  دوب  دهاوخ  یغارچ  تسه ،

یم میدـقت  امـش ، ناشخرد  گرزب و  يزوریپ  ربارب  رد  امـش و  تیـصخش  هب  ار  ما  هنامیمـص  مرگ و  ياـه  نیرفآ  هک  ماـگنه  نیا  رد  نم  و 
ادـخ و  وا - رب  ادـخ  دورد  نانموم - ياورنامرف  ياه  ضیف  اـه و  مد  زا  تسا  یـضیف  مد و  تیقفوم ، نیا  هک  مناد  یم  ارچ  نوچ و  یب  مراد ،

و وا ، دزن  رد  تسا  وت  يوربآ  هدـنیامنانامه  دـشاب  يزیچ  هناـشن  رگا  دوخ  دـسر و  وت  هب  گرزب - یتـمعن  نوـچمه  نآ - هکتسا  هتـساوخ 
هب نآ  يال  هب  رد ال  دـش و  راکـشآ  نایناهج  يارب  یناـشفا  وترپ  شـشخرد و  اـب  وت ، گرزب  هماـن  هک  یتسار  و  يو . ناتـسآ  هب  وت  یکیدزن 
نت هک  وت  هب  دـسر  هچ  ات  دـنرآ  درگ  ار  نآ  دـنناوتن  زین  بدا  شناد و  ياه  نمجنا  هک  درک  یئامندوخ  گنهرف  وبدا  شناد و  يا  هزادـنا 
نآ يدناسر و  ماجنا  هب  ار  راک  تا  هماخ  هشیدـنا و  روآ  تفگـش  ابیز و  ياه  هدروآرف  اب  يدرک و  نآ  گنهآ  شیوخ  راوتـسا  ماگ  اب  اهنت 
هک يدروآ  يا  هدنبوک  ياه  لیلد  نآ  يال  هب  رد ال  فطل . زا  رپ  یتاراشا  و  راوتسا ، یئاشنا  و  دنمورین . یلالدتـسا  و  نشور ، یـشور  اب  مه 
ات دـنیامن  یم  فارتعا  نادـب  دـنریذپ و  یم  نامیا  اب  ار  نآ  اه ، ناج  اه و  لد  دنراپـسیم و  نادـب  هناهاوخلد  ار  دوخ  لد  ياه  شوگ  مدرم 

- داب وا  رب  ادخ  ياهدورد  نانموم - ياورنامرف  يوس  زا  دـنوادخ  دـنا . هداهن  نآ  رد  ار  اه  لد  نامرد  يوراد  بآ و  هزیمآ  یئوگ  هک  یئاج 
هک ار  یـسک  شاداپ  دنوادخ  یتسار  هب  هک  یـشاب  هتـسیاش  ياهراک  اشنم  هرامه  و  دنهد . ناراکوکین  هب  هک  دهد  وت  هب  ار  یـشاداپ  نیرتهب 

. دزاس یمن  هابت  دیامن ، يراکوکین 
1369 : 6 لاس 26 : ناضمر   11

ردص دمحم 
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یکفتنم يدهملا  دبع  زا  يراتفگ 

. تسا هدوب  راد  هدهع  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  طابترا  راک و  داصتقا ، گنهرف ، ترازو  تمس  ددعتم ، ياه  هرود  ردهک 
لاس 1369  ناضمر   13
لاس 1950  ناریزح   28

رگشیاشخب  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
تسار  دنوادخ  شیاتس 

نآ تسا - رامش  تشگنا  رایسب  هک  اه - نآ  زا  یکدنا  رد  زج  هب  ناگدننک  هعلاطم  هک  دیآ  یم  رد  هب  اه  هناخپاچ  زاباتک  اهدص  هزور  ره 
باتک ره  هبهک  یـشزرا  ور  نیا  زا  دوش  یمن  بلج  نادب  اه - هاگدید  همه  زا  ناشیا - هیوس  همهنانیمطا  دـنبای و  یمن  دـنهاوخ  یم  ار  هچ 

یناسنا و هحیرق  ياه  هدروآرف  نیرتهب  زا  یتسار  هب  دهن و  ياج  رب  هدنناوخ  لد  رد  هک  تسا  يدنمدوس  هتـسیاشریثات و  هزادنا  هب  دنهن ، یم 
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هتخادرپ يروآدرگ  هبهک  یگرزب  همان  نامه  تسا ، ریدغلا "  باتک "  هتـشاد ، اه  لد  رد  اسر  هتـسیاش و  يرثا  هک  اه  هناخپاچ  ياه  ناغمرا 
اب هکتسا  هتفر  نآ  زا  رترب  هدـیدرگ و  اـمنهار  يا  هناـشن  ناـشفا و  وترپ  یغارچ  وهدرک  مهارف  هدوب  مزـال  رظن  دروـم  هنیمز  رد  ار  هچ  ره  و 

گرزب دوس  رثا و  اب  تسا و  رتالاب  یتبـسن  ره  زا  دوخ  رهوگ  رد  هک  ارچ  دنرادب . اه  سایقم  دنب  رد  ار  نآو  دـنهنب  زرم  نآ  يارب  اه ، شزرا 
یلقع و ياه  شناد  زا  رپ  یئایرد  هدـیوارت  اریز  دـشاب  نینچ  ریدـغلا "  هک "  تسین  تفگـش  درذـگ و  یم  رد  یـشجنس  رهزرم  زا  شیوخ 
- هدیدرگ ینیما  دمحا  رسپ  نیـسحلا  دبع  خیـش  امداتـسا  گرزب ، دنمـشناد  هژیو  هک  تسا  یناشخرد  هحیرق  ياه  هدروآرف  زا  تسا و  یلقن 

دزاس . دنم  هرهب  يو  یگدنز  زا  ار  ام  و  درادب . هدنیاپ  ار  شراگزور  دنوادخ  هک 
نیا رب  تسا و  گرزب  هناگی  تیـصخش  نیا  ياه  هدروآرف  زا  میئوگبهک  تسا  سب  نیرفآ  شیاتـس و  هزادـنا  نیمه   " ریدـغلا يارب "  يرآ 
يا هدرمش  کچوک  ار  نآ  مه  زاب  يزادرپ  نآ  شیاتـس  هب  زین  هنوگ  نیرتهب  هب  رگا  یئوگ  هک  تسا  هتـشذگ  شیاتـس  زرم  زا  نادنچ  داینب ،

يدهملا . دبع 
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درشف یم  مهرد  یمالسا  هعماج  رد  ار  اه  فص  ریدغلا 

هراشا

دـنیامن و یم  يراگزاس  اه  يراک  تشز  اب  هتخادرپ  يورهار  هب  یلد  روک  یهارمگ و  اـب  دـنزاس و  یمن  تقیقح  اـب  هک  غورد  ناـنامیپ  مه 
ندرب الاب  هار  رد  ار  ام  نکشرمک  كانمهـس و  ياه  شـشوک  هک  دنا  هتفای  نیا  رد  ار  بیرف  هار  نانآ  يرآ  دنراد ... یم  رب  ماگهناروکروک 

زا دنیامن " ، دومناو  نارادنید  نایم  رد  یگناگی  ياهدنویپ  نتسسگ  اه و  فص  ندرک  هدنکارپ  يارب  يرازفا  هعماج ، حالصا  قح و  شفرد 
ناهنپ رد  ار  هچ  نآ  ریزگان  دنوادخ  هک  یتسارهب  دندومن ، نوگرگد  وت  يارب  ار  اهراک  دندوب و  بوشآ  یگتـسد و  دـنچ - ناهاوخ  شیپ ،

ندش الاب  ریز و  زا  هنزگره  ام  هک  دـنگوس  دـنوادخ  تایح  هب  و  دـناد " . یم  دـنهد  یم  نآ  ماجنا  هب  شیامن  ار  هچ  نآ  دـنرآ و  یم  اج  هب 
- یسک هک  میراد  یئاهدنلورغ  هناکانمشخ و  ياه  هتفگ  زا  یکاب  هن  میهد و  یم  ارف  شوگ  وهایه  گناب و  نآ  هب  هن  میراد و  یئاورپ  ناشیا 

هار هب  ناراذـگنوناق  نیرت  گرزب  ياوآ  كاـپ و  مالـساياوآ  و  ادـخ ، یمارگ  هماـن  ياوآ  و  قح ، راکـشآ  ياوآ  ربارب  رد  دـشاب - سک  ره 
ام ياوآ  اب  ینید  ياه  نمجنا  رد  ناشیا  ناداتـسا  نارگتـسایس و  ناربهار و  هدوت و  ناگرزب  و  نید ، نایاوشیپ  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  دزادنا 
زا ات  دـنا  هداد  ناشن  دوخ  زا  زین  مدرم  ياه  هدوت  اه و  هورگ  ارهناگی  ياـه  هرهچ  نآ  يوس  زا  هناراوگرزب  شنکاو  نیا  هدومن و  یگنهاـمه 

- ناشیا رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ - كاپنادناخ  یتسود  شفرد  ریز  رد  همه  هک  دمآدیدپ  يا  هدرشف  مهرد  ياه  فص  نوگانوگ ، تاقبط 
نادرگ و ام  هرهب  یتمحر  شیوخ  دزن  زا  اراگدرورپ  دـنتفگ : ودـندش  یئامنهار  هدوتـس  هار  هب  هزیکاپ و  راتفگ  هب  ناگمه ، دنتـشاد و  ياج 
رب ناشراگدرورپ  يوس  زا  یتمحر  اهدورد و  هک  دـنا  ناـنآ  نک . هداـمآ  تسار  هار  رد  يا  یتخـسرس  یگداتـسیا و  ناـمراک ، رد  اـم  يارب 

تسا و ناشیا 
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ناگتفای . هر  دنا  نانآ 
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رصم رد  ریدغلا 

هدـنز و روعـش  سایقم  اه و  هدوت  يایوگ  ناـبز  هک  تـالجم - دـیارج و  زا  ناـهجرانک - هشوگ و  رد  یمالـسا  ناـشخرد  تایرـشن  کـنیا 
باتک نیانیرفآ  شیاتس و  رد  همه  میبای  یم  رایسبیئاهزارف  هدیشک و  هتشر  هب  یئاهرهوگ  نآ ، يال  هبال  رد  تسا  نانآ  كرتشم  ساسحا 
رصم رد  هک  تسا  باتکلا "  ناشخرد "  هلجم  تایرـشن  نیا  شیپاشیپ  و  نآ . يالاو  ياه  یـسررب  هدنزرا و  ياه  شهوژپ  هب  نداهن  جرا  و 
یماج ار  شیوخ  ناگدـنناوخ  لداـع - داتـسا  نآ - هدـننادرگ  هک  تسا  هناـیمرواخ - تختیاـپ  هرهاـق - گـنهرف  هدـنیامنو  دوش  یم  شخپ 

و دراد ، يرترب  زا  هک  يا  هرهب  و  شناد ، ناهج  رد  نآهاگیاپ  اـم و  باـتک  هراـبرد  دـناشون و  یم  شراـتفگ  ياراوگ  همـشچرس  زا  راـشرس 
دزادرپ . یم  يرگنشور  هب  ددعتم  ياه  هرامش  رد  اه ، شهوژپ  نایم  رد  نآ  هاگیاج 

زا هچ  نآ  رـشن  هب  تسا  هـتخادرپ  دوـخ  مهدـجیه  لاـس  رد  هلاـسرلا "  ناـشخرد "  هـلجم  هتفرـشیپ ، هدوـت  ناـمه  هماـن  زین  نآ  لاـبند  هـب  و 
شبات هنوگ  نیدب  هدیوارت و  دنمدوس  ياه  هتـشاگن  هدنرآ  دیدپ  نسح  ینغلا  دبع  دمحم  رگـشهوژپ  داتـسا  مارها ، هدیزرو  يارـسنخسعبط 

میرازگساپس ناگمه  زا  ام  هک  هتخاسراکشآ  تسا  هدیبات  يو  لد  رد  هتساخرب و  ریدغلا  تاحفص  زا  هک  ار  یئامنهار  ياه  غورف  زین  قح و 
و تباـث ، قیاـقح  هب  فارتعا  یتـشآ و  یگناـگی و  هب  توعد  رد  تسا  راوتـسا  يا  هنومن  دوخ  هک  داتـسا  هماـکچ  غارـس  هب  میدرگ  یم  رب  و 
، ربمایپ كاپ  نادناخ  رهم  مالسا و  شفرد  ریز  رد  دنوش و  نخس  کی  دنراد  نوگانوگ  ياه  بهذم  هچ  رگا  ناناملسم  هک  نیا  تساوخرد 

یم رت  هدـنکارپ  نآ ، شوـخيوب  يرادـب  هضرع  ار  نآ  رتـشیب  هچ  ره  هک  تسا  کـشم  اـه "  هدورـس  نیا  يرآ  دـنهد . مه  تسد  هب  تسد 
 " ددرگ :

هحفص 252 ] ] 

يوگب  ار  وا  ناسرب و  دورد  ار  گرزب  ینیما 
يدومن  ینابیتشپ  وکین  ربمایپ ، نادناخ  زا 

يدرک  زیت  اه  غیت  هناراوگرزب ، يرادساپ  يارب 
ازارد  زا  يدیشکرب  ماین  زا  يریشمش  نوچ  ار  ملق  هدش ، لاماپ  قح  زا  ینابهگن  رد  و 

يدومن  مهارف  یئاه  لیلد  تا  یگدنز  ياه  لاس  يانهپ  و 
دنام  یم  يدادماب  ياه  هناشن  هب  ینشور  رد  هک 

يدرک  راثن  دوب  تا  هدید  ود  رد  یغورف  ره  و 
دیشروخ - هب  شیاهوترپ  تسنام و  یم  نایاپ  یب  یئانشور  هب  شا  یگدنشخرد  هک  ار  ییاه  غورف  نامه  - 

تخاس  ار  تا  هدنخرف  یگدنز  هک  یئاهزور 
دوب  رتشیب  راگزور  همه  زا  نآ ، شناد  یخارف 

يدمآ  دورف  يرگنشور  هاگدربن  هب  هنایوجگنج 
یتساخرب  رازراک  هب  نخس  ناروالد  اب  هناریلد  و 

دش  گنت  وت  رب  ندروآ  لیلد  هار  هن  هاگ  چیه 
يدومن  یتسد  هاتوک  ناهرب  ندرک  هصرع  رد  هن  و 

يراد  وت  هک  نانیمطا  دروم  هماخ  نآ  ار  ادخ 
دور  یم  شیپ  گناب  ایه  اب  ناشورخ  لیس  نوچمه 
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دهد  یم  شیامن  یئوگاسر - هماج  رد  ار - تقیقح 
دنز  یم  رانک  نخس  هرهچ  زا  هدرپ  و 

تسا  هنایوج  یتشآ  مرن و  وا  تشرس  يوخ و 
دیارگ  یم  یتخسرس  هب  دیآ  نایم  هک  دربن  ياپ  یلو 

دنا  نینچ  شیوخ  ياه  شنم  رد  ناروشناد 
دنیآ  یم  مه  رادید  هب  ناباتش  زاب  دنوش و  یم  رود  رگیدکی  زا 

یلو  دنرادفالتخا  قح  رس  رب 
دنیامن یمن  هابت  ار  اه  قح 
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کنیا  دامتعا  دروم  درم  راکتسرد  يا 
دنک  یمرذگ  دنچ  ياه  ياج  زا  هک  تسا  ناور  قارع  رد  وت  يوس  هب  يدورد 

دیامیپ . یم  هار  وت  يوس  هب  ناینانک  ياهارس  زا 
نایزات . ياهلزنم  اه و  هناخ  زا  و 

دهد  یم  ياج  هورگ  کی  نورد  ار  ام  همه  ناسمه ، نامرآ  یتسار  هب 
ددنویپ  یم  مه  هب  هارکی  ندرک  لابند  رد  ار  ام  امنهار ، شیکو 

میدرگ  نآ  وریپ  میرادرب و  ماگ  سوه  هار  رد  دنچ  ره 
درآ  یم  دیدپ  ینابرهم  ام  ياه  لد  نایم  مالسا  مهزاب ،

میراد  یم  تسود  هناصلاخ  نانچ  ار  ربمایپ  نادناخ 
ددرگ  هتخیمآ  ناشیا  رهم  اب  ام  ناج  نت و  هک 

دهد  وکین  یشاداپ  ار  وت  دنوادخ 
يدومن  يرادساپ  وکین  ریدغ "  زور "  زا  وت  هک  هنوگ  نامه 

اناد و کشزپ  و  مراهچ ص 174 ) لاس  هرامـش 78  رد   ) هدـمآ زین  دوش - یم  رـشتنم  فجن  رد  هک  نایبلا - ناشخرد  هلجم  رد  هماکچ  نیا 
رد نآ  لصا  اب  هارمه  هک  هدومن  نیمـضت  ار  نآ  زین  ءابطالا "  ءابدالا  مجعم  باتک "  بحاص  یفجن  یلیلخ  دمحم  ازریمداتـسا  هدومزآ  راک 

یلیلخداتـسا تشذگرـس  رد  دهاوخ  رترب  يادـخ  رگا  هک  مراهچ ص 223 ) لاـس  هرامـش 80  رد   ) هدیـسر پاچ  هب  نایبلا  ناـشخرد  هلجم 
درک میهاوخ  دای  زین  ار  وا  نیمضت 

بلح رد  ریدغلا 

نیـسح دـمحم  خیـش  یناـشن  هببلح  زا  شا  هدـنراگن  هک  تسا  هناراوگرزبيا  هماـن  میدرک - هک  يوعد  نآ  یتـسرد  رب  رگید - يا  هنوـمن 
راوگرزب ناج  اب  باتک  حور  ات  دـندومن  هیدـه  ودـب  ار  ریدـغلا  تادـلجم  هک  تسا  هداد  ناشیا  راـک  هب  یخـساپ  هداتـسرف و  یفجن  يرفظم 

یحاون زا  احیرا - رد  دوخ  هک  نآ  اب  تفای  یمرگتشپ  نآ  راوتسا  ياه  لیلد  هب  هدیدرگ ، باریـس  نآ  ياراوگ  ناور و  بآ  زا  تخیمایبوا و 
هعمج ماما  بلح -
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داتـسا دیامن و  یم  راکـشآ  ار  وا  یکریز  یـشوه و  زیت  هدوب  ریزارـس  رابگر  دننام  شا  هتـشون  ياه  هژاو  همه  زا  يرترب  تسا و  تعامج  و 
تـشون يو  هب  هک  يا  همان  رد  دوخ  درمـش  یم  تناما  زا  رود  تسردان و  ریدـغلا ، تاحفـص  رد  ار  وا  راتفگ  ندروآ  زاغآ ، رد  هک  يرفظم 

همان مه  ومان  هزاجا  مه  کـنیا ، هک  تفاـیرد  ینـشور  هب  ار  وا  يدونـشخ  اـت  دـنام  هار  هب  مشچ  ناـنچمه  تساوخ و  هزاـجا  راـک  نیا  يارب 
زاغآ و رد  میروآ و  یم  تسا  هدیشک  ریرحت  هتشر  هب  حودحد - دیعـس  دمحم  خیـش  انیب ، نیب و  هدرخ  داتـسا  نآ - هدنـسیون  هک  یناشخرد 

: مینادرگ یم  ناشیا  ناغمرا  ار  دوخ  ساپس  ماجنا ،
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همان

رگشیاشخب  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
امياه لد  رد  ار  ربمایپ  كاپ  نادناخ  نداد  يرترب  نداهن و  جرا  لاهن  میزروب و  رهم  شناتسود  هب  ات  داد  قیفوت  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتس 

نآ هخاش  هب  هک  رهو  تسا  نامـسآ  رد  نآ  ياه  هخاش  راوتـسا و  اج و  رب  اپ  نآ  داینب  هشیر و  هک  زارفرـس  دنمورب و  تخرد  نامه  دـیناشن ،
تفر . رترب  نارگید  زا  ناهج  ود  ره  رد  دوب  راوتسا  نآ  اب  شا  یگتسباو  هتشر  دیزای و  تسد 

دوـش هداز  نوـچ  هـک  سک  ره  رب  وشکاـپ  ناراـی  نادــناخ و  وا و  رب  ادــخ  دورد  دــمحم "  یتـسه "  رورــس  رب  ادــخ  نـیرفآ  ودورد  و 
راکهن دـچیپب و  رـس  يو  روتـسد  زا  هن  دـشاب ، ص )  ) يو راتفگ  هدـننک  ناـیب  وا  راـک  دـنز و  دـنویپ  ترـضح  نآ  داـینب  هب  ار  شیوخهخاـش 

دشاب . شیح  هدننک و  دییات  دریگبار و  يو  ياهزردنا  دنک ، يا  هتسیاشان 
نآ رب  تسنام ) یم  کیراب  ییوج  هب  یکچوک  رد  هک   ) نم هیدـه  ربارب  رد  هک  درک  یم  تیاکح  يدوب  هداتـسرف  هک  يا  هماـن  مرترب  رورس 
رد نم  یلو  تسا  رتنارگدوخ  رتالاب و  نآ  شزرا  دنچ  ره  هک  يا  هداد  حیـضوت  یتسرفب و  میارب  ار  گرزب  ریگبآ ) ریدغ =(  هک  يا  هدـش 

ناور هنیئآ  رب  نآ  غورف  هک  تسا  امـش  دوخ  هنومن  تیـصخش  كاـپ و  رهوگ  یتـسار ، هبهک  یلاـح  رد  مرتاـهبنارگ . رت و  هدـنزرا  امـش  دزن 
هک هدنایامنامـش  هب  یئاـهزیچ  نآ ، یگدنـشخرد  وترپزا و  هدـش و  ناـیامن  امـش  یتسه  هحفـص  رب  نآیئانـشور  باـتزاب  هدـیبات و  ناـتکاپ 

دزیخ یمن  رب  ناتدوخ  زازج  دـیا  هدـید  هک  يرون  نیا  دـیتسه و  امـش  دوخ  نآ  همـشچرس  هک  نآ  اب  دـیدروآ  نابز  هب  نم  هرابرد  هناـقداص 
رادروخرب امـش  يوکین  نامگ  زا  ارمو  دـیزادرپ  یناشفا  وترپ  هب  یغارچ  نوچمه  اـت  درادـب  رادـیاپ  مدرم  همه  نم و  يارب  ار  امـش  دـنوادخ 

ناشیا زا  دراد و  ناشتسود  هک  یناسک  دزن  دهد و  قیفوت  دنادرگ و 
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دیامن . بوبحم  دندنسرخ  وا  زا  تسا و  دونشخ 
نآ زا  یتـشم  متخادرپ و  يروانـش  هب  نآ  رد  مسر  نآ  ياـه  جوـم  هوـبنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  مدـناوخ و  متفرگ و  ار  ریدـغلا "  نـم "  رورس 

یئاراوگو یناور  زا  لامالام  هتفاین ، ینوگرگد  هنوگچیه  هک  یبآ  اب  تسا  نیتسخن  ریدـغ "  ناـمه "  مدـید  مدیـشچ و  ار  شا  هزمهتـشادرب 
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. هباشون ره  زا  رت  شخب  تذل  گشم و  زا  رتنیگآ  رطع  رتوبشوخ و  يا  هداب  دیپس  ربا  ياه  هدیکچ  زا  رت  یفاص  تسا و 
، دنتـسب یمن  اهراخ  سخ و  اب  ار  نادـب  ندیـسر  هار  دـنتفهن و  یمن  اـه  هدرپ  تشپ  رد  ناراـگزورنیتسخن  ناـمه  زا  ار  ریدـغ  دادـیور  رگا 

دندرب . یم  دوس  نآ  زا  ادخ  ياه  هدیرفآ  یگمه  تفرگ و  یم  ارف  ار  نیمز  رسارس 
نارای و هب  ات  داتـسیا  نآ  رانک  رد  شنادناخ - وا و  رب  نیرفآ  دورد و  ادخ - ناگتخیگنارب  نیرت  گرزب  هک  ي  ریگبآ ) ریدـغ =(  گرزب  هچ 

دنزادرپ يورهار  هب  وا  یپ  رد  دننز و  وا  تریس  نماد  رد  گنچ  ات  دراد  نآ  رب  ار  ناشیا  دنکب و  ار  شا  هدازومع  شرافـس  شیوخ  هدوت  هب 
دوب . داب ) ناشیا  رب  نیرفآ  دورد و   ) شا هداز  رتخد  ود  ردپو  ارهز  شرتخد  رسمه  هک 

ارنیتسخن نامدرم  نآ  مه  رگا  میتسه  زورما  هک  ام  دنتشذگ و  هک  دندوب  يا  هدوتزین  اج  نآ  دوب و  ریذپان  زیرگ  یتشونرس  ادخ  نامرف  یلو 
نایم رد  زورما  هک  ار  يدیدج  ناراگن  خیرات  میناد و  یم  رت  گرزب  رت و  تخس  یشنزرس  راوازـس  ار  ناشناگدنیآ  یلو  مینک  یم  شنزرس 

میهد . یم  ياج  شنزرس  زا  يرت  گرزب  روانهپ و  هریاد  رد  دنتسه  ناینس 
ناشیا زا  ادـخ  دـنتفگ  یم  نینچ  هتـسنادن  رگا  میدینـش - یم  دـندوب ، داتـسا  شناد  نتفرگرب  يروآدرگ و  راک  رد  هک  دوخ  ناداتـسا  زا  اـم 

هتـساخرب نآ  دییات  هب  شیوخ  یـسایس  ياهزاین  يارب  ناشناهاشداپ  هتفاب و  مهردنایعیـش  هک  تسا  يا  هناسفا  ریدغ  ناتـساد  هک  درذگرد -
دنا .

زا يا  هراپ  ندـناوخ  زا  سپ  ونونکا  یلو  دوبن  نیا  زا  شیب  میتسناد  یمدـمآ  شیپ  نیا  دـنچ  نوچ و  زا  ناشیا  ام و  هچ  نآ  ماـگنه ، نآ  رد 
ناور . ي  ریگبآ ) ریدغ =(  هن  منیب - یم  نارک  یب  یئایرد  ربارب  رد  ار  دوخ  ریدغلا ، تادلجم  اه و  باب  اه و  شخب 
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ناوارف و ياه  شنادو  راکشآ  ياه  ناهرب  اسر و  ياه  لیلد  اج  نیا  رد  يرآ  ناشخر ، ياهرهوگ  رگید  ناجرم و  دیراورم و  زا  رپ  یئایرد 
ناهن ار  هام  غورف  دـنهاوخب  دـنچ  ره  نامدرم  هک  تسا  نآ  رگنـشور  اه  نیا  همه  تسین و  اـه  نآ  ندرک  هرامـش  ناوت  ارم  هک  تسه  و و ...

ات مه  نآ  دنسر . یمن  دوخ  هتساوخ  هب  مه  زاب  دنیامن  يریگولج  نآ  یناشفا  وترپ  زا  ات  دنرآ  مهارف  عناوم  رگید  اهربا و  هزادنا  ره  دنزاس و 
هتخورف و ار  راگزور  رویز  رز و  یگدنز و  ياه  یـشوخ  هک  دراد  ياج  رب  امـش  دـننامه  یناوریپ  وا ) رب  دورد   ) یـضترم یلع  هک  یماگنه 
درآ و یم  هار  هب  ار  ناـهارمگ  دزاـس ، یم  راکـشآ  ار  تسار  هار  هتخادرپ ، قـح  يراـی  هب  هدـش  هداد  وا  هب  هک  یئورین  همه  اـب  هـلد و  کـی 

دنک . یمیئامنهر  ار  ناگتشگرس 
زا سپ  نانآ  زا  یخرب  دندروآ ، رـس  هب  یتسار  اب  دنتـسب  ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  هک  دینادرم  نآ  زا  امـش  یناگدنامزاب  ناگتـشذگ و  وکین  هچ 

هرهچ اب  اتدشوک  یم  مالسا  هب  تمدخ  هار  رد  نانچمه  رگید  یخرب  دنتفگ و  دوردب  ار  یگدنز  دنتخاس  دونشخ  شیوخ  زا  ار  ادخ  هک  نآ 
رادید نارگ  راکیپ  ناگدنوشک و  وناور  تسار  ناگتخابناج و  اب  ار  ربمایپ  اج  نآ  رد  دباتـش و  شیوخ  راگدرورپ  رادید  هب  مارآ  هداشگ و 

دنتسه . ینانیشنمه  وکین  نانآ  هک  دنک -
ياه هاگدـید  شیوخ  ربارب  رد  هک  اـج  نآ  اـت  متخادرپ  يروانـش  هب  متفر و  ورف  نآ  ياـنفرژ  رد  مداتـسیا ، ریدـغ "  ناتـسآ "  رد  نم  يرآ 
شوخ يوب  مدید و  هرابکی  ار  ناگدنیارس  ياه  هنارت  هتـشاگن ، ياه  شخب  ناگدنراگن ، ياه  هماخ  هتـشذگ ، ناراگزور  ياه  ملیف  خیرات ،

نآ دنشابهتخاس و  دوخ  شیپ  زا  یناسک  هک  تسین  يزیچ   " ریدغ ناتـساد "  هک  درک  یئامنهار  ارم  همه  اه  نیا  مدینـش و  ار  ربمایپ  نانخس 
. تقیقح نتفگ  زا  سرت  ای  رگدادیب  ناهاش  هب  ندش  کیدزن  ای  یئوجارجام  يارب  تسا و  ینادان  رـس  زا  دنیوگ  یم  نآ  راکنا  رد  مدرم  هچ 
ماین و زا  نوریب  نارب و  يریـشمش  نوچمه  قح  زا  عافديارب  ات  دشاب  شرادهگن  هداد  وکین  شاداپ  ار  نیـسحلا - دبع  باتک - هدنراگن  ادخ 
كاپ و ناردپ  زا  ار  نآ  تسین و  ینایاپار  تیاه  يراکوکین  هک  دهد  شاداپ  زین  يرفظم - نم  رورس  يا  ار - وت  و  دنامب . نازورف  یلعشم  ای 
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يا هدرب  ثرا  هب  تا  هدنخرف 
زا دیتسرفب و  نم  يارب  زین  ار  رگید  ياهدلج  امش  مراودیمايرفظم  ياقآ 
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یمنم تسین  نیگنـس  شیارب  نیباـک  تخادرپ  دور  يا  هرهچیرپ  يراگتـساوخ  هـب  سک  ره  هـک  دـیربن  داـی  زا  دـینک و  مهاـگآ  نآ  ياـهب 
اهزیچ زا  يا  هراپ  یبایزرا  اریز  تسین  تسرد  راک  نیا  مدید  یلو  متسرفب  امش  يارب  تسا  مزال  هک  ار  یئاهب  هتشاگن ، نیا  زا  شیپ  متسناوت 

اه هنارت  ناگدنیارـس  نآ ، شیاتـس  رد  هک  ریدـغ " هب "  دـسر  هچ  تـسا  نوریب  دسانـش  یم  یفرع  نازیم  هـک  یئاـهب  زرم  زا  درادـنناکما و 
لزان وت  رب  تراگدرورپ  دزن  زا  ار  هچ  نآ  ادخ  هتخیگنارب  يا  هدمآدورف : نآ  هرابرد  تیآ  نیا  دنا و  هتخادرپ  اه  همان  ناگدنراگن  هدورس و 

تسا . وت  رادهگن  دنوادخ  يا و  هدناسرن  ار  وا  مایپ  ینکن  نینچ  رگا  ناسرب و  هدش 
تسود هک  یناسک  همه  ناتسود و  هداوناخ و  ردپ و  هب  زین  دیناسرب و  ناتدنمجرا  هدازریش  ود  راوگرزب و  ردارب  ود  هب  ار  ام  دورد  مراودیما 
دنوادخ میهن . یم  جراارناشاه  شـشوک  ام  هک  دینک  هاگآ  ار  ناشیا  " و  ریدغلا ، هدنراد "  هدنراگن و  هژیو  ناشمینیبب ، دننیبب و  ارام  دنراد 

يرادساپ ناشیا  ناتسآ  زا  نانز  غورد  ربارب  رد  هک  ربمایپ ، نادناخ  ناوریپ  شناد و  غارچ  دیشاب و  قح  نارای  ات  درادب  یقاب  ار  ناشیا  امش و 
راکـشآ تسا  هدـش  نارگیزاـب  تسد  هچیزاـب  شا - همه  میئوـگن  رگا  نآ - زا  يا  هراـپ  هک  ار  ناـشیا  ناـشخردو  نـشور  يرترب  دـیئامن و 

دمحم يرای  هب  ناهج  ود  یگدنز  رد  هدروآ و  نابز  رب  ار  ناتاه  يراکوکین  هک  دابدورد  امش  رب  یـسک  يوس  زا  ماجنا  زاغآ و  رد  دیئامن -
ددرگ . یم  راگتسر  و  دیعس - داب - دورد  نیرفآ و  ناشیا  وا و  رب  وا - نادناخ  و 

حودحد دیعس  دمحم  امش  رازگتمدخ 
لوالا 1370  عیبر   5
قباطم 1950:12:14
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هتشذگ همان  رشن  هزاجا 

هراشا

رگشیاشخب  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
رب رگید و  ناربماـیپو  وا  ناردارب  رب  یلع و  دـمحم و  اـم  رورـس  رب  وا  نیرفآ  دورد و  تـسا و  ناـیناهج  راـگدرورپ  هـک  ار  يادـخ  شیاـتس 

نانموم . همه  رب  وا و  راگزیهرپ  نارایو  هدیزگرب  نادناخ 
داب  امش  رب  وا  ياه  تکرب  ادخ و  تمحر  دورد و 

 " باتک ریدـغلا و  مراهچ  موس و  دـلج  اب  هارمه  دوب  هدـش  هتـشون  لاس 1370 لوـالا  عیبر  خـیرات 20  هب  امـش  یمارگ  همان  اـه ، نیا  زا  سپ 
هب هک  دـهد  امـش  هب  ار  یـشاداپ  نیرتـهب  دـنوش  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  یناـسک  همه  نم و  يوس  زا  دـنوادخ  دیـسر  مالـسالا "  یفری  ریدـغلا 

دوش . یم  هداد  يراک  اشوک و  نادنمشناد 
هدش دای  نآ  رد  ریدغلا " ياه "  يرترب  زا  يا  هراپ  هک  نم  کچوک  همان  هک  متفایرد  يدوب  هداتسرف  نم  يارب  هک  يا  همان  زا  يرفظم  ياقآ 
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دزن هب  ار  نآ  هک  اـج  نآ  اـت  يرادنم - هب  وت  هک  يرهم  زا  تسا و  مراـگدرورپ  فـطل  زا  نیا  و  هداـتفا - دنـسپ  هدـمآ و  شوـخ  ار  وـت  دوـب 
ادـخ هک  ناـشیا - و  نآ - لـها  ژد  دیـشاب و  قـح  ناراـی  اـت  درادـب  یقاـب  ار  وا  وـت و  دـنوادخ  هک  يا - هدرب  ریدـغ "  دنمـشناد "  هدـنراگن 

نم هب  مه  یشاداپ  دندرک  ما  هرابرد  هک  یکین  نآ  زا  سپ  دنا  هدمآ  ربددص  رد  نم  یمرگلد  يارب  يراوگرزب و  رس  زا  دشاب - ناشرادهگن 
زا تسا  نیا   " دریگ ، یم  هیام  نآ  زا  دوخو  دراب  یم  ایرد  رب  نامسآ  تسا " : یبرعلثم  نیا  قادصم  هک  نم  راک  ربارب  رد  مهنآ  دنهدب و 

نیرتهب هک   ) تاینتورف يور  زا  وت  یلو  دننک  رشتنم  ارم  همان  یهدب  هزاجا  دنا  هتساوخ  وت 
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ما همان  رشن  اب  رگا  یتشون  نم  هب  تسا ) یئانشآ  نودب  ینتورف  ینعی  بدا  نیمه  دنا  هتخومآ  امش  هب  ناشیا  رب  دورد  ربمایپ  نادناخهک  یبدا 
یهدب ناشیا  هب  ار  نآ  وت  منیب ، یمن  دوخ  نایز  هب  ار  راک  نیا  تسه  نآ  ياهزارف  نتم و  عوضوم و  رد  هک  یئاه  یگژیو  اب  متـسه و  قفاوم 

دنناسر . پاچ  هب  متشه  دلج  رد  ات 
یتسود اب  دـنویپ  هار  زا  ممان  مهاوخن  هنوگچ  نم  يدرک  هاگآ  نآ  زا  ارم  نم - رورـس  وت - هک  یئابیز  دـیون  هچ  ینیریـش و  دوب  داـی  هچ  هک 
وریدـغ رد  مجرا  یب  نانخـس  و  ددرگ ؟ دیعـسو  تخبـشوخ  داب - ناشیا  رب  دورد  ربمایپ  نادـناخ  امـش - نم و  مارتحا  دروم  نادـناخ  امش و 

زا باریـس  و  یتسار ، نیقی و  شناد و  زا  راشرـسدشونب  شراشرـس  ناور و  بآ  زا  يدـنمدرخ  ونموم  هاگ  ره  هک  ددرگ  هنادواج  يریگبآ 
دهاوخب ؟ یبوخ  شیارب  دنک و  دای  یکین  هب  ار  نآ  رگشیاتس  يوگ و  نیرفآ  هدنراگن و  هدیدرگ و  نامیا 

مدنمدرخ نایرهشمه  هرابرد  زین  دنیآ و  یم  ردب  متشپ  زاهک  یناسک  همه  منادنزرف و  نم و  هرابرد  ماجنا  زاغآ و  رد  هک  يداتـسا  امـش  رگا 
درک ؟ یم  رادروخرب  يا  يزارفرس  نینچ  زا  ارم  راگزور ، ایآ  دیدوبن  دیا  هدومن  یئوکین 

رایـسب رگم  میا  هدـیدن  نارگید  نایم  رد  ار  نآ  دـننامهکدنا  هداد  ثاریم  هب  امـش  هب  یئوخ  داب - ناشیا  رب  دورد  ربمایپ - نادـناخ  هک  یتسار 
دنا . لدکاپ  راگزیهرپ و  هک  یناسک  زا  كدنا 

ینعم یلو  دنک  یئامنهار  ادخ  هب  ار  وت  شلاوحا  هکلب  وا  راتفگ  هن  هک  تسا  یسکوگتسار  درم  هک  میدینـش  یم  اه  هتـشذگ  زاام  نم  رورس 
تفای و یگدنشخرد  امش  راسخر  زا  ام  هرهچ  دیپس  رهش  هک  یماگنه  رگم  میتسناد  یمن  ار  نآ  داینب  یتسار  میتفای و  یمن  رد  ار  بلطم  نیا 

نم . رب  امش  دوخ  يوسزا  تسا  یششخب  تبهوم و  دوخ  هک  دیتساوخ  هزاجا  نم  زا  يا  هلاسم  دروم  رد  دیداتسرف و  نم  دزن 
تسا . رادیاپ  شا  یتسود  نامیپ  رب  هتسویپ  هک  دیریذپب  ار  یسک  دورد  نایاپ  رد 

امش  رادتسود  درگاش و 
حودحد  دیعس  دمحم 

قباطم 1951:1:7 لوالا 1370  عیبر 
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، هتـسیاش ناینیـشیپ  هدـنامزاب  رترب ، داتـسا  هماخ  هب  میدرک  تفایرد  دـیراورم  رهوگ و  زا  رپ  هزیکاپ و  يراتفگ  تشادـگرزب ، زا  رپ  یتسد  اب 
 ". هعیـشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  گرزب "  كرتس و  همان  هدنراگن  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  جاح  هاگـشیپ  دنوادخ ، هناشن  مالـسا و  تجح 

دتسرفدورد  وا  رب  ادخ  هک 
ار - واساپس  نارازه  ار و  وا  ساپس  سپ  - 
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یلع ریدغلا و  هعیب  بحاص  یلع  هتفیلخ  هیبن و  یـصو  یلع  ریذـنلا و  ریـشبلا  هیبن  دـمحم  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  ریدـقلا و  یلعلا  دـمحلا هللا 
نیدلا  موی  یلا  مهیلعهللا  تاولص  نیموصعملا  همئالا  امهتیرذ 

یف مهدهج  يراصق  اولذب  دق  نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  نیدلا  نیطاسا  هعیـشلا و  ءاملع  نم  نیـضاملا  نا  نیعبتتملا  یلع  یفخ  ریغف  دعب  و 
فئاحـص تدوسف  همرجملا  يدایالا  اهب  تثبع  یتلا  ههومملا  هعـصانلا  قئاقحلا  راهظال  قاشملا  اولمحت  سدقملا و  یمالـسالا  حرـصلا  ءانب 

سجرلا و مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  تیبلا  لها   ) همئالا نع  اهبادآ  اهمولع و  تذـخا  یتلا  هدـیحولا  هقرفلا  یه  هعیـشلا  ناـفورغ  ـال  وخـیراتلا 
نونفلا و ال عیمج  یف  یلوطلا  دـیلا  مهل  نیننفتم  باتک  نیدـیجم و  ءارعـش  نیفلوم و  ءاملع  نم  فولالا  تام  اهیف  غبن  دـقف  اریهطت ) مهرهط 

یفاهضعب ءامسا  هدیقملا  هدیفملا  هعفانلا  مهتافلوم  هدیدعلا و  مهبتک  کلذبدهـشت  و  مهیراجت . اهریغ  وا  هیمالـسالا  قرفلا  نم  هقرف  نا  نظی 
اریخ . نیملسملا  مالسالا و  نع  هللا  مهازج  هعیرذلا 

همول هللا  یف  مهذـخات  ـال  نیدـهاجم  نیحلـصم  نیلماـع  ءاـملع  هفلاـسلا  نورقلا  رئاـس  یف  غبن  اـمک  رـشع ) عبارلا   ) اذـه اـننرق  یف  غـبن  دـق  و 
قیرطلا مهتئارا  باوـصلا و  یلا  هرحلا  رکفلا  يوذ  تاـفلا  کلذـب  نیدـصاق  بره  نا  هنوداطـصیس و  دـعب و  نا  قـحلا و  ءارو  نوعـسیمئال 

بایترالا  وکشلا  نم  یلخلا  حضاولا 
ریدقلا عبتتملا  ریهـشلا  هئاحبلا  ریبکلا  داتـسالا  هقیقحلا ، نیدلا و  ملعلا و  همدخل  هینمثلا  مهتایح  اوسرک  نیذـلا  ذاذـفالا  ءاملعلا  کئلوا  نم  و 

هعفانلا  هلیلجلا  راثالا  همیقلا و  تافیلاتلا  نم  هریغ  و  ریدغلا ) باتک   ) فلومفرشالا فجنلا  لیزن  ینیمالا  نیسحلا  دبع  خیشلا  جاحلا  انالوم 
روکذملا ریطخلا  عوضوملا  اذه  یف  اوبتک  نیذلا  ءاملعلا  نم  اریثک  ینیمالا  قاف 
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هاخوتملا هینمالا  وه  امب  ضعبلا  یتا  نا  لیلغلل و  فاش  ضرغلاب و ال  فاو  ریغ  هبوتک  امنال  ریدغلا ص 140  نم  لوالا  دلجملا  یف  مهضعب 
هتاهج عیمج  نم  هب  طاحا  هیحاون و  عیمج  نم  عوضوملا  ذخاف  هتیانع  حورب  هللا  هدما  دقف  ینیمالا  اما  رـضاحلا  رـصعلا  مئالت  هروصب ال  هنکل 

ام باجعالا  رابکالاب و  ریدـجف  عیمجلا  هرخفم  راص  یتح  دـیعبلا  بیرقلا و  هماعلا و  هصاخلا و  اهفلا  بلاوقب  هیلاـغلا  یناـعملا  کـلت  بصو 
مالسالل . تامدخ  نمباتکلا  اذه  یف  ینیمالا  همالعلا  هادسا 

هروکاب وه  يذـلا  هلیـضفلا  ءادهـش  هفلوم  رـشن  لـبق  هنـس و  نیرـشع  فینلـبق و  اـمیف  نیمـالا  دنـسم  هل  بتکا  نا  لبقریدـغلا  فلوم  تفرع 
احومط ادـهاجم  اعلـضتم  اعبتتم  اثحاب  هتفرع  ءاسعقلا  هتمه  بقاثلا و  هرکف  داقولا و  هنهذ  یلعلدایح  اجاتن  ناک  دـقل  يرمعل  هلیلجلاهلامعا و 

هقفلا و  ) نیمهملا نیملعلا  یلع  هنهذ  رصقی  مل  الجر  هتفرع  مالسالا . ءانب  یف  همزاللاهدیفملا  عیضاوملا  یف  بیقنتلا  ثحبلا و  فیلاتلا و  یلا 
بذعلا  هعبنم  یئیش و  لک  ساسا  اناک  نا  و  لوصالا )

هیف هبتک  نم  لک  قوفی  هنارقا و  زبی  میظعلا و  عوضوملا  اذـه - لثم  قرطی  لیلجلا  لجرلا  اذـه  نا  اناظوا  ابقرتم  كا  مل  هلک و  کـلذ  تفرع 
رئاس هرثا  ترـس  یف 1364 و  قاوسالا  یف  ریدـغلا  باتک  نم  لوـالا  ءزجلا  رـشن  هلاـمعا . عیمج  یف  رهاـبلا  حاـجنلا  هلوجرا  هینها و  اـنا  اـهف 
اذـه ءازا  بجاولا  اذـهضعبب  موقی  نمم  نوکا  نا  تددوف  ءارعـشلا  هفـسالفلا و  ءابدالا و  ءاـملعلا و  هضرقف  هلیمجلا  هلحلا  کـلتب  ءازجـالا 

هفلوم نم  اعضاوت  یمـس  يذلا  مطالتملا  رحبلا  اذه  جاوما  رایت  یف  قرغلانم  یـسفن  یلع  تفخ  ینکل  دیفملا  فلوملا  دهاجملا و  فلوملا 
اریخا ناترکفلا و  يدنع  يوقتف  هتاکرب  تماد  اهفلوم  یلع  اهب  لضفتی  زجنت و  ءازجالا  لزت  مل  ويرخا  رخاوا  الجر و  مدقا  ترـصف  ریدغلاب 
ولجا وه  لب  هیلع  ءانثلا  نیمثلا و  رفسلا  اذه  لثم  ظیرقت  نع  رصاق  ینا  یلوق  یلع  هباوج  یفدزا  ملف  نیمرتحملا  هداسلا  دحا  باتع  یلا  هجو 

یقب ام  فیـضی  نا  هوعدلا  صولخب  یلاعت  هللا  لاساف  ماتخلا  نسحو  رمعلا  لوطب  هفلومل  ءاعدـلا  الا  یلام  هیلع و  ینثی  ظرقی و  نا  نم  مظعا 
نسحمب و یمـسملا  یئیـسملا  هررح  هب  ذـخالا  قحلا و  دـییاتل  اعیمج  هللا  اـنقفو  دارملا  ماـمت  یفوتـسی  یتح  فیرـشلا  هرمع  یلع  يرمع  نم 
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مایصلا 1371 ه رهش  یناث  یف  فرشالا  فجنلا  لیزن  ینارهطلا  گرزب  اقاب  وعدملا 
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همجرت

، تشز ياهراک  ماجنارـس  زا  هدنهد  میب  دوب و  هدنرآ  دیون  هک  دمحم  وا  روآ  مایپ  رب  نیرفآ  دورد و  تسار و  رترب  اناوت و  دنوادخ  شیاتس 
ناگداز زا  كاپ  نایاوشیپ  رب  مه  و  دش - هتفرگ  مدرم  زا  يربنامرف  تسد  وا  يارب  ریدـغ  زور  رد  هک  شربمایپ - نیـشناج  یـصو و  رب  مه  و 

ازس - زور  ات  داب  ناشیا  رب  دورد  ود - نآ 
ناشیا همه  زا  ادـخ  دـنیام و  شیک  ياه  نوتـس  هک  هعیـش  نادنمـشناد  زا  ناگتـشذگ  هک  تسین  هدیـشوپ  نارگـشهوژپ ، رب  اـه ، نیا  زاسپ 

ياه تقیقح  ات  دنتخاس  راومه  دوخ  رب  اه  جنر  دنراد و  اپرب  ار  مالسا  كاپ  نامتخاس  ات  دندومن  ار  شیوخ  شـشوک  ياهتنم  داب ، دونـشخ 
ار خیرات  هرهچ  دنزاس و  نشور  مدرم  يارب  دوب  هدیئارگ  یهابت  هب  هدروخ و  لطاب  گنا  هدیدرگ و  ناراکهنگ  تسد  هچیزاب  هک  ار  راکشآ 
ار شیوخ  گنهرف  اه و  تنس  اه و  شناد  هک  تسا  يا  هتسد  هناگی  هعیش  اریز  درادن  یتفگش  نیا  ودنناهرب  دوب  شراچد  هک  یهایس  نآ  زا 

نیمه زا  و  تسا ، هدـینادرگ  ناش  هزیکاپ  كاپ و  هتخاس و  رود  هب  ناشیا  زا  ار  شیالآ  هنوگ  ره  دـنوادخ  هک  هتفرگ  ینادـناخ  ناـیاوشیپ  زا 
هک دنا  هدرک  دنلب  رس  یناگدنسیون  زین  راتفگ و  وکین  نایارـسنخس  ناگدنراگن و  نادنمـشناد و  رازه  اهدص  هعیـش ، نایم  زا  هک  هدوب  يور 
اب یمالـسا - ریغ  ای  یمالـسا  رگید - ياه  هقرف  زا  کی  چیه  دور  یمن  نامگ  هکدنا  هتـشاد  زارد  یتسد  هدـیدرگ و  هدـیزرو  اهرنه  همه  رد 

 " هعیرذ رد "  اه  نآ  زا  يا  هراپ  مان  هک  ناشیا  دـنمدوس  ياه  هتـشاگن  ناوارف و  ياه  باتک  نخـسنیا ، هاوگ  و  درک ، دـناوت  يربارب  ناـشیا 
دهد . وکین  شاداپ  ناشیدب  ناناملسم  مالسا و  يوس  زا  دنوادخ  تسا . هدمآ 

هک دندش  ادیپ  دهاجم  بلطحالصا و  يراک و  ینادنمـشناد  هتـشذگ ، ياه  هدس  رگید  دننامه  تسا  مهدراهچ  هدس  هک  زین  ام  راگزور  رد 
ار غرم  نآ  دنیزخ و  یم  رب  شـشوک  هبدشاب  رود  مه  هزادنا  ره  تقیقح ، یپ  رد  دریگ ، یمن  رد  ناشیا  رد  سک  چیه  شنزرـسادخ  هار  رد 
دنیامن و هجوتم  باوص  يوس  هب  ار  دازآ  ياه  هشیدنا  ناگدنراد  دـنهاوخ  یم  دوخ  راک  نیا  اب  دـننکفا و  یم  ماد  هب  تسه  زین  اپ  زیرگ  هک 

دنهد . ناشن  ناشیدب  ار  ارچ  نوچره و  زا  یهت  نشور و  هار 
هب تمدخ  هژیو  ار  ناشاهبنارگ  یگدنز  هک  يا  هناگی  نادنمشناد  نآ  زایکی 
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رد هک  تسا  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  جاح  ام  رورس  اناوت  رگشواک  رومان و  رگشهوژپ  گرزب ، داتـسا  دندینادرگ ، تقیقح  نید و  شناد و 
تسا . هداد  شراگن  نآ ، زج  ریدغلا " و  نوچمه "  دنمدوس  گرزب و  يراثآ  اهبنارگ و  یئاه  باتک  هتفرگ و  تنوکس  فرشا  فجن 
يرترب دنا - هدشدای  ریدغلا "  زا "  رد ص 140  ناش  یخرب  و  دنتخادرپ - شراگن  هب  مهم  هنیمز  نیا  رد  هک  نادنمشناد  زا  يرایسب  رب  ینیما 

هب ناش  یخرب  راک  دروآرف  مه  رگا  دناشن و  یمن  ورف  ار  ناگدنیوج  یگنـشتو  تسین  دوصقم  ياناسر  دـنا  هتـشون  ناشیا  هچ  نآ  اریز  دراد 
ار ینیما  یلو  دزاس . یمن  ینونک  راگزور  ياـه  هویـش  اـب  هک  تسا  یلکـش  هب  زاـب  دـهد  خـساپ  اـم  بولطم  يوزرآ  هب  هک  دـشاب  يا  هنوگ 

ینعم نآ  تفای و  هطاحا  نادب  تاهج  همه  زا  تفرگرایتخا و  رد  نآ  يوس  همه  زا  ار  عوضوم  ات  داد  يرای  شیوخ  فطل  حور  اب  دـنوادخ 
سپ دـیدرگ . ناگمه  يزارفرـسهیام  ات  تخیرب  دنیانـشآ  نآ  اب  ناکیدزن  نارود و  صاوخ و  ماوع و  هک  یئاـه  بلاـق  رد  ار  اـهبنارگ  ياـه 
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دومن . شیاتس  ار  نآو  تشاد  گرزب  یتسیاب  هدومن ، ناناملسم  هب  باتک  نیا  رد  ینیما  روشناد  هک  یئاه  تمدخ 
ینآ زا  شیپ  و  مسیونب . شیپ - لاس  دنا  تسیب و  رد  وا - يارب  ار  نیمالا "  دنسم   " هک متخانـش  یم  ینآ  زا  شیپ  ار  ریدغ "  هدنراگن "  نم 
هدنز يدروآرف  هک  دنگوس  ما  یگدنز  هب  دوب و  شگرزب  ياهراک  دروآرف  نیتسخن  هک  دنک  رشتنم  ار  هلیضفلا "  ءادهـش  دوخ "  باتک  هک 

يو . دنلب  تمه  هدنزورف و  هشیدنا  نابات و  درخ  رب  يا  هناشن  دوب و 
رد یـسررب  شهوژپ و  شراگن و  هتفیـش  شالت ، رپ  شناد ، زا  رایـسب  هرهب  اب  رگـشواک ، تسا  يرگـشهوژپ  هک  متخانـش  هنوگ  نیا  هب  ار  وا 

شناد ود  راوـید  راـچ  رد  ار  دوـخ  درخ  هک  متخانـش  هنوـگ  نیا  هب  ار  وا  تـسا . هتـسیاب  دـنمدوس و  مالـسا ، ناـمتخاس  رد  هکیئاـه  هـنیمز 
تسا - زیچ  ره  ياراوگ  همشچرس  هیاپ و  دوخ ، ياج  رد  ود  نیا  هک  دنچ  ره  هتشادن - هاگن  لوصا - هقف و  ریگمشچ -

هکمدرب یمن  نامگ  یتح  مدوبن و  هار  هب  مشچ  یلو  متسناد  یم  ار  اه  نیا  همه 

هحفص 265 ] ] 

نآ رد  هک  یناـسک  همه  رب  ارشیوـخ  يرترب  هتفاـی و  یگریچ  دوـخ  ناـنگمه  رب  دـبوکب و  ار  یگرزب  عوـضوم  نینچ  رد  گرزب ، درم  نیا 
نـشور يا  يراگتـسر  شیاهراک  همه  رد  هک  منک  یم  وزرآ  میوگ و  یم  نیرفآ  ودـب  نم  نونکا  و  دزاـس . راکـشآ  دـنا  هدرک  راـک  هنیمز 
نایامن ابیز  هیاریپ  نامه  اب  اهدـلج  رگید  زین  نآ  لابند  هب  دـش و  رـشتنم  دـمآ و  رازاـب  هب  رد 1364  ریدغلا "  لوا "  دـلج  دـشاب . وا  ماگمه 
یناسک زا  متـشاد  تسود  هرامه  زین  نم  دنداتـسرف و  نآ  يارب  اه  همان  شیاتـس  ناگدنیارـس ، نافوسلیف و  نابیدا و  نادنمـشناد و  دیدرگ و 

هک متـشاد  میب  دوخ  رب  یلو  دنا  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  زا  يرادقم  دنمدوس - شراگن  نیا  شالت و  رپ  هدـنراگن  نیا  ربارب  رد  هک - مشاب 
یماگهک دوب  نیا  موش  قرغ  هدیمان  ریگبآ "  ریدـغ =  ینتورف " - رـس  زا  شا - هدـنراگن  هک  یناشورخ  يایرد  نیا  جاوما  نافوط  رد  دـنکن 

هدنیاپ شیاه  یگدـنخرف  هک  نآ - هدـنراگن  تفای و  یمماجنارـس  يرگید  زا  سپ  یکی  باتک  تادـلجم  و  سپ ، یماگ  مداهن و  یم  شیپ 
نارورـس زا  یکی  اـه  يرخآ  نیا  اـت  تفرگ  یم  ورین  ملد  رد  هفیظو ، نآ  ماـجنا  هشیدـنا  دوـمن و  یم  يراوـگرزب  نم  هب  نآ  نداد  اـب  داـب -

نیرفآ رد  ار  دوخ  نخـس  نم  هک  متفگن  نیا  زا  شیب  وا  خـساپ  رد  نم  مزادـنایم و  قیوعت  هب  ار  راک  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  نم  هب  دـنمجرا 
یمن ارم  دنیاتـسب و  دـنیوگ و  نیرفآ  ار  نآ  هک  تسا  نآزا  رت  گرزب  رترب و  اریز  منیب  یمن  اـسر  یئاـهبنارگ ، هماـن  نینچ  ندوتـس  یئوگ و 
یتین اـب  يرآ  دـیامن  وا  يزور  وکین  یماـجرف  هدـینادرگ و  زارد  ار  يو  یگدـنز  هک  مهاوخب  وا  زا  مناوخب و  ار  دـنوادخ  هک  نیا  زج  دـسر 

دـص رد  دص  ار  دوخ  تساوخ  ات  دیازفیب  وا  يالاو  یگدنز  رب  تسا  هدـنام  نم  یگدـنززا  هچ  نآ  منک  یم  تساوخرد  وا  هاگرد  زاصلاخ 
نـسحم هب  موسوم  راکهنگملق  هب  درادب . زوریپ  نادب ، ندز  گتچ  قح و  يرای  هار  رد  ار  ام  همه  دنوادخ  دـناسرب . ماجنا  هب  ار  راک  دـبایب و 

. ربمایپ ترجه  زا  لاس 1371  هزور  هام  مود  زور  رد  فرشا  فجن  میقم  ینارهط  گرزب  اقآ  هب  فورعم  و  راکوکین ) )= 

هحفص 266 ] ] 

نانموم ياورنامرف  شور 

ینیما  شور  هعیش ، شور 
دیشاب و هدنهد  مانشد  يوگ و  نیرفن  امش  هک  مرادن  شوخنم  تفگ : قمح  رـسپ  ورمع  يدع و  رـسپ  رجح  هب  نانموم  ياورنامرف  ام  رورس 
تسا و نانچ  نینچ و  ناشیا  هویـش  دیئوگب : دـینک و  وگزاب  ار  ناشیا  تشزياهراک  رگا  یلو  دـیئوجب  يرازیب  نارگید  زا  دـیهدب و  مانـشد 
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ناشیا و رب  نداتـسرف  نیرفن  ياج  رتاـسر . لـیلد ، ماـقم  رد  تسا و  رت  کـیدزن  یتسار  هب  امـش  نخـس  تسا  ناـنچ  نینچ و  ناـشیاياهراک 
ناشیا زادنایب و  یتشآ  ناشیا  ام و  نایم  رادهاگن و  نتخیر  زاار  ناشیا  ياه  نوخ  ام و  ياه  نوخ  ایادخ  دیئوگب " : نانآ  زا  نتـسج  يرازیب 

یهارمگ زا  نخس  هک  ناشیا  زا  سک  ره  دسانـشب و  دسانـش  یمن  ار  قح  هک  ناشیازا  سک  ره  ات  ناسرب . تسار  هار  هب  ناش  یهارمگ  زا  ار 
رت . ینتشاد  تسود  نم  دزن  رد  مه  وتسا  رتهب  امش  يارب  مه  اه  نیا  يرآ  ددرگ " . زاب  تسار  هار  هب  دیوگ  یم  ینمشد  و 

دیوگ و یم  ود  نآ  دننام  ینخـس  زین  ینیما  میدنب  یم  راک  هب  ار  وت  هویـش  مریذـپ و  یم  ار  وت  زردـنا  نانموم  ياورنامرف  يا  دـنتفگ : ود  نآ 
. تسا نینچ  زین  نایعیش  همه  راتفگ 

. دیامن يوریپ  یتسار  زا  هک  سک  نآ  رب  دورد  و 

دلج 17

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
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. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 

تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
مخ ریدغ  عوضوم : 

مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 
-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 

رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 
8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یفجن یمامح  يوسوم  نیسح  هللا  هیآ  ظیرقت  همان و 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ینیما  همالع  ترضح 

ادخ  ياهتکرب  تمحر و  امش و  رب  مالس 
منکیم . میدقت  ریدغلا "  ناتفراعملا " - هرئاد  هرابرد  ینخس  هارمه  ار  همان 

هداد ماجناهک  ار  يا  هدنزرا  تمدخ  ات  میامن  مادقا  مدرکیم  ساسحا  ناتلیلج  ماقم  عینم و  هاگـشیپ  رد  هک  يا  هفیظوب  متـساوخیم  دوب  اهتدم 
راچان میآرب . هدـهع  زا  متـساوخیم  ار  هچنآ  متـسناوتن  تشگن و  رـسیم  میارب  هفیظو  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  نوچ  اما  مشاـب . هدرب  ساپـس  دـیا 
تسوا مه  دیامنیم و  ینابیتشپ  ریخ  تین  زا  هک  تسادخ  دیآ . هتفریذپ  هک  دیما  نیدب  متـسرفیم  ناتروضحب  ار  مترذعم  رـسارس  همان  نونکا 

دیوم و ار  امش  دراد و  ینازرا  ار  شنارکیب  فاطلا  دیازفیب و  امـشب  شتیانع  رب  هک  مراد  انمت  لج  زع و  يادخ  زا  و  دیامنیم ، تسار  هار  هک 
دنادرگ . قفوم 

یمامح يوسوم  نیسح  دنمتدارا :

هحفص 6 ] ] 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
همئا شناـمدود  و  ص ،)  ) دـمحم شناربماـیپ  رورـس  رب  هدـیرفآ و  نیرتدـنمجرا  رب  و  مربـیم ، ساپـس  دزـس  ار  يو  هک  هنوگنادـب  ار  يادـخ 

هتسویپ یتنعل  متسرفیم  ناشنانمشد  همه  رب  تنعل  و  متسرف ، یم  دورد  مالس و  دنیهارمگ - لهج و  ياهبش  نازورف  ياهلعـشم  هک  رگتیاده -
تمایق . هب  ات  هرود  نیسپزاب  ات 

هچ هتـشر  ره  نادنمـشناد  هک  دـننادب  دنـشاب و  هدـش  رظن  بحاص  شراگننف  رد  هتـشاد و  رظن  تقد  نیودـت  فیلات و  راک  رد  هک  یناـسک 
دیجمت و شیاتـس و  هتـسیاش  ریدغ "  باتک "  هک  دنفقاو  یبوخب  دراد  رظن  تعـسو  ویملع  هرهب  رادقم  هچ  فلوم  ره  دنـشکیم و  اهتمحز 
یخیرات و قئاقح  رایـسب  هچ  تسا . هدرکن  یعادبا  نینچسکچیه  هتـشر  نیا  رد  تسا و  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  دـنادیم  و  تسا ، ریدـقت 
رد تقیقح  نانمـشد  هنوگـشافخ  لاگنچ  هتـشاد و  شروتـسم  هناهاوخدب  تالیامت  دوب و  هدیـشوپ  نآ  رب  دیدرتو  ههبـش  هدرپ  هک  یمالـسا 
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دیسر ارف  ریدغ "  ات "  دربیم  رسب  نازروضرغ  یسایس و  ياهتردق  تراسا  رد  هرسکی و  دوب و  هتشابنا  اهباتک  مکـش  رد  هتـشادهگن و  تملظ 
تقیقح درتس و  دندوب  هدیلام  شاهرهچ  رب  نازابلغد  هک  یگنرین  دیردرب و  دندوب  هدینت  شرودـب  ناراکمتـس  هک  اريدولآدود  ياه  هدرپ  و 

ره هک  میوگیم  یتسارب  دیمدب . ناهوژپ  تقیقح  هدـید  هب  زورمین  نابات  باتفآ  وچ  شناشخر  غورف  ات  دومن  رب  تسه  هک  ناشخرد  نانچ  ار 
هدیدنـسپ یقیقحت  هویـش  ار و  شنایب  ریبعت و  تناتم  دبایرد و  درادرب  هک  ینایاپ  یب  شناد  درگنب و  ار  هیامنارگ  هدنخرف و  باتک  نیا  سک 

رد هک  یتردق  هدرک و  هک  اهیواکجنک  درآ و  رظنب  ار  شا 

هحفص 7 ] ] 

تفگ دناوت  هچ  دنا  هتفگ  شقح  رد  ناداتسا  یضعب  هک  نخس  نآ  زج  هتشاد ، هک  یعالطا  تعسو  دهد و  ناشن  اهنآیسررب  دانـسا و  عمج 
دمآ دـنناوترب  شا  هدـع  زا  ناـققحم  نادنمـشناد و  زا  يرامـشرپ  هورگ  اـی  یتلم  طـقف  هک  ار  یملع  تدـهاجم  نیا  یقیقحت و  راـکنیا  هک 

يادخ هک "  هتفگ  شوخ  هچ  دیـسر  دهاوخن  شیتسار  تمظعدرگ و  هب  نخـس  چیه  هک  نآرق  تسا . هدـمآرب  هدـهع  زا  هنتکی  يدنمـشناد 
رد هک  نیا   " دشاب . هتفایرد  رایـسب  یتمعن  نامگیب  دـنک  شینازرا  ار  تمکح  يادـخ  هک  ره  و  دراد ، ینازرا  دـهاوخ  هک  ره  هب  ار  تمکح 

دیجمت رد  دیاب  هچنآ  هک  دهدیمن  هزاجا  طیارش  مه  و  بلطم . قح  هدننک  ادا  یتح  هن  تسا و  هزادنا  یب  ینخـس  هن  متفگ  باتک  نآ  فصو 
دیآ . هتفگ  باتک  ریدقت  و 

فقو ار  شیاهبنارگ  یناگدـنز  هک  نآ  تسا . ینیما "   " همالع ناـهیقف  خروم  ناـخروم و  هیقف  نیما ، راـتفگ و  تسرد  داتـسا  اـم  هدنـسیون 
تقیقح هویـش  نیهب  رب  تسار و  هار  رد  تقو  همه  هدرک و  مالـسا  كاـپ  نیئآ  هار  داـهج  نیتسار و  هدـیقع  ندرک  زوریپ  نید و  هب  تمدـخ 

نمض ام  دومن " . میهاوخ  ناشیاب  ار  شیوخ  ياههار  امتح  دننک  داهج  دنشوکب و  ام  هار  رد  هک  یناسک  تسا " و  هتفر  یبای  قح  ویهوژپ 
مالـسا و تما  هب  هک  یتیاـنع  لـضف و  نمیب  هک  میهاوخ  یم  لاـعتم  يادـخ  زا  ریدـغ "  نیما "  فـلوم  يارب  تفرـشیپ  تیقفوـم و  يوزرآ 
ره الـضف  نادنمـشناد و  ناگدنـسیون و  نایم  زا  وا  نوچ  دیازفیب و  ناناملـسم  نایم  رد  ناشیا  رئاظن  رب  دراد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ناگتفیش 
رپ هیاسب  تتشت  یئادج و  زا  ار  مالـسا  تما  دریذپب و  شتمحرب  درگنب و  فطل  هدیدب  ار  یملع  میظع  تدهاجم  نیا  و  درآرب ، رت  نوزف  هچ 

دروآ . تدحو  هوکش 
دراذگیمن دیوگیم و  تسار  نخـسهک  یباتک  تسار ، وا  ریدغ "  درب "  وزرآ  ار  یئانـشور  دیوجب و  تسار  هار  دشاب و  قح  يایوج  هک  ره 

تسا . ناسر  قیفوت  وا  و  مینک ، راک  شتساوخ  هب  هک  دهد  قیفوت  همه  هب  ادخ  دور . یسک  رب  ینادان  تملظ و  متس  هک 
1370 / 6 نانموم 6 / همه  رب  مالس 

یمامح يوسوم  نیسح  نیرتمک ،

هحفص 8 ] ] 

ردقنارگ يا  همان 

هدیقع "  ءدبم و  مالسالا  باتک "  فلوم  يدنه  يوسوم  نیسح  دیس  دنمشناد ، راوگرزب و  يدیس  زا 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

امش . رب  ادخ  تمحر  مالس و  هتاکرب  تماد  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  ام  ردقیلاع  دشرم  اناوت و  داتسا  عبتتم و  ققحم  ترضح 
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همه و  دیآ . هتفریذپ  ناتهاگردب  هک  انمت  تسا و  دیما  مه  دـنکیم و  تیاکح  شا  هدنتـسرف  یناوتان  زا  هک  متـسرف  یم  ناتتمدـخ  هب  يا  همان 
ناتیالاو تمه  نانموم . هانپ  تشپ و  دیـشاب و  نادواج  راختفا  ناناملـسم  يارب  هک  تسا  دیما  تسا  امـش  تامدخ  لئاضف و  دـیجمت  رـسارس 

ملع و ياهنمرخ  ناتمیظع  تیـصخش  نامـسآ  زا  راشرـس  یـضیف  تسا . هتخاس  نیگآ  ریبع  ار  یتیگ  ياضف  هدنکآ و  کین  راک  زا  ار  ناهج 
. دـباتیم ملاع  نارک  اـت  نارک  رد  ار  ناـتتامیلعت  رون  دـشخرد و  یم  ناتراوتـسا  هدارا  دیـشروخ  زا  ینادواـج  تامادـقا  وترپ  دراـبیم . یئاـناد 

یئابیز هشیدـنا و  يدـنلب  هب  دـننز و  یم  کمـشچ  بدا  ملع و  ناگتفیـش  يور  هبدـیا  هدـناشن  رب  فیلات  نامـسآ  فقـس  هب  هک  یناـگراتس 
ار حور  هک  تسا  ریدغ "  شنیرتدنمهوکش "  دیا  هداهن  شیوخ  رـصع  كرات  رب  هتخاس و  اهجات  نخـس  رهوگ  اب  دنزرویم . هراشا  ناتراثآ 
، تسا هتـشگ  ماهلا  هدنریذپ  هداشگ و  هنیـس  هب  فاص  كاپ و  ینادجو  زا  هک  تساه  تیآ  دهدیم ، افـص  لد  هب  دیاریپ و  یم  یگدرـسفا  زا 

نآرق زا  راوتسا  یلئالد 

هحفص 9 ] ] 

یم تجح  همغن  شوین  تقیقح  شوگ  رد  هک  اه  تیآ  نانموم  ریما  هغالبلا  جهن  زا  اه  هدروآرف  نیما و  ربمایپ  راتفگ  زا  اهیئانـشور  دـیجم و 
ات هدمآرب  تیالو  ژد  درگب  هک  ریذپان  رذگ  ياهمیـس  و  هدیـشک ، نامیا  خاکرودب  تساه  هراب  درب . یم  تسار  هار  هب  ار  ناملـسم  دـناوخ و 

هدوب و خاک  نآ  درگ  هب  هک  اه  هنخر  هچ  دنناوتن . تیالو  نامیا و  دنمهوکش  دنلب و  خاک  رد  هنخر  دنراین و  زواجت  زگره  راکهبت  ياهتـسد 
تسبب . داهن و  نآ  رب  اسآ  هرخص  ياهباتک  نات  نینهآ  ملق 

اب اهـشیاتس  خیرات ، نامگیب  تسا . نآ  رد  هک  ار  یخیرات  ياهمیـس  رباسح  نآ  شیاتـس  حدم و  نارازه  داب و  ریدغ "  راثن "  دیجمت  نارازه 
طسب ار  هنادنمدرخ  تاعبتت  همه  نآ  زا  یلصف  ره  هوژپ  تقیقح  ناققحم  زا  یپایپ  ياهلسن  و  تشاگن ، دهاوخ  دولخ  حول  رب  یگنادواج  ملق 
هدـید دزاـسیم و  هریخ  ار  ناگدـید  شروـن  جوـم  هـک  تـسا  اـسآ  دیـشروخ  یفراـعملا  هرئاد  ریدـغ "  یتـسارب " ، دیـشخب . دـهاوخ  ماودو 

يا هزجعم  شخبتذل . ریذپلد و  ياهرطع  اب  نوگانوگ و  ياه  هزم  اب  تسا  گنراگنر  ياه  هویم  ددـنب . یم  رب  ار  ناریذـپان  قح  هنوگـشافخ 
هب دـیما  اـشوک  یناملـسم  یتـح  هـک  يراـک  هدرک . ردـب  یبدا  یقیقحت و  راـکگنهرف  زا  ار  لاـحم  هژاو  هـک ، يا  هزجعم  عادـبا ، هـنیمز  رد 
ارف یفراعملا  هرئاد  ات  دیدروآ  راک  نیدب  يور  اسآ  هوک  يا  هدارا  دنلب و  یتمه  اب  دـشاب . راکمه  رای و  یب  هک  ینموم  هن  درادـن و  شماجنا 
هراپ هب  دادعتـسا  وصـصخت  بسح  رب  کی  ره  هتـسب و  رمک  هداد و  مه  تسدب  تسد  نادنمـشناد  ناققحم و  زا  یتعامج  يرادنپ  هک  دمآ 
دنلب تمه  رب  ادخ  دورد  دزاسیم . رازگساپس  ار  نابز  لاحنامه  رد  كانمیب و  ار  لد  شتمظع  هک  یفراعملا  هرئاد  دشاب ، هتساخرب  نآ  زا  يا 

راوشد ریطخ و  ياهراک  هک  امش  میمـصت  رب  نیرفآ  و  درواینورباب . مخ  چیه  نیگمهـس  هدیچیپ و  تالکـشمربارب  رد  هک  ناتنیدالوپ  هدارا  و 
و دیهد . همادا  فیلات  قیقحت و  هب  اتداد  قیفوت  دوزفیب و  اهتردق  ناتراکتشپو  هدارا  تردق  رب  ادخ  هگنآ  و  دوزفین . شتبالص  رب  زج 
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دـنرامگیم و تمه  فیلات  قیقحت و  هب  هک  نانآ  همه  يارب  يدـنپ  يراکذـت . هیام  تسا و  يدـنپ  نیا  دـیدرب . نایاپب  ات  هدرک  يرای  نادـنچ 
دیا . هداد  جرخب  نید  يرای  رد  هک  دج  دهج و  زا  هیامنآ  دنرآ و  دایب  ار  امش  عیفر  ماقم  ات  يراکذت 

جیگ هزاوآ  زا  ار  خیراترـس  هک  اهنآ  زا  یهوبنا - رب  هک  شیوخ  زا  ینت  هب  دـنیامن ، تاهابم  شیوخ  دـننام  یب  نامرهق  هب  یتسیاب  ناناملـسم 
تیاده دننک و  اعد  شئاقب  ماود  يارب  دیجمت  ساپس و  هارمهب  دیاب  هک  نانچ  تسا . هتـشگ  هریچ  دنا - هتـشابنا  ترهـش  زا  اراهباتک  هدرک و 

هب ماهلا  هکلم  ادـخ  هکنآ  رادرک ، تسرد  یملاع  دـهاجم و  یققحم  تسا ، ناشیا  مولع  لماح  هک  دـنیوجب  وا  زا  ار  تلاسر  كاپ  نادـناخ 
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رابغ دنامهفب و  اهنآ  هب  ار  یخیرات  قئاقح  دـنک و  مهافت  هدرک  لیـصحت  تاقبط  ابات  هدیـشخب  ناوت  هتـشاد و  ینازرا  يو  هب  ار  كاپ  ياهلد 
دنک . ناشهارب  مارآ و  دیادزب و  ناشیاهلد  زا  دیدرت  کش و 

هتـشگ هقرغ  تیئاناد  تلیـضف و  يایرد  رد  هکنآ  مالـس  میوگیم  مالـس  و  زابکاپ ، يدیرم  دورد  متـسرف  یم  دورد  راوگرزب ، دارم  يا  ار  وت 
دشاب . هتسشن  دیا  هدناوخ  ارف  نادب  کیدزن  رود و  زا  ار  همه  هک  یملع  تمعن  ناوخ  رب  هک  نآ  دیجمت  منک  یم  دیجمت  و  دشاب ،

زا بل  تربارب  رد  دراد و  گنگ  نابز  هک  نتشیوخ  نوچ  یسک  يانث  حدم و  هب  دسر  هچ  ات  منادیم ، انث  حدم و  دح  زا  رترب  ارت  خماش  ماقم 
تتمظع زا  ماـهلا  هب  هار  مهنآ  هتفرگ  تتیـصخش  رثا  زا  هک  هدوب  یناوت  هب  هتفر و  تیاـنث  رد  ردـقنیمه  مملق  هک  نیا  دـنابنجب . دـناوتیمن  بل 

تـسا هدنیاشخب  نابرهم  لد  دوش و  هتفریذـپ  ترطاخ  ناتـسآ  رد  ات  هتخاس  راودـیما  ارم  هک  تسا  نیمه  و  تهوکـش . تبیه و  زا  هتـسج و 
ددرگیم . زاب  امش  هب  مه  شراختفا  تسا و  امش  زا  تسه  هک  ریخ  ره  و  دراد . واب  ار  مریصقت  رذع 

يدنه يوسوم  نیسح 
مرحم 1371  28 " تابانرخ - " 
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یلباک رادرس  یلق  ردیح  خیش  ردقیلاع  هدنسیون  اناوت و  دنمشناد  زا  يا  همان 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
امش  رب  ادخ  تمحر  مالس و 

شهار هدنهد  همادا  شنیشناج و  رب  متسرف و  یم  دورد  شناربمایپ  نیرت  فیرش  ناگداتسرف و  رورـس  رب  منکیم و  شیاتـس  ار  هناگی  يادخ 
يو زا  سپ  دنرگتیاده و  ناماما  هک  شنادنزرف  رب  و  تشاد . اپب  یلعـشم  ناسب  شتـشارفا و  اهناسنا  زارف  رب  یمچرپ  نوچ  ریدـغ "  رد "  هک 

مامتا زا  سپ  دوشیم  هارمگ  هک  ره  اتو  يا ، هناهب  هن  دنامن و  یتجح  ادخ  رب  رگید  نانآ  يایصوا  ناربمایپ و  زا  سپ  ار  مدرم  ات  ربهر ، نایلاو 
ادخ . مالس  دورد و  ناش  همه  رب  دشاب . هدرب  یطیارش  نینچ  رد  دربیم  تقیقح  هب  هار  هک  نآ  دشاب و  هدش  يربهر  لامک  زا  سپ  تجح و 

 " ریدغ باتک "  دشخب ، یم  افش  ار  حور  دنکیم و  هدنز  ار  لدششوخ  يوب  هک  یکـشم  دروآ  يا  هیده  میاربامـش  فرط  زا  یکیپ  يراب ،
يدیـشروخ رارـسا . ساملا  تقیقح و  رهوگهمه  شراب  یی  یتشک  ای  ناطلغ ، دیراورم  رد و  زا  هدنکآ  تسا  ناشورخ  یئایرد  هک  دروآ  ار 

. تسا هدیرد  رب  ار  تملظ  ياه  هدرپ  هدرک و  هریخ  شکانبات  رون  اب  ار  ایند  هدمآرب و  فجن  قفا  زا  هک  دناوخ  شدیاب 
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یم تذل  ار  هدید  هچ  رهنآ  رد ، هک  تشهب  ياهناتـسوب  زا  زیوالد  یناتـسوب  تسا . هدروآ  مهارف  ار  ینابر  مولع  یهلا و  فراعم  هک  یباتک 
وج یلاعت  ياهناور  كاپ و  ياهلد  شیاضفرد . نارپ  نارتوبک  شیاه ، هخاش  رب  ناوخ  هزاوآ  نالبلب  تسه ، دزادنایم  سوهب  ار  لد  دشخب و 

ياههورگ نآ  رد  و  تسا ، هدـناشن  رب  یهلا  تفالخ  وتیـالو  ياـناوت  تسد  هک  یناتـسوب  دـناشک . یم  سنا  لزاـنم  افـص و  تاـماقم  هب  ار 
و نامیکح ، نافراع و  زا  اه  هتسد  دنا و  مه  درگ  هدیزگرب  ياهقف  تریس و  وکین  ياملع  زا  یعمج  تسا و  ناگرزب  ءایلوا و  ناتـسرپادخ و 

ینیما همالع "  دنا و  هداتسیا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  الوم  نابساپ  رهم  ناتـسآ  رب  یگلمج  و  رنه ، بدا و  غباون  نارعاش و  ناریما و  زا  یهوبنا 
وگتفگ ثحب و  هب  ریدـغ "  هنارک "  رب  هاگنآ  دـناشن و  یم  یهاگیاج  هب  دراد  هک  يا  هبترم  هجرد و  بسح  رب  شیالوم  رما  هب  ارکی  ره  " 
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هنادواـج لاـح  ناـمه  ردو  دـنناوخ ، یم  رب  دـنا  هدورـس  ریدـغ "  رد " هـک  ار  يدـئاصق  راعـشا و  دـنزادرپیم و  یمارگ  ربماـیپ  ثیداـحا  رد 
و دنزیر ، یمه  ماج  هب  دراد  رس  رب  کشم  رهم  هک  يا  هزوک  زا  دننادرگیم و  ار  راوگشوخ  كاپ  بارش  زا  رپ  ياهوبس  واهماج  ناراکتمدخ 

چیه هک  دیامن  یم  اهزیچ  شرکف  حطس  یملعهبترم و  نطاب و  يافـص  تین و  نسح  هزادناب  ار  کی  ره  دشخب و  یم  تعلخ  ار  ناشیاسپس 
ار ام  شمرک  لضفب و  ادخ  نانآ . لاح  هب  اشوخ  ینیما " و  يا "  وت  لاح  هب  اشوخ  تسا . هدینش  ياهناتـساد  رد  سکچیه  هن  هدیدن و  هدید 

راگدرورپ هژیو  تسا  یـساپس  منخـس  رخآ  و  تسا . نابرهم  يا  هدنرذگرد  وا  هک  دناشونب ، راوگـشوخ  ریدـغ "  نآ "  زا  يا  هعرج  هب  مه 
نامدود . كاپ  نآ  دمحم و  راثن  يدورد  نایناهج و 

یلباک یلق  ردیح  امش - دنمتدارا 
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همان ود 

نانبل  هیلماع " هدکشناد  رد  یمالسا  مولع  داتسا  یلماع  نیدلا  رهز  بیجن  دمحم  داتسا  یمان  رونخس  زا 
هتفرگ دوخب  ار  هرهچ  نیرتابیز  ریدغ "  رد "  هک  يا  هدنزرا  ابیز و  ياهثحب  یملع و  راثآ  هتخابلد  میامش و  لئاضف  شناد و  هتفیش  نم  " ... 

رثا نیا  هنیئآ  رد  یخیراـت  قئاـقح  تسا . هدـناشن  نایـسن  قاـط  هب  ار  اـهباتک  همه  هـک  یهوکـشب  رثا  هنادواـج و  مـیظع و  باـتک  رد  تـسا ،
نورق رد  ار  ناتمان  هک  نیگمهس  تدهاجم  نیدب  دهد  ازسب  یشاداپ  امشب  ادخ  هنوگ . نیرتافوکش  اب  هتشگ و  نایامن  باجح  یب  هدنـشخر ،
ینیما همالعمگرزب  داتسا  هک  يا  همـشچ  هب  مدید  شیوخ  هفیظو  دنامیم ... دوخ  هک  یگنادواجنادب  تشاد و  دهاوخ  زادنا  نینط  راصعا  و 

ربنم و زارف  زا  هتفرگرب  دیراورم  رد و  اهگنچ  شقامعا  زا  مناشنب و  شیاراوگ  لالز  اب  ار  ملقع  حور و  شطع  میآرد و  هدوشگ  نامیور  ارف 
... مرابب " رکفشوخ  ناوج و  لسن  نماد  رب  ار  ناهرب  تمکح و  نارهوگ  نآ  میامن و  قاتشم  رظتنم و  ياه  هدوت  راثن  یسرد  یسرکدنلب 

تاـیبدا و تمکح و  شناد و  ناوید  یتسار و  هلاـسر  تسا و  قح  باـتک  تسا . هنادواـج  زادرپ و  تقیقح  هیاـمنارگ و  یباـتک  ریدـغ  " ... 
هنیجنگ تساهدمآرد . عبتت  نآ  هنومن  یخیرات و  قیقحت  عبنم  تروصب  ات  هتشگ  هئارا  هتفرراکب و  ینیتم  یـسانشثیدح  هویـش  نآ ، رد  خیرات .
نیرهاط همئا  شنادـنزرف  والئاضف و  نایب  و  دـش ، تعیب  يو  اب  ریدـغ "  رد "  هک  نآ  تماما  رب  عطاق  نیهارب  وتسا  رگنـشور  لئالد  زا  يا 

. اهنیرفآ نیرتریذپلد  داب و  اهدورد  نیرت  كاپ  ناشیا  رب  هک 
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يرگنتقیقح فاصنا و  هدنبوک و  قطنم  تغالب و  یبدا و  یئاناوت  نارکیب و  ملع  نیتم و  هویش  نایب و  تردق  ریبعت و  نسح  رگا  ریدغ "  " 
تسارایم . هولج  یئوکین  نیدب  هن  تشگیمن و  هتسارآ  ابیز  هماج  نیدب  زگره  دوبن  ینیما "  تمه "  غیردیب و  ششوک  و 

شدنمدوس . رثا  رب  يو و  یملع  دهج  رب  نیرفآ  رازه  ینیما " و  همالع "  تمدخ  رب  ساپس  رازه  نیاربانب ،
خـسار و نامیا  اب  درک و  انـشآ  ریدـغ "  فلوم "  تیـصخش  اب  ارم  هک  یـسک  زا  تبـسانم  نیاب  هک  مهاوخیم  هزاـجا  دـنمجرا  داتـسا  نآ  زا 

منک . رکشت  تخاس  زاسمدقح  هار  رد  يو  يراکادف  هیلاع و  ياهفدهو  شوخ  قالخا  هبئاش و  یب  هدیقع 
رد اج  ره  رد  ار  يو  فراـعم  دوب و  مهاوخ  اـشوک  شراـثآ  هعاـشا  رد  نم  هک  منک  ضرع  ینیما "  نامرورـس "  كراـبم  رـضحمب  دـیاب  و 

... " درک مهاوخ  رشن  هباطخ  یسرک  ربنم و  زارف  زا  هعماج و  رد  هسردم و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3267 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 15 ] ] 

يدیبز حاود  ناملس  اناوت  داتسا  زا  یظیرقت 

يوگناتـساد و  ناشخرد ، نیهارب  نشور و  عطاق و  لئالد  يواح  متفای  میظع  یباتک  ار  نآ  مدرک و  یـسررب  ار  ریدغ "  باتک "  دلج  تشه 
دیا . هدرک  لطاب  يدوبانو  قح  ندرک  راکشآ  هار  رد  هک  اهیراکادف  دیزرویم و  هک  یصالخا  دیراد و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  هک  یقشع 

زا ناگدنیآ  هن  دنروآ و  دوجوب  دنا  هتـسناوت  یمن  هتـسناوتن و  زگره  ناگتـشذگ  هک  دـیا  هدروآ  دوجوب  يرثا  میوگیم  هغلابم  یب  نم  رورس 
یـسررب و عبتت و  هار  رـس  زا  هک  ار  يراوشد  عناوم  هتـشاد و  لوذبم  يدامتم  ياهلاس  لوط  رد  هک  ار  یی  یعـس  دمآ . دـنهاوخرب  شا  هدـهع 

نیا مامتا  اب  دـیراد  نشور  دـینک و  تباث  یمومع  راکفا  يارب  دـیا  هتـساوخ  ارهچنآ  ات  دـیا  هتـشادرب  ثیداحا  یخیرات و  دانـسا  رد  شواـک 
دیا . هدروآ  لئان  فده  هب  هدنزرا  باتک 

اب تخانش و  دید و  ناوتیم  ار  هدرپ  رد  هدیشوپ و  قئاقح  شوترپ  رد  هک  تسا  هدنـشخرد  رهوگ  زا  راشرـس  یباتک  نم  رورـس  يا  ریدغ "  " 
تفرگ و تقیقح  هار  نازورف ، لعـشم  نآ  یئانـشور  رد  هک  هتـشگمگ  اـسب  درپس . لاوز  هر  تخورفیم  هولج  هک  ار  یلطاـب  ره  شیراکـشآ 

تفای . هار  شدرخ  هب  تسرد ، كرد 
هدیسر نیرید  دوصقمب  گرزب  رثا  نیا  روهظ  اب  دندومن  یم  ناجیه  قوش و  وزرآ  نیا  رد  دندربیم و  وزرآ  ار  قح  مچرپ  یگتشارفا  هک  اسب 

دنتشگ . زارفرس 
يدیبز حاود  سابع  ناملس 

ناضمر 1370 ه  10
نئوژ 1951 م  15

هحفص 16 ] ] 

مهدفه  دلج 
رب : تسا  لمتشم 

ص)  ) ربمایپ باحصا  زا  یعمج  لاح  حرش  - 1
. دنا هتشون  ضرغ  لهج و  نالالد  هک  اهباتک  و  دنا ، هدرک  لعج  ناراکتیانج  هک  یخیرات  بلاطم  يا  هراپ  یسررب  - 2

تسا : هدمآ  نامثع "  ندش "  هتشک  يارجام  رد  هچنآ  یبایزرا  - 3

هحفص 17 ] ] 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
تـسار زج  ادـخ  قح  رد  هک  تسیاـب  اـمتح و  هک  میوگیم  یتسردـب  یتـسارب و  میریگب . يرادتـسود  دارم و  وت  زج  میرادـن  قح  وت  یهزنم 

و دنزادرپیم . هلداجمب  رگنشور ، یباتک  ای  یتیادههیام  ای  دنشاب  هتشاد  یملع  هکنیا  نودب  ادخ  هرابرد  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  میوگن .
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نیا تسا . یبرع ) ای   ) نشور اسر و  نابزب  دـیامنیم و  قیدـصت  ار  تقیقح  هک  یباتک  دـناریم ، یتسارب  نخـس  هک  میراد  رایتخا  رد  یباتک  اـم 
ملسم و  تسا . یندش  دوبانلطاب  اریز  تشگ ، دوبان  لطاب  دمآ و  قح  وگب : و  باترب ، نانآ  زا  يور  هاگنآ  ناسرب و  ناشیا  هب  ربب و  ار  مباتک 

هک تسا  یتقیقح  نآ  هک  دننادب  دنا  هتفاپ  یسرتسد  شناد  هب  هک  یناسک  دیاب  و  دنریگ . دنپ  رگم  ات  میتفگ  یپایپ  نادنچ  ار  نخس  هک  تسا 
هک یماگنهب  نانموم  راتفگ  دوش . اریذپ  نتورف و  شربارب  رد  ناشیاهلد  دنروایب و  نامیا  نآ  هب  دیاب  نیاربانب  هدیسر  تراگدرورپ  بناج  زا 
ای  ) نخس هک  نانآ  مینامرفب ، مدینش و  دنیوگب : هک  دوب  دهاوخن  نیا  زج  دنک  يرواد  ناشنایم  رد  ات  دنوشیم  هدناوخ  شربمایپ  ادخ و  يوسب 

دندنمدرخ . اهنیا  هدرک و  ناشتیاده  ادخ  هک  دنیاهنیا  دننکیم ، يوریپ  ار  شنیرتهب  هاگنآ  دنرادیم و  شوگ  ار  ( هدیقع
طقف مدزم  مهاوخیمن ، یلوپ  امش  زا  راک  نیا  يازا  رد  نانطومه 

هحفص 18 ] ] 

هک میرادن  نیا  زج  يا  هفیظو  ام  و  دـیرادب . تسود  ار  منادـناخ  هک  مهاوخیمن  نیا  زج  يدزم  امـش  زا  راکنیا  ربارب  رد  تسادـخ ، هدـهع  رب 
نانامه دندروآ  نامیا  هک  هک  ار  یناسک  شربمایپ و  تسادخ و  طقف  امش  رادتـسود ) ربهر و  دارم و   ) یلو میناسرب  ینـشورب  ار ) ادخ  نید  )

متسرف . یم  دورد  شنارمایپ  رب  مرب و  یم  ساپس  ار  ادخ  دنزادرپیم . تاکز  عوکر  لاح  رد  دنرازگیم و  زامن  هک 
ینیما

هحفص 19 ] ] 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

دزادنایم نوریب  دجسم  زا  تنوشخ  اب  ار  دوعسم  نب  هللا  دبع  نامثع 

دیوگیم : یخرات  تایاور  رب  انب  فارشالا "  باسنا  باتک "  رد  يرذالب 
دهد رییغت  ار ) یمالسا  هیور  ای  شیوخ  نید   ) هک ره  تفگ : تخادنا  هبقع  نب  دیلو  شیپ  ار  هنازخ  دیلک  هتـسد  یتقو  دوعـسم  نب  هللا  دبع  " 
رکف هچ  ره  تفرگ . دـهاوخ  مشخ  وا  رب  ادـخ  دـنک  لیدـبت  ار ) یمالـسا  هیور  ای  شیوخ  نید   ) هک رهو  داد . مهاوخ  رییغت  ار  شلاـح  ادـخ 

نب دعس  لثم  یصخش  ایآ  تسا . هدرک  لیدبت  هداد و  رییغت  ار ) ص )  ) ربمایپ تنس  یمالـسا و  هیور  ( ) نامثع ینعی   ) ناتقیفر منیب  یم  منکیم 
باتک نخـس ، نیرت  تسار  تشاد : نابز  رب  نخـس  نیا  هراومه  و  دـنناشنب ؟ يرادناتـسا  هب  ار  دـیلو  شیاجب  ات  دـننکیم  راـنک  رب  ار  صاـقو 
شیپ زا  راک  ره  و  دنزاسب ، دوخ  شیپ  زا  هک  یئاهراک  اهراک  نیرتدب  و  ص )  ) دمحم رگتیاده  نخـس  تیادـه  هیام  نیرتوکین  تسادـخ و 

يا هتخاس  دوخ 
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هحفص 20 ] ] 

تسا . خزود )  ) شتآ رد  یی  یهارمگ  ره  و  تسایهارمگ ، هیام  یتعدب  ره  و  تسا ، تعدب 
وا هک  داد  روتـسد  شباوج  رد  نامثع  دنکیم . داقتنا  تدشب  وت  زا  درامـشیم و  ار  تیاهبیع  وا  تشون : داد و  شرازگ  نامثع  هب  ار  اهنیا  دیلو 

یتحاران وت  يارب  یـسک  میراذگیمن  ام  نامب و  اج  نیمه  دـنتفگ : دـندمآ  درگ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  رود  هب  مدرم  دـهد . قوس  هنیدـم  هب  ار 
. دوشیم یلخاد  شروش  ثعاب  هک  مشاب  یسک  نیلوا  مهاوخیمن  و  منک ، تعاطا  نامثع  تاروتسد  زا  مراد  هفیظو  نم  تفگ : دروآ . دوجوب 

دندرک . تعیاشم  ار  وا  هفوک  مدرم  دش ) هناور  هنیدم  فرطب  نوچ  )
دارفا هبوت  هک  اریز  دهد . وکین  شاداپ  ارت  ادخ  دنتفگ : باوج  رد  درک . شرافس  نآرق  یمدمه  هب  ادخ و  زا  سرت  يراگزیهرپ و  هب  ار  نانآ 

نیرتهب وت  يدینادرگ . سانش  نید  ار  ام  یتفگ و  نآرق  سرد  ام  يارب  و  یتخاس ، راوتـسا  ار  نامنادنمـشنادماگ  یتخومآ و  ملع  نامداوسیب 
نامثع هک  دیـسر  هنیدم  هب  یماگنه  دوعـسم  نب  هللا  دبع  دنتـشگزاب . هدرک  یظفاحادـخ  وا  اب  هاگنآ  زاسمد . نیرتهب  يدوب و  ناملـسم  ردارب 

رگا هک  هدیـسر  ارف  هار  دـب  یکناویح  نونکا  ناه  تفگ : داتفا  هللا  دـبع  هب  شمـشچ  نوچ  درکیم . ینارنخـس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ربنم  يـالاب 
... دنکیم و یق  درذگ  شکاروخ  رب  یسک 

. ناوضر تعیب  رد  ردب " و  دربن "  رد  شرای  میادخ  ربمایپ  رای  تقیقح  رد  هکلب  متسین ، یتفگ  هک  نانچ  نم  تفگ : دوعسم  نب  هللا  دبع 

هحفص 21 ] ] 

دجسم زا  تنوشخ  اب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  نامثع  هاگنآ  ینزیم ؟ ص )  ) ادخ ربمایپ  رای  هب  ار  فرح  نیا  نامثع  ياو  هک  دروآرب  دایرف  هشیاع 
شیوخ هناـش  رب  ار  وا  ناـمثع  رکون  مومحی  هک  هدوب  روـطنیا  تقیقح  ردهک  دـنا  هتفگ  دز . نیمز  رب  ار  وا  هعمزهللا  دـبع  و  دـنتخادنا ، نوریب 

یلع تقو  نیا  رد  تسا . هتـسکش  شا  هدند  ات  هتفوک  نیمز  رب  ار  وا  لاحنیا  رد  هتخیوآ و  يو  ندرگ  فرط  ود  رب  شیاپ  هکیروطب  هتـشادرب 
ینکیم ؟ راتفر  ص )  ) ادخ ربمایپ  رای  اب  نینچ  هبقع  نب  دیلو  شرازگ  ياکتاب  نامثع  يا  دیوگیم : (ع )

نبا مدوب  هداتـسرفهفوک  هب  ار  يدنک  تلـص  نب  دیبز  هک  مدرک  نیا  دانتـساب  هکلب  مدرکن  دیلو  شرازگ  رب  انب  ار  راتفر  نیا  دـیوگیم : نامثع 
تسین . دامتعا  دروم  دیبز  دیوگیم : ع )  ) یلع تسا . لالح  نامثع  نوخ  دوب : هتفگ  وا  هب  دوعسم 

تسا : هدروآ  ترابع  نیدب  يدقاو "  ار "  ارجام  زا  تمسق  نیا 
غارـس هب  یکناویح  بشما  مدرم  يا  تفگ : تفای  ربخ  شندیـسر  زا  نامثع  نوچ  دوب . هعمج  بش  داهن  هنیدـم  هب  مدـق  یتقو  دوعـسم  نبا  " 

تفگ : دوعسم  نبا  دزیر . یم  عوفدم  دنکیم و  یق  درذگ  شکاروخ  رب  سک  ره  هک  هدمآ  امش 
و قدـنخدربن ، رد  شرای  و  ناوضر ، تعیب  رد  شرای  ردـب " و  دربن "  رد  میادـخ  ربمایپ  رای  تقیقح  رد  هکلب  متـسین ، یتفگ  هک  ناـنچ  نم 

نینح . دربن  رد  شرای 
هب ور  سپـس  وش و  تکاس  تفگ : نامثع  ینزیم ؟ ص )  ) ادـخ ربمایپ  رای  هب  ار  فرح  نیا  نامثع  يا  دروآرب : دایرف  هشیاع  هک  دـیازفا  یم  و 
ات دز  نیمز  هب  ار  وا  دیسر  دجسم  رد  هب  ات  درب  تشادرب و  شودب  ار  وا  هعمز  نبا  و  نک . نوریب  تنوشخ  اب  ار  وا  هک  هدرک  هعمز  نب  هللا  دبع 

شیاه هدند  زا  یکی 

هحفص 22 ] ] 
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تشگ . نامثع  روتسدب  رفاک  هعمز  نبا  ارم  تسا : هتفگ  دوعسم  نبا  تسکش و 
نامثع دوب و  میقم  هنیدـم  رد  دوعـسم  نبا  دـیناسر . لزنم  هب  ار  وا  ات  تساخرب  دوعـسم  نبا  يراتـسرپ  هب  ع )  ) یلع دـهدیم : همادا  يرذالب  " 

: تفگ وا  هب  ناورم  هدرک و  يریگولج  نامثع  دور ، داهج  هب  تفرگ  میمصت  تفای  افش  هک  یماگنه  دورب . یتلایاو  رهش  چیهب  دادیمن  هزاجا 
ندش هتـشک  زا  شیپ  لاس  ود  ات  دربیم  رـسب  هنیدم  رد  نانچمه  دـناروشب ؟ وت  رب  مه  ار  ماش  یهاوخیم  هدـناروش  وت  رب  ار  قارع  دوعـسم  نبا 

دوب . میقم  ( ارابجا  ) هنیدم رد  لاس  هس  وا  بیترت  نیاب  تشذگرد . نامثع 
شندیدب نامثع  دیماجنا - شگرم  رب  هک  یـضرم  دش - ضیرم  هک  یماگنه  دوب " و  صاقو  یبا  نب  دعـس  رظن  تحت  دنا " : هتـشون  یـضعب 

هب یبیبط  یهاوخ  یمن  دیسرپ : ار . مراگدرورپ  تمحر  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دیسرپ : مناهانگ . زا  تفگ  يراد ؟ یتحاران  هچ  دیسرپ : هدمآ 
نآ هب  یتقو  تفگ  دنزادرپب ؟ هنازخ  زا  ار  تقوقح  مهدب  روتـسد  یهاوخ  یمن  دیـسرپ : تسا  هتخاس  رامیب  ارمبیبط  تفگ : مروایب ؟ تنیلاب 

تفگ : دنامیم . تدالوا  يارب  تفگ : يزادرپب ؟ یهاوخ  یم  مرادن  یجایتحا  نآ  هب  هک  کنیا  و  يدرک ، شعطق  متشاد  جایتحا 
وت زا  ار  مقح  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  تفگ : دوعسم  نبا  هاوخب . شزرمآ  میارب  ادخ  زا  نک و  اعد  مقح  رد  تفگ : دناسریم . ار  ناشیزور  ادخ 

و دوب ، ربخ  یب  نانچمه  نامثع  دندرک و  نفدعیقب  ناتسروگ  رد  ار  وا  درازگن . زامن  وا  رب  شگرم  زا  سپ  نامثع  هک  درک  تیصو  و  دریگب .
دیدرازگ ؟ زامن  وا  رب  مرازگب  زامن  وا  رب  هدرک  ادیپ  عالطا  هکنآ  زا  شیپ  تفگو : تشگ  نیگمشخ  تفای  ربخ  هک  یماگنه 

. يرازگن زامن  وا  رب  وت  هک  هدرک  تیصو  وا  تفگ : شباوج  رد  رسای  رامع 

هحفص 23 ] ] 

دورس : نینچ  هراب  نیا  رد  ریبز  نبا 
يدرکن . میرای  چیه  یگدنز  ردهکیلاح  رد  درک  یهاوخ  هحون  نم  رب  مگرم  زا  سپ  هک  منادیم 

؟ يراد یتحاران  هچ  دیـسرپ : هدـمآ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  ندـیدب  نامثع  يراـمیب  عقومرد  تسا " : هدروآ  تراـبع  نیاـب  ار  بلطمریثک  نبا 
دیسرپ : مناهانگ  زا  تفگ :

تـسا هتخاـس  راـمیب  ارم  بیبط ، تفگ : مرواـیب ؟ تنیلاـب  هب  یبیبط  یهاوخ  یمن  دیـسرپ : ار . مراـگدرورپ  تمحر  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ 
نآ هب  یجایتحا  داد : باوج  دوب - هدرک  عطق  ارنآ  هک  دشیم  لاس  ود  و  -؟ دـنزادرپب هنازخ  زا  ار  تقوقح  مهدـب  روتـسد  یهاوخیمن  دیـسرپ :

دنوش ؟ دنمزاین  ریقف و  منارتخد  هک  ینارگن  نیا  زا  وت  تفگ : دنامیم . تنارتخد  يارب  وت  زا  دعب  تفگ : مرادن .
 " هروس بش  ره  سک  ره  هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  دـنناوخب و  ار  هعقاو " هروـس "  بش  ره  هک  ما  هداد  روتـسد  منارتـخد  هب  نم 

دش ". دهاوخن  تسدگنت  زگره  دنهاوخب  هعقاو " 
نامثع اب  دوعـسم  نبا  تافو  زا  سپ  هک  دوب  وا  مه  دوب . ریبز  شنادـنزرف  یئاراد و  دروم  رد  دوعـسم  نبهللا  دـبع  یـصو  دـیوگیم : يرذـالب 

. درازگب زامن  وا  رب  رسای  رامع  هک  دوب  هدرک  تیـصو  دوعـسم  نبا  دنزادرپب . شنادنزرف  هب  داد  روتـسد  ات  درک  تبحـص  شیرمتـسم  هرابرد 
تسا . رت  تباث  ریبز  ندوب  یصو  نکل  تسا ، هدوب  دوعسم  نبا  یصو  رامع  هک  دندقتعم  يا  هدع 

شزرمآ بلط  اعد و  يرگید  يارب  کیره  دمآ . شا  هناخ  هب  دوعسم  نبا  يرامیب  رد  نامثع  هدروآ : نومضم  نیاب  يرگید  تیاور  يرذالب 
نتخیر تفگ : وا  هب  هراشا  راضح  زا  یکی  تفریم  نوریب  رد  زا  نامثع  یتقو  دندرک .

هحفص 24 ] ] 
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الط دـحا  هوکهزادـناب  دـنچ  ره  دـنکن  تباصا  وا  هب  رگا  منکیم  باـترپ  ناـمثع  فرطب  هک  يریت  تفگ : دوعـسم  نبا  تسا . لـالح  شنوخ 
دوب ! مهاوخن  لاحشوخ  زاب  دوش  مدیاع 

وا مه  هک  دوشیم  هتفگ  تهج  نیمهب  تخاـس . دوخ  یـصو  ار  ماوع  نب  ریبز  دوعـسم ، نبا  دنـسیونیم : ریثک  نباو  رمع "  وبا  مکاـح " و "  " 
. تسا هدرک  تمالم  ار  ریبز  دروم  نیا  رد  نامثع  دعب  دوش . راد  ربخ  نامثع  هکنیا  نودـب  هدرک  شنفد  عیقب  رد  هنابـش  هدرازگ و  زامن  يورب 

تسا . هدناوخ  زامن  رامع  هک  دنا  هتفگ  زین  و  هدرازگ . زامن  وا  رب  نامثع  هک  دنا  هتفگ 
دوشیم متیصو  راد  هدع  یـسک  هچ  تفگ : یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هک "  هدروآ  ار  تیاور  نیا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

ار شنخس  دنک . تیصو  دهاوخیم  هچ  تسیچ و  شدوصقم  هک  دنتـسناد  دندنام و  شوماخ  همه  دنادب ؟ ار  متیـصو  نومـضم  البق  هکنآیب 
زاـمن نم  رب  ناـمثع  هک  تسا  نیا  متیـصو  تفگ : دوعـسم  نبا  تقونیا  رد  موشیم . راد  هدـهع  منکیم و  لوبق  نم  تفگ : راـمع  درک . رارکت 

ارنآ ناـمثع  دـندرک  نفد  ار  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  یتـقو  دوـشیم : هتفگ  تهج  نیمهب  نم . هدـهعب  تسا  وـت  قـح  نیا  دـشاب . تفگ : درازگن .
درک . شهوکن 

دوب هتفرگ  لوق  نم  زا  تفگ : یتفرگن ؟ هزاجا  نم  زا  ارچ  هک  درک  شاخرپ  رامع  هب  سپ  تسا . هدوب  راک  نآ  يدـصتم  راـمع  دـنتفگ  وا  هب 
. تسا هدروآ  ار  نآ  زاشیب  میدرک و  لقن  يرذالب  لوق  زا  هک  اریبلاطم  همه  و  مریگن " ... هزاجا  وت  زا  هک 

هحفص 25 ] ] 

وت زا  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  تفگ : هدمآ  شندـیدب  نامثع  دـش . ضیرم  دوعـسم  نبا   " تسا : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  بلطم  یبوقعی "  " 
زامن زا  مدش و  شوهیب  هکنادـنچ  دـنا  هتفوک  ار  منت  وت  روتـسدب  ماهدرک . دای  يا  هدرک  نم  اب  هک  ار  يراتفر  تفگ : تسا ؟ هدیـسر  مشوگب 
ماجنا وتب  تبـسن  ار  هچنآ  ات  مهدـیم  هزاجا  وتب  نم  تفگ : يدرک . عطق  یمومع  هنازخ  زا  ار  مقوقح  مدـنام و  زاـب  رـصع  زاـمن  زا  زین  رهظ و 

ریگب . وت ، يرمتسم  قوقح  نیا  تفگ : نامثع  دنک . باب  ار  افلخ  زا  نتفرگ  رفیک  هک  متسین  یسک  نم  تفگ : ینک . صاصق  هدش 
. تفرب يو  دزن  زا  نامثع  سپ  مهاوخ . یمن  ارنآ  یهدـیم . مرادـن  یجایتحا  ناب  هک  الاح  يدرک و  شعطق  متـشاد  جایتحا  ناـب  یتقو  تفگ :

 " تشذگ . رد  ات  دوب  نیگمشخ  نامثع  تسد  زا  نانچمه  دوعسم  نب  هللا  دبع 
. دز هنایزات  لهچ  دوب  هدرک  نفد  ار  رذوبا  هک  نیا  رطاخب  ار  دوعسم  نب  هللا  دبع  نامثع ، دیوگیم " : قاحسا "  نب  دمحم  " 

ار رذوبا  و  درک ، عطقدنتـشاد  یمومع  هنازخ  زا  رذوبا  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  هک  ار  یقوقح  نامثع  تسا " : هدمآ  سیمخلا "  خیرات "  رد  " 
زاـمنيو رب  هک  درک  تیـصو  وا  هب  هداد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  ریبز  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  درم . اـت  دوب  اـجنآ  رد  درک و  دـیعبت  هذـبر "  هب " 

. دادیم شنادنزرف  هب  ار  وايرمتـسم  نامثع  تشذگرد ، یتقو  درازگب . زامن  وا  رب  نامثع  ادابم  دریگن  هزاجا  درومنیا  رد  نامثع  زا  درازگب و 
هب یکتم  اهراکنیا  رد  ینعی   ) هدوب دهتجم  نامثع  هک  دیوگیم  و 

هحفص 26 ] ] 

تخادرپ رگا  دنادرگ . مورحم  شقوقح  زا  ار  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هک  هدوبن  نیا  شروظنم  و  تسا ) هدوب  یعرـش  عبانم  زا  شیوخ  طابنتـسا 
، هداد شنارب  ثاریم  هب  ارنآ  هدیسرن  روظنم  نیاب  نوچ  هتشاد و  یبوخ  روظنمای  هدوب  یقالخا  ظاحلب  هتخادنا  ریخاتب  یتدم  ات  ار  وا  يرمتسم 

تسا "! هدوب  رتدیفم  دوعسم  نبا  لاحب  نیا  دیاشو 
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، درک دیعبت  ینادنز و  ار  دوعـسمنب  هللا  دبع  هک  هدوب  نیا  هدشیم  نامثع  هب  هک  یتاداقتنا  هلمج  زا  تساهدمآ " : نینچ  هیبلحلا "  هریـس  رد " 
و دز ، کتک  ار  رـسای  رامع  و  دومن ، دـیعبت  ماـش  زا  هیواـعم  شرازگ  رثا  رب  ار  تماـص  نب  هداـبع  و  درک ، عطق  ار  بعک  یب  نبا  يرمتـسم  و 

یلا یقفاـنم ... وت  هک  تفگ  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  و  درک ، دـیعبت  یناتـسهوک  قطاـنم  زا  یکیب  دز و  هناـیزات  تسیب  ار  هدـبع  نب  بعک 
. " رخآ

هحفص 27 ] ] 

دوعسم نب  هللادبع  ماقم  تیصخش و 

ار دوعـسمنب  هللا  دـبع  ماقم  دـیاب  هدوب  هناخاتـسگ  دـح  هچ  ات  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  اـب  ناـمثع  راـتفر  هک  درب  یپ  زیزع  هدـنناوخ  هکنیا  يارب 
یگرزب هانگ  هچ  هدـش  يو  اب  هچنآ  تسناد  دـهاوخ  تروصنیا  رد  تسیک . هک  دـنادب  درآ و  رظنب  ار  يو  تیـصخش  دسانـشب و  یتسردـب 

. دهاکب شراتفر  ءوس  زا  ای  دراد  روذعم  ارنآ  بکترم  دناوتیمنزیچ  چیه  هکیروطب  تسا  هدوب 
ناشراگدرورپ ماش  زور و  ره  هک  ار  یناسک  هفیرـش "  هیآ  هک  دنا  هدروآ  صاقو "  یبا  نب  دعـس  لوق "  زا  هجام "  نبا  ملـسم " و "  - " 1

. ناشیا هدـهع  رب  تراک  باسحزا  هن  تسین و  وت  هدـهع  رب  ناشراک  باسح  زا  چـیه  نارم ، دـنیوج  یم  ار  شیاضر  دـنناوخ و  یم  اعدـب  ار 
ناشیا رامش  رد  دوعسم  نب  هللا  دبع  هک  هدش  لزان  رفن  شش  هرابرد  دوب "  یهاوخنارگمتس  زا  ینارب  شیوخ  زا  ارنانآ  رگا  نیاربانب 

هحفص 28 ] ] 

. تسا
هب هک  یناسک  هفیرش "  هیآ  هک  تسا  هدروآ  ار  دوعسم  نب  هللا  دبع  نخـس  يربکلا "  تاقبط  باتک "  رد  فورعم  خروم  دعـس "  نبا  - " 2

يراکزیهرپ دندرک و  وکین  راک  هک  ناشیا  زا  هدعنآ  يارب  دـنداد  قفاوم  باوج  دـندوب  هتـشادرب  مخز  هکنیا  دوجو  اب  ربمایپ  ادـخ و  توعد 
تسا . اهنآ  هلمج  زا  شدوخ  هک  هدش  لزان  رفن  هدجیه  هرابرد  دوب "  دهاوخ  یمیظع  شاداپ  دندومن 

. تسا هدش  لزان  ناش  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دوعسم  نبا  هک  دنا  هتفگ  دوخ  ریسفت  رد  کی  ره  نزاخ  ریثک و  نبا 
ترخآ زا  تسا و  يرازگ  زامن  هدجـس و  تونق و  لاـح  رد  ار  بش  رـسارس  هک  یـسک  اـیآ   " هکراـبم هیآ  دـنا  هتفگ  نزاـخ  ینیبرـش و  - 3

رامع لاح  حرش  رد  دعب ، یمک  بلطم ، نیا  حرش  تسا . هدش  لزان  یسراف  ناملـس  رـسای و  رامع  دوعـسم و  نبا  هرابرد  تسا " ... كانمیب 
. دمآ دهاوخ  رسای 

ای دوب . دهاوخ  دـحاهوک  زا  رت  نارگ  لامعا ) شجنـس   ) نازیم رد  تمایق  ماگنه  دوعـسم ) نب   ) هللا دـبع  هک  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) یلع زا  - 4
( اهیگدنزرا اهشزرا و  شجنـس   ) نازیم رد  ( دوعـسم نبا  قاس  ود  ینعی   ) ودنآ تسوا  تسدب  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : رگید  یترابعب 

( دوعسم نب   ) هللا دبع  قاس  ود  تسا  وا  تسدب  مناجهک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : رگید  یترابعب  و  تسا . دحا  هوک  زا  رت  نارگ 

هحفص 29 ] ] 

. تسا ارح "  دحا " و "  زا "  رت  میظع  رت و  نیگمهس  تمایق  ماگنه 
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ارنآ دیاب  دوشیم  دونـشخ  هتـشگ  لزان  هک  هنوگنادب  نآرق  تئارق  زا  هک  ره  نومـضم : نیاب  دنا  هدرک  لقن  یثیدـح  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  - 5
دناوخب . دوعسم - نب  هللا  دبع  ینعی   " دبع - ما  نبا  تئارق "  ربانب 

، قازرلا دبع  يرابنا ، نبا  دواد ، یبا  نبا  همیزخ ، یبا  نبا  شخیرات ،) رد   ) يراخب یئاسن ، يذـمرت ، لبنح ، دـمحا  دـیبع ، وبا  ار  ثیدـح  نیا 
دنا : هدرک  تیاور  رگید  يا  هدع  و  یلعیوبا ، یناربط ، رازب ، یسدقم ، ءایض  میعن ، وبا  رکاسع ، نبا  ینطق ، راد  نابح ، نبا 

دنرادـب شوخ  دوعـسم ) نب  هللا  دـبع  ینعی  "  ) دـبع ما  نبا  ادـخ و "  ار  هچنآ  شیوخ  تما  يارب  تراـبع : نیاـب  تسه  يرگید  ثیدـح  - 6
. میایم مشخب  دروایم  مشخب  ار  دیع "  ما  نبا  ادخ و "  هچنآ  زا  متما  يارب  و  مرادیم ، شوخ 

تفگ : نم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  هدش  تیاور  دوعسم  نبهللا  دبع  زا  - 7
عنم نآ  زا  ارت  هک  هاگنآ  ات  يوش  منیشنمه  ما  هنامرحم  یـصوصخ و  نخـس  ندینـش  يارب  هدز  وسکیب  ار  ما  هناخ  هدرپ  هک  مهدیم  هزاجا  وتب 

دیوگیم : رجح  نبا  منک .

هحفص 30 ] ] 

. دنا هدرک  تیاور  تنس - لها  ثیدح  ربتعم  ياهباتک  ینعی   " حاحص - نافلوم "  ار  نیا 
دیشاب . کسمتم  دوعسم  نب  هللادبع  شور  هب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  يذمرت  - 8

تسار و دـنکیم  لقن  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  هکار  یثیداحا  نخـس و  دیـشاب و  کسمتم  رامع  شور  هب  هدروآ : لبنح  لـمحا  هک  یتراـبعب  اـی 
. دینک قیدصت  دیرامشب و  تسرد 

. دوب یفاک  شیارب  ملع  نیمه  دیشک و  نتخومآ  زا  تسد  تخومآ و  تنس  نآرق و  دومرف : دندیسرپ . دوعسم  نبا  هرابرد  ع )  ) یلع زا  - 9
زا رتالاب  میوگیم و  يو  قح  رد  ار  نانخـس  نیمه  نم  دومرف : دندوتـس و  ار  دوعـسم  نب  هللا  دبع  ع )  ) یلع دزن  يا  هدـع  هک  دـنا  هدروآ  - 10

سانشنید تسناد : مارح  هدومن  مارح  ار  هچ  ره  درمش و  اور  هدرمـش  لالح  نآرق  ار  هچ  ره  تخومآنآرق و  وا  هک  ار  شیاتـس  نیا  ار ، نیا 
. سانش تنس  تسا و 

دمحم هب  سک  ره  زا  شیب  راـتفر  زرط  شور و  وهدـیقع  ظاـحل  زا  هک  نآ  مدرم  زا  هک  هدرک  لـقن  ناـمی  نب  هفیذـح  لوـق  زا  يذـمرت  - 11
شور و هدـیقع و  ظاحل  زا  هک  مسانـش  یمن  ار  یـسک  هدروآ : يراخب " هک "  یترابعب  ای  تسا . دوعـسمنب )  ) هللا دـبع  دراد  تهابـش  (ص )

. دشاب کیدزن  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  دوعسم ) نب  هللا  دبع  ینعی   "  ) دبع ما  نبا  زا "  شیب  راتفر  زرط 
هک دنتسنادیم  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنبیاپ  نارای  هک  دیازفا  یم  يذمرت "  " 

هحفص 31 ] ] 

ادخلوسر ینعی   ) هطساو عیفش و  هب  زیخاتسر  رد  وا  هدروآ : میعن  وبا  هک  یترابعب  ای  تسا . رت  کیدزن  ادخ  هاگردب  نانآ  همه  زا  دوعـسم  نبا 
تسا . رت  کیدزن  سک  همه  زا  ع )  ) شتیب لها  و  (ص )

زا نتفر  نوریب  ماگنه  زا  هک  مرادن  غارـسار  یـسک  دیوگیم : دروخیم و  دنگوس  ادخب  هفیذح  هک  دنا  هدینـش  هدروآ : رمع  وبا  هک  یترابعب  و 
دنبیاپ نارای  دشاب . هتـشاد  تهابـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  شیب  يورتسار  راتفر و  ظاحل  زا  هناخ  هب  ندـمآ  زاب  هناخ و 

. تسا کیدزن  هطساو  عیفش و  هب  رتشیب  ناش  همه  زا  زیخاتسر  رد  يو  هک  دننادیم  ص )  ) دمحم
هللا دبع  هک  میدیدیم  سب  زا  میدمآ  نمی  زا  یتقو  مردارب  نم و  هک  دنا  هدروآ  یـسوم  وبا  لوق  زايذـمرت  يراخب " و  ملـسم " و "  - " 12
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. تسا ص )  ) ربمایپ هداوناخ  زا  یکی  وا  میتشادنپ  دنوریم  ص )  ) ربمایپ تمدخ  هب  شردام  دوعسم و  نب 
رسای رامع  دوعسم و  نب  هللا  دبع  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  یـصاعلا  نب  ورمع  قیرط  زا  لبنح  دمحا  - 13

تشادیم . تسود  ار 
. دوب یضار  دوعسم ) نب  هللا  دبع  ینعی   ) وا زا  هک  تشذگرد  یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  تسا : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  تیاور  نمیه  یمثیه 

لاجر لبنح  دمحا  لاجر  دیوگیم : دنکیم و  لقن  یناربط  لبنح و  دمحا  قیرط  زا  ار  نیا 

هحفص 32 ] ] 

. تسا هدرک  لقن  زین  رکاسع  نبا  و  دنا . حیحص 
نب دیززونه  هک  مدوب  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  ناهد  زا  نآرق )  ) هروس داتفه  نم  هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  نب  هللا  دبع  لوق  زا  يراخب  - 14

دوب . هچب  تباث 
يزاب اه  هچب  اب  وا  هک  ینامز  دوش و  ناملـسم  تباث  نب  دـیز  هکنآ  زا  شیپ  مدوب  هتفایرد  هدرک و  كرد  ار  اه  هروس  نآ  رگید : یترابعب  اـی 

. درک تسناوتیمن  يرسمهنم  اب  اه  هروس  نیا  تفایرد  رد  سکچیه  رگید : یترابعب  و  درکیم .
هللا دبع  زا  شیب  ار  یسک  مدیدن  ما و  هدرک  ترـشاعم  ص )  ) ادخ ربمایپ  نارای  اب  نم  هک  تسا  هدروآ  مارح  نب  میمت  لوق  زا   " يوغب - " 15

مشاب . هتشاد  يو  حالص  نوچ  یحالص  منک  وزرآ  هکنانچ  ای  دشاب  ترخآ  قاتشم  دهاز و  دوعسم  نب 
یـسک مدـیدن  مدـید و  ار  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  نارای  رمع و  رکبوبا و  تسا : هدروآ  ترابع  نیاب  شخیراـت  رد  ار  تیاور  نیمه  يراـخب 

... هکار
. دوب ص )  ) ادخ ربمایپ  رادزار  دوعسم ) نب   ) هللا دبع  دیوگیم : هبتع  نبهللا  دبع  نب  هللا  دیبع  - 16

تشادن ؟ ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  يراد  زار  راختفا  دوعسم  نب  هللا  دبع  امش  نایم  زا  رگم  دیوگیم : ءادرد  وبا 
. دوب ص )  ) ادخ ربمایپ  ياهشفک  كاوسم و  شلاب و  یصوصخ و  ءایشا  لماح  دوعسم ) نب   ) هللا دبع  دیوگیم : دادش  نب  هللا  دبع 

هحفص 33 ] ] 

تـسین نآرق  رد  يا  هیآ  ای  هروس  چیه  و  ممهف . یم  رتهب  ناش  همه  زا  ار  نآرق  یلو  متـسین  رتهب  ناش  همه  زا  نم  تفگیم : دوعـسم  نبا  - 17
نیا یسک  هک  مدینشن  دیوگیم : هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  لوق  زا  ار  نیا  هک  لئاو  وبا  تسا . هدش  لزان  تقو  هچ  هک و  ای  هچ  هرابرد  منادن  هک 

دیامن . بیذکت  دنک و  در  ار  شنخس 
تسا : نینچ 

دوعسم  نب  هللا  دبع  ماقم  تیصخش و  و 
اریز تسا ، هدوب  مالـسا  ناگنهاشیپ  زا  اهنیا ، رب  هوالع  ص .)  ) مرکا ربمایپ  اب  شیکیدزن  شحالـص و  راتفر و  زرط  هدیقع و  ملع و  تسا  نیا 

ياـهدربن همه  ردـب " و  دربن "  رد  تسا ، هنیدـم  نارجاـهم  هشبح و  هب  نارجاـهم  زا  نینچمه  هدـیورگ . مالـسا  هب  هک  تسا  يرفن  نیمـشش 
تـشهب هب  هک  تسا  يرفن  هد  زا  یکی  دـنکیم  تیاور  باـعیتسا "  رد "  رمع  وـباهکیروطب  تسا و  هتـشاد  تکرـش  روـضح و  ص )  ) ربماـیپ

دنا . هدش  هداد  تراشب 
ینآرق مولع  هک  هتشادن  نیا  زج  يراک  يو  هک  دنام  یمن  یکش  چیه  ياج  دش  خیرات  لاح و  حرـش  ياهباتک  ردهک  هاتوک  یـسررب  زا  سپ 
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رد ار  نید  لوصا  دزاس و  مکحم  ار  نانموم  ياهلد  دـنادرگ و  هاگآ  ار  نالفاغ  دزومایب و  نارگیدـب  دـهد و  رـشن  ار  ص )  ) ربماـیپ تنـس  و 
مرکا ربمایپ  هیبش  شتاکرح  راتفر و  زرط  تیاده و  رد  هداهنیم و  ص )  ) ربمایپ مدـق  ياج  مدـق  هلمج  نیا  رد  دـشخب و  قنور  طسب و  هعماج 

. دبایب یفعض  هطقن  ای  دریگب  يا  هدرخ  وا  رب  دناوتیمن  سکچیه  و  تسا ، هدوب  (ص )

هحفص 34 ] ] 

داتسرف اجنآ  يرادناتسا  هب  ار  رسای  رامع  تقو  نامه  رد  دزومایب و  نید  سرد  ار  قارع  مدرم  ات  داتسرف  هفوک  هب  ار  وا  رمع "  هک "  مینادیم 
" ردـب دربـن "  رد  هک  یهورگ  زا  دـنا ، ص )  ) دـمحم ناراـی  نیرت  لیـصا  زا  نت  ود  نیا  تشوـن : قارع  مدرم  هب  باـصتنا  ود  نـیا  هراـبرد  و 
رد ار  امش  دوعسم  نب  هللا  دبع  نداتـسرف  اب  نم  دیریگ . شوگب  ودیونـشب  ار  ناشنخـس  دینک و  يوریپ  ناشیا  زا  نیاربانب  دنا . هتـشاد  تکرش 

ما . هدرک  مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  هداد و  حیجرت  دوخ  رب  يو  زا  هضافتسا  هدافتسا و 
ماگ یتخومآ و  ملع  نامداوسیب  دارفا  هب  وت  اریز  دهد . وکین  شاداپ  ارت  ادـخ  دـنا : هتفگ  هک  میدـید  البق  يو  هرابرد  ار  هفوک  مدرم  شیاتس 

نیرتهب يدوب و  ناملـسم  ردارب  نیرتهب  وت  يدـینادرگ . سانـشنید  ار  ام  یتفگ و  نآرق  سرد  ام  يارب  و  یتخاـس ، راوتـسا  ار  نامنادنمـشناد 
زاسمد .

: دنتفگ دندمآ و  مه  درگ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  نارای  يزور  دـناوخرب . اراکـشآ  گنابب و  ار  نآرق  هکم  رد  هک  دوب  یـسک  نیلوا  دوعـسم  نبا 
نب هللا  دـبع  دـناوخب ؟ ناـشربارب  رد  ارنآ  دوشیم  بلطواد  یـسک  هچ  تسا . هدیـسرن  شیرق  شوگ  هب  نآرق  ياوآ  نوـنک  اـت  دـنگوس  ادـخب 

دنتفگ : مرضاح . نم  تفگدوعسم :
عافدشیرق ربارب  رد  وا  زا  دنناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هریـشع  هک  میهاوخ  یم  راکنیا  يارب  ار  یـسک  ام  دـننزب . وتب  يا  همدـص  میـسرت  یم 

رد شیرق  هکیلاح  ردداتـسیا  ماقم  رانکب  زورمین  رد  هتـساخرب  سپ  درک . دهاوخ  ظفح  ارم  ادخ  منکب  ارراکنیا  نم  دیراذگب  تفگ : دـننک .
. دادهمادا هروس  نآ  توـالتب  و  نآرقلا ... ملع  نمحرلا ، میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دـناوخ : نینچ  اـسر  گـنابب  هاـگنآ  دـندوب ، ناـشاهنمجنا 
: داد خساپ  یکی  دعب  یکدنا  دـیوگیم ؟ هچ  هداز - زینک  نآ  ینعی   " دـبع - ما  نبا  دندیـسرپ " : یم  رگیدـمه  زا  دـندوب و  هشیدـنا  هب  شیرق 

زا یتمسق 

هحفص 35 ] ] 

داد همادا  توالت  هب  نانچمه  وا  و  دندز ، یم  شا  هرهچ  رب  و  دندرب ، هلمح  وا  هب  هتـساخرب  سپ  دناوخیم  هدروآ  ص )  ) دـمحم هک  ار  هچنآ 
ار ادـخ  نانمـشد  تفگ : میدوب . كانمیب  وت  رب  نیا  زا  دـنتفگ  دـندید  شتروص  رب  ار  کتک  راثآ  نوچ  تشگزاب . شناردارب  دزن  سپـس  و 
وت تسا . یفاک  نیمه  هن ، دـنتفگ : منک . رارکت  ادرف  ار  راک  نیمه  مرـضاح  دـیهاوخب  رگا  منیب . یم  تقو  ره  زا  رت  ناوتاـن  رتراوخ و  نونکا 

يدناسر . ناششوگ  هب  دمایم  ناشدب  ار  هچنآ 
هکنانچ دوب ، هدروآ  لئان  یناور  یلاعت  دـنلب  تاجرد  هب  هدرک و  هدـیزرو  ار  وا  اهیراوگان  تارطاخم و  نینچ  لمحت  و  تادـهاجم ، هنوگنیا 

ندروآرب هب  لیامت  ای  یلاع  سدـقم و  ياهفدـه  زا  ندیـشک  تسد  هب  ار  وا  یتخـس  یتحاران و  ای  تفرگیمنمشخ و  یـسک  رب  اوراـنب  زگره 
یتسارب و درکیم  زاغآ  ثیدـح  نوچ  دوب و  تیادـه  هزیگناب  يرادـنید و  رـسزا  دوشگیم  نخـس  هب  بل  رگا  دـیناشکیمن . یـصخش  ضارغا 

یهارمگ رب  دیروشیم و  لطاب  رب  تفـشایم  رب  نوچ  دوب و  قح  نادیم  رد  تشاد  یکرحت  رگا  دومنیم . تیاور  یمارگ  ربمایپ  نابز  زا  تقدـب 
ص)  ) ربمایپ نارای  دزن  هب  تخانـشیم . تافـص  نیدـب  ار  وا  تشاد  یئانـشآ  يو  اب  هک  ره  و  دوب ، وا  يایاجـس  يوخ و  اهنیا  يراکهارمگ . و 
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وا اب  تفلاخم  دندوب و  رذح  رب  دنروآ  نابزب  شفالخ  رب  ینخس  ای  دننک  ادیپ  یفالتخا  يواب  هکنیا  زا  همه  تشاد و  ازسب  یهوکش  مارتحا و 
تفگ : وا  هب  دشیم . هدیشک  نیمز  رب  شنماد  هک  دید  ار  يدرم  دوعسم  نبا  دیوگیم " : لئاو  وبا  دندرمشیم . گرزب  یهانگ  ار 

تسا رازن  فیحن و  میاپ  قاس  مراد . قرف  وت  اب  نم  تفگ : ریگب . الاب  ار  تنماد  دوعسم  نبا  يا  مه  وت  و  تفگ : درم  نآ  ریگب . الاب  ار  تنماد 
مدوخ و 

هحفص 36 ] ] 

یهدیم " ؟ الاب  رس  باوج  دوعسم  نبا  هب  تفگ : یم  دز و  ار  درم  نآ  دیسر . رمع  شوگ  هب  وگتفگ  نیا  منوگمدنگ .
تفگ : هدمآ  رمع  دزن  تافرع  رد  يدرم  هک "  دنکیم  تیاور  رمع "  وبا  " 

؟ تسیک وا  وا . رب  ياو  تفگ : هدش  ینابـصع  تدشب  نخـس  نیا  زا  رمع  دناوخیم . رب  زا  ار  نآرق  هک  دوب  يدرم  اجنآ  رد  ما . هدـمآ  هفوک  زا 
دروـمنیا رد  هک  مرادـن  عارـس  ار  یـسک  مسق ، ادـخب  تفگ : هتفاـی  شمارآ  تسـشن و  ورف  وا  مشخ  سپ  تسا . دوعـسم  نب  هللا  دـبع  تفگ :

دشاب . يو  زا  رت  هتسیاش 
ار وا  هک  دوش  ادیپ  یسک  و  دنامب ؟ مورحم  یمومع  هنازخ  زا  شیوخ  قوقح  زا  لاس  ود  دیاب  یناشلا  میظع  يردب  دهاجم  نینچ  ارچ  سپ  " 
هب رهاظت  دنارذگیم  ار  رمع  رخآياهزور  دوعـسم  نبا  یتقو  راچانب  ات  دوش  نادـجو  شنزرـس  شوختـسد  دـعب  درازایب و  یتروص  نیرتدـبب 

درذـگیم رد  ایند  زا  هکیلاح  رد  سپـس  و  دریگ ، زاب  وا  زا  ار  شقح  هک  دـنک  اعدادـخ  هاگردـب  دریذـپن و  يو  دـیامن و  شـشخب  کـمک و 
درازگن . زامن  وا  رب  هدرزآ  یتخسب  ار  يو  هک  نآ  هک  دنک  تیصو  دراد  تشهب  يونیم  هب  ورو  ددنب  یم  ورف  يویند  ياهتمعن  رب  هدیدو 

؟ دوش يا  هناملاظ  زیمآ و  تنوشخ  راتفر  نینچ  دوعسم  نبا  اب  دیاب  ارچ 
رب دندز و  شکتک  ارچ  دنتخادنا ؟ نوریب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دجـسم  زا  تناها  تنوشخ و  اب  ار  وا  ارچ  درک ؟ تناها  وا  هب  همه  ربارب  رد  ارچ 

دندرک ؟ راتفر  وا  اباهروتاتکید  لثم  ارچ  تسکش ؟ شیاه  هدند  ات  دندنکفا  نیمز 
ار یمومع  لاوما  راب  دنب و  یب  لذر و  تسپ و  درم  نآ  هبقع ، نب  دیلو  دشن  رـضاح  دوب  هفوک  راد  هنازخ  یتقو  هک  دوب  نیا  رطاخب  اهنیا  همه 

قح انب 

هحفص 37 ] ] 

یفراصمب دنک و  شا  هتسد  وراد  نادنواشیوخ و  دوخ و  فرص  ار  یمومع  لاوما  دهاوخیم  رادناتـسا  دید  یتقو  ببـس  نیمهب  دنک . فرص 
شدربتسد نیرخآ  يوما  رادناتسا  لیم  فیحنیلوا و  هک  تسنادیم  درک . ترپ  ار  هنازخ  ياهدیلک  درامشیم  اوران  تنس  نآرق و  هک  دناسرب 

يو نوچ  یـسانش  تنـس  سانـش و  نآرق  هک  تسا  یئاهـششخب  لذب و  اهجرخ و  هلـسلس  کی  همدـقم  نآو  دوب  دـهاوخن  یمومع  هنازخ  هب 
تقو تموکح  یمالـسا  دـض  تسایـس  هانگ  هب  ات  دیـشک  یتلود  راـک  نآزا  تسد  تسا . كاـنمیب  هاـگآ و  شیئاوراـن  زا  نارگید  زا  شیب 
راـنک یتـموکح  ماـقم  نآ  زا  یلئـالد  هچب  ارچ و  هک  دـناسر  همهب  داد و  تدـشار  شرگ  رادـیب  یتاـغیلبت  هزراـبم  دیـشک و  تسد  دـیالاین .

نآ هجیتن  وداد  مکاـح  هب  وا  هیلع  یـشرازگ  اـت  دـماین  شوخ  ار  هاوخ  دوخ  تسرپ  توهـش  رادناتـسا  هبقع  نب  دـیلو  هیور ، نیا  تساهتفرگ .
ملع و شتاراختفا ، شلئاضف ، مالسا ، هب  نامیا  رد  يو  مدقت  دوعسم و  نبا  يرازگتمدخ  هقباس  دش . دوعسم  نبا  اب  يراتفر  نانچ  هک  تشگ 
وا زا  هک  دـشیم  ببـس  همه  تشاد  شرکنم  زا  یهن  یتموکح و  ماقم  زا  يریگ  هرانک  يارب  هک  یلئالد  هرخالاب  و  شینمادـکاپ ، یئاـسراپ و 

ضارتعا جوم  هجیتن  رد  تساخرب . شرازآ  تناها و  هب  ریدـقتياجب  تفرگ و  هدـیدن  ار  اهنیا  همه  مکاح  اما  دـیآ ، لمعب  لـیلجت  ساـپس و 
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یئاج هب  ار  راک  و  دـمآ ، دایرفب  نینموملا  ماهشیاع  و  دوشگ ، نابز  وا  حـیبقت  هب  ع )  ) نینموملاریما ـالوم  و  دز ، مکاـح  رب  (ص) ربماـیپ ناراـی 
دوب . راوگان  تخس  دندادیم - قوس  اههاگشزغل  نیا  هب  ار  مکاح  هک  شا - هتسد  راد و  تقو و  مکاح  يارب  هک  دناشک 

ربمایپ هاوخریخ  نارای  هنازوسلد  یئامنهار  تحیـصن و  دادـیم و  جرخب  تنوشخ  رتمک  ناگدـننک  داقتنا  زا  يریگماقتنا  رد  تقو  مکاح  رگا 
هدرکن رانک  رب  یتموکح  تاماقم  زا  ار  هدومزآ  راک  نادرم  هاگ  ره  ای  تفرگیم ، شوگب  ار  (ص )

هحفص 38 ] ] 

رارق روشک  هرادا  لمعلا  روتـسد  ار  نآ  دـنکفا و  یمن  رـس  تشپ  ار  تنـس  نآرق و  ای  دـیناشن ، یمن  نانآ  ياجب  ار  دـساف  وجدوس و  رـصانع 
دـش وا  هب  تبـسن  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  فرط  زا  هک  اهـشنزرس  اهـشهوکن و  نآ  تخیگناـیمن و  رب  ناـبلط  حالـصا  تفلاـخم  جوم  دادـیم 

یهلا لدع  هاگداد  زیخاتـسر  يادرف  دنتـساخرب و  تفلاخم  هزرابم و  هب  نانآ  تفرگ  شیپ  یتشز  هیور  نانچ  یتقو  یلو  تفرگیمن . تروص 
داد . دهاوخ  همتاخ  ناشفالتخا  هب  دوخ  یعطق  مکح  اب 

جح زا  تشگزاب  ردنوچ  دندز ؟ ارچ  دندز . وا  هب  هنایزات  لهچ  هکنیا  نآ  و  تسا ، هدید  مه  يرگید  ملظ  مکاح  هتسد  راد و  زا  دوعسم  نبا 
یگرزب ناسنا  شعن  هب  شمشچ  یلاخ  کشخ و  يارحص  نآ  هذبر "  رد "  تساهدرک ، نفد  ار  وا  هدیـسر  يدیعبت  رذوبا "  هزانج "  نیلابب 

ار وا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  هتفای  ار  یناشلا  میظع  یباحـص  تسا . هدرک  نفد  ار  وا  تسا و  هدیـسر  نامیا  ملع و  بتارم  نیرتارف  هب  هک  داتفا 
ار يراگزیهرپ  یکاپ و  همسجم  تسا . هتـشذگرد  هک  هدید  ار  مالـسا  هیاپ  دنلبياملع  زا  نت  کی  شیوخ  هارمه  هتخاسیم و  شیوخ  مدمه 
ار یناسنا  دسج  تسا . هدروخ  ناکت  هدرک و  تریح  تخـس  هدروآ و  رظنب  ص )  ) ربمایپ تایح  ماگنهب  ار  شکانبات  هرهچ  هتفای و  نوگنرس 

تسا هدوب  میرم  نبا  یـسیع  ریظن  هناگی  ناناملـسم ، نایم  رد  هدوتـس  قالخا  دهز و  یئاسراپ و  راتفر و  زرط  ینیبناهج و  ظاحل  زا  هک  هتفای 
زا نانموم  و  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  رظن  رد  هک  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  یکی  تسا . هدرک  دـیعبت  یمالـسا  تختیاپ  زا  ار  وا  تقو  مکاحو 

هتفای هدرم  هجنکـش  تیمولظم و  لاح  رد  یتسدگنت و  يراوخ و  كاخ  رب  هاگدـیعبترد  تسا  هدوب  رت  ینتـشاد  تسود  رتزیزع و  نانآ  همه 
وا رب  نافوت  هنایزات  درابیم و  وا  رب  دیـشروخ  شتآ  هک  هدـیدار  هراوآ  سکیب و  اهنت و  یبیرغ  هزنم  كاپ و  شعن  ینابایب  هار  هرانک  رب  تسا .

اهنت هک  دنک  تمحر  ار  رذوبا  ادخ  هک  هداتفا  ص )  ) ربمایپ نخس  دایب  لاحنآ  رد  و  دیایم ، دورف 

هحفص 39 ] ] 

دوشیم . هتخیگنارب  اهنت  دریمیم و  اهنت  دوریم و 
هدیدن ناملـسم  نفد  بوجو  رد  ار  تعیرـش  روتـسد  دـننیبب و  ار  كاندرد  هرظنم  نآ  شناهارمه  دوعـسم و  نبا  هک  هتـشاذگن  نامیا  ملع و 

گنردـیب سپ  دنباتـشن . دوب  هداد  هدژم  حـلاص  نانموم  هب  ار  شنفد  راـختفا  ص )  ) ربماـیپ هک  ناـشلا  میظع  ناملـسم  نآ  نفد  رد  دـنریگب و 
اروا دیزرلیم  دوب  هتفر  يو  رب  هک  یتیانجزا  ناشلد  دنتـشاد و  ناور  هنوگ  رب  هدید  زا  کشرـس  رهوگ  هکیلاح  رد  دنتخادرپ و  هفیظو  ماجناب 

دوعـسم نب  هللا  دبع  هیلع  دـندوب  هدـیزرو  هنیک  رذوبا  هب  تبـسن  هک  نانامه  اجنآ  رد  دـنتفرگ . هنیدـم  هار  دـندرپس و  شا  يدـبا  هاگمارآ  هب 
. دـندز هنایزات  لهچ  ار  وا  ات  درک  رداصمکح  درمـش و  یندوشخبان  یهاـنگ  ار  دوعـسم  نبا  هفیظو  ماـجنا  مکاـح ، سپ  دـندش . ناتـسادمه 

نآ اب  مهنآ  ار  یناملـسم  هک  یـسک  هب  دـسر  هچ  ات  درک  ناوتیمن  دـشاب  هدرک  نفد  ار  یقیدـنز  رفاک و  هک  یـسک  قح  رد  یتح  هک  یمکح 
نبا اب  مکاح  هک  دوب  يا  هنیرید  توادع  هناشن  مکح  نیا  دشاب . هدرک  نفد  تسا  هتشاد  ص )  ) ربمایپ اب  هک  یتقافر  يوقت و  ملع و  تمظع و 

دوبن . یتفگش  ياج  دوب  هدرک  راتفر  مه  نیا  زارتدب  رگا  ورنیزا  و  تشاد ، ناشنارقا  ورذوبا  دوعسم و 
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 " نادـهاجم مارتحا  دسانـشیمن و  ار  ص )  ) ربمایپ ناشلامیظع  باحـصا  گرزب و  نابلط  حالـصا  تلزنمو  ردـق  هک  تسا  يا  هفیلخ  هچ  نیا 
زا یکی  مینادـیم  هکیلاـح  رد  درادـیمن ، هاـگن  هدـناوخ - نیرفآ  ناـنآ  رب  ص )  ) ادـخلوسر هتـشگ و  لزاـن  ناـشقح  ردنآرق  هک  ار - ردـب " 

رـسپ يا  رت  شاوی  دومرف : منزب . ار  شندرگ  هدـب  هزاجا  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : رمع  دوب و  هدـش  بکترم  یمرج  یتقو  ردـب "  نادـهاجم " 
هاگنآ دشاب . هتـشاد  شتمحر  هیاس  رد  ار  ردب  لها  ادخدیاش  ینادـیم  هچ  و  تسا ، هتـشاد  تکرـش  ردـب " دربن "  رد  وا  هک  ینادـیم  باطخ 

روط ره  دومرف :

هحفص 40 ] ] 

مرذگیم . رد  امش  زا  نم  دینک ، راتفر  دیهاوخیم 
 " ردب نادهاجم "  تلیـضف  رد  مدرم  همه  اریز  دننک ، دادملق  ردب "  نادهاجم "  ءزج  ار  وا  ات  دنا  هتخاسیثیدـح  نامثع  هتـسد  راد و  یتح 

دنراد . دنا و  هتشاد  رظن  قافتا 
رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  دندوب و  هتـسب  رمک  هناهاوخریخ  یتاغیلبت  هزرابم  هبهک  ار  يدـهاجم  نادرم  هتـشاد  دـمعت  نامثع  فصونیا ، اب 
رصانع راک ، نیا  اب  دهد و  رارق  هجنکش  تناها و  دروم  دبوکب و  دندومنیم  هزیتس  یمالسا  هیور  تنـسزا و  فارحنا  هنوگ  ره  اب  دندرکیم و 

یهلا لدع  هاگداد  ناشماجنارـس  تسا و  وا  لاثما  وا و  نیمک  رد  ادخ  اما  دـسر . شیوخ  دارم  هب  دوخ  دزاس و  داشلد  ار  يوما  تسرپ  دوخ 
دوب . دهاوخ 

هک دننکیم  اعدا  دنزیوآ  یم  گنچ  يا  هناهبو  رذع  رهب  دننک و  عافد  رذوبا  دوعسم و  نب  هللا  دبع  نب  تبسن  نامثع  يراتفردب  زا  هک  یناسک 
اهیراکفالخ و هیجوت  يارب  هشیمه  هک  تسا  يا  هناهب  ناـمه  نیا  تسا . هدرک  شیوخ  یهقف  داـهتجارب  اـنب  ار  راـک  نیا  هدوب و  دـهتجم  يو 
دـنراد و لد  رد  هچنآ  اما  دـنروایم ، نابزب  هک  تسا  یفرح  نیا  دـنبیرفب . ار  عالطا  مک  لد و  هداس  هدوت  رگم  دـنروایم  ناـهانگ  تاـیانج و 
رما و تقیقح  رب  زاب  دنیامن  حرط  دنـشارتب و  اهرذع  دنچ  ره  دوخ  تسا و  ربخاب  نآ  زا  ادـخ  هک  تسا  نامه  نآ و  زا  ریغ  دـنمهف  یم  دوخ 

. دنفقاو شیوخ  تایانج  يزاسرذع و  تقیقح  رب 

هحفص 41 ] ] 

رسای رامع  اب  نامثع  راتفر 

هراشا

نامثع دوب . تالآ  رویز  تارهاوج و  زا  هدـنکآ  يا  هسیک  هنیدـم  رد  یمومعهنازخ  رد  دـسیون " : یم  فارـشالا  باـسنا  رد "  يرذـالب  - 1
دنت نانخـس  دنتفرگ و  داقتنا  دابب  درومنیا  رد  ار  وا  مدرم  سپ  دیارایب . نآ  اب  ار  دوخ  شا  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  ات  تشادرب  ارنآ  زا  يرادقم 

میرادـیم رب  میـشاب  هتـشاد  جایتحا  ردـق  ره  یمومع ) لاوما  ای   ) مئانغ نیا  زا  تفگ : یقطن  رد  ات  دـندروآ  مشخب  ار  وا  هکیروطب  دـنتفگ  واب 
تـسد میراذگیمن  دش و  دـهاوخ  يریگولج  تراک  نیا  زا  نیاربانب  تفگ : واهب  ع )  ) یلع ماگنه ، نیا  رد  دـیاین . شوخ  ار  يا  هدـع  هچرگ 

ربارب رد  تفگ : نامثع  درادن . شوخ  ار  نآ  هک  مشابیـسک  نیتسخن  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : رـسای  رامع  و  ینک . زارد  اهنآهب 
دندروآ و ار  وا  داد  روتسد  دش  دراو  هفالخلا ) راد  هب   ) نامثع دندرک . ریگتسد  ار  رامع  دیریگب . ار  وا  ینکیم ؟ یخاتسگ  نز ... رسپ  يا  نم 

رصع رهظ و  زامن  زا  دندناسر . ص )  ) ادخ ربمایپ  رـسمه  هملـس "  ما  لزنمب "  ات  دندرب  نوریب  ار  وا  هاگنآ  دش . شوهیب  ات  وا  ندز  هب  درک  انب 
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رازآ و ادـخ  هار  رد  هک  تسین  يزور  نیلوا  هکرکـش  ار  ادـخ  تفگ : درازگ و  زاـمن  هتفرگ  وضو  دـمآ  شوه  هب  یتقو  دـنام . زاـب  برغم  و 
: تفگ نامثع  هب  هتـساخرب  دوب - موزخم  ینب  هلیبق ي  نامیپمه  راـمع  هک  تهجنآ  زا  یموزخم - هریغم  نبدـیلو  نب  ماـشه  منیب . یم  هجنکش 

ام دروم  رد  اما  يدرک ) توکس  شضارتعا  ربارب  رد  و   ) يدیسرت شناشیوخ  موق و  هلیبق و  وا و  زا  ع )  ) یلع دروم  رد  نامثع  يا 

هحفص 42 ] ] 

تفلک ندرگ  یلیخ  هکار  هیما  ینب  زا  یکی  دریمب  رگا  ادخب  يدز . کتک  نتـشک  ياپ  ات  ار  ام  هلیبق  وضع  نامیپمه و  يداد و  جرخب  تارج 
. تشک مهاوخ  دشاب 

. تسا هلیجب  هیلبق  ریاشع  زا  هیرـسق  هریـشع  زا  زین  ما  هدج  هکلب  مردام  اهنت  هن  تفگ : هیرـسق ؟ رـسپ  يا  هدیـسر  اجنیاب  تراک  تفگ : نامثع 
رامع اب  هکيراتفر  زا  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هک  دـید  تفر و  هملـس ، ما  دزن "  دـنتخادنا . نوریب  ار  وا  ات  درک  مکح  داد و  مانـشدوا  هب  نامثع 

و ص )  ) ادخ ربمایپ  يوم  زا  يرادقم  هتشگ  نیگمشخ  مه  وا  دیسر  هشیاع  هب  دوب  هدش  رامع  اب  هک  يراتفرربخ  نوچ  تسا . نیگمشخ  هدش 
وا شفک  هماج و  يوم و  نیا  هکیلاح  رد  دیدرک  كرت  ار  ناتربمایپ  تنس  دوز  هچ  هک  دروآرب  دایرف  هدروآ  نوریب  ار  وا  زا  یـشفک  هماج و 

يور زا  و  دـیمهف ، یمن  ار  شندز  فرح  هک  دـش  ینابـصع  تحاراـن و  تدـشب  ناـنچ  ناـمثع  هجیتـنرد ، تسا . هدوـسرفن  زوـنه  هک  تـسا 
رفنت و زاربا  هفیلخ  راتفر  هیور و  زا  حـیبست ، نیا  اـب  و   ) هللا ناحبـس  هللا ، ناحبـس  دـنتفگیم : مدرم  تقو  نیا  رد  دـمآرد . دجـسم  هب  یتحاراـن 
زا دوب  هداد  حرس  یبا  نب  هللا  دبع  هب  ار  اجنآ  هدرک و  رانک  رب  يرادناتـسا  زا  ار  وا  نامثع  هک  تهجنآزا  صاع  ورمع  دندومن .) یم  یتحاران 

! تفگیم هللا  ناحبس  درکیم و  بجعت  راهظا  یلیخ  تقو  نیا  رد  ببس  نیمهب  تشاد و  يرپ  لد  نامثع 
نامثع هب  تسا  هدش  نیگمشخ  رامع  لاح  زا  ص )  ) ربمایپ رسمه  هکنیا  هملـس و  ما  دزن  موزخم  ینب  زا  یتعامج  دیلو و  نب  ماشه  نتفر  ربخ 

داتسرف : ماغیپ  هملس  ما  تسا ؟ هدش  عامتجا  اجنیا  ارچ  هک  داتسرف  هملس  ما  دزن  ار  یسک  سپ  دیسر .
هب تسد  دنتـسین  لیام  هک  نکن  یئاهراک  هب  راداو  ار  مدرم  تتموکح  زرط  اب  انمـض  رادرب . تـالاوس  نیا  زا  تسد  تسین و  طوبرم  وتب  نیا 

دننزب . نآ 
نآ نوچ  دندومن و  حیبقت  دوب  هدرک  رامع  اب  نامثع  هک  ار  يراتفر  مدرم 

هحفص 43 ] ] 

تفرگ . تدش  ناشتفلاخم  دش  رشتنم  مدرم  نایمرد  ربخ 
زا رپ  يا  هسیک  یموـمع  هنازخ  رد  تسا " : هدروآ  نینچ  ار  بـلطم  هدرک  تـیاور  فارـشالا "  باـسنا  رد "  يرذـالب  هکناـنچ  يرهز "  " 

دوب . رویز  تارهاوج و 
شـشوگ هب  مدرم  تاداقتنا  ربخ  نوچ  دـنداد . رارق  داقتنا  دروم  ار  وا  ماگنه  نیا  رد  تسارآ . ار  شا  هداوناخ  دارفا  زا  یـضعب  نآ  اب  ناـمثع 

تفگ : یقطن  رد  دیسر 
رامع دنیبب . دناوتیمن  هک  سک  ره  مشچ  دوش  روک  ات  مهدیمن  دهاوخب  ملد  هک  رهب  مهدیم و  دهاوخب  ملد  هک  ره  هب  ارنآ  تسادخ . لام  نیا 

و هیمس ؟ رسپ  يا  ینکیم  یخاتسگ  نم  رباربرد  تفگ : نامثع  سپ  دید . دناوتیمن  ار  يا  هیور  نینچ  هک  متسه  یـسک  نیلوا  نمادخب  تفگ :
و مریگیم . رارق  هجنکـش  رازآ و  دروم  ادـخ  رطاخب  ادـخهار و  رد  هک  تسین  يراب  نیلوا  نیا  تفگ : رامع  دـعب  تشگ . شوهیب  اـت  دز  ار  وا 
و دـیدرک . كرت  ار  ناتربمایپ  تنـس  دوز  هچ  تفگ : هدروآرب  ار  شیاهـشفک  اهـسابل و  زا  یکی  و  ص )  ) ربمایپ ياهوم  زا  يرادـقم  هشیاـع 
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رییغت ار ) شتنس   ) امش تسا و  هتفرن  نیب  زا  هدوسرفن و  زونه  هک  شیوم  نیا  شا و  هماج  نیا  تسا و  ناتربمایپ  ربنم  نیا  تفگ : صاعورمع 
. دیمهف یمنار  شندز  فرح  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  نامثع  هجیتن ، رد  دیا . هدرک  رایتخا  يرگید  تنس  نآ  ياجب  هداد و 

همان ص )  ) ادخ ربمایپ  نارای  زا  يرگید  هدع  اب  ریبز  هحلط و  رـسای و  رامع  رمع و  نب  دادقم  دـسیونیم " : فارـشالا  باسنا  رد  يرذالب  - 2
نیا زا  تسد  رگا  هک  دنتخاس  ناشن  رطاخ  دـندناسرت و  شراگدرورپ  زا  ار  وا  دـندروآ و  حرـشب  ار  نامثع  ياهتعدـب  نآ  رد  دنتـشون و  يا 

ات درب و  نامثع  شیپ  هتفرگ  ار  همان  رسای  رامع  هاگنآ  تخات . دنهاوخ  وا  رب  درادن  رب  شیاهتعدب  هتخاس و  دوخ  هیور 

هحفص 44 ] ] 

رتزوسلد وت  يارب  نم  نوچ  تفگ : رامع  يا ؟ هدش  مدقـشیپ  نمب  هلمح  رد  یکی  وت  اهنآ  نیب  زا  تفگ : وا  هب  نامثع  دناوخ . ار  همان  همدـقم 
متسه . نانآ  همه  زا 

اهتـسد و ات  داد  روتـسد  شنارکون  هب  نامثع  تقونیارد  مرـسای . رـسپ  هیمـس و  رـسپ  نم  ادخب  تفگ : هیمـس  رـسپ  يا  یئوگیم  غورد  تفگ :
ناوتان يا  هدروخلاس  هک  رامع  دزیم و  شمکش  ریز  مکـش و  رب  تشاد - اپب  شفک  هکیلاح  رد  دگل - اب  شدوخ  دندرک و  زارد  ار  شیاهاپ 

 " تشگ . شوهیب  دش و  قتفراچد  دوب 
دنک . داریا  نآ  تحص  رد  هکنیا  نودب  هدرک  لقن  یضترم  فیرش  لوق  زا  ار  بلاطم  نیمه  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

یتقو دوب  هدش  هتسب  رـسای  شردپ  رامع و  موزخم و  ینب  هلیبقنایم  هک  یتیالو  دادرارق  نامیپ و  تلعب  دسیونیم " : باعیتسا "  رد "  رمع  وبا 
عامتجا موزخم  ینب  دنتـسکش  ار  شیاه  هدند  زا  یکی  تفاکـشب و  شمکـش  ات  دندز  ار  وا  دـندرک و  دراو  همدـص  رامع  هب  نامثع  نارکون 

. " تشک میهاوخ  نامثعزا  ریغ  ار  هیما - ینب  زا  یکی - دریمب  رگا  ادخب  دنتفگ : دنتفر و  نامثعشیپ  هدرک 

هحفص 45 ] ] 

ارجام حورشم 

رب نامثع  هک  ار  یئاهراک  نآ  رد  دنتـشون و  يا  همان  هدـمآ  درگ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  نارای  زا  یعمج  هک  دـناهدروآ  دـسیونیم : هبیتق "  نبا  " 
ار : اهنیا  هلمج  زا  دندرمشرب ، دوب  هدرک  رمع ) رکبوبا و  ینعی   ) شیباحص ود  هیور  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  تنس  فالخ 

هدوب ناگراچیب  نامیتی و  و  ص )  ) ربمایپ نادنواشیوخ  مهس  شربمایپ و  مهس  ادخ و  قح  هک  ار  یمالسا ) ي   ) اقیرفآ تایلام ) ای   ) سمخ - 1
. تسا هدیشخب  ناورم "  هب " 

و شنز )  ) هلئاعيارب يا  هناخ  دوب و  هدرک  هنیدـم  رد  هک  ینامتخاس  تفه  هدرک و  ینامتخاس  ياهراک  رد  هک  يزاـب  داـشگ  فارـسا و  - 2
. دندوب هدرک  رکذ  ار  کیاکی  دوب  هتخاس  شناشیوخ  نارتخد و  ریاس  و  شرتخد )  ) هشیاع يارب  يا  هناخ 

دوش فرـصاهنآ  ياضر  رد  دیاب  و   ) تسا وا  ربمایپ  ادخ و  قح  هک  ار  سمخ  دمآرد  هتخاس و  بشخ "  يذ  رد "  ناورم  هک  یئاهخاک  - 3
. تسا هدرک  نآ  فرص  تسا ) هدرک  دای  نآرق  هک  يدراوم  رد  و 

دندوب لاس  نس و  مک  ناوج و  همه  هک  درپسیم  شیوما  ياهومع  رسپ  نادنواشیوخ و  هب  هشیمه  ار  يرادناتـسا  ماقم  یتلود و  ياهراک  - 4
. دنتشاد یتقایل  هیرجت و  هن  دندوب و  هدرک  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ تبحاصم  هن  و 

ار حبص  زامن  یتسم  لاح  رد  هک  هفوک  رادناتسا  هبقع  نب  دیلو  لمع  - 5
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هحفص 46 ] ] 

! مناوخ یم  مناوخب  رتدایز  تعکر  کی  دیهاوخب  رگا  هک  مدرم  هب  درک  ور  دعب  دناوخ و  تعکر  راهچ 
. دوب هتخادنا  ریخاتب  ار  مکح  يارجا  هدزن و  دح  ار  وا  ینعی  هدرکن  ارجا  دیلو  دروم  رد  ار  مالسا  نوناق  نامثع  هک  نیا  - 6

هدافتـسا نانآ  ءارآ  زا  هک  نیا  ياجب  درکیمن و  تروشم  نانآ  اب  تشامگ و  یمن  يراک  چـیه  یتلود و  ياهراکب  ار  راصنا  نارجاـهم و  - 7
(. دادبتسا  ) درکیم لمع  دوخ  يار  هب  دنک 

. دوب هدرک  قرق  ار  هنیدمفارطا  عتارم  - 8
تبحاصم و راختفا  هن  هک  دادـیم  هنیدـم  یلاها  زا  يا  هدـع  هب  یمومع  هنازخ  زا  یئاهیرمتـسم  راـبراوخ و  یتلود و  كـالما  زا  یتاـعطق  - 9

. دندومنیم تکرش  عافد  رد  ای  یجراخ و  داهج  رد  هن  دنتشاد و  ار  ص )  ) ربمایپ يدرگاش 
تـشپ رب  هنایزات  اب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  تسب و  یم  راکب  دوب  نهوم ) دـیاش  و   ) رتروآدرد هک  ار  هناـیزات  نارزیخ ، ياـجب  هک  نیا  - 10

دز . یم  نارزیخ "  هرد " و "  اب "  قباس  هفیلخ  هکیلاح  رد  دز . مدرم 
، دوسا نب  دادقم  دوبرسای و  رامع  دنتشاد  روضح  همان  نتشون  رد  هک  یناسک  زا  دنناسرب . نامثع  تسدب  ار  همان  هک  دندش  ناتسادمه  سپس 

بقع کـیاکی  دوب - رـسای  راـمع  تسد  ردهماـن  و  دـنناسرب - ناـمثع  تسدـب  ار  هماـن  اـت  دـندمآ  نوریب  یتقو  دـندشیم . رفن  هد  یگلمج  و 
دـش دراو  یتقو  دوب . یناراب  يزور  و  تفای ، هزاجا  تساوخ و  دورو  هزاجا  نامثع . هناخ  هب  دیـسر  ات  تفر  دـنام و  اـهنت  راـمع  اـت  دندیـشک 

تفگ : يا ؟ هتشون  ار  همان  نیا  وت  دیسرپ : دناوخ . ارنآ  وا  و  هداد ، نامثع  هب  ار  همان  دندوب . هتسشن  نامثع  يوما  ناشیوخ  مکح و  نب  ناورم 
وتبار ناشیاهمسا  تفگ : دندوب ؟ هک  دیسرپ  دندنکارپ . کیاکی  وت  سرت  زا  هک  دندوب  يا  هدع  تفگ : دندوب ؟ وت  اب  یناسک  هچ  دیـسرپ ، هلب 

تفگ مهاوخ 

هحفص 47 ] ] 

رامع ینعی   ) هایـس هدـنب  نیا  نینموملاریما  يا  تفگ : ناورم  تقونیا  رد  يداد ؟ دوخب  ار  راـک  نیا  تارج  وت  ناـیمنآ  زا  ارچ  تفگ : ناـمثع 
وا تفگ : نامثع  يا . هدز  هبرض  دنتسه  وا  رس  تشپ  هک  ار  یناسک  یشکب  ار  وا  رگا  و  تسا . هتخاس  ریلد  وت  اب  تفلاخم  رد  ار  مدرم  رـسای )

نوریب هدیـشک  ار  وا  تشگ . شوهیب  دنتفاکـشبار و  شمکـش  ات  درک  تکرـش  ندز  کتک  رد  اهنآاب  نامثع  و  دندز ، کتک  ار  وا  دـینزب . ار 
نیا رد  دندوب  رامع  نامیپمه  هکهریغم  ینب  دندروآ . شا  هناخ  هب  ار  وا  داد  روتسد  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هملـس "  ما  هاگنآ "  دنتخادنا . هناخ 
مسق ادخب  تفگ . هتفرگ  ار  شولج  هریغم  نب  دیلو  نب  ماشه  دمآ  نوریب  رهظ  زامن  يارب  نامثع  یتقو  ببس ، نیمهب  دندش . نیگمشخ  دروم 

دجسم هب  نامثع  سپس  تسین . وت  دح  نیا  تفگ : نامثع  تشک . مهاوخ  ار  هیما  ینب  مهم  نادرم  زا  یکی  دریمب  کتک  نیا  رثا  رب  رامع  رگا 
قاتـشم منادـیمن  نـسحلا  وـبا  يا  ادـخب  تـفگ : تـسا . هتـسب  ار  شرـس  و  يراـمیبلاحب ، هتـسشن  هـک  دـید  ار  ع )  ) یلع اـجنآرد  دـمآرد و 

مبای یمن  ار  یـسک  اریز  منامب ، هدنز  يرگید  يارب  وت  زا  سپ  هک  مرادن  تسود  يریمبرگا  مسق  ادخب  تیگدـنز . قاتـشم  ای  متـسهتگرم 
هتخاسن دوخ  تسدمه  ینامرفان و  هلیسو  نابدرن و  ار  وت  هک  منیب  یمن  ار  یـشکندرگ  چیه  ینامب  هدنز  رگا  و  دریگب ، ار  وت  ياج  دناوتب  هک 

وت هک  یتبسن  ای  دراد  وت  رظن  رد  هک  یماقم  زج  درادیمن  زاب  وا  نداد  رفیک  زا  ارم  زیچ  چیههکیروطب  دشاب  هتشادن  شیوخ  هانپ  تشپ و  ارت  و 
ای سپ  دنکیم . قاع  ار  وا  دنامب  رگا  دوشیم و  كانمغ  دریمب  رگا  هک  دنامیم  شردپ  اب  هدش  قاع  رـسپ  هطبار  هب  وت  اب  نم  هطبار  يراد . وا  اب 

راذگن فیلکت  الب  وقلعم  نیمز  نامـسآ و  طسو  ارم  میزیتسبمه . اب  ات  دشاب  گنج  ای  مینک  یگدنز  افـص  حلـص و  رد  مه  اب  ات  دشاب  یتشآ 
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ار هنتف  هک  یـسک  و  تفای . مهاوخندریگب  ار  وت  ياج  هک  یـسک  مشکب  ارت  رگا  تفای و  یهاوخن  نم  زا  رتهب  یـشکب  ارم  رگا  مسق  ادـخب  وت 
زگره دنکزاغآ 

هحفص 48 ] ] 

نیارباـنب مشیوـخ . درد  مرگرـس  نـالا  یلو  دراد  یباوـج  يدروآ  ناـبز  رب  هچنآ  تفگ : ع )  ) یلع دیـسر . دـهاوخن  تما  نیا  يرادـمامز  هب 
ناـبز رب  هچنآ  ربارب  رد  تسا و  هتـسیاب  يا  هدیدنـسپ  یئابیکـش  تروـصنیا  رد  تفگ : ادـخ  حـلاص  هدـنب  نآ  هک  میوـگیم  وـت  اـب  ار  ینخس 

تفگ : ناورم  تساوخ . کمک  دیاب  ادخ  زا  دیروایم 
ره و  ندش ، دروخ  هب  ار  نامیاهریشمش  میهدیم و  نتسکشب  ار  نامیاه  هزین  يوما ) تموکح  ظفح  رد  هار و  نیا  رد   ) ام مسق  ادخب  نیاربانب 

هدیسرن " ! وت  هب  اهراک  نیا  وش ! تکاس  درک : شاخرپ  وا  هب  نامثع  دید . دهاوخن  نآ  زا  يریخ  دوش  راک  ردصم  ام  زا  سپهک 
تسا : هدروآ  دیرفلا "  دقع  رد "  راصتخا  روطب  ار  بلطم  نیمه  هبر  دبع  نبا 

وا هب  ار  همان  یـسک  هچهک  دندیـشیدنا  دوخ  اب  دنتـشون و  دنتـشاد  وا  هب  مدرم  هک  ار  یتاداقتنا  وا و  بیاـعم  يا  هماـن  رد  ناـمثع  ناتـسود  " 
تفگرامع : دناسریم ؟

ناـمثع سپ  ار . رمع  رکبوـبا و  و  تفگ : راـمع  دـلامب . كاـخ  هب  ار  تا  هزوـپ  ادـخ  تفگ : دـناوخ  ارنآ  یتـقو  درب . ناـمثع  دزن  ارنآ  و  نم .
هـس نیا  زا  یکی  هک  داتـسرف  وا  شیپ  ار  ریبز  هحلط و  دش و  نامیـشپ  نامثع  اهدعب  تفر . شوه  زا  ات  دیبوک  نادنچ  دـگل  اب  ار  وا  هتـساخرب 

. دشخبب ار  وا  درذگ و  رد  نامثع  زا  - 1 دریذپب : ار  داهنشیپ 
. دناتسب تخادرپ ) دیاب  یمسج  همدص  يازا  رد  هک  یلوپ   ) هید - 2

زا کیچیه  مسق  ادخب  تفگ : نامثع  ناگداتـسرف  هب  روکذـم  تاداهنـشیپ  ربارب  رد  رامع  لثم .) هب  هلباقم  ینعی   ) دـنک صاصقار  نامثع  - 3
 ". میآ لئان  راگدرورپ  تمحر  رادیدب  مورب و  ایند  زا  ات  مریذپیمن  ار  تاداهنشیپ  نیا 

هحفص 49 ] ] 

ادخ تفگدیسر : نامثع  هب  هذبر  رد  رذوبا  گرم  ربخ  یتقو  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دسیونیم : فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 3
يا هدرک  لایخ  يا ... هک : درکشاخرپ  نامثع  داد . تاجن  ام  تسد  زا  اروا  ادـخ  هلب ، تفگ : تشاد ) روضح  هک  ) رـسای رامع  دزرمایب . ار  وا 

تسبرب و رفـس  راب  رامع  نوچ  هذبر ) ینعی   ) وا ياج  هب  ورب  تفگ : دزیم  رامع  ندرگ  تشپ  رب  هکیلاح  رد  و  ما ؟ هدش  نامیـشپ  وا  دـیعبت  زا 
یلع سپ  دنک . تبحـص  نامثع  اب  هنیمز  نیا  رد  دندرک  شهاوخ  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  موزخم  ینب  دـش  هاگدـیعبت  هب  نتفر  هدامآ 
یکی یهاوخیم  الاحتشذگرد  هاگدیعبت  رد  ات  يدرک  دـیعبت  ار  مالـسا  تلم  حـلاص  نادرم  زا  یکی  سرتب . ادـخ  زا  نامثع  يا  تفگ : (ع )

: تفگ ع )  ) یلع یندش  دیعبت  قحتسم  وا  زا  شیب  وت  تفگ : نامثع  هکنآ  ات  تفرگرد  ناشنایم  یئوگتفگ  و  ینک . دیعبت  ار  وا  دننامه  رگید 
یهار و دـنک  وگتفگ  وت  اب  يدرم  راب  ره  دوشیمن  هک  نیا  دـنتفگ : نامثع  هب  دـندرک و  عامتجا  نارجاهم  نکب  ار  راـک  نیمه  یهاوخیم  رگا 

. " تشادب رسای  رامع  زا  تسد  هجیتن . رد  ینک  شدیعبت 
ام تسد  زا  ار  وا  ادخ  هلب ، تفگ : رامع  دزرمایب  ار  وا  ادخ  تفگ : دیـسر  نامثع  هب  رذوبا  تافوربخ  نوچ  تسا : نینچ  یبوقعی "  ترابع " 

ینب دنک . دـیعبت  زین  ار  وا  ات  تساوخ  سپ  دیـسر ، نامثع  شوگ  هب  رامع  زا  زین  يرگید  نخـس  دـمآ  نارگ  نامثعرب  نخـس  نیا  داد  تاجن 
. دریگب تساوخ  یمیمصت  ره  نامثع  مراذگیمن  تفگ : ع )  ) یلع دندیبلط ، کمک  وا  زا  دندرک و  عامتجا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دزن  موزخم 
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. تشادب رامع  زا  تسد  هجیتن ، رد  دنا . هتفگ  هچ  موزخم  ینب  هک  دیسر  ربخ  نامثع  هب  و  تسشن . شا  هناخ  رد  رامع  سپ 

هحفص 50 ] ] 

دش ینابـصع  رامع  تسد  زا  دوعـسم  نب  هللا  دبع  رازم  دنتفگ : تسیک ؟ ربق  دیـسرپ  تشذگ ، يون  ربق  رانک  زا  نامثع  دسیونیم : يرذالب  - 4
اب نادـنچ  ار  رامع  ماگنه  نیا  رد  دوب . وا  نفد  دوعـسم و  نبا  هزانج  رب  زامن  راد  هدـهع  رامع  نوچ  هتـشادهگن ، ناـهنپ  ار  وا  گرم  ارچ  هک 

دش . قتف  راچد  هک  دز  دگل 
دیامن . ياهشدخ  نآ  تحص  رد  هک  نیا  نودب  هدرک  لقن  یضترم  فیرش  لوق  زا  ار  نیمه  دیدحلا  یبا  نبا  " 

راک یتقو  درک . ناهنپ  وا  زا  رامع  دوبن . نامثع  درازگ . زامن  وا  رب  رـسای  رامع  تشذـگرد . دوعـسم  نبا  تسا : روطنیا  یبوقعی "  تراـبع " 
دوعسم . نب  هللا  دبع  رازم  دنتفگ : تسیک ؟ ربق  نیا  دیسرپ : هدید  ار  ربق  نامثع  دش  مامت 

ربخ وت  هب  هک  هدرک  تیـصو  هک  هتفگ  تسا و  رـسای  رامع  وا  یـصو  دنتفگ : دیدرک ؟ شنفد  دیهدب  ربخ  نمب  هک  نیا  زا  لبق  روطچ  تفگ :
دنهدن .

هزاـجا ناـمثع  زا  راـک  نیا  رد  درازگ و  زاـمن  وا  رب  راـمع  دوـب  هدرک  هک  یتیـصو  بجوـمب  تشذـگرد و  دادـقم "  هک "  تشذـگن  يرید 
مسانشیم ؟ بوخ  ار  وا  نم  رسای .) رامع  ینعی   ) هایس زینک  رسپ  لاحب  ادب  تفگ : تشگ و  نیگمشخرامع  زا  تدشب  نامثع  سپ  تفرگن .

ار يو  نافع  نب  نامثع  روتـسدب  هکتسا  وا  مه  دوب و  رماع  نب  هبقع  تشک  ار  رـسای  رامع  هک  یـسک  هدـمآ " : دعـس  نبا  تاـقبط "  رد " 
 " هدز کتک 
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اعد اب  رحسب  ات  بش  هتشادهدوسآ و  نامیا  رب  لد  هک  تسا  هداد  یهاوگ  هتشگ و  لزان  شا  هرابرد  نآرق  هک  يدرماب  هفیلخ  راتفر  تسا  نیا 
هب نآ  رد  تخاس و  دجسم  ار  شیوخ  هناخهک  یناملسم  نیتسخن  تسا . هدوب  كانمیب  زیخاتـسر  هنحـص  زا  هدروآ و  رـسب  زامن  هدجـس و  و 
هب ای  دزرو  ینمشد  وا  اب  یـسک  ادابم  هدرک  دیکات  اهراب  هدوشگ و  شـشیاتس  هب  نابز  رایـسب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  يدرم  تخادرپ ، تدابع 
وا هب  هک  ار  یسک  دنتشادیم و  یمارگ  گرزب و  ار  وا  هراومه  ص )  ) ربمایپ مدقتم  باحصا  دهد . شنانمـشد  دراد و  اور  ریقحت  تناها و  وا 

یلمعلا سکع  چـیه  نآ  ربارب  رد  وا  هدـش و  يو  اب  یئاوران  راتفر  نانچ  همهنیا ، اب  دندرمـشیم . نمـشد  دروآ  مشخب  ار  وا  ای  دـناسر  يرازآ 
هار نیا  رد  و  اوران ، لـطاب و  رگ  هزیتس  نمـشد  هدوبقح و  عفادـم  هشیمه  هدرکن و  يراـک  شربماـیپ  ادـخ و  ياـضر  هب  زج  هدادـن و  ناـشن 

دنا و هدوب  نینچ  شردام  ردپ و  شدوخ و  یگدنز  ياهزور  نیتسخن  زا  ناشدب . ای  دیایم  ناشـشوخ  نارگید  هک  هدیـشیدنین  چـیه  سدـقم 
هدومرف و اعد  شقح  رد  و  دناوخ ، نیرفآ  وا  رب  اهراب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  تسا ، هدوب  هدونـشخ  نانآ  زا  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  هراومه 

تسا : هتفگ 
تسا . تشهب  ناتهاگیاج  رسای  هداوناخ  دیشاب  ابیکش 

دوب . دهاوخ  تشهب  ناتهاگیاج  هک  داب  هدژم  ار  امش  رسای  هداوناخ 
. ياهتشذگرد اعطق  و  رذگرد ، رسای  هداوناخ  زا  ایادخ 
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دوب و مرگ  تدشب  اوه  هک  يزور  ره  رهظ  ار  هیمس - رسای و  شردام - ردپ و  رامع و  موزخم  ینب  دوب  مالـسا  تضهن  زاغآ  هک  ماگنهنآ  رد 
ص)  ) ادخ ربمایپ  دندادیم . هجنکش  ار  ناملسم  هداوناخ  نآ  قیرطنیاب  دندناباوخ و  یم  هکم  غاد  ياهنـش  رب  هدروآ  نوریب  دیباتیم  دیـشروخ 

ناتماجنارس اعطق  اریز  رسای  هداوناخيا  دینک  تمواقم  تسا . تشهب  ناتهاگیاج  رسای  هداوناخ  دیشاب  ابیکـش  دومرفیم : تشذگیم و  نانآ  رب 
تسا . تشهب 

نیا و  دـش . هتـشک  یلخاد  راکزواجت  هورگ  تسدـب  ات  دوب  نانچ  یگدـنز  زاغآ  زا  دوب . هدـنارذگ  نینچ  ار  شیوخ  راـگزور  راـمع  يرآ ،
دوب : هدومرف  هدرک و  یئوگشیپ  شیارب  ص )  ) یمارگ ربمایپ  ار  تشونرس 

دشکیم . یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  وت  هیمس  رسپ  يا  ناه 
دوب . دهاوخ  خزود )  ) شتآ رد  شلتاق  و  دشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  رامع  رگید : یترابعب 

دشکیم . یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  وا  هک  هیمس  رسپ  خوآ  رامع  خوآ  ای :
دشکیم : یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  رامع  هدرک : لقن  هیواعم  هک  یترابعب  ای 

دوب . دهاوخ  شتآ  رد  رامع  لتاق  دشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ارت  هدروآ : نامثع  هک  یترابعب  و 
تسا . ریش  يا  هعرج  دروخیم  ایند  رد  هک  یئادغ  نیرخآ  و  دشکیم ، مالسا )  ) هار زا  فرحنم  راک  زواجت  هورگ  ار  رامع  رگید : یترابعب  و 

هعرج میاذـغ  نیرخآ  و  دـشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ارم  هک  هداد  ربخ  نمب  ص )  ) نم تسود  تسا : هدرک  لقن  رامع  هک  یترابعب  و 
تسا . ریش  يا 

ردهک يزیچ  نیرخآ  دـشکب ، ارت  دـشاب  نادرگ  ور  قح  زا  هک  یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ات  درم  یهاوخن  وت  هدروآ : هفیذـح  هک  یتراـبعب  و 
. تسا ریش  يا  هعرج  يروخیم  ایند 
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دنناوخیم . خزود  هبار  وا  اهنآ  دناوخیم و  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  دشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  وا  رامع  خوآ  رگید : یترابعب 
شتآ رد  دریگیم  رب  ار  شا  هماج  هحلـسا و  هک  نآ  لتاق و  دشکیم ، یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ار  هیمـس  رـسپ  هدرک : لقن  سنا  هک  یتروصب 

دوب . دنهاوخ 
زیرورف . رامع  رب  شیوخ  تکرب  ایادخ  هدروآ : هشیاع  هک  یتروصب  و 

تسا . ریش  يا  هعرج  يروخیم  ایند  رد  هک  یئاذغ  نیرخآ  و  تشک ، دهاوخ  یلخاد  راک  زواجتهورگ  ارت  هک  هیمس  رسپ  رب  سوسفا 
دشکیم . یلخاد  راک  زواجت  هورگ  ارت  تقیقح  رد  دنشکیم . ار  وت  هک  دنتسین  اهنیا  هیمس  رسپ  رب  هآ  رگید : یترابعب 

نب هیواعم  صاع ، نب  ورمع  نافع ، نب  نامثع  قیرط  زا  هلمجزا  تسا ، هتـشذگ  رد  رتاوت  دـح  زا  هدـشتیاور و  رایـسب  قرط  زا  ثیدـح  نیا 
نب سنا  سابع ، نب  هللا  دبع  يراصنا ، هللا  دبع  نب  رباج  کلام ، نب  بعک  تباث ، نب  همیزخ  رمع ، نب  هللا  دبع  نامی ، نب  هفیذح  نایفـس ، یبا 
یبا نب  هللا  دبع  رـسای ، رامع  یفوا ، یبا  نب  دیز  هداتق ، یبا  عفار ، یبا  همامایبا ، دعـس ، یبا  دوعـسم ، نب  هللا  دـبع  یـسود ، هریره  وبا  کلام ،

. هشیاع و  هملس ، ما  صاع ، ورمع  نب  هللا  دبع  هرمس ، نب  رباج  درف ، نب  دایز  رسیلا ، یبا  لیذه ،
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نآرق رد  رامع 

تسا . هدوتس  دیجم  نآرق  زادنچ  یتایآ  رد  میکح  راگدرورپ  ار  شتایح  راگزور  رامع . تایح  هدنخرف  هاگماش  هاگپ و  دوب  نینچ 
لوا  هیآ 

كانمیب " ... ترخآ  زا  تسا و  زامن  رد  هدجس و  رد  هتشادرب و  اعدب  تسد  بش  رسارس  هک  یسک  ایآ  " 
هدـش لزان  رـسای  رامع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  رکاـسع  نبا  هیودرم و  نبا  يربکلا " و  تاـقبط   " رد دعـس  نبا 

تسا .
تسا . هدش  لزان  یموزخم  هریغم  نب  هفیذح  وبا  رامع و  قح  رد  هیآ  نیا  هک  دسیونیم  شریسفت  رد  يرشخمز 

تسا . رسای  رامع  هتشادرب ... اعدب  تسد  بش  رسارس  هک  یسک  هک  دنکیم  تیاور  لتاقم "  زا "  شریسفت  رد  یبطرق 
ینیبرـش بیطخ  ار  نیمه  و  تسا . هدـمآ  دورف  یـسراف )  ) ناملـس راـمع و  دوعـسم و  نبا  هراـبرد  هـیآ  نـیا  دـسیونیم : شریـسفت  رد  نزاـخ 

تسا . هدروآ  شریسفترد 
هدرک رکذ  ار  نامه  شریـسفت  رد  یـسولآ  و  دروایم ، دنا  هدروآ  رکاسع  نباو  هیودرم  نبا  دعـس و  نبا  هک  ار  یتیاورشریـسفت  رد  یناکوش 

سابع نبا  زا  ربیوج  هک  دیازفایم 

هحفص 55 ] ] 

هک هدش  تیاور  همرکع  زا  تسا . هتـشگ  لزان  هفیذح  وبا  هدـش  هدازآ  هدرب  ملاس  دوعـسم و  نبا  رامع و  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دـنکیم  تیاور 
تسا و رامع  هتـشادرب  اعدـب  تسد  بش  رـسارس  هک  یـسک  زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاور  لتاقم "  زا "  و  هدـش ، لزاـن  راـمع  قح  رد  طـقف 

تسا . هتفرگ  روثنملا "  رد  زاهدرک "  رکذ  یسولآ  هچنآ  رتشیب  رذوبا . ودوعسم  نبا  بیهص و 
مود  هیآ 

 " تسین . وت  هدهع  رب  ناشباسح  زا  چیه  نارم ، دنیوج  یمار  شیاضر  دنناوخ و  یم  ار  ناشراگدرورپ  ماش  زور و  هک  ار  یناسک  " 
تسا . هدش  لزان  بابخ  لالب و  بیهص و  رامع و  هرابرد  دیوگیم : هک  هدروآ  یتیاور  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هجام  نبا 

موس  هیآ 
 " دشاب . مکحتسم  نئمطم و  نامیا  اب  شلد  لاحنآ  رد  دوشیم و  روبحم  هک  یسک  زج  " ... 

یقیقح نیا  دـسیونیم : باعیتسا "  رد "  رمع  وبا  تسا . هدـش  لزاـن  راـمع  قح  رد  همیرک  هیآ  نیا  هک  دـنا  هتفگ  نآرق  ناـظفاح  زا  یهورگ 
رامع هرابرد  هیآ  نیا  نارسفم  هتفگب  دسیونیم : یبطرق  دنا . هتفای  قافتا  نآ  رب  نارسفم  همه  هک  تسا 
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تسا . هدش  لزان  رامع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دنقفتم  همه  دسیونیم : هباصا "  رد "  رجح  نبا  هرخالاب  تسا . هدش  لزان 
ار هیمس  شردام  رسای و  شردپ  وا و  ناکرشم  هک  تسا  هدوب  رارق  نیا  زا  نایرج  هتـشگلزان و  رامع  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگیم " : سابع  نبا 
دـندز و یم  شندـب  ولج  تمـسق  رب  هزین  اب  دـندوب و  هتـسب  روتـس  ود  نایم  ار  هیمـس  دـندوب . هتفرگ  ملاس  بابخ و  لالب و  بیهـص و  هارمه 

يادهش نیتسخن  ودنآ  و  دش ، هتشک  زین  رسای  شرسمه  دیـسر و  لتقب  هجنکـش  نیا  هجیتن  رد  يا . هدش  ناملـسم  اهدرم  رطاخب  وت  دنتفگیم :
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. تسا هتفگ  رفک  رامع  هک  دنداد  ربخ  ص )  ) ربمایپ هب  دروآ . نابز  رب  راشف  تحت  رابجاب و  دنتساوخیم  ناکرشم  ار  هچنآ  رامع  اما  دنمالسا .
ربمایپ دزن  نایرگ  رامع  تسا . هتخیمآرد  شنوخ  تشوگ و  اب  ار  نامیا  و  شمدق ، ات  رـس  زا  تسا  نامیا  زا  هدنکآ  رامع  زگره ، هن ، دومرف :

هچنآمه وت  دندرک  رارکت  ار  راک  نیا  هرابود  رگا  دومرف : وا  هب  درتس  یم  شنامـشچ  کشا  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دمآ . ص )  ) ادـخ
دینادرگ " . لزان  تیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  سپ  وگزاب . یتفگ  ار 

زین و  سابع . نبالوق  زا  يربط  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا  دنا : هدروآ  ناثدـحم  نیا  رامع  قح  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  ثیدـح 
نبا یقهیب و  هیودرم و  نبا  و  تسا - هدرمـش  حیحـص  ارنآ  هک  يروباشین - مکاـح  متاـح و  یبا  نبا  ریرج و  نبا  دعـس و  نبا  قازرلا و  دـبع 
یبا زا  رکاسع  نبا  رذـنم و  نبا  ریرج و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  و  رـسای ،) رامع   ) شردـپ زا  راـمع  نب  دـمحم  نب  هدـیبع  یبا  قیرط  زا  رکاـسع 

. کلام
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مراهچ  هیآ 
میتخاس و دنم  هرهب  ایند  یگدنز  ذئاذل  زا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  لثم  دباییم  رد  ار  هدعو  نآ  وا  میداد و  وا  هب  وکین  هدـعو  هک  یـسک  ایآ  " 

!؟ تسا " یهلا ) رفیک  همکحمب   ) ناگدش راضحا  هرمز  رد  تمایق  هرود  رد  سپس 
تسا . هدش  لزان  داضتم ) تیصخش  ود   ) هریغم نب  دیلو  رامع و  هرابرد  هفیرش  هیآ  نیا  هک  هدرک  تیاور  يدس "  نیرط "  زا  يدحا  و 

مجنپ  هیآ 
دیامیپیم ... هار  نامدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  میا  هداد  رارق  یتیاده  لعشم  شیارب  میدینادرگ و  هدنز  ار  وا  سپ  هدوب  هدرم  هک  یسک  ایآ  " 

هبیش و یبا  نبا  رسای ، رامع  قح  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  تسا . رـسای  رامع  هب  هراشا  هکرابم  هیآ  نیا  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  رمع  وبا  " 
دناهدرک . تیاور  خیشلا  وبا  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا 

رسای رامع  هرابرد  یمارگ  ربمایپ  ياهشیاتس  دیجمت و 

نمرخ : نآ  زا  دنچ  يرهوگ  کنیا  تسا . ناوارف  هدیسررامع  دیجمت  شیاتس و  رد  ص )  ) ادخلوسر زا  هک  ینانخس 
رامع دومرف : هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  سابع  نب  هللا  دبع  - 1
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. تسا هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و  هب  نامیا  و  تسا ، نامیا  زا  هدنکآ  شمدق  ات  رس  زا 
نامیا تسا و  هتخیمآ  نامیا  هب  ار  شمدق  ات  رـس  زا  ادخ  رامع . دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  ع )  ) یلع قیرط  زا  رکاسع  نبا  - 2

زا يزیچ  هک  دشابن  اور  شتآ  يارب  و  دیئارگ ، دهاوخ  يوس  نامهب  وا  دیارگب  وس  رهب  مالـسا )  ) قح تسا ، هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و  هب  ار 
. دریگ رد  ار  شرکیپ 

زا ریغ  میوگب  يزیچ  مناوت  یممهاوخب  رگا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  باحـصا  زا  کـی  ره  هراـبرد  هک  تسا  هدروآ  هشیاـع  لوـق  زا  رازب "  - " 3
ات رامع  هدروآ " : رمع  وبا  هک  یترابعب  ای  تسا  نامیا  زا  هدنکآ  شدوجو  رـسارس  دومرفیم : هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  اریز  رامع .

تسا . نامیا  زا  هدنکآ  شیاپ  هنشاپ  ات  ششوگ  هلال  زا  رسای  رامع  رگید "  یترابعب  تسا " و  نامیا  زا  هدنکآ  شیاپ  هنشاپ 
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تیاور یلع ع  قیرط  زا  هجام  نبا  دنا . حیحـص  لاجر  تیاور  نیا  دنـس  لاجر  دـیوگیم : هدروآ و  دـئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ار  تیاور  نیا 
لقن زین  رکاسع  نبا  ریرج و  نبا  یناربط و  قازرلا و  دـبع  دـنا . هدرک  تیاور  لیبحرـش ... نب  ورمع  قیرطزا  یئاسن  لیزید و  نبا  تسا  هدرک 

. تسا هدومن  تیاور  باعیتسا  رد  لکش  هسب  رمع  وبا  دنا و  هدرک 
تفگ : هک  دنا  هدروآ  یناه  نب  یناه  قیرط  زا  میعن  وبا  هجام و  نبا  - 4
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هک ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  هتـشگ  هزنم  كاپ  يا  يدـمآ  شوخ  تفگ : وا  هب  ع )  ) یلع دـش . دراو  رامع  هک  میدوب  ع )  ) یلع دزن  ام 
. تسا هدنکآ  نامیا  زا  شدوجو  رسارس  رامع  دومرفیم :

رد رامع  لتاق  و  دـیئارگ ، دـهاوخ  وس  نامهب  رامع  دـیارگب  وس  رهب  قح  رامع ، اـب  قح  تسا و  قح  اـب  راـمع  هک  تساهدروآ  دعـس  نبا  - 5
دوب . دهاوخ  خزود )  ) شتآ

رـسپ دـندرک  ادـیپ  فالتخا  مدرم  هاگ  ره  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  دوعـسم  نبا  قیرط  زا  يروباـشین  مکاـحو  یقهیب  یناربط و 
تسا . هدروآ  شرگید  باتک  ریبکلا و  عماج  رد  یطویس  شخیرات و  رد  ریثک  نبا  ار  تیاور  نیا  دوب . دهاوخ  قح  هارمههیمس 

رظنب داد  خر  یلخاد  بوشآ  رگا  دیسرپ : هدمآ  دوعسمنبا  دزن  يدرم  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) یلعلاح حرش  رد  لیزید  نب  نیسح  نب  میهاربا 
منکب ؟ دیاب  هچ  وت 

رد دـندرکیم  توعد  نآرق  هب  شکمـشک "  لاح  رد  هتـسد  ود  ره  هک "  دـندمآ  یمدرم  رگا  دیـسرپ : یئوج  کسمت  نآرق  هب  دـیاب  تفگ :
منک ؟ هچ  تروصنآ 

ینعی دوب " دهاوخ  قح  اب  هیمس  رسپ  دندرک  ادیپ  فالتخا  مه  اب  مدرم  هاگ  ره  دومرفیم : هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  داد : باوج 
 " تسا . نآ  رد  رسای  رامع  هک  دیدنویپب  يا  ههبج  هب 

كرت ار  قح  دریمب  ات  اریز  دیـشاب ، هتـشاد  ار  هیمـس  رـسپ  هک "  تسا  هدرک  تیاور  ص )  ) ربماـیپ زا  هفیذـح  قیرط  زا  باـعیتسا  رد  رمع  وبا 
ای درک " . دهاوخن 

هحفص 60 ] ] 

 " دیارگ یم  دیارگب  قح  هک  وس  رهب  وا  دومرف " :
هک ار  نآ  تسا  لاحم  دوش  داهنـشیپ  هضرع و  وا  هب  راک  ود  هاگ  ره  رامع  هک "  هدرک  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  هشیاع  قیرط  زا  هجام  نبا  - 6
هک دشن  زگره  هیمـس  رـسپ  هدرک "  لقن  دوعـسم  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  لبنح  دمحا  هکیترابعب  ای  دنکن "  باختنا  تسا  رتکیدزن  تیاده  هب 

یترابعب " و  دـنکنباختنا ، تسا  رتکیدزن  قح  تیادـه و  هب  هکار  نآ  و  دوش ) ریخم  راک  ود  نایم  ای   ) دوش داهنـشیپ  هضرع و  وا  هب  راک  ود 
هک یتروصب  و  دـنکیم " . باختنا  تسارتکیدزن  قح  تیادـه و  هب  هک  ار  نآ  امتح  دوش  ریخم  راک  ود  ناـیم  رگا  هشیاـع " : قیرط  زا  رگید 

 ". دنکن باختنا  تسا  رتکیدزن  قح  تیاده و  هب  هک  ار  نآ  دوش و  ریخم  راک  ود  نایم  هک  دشن  رامع  هدرک " : تیاور  يذمرت 
شوخ دـیروآ . نوردـب  ار  وا  دومرف : تساوخ . دورو  هزاجا  ص )  ) ربمایپ زا  راـمع  دومرف " : هک  دـنکیم  لـقن  ع )  ) یلع لوق  زا  يذـمرت  - 7

دیعس یشاش و  يروباشین و  مکاح  يربطریرج و  نبا  يراخب و  لبنح و  دمحا  هبیش و  نبا  یناربط و  ار  نیمه  هتشگ "  هزنم  كاپ  يا  يدمآ 
رمع وبا  يوغب و  میعن و  وبا  روصنم و  نب 
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هحفص 61 ] ] 

. دناهدرک تیاور  یطویس  یقارع و  عبید و  نبا  ریثک و  نبا  هجام و  نبا  و 
یسراف ناملس  رسایرامع ، بلاطیبا ، نب  یلع  تسا : نت  راهچ  قاتشم  تشهب  هک "  تسا  هدش  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  کلام  نب  سنا  زا  - 8

دادقم " . و 
. " ناملس رامع و  یلع و  تسا : رفن  هس  قاتشم  تشهب  دنا " : هدروآ  رکاسع  نبا  يروباشین و  مکاح  يذمرت و  هک  یترابعب 

 " لالب رامعو و  یلع  قاتشم  تسا : رفن  هس  قاتشم  تشهب  هدروآ " : رکاسع  نبا  هک  یتروصب  ای 
ای دـنازوسب "  هک  تسا  مارح  شتآ  رب  شتـشوگ  راـمع و  نوـخ  هک "  تـسا  هدرک  تـیاور  ص )  ) ربماـیپ زا  ع )  ) یلع قـیرط  زا  زازب ) - ) 9

هدروآ : رکاسع  نبا  هکیروطب 
 " دوش ضرعتم  ای  دروخب  ارنآ  هک  تسا  مارح  شتآ  رب  شتشوگ  رامع و  نوخ  " 

اهنآ دناوخیم و  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  رامع ؟ اب  تسا  یتبسن  هچ  ار  اهنآ  دومرف " : هک  دنکیم  تیاور  ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا  ماشه  نبا  - 10
دنا : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  تیاور  نیمه  ریثک  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  خزود " ... هب  ار  وا 

وا اهنآ  دناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  رامع : اب  تسا  یتبسن  هچ  ار  شیرق  " 

هحفص 62 ] ] 

 ". دوب دهاوخ  خزود  رد  دریگرب  ار  شا  هماج  هحلسا و  هک  یسک  رامع و  لتاق  خزود ، هب  ار 
رگا درادـن و  هنهک  هماج  ود  زج  یـسابل  هک  ناسنا  اسب  دومرف : ربماـیپ  هک "  دـنا  هدرک  تیاور  هشیاـع  قیرط  زا  رکاـسع  نبا  یناربط و  - 11

 ". تسا رسای  نب  رامع  هلمجنآ  زا  دیشخب و  دهاوخ  وا  هب  امتح  دبلطب  يزیچ  ادخ  زا  مسقب 
دهاوخ ینمشد  وا  اب  ادخ  دنکینمشد  رامع  اب  سک  ره  هک "  هدرک  تیاور  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دیلو  نب  دلاخ  قیرط  زا  لبنح  دمحا  - 12

حیحـصار ثیدـح  نیا  یمثیه  یبهذ و  يروباشین و  مکاـح  دـیزرو ) دـهاوخ  هنیک  وا  اـب  ادـخ  دزروب  هنیک  راـمع  هب  تبـسن  هک  ره  و  درک ،
دنا . هدرمش 

هنیک وا  اب  ادـخ  دزروب  هنیک  رامع  اب  هک  ره  داد و  دـهاوخ  مانـشد  اروا  ادـخ  دـهد  مانـشد  رامع  هب  سک  ره  هک "  هدـمآ  مه  تروص  نیاـب 
دنا . هدرمش  حیحص  یبهذ  مکاح و  ار  نیا  درمش " و  دهاوخ  نادان  ار  وا  ادخدرامش  نادان  ار  رامع  هک  ره  و  دیزرو ، دهاوخ 

اب ادخ  دزرو  ینمشد  رامع  اب  هک  ره  داد و  دهاوخ  مانـشد  ار  وا  ادخ  دهد  مانـشد  رامع  هب  سک  ره  تسا " : نآ  زا  يرگید  تروص  نیا  و 
دنا . هدرمش  حیحص  یبهذ  مکاح و  ار  نیا  " و  دیزرو دهاوخ  ینمشد  وا 

تبسن هک  رهو  دیزرو ، دهاوخ  ینمـشد  وا  اب  لج  زع و  يادخ  دزرو  ینمـشد  رامع  اب  هک  ره  تسا " : هدرک  لقن  ترابع  نیاب  لبنح  دمحا 
. " داد دهاوخ  مانشد  ار  وا  لج  زع و  يادخ  دهد  مانشد  اروا  هک  ره  و  دزرویم ، هنیک  وا  اب  لج  وزع  يادخ  دزروب  هنیک  يو  هب 

هحفص 63 ] ] 

نف دـیتاسا  نانادـثیدح و  زا  ریثک  یعمج  و  دـنا . هدرک  تیاور  هباـشم  یتاراـبع  اـب  یناربط  رکاـسع و  نبا  راـجن و  نبا  يروباـشین و  مکاـح 
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. دنا هدروآ  ار  نآ  ثیدح 
اب داد : باوج  مینک ؟ راکچ  هدش  هتـشک  نامثع  هک  الاح  دندیـسرپ : وا  زا  هک  هدش  تیاور  ص )  ) ربمایپ فورعم  یباحـص  هفیذح "  زا  - 13

دیشاب . رامع 
یکیدزن هک  تسانیا  تقیقح  و  دزاسیم ، دوبان  ار  ناسنا  زیچ  ره  زا  شیب  دسح  تفگ : دوشیمن . ادـج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  رامع  دـنتفگ :

هلـصاف كاخ  زا  ربا  هک  دراد  يرترب  رامع  رب  ردقنآ  یلع  مسق  ادخب  هکیلاح  رد  دـینک . يرود  رامع  زا  امـش  هکدوشیم  ببـس  یلع  اب  رامع 
( تسا ناکین  زا  رامع  دراد ،

کی یتح  هک  دشاب  هتـشادن  تسود  رکب  یبانب  دمحم  رـسای و  رامع  لثم  هک  ما  هدیدن  ار  یـسک  دیوگیم " : رایط )  ) رفعج نبهللا  دبع  - 14
". دنک ادیپ  فارحنا  قح  هار  زا  وم  کی  ردقب  دیامن و  ینامرفان  ادخ  ربارب  رد  هظحل 

هرابرد و   ) دمآ دورف  ص )  ) ربمایپ تمدخب  لیئربج  دـحا  گنج  رد  دـنکیم " : تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  فرطتـسم )  ) باتک رد  یهیـشبا  - 15
تسیک ؟ دنکیم  يرادساپ  عافد و  وت  زا  ترباربرد  هک  نیا  لاوس : نیا  هب  دیسر  ات  دیسرپ ،) یم  شنارای 

 " تسا هتشگ  مارح  رامع  رب  شتآ  هدب  هدژم  تشهب  هب  ار  وا  تفگ : تسا . رسای  رامع  دومرف :

هحفص 64 ] ] 

رسای رامع  اب  تسیاشان  راتفر 

و تسا ، هدوب  اوران  تخـس  هدـش  رـسای  رامع  اب  هک  يا  هدـننز  نشخ و  راتفر  هک  دوشیم  ملـسم  تشذـگ  هک  یثیداـحا  تاـیآ و  هعلاـطم  اـب 
بکترم یئاوران  تشز و  راتفر  نینچ  بیدات  دـصقب  هفیلخ  هک  دوش  یعدـم  یـسک  رگا  دـیامن . دـییات  هیجوت و  ارنآ  دـناوت  یمن  سکچیه 

یفرح ای  دروآ ، نابز  رب  یناتهب  لطابب و  ینخس  ای  دشاب  هدز  رس  وا  زا  یبدا  ءوس  هک  دننکیم  بیدات  ار  یـسک  دنک  هجوت  دیاب  تسا  هتـشگ 
هدرک قح  هب  توعد  طقف  وا  تسا و  اهنیا  زا  لجا  رامع  ماقم  هک  مینادیم  دشاب و  هتفگ  مالسا  تعیرـش  ماکحا و  تفلاخم  ای  قح  فالخ  رب 
هدوب شیادا  هب  مزتلم  هدش و  واب  هک  یتیصو  هب  هدومن و  تیاکش  هدیلان و  هتفر  نارگیدرب  هک  یمتس  زا  هدناوخ و  مالسا  میلاعت  هیور و  هب  و 
رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  نآ  رد  هتـشون و  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نایاسراپ و  نانموم و  زا  یهورگ  هک  ار  يا  همان  اـی  تسا  هدرک  لـمع 

رطاخب ار  راـمع  هتـساوخ  هفیلخ  هک  تسامرج  عونمم و  مالـسا  تعیرـش  رد  اـهنیا  زا  کیمادـک  اـیآ  تسا . هدـناسر  رادـمامز  هب  دـنا  هدرک 
رایتخا بحاصار  دوخ  هکنانچ  ات  تسا  مدرم  ناج  رایتخا  بحاـص  هفیلخ  رگم  دروآ ؟ زاـب  مالـسا  تسار  هار  هب  دـیامن و  بیداـت  شماـجنا 

رگم دزاس ؟ داش  ار  شنایفارطا  سوهلب  لد  راک  نیا  اب  دـنک و  فرـصت  لخد و  هاوخلدـب  ناـشناج  رد  تشادـنپیم  ناناملـسم  یمومع  لاوما 
دنهد ؟ هجنکش  دننزب و  ار  بلط  حالصا  كاپ و  نادرم  نآ  ياضتقمب  هک  تنطلس  ای  تسا  يروتاتکید  يدادبتسا و  یمالسا  تموکح 

، صاعلا یبا  نبا  مکح  و  رمع ، نب  هللا  دـیبع  لثم  یناسک  ارچ  تسنادـیم  ناراکفالخ  رفیک  بیدات و  راد  هفیظو  ار  دوخ  هفیلخ  رگا  یهگناو 
مکح ، نب  ناورم  و 

هحفص 65 ] ] 

مالـسا يرفیکماکحا  هک  دش  بجاو  اهراب  دندوب و  رفیک  قحتـسم  یگمه  هک  ار  يرگید  ناراکهبت  و  صاع ، نب  دیعـس  و  هبقع ، نب  دیلو  و 
عافد اهنآ  زا  دیـشخب و  یماهنآ  هب  نیملـسم  هنازخ  زا  دروآ و  تسدـب  ار  ناشلد  درکیم  یعـس  یتح  تشاذـگاو و  دوش  ارجا  ناـشدروم  رد 
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اه بیدات  اهرفیک و  همه  وا  يرآ  تشامگیم ؟ يرادناتسا  هاپس و  یهدنامرف  ماقم  هب  دومنیم و  طلـسم  مدرم  لام  ناج و  رب  ار  اهنآ  درکیم و 
ناشنارای . دوعسم و  نبا  يرافغ و  رذوبا  رسای و  رامع  لثم  یبلط  حالصا  وهاوخریخ  راکوکین و  حلاص و  نادرم  يارب  دوب  هتشاذگ  ار 

شزرا و یمالـسا  تلم  هاوخریخ  حلاص و  گرزب و  نادرم  زا  کیچیه  يارب  هک  میبای  یم  رد  مینک  تقد  نامثع  راتفر  لامعا و  رد  هاگ  ره 
: دیوگیم نایقتم  يالوم  هب  هک  میدـید  و  تسا ، هتـشاد  اور  تراسج  ع )  ) یلع نینموملاریما  هب  تبـسن  اهرابیتح  تسا ، هدوبن  لئاق  یمارتحا 

شیوخ هانپ  تشپ و  ار  وت  هتخاسن و  تفلاخم  هلیسو  نابدرن و  ار  وت  هک  تسین  یشکندرگ  چیه  دیوگیم : ای  يدیعبت  قحتـسم  وا  زا  شیب  وت 
ناشکندرگ هانپ  تشپ و  وتسدـمه  هلیـسو و  ار  ع )  ) ماما و  تساناشیا ، لاثما  رامع و  رذوبا و  ناـشکندرگزا  شدوصقم  و  دـشاب . هدومنن 

رامع . ردوبا و  نوچ  یناشلامیظع  باحصا  نانموم و  يالوم  ماما و  قح  رد  تسا  یندوشخبان  میظع و  یناتهب  نیا  و  درامشیم .
، تسا هدینـشن  هدومرف  ع )  ) یلع قح  رد  اـهراب  هک  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  زگره  هدوـبن و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  بحاـصم  هاـگچیه  یئوـگ 

شکرابم نابز  رب  نوگانوگ  ياهگنج  ثداوح و  رد  نانآ و  عامتجا  نمجنا و  رد  ای  شباحـصا  روضح  رد  هک  ار  اهریدـقت  اهدـیجمتنآ و 
هدیدن و مشچب  مالـسا  ساسح  ياهتیعقوم  نیرتکیرات  نیرتتخـس و  رد  ار  ریلد  نامرهق  نآ  ياهیراکادف  يرادـنپ ، ای  تسا ، هتخاس  يراج 

دنا هتخیرگ  نمشد  ربارب  زا  ص )  ) ربمایپ نارای  همه  یتقو  هک  هدیدن 

هحفص 66 ] ] 

هب وا  دنا  هتـشاذگاو  ار  شربمایپ  مالـسا و  همه  هک  مدنآ  تسا و  هدناشف  ناج  شربهر  مالـسا و  سدـقم  نیئآ  زا  عافد  رد  هداتـسیا و  هنتکی 
تسا . هدیشیدنین  چیهب  شنیئآ  ظفح  ادخ و  هب  زج  هار  نیا  رد  هتسب و  رمک  يرادساپ  نیرت  كانلوه 

تـسار اعدا  نیا  رگا  تسا . هدـناوخ  یم  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  همه  بش  زامن  رد  هاگ  هدوب و  نآرق  ظـفاح  هفیلخ  هک  دـنیعدم  یهورگ 
هفیرش هیآ  هک  تسا  نت  جنپنآ  زا  یکی  نایقتم  يالوم  هک  هتسنادن  هدروخن و  رب  ریهطت  هیآ  هب  چیه  اهتئارق  نیا  رد  ایآ  مسرپ  یم  دشاب ، مه 
هنوگچ تسا ؟ ص )  ) ربمایپ دوخ  ناج و  هلزنمب  ع )  ) یلع هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هک  هدروخن . رب  هلهاـبم  هیآ  هب  اـی  دزرویم ؟ تراـشا  نادـب 

بقل مالـسا  تما  همالع  هک  سابع - نب  هللا  دـبع  تسا و  یلع  ام  يالوم  قح  رد  هک  يرگید  هفیرـش  تایآ  هب  هدومنن و  هجوت  تاـیآ  نیاـب 
یناعم هب  تافتلا  زا  شلقع  یناوخ  رپ  زا  ای  ؟ تسا هتـشاد  تلفغ  اهنآ  یناعم  هب  هجوت  زا  ای  تسا ؟ هدرمـش  غلاب  هیآ  دصیـس  هب  ار  اـهنآ  هتفاـی 

اما !؟.. دناوخ  یم  هچ  هک  هدیمهف  یم  ای  تسا ؟ هدنامزاب  تایآ  ردقنارگ 
روطنیا رتشا  کلام  دوعـسم و  نبا  رذوبا و  دروم  رد  ار  نامثعياوران  ياهراک  اهفرح و  هک  اهنآ  لاـثما  ریثک و  نبا  رجح و  نبا  منادـیمن  نم 

تشز ياهفرح  دیآ  شیپ  هفیلخ  يارب  یناش  رسک  دورب و  نیب  زا  تفالخ  هوکش  تهبا و  هک  دشیم  ببس  نانآ  نایب  دازآ  هک  دننکیم  هیجوت 
رامع رذوبا و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هفیظو  ماجنا  هک  اهنیا  درک ؟ دـنناوت  هیجوت  هنوگچ  نایقتم  يالوم  هب  تبـسن  ار  نامثع  ياوران  و 

نیا ماجنا  هبهتسب  تموکح  هیور  مالـسا و  تیهام  تما و  حالـص  هک  دنریگیم  هدیدن  دنرامـشیم و  هفیلخ  ناش  رـسک  هیام  ار  دوعـسم  نبا  و 
یلهاـج بصعت  هناروـکروک و  یگتـسباو  زین  ع )  ) یلع نینموـملاریما  هب  ناـمثع  ياـهتراسج  دروـم  رد  اـیآ  تسا  یمالـسا  سدـقم  هفیظو 

تاهیجوت نامه  هک  دزاسیم  ناشراداو 

هحفص 67 ] ] 

هتفهن یمالسا  یمومع  تحلـصم  مادک  ماما  دیعبت  رد  دیایمرابب و  يا  هدسفم  هچ  هنیدم  رد  ع )  ) یلعندنام زا  دنیامن ؟ رارکت  ار  هناخاتـسگ 
دادیم و صیخشت  وا  زج  یـسک  ار  يدرف  یمومع و  حلاصم  رگم  تسین ؟ ضحم  تحلـصم  حالـص و  نیع  دوخ  ع )  ) یلع رگم  تسا ؟ هدوب 
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حالصا حالص و  شناد و  یکاپ و  تلیضفرهظم و  نآ  ع )  ) یلع نینموملاریما  دوجو  تماقا و  اب  هک  یهوکـش  تهبا و  درکیم ؟ يرادساپ  ای 
ماما سدقم  تحاس  وا  هئربت  يارب  دنتسناوتیم  نامثع  بصعتم  ناعفادم  رگا  مسق  ادخب  تسا  دوجوز  هب  شمدع  لاوز و  دوش  لئاز  نامیا ، و 

دنتسناوتن ... اما  دندولایم ، دنتشاد  اور  دوعسمنبا  رامع و  رذوبا و  قح  رد  هک  اهناتهب  نامهب  ار  (ع )
یهارمگ و هاگترپ  هب  هن  دوب  هدرپس  ع )  ) ماما زیمآ  تحلصم  ياهیئامنهارو  هناهاوخریخ  حیاصن  هب  شوگ  رگا  نامثع  هک  تسا  نیا  تقیقح 

هدیاف !... هچ  یلو  مالسا ، تما  مه  دوبیم و  دنمهوکش  ززعم و  دوخ  مه  و  تساکیم ، تفالخ  هوکش  تهبا و  هن  داتفا و  یم  تیانج  ومتس 
هرهب ذئاذل و  بسک  يارب  دنتـسود و  ایند  دارفا ، يا  هراپ  هک  تسا  ملـسم  و  تسا ، هاگآ  سک  ره  نورب  نوردزا و  ردـتقم  میکح و  يادـخ 

هاگداد زیخاتـسر و  نیگمهـس  هنحـص  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دـنیالایم ، تسد  اورانو  دولآ  ضرغ  هیجوت  هانگ و  تیانج و  رهب  يویند  ياـه 
. تسا راظتنا  رد  یهلالدع 
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دنکیم دیعبت  ماش  هب  ار  هفوک  بلط  حالصا  نمادکاپ و  نادرم  نامثع 

هراشا

واب درپس و  صاع  نب  دیعس  هب  ارنآ  تخاس  رانک  رب  هفوک  يرادناتسا )  ) زا ار  هبقع  نب  دیلو  هنع  هللا  یضر  نامثع  نوچ  دسیونیم " : يرذالب 
نمجنا نانآ  اب  درکیم و  تساخرب  تسـشن و  نآ  فیراعم  اب  هفوک و  نآرق  نایراق  اـب  ببـس  نیمهب  دـیامن . ارادـم  مدرم  اـب  هک  داد  روتـسد 

ریهز نب  بدنج  ریهز ، نب  صوقرح  ناحوص ، نب  هعـصعص  ناحوص ، نب  دیز  رتشا ، کلام  دندرکیم : نمجنا  وا  اب  صاخـشا  نیا  و  تشاد ،
( هیواعم كافـس  رادرـس   ) هاطرا نب  رـسب  تسدب  هک  تسوا  مه  دوب و  دباع  دـهاز و  يدرم  وا  و  هدـبع - نب  بعک  یفوا ، نب  حیرـش  يدزا ،

يا هدع  و  ییحرا ، سیق  نب  دیزی  هفصخ ، نب  دایز  دراطع ، نب  سیق  بیبح ، نب  کلام  يرضح ، نب  مادک  یئاط ، متاح  هب  يدع  دش  هتـشک 
هفوک نایم  زیخلصاح  ياهنیمز  هب  نخس  دنتخادرپ و  وگتفگ  هب  مه  اب  هک  هدناوخ  ار  رصع  زامنو  دندوب  عمج  وا  اب  اهنیا  همه  تقوکی  رگید .

همه اریز  دراد ، يرترب  ناتـسهوک  ياهنیمز  رب  نیرهنلا  نیب  نیمز  هک  دنتفگ  و  ناتـسهوک ، هنماد  ياهنیمز  دیـشک و  نیرهنلا ) نیب   ) هرـصب و 
رد دوب . یلهذ  جودحم  نب  ناسح  دیشک  شیپ  ار  اهنیمز  نیا  فرح  هک  نآ  لخن . هوالعب  دیوریم  نآ  رد  دیوریم  ناتسهوک  عرازم  رد  هچنآ 

رادناتـسا لام  قارع ) ياـهنیمز   ) اـهنیمز نآ  هکتساوخیم  ملد  یلیخ  تفگ : ینابرهـش  سیئر  يدـسا  سینخ  نب  نمحرلا  دـبع  ماـگنه  نیا 
نآ زا  رتهب  یئاهنیمز  امش  ودوبیم  صاع ) نب  دیعس  ینعی  )
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وا لام  ام  ياهنیمز  هک  ینک  وزرآ  يرادـن  قح  اما  نک ، زورآ  نیا  زا  رتهب  یئاهنیمز  يرادناتـسا  يارب  تفگ : وا  هب  رتشا  کـلام  دـیتشادیم .
نآ دریگب  میمـصت  رادناتـسارگا  ادخب  یـشکیم ، مهرد  ار  تیاهمخا  هک  دراد  وت  يارب  يررـض  هچ  نم  يوزرآ  تفگنمحرلا : دبع  دـشاب .
رد وگتفگ  نیا  زا  صاع  نب  دیعـس  دش . دهاوخن  قفوم  زگره  دریگب  مه  میمـصت  رگا  ادخب  تفگ : رتشا  کلام  دـنکیم . بحاصت  ار  اهنیمز 

تسا . شیرق  قح  هرصب  هفوک و  نایم  زیخلصاح  ياهنیمز  تفگ : هدش و  مشخ 
؟ يزاس تا  هلیبق  تدوخ و  کلم  یهاوخیم  هدروآرد  ام  کلمتب  ام  ياه  هزین  تردـقب  ادـخ  ار  هچنآ  اـیآ  هک "  درک  ضارتعا  رتشا  کـلام 

دیرپ سینخ  نب  نمحرلا  دبع  هب  تفگ و  ار  نیا   " ددرگ ، نوگنرـس  هک  دروخ  دهاوخ  يا  هبرـض  نانچ  دیآرب  ددص  نیاب  یـسک  رگا  ادخب 
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دندرک . ادج  ار  وا  اما 
دنفورعم نآرق  دیتاسا  نایراق و  هب  هک  شناتـسود  رتشا و  کلام  دوجو  اب  تشون " : درک و  شرازگ  نامثع  هب  ار  ارجام  نیا  صاع  نب  دیعس 

هب و  هدب . قوس  ماش  هب  ار  اهنآ  هک  داد  روتـسد  باوج  رد  نامثع  میایمن " . رب  يراک  نیرتکچوک  هدـهع  زا  هفوک  رد  نم  دـنا  هلبا  یتشم  اما 
ات منکیمن  رکف  دوب . دـهاوخ  زیاـج  تنوخ  نتخیر  ینک  شراکـشآ  رگا  هک  يراد  نورد  رد  یتین  وت  هکمنادـیم  نم  تشون " : رتشا  کـلام 

هفوک یلاها  نوچ  نک  تکرح  ماش  فرطب  دیـسر  وتب  ما  همان  هک  نیا  ضحمب  يرادرب . تیاهراک  زا  تسد  هدیـسرن  وتب  يا  هدنـشک  همدص 
نب دیز  زا : دندوب  ترابع  دنتشاد و  تکرـش  داقتنا  هلمح و  رد  وا  اب  هک  ار  یناسک  همهو  رتشا  کلام  صاع ، نب  دیعـس  يا ؟ هدرک  دساف  ار 

سیق نب  تباث  ففکم ، نب  دیزی  هللا ، دـبع  نب  ثراح  ریهز ، نب  بدـنج  دایز ، نب  لیمک  هلمح ، نب  دـئاع  ناحوص ، نب  هعـصعص  ناحوص ،
درک . دیعبت  یثراح ، سیق  نبرعصا  و  یعخن ،

دزن قشمد  رد  دندش  دیعبت  ماش  هب  دندوب و  هفوک  لها  هک  نآرق  دیتاسا  نیا 
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تفرگ رد  رتشا  کلام  وا و  نایم  یئوگتفگ  ات  تشاد  یمارگ  ار  اهنآ  دومن و  راتفر  یبوخب  نانآ  اب  هیواعم  دـندرک . تماـقا  هرارز  نب  ورمع 
ادیپ یـسک  ینک  ینادـنز  ار  وا  رگا  تفگ : هتـساخرب  هرارز  نب  ورمع  سپ  درک . ینادـنز  ار  وا  هیواعم  نآ  رثا  رب  و  دیـشک ، تنوشخ  هب  هک 

رد هک  ام  اب  دنتفگ : هیواعم  هب  هدرک  هلخادم  نارگید  دندرک . ینادنز  زین  ار  ورمع  ات  داد  روتسد  هیواعم  دراد . زاب  نآ  زا  ارت  هک  دش  دهاوخ 
زا هک  داد  باوج  ناحوص  نب  دیز  دینکیمن ؟ یتبحـص  رگید  ارچ  دیـسرپ : هیواعم  دنتفگن . چیه  رگید  و  نک . راتفر  یبوخب  میتسه  وت  راوج 

هیواعم مینک . یم  تلئـسم  ینمیا  ادـخ  زا  میا  هدیدمتـس  رگا  و  مینک ، یم  هبوت  ادـخ  هاگردـب  هدز  رـس  ام  زا  یمتـس  رگا  هدـئاف ؟ هچ  نخس 
هزاجا ناحوص  نب  دـیز  هب  نم  تشون " : صاع  نب  دعـس  هب  و  ددرگ ، زاب  هفوک  هب  هک  وا  هب  داد  هزاجا  و  یتسه . یئوگتـسار  درم  وت  تفگ :

نک يراتفرـشوخ  وا  اب  مه  وت  نیاربانب  تسا . نامیا  اب  لدـتعم و  تلیـضف و  اب  يدرم  مدـید  نوچ  ددرگ  زاب  هفوک  رد  شا  هناخ  هب  هک  مداد 
. " دنزن رـس  وا  زا  يدنیاشوخان  راک  چیه  هک  داد  دهعت  نمب  اریز  نک . تبحم  هدـب و  ناشن  شوخ  يور  وا  هب  و  راد ، زاب  شرازآ  زا  تسدو 

دازآ و  دزاـس - دازآ  هدومن  ینادـنز  هک  ار  اـهنآ  درک  اـضاقت  هیواـعم  زا  یظفاحادـخ  عقوم  رد  درک و  رکـشت  هیواـعم  زا  ناـحوص  نب  دـیز 
تخاس .

نامثع هب  سپ  دنزادرپ . یم  هضافتسا  ثحب و  هب  دننیشن و  یم  شناتسود  رتشا و  کلام  اب  قشمد  یلاها  زايا  هدع  هک  دیـسر  ربخ  هیواعم  هب 
هک تسین  نیا  زا  هدوسآ  چیه  مرطاخ  و  دـنا . هدـناروش  هدرک و  دـساف  ار  دوخ  راید  رهـش و  هکيداتـسرف  نم  شیپ  ار  یناسک  وت  تشون " :

يراوهاران هب  ناشیورهار  هجیتن  رد  دنا و  هتفرگن  دای  زونه  هک  دنهدب  دایاهنآ  هب  یئاهزیچ  دنراداو و  تعاطا  مدع  هب  ار  منامرف  تحت  مدرم 
نامثع دهدب " . شروش  هب  ار  دوخ  ياج  دوجوم  تینما  دوشلدب و 
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هریغم نب  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  رهش  نآ  رادنامرف  و  داد . قوس  دهد - قوس  صمح "  هب "  ار  نانآ  هک  داتسرف  روتـسد  باوج  رد 
نامثع هجیتن  رد  تسا ، هدرک  یتحاران  راهظا  هرابود  صاع  نب  دیعـس  یلو  دنادرگرب  هفوکب  ار  اهنآ  هک  تسا  هتـشون  نامثع  دـنا  هتفگ  دوب .

دنا ". هدمآرد  هیروس )  ) یلحاس رهش  نآ  هب  و  دنهد - قوس  صمح "  هب "  ار  نانآ  داد  روتسد 

ارجام لیصفت 
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لیبقزا دنداد . رارق  شهوکن  داقتنا و  دروم  نآ  تلعب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ نارای  دننادیم . همه  تسا و  روهشم  هک  دز  رس  یئاهتعدب  نامثع  زا 
و تشامگیم ، يرادناتـسا  هاپـس و  یهدنامرف  هب  دندوب  نامیا  نید و  یب  هلبا و  راکتـشز و  هک  ار  نایومازا  هدـعنآ  اصوصخم  هیما  ینب  هکنیا 
هک یئاهراک  ریاس  درک و  دوعـسم  نب  هللا  دبع  رذوبا و  رامع و  اب  هک  یئاوران  راتفر  و  دیـشخب ، یم  دادیم و  هلاوح  اهنآ  هب  ار  یمومع  لاوما 
هک دـنداد  تداهـش  دـندید و  ودوب  هفوک  رادناتـسا  هبقع  نب  دـیلو  یتقو  هک  داـتفا  قاـفتا  روطنیا  دـعب  تشگ . بکترم  شتفـالخ  رخاوا  رد 
زا يا  هدـع  تفر و  هفوک  هب  دیعـس  تخاس . بوصنم  شیاجب  ار  يوما )  ) صاع نب  دیعـس  درک و  رانک  رب  ار  وا  ناـمثع  تساهدروخ  بارش 

تفگ : صاع  نب  دیعس  يزور  دندومنیم . نمجنا  وا  اب  هک  دیزگربتبحاصم  ینیشنمه و  يارب  ار  اجنآ  یلاها 
هک يزیخلـصاح  ياهنیمز  يا  هتـشادنپ  تفگ : شباوج  رد  یعخن  رتشا  کـلام  تساهیما . ینب  شیرق و  ناتـسوب  قارع  زیخلـصاح  ياـهنیمز 

سیئر تسا ؟ وت  هلیبق  وت و  ناتسوب  هدروآرد  ناناملسم  تیکلام  تمینغ و  هب  نامیاهریشمش  تردقب  ادخ 
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دز . نشخ  ياهفرح  و  ینکیم ؟ در  ار  رادناتسا  فرح  تفگ : هفوک  ینابرهش 
؟ تفگ هچ  دیدینـشن  تفگ : دـندوب  شفارطا  رد  هک  هفوک  ناگرزب  فارـشا و  )و  شا هلیبق  دارفا   ) ناـیعخن زا  یتعاـمج  هب  رتشا  کـلام  سپ 

نارگ صاع  نب  دیعـس  رب  لمع  نیا  دندیـشکار . شیاپ  دـنتفوک و  تدـشب  ار  وا  دـندربهلمح و  وا  رب  صاع  نب  دیعـس  روضح  رد  نانآ  سپ 
زا دـنتفگیم و  دـب  واب  دوخ  ياهنمجنا  رد  نانآ  هجیتن ، رد  دادـن . یتبحـصمه  هزاجا  نانآ  هب  رگید  درک و  كرت  ار  نانآ  اـب  نمجنا  و  دـمآ ،

. تشگ كانرطخو  تفرگ  الاب  ناشراک  اـت  دـمایم ، مهارف  ناشرودـب  رایـسب  یمدرم  دـنتخادرپ و  یم  ناـمثع  داـقتنا  هب  وا  هب  هلمح  داـقتنا و 

. دننکن یشروش  دساف و  ار  هفوکیلاها  ات  دهد  قوس  ماشب  هک  تشون  نامثع  داد . شرازگ  نامثع  هب  ار  ناشعـضو  صاع  نب  دیعـس  هکنانچ 
تشون : دوب  ماش  رادناتسا  هک  هیواعم  هب  و 

يراتفرـشوخ اهنآ  اب  دنیایم  هارب  يدید  رگا  ما . هدرک  قوس  وت  ورملق  هب  دننک  اپرب  شروش  دنتـشاد  میمـصت  هک  ار  هفوک  یلاها  زا  يا  هدع  "

نب همقلع  دـیزی . نب  دوسا  یبحرا  بعک  نب  کلام  رتشا ، کلام  زا : دـندوب  ترابع  هک  تعامج  نیا  نادرگ . زاب  ناشراید  رهـش و  هب  نک و 
برع زا  يا  هدـع  امـش  تفگ " : نینچ  درک و  عمج  ار  اهنآ  زورکی  دندیـسر  هیواعم  دزن  قشمدهب  نارگید  ناحوص و  نب  هعـصعص  سیق و 

ار اهنآ  ثاریم  دیتشگ و  هریچ  رگید  ياهتلم  رب  دیدمآ و  لئان  يرتربو  راختفا  هب  مالسا  هلیـسوب  رونخـس . مه  دینز و  ریـشمش  مه  هک  دیتسه 
شیرق رگا  دیا . هدیزرو  توادع  دنـشیرق  هلیبق  زاهک  ینارادمامز  اب  هدرک و  یئوگدب  شیرق  زا  هک  ما  هدرک  ادـیپ  عالطا  دـیدروآ . تسدـب 

متس رگا  امش  نارادمامز  دیرادن . رب  اهنآ  زا  تسد  نیاربانب  دنششوپ  رپس و  امـش  يارب  امـش  نارادمامز  دیدوب . هراچیب  لیلذ و  امـش  دندوبن 
شیوخ رب  ار  زیمآ  باتع  ياهفرح  امش  رطاخب  دنهدیم و  ناشن  لمحت  ربص و  دننیبب 
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امش رب  ار  يراوخ  تلذ و  عاونا  هک  درک  دهاوخ  یناسک  راتفرگ  ار  امـش  ادخ  دیرادن  رب  ناتاهراک  نیا  زا  تسد  رگا  ادخب  دنیامنیم . راومه 
قح رد  هک  یملاظم  تایانج و  مامت  رد  امـش  هوالعب  دوب ، دـنهاوخن  رازگـساپس  امـش  زا  زاب  دـیهد  ناشن  مه  لمحت  رگا  دـننکیم و  لـیمحت 

دوب " . دیهاوخ  کیرش  دنوش  بکترم  امش  گرم  زا  دعبو  تایح  نامز  رد  مدرم 
برع لئابق  ریاس  زا  شیب  شیرق  تیلهاـج  هرود  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  شیرق ، هراـبرد  اـما  تفگ " : باوج  رد  ناـحوص  نب  هعـصعص 
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رتدنمتردق " . مه  دنا و  هدوب  نآ  زا  رترامش  رپ  مه  برع  لئابق  زا  یضعب  و  تسا ، هتشادن  تردق  تارفن و 
دیوش رورغم  هک  هدش  ببـس  هچنآ  مدیمهف  متخانـش و  ار  امـش  الاح  يرادن  لقع  منیب  یم  و  یتسه ، هدع  نیا  يوگنخـس  وت  تفگ : هیواعم 

تسا . یلقع  مک 
رد دنک . لیلذ  دندرک  گرزب  ار  امـش  هک  ار  یئاهنآ  ادـخ  دـینکیم . دای  تیلهاج  زا  باوج  رد  امـشو  میوگیم  نخـس  مالـسا  تمظع  زا  نم 

تردق هب  هناگی  يادخ  هلیسوب  طقف  مالـسا  هرود  رد  زین  تیلهاج و  هرود  رد  شیرق  دیمهفب  منک  یمن  رکف  و  دیمهفب ، دینک و  تقد  منخس 
زا رت و  هیامنارگ  قالخا  رادرک و  ظاحل  زا  رت و  بیجن  رابت  ظاحل  زا  هکلب  دوبن ، برع  لئابق  ریاس  زا  رتردـتقم  رترامـشرپ و  دیـسرتزع . و 
رد نمیا و  یتسرپادخ  هیاس  رد  شیرق  دندیعلب  یم  ار  رگیدکی  مدرم  هک  تیلهاج  هرود  رد  دوب . برع  لئابق  همه  زا  رتالاب  یگنادرم  ظاحل 
زا ایآ  دنتفر . یم  تراسا  هب  دندشیم و  هدوبر  نآ  فارطا  زا  نامدرم  رگید  هکیلاح  رد  دیناشن  نمیا  یمرح  هب  ار  وا  ادـخ  تسیز و  یم  ناما 

هدرکن لزان  یئالب  تبیصم و  وا  رب  شمیرح  رهش و  رد  راگزور  هک  دیسانش  یم  اریـسک  تسوپ  خرـس  هایـس و  مدرم  ای  برع  ریغ  برع و 
ادخ دوش و  شهاوخ  دب  یسک  دشن  هک  شیرق  زج  شیرق ؟ هلیبق  زج  دشاب 
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یتبقاع دب  ایند و  يراوخ  زا  دـنا  هدیـسر  تزع  هب  شنید  يوریپ  اب  هک  ار  یناسک  دومرف  هدارا  لاعتم  يادـخ  هک  هاگنآ  ات  دزاسن . لیلذ  ار  وا 
هاگنآ دندوب . شیرق  نانآ  نیرتوکین  هک  دیزگرب  یباحصا  شیارب  سپـس  دیزگرب و  ار  شا  هدیرفآ  نیرتهب  تهج  نیمهب  و  دناهرب ، ترخآ 

هرود هکادـخ  تسا . ناشیا  اـب  طـقف  تموکح  هکناـنچ  هداد  صاـصتخا  ناـناب  ار  تفـالخ  تخاـس و  راوتـسا  ناـشیا  رکیپ  رب  ار  تلود  نیا 
ناشتیامح ظفح و  دنتـسه  وا  نیدـب  هک  لاح  تسا  نکمم  رگم  دومن  تسارح  ظفح و  ار  اهنآ  دـندوب  رفاک  شیرق  هک  یماگنه  تیلهاج و 

تناوریپو . وت  رب  گرم  دیامنن ؟
، دراد یتسپ  ناگیاسمه  تسا ، دوگ  دراد ، ار  تـالوصحم  نیرتدـنگ  تـالوصحم  ظاـحل  زا  تساهرهـشنیرتدب ، وت  رهـش  هعـصعص  يا  وت 

ابفلتخم ماوقا  دیامن  تماقا  نآ  رد  هک  يا  هیامورف  مدآ  ره  و  تسا ، هدرکن  تماقا  نآ  رد  يا  هداز  بیجن  چیه  دوشیم ، اپبرش  نآ  رد  امیاد 
یماقمب ارت  مالـسا  هکنآ  زا  سپ  ایآ  يرتدب  همه  زا  تموق  نایم  رد  وت  و  دننکیم ، شروش  یناریا  ناگدرب  دـنزیخ و  یم  رب  شکمـشکب  مه 

نیا يور ؟ یهارمگ  هب  يزاس و  هنوگرگد  جـک و  ار  ادـخ  نید  هک  يا  هدـمآرب  ددـصرد  تخاس  رـشاعم  اهتلم  ماوقااب و  دـیناسر و  ناـیامن 
. دننام زاب  دنراد  هدـهعب  هک  یفئاظو  ماجنا  زا  دوشیم  ثعاب  هن  ودرآ  یم  ورف  ناشدـنلب  هبترم  زا  ار  اهنآ  هن  دـنزیم و  ررـض  شیرق  رب  هن  راک ،

يور زا  دز . دهاوخ  نیمز  رب  ار  امش  وا  مه  و  تفیرف ، مدرم  هلیسوب  ار  امـش  تفای و  امـش  رد  ار  ترارـش  هیام  تسین ، لفاغ  امـش  زا  ناطیش 
یم اج  ره  مهدـیم  هزاجا  امـشب  دریگب . ار  ناتنابیرگ  رتروآ  گـنن  رتدـب و  يرـش  هک  دوب  دـهاوخ  نیاشا  هجیتن  دـینکب  يراـک  ره  ترارش 

یـسکب يررـض  ای  عفن  دـیناوتب  هک  دـیتسین  یئاهمدآ  امـش  يررـض . هن  دـناسریم و  یعفن  هن  سکچیهب  امـش  هلیـسوب  ادـخ  دـیورب . دـیهاوخ 
تمعن ترشع و  دیراذگن  دیشاب و  تلود )  ) هعماج اب  دیتسه  يراگتسر  تاجن و  بلاط  رگا  دیناسرب .
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دیهاوـخ یم  اـج  ره  دروآ . دـهاوخن  راببحالـص  ریخ و  زگره  تسا  تمعن  ترثـک  هجیتـن  هک  يرورغ  اریز  دـناشکب ، یـشکرس  هب  ار  اـمش 
هن دنراد و  لقع  هن  هک  دنا  هدمآنم  شیپ  يا  هدع  تشون " : نامثع  هب  تشون ".و  مهاوخ  نامثع )  ) نینموملاریما هب  امش  هرابرد  نم  دیورب .

ناشمه مامت  هکلب  دنیوگ ، یمن  نخـس  ناهرب  لیلد و  يور  زا  و  دنریگیمن ، رظن  رد  ار  ادـخ  هجوچیهب  دـنرطاخ ، هدـیجنر  تلادـع  زا  نید ،
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تردـق و و  میـسرتب ، ناـشرطخ  زا  هک  دنتـسین  یئاـهمدآ  و  دزاـسیم ، اوسر  دـیامزآ و  یم  ار  اـهنآ  ادـخ  تسا . بوشآ  ندرک  اـپ  رب  هجوتم 
ربب ". نوریب  ماش  زا  ار  اهنآ  هک  میوگیم  هرخالاب  تسین . ناشرایتخا  رد  دنراد  یتلم  هلیبق و  هک  یناسک  زا  شیب  یتاناکما 

زا هیواعم  و  تسا ، هتـشگ  ماجنا  نآ  رد  اهوگتفگ  اهقطن و  هتـشاد و  یتاسلج  نانآ  اب  ماش  رد  هیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینئادـم  نسح 
وا اریز  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  زجتسا  رت  هداز  بیجن  رتراوگرزب و  شدارفا  همه  زا  نایفـسوبا  هک  تسناد  شیرق  : " تسا هتفگ  اهنآ  هب  هلمج 

دندمآ " ! یم  رد  راک  زا  رابدرب  میلح و  ناش  همه  دوبیم  اهمدآ  همه  ردپ  نایفسوبا  رگا  تخاس و  یمارگ  دیزگرب و  ار 
زا دیرفایب و  شتردقب  ادخ  هک  يردپ  دنتشاد ، نایفسوبا  زا  رتهب  يردپ  اهناسنا  یتفگ . غورد  دیوگیم " : شباوج  رد  ناحوص  نب  هعـصعص 

، راکدب یـضعب  دندمآرد و  راکوکین  یخربشنادنزرف  نایم  زا  اما  دنرآ . هدجـس  وا  رب  ات  داد  نامرف  ناگتـشرف  هب  دـیمد و  وا  رد  شتایونعم 
دیهد وکین  باوج  تفگ " : ناناب  هیواعم  تاسلج  نیمه  زا  یکی  رد  هک  هدرک  تیاور  زین  درخبان " و  قمحا و  يا  هدـع  دنمـشوه و  یخرب 

و دیهاوخب ، نم  زا  ارنآ  دیراد و  زاربا  دیهدیم  صیخشت  دیفم  ناناملسم  وناتدوخ  يارب  هک  ار  يرظن  دیئامن و  تقد  دیـشیدنیب و  شمارآ  اب 
وتزا هک  يرادن  ار  یگتسیاش  نیا  وت  تفگ : ناحوص  نب  هعصعص  دینک " . تعاطا  نم  زا 
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دروآ . مهارف  تیارب  یتمظع  راختفا و  دناوتیم  ینکیم  رداص  ادخ  مکح  فالخ  رب  هک  یتاروتسد  رد  وت  زا  ام  تعاطا  هن  و  مینک ، تعاطا 
دـیئامن و ظـفح  ار  یلم  تدـحو  دـینک و  تعاـطا  وا  زا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرک  شرافــس  هـک  دوـب  نـیا  مدز  هـک  یفرح  نـیلوا  هیواـعم :

دینک . تعاطا  نانآ  زا  مارتحا و  ار  ناتنارادمامز 
نایم رد  اریز  ینک ، يریگ  هرانک  تموکح  زا  هک  مهدـیم  روتـسد  وتب  يا  هدـمآ - زاب  مالـسا  نوناـق  قح و  هب  و  هدرک - هبوت  رگا  هعـصعص :

تسا و هدرک  مالسا  هب  تردپ  زا  شیب  یتامدخ  ناشردپ  هک  یناسک  دنتموکح ، قیدصت  هتسیاش  وت  زا  شیب  هک  دنتـسه  یناسک  ناناملـسم 
دنا . هتشادرب  مالسا  هار  رد  وت  زا  رتهب  یئاهمدق  ناشدوخ 

زورما یلو  دنـشاب ، هتـشادرب  مالـسا  هار  رد  نم  زا  رتهب  یئاهمدـق  هک  دنـشاب  یناسک  رگا  ما . هتـشادرب  یئاهمدـق  مالـسا  هار  رد  نم  هیواـعم :
نب رمع  هدیقع  نیا  یتح  دشاب . هتـشاد  تیافک  تردـق و  نم  زا  شیب  مراد  هدـهعب  نونکا  هک  يراک  هرادا  ماجنا و  رد  هک  تسین  سکچیه 

نیاب وا  باصتنا  زا  يرگید  ای  نم  رطاخ  يارب  رمع  زگره  تشادیم  دوجو  نم  زا  رت  تردـق  اب  رت و  تیافک  اب  یـسک  رگا  اریز  دوب . باطخ 
نینموملاریما رگا  دـشاب . ماـقم  نیا  زا  نم  يراـنک  رب  مزلتـسم  هک  هدزن  رـس  نم  زا  يراـک  چـیه  ماـگنه  نآ  زا  دومن . یمن  يراددوخ  ماـقم 

نینچ وا  هک  دزاس  ردـقم  نینچ  ادـخ  رگا  و  مدرکیم ، افعتـسا  وا  يرادناتـسا  زا  نم  تشونیم و  نمب  دوب  هدـید  نمزا  يراک  نینچ  ناـمثع ) )
تین و اریز  دینزب . فرح  رتمارآ  رت و  هنالقاع  نیاربانب  دشاب . تحلصم  ریخب و  يرگید  باصتنا  رب  رئاد  شمیمصت  هک  مراودیما  دنک  يراک 

امـش شوه  رظن و  يار و  هب  اهراک  رگا  مدوخ  ناجب  تسین . ناطیـش  نامرفب  نم  رظن  راک و  دراد . قرف  یلیخ  امـش  نطابو  تین  اب  نم  نطاب 
راک دوبیم 
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دینزب . فرح  هناهاوخریخ  دیدرگرب و  ریخ  قح و  هار  هب  دوبیمن . هاربور  مه  زور  هنابشکی  یتح  ناناملسم 
یتسین ). یئاورنامرف - يرادناتسا و  تموکح و  هتسیاش - وت  : ) دنتفگ

ناطیـش زا  دینک و  ینامرفان  نامحر  يادخ  ربارب  رد  هک  منارگن  امـش  يارب  نیا  زا  نم  دراد و  یئاهرفیک  اهـشهج و  ادخ  مسق  ادخب  هیواعم :
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دیتفیب . تلذب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  هجیتن  رد  و  دیئامن ، يوریپ 
یم نینچ  هک  تسین  هفوک  اجنیا  هب  تفگ " : هیواعم  دندیشک . دنتفرگ و  ار  ششیر  ورـس  دندیرپ و  وا  هب  دیـسر  اجنیاب  هیواعم  نخـس  نوچ 

ار امـش  امتح  مریگب و  ار  ناشولج  مناوت  یمن  دینکیم  يراتفر  نینچ  متـسه  ناشرادمامز  ماما و  هک  نم  اب  دننیبب  ماش  مدرم  رگا  ادخب  دینک .
مهاوخن هسلج  امـش  اب  زگره  ما  هدنزات  ادخب  تفگ : هتـساخرب  هاگنآ  تسا " . رگیدـکی  هیبش  ناتاهراک  همه  مدوخ  ناجب  تشک . دـنهاوخ 

يا دورد ، زا  سپ  نایفـسیبا . نب  هیواعم  فرط  زا  نینموملاریما ، نامثع  ادخ  هدنب  هب  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  تشون " : نامثع  هب  و  درک .
و دنروایم . نابز  رب  دنک  ریرقت  ناطیـش  ار  هچنآ  دـنیوگیم و  نخـس  ناطیـش  نابز  اب  هک  يا  هداتـسرف  نم  شیپ  ار  يا  هدـع  وت  نینموملا  ریما 

دنیامنیم . هنوگرگد  مدرم  رب  ار  رما  تهج  نیمهب  دنیوگیم . نخس  مدرم  اب  نآرق  فرط  زا  هک  دنیعدم 
نارگ نانآ  رب  مالـسا  دـنرادن . نتخادـنا  فالتخا  بوشآ و  ندرک  اپربزج  يروظنم  و  دـنراد . يروظنم  هچ  اهنیا  هک  دـنناد  یمن  مدرم  همه 

ناش . هدناجنر  هدمآ و 
رد رگا  هک  مرادن  نانیمطا  دناهدرک و  دـساف  دـنا  هتـشاد  سامت  اهنآ  اب  هک  ار  هفوک  مدرم  زا  يرایـسب  تسا . هدرک  ذوفن  ناشاهلد  هب  ناطیش 

، ناش هناخ  رد  ات  نادرگ  زاب  ناشرهش  هب  ار  اهنآ  نیاربانب  دنبیرفن . ار  ناشیا  ناشیراکتشز  اب  نخس و  يوداج  اب  دننک  تماقا  ماش  مدرم  نایم 
رهاظ ناشقافن  هک  دنشاب  اجنامه  ناشرهش و  رد 
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 " مالسلا . و  تسا . هتشگ 
دندـمآ زاب  هفوکب  یتقو  ناشدـینادرگ . زاب  مه  وا  دـنادرگ . زاب  صاع  نب  دیعـس  دزن  هفوک  هب  ار  اهنآ  هک  داتـسرف  روتـسد  باوج  رد  نامثع 

نب نمحرلا  دـبع  دزن  هکتشون  وا  هب  نامثع  و  درب ، تیاکـش  نامثع  هب  نانآ  عضو  زا  دیعـس  سپ  دوب . ایوگو  ناور  شیپ  زا  شیب  ناـشنابز 
ناحوص نب  دیز  دایز ، نب  لیمک  سیق ، نب  تباث  رتشا ، کلام  زا : دندوب  ترابعنانآ  دتـسرفب  دوب  صمح "  رادنامرف "  هک  دیلو  نب  دـلاخ 

یعازخ . قمح  نبورمع  دعج و  نبا  هورع  بعک ، نب  بیبح  ریهز ، نب  بدنج  هعصعص ، شردارب  و 
ما همان  ندیـسر  ضحمب  نیاربانب  ما . هدرک  دـیعبت  صمح "  هب "  ار  امـش  نم  دورد ، زا  سپ  تشون " : شناتـسودو  رتشا  کلام  نب  ناـمثع 

 " مالسلا . و  دیروآ . دراو  ناناملسم  مالسا و  هب  یبیسآ  دیابن  امش  اریز  دیوش ، هناور  رهشنآ  فرطب 
زا شیب  مدرم  اب  راتفر  رد  تسا و  رتدـب  مدرمب  تبـسن  شرظن  هک  ار  ام  زا  مادـک  ره  ایادـخ  تفگ " : دـناوخ  ار  همان  نیا  نوچ  رتشا  کلام 

رتشا و کـلام  داد . شرازگ  ناـمثع  هب  زین  ار  نخـس  نیا  دیعـس  نادرگ "  ـالب  راـتفرگ  يدوزب  هدرک  لـمع  ادـخ  مکح  فـالخ  رب  يرگید 
دومن . ررقم  یبجاوم ) ای   ) يا هریج  ناشیا  يارب  داد و  اج  ایرد  هرانک  رد  ار  نانآ  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  دنتفر . صمح )  ) هب شناتسود 

ارف درکررقم  ناـشیا  يارب  یکاروـخ  هداد و  تماـقا  ار  ناـنآ  يزور  دـنچ  هـکنآ  زا  سپ  دـلاخ  نـب  نـمحرلا  دـبع  دــیوگیم " : يدــقاو ) )
عمج ار  دوخ  يرگهارمگطاسب  زونه  امش  اما  هدش  نامیشپ  شرادرک  زا  ناطیش  کیلع  هن  مالس و  هن  اهداز  ناطیش  يا  تفگ : ناشدناوخ و 

ار یئاـهفرح  ناـمه  مه  نم  هب  مناد  یمن  مجع  اـی  دـیبرع  مناد  یمن  هک  یهورگ  يآ  مـنکن  تـیذا  ار  امـش  رگا  دـنزب  ارمادـخ  دـیا . هدرکن 
رسپ مدیلو  نب  دلاخ  رسپ  نم  دیدز ؟ هیواعم  هب  هک  دینزب  دیهاوخیم 
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رسپ يا  ادخب  دیشک . نوخ  كاخب و  ار  نادترم  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  تسا . هدنارذگ  رس  زا  ار  راوشد  نیگمهـس و  براجت  هک  یـسک 
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ترـس رب  یئالب  نانچ  يا  هدیـشک  بقع  ار  ترـس  وت  هدـیبوک و  تا  ینیب  رب  تشم  اب  مناـیفارطا  زا  یکی  هک  دـسرب  ربخ  نمب  رگا  ناـهوص 
هب و  درب ، یم  هارمه  ار  اهنآ  تفریم  یئاجب  هراوس  نمحرلا  دبع  هاگ  ره  و  دنتـشاد ، تماقا  اجنآ  رد  هامکی  دوش . هایـستراگزور  هک  مروایب 
هب هک  ار  یئاهفرح  نآ  الاح  ارچ  درک . شمدآ  يراتفر  دب  اب  دیاب  دوشن  حالـصا  يراتفرـشوخ  اب  هک  یـسک  هداز  انز  يا  تفگیم : هعـصعص 
ات دوب  نینچ  ناـنآ  وا و  شور  میا  هتفگوتب  يزیچ  اـم  رگم  میرب . یم  هبوت  ادـخب  دـنتفگیم : یئوگیمن ؟ یتفگیم  هیواـعم  صاـع و  نب  دـیعس 

ناشدروم رد  دومن و  بلج  ناشیا  زا  ار  شتیاضر  نآ  رد  تشون و  يا  هماـن  ناـمثع  هب  سپ  تسا . هتـشذگ  رد  امـش  زا  ادـخ  تفگ : يزور 
دینادرگ . زاب  هفوکب  ار  نانآ  نامثع  هاگنآ  تساوخ . رظن 

تعفر ماقم و  يدـنلب  هب  دنتـشاد و  رظن  قافتامدرم  نانآ  ياوقت  حالـص و  یکاپ و  رد  هکدـندوب  تمظع  اب  ینادرم  ناشرتشیب  تعاـمج  نیا 
هراوآ ناش  هناشاک  رهـش و  زا  ار  نانآ  هک  تشادـیماو  ار  مکاحیتسیاب  دوبیم و  ناشدـیعبت  رازآ و  عنامدـیاب  نیمه  دـندوب . فرتعم  ناشناش 

هک يا  هناضرغم  ربخ  دانتـساب  هک  نیا  هن  دراپـسن ، یـسوساج  نامیا و  یب  هزره  ره  شرازگب  شوگ  دـنارن و  يرهـش  هب  يرهـش  زا  هدرکن و 
يربخ امـش  يارب  يراکتـشز  مدآ  رگا  دیامرفیم " : لاعتم  يادخ  دـهد . رفیک  ار  نمادـکاپ  گرزب و  نادرم  نآ  دـهدب  اپ  رـس و  یب  یناوج 

دیاب دروآ 
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دیروخ " . ینامیشپ  شیوخ  هدرک  رب  ادعب  دیناسرب و  بیسآ  يا  هدع  هب  ینادان  يور  زا  ادابم  دینک  قیقحت  نآ  رد 
نادرم ارچ  هک  دنک  تازاجم  یتح  تمالم و  تخـس  شا  هناضرغم  ربخ  شرازگ و  رطاخب  ار  هزره  راکتـشز  ناوج  نآ  تشاد  هفیظو  هفیلخ 
ودهز همـسجم  گرتس و  یناهیقف  شیوخ و  هطخ  نادهاز  دنمدرم و  ياوشیپ  هک  ینادرم  تسا ، هدیمان  هلبا  دننآرق  داتـسا  هک  ارتسرپادخ 
توهش رد  دناهدرپسن و  اپ  رس و  یب  کناوج  نآ  ياهشهاوخ  هب  نت  هکنیا  زج  دنا  هتـشادن  یمرج  چیه  قالخا و  هقف و  یلاع  هنومن  يوقت و 

ناوج نآ  اب  ناشیا  نایم  هک  درک  قیقحت  دـنزب  مقر  ار  ناشدـیعبت  مکح  هکنیا  زا  شیپ  هفیلخ  ایآ  دـنا . هتـسجن  تکرـش  شتایانج  یتسرپ و 
نآ زا  عالطا  قیقحت و  ياجب  هکلب  هن ، تسا ؟ هتـشذگ  هچ  تاسلج  نآ  رد  هدوب و  هچ  رـس  رب  نخـس  هتفرگ و  رد  یثحب  وگتفگ و  هچ  هزره 

. تسا هدروآ  دراو  نادرمکین  نآ  رب  ار  تیمورحم  تناها و  همدص و  همهنآ  وجماک  رس  کبـس - کناوج  نآ  شهاوخ  هب  انب  طقف  ارجام و 
تسا . هدومن  دای  نامثع  ياهیراکهایس  فیدر  رد  نآ  زا  خیرات  دنا و  هدرک  حیبقت  ار  شراک  يرادنید  نید و  اما 

هکلب دوبن  یقالخا  نیزاوم  رب  انب  ملح و  يور  زا  داد  ناشن  تعامج  نیاب  تبـسن  دـیلو - نب  دـلاخ  رـسپ  اب  هسیاقم  رد  هیواعم - هک  یتمیالم 
شنافلاخم اب  دیوگب  دشاب و  یـضار  وا  زا  هفیلخ  هک  دوب  نیا  يارب  درکیم  شاخرپ  رگا  دوب . هدش  باسح  هنابلط و  عفن  یـسایس و  یتمیالم 

تشرد یعبط  دنراد و  رایسب  یناوریپ  نارادفرط و  تسنادیم  هک  دوب  تهج  نآ  زا  درکیم  راتفر  تمیالمب  نانآ  اب  رگا  تسا . هدومن  یتشرد 
باوخ هیواعم  دنیامنیم . هلباقم  ماقتنا  اب  ار  تنوشخ  هک  تبالصرپ  و 
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بادرگ رد  ات  دماجنا  يو  طوقـس  هب  دهن و  تدشب  ورنامثع  اب  باحـصا  هماع و  تفلاخم  هک  دوب  رـس  نآ  رب  دیدیم و  ار  نامثع  ینیـشناج 
دروایم و تسدب  ار  ناذفنتم  لد  درکیم و  ینیچ  هنیمز  تقو  نامه  زا  دروآ . مادب  ار  هنارـس  دوخ  تموکح  یهام  هدـنیآ  ثداوح  دولآ  لگ 

تخاسیم . دونشخ  تکاس و  یعونب  ار  سک  ره 
ماگنهب ار  نامثع  اهدعب  هشقن ، نیمه  وریپ  و  درکدازآ ، دنتشاد  ازسب  یمارتحا  وربآ و  قلخ  نایم  رد  هک  ار  ذفنتم  تعامج  نیا  تهج  نیمهب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3298 

http://www.ghaemiyeh.com


دیایب .) هکنانچ   ) دش هتشک  ات  تشاذگاو  هرصاحم 
نیا نیاربانب ، درک . راتفر  تنوشخ  یتخـسبنانآ و  اب  هیواعم  سکعب  دوب  وخدنت  نشخ و  شردـپ  لثم  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  نب  نمحرلا  دـبع 

یـسایس و تیانج  کیيارب  يا  هلیـسو  نآ  دوب و  اجیب  اوران و  يرادرک  نیا  دـندوب . دنـسپان  یقالخا و  ریغ  ود  ره  تمیالم  نآ  تنوشخ و 
یمدرم . دض  یبلط  هاج 

زا رود  دـح  هچ  ات  دـنا  هتفگ  ناشقح  رد  نانمـشد  هچنآ  دوش  مولعم  ات  میروایم  ار  ردـقیلاع  لاجر  نیا  لاح  حرـش  زا  يرـصتخم  اـجنیا  رد 
راـکهبت و دـنکیم  نید  زا  فارحناهب  مهتم  ار  رتشا  کـلام  یتقو  رجح "  نبا  هک "  ددرگ  نشور  و  تسا ، هدوب  ناـمیا  یمدرم و  فاـصنا و 
زا هک  یئاهراک  رد  دـهتجم  هب  دـیوگیم : هک  اجنآ  هلمج  زا  دـیالایم  تسد  یقالخا  تیانج  رهب  ناـمثع  زا  اوراـن  عاـفد  رد  تسا و  زاـسناتهب 

لقع . هن  دنراد و  مهف  هن  دننکیم  ضارتعا  وا  هب  هک  اه  نوعلم  نیا  درک و  ضارتعا  ناوتیمن  دنکیم  یملع  داهتجا  يور 

رتشا کلام 

وا زا  هک  ره  و  هدروآ ، تسدب  ار  ص )  ) مرکا مایپ  تبحاصم  راختفا 
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تسا . هدرواین  دراو  وا  رب  يداریا  سکچیه  و  تسا ، هدوتس  ار  وا  هدرک  دای 
هدرکن تیاور  يو  زا  ناثدحم  یـضعب  رگا  تسا . هدرک  دای  هنوگنیمه  وا  زا  نابح "  نبا  و "  هدرمـش ، دامتعا  دروم  هقث و  ار  وا  یلجع "  " 

زا هـک  تـسا  هـتفگ  اـنهم  دـیوگیم " : بیذـهتلا  بیذـهت  رد  رجح "  نـبا  دـنا " . هدوـمن  فیعـضت  ار  يو  هـک  تـسین  نـیا  ربلـیلد  دنـشاب 
نخـس نیا  زا  لبنح  دـمحا  دـصق  هک  دـیازفا  یم  و  هن . تفگ : دـنکیم ؟ تیاور  وا  زا  اـیآ  هک  مدیـسرپ  رتشا  کـلام  هراـبرد  لـبنح ) ) دـمحا

 " تسا . هدشن  تیاور  وا  قیرط  زا  یثیدح  هک  دوب  نیا  شدوصقم  هکلب  دوبن ، وا  فیعضت 
کلام باصتنا  زا  سپ  يا  همان  رد  دنکیم . تیافک  شماقم  تمظع  يارب  يو  لیلجت  رد  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  نایقتم  يالوم  تاشیامرف 

ما هداتسرف  امش  دزن  ار  ادخ ) ناگدنب  ای   ) ناتـسرپادخ زا  نتکی  دورد ، زا  سپ  دسیونیم " : ناتـسا  نآ  مدرم  يارب  رـصم  يرادناتـسا  هب  رتشا 
هلعـش زا  ناراک  تیانج  رب  دنبات ، یمن  رب  سرت  زا  يور  نمـشد  هلمح  ياههماگنه  رد  و  دیاسآ ، یمن  دـباوخ و  یمن  تارطاخم  ماگنهب  هک 

هک یتروص  رد  ار  شنامرف  دیریگ و  شوگب  ار  شنخس  نیاربانب  تسا . جحذم  هلیبق  زا  ثراح  نب  کلام  يو  تسا . رت  ناسر  بیسآ  شتآ 
رب شدورف  رد  هن  دریذپیمن و  يدنک  هک  تسادخ  ياهریشمش  زایکی  وا  اریز  دینک . تعاطا  دشاب  هتـشاد  تقباطم  مالـسا ) نوناق  ای   ) قح اب 
هک یمدق  ره  وا  هچ ، دینک . تماقا  داد  فقوت  نامرف  نوچ  دیئآ و  درگ  مچرپ  ریزب  درک  رداص  حیسب  روتـسد  هاگ  ره  دیامنیم . يژک  فده 

مدید متفای و  هاوخریخ  زوسلد و  امـش  يارب  ار  وا  نوچ  نم  و  دنکیم . نم  نامرفب  دشاب  مدقـشیپای  دیامن  ریخات  ای  دراذگ  سپاو  ای  دهنشیپ 
هدینادرگ دنم  هرهبنآ  زا  ار  امـش  ات  متخاس  مورحم  شتدعاسمو  تبحاصم  زا  ار  دوخ  تسا  رادـیاپ  زیتس و  تخـس  نانمـشد  هب  تبـسن  هک 

... " مشاب
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همان نیمه  زا  يرگید  تروص 
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تسا : هدرک  لقن  تروص  نیابناحوص  نب  هعصعص  قیرط  زا  ار  همان  نیمه  یبعش "  " 
زا نانمشد  ربارب  رد  و  دیاسآ ، یمن  دباوخ و  یمن  تارطاخم  ماگنهب  هک  ما  هداتسرف  امـش  دزن  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  نم  دورد ، زا  سپ  " 

نیگمهس ریلد و  ناگدنب  زا  دهدیمنهار . شا  هدارا  هب  ار  یتسـس  و  دریگیمن ، سپاو  یلهاک  زا  ماگ  دباتیمن . رب  يور  راوگان  ياهدماشیپ  میب 
گنن و زا  سک  ره  زا  شیب  و  تسا ، رت  ناسر  بیـسآ  شتآ  هلعـشزا  ناراکتیانج  رب  دـنراد . هناراوگرزب  يراتفر  هک  اـهنآ  زا  تسا و  ادـخ 
هن دـیامنیمن و  يژک  فدـه  رب  دورف  رد  هک  عطاق  يریـشمش  تسا ، رتشا  ثراح  نب  کلام  يو  يوج . يرود  تسا و  رود  روآ  گـنن  راـک 

هدیدنـسپ و يربص  دراد و  نیتم  قیمع و  یتایرظن  هدومزآ . راک  ربدـم و  گـنج  رد  تسا و  دـنمدرخ  میکح و  حلـص  رد  دریذـپیم . يدـنک 
نامرف نوچ  دیئآ و  درگ  مچرپ  ریزب  درک  رداص  جیسب  روتسد  هاگ  ره  دینک . تعاطا  ار  شنامرف  دیریگ و  شوگب  ار  شنخس  نیاربانب  وکین .

زا امـش و  يزوسلد  یهاوخریخ و  يارب  نم  دنکیم . نم  نامرفب  دراذـگ  سپاو  ای  دـهن  شیپ  هک  یمدـق  ره  وا  هچ  دـینک . تماقا  داد  فقوت 
دنم هرهبنآ  زا  ار  امـش  ات  متخاس  مورحم  شتدـعاسم  تبحاصم و  زا  ار  دوخ  تسا  رادـیاپ  زیتس و  تخـس  نانمـشد  هب  تبـسن  هک  تهجنآ 

مشاب " ... هدینادرگ 
دیامنیم : دیجمت  رتشا  کلام  زا  دسیونیم  شهاپس  ناهدنامرف  زا  نت  ود  هب  هک  يرگید  همان  رد 

نامرف و ریز  هک  یناسک  همه  رب  نت و  ودامش  رب  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام 
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شیوخ ظفاح  رپس و  ار  وا  دیرب و  نامرف  وا  زا  دیریگ و  شوگب  ار  شیاهیئامنهار  یتسیاب  نیاربانب  ما . هداد  یهدنامرف  دنتسه  امش  ورملق  رد 
رد ای  دنور  اطخب  دنزغلب و  ای  دنیامن  یلهاک  یتسـس و  هک  تسین  ناشدروم  رد  اه  ینارگن  نیا  هک  تسا  نادرم  هنوگنآ  زا  وا  اریز  دینادرگ ،
هب نتـشادرب  مدق  هدرمـش  يدنک و  هک  يدراوم  رد  ای  دنیامن  يدنک  دشاب  رتکیدزن  طایتحا  تحلـصم و  هب  نداد  جرخب  تعرـس  هک  یعقوم 

دنزرو . باتش  دشاب  رتکیدزن  باوص 
چیه اب  هک  تسااسر  ایوگ و  نانچ  راصتخا  همه  اـب  هدروآ  لـمعب  ع )  ) نینموملاریما هک  يدـیجمت  دـیوگیم " : اـجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  "

ریلد و تخـساریز  تسه ، مه  یـشیاتس  دـیجمت و  نینچ  هتـسیاش  رتشا  کلام  مدوخ ، ناـجب  شدـناسر . تفگ و  ناوتیمن  یحورـشم  نخس 
نیمهب و  تسا ، هتشادیم  هتخیمآ  مهب  ار  یمرن  یتشرد و  رعاش . رونخس و  و  رابدرب ، شنم ، اوشیپ  دنمتواخس ، رایـسب  تسا و  هدوب  نیگمهس 

اب زج  یمالسا )  ) تموکح راک  هک  تسا  رمع  ياه  هتفگ  زا  و  وخمرن . شمرن ، تقو  رد  دوبیم و  رگـشاخرپ  شاخرپ  شرپ و  عقوم  رد  يور 
ددرگن . هارب  تسار و  دیامنن  یناوتان  یمرن  نیع  رد  دشابن و  نشخ  يدنمتردق  نیع  رد  هک  يدرم 

بوصنم رـصم  يرادناتـساب  هک  ار  يدرم  دناتـسیم " : ار  رتشا  کلام  دـسیونیم  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  نینموملاریما  الوم  هک  يا  هماـن  رد  " 
دونشخ وا  زا  هکیلاح  رد  و  دروآ ، نایاپب  ار  شا  هرود  دوب . رگ  هزیتس  تشرد و  ام  نمشد  هب  تبسن  دوب و  ام  زوسلد  هاوخریخ و  مدوب  هدرک 

 " دیامرف ررقم  شیارب  وکین  یتشونرس  دنادرگ و  ربارب  دنچ  ار  ششاداپ  دشاب و  دونشخ  یضار و  وا  زا  ادخ  تشذگرد ، میدوب 

هحفص 85 ] ] 

ساپـس ار  نایناهج  راگدرورپ  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  رتشا  کلام  تشذـگرد  ربخ  یتقو 
میوگیم .

: دومرف هاگنآ  میوجب . ار  تیاضر  هک  مزاسیم  راومه  نت  رب  نیا  دـیماب  تسا  راـگزور  راوگاـن  ياهدـماشیپ  زا  هک  ار  وا  تشذـگرد  ایادـخ 
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رـضاح و ار  نامدوخ  ام  هک  نیا  اب  تشگ  لئان  راگدرورپ  تمحر  رادید  هب  تشذگرد و  و  درکیم ، افو  شدهعب  هکدزرمایب  ار  کلام  ادخ ،
زاب میشاب  رابدرب  ابیکش و  یتبیـصم  ره  رب  دوب  بئاصم  نیرتگرزب  زا  هک  ص )  ) ادخ ربمایپ  تشذگرد  تبیـصم  زا  سپ  هک  میا  هدرک  هدامآ 

دیایم . نارگ  تخس  کلام  تشذگرد  تبیصم 
وا دزن  ام  دیـسر  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  رتشا  کـلام  گرم  ربخ  یتقو  دـنیوگیم : رتشا - کـلام  هلیبق   " عخن - هلیبق "  نارـس  زا  يا  هدـع 

بوخ هچ  و  دوب ، یبوخ  درم  هچ  کـلام  هک  ایادـخ  تفگ  هاـگنآ  دروخیم . سوسفا  يو  گرم  رب  هتـسویپ  تسا و  باـتیب  میدـید  و  میتفر ،
ار یملاع  گرم  ادخب  هآ ، دوبیم . تخس  یگنس  اعطق  دوبیم  گنس  زاهاگ  ره  و  دوبیم ، يا  هرخـص  امتح  دوبیم  ناتـسهوک  زا  رگا  دوب  يدرم 

دراد ؟ دوجو  کلام  نوچ  رگید  یسک  ایآ  تسیرگ . دیاب  یئوت  نوچ  گرم  رد  دنادرگیم . داش  ار  رگید  یملاع  دنازرلیم و 
، تسا هدش  راوگوس  رادغاد و  ام  همه  ياجب  وا  هک  متـشادنپ  ات  دوب  كانمغ  باتیب و  نانچمه  ع )  ) یلع دیوگیم " : یعخن  سیق  نب  همقلع 

دوب " . هتسب  شقن  شا  هرهچرب  اهزور  ات  شیرادغاد  هودنا  راثآ  و 
چیه هک  دوبیم  يا  هرخـص  امتح  دوبیم  ناتـسهوک  زا  رگا  دنا " : هدروآ  ترابع  نیدب  يو  قح  رد  ار  الوم  شیاتـس  يدیبزو  یـضر  فیرش 

. " ندیرپ تسناوتیم  شغیتس  زارف  هب  هدنرپ  چیه  هن  و  نتسسگ ، تسرایمن  شرکیپ  زا  يا  هرذ  شارتگنس 

هحفص 86 ] ] 

نب یلع  تیالو  هب  هک  هعیش  ماقیملاع  ياه  تیصخش  ناگرزب و  هرمز  زا  دوب  شنم  اوشیپ  عاجش و  يراک  راوس  دسیونیم " : دیدحلا  یبانبا 
دومرف : شتشذگرد  زا  سپ  و  دیشوکیم ، شیرای  رد  دوب و  دنبیاپ  هتسبلد و  تخس  ع )  ) بلاطیبا

مدوب " . ص )  ) ادخ ربمایپ  يارب  نم  هک  دوبنانچ  نم  يارب  هک  دزرمایب  ار  کلام  ادخ 
شگرم ربخ  نوچ  تشذگرد . نآ  رثا  زا  ات  داد  وا  هب  دولآ  رهز  یتبرـش  هتفر  رتشا  کلام  دزن  ات  درک  راداو  ار  رمع  هدش  هدازآ  هدرب  هیواعم 

یکی هک  تشاد  تسار  تسد  ود  بلاطیبانب  یلع  تفگ " : ادخ  شیاتس  ورکـش  زا  سپو  داتـسیا ، قطن  هب  مدرم  نایم  رد  دیـسر  هیواعم  هب 
دش "  عطق  زورما  هک  دوب  رتشا  کلام  يرگید  نآ  و  دوب ، رسای  رامع  نآ  دش و  عطق  نیفص  گنج  رد 

زا سپ  دشکیم و  هنانئاخ  هنادرمناوجان و  ار  ماقمیلاع  كاپ و  نادرم  دنا  هکم  حتف  هدش  دازآ  هدرب  شردپ  دوخ و  هک  نامرفان  روتاتکید  نیا 
ناراکزواجت هتسد  راد و  هک  شا  هتـسد  راد و  هب  دنکیم و  راختفا  یلاحـشوخ و  راهظا  تخاس  مورحم  ناشدوجو  ضیف  زا  ار  مدرم  هک  نیا 

ناشراظتنا رد  اهباذع  نیرتدـب  هکدنتـسه  اهنیا  دـنیوگب . ازـسان  نادرمدارناب  هک  دـهاوخیم  اهنآ  زا  دـهدیم و  يربخ  شوخ  دنتـسه  یلخاد 
هچ دارفا  نیرت  تخبدـب  هارمگ و  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  داـتفا  خزود  باذـع  هب  ناشمـشچ  یتـقو  و  دـنرتراکنایز ، همه  زا  ترخآ  ردو  تسا 

دنتسه ! یناسک 
تروص نیاب  رمع  وبا  میعن و  وبا  يروباـشین و  مکاـح  هک  تسا  يراـفغ  رذوبا  نفد  هراـبرد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  نخـس  اـهنیا  همه  زا  رتـالاب 

دنا : هدرک  تیاور 
نانموم زا  یتعامج  هک  دریمیم  ناتسبرع ) ای   ) نیمز زا  یئارحص  رد  امش  زا  یکی  " 

هحفص 87 ] ] 

هک تسا  ملـسم  و  دـنوشیم " . شنفد  رادهدـهع  حـلاص  نادرم  زا  یتعامج  هدروآيرذالب " : هک  یتراـبعب  اـی  دـنباییم "  روضح  شنیلاـب  رب 
دیوگیم : تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  دنا . هدرک  نفد  ار  رذوبا  وا  هفوک  لها  ناتسود  رتشا و  کلام 
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کلام هک  نیا  رب  ص )  ) ربمایپ زا  تسا  یعطاق  تداهـش  دـیامنیم و  تباث  هیلع  هللا  همحر  رتشا  کـلام  يارب  ار  یگرزب  لـئاضف  ثیدـح  نیا 
تسا . هدوب  نموم  رتشا 

كاپ و نارای  وا و  دنکیم و  نید  زا  جورخ  یلقع و  یب  یمهفن و  هب  مهتم  ار  رتشا  کلام  هکاجک  رجح "  نبا  فرح "  اجک و  تداهش  نیا 
شباسحب دیامرفیم و  طبـض  تبث و  دونـشیم و  دروایب  نابزب  هک  ار  یفرح  ره  ادـخ  هک  دـنکیم  شومارف  و  دتـسرفیم ، تنعل  ار  شراکزیهرپ 

. دسریم
مجح رپ  یباتک  تروصنیا  رد  هچ  میروآ ، حرـشب  ار  شا  هدوتـس  رادرک  هناراوگرزب و  هیحور  ورتشا  کلام  لـئاضف  اـجنیا  رد  میهاوخ  یمن 

میروایم . مهارف 
رتشا کلام  هرابرد  باتکود  میکح  یقت  دـمحم  دیـس  ياقآ  شیومع  رـسپو  میکح  اضر  دـمحم  دیـس  ياقآ  مرتحم  لضاف  ود  هناتخبـشوخ 
نیاـب هتـشذگ  رد  ینادنمـشناد  نـینچمه  دـنا . هدروآ  ناـشلا  مـیظع  یباحـص  نـیا  لـئاضف  زا  يرحب  نآ  رد  هدـناسر و  پاـچ  هـب  هتـشون و 

عوضوم . نیمه  رد  تسه  ناسارخ  رد  يوضر  سدقم  ناتسآ  هناخباتک  رد  یطخ  یباتک  نونکا  دنا و  هتخادرپمهم 

ناحوص نب  دیز 

. تسا هتفایرد  ار  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تبحاـصم  تسا . فورعم  بوخ - راـکوکین و  دـیز  " ریخلا - دـیز  هب "  هک  يدـبع  ناـحوص  نب  دـیز 
تهج نیمهب 
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رادـنید یلـضاف  دـسیونیم " : رمع "  وبا  دـنا . هدرک  دای  يو  زا  ص )  ) ربمایپ نارای  گـنهرف  رد  رجح "  نبا  ریثا " و "  نبا  رمع " و "  وبا  " 
تشاد " . تسایر  شا  هلیبق  نایم  رد  دوب و 

لاحـشوخ سک  ره  دومرف " : (ص ) ربماـیپ هک  هدرک  تیاور  ع )  ) یلع قیرط  زا  رکاـسع "  نبا  بیطخ " و "  هدـنم "و "  نبا  یلعیوـبا و " 
 " درگنب . ناحوص  نب  دیز  هب  دیاب  دیایم  رد  تشهب  هب  شدوخ  زا  شیپ  شندب  يازجا  یضعب  هک  دنیبب  ار  یسک  هک  دوشیم 

دیایم رد  تشهب  هب  شنت  زا  شیپ  شتـسد  هک  تسا  نم  تما  زا  يدرم  دیز  تسا . دیز  هدیرب  تسد  دنمدرخ  هک "  تسه  رگید  ثیدح  رد 
دش . عطق  یناساس - یهاشنهاش  شترا  اب  ناناملسم  فورعم  گنج  هیسداق - گنج  رد  شتسد  اهدعب  " . 

هچ دـیز  تسا " : هدـمآ  نـینچ  دـنا  هدرک  لـقن  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  زا  رکاـسع "  نـبا  رمع " و "  وـبا  هدـنمنبا " و "  هـک "  یثیدـح  رد 
 " دیایم . رد  تشهب  هب  شندب  ياهتمسق  ریاس  هاگنآ  و  دیایم ، رد  تشهب  هب  شدوخ  زا  شیپ  شندب  زا  یتمسق  دیز  تسبوخ 

ات تفرگ  شیارب  ار  بسا  باکر  رمع  دوش  شبـسا  راوس  تساوخ  ناـحوص  نب  دـیز  تقوکی  هک "  تسا  هدروآ  نینچمه  رکاـسع "  نبا  "

 " دینک . راتفر  روطنیا  دیاب  شناتسود  ناردارب و  دیز و  اب  تفگ : هدرک  نارضاح  هب  ور  هاگنآ  دوش و  راوس  یتحارب 
 ". تسا راکوکین  نادرم  نیرتهب  زا  دوب - دهاوخ  هدیرب  شتسد  هک  درمکین - دیز  دیوگیم " : ص )  ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  يرشخمز 
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بدنج و  دوب - دهاوخ  هدیرب  شتسد  هک  درمکین - دیز  هک : هدمآ  ص )  ) ربمایپ ثیدح  رد  تسا و  نامدرم  نیرتهب  زا  دسیونیم " : هبیتق  نبا 
شتـسد ود ، نآ  زا  یکی  دومرف : ینکیم ؟ دای  مه  اب  ار  درم  ود  ادـخ  ربمایپ  يا  دـنتفگ : تسا  يدرم  بوخ  هچ  يرافغ ) رذوبا  یلـصا  مسا  )
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یکی دزاسیم . زیامتم  ادج و  لطاب  زا  ار  قح  هبرـض  کی  ندز  اب  هک  تسا  یـسک  يرگید  و  دیایم ، رد  تشهب  هب  شدوخ  زا  شیپ  لاس  یس 
هارمه لمج  گنج  رد  دـش و  عطق  گنج  نآ  رد  شتـسد  تشاد و  تکرـش  ءالولج  گـنج  رد  هک  تسا  ناـحوص  نب  دـیز  درم  ود  نآ  زا 
مدـید تفگ  يدـیمهف ؟ ار  نیا  اجک  زا  نامیلـس  ابا  يا  دومرف : تفاـی . یهاوخ  هتـشک  ارم  نینموملاریما  يا  تفگ : درک و  تکرـش  ع)  ) یلع

تشک " . ار  وا  یبرثی  نب  ورمع  هک  تشذگن  يرید  دشکیم . ارف  ارم  هدمآ  دورف  نامسآ  زا  هک  ار  متسد 
زامن و هب  حبـص  هب  ات  ار  هعمج  بش  ره  و  دروایم ، رـسب  هزور  هب  ار  اـهزور  تساـخیم و  رب  زاـمنب  اهبـش  دـیز  دـسیونیم " : يدادـغب  بیطخ 

تشادیم . هدنز  شیاتس 
: تفگ رگید  یتیاورب  ای  مزیخیم . رب  يوعد  هماقا  هب  نم  اریز  دـینک  نفد  ما  هماج  اـبارم  هک  درک  تیـصو  و  دـش ، هتـشک  لـمج  گـنج  رد  و 

مـصخ رب  روآ  تجح  يدرم  نم  اریز  دیهن ، كاخ  يور  رب  ارم  و  ار . منیلعن  زج  دینکن  رب  ار  میاه  هماج  زا  کی  چیه  دیئوشن و  منت  زا  نوخ 
. مروایم تجح  هدرک  يوعد  هماقا  نید ) نمـشد  ای   ) شیوخ مصخ  هیلع  زیخاتـسر  رد  هک  درک ، تیاور  مه  ار  هدوزفا  نیا  میعن  وبا  مشیوخ .

" 
بشو راد  هزور  تسا ، گرزب  ناعبات  زا  دیز  دسیونیم " : یعفای "  " 
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دوب . ناوخ  بش  زامن  راد و  هدنز 
تسا . هدوب  ناراکزیهرپ  ناحلاص و  زا  و  ع )  ) یلع کیدزن  ناتسود  زا  هک "  دنا  هتفگ  " 

یمنآ رد  نتـشیوخ  ناگتـسخ ، هک  دـنناور  رهن  ود  هللا  دـبع  شردارب  دـیز و  درک " : فصو  نینچ  هیواعم  يارب  ار  وا  بلاطیبا  نب  لـیقع  " 
دنسانشیمن " یخوش  هک  يدج  درم  ود  دنرب . یم  هانپ  نآ  هب  ناگنشت  دننکفا و 

ادخب دیز ، درک " : فصو  نینچ  ار  شیوخ  ردارب  ود  هعصعص  دیسرپ . هللا  دبع  شرگید  ردارب  وا و  هرابرد  هعـصعص  شردارب  زا  سابع  نبا 
راـثآ هک  تسا  يدرم  تسا . بلق  شوـخ  زاـسمد و  هوکـش و  رپ  تسافیرـش ، يردارب  رد  هبترم و  دـنلب  یگنادرم  رد  ساـبع  نبا  يا  مـسق 

زا یتاعاس  زور و  مامت  رد  دراذگیم ، رثا  وا  رد  رتمک  راگزور  ياه  هسوسو  درادیم . هگن  مکحم  شیوخ  نامیپ  و  دراذگیم ، اج  رب  هنادواج 
تباقر و هب  زگره  سکچیه و  اب  ایند  هاج  لام و  رـس  رب  دـنناسکی . شیارب  يریـس  یگنـسرگ و  دـیوگیم ، رکذ  دروایم و  دایب  ار  ادـخ  بش 

رسب یشوماخ  هب  رتشیب  دزیخرب . تباقرب  ایند  لانم  لام و  رس  رب  هک  دوشیم  ادیپ  یسکرتمک  زین  شناتسود  نایم  رد  دزیخ . یمن  رب  یمشچمه 
دازآ دنازرلب و  ار  ناراکهبت  هک  یماگنه  رد  دیوگیم و  اجب  دـیوگب  نخـس  رگا  درادـیم . هگن  دایب  دـنکیمظفح و  بوخ  ار  نخـس  و  دربیم ،

درادب " . شتمحر  نیرق  دزرمایب و  ار  وا  ادخ  تسا ، یتشهب  يدرم  وا  تفگ " : سابع  نبا  دیآ " . شوخ  ار  راکوکین  نادرم 

ناحوص نب  هعصعص 

ربمایپ باحصا  گنهرف  رد  شمان  زین  ناحوصنب  دیز  ردارب  هعصعص 
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. ار وا  ص )  ) ربمایپ هن  دید و  ار  ص )  ) ربمایپ وا  هن  اما  دوب  ناملـسم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هرود  رد  دسیونیم " : رمع "  وبا  تسا " . هدـمآ  (ص )
نب لـیقع  متخوماـیم " . وا  دزنار  يرونخـس  نف  نم  دـیوگیم " : یبعـش "   " دوب " . رادـنید  ناـیب و  شوخ  نارنخـس و  يدرم  هلیبق و  سیئر 
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همه تسا ، هدـنامرف  ماظن  هراوس  گنج  رد  تسا ، نایب  شوخ  ناشلا و  میظع  يدرم  هعـصعص  دـیوگیم " : هیواعم  هب  وا  فصو  رد  بلاطیبا 
یب يدرم  دـنزیم . مه  رب  ار  ناراکهبت  مظنم  طاسب  و  دروایم ، ناماسب  ار  ناـماسیب  ياـهراک  دزادـنا . یم  كاـخب  نتب  نت  دربن  رد  ار  شنارقا 

تسا " . ریظن 
دوب . سیقلا - دبع  شیوخ - هلیبق  نارس  زا  یکی  دسیونیم " : ریثا "  نبا  " 

هنع " . هللا  یضر  یلع  نارای  رامش  رد  تلیضف  رپ  رادنید و  ایوگ و  ونایب  شوخ  رونخس و  يدرم 
تسا . هدمآ  خیرات  رد  هک  هتشاد  اهثحب  اهشکمشک و  هیواعم  اب  دروآ . میهاوخ  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  هتشاد  یئوگتفگ  نامثع  اب 

هدرمـش نانیمطا  دروم  هقث و  نایوار  زا  ار  يو  رجح "  نبا  "و "  ریثا ، نبا   " رکاسع " ، نبا   " ناـیح " ، نبا   " یئاـسن " ،  " دعـس " ، نبا  " 
دنا .

هنیدـمب يرعـشا )  ) یـسوم وبا  فرط  زا  مهرد  نویلیم  کـی  غـلبمب  یلاوـما  باـطخ ، نب  رمع  تفـالخ  رد  هک "  هدرک  تیاور  هبـش "  نبا  " 
دنناسرب یفرصم  هچ  هب  دننک و  هچ  ار  هدایز  نآ  هک  نیا  رـس  رب  دمآ . دایز  يرادقم  درک و  میـسقت  ناناملـسمنایم  ارنآ  رمع  دش و  هداتـسرف 

امش يارب  يرادقم  مداد  ار  مدرم  قح  هک  نیا  زا  سپ  مدرم  تفگ : ادخ  شیاتس  ساپـسزا و  دعب  داتـسیا و  قطن  نب  رمع  سپ  دوب . فالتخا 
رد طقف  وت  نینموملاریما  يا  تفگ : دوب  یناوجون  هک  ناحوص  نب  هعـصعص  ماـگنه  نیا  رد  دـیئوگیم ؟ هچ  نآ  دروم  رد  تسا  هدـمآ  داـیز 

تروشم مدرم  اب  یناوتیم  يدراوم 
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ار شفرـصم  دراوم  هتـشگ و  لزان  نآرق  تاـیآهک  يدراوم  رد  نکل  دـشاب . هدرکن  مولعم  ار  شفیلکت  نآرق  تاـیآ  هک  یهاوخب  رظن  هدرک 
همه ینعی  وـت - زا  نم  یتـسه و  نم  زا  وـت  یتـفگ . تـسار  تـفگ : رمع  ینک . فرـص  هدـش  نـیعم  دراوـم  ناـمه  رد  دـیاب  هدرک  صخـشم 

درک . میسقت  ناناملسم  نایم  ار  هدنامیقاب  هاگنآ  دنناسمه و  هرادا  تیلووسمرد و  تما و  کی  ءازجا  ناناملسم 

يدزا ریه  نب  بدنج 

ریز نیفـص  لمج و  گـنج  ود  رد  تسا . هدـمآ  هباـصا "  هباـغلا " و "  دـسا  " و "  باـعیتسا رد "  شلاـح  حرـش  تسا و  (ص ) ربماـیپ راـی 
تسا . هتشاد  هناریلد  ياهدربن  ع )  ) یلع نینموملاریمامچرپ 

هدبع نب  بعک 

تسا . هدرک  دای  دهاز "  اسراپ و  ناونعب "  وا  زا  هک  میدناوخ  میدرک  لقن  يرذالب "  زا "  هک  یبلاطم  رد 

یئاط متاح  رسپ  يدع 

هدوب ناـنیمطا  درومو  هقث  هک  نیا  رد  سکچیه  تسا . هدـمآ  ص )  ) ادـخلوسر تمدـخ  هب  يرجه  متفه  لاـس  رد  هک  یماـقمیلاع  یباـحص 
: دیـسرپ باطخ  نب  رمع  زا  یتقو  دنا . هدرک  تیاور  وا  زا  حیحـص "  شـش "  ره  رد  تنـس  لها  ثیدح  همئا  همه  و  تسا ، هدومنن  يدیدرت 
یسانشنید و نیرتهبراختفا  هب  ارت  ادخ  مسانشیم . بوخ  ارتادخب  يرآ ، تفگ : درک و  ناوارف  لیلجت  وا  زا  یسانشیم ؟ ارم  ایآ  نانمومریما  يا 

ربمایپ توبن  و   ) قح هک  یماگنه  و  يدروآ ، نامیا  وت  دـندوب  رفاک  همه  یتقو  هک  منادـیم  مسانـشیم و  بوخ  ارت  ادـخب  دروآ . لئان  تفرعم 
راکنا ار  ص )
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رب ور  همه  هک  هگنآ  و  يدوب ، رادافو  وت  دـندرکیم  ینکـش  نامیپ  تناـیخ و  همه  هک  یناـمز  و  یتشاد ، رواـب  یتخانـش و  ارنآ  وت  دـندومنیم 
و ص )  ) ادـخ ربمایپ  هرهچ  رب  هدـنخ  هک  یمالـسا ) تاـیلام  و   ) هقدـص نیلوا  هک  تسین  کـش  زاـب  يدروآ  يور  وت  دـنتخیرگیم  دـنتفاتیم و 

متاح نب  يدع  هاگنآ  يدروآ . ص )  ) ادخ ربمایپ  تمدخ  هب  یط  هلیبق  تا  هلیبقزا  وت  هک  دوب  يا  یمالـسا ) تایلام  (و  هقدـص دروآ  شنارای 
تشاذگ . ار  شزوپ  يانب  هدرک  یلاوس  نینچ  هک  نیا  زا  یئاط 

دبع نب  ریرج  و  یئاط ، متاح  رـسپ  يدع  هک "  هریغم  لوق  زا  تسا  یتیاور  رد  ما  هدید  يدادغب  بیطخ  خیرات  رد  هک  یفیرحت  نیرت  بیجع 
 " مینام یمن  دنیوگب  دب  نامثع  هب  هک  يرهـش  رد  ام  دنتفگ  دـندیزگ و  تماقا  ءاسیقرق  رد  هدـمآنوریب  هفوک  زا  بتاک ، هلظنح  و  یلجب ، هللا 
ار نامثع  هتـشادرب  ار  یلع  هملک  نارگفیرحت  تقونآ   " مینام . یمن  دـنیوگب  دـب  یلع  هب  هک  يرهـش  رد  هک "  تسا  نیا  تسرد  هکیلاح  رد 

تسا . هدروآ  بیذهتلا "  بیذهت  باتک "  رد  تروص  نیمهب  زین  رجح  نبا  دنا . هتشاذگ  شیاجب 
زین بیذهتلا "  بیذهت  " و "  هباصا ،  " ، " هباغلا دعسا   " دادغب " ، خیرات   " ، " باعیتسا باتک "  رد  یئاط "  متاح  رـسپ  يدع  لاح "  حرش 

تسا . هدمآ 

بیبح نب  کلام 

. تسا هدش  رکذ  باحصا  فیدر  رد  هدمآ و  لئان  ص )  ) مرکا ربمایپ  تبحاصم  هب 
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یبحرا سیق  نب  دیزی 

هتـشاد رفاو  یمارتحا  تزع و  مدرم  دزن  هدمایمرامـشب و  شیوخ  هلیبق  ربتعم  گرزب و  ياسور  زا  هدوب و  ص )  ) ربماـیپ ناـبحاصم  زا  زین  يو 
رادناتسا ات  دنا  هداد  يار  يو  تسایر  هب  نآ  رد  دندومن و  نمجنا  هفوک  نآرق  ناداتـسا  دندیروش  نامثع  رب  هفوک  مدرم  هک  یماگنه  تسا .

سپـس دومرف و  بوصنم  هفوک  ینابرهـش  تسایرب  ار  وا  ترـضح  نآ  و  تشاد ، تکرـش  ع )  ) یلع ياهگنج  رد  تشگ . هطخنآ  هدـنامرف  و 
تسا : روظنم  يو  ریز ، تیب  رد  درپس . وا  هب  ار  نادمه  ير و  ناهفصا و  يرادناتسا 

یباتشیمن  ام  يوسب  رگا  هیواعم 
ینک تعیب  ینمی  دیزی  ای  یلع  اب  دیاب 

اب ار  شا  هرطاخ  درکیم و  ناتساد  شا  هلـضاف  تاکلم  یلاع و  هیحور  زا  هک  تشاد  یناشخرد  ياه  قطنو  تامادقا  نیفـص  گنج  هرود  رد 
لماکلا خـیرات  رد  ریثا  نبا  شخیرات و  رد  يربط  نیفـص " و  باتک "  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  محازم "  نبا  تسا " . هتخاس  نورقم  یمانکین 

ام اب  هیواعم - هتسد  راد و  تعامج - نیا  دنامب . ملاس  شئارآ  نید و  هک  تسا  یسک  میلس  ناملـسم  ار " : نانخـس  نیا  هلمج  زا  دنا . هدروآ 
هک نیا  رس  رب  هن  و  دننادرگ ، اپرب  رارقرب و  ارنآ  دنهاوخیم  اهنآ  میا و  هدرک  عیاض  ار  نید  ام  دنا  هدید  هک  دنا  هتـساخنرب  گنجب  نیا  رـس  رب 
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اپرب شیوخ  يایند  هک  دنا  هتـساخرب  ام  گنجب  نیا  رـس  رب  اهنت  دننادرگ . ایحا  ارنآات  دـنا  هدـمآ  میا و  هدرب  نیب  زا  ام  ار  تلادـع  دـنا  هدـید 
رد دـنوش - ناـمداش  هریچ و  هـک  دـنکن  ادـخ  و  دـنوش - هریچ  امـش  رب  رگا  نیارباـنب  دنـشاب . هاـشداپ  روتاـتکید و  یعمج  اـیند  رد  دـنراد و 
يا هسلج  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  دنهاوخ  لیمحت  امـش  رب  ار  هلبا  رماع  نب  هللادـیبع  دـیلو و  و  صاعلا ) نب   ) دیعـس لثم  يدارفا  تروصنآ 

تسانم و لام  نیا  دیوگیم : تقونآ  دناتسیم و  ار  یمومع - ياهتایلام  لاوما و  ینعی  ادخ - لام  و  دناریم ، هوایب  نخس 
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تسا و ادخ  لام  نآ  هکیلاح  رد  تسا ، هدروآ  تسدـب  ار  شردـپ  ثاریم  يرادـنپ  دوب ، دـهاوخن  نم  رب  یهانگ  منک  فرـص  ارنآ  هنوگ  ره 
ماهلا ادـخ  هچنآ  زج  ینیناوق  اب  هک  يراکمتـس  تعامج  نیا  اب  ناتـسرپادخ  تساهدروآ . رد  ام  تمینغب  ناـم  هزین  ریـشمش و  تردـقب  ادـخ 

رب اهنآ  رگا  هک  دینادب  دیوشن . روآ  لزلزت  غیلبت  شنزرس و  هنوگچیه  شوختـسد  اهنآ  دض  رب  داهج  رد  و  دیگنجب ، دننکیم  تموکح  هدرک 
مـسق ادخب  دیا . هدومزآ  هتخانـش  امـش  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  و  درک ، دنهاوخ  بارخ  ار  ناتایند  نید و  دـنوش  طلـسم  هریچ و  امش 

مهاوخ . یم  شزرمآ  امش  يارب  دوخ و  يارب  گرزب  يادخ  زا  دنراد . هناراکهبت  یمیمصت  تین و 

یعازخ قمح  نب  ورمع 

شقح رد  درک  میدـقت  ریـش  ترـضح  نآ  هب  نوچ  هک  هتـشگ  لئان  راختفا  نیاب  و  دوب ، هدرک  ظفح  یثیداحا  دوب و  ص )  ) یمارگ ربمایپ  رای 
دومرف : اعد  نینچ 

 " قیلاعت رد "  يراخب  ار  ثیدح  نیا  تشادن . دیپس  يوم  راتکی  یگلاس  داتـشه  ات  اعد  نیا  رثا  رب  نادرگ . رادروخرب  یناوج  زا  ار  وا  ایادخ 
دنا . هدروآ  تنس  لها  روهشم  ناثدحم  رگید  یئاسن و  هجام و  نبا  و 

 " رد رجح  نبا  هباغلا " و  دسا  رد "  ریثا  نبا  باعیتسا " و  رد "  رمع  وبا  ار  شلاح  حرـش  دوب . هیلع  هللا  مالـس  يدـع  نبرجح  نارای  زا  يو 
نب نامثع  فرطب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دنا : هتفگ  هکیلاح  رد  تسا  هدومنن  داریا  يو  رب  يا  هملک  یتح  کیچیه  و  دـنا ، هتـشون  هباصا " 

هب هک  هدوب  يرفن  راهچ  زا  یکی  دنیوگیم  هکنانچ  دناهدرک و  تکرح  تنس ) زا  شتافارحنا  هیور و  هب  ضارتعا  يارب   ) هنع هللا  یـضر  نافع 
ای تسا . هدش  ع )  ) یلع نایعیش  زا  ادعب  و  دنا ، هدمآرد  نامثع  هناخ 
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درکیم . کیرحت  نامثع  اب  هزرابم  تفلاخم و  هب  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  ای : دندرک . مایق  نامثع  هیلع  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دنا : هتفگ 
كاپ و حور  صلاخ و  نامیا  ياـیوگ  تسا  هدرک  داریا  ینادواـج  یخیراـت و  ياـهقطن  هدومن و  یناـشخرد  تاـیلمع  نیفـص  ياـهدربن  رد 

شهزنم .
. دـنا هتخاـس  میظع  یمرچ  حیرـض  نآ  ربو  تسا ، یمومع  هاـگترایز  فورعم و  لـصوم  رهـش  نوریب  رد  شهاـگمارآ  دـسیونیم " : ریثا  نبا 

هلودـلا رـصان  هلودـلا و  فیـس  يومع  رـسپ  نادـمح - نب  دیعـس  هللا  دـبع  وبا  تخادرپ  شرازم  ینادابآ  نامتخاس و  هب  هک  یـسک  نیتسخن 
تفرگرد یبوشآ  شکمشک و  هعیش  تنس و  لها  نایم  نآ  رثا  رب  و  يرجه . شش  یس و  دصیـس و  لاس  نابعـش  رد  دوب  نادمح - نادنزرف 

" . 

دعج نب  هورع 
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گنهرف رد  شلاح  حرـش  تسا . هدوب  يو  تیاضر  دروم  ناراـی  زا  و  ص )  ) ربماـیپ راـی  دـنا . هدـناوخ  زین  يدزا  یقراـب  دـعج  وبا  ماـنب  ار  وا 
 " هباصا . " و "  هباغلا ، دعسا   " باعیتسا " ، رد "  الثم  تسا  هدمآ  باحصا 

بیـش تسا " . هتخیوآ  تمینغ  ترخآ و  شاداپ  تمایق  ات  نابـسا  كرابم  یناشیپ  رب  تسا " : هدرک  تیاور  (ص ) ربماـیپ زا  ار  ثیدـح  نیا 
( رب رئاد  نآرق  رد  ادـخ  قـیوشت  روتـسد و   ) هب هک  یقوـش  يور  زا  هـک  مدـید  بـسا  داـتفه  دـعج  نـب  هورع  هناـخ  رد  دـیوگیم : هدـفرغ  نـب 

. دوب هدرک  كرادت  تشاد  بسا  يرادهگن 
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دنا . هدروآ  شیوخ  حیحص "  رد "  کی  ره  ار  ثیدح  نیا   " حیحص ، شش "  نافلوم 

سیق نب  رعصا 

وا زا  هباصا "  رد "  رجح  نبا  دـنا . هدرک  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ تبحاصم  هرود و  هک  تسا  یناسک  زا  یثراـح  ثراـح  نب  سیق  نب  رعـصا 
تسا . هدرک  دای 

یعخن دایز  نب  لیمک 

نبا یلجع " و "   " نیعم " ، نبا   " دعس " ، نبا  دش " . هتـشک  فسوی  نب  جاجح  تسدب  يرجه  لاس 42  رد  دوب  عخن "  هلیبق "  فارشا  زا 
تسا .! هدرک  رکذ  هقث  نایوار  فیدر  رد  ار  شمان  نایح "  نبا  و "  دنا ، هدرمش  نانیمطا  دروم  نایوار  زا  هقث و  ار  وا  رامع " 

ینادمه هللا  دبع  نب  ثراح 

. " دنا هدروآ  تسار  حیحص و  تایاور  ناونعب  ار  شتایاور  تنس  لها  هناگشش  حاحص  زا  حیحـص "  راهچ "  نافلوم  هک  تسا  ینایوار  زا 
و ناـسنا ، نیرترادرک  وـکین  و  دوـب ، هیقف  نیرت  هتـسجرب  دـیوگیم :  " دواد یبا  نبا  تسا " . ناـنیمطا  دروـم  هقث و  وا  دـیوگیم : نیعم "  نـبا 

دوب . هتخومآ  ع)  ) یلع زا  ار  ینید  فئاظو  تابجاو و  ملع  تابحتسم . تابجاو و  يادا  هب  درف  نیرتدیقم 
ملع دـیتاسا  دادـباوج : درک ؟ یهقف  لالدتـسا  ناوـتیم  ثراـح  تیاور  هتفگ و  اـب  اـیآ  هک  دندیـسرپ  ییحی  زا  دـیوگیم : همثیخ "  یبا  نبا  " 

هظفاح شوخ  ردقچ  تسا و  نانیمطا  دروم  هقث و  دیوگیم : يرـصم  حلاص  نب  دمحا  دنراد . لوبق  ار  وا  ثیدح  نانچمه  ناثدحم  ثیدح و 
تیاور ع )  ) یلع زا  بوخ  هچ  تسا و 
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دیامنیم . دیجمت  وا  زا  سپس  و  دنکیم .
درامشیم . نانیمطا  دروم  هقث و  ار  ینادمه  هللا  دبع  نب  ثراح  زین  دعس "  نبا  " 

هک یبعش  نم  رظنب  دسیونیم " : ربلا "  دبع  نبا  تسا " . یبعش "  ناش "  هتسد  رس  دناهدرمش ، تیاور ) رد   ) زاسغورد ار  وا  مه  یناسک  هتبلا 
هتفگ و یغورد  ثراح  هک  نیا  رب  هدرواین  یلیلد  چـیه  اریز  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  هذـخاوم  دروم  تسا ، زاسغورد  دـیوگیم  ثراح  هرابرد 
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ثراح دیوگیم : يرصم  حلاص  نب  دمحا  تسا . هتفرگ  هدرخ  وا  رب  هدرک  طارفا  (ع ) یلع قشع  رد  هک  تهجنیا  زا  هکلب  دشاب ، هدرک  تیاور 
هدرخ و نایوار  رتشیب  رب  هک  نیا  دوجو  اب  یئاسن  دـیوگیم :  " یبهذ تشاد " . یتسردان  تایرظن  هکلب  تفگیمن  غورد  ثیدـح  تیاور و  رد 
رد ار  ثراـح  ثیداـحا  دوـخ  هکنیا  اـب  ناثدـحم  هماـع  نکل  تسا . هتـسناد  تجح  ارنآ  هدرک و  لالدتـسا  ثراـح  تاـیاور  هب  هتفرگ  بیع 

دنا . هدرمش  تیاور  تسس  نایوار  زا  ار  وا  دنا  هدرک  تیاور  ناشاهباتک 
یلع هتفیـش  رادتـسود و  هک  نیا  زج  دنریگب  دنا  هتـسناوتن  يا  هدرخ  بیع و  چیه  ینادمههللا  دبع  نب  ثراح  رب  هک  تسا  نیا  مالک  هصالخ 

. دنا هدوتس  شربمایپ  ادخ و  هک  یگتفیش  یتسود و  نآتسا  هدوب  ع )  ) بلاطیبا نب 
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دنکیم دیعبت  دنزیم و  ار  هدبع  نب  بعک  نامثع 

نومضم : نیاب  دنتشون  نامثع  هب  يا  همان  نآرق  دیتاسا  زا  يا  هدع 
هتشاداو ارت  هدومن و  يور  هدایز  نمادکاپ  تلیضف و  اب  اسراپ و  نادرم  زا  یتعامج  هرابرد  تیاعـس  رد  هفوک ) رادناتـساصاع  نب   ) دیعـس " 

تما دروم  رد  ام  دزاسیم . راد  هکل  ار  ترهـش  تیثیح و  انمـض  تسین و  اور  نید  رد  هک  ینزب  یلاـمعا  هب  تسد  ناـشیا  هب  تبـسن  اـت  تسا 
وت تسدـب  هک  میکانمیب  نیا  زا  يا  هدرک  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  تناـشیوخ  موق و  وت  نوچ  اریز  میرواـیم . تداـیب  ار  ادـخ  ص )  ) دـمحم

تیامح وت  زا  نارگمتـس  هکیماگنه  و  ناگدیدمتـس . تنافلاخم  و  دننارگمتـس ، وت  نانابیتشپ  هک  نادب  دـیارگ  داسف  هب  یمالـسا  تما  عضو 
میریگیم و تداهـشب  وت  هیلع  ار  ادخ  ام  دیایم . دوجوب  نخـس  وهدیقع  فالتخا  یگتـسد و  ود  دننک  تفلاخم  وت  اب  ناگدیدمتـس  دـنیامن و 
هانپ و تشپ و  ادخ  زج  و  دوب ، یهاوخام  هدنامرف  یـشاب  مالـسا  تسار  هار  رب  ادـخ و  عیطم  یتقو  ات  وت  دـننکیم . تیافک  دـهاش  کی  نامه 

تفای " . یهاوخن  یشخبتاجن 
اب تشون  يا  همان  زین  هدبع  نب  بعک  دـناسرب . نامثع  هب  ات  دـنداد  یمان  هعیبر "  وبا  هب "  ارهمان  دنتـشونن و  همان  لیذ  رد  ار  ناشمان  کیچیه 
زا وا  و  تساوخ ، ار  همان  ناگدنـسیون  مان  وا  زا  ناـمثع  دیـسر  ناـمثع  دزن  یتقو  هعیبر  وبا  داد . هعیبر "  وبا  ناـمه "  تسدـب  ناـشن و  ماـن و 

ار هچ  ره  تسا و  روآ  ماغیپ  وا  تفگ : تشادزاب و  نآ  زا  ار  يو  ع )  ) یلع دنک  ینادنز  دنزب و  ار  وا  تساوخ  درک . يراددوخ  نآ  نتفگ 
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دیعـس و  دتـسرفب . ير  هب  ار  وا  دـنزب و  هنایزات  تسیب  ار  هدـبع  نب  بعک  هک  تشون  صاـع  نب  دیعـس  هب  ناـمثع  درب . یم  دـنهدب  شتـسدب 
وا هب  دیـسريو  روضح  هب  نوچ  دنداتـسرف . هنیدمب  ار  وا  ات  تشون  و  دش ، نامیـشپ  شیوخ  هدرکزا  نامثع  اهدـعب  درک . ارجا  ار  شروتـسد 
نب بعک  ریگب . نم  زا  ار  دوخ  صاصق  تفگ : هتخادنا  وا  شیپ  ار  هنایزات  درک و  ردب  شیوخ  هماج  و  دز . رس  نم  زا  يدنـسپان  راک  تفگ :

متشذگرد ! نینموملا  ریما  يا  وت  زا  تفگ : هدبع 
هلیبق زا  ینابایب  برع  کی  اب  وا  دهد . قوس  هنیدم  هب  ار  وا  تشون  دیعـس  هب  دناوخ  ار  هدـبع  هب  بعک  همان  یتقو  نامثع  دـنا : هتفگ  نینچمه 
دروخ . ینامیشپ  تخس  هدش  يو  دیعبت  رومام  هکنیا  زا  دید  ار  شیئاسراپ  دهز و  زامن و  ینابایب  برع  بآ  نوچ  داد . شقوس  دسا ، ینب 

نوناق میلاعت و  ینعی   ) قح یهاوخیم  هک  یئوت  تفگ " : وا  هب  دـندرب  ناـمثع  دزن  دوب - رغـال  لاـس و  نس و  مک  یناوج  هک  ار - وا  هک  یتقو 
( تسا مالـسا  نیناوق  میلاـعت و  يواـح  هک  ار   ) نآرق نم  يدوب  كرـشم  يدرم  رمک  رد  وـت  یتـقو  هکیلاـح  رد  يزوماـیب ، نم  هب  ار  مالـسا )
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دهع ادخ  اب  اروش  ربارب  رد  هک  دش  هتـشاذگ  تا  هدهع  رب  قیرطنیاب  طقف  ناناملـسم  رب  یهدنامرف  تفگ " : شباوج  رد  بعک  مدـناوخیم " 
وت هرابرد  ام  اب  مدرم  رگا  یئامنن . یهاـتوک  ص )  ) ربماـیپ تنـس  يارجا  زا  چـیه  ینک و  لـمع  شربماـیپ  تنـسب  هک  يدومن  دـهعت  یتسب و 
وت طقف  هن   ) يارب نآرق )  ) ادـخ باتک  نامثعيا  میئوگیم . زاب  اـهنآ  يارب  مینیب  یم  وت  زا  ار  هچنآ  اـم  دـنهاوخب  رظن  اـم  زا  دـننک و  تروشم 

میناسمه . کیرش و  نآرق  ندناوخ  رد  وت  اب  ام  و  دنناوخ . یم  ارنآ  دننکیم و  ادیپ  یسرتسد  ناب  هک  تسا  یناسک  همه  هکلب )
.! " دوب دهاوخ  يو  هیلع  یتجح  دوخ  نآرق ، مه  دنکن  لمع  نآرق  نومضمب  دناوخیم  نآرق  هک  یسک  رگا  اما 
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تساجک !؟ تراگدرورپ  ینادب  منک  یمن  رکف  ادخب  تفگ " : نامثع 
" تسا ! ناراکهانگو ) نارگمتس   ) نیمک رد  وا  داد " : باوج  بعک 

دنتفیب ". وت  ربارب  رد  یخاتسگ  وتاب و  تفلاخم  رکفب  نیا  لاثما  هک  هدش  ببس  وت  يرابدرب  تفگ " : نامثع  هب  باطخ  تقونیا  رد  ناورم 
وا هک  یناقهد  دندرک . شدیعبت  دنوامد  هب  و  دندز ، زا  رب  هنایزات  تسیب  دـندنکرب و  هدـبع  نب  بعک  نت  زا  هماج  ات  داد  روتـسد  نامثع  سپ 

يریرـشو دـب  مدآ  نوچ  تفگ : تسا ؟ هدـش  يراتفر  نینچ  درم  نیا  اب  ارچ  دیـسرپ : دوب  هدروآ  ار  وا  هک  يرومام  زا  دـش  دراو  شا  هناخ  هب 
تسا ! وکین  یتلم  اعطق  دشاب  شرارشا  نادب و  رامش  رد  نیا  هک  یتلم  تفگ : ناقهد  تسا .

ات داد  روتـسد  هجیتن  رد  تساهدرک  نارگید  هدـبع و  نب  بعک  اب  يراتفر  نینچ  هک  دـندوشگ  نامثع  تمالع  هب  نابز  ریبز ، هحلط و  اهدـعب 
زا شیوخ  صاصق  بعک  يا  تفگ : هدـنکرب  شیوخ  هماـج  ناـمثع  دیـسر  وا  دزن  نوچ  دـندنادرگ . زاـب  ار  هنع  هللا  یـضر  هدـبع  نب  بعک 

دشاب . یضار  ناش  همه  زا  ادخ  تشذگ . رد  يو  زا  وا  یلو  ریگبنم .
تسیب ار  هدبع  نب  بعک  وا  هک  تسا  هدروآ  ار  نیا  هدشیم  نامثع  هب  تبسن  هک  یتاداقتنا  حرش  رد  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  هریـس  رد  یبلح "  " 

تسا . هدرک  دیعبت  دنوامد )  ) یناتسهوک قطانم  زا  یکیب  هدز و  هنایزات 
يداقتعا و هزرابم  تفلاخم و  وا  اب  اهناتـسرهش  تختیاپ و  رد  هک  یناـسک  همه  اریز  تسا . زیگنا  تفگـش  بلاـج و  یلیخ  هفیلخ  نیا  عضو 

دنا هتشاد  یسایس 
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نادرم هیلع  ار  وا  وهدش  عمج  شرب  رود و  هک  یناسک  همه  رگید  فرط  زا  و  دنا ، هدوب  یمالسا  نادرم  نیرت  حلاص  اه و  تیـصخش  نیرتهب 
بلط و هاج  تیـسرپلوپ ، دنمزآ  مان ، دب  نید ، تاماظن  لوصا و  هب  دـنبیاپان  دـنا  هدوب  يرـصانع  دـنا  هدومنیم  کیرحت  هاوخریخ  راکوکین و 
بلط و حالـصا  ياه  تیـصخش  حـلاص و  مدرم  هدرگ  رب  درکدـنلبار  شا  هنایزات  تقو  ره  اهنآ . ناکلـسمه  ناـیوما و  دـناب  زا  یناهاوخدـب 

نیشناج ار  دوخ  هک  نیا  يرادنپ  تسا . هدوب  لذر  ناگیامورف  بیـصن  هدرب  تسد  یـششخب  مارتحا و  هب  نوچ  و  تسا ، هدروآ  دورف  رادنید 
تسا . هدوب  نانموم "  همه  تمحز  تلذ و  هداد "  بقل  نایناهج "  همه  تمحر  شیادخ "  هک  هتسنادیم  یسک 

دنا هتـشون  ص )  ) ربمایپ تنـس  زا  يوریپ  هب  شتوعد  داشرا و  رب  رئاد  نامز  ياسراپ  نآرق و  داتـسا  هورگ  هکیا  همان  زا  ارچ  هک  تسین  مولعم 
يریگولج ع )  ) یلع نینموملاریما  رگا  و  ددـنبب ؟ دـنزب و  ار  همان  نآ  لماح  هدـمآرب  ددـص  رد  هکیروطب  تسا  هتفـشآرب  هتـشگ و  تحاراـن 
نومـضم زا  یتح  دیاش  تسا ؟ هدناسر  دنا  هداد  وا  هب  هک  اريا  همان  هدوب و  همان  لماح  زج  رگم  درم  نآ  تسب . یم  دزیم و  ار  وا  دوب  هدرکن 

شمارآ ندروخ  مه  رب  یگتـسد و  ود  داجیاو  فالتخا  زا  زیهرپ  ادـخ و  دای  زج  يزیچ  رگم  هماـن  رد  یهگناو  تسا . هتـشادن  مه  ربخ  هماـن 
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و شنیناوق ، ماکحا و  يرجم  یشاب و  ادخ  عیطم  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  وت  زا  ام  تعاطا  دنا  هتفگ  هکنیا  زج  و  تسا ، تسا . هدوب  یمومع 
هک دـنا  هدرک  يروآدای  وا  هب  هک  تسا  مرج  نیا  اـیآ  دـنزاس ؟ یم  حرطم  مکاـح  باـختنا  ماـگنه  اروش و  رد  هک  تسا  یطرـش  ناـمه  نیا 

ماجنارـس هکنانچ  دـناتلغ ، یم  هانگ  تیانج و  بالجنم  هب  دـناشک و  یم  هاگترپ  هب  ار  وا  هناضرغم  ياهـشرازگ  اب  يوما  کناوج  نآ  دـیعس 
تداهـش ناشیهانگیب  رب  وهتـسناد  كاپ  هدز  نانآ  هب  يوما  دیعـس  هک  یتاماهتا  زا  ار  ناگدش  دیعبت  تحاس  هک  نیا  ای  شدیناتلغ ؟ دناشک و 

دنتلیضفاب و نمادکاپ و  اسراپ و  هک  دنا  هتفگ  هداد و 
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دوشیم ؟ نامثع  یمان  دب  هیام  مه  تسا و  هانگ  اوران و  ینید  ظاحل  زا  ناشدیعبت 
ار وا  هدرک  مکح  هک  دوب  هتـشون  دندوب  هتـشون  نآرق  ناداتـسا  هک  اهنامه  زج  يزیچ  رگم  دروآ ؟ مشخب  ار  نامثع  ارچ  هدبع  نب  بعک  همان 

دننزب ؟ کتک  دنهد و  قوس  هنیدمب 
لالدتـسا و اب  ای  تخاس و  یم  عناق  ارنانآ  ای  تخادرپ . یم  ناشیا  اب  ثحب  هرکاذـم و  هب  ناـنآ  ياـه  یـشیدنا  حالـص  هراـبرد  دـیاب  ناـمثع 

سانـش نید  ياملع  باحـصا و  اب  وا  نایم  هک  یگرزب  فالتخا  دـشیم و  عناق  دنتـشاد  تنـس  نآرق و  زا  هک  یلئالد  ناشیا و  ياه  یئامنهار 
تشگیم . لصف  لح و  دمآ  رابب  شزیمآ  تنوشخ  هنامصخ و  شور  زا  هک  یمیخو  بقاوع  نودب  زیمآ و  تملاسم  زرطب  دوب  هدمآ  دوجوب 

دیورگ و تنوشخ  هب  دندوب  هتخاس  تاوهش  عماطم و  نابدرن  ار  وا  هک  یناتـسرپلوپ  نابلط و  هاج  کیرحت  هیـصوتب و  نیا  فالخ  رب  وا  نکل 
... " يزومایب . نمب  ار  مالسا ) نوناقو  میلاعت  ینعی   ) قح یهاوخیم  وت  ایآ  هک " درک  شاخرپ  هدبع  نب  بعک  هب 

نامیا شربمایپ  هناگی و  يادـخ  هب  هک  یناسنا  يارب  هچ  داـشرا  فـالتخا و  نآ  هب  ار  نیا  و  دوب ، وجه  هدوهیب و  نخـس  نیا  ياـج  هچ  اـجنآ 
دشاب تلزنم  ردق و  طاطحنا  هیام  ناسنا  ردام  ردپ و  نودب  كرشم  رگا  دشابهدوب . كرشم  شردپ  هک  تسین  یناش  رسک  چیه  دشاب  هدروآ 
هرود رد  هک  یباحص  اسب  و  دوب ، دهاوخ  دراو  دنا  هدمآ  ایندب  كرشم  یناردام  زا  دنناکرشمهداز و  هک  یباحـصا  همه  رب  صقن  بیع و  نیا 

رب هوالع  دنیاریپ . یم  شیوخ  رفکهقباس  كرش و  شیالآ  زا  ندش  ناملـسم  رثا  رب  هک  مینادیم  اما  تسا . هدوب  كرـشم  رفاک و  شرمع  لوا 
هکنانچ هکیلاح  رد  درامشیم . شلاثما  هدبع و  نب  بعک  رب  دوخ  يرترب  هیام  ارنآ  هدرک  دانتسا  نآرق  تئارق  رد  شیوخ  مدقت  هب  نامثع  نیا .

. دشخب یمن  يراختفا  تلیضف و  چیه  دنکن  لمع  نآ  هب  هک  یسک  يارب  نآرق  تئارق  دش  رکذتم  هدبع  نب  بعک 
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 " تساجک تراگدرورپ  ینادب  منک  یمن  رکف  مسق  ادخب  دیوگیم "  هک  نامثع 
هتشاد یهاگیاج  هک  تسا  نآ  زا  هزنم  ادخ  هک  دسرپ ، یم  ادخ  ياج  لحم و  زا  ایآ  دیوگب . هچدهاوخیم  دراد و  يروظنم  هچ  تسین  مولعم 

وا هک "  بعک  داد  یباوج  بوخ  هچ  دجنگ و  یمن  دوش و  یمن  دودحم  یناکم  اج و  چیه  رد  ادخ  دنادن  هک  تسا  ناملسم  مادک  و  دشاب ،
یحول و هداـس  زاـب  تسا ، هاـگآ  تقیقح  نیا  زا  بعک  دـمهفب  هک  دوب  نیا  شدوصقم  رگا  تسا " . ناراـکهانگ ) نارگمتـس و   ) نیمک رد 
هک دنهدیمن  لامتحا  دنـسرپ و  یمن  ار  يا  هداس  زیچ  نینچ  هدـبع  نب  بعک  لثم  دنمـشناد  یقتم و  يدرم  زا  اریز  دـناسریم ، ار  وا  یلقعمک 

یفرعم یمالسا  داقتعا  تایهیدب  زا  ربخ  یب  نادان و  ار  وا  دنک و  تناها  وا  هب  لاوس  نیا  اب  هتساوخیم  هک  تسه  یلامتحا  نیا  زج  ایآ  دنادن .
دیامن ؟

راک درمش و  یطارفا  يرابدرب  یعون  ار  نامثع  توکـس  ات  تفـشآرب  تخیگنارب و  ار  مکح  نب  ناورم  هک  دوب  هچ  وگتفگ  نیا  رد  یهگناو 
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مکح رـسپ  ناورم  کیرحت  اوغا و  میلـست  نامثع  ارچ  و  درک ؟ کیرحت  يو  هیلع  ار  هفیلخ  دروآ و  باـسحب  یئوررپ  یخاتـسگ و  ار  بعک 
ار يرگتحیصن  هاوخریخ  ایآ  دندرک ؟ شدیعبت  دندز و  دندیرد و  بلط  حالصا  دنمتریغ  رادنید  ناوج  نآ  نت  رب  هماج  ات  درک  مکح  دش و 

دنهدیم ؟ شاداپ  نینچ  دهاوخیم  ار  یمالسا  تما  حالصا  حالص و  هک 
هدرک لعجو  هتخاس  یئاهزیچ  هدومن و  یـشالت  کی  ره  تهج  نیمهب  دنزاس . كاپ  هئربت و  هدرک  هچنآ  زا  ار  نامثع  دـنا  هتـساوخ  یهورگ 
هکنیا زا  سپ  نامثع - ینعی  هفیلخ - هک  تسا  هدـمآ  میدـناوخ  هک  یخیرات  تیاور  نیمه  رخآ  رد  الثم  روظنم . کیب  وسکی و  رد  همه  دـنا 

وا تساوخ و  ترذـعم  هدـبع - نب  بعک  ینعی  درم - نآ  زا  و  درک ، هبوت  دـش و  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  دـندومن  تمـالم  ار  وا  ریبز  هحلط و 
ای دنا  هدروآ  رد  هتخاس و  ار  فرح  نیا  هک  یناسک  تشذگرد . وا  زا  تفریذپ و  ار  شرذع 
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هک دننادیمن  و  تسا . هدرک  هبوت  هدش و  نامیشپ  ادعب  هک  هدز  رـس  یئاوران  ياهراک  نامثع  زا  هک  دنراد  ینمـض  فارتعا  دننکیم  شجیورت 
زا ار  شیوخ  تسد  دریگب و  ار  دوخ  ياوران  لـیلد و  یب  اـجیب و  مشخ  ولج  دـناوتن  هک  یمکاـح  اریز  تساناـمثع . تیموکحم  مکح  نیا ،

رگا نوچ  تخاس  يدصتم  نیما و  يویند  روماو  هعماج  هرادا  ای  ینید  روما  رد  ار  واناوتیمن  دریگ  زاب  اوران  تایلمع  ماجناو  ماکحا  رودـص 
ار و دوخ  هک  دهدیم  همادا  يراکفالخ  هب  نادنچ  دنیامن  يریگولج  شفالخ  ياهراک  زا  هدرک  تمالم  یپ  رد  یپ  ار  وا  هک  دنـشابن  یناسک 

هدرک هبوت  هدش و  نامیشپ  دنیوگیم  و  دنهدیم -، تبسن  نامثع  هب  هچنآ  هک  دننادیمن  زاب  دزادنا . ورف  متس  یهارمگ و  بالجنم  هب  ار  هعماج 
و میسانش ، یم  بوخ  ارنامثع  اریز  دبسچ . یمن  نامثع  هب  تسا و  یعیبط  ریغ  الماک  دنک - صاصق  ار  واهدبع  نب  بعک  هک  هدش  رـضاح  و 

صاصق هب  نت  درکیم  شدیدهت  تدشب  گرم  رطخ  تفرگ و  رارق  نیفلاخم  ونویبالقنا  هرـصاحم  رد  یتقو  هک  تسا  یـسک  نامه  مینادـیم 
داد هدرک  صاصق  ار  وا  قیرط  نیاب  دنهد و  ماجنا  شدروم  رد  هداد  ماجنا  نارگیدب  تبـسن  قحانب  اوران و  هب  ار  هچنآ  دـشن  رـضاح  درپسن و 

ار مالسا  ماکحا  و  ص )  ) ربمایپ تنس  يارجا  هدرک و  هرصاحم  ار  شا  هناخ  هک  نیفلاخم  ینعی  اهنیا - تفگیم " : و  دنناتسب ، يو  زا  شیوخ 
همدـص ناشیابیتسردـب  ای  اطخ  هب  هک  یناسک  همه  رطاخب  - 1 منیزگرب : ار  یکی  ات  دـنراذگیم  مربارب  رد  داهنـشیپ  هس  دنتـساوخ - یموا  زا 

صاصق نودـب  ار  اهنآ  زا  کیچیه  و  دـنهد - ماـجنا  شدروم  ردهتـشاد  اور  ناـنآ  هب  تبـسن  ار  هچناـمه  و  دـننک - صاـصق  ارم  ما  هدـناسر 
شیپ هک  مهد  رکذت  دیاب  دوخ ، زا  صاصق  دروم  رد  هک  میوگیم  ما و  هتفگ  اهنآ  هب  داهنـشیپ  نیا  ربارب  رد  نم  دنهدن . فیفخت  دـنراذگن و 

رطاخب ار  افلخ  نآ  زگره  اما  نآ ، فالخ  رب  اطخب  یهاگ  دنا و  هدرکیم  يرفیک )  ) لمع ادخ  مکح  قباطم  هاگ  هک  دـنا  هدوب  یئافلخ  نم  زا 
ياهنامرف رودص  رد  هک  یئاطخ 
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نینچ شتموکح  ياهزور  نیرتکیرات  طیارـش و  نیرت  تخـس  رد  هک  يو  دندومنن " ... صاصق  دندوب  هدـش  بکترم  نآ  يارجا  ای  يرفیک 
عاضوارب هک  یماگنه  تردق و  ياهزور  رد  هنوگچ  دیامنیم  تجاجل  گرم  مد  ات  دنریگ و  صاصق  وا  زا  دوش  یمن  رـضاح  دنزیم و  یفرح 

صاصق مدز  وت  رب  قحانب  هک  يا  هنایزات  تسیب  مرجب  ارم  ایب  دیوگب  هتخادنا  هدبع  نب  بعک  شیپ  ار  هنایزات  تسا  هدـش  رـضاح  دوب  طلـسم 
نک !

اب شلوـعجم  فرح  هک  هدـیمهفن  رگم  هداد  شرییغت  اوـسر  یـضرغب  شیوـخ و  لـیمب  هدز و  دربتـسد  یخیراـت  تیاور  نیا  رخآ  هب  هک  نآ 
دیآ ؟ یمنوا  هب  يراک  نانچ  تسین و  راگزاس  نامثع  هیحور 
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، هتخانشان لوهجم و   " بیعـش لوق "  زا  ناسیون ، خیرات  دورطم  زاسغورد  يرـس "  قیرط "  زا  هدروآ  يربط  هک  تسه  مه  يرگید  تیاور 
هحلط دمحم " و "  زا "  شتایاورو ، وا  فعض  رب  دنقفتم  لاجر  ياملع  همه  تسا و  داحلا  هقدنز و  هب  مهتم  هک  هدننک  لعج  فیـس "  زا " 

هراب نآ  رد  بعک  زا  هک  تشون  قارع ) رادناتسا   ) هبقع نب  دیلو  هب  سپ  دیسر ، نامثع  هب  نآ  ربخ  و  دوب ، هتخادرپ  جنرین  هب  بعک "  هک " " 
بلاج دنمدوس و  يراک  نآ  دادباوج : دیـسرپ . هرابنآ  رد  وا  زا  تساوخ و  ار  وا  دیلو  دـهد . رفیک  دـنزب و  ار  وا  درک  فارتعا  رگا  ات  دـسرپب 

هیلع مدرم  دناوخ . مدرم  عامتجا  رد  ار  نامثع  همان  دیناسر و  مدرم  عالطاب  ار  شعـضو  و  دـنداد ، رفیک  هدز  ار  وا  ات  داد  روتـسد  سپ  تسا .
ار رگید  يا  هدـع  بعک و  دـیلو ، دوشیم . رادربخ  بعک  راک  اهراک و  هنوگنیا  زا  نامثعهنوگچ  هک  دـندوب  تریح  رد  دنتـشاد و  رظن  بعک 

دبع نب  کلام  هکبحلا و  يذ  نب  بعک  دـنداد  قوس  هدرک  دـیعبت  ماشهب  ار  يا  هدـع  یتقو  داد . شرازگ  نامثع  هب  اهنآ  هرابرد  دز و  کتک 
مارم لثم  یمارم  ونید  هک  ار  هللا 
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هب باطخ  هکبحلا  يذ  نب  بعک  هک  تسا  دروم  نیمه  رد  دوب . نارگوداج  نیمزرـس  دنوامد  اریز  دـندرک  دـیعبت  دـنوامد  هب  دنتـشاد  بعک 
تسا : هدورس  ار  تایبا  نیا  دیلو 

 " يورا ! رسپ "  يا  دیسر  یهاوخن  شیوخ  دارمب  زگره  يزاس  تمحز  رد  طقاس و  ارم  ات  يدرک  دیعبت  ارم  رگا  دنگوس  مدوخ  ناجب 
يزاس بیرغ  هراوآ و  مراید  رهـش و  زا  ارم  رگا  موریم  قح  هار  رب  تسا  يراگزور  هک  نادب  یلو  مدرگ . زاب  شیوخ  هار  زا  یهاوخیم  نمزا 

هتـسویپ و ینیرفن  منکیم  نیرفن  ارت  دنوامد  رد  زور  ره  بش و  ره  و  تسا . زیچان  كدنا و  ادـخ  هار  رد  همهنیا  یهد ، ممانـشد  يرازایب و  و 
. هراومه

وا نکل  دمآرب ، شحالصا  یپزا  دومن و  يراتفرـشوخ  وا  اب  دینادرگ و  زاب  ار  بعک  تشگ  قارع  رادناتـسا  صاع ) نب   ) دیعـس هک  یماگنه 
تشگ " . رتدساف  درواین و  حالص  هب  يور  درک و  ریفکت  ار  يو 

هدولآ و ار  شخیرات  تاحفـص  تسا - یلعج  یگتخاس و  شا  همه  میدرک  تباث  متـشه  دـلج  رد  هک  يرـس "  تاـیاور " ندروآ  اـب  يربط 
نیا تسادـیپ . نآ  زا  غورد  راثآ  اه و  هناشن  مامت  هک  درک  لعج  یتیاور  تسا  هدـش  نامثع  هب  هک  یتاداـقتنا  در  يارب  وا  تسا . هدرک  هاـیس 

زراـب ياـه  هناـشن  زا  تسا . هدز  ناـتهب  شلاـثما  رذوـبا و  هب  ناـتهب  غورد و  هاـنگ  هب  یئاـنتعا  یبو  یتـالابم  یب  اـب  هـک  تـسا  یـسک  ناـمه 
نادهاز نآرق و  ناداتـسا  دیعبت  دیوگیم  تیاور  نیا  رد  زاسغورد  نیا  هچنآ  فالخ  رب  هک  تسا  نیا  یکی  تیاور  نیا  رد  يو  یئوگغورد 

. تسا هدوب  صاع  نب  دیعس  هرود  رد  هکلب  هدوبن  هبقع  نب  دیلو  يرادناتساهرود  رد  هدبع  نب  بعک  ندروخ  کتک  ماشهب و  هفوک 
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دنا هدـش  نآ  دوجو  یعدـم  هک  یناسک  دوب و  يزیچ  نینچ  رگااریز  تسا . غورد  هدیـسر  دـیلو  نب  نامثع  زا  يا  هماـن  دـیوگیم  هک  مه  نیا 
شا هرابرد  رعاش  هک  تسا  یتایاور  لیبق  زا  روکذـم  تیاور  دـمایم . لاجر  لاح  حرـش  خـیرات و  بتک  رد  دـندوبیم  ناخروم  دامتعا  فرط 

دیوگیم :
هلـسلس هدرک و  شریرقت  یـسود "  هک "  نایح "  نبا  زا "  باذک "  هملیـسم  زا "  حاجـس "  زا " تسا  یتایاور  اهنآ  حیحـص "  ثیداحا " 

! دسریم لیزازع "  هب "  یگمه  شلطاب  دانسا 
یلیلد رذع و  تسا  هدش  بعک  اب  هک  يراتفر  يارب  دهاوخیم  هک  تسادـیپ   " دـناوخ . مدرم  عامتجا  رد  ار  نامثع  همان  دـیوگیم " : نینچمه 
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فلتخم و قرط  زا  دوب  هدـش  هدـناوخ  مدرم  رب  دوب و  يا  همان  نینچ  اـعقاو  رگا  تسا . هدـش  مدرم  تقفاوم  تیاـضر و  اـب  دـیوگب  دـشارتب و 
دنسانشیم و همه  ار  هدبع  نب  بعک  یهگناو  تسا . هدرکن  لقن  هدینشن و  ارنآ  سکچیه  هک  یلاح  رد  دوب  هدش  لقن  رایسب  صاخـشا  طسوت 

دزادرپب . نآ  لاثما  جنرین " و  هب "  هک  یناسک  زا  هن  تسا  هفوک  نادهاز  نآرق و  دیتاسا  زا  هک  دننادیم 
 " جـنرین هب "  نتخادرپ  رطاخبیـسک  هک  تفگـش  يارجام  نیا  زا  دـهاکیمن ، ارجاـم  تبارغ  زا  زاـب  میرادـنپب  مه  تسار  ار  تمهت  نیا  رگا 

نامثع هب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  هک  هاگنآ  اتدـنامب  نوصم  يراوخبارـش  رفیک  زا  دـیلو "  لثم "  يراوخبارـش  لاح  ناـمه  رد  دـنیب و  رفیک 
هکلب نامثع  تسدب  هن  دنیب  یم  رفیک  دیلو "  یتقو "  هزات  و  هتشاذگ ، ارجا  الب  ار  مالسا  يرفیک  نوناق  ارچ  هک  دننک  یعمج  هتسد  ضارتعا 

. دشاب ع )  ) نایقتم يالوم  تسدب 
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ود هکلب  هتـشادن ، دوجو  هللا "  دبع  نب  کلام  مانب "  یـسک  ناگدش  دیعبت  نایم  رد  هک  نیا  تسایباتفآ  تیاور ، نیا  رد  هک  يرگید  غورد 
دنفورعم . یباحص  ود  هک  بیبح ، نب  کلام  و  رتشا ، ثراح  نب  کلام  ياهمانب  دنا  هدوب  کلام 

نامثع هکلب  تسین  دیلو  يورا "  رـسپ "  اریز  هبقع ، نب  دیلو  هن  دشاب  نامثع  هب  باطخ  هک  دـیایم  رب  هدورـس  بعک  هک  يرعـش  زا  نینچمه 
تسا . هدوب  زیرک "  رتخد "  يورا "  رسپ "  وا  تسا و 

و تسا . هدینـش  شحف  هدروـخ و  کـتک  هدـش و  دـیعبت  ادـخ  هار  رد  دـیوگیم  دـنلب  گـنابب  تحارـصب و  بعک "  تاـیبا " ، نـیا  رد  زین  و 
تسا . هدوب  يزاب  گنرین  يارب  هکلب  هدوبن  ادخ  هار  رد  هک  هتفگن  هدومنن و  بیذکت  ار  شفرح  سکچیه 

. دنربیم نیغورد  تایاور  نتخادرپ  خیرات و  لعج  هب  تسد  تردق  زکارم  هب  ندشکیدزن  يارب  ناتـسرپلوپ  نازابـسوه و  هک  تسا  هنوگنیدب 
دنرگنب . ار  دوعوم  باذع  زیخاتسر و  هدرک  زاب  مشچ  هک  هاگنآ  ات  دنلولب  شیوخ  يزادرپ  اوران  یئوگ و  غورد  رد  راذگب 

یمان ياسراپ  دهاز و  سیق  دبع  نب  رماع  دیعبت 

ار شا  هیور  نامثع و  ياهراک  دندرک و  هسلج  ناناملـسم  زا  يریثک  هدـع  دـیوگیم " : يربنع "  دـیز  نب  هللا  دـبع  نب  ءالع  لوق "  زا  يربط 
. دهد حرـش  شیارب  ار  شیاهتعدب  هدرک  وگتفگ  وا  اب  ات  دنتـسرفب  وا  دزن  يا  هدـنیامن  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هرخالاب  دـنداد  رارق  ثحب  دروم 
: تفگ وا  هب  تفر  نامثع  دزن  نوچ  دنداتـسرف . یگدـنیامن  هب  تسا  سیق  نب  رماع  هب  موسوم  هک  ار  يربنع  ای  یمیمت  هللا  دـبع  نب  رماع  سپ 

يادخ زا  نیاربانب  يا ، هداد  ماجنا  یمهم  ياوران  ياهراک  دندید  دندومن و  یـسررب  ار  تیاهراک  هدرک  عامتجا  ناناملـسم  زا  يریثک  هدـع 
اهراک نیا  زا  سرتب و  لج  زع و 
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هرابرد نم  اب  هدـمآ  الاح  تسا ، نآرق  داتـسا  دـننکیم  لاـیخ  مدرم  نیبب  ار  نیا  تفگ : ناـمثع  رادربتسد . اـهنآ  زا  نک و  هبوت  شهاگردـب 
، هلب تفگ : تساجک ؟ ادخ  منادیمن  نم  تفگسیق : دبع  نب  رماع  تساجک ؟ ادخ  دنادیمن  مسق  ادخب  دنزیم . فرح  هداتفا  اپ  شیپ  ياهزیچ 

نامثع لاوحا ، نیا  هجیتن  رد  تسا  وت  نیمک  رد  ادـخ  هک  منادـیم  منادـیم و  مسق  ادـخب  يرآ ، تفگ : رماع  تساجک  ادـخ  ینادـیمن  ادـخب 
قطانم ناهدنامرف  نارادناتـسا و   ) رماع نب  هللا  دبعو  صاع ، نب  ورمع  صاع ، نب  دیعـس  دعـس ، نب  هللا  دـبع  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  لابندـب 

( شنارادناتـسا ینعی   ) ناـنآ هراـبرد  هچنآ  دـنا و  هتـساوخ  وا  زا  هچنآ  شراـک و  هراـبرد  تروشم  يارب  دـنوش  عـمج  اـت  داتـسرف  فـلتخم )
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نارواـشم و ناریزو و  امـش  و  دراد ، ینارواـشم  ناریزو و  سک  ره  تفگ : نینچ  اـهنآ  اـب  دـندمآ  درگ  شروضح  هب  همه  یتقو  دـنیوگیم .
زا ار  مدوـخ  ناهدـنامرف  نارادناتـسا و  دـنا  هتـساوخ  نم  زا  دـنا و  هدرک  هچ  مدرم  هک  دـیراد  عـالطا  دـیتسه . نم  داـمتعا  فرط  صاخـشا 
الاح دندنـسپ . یم  هک  مزادرپب  يا  هیور  اهراک و  هب  مرادرب و  دندنـسپ  یمن  هک  يا  هیور  اهراک و  مامت  زا  تسدو  مزاس  رانک  رب  ناشتاماقم 

دیئوگب . ار  ناتدوخ  رظن  دینک و  رکف 
مرگرـس داهج  هب  ات  دـنورب  داهج  هب  یهد  نامرف  هک  تسا  نیا  منادـیم  وت  تحلـصمب  نینموملاریما  هک  يا  هیرظن  تفگ ، رماـع  نب  هللا  دـبع 

مه مامت  تروصنآ  رد  دنوش ، وت  میلـست  میالم و  ات  نک  ورف  اهدربن  رد  نادنچ  ار  اهنآ  و  دنزادرپب ، وتب  هک  دنباین  ناکما  تصرف و  دـنوش و 
دوب . دهاوخ  ناشنیتسوپ  شپش  ناشروتس و  ناشدوخ و  هجوتم  ناشرکفو 

ار تدرد  نم  یهاوخیم  ار  ام  رظن  هک  لاح  نینموملاریما  يا  تفگ : تسیچ ؟ وت  رظن  هک  دـنادرگ  صاع "  نب  دیعـس  هب "  ور  نامثع  هاگنآ 
ترظن دیسرپ : دش . یهاوخ  قفوم  ینک  لمع  نم  هیرظن  هب  رگا  منکیم . عفر  ار  تینارگن  نامرد و 
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ار تردـق  تدـحو و  يور  رگیدو  دـنوشیم  قرفتم  دـنتفر  نیب  زا  یتـقو  هـک  دـنراد  ربـهر  سیئر و  هدـعکی  یتـیعمج  ره  تـفگ : تـسیچ ؟
دراد . یتالاکشا  یلو  تسا ، يا  هیرظن  تفگ : نامثع  دید . دنهاوخن 

هب ار  تنارادناتـسا  هک  منیب  یم  تحلـصم  تیارب  روطنیا  نم  نینموملاریما ! يا  تفگ : هیواعم  دیـسرپ . ار  شرظن  درک و  هیواـعم  هب  ور  دـعب 
نافلاخم هدـهع  زا  هک  مهدـیم  لوق  دوخ  هبونب  نم  و  دنـشاب . شیوخ  هقطنم  نافلاخم  فیرحهک  طرـش  نیاب  ینادرگرب  ناـشتیرومام  لـحم 

میآرب . شیوخ  هقطنم 
لاوما ینعی  لاوما - نیا  زا  نیارباـنب  دـنراک . عـمط  مدرم  نم  رظنب  نینموـملاریما  يا  تفگ : وا  و  تساوـخ ، ار  دعـس  نب  هللا  دـبع  رظن  سپس 

روآ . تسدب  ار  ناشلد  هدب و  اهنآ  هب  هنازخ - یمومع و 
نآ زا  دندنسپ و  یمن  هک  يا  هدرک  مدرمب  تبـسن  یئاهراک  وت  نم ، رظنب  تفگ : يراد ؟ رظن  هچ  وت  هک  درک  صاع  نب  ورمع  هب  ور  هرخالاب 

راکنیا رگا  و  ینک ، يریگ  هرانک  تفالخ  زا  دیاب  یهد  رییغت  ار  تا  هیور  یهاوخیمن  رگا  و  یهد ، رییغت  ار  تاهیور  دیاب  نیاربانب  دـنتحاران .
يورب . شیپ  تیدج  اب  يریگب و  میمصت  دیاب  ینکیمن  مه  ار 

ماگنه نیا  رد  دـنتفر ، اهنآ  ات  دـنام  تکاس  یتدـم  صاع  ورمع  ینزیم ؟ يدـج  ار  فرح  نیا  ایآ  يا ؟ هدـیرب  امزا  رگم  تفگ : وا  هب  نامثع 
تفگ :

نیا تقیقح  منکب . یتاداهنـشیپ  نینچ  هکنیا  زا  رتزیزع  یتـسه و  اـهنیا  زا  رتزیزع  میارب  وت  اریز  متفگن .) يدـج   ) نینموـملاریما يا  ادـخب  هن 
زا ارم   ) دسرب و ناششوگب  مفرح  نیا  متـساوخ  تهج  نیمهب  دیـسر . دهاوخ  مدرم  شوگ  هب  مینزیم  هک  یئاهفرح  مامت  متـسنادیم  هک  تسا 

. منادرگرب وت  زا  ار  يرش  منکب و  وتب  یتمدخ  دنراد  نمب  هک  ینانیمطا  زا  هدافتسا  اب  تقونآ  و  دننک ، دامتعا  نمب  هتسناد ) ناشدوخ 

هحفص 112 ] ] 

هتسد هتسد  ار  مدرم  دنریگب و  تخس  شیوخ  ورملق  نافلاخم  رب  ات  داد  روتسد  اهنآ  هب  داتسرف و  زاب  ناشراک  رس  هب  ار  شنارادناتـسا  نامثع 
وا هبات  دزاس  مورحم  دنتشادیم  تفایرد  یمومع  هنازخ  زا  هک  یی  يرمتسم  قوقح و  زا  ار  شنافلاخم  تفرگ  میمصت  و  دنتـسرفب ، گنج  هب 

دنوش . شرادربنامرف  عیطم و  هتشگ  جاتحم 
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، درکیم داقتنا  تسنادـیم و  دنـسپان  ار  نامثع  هیور  تموکح و  زرط  سیق  نب  رماـع  دـنیوگیم : نارگید  فنخم و  وبا  دـسیونیم " : يرذـالب 
- ار وا  ات  تشون  زیرک  رماع  نب  هللا  دـبع  هب  نامثع  هجیتن ، رد  داد ، شرازگ  نامثع  هب  ار  وا  تاداقتنا  نامثع  هدـش  دازآ  هدرب  نابا  نب  نارمح 
دـهز و تدابع و  هظحالمب  هب  ار  وا  یگراوآ  دـیعبت و  مدرم  دـید  نامثع  دـش ، دراو  هنیدـم  هب  سیق  نب  رماع  یتقو  دـهد ، قوس  هنیدـم - هب 

دینادرگ " . زاب  هرصب  هب  تشاد و  مرتحم  ززعم و  درک و  راتفر  ینابرهمب  وا  اب  تهج  نیمهب  دنرامش ، یم  گرزب  یتیانج  شیئاسراپ 
تیاعـس و نامثع  دزن  سیقدبع  نب  رماع  هرابرد  هک  دـنکیم  لقن  دعـسنب  لالب  لوق  زا  یئاسراپ  دـهز و  زا  ثحب  رد  كرابم  نب  هللا  دـبع  " 

يزینک داد و  لزنم  زبس  خاـک  رد  ار  وا  هیواـعم  دـننک . دـیعبت  ماـشب  هدـناشن  نـالاپ  یب  رتـش  يور  رب  ار  وا  داد  روتـسد  اـت  دـندرک  یئوگدـب 
دروآ یم  رسب  تدابع  هب  ار  بش  همه  رماع  دنک . شرازگ  يو  هب  هنایفخم  ار  شعـضو  لاوحا و  هک  داد  روتـسد  وا  هب  تشامگ و  شتمدخب 

ارنآ دناسیخ و  یم  بآ  رد  هدروآ  یکشخ  نان  و  دروخ ، یمن  هیواعم  ماعط  زا  چیه  تشگیم و  زاب  بش  لئاوا  تفریم و  نوریب  هاگرحس  و 
رد دـنادرگ . کیدزن  دوخ  هب  دـنک و  یبوخ  وا  هبداد  روتـسد  نامثع  و  درک ، شرازگ  نامثع  هب  ار  شعـضو  هیواعم  دروخیم . بآ  نامه  اـب 

يدیما تسین و  هتخاس  نم  زا  راک  نیا  هک  تشون  هیواعم  شباوج 
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مرادن " . تیقفوم  هب 
دبع نب  رماع  دیعبت  یکی  دنا  هدرمـش  شیاوران  ياهراک  فیدر  رد  دشیم و  نامثع  هب  تبـسن  هک  یتاداقتنا  هلمج  زا  دنا " : هتـشون  ناخروم 

تسا " . هدوب  تلیضف  اب  يراکوکین  دیوگیم " : شا  هرابرد  هبیتق  نبا  تسا " . ماش  هب  هرصب  زا  سیق 
هجنکـش و ریز  رازآ و  تناـها و  راـتفرگ  یگمه  بلط  حالـصا  كاـپ و  راـکوکین و  مدرم  تساـم . ربارب  رد  راـگزور  نآ  زا  یبیجع  هرظنم 

يرمتـسم زا  مورحم  یمراهچ  دـیعبت ، هراوآ و  یموس  تسا ، ینادـنز  ینیمزریز  لولـس  کی  رد  يرگید  دـنیب ، یم  هجنکـش  یکی  دـنراشف .
ياملع ربارب  رد  ار  يرگید  نآ  و  دنکش ، یم  شا  هدند  ات  دننز  یم  کتک  ردقنآ  ار  کی  نآ  همکاح ، هاگتـسد  مشخ  دروم  یمجنپ  هنازخ ،

هدش نیگمشخ  گنتلد و  مالسا  نیناوق  يارجا  مدع  زا  نوچ  چیه ، دننکیم ؟ نینچ  اهنآ  ابارچ  دنهدیم  مانـشد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نید و 
ایآ دنا . هداد  رارق  یهن  داقتنادروم و  ار  دنسپان  یمالسا و  ریغ  تسایس  وهیور  اهراک و  رکنم " و  دنا " ، هدوشگداشرا  ضارتعا و  هب  نابز  و 
داد ناشن  يا  هنایـشحو  لمعلا  سکع  تنوشخ و  نینچ  ناـهاوخریخ  ناـبلط و  حالـصا  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ربارب  رد  هک  یمکاـح 

تاثحابم و زا  زگره  خیرات  و  درکن ؟ ارچ  تسناوتیم  رگا  تسین ؟ یمالـسا  ریغ  و  رکنم )  ) شا هیور  راک و  هکدـنک  عناق  ار  نانآ  تسناوتیمن 
رکنم ار "  یئاهراک  دنیوگیم و  قح  رب  نخسنانآ  هک  هتسنادیم  مکاح  سپ  دیوگ . یمن  يزیچ  شنافلاخم  اب  نامثع  ياهلالدتساو  تاسلج 

دنیامنیم یهن  نآ  زا  دنرامشیم و  " 
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ندروآ زاب  تما و  حالصا  يارب  ششوکو  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رما  نانآ ، راک  دنا . هدرک  یهن  هتسناد و  رکنم "   " شربمایپ ادخ و  هک 
تـسود هدیدنـسپ و  ارنآ  یمالـسا ، تما  شربمایپ و  ادـخ  و  تسا ، هدوب  ص )  ) ربمایپ تنـس  مالـسا و  رادـم  رب  تقو  تموکح  زرط  هیور و 

. تسا هدرکیم  يریگولج  دمآ  شیپ  یمالسا  تما  نامثع و  يارب  هک  یمیخو  بقاوع  زا  هک  هتشاد  مه  ار  ینمض  هجیتن  نیا  و  دنا ، هتـشادیم 
مانـشد دـنزب و  هک  نیا  هن  دـیآ ، هار  هب  ودراپـسب  شوگ  گرزب  نادرم  نآ  هناهاوخریخ  داشرا  هب  هک  دوب  ناـمثع  تحلـصمب  تهج ، نیمهب 

درازایب . دنک و  دیعبت  دهد و 
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يا هسلج  دیابتسین  یمالـسا  ریغ  رکنم " و  دنیامنیم "  یهن  ار  هچنآ  دـننکیم و  اطخ  شا  هیور  اهراک و  حـیبقت  رد  درکیم  رکف  رگا  نامثع 
میلست اهنآ  زا  یخرب  هب  وا  ای  دنتشادیم  رب  ناشیعامتجا  ياه  هتساوخ  یضعب  زا  تسد  نانآ  ای  دادیم ، لیکشت  مهافت  ثحب و  هرکاذم و  يارب 

فالتخا و دـنتفاییم و  قاـفتا  دـشیم  هداد  صیخـشت  ص )  ) ربماـیپ تنـس  رب  قبطنم  یمالـسا و  هک  يا  هرادا  زرط  هیور و  رب  یگمه  دـشیم و 
تساخیم . رب  نایم  زا  شکمشک 

يرترب اهنآ  لاثما  صاع و  رمع و  صاع و  نب  دیعس  هیواعم و  زا  يا  هسلج  لیکشت  رب  درک و  وا  هچنآ  رب  يا  هرگنک  نمجنا و  نینچ  لیکشت 
هرجـش ياه "  هخاش  زا  دـشاب  هدـش  لیکـشت  دـسافو  قفانم  راکمتـس و  دارفا  رـصانع و  نیرت  لذر  نیرت و  تسپ  زا  هک  يا  هسلج  رب  تشاد 

یتایرظن اعبط  يا  هسلج  نینچ  رد  دـنا ، هداتـسرف  تنعل  نآ  رب  شیمارگ  ربماـیپ  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخ  هک  یفیثک  هداوناـخ  هنوعلم " و 
هک يرصنع  هسیـسد  ای  نئاخ  کی  داهنـشیپ  ای  تسا  یلم  دض  زاب و  هقح  رادمتـسایس  کی  هیرظن  هک  دوشیم  یتاداهنـشیپ  ددرگیم و  حرطم 

صاخشا نارواشم و  ناریزو و  نامثع  ار  يرصانع  نینچ  تسا . هدرک  شتنعل  همه  ربارب  رد  ص )  ) ادخلوسر
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نامثع رگم  تسین ؟ تفگـش  بیجع و  دنـشاب  شدامتعا  فرط  امنهار و  رواشم و  ریزو و  اهنیا  هک  یتفالخ  ایآ  درامـشیم  شداـمتعا  فرط 
تسا يربمایپ  نامه  نیشناجو  هفیلخ  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  هدیزگرب  شدامتعا  فرط  رواشم و  ریزو و  تمسبار  ادخ  ربمایپ  هدش  تنعل  هک 

تسا ؟ هدرک  تنعل  ار  شرواشم  ریزو و  هک 
يوقت و هب  ار  وا  ناناملـسم  هدنیامن  تسا . هنوگچدینیبب  دینک و  هجوت  ناناملـسم  هداتـسرف  هدنیامن و  اب  نامثع  مهافت  زرط  ثحب و  هب  هاگنآ 

ناهانگ زا  دـیوگیم  دـنکیم و  توعد  تسادـخ  ياضر  هیام  هچنآ  هب  تشگزاب  هبوت و  هب  دـهدیم و  شدایبار  ادـخ  دـناوخیم و  یتسرپادـخ 
تـسد دنا  هدرک  شهوکن  دـهعتم  نارادمتـسایس  نایاسراپ و  نآرق و  ناداتـسا  دـنمدرخ و  ياملع  ناناملـسم و  هک  یئاوران  هیور  گرزب و 

یم هداـتفا "  اـپ  شیپ  ياـهزیچ  دنرامـشیم "  گرزب  ناـهانگ  یمالـسا  تما  ناـگرزب  ناناملـسم و  ار  هچنآ  باوـج ، رد  ناـمثع  و  درادرب .
بعک اقباس  هک  هنوگنامه  دزاسیم  دنتسم  دنگوس  اب  ار  شماهتا  دیامنیم و  یعالطا  یب  هب  مهتم  ار  وا  دنکیم و  هرخسمار  هدنیوگ  و  دراگنا ،

در رد  عطاق  یناهرب  دینـش و  نکـشنادند  یباوج  ناـنآ  همه  زا  درک و  یمهفن  هب  مهتم  دـنگوس  دـیقب  ار  ناـحوص  نب  هعـصعص  هدـبع و  نب 
دندوب . نآرق  سرد  نارادمچرپ  نید و  ملع  ناداتسا  اریز  دوب  یهیدب  یعیبط و  نیا  و  ناشیئاناد ، تابثا  رد  شماهتا و 

باکترا يراکهانگ و  دهاش  اصخـش  هک  دراپـسیم  نابا "  نب  نارمح   " مانب یـسوساج  شرازگ  هب  شوگ  هفیلخ  هک  نیا  همه  زا  رت  تفگش 
دز و ار  وا  ببـس  نیمهب  ناـمثع  درک و  جاودزا  دوب  هدربـن  ناـیاپب  ار  شا  هدـعهرود  هک  ینز  اـب  هک  تسا  نینچ  نآ  تسا . هدوب  شیاـشحف 

هدمآ مشخب  نامثع  ات  تخاس  شاف  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ارنآ  هک  تشاذگ  نایم  رد  وا  اب  يزار  رگید  راب  درک . دیعبت  هرصبهب 
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ار نایرج  ات  داتـسرف  هفوک  هب  ار  نارمح  دـندرک  تیاکـش  هبقعنب  دـیلو  زا  مدرم  هک  یماگنه  نامثع  دـسیونیم " : يرذـالب  درک . شدـیعبت 
دهد . ربخ  وا  هب  دنک و  قیقحت 

زاو داد  غورد  شرازگ  دیلو  هرابرد  تشگزاب  نامثع  دزن  نوچ  سپ  دیامن . هنوگرگد  ناهنپ و  ار  تقیقح  ات  داد  هوشر  وا  هب  هبقع  نب  دـیلو 
كانرطخ يراک  تفگ : دیـسرپ  دـیلو  هرابرد  وا  زا  دروخرب و  مکح  نب  ناورم  هب  تفر و  نوریب  نامثع  دزن  زا  یتقو  نکل  دومن . دـیجمت  وا 

رطاـخب ار  وا  تفـشآرب و  تسا  هداد  غورد  شرازگ  نارمح  تـسناد  هـک  ناـمثع  داد و  ربـخ  ناـمثع  هـب  ار  نارمحفرح  ناورم  دوـب  هدرک 
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دیشخب " . وا  هب  یمومعكالما  زا  يا  هناخ  و  درک ، دیعبت  هرصبهب  شغورد  شرازگ 
هنوگنیا رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هکیلاح  رد  تسا ، راکتشز  خاتـسگ و  هیاپ  نیدب  ات  هک  دنکیم  دامتعا  یـسک  شرازگ  هب  هنوگچ  نامثع 

ینادان يور  زا  ادابم  دینک  یسررب  قیقحت و  نآ  رد  دیاب  دروآ  يربخ  امـش  يارب  يراکتـشز  رگا  تسا : هدومرف  فیلکت  نییعت  نینچ  دراوم 
دناسرب ؟... بیسآ  یتعامج  هب 

ناماسب يارب  لاحنامه  رد  دـنکیم و  شدـیعبت  يراکتـشز  رطاخب  هک  تسا  نیا   " نارمح نوچ "  یقـساف  شرازگ  هب  داـمتعا  زا  رت  تفگش 
نآ رذوبا  لثم  يراک  وکین  كاپ و  ناسنا  هک  تسا  يا  هفیلخ  نامه  نیا  دشخب و  یم  يو  هبیمومع  كالما  زا  يا  هناخ  شیگدنز  ندروآ 
نآ لیلد  نیا  دراذگیماوهانپ . رـس  یب  ار  وا  و  هایگ ، بآ و  یب  کشخ و  یئارحـص  هب  دنکیم  دیعبت  هذبر "  هب "  ار  دامتعا  دروم  يوگتـسار 

دنباییم . تسد  ناب  اه ، نارمح "  دننامیم و "  مورحم  نآ  زا  اهرذوبا  هک  تسا  زیچانو  راوخ  سب  یهلا  نیزاوم  اب  ایند  یگدنز  هک  تسا 
تما نایم  رد  هک  تسنادیم  تخانشیم و  ار  سیق  دبع  نب  رماع  هفیلخ ، ایآ 
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نخـس هب  شوگ  اهنیا  هب  ملع  اب  و  دـباع ، نمادـکاپ و  ردـقچ  تسا و  یماقمیلاع  ياسراپ  دـهاز و  هچ  دراد و  يدـنلب  هاـگیاج  هچ  یمالـسا 
نانچ دـمآ  شروضح  هب  یتقو  و  ماش ، هب  نالاپ  یب  رتش  رب  رگید  راب  درک و  شدـیعبت  هنیدـم  هب  رابکی  اهنآ  شرازگب  انب  درپس و  ناـسوساج 

دامتعا نانیچ  نخـس  شرازگ  هب  تشادـن و  شلئاضف  زا  ربخ  تخانـشیمنار و  شتلزنم  ماقم و  هن ، اـی  تشاد ؟ اور  وا  هب  اـهریقحت  اـهتناها و 
درک ؟

نینچ هدمآ و  وا  دزن  یتلیـضف  يوقت و  اب  ياهتیـصخش  هرـصب و  سانـشرس  نادنمـشناد  ناگرزب و  یگدنیامنب  دید  یتقو  نامثع  هکیلاح  رد 
دوب نیا  شا  هفیظو  دنشاب  هتـشاد  نامیا  شیاوقت  درخ و  ملع و  دنلب و  ماقم  هب  هک  دنتـسرفیم  یگدنیامن  هب  ار  یـسک  الومعم  یگرزب  نادرم 
نابز رب  ینخس  ایآ  دیوگیم ؟ هچ  دیدیم  دومنیم و  تقد  شنخـس  رد  دیاب  هاگنآ  دسانـشب . تسه  هکنانچ  ار  وا  ات  دنک  قیقحت  وا  هرابرد  هک 

؟ تلم رادمامز  ریخ  تحلصمب و  دناریم و  تلم  تحلصم  حالص و  رد  نخس  ای  دیآ  مشخب  دجنرب و  دیاب  هک  دروایم 
اب شیئاناد  دهز و  دنلب و  هبترم  دای  اریز  تسا . هدوب  ربخیب  شیئاسراپ  لضف و  زا  هتخانشیمن و  ار  رماع  نامثع ، هک  تفگ  ناوتیم  يراوشدب 

ناگرزب لاح  حرـش  بتک  هک  زورما  و  تسا ، هدرب  یم  يراید  ره  هب  میـسنار  شلئاضف  رطع  هتفریم و  يرهـش  هب  يرهـشزا  نارفاسم  ناوراک 
رب تقوکی  هک  يدرم  ماقم  زا  دنا ، هدوب  هاگآ  يو  خماش  زراب و  ماقم  زا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دراد  رب  رد  ریگناهج  ترهش  نآ  زا  اه  هنومن 

ءایلوا زا  ار  يو  هک  یئاجب  دومن  بلج  ار  ناگمه  هجوت  ریگیپ  تدابع  نیا  اب  ودروآ  ياـجب  زاـمن  تعکر  رازهکی  زور  هنابـش  رد  هک  دـشنآ 
ار وا  هفیلخ  تسا  نکمم  رگم  فصونیا  اب  دندش ، لئاق  شیارب  یتاماقم  تامارک و  و  هناگتـشه ، نادـهاز  دمآرـس  دندرمـش و  ادـخ  برقم 

دسانشن ؟
هچنآ دوش . مکاح  مشخ  ثعاب  هک  هدوبن  يزیچ   " رماع ، نخس "  یهگناو 
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رد دـنموسوم  دـقع "  لـح و  لـها  هب "  هکاـهنآ  رظنبحاـص و  سانـشرس و  دارفا  اـهراب  هک  تـسا  هدوـب  ینانخـس  رارکت  هدروآ  ناـبز  رب  وا 
شوگ هب  رماع "  نخس "  لثم  هک  ینانخس  تسا . هدوب  تلم  هیلاع  حلاصم  هرابرد  همه  دنا و  هدروآ  نابزب  ماع  ءالم  رد  گرزب و  ياهرهش 

زا یهن  تفلاخم و "  هب  نانآ  هدیزرو و  رارـصا  شیاوران  هیور  همادا  رب  هفیلخ  تسا . هداهنن  رثا  ناشگنـس  لد  رد  وهتفرن  ماکح  ریذـپان  دـنپ 
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تسا . هدناشک  ماجنارس  نآ  هب  ار  نامثع  و  هدش ، هچنآ  هدش  ات  دنا  هداد  همدا  رکنم " 
مانمگ درف  زا  ربتعمان  زاسغورد  کی  هک  ار  یتایاور  دـنا ، هدروآ  هراب  نیا  رد  هک  مینک  یـسررب  ار  یتسردان  وتسـس  تایاور  میئایب  کـنیا 

يو و یتسـس  رب  یـسانشلاجر  ياـملع  همه  تسا و  داـحلا  رفک و  هب  مـهتم  هـک  زاـستیاور  لـعاج و  کـی  زا  وا  هدرک و  لـقن  يا  هتخانـشان 
هک نیا  رطاخب  ار  نابا  نب  نارمح  نامثع ، هک "  دنکیم  لقن  هحلطو  دمحم  زا  رمع  نب  فیس  زا  بیعش  زا  يرس  دنراد : رظن  قافتا  شتایاور 

هاگنآ دومندیعبت . هرـصب  هب  دز و  هنایزات  ار  نارمح  درک و  ادج  مه  زا  ار  ودنآ  دومن و  دیعبت  دوب  هدرک  جاودزا  شا  هدع  ماگنه  رد  ینز  اب 
يو دزن  هنیدـم  هب  ات  داد  هزاجا  وا  هب  ناـمثع ، دـنیاشوخ ، ياهـشرازگ  زین  دیـسر و  ناـمثع  هب  نارمح  هیلع  رایـسب  تاـشرازگ  هکنیا  زا  سپ 

رد دروخیمن و  تشوگ  درادـن و  جاودزا  هب  هدـیقع  وا  هک  دـندرک  شرازگ  نینچ  رماع  هرابرددـمآ  زاب  هنیدـم  هب  یعمج  اب  نوچ  ددرگزاب .
دوب مهارف  یتشوگبآ  تفر  هیواعم  دزن  ماش  هب  رماع  یتقو  داد . رارق  هیواعم  رظن  تحت  ار  وا  نامثع  هجیتن ، رد  دـنکیمن . تکرـش  هعمج  زامن 

داد . حرش  وا  يارب  ار  شدیعبتتلع  و  تسا ، هدش  هداد  غورد  یشرازگ  يو  هیلع  هک  تسناد  هیواعم  دروخب . نآ  زا  و 
نوریب دجـسم  زا  هک  متـسه  یناسک  نیلوا  ءزج  زامن  ناـیاپ  زا  سپ  متـسیا و  یم  دجـسم  ياـهتنا  رد  نم  هعمج ، زاـمن  هراـبرد  تفگ  رماـع 

تشوگ ، ندروخ  هرابرد  مدوب . هدرک  دزمان  هکمدشیم  جراخ  هرصب  زا  یلاح  رد  هک  میوگب  دیاب  جاودزا  صوصخ  رد  دنوریم .
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يدرک "  هظحالم  تدوخ 
 " ندرک دـیعبت  رد  وا  ندرمـش  قحیذ  نامثع و  هئربت  يارب  دـنا  هداد  رارق  كردـم  دنـس و  ار  یتیاور  نینچ  يا  هدـع  هک  تسا  روآ  تفگش 

هکیدوجو اب  اجنیا  اما  دنرامـشیم ، لطاب  دودرم و  دـشاب  هدربمان  رفن  هس  زا  یکی  شدنـس  رد  هک  ار  یتیاور  ره  اهنیمه  هکیلاـح  رد   " رماـع .
تسا . هدش  نامثع  هب  تبسن  هک  یتاداقتنا  عفر  يارب  دنریگیم  دنس  هتخانش و  ربتعم  ارنآ  دنهدیم  لیکشت  ار  تیاور  لاجر  رفن  هس  نیمه 

، دشاب لاحلا  مولعم  نارمح "  نامه "  هک  رگشرازگ  تیحالـص  یقالخاعضو و  زا  رظنفرـص  روکذم ، تیاور  رد  رگید  روآ  بجعت  بلطم 
هکنیا هب  دسر  هچ  ات  تسین  شنزرس  شهوکن و  هیام  دنا  هداد  تبسن  يو  هب  هچنآ  زا  کیچیه  هچ ، دنا . هدز  رماع "  هب "  هک  تسایتاماهتا 
ناونعب رگا  جاودزا  زا  يراددوخ  دروآ ؟ نیئاپ  ار  یـسک  ماقم  ردـق و  هک  دوشیم  هدرمـش  یناهانگ  اهنیا  ایآ  دـشاب . دـیعبت  بیدات و  بجوم 

يارب اهراب  رماع " هوالعب " ، تسا . بحتـسم  هدرتس و  روما  زا  جاودزا  هکلب  تسین ، ملـسم  شتمرح  دـشابن  نیئآ  نوناق و  راـبتعاب  عیرـشت و 
میعن وبا  تسا . هتفاین  دـیایب  روج  وا  اب  یجرخ  مک  دـهز و  رد  دـناوتب  هکنآ  شیوخ و  يرـسمه  هتـسیاش  ار  کیچیه  اما  هتخاس  دزماـن  دوخ 

جاودزا ارچ  مسرپب  وت  زا  داد  روتـسد  نمب  نامثع - - نینموملاریما هک  داتـسرف  سیق  دبع  نب  رماع  دزن  ار  یـسک  هرـصب  رادنامرف  دسیونیم " :
هک ینیمزرس  رد  تفگ : يروخیمن ؟ رینپ  ارچ  دیـسرپ : مریگیم . دزمانهتـسویپ  ما و  هدرکن  يراددوخ  جاودزا  زانم  دهدیم : باوج  ینکیمن ؟

. دروخ مهاوخ  تسین  مارح  هتیم و  زا  يرینپ  هک  دـنهدب  تداهـش  ناملـسم  ود  رگا  تهج  نیمهب  دنتـسه ، اـه  یتشدرز  منکیم  یگدـنز  نم 
ار ناشتجاح  دیناوخب و  دوخ  دزن  اراهنآ  دنرایسب . نایضاقتم  نادنمزاین و  امش  هاگرد  رب  تفگ : ینکیمندمآ ؟ تفر و  ماکح  اب  ارچ  دیـسرپ ،

یناسک زا  تسد  و  دیروآرب ،

هحفص 120 ] ] 

دیراد "! زاب  دنرادن  جایتحا  امشب  هک 
سیق دـبع  نب  رماع  هرابرد  هک  داد  ماغیپ  رماع  نب  هللا  دـبع  هب  هیواعم  هک "  تسا  هدرک  تیاور  لـبنح  نب  دـمحا  قیرط  زا  نینچمه  میعن  وبا 
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هنازخ زا  ار  شا  هیرهم  ات  دنیزگرب  يرـسمه  هب  دـهاوخیم  ار  ینز  ره  هک  دـهد  روتـسد  دـیامن و  مارتحا  هتـشاد  یمارگ  ار  وا  دـنک و  قیقحت 
وتب هک  هداد  روتسد  هتشون و  نم  هب  هیواعم ) ینعی   ) نینموملاریما هک  داد  ماغیپ  سیق  دبع  نب  رماع  نب  رماع  نب  هللا  دبع  سپ  دزادرپب  یمومع 

هتــسویپ نـم  تـفگ : باوـج  رد  مزادرپـب . هـنازخ  زا  ار  شا  هـیرهم  نـم  ینک و  دـقع  يراگتــساوخ و  یهاوـخیم  ار  ینز  رهمـهد  روتــسد 
درب "! رسب  یئامرخ  اب  هک  یسک  تفگ : یسک ؟ هچ  زا  دیسرپ : منکیم  دزمان  يراگتساوخ و 

تـسرد هدرک  لقن  وا  هچنآ  هاگ  ره  اریز  دـیامنیم . در  بیذـکت و  هدرک  لـقن  يرـس "  ار "  هچنآ  تسا  هدروآ  میعن  وبا  هک  تیاور  ود  نیا 
دشیمن . حرطم  رماع "  جاودزا "  هلاسم  هیواعم  نامز  رد  دوبیم 

. تسین بجاو  اما  تسا  لالح  تشوگ  ندروخ  ص )  ) ربمایپ تنـس  بجومب  تسین . مارح  زین  راـک  نیا  تشوگ ، ندروخ  زا  يراددوخ  اـما 
مکح هباـثمب  نیئآ و  شور و  کـی  ناونعب  تشوگ  كرت  رگا  هتبلا  تسا ، هورکم  هشیمه  يارب  یلک و  روطب  تشوـگ  ندروـخ  كرت  يرآ 

اب دشیدنین . یتذل  چیه  هب  دـشوپب و  مشچ  یمـسج  يویند و  نوئـش  زا  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  یئاسراپ  دـهز و  رد  يورـشیپ  هاگ  دـشابن .
دوب نیا  رماعندش  دیعبت  تلع  دسیونیم " : هبیتق  نبا  تسا . هتشاد  لیلذ  رذع و  تشوگ ، ندروخ  زا  شیوخ  يراددوخ  رد  رماع "  همهنیا " 

. دـنکیمن لوبق  ار  یتلود  لغاشم  و  دـیامنیمن ، شزیمآ  ناـنز  اـب  دروخیمن و  تشوگ  هک  دوب  هدرک  شرازگ  وا  هراـبرد  ناـبا  نب  نارمح  هک 
جراوخ زا  وا  نیاربانب 
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رگا ات  ناوخب  ار  سیق  دبع  نب  رماع  هک  تشون  رماع  نب  هللا  دبعهب  نامثع  هجیتن ، رد  تسا . دنزیخیم ) رب  مکاح  ماظن  هیلع  هک  یناسک  زا  ای  )
. دیـسرپ صوـصخ  نیا  رد  وا  زا  تساوـخب و  ار  يو  هللا  دـبع  ماـش .) هب  اـی  هنیدـم  هب   ) نک نوریب  ار  وا  دراد  ار  تایـصوصخنیا  هک  يدـید 

تـساوخ ملد  هاـگ  ره  تهج  نیمهب  تشکیم ، هللا  مسب  رکذ  نودـب  ار  دنفـسوگ  هک  مدـید  ار  یباـصق  نم  تشوگ . دروـم  رد  داد : باوـج 
یتلود لغاشم  دروم  رد  مسریمن . ناب  هک  مراد  یگتسبلد  یمرگرـس و  نادنچ  نم  نز ، دروم  رد  مربیم . رـس  ارنآ  مدوخ  مرخیم و  دنفـسوگ 

تفگ : وا  هب  نارمح  تسین . نم  هب  جایتحاو  دینک  ادیپ  دیناوتیم  لغاشم  نیا  ياربار  دارفا  یلیخ 
دنک "! دایز  ار  وت  لثم  یئاهریگنوخو  اهشکوراج  ادخ  هن ، تفگ : رماع  دنکن  دایز  ام  نایم  رد  ار  وت  لاثما  ادخ 

هعمج و مامارگا  تسا  هتفگ  هیواعم  هب  هدومن و  نایب  ار  تقیقح  راکتسرد  يوگتـسار  نآ  رماع "  هعمج "  زامن  رد  ندرکن  تکرـش  هرابرد 
تسین . اوران  يراک  نامزنآ  يوما  ماکح  هرابرد  نیا  و  دنکیمن . تکرش  شزامن  رد  دنیبن  طیارش  دجاو  هتسیاش و  ار  تعامج 

طـسوت درومنآ  رد  تشاد  ناکما  هفیلخ  يارب  دوش ، هدرمـش  هانگ  دناهدز  واب  هک  یتاماهتا  همه  دـشاب و  حیحـص  تیاور  هکنیا  ضرفب  هزات 
منادیمن تسا . هدش  ماجنا  ماکح  اب  دمآ  تفر و  رینپ و  ندروخ  جاودزا و  دروم  رد  میعن  وبا  تیاور  رد  هکنانچ  دنک  قیقحت  هرصب  رادنامرف 

تبقارم و تحت  دیاب  دروخن  هک  ره  هکیروطب  تسا  هدـش  هدرمـش  تابجاو  زا  رینپ  ندروخ  مالـسا  یلادـتعا  تشذـگ و  رپ  تعیرـش  رد  ایآ 
ماش هب  نالاپ  یب  يرتش  رب  هدـنار و  شراید  هناخ و  زا  ار  گرزب  درم  نآ  یلیلد  هچ  رب  اـنب  زوجم و  هچ  هب  لاـح  رهب  دریگ ؟ رارق  یـسوساج 

همه هاگدیعبت 
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دننک ؟ هجنکش  دیعبت و  يزیچان  ياهراک  نانچ  رطاخب  ار  وا  هک  دوشیم  یضار  لقاع  مدآ  مادک  تسا ؟ هدرک  دیعبت  نامثعنافلاخم -

یحمج نمحرلا  دبع  دیعبت 
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ادخ ربمایپ  رای  نمحرلا  دبع  دسیونیم " : یبوقعی  دنا . هدش  دیعبت  نامثع  طسوت  هک  تسا  یناسک  رامـش  رد  یحمج  لبنح  نب  نمحرلا  دـبع 
شیئاد رـسپ و  دنـسپان  ياهراک  تفای  عالطا  هک  دوب  نیا  درک  دیعبت  ار  وا  نامثع )  ) هک نیا  تلع  دش . دیعبت  ربیخ  عباوت  زا  سومق  هب  (ص )

تسا " . هدرک  وجه  ار  شدوخ  هدومن و  حیبقت  ار 
یمالـسا ياقیرفآ  سمخ  هک  ار  مهرد  رازه  دصناپ  نامثع  یتقو  هک  دنا  هدروآ  باعیتسا "  باتک "  رد  رمع  وبا  و  بعـصم ، لوق  زا  یئالع 

دورس : نینچ  یحمج ) لبنح  نب   ) نمحرلا دبع  دیشخب  ناورم  هب  دوب 
هیاـم ار  وت  یتح )  ) هکلب تسا ، هتـشاذگن  رمث  یب  هدوهیب و  ار  يراـک  چـیه  ادـخ  هک  دـیکات  دـجب و  يدـنگوس  هناـگی ، يادـخ  هب  دـنگوس 

برقم يدناوخب و  ار  ص )  ) ربمایپ هدـش ي  دـیعبت  نآ  وت  دروآرد  شیامزآ  زا  ارت  ای  دـیامزایب  وت  هلیـسوب  ار  ام  ات  تسا  هتخاس  ام  شیامزآ 
رب نیا  یتشامگ و  ناتـسرپادخ  رب  تموکح  هب  ار  تنادـنواشیوخ  تسا . ص )  ) یفطـصم رارق  هیور و  فالخ  رب  نیا  يدـینادرگ و  شیوخ 

يداهن و تلیضف  نارگید  رب  ار  وا  ناسنیدب  يدیـشخب و  ناورم  هب  ار  تمینغ  مجنپ  کی  و  تسا . رمع ) رکبوبا و   ) ناگتـشذگ هیور  فالخ 
. يداد تناکیدزن  هب  دوب  هدروآ  یمومع  لاوما  زا  يرعشا  یسوم ) وبا   ) هک ار  يدمآرد  يدرک و  قرق  ار  هنیدم  فارطا  عتارم 

نآ رثا  رب  دندومن و  زاب  تسا  دزیا  ياضر  هب  تیاده  هیام  هک  ار  یمالـسا ) تموکح  زرط   ) نشور هار  یتسارب  رمع ) رکبوبا و   ) نیما ود  نآ 
( مالسانوناق قفو  رب  هن  و   ) لد ياوهب  مهردکی  هن  دندناتسن و  یسک  زا  بصغب  اورانب و  مهردکی  یتح 
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دنداد . یسک  هب 
تسا : هدورس  نینچ  نادنز  رد  وا  لوق  زا  ءارعشلا  مجعم  رد  ینابزرم  دندرک . ینادنز  ربیخ  رد  ار  وا  ات  داد  روتسد  سپ 

نب یلع   ) نسحلا وـبا  يانثتـساب  هتبلا  مدرم - رب  هن  مرب و  یم  تیاکـش  ادـخ  هب  تـسه  ممادـنا  رب  ربـیخ  رد  هـک  یگنت  نارگ و  ياـهریجنززا 
. تساهدوگ نیرت  فرژ  يرادنپ  هک  صومغ "  قامعا "  رد  ربیخ و  رد  بلاطیبا ع )

هچ دریمب  یناوخ  قح  ره  هاگ  ره  تروصنآ و  رد  موش ؟ هتـشک  دـیاب  مشاب  هدـناوخ  یقح  تیاـعرب  اـی  هدروآ  ناـبزب  یقح  نخـس  رگا  اـیآ 
دنامیم ؟ اجرب  قح  يارب  یسک 

تشون : نینچ  رسای  رامع  ع)و   ) یلع يارب  نادنز  زا 
وگب : دنباتشب  اجنادب  دیاب  همهو  دنا  یسانشنید  لزنم  رس  رد  هک  رامع - یلع و  هب 

لئان یـسانشنید  راختفا  هب  ات  شدیزومایب  نادـنچ  دـیراذگماو و  شزومآ  یب  دـشاب  یحورو  يداقتعا  رامیب  تخـس  هچرگا  ار  ینادان  چـیه 
دیآ .

هناهب لئالد و  رد  یلع ع ) نافلاخم  نامثع و   ) تعامج نآ  نمجنا  رد  رگا  راـکوکین  ورتسار  نآ  و  تسا . هدـنامن  میارب  يزیچ  ریـشمش  زج 
ممولظم . هانگیب و  نم  هک  دنادیم  دنیامن  دادیب  متیموکحم  ياه 

یگدـنز هنیدـم  رد  هک  درک  تقفاوم  طرـش  نیا  اب  هرخالاب  ات  درکیم  تبحـص  نمحرلا  دـبع  يدازآ  دروم  رد  نامثع  اب  ناـنچمه  ع )  ) یلع
روشک يوس  ره  زا  هدیروش و  نامثع  رب  ناناملـسم  هکنآ  ات  تسیز  یم  صومق "  مانب "  يا  هعلق  رد  درک و  دیعبت  ربیخ  هب  ار  وا  سپ  دنکب .

دورس : نینچ  نمحرلا  دبع  تقونیا  رد  دندش . ریزارس  شفرطب 
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یـسک زا  دروایم  راشف  ممادـنا  رب  ریجنز  لـغ و  هک  یماـگنهب  زگره  دـیناهر  ریجنز  دـنب و  زا  شتـسدب  ارم  ادـخ  هک  یلع  دوبیمن ، یلع  رگا 
. مدشیمن میئاهر  يارب  کمک  راتساوخ 

دیناهر . دوب  هتفرگ  هدیدن  ار  ادخ  هک  يرفاک  گنچ  زا  ارم  هک  داب  یلع  يادف  مناج 
دیوگیم : يربط  دوب . ع )  ) یلع هارمه  نیفص  گنج  رد  نمحرلا  دبع 

دناوخ : یم  ار  یمزر  دورس  نیا  لبنح  نب  نمحرلا  دبع  نیفص  ياهدربن  رد 
متسه لبنح  نبا  نم  دیشکبارم  رگا 

. مدرک وجه  ار  نامثع . زا  هیانک  لثعن "  امش "  نایمرد  هک  منآ  نم 
هدش هدیشک  ریجنز  دنب و  هبنادنز  لاچ  هایس  رد  دنا و  هدمآرد  هجنکـش  راشف و  رازآ و  ضرعمب  نامزنآ  رد  هک  تسا  یناسک  زا  نتکی  نیا 

ار مالـسا  فالخ  ياهراک  تارکنم " و   " هک دوب  نیا  شناتـسدمه - مکاـح و  معزب  ناـشمرج - اـهنت  دـندوب و  هدرکن  یهاـنگ  چـیه  دـنا .
رد ار  نانخـس  نآ  میا و  هتفگ  نخـس  اهراب  ناشنابز  مه  ناتـسود و  هرابرد  دـنا . هدوب  مالـسا  نیناوق  هیور و  هتفیـش  هدومنیم و  اه  شهوکن 

شتیدض یمالسا و  هیور  هب  ار  وا  یگتفیش  شراشرس و  نامیا  هک  تسا  یفاک  ردقیلاع  یباحص  نیا  راعـشا  هب  يرظن  مینکیمن . رارکت  اجنیا 
دیامنب . یشنم  رفاک  فارحنا و  اب  ار 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  دیعبت 

ار یتعامج  فطاوع  دیاش  میرازگرب  راصتخاب  رگا  هداتفا  قافتا  ع )  ) یلع نینموملاریما  وا و  نایم  نامثع  تفالخ  مایا  رد  هچنآ  زا  ثحب  رد 
دزاس رادهحیرج 
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ندـنامهف ندـناسر و  يارب  كدـنا  نامه  زاب  هتفرگن  رب  رد  ار  اهارجام  نآ  زا  یکدـنا  زج  خـیرات  هچرگ  دـشاب . هتـشادن  یـشوخ  تبقاـع  و 
نامثع ناهد  زا  هک  یتشز  تاملک  رـس  رب  زگره  میرذـگیم و  رد  نآ  زا  هناراوگرزب  ام  و  دـنکیمتیافک ، نامثع  تیهام  مایا و  نآ  تایعقاو 

دنیشن . یمن  ع )  ) یلعیئایربک نماد  رب  شرابغ  هک  اهفرح  نآ  میتسیا ، یمن  هدمآ  نوریب 
رد و  ص )  ) ربمایپ هرابرد  هچنآ  نآرق و  هب  دـشاب و  راکوکین  و  هدـینادرگ ، ادـخ  میلـست  نتـشیوخ  هدروآ و  نامیا  هنامیمـص  هک  یـسک  ایآ 

هیلاع لئاضف  هناراوگرزبهیحور و  زا  هتشاد و  یئانشآ  وا  اب  کیدزنزا  هدوب و  نیشنمه  وا  اب  اهلاس  دشاب و  هتشاد  رواب  هدمآ  ع )  ) یلع لئاضف 
نآ يراوتـسا  رد  هدرک و  تیامح  عافد و  مالـسا  زا  یقـشع  يراکادف و  هچ  اب  ساسح  ياه  تیعقوم  رد  دنادب  دشاب و  هتـشاد  یهاگآ  شا 
وا نآرق  رد  ادخ  هک  یسک  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ردارب  هب  هک  دهدیم  يرای  شلد  نابز و  درادناکما و  یناملسم  نینچ  ایآ  تسا ، هدیـشوک 

؟"  يرادن يرترب  وا  رب  نم  رظن  رد  وت  مسق  ادخب  دهد . مانشد  وت  هب  دیابن  يداد  مانـشد  ناورم  هب  رگا  ارچ  دیوگب " : تسا  هدرمـش  كاپ  ار 
ار شردپ  شدوخ و  تسا و  هدرک  درط  مه  ار  شردپ  هدرک و  درط  دیعبت و  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یـسک  مکح  نب  ناورم  مینادـیم  و 

يریمب رگا  ادخب  تیگدنز . همادا  دنموزرآ  ای  ماوت  گرم  راتساوخ  منادیمن  نسحلا  وبا  يا  مسق  ادخب  دیوگب " : وا  هب  ای  تسا . هدرک  تنعل 
شکندرگ چـیه  یناـمب  هدــنز  رگا  و  مباـییمن ، وـت  زا  رتـهب  ار  یــسک  اریز  مناـمب  هدــنز  نارگید  يارب  تـگرم  زا  دــعب  مرادــیمن  شوـخ 

رظن رد  هک  یماقم  طقف  هکیروطب  دشاب  هدرمـشن  شیوخ  هانپ  تشپ و  ارت  هتخاسن و  دوخ  نابدرن  نابیتشپ و  ارت  هک  مباییمن  ار  يرادربنامرفان 
هطبار وت  اب  نم  هطبار  نیاربانب  درادیم . زاب  شرفیک  زا  ارم  يراد  شرظن  رد  وت  هک  یماقم  ودراد  وت 
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: دیوگب ای  ... " دیامنیم ؟ شرط  دنامب  هدنز  رگا  دروخ و  یم  مغ  دریمب  رگا  هک  دشاب  هدش  هدنار ) و   ) قاع شردپ  طسوت  هک  تسا  يدنزرف 
هک ینشخ  فرح  ای   " یندش ؟ دیعبت  قحتسم  رامع  زا  شیب  وت  دیوگب " : ای  يدیعبت "  قحتسم  وا  زا  رتمک  هن  و  یتسین ، رامع  زا  رتالاب  وت  " 

میتشذگرد . شرکذ  زا  ام  و  دننک ، دای  نآ  زا  دنرادیمن  تسود  ناخروم 
طسوت دتسرفیم و  عبنی "  هب "  راب  نیدنچ  و  دزاسیم . هراوآ  شا  هناشاک  هناخ و  زا  دناریم و  نوریب  ص )  ) ربمایپ رهش  زا  ار  وا  اهنیا ، رب  هوالع 

هیام نم  هن  دزاس و  مهارف  ارم  هودـنا  هیام  وا  هن  اـت  دورب  عبنی  رد  شا  هعرزم  هب  هک  وگب  وا  هب  دـیوگیم " : دـهدیم ، دـیعبت  ماـغیپ  ساـبع  نبا 
" مروآ . مهارف  ار  وا  هودنا 

هدش دیعبت  هک  یماقمیلاع  حلاص و  نادرم  زا  شیب  تسا  شزغل  زا  هتساریپ  موصعم و  هک  یهزنم  كاپ و  ماما  ارچ  دسرپب  وا  زا  تسین  یسک 
تسیلایـسوس و تسینومک و  هدـش ، هدرمـش  تسار  يوگتـسار  نآ  رذوبا  لثم  مه  ع )  ) یلع وا  معزب  ایآ  تسا ؟ ندـش  دـیعبت  قحتـسم  دـنا 

ادـخ ربمایپ  هب  درف  نیرت  هیبش  شنم  راتفر و  تیادـه و  ظاحل  زا  هکنآ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  لثم  وا  رظنب  ای  تسا ؟ هدوب  زاسغورد "  يریپ  "

وگغورد رایـسب  دنادیم  یـشکندرگ  دوبیم ، (ص ) ربمایپ هدید  ود  هنایم  هکنآ  رـسای  رامع  لثم  ار  وا  ای  تسا ؟ هدوب  یکناویح "  دوب "  (ص )
زاـبگنرین " و دـهاز "  اـسراپ و  راـکوکین  نآ  هدـبع  نب  بعک  لـثم  ار  وا  اـی  دـناروشیم ؟ وا  رب  ار  مدرمو  دزرویم  یخاتـسگ  شربارب  رد  هک 

تشوگ رینپ و  ندروخ  زا  دباع ، دهاز  نآ  نآرق و  داتسا  نآ  سیق  نب  رماع  لثم  هک  یمدآ  ای  درامشیم ؟ زاب  هدبعش 
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درخب " و ات  درک " ، ناشدـیعبت  هک  هفوک  ناشلا  میظع  كاپ و  نادرم  لثم  ای  دـیامنیم ؟ يراددوخ  جاودزا  زا  هعمج و  زامن  رد  روضح  زا  و 
 " نخس ؟ ناطیش  نیدتم " و "  ریغ  " 

هنوـگ ره  زا  ار  وا  اـناد  راـگدرورپ  هک  نآ  زا  سپ  مهنآ  دور ، شا  هراـبرد  شزغل  ناـمگ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هزنم  سدـقم و  ربماـیپ  نیرق 
تحاس هکنانچ  وا . یـصو  ار  يرگید  تسا و  هدـینادرگ  شیوخ  یبن  ار  یکی  هدرمـش و  ص )  ) ربمایپ دوخ  هباـثمب  هتـسناد و  يرب  یـشیالآ 

اوران و ياه  تمهت  نآ  زا  دـندوب  ورتسار  یناوریپ  هک  نانآ  و  (ص ) ربمایپ ماقیملاع  شور و  وکین  باحـصا  نآ  نامثع  تموکح  نایدـیعبت 
تسا . هدرتس  كاپ و  دنسپان 

مالسا نیئآ  ننـس و  زا  تیعبت  هب  دندرکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هک  ار  نمادکاپ  زاتمم و  ياه  تیـصخش  نیا  همه  درم  نآ  يرآ ،
هب لوـصو  ناـبدرن  ار  ع )  ) یلع هـک  یناـشکندرگ  دـناوخ  یم  شکندرگ "  دنتـشادیم "  زاـب  شماـکحا  زا  فـلخت  فارحنا و  زا  هدـناوخ ،

تنس زا  شتافارحنا  حیبقتمرجب  ار  نانآ  تساوخیم  رگا  هکیروطب  دنا  هداد  رارق  دوخ  هاگ  هیکت  هانپ و  تشپ و  ار  وا  هتخاس  شیوخ  ضارغا 
تـسناوتیم دوبیمن  وا  رگا  اریز  تسنادیم ، دیعب  قحتـسم  نایدیعبت  زا  شیب  ار  وا  تعنامم  نیمه  لیلدب  دشیم  شعنام  دـنک  تازاجم  نآرق  و 

هک ینافلاخمب  تبـسن  ارشا  هنیک  شتآ  رایـسب و  دنمتریغ  نایوگقح  نآ  زا  شیوخ  ماقتنا  دروآرد و  نانآ  رـس  رب  تساوخیم  هک  یئالب  ره 
هک یناسک  زا  ادخ  هدومرف " : تسا و  هداد  تیامح  عافد و  هدعو  نانآ  هب  اناوت  يادـخ  یلو  دناتـسب ، دنتـساوخیمن  تما  حالـص  ریخ و  زج 

 " دناسر . يزوریپ  هب  دهد و  يرای  ار  نانآ  هک  دراد  ار  تردق  نیا  اعطق  وا  دنکیم و  عافد  دنا  هدروآ  نامیا 
تیاـمح رپس  ار  وا  دـنروآ و  هاـنپ  نینموملاریما  ـالوم  هب  ناـشکندرگ  هک  دـهدیمن  هار  شیوخ  نهذ  هب  ار  رادـنپ  نیا  یلقاـع  چـیه  هوـالعب ،

ملسم اریز  دنزاس ، شیوخ 
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بیسآ زا  هک  یناگدیدمتـس  دنـشاب و  ورتسار  رادنید و  حلاص و  شدوخ  لثم  هک  دنرب  یم  هانپ  شتیامح  شوغآ  هب  یناسک  طقف  هک  تسا 
ششیامرف دیامرفیم و  وگتسار  یمارگ و  ربمایپ  هکنانچ  وا  نوچ  دهدیمن ، هانپ  ورتسار  ناگدیدمتس  هنوگنیدب  زج  وا  زین  دنکانمیب و  رگمتس 

ناگتـسجخ " و"  هدـنامرف  ناکین " و "  ياورنامرف  تسا و "  ناشیا  رادـساپ  رادتـسود و  یماح و  ینعی  ناـنمومیلو "  تسا "  تسد  رد 
 " ناملسم . رورس  ناراکزیهرپ " و "  ماما 

هیاـم ع )  ) یلعدوجو مینادـیم  هکنآ  لاـح  دوشیم ، هودـنا  مغ و  راـچد  هنیدـم  رد  ع )  ) یلع دوجو  زا  يور  هچ  زا  ناـمثع  میتسنادـیم  شاـک 
مامز رب  نارگهابت  هک  یطیارش  رد  هژیوب  هتشاد  ینازرا  مالـسا  تما  همه  رب  هک  تسا  وا  تمحر  فطل و  نیع  راگدرورپ و  فطل  تمحر و 

ددنب و یمناشماک  رد  نابز  هک  تسا  اهنآ  اب  هزیتس  نامرهق  وا  و  دنـشاب ، هدوشگ  غیلبت  هبنابز  نافرحنم  نازابـسوه و  هتـشگ و  طلـسم  روما 
هک تسا  یناسک  هودـنا  هیام  شدوجو  يرآ ، درادـیم . ناور  درایم و  زاب  نید  تسار  هار  رب  ار  مدرم  دـچیپ و  یم  رد  ناشناهد  رب  ناـشمامز 

هرادا رد  دنرب و  تراغب  ناشناتـسدمه  دوخ و  یئوجماک  شیع و  هار  رد  ار  مدرم  لاوما  دنهد و  همادا  تموکح  هب  هنارـس  دوخ  دنهاوخ  یم 
دوب نیا  زورنآ  رد  مدرم  یمومع  راعش  هکنانچ  دنیوج . فارحنا  نآ  زا  دنشابن و  ص )  ) ربمایپ تنس  یمالسا و  تاروتسد  دنبیاپ  هعماج  روما 

هک دوب  یساسا  راعشا  نیمه  و  دیآ . نید  تسار  هار  ربو  دیامن  تقباطم  یمالـسا  هیور  اب  هرادا  هیور  دوش و  هدودز  تموکح  تافارحنا  هک 
رامـشب گرزب  يا  هعماج  قح  رد  یتیانج  هک  یمغ  دروایم ، هودنا  ومغ  هب  تشادیم و  هجنر  ار  ناشکانـسوه  لدو  درزایم  ار  ناگماک  دوخ 

تسا . زیتس  رد  یمالسا  تما  یمومع  حلاصم  اب  هک  يراکتیانج  شرادمغ  دمایم و 
يالوم هب  هک  یئاهشاخرپ  دروآ و  نابز  هب  نامثع  هک  یتشز  تاملک 
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اب هک  دوب  نامثع  تخاس . راومه  دـندوب  نمـشد  ماما  مالـسا و  اب  هک  ینانیدـیبو  ناراکهبت  يورب  ار  ترـضح  نآ  هب  تناها  هار  درک  نایقتم 
رد دنیامن و  رارکت  ار  وا  یخاتسگ  ات  داد  تارج  اهنآ  شامق  زا  یگنهرف  یب  تسپ و  رصانع  نایوما و  هب  مدرم ، روضح  رد  شیاهیئوگتـشز 

صخش ص )  ) ربمایپ ردارب  رازآ  اب  دنرازایب و  ناشدیلپ  ياهفرح  نابز و  مخز  اب  اردنمتریغ  نامرهق  نآ  دنرامشب و  وا  وریپ  ار  دوخ  راک  نیا 
راوخ یباذـع  دـنکیم و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  ادـخ  دـنرازایم  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  یناسک  کشیب  دـنرازایب " . ار  ص )  ) ربمایپ

تشاد . دنهاوخ  كاندرد  یباذع  دنرازایم  ار  ادخ  ربمایپ  هک  یناسک  و  دزاسیم . مهارف  اهنآ  يارب  هدننک 
 " دنا . هداهن  شیوخ  شود  رب  يراکشآ  هانگ  تمهت و  راب  دنرازایم  دنشاب  هدرک  يراک  هکنیا  نودب  ار  نموم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  و 

نامثع هرابرد  يا  هیآ 

مجن هروس "  تایآ 33 و 34 و 35  هک  دنا  هدرک  تیاور  کیرش  نب  بیـسم  یبلک و  يدس و  سابع و  نب  هللا  دبع  لوق  زا  یبلعث  يدحاو و 
 ": يری وهف  بیغلا  ملع  هدنعا  يدکا ، الیلق و  یطعا  و  یلوت ، يذلا  تیارفا  تایآ " : نیا  تسا ، هدـش  لزان  هنع  هللا  یـضر  نامثع  هرابرد  " 

بقاوع هدـنیآ و   ) هکیروطب دراد  بیغ  ملع  ایآ  يدـید ؟ تفرگ  زاب  ضیف  زا  تسد  و  دیـشخب ، یکدـنا  و  دـنادرگرب ، ور  هک  ار  یـسک  اـیآ 
وا هب  حرسیبا  نب  هللا  دبع  شیریـش  ردارب  درکیم . نیمات  ار  ریخ  ياهراک  جراخم  دادیم و  هقدص  نامثع  نوچ  دنیب ؟ یم  ار ) شراک  يورخا 

تفگ :
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مهاوخیم اهراکنیا  ماجنا  اب  مراد و  یئاهاطخ  ناهانگ و  نم  تفگ : نامثع  يوش . رادـن  هک  هدـنامن  يزیچ  ینکیم  هک  تسا  يراـک  هچ  نیا 
همه نم  ضوع  رد  ات  هدـب  نم  هب  شا  هواـجک  نـالاپاب و  ار  ترتش  نیا  تفگ : وا  هب  هللا  دـبع  مروآ . تسدـب  ار  وا  شزرمآ  ادـخ و  ياـضر 

تفریذپ نامثع  تدرگ . مهاوخ  هدعب  ار  تناهانگ 

هحفص 130 ] ] 

ار یسک  ایآ  داتسرف : ورف  لاعتم  يادخ  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . زاب  قافنا  هقدص و  زا  تسد  دنارذگ و  شدهعت  رب  دیشخب و  واب  ار  شرتش  و 
درک . قافنا  شیپ  زا  رتوکین  رتهب و  دمآزاب و  نیتسخن  هویش  هب  نامثع  هجیتن ، رد  دینادرگرب و ... ور  هک 

 " دـحا دربـن "  رد  هک  تسا  نیا  دـینادرگرب  ور  ینعم  هک  هدـمآ  يروباـشین  ریـسفت  رد  و  دـنا ، هدروآ  نارـسفم  زا  يا  هدـع  ار  بـلطم  نـیا 
درک . اهر  دوب  هدش  نییعت  شیارب  هک  ار  یعضوم 

ماگنهنآ شرفک و  هب  تعجر  هرود  رد  شیناملـسم و  زا  دعب  رفک و  هرود  رد  شرادرک  رکفت و  زرط  هک  یـسک  حرـس - یبا  نب  هللا  دـبع  زا 
دیعب دزاسیمن  فاصنا  لدع و  لوصا  نیناوق و  زا  کیچیه  اب  هک  هرخـسم  فیخـس و  فرح  نیا  دوبناسکی - دـش  نامثع  یـشاوح  ءزج  هک 

دشخب یم  وا  هب  ار  شنالاپ  ورتش  دریذپیم و  ار  وا  جوپ  یفارخ و  فرحنامثع  هک  تسا  نیا  روآ  بجعت  دروایمن ، یتفگـش  نادنچ  تسین و 
دهعت رب  و  دـشکیمن - شودـب  ار  يرگید  هانگ  راـب  سکچیه  دـیامرفیم  ادـخ  هکنیا  اـب  دـشک - شودـب  ار  شناـهانگ  راـب  واضوع  رد  اـت 

تسایندش و دیوگیم  ءازهتـسا  يور  زا  شنم  رفاک  نآ  هچنآ  درادـنپ  یم  دـشکیم و  زاب  هقدـص  قافنا و  زا  تسد  دـنراذگیم و  تداهـشوا 
هچنآ زا  وا  تسا و  هدرپس  حرس  یبا  رسپ  تسدب  زیخاتسریسرداد  باسح و  هاگتـسد  يرادنپ  دوشیم ، هتفریذپ  ترخآ  رد  شدهعت  یتسارب 
هلدابم نیا  اب  شناهانگ  هک  دهدیم  ربخ  نامثع  هب  عالطا  نیمه  ساسا  رب  دراد و  ربخ  شیپ  زا  درذگیم  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  ترخآ و  رد 

نالطب ملق  هتفر و  نیب  زا  هلماعم  و 
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هک دنادیم  دنیب و  یم  ارهلماعم  هلدابم و  نآ  ققحت  راک و  تبقاع  دراد و  بیغ  ملع  شدوخ  نامثع  يرادنپ ، ای  دش ، دـهاوخ  هدیـشک  نآ  رب 
تسا : هدرک  شومارف  ار  میکح  يادخ  تاشیامرف  یئوگ  تسا ، ینتفای  ققحت  قح و  دیوگیم  شیریش  ردارب  هچنآ 

زا يا  هرذ  اـهنآ  یلو  میریگیم ، شودـب  ار  ناتیاهـشزغل  ناـهانگ و  ضوع  رد  اـم  دـینک و  يوریپ  ار  اـم  هقیرطدـنتفگ  ناـنموم  هب  نارفاـک  " 
( هاـنگ  ) ياـهراب ناـش و  هاـنگ )  ) ياـهراب تـقیقح  رد  و  دـنیوگغورد ، اـعطق  اـهنآ  تـفرگ و  هدـهعب  شودـب و  دـنناوتیمنار  اـهنآ  ناـهانگ 

دنک دب  راک  هک  ره  دوب " "  دنهاوخ  ناشتائارتفا  همه  لووسم  زیخاتسر  رد  دیشک و  دنهاوخشود  رب  ار  ناش  هانگ )  ) ياهراب هارمهيرگید 
ره دنیب و  یم  ارنآ  هجیتن )  ) دنکیکین يا  هرذ  هک  ره   " تفای " ، دهاوخن  يروای  یماح و  ادخ  زج  شیوخ  يارب  دـید و  دـهاوخ  ارنآ  رفیک 

شیوخ و هیلع  طقف  دهد  ماجنا  یهانگ  هک  ره  "و  دشابیم " . هداد  ماجنا  هچنآ  ورگ  رد  سک  ره   " دنیب " . یم  ارنآ  دنک  يدـب  يا  هرذ  هک 
و  ) درادن دوجو  متـس  زورما  دوشیم ، هداد  شاداپ  رفیک و  هداد  ماجنا  هچنآ  بسح  رب  سک  ره  زورما   " تسا " ، هداد  ماجنا  شیوخ  هدـهعب 

دش دنهاوخن  عقاو  ملظ  دروم  ناشیا  و  دوش ، هداد  شاداپ  رفیک و  هداد  ماجنا  هچنآ  بسح  رب  سک  ره  یتسیاب  و  تفر " ،) دهاوخن  یسک  رب 
بکترم يرگید  هک  یمرج  رطاـخب  یـسک  نداد  رفیک  هک  تسا  یلقع  مکح  نیا  نیبـم  یگلمج  هک  اـهنیا  ریظن  يرگید  رایـسب  تاـیآ  "و  . 

. تسا اوران  هتشگ ،
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لمحتم يا  هرخسم  تادهعت  نینچ  بجومب  دشاب  رارق  رگا  وا  لاثما  یلذر  هیام و  ورف  دارفا  حرس و  یبا  رسپ  هک  دنکیم  مکح  نینچ  تلادع 
هدومن یخاتـسگ  ادخ  ربارب  رد  دوخ  فرح  اب  هک  دش  دـنهاوخ  هانگ  نیا  تیلووسم  لمحتم  دـنوش  یفاضا  رفیک  قحتـسم  دـیدج و  ناهانگ 

هک نیا  هن  دنا ، هتشاد  زاب  نادنمزاین  هب  کمک  هقدص و  تخادرپ  زا  ار  راکوکین  مدرم  هدرمش و  ریقح  زیچان و  ار  شرفیک  هلعش  ینیگمهسو 
دنوش . نامثع  هتشذگ  ناهانگ  لمحتم 

هدرمش و تسار  ار  يروابان  نید  ءازهتسا  هتشاد و  رواب  ار  يا  هرخـسم  فرح  نانچ  هک  میرگنب  یـسک  ینادان  يدرخ و  مک  هب  میئایب  کنیا 
هک نیا  رب  رئاد  هدننک  تیاور  فرح  میتفرگ  تسا . هدمآ  دورف  شدر  رد  میکح  يادـخ  تایآ  ات  تسا ، هتـشادنپ  بترتم  یلمع  راثآ  نآ  رب 

دناشوپب و ار  وا  يدرخبان  دناوتیمن  يو  تشگزاب  زین  تروصنآ  رد  یتح  دشاب ، تسار  هتشگزاب  نیـشیپشور  هب  تایآ  لوزن  زا  سپ  نامثع 
هاگ ره  يرآ  تسا . هتـشگ  یمالـسا  دض  رادنپ  هفارخ و  نآ  میلـست  هتفریذـپ و  ار  شنم  رفاک  نآ  فرح  هک  ار  يدرخبان  نیا  دراگنا ، هدوبن 

یهلا شهوکن  شنزرـس و  اب  هن  رکفت و  تردـقب  دوخ  دوب و  هتفر  ای  هتفرن  ههاریب  هب  و  دومنن ، هناقمحا  زیمآ و  رفک  داهنـشیپ  نآ  هب  یئاـنتعا 
یئاراد زا  هن  دمآ  زاب  نوچ  اریز  دوب ، هدماین  زاب  قافنا  یهد و  هقدص  هار  هب  شاک  دوب  هدش  هئربت  يدرخبان  یئار و  تسـس  زا  دوب  هتـشگزاب 

يـالومهتفگب تسا و  تبث  خـیرات  رد  هک  دـیئارگ  يا  هیور  ناـنچ  هب  درک و  شاـپ  تخیر و  قلخ  ادـخ و  لاـم  زا  هکلب  یـصخش  دـمآرد  و 
 " دیعلب . یم  دیرچ و  یم  درچب و  ار  يراهب  هتسر  ون  هایگ  رتش ، هکنانچ  ار  ادخ  لام  نایقتم " 

دنادیمن ار  يراگتسر  هار  نامثع 

هتفر قیدصرکبوبا  دزن  دینشن ، یباوج  درک ، مالس  وا  هب  دروخرب ، نافع  نب  نامثع  هب  رمع  دنکیم " : تیاور  نینچ  شخیرات  رد  رکاسع  نبا 
نیشناج يا  تفگ :
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، مدروخرب نامثع  هب  تفگ : تسیچ ؟ دیـسرپ : میوگب ؟ تیارب  میا  هدش  شراتفرگ  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  هک  ار  یتبیـصم  یهاوخیم  ادـخ  ربمایپ 
تفگ : داتفا ؟ قافتا  نینچ  یتسار  دیسرپ : یتفگش  اب  رکبوبا  دادن . ار  ممالس  باوج  مدرک  مالس  وا  هب 

رمع هک  تسا  تسار  ایآ  تفگ : رکبوبا  هاگنآ  داد . ار  ناشمالس  باوج  دندرک و  مالس  دندمآ و  نامثع  دزن  هتفرگ  ار  وا  تسد  سپ  يرآ ،
؟ دوب لوغـشم  هچ  هب  ترکف  دیـسرپ : مدیدن ، ار  وانم  ادخ ، ربمایپ  هفیلخ  يا  مسق  ادخب  تفگ : يدادن ؟ شباوج  درک  تمالـس  هدمآ  وتدزن 
، تسر خزود  شتآ  زا  دش و  راگتسر  ناوتیم  هنوگچ  میدیسرپن : وا  زا  تفر و  ایند  زا  هک  مدیشیدنا  یم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  متـشاد  تفگ :
وگب و اه  تفگ : نامثع  ما . هدینش  باوج  هدیـسرپ و  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  مسق  ادخب  تفگ : رکبوبا  تسیچ ؟ تاجن  يراگتـسر و  هار  و 

گنچ تسا  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  داقتعا و  زا  ترابع  هک  راوتـسا  دـنویپ  هب  تفگ : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : رکبوبا  هدـب . تاجن  مغ  زا  ار  ام 
 " دیزیوآ .

هدیدن هتـسبرب و  دیحوت  يورشناوارف  دیکات  هژیوب  شراد  هنماد  داشراو  ریگیپ  تاغیلبت  زا  شوگ  ص )  ) ربمایپ تایح  هرود  رد  درم  نیا  ایآ 
هک تسا  نیا  تاجن  يراگتـسر و  هار  هناگی  دیامرفیم  دـشوکیم و  قلخ  ياهلد  رد  دـیحوت  یـساسا  لصا  میکحت  رد  هزادـنا  هچ  ات  هک  دوب 

اهنت و  دزاـس ، هتـساریپ  یلاـخ و  نآ  يارب  دـیاشگب و  هدـیقع  نیا  يورب  شیوـخ  لد  دـنک و  ادـیپ  ناـمیا  دـیحوت  هب  بلق  میمـص  زا  ناـسنا 
هدینشنار : ادخ  تاشیامرف  نیا  دهرب ؟ خزود  شتآ  زا  دناوتیم  هنوگنیدب 
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تب و هب  هک  ره  تسا و  هتخیوآ  گنچ  راوتـسا  دـنویپ  هب  ناـمگیب  دـشاب  مه  راـکوکین  دـیامن و  ادـخ  میلـست  شیوخ  ناـج  لد و  هک  ره  " 
و تسا . هتخیوآگنچ  راوتسا  دنویپ  هب  اعطق  دروآ  نامیا  هناگی  يادخ  هب  دوش و  رفاک  اوران  یسایس  ياهتردق 

هحفص 134 ] ] 

ار تشهب  ادخ  دوش  لئاق  کیرش  ادخ  يارب  سک  ره  نامگیب  و  دنتـشهب . نیرق  نانآ  دندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
 " دوب . دهاوخ  خزود )  ) شتآ شا  هنایشآ  تخاس و  دهاوخ  مارح  وا  رب 

تسا : هدینشن  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  يادن  نیا  ایآ 
دش . دیهاوخ  راگتسر  هللا ، الا  هلا  دیئوگب ال  صالخا ) هدیقع و  يور  زا  )

دزاسیم . مارح  وا  رب  ار  خزود )  ) شتآ ادخ  تسا  هناگی  يادخ  ربمایپ  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  دهد  یهاوگ  هک  ره 
دیآرد . تشهب  هب  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  دیوگب  كاپ  لد  صالخا و  اب  هک  ره 

ادخ تسا و  هناگی  ادخ  ربمایپ  دمحم  درادن و  دوجو  هناگی  يادخ  زج  یئادـخ  هک  دـهد  تداهـش  لد  میمـص  زا  یتسارب و  یـسک  دوشیمن 
دنادرگن . مارح  وا  رب  ار  خزود )  ) شتآ

وا رب  ار  خزود  شتآ  امتح  ادخ  دریمب ، هدیقع  نخـس و  نآ  رب  دیوگب و  لد  هت  زا  یتسارب و  ارنآ  يا  هدـنب  رگا  هک  مسانـشیم  ار  ینخـس  نم 
درادن . دوجو  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  تسا : نیا  نخس  نآ  و  دینادرگ ، دهاوخ  مارح 

تسا . هدروآ  مهارف  بیهرت "  بیغرت و  باتک "  رد  يرذنم "  ظفاح  ار "  یخرب  هک  يرگید  رایسب  ثیداحا  و 
لد شوگ  نوچ  دینشیم و  ار  اهبنارگ  نیرز و  نانخس  نآ  درم ، نیا  ایآ 

هحفص 135 ] ] 

كرد ار  زیچ  هچ  دشاب  هدیمهفن  هتفاین و  رد  تسا  مالسا  بتکم  هدولاش  ساسا و  هک  ار  اهنیا  رگا  تروصنیا و  رد  دربب ؟ دای  زا  درپسن  نادب 
هتخوماـین ار  يراگتـسر  هار  هتـشذگرد و  هدـمآ و  درادـنپیم  هک  دراد  یمارگ  ربماـیپ  زا  هک  تسا  یکرد  هچ  نیاو  تسا ؟ هدـیمهف  هدرک و 

شتـسد رد  هک  یباتک  و  دـنادرگ ، راگتـسر  ار  تیرـشب  شتلم و  هک  هدوب  نیا  شتلاسر  هتـشگ و  ثوعبم  نیا  يارب  طقف  هکنآ  لاح  تسا ؟
راوتـسا هـچ  رب  ار  مالـسا  ناـینب  و  هدرکیم ، روـصت  هنوـگچ  ار  مرکا  ربماـیپ  تـسا . زیچ  همهشزوـمآ  رگنـشور و  هدادـیم  شمیلعت  هدوـب و 
ماگنهب ات  ادتبا  زا  ار  شغیلبت  ابماوت  رمع  رسارس  هتفایرد و  ار  شربمایپتلاسر  هرود  هک  تسا  یناملسم  هچ  هراچیب  نیا  و  تسا ؟ هتـشادنپیم 

دنادرگیم ؟ راگتسر  دناهریم و  خزود  شتآ  زا  ار  وا  زیچ  هچ  هک  هدیمهفن  زونه  همهنیا  اب  هدوب و  دهاش  شتشذگرد 
. تسا هدینادرگ  نازورف  ار  يراگتسر  قیرط  نآرق  لعشم  اب  هدوساین و  شزومآ  يرگنـشور و  هار  رد  یمد  یمارگ  ربمایپ  دیدرت ، یب  يرآ ،

دنشاب . هدرپسن  یگدنزورف  نادب  شیوخ  غامد  لد و  هتخاسن و  شوین  دنپ  شوه  شوگ  هک  ار  یناسک  دوس  هچ  نکل 

دنکیم كرت  زامن  تاکرح  رد  ار  ریبکت  نامثع 

ادخ ربمایپ  اب  هک  تخادنا  یئاهزامن  دایب  ارم  مدناوخ ، زامن  ع )  ) یلع رس  تشپ  هک "  دنکیم  لقن  نیصح  نب  نارمع  لوق  زا  لبنح  نب  دمحا 
هب هاگ  ره  مدـید  مدـناوخزامن و  مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وا اب  مدـش و  هناور  سپ  مدوب . هدـناوخ  رمع ) رکبوبا و   ) شنیـشناج ود  و  (ص )
هللا یضرنامثع  تفگ : درک ؟ كرت  ار  نتفگ  ریبکت  راب  نیلوا  یـسک  هچ  مدیـسرپ  دیوگیم . ریبکت  دروایم  رب  عوکر  زا  رـس  ای  دوریم  هدجس 
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 ". درک كرت  ارنآ  تشگ  فیعض  شیادص  دش و  ریپ  هک  ماگنهنآ  هنع 

هحفص 136 ] ] 

دوجس و عوکر و  هب  نتفر  ماگنهب  زامن  رد  ریبکت  نتفگ  هک  دید  میهاوخ  و  دش ، دهاوخ  ثحب  لیصفتب  هراب  نیا  رد  هللا  ءاشنا  مهد  دلج  رد 
لمع ناب  باحـصا  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  رـس  رب  ناناملـسم  همه  هک  یعطق  وتباث  یتنـس  تسا ، ص )  ) ادخ ربمایپ  تنـسنآ  زا  نتـساخرب 

، تسا هدوب  نامثع  درک  كرت  ارنآ  هک  یسک  نیلوا  دزاسیم  نشور  ثحب  نیا  دنا . هدومن  عامجا  نآ  رب  یمالسا  بهاذم  همئا  دنا و  هدرکیم 
هیور تنس و  هک  دنا  هدومن  تداع  هتفرگ و  وخ  ناب  نانچ  دنوریم و  هویـش  نیا  رب  مدرم  زونه  و  دنا ، هدرک  يوریپ  وا  زا  هیما  ینب  هیواعم و  و 

يرادنپ دیامنیم  بیرغ  هماع  رظن  رد  دشاب  کسمتم  تنـس  نیدب  هک  ره  هکیروطب  تسا ، هتـشگ  شومارفو  هتفر  نیب  زا  هراب  نیا  رد  حیحص 
هداهن و تعدب  ارنآ  هک  تسا  یـسک  هدهعب  اعبط  فارحنا  نیا  رارکت  هانگ و  نیا  همادا  تیلووسم  تسا ، هدـش  بکترم  یعرـش  فالخ  راک 
هک دراد  یتیاور  نارمع  لوق  زا  لبنح  دمحا  دسیونیم : اطوم )  ) باتک حرـش  رد  یناقرز  تسا . هدرک  كرت  ار  یمالـسا  ریذپان  فلخت  تنس 
هک دراد  یتـیاور  هریرهوبا  لوق  زا  يربـط  و  تشگ . هدروخلاـس  هک  یماـگنهب  دوب  ناـمثع  درک  كرت  ار  ریبـکت  هک  یـسک  نیلوا  دـیوگیم :

و دوب . دایز  درک  كرتارن  هک آ  یسک  نیلوا  هک  دراد  نومـضم  نیدب  یتیاور  دیبع  وبا  و  دوب . هیواعم  درک  كرت  هک  یـسک  نیلوا  دیوگیم :
نامثع ندرک  كرتساسا  رب  زین  وا  هکنانچ  درک  كرت  هیواعم  ندرک  كرت  ساسا  رب  دایز  اریز  درادـن ، تافانم  یلبق  تایاور  اب  تیاور  نیا 

دنا . هدرک  لمح  نآ  نتفگ  هتسهآ  ینعی  ریبکت  ءافخا  رب  ارنآ  ءاملع  زا  ياهدع  و  تسا . هدرک  كرت 
روج دراد  هدرکكرت  ظفل  هک  یحیرصت  اب  تسا : هدناوخیم  هتسهآ  وا  هک  دنیامن  هیجوت  نینچ  ار  نامثع  راک  دنا  هتـساوخ  يا  هدع  هک  نیا 

ریبکت زامن  رد  ندش  تسار  مخ و  ماگنهب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دیوگیم  نیا  زانخس  نیصح  نبا  دیایمن .

هحفص 137 ] ] 

؟ تفگ هتـسهآ  هک  نیا  هن  ودرک  كرت  ارنآ  راب  نیتسخن  هک  دسرپیم : یـسک  زا  هاگنآ  و  تفگیم ، ریبکت  دنلب  يادـصب  دـیوگیمن  تفگیم و 
ندرک كرت  ساسا  رب  ارنآ  هیواعم  هک "  مدینش  یناقرز  زا  هک  نومـضم  نیاب  هدمآ  نارگید  یناکوش و  رجح و  نبا  لوق  زا  یتایاور  هوالعب 

ءافخا " و ظفل "  چـیه  اهنآ  رد  و  تسا ، ندرک  مک  صقان و  وندرک  كرت  ظفلب  هدـش  لقن  هیواعم  هرابرد  هچ  ره  " و  درک . كرت  ناـمثع 
تسا . هدوب  وا  راک  رارکت  شراک  هدرک و  تیعبت  نامثع  زا  هیواعم  هک  تسا  یهیدب  و  تسا . هدماین  نتفگ  هتسهآ 

ثحب نیا  زا  يا  هجیتن 

هک یئاهخیرات  تسا . هدـنام  ياج  رب  هایـس  راگزور  نآ  زا  هتـشون و  دوجوم  دولآ  ضرغ  ياـهخیرات  رد  هک  دوب  يرـصتخم  تشذـگ  هچنآ 
اه خـیرات  هنوگنیا  شراگن  هب  هک  يراکهبت  ياهتـسد  دـنا . هتـشذگرد  دـعب  تیمها  رپ  تایعقاو  زا  هتـشاذگاوار و  یـساسا  قیاقح  لئاسم و 

ردلق و ماکح  ای  هارمگ  ياه  هدوت  تابصعت  تالیامت و  اب  شا  هتشون  ات  هدناشوپ  هتشادهگن و  هدرپ  رد  ار  مهم  قئاقح  هتسناوتات  هتشگ  زارد 
او يریگبناج  هب  دربن و  ردـب  هارزا  ارنآ  یلماع  چـیه  دوش و  هتـشون  فاصنا  اب  هنادازآ و  دـیاب  خـیرات  هکیلاحرد  دـیآ ، راـگزاس  بلط  هاـج 
فیرحت و ار  یناعم  قئاقح و  هکلب  دنا  هتـشون  تسا  هتـسیاب  هکنانچ  هن  ار  خیرات  ناسیون  خیرات  شامق  نیا  هک  درک  دـیاب  هچ  نکیل  درادـن .

انتعا یب  ار  نارگید  هتـشاگن و  دـناهدید  ناشبابرا  دوخ و  ضرغ  لیم و  قباـطم  هچنآ  یخیراـت  تاـیاور  دانـسا و  زا  دـنا و  هدومن  هنوگرگد 
تسا . هدوب  راگزاسان  ناشضارغا  اب  هک  ار  هچنآ  هژیوب  دنا . هتشاذگاو 
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 " بشخ وذ  رد "  دـندرک و  تکرح  نامثعفرط  هب  رـصم  مدرم  هک  نیا  تلع  رد  يدـقاو  تسا " : هتـشون  نینچ  شخیرات  رد  يربط  ـالثم 
هدننز هک  تهجنادب  مدومن  يراددوخ  شرکذ  زا  هچنآ  زین  دش و  دای  البق  هچنآ  هلمجنآ  زا  تساهدرک  رکذ  ار  يرایسب  ياهراک  دندز  ودرا 

وا نیلتاق  هک  ار  یلئالد  زايرایسب  و "  دوب " .

هحفص 138 ] ] 

دروایم مزال  ار  اـهنآ  رکذ  زا  يراددوخ  هک  یللعب  رگید  يرایـسب  زا  میدرک و  رکذ  دـنا  هتخاـس  شلتق  دنتـسم  هدرک و  رکذ  ناـمثع ) ینعی  )
هدمآ خـیرات  رد  ودـنآ  تابتاکمو  تشون ، همان  هیواعم  هب  دـش  رـصم ) ردع  یلع   ) رادناتـسا یتقو  رکبوبا  نب  دـمحم  میدرک " و "  رظنفرص 

 " دنرادن . ار  شندینش  تقاط  هماع  هک  تسه  یبلاطم  اهنآ  رد  اریز  مروایب  ار  اهنآ  دماین  مشوخ  نم  نکل  تسا 
نشخ و فرح  نامثع  دیوگیم : هک  میدروآ  ار  يدوعـسم  نخـس  هداتفا  قافتا  نامثعو  ع )  ) یلع نایم  هچنآ  زا  ثحب  رد  زین  متـشه  دلج  رد 

 " دنادرگرب . وا  هب  نآ  هیبش  یفرح  ع )  ) یلع و  میتسین ، نآ  لقنهب  لیام  هک  دز  ع )  ) یلع هب  يا  هدننز 
هداد رارق  نامثع ) ینعی   ) وا نتـشک  دنـس  هلیـسو و  مدرم  هک  ار  یلئالد  زا  يرایـسب  دیوگیم " : ناخروم  هنوگنیا  زا  رگید  یکی  ریثا "  نبا  " 

 " دیامنیم . باجیا  ار  شرکذ  زا  يراددوخ  هک  یلئالدب  مدرک  اهر  دندوب 
درک دـیعبت  رـصم  ماش و  هب  اجنآ  زا  ار  هرـصب  یلاها  زا  يا  هدـع  ناـمثع  يرجه ) لاـس 33  ینعی   ) لاـس نیا  رد  دـسیونیم " : ریثـک "  نبا  " 
هیلع غیلبت  رد  شنانمـشد  اب  دنتخیگنا و  یم  رب  وا  هیلع  ار  مدرم  هک  دندوب  یناسک  زا  ناگدشدیعبت  دومنیم . باجیا  ار  دیعبت  نیا  هکیلئالدب 

رد " و  دوب . نید  قیرط  رب  يراکوکین  هنع  هللایـضر  وا  دـندشیم و  هدرمـش  راکمتـس  لمعنیا  اب  اهنآ  و  دـندوب . زاسمه  شراـبتعا  ندرب  وا و 
شعبط باب  هچنآ  ثداوح  روما و  نآ  زا  سپس  مینکیم "  دای  نآ  زا  ناکما  ردقب  هک  تفای  نایرج  یثداوح  اهراک و  دسیونیم : رگید  ياج 

شاهقیلس اب  هدوب و 

هحفص 139 ] ] 

لقن هچنآ  همه  هجیتنرد  و  تنـس ، هدولآ و  ضرغ  اـه  هتفگ  اـه و  هتـشون  يور  زا  نکل  تسا  هدرک  رکذ  هدوب  شدـنیاشوخ  هدـمایم و  روج 
یلعج . تسس و  تایاور  غورد و  هلسلس  کی  زج  تسین  يزیچ  هدرک 

ار نامرظن  دهاوخیمن  ام  زا  یـسک  و  میراد ، يرگید  عضو  ام  نکل  دسیونیم " : نینچ  نومام "  رـصع  باتک " رد  یعافر  دیرف  دـمحا  رتکد 
و تسا ، هتـشاد  ینادواـج  رثا  نآرق  ریغ  نآرق و  عـمج  رد  هدوـب و  یگرزب  یباحـص  وا  هک  تسا  ملـسم  اریز  میراد ، راـهظا  ناـمثع  هراـبرد 
دـهز و هچیرد  زا  ایند  یگدـنز  هب  ناـش  همه  هک  دـنکیمن  فظوم  ار  مدرم  زگره  نید  تسا و  هدوب  يریگناـسآ  تشذـگ و  رپ  نید  شنید 

. دننارذگب یئاسراپ  دهز و  اب  ار  ایند  یگدنز  دنرگنب و  ینارذگ  تخس 
ار ثداوح  هکتسا  نیا  دـنهاوخیم  ام  زا  هک  يزیچ  اهنت  هکلب  مینک ، تابثا  ار  ناـمثع  تموکح  فعـض  هک  هدـشن  هتـساوخ  اـم  زا  نینچمه 

نیا هب  دـهدیم  ناـکما  هک  میروخ  یم  رب  يدراوم  هب  اـهنآ  راـثآ  نییعت  یـسررب و  ثداوـح و  نیا  رکذ  بیترت  رد  اـم  میرازگرب . راـصتخاب 
هب نآ  هراـبرد  ثحب  زا  سپ  هدرک و  لـقن  هدـشیم  ناـمثع  هب  هک  ار  یتاداـقتنا  یبوقعی  خـیرات  زا  هاـگنآ  مینکب " ... يا  هراـشا  مه  عوـضوم 
زا سانشان  لوهجم و  بیعش "  زا "  باذک  يرـس "  لوق "  زا  يربط  هک  یتیاور  تسا ، هدروآ  يربط  خیرات  زا  ریثا  نبا  هک  هدیـسر  یتیاور 

اهنآ . هیبش  یتادوجوم  لوق  زا  یتیاور  اب  تسا  هدروآ  هقدنز ، هب  مهتم  ناسانشلاجر و  دودرم  دورطم و  فیس " " 
نید رب  چیه  هک  دنا  هتشون  یناراکتیانج  ار  همه  ام و  رصع  رد  ای  هدش  هتـشون  میدق  رد  هک  تسه  رگید  ياهخیرات  يرایـسب  اهنیا ، رب  هوالع 
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. دنا هتشاد  اور  نآ  رب  هتسناوت  دادیب  ملظ و  زا  هچ  ره  هدومنن و  محرت  شناد  و 

هحفص 140 ] ] 

زا شا  هرهب  نامثع و  هیحور  نوگانوگ  ياه  هبنج  ندناسانش  يارب  تسین  رایـسبزا  یکدنا  زج  هچرگ  میا  هتـشون  باتک  نیا  رد  هچنآ  دیاش 
هرابرد هدرک و  فصو  هدید و  شنارشاعم  نارصاعم و  هک  تسا  یئاهزیچ  اهنیا  و  دنک . تیافک  شقالخا  ءارآ و  یگنوگچ  يوقت و  ملع و 
یناسک عضوم  راتفر و  رظن و  راهظا  زا  یئاه  هنومن  اجنیا  رد  دنا . هتشاد  وا  هب  تبـسن  يدحاو  يریگ  عضوم  راتفر و  یتح  دنناتـسادمه ، شا 

میروایم : دنا  هدوب  نامثع  دهاش  رشاعم و  رصاعم و  هک  ار 

نامثع هرابرد  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  نخس 

عنم وا  نتـشک  زا  رگا  اـی  مدوب ، وا  لـتاق  اـعطق  مدوب  هداد  ار  وا  لـتق  روتـسد  رگا  ناـمثع " : لـتق  هراـبرد  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  یکی  - 1
یسک زین  و  مرترب . هدرکن  يرای  ار  وا  هک  یسک  زا  نم  دیوگب  دناوتیمن  هدرک  شیرای  سک  ره  هک  انعم  نیابهجوت  اب  مدوب . شروای  مدومنیم 
نخس نامثع  تشونرس  راک و  هرابرد  نم  تسا . نم  زا  رترب  رتهب و  درک  شیرای  هک  نآ  دیوگب  دناوتیمن  تشاذگاو  درکن و  يرای  ار  وا  هک 

حیجرت یمومع  هیمهـس  دمآرد و  ذخا  یتموکح و  تاماقم  ندرپس  ردنارگید  رب  ار  یـضعب  و   ) دـش لئاق  ضیعبت  میوگیم : یلماک  عماج و 
يداقتعا و ظاحلب  اهنت  هن  هک  تشادـیم  مدـقم  دادـیم و  حـیجرت  ار  یناسک  ینعی   ) داهن تیزم  دـش و  لـئاق  ضیعبت  مه  يدـب  زرطب  و  هداد )
ار یباتیب  یتحاران و  راهظا  نیا  دـیدرک و  یتحاران  راهظا  امـش  و  دـندمایم ) رامـشب  دارفا  نیرتطحنم  سکعب  هکلب  دنتـشادن  يرترب  یقـالخا 

قیقحتب هک  دراد  یناـمرف  نوناـق و  دـیامن  یباـتیب  هک  یـسک  دوش و  لـئاقضیعبت  هک  یـسک  دروـم  رد  ادـخ  و  دـیدادنماجنا . حیحـص  زرطب 
 " دناسریم .

زا رتهب  دنتـشاذگ  راوخ  هدادـن و  يرای  ار  ناـمثع  هک  یناـسک  هک  تسا  نیا  ماـما  دوصقم  دـیوگیم : نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
ار وا  هک  دنتسه  یناسک 
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راصنا نیرجاهم و  و  دندوب . راکتـشز  قساف و  شلاثما  مکح و  نب  ناورم  لیبق  زا  دندومن  تیامح  وا  زا  هک  یناسک  رتشیب  اریز  دنداد . يرای 
. دندادن يرای  دنتشاذگاو و  ار  وا  هک  دندوب  یناسک 

. تسا هدروآ  عـبنی "  رد "  شا  هعرزم  هب  شدـیعبت  رب  رئاد  ار  ناـمثع  روتـسد  ماـیپ و  هک  هاـگنآ  ساـبع ، نب  هللا  دـبع  هـب  تـسا  ینخـس  - 2
نمب دـعب  ورب ، هک  دـهدیم  ماغیپ  رابکی  میایب . مورب و  یه  ات  دروآرد  شکبآ  رتش  تروصب  ارم  دـهاوخیم  نامثع  ساـبع  نبا  يا  دـیامرفیم :

رود وا  زا  ار  نارگید  بیـسآ  ینعی   ) مدرک عافد  وا  زا  ردـقنآ  مسق  ادـخب  نوریب . ورب  هک  هداد  ماغیپ  هراـبود  ـالاح  اـیب ، هک  دتـسرفیم  ماـغیپ 
 ". موش راکهانگ  میدیسرت  هک  متشاد )

درک دای  نامثع  زا  نوچ  مدینش . یم  نمو  دناریم  نخس  ربنم  يالاب  رب  هنع  هللا  یضر  یلع  هک "  دنکیم  لقن  هداح "  وبا   " لوق زا  يرذالب  - 3
 ". مدش تحاران  نآ  زا  هن  و  مدرک ، کمک  شنتشک  هب  هن  متشکن و  ار  وا  نم  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  مسق  تفگ : نینچ 

: تفگیم هک  مدـید  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ربنم  رب  نامثع  ندـش  هتـشک  ماگنهب  ار  ع )  ) یلع دـیوگیم " : رـسای  رامع  ناـبز  زا  دعـس "  نبا  - " 4
 " مدومن . عنم  نآ  زا  هن  مداد و  ار  شلتق  روتسد  هن  و  دمآ ، مدب  هن  دمآ و  مشوخ  هن  شندش  هتشکزا 
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دراد : ماما  شیامرف  هیرظن و  نیمهب  هراشا  ریز  تایبا  رد  ماش  ههبج  رادفرط  رعاش  لیعج  نب  بعک 
نیا زج  یفرح  دهد  رارق  تساوخزاب  دروم  ار  یلع  دهاوخب  هک  یسک 

هحفص 142 ] ] 

ار ناراکهانگ  نآ  زورما  هتـسویپ و  شیوخ  فوفـصب  هتفرگ و  رب  رد  ار  نامثع ) لتق  هثداح   ) نانیرفآهثداح نارگ و  هنتف  وا  هک  دز  دناوتیمن 
. تسا هتشاذگ  ورف  دنا  هتشک  ار  ام ) هلیبق  وضع  ام و  نامثع   ) ام هک  ار  یناسک  رفیک  هدیشخب و  يرترب 

و داد ، دهاوخ  ناگدننک  لاوس  هب  گنگ  مهبم و  یباوج  دروآ و  دـهاوخ  نابزب  یکان  ههبـش  فرح  نامثع ) لتق  هرابرد   ) دنـسرپب وا  زا  رگا 
هداد ار  شروتسد  هن  هتشاد و  رذح  رب  نآ  زا  هن  و  شناگدنشک ) نامثع و  نتشک  زا   ) تسا نیگمشخ  هن  تسا و  یضار  هن  هک  تفگدهاوخ 

کیچیه هک  تسین  یندش  نیا  و   ) دشابن اهنآ  زا  یکی  ءزج  وا  دناوتیمن  تقیقح  رد  نکل  تسا ، هدمآ  شـشوخ  هن  هدمآ و  شدب  هن  تسا و 
دشابن !) اهنآ  زا 

هب نامثع  هرابرد  نینموملاریما  زا  يرایـسب  نانخـس  هک  دورـس  یماگنه  ار  راعـشا  نیا  دیوگیم " : قوف  تایبا  رکذ  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
شنتشک زا  دندیسرپ : وا  زا  تحاران . هن  ودرک  لاحشوخ  ارم  هن  نامثع  لتق  اهنیا : دننام  انعم ، نومـضم و  نیمهب  همه  دوب  هدیـسر  ماش  مدرم 

وا ادخ  دومرف : نینچمه  مدشن . نیگمشخ  هن ، دومرف : يدش ؟ نیگمشخ  شندش  هتشک  زا  دندیسرپ : مدوبن . یضار  دادباوج : يدوب ؟ یضار 
دومرف : و  مدوب . وا  اب  نم  وتشک  ار 

، مزادرپ یمنادب  دنتخادرپ  يراک  هب  همه  هک  یماگنه  مناناملسم ، زا  نتکی  نم  دومرفو : مدرک . کمک  شنتـشک  رب  هن  متـشکن و  ار  نامثع 
نادنمدرخ هک  دراد  یهیجوت  ریسفت و  دشاب  ترضحنآ  شیامرف  اعقاو  رگا  نانخس  نیا  زا  کی  ره  و  مریگیم . زاب  دنتفرگ  زاب  تسد  نوچ  و 

(. دنهاگآ نآ  زا 
هیواعم دیوگیم " : دیبع  نب  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدروآ  فنخم  وبا  - 5
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هک یماگنه  سنخا . نب  دیزی  نب  نعم  و  طمس ، نب  لیبحرش  يرهف ، هملـسم  نب  بیبح  زا  دشیم  لیکـشت  هک  داتـسرف  ع )  ) یلع دزن  ار  یتئیه 
هللا یضر  نامثع  هک  یهدیم  تداهش  ایآ  دندیسرپ : ع )  ) یلع زا  لیبحرش  بیبح و  ماجنارـس  مدوب ... اجنآ  نم  دندیـسر  ع )  ) یلعتمدخ هب 

میوگیمن . يزیچ  نینچ  نم  دومرف : دش ؟ هتشک  مولظم  هنع 
رد دنتفر . نوریب  هتساخرب  هاگنآ  میرانک . رب  میرازیب و  هدش  هتـشک  قحانب ) و   ) هنامولظم نامثع  هک  دنکیمن  قیدصت  هک  یـسک  زا  ام  دنتفگ :

تفگ : ع )  ) یلع لاحنیا 
زا روک  هدـنروآ  رگتیادـه و  وت  و  یناونـشب ، یناوتیمن  دـنوریم  هدـنادرگرب  يور  هک  یماگنهب  نارک  هب  ناگدرم و  هب  ار  غیلبت  وت  هک  یتسار 
ای  ) دـنروایب ناـمیا  اـم  تاـیآ  هب  هک  دـناوخ  یناوتیم  یناـسک  شوگب  ار ) نید   ) طـقف وت  یـشاب ،) یناوتیمن  و   ) یتـسین قـح  هار  هب  یهارمگ 

 ". دنتسه ناناملسم  ناشیا  و  دنروایم )
لمحت و   ) کبـس قحان  و  تسا ، شخب  افـش  نیگنـس و  قح ، نامثع  يا  تسا " : هدروآ  ار  نامثع  هرابرد  ع )  ) یلع نخـس  نیا  يرذالب  - 6

 ". يوشیم دونشخ  دنیوگب  غورد  هاگ  رهو  یئایم  مشخب  دنیوگب  تسار  وتب  رگا  هک  ینانچ  وت  تسا . الب  جنر و  هیام  یلو  ریذپ )
دایز راک  نیا  نوچ  داتـسرفیم . نامثع  دزن  ار  (ع) نسح شدـنزرف  دـندرب  یم  تیاکـش  ع )  ) یلعهب ناـمثع  تموکح  زا  مدرم  تقو  ره  - " 7
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هچ هک  میمهف  یم  وا  زا  رتـهب  اـم  هکنآ  لاـح  دـنادب ، دـنادیم  وا  ار  هچنآ  هک  تسین  سکچیه  درادـنپ  یم  تردـپ  تفگ : وا  هـب  دـش  رارکت 
نامثع دنا  هتفگ  نینچمه  داتسرفن . وا  دزن  ار  شرسپ  ع )  ) یلع رگید  درادرب . ام  زا  تسد  دیاب  نیاربانب  مینکیم .
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ادخب تفگ : ع )  ) یلع هب  تسا . نیگنس  وا  اب  دید  دوب . شهارمهناورم  تفر و  تدایعب  دوب  رامیب  هک  ع )  ) یلع هناخ  هب  رـصع  زامن  زا  سپ 
ادـخب هک  ار  نیا  مدروایمن . نابزب  مروآ  نابزب  مهاوخیم  نونکا  ار  هچنآ  مدـید  یمن  وت  رد  ار  یئاـنتعا ) یب  ینیگنـس و   ) عضو نیا  رگا  مسق 

چیه ینامب  هدنز  رگا  مسق  ادخب  تگرم ؟ زور  ای  تیگدـنز  زور  تسا ، رت  هدـننک  تحاران  ای  رتدـنیاشوخ  مرظن  رد  وت  زور  مادـک  منادـیمن 
مهاوخ راوگوس  يریمب  رگا  و  دـشاب ، هدومنن  شیوخ  راکددـم  ارت  هتخاسن و  شیوخ  هاگهانپ  ارت  هک  منیب  یمن  ار  يرگـشنزرس  فلاـخم و 

تحاران دنازوسیم و  ار  وا  تسا  هدنز  ات  هک  درادشا  هدش  قاع  رـسپ  زا  زوسلد  قفـشم و  يردپ  هک  تسا  يا  هرهب  لثم  وت  زا  نم  هرهب  دش .
دزاسیم . شرادمغ  دریمب  رگا  دنکیم و 

نمـشد ای  يدوبیم  تسیزمه  وج و  تملاـسم  تسود  اـی  میتسنادـیم ، ار  ناـمدوخ  فیلکت  اـت  يدرکیم  نشور  اـم  اـب  ار  تعـضو  وت  شاـک 
دشاب وت  زا  رتهب  هک  یسک  مشکب  ارت  رگا  ادخب  میایب . نیئاپ  هن  مورب و  الاب  مناوتب  هن  هک  رادن  هاگن  قلعم  نیمز  نامـسآ و  طسو  ارم  هاوخدب .

و دریگب ، وت  اب  هطبار  رد  ارم  ياج  هک  تفای  یهاوخن  نم  زا  رتهب  یـسک  یـشکب  ارم  وت  هاگ  ره  تفاـی و  مهاوخن  دریگب  ارت  ياـج  دـناوتب  و 
تفگ : ناورم  تقونیا  رد  منک . یگدنز  وت  گرم  زا  سپ  هک  مرادیمن  تسود 

( تموـکح ماـقم  هلمج  زا  تسا و  اـم  گـنچ  رد  هچنآ  ینعی   ) تسا اـم  رـس  تشپ  ار  هچنآ  هک  نـیا  رگید  و  تـسا ، روـطنیمه  ادـخب  يرآ ،
یشوخ یگدنز  هچ  يراک  نینچ  زا  سپ  و  دزاس ، هعطق  هعطق  ار  ام  ياهریشمش  دنکـشب و  ار  ام  ياه  هزین  هکنیا  رگم  دروآ  دهاوخن  تسدب 

ناـنچ مسق  ادـخب  نم  تفگ : ع )  ) یلع يوـشیم ؟ اـم  تبحـص  دراو  هک  هچ  ارت  تفگ : هدز  ناورم  هنیـس  رب  ناـمثع  تشاد ؟ دـهاوخ  دوـجو 
درک ربص  یئوکینب  دیاب  نیاربانب  تفگ : فسوی  ردپ  هک  میوگیم  ار  ینخس  ناتباوج  رد  یلو  تخادرپمناوتیمن ، امش  باوج  هب  هک  ملوغـشم 

دیئوگیم هچنآ  در  يارب  و 
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 "! دیبلط کمک  ادخ  زا  طقف  دیاب 
هدرب و دـسح  اهنآ  هب  هدرک و  يراددوخ  افلخ  اب  تعیب  زا  نم  هک  يا  هتفگنیا  زا  نخـس  تا ) همان  رد  : ) دـسیونیم هیواعم  هب  يا  همان  رد  - 8
زا هک  نیا  دروم  رد  دوبیم . يزیچ  نینچ  رگا  مربیم  هانپ  ادخب  هک  میوگب  دیاب  هناحلسم )  ) زواجت هرابرد  ما . هدرک  هناحلـسم )  ) زواجت اهنآ  رب 

تشگ . مهاوخن  زاب  تساوخ و  مهاوخن  ترذعم  مدرم  ربارب  رد  مراک  نیا  زا  زگره  هک  دنگوس  ادخب  تسا  هدمایمن  مششوخ  اهنآ 
و ینادـیم ، وت  هک  درک  یئاهراک  نامثع  ما . هتـشادن  مرتحم  وا  ابار  مدـنواشیوخ  دـنویپ  هدرک و  هناحلـسم )  ) زواـجت ناـمثع  هب  هک  يا  هتفگ 

رگم مدوب ، رانک  رب  دش  وا  اب  هک  يراک  وا و  راک  زا  نم  هک  ینادیم  نینچمه  تسا . هدیـسر  وت  هب  شربخ  هک  دـندرک  يراک  وا  اب  مه  مدرم 
ار اهنآ  هک  نیا  نامثع و  ناگدنشک  دروم  رد  راد . اور  یهاوخیم  یتیانج  ره  تروصنآ  رد  يراد ، اور  تیانج  نم  قح  رد  یهاوخب  هک  نیا 

رگا و  منک . يرگید  ایوت  میلست  ار  اهنآ  متـسناوتن  هرخالاب  ومدومن  ور  ریز و  ارنآ  مدرک و  رکف  یلیخ  عوضوم  نیا  رد  نم  مهدب ، وت  لیوحت 
تـشد رد  ار  اهنآ  هک  داد  دنهاوخن  وتب  ار  نیا  تمحز  دـمآ و  دـنهاوخ  وت  غارـسباهنآ  هک  دـید  میهاوخ  يرادـن  رب  تیهارمگ  زا  تسد  وت 

 ". یهد رارق  درگیپ  تحت  وینک  بیقعت  ایرد  یکشخ و  رد  ای  ناتسهوکو 
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: تفگوا هب  باطخ  هتساخرب  يدرم  لاحنیا  رد  تخادرپ . ادخ  شیاتـس  دمح و  هب  هتفر  ربنم  يالاب  هعمج  زور  نامثع  دسیونیم " : يربط  - 9
درمنآ راب  هس  ات  تسشنب ، درمنآ  نیشنب ، تفگ  نامثع  نک  رارقرب  ارجا و  ار  نآرق )  ) ادخ باتک 

هحفص 146 ] ] 

زا نامثع  دشیمن و  هدید  نامـسآ  هکنادنچ  دش  زاغآ  رگیدـکی  يوسب  گیر  نش و  باترپ  هاگنآ  تسـشن . یم  نامثع  روتـسدب  هتـساخرب و 
نامثع نانابرد  ناراد و  هدرپ  زا  یکی  سپ  دوب . شوهیب  دـش  هناخ  دراو  هک  یتقو  و  دـندرب ، يا  هناخ  فرطب  شود  رب  ار  وا  داتفا و  ورف  ربنم 

ناشراک دندش  هتـسد  هتـسد  هدرک و  كرت  ار  ناشنید  هک  یناسک  تفگ : نینچ  دنلب  گنابب  هدمآ  نوریب  تشاد  تسدـب  ینآرق  هکیلاح  رد 
هب دـندوب  هتفرگ  ار  شرودهیما  ینب  دوب و  شوهیب  نامثع  هیلاح  رد  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  دوشیم . لوحم  ادـخ  هب  طـقف  تسین و  طوبرم  وتب 

رـسب ار  ـالب  نـیا  یتـشک و  ار  اـم  یلع  يا  دـنتفگ : وا  هـب  ادـصکی  هـیما  ینب  نینموـملاریما ؟ يا  يا  هدـش  روـطچ  تـفگ : هدـمآرد  وا  هناـخ 
ع)  ) یلع تقوـنیا  رد  دـش  دـهاوخ  راـت  هریت و  ترـس  رب  اینددـیآرد  وا  رـسب  يراد  وزرآ  هـچنآ  رگا  مـسق  ادـخب  يدروآرد . نینموـملاریما 

 ". تفرب هتساخرب  ياج  زا  نیگمشخ 
ربخ ؟ هچ  دیسرپ  يا  هراوس  زا  صاع  ورمع  دسیونیم " : هبیتق "  نبا  - " 10

دیلو تفگ : درک ؟ هچ  نامثع  نیلتاق  اب  یلع  دیـسرپ : دـندرک  تعیب  یلع  اـب  تفگ : دـندرک ؟ هچ  مدرم  دیـسرپ : دـش . هتـشک  ناـمثع  تفگ :
. دـمآ مدـب  هن  مدـش و  لاحـشوخ  هن  مدرک ، عنم  هن  مداد و  روتـسد  هن  تفگ : دـش ، ایوج  نامثع  لتق  هراـبرد  ار  شرظن  هتفر  وا  دزن  هریغمنب 
( شلتق ) روتسد رگا  تفگ : وا  هب  ناورم  و  دنک . میلست  ای  دهد  رفیک  دشن  رضاح  داد و  هانپ  ار  اهنآ  تفگ : درک ؟ هچ  نامثع  نیلتاق  اب  دیسرپ 

وبا تفگ : صاع  ورمع  يا . هتفرگ  شیوخ  هانپ  رد  ار  وا  نیلتاق  ياهتـشکن  رگا  و  يا ، هدـش  تموکح ) ای  لتق   ) راک راد  هدـهع  يا  هدادـن  ار 
ینانخس مسق  ادخب  بلاطیبا ع ) نبیلع   ) نسحلا
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!" تسا هتفگ  هتفشآ  طوبرمان و 
يا تفگیم : نینچ  هک  مدینش  دوب و  هفوک  ربنم  رب  ع )  ) یلع دیوگیم " : مزاح  یبا  نب  سیق  لوق  زا  وا  هبیتع و  نب  مکح  لوق  زا  شمعا  - 11

گنج يارب  یناسک  فرطب  ناطیـش ، نارادفرط  وجگنج و  كرـشم  لئابق  هدنامیقاب  فرطب  دیزات  شیپ  رفک  همئا  فرطب  نارجاهم  نادنزرف 
وا دیرفایب ، ار  یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادـخبمسق  دـنگنج . یم  تشاد  شودـب  ناهانگ  راب  هک  یـسک  نوخ  رـس  رب  هک  دـیزات  شیپ 
هانگ راب  ینیگنـس  زا  چیه  وا  تیلووسم  لاح  نیع  رد  تشاد و  دهاوخ  هدهع  رب  شود و  رب  دنوشیم  بکترم  تمایقبات  اهنیا  هک  ار  یناهانگ 

 " تساک . دهاوخن  اهنیا 
دیوگ : ینیما 

یـسک نامه  وا  دیوگیم "  تسا و  هدرمـش  ربتعمان  نآ  تاور  هلـسلس  رد  مزاح  یبا  نب  سیق  دوجو  لیلدب  ار  ثیدـح  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا 
دینیب یم  مهدراهچ  بش  رد  ار  هام  هک  دید  دیهاوخ  نانچ  ار  ناتراگدرورپ  تمایق  رد  امش  هدرک : تیاور  ار  فورعم  ثیدح  نیا  هک  تسا 
تسا راکتـشز  قساف و  وا  دنا : هتفگ  شا  هرابرد  هتفرگ و  داریا  وا  رب  دنمالک  ياملع  هلمج  زا  هک  ام  خیاشم  دیرادن . يدیدرت  شندید  رد  و 

هک مدینـش  درکیم  قـطن  هفوـک  ربـنم  زارف  رب  هک  یلع  زا  تسا  هتفگ  وا  اریز  تـسین  لوـبق  لـباق  ینتفریذـپ و  دـنکیم  لـقنوا  هـک  یتاـیاور  و 
و متفرگ . لدب  ار  شاهنیک  هدرک  ترفن  وا  زا  شنخس  نیا  ندینش  رثا  رب  و  دیزات ... شیپ  وجگنجو  كرشم  لئابق  هدنامیقاب  فرطب  تفگیم :
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درورپب لد  هب  ار  ع )  ) یلع هنیک  هک  ره 
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دشاب هدروآ  نابزب  ینخـس  نینچ  ع )  ) یلع اعقاو  دشاب و  حیحـص  تیاور  نیا  هک  ضرفب  دیوگیم  هاگنآ   " دوب . دهاوخن  لوبق  لباق  شتیاور 
نوخ زا  هک  ره  و  دندرکیم . عافدهیواعم  نوخ  ناج و  زا  اهنآ  اریز  تسا ، هیواعم  دراد "  شود  رب  ار  ناهانگ  راب  هک  یـسک  زا  شدوصقم " 

تسا ... هدیگنج  وا  رس  رب  دنک  عافد  یسک 
ملسم يراخب و  ار  تیاور  نیا  هک  مینادیم  و  دراد ، یلاکشا  بیع و  هچ  تیور "  ثیدح "  ندرک  تیاور  دیـسرپ : دیدحلا  یبا  نبا  زا  دیاب 
دنتسه تنـس  لها  ثیدح  ملع  نایاوشیپ  همئا و  هک  اهنیا  هب  یـسک  رگم  دنا ؟ هدرک  تبث  شدنـسم  رد  لبنح  دمحا  دوخ و  حیحـص "  رد " 

تسا ؟ هدرک  لاکشا  اهنآ  تیحالص  رد  هتفرگ و  داریا  دنا  هدرمش  ربتعم  حیحص " و  یثیدح "  ارنآ  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  هک  نیا  رطاخب 
و دوش - هدرمـش  ربتعمان  لوبق و  لباق  ریغ  دنکیم  تیاور  هچنآ  دشاب و  راکتـشزو  قساف  درورپب  لدب  ار  ع )  ) یلع هنیک  سک  ره  رگا  هوالعب 
رپ هک  یثیدحياهباتک  تشاد ، دهاوخ  يرابتعا  شزرا و  هچ  تنس - لها  ربتعم  ثیدح  ياهباتک  ینعی  حاحص "  تسا " - تسرد  هتبلا  نیا 

 " حاحـص نیفلوم "  هدرک و  تیاورو  لقن  مزاح "  یبا  نب  سیق  نیمه "  هلمج  زا  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  نانمـشد  هک  تسا  یتایاور  زا 
نیا اب  تعامجنآ  لاجر  ثیدـح و  ياملع  لاحنیا ، اـب  تسا ؟ ناـشیا  ثیدـح  لاـجرزا  وا  هدروآ و  صخـش  نیمه  قیرط  زا  ثیدـح  رایـسب 

تسد و اب  دنا : هتفگ  هدرمـش و  ثیدح  لقن  رد  دامتعادروم  هقث " و  ار "  وا  لاح  نیع  رد  تسا  ع)  ) یلع نانمـشد  زا  درم  نآ  دنا  هتفگهک 
شا هرابرد  شارخ "  نبا  دوب " . دـهاوخ  یئاور  دانـسا  نیرتهبرامـش  رد  شدنـس  دوش  لـقن  وا  زا  هک  یثیدـح  و  دـنکیم ، تیاور  يراوتـسا 

تاـقث و فیدر  رد  ار  وا  ناـیح "  نبا  تسا " . داـمتعا  دروم  هقث و  دـیوگیم : نیعم "  نبا  تسا " . راوگرزب  رایـسب  هفوک و  لـها  دـیوگیم :
درک یهقف  دانتسا  ناوتیم  شتایاورهب  هک  نیا  رد  دیوگیم : رجح "  نبا  دنکیم " . رکذ  دامتعا  فرط  نایوار 

هحفص 149 ] ] 

تسا . هتخادنا  تمحز  هب  ار  شدوخ  دنک  لاکشا  داریا و  شا  هرابرد  هک  ره  هدش و  لصاح  رظن  قافتا 
تسـس و یلیواـت  تسا  هیواـعم  دراد "  شود  رب  ار  ناـهانگ  راـب  هک  یـسک  زاماـما "  دوـصقم  هک  نیا  رب  رئاد  مه  دـیدحلایبا  نـبا  لـیوات 

. تسا رسای  رامع  هرابرد  ص )  ) ربمایپ ثیدح  دروم  رد  هیواعم  لیوات  ریظن  دراد و  تریاغم  یبرع  نایب  قایس  اب  تسا و  طوبرمان 
يراـگنا لهـس  هداد  جرخب  یتسـس  هیواـعم  هاپـس  اـب  داـهج  يارب  یگداـمآ  رد  هـک  درکیم  شنزرـس  ار  مدرم  یقطن  رد  نینموـملاریما  - 12

هک يراـک  دومرف : ینکیمن ؟ درک  ناـمثع  هکار  يراـک  ارچ  تفگ : وا  هب  سیق  نب  ثعـشا  درکیم . جیـسب  گـنج  يارب  ار  ناـنآ  دـنیامنیم و 
يراوخ گنن و  تسین  شرایتخا  رد  یمکحم  نانیمطا و  دروم  نیئآ  روتسد و  درادن و  نید  هک  یـسک  يارب  تسا و  گنن  هیام  درک  نامثع 

رگا وت  لقع . هدیدنگ  يارتسس و  تسا  یمدآ  دنکرب  ار  شتسوپ  دبوکب و  ار  وا  دهد  هزاجا  شنمـشد  هب  هک  یـسک  تسین  کش  دروایم .
. درک مهاوخ  لصف  لح و  ریشمش  برضاب  وا  اب  ار  مداضت  دش و  مهاوخن  منمشد  هتساوخ  میلست  نم  اما  شاب . نانچ  یهاوخیم 

یلع ادـخ  هدـنب  زا  دـیامرفیم " : هتـشون  ناـماس  نآ  مدرم  هـب  رــصم  يرادناتــسا  هـب  رتـشا  کـلام  باـصتنا  ماـگنهب  هـک  يا  هماـن  رد  - 13
مـشخب دوب  هتـشگ  نامیاپ  واقح  دشیمن و  لمع  شنوناق  هب  نامرف و  هب  نیمز  يور  رد  هک  یماگنهب  ادخ و  يارب  هک  یتلم  هب  نینموملاریما ،

رد دوب و  هتفای  الیتسا  رفاسم  هچ  میقم و  هچ  قلخ  همه  رب  دب و  کین و  مدرم  ربیمالسا  ریغ  تیمکاح  ماظن و  هک  یماگنهب  دندمآ 
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نآ زا  ار  رگیدکی  هک  دوبن  یمالسا  ریغ  تشز و  راک  هیور و  چیه  دشیمن و  هدرب  هانپ  یمالـسا  هیور  نوناقو و  روتـسد  چیه  هب  هک  یطیارش 
 " دنراد . رذح  رب 

دیوگیم : دسریم  همان  نیا  هب  یتقو  هغالبلاجهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
یتـقو نیارباـنب  دنتـشک . ار  ناـمثع  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  رـصم  مدرم  هک  تسین  کـش  اریز  تساراوـشد . مـیارب  تمـسق  نـیا  لـیوات 
دشیمن لمع  شنوناق  هب  نامرف و  هب  نیمز  يور  رد  هک  یماگنهب  ادخ و  يارب  اهنآ  هک  دیامنیم  حیرصت  دهدیم و  تداهش  ع )  ) نینموملاریما
نایـصع ادخ  ربارب  رد  هدرکیمن و  لمع  ادخ  نوناق  هب  نامثع  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  قیدصت و  ار  بلطم  نیا  تقیقح  رد  دنا  هدمآ  مشخب 

تسا . هدومنیم  لمع  یمالسا  ریغ  هیور  تارکنم و  هب  هدیزرویم و 
هدـننک نایب  هن  یتـالیوات  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  یلو  فلکت ، رپ  تـالیوات  هدرک  لـیوات  هتـساوخ  شلد  هک  روطنآ  ار  ماـما  نخـس  هاـگنآ 

دانتساو . لالدتسا  لباق  هن  تسا و  تقیقح 
اب درک و  دهاوخ  هچ  شرگید  تاشیامرف  اب  اما  دزادرپب ، ع )  ) ماما شیامرف  نیا  لیوات  هب  رایـسب  تمحز  فلکت و  اب  دیدحلا  یبا  نبا  راذگب 

اهنآ همه  هک  دراد  ناکما  ایآ  دسریم ؟ اهدـص  هب  شدادـعت  تسا و  نینموملاریما  تاشیامرف  هیبش  هک  ص )  ) ربمایپ باحـصا  تایرظن  راهظا 
؟ دنک طوبرمان  انعم و  یب  ریسفت  لیوات و  نایقتم  يالوم  شیامرف  نیا  لثم  ار 

یپ رد  مدرم  تفگ : نینچ  هتفر  نامثع  دزن  دنتشاد  نایب  ار  دوخ  تاداقتنا  هدرب و  ترضح  نآ  هب  ار  نامثع  تیاکـشمدرم  هک  یماگنه  - 14
هچنآ زا   ) منادیمن يزیچ  میوگب . هچ  وتب  منادـیمن  ادـخب  دـناهتخاس . وت  دزن  شیوخ  ریفـس  ارم  هک  یمدرم  میایم ، ناشدزن  زا  نونکا  دـننم و 

( تسا هعماج  یمالسا  هرادا  هب  طوبرم 
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هک  ) زیچ چیه  دروم  رد  ام  ینادـیم . مینادـیم  ام  ار  هچنآ  وت  نامگیب ، ینادـن . ارنآ  وت  هک  منکیم  یئامنهار  يراک  هب  ارت  هن  و  ینادـن ، وت  هک 
رد يزیچ  هن  و  میهد ، عالطا  وتب  ارنآ  ات  میا  هتـسجن  یـشیپوت  رب  دشاب ) هدیـسر  شربمایپ  ادخ و  زا  دـشاب و  هعماج  یمالـسا  هرادا  هب  طوبرم 

و نیملـسم ) هرادا  رد  ص )  ) ربمایپ تنـس  زا   ) يا هدـید  میا  هدـید  ار  هچنآ  و  مینک ، غـالبا  وت  هب  ارنآ  اـت  میا  هدرک  تفاـیرد  دارفنا  تولخ و 
و رکبوبا ) ینعی   ) هفاحق یبا  رسپ  انمض  يا . هدوب  بحاصم  میا  هتشاد  تبحاصم  ام  هک  روطنامه  ادخ  ربمایپ  اب  و  يا ، هدینش  میا  هدینش  هچنآ 

ودنآ زا  هجردکی  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  طاحل  زا  وت  یتح  دنا . هدوبن  فظوموت  زا  شیب  مالسا  نوناق  يارجا  هب  باطخ  نب  رمع 
، نیاربانب دـنا . هدیـسرن  ودـنآ  هک  يا  هدیـسر  یئاج  هب  ص )  ) ربماـیپ يداـماد  هبترم  رد  وت  زین  یببـس  يدـنواشیوخ  ظاـحل  زا  و  يرتکیدزن ،

نک ! تاعارم  تراتفر  لمع و  رد  وروآ  دابب  تدوخ  هرابرد  اریادخ  اریادخ 
هار و  ینادیم .) يا و  هدـیدینادب  ینیب و  هب  دـیاب  ار  هچنآ  اریز   ) یئاناد هب  ینادان  زا  هن  یئایمن و  رد  یئانیب  هب  یئانیبان  زا  وت  مسق  ادـخب  اریز 
رد ناگدنب  نیرترب  هکنادب  سپ  تسا . هتشارفارب  نید  ياهمچرپ  دنراکشآ و  ود ) ره  اور  اوران و  هرادا  ياههار  ای  هعماج  حیحص  هرادا   ) اه

ار ص )  ) ربمایپ ملسم  راکشآ و  تنس  شیئاناد ) وترپ  رد  و   ) دناسانـشب نارگیدب  دشاب و  هتخانـش  ار  نید  هک  تسا  یلداع  ياوشیپ  ادخ  رظن 
اـه و هناـشن  تسا و  نازورف  ناـشخرد و  کـش  نودـب  ربماـیپ ص )  ) ننـس دربـب . نیب  زا  ار  سانـشان  هیور  تعدـب و  دزاـس و  رارقرب  ارجا و 

نآ تسا  ادخ  نامرف  نید و  زا  فرحنمياوشیپ  ادخ  رظن  رد  مدرم  نیرتدب  زین  و  دنراد . هناشن  دنراکـشآ و  اهتعدـب  زین  دراد و  نارادـمچرپ 
و دیامن . دیدجت  ایحا و  ار  كورتم  تعدب  دربب و  نیب  زا  ار  لومعم  تنـس  دـنوش و  هارمگ  شیهارمگ  زا  نارگید  دـشاب و  هدـش  هارمگ  هک 
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تفگیم : هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم 

هحفص 152 ] ] 

لیلد و رذع و  هن  تسین و  شهارمه  يروای  چـیه  هک  دـنروایم  یهلا ) یـسر  داد  هب   ) یلاح رد  ار  نید  زا  فرحنم  ياوشیپ  تمایق  هرود  رد 
شا هت  هب  هاگنآ  ددرگب و  دـخرچب و  دـخرچیم  بایـسآ  گنـس  هک  ناـنچ  نآ  رد  اـت  دوشیم  هدـنکفا  خزود  شتآ  هب  دراد و  یهاوخـشزوپ 
تما نیا  نایم  رد  هک  تسا  هدشیم  هتفگ  اریز  یشاب ، تلم  نیا  لوتقمياوشیپ  هک  نیا  زا  مرادیم  رذح  رب  هداد  دنگوس  ادخب  ارت  نم  دبسچب .

نآ يارب  قئاقح  اهراک و  تشاد و  دهاوخ  همادا  تمایق  ات  هک  دتفا  یم  هارب  يراتشک  تشک و  شندش  هتـشک  اب  هک  دوشیم  هتـشک  یئاوشیپ 
رد داد و  صیخشت  دنناوتیمن  لطاب  زا  ار  قح  هکیروطب  دنامیم  تباث  نآ  رد  رفک  هب  شیارگ  شزغل و  طیارش  ددرگیم و  هبتشم  مهبم و  تلم 

رمع زا  هیاپ  نیدب  هتشگ و  هدروخلاس  هک  ارت  ات  هدم  ناورم  تسدب  ار  تا  هدارا  مامز  نیاربانب ، دنرچیم . دنلولیم و  روآ  فارحنا  طیارش  نآ 
ناشیا رب  ملظ  هیام  هچنآ  هدهع  زاات  دنهدب  تلهم  نم  هب  هک  نک  تبحـص  مدرم  ای  تفگ : نامثع  دشکب . تساوخ  شلد  اج  رهب  يا  هدیـسر 

رب تلهم  تساهنیدـم  رد  هک  یئاـهراک  دوـمرف : میاـمن . عـفر  ار  اـهنآ  میآرب و  تسا ) مالـسانوناق  زا  فارحنا  لاـح  نیع  رد  اـعبط  و   ) تسا
 ". دسرب اجنآ  هب  وت  روتسد  هک  تسا  ياهزادناب  شتلهم  دشابیم  هنیدم  زا  نوریب  هچنآ  یلو  درادیمن ،

اب تلم  نیا  یهاوخب  وت  رگا  نسحلا  وبا  يا  تفگ : وا  هب  هتساوخ  ار  ع )  ) یلع  " نامثع ، هک "  دیوگیم  اطع "  لوق "  زا  نامس "  نبا  - " 15
تفگ : ع )  ) یلع درک . دهاوخن  تفلاخم  نم  اب  سکچیه  هکیروطب  دش  دهاوخ  هاربور  نم 

منکیم یئامنهار  يراک  ماجنا  هب  ارت  نم  یلو  مزاس . رود  وت  زا  ار  مدرم  تسد  متـسناوتیمن  دوبیم  نم  لام  ایند  تارهاوج  اهتورث و  همه  رگا 
نم زا  وت  هچنآ  زا  هک 
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سکچیه هک  دوب  مهاوخ  مدرم  راد  هدهع  نم  نک ، راتفر  رمع  ورکبوبا  تردارب  ود  هیور  هب  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رتهب  تیارب  یتساوخ 
 ". دیامنن تفلاخم  وت  اب 

هاگباوخ و نایم  هک  لاح  نیدـب  تساخرب  تموکح ) هب   ) ناـشرفن نیموس  هک  هاـگنآ  اـت  دـیامرفیم : هیقـشقش "  هب "  فورعم  قطن  رد  - 16
، دعلبب درچب و  ار  هراهب  سرون  فلع  رتش  هک  ناسنادب  دنتخادرپ  یمومع ) هنازخ   ) ادخ لام  ندیعلب  هب  هیما  ینب  شهارمه  دیلولیم و  شعترم 

 ". دندروخ نیمزب  وا  اب  شا  هتسد  راد و  یشاوح و  تخادنا و  رد  اپ  زا  ار  وا  شرادرک  دیشک و  یتسس  هب  شراک  هک  ماگنهنآ  ات 
تفگ : ع )  ) یلع هب  تباث  نب  ناسح  دسیونیم " : هبر "  دبع  نبا  - " 17

یسک نیاربانب  مدرکن . مه  یهن  نآ  زا  یلو  مدادن  ار  شلتق  روتـسد  و  ما ، هتـشاذگ  راوخ  ار  وا  یلو  ما  هتـشکن  ار  نامثع  نم  هک  یئوگیم  وت 
 ". تسا هدوب  لتاق  کیرش  هدومن  توکس  هک  یسک  و  تسا ، وا  لتاق  لثم  هتشاذگ  راوخ  ار  وا  هک 

یئاد يا  تفگیم : هدرکیم  تیاکـش  ع )  ) یلع زا  بلطملا ) دـبع  نب   ) سابع هب  نامثع  دـسیونیم " : سابع  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  يرذالب  - 18
دالوا امش  ادخب  تسا . هتخیگنا  رب  نم  هیلع  ار  مدرم  سابع ) نب  هللا  دبع   ) ترسپ تسا و  هتـشادن  مرتحم  نم  اب  ار  شیدنواشیوخ  دنویپ  یلع 

اب هک  تسا  مزال  یلیخ  دشاب  رمع ) هلیبق   ) يدع هلیبق  و  رکبوبا ) هلیبق   ) میت ینب  هلیبق  تسد  رد  تموکح  دـیتشاذگ  هک  بلطملا  دـبع  هلیبق  و 
دیزرون . تداسح  اهنآ  هب  دینکن و  ینمشد  هزرابم و  تموکح  رس  رب  دنراد  تسدرد  ار  تموکح  کنیا  هک  نامثع ) هلیبق   ) فانم دبع  هلیبق 

تفگ : هدرک  تبحص  فرط  ره  زا  هک  نیا  زا  دعب  مردپ  دیوگیم : سابع  نب  هللا  دبع 
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يراد ؟ وا  زا  یبوخ  راظتنا  هچ  ینکن  یبوخ  ع )  ) یلع هب  وت  رگا  هدازرهاوخ  يا 
هدرکن راکنا  ارنآ  ام  تسین و  راکنالباق  هک  تسا  یقح  وت  یئارجا ) يرادا و   ) تسایر قح  و  مرـسپ ) نم و  یلع و  اب   ) وت يدـنواشیوخ  قح 

نیا و  دش ، دیهاوخ  کیدزن  مهب  دـنک  رتشیب  ار  وت  هظحالم  زین  وا  یهد و  تقباطم  وا  ياه  يریگ  عضوم  اب  ار  تدوخ  وت  رگا  نیاربانب  میا .
وت ات  منکیم  راذگاو  وتب  ار  راک  نیا  تفگ : تفریذپ و  نامثع  دوب . دـهاوخ  رتکیدزن  يدـنواشیوخ  قوقح  تاظحالم و  هب  رت و  هدیدنـسپ 
هک تشذـگن  يزیچ  داد . رییغت  ار  شیار  هتفر  وا  شیپ  مکح  نـب  ناورم  میتـفر  نوریب  ناـمثع  دزن  زا  یتـقو  يزاـس . رت  کـیدزن  مـهب  ار  اـم 

هراـبرد میمـصت  ذاـختا  هک  مراد  لـیم  یئاد  يا  تفگ : تـفر  وا  دزن  نوـچ  ددرگ . زاـب  ناـمثع  دزن  هـک  دـمآ  مردـپ  شیپ  ناـمثع  هداتـسرف 
چیه درم  نیا  مرسپ : تفگ : درک  نم  هب  ور  دمآ و  زاب  نامثع  هناخ  زا  مردپ  مریگب . میمصت  منک و  هعلاطم  ات  مزادنا  ریخات  هب  ار  تداهنـشیپ 

ایادخ ! درک : اعد  نینچ  هاگنآ  درادن . شتموکح  رد  یتردق  تلاخد و 
زونه دشابنریخ . هیام  نآ  رد  یگدنز  هک  مسرب  یعاضوا  طیارـش و  هب  هک  هدـن  رمع  نادـنچ  ارم  و  مسرن ، یلخاد  بوشآ  هب  هک  نک  يراک 

 ". تفر ایند  زا  مردپ  هک  دوب  هدیسرن  ارف  هعمج 
رـسپ تیومع و  رـسپ  هرابرد  ار  ادخ  نم  تفگ : نامثع  نب  سابع  دیوگیم : بلطملا  دبع  نب  سابع  هدش  دازآ  بیهـص  لوقزا  يرذالب  - 19

یهاوخیم وت  هک  هدیـسر  ربخ  نمب  اریز  مروایم ، تدایب  تسا  هدوب  بحاصم  ص )  ) ادـخ ربمایپ  اـب  تهارمه  هک  یـسک  تداـماد و  تیئاد و 
دهاوخب رگا  ع )  ) یلع نوچ  مهدیم . رارق  هطـساو  دروم  نیا  رد  ار  وت  هک  میوگب  دیاب  ادتبا  تفگ : نامثع  ینک . مادـقا  شناتـسود  وا و  هیلع 

رت نیئاپ  يا  هبترم  رد  همه  دشاب و  رترب  همه  زا  مدزن  رد  وا  هک  دش  دهاوخ  يروط 
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: تفگ وا  درک و  ع )  ) یلع اب  ار  تبحـص  نامه  ادعب  سابع  دـنک . لمع  شدوخ  رظن  هب  هشیمه  دـهاوخیمن  وا  یلو  دنـشاب  هتـشاد  رارق  وا  زا 
 ". تفر مهاوخ  نوریب  مور ، نوریب  ما  هناخ  زا  هک  دهد  روتسد  نمب  نامثع  رگا 

نم و  دشن ، شلتق  ببـس  ینعی   ) تشکن ار  نامثع )  ) تیومع رـسپ  یـسک  وت  زج  مسق  ادخب  : " دسیونیم ... هیواعم  هب  ع )  ) نینموملاریما - 20
مزاس "! قحلم  وا  هب  نآ  زا  رتگرزب  ای  شهانگ  دننامه  یهانگ  رطاخب  ار  وت  هک  مراودیما 

میروآ : رطاخب  دیاب  ار  تباث  نب  ناسح  تیب  دنچ  نیا  همتاخ ، رد 
. دیزرو یئابیکش  ربص و  یئوکینب  دیوشن و  لد  تسس  نادرم  دازآ  يا 

. دتفا یم  دیفم  ربص  راوگان  ياهدماشیپ  رد  هاگ 
. هک دروایم  ربخ  میارب  يا  هدنرپ  شاک  متسنادیم و  شاک 

؟ دوب هنوگچ  نامثع  دروم  رد  یلع  يریگ  عضوم 
دینش : دیهاوخ  ار  راعش  نیا  ناتروشک  رد  هک  يدوزب 

! دیزیخ اپب  نامثع  نوخ  ماقتنا  يارب  ربکا ! هللا 
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شگرم زا  هک  هتـسنادیمن  یلداـع  ياوشیپ  ار  ناـمثع  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  ماـما  هک  میـسریم  هجیتـن  نیاـب  هدـش  داـی  ثیداـحا  رد  تقد  زا 
زا هکلب  ددرگ ، شمـشخ  ثعاـب  وا  هیلع  مدرم  شروش  عاـمتجا و  اـی  دـشاب  هتـشاد  تیمها  شیارب  دـیایم  وا  رـس  رب  هچنآ  اـی  دوش  تحاراـن 

. دوش راـکهانگ  دور  رتـشیپ  وا  زا  رطخ  عفر  عاـفد و  رد  رگا  هک  هدوب  كاـنمیب  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  هراـنک  هتـسجیم و  يرود  وا  تموکح 
توکـس ناشمایق  ربارب  رد  هکنیا  لاـح  دومنیم  شهوکن  ار  ناـشمایق  هنرگو  هتـسنادیمن  راـکهانگ  دـنا  هتـساخرب  وا  هیلع  هک  مه  ار  یناـسک 

زا رتهب  دنا  هتـشاذگ  راوخ  ار  وا  هک  ار  یناسک  تسا . هدرک  ناشنیـسحت  دهدیم و  یهاوگ  رـصم  مدرم  هب  شا  همان  هکنانچ  اهدعب - هدومن و 
: تفگیم لقادح  شدرمشیم  لداع  مکاح  رگا  اریز  تسا ، هتـسنادیمن  لداع  مکاح  ار  وا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیمه  هتـسنادیم و  شناروای 
هچ ات  تفگیم  يداع  لداع  دارفا  هرابرد  یتح  ار  نخس  نیا  تسا . هدومنن  يرای  هتشاذگاو و  ار  وا  هک  تسا  یسک  زا  رتهب  شا  هدنهد  يرای 

لداع .  " هفیلخ مکاح " و  هب  دسر 
فالتخا و درادـیم  مولعم  هک  تسا  يدنـس  دراد  رب  رد  يرجه  لاس 32  يافوتم  بلطملا  دـبع  نب  سابع  هب  ار  نامثع  تیاکـش  هک  یتیاور 

هرود طساوا  رد  ینعی  تسا  هدوب  نامثع  هناخ  هرـصاحم  یمومع و  بالقنا  زا  شیپ  اهلاس  هتـشاد و  دـتمم  هقباسنامثع  اـب  ماـما  شکمـشک 
يارب تفر "  مهاوـخ  نوریب  مور  نوریب  ما  هناـخ  زا  دـهد  روتـسد  نمب  ناـمثع  رگا  هک "  وا  شیاـمرف  شگرم . زا  شیپ  اـهلاسو  تموـکح 

اب دراد  یتفلاخم  نامثع  اب  رگا  تسین و  یـصخش  قوقح  كـالما و  تموکح و  رـس  رب  هجوچیهب  فـالتخا  هک  تسا  بلطم  نیا  ندـنامهف 
ناوـتیمن تشذـگرد و  ناوـتیمن  ینید  هفیظو  نیا  زا  تسین و  رکنمزا  یهن  فورعمب و  رما  زج  يزیچ  شتفلاـخم  تـسا و  وا  راـتفر  هـیور و 

شدادن . ماجنا 
ار شرظن  دینک  تقد  ماما  يایوگ  ناشخرد و  تاملک  تارابع و  رد  هاگ  ره 
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هعطق ره  ناه  دیوگیم " : هدرک  داریا  شتموکح  زور  نیمود  ینعی  تعیب  زا  دـعب  زور  هک  یقطن  رد  دـید . دـیهاوخ  ینـشورب  نامثع  هرابرد 
زاب یمومع  هنازخ  هب  هدیـشخب  یـسک  هب  ادخ  لام  زا  هک  یلوپ  ره  هداد و  یـسک  بحاصت  هب  یمومع  كالما  زا  شنامرفب  نامثعهک  یکلم 

دروم رد  ار  شراک  هنرگو  تسا  هتخانـشیمن  هدوب  یهلا  نوناق  يرجم  هک  یمکاح  لداع و  مکاح  اروا  هک  تسادیپ  شنخـس  زا  ددرگیم " .
درکیمن . لاطبا  لاوما  ياطعا  كالما و  يراذگاو 

رکبوبا رتخد  نینموملا  ما  هشئاع  نخس 

میمـصت هشئاع  دیگنج  یم  تدشب  وا  زا  عافد  يارب  مکح  نب  ناورم  دوب و  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماگنه  دسیونیم " : دعـس "  نبا  - " 1
اریز يدـنامیم ، رگا  دـشیم  هچ  نینموـملا  ما  دـنتفگ : هدـمآوا  دزن  باـتع  نب  نمحرلا  دـبع  تباـث و  نبدـیز  ناورم و  دورب . جـح  هب  تفرگ 

هـشئاع ینک . عافد  وا  زا  یناوتیم  هک  يراد  مدرم  نایم  رد  يذوفن  ماقم و  وت  تسا و  هرـصاحم  رد  ینیب  یم  هک  نانچ  نامثع )  ) نینموملاریما
تفگ :

لثمت تیب  نیا  هب  ناورم  تقونیا  رد  تفگ . زاب  ار  باوج  نامه  وا  دـندرک . رارکت  ار  دوخ  فرح  مناـمب . مناوتیمن  ما و  هتـسب  رفـس  راـب  نم 
تسیج :

تفرگ  شیوخ  هار  تشگ  رو  هلعش  نوچ  دیشک و  شتآ  هب  نم  هیلع  ار  روشک 
هب یلیخ  هک  نامثع ) ینعی   ) تقیفر وت و  دهاوخیم  ملد  ادخب  هک  نادـب  يروایم ، لثم  رعـش و  میارب  هک  وت  ياهآ  درک : شاخرپ  وا  هب  هشئاع 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3337 

http://www.ghaemiyeh.com


 " داتفا . هارب  هکم  فرطب  سپس  و  دیداتفایم . ایردب  دوبیم و  هتسب  یگنس  ناتمادک  ره  ياپب  يدنمقالع  شتشونرس 
روتسد دیسا  نب  باتع  نب  نمحرلا  دبع  مکح و  نب  ناورم  هب  دش  تخـس  نامثع  راک  هک  یماگنه  هدروآ " : تروصنیاب  ار  نایرج  يرذالب 

درم نیا  وت  هلیسوب  ادخ  دیاش  يدنامیم ، رگا  دشیم  هچ  دنتفگ : هتفر  دوب  جح  مزاع  هک  هشئاع  دزنات  داد 

هحفص 158 ] ] 

هتساخرب و شقیفر  ناورم و  منکیمن . عافد  منامیمن و  مسق  ادخب  و  ما ، هتسب  جح  دهع  دوخ  اب  ما و  هتسب  رفس  راب  تفگ : درکیم . تیامح  ار 
دنداتفا : هارب  دناوخیم  ار  تیب  نیا  ناورم  هکیلاح  رد 

تفرگ  ار  شیوخ  هار  تشگ  روهلعش  نوچ  و  دیشک - شتآ  هب  نم  هیلع  ار  روشک 
لمح ار  وا  هک  متـشادیم  ار  توق  نیا  نم  دوبیم و  میاـهلاوج  زا  یکی  رد  ناـمثعینعی )  ) وا تساوـخیم  ملد  ادـخب  ناورم  يا  تفگ : هشئاـع 

. " متخادنا یم  ایرد  هب  هدرک 
هب هار  طسو  ياهلزنم  زا  یکی  رد  دوب  جـح  ناوراک  یتسرپرـس  يدـصتم  نامثع  فرط  زا  هک  ساـبع  نب  هللا  دـبع  دـسیونیم " : يرذـالب  - 2

نیا هب  ضرعت  زا  ار  مدرم  ادابم  نیاربانب  تسا ، هداد  نایب  تردـق  مهف و  لقع و  وت  هب  ادـخ  سابع  نبا  تفگ : وا  هب  هشئاـع  دروخرب ، هشئاـع 
يراد " . زاب  روتاتکید 

هک ار  وت  سابع : نبا  تفگ : وا  هبهشئاع  دروخرب . هشئاـع  هب  لصلـص  لـحم  ردساـبع  نبا  تسا " : هدرک  لـقن  تروص  نیدـب  ار  نآ  يربط 
راچد دیدرت  هب  وا  هرابرد  ار  مدرم  یبوکب و  ار  نامثع ) ینعی   ) درم نیا  نافلاخم  ادابم  هک  مهدـیم  دـنگوس  ادـخب  يراد  ذـفان  ایوگ و  ینابز 

زا یقافتا  دروم  مهم و  رما  يارب  دنا و  هدروآ  تسدب  شا  هرابرد  نازورف  نشور و  لئالد  هتـشگ و  انیب  وا  هب  بسن  ناشلقع  هدید  اریز  ینک ،
، تسا هتـشادهگن  دوخ  دزن  ار  شدیلک  هدرک و  لفق  ار  یمومع  ياه  هنازخ  هحلط  هک  يدید  تدوخ  دنا . هدـمآ  درگ  تالایا  اهناتـسرهش و 

رددیوگیم سابع  نب  هللا  دبع  تفرگ . دهاوخ  شیپ  ار  هنع  هللا  یـضر  رکبوبا  شیومع  رـسپ  هیور  دـیآ  لئان  تموکح  هب  هحلطرگا  نیاربانب 
دروآ دنهاوخ  ور  یلع ع )  ) نامقیفر هب  طقف  مدرم  دهد  خر  نامثع ) ینعی   ) درم نآ  ياربيدماشیپ  رگا  ردام  يا  متفگ : شباوج 
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يربط خیرات  زا  ار  بلطم  نیمه  دـیدحلا  یبا  نبا  منک " . یئوج  يرترب  هلداجم و  وت  اب  مهاوخیمن  نم  وت  زا  هآ  تفگ : هشئاع  يرگیدـب . هن 
. دوشیم هدید  فالتخا  یکدنا  يربط  خیرات  نتم  اب  هدرک  لقن  هچنآ  رد  یلو  هدرک  لقن 

یم رب  نامثع  هیلع  ار  مدرمهشئاع  دنتفر . جـح  هب  هملـس  ما  هشئاع و  نامثع ) ندـش  هتـشک  لاس  ینعی   ) لاس نآ  رد  دـسیونیم " : يرذالب  - 3
نینچ اجنآ  دندز و  رداچ  شیارب  مارحلا  دجـسم  رد  داد  روتـسد  دیـسر  دوب  هکم  رد  هک  هشئاع  هب  نامثع  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  تخیگنا .

دهاوخ رابب  تیـصم  شا  هلیبق  يارب  دروآ  رابب  تبیـصم  شا  هفئاط  يارب  ردـب  گنج  رد  نایفـسوبا  هک  روطنامه  ناـمثع  نم  هدـیقعب  تفگ :
." دروآ

هشئاع دیسر . ارف  رضخا "  مانب "  يدرم  هکم  رد  تفر . نوریب  هنیدم  زا  دوب  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یمایا  رد  هشئاع  دسیونیم " : يربط  - 4
دیسرپ : وا  زا 

قح تساوخرد  دـنا  هدـمآ  هک  ار  یمدرم  ایآ  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : هشئاع  تشک . ار  اهیرـصم  ناـمثع  تفگ : دـندرک ؟ هچ  مدرم 
وا زا  هشئاع  دیـسر . رد  يرگید  درم  سپـس  داد . میهاوخن  تیاضر  راک  نیاب  زگره  مسق  ادخب  دنـشکیم  دـنیامنیم  حـیبقت  ار  ملظ  دـننکیم و 
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درامشیم و لتاق  ار  لوتقم  هک  تسا  یمدآ  بجع  رضخا "  تفگ " : هشئاع  دنتشک . ار  نامثع  رصم  مدرم  تفگ : دندرک ؟ هچ  مدرم  دیسرپ :
!" رضخا زا  رتوگغورد  دنیوگیم : هکیروطب  تشگ  لثملا  برض  تخس  نیا 

زا ناهاگحبـص  نامثع  دندش . هدنهانپ  هشئاع  هب  دندوب  هداد  تداهـش  هبقع  نب  دیلو  يراوخبارـش  رب  هک  یناسک  میتفگ : متـشه  دلج  رد  - 5
لها ناراکتـشز  هدش و  ردب  نید  زا  نایقارع  ایآ  تفگ : دوب . تشرد  زیمآ و  تنوشخ  كدـناهک  ینانخـس  دینـش و  یئاهادـص  هشئاع  قاطا 

تنس هک  دز  دایز  هتشارفارب  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  شفک  دینش  ار  نامثع  فرح  نوچ  هشئاع  دنتفاین ؟ هشئاع  هناخ  زج  یهاگهانپ  قارع 
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!... يا هدرک  كرتار  شفک - نیا  بحاص  ادخ - ربمایپ  هیور  و 
يا و هماج  و  ص )  ) ربمایپ يوم  زايرادـقم  هتـشگ  نیگمـشخ  دـید  رـسای  رامع  اب  ار  نامثع  راتفر  یتقو  هشئاع  میتشون : دـلج  نیمه  رد  - 6

شـشفک وهماـج  يوـم و  زوـنه  هکیلاـح  رد  دـیدرک  كرت  ار  ناربماـیپ  تنـس  دوز  هچ  هک  دروآرب  داـیرف  هدروآ  ردـب  ار  وا  نآ  زا  یـشفک 
... دیمهف یمن  ار  شندز  فرح  هک  دش  ینابصع  يردقب  شنخس  زا  نامثع  تسا  هدوسرفن 

شهوکن داقتنا و  وا  زا  دندرکیم  شهوکن  ار  شیاهراک  داقتنا و  نامثع  زا  هک  یناسک  هارمه  هشئاع  دسیونیم : شخیرات  رد  ءادـفلا "  وبا  " 
كورتـم شنیئآ  یلو  هدوـسرفن  زوـنه  هک  تسا  وا  يوـم  نهاریپ و  نیا  تفگیم : هدروآرب  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  يوـم  نهاریپ و  و  درکیم ،

. تسا هتشگ 
هب هرـصب  یکیدزن  رد  لمج  گنج  زا  شیپهک  يا  همان  نامثع ، هرابرد  هشئاـع  نخـس  زا  یکاـح  تسا  يرگید  دنـس  نینموملاریما  هماـن  - 7
هک يراک  لابندب  يدمآ  نوریب  تا  هناخ  زا  شربمایپ  ادخ و  روتـسد  زا  یچیپرـس  اب  وت  هشئاع  يا  وت  تسا " : هتـشون  هشئاع  ریبز و  هحلط و 

ینک ! حالصا  ار  نیملسم  هعماج  یهاوخیم  هک  ینکیم  اعدا  هاگنآ  تسا . هدشن  راذگاو  تا  هدهعب  یتسین و  شماجناب  فظوم  وت 
نوخ نتخیر  و  ناناملسم )  ) هلبق لهانایم  نتخادنا  گنج  اب  راکچ ؟ نادرم  اب  يروآ  مزر  هاپـس و  یهدنامرف  اب  ار  نانز  هک  هدب  باوج  نمب 

. یمیت هلیبق  زا  وت  تسا و  هیما  ینب  هلیبق  زا  نامثع  دراد ؟ یطبر  هچ  وت  هب  نیا  يراد ، ار  نامثع  یهاوخنوخ  ياعدا  نیا  رب  هوالع  وت  قحاـنب ؟
نونکا و  تسا ، هدش  رفاک  وا  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  لثعن  یتفگیم : ص )  ) ربمایپ باحصا  هوبنا  نایم  رد  زورید  هک  ینامه  وت  یهگناو 

 ". مالسلا و  زیوآ ، ورف  نتشیوخ  رب  باجح  و  درگرب ، تا  هناخب  سرتب و  ادخ  زا  نیاربانب  يا ؟ هتساخربوا  یهاوخنوخب 
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: دیـسرپ دوب  دـباع  يدرم  هک  هحلط  نب  دـمحم  زا  لـمج ) گـنج  رد   ) هنیهج هلیبق  زا  یناوجون  هک "  دـننکیم  تیاور  هبیتق  نبا  يربط و  - 8
تسا هتسشن  هواجک  رب  هک  تسا  ینز  نآ  هدهع  رب  تمـسق  کی  دوشیم : تمیق  هس  نامثع  نوخ  تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نامثع  نیلتاق 

تسا . بلاطیبا  نب  یلع  هدهع  رب  شموس  کی  و  هحلط ، ینعی  تسا  وم  خرس  رتش  نآ  بحاص  ندرگب  شرگید  موسکی  هشئاع ، ینعی 
رد و  تسویپ ، ع )  ) یلع هاپـس  هب  سپـس  و  مراد .) رارق  لـمج  ناراـکزواجت  ههبج  رد  نوچ   ) میهارمگ رد  نم  سپ  تفگ : هدـنخب  ناوـجون 

دورس : نینچ  هرابنیا 
مدیسرپ يدرم  هرابرد  هحلط  رسپ  زا 

. تشگن نوفدم  دش و  هتشک  هنیدم  لخاد  رد  هک 
ار نامثع  هک  دنهورگ  هس  داد : باوج 
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دنتسه یناسک  هچ  هک  رگنب  کین  وت  دنتشک و 
تسا نز  نآ  ندرگب  شنوخ  موسکی 

تسا خرس  رتش  راوس  هک  نآ  شود  رب  شرگید  موسکی  و 
بلاطیبا نب  یلع  هدهع  رب  رخآ  ثلث  و 

مینمادکاپ نامثع  لتق  زا  ام  و 
یتفگ تسار  یلوا  رفن  ود  هرابرد  متفگ :

. یتفر اطخ  رب  كانبات  درم  نآ  ینعی  یموس  هرابرد  اما 
- هکم یلیم  شـش  فرـس - هب  هنیدـم  هب  هکم  زا  تشگزاب  رد  نوچ  هنع  هللا  یـضر  هشئاـع  هک "  تسا  هدرک  تیاور  قیرط  ود  زا  يربط  - 9

. دیسرپ ار  هنیدم  رابخا  وا  زا  دروخرب و  تسا - هملس  یبا  نب  دبع  نامه  هک  بالک  ما  نب  دبع  هب  دیسر 
دیسرپ تشذگ . روطنامه  نآ  زا  سپ  زور  تشه  ات  دنتشک و  ار  هنع  هللا  یضر  نامثع  تفگ :

هحفص 162 ] ] 

رب نوچ  تشگ ، یهتنم  هجیتن  نیرتهب  هب  ناشراک  دـندروآ و  تسدـب  ار  تفالخ  ءارآ  قاـفتا  اـب  هنیدـم  مدرم  تفگ : دـندرک ؟ راـکچ  دـعب 
رب نامـسآ  تسا  رتهب  دشاب ، هدش  مامت  وت  تسود  عفنب  تفالخ  راک  رگا  ادـخب  تفگ : هشئاع  دـندش . يارمه  بلاطیبا  نب  یلع  يرادـمامز 

ادخب دش ، هتـشک  مولظم  قحانب و  نامثع  مسق  ادـخب  تفگیم : هکیلاح  رد  دـینادرگرب و  دوز  دـینادرگرب ، هکم  هب  ارم  دوز  دـیآ . دورف  نیمز 
یـسک نیلوا  مسق  ادـخب  ؟ روطنیا ارچ  تفگ : وا  هب  بالک  ما  نب  دـبع  تشگ . هناور  هکم  فرط  هب  مزیخ ، یم  رب  وا  یهاوخنوخب  اـمتح  مسق 
سپو دنداد  هبوت  ار  وا  اهنآ  تفگ : هشئاع  تسا  هتشگ  رفاک  نوچ  دیـشکب  ار  لثعن  یتفگیم : هک  يدوب  وت  تساخرب  شالتب  نامثع  هیلع  هک 

هک تسا  یفرح  زا  رتهب  مرخآ  فرح  یلو  دنا ، هدز  یئاهفرح  مه  اهنآ  و  ما ، هدز  ار  فرح  نآ  نم  هتبلا  دنتشک . ار  وا  هدرک  هبوت  هک  نیا  زا 
تفگ : نینچ  هشئاع  هب  بالک  ما  نب  دبع  ما . هدز  لوا 

دز رس  وت  زا  ینوگرگد  دش و  عورش  وت  زا  راک 
دیراب وت  زا  ناراب  مه  تساخرب و  وت  يوس  زا  داب 
يداد ار  مکاح  نتشک  روتسد  هک  يدوب  وت  مه 

تسا هتشگ  رفاک  وا  یتفگ : امب  و 
میتشک ار  وا  تنامرف  يارجا  رد  هتساخرب  ام 

تسا هداد  نامرف  هک  تسا  یسک  شلتاق  ام  هدیقعب  و 
هن دمآ و  دورف  نامسآ  فقس  هن 

تفرگب تشگ و  هریت  هامو  دیشروخ 
دنتسب تموکح  نامیپ  درمربا  نآ  ابمدرم  هک  نیا  زا 

هحفص 163 ] ] 

دیادزیم ار  يژک  ار و  یگریت  هک  نآ  اب 
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دزیخیم رب  دربن  هب  دیارایم و  نت  هب  گنج  هماج  و 
تسین ناسکی  راکتنایخ  رادافونیما و  هک  تسین  کش  و 

شرود هب  هس  ره  زا  مدرم  ات  دز  همیخ  اجنآرد  هدرک و  دوسـالا  رجح  گـنهآ  هدـمآ  دورف  مارحلا  دجـسم  رد  رب  اـت  تفرگ  هکم  هار  هشئاـع 
تفگ : اهنآ  هب  سپ  دندمآ . درگ 

. مزیخ یم  رب  وا  یهاوخنوخ  هب  مسق  ادخب  تسا و  هدش  هتشک  مولظم  قحانب و  هنع  هللا  یضر  نامثع 
رونخـس و دنمـشوه و  رادـنید و  هلـصوح و  رپ  دـنمدرخ و  يدرم  سیق  نب  فـنحا  دـیوگیم " : باـعیتسا "  هدنـسیون "  رمع "  وـبا  - " 10

فنحا و  داتسرف ، ار  یسک  هرابود  تفریذپن . وا  دیآ . يو  تاقالمب  ات  داتسرف  وا  دزن  ار  یسک  دیـسر  هرـصب  هب  هشئاع  یتقو  دوبرادمتـسایس .
ناگدنـشک دـض  رب  داـهج  هک  يراد  ادـخ  ربارب  رد  یلیلد  رذـع و  هچ  فـنحا  يا  وـت  رب  ياو  تفگ : يو  هب  هشئاـع  تفر . وا  دزن  سیق  نـب 

نینموملا ما  يا  تفگ : دننکیمن ؟ تعاطا  وت  زا  تا  هلیبق  ای  دنتسه ، مک  تدارفا  ایآ  يا ؟ هدرک  كرت  ار  هنع  هللا  یـضر  نامثع  نینموملاریما 
دب وا  هب  يدرکیم و  داقتنا  نامثع  زا  مدید  ار  وت  هک  درذگیمن  لاسکی  هکلب  تسا ، هتشگ  يرپس  يزارد  نامز  هن  هتـشذگ و  دح  زا  مرمع  هن 
! میامنیم در  ینیگمشخ  نآ  زا  هکیلاح  رد  ار  تروتسدو  منکیم  لوبق  يدوب  یضار  نامثع ) نتشک  زا   ) هکیلاح رد  ارت  روتسد  نم  یتفگیم 
دب نامثع  هب  تبـسن  شراتفگ  راتفر و  رطاخ  هب  هشئاع  هب  هک  دـید  ار  ماش  مدرم  نوچ  يو  هک  دـیوگیم : ملـسم  وبا  نابز  زا  رکاسع  نبا  - 11
هب وا  دیامنیم . قدص  هشئاع ) نینموملا  ما   ) ناتردام نیا  ابامـش  دروم  رد  هک  منزیم  یلاثم  امـش  يارب  ماش  مدرم  يا  تفگ  اهنآ  هب  دـنیوگیم 
اب روآدرد  مشچ  نآ  اب  هک  درادـننیا  زج  يا  هراچ  شبحاص  یلو  درازایم  ار  شبحاص  تسا و  ناسنا  رـس  رد  هک  دـنامیم  یکاـندرد  مشچ 

تفطالم
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. دنک لمع 
هلمج زا  هشئاع  هک  نیا  رب  دنناتـسادمه  دنا  هدرک  فیلات  یـسیون  لاح  حرـش  خیرات و  رد  هک  یناسک  مامت  دـیوگیم : دـیدحلا  یبا  نبا  - 12
شا هناخ  هب  هک  ره  هب  دوب و  هتخیوآ  شا  هناخ  رد  هدروآرد  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هماج  هک  یئاجب  تسا ، هدوب  نامثع  نافلاخم  نیرتوردـنت 

هک یسک  نیتسخن  دنا : هتفگ  تسا . هدوسرف  ار  وا  تنس  نامثع  هدوسرفن و  زونه  هک  تسا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هماج  نیا  تفگیم : دشیم  دراو 
. دشکب ار  وا  ادخدیشکب  ار  لثعن  تفگیم : و  دوب ، هشئاع  هداد  بقل  لثعن "  ار "  نامثع 

وا هب  فارـش "  رد "  ار  وا  لتق  ربخ  و  دوب ، هکم  رد  هشئاع  دـش  هتـشک  نامثع  هک  یماگنه  دـسیونیم " : لمج "  باـتک "  رد  ینئادـم  - 13
هحلط لاحباشوخ  لثعن . داب  دوبان  لثعن ، رب  گرم  تفگیم : دیـسر و  دـهاوخ  تموکح  هب  هحلط  هک  نیا  رد  تشادـن  کـش  چـیه  و  دیـسر ،

! دیروآ تکرح  هب  دینزب و  یه  ار  نارتش  دننکیم . تعیب  وا  اب  دنراد  هک  منکیم  هاگن  شتشگنا  هب  مراد  نالا  یئوگ  میومع  رسپ  لاحب  اشوخ 
نامثع هناخ  رد  هک  ار  یئاهبنارگ  یلصا و  ياهبسا  تشادهگن و  دوخ  دزن  هتفرگ  ار  یمومع  هنازخ  ياهدیلک  دش  هتـشک  نامثع  یتقو  هحلط 

." داد لیوحت  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  اهنآ  دیسرن  یئاج  هب  شراک  هک  دعب  تفرگرب ، زین  دوب 
يا تلاـحب  اـشوخ  تفگیم : دـش و  ناود  یلاحـشوخ  زا  تفاـیرد  ار  ناـمثع  گرم  ربخ  هکم  رد  نوچ  هشئاـع  دـسیونیمفنخم " : وبا  - 14

هچ دیسرپ : هشئاع  دمآ . وا  لابقتسا  هب  یثیل  هملس  یبا  نب  دیبع  دیسر  فارش  هب  یتقو  دنباییمن . تموکح  هتسیاش  ار  یسک  وا  زج  اهنآ  هحلط 
دیسرپ : دش . هتشک  نامثع  تفگ : ربخ ؟
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يراک نینچرگا  تساوخیم  ملد  تفگ : هشئاع  دـندرک . تعیب  ع )  ) یلع اب  و  تفاـی ، همتاـخ  یتروص  نیرتهب  هب  راـک  تفگ : دـش ؟ هچ  دـعب 
ماگنه نیا  رد  متفگ . تیارب  هک  دوب  نامه  تیعقاو  تفگ : یئوگیم . هچ  هک  نک  رکف  تسرد  وت  رب  ياو  دیآ . دورف  نیمز  رب  نامسآ  دوشیم 

یسک ایند  رد  نم  مسق  ادخب  داد ؟ تسد  وت  هب  لاحنیا  ارچ  دوشیم و  هچ  ارت  نینموملاما  يا  تفگ : هشئاع  هب  درک  ياو  ياو  هب  عورش  هشئاع 
. دشاب هتشاد  وا  هب  یتهابش  تافص  تالاح و  ظاحل  زا  هک  مبای  یم  ار  یسک  هن  دشاب و  تفالخ  هتـسیاش  ع)  ) یلع زا  شیب  هک  مسانـشیمن  ار 

دادن "! یباوج  چیه  یتحاران ؟ وا  تفالخ  زا  ارچ  وت  نیاربانب ،
نیا دزاس ، دوبان  اروا  ادـخ  تفگ : تفایرد  هکم  رد  ار  نامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  یتقو  هشئاع  دـیوگیم : هک  تسه  يرگید  ددـعتم  تاـیاور 

." دنکیمن ملظ  شناگدنب  هب  ادخو  دروآ ، مهارف  شیوخ  يارب  شیاهراک  اب  شدوخ  ار  تشونرس 
. مدوب وا  دزن  دیـسر  هشئاع  هب  نامثع  لتق  ربخ  هک  یماگنه  متفر  جـح  هب  دـش  هتـشک  ناـمثع  هک  یلاـس  دـیوگیم : مزاـح  یبا  نب  سیق  - 15
: تفگیم درکیم  دای  نامثع  زا  نوچ  هحلط و  لاحب  اشوخ  تفگیم : هک  مدینش  هنیدم  هار  رد  تسبرب . هنیدم  هب  رفس  راب  ربخ  ندینـش  ضحمب 
. دـمایم دورف  نیمز  رب  نامـسآ  تساوخیم  ملد  تفگتقونیا : رد  دیـسر . وا  هب  ع )  ) یلع اـب  تعیب  ربخ  هک  یتقو  اـت  دربـب . نیب  زا  ار  وا  ادـخ 
اب يرادنپ  هکنانچ  دزیم  فرح  دوخاب  تشگزاب  رد  هک  مدید  متـشگرب و  وا  اب  نم  دـننادرگرب ، هکم  يوسب  ار  شناوراک  داد  روتـسد  هاگنآ 

نینموملا ! ما  يا  متفگ : وا  هب  دنتشک . مولظم  قحانب و  ار  نافع  نب  نامثع  تفگیم : دیوگیم و  نخسيرگید 
يدرکیم و تفلاـخم  وا  اـب  رتـشیبمدرم  هـمه  زا  وـت  مدـیدیم  ـالبق  و  دربـب ؟ نـیب  زا  ار  وا  ادـخ  یتـفگیم  هـک  مدینــش  وـت  زا  یگزاـت  نـیمه 

تفگ : يدزیم . وا  هب  وت  ار  اهفرحنیرتتشز 
هبوت ار  وا  اهنآ  مدید  مدرک  هعلاطم  وا  هرابرد  ادعب  یلو  دوب . روطنیمه  يرآ ،
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ندیگنج و هک  هاگنآ  و  سدقم ، هام  رد  دوب و  راد  هزور  هکیلاحرد  تشگ و  كاپ  دیپس و  هرقن  لثم  هدرک و  هبوت  هک  نیا  زا  دـعب  دـنداد و 
. دنتشک ار  وا  هتخات  شرس  رب  تسا  مارح  نتشک 

شناهانگار وا  دربب ، نیب  زا  ار  وا  ادـخ  تفگ : دینـش  ار  نامثع  لتق  ربخ  یتقو  هشئاـع  هک  هدـش  تیاور  نارگید  لوق  زا  رگید و  قرطب  - 16
مغ هب  ار  موق  نآ  دومث  موق  راکهبت  گرم  هکنانچ  نامثع  لتق  اداـبم  شیرق  هلیبق  يا  تفرگ . وا  زا  ار  شیاـهراک  ماـقتنا  ادـخ  داد ، نتـشکب 

دنک . تحاران  درآ و  هودنا  مغ و  هب  ار  امش  دروآ 
رب كاخ  تفگ : تسا  هدش  تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  دمآ  ربخ  یپایپ  هک  یماگنه  اما  تسا . هحلط  تموکح ، يدـصت  يارب  درف  نیرت  هتـسیاش 
اه همان  دوب  هکم  رد  هک  هشئاع  هب  ریبز  هحلط و  دننادرگ . زاب  هشئاع - رکبوبا و  هلیبق  میتهلیبق - هب  ار  تموکح  دنهاوخیمن  هجوچیهب  ناشرس 

دبع ینعی  شرهاوخ  رـسپ  هارمه  ار  اه  همان  نیا  دنک . دنلب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  راعـش  نک و  يریگولج  یلع  اب  مدرم  تعیب  زا  هک  دنتـشون 
یتقو دوب  هکم  رد  لاسنآ  اهنع  هللا  یضر  هملس  ما  درک  دنلب  ار  نامثعیهاوخنوخ  راعش  دناوخ  ار  اه  همان  یتقو  هشئاع  دنداتسرف  ریبز  نب  هللا 

. تسب رمک  وا  يرایب  تشاد و  مالعا  ع )  ) یلع زا  ار  دوخ  يرادفرط  یتسود و  تساخرب و  نآ  اب  هلباقم  هب  دید  ار  هشئاع  ياهراک 
زا شیپ  وت  تفگ : وا  هب  دراد . او  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  مایق  هب  دـبیرفب و  ار  وا  ات  تفر  هملـس  مادزن  هشئاـع  دـسیونیم " : فنخم  وبا  - 17

ربمایپ نارـسمه  همه  زا  وت  یتسه . رجاهم  نیتسخن  اهنآ  نایم  رد  هک  يراد  ار  راـختفا  نیا  يدرک و  ترجاـهم  ص )  ) ربماـیپ نارـسمه  ریاـس 
ياج ره  زا  شیب  وت  هناخ  رد  یحو  هتـشرف  درکیم . عیزوت  میـسقت و  وت  هناخ  زا  ار  ام  هیمهـس  ص )  ) ربمایپ يرتگرزب . رت و  هدروخلاس  (ص )

هچ يارب  روطنم و  هچ  هب  ار  اهفرح  نیا  تفگ : هملس  ما  تسا . هدوب  رگید 
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رد ار  وا  هدرک  هبوت  هک  نیا  زا  دعب  دنداد و  هبوت  ار  نامثع  مدرم  هک  هتفگ  نمب  هشئاع ) رهاوخ  رسپ  ریبز  نب   ) هللا دبع  تفگ : ینزیم ؟ يراک 
دیاش ایب ، ام  اب  مه  وت  نیاربانب  دننم . هارمه  ریبز  هحلط و  مورب . هرصب  هب  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  دنتـشک . مارح  هام  رد  تشاد و  هزور  هکیلاح 

نیرتدب يدناروشیم و  نامثع  هیلع  ار  مدرم  زورید  وت  متسه  هملس  ما  نم  تفگ : دنک . حالصا  ام  هلیسوب  ام و  تسدب  ار  تموکح  راک  ادخ 
دنلب ماقم  هچ  ص )  ) ربمایپ رظن  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  ینادیم  نیقیب  وت  و  يدـناوخیم ، لثعن  مسا  هب  ار  وا  هشیمه  و  يدزیم ، وا  هب  اراهفرح 

. تشاد یتلزنم  و 
: تفگ یلاح ؟ هچ  رد  مدیـسرپ : وا  زا  دمایم . هنیدم ) زا   ) هک مدید  ار  ریبز  دیوگیم : ثیل  ینب  هلیبق  زا  يدرم  دـسیونیم " : هبر  دـبع  نبا  - 18
زا مدید . ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  هدمآرد  هنیدم  هب  هاگنآ  دـنکیم . بیقعت  ارم  مهانگ  تسا و  هریچ  نم  رب  مدـنزرف  بولغم . بیقعت و  تحت 
هچ ریبز  مدیـسرپ : شدوـلآرهز . هب  یلع  درک و  شزیت  هحلط  دروآرب و  هشئاـع  هک  يریمـشمش  تـفگ  تـشک ؟ هـک  ار  ناـمثع  مدیـسرپ : وا 

دزن " . مد  چیه  یلو  درک  هراشا  شتسد  اب  تفگ : تشاد ؟ یعضو 
شنیلتاق نامثع و  ندش  هتـشک  هرابرد  صاقو  دعـس  زا  يا  همان  رد  صاع  ورمع  دسیونیم " : تسایـس "  تماما و  باتک "  رد  هبیتق "  نبا  " 

زا هشئاع  هک  دشهتشک  يریـشمش  اب  وا  هک  مهدیم  عالطا  وت  هب  تشک . ار  نامثع  یـسک  هچ  يا  هدیـسرپ  نم  زا  تشون : وا  هب  دعـس  دیـسرپ .
ام و  درک ، ناـمثع ) لـتق  هب   ) هراـشا تسد  اـب  هدومن  توکـس  ریبز  شدوـلآ و  رهز  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  درک و  شزیت  هحلط  دروآرب و  ماـین 

( ار یمالـسا  هیور   ) نامثع یلو  میوش ، شلتق  عنام  هدرک  عافد  وا  زا  میتسناوتیم  میتساوخیم  رگا  هکیتروص  رد  میتشاذـگ  تسد  يور  تسد 
یبوخ راک  هک  میا  هدرک  یبوخ  راک  رگا  ام  نیارباـنب ، درک . مه  اوراـن  راـک  درک و  بوخ  راـک  تفرگ و  شیپ  رگید  يا  هیور  هداد و  رییغت 

میهاوخیم شزرمآ  ادخ  زا  میا  هدرک  يدب  راک  رگا  و  میا ، هدرک 
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تموکح ماقم  هدرم  نانچ  هحلط  و  تسا ، شیوخ  هانگ  راشف  رد  دوخ و  هداوناخ  هضبق  رد  بولغم و  ریبز  هک  مهدـیم  عالطا  وت  هب  نینچمه 
 " دنک هراپ  مه  ار  شدوخ  مکش  تسا  نکممتموکح  قشع  زا  هک  تسا 

هراوید زا  اهریت  يدـیدیم ، لـمج  گـنج  رد  ارم  رگا  تفگوا : هب  هشئاـع  دـمآ . هشئاـع  دزن  هبعـش  نب  هریغم  دـسیونیم " : هبر  دـبع  نبا  - 19
. تشکیم ارت  هدرک  تباصا  وت  هب  اهنآ  زا  یکی  تساوخیم  ملد  ادخب  تفگ : مدوب . هتـسشن  مندـب  تسوپ  هب  یـضعب  هدرک و  روبع  ما  هواجک 

تفگ : هشئاع  يدرک . نامثع  هیلع  هک  ییاهراک  يازسب  تفگ : ینزیم ؟ ار  فرح  نیا  ارچ  دهدب ، تریخ  ادخ  تفگ : هشئاع 
نیمهب دنگنجب و  نامثع  اب  متـساوخیم  نم  هک  تسنادیم  ادخ  دوش . هتـشک  هک  دوبن  نیا  مدزیم  وا  هب  هک  یئاهفرح  زا  مروظنم  دنگوس  ادخب 

وا زا  متـساوخیم  دـش ، يزادـناریت  مدوخ  فرطب  دوش  يزادـناریت  نامثع  هب  هک  متـساوخ  دـنگنجب ، نم  اب  هکدروآ  شیپ  ناـنچ  ادـخ  ببس 
." دناسریم لتق  هب  ارم  دسر  لتق  هب  نامثع  هک  دوب  نیا  مدوصقم  هک  تسنادیم  ادخ  رگا  متفرگ . رارق  ینامرفان  دروم  نم  دوخ  دننکنتعاطا 
در اجنآ  زا  نامثع  نم ، هلمج  زادندوب  هشئاع  همیخ  رودب  يا  هدع  هکم  رد  دـنکیم " : تیاور  نینچ  يردـخ  دیعـس  وبازا  هبر  دـبع  نبا  - 20

اهرهـش ریاس  مدرم  زا  رتریلد  رتدـنت و  هفوک  مدرم  اب  نامثع  و  دوب ، هفوک  مدرم  زا  اهنآ  زا  یکی  نم . زج  دـنتفگ  ازـسان  وا  هب  اهنآ  همه  دـش .
هب دنتفگ  یفوک  درم  نآ  هب  وا . دـیدهت  هب  درک  عورـش  نامثع  دیـسر ، هنیدـم  هب  یتقو  یئوگیم ؟ دـب  نم  هب  وت  یفوک  يآ  تفگ : وا  هب  دوب .

ادـخب تفگ : هحلط  دز . مهاوخ  هنایزات  دـص  ارت  مسق  ادـخب  هک  درک  شاخرپ  نامثع  دـنتفر . نامثع  دزن  درمنآ  اب  هحلط  وش . لـسوتم  هحلط 
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شا هیمهس  زا  ار  وا  ادخب  تفگ : دشاب . هدرک  انز  هک  نیا  رگم  ینزب  هنایزاتدص  ار  وا  یناوتیمن 
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." دناسریم ار  شیزور  ادخ  تفگ : هحلط  مزاسیم . مورحم 
. تسا هدوب  هنیدـم  نکاـس  یی  يدوهی  لـثعن  و  قـمحا . درمریپ  ینعی  لـثعن  دـنیوگیم : يدـیبز  روـظنم و  نبا  يداـبآزوریف و  ریثا و  نبا  - 21

دیبع وبا  و  تسا ، هدوب  رـصم  مدرم  زا  يزارد  شیر  درم  لثعن  دنا . هدرک  هیبشت  واب  ار  نامثع  دـنا  هتفگ  هدـمآ   " ریـصبت باتک "  رد  هکنانچ 
قطن وا  يزورهک  هدـمآ  نامثع  هب  طوبرم  ثحب  رد  دـناهدناوخیم . وا  مانب  شهوکن  تتامـش و  يارب  ار  نامثع  هدوب و  نامثع  هیبش  دـیوگیم 
ماقم هظحالمب  رگا  دنتفگ  يو  هب  تشگ . شوماخ  وا  و  درک ، شاخرپ  درمنآ  هب  مالـس  نب  هللا  دبع  تفگ . دـب  وا  هب  هتـساخرب  يدرم  درکیم 
لثعن ار  وا  نامثع  نانمشد  تسا . نامثع  هعیش  مالس  نب  هللا  دبع  نوچ  یهدب  شحف  لثعن  هب  یتساوخیم  یتفگن  چیه  وا  هب  مالس  نب  هللا  دبع 
هـشئاع ار  نخـس  نیا  و  تسا . نامثع  لثعنزا  شدوصقم  و  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیـشکب ، ار  لثعن  هک  هدـمآ  هشئاع  ثیدـح  رد  و  دـندناوخیم ،

، دنیوگیمرن ناگدنرد  هب  لثعن  هک  هدمآ  ظحاج  رثا  ناویحلا "  هایح  رد "  تفرگ  شیپ  رد  هکم  هار  هدـمآ  مشخب  نامثع  زا  هک  تفگ  یتقو 
. دندناوخیم لثعن  ار  وا  نامثع  نانمشد  و 

دـش هتـشک  نامثع  تفگیم  هکیلاح  رد  دش  ردب  هناخ  زا  نایرگ  اهنع  هللا  یـضر  هشئاع  دـسیونیم " : فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 22
ینکیم " ؟ هیرگ  شیازع  رد  زورما  يدناروشیم و  وا  هیلع  ار  مدرم  زورید  وت  تفگ : وا  هب  رسای  رامع  دزرمایب  ار  وا  ادخ 

نامثع ، هرابرد  هشئاعنانخس  يواح  تسا  یتایاور  اهنیا  دیوگ : ینیما 
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نامثع يو  هک  دوشیم  مولعم  تایاور  نیا  وترپ  رد  دش  لقن  یخیرات  عبانم  زا  همه  و  تسا ، هتشاد  ربارب  رد  هک  یعـضوم  هیور و  زا  یکاح  و 
هتساوخیم شلد  تسا  هدربیم  نیب  زا  ار  وا  هدیسریم  شتسد  رگا  هک  هدرمشیم  يراکتیانج  ار  وا  یتح  هتسنادیمن و  تفالخ  دنسم  هتـسیاش  ار 

ایرد هب  هتـسبیم و  مکحم  ار  شرـس  هداهنیم و  شیاهلاوج  زا  یکی  رد  ای  تسا  هتخادـنایم  ایرد  رعق  هب  ار  وا  هتـسب و  یم  ناـمثع  ياـپبیگنس 
نیمه ساسا  رب  دیآرد . ياپ  زا  دـندوب  هدرک  شا  هرـصاحم  هدـیروش و  وا  رب  هک  یناسک  هزین  هب  ای  دراپـسب ، ناج  شقامعا  رد  ات  هتخادـنایم 

رد رفـس و  رد  تسا . هدـشیم  لسوتم  ص )  ) ربمایپ شفک  هماج و  يوم و  هب  قیوشت  کیرحت و  نیا  رد  و  هدـناروشیم ، وا  هیلع  ار  مدرم  رظن ،
لتق اب  هدید  یتقو  اما  هدوب . یقاب  هیرظن  نامه  رب  ندش  هتشک  زا  سپ  تسا و  هدیسر  لتق  هب  ات  هتـسشنن  هدوسآ  وا  هیلع  غیلبت  زا  مدکی  تماقا 
رفس دیاش  تسا . هدش  تحاران  هداتفین  میت  هلیبق  گنچ  هب  تموکح  هک  نیا  زا  هتفـشآ  رب  هدماین  رد  هحلط "  فرـصتهب "  تموکح  نامثع 

هدینـش و وا  زا  اهراب  رفـس  نیمه  رد  اریز  تسا ، هدوب  هحلط "  تموکح "  هنیمز  نتخاس  راومه  يارب  تاـغیلبت و  نیمه  روظنمب  زین  شجح 
. " دننکیم تعیب  وا  اب  دنراد  هک  مرگنیم  شتـشگنا  هب  نالا  نیمه  يرادـنپ  ومع  رـسپ  يا  وتب  اشوخ  هحلط  لاحب  اشوخ  هک "  دـنا  هدرک  لقن 

 "! دنباییمن تفالخ  هتسیاش  ار  یسک  هحلط  زا  ریغ  اهنآ  هحلط  لاحباشوخ 
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راذگاو ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هدهع  هب  و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  يدـصت  هب  هکلب  داتفین  میت - شا - هلیبق  گنچ  هب  تفالخ  دـنیب  یم  یتقو  اما 
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فسات و راهظا  نامثع  نتـشک  زا  و  دـیآ ، دورف  نیمز  رب  نامـسآ  دـنکیم  وزرآو  دـبوشایم  رب  تسین  ع )  ) یلع رادتـسودهک  اـجنآ  زا  تشگ 
هب ار  هحلط  دـناوتب  قیرطنیا  زا  دـیاش  درادـیم  رب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  مچرپ  ددرگیم و  رب  هکم  هبهنیدـم  هار  همین  زا  دـیامنیم و  يراوگوس 

یشکرکشل هاپس و  یهدنامرف  قح  نآ  رب  هوالع  و  درادن ، ار  نامثع  یهاوخنوخ  قح  تسا  يرگید  هلیبق  زا  هک  وا  هنرگو  دناسرب . تموکح 
ربمایپ تسا . هدومرف  عنم  ندیمارخ  شدرگ و  زا  شکمـشک و  نادیم  رد  روهظ  زا  ار  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  همه  وا و  ادـخ  و  درادـن ، مهار 

هیلع هناحلـسم  مایقب  اهنیا  مامت  دوجو  اب  وا  اما  تسا . هتـشاد  رذـح  رب  لمج  هناراـکزواجت  ماـیق  رد  تکرـش  زا  اـصوصخمار  وا  ص )  ) ادـخ
دونشیم ار  اهگس  يادص  هرصب  هارب  باوح "  رد "  هک  یماگنه  دریگیم  هدینشن  ار  شربمایپ  ادخهدومرف و  دزیخ و  یم  رب  ع )  ) یلع تفالخ 

يزاب هقح  ریثات  تحت  دوشیم و  لد  هسوسو  میلست  هرابود  یلو  دریگیم ، تشگرب  هب  میمصت  دتفایم و  ص )  ) ربمایپ زیمآ  یهن  یئوگشیپ  دایب 
شدـیما دـسریم و  لتق  هب  تموکح  يارب  شدزمان  هحلط "  اـت "  دوریم  یلخاد  هناراـکزواجت  گـنج  هار  هبو  دریگیم  رارق  نارگید  یـسایس 

دوشیم . راوتسا  ع )  ) یلع تفالخ  ددنویپ و  یم  ققحتب  وا  يانمت  فالخ  رب  ادخ  هدارا  ددرگیم و  سایب  لدبم 

فوع نب  نمحرلا  دبع  نخس 

. دنا هتفایرد  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  مکاح ، باختنا  ياروش  سیئر  يردب ، دهاجم 
. دندروآ دایب  ار  نامثع  راک  فوع  نب  نمحرلا  دبع  و  ع )  ) یلع تشذگرد  هذبر  رد  رذوبا  نوچ  هک "  دنکیم  لقن  دعس "  زا "  يرذالب  - 1

تفگ : وا  هب  ع )  ) یلع
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رگا تفگنمحرلا : دـبع  يدرک . تعیب  وا  اـب  يداد و  تموکح  داهنـشیپ  وا  هب  هرفن  شـش  ياروش  رد  هک   ) تسا وت  راـک  هجیتـن  اـهنیا  همه 
اپ ریز  .. ) تنس و نآرق و  زاتیعبت  رب  رئاد   ) هدرپس هک  ار  یتادهعت  وا  اریز  ار ، مریشمش  نم  يرادرب و  ار  تریشمش  وت  مرـضاح  نم  یهاوخب 

." تساهداهن
هب ار  اهناتـسرهش  اهرهـش و  رب  تموـکح  هک  نیا  لـثم  دز  رـس  یئاـهراک  هـنع  هللا  یـضر  ناـمثع  زا  نوـچ  دـسیونیم " : ءادـفلا "  وـبا  - " 2

تسا . وت  راک  هجیتن  اهنیا  همه  دنا : هتفگ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  دنیوگیم  درپس ، شناشیوخ  هلیبق و  زا  یناناوجون 
رد فوع  نب  نمحرلا  دبع  میوگن . نخـس  وا  ابزگره  هک  مدنب  یم  دهع  ادـخ  اب  الاح  اما  دـنکب . یئاهراک  نینچ  مدرکیمن  رکف  دـیوگیم : وا 
وا اما  تفر  شندید  نب  نامثع  شگرمب  یهتنم  يرامیب  رد  دوب . هتفگ  نخس  كرت  دوب و  رهق  هنع  هللایضر  نامثع  اب  هک  تفر  ایند  زا  یلاح 

." تفگن نخس  نامثع  اب  هملک  کی  دینادرگ و  راوید  فرط  هب  ار  شیور 
زا شیپ  تفگ : دـندروآ ، ار  نامثع  مسا  شگرم - هب  یهتنم  يرامیب  دوب - رامیب  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  شیپ  : " دـسیونیم يرذـالب  - 3
زا فوع  نب  نمحرلا  دبع  هلگ  دنراذگن  داد  روتـسد  دیـسر . نامثع  شوگ  هب  نخـس  نیا  دیزاسب . ار  شراک  دـهد  همادا  شتنطلـس  هب  هکنیا 

و دکـشخب ، هاچ  نآ  بآهک  درک  اعد  الباقتم  نمحرلا  دـبع  دـنک . هدافتـسا  دوب ) مومع  کلم  و   ) درکیم هدافتـسا  تقونآ  ات  هک  یهاچ  بآ 
." دیکشخ

." دیوگن نخس  نامثع  اب  هجوچیهب  هک  دوب  هدروخ  مسق  فوع  نب  نمحرلادبع  دسیونیم " : يرگید  لوق  زا  يرذالب  - 4
فوع نب  نمحرلا  دبع  دنکیم " : لقن  نینچ  صاقو  یبا  نب  دعس  لوق  زا  - 5
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تافو ود  یـس و  لاسبوا  درازگ  زامن  وا  رب  صاقو  یبا  نب  دعـس  ای  ریبز  تیـصو  نیمه  رب  انب  درازگن . زاـمن  وا  رب  ناـمثع  هک  هدرک  تیـصو 
." تسا هتفای 

یهدنامرف يرادناتسا و  هب  شناشیوخ  هلیبق و  زا  یناناوجون  باصتنا  لیبق  زا  دز  رس  یئاهراک  ینامثع  زا  نوچ  دسیونیم " : هبر  دبع  نبا  - 6
و مدرکیمن . رکف  ار  اهنیا  تفگ : تسا . وتراک  هجیتن  نیا  دـنتفگ : فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  ص ،)  ) دـمحم ماقیملاع  گرزب و  باحـصا  رب 
رکبوبا و شور  هب  ام  اب  ات  متخادنا  شیپ  متشاد و  مدقم  نارگید  رب  ارت  تفگ : وا  هب  زیمآ  خیبوت  نحل  اب  تفر و  نامثع  دزن  هتـساخرب  سپس 
. يا هدرک  راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار  اهنآ  هتفرگ و  مرگ  تنادـنواشیوخ  اب  هتفرگ و  شیپ  اـهنآ  ریاـغم  یـشور  وت  یلو  ینک ، راـتفر  رمع 

تفگ :
: تفگ نمحرلا  دبع  مرادیم . هگن  ار  منادنواشیوخ  تمرح  ادخهارب  نم  تشادیمن و  هگن  ار  شیدنواشیوخ  دنویپ  تمرح  ادـخ  هار  رد  رمع 

شیرامیب رد  تفگن . نخـس  نامثع  اب  رمع  رخآ  ات  تسب  ادـخ  اـب  هک  يدـهع  رثا  رب  میوگن . نخـس  وت  اـب  زگره  هک  منکیم  داـی  مسق  ادـخب 
." دزن فرح  وا  اب  يا  هملک  دینادرگ و  راوید  هب  وا  زا  يور  تفر ، شندیدب  نامثع 

هب ار  اهنآ  دش . هدروآ  نامثع  دزن  هنیدم  هب  یمالسا ) ياهتایلام  زا  یکی   ) هقدص تباب  يا  همر  دسیونیم : همرخم  نب  روسم  لوق  زا  يربط  - 7
ار دوسا  نب  نمحرلا  دـبع  همرخم و  نب  روسم  نمحرلا ، دـبع  دیـسر . فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نب  ربـخ  دیـشخب . مکح "  هداوناـخ "  زایکی 

میسقت مدرم  نایم  دندروآ و  ار  همر  نآ  هتفر  ات  درک  رومام 
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 ". دوب شیوخ  هناخ  رد  نامثع  هکیلاح  رد  درک 
ودنآ تشگ و  باجتسم  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نامثع و  قح  رد  ع )  ) یلع ياعد  دسیونیم " : لئاوا "  باتک "  رد  يرکـسع  لاله  وبا  - 8

زا یکی  نامتخاس  نامثع  هک  یماگنه  داد ... نامثع  هب  زیمآ  شهوکن  یماغیپ  نمحرلا  دبع  دندوب  رهق  نمـشد و  مه  اب  هک  دـندرم  یلاح  رد 
دوب نایمنآرد  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  دـنتفای  روضح  مدرم  داد و  بیترت  تبـسانمناب  یلـصفم  تفایـض  دـیناسر و  مامتاب  ار  شیاهخاک 

زورما میدرکیمن  لوبق  دـنتفگیم و  وت  هرابرد  هچنآ  نافع  رـسپ  يا  هک  درک  ناـمثع  هب  ور  داـتفا  اذـغ  همهنآ  ناـمتخاس و  هب  شمـشچ  یتقو 
مربیم هاـنپ  ادـخ  هب  ما ) هتخاـس  مهارف  ار  نارگید  تعیب  هلیـسو  و   ) ما هدرک  تعیب  وت  اـب  هک  نیا  زا  نم  تسا ، تسرد  تسار و  هک  مدـیمهف 

رد دنیامنن . ترشاعم  وا  اب  درک  رما  مدرم  هب  و  دندرک . نوریب  ینامهمزا  ار  وا  ات  داد  روتسد  شرکون  هب  هتشگ  نیگمشخ  شنخـس  زا  نامثع 
دبع دزوماـیب . یملع ) هقف  اـی   "  ) ضئارف مـلع "  نآرق و  مـلع  وا  زا  تـفریم  هـک  ساـبع  نـب  هللا  دـبع  زج  تـفریمن  وا  دزن  سکچیه  هجیتـن ،

درم " . ات  دادن ، شباوجیلو  تفگ  نخس  وا  اب  هتفر  شندیدب  نامثع  تشگ . رامیب  نمحرلا 
هک یئاروش  هسلج  رد  تسا  هدمآ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  نخس  رد  هک  تسا  یئاعد  هب  يرکسع  لاله  وبا  هراشا 

تفگدرک : باختنا  تفالخ  هب  ار  نامثع  هک  نیا  زا  سپ  وا  هب  دوب . هدش  لیکشت  مکاحباختنا  يارب  رمع  تیصوب  انب 
قیفر هک  يرادار  يدیما  نآ  وا  هب  هک  يدرک  رطاخ  نیاب  طقف  ار  راک  نیا  مسق  ادخب  " 
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دناشکب "! ینمشد  هب  ار  رفن  ود  امش  هنایم  ادخ  تشاد . شقیفر  زا  رفن  ود  امش 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3346 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هراشا  تسا "  تسرد  تسار و  هک  میدیمهف  زورما  میدرکیمن  لوبق  دنتفگیم و  وت  هرابرد  هچنآ  هک "  فوع  نب  نمحرلا  دبع  فرح  نیا 
- دوب هدرک  بوصنم  رمع  هک  یناـسک  اروش و  ياـضعا  ینعی  اـهنآ - هک  منادـیم  نم  تسا " : اروش  هسلج  رد  ع )  ) یلع نینموـملاریما  هتفگ 

مهاوخ تدایب  دشاب  یقاب  يرمع  رگا  و  دروآ ، دهاوخ  دیدپ  دوخ  رس  ياهراک  اهتعدب و  وا  درک و  دنهاوخ  بوصنم  تموکح  هب  ار  نامثع 
هب ارم  یـشاب  هدـنز  رگا  و  دـینادرگ ، دـنهاوخ  تسدـب  تسد  دوخ  ناـیم  ار  تموکح  هیما  ینب  دریمب . اـی  دوش  هتـشک  ناـمثع  رگا  و  دروآ ،

 " يرادیمن . شوخ  هک  دید  یهاوخ  یعضو 
نادنواشیوخ هک  نیا  لیبق  زا  داد  خر  اهدماشیپ  نآ  نامثع  تموکحهرود  رد  نوچ  دسیونیم " : هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هدـبع  دـمحم  خـیش 

هتفگ فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  نامزنآ  رد  دنیوگیم  دندش ، وا  فلاخم  ص )  ) ربمایپ گرزب  باحصا  و  دندیـسر ، يرادناتـساهب  وا  ناوجون 
نخس وا  اب  زگره  هک  مینکیم  دهع  ادخاب  الاح  یلو  دنزب . رس  وا  زا  مدرکیمن  رکف  ار  اهراک  نیا  تسا : هتفگ  تسا  وت  راک  هجیتن  نیا  هک  دنا 

تـسدب اهراکو  درک  دهاوخ  تازاجم  تواضق و  وا  تسا و  رت  هاگآ  ادـخ  دزیمن . فرح  دوب و  رهق  نامثع  اب  هک  مدرم  یلاح  رد  و  میوگن .
 " تسا . وا 

دندرم "  ات  دندوب  رهق  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نافع و  نب  نامثع  دسیونیم " : هبیتق  نبا 
اهنآ زا  و  تخاس ، حرطم  اهنیا  يارب  یتالاوس  دیاب  اجنیا  رد  دیوگ : ینیما 

هحفص 176 ] ] 

فلاخم ای  تسا  هدوب  ص )  ) ربمایپ تنـس  قباطم  دنتفرگ  ار  نآ  زا  تیعبت  دهعت  تعیب  ماگنهب  نامثع  زا  هک  رمع  رکبوبا و  شور  ایآ  دیـسرپ 
نیا تفالخ  طرـش  اهنت  تسا  هدوب  هدوهیب  دـئاز و  تنـس ، نآرق و  رانک  رد  شندروآ  و  تعیب ، دـهعت  رد  شرکذ  هدوبنآ  قباـطم  رگا  نآ ؟

نآرق و زا  شفلخت . دانتـساب  دـننک  راـنک  رب  دـنهاوخب  ار  يا  هفیلخ  رگا  و  دـنک . يوریپ  هعماـج  هرادا  رد  تنـس  نآرق و  زا  هفیلخ  هک  تسا 
تسا . هدومنن  يوریپ  رمع  رکبوبا و  شور  زا  هک  نیا  دانتساب  هن  دنزاسیم  رانک  رب  تنس 

فلاخم رمع ، رکبوبا و  شور  هکیتروص  رد  اما  تسا  يا  هدوهیب  وغل و  راک  تنـس  نآرق و  رانک  رد  رمع  رکبوبا و  شور  ندروآ  نیارباـنب ،
رب نامثع  اب  تفلاخم  یتسیاب  نیاربانب ، دیامنن . تیعبت  دنک و  فلخت  نآ  زا  هک  دوب  دهاوخ  بجاو  ناملـسم  ره  رب  دشاب ، ص )  ) ربمایپ تنس 

. دندیزرویم تفلاخم  وا  اب  رمع  رکبوبا و  شور  زا  فلخت  هن  تنس و  زا  شفلخت  دانساب  تفرگیم و  ماجنا  تنـس  نآرق و  زا  شفلخت  ساسا 
لوبق لباق  ار  طرـش  کی  طـقف  تفرن و  رمع  ورکبوبا  شور  زا  تیعبت  هب  دـهعت  راـب  ریز  اروش  نآ  رد  ع )  ) یلع نینموملاریما  لـیلد ، نیمهب 

دوب . شیوخ  داهتجا  وترپ  رد  تنس  نآرق و  زا  شا  هرادا  تموکح و  تقباطم  نآ  هک  تسناد 
ای تسنادیم ، میتفگ  ار  هچنآ  دنک  لمع  رمع  رکبوبا و  شور  هب  هک  درکیم  طرـش  نامثع  اب  یتقو  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  میتسنادـیم  شاک 

میتفگ نکمم  ضرف  ود  دروم  رد  ار  هچنآ  تسنادیم ، هکیتروص  رد  تسا ؟ نآ  فلاخم  ای  تنس  قباطم  رمع  رکبوبا و  شور  هک  تسنادیمن 
يوریپ يارب  نتفرگ  دهعت  نآ و  ندرک  طرش  تسنادیم  نآ  زا  یئزج  تنس و  قباطم  ارنآ  رگا  هک  حرش  نیاب  دوب . دهاوخ  بترتم  شراک  رب 

رگا و  دوب . يا  هدوهیب  دئاز و  زیچ  تسا ، نآرق  هب  ندرک  لمع  هب  دهعت  رانک  رد  هک  نآ  زا 

هحفص 177 ] ] 

ارنآ هن  دـهاوخیم و  ار  يدـهعت  نینچ  هن  دـشاب  هتـشاد  نامیا  نآرق  و  ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  هب  سک  ره  هک  تسنادـیم  تنـس  فلاـخم  ارنآ 
تفلاخم ای  دراد  تقباطم  تنـساب  رمع  رکبوبا و  شور  هک  تسنادیمن  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  نیا  ضرفب  و  مود ، تروص  رد  دریذپیم ،

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3347 

http://www.ghaemiyeh.com


دنادیمن تسا و  ربخ  یب  نآ  زا  دوخ  هک  دهدیم  رارق  تفالخب  یسک  باصتنا  طرش  ار  يزیچ  هنوگچ  میسرپ  یم  تسا . يدیعب  ضرف  نیا  و 
طرـش نیا  دراد  يا  هدـئاف  هچ  یهگناو  دوشیم ؟ یلوهجم  بلطم  هب  لوـکوم  طوـنم و  یمالـسا  هعماـج  هرادا  میظع  رما  هنوـگچ  و  تسیچ ؟

دیامن ؟ تبقارم  ار  نآ  هب  مازتلا  دربب و  یپ  نآ  زا  يوریپ  ای  فلخت  هب  دناوتیم  هنوگچ  لوهجم ؟
نآ هرابرد  ثحب  ندرک و  حرطم  زا  ار  يا  هدناوخ  سرد  ره  ناش  هک  تسا  هدروآ  طرـش ، نیا  يارب  یهیجوت  دیهمت "  باتک " رد  ینالقاب 

وا ! لثم  يدنمشناد  يارب  ار  ناب  داقتعا  هب  دسر  هچ  ات  مینادیم  رتالاب 
ار هچنآ  تفریذـپ  ار  رمع - رکبوبا و  شور  زا  يوریپ  هب  ندوب  مزلم  طرـش  طرـش - نیا  یتقو  میـسرپب  وا  زا  ات  دـسریم  ناـمثع  تبون  هاـگنآ 
اب هک  تفریذپ  نیا  هب  ملع  اب  ارنآ  ایآ  و  هنای ؟ دراد  ص )  ) ربمایپ تنـس  اب  یطابترا  هچ  رمع  رکبوبا و  شور  هک  تسنادیم  تسنادیم ، میتفگ 

رگا یهگناو  تفریذپ ؟ تسیچ  تسنادیمن  هک  ار  یطرش  هنوگچ  تسنادیمن  هکیتروص  رد  هن ؟ ای  تسین  نآ  فلاخم  دراد و  تقباطم  تنس 
دهعت اريراک  ارچ  ریخا ، ضرفب  دیایمن ؟ رب  نآهدهع  زا  هک  تسنادیم  ای  هن ؟ ای  دیایم  رب  نآ  هدهع  زا  هک  تسنادـیم  ایآ  تسیچ  تسنادـیم 

رب نآ  هدهع  زا  تسنادیمن  هکیتروص  رد  و  رگید ، ضرفب  تسا  غورد  اوران و  يدهعت  نیا  و  دیایمن ؟ رب  شا  هدـهع  زا  تسنادـیم  هک  هدرک 
هک ار  یمهم  تیلووسم  نینچ  دریذپب  دهاوخیم  هک  یتیلووسم  رد  تقد  یـصخشتاناکما و  تردـق و  یبایزرا  نودـب  هنوگچ  هن ، ای  دـیایم 

فالخ رب  ارچ  دوب  ربخاب  شدهعت  طرش و  تقیقح  زا  هک  ضرف  نیاب  زاب  تفریذپ ؟ تسا  هتسباو  نادب  یمالسا  گرزب  تما  تشونرس 
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ارچ هوالعب  نآ ؟ هبندرک  لمع  هب  دوب  طورـشم  شتیمکاح  دوب و  هدش  هداد  رارق  تعیب  طرـش  هچنآ  فالخرب  درک  لمع  شدـهعت  طرش و 
نینچ هدرک  راتفر  رمع  رکبوبا و  شور  فالخ  رب  هداهن و  اپ  ریز  ار  تعیب  طرش  دیوگیم  وا  هب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  یماگنه  اهدعب و 

ار کحـضم  هناهب  ورذع  نیا  و  مریگ ؟ شیپ  ار  رمع  رکبوبا و  شور  مناوتیمن  نم  میایمن و  رب  نآ  هدهع  زا  نم  هک  دشارت  یم  هناهب  رذـع و 
هدرک كرت  ار  رمع  شور  ارچ  دـیوگیم  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  باوج  تفگ : نامثع  تسا ، هدرک  تبث  شدنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا 

ار رمع  شور  قبط  تموکح  یئاناوت  رگا  میسرپیم : نامثع  زا  وا  دوخ  هن  مراد و  ار  شور  نآ  نتـسب  راکب  یئاناوت  نم  هن  هک  تسا  نیا  ما ؟
رمع شور  يرادنپیم  رگا  و  یتفریذپ ؟ دندرک  طرش  وت  اب  یتقوارچ  يدرک و  لوبق  ارنآ  ارچ  يدمایمن  رب  تیلووسم  نیا  هدهع  زا  یتشادن و 

تموکح یئاناوت  هک  تسا  نیا  تنخـس  راک و  ینعم  یتفریذـپ - ار  نآ  ودـنآ  تقباطم  هب  ملع  اب  و  تسا - مرکا  ربمایپ  هیور  تنـس و  نامه 
يا ! هداهن  اپ  ریز  ار  اهنآ  يا و  هدرک  فلخت  نآرق  تنس و  زا  هعماج  هرادا  تموکح و  رد  يرادن و  مه  ار  مرکا  ربمایپ  تنس  قبط 

تربع رگنـشور و  يا  هیرظن  دراد ، رارق  شتموکح  هیور  نامثع و  هراـبرد  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هیرظن  نیرخآ  تـالاوس ، نیا  باوج  رد 
رگا (ع " :) نینموملاریما هب  شنخـس  زا  " و  مربیم ، هانپ  ادخ  هب  ما  هدرک  وت  اب  هک  یتعیب  زا  نم  دـشخردیم " : نامثع  هب  شنخـس  زا  هک  روآ 
یتح و  دنادیم ، اور  ار  نامثع  اب  ندیگنج  تسادیپ  هک  مرادیم " ... رب  ار  مریمـشمش  مهنم  يرادرب و  ار  تریـشمش  وت  مرـضاح  نم  یهاوخب 

دیوگیم : دنکیم و  قیوشت  ناب  ار  نارگید  هتسناد  زیاج  ار  شلتق 
یئاوران رد  نادنچ  و  . " دیزاسب ار  شراک  دهد  همادا  شتنطلس  هب  هک  نیا  زا  شیپ  " 

هحفص 179 ] ] 

وا ربنامثع  دنکیم  تیصو  و  دنادیمن ، هتسیاش  حلاص و  تیم  زامن  هماقا  يارب  اروا  هک  دوریم  شیپ  نامثع  صخـش  یگتـسیاشان  تموکح و 
دوخ يور  دیایم  شندیدب  یتقو  هکیروطب  دیوگن  نخس  نامثع  ابدروخیم  دنگوس  و  درازگیم . زامن  وا  رب  ریبز  ببـس  نیمهب  درازگن و  زامن 
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زا نامثع  هک  ار  يا  همر  دـهدیم  روتـسد  رظن  نیمه  رب  انب  و  دـنادیمن ، ارجا  لباق  نآرق و  قباطم  ار  ناـمثع  ياـهراک  دـنادرگیم . راوید  هب  ار 
یعـضوم هیرظن و  نیمه  رطاخب  دنکیم . عیزوت  مدرم  نایم  ارنآ  دـنروایب و  دـنریگب و  هدیـشخب  مکح "  هداوناخ "  زا  یکی  هب  یمومع  لاوما 

ماهتا لقن  زا  سپرجح  نبا  درکیم . ناهنپ  رفک  هب  مهتم  دـیمانیم و  قفانم  ار  وا  دـیوگیم  رجح  نبا  هکنانچ  نامثع  تشاد  ناـمثع  ربارب  ردهک 
وا هرابرد  ینخـس  نینچ  دوب و  ناساره  وا  زا  دـمایم  نامثع  شیپ  داـیز  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نوچ  هک  دـنکیم  هیجوتروطنیا  ارنآ  ناـمثع ،

یلیخ هتسنادیمنوچ  اما  هدرک  هراشا  رجح  نبا  هیجوت  هب  مرکا "  ربمایپ  هریـس  رد "  یبلح "  تسا " . يروآ  هدنخ  هیجوت  نیا  تسا و  هتفگ 
دنتفرگ و نامثع  زا  هک  یتادهعت  میسرپ : یم  تعامج  نیا  زا  میتخاس ، حرطم  میتفگ و  هچنآ  زا  هتشذگ  تسا . هدرکن  لقن  تسا  کحـضم 

الثم دنهدن و  ماجنا  ار  تادـهعت  نیا  هک  دوب  زاجم  نامثعایآ  هن ؟ ای  دوب  بجاو  شیافیا  ماجنا و  ایآ  دـندرپس  وا  هب  ار  تفالخ  نآ  ساسا  رب 
افو ناب  ارچ  دوب  بجاو  شتادهعت  يافیا  رگا  دنامن ؟ دـهعتم  دـنبیاپ و  رمع  رکبوبا و  شور  هب  تنـس و  نآرق و  تاروتـسد  هب  تموکح  رد 
رت هاگآ  تما  حلاصم  هبو  وا  تنـس  هب  دوب و  ص )  ) ربمایپ مولع  رب  ثاریم  هک  ع )  ) یلع نینموملاریما  ارچ  تشاذـگ ؟ اپ  ریز  ار  اهنآ  دومنن و 

يزیچ تادهعت  طیارش و  نیا  ایآ  دوشدهعتم ؟ دریذپب و  ار  طیارش  نآ  دشن  رضاح  دوب  سک  ره  زا 
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يافیا مدـع  لیلدـب  ار  وا  دنتـساوخ  ص )  ) ربمایپ باحـصایتقو  ارچ  سپ  دـش ؟ دـهاوخ  رانک  رب  دچیپرـس  شماجنا  زا  هفیلخ  رگا  هک  تسا 
نآ دانتـساب  ارچ  سپ  دنزاس ، شرانک  رب  دادن  ماجنا  رگا  هک  تسین  يزیچ  تادهعت  نآ  هن ، رگا  درک ؟ تمواقم  دـنزاس  رانک  رب  شتادـهعت 
لتق رد  هک  اهنآ  همه  تعامج ، نآ  رظن  رد  مینادیم  هکیلاح  رد  دنتشک ؟ تفریمن  رانک  رب  تفالخ  زا  نوچ  ار  وا  دندش و  ناتسادمه  وا  هیلع 
یلع یتقو  ارچ  سپ  تسین  بجاو  طیارش ، نیا  رگا  یهگناو  دنراکتسرد  ولداع  دندرـشفیم  ياپ  وا  علخ  لزع و  رب  هدرک و  تکرـش  نامثع 

وا هب  ار  تفالخ  دیامن ، لمع  رمع  رکبوبا و  شور  هب  هک  دنک  دهعت  دشن  رـضاح  تفریذپن و  ار  طیارـش  نآ  مکاح  باختنا  ياروش  رد  (ع )
مدع دانتسا  وا و  هب  تفالخ  ندرکن  راذگاو  سپ  تسین  بجاو  شیافیا  هک  دوب  هدشن  یتادهعت  لوبقب  رـضاح  وا  ضرف ، نیاربانب  دندرپسن ؟

طیارـش نیا  لوبقب  رـضاح  ع )  ) یلع نوچ  هک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  رذـع  تساهدوـب ، تسرداـن  ادـخ و  وا ، فرط  زا  طیارـش  نیا  لوـبق 
ارنآ ارچ  دوبن  بجاوطیارـش  نیا  رگا  زاب  دوب  دهاوخن  هتفریذپ  تشاد  دیاب  مدقم  یلع  رب  ار  نامثع  تسا  نآ  لوبق  هب  رـضاح  نامثع  وتسین 

ار وا  درک و  تعیب  وا  اب  دهعت  طیارـش و  نیمه  ساسا  رب  مدآ  همهنآ  ارچ  و  دش ؟ دهعتم  تفریذپ و  نامثع  ارچ  و  دـندرک ؟ هضرع  نامثع  هب 
شعلخ لزع و  رب  هدـیروش  وا  رب  دـندید  تادـهعت  طیارـش و  نآ  زا  ار  وا  فلخت  یتقو  ارچ  هرخالاب  و  تخانـش ؟ تیمـسرب  تفالخ  ناونعب 

دندش !؟ ناتسادمه 
يارب یـشارت  هناهب  يروآرذـع و  ماگنهنآ  رد  دـش  دـهاوخ  تساوخزاب  لاوس و  امتح  ناـشاوران  ياـهفرح  هراـبرد  اـهنآ  زا  زیخاتـسر  رد  " 

!" دش دهاوخ  هدنادرگ  ناشفرطب  نخس  يور  هن  داد و  دهاوخن  يدوس  ناراکمتس 

هحفص 181 ] ] 

هحلط هیرظن 

دنا هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  هرفن ، شش  ياروش  وضع 
هب ناباتـش  ببـس  نیاب  طـقف  ادـخب  تسا " : هدرک  صخـشم  نکمم ، ضرف  هس  حرط  اـب  ناـمثع  ربارب  رد  ار  هحلط  عضو  ناـیقتم  يـالوم  - 1
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زا هوالعب  تسا . نآ  هب  ماهتا  ناظم  رد  وا  اریز  دـنهد ، رارق  بیقعت  دروم  ناـمثع  لـتق  مرجب  ار  وا  هدیـسرتهک  هتـساخرب  ناـمثع  یهاوخنوخ 
هطلغم هتـساوخ  نامثع  یهاوخنوخ  هب  رهاظت  اب  نیاربانب  تسا . هدیـشوکن  مدرم  ندناروش  رد  وا  تدشب  سکچیه  نامثع  نافلاخم  تعامج 
عـضو هس  نیا  زا  یکی  نامثع  دروم  رد  ادخب  دزاس . راچد  دـیدرت  کش و  هب  شیوخ  هرابرد  ار  نارگید  دـناشوپب و  ار  دوخ  عضو  دـیامن و 

دشاب : جراخ  تروص  هس  نیا  زا  هتسناوتیمن  شعضو  هتشاد و  ار  یعرش ) )
. دومنیم هلمج  شنارادفرط  هب  ای  درکیم  کمک  ار  شنیلتاق  یتسیاب  تسا - یعدم  وا  هکنانچ  تسا - هدوب  ملاظ  نامثع  هکیتروص  رد  فلا -
رد ج - دـنیامن . رظنفرـص  شلتق  زا  هک  دـنامهفیم  اهناب  هدرک  عاـفد  شناـفلاخم  ربارب  ردوا  زا  یتسیاـب  تسا  هدوب  مولظم  هکیتروص  رد  ب -
اب ار  مدرم  تفرگیمن و  ار  فرط  چیه  هتـسج  هرانک  یتسیاب  مولظم ، ای  تسا  ملاظ  تسنادیمن  تشادـیم و  کش  نامثع  عضو  رد  هکیتروص 

دـیامنیمن و قیبـطت  یهقف  هجو  چـیه  اـب  هک  تسا  هتفرگ  یعـضوم  هدرکن و  ار  راـک  هس  نیا  زا  کـیچیه  هـحلط  اـما  تشاذـگیم . او  ناـمثع 
 " تسین ینتفریذپ  نآ  ذاختا  هیجوت  رد  شلئالد 

اهدعب و یلو  تخیر  ناوتیم  ار  نامثع  نوخ  دوب  دـقتعم  تسخن  هحلط  دوش  هتفگ  رگا  دـیوگیم " : شیامرف  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
نامثع لتق  زا  سپ 

هحفص 182 ] ] 

دنوش . تازاجم  دیاب  شنیلتاق  هدوب و  مارح  شلتق  دش  دقتعم  تشگب و  هدیقع  نیا  زا 
هرابرد ار  ضرف  هس  نیا  و  تخاس ، یمن  حرطم  ار  ضرف  هس  نیا  ع )  ) یلع تسا  هداد  هدیقع  رییغت  دوب  هتفگ  هحلطرگا  میئوگیم : باوج  رد 
هدادن هدیقعرییغت  هاگ  ره  هحلط  هرابرد  ضرف  هس  نیا  حرط  تسا . هدنام  تباث  داقتعا  کی  رب  وا  هک  هتخاس  حرطم  تیعقاو  نیا  ياکتاب  شا 

هچنآ زا  دشاب  هتفگ  هک  هدـشن  تیاور  زگره  هحلط  هرابرد  تسا و  تقیقح  نیمه  هاوگ  خـیرات  یفرط  زا  دوب . دـهاوخ  حیحـص  اعبط  دـشاب 
ما ! هدش  نامیشپ  ما  هدرک  نامثع  هرابرد 

رد نامثع  یتقو  هحلط  مینادـیم  هکیلاح  رد  تسا . هدرکن  ار  هدربمان  راک  هس  زا  کـیچیه  ع )  ) نینموملاریما روطچ  دوش  هتفگ  رگا  نینچمه 
وا لتق  زا  سپ  هتشاد  هفیظو  هحلط  هدوب  ملاظ  نامثع  رگا  هک  تسا  نیا  ماما  دوصقم  میئوگیم : تسا  هدرککمک  ار  شنیلتاق  هدوب  هرصاحم 

تـسا هدرکن  نینچ  هحلط  هک  تسا  یهیدـب  و  دزیرب ، ار  ناشنوخ  یـسک  دراذـگن  دریگب و  شیوخ  تیامح  تحت  هدرک  کمکار  شنیلتاق 
 ". تسین حرطم  هدربمان  ضرف  هس  رد  نیا  و  تسا ، هدرکیم  کمک  اهنآ  هب  نامثع  تایح  نامز  رد  طقف  هکلب 

نامثع زاار  مدرم  هک  مهدـیم  مسق  ادـخب  ارت  تفگهحلط : هب  دوب  هرـصاحم  ناـمثع  هک  یئاـهزور  رد  ع )  ) یلع دـنکیم " : تیاور  يربط  - 2
نک . رود 

. " دنهد زاب  ار  دوخ  رفیک  هیما  ینب  ات  درک  مهاوخن  ار  راکنیا  ادخب  هن ، تفگ :

هحفص 183 ] ] 

تفگیم : تهج  نیمهب  ع )  ) یلع دیوگیم : تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا 
! درک نینچ  يو  اب  وا  دیشخب و  وا  هب  زیچ  همهنآ  نامثع  هک  دهد  ازس  ار  هحلط  ادخ 

وا و اب  یتعاس  مدمآرد . هنع  هللا  یـضر  نامثع  هناخ  هب  دیوگیم : هعیبر  یبا  نب  سابع  نب  هللا  دبع  دـیوگیم " : يرگید  تیاور  رد  يربط  - 3
هچ رظتنم  تفگیم : یکی  میدینـش . دـندوب  شا  هناخرد  رب  هک  ار  یناـسک  نخـس  اـت  دربب  هتفرگار  متـسد  هاـگنآ  میتفگ . نخـس  شا  هراـبرد 
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میدرکیم شوگ  ار  اهنآ  فرح  هداتـسیا و  يرفن  ود  هک  روطنیمه  ددرگ . زاب  شفالخ  هیور  زا  دـیاش  دـینکلمات  تفگیم : يرگید  دـیتسه ؟
هحلط دمآ  سیدع  رـسپ  یتقو  دنداد . شناشن  ار  وا  تساجک ؟ سیدع  رـسپ  دیـسرپ  دندوب  اجنآ  هک  یمدرم  زا  دیـسر و  هللا  دیبع  نب  هحلط 

شا هناخزا  ای  دوش  درم  نیا  هناخ  دراو  دـیراذگن  ار  سکچیه  تفگ : شیاقفر  هب  هتـشگرب  سیدـع  رـسپ  هاـگنآ  تفگ . وا  شوگ  هبيزیچ 
هک تسوا  نوچ  نک  هراچار  هحلط  تدوخ  ایادخ  دوزفا : و  هدادوا . هب  هحلط  نالا  هک  تسا  يروتـسد  نیا  تفگ : نم  هب  نامثع  دیآ . نوریب 

تاسدقم هک  تسوا  نوچ  دور ، نتـشک  هب  دسرن و  تفالخب  شتـسد  هک  مراودیما  ادخب  تسا . هدناروش  نم  هیلع  هدرک و  کیرحت  ار  اهنیا 
رد زج  ار  یناملسم  چیه  نوخ  تفگیم : هک  مدینش  ادخربمایپ  زا  هکیلاح  رد  تسا . هدرمش  اورارم  نوخ  نتخیر  درک و  لامیاپ  ارم  قوقح  و 
دنک انز  رسمه  نتشاد  اب  هک  يدرم  دش ، دهاوخ  هتشک  دوش  رفاک  ندش  ناملـسم  زا  سپ  هک  يدرم  تخیر : درمـش و  اور  ناوتیمن  دروم  هس 

دنهاوخیم دراوم  نیا  زا  کیمادک  دانتساب  ارم  نیاربانب  دشکب . دشاب  لتاق  هکنآ  یب  ار  یناسنا  هک  يدرم  هرخالاب  دش ، دهاوخ  راسگنـس  هک 
دمحم ات  مدوب  هداتسیا  اجنآ  دنتـشاذگن و  میایب  نوریب  شا  هناخ  زا  متـساوخ  نم  و  تشگرب ، دوخ  هاگیاج  هب  نامثع  ماگنهنیا  رد  دنـشکب ؟

 ". دنداد روبع  هزاجا  نمب  مورب . دنراذگب  داد  روتسد  اهنآ  هب  دیسر و  رس  رکبوبا  نب 

هحفص 184 ] ] 

لیوحت ار  اهلوپ  یتقو  تخورف . مهرد )  ) رازه دـصتفه  غلبمب  نامثع  هب  هک  تشاد  ینیمز  هحلط  دـنکیم " : لقن  يرـصب  نسح  زا  يربط  - 4
تفگ : تفرگ 

رورغم لج  زع و  يادـخ  ربارب  رد  دـمآ  دـهاوخ  شرـس  رب  ادـخ  راک  زا  هچ  دـنادیمن  هک  نیا  اـب  درادـهگن  هناـخ  رد  یلوپ  نینچ  هک  یمدآ 
هنیدم و ياه  هچوک  رد  شدرگ  هب  دندرک  عورـش  دوب ) هدروآ  هحلط  يارب  ار  لوپ  هک  نامثع  هدنیامن  ای   ) شا هدنیامن  اب  هاگنآ  دوب . دهاوخ 
ای رانید - مهرد و  یپ  زا  وا  مه  اهدعب  دیوگیم : يرصب  نسح  دنامن . ششیپ  مهردکی  حبـص  ادرف  ات  هکیروطب  نآ ، نیا و  هب  لوپ  ندیـشخب 

(! " شماقم بحاصت  يارب  نامثع و  هیلع  ینعی   ) دزیخیم رب  رز - میس و 
هار رد  يو  هب  هحلط  يزور  دوب . راـکبلط  مهرد )  ) رازه هاـجنپ  هحلط  زا  ناـمثع  دـنکیم " : لـقن  نینچ  يربـط  لوـق  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  - 5

تفگ : دجسم 
هرصاحم رد  یتقو  نامثع  یهد . همادا  تا  يدرمناوج  ششخب و  هب  یناوتب  ات  دشاب  تدوخ  لام  تفگ : نامثع  ریگب . ایب  تسا  رـضاح  تلوپ 

!" دهدیم سوکعم  يازس  تفگیم : هحلط - اب  شیاهیبوخ  هنوگنیا  هب  هراشا  دوب -
رارقوا زا  دعب  هبترم  رد  ریبز  و  دیـشوکیم ، نامثع  هیلع  مدرم  ندناروش  کیرحت و  رد  سک  ره  زا  شیب  هحلط  دـیوگیم " : دـیدحلا  یبا  نبا 

نم نتشکب  ار  مدرمو  دشکب  ارم  دهاوخیم  الاح  مدیشخب و  وا  هب  میـس  رز و  همهنیا  هک  هحلط  رب  گرم  تسا : هتفگ  نامثع  دنیوگیم  تشاد .
هرابرد هک  یناسک  دشچب . ار  شیراک  زواجت  بقاوع  راذگب  و  دبای ، تسد  تفالخ  هب  دربب و  هرهب  شیاهراک  زا  راذگن  ایادخ  دزیگنایم . رب 

هحلط هک  دنا  هتفگ  دنا  هتشون  باتک  نامثع  هرصاحم 

هحفص 185 ] ] 

هرصاحم یتقو  دنا  هتفگ  و  درکیم . يزادناریت  نامثع  هناخ  فرط  هب  و  دنسانشن ، ار  وا  مدرم  ات  دوب  هدیشوپ  ار  دوخ  تروص  نامثع  لتق  زور 
هتفر هناخ  نورد  هب  ات  درک  یئامنهار  اجنآ  هب  راصنا  زا  یکی  هناخ  ماب  زاار  اهنآ  هحلط  دـنیآرد  نامثع  هناـخ  نورد  هب  دنتـسناوتن  ناگدـننک 

 ". دنتشک ار  نامثع 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3351 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشک زا  زور  جنپ  ات  ع )  ) یلع دنراپسب . كاخب  ار  وا  تشاذگن  زور  هس  ات  هحلط  : " دسیونیم نامثع "  ندش  هتـشک  باتک "  رد  ینئادم  - 6
ع)  ) یلع زا  ناـمثع  نفد  يارب  معطم  نب  ریبـج  و  دـسا - ینب  هلیبـق  زا  یکی  مازح - هب  میکح  درکن . تعیب  مدرم  اـب  تشذـگن  ناـمثع  ندـش 

شا هداوناخ  زا  دـنچ  ینت  زج  دننکنارابگنـس . ارنآ  دننیـشنب و  ناـمثع  هزاـنج  نیمک  رد  درک  روماـم  ار  يا  هدـع  هحلط  دنتـساوخ . کـمک 
نایدوهیو دوب  فورعم  بکوک "  شح  هب "  هک  هنیدـم  رد  يراوید  رانک  رد  ار  وا  دنتـساوخیم  تشادـن و  تکرـش  هزاـنج  عیـشت  ردیـسک 

. دنزاس نوگنرـس  ارنآ  دنتـساوخ  هدرک  نارابگنـس  ار  شتوبات  دیـسر  اجنآ  هب  هزانج  نوچ  دـننک . نفد  دـندرکیم  نفد  اجنآ  ار  ناشاه  هدرم 
و دـندرپس " . كاخب  بکوک "  شح  رد "  هدرب  ار  هزانج  دنتـشادرب و  تسد  و  دـنرادب ، نآ  زا  تسد  هک  هداد  مایپ  مدرم  هب  ع )  ) یلع سپ 

روضح سکچیهشنارکون  زا  نت  هس  ناـمثع و  رتـخد  مکحنب و  ناورم  زج  وا  عییـشت  رد  دـندرک . نفدبش  لـئاوا  ار  ناـمثع  دـسیونیم " :
: دـندزیم داـیرف  دـندرک و  نارابگنـس  ارنآ  اـت  دوب  هدـناشن  هزاـنج  نیمک  هب  ار  يا  هدـع  هحلط  تسیرگیمدـنلب . يادـصب  شرتـخد  تشادـن .

نفد دوب ) هنیدـم  نایدوهی  ناتـسربق  هک   ) راوید راـنک  رد  اـجنامه  ار  وا  هجیتن ، رد  راوید  فرطب  راوید  فرطب  دـندز : داد  دـعب  لـثعنلثعن و 
 ". دندرک

. دش ثحب  شنفد  هب  عجار  دش  هتشک  نامثع  یتقو  دسیون : یم  يدقاو  - 7

هحفص 186 ] ] 

دسیونیم هحلط  ياجب  اما  هدرک  لقن  شخیرات  رد  ار  نیمه  يربط   " دوهی . ناتسربق  رد  ینعی  دوش  نفد  علـس "  رید  رد "  دیاب  تفگ : هحلط 
... تفگ رفنکی "  " 

ار وا  نامثع  دمآ  زاب  هنیدم  هب  نوچ  شا .) هعرزم  رد   ) دوب ربیخ  رد  ع )  ) یلع دمآرد  هرصاحم  هب  نامثع  هک  یماگنه  دسیونیم " : يربط  - 8
ادتبا دنیوگیم : هچ  منیبب  مورب  مدرک  رکف  دوخ  اب  دـش  نامثع  هناخ  هناور  ع )  ) یلع نوچ  دـیوگیم  هدرک  لقن  ار  ارجام  هک  یـسک  تساوخ ،
ندرگ رب  ناملـسم  هک  یقوقح   ) یناملـسم قح  زاتسترابع  هک  مراد  یقوقح  وت  ندرگب  نم  تفگ : هدرب  شیاتـس  ساپـس و  ار  ادـخ  نامثع 

وت نم و  نایم  تسب  يردارب  نامیپ  ود ) هب  ود   ) شباحـصا نایم  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو  ینادـیم  اریز  يردارب ، قح  و  دراد ) ناناملـسم  همه 
رگا ادـخب  هوالعب  دـیایم . دوجوب  نامیپ  دـهع و  رثا  ربهک  یقوقح  زین  و  درک ، ناـیب  ار  يداـماد  يدـنواشیوخ و  قح  و  تسب ، يرداربناـمیپ 

هک دوب  دـب  یلیخ  دـنیایم ) رامـشب  نآ  زا  نامثع  و  ع )  ) یلع هک   ) فانم دـبع  هلیبق  يارب  میتسیز  یم  تیلهاج  رد  ام  دوبن و  اهنیا  زا  کیچیه 
تفگ : هدرب  شیاتس  ساپس و  ار  ادخ  ع )  ) یلع هاگنآ  دیابرب . ناشتسد  زا  ار  تموکح  هحلط ) هشیاع و  رکبوبا و  هلیبق   ) میت هلیبق  زا  یکی 
یکی هک  دوب  ردـب  یلیخ  فاـنم  دـبع  ینبهلیبق  يارب  میدوب  تیلهاـج  رد  رگا  یتـفگ  هکنیا  اـما  تسا . نم  هدـهع  رب  يدرمـشرب  هک  یقوقح 

دراو هدـمآ  نوریب  نامثع  هناـخ  زا  دـعب ، دیـسر . دـهاوخ  وتب  شربخ  يدوزب  یتفگ و  تسرد  دریگب ... ناشتـسد  زا  ار  تموکح  میت  هلیبقزا 
اب تفر . نوریب  شنایفارطا  هحلط و  فرط  هب  دجسم  زا  دوب  هداد  هیکت  شتـسدب  هکیلاح  رد  هدز  ادص  ار  وا  دید  اجنآ  ار  هماسا  دش . دجـسم 

نیا هحلط  يا  تفگ : وا  هب  ع )  ) یلع دمآ . وا  دزن  هتـساخرب  مارتحاب  هحلط  میدـش . دوب  تیعمج  زا  رپ  هک  هللا  دـیبع  نب  هحلط  هناخ  دراو  مه 
تدوخ ياربهک  تسا  يراک  هچ 

هحفص 187 ] ] 

تعرـسب هدـمآ  نوریب  اـجنآ  زا  ع )  ) یلع دوب . هدیـسر  ناوختـسا  هب  دراـک  هک  مدرک  یتقو  ار  نیا  نسحلا  وبا  يا  تفگ : يا ؟ هدرک  تسرد 
یمومع لاوما  دنتسکش و  ار  هنازخ  رد  ات  داد  روتسد  دنتفاین . ار  اهدیلک  دننک . زاب  ار  نآ  رد  داد : روتـسد  هدناسر  یمومع  هنازخ  هب  ار  دوخ 
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هتـسد هتـسد  دندوب  عمج  هحلط  هناخ  رد  هک  دیـسر  یناسک  هب  ربخ  نوچ  مدرمنایم ، اهنآ  میـسقت  هب  درک  عورـش  هاگنآ  دـندروآ ، نوریب  ار 
دنام . اهنت  هحلط  ات  دندمآ  ع )  ) یلع دزن  هدش  ردب  اجنآ  زا  هتسهآ 

مورب نیا  هارمه  دیاب  ادخب  متفگ  دوخ  اب  وا . ندـید  ناونعب  داتفا  هارب  نامثع  هناخ  فرطب  هحلط  تقونیا  رد  دـش . داش  دیـسر ، نامثع  هب  ربخ 
دیوگیم . هچ  منیبب 

مهاوـخیم شزرمآ  ادــخ  زا  نینموـملاریما  يا  تـفگ : هدــش  شا  هناـخ  دراو  تساوـخ و  تاـقالم  هزاـجا  ناـمثع  زا  مداـتفا . هارب  شلاــبند 
مربیم . هبوت  شهاگردبو 

. يدمآ يدروخ  تسکـش  نوچ  هکلب  ینک  هبوت  يدماین  وت  ادخب  تفگ : نامثع  دش . نآ  هب  نم  لوصو  عنام  ادخ  یلو  مدوب  يزیچ  لابندـب 
دیسر "! دهاوخ  هحلط  يا  وت  باسح  هب  ادخ 

دیوگ : ینیما 
تسد وا  هتشون  رد  ناراکهبت  دراد  قرف  هتشون  دوخ  يربط  هچنآ  اب  اما  تسه ، دوجوم  هدش و  پاچ  يربط  خیرات  رد  هک  تسا  یترابع  نیا 

دنا . هدوزفا  دنقفتم  نآ  یتسردان  رد  ناناملسم  همه  هک  ار  ع )  ) یلع اب  نامثع  يردارب  بلطم  هدرب و 
. دننادرگب یلـصا  تروص  زا  ار  نآو  دننک  فیرحت  دنتفای  ار  یخیرات  تیاور  ثیدح و  ره  هک  دنا  هدرک  دـهع  دوخ  اب  تعامج  نیا  یئوگ 

نآ رد  و  تسا . هدروآ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هدرک و  لقن  يربط  خیرات  زا  ار  تیاور  نیمه  دیدحلا  یبا  نبا 

هحفص 188 ] ] 

تـسد يربط  خـیرات  تیاور  نیا  رد  زونه  دـیدحلا  یبا  نبا  نامز  ات  هک  دوشیم  مولعم  تسین و  ع )  ) یلع اـب  ناـمثع  يردارب  هلاـسمزا  يرثا 
دیدحلا : یبا  نبا  حرش  رد  يربط  تیاور  کنیا  دندوب . هدربن 

اروا ناـمثع  دـمآ  زاـب  هنیدـم  هب  نوچ  دوب . ربیخ  رد  ع )  ) یلع دـمآرد  هرـصاحم  هب  ناـمثع  هک  یماـگنه  دـسیونیم : شخیراـت  رد  يربـط  " 
يدـنواشیوخ و قح  یناملـسم و  قح  زا  تسترابع  هک  مراد  یقوقح  وت  ندرگ  هب  نم  تفگ : وا  هب  دـش  ناـمثع  هناـخ  دراو  یتقو  تساوخ .

فانم دبع  هلیبق  يارب  میتسیز  یم  تیلهاج  رد  ام  دوبن و  اهنیا  زا  کیچیه  رگا  ادـخ  هوالعب  دـیایم . دوجوب  نامیپ  دـهع و  رثا  رب  هک  یقوقح 
دیسر " ... دهاوخ  وتب  شربخ  تفگ : وا  هب  ع )  ) یلع هحلط ) ینعی   ) دیابرب ناشتسدزا  ار  تموکح  میت  هلیبق  زا  یکی  هک  دوب  گنن 

یلع دوخ و  نایم  ار  يردارب  نامیپ  ص )  ) یمارگ ربمایپ  هک  میدومن  تباث  هدروآ و  احورـشمار  يردارب  ثیدـح  ریدـغلا "  موس "  دـلج  رد 
. يرگید و  ع )  ) یلع نایم  هن  تسب  (ع )

ناـمثع دـیامنیم . بیرغ  هناـگیب و  مدرم  يارب  هک  يا  هدرک  يزیمآ  تعدـب  ياـهراک  وت  تفگ : ناـمثع  هب  هحلط  دـسیونیم " : يرذـالب  - 9
 ". دیناروشیم نم  رب  ار  اهنآ  هدرک  بارخ  ارم  اب  مدرم  هطبار  هک  دیتسه  امش  نیا  ما . هدرکن  زیمآ  تعدب  ياهراک  نم  تفگ :

نب دعـس  دیآرد . شا  هناخ  هب  یـسک  هتـشاذگیمن  هتفرگ  رظن  تحت  ار  نامثع  مدرم  دـیوگیم " : نارگید  فنخم و  وبا  لوق  زا  يرذالب  - 10
ناگدـننک هرـصاحم  هب  ربخ  درک . دـهاوخن  ار  وا  ضرعت  تارج  یـسک  دـیآ ، نوریب  جـح  دـصقب  دـشوپب و  مارحا  درک  هیـصوت  وا  هب  صاع 

ار وا  دیآ  نوریب  رگا  ادخب  دنتفگ : دیسر ،

هحفص 189 ] ] 

عونمم ار  شا  هناخ  هب  نآ  ندناسر  وتخاس  رتدیدش  رت و  گنت  ار  هرصاحم  هحلط  و  دهد . هلصیف  ار  وا  ام و  راک  ادخ  ات  درک  میهاوخن  اهر 
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 " دندناسر بآ  وا  هب  هجیتن  رد  دمآمشخب و  نآ  زا  بلاطیبا  نب  یلع  هکیروطب  درک ،
ینعی دنناسرب  یندیماشآ  بآ  نامثع  هب  تشاذگن  هحلط  دندش . طلـسم  عاضوا  رب  هحلط  ریبز و  دـیوگیم " : رگید  تیاور  رد  يرذالب  - 11
ینعی شیوخ  هاچ  بآ  زا  شیوخ و  بآ  زا  درم  نیا  راذگب  هک  داد  ماغیپ  دوب - هنیدـم  یلیم  کی  رد  شا  هعرزم  ردهک  هحلط - هب  ع )  ) یلع

متاشرافـس هب  ات  هک  مدوب  هدرکن  دهع  زورنآ  رگا  ادـخب  تفگ : ع )  ) یلع تفریذـپن . هحلط  دیـشکن . یگنـشت  زا  ار  وا  و  دـشونب ، همور  هاچ 
 " مدناسریم . بآ  واب  مرادن  زاب  وا  زا  ار  سکچیه  دنکن  لمع 

ره هحلط  دندادیم و  ساپ  نامثع  هناخ  رد  رب  فارطا و  رد  زور  هنابـش  رـصم  هفوک و  مدرم  هدمآ " : نینچ  هسایـسلا "  همامالا و  باتک "  رد 
امـش هرـصاحم  عامتجا و  زا  دسریم  وا  هب  بآ  اذـغ و  یتقو  ات  نامثع  تفگ : اهنآ  هب  هحلط  هرخالاب  درکیم . قیوشت  نامثع  هیلع  ار  هتـسد  ود 

 ". دسرب وا  هب  بآ  دیراذگن  دیدنبب و  وا  رب  ار  بآ  نیاربانب  دهدیمن ، هار  دوخب  یمیب 
دهاوخ هچ  ناـمثع ) ینعی   ) تقیفر دیـسرپ : وا  زا  هحلط  دروخرب . هحلط  هب  دوب  راـصنا  زا  هک  عـمجم  دـنا : هتفگ  دـسیونیم " : يرذـالب  - 12

دشاب و هتشاد  یتیمها  هک  تسا  یبرقم  هتـشرف  هن  دوشب  هتـشک  رگا  تفگ : هحلط  تشک . دیهاوخ  ار  وا  امـش  منکیم  رکف  ادخب  تفگ : ؟ درک
 ". تسا یلسرم  ربمایپ  هن 

هحلط هک  يا  هدع  هب  نامثع  هدروآ " : يرذالب  هک  یتیاور  بجومب  - 13

هحفص 190 ] ] 

منک مالس  وتب  هک  منیبب  مرمع  رد  ار  يزور  مدرکیمن  رکف  هحلط ! يا  دیوگیم : هحلط  هب  دنهدیمن . ار  شباوج  دنکیم . مالس  دوب  ناشنایم  رد 
یهدن "  ار  مباوج  و 

يزور تسا " : هدروآ  سیمخلا  خـیرات  رد  ارنآ  يرکب  راید  هداد و  خر  نامثع  هرـصاحم  نیمود  رد  هکتسا  یهباـشم  يارجاـم  زا  ریغ  نیا 
دنتفگ "! مالس  دوخ  هب  وا  هب  مالس  ياجب  همه  دادن  ار  شباوج  سکچیه  درک . مالس  هدومن  مدرم  هب  ور  شا  هناخ  هرجنپ  زا  نامثع 

. دمآ دهاوخ  ادعب  دنهدن  ار  شباوج  درک  مالس  اهنآ  هب  نامثع  رگا  دوب  هداد  روتسد  مدرم  هب  هک  نیا  يراصنا و  ورمع  نب  هلبج  نایرج 
زا  ) ثراح نب  هللا  دـبع  نامثع ، تقونیا  رد  تفرگ . تسدـب  ار  مدرم  شبنج  هرادا  هحلط  هرـصاحم ، ياهزور  رد  : " دـسیونیم يرذـالب  - 14

داتسرف : ع )  ) یلع دزن  رعش  تیب  نیا  اب  ار  بلطملادبع ) هداوناخ 
روخب  ارم  وت  موش  هدروخ  تسا  رارق  رگا 

بایرد  موش  هعطق  هعطق  هکنآ  زا  شیپ  ارم  تسین ، رارق  رگ  و 
ثراح نب  هللا  دـبع  طسوت  ماغیپ  ناونعب  ار  تیب  نآ  ناـمثع  تفرگ . هدـهعب  زاـمن  رد  ار  مدرم  تماـما  ع )  ) یلع زورنآ  دـیوگیم : فنخم  وبا 

داتسرف . وا  يارب 
وا هب  ناـمثع  تساوخ . شزوپ  هتفر  ناـمثع  دزن  دـید  ناـنچ  ارعـضو  نوـچ  هحلط  دـنکارپ . هحلط  رب  رود و  زا  ار  مدرم  ع )  ) یلع نآ ، رثا  رب 
يا هدـمآ  هتفر  تتـسد  زا  ناکما  تصرف و  هک  الاح  اما  يدـناوخ ، نم  لتق  هب  يدـناروش و  نم  هیلع  ار  مدرم  یمرـضحنز  رـسپ  يا  تفگ :

!" دریذپب ارت  رذع  هک  دریذپن  ار  نآ  رذع  ادخ  ینکیم ؟ یهاوخ  رذع 

هحفص 191 ] ] 

درکیمن " و يوردـنت  نامثع  هیلع  هحلط  زا  شیب  سکچیه  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  هک " : دـنکیم  لـقن  نیریـس "  نبا  زا "  يرذـالب  - 15
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. تسا هتشون  دیرفلا "  دقع  رد "  هبر  دبع  نبا  ار  تیاور  نیمه 
تفگیم : هحلط  لمج ، گنج  رد  دنسیونیم " : رکاسع  نبا  دعس و  نبا  - 16

صاصقزورما ایادـخ  مینک . راثن  شیوخ  نوخ  واهار  رد  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  يا  هلیـسو  چـیه  نیاربانب  میدـش ، هدولآ  ناـمثع  راـک  رد  اـم 
 ". دوش دونشخ  نم  زا  ات  ریگب  نم  زا  ار  نامثع 

یهاوخنوخ لابندب  زورما  زا  سپ  تفگ : دوب . هشئاع ) هحلط و   ) رکـشل رد  مکح  نب  ناورم  لمج ، گنج  رد  دـسیونیم " : رکاسع  نبا  - 17
تفگ : نامثع  رسپ  نابا  هب  و  تشک ، هدز  ریت  هب  ار  هحلط  هک  دوب  وا  اریز  دوب . مهاوخن  نامثع 

لاحب ریت و  نآ  ندیشک  نوریب  دوب . هدرک  تباصا  هحلط  يوناز  هب  دز  ناورم  هک  يریت  مدناسر . رفیکب  ار  تردپ  نیلتاق  زا  یـضعب  وت  ياجب 
 " تسا . هداتسرف  ادخ  هک  تسا  يریت  نآ  اریز  دیراذگاو ، دوخ  لاحب  ارنآ  تفگ : شدوخ  دوب . وا  تمحز  هیام  ود  ره  شنتشاذگ  دوخ 

هکیلاح رد  لمج و  گنج  رد  ناورم  ار  هحلط  هک  دنرادن  یفالتخا  نیا  رد  دامتعا  دروم  نادنمـشناد  دـسیونیم " : باعیتسا "  رد "  رمع  وبا 
تفگیم : درکیم و  ینامیشپ  راهظا  لمج  گنج  رد  هحلط  هک  دنا  هدروآ  تسا . هتشک  هدوب  وا  هاپس  بزح و  رد 

هحلط هب  لـمج  گـنج  رد  ناورم  دـسیونیم " : هریـس  یبا  نبا  لوق  زا  وا  مه   " دوش . دونـشخنم  زا  اـت  ریگب  نم  زا  ار  ناـمثع  ماـقتنا  ایادـخ 
زا سپ  تفگ : هتسیرگن 

هحفص 192 ] ] 

 " تشک . دز و  ریت  هب  ار  هحلط  سپسو  دوب . مهاوخن  مماقتنا  لابندب  زورما 
تردپ نیلتاق  زا  یـضعب  ماقتنا  زا  ار  وت  تفگ : هدنادرگ  نامثعرـسپ  نابا  هب  ور  هدز  ریت  هب  ار  هحلط  ناورم ، دسیونیم " : رگید  یتیاورب  انب  و 

 ". میدرک هدوسآ 
تسا . هدرک  لقن  نومضم  نیمهب  رگید  یخیرات  تیاور  نیدنچ  سپس 

ار تیاور  نیا  دوب . مکح  نب  ناورم  تشک  ودز  ریت  هب  ار  هحلط  هک  یسک  هدرک  تیاور  قیرط  نیدنچ  زا  رکاسع  نبا  دسیونیم " : رجح  نبا 
مماقتنا تفگ : هتخادنا  رظن  هحلط  هب  ناورم  لمج  گنج  رد  دیوگیم : هدرک و  لقن  هربس  یبا  نب  دوراج  زا  حیحص  دنس  اب  يوغب  مساقلا  وبا 

: دیوگیم دنکیم و  تیاکح  ار  نیمه  يرگید  تایاور  تشک . هداد  رارق  فده  ار  وا  هتفرگرب  يریت  هاگنآ  تفرگ . مهاوخن  زورما  زا  دـعب  ار 
تفگ : هتفای  ماظن  هراوس  نایم  رد  ار  هحلط  مکح ، نب  ناورم 

ات تخیریم  نآ  زا  نانچمه  نوخ  تسـشن و  شیوناز  رب  هک  دز  ریت  هب  ار  وا  هاگنآ  تسا . هدرک  کمک  ناـمثع  لـتق  هب  هک  تسا  ناـمه  نیا 
رد هک  دـنا  هدـید  ار  مکح  نب  ناورم  هک  تسا  یکاـح  تاـیاور  نیا  تسا . هدرک  تبث  كردتـسم "  رد "  يروباـشین  مکاـح  ار  نـیا  درم .

 ". تسا هدرم  ات  هتفر  وا  زا  نوخ  نادنچ  هتسشن و  شیوناز  رب  ریت  هدز و  ریت  هبار  هحلط  زورنآ 

هحفص 193 ] ] 

سپـس دوب . ام  هارمه  ناورم  میدـیگنج و  یم  یلع  اب  هحلط  هارمه  تسا " : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  كردتـسم " رد "  يروباـشین  مکاـح 
و مریگب . وا  زا  ار  مماقتنا  ات  تفای  مهاوخن  تسد  هحلط  هب  درذـگب  رگا  زورما  تفگ : ناورم  ماگنه  نیا  رد  میدـش . يرارف  هدروخ  تسکش 

تشک " . ار  وا  هک  درک  باترپ  شفرطب  يریت 
زورما زا  سپ  هتفگ : هدز و  ریت  هب  ار  وا  تسا ، هتـشک  مکح  نب  ناورم  ار  هحلط  هک  تسا  فورعم  نینچ  دـسیونیم " : يربـط  نیدـلا  بـحم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3355 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفرگ تخـس  وا  رب  ار  راک  هدوب و  نامثع  ناگدننک  هرـصاحم  زا  هحلط  دنا  هتـشادنپ  هدرک و  اعدا  هکنانچ  اریز  دوب . مهاوخن  مماقتنا  لابندب 
 " تسا .

 " دناتسب . وا  زا  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  ات  دز  ریت  هب  ناورم  ار  هحلط   " هک تسا  هتفگ  عابنز  نب  حور  يرذالب ، هتشون  هب  انب 
. تسا هدمآ  ثیدح  لاح و  حرش  خیرات و  بتک  رد  تسا  هتشک  نامثع  نوخ  ماقتناب  ار  هحلط  مکح ، نب  ناورم  هک  بلطم  نیا 

نمب ناورم  نینموملاریما  رگا  تفگیم : هک  مدینش  ناورمنب  کلملا  دبع  زا  دیوگیم  بلک  هلیبق  زايدرمریپ  هک  دسیونیم  دعس "  نبا  - " 18
. متشکیم نامثع  نوخ  صاصقب  متفای  یم  هحلط  دالوا  زا  هک  ره  تسا  هتشک  ار  هحلط  هک  دوب  هدادن  عالطا 
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ره تفگ : وا  هب  دیلو  دمآ ، دیلو  دزن  هحلط  رسپ  یـسوم  هک "  دنکیم  لقن  ناورم  نب  کلملا  دبع  لوق  زا  رداون "  باتک " رد  يدیمح  - 19
 ". تسا هتشک  ار  هحلط  هک  هتفگ  نمب  ناورم  هک  تسا  نیا  درادیم  زاب  شماجنا  زا  ارم  هچنآو  مریگیم  تلتق  هب  میمصت  یئایم  نم  دزن  تقو 

دنتفگ : هداتسیا  قطنب  هرصب - رد  ریبز - هحلط و  دسیونیم " : يربط  - 20
اما میـشکب ، ار  وا  هک  نیا  هن  مینک  هذـخاوم  ار  نامثع  نینموملاریما  میتساوخ  یم  طقف  ام  درک . هبوت  دـیاب  گرزب  یهانگ  يارب  هرـصب  مدرم 
زیچ يداتسرفیم  ام  يارب  هک  یئاه  همان  رد  یلو  دنتفگ : هحلط  هب  مدرم  دنتشک . ار  وا  هتـشگ  هریچ  ابیکـش  هلـصوح و  رپ  دارفا  رب  نادان  مدرم 

 ". يا هتشون  يرگید 
هک نیا  تلع  دیـسرپ : هدز  ادـص  ار  هحلط  ریبز ، تشگزاب  زا  سپ  هنع  هللا  یـضر  یلع  دـسیونیم " : لمج  گنج  نایرج  رد  يدوعـسم  - 21

 ". دشکب تسا  والتق  لوسم  هک  ار  رفن  ود  ام  زا  مادک  ره  ادخ  تفگ : یلع  نامثع . یهاوخنوخ  تفگ : تسیچ ؟ يا  هدرک  مایق 
دندوب هتشون  وا  هب  اهنآ  البق  هک  ار  یئاه  همان  یمیمت  میکح  نب  هللا  دبع  دندیسر  هرصب - رد  یلحم   " هخبـس - هب "  نوچ  ریبز  هحلط و  - 22

لتق علخ و  هب  توعد  ار  ام  ویتشون  ار  همان  نیا  زورید  تفگ : يرآ . تفگ : تسین ؟ وت  ياه  همان  اهنیا  ایآ  دیسرپ : هحلط  زا  دروآ . ناشـشیپ 
تسین . وت  هیرظن  نیا  هک  منادیم  مسق  ادخب  ما . هدرک  مایق  شنوخ  ماقتنا  نتفرگ  ياربهک  يا  هدمآ  یتشک  ار  وا  یتقو  و  يدرک ، نامثع 

تسد اهنآ - لاثما  ماقم و  تورث و  ایند - هب  یهاوخیم  اهرظن  راهظا  نیا  اب  هکلب 

هحفص 195 ] ] 

يدازآ اب  ینتفریذپ و  درک  تعیب  داهنـشیپ  وت  هب  ع )  ) یلع یتقو  ارچ  سپ  تسا  وت  هیرظن  نیا ، یتسارب  رگا  دشاب  شوهب  یکدنا  ینک . ادـیپ 
رد ترفک و  هب  فارحنا  رد  ارم  یهاوـخیم  يا  هدـمآ  دـعب  و  یتسـسگ ، ار  شتعیب  ناـمیپ  سپـس  و  يدرک ، تعیب  وا  اـب  يداـش  اـب  لـماک و 

..؟ " یهد تکرش  تبوشآ 
یم دنتـسب و  تفـص  هارفرط  ود  رد  مدرم  دـندش  هرـصب  دراو  هشئاع  ریبز و  هحلط و  یتقو  هک  دـنا  هدروآ  دـسیونیم " : هبیتق "  نبا  - " 23
دوب رونخس  دارفا  زا  هک  وا  دندرک  رارکت  دایزار  داریا  لاوس و  نیا  نوچ  يدرک ؟ مایق  هدمآ  ردب  تا  هناخ  زا  ارچ  نینموملا  ما  يا  دندیسرپ :

وا دزاس و  بجاو  ار  شلتق  هک  دوب  هدیـسرن  هزادنا  نآ  هب  نامثع  هانگ  ادـخب  مدرم  تفگ : هتخادرپ  ادـخ  شیاتـس  ساپـس و  هب  اسر  ینایب  اب 
(، نامثع تموکح  رد   ) میتفـشآرب دـندزیم  یتسدـبوچ  هنایزات و  اب  قحانب )  ) ار امـش  هکنیا  رطاخب  ام  تسا . هدـش  هتـشک  قحانب  هنامولظم و 

میبوشاین ؟ رب  دنا  هتشک  ار  نامثع  هک  نیا  رطاخب  هنوگچ 
رمع هک  هنوگنادب  یئاروش  هب  مکاح  باختنا  راک  دعب  و  دیـشکب ، شنوخ  صاصقب  هدرک  ادیپ  ار  نامثع  نیلتاق  هک  تسا  نیا  تسرد  هیرظن 
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تفگیم : يرگید  و  دیوگیم : تسار  تفگیم : یکی  مدرم  زا  دوش . راذگاو  درک  نییعت  باطخ  نب 
زا يا  همان  هرـصب  فارـشا  زا  یکی  انثا  نیا  رد  دندزیم . مه  هرهچب  هک  دیـسر  یئاجب  راک  ات  دوب  لاجنج  راج و  روطنیمه  دیوگیم . تسردان 

تسین !؟ وت  همان  نیا ، تفگ : هحلط  هب  و  دوب . هتخیگنارب  نامثع  نتشکب  نآ  رد  هک  دروآ  ار  هحلط  ياه  همان 
يدرکیم قیوشت  ار  ام  زورید  هک  نیا  هرابرد  تسیچ ؟ تا  یلبق  عضو  اهفرح و  رظن و  هرابرد  وت  هیجوت  باوج و  ـالاح  تفگ : يرآ . تفگ :

دینکیم اعدا  یهگناو  میزیخرب ؟ وا  نوخ  ماقتنا  هب  ینکیم  توعد  ار  ام  زورما  میشکب و  ار  نامثع  هک 
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ار وا  هتفریذپنامـش و  یلو  دوش  هتفرگ  تعیب  امـش  يارب  دوـخزا  شیپ  دـیتسه  وا  زا  رت  لاـسنهک  نوـچ  هک  هدرک  توـعد  امـش  زا  ع )  ) یلع
هک نیا  زا  سپ  هنوگچ  نیارباـنب  دـیا . هتـسناد  مدـقم  ناـمیا ) رد  شتقبـسو   ) شا هقباـس  ادـخ و  ربماـیپ  اـب  شکیدزن  يدـنواشیوخ  رطاـخب 
هک درک  امهب  تعیب  داهنـشیپ  یماگنه  وا  دادـباوج : هحلط  دـینکیم ؟ ضقن  دـیا  هتـسب  وا  اب  هک  ار  یتعیب  ناـمیپ  هدرک  امـش  اـب  تعیبداهنـشیپ 

لوبق رگا  میدیمهف  دریگبتعیب  ام  يارب  درک  داهنـشیپ  ام  هب  یتقو  دـندوب . هدومن  تعیب  وا  اب  زین  مدرم  وهدرک  بحاصت  بصغ و  ار  تفالخ 
ابتعیب زا  رگا  میدیسرت  و  تفر ، دنهاوخنراب  ریز  راصنا  نارجاهم و  دنک  یلمع  مه  رگا  درک و  دهاوخن  یلمع  ار  شداهنـشیپ  وا  مینکب  مه 

؟ تسیچ نامثع  هرابرد  ناترظن  دیسرپ : اهنآ  زا  میدرک . تعیب  وا  اب  میشاب  لیام  هکنیا  نودب  تهج  نیاب  دنـشکب ، ار  ام  میئامن  يراددوخ  وا 
زا یئاهر  يارب  هجیتن  رد  میتشاذـگ ، راوخ  شنافلاخم  ربارب  رد  ار  وا  میدرکیم و  هلمح  میتشاد و  یتاداقتنا  وا  هب  ام  هک  میتفگ  تفگ : هحلط 

دیسرپ : میزیخرب . وا  یهاوخنوخب  هک  نیا  نآ  میدیدن و  هار  کی  زج  میدوب  هدرکوا  هب  تبسن  هچنآ 
: دیسرپ دیئامن . وغل  ارشتعیب  نامیپ  دیگنجب و  یلع  اب  هک  دینک  تعیب  نومضم  نیاب  ام  اب  تفگ : هحلط  دیهدیم ؟ امب  يراک  هچ  روتسد  الاح 

هنافـصنم نخـس  تفگ : نکن . تعیب  وا  اب  دـنتفگ : ریبز  هحلط و  مینک ؟ هچ  هداد  روتـسد  راـک  نیمهب  ار  اـم  هدـمآ  یـسک  امـش  زا  دـعب  رگا 
هک یـسک  اب  دیئوگیم  و  منک . ضقن  تسا  امـش  هدـهعبو  ندرگ  رب  هک  یتعیب  ار  شتعیب  مگنجبیلع و  اب  هک  دـیهدیم  روتـسد  نمب  دـیتفگن .
اب پچ  تسد  اب  میرـضاح  دیهاوخیم  امـش  رگا  میا و  هدرک  تعیب  ع )  ) یلع اب  ام  هک  دـینادب  منکن . تعیب  دـیا  هتـسبن  وا  اب  تعیب  نامیپ  امش 
اب يا  هتـسد  دندش و  ( هرـصب رد  ع )  ) یلع رادناتـسا   ) فینح نب  نامثع  اب  یتعامج  دندش ، هدنکارپوگتفگ  نیا  رثا  رب  مدرم  مینک  تعیب  امش 

. ریبز هحلط و 
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رتراوگان ام  يارب  يدش  یتنعل  رتش  نیا  راوس  هدمآرد و  تا  هناخ  زا  هک  نیا  نینموملا  ما  يا  تفگ : هشئاع  هب  هدمآ  همادق  نب  هیراج  هاگنآ 
ندیگنج هک  ره  و  يدولآ . ار  تتمرح  يدیرد و  ارنآ  وت  هک  دوب  هتـشاد  ررقم  یظافح  مارتحا و  وت  يارب  ادخ  تسا . نامثع  ندش  هتـشک  زا 

نآ هب  ار  وت  رگا  و  درگ ، زاب  تا  هناـخ  هب  يا  هدـمآ  تدوخ  هداراـب  رگا  دـشاب . هدرمـش  اور  ارت  لـتق  هک  تسا  ناـنچ  درامـشب  اور  ار  وت  اـب 
 ". نک هذخاوم  دنا  هدرک  راداو  ناب  ار  وت  هک  ار  اهنآ  دنا  هتشاداو 

، هتـسسگ ار  نم  اب  شتعیب  نامیپ  هحلط  ایادخ  دیامرفیم " : یقطن  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما   " فنخم . وبا  تیاور "  رب  انب  - 24
دنوـیپ ریبزایادـخ  هدــن . لاـجم  تـلهم و  وا  هـب  ایادــخ  تخاـس . مـهتم  ارم  دــعب  تـشک و  ار  وا  اـتدرک  کـیرحت  ناـمثع  هـیلع  ردــقنآ  و 

هک هنوگنادـب  هلیـسونادب و  زورما  نیارباـنب  دوـمن ، یناـبیتشپ  منمــشد  زا  درک و  ضقن  ار  شتعیب  ناـمیپو  تســسگ  ارم  اـب  شیدـنواشیوخ 
!" امرف عفد  نم  زا  ار  شرش  یهاوخیم 
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تاـقالم هحلط  اـب  دـندرک  ماـیق  مهنع  هللا  یـضر  هشئاـع  ریبز و  هحلط و  یتقو  تسا : هتفگ  یثیل  صاـقو  نب  همقلع  دـسیونیم " : يربط  - 25
متفگ : وا  هب  دوب . هتخیوآ  شا  هنیس  هب  ششیر  اهنت . هنامرحم و  تسا  يا  هسلج  وا  اب  هسلج  نیرتهب  مدرک و 

نمب تسا . هتخیوآ  تا  هنیـس  هب  تشیر  وت  یـشاب و  اهنت  وت  هک  تسا  يا  هسلج  داد  لیکـشت  ناوتیم  وت  اب  هک  يا  هسلج  نیرتهب  نم  هدـیقعب 
یپ رد  هتسد  ره  هک  میدش  میسقت  نینهآ  هوک  ود  هب  میدوب  دحتم  هناگی و  یتردق  رایغا  ربارب  رد  هک  نیا  زا  سپ  ام  تفگ :
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نیا رگم  منک  هبوت  نآ  زا  ناربج و  ار  نآ  مناوتیمن  هجوچیهب  هک  تسا  هدزرـس  یئاهراک  نامثع  قح  رد  نم  زا  تسا . رگید  يا  هتـسد  ناج 
 " دوش . هتخیر  وایهاوخنوخ  هار  رد  منوخ  هک 

هتفرگ ماقتنا  وا  زا  ات  دـنک  تقو  ماما  ای  لوتقم  ياـیلوا  میلـست  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  شحیحـص  هار  دـنک  هبوت  تساوخیم  یتسارب  رگا  هحلط 
رد یتلاخد  هک  یناملسم  رازه  اههد  نوخ  دوش  ثعاب  دنک و  هناحلسم  مایق  هدش  تعیب  ماما  هیلع  هدرک  اپب  یگرزب  شروش  هک  نیا  هن  دوش ،

دماجنایب . نینوخ  تافالتخا  وراتشک  تشک و  هلسلس  کی  هب  دزیرب و  كاخ  هب  دنا  هتشادن  نامثع  لتق 

ماوع نب  ریبز  هیرظن 

دنا هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  هرفن ، شش  ياروش  وضع 
شربارب رد  هدمآ  وا  و  دـناوخ ، ارف  ار  ریبز  هدـمآ  شیپ  هاپـس  نایم  زا  بسا  ربراوس  ع )  ) یلع دـسیونیم " : لمج  گنج  حرـش  رد  يربط  - 1

داتسیا .
ع)  ) یلع ام . زا  رت  قحیذ  هن  منادیم و  تموکح  هتسیاش  ارت  هن  يدش ، ثعاب  وت  تفگ : يدمآ ؟ هک  دش  ثعاب  هچ  دیـسرپ : ریبز  زا  ع )  ) یلع
، ترسپ هک  تقونآ  ات  میدرمشیم  بلطملا  دبع  هلیبق ) و   ) دالوا زا  ارت  ام  متسین ؟ هتسیاش  هنع  هللا  یضر  نامثع  زا  دعب  تموکح ، يارب  تفگ :
هک هدروآ  شدایب  هاگنآ  هدرمـشرب  دوب  هدرک  هک  ار  یئاوران  ياهراک  یخرب  سپـس  درک . ادـج  ام  زا  ارت  دـش و  گرزب  تدـب  رـسپ  ناـمه 

دهاوخ وت  اب  قحانب  هناراکمتس و  هک  دیوگیم  هچ  ریبز )  ) تا همع  رـسپ  تسا : هتفگ  یلع ع ) ینعی   ) وا هب  هدروخرب  ریبز  وا و  هب  (ص ) ربمایپ
؟ دیگنج
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نیا رد  دوخ  تکرـش  تفگ : وا  هب  هللا و  دـبع  شرـسپ  دزن  تشگزاـب  مگنج  یمن  وت  اـب  نیارباـنب  تفگیم  هکیلاـح  رد  ریبز  ماـگنه ، نیا  رد 
تمشچ هک  الاح  یلو  یتسنادیم  اور  ینـشورب  ارنآ  هک  يدرک  مایق  یلاح  رد  وت  تفگ : وا  هب  شرـسپ  منیب . یمن  اور  هنادنمدرخ و  ار  گنج 

نم وت  رب  ياو  تفگ : هدمآ  مشخب  نخس  نیازا  ریبز  يدیـسرت . هدرک  نیمک  گرم  اهنآ  اریز  يدیمهف  داتفا و  بلاط  یبا  رـسپ  ياهمچرپ  هب 
تفگ : مگنجن . وا  اب  هک  مدروخ  دنگوس  وا  ربارب  رد 

دربن فص  رد  اـهنآ  راـنک  ردهتفر  درک و  دازآ  مسق  هراـفک  ناونعب  ار  هدرب  نآ  ریبز  نک . دازآ  ار  سیجرـس "  تمـالغ " هدـب ، مسق  هراـفک 
ناممادکره يارب  زورما  ادخ  یتشک ؟ ار  وا  تدوخ  هکیلاح  رد  یهاوخیم  نم  زا  ار  نامثعنوخ  صاصق  وت  تفگ : ریبز  هب  ع )  ) یلع داتسیا .

 " دروآ . شیپ  يراوگان  دوب  رتدنت  نامثع  اب  هک 
رد زین  یمـصاعلا  ظـفاح  یتـشک " ... ار  وا  تدوخ  هکیلاـح  رد  یهاوخیم  نم  زا  ار  ناـمثع  نوخ  صاـصق  وت  ریبز " : هب  ار  ع )  ) یلع نخس 
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ریبز : يا  وت  رب  ياو  هدروآ " : ترابع  نیاب  ارنآ  يدوعسم  تسا . هدرک  تبث  یتفلا "  نیز  باتک " 
 " دشکب . هتشاد  تسد  نامثع  لتق  رد  هک  ار  ناممادک  ره  ادخ  تفگ : ع )  ) یلع نامثع . نوخ  تفگ : ینک ؟ مایق  هدش  ثعاب  هچ 

مامت وا  رب  تجح  ثیدح  نیا  يروآدای  اب  دروآ و  شدایب  ار  یمارگ  ربمایپ  ثیدح  هک  دـگنجن  ع )  ) یلع اب  دروخ  دـنگوس  تهجنآزا  ریبز 
گنج دشاب  هدرک  نیقی  یلقع  لیلد  اب  هکیـسک  تسا  قحانو  هناملاظ  نینموملاریما و  اب  شندیگنجهک  دش  ینیقی  ملـسم و  شیارب  تشگ و 
تسد یتیانج  هانگ و  نانچب  درامـشب و  اور  ارنآ  دناوتیمن  رگید  راک  چیه  ای  هدرب  ندرک  دازآ  اب  زگره  تسا  هناملاظ  واوران  نینموملاریما  اب 

نتخاس اب  ریبز  رسپ  هللا  دبع  هک  درک  ناوتیم  هچ  یلو  دیالایب .
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شیامرف دـگنجب و  شیوخ  ماما  اب  هک  دـش  ثعاب  تخاس و  مهارف  بلطملا  دـبع  لآ  زا  ارریبز  یئادـج  ببـس  يرعـش  هالک  حالطـصاب  نآ 
! دناسر قیقحتب  ار  مرکا  ربمایپ 

تفگ : لمج - گنج  رد  مکح - نب  ناورم  دسیونیم " : يدوعسم  - 2
دز ریت  هب  ار  هحلط  هاگنآ  فرط . نآ  هب  ای  منک  يزادناریت  فرط  نیا  هب  منادیمن  دباتیم . رب  ور  دراد  زین  هحلط  دینادرگ ، گنج  زا  يور  ریبز 

 ". تشک و 
هک دنا  هدروآ  تشاد . رارق  وا  زا  سپ  هبترم  رد  ریبز  و  درکیم ، تیلاعف  سک  ره  زا  شیب  هحلط  نامثع ، هیلع  دسیونیم " : دیدحلا  یبانبا  - 3

دنتفگ : وا  هب  تسا . هدرک  نوگرگد  ار  ناتنید  نوچ  دیشکب ، ار  وا  هتفگیم : ریبز 
زاغآ مرسپ  نتشک  اب  شنتشک  راک  هچرگ  دوش  هتشک  نامثع  هک  دیایمن  مدب  تفگ : دنکیم . تیامح  وا  زا  هداتسیا و  شاهناخ  رد  رب  ترـسپ 

 ". دوب دهاوخ  طارص  رب  يا  هشال  زیخاتسر ) ي   ) ادرف نامثع  اریز  ددرگ .
وت متـس  زا  هکدنتـسه  يا  هدـع  ص )  ) ربمایپ دجـسم  رد  تفگ : هدـمآ  نامثع  دزن  ریبز  دـسیونیم " : فنخم  وبا  تیاور  دانتـساب  يرذالب  - 4

. ربب ص )  ) ناربمایپ نارـسمه  دزناهنآ  اب  شیوخ  يرواد  ایب و  نیارباـنب  يراذـگ ، ارجاـب  ار  مالـسا  نوناـق  دـنهاوخیم  دـنیامنیم و  يریگولج 
قح و راتـساوخ  هک  مبای  یمن  ار  یـسک  نم  ریبز  يا  تفگ : ریبز  هب  دنتخات . وا  رب  هحلـسا  اب  مدرم  دـمآرد . هناخ  زا  وا  اب  هدرک  لوبق  نامثع 

تفر شیوخ  هناخ  هب  ریبز  دمآرد و  شا  هناخ  نورد  هب  هاگنآ  دنک . يریگولج  ملظ  زا  دهاوخب  هک  یـسک  هن  دـشاب و  مالـسا  نوناق  يارجا 
".
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هب ریبز  درک . اوـعد  ریبز  اـب  ناـمثع  تسا : هدـمآ  نینچ  مدـید  یلجع  حـلاص  نب  هللا  دـبع  هب  قـلعتم  يا  هتـشون  رد  دـسیونیم "  يرذـالب  - 5
 " نامک . ریت و  ریشمش و  اب  تفگ : هنوگچ ؟ دیسرپ  منک . دربن  وت  اب  مرضاح  یهاوخب  رگا  تفگوا :

نامثع اب  ریبز  هحلط و  هطبار 

اب شیوخ  هطبار  رد  هن  و  دـنا ، هدرکن  یهن  نآ  زا  هتفاین و  نم  يارب  یئاوران  راک  چـیه  ادـخب  دـیامرفیم " : ود  نیا  هرابرد  نایقتم  يالوم  - 1
نتخیر رد  رگا  دنا . هتخیر  دوخ  هک  دنهاوخیم  ار  ینوخ  صاصق  دنا و  هدرک  اهر  دوخ  هک  دـنیامنیم  هبلاطم  ار  یقح  دـنا . هداد  فاصنا  نم 
نتشیوخ زا  دیاب  ار  صاصق  دنا  هتخیر  نم  تکرـش  نودب  ناشدوخ  هکیتروص  رد  و  دوب ، دنهاوخ  مهـسیذ  مه  اهنآ  ما  هدوب  ناشکیرـش  نآ 
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و میار ، نشور  نم  تسا . ناشدوخ  ندرک  موکحم  دـنزب  رـس  تسا  نکمم  نانآ  زا  هک  یقح  رب  هنالداع و  راک  نیتسخن  نیارباـنب ، دـنریگب .
هورگ اهنآ  اعطق  و  دیامن . هنوگرگد  درادب و  هدیـشوپ  نم  رب  ار  یعـضو  ای  راک  هتـسناوت  یـسک  هن  ما و  هتـشادن  کیرات  مهبم و  يار  زگره 

 " تسا . عمج  نآ  رد  ترارش  داسف و  هیام  هک  دنتسه  یلخاد  راک  زواجت 
تروص : نیاب  تسا . هدروآ  ظفل  رد  یفالتخا  كدنا  اب  ار  نخس  نیا  رمع  وبا 

و تساریبز ، هک  درف  نیرت  عاجـش  و  دـشاب ، هحلط  هک  درف  نیرتزابلد  تسد و  نیرت و  كریز  ما : هدـش  راتفرگ  وربور و  رفن  راهچ  اـب  نم  " 
شروش ندرک  اپب  يارب  دارفا  همه  زا  شیب  هک  یـسک  هرخالابو  تسا ، هشئاـع  وا  دـنعیطم و  یـسک  ره  زا  شیب  شربارب  رد  مدرم  هک  یـسک 
هدرکن یهن  نآ  زا  هتخانشن و  اوران  رکنمناونعب و  ارم  ياهراک  زا  کیچیه  مسق  ادخب  تسا . هینم  نب  یلعی  وا  تسا و  هدز  باتـش  زیمآ  رفک 

سوه يور  زا  هن  و  ما ، هداد  صاصتخا  اورانب  يرگید  ای  دوخب  ار  یلوپ  هن  و  دنا ،
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دوخ هک  دـنهاوخیم  ار  ینوخ  صاصق  ودـنا  هدرک  اهر  دوخ  هک  دـنیامنیم  هبلاطمار  یقح  اهنآ  هک  تسا  تقیقح  ما . هدروآ  يور  يراـک  هب 
تیلووسم دندومنیمن . حیبقت  ارنآ  اهنآ  متـسج  یم  تکرـش  نامثع  لتق  حیبقت  رد  مهنم  هاگ  ره  دنا  هتخیر  نم  تکرـش  نودب  و  دـنا ، هتخیر 

هحلط مسق  ادخب  دیامرفیم ) : هک  اجنآ  ات  ... ) دنتـسه یلخاد  راک  زواجت  هورگ  اهنآ  اعطق  تسین . اهنآ  زا  ریغ  سکچیه  هدهع  رب  نامثع  لتق 
 ". دنا قحان  لطاب و  رب  ناشدوخ  متسه و  قح  رب  نم  هک  دننادیم  نیقی  روطب  هشئاع  ریبز و  و 

دشاب نیا  لثم  نآ  ندینـش  اب  هک  مهدیم  امـشب  یتاعالطا  نامثع  هیـضق  هرابرد  نم  دیامرفیم " : هفوک  مدرم  هب  يا  همان  رد  نینموملاریما  - 2
هذـخاوم دایز  شیاهراک  هرابرد  ار  وا  هک  مدوب  نارجاهم  زا  یکی  نم  دنتـشاد . یتاداقتنا  وا  هب  مدرم  دـیا . هدوب  شیارجاـم  دـهاش  امـش  هک 

نیرت میـالم  دوب و  تنوشخ  يوردـنت و  دـندرکیم  وا  هب  تبـسن  هک  یئاـهراک  نیرتهداـس  ریبز ، هحلط و  مدـیبوکیم . ار  وا  رتـمک  مدرکیم و 
راشف تحت  ای  یضاران  هکنیا  نودب  مدرم  و  دنتشک . ار  وا  هدیسر  ارف  یتعامج  دیرابیم . وا  رب  مشخ  رارـش  هشئاع  و  راب . تنوشخ  ناشتالمح 

 ". دندرک تعیب  نم  اب  رایتخا  يدازآ و  لامک  رد  دنشاب و 
هناخ نآ  نارتخد  هک  دینش  ار  يا  هریاد  يادص  تشذگیم  نایفـسوبا  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  هناخ  رانک  زا  ع )  ) یلع دسیونیم " : يرذالب  - 3

دندناوخ : یم  زاواب  نومضم  نیدب  يا  هنارت  دندزیم و 
ندرگ هب  هدش  نامثع  هب  هک  یملظ  تیلووسم  )
تسا هحلط  ام  رظن  ردوا  زا  رتملاظ  تسا و  ریبز 

رو هلعش  ار  شروش  شتآ  هک  دندوب  ودنیا 
دندیشوک وا  یئاوسر  رد  دنتخاس و 
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!" دنناتسب هک  زا  دیاب  ار  ناشماقتنا  دنمهفیم  بوخ  هچ  دشکب  ار  اهرتخد  نآ  ادخ  تفگ : ع)  ) یلع
. متفر ع )  ) یلع هناخ  هب  هدمآ  هنیدمهب  هکم  زا  هنع  هللا  یضر  نامثع  لتق  زا  دعب  زور  جنپ  دیوگیم : سابع  نب  هللا  دبع  دسیونیم " : يربط  - 4
؟ يدمآ یک  دیـسرپ : درک و  مالـس  نمب  هدمآ  نوریب  هریغم  ات  متـسشن  هناخ  رد  رب  یتعاس  تسا . وا  روضح  رد  هبعـش  نب  هریغم  دنتفگ  نمب 
هچ دیـسرپ : دـندوب . فصاون "  رد "  يرآ ، متفگ : يا ؟ هدـید  ار  هحلط  ریبز و  دیـسرپ : نم  زا  مدرک . مالـس  هتفر  ع )  ) یلعدزن نالا . متفگ :
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راعش اب  و  دش ، دنهاوخن  فرصنم  مایق  زا  اهنآ  تفگ : شیرق . زا  يا  هدع  اب  ماشه  نب  ثراح  نب  دیعـس  وبا  متفگ " : دندوب ؟ اهنآ  اب  یناسک 
 ". دنتسه نامثع  لتاق  ناشدوخ  اهنآ  مینادیم  مسق  ادخب  هکیلاح  رد  درک . دنهاوخ  مایق  مه  نامثع  یهاوخنوخ 

؟ دـیوریم اـجک  تفگ : اـهنآ  هب  هدـید  قرع " تاذ  رد "  ار  شا  هتـسد  راد و  مـکح و  نـب  ناورم  صاـع ، نـب  دیعـس  دـسیونیميربط " : - 5
دیاش میوریم  هن ، دنتفگ : دیهدن . نتـشکب  ار  ناتدوخ  دیدرگرب و  نات  هناخ  هب  دـعب  دیـشکب و  ار  اهنآ  دـننارتش ، نیا  راوس  امـش  نارادـناوخ 

هک هب  ار  تموکح  يزوریپ ، تروص  رد  دیسرپ : اهنآ  زا  درک  تاقالم  ریبز  هحلطاب و  سپـس  صاع  نب  دیعـس  میـشکب . ار  نامثعنیلتاق  همه 
نیا هن  رگم  دیراپسب ، نامثعنادنزرف  هب  ارنآ  تفگ : دننک . باختنا  مدرم  هک  رفن  ود  ام  زا  کی  ره  هب  دنتفگ : دیئوگب . تسار  دیراذگیماو ؟

. میراذـگیماو اهنآ  نادـنزرف  هب  ار  تفـالخ  هدرک  توعد  ار  هدروخلاـس  نارجاـهم  دـنتفگ : دـیا ؟ هدرک  ماـیق  وا  یهاوخنوخ  يارب  هک  تسا 
نیا نم  ششوک  هن ، تفگ :
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هبعـش نب  هریغم  تشگرب . زین  دیـسا  نب  دـلاخ  نب  هللا  دـبع  تشگرب و  صاع  نب  دیعـس  دـیآ . نوریب  فاـنم  دـبع  هلیبق  زا  تفـالخ  هک  تسا 
دریگ . هرانک  دیاب  تسا  اجنیا  رد  فیقث  هلیبق  زا  هک  ره  نیاربانب  تفگ . صاع  نب  دیعس  هک  تسا  نامه  حیحص  هیرظن  تفگ :

... دنتشگرب شروتسدب  اهنآ  و 
. دنتـشاذگراشف رد  تخـس  ار  وا  هدرک  اپب  رـش  نامثعيارب  اهنآ  هک  میوگب  دـیاب  ریبز  هحلط و  هرابرد  دـسیونیم " : هیواعم  هب  سابع  نبا  - 6
اب هکنانچ  میدیگنج ، ناشتعیب  ضقن  لیلدب  اهنآ  اب  دندرک . مایق  تنطلس  تموکح و  هب  ندیسر  يارب  هتسکش  ع )  ) یلع اب  ار  دوخ  تعیب  دعب 

 ". میگنج یم  يا  هدز  تسد  یلخاد  هناحلسم  زواجت  هب  هک  نیا  دانتساب  وت 
اجنآ زا  هدوب و  نامثع  لتق  یگنوگچ  دهاش  هرونمهنیدم  رد  هک  دروایم  ربخ  وا  يارب  یط - هلیبق  سیئر  دعس - نب  سباح  يومع  رـسپ  - "7

يومع رسپ  نیا  تفگ : هدرب  هیواعم  دزن  ار  وا  دعس  نب  سباح  دوب  روآ  نابز  هوکـش و  اب  يدرم  نوچ  تسا . هدمآ  هفوک  هب  ع )  ) یلع هارمه 
تسا . وگتسار  دامتعا و  دروم  يدرم  هدیدار و  نامثع  ندش  هتشک  هنیدم  رد  هدوب و  ع )  ) یلع هارمه  هدمآ و  هفوک  زا  هک  تسا  نم 

مه مامت  رفن  هس  دـندوب و  نآ  راد  هدـهع  رـسای  رامع  و  رکب ، یبا  نب  دـمحم  تفگ : دـنک . فیرعت  ار  نامثع  نایرج  تساوخ  وا  زا  هیواـعم 
راک رد  رفن  ود  و  قمح . نب  ورمع  و  یعخن ، رتشا  متاح ، نب  يدع  زا  دـنترابع  هکدـندرکیم  نامثع  لتق ) ینوگنرـس و   ) راک فرـص  ار  دوخ 

رت هانگیب  رت و  نمادکاپ  نامثع  لتق  رد  مدرم  همه  زا  هک  نآ  ریبز  هحلط و  زا  دنترابع  هک  دندومنیم  شالت  تخس  نامثع  لتق ) ینوگنرس و  )
هناقاتـشم موجه  رد  هکیروطب  دندروآ  موجه  یلع  تعیب  يارب  راو  هناورپ  قایتشا و  اب  مدرم  نامثع ، لتق  زا  دعب  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  دوب 

-8 " درکن . دای  وا  زا  سکچیه  دـشنهدرب و  چـیه  نامثع  مان  دـندش و  لامدـگل  اهدرمریپ  داتفا و  شود  زا  اهابع  دـش و  مگ  اه  شفک  اهنآ 
؟ دیدمآ ارچ  دندیسرپ : اهنآ  زا  مدرم  دندمآ . هرصب  هب  ریبز  هحلط و  دیوگیم " : يرـصب  نسح  لوق  زا  كردتـسم "  رد "  يروباشین  مکاح 
ار نامثع  مسق  ادخب  دنیوگب : اهنآ  هب  هک  دنتشادن  لقع  ردقنیا  مدرم  هللا  ناحبس  دیوگیم : يرصب ) نسح  . ) نامثع یهاوخنوخ  يارب  دنتفگ :
رد (ع ) یلع رادـنامرف  فینح - نب  ناـمثع  دندیـسر  هرـصب  کـیدزن  ریبز  هحلط و  هشئاـع و  نوچ  تسا " 9 " -. هتشکن  امـش  زا  ریغیـسک 

: تفگ نامثع . یهاوخنوخ  يارب  دادباوج : تسا ؟ هدمآ  هرصب  هب  ارچ  دیسرپ  هشئاع  زا  وا  داتـسرف . اهنآ  دزن  ار  یلئود "  دوسا  وبا  هرـصب " -
ما هدمآ  نم  و  دنتـسه ، بلاطیبا  نب  یلع  هارمه  هنیدم  رد  یلو  یئوگیم . تسار  تفگ : هشئاع  دنتـسین . هرـصب  رد  نامثع  نیلتاق  زا  کیچیه 

ياهریشمش هیلع  نامثع  رطاخب  یلو  میئآ  مشخب  نامثع  هنایزات  هیلع  امش  رطاخب  دوشیم  ایآ  مینک . جیسب  یلع  اب  گنج  يارب  ار  هرصب  یلاها 
وت شمکح  قباطم  ینیـشنب و  تا  هناخ  رد  دـیاب  ص )  ) مرکا ربمایپ  روتـسدب  وت  راکچ ؟ ریـشمش  هنایزات و  هب  ارت  تفگ : میبوشاـین ؟ رب  اـمش 

. دـنرادیهاوخنوخ قح  هن  دنتـسین و  گنج  هب  فظوم  نانز  و  ینک ، هعلاـطم  یناوخب و  نآرق  تا  هناـخ  رد  یتسیاـب  يا و  هدـش  نیـشنهناخ 
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ياپ رگا  نیاربانب  دنتـسه ، فانم  دـبع  دالوا  زا  نامثع  وا و  اریز  تسا  نامثع  هب  وت  زا  رت  کیدزن  يدـنواشیوخ  ظاحل  زا  ع )  ) یلع یهگناو 
. متسین ینتشگرب  مناسرن  ماجناب  رگا  ما  هتفرگ  هک  ار  یمیمصت  تفگ : هشئاع  تسا . وت  زا  رت  قحیذ  وا  دیایب  نایمب  یهاوخنوخ 
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"< درکن دای  وا  زا  سکچیه  دشن و  هدرب  چیه  نامثع  مان  دندش و  لامدگل  اهدرم  ریپ  هداتفا و  شود  زا 
دیوگ :  یم  يرصب  نسح  لوق  زا  كردتسم "  رد "  يروباشین  مکاح  - 8

دنتفگ : دیدمآ ؟ ارچ  دندیسرپ :  اهنآ  زا  مدرم  دندمآ . هرصب  هب  ریبز  هحلط و  "

ار نامثع  مسق  ادخب  دـنیوگب :  اهنآ  هب  هک  دنتـشادن  لقع  ردـقنیا  مدرم  هللا ! ناحبـس  دـیوگ : یم  يرـصب ) نسح  . ) نامثع یهاوخنوخ  يارب 
". تسا هتشکن  امش  زا  ریغ  یسک 

اهنآ دزن  ار  یلئود "  دوسا  وبا  هرصب " - رد  ع )  ) یلع رادنامرف  فینح - نب  نامثع  دندیسر  هرصب  کیدزن  ریبز  هحلط و  هشئاع و  نوچ  - "9
هرـصب رد  نامثع  نیلئاق  زا  کیچیه  تفگ : ناـمثع . یهاوخنوخ  يارب  دادـباوج : تسا ؟ هدـمآ  هرـصب  هب  ارچ  دیـسرپ  هشئاـع  زا  وا  داتـسرف .

یلع اب  گنج  يارب  ار  هرصب  یلاها  ما  هدمآ  نم  و  دنتسه ، بلاطیبا  نب  یلع  هارمه  هنیدم  رد  یلو  یئوگ . یم  تسار  تفگ :  هشئاع  دنتسین .
ارت تفگ :  میبوشاینرب ؟ امش  ياهریشمش  هیلع  نامثع  رطاخب  یلو  میئآ  مشخب  نامثع  هنایزات ي  هیلع  امـش  رطاخب  دوش  یم  ایآ  منک . جیـسب 
رد یتسیاب  يا و  هدش  نیشن  هناخ  وت  شمکح  قباطم  ینیشنب و  تا  هناخ  رد  دیاب  ص )  ) مرکا ربمایپ  روتسدب  وت  راکچ ؟ ریشمش  هنایزات و  هب 

ظاـحل زا  ع )  ) یلع یهگناو  دـنراد . یهاوـخنوخ  قـح  هـن  دنتـسین و  گـنج  هـب  فـظوم  ناـنز  و  ینک ، هعلاـطم  یناوـخب و  نآرق  تا  هناـخ 
قحیذ وا  دیایب  نیمب  یهاوخنوخ  ياپ  رگا  نیاربانب  دنتسه ، فانم  دبع  دالوا  زا  نامثع  وا و  اریز  تسا  نامثع  هب  وت  زا  کیدزن  يدنواشیوخ 

. متسین ینتشگرب  مناسرن  ماجناب  رگا  ما  هتفرگ  هک  ار  یمیمصت  تفگ :  هشئاع  تسا . وت  زا  رت 
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هاگنآ تخـس . یگنج  دیگنج ، دنهاوخ  تدشب  وت  اب  مسق  ادخب  تفگ : دیایب ؟ مگنج  هب  دـنکیم  تارج  یـسک  ینکیم  رکف  دوسا  وبا  يا  وت 
: یتـفگیم يدوب و  هتفرگ  ریـشمش  هضبقب  تسد  هک  دـنا  هدـید  ارت  دـشیم  هتفرگ  تعیب  رکبوبا  يارب  هک  يزور  مدرم  تفگ : هتفر و  ریبز  دزن 

اجک ؟ عضو  نآ  واجک  يا  هتفرگ  دوخب  نونکا  هک  یعضو  نیا  تسین . بلاطیبا  نب  یلع  زا  رت  قحیذو  رت  قیال  تفالخ  يارب  سکچیه 
لووسم دـیا و  هتخیر  ار  نآ  هحلط )  ) تقیفر وت و  هدیـسر  اـم  عـالطاب  هکیروطب  تفگ : دوسا  وبا  دروآ . ناـیمب  ناـمثع  نوخ  زا  نخـس  ریبز 

... " دراد يراشفاپ  بوشآ  گنج و  رب  تسارو و  هطوغ  شیوخ  یهارمگ  رد  هک  دید  ار  وا  دش و  هناور  هحلط  فرط  هب  سپس  دیتسهنآ .
اب ار  ناشتعیب  و  دنیامن ، ظفح  ار  مالـسا  حلاصم  ات  داد  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  اهنآ  هتفر  ریبز  هحلط و  دزن  شناتـسود  اب  فینح  نب  نامثع  - 10

شنادـنزرف دراد ؟ یطبر  هچ  امـش  هب  نامثع  نوخ  ماقتنا  تفگ : میریگب . ار  ناـمثع  نوخ  ماـقتنا  میهاوخیم  دـنتفگ : داد . ناـشدایب  (ع ) یلع
دنیاجک . شیاهومع  رسپ  دنیاجک ؟

هدید ارمدرم  نوچ  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیئوگیم . هک  تسین  نانچ  ادخب  هن ، دنا ؟ مدقم  امـش و  زا  رت  قحیذ  وا  یهاوخنوخ  يارب  هک  اهنآ 
هب ندیـسر  ناتلامآ  وزرآ و  همه  دیدرکیم و  شالت  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  دیا . هدرب  دسح  وا  رب  دـنا  هدرکتعیب  ع )  ) یلع اب  اقفتم  دـیا 

ياهمانشد هداد  مانشد  وا  هب  ریبز  هحلط و  دنک ؟ شاخرپ  نامثع  هب  امش  زا  شیب  هکدوب  یسک  ایآ  تفر . ناتتـسد  زا  مهنآ  هک  دوب  تموکح 
... ردام شحف  و  تشز ،
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تکرح هناحلسم و  مایق  زا  سپ  هشئاع - ریبز و  هحلط و  یتقو  - " 11
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رد دـش و  هداـیپ  تیعمج  ربارب  رد  تفر و  اـهنآ  فرطب  هراوـس  هبعـش  نب  هریغم  هارمه  یـصاع  نب  دیعـس  دندیـسر  ربـیخ  هب  هرـصب - فرطب 
هرصب . هب  تفگ : يوریم ؟ اجک  هب  نینموملا  ما  يا  دیسرپ : هتفر  هشئاع  دزن  درک  یم  هیکت  شیوخ  هاپس  نامک  هب  هکیلاح 

تفگ : نامثع . یهاوخنوخ  يارب  تفگ : يراد ؟ راکچ  هرصب  رد  دیسرپ :
يوریم ؟ اجک  وت  هک  درک  ناورم  هب  ور  دعب  دناوت . اب  هک  دنتسه  اهنیا  نامثع  نیلتاق 

منامثع . نیلتاق  بیقعت  رد  تفگ : ینک ؟ هچ  يوریم  هرصب  دیسرپ : هرصب . تفگ :
و دنـسرب ، تموکح  هب  ناشدوخ  ات  دنتـشک  دنتـشک ، ار  نامثع  ریبز  هحلط و  ات : ود  نیا  دناوت ، هارمه  هک  دنتـسه  اهنیا  نامثع  نیلتاق  تفگ :

دودز ! هبوت  اب  ار  هانگ  و  تسش ، نوخ  اب  دیاب  ار  نوخ  هک  دنا  هداد  رس  ار  راعش  نیا  دندیسرن  نوچ 
هناخ هب  ار  وا  رگا  دنا  هدرک  مایق  هدمآ و  نوریب  ناتردام  اب  هک  الاح  مدرم  تفگ : نینچ  ریبز  هحلط و  هشئاع و  هاپس  اب  هبعش  نب  هریغم  هاگنآ 

اـسور و دـیا  هدـیروش  هدـمآ و  مـشخب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  يارب  هکیتروـص  رد  دوـب . دـهاوخ  امـش  تحلـصم  ریخ و  هـب  دـینادرگرب  شا 
دیاب دینادیم ) یمالسا  هیور  فالخ  رکنم و  ارنآ  و   ) دیتسه یـضاران  یملع  ياهراک  زا  یکی  زا  هن ، رگا  دنا . هتـشک  ار  نامثع  ناتناهدنامرف 

و دنتفریذپن ، دوش ؟ اپب  بوشآ  ود  لاسکی  رد  هک  تسازس  ایآ  دیروآ ، دایب  ار  ادخ  دیرببمان . ارنآ  دیاب  تسا و  يراک  هچ  هک  دیهد  حیضوت 
 ". دنربب شروش  هار  هب  ار  مدرم  هک  دندیزرو  رارصا 

روظنم نیمهب  میتسرف . یم  تجح  مامتا  يارب  ار  رفن  ود  تفگ : شنارای  هب  فینح  نبناـمثع  دـندز  ودرا  هرـصب  رد  ریبز  هحلط و  نوچ  - 12
گنابب ار  هحلط  ود ، نآ  و  داتسرف . اهنآ  دزن  هدناوخ  ارف  ار  یلئود  دوسا  وبا  دوب و  ص )  ) مرکا لوسر  باحـصا  زا  هک  ار  نیـصح  نب  نارمع 

دمآ ، ارف  نوچ  دندناوخ . شیپ  دنلب 
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ع)  ) یلع اب  بیترت  نیمهب  و  دـیتشک ، ار  نامثع  دـینک  بلج  ار  اـم  تقفاوم  هدرک  تروشم  اـم  اـب  هکنیا  نودـب  امـش  تفگ : یلئود  دوساوبا 
یپ زا  هداد  يار  رییغت  امـش  هاگنآ  دـش . تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  نیازا  هن  میدـمآ و  مشخب  دـش  هتـشک  نامثع  هک  نیا  زا  هن  ام  دـیدرک . تیعب 

میشیوخ . نیرید  هدیقع  رب  ام  هکیلاح  رد  دیدمآرب  ع )  ) یلع علخ 
نخس هب  عورش  نارمع  دعب ، تسین . طوبرم  ام  هب  نیا  و  دینک ، ادیپ  یهار  هدمآ  شیپ  ناتیارب  هک  یعضو  زا  یئاهر  يارب  دیاب  امش  نیاربانب ،

تفگ : هدرک 
هک نآ  اب  زین  ام  دیدرک و  تعیب  یلع  اب  دعب  دیدشن . زین  امـش  هکنانچ  میدـشن  نیگمـشخ  راک  نیا  زا  ام  دـیتشک و  ار  نامثع  امـش  هحلط  يا 

دیا ؟ هداتفا  هارب  ارچ  هدوب  یتسرد  راک  نامثع  نتشک  رگا  نونکا  میدرک . تعیب  دیدوب  هدرک  تعیب  امش 
ياهآ تفگ : هحلط  دش . دهاوخ  امش  بیصن  نآ  رفیک  رتشیب  دیتسه و  میهس  سک  ره  زا  شیب  اطخ  راک  نیا  رد  امـش  هدوب  تسردان  رگا  و 

. تسیرگید زیچ  ام  تعیب  نامیپ  و  دهدن ، تکرش  شتموکح  رد  ار  سکچیه  هک  دراد  هدیقع  یلع ع ) ینعی   ) امش ربهر  متسه  ات  ود  امش  اب 
میناسرب . لتقب  ار  وا  دیاب  امتح  مسق  ادخب 

هتفر ریبز  دزن  هاگنآ  تسا . هتفشآرب  تنطلس  هب  لوصو  يارب  هک  درک  فارتعا  درم  نیا  نارمع  تفگ : هدرک  شقیفر  هب  ور  یلئود  دوسا  وبا 
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ندب . ود  رد  میتسه  حور  کی  هلزنمب  هحلط  نم و  تفگ  ریبز  میتفر . هحلط  دزن  البق  ام  دنتفگ :
ناب هنامز  خرچ  رگا  و  مینیبب ، ازس  میهاوخب و  رذع  نآ  زا  دیاب  هک  هدز  رس  یئاهراک  نامثع  هب  تبـسن  ام  زا  هک  دینادب  متـسه  ات  ود  امـش  اب 

... میتساخ یم  رب  نامثع  يرای  هب  تشگیم  زاب  ماگنه 
امتح شربخ  دـیا  هدـیدن  مشچب  ار  اـم  ياـهراک  ثداوح و  رگا  هفوک  مدرم  دـیوگیم : هدرک  داریا  هفوک  رد  هک  یقطن  رد  رـسای  راـمع  - 13

. تسا هدیسر  امشب 

هحفص 209 ] ] 

هتخاس شیوخ  رواد  ار  نآرق  نانآ  دننکیم . یهاوخرذع  هبوت و  وا  لتق  زا  مدرم  ربارب  رد  هجوچیهب  هنو  دنتسه  وا  لتق  رکنم  هن  نامثع  نیلتاق 
نآرق و هک  ار  سکنآ  درادب  هدنز  ادـخ  دـنراذگ . نایم  رد  دـنراد  اهنآ  هیلع  نامثع  لتق  دروم  رد  یئاعدا  هکیناسک  اب  ارنآ  دنرـضاح  دـنا و 
دندرک و یتاغیلبت  هلمح  نامثع  هب  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  ریبز  هحلط و  دـناریم . یم  ارنآ  هک  ار  سکنآدـشکب  دـنکیم و  ایحا  ار  شمیلاعت 

دوخ يوزرآ  هب  دـندید  یتقو  اما  دـندرک . تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  دـندوب  یناسک  نیلوا  و  دـنداد . ار  نامثع  لتق  روتـسد  هک  یناـسک  نیرخآ 
. دنتسسگ دشاب  هدز  رس  یتعدب  ع )  ) یلع هک  نیا  نودب  ار  ناشتعیب  نامیپ  دندیسرن  ماقم ) راهظا  لواپچ و  روظنمب  تموکح  رد  تکرش  )
ربنم زارف  زا  هکم  رد  وا  و  درک ، بوصنم  هکم  يرادناتـسا  هب  ار  ناوفـص  نب  همقلع  کلملا ، دبع  دیوگیم " : ینئادـم  زا  لقنب  يرذالب  - 14

ناـمثع نینموـملاریما  لـتق  رد  هـک  ار  یناـسک  هـک  نـیا  زا  دیـسرپ : ناـمثع  رـسپ  ناـبا  زا  دـمآ  دورف  نوـچ  تـفگ . مانـشد  ار  ریبز  هـحلط و 
تفگ : يدش ؟ لاحشوخ  متفگ  مانشد  دنتشادتسد 

 ". منادیم کیرش  وا  لتق  رد  ارت  نوچ  دمآ ، مدب  هکلب  ادخب ، هن 
امـش ار  نیا  و  دندرک ، تعیب  نم  اب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  ءزج  رفن  ود  نیا  دـیامرفیم " : ع )  ) یلع نینموملاریما  یتیاور ، بجومب  - 15

امش هدز  مه  رب  ار  امش  داحتا  ات  دنداتفا  هاربهرصب  فرطب  هتشادرب  ار  هشئاع  هدیزرو و  تنایخ  هتسسگ و  ار  دوخ  تعیب  سپس  دیراد . عالطا 
ایادخ ! دنزادنیب . مهب  ار 

ناشدوخ هک  دـنیامنیم  هبلاطم  ار  یقح  اریز  هدـن ، ترـشع  یگدـنز و  تلهم  چـیه  روآرد و  تماقتنا  گنچب  ناشیاهراک  رطاـخب  ار  ود  نآ 
دنا و هدرک  اهر  ارنآ 
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يدومرف هک  تسار  هدعو  نیا  ینک ، افو  تا  هدعوب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادـخ  دـنا . هتخیر  ارنآ  دوخ  هک  دـنا  هتـساخرب  ینوخ  ماقتنا  یپ  زا 
ققحتب ار  تا  هدعو  ادخ  يا  نیاربانب ، درک . دهاوخ  ینابیتشپ  وا  زا  اعطق  ادخ  دشاب و  هدش  هناراکزواجت  مایق  وا  هیلع  هک  تسا  یسک  اب  قح 

 ". یئاناوت يراک  ره  رب  وت  اریز  راذگماو ، نتشیوخ  هب  ارم  ناسر و 
تفرگ و دنناوتیمن  متموکح  هبيداریا  چیه  اهنآ  دنیوگیم ؟ هچ  ریبز  وهحلط  دیامرفیم " : هدرک  تیاور  یبلک "  هک "  يرگید  قطن  رد  - 16
زا رـس  تعرـسب  و  درذـگب ، متموـکح  زا  هاـم  دـنچ  اـی  لاـسکی  هـک  دـندرکن  ربـص  ردـقنیا  یتـح  دـنرادن . نآ  رد  تکرـش  هـب  یقح  چـیه 

چیه نم  اـب  يراـیتخا  هنادازآ و  تـعیب  زا  سپ  هکیلاـح  رد  دنتـساخرب  شکمـشکب  نـم  اـب  تموـکح  رـس  رب  دنتفـشآرب و  هدـیچیپمنامرف و 
ياج زاب  هرابود  هدش  هدرب  نیب  زا  هک  ار  یتعدب  دنهاوخیم  و  دنا ، هتـساخرب  لاحم  یپ  زا  دنرادن . تعیب  ضقن  یچیپرـس و  يارب  یعرـشقح 

یلئالد نیرت  مهم  و  يرگید ، هن  تسا  اهنآ  دوخ  ندرگب  طقف  وا  نوخ  تیلووسم  مسق  ادخب  دنتـسه ؟ نامثع  یهاوخنوخیعدم  ایآ  دنروآ .
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... " تسا هتخانش  مرجم  هدرک و  موکحم  ار  اهنآ  ادخ  هک  مدونشوخ  ردقنیمه  نم  دشخب . یم  هجیتن  ناشدوخ  هیلع  دنروایم  هک 
مهوت و هب  ار  ام  زگره  تسا و  نشور  ملـسم و  اـم  يارب  هشئاـع  وریبز  هحلط و  راـک  ادـخب ، نینموملاریما  يا  دـیوگیم " : رتشا  کـلام  - 17

هدرک یمتـس  ای  دشاب  هدز  رـس  وت  زايراک  هک  نیا  نودـب  دـندمآرد و  وت  نامرف  تحت  تعیب  اب  ود  نآ  تخادـنا . دـهاوخن  باوصان  روصت 
دنا ، هدیچیپ  رس  تنامرف  زایشاب 
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اریز دنریگب ، نتـشیوخ  زا  ماقتنا  دنناسرب و  رفیک  هب  اردوخ  دـیاب  تسا  نینچ  رگا  دـنا . هتـساخرب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هک  دـنیامنیم  اعداو 
تنامرف تحت  رگا  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  دنتـشاداو . شنوخ  نتخیر  هب  ار  مدرم  هدرک  غیلبت  نامثع  هیلع  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  اهنآ 

دراد و رارق  نامـشود  رب  ناماهریـشمش  نوچ  داتـسرف . میهاوخ  نامثعلابندب  ار  اهنآ  دندرگن  مزتلم  ما  هدرک  هک  یتعیب  دـهعت  هب  هدـماین  رد 
 " میدوب . زورید  هک  میتریس  لاح و  نامهب  زورما  و  نام ، هنیس  رد  نامباتیب  ياهلد 

دیوگ : ینیما 
ار مدرم  هک  دنتـشاد  رارق  یناسک  سار  رد  ریبز  هحلط و  هک  درادـیم  نشور  دـسریم  هاجنپ  هب  شدادـعت  هک  یخیرات  تایاور  نیا  رد  هعلاطم 

هرابرد هک  دنا  هتسنادیم  زیاج  نامثع  قح  رد  ار  يزیچ  ینعی  تساهدوب ، اور  وا  نوخ  نتخیر  اهنآ  هدیقعب  دنا . هدرکیم  کیرحت  نامثع  هیلع 
يارجام رد  هحلط  عضو  دنا . هدناشک  وا  لتق  هب  ار  راک  هدیقع ، نیمه  ربانب  صاخ . دروم  دنچ  رد  رگم  تسناد  زیاج  ناوتیمن  یناملـسم  چیه 

باوج هتسب و  وا  رب  دراد  ار  شندروخ  قح  یناملـسم  ره  هکار  بآ  الثم  تسا ، هتـشاد  حیرـص  تامادقا  تسا و  راکـشآ  الماک  نامثع  لتق 
مالـسا هکیلاح  رد  هدش ، ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  شنفد  عنام  تسا . بجاو  ناملـسم  مالـس  باوج  مینادیم  هکیلاح  رد  هدادـن  ار  شمالس 

ار یقوقح  مارتحا و  نامه  مالسا  هکیلاح  رد  دننک  نارابگنـس  ار  نامثع  هزانج  هداد  روتـسد  تسا . هتخاس  بجاو  ار  ناملـسم  نفد  هب  مادقا 
 " بکوک شح  رد "  ار  نامثع  هک  هدش  ناب  یضار  ماجنارس  هحلط  تسا . هدرک  ضرف  زین  وا  هدرم  يارب  هدش  لئاق  هدنز  ناملسم  يارب  هک 

یباحص ریبز  هحلط و  هک  نیاب  هجوت  اب  ایآ  دننک . نفد  نایدوهی  ناتسربقینعی 
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يرفن هد  فیدر  رد  ار  ودنآ  مرکا  ربمایپ  دنراد  هدیقع  و  دـنورتسار ، لداع و  یگمه  باحـصا  دـندقتعم  یتعامج  دـنا و  هدوب  ص )  ) ربمایپ
درک ؟ هیجوت  ناوتیم  هنوگچ  ار  ریبز  هحلط و  راک  اهنیا - هب  هجوت  اب  تسا - هدرک  دای  هداد  تشهب  هدژم  هک 

دنا . هتسنادیم  ناملسم "  ریغ  ار "  هفیلخ  ریبز  هحلط و  دوش  هتفگ  هک  هنوگ  نیدب  زج  ایآ 
اهراک نیا  باکترا  زا  عنام  اهنآ  نتشاد  تشهب  هدژم  ندوب و  لداع  ندوب " و  یباحص  دندرمشیم "  ناملـسم  ار  وا  هکیتروص  رد  و  هنرگو ،

دشیم . يو  قح  رد 
تایرظن میهاوخ  یم  طقفو  میئامن ، موکحم  يرگید  باسحب  ار  یکی  هک  میتسین  نیا  ددصرد  چیه  مینک و  یم  رایتخا  یفرطیب  ام  اجنیا ، رد 

هدوب و حیرـص  نشور و  الماک  نامز  نامه  رد  وا  هرابرد  ریبز  هحلط و  تایرظن  مینک . یـسررب  تبث و  نامثع  هرابرد  ار  لوا  زارط  باحـصا 
تسا . حضاو  دیامن  شهوژپ  هناضرغیب  یساسا و  ذخام  نئمطم و  عبانم  زا  ار  اهنآ  هک  یسک  ياربزین  نونکا  هدوب و  نینچ  دعب  ياهنرق  رد 

ار هانگ  هک  میتفگ  هحلط  هرابرد  میدومن ، یبایزرا  یسررب و  البق  دنا  هدرک  ماما ، اب  شیوخ  تعیب  ضقن  زا  سپ  ودنیا  هک  ار  يا  هبوت  راهظا 
هک یهانگ  تسا . قداص  زینریبز  شکیرش  هرابرد  میتفگ  هحلط  هرابرد  هچنآ  و  دیوشب . هتساوخ  هانگ  اب  هکلب  هبوت  اب  هن  شیاعدا  فالخ  رب 
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هک تـسا  يراـک  اـهنآ و  قباـس  ناـهانگ  زا  رت  نیگمهـس  دـنوادخ  رظن  رد  دـنا  هدـش  بـکترم  شیوـخ  هاـنگ  ندودز  هبوـتناونعب و  اـهنآ 
هدیگنجلمج رد  مصاختم  هاپس  ود  رد  هک  یناملسم  نارازه  نوخ  نتخیر  زا  تسا  هدوب  ترابع  ناشیراک  هبوت  دنا . هدش  نآ  زا  هبوتیعدم 

هک یلاح  مارتحا و  تلاح  زا  ار  ادـخ  ربمایپ  رـسمه  هک  نیا  زا  هدوب  ترابع  زین  و  دـنا ، هدوب  يرب  نمادـکاپ و  نامثع  نوخ  زا  یگمه  دـنا و 
هیلع هک  نیا  و  دنا ، هدناشکنایهاپس  نایم  گنج و  نادیم  هب  هدروآ و  ردب  هدومرف  نییعت  شیارب  (ص ) ربمایپ
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یتهابش چیه  ناشراکاریز  دنا ، هدومنیم  هبوت  راهظا  غوردب  اهنآ  تسا  یهیدب  دنا . هتـساخرب  گنجب  عاطم  قح و  رب  ياوشیپ  شیوخ و  ماما 
و دنروایم . نابزب  دنرادن  ار  شدصق  دنرورپ و  یمن  لد  رد  هک  يزیچ  تسا " . هدوب  زرحم  ملسم و  یتیانج  تسا  لهس  دنتشادن  هبوت  هب  هک 

 " تسا . طلسم  اهنآ  رب  ادخ 

ماقمیلاع يردب  یباحص و  دوعسم  نب  هللا  دبع  نخس 

نیفلاخم زا  هک  میدـید  و  نامثع . هرابرد  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  هیرظن  زا  یکاح  میدروآ  ار  یی  یخیراـت  تاـیاور  ثیداـحا و  دـلج ، نیا  رد 
قارع مدرم  يارب  نامثع  زیمآ  تعدب  هنارسدوخ و  ياهراک  حرش  اب  تسا و  هتخات  وا  رب  اهراب  هتشاد و  تخس  تاداقتنا  وا  هب  هدوب و  نامثع 

تسا . هدناروش  وا  تموکح  هیلع  ارنانآ 
روتسد هدرک و  عطق  اهلاس  ياربهتشاد  یمومع  هنازخ  زا  هک  ار  یبجاوم  هدومن و  ینادنز  دیعبت و  هذخاوم و  تدشبار  وا  ببس  نیمهب  نامثع 

دوخ و  دـنا ، هتـسکش  ار  شا  هدـند  هدز و  نیمز  رب  ار  وا  شنارومام  هکیروطب  دـنزادنا  نوریب  ص )  ) ربمایپ دجـسم  زا  تنوشخ  اـب  اروا  هداد 
تسا . هدز  هنایزات  لهچ  وا  هب  نامثع 

هک هدرک  تیـصو  هدوب و  نیگمـشخ  وا  زا  یگدـنز  هظحل  نیرخآ  ات  هتـسنادیم  یفرحنم  راکتـشز و  دـب و  مدآ  ار  نامثع  نوچ  دوعـسم  نبا 
دنا هدروآ  : " دسیونیم نیسح  هط  تسا . هتـسنادیمن  تیم  زامن  هماقا  روخ  رد  لداع و  ار  وا  اریز  درازگن ، زامن  وا  رب  نامثع  تشذگرد  یتقو 

تفگیم : هدرک  قطن  مدرم  يارب  و  تسنادیم ، رودهم  لالح و  ار  نامثع  نوخ  دوب  هفوک  رد  هک  ینامز  دوعسم  نب  هللا  دبع  هک 
يا هدروآرد  ون  هیورره  و  تسا ، هتخاس  هدروآرد و  ون  ياهراک  اهراک ، نیرتدب 
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تـشاد هراشا  دیلو  شرادناتـسا  نامثع و  هب  نخـس  نیا  اب  و  خزود .)  ) شتآ رد  یهارمگ  ره  و  تسا ، یهارمگ  یتعدب  ره  و  تسا ، تعدب 
" . 

داقتعا ظاحل  زا  هک "  يدرم  دوعسم ، نب  هللا  دبع  لثم  یتیصخش  هکنیا  زا  دعب  تسا . نامثع  هرابرد  ناشلا  میظع  یباحـص  کی  هیرظن  نیا ،
هزاجا دوخ  هب  یـضعب  هنوگچ  هدرک  ناـمثع  هراـبرد  يرظن  راـهظا  نینچ  تسا "  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هب  درف  نیرت  هیبش  تاـکرح  شور و  و 

دنراد ؟ تمرح  هدومن و  سیدقت  ار  نامثع  هک  دنهدیم 

رسای رامع  هیرظن  نخس و 

دنا : هدوتس  ار  وا  ص )  ) ربمایپ نآرق و  هک  یناسنا  و  ناشلا ، میظع  يردب 
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یهاوخنوخ هب  دـننکیم  اعدا  هک  دـیزیخرب  یناسک  اب  گنجب  نم  اب  ناتـسرپادخ ، دـیوگیم " : یقطن  رد  نیفـص  گـنج  ياـنثا  رد  راـمع  - 1
و متـس ، زواجت و  نافلاخم  راکوکین و  حـلاص و  مدرم  ار  وا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنا . هتـساخرب  هدـش  هتـشک  قحانب  هناـملاظ و  هک  يدرم 

ینعی  ) نید نیا  دـشاب و  ناشماک  هب  ایندرگا  هک  یئاهمدآ  نیا  تقونآ  دـنا . هتـشک  دـنهدیم  روتـسد  دـنناوخیم و  يراـکوکینهب  هک  یناـسک 
دیتشک ؟ ار  وا  ارچ  دنیوگیم : هدمآ  دزگیمن  مه  ناشکک  ددرگ  كورتم  مالسا )

هک دنیوگیم  تهجنآ  زا  ار  نیا  تسا . هدزن  رـس  زیمآ  تعدب  ياهراکوا  زا  دنیوگیم : شزیمآ . تعدـب  ياهراک  رطاخب  میئوگیم : باوج  رد 
رس رب   ) اههوک رگا  لاح  نآ  رد  دندیرچو و  دندرک  سیل  تفل و  ات  تشاذگ  زاب  ایند  تذل  تورث و  رد  ار  ناشتـسد  شتموکح ) هرود  رد  )
ریز ماقم  تورث و  تذـل  نوچ  هکلب  دنـشاب ، نامثع  نوخ  صاـصق  یپرد  اـهنیا  منکیمن  رکف  ادـخب  دـندادیمن . یتیمها  تخیریم  ورف  مدرم )

زین و  دنا ، هتساخرب  نآ  رب  نتخادنا  گنج  یپ  زا  هتخادنا  هزم  ناشنادند 
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اهنآ رب  دشابیم ) شماظن  يرارقرب  نوناق و  يارجا  مالـسا و  هب  دقتعم  هک  یـسک  ای  ع )  ) یلع  ) قح بحاص  رگا  دنا  هتفایرد  هک  ببـس  نادـب 
هک دنتـشاد  مالـسا  رد  یمدقت  هقباس و  هن  نوچ  اهنیا  دننک . سیل  تفل و  دنرچب و  دنروخب و  هک  دش  دهاوخ  نیا  عنام  دـنک  ادـیپ  تموکح 
ام ماما  هک  دنا  هدروآرب  ار  راعـش  نیا  هدمآرب  ناشعابتا  مدرم و  بیرف  ددص  رد  دننک  ادـیپ  یئاورنامرف  تموکح و  یگتـسیاش  نآ  بجومب 

هلیسوب هک  تسا  یـسایس  هلیح ي  نیا  دنوش . هاشداپ  روتاتکید و  دنناوتب  هلیـسونیدب  ات  تسا ، هدش  هتـشک  قحانب  هنامولظم و  نامثع ) ینعی  )
... " دومنیمن تعاطا  يوریپ و  اهنآ  زا  تعامجنیا  زا  نتکی  یتح  دوبن  یسایس  هلیح  نیارگا  و  دنا ، هدیسر  ناکما  تردق و  نیاب  نآ 
یهاوخنوخ هب  دـننکیماعدا  هک  دـیزیخرب  یناسک  اب  گنجب  نم  اب  ناتـسرپادخ  تسا " : هدروآ  ترابع  نیاب  محازم  نب  رـصن  ار  راـمع  قطن 

ار وا  هک  تسا  نیا  تقیقح  درکیم . تموکح  مدرم  رب  نآرق  ریغ  يزیچ  قباطم  هکنآ  دنا  هتساخرب  هتـشاد  اور  متـس  نتـشیوخ  رب  هک  يدرم 
دمآ . دهاوخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  يرگید  ترابعب  وا  مه  دنا " ... هتشک  متس ... زواجت و  نافلاخم  راکوکین و  حلاص و  مدرم 

هنامولظم وا  دننکیم  اعدا  دـننامثع و  نوخ  صاصق  لابندـب  هک  میوش  هناور  یتعامج  نیا  يوسب  مدرم  تسا " : هدروآ  ترابع  نیدـب  يربط 
... " تسا هدش  هتشک  قحانبو 

هیواعم اب  ع )  ) یلع نینموملاریما  یمازعا  تئیه  نایم  هک  یئوگتفگ  رد  - 2
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تسا . هدش  هداد  حیضوت  نامثع  هب  تبسن  رسای  رامع  راتفر  هیرظن و  هتفرگ  ماجنا 
ناتربهر زا  تعاطا  میراد . دوخ  ام  دینکیم ، توعد  ناب  هک  يداحتا  دـینکیم . توعد  داحتا  ظفح  تعاطا و  هبارم  امـش  دـیوگیم " : هیواعم 

اعدا امـش  ربهر  تسا . هداد  هانپ  ار  ام  دارفا  نیلتاـق  تسا و  هدز  مه  رب  ار  اـم  داـحتا  وهتـشک  ار  اـم  هفیلخ  ناـتربهر  نوچ  میریذـپیمن  زین  ار 
اهنآ هک  دینادیمن  ایآ  دیا ؟ هدیدن  ار  نامثع ) ینعی   ) ام تسود  نیلتاق  امش  ایآ  مینکیمن . در  ار  شفرح  ام  تسا . هتشکن  ار  نامثع  هک  دنکیم 

رب رئاد  ار  امـش  توعد  تقونآ  و  میـشکب ، نامثع  لتق  صاصقب  ات  دـهدب  ام  لیوحت  ار  اهنآ  دـیاب  نیارباـنب  دنیامـش ؟ ربهر  هارمه  تسود و 
میریذپب " . داحتا  و  یلع ع ) زا   ) تعاطا

دیوگیم : هیواعم  باوج  رد  یمازعا  تئیه  ياضعا  زا  یکی  یعبر  ثبش 
هک دراد  یلیلد  هچ  دیوگیم " : هیواعم  دش " ؟ یهاوخ  لاحشوخ  یـشکب  ار  واهدرک  ادیپ  تسد  رـسای  رامع  هب  هکنیا  زا  هیواعم  يا  وت  ایآ  " 
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مهاوخ نامثع  لتق  يازا  رد  ار  وا  اهنت  هن  دـتفیب  مگنچ  هب  رـسای ) راـمع  ینعی   ) هیمـس رـسپ  رگا  ادـخب  مشکن ؟ ناـمثع  نوخ  صاـصقب  ار  وا 
نیمز و يادـخ  هب  دـنگوس  : " دـیوگیم یعبر  نب  ثبـش  مشکب "  نامثع  هدـش  دازآ  هدرب  لتان "  لتق "  يازا  رد  مرـضاح  یتح  هکلب  تشک 

هتشپ تیاه  هتـشک  زا  دزیرن و  نیمز  رب  اهنوخ  ات  هک  مسق  هناگی  يادخب  هن ، یتفگن . نخـس  قح  رب  هنالداع و  هک  نامـسآ  يادخ  هب  دنگوس 
... " دیسر دهاوخن  رسای  رامع  هب  تتسد  ددرگن  گنت  وت  رب  نامسآ  نیمز و  دوشن و  هتخاس  اه 

دـش دراو  نانآ  رب  هک  سک  نیلوا  دندش  هفوک  دراو  هک  یماگنه  داتـسرف  هفوک  يوسب  رـسای  رامع  اب  ار  نسح  ماما  شدـنزرف  ع )  ) یلع - 3
عدجا رسپ  قورسم 
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نیدب ار  وا  تفگ : رامع  دیتشکار  نامثع  ببس  هچ  هب  ناظقی  ابا  يا  تفگ  درک و  رامعب  ور  سپس  تفگ  مالـس  ناشیا  رب  دورو  زا  سپ  دوب 
دیدوب راوازـس  هک  يرفیک  ناـب  هک  دـنگوس  ادـخب  تفگ  قورـسم  تفوـکیم . اـم  رـس  رب  تفگیم و  ازـسان  اـم  ضارعا  هب  هک  میتـشک  ببس 

هنیسب ار  وا  درک و  دروخرب  ع )  ) نسح هب  دش و  دراو  یـسوم  وبا  سپ  نارباص ) يارب  دوب  یلمع  وکین  دیدرکیم  هشیپ  ربص  رگا  و   ) دیدیـسرن
رد ار  دوخ  يدوب و  دـندرک  زواجت  نامثع )  ) نینموملاریما رب  هکیناسک  هارمه  هب  ناـظقی  اـبا  يا  تفگ  درک و  راـمعب  ور  سپـس  دینابـسج و 

تفگ : رامع  يداد ؟ رارق  ناراکدب  نایم 
وبا يا  تفگ : دومن و  یـسوموباب  ور  سپـس  دـیرب  ار  ود  نیا  نخـس  ع )  ) نسح نیب  نیا  رد  دـماین ، مدـب  مهنآ  زا  یلو  مدرکن  راـک  نیا  نم 

زا نامثع )  ) نینموملاریما نوچ  یـصخش  میرادن و  يدصق  حالـصا  زج  ام  هک  دنگوس  ادخب  يدـنکارپ ، یم  ام  رود  زا  ار  مدرم  ارچ  یـسوم 
تروشم دروم  هک  یـسک  تسه  عوضوم  کـی  یلو  داـب ، تیادـف  مرداـم  ردـپ و  یئوـگیم  تسار  تفگ  یـسوم  وـبا  تشادـن  سرت  يزیچ 

تسنآ زا  رتهب  هتسشن  هکنآ  هنتف  نیا  رد  هک  دش  دهاوخ  اپرب  يا  هنتف  يدوزب  دومرفیم : هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  دشاب ، نیما  دیاب  دریگرارق 
ار ام  زیزع  دنوادخ  تسا و  هراوس  هکنآ  زاتسا  رتهب  دوریم  هار  هکنآ  دوریم و  هارهکنآ  زا  تسا  رتهب  هداتـسیا  اپ  رب  هکنآ  هتـساوخ و  رب  هک 

لطاـب هب  شیوخ  نیب  ردار  ناـتلاوما  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هکیناـسک  يا  دومرف : درک و  مارح  ار  ناـماهنوخ  لاوـما و  هب  يدـعت  دوـمن و  ردارب 
دمع يور  زا  ار  ینموم  هک  ره  دیامرفیم : دنوادخ  نینچمه  تسا و  میحر  امش  هبدنوادخ  هنیآ  ره  هک  دیشکن  ارناتیاهدرخ  دینکن و  فرسم 

يا تفگ  تساوخرب و  دـمآ  شدـب  نخـس  نیا  زا  دـش و  كانبـضغ  رامع  ماگنه  نیا  رد  هیآ ) رخآ  ات   ) دوب دـهاوخ  منهج  شیازج  دـشکب 
یشاب هداتسیا  ات  تسا  رتهب  یشاب  هتسشن  هنتف  نیا  رد  رگا  هک  یئوت  تسا ، صخش  نیا  لاح  لماش  ادخ  لوسر  نخس  نیا  هک  دینادب  مدرم 
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درخیب ار  ام  ریما  زورما  يدوب و  ناگدـنروش  عمج  رد  زورید  وت  هدـنب  يا  شاب  تکاس  تفگ : رامع  هب  تساوخرب و  میمت  هفئاـط  زا  يدرم 
(. ثیدحرخآ ات  . ) دیرپ دوخ  ياج  زا  ناحوص  نب  دیز  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  يرمشیم 

هتفگیم : رسای  رامع  هک  تسا  هدش  تیاور  دیوگیم " : ینالقاب  - 4
یکانرطخ يور  هدایزنیا  دوب . رفاک  میتشک  ار  وا  هک  زورنآ  میتشک و  ار  نامثع  هتفگیم : نامثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  و  تسا . رفاک  ناـمثع 

دایز هک  نیا  رطاخب  ار  وا  نامثع . دـیاش  دـنک . بدا  ار  وا  تقو  مکاـح  هک  تسا  نآ  قحتـسم  دوش  نآ  زا  رتمک  بکترم  سک  ره  هک  تسا 
هب بیداـت  نیا  هداد و  رارق  شاـخرپ  دروـم  هدرک و  بدا  ما ، هتـسج  يرازیب  وا  زا  هدرک و  عـلخ  شتعیب  تفـالخ و  زا  ار  ناـمثع  نم  هتفگیم 

. دوبیم يرانک  رب  علخ و  بجوتسم  هن  دوب و  هدرک  هانگ  هن  نامثع  دشیم  مه  فلت  بیدات ، رد  وا  هاگ  ره  تسا . هدیماجنا  شمکـش  نتفاکش 
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بیدات یعون  وا  ندز  کتک  ریخا ، تروصرد  تسا . نآ  قباطم  ای  تسا ، عرـش  فالخ  ای  راـمع  ندز  کـتک  تسین : شیب  تروص  ود  اریز 
 " تسا . هدمایم  رامشب  اجیب  رامع  راک  سکعب  هدوب و  اجب  حیحص و  نامثع  راک  نیاربانب  تسا  يوردنت  يور و  هدایز  زا  نتشاد  رذحربو 

دیوگ : ینیما 
ناشدوخ هک  یثیداحا  تسا ، هدیسر  رسای  رامع  قح  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیداحا  فلاخم  ینالقاب "  نانخـس "  تاهیجوت و 

نیما و ربماـیپ  ثیداـحا  شیاـهاطخ  هیجوت  یـسک و  هئربـت  يارب  میرادـن  قح  اـم  تسا  یهیدـب  دناهدرمـش . ملـسم  تباـث و  حیحـص " و  " 
ات میریگب ، هدینشن  هدومن  بیذکت  ار  مالسا  يوگتسار 
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هدوتسان نوعلم و  هداتسرف و  تنعل  نآرق  رد  ادخ  هک  دشاب  يا  هداوناخ  لسن  زا  مینک  شا  هئربت  میهاوخیم  هک  سک  نآ  هک  نیا  هب  دسر  هچ 
. تسا هدرمش 

نسح و اجنآ  میدیسر . هیـسداق  هب  ات  میداتفا  هارب  راق  يذ  زا  رـسای  رامع  و  یلع ع ) نب   ) نسح اب  هک "  دنکیم  لقن  یـسک  زا  فنخم  وبا  - 5
: مدینـش وا  زا  ار  نخـس  نیا  سپـس  ناشلاوحا  هفوک و  مدرم  زا  وج  سرپ و  هبدرک  عورـش  رامع  میدـش . هدایپ  زین  اـم  دـندش و  هداـیپ  راـمع 

!" میدنازوسن شتآ  هب  هدیشکن  نوریب  شربق  زا  ار  نامثع  دسج  ارچ  هک  مباییمن  لد  رد  نیا  زا  رت  هاکناج  یغیرد 
: دیسرپ رامع  زا  صاع  ورمع  تسا " : هدرک  لقن  هتفرگ  تروص  صاع  نب  ورمع  رسای و  رامع  نایم  هک  ار  وگتفگ  نیا  محازم  نب  رـصن  - 6

تخاس ! راومه  ناتیورب  ار  دب  راک  هنوگ  ره  هار  تفگرامع : تسیچ ؟ نامثع  لتق  هرابرد  ترظن 
وا اب  یلع  تشک و  ار  وا  تسا  یلع  راگدرورپ  هک  هناگی  يادخ  هن ، تفگ : رامع  تسا . هتـشک  ار  وا  ع )  ) یلع نیاربانب  تفگ : صاع  ورمع 

: دیسرپ مگنج . یم  ناشهارمه  زورما  دنتشک و  ار  وا  هک  مدوب  یناسک  هارمه  نم  تفگ : يدوب ؟ شنیلتاق  وزج  وت  دیسرپ : صاع  ورمع  دوب .
تفگ : دیتشک ؟ ار  وا  ارچ 

نیا تفگ : رامع  درک  فارتعا  نامثع  لتق  هب  دیدینـشن ؟ هک  درک  نایفارطا  هب  ور  صاع  ورمع  میتشک . ار  وا  دـهد  رییغت  ار  نامنید  تساوخ 
...؟ " دیدینشن تفگ : هدرک  شنانطومههب  ور  هک  ماگنهنآ  تسا  هدز  نوعرف  البق  ار  تفرح 

دنیاجک هک  درک  توعد  دنلب  گناب  هب  نیفص  گنج  رد  رسای  رامع  - 7
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دنا ؟ هدنکرب  دنزرف  تورث و  زا  لد  دنراگدرورپ و  يدونشخ  یپ  رد  هک  یناسک 
قحانب هنامولظم و  دننکیم  اعدا  دننامثع و  یهاوخنوخ  یپ  رد  هک  دـیزیخرب  یناسک  اب  گنجب  نم  اب  مدرم  تفگ : نانآ  هب  دـندمآ . یتعامج 

درکیم . تموکح  هدرک  ماهلا  ادخ  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  قباطم  هدرک و  متس  دوخ  رب  وا  مسق  ادخب  تسا . هدش  هتشک 
 " دناوخ . یم  لثعن  ار  وا  تسنادیم و  زیاج  ار  شنوخ  نتخیر  هدرمش  رفاک  ار  نامثع  رسای ، رامع  هک  دنا  هدروآ  دسیونیم " : نیسح  هط 

دیوگ : ینیما 
حدـم و رد  نآرق  هیآ  نیدـنچ  هک  ینموـم  ناـمرهق و  میدرب ، یپ  شتمظع  هب  میتخانـش و  ـالبق  هک  یماـقمیلاع  یباحـص  هدـیقع  تسا  نـیا 

هدیقع ای   ) قح اب  تسا " و "  نامیا  اپ  ات  رس  وا  هدومرف " : يو  هب  هراشا  هلمج  زا  و  تسا ، هدوتـس  ار  وا  مرکا  ربمایپ  و  هدمآدورف ، شدیجمت 
تیاده هب  هک  ار  نآ  دوش  ریخم  راک  ود  نایم  هاگ  ره  ددرگیم " "  وسنامهب  ددرگرب  وس  رهب  قح  تسا و  وا  اب  قحو  تسا  مالـسا ) نوناق  و 
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ربمایپ هدـید  ود  هنایم  وا  تسا " و "  اهنآ  قاتـشم  تشهب  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  دـنیزگیم " و "  رب  دـشاب  رتکیدزن  مالـسا ) نیزاوم  (و 
ادخ و زا  هک  اهدیجمت  لئاضف و  تمظع و  نیا  اب  رسای ، رامع   " تشک . دنهاوخ  یلخاد  ناراکزواجت  هتـسد  راد و  ار  وا  تسا " و "  (ص )

تموکح نآرق - ینعی  هدـش - ماهلا  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  قباطم  هدوب و  راکمتـس  دوخ  رب  نامثع  هک  دراد  هدـیقع  تسه  وا  قح  رد  شربمایپ 
نوناق هیور و  نآ  ياجب  دهد و  رییغت  ار  ادخ  نید  هتساوخیم  نوچ  و  هدرکیم ،
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هب دنا و  متـس  زواجت و  فلاخم  هک  یناسکو  راکوکین  حلاص و  يدرم  ار  وا  و  تسا ، هتـشگ  اور  شنتـشک  دـیامن  ارجا  هدـیزگرب و  يرگید 
لاحشوخ و هدرک  لمع  شا  هدیقع  ياضتقمب  هک  نیا  زا  تسا و  مدق  تباث  شا  هدیقع  رب  دراد و  هدیقع  دنا ... هتـشک  دنناوخیم  يراکوکین 
و تسا ، هدنازوسن  هدرواین و  نوریب  روگ  زا  ار  وا  شعن  ارچ  هک  تسا  فساتم  هدوب و  نامثع  نیلتاق  اب  هک  دیامنیم  فارتعا  تسا و  زارفارس 
لطاب و رب  ار  شناهاوخنوخ  دـگنج و  یم  شناهاوخنوخ  دـض  رب  ناـمثع  ناـفلاخم  ناگدنـشک و  هارمه  هک  دوریم  اـجنآ  اـت  شا  هدـیقع  رب 
 " مرکا ربمایپ  هدومرفب  هک  اهنآ  هحلـسا  اب  اهنآ و  اب  گنج  رد  دنادیم و  بجاو  ار  ناشدض  رب  ندیگنج  هدرمـش  مالـسا  نیناوق  هدننک  ضقن 

رامع نیلتاق  هک  تسا  ملـسم  یمارگ  ربمایپ  شیامرفب  انب  و  هیواعم . هتـسد  راد و  تسدب  دوشیم ، دیهـش  دنیلخاد "  ناراکزواجت  هتـسدو  راد 
دوب . دنهاوخ  خزود  شتآ  رد  یگمه  هدیگنج  وا  اب  هدوب و  شنمشد  هک  ره  هتشادرب و  تیمنغب  ار  شا  هماجو  هحلسا  هک  ره  رسای و 

ردب گنج  هراوس  هناگی  دادقم  نخس 

یتاـغیلبت تـالمح  ناـمثع  هب  دـندوب و  ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  رادـفرط  یتعاـمج  دـسیونیم " : ناـمثع  تفـالخ  تعیبلـصف و  رد  یبوـقعی 
همه يرادنپ  دشکیم  هآ  دروخ و  یم  غیرد  تسا و  هتـسشن  وناز  ود  يدرم  مدید  مدمآرد ، ادخربمایپ  دجـسم  هب  دـیوگیم : یکی  دـندرکیم .

دیوگیم : و  تسا ، هداد  تسد  زا  هدوب و  وا  زا  ایند 
ربمایپ يومع  رـسپ  دروآ و  نامیا  هک  یـسک  نیلوا  هکیلاح  رد  دـنتخاس ، رود  ناشربمایپ  نادـناخ  زا  ار  تموکح  هک  متفگـش  رد  شیرق  زا 

زا رتهب  ار  نید  هار  هدیشک و  تمحز  مالسا  هار  ردهمه  زا  شیب  هک  یسک  درف ، نیرت  سانشنید  نیرتاناد و  تسا ، (ص )
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یـسک زا  ار  تموکح  مسق  ادـخب  تسا . هداوناـخ  نیمه  ناـیم  رد  تسا  ناور  نید  تسار  هار  رب  رتهب  سک  ره  زا  دوخ  دـنادیم و  سک  ره 
تموکح شور  بهذم و  هن  دیآ و  حالـص  هب  تمادنا  هتـساوخن  راک  نیا  اب  تسا . هزنم  ونمادکاپ  هتفای و  هار  امنهار و  هک  دنا  هتخاس  رود 

عفن دـنا و  هتفرگ  رظن  رد  ار  يویند  یـصخش  يدام  ياهکالم  راـکنیا  رد  و   ) دـنا هداد  حـیجرت  ترخآ  ربار  اـیند  هکلب  دوش  تسرد  هرادا  و 
دروخیم .) ترخآ  دردب  رتشیب  هک  ار  یمالسا  ياهکالم  هن  ار و  شیوخ 

نم تفگ : تسیک ؟ درم  نیا  یتسیک و  وت  دـنک ، تمحر  ارت  ادـخ  متفگ : هتفر  وا  کیدزن  راکمتـس  تعاـمجرب  يدوباـن  گرم و  نیارباـنب ،
کمک وت  هب  مه  نم  ات  يزیخ  یمن  اپب  شتموکح  يرارقرب  يارب  ایآ  متفگ : تسا . ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  درم  نآ  متـسه و  ورمع  نب  دادـقم 

دسریمن . ماجنا  هب  رفن  ود  رفنکی  اب  راک  نیا  ناج  ردارب  تفگ : منک ؟
تفگ : متفگ . ار  نایرج  شیارب  مدید و  ار  رذوبا  هتفر  اجنآ  زا  هاگنآ 

ربمایپ طسوت   ) میا هتفای  ربخ  تفگ : مداد ، حرـش  شیارب  ار  نایرج  هدـمآ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  دزن  دـعب  تسا . هتفگ  تسرد  دادـقم  مردارب 
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 " میسریمن . فده  نیاب  هک  مرکا ص )
اب دتفین  فالتخا  ناناملـسم  نیب  یهاوخیم  رگا  تفگ : فوع ) نب  نمحرلا  دبع  هب   ) رـسای رامع  دیوگیم : نامثعتعیب  لصف  رد  هبر  دبع  نبا 

نک . تعیب  ع )  ) یلع
. دوب میهاوخ  رادربنامرف  هدرک و  تعاطا  همه  ینک  تعیب  ع )  ) یلع ابرگا  راـمع ، دـیوگیم  تسار  تفگ : نمحرلا  دـبع  نب  دوسا  نب  دادـقم 

تفگ : حرس  یبا  نب  هللا  دبع 
رـسپ رامع ، دوب . میهاوخ  رادربنامرف  عیطم و  ینک  تعیب  نامثع  اب  رگا  نک . تعیب  نامثع  اـب  دوشن  ادـیپ  فـالتخا  شیرق  نیب  یهاوخیم  رگا 

هداد مانشد  ار  حرس  یبا 

هحفص 223 ] ] 

رـسای رامع  دندنار . اهنخـس  هدرک  اهقطن  هیما  ینب  مشاه و  ینب  يا ! هدـش  ناناملـسم  هاوخریخ  زوسلد و  تقو  هچ  زا  هک  درک  شاخرپ  وا  رب 
نادـناخ زا  ار  تموکح  نیاربانب ، دـیناسر . تردـق  هب  شنید  اـب  دروآ و  لـئان  راـختفا  هب  ار  اـم  ناـمربمایپ  هلیـسوب  ادـخ  مدرم  تفگ : نینچ 

دیراپسب ؟ یسک  هچ  هب  هک  دیزاسیم  رود  ناتربمایپ 
شیرق ؟ يارب  مکاح  باختنا  هب  هچ  ارت  يا ، هدرک  زواجت  تدوخ  دح  زا  وت  هیمس  رسپ  يا  تفگ : وا  هب  موزخم  ینب  هلیبق  زا  یکی 

و نک . هلجع  مکاـح  نییعت  يارب  دوش  اـپرب  مدرم  ناـیم  یبوشآ  هک  نیازا  شیپ  تفگ : فوـع ) نب  نمحرلا  دـبع  هب   ) صاـقو یبا  نب  دـعس 
دوش ! مزال  امش  هیلع  مادقا  هک  دینکن  يراک  تعامج  يا  تفگ : یلع ع ) نارادفرط  هب  باطخ  )

لمع وا  زا  دعب  هفیلخ  ودشور  و  ص )  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  هب  هک  دنبب  نامیپ  ادخ  اب  تفگ : هدناوخ  ار  ع)  ) یلع فوع ) نب  نمحرلا  دبع  )
تنـس نآرق و  هب  هک  دـنبب  نامیپ  ادـخ  اب  تفگوا : هب  هدـناوخ  ار  نامثع  هاگنآ  منکیم . لمع  میئاـناوت  ملع و  رادـقمب  تفگ  ع )  ) یلع ینک .

ینک . لمع  وا  زا  دعب  هفیلخ  ود  شور  و  ص )  ) ربمایپ
تفگ : ع )  ) یلع ماگنهنیا  رد  درک . تعیب  وا  اب  سپ  منکیم . لوبق  تفگ :

نیاب طقف  ادـخب  دـیا . هدـش  دـحتم  ناتـسادمه و  ام  هیلع  هک  تسین  يراب  نیلوا  نیا  دـنک . تعیب  نامثع  اب  دـش  ثعاب  يزاب  قیفر  یتسود و 
دبع دروآدهاوخ . شیپ  یعـضو  تلاح و  زور  ره  دنوادخ  یلو  دراذـگاو . وت  هب  ار  تموکح  ادـعبهک  يدرپس  نامثع  هب  ار  تموکح  ببس 

مدـید مدوـمن و  تروـشم  مدرم  اـب  هدرک و  هعلاـطم  نم  اریز  دـشاب . اور  وـت  هیلع  مادـقا  هک  نکن  راـک  یلع  يا  تفگ : فوـع  نب  نـمحرلا 
زا دیـسر ، دـهاوخ  قـقحت  هـب  شریدـقت  ادـخ و  مـکح  تـفگیم : هکیلاـح  رد  (ع ) یلع دـنناد  یمن  ناـمثع  دـننامه  زارطمه و  ار  سکچیه 

تفر . نوریباجنآ 
یسک زا  ار  تموکح  ادخب  تفگ : فوع ) نب  نمحرلا  دبع  هب  باطخ   ) دادقم
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: تفگ فوع  نب  نمحرلا  دبع  دنارتسگیم . ار  تلادع  نآ  هلیـسوب  دنکیم و  يرواد  تموکح و  مالـسا  نوناق  قح و  قباطم  هک  یتخاس  رود 
شاداپ ادخ  يدوب  هتفرگ  رظن  رد  ار  ادخ  هتـشاد و  تین  نسح  رگا  تفگ : مدرک . ار  مدوخ  شالت  ناناملـسم  يارب  نم  مسق  ادخب  دادقم  يا 

هک ما ، هدیدن  هدیدن و  نادناخ ، نیا  ياتمه  ار  سکچیه  میرذگب  هک  ناشربمایپزا  نم  دوزفا : نینچ  و  داد . دهاوخ  وت  هب  ار  راکوکین  ناسنا 
ناشیا زا  رتهب  ار  یمالـسا  دـیاقع  نوناق و  ای  دـنک و  لمع  اهنآ  زا  رت  هنالداع  يرواد ، رد  هک  یـسک  اـی  دـشاب  هتـشاد  یملع  لـضف و  نینچ 
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دهدب . صیخشت 
نب نمحرلا  دبع  درک . مهاوخ  مادقا  ص )  ) ربمایپ نادناخ  تموکح  يرارقرب  يارب  گنردیب  منک  ادـیپ  ینامزرمه  ناراکددـم و  رگا  ادـخب 

مکانمیب " . وت  رب  بوشآ  بقاوع  زا  نم  سرتب ، ادخ  زا  دادقم ! تفگ : فوع 
زا ار  یمالـسا  تموکح  هکلاـح  شیرق  هلیبق  يا  تفگ : هتـساخرب  قطن  هب  دجـسم  رد  رـسای  راـمع  هدروآ : نینچ  ار  ناـیرج  نیا  يدوعـسم 
زا ار  تموکح  ادـخ  هک  مکانمیب  نیا  زا  نم  کی ، نآ  هب  رگید  راب  دیراپـسیم و  هلیبق ) ای   ) درف نیا  هب  رابکی  هتـشاد  رود  ناـتربمایپ  نادـناخ 
ریغ هب  هدرک  بلـس  شقیال  بحاص و  زا  ارنآ  امـش  هک  هنوگنامه  دزاس  لقتنم  رافک )! و  ناملـسم ، ریغ  ینعی   ) نارگید هب  هدرک  بلـس  امش 
رازآ ناشربمایپ  زا  سپ  نادـناخ  نیا  هک  نانچ  يا  هداوناخ  ای  یـسک  ما  هدـیدن  تفگ : هداتـسیا  قطنب  دادـقم  دـیداد و  شقیـالانو  بحاـص 

دشاب . هدید  رازآ  دندید 
تفگ : وا  هب  فوع  نب  نمحرلا  دبع 

اب مالـسا ) نوناق  دیاقع و   ) قح و  مرادیم ، ناشتـسود  مراد  ادخ  ربمایپ  هب  هک  یقـشع  رطاخب  مسق  ادـخب  نم  تفگ : دادـقم  تسینطوبرم  وتب 
! نمحرلا دبع  يا  تسا  ناشیا  هب  قلعتم  ناشیا و 
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تـسد زا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تیمکاـح  ندوـبر  يارب  هک  متفگـش  رد  يا - هدرک  طلـسم  نادـناخ  نـیا  رب  ار  اـهنآ  وـت  هـک  شیرق - زا  نـم 
دنا . هدش  دحتم  تسدمه و  شنادناخ 

میهاوخ اهنآ  اب  گنردیب  امتح و  دنهد  يرای  شیرق  دض  رب  ارم  هک  منک  ادـیپ  ار  یناسک  رگا  هک  نمحرلا  دـبع  يا  مروخیم  دـنگوس  ادـخب 
رابخا باتک "  رد  هک  تفر  اهنخـس  دش و  لصفم  ياهقطنو  مدرک . اهنآ  هیلع  ردـب )  ) رد (ص ) ادـخ ربمایپ  هارمه  هک  یگنج  نانچ  دـیگنج 

ما " . هتشون  رادلا "  يروشلا و  رابخا  یف  نامزلا 
ادخ زا  ار  وا  هدرمـشرب و  ار  شیاهتعدـب  اهیراکفالخ و  نآ  رد  هتـشون  نامثع  هب  يا  همان  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دادـقم  هک  میتشون  البق 

تخات . دنهاوخ  وا  رب  دشکن  اهنآ  زا  تسد  رگا  هک  دنتخاس  ناشن  رطاخ  دندناسرت و 
دیوگ : ینیما 

رادنید . تخس  ناشلا و  میظع  تلیضف و  اب  تسا  یگرزب  یباحص  دادقم 
هتسج و تکرـش  ترجه  ودره  رد  تسا . رادرک  وکین  ناگرزب  یلاع و  ياه  تیـصخش  نالـضاف و  زا  دسیونیم " : یلاح  حرـش  رد  رمع  وبا 
رد اریز  تسا ، هدیگنج  هراوس  هکتسا  یناملسم  نیتسخن  تسا . هتفای  روضحیمالـسا  ياهدربن  همه  رد  دشاب و  ردب  هک  داهج  نیتسخن  رد 

مالـسا راهظا  هک  دـننادیم  ینت  تفه  زا  یکی  ار  وا  تنـس ، لها   " تسا . هدوب  يرگید  زا  شبـسا  هک  هدـشن  تباث  دوب و  هراوس  ردـب  گنج 
باعیتسا رد "  رمع  وبا  هک  یتیاور  رب  انب  ص .)  ) ادخ ربمایپ  هارمه  مزرمه و  نواعم و  هدراهچ  زا  یکی  دـنا و  هدرک  تیامح  نآ  زا  هدومن و 

. تسا هداد  وا  هب  راد "  هدنز  بش  بقل "  ص )  ) مرکا ربمایپ  هدروآ  " 
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نیا اب  تسا  هداهن  تیرـشب  زارف  رب  هداد و  اقترا  دنلب  يا  هبترم  هب  ار  يو  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  يدرم  تالامک  لئاضف و  هب  یپ  ناوتیم  اجک 
رذوبا و دادـقم ، یلع ، درادـیم : تسودار  اهنآ  هک  هداد  عالطا  نمب  و  مرادـب ، تسود  ار  رفن  راـهچ  هداد  روتـسد  نمب  ادـخ  هک "  شیاـمرف 
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 " دادقم . ناملس و  رامع ، یلع ، تسا : رفن  راهچ  قاتشم  تشهب  ناملس " و " 
شتموکح زور  نیتسخن  رد  هدوب و  نامثع  فلاخم  دیامنیم  هیـصوت  ار  وا  یتسود  شربمایپ  هبو  درادـیم  شتـسود  ادـخ  هک  یماقمیلاع  درم 

ینابیتشپ زا  هدـنکارپ و  یم  نامثع  رود  زاار  مدرم  و  تسا ، هداد  تسد  زا  هتـشاد و  ار  ایند  همه  یئوگ  هک  هدومنیم  یباتیب  یتحاران و  ناـنچ 
دقتعم هتسنادیم و  تکالف  یتخبدب و  هیام  ماجرف و  دب  یتموکح  ار  نامثع  تموکح  تسا و  هدیـشوکیم  وا  فیعـضت  رد  هتـشادیم و  زاب  وا 

رای و هک  دوب  نیا  یپ  رد  و  دوشیم ، هدرمـش  ص )  ) ربمایپ كاپ  نادناخ  هب  یملظ  قحان و  لمع  کی  نامثع  هب  تموکح  يراذگاو  هک  هدوب 
هدرک نانآ  اب  ردـب "  رد "  هک  یگنج  نانچ  دـگنجب  دـنا  هدرک  رارقرب  ار  نامثع  تموکح  هک  یناسک  اب  ناشددـمب  اـت  دـنک  ادـیپ  ینارواـی 

لاحنیا اب  تسا . وا  ياهیراکفالخ  واهتعدـب  باکترا  زا  شیپ  نامثع و  باـصتنا  اروش و  لیکـشت  زور  ناـمثع  هراـبرد  وا  هدـیقع  نیا  تسا .
تسا . هتشاد  نامثع  اب  يرظن  هدیقع و  هچ  نآ  زا  سپ  هک  تسادیپ 

هفوک روهشم  ياسراپ  يدع  نب  رجح  رظن 

هتساوخ روضحب  ار  وا  تشامگ  هفوک  يرادناتـسا  هب  يرجه  لاس 41  يامج  ردار  هبعـش  نب  هریغم  هک  یماگنه  هیواعم  دـنیوگیم : ناخروم 
تفگ :
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هیام هک  ار  هچنآ  منادیم  هتشاد  نانیمطا  تیرایشوه  درخ و  هب  نوچ  مدرک  رظنفرص  یلو  منک  شرافس  وت  هب  اهزیچ  یلیخ  متـساوخ  یم  " ... 
زا مناوـتیمن  هک  تسه  زیچ  کـی  لاـحنیا  اـب  ینادـیم . تـسا  دـیفم  نـم  ياـیاعر  لاـح  هـب  دـیازفا و  یم  متردـق  رب  دوـشیم و  نميدنـسرخ 

ياربنتـساوخ شزرمآ  تمحر و  زا  زین  یئامننراذـگ و  ورف  وا  هب  هلمح  یلع و  یئوگدـب  زایناوـتیم  اـت  هک  تسنیا  نآ  منک و  رظنفرـصنآ 
زا دیجمت  فیرعت و  و  اهنآ ، تداهـش ) و   ) نخـس ندینـشنو  اهنآ  تبحاصم  زا  يراددوخ  اهنآ و  درطو  یلع  نارادـفرط  شهوکن  و  نامثع ،
يا هدید  هبرجت  هب  ارم  راک  زرط  وت  تفگ : هریغم  نانآ . نخـس  ندینـش  دوخ و  هباهنآ  ندرک  کیدزن  و  هیلع ، هللا  ناوضر  نامثع  نارادـفرط 

. دنا هتفرگن  هدرخ  میاهراک  زا  کیچیه  رب  ما و  هدرک  یتلود  راک  يرادناتسا و  نارگید  يارب  وت  زا  شیپ  ما و  هتفرگ  رارق  هبرجت  دروم  نمو 
. درک مهاوخ  شیاتس  هللا  ءاشنا  هن ، تفگ : هیواعم  ینکیم . تمذم  ای  یئاتسیم  ارنآ  ای  دید ، یهاوخ  هبرجت  هب  ار  مراک  وت  مه  الاح 

تنعل نامثع و  نیلتاق  شهوکن  و  وا ، هب  هلمح  یلع و  مانـشد  زا  مدـکی  تدـم  نیا  مامت  رد  دوب . هفوک  رادناتـسا  هام  دـنچ  لاستفه و  هریغم 
امـش ادخ  تفگیم : دینـشیم  ار  هریغم  ياهفرح  يدع  نب  رجح  تقو  ره  هدرکن . راذگ  ورف  شنارادـفرط  نامثع و  يانث  اعد و  و  اهنآ ، ندرک 

تسا ! هدرک  تنعل  شهوکن و  ار 
. دیروآ نابز  رب  ادخ  يارب  تداهش  دیشاب و  ادخ  هار  یلمع  هنومن  تلادع و  هدننک  رارقرب  دیامرفیم : لج  زع و  يادخ  تفگیم : هتـساخرب  و 

هدرمش كاپ  ار  اهنآ  امش  هک  یناسک  دنریگ و  رارق  لیلجت  دروم  یتسیاب  دیئامنیم  شهوکن  ار  اهنآ  امش  هک  یناسک  مهدیم  تداهـش  نم  و 
. مناسریم تیازـسب  ارت  مشاب  رادناتـسا  نم  رگا  درکیم : شاخرپ  وا  هب  هریغم  دنریگ . رارق  تمذم  شهوکن و  دروم  یتسیاب  دـیئامنیم  دـیجمت 

شاب ، رذحربشا  هلمح  مشخ و  زا  و  سرتب ، هاشداپ  زا  وت  رب  ياو 
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ياهزور ات  عضو  نیا  و  دومنیم . یشوپ  مشچ  هتشادرب  وا  زا  تسد  سپس  دربیم و  نیب  زا  ار  وت  لثم  يرایسب  یهاگ  هاشداپ  مشخ  شتآ  اریز 
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نابز رب  نامثع  حدم  رد  یلع و  هیلع  ار  قباس  ياهفرح  نامه  لومعم  قبط  هتساخرب  هریغم  تقو  نیارد  تشاد . همادا  هریغم  يرادناتـسا  رخآ 
ایادخ ! تفگ : نینچ  دروآ و 

ربمایپ تنس  زا  و  دومن . لمع  نآرق  هب  وا  اریز  نک ، اطع  شیاهراک  نیرتهب  قباطم  یئازج  ار  وا  رذگرد و  وا  زا  زرمایب و  ار  نافع  نب  نامثع 
ایادخ ! دش . هتشک  قحانب  درک و  يریگولج  يزیرنوخ  زا  تخاس و  دحتم  ار  ام  درک و  يوریپ  (ص )

نب رجح  تقو . نیا  رد  درک  نیرفن  ار  نامثع  نیلتاق  دعب  و  نادرگ . شیوخ  تمحر  نیرق  ار  شناهاوخنوخ  نارادتـسود و  نامثع و  ناوریپ 
مدآ ! يآ  تفگ : و  دینش ، دوب  نآ  نوریب  دجسم و  رد  سک  ره  هک  دیشک  هریغم  رس  رب  يدایرف  نانچ  هتساخرب  يدع 

یئوگیم ! دب  هک  هب  یئوگیم و  هچ  یمهفیمن  هک  يا  هدش  فرخ  نانچ  يریپ  زا  وت 
ار يراک  نینچ  قح  هکیلاح  رد  يا  هدرک  مورحم  نآ  زا  ار  ام  هتـشادهگن و  ار  اهنآ  وت  هدـب . ام  هب  یمومع  لاوما  رابراوخ و  زا  ار  ام  هیمهس 
یهدـیم و مانـشد  نینموملاریما  هب  هک  يا  هدـناسر  یئاجب  ار  راک  و  دنتـسبن . اـم  لاـم  رد  عمط  کـیچیه  وت  زا  شیپ  نارادناتـسا  و  يرادـن ،

هتـساخرب شنخـس  دییات  ردو  وا  يادنب  هفوک ) نادرم  موس  ود  ینعی   ) دندوب دجـسم  رد  هک  یمدرم  موس  ود  زا  شیب  یئاتـسیم . ار  ناراکهبت 
اود ار  ام  درد  وت  ياهفرح  هدـب . ار  ام  بجاوم  راـبراوخ و  هیمهـس  دـنکیم . يراـک  بوخ  دـیوگیم و  تسار  رجح  ادـخب  دـندروآرب : داـیرف 

دنداد . همادا  هتفگ  هب  دنتفگ و  رایسب  اهنخس  هنوگنیا  زا  و  دنکیمن .
و دش ، هفوک  يرادناتسا  خاک  دراو  دایز  دش . هرصب  رادناتسا  نایفـس  یبا  نب  دایز  يرادناتـسا  ورملق  همیمـض  هفوک  درم . لاس 51  رد  هریغم 

نیلتاق دوتس و  ار  اهنآ  شناوریپ ، نامثع و  هب  دیسر  ات  درک  قطن  هتفر  ربنم  هب  دعب 
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درکیم . هریغم  اب  هک  درک ، ار  يراک  نامه  هتساخرب  يدع  نب  رجح  ماگنهنیا ، رد  داتسرف . تنعل  ار  نامثع 
قطن هب  دایز  زامن  دز : دایرف  يدع  نب  رجح  تخادنا . ریخات  هب  ار  زامن  داد و  لوط  ار  هبطخ  دایز  يا  هعمج  زور  دیوگیم : نیریس  نب  دمحم 

داد . همادا 
هدز و گـیر  یتشم  رب  مکحم  ار  شتـسد  دوش  اـضقزامن  دیـسرت  رجح  نوچ  داد . همادا  زاـمنهبطخ  هب  داـیز  زاـمن  دز : داـیرف  هراـبود  رجح 

شزامن نوچ  داتـسیا . زامن  هب  هدمآ  دورف  ربنم  زا  دید  نینچ  ار  عضو  یتقو  دایز  دنتـساخرب . زامن  هب  وا  ابمدرم  و  تساخرب ، زامن  هب  باتـشب 
دنبب ریجنز  هبار  وا  هک  داتسرف  روتـسد  هیواعم  دومن . یئاسرفملق  يدع  نب  رجح  هیلع  تسناوت  ات  تشون و  هیواعم  هب  ار  نایرج  درک  مامت  ار 

هب شدوخ  یلو  دنریگب ، ار  وا  دنراذگن  هدرک  عافد  وا  زا  دنتساوخ  رجح  هلیبق  دیسر  هفوک  هب  هیواعم  یبتک  روتـسدیتقو  تسرفب . نم  دزن  و 
دندوب ترابع  هک  ار  شناتسود  ار و  وا  دنداتـسرف ، هیواعم  فرطب  هراوس  هتـسب  ریجنز  دنب و  هب  ار  يو  سپ  مینکیم . تعاطا  هن ، تفگ : اهنآ 

زا
. يدنک هللا  دبع  نب  مقرا  - 1

. دادشنب کیرش  - 2
. ینابیش لیسف  نب  یفیص  - 3

. هعیبض نب  هصیبق  - 4

. فیفع نب  میرک  - 5

. فوع نب  مصاع  - 6
. یلجب یمس  نب  ءاقرو  - 7
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. نایح نب  مادک  - 8
. ناسح نب  نمحرلا  دبع  - 9
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. باهش نب  زرحم  - 10
يدعس . هیوح  نب  هللا  دبع  - 11

، قشمد یلیم  هدزاود  ءارذع ، جرم  اتدـندرب  ار  اهنآ  داتـسرف . زین  ار  نارمن  نب  دیعـس  و  سنخا ، نب  هبتع  ینعی  رگیدرفن  ود  اهنآ  لابندـب  دایز 
ار روتسد  نیا  هک  يا  هداتسرف  دیسر . رگید  رفن  شش  يدازآ  اهنآ و  زا  رفن  تشه  مادعا  رب  رئاد  هیواعم  روتسد  ات  دندرک  ینادنز  اجنآ  ردو 

ماجنا ار  راک  نیا  هاگ  ره  دـینک . تنعل  ار  وا  دـیئوجب و  يرازیب  یلع  زا  مینک  داهنـشیپ  امـشهب  میراد  روتـسد  اـم  تفگ : اـهنآ  هب  دوب  هدروآ 
دنکیم اعدا  هیواعم ) ینعی   ) نینموملاریماو تشک . میهاوخ  ار  امـش  دـیئامن  عانتما  نآ  زا  هکیتروص  رد  و  درک ، میهاوخ  دازآ  ار  امـش  دـیهد 

زا نیاربانب  تسا . هداد  رارقوفع  دروم  ار  امش  وا  یلو  دیمادعا ، هب  موکحم  امش  دنا  هداد  امش  هیلع  ناترهـش  یلاها  هک  یتداهـش  دانتـساب  هک 
ایادخ ! دنتفگ : مینک . دازآ  ار  امش  ات  دینک  يرازیب  راهظا  بلاطیبا ع ) نب  یلع  نینموملاریما  ینعی  ) درم نیا 

رـسب اعد  زامن و  هب  رـسارس  ار  بشنآ  تشگ . هدامآ  ناشاهنفک  دـش و  هدـنک  ناـشربق  ناروماـم  روتـسدب  مینکیمن . يراـک  نینچ  زگره  اـم 
اعد بوخ  یلیخ  دیـشک و  لوط  یلیخ  ناـتزامن  هک  مدـید  بشید  ار  امـش  ياـهآ  دـنتفگ : هیواـعم  ناروماـم  دـمآرب  حبـص  یتقو  دـندروآ .

تسیچ ؟ نامثع  هرابرد  ناترظن  دیئوگب  امب  دیدناوخ .
ناوریپ درک . لمع  مالـسا ) نوناـق  ینعی   ) قح زج  يزیچب  هتـشگ  فرحنم  یمالـسا  هیور  زا  تموکح  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  دـنتفگ :
يرازیب راهظا  یلع ع ) ینعی   ) درمنآ زا  دندیسرپ : هدمآ  اهنآ  کیدزن  و  تسا . هتخانشیم  رتهب  ار  امش  هیواعم )  ) نینموملاریما دنتفگ : هیواعم 

نادرم نآ  زا  نتکی  يرومام  ره  هاگنآ  دنرازیب . وا  زا  هک  میئوج  یم  يرازیب  یناسک  زا  مینکیم و  قشع  راهظا  سکعب  هن ، دـنتفگ : دـینکیم ؟
رفن : شش  ات  دندیرب  رس  کیب  کی  ار  نانآ  و  دشکب ، ات  تفرگرب  ار 

هحفص 231 ] ] 

مادک  زرحم 6 - هضیبق 5 - یفیص 4 - کیرش 3 - رجح 2 - - 1
دیوگ : ینیما 

تـسا یـسک  نیلوا  نامثع  نانآ  هدیقعب  تسا . نامثع  هرابرد  وا  حلاص  كاپ و  راوگرزب و  نارای  ماقمیلاع و  یباحـص  رجح "  هیرظن "  نیا ،
زا هکنانچ  تسا - ناراکهبت  رامـش  رد  و  تسا ، هدرک  لمع  مالـسا  نوناـق  زج  يزیچب  هتـشگ و  فرحنم  یمالـسا  هیور  زا  تموکح  رد  هک 
دنا هدشن  رضاح  وهداهن  نآ  رس  رب  ناج  هک  دنا  هداد  ناشن  يدرمیاپ  هدوب و  راوتسا  هدیقع  نیا  رب  نادنچ  و  دوشیم - مولعم  هریغم  هب  شنخس 

دنا . هتشگ  دیهش  هتفر  مادعا  لحم  هب  هنازارفرس  هدیقع  نیا  اب  و  دنرادرب ، نآ  زا  تسد 

ناسح نب  نمحرلادبع  نخس 

هک  ) فیفع نب  میرک  یفوکيزنع و  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  دندش  هتشک  مهیلع - هللا  مالس  شناتـسود - زا  نت  جنپ  يدع و  نب  رجح  یتقو 
هک مینک  راهظاار  يا  هدیقع  نامه  یلع ع ) ینعی   ) درم نآ  هرابرد  ات  دـیربب  هیواعم  دزن  ار  ام  دـنتفگ : نارومام  هب  دـندوب ) رجح  ناتـسود  زا 
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، دندومن رجح  دسج  هب  ور  ودنآ  دنراد . مازعا  قشمد  هب  ار  ودنآ  داد  روتـسد  وا  و  دندرک ، فیلکت  بسک  هیواعم  زا  درادیم . راهظا  وا  دوخ 
ینخـس زین  میرک  يدوب و  یبوخ  ناملـسم  ردارب  هچ  دنامرانک ، رب  ام  زا  تهاگمارآ  هن  و  یـشابنام ، زا  رود  رجح  يا  تفگ : نمحرلا  دبع  و 

دش دراو  هکنیمه  فیفع  نب  میرک  هیواعم . دزن  دندرب  ار  اهنآ  دعب  تفگ . نآ  هباشم 
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یتشک و ار  ام  ارچ  دیسرپ  دنهاوخ  وت  زا  اجنآ  تفر و  یهاوخ  ینادواج  يارـس  هب  ینتفر  يایند  نیا  زا  وت  هیواعم  يا  اریادخ  اریادخ  تفگ :
رگم یئوگیم . وت  هک  میوگیم  ینخـس  وا  هراـبرد  تفگ : یئوگیم ؟ هچ  یلع  هراـبرد  دیـسرپ : هیواـعم  یتـخیر ؟ ار  اـم  نوخ  يزوـجم  هچ  هب 

هیواـعم زا  دوب  فیفع  نب  میرک  هلیبـقمه  هکهللا  دـبع  نب  رمـش  یئوجب ؟ يرازیب  تشاد  یتسرپادـخ  رد  هک  یـشور  یلع و  نید  زا  یناوـتیم 
نیاب ار  وا  هامکی  زا  سپ  درک . مهاوخ  شینادـنز  هامکی  ـالبق  یلو  مشخب  یم  وت  هب  ار  وا  تفگ : هیواـعم  دـشخبب . يو  هب  ار  وا  هک  تساوخ 

دیآرد هفوک  هب  ات  دیـشکیم  ار  هیواعم  گرم  راظتنا  درک و  تماقا  لصوم  رد  دورن . هفوک  هب  هیواعم  تموکح  نایاپ  اـت  هک  درک  دازآ  طرش 
تشذگرد . هیواعم ، گرم  زا  شیپ  هامکی  یلو 

ناوارف ار  ادـخ  هک  دوب  یناسک  زا  وا  مهدـیم  تداهـش  تفگ : دیـسرپ . ع )  ) یلع هرابرد  ار  شرظن  ناسح  نبنمحرلا  دـبع  زا  هاگنآ  هیواعم 
یـسک نیلوا  وا  تفگ : یئوگیم ؟ هچ  نامثع  هرابرد  دیـسرپ : دنرذگیم . رد  مدرم  زا  دننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دـنروایم و  دایب 

تفگ : يداد . نتشکب  ار  تدوخ  تفگ : هیواعم  تسبب  ار  مالسا ) نوناق  و   ) قح رد  دوشگب و  وا  متس  رد  هک  تسا 
هک یناسک  همه  زا  وا  هک  روتـسد  نیا  اب  داتـسرف  دایز  دزن  ار  وا  هیواـعم  تسین . اـجنیا  رد  ما  هلیبق  زایـسک  هک  موریم  نتـشک  هب  تهجنآ  زا 

سیق هب  دندرب  دایز  دزن  ار  وا  یتقو  شکب . یلکـش  نیرتدب  هب  ناسرب و  تسا  نآ  يازـسهک  يرفیکب  ار  وا  نیاربانب  تسا ، رتدب  يا  هداتـسرف 
درک . روگب  هدنز  ار  وا  ات  داد  روتسد  فطان 

دیوگ : ینیما 
ع)  ) یلع نینموملاریما  هرابرد  شا  هدیقع  رد  دح  هچ  ات  دینک  هظحالم 
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ناج و  دیامن ، راهظا  شفالخ  رب  ای  درادرب  تسد  نآ  زا  هظحل  کی  تسین  رضاح  هک  درامشیم  بجاو  ار  شراهظا  تسا و  راوتسا  نامثع  و 
دزابیم . نآ  رس  رب  شیوخ 

لاقرملا مشاه  نخس 

دناوخیم : ار  یمزر  رعش  نیا  هک  تخات  نوریب  یلاح  رد  هیواعم  هاپس  زا  وجگنج  یناوج  نیفص ، گنج  رد 

مناسغ  ناهاشداپ  بابرا  رسپ  نم 
منامثع نیئآ  نید و  ربزورما  و 

هداد و  ربخ  ارجام  زا  ام  هب  ام  ناشیوخ 
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تسا هتشک  ار  نامثع  یلع ، هک  دنا  هتفگ 

یفرح تفگ : وا  هب  لاقرملا )  ) هبتع نب  مشاه  ع .)  ) یلع هب  یئوگ  ازسان  هب  درک ، عورش  سپـس  و  دزیم ، ریـشمش  وس  رهب  هدروآ  هلمح  هاگنآ 
وا دزن  هب  ار  وت  هک  نادب  سرتب و  ادخ  زا  نیاربانب  دراد . لابندـب  باتک  باسح و  وت  گنج  نیا  دراد و  همکاحم  تساوخزاب و  ینزیم  وت  هک 
امش ربهر  هک  مگنج  یم  امش  اب  لیلد  نیاب  نم  تفگ : وجگنج  ناوج  درک . دهاوخ  تساوخزاب  ترادرک  لاح و  نیا  هرابرد  وت  زا  دنربیم و 

هتـشک ار  ام  هفیلخ  امـش  ربهر  هک  مگنج  یم  امـش  اب  لیلد  نیاب  زاب  و  دیناوخیمن ، زامن  مه  امـش  دـناوخیمن و  زامن  دـنا  هتفگ  نم  هب  هکنانچ 
یتقو دنتشک  نآرق  دیاتسا  دمحم و  باحـصا  ار  وا  نامثع  رد  هچ  ارت  تفگ : لاقرملا  مشاه  دیا . هدرک  کمک  شلتق  رد  وا  هب  امـش  تسا و 
سک ره  زا  دننارادنید و  نید و  باحـصا  نامه  دمحم  باحـصا  و  تسا . هدرکلمع  نآرق  مکح  فالخ  رب  هدز و  رـس  وا  زااهتعدب  دندید 

انتعا و مالـسا  ای  مالـسا  تما  تشونرـس  هب  هظحل  کی  یتح  منکیمن  رکف  و  دـنرت . قحیذ  رت و  هتـسیاش  ناناملـسم  راـک  رد  نداد  رظن  يارب 
. یشاب هدرک  مامتها 
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یتخبدـب هیام  تسین  یتخبـشوخ  هیام  غورد  اریز  میوگیمن ، غورد  نم  ما . هتـشاد  مامتها  انتعا و  مسق  ادـخب  هلب ، هلب ، تفگ : وجگنج  ناوج 
ادخب تفگ : يراذگاو . نادنمـشناد  هب  يرذگرد و  نآ  زا  تسا  رتهب  يرادن  هراب  نیا  رد  یعالطا  ملع و  نوچ  تفگ : لاقرملامشاه  تسا .

یشاب . نم  هاوخریخ  وت  منکیم  رکف 
قلخ همه  زا  و  هدـناوخ ، زامن  ادـخ  ربمایپ  هارمه  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  هک  نادـب  دـناوخیمن . زاـمن  اـم  ربهر  یتفگ  هک  نیا  تفگ : مشاـه 

و ناوخنآرق ، دـننآرق و  داتـسا  ناش  همه  دنتـسه ، وا  هارمه  هک  اهنیا  هرابرد  اـما  رت . کـیدزن  ص )  ) ربمغیپ هب  همه  زا  تسا و  رت  سانـشنید 
تسرپادخ ! يا  تفگ : وجگنج  ناوج  دنرب . ردب  نید  زا  ارتلد  دب  تخبدب و  رسکبس و  دارفا  ادابم  دنمرایمن . اعد  زامن و  زا  بش 

یهارمگ . راکهانگ  مدآ  نم  یتسه و  یحلاص  بوخ و  مدآ  وت  منکیم  رکف  نم 
هبوت وا  اریز  دـنادرگ ، وت  هب  ور  دریذـپب و  ار  تا  هبوت  اـت  درگ  زاـب  ادـخ  هب  نک و  هبوت  يرآ . تفگ : تسه ؟ ما  هبوت  يارب  یهار  منیبـب  وگب 

دزرویم . رهم  نایارگ  یکاپ  هب  درادیم و  تسود  ار  ناراک  هبوت  درذگیم و  رد  ناشدبياهراک  زا  دریذپیم و  ار  شناگدنب 
دیوگ : ینیما 

رد ارنآ  هک  نامثع  هرابرد  شا  هدـیقع  مه  نیا  و  تسا ، مالـسا  ردـقیلاع  نامرهق  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  سدـقم  یباحـص  لاقرملا  مشاه  نیا ،
رادـنید و یمدرمو  ص )  ) دـمحم باحـصا  نانآ  دـنا و  هتـشاد  قح  شنیلتاق  دـیوگیم  تسا و  هدرک  راهظاهداد  خر  شلتق  رثا  رب  هک  یگنج 

. دنا هتشک  ار  وا  هتسب و  رمک  شلتق  هب  دنا  هدید  نآرق  مکح  زا  ار  شفارحنا  نامثع و  ياهتعدب  یتقو  هک  دنا  هدوب  نآرق  نابهگن  ظفاح و 
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ناوضر تعیب  ناگدننک  تعیب  زا  يرافغ  هاجهج  نخس 

يروتـسنیا نامثع  يآ  دز  دایرف  تفریم  وا  فرطب  هکیلاح  رد  هتـساخرب  يرافغ  هاجهج  درکیم . قطن  مدرم  يارب  نامثع  دیوگیم : هبیبح  وبا 
( دنوامد  ) ناخد هوک  هب  ارت  هدناشنروتـس  رب  میراذگ و  وت  رب  دـنب  میچیپب و  ابع  رد  ار  وت  ات  نیئاپ  ایب  میاهدروآ . هک  يدنبتـسد  ابع و  اب  تسا 
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تفگ : نامثع  میزادنیب .
هتـساخرب ناـمثع  يوـما  نارادـفرط  اـهیربو و  رود  داد . خر  مدرم  همه  مشچ  ربارب  رد  نـیا ، دروآ  لاوزب  يا  هدروآ  ار  هـچنآ  ار و  وـت  ادـخ 

دندناسر . هناخ  هب  ات  هدرب  ار  وا  هتفرگ و  ار  شفارطا 
رکبوبا و هک  یئاصع  دـناریم ، نخـس  هدرک  هیکت  ص )  ) ربمایپ ياصع  ربهک  مدرکیم  هاگن  نامثع  هب  نم  دـیوگیم : بطاح  نب  نمحرلا  دـبع 

اصع نیئاپ و  ایب  ربنم  نیا  زا  لثعن و  يا  زیخرب  تفگنامثع : هب  يرافغ  هاجهج  دندادیم . هیکت  نآ  رب  قطن  عقوم  رد  زین  امهنع  هللا  یضر  رمع 
لیدبت هک  دنام  یقاب  نادنچ  هدرک و  مخز  ارنآ  تفر و  ورف  وا  يوناز  هب  اصع  نآ  زا  يا  هزرپ  تسکش . هداهن  شتـساريوناز  رب  هتفرگ و  ار 
میمرت هتسب  ار  هتسکشياصع  نآ  ات  داد  روتسد  و  دندرب . هناخ  هب  ار  وا  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  نامثع  دوب . هدز  مرک  هک  مدید  و  دش ، هروخ  هب 

دش . هتشک  هرصاحم و  هک  دوب  هدماین  نوریب  هناخ  زا  رابود  یکی  زا  شیب  زور  نآ  زا  دندرک .
ایب نامثع  يآ  تفگ : وا  هب  يرافغ  دیعس  نب  هاجهج  هک  درکیم  قطن  مدرم  يارب  نامثع  يزور  تسا : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  ارجام  يرذالب 

ابع ات  نیئاپ 
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وا هب  نامثع  يدرک . دیعبت  اجنآ  هبار  نمادکاپ  نادرم  هک  روطنامه  میتسرفب  دنوامد )  ) ناخد هوک  هب  هدناشن  يروتـس  رب  ارت  هدیچیپ  تنت  رب 
دیـسر ارف  نامثع  هناخ  ریخـست  زور  نوچ  دوب . ینابـصع  نامثع  تسد  زا  الوصا  هاجهج  دروآ . لاوزب  يا  هدروآ  ار  هچنآ  ارت و  ادخ  تفگ :

هروخراچد شیوناز  نآ  رثا  رب  و  تسکش ، شیوخ  يوناز  رب  هتفرگ  وا  زا  دادیم  هیکت  نآ  هب  هک  ار  ص )  ) ربمایپ ياصع  هدمآرد  وا  هناخ  هب 
تشگ .

دیوگ : ینیما 
دنتـسب و تعیب  ناـمیپ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  اـب  تخرد  ریز  هک  تسا  یناـسک  زا  هاـجهج  هک  دوشیم  نشور  قوف  یخیراـت  تاـیاور  وـترپ  رد 
رد ار  وا  دـیاب  دـیوگیم  درامـشیم و  اور  ار  وا  تناها  دـیعبت و  نامثع و  علخ  تسا  هتـشگ  دونـشخ  ناـنآ  زا  ادـخ  نآرق  همیرک  هیآ  بجومب 

درک . دیعبت  دنوامد  هوک  هب  هداهن  وا  رب  دنب  هدیچیپ  یئابع 
قح هتشادن  ص )  ) ربمایپ هب  یطبر  نامثع  هک  دهدیم  ناشن  لمعنیا  اب  دنکشیم و  دریگیم و  وا  زا  هدوب  وا  ياصع  هک  ار  ص )  ) ربمایپ ياصع 

شراک زاسکچیه  دهدیم و  ماجنا  هعماج  نارظنبحاص  همه  راصنا و  نارجاهم و  روضح  رد  ار  اهراک  نیا  درادن . ار  ترضحنآ  هب  باستنا 
دنکیم . لمع  ناش  هدارا  ياضتقمب  دیوگیم و  نخس  ناشلد  هت  زا  یئوگ  دیامنیمن  ضارتعا  هدرکن  يریگولج 

، دوشیم بیذکت  یکشزپ  ملع  طسوت  دش  هروخ  هب  لیدبت  هتفر  هاجهج  يوناز  هب  نتسکش  عقوم  رد  اصع  بوچ  زا  يا  هزرپ  دیوگیم  هک  نیا 
دشاب هدرک  داجیا  يداح  مخز  یتسارب  رگا  و  دنکیمن . هروخ  دیلوت  زگره  بوچ  هزرپ  اریز 
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نیا رثا  رب  شگرم  نمی و  رد  نامثع  رادناتـسا  یموزخم  هللا  دـبعنداتفا  بسا  زا  هکنانچ  ناـمثع . تاـمارک  زا  هن  تسا  هدوب  یفداـصت  يرما 
یـضعبو رمع  وبا  تسا . هدمآ  ناگدـننک  هرـصاحم  تسد  زا  شتاجن  نامثع و  هب  کمک  يارب  هک  دشابهتـشاد  نیاب  یطبر  دـناوتیمن  هثداح 

رب دیطلغ و  ریزب  شبـسا  زا  هکم  یکیدزن  یلو  دوب  هرـصاحم  رد  هک  یماگنهب  دمآ  نامثع  کمک  هب  یموزخم  هللا  دبع  دنا " : هتـشون  رگید 
هلخن نطب  هب  نوچ  یلو  دـمآ ، نامثع  هب  کـمک  يارب  دوب  ناـمثع  رادناتـسا  هک  یموزخم  هللا  دـبع  دـسیونیم " : زین  يرذـالب  درم "  نآ  رثا 
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" تشگرب . شا  هداوناخ  دزن  راچان  و  تسکش ، شیاپ  داتفا و  ریزب  شبسا  زا  دیسر 
يراصنا  هیزغ  نب  جاجحو  يردب ، يراصنا  عفار  نب  هعافر  يردب ، يراصنا  فینح  نب  لهس  هیرظن :

، دیدومن يرای  ار  شربمایپ  ادخ و  امش  راصنا  تعامج  يا  تفگ : يراصنا  تباث  نب  دیز  هک  هدرک  تیاور  فنخم  وبا  دسیونیم " : يرذالب 
اب ارت  مکـش  ناـمثع  دـیز  يا  تفگ : فـینح  نب  لهـس  دـنداد . خـساپ  وا  هب  راـصنا  زا  يا  هدـع  دـیهد . يراـی  ار  شربماـیپ  هـفیلخ  نیارباـنب 

شرمع رخآ  هب  يزیچ  هک  ار  وا  دیـشکن و  ار  نامثع ) ینعی   ) درمریپ نیا  تفگ : دیز  تسا  هدرک  رپ  هنیدم  هتـسشن  رمث  هب  هزات  ياهناتـسلخن 
تفگ : يراصنا  هیزغ  نب  جاجح  دریمب . شدوخ  دیراذگب  هدنامن 

يراصنا کلام  نب  هعافر  میئوج . برقت  ادـخ  هب  شلتق  اب  اـت  میـشکیم  ار  وا  دـشاب  هدـنامن  شیب  شرمع  زا  مه  زور  فصن  رگا  مسق  ادـخب 
هدروآ مزیه  هارمه  یشتآ 
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 " دندمآرد . هناخ  هب  هدوشگ  ار  رگید  برد  مدرم  و  دیطلغ ، ورفات  دز  شتآ  هتخورفا  نامثع  هناخ  برد  ود  زا  یکی  رب  ارنآ 
تفگ : راصنا  هب  دیز  : " تسا هدروآ  يرذالب  هک  يرگید  تیاور  هب  انب 

دیهد يرای  ار  وا  نیشناج )  ) هفیلخ نیاربانب  دیتفرگ ، بقل  ادخ  ناگدنهد  يرای  ینعی  راصنا "  دیا و "  هداد  يرای  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  امش 
. دیشاب راصنا "  هرابود "  ات 

ار وا  دشاب  هدـنامن  شیب  شرمع  زا  مه  زور  فصن  رگا  مسق  ادـخب  دـیوگیم . هچ  دـنادیمن  ادـص  رپ  واگ  نیا  ادـخب  تفگ : هیزغ  نب  جاجح 
 " میئوج . برقت  ادخ  هب  شلتق  اب  ات  میشکیم 

هدرک لقن  تنـس  ثیدح و  نافلوم  يارب  هدینـش  جـح  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  ار  یثیدـح  هیزغ ، نب  جاجح  دـسیونیم " : رجح  نبا 
تسا هداتفا  نیمز  رب  هک  هدز  ردقنآ  ار  مکح  نب  ناورم  نامثع ، هناخ  ریخست  زور  هک  تسا  یـصخش  نامه  وا  دیوگیم : ینیدملا  نبا  تسا .

" . 

ردب نادهاجم  زا  توسک و  شیپ  باحصا  زا  يراصنا  بویا  وبا  نخس 

شوین و دنپ  یشوگ  هک  دونشیم  نخس  یسک  درادب - یمارگ  شیادخ  هک  بلاطیبا -) نب  یلع   ) نینموملاریما زا  دیوگیم " : نینچ  یقطن  رد 
نیا دیاهدشن ، نآ  ياریذپ  تسا  هتسیاب  هکنانچ  هک  هدروآ  لئان  گرزب  يراختفا  هب  وا  دوجو  اب  ار  امش  ادخ  دشاب . هتـشاد  رادهگن  قح  یلد 

تسا ناناملسم  ياقآ  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  هک  یسک  ناناملسم و  دمآرس  نیرتهب و  و  (ص ) ربمایپ يومع  رسپ  هک  راختفا 
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هتشاذگ ورف  نید  دهع  هک  یناسک  دض  رب  داهج  هب  دنادرگیم و  سانشنید  دهدیم و  نید  سرد  ار  امش  هک  هدرک  ادیپ  روضح  امش  نایم  رد 
. دیهدیمن تبثم  خساپ  هک  تلاهج  رهم  و  تسا . باجح  ناتاهلد  رب  دیونـشیمن و  دیرک و  امـش  مرادنپیم  ادـخب  هکنانچ  دـنکیم . توعد  دـنا 

هیاس ادـخ  ناگدـنب  همه  رب  فارحنا  زواجت و  نآ  هکیروطب  دـیدوبن ، مالـسا  زا  فارحنا  زواـجت و  دـهاش  زورید  نیمه  رگم  ادـخ  ناگدـنب 
شدوخ هتفرگ و  رارق  تناـها  دروم  شتاسدـقم  هتـشگ  مورحم  شقح  زا  رادـقح  دوب و  هدرک  ادـیپ  عویـش  یمالـسا  هعماـج  رد  هدرتـسگ و 

نینموملاریما یتقو  دندوب . هدنکفا  كاخ  رب  ار  وا  ای  هدرک  بوکدـگل  ار  شمکـش  ای  دـندوب  هدز  شتروص  رب  یلیـس  ای  دوب  هدروخ  هنایزات 
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ینازرا امـش  هب  ادـخ  هک  ار  یتمعن  نیاربانب ، درک . راک  نآرق  قبط  دـینارتسگب و  داد  لدـع و  تخاس و  رارقرب  ار  مالـسا  نوناـق  قح و  دـمآ 
میریگیم و شوگب  ار  نامرف  دـنتفگ  هک  دیـشابن  یناسک  لثم  و  دـینادرگن ، شـساپس  ادـخ و  زا  يور  ناراکهبت  نوچ  دـینک و  رکـش  هتـشاد 
ار دربن  دیدش  توعد  هکنیمه  ات  دیوش ، هدامآ  داهج  يارب  دیزاس و  ون  ار  گنج  رازبا  دینک و  زیت  ار  ناتیاهریـشمش  دـندوب . هتفرگن  شوگب 

 " دیشاب . نایوگتسار  زا  هنوگنیدب  ات  دیئامن  تعاطا  دش  هداد  نامرف  امشب  نوچ  دیئآ و  مهارف 
دیوگ : ینیما 

وا هب  ار  گرزب  راختفا  نیا  دـیزگرب و  شربمایپ  تماقا  يارب  ار  وا  هناخ  راصنا  نایم  زا  ادـخ  تسا و  یباحـص  نیرتگرزب  يراصنا  بویا  وبا 
شقح رد  (ص ) ربمایپ و  هتشاد ، تکرش  یمالسا  ياهگنج  همه  رد  تسا و  ردب  نادهاجم  زا  و  تسا ، یفاک  شیارب  راختفا  نیمه  دیشخب و 

تراـسا و تلذـب و  گرم  زا  دوشیم  لـماش  ار  یلقع  یمـسج و  بئاـصم  همه  اـعد  نیا  ینیبن " و  دـب  بویا  وبايا  تسا : هدرک  اـعد  نینچ 
ماذج نوچ  يروآ  تفخ  ضارما  ات  هتفرگراو  لیلذ  ندش  ینادنز 
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وبا یمارگ ، ربمایپ  باجتسم  ياعد  ربانب  نید . زا  فارحنا  هدیقعیتسـس و  نامیا و  لزلزت  لثم  يونعم  يرامیب  و  ساوح ، لالتخا  یـسیپ و  و 
زواجت و راـگزور  ار  ناـمثع  تموکح  هرود  سفن ، تمالـس  نیا  اـب  وا  مه  تسا . هدوبيرب  بیاـعم  بئاـصم و  نیا  همه  زا  يراـصنا  بویا 

هدرمـشرب هتفر  دوعـسم  نبا  راـمع و  رذوبا و  نوچ  یماـقیملاع  نادرمکین  رب  نآ  رد  هک  ار  یتاـیانج  ملاـظم و  دـنادیم و  مالـسا  زا  فارحنا 
یتجح دومنیم و  یفاـک  ناـمثع  تیموکحم  يارب  دوبیمن  اـم  راـیتخا  رد  تشادـیمن و  دوجو  ناـمثع  هیلع  بویا  وبا  تداهـش  زج  رگا  تسا .

تسا . هدش  میکحت  دییات و  ص )  ) ربمایپ راصنا  نارجاهم و  هوبنا  هدوت  طسوت  شتداهش  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تفریم ، رامشب  عطاق 

يردب دهاجم  جرزخ و  هلیبق  سیئر  يراصنا  دعس  نب  سیق  نخس 

ار لطاب  دروآ و  ار  قح  هک  اریادـخ  ساپـس  تفگ " : هدرک  داریا  یقطن  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  اـب  تعیب  هب  مدرم  توعد  يارب  رـصم  رد  - 1
. میدرک تعیب  تسا  صخـش  نیرتهب  (ص ) دمحم نامربمایپ  زا  سپ  مینادیم  هک  یـسکاب  ام  مدرم  دـیبوک . مهرد  ار  ناراکمتـس  و  دـناریمب ،

". دیدنبب تعیب  نامیپ  دنک  تموکح  شربمغیپتنس  ادخ و  باتک  قباطم  هک  ساسا  نیا  ربوا  اب  دیئایب و  مدرم  يا  امش  نیاربانب 
یضر نافع - نب  نامثع  هب  ار  ضارتعا  نیا  رگا  امش  : " درادیم ... تفایرد  هیواعم  زا  ار  همان  نیا  نیفـص  گنج  زا  شیپ  دعـس  نب  سیق  - 2

هتفگ ازسان  یسک  هب  ای  هدز  هنایزات  قحانب  ار  یسکای  هدش  لئاق  يداصتقا  ضیعبت  هک  دیتشاد  هنع - هللا 
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نیا دانتساب  هک  دیشاب - هتـشاد  كرد  رکف و  رگا  دینادیم - تسا  هتـشامگ  یتلود  مهم  تاماقم  هب  ار  ناناوجون  ای  هدرک  دیعبت  ار  يرگید  ای 
ءزج وت  نوچ  دعـس  نب  سیق  يا  سپ  دـیا . هدـش  یگرزب  بکترم  وا  لتق  اـب  امـش  نیارباـنب  دوشیمن . اور  امـش  يارب  شنوخ  نتخیر  اـهراک 

رب رد  يا  هدـیاف  نموم  لتق  زا  هبوت  هکیتروص  رد  هزات  ینک ، هبوت  دـیابدندرک  راچد  تشونرـس  نیا  هب  ار  نافع  نب  ناـمثع  هک  دوب  یناـسک 
هتشک ار  وا  ات  هتشاد  او  شنتشک  هب  هدومن و  کیرحت  نامثع  هیلع  ار  مدرم  وا  هک  هدش  لصاح  نیقی  ام  يارب  تربهر ، دروم  رد  دشاب  هتشاد 

دنا .
تسا . هدنامن  كاپ  نامثع  نوخ  زا  جرزخ ) هلیبق  راصنا و  ینعی   ) وت موق  نماد  و 
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قارع ود  رب  تیمکاح  نآ  يازا  رد  وشب و  ام  تموکح  عیطم  وت  نک ، مادـقا  يزیخرب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  یناوتیم  رگا  سیق  يا  نیارباـنب 
زیچ رهزین  يدنـسپب و  وت  هک  تا  هداوناخ  زا  سکره  يارب  زاـجح  تیمکاـح  دـشاب و  وت  نآ  زا  مرمع  رخآ  اـت  متـشگ  زوریپ  هکیتروص  رد 

 " مالسلا . و  سیونب . ما  هتشون  تیارب  هچنآ  دروم  رد  ار  ترظن  داد . مهاوخ  وت  هب  ارچ  نوچ و  یب  یهاوخب  وت  هک  رگید 
مدش . هاگآ  شنومضم  زا  دیسر . تا  همان  : " دسیونیم ... وا  باوج  رد 

هدرک کیرحت  نامثع  هیلعار  مدرم  وا  هک  يا  هتشون  مربهر  هرابرد  ما . هتشادن  تکرش  نآ  رد  هک  تسا  يراک  نیا  يا . هتشون  نامثع  لتق  زا 
دنشکب . ار  وا  ات  هتشاداو  و 

یناسک نیلوا  میوگب  دیاب  هراب  نیارد  تسا . هدنامن  كاپ  نامثع  نوخ  زا  نم  هلیبق  نماد  يا  هتـشون  مرادـن . عالطا  نم  هک  تسا  يزیچ  نیا 
رد هچنآ  هب  مادقا  ياربمدوخ  ناجب  تروص " ، نیاب  هدش ، تیاور  مه  يرگید  ظفل  هب  دنا " ... هدوب  نم  هلیبق  دنا  هدرک  مایق  راک  نیا  هب  هک 

هلیبق دندرک  مایق  راک  نیا  هب  هک  یناسک  نیلوا  ببس ، نیمهب  دندوب . مدرم  همه  زا  رت  فظوم  رت و  قحیذ  نم  هلیبق  هدش  نامثع  دروم 
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 ". دنتشگ مدرم  يارب  یلمع  هنومن  امنهار و  لمع  نیا  اب  و  دندوب ، نم 
هب ار  امش  هک  یسک  ایآ  دیوگیم : وا  هب  نامعن  حرش " : نیاب  دنکیم  یئوگتفگ  ریشب  نب  نامعن  اب  نیفـص  گنج  يانثا  رد  دعـس  نب  سیق  - 3

راصنا ! تعامج  يا  امش  تسا ؟ هدرکن  فاصناب  یتوعد  هداد  ماجنا  دوخ  هک  دنک  توعد  يراک 
گنج رد  ار  شنارادـفرط  هک  نیا  رد  زین  دـیا و  هدرک  اطخ  دـیدومنن  يراـی  دـیتشاذگ و  راوخ  ار  وا  ناـمثع  هناـخ  ریخـست  زور  هک  نیا  رد 

هدرک اهر  ار  یلع  دـیتشاذگ  راوخ  ار  نامثع  هک  روطنامه  رگا  ـالاح  دـیا . هداد  رارق  هلمح  دروم  نیفـص  رد  ار  ماـش  مدرم  دـیتشک و  لـمج 
مدرم لثم  دیدشن  رـضاح  دعب  و  دیدناسر ، ددم  ار  لطاب  دیتخاس و  راوخ  ار  قح  امـش  اما  دنکیم . ار  کی  نآ  یفالت  کی  نیا  دیزاس  راوخ 

دینکیم . نتب  نت  گنج  هب  توعد  دیتخورفارب و  ار  گنج  شتآ  هدمآ  و  دیشاب ،
تفگ دیدنخ و  دعـس  نب  سیق  دنباتیمن ... رب  ناتیدروامه  زا  يور  دنباتـشیم و  ناتدربن  هب  گنردیب  ماش  يوجگنج  نادرم  هک  دیدید  ادخب 

یهدب . دوخب  ار  فرح  راک و  نیا  تارج  يوش و  خاتسگ  دح  نیا  ات  هک  نامعن  يا  مدرکیمن  رکف  چیه  ادخب 
شردارب زگره  دنک  یلغد  شدوخ  اب  هک  یسک  میوگب  دیاب  يدز  فاصنا  اب  قح و  رب  مدآ  هنافـصنم و  توعد  زا  مد  هک  نیا  باوج  رد  اما 

دروم رد  دـنزیم  تفم  فرح  نارگید  یئامنهار  ناونعب  هک  یتسه  يزابلغد  دوخ  اب  نامه  ادـخب  وت  و  درک ، دـهاوخنهناهاوخریخ  داـشرا  ار 
وت زا  هکدنتـشاذگاو  يراوخب  یناسک  یتسین و  رترب  اهنآ  زا  وت  هک  دنتـشک  یناسک  ار  نامثع  هک  ونـشب  يا ، هدنـسب  رـصتخم  هب  رگا  نامثع ،
هک نادب  هیواعم ، دروم  رد  میدیگنج . اهنآ  اب  دـنا  هتـسسگ  قحانب  ار  تعیب  نامیپ  هک  نیا  دانتـساب  ام  لمج ، هاپـس  دروم  رد  دـنرترب . رتهب و 

اقفتم بارعا  همه  رگا 

هحفص 243 ] ] 

یمن دنا  هدرک  اهنآ  هک  ار  يراک  میتسین و  مدرم  لثم  ام  یتفگ  هک  نیا  دروم  رد  دیگنج . دنهاوخ  نانآ  اب  امتح  راصنا  زاب  دـننک  تعیب  وا  اب 
میدومن و لابقتسا  مصخ  ریـشمش  زا  هرهچ  اب  دوب ، ادخ  ربمایپ  هارمه  گنج  رد  هک  تسا  هنوگنامه  گنج  نیا  رد  ام  عضو  هک  نادب  مینک ،
رد هارمه و  هک  نیبب  نامعن و  يا  ایب  کنیا  تشگ . زوریپدـندوب  رفنتم  نآ  زا  هکیلاح  رد  ادـخ  مکح  دـمآ و  ارف  قح  ات  شا  هزین  زا  هنیـس  اـب 
هب و  ینیب ؟ یم  یـسک  تسا  هدـش  هدـناشک  یعونب  هک  یی  ینمی  ای  تسا  روعـشیب  نادرگنابایب  زا  هک  يا  هدـش  دازآ  هدرب  زج  هیواـعم  هاـپس 
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هارمه نیبب  هاگنآ  ادـخ . زا  نانآ  هتـشگ و  دونـشخ  ناشیا  زا  ادـخ  دـنا و  هدرک  يوریپ  یئوکینب  هک  ینادرم  نک و  هاگن  راـصنا  نارجاـهم و 
تعیب زا  هن  دیتسه و  ردب  نادهاجم  زا  هنادخب  مه  ات  ود  امـش  و  تسه ؟ یـسک  تقیفر  تدوخ و  زج  یـسک  راصنا ) نارجاهم و  زا   ) هیواعم

 ". تسه امش  شیاتس  رد  نآرقزا  يا  هیآ  هن  دیراد و  مالسا  رد  يزیمآراختفا  هقباس  هن  هبقع و  ناگدننک 
تفیرفبارت بلاطیبا  نب  یلع  هتفگ " : هتفر  وا  دزن  شنزرـس  يارب  دوب  نامثع  رادفرط  هک  تباث  نب  ناسح  دمآ . هنیدم  هب  دعـس  نب  سیق  - 4

دنام . تندرگ  رب  تراک  هانگ  هدرکن و  وتب  یبوخ  چیه  تراکنیا  ساپس  يارب  یتشک ، ار  نامثع  ات 
! " وشمگ ورب  مدزیم . ار  تندرگ  هنرگو  تسین  گنج  تلاح  وت  تعامجاب  نم  تعامج  نایم  ادخب  انیبان  لد  روک  يا  تفگ : سیق 
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لئاضف و هک  دعس  نب  سیق  تسا ، نآ  سیئر  دنزرف  و  مالسا - نامیا و  هار  زاتـشیپ  مدرم  نآ  - جرزخ هلیبق  سیئر  هک  يراصنا  درمناوج  نیا 
دنا هدوب  یناسک  نیتسخنراصنا  ینعی  شا  هلیبق  هک  درادیم  مالعا  تحارـصب  هیواعم  هب  شا  همان  رد  میداد  حرـش  مود  دـلج  رد  ار  شمراکم 

دنا . هتساوخ  اپب  نامثع  نوخ  نتخیر  يارب  هک 
هک یلطاب  و  تسا . هدرک  رارقرب  هرابود  ایحا و  ار  مالـسا  ماظن  نوناق و  هک  تسا  وا  تسا و  نینموملاریما  الوم  اب  قح  دـیوگیم  شقطن  رد  و 

راکمتس هتفر  نتشکب  شا  هناخ  ریخـست  زور  هک  ره  نامثع و  تسا و  هتفرنایم  زا  شگرم  اب  هدوب و  رارقرب  نامثع  هرود  رد  دش  هدرب  نیب  زا 
یـشنیب هک  شنیب  کی  تساورنامرف و  قطنم  کی  اهنآ  همه  رد  دیامنیم و  دیکات  ار  قیاقح  نیمه  ریـشب  نب  نامعن  اب  وگتفگ  رد  تسا . هدوب 

تسا . یمالسا  هعماج  ياهدادیور  یگدنز و  نید و  زا  یمالسا 

يردب دهاجم  يراصنا  ورمع  نب  هورف  نخس 

نبا شمان . رکذ  نودب  و  یـضایبلا - شبقلرکذ - اب  دنکیم  لقن  یباحـص  نیا  زا  یثیدح  تئارق "  شور  لصف "  اطوم "  باتک "  رد  کلام 
رمع وبا  دـناهدرک . نامثع  لتق  هب  کمک  هک  هدوب  یناسکزا  وا  هک  هدرکن  رکذ  ار  شمان  تهجنآ  زا  کـلام  دـنیوگیم : نیزم  نبا  حاـضو و 

رد راصنا  عضوم  شقن و  زا  دوشیم  مولعم  دـنزب  یفرح  نینچ  هک  یـسک  تسا و  ینعمیب  اهنآ  فرح  هک  دـهدیم  حیـضوت  باـعیتسا "  رد " 
. تسا ربخ  یب  شنتشک  نامثع و  هناخ  ریخست  هیضق 
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شکترم زا  ناوتیمن  دزاس  جراخ  تلادع  زا  ار  شبکترم  دـشاب و  هانگ  هاگ  ره  دـنا  هدرمـش  مرجيراصنا  ورمع  نب  هورف  يارب  هک  ار  يراک 
لومـشم يراصنا  ورمع  نب  هورف  دـشابن  تلادـع  بلـس  هیام  مرج و  هکیتروص  رد  نآ . نودـب  هچ  شمان و  رکذ  اـب  هچ  درک ، لـقن  ثیدـح 

تعامج نآ  يارب  دـنکیم  لقن  وا  هک  یثیدـح  دوب و  دـهاوخ  دـنلئاق  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  يارب  تعاـمج  نآ  هک  یتلادـع  لـئاضف و 
دیآ رامـشب  تیانج  مرج و  راک ، نیا  رگا  یهگناو  درادن . نآ  تلاصا  تحـص و  رد  يرثا  شمان  رکذ  مدع  دوب و  دهاوخ  تجح  حیحص و 

یـسک دیوگیم " : هدرک  هراشا  ناب  رمع  وبا  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  یئاهنتب . يراصنا  ورمع  نب  هورف  لماش  هن  دش  دهاوخ  راصنا  همه  لماش 
 " تسا . ربخ  یب  شنتشک  نامثع و  هناخ  ریخست  هیضق  رد  راصنا  عضوم  شقن و  زا  دوشیم  مولعم  هدز  یفرح  نینچ  هک 

. دومنن رکذ  ناشتیاور  لقن  رد  ار  نانآزا  کیچیه  مان  ای  تسنادن  حیحص  هدش  لقن  راصنا  طسوت  هک  ار  یتایاور  زا  کیچیه  دیاب  ای  سپ 
اب یفالتخا  نامثع  لابق  رد  شراتفر  يریگ و  عضومرد  و  دـنا ، هدرک  کمک  نامثع  لـتق  هب  هک  یناـسک  زا  يردـب  يراـصنا  نیا  لاـح ، رهب 
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تسا . هدوب  ناتسادمه  ناشیا  اب  هتشادن و  ص )  ) یمارگ ربمایپ  باحصا  ریاس  ای  راصنا 

يراصنا مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  نخس 

زا دنیوگیم : دسیونیم " : رمع  وبا  دیایم . رامـشبتاراختفا  زا  نیا  تسا و  هدـیمان  دـمحم "  ار "  يو  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  تسا  یناسک  زا 
، هفیذح وبا  رسپ  دمحم  رکبوبا ، رسپدمحم  دنتـشاد : دمحم "  مان "  هک  دندوب  دنچ  ینت  نامثع  نافلاخم  نیرتریگتخـس  نیرتوردنت و  هلمج 

 ". مزح نب  ورمع  رسپ  دمحمو 
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ربمایپ باحصا  زا  یعمج  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  نخس 

هکم و يرادناتـسا  نامرف  و  درک ، كاپ  نوخ  گنـس و  زا  ار  مارحلا  دجـسم  تخادرپب  ریبز  نب  هللا  دـبع  گنج  زا  نوچ  فسوی  نب  جاـجح 
دیسر . رد  شیارب  هنیدم 

یگریچ زا  سپ  یلو  تشون ، وا  يارب  ار  هکم  يرادناتسا  نامرف  داتسرفیم  ریبز  نب  هللا  دبع  گنج  هب  ار  جاجح  یتقو  ناورم  نب  کلملا  دبع 
ار عفان  نب  نمحرلا  دبع  هکم  رد  دـش و  هنیدـم  یهار  جاجح  ماگنه  نیا  رد  دـیامن . دـیدجت  ار  شیرادناتـسا  نامرف  تساوخ  ریبز  نبا  رب  وا 
اور تناها  ریقحت و  دومن و  يراتفردب  تخس  شمدرم  اب  درک و  تماقا  نآ  ردهام  ود  یکی  دیسر  هنیدم  هب  نوچ  تخاس . شیوخ  نیـشناج 

هلمج زا  درک . رهم  دننکیم  همذ  لها  اب  هکنانچ  ار  يا  هدع  هللا و  دبع  نب  رباج  تسد  و  دننامثع . نینموملاریما  نیلتاق  اهنیا  تفگیم  تشاد و 
؟ يدادـن يراـی  ار  ناـفع  نب  ناـمثع  نینموملاریما  ارچ  تفگ : وا  هب  هدـناوخ  ار  دعـس  نب  لهـس  و  دز . رهم  ار  شندرگ  هک  کـلام  نب  سنا 

مدرک . يرای  ار  وا  هلب ، تفگ :
 " دندز . رهم  برس  اب  ار  يو  ندرگ  ات  داد  روتسد  سپس  و  یئوگیم . غورد  تفگ :

دیوگ : ینیما 
دبع نب  رباـج  هلمج  زا  دـندوب  هدـنز  زوـنه  هک  ار  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زادـنچ  ینت  جاـجح  هک  دوـشیم  هدـیمهف  یخیراـت  تیاور  نیا  زا 

لیلد نیاب  تسا - هتشاد  نید  سرد  هقلح  ص )  ) ربمایپ دجسم  رد  رجح  نبا  هتفگب  هک  ار - يراصناهللا 
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وا فرح  هن  ام  هتبلا  دنا . هتشاد  زاب  وا  يرای  زا  تسد  ای  هتشاد  تسد  امیقتسم  نامثع  لتق  ینوگنرـس و  رد  نانآ  هک  هدرکیم  رازآ  هذخاوم و 
هک هتشاد  ترهش  روطنیا  مدرم  هماع  نایم  رد  هکدیایم  رب  نینچ  نامزنآ  طیارـش  عضو و  زا  یلو  ار ، شراک  هیرظن و  هن  مینادیم و  تسرد  ار 
هب تسد  هماع  تیلوبقم  ترهش و  نیمه  دانتـسا  هب  جاجح  و  دنا ، هدوب  میهـس  شلتق  وا و  يرای  مدع  ای  نامثع  اب  هزرابم  رد  اقفتم  باحـصا 

نابزب ماهتا  تبسن و  نآ  یفن  رد  ینخس  کیچیهدنا  هتفرگیم  رارق  شتناها  رازآ و  دروم  هک  یباحـصا  انمـض  تسا . هدز  ناشرازآ  تناها و 
نامثع دروم  رد  هچنآ  بقاوع  لمحت  رد  هدـنام و  ابیکـش  تبیـصم  والب  رب  هکلب  دـنهرب ، تناها  رازآ و  زاات  دـنا  هدـشن  نآ  رکنم  هدرواین و 

دنا . هدومن  يرادیاپ  دنا  هداد  ماجنا 

ردب دهاجم  يراصنا  ورمع  نب  هلبج  نخس 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3383 

http://www.ghaemiyeh.com


هلبج تشذگیم . اجنآ  زا  نامثع  تشاد . تسد  رد  يروتـس  دنب  دوب و  هتـسشن  شاهناخ  رانک  رد  يدعاس  ورمع  نب  هلبج  دـسیونیم " : يربط 
تفگ : وا  هب 

نامثع هک  یماگنه  رگید  راب  داتسرف . مهاوخ  دنوامد ) ینعی   ) ناشفشتآ هقطنم  هب  هدناشن  یکانمخز  روتـس  رب  مشکیم و  ارت  ادخب  لثعن  يآ 
نب هلبج  داد  جرخب  تارج  وا  هیلع  دوشگ و  نامثع  مانـشد  هبنابز  هک  یـسک  نیلوا  دـسیونیم " : "و  دروآ . ریزب  ار  وا  هدـمآ  دوب  ربنم  يالاب 

شمالس باوج  درک . مالـس  اهنآ  هب  تشذگیم . اجنآ  زا  نامثع  تشاد . تسد  رد  يدنب  هتـسشن و  شا  هلیبق  نمجنا  رد  دوب . يدعاس  ورمع 
رگا ادخب  تفگ : هدرک  نامثع  هب  ور  و  دیداد ؟ هدرکنانچ  نینچ و  هک  ار  یسک  مالس  باوج  ارچ  هک  درک  ضارتعا  اهنآ  هب  هلبج  دنداد . ار 

تفگ : نامثع  مدنب . یم  تندرگ  رب  ار  دنب  نیا  ینکندرط  ار  تیاهیرب  رود و  نیا 
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تفگ : منکیمن . رایتخا  يرب  رود و  ناونعب  ار  یسک  نم  ادخب  اهیرب  رود و  مادک 
و يا ، هدرک  رایتخا  ار  دعـس  نب  هللا  دبع  و  يا ، هدرک  رایتخا  ار  رماع  نب  هللا  دـبع  و  يا ، هدرکرایتخا  ار  هیواعم  و  يا ، هدرک  رایتخا  ار  ناورم 
هب ات  زورنآ  زا  تفرگ . شیوخ  هار  نامثع  تسا  هتخاس  ردـه  ار  شنوخ  (ص ) ربمایپ هدرک و  شتمذـم  نآرق  هک  تسه  یـسکاهنیا  نایم  رد 

 " تسا . هدش  زارد  نامثع  هیلع  مدرم  نابز  لاح 
نامثع هکیلاح  رد  دعب ، تسا " : هدروآ  نینچ  ار  بلطم  هلابند  هدرک و  تیاور  ظفل  نامه  اب  يرذالبار  لوا  بلطم  يربط ، بلطم  ود  نیا  زا 
هدـنب يزور  و  تفگ ، دـنت  وا  هب  هداد و  ار  نامثع  هب  شاخرپ  تارج  دوخ  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  و  دروآ . ریزب  ار  وا  هدـمآ  دوب  ربنم  يالاب 

دنکفا . مهاوخ  تندرگ  رب  ار  دنب  نیا  ای  نک  درط  ار  تیاهیرب  رود و  نیاای  ادخب  تفگ : وا  هب  هدروآ 
يا . هدرک  نانچ  نینچ و  ويا  هدروآرد  مکح  نب  ثراح  راصحنا  هب  اررازاب 

لحم زا  و  تخورفیم ، نارگ  هدیرخ  نازرا  دمایم  جراخ  زا  هک  ار  یـسانجا  وا  دوب و  هتـشامگ  هنیدم )  ) رازاب رب  ار  مکح  نب  ثراح  نامثع ،
گنچ زا  ار  رازاب  دـنتفگنامثع  هب  تهج  نیمهب  درکیم . يراتفردـب  یلیخ  تفرگیم و  ضراوع  دـندرکیم  دتـس  داد و  رازاب  رد  هک  یناـسک 

تفریذپن . دروایب ، نوریب  مکح  نب  ثراح 
نامناگرزب اسور و  زا  ام  میوگب : زیخاتـسر  يادرف  مهاوخ  یمن  و  دوشیمن ، ادـخب  تفگ : درادرب  ناـمثع  زا  تسد  دـندرک  شهاوخ  هلبج  زا 

 ". دندرب ردب  نید  هار  زا  ار  ام  ات  میدرک  تعاطا 
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هلبج یلو  دنتفر . عیقب  فرط  هب  دننک  نفد  ار  نامثع  دنتساوخ  یتقو  دسیونیم " : رهزا  نب  نمحرلا  دبع  لوق  زا  هنیدم "  رابخا  رد "  هبش  نبا 
 " دندرپس . كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  وا  هتفر  دوهی - ناتسربق   " بکوک - شح  هب "  راچان  دننک . نفد  اجنآ  رد  ار  وا  تشاذگن  ورمع  نب 

دیوگ : ینیما 
لداـع باحـصا  زا  یکی  و  دوب ، سانـشنید  هیقف و  باحـصا  زا  تلیـضف  اـب  گرزب و  يدرم  دـسیونیم " : رمع  وبا  گرزب ، درم  نیا  هراـبرد 
نامثع هب  يرظن  نینچ  يردب  دهاجم  ردقیلاع و  یباحص  نیمه   " تسا . دانتسا  دروم  هقف  ردشتادهاشم  تایاور و  هک  تسا  یتریس  وکینو 

تسا . هتشاد  وا  اب  يراتفر  نینچ  دراد و 
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ار شناتسود  دزاتیم و  نامثع  ربو  درامشیم ، یگدش  ردب  نید  زا  یهارمگ و  ار  یـسایس  یفرطیب  و  نامثع ، ياهراک  ربارب  رد  توکـس  یتح 
ربنم زا  راصنا  نارجاهم و  باحصا و  مدرم و  ربارب  ردار  وا  و  تسا ، بجاو  ناملسم  مالس  باوج  هکیلاح  رد  درادیم  زاب  شمالس  باوج  زا 

رد ات  دزاسیم  مورحم  ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  ندش  نفد  زا  ار  وا  شگرم  زا  سپ  ات  دهدیم  همادا  نادنچ  وا  ندـیبوک  هب  و  دـشکیم ، نیئاپ 
تسا ! هتشاد  نامثع  هب  يرظن  هچ  يو  هک  دناسریم  اهنیا  دننکیم . شکاخ  دوهی  ناتسروگ 

دـض ربای  اهنیا  دـهدیم و  ماـجنا  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  ناناملـسم و  مشچ  شیپ  روضحرد و  ار  اـهراک  نیا  ماـمت  يراـصنا  ورمع  نب  هلبج 
، دنلاحـشوخ درذگیم  وا  هیلع  هچنآ  زا  ای  هدیـشوک  وا  يراوخ  رد  ای  دـنا  هدیـشک  نماد  هب  وا  يرای  زا  اپای  دنـشالت  رد  ناتـسادمه و  نامثع 

هدرک ناشیفرعم  بوخ  يو  هک  يوما  یتشم  يانثتساب 
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ردـق و هعماج  رد  اهنآهک  تسا ، هدرمـش  ردـه  اور و  ار  ناشیـضعب  نوخ  ص )  ) ربمایپ هدـمآ و  دورف  اـهنآ  تمذـم  رد  نآرق  تاـیآ  هتفگ  و 
دنا . هدوب  دورطم  روفنم و  هتشادن و  يرابتعا 

ردب دهاجم  يراصنا  هملسم  نب  دمحم  نخس 

نب نمحرلا  دبع  دندوب : رفن  راهچ  اهنآ  ياسور  متفر . نایرـصم  دزن  ما  هلیبق  زا  دنچ  ینت  اب  نم  دسیونیم " : هملـسم  نب  دـمحم  لوقزا  يربط 
وریپ و نایرصم )  ) مدرم مدید  دنتشاد . لزنم  يا  همیخ  رد  رفن  راهچ  ره  و  عابن . نبا  و  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  نارمح ، نب  نادوس  سیدع ،

دنناشیا . رادربنامرف 
دنا هدرک  وا  اب  هک  ار  یتعیب  درادناشندرگ و  هب  هدـش ) تعیب  مکاـح  ناونعب   ) ناـمثع هک  ار  یگرزب  قح  مدرک و  نخـس  هب  عورـش  ناـنآ  اـب 

نیگمهـس ياهـشکمشک  تافالتخا و  ثعاب  نامثع  ندـش  هتـشک  هک  مدرک  ناشهاگآ  و  ناشمدـناسرت ، یلخاد  بوشآ  زا  مداد و  ناـشدایب 
. دیوشن نآ  ثعاب  دینکن و  عورش  ار  راکنیا  امش  نیاربانب  دوب . دهاوخ 

نآ زا  تسد  رگا  دـنتفگ : دوـب . مهاوـخ  شنماـض  منکیم و  نیمـضت  مه  نم  تشاد و  دـهاوخرب  دیرامـشیم  اوراـن  امـش  هچنآ  زا  تـسد  وا 
هچ ؟ تشادن  رب  اهیراکفالخ 

نامثع شیپ  متفر  نم  و  دندش . ادج  نم  زا  لاحشوخ  دندش و  رـضاح  دینکب . دیتساوخ  يراک  ره  تسامـش ، اب  رایتخا  تروصنآ  رد  متفگ :
نامثع ! يا  اریادخ ! اریادخ  متفگ : میدش . اهنت  درک و  لوبق  منزب . فرح  وت  اب  یصوصخ  مهاوخیم  متفگ  و 

ینیب یم  و  تنتشک . يارب  دنا  هدمآ  ینیب  یم  هک  ار  اهنیا  نک . محر  تدوخ  ناج  رب 
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زا درک . اعد  یلیخ  ارم  و  دش ، یضار  نامثع  دننکیم . تیوقت  وت  هیلع  ار  تنمشد  هکلب  دنا  هتشاذگ  راوخ  هدادن  يرای  ارت  اهنت  هن  تناتـسود 
یتقو اما  دندوب  هدمآ  يراک  يارب  اهنآ  تفگ  درک و  ار  نایرـصم  تشگزاب  تبحـص  نامثع  تقوکی  مدنام . یتدم  هدـمآ  نوریب  شروضح 

ار وا  فرح  نیا  رطاخب  نامثع و  شیپ  مورب  متساوخ  دنتشگرب . هدیسر ، اهنآهب  هک  تسا  نآ  فالخ  رب  نایرج  هک  دندرک  ادیپ  عالطا  اجنیا 
ود هلـصافب  ءادـیوس - رد  نونکا  و  دـنا ، هتـشگرب  نایرـصم  هک  دروآ  ربخ  یکی  هاگان  میوگن . يزیچ  متفگ  زاـب  منک ، شهوکن  شنزرس و 

ناـمثع هب  ربخ  دـش  مولعم  متفر  یتـقو  ما . یپ  داتـسرف  ناـمثع  هلب . تفگ : یئوگیم ؟ تسار  متفگ : دـنا . ماـش - يوس  زا  هنیدـم  اـت  هار  بش 
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دیاب هچ  اهنآ  اب  دنا . هتـشگرب  نایرـصم  تفگ : نم  هب  دنا . هدیـسر  هنیدم - ات  هار  بشکی  هلـصافب  بشخ - وذ  هب  نالا  نایرـصم  هک  هدیـسر 
ناشرب اهنآ و  شیپ  ورب  تفگ : دنا . هتـشگنرب  يدـنیاشوخ  راک  يارب  هک  منادـیم  ردـقنیمه  اما  درک . دـیاب  هچ  منادـیمن  ادـخب  متفگ : درک ؟

ارچ ؟ دیسرپ : منکیمن . ار  راک  نیا  نم  ادخب ، هن  متفگ : نادرگ 
دیاـب ادـخ  زا  تفگ : یتشادـنرب . مه  یکی  یتح  زا  تسد  وت  یلو  يراد ، اـهراک  نآ  زا  تسد  وت  هک  مدرک  نیمـضت  اـهنآ  يارب  نم  متفگ :

نب نمحرلا  دبع  دندرک . هرـصاحم  ار  نامثع  دندز و  ودرا  فاوسا  رد  هدـمآ  نایرـصم  و  مدـش ، نوریب  نامثع  هناخ  زا  نم  تساوخ  کمک 
يدنادرگرب و هتـشادزاب  ار  ام  يدرک و  تبحـص  اماب  وت  هک  ینادیم  دنتفگ : نمب  دندمآ و  ناشقیفر  ود  نارمح و  نب  نادوس  هارمه  سیدع 

یبرس یملق  اب  یکچوک  هقرو  هاگانب  يرآ . متفگ : درادرب ؟ میا  هتشاد  راوگان  هدرمـش و  اوران  هک  یئاهراک  زا  تسد  نامثع  هک  يداد  لوق 
دوب ، هتسشن  نآ  رب  نامثع  رکون  هک  میدید  ار  یتلود  نارتش  زا  يرتش  هک  دنداد  مناشن  هدروآرد 
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میتفای " ... اهنآ  رد  ار  همان  نیا  میدرک و  یسرزاب  ار  شیاهبابسا 
دیوگ : ینیما 

هدرکیم هذخاوم  شرطاخب  ار  نامثع  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  نایرصم  هچنآ  هک  درادن  کش  نیا  رد  هملـسم  نب  دمحم  هک  دوشیم  هظحالم 
بوشآ و دـشکب و  يزیرنوخ  گنج و  هب  راک  دـهاوخیمن  نوچ  یلو  لتق . یتح  دـیدش و  رفیک  بجوتـسم  تسا  یناـهانگ  تاـیانج و  دـنا 

ياـهراک نآ  زا  تسد  دـنکیم  یـضار  ار  ناـمثع  دزیخ و  یم  رب  زیمآ  تملاـسم  حالـصا  یپ  زا  ددـنویپ  عوـقوب  یلخاد  نینوـخ  شکمـشک 
نامثع دیسرن و  یئاج  هب  ششالت  دنیب  یم  یتقو  اما  دهدیم . نیمضت  نایرـصم  يارب  دوشیم و  وا  نماض  دوخ  دنک و  هبوت  درادربشیاوران و 

شیمالـسا ریغ  هیور  همادا  رب  دـهنیم و  اـپ  ریز  هنامرـشیب  ار  شدـهعت  ولوـق  و  درادرب ، يراـکفالخ  زا  تسد  هدرک  هبوـت  هـک  تـسین  یمدآ 
دیامنیمن و یئانتعا  دهاوخیم  يرای  وا  زا  نوچ  و  دننکب ، يو  اب  دنهاوخیم  هچنآ  ات  دراذگیم  اهنت  شنافلاخم  اب  ار  وا  دـهدیم  جرخب  تجاجل 

دادمتـسا باوج  رد  ظاـحل  نیمهب  و  دریگ ، ولج  شنتخیر  زا  دـنک و  عاـفد  نآ  زا  اـت  یتمرح  شنوخ  يارب  هن  دـنیبیمن و  یمارتـحا  وا  يارب 
دیایم . شیپ  ثداوح  نآ  و  دنکیم ، شاخرپ  وا  هب  نامثع 

یمارگ ربمایپ  يومع  رسپ  مالسا و  تما  همالع  سابع  نب  هللا  دبع  نخس 

دسیونیم : ع )  ) یلع نانمومریما  نایقتم  يالوم  لاح  حرش  رد  رمع  وبا  - 1
. میزاس حرطم  یلئاسم  میا  هدمآ  دنتفگ : هدمآ  سابع  نبا  تمدخ  يا  هدع  " 
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تفگ : دوب ؟ یمدآ  هنوگچ  رکبوبا  دنتفگ : دیسرپب . دیهاوخیم  هچ  ره  تفگ :
دوب .) دنت  هک  نیا  زج  دوب  یبوخ  یمامتب  شدوجو  تفگ : ای  . ) دوب بوخ  اپارس 

روطچ نامثع  دنتفگ : تسا . هداهن  یماد  یهار  رس  رب  درادنپیم  هک  تسنامیم  ار  یکانمیب  هدنرپ  تفگ : دوب ؟ یمدآ  هنوگچ  رمع  دندیـسرپ :
دوب ؟ یمدآ 

هنامیکحيار و زا  راشرس  شدوجو  تفگ : دوب ؟ يدرم  هنوگچ  یلع  دندیسرپ : دوب . هتشادب  يرادیب  زا  ار  وا  شیکانباوخ  هک  یمدآ  تفگ :
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يارب دوشیمن  درکیم  رکفهک  دوب  ناـنچ  و  ص ،)  ) ادـخ ربماـیپ  اـبشکیدزن  يدـنواشیوخ  هوـالعب  دوب  يریگتـسد  يریلد و  شناد و  نیتم و 
. درواین ققحت  هب  درب و  راک  هب  تسد  دشن  هک  دوب  روطنیا  اعقاو  و  دسرن ، نادب  درآ و  شیپ  تسد  يزیچ  ندروآ  تسدب 

راک هتفرگ و  رارق  ادـخ  ياضاقت  دروم  مراودـیما  مشکب  نامثع  نوخ  صاصقب  ارت  رگا  مدوخ  ناجب  دـسیونیم " : ساـبع  نبا  هب  هیواـعم  - 2
دشاب . یتسرد 

وت نم و  نایم  یحلص  دادرارق  انمـض  دنتخیر . ار  شنوخ  دنتـشاذگ و  راوخ  ار  وا  دندرکیم و  شالت  يو  هیلع  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  اریز 
شالت نامثع  هیلع  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  يا  هتـشون  هک  نیا  دـیوگیم " : شباوج  رد  وا  " و  دـشاب . مراک  عنام  هک  يا  هماـنناما  اـیتسین 

دوش ... تراک  عنام  هک  تسین  وت  نم و  نایم  یحلص  دادرارق  انمض  و  دنتخیر . ار  شنوخ  دنتشاذگ و  راوخ  ار  وا  دندرکیم و 
هب ناماسنآ  مدرم  یتشاذـگن  دـمعتو  ملع  اب  يدوب و  شگرم  قاتـشم  يدربیم و  رـسب  نامثع  ندـش  هتـشک  راـظتنا  رد  وت  هک  دـنگوس  ادـخب 

يدادن ناب  شوگ  وت  دوب و  هدیسر  وت  هب  شدادمتسا  دایرف  هلانو و  نامثع  همان  هکیلاح  رد  دنیایب  نامثع  کمک 
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زا تسد  دنشکن  ار  وا  ات  ناگدننک  هرصاحم  هک  یتشاد  نیقی  لاح  نامه  رد  يدیشارت و  هناهب  رذع و  شیارب  شکمک  هب  ندماین  روظنمب  و 
هب يدرک  انب  دننادیمن  ام  زارطمه  ناشمه و  ارت  مدرم  يدید  نوچ  هاگنآ  دیـسر . لتقب  یتشاد  وزرآ  هک  روطنامه  ات  تشاد ، دـنهاوخن  رب  وا 

قحانب و اعقاو  رگا  دش . هتشک  هنامولظم  قحانب و  نامثع  هک  ندز  داد  و  دیا ، هتشک  ار  وا  هک  ام  هب  ندز  تمهت  نامثع و  يارب  نویـش  وهحون 
نداد بیرف  رد  هتسویپ  هتسشنن و  غراف  یبیرفماوع  يزاب و  قح  زا  مدکی  هاگنآ  يرت . لوسم  رت و  ملاظ  همه  زا  وت  دشابهدش  هتشک  هنامولظم 

ار هچنآ  هرخالاب  و  يریگب ، نامتسد  زا  ار  ام  قح  ات  یتساخرب  ام  شکمـشک  هب  درخبان  هدوت  کمکب  يدیـشوک و  لهاج  عالطا و  یب  مدرم 
 " یتقوم . يرادروخرب  دشاب و  امش  شیامزآ  هیام  نیا  دیاش  منادیمن ، يدروآ " . تسدب  یتفرگ و  یتساوخیم 

دیوگ : ینیما 
باحصا ریاس  اب  هدوب  جاحلا  ریما  لاس  نآ  رد  هتـشادن و  شنتـشک  نامثع و  هناخریخـست  رد  یتلاخد  هنوگچیه  هچرگ  یمالـسا  تما  همالع 

وا زا  هک  یناـسک  باوج  رد  هدوبن و  لـئاق  شیارب  یمارتـحا  شزرا و  چـیه  تسا . هتـشاد  رظن  قاـفتا  ناـمثع  دروم  رد  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
حلاصم زا  لفاغ  كانباوخ و  هک  ار  وا  هبنج  نیا  هکلب  عماج  روطب  هن  هتبلا  تسا  هدرک  یفرعم  هدوب  هکنانچ  ار  وا  دـنا  هدیـسرپ  نامثع  هرابرد 

رد مهنآ  درواـیم  ناـیجاح  زا  دادمتـسا  رب  رئاد  ار  ناـمثع  هماـنفیرط  نب  عفاـن  یتقو  هدـیقع ، نیمه  ساـسا  رب  تسا . هدوب  نید  هار  مدرم و 
قطن هب  دربیم  نایاپب  نوچ  دناوخب و  ار  همانتوعد  نآ  دهدیم  هزاجا  وا  هب  هدوب  قطن  لوغشم  هک  سابع  نب  هللا  دبع  شا  هناخ  هرصاحم  ماگنه 

هرصاحم هب  يا  هراشا  هکنآ  یب  دهدیم  همادا  شیوخ 
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شقطن رد  ای  درکن  تباجا  ار  نامثع  توعد  ارچ  دزیگنا . رب  کمک  هب  ار  نایجاح  ای  هداد  تبثم  باوج  وا  یهاوخددـم  هب  ای  دـنکب  ناـمثع 
؟ تخیگناین رب  دزیگنارب  يو  يرای  هبار  نایجاح  تسناوتیم  هکنیا  اب  دومنن و  دوب  ناـمثع  هرـصاحم  هک  زور  هثداـح  نیرت  مهم  هب  يا  هراـشا 

نیب شوخ  نویبالقنا  ناگدننک  هرـصاحم  هب  ای  تشادـن ؟ شتـشونرس  راک و  هب  یئانتعا  ای  تشادـن ؟ نامثع  اب  یبوخ  رظن  هک  لیلد  نیاب  ایآ 
هس . ره  دیاش  تسا و  هدوب  اهنیا  زایکی  لاح  رهب  دوب ؟

نایب تردق  مهف و  لقع و  وت  هب  ادخ  سابع  نبا  يا  تفگ : وا  هب  دروخرب  يو  هب  هکم  هار  رد  نوچ  هک  دوب  تقیقح  نیمهب  تافتلا  اب  هشئاع 
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يراد ! زاب  روتاتکید  نیا  زا  ار  مدرم  ادابم  تسا . هداد 
شماقتنا هنیک و  زاو  دومنیم  بانتجا  هیواعم  زا  نامثع  ندش  هتشک  زا  سپ  دوب  مولعم  فورعم و  نامثع  هرابرد  سابع  نب  هللا  دبع  رظن  نوچ 

منارگن هیواعم  زانم  تفگ : ماش . هب  ورب  مدرک ، راذگاو  وت  هب  ار  ماش  يرادناتسا  دومرف : وا  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  یتقو  و  دوب ، كانمیب 
یهدب دیما  مه  ار  وا  یتسرفب و  نم  هارمه  يا  همان  تسا  رتهب  دنک . ینادنز  وت  اب  يدنواشیوخ  هناهبب  ای  دـشکب  نامثع  لتق  صاصقب  ارم  هک 

ینک ... دیدهت  مه  و 
دجـسم هب  تشون : وا  هب  هیواعم  یتقو  و  دومنیم ، يراددوخ  نامثع  نیلتاق  شهوکن  نداتـسرف و  تنعل  زا  هک  دوب  هدیقع  نیمه  ساسا  رب  زاب 
نیاربانب دنرتراوازـس ، راک  نیا  هب  نم  زاهک  دراد  یناشیوخ  ناکیدزن و  نادـنزرف و  نامثع  داد : باوج  تسرف  تنعل  ارناـمثع  نـالتاق  هتفر 

. درک دنهاوخ  نینچ  دندنب  ورف  تنعل  زا  نابز  دنتساوخ  رگا  ودننکیم  تنعل  دندوب  لیام  رگا 
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لاحلا مولعم  یصاع  نب  ورمع  نخس 

دوب . رصم  رادناتسا  نامثع  فرط  زا  یصاع  نب  ورمع  دسیونیم " : يربط 
یلام و روما  يدـصتم  ار  دعـس  نب  هللا  دـبع  تشامگ و  تعامج  زامن  تماما  هب  هدرکراـنک  رب  یلاـم  یتاـیلام و  روما  يدـصت  زا  ار  وا  دـعب 

داقتنا هب  عورش  دمآ  زابهنیدم  هب  یصاع  نب  ورمع  نوچ  تشاذگاو . دعس  نب  هللا  دبع  هب  زین  ار  زامنتماما  یتدم  زا  سپ  و  تخاس . یتایلام 
يدش هناگیب  ام  اب  دوز  هچ  هغبان  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  یـصوصخ  يا  هسلج  رد  هتـساوخ  ار  وا  يزور  نامثع  سپ  درک . نامثع  یئوجبیع  و 

روخلوپ رگـسالتخا و  رگا  ادـخب  ؟ یهدـیم ناشن  یئورود  ینکیم و  یئوجبیع  داقتنا و  نم  زا  الاح  هتـشذگن ، وت  يرادناتـسا  زا  يزیچ  زونه 
. تسا ساسا  یب  دـنهدیم  شرازگ  ناشنارادـمامز  هب  ای  دـنیوگیم  مدرم  هک  یئاـهزیچ  زا  یلیخ  تفگ : ورمع  مدرکیمن . راـنک  رب  ارت  يدوبن 

ینک ! هظحالم  ار  ادخ  یسرتب و  ادخ  زا  تنامرف  ریز  مدرم  اب  تراتفر  رد  دیابنینموملاریما  يا  نیاربانب 
رد نم  تفگ : مراـمگب ؟ يرادناتـسا  هب  تسه  وـت  هراـبرد  هک  يدـب  تاـعیاش  يورجک و  اـبارت  هک  تسا  حیحـص  نیا  اـیآ  تـفگ : ناـمثع 

يریگتخـس رمع  لثم  وت  اـب  مه  نم  رگا  ادـخب  تفگ : ناـمثع  دوب . یـضار  نم  زا  درم  یتقو  ومدوب  شرادناتـسا  باـطخ  نب  رمع  تموکح 
خاتسگ نم  اب  وت  هجیتن  ردو  مدومن  یشوپ  مشچ  مداد و  جرخب  تمیالم  نم  اما  دشیم  هاربور  تعضو  مدیـشکیم  تسام  زا  ار  وم  مدرکیم و 

ماقم راد  هدهع  هک  نیا  زا  شیپ  زین  متشاد و  تمظع  تردق و  وت  زا  شیب  هلیبق  دارفا  دادعت  ظاحل  زا  تیلهاج  هرود  رد  نم  هک  نادب  يدش .
. مدوب وت  زارت  مرتحم  رتدنمورین و  موش  تفالخ 
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وا هلیسوب  دروآ و  لئان  راختفا  هب  (ص ) دمحم دوجوب  ار  ام  هک  درک  رکش  دیاب  ار  ادخ  رانک . راذگب  ار  اهفرح  نیا  تفگ : یـصاع  نب  ورمع 
درک . تیاده 

تفر و او  نامثع  دوب . تردپ  زا  رتالاب  رترب و  یـصاع  ادـخب  مدوب . هدـید  مه  ار  نافع  تردـپ  مدوب و  هدـید  ار  لئاو  نب  یـصاع  مردـپ  نم 
هب نینموملاریما  يا  ار  راک  تفگ : هدش  نامثع  هناخ  دراو  مکح  نب  ناورم  تفر و  نوریب  ورمع  مینزب و  ار  تیلهاج  هرود  فرحارچ  تفگ :

دیوگب دـب  نارگید  ردـپ  هب  هکره  نک ، لو  ار  اهفرح  نیا  تفگ : نامثع  دـنکیم  ریقحت  ار  تردـپ  یـصاع  نب  ورمع  هک  يا  هدـناسر  یئاـج 
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هیلع ار  وا  هتفر  ع )  ) یلع دزن  هاگ  دوب . ریگلد  تدشب  وا  زا  هک  تفریم  نوریب  نامثع  هناخ  زا  یلاح  رد  ورمع  تفگ . دنهاوخ  دـب  ار  شردـپ 
واهیراکفالخ زا  هداتـسیا  نایجاح  هار  رـس  رب  و  دومنیم ، کیرحت  نامثع  هیلع  ار  اهنآ  هتفر  هحلط  ای  ریبز  دزن  هاگ  و  تخیگنا ، یم  رب  نامثع 

تفر تشاد  نیطسلف  رد  هک  يا  هعرزم  هب  هدش  نوریب  هنیدم  زا  داد  خر  نامثع  هناخ  هرصاحم  نیلوا  نوچ  درکیم . ناتـساد  نامثع  ياهتعدب 
خاک نامه  رد  هک  زورکی  متریح  رد  دـسریم  نافع  رـسپ  زا  هک  یئاهربخ  زا  تفگیم : یه  و  دومن ، تماقا  دوب  هتخاس  اجنآ  هک  یخاک  رد  و 

یصاع نب  ورمع  تشذگ . اجنآ  زا  يراوس  دنتشاد  روضح  یماذج  حور  نب  همالس  زینو  هللا  دبع  دمحم و  شرسپ  ود  هتسشن و  نالجع "  " 
ار وا  مدمایم  نوریب  هنیدم  زا  یتقو  تفگ : نامثع ؟) ینعی   ) درک هچ  درمنآ  دیـسرپ : هنیدم . زا  تفگ : یئایم  اجک  زا  دیـسرپ  هدز  ادـص  ار  وا 

هتساخن رب  اج  زا  زونه  تسا  هداتفا  زیط  هب  هدشن  يراک  زونه  تفگ : یلاحشوخ  اب  یصاع  نب  ورمع  دندوب . هتشاذگ  هرصاحم  رد  تخس 
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ورمع ارم  هک  دز  دایرف  يداش  اب  دش . هتـشک  تفگ : نامثع ؟) ینعی   ) درک هچ  درمنآ  دیـسرپ : وا  زا  ورمعو  تشذگ ، يرگید  هراوس  هک  دوب 
دنیوگیم . یصاع 

رـس رب  شا  همر  اب  ار  یناپوچ  رگا  مناروشب  وا  هیلع  ار  مدرم  متفرگ  میمـصت  یتقو  منکیم . شمامت  تیدـج  اب  مریگب  يراـک  هب  میمـصت  رگا 
شمدناروشیم . وا  هیلع  متفاییم  هوک 

ناـیم زا  دوب  امـش  تمرح  باـجح  تشاد و  دوـجو  بارعا  امـش و  ناـیم  رد  هک  ار  یعناـم  شیرق  هلیبـق  امـش  تفگ : وا  هب  حور  نب  همـالس 
دیدرک !؟ نینچ  ارچ  دیتشادرب .

. دنشاب يواسم  قوقح  رد  ربارب و  نوناق  ربارب  رد  مدرم  ات  میروآ ، نوریب  لطاب  مکش  زا  ار  قح  میتساوخ  تفگ :
زا ار  وا  ناـمثع  یتـقو  دوب . یـصاع  ورمع  رـسمه  تشاد - طـیعم  یبا  نب  هبقع  رتـخد  موـثلک  ما  شرداـم  زا  هک  يرهاوـخ  ناـمثع - رهاوـخ 

 ". داد قالط  ار  شرسمه  نیا  درک  رانک  رب  يرادناتسا 
اهنآ دزن  هراوس  راصنا  نارجاهم و  زا  نت  یـس  هارمه  ع )  ) یلع دـندمآ  هنیدـم  هب  نامثع  زا  یئاضران  تلعب  نایرـصم  هک  يراـب  نیتسخن  - 2

زورنآيادرف دنتشگرب . نایرصم  هک  داد  عالطا  وا  هب  هتفر  نامثع  دزن  ع )  ) یلع دنتشگرب ، یتقو  دندرک . تشگزاب  هبیـضار  ار  اهنآ  دنتفر و 
دوب هدیسر  ناشعالطاب  ناشرادمامز  ماما و  هرابرد  هچنآ  دنتشگرب و  رصم  مدرم  وگب  مدرم  هب  نک و  قطن  هک  درک  هیـصوت  نامثع  هب  ناورم 

هب رداق  هک  دیآ  درگ  وت  هیلع  اجنیا  رد  یتیعمج  دـنتفیب و  هارب  هنیدـم  فرطب  هتـساخرب  اهناتـسرهش  زا  مدرم  هک  نیا  زا  شیپ  دوب . ساسا  یب 
ناورم یلو  تفرن . راب  ریز  نامثع  دوشیم . شخپاهناتسرهش  رد  وت  قطن  یشابن  اهنآ  عفد 

هحفص 259 ] ] 

ماـما و هرابردرـصم  مدرم  زا  هدـع  نـیا  تـفگ : ادـخ  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  هـتفر  ربـنم  هـب  ناـمثع  يزور  اـت  داد  جرخب  رارـصا  نادـنچ 
دنتشگزاب . شیوخ  راید  رهش و  هب  هدوب  ساسا  یب  هک  دندیمهف  یتقو  یلو  دوب  هدیسر  ناششوگب  يزیچ  ناشرادمامز 

. يا هدناشک  ناب  دوخ  اب  ار  امو  يا  هدش  یگرزب  ناهانگ  بکترم  وت  سرتب  ادخ  زا  نامثع  يآ  دز : دایرف  دجسم  هشوگ  زا  یصاع  نب  ورمع 
میئوشب . تسد  هدرک  هبوت  نآ  زا  مه  ام  ات  یئوشب  تسد  ینک و  هبوت  اهنآ  زا  دیاب  الاح 

هغبان ؟ رسپ  يا  هدیسر  وت  هب  اهفرح  نیا  هک  دز  داد  وا  رس  رب  فرطنیا  زا  نامثع 
زا تسد  مدرم  ات  نک  هبوت  درگ و  زاب  ادخ  هب  هک  دمآرب  دایرف  رگید  يوس  زا  يا  هدش  نم  فلاخم  ما  هدرک  لزع  يرادناتسا  زا  ارت  یتقو  زا 
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دنرادرب . ترس 
ور منکیم و  هبوت  تهاگرد  هب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ایادخ ! تفگ : هدینادرگ  هلبق  هب  ور  دروآرب و  ار  شیاهتسد  نامثع  ماگنه  نیا  رد 

یتحادخب تفگیم : و  تشاد ، اجنآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  تفر و  نیطسلف  هب  هدمآ  نوریب  یـصاع  نب  ورمع  تشگ . هناخ  هناور  و  مرایم . وت  هب 
! مناروشیم نامثع  هیلع  ار  وا  منیبب  یناپوچ  رگا 

: تفگ وا  هب  دیوگیم : ازـسان  ع )  ) یلع هب  یـصاع  ورمع  دید  تفر  هیواعم  دزن  درب "  مانب "  نادمه  هلیبق  زا  يدرم  دـسیونیم " : هبیتق  نبا  - 3
الوم و نم  هک  تسا  یـسک  ره  ربهر  الوم و  یلع  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم " : هک  دنا  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ام  ناگرزب 

تسا تسار  نیا  ایآ  متسه . واربهر 

هحفص 260 ] ] 

کیچیه ص )  ) ادـخ ربماـیپ  باحـصا  ناـیم  ردهک  میازفا  یم  نم  و  تسا ، تسرد  تسار و  تفگ : یـصاع  ورمع  تـسا ؟ تسرداـن  هـن  اـی 
زا ار  اهنآ  همه  درک  نامثعهرابرد  هک  يراک  اب  وا  اما  تفگ : یـصاع  ورمع  درک . تریح  ناوج  نآ  درادـن . شیاتـس  بقانم و  یلع  هزادـناب 

تیامح تحتو  داد  هانپ  ار  نامثع  نالتاق  یلو  هن ، تفگ : تشک ؟ ار  وا  ای  داد  ار  ناـمثع  نتـشک  روتـسد  رگم  وا  دیـسرپ : درب "  درب " . نیب 
وا اب  هک  ار  یتعیب  نامیپ  لیلد  هچ  هب  سپ  دیـسرپ : يرآ . تفگ  دـندرک ؟ تعیب  وا  اـب  شراـک  نیا  هب  ملع  اـب  مدرم  دیـسرپ : تفرگ . شیوخ 

هبنم و  تسا ، تسرد  تفگ : یمهتم  مه  تدوخ  وت  تفگ : درب "  ما " . هدرک  ناـمثعلتق  هب  مهتم  ار  وا  نوـچ  تفگ : یتسـسگ ؟ يا  هتـسب 
. میتخاس موکحم  ناشدوخ  ياهفرح  اب  ار  اـهنآ  هک  میتفر  يا  هدـعدزن  اـم  تفگ : هتفر  شا  هلیبق  ناتـسود و  دزن  ناوج  نآ  ما . هتفر  نیطـسلف 

". دینک تعاطا  يوریپ و  وا  زا  نیاربانب  تسا ، قح  رب  یلع 
وا دنیوگیم  هللا  دبع  وبا  ارم  تفگ : دیسر  صاع  ورمع  هب  هنع  هللا  یـضر  نامثع  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  دسیونیم : يدقاو  زا  لقنب  يربط  - 4

تسد درمناوج  وا  دیایب  هحلط  رگا  دسرب ؟ تفالخ  هب  نامثع  زا  سپ  تسا  نکمم  یسک  هچ  متـشک . مدوب  عابـس "  هردرد "  هکیلاح  رد  ار 
تفالخ هب  هزادـناب  سکچیه  تفالخ  تخاس و  دـهاوخ  رارقرب  ار  مالـسا  نوناق  امتح  دـیایب  بلاـطیبا  نب  یلع  رگا  و  تسا ، برع  زاـبلد  و 

 ". تسین راوگان  میارب  وا  ندیسر 
هرابرد تسا " : نآ  زا  یتمسق  نیا  هک  یصاع ، ورمع  هب  ع )  ) یبتجم نسحماما  نخـس  زا  یکاح  میدروآ  یلـصفم  تیاور  مود  دلج  رد  - 5

یتفر نیطسلف  هب  دعب  يدیشک و  شتآ  هب  وا  هیلع  ار  ایند  هک  يدوب  وت  نامثعهیضق ،
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ار تدوخ  هاگنآ  منکیمنشلو  مزادنین  شنوخ  ات  مناراخب  ار  یمخزرگا  دنیوگیم  هللا  دبع  وبا  ارم  یتفگ : دیـسر  وت  هب  شگرم  ربخ  یتقو  و 
نیا و اب  تیتسود  رطاخب  هن  مینکیم و  تمالم  تا  هنیک  رطاخب  ار  وت  هن  ام  یتخورف . وا  يویند  ترشع  يارب  ار  تنید  يدرک و  هیواعم  فقو 

يدماین "! مشخ  هب  شگرم  زا  درم  نوچو  ندرکن  يرای  دوب  هدنز  یتقو  ار  نامثعمسق  ادخب  میئامنیم . هذخاوم  نآ 
شالت شتموکح  طاـسب  ندزمه  رب  رد  تخیگناـیم و  رب  وا  هیلع  ار  مدرم  درکیم و  داـقتنا  ناـمثع  زا  یـصاع  نب  ورمع  دـسیونیم " : رمعوبا 

تفگ : دیسر  دوب - هدیزگ  تماقا  نیطسلف  رد  هتفرگ و  هشوگ  هک  وا - هب  نامثع  لتق  ربخ  یتقو  دومنیم .
 " نیا . هیبش  يزیچ  ای  منکیمن  شلو  مزادنین  شنوخ  ات  مناراخب  ار  یمخز  رگا 

نامثع هیلع  مدرم  نتخیگنارب  يارب  تخیریم  هشقن  امئاد  تخاس  رانک  رب  رصم  يرادناتسا  زا  ار  وا  نامثع  یتقو  زا  یصاع  ورمع  دسیونیم : و 
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" وا . یئوجبیع  و 
درک انب  هدمآ  هنیدم  هب  تخاس  رانک  رب  رصم  یتلود  ياهراک  زا  ار  یـصاع  ورمع  نامثع ، نوچ  دنکیم " : دیکات  ار  بلاطم  نیمه  رجح  نبا 

تماـقا هتفر  تشاد  نیطـسلف  رد  هک  يا  هعرزم  هب  سپ  درک . خـیبوت  هتـساوخ  ار  وا  دیـسر ، ناـمثع  هب  ربخ  ناـمثع . زا  داـقتنا  یئوجبیع و  هب 
 " دیزگ .

دیوگ : ینیما 
لاحشوخ شلتق  زا  هدیشوکیم و  شطوقـس  رد  و  هدناروش ، یم  وا  هیلع  ار  مدرم  تسا . هتـشاد  نامثع  هرابرد  يرظن  نینچ  یـصاعنب  ورمع 

رگا و  متشک . ار  وا  مدوب  عابس "  هرد "  رد  هک  نیا  اب  دنیوگیم  هللا  دبع  وبا  ارم  هک  هدیشک  دایرف  هتشگ و 
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هدرک رانک  رب  یتلود  ياهراک  ورصم  يرادناتـسا  زا  ار  وا  نامثع  هک  نیا  رثا  رب  ایآ  الاح  منکیمن  شلو  مزادنینشنوخ  ات  مناراخب  ار  یمخز 
تاماقم زا  تیمورحم  يرانک و  رب  ریثات  تحت  هک  نیا  نودـب  هن ، ای  هتفر  اطخ  هب  نامثع  هرابرد  شیوخ  یملع  داهتجا  رد  هدـش و  ینابـصع 

تسا و ملسم  زیچ  کی  تروص  ود  ره  رد  تسا ؟ هدیسر  نامثع  هرابرديا  هیرظن  نینچ  هب  هناضرغیب  هنافـصنم و  رکفت  اب  دریگب  رارق  یتلود 
يرظننینچ يو  میئوگیم  ناشرظن  نیمه  دانتـساب  ام  و  دنرامـشیم ، گرزب  ورتسار و  لداـع و  باحـصا  زا  ار  يو  تعاـمجنآ ، هک  نیا  نآ 

تسا ! هتشاد  نامثع  هرابرد 

مرتحم هدروخلاس و  یباحص  لیفط ) وبا   ) هلثاو نب  رماع  نخس 

دنیبب . دوب  هیواعم  هاپس  رد  هک  ار  شا  هدازردارب  ات  دمآ  ماش  هب  لیفط  وبا 
تفر . هیواعم  دزن  مرتحم  درمریپ  نآ  داتسرف . وا  لابندب  دش . رادربخ  هیواعم 

: تفگ دنتـشک ؟ ار  نامثع  نینموملاریما  هک  يدوبیناسک  وزج  مه  وت  دیـسرپ : هلب . تفگ : یتسه ؟ هلثاو  نب  رماع  لیفط  وبا  وت  تفگ : وا  هب 
دیسرپ : دنتساخنرب . شیرای  هب  دندوب و  شلتق  هناخ و  ریخست  دهاش  هک  متسه  یناسک  زا  یلو  هن ،

تفگ : هیواعم  دنتساخن . رب  شیرای  هب  راصنا  نارجاهم و  نوچ  تفگ : ارچ ؟
ار امـش  ادـخ  دـیدرک  یلاخ  هفیظو  نیا  راب  ریز  زا  هناش  نوچ  ینید . هفیظو  کی  وت ، هفیظو  مه  دوب و  اهنآ  هفیظو  مه  نامثع  هب  کمک  اـما 

ماش مدرم  هک  نیا  اب  تسا  ندش  هتـشک  ناتـسآ  رد  يدـید  یتقو  ارچ  وت  تفگ : دروآرد . دـیراد  الاحهک  یعـضو  هب  دـیناسر و  نآ  يازـسب 
یتساخنرب ؟ وا  کمکهب  دندوب  تنامرف  تحت 

دیایمن ؟ رامشب  وا  هب  کمک  ما  هتساخرب  وا  یهاوخنوخب  الاحهک  نیمه  رگم  تفگ :
تسا وت  نم و  لاح  بسانم  صربا  نب  دیبع  تیب  نیا  یلو  هلب ، تفگ : دیدنخ و  لیفط  وبا 
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يدرکن ! نم  هب  یکمک  چیه  یگدنز  رد  هکیلاح  رد  داد - یهاوخ  رس  هحون  میارب  مندرم  زا  سپ  منادیم 
ار درمریپ  نیا  دیـسرپ : اهنآ  زا  هیواعم  دنتـسشن  یتقو  دـندش . دراو  مکح  نب  نمحرلا  دـبع  صاع و  نب  دیعـس  مکحنب و  ناورم  تقونیا  رد 

دیسانشیم ؟
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دیعس تسا . لیفط  وبا  نیا  قارع ، مدرم  رعاش  و  نیفص ، يوجگنج  راوس  و  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  یمیمص  تسود  نیا  تفگ : هن . دنتفگ :
تخات و اهنآ  هب  هیواعم  دنداد . مانشد  لیفط  وبا  هب  یگمه  و  ینکیمن ؟ شتازاجم  ارچ  شمیتخانش . الاح  نینموملاریما  يا  تفگ : صاع  نب 

یسانشیم ؟ ار  اهنیا  دیسرپ : لیفط  وبا  زا  دوشامش و  تمحز  بابسا  عاضوا ، ندش  دعاسم  اب  هک  تسا  نکمم  اسب  تفگ :
دیسرپ : هیواعم  ما ... هدید  اهنآ  زا  يریخ  هن  میوگیم و  ار  ناشدب  هن  تفگ :

نیا زا  و  تشاد ، شدنزرفهب  یـسوم  ردام  هک  تسا  یقـشع  مراد  (ع ) یلع هب  زورما  هک  یقـشع  تفگ : يرادـیم ؟ تسود  ار  یلع  مه  زونه 
دنـسرپب نم  هرابرد  دنتـسه  اجنیا  هک  اهنیا  زارگا  ادخب  یلو  تفگ : دیدنخ و  هیواعم  ملانیم ، ادخ  هاگرد  هب  ما  هدرک  یهاتوک  وا  قح  رد  هک 
دز . میهاوخن  ساسا  یب  فرح  ادخب  تفگ . میهاوخن  هک  هلب  تفگ : ناورم  تفگ . دنهاوخن  یتفگ  یلع  هرابرد  وت  هک  ینخس  نینچ 

دیوگ : ینیما 
ار شناج  دـصق  هک  یناسک  نافلاخم و  ربارب  رد  هدومنن و  يراـی  ار  ناـمثع  هک  دـنکیم  فارتعا  نمادـکاپ  هدروخلاـس و  گرزب و  درم  نیا 
. دنا هدوب  ناتسادمه  هیور  يریگ و  عضوم  نیا  رد  يو  اب  ورتسار  لداع و  باحـصا  راصنا و  نارجاهم و  و  تسا ، هتـشاذگ  راوخ  دنا  هتـشاد 

و تسین ، مه  نامیشپ  هدرک  هچنآ  زا 
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نآ زا  کیچیه  اریز  دنا . هدرکن  اطخ  نامثع  هب  تبـسن  شیوخ  يریگ  عضوم  هیور و  رد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  هن  وا و  هن  هک  تسا  دـقتعم 
رب یگدـنز  هظحل  نیرخآ  ات  هدرک و  ذاختا  يا  هیور  نینچ  هیـضق  یعرـش  تاهج  یـسررب  هعلاطم و  زا  سپ  هکلب  دـناهدومنن ، تمادـن  زاربا 

دنا . هدنام  اج  رب  اپ  شیوخ  یهقف  كرد  طابنتسا و  وتریصب 

صاقو یبا  نب  دعس  نخس 

دنا هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  هرفن ، شش  ياروش  وضع 
. دیـسرپ شلتق  نالووسم  نالتاق و  نامثع و  لتق  هرابرد  وا  زا  هتـشون  صاقو  یبا  نب  دعـس  هب  ياهمان  صاع  ورمع  دـسیونیم " : هبیتق  نبا  - 1

تشون : شباوج  رد  دعس 
نب یلع  درک و  شزیت  هحلط  دروآرب و  هشئاع  هک  دـش  هتـشک  يریـشمش  اب  وا  هک  مناسریم  تعالطا  هب  يا . هدیـسرپ  نامثع  لـتق  هراـبرد  وت 

میتساوخیم رگا  یلو  میتشاذـگ  تسد  يور  تسد  ام  و  درک ، وا ) لتق  هب   ) هراشا تسد  اب  هدـنام  شوماـخ  ریبز  و  شدولآ ، رهز  هب  بلاـطیبا 
درک و تسرد  راک  مه  تشگ و  هنوگرگد  دوخ  داد و  رییغت  ار ) تموکح  یمالـسا  هیور   ) نامثع اما  مینک . عاـفد  وا  ناـج  زا  میتسناوت  یم 

شزرمآ ادـخ  زاهدوـب  تسرداـن  هکیتروـص  رد  و  مـیا ، هدرکیتـسرد  راـک  هـک  هدوـب  تـسرد  بوـخ و  ناـمراک  رگا  تسرداـن . راـک  مـه 
... " میهاوخیم

رد مد  عضو  هدهاشم  اب  یلو  دمآ ، نوریب  دعب  دش و  نامثع  هناخ  دراو  صاقو  یبا  نب  دعس  مدید  نامثع ، لتق  زور  دیوگیم " : هبیبح  وبا  - 2
رکف نم  مبلطیم . شزرمآ  ادخ  زا  دیوگیم : صاقو  یبا  نب  دعس  مدید  يدش ؟ نامیـشپ  تفگ : وا  هب  ناورم  تفر . سپاو  دروخ و  هکی  هناخ 

تارج هزادنا  نیا  ات  مدرم  مدرکیمن 
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همه زا  تسدنامثع  و  دـیدوبن ، اجنآ  تا  هتـسد  رادو و  وت  مدرک و  تبحـص  ناـمثع  اـب  نـالا  نم  دـنوش . شنتـشک  هداـمآ  دـنهدب و  جرخب 
مالسا زا  فارحنا  هب  هک  ره  اریز  مهدیمن  همادا  یهارمگ  هب  نیا  زا  شیب  تفگ : درک و  هبوت  دیـشک و  هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  هک  یئاهراک 

زا یهاوخیم  وت  رگا  تفگ : ناورم  مشکیم . اهراکنیا  زا  تسد  منکیم و  هبوت  نم  نیارباـنب  تشگ ، دـهاوخ  رترود  تسار  هار  زا  دـهدهمادا 
رازم نایم  هک  ع )  ) یلع دزن  دعس  دریذپیمن . ار  نامثع  توعد  هدیشک و  نمادب  اپ  وا  اریز  يورب ، بلاطیبا  نب  یلع  غارـسب  دیاب  ینک  عافد  وا 
يارب سکچیه  هک  يریخ  ما ، هدمآ  يریخ  راک  يارب  ادـخب  تادـف  مردامو  ردـپ  زیخرب  نسحلا  وبا  يا  تفگ : هتفر  دوب  ص )  ) ربمایپ ربنم  و 

، یشاب هداهن  تنم  وا  رب  هتـشاد و  شندرگ  هب  یگرزبقح  ات  نک ، کمک  نامثع ) ینعی   ) تشیوخ موق و  نیا  هب  ایب و  تسا . هدرواین  يرگید 
هدش رضاح  نامثع ) ینعی  ) تا هفیلخ  نوچ  دیآ . زاب  میرادیم  تسود  هک  هنوگ  نامه  هب  تموکح  راک  ات  نک  يریگولج  شنوخ  نتخیر  زا 

ناورم و یلو  مزیخرب . شعافدب  مراد  مرـش  رگید  هک  ما  هدرک  عافد  وا  زا  ردقنآ  دنگوسادخب  دنک . لوبق  وا  زا  ادخ  تفگ : ع )  ) یلع تسا .
هک مدرک  یئامنهار  تحیصن و  هناقفشم  ار  وا  هک  راب  ره  دنا . هدروآرد  وا  رس  هب  ار  عضو  نیا  صاع  نب  دیعـسو  رماع  نب  هللا  دبع  هیواعم و 

شوگ هب  يزیچ  دیـسر و  رد  رکبوبا  نب  دـمحم  ماگنه  نیا  رد  دـمآرد . شرـس  هب  عضو  نیا  ات  درک  يزاب  هقح  نم  اب  دـنک  رانک  رب  ار  اهنآ 
ما هناخ  هب  زونه  مسق  ادـخب  دراد ؟ يا  هدـیاف  هچ  شا  هبوت  نیا  تفگیم : هکیلاـح  رد  تساـخرب  هتفرگ  ار  متـسد  ع )  ) یلع تفگ . ع )  ) یلع

میبوشآ "! رش و  رد  نانچمه  زورما  هب  ات  زورنآ  زا  ادخب  دش  هتشک  نامثع  هک  دمآرب  یئادص  هک  مدوب  هدیسرن 
دیوگ : ینیما 

انگنت هرصاحم و  رد  نامثع  دنیب  یم  هک  نیا  اب  صاقو  دعس  مینیب  یم 
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ره هفیظو  مینادیم  هکیلاح  رد  دـنکیمن ، عافد  وا  زا  دزیخ و  یمن  رب  وا  يرایب  تشک  دـنهاوخ  امتح  ودنـشکب  ار  وا  دـنهاوخیم  هتفرگ و  رارق 
بجاو ار  نامثع  ناج  زا  عافد  يو  سپ  دشاب . اور  شلتق  هک  یسک  رگم  دنک  يریگولج  یناملسم  ره  ندش  هتشک  زا  هک  تسا  نیا  ناملسم 
شدوخ هداد و  رییغت  ار ) تموکح  یمالـسا  هیور   ) نامثعهتفگ تسا و  هداد  باوج  شدوخ  هدـیدیمن ؟ بجاو  لیلد  هچ  هب  تسا  هدـیدیمن 
یتقیقح نیا  و  تسا ، هدوب  مهارف  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  يارب  يو و  يارب  نامثع  ناج  زا  عافد  ناـکما  انمـض  تسا . هتـشگ  نوگرگد 

رد نامثع  لتق  زا  سپ  اهتدم  يو  یتح  مینک . عافدوا  ناج  زا  میتسناوت  یم  میتساوخیم  رگا  دیوگیم : دروایم و  نابزب  صاقو  دعـس  هک  تسا 
و میا ، هدرک  یتسرد  راک  هکهدوب  تسرد  بوخ و  نامراک  رگا  دیوگیم : دراد و  دیدرت  دـشاب  هانگ  وا  ناجزا  عافد  زا  شیراددوخ  هک  نیا 

دـشاب مه  هانگ  نامثع  ناج  زا  عافد  زا  يراددوخ  رگا  تسا  دـقتعم  يو  نیاربانب  میهاوخیم . شزرمآ  ادـخ  زا  هدوب  تسرداـن  هکیتروص  رد 
هک ضرف  نیا  حرطو  شنخـس  ریخا  تمـسق  دـیاش  دوشیم . هدودز  ادـخ  زا  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  اب  هک  تسا  یلهـس  کـچوک و  هاـنگ 

صاع ورمع  تسدـب  يا  هناهب  هک  روظنم  نیاب  هدوب و  صاع  ورمع  اب  هلماـجم  يارب  دـشاب  یکچوک  هاـنگ  ناـمثع  هب  کـمک  زا  يراددوخ 
راوخ ندش و  هتـشک  تیلووسم  هک  تسا  روطنم  نیمهب  زاب  دزاس . نامثع  نتـشاذگ  راوخ  ای  لتق  رد  تکرـش  هب  مهتم  ار  وا  هک  دشاب  هدادـن 

هک تسا  نیا  صاقو  یبا  نب  دعس  یعطق  حیرص و  رظن  لاح ، رهب  دراذگیم . باحصا  همه  راصنا و  ونارجاهم  شود  رب  ار  نامثع  نتـشاذگ 
تسا . هدوب  قح  رب  باوص و  يراک  رطخ ، تدش  ماگنه  تایح و  مد  نیسپاو  رد  نامثع  ناج  زا  عافد  زا  يراددوخ  نتشاذگ و  راوخ 

رتشا کلام  نخس 

هتشون شناتسود  رتشا و  کلام  يارب  يا  همان  نامثع  دسیونیم " : يرذالب 
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اهنآ هک  دومن  يروآداـی  درک و  يرادربناـمرف  هب  توعد  ار  اـهنآ  داتـسرف و  وا  يارب  همرخم  نب  روسم  رکب و  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  تسدـب 
( مالسا نوناق  هدیقع و  ینعی   ) قح هب  دنسرتب و  ادخ  زا  هک  درک  شرافس  دنا و  هتفرگ  شیپ  هقرفت  فالتخا و  هار  هک  دنا  هدوب  یناسک  نیلوا 

دنسیونب . وا  يارب  ار  ناشیاهاضاقت  دنرادیم و  تسود  ار  هچنآ  و  دنیآ ، زاب 
تشون : نینچ  شباوج  رد  رتشا  کلام 

ثراح . رسپ  کلام  زا 
! تسا هدنکفا  رس  تشپ  ار  نآرق  روتسد  نوناق و  هتشگ و  فرحنم  شربمایپ  تنس  زا  هتفر و  اطخ  هب  هداتفا و  رد  الب  هب  هک  يا  هفیلخ  هب 

تعاطا وت  زا  میوشرضاح  ات  دیرادرب  نمادکاپ  نادرم  دیعبت  زواجت و  ملظ و  زا  تسد  تنارادناتسا  ناریزو و  وت و  میدناوخ . ار  تا  همان  ... 
تسا هتخادنا  رد  یهارمگ  هطرو  هب  ارت  هک  يرادنپ  نامه  تسا ، وت  رادنپ  نیا  میا . هتشاد  اور  متس  نتـشیوخ  رب  ام  هک  يا  هدرک  اعدا  مینک .

زا تسد  وـت  هک  تسانیا  هب  طورـشم  میرادـب ، تسود  ار  وـت  هک  نیا  اـما  قـح  ار  لـطاب  تسا و  هداد  هولجتلادـع  تیارب  ار  يرگمتـس  و 
و يا ، هتـشاد  اور  تیاـنج  اـم  ورکین  نادرم  رب  هک  نیا  زا  هبوت  یهاوخب ، شزرمآ  ینک و  هبوـت  ادـخ  هاـگرد  هب  هتـشادرب و  تیاـهیراکفالخ 

هتـشامگ یتلود  تاماقم  ويرادناتـسا  هب  ار  ناناوج  و  يا ، هدنار  نوریب  نامراید  رهـش و  زا  ار  ام  يا ، هدرک  دـیعبت  ار  حـلاص  كاپ و  نادرم 
وبا ینعی  میرادـیم  تسود  هدرک و  باـختنا  اـم  هک  رفن  ود  هب  ار  قارع ) هفوک و  ینعی   ) اـم راـید  یتلود  تاـماقم  هک  نیا  هب  طورـشم  و  يا .

يزاس رود  ام  زا  دنناوخیم  يرسدوخ  سوه و  هب  ارت  هک  ار  تاهداوناخ  دارفا  همه  ار و  تدیعس  دیلو و  و  يراپسب ، هفیذح  يرعشا و  یسوم 
مالسلا . و  هللا ، ءاشنا 

ار همان  یتقو  دندناسر . نامثع  هب  ار  همان  نیا  هفوک ، فیراعم  زا  يا  هدع 
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تشون : هفیذح  يرعشایسوم و  وبا  هب  و  منکیم . هبوت  نم  ایادخ  تفگ : دناوخ 
تمه نآ  ماجنا  هب  ات  دوشیم  راذـگاو  امـشهدهعب  هفوک  یتلود  روما  نیاربانب  دـیتسه . نم  دامتعا  دروم  هفوک و  مدرم  يدونـشخ  هیاـم  اـمش 

. تخاس مارآ  ار  مدرم  یـسوم  وبا  و  دندش ، روما  راد  هدهع  هفیذحو  یـسوم  وبا  دزرمایب . ار  امـش  ار و  امادـخ  مالـسا . نوناق  قبط  دـیرامگ 
دورس : ار  تیب  نیا  لغ  نب و  هبتع 

يراکوکین یکین و  هر  زا  نامثع !
زاس . ام  رادناتسا  ار  يرعشا "  يزور "  دنچ 

اههام "! هکلب  زور  دنچ  هن  بوخ . رایسب  تفگ : شباوج  رد  نامثع 
دیوگ : ینیما 

نامثع زا  تسا  رـضاح  درادیم  راهظا  درادـنجایتحا . لیلحت  ریـسفت و  هب  تسا و  راکـشآ  حیرـص و  الماک  نامثع  هرابرد  رتشا  کلام  هیرظن 
رب دنزیم و  زابرس  طیارـش  نآ  ماجنا  زا  دنیب  یم  یتقو  یلو  دیامن . هبوت  هتـشادرب  شیاهیراکفالخ  زاتسد  هک  نیا  هب  طورـشم  دنک  تعاطا 
هب ات  دیامنیم  تدهاجم  نادنچ  دنکیم و  حیـسب  وا  هیلع  ار  مدرم  دیازفا و  یمشتفلاخم  رب  دزرویم  تجاجل  شمالـسا  فالخياهراک  همادا 

ددرگیم . لئان  دوصقم 
درب . میهاوخ  یپ  نامثع  ررکم  ياه  هبوت  یگنوگچ  تیهام و  هب  هدنیآ ، رد 
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میکع نب  هللا  دبع  نخس 

رد زگره  نامثع  زا  سپ  هک "  هتفگ  تسا - ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  زا  هک  ینهج - میکع  نب  هللا  دـبع  دـنیوگیم : يرذـالب  دعـس و  نبا 
نامثع نوخ  نتخیر  رد  رگم  دنسرپیم : وا  زا  درک . مهاوخن  تکرش  يا  هفیلخ  چیه  نوخ  نتخیر 
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منکیم " . باسح  شلتق  رد  تکرش  ار  شیاهیراکفالخ  حرش  نم  دهدیم : باوج  يا ؟ هتشاد  تکرش 
دیوگ : ینیما 

هدوب ملـسم  وا  يارب  نوچ  و  هتـشاد ، مالـسا  فالخ  تشز و  ياهراک  نامثع  هدوب  دقتعم  یباحـص  نیا  هک  دیایم  رب  یخیرات  تیاور  نیا  زا 
لتق هب  راک  نیا  ابو  هتخادرپ  نآ  حرـش  هب  سلاجم  اهنمجنارد و  هک  هدید  بجاو  دوخ  رب  هدز  رـس  نامثع  زا  اوران  تشز و  ياهراک  نیا  هک 
هدرک فارتعا  نآ  هب  کمک  ونآ  رد  تکرـش  هب  لتق ، زا  سپ  یتح  تسا . هدـش  مه  وا  لتق  ثعاـب  رکذ  حرـش و  نیمه  و  دـنک ، کـمک  وا 

تسا .

هفیذح یبا  نب  دمحم  نخس 

: " دسیونیم يرذالب  دـنا . هدیـشوکیم  تخـس  نامثع  هیلع  مدرم  نتخیگنارب  رد  هک  تسا  هدوب  یناسک  زا  هفیذـح  یبا  نبدـمحم  مساقلا  وبا 
هفیذح یبا  نب  دمحم  دنتفر . رصم  هب  هنیدم  زا  تفر  رصم  هب  حرس  یبا  نب  هللا  دبع  هک  لاسنآ  هفیذح  یبا  نب  دمحم  و  رکبوبا ، رـسپ  دمحم 

تفگ : درکیم و  داقتنا  وا  زا  درمشیمرب و  ار  نامثع  بیاعم 
دورف شرفک  تابثا  يارب  نآرق  تایآ  هدرمش و  رده  ار  شنوخ  هکم  حتف  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هک  هتشامگ  يرادناتـسا  هب  ار  يدرم  نامثع 

دوب : هتفگ  هک  ماگنهنآ  هدمآ 
متسرفیمورف . دتسرفیم  ورف  ادخ  هچنآ  لثم  مهنم 

تعامج زامنب  یتقو  وا  دوب . حرسیبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  اب  شیهدنامرف  هک  داد  خر  يرجه  لاس 34  مرحم  رد  يراوصلا "  تاذ  هلمح " 
ياهراک زا  هتسویپ  و  درک . شهوکن  دیدهت و  ار  وا  هتشگ  برطضم  دیسرت و  هللا  دبع  هک  تفگ  دنلب  يریبکت  هفیذح  یبا  نب  دمحم  داتسیا 

. دمایم ربخ  شیارب  رکبوبا  رسپ  وا و  هدننک  تحاران 

هحفص 270 ] ] 

شدوصقمو میا . هدـنکفا  رـس  تشپ  ار  گنج  هلمح و  ام  رـصم ! مدرم  يا  هک  نخـس  نیا  نتفگ  هب  درک  انب  تقوکی  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم 
دوب . نامثع  اب  گنج 

دعس نب  هللا  دبع  شرادناتـسا  هک  دنتفر  رـصم  هب  تفرگ  ینوزف  نامثع  زا  مدرم  تاداقتنا  یتقو  رکبوبا  رـسپ  دمحم  هفیذح و  یبا  نب  دمحم 
هدیسر رصم  هب  بش  هکهفیذح  یبا  نب  دمحم  دنتشگ . تسدمه  دوب  دعس  نب  هللا  دبع  هارمه  هک  هحلط  رـسپ  دمحم  اب  و  دوب ، حرـس  یبا  نب 

: دنتفگ تسیک . وا  دیـسرپ  حرـس  یبا  نب  هللا  دـبع  دـناوخیم  دـنلب  يادـصب  ار  هروس  دـمح و  نوچ  تفر و  دجـسم  هب  زامن  يارب  حبـص  دوب 
نم هقطنم  هب  ارچ  دیسرپ : دید  ار  وا  نوچ  دنروایب . اروا  درک  مامت  ار  شزامن  یتقو  داد  روتسد  تسا . يا  هرهچ  ناشخرد  تسوپ  دیفـسدرم 
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نیاب طقف  ادخب  تفگ : رکب  یبا  نب  دمحم  تفگ : تسا ؟ هدمآ  وت  اب  یـسک  هچ  دیـسرپ : ما . هدـمآ  یجراخ  داهج  يارب  تفگ : يا ؟ هدـمآ 
ماغیپ هحلط  رسپ  دمحمهب  اهنآ  دندرک . ینادنز  ار  ود  نآ  داد  روتـسد  دیزاس . جراخ  ام  تعاطا  زا  دیناروشب و  ار  مدرم  هک  دیا  هدمآ  روظنم 

نب هللا  دبع  یتدم  زا  سپ  درک . دازآ  ار  اهنآ  حرـس  یبا  نب  هللا  دبع  دوش . داهج  هب  اهنآ  نتفر  عنام  دراذگن  دنک و  هرکاذـم  وا  اب  هک  دـنداد 
دمحم دنناروشن . ار  اهنآ  هدومنن ، ترـشاعم  مدرم  اب  ات  دید  هیهت  هناگادـج  یی  یتشک  ودـنآ  يارب  درک و  اقیرفا  ریخـست  گنهآ  حرـس  یبا 

مزاع مدرم  زا  يا  هدع  هارمه  سپـس  درک . تماقا  وا  رطاخب  زین  هفیذح  یبا  نب  دمحم  ودنام  زاب  داهج  هب  نتفر  زا  هتـشگ  رامیب  رکبوبا  رـسپ 
یبا نب  هللا  دبع  نوچ  دوب . هدنکآ  نامثع  هنیک  زا  دندوب  هتفر  ناشهارمه  هک  یمدرم  یمامت  لد  دنتـشگیم  رب  داهج  زا  یتقو  دـندش و  داهج 

هنیدم . هب  شتمیزع  روتسد  يواح  درک  تفایرد  نامثع  زا  يا  همان  تشگرب  رصم  هب  اقیرفا  گنج  زاحرس 
هب دوخ  تشامگ و  شیوخ  ینیشناج  هب  دوب  يارمه  تشاد و  قفاوم  رظنهفیذح  یبا  نب  دمحم  رکبوبا و  رسپ  دمحم  اب  هک  ار  یصخش  سپ 

يو نیشناج  تفر . هنیدم 
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تخیگنا . رب  هنیدم  فرطب  تکرح  هب  ار  مدرم  اهنآ  لثم  تشگ و  هارمه  ودنآ  اب 
يو داتـسرف . هفیذح  یبا  نب  دمحم  يارب  دوب  نآ  رب  یتعلخ  هک  شا ) هواجک  اب  يروتـسای   ) يا هواجک  مهرد و  رازه  یـس  نامثع  دنیوگیم :
ارم دـهاوخیم  نامثع  هک  دـینک  هظحالم  ناملـسم  تعامج  يآ  تفگ : هدرک  مدرم  هب  ور  هاگنآ  دـنداهن و  دجـسم  رد  ارنآ  اـت  هداد  روتـسد 

دتسرفیم . هوشر  میارب  روظنم  نیمهب  درب و  ردب  نید  زا  دبیرفب و 
دندوزفا . نامثع  هب  شیوخ  تاداقتنا  تالمح و  رب  نآ  رثا  رب  رصم  مدرم 

ار رـسای  رامع  دیـسر  ناـمثع  هب  ربخ  نوچ  دنتـشادرب . شیوخ  يرادناتـسا  تساـیر و  هب  ار  وا  هدـش  عمج  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  رود  هب  و 
لد هب  ار  شا  هنیک  دومن  شهاوخ  رامع  وا  ودرک  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  هتـساوخ و  ترذـعم  دوب  هدرک  هک  يراتفر  دروم  رد  وا  زا  هدـناوخ 
مقس تحص و  هرابرد  هتفر  رـصم  هب  تساوخ  وا  زا  و  دنک . تباث  وت  هب  ار  متین  نسح  هک  تسیفاک  مرادوت  هب  هک  يدامتعا  تفگ : و  دریگن .

داقتنا هدمآ  وا  دزن  هک  یناسک  ربارب  رد  اجنآ  رد  دروایب و  ار  شربخ  دـیامن و  قیقحت  هدیـسر  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  هرابرد  هک  یـشرازگ 
. دنک عافد  وا  زا  دنیامنیم 

هیلع ار  رـصم  و  دنیامن ، رانک  رب  تفالخ  زا  ار  يو  درک  توعد  ار  اهنآ  تخیگنارب و  نامثع  هیلع  ار  اجنآ  مدرم  دیـسر  رـصم  هب  رامع  یتقو 
هنیدم فرطب  هک  دومن  قیوشت  ار  اهنآ  درک و  تیوقت  هدومن  دییات  ار  رکبوبا  رـسپ  دمحم  هفیذح و  یبا  نب  دمحم  هیرظن  و  دـناروش ، نامثع 

تشون : وا  هب  نامثع  دنک . تازاجم  ار  وا  تساوخهزاجا  هداد و  شرازگ  نامثع  هب  ار  رامعراک  حرس  یبا  نب  هللا  دبع  دننک . تکرح 
مدرم نآ  رثا  رب  تسرفب . نم  دزنهنیدم  هب  هنامرتحم  هلیسو و  نیرتهب  اب  ار  رامع  وت  تسا . اهداهنشیپ  نیرتدب  تداهنـشیپ  حرـس  یبا  رـسپ  يا 

دندمآرد شوج  بنج و  هب  رصم 
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تکرح يارب  ار  اهنآ  هداتفا  مدرم  نایم  هب  هفیذح  یبا  نب  دـمحم  انثا  نیمه  رد  دـننکیم ! یهار  دـیعبت و  ار  رامع  دـنتفگیم : مهب  بجعت  اب  و 
دنداتفا . هارب  دنتفریذپ و  ار  شتوعد  مهاهنآ  و  تخیگنا ، رب  هنیدم  فرطب 

نامثع هیلع  مدرم  یتقو  رـصمرادناتسا  حرـس ) یبا  نب   ) دعـس نب  هللا  دـبع  دـسیونیم " : رـصم "  ناـیاورنامرف  باـتک "  رد  يدـنکلا  رمع  وبا 
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. تشامگ شیوخ  ياج  هب  ار  رماع  نب  هبقعو  دش  هنیدـم  هناور  يرجه  لاس 35  بحر  رد  دناوخ  ارف  ار  تایالو  نایاورنامرف  واو  دنتـساخرب 
نیا و  دش ، طلسم  نیمزرس  نآ  رب  دنار و  نوریب  رـصم  زا  ار  وا  هدیروش  رماع  نب  هبقع  رب  دوبرـصم - رد  تقونآ  هک  هفیذح - یبا  نب  دمحم 

کیرحت نامثع  هیلع  دـناروش و  ار  اهرهـش  و  دـنیامن ، علخ  تفالخ  زا  ار  نامثع  درک  توعد  ار  مدرم  و  داتفا . قافتا  لاـس  ناـمه  لاوش  رد 
درک " .

تخاسیم ص )  ) ربمایپ نارسمه  نابز  زا  یئاه  همان  هفیذح  یبانب  دمحم  هک "  دنکیم  لقن  یمرضح  میرکلا  دبع  زا  ثیل  قیرط  زا  رجح  نبا 
رب دیامن  ناسر  همان  تساوخیم  هک  ار  يا  هدـع  و  تسب ، یم  تخـس  ار  اهنآ  هتفرگرب  یناروتـس  و  دوب . نامثع  هب  هلمح  ویئوجبیع  نآ  رد  و 

و دنتفر ، یم  هارهب  ات  تفگیم  هاگنآ  دننک . ادـیپ  رفاسم  هفایق  دـنازوسب و  باتفآ  ار  ناشتروصات  تشادـیم  هگن  باتفآ  يامرگ  رد  ماب  تشپ 
میرادن و یعالطا  ام  دنتفگیم : مدرم  هب  و  دنورب . ناشلابقتسا  رد  مدرم  ات  دادیم  روتسد  و  دروآ ، ربخ  ناشدورو  زا  ات  داتسرفیم  یسک  سپس 

اجنآ رد  دیوش . عمج  دجـسم  رد  دنتفگیم : دیـسریم  اهنآ  هب  نوچ  مدرم  هارمه  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  تساهتـشون . اه  همان  رد  اهربخ  همه 
و مینکیم ... تیاکش  امش  هب  نامثع  ياهراک  زا  ام  ناناملسم  يا  دناوخ : یم  نینچ  ار  ص )  ) ربمایپ نارسمه  ياه  همان 
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یم دـنلب  يادـصب  هدروآرب  دایرف  دـندوب  هدـش  عمج  دجـسمرد  هک  یناسک  دـناوخیم . مدرم  يارب  دوب  نامثع  هب  هک  ار  یتالمح  تاداقتنا و 
دندومنیم . نیرفن  اعد و  دنتسیرگ و 

هدومن تعیاشم  دورجع "  ات "  ار  نانآ  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  دنتـشگ  هنیدـم  راپـسهر  نامثع  اب  تفلاخم  هزرابم و  ناونعب  نایرـصم  یتقو 
تشگرب " .

دیوگ : ینیما 
هب و  تسا ، هدیـشوکیم  دوب  هدز  رـس  مکاـح  زا  هک  یئاهتعدـب  تاـفارحنا و  ندودز  رد  ماـمت  يدـهج  دـج و  اـب  ناـشلا  میظع  یباحـص  نیا 

و تسا ، هداهن  یمن  یعقو  دنکیم  لعج  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  نابز  زا  همان  هک  دـنا  هتفگیم  هدزیم و  وا  هب  نامثع  هتـسد  راد و  هک  یئاهتمهت 
راک دنا  هداد  وا  هب  هک  مه  يریوزت  لعج و  تبسن  تسا . هدمآ  رسب  متس  يراکفالخ و  تعدب و  راگزور  ات  هداد  همادا  تدهاجم  هب  نادنچ 

تسا هدمآ  دوجوب  دعب  راودا  رد  هنیمز  نیا  یخیرات  تایاور  وتبـسن  نیا  مه  دیاش  دوشیم . لسوتم  تمهت  هب  هک  تسا  هدنامرد  هراچیب  ره 
دنناشوپب ار  یخیرات  قئاقح  ات  دنا  هدرک  لعجیتایاور  نینچ  هداد و  اهتبسن  نینچ  دنا  هدرک  مایق  نامثع  هیلع  هک  نانآ  همه  دروم  رد  هکنانچ 

دنیامن . هنوگرگد  و 
ار شیاهیراکفالخ  دنسیونب و  نامثع  هیلع  مایق  هب  مدرم  کیرحت  رد  یئاه  همان  هک  هدوب  دیعبهشئاع  زا  الثم  و  ص )  ) ربمایپ نارسمه  زا  رگم 
وت هک  ملیام  یلیخ  ادخب  تسا و  هدش  رفاک  وا  نوچ  دـشکب . ار  وا  ادـخ  دیـشکب . ار  لثعن  هتفگیم : هک  هشئاع  زا  دـنروآ ؟ حرـشب  قلخ  يارب 

دیداتفا و یم  ایرد  هب  دوبیم و  نارگ  یگنس  ناتمادک  ره  ياپب  نامثع ) ینعی   ) يدنمقالع شتشونرس  هبیلیخ  هک  تقیفر  نیا  و  ناورم ) يا  )
ياو دنکیمن . ملظ  شناگدنب  هب  ادخ  دوب و  شدوخ  ياهراک  هجیتن  دمآ  شرس  رب  هچنآ  اریز  دشکب ، ار  وا  ادخ  لثعن و  رب  يدوبان  گرم و 
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يزاس ! رود  هدنکارپ و  روتاتکید  نیا  رود  زا  ار  مدرم  ادابم  نیاربانب  هداد . نایب  تردق  مهف و  لقع و  وت  هب  ادخ  سابع  نبا 
نامثع فلاخم  اهنآ  هک  دننک  راکنا  ار  نیا  دنناوتیم  ایآ  اما  دنتخادنا ، دیدرت  هبنیغورد  ياه  تبسن  تاماهتا و  نیا  اب  اريا  هدع  هک  میتفرگ 
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لداع ار  اهنآ  تعامج  نیا  هک  یناسک  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  و  دننک . راکنا  دـنناوتیمن  هن ، دـنا ؟ هتخیگنا  یم  رب  وا  هیلع  ار  مدرم  هدوب و 
دنس و هدش و  هتسناد  تجح  هتشگ و  لقن  نانآ  زا  هک  یتایاور  زا  تسا  رپ  ناشربتعم  ثیدح  ياهباتک  حاحـص " و  و "  هتـسناد ، وگتـسارو 
هدوب و ناتـسادمه  ناـمثع  هیلع  ورتـسار  لداـع و  باحـصا  زا  یعمج  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  ملـسم  ردـق  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  یهقف  لـیلد 
رد و  دنیوگیم - هک  يزیچ  اهنت  دنا . هدومنیم  شالت  شندودز  رد  هتـسنادیم و  تعدب  یعون  و  نید ، فالخ  ار  شیاهراک  دناهدیـشوکیم و 

رظن راهظا  داهتجا و  رد  اـهنآ  هک  تسا  نیا  دـنیوگیم - دـنراد  ضقاـنتم  یهقف  تاـیرظن  هتفرگ و  رارق  مهربارب  رد  رفن  دـنچ  هک  يدروم  ره 
تـسرد هدرکن و  اطخ  ناـمثع  اـب  تفلاـخم  رد  اـهنآ  هک  تسین  رظن  نیا  زا  رتهب  اـعبط  یفرح  نینچ  دـنا . هتـشگ  اـطخ  راـچد  شیوخ  یهقف 

اطخ يرظنرب  ص )  ) دمحم تما  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هدوب  ناتسادمه  هدومن و  عامجا  نامثع  اب  تفلاخم  رد  باحصا  اریز  دنا  هدرک  طابنتسا 
دش . دهاوخن  ناتسادمه  درک و  دهاوخن  عامتجا 

ربمایپ رصاعم  هرارز  نب  ورمع  نخس 

هرارز نب  ورمعدنتساخرب  غیلبت  هب  ع )  ) یلع اب  تعیب  نامثع و  علخ  يارب  هک  یناسک  نیلوا  دنسیونیم " : ناخروم  زا  رگید  یـضعبو  يرذالب 
! مدرم تفگ : هتساخرب  قطن  هب  هرارز  نب  ورمع  دندوب . یعخن  دایز  نب  لیمک  و  یعخن ، سیق  نب 
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ار حلاص  كاپ و  مدرم  دـهاوخیم  دارفا  نیرتدـب  هب  یتلود  تاماقم  ندرپس  اب  و  درک ، كرت  ارنآ  تخانـشیم  ار  مالـسا  نوناق  هکنیا  اب  نامثع 
دزاس . ردب  هار  زاو  دبیرفب 

تشون : شباوجرد  نامثع  داد . شرازگ  نامثع  هب  درک و  ادیپ  عالطا  دیلو 
دیزی نب  سیق  دورب . دـیزی  نب  سیق  نب  دوسا  رتـشا و  کـلام  شیپ  اـت  نک ، دـیعبت  ماـش  هب  ار  وا  تسا . رـسکبس  درگناـبایب  هرارز  نب  ورمع 

دورس : ار  رعش  نیا  تقونآ  رد  نادهق  نب  سیق  دوب . رت  گرزب  وا  زا  دوسا  دوب و  سیق  نب  دوسا  يومع 
دکوم يدنگوس  دنگوس ، هبعک  راگدرورپ  هناگی ، يادخ  هب 

متسه وا  شاداپ  يایوج  راکشآ  ناهن و  رد  هک 
نافع رسپ  نامثع  شقیفر  دیلو و  ات  مشوکیم  هک  راکنیدب 

مزاس رانک  رب  تموکح  زا  تسا  يارگهارمگ  هاگ  هیکت  هک  ار 
 " درک . دیعبت  قشمد  هب  هفوک  زا  نامثع  هک  تسا  یناسک  زا  زین  رعش  نیا  هدنیارس  دیوگیم : ریثا  نبا 

دیوگ : ینیما 
تسا . ناسمه  قفاوتم و  باحصا  ریاس  رظن  اب  و  تسا ، نشور  الماک  یباحص  نیا  هیرظن 

سیقلا دبع  هلیبق  سیئر  ناحوص  نب  هعصعص  هیرظن 

زاوت تلم  نآ  رثا  رب  یتشگب  مالـسا  هار  زانینموملاریما  يا  تفگ : وا  هب  هتـساخرب  هعـصعص  دوب . ربنم  يالاب  نامثع  دسیونیم " : رکاسع  نبا 
. دیآرد مالسا )  ) تسار هار  هب  تلم  ات  يآ  تسار  هار  هب  تشگ . فرحنم  مالسا  هار 
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ادخ دنادیمن  نزفال  يرگ  هدوهیب  يوگ  رپ  نیا  مدرم  يآ  هک  درک  مدرم  هب  ور  نامثع  ات  تفگ  رایسب  تفگ و  نخس  هعـصعص  رگید  يزور 
تساجک . ادخ  ای  تسیک 

نیا باوج  رد  تسإ , ام  لیرید  دادجا  راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  ادخ  هف  نادب  تسیک ، ادـخ  منادـیمن  نم  یتفگ  هک  نیا  تفگ : هعـصعص 
هب دـناوخ : ئر  هیآ  نیا  سپـس  و  تـسا . ناراـکهانگ ) نإرگمتـس و  نـیمک  رد  ادـج  مـیو  حـیاب ب? تراـجک ، ادـخ  منادـیمن  یتـفگ  هـک 

نیا تفگ ; نامثع  تسا . ناشیإ  يزوریپ  يرای و  هب  رداق  ؤدخ  و  دش ، هداد  راکیپ ) هزاجا ) حنا  هدیدمتـس  نوچ  دـنا  هدـید  متـس  هکیناسک 
 " میدش . هدنار  نوریب  قحانب  هکم  زا  هک  هدش  لزان  نامناتسودو  ام  هرابرد  طقف  هیآ 

هدروآ سورعلا "  جات  رد "  يدـیبز  هیاهنلا " و  رد "  ریثا  نبا  برعلا " و  ناـسل  رد "  روظنم  نبا  قئاـف " و  رد "  ار  بلطم  نیا  يرـشخمز 
دنا .

دیوگ : ینیما 
میدرب یپ  ایند  نید و  روما  ردشـسفن  تمالـس  یکاپ و  ینامرهق و  لـئاضف و  هب  میدروآ و  دـلج  نیمه  رد  ار  شلاـح  حرـش  هک  هعـصعص 

دیآ تسار  هار  هب  يو  رگا  تسا و  هتفرگ  فارحنا  هار  یمالسا  تلم  شفارحنا  رثا  رب  هتـشگب و  مالـسا  هار  قح و  هار  زا  نامثع  تسا  دقتعم 
تشگ . دهاوخ  زاب  نادب  تلم 

دنا هتفرگ  رارق  نامثع  متس  دروم  شلاثما  وا و  و  تسا ، زیاجو  اور  نامثع  دض  رب  گنج  هک  دناسریم  نآ  هب  دانتسا  نآرق و  هیآ  توالت  اب  و 
تسا رداق  ادخ  و 
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هکیلاح رد  و  ص )  ) ربمایپ باحصا  مدرم و  روضح  رد  ار  یهقف  لالدتـسا  دنتـسم و  نانخـس  نیا  دروآ . لئان  يزوریپ  هب  هداد  يرای  ار  نانآ 
دیامنیمن . ضقن  ار  شلالدتسا  در و  ار  شنخس  دزیخیمن و  رب  شربارب  رد  سکچیه  درادیم و  نایب  تسا  ربنم  يالاب  نامثع 

لمج گنج  دیهش  هلبج  نب  میکح  نخس 

و دندرکیم . يوریپ  يو  زا  هتـشاذگ  مارتحا  وا  هب  شا  هلیبق  دارفا  دوب و  رادـنید  حـلاص و  گرزب و  يدرم  دـیوگیم : يو  فصو  رد  رمع  وبا 
تسا . هدوتس  هدرمش و  اسراپ  ودهاز  يرورس  ار  وا  يدوعسم 

دسیونیم : يدوعسم  تسا . هدوب  هرصب  رد  نامثع  نیفلاخم  نارس  زا  یکی  يو 
یناسک زا  دیوگیم : یبهذ  دوب . هلبج  نب  میکح  دش  هنیدم  یهار  هک  یناسک  هلمج  زا  دندرک  ار  تاداقتنا  نآ  نامثع  ياهراکزا  مدرم  یتقو 

دندرکیم . کیرحت  غیلبت و  هنع  هللا  یضر  نامثع  هیلع  هک  تسا  هدوب 
رامع و  رکب ) یبا  نب   ) دـمحم و  داد ، مکح  وا  هیلع  میکح  و  درک ، هرـصاحم  ار  وا  حوشکم  دـیوگیم : نامثع  هیـضق  حرـش  رد  یئاط  فافخ 

دنتشامگ : تمه  شلتق ) علخ و  ینوگنرس و   ) راک هب  نت  هس  و  دندش . شیارجا  راد  هدهع 
ریبز ... هحلط و  زا  دنترابع  اهنآ  دندومن و  شالت  یلیخ  هار  نیا  ردنت  ود  و  قمح . نب  ورمع  و  رتشا ، کلام  متاح ، نب  يدع 

دروم وا ، تلود  هبتریلاع  نادنمراک  نارادناتـسا و  ریاس  رماع و  نب  هللا  دـبع  رطاخب  ار  نامثع  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  دـیوگیم : رمع  وبا 
. دندادرارق داقتنا 
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ار وا  و  تفر ، شیپ  دوب  هدرک  عطق  ارنآ  هک  یـسک  فرطب  هتفرگ  ار  شیوخ  ياپ  دش . عطق  میکح  ياپ  لمج  گنج  رد  دـیوگیم : دـیبع  وبا 
دناوخیم : ار  یمزر  رعش  نیا  لاح  نامه  رد  و  دیناسر ، لتق  هب  ات  دز  اپ  نامهاب  نادنچ 

تسا هدناوخ  ارف  ارت  هدننک  توعد  نیرتهب  نوچ  مارایم ! ناج ! يا 
مراد ! زونه  تسد  اریز  كاب ! هچ  تشگ  هدیرب  رگا  میاپ 

لیکـشت وا و  نوخ  نتخیر  هک  هتفر  شیپ  نادـنچ  تسا و  نامثع  اب  هزرابم  هار  نازاتـشیپ  زا  رادـنید  دـهاز  گرتس و  ناـمرهق  نیا  مینیب  یم 
شیاتس هب  نابز  تسا و  اسراپ "  حلاص " و "  تعامج "  نآ  رظن  رد  اهراک  نیا  همه  دوجو  اب  و  تسا ، هتـسناد  زیاج  ار  وا  هیلع  تاعامتجا 

. تسا هتخاسن  دراو  یللخ  شیرادنید  یکاپ و  حالـص و  رد  هدرکن و  هایـس  ار  شیگدنز  خیرات  هحفـص  اهراکنیا  و  دنیاشگیم ، شـساپس  و 
دوش ! هدرمش  مالسا  طارص  رب  ورتسار و  لداع و  يرادمامز  دناوتیمن  نامثع  هک  دیامنیم  تباث  اهنیا 

دیلو نب  دلاخ  ردارب  دیلو  نب  ماشه  نخس 

وا زا  نوچ  ع )  ) یلع هب  نامثع  يا  تفگ : وا  هب  یموزخم  دیلو  نب  ماشه  نیمه  داتفا  شوهیب  ات  دز  ار  رـسای  رامع  نامثع ، یتقومیدید  رتشیپ 
رگا ادـخب  دیـسر . گرم  مد  ات  يدز  ردـقنآ  ار  ام  هلیبق  وضع  هداد و  جرخب  یخاتـسگ  ام  ربارب  رد  یلو  یتفگن . چـیه  يدیـسرت  شا  هلیبق  و 

هیرسق ! رسپ  يا  تفگ : نامثع  تشک . مهاوخ  امتح  ار  نامثعهلیبق )  ) هیما ینب  ردتقم  دارفا  زا  یکیدریمب 
تسا هلیجب  هلیبق  زا  يرسقهریشع  زا  مردام  مه  تفگ : تسا ؟ هدیشک  اجنیا  هب  تراک 
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دندرک . شنوریب  ات  داد  روتسد  هداد  مانشد  وا  هب  نامثع  هاگنآ  مگرزب . ردام  مه  و 
تسا : هلمجنآ  زا  تیب  نیا  دنا و  هدروآ  هباصا "  رد "  رجح  نبا  ءارعشلا و  مجعم  رد  ینابزرم  هک  نامثع  هرابرد  هدورس  يرعش  ماشه 

شاب  رذح  رب  نآ  زا  نیاربانب  تسا ، زاردو  اسر  منابز 
تسا نم  نابز  زا  رتاسر  رتزارد و  مریشمش  و 

ندـیبوک و رد  باحـصا  رگید  اب  و  تسین ، مهبم  هدیـشوپ و  نامثع  هرابرد  تعامج - نآ  داـقتعاب  ورتسار - لداـع " و  یباحـص "  نیا  رظن 
شنتشک ینعی  دنکیم  دیدهت  ریشمش  اب  دورس و  دهاوخ  هیوجه  شیارب  هک  دنکیم  دیدهت  ار  نامثع  تسا . ناتسادمه  يو  هئطخت  شاخرپ و 

ار ناـمثع  یموزخم ، دـیلو  نب  ماـشه  هک  تفگ  ناوتیم  رگم  نیا  دوجو  اـب  دوشیمن . لـئاق  شیارب  یتمرحو  مارتحا  چـیه  درامـشیم و  اور  ار 
تسا ؟ هتسنادیم  ورتسار  لداع و  يرادمامز 

يوما نایفسوبا  رسپ  هیواعم  نخس 

یتـقو هک  تسا  نیا  تقیقح  يا . هدرک  هلداـجم  داـیز  شندـش  هتـشک  ناـمثع و  هراـبرد  دـسیونیم " : هیواـعم  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  - 1
هب شیرای  زا  اپ  دوب  وا  عفن  هب  وا  زا  ینابیتشپ  هک  ماگنهنآ  و  شگرمزا ) سپ  ینعی   ) یتساخرب وا  ینابیتشپ  هب  دوب  وت  عفنب  نامثع  زا  ینابیتشپ 

(". شتایح رخآ  ياهزور  رد  ینعی   ) يدیچیپ نماد 
 ". تشکن وت  زج  یسک  ار  نامثع ) ینعی   ) تیومع رسپ  ادخب  دسیونیم " : وا  هب  نینچمه  - 2
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هحفص 280 ] ] 

. تشاذگ عافد  الب  راوخ و  وت  زج  یـسک  هن  تشکنوت و  زج  یـسک  ار  وا  مدوخ  ناجب  يا . هتفگ  رپ  نامثع  هرابرد  دسیونیم " : وا  هب  زاب  - 3
نیا لیلد  نیرتهب  وت  راک  و  یسرب . يرورپیم  لد  رد  هچنآ  هب  ات  یتشاد  ار  شگرم  يوزرآ  يدوب و  وا  يارب  دب  ثداوح  راظتنا  مشچ  هتسویپ 

 ". تسا تقیقح 
وت مدوخ  ناجب  يا  هدنار  هیما  ینب  تیمکاح  زا  ام  ترفن  نامثع و  نارای  اب  ام  يدب  زا  نخـس  دـسیونیم " : هیواعم  هب  سابع  نب  هللا  دـبع  - 4

نم و نایم  هاوگ  یتساوخیم . هچنآ  هب  يدیـسر  ات  یتفای ، تضارغا  يارب  ياهلیـسو  يدرکن  شکمک  تساوخ و  يرای  وت  زایتقو  ار  ناـمثع 
." تسا نامثع  ردارب  هبقع ، نب  دیلو  تیومع  رسپ  وت 

هتـشاذگ و عافدـیب  راوخ و  ار  واو  هدرک  تیلاـعف  ناـمثع  هیلع  هک  ما  هدوـب  یناـسک  زا  نم  يا  هتفگ  دـسیونیم " : وا  هب  يرگید  هماـن  رد  - 5
ما . هتخیر  ار  شنوخ 

دوش . نم  هب  وت  ندناسر  بیسآ  عنام  هک  تسین  یحلص  نامیپ  وت  نم و  نایم  و 
یتشاذگن دوب  نشورالماک  تیارب  شعـضو  هک  نیا  اب  و  شگرم ، قاتـشم  يدوب و  نامثع  لتق  راظتنا  مشچوت  هک  منکیم  دای  دنگوس  ادـخب 

هکیلاـح رد  يدومنن  نآ  هب  یئاـنتعا  وتو  دیـسر ، وت  هب  شا  هثاغتـسا  دادمتـسارسارس و  هماـن  هکیلاـح  رد  دـنیایب ، شعاـفد  هب  تورملق  مدرم 
ارت مدرم  يدید  دعب  دیـسر . لتق  هب  یتساوخیم  هک  روطنامه  هک  نآ  ات  دنتـسین . رادرب  تسد  دنـشکن  ار  وا  ات  ناگدننک  هرـصاحم  یتسنادیم 

قحانب و یتفگ : يدنابـسچ و  اـم  هب  ار  شلتق  تمهت  یتشاذـگ و  ار  ناـمثع  يارب  یئارـس  هحون  ياـنب  سپ  دـننادیمنام . زارطمه  ناـشمه و 
دش . هتشک  هنامولظم 

شنتشک رد  رت و  ملاظ  همه  زا  وت  دشاب  هدش  هتشک  هنامولظم  قحانب و  اعقاو  رگا 

هحفص 281 ] ] 

... " يرت لووسم 
ياورنامرف دیز  نب  هللا  دبع  نب  دلاخ  گرزب  ردپ  يرسق  دسا  نب  دیزی  يو  تساوخ  کمک  هیواعم  زا  نامثع  نوچ  دسیونیم " : يرذالب  - 6

رـضاح وگن : و  ورن ، رتوـلج  نزب و  ودرااـجنآ  رد  يدیـسر  هنیدـم  کـیدزن  بشخ  وذ  هبیتـقو  تفگ : وا  هب  هداتـسرف  یهاپـس ) اـب   ) ار قارع 
! دنیب یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  ار  یئاهزیچ 

دش . هتشک  نامثع  ات  دنام  بشخ  وذ  رد  يو  یبیاغ . وت  مدهاش و  رضاح و  نم  اریز 
هتـشک نامثع  ات  درک  ار  راک  نیا  هیواعم  دروآ . زاب  دوب  هدرک  شهارمه  هک  ار  یـشترا  ات  هداد  تشگزاب  روتـسد  وا  هب  هیواعم  تقو  نیا  رد 

 ". دنک توعد  شیوخ  یئاورنامرف  لوبق  هب  ار  مدرم  وا  دعب  دوش و 
گنچب یهاوخیم  ار  هچ  یتسه و  هچ  یپ  رد  وت  هک  تسین  هدیـشوپ  ام  رب  ادخب  دـیوگیم " : هیواعم  هب  باطخ  یقطن  رد  یعبر  نب  ثبـش  - 7

هک يا  هتفاـین  نیا  زج  يا  هلیـسو  چـیه  اـهنآ  ندروآرد  ناـمرف  ریزب  اـهنآ و  تـالیامت  ءارآ و  بـلج  مدرم و  ندرک  هارمگ  ياربوـت  يروآ .
نیا درگ  رب  هیامورف  نادان و  دارفا  هجیتن ، رد   " میا . هتـساخرب  وا  یهاوخنوخ  هب  ام  و  هدش ، هتـشک  هنامولظم  قحانب و  ناترادمامز  یئوگب " :

اجنیا هب  ات  دوش  هتـشک  وا  تساوخیم  تلد  يدـیچیپ ، نماد  هب  وا  يرایزا  اپ  وت  هک  تسا  ملـسم  ام  يارب  هکیلاح  رد  دـنا . هدـمآ  مهارف  راعش 
... " یشکب شیپ  ار  وا  یهاوخنوخ  يوعد  یسرب و 
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تـشاذگن دوب و  هتخود  وا  لتقهب  راظتنا  مشچ  هک  یـسک  نامثع . نالتاق  هب  هچ  ار  ام  دـسیونیم " : هیواـعمباوج  رد  يراـصنا  بویا  وبا  - 8
ماش مدرم 

هحفص 282 ] ] 

". دندوبراصنا زا  ریغ  دنتشک  ار  وا  هک  یناسک  و  يدوب . وت  دنیایب  وا  يرای  هب 
عافدـیب راوخ و  شتایح  نامز  رد  ینکیم  ینابیتشپ  شگرم  زا  سپ  ار  ناـمثع  رگا  دـسیونیم " : هیواـعم  هب  يراـصنا  هملـسم  نب  دـمحم  - 9

". میرت کیدزن  تسرد  راتفر  هب  دنتسه  اجنیا  رد  هک  يراصنا  نارجاهمو و  ام  و  یتشاذگ .
یلو هن ، دیوگیم : يدوب ؟ نامثع  نالتاق  وزج  وت  دیسرپ : یم  هیواعم  هتفرگ ، تروص  يدنک  لیفط  وبا  هیواعم و  نایم  هک  یئوگتفگ  رد  - 10

ماشرد وت  هک  لیلد  نامهب  دیوگیم : يزیخرب ؟ وا  يرایب  یتشاد  هفیظو  هکیلاح  رد  ارچ ، دیـسرپ : یم  مدومنن . يرای  ار  واو  مدوب  هعقاو  دهاش 
عـضو یلو  هلب ، دیوگیم : تسین ؟ وا  يرای  ما  هتـساخرب  وا  یهاوخنوخ  هب  هک  نیمه  رگم  دیوگیم : هیواعم  يدرب  راظتنا  ار  شگرم  يدنام و 

يا . هداد  رس  هحون  میارب  هک  دید  مهاوخ  مگرمزا  سپ  ارت  دیوگیم : يدعج  هک  تسا  نانچ  وا  اب  وت 
. يدومنن نم  هب  یکمک  چیه  میگدنز  رد  هکیلاح  رد 

هتشاذگ عافدیب  راوخ و  ار  نامثع  هک  نیا  زا  هتشگ  گنتلد  تخس  دیسر  هیواعم  هب  ع )  ) یلع اب  مدرم  تعیب  نامثع و  گرم  ربخ  یتقو  - 11
تفگ : هتشون  محازم  نبا  هکنانچ  و  دومن ، ینامیشپ  راهظا  هدرکن  يرای  و 

هودنا هیام  دندروآ  میارب  يربخ 
ینالوط يا  هیرگ  ثعاب  و 

گنن راد و  هنماد  يدوبان  زا  ربخ 
یگراچیب يراوخ و  هیام  و 

نیاو نینموملاریما ، گرم  زا  ربخ 
دنکشیم مهرد  ار  هوک  هک  تسا  يربخ 
ار یهانگیب  وا  نوچ  دانیبم  هدید 

تسا نیگمهس  نیا  و  دور ، نتشکب  هک 

هحفص 283 ] ] 

دنتشگ ناتسادمه  يو  هیلع  هنیدم  رد  یتعامج 
دندیچیپ نمادب  عافد  زا  اپ  هک  یناسک  نالتاق و  دندوب : هتسد  ود  و 

شیوخ شوگ  یلو  درک  دادمتسا  اهنآ  زا  وا 
دوب اهنآ  ینورد  رظن  تین و  هناشن  نیا  دندز و  يرک  هب 

متشگ سوه  عبات  هک  نیا  زا  نامیشپ  منامیشپ ، نم 
دراد او  نویش  هب  سوسفا و  هب  ارم  هک  تسا  یفاک  نیمه  و 

دیوگ : ینیما 
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باحـصا هک  یعـضوم  هیبش  هتفرگ  یعـضوم  وا  لتق  نامثع و  ربارب  رد  هیواعم  هک  دیایم  تسدـب  هجیتن  نیا  دـش  هدروآهک  یبلاطم  هلمج  زا 
عضوم وا  دنا  هدشیممیسقت  عافد  زا  هدننک  يراددوخ  مجاهم و  هتسد  ود  هب  نانآ  رگا  هک  نیا  نآ  و  توافت ، کی  اب  دنا  هتـشاد  ص )  ) ربمایپ

يراددوخ شعافد  زا  یعرـش  فیلکترب  انب  ای  دـنا  هتـشاد  نانآ  هک  يدوصقمب  هزیگناب و  یلو  هتفرگ  ار  کمک  عافد و  زا  ندرک  يراددوخ 
ماقميدصت رـس  رب  شکمـشک  تباقر و  يارب  نادیم  دنامب و  رادـمامز  یب  هعماج  نامثع  ندـش  هتـشک  اب  هک  ضرغ  نیاب  هکلب  دـنا ؟ هدرک 

رارق تموکح  وتفالخ  هتـسیاش  نادرم  ابقر و  ندرب  نایم  زا  هلیـسو  هتـشاد  يدـنواشیوخ  يو  اب  هکار  نامثع  نوخ  دوش و  هدوشگ  تفالخ 
عـضو و  تسا ، هتـشاد  يو  لتق  رد  مهم  يرثا  نامثع  عافد  زا  هیواعم  يراددوخ  هک  دیایم  رب  نینچ  هدش  دای  یخیرات  دانـسا  زا  انمـض  دـهد .

زا راک  هک  هتشاد  اورریخات  نادنچ  هدیچیپ و  رـس  هفیلخ  نامرف  ماجنا  زا  نارگ  یهاپـس  رب  یهدنامرف  رایـسب و  تاناکما  دوجو  اب  هک  هیواعم 
ار ( نامثع  ) تیومع رـسپ  ادخب  دـیوگیم " : وا  هب  ع )  ) ماما هک  تسا  ظاحل  نیمهب  تسا . کیدزن  نامثع  نالتاق  عضو  هب  تسا  هتـشذگ  راک 

مدوخ ناجب  تسا " و "  هتشکن  وت  زج  یسک 

هحفص 284 ] ] 

هک نومـضم  نیمه  اـب  هنیمز و  نیمه  رد  ینانخـس  رگید  تساهتـشاذگ " و  عافدـیب  راوخ و  وت  زج  یـسک  هن  هتـشکن و  وت  زج  یـسک  ار  وا 
فقوتم بشخ  وذ  رد  ار  شنامرف  تحت  یماظن  ياهدـحاو  هاگ  ره  و  تساهدـنامن . هدیـشوپ  ناشیا  رب  هیواعم  ضرغ  ناهنپ و  تین  دـناسریم 

هریچ ناگدـننک  هرـصاحم  نافلاخم و  رب  ای  دـندرکیم و  عافد  وا  زا  دـنامیمن  نامثع  ندـش  هتـشک  راظتنا  رد  درکیم و  هنیدـم  دراو  هتخاـسن ،
ینیـشناج هب  عمط  هک  هیواعم  اما  دیـسریم . ارف  اهناتـسرهش  ریاس  زا  رگید  یکمک  ياهدـحاو  ات  دـندادیم  همادا  عافد  هب  نادـنچ  اـی  دـندشیم 

یماظن یسایس و  كرحت  هلیسو  ندمآ  تسدبو  عناوم  زا  یکی  عفر  ار  نامثع  لتق  دوبهتـسب  شیوخ  تنطلـس  هنیمز  نتخاس  راومه  نامثع و 
- نامثعلتق رگا  تهج  نیمهب  و  تشادزاب ، نامثعيرای  زا  تسد  یـسایس  هبـساحم  نیا  ياکتابو  تسنادیم ، نامثع  یهاوخنوخ  راعـش  ریز 

سابع نب  هللا  دبع  یمالـسا  تما  همالع  لالدتـسا  نیا  و  تسا . رت  لووسم  رت و  ملاظ  سک  همه  زا  وا  دـشاب  هنامولظم  دوب - یعدـم  هکنانچ 
تسا .

هتشاد و نامثع  هرابرد  يرظن  نینچ  هدرمـش  ورتسار  لداع و  باحـصا  زا  دنیعدم - دنرادنپیم و  تعامج  نآ  هکنانچ  هیواعم - رگا  نینچمه 
یتسایس ! عضوم و  نینچ 

شیوخ هرابرد  نامثع  نخس 

هراشا

، دنا هدرک  عامتجا  وت  هیلع  تعامج  نیا  نینموملاریما  يا  تفگ : هدمآ  دوب - هرـصاحم  رد  هک  هنع - هللا  یـضر  نامثع  شیپهبعـش  نب  هریغم 
هیواعم و اجنآ  رد  و  يورب ، ماش  هب  اجنآ  زا  اتمیئاشگیم  تیارب  يرد  تا  هناخ  راوید  زا  یهاوخیم  رگا  اـی  هکم ، هب  ورب  یلیاـم  رگا  نیارباـنب 

میئایم و نوریب  ام  وت و  يدنسپ  یمن  ار  اهنیا  زا  کیچیه  هاگ  ره  و  دنتسه ، يراد  ماش  مدرم  زا  هک  ینارادفرط 

هحفص 285 ] ] 

هک مدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  هکم ، هب  نتفر  داهنـشیپ  دروم  رد  تفگ : نامثع  میرادیم . هضرع  نآرق  هب  تعامج  نیا  اب  ار  نامفالتخا 
نیاربانب دـش . دـهاوخ  شبیـصن  نج  سنا و  زا  معا  تما  نیا  باذـع  زا  یمین  هک  دوشیم  نوفدـم  رفاک و  شیرق  زا  یکی  هکم  رد  دومرفیم :
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مشاب ... صخش  نآ  نم  مهاوخیمن  هللا  ءاشنا 
وا بیـصن  اـیند  مدرم  باذـع  زا  یمین  هک  دوـشیم  نفد  رفاـک و  هکم  رد  شیرق  زا  یکی  تسا ... : هدروآ  هنوـگ  نیدـب  ار  نیا  لـبنح  دـمحا 

مشاب ... صخش  نآ  مهاوخیمن  زگره  نم  نیاربانب  دش . دهاوخ 
شبیـصن تما  باذـع  زا  یمین  هک  دوـشیم  نفد  رفاـک و  شیرق  زا  نتکی  هکم  رد  تسا : هدرک  تیاور  تروصنیدـب  ارنآ  يدادـغب ، بـیطخ 

دش . مهاوخن  صخش  نآ  زگره  نیاربانب  دش . دهاوخ 
یکتزیت لیصا و  ياهبسا  نم  تفگ : دوب  هرـصاحم  رد  هک  هنع  هللا  یـضر  نامثع  هب  یتقو  ریبز  نب  هللا  دبع  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  یبلح 

مرح و هک  هکم  رد  دنوشیمن  رضاح  تعامج  نآ  اریز  ورب . هکم  هب  هداد  تاجن  ار  دوخ  اهنآ  اب  یلیام  رگا  ما ، هتخاس  مهارف  تیارب  هک  مراد 
دنزیرب . ار  تنوخ  تسا - نما  هقطنم 

زا یمین  هک  دوشیم  نفد  رفاک و  هکم  رد  اـی  مرح  رد  شیرق  زا  يدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  تفگ : باوج  رد  ناـمثع 
. دش مهاوخن  صخش  نآ  نم  نیاربانب  دش . دهاوخ  شبیصن  ایند  مدرم  باذع 

هحفص 286 ] ] 

یسانش نتشیوخ 

هک یتاـیاور  داـفم  هب  هک  نیا  زا  شیب  هتـشاد  شیوـخ  ناـهانگو  مئارج  هب  هک  ینیقی  رثا  رب  ناـمثع  هـک  دـیایم  رب  یخیراـت  تـیاور  نـیا  زا 
دهدیم . تشهب  هدژم  رگید  رفن  هن  وا و  هب  هک  یثیدح  دننام  دنا . هدرک  لقن  هتخاس و  شیارب  شناراداوه 

زا سپ ، تسا . هدمآ  صخشمریغ  مولعمان و  یشرق  کی  هرابرد  هک  تسا  هتشاد  نانیمطا  شیوخ  رب  یثیدح  قابطنا  هب  دشاب  هتشاد  نانیمطا 
هب نتفر  زا  دشاب  شدوخ  دز  دهاوخ  تسد  زیمآ  رفک  يراک  هب  هکم  رد  هدرک  ینیب  شیپ  ص )  ) ربمایپ هک  لوهجم  یـشرق  نآ  هک  نیا  سرت 
هک هدوبن  نیقی  شیارب  هزات  تسا . هتفر  نتـشک  هب  ات  هدـنام  یقاب  راصح  رد  نانچمه  و  تسا ، هدومن  يراددوخ  شیوخ  ناج  تاجن  هکم و 
هک دشاب  یـشرق  درم  نامه  وا  هک  مولعم  اجک  زا  زاب  دـشیم  هتـشک  اجنآ  رد  هک  ضرفب  و  دوش ، نوفدـم  هتـشک و  اجنآ  رد  دور  هکم  هب  رگا 

تسا ؟ هدومرف  یئوگ  شیپ  مرکا  ربمایپ 
رد دوب  دـهاوخ  شبیـصن  شود و  رب  ناهج  مدرم  ای  یمالـسا  تما  باذـع  زا  یمین  هک  دـشاب  يرفاـک  درم  هک  تسا  نارگن  ناـمثع  هنوگچ 

درک و ثادـحا  ار  همور " هاچ "  یتقو  رابکی  تسا : هدـیرخ  ص )  ) ربمایپ زا  ار  تشهب  راب  ود  دـنروایم  شنراداوه  هک  یتیاور  قبط  هکیلاح 
هک تسا  هداد  هدژم  وا  هب  مرکاربمایپ  دـنیوگیم  هکیلاح  رد  تسا  كانمیب  روطچ  نامثع  دومن ؟ كرادـت  ار  یتسدگنتهاپـس  یتقو  راـب  رگید 

همه رب  هک  دش  دهاوخ  هتخیگنارب  یلاح  رد  دش و  دهاوخ  هتشک 
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تارفن هرامـشب  يریثک  دادعت  يارب  دنرب و  یم  کشر  وا  هب  ملاع  برغ  قرـش و  مدرم  تسا و  رورـس  دنا  هدنام  عافدـیب  راوخ و  هک  یناسک 
هک هدید  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  دنیوگیم  هکیلاح  رد  دهدیم  هار  دوخ  هب  ینارگن  هنوگچ  درک ؟ دهاوخ  تعافش  رضم  هعیبر و  یلصا  هلیبق  ود 

تالاح و زا  یمارگ  ربمایپ  دنیوگیم  هکیلاح  رد  دسرتب  ارچ  دیـشاب ؟ هتـشاد  ار  شناتـسود  ریما و  هک  دـنکیم  شرافـس  شتلم  هب  وا  هب  هراشا 
زا نوـچ  ناـمثعو  تسه . مدوـخ  ناـجب  يرآ  هدوـمرف : تسه ؟ قرب  تشهب  رد  دـنا  هدیـسرپ  وا  زا  یتـقو  هداد و  ربـخ  تـشهب  رد  شعـضو 
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دباتیم ؟ زاب  ودنزیم  قرب  شیارب  تشهب  دنکیم  ناکم  لقنرگید  یهاگیاج  هب  یهاگیاج 
تـشهب رد  وا  اب  هک  دراد  یقیفر  شتلم  نایم  رد  يربمایپ  ره  هتفگ : شروضحرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنیوگیم  هکیلاح  رد  دسرت  یم  هنوگچ 

ایند رد  ینم  تسود ) و   ) یلو وت  هدومرف : هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  هکیلاح  رد  ای  تشهب ؟ رد  نم  اب  تسا و  ناـمثع  نم  قیفر  و  دوب ، دـهاوخ 
نم . تسود ) و   ) یلو ترخآ  رد  تسا و  نم  نیشنمه  ایند  رد  نیا  رگید : یتیاورب  ای  ترخآ  رد  و 

رد نامثع  دیوگن : دیآ و  دورف  ای  دور  ربنم  هب  دشیمن  ص )  ) ربمایپ دننکیم  لقن  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  هکنانچ  هک - نیا  زا  دعب  نامثع 
مدرم ای  یمالـسا  تما  باذع  زا  یمین  هک  دـشاب  يرفاک  نامه  ادابم  تشگ  كانمیب  دیـسرت و  شیوخ  راک  تبقاع  زا  روطچ  تسا ، تشهب 

؟ دشکیم شود  رب  ار  ناهج 
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هکنانچ هتخانشیم و  بوخ  ار  دوخ  و  تسا ، هتشادن  ربخ  اهنآ  زا  نامثع  و  تسا ، یگتخاس  غورد و  ساسا و  یب  همه  اهنیا  هک  تفگ  ناوتیم 
دیامرفیم : نآرق 

تسا . هاگآ  شرادرک  زا  دسانشیم و  یبوخب  ار  نتشیوخ  زاب  دروآ  هناهب  رذع و  دنچ  ره  ناسنا 

تشذگ هچنآ  دییات  رد  يراعشا 

. تسا هدروآ  هدوب - نینموملاریما  هاپس  رد  لمج  گنج  رد  هک   " ذقنم - وبا  زا "  ار  رعش  نیا  يرذالب 
دیرگب نامثع  رب  هک  داب  نایرگ  ياهدید 
دنکارپ ار  نآرق  تاحفص  هک  نامثع  رب 

هدرک اهر  ار  مالسا  نوناق  هک  یلاح  رد  و 
. داهن ثاریمب  نینوخ  یگنج  و  تسب ، یم  راکب  ار  شیوخ  تساوخ  و 

لثعن و هویش  نید و  زا  نامحر  يادخ  هاگردب 
میوجیم يرازیب  كدرم - ود  نیا  نایفسوبا - رسپ 

تسا . هدش  هداد  تبسن  زین  یعشاجم  دیزی  نب  بابح  یلشهن و  هریرغ  نیا  هب  تایبا  نیا 
تسا : هدورس  نینچ  یعشاجم - مامه  نب  باها  يا  هتفگب  ای  يونغ - ریدغ  نب  یلع 

! وگن غورد  تردپ  ناجب  ارت 
تسا هدنامن  یکدنا  زج  ینید ) لمع  و   ) ریخ زا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

دنا هدرب  ردب  نید  زا  ار  مدرم 
تسا هداهن  ياج  رب  يرمتسم  رش  نامثع  و 
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. منکیم شنزرس  شهوکن و  ار  یهارمگ  ره  نم 
. يور ادخ  هار  هب  يریگ و  شیپ  رد  هدیدنسپ  یهار  دیاب  وت  نیاربانب 
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تسا : هدروآ  نیفص  باتک  رد  محازم  نب  رصن  هک  نیفص ، گنج  رد  لفغا  نب  مامه  یمزر  دورس  زا  يا  هعطق  کنیا 
قافن رفک و  نارس  ناراکتشز و  مشچ 

داتفا قارع  هاپس  ياهگنه  هب  نوچ 
هک یهاپس  دز ، قرب  تشگ و  هریخ 

میتشک ار  هتشگ  ردب  نید  زا  نآ  ام  تفگیم :
نانکفا هقرفتو  ناراکزواجت  رادرس  نآ 

شا هناخ  ندز  شتآ  ریخست و  زورب  ار  نامثع 
هزین سب  زا  هک  هماگنه  نآ  رد  و 

دندوب هدیچیپ  رد  مهب  شناعفادم  میدزیم  ریشمش  و 
تسا : هدناوخ  هربس  یبا  نب  دمحم  ار  رعش  نیا  و 

میتشک ار  لثعن  هک  میدوب  ام 
تسبرب نامیار  نشور  ناگرزب  رب  هار  نوچ 

تخادرپ تموکح  هب  مالسا  زا  رودب  فرحنم و  یشور  اب  و 
میتشک ار  هریغم  وا  زا  شیپ  هک  میدوب  ام 
دناتلغ رد  ار  وا  نامیوجماقتنا  ياه  هزین 

مینیب نشور  يار و  تباث  یمدرم  ام 
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دیوگیم : نینچ  هبقع  نب  دیلو  باوج  رد  سابع  نب  لضف 
يرادن ار  شیهاوخنوخ  قح  هک  يا  هتساخرب  ینوخ  صاصق  هب 

؟ هچ وتب  ار  وا  هچ و  وا  هب  ارت 
ینامیم رخ  هرک  هب  شیهاوخنوخ  نامثع و  هب  تدوخ  ندنابسچ  اب  وت 

دیامنیم راختفا  شردام  هب  هدرب  دای  زا  ار  شردپ  دنراذگب  يرترب  راختفا و  يانب  نادنمراختفا  نوچ  هک 
ص)  ) دمحم زا  سپ  اهناسنا  نیرتهب  ناه 

تسا وا  یصو  نادنمدرخ  ادخ و  رظن  رد 
شردارب تسا و  ربمایپ  اب  رازگزامن  نیتسخن  هک  نآ 

تخادنا كاخ  هب  ار  نارگهارمگ  ردب "  رد "  هک  يدرم  نیلوا  و 
دندوب هدید  ار  نامثع )  ) ناتومع رسپ  يرگمتس  راصنا ، رگا 

دندادیمن يرای  دنتشادیم و  زاب  يرگمتس  زا  ار  وا 
دندومن هراشا  شنتشک  هب  راصنا  هک  سب  وا  يارب  گننو  بیع  نیمه 

دنتشاذگاو يرصم  ناتسوپهایس  هب  ار  وا  و 
دروآرب : دایرف  نیفص  گنج  رد  صاع  ورمع 
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نامیا تخس  نازابرس  يآ 
دیهاوخب ددم  ادخ  زا  دیزیخ و  اپب 

ربخ نیا  تسا ، هدیسر  یبلاج  ربخ  نم  هب 
تسا هتشک  ار  نافع  نب  نامثع  یلع ، هک 

دینادرگرب ام  هب  دوب  هک  هنوگنادب  ار  ام  ياوشیپ 
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دنداد : خساپ  نینچ  وا  هب  ع -)  ) یلع هاپس  زا  قارع - مدرم 
دراذگیمن نادمه  جحذم و  لئابق  ریشمش 

ددرگ زاب  هدوب  هک  هنوگنادب  لثعن 
دنکیم ادخ  هکنانچ  وا  هرابود  شنیرفآ 

. تسا رگید  یلاح  هب  وا  و  تسین ، ام  راک  هتشذگ و  شتقو 
دیشک : دایرف  هرابود  صاع  ورمع 

دیهد  زاب  ام  هب  ار  ام  ياوشیپ 
دوب دیهاوخن  ناما  رد  ام  هزین  ریشمش و  زا  هنرگو 

دنتفگ : قارع  مدرم 
میروآ زاب  هنوگچ  هتشگ  كاخ  هک  ار  لثعن 
تشگ راسنوگن  ات  میدیبوک  نانچ  ار  شرس 

دروآ شیاج  هب  ار  صخش  نیرتهب  ادخ  و 
تسا همه  زا  رتراکتسرد  رت و  سانشنید  هک  ار  یسک 

تفگیم : تخاتیم  نمشد  هب  هکیلاح  رد  نیفص  گنج  رد  رتشا  کلام 
دابم دوبان  تسین و  نامثع  زج  یسک 

دناشن تراقح  تلذ و  كاخ  هب  ار  امش  ادخ 
دهاکن ناتجنر  مغ و  زا  چیه  و 

هک  دیتساخرب  یسک  يرایب  نوچ 
ناطیش هدنب  دوب و  نامحر  يادخ  فلاخم 
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راصنا نارجاهم و  هیرظن 

یب نامثع  دماشیپ  ردمتکرـش  رطاخب  دیامنیم  مازلا  زین  ار  وت  هدش و  نم  اب  هک  یتعیب  يا  هدرک  اعدا  دـسیونیم " : هیواعم  هب  نینموملاریما  - 1
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زا تسد  نوچ  ما و  هتخادرپ  ناب  ناـشهارمه  دـنا  هتخادرپ  يراـک  هب  نوچ  ما و  هدوب  نارجاـهم  ءزج  نم  مدوخ  ناـجب  تسا . هتـشگ  راـبتعا 
شنیب مدع  راچد  یعمج  هتسد  روطب  هن  دنادرگیمن و  ناتسادمه  یهارمگ  رب  ار  نانآ  ادخ  و  ما . هدیشک  زاب  نآ  زا  تسد  دنا  هدیشک  يراک 

 ". مهد هار  دوخب  ینارگن  لتق  رفیک  زا  ات  ما  هتشک  هن  و  مشاب ، يراک  ياطخ  لووئسم  هک  ما  هداديروتسد  هن  دزاسیم . تریصب  و 
نب دیعس  دیایم . مدب  تدشب  اهنآ  زا  نم  تفگ : هداتفا  ماش  مدرم  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  نب  تباث  مشچ  دسیونیم " : ینئادم  لوق  زا  يرذالب  - 2

. یئوگیم تسار  تفگ : دنا . هتـشک  ار  ریبز ) نب  هللا  دبع   ) تردپ هک  دیایم  تدب  اهنآ  زا  ببـس  نیاب  تفگ : وا  هب  نامثع  نب  ورمع  نب  دلاخ 
 ". راصنا نارجاهم و  ار  تگرزب  ردپ  دنتشک و  ماش  شابوا  ار  مردپ 

هب هیواعم  يا  دنتفگ : هداد و  دنپ  ار  وا  هتفر  هیواعم  دزن  نیفـص  هب  صمح  زا  ءادرد  وبا  هریره و  وبا  هک  دنا  هدروآ  دـسیونیم " : هبیتق  نبا  - 3
هب دراد و  يرترب  وت  رب  هتـشاد  نامیا  رد  هک  یمدـقت  هقباس و  تلیـضف و  رطاخب  هکیلاح  رد  یگنج ؟ یم  ع )  ) یلع اب  هچ  رـس  رب  لیلد و  هچ 

تسا . وت  زا  رت  هتسیاش  تفالخ  يدصت 
مالـسا و هب   ) مجاـهم كرـشم و  لـئابق  زا  تردـپ  يا و  هکم  حـتف  هدـش  دازآ  وت  تسا و  ورکینو  گـنهاشیپ  نارجاـهم  نیتـسخن  زا  وا  اریز 

میراد تسود  ماش  زا  شیب  ار  قارع  هک  میئوگیمن  تهجنیا  زا  ار  نیا  ادخب  تسا . قدنخ ) ای  بازحا  گنج  رد  نیملسم 
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هیواعم داسف . زا  شیب  ار  حالـص  میراد و  تسود  ایند ) یناف  یگدـنز  ای   ) انفزا شیب  ار  ترخآ ) ای   ) هنادواج یگدـنز  هک  تهج  نیاـب  هکلب 
نم لیوحت  ار  نامثع  نالتاق  هک  مگنج  یم  نیا  رطاخب  وا  اب  یلو  مرت . هتـسیاش  یلع  زا  تفالخ  يدصت  يارب  هک  مرادن  اعدا  مه  نم  تفگ :

دیورب یلع  دزن  نیاربانب  دوب . مهاوخ  اهنآ  زا  یکی  ناناملـسم و  ءزج  نم  تفگ : دش ؟ دهاوخهچ  داد  وت  لیوحت  ار  اهنآ  رگا  دنتفگ : دهدب .
اهنآ دزن  رتشا  کلام  دـندمآرد . ع )  ) یلع يودرا  هب  اهنآ  میراذـگیم . او  اروش  هب  ار  مکاح ) باختنا   ) راک داد  امـش  لیوحت  ار  اهنآ  رگا  اـت 
رواب دیدینش و  اجک  زا  ار  نیا  تسا . نامثع  نالتاق  یپ  رد  وا  دیا  هدرک  رکف  دیا . هتفرن  ماش  هب  هیواعم  قشع  هب  امش  رفن  ود  امش  تفگ : هتفر 

ار شفرح  دیتسنادیم  لتاق  راکهانگ و  ار  وا  هکیدوجو  اب  تروصنآ  رد  تسا ؟ وا  نالتاق  وزج  شدوخ  هک  دندینـش  یـسک  زا  ایآ  دـیدرک ؟
وا و تداهـش  تروصنآ  رد  تسا ؟ هدوب  نامثع  نانابیتشپ  زا  هک  دـیا  هدینـش  یـسک  زا  ار  نآ  ای  دـیا  هدرمـش  وگتـسار  ار  شدوخ  تسار و 

دننکیم ! تیلاعف  دوخ  عفنب  اهنآ  اریز  تسین ، ینتفریذپ  درومنیا  رد  شفرح 
دندوب و هاگآ  نامثع  يراکفالخ  يراکهانگ و  زا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  و  دندوب ؟ هدرک  رایتخا  یفرطیب  هک  دیا  هدینـش  یناسک  زا  ارنآ  ای 

تـساهتشک ار  نامثع  ع )  ) یلع دـنکیم  اعداهک  تسا  نامه  وا  و  دـیا ؟ هدینـش  هیواعم  زا  ای  تسیچ  وا  لـتق  دروم  رد  نید  مکح  دنتـسنادیم 
هک یناسک  يارب  فیلکتنییعت  قح  هک  میتسه  ام  و  دـیا ، هتـشادن  روضح  امـش  میا و  هدوب  ایاضق  دـهاشام  نوچ  دیـسرتب ، ادـخ  زا  نیارباـنب 
رفس تسین . راکنا  لباق  وت  يرترب  لئاضف و  دنتفگ : هتفر  ع )  ) یلع تمدخ  هب  ادرفحبص  دنتـشگزاب . زورنآ  ودنآ ، میراد . دنا  هتـشاد  روضح 

وا لیوحت  ار  نامثع  نـالئاق  دراد  اـضاقت  وت  زا  هیواـعم  دور . یئاـپ  رـسیب و  هناوید  يوسب  هک  تسا  يدرمناوج  رفـس  ماـش ) نیفـص و  هب   ) وت
يداد ماجنا  هتفریذپ  ار  اضاقت  نیا  هکیتروص  رد  یهدب .
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دیسانشیم ؟ ار  اهنآ  دیسرپ : ع )  ) یلع دوب . میهاوخ  وت  هارمه  ام  دیگنج  وت  اب  زاب  و 
دـیتسه و نامثع  نالتاق  زا  امـش  دـنتفگ : هتفر  رتشا  کلام  رـسای و  رامع  و  رکبوبا ، رـسپدمحم  شیپ  اهنآ  ناشدـیریگب  تفگ : هلب . دـنتفگ :
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دنتفگ : هدمآ  نوریب  یگنج  درم  رازه  هد  زا  شیب  ماگنه  نیا  رد  مینک . ریگتسد  ار  امش  میراد  روتسد 
رد شیوخ  هناـخ  هب  ءادرد  وبا  هریره و  وبا  تسا  نتکی  زا  شیب  یلع  رگم  تسا . تخـس  یلیخ  عـضو  دـنتفگ : ودـنآ  میتـشک  ار  ناـمثع  اـم 

دیسرپ . ناشترفاسم  زا  هدید  ار  اهنآ  نامثع  رسپ  نمحرلا  دبع  دندیسر  رهش  نآ  هب  نوچ  دنتشگزاب . صمح 
اطخ زا  تسد  رگا  ادخب  متفگـش . رد  دیتسه  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحـصا  زا  هک  رفن  ود  امـش  زا  نم  تفگ : دـنداد . حرـش  شیارب  ار  نایرج 
لتق رگاراصنا  نارجاهم و  دینادیم  هکیلاح  رد  دیهاوخیم ؟ وا  زا  ار  نامثع  نالتاق  هتفر  یلع  دزن  ایآ  دیا . هتـشادن  زاب  ار  ناتنابز  دیا  هتـشادرب 
نینچ ایآ  یلو  دندرکیم ، طرش  ار  نامثع  نوخ  صاصق  یلع  اب  تعیب  عقوم  رد  دنتساخیمرب و  شعافد  يرای و  هب  دنتسنادیم  قحان  ار  نامثع 

زا دیئوگیم : یلع  هب  دینادرگ و  ور  دنا  هدرک  راصنا  نارجاهم و  هچنآ  زا  منیب  یم  هک  دوشیم  رتشیب  یتقو  امـش  راک  زا  مبجعت  ؟ دندرک يراک 
زا هک  دنتسه  یناسک  زا  رتهب  دنیـضار  یلع  تموکح  زا  هک  یناسک  دینادیم  هکیتروص  رد  راذگاو . اروش  هب  ارنآ  نک و  يریگرانک  تفالخ 
زا هک  دیا  هدش  یسکریفس  امش  هوالعب  دنا . هدرکن  تعیب  وا  اب  هک  دنتسه  یناسک  زا  رتهب  دنا  هدرکتعیب  وا  اب  هک  یناسک  و  دیایم ، ناشدبوا 

درادن ! ار  تفالخ  يدصت  قح  تساهکم و  حتف  ناگدشدازآ 
دعب یلو  تـفرگ ، شلتق  هـب  میمــصتهدمآ  مـشخب  هیواـعم  دــش و  شخپ  ءادرد  وـبا  هریرهوـبا و  اـب  ناـمثع  نـب  نـمحرلا  دــبع  يوـگتفگ 

 " تشگ . فرصنم  هدرک  ار  شنادنواشیوخ  هریشعهظحالم و 
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نیا اب  هچ  رـس  ربو  لیلد  هچ  هب  هیواعم  يا  دنتفگ : هتفر  وا  دزن  دندوب  هیواعم  اب  هک  ءادرد  وبا  یلهاب و  هماما  وبا  دسیونیم " : محازم  نب  رـصن 
ظاحل زا  تسا و  وت  زا  رت  هتسیاش  تفالخ  يدصت  يارب  هتـسج و  یـشیپ  وت  زاوا  مالـسا  هب  نامیا  رد  ادخب  یگنج ؟ یم  یلع ع ) ینعی   ) درم

تسا . وت  زا  رت  کیدزن  ص )  ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ 
دیئوـگب وا  هب  مـگنج . یم  هـتفرگ  شتیاـمح  هیاـس  رد  ار  شنـالتاق  هـکنیا  ناـمثع و  نوـخ  رـس  رب  تـفگ : یگنج ؟ یم  وا  اـب  ارچ  نیارباـنب 

ار هیواعم  فرحهتفر  ع )  ) یلع دزن  درک . مهاوخ  تعیب  وا  اب  ماش  یلاها  همه  زا  شیپ  نم  میریگب ، ناـمثع  نـالتاق  زا  شیوخ  ماقتنادراذـگب 
دینیب . یم  هک  دنتسه  اهنیا  تفگ : دندرک . لقن  شیارب 

اواـمه دوبن و  ادـیپ  نینهآ  شـشوپ  زا  چـیه  ناشمـشچ  زج  هک  شوپهرز  همه  دـندمآشیپ  رتشیب  اـی  یگنج  درم  رازه  تسیب  لاـح  نیا  رد 
 " دنریگب ماقتنا  دنیایب  دنتساوخ  رگا  مینامثع . لتاق  ام  همه  دنتفگ :

راصنا نارجاهم و  نوچ  دیوگیم " : یتساخن  رب  نامثع  يرایب  ارچ  دـسرپ  یم  هک  هیواعم  خـساپ  رد  هک  میدروآ  البق  ار  لیفط  وبا  نخـس  - 4
... " دنتساخن رب  شیرای  هب 

( يرجه يافوتم 125  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نب  میهاربا  نب   ) دعس قاحسا  وبا  یضاق  زا  شیب  هک  ما  هدیدن  ار  یـسک  دیوگیم " : هبعـش  - 5
در ار  شتداهـش  مربب و  شا  همکحم  هب  دهاش  ناونعب  ار  هنیدم  یلاها  زا  نتکی  دشن  دشاب . رت  نیبدـب  رترگـشاخرپ و  هنیدـم  مدرم  هب  تبـسن 

." دنتشک ار  نامثع  هنیدم ، مدرم  تفگ : مدیسرپ ، ار  شتلع  درامشن . شیوگغورد  هدرکن 
- دوب نیعبات  زا  هک  ینالوخ - ملسم  وبا  دسیونیم " : رکاسع  نبا  - 6
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مدرم يا  ینزیم ؟ ار  فرح  نیا  نامثع  هب  روک  يا  تفگ : وا  هب  نک  تنعل  ار  شلـسن  نامثع و  ایادخ  دیوگیم : هک  دید  ار  یئانیبان  هنیدم  رد 
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ار امش  هتسد  ودره  ادخ  و  دیتشاذگ . عافدیب  راوخ و  ار  وا  یتعامج  دیتشاد و  تسد  نامثع  نتشکرد  يا  هدع  دیدوب ، هتسد  ود  امـش  هنیدم 
و دیتشک ، ار  وا  هفیلخ  امـش  دنتـشک و  ار  ادخ  هفوقوم )  ) رتش اهنآ  اریز  دـیرتدب ، دومث  موق  زا  امـش  هنیدـم  مدرم  يا  داد . رفیک  يدـب  عضوب 

 " تسا . وا  هفوقوم )  ) رتش زا  رت  هدنزرا  ادخ  هفیلخ 
دیوگ : ینیما 

نتشک رد  یعمج  دنا : هدوب  هتسد  ود  هک  نیا  تسا و  هنیدم  لها  باحصا  رظن  هیور و  نداد  ناشن  طقف  یخیرات  تیاور  نیا  لقن  زا  دوصقم 
لها باحـصا  هرابرد  ینالوخ  ملـسم  وبا  رظنو  فرح  هب  يراک  و  دـنا . هدومن  يراددوخ  شعافد  زا  یهورگ  دـنا و  هدرک  تکرـش  ناـمثع 

. تسا هداد  باوجهچ  شلاثما  وا و  هب  رتشا  کلام  هک  میدید  رتشیپ  یمک  و  میرادن ، هنیدم 
نامثع و هیور  زا  هتشون  همان  باحصا  زا  رگید  یعمج  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  زا  يا  هدع  يرجه  لاس 34  رد  دسیونیم " : يدقاو  - 7
هچ وا  هبتریلاـع  نادـنمراک  نارادناتـسا و  تسد  زا  مدرم  هک  نیا  دوـب و  هداد  هرادا ) تموـکح و  یمالـسا  هیور  رد   ) هک یتالیدـبت  رییغت و 

نامثع .) هیلع  داهج  يارب   ) دنیایب هنیدم  هب  دنداهج  بلاط  رگا  هک  دندومن  اضاقت  هدرک و  تیاکش  دنلاح  هچرد  دنشکیم و 
رفن دنچ  يانثتساب  درکیم  بیذکت  دنتفگیم  وا  هیلع  ار  هچنآ  هن  دومنیمن و  تیامح  عافد و  نامثع  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحـصازا  کیچیه 

يراصنا . تباث  نب  ناسح  و  کلام ، نب  بعک  يدعاس ، دیسا  وبا  تباث ، نب  دیز  زا  دندوب  ترابع  هک 
دندومن شهاوخ  وا  زا  دندرک و  عامتجا  ع )  ) یلع تمدخ  رد  نارگید  نارجاهم و  سپ 
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ناشدزن زا  و   ) دنتـسه نم  رـستشپ  مدرم  تفگ : وا  هب  هتفر  نامثع  دزن  ع )  ) یلع دـیامن . داشرا  دـهد و  دـنپ  ار  وا  هدرک  وگتفگ  ناـمثع  اـب 
يراک هب  ار  وت  هن  و  ینادن ، هک  میوگیمن  يزیچوت  هب  میوگب . هچ  وت  هب  منادیمن  ادـخب  دـندرک . تبحـص  نم  اب  وت  تموکح  هرابردو  میایم )

ینادن . یسانشن و  هک  میامنیم  شرافس  داشرا و 
هتفرگن ینامز )  ) یـشیپ وت  رب  ربمایپ ص ) زا   ) يزیچ كرد  رب  و  ینادیم ، هرادا ) وتموکح  یمالـسا  هیور  دروم  رد   ) مینادیم ام  ار  هچنآ  وت 

. يا هدینش  يا و  هدید  مه  وت  مدینـش  میدید و  ام  هک  روطنامه  يدوب و  ص )  ) ادخ ربمایپ  بحاصم  وت  اریز  میناسرب . تعالطا  هب  ارنآ  ات  میا 
ربمایپ هب  اهنآ  زا  شیب  يدنواشیوخ  اظحل  زا  یتح  وت  و  دنا ، هدوبن  مالسا  نوناق  يارجا  هب  راوازس  فظوم و  وت  زا  شیب  رمع  رکبوبا و  انمض 
شیوخ هرابرد  اریادخ  اریادخ  نیاربانب ، دناهدیـسرن . اهنآ  هک  يا  هدیـسر  يا  هبترم  هب  ص )  ) ربمایپ يداماد  ظاحل  زا  نوچ  یکیدزن ، (ص )

رد نامثع  یسانشیم .) ینادیم و  ار  تفئاظو  نوچ   ) یئایم نتسناد  هب  نتـسنادن  زا  هن  یئایمن و  تریـصب  هب  تریـصب  مدع  زا  وت  اریز  رآ . دایب 
رـس هب  ار  يا  هراوآ  يدروایم و  ياجب  یتسود  قح  يدرکیم و  یبوخ  تنادـنواشیوخ  هب  يدوب و  نم  ياـج  هب  وت  رگا  ادـخب  تفگ : باوج 

مدرکیمن شاخرپ  وت  هب  يدروایم  هانپ 
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رگمادـخب ارت  تسا . هدرک  بوصنم  رمع  هک  ماهدرک  بوصنم  یتلود  تاـماقم  يرادناتـسا و  هب  ار  یناـسک  نم  مدومنیم . تا  هذـخاوم  هن  و 
يرآ . تفگ : تشادن ؟ ارنآ  تیحالص  هکیلاح  رد  تشامگن  یتلود  تاماقم  هب  ار  هبعش  نب  هریغم  رمع ،

؟ دینکیم شهوکن  تمالم و  ارم  منکیم  بوصنم  ماقم  نامه  هب  تسا  نم  شیوخ  موق و  هک  ار  رماع  نب  هللا  دـبع  نم  یتقو  ارچ  سپ  تفگ :
عـالطا رگا  دادیمیلامـشوگ و  ار  وا  تشاـمگیم  یتـلود  ماـقم  هبار  سک  ره  باـطخ  نب  رمع  هک  مهدـیم  حیـضوت  تیارب  تفگ : ع )  ) یلع
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یهدیم و جرخب  یتسس  ینکیمن ، يراک  نینچ  وت  یلو  دیسریم . شباسح  هب  دناوخیم و  ارف  شتیرومام  لحم  زا  ار  وا  هتشگ  هاریب  هک  تفاییم 
تفگ : نامثع  یئامنیم . ارادم  یمرن و  تیاهشیوخ  موق و  اب 

رگم تفگ : دـنراد  نارگید  ار  تلیـضف  یلو  دنتـسه  نم  کیدزن  دـنواشیوخ  اهنآ  يرآ ، تفگ : ع )  ) یلع دنتـسه . زین  وت  دـنواشیوخ  اهنآ 
و دوب ، رادربنامرف  وازا  شیب  دیسرت و  یم  رمع  زا  رمع ) رکون   ) ءافری زا  رتشیب  هیواعم  دومرف : درکن ؟ بوصنم  يرادناتـسا  هب  ار  هیواعم  رمع ،

تیارب و  تسا . نامثع  روتـسد  نامرف و  نیا  دـیوگیم : مدرم  هب  تقونآ  و  ینادـیم ، ار  نیا  وت  دـنکیم و  رداص  نامرف  وت  ياـجب  نونکا  وا  مه 
!" يرادیمن زاب  راک  نیا  زا  هدرکن  هذخاوم  ار  هیواعم  وت  دنروایم و  ار  شربخ 

هک ارم  ناـنطومه  تفگ : هدوـمن  ناگدـننک  هرـصاحم  هب  ور  شاهناـخ  زارف  زا  ناـمثع  هک "  دـنکیم  تیاور  دـهاجم  لوـق  زا  دعـس  نـبا  - 8
و ناشهد ، نتشک  هب  و  نک ، مک  ار  ناش  هرامش  ایادخ : تفگ : دندرک  هطاحا  ار  وا  نوچ  و  دیشکن .. متـسه  امـش  ناملـسم  ردارب  رادمامز و 

یلخاد ياهبوشآ  يانثا  رد  اهنآ  زا  يا  هدع  نامثع ، نیرفن  رثا  رب  دیوگیم ) : دهاجم  . ) راذگم یقاب  ار  اهنآ  زا  کیچیه 
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دننادرگ و هابت  لامیاپ و  زور  هس  تدم  رد  ار  شمدرم  تاسدقم  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  رازه  تسیب  رب  غلاب  یهاپـس  دیزی  و  دـنتفر ، نتـشک  هب 
دنروآرد " . ناشرس  رب  دنهاوخیم  هچ  ره  رارشا  اب  ناشیزاسمه  رطاخب 

تسا : هدورس  نینچ  نارگید  وراصنا  هرابرد  ینعی  دندرکن  عافد  نامثع  زا  هک  یناسک  هرابرد  تباث  نب  ناسح  " 
دنتساخن رب  شیرای  هب  راصنا  دیسر  ارف  گرم  نوچ 

دندومنیم تیامح  وا  زا  شنارادناتسا  هکیلاح  رد 
دروآ دنهاوخ  شیوخ  هئربت  يارب  یلیلد  هچ  هحلط  ریبز و 

؟ دسر ارف  تمایق  هک  هاگنآ 
نامثع لتق  هب  اراکشآ  رکب  یبا  نب  دمحم 

دوب وا  لابندب  رسای  رامع  تساخرب و 
اهزیچ همه  هکنیا  اب  مدرم  زا  شا  هناخ  رد  یلع  و 

؟ ربخ هچ  دیسرپ  یم  هدرک  یتسدشیپ  دوب  وا  شیپ 
دروایم شیپ  تسد  دنک  تعیب  تساوخیم  هک  ره  يوسب  و 
 " دوب هدرک  ظفح  ار  شراقو  شمارآ و  هکیلاح  رد 

تسا : هدروآ  نامثع  گرم  رد  یلاله  ینثم  وبا  هب  بقلم  روث  نب  دیمح  زا  یتایبا  رکاسع ، نبا 
تفر هنیدم  مدرم  تسدب  تفرب  نایم  زا  هک  تفالخ  " 

دنتفر ههاریب  هب  هتشگردب و  نید  هار  زا  هک  ماگنهنآ 
بکترم هتشادن و  هاگن  ار  نامثع  مارتحا  دید  نوچ  ادخ 

دندوب تفالخ  يدصت  هتسیاش  هک  تخاس  لقتنم  یناسک  هب  نانآ  زا  ار  تفالخ  دندش  شقح  رد  تیانج 

هحفص 300 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3411 

http://www.ghaemiyeh.com


تفرگب دنتخیر  قحانب  ار  نامثع  نوخ  هک  هنیدم  مدرم  زا  ار  تفالخ 
! دنتخیر نیمز  رب  یهارمگ  رس  زا  ار  ینوخ  هچ 

دنداتفا رد  هرصاحم  هب  نامثع  هرصاحم  رفیکب  هنیدم  مدرم  رتشیب 
دندروخ يراک  ياه  هبرض  دندوب  هدز  هناخاتسگ  ياه  هبرض  هک  اهنآ  و 

نامداش اهلد  تشگ و  نشور  اه  مشچ  اهرفیک  نیا  زا 
. " ددرگیم نامداش  دسر  دوصقم  هب  نوچ  يوجماقتنا  ره  و 

دندوب یجراخ  داهج  مرگرس  يزرم  قطانم  رد  هک  یباحصا  هب  هنیدم  مدرم  همان 

رد هک  یباحـصا  هب  دندوب  هنیدم  رد  هک  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  هدع  نآ  درک  ياهئراک  هچ  نامثع  دندید  نوچ  مدرم  دـسیونیم " : يربط 
دنتشون : نینچ  دندوب - هتفر  يزرم  قطانم  هب  باحصا  نوچ  دندوب - اهزرم  تسد و  رود  قطانم 

رد تسا . ص )  ) دمحم نید  طسب )  ) ناتدوصقم دیتخادرپ و  لج  زع و  يادـخ  هار  داهج  هب  هتفرنوریب  نات ) هناخ  رهـش و  و   ) هنیدـم زا  امش 
. تسا هدومن  اهر  هدرک و  هابت  ار  دمحم  نید  نامثع ) ینعی   ) دـنکیم تموکح ) و   ) راک هنیدـم  رد  امـش  ياجب  هک  یـسکنآ  نونکا  هکیلاح 

دینادرگ " . رارقرب  ار  ص )  ) دمحم نید  دیئایب و  باتشب  نیا  ربانب 
نبا و  دینادرگ . رارقرب  ارنآ  نیاربانب  هدینادرگ  هابت  نات  هفیلخ  ار  دمحم  نید  تسا : هدرک  تیاور  تروص  نیاب  ار  همان  ریخا  تمسق  ریثا  نبا 

نامثع هیلع  اهلد  همان ، نیا  رثا  رب  دـینادرگ . راـنک  رب  ار  وا  نیارباـنب  هدـینادرگ  هاـبت  ناـت  هفیلخ  ار  دـمحم  نید  تروص : نیاـب  دـیدحلا  یبا 
هنیدم هب  وس  ره  زا  و  تشگ ،
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دنتشک . ار  وا  هک  دیسر  یئاجب  راک  ات  هدروآ  يور 
نامثع هیور  زا  نآ  رد  دنتـشون و  همان  رگیدکی  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  نارای  يرجه  لاس 34  رد  دیوگیم " : هملسم  نب  دمحم  نابز  زا  يربط 

زا و  دـندومن ، تیاکـش  هدرک  راـیتخا  يرگید  هیور  نآ  ياـجب  هداد و  رییغت  ار ) تموـکح  یمالـسا  هیور  و  ص )  ) ربماـیپ تنـس   ) هک نیا  و 
هب ناشتالمح  مدرم و  تاداقتنا  و  تسا . هنیدـم ) ینعی   ) ام رهـش  اجنیا  رد  داـهج  دـیداهج  راتـساوخ  رگا  اـت  دـیئایب  هک  دنتـساوخ  رگیدـکی 

ار اهفرح  نیا  دندیدیم و  ادخ  ربمایپ  باحـصا  و  دـنتفگیم . تفگ  یـسک  هب  دوشیم  هک  ار  یئاهفرح  نیرتدـب  وا  هب  تفرگ و  ینوزف  ینامثع 
: زا دندوب  ترابع  هک  دـنچ  ینت  زج  دنتـساخیم  رب  نامثع  زا  عافد  هب  هن  دـندومن و  یمن  یهن  یئوگدـب  زا  ار  دارفا  نآ  کیچیه  دندینـشیم و 

هسلج لیکشت  ع )  ) یلع تمدخ  رد  رگید  يا  هدع  نارجاهم و  سپ  تباث . نب  ناسح  و  کلام ، نب  بعک  يدعاس ، دیـسا  وبا  تباث ، نب  دیز 
تشپ مدرم  تفگ : وا  هب  هتفر  نامثع  دزن  يو  هجیتن ، رد  دیامن . داشرا  تحیصن و  ار  وا  هدومن  هرکاذم  نامثع  اب  دندرک  شهاوخ  وا  زا  هداد 

میایم " ...) اهنآ  دزن  زا  نم  و   ) دنتسه نم  رس 

دندوب رصم  رد  هک  ینیعبات  باحصا و  هب  نارجاهم  همان 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مکاح .) باختنا  هرفن  شش  ي   ) اروش هدنامزاب  گنهاشیپ و  نارجاهم  زا 

دننکیم . یگدنز  رصم  رد  هک  ینیعبات  و  ربمایپ )  ) باحصا هب 
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هک نیا  زا  لبق  دیئایب و  ام  شیپ  راگدرورپ و ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 
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دیروآ . ناماسب  ارنآ  دنیابرب  شناگتسیاش  نابحاص و  زا  ار  ادخ  ربمایپ  تفالخ 
هفیلخ ود  تاررقم  و  تسا ، هتـشگ  هنوگرگد  ادخ  ربمایپهیور  تنـس و  و  تسا ، هدـش  باختنا  يرگید  زیچ  نآرق )  ) ادـخ باتک  ياجب  اریز 
عالطا نآ  زا  ای  هدرک  تفایرد  ار  همان  نیا  هک  ار  ینیعبات  باحـصا و  همه  نیارباـنب ، تسا . هداد  يا  هزاـت  تاررقم  هب  ار  دوخ  ياـج  نیـشیپ 

ام شیپ  دیراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دیهدب . ام  هب  ودـیریگب  ام  يارب  ار  قح  اجنیا و  دـیئایب  هک  میهدـیم  مسق  ادـخ  هب  دـننکیم  ادـیپ 
زا ارنام  قح  دوب . قباس  يافلخ  ناتربمایپ و  تلحر  ماگنهب  هک  دینادرگ  رارقرب  یشورو  تروص  نامه  رب  ار  هعماج ) نوناق  و   ) قح دیئایب و 
زا سپ  هرود  رد  تفالخ  دـنا . هتـشگ  نامتموکح  راـک و  عناـم  و  دـنا ، هتـشگ  طلـسم  ناـم  یمومع  ياهدـمآرد  رب  و  دـنا ، هدوبر  نامتـسد 
هچ ره  رب  هک  ره  نآ  رد  هک  تسا  هتشگ  لیدبت  يا  هنامحریب  كاندرد و  تنطلس  هب  زورما  دوب و  تمحر  هیام  هناربمایپتفالخ و  نامربمایپ 

دروخیم "! ارنآ  دنک  ادیپ  تسد  دارفا ) یصوصخ  لاوما  زا  ای  یمومع  دمآرد  لاوما و  زا  )

نامثع هب  هنیدم  مدرم  همان 

ینعی  ) هبوت هب  دندرکتوعد  ار  نامثع  يا  همان  رد  هنیدم  مدرم  هک "  دنکیم  لقن  ماوع  نب  ریبز  شردپ  زا  ریبز  نب  هللا  دبع  دـسیونیم : يربط 
ادخ ربارب  رد  هک  ار  یتادهعت  رگا  هک  دندروخ  مسق  ادخ  هب  دندرک و  لالدتسا  و  ادخ ،) مکح  یمالـسا و  هیور  هب  يراکفالخ  زا  تشگزاب 

زا ناـمثع  یتقو  سپ  دیـشک . دـنهاوخ  شلتق  هب  ار  راـک  تشاد و  دـنهاوخن  رب  وا  زا  تسد  دـهدن  ماـجنا  ادـخ ) مکح  هب  لـمع  ینعی   ) دراد
... " تخادرپ هرواشم  هب  نایوما ) ینعی   ) شا هداوناخ  دارفا  نایامنهار و  اب  دیسرت  ندشهتشک 
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عامجا نامثع و 

هک ار  ینانخـس  میتفایرد ، ار  نامثع  هراـبرد  راـصنا  نارجاـهم و  زا  معا  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  هیرظن  نخـس و  یخیراـت ، تاـیاور  هوبنا  رد 
رظن و راهظا  تسیود  هب  هک  رظن  راهظا  هلمج  نیا  ار . ناشیا  یعمج  هتـسد  نخـس  ای  دـنا  هدروآ  نابزب  وا  هرابرد  راصنا  نارجاهم و  کیاکی 

راهچ زج  دنا  هدوب  ناتـسادمه  وا  اب  تیدض  تفلاخم و  نامثع و  هیورداقتنا  رد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  هک  دیامنیم  تباث  دسریم  نخس 
کی ره  باحـصا  میرذگب  هک  رفن  راهچ  نیا  زا  يدـعاس . دیـسا  و  کلام ، نب  بعک  تباث ، نب  ناسح  تباث ، نب  دـیز  زا : دـنترابع  هک  رفن 

نیسحت ار  شناگدنشک  ای  هدومن  قیوشت  شلتق  هب  ار  مدرم  يرگید  هتشاد ، تکرش  شنتشک  رد  یکی  دنا : هدومن  تفلاخم  نامثع  اب  یعونب 
شا هیور  زا  ای  هدوشگ ، شمانشدبنابز  ای  هدیشوک ، شتموکح  لزلزت  رد  ای  هدومن ، موکحم  هدرمشرب و  ار  شیاهتعدب  یموس  تسا ، هدرک 

لوصا فالخ  رب  ار  نویبالقنا  نافلاخم و  راک  هدـیرزو و  يراددوخ  شیرای  زا  ای  هدومن ، رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ار  وا  هدرک و  داقتنا 
نیا تسا . هتـساخرب  وا  زا  عافد  هب  هن  هدـیدن و  نامثعبناج  هب  ار  قح  هتـشادن و  زاب  یتاغیلبت  هزرابم  زا  ار  اهنآ  هتفاـین و  مالـساتاروتسد  و 

راکـشآ و روطب  نامثع  هیورو  راک  هک  نیا  لـیلد  تسا ، یگرزب  تقیقح  رب  لـیلد  شا  هیور  ناـمثع و  تیموکحم  ردقاـفتا  یناتـسادمه و 
یعمج هتـسد  یعامجا و  رظن  تسا . هتـشاذگن  یقاـب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  ياربلاـمها  دـیدرت و  ياـج  هدوب و  مالـسا  فـالخ  رب  حـیرص 
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راچد ای  هارمگ  یعمج  هتسد  روطب  نانآ  دراذگیمن  ادخ  دیامرفیم : ع)  ) نینموملاریما الوم  هکنانچ  اریز  دوش  هدرمش  اطخ  دناوتیمن  باحـصا 
رت تباث  رت و  ملسم  يرما  دنا  هداد  ناشنشا  هیور  نامثع و  تموکحم  رد  هک  یعامجا  ءارآ و  قافتا  ققحت  یفرط ، زا  دنوش . تریـصب  مدع 

. دنا هتشاد  رکبوبا  باختنارد  البق  دنیوگیم  هک  یعامجا  زا  تسا 
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هیور تیموکحم  رد  ار  نانآ  عامجا  دنراچان  دنرامشب  تجح  یعرـش و  لیلد  رکبوبا ، باختنا  رد  ار  باحـصا  عامجا  یناسک  رگا  نیاربانب 
دنروآ . رامشب  نآ  فیدر  رد  القا  ای  نآ  زا  رت  عطاق  یتجح  نامثع 

زا تسا ، وا  نامز  فیراعم  مهم و  صاخشا  زا  دروآ و  میهاوخ  دلج  نیمه  رد  ای  میدروآ  نامثع  هرابرد  هک  یئاهرظن  راهظا  نانخس و 
(. ع  ) بلاطیبانب یلع  نینموملاریما  - 1

. نینموملا ما  هشئاع  - 2
. دنا هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم - هک - يرفن  هد  زا  یکی  و  هرفن ، شش  ياروش  وضع  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  - 3

. رفن هد  نامه  زا  اروش و  وضع  هللا ، دیبع  نب  هحلط  - 4
. رفن هد  نامه  زا  اروش و  وضع  ماوع ، نب  ریبز  - 5

. ردب دهاجم  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  رادزار  دوعسم ، نب  هللادبع  - 6
. نآرق هدوتس  ردب و  دهاجم  ص ،)  ) ربمایپ هدید  ود  نیب  ام  رسای ، رامع  - 7

(. ص  ) ربمایپ هدوتس  و  ردب ، دهاجم  دوسایبا ، نب  رادقم  - 8
. راکوکین ياسراپ  یفوک ، يدع  نب  رجح  - 9

. ملع تلیضف و  بحاص  ياهتیصخش  نیرتوکین  زا  لاقرم ، مشاه  - 10
. تخرد ریز  ناگدننک  تعیب  زا  يرافغ ، هاجهج  - 11

. يردب دهاجم  يراصنا ، فینح  نب  لهس  - 12
. يردب دهاجم  يراصنا ، عفار  نب  هعاقر  - 13

. يراصنا هیزغ  نب  جاجح  - 14
. ردب دهاجم  ص ،)  ) ربمایپ هناخبحاص  يراصنابویا ، وبا  - 15

 ". يردب و "  نمادکاپ ، جرزخ ، هلیبق  سیئر  يراصنا ، دعس  نب  سیق  - 16
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. يردب يراصنا ، یضایب  ورمع  نب  هورف  - 17
. يردب يراصنا ، مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  - 18

. يراصنا هللا  دبع  نب  رباج  - 19
. يردب يراصنا ، يدعاس  ورمع  نب  هلبج  - 20

. يردب يراصنا ، هملسم  نب  دمحم  - 21
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. تما همالع  سابع ، نب  هللا  دبع  - 22
. یصاع ورمع  - 23

. ینانک لیفط  وبا  - 24
. رفن هد  نآ  زا  صاقو ، یبا  نب  دعس  - 25

. دنادیم ریظن  مک  ار  وا  ع )  ) نینموملاریما هک  رتشا ، کلام  - 26
. میکع نب  هللا  دبع  - 27

. هفیذح یبا  نب  دمحم  - 28
. هرارز نب  ورمع  - 29

. سیقلا دبع  هلیبق  سیئر  ناحوص ، نب  هعصعص  - 30
. لمج گنج  دیهش  يدبع ، هلبج  نب  میکح  - 31

. یموزخم دیلو  نب  ماشه  - 32
. نایفس یبا  نب  هیواعم  - 33

. نادرمکین نیرتهب  زا  ناحوص ، نب  دیز  - 34
. تسا هدمآ  لئان  ص )  ) ربمایپ ياعد  راختفا  هب  هک  یسک  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  - 35

. ناشلا میظع  یباحص  یئاط ، متاح  نب  يدع  - 36
. یباحص دعس ، نبهورع  - 37
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. ناسح نب  نمحرلا  دبع  - 38
. تسا هدوتس  ار  وا  ع )  ) نینموملاریما هک  رکبوبا ، رسپ  دمحم  - 39

. یعخن دایز  نب  لیمک  - 40
. یمیمت هلمح  نب  ذئاع  - 41
. يدزا ریهز  نب  بدنج  - 42

. يدنک هللا  دبع  نب  مقرا  - 43
. دادش نب  کیرش  - 44
. هعیبض نب  هصیبق  - 45
. فیفع نب  میرک  - 46
. فوع نب  مصاع  - 47
. یمس نب  ءاقرو  - 48
. نایح نب  مادک  - 49

. ینابیش لیسف  نب  یفیص  - 50
. باهش نب  زرحم  - 51
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. يدعس هیوح  نب  هللا  دبع  - 52
. يدعس سنخا  نب  هبتع  - 53

. ینادمه نارمن  نب  دیعس  - 54
. یعخن سیق  نب  تباث  - 55

. یثراح سیق  نب  رغصا  - 56
. یعخن فکفکم  نب  دیزی  - 57

. ینادمه هللا  دبع  نب  ثراح  - 58
. یمشاه سابع  نب  لضف  - 59
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. یعازخ ءاقرو  نب  لیدب  نب  ورمع  - 60
. یثراح رضن  نب  دایز  - 61
. يرماع مصا  هللا  دبع  - 62

. متها نب  ورمع  - 63

. دابع نب  حیرذ  - 64
. یسیق حیرش  نب  رشب  - 65

. ینوکس نارمح  نب  نادوس  - 66
. سیدع نب  نمحرلا  دبع  - 67

. عایبلا نبا  هب  بقلم  مییش  نبهورع  - 68
. ینوکس رشب  نب  هنانک  - 69

. یکع برح  نب  یقفاغ  - 70
. اسراپ دهاز  هدبع ، نب  بعک  - 71

. يدبع هبرخم  نب  ینثم  - 72
. ردب دهاجم  ینانک ، یثیل  رماع  - 73

. هعافر نب  دیبع  - 74
. یحمج هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  - 75

. بیرک نبملسم  - 76
. یثراح دیبع  نب  ورمع  - 77

. يراصنا مزح  نب  ورمع  - 78
. یمیمت یباض  نبریمع  - 79

. يدعاس سوا  نب  ملسا  - 80
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ناشرظن قافتا  عامجا و  و  دـناهدومن ، عامجا  نامثع  دروم  رد  دـمآ  دـهاوخ  ادـعب  اـی  میدروآ  ار  ناـشرظن  راـهظا  هک  رگید  یعمج  اـهنیا و 
ودـنا هتفرگ  رارق  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  نیرت  فورعم  نیرتـگرزب و  عـمج ، نیا  رد  تسا . وا  هیور  ناـمثع و  تیموـکحم  رب  عطاـق  یتـجح 

- هـک رفن  هد  زا  نـت  دـنچ  نینموـملا و  ما  هشئاـع  زین  و  نارگید ، ردـب و  نادـهاجم  زا  اـسراپ ، یقتم و  رظنبحاـص و  ذوـفن و  اـب  ياهتیـصخش 
هب ار  نامثع  درک و  نییعت  مکاح  باختنا  يارب  باطخ  نب  رمع  هک  يا  هرفن  شـش  ياروش  ياضعا  و  دـنا ، هتفایرد  تشهب  هدژم  دـنیوگیم -

دندیزگرب . تموکح 
؟ دیآ رامـشب  تجح  دـناوتیم  یعامجا  هچ  سپ  دوشن  هدرمـش  تجح  عامجا " و  یتعامج "  نینچ  عامجا  رظن و  قافتا  یناتـسادمه و  رگا 

هنوگچ دننادیم  عطاق  تجح  ار  شفرح  دشاب  هدومن  تمذم  ای  دـیجمت  فیرعت و  یـسک  هرابرد  تعامج  نیا  دارفا  زا  یکی  رگا  هک  یناسک 
دننادن ؟ تجح  نامثع  هیلع  ار  نانآ  همه  عامجا  قافتا و  دنناوتیم 

لثم دـنا  هتخاس  مدرم  یهارمگ  بیرف و  يارب  هک  یئاهفرح  دوشیم ، نشور  ـالم و  رب  اـهفرح  رایـسب  یتسـس  ویهاـبت  میتفگ ، هچنآ  وترپ  رد 
راصنا نارجاـهم و  هب  دـنادب  ناـمثع  زا  رترب  ار  یلع  سک  ره  دـنا : هتفگ  ینطق  راد  بویا و  تسا " : هتـشون  ریثک  نبا  خـیرات  رد  هک  یفرح 

سپ هک  تسا  نیا  هکلب  فرح ، نآ  هن  تقیقح  دیدنخب . دیناوخب و  تسا " ... مکحم  تسرد و  تسار و  ینخـس  نیا  و  تسا . هدرک  تناها 
ع)  ) نایقتم يالوم  هن  زا  رترب  ار  نامثع  یسک  رگا  دنا  هتفای  نامثع  دروم  رد  باحـصاهمه  راصنا و  نارجاهم و  هک  يرظن  قافتاو  عامجا  زا 

. ردقیلاع نیعبات  باحصا و  ناگنهاشیپ  هب  تسا و  هدرک  تناها  راصنا  نارجاهم و  هب  دنادب  ینموم  یناملسم  ره  یتح  زا  رترب  هکلب 
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 " این . رد  ناگداتفا  دیدرتب  ناروآ و  کش  رامش  رد  سپ  دیسر . رد  وت  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  قح  تسار و  نخس  " 

هرصاحم نیتسخن 

دریگیم  یتامیمصت  نامثع  هیلع  ناناملسم  یمومع  هرگنک 
رد رـصم  هرـصب و  هفوـک و  ناتـسرهش ) اـی   ) رهـش هس  مدرم  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  شیپ  لاـسکی  دنـسیونیم " : ناـخرومرگید  يرذـالب و 

دندرک . عامتجا  مارحلادجسم 
نیا رد  ینوکـس . رـشب  نب  هنانک  رـصم  یلاها  سیئر  يدبع و  هبرخم  نب  ینثم  هرـصب  یلاها  سیئر  دوب ، هدـبع  نب  بعک  هفوک  یلاها  سیئر 

ماگنهب هک  ار  یتادهعتهک  ار  نیا  زین  دنداد و  رارق  ثحب  درومار  وا  هرادا ) تموکح و  یمالسا   ) هیورلیدبت نامثع و  هیور  یمومع  عامتجا 
میهد . تیاضر  عضو  نیاب  میناوتیمن  ام  دنتفگ : و  تسا . هداهن  اپ  ریز  تسا  هتسب  دهع  ادخ  اب  شماجنا  رد  هدرپس و  تفالخ  يدصت 

یمومع عامتجاربماغیپ  هدـنیامن و  تشگزاب ، شیوخ  رهـش  هب  نوچ  هدربمان  رفن  هس  زا  کی  ره  هک  دـنتفرگ  اقفتم  ار  میمـصت  نیا  ماـجنارس 
اب ار  شیوخ  بلاطم  هتفر  نامثع  هناخهب  دعب  لاس  هک  دراذـگب  رارق  دوب  قفاوم  ناشتایرظن  اب  یـسک  ره  اب  ات  دـشاب  هکم  رد  نامثع  نافلاخم 

. دنراذگب ارجا  هب  هتفرگ  هراب  نیا  رد  يدیدج  میمصت  هنرگو  دنا  هدیسر  دوصقمب  هک  تشگزابشا  هیور  زا  هاگ  ره  ات  دنراذگب  نایم  ردوا 
رب و  نوتس ، راهچ  رد  رفن و  رازه  اب  دیوگیم  هبیتق  نبا  . ) دمآ هنیدم  هب  هفوکیلاها  زا  نت  تسیود  اب  رتشا  کلام  دیسر  ارف  ررقم  دعوم  نوچ 

یثراح ، رصن  نب  دایز  يدبع ، ناحوص  نب  دیز  دوب : هدنامرف  نت  راهچ  نیا  زا  یکی  نوتس  ره 
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دمآ و نوریب  هرـصب  مدرم  زا  رفن  دـصکی  اب  يدـبع  هلبج  نب  میکح  . ) دوب زین  لک  هدـنامرف  هوالعب  نیا  متها و  نب  ورمع  مصا و  نب  هللا  دـبع 
نبا اـی  شرحم - نبا  یـسیقحیرش و  نب  رـشب  يدـبع و  داـبع  نب  حـیرذ  و  دـندش ، رفن  هاـجنپ  دـصکی و  اـت  دنتـسویپ  وا  هب  رفن  هاـجنپ  سپس 

. دنتشاد رارق  نوتـس  راهچ  رد  دنتـساخرب و  رـصم  زا  هک  دوب  یمدرم  هزادناب  ناشدادعت  دیوگیم  نودلخ  نبا  . ) دندوب نانآ  هارمه  شرتحم -
(. تسا هتـشون  رفن  رازه  وددیدحلا  یبا  نبا  و   ) دـنا هتفگ  مه  رازهو  دصـشش  دـصتفه و  دـصناپ و  ارنآ  دـندمآ و  نت  دـص  راهچ  رـصم  زا  )

نایم نآ  رد  دوب - ناشیا  ياسور  زا  هک  - یعازخ قمح  نب  ورمع  و  ینوکـس ، هرـسیمو  ینوکـس ، نارمح  نب  نادوس  و  رکبوبا ، رـسپ  دـمحم 
دنتشاد : هدنامرف  راهچ  نایرصم  دنتشاد . رارق 

. یعازخ ءاقرو  نب  لیدب  نب  ورمع  - 1
. سیدع نب  نمحرلا  دبع  - 2
. عایب نبا  مییش ، نب  هورع  - 3

ینوکس . رشب  نب  هنانک  - 4
دوب . ناگدننک  هرصاحم  تعامج  ماما  نامثع ) هناخ   ) هرصاحم ياهزور  رد  وا  مه  دوب و  اهنآ  لک  هدنامرف  یکعبرح  نب  یقفاغ  و 

سیدع . نب  نمحرلا  دبع  دوب و  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  هک  یعازخ  لیدب  وب  رمع  دندوب ، نت  ود  عبات  یگمه  دسیونیم : يربط 
یسبع رسای  نب  رامع  هلمجنآزا  دنتسویپ  ناشیا  هب  راصنا  نارجاهم و  زا  يا  هدع  هنیدم  رد  و  دنتفر ، نامثع  هناخ  هب  دندیـسر  هنیدم  هب  نوچ 

هدـمآلئان ص )  ) ربمایپ تبحاصم  هب  هک  هیزغنب  جاـجح  تسا و  يردـب  زین  وا  هک  يراـصنا  عفار  نب  هعاـفر  تسا و  ردـب  نادـهاجم  زا  هک 
. تسا ردب  نادهاجم  زا  هک  ریکب  نب  رماع  تسا و 
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ریبز هحلط و  ورـسای  رامع  رکبوبا و  رـسپ  دمحم  و  (ع ) یلع هب  ار  ناشراک  رـصم  یلاها  دـیوگیم : هیواعم  هب  يا  همان  رد  نامثع  رـسمه  هلئان 
رکب و نب  دعـس  هعازخ و  ناوتیم  دندوب  نایرـصم  اب  هک  یلئابق  زا  دنداد . ار  نامثع  لتق  روتـسد  ناشیا  دـندمآرد و  اهنآ  تعاطاب  دـندرپس و 

دندوب . رتوردنت  رتریگتخس و  همهزا  اهنیا  درب و  مان  ار  برثی  ياه  یطبن  هنیزم و  هنیهج و  ریاشع  یضعب  لیذه و 
رد ار  شا  هنیک  دوب و  هدز  رس  رـسای  رامع  رذوبا و  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  هب  یئاهیراتفر  دب  نامثع  زا  البق  دیوگیم : بیـس  نب  دعـس  هکنانچ 

ینب هلیبق  دنتـشاد و  لد  هب  ار  يرافغ  رذوبا  هنیک  اهنآ  نانامیپمه  رافغ و  ینب  هرهز و  ینب  لیذـه و  هلیبق  دوب . هداهن  اـجرب  هلیبق  نیدـنچ  لد 
. ار رسای  رامع  هنیک  موزخم 

وا اریز  دوعـسم  نبهللا  دـبع  رطاخب  دـندوب  هرهز  ینب  هلیبق  نامثع ) هناخ  ناگدـننک  هرـصاحم  مدرمینعی   ) مدرم ناـیم  رد  دـسیونیم : دوعـسم 
رافغ و هلیبق  و  رـسای ، راـمع  رطاـخب  شناـنامیپمه  موزخم و  ینب  هلیبق  و  دوب ، هلیبق  نآ  وضع  وا  نوچ  لیذـه ، هلیبق  و  دوب ، ناـشیا  ناـمیپمه 
. درادن ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  ام  باتک  هک  رگید  رایسب  لئابق  و  دوب ، هدمآرکبوبا  رسپ  دمحم  هارمه  میت  هلیبق  و  رذوبا ، رظاخب  شنانامیپمه 

. تسا وا  هرصاحم  نیتسخن  نیا  دندرک و  هرصاحم  ار  نامثع  اهنیا  و 
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نامثع هب  نایرصم  همان 

زا یکی  تسدب  دنتـشون و  همان  نامثع  هب  بشخوذ  رد  ای  ایقـس  رد  نایرـصم  دیوگیم : شردـپ  لوق  زا  ریبز  نب  هللا  دـبع  دـسیونیم " : يربط 
دندوب : هتشون  همان  رد  دندرک . نوریب  شا  هناخ  زا  اروا  داد  روتسد  هدادن  یباوج  دناوخ و  ار  همان  نآ  نامثع  دندناسر . وا  هب  شیوخ 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
. دنزاس نوگرگد  دوخار  نتشیوخ  هک  هاگنآ  ات  دنکیمن  نوگرگد  ار  یموق  چیه  لاح  ادخ  هک  نادب  راگدرورپ ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 
زا شیوخ  هرهب  بیـصن و  و  يرآ ، مهارف  ترخآ  هشوت  نآ  رد  هک  دیاب  و  یئایند ، رد  وت  روآ  رطاخب  اریادخ  اریادخ  مه  زاب  اریادخ  اریادخ 
وا رطاخب  میئایم و  مشخب  ادـخ  رطاـخب  مسق  ادـخب  اـم  هک  نادـب  يزرون . اـفتکا  يزیواـین و  اـیند  هب  هک  دـیاب  سپ  یئاـمنن . شومارف  ترخآ 

تشاذگ . میهاوخن  نیمزب  ارنامریشمش  دنزن  رس  وت  زا  حیرص  راکشآ و  یهارمگ  ای  یئامنن  راکشآ  هبوت  ات  و  میوشیم . دونشخ 
 ". مالسلا و  درک . دهاوخ  تساوخزاب  ام  هرابرد  ار  وت  ادخ  و  وت ، زا  نامیاضاقت  وت و  هب  ام  نخس  تسا  نیا 
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يرجه لاس 35  رد  نامثع  دهعت 

هراشا

دیامن  هرادا  تموکح و  تنس  نآرق و  قبط  هک  نیا  رب  رئاد 
نیتسخن نیا  و  دـندش ، عمج  ناـمثع  هناـخ  رود  هب  نارگید  اـب  دـندمآرد و  هنیدـم  هب  نایرـصم  دـسیونیم " : فنخم  وبا  هتفگب  اـنب  يرذـالب 

دوب ... هرصاحم 
دنهاوخیم . هچ  منیبب  هتفر  تیعمج  نیا  شیپ  راذگب  تفگ : هتفر  نامثع  دزن  هبعش  نب  هریغم 

درگرب و راکتـشز  يا  درگرب  راکدـب  يآ  درگرب  هروک  يآ  دندیـشک : دایرف  شرـس  رب  دیـسر  ناـشکیدزن  یتقو  تفر . اـهنآ  فرطب  هاـگنآ 
نوچ نک . حرطم  ار  ناشتاداقتنا  حرش  و  نآرق ، هب  هعجارم  داهنـشیپ  هتفر  اهنآ  شیپ  تفگ : وا  هب  هتـساوخ  ار  صاع  ورمع  نامثع ، تشگرب .

هغبان ! رسپ  يا  وشمگ  ادخ ! نمشد  يا  درگرب  کیلع ! هن  مالس و  هن  دنتفگ : اهنآ  درک . مالس  دیسر  اهنآ  کیدزن 
یمن ار  یـسک  بلاطیبا  نب  یلع  زج  اـهنآ  دـنتفگ : ناـمثع  هب  نارگید  رمع و  نب  هللا  دـبع  داـمتعا . فرط  هن  یتسه و  نیما  هن  اـم  رظن  رد  وت 

تفگ : دمآ و  وادزن  نوچ  دنریذپ .
هلیسوب فالتخا  لح  و  نآ ، هب  هعجارم  هب  ینعی   ) نک توعد  ص )  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  هب  ار  اهنآ  ورب و  تیعمج  نیا  شیپ  نسحلا  وبا  يا 

ماجنا هب  مدرک  دـهعت  اهنآ  ربارب  رد  وت  تلاکوب  ار  هچنآ  هک  يدـنبب  ناـمیپ  دـهع و  مربارب  رد  ادـخاب  هک  منکیم  لوبق  یطرـشب  تفگ : نآ .)
یلع ار  هچنآ  هک  تسب  نامیپ  دهع و  ادخ  اب  تارابع  نیرت  مکحم  نیرتدـکوم و  هب  ات  تشاداو  ار  وا  ع )  ) یلع و  تفریذـپ . نامثع  یناسر .

، مدرگیمن رب  تفگ : درگرب ! دنتفگ : وا  هب  تفر . تعامج  نآ  فرطب  هاگنآ  ع )  ) یلع دناسر . ماجنا  هب  دنک  دهعت  تعامج  نآ  ربارب  رد  (ع )
میایم ! شیپ 

. دوش هتـشادرب  نایم  زا  ات  هتـشگ  امـش  یتحاران  هیام  تسا و  نآ  فلاخم  نامثع  ياهراک  هچ  مینیبب  نآ  وترپ  رد  ات  میزاسیم  حرطم  ار  نآرق 
نامثع هک  داد  حرش  هاگنآ 
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، يرآ تفگ : دیآرب ؟ شتامازتلا  هدـهع  زا  هک  ینکیم  نیمـضت  وت  دندیـسرپ : تسا . هداد  نیمـضت  هدروخ و  دـنگوس  هتـسب و  دـهع  هنوگچ 
دنتفگ : منکیم . نیمضت 

لوق وا  دنداد و  حرـش  ار  ناشتاداقتنا  هدمآرد  نامثع  هناخ  هب  ات  دندش  ع )  ) یلع هارمه  ناشفورعم  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  مینک . یم  لوبق 
تشون : نینچنامثع  دهدب . هتشون  هک  دنتساوخ  نامثع  زا  اهنآ  دیامن . ناربج  هتشادرب  نایم  زا  ار  اهیراکفالخ  نآ  همه  داد 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
( نم هفیظو  و   ) امـش قح  دسیونیم : دنتـشاد  داقتنا  هدوب  تحاران  وا  زا  هک  یناناملـسم  نانموم و  يارب  نینموملاریما  نامثع  ادخ  هدـنب  ار  نیا 
هیرهش و زا  هک  تسا  یناسک  رب  هیکت   ) دنسرب شیوخ  قوقح  هب  نامورحم  منک ، تموکح  ص )  ) ربمایپ تنس  نآرق و  قبطامش  رب  هک  تسا 

ناشراید رهـشهب و  نایدیعبت  دنرب ، رـسب  ینمیا  رد  دنا  هتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  هک  یناسک  دـندوب ،) هدـش  مورحم  هنازخ  زا  شیوخ  هیمهس 
شیازفا نآ ) زا  تلم  دارفا  يرادروخرب  هیمهس و  ای   ) یمومع هنازخ  دمآرد  دنوشن ، فیقوت  اهناتسرهش  مدرم  یگدنیامن  ياهتئیه  دندرگرب ،

دناسر . ماجناب  دیآرب و  تامازتلا  نیا  هدهع  زا  نامثع  هک  دنکیم  تنامض  ناناملسم  نینموم و  ربارب  رد  بلاطیبا  نب  یلع  دبای .
، فینح نب  لهس  تباث ، نب  دیز  رمع ، نب  هللا  دبع  صاقو ، یبا  نب  دعـس  هللا ، دیبع  نب  هحلط  ماوع ، نب  ریبز  زا  دنترابع  دهعت  هسلج و  دوهش 

دیز . نب  دلاخ  بویا  وبا  و 
. دنتشگ زاب  هتفرگ  ار  همان  دهعت  نیا  زا  هخسن  کی  یتعامج  ره  دش . هتشون  يرجه  لاس 35  هدعقیذ  رد  هماندهعت  نیا 
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تین و   ) ریگ هاوگ  يراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادخ  دـنزاس و  رـشتنمهدینش  ارنآ  ات  نک  یقطن  مدرم  يارب  ایب  تفگ : نامثع  هب  بلاطیبا  نب  یلع 
ای هرـصب  ای  هفوک  زا  يرگید  ناوراـک  هک  تسین  یناـنیمطا  هتفـشآرب و  وت  هیلع  روشک  اریز  نک ،) نـالعا  زاـس و  دـکومدنگوس  اـب  شیوخ 

یلع ! یئوگن : زاب  دسرنرصم و 
ناـمثع یتشاذـگ . اـپ  ریز  ار  مقح  يدرواـین و  اـجب  ارم  يدـنواشیوخ  قح  وت  یئوگیم  منکن  لوبق  رگا  تقونآ  ورب . اـهنآ  شیپ  وش و  راوـس 

و تساوخ . وفع  شزرمآ و  ادخ  زا  اهنآ  دروم  رد  دعب  هدز و  رـس  وا  زا  اهیراکفالخ  نآ  هک  دومن  فارتعا  درک  قطن  مدرم  يارب  تفریذـپ و 
دنپ هکمتـسه  یـسک  نیلوا  نم  نیاربانب  ددرگرب . ادـخ  هب  دـیآ و  هار  هب  تسیاب  دزغلب  سک  ره  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  نم  تفگ :

تایرظن اب  هدمآ  نم  دزن  امش  هتـسجرب  دارفا  مدمآ  نیئاپ  ربنم  زا  هکنیا  ضحمب  تهج  نیمهب  منکیم .) لمع  ار  ص )  ) ربمایپ دنپ  و   ) مریگیم
درک مهاوخ  تیعبت  وا  زا  امتح  دنارب  دناوخب و  مالسا  هار  هب  ارم  هدرب  کی  رگا  مسق  ادخب  دنروآ . نید  هار  هب  هدرک  یئامنهار  ارم  ناشبئاص 

هاگان دـندمآ . مهارف  شا  هناخرود  هب  رایـسب  ترـسم  اب  دنتـشگ و  ناـمداششقطن  زا  مدرم  میرادـن . یهار  میور  ادـخ  هار  هب  هک  نیا  زج  و 
تفگ : درک و  شاخرپ  ناشیا  هب  هدمآ  اهنآ  شیپ  ناورم 

! دسریمن امشب  دراد  راک  نینموملاریما  دیا ؟ هدش  عمج  اجنیا  ارچ  دیوش  مگ 
دنتشگرب . اهنآ  دیدرگرب  دنزیم  ادص  اروا  دشاب  هتشاد  راک  امش  زا  یکی  اب  رگا 

تروص نیاب  طقف  زین  وا  يوشیم و  یضار  تروص  کیب  طقف  ناورم  زا  وت  ایآ  تفگ : هتفر  نامثع  شیپ  نیگمشخ  دیسر ، ع )  ) یلع هب  ربخ 
رد دزادـنیب و  هاچ  هب  ار  وت  هک  منکیم  ینیب  شیپ  نم  دریگب ؟ وت  زا  ارتلقع  دـنک و  بارخ  ار  تیرادـنید  نامیا و  هک  دوشیم  دونـشخ  وت  زا 

. میایب وت  شیپ  تاداقتنا  تحیصن و  يارب  نیا  زا  دعب  متسین  رضاح  رگید  درواین .
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تندـیدب تسین  رـضاح  رگید  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  تفگ و  هچ  ناورم  هرابرد  بلاـطیبا  نب  یلع  يدینـش  تفگ : وا  هب  ناـمثع  نز  هلئاـن 
یلع لابند  نامثع  دراد . هملک  ذوفن  هن  درادن و  یمارتحا  شزرا و  چیه  مدرم  شیپ  وا  هکیلاح  رد  یتسب  راکب  ار  ناورم  تاروتسد  وت  دیایب ؟

دماین . وا  یلو  داتسرف ، (ع )
هایـسار شیور  ادخ  تفگ : هدرک  دای  ناورم  زا  ثوغی  دبع  نب  دوسا  نب  نمحرلا  دبع  هک  مدینـش  دـیوگیم : نوع  وبا  دـسیونیم " : دعـس  نبا 

رپ هب  ردقنآ  ناورم  اما  تشگ . ناور  شکشا  هک  تسیرگ  نادنچ  ربنم  رب  هدومن و  تقفاوم  نانآ  ياهاضاقت  اب  مدرم  روضح  رد  نامثع  دنک 
نب دمحم  ورسای  رامع  تسا و  ربنم  و  ص )  ) ربمایپرازم نایم  مدید  متفر و  ع )  ) یلع شیپ  نم  درک . ضوع  ار  شا  هدیقع  ات  دیچیپ  وا  ياپ  و 

 " يرآ . متفگ : درک ؟ مدرم  هیلع  ار  شدوخ  راک  ناورم  دندیسرپ : نم  زا  دنیوا و  روضح  رد  رکب  یبا 

نامثع هبوت  زا  يرگید  فصو 

دنشاب و نآ  دهاش  هدینش  ارنآ  ات  نکب  مدرم  يارب  یقطن  تفگ : وا  هب  هدمآ  نامثع  دزن  دنتشگزاب  نایرـصم  یتقو  ع )  ) یلع دسیونیم : يربط 
یشاب . هتفرگ  هاوگ  تا  هبوت  رب  تیاهیراکفالخ و  زا  شیوخ  یبلق  ترفن  رب  زین  ار  ادخ 

اهنآ شیپ  وش و  راوس  یلع  يا  یئوگن : نم  هب  وت  دسرن و  ارف  هفوک  زا  يرگید  ناوراک  هک  مرادن  نانیمطا  و  تسا ، هدیروش  وت  هیلع  روشک 
شیپ ورب  یلع  یئوگبو : دـسر  ارف  هرـصب  زا  يرگید  ناوراک  ای  مرادـن . وت  زا  ار  اهنآ  تاداـقتنا  ندینـشو  نتفر  تقاـط  نم  هکیلاـح  رد  ورب .

مورن رگا  ماگنهنآ  رد  اهنآ .

هحفص 317 ] ] 

هک درک  داریا  ار  قطن  نآ  هتفر  ع )  ) یلع هیصوت  رثا  رب  نامثع  ما . هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  تقح  هتـشادن و  هاگن  ار  وت  يدنواشیوخ  قح  یئوگیم 
: ... تفگ راگدرورپ  ياـنثو  دـمح  زا  سپ  هتـساخرب  هک  بیترت  نیاـب  درک . هبوت  مدرم  ربارب  رد  تشاد و  مـالعا  ار  شیاـهیراکفالخ  كرت 

. ما هدرک  عالطا  ملع و  يور  زا  ما  هدرک  هک  ار  یئاهراک  مامت  مدوب و  هاگآ  دیداد  رارق  داقتنا  دروم  هک  یفالخ  ياهراک  همه  زاادخب  مدرم 
ص)  ) ادـخ ربمایپ  زا  نم  دوبرب . نم  زا  ارم  كرد  دـناشک و  لطاب  تـالایخ  هب  ارم  تفگ و  غورد  نم  هب  نم  سفن  هک  درک  دوشیم  هچ  یلو 
، دزرون تجاجل  یهارمگ  همادا  رد  دـیامنهبوت و  تسیاب  دور  اطخب  سک  ره  دـیآ و  زاب  نید ) هار  هب   ) تسیاب دزغلب  سک  ره  هک  ما  هدـینش 

دنپ هک  متـسه  یـسکنیلوا  نم  نیاربانب  تفر . دـهاوخ  رترود  نید  تسار  هار  زا  دزروب  تجاجل  مالـسا  زا  فارحنا  همادا  رد  سک  ره  اریز 
نم نوچ  یـسک  مدرگیم . زاـب  وا  هب  میاـمنیم و  هبوت  مهاوـخیم و  شزرمآ  ما  هدرک  هچنآ  رطاـخب  ادـخ  زا  دریگیم . شوـگب  ار  ص )  ) ربماـیپ
ارم ناشبئاص  تایرظن  اب  ات  دنیایب  نم  شیپ  امـش  هتـسجرب  دارفا  مدـمآ  دورف  ربنم  زا  یتقو  دومن . هبوتو  تشادرب  شفالخ  ياهراک  زا  تسد 

دنروایب . رد  تسرد  هار  هبهدرک  یئامنهار 
هب لثم  داد و  مهاوخ  ناشن  يراوهار  تلذ و  يا  هدـنب  نوچ  تفر و  مهاوخ  هار  نآ  هب  راو  هدرب  دـنارب  تسار  هار  هب  ارم  يا  هدرب  رگا  ادـخب 
زج و  دیامنیميرازگـساپس . دنیامن  شدازآ  رگا  دزرویم و  یئابیکـش  شدنروآ  رد  تکیلام  تحت  رگاهک  دوب  مهاوخ  هدـش  هتفرگ  یگدرب 

دنشاب . دیابن  نارگن  امش  زا  دنوش  کیدزن  نمب  هک  نیا  زا  امش  ناکینو  هدیزگرب  صاخشا  میرادن . یهار  میورب  ادخ  هارب  هک  نیا 
دیریگم . رود  ادج و  نم  زا  ار  دوخ  لاح  ره  رد 
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وت هارمه  هکیناسک  نینموملاریما  يا  تفگ : هتساخرب  دیزی  نب  دیعس  دنتسیرگ . وا  رب  یـضعب  تخوس و  نامثع  لاح  هب  ناشلد  زورنآ  مدرم 
وت تحلصم  یپ  رد  دنتسین 

هحفص 318 ] ] 

ناسرب . ماجناب  يدروآ  نابزب  يداد و  لوق  ار  هچنآ  نک . محر  شیوخ  ناج  رب  دنتسین .
رضاح وا  قطن  ندینش  يارب  دنتسه و  اجنآ  رد  هیما  ینب  زا  يا  هدع  و  یصاع ) نب   ) دیعس ناورم و  دید  تفر  هناخهب  دجـسم  زا  نامثع  نوچ 

دنهاوخ ار  وا  اهنیا  ادخب  يرادن  تبحص  قح  تفگوا : هب  نامثع  رسمه  هلئان  تساوخ . تبحـص  هزاجا  وا  زا  ناورم  تسـشن  یتقو  دناهدشن .
تـسا طوبرم  هچ  وت  هب  اهنیا  هک  درک  شاخرپ  وا  هب  ناورم  دراذگب . اپریز  ارنآ  دناوتیمن  دنک و  لمع  دیاب  هک  تسا  هداد  یلوق  وا  و  تشک ،

دوبن . دلب  ار  شنتفرگ  وضو  هک  درم  یلاحرد  تردپ 
ار وا  لئاضف  درادن  تارجتردپ  و  يدـنب ، یم  غورد  وا  هب  ینکیم و  ار  مردـپ  تبیغ  وت  نزن ، ار  مناکاین  فرح  ناورم  رتشاوی ، تفگ : هلئان 

دیامن . راکنا 
ناورم تسین  مه  غورد  هک  متفگیم  یئاهبیع  تردـپ  هرابرد  دروخیم  رب  مه  وا  هب  شیئوگبیع  تسا و  وا  يومع  تردـپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا 

تفگ : وگب  تفگ : نامثع  منامب ؟ تکاس  ای  منزب  فرح  دیسرپ : نامثعزا  هرابود  دمآ و  هاتوک 
رتدوز تروصنآ  رد  نم  و  يدزیم ، عاضوا  رب  طلـست  تردق و  لاح  رد  يدز  هک  ار  یئاهفرح  نیا  هک  تساوخیم  ملد  تیادـف  مردامو  ردـپ 
هدیسر ناوختـسا  هب  دراک  هک  يدز  ار  اهفرح  نیا  یتقو  یلو  مدرکیم ، کمک  شماجنا  رد  مدشیم و  لاحـشوخ  مدومنیم و  تقفاوم  همه  زا 

ریز هک  دوب  نیا  زا  رتهب  يدیبلطیم  شزرمآ  ادخ  زا  يدادیم و  همادا  تیراکهابتـشا  هب  رگا  ادـخب  يدوب  یگراچیب  فعـض و  لاح  رد  دوب و 
نالا يروآ . تسدب  ار  مدرم  لد  ینک و  هبوت  راهظا  تیاهیراکفالخ  هب  فارتعا  نودـب  یتسناوتیم  یهگناو  ینک . هبوت  اهراک  نآ  زا  دـیدهت 

هب يزیچ  مورب  مشکیم  تلاجخ  نم  نوچ  نک  تبحـص  اهنآ  اب  ورب  تفگ : نامثع  دنا . هدش  عمج  تا  هناخ  رد  رب  هوک  لثم  مدرم  ياه  هدوت 
عمج اجنیا  هربخ  هچ  تفگ : اهنآ  هب  دنتفریم  الاب  مه  شود  رس و  زا  مدرم  هکیلاح  رد  و  تفر ، هناخ  رد  هب  ناورم  میوگب . اهنآ 
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زا ار  نامتنطلـس  دـیهاوخیم  دـیوشمگ  نات  همه  دنتـسه  نم  روظنم  هک  اـهنآ  زا  ریغ  دـیا  هدـمآ  تراـغ  يارب  هک  تسا  نیا  لـثم  دـیا ! هدـش 
دیوشمگ ! دیورب  دیریگب ، نامتسد 

یـسک ادـخب  نات . هناخ  هب  دـیدرگرب  دـیوش . نامیـشپ  هراچیب و  هک  درک  میهاوخ  رداص  يروتـسد  دـینک  باترپ  ام  فرطب  يریت  رگا  ادـخب 
ع)  ) یلع دنداد . حرـش  شیارب  ار  نایرج  هدمآ  ع )  ) یلع دزن  یـضعب  و  دنتـشگرب ، مدرم  دریگب  ام  زا  تسا  ام  لاگنچ  رد  ار  هچنآ  دـناوتیمن 

هکدوشیم دونشخ  وت  زا  تروص  نیاب  طقف  زین  وا  يوشیم و  یضار  تروص  کیب  طقف  ناورم  زا  وت  ایآ  تفگ : هدمآ  نامثع  دزن  نیگمـشخ 
تسین یـسک  ناورم  ادخب  دشکب ؟ تساوخ  شلد  اج  رهب  ارت  شکراب  رتش  لثم  ات  دریگب  وت  زا  ار  تلقع  دنک و  فرحنم  تنید  هار  زا  ار  وت 

دعب متـسین  رـضاح  رگید  درواین . رد  دزادنیب و  هاچ  هب  ار  وت  وا  منکیم  ینیب  شیپ  ادخب  دـشاب . رظبنحاص  شحلاصم  هرابرد  شنید و  رد  هک 
میایب . وت  شیپ  تداقتنا  تحیصن و  يارب  نیا  زا 

ياهداد . تسد  زا  ار  تراک  رایتخا  داب و  هب  ار  تفرش  وت 
تندید هب  رگید  تفگ  تفگ و  هچ  یلع  يدینـش  تفگ : تساوخ و  تبحـص  هزاجا  هدـمآ  نامثع  رـسمه  هلئان  تفر  نوریب  ع )  ) یلع یتقو 
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دمآ . دهاوخن 
تفگ : نامثع  دشکیم . تساوخ  اجک  رهب  ارت  ات  يا  هدش  ناورم  رادربنامرف  وت  و 

. ریگ شیپ  ار  رمع ) رکبوبا و   ) تقباس راکمه  ود  هیور  شاب و  هتـشاد  هظحالم  سرتب و  کیرـشیب  هناـگی  يادـخ  زا  تفگ : هلئاـن  منک ؟ هچ 
رابتعا و ردق و  مدرم  شیپ  هک  تسین  یمدآ  ناورم  و  تفر . یهاوخ  نتشک  هبيدنب  راکب  ار  وا  ياهفرح  هدرک و  يوریپ  ناورم  زا  رگا  نوچ 

یب دروم  يا  هدـینادرگ  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  هکنیاو  ناورم  رطاخب  ارت  مدرم  تقیقح  رد  و  دـشاب ، مدرم  بوبحم  ای  دـشاب  هتـشاد  یهوکش 
وت اــب  وا  اریز  دروآ ، حالـــصب  ناــماسب و  ار  راــک  هاوــخب  وا  زا  اــمنیتشآ و  وا  اــب  تــسرفب و  ع )  ) یلع لابندــب  دــنا . هداد  رارق  يرهم 

مارتحا دروم  زین  تسادنواشیوخ و 
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هک ما  هدرک  مـالعا  وا  هب  تفگ : هدرک  در  ار  شتوـعد  وا  اـما  داتـسرف ، ع )  ) یلع لابندـب  ناـمثع  دـنراد . يونـش  فرح  وا  زا  تـسا و  مدرم 
تفر . مهاوخن  شندیدب 

ناورم داد . هزاجا  نامثع  تساوخ . تبحـص  هزاـجا  هتـسشن  شربارب  رد  دـمآ و  ناـمثع  دزن  هدیـسر  وا  شوگ  هب  ناورم  هراـبرد  هلئاـن  نخس 
تفگ :

زا رتزوسلد  نم  يارب  وا  مسق  ادخباریز  مربیم ، ار  تیوربآ  ینک  تبحص  رگا  هک  نکن  تبحص  وا  هرابرد  چیه  تکاس  تفگ : نامثع  هلئان ...
 " دش . شوماخ  ناورم  تسا . وت 

نامثع هبوت  هرابرد  يرگید  تیاور 

دیوگیم : نوع ، یبا  لوق  زا  هدروآ  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  تیاور  يربط 
نانآ ياـهاضاقت  اـب  مدرم  روضح  رد  ناـمثع  دـنک  هایـس  ار  شیور  ادـخ  تفگ " : هدرب  ار  مکح  نب  ناورم  مسا  دوسا ... نبا  نمحرلا  دـبع 

نم ایادـخ  تفگیم : و  دوب ، هدـش  سیخ  کـشا  زا  هک  مدـید  ار  ناـمثع  شیر  دنتـسیرگ و  مهمدرم  تسیرگ و  ربـنم  رب  هدوـمن و  تقفاوـم 
نم هک  دنک  باجیا  مالـسا  نوناق  رگا  ادخب  منکیم . هبوت  وت  هاگردب  نم  ایادخ  منکیم . هبوت  وت  هاگردب  نم  ایادخ  منکیم . هبوت  وت  هاگردـب 

دیئایب . نم  دزن  مدیسر  هناخ  هب  یتقو  داد . مهاوخ  تیاضر  موش  يا  هدرب 
مهاوخ دونـشخ  رتشیب  هچ  ره  درک و  مهاوخ  یـضار  ناتیاهاضاقت  نتفریذـپ  اب  ار  امـش  درک و  مهاوخن  عانتما  امـش  تاـقالم  زا  ادـخب  نوچ 

. درک مهاوخ  درط  ار  شا  هتسد  راد و  ناورم و  تخاس و 
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ضوع ار  شا  هدیقع  ات  دـیچیپ  شیاپ  رپ و  هب  ردـقنآ  هتفر  وا  دزن  ناورم  و  دـنراذگب ، زاب  ار  هناخ  رد  داد  روتـسد  دـش  شا  هناخ  دراو  یتقو 
زا ریغ  تفگ : مدرم  هب  ناورم  دماین . نوریب  مدرم  تلاجخ  زا  دنام و  هناخ  رد  زور  هس  نامثع  تخاس . فرصنم  شتامیمـصت  زا  ار  واو  درک 

دیوش ! مگ  همه  دنتسه  نم  روظنم  هک  اهنآ 
نمحرلا دبع  دنیـشنب . دیاب  شا  هناخ  رد  هنرگو  دز ، دهاوخ  ادص  ار  وا  دشاب  هتـشاد  راک  یـسک  اب  رگا  نینموملا  ریما  ناتاه . هناخ  هب  دـیورب 

: دنیوگیم دنیوا و  تمدخ  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  رـسای و  رامع  تسا و  ربنم  و  ص )  ) ربمایپ رازم  نایم  مدـید  متفر ، ع )  ) یلع دزن  دـیوگیم :
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مه ار  یئاهفرح  دیسرپ : هلب . متفگ : یتشاد ؟ روضحنامثع  قطن  رد  وت  دیسرپ : نم  زا  (ع ) یلع هاگنآ  درک  ار  شدوخ  راک  مدرم  هیلع  ناورم 
: دیوگیم نم  هب  نامثع  منیـشنب  ما  هناخ  رد  رگا  مربیم  هانپ  ادخب  ناناملـسم  تفگ : هلب . متفگ : يدینـش ؟ دوخ  شوگب  دز  مدرم  هب  ناورم  هک 

هدمآ ناورم  دنکیم و  لمع  شهاوخلدب  هتسبن  راکب  ار  منخس  منزب ، فرح  رگا  و  يا . هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  میدنواشیوخ  قح  هدرک و  لو  ارم 
ربمایپ يدرگاش  شیگدروخلاس و  دوجو  اب  مهنآ  شدـناشکیم  تساوخ  شلد  اج  رهب  هدـش و  شا  هچیزاب  وا  و  دـهدیم ، رارق  هچیزاـب  ار  وا 
دایرف دولآ  مشخ  ودنلب  يادصب  ع )  ) یلع ایب . دیوگیمهک : دمآ  نامثع  هداتـسرف  هک  میدوب  هتـسشن  زونه  دیوگیم : نمحرلا  دـبع  (ص .) ادـخ

دیشک :
: مدیسرپ شرکون  لتان  زا  هدمآ . یئاج  زا  هک  مدید  ار  نامثع  دعب  بش  ود  نم  تفرب . نامثع  هداتسرف  متسین . یندمآ  وا  شیپ  نم  وگب  وا  هب 
و نم ، شیپ  دوـب  هدـمآ  ناـمثع  بشید  تفگ : نـم  هـب  ع .)  ) یلع شیپ  مـتفرادرف  ع .)  ) یلع شیپ  زا  تـفگ : دـمآ ؟ اـجک  زا  نینموـملاریما 

يدز ص )  ) ادخ ربمایپ  ربنم  زارف  زا  هک  اهفرح  نآ  زا  سپ  متفگ : وا  هب  داد . مهاوخ  ماجنا  ار  متادهعت  ما و  هداتسیا  ملوق  رس  رب  نم  تفگیم :
رد رب  دیاب  ناورم  تقونآ  تا ، هناخ  هب  یتفر  دعب  و  يداد ، هدعو  لوق و  و 
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هتـشاذگ عافدیب  ارم  يدومنن و  تیاعر  ار  میدنواشیوخ  قح  تفگیم  هکیلاح  رد  نامثع  دناجنرب ؟ ار  اهنآ  دیوگب و  ازـسان  مدرم  هب  وت  هناخ 
اهنآ زا  مـنکیم و  عاـفد  مدرم  ربارب  رد  وـت  زا  نـم  ادـخب  مـتفگ : وا  هـب  داـتفا . هارب  يا ، هدرک  یــشروش  خاتــسگ و  نـم  هـیلع  ار  مدرم  يا و 

وت هب  یفلاخم  داهنشیپ  ناورم  منکیم  شرافس  منیب  یم  وت  يدونشخ  هیام  تحلصمب و  هک  يراک  هب  ار  وت  تقو  ره  یلو  میامنیم ، يریگولج 
زا شا . هناخ  هب  تفر  نامثع  دعب  یناوخیم . تا  هناخ  نورد  هب  ار  وا  یهدیم و  حیجرت  نم  هناهاوخریخ  هیصوت  رب  ار  وا  داهنـشیپ  وت  دنکیم و 

 " دادیمن . ماجنا  دادیم  ماجنا  اقباس  هچنآ  زا  چیه  دوب و  نادرگور  نامثع  زا  ع )  ) یلع زورنآ 

مازتلا دهعت و  نیمود 

هب هداد و  هیور  رییغت  هتـشادربشیاهیراکفالخ  همه  زا  تسد  هک  دش  مزتلم  درک و  ادخ  ربارب  رد  مدرم و  روضحرد  هک  ار  يدـهعت  نیتسخن 
كرت ار  شیاهیراکفالخ  زا  کیچیه  و  درک ، ضقن  ددرگن  فرحنم  اهنآ  زا  تموکح  رد  دـنک و  لـمع  ص )  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و  مکح 

ار نتشیوخ  ادخ ، ربارب  رددهعت  دنگوس و  اب  مدرم و  ربارب  رد  راب  رگید  داد . همادا  فارحنا  متـس و  هب  شیمالـسا و  ریغ  هیور  هب  هکلب  دومنن 
ددنب . راکب  ار  هرادا  تموکح و  یمالسا  هیور  درادربشیمالسا و  فالخ  هیور  زا  تسد  هک  دهعتم  وتخاس  مزتلم 

هب يا  همان  راصنا ) نارجاـهم و  و  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  اـعبط   ) هنیدـم مدرم  دـیوگیم : شردـپ  لوق  زا  ریبز  نب  هللادـبع  دـسیونیم " : يربط 
ار یتادهعت  رگا  هکدندروخ  مسق  ادخب  هدرک  لالدتسا  وا  هیلع  و  دندناوخ ، یمالسا ) هیور  ادخ و  هب  تشگزاب   ) هبوت هب  ار  وا  هتـشون  نامثع 

نانآ دروم  رد  دراد  ادخ  ربارب  رد  هک 
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شا هداوناخ  دارفا  نایامنهار و  اب  دیـسرت  شندش  هتـشک  زا  نوچ  دنـشکب . ار  وا  ات  تشاد  دهاوخن  رب  وا  زا  تسد  هجوچیهب  دـناسرن  ماجناب 
نب یلع  لابندـب  دـندرک  هیـصوت  وا  هب  درک ؟ دـیاب  هچ  دـینیب ، یم  هک  دـندرک  نینچ  مدرم  نیا  تفگ : اـهناب  هتخادرپ  تروـشم  هب  ناـیوما ) )

هک دـنک  لـطعم  ار  مدرم  ردـقنآ  دـهد و  لوـق  اـهنآ  هب  دـنهاوخیم  هـچنآ  دزاـس و  رود  وا  زا  ار  نانآدـنهاوخب  وا  زا  هداتـسرف  ع )  ) بلاـطیبا
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اهنآ زا  يا  هتسد  نیتسخن  اب  ما و  هتفر  يدهعتراب  ریز  نم  و  دننکیمن ، لمحت  ار  ندرکادرف  زورما و  اهنیا  تفگ : دنسر . ارف  یکمک  ياهورین 
دنهاوخ ار  مدـهعب  يافو  ماجنا و  هبلاطم  میامن  دـهعت  هداد و  لوق  اهناب  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـینادیمهک . مدرک  نانچ  دـندمآ  اـجنیا  هک 

نینموملاریما ! تفگ : مکح  نب  ناورم  درک .
اهنآ يراذگب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  یسرب  ار  ناشباسح  يراد  قوفت  هک  یماگنه  رد  هدرک  ورین  بسک  ات  ینک  اهنآ  اب  یتسود  هب  رهاظترگا 

زا تسا  نکمم  هک  یتدـم  ات  نک و  تقفاوم  دـننکیم  اظاقت  هچ  ره  اب  نیاربانب ، دـنزیخرب . وت  ینمـشد  هب  دنتـسه  وت  کـیدزن  هک  یلاـح  رد 
یب دوش  دقعنم  اهنآاب  هک  ینامیپ  دهع و  نآ  دانتـساب  دـناهدز و  تسد  یلخاد  زواجت  هب  وت  هیلع  اهنآ  اریز  نک ، يراددوخ  تا  هدـعو  ماجنا 

نـسحلا وبا  تفگ : وا  هب  دـمآ  نوچ  دورب . يو  دزن  درک  توعد  ار  وا  هداتـسرف  ع )  ) یلع لابندـب  ناـمثع  تسین . ارجـالا  مزـال  هدوـب  راـبتعا 
. زاس رود  نم  زا  ار  اهنآ  نیاربانب  دنـشکن . ارم  هک  مرادـن  نانیمطا  نونکا  و  ینادـیم ، هکدز  رـس  نآ  نم  زا  يدـید و  هک  دـندرک  نانچمدرم 
هک اهنآ  هچ  مالـسا ) نوناق  بجومب   ) ار اهنآ  قح  مرادرب و  دنا  هداد  رارق  داقتنا  دروم  هچنآ  زا  تسد  هک  مریگیم  دهاش  ار  لج  زع و  يادخ 
هک دیآ  مزال  مالسا  نوناق  يارجا  قح و  قاقحا  نیا  رد  هچرگ  منک  در  اهناب  مناتـسب و  تسا  نارگید  هدهعب  هک  اهنآ  هچ  تسا و  نم  هدهعب 

دوش . هتخیر  منوخ 
وت يرگداد  هب  دنشاب  وت  نتشک  جاتحم  هکنآ  زا  شیپ  مدرم  تفگ : ع )  ) یلع
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هب دش . دـنهاوخن  رادرب  تسدو  یـضار  یناسرن  ماجناب  ار  ناشیاهاضاقت  تتادـهعت و  ات  هک  منیب  یم  یئاهمدآ  ار  اهنآ  نم  و  دـنراد . جایتحا 
دروم هتـسناد و  فـالخ  هچنآ  همه  زاتسد  هک  یتـفرگ  هاوگ  ار  ادـخ  هدـعو  نآ  ربو  يداد  هدـعو  دـندوب  هدـمآ  هک  اـهنآ  هتـسد  نیتـسخن 
هچنآ زا  کیچیه  هب  دعب  میتخاس . رود  وت  زا  ار  اهنآ  یتسب  ادخاب  هک  ینامیپ  تا و  هدعو  دامتعاب ، نم  و  يرادرب ، دندوب  هداد  رارق  ضارتعا 

ابوت فرط  زا  نم  اریز  یهد ، بیرف  ارم  هک  شابم  نیا  یپ  رد  هرابود  نیاربانب ، يدرکن . افو  يدوب  هتـسب  نامیپ  ادـخ  اب  يدوب و  هداد  هدـعو 
زا هک  يدهعتب  نممسق  ادـخب  نک ، تقفاوم  نم  فرط  زا  اهنآ  هقح  ياهاضاقت  اب  دـشاب  تفگ : درک . مهاوخ  تقفاوم  اهنآ  هقح  ياهاضاقت 

. دوشیم تقفاوم  اهنآ  اب  و  دیراد ، ینوناق  قح و  رب  ياهاضاقت  امش  مدرم  تفگهتفر : مدرم  دزن  ع )  ) یلع درک . مهاوخ  افو  ینکیم  نم  فرط 
دهاوخ رب  تسامـش  یئاضران  هیاـم  هچنآ  همه  زا  تسد  دناتـس و  دـهاوخ  نارگید  زا  شیوخ و  زا  ار  امـش  داد  وا  هک  دـنکیم  اـعدا  ناـمثع 

تشاد .
دنتفگ : مدرم  دیئامن . دیکات  میکحت و  ارنآ  دیریذپب و  ار  شلوق  نیاربانب ،

ع)  ) یلع دش . میهاوخن  یـضار  ارجا  لمع و  نودـب  فرح  اب  ام  ادـخب  اریز  نک ، میکحت  دـیکات و  ار  شلوق  ام  فرط  زا  وت  مینکیم و  لوبق 
تلهم ات  راذگب  رارق  یتدم  اهنآ  اب  تفگ : نامثع  داد . حرـش  ار  نایرج  هدمآ  نامثع  شیپ  دـعب  مهدـیم . ماجنا  تسامـش و  قح  نیا  تفگ :

میامن . ناربج  مرادرب و  نیب  زاتسا  اهنآ  ضارتعا  یئاضران و  هیام  هچنآ  مامت  مناوتیمن  هزورکی  نم  اریز  دشاب ، نم 
لوصو هک  تسا  يا  هزادناب  تسا  هنیدم  زا  جراخ  هچنآ  تلهم  و  درادیمن ، رب  ریخات  تلهم و  تسا  هنیدم  هب  طوبرم  هچنآ  تفگ : ع )  ) یلع

درادیم . رب  تقو  اجنآ  هب  تنامرف 
هدب . تلهم  نم  هب  زور  هس  تسا  هنیدم  هب  طوبرم  هچنآ  يارب  یلو  دشاب . تفگ :

نامثع نایم  یبتک  دادرارق  داد و  عالطا  مدرم  هب  هتفرو  درک ، تقفاوم  ع )  ) یلع
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نارادناتـسا همه  دـیامن و  قـح  قاـقحا  ناربـج و  تسا  هتفر  هـک  ار  یئاـهملظ  هـمه  اـت  داد  تـلهم  زور  هـس  وا  هـب  نآ  رد  هتـشون  ناـشیا  و 
ار یئاهرارق  دنگوس و  دهع و  نیرتدکوم  نیرت و  تخـس  دادرارق  نآ  رد  سپـس  دزاس . رانک  رب  دنهاوخیمن ، هک  ار  يا  هبتریلاع  نادنمراکو 

دنارذگ . نامثع  هدهع  رب  هتشاذگ  ناگدنب  زا  نتکی  اب  ادخ  هک 
وا ات  دنتفر  هتشادرب  وا  زا  تسد  ناناملسم  هجیتن ، رد  دنداد . تداهش  دادرارق  نیئاپ  رب  تفرگ و  دهاش  ار  راصنا  نارجاهم و  نیرت  هتسجرب  و 

دنک . لمع  شتادهعتب 
مهارف نارگ  یهاپس  یتموکح  ناگدربزا  و  دمآرب ، هحلـسا  ندرک  درگ  كرادت و  یپ  رد  تخاس و  هدامآ  گنج  يارب  اردوخ  نامثع  نکل 

زاکیچیه دادـن و  رییغت  دوب  یئاضران  دروم  هچنآ  زا  کیچیه  هدـنام  قباس  لاـح  ناـمهرب  وا  تشگ و  يرپس  تلهم  هزور  هس  نوچ  دروآ .
تفر و دـندوب  بشخ  وذ  رد  هک  نایرـصم  دزن  هتـساخرب  يراصنا  مزح  نب  ورمع  دـندیروش و  وا  هیلعمدرم  تخاسن  رانک  رب  ار  نارادناتـسا 

دنداد : ماغیپ  نامثع  هب  هدمآ  هنیدم  هب  نانآ  هارمه  دیناسر و  ناشعالطا  هب  ار  عضو 
رارق ضارتعا  دروم  ار  هچنآ  همه  يا و  هتـشادرب  تسد  هدومن و  هبوت  تیاهتعدب  زا  يدرک  دهعت  هک  میدشن  ادـج  وت  زا  رارق  نیا  رب  ام  رگم 

. مدهعت نامه  رـس  رب  نم  و  يرآ ، تفگ : نامثع  یتشاذگ ؟ رارق  یتسب و  دهع  ادخ  اب  ارنآ  تدهعت  میکحت  رد  درک و  یهاوخ  اهر  میا  هداد 
بلطم " ) رخآ  ات  ( ...؟ میدرک ادیپ  تناسر  همان  هارمه  هک  تسیچ  همان  نیا  سپ  تفگ :

هب بشخ  وذ  زا  دوخ  و  دندرگرب ، ناشروشک  هب  درک  یـضار  ار  اهنآ  دومن  تبحـص  دندوب  هدمآ  هنیدم  هب  هک  ینایرـصم  اب  ع )  ) یلع یتقو 
دنارذگ ، ار  زورنآ  نامثع  دنتشگرب . نایرصم  هک  داد  عالطا  وا  هب  هتفر  نامثع  دزن  دمآ  زاب  هنیدم 
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ناشرادـمامز ماـما و  هراـبرد  هـچنآ  دـنا و  هتـشگرب  نایرــصم  هـک  نـک  نـالعا  مدرم  هـب  نـکب و  یقطن  تـفگ : هـتفر  وا  دزن  ناورم  ادرف  و 
دنوش و ریزارس  هتساخرب و  اهناتسرهش  اهناتسا و  زا  مدرم  هک  نیا  زا  شیپ  وت  قطن  تسا . هدوب  ساسا  یب  تسردان و  دوب  هدیسر  ناشعالطاب 

سپ هتفر  الاب  ربنم  هب  نامثع  ات  دـش  شا  یپاپ  ردـقنآ  ناورم  تفرن . راب  ریز  نامثع  دـش . دـهاوخ  شخپ  یـشابن  ناـشفیرح  هک  دوش  يروط 
نیقی یتقو  دوب و  هدیـسر  ناشعالطاب  یئاهزیچ  ناشرادـمامز  هرابرد  رـصم  یلاها  زا  تعاـمج  نیا  تفگ : راـگدرورپ  شیاتـس  ساپـسزا و 

ادخ هاگرد  هب  سرتب و  ادخ  زا  نامثع  هک  دندروآرب  دایرف  وس  ره  زا  مدرم  دنتـشگرب . ناشروشک  هب  تسا  ساسا  یب  اهفرح  نآ  هک  دـندرک 
ار ام  يا و  هدش  یفالخ  ياهراک  بکترم  وت  سرتب  ادخ  زا  نامثع  تفگ : هک  دوب  یصاع  نب  ورمع  دروآرب  دایرف  هک  یسک  نیلوا  نک  هبوت 

میدرگ ... زاب  هدرک  هبوت  مه  ام  ات  نک  هبوت  ادخ  هاگردب  نیاربانب  يا . هدناشک  نآ  هب 
میدروآ . ار  نآزا  یکاح  یخیرات  تایاور  البق  هک  ارجام  رخآ  ات 

هرصاحم نیمود 

نآ زا  شیپ  یلزنم  ای  هلیا "  هب "  ات  دنتفر  هداتفا  هارب  تشون  نامثع  هک  يدادرارق  زا  سپنایرـصم  دـسیونیم " : فنخم  وبا  زا  لقنب  يرذالب 
اجنآ دندیسر .
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تفگ : یتسیک ؟ دندیسرپ : وا  زا  رصم . هبور  دیایم  يا  هراوس  رس  تشپ  زا  دندید 
نینموملاریما نارکون  زا  و  موریم ، رـصم ) رادناتـسا  حرـس  یبا  نب   ) دعـس نب  هللا  دـبع  دزن  هک  نامثع )  ) نینموملاریما هداتـسرف  ناسر و  هماـن 

ام هرابرد  يزیچ  شـسیئر  اداـبم  مینک  شیتفت  هدروآ  نیئاـپ  ار  وا  هک  تساروطچ  دـنتفگ : رگیدـمهب  دوب . تسوپهایـس  و  متـسه . ناـمثع ) )
دنتفگ : رگیدکیب  دنتفاین . يزیچ  یلو  دنتشگ  ار  وا  دشاب . هتشون 

همان دوشیمرگم  دنتفگ : بجعت  اب  دورب . مراذـگیمن  مدرگن  دراد  هارمه  هک  ار  یکـشم  ات  ادـخب  هن ، تفگ : رـشب  نب  هنانک  دورب . مینک  شلو 
دنراذگب ؟ بآ  رد  ار  يا 

نآ رد  يا  هتـسب  رهمب  رـس  فرظ  دـید  ناهگان  هدوشگ  ار  کچوک  کشم  نآ  دـعب  دـننزیم . نوگانوگ  ياهگنرین  اـه و  هلیح  مدرم  تفگ :
دوب : هتشون  نینچ  نآ  رد  دناوخ . هدروآرد  ار  همان  نیبرس . يا  هلول  رد  هداهن  يا  همان  نآ  رد  تسا و 

رپرپ شیوخ  نوخ  رد  راذگب  نک و  عطق  ار  هورع  هنانک و  سیدـع و  نبا  ياه  تسد  و  نزب ، ار  شندرگ  دیـسر  اجنآ  لیدـب  نب  ورمعیتقو 
دنریمب . ات  دننزب 

زیوایب . امرخ  تخرد  هخاش  هب  ار  اهنآ  دعب  و 
ردب شیوخ  نامیپ  زا  نامثع  دنتفگ : تسا ، هتشون  هچ  همان  رد  دندیمهف  یتقو  تسا . هتشون  نامثع  عالطا  نودب  ار  همان  نآ  ناورم  دنیوگیم 

زا شرهم  هک  همان  اب  هنیدم و  هب  دندیسر  ات  تشگرب  هب  دندرک  عورش  دندوب  هدمآ  هک  یهار  زا  هاگنآ  تسا . هتشگ ) اور  شنوخ  ای   ) هتـشگ
یلو درادربخ ، نآ  زا  هن  هتـشون و  ارنآ  هن  هک  درکداـی  مسق  ادـخ  هب  وا  و  تفر . ناـمثع  دزن  ع )  ) یلع دـعب  ع )  ) یلع شیپ  دـنتفر  دوب  برس 

( همان نآ  لـعج  نتـشون و  هب   ) مهتم ار  یـسک  هچ  دیـسرپ : وا  زا  ع )  ) یلع تسا . وا  رهم  ناـمه  رهم  تساوا و  یـشنم  طـخ  طـخ ، هک  دوزفا 
ینکیم ؟

تسا نیا  تقیقح  تفگیم : هکیلاح  رد  دمآ  نوریب  وا  دزن  زا  كانمـشخ  ع )  ) یلع منکیم  مهتم  ار  دوخ  یـشنم  منکیم و  مهتم  ار  وت  تفگ :
. تسا وت  دوخ  نامرف  هک 
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دوب . وا  تسدبو  تفرگ  وا  زا  تفر  هرصب  هب  نارمح  یتقو  ناورم  دعب  دوب و  نابا  نب  نارمح  دزن  تسخن  نامثع  رهم  دیوگیم : فنخم  وبا 
لاحشوخ نایرصم )  ) یتعامج نآ  دعب  درک . یتبحص  رامع  راک  هرابرد  وا  مدوب و  نامثع  راک  دهاش  نم  دیوگیم : هراب  نیا  رد  يرهف  میهج 

. دنزب ار  نایرصم  ياسور  ندرگ  هک  دوب  هتشون  رـصم  رد  شرادناتـسا  هب  هک  دنتفای  يا  همان  دعب  ناشروشک .) يوسب   ) دنتـشگزاب یـضار  و 

. دراد عالطا  نآ  زا  هن  تساهتـشون و  هن  هک  دروخ  مسق  يو  درب و  نامثع  شیپ  وا  دـنداد و  یلع  هب  ار  هماـن  و  هنیدـم ) هب   ) دنتـشگرب تقونآ 
تفگ : ینکیم ؟ مهتم  ار  یسک  هچ  تفگ : وا  هب  یلع 

رود نم  زا  ار  اهنآ  کلذعم  وت  دنراد و  يونـش  فرح  وت  زا  تعامج  نیا  اریز  منکیم ، مهتم  یلع  يا  ار  وت  منکیم و  مهتم  ار  مدوخ  یـشنم 
يزاسیمن .

همان نیا  ایآ  نامثع  يآ  دنتفگ : دوب  هدنادرگ  اهنآهب  ور  شا  هناخ  زارف  زا  هک  نامثع  هب  دندرک و  هطاحا  ارنآ  هدمآ  نامثع  هناخ  هب  نایرـصم 
تسا ؟ وت 

دیابن وت  لثم  یمدآ  یـشاب . هتـشاد  ربخ  وت  هک  نیا  نودـب  دنـسیونیم  زیچ  وت  لوق  زا  تسا . رتدـب  نیا  دـنتفگ : دروخ . مسق  درک و  راـکنا  وا 
هیما ینب  و  دنک . مهاوخن  رب  هتـسارآ  منت  رب  ادخ  هک  ار  يا  هماج  نم  تفگ : نک . يریگ  هرانک  تفالخ  زا  دوش . ناناملـسم  روما  راد  هدـهع 

دینادیمیبوخب امش  اه  هناوید  تفگ : يا . هدرک  کیرحت  ینیچ و  هسیسد  يا و  هدناروشام  تموکح  هیلع  ار  مدرم  یلع  دنتفگ : ع )  ) یلع هب 
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راـک دـعب  مدرک و  يریگوـلج  اـهنآ  زا  متخاـس و  رود  ناـمثع  زا  ار  نایرـصم  نم  و  درادـن ، یعفن  چـیهمیارب  اـهراک  نیا  اـی  تموـکح  هک 
نیا زا  ایادـخ  تفگیم : هکیلاح  رد  تفرگ  شیوخ  هار  سپـس  و  دـیایمرب ؟ متـسد  زا  راکچ  متخاس . هارب  ور  رابنیدـنچ  ار  نامثع  تموکح 

. مرانک رب  نمادکاپ و  شنوخ  زا  دنکب  شیارب  يدماشیپ  رگا  زینو  منمادکاپ  دننزیم  نم  هب  هک  یتاماهتاو  اهفرح 
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دوب : هتشون  نینچ  دناوخ و  مدرم  يارب  ار  نآ  ریبز  نب  هللا  دبع  تشون و  يا  همان  داتفا  هرصاحم  هب  نوچ  نامثع 
ببس هک  یئاهراک  همه  زا  تسد  مهدیم  لوق  امشب  و  مراد . عالطا  شنایرج  زا  هن  ما و  هداد  ار  روتـسد  هن  ما و  هتـشون  نم  ار  همان  نآ  ادخب 

ياهدیلک مه  نیا  و  دـینک ، نییعت  ناتدوخ  يرادناتـسا  هب  درادـیم  تسود  دـیهاوخیم و  ار  سک  ره  نیاربانب  مرادرب . هتـشگ  امـش  یئاضران 
دیراپسب . دیهاوخیم  سک  ره  هب  ارنآ  ات  نات  هنازخ 

نک ! يریگ  هرانک  نیاربانب  میا . هدرک  همان  نیا  نتشون  هب  مهتم  ارت  ام  دنتفگ : مدرم 
هملـسم نب  دمحم  يو  دـندروآ  هنیدـم  هب  ور  نامثع  دـصقب  نایرـصم  یتقو  دـیوگیم " : نینچ  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  لوق  زا  دعـس  نبا 

تخاس و ناشدونـشخ  هدومن  تقفاوم  ناشیاهاضاقت  اب  هداتـسرف و  اهنآ  دزن  مدوب  ناشنایم  رد  مه  نم  هک  راصنا  زا  نت  هاجنپ  اب  ار  يراـصنا 
يا هلول  دندومن و  شیتفت  ار  وا  تسا . نآ  رب  نامثع  رکون  دندید  هتفرگ  ارنآ  دوب . تموکح  هب  قلعتم  هک  دندید  ار  يرتش  هار  رد  دنتشگرب .
نآ اب  نک و  هچ  نالف  اب  هک  هتـشون  دوب  رـصم  رادناتـسا  هب  باطخ  يا  همان  نآ  رد  هک  دـنتفای  شنیمرچ  کچوک  کـشم  لـخاد  رد  نیبرس 

ار وا  دندشن و  تشگزاب  هب  رـضاح  داتـسرف  ناشدزن  ار  هملـسم  نب  دمحم  نامثع ، دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  تعامج  نآ  سپ  نک ... هچ  رگید 
 " دندرک . هرصاحم 

عوضوم نیمه  رد  يرگید  یخیرات  تیاور 

تحاران یـضاران و  يو  يدصت  زا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  يا  هدع  دش  تموکح  راد  هدـهع  یتقو  نامثع  دـیوگیم " : بیـسم  نب  دـیعس 
هیما ینب  زا  هک  داتفا  قافتا  رایسب  و  درک . تموکح  لاس  هدزاود  يو  دوب . تسود  دنواشیوخ  نامثع  اریز  دندوب 
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زا تشامگیم . یتموکح  هیلاع  تاماقمو  يرادناتسا  هب  دنتشادن  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  تبحاصم  راختفا  هک  یئاهنآ  نامثع ) ناشیوخ  هلیبق و  )
رب دندرکیمضارتعا و  وا  هب  دوب ، ص )  ) دمحم باحـصا  تیاضر  مدـع  هیام  هک  دزیم  رـس  یئاهراک  شا  هبتریلاع  نادـنمراک  نارادناتـسا و 
رد شیدادـجا  ردارب  هخاش  زا  هکيدارفا  هب   ) شیاهومع رـسپ  هب  ار  یتلود  یتاماقم  ماـمت  هراـبکی  ریخا  ياـهلاس  رد  تخاـسیمن . ناـشرانک 

حرس یبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  هب  ار  رصم  يرادناتـسا  هلمج  زا  دروآرد ، اهنآ  راصحنا  هب  داد و  صاصتخا  دندوب ) هیما  ینب  يا  هلیبق  هلـسلس 
نامثع زا  البق  دندومن . یهاوخداد  تیاکش و  نامثع  هب  وا  زا  هدمآ  هنیدم  هب  رصم  مدرم  دوب . یقاب  رصم  يرادناتـسا  ماقمرد  اهلاس  و  درپس ،

نانامیپمه و  رافغ ، ینب  و  هرهز ، ینب  لیذه و  لئابق  ياهلد  هک  رـسای  رامع  رذوبا و  دوعـسم و  نب  هللادـبع  هب  تبـسن  دوب  هدز  رـس  یئاهراک 
هب حرس  یبا  رـسپ  زا  رـصم  یلاها  یتقو  رـسای . رامع  رطاخب  موزخم  ینب  هلیبق  ياهلد  دوب و  هدش  راد  هنیک  رذوبا  اب  نامثع  راتفر  رطاخب  اهنآ 

یچیپرس وا  یلو  دشکب ، تسداوران  فالخ و  ياهراک  نآ  زا  داد  روتسد  هتـشون  زیمآ  دیدهت  يا  همان  وا  هبنامثع  دندروآ  تیاکـش  نامثع 
یلاها زا  درم  دصتفه  سپ  درم . اتدز  کتک  ردقنآ  دـندوب  هدرک  تیاکـش  نامثع  هب  هک  ار  یناسک  زا  یـضعب  یتح  دیـشکن و  تسد  هدومن 
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حرـس یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  تسد  زا  ص )  ) دـمحم باحـصا  هب  زامن  تقو  رد  هدومن  تماـقا  دجـسم  رد  دـندش و  هنیدـم  هناور  رـصم 
دندومنیم . تیاکش 

مدرم قح  هک  داد  ماغیپ  نامثع  هب  اهنع  هللا  یـضر  هشئاع  و  درک ، ضارتعا  دز و  فرح  تنوشخب  نامثع  اب  هحلط  اهنآ  ياهتیاکـش  هجیتن  رد 
نیا تفگ : نامثع  هب  دوب  تعامج  نآ  يوگنخـس  وهدـنیامن  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  و  دـیامنیهاوخداد ، و  دناتـسب . شرادناتـسا  زا  ار  رـصم 

. دنراد یهاوخنوخ  ياعدا  دوش و  صاصق  نانآ  زا  یکی  لتق  يازا  رد  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  هک  دنراد  اضاقت  وت  زا  تعامج 

هحفص 331 ] ] 

رگا ات  ینک  رداص  مکح  هدومن  یگدیسر  وا  هیلع  ناشیا  يوعد  هب  هداد  لیکشت  يا  همکاحم  ینک و  لزع  يرادناتـسا  زا  ار  وا  دیاب  نیاربانب 
هب حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللا  دبع  ياجب  ار  وا  ات  دینک  باختنا  ار  رفنکی  تفگ : نایرصم  هب  نامثع  یناتـسب . وا  زا  ار  ناشیا  قح  دش  موکحم 

ار رکب  یبا  نب  دمحم  دنتفگ : نامثع  هب  اهنآ  دندرک و  داهنشیپ  اهنآ  هب  ار  قیدص  رکبوبا  رـسپدمحم  مدرم  منک . بوصنم  رـصم  يرادناتـسا 
نایرصم يوعد  هب  نانآ  ات  درک  رصم  هناور  راصنا  نارجاهم و  زا  يا  هدع  اب  ار  يو  هتـشون  ار  وا  يرادناتـسا  نامرف  نامثع  نک . ام  رادناتـسا 

دندش . رصم  راپسهر  اهنآ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  دنیامن . رداص  مکحهدرک  یگدیسر  حرس  یبا  رسپ  هیلع 
دوخای تسا  یی  يرارف  یپ  رد  يرادنپ  دزاتیم  ارنآ  هک  يرتش  رب  دندید  ار  یتسوپهایـسهدرب  هک  دندوب  هدـشن  رود  هنیدـم  زا  لزنم  هس  زونه 

تسا ؟ یعضو  هچ  نیا  تسیچ ؟ نایرج  دنتفگ . هدرب  نآ  هب  رکب  یبانب  دمحم  ناهارمه  تسا . بیقعت  تحت 
رکون نم  تفگ : رگید  راـب  متـسه . ناـمثع )  ) نینموملاریما رکون  نم  تفگ : راـبکی  ؟ یـسک بیقعت  رد  اـی  یتسه  يرارف  هک  تسا  نیا  لـثم 

هن . تفگ : يراد ؟ هارمه  يا  همان  دندیسرپ : مناسرب . رصم  رادناتسا  هب  ات  داد  يا  همان  مناورم و 
دوب . وا  هارمه  هدیکشخ  یکچوک  کشم  و  دنتفاین ، زیچ  چیه  یلو  دنتشگ  ار  وا 

دندید دنتفاکـش . ارنآ  دماین . نوریب  دیایب  نوریب  اتدنداد  شناکت  هچ  ره  دادیم . ادـص  قل  قليدادـیم  شناکت  یتقو  هک  دوب  يزیچ  شنورد 
دعب درک و  عمج  رگید  يا  هدع  ابدندوب  شهارمه  هک  ار  يراصنا  نارجاهم و  رکب  یبا  نب  دمحم  تسا  حرس  یبا  رـسپهب  نامثع  زا  يا  همان 

يا هماننامرف  شکب و  هلیح  هب  ار  اهنآ  دندیسر  نالف  نالف و  رکب و  یبا  نب  دمحم  یتقو  دوب : هتشون  دناوخ . دوشگ و  ار  همان  ناشروضح  رد 
یناسک دسرب . وت  هب  مدیدج  روتسد  ات  هدب  همادا  تراک  هب  نامب و  يرادناتسا  ماقم  رد  و  ربب ، نیب  زا  ما  هداتسرف  رکب  یبانب  دمحم  اب  هک  ار 

تیاکش و يارب  هک  ار 
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درک . مهاوخ  سبح  هللا  ءاشنا  دنیایم  ام  شیپ  وت  زا  یهاوخداد 
زا رفن  نیدـنچ  رهم  اب  ار  همان  نآ  رکب  یبا  نب  دـمحم  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  هتفـشآرب و  دـندروخ و  هکی  دیـسر  ناـیاپ  هب  هماـن  تئارق  نوچ 
زا ار  هک  ره  و  صاقو ) نب   ) دعـس ریبز و  هحلط و  و  ع )  ) یلعو دـندمآرد ، هنیدـم  هب  و  درپس . ناشیا  زا  یکی  هب  ارنآ  درک و  رهم  شناهارمه 

ناـنآ يارب  ار  هماـن  دـنداد و  حرـش  ار  رکون  نآ  ناـیرج  دـندوشگ و  ار  هماـن  ناـشروضح  رد  دـندرک و  عـمج  دوـب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا 
هللا دبع  اب  نامثع  يراتفر  دب  رطاخب  هک  یناسک  مشخ  ربهعقاو  نیا  و  دنتفرگ ، لد  هب  ار  نامثع  هنیک  انثتسا  نودب  هنیدم  مدرم  همه  دندناوخ .

دندش شیوخ  هناخ  هناور  ص )  ) ربمایپ باحصا  و  داد ، تدش  ار  ناشترفن  دوزفیب و  دندوب  هدش  ینابصع  رذوبا  رـسای و  رامع  دوعـسم و  نب 
دندوب . تحاران  كانمغ و  همان  نیا  زا  یگمه  و 
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نبهحلط درک و  جیسب  نامثع  هیلع  ار  لئابق  رگید  و  هشئاع ) رکبوبا و  هلیبق  ) میت هلیبق  رکب  یبا  نب  دمحم  و  دندرک ، هرـصاحم  ار  نامثع  مدرم 
دادیم . نامثع  هب  رایسب  هدننز  ياهشحف  هشئاع  و  درکیم . کمک  دروم  نیا  رد  وا  هب  هللا  دیبع 

نامثع دزن  دندوب  يردب  یگمه  هک  ص)  ) دمحم باحصا  زا  رگید  دنچ  ینت  اب  رـسای  رامع  و  صاقو ) نب   ) دعـس ریبزو و  هحلط  و  ع )  ) یلع
دیسرپ : نامثعزا  ع )  ) یلع تشاد . هارمه  یتلود  رتش  رکون و  اب  ار  همان  نآ  ع )  ) یلع دنتفر و 

. هلب تفگ : تسا ؟ مکاح ) راـیتخا  رد  ویمومع  کـلم  یتلود و  رتش  ینعی   ) وت رتش  رتش ، نیا  دیـسرپ : هلب . تفگ : تسا ؟ وت  رکون  هدرب ، نیا 
زا هن  ما و  هداد  ار  شنتشون  روتسد  هن  ما و  هتشون  هن  ار  همان  نیا  نم  هک  ادخب  دروخ  مسق  و  هن . تفگ : ؟ يا هتـشون  ار  همان  نیا  وت  و  دیـسرپ :

تفگ : ع )  ) یلع مراد . ربخ  نآ 
ترکون روطچ  تفگ : ع )  ) یلع هلب . تفگ : تسین ؟ وت  رهم  رهم ، نیا  رگم 
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تسا و هتشون  هن  ار  همان  نآ  هک  دروخ  ادخب  مسق  ربخ ؟ یب  وت  تسا و  هدروخ  شیاپ  رد  وترهم  هک  دربیم  ار  يا  همان  درادیم و  رب  ار  ترتش 
ناـمثع زا  نیارباـنب  تسا . ناورم  طـخ  طـخ ، هک  دـندیمهف  تسا . هداتـسرف  رـصم  هب  ار  رکوـن  نیا  زگره  هن  وهداد  ار  شنتـشون  روتـسد  هـن 

شا هناخزا  نیگمـشخ  ص )  ) دمحم باحـصا  سپ  دوبوا . هناخ  رد  ناورم  و  تفریذـپن ، وا  اما  دـهدب ، اهنآ  لیوحت  ار  ناورم  دـندرکاضاقت 
ام هب  ار  ناورم  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  هئربت  ام  رظن  رد  نامثع  دنتفگ : يا  هدع  نکل  دروخیمن . مسق  غوردبوا  هک  دنتـسناد  دنتفر و  نوریب 

ادخ ربمایپ  باحصا  يا  هدع  مادعا  روتسد  هنوگچ  تسا و  هتشونهک  ار  همان  مینیبب  میئامن و  یسررب  ار  هیـضق  مینک و  قیقحت  ات  دنک  میلـست 
هتشون نامثع  نابز  زا  ناورم  هک  یتروص  ردو  درک  میهاوخ  رانک  رب  ار  وا  دوب  هتشون  نامثع  هاگ  ره  ات  دنکیم . رداص  لیلدنودب  قحانب و  ار 

. دهدب نانآ  لیوحت  ار  ناورم  دشن  رضاحنامثع  و  دنتسشن ، شیوخ  هناخ  هب  هاگنآ  تفرگ . میمصت  ناورم  هرابرد  دوب 
دندرک : عطق  شیورب  ار  بآ  دندروآرد و  هرصاحم  هب  ار  نامثع  مدرم  سپ 
دیسرپ : هن . دنتفگ : تساجنیا ؟ یلع  تفگ " : مدرم  هب  هناخ  زارف  زا  نامثع 

دنام . شوماخ  يا  هظحل  دنچ  هن . دنتفگ : تساجنیا ؟ صاقو ) یبا  نب   ) دعس
دناسرب ؟ بآ  ام  هب  ات  دهدب  ربخ  ع )  ) یلع هب  امش  زا  یکی  دوشیمن  تفگ : دعب 

ینب هدـش  دازآ  ناگدرب  زا  يا  هدـع  شندـناسر  نایرج  رد  هک  داتـسرف  وا  يارب  بآ  گرزب  کـشم  هس  ع )  ) یلع دیـسر . ع )  ) یلع هب  ربخ 
 " دندش . حورجم  هیما  ینب  مشاه و 

هراب نیا  رد  يدقاو  هتشون 

ام تسا . هتـشون  هملـسم  نب  دمحم  لوق  زا  ار  نامثع  هناخ  هرـصاحم  هنیدم و  هب  ار  نافلاخم  ندش  ریزارـس  يارجام  فورعم  خروم  يدـقاو 
نآ : هلابند  کنیا  میدروآ . البق  ار  وا  تیاور  لوا  تمسق 

تسا : هدش  هتشون  نینچ  هک  میتفای  ار  همان  نیا  نآ ، رد  " ... 
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میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
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ار وا  شارتب و  ار  ششیر  ورس  نزب و  هنایزات  دص  ار  وا  دیسر  اجنآ  هب  سیدع  نب  نمحرلا  دبع  یتقو  راگدرورپ ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 
نب هورع  نارمع و  نب  نادوس  اب  و  نک ، لمع  تروص  نامهب  زین  قمح  نب  ورمع  اب  نم . يوناث  روتـسد  ندیـسر  ات  نک  ینادنز  زارد  یتدـم 

نانچمه . زین  یثیل  عایب 
نودـب ناـمثع و  لوق  زا  ناورم  رگا  دـنتفگ : دـشاب ؟ هتـشون  ناـمثع  ار  نیا  هک  موـلعم  اـجک  زا  متفگ  اـهنآ  هب  دـیوگیم : هملـسم  نب  دـمحم 

ع)  ) یلع اب  نوچ  نامثع ، شیپ  میورب  ات  ام  اب  ایب  دنتفگ : هاگنآ  دهدب . افعتـسا  تموکح  زا  دـیاب  و  تسا ، رتدـب  هک  دـشاب  هتـشون  شعالطا 
راک رد  نم  تفگ : میتفر  مه  صاقو  یبا  نبدعـس  شیپ  و  دنک ، تبحـص  نامثع  اب  دناوخ  ار  شرهظ  زامن  یتقو  داد  لوق  میدرک و  تبحص 

دز . ار  فرح  نیمه  مه  وا  میتفر  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  شیپ  و  منکیمن . تلاخد  امش 
زامن ع )  ) یلع اب  نم  نامثع . هناخ  دورب  دناوخ  ار  شرهظ  زامن  یتقو  تشاذگ  رارق  دنتفگ : تشاذگ ؟ اجک  رارق  امـش  اب  ع )  ) یلع مدیـسرپ :

. دوب هتسشن  اجنآ  ناورم  وت . دنیایب  هدب  هزاجا  دنتسه . رد  مد  نایرصم  نیا  میتفگ : نامثع و  شیپ  میتفر  ع )  ) یلع نم و  دعب  مدناوخ . رهظ ) )
تفگ : نامثع  هب 

دراد هدیاف  هچ  وت  فرح  وشمگ ! ورب  دنک ! هراپ  ار  تنهد  ادـخ  هک  تخات  وا  هب  نامثع  منک . تبحـص  اهنآ  اب  نم  هدـب  هزاجا  موش ! تنابرق 
عوضوم ! نیا  رد 

هدومن نامثع  هب  ور  دندوب - هتفگ  زین  وا  يارب  دندوب  هتفگ  نم  هب  ار  هچنآ  مامت  نایرـصم  هک  ع -)  ) یلع هاگنآ  تفر . نوریب  هناخ  زا  ناورم 
هن هتشون و  هن  هک  ندروخ  مسق  هب  درک  عورش  نامثع  داد . حرش  ار  شنومضم  همان و  نآ  نایرج 
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و دیوگیم . تساروا  ادخب  متفگ : هملـسم ) نب  دمحم   ) نم تسا . هدیـسرپ  ار  شروتـسد  رظن و  هدرک و  تروشم  وا  اب  یـسک  هن  دراد و  ربخ 
تسا . هدرک  ناورم  ار  راک  نیا 

رگا ادخب  متـسه . وت  شیوخ  وموق  نم  هک  ع )  ) یلع هب  درک  ور  نامثع  دنونـشب . وت  رذع  لئالد و  وت و  دنیایب  راذـگب  سپ  تفگ : ع )  ) یلع
: تفگ ع )  ) یلع دنراد . يونـش  فرح  وت  زانوچ  نک  ناشعناق  اهنآ و  شیپ  ورب  ایب و  مدرکیم . تصالخ  ارت  نم  يدوب  هدرک  ریگروطنیا  وت 

وت . دنیایب  سپ  تفگ : نامثع  یهد . حرش  اهنآ  يارب  ار  تدوخ  رذع  لئالد و  ات  وت  مروایم  ار  اهنآ  درک . مهاوخن  ار  راک  نیا  نم  ادخب 
هدش كانرطخ  یلیخ  عضو  هک  متسناد  سپ  دندناوخن . نینموملاریما  هفیلخ و  ار  وا  ندرک  مالـس  رد  دندش و  نامثع  هناخ  دراو  اهنآ  زورنآ 

دنتفگ : تسا .
و دندومن . شیوخ  يوگنخس  ارسیدع  نب  نمحرلا  دبع  هدرک  نخس  هب  عورش  تعامج  نآ  مالـسلا . مکیلع  و  میتفگ : مه  ام  مکیلع  مالس 

ناتسا نآ  یبهذم  ياهتیلقا  ناناملسم و  قح  هب  هک  یتازواجت  رـصم و  رد  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  ياهراک  حرـش  هب  درک  عورـش  وا 
رد یتقو  و  دوشیم ، لئاق  ضیعبت  نآ  میسقت  رد  دهدیم و  صاصتخا  شیوخ  هب  ار  ناناملـسم  یمومع  دمآرد  مئانغ و  هک  نیا  تسا و  هدرک 
هک یئاهیراکفالخ  هاگنآ  هدیـسر  نمب  هک  تسانامثع )  ) نینموملاریما یبتک  روتـسد  نیا  دیئایب ، دیوگیم : دـننکیم  ضارتعا  واهب  دراوم  نیا 

میمـصت نیا  اب  رـصم  زا  ام  تفگ : درمـشرب و  تسا  هدومن  فلخت  قباـس  هفیلخ  ود  هیور  زا  هک  ار  يدراوم  هدز و  رـس  هنیدـم  رد  ناـمثع  زا 
هملـسم نب  دمحم  و  ع )  ) یلع دعب  میـشکب . ار  وت  یتشادن  رب  رگا  و  يرادرب ، تیاهیراکفالخ  زا  تسد  میراداو  ار  وت  هک  میداتفا  هارب  یعطق 

هب ور  هاگنآ  يرادرب . میدوب  هدرمشرب  هچنآ  همه  زا  تسد  وت  هک  درک  نیمضت  ام  يارب  هملسم  نب  دمحم  دندرک و  تشگزاب  هب  راداو  ار  ام 
يو يرآ : متفگ  هن ؟ ای  يداد  لوق  ويدرک  نیمضت  ایآ  دندیسرپ : هدنادرگ  نم 
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یناکـسمتسم لئالد و  رب  هوالع  دیامن و  ینابیتشپ  وت  ربارب  رد  ام  زا  میتساوخ  یم  ادـخ  زا  هکیلاح  رد  امتقونآ  تفگ : هداد  همادا  نخـس  هب 
راپـسهر يدوب ) هتفرگ  دـهاش  ار  ادـخ  يدوب و  هتـسب  هک  ینامیپ  ضقن  اب   ) دـیآ تسدـب  وت  هیلع  يدـیدج  کسمتـسم  لـیلد و  میتشاد  هک 

وت رهم  هک  ار  تا  همان  میتفرگ و  ار  ترکون  میدیسر  هک  دنوریم - رصم  هب  زاجح  زا  هک  یناسک  دورو  لحم   "- بیوب هب "  میدش . نامراید 
دشارتب و ار  نامـشیر  رـس و  دـنزب و  هنایزات  ار  ام  هک  يا  هداد  روتـسد  میتفرگ و  ياهتـشون  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  هب  دوب و  شیاپ 

تا . همان  نآ  مه  نیا  دنک . ینادنز  زارد  یتدم 
نم اـب  یـسک  هراـب  نیا  رد  هن  ما و  هداد  ار  شنتـشون  روتـسد  هن  ما و  هتـشون  هن  ادـخب  تفگ : راـگدرورپ  شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  ناـمثع 

دیوگیم . تسار  میتفگ : اوآمه  ع )  ) یلع و  هملسم ) نب  دمحم   ) نم ما . هدش  رادربخ  نآ  زا  هن  وهدرک  تروشم 
یخاتسگ تفگ : ناشیوگنخس  منادیمن . تفگ : تسا ؟ هتـشون  هک  سپ  دندیـسرپ : وا  زا  نایرـصم  دیـشک . یتحار  سفن  ام  نخـس  زا  نامثع 

يارب دننزیم و  همان  ياپ  ار  وت  رهم  دنتسرفیم و  ناملسم  یمومع  لاوما  ياهرتش  زا  یکی  اب  ار  ترکون  هک  دنا  هدناسر  اجنیا  هب  تربارب  ردار 
راد هدهع  دیابن  وت  لثم  یمدآ  دنتفگ : يرآ . تفگ : يربخ ؟ یب  وت  دـننکیم و  رداص  زیمآ  تیانج  كانرطخ و  ياهنامرف  نینچ  ترادناتـسا 
منت رب  لج  زع و  يادخ  هک  ار  يا  هماج  تفگ : نامثع  تسا . هتخاس  رانک  رب  نآ  زا  ار  وت  ادخ  اریز  هدب  افعتسا  تموکح  زا  دوش . تموکح 

وا هبدـنور  نوریب  شا  هناخ  زا  هک  نیا  زا  شیپ  نایرـصم  مدرک  روصت  هکناـنچ  دـش ، داـیزشاخرپ  داـیرف و  داد و  دـنک . مهاوخن  ربهتـسارآ 
هب و  متـساخرب ، هتـساخرب  وا  مدـید  ات  مه  نم  تفر و  نوریبهتـساخرب  ع )  ) یلع تقو  نیا  رد  تخاس . دـنهاوخ  ار  شراک  دـیرپ و  دـنهاوخ 
وا ات  دنداد  همادا  ار  هرـصاحم  و  تفر ، شا  هناخ  هب  ع )  ) یلع متفر و  ما  هناخ  هب  نم  دندمآ . نوریب  مه  اهنآ  نوریب . دـیورب  تفگ : نایرـصم 

. " دنتشک ار 
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تسا وا  مه  دوب " . یملسا  دوعا  وبا  دربیم  رصم  هب  نامثع  فرط  زا  ار  همان  نیا  هک  یـسک  دسیونیم " : راسی  نب  نمحرلا  دبع  زا  لقنب  يربط 
تسا . هتشون  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  میتشون ، البق  ار  نیا  و  درکیم ، شنیرفن  تسد  ياعد  رد  ع )  ) یلع نینموملاریما  هک 

هنیدم هب  هعمج  زور  رـصم  یلاها  دوب . رـصم  یلاها  ندمآ  زا  شیپ  نامثع  هرـصاحم  دـسیونیم " : یـسنخا  دـمحم  نب  نامثع  زا  لقنب  يربط 
 " دنتشک . دعب  هعمج  ار  وا  دندیسر و 

تسا نکش  هبوت  يراک  هبوت  نامثع 

نت هاجنپ  اب  وا  ات  درک  تبحص  هملسم  نب  دمحم  اب  نامثع  دندمآ  نایرصم  هک  یلوا  هعفد  دسیونیم " : ءاجوعلا  یبا  نب  نایفس  لوق  زا  يربط 
نوچ نایرصم  دنتشگرب . دوخ  دندرگرب و  هک  دندرک  ناشراداو  دندیـسر و  اهنآ  هب  بشخ  وذ  رد  اهنآ و  فرطب  دنتفر  هدش  راوس  راصنا  زا 

رصم .) رادناتسا  حرس  یبا  نب   ) دعس نب  هللا  دبع  هب  باطخ  دراد  هارمه  يا  همان  هک  دندید  ار  نامثع  رکون  دندیسر  بیوب "  هب " 
، دـندرب نامثع  شیپ  ار  همان  دـندمآ . دـندوب - هتفرن  نوریب  نآ  زا  زونههلبج  هب  میکح  رتشا و  کـلام  هک  هنیدـم - هب  دنتـشگزاب و  هجیتن  رد 

تسین ؟ وت  یشنم  طخب  همان  رگم  دنتفگ : تسا . یلعج  یگتخاس و  نیا  تفگ : دش و  نآ  نتشون  رکنم 
یلو يرآ ، تفگ : تسین ؟ وـت  رکوـن  میتفاـی  وا  اـب  ار  هماـن  هک  يدـصاق  دـنتفگ : تسا . هتـشون  نم  روتـسد  نودـب  یلو  تسه . هلب ، تـفگ :

؟ تسین یمومعو ) یتلود  لاوما  زا   ) وت رتش  رتش ، نیا  دنتفگ : تسا . هداتفا  هارب  ما  هزاجانودب 
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هک یتروص  رد  یئوگیم . غورد  ای  یئوگیم  تسارای  وت  تسین : رتشیب  لاح  ود  دنتفگ : دنا . هتـشادرب  ارنآ  نم  عالطا  نودـب  یلو  هلب ، تفگ :
يا . هدرک  رداص  ار  ام  نتشک  روتسد  قحانب  اریز  يوش ، رانک  رب  تموکح  زا  دیاب  یئوگب ، غورد 

نیاب و  دراد ، يدـیلپ  كاپان و  ياهیربو  رود  یتسه و  لفاغ  فیعـض و  اریز  يوش ، رانک  رب  دـیاب  مه  زاـب  یئوگب ، تسار  هک  یتروص  رد  و 
فرط زا  مانب و  ار  یئاهنامرف  نینچ  هک  تسا  ناوتان  وهدارا  تسـس  لفاغ و  ردقنآ  هک  مینک  شیوخ  رادمامز  ار  یـسک  تسین  اور  هک  لیلد 

دنا هدرکیم  شرافـس  هدادـیم و  دـنپ  ار  وت  هک  ار  باحـصا  ریغ  و  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  يا  هدـع  وت  هک  دـندوزفا  و  دـننکیم . رداـص  وت 
قحان و ياهکتک  صاصق  دیاب  نونکا  يا . هدز  کتک  يدنب  راکب  ارنآ  يدرگ و  زاب  مالسا  نوناق  هب  هتشادرب  تیاوران  ياهراک  زا  تسدهک 

اطخب یهاگ  دنکیم و  لمع  تسرد  هاگ  نوناق  يارجا  رد  يرادمامز  ره  تفگنامثع  دننک . لثمب  هلباقم  وت  اب  نانآ  یهدب و  ار  تا  هناملاظ 
مهاوخ فلت  دننک  صاصق  ارم  دنیایب  اهنآ  همه  رگا  نوچ  دـننک ، صاصق  ارم  ما  هدز  کتکاطخ  هب  هک  اهنآ  مراذـگیمن  نم  نیاربانب  دوریم .

هبوت دوشیم  تبحص  وت  اب  اهنآ  هرابرد  هاگ  ره  يوش . رانک  رب  دیاب  اهنآ  بجومب  هک  يا  هتشگ  بکترم  نیگمهس  ياهتعدب  وت  دنتفگ : دش .
وت شیپ  ام  هوالعب  ار . اهنآ  لاثما  يوشیم و  بکترم  ار  اه  نامه  هرابود  اـما  تشاد  یهاوخ  رب  اـهنآ  زا  تسد  هک  یئاـمنیم  مـالعا  ینکیم و 

شنزرـس دروم  وت  رطاخب  ار  ام  هملـسم  نب  دمحم  و  یئآ ، زاب  مالـسا  نوناق  هب  هک  يدرک  دهعت  يدومن و  هبوت  نامروضح  رد  وت  میدـمآ و 
ینک . لمع  يا  هداد  لوق  هچنآهک  درک  نیمضت  ام  ربارب  رد  داد و  رارق 

رانک رب  يرب و  تناـهانگ  زا  ار  دوخ  درک و  يرازیب  ترفن و  راـهظا  وت  زا  هملـسم  نب  دـمحم  اـت  يدومنن  اـفو  تا  هبوت  هدـهع و  هب  وت  نکل 
رد دنامن و  وت  يارب  يا  هناهب  چیه  ات  میتشگرب  ام  لوا  هعفد  درک . مهاوخن  تلاخدنامثع  راک  رد  تفگ : درمش و 

هحفص 339 ] ] 

ینابیتشپ هب  وت  هیلع  يدوب ) هتخاس  ام  اب  تدهع  فرط  دهاش و  وت  هک   ) ار ادخ  میشاب و  هدرکن  راذگ  ورف  چیه  زا  وت  راطخا  تجح و  مالعا 
رادب دزاس و  هعطق  هعطق  دنک و  مادعا  ار  ام  هک  يا  هداد  روتسد  وا  هب  يا و  هتـشون  ام  هیلع  ترادناتـسا  هب  يا  همان  میدید  تقوکی  میدیبلط .
هدـش هتـشون  تعالطا  یب  تسه  ترهم  ياراد  تا و  یـشنم  طخب  ترتش و  راوس  ترکون  هارمه  هک  يا  هماـن  ینکیم  ياـعدا  ـالاح  دزیوآ .

هدز و رس  البق  وت  زا  مالـسا  نوناق  زا  تموکح  رد  هک  یتافارحنا  نآ  هوالعب  نیا  و  تسا . هدمآ  دراو  وت  رب  ینیگمهـس  ماهتا  نیاربانب  تسا .
هب هـک  یئاوراـن  ياـهرفیک  و  دزیم ، رــس  وـت  زا  یموـمع  دــمآرد  میــسقت  رد  هکیئاــه  یناتــس  رتـشیب  ضیعبت و  مـیا و  هدوـب  شراــتفرگ 

میتشگزاب هتـشادرب  وت  زا  تسد  هعفد  نآ  ام  تافارحنا . ناهانگ و  نامه  رارکت  دعب  يدرکهک و  يا  هبوت  راهظا  و  يدادیم ، رگتحیـصنمدرم 
هک اهتعدب  نانچ  هب  هک  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  زا  یکی  میتخاسیم و  رانک  رب  ار  وت  ات  میدنامیم  دیاب  دوبن و  تسرد  مه  نامنتشگرب  و 

هرانک ام  راـک  زا  کـنیا  میتشادـیم . رب  تموکح  هب  وت  ياـجب  دوبن  تسا  دراو  وت  رب  هک  یتاـماهتا  هب  مهتم  ودوب  هدولاـین  یتشگ  بکترم  وت 
. یشاب نمیا  ام  تسد  زا  وت  میشاب و  ظوفحم  وت  تامدص  زا  ام  هک  دوشیم  ببـس  راک  نیا  اریز  نادرگ ، زاب  ام  هب  ار  نامتفالخ  نک و  يریگ 

دش ؟ مامت  ناتفرح  دیدرک و  نایب  ار  ناتدوصقم  تفگ : نامثع 
زج یئادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  میامنیم . لکوت  مدنب و  یم  نامیا  وا  هبو  میوجیم  يرای  وا  زا  مربیم و  ساپـس  ار  ادـخ  تفگ : هلب . دـنتفگ :

همه رب  ار  نید  نآ  ات  نیتسار  نید  تیادـه و  هیامهارمه  هداتـسرف  ار  وا  تسا و  وا  ربمایپ  هدـنب و  دـمحم  تسین و  کیرـشیب ، هناگی  يادـخ 
دیدومنن و تلادع  نخس  رد  امش  میوگیم : شیاتـس ، ساپـس و  نیازا  سپ  دنادرگ . زوریپ  هریچ و  دنراد - شوخان  ناکرـشم  هچرگ  نایدا -
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نک ، يریگ  هرانک  تموکح  زا  دیتفگ : هک  نیا  باوج  رد  دیدادن . فاصنا  تواضق  رد 

هحفص 340 ] ] 

هداد صاصتخانم  هب  همه  نایم  زا  ارنآ  هدروآ و  لئان  راختفا  هب  نآ  اب  ارم  هتـسارآ و  منترب  لـج  زع و  يادـخ  هک  ار  يا  هماـج  میوگب  دـیاب 
هرابود مشکیم و  دنا  هداد  رارق  شهوکن  ضارتعا و  دروم  ناناملـسم  هچنآهمه  زا  تسد  میامنیم و  هبوت  یلو  دنک . مهاوخن  رب  نت  زا  تسا .

مناسرت . وا  زا  مجاتحم و  ادخ  هب  مسق  ادخب  نم  اریز  داد . مهاوخن  ماجنا 
زا میتشاد  هفیظو  يدربیمن  نآ  هب  تسد  هرابود  يدرکیم و  هبوت  دعب  يدوب و  هدش  یتعدـب  بکترم  وت  هک  دوب  یلوا  هعفد  نیا  رگا  دـنتفگ :
وت زا  تسد  لوا  هعفد  اـم  ینادـیم و  تدوـخ  هک  يدـش  اـهیراکفالخ  نآ  بکترم  نیا  زا  شیپ  وـت  اـما  میریگ . شیوـخ  هار  میریذـپب و  وـت 

هرابرد یهاوخب  یتاهیجوت  اب  ای  ینک  رداص  یتاروتـسد  نینچ  ام  هرابرد  وت  هک  میدوبن  نارگن  نیا  زا  تقونآ  میتفرگشیوخ و  هار  هتـشادرب 
ینک . تیلوسم  بلس  تدوخزا  میا  هتفای  ترکون  هارمه  هک  يا  همان 

امتح ینک  هبوت  یفـالخ  راـک  هاـنگ و  زا  تقو  ره  هک  تسا  هدـش  تباـث  اـم  يارب  هبرجتب  هکیلاـح  رد  میریذـپ  یم  ار  وت  هبوت  روطچ  نونکا 
يوشیم !؟ نآ  بکترم  هرابود 

دارفا ناشیوخ و  وموق  نیا  هاگ  ره  و  میناشنب . تموکح  هب  وت  ياجب  ار  يرگید  صخـش  هدرک  رانک  ربار  وت  هک  نیا  ات  میوریمن  اـم  نیارباـنب 
وت هب  ات  دیگنح  میهاوخ  نادنچ  اهنآ  اب  دننک  يریگولج  ام  تامادقا  زا  گنجاب  دـنهاوخب  دنتـسه  وت  نیـشنمه  امئاد  هک  یناسک  تا و  هلیبق 

ددنویپب . ادخ  هب  نامحور  هتشگ  دیهش  نامدوخ  ای  میشکب  ار  وت  میبای و  تسد 
تفـالخ تموکح و  زا  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  میارب  دـیزیوایب  رادهب  ارم  رگا  مریگب ، هراـنک  یئاورناـمرف  زا  دـیئوگیم  هک  نیا  تفگ : ناـمثع 

دزیخرب گنجب  نم  زا  عافد  رد  هک  ره  اب  دیئوگیم  هک  نیا  منک . يریگ  هرانک  لج  زع و  يادخ 
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دگنجب . امش  اب  مهدیمن  روتسد  سکچیه  هب  نم  هک  میوگب  دیاب  دیگنج ، دیهاوخ 
هب مگنجب  امـش  اب  متـشاد  میمـصت  رگا  مدوخ  ناجب  تسا . هدیگنج  ما  هزاجا  روتـسد و  نودب  دگنجب  نم  زا  عافد  يارب  یـسک  رگا  نیاربانب 

هتفر قارع  ای  رـصم  هب  الثم  مورملق  قطانم  زا  یکی  هب  ای  دـنراد  لیـسگ  معافد  يارب  ار  یگنج  نادرم  نازابرـس و  ات  متـشون  یم  میاهرکـشل 
ارم رگا  اریز  دیـشاب ، شیوخ  ناج  رکف  هب  دیتسین  هتـسبلدنم  یگدـنز  هب  رگا  دـینک و  محر  شیوخ  ناج  رب  نیربانب  مدـشیم . گنج  هدامآ 
نم لابندب  نامثع  دنداد . گنج  نالعا  وا  هب  و  دنتفرب . يو  دزن  زا  نانآ  تساوخ . دـنهاوخ  رب  امـش  بیقعت  هب  نم و  یهاوخناوخ  هب  دیـشکب 

 " میوگب . غورد  رابود  دوشیمن  لاسکی  رد  ادخب  هن ، متفگ : مزاس . رود  وا  زا  ار  نانآ  تساوخ  هداتسرف  هملسم ) نب  دمحم  )

یخیرات تایاور  نیا  یسررب 

ربمایپ باحـصا  راصنا و  نارجاهم و  دنا  هداد  همتاخ  نامثع  یگدـنز  تموکح و  هب  هک  یناسک  دوشیم  هتـسناد  میدرک  لقن  هک  یتایاور  زا 
دنا . هدوب  ینثتسم  هتشادن و  تکرش  نآ  رد  میدرب  مان  البق  هک  رفن  راهچ  طقف  تعامجنآ  زا  ودنا  هدوب  (ص )

هک یمدرم  اب  نامثع  هب  هلمح  ضارتعا و  رد  هک  دنباحصاو  راصنا  نارجاهم و 
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يارب هنازوسلد  زیمآ و  تملاسم  لمع  هنوگچیه  زا  هکنیا  زا  سپ  دنا و  هتشگ  تسدمه  ناتسادمه و  دندوب  هدمآ  هرصب  هفوک و  رـصم و  زا 
ناـیم رد  دـنا . هتـسب  رمک  شلتق  لزع و  هب  دـنا  هتـشاذگن  ورف  وا  نداد  هبوت  رد  شیمالـسا و  فـالخ  یمدرماـن و  هیور  زا  ناـمثع  نادرگرب 

ناعباتزا یسانشنید  یقتم و  تلیـضف و  اب  نادرم  زا  یهوبنا  زین  یفورعم و  ناشلامیظع و  باحـصا  دنا  هدمآ  هنیدم  هب  تایالو  زا  هک  یمدرم 
ردقیلاع و باحـصا  نیمه  و  دیامن . هشدخ  ای  هدرک  دـیدرت  ناشحالـص  يرادـنید و  نامیا و  رد  دـناوتیمن  سکچیه  هک  دـنا  هتـشاد  دوجو 
زا هک  یمدرم  نایم  رد  الثم  دـنا . هتـشاد  رارق  ضرعتم  نیگمـشخ و  یـضاران و  ياه  هدوت  سار  رد  سانـشنید  راـگزیهرپو و  گرزب  نادرم 

دندشیم : هدید  اه  تیصخش  نیا  دندوب  هدمآهفوک 
. راکتسرد يدرمکین  يو ، شیاتس  دروم  و  ص )  ) ربمایپ یباحص   " بوخ ، هب "  بقلم  دیز  - 1

ار شیراکتـسرد  حالـص و  نامیا و  تلیـضف و  تمظع و  البق  و  دـنا ، هدرک  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ رـضحم  هک  یناسک  زا  رتشا ، کـلام  - 2
. میا هتخانش 

. تسا هدوب  دهاز  دیوگیم : يرذالب  هک  هدبع ، نب  بعک  - 3
. دنا هتشگ  لئان  ص )  ) ربمایپ تبحاصم  سرد و  كرد  راختفاب  هک  یناسک  زا  یثراح ، رصن  نب  دایز  - 4

" و باعیتسا رد "  ربلا  دبع  نبا  و  دوب ، فورعم  يراوگرزب  تفارش و  هب  شا  هلیبق  نایم  رد  هک  اناوت  رونخـس  یباحـص و  متها ، نب  ورمع  - 5
دنا . هدروآ  یباحص  کی  ناونعب  ار  شلاح  حرش  هباصا "  رد "  رجح  نبا  هباغلا " و  دسا  رد "  ریثا  نبا 

دندوب : اه  تیصخش  نیا  نایرصم  نایم  رد 
ص)  ) ربمایپ هک  هتفای  ار  راختفا  نیا  وهتخومآ  شترـضح  زا  یثیداحا  هتـشگ و  لئان  ص )  ) ربمایپ تبحاـصم  هب  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  - 6

شقح رد 
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. تسا هدومرف  اعد 
. تسا هدمآ  باحصا  گنهرف  رد  شلاح  حرش  هک  ورتسارو  لداع  یباحص  یعازخ ، لیدب  نب  ورمع  - 7

دسیونیم : وا  هرابرد  ربلا ) دبع  نبا   ) رمع وبا  یعازخ ، لیدب  نب  هللا  دبع  - 8
شزرا و تسج ، تکرـش  كوبت  و  فئاطو ، نینح  ياـهداهج  رد  تشاد ، رارق  ص )  ) ربماـیپ تبحم  دروم  هعازخ  دوب و  هعازخ  هلیبق  سیئر 

. دوب باحصا  ياه  هرهچ  نیرتناشخرد  زا  و  تشاد ، ناوارف  مارتحا  هوکش و 
هیبیدح رد  تخرد  ریز  هک  تسا  یناسک  وزج  و  هتخومآ ، ثیدح  يو  زا  هتـشاد و  تبحاصم  ص )  ) ربمایپ اب  سیدع ، نب  نمحرلا  دـبع  - 9

. دنا هتشگ  دونشخ  وا  زا  ناشیا  نانآ و  زا  ادخ  دنا و  هدرک  تعیب  ص )  ) ربمایپ اب 
دـباع و و  هدیـشخب ، يرترب  ار  وا  هدوتـس و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  هدـمآ  هباصا "  باعیتسا " و "  رد "  هکنانچ  رکب ، یبا  نب  دـمحم  - 10

شیوخ . رصع  نادمآرس  زا  تسا و  هدوب  دهتجم 
ناشسیئر : هرصب  مدرم  نایم  رد  هرخالاب 

هلیبق هدوب و  رادنید  حـلاص و  يدرم  هتـشگ و  لئان  ص )  ) ربمایپ تاقالم  هب  دـسیونیم : شا  هرابرد  رمع  وبا  هک  يدـبع ، هلبج  نب  میکح  - 11
و تسا . موقنآ  نایاسراپ  نادـهاز و  زا  سیق و  دـبع  هلیبق  ناـگرزب  زا  دـسیونیم : يدوعـسم  دـنا . هدادـیم  ناـشن  يوریپ  تعاـطا و  وا  زا  شا 
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. تسا هدوتس  ار  يو  ار  يو  نینموملا  ریما  الوم  دیوگیم  ریثا  نبا  هکنانچ 

دلج 18

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
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رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 
8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

نامثع يرترب  رد  ییوگ  فازگ 

نامثع هرصاحم  مایا 

تیاکح باوج ، لاوس و  ات  هتفرگ  راعش  زا  هتفر  نابز  رب  تاثحابم  وگتفگيانثا و  رد  هچنآ  همه  هداد و  خر  اهـشکمشک  نآ  رد  هچنآ  مامت 
ادخ رطاخب  طقف  شا -  هیور  تسایس و  نامثع و  نافلاخم   - اهنآ هک  دراد  تلالد  نیا  رب  دنکیم و  مدرم  نآ  يورتسار  يوقت و  حالـص و  زا 
دنا هتشادن  نیا  زج  یتوعد  اضاقت و  چیه  و  دنا ، هتشگ  نیگمـشخ  هتفـشآرب و  دوشیمن  لمع  شمیلاعت  نیناوق و  هب  دنا  هدید  هک  نیا  يارب  و 

طباور هعماج و  ماظن  تموکح و  رد  هدـمآ  دـیدپ  ياهیژک  هک  دـنا  هدرک  مایق  فدـه  نیا  رب  اهنت  و  دوش ، راتفر  لـمع و  یهلا  مکح  هب  هک 
، دوبن ضرغ  نیاب  زگره  دـنا  هدرک  ذاختا  نامثع  تموکح  ربارب  رد  هک  ار  یفلاخم  عضوم  دـنرآ ، زاـب  نیئآ  یتسارهب  دـنیادزب و  ار  یمومع 
هب هتفرگرب  شیاهتعدب  زا  تسد  نامثع  دـنا  هدـیدیم  هاگ  ره  ببـس  نیمهب  دـنروآ ، گنچهب  یلوپ  ای  دنـسرب  تموکح  ای  يرادناتـساهب  هک 

تسد شتافارحنا  يراکفالخ و  زا  هکدنا  هدرک  هدهاشم  نوچ  و  دنا ، هدومنیم  تیاضر  وا  زا  هتشگ  دونـشخ  دیارگیم  نانآ  هقح  ياهاضاقت 
دراذگیم اپ  ریز  یپ  رد  یپ  ددنب  یم  تنـس  نآرق و  هب  تشگزاب  رب  رئاد  هک  ار  یئاهنامیپ  دهدیم و  جرخب  تجاجل  اهنآ  همادا  رب  دشکیمن و 

رما ورکنم  زا  یهن  دنهد و  همادا  ار  شا  هیور  وا و  اب  تفلاخم  هک  دنا  هدید  شیوخ  هفیظو  تسین  رادرب  تسد  هانگ  زا  هک  دنا  هدرک  نیقی  و 
تارکنم ندودزرد  دننادرگ و  شیوخ  هشیپ  نانچمه  هعماج  سایقم  رد  عیـسو و  روطب  نآ  لکـش  نیرت  مهم  نیرت و  یلاع  رد  ار  فورعمب 

هب ار  تلم  تلود و  ساسا  هک  یسایس  یمومع و 

هحفص 6 ] ] 

تسا . هدادخر  ماجنارس  نآ  ات  دنا  هدیشوک  قح  قیرط  نیا  رد  نادنچ  دنشوکب و  هدولآ  فارحنا  یهابت و 
هک ار  نانآ  زا  یشخب  ع )  ) یلع نینموملاریما  زگره  دندوبیم  نیا  زجيزیچ  راتساوخ  دنتـشادیم و  نیا  زج  یتین  دصق و  هاگ  ره  تعامج  نآ 
هک یمدرمهب  تفگیمن " : ناشیدب  هراشا  رصم  مدرم  هب  شا  همان  رد  دادیمن و  رارق  دیجمت  دروم  درکیمن و  شیاتـس  نانچ  دندوب  رـصم  لها 
رد زین  و  ... " دنتفـشآرب ، تشگ  لاـمیاپ  هدـیدن و  شقح  تفرگ و  رارق  یناـمرفان  دروم  شا  روشک ) اـی   ) نیمز رد  هک  هاـگنآ  ادـخ و  يارب 
زا سپ  مهنآ  تفرگیمن  تروص  ناشقح  رد  انث  حدم و  همهنآ  هدمآ  شراگنب  ناشلاححرش  رد  هک  یبتک  و  ص )  ) ربمایپ باحـصا  گنهرف 

رایسب یئاهراک  یسک  زا  رگا  یتح  شلتق . ینوگنرس و  رد  هنادجم  تکرش  دنا و  هتشاد  نامثع  ربارب  رد  هک  يدنت  هنامصخ و  يریگعـضوم 
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یتیانج دـنزب  رـس  ناناملـسم  زا  يداـع  درف  کـی  قح  رد  هدز  رـس  وا  قح  رد  ناـمثع  ناـفلاخم  نویبـالقنا و  زا  هچنآ  زا  رتلهـس  رتکچوک و 
ودتفایم ورف  تیموکحم  يردقیب و  يراوخ و  لاچهایـس  هب  نآ  بکترم  و  ریذپان ، رذعو  هجومان  یهانگ  دوشیم و  هدرمـش  ریذپان  شیاشخب 

دنا هدیروش  نامثع  هیلع  هک  یناسک  دروم  رد  مینیب  یم  یلو  درامـشیمن ، يزیچ  هب  ار  وا  سکچیهو  دـنامیمن  شیارب  يردـق  مارتحا و  چـیه 
دنا . هدرک  ظفح  ار  ناشهوکش  ردق و  وتزع  هکلب  هدشن  نینچ 

دروم ار  اهنآ  ناناملـسم  دوب و  هدـش  بکترم  یئاـهمرج  ناـمثع  هک  تسا  نیا  ددرگیم  طابنتـسایخیرات  تاـیاور  نیا  زا  هک  یبلطم  نیمود 
مالسا و نوناق  فالخ  مرج و  هک  نیا  هدرک و  اهنآ  باکترا  هب  فارتعا  شدوخ  وا  دنا و  هدرکیم  رکنم  زا  یهن  هداد  رارق  شهوکن  داقتنا و 
ار شا  هبوت  هک  هتـشذگیمن  يزیچ  و  دـشکب ، تسد  تافلخت  مئارج و  زا  هک  هدادـیم  لوق  هدومنیم و  مه  هبوت  هظحـالم  نیمهب  تسا . هاـنگ 

لمع شدصق  هدارا و  قبط  هتفگیم و  تسار  لاح  ود  زا  کیمادک  رد  منادـیمن  تسا . هتفرگیم  رـس  زا  ار  شیراکفالخ  هرابود  هتـسکشیم و 
ار وا  ناورم  هک  هاگنآ  ای  تسا  هدرکیم  هبوت  راـهظا  هدومنیم و  تعدـب  يراـکفالخ و  باـکترا  هب  رارقا  هک  لاـحنآ  رد  اـیآ  تسا ؟ هدرکیم 

هدیسر اهنآ  هب  ناشرادمامز  ماما و  زا  یئاهربخ  نایرصم ، زا  تعامجنیا  دیوگب : هتفر  الاب  ربنم  هب  ات  دنا  هتشادیماو  هتخاس  هچیزاب 
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دنتشگزاب ؟ ناشراید  هب  هدوب  ساسا  یب  تسردان و  دندیمهف  یتقو  یلو  دوب 
فالخ هیور  زا  تسد  هک  نیا  رب  رئاد  هتسب  رادتنامض  وو  دکوم  ياه  هماندهعت  اهنامیپ و  وا  هکتسا  نیا  دیایم  تسد  هب  هک  یبلطم  نیموس 

هتشون و فلتخم  ياهناتسا  هب  هک  یئاهنامرف  رد  تادهعت  نیا  و  دیامن ، كرت  دنا  هداد  رارق  یهن  داقتنا و  دروم  ار  هچنآ  هتشادرب و  شمالسا 
یلع نینموملاریما  هکنانچ  روشک  ياهرهش  اهناتـسا و  هک  هدوبیطئارـش  رد  یماگنه و  نیا  و  تسا ، هدمآ  تسدب  هدرپس  نایـشروش  تسدب 

زا ار  شیارجا  هک  اریئاهنامیپ  تسا ، هداهن  اپ  ریز  المع  هدرک و  ضقن  ار  اه  همان  نامیپ  تادهعت و  نیا  سپس  و  دنا ، هتفـشآرب  هدومرف  (ع )
نیمـضت ناشلا  میظع  یباحـص  هملـسم  نب  دمحم  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  الوم  نوچ  یئاهتیـصخش  نافلاخم و  مدرم و  ربارب  رد  وا و  فرط 

نیا رد  هک  یئاـهنامیپ  ضقن  اـبنامثع  نیارباـنب ، دـنا . هدومن  شیاـضما  دـهاش  ناونعب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  رایـسب  یعمج  دـنا و  هدرک 
ار تلافک  نیمـضت و  هتـسنادیمن و  بجاو  ار  تادـهعت  تامازتلا و  ماـجنا  ناـمیپ و  دـهع و  هب  ياـفیا  هک  تسا  هداد  ناـشن  هتـسب  صوصخ 

يارب یلاجمو  شدـنناهرب  قلخ  رفیک  مشخ و  شتآ  زا  ات  دـنا  هدـشیم  وا  نماـض  مدرم  ربارب  رد  هک  یئاهتیـصخش  يارب  هتـشادیمن و  تمرح 
و تسا ، هدرمـشیمن  مارح  مرج و  هانگ و  ار  دهع  ضقن  تسا و  هدوبن  لئاق  یماقم  مارتحا و  دنروآ  مهارف  شیارب  مالـسا  نوناق  هب  تشگزاب 

هعیلط رد  ناناملسم و  هک  تسین  کش  تروص ، ره  رد  تسا . هدوب  هتخاس  یلیوات  وهیجوت  هناهب و  اهیئاوسر  تایانج و  نیا  همه  يارب  دیاش 
زاب رددوخ  راک  هب  دـنا و  هدومنن  ناب  یئانتعا  هدرمـشن و  يزیچ  هب  ار  تالیوات  تاهیجوت و  هناهب و  نآ  ورتسار "  لداع و  باحـصا "  نانآ 

دنا . هدیسر  ناشقح  دوصقم  هب  ات  دنا  هدیشخب  رارمتسا  ردقنآ  مالسا  ناماس  هب  هعماج  تموکح و  مکاح و  لاح  ندروآ 
تقونآ ات  هچنآ  زاتسد  دنک و  لمع  تنس  نآرق و  هب  هک  هتشگ  مزتلم  هتـشون  لوا  هرـصاحم  رد  هک  يا  هماندهع  رد  هک  نیا  مراهچ  بلطم 

همتاخ دنا  هدوب  نیگمـشخ  تحاران و  شاهیراکفالخ  اهتعدـب و  زا  هک  یناسک  هضراعم  تفلاخم و  هب  راک  نیا  اب  درادرب و  هتـشگ  بکترم 
نآ زا  شیپ  يو  هک  دناسریم  دراد  همان  دهع  رد  هک  ینومضم  اب  مازتلا  نیمه  دهد .
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رب فرحنم و  تنس  نآرق و  زا  شراک  رد  هک  سب  نیمه  مکاح  ره  یتسپ  رد  و  تسا . هدوب  فرحنم  تنـس  نآرق و  زا  هرادا  تموکح و  رد 
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. دشاب هتشگ  رانک 
مکح نب  ناورم  هدازنوعلم ، نوعلم  و  هغابروق ، رـسپ  هغابروق  هدومرف : كاپ  ورتسار و  ربمایپ  هکنانچ  ای  دورطم ، رـسپ  دورطم  هک  نیا  مجنپ 

ار نامثع  لـقع  نید و  ع )  ) نینموملاریما ـالوم  لوقب  ناورم  هک  هدوب  نآ  ریثاـت  تحت  نادـنچ  يو  هتـشاد و  ذوفن  ناـمثع  هیحور  رد  ردـقنآ 
دهع ضقن  هب  اهراب  هلمجنم  و  تسا ، هدـناشک  هتـساوخهک  يوس  ره  هب  هدروآرد و  يا  هتـشگ  راـهمرتش  تروصب  ار  وا  هدـیدزد و  هدوبر و 

تسا . هتخادنا  رد  هانگو  یهارمگ  هاگترپ  هب  ار  وا  لمع  نیا  اب  و  راد ، نیمضت  دکوم و  تادهعت  نداهن  اپ  ریز  هب  هتشاداو و 
هک هداد  یناورم  تسد  هب  شیوخ  ناـنع  هدرپـس و  يدـیلپ  دوجوم  نینچ  هسوسو  هب  شوه  شوـگ  روـطچ  هک  دوـب  دیابتفگـش  ناـمثع  زا 
رب شا  هتسد  راد و  وا و  ار  اه  یتخبدب  همه  هک  هتـسنادیم  زاب  و  تناما ، یئوگتـسار و  زا  هن  درادن و  هرهب  نامیا  نید و  زا  يا  هرذ  هتـسنادیم 

، دنروایمن شنوریب  هتخادنا و  رد  نارحبو  تالکـشم  هاچ  هب  ار  وا  هک  هتـشاد  نیقی  و  دنا ، هدناشک  اجنآ  هب  ار  شراک  دنا و  هدروآرد  وا  رس 
شوـگ و زاـب  کـیدزن ، ار  شلجا  هدـیدیم و  راـتفرگ  نارحب  ثداوـح و  لاـگنچ  رد  ار  دوـخ  هک  یلاـح  نیع  رد  هتـسنادیم و  ار  همه  اـهنیا 

تسا . هدمآ  شرس  رب  دیایب  شرس  رب  دیاب  هچنآ  ات  هدیشکن  نوریبناورم  گنچ  زا  ار  شرایتخا 
ریما ـالوم  هناـمیکح  ياـه  یئاـمنهار  اهتحیـصن و  ریثاـت  تحت  هجوـچیهب  شیریذـپ  ریثاـت  یگدارا و  یب  همه  اـب  ناـمثع  هکنیا  رت  تفگش 

هتفرگن و رارق  دنا -  هدیشوکیم  شداشرا  تیاده و  رد  ناشتردقمامت  اب  هک  نمادکاپ -  ورتسار و  باحـصا  زا  يریثک  هدع  و  ع )  ) نینموملا
زا اپ  شداشرا  رد  دنتسه و  وا  زوسلد  نانآ  هتـسنادیم  هک  نیا  اب  تسا ، هتفرگ  هدینـشن  ار  نانآ  هناقفـشم  ياهیئامنهار  مکحم و  تالالدتـسا 

تاجن نمضتم  هک  دننکیم  توعد  يراکب  ار  وا  دنهاوخیمن و  تما  واحالص و  ریخ و  زج  دنهنیمن و  ارف  رکنم  زایهن  فورعمب و  رما  هفیظو 
. تسا یمالسا  تما  تداعس  وا و 
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هرصاحم تدم  هرابرد 

ینعم رهاظ  رد  فالتخا  نیا  دـسریم ، رظنب  هرـصاحم  تدـم  رد  هک  تسایفالتخا  دـنکیم  رظن  بلج  یخیرات  تایاور  نایم  رد  هک  يا  هتکن 
نامز هداد و  قفو  ناشنایم  ناوتیم  و  دنراد ، هراشا  تقیقح  زا  يا  هبنج  هب  کی  ره  هک  دوشیم  هتسناد  مزال  تقد  اب  و  تسا ، یخیرات  تایاور 

تفایرد . بیرقت  روطب  ار  هرصاحم  یقیقح 
ار وا  رگید : یتیاورب  ای  دنتشاد . هرصاحمرد  زور  تسیب  هام و  ود  ار  وا  دیوگیم : ریبز  دنتـشاد . هرـصاحم  رد  زور  ار 49  وا  دسیونیم : يدقاو 

یبعـش زور . دنچ  لهچ و  زا  شیب  دنا  هتفگ  و  دیـشک ، لوط  هامکی  زا  شیب  هرـصاحم  دـسیونیم : ریثکنبا  دنتـشاد . هرـصاحم  رد  بش  لهچ 
نویبـالقنا  ) هک یتـقو  زا  هدوب و  بش  هرـصاحم 40  تدـم  يربط  تاـیاور  زا  یکی  بجومب  تسا . هدوب  بش  هرـصاحم 22  تدم  دیوگیم :

يارجاـم زا  سپ  زور  ار 20  ناـمثع  هک  هدـمآ  تاـیاور  یـضعب  رد  تسا . هدوب  بش  نامثع 70 ندش  هتـشک  ات  دنا  هدمآ  هنیدـمهب  اهناتـسا )
ود تدم  زا  یتمـسق  هب  تایاور  نیا  زا  کی  ره  تسا  نکمم  . تایاور هنوگنیا  زا  و  دـنا . هدروآرد  هرـصاحم  هب  دـش ) لقن  البق  هک   ) هاجهج

هناخفارطا رد  هدیسر و  هنیدم  هب  نویبالقنا  هک  دشاب  هتفرگ  یتقو  ار  هرصاحم  ادبم  ای  دشاب  هتشاد  هراشا  ود  نآ  زا  یکی  تدم  ای  هرصاحم 
ای دنا  هدومن  گنت  وا  رب  ار  هصرع  هتشاذگ و  راشف  رد  ار  وا  هک  دشاب  هتفرگ  یماگنه  ار  هرصاحم  زاغآ  ای  دنا  هدش  عمج  هدز و  ودرا  نامثع 

هرـصاحم ادبم  ای  دنا ، هدرک  يریگولج  شاهناخ  هب  مدرم  دش  دمآ و  زا  هک  نامز  نآای  دـنا  هتفرگ  ولج  شا  هناخ  هب  بآ  دورو  زا  هک  هاگنآ 
ناسنیدب دنا . هتـسویپ  ناشیاب  نامثع  هناخ  درگ  هب  هنیدم  مدرم  هک  ینامز  ای  دـنا  هدـمآ  هنیدـم  هب  اهناتـسانافلاخم  هک  دـنا  هدرمـش  یتقو  ار 

همزالم يو  لتق  نامثع و  هیلع  مدرم  عاـمتجا  اـبهک  ار  یمهم  ثداوح  یناـمز  بیترت  هداد و  قفو  هدرک  عمج  مه  اـب  ار  تاـیاور  نآ  ناوتیم 
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دروآ . تسدب  هتشاد 

تسا هتشون  هرصاحم  هرود  رد  نامثع  هک  ییاه  همان 

هراشا

ناشراید يوسب  ندش  هناور  زا  دعب  رصم  مدرم  هک  نیا  تلع  دسیونیم " : يربط 

هحفص 10 ] ] 

رصم رادناتـسا  يارب  ياهمان  دوب و  راوس  وا  نآ  زا  يرتش  رب  هک  دندروخرب  نامثع  رکون  هب  هک  دوب  نیادنتـشگزاب  نامثع  فرطب  هنیدم و  هب 
وت رکون  نیا  دندیـسرپ : دـندمآ  ناـمثع  شیپ  یتقو  دزیوآ . راد  هب  ار  یعمج  ودـشکب  ار  ناـنآ  زايا  هدـع  هک  نومـضم  نیاـب  تشاد  هارمه 

. تسا هتفرگرب  ما  هزاـجا  یب  ارنآ  تفگ : تسا ؟ وت  رتش  دندیـسرپ : تسا . هداـتفا  هارب  نم  عـالطا  یباـما  تسا ، نم  رکون  هلب ، تفگ : تسا ؟
دنا . هدز  همان  ياپب  ارنآ  تفگ : تسا ؟ وت  رهم  دنتفگ :

( ماش يوس  زا  هرهاق  یخسرف  هد  رد  يرهش   ) سیبلب زا  تسا : هدرس  نینچ  دنتشگرب  هنیدم  هب  نایرـصم  هکیماگنه  سیدع  نب  نمحرلا  دبع 
بجومب هک  ار  یقح  و   ) ار ادخ  قح  هک  دنتسهنیا  یپ  رد  راتساوخ و  همه  دنا و  هدروآ  يور  مدرم  زا  یهوبنا  ياه  هدوت  رـصمياهیدابآ  و 

دنریگب . دیلو  زا  دنراد ) ادخ  نوناق 
میشاب . هدیسر  دوصقم  هب  هتفرگ و  شیوخ  قح  هک  نادرگ  زاب  یلاح  رد  ار  امایادخ  دیعس  زا  نامثع و  زا  و 

رد هک  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  دنا  هتـشگ  ناتـسادمه  هدیروش و  وا  رب  وس  ره  زا  مدرم  هنوگچ  هدمآ و  شرـس  رب  هچ  هک  دید  نوچ  نامثع 
تشون : نینچ  دوب  ماش 

میحرلا  نمحرلا  هللامسب 
زا هک  ره  نیاربانب  دنا . هتسسگ  ار  تعیب  نامیپ  وهدیچیپ  منامرف  زا  رس  دنا و  هتشگ  رفاک  هنیدم  مدرم  راگدرورپ ... شیاتس  ساپـس و  زا  سپ 
ارنآ دیـسر  هیواـعم  تسد  هب  هماـن  یتـقو  زاـس . هناور  نم  يوس  هب  دوـشیم  تفاـی  هک  يروتـس  ره  رب  تسه  وـت  دزن  هک  یماـش  ناـیوجگنج 

هیواعم دید  نوچ  نامثع  دیامن . تفلاخم  دنناتـسادمه  نامثع  هیلع  تسنادیم  هک  ص - )  ) ادخ ربمایپ  باحـصا  اب  دوبن  لیام  تشادـهاگن و 
زاو داد  ناشدایب  ار  شیوخ  قح  تخیگنارب و  شیوخ  يرای  هب  ار  اهنآ  هداتـسرف  همان  ماش  مدرم  هب  زرک و  نب  دسا  نب  دیزیهب  دـنکیم  ریخات 

یتاروتسد زا  درک و  دای  افلخ 
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رگیدزا هن  اهنآ و  زا  طقف  ار  دوخ  نایفارطا  هک  هداد  هدعو  اهنآ  هب  و  تسا ، هدوب  نانآ  یهاوخریخ  نایاورنامرف و  زا  تعاطا  هرابرد  ادخ  هک 
رد داد و  حرـش  دوب  هدرک  اهنآ  رب  هک  ار  یئاهیبوخ  نینچمه  دیزگ ، دهاوخرب  ناشیا  زا  زین  ار  نازابرـس  درک و  دهاوخ  باختنا  دالب  ماوقا و 

دنراد . هلجع  شیوخ  راک  ماجنارد  دنا و  هتفرگ  تخس  منافلاخم  هک  اریز  دیئامن  هلجع  یلیخ  دینکیم  کمک  رگا  هکتشون  رخآ 
دای نامثع  زا  دنوادخ  شیاتـس  ساپـس و  زا  سپهتـساخرب  یلجب  زرک  نب  دسا  نب  دیزی  تشگ  هدناوخرب  نانآ  عامتجا  رد  نامثع  همان  نوچ 

هنیدـم فرطب  شتیاـمح  يارب  تفگ  تخیگنارب و  وا  يراـی  هب  ار  ناـنآ  درمـش و  میظع  مهم و  تشاد  ناـنآ  ندرگ  رب  هـک  ار  یقح  درک و 
هب ماش  هار  رد   "  ) يرقلا يداو  هب " یتقو  اما  دنتفاتش . نامثع  يرای  هب  شهارمه  هدومن  يوریپ  شروتسد  رظن و  زا  يریثک  هدع  دنوش . هناور 
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دنتشگرب " . سپ  تسا ، هدشهتشک  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  هک  دیسرربخ  دندیسر  هنیدم ) عباوت  زا  هنیدم و 
زیرک نب  دسا  نب  دیزی  اب  ار  رفن  رازه  راهچ  هیواعم  تسرفب . کمک  میارب  هک  تشون  هیواعم  هب  نامثع  دـسیونیم " : یبعـش  لوق  زا  يرذالب 

نامثع مدیـسریم و  هنیدـم  هب  رگا  : تفگ و  تشگرب ، هار  نایم  زا  راچان  دـندروآ ، وا  هب  ار  نامثع  لتق  ربخ  مدرم  داتـسرف . شکمک  هب  یلجب 
تسا . لتاق  زارط  رد  دیامن  يراددوخ  عافد  زا  هک  یسک  اریز  متشاذگیمن ، هدنز  ار  یغلاب  مدآ  چیه  دوبیم  هدنز 

ماش یلاها  هب  نامثع  همان 

تشاگن : نومضم  نیدب  يا  همان  اصوصخم  قشمد  یلاها  هیواعمهب و  امومع و  ماش  یلاها  هب  دسیونیم " : هبیتق  نبا 
ریخم ارم  و  دنزرویم ، باتش  منتشک  يارب  و  ماهدیئاپ ، رید  ناشنایم  رد  هک  متسه  یمدرم  نایم  رد  نم  راگدرورپ ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 

ای مزادنا  ورف  شیوخ  رکیپ  زا  هتـسارآ  منت  رب  ادخ  هک  ار  تفالخ )  ) تعلخ ای  دننک ) دیعبت  و   ) دنناشنب يروتـسرب  ارم  هک  نیا  نیب  دـنا  هدرک 
زا اطخب  یمکح  هاگ  دنکیم و  لمع  یتسردب  هاگ  دشاب  تموکح  يدـصتم  هک  ره  هکیلاح  ردموش  صاصق  ما  هتـشک  اطخب  هک  اهنآ  رطاخب 

نیاربانب دنزیم . رس  وا 
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سرب و مدادـب  وناسرب  ار  تدوخ  هیواـعم و  يا  نک  هلجع  و  دـینک ، هلجع  سپ  دـیرادن . یئاورناـمرفنم  ج  دیـسرب . مدادـب  دیـسرب ، مدادـب 
دیسر "  یهاوخن  مدادب  هک  منادیم 

هرصب یلاها  هب  شا  همان 

ار مدرم  رماع  نب  هللا  دبع  تسا .) هتـشون  ماش  یلاها  هب  هک  يا  همان  نیع  ... ) زاس هناور  نم  دزن  ار  هرـصبیلاها  دسیونیم : رماع  نب  هللا  دبع  هب 
هلمجنآ زا  دـنتخیگنارب ، دـندناوخ و  ارف  نامثع  کمکب  ار  وا  هتـساخرب  هرـصب  یلاـها  زا  ینارونخـس  دـناوخرب . ار  ناـمثع  هماـن  هدرک  عمج 

قطن هب  یملس  مثیه  نب  سیق  نینچمه  دوب . هرـصب  رد  سیق  هلیبق  سیئر  تقونآ  رد  دوب و  نارنخـس  نیتسخن  هک  یملـس  دوعـسم  نب  عشاجم 
. دنتـساخرب هنیدـم  يوس  هب  تکرح  نامثع و  تیامح  يارب  باتـشب  مدرم  سپ  دنباتـشب . نامثعکمک  هب  هک  درک  قیوشت  ار  مدرم  هداتـسیا 
 " هب نانآ  هعیلط  هک  یماگنه  اجنآرد و  و  دیسر ، هذبر  هب  ات  دربب  ار  نانآوا  تخاس و  هدنامرف  ار  دوعـسم  نب  عشاجمناشیا  رب  رماع ، هللا  دبع 

دیسر . ناشیا  هب  نامثع  لتقربخ  دوب  هدیسر  هنیدم  عباوت  زا  رارص " 
زا راک  زواجت  یتعامج  هک  هداد  عالطا  اهناب  هتشون  همان  نایفس  یبا  نب  هیواعم  و  زیرک ، نب  رماع  نب  هللا  دبع  نب  نامثع  دسیونیم " : يرذالب 
يا هماج  هک  نیا  ای  شلتق  رگم  دنوشیمن  یضار  زیچ  چیه  هب  هک  دننکیم  اعدا  دنا و  هدمآ  درگ  شا  هناخ  رودب  هنیدم  رـصمو و  قارع  یلاها 

دنتـسرفب وا  يرای  هب  ار  دنمدرخ  ریلد و  راکددم و  ینادرم  دنباتـشب و  شکمکب  داد  روتـسد  اهناب  و  دزادناورف . هتـسارآ  شنت  رب  ادخ  هک  ار 
دزن هک  نآ  دوب و  معطم  نب  ریبج  داتـسرف  رماعنب  هللا  دـبع  شیپ  هک  يدـصاق  دـننادرگبوا . زا  ار  ناهاوخدـب  يدالب  ناشددـمب  ادـخ  دـیاش 
رهب داتسرف و  نامثع  يرای  هب  یگنج  درم  دصناپ  اب  ار  یملس  دوعسم  نب  عشاجم  رماع ، نب  هللا  دبع  يرهز . همرخم  نب  روسم  داتـسرف  هیواعم 
رازه هیواعم  رفن . دـصکی  سار  رد  دوبثراح  نب  رفز  دـندوب  رفن  دـصناپ  نآ  هلمجرد  هک  یناسک  زا  داد . لوپ  مهرد  دـصناپ  اـهنآ  زا  کـی 

 - یلجب دسا  نب  دیزی  نامرف  تحت  ار  دوخ  يورین  هعیلط  بیبح  و  داتسرف ، نامثع  يرای  هب  يرهف  هملسم  نب  بیبح  نامرف  ریز  یگنج  راوس 
نامثع هرصاحم  رد  هک  یناسک  رگید  نایرصم و  هب  ربخ  . تخاس هناور  شیپاشیپ  يرسق -  دیزی  نب  هللا  دبع  نب  دلاخ  دج 
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گنت وا  رب  ار  هصرع  هتفرگ  رت  تخس  نامثع  رب  هجیتن  رد  تسا . هتشون  هچ  هیواعمو  رماع  نب  هللا  دبع  نب  نامثع  هک  دیـسر  دنتـشاد  تکرش 
دنداد " . جرخب  باتش  شنتشک  رد  دندروآ و 

اهناتسرهش اهناتسا و  مدرم  هب  شا  همان 

تشون : درک و  دادمتسا  اهنآ  زا  اهناتسرهش  یلاها  هب  شیاه  همان  رد  نامثع  دنسیونیم " : ناخروم  رگید  يربط و 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

داتسرف هدنراد  رذح  رب  هدهد و  تراشب  هباثمب  نیتسار  نیئآ  اب  یتسارب و  ار  دمحم  لج  زعيادخ و  راگدرورپ ... شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
هداهن ياج  رب  ار  ادخ  باتک  نتشیوخزا  دوب و  هدناسر  نایاپب  ار  شتلاسر  هک  تشذگرد  یلاح  رد  دیناسر و  قلخ  هب  ار  ادخ  رماوا  مایپ و  ات 

 - رکبوباهاگنآ شوخان . دنرادیم و  شوخ  ادخ )  ) ناگدنب هک  يروما  تسا  هدش  نایب  هتـشگ  ردـقم  هک  يروما  مارح و  لالح و  نآ  رد  هک 
متشگ نییعت  اروش  تیوضعب  مشاب  هدرک  اضاقت  ای  هتشاد  عالطا  هکنیا  نودب  نم  دعب  هنع . هللا  یضر  رمع  تشگ و  نیشناج  هنع -  هللا  یضر 

اـضاقتهک نیا  نودـب  مدرم  ربارب  رد  ناش و  همه  روضح  رد  اروش و  ياضعا  يارآ  قافتاب  سپـس  دوب . شربارب  رد  تما و  روضح  رد  نیا  و 
ارنآ دوب و  ناشلوبق  دروم  هک  مدرک  هرادا  یـشورب  ار  مدرم  مدـش . هتـشادرب  تفالخ  هب  دـشاب  هتـشاد  ریثات  نآ  رد  یتبحم  یتسود و  اـی  منک 
وریپ مروآرد ، شیوخ  تیعبت  هب  ار  نارگید  هک  نآ  هنمدوب  باحـصا ) ای  مالـسا  لوصا  نیناوق و   ) عباـت تموکح ، رد  و  دندرمـشیمن . رکنم 

یهاوخدب و دیسر و  ماجناب  اهراک  هک  هاگنآ  ات  میامنب . نانچ  روزب  ار  دوخ  هکنیا  هن  مدوب  يوج  هار  راذگ . تعدب  هن  مدوب  یمالسا  ماکحا 
نم هجوتماوران  ياهتـساوخ  اه و  هنیک  مشاب  هدومنیفالخ  ای  هدش  بکترم  یمرج  هک  نیا  نودب  دمآرد  شبنج  هب  شتافـصتم  رد  يراکدب 

ناونع ار  يرگید  زیچ  رهاظب  ودـنرگید  يدوصقم  لابندـب  اهنیا  دـننکیم . شنتـشون  هب  مهتم  ارم  هک  همان  نآ  ياـضما  يانثتـساب  هتبلا  تشگ 
هک ار  رگید  یئاهراک  دنا و  هداد  تیاضر  ناب  البق  ناشدوخ  هک  دننکیم  داقتنا  ار  یئاهراک  دنرادن . مه  یکسمتسم  لیلد و  چیهو  دنزاسیم 
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ربص و تساهلاس  تاداقتنا  نیا  ربارب  رد  نم  دوش . لـمع  هک  تسینتحلـصم  منکیم  لـمع  نم  هک  هنوگ  ناـمهب  زجهنیدـم  مدرم  تداهـشب 
نایـصع هدـش و  رتدایز  ناشیخاتـسگ  نآ ، رثا  رب  مهدـیمن . ناشن  یلمعلا  سکع  مونـشیم و  منکیم و  اشامت  روطنیمه  ما و  هدومن  یئابیکش 
نیمزرس رد  ناما و  هقطنم  میرح و  رد  متـسه و  ص )  ) ادخ ربمایپ  یگیاسمه  هانپ و  رد  هک  نم -  رب  هک  هدیـسر  یئاج  هب  ادخ  ربارب  رد  اهنآ 

ای دندروآ  شروی  ام  هب  بازحا  فورعم  گنج  رد  هک  دننامیم  ار  یئوجگنج  كرـشم و  لئابق  اهنآ  ناسنیدب  دـنا . هدروآ  شروی  ترجه - 
نم هب  ار  شدوخ  دناوتیم  سک  ره  نیاربانب  تسا . ناشیا  ینابز  تراهظا  اهنآ  اب  ناشقرف  اهنت  و  دنتـشگ ، رو  هلمح  ام  هب  دحا  رد  هک  ار  اهنآ 

ددنویپب . نم  هب  تعرسب  دناسرب 
نب بیبح  هیواعم ، دنتفاتش . وا  يوسب  نامثع  يرای  يارب  دنتشاد  رایتخا  رد  هک  يروتس  هلیـسو و  رهاب  دیـسر  اهناتـسرهش  مدرم  هب  همان  یتقو 

تشگ " ... راپسهر  ورمع  نب  عاقعقهفوک  یلاها  زا  ار و  جیدخ  نب  هیواعم  دعس ، نب  هللا  دبع  درک و  حیسب  ار  يرهف  هملسم 

يرجه مجنپ  یس و  لاس  نارازگجح  هکم و  یلاها  هب  شا  همان 

داتـسرف و دنتـشاد  روضح  جحعامتجا  رد  هک  یناسک  هکم و  یلاها  يارب  فیرط  نب  عفان  طسوت  هتـشون  يا  همان  نامثع  دـسیونیم : هبیتق  نبا 
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نایجاح یتسرپرس  هب  لاسنآ  نامثع  فرط  زا  هک  سابع -  نب  هللا  دبع  هک  یلاح  رد  دیسر و  هکم  هب  هفرع  زور  عفان  دومن . دادمتـسا  نآ  رد 
دناوخ : نانآ  يارب  حرش  نیدب  ار  همان  هتساخرب  عفان  سپ  دوب . مدرم  يارب  قطن  لوغشم  دوب -  هتشگ  بوصنم 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یلاح رد  نم  راگدرورپ ... شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  دنا : هتفای  روضح  جح  مسارم  رد  هک  یناناملـسم  هب  نینموملا  ریما  نامثع  ادخ  هدنب  زا 
مامت میئاذغ  هریخذ  هک  نیا  سرت  زا  اذغ  منکیم و  هدافتسا  تفالخ )  ) رصق هاچ  بآ  زا  ما و  هرصاحم  رد  هک  مسیونیم  امش  يارب  ار  همان  نیا 

هن و  منک ، هبوت  هتفریذپ و  ات  دنناوخ  یمن  هبوت  هب  ارم  هک  یلاح  رد  ،و  مروخ یمن  یفاک  هزادناب  میریمب  یگنسرگ  زا  مناهارمه  دوخ و  هدش 
ارم لالدتسا  لیلد و 
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مدادب دیایب  هک  مهدـیم  مسق  ادـخ  هب  درادـیم  تفایرد  ار  ما  همان  هک  ار  یـسک  ره  نیاربانب  میاشگ . لالدتـسا  هب  نابز  ات  دنونـشب  دنرـضاح 
دنراد . اور  اوران  ولطاب  راک  ملظ و  نم  هب  دراذگن  دریگب و  ارم  قح  دسرب و 

نامثع و همان  هب  يا  هراـشا  چـیه  داد و  همادا  شقطن  هب  دوب ، هدرک  عطق  ناـمثع  هماـن  تئارق  يارب  ار  شقطن  هک  ساـبع  نب  هللا  دـبع  هاـگنآ 
دومنن " . شدادمتسا 

همان تسا . وا  همان  هک  تشاد  رواب  ناوتیم  و  دنا ، هتشاد  روضح  يرجه  لاس 35  جـح  مسارم  رد  هک  یناسک  هب  نامثع  زا  تسا  يا  همان  نیا 
راثآ تسا و  هناهاوخریخ  ياهزردـنا  دـنپ و  زیمآ و  تمکح  تایآ  نمـضتم  هک  نامثع  هب  بوسنمدراد  دوجو  نایجاح  هب  باـطخ  يرگید 

تنس و نآرق و  زا  يوریپ  هتسبلد  تخـس  شا  هدنـسیون  هک  دیامنیمو  دشخرد  یم  شنومـضم  زا  نید  هب  يدنبیاپ  یـسرتادخ و  یئاسراپ و 
نیا هب  دیایمن  درادن و  يراگزاس  نامثع  هیورو  تایحور  اب  همان  نیا  دافم  دراذـگیم . نیـشیپ  هفیلخ  ود  مدـق  ياج  مدـق  تسا و  نآ  يارجا 

بلاج و بیترت  دنـسپلد و  تالمج  یقرتم و  یناـعم  زا  نیـسحهط  رتکد  درک و  تبث  شخیراـت  رد  يربط  ار  هماـن  نیا  دـشاب . هتـشون  وا  هک 
دنس هک  تسا  هدومنن  هجوت  وهدیشیدنین  رگید  تسا و  هدروآ  يربکلا "  هنتفلا  باتک "  همیمـض  رد  ات  هدمآ  شـشوخ  شردقنارگ  بلاطم 

هدادربخ نامثع  همان  نیا  زا  هک  یـسک  اهنت  و  یندـم ، يرماع  یـشرق  هربس  یبا  نبا  لوق  زا  تسا  یتیاور  نامثع  هب  بوسنم  هماننیا  یخیرات 
نازاستیاور نالعاج و  فیدر  رد  ریدغلا "  مجنپ "  دلج  ردهک  تسا  راد  هنیشیپ  تسد و  رت  يزاسغورد  لعاج و  وا  تسا و  صخش  نیمه 

لوق زا  دمحا  نب  حلاص  تسین ، تجحشنخـس  دـنکیم و  تیاور  دایز  دـیوگیم : واهرابرد  يدـقاو  میدومن . یفرعم  ار  وا  ومیدرک  دای  وا  زا 
غوردو هدرکیم  لعج  تیاور  تسین ، يزیچ  وا  دیوگیم : شردپ  لوق  زا  دمحا  نب  هللا  دبع  تسا . هدرکیم  لعج  تیاور  وا  دیوگیم : شردـپ 

مک و   ) فیعـض ثیدح  رد  دیوگیم : ینیدـلا  نبا  تسا . تسـس  شتایاور  و  درادـن ، یـشزرا  شتایاور  دـیوگیم : نیعم  نبا  تسا . هتخاسیم 
شتایاور دیوگیم : یناجزوج  تسا . هدوب  تیاور  تشز  دیوگیم : راب  رگید  وا  مه  و  تسا . هدوب  دامتعا )

هحفص 16 ] ] 

یئاسن تسا . تیاور  تشز  دیوگیم : راب  رگید  و  تسا . دامتعا ) مک  و   ) فیعض دیوگیم : يراخب  دنا . هدرمـش  دامتعا  لباق  ریغ  تسـس و  ار 
رد وا  تسا و  هدشن  هدرپس  رطاخب  تسرد  هدرک  تیاور  هچنآ  همه  دیوگیم : يدع  نبا  تسا . انتعا  لباق  ریغ  كورتم و  شتایاور  دـیوگیم :

دـمتعم و دارفا  لوق  زا  ار  یلعج  تایاور  هک  تسا  یناسک  زا  دـیوگیم : نابح  نبا  دـننکیم . لعج  تیاور  ثیدـح و  هک  تسا  یناسک  رامش 
صاخشا هب  ار  یگتخاس  یلعج و  تایاور  وا  دیوگیم : يروباشین  مکاح  درک . دانتسا  لالدتـسا و  شتایاور  هب  ناوتیمن  و  دننکیم ، لقن  قثوم 
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دهدیم  تبسن  قثوم 

نامثع ياه  همان  هب  یهاگن 

رگا و  دـنکیم ، تیافک  شا  هدنـسیون  هیلع  نانآ  لمعلا  سکع  ناناملـسم و  فطاوع  نتخیگنارب  يارب  هک  دراد  رب  رد  یئاهزیچاه  هماـن  نیا 
ملسم بسانم و  رفیک  هب  ار  وا  ات  دیروش و  دنهاوخ  وا  هیلع  ناناملسم  دشاب  هتشون  ار  اهزیچ  نیمه  طقف  هتشادن و  يا  هقباس  ءوس  چیه  یسک 

دندادیم " : لیکشت  ار  هنیدم  مدرم  هک  راصنا -  نارجاهم و  هرابرد  تسا  فرح  نیا  یکی  شیاه  هتشون  زا  تسشن . دنهاوخن  اپ  زا  دنناسرن 
دنا " . هتسسگ  ار  تعیب  نامیپ  هدیچیپ و  منامرف  زا  رس  دنا و  هتشگ  رفاک  هنیدم  مدرم 

ناشیا : هرابرد  شفرح  نیا  و 
رو هلمح  ام  هب  دـحا  رد  هک  ار  اهنآ  ای  دـندروآ  شروی  ام  هب  بازحا  فورعمگنج  رد  هک  دـننامیم  ار  یئوجگنج  كرـشم و  لئابق  اـهنآ  " 

دنتشگ " .
هدوب ورتسار  لداع و  یصاخشا  نانآ  هک  نیا  رب  دنقفتم  تنس  لها  همه  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  تسا  راصنا  نارجاهم و  شدوصقم 

ص)  ) ربمایپ باحصا  زا  هک  ینخس  ره  هب  زورما  ات  ،و  درادن ناکما  نآ  زا  شیب  هک  دنا  هتفرارف  هدیزرو و  رارـصا  رظن  نیا  رد  نادنچ  و  دنا ،
زارط نآ  رد  دنرامشیم و  تجح  ینید  ماکحا  لئاسم و  رد  ار  ناشیا  لمعو  نخس  ره  دننکیم و  لالدتسا  داهشتسا و  دانتسا و  دشاب  هدیـسر 

تنس هک  دننادیم  هیاپ  و 
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نئمطم الماک  نانآ  يورتسار  تلادع و  زا  هتـشاد و  رواب  ناشیا  نامیا  هب  هک  تسا  تهجنآ  زا  اکتا  دامتعا و  نیا  تسه . ص )  ) ادـخ ربمایپ 
نامه رد  تسرد  تسا و  هدیبات  یمارگ  ربمایپ  ملسم  شور  زا  هک  تسا  هدوب  یتیاده  وترپ  رد  دنا  هتشادرب  یمدق  ره  هک  دندقتعم  دنتـسه و 

نامیا و نینچهک  یـسک  يارب  ایآ  لاح  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  رادرک  راتفگ و  دانتـساب  دنا  هدادماجنا  هچ  ره  دـنا و  هتفر  ص )  ) ربمایپهار
یتمهت نینچ  دنهدب و  یمانـشد  نینچ  نانآ  هب  هک  تسه  يزیچ  نیا  زا  رت  نارگ  رتراوگان و  دراد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  هرابرد  يا  هدـیقع 

يزیچ ایآ  دنا ؟ هتشگ  رفاک  نانآ  و  دندروآ ، هلمحشربمایپ  مالـسا و  هب  هک  دنتـسه  یئوجگنج  كرـشم و  لئابق  لثم  نانآ  دنیوگب  دننزب و 
هرابرد يا  هدـیقع  نینچ  هک  یناـسک  دـشاب ؟ نیا  زا  رتروآ  تناـها  ناـشیا  يارب  دـیالایب و  ار  ناـنآ  هوکـشو  تمرح  نیا  زا  شیب  هک  تسه 

ینید ساسحا  هفطاع و  تفگ  دـیاب  دـنبوشاین  وا  رب  دـنیاین و  مشخب  ناـمثع  ياهازـسان  اـهفرح و  نیا  زا  رگا  دـنراد  ص )  ) ربماـیپ باحـصا 
زا تسین و  ناشدوجو  رد  تقیقح  قح و  زا  عافد  سح  تریغ و  یلوصا و  تماهـش  يا  هرذ  دـنا و  هرهب  یب  یمالـسا  هساـمح  زا  دـنرادن و 

عالطا نامثع  اه  همان  نیا  زا  یتقو  ص)  ) ربمایپ باحـصا  هک  دوب  ببـس  نیمهب  دنبیـصن . یب  تسدـیهت و  اـه  هدـنزراو  اـه  یگدـنزرا  یلیخ 
دنتخاس . گنت  وا  رب  ار  هصرع  دندوزفا و  شیوخ  تیدض  تفلاخم و  رب  دنتفای 

هکیلاح رد  دنا . هدـیچیپ  شنامرف  زا  رـس  دـنا -  هنیدـم  مدرم  نامه  هک  راصنا -  نارجاهم و  هک  دراد  نیا  زا  تیاکـش  شا  همان  رد  یهگناو 
نامثع ربهک  یناسک  و  دنکیم . راتفر  تنـس  نآرق و  هب  هک  دنرب  نامرف  یماما  زا  ربمایپ ، ادخ و  زا  هتـشذگ  دنفظوم  طقف  ناناملـسم  مینادـیم 

اهنآ زا  دـنکیمن و  لمع  تنـس  نآرق و  قباطم  نامثع  هک  نیا  رد  دنتـشاد  رظن  قاـفتا  باحـصا  همه  دـندوب و  هدـش  ناتـسادمه  هدـیروش و 
دراد . يرادربنامرفان  مادک  زا  تیاکش  و  دنا ؟ هدوب  ییيرادربنامرف  هچ  هب  فظوم  تروصنیا  رد  تسا . هتشگ  فرحنم 

يافیا زا  رگا  هک  دراد  یتادـهعت  نآبجومب  بناج  ره  تسا و  هبناج  ود  یناـمیپ  تعیب  هکیلاـح  رد  دـنزیم . ناـشتعیب  ضقن  زا  مد  نینچمه 
زا وهتشاذگ  اپ  ریز  ار  شتادهعت  نامثع  یتقو  اما  دنک . ار  شتادهعت  يافیا  ياضاقت  رگید  فرط  زا  دناوتیمن  دیامن  يراددوخ  نآ 
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تـسا هتـسسگ  ار  شتعیب  نامیپ  المع  راک  نیا  اب  هتـشگ و  فرحنم  هدز و  زابرـس  نیـشیپ  هفیلخ  ود  شور  تنـس و  نآرق و  بجومب  لـمع 
تفلاخم و همه  دننامب ؟ دنبیاپ  وا  زا  يرادربنامرف  رب  رئاد  شیوخ  دهعت  هب  هتشاد و  تمرح  ار  شتعیب  نامیپ  دهاوخیم  ناناملـسم  زا  هنوگچ 

تعیب ضقن  ینعی  هداهن  اپ  ریز  لمع  رد  اراهنآ  هتـشگ و  فرحنم  تنـس  نآرق و  زا  وا  ارچ  هک  هدوب  نیا  باحـصا  ناناملـسم و  ياهـششوک 
تعیب ضقن  وا  هن  ناناملسم و  هک  دنزیم  نیا  زا  مد  روشک  يرساترس  عیـسو  تیلاعفو  ادص  رـس و  همهنیا  زا  سپ  نامثع  تقونآ  تسا . هدرک 

دنا . هدرک 
ياه هدوت  و  ص )  ) ربمایپ باحصاات  دزیخ  یم  رب  اهناتـسا  یماظن  ياهدحاو  راضحا  رکـشل و  حیـسب  هب  اوران  وساسا  یب  ياعدا  نیا  لابندب 

دنرازآ تراغ و  راتشک و  ضرعم  رد  هک  دندید  دنتفایهنوگنیدب و  ار  عضو  نوچ  ناناملسم  دشکب . نوخ  كاخ و  هب  ار  دنمتریغ  ناناملسم 
دیابن ارچ  باحصا  دنتخاس . ار  شراک  دزاسیلمع  دنارورپ  یم  رس  رد  هک  ار  یتایانج  دناوتب  هک  نیا  زا  شیپ  دنتسب و  رمک  یئوج  هراچ  هب 

ربمایپ و مالسا و  يرایهب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانآ  هکیلاح  رد  دنبوشآرب ؟ تسا  هدز  ناشیا  هب  شیاه  همانرد  هک  یتشز  اوران و  ياهتمهت  زا 
زا رتارف  ینامرهق و  هب  ار  يزابناج  يراکادف و  هاوخدب  شیدنا و  دب  رافک  اب  دربن  رد  دنداد و  هانپ  ار  سکیب  نارجاهم  دنتساخرب و  شناوریپ 

لئابق هب  شملقب  نامثع و  ياه  همان  ردفصونیا  اب  تشگ . رت  هتـشارفارب  دـنام و  هتـشارفارب  مالـسا  راـختفا  رپ  مچرپ  اـت  دـندناسر  یناـمرهق 
تسا  بیجع  تشز و  هدیهوکن و  تخس  یهیبشتنیا  و  دنوشیم ، لیثمت  هیبشت و  دحاو "  قدنخ " و"  نامجاهم "  كرشم و  وجگنج و 

هک يا  هبوت  تسا ، یمالـسا  لیـصا  هیور  هب  تشگزاـبو  هبوت  راـک  رد  ناـمثع  یئور  ود  بذـبذت و  دـشابیم  هجوت  بلاـج  هک  يرگید  هتکن 
هک درک  تبث  يا  همان  نامیپ  رد  دـعبو  دروآ  نابزب  هنیدـم  مدرم  میظع  عامتجا  باحـصا و  ربارب  رد  و  ص )  ) ربمایپ دجـسم  رد  ربنم و  يالاب 

راهظا نیا  ودـندش  نآ  هاوگ  هداد و  تداهـش  نآ  رب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  ـالوم  ناـنآ  سار  رد  روشک و  فیراـعم  زا  یعمج 
مامت رد  دیناسر . ناماس  نآ  یلاها  عالطا  هب  داتسرف و  روشک  ياهناتسا  اهناتسرهش و  هب  میا -  هداد  حرش  البق  هکنانچ  ار -  اه  هبوت 
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نآرق و هب  لمع  یمالـسا و  هیور  هب  هک  دهدیم  لوق  هتـسج و  فارحنا  تنـس  نآرق و  زا  هدرک و  اطخ  هکدنکیم  فارتعا  اه  هبوت  راهظا  نیا 
هدـیهوکن و تاباصتنا  زا  چـیه  دـهدیم و  همادا  ار  قباـس  ياـهیراکفالخ  دنکـش و  یم  شیوخ  هبوت  هتـشذگن  يزیچزاـب  و  دـیآ ، زاـب  تنس 
اطخ و هب  دنزیمن . نآ  بیکرت  هب  تسد  دـهدیمن و  رییغت  ار  عورـشمان  راوگان و  لاوحا  عاضوا و  ای  دـنک  حالـصا  دوب  هداد  لوق  هک  یئاوران 

یم هبوت  يدوزب  یلودیارگ  یمالـسا  هرادا  زارط  تسار  هار  هب  دیوشب و  تسد  نآ  زا  هک  ددـنب  یم  دـهع  دـیامنیم و  رارقا  شیوخ  فارحنا 
اهرکشل هک  دوخ  ناتـسدمه  نارادناتـسا و  هب  رگا  هک  نامگ  نیاب  دنکیم ؟ نینچ  ارچ  دنکیم . لامیاپ  ار  شیوخ  بوتکم  تادهعت  دنکش و 

ار اهنامه  نافلاخم و  اهنآ  هلیـسوب  ات  درک  دنهاوخ  ریزارـس  هنیدم  هب  ار  يرایـسب  یماظن  ياهدحاو  گنردیب  دهد  روتـسد  دنراد  نامرف  ریز 
چیهدالب مدرم  نارادناتـسا و  هب  شیوخ  یبتک  تاروتـسد  رد  روظنم  نیمهب  دنراذگب . غیت  مد  زا  هدرپس  دهعت  هدرک و  هبوت  ناشربارب  رد  هک 

هبوت ات  دننکیمن  توعد  هبوت  هب  ارم  دیوگیم : هکم  یلاها  هب  شا  همان  رد  الثم  دـیامنیم ، راکنا  ار  نآدوجو  دـیوگیمن و  شتافارحنا  زا  نخس 
مروآ . تجح  میامن و  لالدتسا  ات  دننک  شوگ  دنرضاح  ار  ملالدتسا  لیلد و  هن  میامن و 

هبوت يدومنن ؟ هبوت  اـهراب  همه  ربارب  رد  رگم  دـندرکن و  توـعد  هبوـت  هب  رگم  هفیلخ  يا  ار  وـت  تفگ : دـیاب  وا  هب  هنیدـم  یلاـها  بناـج  زا 
زا هک  دندید  و  ینکیم ، ضوع  گنر  راو  نوملقوب  مد  ره  ینکش و  یم  هبوت  یپ  رد  یپ  یتسین و  ترارق  نامیپ و  رس  ربدندید  یلو  يدرک ،
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نوخ دنسر و  رد  تیاهرکـشل  ات  یئامن  لطعم  وینک  تسد  نآ  تسد  نیا  ردقنآ  یهاوخ  یم  ویتسین  رادرب  تسد  تیاهتعدب  تافارحنا و 
دـهاجم و دـنربمایپ و  ناراـیهک  ار  نآ  یلاـها  و  ص )  ) ربماـیپ هنیدـم  یهاوخ  یم  دـننک و  ناریو  ار  مالـسا  راـید  رهـش و  دـنزیرب و  ار  قلخ 
ار یغلاب  مدآ  چیه  دوبیم  هدنز  نامثع  مدیسریم و  هنیدمب  رگا  دیوگیم : هک  يراپسبزرک  نب  دیزی  نوچ  ینامیخژد  یماظن  طلست  هب  يراصنا 

متشاذگیمن ... هدنز 
هار زا  ارت  هدومرف  نایقتم  يالوم  هکنانچ  ناورم -  هک  دنتـسنادیم  دنتفایرد و  شیوخ  هب  تبـسن  ارت  یهاوخدب  ارت و  ءوس  تین  تعامج ، نآ 

وهدرب ردب  نید  تسار 
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یتسه يوما  راکهبت  دناب  ناورم و  تسد  تلآ  وت  هک  دنتسنادیم  دریگب و  وت  زا  ار  تلقع  نید و  هک  هتشگن  یـضار  تروص  نیدب  زج  وت  زا 
هک نیا  زا  شیپ  یمالـسا و  هعماج  نید و  زاو  نتـشیوخ  زا  عافد  يارب  سپ  دـننار . یم  دنـشکیم و  دـنهاوخب  اج  رهب  هک  ینامیم  ار  يرتش  و 

دیسر . ماجناب  دوب  هتخاس  ردقمادخ  هچنآ  دندش و  راکب  تسد  یئامن  یلمع  ار  دوخ  ءوس  دصق  ینک  ادیپ  تصرف 
هعماـج یئوـگیم  ررکم  هک  نیا  زا  يراد  يروـظنم  هچ  يرادـنپ و  یم  هچ  میـسرپ : یم  وا  زا  . میراد ناـمثع  اـب  مه  يرگید  ثـحب  اـجنیا  رد 

تیاه همان  اهقطن و  اهوگتفگ و  رد  ار  فرح  نیا  و  تشاذگمهاوخن ؟ ورف  درک و  مهاوخن  نوریب  نت  زاهتـسارآ  منت  رب  ادـخ  هک  ار  تفالخ 
داـبآ ار  تیاـیند  نید و  هک  یـشابهتفای  يا  هناـمیکح  لوـمرف  یئوـگ  یئاـمنیم  شراوخـشن  هتـسویپ  ینکیم و  رارکت  فرطنآ  فرط و  نیاـب 

اهفرحهمه لثم  فرح  نیا  باسح  هب  تسا  نکمم  هک  يا  هدرکن  رکف  وت  ینک . شـشومارف  یـسرتیم  يراد و  نابزب  يدرو  لثم  ات  دیامنیم 
راد و وت و  دنناسر . اضمابار  تتیموکحم  رارق  دـنهد و  رارق  هذـخاوم  یـسرپزاب و  دروم  دـنناشنب و  همکاحم  هب  ار  وت  دنـسرب و  تیاهراک  و 
هتـسارآ و تنت  رب  ار  تفالخ -  يابق  هماجنیا -  ادـخ  تقو  هچ  هک  دـیهدب  دـیراد  یباوج  هچ  لاوس  نیا  ربارب  رد  تنارادـفرطو  تا  هتـسد 
ار وت  تساخرب و  وت  اب  تفلاخمب  ندرم  زا  شیپ  تسا و  هدرم  دناشوپ  وت  رب  ار  نآ  هک  یـسک  مینادـیم  هکنآ  لاح  تسا ؟ هدـینادرگ  تسار 
زا ار  وتوا  و  يدرمش ، قفانم "  ار "  وا  دومن و  شاخرپ  وا  رب  رطاخ  نیمهب  وت  دناردب و  تنت  رب  ارنآ  تساوخ  تسنادن و  تعلخ  نآهتـسیاش 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  هب  يرازگن و  زامن  وا  رب  وت  هک  درک  تیصو  رظن  نیمه  اب  درمـش و  جراخ  رگید  ياهزیچ  زا  دیاش  تلادع و 
وت هیلع  ار  مدرم  و  تسا ، هدرک  لمع  شتادهعت  فالخ  رب  نامثع  اریز  مریگیم  رب  ار  مریـشمش  مه  نم  رادرب و  ار  تریـشمش  وت  تفگ : (ع )

زگره هک  دروخ  مسق  و  دیزاسب . ار  شراک  دهد  همادا  تنطلس  هب  هک  نیا  زا  شیپ  تفگیم : دناروشیم و 
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وت اب  یگدنز  مد  نیـسپاو  ات  و  تفگن ، وت  اب  چیه  دینادرگ و  راویدب  وت  زا  يور  یتفر  شندیدب  یتقو  شیرامیب  رد  وت  و  دـنزن ، فرح  وت  اب 
دنتشگ . وت  تفلاخم  همه  دنتشاد و  وت  اب  ار  وا  هیور  اروش  ياضعا  ریاس  دوب و  هکراتم  لاح  رد  رهق و 

دنوادخ يارب  هفیلخ  نییعت  هک  دشاب  نیا  نامروصت  دیاب  میهد  رارق  نازیم  كالم و  ار  ودنآ  راک  میـشاب و  رمع  رکبوبا و  وریپ  رگا  یهگناو 
شیامرف میلاعت و  يروصت  نینچ  اب  هتبلا  دـیامن ، باختنا  تساوخ  ار  هک  ره  ات  هتـشاذگاو  تما  هب  ار  هفیلخ  نییعت  ادـخ  هکلب  تسین  بجاو 

رایتخا و دراوم  نیا  رد  نانآ  دیامنیم و  باختنا  دنیرفآ و  یم  دهاوخب  ار  هچنآ  تراگدرورپ  دـیامرفیم : هک  اجنآ  میاهتفرگ  هدـیدن  ار  یهلا 
زین و  تسین . باختنا  رایتخا و  قح  دننکیم  رداص  ینامرفشربمایپ  ادخ و  هک  يدراوم  رد  ینموم  نزو  درم  چیه  يارب  دـنرادن . باختنا  قح 

نامثعيا وت  تروصنیا  رد  میا . هتفرگ  هدینـشن  دـش  هدروآ  قباس  تادـلجم  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  ار -  مرکا  ربمایپ  تایرظن  تاروتـسد و 
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میکح و يادخ  رگم  تسا ؟ هتفرگ  رارق  لاعتم  دنوادخ  قیدصت  ودییات  دروم  دنا  هدرک  رایتخا  باختنا و  يا  هدع  هچنآ  يرادـنپ  یم  دـیاش 
فلتخمو هناسوهلب  ءارآ  هب  ای  دیامن ، نییعت  ص )  ) ربمایپ يارب  ینیشناج  ماما و  هدومن و  نشور  ار  ناناملـسم  فیلکت  دوخ  تسناوتیمن  رداق 

هدومن هیبشت  یهلا "  تعلخ  هب "  تموکح  هب  ار  شیوخ  باصتنارابتعا  نیاب  وت  دراذـگب ؟ هحـص  اهنآ  رب  ات  تشاد  جایتحا  مدرم  ضقانتم  و 
نییعت زا  دوخ  و  تسا ، هتشاذگهحص  تشادرب  تموکح  هب  ار  وت  هک  يا  هتـسدو  راد  راک  رب  ادخ  يرادنپ  یم  هک  یهدیم  تبـسن  ادخ  هب  و 

ادـخ هک  ار  يا  هماج  تفگ : یهاوخ  یباوج  یب  یگراچیب و  زا  هرخالاب  تسا . هنادرخبان  تشز و  يرادـنپ  نیا  و  تسا ؟ هدوب  زجاـع  هفیلخ 
درک  مهاوخن  ردب  هتسارآ  منت  رب 

هدش هتفاب  نآ  ردهک  یهاگراک  تسا و  هتفاب  هتشر و  هک  نآ  هتـسارآ و  شنت  رب  تسا  یعدم  هک  یئابقو  هماج  نیا  ربارب  رد  ار  ام  لاح ، رهب 
. تسا هتخادنا  یتفگش  تریح و  هب 
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روز و اب  ماوت  صقان و  ینوناق و  ریغ  تاباختنا  اب  ار  تفالخ "  هماج  هدـش "  ادـیپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  هک  یمکاح  نیتسخن  مینیب  یم 
هدرک نت  رب  یلاح  رد  و  تساهدرک ، هایـس  ار  خیرات  يور  هتـشگ و  رمتـسمو  رایـسب  ياهیتخبدب  هیام  هک  یتاباختنا  اب  دنکیم  نت  رب  تنوشخ 

اب ایـسآ  روحم  هک  تسا  يا  هطبار  ناسب  تفالخ  اب  شا  هطبار  هک  تسه  یـسک  تما  نایم  رد  هتـشاد  نیقی  نایقتم -  يـالوم  شیاـمرفب  هک 
عبنم هیام و  تسا  ییینامسآ  همـشچرس  درایمن و  ار  شدنلب  جوا  هب  لوصو  زاورپ و  سکچیه  هک  تسا  یخماش  ماقم  ياراد  دراد و  ایـسآ 
هدنز زونه  هک  تسا  يراک  تفگـش  نیا  و  تسا ، هداد  ساپ  باطخ  رـسپ  هب  ار  تعلخ  نآ  شگرم  ماگنهب  و  یتیادـه ، تکرب و  ریخ و  ره 

رب یلبق  مکاح  تیـصو  بجومب  ار  تفالخ "  تعلخ  یمود "  بیترت  نیاب  و  دهدیملیکـشت ، يرگید  يارب  ار  دوخ  زا  سپ  تفـالخ  تسا 
يا وت  نت  رب  تسوا و  زا  رترب  رت و  هتـسیاش  هک  تسه  یـسک  تما  نایم  رد  دراد  نیقی  نایقتميالوم  شیاـمرفب  هک  یلاـح  رد  دـنکیم و  نت 
طقف تقونآ  رد  و  منزیم . ار  تندرگ  هنرگو  نک  تعیب  تفگیم : ع )  ) یلع هب  هک  یلاح  رد  دناشوپ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ار  ابق  نیا  نامثع 

دیدـهت هدرک  بیقعت  ار  وا  اروش  ياضعا  تفر و  نوریب  كانمـشخ  ع )  ) یلع هنحـص ، نآ  رثا  رب  و  رگید ، سکچیه  هن  تشاد و  ریـشمش  وا 
یهلا هتفاب  تفالخ "  ياه  هماج  نیا "  زا  کیمادک  سپ  درک ، میهاوخ  گنج ) و   ) داهج وت  هیلع  ینکن  تعیب  رگا  نک و  تعیب  هک  دندومن 

تسا ؟ هتشگ  هتسارآ  یهلاتعلخ  هب  هدرک  نت  رب  هک  ره  تفگ  ناوتیم  تسا و 
و نارگید . نایوما و  تموکح  هلاسم  هبو  دشک  یم  نوگانوگ  تاعوضوم  هب  هک  درادلابندـب  ار  يا  هتـسویپ  ینالوط و  ياهثحب  ثحب ، نیا 

دندومن . بصغ  ارنآ  دنتخادنا و  گنچ  تموکح  دنسم  رب  هنوگچ  هک  میهد  حرش  میروآ و  نایمب  ار  اهنآ  هک  دشابن  جایتحا  دیاش 
غـالبا ار  نییعت  نآ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـشاب و  هدومرف  اـطع  نییعت و  ادـخ  هک  تسا  نآ  شدـیمان  یهلا  تعلخ  ناوـتیم  هک  یتفـالخ  يرآ ،

دیناسر قلخ  عالطا  هب  شتلاسر  رشن  زور  نیتسخن  رد  ناشلا  میظع  ربمایپ  هک  تسا  نامه  دشاب و  هدناسر  مومع  عالطاب  هدومن و 
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ادخ شیامرف  صن و  قیرط  زا  هک  تسا  یهلا  تموکح  نآ  دهدیم . قلعت  تساوخ  سک  رهب  هک  تسا  دـنوادخ  نآ  زا  یئاورنامرف  دومرفو :
هن دراذـگیمن و  ورف  ار  ریطخ  هـفیظو  نآ  دــنکیمن و  عـلخ  نآ  زا  ار  دوـخ  زگره  نآ  يدــصتم  بحاـص و  ددرگیم و  رارقرب  ص)  ) ربماـیپ و 

هفیرـش هیآ  نآ  رد  تسا  هتفرگ  رارق  شربمایپ  ادخ و  تیالو  فیدر  رد  هک  تسا  یتموکح  نامه  نآ  دیایم . دـیدپ  يو  لزع  يارب  یبجوم 
لامک و هب  ار  نید  شققحتاب  ادـخ  هک  نامه  و  دـندروآ ... نامیا  هک  یناـسک  شربماـیپ و  تسا و  ادـخ  طقفامـش  یلو  دـیامرفیم : هکراـبم 
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! اجک یئاذک  تاباختنا  نآ  اجک و  یئارآ  تعلخ  نیا  تسا . هدناسر  مامتا  هب  ار  شنید ) يامظع  تمعن  ای   ) تمعن
اشنم هک  یتروص  رد  دوشیم و  داجیا  بصغ و  طلست  هبلغ و  ای  یسایس  ياهیزاس  هنحص  اب  ای  دیایم  تسدب  تاباختنا  اب  هکیی  یسایس  هطلس 
هرادا لیکـشت و  روشک ، ياهزرم  ظفح  هب  طوبرم  دودـحم و  تسا  یتارایتخا  ددرگ  لـحنم  لیکـشتمدرم و  هداراـب  دـشاب و  هتـشاد  یمدرم 

رد هکنانچ  يرادا ، یئارجا و  روما  هنوگنیا  و  قراس ، لتاق و  الثم  درومرد  رفیک  يارجا  یئازج ، یقوقح و  يواعد  لصف  لح و  مکاـحم و 
درادن یتیبرت  یبیذهت و  شقن  هدوبن و  یقالخا  يداقتعا و  ياوشیپ  فئاظو  راد  هدهع  زگره  یماقم  نینچ  يدصتم  دمآ ، حرـشب  متفهدـلج 
تاکلم تیبرت  میلعت و  اـی  بلط  قح  هدازآ و  دـنمورب و  لـسن  شرورپ  مدرم و  قـالخا  بیذـهت  ناور و  یلاـعت  ماـکحا و  غیلبت  يدـصتم  و 
دادعتسا يدصت و  تیحالـص  دیایمن و  رب  نآ  هدهع  زا  نوچ  تسین  اهنیا  هب  فظوم  راد و  هدهع  تسین . یناسنا  لماکت  هب  کمک  هلـضاف و 

طقف دنا  هدیسر  یسایس  هطلس  هب  روز  هلیح و  یـسایس و  دنب  دز و  يدنب و  هتـسد  اب  ای  مدرم  يار  اب  هک  یناسک  تهج ، نیمهب  درادن . ار  نآ 
نیا و  دنا ، هدوب  بیـصن  یب  مورحم و  یقالخا  يداقتعا و  تیحالـص  زا  یگمه  دـنوش و  یئارجا  يرادا و  فئاظو  راد  هدـهع  دـنا  هتـسناوت 

. تسا تباث  دوهشم و  دنا  هتفای  تسد  تموکح  هب  یهلا  مکح  صن و  نودب  هک  یماکح  همه  دروم  رد  تقیقح 

هحفص 24 ] ] 

نامثع هناخ  رد  رب  گنج 

دورس هدمآ  شیپ  مکح  نب  ناورم  نامثع ، هناخ  رد  رب  گنج  زور  دسیونیم ": مکح -  نب  ناورم  هدش  دازآ  هصفح -  یبا  لوق  زا  دعس  نبا 
ات دز  شندرگ  سپ  رب  يریـشمش  هدـمآ  شدربن  هب  یثیل  عاـیب  نب  مییـش  نب  هورع  ؟ دـیایم نم  هزراـبم  هب  یـسک  هچ  تفگیم : هدـناوخ  یمزر 

هلیبق زا  همطاف  ینعی  دوب  هداد  ریـش  ار  وا  هک  ناورم  ردام  دربب . ار  وا  رـس  ات  دـمآ  شیپ  يدراکاب  عفار  نب  هعاـفر  نب  دـیبع  دـیتلغ . رد  يورب 
هب رگید  یتـشک ، یـشکب  ار  وا  یتـساوخیم  رگا  تفگ : وا  هب  هدـیود  تسا -  هماـمی  رادـنامرف  یبرع  نـب  مـیهاربا  گرزب  رداـم  هـک  فـیقث 

درکاهر " . لاح  نامهب  ار  ناورم  دیشک و  تلاجخ  وا  زا  هعافر  نب  دیبع  ینک ؟ هکت  هکت  ار  وا  یهاوخیم  هک  يراد  راکچ  شتشوگ 
تفریم مکح  نب  ناورم  دربن  هب  هک  مدید  ار  عایب  نبا  تفگیم : نمب  هتشاد  روضح  زورنآ  هک  یصخش  دسیونیم " : سابع  نب  شایع  نابز  زا 
تمـسق هکیروطب  تخاون  ناورم  ندرگ  سپ  هب  يا  هبرـض  هک  مدـید  و  دوب ، هدز  ـالاب  دوب  هدیـشوپ  هرز  نآ  ریز  هک  ار  شیاـبق  فرط  ود  و 

دندرک " . شیاهر  دینکیم ؟ هراپ  هراپ  ار  شتشوگ  دش : هتفگ  دنربب . رس  ار  وا  دنتساوخ  دیتلغ . رد  يورب  دش و  عطق  شندرگ  يالاب 
صاعلا یبا  هداوناخ  صاع و  هداوناخ  وا  دندرب . هانپ  هبیبح "  ما  هب "  هیما  ینب  نامثع ، لتق  زور  دسیونیم " : برح  نب  دلاخ  لوق  زا  يرذالب 

هار يزارفندرگ  رتخبت و  اب  هک  دیعـس  نب  ورمع  هب  هیواـعم  يزور  درک . ناـهنپ  رگید  یئاـج  رد  ار  نارگید  ودـنک و  ردار  دیـسا  هداوناـخ  و 
درک  یفخم  ودنک  رد  ار  وت  یتقو  تخانشیم  بوخ  ار  هداوناخ  نیا  ردقچ   " هبیبح ، ما  يادف "  مردام  ردپ و  تفگ : هتسیرگن  تفریم 

دبع دنتساخرب : عافدب  شیرق  زا  نت  هس  ناشربارب  رد  دندمآرد . وا  هناخ  هب  يراصنا  مزح  ینب  هناخ  زا  هدروآ  ور  نامثع  ( هناخ  ) فرطب مدرم 
نب هللا  دبع  بهو ، نب  هللا 

هحفص 25 ] ] 

مکاح امش  ام و  نایم  نآرق  ادخ  ناگدنب  تفگیم : ماوع  نب  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  ماوع . نب  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  و  قابس ، نب  فوع 
درب : هلمح  وا  رب  دناوخیم  ار  یمزردورس  نیا  هکیلاح  رد  یحمج  هللا  دبع  نبنمحرلا  دبع  دشاب .) ای   ) تسا رواد  و 
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رافک  هدنامیقاب  نارب  ریشمش  اب  زورما 
دنزیم  ممصم  دیدرت و  یب  ناسنا  هک  یئاه  هبرض  نانچ  اب  منز  یم  دندش  درو  هلمح  ناناملسم  رب  هک  ار  یئوجگنج  كرشم و  لئابق  و 

ینکیم ؟ توعد  نآرق  هب  ار  ام  وت  ایآ 
يدوب ؟ هتخادنايرانکب  ارنآ  البق  هک  وت 

نامثع هناخ  راـنک  رد  ار  اـهنآ  هتخاـت  قابـس  نب  فوع  نب  هللا  دـبع  بهو و  نب  هللا  دـبع  رب  مدرم  زا  یهورگ  تشک . ار  وا  درب و  هلمح  وا  رب 
دنتشک .

هب نادمه -  هلیبق  زا  بیرک - نب  ملـسم  تشگرب . نامثع  ربارب  زا  . تسین نامثع  شیپ  سکچیه  دید  و  دیـسر ، نامثع  هب  ات  دمآ  رتشا  کلام 
وا زا  ور  یتـسیرگن  وا  هب  اـت  کـنیا  و  میتفریذـپ ، ار  تتوـعد  اـت  يدرکیم  صخـش  نیا  نتـشک  هب  توـعد  ار  اـم  وـت  رتشاکـلام  تـفگ : وا 
هک شراک  لابندب  تفریم  تشاد  تسا ؟ هلیـسو  یب  عفادم و  یب  ینیب  یمن  رگم  نک  لو  تردپ  ناجب  ارت  تفگ : وا  هب  کلام  يدـینادرگرب 

( نامثع  ) نینموملاریما هیلع  یمامتب  ار  روشک  هک  تسا  رتشا  کلام  ادخب  نیا  هدیـسر  شلجا  تفگ : نامثع -  هدش  دازآ  هدرب  لتان -  هاگان 
نادمه هلیبق  زا  یثراح . دیبع  نب  ورمع  دروآ . هلمح  رتشا  کلام  یپ  رد  تفگب و  ار  نیا  مشکن  ار  وا  رگا  ارم  دشکب  ادـخ  تسا . هدـناروش 

هب و  دش ، عطق  شپچ  تسد  ات  دز  ریـشمش  اب  ار  وا  دـید و  ار  لتان  دـنادرگربور ، رتشا  کلام  تسا  وت  رـس  تشپ  ورای  اپب  رتشا  هک  دز  داد  - 
تشک . درک و  بیقعت  ار  يو  زین  وا  دنک و  لابند  ار  یمخز  لتان  هک  تفگ  دیبع  نب  ورمع 

: تسا هدورس  نینچ  نامثع  هناخ  فارطا  رد  گنج  هرابرد  مکح  نب  ناورم 
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دینک  عافد  یتدم  متفگن : متعامج  هب  گنج  نآ  زور 
دیهد . حیجرت  گرم  رب  ار  یگدنز  متفگ  هن  و 

دیگنجب  متفگ : تعامج  نآ  هب  هکلب 
دسرب  درمریپ  نآ  هب  یسک  تسد  دیراذگن  ناتریشمش و  اب 

نامثع هناخ  هب  هک  یناسک  هب  دنتفریذپن و  یلو  درک ، عنم  ارنانآ  نامثع  دنتـشگ . گنج  يایهم  وا  اب  یعمج  ناورم و  دـیوگیم : فنخم  وبا  ( 
: دندزیم داد  لاحنآ  رد  دندرک و  نارابگنـس  يراصنا  دیز  مزح  ینب  هناخ  زا  ارنامثع  دندرک . نوریب  ار  اهنآ  دندرب و  هلمح  دـندوب  هدـمآرد 

نم هب  دزیم  گنـس  اب  ارم  ادخ  رگا  : تفگ ناشباوج  رد  دـنزیم  گنـس  اب  ار  وت  هک  تسا  ادـخ  نیا  مینک ، یم  نارابگنـس  ار  وت  هک  میتسین  ام 
اب داد و  باوجوا  هلمح  هب  دناوخیم  یمزر  دورس  هکیلاح  رد  عفار  نب  هعافر  درک . هلمح  ندناوخزجر  ریشمش و  اب  سنخا  نب  هریغم  دروخیم 

تسا . هتشک  ار  وا  مدرم  يداعدارفا  زا  یکی  دنا : هتفگ  تشک ، ار  وا  دز ، وا  رس  رب  ریشمش 
هلمح وا  هب  هیزغ  نب  جاـجح  دزیمریـشمش . تسار  پچ و  هب  دروآ و  هـلمح  مدرم  هـب  دـناوخیم  یگنج  دورـس  هکیلاـح  رد  مـکحنب  ناورم 

نب میهاربا  ردام  هک  کیرـش -  رتخد  يراصنا  همطاف  دیتلغ . رد  يو  رب  ناورم  دیربن و  شریـشمش  یلو  تخاون  شندرگ  رب  ریـشمش  ابهدرک 
هب ار  وا  داد  روتـسد  هدـمآ  ناورم  نیلابب  دوب -  ناورم  هیاد  تشامگ و  همامی  يرادـنامرف  هب  ار  وا  ناورم  نب  کلملا  دـبع  هک  یناـنک  یبرع 
رب ریشمشاب  هدرب  هلمح  صاع  نب  دیعس  هب  تسا  ردب  نادهاجم  زا  هک  ینانک  ریکب  نب  رماع  . دندرب تشاد  دوجو  يرتسب  نآ  رد  هک  يا  هناخ 

. " تسبب ارنآ  برد  دروآرد و  يا  هناخ  هب  ار  وا  هدمآ  شنیلابب  هصفارف  رتخد  هلئان  تفوک و  شرس 
هیما ینب  داتفا  هرـصاحم  هب  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  هک  یماگنه  دـسیونیم " : مکح -  نب  ناورم  هدـش  هدازآ  هصفح -  یبا  لوق  زا  يربط 

ار گنج  شتآ  هک  مدوب  نم  ادخب  مدوب . شهارمه  نم  دمآرد و  نامثع  هناخ  هب  ناورم  و  دندش ، گنج  يایهم  وا  يرایب 
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هاگنآ تفرگرد . گنج  نآ  رثا  رب  دوب . یملساراین  وا  متشک و  مدز و  ریت  هب  ار  ملسا  هلیبق  زا  يدرم  هناخ  يالاب  زا  مدرک . نشور  مدرم  نایم 
: تفگ نک ، ام  میلـست  ار  شلتاقهک  دـنداد  ماغیپ  نامثع  هب  دـعب  دـندوب . دروخ  دز و  لاح  رد  هناخ  رد  رب  مدرم  مدـمآ و  نیئاپ  هناخ  زارف  زا 

نیلوا دندش و  ام  هجوتم  تشگ  دادـماب  نوچ  و  دـنتفات ، ام  رب  شتآ  نوچ  دوب  هعمج  بشهک  بش  نامه  سپ  مسانـشیمن . ار  وا  لتاق  ادـخب 
لابندب دندوب . هداد  هاروا  هب  مزح "  هداوناخ "  هناخ  زا  هک  ام  هناخ  ماب  تشپ  رب  یلعشم  شتسدب  دوب و  باتع  نب  هنانک  دروآ  ور  هک  یـسک 

دننزبشتآ ار  نیبوچ  ياهرد  دنناوتن  دنباین و  تسد  بوچ  هب  هک  نیا  رـس  رب  اهنآ  اب  یتعاس  دش . ریزارـس  تخوسیم  تفن  اب  هک  اهلعـشم  وا 
یقاب يزیچ  نتفرگ  شتآ  زاسپ  تفگیم : شنارای  هب  نامثع  هک  مدینش  ماگنه  نیا  رد  داتفا . نیبوچ  ياهتمسق  رد  شتآ  هرخالاب  میدیگنج .

زا ار  هفیظو  نیا  دوب  نم  زا  تعاطا  هب  فظوم  نونکات  هک  ره  نیاربانب  هتفرگ . اهرد  هب  شتآ  هتفرگ و  شتآ  اـهبوچ  کـنیا  ،و  تسا هدـنامن 
مراذگیمن ادخب  تفگ : درک و  ینامرفان  ناورم  اما  ورن . نوریب  نیـشنب و  تفگ : ناورم  هب  دورب و  شیوخ  هناخ  هب  دیاب  متـشادرب و  شـشود 

و مراذگیمن . اهنت  ار  وت  متفگ : واب  تفر . مدرم  فرط  هب  ناورم  هاگنآ  مدینـشیم . ار  شیادـص  نم  و  دـننک . ادـیپ  تسد  وتهب  يوش و  هتـشک 
دناوخیم . یگنج  دورس  ناورم  میدوب . كدنا  یهورگ  ام  متسب . رمک  وازا  عافدب  متفر و  شهارمه 

مرکاربمایپ دجـسم  هب  ار  دوخ  تشپ  هک  مرگنیم  يولب  سیدع  نب  نمحرلا  دبع  هب  هک  تسا  نالا  نیمه  يرادنپ  دـیوگیم : ثراحنب  رکبوبا 
یـصخش هب  سیدعنب  نمحرلا  دبع  دیبلط . یم  دربنمه  هدـمآ  نادـیمب  ناورم  دوب و  هرـصاحم  رد  تقونآرد  نامثع  دوب و  هداد  هیکت  (ص )

هدز ـالاب  ار  شیوخ  هرز  نماد  تفر و  ناورم  فرطب  هتـساخرب  ـالاب  دـنلب  یناوجون  ورب . درم  نیا  دربن  هب  زیخرب و  تفگ  دوب  هورع  رـسپ  هک 
دراو ناورم  ندرگ  هب  يا  هبرـض  هورع  رـسپ  هظحل  ناـمه  رد  درک و  یتـکرح  نآ  هب  ندز  هبرـض  دـصقب  اـت  دومن  ناورم  هب  ار  شیاـپ  قاـس 

دیتلغ و رد  دز و  یخرچ  مدید  هک  تسا  الاح  نیمه  يرادنپ  تخاس .

هحفص 28 ] ] 

دش " .) لقن  دعس  نبا  زا  هک  روطنامه  ارجام  رخآ  ات  ... ) دربب رس  ار  وا  اتدمآ  وا  يوسب  یقرز  هعافر  نب  دیبع 
ار هنع -  هللایـضر  نامثع -  هناخ  رود  تشگ  يرپس  نابرق  دـیع  زا  زور  هس  نوچ  دـسیونیم " : شردـپ  زا  لـقنب  یـسیع  نب  نیـسح  لوق  زا 

یکی دعب ، دندمآ  درگ  ات  داد  مایپ  شناکیدزن  نایرکـشل و  هب  و  شا ، هیور  رب  دنامب و  تموکح  رب  هک  نیا  زج  تفریذپن  چیه  وا  و  دنتفرگ ،
تشگ و نایامن  شا  هناخ  زارف  زا  نامثع  دز . ادص  ار  نامثع  هتساخرب  دوب  هدروخلاس  يریپ  هک  ضایع  نب  راین  مانب  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا 
هب ار  وا  نامثع  نارای  زا  یکی  دادـیم  ار  نامثع  باوج  تشاد  ضایع  نب  راین  هکیلاح  رد  . دزاس رود  ار  ناـنآ  هک  داد  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وا 
ام هب  ار  ضایع  نب  راینلتاق  دنتفگ : نامثع  هب  سپ  تسا . هدوبيدـنک  تلـص  نب  ریثک  هتخادـنا  ریت  هک  یـسک  دنتـشادنپ  و  تشک ، دز و  ریت 

يراـی دیـشکب  ارم  دـیهاوخیم  هکیلاـح  رد  نـمب  هـک  ار  يدرم  متـسین  رـضاح  تـفگ : میـشکب . هدرک  هـک  یلتق  رفیکب  ار  وا  اـت  نـک  میلـست 
هب یهورگ  اب  نامثع  هناخ  زا  مکح  نب  ناورم  دندز . شتآ  ارنآ  هدرب  موجه  شا  هناخ  رد  هب  دندید  نینچ  ار  عضو  نوچ  مهد . نتشکبهدرک 

. تفرگرد يدـیدش  گنج  و  رگید . یهورگ  اب  یفقث  سنخا  نبهریغم  دروآ و  هلمح  رگید  یهورگ  اب  صاـعنب  دیعـس  درک و  هلمح  ناـنآ 
زا رارـص "  هب "  هدمآ و  نامثع  يرایب  هرـصب  یلاها  زا  یئورین  دیـسرربخ  ناشیاب  هک  دوب  نیا  تشگ  گنج  دـیدشت  عیرـست و  ثعاب  هچنآ 
رد رب  تخس  يدربن  نانآ  اب  سپ  دنا . هتشگ  راپـسهر  هنیدم  يوسب  زین  ماش  یلاها  هدیـسر و  دراد  هلـصاف  نآ  اب  هار  بشکی  هک  هنیدم  عباوت 

ءاقرو نب  لیدب  نب  هللا  دبع  فرط  نیا  زا  دروآ و  هلمح  مدرم  هب  دناوخیم  یگنج  دورـس  هک  یلاح  رد  یفقث  سنخا  نب  هریغم  دـندرک . هناخ 
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ار وا  هبرضکی  اب  هدرب  هلمح  مکح  ناورم  هب  يراصنا  عفار  نب  هعافر  تشک . ار  وا  تخات و  وا  رب  دناوخیم  یمزر  دورس  هکیلاح  ردیعازخ 
نامثع ناعفادم  تعامج  تشادرب . مخز  نیدـنچ  ریبز  نب  هللا  دـبع  دیـشک . وا  زا  تسد  تسا  هتـشک  ار  وا  تشادـنپ  یم  نوچ  دـناتلغ و  رد 

تفرگتروص هناخ  رد  رب  هک  يدربن  رد  دندرک . تخس  یگنج  اجنآ  رد  دنتفرگ و  رگنس  نآرد  رب  هدرب  هانپ  خاک  هب  دنتسکشمهرد و 
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هک ار  شا  هناخ  برد  يراصنا  مزح  نب  ورمع  ات  دندیگنج  یم  نانچمه  مدرم  دـش . هتـشک  نامثع  نارای  زا  يا  هدـع  اب  يرهف  میعن  نب  دایز 
ار اهنآ  ات  دندیگنج  ناعفادـم  اب  اجنآ  رد  هتفر  نامثعهناخ  هب  وا  هناخ  زا  مدرم  دز . ادـص  ارمدرم  هدرک  زاب  دوب  نافع  نب  نامثع  هناخ  يولهپ 
زا دنچ  ینت  اب  نامثع  دندش و  هدنکارپ  هنیدـمياهنابایخ  رد  هتفر  نوریب  نازیرگ  اهنآ  دـنزیرگب و  ات  دنتـشاذگزاب  ار  هناخ  رد  هداد  تسکش 

دش " . هتشک  هنع  هللا  یضر  نامثع  دندش و  هتشک  شهارمهو  دنام  اهنت  شنارای  هداوناخ و 
ود کی  رد  ناحیـس  نب  نمحرلادبع  تبـسانم  نیمهب  تشاذگ  رارفب  اپ  گنج  نآ  رد  هبقع -  نب  دیلو  ردارب  طیعمیبا -  نب  هبقع  نب  دـلاخ 

تسا . هدومن  تمالم  گنج  نامه  زا  ندنادرگ  ور  رطاخب  ار  وا  یتیب  رد  دلاخ  هدرک و  شنزرسار  وا  یتیب 
تایاور و گنج  نآ  رد  وا  هرابرد  دش . هتـشک  هنع  هللا  یـضر  نامثع  اب  نامثع  هناخ  رد  رب  گنج  رد  سنخا  نب  هریغم  دسیونیم " : رمع  وبا 
ام هرابرد  مدرم  مراذـگیمن  ادـخب  تفگ : نامثع  هب  دـندز  شتآ  ار  ناـمثع  هناـخ  برد  یتقو  هکنیا  هلمج  زا  تسا ، هدیـسر  يداـیز  راـبخا 
يا هبرض  يدرم  درب . هلمح  مدرمهب  تفاتش و  دربن  هب  ناوخ  دورس  تسدب و  ریشمش  تفگب و  نیا  میتشاذگ . راوخ  عافدیب و  ارت  هک  دنیوگب 

رورـس تفگ : دـش . هتـشک  سنخا  نب  هریغم  تفگ : هحلط  هب  هرهز  ینب  هلیبـق  زا  یکی  شنتـشک . دـعب  هدرک و  عـطق  ارنآ  هدز  شیاـپقاس  هب 
تسا " . هدش  هتشک  شیرق  نانامیپمه 

راین و  قیرش ، نب  سنخا  نب  هریغم  تسا و  يرهف  میعن  نب  دایزدندش  هتشک  هدوب و  نامثع  نارای  وزج  هک  يریهاشم  زا  دسیونیم " : ریثک  نبا 
. " دربن يانثا  رد  يا  هدع  اب  یملسا ، هللا  دبع  نب 
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ناـمثع و هارمههک  درکیم  نیا  زا  تیاـکح  هک  میدرک  قباـس  یخیراـت  تاـیاور  همیمـض  میدروآ و  تـهجنآ  زا  ار  یخیراـت  تاـیاور  نـیا 
نارجاهم هوبنا  هدوت  ربارب  رد  اهنیا  و  اهنآ . شامق  زا  دـنچ  ینت  اـهنآ و  هدـش  دازآ  ناـگدرب  نارکون و  ناـیوما و  زج  هدوبن  یـسک  شعفادـم 

رفن دنچ  وهدش  یفخم  هبیبح "  ما  هناخ "  يودنک  رديا  هتـسد  دـنا و  هتفر  نتـشک  هب  يرفن  دـنچو  دـنا ، هدرکیم  تیامح  نامثع  زا  راصناو 
ار بلاطم  نیا  تسا . هدیـسر  شندش  هتـشک  تبون  ات  هدنامن  یـسک  شا  هداوناخ  دوخ و  زج  ات  دنا  هتخیرگ  هنیدم  ياه  هچوک  هب  هدنامیقاب 

دریگ . رارق  هدافتسا  دروم  نیغورد  یلعج و  یخیرات  تیاور  هلسلس  کی  زا  یسررب  ثحب و  رد  ات  دیرادهگنرطاخب 
هجوت  لباق  هتکن 

تسا و هدش  هدرمـش  نامثع  نارای  هلمج  زا  یملـسا  هللا  دـبع  نب  راین  هک  مینیب  یم  يرخآ -  رد  اقیقد  و  یخیرات -  تایاور  نیا  زا  یکی  رد 
گرزب درم  يو  مینادیم  هکیلاح  رد  دنهد . هولج  دایز  ار  هفیلخ  ناعفادم  هرامش  هک  دنا  هتشگ  بکترم  ببسنادب  شلاثما  ریثک و  نبا  ار  نیا 
فارطا رد  فورعم  گنج  هتـشک و  هدز و  ریت  هب  ار  وا  ناورم  رکون  هتـساخ و  اپب  نامثع  تیحـصن  داـشرايارب و  هک  هدوب  يا  هدروخلاـس  و 

ار مالـسا  رفیک  نوناق  ات  دـنا  هتـساوخنامثع  زا  ار  وا  لتاق  مدرم  اریز  تساهتـشگ ، زاغآ  هناحلـسم  ضرعت  زواـجت و  نیمه  اـب  ناـمثع  هناـخ 
یناج لتاق و  یماح  ناونعب  ار  وا  هتشگ و  نیگمشخ  هدومن  یچیپرـس  نانآ  هقح  ياضاقت  ماجنا  زانوچ  و  دنراذگ ، ارجا  درومب  شا  هرابرد 
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دنا . هداد  رارق  هلمح  دروم 

نامثع ندش  هتشک 

رد وس  ره  زا  ار  شا  هناخ  مدرم  دوب و  هرصاحمهکیلاح  رد  نامثع  دسیونیم " : مالـس  نبهللا  دبع  نب  فسوی  لوق  زا  ناخروم  رگید  يربط و 
تـشذگرد ماگنهدینادیمن  رگم  هک  مهدیم  دنگوس  لج  زعيادـخ و  هب  ار  امـش  تفگ : نینچ  دـش و  رهاظ  مدرم  ربارب  رد  دـندوب  هتفرگ  رب 

ناتیارب هک  دیتساوخ  اعدب  ادخ  زا  هنع -  هللا  یضر  باطخ -  نب  رمع  نینموملاریما 
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اب و  هدومنن ، تباجا  ار  اهنآ  ياعد  ادخ  دـیئوگبدیهاوخیم  ای  دوش ؟ باختنا  صخـش  نیرتهب  ارآ  قافتاب  هک  دـنک  يراک  دروآ و  شیپ  ریخ 
تدحو زونه  دیدوب و  ادخ  نید  لها  امـش  طقف  رـشب  نایم  زا  ماگنهنآ  رددینادیم  هکیلاح  رد  دیراد ؟ اور  تناها  هزنم  يادخ  هب  نخـس  نیا 

داد و رارق  یئانتعا  یب  دروم  هدرمـش  تیمها  یب  ار  شنید  ادخ  دیئوگب : دیهاوخیم  ای  دیدوب . هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  یـسایس  داحتا  ءارآ و 
دوب و هناگی  يادـخ  شتـسرپ  هلیـسو  ماگنهنآ  رد  مالـسا )  ) نید هکیلاح  رد  دوشیم ؟ شنید  راد  هدـهع  یـسک  هچ  هک  هدومنن  نیاب  یتاـفتلا 

یتروشم تروصب  نم  نییعت  دیئوگیم : ای  دـنهد . رارقيرهمیب  دروم  دـنراذگاو و  ار  رگیدـکی  اتدـندوب  هدـشن  هتـسد  هتـسد  شناوریپ  زونه 
ینامرفانب رـس  شربارب  رد  هک  ار  یتما  ادـخ  و  دـیا ) هدـناشن  تموکح  ماـقمهب  و   ) دـیا هداد  يرترب  اوراـنب  ار  دوخ  و  تسا ؟ هتفرگن  تروص 

هدـش نینچ  هتـشگن  زیهرپ  تسادـخ  يدونـشخان  هیام  هچنآ  زا  هدـشن و  تروشم  رادـمامز  نییعت  رد  نوچ  و  دراذـگیماو ، وا  دوخ  هبدرادرب 
راکتـسرد و متموکح  هرود )  ) زا یتمـسق  رد  هک  بیترت  نیاب  دش ؟ دهاوخ  هچ  متموکح  راک و  تبقاع  تسنادیمن  ادـخ  دـیئوگیم  ای  تسا .
و دروایم . مشخ  هب  زین  ار  امش  دروایم و  مشخ  هب  ارادخ  هک  هدزرس  نم  زا  تموکح  رد  یئاهراک  ادعب  یلو  مدوب  نارادنید  يدونشخ  دروم 

ایآ مهدـیم  مسق  دـنوادخب  ار  امـش  تشادـن . ربخ  دـیناشوپ  تفالخ )  ) زیمآ راختفا  تعلخ  دـیزگرب و  ارم  ادـخ  هک  يزور  ریخا  ياهراک  زا 
اب داـهج  هفیظو  متـشاد و  ادـخ  ربارب  رد  هک  یفئاـظو  نآ  دـیرادن ، داـیب  ما  هداد  ماـجنا  ـالبق  هک  ار  یئوـکین  ياـهراک  ارم و  بوـخ  قـباوس 

ماجنا نآ  راختفا  هب  هک  تسا  نیا  دـنیایب  نم  زا  سپ  هک  یناسک  همه  هفیظو  داد ؟ یهاوگ  شماـجنا  رب  ادـخ  ماهداد و  ماـجنا  ار  شنانمـشد 
دنشاب . هتشاد  فارتعافئاظو 

زا سپ  دوش 2 -  انز  بکترم  رسمه  نتشاد  اب  هک  يدرم   - 1 تشک : ناوتیم  ار  صخش  هنوگ  هس  طقف  اریز  دیشکن . ارم  ،و  دیرادهگن تسد 
هداهن شیوخ  ندرگ  ربار  ریشمش  دیـشکب  ارم  امـش  رگا  نیاربانب  دناسر . لتقب  دشاب  لتاق  هک  نیا  نودب  ار  یـسک  دوش 3 -  رفاک  یناملسم 

زامن تعامج  لاحب  زگره  نم  زا  سپ  دیشکب  ارم  رگا  نوچ  دیشکن ، ارم  تشاد . دهاوخن  رب  نایم  زا  تمایق  هب  ات  ار  ریـشمش  نآ  ادخ  دیا و 
زا سپ  تشاذگ و  دیهاوخن 
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دودز . دهاوخن  امش  نایمزا  ار  فالتخا  ادخ  هاگچیه  دش و  دهاوخن  میسقت  امش  نایم  یتمینغ  لام  زگرهنم 
یـسک دروـم  رد  دنتـساوخ  لـج  زع و  يادـخزا  هنع -  هللا  یـضر  رمع -  زا  دـعب  مدرم  یتـفگ  هک  نیا  هراـبرد  دـنتفگ : نینچ  شباوـج  رد 
شیپ هچ  ره  ادخ  میئوگب : دیاب  دندرک . يرادمامز  راد  هدهع  ار  وت  ادـخ  زا  یهاوخریخ  زا  سپ  دروآ و  شیپ  ریخ  دوشیم  ناشرادـمامزهک 

. دـیامزایب ار  شناگدـنب  هلیـسو  نادـب  ات  هتخاس  یـشیامزآ  هلیـسوو  الب  ار  وت  تموکح  هزنم  يادـخ  هک  ینعم  نیاـب  تسا  هدوب  ریخ  هدروآ 
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شوخ يدوب و  ماگـشیپ  مالـسا ) هب  نامیا  رد   ) وت هک  تسا  نیا  تقیقح  یتفگ . نخـس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  اب  تا  هقباس  یماگـشیپ و  هرابرد 
صوصخ رد  دز . رـس  وتزا  ینادیم  هک  یئاهتعدب  يداد و  هیور ) هدیقع و   ) رییغت ادعب  اما  یتشاد  زین  ار  تفالخ  يدـصت  یتحالـص  هقباس و 

شیپ هدنیآ  لاس  هک  یبوشآ  سرت  زا  هک  تسین  تسرد  میئوگب  دیاب  دمآ ، دهاوخ  نامرس  رب  یئاهالب  هچ  میشکب  ار  وت  رگا  یتفگ  هک  نیا 
میئوگب دیاب  تسین ، زیاج  صخش  هنوگ  هس  لتق  زج  هک  تفرح  نیا  خساپ  رد  مینک . يراددوخ  مالـسا  نوناق  يارجا  زا  نونکا  دمآ  دهاوخ 

دساف يارب  ناهج  رد  هک  تسایسک  نتشک  نآ  تسا و  هدش  هدرمـش  زیاج  مهصاخـشا  هنوگ  هس  نیا  زا  ریغ  نتـشک  مینیب  یم  نآرق  رد  ام 
نتـشک و  دزادرپ ، یم  گنج  هب  شزواجت  همادا  رد  دـعب  هتـسج و  تردابم  هناحلـسم  زواجت  هب  هک  یـسک  نتـشک  و  دـنکیم ، شـالت  ندرک 

وت هک  تسا  ملسم  و  دناسریم . گنج  هب  ار  راک  هدومن و  يزارفندرگ  تعنامم  نیا  رد  دنکیمعنام و  داجیا  یقح  تفایرد  هار  رد  هک  یـسک 
، يا هدومن  يزارفندرگ  هداتـسیا و  نآ  ققحت  ربارب  رد  يا و  هتـشگ  یقحقـقحت  تفاـیرد و  عناـم  يا و  هدرک  ترداـبم  هناحلـسم  زواـجت  هب 

تموکح هب  و  دوش ، هتفرگ  وت  زا  يرفیک ) نوناق  يارجا  نوناق و  يارجا  ناونعب   ) يا هدرک  ملظناشیا  هب  ادمع  هک  نانآ  صاصق  يراذگیمن 
رب يراد  اعدا  رگا  يا . هتشاد  اور  متس  هتشگ و  فرحنم  مالـسا  نوناق  زا  یمومع  دمآرد  میـسقت  تموکح و  رد  ،و  يا هدیبسچ  ام  رب  ندرک 

گنجب تا  هزاجا  یب  دسرب  وت  هب  ام  تسد  دنراذگیمن  دنا و  هتساخرب  تتیامح  هب  هک  یناسک  ینکیمن و  يزارفندرگ  نامربارب  رد  اهنیا  رس 
تموکح هب  وت  هکدننکیم  عافد  نیا  زا  نانآ  هک  تسا  نینچ  تقیقح  رد  دنا  هتساخرب 
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دیشک " . دنهاوخ  تسد  تتیامح  يارب  گنج  زا  اهنآ  یهد  افعتسا  تموکح  زا  وت  هاگ  ره  نیاربانب  يا ، هدیبسچ 
وا هک  دیسر  عالطا  دندوب  هتسج  تکرش  نامثع  هرصاحم  رد  هک  یناسک  رگید  نایرـصم و  هب  یتقو  دنـسیونیم " : ناخروم  رگید  يرذالب و 
اب ار  شراک  هکنیا  هب  دنتخاس و  رت  گنت  ار  شا  هرـصاحم  دنتفرگ و  رت  تخـس  وا  رب  ار  راک  تسا  هتـشون  هچ  هیواعم  رماع و  نب  هللا  دبعهب 

دزن یـسک  دنراذگن  داد  روتـسد  اهناب  و  دوب ، هتفای  یـسایس  یگریچمدرم  رب  هحلط  هرـصاحم ، رد  دنتـشگ . رتبغار  دـنهد  همتاخ  شنتـشک 
هرصاحم تدش  ماگنه  رد  بآ  یکچوک  کشم  اب  نایفسوبا  رتخد  هبیبح "  ما  دسرب "  وا  هب  بآ  ای  دوش  جراخ  شا  هناخ  زا  ای  دورب  نامثع 

وا اب  هراب  نیا  رد  مهاوخ  یم  نم  تسا و  ام  نامیتی  یتسرپرس  راد  هدهع  وام  هداوناخ  میق  وا  تفگ : دوش ، نامثعهناخ  دراو  دنتشاذگن  دمآ ،
دیناسر . نامثع  هبار  بآ  کچوک  کشم  نآ  وا  و  دنداد ، دوروهزاجا  وا  هب  هجیتن ، رد  منک . هرکاذم 

. دـشاب هتـشاد  یـسرتسد  تسناوتیمن  شا  هناخ  هچـضوح  زج  یبآ  هب  هک  تفرگرارق  هرـصاحم  رد  يروطب  ناـمثع  دـیوگیم : معطم  نب  ریبح 
هچضوح زا  زج  دناوتیمن  ادخب  هک  دوش  هرـصاحم  نانچ  وت  دنواشیوخ  هک  یتسه  یـضار  نیابایآ  متفگ : متفر و  ع )  ) یلع دزن  تهجنیمهب 

هب ار  اهنآ  هتفر  بآ  ياهکـشمغارسب  سپ  يرآ . متفگ : دـنا ؟ هدروآرد  لاح  نیاب  ار  وا  ایآ  ادـخ  رب  هاـنپ  تفگ : دـنک ؟ هدافتـسا  شا  هناـخ 
درک . باریس  ار  وا  هدناسر  نامثع 

همادا دروخ  دز و  هب  نانچمه  مدرم  دـندش ، هتـشک  نامثع  نارای  زا  يا  هدـع  اب  يرهف  میعن  نب  داـیز  دربن ، نآ  رد  تفرگرد و  گـنج  نوچ 
رب وا  هناـخ  زامدرم  و  دز ، ادـص  ار  مدرم  دوـشگب و  دوـب  ناـمثع  یگیاـسمه  رد  هک  ار  شا  هناـخ  برد  يراـصنا  مزح  نـب  ورمع  اـت  دـنداد 

دـنزیرگب و ات  دنتـشاذگ  زاب  اهنآ  يورب  ار  هناخ  برد  و  دـنتفای ، تسکـش  ات  دـندیگنج  اهنآ  اب  هناخ  لخاد  رد  دـنتخات و  ناـمثع  ناعفادـم 
هتشک هنع  هللا  یضر  نامثع  دندش و  هتشک  وا  اب  دنام و  اهنت  شنارای  هداوناخ و  زا  دنچ  ینت  اب  نامثع  دنتخیر و  هنیدم  ياهنابایخ  هب  نازیرگ 

دش " .
رکب یبا  نب  دمحم  دنسیونیم " : دمحمنب  نمحرلا  دبع  لوق  زا  يربط  دعس و  نبا 
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یهارمه ار  وا  قمح  نبورمع  نارمح و  نب  نادوس  باتع و  نب  رشب  نب  هنانک  تفر و  نورد  هب  نامثع  هناخ  راوید  زا  مزح  نب  ورمع  هناخ  زا 
نامثع شیر  هتفر  شیپاشیپ  رکب  یبا  نب  دمحم  ار . هرقب  هروس  دـناوخیم و  نآرق  تشاد  هک  دـنتفای  هلئان  شرـسمه  دزن  ارنامثع  دـندرکیم .

منینموملاریما و  تسرپادـخ ) ای   ) ادـخ هدـنب  هکلب  متـسینلثعن  نم  تفگ : نامثع  درک  لیلذ  اوسر و  لثعن  يا  ارت  ادـخ  تفگ : وا  هب  هتفرگار 
هک ار  نیا  زگره  تردپ  نک . لو  ار  مشیر  ناج  ومع  تفگ : نامثع  دندروخن . وت  دردب  نالف  نالف و  هیواعم و  تفگ : ( رکب یبا  نب   ) دمحم

: تفگ نامثع  مهد . جرخب  تنوشخ  وت  اـب  تشیر  نتفرگ  زا  شیب  مهاوخ  یمن  رخآ  تفگ : رکب ) یبا  نب   ) دـمحم تفرگیمن . يا  هتفرگ  وت 
. دز وا  یناشیپ  رب  تشادتسد  رد  هک  یناکیپ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  هاگنآ  مهاوخیم . کمک  وت  تسد  زا  تاجن  يارب  وت و  دـض  رب  ادـخ  زا 

" 
نیا رد  هک  ار  یقح  ره  ادـخ  ناگدـنب  تفگ : درـشف و  شوغآ  هب  هتـشادرب  ار  نآرق  نامثع  تسا " : هدروآ  ترابع  نیاب  ار  بلطم  يرذـالب 
رکب یبا  نب  دمحم  شاب . دهاش  وت  ایادخ  دیشک ، مهاوخ  تسد  تسامش  یئاضران  دروم  هچنآ  زا  وداد  مهاوخ  امشب  تسا  تبث  امـش  يارب 

ار یناکیپ  هاگنآ  يدوب . ناراکهبت  زا  ويدرکیم  ام ) هقح  تاداهنشیپ  ادخ و  مکح  زا   ) یچیپرس البق  هکیلاح  رد  ینکیم ، لوبق  الاح  تفگ :
ارم ادخ  ناگدنب  تفگ : نامثع  لاح  نیا  رد  دـیربن . یلو  داد  یناکت  درب و  ورف  نامثع  شوگ  تشپ  همرن  ناوختـسا  هب  تشاد  تسد  رد  هک 

دش " . دهاوخ  راتفرگ  شکمشک  فالتخا و  هب  دش و  دیهاوخ  نامیشپ  هک  دیشکن 
ات دیشک  الاب  هتفرگ و  گنچب  ار  نامثع  شیر  هدمآ  هرفن  هدزیـس  هورگ  کی  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تسا " : هتـشون  تروص  نیاب  ریثک  نبا 

هدئاف تیارب  تیاه  همان  و  دروخن ، تدردب  رماع  نبهللا  دبع  دروخن  تدردب  هیواعم  تفگ : ،و  دش هدینـش  شیاهنادـند  ندروخ  مهب  يادـص 
درکن " . يا 

. منانمومریما هکلب  متـسین  مه  لثعن  و  مالـسا ، نید  تفگ : لثعن ؟ يراد  ینید  هچ  تفگ : رکب  یبا  نب  دـمحم  رکاـسع "  نباهتـشون  بجومب 
رییغت ار  ینآرق  هیور  تفگ 
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ام زا  تفگو : هتفرگ  گنچب  ار  وا  شیر  هتفر  شیپ  رکب  یبا  نب  دـمحم  هاگنآ  دـشاب . مکاـح  امـشو  نم  نیب  نآرق  تفگ : ناـمثع  يا . هداد 
زا ار  اـم  اـهنآ  هجیتـن  رد  میدومن و  تعاـطا  ناـمناگرزب  نارورـس و  زا  اـم  راـگدرورپ  میئوـگب : هک  ار  نیا  تفریذـپ  دـنهاوخن  تماـیق  زور 

ار مشیر  زگره  تردـپ  ناج  ومع  تفگیم : لاحنامه  رد  نامثع  و  دیـشک ، لزنم  رد  ات  هناخزا  ناشک  ناـشک  ار  وا  دـندرب و  ردـب  تسارهار 
تفرگیمن " .

شقلح هب  ات  درـشف  درب و  ورف  نامثع  شوگ  ریزب  هدرب  الاب  تشاد  تسد  رد  هکار  یناـکیپ  رـشب  نب  هناـنک  دنـسیونیم " : يربط  دعـس و  نبا 
دش . هتشک  ات  دز  وا  رب  دروآرب و  ار  شریشمش  دعب  دمآرد و 

اب هبقع  نب  دـیلو  دـیتلغ . رد  اـت  تفوکناـمثع  رـس  ولج  یناـشیپ و  رب  نینهآ  هلیم  اـب  یبـیجت  رـشب  نب  هناـنک  نوع : یبا  نبا  تیاور  بجوـمب 
: ) تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  يرگید 

درب و  ارف  يزرگ  یبیجت  نآ 
دروآ  دورف  وا  یناشیپ  رس و  رب 

رد تسـشن و  شا  هنیـس  رب  هدـیرپ  ناـمثع  يورب  قـمح  نب  ورمع  تشک . هدز  ریـشمشب  ار  وا  يدارم  نارمح  نب  نادوـس  دـیتلغ  رد  نوـچ  و 
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وا زا  هکيا  هنیک  رطاخب  ار  رگید  هبرض  شش  مدز و  ادخ  رطاخب  ار  نآ  هبرض  هس  هتفگ : ،و  دز وا  رب  هبرض  هن  تشاد  ندب  رد  یقمر  هکیلاح 
متشاد " . لد  رد 

وا رب  یباض  نب  ریمع  دش  هتـشک  نامثع  یتقو  دسیونیم " : هباصا "  رد "  رجح  نبا  تسکـش . ار  شیاه  هدند  زا  یکی  هدمآ  یباض  نب  ریمع 
نامثع مکـش  هک  تسا  یمجرب  یباض  نب  ریمع  ناگدننک  هلمح  هلمج  زا  دیوگیم " : يدوعـسم  تسکـش " . ار  شیاه  هدند  زا  ات  ود  هدیرپ 

مینکیم . لقن  ادعب  هک  هدروآ  مه  يرگید  تیاور  دیرد " . ریشمش  اب  ار 
يالاب مشچ و  ولج  رب  يا  هبرض  و  شا ، هنیـس  رب  هبرـض  هس  دندروآ و  دراو  شرـس  رب  هبرـض  هس  دنـسیونیم " : ریثک  نبا  دبع و  نبا  يربط و 

ار شرس  دنتساوخیم  دنتخاس ، نیگمخز  ار  وا  تشاد  یقمر  زونه  تفاکش و  ار  ناوختسا  هک  دنتخاس  دراو  شا  ینیب 
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شیاهر وا  روتـسدب  دینک  شلو  تفگ : سیدع  نبا  سپ  دـنتخادنا ، وا  يورب  ار  دوخ  شرـسمه -  ود  هعیبر -  نب  هبیبش  رتخد  هلئان و  دـنربب 
یبا نب  دمحم  زا  دعب  برحنب  یقفاغ  یخیرات  تایاور  زا  یکی  بجومب  دسیونیم " : ریثک  نبا  دندش " . لام  دـگل  دـنز  ود  نآ  و  دـندرک ،

تفوک " . نامثع  ناهد  رب  ینهآ  هراپ  ابهدمآ  شیپ  رکب 
نب کلام  دزن  ات  داتـسرف  ارم  نامثع  دسیونیم " : تسا  هتـشادرب  مه  مخز  ود  هدوب و  نامثع  اب  هکرعم  نآ  رد  هک  باثو "  لوق "  زا  يرذالب 

افعتـسا دننکیم  داهنـشیپ  داد : باوج  دنهاوخیم ؟ هچ  نم  ناج  زا  مدرم  تفگ : وا  هبنامثع  دیایب . نامثع  شیپ  مدرک  توعد  ار  وا  هتفر  رتشا 
وت تروصنیا  ریغ  رد  و  دنریگب ، وتزا  يا  هدرک  رداص  هک  ار  یئاوران  ماکحا  صاصق  يراذگب  ای  يراذگاو ، ناشدوخب  ار  ناشتموکح  هداد 

نتفرگ صاصق  دروم  رد  مروایب . نوریب  هتسارآ  منت  ربادخ  هک  ار  یتعلخ  موشیمن  رضاح  متسین و  هک  هدب  افعتـسا  تفگ : تشک . دنهاوخ  ار 
مندب و  اورانب ) اطخب و  یهاگ  ینعی   ) دندادیم رفیک  ار  دارفا  رمع ) رکبوبا و   ) مقباس راکمه  ود  هک  ینادیم  تدوخ  میوگب : دیاب  زین  دوخ  زا 
ارجا نم  دروم  رد  ما  هداد  ماجنا  نارگید  دروم  رد  هک  ار  ینوناق  فالخ  واوران  ياهرفیک  و   ) دوش صاصق  نم  زا  هک  درادـن  ار  نیا  تقاـط 

قافتالاب یعمج و  هتسد  روطب  تشاد و  دیهاوخنتسود  ار  رگیدمه  زگره  نآ  زا  دعب  دیـشکب  ارم  رگا  مسق  ادخب  منتـشک  دروم  رد  دوش ،)
تفر . دیهاوخن  نمشد  گنج  هب 

يراد وضو  يارب  بآ  دیـسرپ : نم  زا  ناـمثع  دـشیم . بوخ  یناـمز  درکیم و  يزیرنوخ  هاـگ  مدوب و  هتـشادرب  یمخز  نم  دـیوگیم : باـثو 
رـس یکدرم  دوب  لاحنآ  رد  يو  هک  یئانثا  رد  تخاس . شیوخ  رپس  ناراکتـشز  ربارب  رد  هتفرگرب  ار  نآرقدـعب  تفگ و  وضو  يرآ . متفگ :

هدیسر رس  رکب  یبا  نب  دمحم  دعب  . تشاد رود  دنادرگرب و  ار  نانآ  یلماع  میتفگ  تشگرب . سپس  تخادنا و  یهاگن  گرگ و  لثم  دیـسر 
وا هب  ،و  دش هدینش  شیاهنادند  ندروخ  مهب  يادص  هکیروطب  داد  ناکت  هتفرگ  دوب -  شیرشوخ  هک  ار -  نامثع  شیر  و  تسشن ، وناز  ود 

. دروخن تدردب  رماع  نب  هللا  دبع  دروخن ، تدردب  هیواعم  تفگ :

هحفص 37 ] ] 

دنتشکار . نامثع  رگیدمه  کمکب  هاگنآ  درکیمن . نم  اب  يراتفر  نینچ  تردپ  مسق  ادخب  . درادهگن تسد  ناج  ومع  تفگ : نامثع 
مهاوخ ار  وا  امتح  تفگیمهکیلاح : رد  دوب -  ینمشد  هنیک و  ناشنیبو  دمآ  نامثع  غارسب  ریشمش  اب  لیدب  نبا  دسیونیم : نیریـس  نبا  لوق  زا 

هبرـض دمآرد و  دوب  هتـسشن  نآ  رد  نامثع  هک  یقاطا  هب  يو  یناوتب . يراک  نینچ  هک  ینآ  زا  رتکچوک  وت  تفگ : وا  هب  نامثعزینک  تشک .
درک " . تباصا  شیاجکب  منادیمن  هک  تخاون  وا  رب  يریشمش 
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نامثع نفد  نفک و 

یشرق و مازح  نب  میکح  هاگنآ  دندرکن . شنفد  دوب و  هداتفا  زور  هس  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  دسیونیم " : يدباع  ریشب  وبا  نابز  زا  يربط 
اضاقت وا  زا  دندرک و  تبحص  ع )  ) یلع اب  نامثعنفد  هرابرد  معطم  نب  ریبج  ودنآ  زا  دعبو  يزعلا  دبع  نب  دسا  ینب  هلیبق  زا  یکیيو  زا  دعب 

اب هار  رد  يا  هدـع  دیـسر  مدرم  شوگ  هب  ربخ  نوچ  داد . هزاجا  اهنآ  هب  ع )  ) یلع دـننک  نفد  ار  وا  دـهد  هزاجا  ناـمثع  هداوناـخ  هب  دـندومن 
هدناوخ بکوک "  شح  هک "  هنیدم  رد  یغاب  فرط  هب  دنتساوخیم  دنتـشادرب و  ار  شعن  شا  هداوناخ  زا  دنچ  ینت  دنتـسشن . نیمکب  گنس 

. دنربب دندرکیم  نفد  نآ  رد  ار  ناشاه  هدرم  نایدوهی  دوشیم و 
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تسد هک  داد  ماغیپ  دیسر . ع )  ) یلع هب  ربخ  دنزاس . نوگژاو  ارنآ  دنتساوخ  دندرک و  نارابگنـس  ار  شتوبات  دندرکیم  لمح  ار  شعن  یتقو 
هریچ مدرم  رب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  هک  یماگنه  . دندرک نفد  بکوک "  شح  رد "  ار  هزانج  سپ  دنتـشادب . نآ  زا  تسد  دـنرادب . نآ  زا 
مدرم داد  روتـسد  و  دـشلصتم ، هنیدـم ) فورعم  ناتـسروگ   "  ) عیقب هب "  نیمز  هعطق  نآ  ات  دـنتخاس  ناریو  ار  غاـب  نآ  داد  روتـسد  تشگ 

تشگ " . قحلم  لصتم و  ناناملسم  ياههاگمارآ  هب  روگ  نآ  جیردتب  ات  دننک  نفد  نامثع  روگ  فارطا  رد  ار  شیوخ  ناگدرم 
شا هزانج  دندرک . نفد  بش  لئاوا  ار  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  دـسیونیم " : تسا -  هدوبنامثع  راد  هنازخ  هک  برک -  یبا  لوق  زا  يربط 

. تسیرگ دنلب  يادـصب  داد و  رـس  هحون  شرتخد  درکن . تعیاشم  وا  نیمجنپ  رتخد  شنارکون و  زا  نت  هس  مکح و  نب  ناورم  زج  یـسک  ار 
راچان غاب  فرطب  غاب  فرطب  دـندز : داد  دـعب  دوش . نارابگنـس  نامثع  رتخد  دوب  کیدزن  لـثعن و  لـثعن  دـندز : داـیرفهتفرگرب  گنـس  مدرم 

دش " . نفد  ناناملسم ) ناتسروگ   ) جراخ یغابرانک 
رفن راهچ  هاگنآ  دننک . شنفد  دنتـسناوت  یمن  دنام و  ياج  رب  بش  ود  ندش  هتـشک  زا  دـعب  نامثع  دـسیونیم " : هدـعاس  نب  هللا  دـبع  لوق  زا 

وا رب  ات  دنتشاذگ  نیمز  ار  هزانج  یتقو  هفیذح . نبا  مهج  وبا  و  مرکم ، نب  راین  معطم ، نب  ریبج  مازح ، نب  میکح  دندرک : لمح  ارشا  هزانج 
هرجبنب سوا  نب  ملـسا  هلمج  زا  دندومن . عنموا  رب  ندرازگ  زامن  زا  ار  نانآ  هدمآ  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  نت  دـنچ  دـنرازگب  تیم )  ) زامن

ادـخ و دـینک ، نفد  ار  وا  : تفگ مهج  وبا  تقونیا  رد  دـندرک . عـنم  عـیقب  رد  وا  نفد  زا  ار  اـهنآ  و  يا ، هدـع  اـب  ینزاـم  هیح  وـبا  يدـعاس و 
. دوش نفد  ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  میراذگیمن  هجوچیهب  مسق  ادخب  هن  دنتفگ : نانآ  . دنا هداتـسرف  دورد  هدناوخ و  زامن  وا  رب  شناگتـشرف 

زورما و  دـندرکعیقب ، همیمـض  ار  ناتـسب  نآ  دندیـسر  تنطلـس  هب  هیما  ینب  هک  یماـگنه  دـندرک . نفد  بکوک "  شح  رد "  ار  وا  ریزگاـن 
تسا " . هیما  ینب  ناتسروگ 

هلئان دننک ، ادج  نت  زا  ار  شرس  دنتساوخ  دش  هتشک  هنع -  هللا  یضر   - نامثع نوچ  دسیونیم " : یموزخم  یسوم  نب  هللا  دبع  لوق  زا  يربط 
وا يورب  ار  دوخ  نینبلا  ما  و 
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نبا سپ  دندیرد ، نت  رب  هماج  هدز و  تروص  رـس و  رب  هدیـشک و  دایرف  نز  ود  نآ  دنرادرب ، راک  نآ  زا  تسد  هک  دندش  ثعاب  دنتخادنا و 
ار اه  هزانج  هک  یلحم  رد  دنتـساوخ  عیقب ، فرطب  دـندرب  نوریب  دـنهدب  لسغ  هک  نیا  نودـب  ار  نامثع  هزانج  دـینک . شلو  تفگ : سیدـع 
دیرپ و نآ  رب  هدمآ  دوب  هداهن  توبات ) ای   ) رد رب  نامثع  شعن  هک  یتقو  یباض  نب  ریمع  دـندش . عنام  راصنا  دـنرازگب  زامن  وا  رب  دـنراذگیم 
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درم "  اجنامه  ات  یتشادهگن  نادنز  رد  ردقنآ  يدرک و  ینادنز  ار  یباض  مردپ ) : ) تفگ تسکش و  ار  شیاه  هدند  زا  یکی 
شود رب  ار  هنع -  هللا  یـضر  ناـمثع -  شعن  هک  مدوب  یناـسک  زا  یکی  نم  هکدـننکیم "  لـقن  رماـع  یبا  نب  کـلام  زا  يربط  دعـس و  نبا 

كانتـشحو و دایز  یلیخ  و  درکیم . ادـص  دـشیم و  هتفوک  رد  رب  شرـس  میتفریم  ناباتـش  نوچ  ومیدرکیم  لـمح  يرد  يورب  ار  وا  دـنتفرگ .
میداهن " . بکوک "  شح  رد "  شروگ  رد  ار  وا  هکنآ  ات  میدوب  ناسرت 

شا هناخ  رد  روطنامه  دش و  هتشک  هعمج  زور  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  تسا " : هدرک  تبث  نومضم  نیدب  فنخم  وبا  زا  یتیاور  يرذالب 
زامن وا  رب  دـندمآ  يودـع  هفیذـح  نب  مهج  وبا  و  يرهز ، همرخم  نب  روسم  و  رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دـبع  و  معطم ، نب  ریبج  دوب . هدـش  اهر 

: تفگ اهنآ  هب  مهج  وبا  دـیرازگب . زامن  وا  رب  میراذـگیمن  دـنتفگ : هدـمآ  راـصنا  زا  يا  هدـع  ماـگنه  نیا  رد  دـننک . شنفد  نفک و  هدرازگ 
ارت ادـخ  یئوگب  غورد  رگا  تفگ : هیزغنب  جاجح  دـنا . هداتـسرف  دورد  هدـناوخ و  زاـمن  وا  رب  ناگتـشرف  میناوخب ؟ زاـمن  وا  رب  دـیراذگیمن 

ناطیـش وا و  اب  ارت  ادـخ  تقیقح  رد  تفگ : هیزغ  نب  جاجح  دزیگنارب . وا  اـب  ارم  ادـخ  دـشاب ، تفگ : درواـیم . رد  ار  وا  هک  دروآرد  یئاـجب 
نآ دـعب  دـش  تکاـس  مهجوبا  میا . هداد  ناـشن  یناوتاـن  هدرک و  هابتـشا  میتـسرفن  وا  شیپ  میـشکن و  ار  وت  رگا  ادـخب  دزیگنا . یم  رب  اـجکی 

، دـندرک شنفد  هدـناوخ و  زامن  هزانج  رب  هتـشگرب  رفن  دـنچ  نیا  و  دنتـشگ ، مرگرـس  يرگیدراکب  هدرک  تلفغ  نامثع  هزاـنج  زا  تعاـمج 
رد رب  هزانج  و  تشاد ، تسدـب  غارچ  هزانج  لمح  ماگنهب  ناـمثع  رـسمه  نصح  نب  هنییع  رتخد  نینبلا  ما  دوب . معطم  نب  ریبج  ناشزامنـشیپ 

دوب " . نوریب  نآ  زا  هدرم  ياهاپ  دوب و  هدش  هداهن  یکچوک 
زا ص )  ) ربمایپ باحصا  راصنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هک  ار  یخیرات  تیاور 
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. تسا هدروآ  شردـپ  زا  لـقنب  هورع  نب  ماـشه  لوق  زا  باـعیتسا "  رد "  رمع  وـبا  دـنا  هدرک  يریگوـلج  ناـمثعهزانج  رب  تیم  زاـمن  هماـقا 
رب دگل  یباض  نب  ریمع  دعب  دنتخادنا . نیمزب  ارهزانج  ات  دندیگنج  اهنآ  اب  دندروخرب و  نامثع  هزانج  نیلماح  هب  راصنا  زایتعامج  دیوگیم :

و دوب -  رتوردنت  مدرم  همه  زا  نامثع  هب  تبسن  وا  و  یـشاب -  هتـشادیمرن  نیاب  یمکـش  هک  ما  هدیدن  ار  يرفاک  نم  تفگیم : هدز  شمکش 
 " تسا لاح  هچ  رد  نامثع  هک  دنیبب  ات  نک  هدنز  ار  مردپ  هدب  ناشن  نم  هب  ار  یباض  مردپ ) : ) تفگیم

دیلام " . شمکش  رب  اپ  هدمآ  یباض  نب  ریمع  دسیونیم " : هبیتق  نبا 
زا دعب  دش . نفد  بکوک -  مانب  دوب  یمیدـق  هتـشذگ و  رد  يدرم  هب  قلعتم  یناتـسلخن  هک  بکوک -  شح  رد  نامثع  دـسیونیم " : يرذالب 

دندرک يریگولج  اجنآ  رد  شنفد  زا  يا  هدع  دننک  نفد  عیقب  رد  ار  نامثع  دنتـساوخ  دـندرک . تعیب  وا  اب  هدـمآ  (ع ) یلع دزن  مدرم  وا  نفد 
همرخم نب  روسم  : تسا هتفگ  باد  نبا  تسا . هدوب  يدـعاسورمع  نب  هلبج  دـنا  هتفگ  و  تسا ، يدـعاس  هربج  نب  ملـسا  تعامجنآ  هلمج  زا 

تسا . هدناوخ  زامن  نامثع  هزانج  نرب 
هداتـسیا دجـسم  رد  رب  ربمایپ ص ) رـسمه   ) هبیبح ما  سپ  دش . يریگولج  نامثع  نفد  زا  هک  دنکیم  لقن  يرهز  زا  وا  یـصاقو و  زا  ینئادـم 

دننک . نفد  ار  وا  ات  دنداد  هزاجا  هجیتن ، رد  مروایم . نوریب  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  هماج  هنرگو  مینک ، نفد  ار  درم  نیا  ام  دیراذگب  : تفگ
هدـیرد نابیرگ  دـمآ و  نوریب  هزانج  هارمه  یغارچ  اب  دـندرک  نفد  ار  وا  هک  یبش  نامثع  رـسمه  هلئاـن  هک  تسا  هدروآ  داـنز  یبا  لوق  زا  و 

رد يوربور  یناـسک  هچ  ینیب  یمن  رگم  نک  شوماـخ  ار  غارچ  تفگ : وا  هب  معطم  نب  ریبـج  نینموملا  ریما  رب  هآ  ناـمثع  رب  هآ  دزیم : داـیرف 
هلئان مرکم و  نب  راین  ومهج  وبا  مازح و  نب  میکح  دناوخ و  زامن  هزانج  رب  ریبج  دندیسر . عیقب  هب  درک . شوماخ  ار  غارچ  سپ  دنا ؟ هداتسیا 

شنفد نوچ  دنتفر . لادوگ  لخادب  ریبج  مهج و  وبا  راین و  دندرازگ . زامن  وا  یپ  زا  نامثع -  رسمه  ود  نینبلا -  ما  و 
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دندش " . هدنکارپ  دنتخاس  راومه  هدناشوپ  ار  روگ  رس  ندرک و 
دنتخاس . ناهنپ  هدناشوپ و  ار  شروگ  دندرک  شنفدنوچ  هک  تسا  هدروآ  ترابع  نیاب  ار  بلطم  رمع  وبا 

تسا . هدرک  تبثشیوخ  باتک  رد  يرهز  لوق  زا  هبش  نیا  زا  لقن  هب  ار  بلطم  نیا  يدوهمس 
نیا نودب  شسابل و  اب  ار  نافع  نب  نامثع  هک  مدوب  دهاش  نم  دنـسیونیم " : خورف  نب  هللا  دبع  نابز  زا  یمثیه  يربط و  بحم  يزوج و  نبا 

خیراـت  " رد ریثا  نبا  دـنا . هدرک  تبث  يوغب  يراـخب و  ار  یخیراـت  تیاور  نیا  دـیوگیم : يربط  بحم  دـندرک " . نفد  دـنهدب  شلـسغ  هک 
دندرک . شنفک  شا  هماج  رد  دنا و  هدادن  لسغ  ار  نامثع  هک  دنسیونیم  هغالبلا "  جهن  حرش  رد "  دیدحلا  یبا  نبا  لماکلا " و 

بش دوب و  هداتفا  هلابز  رد  وا  شعن  زور  هس  دش  هتـشک  هنع -  هللا  یـضر   - نامثع نوچ  دسیونیم " : کلام  لوق  زا   " باعیتسا رد "  رمع  وبا 
هب نوـچ  دـندرک . لـمح  ار  هزاـنج  ریبز  نب  هللا  دـبع  و  مازح ، نب  میکح  يزعلا ، دـبع  نـب  بطیوـح  هـلمج  زا  دـندمآ  رفن  هدزاودموـس  زور 

ار هزانج  راچان  درک . میهاوخ  ربخ  ار  مدرم  ادرف  دینک  شنفد  اجنیارگا  ادخب  هک  دـندز  داد  نزام  ینب  هلیبق  زا  یتعامج  دندیـسر  ناتـسروگ 
يروگ دندیسر . بکوک "  شح  هب "  ات  دندرب  درکیم . ادص  قت  قت  دروخیم و  یبوچ  رد  رب  شرس  دوب و  هداهن  يرد  رب  هزانج  دندرب . اجنآ 
هحون دایرف  هشئاع  دـننک  نفد  ات  دـندروآ  ردـب  ار  هزانج  یتقو  تشادتسدـب . یغارچ  امهنع -  هللا  یـضر  ناـمثع -  رتخد  هشئاـع  دـندنک .

دشنفد " . نامثع  و  دش ، شوماخ  سپ  دزمهاوخ . تمشچ  تروص و  رب  يوشن  تکاس  رگا  ادخب  تفگ : وا  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  دروآرب .
هدروآ و هرضنلا "  ضایر  باتک "  رد  یعلقزا  لقنب  يربط  بحم  ار  بلطم  نیا 
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دندناوخ . یمن  زامن  نآ  رب  دوب و  هداتفا  بکوک "  شح  رد "  زور  هس  هزانج  هک  هتشون  يدنجخ  لوق  زا  زین 
دوب " . هداتفا  هلابز  رد  زور  هس  نامثع  شعن  دسیونیم " : کلام  لوق  زايدفص 

دـنتفای و روضح  نامثع -  رـسپ  ناـمثع -  نب  ورمع  بطیوح و  ریبج و  میکح و  شنفد  رد  دـنام . هدـشن  نفد  زور  هس  دـسیونیم " : یبوقعی 
و دـشن . هدرازگ  زامن  وا  رب  هک  دـنا  هدروآ  دـندناوخ . زامن  وا  رب  رفن  راهچ  نیمه  دـش . نفد  بکوک "  شح  هب "  فورعم  یلحم  رد  هنابش 

دش " . نفد  زامن  نودب  و  دناوخ ، زامن  وا  رب  رفن  راهچ  نیا  زایکی  دنا  هتفگ 
هدرکن تکرـش  وا  هیلع  هن  وا و  عفنب  هن  نامثع  راک  رد  هجوچیهب  نم  تسا : هتفگ  رهزا  نب  نمحرلا  دبع  هک  دنا  هتفگ  دـسیونیم " : هبیتق  نبا 
مردارب دیوگیم : نمب  هدمآریبز  نب  رذـنم  مدـید  هک  تشذـگیم -  نامثع  نتـشک  زا  بشکی  و  مدوب -  هتـسشن  ما  هناخ  رانک  رد  یبش  مدوب .

رب يراک  وت  زا  ایآ  مینک . نفد  ار  نامثع  میا  هتفرگ  میمـصت  ام  تفگ : نمب  متفر . زا  دزن  يورب - وا  شیپ  دـهاوخیم  وت  زا  ریبز ) نبهللا  دـبع  )
، مدرک لابند  ار  وا  دعب  مدمآ  نوریب  شدزن  زا  و  منکن . تلاخد  مراد  میمـصت  ما و  هدرکن  تلاخد  وا  راک  رد  هجوچیهب  ادخب  متفگ : دیایم ؟

لمح دوب  هداـهن  يرد  ربهک  ار  ناـمثع  هزاـنج  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  و  روسم ، مهج ، وـبا  معطم ، نب  ریبـج  هلمج  زا  رفن  دـنچ  اـب  مدـید 
تقونیا رد  دنتشاذگ . تسا  اه  هزانج  نتشاذگ  صوصخم  هک  یلحم  رد  ارنآ  ودندرب  درکیم . ادص  قت  قت  هدروخ  رد  نآرب  شرس  دندرک و 

يادخ میرازگبزامن ؟ وا  رب  دیراذگیمن  تفگ : مهج  وبا  دیناوخب . زامن  وا  رب  میراذگیمن  ادـخب  دـنتفگ : هدـمآ  اهنآ  شیپ  راصنا  زا  يا  هدـع 
رد ار  وا  هک  دروآرد  یئاـجنامهب  ارت  ادـخ  یئوـگب  غورد  رگا  تفگ : وا  هـب  راـصنا  زا  یکی  دـنا . هدرازگ  زاـمن  وا  رب  شناگتـشرف  یلاـعت و 
زا مینک  اهر  ارت  رگا  مسق  ادـخب  تخیگنا . دـهاوخ  ربنیطایـش  اب  ارت  ادـخ  تفگ : دزیگنا . رب  وا  اب  ارم  ادـخ  تفگ : مهج  وبا  دروآ . دـهاوخ 

، دـندرب ناباتـش  هتـشادرب  ار  هزانج  سپ  تسب . ورف  مد  مه  وا  رادـب . تسد  وش و  تکاس  دـنتفگ : مهج  وبا  هب  تعامجنآ  تسا . اـم  یناوتاـن 
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، مونش یم  نیبوچ  رد  رب  ار  شرس  ندروخ  يادص  هک  تسا  نالا  نیمه  يرادنپ 
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رد تسا -  راصنا  زا  هک  يدـعاس -  ورمع  نب  هلبج  ماـگنه  نیا  رد  دنتـشاذگ . نیمز  رب  اـجنآ  عیقب و  هطقن  نیرترود  هب  دندیـسر  اـت  دـندرب 
، میتفیبهار هللا  ای  تفگ : مهج  وبا  دیناوخبزامن . وا  رب  میراذگیمن  زین  دـینک و  نفد  ادـخلوسر  عیقب  رد  ار  وا  دوشیمن  ادـخب  هن  تفگ : هدیـسر 

يزیچ رد  هک  ار  یغارچ  دوب و  اهنآ  اب  نامثع  رتخد  هشئاع  دـنتفر و  نوریب  سپ  تسا . هدـناوخ  زامن  وا  رب  ادـخمیدناوخن  زامن  وا  رب  اـم  رگا 
ماـما دـندرازگ و  زاـمن  وا  رب  هتـساخرب  سپـس  دـندنک و  شیارب  یلادوـگ  بکوـک ، شح  هب  دندیـسر  اـت  تشاد ، هارمه  دوـب  هدرک  ناـهنپ 

نبا تشادرب . هیرگب  گـناب  دـید  ار  ردـپ  نداـهن  روگب  شرتخد  یتقو  دـنداهن . شربق  دوگ  رد  ار  وا  دـعب  دوب . معطم  نب  ریبـج  ناـشتعامج 
دـناهنن و شروگ  رب  دـحل  گنـس  و  دـندرکنفد ، ار  وا  سپ  دز . مهاوخ  تمـشچ  تروص و  رب  يوشن  تکاـس  رگا  ادـخب  تفگ : وا  هبریبز 

دنتخیر " . نآ  رب  كاخ  روطنیمه 
دندرک " . شنفد  نآ  رانک  رد  ادعبو  دنتخادنا  بکوک "  شح  رد "  ار  وا  شعن  دش  هتشک  نوچ  نامثع  دسیونیم " : يومح  توقای 

هناخ رد  هک  ار  ناـمثع  هدرب  ود  شعن  هاـگنآ  دـیوگیم " : سپـس  تسا و  هتـشون  میدرک  لـقن  يرذـالب  زا  هک  ار  هچنآ  زا  یتمـسق  ریثک  نبا 
. دندرک نفد  بکوک  شح  رد  نامثع  رانک  رد  هدرب  دنتـشادمان  امهنع -  هللا  یـضر   " حیجن -  حیبص " و "  دندوب و "  هدـش  هتـشک  نامثع 

هتفرگ ار  ود  نآ  ياپ  و  دننک ، نفد  ار  ودنآ  دنتـشاذگن ) ای   ) دنتـسناوتن ینوناق ) تموکح  هیلع  ناگدـننک  مایق   ) جراوخ دـنا : هتفگ  نینچمه 
دندروخ . ار  اهنآ  اهگس  ات  دنتخادنا  رهش  نوریب  دندیشک و 

ناگدرم داد  روتسد  مدرم  هب  تشادرب و  دوب  عیقب  نآ و  نایم  هک  ار  يراوید  درک و  هجوت  یلیخ  نامثع  روگ  هب  شتموکح  هرود  رد  هیواعم 
دننک " . نفد  نامثع  ربق  فارطا  رد  ار  شیوخ 

و دوب . هداتفا  هلابز  رد  زور  هس  شندـش  هتـشک  زا  سپ  نامثع  دـسج  دـسیونیم " : کلام  زا  نوشجام  نبا  زا  لقنب   " یبنلا هریـس  رد "  یبلح 
هک یتیاور  رخآ  ات  ... ) دننک نفد  ار  وا  تسناوتیمن  سکچیه  دندوب و  هتسب  ارشا  هناخ  برد  زور  هس  شلتق  زا  سپ  دنا : هتفگ 
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ناهنپ راومه و  ار  روگ  يور  دـنروایب  نوریب  روگ  زا  ار  شدـسج  هکنیا  سرت  زا  دـندرک  نفد  ار  وا  مه  یتقو  میدرک .) لقن  کـلام  زا  ـالبق 
 ". دنروخ ار  اهنآ  اهگس  ات  دنتخادنا  اه  هپت  رب  هدیشک و  ناشیاپ  زا  دندوب  هدش  هتشک  نامثع  اب  هک  ار  يا  هدرب  ود  دنتخاس .

لـسغ ار  وا  شعن  دنا  هتفگ  دوب . هداتفا  هدناوخن  زامن  هدشان و  نفد  زور  هس  نامثع  دسج  دنـسیونیم " : يریمد  ریثا و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا 
تسا " . هدش  نفد  هنابش  و  دناوخ ، زامن  شا  هزانج  رب  معطم  نب  ریبج  دنا : هتفگ  و  دنا . هدرکن  نفک  هدادن و 

ار نافع  نب  نامثع  هک  يرفن  راهچ  اب  نم  هک "  دـنکیم  لقن  همیکح "  ما  زا "  یـسنخا  دـمحم  نب  نامثع  زا  ءافولا "  ءاـفو  رد "  يدوهمس 
رد رب  ار  شرـس  ندروخ  يادص  دندرک و  لمح  هداهن  يرد  رب  ار  هزانج  یملـسا . راین  و  میهج ، وبا  میکح ، ریبج ، اب  ینعی  مدوب  دندرک  نفد 

بارخ نآ  يور  رب  ار  راوید  دعب  دندرپس و  كاخب  اجنآ  رد  و  بکوک ، شح  هب  دندیسرات  دندرب  ار  هزانج  پت . پت ، تفگیم : هک  مدینشیم 
دندرازگ " . زامن  وا  رب  اجنآ  دندرک و 

تسا . هدرک  هراشا  یناعم  نیمهب  يرعش  رد  رصاعمفورعم  رعاش  کی  یقوش  دمحا 
ام رب  ار  راوشد  رظن  بلطم و  ودزا  یکی  دـهدیم و  رارق  يا  هدـیچیپ  هلاـسم  ربارب  رد  ار  اـم  هک  مییوربور  خـیرات  زا  يا  هحفـص  اـب  اـجنیا  رد 
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هحفـص نیا  رد  دـیایم . نارگ  راوشد و  ام  رب  مینیزگرب  ار  کـی  ره  میرادـن و  يا  هراچودـنآ  زا  یکی  راـیتخا  زج  هکیروطب  دـنکیم  لـیمحت 
زا يریگولجسپس  دنت و  نشخ و  تروصنآب  مهنآ  نتشک  وهرصاحم  يریگتخس و  زا  دندروآ  نامثع  رس  رب  هچ  دیوگیم  ام  يارب  هک  خیرات 

تیم زامن  نداد و  لسغ  ندرک و  نفک 

هحفص 45 ] ] 

هزاـنج و نارابگنـس  اـب  هکيریقحت  تناـها و  دـنتفگ و  وا  رب  هـک  دنتنانخـس  نآ  ناناملـسم و  ناتـسروگ  رد  شنفد  و  شنفد ، و  ندـناوخ ،
. نید تسار  هار  زا  ار  نامثع  فارحنا  ای  دـنکیم  تباث  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  عمج  ندوب  قساف  اب  اهنیا  دنتـشاد . اور  شا  هدـند  نتـسکش 

اهراک نیا  رد  یـضعب  . دنا هتـشاد  تیلووسم  تکرـش و  تسا  هتفر  وا  شعن  رب  نامثع و  رب  هچنآ  رد  یعونب  ص )  ) ادـخلوسر باحـصا  اریز 
کیرحت و اهراک  نآ  ماجنا  هب  ای  دـنا ، هتـشاذگ  راوخ  عافدـیب و  اـهراک  نیا  ربارب  رد  ار  وا  یخرب  دـنا و  هتـشاد  یلمع  تکرـش  ترـشابم و 

دروم رد  یهلا  ماکحا  نآرق و  تایآ  لاحنامه  رد  و  دـنا . هدـناوخ  نیرفآو  هدرک  قیوشت  ارنآ  ای  هدومن ، يدونـشخ  راهظا  اـی  هدرک ، بیغرت 
هدرمش مارحیهلا  نوناق  بجومب  زج  ار  شنتـشک  ادخ  هک  ار  یناسنا  هک "  تیآ  نیا  تسا ، هدوب  زادنا  نینط  ناشـشوگ  رد  اهراک  هنوگنیا 

مدرم هک  تسا  نانچ  دـشکب  دـشاب  هدرک  يرگهابت  ناهج  رد  ای  دـشاب  هتـشک  ار  یـسک  هکنیا  نودـب  ار  یناـسنا  ره  هک "  نیا  دیـشکن " و 
دوب و دـهاوخ  نآ  رد  هنادواجو  تسا  خزود  شیازـس  دـشکب  ار  ینموم  ادـمعهک  ره  هک  یهلا "  شیامرف  نیا  دـشاب " و  هتـشک  ار  یگمه 

هنیمز نیا  رد  یمارگ  ربمایپ  زا  ثیدح  رایـسب  و  تسا " . هدرک  ایهم  نیگمهـس  یباذعوا  يارب  ادخ  دوب و  دهاوخ  وا  رب  شتنعلو  ادـخ  مشخ 
ناـشیا رب  ندـناوخ  تیم  زاـمن  ناناملـسم و  ناـگدرم  ندرک  نفک  لـسغ و  نفد و  هک  نیا  رد  ناـشدایب  ربارب و  رد  فورعم و  همه  تسه و 

شا . هدنز  هک  دراد  ار  مارتحا  تمرح و  نامه  نموم  هدرم  تسا و  بجاو 
راکتشز قساف و  یگمه  میئوگب  دیاب  دنشاب  هدرک  فلخت  ثیداحا  تایآنیا و  زا  ادمع  هتسناد و  رگا  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحصا  نیاربانب ،

دنا . هتفر  نوریب  نید  زا  تسا  هدوب  بجاو  شتعاطا  هک  یئاوشیپ  مکاح و  هیلع  مایق  اب  میئوگن  رگا  دنا  هدوب 
تقو هفیلخ  نامثع  صوصخ  رد  ناشیا  زا  ار  هچنآ  همه  دیاب  میریذـپب  میهاوخن  ص )  ) ربمایپ باحـصا  عمج  هرابرد  ار  يرظن  نینچ  هاگ  ره 

ناـمثع هک  نیا  رب  دـنا  هدوـب  قـفتم  ادـخلوسر  باحـصا  و  تسا ، هدـش  ردـب  نید  تسار  هار  زا  يو  هک  مـینک  لـمح  نـیا  رب  تـسا  هدزرس 
يو لماش  هدمآ  ناناملـسم  نانموم و  دروم  رد  هک  یهاون  رماوا و  نآ  دشاب و  هفیرـش  ثیداحا  هکرابم و  تایآ  نآ  قیداصم  زا  هتـسناوتیمن 

. تسا هتشگیمن 

هحفص 46 ] ] 

راصنا نارجاهم و  هوبنا  عمج  هرابرد  ار  هیرظن  نآ  هن  داد ، رد  نت  ناب  تفریذـپ و  یناساب  ناوتیمن  ار  يار  هیرظن و  ود  نیا  زا  کـیچیه  نکل 
اکتا دامتعا و  ناشیاب  دـنورتسار و  لداـع و  یگمه  تعاـمجنآ  هدـیقعب  باحـصا  اریز  ناـمثع  هراـبرد  ار  هیرظن  نیا  هن  و  باحـصا ، همه  و 

ص)  ) ربمایپ اب  تبحاصم  دـنیوگیمو  دـنراد  نیقی  نانآ  نامیا  هب  دـننکیم و  یهقف  یعرـش و  دانتـسا  ناشرادرک  لقن و  راـتفگ و  هب  دوشیم و 
وا لتق  هب  ار  راک  هک  ناـمثع -  ناـفلاخم  هوبنا  ناـیم  ردمینادـیم  زین  و  تسا ، هدـینادرگ  هزنم  وكاـپ  ار  ناشـسوفن  هدوزب و  ار  ناشاهـشیالآ 
زا دـنا  هتـشاد  دوجو  دـنا  هتفای  تشهب  هدژم  تعامجنآ  هدـیقعب  هک  يا  هرفن  هد  هورگ  هدـنامیقاب  شا -  هزانج  هرابرد  راتفر  ناب  دـندناسر و 

تباث و الماک  نامثع  اب  وا  ياهدروخرب  هدوب و  رتریگتخـس  رتوردنت و  همه  زا  اهـشکمشک  نآ  رد  هحلط  صخـش  یتح  ریبز ، هحلط و  هلمج 
دنا هدوب  لیدب  نب  هللا  دبع  رتشا و  کلام  رسای و  رامع  نوچ  یتلیضف  رپ  زاتممو و  هتسجرب  ياهتیصخش  نآ  نایم  رد  نینچمه  تسا . روهشم 
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دنا و هتسنادیم  تفالخ  هتسیاش  همه  ماگنه  نآ  رد  هک  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  نایقتم  يالوم  ناناملـسم و  ماما  ناشروضح  رد  و 
نامثع و هب  تبسن  هک  نیگمهس  ياهراک  نآ  ربارب  رد  لاحنیا  اب  ماما  تسا  نکمم  ایآ  دندوب . هدروآ  دورف  تعاطا  میظعت و  رس  شربارب  رد 

سیماون هب  قلخ  همه  زا  وامینادـیم  هکیلاح  رد  دزیخن ؟ رب  ضارتعا  یهن و  تعنامم و  هب  و  هدـنام ، تکاس  هدـشیم  هدرمـش  اور  تقو  مکاح 
گرزب یهانگ  ناناملسم  دروم  رد  اهراک  نینچ  هک  هتـسنادیم  نیقیب  و  رتدراو ، نید  تسار  هار  هب  هدوب و  رتاناد  یمالـسا  ماکحا  تعیرش و 

توکس و هک  نامه  تسا  هتشاد  یصاخ  ینعم  نامثع  قح  رد  اهراک  همهنآ  ربارب  رد  ع )  ) ماما توکس  هک  تسین  کش  تسا . كانرطخ  و 
ماما دیاش  تسا . هتشاد  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  رامـش  رپ  تعامج  هرخالاب  راصنا و  نارجاهم و  همه  یناتـسادمه  تکرـش و  قیوشت و 

هتسنادیم اور  زیاجهتشاد و  نایرج  هچنآ  ربارب  رد  ار  یفرطیب  رایتخا  هدرک و  رایتخا  یفرطیب  عضوم  كانتـشهد  يانگنت  نارحب و  نآ  رد  (ع )
منادیمن  نم  تسا ؟

زا ای  دشکب  اهاجناب  راک  هک  دنا  هدرکیمن  روصت  ای  دنا  هدوب  عالطا  یب  تانایرج  ثداوح و  نآ  زا  باحصارتشیب  هک  تفگ  ناوتیمن  یناسآب 
، دنا هدوب  یضاران  تانایرج  نآ 
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تفلاـخم و مادـقا و  تصرف  اـی  دـنا  هتفرگ  رارق  هدـش  ماـجنا  راـک  ربارب  رد  درک  اـعدا  ناوتب  هکهدوبن  یناـهگان  هجوچیهب  ثداوح  نآ  اریز 
تسا و هدیماجنا  روطب  هام  ود  زاشیب  یتاغیلبت  یسایس و  تیلاعف  وگتفگنوچ و  تسا  هدیسرن  ناشعالطاب  ای  هدش  بلـس  ناشیا  زا  تعنامم 

درادرب شیاهیراکفالخ  اهتعدب و  باکترا  زا  تسد  هک  دنا  هتـشادن  نیا  زج  هفیلخ  زا  یئاضاقت  چیه  ناگدننک  عامتجا  تدـم  نیا  لوط  رد 
دوشن میلست  داهنشیپ  اضاقت و  ود  نیا  زا  یکیب  رگا  هک  دنا  هدرکیم  دیدهت  ار  وا  دهدب و  افعتـسا  تفالخ  زا  درادرب  تسد  دهاوخیمن  رگا  و 
هتـشگ نکفا  نینط  شبونج  ات  لامـش  زا  برغ و  ات  قرـش  زا  روشک  ياضف  رد  اهراعـش  اهاضاقت و  نیاگناب  و  تشک . دـنهاوخ  امتح  ار  وا 
دیدهت ار  شنافلاخم  دهدب و  افعتساتموکح  زا  تسین  رضاح  دیوگیم  دیامنیم و  هبوت  رابکی  نامثع  هک  دنا  هدیدیم  هدینـشیم و  همه  تسا .

اب ای  روزب  دنتـسناوت  یم  دنتـشادیمن  نامثع  هرابردیئار  نینچ  باحـصا  هاگ  ره  تشاد . دهاوخیئوس  بقاوع  دنـشکب  ار  وا  رگا  هک  دـنکیم 
زا کیچیه  زا  دـنهدیم  تبـسن  ناشیاب  هچنآ  فـالخ  رب  نکل  دـماجنایبشلتق . هب  راـک  دـنراذگن  دـنزاس و  هدـنکارپ  ار  مدرم  داـشرا  دـنپ و 

هدیقعو هیرظن  هرابرد  میدروآ  يرایـسب  یخیراتتایاور  رگید  فرط  زا  دروآ . نهذ  هب  ای  دیامن  تباث  ار  نآ  هک  هدیـسرن  یتیاور  باحـصا 
زا يدونـشخ  شیاهراک و  هیور و  ندرک  تموکحم  يواب و  تفلاخم  رد  یگمه  دـنکیم  تباث  میئوگن  رگا  هک  نامثع  هب  تبـسن  باحـصا 

یتح دنکیم . هئطخت  دنا  هتشاد  وا  اب  یشوخ  رظن  اهنآ  هک  ار  تسردان  هیـضرف  ییا  لقادح  دنا  هدوب  مهـسیذ  ناتـسادمه و  هتفر  يو  رب  هچنآ 
داد دنلب  گنابب  هتـشگ و  هنیدم  ياه  هچوک  رد  زور  هس  هک  دینـش  ار  نامثع  لتاقيادص  یتقو  باحـصا  زا  یکی  هک  هدرکن  لقن  سکچیه 

دشاب . هدرک  ضارتعا  ملثعن "  ملتاق  نم  دزیم " :
هچرگ دیناسر ، دـح  نیاب  ار  نامثعهرابرد  يار  ءوس  نظ و  ءوس  درمـش و  حیحـص  تفریذـپ و  ناوتیمن  یناساب  زین  ار  مود  لامتحا  یفرط  زا 

دهاش و هک  تسینکش  هتبلا  دنا . هدرک  تابثا  راهظا و  وهتـشاد  يو  هرابرد  يا  هدـیقع  يار و  نانچ  هتفریذـپ و  ارنآ  ص )  ) ربمایپ باحـصا 
دننیب یمن  ای  ناگدنیآ  بیاغ و  هک  دنادیم  دنیب و  یم  ار  یقئاقح  اهزیچ و  رظان 
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مکحم حیرـص و  هدیقع  راهظا  تشذگ  هکنانچ  دـناهدوب  شا  هیور  اهراک و  نامثع و  رظان  ودـهاش  هک  باحـصا  دـنبای . یمن  رد  یناساب  ای 
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دنا : هدرک 
تسا . هدش  رفاک  اعطق  وا  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیشکب ، ار  لثعن  دیوگیم : ص )  ) مرکا ربمایپ  مرتحم  رسمه  هشئاع 

يزاس . رود  تسا ) هدرک  ینامرفان  یچیپرس و  ادخ  مکح  زا  هکي   ) روتاتکید نیا  زا  ار  مدرم  ادابم  دیوگیم : سابع  نبا  هب  و 
وا اریز  ، مرادـیم رب  ار  مریـشمش  مه  نم  رادرب و  ار  تریـشمش  یهاوخیم  رگا  دـیوگیم : ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هب  فوعنب  نمحرلا  دـبع 

تسا . هداهن  اپ  ریزهدرک  تعیب ) ماگنهب   ) نم ربارب  رد  هک  ار  یتادهعت  نامثع ) ینعی  )
دیشکب .) ار  وا  ینعی   ) دیزاسبار شراک  دهد  همادا  تنطلس  هب  هکنیا  زا  شیپ  دیوگیم : و 

منزن . فرح  وت  اب  زگره  هک  مدنب  یم  دهع  ادخ  اب  دیوگیم : نامثع  هب  و 
برقم هتـشرف  هن  دوش  هتـشک  رگا  تفگ : تشک - دـیهاوخ  ار  وا  امـش  منکیم  رکف  ادـخب  تفگ : هک  یماـگنه  هیراـج -  نب  عمجم  هب  هحلط 

لسرم . ربمایپ  هن  تسا و 
و تـشاد ، تیدـج  رارـصا و  رتـشیبوا  نتـشک  رد  مدرم  هـمه  زا  تـفرگ  رد  ناـمثع  هناـخ  فارطا  رد  هـک  يدربـن  رد  هـحلط  هـک  میدـید  و 

دش . هتشک  نامثع  لتق  رد  تکرش  صاصقبهرخالاب 
تسا . هداد  رییغت  ار  ناتنید  نوچ  دیشکب  ار  نامثع ) ینعی   ) وا دیوگیم : ریبز 

دوب . دهاوخ  طارص  رب  هداتفا  يا  هشال  ( تمایق ي   ) ادرف نامثع  دیوگیم : و 
دننکیم اـعدا  هـک  دیباتـشب  یتعاـمج  يوـسب  گـنج ) يارب   ) نـم هارمه  ناتـسرپادخ  دـیوگیم : نیفـص -  گـنج  ياـنثا  رد  رــسای -  راـمع 
تموکح تسا  نآرق  رد  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  بجومب  ادخناگدنب  رب  هتـشاد و  اور  متـس  نتـشیوخ  ربهک  دنا  هتـساخرب  یـسک  یهاوخنوخب 

تسا . هدرک 
. میتخوسن شتآ  هب  ار  ششعن  وهتفاکشن  ار  نامثع  روگ  ارچ  هک  مباییمن  نیا  زا  رتزوسلد  شیوخ  نورد  رد  یغیردچیه  دیوگیم : و 
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. میتشک ار  وا  ببس  نیمهب  دهد ، رییغت  ار  نامنید  تساوخ  نامثع ) : ) دیوگیمو
زا شیب  هنو  درکیم ، تموکح  یهلا  تاماهلا  زا  ریغ  يزیچ  بجومب  تشادیم و  اور  متـس  نتـشیوخ  رب  هک  دوب  یـسک  وا  ادـخب  دـیوگیم : و 

نیا .
دندومنیم . رما  يراکوکینو  یکین  هب  هدرمش  موکحم  ار  يراک  زواجت  هک  دنتشک  يراکتسرد  حلاص و  نادرم  طقف  ار  وا  دیوگیم : و 

تشگ و راکمتـس  فرحنم و  مالـسا  نوناق  زا  تموکح  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  نامثع ) ینعی   ) وا دـنیوگیم : شناراـب  يدـع و  نب  رجح 
درک . لمع  مالسا  نوناق  زا  ریغ  يزیچ  بجومب 

تسبرب . ار  مالسا  نوناق  ياههار  دوشگب و  ار  يرگمتس  ياههار  هک  تسا  یسک  نیلوا  نامثع ) ینعی   ) وا دیوگیم : يزنع  نمحرلا  دبع 
نآرق مکح  اب  تشگ و  بکترم  یئاهتعدبهک  یماگنه  نآرق  ناداتـسا  و  ص )  ) دمحمباحـصا ار  نامثع ) ینعی   ) وا دـیوگیم : لاقرم  مشاه 
روـما رد  رظن  راـهظا  یـسررب و  هب  سک  ره  زا  دـننارادنید و  نـید و  باحـصا  ناـمه  ص )  ) دـمحم باحـصا  دنتـشک و  دـیزرو  تفلاـخم 

دنرت . هتسیاش  رتراوازس و  ناناملسم 
وا هیلع  کـیرحت  هب  نوـچ  دـناسر ، مهاوـخ  ماـمت  اـب  ارنآ  منزب  یبوـشآ  هب  تـسد  رگا  دـنیوگیم ، صاـع  ورمع  ارم  دـیوگیم : صاـع  ورمع 

مدرککیرحت . دوب  ناتسهوک  رس  رد  شا  هلگ  ابهکار  یناپوچ  یتح  متساخرب 
فرحنم ار  نانآ  ،و  تشگ اـهنآ  بکترم  وت  زا  تیعبت  هب  تماو  یتشگ  بکترم  یئاوراـن  ياـهراک  تما  نیاهرادا  رد  دـیوگیم : ناـمثع  هب  و 
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نک . يریگ  هرانک  ای  يآ و  مالسا )  ) تسار هار  هب  ای  دنتشگ ، فرحنموت  طسوت  ات  يدینادرگ 
مداد . نتشک  هب  مدوب  عابسلا "  يداو  رد "  هکیلاح  ردار  وا  دنیوگیم  صاع  ورمع  ارم  دیوگیم : و 

ریبز و  شدولآ ، رهز  هب  بلاطیبا  نب  یلع  درک و  شزیت  هحلط  دروآرب و  هشئاع  هک  دش  هتشک  يریـشمش  اب  وا  دیوگیم : صاقو  یبا  نب  دعس 
ام و  درک ، هراشا  تسد  اب  دزنمد و 
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مینادرگب ... الب  هدرک  عافد  وا  زا  میتسناوت  یم  میتساوخیم  رگا  هکیلاح  رد  میتشادزاب  تسد 
میزادنیب میربب  هدناشن  يروتس  رب  ار  وت  میهن و  وت  رب  دنب  هدناشوپ  تنت  رب  ابع  ات  نیئاپ  ایب  ربنم  نیا  زا  لثعن  زیخرب  دیوگیم : يرافغ  هاهجهج 

دنوامد . ناتسهوک  هب 
تـشپ ار  نآرق  مکح  هتـشگ و  فرحنم  شربمایپ  تنـس  زا  هک  يراکاطخ  هداتفا  رد  البب  هفیلخ  هب  دسیونیم ...: وا  هب  يا  همان  رد  رتشا  کلام 

تسا . هدنکفا  رس 
درک ... كرت  ارنآ  تخانشیم  ار  مالسا ) نوناق  و   ) قح هکنیا  اب  نامثع  دیوگیم : هرارز  نب  ورمع 

اب ات  میـشکیم  ار  وا  مه  زاب  دشاب  هدنامن  یقاب  رتشیب  نامثع  رمع  زا  رـصع ) ات  رهظ  زا   ) زورمین رگا  ادخب  دـیوگیم : يراصنا  هیزغ  نب  جاجح 
میئوج . برقت  ادخ  هب  شنتشک 

دنقشمرس . ادتقم و  ناشیا  دندوب و  نم  هریشع  دنتساخرب  نامثع ) لتق   ) راک نیا  هبهک  یناسک  نیتسخن  دیوگیم : يراصنا  دعسنب  سیق 
مهاوخ دنوامد )  ) ناشفتشتآ هوک  رب  هدرک  راب  نیگمخز  يروتس  رب  تشک و  مهاوخ  امتح  ارت  ادخب  لثعن  دیوگیم : يراصنا  ورمع  نب  هلبج 

. درب
زا ام  میوگب : ادخ  ربارب  رد  تمایق ) ي   ) ادرف هک  دوش  يروطمراذگیمن  ادخب  دـیوگیم : درادرب  نامثع  زا  تسد  هک  دـنهاوخیم  وا  زا  نوچ  و 

دندرب . ردب  نید  هار  زا  ار  ام  ات  میدرک  تعاطا  نامناگرزب  نارورس و 
يا . هداد  رییغت  ار  ینآرق  هیور  لثعن  يراد  ینید  هچ  وت  دسرپ : یم  وا  زارکب  یبا  نب  دمحم 

يدوب . نارگهابت  زا  يدومن و  یچیپرس  یطختیهلا و  ماکحا  تاروتسد و  زا  البق  هکیلاح  رد  رگید ؟ الاح  دیوگیم : وا  هب  و 
مینیب یم  نآرق  رد  ام  دنیوگیم : تشک ، ناوتیم  ار  صخـش  هنوگهس  طقف  اریز  دیـشکن ، ارم  دیوگیم : هک  شباوج  رد  ص )  ) ربمایپ باحـصا 

شالت ندرک  دساف  يارب  ناهج  رد  هک  تسا  یسک  نتشک  نآ  تسا و  هدرمش  زیاج  مه  صاخشا  هنوگ  هسنیا  زا  ریغ  نتشک 
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هار رد  هک  یـسک  نتـشک  دزادرپ و  یم  گنج  هب  شزواجت  همادا  رد  دعب  وهتـسج  تردابم  هناحلـسم  زواجت  هب  هک  یـسک  نتـشک  دنکیم و 
هناحلـسمزواجت هب  وت  تسا  ملـسم  هچنآ  دناسریم . گنج  هب  ار  راک  هدومن و  يزارفندرگ  تعنامم  نیا  رد  دنک و  عنام  داجیا  یقح  تفایرد 

يا ... هدومن  يزارفندرگ  هداتسیا و  نآ  ققحت  ربارب  رد  يا و  هتشگ  یقح  ققحت  تفایرد و  عنام  يا و  هدرک  تردابم 
دیوگیم : يرعش  رد  ثراح  نب  نایفس  یبا  نب  هللا  دبع 

تسوا  دننامه  اعقاو  مدومن و  هیبشت  ناریا  هاشنهاش  هب  ار  وا 
تسا  هاشنهاش  هیبش  شیریگتایلام  وهدیقع  هرادا و  زرط 
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تسا و يا  هبنج  دنچ  نشور و  همین  يا  هراپ  و  تسا ، یعطق  یتلالد  اب  مکحم و  یخرب  دـنا . هتفگ  رایـسب  نامثع  هرابرد  نانخـس  هنوگنیا  زا 
. دننامیم رگیدکیب 

رگید يوس  زا  نامثع  وسکی و  زا  هعماج  ریهاشم  فیراـعم و  زا  يریثک  تیعمج  ربماـیپ و  باحـصانایم  هک  يا  هلباـقم  هضراـعم و  ربارب  رد 
بـسح رب  ار  یکی  یتسیاب  هک  میرادـن  رتشیب  هار  ود  تقیقح  رد  تفریذـپ و  ار  فلتخم  رظن  راـهظا  ود  زا  یکی  زج  ناوتیمن  تسا  هداد  خر 

و میئامن ، هئطخت  هدـیلولیم  اهتعدـب  یپایپ و  ياه  يراکفالخ  بالجنم  رد  هک  ار  نتکی  هک  نیا  یکی  میئاـمن : راـیتخا  شیوخ  میلـس  ترطف 
حلاص نادرم  نامیکح و  نادنمشناد و  نایاوشیپ و  زا  دنوشیم  لیکشت  هک  ار  یعمج  میرامشب ، هارمگ  ار  هرفن  نارازه  یعمج  هک  نیا  رگید 

و ناشمراکم ، حالـص و  لئاضف و  زا  یکاح  هتـشگ  هئارا  یحیرـص  تایرظن  ثیداحا و  نانآ  زا  یـضعب  قح  رد  اـم  هدـیقعب  هک  يورتسار  و 
 - دـیآ نایم  هب  ندوب  دـهتجم  داهتجا و  ياپ  هاگ  ره  تسا . تجح  ناش  هدرک  هتفگ و  دـنورتسار و  حـلاص و  نانآ  همه  تنـس  لها  هدـیقعب 

ناـمثع تفگ  ناوتیمن  و  ناـمثع ، يارب  طـقف  هن  دوب  دـهاوخنایمب  هیـضق  فرط  ود  ره  يارب  دـنروایم -  ناـیمب  عقاوم  هنوـگنیا  رد  هکناـنچ 
یعرش مکح  رظن و  طابنتسا  شیوخ و  داهتجا  رد  هنافـساتم  یلو  دنا  هدوبدهتجم  هوبنا  تعامجنآ  تفگ  ای  تسا  هدرک  اطخ  هدوب و  دهتجم 

طابنتسا داهتجا و  رد  هدادیم  لیکشت  ار  فالتخا  وهضراعم  فرطب  هنتکی  هک  نامثع  دوش  هتفگ  رگا  تروصنیا  رد  دنا . هتـشگ  هابتـشا  راچد 
هدوب و باوص  رب  قفوم و  یعرش  مکح 
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هضراعم فالتخا و  رد  تواضق  رد  و  تسا . هدش  هتفگ  هناخاتـسگ  فازگب و  ینخـس  دنا  هتفر  اطخب  اقفتم  راکنیا  رد  رامـشیب  تعامج  نآ 
ادخ اریز  ینک ، يرواد  فاصنا  اب  دـیاب  ندرک  يرواد  ناشنایم  هاگ  ره  دوب " و  فاصناب  هنالداع و  یتسیاب  نامثع  اب  ص )  ) ربمایپ باحـصا 

درادیم " . تسود  ار  نارگداد ) و   ) ناور فاصناب 

نیغورد یلعج و  یخیرات  تایاور 

شا  هئربت  اهراک و  هیجوت  و  نامثع ، هناخ  گنج  هرصاحم و  هرابرد 
دبع هک  تسا  نیا  هتشون  میارب  یسعقفدیزی  زا  هیطع  زا  فیس  زا  بیعـش  زا  لقنبيرـس  هچنآ  هلمج  زا  دسیونیم " : شخیرات  رد  يربط  . - 1

رد نتشگ  هب  درک  عورش  هاگنآ  تشگ . ناملسم  نامثع  نامز  رد  و  ناهایس ، زا  شردام  دوب و  نمی )  ) اعنص یلاها  زا  یی  يدوهی  ابس  نب  هللا 
سکچیه ماش  رد  اما  ماش ، هب  دعب  هفوک و  هب  دعب  هرصب و  هب  تفر  درک و  عورش  زاجح  زا  نانآ . ندرک  هارمگ  دصقب  ناناملسم  ياهروشک 

نایم رد  شتایغلبت  هلمج  زا  تشگ . میقم  نایرـصم  نایم  رد  رـصم و  هب  تفر  راچان  ات  دـندرک  شنوریب  اجنآ  زا  دزاـس و  هارمگ  تسناوتن  ار 
ناهج هب  دـمحم  هک  درادـن  رواب  لاح  نیع  رد  تسا و  ناهج  هب  یـسیع  تشگزاب  هب  دـقتعم  هک  منکیم  بجعت  یـسک  زا  نم  دوب : نیا  اهنآ 

دینادرگ ررقم  دـناوخ و  وت  رب  ار  نآرق  هکنآ  کشیب  دـیامرفیم " : لج  زع و  يادـخ  منادـیم  نیقیب  هکیلاـح  رد  ددرگیم ، زاـب  هدرکتعجر 
دنتخومآ وا  زا  ار  هدیقع  نیا  نایرصم  تسا . یسیع  تشگزاب  زا  رت  ققحم  دمحمتشگزاب  سپ  دنادرگیم " . رب  هاگتـشگزاب  هب  ار  وت  امتح 

نخس نیا  سپس  دنتشگ . مرگرس  نخـس  ثحب و  هب  نآ  هرابرد  ات  درک  لعج  نانآ  يارب  ار  دمحم ص )  ) تعجر هب  هدیقع  وا  و  دنتفریذپو ،
دعب تسا . هدوب  ص )  ) دمحمیـصو ع )  ) یلع هتـشاد و  یی  یـصو  ربمایپ  ره  تسا و  هتـشاد  دوجو  ربمایپ  رازه  هک  درک  زاـس  ناـنآ  يارب  ار 

ار ص )  ) ادـخ ربمایپ  تیـصو  هک  تسا  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  تفگ : هاگنآ  ءایـصوا . متاخ  یلع  تسا و  ءایبنا  متاخ  دـمحم  تفگ :
تما رب  تموکح  هدومن  يدعت  ص )  ) ادخ ربمایپ  یصو  رب  درکن و  لمع 
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یـصو کنیا  تفرگ و  تسدـب  مالـسا ) نوناق  فالخ  رب  و   ) قحانبار تموکح  نامثع  تفگ : نینچ  ناـنآ  يارب  سپـس  تفرگ . تسدـب  ار 
عورـش ناتناهدـنامرف  هب  هلمح  داقتنا و  زا  دـینک و  شبنج  دـیزیخ و  اپب  شتموکح  رارقتـسا  يارب  نیاربانب  تسا . دوجوم  ص )  ) ادـخ ربمایپ 

ص)  ) ربمایپیـصو تموکح  يرارقرب  هب  ار  نانآ  دنوش و  بلج  امـش  يوسب  مدرم  ات  دـیئامن  رکنمزا  یهن  فورعمب و  رما  هب  رهاظت  دـینک و 
ار هبتاـکم  ياـنب  دنتـشاد  ار  اهناتـسرهش  رد  يرگـشروش  یگداـمآ  هک  یناـسک  اـب  دـنکارپ و  وس  رهب  شیوـخ  ناـغلبم  سپ  دـینک . توـعد 

رکنم زایهن  فورعمب و  رما  هب  رهاظت  دـندناوخ و  یم  وا  هدـیقع  هب  ار  نارگید  ناـهنپرد  دـندومنیم و  هبتاـکم  وا  اـب  زین  ناـنآ  و  تشاذـگ ،
هنوگنیمه ناشیاقفر  ،و  اهنآ زا  یئوگدـب  ماکح و  بیاـعم  نمـضتم  دنداتـسرف  یم  اهناتـسرهش  اهناتـسا و  هب  یلعج  ياـه  هماـن  و  دـندرکیم ،

ناشرهش مدرم  نایم  رد  کی  ره  دنداتسرفیم و  یلعج  رابخا  رگید  ياهرهش  یلاها  هب  رهش  ره  رد  اه  تعامج  نیا  دنتـشادناشیا . اب  هبتاکم 
رپ شیوخ  تاغیلبت  تاراشتنا و  زا  ار  روشک  رسارس  دیسر . هنیدمهب  راک  نیا  تبون  ات  دندناوخ ، یم  دوبهدیـسر  رگید  ياهرهـش  زا  ار  هچنآ 
رهش ره  یلاها  هجیتن ، رد  دنتفگیم ، دندرکیم  راهظا  هچنآ  زج  یئاهزیچ  ناهنپ  رد  دنتشاد و  دندومنیم  رهاظب  هچنآ  زج  يدصق  اهنآ  دندرک .
اریز دنتشاد  یئانثتسا  یعـضو  هنیدممدرم  نایمنآ  رد  میناما . رد  دنراتفرگو  راچد  ناب  ناتـسا  نآ  مدرم  هچنآ  زا  امدنتفگیم  دوخ  اب  ناتـسا  و 

راچد و ناب  مدرم  همه  هچنآ  زا  ام  دـنتفگیم  دوخ  اب  نانآ  دوب و  هدیـسر  اهناتـسا  اهناتـسرهش و  همه  زا  دـشیم  شخپ  اجنآ  رد  هک  یئاهربخ 
دنیوگیم : دننکیم و  لقن  اج  نیا  زا  هحلط  دمحم و  میناما . رد  دنراتفرگ 

هک اه  همان  اهربخ و  نامه  مدرم  هرابرد  زین  وت  يارب  ایآ  نینموملا  ریما  يا  دندیـسرپ : وا  زا  هدمآ  نامثع  شیپ  تاعیاش ) اهربخ و   ) نآ رثا  رب 
. دنداد حرـش  دوب  هدیـسر  ناشیابهچنآ  و  تسا . هدمآ  ام  يارب  دنتفگ : دیایمن . ریخ  شوخ و  ربخ  زج  ادخب  هن ، تفگ : دـیایم ؟ دـسریم  ام  هب 

نارظان دیتسه و  یمومع ) هرادا  تموکح و  رد   ) نم ياکرش  امش  تفگ :
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رابخا و ات  تسرفب  اهناتسرهشب  ار  تدامتعا  فرط  صاخـشا  زا  دنچ  ینت  مینکیم  داهنـشیپ  دنتفگ : دیهدب . داهنـشیپ  رظن و  نیاربانب  نینموم .
رسای رامع  و  هرصب ، هب  ار  دیز  نب  هماسا  و  داتـسرف ، هفوک  هب  ار  وا  هدناوخ  ار  هملـسم  نب  دمحم  هجیتن ، رد  دنروایب . اجنآ  هرابرد  یتاشرازگ 

دنتـشگرب و دـیآ  زاـب  رـسای  راـمع  هک  نیا  زا  شیپ  همه  رگید . ياـهاج  هب  ار  رگید  يا  هدـع  و  ماـش ، هب  ار  رمع  نب  هللا  دـبع  و  رـصم ، هب  ار 
: دنتفگ همه  و  ناناملـسم ، هدوت  هن  دندرمـش و  اوران  رکنم و  ار  يزیچناناملـسم  ریهاشم  هن  میدـیدن و  یئاوران  رکنم و  چـیه  مدرم  دـنتفگ :

ياهراک ماجناو  ناشیا  نایم  رد  يرتسگداد  هب  ناشیا ) تلاکوب  فرط و  زا   ) نانآ ناـیاورنامرف  یهتنم  تسا  ناناملـسم  تموکح  تموکح ،
هدش رورت  دنتشادنپ  هک  دمآ  رایسب  ناشرظن  رد  نادنچ  ریخات  نیا  درک و  ریخات  نتـشگرب  رد  رامع  دندید  مدرم  دنزادرپ . یم  نانآ  یمومع 

رد یتعامج  ار  رامع  دادیم  عالطا  هک  دندروخ  هکی  رصم ) رادناتسا   ) حرـس یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  زا  يا  همان  لوصو  اب  هک  نآ  ات  تسا .
، مجلم نب  دلاخ  ابس ) نب  هللا  دبع   ) ءادوس نب  هللا  دبع  ناشیا  هلمج  زا  و  دنا ، هتسب  يو  اب  نمجنا  هب  ار  شیوخ  مه  وهدرک  بلج  دوخب  رـصم 

تسا " . رشب  نب  هنانک  و  نارمع ، نب  نادوس 
هرادا هعماج و  نایاورنامرف  دوب و  هدـناسر  هیاـپ  نیدـب  ار  ناناملـسم  تتـشت  يزیگنا و  هنتف  راـک  ابـس  نب  هللا  دـبعیتسارب  رگا  دـیوگ : ینیما 

هتفرگن و رارق  بیقعت  تحت  ارچ  تسا  هدیـسر  تقو  هفیلخ  هب  شراک  شرازگ  دنا و  هتفای  عالطا  شیراکبارخ  زا  دوجو و  زا  نآ  ناگدننک 
ارچ تسا ؟ هداتفین  نادنز  هب  هتفرگن و  رارق  تناها  دروم  هدروخن و  کتک  هتـشگن و  تازاجم  كانرطخ  تایانج  مرجب و  هدـشن و  ریگتـسد 

فورعمب رما  هک  ینمادکاپ  حلاص و  نادرم  رـس  رب  نامثع  هچنآ  ارچ  دنناهرب ؟ شیزیگنا  هنتف  يراکهبت و  زا  ار  تلم  ات  دنا  هدرکن  شمادعا 
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زادـنا نینط  اهـشوگ  رد  میرک  نآرقمکح  نیا  هکیلاح  رد  دادـن  ماجنا  يزیگنا  هنتف  راـکهبت  نینچ  دروم  رد  دروآدـندرکیم  رکنم  زا  یهن  و 
هکتسا نیا  طقف  دنزادرپ  یم  يرگهابت  هب  یمالـسا ) روشک  ای   ) ناهج رد  دـنگنج و  یمشربمایپ  ادـخ و  اب  هک  یـسک  تازاجم  هک "  دوب 

نیا دنوش ، دیعبت  ای  دوش  هدیرب  تسار  پچ و  زا  ناشیاپ  تسد و  ای  دنوش  هتخیوآ  رادب  ای  هتشک 
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دوب " . دهاوخ  اهنآ  يارب  نیگمهسیباذع  ترخآ  رد  و  ایند ، رد  اهنآ  يارب  تسا  یگنن 
ونیرتهب هب  دوب  هدرک  رـصحنم  ار  شتازاـجم  لـمع و  تدـش  تنوشخ و  اـیآ  دـنکن ؟ رب  اراـهبوشآ  نآ  هشیر  وا  نتـشک  اـب  هفیلخ  ارچ  سپ 
ناشقحرد میدروآ  حرشب  هک  ار  يدعت  يرگشاخرپ و  يریگتخس و  همهنآ  هک  دوب  ساسا  نیا  ربو  ص )  ) دمحم تما  ياهتیصخش  نیرتکاپ 

تشاد ؟ اور 
اهربخ و نآ  وا  ایآ  تسا ، هتخیگنا  رب  نامثع  اب  هزراـبم  تفلاـخم و  هب  ار  فلتخم  ياهناتـسرهش  مدرم  هک  هدوب  ابـس  نبهللا  دـبع  هک  میتفرگ 
تلم و نآ  رثا  رب  و  تساهدرک ؟ لعج  هتخاس و  دشاب  هتشاد  هطبار  تقباطم و  شلامع  نامثع و  ياهراک  هیور و  ای  هکنیا  نودب  ار  تاعیاش 
هتفگیم و وا  هچنآ  هن ، ای  دنا ؟ هدومنتیدض  هتساخرب و  هتـشادن  دوجو  هک  یتلاح  عضو و  هیلع  يراصنا  رجاهم و  ياه  هرهچنیرت  هتـسجرب 

تلم نآ  رثا  رب  و  دـنا ، هدـش  بکترم  شلامع  نارادناتـساو و  نامثع  هک  هدوب  اهیراکفالخ  ناهانگ و  مئارج و  نامه  تسرد  درکیم  عیاـش 
هیور هعماج و  قیبطت  يارب  ناملـسم  ره  هک  يا  هفیظو  هزیگناب  هدوب  ینید  یـشبنج  شمایق  هدرک و  مایق  اوران  هیورو  عضو  نآ  ندودز  يارب 
هداز يدوهی  نآهچرگ  دـنا ، هتـسویپ  تضهن  ناب  ناناملـسمهمه  ببـس  نیمهب  و  دراد ، مالـسا  تاررقم  يدابم و  اـب  تموکح  ماـظن  هرادا و 

بابان رـصانع  هنوگنیا  هکهدوب  كاپ  یلوصا و  تضهن  اسب  مینادیم  دـشاب " و  هدز  اج  تضهن  نایرج  رد  ار  دوخ  یـصاخ  ياهروظنم  يارب 
تسا . هتساکن  تضهن  نآ  یگتساریپ  تیمها و  ردق و  زا  چیه  یعیبط  دیدپ  نیا  دنا و  هدز  اج  شنوردب  ار  دوخ 

یمازعا ياـه  تئیه  یتـقو  ارچ -  تسا  هدوـب  نیغورد  اوراـن و  ياـه  تبـسن  هدرک  نیقلت  هتفگ و  ناـشیا  هبابـس  نب  هللا  دـبع  هچنآ  رگا  زاـب 
درم نیا  دنتفگن  اهنآ  هب  دندوب  نامثع  هیور  راک و  راتفگ و  دهاش  هک  راصنا  نارجاهم و  هنیدم و  مدرم  دندمآ -  هنیدـم  هب  اهناتـسرهشمدرم 

و دنتشگ ، ناتسادمه  تسدمه و  نانآ  اب  ارچ  یهگناو  تسا ؟ ساسا  یب  دنا  هدنکارپ  شفارطا  رد  هک  یتاعیاش  تسا و  اربم  تاماهتا  نآ  زا 
مکاح دض  تضهن  رد  اهنیا  زا  رتالاب 
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دنتشاد ؟ هضراعم  تفلاخم و  دنزیخرب  تفلاخم  هب  نانآ  هک  نیا  زا  لبق  اهنآ و  ندمآ  زا  شیپ  ارچ  و  دندش ، ادتقم  زاتشیپ و 
تـسه وا  هرابرد  هک  یتایاور  همهرگا  ابـس -  نب  هللا  دـبع  نیا  يوق  نامگب  دـیوگیم " : هک  میهارمه  نیـسح  هط  رتکد  اب  بلطم  نیا  رد  اـم 

فالتخا هتشگ و  ریگرد  بوشآ  هک  تسا  هدوبهاگنآ  هدرک  هک  ار  یتاغیلبت  هتفگ و  هک  ار  یئاهنخس  دشاب -  تسرد  حیحص و  دنس  ظاحلب 
هعیش نانمـشد  هک  دوریم  يوق  نظنینچمه  تسا . هدرک  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هکلب  هتخیگناین  رب  هنتف  وا  نیاربانب  تسا . هتفرگ  تدش  یلخاد 

نامثع و هبهک  یئاهیراکفالخ  اهتعدب و  رد  یفرط  زا  ات  دـنا  هدرک  هغلابم  ابـس  نب  هللا  دـبع  نیا  رما  رد  نایـسابع  نایوما و  تموکحهرود  رد 
ياهراک یضعب  تهج  نیمهب  دنراد ، اور  تیانج  شا  هعیـش  و  ع )  ) یلع رب  رگید  فرط  زا  دنیامن و  دیدرت  هدش  هداد  تبـسن  شنارادناتـسا 

هک یتایانج  تسا  رایسب  هچ  تسا . هدرک  یناملسم  راهظا  دنزب  همطل  ناناملـسم  هب  هکنیا  يارب  هک  دنزادنایم  یی  يدوهی  ندرگ  هب  ار  هعیش 
هب رگید  ياـیاضق  ردو  ناـمثع  هیـضق  رد  هعیـش  هک  يزیمآ  تیاـنج  ياهتبـسن  تـسا  رایـسب  هـچ  دـنا و  هتـشاد  اور  هعیـش  رب  هعیـش  نانمـشد 
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تسا . هداد  شنانمشد 
هنادنمـشیدنا هدـنیاپ و  دوخ  هنارگطایتحا و  یعـضو  هدـش ) هتخاس  ابـس  نب  هللا  دـبع  هرابرد  هک   ) تایاورنیا ماـمت  ربارب  رد  دـیاب  نیارباـنب ،

يزابب ار  ناش  هدارا  لقع و  تسایـس و  نید و  دـناوتب  يدرم  هک  مینادـب  نیا  زا  رتراوگرزب  رترب و  مالـسا  ردـص  رد  ار  ناناملـسم  میریگب و 
دبیرفب و ار  ناناملـسم  هک  نیا  دصقب  يدوهی و  شدوخ  دشاب و  هدوب  تسوپهایـس  شردام  يدوهی و  شردـپ  وهدـمآ  ءاعنـص  زا  هک  دریگب 

هدوب نآ  یپ  رد  هک  یبسانم  ياهتـصرف  رد  سپـس  تسا ، هدرک  مالـسا  هب  رهاظت  یگتـسبلد  ای  یـسرت  ادـخ  يور  زا  هن  دـنزب و  هبرـض  ناناب 
هتـسد بازحا و  تروصب  هدرک و  تتـشتم  نآ  زا  شیپ  ای  سپـس  ارنانآ  دنا و  هتـشک  ار  وا  ات  هدرک  کیرحت  ناش  هفیلخ  هیلع  ار  ناناملـسم 

تسا . هدروآرد  فلتخم  ياه 
. داهن داینب  اهنآ  ساسا  رب  ار  خیرات  تسین  اور  درایم و  يراوتـسا  شجنـس  ودقن  ربارب  رد  هن  دـیایمن و  رد  روج  لقعاب  هک  تسا  يروما  اهنیا 

هک دوب  نانچ  ماگنه  نآ  رد  یمالسا  تایحطیارش  هک  تسا  نیا  دومن  دیدرت  کش و  نآ  رد  ناوتیمن  هک  يراکشآ  ملسم و  تقیقح 
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هک یمدرم  دیآ . دیدپ  ینیابتم  یـسایس  بهاذم  دوش و  هنوگرگد  ضارغا  تالیامت و  دـیآ و  دوجوب  رظن  فالتخا  مدرم  نایم  دـشیم  ببس 
رکنم و هک  دریگیم  تروص  یئاهراکدـندیدیم  دـندوب  دـنبیاپ  رمع ) رکبوـبا و   ) وا یباحـص  شور  و  ص )  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و  میلاـعت  هب 

ناما رد  نانآ  ءوس  راثآ  زا  اه  هدوت  دیاقع  هیحور و  ات  دوش  هلباقم  تدش  تیعطاق و  اب  رمع  لثم  اهنآ  اب  دنتساوخ  یم  تسا و  ادیپ  ون  واوران 
يا هحور  اب  دـندرکیم  دروخربيرگید  هیحور  اب  ثداوح  اهراک و  نیا  اـببرع  لـئابق  رگید  شیرقن و  هدیـسر  نارودـبهزات  ناـناوج  دـنام .

. تخانـشیمن هزادـنا  دـح و  هک  یـشهاوخ  شالت و  و  زارد ، رود و  ياهوزرآ  يرگراـصحنا و  يزاورپ و  دـنلب  عمط و  هب  هتخیمآ  دـیدج و 
رب طقف  هن  دنتشاذگار  شکمشک  یمشچمه و  تباقر و  يانب  شیوخ  ياهفده  هب  ندیـسر  اهـشهاوخ و  عماطم و  ندروآرب  هار  رد  ناسنیدب 

. دـندش هدـنار  هک  دـنار  اجنامه  هب  ار  ناریپ  ناناوج و  دـیدج  تاـنایرج  ثداوح و  زیچ . ره  رـس  رب  هکلب  یتموکحتاـماقم  بصاـنم و  رس 
یـضرا ریغ  یـضرا و  کیلام  تروصب  اهنیمزرـسنیا  زا  هک  يراشرـس  دـئاوع  دوب و  هدمآردناناملـسم  فرـصتب  هک  يروانهپ  ياهنیمزرس 

رد و  دریگرد ، شکمشک  تباقر و  نآ  تفگنه  راشرـس و  ياهدمآرد  زا  هدافتـسا  اهنیمزرـس و  نیا  هرادا  رد  هک  دروآ  مزال  دمایم  تسدب 
ار طیارـش  تصرف و  تاناکما و  دنرگنب و  ار  هدشان  حـتف  ياهنیمزرـس  اهروشک و  هک  تسا  یبجعت  هچ  نیا  رد  ای  تسه ؟ یتفگـش  هچ  نیا 

بـسک هار  رددنتـسود  ایند  ایند و  یپ  رد  رگا  ارچ  ای  دـنزیخرب ؟ یتسدـشیپ  تباقرب و  نآ  حـتف  یپ  زا  دـننیبب و  حـتف  یـشکرکشل و  بسانم 
نیا هرادا  رد  رگا  هاگنآ  و  دنیوجن ؟ تقبـس  مه  زا  هار  نیمه  رد  دنترخآ  بلط  رد  رگا  دنیامنن و  یتسدشیپ  مه  رب  دـئاوع  مئانغ و  راختفا و 

زا هدـعنآ  هک  یتروص  رد  و  بجع ؟ هچ  دـندرک  ادـیپ  فـالتخا  مه  اـب  يراد  روـشک  تسایـس  رد  تفگنه و  دـئاوع  رواـنهپ و  ياـهروشک 
دناسریم تورث  یـسایس و  تردـق  هوکـش و  راختفا و  هب  هکدـنتخات  يراومه  ياههار  هب  دـندوب  زاورپ  دـنلب  راـکعمط و  هک  شیرق  ناـناوج 

هفیلخ دـندید  رگا  ای  دـنزادرپ  ناـشیا  اـب  تباـقر  هب  هار  نیا  رد  برع  لـئابق  ریاـس  اـی  يراـصنا  ناـناوج  هک  نیا  هن  دوب و  دـهاوخن  تفگش 
ياه تیعقوم  یـسایس و  بصانم  نیرتمهم  دهنیم و  تیزم  دهدیم و  ناکما  ار  شیرقای  دنیوج  تکرـش  هقباسم  تباقر و  نیا  رددراذـگیمن 

يداصتقا
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لامالام مشخ  هنیک و  زا  لد  دـهدیم  صاصتخا  هیما  ینب  هب  شیرق  نایم  زا  ار  اهنآ  نیرتمهم  نیرتهب و  زاب  دـنادرگیم و  رـصحنم  ناـنآ  هب  ار 
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دنشورخن . رب  دنزاسن و 
تموکح هدرپس و  دیعس  دیلو و  هب  صاقو  یبا  نب  دعس  لزع  زا  سپ  ار  هفوک  يرادناتـسا  نامثع  هک  تسا  نیا  کشیب  تسا و  ملـسم  هچنآ 

ماش هکنآ  زا  سپ  هدروآرد و  هیواعم  تیمکاح  هب  ار  ماش  رسارس  هداد و  رماع  نب  هللا  دبع  هب  يرعشا )  ) یـسوم وبا  لزع  زا  دعب  ار  هرـصب  رب 
هیواعم تسد  دنا  هتشاد  تکرش  اهنآ  هرادا  رد  لئابق  رگید  شیرق و  هدوب و  هدرپس  یصخش  هب  کی  ره  هک  دشیم ، میسقت  تیالو  نیدنچ  هب 

حرس یبا  نب  هللا  دبع  فرصتب  صاع  ورمع  لزع  زا  سپ  ار  رصم  وتسا  هتـشاذگ  زاب  نآ  رد  هنامکاح  تافرـصت  لخد و  نآ و  هرادا  رد  ار 
یموس شیریـش و  ردارب  يرگید  هدوب و  واینتان  ردارب  یکی  دـنا ، هدوب  دـنواشیوخ  ناـمثع  اـب  نارادناتـسا  نیا  همه  انمـض  تسا ، هدروآرد 

تسا . هدوب  دنویپمه  بسنمه و  شیرق - هلیبق  ياه  هخاش  زا  سمش -  دبع  نبهیما  هخاش  رد  وا  اب  رگیدنآ  شی و  یئاد 
نب هللا  دبع  هک  نیا  زا  یکاح  تسین  تسد  رد  یعالطاچیه  انمـض  دنک . دیدرت  ای  دـیامن  راکنا  دـناوتیمن  یـسک  هک  تسا  يروما  اهنیا  همه 

ار اهنیا  هدومن و  رانک  رب  يرکشل  يروشک و  یهدنامرف  يرادناتـسا و  بصانم  زا  ار  صاخـشا  نآ  ات  دشاب  هتـشاداو  هتفیرف و  ار  نامثع  ابس 
ار نیا  ناهدنامرف  ارما و  ناروطارپما و  ناهاشداپ و  رب  نورق  راصعا و  همه  رد  مدرم  هک  تسا  ملـسم  زاب  درامگب . تاماقم  نادب  اهنآ  ياجب 

لئاق ضیعبت  دارفا  نایم  یتلود  لغاشم  يراذـگاو  رد  دـنروآرد و  ناشنادـنواشیوخ  راصحنا  هب  ار  یتموکح  تاماقمهک  دـنا  هتفرگیم  بیع 
داقتنا و هلمح و  دابب  رطاخ  نیاب  ار  وا  هتفرگ و  بیع  شمکاح  رب  ار  ضیعبت  راصحنا و  نیا  هک  دناهدوبن  یتلم  نیتسخن  ناناملـسم  و  دـنوش ،
نیـشیپ و نورق  رد  یگمه  اهتلم  هک  دـنا  هتـسناد  بولطم  هدیدنـسپ و  ار  يروماو  هدرمـش  دنـسپان  ار  يروما  ناـشیا  تسا . هتفرگ  شهوکن 

دنا " . هدرمش  هدیدنسپ  ای  دنسپان  خیرات  لوطرد 
اهناتسا ریاس  هب  نارگید  ودش  هداتسرف  رصم  هب  نامثع  فرط  زا  رسای  رامع  هک  هدمآ  نیغورد  لوعجم و  یخیرات  تیاور  رد  هک  نیا  هوالعب 

نتفریذپ لباق  هک  تسا  یبلاطم  زا 

هحفص 59 ] ] 

تیاور نیمه  تسا ، نآ  زا  یکاـح  تیاور  نیمه  اـهنت  تسا . هدـماین  رگید  یخیراـت  تیاور  چـیه  رد  درادـن و  تحـص  هجوچیهب  تسین و 
هیـضق رد  هک  یتایاور  مامت  یـسررب  زا  نادان . لهاج و  وگغورد و  ای  دـننوریب  نید  زا  قیدـنز و  ای  شنایوار  هک  نیغورد  یگتخاـس  یلعج 

و دنا ، هتشاذگن  نوریب  مدق  هنیدم  زا  نامثع  تموکح  هرود  لوط  رد  هملـسم  نب  دمحم  رـسای و  رامع  هک  دوشیم  نشور  دراد  دوجو  نامثع 
نادـنچ يو  اب  نامثع  تسا و  هتـشاد  رارق  نافلاخم  نویبالقنا و  لوا  فص  رد  هدوب و  تفلاخم  وا  اب  نامثع  تموکح  زور  نیتسخن  زا  رامع 

هتشگ وا  عنام  راصنا  نارجاهم و  یلودنک  دیعبت  اجنامهب  ار  يو  هتساوخ  هذبرشهاگدیعبت  رد  رذوبا  تافو  زا  سپ  رابکی  هک  هتشاد  ینمشد 
فلاخم رامع  هک  تسنادـیم  راک  يادـتبا  زا  نامثع  و  تفرگ ، رارق  کتک  هجنکـش و  تناها و  دروم  اهراب  و  دـش -  هتـشون  هکناـنچ  دـنا - 

رد دـهد و  رارق  دوخ  تروشم  فرط  ار  راـمع  هک  لوقعم  تسا و  نکمم  هنوـگچ  فـصو  نیا  اـب  تسا ، وا  هیور  راـک و  زرط  تموـکح و 
مدرم تاضارتعا  تفلاخم و  رـصم و  ناتـسا  عاضوا  شرازگ  دـهدب  تیرومام  واب  دـهاوخب و  رظن  وا  زا  یمومعتفلاخم  جوم  ریطخ  هلاـسم 
نامثع اب  تفلاخم  رد  دوخ  اب  دـیامن و  بلج  ار  وا  ابـس  نب  هللا  دـبع  دـیوگیم  یلعج  تیاور  هکنانچ  اجنآ  رد  ات  درواـیب  شیاربار  ناـماسنآ 

ارنآ ندوب  یهیدبنیـسح  هط  رتـکد  هکناـنچ  تسین ، ناـهنپ  يا  هدـناوخ  خـیرات  ققحم و  چـیه  زا  هک  تسا  یبـلطم  نیا  دزاـس ؟ ناتـسادمه 
رکب یبا  نب  دمحم  ینعی   ) درمناوج ودنیا  اب  تسا و  هدشن  هداتسرف  رـصم  هبزگرهرامع  هک  مراد  نیقی  ابیرقت  دیوگیم " : دیامنیم و  دزـشوگ 

یپ رد  هک  نانامه  نامثع  ناهاوخاوه  هک  تسا  یناتساد  نیا  و  تسا ، هدومنن  تکرش  مدرم  کیرحت  هب  مادقا  رد  هفیذح ) یبا  نب  دمحم  و 
دنیامن 2 " 0  هیجوت  دید  میهاوخ  ادعب  هتشاد و  رامع  اب  نامثع  هک  ار  يراتفر  ات  دنا  هدرک  عارتخا  دنتسه  وا  هئربت  هیجوت و 

نینچ اهناتسرهش  مدرم  هب  نامثع  هک  تسا  هتـشون  نم  يارب  هیطع  هحلط و  دمحم و  زا  فیـسزا  بیعـش  لوق  زا  يرـس  دسیونیم " : يربط  - 
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تشون :
هک ما  هتخاس  فطوم  ار  نارادناتسا  نم  راگدرورپ ... شیاتس  ساپس و  زا  سپ 

هحفص 60 ] ] 

هیلع سک  ره  تهج  نیمهب  متشاداو . رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هب  ار  تما  متموکح  يادتبا  زا  و  دنیایب ، نم  دزن  جح  مسوم  رد  هلاس  ره 
مدرم هدـهع  رب  ما  هداوناخ  ای  نم  هک  یقح  ره  درک . مهاوخ  ادا  ار  وا  قح  کنردـیب  دـنک  یهاوخداد  تیاکـشمنارادناتسا و  زا  یکی  ای  نم 

تناها و دروم  يا  هدع  هک  دنا  هدروآ  تیاکش  نم  هب  هنیدم  یلاها  دنیامن . ادا  دوخ  هاوخلدب  ات  تسا  هتشاذگاو  ناشیا  رایتخابمیشاب  هتـشاد 
زا کی  ره  دیا  هدینـش  مانـشد  هنایفخم  ای  دیا  هدروخ  کتک  ناهنپ  رد  هک  یناسک  يا  ناه  دـنا ، هدروخ  کتک  یعمج  هتفرگ و  رارق  مانـشد 
زا ای  نم  زا  دناتـسب  تسه  هک  ره  زا  ار  دوخ  قح  دیایب و  نم  دزن  لاسما  جـح  عامتجا  مسوم و  رد  دـیاب  دراد  هنیمز  نیا  رد  یئاعدا  هک  امش 

دهدیم . شاداپ  ناگدنیاشخب  هب  ادخ  اریز  درذگرد  هناراکوکین  شیوخ  قح  زاای  منارادناتسا ،
تسا . بوشآ  نتسبآ  تما  دنتفگ : دندرک و  اعد  ار  نامثع  دنتسیرگ و  مدرم  دش  هدناوخ  اهناتسرهش  رد  نامثع  یبتک  نامرفنوچ 

ورمع و  صاع ) نب   ) دیعـس دـندمآ . حرـس ) یبا  نب   ) دعـس نب  هللا  دـبع  هیواعم و  رماع و  نب  هللا  دـبع  داتـسرف  شنارادناتـسا  لابندـب  نامثع 
تساهتیاکش هچ  نیا  امش  رب  ياو  تفگ : هدرک  ور  نانآ  هب  هاگنآ  داد . تکرش  دوب  هداد  لیکشت  اهنآ  زا  هک  یتروشم  هسلج  رد  ار  صاع ) )

. دنکیم تالکشم  داجیا  نم  يارب  نیا  دشاب و  هتـشاد  تحـص  دوشیم  هتفگ  امـش  هیلع  هچنآ  هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  ادخب  تاعیاش ؟ هچ  و 
هک دـنتفگن  دنتـشگرب  یتقو  رگم  و  دـندرواین ؟ شرازگ  وربخ  مدرم  هرابرد  رگم  و  اهناتـسرهش ؟) هب   ) يداتـسرفن ار  یئاهتئیه  رگم  دـنتفگ :

دنیوگیم هک  اهزیچ  نیا  و  دـنا ، هدرک  یتسرد  راک  هن  دـنا و  هتفگن  تسار  ادـخب  هن ، تسا ؟ هتـشاذگن  نایم  رد  یتیاکـش  اـهنآ  اـب  سکچیه 
تخاس . حرطم  درک و  شرازگ  ناوتیم  هن  تفرگ و  يدج  ارنآ  ناوتیم  هن  هک  تسین  شیب  یتاعیاش  درادن و  یساسا  لصا و 

تاسلج رد  هک  تسا  یناهنپ  يزاس  هعیاش  کی  راکنیا  تفگ : صاع  نب  دیعـس  درک ؟ دـیاب  هچ  هک  دـیهدب  داهنـشیپ  رظن و  تفگ : ناـمثع 
هراچ دیـسرپ : نامثع  دریگرارق . رـشن  ثحب و  دروم  اهنمجنا  تاسلج و  رد  دوش و  شخپ  ات  دننکیم  اقلا  عالطا  یب  دارفا  هب  دنزاسیم و  يرس 

ار تاعیاش  هک  ار  یناسک  هک  تسا  نیا  شا  هراچ  تفگ : ؟ تسیچ شا 
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ینک . مادعا  یئامن و  ادیپ  دنا  هدوب  تاعیاش  اشنم  هک  ار  یناسک  هاگنآ  هدرک  بیقعت  دنراد  نابز  رب 
تسا نآ  زا  رتهب  نیا  و  هاوخب ، دنراد  هدهعب  هک  ار  یفئاظو  يدومن  ادا  يداد و  ار  ناشقوقح  هکنآ  زا  سپمدرم  زا  تفگ : دعـس  نب  هللا  دبع 

ینک . اهر  يراذگب و  ناشفئاظو  ماجنا  هرابرد  هذخاوم  نودب  ار  نانآ  هک 
زیمآ تیاـضر  شوخ و  ربخ  زج  ناـنآ  زا  هک  ما  هتـشامگ  یتلود  لـغاشم  هب  ار  يا  هدـع  نم  یتشاـمگ و  يرادناتـسا  هب  ارم  تفگ : هیواـعم 

هرادانسح . يراتفرشوخ و  تفگ : درک ؟ دیاب  هچ  دیسرپ  نامثع  دنرت . دراو  شیوخ  هقطنم  عاضوا  هب  مه  رفن  ود  نیا  و  دسریمن ؟
اب رمع  هچنآ  زا  شیب  يا و  هدیـسرن  اهنآ  هب  يا و  هداد  ناشن  شمرن  اهنآ  هبوت  نم  هدـیقعب  تفگ : وا  و  تساوخ . رظن  صاع  ورمع  زا  نامثع 

، تنوشخ دروم  رد  ینعی  يریگب ، شیپ  ار  رمع ) رکبوبا و  ینعی   ) تراکمه ود  شور  یتسیاب  نیارباـنب  يا . هدومن  یمرن  دومنیم  یمرن  اـهنآ 
یم دنمدرم و  هاوخدـب  هک  يرب  راکب  یناسک  دروم  رد  یتسیاب  ار  تنوشخ  تدـش و  یئامن . یمرن  شمرن  ياج  رد  یهد و  جرخب  تنوشخ 

ینکیم . راتفر  یمرن  هب  اهنآ  همه  اب  وت  یلو  دنمدرم ، زوسلد  هاوخریخ و  هک  یناسک  دروم  رد  ار  شمرن  دننک و  اپب  رش  دنهاوخ 
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یهار کیيراک  ره  مدینش . ار  امـش  ياه  یئامنهار  تاداهنـشیپ و  تفگ : شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  هتـساخرب  قطنب  نامثع  ماگنه  نیا  رد 
دنکیم هراچ  ار  نآ  هکیهار  تسویپ و  دـهاوخ  عوقوب  میکانمیب  تما  نیا  يارب  نآ  عوقو  زا  هک  يراک  نیا  دوشیم . ماجنا  قیرطناب  هک  دراد 

ار اـهنآ  زا  کـیچیه  هک  مالـسا ) يرفیک  نیناوق  اـی   ) یهلا نیناوـق  يارجا  رد  زج  هتبلاتسا  ارادـم  شمرن و  دوـشیم  نآ  یناـسرنایز  عناـم  و 
مهاوخ همادا  مسق  ادـخب  ار  هیور  نیا  تسا و  یئوخمرن  دریگب  ارنآولج  دـناوتیم  هک  يزیچ  اهنت  نیاربانب  درمـش . تسردان  صقاـن و  ناوتیمن 

. ما هدومنن  یهاتوک  نتشیوخ  مدرم و  قح  رد  يریخ  راک  چیه  زا  نم  هک  دنادیم  ادخ  و  دنک ، هماقا  یلیلد  نم  هیلع  دناوتیمنسکچیه  داد و 
مدرم اب  دریگن . رد  ار  هنتف  شتآ  دریمب و  رگا  نامثع  لاحب  اشوخ  نیاربانب  دمآ . دـهاوخ  رد  شدرگ  هب  هنتف  بوشآ و  خرچ  دـنگوس  ادـخب 

يارب دینک و  ادا  دیهدب و  ناشیاب  دنراد  هک  ار  یقوقح  دیئامن و  ارادم  یئوخمرن و 
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يراکـشزاس و نآ  دروم  رد  رگید  دـیدومن  ادا  دـیتخادرپار و  قلخ  یهلا  قوقح  هاگ  ره  و  دـیرذگرد . نانآ  زا  دـیهاوخب و  شزرمآ  ناشیا 
دیئامنن . ینابز  برچ 

نامثع نوچ  ،و  شهارمه دیعس  تشگزاب و  رماع  نب  هللادبع  و  دندش ، هنیدم  مزاع  دعـس  نب  هللا  دبع  هیواعم و  تشگ  راپـسهر  نامثع  نوچ 
دشدهاوخ . نینموملاریما  یلع  نامثع ) ینعی   ) وا زا  دعب  هک  دننادیم  همه  دورس : نینچ  یصخش  داتفا  هارب 

دوب . دهاوخ  تیاضر  هیام  ینیشناج  ریبز  و 
تشگ . دهاوخ  يدصتم  راد و  هدهع  تفالخ و  نابیتشپ  هحلط  و 

دیسر " . دهاوخ  یئاورنامرف  هب  راوس  رطاق  نآ  نامثع  زا  دعب  تفگ : هیواعم  هب  هراشا  دوب  ناور  نامثع  یپ  رد  هک  بعک  ماگنهنیا  رد 
تسا هدروآ  فیس ... نابز  زا  بیعش "  لوق "  زا  يرس  ینعی  شدیمان -  یبیعش  دنـس  دناوتیم  هک  دنـس -  نامه  ای  يرگید  تیاور  يربط  - 

دیوگیم : هک 
هرامـش هک  نیا  زاشیپ  اـیب  نینموـملاریما  يا  تفگ : وا  هب  تشگ  راپـسهر  هدرک  یظفاحادـخ  ناـمثع  اـب  هک  یهاگحبـص  نآ  رد  هیواـعم  " 

تموکح عیطم  زونه  ماش  یلاها  اریز  میورب ، ماشب  نم  هارمه  يرواین  بات  ناـشربارب  رد  هک  دوش  نادـنچ  دـنروایمموجه  وت  رب  هک  یناـسک 
رب رارـصا  تماقا و  نیا  رد  هچرگ  منکیمن  ضوع  زیچ  چـیه  اب  اب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  رانک  رد  تماقا  یگیاسمه و  نم  تفگ : ناـمثع  دـناوت .

. اداـبم زور  يارب  دـننامب  هنیدـم  یلاـها  راـنک  رد  اـت  متـسرفب  وـت  تمدـخبنانآ  زا  یهاپـس  راذـگب  سپ  تفگ : هیواـعم  مور . نتـشک  هب  نآ 
ثعاب هاپـس  هب  یمومع  باسح  زا  بجاوم  رابراوخ و  ياطعا  و  ص )  ) ادخلوسر رازم  نامیقم  هاگتماقا  هب  هاپـس  ندروآ  اب  نم  تفگنامثع :

دننکیم ؟ یگدنز  ص )  ) ادخ ربمایپ  يرای  ترجه و  هقطنمرد  هک  موش  یمدرم  تشیعم  یگنت 
وا تسا و  سب  ارم  ادخ  تفگ : دیـسریهاوخ . لتقب  ناهگانب  هتفرگ  رارق  یماظن  هلمح  دروم  امتح  وت  نینموملاریمايا  ادـخب  تفگ : هیواعم 

لیکو و نیرتهب 
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باصقنآ " ... تساجک  دالج  يآ  یئاجک  تفگ : هیواعم  تسا . رادساپ 
دیوگیم " : تسا ، هدرک  تبث  یبیعش "  دنس "  نامه  اب  رگید  یتیاور  يربط  - 

رفن رازهکی  ای  دصـشش  زا  هک  دنتـشگ  راپـسهر  یهدـنامرف ، نوتـس  ره  رب  نوتـس و  راهچ  تروصب  رـصم  یلاها  يرجه  لاـس 35  لاوش  رد 
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نب نادوس  یثیل ، ریـشب  نب  هنانک  يولب ، سیدـع  نب  نمحرلا  دـبع  دنتـشاد : یهدـنامرف  صاخـشا  نیا  نوتـس  راهچ  نآ  رب  دـنا . هدز  نیمخت 
گنج هب  دـنیوگب  مدرم  هب  دـندرکن  تارج  اـهنآ  دوـب . یکع  برح  نب  یقفاـغ  ناـشلک  هدـنامرف  ینوکـس . نب ... هریتـق  و  ینوکـسنارمح ،

نانآ هارمه  تسوپهایـس ) نز  رـسپ   ) ءادوسلا نبا  دندش و  هناور  دنوریم  جح  هب  هک  ناسنادب  یناوراک  وجـح  ناونعب  تهج  نیمهب  دـنوریم ،
، یعخن رتشا  کلام  يدبع ، ناحوص  نب  دیز  : دنتشاد یهدنامرف  صاخـشا  نیا  نانآ  رب  دندش و  هناور  نوتـس  راهچ  رد  زین  هفوک  یلاها  دوب .

ورمع نانآ  همه  رب  دوب و  رصم  یلاها  هرامشب  ناشدادعت  هعصعص -  نب  رماع  ینب  هلیبق  زا  یکی  مصا -  نب  هللا  دبع  یثراح ، هرـضن  نب  دایز 
دابع نب  حیرذ  يدبع ، هلبج  نب  میکح  دندوب : ناشناهدنامرف  اهنیا  دندش و  هناور  نوتـسراهچ  رد  هرـصب  یلاها  درکیم . یهدـنامرف  مصا  نب 

ناـشلک هدـنامرف  دوـب و  رـصم  یلاـها  لـثم  ناشدادـعت  و  یفنح . ورمع  دـبع  نب  شرحملا  نـبا  سیق ، هعیبـض  نـب  حیرـش  نـب  رـشب  يدـبع ،
، هحلط هاوخاوه  هرصب  یلاها  دندوب و  یلع  رادتسود  رصم  یلاها  دنتـسویپ . نانآ  هب  يا  هدع  هار  نایم  رد  هوالعب  يدعـس . ریهز  نبصوقرح 

فالتخا هدـنیآ  مکاح  رـس  رب  دـندوب و  ناتـسادمه  مایق  رب  هک  دـنداتفا  هارب  شیوخ  رهـش  زا  یلاـح  رد  اـهنآ  ریبز . رادـفرط  هفوک  یلاـها  و 
هب دندیـسر  ات  دندمآ  دیـسر . دهاوخ  تموکح  هب  نارگید  هن  وا و  دوب و  دهاوخ  وا  اب  يزوریپ  هک  تشادنپ  یم  يا  هتـسد  ره  دنتـشادرظن و 

دندز و ودرا  صوعا "  رد  هدمآ "  نایفوک  زا  یعمج  دـندز و  ودرا   " بشخ وذ  رد "  هدـمآ  نایرـصب  زا  يا  هدـعهاگنآ  هنیدـم ، یلزنم  هس 
نایرـصم و دزن  مصا  نب  هللا  دبع  رـضن و  نب  دایز  . دندنام هورم "  وذ  رد "  نایرـصم  هیقب  دنتـسویپ و  ناشیاب  اجنآ  رد  نایرـصم  زا  يا  هدـع 

هدیسر عالطا  ام  هب  اریز  میور ، هنیدم  هب  امش  یگدنیامنبات  دیرادناو  باتش  هب  ار  ام  دیئامنن و  هلجع  دنتفگ : هدمآ  نایرصب 
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ام زا  دنـشاب  هتـسناد  مینادیم  ام  ار  هچنآ  هکنیانوریب  هنیدم  یلاها  هاگ  ره  ادـخب  دـناهدرک ، یماطن  عامتجا  ام  گنج  يارب  هنیدـم  یلاها  هک 
دنهاوخ رتدنت  ام  اب  دنربب ) یپ  ام  یسایس  ياهزارب  و   ) دننادب مینادیم  ام  ار  هچنآ  یتقو  امتح  دنشاب  هدرمـش  اور  ار  ام  اب  ندیگنج  هدیـسرت و 

هدرک تاقالم  ریبز  هحلط و  یلع و  و  ص )  ) ربمایپ نارـسمهاب  هدـمآ  هنیدـم  هب  رفن  ود  نآ  سپ  تشگ . دـهاوخ  بآ  رب  ناـم  هشقن  تشگ و 
ود نیا  ياربطقف  ام  دزاس ، رانک  رب  ار  نارادناتـسا  زا  یـضعب  میهاوخب  مکاح  زا  هک  نیا  ادخ و  هناخ  ترایز  يارب  طقف  میا  هدمآ  ام  دنتفگ :
عنم نآ  زا  دندرک و  در  یگمه  نکل  دنیآرد . هنیدم  هب  دندمآ  اهناتـسرهشزا  هک  یمدرم  دـنهدب  هزاجا  دنتـساوخ  اهنآ  زا  و  میا . هدـمآ  راک 

زا یعمج  دندمآ و  یلع  دزن  نایرـصم  زا  يا  هدـعسپ  دنتـشگرب . شیوخ  تعامج  دزن  ود  نآ  تسا . هجیتن  یب  ناتراک  دـنتفگ  دـندومن و 
ام هک  یـسک  اب  دـیاب  نارگید  دـنتفگیم  دوخ  اب  هتـسد  ره  دـنتفیب  هار  هک  نیا  زا  لبق  و  ریبز ، شیپ  نایفوک  زا  یهورگ  هحلط و  دزن  نایرـصب 
رد ردـقنآ  تخاس و  میهاوخ  ناش  هدـنکارپ  درب و  میهاوخ  راکب  ینمـشد  هلیح و  اهنآ  اب  هنرگو  دـننک  تعیب  مینیزگرب  میهاوخیم  تساـیرب 
رد  " تیزلا -  راجحا  رد "  یماظن  يودرا  کی  رد  هک  یلع  دزن  دندمآ  يرـصم  هورگ  میوش . قفوم  ات  میهدیم  جرخب  دهج  دـج و  هار  نیا 

دوـب و هدیــشوپن  نـهاریپ  تـشادرب و  ینمی  گـنر  خرــس  هچراـپ  زا  يا  هماـمع  دوـب و  هدـیچیپ  مادـنا  رب  يا  هـلح  دوـب و  هنیدــم -  لـخاد 
( یلع نب   ) نسح و  دشاب ، هتشاد  تکرش  دوب  يو  دزن  هک  ینمجنا  رد  ات  دوب  هداتسرف  نامثع  دزن  ار  نسح  تقونآ  رد  و  دوب ، هتخیوآریشمش 

ناشرـس رب  يو  دنتـشاد . نایب  شیوخ  نخـس  هدرک و  مالـس  وا  هب  يرـصم  هورگ  دوب . تیزلا "  راجحا  رد "  یلع  دوب و  هتـسشن  نامثع  دزن 
تنعل ص )  ) دمحم ار  بشخ "  وذ  هاپـس "  هورم " و  وذ  هاپـس "  هک  دننادیم  ورتسار  وحـلاص  نادرم  تفگ : هدرک  درط  ار  نانآ  دز و  دایرف 

: دنتفگ ادخ  یمدمه  زا  دیشاب  مورحم  دیدرگرب  تسا . هداتسرف 
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رارق یلع  عاـمتجا  فرطنآ  رگید  ینمجنا  ناـیم  ردهک  هحلط  شیپ  دـندمآ  يرـصب  هورگ  دنتـشگ . رود  شتمدـخ  زا  بیترت  نیاـب  مشچب و 
ناشرس رب  هحلط  دنتفگ . زاب  شیوخ  نخس  هدرک  مالس  وا  هب  يرـصب  هورگ  دوب . هداتـسرف  نامثع  دزن  ارشرـسپ  ود  ماگنه  نآ  رد  تشاد و 
هداتسرف تنعل  ص )  ) دمحم ار  صوعا "  بشخ " و "  وذ  رد "  هورم "  وذ  هاپس "  هک  دنهاگآ  نانموم  تفگ : هدرک  ناشدرط  دیشک و  داد 

شیوخ بلاطم  هدرک  مالس  دوب . هداتسرف  نامثع  دزن  ار  هللا  دبع  شرسپ  دوب و  يرگید  نمجنا  رد  هک  دندمآ  ریبز  شیپ  یفوک  هورگ  تسا .
ار صوعا "  بشخ " و "  وذ  " و "  هورم وذ  هاپس "  هک  دنهاگآ  ناناملسم  : تفگ درک و  ناشدرط  دیشک و  داد  ناشرـس  رب  دندومن  نایب  ار 

تسا . هداتسرف  تنعل  ص )  ) دمحم
 " صوعا بشخ " و "  وذ  زا "  تهجنیمهب  دـندرگیم . زاـب  شیوخ  راـید  هب  هکدـنداد  هولج  ناـنچ  دـنتفر و  نوریب  هنیدـم  زا  تعاـمجنآ 
هب دندرگ  قرفتم  هنیدـم  مدرم  هک  نیمه  ات  دـندش  لقتنم  تشاد -  رارق  هنیدـم  یلزنمهس  رد  هک  شیوخ  یماظن  ياههاگودرا  هب  دـندنک و 

یماظن ياههاگودرا  هب  هک  نیمه  تعامج  نآ  اما  دـندنکارپ . دنتـشگ  جراخ  هنیدـم  زا  اهنآ  هک  دـندید  نوچ  هنیدـم  مدرم  دـنزاتب . هنیدـم 
هنیدم زا  تعامج  نآ  ریبکت  گناب  هک  دندمآ  دوخب  یتقو  هنیدم  مدرم  دندرک . ریگلفاغ  ار  هنیدم  مدرم  دنتـشگسپ و  زاب  دندیـسر  شیوخ 

هرـصاحمب ار  نامثع  هناخ  دـنتفای و  زکرمت  دـندوب  هدرک  یماظن  عمجت  هنیدـم  مدرم  البق  هک  یئاج  هب  ماگنه  نیا  رد  تساخرب . ناشفارطا  و 
و دـمآ ، نوریب  تعامج  زامن  يارب  يزور  دـنچ  نامثع  تسا . ناما  رد  درادـب  زاب  هلمح  زا  تسد  سک  ره  هک  دنتـشاد  مالعا  دـندروآرد و 

دـش روطچ  تفگ : هدمآ  یلع  هلمج  زا  و  دنتفگیم ، نخـس  اهنآ  اب  هدمآ  مدرم  دـندرکیمن  يریگولج  سکچیه  نتفگ  نخـس  زا  نانآ  نوچ 
دمآ و اهنآ  دزن  هحلط  ناملتق . روتـسد  يواح  میتفرگ  يا  همان  یتلود  کیپ  کی  زا  دـنتفگ : دـیداد ؟ هدـیقعرییغت  دـیتشگرب و  نتفر  زا  دـعب 

نایرصب
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ندش هتشک  زا  میا و  هتـساخرب  نامناتـسود  يرای  هب  ام  دنتفگ : وا  هب  نایرـصب  نایفوک و  دمآ ، ریبز  دندز : وا  هب  شباوج  رد  ار  فرح  نامه 
. دندوبهدرک یناتـسادمه  ینابت و  اهنآ  یتشادنپ  . مینکیم يریگولج  یعمج  هتـسد  روطب  دوش  هدز  نانآ  هب  قحانب  يا  همدـص  هک  نیا  نانآ و 
زا سپ  هک  دنا  هتفای  تسد  هچ  رب  نایرـصم  هک  دـیدیمهف  اجک  زا  هرـصب  یلاها  امـش  هفوک و  یلاها  امـش  : تفگ نانآ  هب  یلع  تهج  نیمهب 

روج ره  دـنتفگ : دـیا . هدـیچ  هنیدـمرد  ار  نآ  هئطوت  هک  تسا  يراک  نیا  ادـخب  دـیدمآ ؟ ام  فرطب  هدرک  جـک  ار  ناـتهار  لزنم  دـنچ  یط 
تشاد و ار  ناشزامن  تماما  ماگنهنآ  رد  وا  و  دنک -  يریگهرانک  نامتموکح  زا  درم  نیا  هک  میرادن  یجایتحا  ام  دینک . باسح  دـیهاوخیم 

دنتـشاذگیمن هک  دندوب  هنیدـم  رد  یئاههورگ  یلو  دنتـشادیمن ، زاب  نتفگ  نخـس  زا  ار  سکچیه  و  دـندناوخ ... یمزامن  شرـس  تشپ  اهنآ 
دننک " ... نمجنا  مدرم 

یهاپـس ناهدنامرف  طسوت  دندوب  هدش  هنیدم  راپـسهر  هفوک  هرـصب و  رـصم و  زا  هک  یئاهدحاو  دیوگیم : یخیرات  تیاور  نیا  دیوگ  ینیما 
و تسا ، هدش  هدنادرگرب  تشاد  رارق  ریبز  هحلط و  ومالـسلا  هیلع  یلع  نامرف  تحت  دوب و  هدـش  هدامآ  هنیدـم  رد  تیزلا "  راجحا  رد "  هک 
لداع و باحـصا  ردـب و  نادـهاجم  زا  یعمج  ناشنایم  رد  هک  اهنآ  هرابردو  هدرک  در  درط و  ار  اهنآ  هدیـشک  دایرف  ناشرـس  رب  رفن  هس  نیا 

ياهدحاو نآ  و  دنا ، هتفرگ  رارق  تنعل  دروم  نآرد  هک  دنا  هدـناوخرب  ص )  ) ادـخلوسر زا  یثیدـح  دـنا  هتـشاد  دوجو  ص )  ) ربمایپ ورتسار 
میدـید هکیلاح  رد  دـیامنیم . تیاـکح  روکذـم  تیاور  هچنآ  تسا  نیا  دـنیآرد . هنیدـم  هب  دنتـسناوتن  دـندوب  هدـمآ  اهناتـسا  زا  هک  حلـسم 

هک تساهدوب  نامثع  هناخ  هرصاحم  نیتسخن  نیا  ودنا  هدرک  هرصاحم  ار  نامثع  هناخ  دنا و  هدمآرد  هنیدم  هب  نانآ  دنیوگیم  اقفتم  ناخروم 
روبجم نامثع  هک  دوب  هرـصاحم  نیمه  نایرج  رد  دـنا . هتـسج  تکرـش  هرـصاحم  نیا  رد  هنیدـم  مدرم  وهدـیماجنا  لوطب  زور  لـهچ  اـبیرقت 

همان و هبوت  دشکیم و  ربنم  رس  رب  نامثع  هبوتهب  راک  دوشیم و  هطـساو  نانآ  نایم  وا  ودتـسرفب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  لابندب  دوشیم 
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هملـسم نب  دـمحم  و  ع )  ) یلع هک  نیا  زا  سپ  یـضاران  یبالقنا و  ياه  هدوت  بیترت  نیاب  درادـیم . لاسرااهناتـسرهش  هب  هک  يا  همان  دـهعت 
نیمضت مدرم  ربارب  رد  ار  نامثع  تادهعت  ماجنا 

هحفص 67 ] ] 

نامیپ هب  دراذگیم و  اپ  ریز  ار  شتادهعت  دننیب  یم  هک  دعب  دـنوریم . نوریب  ناشراید  رهـش و  فرطب  هنیدـم  زا  دـنوشیم  وا  نماض  دـننکیم و 
يرصم هتسجرب  ياهتیـصخش  نتـشک  رب  رئاد  دننکیم  ادیپ  تسد  رـصم  رادناتـسا  هب  يو  یبتک  نامرف  هب  نآ  رب  هوالع  دنکیمن و  افو  شیوخ 

. دماجنا یم  نامثع  ندش  هتشک  هب  هک  يا  هرصاحم  ددنویپ  یم  عوقوب  مود  هرصاحم  بیترت  نیاب  دندرگیم . رب  هنیدم  هب  هار  همین  زا  ، فلاخم
ریبز هحلط و  ياهراک  هداد و  خر  هرـصاحم  ود  يانثا  رد  هک  یثداوح  ودوش  هجوت  تشذگ  هک  یی  یخیرات  تایاور  واهـشرازگ  هب  هاگ  ره 

یخیرات تیاور  هکنانچ  زگره  رفن  ودـنیاهک  دـنامیمن  یقاب  يدـیدرت  کش و  چـیه  ياج  نیا  رد  دـیآ  لمعب  تقد  نآ  دـعب  لبقو و  اـنثا  رد 
هدزن رـس  ناشیا  زا  دـیامنیم  تیاکح  نآ  هک  يراک  نانچ  دـنا و  هدوشگن  بل  نامثع  زا  عافدهب  دـیوگیم  یبیعـش "  یگتخاـس "  نیغورد و 

تسا و هدوب  رتوردـنت  رتریگتخـس و  نامثع  هب  تبـسن  مدرم  همه  زاتباث  رتاوتم و  رایـسب و  یخیرات  تایاور  بجومب  هحلط  مینادـیم  تسا .
تارکب اهدعب  دوخ  و  دنراپـسب ، كاخب  تسا -  ناناملـسم  هاگمارآ  هک   " عیقب -  رد " ار  وا  دنناسرب و  وا  هب  بآ  هتـشاذگن  هک  تسا  وا  مه 

يرگفیرحت زاسغورد و  نایوار  همهنیا  اب  تسا . هدومن  فارتعا  هتفگ و  نخـس  هدروآ  وا  رـس  رب  هچنآ  ناـمثع و  ربارب  رد  شیوخ  عضوم  زا 
باحصا فورعم و  ياهتیصخش  نیا  هک  دنهد  هولج  روطنیا  دنا  هتساوخ  دنا  هدیشک  فص  راو  ریجنز  یخیرات  تایاور  هنوگنیا  دنس  رد  هک 

نیاب و  دنا ، هتـشاد  يراگزاسان  رـس  شنافلاخم  نانمـشد و  ایو  دنا  هدوب  وا  عفادم  هکلب  دنا  هتـشادن  يا  هضراعم  فلاخم و  نامثع  اب  رادمان 
دنا . هدرک  لعج  یتایاور  نینچ  روظنم 

نومضم : نیاب  دروایم  يرگید  تیاور   " یبیعش -  ینعی "  هنوگنامه -  يدنس  اب  نینچمه  يربط  - 
ار ایند  لج  زع و  يادـخهک  دوب  نیا  درک  داریا  هعمج ) زامن  رد  ای   ) مدرم تعامج  ناـیم  رد  هنع -  هللایـضر  ناـمثع -  هک  یقطن  نیرخآ  " 
دینز و هیکت  ناب  هک  هدادن  امش  هب  ار  نآ  دیئوجب و  ار  ترخآ  یتخبشوخ ) باوث و   ) نآ رد  نآ و  هلیسوب  هک  هداد  امـش  هب  رطاخ  نیاب  طقف 

یگدنز زا  دناشکن و  یـشکرس  رورغ و  هب  ار  امـش  ریذـپانف  يایندنیاربانب  دـنامیم . یقاب  ترخآ  دوریم و  نیب  زا  ایند  دـیئامن . دامتعا  نآ  رب 
دوخب درادن و  زابترخآ  نادواج 
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دش و دهاوخ  عطق  ایند  یگدنز )  ) اریز دیهد . حیجرت  تسا  ریذپانف  رادیاپان و  هچنآ  رب  تسانادیواج  رادیاپ و  ار  هچنآ  ات  دنادرگن  مرگرس 
یـسرتادخ و اریز  دیئامن  يراگزیهرپ  دیـسرتب و  هوکـش  تمظع و  رپ  يادخ  زا  تفرگ . دهاوخ  تروص  ادخ  تهج  هب  لوحت  ینوگرگد و 

دیسرتب ادخ  زا  دیامنیم . کیدزن  شناتسآ  هب  هک  تسا  يا  هلیـسو  درادیم و  نمیاشرفیک  مشخ و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يرپس  يراگزیهرپ 
هک ار  ادخ  تمعن  و  دیئاین ، رد  فلتخم  ياه  هتـسد  بازحا و  تروصبهدرک  ظفح  ار  ناتتدحو  و  دـیهدن ، رییغت  ار  ناتتـسرد  هیور  نید و  و 
دیتشگ . ردارب  شناسحا  تمعن و  رثا  رب  ات  داد  سناو  تفلا  مهب  ار  ناتاهلد  سپ  دیدوب  نمشد  هک  هاگنآ  دیروآ  دایب  هتشاد  ینازرا  امش  رب 

تمواقم هک  دـنتفرگ  میمـصت  وا  عفنب  ناناملـسم  دیـسر و  دوصقم  هب  درب و  نایاپب  شیوخ  بلاـطم  سلجم  نآ  رد  نوچ  ناـمثع  دـنیوگیم :
دنراذگیمن هک  یناسک  دیتسیاب و  يرادساپب  ما  هناخ  رد  رب  دـیزیخرب و  تفگ : نانآ  هب  دـنیامن  عافد  نامثع )  ) یهلا تیمکاح  زا  هدـیزرو و 

زارف زا  وا  و  دندش ، عمج  هاگنآ  دیئایب . هک  داتـسرف  رگید  یعمج  یلع و  وریبز  هحلط و  لابندب  و  تسویپ . دنهاوخ  امـش  هب  دـنیایب  نم  شیپ 
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هاگنآ هنیدم . لها  يوج  حلص  ات  هتفرگ  دوب  هدمآ  جراخ  زا  هک  یئوجگنج  زا  دنتسشن ، یگمه  دینیشنب . مدرم  تفگ : نانآ  هب  باطخ  هناخ 
نم ادخب  دنادرگ . امش  بیصن  یبوختموکح  نم  زا  سپ  هک  میامنیم  تلئسم  ادخزا  منکیم و  یظفاحادخ  امـش  اب  نم  هنیدم  مدرم  تفگ :

ما و هتـشامگ  ما  هناخ  رد  تشپ  ار  اهنیا  و  درواین ، تسدب  دهاوخیم  نم  زا  ار  هچنآ  دـیایب و  نم  تاقالمب  یـسک  دـعبب  زورما  زا  مراذـگیمن 
تـسود مدوخ  ار  هچنآ  ادخ  قیفوتب  دیماب و  ات  دنیامن  یتلاخد  امـش  يویند  ینید و  روما  رد  امـش  هیلع  هک  مهدیمن  هزاجا  اهنآ  زا  کیچیهب 

همه هجیتن ، رد  دنورب . هک  داد  مسق  اهنآب  و  دنورب ، اجنآ  زا  داد  روتـسد  هنیدم  مدرم  هب  و  مناسر . ماجناب  امـش  دروم  رد  مهاوخیم  مرادـیم و 
و دنداتـسیا . یناـبهگنهب  ناـمثع  هناـخ  رد  رب  ناشناردـپ  روتـسدب  هک  ناـشلاثما  ریبز و  نب  هللا  دـبع  دـمحم و  و  یلع ) نب   ) نسح زج  دـنتفر 

. " تشگ نیشن  هناخ  نامثع  و  دندروآ ، موجه  اهنآ  رب  مدرمزا  يریثک  تیعمج 
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نومضم : نیابدروایم  يرگید  تیاور  یبیعش "  دنس "  اب  يربط  - 
هرـصاحم يادـتبا  زا  نوچ  دوب . بش  داتفه  ناـمثع  گرم  اـت  اهناتـسرهش  مدرم  دورو  زا  دـیماجنا و  لوطب  بش  لـهچ  هرـصاحم  دـنیوگیم :

هداـمآ روشک  هشوگ  ره  زا  ینایهاپـسهک  هداد  ربـخ  ناـنآ  هب  هدیـسر  رد  هتـسجرب  دارفا  زا  دـنچ  يراوـس  تشذـگب  بش ) اـی   ) زور هدـجیه 
رد هرصب . زا  عشاجم  و  هفوک ، زا  عاقعق  و  رصم ، زا  هیواعم  ماش و  زا  يرهف ) هملس  نب   ) بیبح نامثع ،) عافدب   ) دنیایب هنیدم  هب  هک  دناهتـشگ 
ره یهاگ  یلع  و  دـندروآ ، لمعب  تعنامم  وا  هناخ  هب  بآ  یتح  زیچ  ره  دورو  زا  هدرکيریگولج و  ناـمثع  اـب  مدرم  ساـمت  زا  ماـگنه  نیا 

يارب دنتفای  گنـس  يرادـقم  نامثع  هناخ  رد  ات  دـندرواین ، تسدـب  يا  هناهب  چـیه  دـندوب و  هناهب  یپ  رد  .و  درب یم  وا  يارب  تساوخیم  هچ 
ادـخ زا  هک  دز  داـیرف  اـهنآ  هب  باـطخ  ناـمثع  سپ  دوـب . ماـگنه  بش  نآ  و  مـیا ، هـتفرگ  رارق  گـنج  هـلمح و  دروـم  دـنیوگب  اـت  باـترپ 

باترپ هک  سپ  : دیسرپ میدرکن  باترپ  گنس  ام  ادخب  هن  دنتفگ : دنتسه ؟ هناخ  رد  يرگید  ناسک  نم  زا  ریغ  هک  دینادیمن  ایآ  دیـسرتیمن ؟
باترپ اطخب  گنـس  امـش  و  تفریمن ، اطخب  درکیم و  تباصا  دوب  هدرک  باـترپ  گنـس  رگا  ادـخ  اـهوگغورد  تفگ : ادـخ . دـنتفگ : درک ؟

ار بآ  اهنیا  هک  داد  ماغیپ  یلع  هب  يراصنا )  ) مزح نب  ورمع  رـسپ  طسوت  دندرب و  شا  هیاسمه  هک  دش  مزح  هداوناخ  هجوتم  نامثع  دینکیم .
مه ص )  ) ربمایپ نارسمه  و  اهنع -  هللا  یضر  هشئاع -  هب  ریبز و  هحلط و  هب  و  دیناسرب . دیناسرب ، بآ  يرادقمدیناوتیم  رگا  دنا ، هتسب  میورب 
هک یئاهراک  نیا  تفگ : مدرم  هب  هدمآ  بش  ياهرخآ  یلع  هبیبح . ما  دوب و  یلع  دندرک  مادـقا  شکمکب  هک  یناسک  نیلوا  اما  داد -  ماغیپ 
درم نیا  يورب  ار  نان  بآ و  تشاد . اور  نارفاک  هب  تبـسن  دیاب  هک  يراک  هب  هن  درک و  نانموم  اب  دیاب  هک  دنامیم  يراک  هب  هن  دـینکیم  امش 
يا هلمح  چـیه  امـش  هب  درم  نیا  انمـض  دوشیم . هداد  كاروخ  بآ و  ناناب  دـنیآرد  تراساب  رفاـک )  ) ناـیناریا ناـیمور و  رگا  اریز  دـیدنبن ،

. دوشیمن ناـمدوخ  ناـجب  ادـخب و  هن  دـنتفگ : دیرامـشیم ؟ زیاـج  ار  شلتق  هرـصاحم و  هچ  هبدانتـسا  اـب  لـیلد و  هچب  نیارباـنب  تسا ، هدرکن 
تنامرف ماجنا  يارب  هک  مایپ  نیدب  تخادنا  نامثع  هناخ  لخادب  ار  شا  همامع  یلع  دماشایب . ای  دروخب  يزیچ  میراذگیمن 
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. تسا هدمآ  هبیبح  ما  نینموملا  ما  دنتفگ  تشاد . هارمه  یکچوک  کشم  هدمآ  رطاق  رب  راوسهبیبح  ما  تشگرب . هناخ  هب  سپـس  و  ما . هدامآ 
مهاوخ یم  تسا ، ناشیا  میتی  لافطا  میق  هیما و  ینب  ثاریم  یلوتم  نامثع ) ینعی   ) درم نیا  تفگ : دندرک . درط  ار  وا  هدز  شروتس  هرهچ  رب 
ریـشمش اب  دـندروآ و  هلمح  وا  هب  دـیوگیم و  غورد  دـنتفگ : دورن . نیب  زا  نانز  هویب  ناـمیتیلاوما و  هک  مهدـب  یبیترت  هدرک  تاـقالم  وا  اـب 
هتخیوآ روتس  هب  هک  ار  وا  و  دروخب ، نیمزب  دنتـشاذگن  هتفرگ و  ار  وا  مدرم  نکل  دناتلغ ، رد  ار  وا  دیمرب و  ات  دندرکعطق  ار  شروتـس  بانط 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3474 

http://www.ghaemiyeh.com


شردارب زا  تسبرب و  رفـس  گرب  زاس و  نازیرگ  جـح و  دـصقب  هشئاع  دـندناسر . شا  هناخ  هب  هداد  تاجن  دوش  هتـشک  دوب  کـیدزن  دوب و 
راک نیا  امتح  منک  يریگولج  اهنیا  راک  زا  متـسناوتیم  رگا  ادخب  تفگ : هشئاع  و  تفریذپن . دوش ، هارمه  وا  اب  تساوخ  رکبیبا ) نب  دمحم  )

يریذپیمن و ینک  یهارمه  وا  ابدهاوخیم  وت  زا  هشئاع )  ) نینموملا مادمحم  تفگ : هدمآ  رکب  یبا  نب  دمحم  شیپبتاک  هلظنح  مدرکیم . ار 
هدـماین وت  هب  اهراک  نیا  تفگ : یئامنیم ؟ ناـشیهارمه  يریذـپ و  یم  دـنناوخ و  یماوراـن  ياـهراک  هب  ارت  تفـص  گرگ  یناـبایب  ياـهبرع 

دبع ینب  هلیبقددرگ  لوادتم  تفالخ  يدصت  يارب  هناحلـسم  هبلغ  شور  دماجنا و  یگریچ  طلـست و  هب  رگا  تموکح  راک  هک  درک  شاخرپ 
تفرگ : شیوخ  هار  دناوخ  یم  ار  تایبا  نیا  هکیلاح  رد  و  تفای . دهاوخ  یگریچتا  هلیبق  وت و  رب  فانم 

متفگش  رد  دناهتفر  ورف  نآ  رد  مدرم  هک  یئاهشکمشک  زا  )
دنربب ) نیب  زاار  تفالخ  هک  دننآ  یپ  رد 

تفر  دهاوخ  ناشنایم  زا  ریخ  هیام  دورب  نیبزا  تفالخ  رگا  هکیلاح  رد  )
داتفا ) دنهاوخرد  یگراچیب  تلذ و  هب  نآ  رثا  رب  و 

تشگ  دنهاوخ  يراصن  دوهی و  لثم  (و 
دوب ) دنهاوخ  ناسمه  نید  تسار  هار  زا  فارحنا  یهارمگ و  رد  و 

ما تفگ : هدـمآ  وا  شیپ  مکح  نب  ناورم  داتفا . هارب  دوب  نیگمـشخ  تخـس  نایرـصم  رب  هکیلاح  رد  هشئاع  تشگ . میقم  تفر و  هفوک  هب  و 
نامه نم  اب  هک  یهاوخیم  تفگ : دندرکیم . هظحالم  رتشیب  ار  نامثع ) ینعی   ) درم نیا  يدنامیمهنیدم  رد  رگا  نینموملا 
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هچ تعامج  نیا  ماجنارـس  منادیم  هن  منکیم و  یئانتعا  هن  ادخب  هن  دنک ؟ عافد  نم  زا  هکدشابن  سکچیه  دـش و  هبیبح  ما  اب  هک  دوشيراتفر 
نانچمه ار  نامثع  دـندش  نیـشن  هناـخنآ  رثا  رب  دیـسر و  ریبز  هحلط و  هب  دوب  هداـتفا  قاـفتا  هبیبح  ما  یلع و  يارب  هچنآ  ربخ  دـش . دـهاوخ 

وا هب  نامثع  و  دـندناوخارف ، ار  وا  سابع  نب  هللا  دـبع  يآ  تفگ : هدرک  مدرم  هب  ور  هناخ  زارف  زا  نامثع  دـندناسریم . بآ  مزح "  هداوناخ " 
نب هللا  دـبع  دـندوب . ناشیا  يرادـساپ  هب  نامثع  هناخ  رد  رب  هک  دوب  یناسک  زا  وا  و  مراپـسیم . وت  هب  ار  جـح  ناوراک  یتسرپرـس  ، ورب تفگ :

وا نامثع  مورب . جح  ات  منک  داهج  تعامج  نیا  هیلع  هک  متسه  نیاب  دنمقالع  رتشیب  نم  نینموملاریما ، يا  ادخب  تفگ : وا  باوج  رد  سابع 
داتسرف ریبزيارب  يا  همانشرافس  نامثع  دوب . جاحلا  ریما  تشاد و  ار  جح  ناوراک  یتسرپرس  يو  لاسنآ  دورب . جح  هب  امتح  هک  داد  مسق  ار 

رهش زا  نآ  زا  شیپ  ای  هتشاد  روضح  هنیدم  رد  يو  نامثع  ندش  هتـشک  ماگنهب  ایآ  هک  تسا  فالتخا  ریبز  هرابرد  . تفرب هتفرگ  ار  نآ  وا  و 
موق رس  رب  هک  دیایب  نآ  ناترس  رب  هک  دناشکن  ناراکهبت  زا  يدحب  ار  امـش  نم  اب  امـشتیدض  نانطومه  تفگ : نامثع  تسا . هتـشگجراخ 

يدرک " . نینچ  اقباس  هک  هنوگنامه  دنسرب  ناشدارم  هب  كرشم  وجگنج و  لئابق  نیا  راذگن  ایادخ  دناوخ .) هیآ  رخآ  ات  ... ) دمآ حون 
قئاقح ات  دـنا  هدرک  لعج  تسا  تبث  نآ  دنـس  هلـسلس  رد  ناـشمان  هک  اـهنامه  ناـمثع ، ناـهاوخاوه  ار  یخیراـت  تیاور  نیا  دـیوگ : ینیما 

يددعتم تایاور  دنیامن ، اهنآ  رد  کیکشت  دیدرت و  داجیا  ای  دنناشوپب  هدمآ  یخیرات  حیحـص  رتاوتم و  تیاور  رد  هک  ار  یملـسم  یخیرات 
تخس نافلاخم  همهزا  وا  هب  تبسن  دنا و  هداد  جرخب  نامثع  اب  هزرابم  رد  ناوارف  ياهششوک  نارگید  ریبز و  هحلط و  هشئاع و  دنیوگیم  هک 

یخیرات تایاور  نآ  ربارب  رد  دنخاتـسگ  هقباس و  اب  ینازاسغورد  هک  تیاور  نیا  نالعاج  رترثوم . شندرک  نوگنرـسرد  دنا و  هدوب  رتریگ 
بآ رب  شقن  ناش  هشقن  دنا و  هدربن  شیپ  زا  يراک  دنا -  هتشگ  ناتسادمه  شتحص  رد  هدرک و  تبث  روهـشم  ناخروم  میدرک و  لقن  هک  -

گنهامه رتاوتم و  تسردیخیرات و  تایاور  راوتسا  هرخص  هب  ناشضرغ  ریت  دنا و  هدنام  اهنت  تیاور  نیا  نتفگ  رد  اریز  تسا . هتشگ 
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وا اریز  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیشکب ، ار  لثعن  هک "  هشئاع  گناب  ندینش  تسرد و  خیرات  هعلاطم  زا  سپ  تسا  نکمم  یسک  هچ  تساهدروخ .
هعلاطم مالسا  خیرات  ردهک  ره  دیامن ؟ یئانتعا  نازاسغورد  فرح  هب  تشذگ  دلج  نیا  رد  هک  رگید  رایـسب  نانخـس  تسا " و  هتـشگ  رفاک 

نامثع هناخ  گنج  زور  تسا و  هدومن  تمه  رایـسب  شنتـشک  رد  هتـشاد و  نامثعهیلع  دیدش  تیلاعف  ردقچ  هحلط  هک  دنادیم  دشاب  هتـشاد 
هدرب الاب  يراصنا  مزح  نبا  هناخ  ماب  زا  ار  مدرم  هتسب و  يو  يورب  ار  بآ  هک  هدوب  وا  البق  تسا و  هدرکیم  يزادناریت  هدناشوپ و  دوخ  يور 

ار یعمج  شا  هزانج  هار  رس  رب  دننک و  شنفد  ناناملسم  ناتسروگ  رد  هتشاذگن  هک  هدوب  وا  زاب  تسا و  هدروآرد  نامثعهناخ  هب  راوید  زا  و 
یکی وت  ضوع  رد  تفگ  نامثع  نب  نابا  هب  تشک و  ار  وا  مکح  نب  ناورم  هک  تسا  یسک  نامه  و  دننک ، شنارابگنس  ات  هدناشن  نیمک  هب 
نیرت هداس  ریبز  هحلط و  تفگ : شقیفر  وا و  هرابرد  ع )  ) نایقتم يالومنینموملاریما  هک  تسا  نامه  و  مدـناسر ، لتقب  ار  تردـپ  نالتاق  زا 

یئوگدنت . مانشد و  ناشفرح  نیرت  میالم  دوب و  تنوشخ  لامعا  نامثع  قح  رد  ناشراک 
ار هحلط  هراچ  تدوخ  ایادـخ  هک "  دراد  ینعم  هچ  نامثع  دایرف  نیا  دـننکیم  اعدا  تیاور  نالعاج  نازاسغورد و  هک  دوب  نانچ  رگا  هحلط 
وا هب  رز  میـس و  همهنآ  هک  هحلط  تسد  زا  ياو  هک "  شفرح  نیا  اـی  تـسا "  هـتخیگنارب  هتـشاداو و  نـم  رب  هـلمح  هـب  اراـهنیا  اریز  زاـسب ،

زواجت بقاوع  راذگب  دریگب و  هجیتن  درادرب و  هرهب  شراک  زا  هک  راذگن  ایادخ  دنکیم . کیرحت  منوخ  نتخیر  هب  ار  نارگید  وا  مدیشخب و 
. " دوش ؟ شریگنابیرگ  شا  هناحلسم 

هک دـیایمن  مدـب " تسا " و "  هدرک  نوگرگد  ار  ناـتنید  اریز  دیـشکب ، ار  وا  هک "  تسا  زادـنا  نینط  قلخ  شوگ  رد  ریبز  هتفگ  نیا  زوـنه 
هب شا  هتفگ  نیا  دوبدهاوخ " و  طارص  رب  يا  هشال  زیخاتسر  يادرفنامثع  دور . نتشک  هب  دوش  عورش  مدنزرف  نتشک  زا  راک  هچرگ  نامثع 

هدرک هذـخاوم  ار  وـت  دـننکیمتعنامم و  دوریم  وـت  زا  هـک  یئاهمتــس  زا  هـک  دنتــسه  یهورگ  ص )  ) ادـخلوسر دجــسم  رد  هـک "  ناـمثع 
دنرادب " ... مالسا  نوناق  يارجا  هار  ربدنهاوخیم 

هب یلع  درک و  زیت  هحلط  دروآرب و  هشئاع  هک  تشک  يریشمش  ار  وا  هک  تسا "  تبث  خیرات  تاحفص  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  فرح  زونه 
هچ ریبز  دندیسرپ  دولآ " . رهز 
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تشذگ . دلج  نیا  رد  هک  يرگید  نانخس  و  تفگن " . چیه  نابز  هب  درک و  هراشا  تسد  اب  تفگ " : درکیم ؟
يارب هک  یمایپ  هب  درکن ، یهجوت  شدادمتـسا  ساـمتلا و  ناـمثعهمان و  هب  ارچ  دـنا  هتخاـس  نازاـسغورد  نیاهک  دوب  ناـنچ  رگا  ساـبع  نبا 

قطنتشاد ار  نانآ  یمسر  یتسرپرـس  هک  نایجاح  يارب  تشاد و  رارق  هب  اطخ  هاگیاج  ربهک  دیـسر  وا  هب  یلاح  رد  دوب و  هداتـسرف  نایجاح 
هب ای  دنکب  شمایپ  هب  يا  هراشا  نیرتمک  هکنآ  نودـب  داد  همادا  دوبهدرک  عطق  هک  اجنامه  زا  ار  شقطن  نامثع  مایپ  تئارق  زا  سپ  و  درکیم ،
زا دتـسرفب  ماش  هب  شرادناتـسا  ناونعب  ار  وا  تساوخ  (ع ) نینموملاریما یتقو  ارچ  و  دـشکب ؟ اجنآ  هب  نامثع  راک  تشاذـگ  و  شدادمتـسا ،

دناسر " .؟ شلتق  رد  تکرش  نامثع و  يرای  مدع  هناهب  ره  هبار  وا  ادابم  هک  دیساره  هیواعم  ماقتنا  یئوج و  هناهب 
تسا : هدروآ  نومضم  نیاب  يرگید  یبیعش "  تیاور "  يربط  - 

( باوث  ) دـنراد میمـصت  دـنا و  هدرک  تکرح  ناشناراداوه  نایرـصم و  دـصقب  نایجاح  هک  دروآ  ربخ  تشگزاب  جـح  زا  نوچ  دـنیوگیم : " 
هک یبالقنا  نافلاخم  ینعی   ) ناشیاهب اهناتسرهش  مدرم  تکرح  جیسب و  ربخ  اب  ربخ  نیا  یتقو  دنیازفیب . شیوخ  جح  هب  ار  نایرصم  یبوکرس 

راتفرگ نادب  هچنآ  زا  ار  ام  دنتفگ : دوخ  اب  ات  درک  هسوسو  ناشلد  رد  ناطیش  دیسر  دنا ) هدرکهرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  عامتجا و  هنیدم  رد 
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نانچ و  دنرادب . تسد  ام  زا  دنوش و  مرگرس  هثداح  نیاب  مدرم  ات  نامثع ) ینعی   ) صخـش نیا  نتـشک  زج  دهدیمن  تاجنزیچ  چیه  میا  هدش 
( یلع نب   ) نسح نکل  دندروآ . هلمح  نامثع  هناخ  رد  هب  سپ  دنتـشادن . دیما  زیچ  چیه  هب  نامثع  نتـشک  هب  زج  شیوخ  تاجن  يارب  هکدش 

يریگولج هب  دـندوبنانآ  اـب  هک  یناـگداز  یباحـص  رگید  صاـع و  نب  دیعـس  مکح و  نب  ناورم  هحلط و  نب  دـمحم  ریبز و  نب  هللا  دـبع  و 
امامتشادرب امـش  هدهع  زا  ار  میرای  عافد و  هفیظو  اریادخ  اریادخ  هک  دروآرب  گناب  نامثع  ماگنه  نیا  رد  دندش . ریگرداهنآ  اب  دنتخادرپ و 

یتقو دنارب . ار  نانآ  ات  دمآ  نوریب  تشادتسدب  يرپس  ریشمش و  هکیلاح  رد  دوشگب و  ار  هناخ  رد  سپ  دنتفریذپن . نانآ 
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ود ره  رب  راک  و  دنتـسشن ، بقع  ات  ناشدـندنارب  دـنتفرگ و  نتخات  اهنآ  رب  تعامجنآ  دـنتفاترب و  يور  هرـصب  یلاـها  داـتفا  وا  هب  ناشمـشچ 
دندش و هناخ  دراو  دعب  دنرادرب . تسد  هک  دندشن  رضاح  نانآ  اما  دنیآرد ، هناخ  هبهک  داد  مسق  ار  باحـصا  نامثع  تشگ . تخـس  فرط 

دومن باتش  دندوب  شهارمه  هک  يا  هدع  اب  دعب  دوب ، نایجاح  وزج  لاسنآ  قیرش  نب  سینخا  نب  هریغم  دش . هتسب  نایرـصم  يورب  هناخب  رد 
. تفرگ رگنـس  هناخ  رد  تشپ  دش و  هناخدراو  مه  وا  زورنآ  تشاد . روضح  يریگردرد  دیـسر و  هنیدـم  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  زاشیپ  ات 

نآرق هب  ور  مایا  نآ  رد  نامثع  میهدـب . هچ  ار  ادـخ  باوجمینکن  عافد  رگا  مینک  عافد  ناج  ياپ  اـت  وت  زا  میناوت  یم  زورما  هک  اـم  تفگو :
نآرق ندناوخ  ناناملسم  و  دناوخیم -  نآرق  هتسشن  دشیم  هتسخ  نوچ  و  درازگیمزامن ، دوب  هداهن  شرانک  رد  نآرق  هکیلاح  رد  دوب و  هداهن 

زا سکچیه  دـندید  نایرـصم  نوچ  دـندوب . لیاح  هناخ  برد  وا و  نیب  دـندرکیم  عافد  وا  زا  هک  یناـسک  و  دنتـسنادیم -  تداـبع  یعون  ار 
ناب لصتم  هک  ار  یناب  هیاس  هناخبرد و  هدروآ  یشتآ  دش  دنناوتیمن  مه  هناخ  دراو  انمض  دنکیمن و  يریگولج  هناخ  رد  هب  نانآ  یـسرتسد 

ات دوبزامن -  رد  نامثع  و  تفرگرد -  دـندوب  هناخ  رد  هک  یناسک  رب  دـمآ و  دورف  رد  رب  ناـب  هیاـس  تشگ و  رو  هلعـش  اـت  دـندز  شتآدوب 
دورـس نیا  هکیلاح  رد  یلع  نب  نسح  دوب . سنخا  نب  هریغم  دمآ  شیپ  دربن  هب  ناوخ  زجر  هک  یـسک  نیتسخن  دنتـسب و  ناشیا  رب  هار  هدـمآ 

دمآ : نوریب  دربن  هب  دناوخیم  ار  یمزر 
مناشیا  زا  نم  هن  تسانم و  نید  ناشنید  هن  )

مرذگرد ) ایند  زا  هنازارفرس  هک  هگنآ  ات 
هللا دبع  دمآ  نوریب  هناخ  زا  هک  یـسک  نیرخآ  . دندمآ دربن  هب  دندناوخیم  یمزر  دورـس  هکیلاح  رد  زین  صاع  نب  دیعـس  هحلط و  نب  دمحم 
هتفر دندوب  هناخ  رد  هک  یناسک  دزن  داد  روتسد  يو  هب  نآ  رد  داتسرف و  شردپ  دزن  یبلاطم  همانـشرافس و  هارمه  ار  وا  نامثع  دوب . ریبز  نب 

زا ار  همانـشرافس  نآ  هک  دراد  اـعدا  زونه  و  دـمآ ، نوریب  همه  زا  رخآ  ریبز  نب  هللا  دـبع  تهج  نیمهب  دـنوش . شیوـخ  هناـخ  هناور  دـیوگب 
. " دنکیم ناتساد  نامثع  گرم  تاظحل  ثداوح و  نیرخآ  زا  مدرم  يارب  هتفای و  یتیرومام  نینچو  هدرک  تفایرد  نامثع 
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نومضم : نیاب  تسا  هدروآ  یبیعش "  دنس "  اب  يرگید  تیاور  - 
نآرقلا کیلع  انلزنا  ام  هط  دوب : هدرک  هروس  نیا  ندناوخ  هب  عورـش  وتشاذگیم  زامن  نامثع  دـندز  شتآ  ار  هناخ  برد  یتقو  دـنیوگیم : " 

نابز تنکل  هابتشا و  راچد  هروس  ندناوخ  رد  هن  درکن و  دینش  یم  هک  یئاهادص  هب  یئانتعا  دناوخیم . باتشب  دنت و  ار  نآرق  وا  و  یقـشتل ...
نیا ندناوخب  عورـش  تسـشن و  نآرق  رانک  هب  هدمآ  هاگنآ  درب . نایاپب  ار  زامن  دنـسرب  وا  هب  نامجاهم )  ) هک نیا  زا  شیپ  تشگ و  دـیدرت  و 

دوزفیب و ناشنامیا  رب  دیـسرتب ، اهنآ  زا  نیاربانب  تسا  هدش  جیـسب  عامتجا و  امـش  هیلع  دـنتفگ  ناشیاب  مدرم  نوچ  هکیناسک  : " درک ... هیآ 
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. دناوخ یمزر  دورـس  دوب  هناخ  رانک  رد  نارگید  اب  هک  سنخانب  هریغم  تسا " . نابیتشپ  راد و  هدهع  نیرتهب  تسا و  سب  ار  ام  ادخ  دنتفگ 
يادتقم قشمرس و  نم  تفگ  تسویپنانآ و  هب  دندرکیم -  عافد  هناخ  زا  کچوک  هورگ  نیمه  طقف  مدرم  زا  هک  تقو -  نیا  رد  هریره  وبا 

یم يراگتسر  ار  امش  هک  ارم  ارچ  نانطومه  يآ  هک  تشادرب  گناب  و  تسا . یکرابم  زور  تسا و  گنج  زور  زورما  تفگ : و  متسه . امش 
دیناوخیم ؟ خزود  شتآ  يوس  هب  مناوخ 

در و يا  هبرـض  دـمآ . يو  دربن  هب  عابن "  مانب "  ثیل  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تساوخ . دروامه  دـمآ و  دربن  هبهمه  شیپاشیپ  تقونآ  رد  ناورم 
. داتفا يور  هبات  شدناتلغ  رد  دروآ و  دورف  ناورم  ندرگ  خیب  رب  ار  شا  هبرض  وا  دز و  يا  هبرض  شفیرح  ياپ  نیئاپ  رب  ناورم  دندرک . لدب 
زا سپ  ام  اریز  تشاد  دـیهاوخن  یعرـش  یلیلد  یمالـسا  تما  نایم  رد  ام  هیلع  امـش  دـنتفگ : نایرـصم  دنتـشگریگرد . فرط  ود  ناـمزرمه 
مزر شکمـشک و  هب  ات  تفر  شدربن  هب  يدرم  تساوخ . دروامه  سنخا  نب  هریغم  میتساخرب . امـش  اب  گنج  هب  ناهرب  هماـقا  رطخ و  مـالعا 

؟ تسا هدشهچ  ارت  دیـسرپ : وا  زا  سیدع  نب  نمحرلا  دـبع  انا هللا ... تفگ : شلتاق  دـش . هتـشک  سنخا  نب  هریغم  دـنتفگ : مدرم  دـنتخادرپ ...
ثابق ما . هدش  شلتق  راتفرگ  نم  الاح  هدب  هدژم  خزود  شتآ  هب  ارسنخا  نب  هریغم  لتاق  دنیوگیم  نم  هب  هک  مدـید  یئایور  هبـش  رد  تفگ :

. تشک ار  یملسا  هللا  دبع  نب  راین  ینانک ،
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. دـندشن ربخ  ناشدورو  زا  هناخ  برد  نارادـساپ  هکیلاح  رد  دـندرک  ریخـست  ارنآ  هدـمآرد  شا  هناخ  هب  نامثع  هیاسمه  ياه  هناخ  زا  مدرم 

. دـندرب نوریب  هکلهم  زا  دوخ  اب  دوب  هدـشبولغم  نامثع ) ینعی   ) ناش هدـنامرف  هکتهجنآ  زا  ار  نانآ  دـندمآ و  ناشنادـنزرف  غارـسب  لـئابق 
فالخ زا  تفگ : واهب  هدـمآرد  نامثع  قاطا  هب  دـش ، بلطواد  يدرم  دنتـساوخ . نامثع  نتـشک  يارب  دوخ  نایم  زا  ینیبلطواد  نویبـالقنا ) )

هرود رد  هن  ما و  هتفرگرب  ینز  زایئاورانب  هماـج  میگدـنز  تیلهاـج  هرود  ردهن  ادـخب  وت  رب  ياو  تفگ : دوب . یهاوخناـما  رد  هدـب  افعتـسا 
تسد ما و  هدرک  یفابلایخ  يزابسوه  يارب  ای  هدروآ  نابز  رب  هناقشاع  هنارت  ما  هدرک  تعیب  ص )  ) ادخلوسر اب  هک  یماگنه  زا  هن  و  یمالسا ،
تباث یقاـب و  عضو  نیمهب  نم  دراذـگ . ورف  نت  زا  هتـسارآ  هدـناشوپ و  وا  رب  ادـخ  هک  ار  یتعلخ  هک  متـسین  مه  یـسک  ما . هدولآ  یتفعیب  هب 

زا دمآ . نوریب  نامثع  دزن  زا  درمنآ  دنکفا . يراوخ  هب  ار  يزور  هریت  لهاو  دناسر  تزع  هب  دنتداعـس  هتـسیاش  هک  اریناسک  ادـخ  ات  منامیم 
زا و  میشکب ، ار  وا  هک  میرادن  نیا  زج  يا  هراچ  مدرم  گنچ  زا  تاجن  يارب  یفرط  زا  میا ، هدنامرد  ادخب  تفگ : يدرک ؟ هچ  دندیـسرپ : وا 

تسین . زیاج  شنتشک  رگید  فرط 
لتاق وت  تفگ : ثیل  هلیبق  زا  تفگ : يا ؟ هلیبق  مادـک  زا  دیـسرپ : وا  زا  نامثع  دـندروآرد . نامثع  قاطا  هب  ار  ثیلینب  هلیبق  زا  يدرم  هاـگنآ 

زا تفگ : درکاعد و  دندوب  وت  اب  هک  رگید  رفن  دـنچ  اب  وت  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  يدوبن  وت  رگم  تفگ : ؟ روطچ دیـسرپ : دوب . یهاوخن  نم 
تعامج زا  تفر و  اجنآ  زا  درمنآ  تفر . یهاوخن  تسد  زا  زگره  وت  نیارباـنب  تفگ : يرآ . تفگ : دـیزیهرپب ؟ زور  نـالف  گـنج و  نـالف 
یهاوخن ارم  وت  هن ، : تفگ ماوت . لتاق  نم  تفگ : نامثع  هب  . دنداتـسرف وا  قاطا  هب  ار  شیرق  هلیبقزا  يدرم  سپـس  تسج . هرانک  زین  ناـفلاخم 

تسد زگره  وت  تهج  نیمهب  تساوخ ، شزرمآ  تیارب  ادخ  زا  درک و  اعد  وتقح  رد  زور  نالف  ادخلوسر  تفگ : روطچ ؟ دیـسرپ : تشک .
داتسیا نامثع  هناخ  رد  رب  هدمآ  مالـس  نب  هللا  دبع  تسج . هرانک  تعامجنآ  زا  دمآ و  نوریب  هدرک  رافغتـسا  درمنآ  یئالایمن . قحان  نوخ  هب 

رگا مسق  ادخب  اریز  دوش . هتخآ  ناتیورب  ادخ  ریـشمش  هک  دـینکن  يراک  نانطومه  تفگ : و  يو ، نتـشک  زا  مدرم  نداد  زیهرپ  هب  درک  انب  و 
ریشمش نآ 
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هب یکتم  دیشکب  ار  وا  رگا  تسا ، یکتم  هنایزات  هب  زورما  امش  همکاح  تردق  امـش  رب  ياو  . دمآ دهاوخن  رد  ماین  هب  دیروآ  نوریب  ماین  زا  ار 
دنهاوخ كرت  ار  ناترهـش  اهنآ  دیـشکب  ار  وا  هاگ  ره  مسق  ادخب  دنا . هتفرگ  شوغآ  رد  ادخ  ناگتـشرفار  ناترهـش  تشگ . دهاوخ  ریـشمش 

دیباترب . نانآ  زا  يور  سپ  اهراک  نیاب  هچ  ار  وت  هداز  يدوهی  دنتفگشباوج : رد  تفگ .
. دوب رکب  یبا  نب  دـمحم  تشگرب  ناگدـننک ) هرـصاحم  نافلاخم و   ) تیعمج دزن  دـمآرد و  ناـمثع  قاـطا  هب  هک  یـسک  نیرخآ  دـناهتفگ :
رد ار  ادـخ  نوناق  هک  هدوب  نیا  زج  ما و  هتـشگ  بکترم  یملظ  وت  قح  رد  رگم  يریگیم ؟ مشخ  ادـخ  رب  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  ناـمثع 

تفرب . هتفاترب  يور  رکبوبا  رسپ  دمحم  ما ؟ هدرک  ارجا  وت  دروم 
کی زا  ود  ره  هک  نارمح -  نبنادوس  هریتق و  هتـسکشمه ، رد  شا  هیحور  هک  دنتـسناد  دمآ و  نوریب  رکب  یبا  نب  دـمحم  یتقو  دـنیوگیم :

رود ات  دز  اپ  اب  ار  نآرق  درک و  دراو  نامثعرب  يا  هبرـض  تشاد  تسد  رد  هک  ینهآ  هراپ  اب  یقفاغ  و  دنتـساخ ، اـپب  یقفاـغ  و  دـندوب - هلیبق 
رب يا  هبرـض  ات  دـمآنارمح  نب  نادوس  تخیر . نآ  رب  دوب  هدـش  يراج  ناـمثع  مخز  زا  هک  ینوخ  تفرگ و  رارق  ناـمثع  ربارب  رد  دروخ و 
نآ رثا  رب  و  تخاس ، وا  رپس  ار  شیوخ  تسد  تخادـنا و  نامثع  يور  رب  ار  دوخ  ناـمثع ) رـسمه   ) هصفارف رتخد  هلئاـن  دزاـس  دراو  ناـمثع 

ار نامثع  يا  هبرـض  اب  و  تسا . ینز  هریپ  تفگ : هدز  نامثع  رـسمه  رمک  نیئاپ  رب  یتسد  نادوس  ، دورب هک  تشگرب  و  دش ، عطق  شناتـشگنا 
هار شروتسدب  ار  هک  ره  شناگدرب  زا  نامثع  و  نامثع -  کمک  هب  دندمآ  دروآ  هلمح  هناخ  هب  هک  یتعامج  هارمه  نامثع  نارکون  تشک .

ار شندرگ  هدرب  هلمح  وا  رب  ناـنآ  زا  یکی  تخاـس  دراو  ناـمثع  رب  يا  هبرـض  نادوس  دـندید  نوچ  و  هتخاـس -  رازآ  دوـب  هتفرگ  شیوـخ 
نآ رد  ار  هک  ره  دـنتفرگ و  تراغ  دابب  دوب  هناخ  رد  هک  ار  هچ  ره  و  شنتـشک . و  درک ، هلمح  هدرب  نآرب  هریتق  تشک . ار  وا  هدز و  ریـشمش 
هب نامثع  نارکون  زا  يرگید  هدرب  دـنتفر  يارـس  هب  یتقو  دنتـسب . ار  شرد  تشاددوجو  نآ  رد  شعن  هس  هکیلاـح  رد  دـندرک و  نوریب  دوب 

نب موثلک  مانب  يدرم  و  ار ، نانز  تنیز  هماج و  یتح  دنتشادرب  دنتفای  هچ  ره  دنتشگ و  يارس  ردنامجاهم  تشک . ار  وا  هدرک  هلمح  هریتق 
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هنحـص هب  شمـشچ  هک  نامثع  نارکون  زا  یکی  تشادرب  ناغف  دایرف و  هلئان  و  دوبرب ، دنک و  رب  ار  نامثع ) رـسمه   ) هلئان نیریز  هماج  بیجن 
دیشاب  ناتدوخ  نایهارمه  بظاوم  دزیم : داد  هک  دادن  اج  یلاح  رد  و  تشک ، ار  درم  نآ  داتفا 

هنازخ ناروماـم  دزادـنا . تسد  نآ  رب  امـش  زا  رتولج  یـسک  دـیراذگن  یتلود و  راـبناو  هنازخ  فرطب  دـیودب  هک  دـش  دـنلب  دایرفيارـس  رد 
دیسر هنازخ  هب  تیعمج  دنتخیرگب . و  دنیانید ، لام  یپ  رد  اهنیا  دنتفگ : دندینـش و  ار  اهنآ  يادص  دوبن  لاوج  ود  زج  نآ  رد  هک  یمومع - 

دوب اهناتسرهش  زا  هک  ره  تفاتیم و  رب  يور  نایرگ  رثاتم و  دوب  هنیدم  لها  هک  ره  اهنآ  زا  دندزیم . جوم  نآ  رد  مدرم  و  درک ، تراغ  ارنآ  و 
. دشابن نامثع  لتق  دـهاش  ات  دوب  هدرک  تماقا  هکم  هار  رد  هتفر و  نوریب  هنیدـم  زا  البق  ریبز  دنتـشگ . نامیـشپ  تعامجنآ  دومنیم . ینامداش 
: دنتفگ وا  هب  دناتـسب . ار  شداد  دزرمایب و  ار  نامثع  ادخ  نوعجار ، هیلا  انا  وهللا  انا  تفگ : دندروآ  شیارب  ار  نامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  یتقو 

هتـشک ربخ  هیآ ) رخآ  ات  ... ) دندیـسرن دوصقم  هب  هک  دش  يروطو  دندیچ ، هئطوت  دندیـشک و  هشقن  تفگ : دنا . هدـش  نامیـشپ  تعامج  نآ 
دنا . هتشگ  نامیشپ  تعامج  نآ  دنتفگ : وا  هب  دناتسب . ار  مالسا  وا و  داد  دزرمایب و  ار  نامثع  ادخ  تفگ : دیسر ، هحلط  هب  نامثع  ندش 

زاب ناـش  هلیبق  ناـشیوخ و  دزن  دـنناوتیم  هن  دـنرب و  راـکب  يا  هیـصوتو  شرافـس  دـنناوت  یم  هن  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  اـهنآ و  رب  گرم  تفگ :
نآ دنتفگ : دروآدوجوب . ام  يارب  یبوخ  نیـشناج  دزرمایب و  ار  نامثع  ادخ  تفگ : دش . هتـشکنامثع  دنتفگ : وا  هب  دمآ . ع )  ) یلع دـندرگ .
یبا نب   ) دعـس لابندب  هیآ ) رخآ  ات  ...) وش رفاک  تفگ  ناسنا  هب  هک  ناطیـش  لثم  تفرگ : ندناوخ  ار  تیآ  نیا  دناهتـشگ . نامیـشپ  تعامج 
رهـش هب  تفگ : دیـسر  وا  هب  ربخ  یتقو  مشاب . نامثع  لتق  دهاش  مهاوخ  یمن  تسا  هتفگ  تسا و  شیوخ  غاب  رد  دـش  مولعم  دـنتفر  صاقو )
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وراک هک  یناسک  دناوخ : ار  هیآ  نیا  و  میتشگ ، کیدزن  میتخیرگ و 
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دعب نک و  ناشنامیشپ  ایادخ  تفگ : و  دنهدیم ... ماجنا  يراوتساو  بوخ  راک  دنتشادنپ  یم  هکیلاح  رد  تفردابب  ایند  یگدنز  رد  ناششالت 
زاس " . راتفرگ  ترفیک  لاگنچب 

نومضم : نیدب  تسا  هدروآ -  یبیعش "  دنس "  ابینعی  دنس -  هنوگنامه  اب  يرگید  یخیرات  تیاور  - 
دنهاوخ مرج  ناب  ار  وت  دوش  هتشک  یشاب و  هنیدم  رد  وت  رگا  و  دشدهاوخ ، هتشک  نامثع ) ینعی   ) درم نیا  تفگ : یلع  هب  هبعـش  نب  هریغم  " 

ادیپ ار  وت  مدرم  یشاب  نمی  رد  يراغ  رد  هچرگ  دوش  هتشک  يورن و  رگا  اریز  هقطنم ، نالف  هب  ورب  نیاربانب  تخاس ، دنهاوخ  مهتم  تفرگ و 
رد رایسب  یقلخ  هکیلاح  رد  دندزشتآ  ار  شا  هناخ  برد  دعب  تشگ ، هرصاحم  زور  ود  تسیب و  نامثع  و  تفریذپن . وا  یلو  درک . دنهاوخ 
نم هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ : هدـب . گـنج ) ي   ) هزاـجا اـم  هب  دـنتفگ : ناـمثع  هب  اـهنیا  ناورم . ریبز و  نب  هللا  دـبع  هلمج  زا  دـندوب  هناـخ 
ورت كانرطخ  يروظنمب  دننزیم  شتآ  ار  هناخ  برد  تعامج  نیا  درک . مهاوخ  يرادیاپ  شسرافس  يارجا  رد  نم  تسا و  هدرک  یشرافس 

وا هناخ  زا  یگمه  مدرم  و  دـگنجب . اـی  دـیامن  یئوجگنج  یـسک  هک  منکیم  عنم  ادـج  نم  تهج  نیمهب  هناـخ . برد  ندز  شتآ  زا  رت  مهم 
مهم يراک  لوغشم  نونکا  تردپ  تفگ : وا  هب  نامثع  دوب . وا  دزن  یلع ) نب   ) نسح و  دنک . تئارق  ات  تساوخینآرق  نامثع  و  دنتفر . نوریب 

روتـسد دوب  راصنا  زا  هک  يرگید  درم  و  نادـمه -  هلیبق  زا   " برک -  وبا  هب "  يورب . نوریب  هک  مهدـیم  مسق  ار  وت  نیاربانب  تسا . میظع  و 
هب ناورم  ریبز و  نب  هللا  دـبع  هک  یتالمح  زا  سپ  دنتـسیاب . یناـبهگن  هب  دوبن -  ذـغاک  لاوج  ود  زج  نآ  رد  هک  یمومع -  هنازخ  رد  رب  داد 

قاطا هب  هک  یماگنه  تهج  نیمهب  درک ، دیدهت  ار  ناورم  ریبز و  نب  هللا  دبع  رکب ، یبا  نب  دمحم  تشگ . شوماخ  شتآ  دـندرک  نامجاهم 
زگره تردـپ  نک ، لو  ار  مشیر  تفگ : وا  هب  ناـمثع  دوب . هتفرگ  ار  ناـمثع  شیر  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـنتخیرگ . ودـنآ  دـش  دراو  ناـمثع 

. دـگلاب يرگید  تفوکیم و  وا  رب  شریـشمش  فالغكون  اـب  یکی  دندیـسر . رـس  نارگید  درک . لو  ار  شـشیر  مه  وا  تفرگیمن . ار  مشیر 
تشپ هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  یناکیپ  كون  یکی  هرخالاب 
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، دوب هدروخلاـس  وا  دـیدرت . شیوشت و  رد  دـندوب و  كاـنمیب  شنتـشک  زا  لاـحنآرد  و  تخیر ، نآرق  رب  نآ  زا  نوخ  درک و  ورف  شـشوگ 
دایرف و شنارتخد  و  نامثع ) رسمه   ) هلئان دندیشک . ارشیاپ  هداتفا  شوهیب  دندید  نوچ  دنتـشگ . قاطا  دراو  مه  نارگید  و  تشگ ، شوهیب 

يو اما  دـیرب ، ریـشمش  ار  شتـسد  تخاس و  وا  رپس  ار  دوخ  هلئان  دردـب ، ار  شمکـش  ات  دـمآ  هتخآ  ریـشمش  اب  یبیجت  نآ  دـندروآرب . ناغف 
ره هک  دزیم  دایرف  یکی  دش . هتشک  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  ناسنیدب  درک . ورف  درشف و  نامثع  هنیـس  رب  ار  ریـشمش 

نابهگن ود  نآ  دنتفر . یتلود  هنازخ  غارـس  هب  دعب  و  دندرک ، تراغ  ار  زیچ  همه  سپ  دوب  دهاوخ  اور  شلام  ندرب  دشاب  رده  شنوخ  سک 
دندوب " . نبا  لابندب  اهنیا  مینک  رارف  دنتفگیم : هدرب و  ردب  شیوخ  ناج  هتخادناار  اهدیلک 

ترابع : نیاب  تسا  هدرک  تبث  یبیعش "  دنس "  اب  يرگید  تیاور  - 
هب هنیدـم  زا  برع  لـئابق  هب  ندـشکیدزن  و  یجراـخ )  ) داـهج يارب  يا  هدـع  تشگ  رادـیدپ  هنیدـم  رد  ثداوـح  اهتعدـب و  هک  یماـگنه  " 

اهناتسرهش هب  هک  ینارجاهم  نادنزرف  زا  هدعنآ  سپ  ماش . هب  یهورگ  هفوک و  هب  یعمج  دنتفر و  هرصب  هب  یضعب  دندش ، راپسهر  اهناتسرهش 
یگمه سپــس  دـندوب . ماـش  رد  هـک  اـهنآ  زج  دنتــشاذگاو  دـشیم  هنیدــم  مدرمهـیلع  هـک  یئاـهراک  هنوـگنآ  هـب  هـلمح  يانبدــندوب  هـتفر 
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هداتـسیاقطن هب  مدرم  نایم  هجیتن  رد  دش ، شرازگ  نامثع  هب  اهنآ  عضو  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  دـندوب  ماش  رد  هک  یناگداز  رجاهميانثتـساب 
تفگ :

. دیئارگ دنهاوخ  حالص  هب  امش  ندش  حلاص  اب  دنیارگیم و  داسف  هب  امـشندش  دساف  رثا  رب  مدرم  دیمالـسا . ساساو  هشیر  امـش  هنیدم  مدرم 
دیعبت ار  وا  امتح  هتـشگ  بکترم  یئاوران  راـک  هک  نیا  رب  رئاد  دـسرب  نم  هب  یعـالطا  امـش  زا  کـی  ره  زا  هک  یتروص  رد  اریادـخ  اریادـخ 
یناسک امـش  زا  شیپ  اریز  دزاس . حرطم  یئاضاقت  ای  هدروآ  نابزب  ینخـس  هدرک  یتسدـشیپ  ناشیا  رب  یـسک  منیبب  اداـبم  ناـه  درک . مهاوخ 

. دندروایمننابزب يزیچ  شیوخ  هفیظو  قح و  زا  چیه  دندرکیم و  عطق  هجنکشب  ار  ناشندب  ياضعا  هک  دندوب 
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زا دیـشکیم -  هحلـسا  ای  دـشیم  یترارـش  بکترم  هک  ار  ناگداز ) رجاـهمینعی   ) اـهنآ زا  سک  ره  هک  تفرگ  شیپ  ار  تسایـس  نیا  ناـمثع 
هک دیـسر  شرازگ  نامثع  هب  یتح  دنتفـشآ ، رب  راک  نیا  زا  ناشناردپ  هجیتن ، رد  درکیم . دیعبت  گنردـیب  ای  ریـشمش -  ات  هتفرگ  یتسدـبوچ 

مکح تفگ : سپ  تسا . هدرکدیعبت  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  ص )  ) ادخ ربمایپ  طقف  تسا ، هتشاذگ  تعدب  ندرک  دیعبت  رد  دنیوگیم : اهنآ 
نیاربانب دـنادرگ . زاب  شرهـش  هب  ار  وا  دـعب  و  درک ، دـیعبت  فئاـط  هب  اـجنیا  زا  ار  وا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دوب و  هکم  لـها  صاـعلا ) یبا  نب  )

ربمایپ نیـشناج  نینچمه  دـینادرگ  زاب  شراید  هب  تشذـگ  وفع و  هار  زا  درک و  دـیعبت  دوب  هدرک  هک  یهانگ  رطاـخب  ار  وا  ص )  ) ادـخلوسر
. منکیم راتفر  امـش  اـب  وفع  هر  زا  نم  ادـخب  مسق  درکدـیعبت . هفیلخ  نآ  زا  سپ  زین  هنع -  هللا  یـضر  رمع -  درک و  دـیعبت  ار  یناـسک  (ص )

نیاربانب منکیم ، يریگولج  شعوقو  زا  تقد  طایتحا و  اب  نم  دهد و  خر  امش  ام و  يارب  متسین  لیام  هک  تسانداد  خر  فرش  رد  یثداوح 
دینک " . يریگشیپ  شعوقو  زا  دینکتقد و  مه  امش 

هدرک تبث  شخیرات  رد  دنـس  کی  اب  يربط  رفعجوبا  هک  تسا  ناضرغم  هتخاس  ساسا  یب  بلاطم  غورد و  هلـسلس  کی  اهنیا  دیوگ : ینیما 
میدروآ و لیـصفتب  متـشه  دـلج  رد  ار  دنـس  نآ  لاجر  لاح  حرـش  میدومن و  زاب  میدرک و  تباث  ارنآیتسردان  یتسـس و  هک  يدنـس  تسا 

یتیاور نآ  و  تشذگ . ناترظن  زا  دلج  نیمه  رد  نآ  لوا  هراپ  هک  میروایم  ار  يربط  بحم  ياه  هتشون  نونکا  دنشامق . هچ  زا  میدرک  تباث 
دنا و هتـسویپ  نادب  هتخاس و  يا  هدئاز  یخرب  دنناتـسادمه و  شلقن  رد  ناخروم  نانادثیدحو و  نایوار  هک  بیـسم  نب  دیعـس  لوق  زا  تسا 

تیاور : نآ  کنیا  تسا . هدناسر  تبث  هب  لوعجم  هدئاز  نیمه  اب  ار  یخیرات  تیاور  نآ  ناشیا  يوریپ  هب  يربط  بحم 
ار وا  میهاوـخب  هک  نیا  هن  میتـساوخیم  ناـمثع  زا  ار  ناورم  اـم  تفگ : دنـشکب  ار  ناـمثع  دـنهاوخیم  هک  دیـسر  عـالطا  یلع  هب  نوـچ  " ... 

. دنک يزادنا  تسدوا  هب  یسک  دنراذگن  دنتسیا و  يرادساپب  نامثع  هناخ  رد  رب  ریشمش  اب  هک  داد  روتسد  نیسح  نسح و  هب  و  میشکب .
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هب هنامصخ  دورو  زا  ار  مدرم  ات  دنداتـسرف  ارناشنادنزرف  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  ياهدعو  ار  شرـسپ  هحلط  داتـسرف و  ار  شرـسپ  زین  ریبز 
هناخ رد  هب  نتخادـناریت  هب  دـندرک  عورـش  دـندید  ار  عضو  نیا  نوچ  مدرم  دـنک . نوریب  ار  ناورم  دـنهاوخب  وازا  دـنراد و  زاب  نامثع  هناـخ 

شرـس یلع  هدش  دازآ  هدرب  ربنق  و  هحلط ، نب  دـمحم  نینچمه  دروخ  ریت  دوب  هناخ  رد  هک  ناورم  تشادرب و  مخز  یلع  نب  نسح  ات  نامثع 
، دنک ادیپ  هنماد  شکمشک  ودنیآ  مشخب  نیسح  نسح و  رطاخب  مشاه  ینب  هک  دیـسرت  نیا  زا  ناگدننک  هرـصاحم  زا  یکی  هاگنآ  تسکش .

هرصاحم هتفاکش  ار  مدرم  فوفـص  دننیبب  نسح  تروص  رب  نوخ  دنیایب و  مشاه  ینبرگا  تفگ : ناناب  هتفرگ  ار  رفن  ود  تسد  تهج  نیمهب 
لتقب دوش  هجوتم  یـسک  هکنآ  یب  ار  وا  مینزب و  نامثع  هناخ  هب  یبقن  تسا  رتهب  تشاذـگ . دـنهاوخ  ماکان  ار  امـش  دز و  دـنهاوخ  مه  رب  ار 
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ماب تشپنانآ  همه  اریز  دوش ، هجوتم  شنایهارمه  وا  یـسک  هکنآ  یب  دـندرب  نامثع  هناـخ  هب  یهار  راـصنا  زا  یکی  هناـخ  زا  سپ  میناـسر .
اما دیـشک  دایرف  شرـسمه  دنتخیرگ . دـندوب  هدـمآ  هک  اجنامه  زا  دنتـشک و  ار  وا  ناسنیدـب  دوبن . شرـسمه  زج  یـسک  قاطا  رد  دـندوب و 

نیـسح و نسح و  تسا . هدـش  هتـشک  نینموملاریما  هک  درک  ربـخ  ار  مدرم  هتفر  ماـب  هب  سپ  دـش . وحم  هناـخ  نوریب  يوهاـیه  رد  شیادـص 
دندید دندمآ  مدرم  و  دنتـسیرگ ، هدش  عمج  شرودـب  تسا ، هدـش  هتـشک  دـندید  دـندمآ و  نامثع  قاطا  هب  دـندوب  ناشهارمه  هک  یناسک 

زا شوه  هکیلاح  رد  دیـسر و  دندوب  هنیدـم  رد  هک  نانآ  و  صاقو ) یبا  نب   ) دعـس ریبز و  هحلط و  یلع و  هب  ربخ  تسا . هدـش  هتـشک  نامثع 
روطچ هک  درک  ضارتعا  شدنزرف  ود  نب  یلع  دنتـشگرب . و  دنتفای ، هتـشک  ار  وا  هدمآرد  نامثع  قاطا  هب  ات  دندش  نوریب  دوب  هدیرپ  ناشرس 

نب دمحم  و  نیـسح ، هنیـس  رب  دز و  نسح  هرهچ  رب  هدرب  تسد  و  دوشهتـشک ؟ نامثع )  ) نینموملا ریما  دـیتشاذگدیدوب  هناخ  رد  رب  هک  امش 
هچ رگم  تفگ : واهب  هحلط  دـید . ار  هحلط  ات  داتفا  هارب  دوب  نیگمـشخ  هکیلاح  رد  و  درک . تنعل  ار  ریبز  نب  هللا  دـبع  داد و  مانـشد  ار  هحلط 

باحـصا همهنیا  تفگ : وا  هب  تسا  هتـشاد  تسد  نامثع  لتق  رد  هحلط  دوب  دـقتعم  هک  یلع  ینزیم ؟ ار  نیـسح  ونسح  هک  نسحلاوبا  هدـش 
ار ناورم  رگا  تفگ : يدرکن  هماقا  نامثع  هیلع  ناشروضح  رد  یعرـش  عطاق  لئالدوت  دـندوب و  اجنیا  ردـب  نادـهاجم  زا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 

هتشک دوب  هدرک  ام  میلست 

هحفص 83 ] ] 

شروضحب یگمه  مدرم  و  تفر ، هناخ  هب  یلع  دیتشکیم ، همکاحم  زا  شیپ  ار  وا  دوب  هداد  امـش  لیوحت  ار  ناورم  رگا  تفگ : یلع  دـشیمن .
ناشیا هک  ره  تسا و  ردب  نادـهاجم  قح ) و   ) هفیظو تقیقح  رد  و  دـسریمن . امـش  هب  راک  نیا  تفگ : نانآ  هب  دننک 0  تعیب  وا  اب  ات  دـنتفر 

عضو نوچ  یلع  مینیب . یمن  رت  هتسیاش  وت  زا  ار  سکچیه  ام  هک  دنتفگ  انثتـسا  نودب  ردب  نادهاجم  همه  سپ  دوب . دهاوخ  هفیلخ  دندنـسپب 
( صاقو یبا  نب   ) دعس ریبز و  دوب و  هحلط  درکتعیب  وا  اب  هتفر  الاب  ربنم  زا  هک  یسک  نیتسخن  و  دمآرب ، ربنم  هب  هتفر  دجسم  هب  دید  نینچ  ار 
. دنتخیرگ اما  دندش  راضحا  طیعم  یبا  هداوناخ  ناورم و  دالوا  زا  يا  هدع  تخیرگ . وا  اما  درک  راضحا  ار  ناورم  ص .)  ) دمحم باحـصا  و 

" 
نیـسح نسح و  دـننامثع  لـتق  یپ  رد  ناـنآ  هک  دـش  عـلطم  نوـچ  یلع  تـسا " : هدروآ  تراـبع  نیاـب  ار  یخیراـت  تـیاور  نـیا  يدوعـسم 

. دسرب وا  هب  یـسک  تسد  دنراذگن  داد  روتـسدو  داتـسرف  شا  هناخ  برد  هب  نامثع  تیامحو  يرادساپ  هب  حلـسم  لاحب  ار  شنامدختـسمو 
میدرب مان  هک  نانآ  زا  يوریپهب  ناشردپ  فرط  زا  ناگداز  یباحص  رتشیب  ار و  دمحم  شدنزرف  هحلط  داتـسرف و  ار  هللا  دبع  شرـسپ  زین  ریبز 

نسح دندش . ریگرد  نیفرط  دنتفرگ و  رارق  يزادناریت  دروم  نانیا  هاگنآ  دنیامن . يرادساپ  نامجاهم  ربارب  رد  نامثع  هناخ  زا  دنتفای  روتـسد 
ماـقتنا هب  هـیما  ینب  مشاـه و  ینب  دندیـسرت  مدرم  تـشادرب . مـخز  هـحلطنب  دـمحم  تسکـش و  شرـس  ربـنق  تـشگ و  حورجم  یلع ) نـب  )

هناخ نوردب  راصنا  زا  یکی  هناخ  راوید  زا  هتفر  دوخ  دنشاب و  هناخ  رد  رب  گنج  مرگرس  ات  دنتـشاذگ  ار  تعامجنآ  تهج  نیمهب  . دنزیخرب
دندیـسر نامثع  هب  یلاح  رد  و  رگیدنت . ود  دوب و  رکب  یبا  نب  دمحم  دندناسر  نامثع  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  هلمج  زا  دـندش . دراو  نامثع 

: تفگ نامثع  تفرگ . ار  نامثع  شیر  رکب  یبانب  دمحم  شکمشک . گنج و  مرگرس  شنارکون  نادنواشیوخ و  دوب و  يو  اب  شرسمههک 
ود تفر . نوریب  هناخ  زا  تشادب و  تسد  نخـس  نیا  رثا  رب  دمحم  تشگیم . تحاران  تخـس  دیدیم  لاح  نیاب  ارت  تردپ  رگا  ادخب  دمحم 

ار وا  دندش و  قاطا  دراو  رگید  نت 
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دش . هتشک  نینموملا  ریما  هک  تشادرب  نویش  هب  گناب  شرسمه  دناوخیم . تشاد و  ربارب  رد  نآرقهکیلاح  رد  دنتشک 
دیـسر یلع  هب  ربخ  نیا  دنتـسیرگ . و  هدرپس ، ناج  دنتفای و  هتـشک  ار  وا  هدیـسررس  دـندوب  ناشهارمه  هک  ینایوما  نیـسح و  نسح و  هاگنآ 

هتـشگرس و یلع  دـنتفاترب . يور  هدـننک ) هرـصاحم  نویبالقنا   ) تعامج راصنا . نارجاهم و  رگیدو  صاقو ) یبا  نب   ) دعـس ریبز و  هحلطو و 
؟ دوش هتـشک  نینموملا  ریما  دیتشاذگ  دیدوبيرادساپب  هناخ  رد  رب  هکیلاح  رد  هنوگچ  تفگ : شدنزرف  ود  هب  هدمآ  نامثع  هناخ  هب  كانمغ 
: تفگ وا  هب  هحلط  تهج  نیمهب  درک . تنعل  ار  ریبز  نب  هللا  دـبع  داد و  مانـشد  ار  هحلط  نب  دـمحم  و  نیـسح ، رب  دز و  نسح  تروـص  رب  و 

ناـیوما رگید  ناورم و  دـشیمن . هتـشک  دوـب  هداد  لـیوحت  ار  ناورم  رگا  ناـمثعاریز  تسرفب ، تنعل  هن  هدـب و  مانـشد  هـنو  نـسحلا  وـبا  نزن 
وا اب  هک  وت  دیـسرپ :  - نامثع رـسمه  هصفارف -  رتخد  هلئان  زا  یلع  ناشدـنتفاین . اما  ناشدنـشکب ، ات  دـنتفرگ  رارق  بیقعت  تحت  و  دـنتخیرگ ،

ار هلئان  نخـس  رکب  یبا  نب  دمحم  درک . فیرعت  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نایرج  .و  دندش شقاطا  دراو  نت  ود  تفگ : تشک ؟ ار  وا  هک  يدوب 
نیا زا  مدمآ و  نوریب  قاطا  زا  دز  نم  هب  ار  اهفرح  نآ  یتقو  اما  مدش  شقاطا  دراو  شنتـشکدصقب  نم  هک  داد  حیـضوت  یلو  درکن  بیذکت 

هک دش  هتشک  یلاح  رد  ما و  هتـشادن  تسد  شنتـشک  رد  نم  مسق  ادخب  ، مرادن یعالطا  دنـشاب  هدش  شقاطا  دراونم  زا  سپ  رفن  ود  ره  هک 
مدوب " . ربخیب  نم 

یلع نب  نسحو  دوب  حلـسم  هکیلاـح  رد  ناـمثع  هناـخ  گـنج  زور  یلع  دـنکیم " : تیاور  نینچ  رمعنب  هللا  دـبع  لوـق  زا  يزوـج "  نبا  " 
ار ممالس  و  نامثع ) ینعی   ) نینموملاریما شیپ  ورب  تفگ : نسح  هب  تسبب و  ار  هناخ  رد  تفر و  هنع -  هللایضر  نامثع -  غارـسب  شهارمه 
: تفگ شردـپ  هب  تشگرب  زا  دـعب  هتفر  ناـمثع  شیپ  نسح  نک . رداـص  يراد  روتـسد  ره  ما ، هدـمآ  تیراـی  يارب  نم  وگب  وناـسرب  وا  هب 

هناتسآ هب  هتـشادرب  ار  شهایـس  همامع  یلع  منیب . یمن  يزیرنوخ  گنج و  هب  یجایتحا  نم  دیوگیم : دناسریم و  مالـس  امـش  هب  نینموملاریما 
مدرکن و تنایخ  وا  هب  هک  دنادب  ات  مدرک  ار  راک  نیا  تفگیم : دنلب  يادصب  هدرک  باترپ  رد 
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دنکیم " . یهتنم  تسکشب  ار  نانئاخ  هناهاوخدب  هشقن  ادخ 
هناخ گـنج  زور  رد  یتقو  هک "  دـننکیم  تیاور  تسا -  هتـشذگرد  اـجنآ  ردهیواـعم  هرود  رد  هک  ماـش  نکاـس  سوا -  نب  دادـش  لوق  زا 

رب ار  ادخلوسر  همامع  هکیلاح  رد  هدمآ  نوریب  شا  هناخ  زا  یلع  مدید  دش  تخـسراک  تشگ و  گنت  هرـصاحم  هنع -  هللا  یـضر  نامثع - 
تسا و هتخادـنا  شیپ  ار  مهنع -  هللا  یـضر  رمع - نب  هللا  دـبع  نیـسح و  نـسح و  شدـنزرفود  هدرک و  لـیامح  ار  شریـشمش  هتـسب و  رس 

یلع دـندمآرد . نامثع  هناـخ  هب  دنتفاکـش و  ار  ناـنآ  فوفـص  هدرک  هلمح  مدرم  هب  هاـگنآ  دنتـسه . واهارمه  راـصنا  نارجاـهم و  زا  یعمج 
نم و  دیـسرن . تموـکح  هـب  دـیبوکنار  ناـگتفاترب  يور  ناگدـنورگ  هلیـسوب  اـت  ص)  ) ادـخ ربماـیپ  نینموـملا  ریما  يا  وـت  رب  مالـس  تـفگ :

ربارب رد  هک  ار  یناسک  همه  تفگ : نامثع  میگنجبنانآ . اب  ات  هدـب  هزاجا  ام  هب  نیاربانب  تشک ، دـنهاوخ  ار  وت  اـمتح  تعاـمج  نیامدـقتعم 
هرطق نم  رطاخب  دنراذگن  هک  مهدیم  مسق  دنیامنیم  ساسحا  شیوخندرگ  رب  یقح  نم  يارب  دننیب و  یم  فظوم  ار  دوخ  لج  زع و  يادخ 

زا ار  باوج  ناـمه  درک و  رارکت  ار  شیوخ  نخـس  هنع  هللا  یـضر  یلع  دـیزیرب . نم  رطاـخب  ار  شیوخ  نوـخ  دـیابن  زین  دزیرب و  نوـخ  يا 
هک ینادیم  وت  ایادخ  تشاد : بلب  ار  نخس  نیا  هکیلاح  رد  تفریم  نوریب  نامثع  هناخ  رد  زا  هک  مدید  ار  یلع  ماگنه  نیا  رد  دینـش . نامثع 
رد تفگ : دوش ، راد  هدهع  ار  مدرم  زامن  تماما  دـندرک  داهنـشیپ  وا  هب  تشگزامن . هدامآ  هدـمآرد  دجـسم  هب  و  میدرک . ار  نامدوخ  یعس 

هناخ هب  هدـناوخ  يدارف  زامن  مناوخیم . يدارف  زامن  هکلبدـش  مهاوخن  امـش  تعامج  ماـما  تسا  هرـصاحم  رد  ناـمثع ) ینعی   ) ماـما هکیلاـح 
ار وا  ادخب  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : دندرک . ریخـست  ار  نامثع  هناخ  ادخب  مردپ  هک  دـناسر  وا  هب  ار  دوخ  شرـسپدعب  تفر . شیوخ 
رد شنالتاق  دندیـسرپ : ادـخیمدمه . تشهب و  رد  تفگ : یماقم ؟ هچ  رد  دوب و  دـهاوخ  اجک  رد  نامثع  دندیـسرپ : وا  زا  تشک . دـنهاوخ 
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درک " . رارکت  رایسب  ار  نخس  نیا  و  شتآ . رد  ادخب  تفگ : دوب ؟ دنهاوخ  یماقمهچ  اجک و 
هک دنا  هدرک  تیاور  هیفص -  هدش  دازآ  هنانک -  زا  لقنب  هحلط  نب  دمحم  لوق  زا 
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رد دندوب و  هدولآ  نوخ  هکیلاح  رد  ار  یشرق  ناوج  راهچ  هک  مدمآ  نوریب  شا  هناخ  زا  یلاح  رد  و  مدوب ، نامثع  ندش  هتـشک  دهاش  نم  " 
بطاح نب  دمحم  ریبز و  نب  هللا  دبع  یلعنب و  نسح  زا  دندوب  ترابع  دندرکیم و  لمحنوریب  هب  مشیپاشیپ  دنتـشاد  تکرـش  نامثعزا  عافد 

هانپ تفگ : درک ؟ هچ  هک  يراد  یعالطا  رکب  یبا  نب  دمحم  هرابرد  ایآ  مدیـسرپ  هنانک ) ینعی   ) وا زا  دـیوگیم  هحلط ) نب  دـمحم  . ) ناورم و 
نوریب قاطا  زا  نآ  رثا  رب  هک  تفگ  وا  اب  یئاهنخـس  و  یتسین . نم  لتاق  وت  ناج  ومع  تفگوا : هب  نامثع  دش و  دراو  نامثع  قاطا  هب  ادـخ  رب 

تفر " .
هک یتیاور  دنس  دیوگیم  تسا و  هدروآ  فیعـض  نایوار  رامـش  رد  ار  يو  يدزا "  هک "  تسه  هنانک "  مان "  یخیراتتیاور  نیا  دنـس  رد 

تسین " . هتخانش  شدنس  دیوگ : زین  و  تسین . انتعا  لباق  شدنس  دیوگیم : يذمرت  و  دوب . دهاوخن  راوتسا  دروایب  وا 
نآ رب  هیفـص  هک  ار  يرطاق  نانع  نم  دـیوگیم " : هک  تسا  هدروآ  هیفـص -  هدـش  دازآ  هناـنک -  لوق  زا  یتیاور  شخیراـت  رد  يراـخب "  " 

هیفـص نآ  رثا  رب  و  دینامر ، ارنآ  هدز  رطاق  تروص  رب  دید و  ار  وا  رتشاکلام  دنک . عافد  نامثع  زا  ات  شمدربیم  متـشاد و  تسدـب  دوب  راوس 
و دندرکیم ، لمح  ندش  حورجم  زا  سپ  ار  یلع ) نب   ) نسح هک  مدوب  یناسک  وزج  نم  دربنارم . يوربآ  گس  نیا  ات  دینادرگرب  ارم  تفگ :

هلبج . شمان  دوب و  رصم  یلاها  زاوا  مدید و  ار  نامثع  لتاق 
نینموملاریما هب  دـندز . ریت  هب  ار  اـم  زا  یکی  مدوب . هرـصاحم  رد  شا  هناـخ  رد  ناـمثع  اـب  نم  هک  دـنکیم  لـقن  هریره  وـبا  زا  يربـقم  دـیعس 

تریشمش هک  مزاسیم  مزلم  هریره  وبا  يا  ار  وت  تفگ : دنا . هتـشک  ار  ام  زانتکی  اریز  تسا  زیاج  وکین و  دروخ  دزنونکا و  متفگ : نامثع ) )
ار مریـشمش  نم  : دیوگیم هریره  وبا  درک . مهاوخ  عافد  نانموم  زا  شیوخ  ناج  اب  زورما  تسا و  نم  ناج  ناشدوصقم  اریز  ینکفا  وسکیب  ار 

. " تساجک نالا  منادیمن  متخادنا و  يرانک  هب 
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يربقم . تسا یندم  دعـس  وبا  دیعـس  یبا  نب  دیعـس  وا  متخانـشن و  ار  یـسک  يربقملا  دیعـس  زج  راو  هناسفا  تیاور  نیا  دنـس  لاجر  نایم  زا 
راهچ يو  دـنیوگیم : نانح  نبا  يدـقاو و  هبیـش و  نب  بوقعی  تساهدوب . هربقم  نآ  رواـجم  يو  اریز  هنیدـم ، رد  تسا  يا  هربقم  هب  بوسنم 

يو ساوح  لالتخا  دـهاش  نیرتهب  تیاور  نیا  نتم  تسا . هدـش  ترپ  شـساوح  هتـشگ و  توترف  هداد و  لاـح  رییغت  شگرم  زا  شیپ  لاـس 
هک ار -  یملـسا  ضراع  نب  راین  هک  هدوب  ناـمثع  ياـقفر  زا  یکی  درک  يزادـناریت  هعقاو  نآ  رد  هک  یـسک  نیتسخن  تسا  ملـسمهچ  تسا .
هک هدوب  ناورم -  هدش  دازآ  هصفح -  وبا  هک  میدید  میدروآ و  البق  ار  بلطم  نیا  تسا . هتـشک  وهدز  ریت  هب  تسا -  هدوب  هدروخلاس  يریپ 

ياه هعیدو  ظفح  لقن و  رد  هزادنا  هچ  ات  دینادیم  دیسانشیم و  ار  هریره  وبا  انمـض  تسا . هدز  ریت  هب  ار  یملـسا  راین  هدرک و  زاغآ  ار  گنج 
 " باتک هب  تسا  مزالدیسانشیمن  ار  وا  هک  یتروص  رد  و  تسا ، دح  هچ  ات  شیئوگتسار  تسا و  راکتـسرد  نیما و  شناد  نید و  ياهبنارگ 

فوفـص هب  نتـسویپ  زا  هریره  وباهک  نیا  تلع  دـیاش  دـینک . هعجارم  یلماـع  نیدـلا  فرـش  ترـضح  نامرورـس  ردـقنارگ  رثا  هریره "  وبا 
نآ يرای  هب  هدرک و  يراددوخدنتـساخرب  مالـسا  هار  رد  نینوخ  ياهدربن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  مچرپ  ریز  هک  ینادهاجم 

تساجک  شریشمش  هتسنادیمن  هک  هدوب  نیا  تساخنرب  ترضح 
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هب یتـقو  مدوـب . شا  هناـخ  رد  ناـمثع و  اـب  نم  هک "  دـنا  هدرک  تیاور  ار  نخـس  نیا  زین  ناـمثع -  هدـش  دازآ  نینح -  نب  بعـشا  لوـق  زا 
ار نخـس  نیا  ات  دوب . دهاوخ  دازآ  درآرد  ماین  هب  ار  شریـشمش  هک  ره  تفگ : نانآ  هب  نامثع  دندیـشک . ریـشمش  شناگدرب  داتفا  هرـصاحم 

متشگ " . دازآ  هجیتن  رد  و  مدرک ، فالغار  مریشمش  نارگید  زا  شیپ  مدینش 
یباحص وا  تسین و  نینچ  هکیتروص  رد  دروایم ، مزال  ار  بعـشا  ندوب  یباحـص  اریز  تسا ، ساسا  یب  لطاب و  تیاور  نیا  دسیونیم : یبهذ 

. " تسا هدوبن 
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حورشم یتیاور 

لیلد هچ  هب  تفگ : دوب . هرـصاحمب  شا  هناخ  رد  يو  هک  ماگنهنآ  میدوب  نامثع  اـب  اـم  دـیوگیم " : هک  دـننکیم  تیاور  یلهاـب  هماـما  وبا  زا 
هک يدرم  تسین : اورتروص  هس  رد  زج  ناملسم  نتشک  دومرفیم : هک  ما  هدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هکیتروص  رد  دنـشکب ؟ ارم  دنهاوخیم 

مسق ادخب  دشکب . دناسرب  لتق  رفیکب  دهاوخب  هک  نیا  نودب  قحانب و  ار  یسکای  دنک  انز  جاودزا  زا  سپ  ای  دوش  رفاک  ندشناملـسم  زا  سپ 
هن ما و  هدرکانز  میگدـنز  یمالـسا  هرود  رد  ای  تیلهاج  رد  هن  ما و  هدـیزگن  رب  منید  ياـجبینید  هدومرف  تیادـه  میادـخ  هک  هاـگنآ  زانم 
هک درک  مدرم  هب  ور  هناخ  زارف  زا  دیسر  تدشب  وا  یگنشت  نوچ  دنشکب ؟ دنهاوخیم  يزوجم  هچ  هب  ارم  نیاربانب  . ما هتـشک  قحانب  ار  یـسک 
زا یکی  دوشیم  ایآ  تفگ : توکس  يا  هظحل  زا  سپ  هن . دنتفگ : تسا ؟ امش  نایم  رد  دعس  دیـسرپ : هن . دنتفگ : تسا  امـش  نایم  ردیلع  ایآ 
يا هدع  نآ  ندناسر  نایرج  رد  و  داتـسرف ، شیارب  بآ  رپ  کشم  هس  دیـسر . یلع  هب  ربخ  دناسرب ؟ بآ  ام  هب  هک  دـهد  عالطا  یلع  هب  امش 

رد هتساخرب  دنشکب  ار  وا  دنهاوخیم  هتفرگ و  رارق  هرصاحم  رد  نامثع  هک  دیسر  ربخ  یلع  هب  نوچ  دنتشادرب . مخز  هیما  ینب  مشاه و  ینب  زا 
ولج ار  رمع  نب  هللا  دبع  نسح و  شرسپ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دوب  هدرک  لیامح  ار  شریشمش  هداهن  رـس  رب  ص )  ) ادخلوسر همامع  هکیلاح 

وادزن دوب  روصحم  هکیلاح  رد  تشگ و  نامثعهناخ  راپـسهر  مهنع -  هللا  یـضر  راصنا -  نارجاهم و  باحـصا و  زا  يا  هدع  هارمه  هتخادنا 
اهیراـتفرگ ثداوح و  نیا  کـنیا  و  يا ، هدوت  ياوشیپ  وـت  نینموـملاریما  يا  وـت  رب  مالـس  تفگ : ناـمثع  هب  ههجو -  هللا  مرک  یلع -  تفر .

ام یگنجب و  نانآ  اب  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  هک  نیا  یکی  ینیزگرب . ار  یکی  هک  دـیاب  مراد  تیارب  داهنـشیپ  هس  نم  تسا . هدـمآ  شیپ  تیارب 
دنا هتفرگ  رظن  تحت  ارنآ  هک  يرد  زج  يرگید  برد  هک  نیا  رگید  . لـطاب رب  ناـنآ  دوب و  یهاوخ  قح  رب  وـت  درک و  میهاوـخ  یهارمه  ارت 

ماشهب ار  دوخ  هک  نیا  موس  تخیر . دـنهاوخن  اجنآ  رد  ارت  نوخ  اهنآ  یـشاب  هکم  رد  وترگا  اریز  یناسرب  هکم  هب  ار  دوخ  هراوس  یئاشگب و 
نامثع تسا . ناشیا  هارمه  هیواعم  دنماش و  لها  اهنآ  اریز  یناسرب 

هحفص 89 ] ] 

یمین هک  دش  دهاوخ  نوفدم ) ای   ) رفاک هکم  رد  شیرق  زا  يدرم  تفگیم  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  نم  هکم ، هب  نتفر  هرابرد  تفگ :
هاـگترجه و زا  نم  مورب ، ماـش  هب  هـک  نـیا  اـما  مشاـب . درم  نآ  نـم  هـک  مراذـگیمن  نیارباـنب  دوـب . دـهاوخ  وا  ریگنماد  ناـیناهج  باذـع  زا 
: تفگ میزاس  هدنکارپ  وت  رود  زا  ار  اهنآ  میگنجب و  اهنآ  اب  راذگب  سپ  تفگ : یلع  تشگ . مهاوخنرود  ص )  ) ادخ ربمایپ  رازم  يراوجمه 

دشاب . هدرک  رداص  ار  ص )  ) دمحم تما  اب  ندیگنج  هزاجا  هک  مشاب  یسک  نیلوا  مهاوخیمن 
هناخ رد  رب  ریـشمش  اب  داد : روتـسد  نیـسح  نسح و  هب  دـشیم  شیوخ  هناخ  راپـسهر  هکیلاح  رد  دـمآ و  نوریب  اجنآ  زا  یلع  ماگنه  نیا  رد 
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دمحم باحصا  زا  يا  هدع  ار و  شرسپ  هحلط  داتسرف و  ار  شرـسپ  مه  ریبز  دسرب . وا  هب  یمک  تسد  دیراذگن  دیتسیاب و  يرادساپب  نامثع 
زا ار  ناورم  هک  دنهاوخب  وا  زا  دنراد و  زاب  نامثع  هب  یبایتسد  زا  ار  یبالقنا ) هدـننک و  هرـصاحم   ) مدرم ات  دنداتـسرف  ار  ناشنادـنزرف  (ص )

رارق يزادناریت  دروم  ار  نامثع  مدرم  دـید  درک و  هدـهاشم  ار  عضو  نآ  نوچ  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـهد . لیوحت  هداتـسرف  نوریب  شا  هناخ 
هب یلع ) نب   ) نسح رظاخب  مشاه  ینب  دیـسرت  دـنا و  هتـشگ  دولآ  نوخ  شا  هناخ  رد  رب  نارگید  و  یلع ) نب   ) نسح هک  یئاـج  اـت  دـنا  هداد 
هار نامثع  هیاسمه  هناخ  زا  هتفرگ  ار  نایرـصم  زا  نت  ود  تسد  دنزاس  هدنکارپ  نامثع  هناخ  فارطا  زا  ار  مدرم  دـنبوشآ و  رب  دـنیآ و  مشخ 

یبقن راوید  زا  سپ  شرسمهزج . دوبن  نامثع  هارمه  طایح  رد  سکچیه  دندوب و  اهقاطا  ماب  تشپ  رب  يو  ناعفادمهمه  اریز  درب ، وا  هناخ  هب 
لاح نیابارت  تردپ  رگا  ادخب  تفگ : وا  هب  نامثع  تفرگ . ار  وا  شیر  دناوخیم . نآرقدید  دش و  نامثع  قاطا  دراو  رکب  یبا  نب  دمحم  هدز 

هدروآ دنتخیرگ . دندوب  هدمآ  هک  یهار  زا  دنتشک و  ار  وا  هدش  قاطا  دراو  رفن  ود  درک . لو  ار  ششیر  مهوا  دشیم . تحاران  تخس  دیدیم 
ار شاهدند  ود  هتفوک و  شمکش  رب  دگل  اب  یباض  نب  ریمع  و  تسا ، هتشک  ات  هدز  ار  وا  هتسشن و  نامثع  هنیـس  يور  قمح  نب  ورمع  هک  دنا 

هاگنآ و  هدنام ، هدینشان  هتشگ و  وحم  هناخ  فارطا  رد  مدرم  ياغوغ  همهمه و  رد  شیادص  یلو  هدیشک  دایرف  شرـسمه  و  تسا ، هتـسکش 
نوخ دنا  هدید  هتفای و  هتشک  ار  وا  هدشدراو و  مدرم  سپ  دش . هتشک  نینموملاریما  هک  هدیشک  داد  هتفر و  هناخ  يالاب  هب 
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ریبز و هحلط و  یلع و  هب  ربخ  تسا . اناد  ياونـش  وا  دیـسر و  دهاوخ  ناشباسح  هب  وت  یهاوخدادـب  ادـخ  هک  تیآ  نیا  رب  هتخیر  شنآرق  رب 
نامثع قاطا  هب  ات  دنتشگ  راپسهر  دوب  هدیرپ  ربخنآ  زا  ناشـشوه  هکیلاح  رد  و  دیـسر ، دندوب  هنیدم  رد  هک  یناسک  و  صاقو ) یبانب   ) دعس

ساپ شا  هناخ  رد  رب  هکیلاـح  رد  هنوگچ  تفگ : شدـنزرف  ود  هب  یلع  دـندمآ و  نوریب  اـجنآ  زا  سپ  تسا . هدـش  هتـشک  دـندید  هدـمآرد 
مانـشد ار  ریبز  نب  هللا  دبع  هحلط و  نب  دمحم  و  نیـسح ، هنیـس  رب  دز و  نسح  تروص  رب  هدرب  تسد  و  دش ؟ هتـشک  نینموملا  ریما  دـیدادیم 

زج تسین  يا  هراچ  هک  رآ  شیپ  تسد  مینکیم ، تعیب  وت  اب  هک  دـندمآ  شا  هناـخ  هب  ناباتـش  مدرم  و  تشگرب ، هناـخ  هب  كانمـشخ  و  داد ،
هک مراد  مرـش  یلاعت  يادخ  زا  ،و  منک تعیب  دنا  هتـشک  ار  نامثع  هک  یتعامج  اب  مراد  مرـش  نم  تفگ : یلع  میـشاب . هتـشاد  يریما  هک  نیا 
زا نم  ایادخ  تفگ : دوش . تعیب  هب  رضاح  دندرک  اضاقت  هتشگرب  دعب  دنتفرگ ، هرانک  وا  زا  هجیتن  رد  دوش . تعیب  نم  اب  نامثع  نفد  زا  شیپ 

ردـب نادـهاجم  هـک  ره  تـسا و  ردـب  نادـهاجم  تاراـیتخا  زا  طـقف  و  دـسریمن ، امــش  هـب  راـک  نـیا  دوزفا : و  مفــساتمو . رثاـتم  راـک  نـیا 
يارب رت  هتـسیاش  ار  سکچیه  وت  زج  دـنتفگ : هدـمآ  یلع  تمدـخب  انثتـسا  نودـب  نایردـب  همه  ماگنه  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  هفیلخدندنـسپب 

زا هدـمآ  یلع  دـنتخیرگ . شنادـنزرف  ناورم و  سپ  دـندرک . تعیبوا  اب  و  مینک . تعیب  وت  اب  ات  رآ  شیپ  ار  دوخ  تسد  مینیب . یمن  تفـالخ 
هک رگید  درم  ود  دـش و  شقاـطا  دراو  رکب  یبا  نـب  دـمحم  منادـیمن ، دادــباوج : تـشک ؟ ار  ناـمثع  یــسک  هـچ  دیــسرپ  ناـمثع  رــسمه 

هتفگن غورد  ادخبوا  تفگ : دیـسرپ . نامثع  رـسمه  تاحیـضوت  هرابرد  وا  زا  هدرک  راضحا  ار  رکب ) یبا  نب   ) دـمحم هاگنآ  ناشمـسانشیمن .
يادخ هب  هکیلاح  رد  متساخرب  هتشادرب  وا  زا  تسد  دروآ  نایمب  ار  مردپمان  یتقو  اما  مدش ، شقاطا  دراو  نامثع  نتـشک  دصقب  نم  تسا و 

دراو ار  درم  ود  نآ  وا  یلو  دـیوگیم  تسار  تفگ : ناـمثع  رـسمه  شمتفرگ . هن  متـشک و  ار  وا  هن  نم  مسق  ادـخب  مدوب ، هدرب  هبوـت  یلاـعت 
. " درک نامثع  قاطا 
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یگتخاس لوعجم و  تایاور  رد  یقیقحت  یلمات 
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مکحتـسم و نیتم ، تیاور  اهدص  اب  هک  دـنا  هتخاس  یقافتا  دروم  تسرد و  خـیرات  دـض  رب  ربارب و  رد  ار  ساسا  یب  نیغورد و  تایاور  نیا 
ءارآ و نمـضتم  هک  يرامـشیب  رتاوتمتایاور و  اب  دراد  ضقانت  میدرک  تبث  ـالبق  هک  یی  یخیراـت  تاـیاور  اـب  اـهنیا  تسا . هتـشگ  هتـسویپ 

نایم رد  دنکیم و  تیاکح  نامثع  اب  ناشاهدروخرب  اهوگتفگ و  زا  تسا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  رادمان  ردقیلاع و  گرزب و  باحصا  تایرظن 
زا یعمج  و  دـنا -  هتفای  تشهب  هدژم  دـنیوگیم  هک  يرفن  هد  نآ   " هرـشبم -  هرـشع  زا "  دـنچ  ینت  هرفن و  شـش  ياروش  هدـنامیقاب  ناـشیا 

ار همه  دسریم و  هاجنپ  دصکی و  هب  تسا  نامثع  هرابرد  ناشیا  رظن  راهظا  ءارآ و  يواح  هک  یتایاور  هرامـش  و  دنراد ، رارق  ردب  نادـهاجم 
میدروآ . دلج  نیا  رد 

زاب کیاکی  میدروآ و  حرـشب  رتشیپ  هک  همهنآ  دـیامنیم ، در  بیذـکت و  نیتم  یخیرات  تایاور  رایـسب  اریگتخاس  نیغورد و  تاـیاور  نیا 
زینو دنناشیا ، مه  نامثع  لتاق  دننامثع و  لتاق  ناشیا  دیوگیم  هک  دراد  رب  رد  ار  راصنا  نارجاهم و  رظن  راهظا  نخـس و  هکیتیاور  میدناوخ .

هدناشک یهابت  هب  ار  ص )  ) دمحم نید  نامثع  هک  دـنیوگیم  دراد و  ناتـساد  اهزرم  نکاس  باحـصا  هبهنیدـم  یلاها  همان  زا  هک  تیاور  نآ 
نآرد هک  دناوخیم  زاب  ار  نامثع  هب  هنیدـم  مدرم  همان  هک  تیاور  نآ  و  دـینادرگ ، رارقرب  ار  ص )  ) دـمحم نید  دـیئایب و  دیباتـشب و  نیاربانب 

تبـسن ادخ  ربارب  رد  هکار  یتادهعت  رگا  دیـشک و  دنهاوخن  وا  زا  تسد  هک  دنیامنیم  راطخا  وا  هب  دنگوس  دیق  اب  دنناوخیم و  هبوت  هب  ار  يو 
مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  يرگید  تایاور  نینچمه  تشک ، دنهاوخ  ار  وا  دناسرن  ماجناب  دراد  نانآ  هب 

( نآرق  ) ادخ باتک  ياجب  دیروآ ، ناماسب  دنیابرب  شنابحاص  زا  هک  نیا  زا  شیپار  ادـخ  ربمایپ  تفالخ  دـیئایب و  هک  رـصمهب  نارجاهم  همان 
دنا ... هداد  رییغت  ار  شربمایپ  تنس  و  هرادا ) تموکح و  لمعلا  روتسد  ناونعب   ) دنا هدیزگرب  يرگید  زیچ 

. نامثع هناخ  هرصاحم  نیتسخن  زا  یکاح  تیاور 
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نامشود زا  ار  نامریشمش  دنزن  رسوت  زا  يراکشآ  یهارمگ  ای  یئامنن  یحیرص  هبوت  یتقو  ات  هک  راطخا  نیا  رب  رئادنامثع  هب  نایرـصم  همان 
تشاذگ ... مهاوخن  ورف 

دنک . لمع  تنس  نآرق و  قبط  هک  نیا  رب  رئاد  يرجه  لاس 35  رد  نامثع  دهعت  زا  یکاح  تیاور 
نامثع . یپایپ  ياه  هبوت  زا  یکاحتیاور 

دنکیم . ناتساد  ار  نامثع  هناخ  هرصاحم  نیمود  نایرج  هک  یتیاور 
دنا ... هدیچیپ  شنامرف  زا  رس  دنا و  هتشگ  رفاک  هنیدم  مدرم  هک  نومضم  نیاب  هیواعم  هب  نامثع  همان 

باتـش منتـشک  يارب  و  ماهدـیئاپ ، رید  ناـشنایم  رد  هک  متـسه  یمدرم  ناـیم  رد  نم  هک  نومـضم  نیاـب  اـمومع  ماـش  یلاـها  هب  ناـمثع  هماـن 
رکیپ زا  هتـسارآ  منت  رب  ادخ  هک  ار  تفالخ )  ) تعلخ ای  دننک ) دیعبت  و   ) دنناشنب يروتـسرب  ارم  هک  نیا  نیب  دنا  هدرک  ریخم  ارم  و  دـنزرویم ،

مزادنا ... ورف  شیوخ 
هرصب . یلاها  هب  شا  همان 

شکمک . يارب  وا  هب  نتسویپ  هنیدم و  مدرم  هیلع  داهج  هب  دنکیم  توعد  اراهنآ  هک  اهناتسرهش  اهناتسا و  مدرم  هب  شا  همان 
دنباتشب ... شکمک  هب  شا  همانندید  ندینش و  ضحمب  دهدیم  مسق  ار  اهنآ  هک  نایجاح  هکم و  یلاها  هب  شا  همان 

دراد . تیاکح  زورنآ  ناگتشک  زاهک  یتیاور  و  هداد ، خر  شا  هناخ  ریخست  زور  هک  يدربن  تانایرج و  يواح  یتیاور 
هدوبنایدوهی ناتـسروگ  هک  علـس "  رید "  رد  بکوک "  شح  رد "  شنفد  نفک و  زا  دنکیمناتـساد و  نامثع  ندش  هتـشک  زا  هک  یتایاور 
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تسا .
زا عافد  يارب  ار  ناشنادـنزرف  دوشیم  اعدا  لوعجم  تایاور  رد  هک  تسه  ام  تسدـب  یناـسک  تیـصخش  وتـالاح  هراـبرد  یملـسم  قئاـقح 

هدیناسر توبث  هب  یخیرات  ددعتم  تایاور  تحص  رتاوت و  هک  قئاقحنیا  دنا . هتشامگ  يرادساپب  هداتسرفشا و  هناخ  رد  هب  نامثع 
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طقف هن  صاخـشا  نآ  هک  دـیامنیم  تباث  دزاسیم . الم  رب  ار  نامثع  ناـهاوخاوه  يزروضرغ  دـهدیم و  داـب  هب  ار  یگتخاـس  تاـیاور  داـفم 
حیحـصت هار  رد  تدهاجم  زا  مدکی  هتـشاد و  رارق  يو  فلاخم  فص  رد  هراومه  هکلب  دـنا  هداتـسرفن  يو  يرادـساپ  يارب  ار  ناشنادـنزرف 

زا تسد  مه  زاب  تسا و  هدـش  هتـشک  اـت  دـنا  هدوساـین  تنـس  نآرق -  نیزاوم  رب  هرادا  تموکح و  بولـسا  ندروآ  زاـب  شدنـسپان و  هیور 
بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  هک  دوشیم  هتفگ  نیغورد  تایاور  نآ  رد  هدش . هدرپس  كاخ  هب  عضو  نیرتدـب  هب  ات  دـنا  هدیـشکن  ینمـشد 

زور رد  هک  دنکیم  تباث  خـیرات  هکیلاح  رد  بلاطم ... هنوگنیا  زا  و  تشاد ، مالعا  نامثع  هب  یعافد  گنج  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ  هدـمآ 
وا زا  عافد  هزاجا  ای  هدمآ  شندیدب  شندش  هتشک  زا  شیپ  ینامز  كدنا  هک  نیاب  دسر  هچ  ات  هتـشادن  روضح  هنیدم  رد  نامثعندش  هتـشک 

نارادساپ رگید  دشاب و  هدز  نیسح  هنیس  نسح و  تروص  رب  هتسیرگ و  وا  رب  ای  هدمآ  نامثع  هناخ  هب  ندش  هتـشک  زا  سپ  دشاب و  هتـساوخ 
ثیدـح کـی  ندرک  در  ماـگنهب   " دـئاوزلا عمجم  رد "  یمثیه  دـشاب . هدرک  وگتفگ  شندـش  هتـشک  زرط  هراـبرد  هتفگ و  مانـشد  ار  هناـخ 
هتشادن روضح  شندش  هتشک  رد  هدوبن و  هنیدم  رد  نامثع  ندش  هرـصاحم  عقوم  ردیلع  اریز  تسا ، فیعـض  تیاور  نیا  ارهاظ  دیوگیم " :

تسا " .
هتساک يو  اب  تعیب  ياربقلخ  روش  رپ  تارهاظت  زا  هلیسو  نیاب  اتدورب  عبنی "  رد  شا "  هعرزم  هب  هتـساوخوا  زا  نامثع  هک  تسا  ملـسم  نیا 

رد شا  هعرزم  هب  وگب  مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وا هب  دـیوگیم " : سابع  نبا  هب  رابکی  رد  و  هتفرگ ، تروص  راـب  دـنچ  دـیعبت  نیا  و  دـشاب ،
نبا دیامرفیم " : وا  دـهدیم و  ع )  ) یلع هب  ار  ماغیپ  سابع  نبا  دوش " . نیگهودـنا  مرطاخب  وا  هن  روخب و  مغ  وا  تسد  زا  نم  هن  ات  دورب  عبنی 
دعب ایب ، هک  داتـسرف  دـعب  نوریب ، ورب  هک  داد  روتـسد  نمب  دـیایم ، دوریم و  هک  دزاس  یـشکبآ  رتش  ارم  هک  تسا  نیا  نامثع  دوصقم  ساـبع 

نوریب " . وربهک  هداتسرف  الاح 
رطاخب ار  هیرظن  نآ  تایاور و  نآ  هرابود  میدـید . نامثع  هرابرد  ار  شا  هیرظن  یخیرات  تاـیاور  وترپ  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  ع )  ) یلع

زگره هک  دینک  نیقی  اتدیروآ 
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یسک رگم  دنزیمن  واب  سکچیه  ار  تمهت  نیاو  تسا . هدیرپ  شرس  زا  شوه  هن  هتشگن و  كانمغ  هتشگرس و  نامثع  گرم  ربخ  ندینـش  اب 
يوما هداوناخ  یهاوخاوه  رات  شلد  رد  ای  دشاب  هدرک  شیالتبم  رعاشم  لالتخا  هب  ناطیـش  هدـینادرگهابت و  ار  شیار  لقع و  هانگ  رورغ  هک 

دیوگیم . هچ  دشیدنا و  یم  هچ  هک  دنادن  اتدشاب  هدیشک  یئار  هریخ  یکانسوه و  هدرپ  شدرخ  رب  هدینت و 
اب يو  هزرابم  ینمـشدزا و  دیهاوخیم  هچ  ره  دـهدیم -  تبـسن  يو  هب  نامثع  زا  یعافد  هقالع و  نانچ  نیغورد  تایاور  نآ  هک  هحلط -  اما 
ود ره  هرود  رد  تسا و  هدوب  رتریگتخـسو  رتدـنت  قلخ  همه  زا  نامثع  اب  دـیامنیم  تباـث  حیحـص  تیاور  هکناـنچ  يو  اریز  ، دـیئوگب ناـمثع 

حرشب ار  همه  هک  تسا -  هدرک  نیگمهس  هنامصختامادقا  شنفد  نفک و  عییـشت و  نایرج  رد  نامثع و  هناخ  رد  رب  گنج  رد  هرـصاحم و 
دایب يو  قح  رد  ارنایقتم  يالوم  تواضق  دیاب  دشاب  يدیدرت  نیرتمک  نامثع  ربارب  رد  يو  هنامصخ  عضوم  صوصخ  رد  هاگ  ره  میدروآ .
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بیقعت تحت  نامثع  یهاوخنوخ  هب  اروا  دسرتیم  هک  هتـساخرب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ناباتـش  رطاخ  نیاب  طقف  ادـخب  دـیامرفیم ": هک  دروآ 
هتـساوخ تهج  نیمهب  تسا . هدوبن  وا  لـتق  یپرد  وا  هزادـناب  سکچیه  مدرم  زا  هتـشاد و  رارق  يو  لـتق  ماـهتا  ضرعم  رد  نوـچ  دـنهدرارق 

لاوزب ار  هحلط  ادـخ  دـیامرفیم " : و  دـیامن " . دـیدرت  کش و  راـچد  ار  نارگید  دـناشوپب و  ار  رما  تقیقح  اـت  دزادـنا  طـلغ  هب  ار  نارگید 
تشذگهک . ینانخس  رگید  و  يو " . اب  درک  نانچوا  دیشخب و  وا  هب  لوپ  ردقنآ  نامثع  هکدروآ 

و دزاس . صخشم  شیوخ  ربارب  رد  ار  وا  عضوم  دیوگب و  میتشون  هکيو  هرابرد  ار  اهنخـس  نآ  ات  دیـسرپ  دیاب  نامثع  دوخ  زا  هحلط  هرابرد 
هک تسیچ  تفگ  نامثع  رسپ  نابا  هب  هحلط  نتشک  ماگنه  هک  نخس  نیا  ینعم  و  تساهتشک ؟ ار  وا  ارچ  هک  دیسرپ  دیاب  مکح  نب  ناورم  زا 
هک نارگیدو -  هحلط  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعـس  زا  شا  هرابرد  و  مدناسر ؟ رفیکب  متـشک و  ار  تردـپ  نالتاق  زا  یکی  وت  ياجب  نم 

. دیسرپ دیاب  میدروآ -  یخیرات  تایاوردانتساب  ار  ناشرظن  نخس و 
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هب ارم  يا  هتـشک  ار  ناـمثع  هک  وت  دـسرپ " : یم  وا  زا  میا ، هتفاـی  تسد  فرعم  نیرتـهب  هب  میـسرپب  نینموـملاریما  ـالوم  زا  رگا  ریبز  هراـبرد 
. دروآ شیپ  يراوگان  هثداح  میا  هدوب  رتریگتخس  نامثع  هبتبـسن  هک  رفن  ود  ام  زا  کی  ره  رب  زورما  ادخ  ینکیم ؟ هذخاوم  وا  یهاوخنوخ 
رب دوخ  هک  دـنا  هتـسب  رمک  ینوخ  ماقتنا  هب  ودـنا  هدرک  لامیاپ  دوخ  هک  دـننکیم  هبلاطم  ار  یقح  اهنآ  دـیامرفیم " : هحلط  وا و  قح  رد   "و 

نودب هکیتروص  رد  دنرب و  یم  رفیک  زا  یمهـس  زین  اهنآ  ما  هتـشاد  تکرـش  اهنآ  اب  نوخ  نآ  نتخیر  رد  نمرگا  نیاربانب  دـنا . هتخیر  نیمز 
هحلط و تفگیم " : هک  میدینـش  زین  ار  سابع  نبا  نخـس  تسا " ... يرگید  هن  ناشیا  دوخ  هدهعب  ندـید  رفیک  قح  دـنا  هتخیر  نم  تکرش 
: " تفگیم هک  یقطن  رد  ار  رسای  رامع  نخس  و  دنتخاس " . شراچد  تشونرـس  ناب  هتفرگ و  تخـس  وا  ربار  راک  هک  دنتـسه  يرفن  ود  ریبز 

. دندرک رداص  ار ) وا  لتق  هلمح و   ) روتسد هک  یناسک  نیرخآ  دنتشاذگ و  ار  نامثع  هب  هلمح  يانب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  ریبز  هحلط و 
دـصق دنتـشک و  ار  نامثع  ریبز ، هحلط و  درم : ودـنیا  دـننامثع ، لتاق  دـناوت  هارمه  هک  اـهنیا  هک "  ناورم  هب  ار  صاـع  نب  دیعـس  نخـس   "و 
ومیئوش یم  نوخ  اب  ار  نوخ  هک  دندیـشیدنا  دوخ  اب  دندیـسرن  دوصقم  هب  هدروخ و  تسکـش  نوچ  اـما  دنـسرب ، تموکح  هب  دوخ  دنتـشاد 

میئادز " . یم  هانگ  اب  ار  هانگ 
زا ار  وا  میتساوخ  یم  رگا  هکیلاح  رد  میتشاد  زاب  نامثع  يرای  زا  تسد  ام  دیوگیم " : میدید  هک  تسا  یسک  نامه  صاقو  یبا  نب  دعساما 
راک درک و  بوخ  راک  تشگ و  نوگرگد  هداد و  رییغت  ار ) هرادا  تموکح و  یمالسا  هیور   ) نامثع یلو  میدوب ، هداد  تاجن  تشونرس  نآ 

میبلط " . یم  شزرمآ  ادخ  زا  میا  هدرک  دب  هکیتروص  رد  میدرک و  بوخ  هک  میدرک  لمع  تسرد  رگا  ام  نیاربانب  دب .
ياهتیصخش باحصا و  هب  دیاب  دنا  هداتسرف  نامثع  يرایب  ار  ناشنادنزرف  دنا  هدرک  اعدا  یخیرات  تایاور  نیا  نالعاج  هک  ار  باحصا  ریاس 

اب تفلاخم  رد  اهنآ  زا  نت  هس  زج  میتفگ  ومیدرک  نایب  نامثع  اب  هزرابم  تفلاخم و  رد  ار  ناشرظن  قاـفتا  عاـمجا و  هک  دوزفا ، رکذـلا  قوف 
هزادنا نیا  ات  دوخ  هک  تسا  لوقعم  ایآ  فصو  نیا  اب  دنا . هدوب  ناتسادمه  يو 
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ناتهب یگتخاس و  غورد و  یتساربنیا  دنتسرفب ؟ وا  زا  عافد  گنج و  يارب  ار  دوخ  نادنزرف  لاح  نیع  رد  دنشاب و  هتشاد  ینمـشد  نامثع  اب 
تسا 

يارب دـنزروب و  مه  رارـصا  دـنرادب و  نالعا  وا  عاـفد  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  تعاـمج  نیا  هک  تسا  یندرک  رواـب  لوقعم و  اـیآ  یهگناو 
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ات دوشن  اهنآ  هجوتم  مه  سکچیه  دنزیرگب و  دنشکب و  ار  وا  هدرک  ریگلفاغ  ار  اهنآ  رفن  ود  یلو  دنبای  روضحشناج  يرادساپ  رد  گنج و 
هدومن و يدنت  وا  دوخاب  دشاب و  هدید  ار  اهنآ  هدوب و  لوتقم  رانک  رد  هکیلاح  رد  مسانـشیمن  ار  اهنآ  دیوگب  دهد و  عالطا  اهنآ  هب  هلئان "  " 

دنشاب ؟ هتفگ  نخس 
هاگنآ تسا  هدروآ  عمج  ار  ضیقن  ود  هتـشگ و  یـضقانت  هچ  راچد  غورد  نتخاس  لعج و  ماگنهبهک  هدیمهفن  ایآ  تیاور  نیا  هدـننک  لعج 

راب رگد  تسا و  هدرک  فذح  نانآ  عمج  زا  ار  ناشنادنزرف  باحصا و  روظنم  نیمهب  دهد و  لیلقت  ار  نامثع  نافلاخم  هرامـش  هتـساوخ  هک 
لیـس راصنا و  نارجاهم و  هوبناهب  ترـضح  نآ  لوق  زا  دهد  هولج  شناگدنـشک  نامثع و  نتـشک  فلاخم  ار  نایقتم  يالوم  هتـساوخ  نوچ 

تعیبدنا هتشک  ار  نامثع  هک  یتعامج  اب  مرادمرش  نم  ادخب  دومرف " : هک  هتخاس  نینچدنا  هتـشگ  ریزارـس  هناقاتـشم  شتعیب  ياربهک  یقلخ 
دنا هتشاد  مهس  تسد و  شندش  هتـشک  رد  يوحنب  هک  یناسک  دناهدوب و  نامثع  نالتاق  نامه  ناگدننک  تعیب  هک  دناسریم  نیا  و  منک " ...

تساوخ ماما  زا  هیواعم  یتقو  نیفص  رد  هک  اهنامه  تسا و  هدوبن  ص )  ) ربمایپ گنهاشیپ  باحصا  راصنا و  نارجاهم و  زج  یـسک  ناشیا  و 
ام نامثع  لتاق  هک  دندیـشک  دایرف  هدـمآ  شیپ  رازه  هد  زا  شیب  دـنیآ  شیپ  دومرف  روتـسد  وا  و  دـیامن ، میلـست  یفرعم و  ار  ناـمثع  نـالتاق 

هخـسن هتخاس  ماما  يارب  هک  یفرحایآ  ردـب . نادـهاجم  رکب و  یبا  نب  دـمحم  رتشا و  کـلام  دوب و  رـسای  راـمع  ناـنآ  شیپاـشیپ  و  میتسه ،
زا يریثک  تعامج  ءزج  رفن  ود  نآ  ای  تسا ؟ هتخانشن  ار  اهنآ  سکچیه  دنا و  هتخیرگ  دیوگیم  هک  تسین  یلوهجم  درم  ود  نآ  زا  يرگید 

ار یفرح  نینچندز  تارج  یـسک  هنوگ  رامیب  زج  رگم  ای  دـنا ؟ هتـشاد  هدـیقع  رظن و  فالتخا  (ص ) ربمایپ باحـصا  اـب  هک  دـنا  هدوب  مدرم 
دراد ؟

رواب ار  شغورد  رگا  هک  هدرک  رکف  چیه  ایآ  هدرک  لعج  یغورد  نینچ  هک  یسک 
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دنا هدرکزیتس  شنافلاخم  اب  هدومن و  عافد  نامثع  زا  ناشنادنزرف  ناج و  اب  هک  ار  یلداعو  ورتسار  باحصا  ياهراک  دناوتیم  هنوگچ  دندرک 
لاح هب  زور  هس  دوب  هداتفا  هلبزم  رد  هکیلاح  رد  ار  دندوب -  شعفادـم  هکار  يا  هفیلخ  نامثع -  هزانج  هک  ناشراک  نیا  الثم  دـیامن ، هیجوت 

نارابگنس ار  شا  هزانج  و  نایدوهی ، ناتسروگ  علس "  رید "  هب  دنزادنیب  بکوک "  شح  هب "  ار  وا  شعن  ات  دنتـشاذگ  دنتخاس و  اهر  دوخ 
شعییشت رد  دنراپـسب و  كاخ  هب  نفک  لسغ و  نودب  شا و  هماج  رد  دننکـشب و  ار  شیاه  هدند  دوش و  عییـشت  تفخ  يراوخ و  اب  دننک و 

ولداع باحـصا  رظن  رد  نامثع  هدرم  هدـنز و  اب  يراتفر  نینچ  اـیآ  دـنناوخب ؟ تیم  زاـمن  نآ  رب  دـنناوتن  دـنیامنن و  تکرـش  رفن  راـهچ  زج 
راکمتس و ار  شا  هدنشک  دنا و  هتسنادیم  نیملسم  هفیلخ  ار  نامثع  تیاور  هدننک  لعج  معزب  هک  یباحـصا  رظن  رد  تسا ؟ هدوب  اور  ورتسار 
؟ دنا هدرکن  ارجا  يو  قح  رد  ار  مالسا  ماکحاو  دنا  هدنابنجن  بل  زا  بل  هدرک و  توکس  ارچ  دنا  هتـشاد  وا  هب  يرظن  نینچ  رگا  و  زواجتم ؟

تارج یـسک  هنوگچیفرح  نینچ  نتفگ  زا  ادخ  رب  هانپ  دنا ؟ هدومن  یخاتـسگ  دمعت و  شباکترا  رد  وهتـشگ  بکترم  ار  یناهانگ  نینچ  ای 
چیه هدرک و  فیرحت  ار  خـیرات  ناـمثع  هئربت  يارب  تیاور  نیا  هدـننک  لـعج  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـهدب ؟ اـهنآ  هب  یتبـسن  نینچ  دـنکیم 

دریگیم و هدیدن  ار  یمالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  دوشیم و  اهیرگهارمگ  اهیهارمگ و  هچ  راچد  تیعقاو  دض  رب  هئطوت  نیا  رد  هکهدیـشیدنین 
یشزرا تمارک و  تمرح و  چیه  دیالایم و  ناتهب  هب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  زا  يرایـسب  كاپ  تحاسو  دراگنایم  هدوبن  ار  تاسدقم 

درادیمن . ساپ  ار 
هک تسا  یناسکنیتسخن  فیدر  رد  صاقو  یبا  نب  دعـس  نداد  رارق  دروخیم  مشچب  یگتخاس  تیاور  نیا  رد  هک  يرادـخاش  ياهغورد  زا 

تعیب هب  رـضاح  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هک  تسا  تباث  هکیلاح  رد  دـنا . هدروآ  شیپ  تسد  ع)  ) یلع اب  تعیب  يارب 
نالعاج و یـضعب  تسین . یفالتخا  هنوگچیه  بلطم  نیا  تحـص  رد  ار  ناخروم  خـیرات و  نایوار  دـننادیم و  همه  ار  نیا  و  هدـشن ، ماما  اـب 
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. دنا هدرک  لعج  یهیجوت  تعیب  زا  وا  يراددوخ  يارب  یتح  نارگفیرحت 
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هک دش  هتشک  یلاح  رد  نامثع  هک "  نیریس  نبا  لوق  زا  تسا  هدروآ  يرذالب  هک  تسا  یبلطمنیغورد  یلعج و  بلاطم  نیرتروآ  هدنخ  زا 
( رگ هرـصاحم  نافلاخم   ) همه دوب  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  رگا  و  ریبز ، نب  هللا  دبع  و  یلع ) نب   ) نسح هلمج  زا  دندوب  رفن  دـصتفه  شا  هناخ  رد 

دندناریم " . نوریب  هنیدم  هقطنم  زا  ار 
هداد ترـصن  يرای و  رابود  ار  ادخ  راذـگب  نینموملاریما  يا  دـنتفگ : هدـمآ  نامثع  دزن  راصنا  : " تفگ هک  هدـش  لقن  مه  يرـصب  نسح  زا 

يرـصب نسح  دیدرگرب "  مرادن ، امـش  يرای  هب  یجایتحا  نم  تفگ : ارت . هک  راب  نیا  میدرک و  يرای  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  رابکی  میـشاب 
دننک "  تیامح  عافد و  وا  زا  دندوب  رداق  دوخ  يابع  اب  دننک  عافد  وا  زا  دنتفرگیم  میمصت  رگا  ادخب  دیازفا " : یم 

هب شا  هناخ  رد  ناناملـسم  هفیلخ  دنا  هتـشاذگ  یعرـش  یلقع و  زوجم  رذع و  نیمادک  هب  دنا ؟ هدرک  نینچ  یعورـشم  ای  لوقعم  رذع  هچ  هب 
رکبیبا نب  دـمحم  ای  دنـشکب  ار  وا  دـنا  هداد  هزاجا  و  دـنا . هدرک  اشامت  هتـسشن و  ورتسار  لداـع و  یباحـص  دـصتفه  هنوگچ  دـسرب ؟ لـتق 

نب ریمع  و  دشکب ، ردمد  هب  ار  وا  قاطا  يوت  زا  دوش و  هدینـش  شیاهنادـند  ندروخ  مهب  يادـص  هکیروطب  دـشکب  الاب  دریگب و  ار  شـشیر 
هراپ اب  یقفاغ  و  دـبوکب ، زرگ  ابیبیجت  يدرم  ار  شرـس  و  دفاکـشب ، رـشب  نبهنانک  ناکیپ  ار  شیناـشیپ  و  دنکـشب ، ار  شیاـه  هدـند  یباـض 

يورب ار  دوخ  شرسمه  ود  ات  دنربب  ار  شرس  دنهاوخب  دسرب و  گرم  مد  هب  ات  دنزاس  دراو  وا  رب  یپایپ  ياه  هبرـض  دنزب و  شناهد  ربینهآ 
تـسد دنا و  هدوب  يو  رادتـسود  رادفرط و  هک  دریگب  تروص  يورتسار  لداع و  یباحـص  اهدص  مشچ  ولج  اهراک  نیا  همه  دـنزادنیب ؟ وا 

دـندرکیم و نوریب  هنیدـم  هقطنم  زا  ار  اهنآ  دوب  هداد  هزاجا  هاگ  ره  هنرگو و  زورما  ات  دـنا  هتـسشن  شا  هزاجا  رظتنم  هتـشاذگ و  تسد  يور 
تنـس و نآرق و  مالـسا و  اب  اجک  هرخـسم  بلطم  نیا  دـندومنیم . ظفح  نامجاهم  ربارب  رد  ار  شناج  دوخ  يابق  هشوگ  اـب  دنتـساوخیم  رگا 

؟. دیآیم روج  تسرد  خیرات  عامجا و  قطنم و  وهفطاع  لقع و 
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تافیلات زا  يا  هراپ  هب  یهاگن 

هراشا

ياهـشیالآ هک  يا  هلیـسو  ودنا  هداهن  نآ  رب  ار  نامثع  لامک  لضف و  هک  دهدیم  لیکـشت  ار  یـساسا  دـش  هتـشاگن  هک  یـساسا  یب  تایاور 
خیرات رد  هک  ار  یتسرد  تیاور  ام  دنیامن . عافد  وا  زا  دننک و  لیوات  هتشگ  بکترم  هکار  یتایانج  دنیامن و  هنوگرگد  هیجوت و  ار  وا  یلمع 

رد میتخاس . الم  رب  دـنا  هدرک  لعج  شا  هرابرد  هک  ار  ینیغوردو  ساسا  یب  تاـیاور  مدـیناسر و  ناـتعالطا  هب  تسه  ناـمثع  صوصخ  رد 
تیبثت و لقن و  رب  ار  انب  هتـشاگناهدیدن و  ار  یخیرات  تباث  قئاقح  حیحـص و  رتاوتم و  تایاور  هک  سب  نیمه  ناـخروم  زايا  هدـع  تیاـنج 

کلسم ینامثع  ره  تسا . هداهن  خزود  هبل  رب  يراکهبت و  رب  ناش  هتشاگن  هتشون و  يانب  ببس  نیمهب  دنا . هتشاذگ  مود  عون  تایاور  جیورت 
خـیرات و رد  تعامج  نیا  هک  یباـتک  ره  هب  تسد  تسا . هدرواـین  اـهیتسردان  اـه و  هواـی  نآ  زج  شا  هتـشون  باـتک و  رد  یبهذـم  يوما  و 

ضایر ریثا ، نبا  لماکلا  ینالقاب ، دـیهمت  يربط ، كولملا "  ممالا و  خـیرات  ـالثم "  تسا ، نینچ  دـید  دـیهاوخ  دـیربب  دـنا  هتـشون  ثیدـح 
، یطویـس ءاـفخلا  خـیرات  رجح ، نبا  قـعاوص  ریثـک ، نبا  هیاـهنلا  هیادـبلا و  نودـلخ ، نبا  خـیرات  ءادـفلا ، یباخـیرات  يربـط ، بحم  هرـضنلا 
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راصبالا رون  و  يروفـص ، سلاجملا  ههزن  يرکب ، راید  سیمخلا  خیرات  ینامرق ، فیلات  لودلارابخا  خیرات  یفنح ، هنحـش  نبا  رظانملاهضور 
تـسا یحیحـص  تایاور  يرادنپ  هکنانچ  دنـس و  لاجر  رکذ  نودـب  ار  يرایـسب  هک  تسا  یگتخاس  یلعج و  تایاور  نیمه  زا  رپ  یجنلبش 

هرهچ رب  ریوزت  هدرپ  هدرک و  هایـس  ار  خـیرات  يور  یتایاور  نینچ  هلیـسوب  شیوخ  باتک  تاحفـص  ندرکهایـس  اب  دـنا و  هدرک  لقن  تبث و 
دنا . هدیشک  ناشخرد  قئاقح 

يریگبناج نودب  دننکیم و  قیقحت  ثیدح  خیرات و  رد  هک  نیا  نامگب  دنا و  هدمآ  هدنسیون  یعمج  ناسیون  ثیدح  ناخروم و  نیا  زا  سپ 
رب هتـسنادن و  هکنآ  لاح  دـنا ، هدز  هیکت  ساسا  یب  ياـه  هتـشون  نآ  رب  دـنا  هتخادرپ  اـیاضق  یملع  لـیلحت  هب  يروادـشیپ  يزرو و  ضرغو 

قرز یتروصب  ار  یئاور  یخیرات و  سئاسد  نآ  دنا و  هدیتلغ  یفابغورد  یهارمگ و  بالجنم  هب  یضرغیب  فرطیب و  ياعدا  رادنپ و  فالخ 
تاعامج هتخاس و  لقتنم  ام  هب  رادقرب  و 
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هئطوت هچ  هک  هدومن  رب  ناهوژپ  تقیقح  روهمج  هب  هدیردناشریوزت و  هدرپ  ققحم  فاکـشوم  ملق  نکل  دـنا ، هتفیرف  ار  قیقحت  یب  یماع و 
ماـکح و زا  يا  هراـپ  ياـهیئاوسر  تاـیانج و  زا  اـت  تسا  هتـشگ  اـهیراکبیرف  هچ  هتفرگ و  تروص  یخیراـت  تاـیعقاو  دـض  رب  نیگنن  ياـه 

درک . شیوخ  ناج  ظفح  يارب  هاگدروآ  كاخ  هب  ندیلتغ  تسکش و  ماگنهب  صاع  ورمع  هک  یعافد  نانچ  دشاب  هدش  عافد  ناشنارایتسد 
تاحوتف باتک "  زا  ياهحفـص  ياشامت  هب  دـیئابب  کنیا  هتخیـسگ . شیانب  دوپ  رات و  هدیـسوپ و  یـساسا  رب  هتـشگ  هیبعت  یلئاضف  ناشیندـب 

یحرـش ناونع "  ریز  و  تسا ، هتـشون  هناگراهچ  يافلخ  یگدـنز  حرـش  رد  هکنالحد  ینیز  دـمحا  ياقآ  هکم  یتفم  فیلاـت  هیمالـسالا " 
دـهاز و ایند  یگدـنز  رد  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  دـسیونیم ": ایند "  یگدـنز  رد  نامثع  ناميالوم  يزور  هناـیم  راـتفر و  نسح  هراـبرد 

رگناوت اریز  تفرگیمن . رب  نآزا  چـیه  شیوخ  يارب  و  دوب . هشیپ  تلادـع  راکتـسرد و  یمومع  هنازخ  هرادا  رد  ترخآ . هتفیـش  دوب و  اسراپ 
رد مهنآ  درکیم  شـشخب  لذـب و  رایـسب  تـسا . فورعم  نآ  زا  سپ  زین  و  ص )  ) ربماـبپ یگدـنز  هرود  رد  شیزاـین  یب  يرگناوـت و  دوـب و 
قح رد  ادخ  تشاذـگیمن . قرف  دـنواشیوخ  ریغ  دـنواشیوخ و  نایم  دیـشخب و  یم  کیدزن  رود و  هب  و  یئور ، هداشگ  يراوگرزب و  تیاهن 

يرازآ ای  هداهنن  یتنم  چـیه  قافنا  یپ  زا  دـعب  دـننکیم و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشیئاراد  هک  یناسک  تسا : هداتـسرف  ورفار  تاـیآ  نیا  يو 
بش رسارس  هک  یسک  ایآ  دنوش . نیگهودنا  دیاب  هن  تسه و  ناش  هرابردیـسرت  هن  دوب و  دهاوخ  ناشراگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دنناسریمن 

تمحر تسا و  كانمیب  ترخآ  زا  درایم و  رسب  هدجس  زامن و  اعد و  هب  ار 
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دنداتسیا . یتسارب  ادخ  اب  ناشنامیپ  رس  رب  هک  ینادرم  دربیم ... دیما  ار  شراگدرورپ 
هناـخ هب  دوـخ  دادـیم و  یتـلود  ياذـغ  زا  مدرم  هب  دـیزرایمن . شیب  مهرد  تشه  هک  تـشاد  رب  رد  یندـع  نـشخ و  ینهاریپ  قـطن  ماـگنهب 

فالتخا اقس  ود  تسا ، هدز  هیکت  شیابق  رب  نامثع  مدید  مدمآرد  دجسم  هب  دیوگیم : يرصب  نسح  دروخ . یم  نوتیز  نغور  هکرـسهتفر و 
مدید يا  هعمج  زور  رد  ار  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  دیوگیم : دادشنب  هللا  دـبع  دـیامن . يرواد  ات  دنتـشادهضرع  وا  هب  ار  شیوخ  یقوقح 

، دندیـسرپ نامثع  هماـج  هراـبرد  يرـصب  نسح  زا  تشاد . رب  رد  دـیزرایمن  شیب  مهرد  راـهچ  هک  يا  هماـج  دوب ، ناـنمومریماهک  یماـگنهب 
نانموم ریما  یتقو  ار  نامثع  دیوگیم : يرـصب  نسح  دوب . نتورف  رایـسب  هنع -  هللا  یـضر  يو -  دـیزرایم . مهرد  تشه  دوب و  يرطق  تفگ :

هک نیا  لثم  ناشرانک و  رد  وا  و  دنتسشن ، یم  وا  دزن  هدمآ  کیاکی  دارفا  دوب . هتشاذگ  رس  ریز  ار  شیابع  هدیباوخ و  دجـسم  رد  مدید  دوب 
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دوبن شفارطا  رد  سکچیه  دوب و  هتفخ  يا  هفالم  نایم  رد  دجـسم  رد  هک  مدید  ار  نامثع  دـیوگیمهمثیخ  تسـشن . یم  دـشاب  نانآ  زا  یکی 
دوب و هتـساخرب  باوخ  زا  هتفخ و  زورمین  هب  دجـسم  رد  هک  مدید  ار  نامثع  دیوگیم : يرگید  تیاور  بجومب  دوب . نانمومریما  هکیلاح  رد 

هیهت شیوـضو  يارب  بآ  شدوـخ  يو  درآ . مهارف  مرن  يرتـسب  دـنتفگ  وا  هب  مدرم  دوـب ، دوهـشم  شیوـلهپ  رب  دجـسم  فـک  ياـهگیر  رثا 
ره یناملـسم  لوازا  تسا . اهنآ  تحارتسا  تقو  بش  هن ، تفگ : یهدیمن . ار  راکنیا  روتـسد  تنارکون  زا  یکی  هب  ارچ  دـنتفگ  وا  هب  درکیم ،
نبا همالع  تخاـسیم . دازآ  هدرب  ود  يدـعب  هعمج  ضوع  رد  هک  دـشیمن  رـسیم  شیارب  هک  يا  هعمج  رگم  درکیمدازآ  يا  هدرب  هعمج  بش 

: دسیونیم قعاوص "  رد "  رجح 
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رـس تشپهاگ  تفالخ  هرود  رد  ینتورف  زا  دـسریم . دـص  راهچ  رازه و  ود  هب  هتخاس  دازآ  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  هک  یناـگدرب  هراـمش 
رد و  دـنارذگیم ، زامن  هب  نآ  لوا  هراپ  زجب  ار  بش  هزور و  هب  ار  زور  تفرگیمن . بیع  ارنآ  سکچیهو  درکیم  راوس  ار  شراکتمدـخ  دوخ 

ناتـسروگ راـنک  زا  نوـچ  درکیم . متخشزاـمن  تـعکر  کـی  رد  ار  نآرق  هـک  داـتفایم  قاـفتا  رایــسب  و  درکیم ، مـتخ  ار  نآرق  بـش  زاـمن 
زا و  داد ، تشهب  هدژم  ناـنآ  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  دوـب  ینت  هد  زا  دـشیم . ریزارـس  شنـساحم  زا  کـشا  هـک  تـسیرگیم  نادـنچ  تشذـگیم 
نب دیز  یلع و  رکبوبا و  زا  سپاریز  تفریم ، رامشب  مالسا  ناماگشیپ  زا  دوب . دونشخ  نانآ  زا  تافو  عقوم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  یباحصا 

تیاور نیا  تحـص  اریز  تشهب ، رد  ترخآ  رد  تسا و  دهاز  ایند  یناگدنز  رد  هک  داد  یهاوگ  وا  يارب  ص )  ) ربمایپ دش . ناملـسم  هثراح 
يو تفالخ  هرود  رد  تاحوتف  تسا . هدوبر  رد  ارت  اـیند  هن  يا و  هدوبر  اـیند  زا  وت  هن  ناـمثع  يا  دزرماـیب  ارت  ادـخ  دومرف : هک  هدـش  ملـسم 

فرـصت هب  دالب  رگید  ناتـسیس و  ناتـسربط ، سراف ، رختـسا و  مور ، لحاوس  ندرا ، دور  یلحاس  هقطنم  یلامـش ،) ي   ) اـقیرفآ هتفاـی . هنماد 
دندرکیم و شورف  دیرخ و  رزاب ) میـس   ) شنزومه هب  ار  يزینک  هکنادنچتفرگ  ینوزف  هرود  نیا  رد  باحـصا  یئاراد  دـمآرد . ناناملـسم 
ریخ و دوب و  ناوارف  نامثع  نامز  رد  رابراوخ  دیوگیم : يرـصب  نسح  مهرد .)  ) رازه هبامرخ  تخرد  هلـصا  کی  و  رازه ، دـصکیب  ار  یبسا 

دنکیم لقن  رباج  زا  یلعی  وبا  دوب . هدنسب  ار  هاپس  هک  دیرخ  نانآ  يارب  یئاذغ  دنتشگ ، یطحق  راچد  كوبت  گنج  رد  مدرم  رایـسب . دمآرد 
. تسا ناـفع  نب  ناـمثع  نم  مدـمه  ودراد  تـشهب  رد  یمدـمه  يربماـیپ  ره  دوـمرفو  تـسا . تـشهب  رد  ناـمثع  دوـمرف : ص )  ) ربماـیپ هـک 

تعافـش هب  دومرف : و  تسا . ناـفع  نب  ناـمثع  نآ  رد  نم  مدـمه  دراد و  تشهب  ردیمدـمه  يربماـیپ  ره  دوـمرف : يرگید  تیاوربجوـمب 
دنکیم لقن  هنع -  هللا  یـضر  سنا -  زا  یلعی  وبا  دنوشیم . تشهب  دراو  هبـساحم  نودب  دنخزودقحتـسم  یگلمج  هک  رفن  رازه  داتفه  نامثع 

نبنامثع درک  ترجه  هشبح  هب  شیوخ  هداوناخ  اب  هک  يرجاهم  نیتسخن  هک 
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هار رد  شا  هداوناخ  اب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یفول  زا  سپ  نامثع  دوب ، ناشهارمه  ادـخ  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  نآ  رثا  رب  دوب . ناـفع 
ترهوش دومرف : شرتخد  هب  دروآرد  نامثع  يرـسمهب  ار  موثلک  ما  شرتخد  هک  یماگنه  ص )  ) ربمایپ تسا . هدرک  ترجاهم  یلاعت  يادـخ 

هب ادخ  دومرف : و  تسا . نافع  نب  نامثع  متما  درف  نیرتایح  اب  دومرف : و  دراد . تهابـش  دمحم  تردپ  میهاربا و  تدج  هب  قلخ  همه  زا  شیب 
هکیروطب تسا  نیگمرش  رایـسب  نامثع  دومرف : و  مروآرد . نامثع  يرـسمه  هب  ار  موثلک  ما  هیقر و  ینعی  مزیزع  رتخد  ود  هک  درک  یحو  نم 

جاودزا دقع  هب  ینامسآ  یحو  بجومب  طقف  ار  موثلکما  دومرف : و  دنامیم . میهاربا  نامردپ  هب  نامثع  دومرف : و  دننکیم . ایح  وازا  ناگتـشرف 
يا هیرهم  اب  دروآرد  وت  يرسمه  هب  ار  موثلک  ما  ادخ  هک  داد  عالطا  نم  هب  هک  تسا  یحو  هتشرف  نیا  دومرف : نامثع  هب  و  مدروآرد . نامثع 
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ربمایپ نم  هک  دنکیم  تیاور  بابخ  نب  نمحرلا  دبع  لوق  زا  يذمرت  یتشاد . وا  اب  هک  نانچ  یییمدـمه  راتفر و  هب  هیقر و  هیرهم  گنـسمه 
ادخ ربمایپ  يا  تفگ : نافع  نب  نامثع  هک  مدوب  دهاش  مدید و  تخیگنایم  رب  یتسدگنت  هاپس  كرادت  يارب  ار  مدرم  هک  یماگنهب  ار  (ص )
نیا زا  دعب  تفگیم  دمآ و  دورف  ربنم  زا  ص )  ) ادـخلوسر دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  ادـخهارب  ات  منکیم  دـهعت  شنالاپ  اب  ار  رتشدـصکی  نم 
هاپس ص )  ) ربمایپ هک  یماگنهنامثع  هک  هدش  لقن  هرمـس  نب  نمحرلا  دبعزا  دش . دهاوخن  هتـشون  وا  باسحب  شهانگ  دنکب  هچ  ره  نامثع 
یم تسد  رد  ار  اه  هکـس  نآ  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  تخیر . شنماد  هب  هدروآ  وا  تمدخب  رانید  رازه  درکیم  كرادت  اریتسدـگنت 
ادخ ربمایپ  سپ  دوب . رانید  رازه  هد  نآ  هفیذح  تیاور  بجومب  ای  دنزیمن . يررـض  وا  هب  دنکب  نیا  زا  دـعب  نامثع  هچ  ره  دومرف : دـناخرچ 

راکشآ هچ  ره  يا و  هدرک  ناهنپ  رد  هچ  ره  دیاشخبب  نامثع  يا  وت  رب  ادخ  دومرف : دناخرچ  یم  تسد  رد  ار  اه  هکس  نآهکیلاح  رد  (ص )
هک هتـشون  ار  تیاور  نیا  يدحا  و  دهدن . هار  دوخ  هب  ینارگن  شا  هدرک  زا  چـیه  نیا  زا  سپ  نامثع  درک . یهاوخ  زیخاتـسر  هب  ات  هچره  و 

یتنم چیه  قافنا  یپ  زا  دعب  دننکیم و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشیئارادهک  یناسک  داتـسرف " : ورف  نامثع  قح  رد  ار  هیآ  نیا  نآ  رثا  رب  ادـخ 
دیاب هن  تسه و  ناش  هرابرد  یسرت  هن  دوب و  دهاوخ  ادخدزن  ناششاداپ  دنناسریمن  يرازآ  هداهنن 
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نامثع قح  رد  وا  مدومنیم و  هراظن  تبقارم و  ار  ص )  ) ربمایپ نامد  هدیپس  ات  زاغآ  زا  یبش  دیوگیم : يردخ  دیعـس  وبا  دنوش " . نیگهودـنا 
تـسد نامد  هدیپس  اتو  شاب " . دونـشخ  وا  زا  مه  وت  سپ  متـشگ  دونـشخ  نافع  نب  نامثع  زا  نم  ایادخ  : " تفگیم درکیم و  اعد  نافع  نب 

هداد ماجنا  هچ  ره  دروم  رد  درذگرد  نامثع  يا  وت  زا  ادخ  دومرف " : ادخ  ربمایپدیوگیم  هیطع  نب  رباج  دوب . هتـشاد  ارفنامـسآ  هب  اعد  نیاب 
... " درک یهاوخ  زیخاتسر  هب  ات  هچنآ  ره  و  راهظا ، هچ  ره  ياهدرک و  ناهنپ  هچ  ره  اراکشآ و  رد  هاوخ  وناهنپ  رد  هاوخ  يا  هدادن  ماجنا  و 

هب ار  تلم  و  دـنا ، هدـیتلغ  رد  یئوگ  هداـیز  يور و  هداـیز  بـالجنم  هب  ناـمثع  يارب  لـئاضف  هیبـعت  رد  هک  تسا  یناـسک  ياـه  هتفاـب  اـهنیا 
یتسردان و زا  فاکـشوم  ناگدنهوژپ  اناوت و  ناققحم  هک  دش  دهاوخ  نشور  دـنا . هدـناشوپ  ار  ینید  یملع و  قئاقح  هدـناشک و  یهارمگ 

ناسانشتیاور ناققحم و  مکح  هب  انتعا  یب  نالحد "  هکم "  یتفم  نکل  دنا ، هدومن  زاب  ار  اهنآیتسس  هدیشکرب و  هدرپ  اهنآ  ندوب  یگتخاس 
رگرادـنپ زج  و  ناـشملع ، رادـقم  تسا  نیا  تسا " . هتفرگ  ربـتعم  ار  شداـینبیب  دنـس  هدرمـش و  تسار  تقیقح و  ار  یلعج  تاـیاور  نـیا 

دنلووسم ". نآ  دروم  رد  یگمه  لد  مشچ و  شوگ و  اریز  درگم  تسین  ملع  نادب  ارت  هچنآ  یپ  رد  دنتسین .

گرزب شروش 

نیسح  هط  رتکد  هتشون 
میمـصت هک  تسا  يراتفگ  نیا  دـیوگیم " : باتک  يادـتبا  رد  میناوخب . ار  نیـسح  هط  رتکد  هتـشون  گرزب "  شروش  باتک "  زا  يا  هراـپ 

تسرد بلاطم  تقیقح و  تسه  تقیقح  فشک  ناکما  هک  اجنآ  ات  نآ  نایرج  رد  دشاب و  صالخا  لامک  اب  قح و  ضحم  مناوتیم  ات  مراد 
و مراذگن ، نوریب  فاصنا  هداج  زا  اپ  منک و  هنافصنم  راهظا  هب  دیقم  ار  دوخ  میامن و  نایب  ار 
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یئاه هقرف  زا  کیچیه  میارگن و  رگید  هورگ  بزح و  هیلع  یمالـسا  ياههورگ  بزح و  هیلع  یمالـسا  ياههورگ  بازحا و  زا  کیچیه  هب 
نانچ هیـضق  نیا  رد  هن  و  یلع ، هعیـش  هن  منامثع و  هاوخاوه  هن  نم  نیاربانب  میامنن . يرادفرط  دنراد  فالتخا  مه  اب  نامثع  هیـضق  رد  هک  ار 
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دنراد . شود  رب  ار  هرصاحم  تیلووسم  دندیشیدنا و  یم  نامثع  ناگدننک  هرصاحم  هک  مشیدنایم 
نآ و زا  سپ  دندوب  هتسد  دنچ  هتشاد و  رظن  فالتخا  وا  دوخ  نامز  رد  هک  هنوگنامه  زرمایب -  ادخ  نامثع -  هیضق  رد  مدرم  هک  منادیم  نم 
. دـنادیمن وا  ياپمه  هتـشذگ  رمع  رکبوبازا و  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  کیچیه  وتسا  یناـمثع  یکی  دـنفلتخم . هتـسد و  دـنچ  نونکاـت 

يارب ابیرقت  ار و  رمع  رکبوبا و  یتح  دسانـشیمن  زرمایب -  ادخ  یلع -  ناشمه  ار  سکچیه  هتـشذگ  ص )  ) ربمایپ زا  تسا و  یعیـش  يرگید 
يور هناـیم  یکدـنا  ناـمثع  یهاوخاوه  رد  ـالثم  دنـشدرگ و  رد  يرکف  بطق  ود  نیا  ناـیم  نارگید  و  تسین . لـئاق  یمرتـحم  ماـقم  ودـنیا 

هب نامیا  رد  هک  ار  یناسک  یگنهاشیپ  دنتـسین و  رکنم  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  ماقم  هکیروطب  یلع ، زا  يرادـفرط  عیـشت و  رد  ای  دـنیامنیم 
تیدج هدیـشوک و  یگمه  هک  دـندقتعم  دنـشخب و  یمن  يرترب  يرگید  رب  ار  نانآ  زا  کیچیه  هوالعب  دـنهنیم  ردـقدنتفرگ  تقبـس  مالـسا 

هار هبیخرب  دنا و  هتفر  اطخب  یـضعب  یهتنم  دنا  هدومن  یهاوخریخ  يزوسلد و  ناناملـسم  شربمایپ و  ادـخ و  يارب  هتـشاد و  لوذـبم  یملع 
تایرظن هب  اه  هقرف  نیا  همه  دنا . هدزن  تسد  دب  راک  هب  هتـسناد  دنا و  هتفرن  اطخ  هار  ادمع  اریز  درب  دنهاوخ  شاداپ  هتـسد  ود  ره  و  تسار ،

يور زا  نآ  هرابرد  دنراد و  ینید  رکفت  هیـضق  نیا  هرابرد  اریز  دـنیامنیم ، یناشفناج  شهار  رد  هدرک  عافد  نآ  زا  دـنا و  هدـیبسچ  شیوخ 
ادخ . يدونشخ  يایوج  دنشیوخ و  نیقی  نید و  ظفح  یپ  رد  رظن  راهظا  هشیدنا و  نیا  رد  دنیامنیم و  يرواد  نامیا 

. مریگن رارق  نید  ناـمیا و  ریثاـت  تحت  ،و  هقـالع هفطاـع و  زا  اـهر  مشاـب و  هتـشاد  دازآ  يا  هشیدـنا  هیـضق  نیا  هراـبرد  مهاوخ  یم  نم  اـما 
هک هزیگنا  رهب  هنوگ و  ره  زا  یهاوخاوه  فطاوع و  تـالیامت و  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یخروم  هعلاـطم  هشیدـنا و  نم  هعلاـطم  ندیـشیدنا و 

تسا " ... هتساریپ  دشاب 
هفطاع و شوختسد  تسین  لیام  درادیم  راهظا  ودرادنپ  یم  نینچ  رتکد  نیا 
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هدـنام يرب  نامیا  نید و  زا  یتح  اهنیا و  همه  زا  باتک  نتـشون  رد  و  دوش ، یبهذـمهب  لیامت  ای  هقرف  هتـسد و  زا  يریگبناج  تاـساسحا و  و 
نآ رد  شراتفگ  دـشاب و  یعیبط  شتواضق  اـت  هدـیئارگ  یگداـس  هب  ناـمثع  ياـیاضق  رد  رظن  راـهظا  ویـسررب  رد  هک  هدرک  اـعدا  و  تسا .
همه زا  هدز  نتـشون  هب  تسد  هتخادرپ و  قـیقحت  هـب  اـت  نـکل  تـسا . هدوـمن  اـعدا  هتـشادنپ و  نـینچ  رتـکدنیا  ضحم . تـقیقح  صوـصخ 

هدرواین و چـیه  و  تسا ، هدز  هیکت  هنازروضرغ  تالیامت  يریگبناج و  یهاوخاوه و  رب  هرـسکی  هداتفا و  رود  شیاعدا  یکاـپ  یگتـساریپ و 
یسررب و حالطصاب  هار  رد  و  دنا ، هدرک  هیبعت  هتخاس و  کلسم  ینامثع  ياه  نکقاچ  راک  نالالد و  هک  اهغورد  اه و  هوای  نامه  زج  هتفگن 
ناهارمه و ناتسدمه و  يربط و  هک  هابت  ياه  هناسفا  نامه  تسا  هتـشادرب  مدق  ناینیـشیپ  ياه  هناسفا  زا  هتخاس  نارگ  ياهریجنزاب  شراگن 

میتخادنا . بآ  هب  قباس  ياهدلج  دلج و  نیا  رد  ار  شا  هتپ  هک  يرادشغ  یبلقت و  نوتم  تسس و  دانسا  نامه  اب  دنا  هتفاب  شناداتسا 
 - دـناهدرپس يریگبناج  یهاوخاوه و  تالیامتهب و  رـس  شتافلوم  هدرک  اعدا  رتکد  نیا  هک   - اهباتک رگید  اـب  باـتک  نیا  ناـیم  یقرف  چـیه 

قئاقح هیلع  رگهارمگ  یـشروش  گرزب " و  يا  هنتف  تسا "  يربکلا "  هنتف  هدـیمان "  دوخ  هک  هنوگناـمه  باـتک  نیا  و  تسین ، میدـیدن و 
یخیرات  ملسم 

هک هنوگنامه  یفرطیب  درادنپیم  دـیامنیم و  ذاختا  یفرطیب  عضوم  تسردان ، تواضق  هب  ندولآ  باوص و  هارزا  فارحنا  میب  زا  يو  مینیب  یم 
صاقو یبا  نب  دعس  کلسم  رابتعا  نیمهب  و  تسا ، باوص  هیام  هدیدنسپ و  مه  زورما  دوب  تیفاع  هیام  هدیدنسپ و  نامثع  رصع  ردو  زورید 

رب ناناملسم  دمآ و  شیپ  نامثع  هیـضق  هک  یماگنه  دسیونیم " : شباتک  هچاپید  رد  دیزگرب . یفرطیب  نامثع  هیـضق  رد  هک  دریگیم  شیپ  ار 
يرانک هب  نآ  رد  تکرـش  زا  ار  دوخ  ربمایپ  باحـصا  زا  یعمج  هداد  خر  ناشخیرات  اه  ینمـشد  نیرتدیدش  هدرک و  ادـیپ  فالتخا  نآ  رس 

دوخ نید  هتشاد و  رانک  رب  مصاختم  هتسد  ود  زا  ار  دوخ  هکلب  دنتفریذپن  دایز  هچ  مک و  هچ  ار  ثداوح  نآ  تیلووسم  هجوچیهب  هدناشک و 
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منز یمن  گنج  هب  تسد  نم  تفگ : زرمایب -  ادخ  صاقو - یبا  نب  دعس  نانآ  يوگنخس  دندرب . ردب  ملاس  ار 
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هب يرگید  نآ  دوریم و  تسار  هار  رب  کی  نیا  دیوگب  هدمآرد  نخـسب  ودنیبب  دـشیدنیب و  هک  دـینک  رـضاح  يریـشمش  میارب  هک  تقونآ  ات 
اطخ .

يارب هک  مددـص  رد  هکلب  مریگب ، هلمح  دابب  ار  نآهن  منک و  عافد  هتـسد  نیا  زا  هن  مریگ ، شیپ  ار  شنارای  دعـس و  کلـسم  مهاوخ  یم  نم 
هک يرابتنوشخ  ینمشد  هب  دیناشک و  یهارمگ  بوشآ و  هب  ار  هتسد  ودره  هک  مرآ  حرشب  مناسانـشب و  ار  یطیارـش  مدرم  يارب  نتـشیوخ و 

. تشاد دهاوخ  هاگن  فالتخا  رد  هدـنکارپ و  ناراگزور  نایاپ  ات  يوق  نامگب  تسا و  هتـشادهگن  هدـنکارپ  زونه  دز و  مه  رب  ار  ناشفوفص 
رگا و  تسا . هدوب  ناشفلاخم  وناوریپ  یلع و  نامثع و  زا  رت  راد  هشیر  رت و  مهم  هلاسم  هک  تفای  دنهاوخرد  دـنناوخ  یم  ار  مباتک  هک  اهنآ 

هکاهشکمشک نامه  هب  تشگیم و  راچد  اهبوشآ  اه و  یتخبدب  نامهب  دوب  هتسشن  تفالخ  هب  عاضوا  طیارش و  نآ  رد  مه  نامثع  زج  یسک 
نآ " ... زا  سپ  هک  نینوخ  ياهدروخ  دز و  تفرگرد و  شفارطا  رد 

يرب نید  لوصا  زا  تاساسحا و  هفطاع و  زا  یتسارب  هتـشاذگ  رارق  شباتک  هچابید  رد  هدرک و  دـهعت  هک  روطنامه  يو  مینیب  یم  اـجنیا  رد 
فاصنا قح و  هچ  ره  زا  قلطم  ياـهر  تسا  هتـسیرگن  اـهرو  هنادازآ  ناـمثع  هیـضق  هب  تسا و  هتفرگ  يرود  مالـسا  كاـپ  نید  زا  هدـنام و 

دربیم و راب  هن  دهدیمریش و  هن  هک  دوش  غرم  رتش  دیاب  نآ  شکاشک  رد  دنمدرخ  هک  هدرمش  یبوشآ  ار  رـصعنآ  یعامتجا  تانایرج  تسا .
دوش هتشادنپ  حیحص  دوب  نکمم  یتروص  رد  نیـسح  هط  رتکد  رظن  راهظا  قیقحت و  کبـس  هیرظن و  دریگیمن . رارق  هدافتـسادروم  هجوچیهب 

یـسایس و تافالتخا  یعاـمتجا و  تاـنایرج  ناـفوت  رد  هک  یئاـهناسنا  يور  هب  ار  تسار  هار  یمارگ  ربماـیپ  تشادـیمن و  دوجو  مالـسا  هک 
تارج دوخ  هب  هنوگچوا  منادیمن  دوب . هدومنن  زاب  لطاب  زا  ار  قح  دـیجم  نآرق  هدـناهرن و  یگتـشگ  رـس  زا  هدوشگن و  دننادرگرـس  يرکف 

نآ هرابرد  ار  مالسا  رظن  مکح و  دناوتیم  دنادیم  ناملسم  ار  دوخ  هک  یققحم  ایآ  دنک ؟ سیدقت  ار  صاقو  یبا  نبدعس  کلـسم  هک  دهدیم 
ماگنهب ار  یناسنا  فطاوع  همه  دزادـنیب و  شوگ  تشپ  صوصخنآ  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  ای  دریگب  هدـیدن  ایاضق  ثداوح و 

تاساسحا یتح  دراذگب  اپریز  نآ  نانامرهق  یخیرات و  تانایرج  رد  رظن  راهظا  يرواد و 
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دناوخ یم  تیرـشب  هعماج و  هیلاع  حلاصم  هار  رد  یناشفناج  یهاوخریخ و  يرگحالـصا و  هب  تسا و  ناسنا  تعیبط  ياضتقم  هک  ار  یکاپ 
دوشیم ؟. رگ  هولج  هتخیگنارب و  دوخب  دوخ  دیآ  دایارف  تلادع  يدازآ و  يراکادف و  حالص و  نوچ  و 

لقعو لوبقم  تعیرـش  اـمنهار و  تنـس  رگنـشور و  نآرق  يا -  هداد  رارق  یـسررب  دروـمهک   " عاـضوا -  طیارـش و  نآ "  رد  اـجنآ و  رگم 
ررقم ات  هتـشادن  دوجو  اهنیا  رگم  دراذـگب ؟ ناشیاپ  شیپ  يا  هفیظو  هار و  دـهد و  تاجن  یفیلکت  ـالبزا  ار  مدرم  هک  هتـشادن  دوجو  یمیلس 

هک يا  هعاطالا  بجاو  هفیلخ  زا  ای  هتفرگ  رارق  ضرعت  دروم  قحانب  هک  یناملـسم  ره  زا  اـی  درک  عاـفد  دـیاب  هدزمتـس  ياـههدوت  زا  هک  دراد 
شدنشکب ؟ دنهاوخیم 

مادـک اب  قح  یعامتجا  تانایرج  رد  ودراد  یفیلکت  هچ  اه  تیعقوم  نانچ  رد  هک  دـنادب  ات  تنـس  هب  دراد و  جاـیتحا  نآرق  هب  ناملـسم  مدآ 
؟"  دیوگب نخس  دنیبب و  دشیدنیب و  هک  يریشمش  هب "  تسا  تجاح  هچ  ار  مالـسا  دنبیاپ  رادنید  . دریگب ار  بناج  نآ  دیاب  هک  تسا  بناج 

نآ دیراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دیدرک  ادیپ  شکمـشک  فالتخا و  يزیچ  هرابرد  هاگ  ره  هدومرف " : ادخ  دنادیم  هک  ار  يرادـنید 
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دوش " و"  هدناوخ  رب  توالت و  نانآ  يارب  ات  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق  دیهدب " و "  هعجارم  دـیرادب و  هضرع  ربمایپ  ادـخ و  هب  ارفالتخا 
یئامن " . لح  نشور و  ار  ناشفالتخا  نانآ  يارب  هک  میداتسرف  وت  رب  نیا  يارب  طقف  ار  نآرق 

یتقو ات  رگهارمگ ) طیارـش  بوشآ و  و   ) هنتف دـیوگیم : هک  هتفرگ  هدینـشن  ار  ینامی  هفیذـح  ردـقیلاع  یباحـص  نخـس  رتکد ، هک  هدـشهچ 
ریغ اوران و   ) لطاب زا  ار  مالسا ) ینعی   ) قح هک  دش  دهاوخ  رگهارمگ  یماگنه  بوشآ  دناسرب . دناوتیمن  يررـض  وت  هب  یـسانشیم  ار  تنید 

ار دوخ  فیلکتو  دنک  یلوصا  تسرد و  تواضق  نامثع  هیضق  رد  دناوتن  تسا  لاحم  رایشوه  سانشنید  ناملسم  کی  یسانشن ؟ زاب  مالسا )
هتفریذـپ و تسا و  نشور  صخـشم و  الماک  دروم  ود  ره  رد  عرـش  مکحو  تسا  هتـشادن  شیب  تروص  ود  هیـضق  اریز  دـنادب . نآ  لابق  رد 

نآرققباطم هدومن  دهعت  تعیب  رد  هک  روطنامه  هدرکیم و  يرگداد  هک  هدوب  يورتسار  لداع و  مکاح  ای  نامثع  ناناملسمهمه . دییات  دروم 
هیور هدومنیم و  لمع  تنس  و 
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يا هقرف  چیه  هلاسم  نیا  رد  تسا و  مولعم  شمکح  وا  هیلع  مایق  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  ادـخ  يدونـشخ  هیام  شا  هرادا  تموکح و 
ورتسار باحـصا  هک  تسا  هدوب  هنوگنادـب  هکلب  هدوبن  نانچ  ای  درادـن . فالتخا  يرگید  اب  ناملـسم  درف  چـیه  اـی  يرگید  اـب  ناناملـسم  زا 

قح رد  مه  عرش  مکح  زاب  تروصنیا  رد  میا . هدید  البق  نامثع  هرابرد  ار  ناشرظن  راهظا  هدیقع و  ،و  دنا هتـشاد  هدیقع  ص )  ) ربمایپ لداعو 
هدـش هتفرگ  دـیجم  نآرق  زا  دندرکدزـشوگ  نامثع  دوخ  هب  نویبالقنا  هکناـنچ  مکح  نیا  تسا . زرحم  ـالماک  شناـفلاخم  قح  رد  مه  وا و 

زا سپ  ای  دـشاب  هدرک  انز  جاودزا  زا  سپ  هک  يدرم  تسا : زیاـج  درف  هس  نتـشک  طـقف  اریز  ، دیـشکن ارم  تفگ : ناـشیا  هب  هک  هاـگنآ  تسا 
ریغ نتشک  مینیب  یم  نآرق  ردام  دنتفگ : دشکب . دناتسب  وا  زا  یلتق  صاصق  دهاوخب  هکنیا  نودب  ار  یسک  ای  دشاب  هتـشگ  رفاک  ندشناملـسم 

یسک نتشک  و  دنیامنیم ، شالت  يراکهبت  هارب  ناهج  رد  هک  تسا  یناسک  نتشک  نآ  تسا و  زیاج  يدرب  مان  هک  صاخـشا  هنوگهس  نیا  زا 
نیا رد  دوش و  هتفرگ  وا  زا  یقح  هک  دوشیم  نیا  عنامو  دگنج  یم  شا  هناحلـسم  زواجت  همادا  ربدعب  دـنزیم و  تسد  هناحلـسم  زواجت  هب  هک 

يا و هدـش  یقح  يارجا  نتفرگ و  عنام  يا و  هدز  تسد  هناحلـسم  زواـجت  هب  وت  هک  تسا  ملـسم  و  دـیامنیم . يزارفندرگ  دـگنج و  یم  هار 
يا ... هدرک  يزارفندرگ  نآ  رس  رب  هتشگ و  نآ  ققحت  عنام 

ثداوـح ناـمثع و  هیـضق  رد  صاـقو  یبا  نبدعـس  هـک  یفرطیب  هنوـگنآ  زا  مـینیب ، یمن  ینادرگرــس  یفرطیب و  يارب  یئاـج  ناـیمنآ  رد  اـم 
نماد هب  ادـخ  مکح  يارجا  زا  اـپ  زج  تسین  يزیچ  هتفرگ  رارق  رتـکد  دنـسپ  دروـم  هـچرگ  یفرطیب  نآ  درک . ذاـختا  نآ  لاـبند  تاـنایرجو 

یفرطیب و يرآ ، ندرک . یلاخ  هناش  مالسا  ینامـسآ  نیئآ  ناشخردتاروتـسد  میلاعت و  زا  نتخیرگ و  یمالـسا  هفیظو  ماجنا  زا  ندیـشک و 
نایوج تمالس  هک  تسا  يا  هلیح  دریگب  مهس  شریسم  نییعت  رد  نآ و  رد  ناسنا  هکنآ  یب  یعامتجا  تانایرج  يرگاشامت  يریگ و  هرانک 

قح يرای  هک  شیرای -  زااپ  دندومن و  يراددوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  نایقتم و  ماما  اب  تعیب  زا  هک  دـنا  هدرک  هیبعت  ینابلط  عفن  و 
 - تسا مالسا  تلادع و  و 

هحفص 110 ] ] 

نب دعـس  هک  تسا  يرذع  هلیحنیا و  دندیـشوپ . مشچ  هدرک  رداص  شیاهگنج  دروم  رد  تنـس  نآرق و  هک  یتمکح  زا  ودندیچیپ  نماد  هب 
نیرت یمیدق  یفرطیب و  نارازگ  تعدب  نآ  هملسمنب ، دمحم  يرعـشا و  یـسوم  وبا  هریرهوبا و  رمع و  رـسپ  هللا  دبع  هدیـشارت و  صاقو  یبا 

رذع يروآ و  هناهب  نآ  دندیمهفیم  دوخ  هکیلاح  رد  دنتخاس . زیواتـسد  ار  یعامتجا  تسایـس  زا  يریگ  هرانک  هناروزم  تسایـس  هک  یناسک 
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نتـشیوخ راک  زا  دنکفا  حرط  اهرذع  دـنچ  ره  یمدآ  دـهاکیمن " . میلع  میکح و  يادـخ  هاگـشیپ  رد  ناشریطخ  تیلووسم  زا  چیهیـشارت 
تسا " . هاگآ 

نافع نب  نامثع  باتک 

رد داد -  رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  ار  رـصم -  رد  یبرع  نابز  هدکـشناد  سردـم  نوجرع "  قداص  هتـشون "   " نافع -  نب  نامثع  باتک " 
يو یناگدنز  زا  يریوصت  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  موس  هفیلخ  یناگدنز  رد  قیقحت  یعون  نیا  دـسیونیم ": همدـقم 

ای ددرگ  راکـشآ  یتجح  دـشیم  ثعاب  لیـصفت  هکیئاج  متـشاذگرب و  لامجا  هب  دزیمن  همطل  تقیقح  هب  راـصتخا  هک  اـجنآ  ما . هدرک  مسر 
هک یلماوع  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  وا  زیگنا  فـسا  هریـس  هک  یـسایس  یعاـمتجا و  لـماوع  ما . هدرک  رازگرب  لیـصفتب  دوـش  هدودز  يا  ههبش 

هتفرگ رارق  نم  یـسررب  هجوت و  دروم  دـنار  هدـید  دوخب  مالـسا  خـیرات  هک  یبالقنا  نیرتکانرطخ  هب  توق  اب  تدـشب و  ار  یمالـسا  هعماـج 
تسا .

هدوهیب ياه  هناسفا  يالبال  رد  هک  یلئاضف  ات  درک  یـسررب  رظن  تقد  شمارآ و  لامک  رد  یتسیاب  ار  هنع -  هللا  یـضر  ناـمثع -  یناگدـنز 
راکـشآ هدنام  رود  هدید  زا  طلغ  تایاور  هلیـسوب  هک  یمراکم  نساحم و  دوشالم و  رب  هدنام  هدیـشوپ  تسا  هتفرگ  يزابب  ار  قیاقح  هک  يا 
هتخانـش بات  بآ و  اب  ساسا  یب  یئاهناتـساد  دـنا و  هتخاس  نالعاج  هک  یئاهغورد  دوش و  زیامتم  هدولآ  یتسردان  هب  هک  یقئاقح  ددرگ و 

ددرگ .
 - نامثع یناگدنز  لیصا  یلصا و  طوطخ  ات  ما  هدرب  راکب  ار  دوخ  ششوک  مامت 
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یناگدنز زا  هک  يریوصت  مراودیما  دیآ . دـیدپ  يریوصت  نینچ  ات  مهد  طبر  يراگزاس و  اهنآ  نایم  میامن و  صخـشم  ار  هنع -  هللا  یـضر 
تربع يرگنشور و  هیام  و  نآ ، هوکش  رپ  نانامرهق  هریس  مالسا و  لاجر  یناگدنز  یسررب  يانب  ياهگنس  زا  دوش  یگنـس  ما  هدرک  مسر  وا 

تسا " . ناسر  قیفوت  ادخ  و  دشاب ، ناناملسم  يزومآ 
ياه هرعن  زا  تسترابع  درادن و  تقباطم  هتفگ  همدـقم  رد  هچنآ  اب  هجوچیهب  هک  دـید  دـنکفا و  دـیاب  شباتک  تاعوضوم  هب  یهاگن  هاگنآ 

هتخاس یئوج  عفن  توهش و  هزیگناب  هک  یلعج  تایاور  و  دنا ، هدرک  هیبعت  هغلابم  ولغ و  هار  زا  هک  یگتخاس  لئاضف  و  يا ، هقرف  هنازوت  هینک 
هتـشون رد  تسا . هدرک  رارکت  هناروزم  ینایب  اب  ار  ناینیـشیپ  لیطابا  وتسا  هتـسارآ  نخـس  قرب  قرز و  اب  ار  میدـقهتفاب  ياه  هناـسفا  و  دـنا ،
یسانش ثیدح  ای  هدرک  یسررب  هدیجنـس و  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  تسردان  تسـس و  نتم  ای  ار  تایاور  دانـسا  هک  تسین  نیا  زا  يرثا  شیاه 
هتساوخ دروم  ره  رد  هدیشک و  ثحب  هب  ار  شیاهتعدب  تاهابتـشا و  ات  نامثع  یـسانشنید  هقف و  زا  یمهم  تاعوضوم  دشاب . هدومن  ار  دوخ 

زا رتدب  ياهرذـع  ای  هدروآ  شیارب  کنخ  هزمیب و  ياهرذـع  و  یهقف ، لئاسم  رد  هژیوب  دـنامیم  هوای  هب  شتاهیجوت  دـیامن و  هیجوت  ار  اهنآ 
تشذگ . درک و  دروخرب  هناراوگرزب  شیاهفرح  نیا  همه  اب  دیاب  هک  هانگ ،

کلسم يوما  نآ  يرضخ -  باتک  و  زاب -  هقح  زاسغورد  نآ  نیما -  دمحا  مالسالا "  رجف  زا "  دشاب  ترابع  شذخام  عبانم و  هک  یباتک 
یئارـس و هوای  یئوگ و  طلغ  زا  تسا  رپ  هک  اهنآ  لاـثما  و  تیب - لـها  فلاـخم  کلـسم  یناـمثع  یلع -  درک  ياهـسنارفنک  و  رـس -  هریخ 

تسا . یباتک  هنوگچ  تسا  مولعم  همکاح ، ياههاگتسد  ناراوخ  هریج  نازاب و  هقح  يراکلغد 
بازحا اههقرف و  خیرات  زا  هلحرم  نیا  رد  دـیوگیم : تسا . ادـخ "  ربمایپ  هب  نتـسب  غورد  ناونع "  ریز  یکی  شیاهفرح  نیرتروآ  تریح  زا 

تروصب اهغورد  نیاهتفر  هتفر  و  شیوخ ، نافلاخم  هب  یناسر  بیـسآ  ینمـشد و  روظنمب  نتخاس  غوردـب  دـندرک  عورـش  یمالـسا  هعماـج 
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یثیداحا تشگیم  دنتسم  مکحتسم و  ثیداحا  اب  هک  دمآرد  یئاهلالدتسا 
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همئا هرابرد  دـشیم  اعدا  هک  دوب  اهنآ  یگتخاس  ثیداحا  هنوگنیا  نیرت  جـیار  دـنتخاسیم . ص )  ) ربمایپ نابز  زا  بازحا  اـه و  هقرف  نارـس  هک 
نانچ تخادرپ و  ثیدح  لعج  هب  شنابیقر  نالاخم و  زین  شیوخ و  ربهر  دارم و  هرابرد  دوب  یسک  رادفرط  هک  ره  تسا . هدش  هتفگ  افلخو 

دمآ و دیدپ  افلخ  همئا و  زا  کی  ره  هرابرد  یطیرفت  یطارفا و  مذ  حدم و  هنوگ  ود  سپ  دـتفا . دـیفم  ار  شـضرغ  دـصقم و  هک  درک  لعج 
تشاد . روتسم  نارگن  تقیقح  هدید  زا  دیناشوپب و  ضومغ  وماهبا  زا  يا  هدرپ  اب  ار  نانآ  یناگدنز  حرش 

زا نیا  رطخ  و  دـنهد ، هولج  هنوگرگد  ار  اهنآ  ینعم  ات  دـنتخادرپ  نآرق  تایآ  رد  يونعم  تافیرحت  تـالیوات و  هبثیدـح  لـعج  راـنک  رد 
هناسفا تافارخ و  یگتخاس و  بلاطم  تاـیاور و  هلـسلس  کـی  هنازادرپ  غورد  هناروزم و  شالتهتـشر  ود  نیا  زا  دوبن . رتمک  ثیدـح  لـعج 

هریت ار  مالسا  كاپ  تعیرش  يارآ  لد  هرهچ  دنکارپ و  ناشنایم  رد  هدننک  جیگ  ياه  ههبـش  تخادنا و  الب  هب  ار  ناناملـسم  هک  دمآ  دوجوب 
تضهن و هار  رد  یعنام  و  نیملـسم ، يارب  يرـش  نید و  يارب  دـش  یئالب  و  دولایب ، ار  دـیدج  میدـق و  نافلوم  زا  یلیخ  ياهباتک  تخاـس و 

قیفوت رگا  دنا . ینید  یملع و  یخیرات و  قیاقح  هب  لوصو  یپ  رد  هک  یناسک  هار  رب  يدس  مالسا و  نانمشد  تسدب  يا  هبرح  ناشتفرشیپ و 
نوتم شجنس  تایاور و  دنس  دقن  هب  هک  دوب  هدناسرن  یمالسا  تریـس  کین  هدیزگرب و  نایاوشیپ  زا  ياهدع  هب  يددم  دوبن و  لاعتم  يادخ 

یئارالد نادب  داتفایم و  یگدنشخرد  زا  مالسا  هرهچ  دوش  تیاور  يراذگتعدبره  زا  دنراذگن  دنرامگ و  تمه  هرـسان  زا  هرـس  زیمت  اهنآ و 
. " دنامیمن تسا  رگ  هولج  میظع  ربمایپ  میلاعت  میکح و  نآرق  رد  هک 

هحفص 113 ] ] 

نامثع قح  رد  فاصنا 

یلوملا  داج  دمحم  داتسا  هتشون 
ار هدروخ  دربتـسد  یگتخاس و  یخیراـت  تاـیاور  زا  يا  هریجنز  تسین . نآ  رد  فاـصنا  زا  يرثا  تسا و  رت  هدـنبیرف  بارـس  زا  باـتک  نیا 

خیرات نامثع و  یناگدنز  دیوگیم " : شباتک  همدقمرد  نیا  دوجو  اب  تسا . هتشاذگ  هنافصنم  قیقد و  یخیرات  قیقحت  ار  شمان  هتـسبمهب و 
هیام ار  هچنآ  مدومن و  زیهرپ  یخیرات  نیغورد  تاـیاور  زا  ما و  هداد  رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم  هدـش  وا  هیلع  هک  ار  یبـالقنا  وا و  رـصع 

ناخروم هتشون  هب  مدومن . رب  متسج و  یپ  دوب  هدیچیپ  كانهبش و  دنچ  ره  ار  هعقاو  ره  یلـصا  للع  مداد و  رارق  رظن  دم  دوب  تربع  سرد و 
خر يو  هیلع  هک  یبالقنا  اب  ار  شا  هطبار  مدرک و  حیرشت  لیلحت و  ار  يو  تیـصخش  مدرب و  رترود  نانآ  هتـشون  زا  رظن  هکلب  مدومنن  افتکا 

اب هداهن و  راید  نیمزرس و  رهب  ماگ  دندوب و  هتفای  تسد  تورث  شیاسآ و  هب  هک  مدرک  یسررب  ارناناملسم  لاوحا  متخاس و  صخشم  هداد 
رس رب  ناشنایم  هک  ار  یشکمشک  یگتسد و  دنچ  ار و  شیرق  لاوحا  زین  و  دندوب ، هتفرگ  ار  نانآ  يوخ  قلخ و  هتخیمآرد و  برع  ریغ  ماوقا 

و متـشاد ، ناـیب  تفرگ  تروص  هفیلخ  هیلع  هک  یـشروش  يدـعت و  هب  ار  نآ  هطبار  دوـب و  هدـمآ  دـیدپ  تردـق  نتفرگ  تسدـب  تساـیر و 
للع ات  متخاس  زیامتم  کیکفت و  رگیدکی  زا  ار  عیاقو  مدومن و  حیرشت  دندوب  هدرک  اپب  اهناتسا  رد  مالـسا  نامثع و  نانمـشد  هک  ار  یبوشآ 

دمآ . تسدب  بوشآنآ  نیعم 
دراوم نیمادـک  رد  اجک و  هک  مهد  فاصنا  يو  قح  رد  مروآ و  حرـشب  دـنا  هتفرگ  نامثع  رب  هک  ار  یئاهدرخ  هک  مدـنامن  لفاغ  مه  نیا  زا 
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هفیلخ يو  اریز  دبای ، صاصتخا  هنیمز  نیاب  باتک  اههد  دوش و  یفاو  یسررب  شرصع  دوخ و  يارب  هک  دراد  قح  نامثع  تسا . هدوب  هانگیب 
لئاضف و هدوب و  مدقـشیپ  مالـسا  هب  نامیا  رد  هکیدوجو  اب  تسا  هدـش  تواـضق  قحاـنب  شا  هراـبرد  هتـشگ و  لاـمیاپ  شقح  هک  تسا  یی 

تسا . هدوب  یعامتجا  یسایس و  بالقنا  لزلزت و  لاقتنا و  هرود  شا  هرود  هدرک و  زورب  وا  زا  وکین  ياهراک 
نکمم زاب  ماهدیئاپ  ار  شیوخ  اهشزغل  زا  هتفرگ و  ار  تقد  طایتحا و  بناج  هچرگ 
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رد مراودیما  منک . هئارا  بئاص  يرظن  ات  ما  هدرب  راکب  ما  هتسناوت  ات  ار  دوخيرکف  شـشوک  همهنیا  اب  مشاب . هدش  شزغل  اطخ و  راچد  تسا 
تسا " . راکددمادخ  و  مشاب . هتفای  قیفوت  تسا  تربع  دنپ و  سرد و  زا  هدنکآ  هک  یمالسا  خیرات  هرود  نیا  زا  نشور  يریوصت  میسرت 

فیلات یخیرات و  تایاور  يروآدرگ  ياپ  نکل  یملع . تیقفوم  هب  هقالع  تین و  نسح  زا  شندز  مد  تسا و  يزادرپ  ترابع  یظافل و  نیا 
تقد و تایاور  نتم  دنـس و  رد  هکنیا  نودب  دشاب و  هدرک  مهارف  يا  هنب  هتفای  هچ  ره  زا  بش  رد  هک  هدرک  لمع  ینک  راخ  لثم  هدیـسر  هک 

موهفم تخانش  رد  هدرک و  ادج  هرسان  زا  هرس  هن  تسا ، هدرک  هیبعت  يرظن  ات  هتسج  دانتسا  هدز و  هیکت  هدیسرهچ  رهب  دروآ  لمعب  یشجنس 
تالوعجم زا  دبای و  تسد  ملسم  حیحص و  تیاور  هب  دناوتب  ات  هدوب  سانش  ثیدح  هن  تسا ، هدومن  یتیارد  ای  تمه  یخیرات  دانسا  یقیقح 

میقتـسم قیرط  رب  ار  شیاپ  هک  یملع  هن  درب و  یپ  هتفر  راکب  خـیرات  رد  هک  یئاهگنرین  هب  اـت  هتـشاد  یتریـصب  هن  دزیهرپب و  باـت  بآ و  اـب 
ملـسم لوصا  ار  اهنآ  هدـیلول و  دـنا  هتـشون  نارگید  يربط و  هک  یتایلعج  اه و  هتفاـب  رد  روطنیمه  دراد . راوتـسا  دـیدج  تقیقح  هب  لوصو 
راهظا رد  هدرمش و  تسار  دنا  هدرک  لعج  شیوخ  ناگتـسباو  يارب  ناکلـسم  يوما  ای  نابـسن  يوما  هک  ار  یلئاضف  لزنم . یحو  هتـشادنپ و 

نیا زا  تسا و  هدیـسرن  بولطم  هجیتن  هب  هنافـساتم  هتخادـنا  راکب  ار  شرکف  هدرک و  شالت  یلیخ  هچرگ  تسا . هدومن  داـمتعا  اـهنآ  رب  رظن 
دنپ هنوگ  ره  زا  یهت  يریوصت  هتخیوآ ، مهب  یئاهگنر  هتخیر و  مهب  یطوطخ  اب  رات  هریت و  تسا  هتخاس  يریوصت  یمالسا  خیرات  زا  هلحرم 

يزومآ . تربع  سرد و  و 
نامثع اب  تفلاخم  رکف  هتشادنپ  هتسناد و  وارس  ریز  ار  اهـشکمشک  اهـشروش و  نآ  همه  هدناشک و  ازارد  هب  ار  ابـس  نب  هللا  دبعهرابرد  نخس 

کیرحت و هب  يارهریخ  رازگتعدـب  نآ  راعـش  گـناب  هب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  تیرثکا  اـت  تسا  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  هتخیر و  حرط  وا  ار 
دهاز درمریپ  نآ  هب  ابـس  نب  هللا  دبع  ماگنه  نیا  رد  دسیونیم " : دنا . هدرپس  رگبوشآ  خاتـسگ  يدوهی  نآ  گنرین  هبرـس  دـنا و  هداتفا  شالت 

دبیرف و یم  تموکح  دروم  رد  ار  وا  دزاسیم و  حرطم  وا  تاسلج  نمجنا و  رد  ار  شراکفا  دباییم و  هار  رذوبا ) ینعی  )
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و تسا ، ادـخ  لاـم  تورث ، دـیوگیمهک : ینکیمن  بجعت  هیواـعم  زا  رذوبا ، هک  هسوـسو  نیا  هب  دـنکیم  اـنب  دزیگناـیم و  رب  نارگناوـت  هیلع  و 
هنوگنیدب . دربب نیب  زا  ار  ناناملـسم  مان  دنک و  بلـس  ناناملـسم  زا  دـهد و  صاصتخا  دوخهب  دـهاوخیم  يرادـنپ  تسا ؟ ادـخ  لام  زیچهمه 

مـشچ نانآ  عفنب  ناشتورث  زاو  دـننک  کـمک  ناریقف  هب  درکیم  روبجم  ار  نارگناوت  داـتفا . یطارفا  مسیلایـسوسکی  يارب  غیلبت  هار  هب  رذوبا 
تسین نیا  مالسا  دوصقم  هکیلاح  رد  نارگناوت . یئراد  بلس  يارب  تخاس  يا  هلیسو  دینکب  ناریقف  هب  هتفگ  مالسا  هک  یناسحا  زا  دنـشوپب .
مورحم ادگ و  يارب  نیعم  یقح  ناشیئاراد  رد  هک  یناسک  و  دـیامرفیم : لاعتم  يادـخ  هکلب  دـنک ، ردـب  ناشگنچ  زا  ار  نارگناوت  تورث  هک 

دندوب و یضاران  ناشرادناتسا  زا  رصم  مدرم  تفر . رصم  هب  رـسای  رامع  دسیونیم " : رگید  ياج  رد  تسا " . تاکز  رب  هوالع  نیا  و  تسه .
نیا رب  هوالع  دننزب . لوگ  هدـنبیرف  نیغورد و  نانخـس  اب  ار  رامع  دنتـسناوت  یگنرزو  تراهم  اب  ابـس  نبا  ناوریپ  دـندادیم . وا  هب  یتبـسن  ره 
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دندوب هدومن  یناـبز  دـب  مهب  هدرک و  هرجاـشم  بهل  یبا  نب  هبتع  نب  ساـبع  اـب  یتقو  اریز  تشاد  لد  رد  ناـمثع  زا  يا  هنیک  شدوخ  راـمع 
هبناماس نآ  رد  ار  دوخ  تادهاشم  تشگنرب و  نامثع  دزن  رصم  زا  رـسای  رامع  تهج  نیمهب  دوب  هدرک  ارجا  رامع  دروم  رد  ار  یهلا  نوناق 

دش " . قحلم  ابس  نب  هللا  دبع  ناوریپ  هب  دادن و  شرازگ  يو 
نیا تسا . هتشگ  نآ  میسرت  هب  قفوم  هک  یقیقد  نشور و  ریوصت  زا  يا  هراپ  وتسا  هتشون  داتـسا  نآ  هک  تسا  یخیرات  زاهحفـص  کی  نیا 
ارـس هوای  جارو  نیا  هک  تسا  هجوتم  ایآ  زیزع  هدنناوخ  تسا . هدوب  شدوصقم  هتـشاد و  رظنرد  هک  تسا  يزومآ  تربع  سرد  دنپ و  نامه 

مولعم دمهفیمن ؟ ار  شنهد  فرح  دنزیم و  فرح  هدشن  باسح  هعلاطم و  یب  هناخاتـسگ و  نینچ  هک  دـنزیم  فرح  رامع  رذوبا و  مادـک  زا 
كریز نادقان  فاکشوم و  نیبزیت و  ناققحم  هک  هدش  یکانرطخ  مهم و  لکشم و  ياهثحب  دراو  ارچ  درم  نیا  تسین 
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تایحورهب هک  نیا  نودب  تما و  نانامرهق  تلزنم  ردق و  لاجر و  تالاوحا  زا  شیربخ  یبو  یعالطا  مک  همه  اب  ارچ  دنا ؟ هتشگرس  نآ  رد 
ناشتایح خیرات  یسررب  هبدنا  هدوب  رادنید  هیاپ  هچ  ات  هک  دنادبو  دشاب  هدرب  یپ  فیرش  نمادکاپ و  باحصا  اهناسنا و  نیرترب  تیـصخش  و 

تاعوضوم ثحاـبم و  هنوگ  نیا  دراو  خـیرات  ملع  یـسانشنید و  یـسانشثیدح و  زا  شیگرهب  یب  همه  اـب  هنوگچ  و  تسا ؟ هتـشامگ  تمه 
تسا ؟ هدش 

لداع و باحـصا  كاپ  نماد  ندولآ  ندز و  تمهت  زا  راکنیا  رد  وهتـسب  شیوخ  رظن  دروم  دارفا  زا  عافد  هب  رمک  هدز و  الاب  نماد  مینیب  یم 
زا هک  اهنآ  تسا و  یگتخاـس  میداد  ناـشن  هدرک و  یـسررب  ار  رذوبا  قح  رد  درم  نآ  تیاور  متـشه  دـلج  رد  تسا . هدومنن  یئاـبا  ورتسار 
دلج نیا  رد  و  دنرامـشیم ، ناشرابتعا  یب  خیرات  ثیدح و  نف  لها  هک  دنتـسه  یناسک  هدمآ  دنـس  رد  ناشمـسا  تسا و  هدـش  لقن  ناشلوق 

هک یتیاور  و  تسا ، هتفرن  رـصمب  زگره  وا  هک  میدرک  تباث  میتشاد  رـسای  رامع  ناونعب  هک  يراتفگ  ردو  میتفگ  ناـش  هراـبرد  یعطق  نخس 
هنیک مالـسا  يازج  نوناق  ادـخ و  مکح  يارجا  رطاخب  هک  تسا  نیا  زا  رترب  رـسای  رامعیهگناو  تسا . هیاـپ  یب  هدرک  دانتـسا  نآ  هب  داتـسا 

هداد و تقباطم  هدمآ  دورف  رسای  رامع  قح  رد  هک  يا  هیآ  اب  ار  شرظن  هتشاد  رایتخا  رد  نآرق  هک  هدنسیون  نیا  ایآ  دریگب . لد  هب  ار  یـسک 
ات رـس  زارامع  هک "  تسا  هدیـشیدنا  یمارگ  ربمایپ  تاشیامرف  هب  چـیه  راـمع  قح  رد  يار  رظن و  ذاـختا  زا  شیپ  اـیآ  هن ؟ اـی  تساهدـیجنس 

ددرگیم ددرگب  قح  هک  وس  رهب  رامع  تسا و  وا  اب  مالـسا ) ای   ) قحو تسا  مالـسا ) ینعی   ) قح اب  رامع   " تسا " ، نامیا  زا  هدنکآ  شمدـق 
تاشیامرف رایـسب  دنیزگیم " و  رب  دشاب  رتکیدزن  نیدتسار ) هار  و   ) تیاده هب  هک  ار  نآ  امتح  دوش  ریخم  راک  ود  نایم  هاگ  ره  رامع  " ، " 

دنکفا ؟ یم  ناد  هلابز  هب  ار  اه  هوای  یلعج و  تایاور  نآ  میتخاس و  دلج  نیمه  شخب  تنیز  هک  رگید 
ار یخیرات  قیاقح  هک  ار  ینارگفیرحت  نازروضرغ و  سئاسد  هک  یئاهفرح  تسا ، هدز  هدـنگ  یلو  رـصتخم  ياـهفرح  ناـمثع  هئربت  رد  يو 

تـسا هتفرگ  تروص  نآ  خسم  فیرحت و  دصقب  یخیرات و  قیاقح  هیلع  هک  هناراکهبت  سئاسد  نیا  دراد . دوخ  يالبال  رد  دنا  هدرک  خسم 
یشان و ناگدنسیون  اهنت  دبیرفب و  دناوتیم  ار  داوسیب  عالطا و  یب  مدآ  طقف 
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تقیقح دـسیونیم " : . تسا هداتفا  شماد  هب  داتـسا "  نیمه "  هکنانچ  دـنرادنپب ، هنوراو  ار  قئاقح  دـنتفیب و  نآ  ماد  هب  تسا  نکمم  اپ  هزاـت 
رب ناخروم  نادقان و  و  تسا ، هدش  نییعت  يرادناتـسا  هب  نامثع -  تموکح  لاس  نیلوا  ینعی  يرجه  لاس 25  رد  دیلو  هک  تسا  نیا  ملسم 

یمومعتحلـصم یپ  رد  اریز  تسا  هتفرگن  رارق  يا  هلمح  داقتنا و  هنوگچیه  دروم  شتموکح  لوا  هلاـس  شـش  رد  ناـمثع  هک  دـنقفتم  نیا 
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 " تساهتشاذگیمن . راک  نیا  رد  یقرف  شدنواشیوخریغ  دنواشیوخ و  نایم  هدرپس و  یم  قیال  دارفا  هب  ار  تاماقم  هدوب و 
. دـنا هدـش  بکترم  نورق  لوط  رد  لسن و  ردـنا  لسن  تعاـمج  نیا  هک  تسا  يراـک  یناتـسادمه  رظن و  قاـفتا  عاـمجا و  نیغورد  ياـعدا 
ای یـسلدنا  مزح  نبا  رثا  یلحملا "  باتک "  رد  هک  ره  رظن  قافتا  عامجاياعدا و  زا  تسا  رپ  خیرات  ثیدـح و  مالک و  ملع  هقف و  ياهباتک 

یئاعدا عامجا  اهدص  دیامن  یلمات  ریثک  نبا  هیاهنلا "  هیادـبلا و  و "  هیمیت ، نبا  هنـسلا "  جاهنم  وا و "  لحنلا "  للملا و  یف  لصفلا  باتک "
یققحم يزورهدرکن  رکف  وا  دننید  ملع و  ياه  هنیجنگ  رادتناما  هک  اهنآ  تسا  نایاقآ  نآ  ور  هلابند  هدنسیون  نیا  تفای . دهاوخ  نیغورد  و 

بقاوع هب  یئاـنتعا  یلو  هدرکیم  ار  نیا  رکف  اـی  دیـسر ، دـهاوخ  شعاـمجا  ياـعدا  باـسح  هب  هدیـسر و  ارف  وپ  قـح  رگداد و  سرباـسح و 
تساهدومن . یمن  شراک 

نیا هک  نآ  لاح  ناخروم ؟ قاـفتا  عاـمجا و  دروم  تسا  یبلطم  يرجه  لاس 25  رد  يرادناتـسا  هب  دیلو  باصتنا  روطچ  میـسرپ : یم  وا  زا 
هدومن تبث  شخیرات  رد  ار  تیاور  نآ  هتفگ و  يربط  هکنانچ  تسا  رمع "  نب  فیـس  تیاور "  مهنآ  هدمآ و  تیاور  کی  رد  طقف  بلطم 
یفرعم متشه  دلج  رد  ار  رمع "  نب  فیس  یفرط "  زا  تسا . هداد  تبسن  يرگید  هب  لماکلا  خیرات  رد  ریثا  نبا  و  تسا . هدناوخ  تسردان  و 

ناخروم نانیمطا  هقدـنزهب . مهتم  و  زاسغورد ، و  طقاس ، دامتعاهجرد  زا  دورطم و  كورتم و  تسا و  تیاور  تسـس  هک  میا  هدومن  تباث  و 
تموکح لوا  لاـس  يرجه  لاـس 25  اـجک  یهگناو  تسا . هتفرگ  تروص  لاسرد 26  هفوک  يرادناتـسا  هب  دـیلو  باـصتنا  هک  تسا  نیا  رب 

هکیلاح رد  تسا ، هدوب  نامثع 
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یهگناو تسا . هدوب  لاس 24  نامثع  تموکح  لاس  نیلوا  نیاربانب  دـش . تعیب  نامثع  ابدـعب  زور  هس  درم و  لاس 23  هجحیذ  رخاوارد  رمع 
تموکح لوا  هلاس  شـش  هک  دـهدب  دوخ  هب  ار  فرحنیا  تارج  دـناوتیمن  خروم  ای  دـقان  کـی  یتح  هکلب  ناـخروم  نادـقان و  همه  اـهنت  هن 

زا یتح  تسا . هدرک  هایس  شیاهیراکفالخ  ار  اهلاس  نآ  رد  شتموکح  خیرات  تاحفص  تسا . هدش  يرپس  یفالخو  اطخ  چیه  نودب  نامثع 
بالجنم هب  دیزغل و  یم  هتـسویپ  شهاگارچ ، لبطـصا و  نایم  رد  ندـیلولهب  درک  عورـش  تسـشن و  تموکح  دنـسم  هب  هک  يزور  نیتسخن 

: الثم دیتلغ ، یم  مالسا  زا  فارحنا  فالخ و 
دوب هدش  بکترم  یکانتشحو  تیانج  وا  و  دز ، زابرس  رمعنب  هللا  دیبع  قح  رد  مالسا  يازج  نوناق  يارجا  زا  تموکح  هب  ندیـسر  ضحمب 

ار نامثع  ادصکی  دوش و  صاصق  دیابهک  دـندوب  قفتم  راصنا  نارجاهم و  همه  و  دوب ، هتـشک  قحانب  ار  هولول  وبا  رتخد  هنیفج و  نازمره و  و 
مادعا مکح  يارجازا  درک و  اوغا  ار  وا  صاع  ورمع  نایمنآ  رد  دنتـشادیم . او  رمع  رـسپ  مادـعا  مکح  يارجا  تنـس و  نآرق و  زا  يوریپ  هب 

بکترم شتموکح  زور  نیتسخن  رد  ناـمثع  هک  دوب  مالـسا  نوناـق  ضقن  نیتسخن  نیا  و  تفر ، ردـه  هب  ناـهانگیب  نآ  نوخ  اـت  تشادزاـب 
تشگ .

. دندوبهتسشنن رمع  رکبوبا و  تسـشن و  یم  (ص ) ادخلوسر هک  تسـشن  ربنم  زا  یئاج  رد  تفرالاب  ربنم  زا  دش و  هفیلخ  هک  نیا  ضحمب  - 2
یضعب دنتشاذگ و  ارتبحـص  يانب  صوصخ  نیا  رد  مدرم  رکبوبا . لحم  زا  رت  نیئاپ  هلپ  کی  رمع  تسـشن و  یم  رت  نیئاپ  هلپ  کی  رکبوبا 

. تشگ رادیدپ  رش  زورما  دنتفگ :
رخآ ات  دروآ و  زاب  هنیدـم  هب  ناگدـیعبت  زا  دوب  هدرک  تنعل  دـیعبتیمارگ و  ربمایپ  هک  ار  صاعلا  یبا  نب  مکحدیـسر  تفـالخ  هب  یتقو  - 3

دنتفرگبیع . نامثع  رب  هک  دوب  یئاهراک  هلمج  زا  دیعبت  زا  يو  ندنادرگ  زاب  دوب . اجنآ  رد  رمع 
هدژم دنیوگیم  هک  تسا  يرفن  هد  زا  هک  ار -  صاقو  یبا  نب  دعس  لاس 25  رد  - 4
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ردص رد  نیا  و  دوب . ماقم  نیدب  ياهلاس 25 و 26  رد  تشامگ و  وا  ياجب  ار  هبقعنب  دیلو  درک و  رانکرب  يرادناتـسا  زا  دنا - هتفای  تشهب 
يارجا زا  هفیلخیلو  دوش  يراج  وا  رب  دح  هک  دـمآ  بجاو  دروخ و  بارـش  رادناتـسا  نیمه  سپـس  هتـشگ . دراو  وا  هب  هک  تسا  یتاداقتنا 

درک . يراددوخ  شیوخ  رادناتسا  قح  رد  مالسا  يازج  نوناق 
نامثع تفرگ . ضرق  هنازخ  زا  یغلبم  دوب  هفوک  هنازخ  يدصتم  هک  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  دمآ  هفوک  هب  يرادناتسا  ماقم  رد  نوچ  دیلو   - 5

درک و رانکرب  شماقم  زا  ار  وا  دش و  ینابصع  دوعسم  نب  هللا  دبع  ضارتعا  زا  نامثع  دندرک . ضارتعا  نامثع  هب  دیشخب . وا  هب  ار  ضرق  نیا 
رد اهارجام  اهوگتفگ و  و  شگرم ، ماگنه  ات  ینعی  درک  عطق  لاس  راهچ  تدم  تشاد  یمومع  هنازخ  زا  دـهاجم  کی  ناونعب  هک  اریقوقح 

میدروآ . دلج  نیمه  رد  هک  هداد  خر  نامثع  وا و  نایم  نیمز  نیمه 
حرـشب متـشهدلج  رد  ارنآ  هک  تشاذگ  تعدـب  هعمج  زامن  رد  ار  یموس  ناذا  شتموکح  لئاوا  ردهدـمآ  ریثک  نبا  خـیرات  رد  هکنانچ   - 6

. میدرک یسررب  هدروآ و 
ار شیوخ  لزنم  دـندشن  رـضاح  يا  هدـع  اما  دـیرخ . ار  يا  هدـع  هناخ  دزاس . رت  عیـسوار  مارحلا  دجـسم  تساوخ  يرجه  لاـس 26  رد   - 7
داد روتـسد  دندروآرب ، نامثع  هیلع  ضارتعا  دایرف  دنتخادرپ . هنازخ  زا  ارنآ  تمیق  هدرک  بارخ  ار  ناشیاه  هناخ  نامثع  روتـسدب  دنـشورفب .

دیا . هدش  خاتسگ  ور و  رپ  روطنیا  ما  هداد  ناشن  تمیالم  سب  زا  درک : شاخرپ  دننک و  ینادنز  ار  اهنآ 
يا هیده  ناونعب  تفرگیم  قلعت  یمومع  هنازخ  هب  دوب و  هدمآ  تسدب  یلامش  ياقیرفا  هب  یـشکرکشل  نیمود  رد  هک  ار  یمئانغ  سمخ   - 8

. تساهتشگ بکترم  يرجه  لاس 27  رد  و  دوشیم ، هدرمش  نامثع  ناهانگ  تایانج و  نیرت  مهم  زا  نیا  دیشخب . مکح  نب  ناورمهب 
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رد ام  و  هدروآ ، شخیرات  رد  ریثک  نبا  ار  نیا  دناوخ . مامت  دـناوخ  یمهتـسکش  دـیاب  ار  زامن  هک  یئاج  رد  تفر و  جـح  هب  لاس 29  رد  - 9
میتفگ . نخس  تعدب  نیا  زا  متشه  دلج 

دعس نبهللا  دبع  هب  تفرگیم  قلعت  یمومع  هنازخ  هب  دوب و  هدمآ  تسدب  یلامش  ياقیرفا  یـشکرکشل  نیلوا  رد  هک  ار  یمئانغ  سمخ   - 10
دیشخب . حرس  یبا  نب 

رارق ضارتعا  داقتنا و  دروم  نآ  رطاخب  هک  تسا  هدز  رـس  رایـسب  شتموکح  لوا  هلاس  شـش  رداهتعدـب  اهاطخ و  اهیراکفالخ و  هنوگنیا  زا 
هب نابز  ار  سک  ره  هکلب  هدادیمن  ص )  ) ربمایپ باحصا  مدرم و  رکنم  زا  یهن  داشرا و  تحیـصن و  هب  شوگ  لوا  ياهزور  نامه  زا  هتفرگ .

هدزیمو و هدادیم  رارق  بیقعت  تحت  هدـشیم  رکذـتمار  ناگدیدمتـس  قوقح  ادـخ و  ماکحا  يارجا  ترورـض  هدوشگیم و  شداشرا  داقتنا و 
روما تالکـشم  هدرکیم  لایخ  هدرپس و  یم  شیوما  نادـنواشیوخ  هب  ار  یتلود  تاماقم  یمومع و  دـمآرد  . تسا هدرکیم  ینادـنز  تناها و 

تسا و هتفرگرب  رد  ار  روشک  رـسارس  هتفای و  هنماد  تدـش و  رکنم  زا  یهنو  فورعمب  رما  یعامتجا  نایرج  ات  دوش ، یم  لح  ناـنآ  تسدـب 
هب هتفای و  ینوزف  رگید  يوس  زا  شرگتراغ  ءاکرـش  شیوما و  هلیبق  نامثع و  اـب  وسکی  زا  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  تلم و  داـضت  فـالتخا و 

تسا . هدیماجنا  شنتشک  هرصاحم و 
زا شتلود و  ياضعا  نامثع و  اب  هزرابم  رد  شیوخ  ناینیـشیپ  تیدـج  زا  هک  نایرـصم  زا  یخرب  رـصم  یگنهرف  تفرـشیپ  اـب  منکیم  ناـمگ 
زا دیادزب و  شیوخ  تیلم  نماد  زا  ار  گنن  هکل  نآ  هک  نیا  يارب  دنا  هدومنیم  يزاسمرـش  ساسحا  دنا  هداد  زورب  نادـیم  نیا  رد  هک  یتمه 

لئاضف و ات  دنا  هتساخرب  نامثع  هرابرد  شراگن  فیلات و  هب  شیوخ  یهاگشناد  دیتاسا  طسوت  دنیامنب  شزوپ  میدق  یبالقنا  نایرصم  هدرک 
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دوخ دوصقم  هب  قرب  قرز و  شوخ  فرخزم و  ياهباتک  نیا  اب  ایآ  اما  دنیامنب . تلزنم  اب  كاپ و  هزنم و  ار  وا  دننک و  هیبعتشیارب  یتامدخ 
راک کی  نامثع  یمیدق  ناهاوخاوه  لثم  اهنت  دنا ؟ هدیسر 
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میلعت نایب و  هلیسو  ار  باتک  فیلات و  اهنیا  دنا  هتـشگ  بکترم  يا  هزات  هانگ  قباس  هانگ  ندرک  كاپ  هبوت و  ناونعب  هک  نیا  نآ  دنا و  هدرک 
تساوران  يرادنپ  نیا  و  یعمج ، اب  یصخش  عماطم  ضارغا و  ندروآرب  يارب  دنرامشیم  يا  هلیسو  هکلب  دننادیمن  تقیقح 

رگید ياهباتک  رد  یلمات 

 " باتک نینچمه  هوای . تایاور  ویخیرات  ياهـشزغل  زا  ینابنا  تسا و  شامق  نیمه  زا  راجن  باهولا  دـبع  فیلات  افلخلا " خـیرات  باـتک " 
دیـس هتـشون  نیدشار "  يافلخ  باتک "  تسا . کلـسم  يوما  نآ  يرـضخ  دمحم  خیـشياهفرح  رارکت  هک  رـصن  وبا  رمع  هتـشون  نامثع "
فرح رتمک  هدش  فیلات  عوضوم  نیا  رد  هک  یئاهباتک  رگید  زا  دهدیم  لیکشت  ار  وا   " صـصقلا نسحا  باتک "  موس  دلج  هک  يرکفیلع 
هدرک عمج  ار  یلعج  تایاور  نامه  هچرگ  دیامنیم . ناتساد  هدنسیون  ملق  یکاپ  تین و  نسح  زا  و  هتشگ ، رود  تناتم  زا  رتمک  دراد و  هاریب 

هک ار  یتاضرعت  تاداقتنا و  هن  تسا و  هدومن  زیهرپ  یلاجنج  فالتخا و  دروم  ثحابم  كانرطخ و  ياه  هنیمز  هب  دورو  زا  هتـسناوت  اـت  زاـب 
حرش يرادنپ  تسا . هدرک  سکعنم  هدش  وا  هئربت  ياربهک  ار  یئاهشالت  تاهیجوت و  هن  هدیشکنایمب و  هدش  يو  هب  نامثع  ياهتعدب  رطاخب 

تسا و هدرک  دـییات  تاهج  عیمج  زا  ار  يو  یمالـسا  تما  هدـمآدورف و  میظعت  هب  شربارب  رد  اهرـس  همه  هک  دـسیونیم  ار  يا  هفیلخ  لاـح 
تـسا هدیدن  هتفرگ  تروص  وا  زا  هک  ار  یتاعفادم  هدش و  وا  هب  هک  ار  یتاداقتناو  هدروخن  شـشوگ  هب  تاداریا  اهثحب و  نآ  زا  چـیه  یئوگ 

نآ رد  سکچیه  تسا و  یملـسم  لوصا  یئوگ  هک  دیوگیم  نخـس  نانچ  شکولـس  نسح  یتنیط و  كاپ  ونامثع  نساحم  لئاضف و  زا  هک 
يارب هک  ینـساحم  لئاضف و  دومن  میهاوخ  نشور  هدـنیآ  تاحفـص  رد  تسا . هدروآ  لمعب  نآ  رب  يداقتنا  يداریا و  هن  هدومنن و  يدـیدرت 

. دراد تقیقح  دح  هچ  ات  دنا  هدرک  اعدا  نامثع 
تایاور تایاور و  رگید  اـب  اـی  دـنک  یبایـشزراو  یـسررب  هک  نیا  نودـب  تسه  ناـمثع  دـیجمت  رد  هک  ار  یتسرداـن  یلعج و  تاـیاور  يو 

شراگن هتشر  هب  دنک  لح  عفر و  تسه  نایمنآ  رد  هک  ار  یئاهتریاغم  تاضقانت و  دیامن و  هقباطم  دجنسب و  تباث  تسرد و 
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دـندوشگ و ار  اهروشک  اه و  نیمزرـس  نآ  هک  نیا  زا  دـعب  ناناملـسم  تسا " : هداد  نایاپ  نینچ  ناـمثع  هراـبرد  ار  دوخ  ثحب  هدروآرد و 
لزع دـننام  دـیدیم  یمومع  تحلـصم  هب  نامثع  هک  یئاهراک  زا  داقتنا  هب  دـندرک  عورـش  تشگ  هوبنا  ناشلاوما  تورث و  دـنتفای و  شمارآ 

تـسردان یتاروصت  يو  قح  رد  مدرم  هنوگنیدب  تشادـنپ . یم  نادراک  قیال و  هک  شنادـنواشیوخ  زا  یخرب  بصن  نارادناتـسا و  یـضعب 
زا یگدنیامن  هب  نامزمه  یئاهتئیه  ات  تفرگ  تدـش  تفای و  هنماد  شاشتغا  بوشآ و  دوب . هانگیب  ریـصقت و  یب  واهکیلاح  رد  دـندرک  ادـیپ 
رب يرگید  هفیلخ  هدرک  رانک  رب  ار  نامثع  تروصنیا  ریغ  رد  دنتفگ  دندش و  نارادناتسا  يرانکرب  راتساوخ  هدیسر  رد  رصم  هرصب و  وهفوک 

رکبوبا رـسپ  دمحم  دنتـساوخ  رـصم  مدرم  ساسا ، نیا  رب  دـننک . ضوع  ار  نارادناتـسا  زا  دـنچ  ینت  دـش  تقفاوم  هرخالاب  دـیزگ . دـنهاوخ 
زا یکی  هار  رد  دنتشگ . شیوخراپسهر  دیدج  رادناتسا  اب  نانآ  تشون و  يو  يرادناتسا  رب  رئاد  ینامرف  نامثع  دشاب . ناشرادناتـسا  قیدص 

حرس یبا  نب  هللا  دبع  ناونعب  هفیلخ و  رهم  هب  ار  ياهمان  دندرک ، شیتفت  هتـشادهگن  ار  وا  دنزیم . یه  ار  شرتش  هک  دندید  ار  نامثع  نارکون 
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: نومضم نیاب  دنتفای 
ناسرب . لتق  هب  گنرین  اب  ار  نانآ  دندیسر  وت  دزن  شناهارمه  رکبوبا و  رسپ  یتقو 

یعالطا هن  هداد و  ار  شروتـسد  هن  تسین و  وا  راک  هک  دروخ  مسق  دندادربخ . نامثع  هب  ار  نایرج  و  دندمآ ، زاب  هنیدـم  هب  هتـشادرب  ار  همان 
عـالطا یب  وت  دنتـسرفیم و  ار  تنارکون  زا  یکی  دـنرادیم و  رب  ار  یتـلود  نارتـش  زا  یکی  ار و  وـت  رهم  تسا  رتدـب  نیا  دـنتفگ : درادنآ . زا 
ارنامرف نآ  هدنـسیون  ای  هدرک  يریگ  هرانکتفالخ  زا  دنتـساوخ  وا  زا  و  يرادـن . اردوخ  رایتخا  تسا و  هتفر  ردـب  وت  تسد  زاراک  ینامیم .

زور دنچ  ار  هشوت  وبآ  دندروآرد و  و  دنروآرد ، هرـصاحم  هب  ار  وا  دنتفرگ  میمـصت  اقفتم  هجیتن  رد  تفریذپن . ار  کیچیه  دـهد . لیوحت 
ات دنتساوخ  هزاجا  وا  زا  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  يا  هدع  دش . رایـسب  لاق  لیق و  وگتفگ و  دندمآرد و  ناجیه  هب  نویبالقنا  دنتـسب . شیورب 

شنارکون هب  یتح  دادن ، هناحلسم  عافد  هزاجا  کیچیه  هب  و  تفریذپن ، دننک . عافد  وا  زا 
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هدش اهدماشیپمیلست  هدرپس و  اضق  هب  نت  دوب . دهاوخ  دازآ  دنک  فالغ  ار  شریـشمش  هک  ناتمادک  ره  تفگ : دندوب  هدش  عافد  يایهم  هک 
هروس دوب و  هداهن  شربارب  رد  نآرق  هکیلاح  رد  دنتـشک  ار  وا  هدمآرد  شقاطاهب  دـنتفای و  هار  نورد  هب  هناخ  ماب  زا  رارـشا  زا  يا  هدـع  دوب .

رد دناسر ... دهاوخ  ناشازـس  هب  دیـسر و  دهاوخ  ناشباسح  هبوت  ضوع  رد  ادـخ  تخیر : تیآ  نیارب  ینوخ  هرطق  دومنیم . توالت  ار  هرقب 
دوبراد "  هزور  ماگنهنآ 

یتسردان و زا  ارنآ  دـبای و  هجوت  دروآ  لمعب  رظن  دـیدجت  دـیاب  هک  شباتک  زا  يدراوم  هب  ریدـغلا "  هعلاـطم "  زا  سپ  هدنـسیون  نیا  دـیاش 
تسا . رت  هدیدنسپ  رتهب و  نیا  اریز  دیارگب ، تقیقح  نایب  قح و  هار  هب  دیاریپب و  اهشزغل 

يرضح دمحم  خیش  یمالسا  قوقح  يارسشنادریدم  رصم و  هاگشناد  رد  یمالسا  ياهتلم  خیرات  یـسرک  داتـسا  دیتاسا ، هنوگنیا  هتـسد  رس 
قح رد  تسا و  زابلغد  هزادنا  هچ  ات  هک  دش  نشور  وتفر  هراشا  شباتک  دوخ و  هب  موس  دـلج  رد  هک  فورعم  ياهـسنارفنک  بحاص  تسا 

شباـتک و  رازیب ، تیمدآ  زا  بیـصن و  یب  يدنمـشناد  قـالخا  بدا و  زا  رودـب و  تسا  يرادـنید  همزـال  هـک  یبدا  زا  و  راـکتیانج ، خـیرات 
تاـیرظن اوراـن و  ياهتبـسن  گـنرین و  غورد و  هب  هدولآ  نآ  تاحفـص  و  يزرو ، اـطخ  یئوگ و  هواـی  یئآرد و  هزره  زارپ  تسا  یقودـنص 

دناوخ ار  شا  هحتاف  دیاب  دشاب  شخیرات  نیا  رگامالسا  تسا . هداهن  مان  مالسا "  خیرات  ار "  شباتک  همهنیا  اب  داینب . یب  تسس 

نامثع هب  مالسا  يالاو  ربمایپ  تیصو 

هراشا

دیلو لوق  زا  تسا  هدرک  تیاور  ام  يارب  یصمح "  هریغم "  وبا  دسیونیم : دنـسم "  شثیدح "  باتک  رد  نایلبنح  ياوشیپ  لبنح  دمحا   - 1
هشئاعزا قشمد "  یضاق  ریشب "  نب  نامعن  زا  یقشمد " رماع "  نب  هللا  دبع  زا  یقشمد "  دیزی "  نب  هعیبر  نابز  زا  یقشمد "  نامیلـس "  نب 

ص)  ) ادخ ربمایپ  دمآ . ات  داتسرف  نافع  نب  نامثع  لابندب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  اهنع -  هللا  یضر  - 
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(. دیامرفیم هچ  نامثع  هب  مینیبب  هک   ) میدش عمج  مه  رانک  رد  دینادرگ  نامثع  فرطب  ار  شیور  ص )  ) ادـخ ربمایپ  میدـید  ات  درک . وا  هب  ور 
هاـگ ره  دـیارایب . تنت  رب  ینهاریپ  تسا  نکمم  ادـخ  ناـمثع  تفگ : شا  هناـش  هب  یتـسد  ندز  زا  سپ  هک  دوـب  نیا  واهـب  شنخـس  نـیرخآ 
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راب هس  ار  شیامرف  نیا  و  يوش . لئان  مرادید  هب  هتـشک و  ات  دنروایب  شنوریب  راذگم  دنروایب  نوریب  تنت  زا  ارنآ  دندمآرب  ددص  رد  ناقفانم 
لاحب اتار  نیا  ارچ  نینموملا  ما  يا  متفگ : واهب  مدینـش  اـهنع -  هللا  یـضر  هشئاـع -  زا  ار  نیا  یتقو  دـیوگیم : ریـشب  نب  ناـمعن  درک . رارکت 

نآ ندینش  هب  مداد . عالطا  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : متشادن . دایب  مدوب و  هدرک  ششومارف  ادخب  تفگ : یتفگیمن ؟
همان رد  ارنآ  وا  و  تسرفب . سیونب و  میارب  ار  ثیدح  نآ  هک  داتسرف  مان  هشئاع )  ) نینموملا ما  هب  هکلب  تسنادن ، یفاک  درکن و  افتکا  نم  زا 

. " داتسرف نایفس  یبا  نب  هیواعم  يارب  هتشون  يا 
شیوخ نامز  ماما  هیلع  هک  یـسک  هداتـسیا  رـشب  نبنامعن  اهنآ  شیپایپ  و  ناـمثع . هاوخاوهو  دـنماش  لـها  یگمه  تیاور  نیا  دنـس  لاـجر 

وا هیلع  هیغاـبلا -  هئفلاحلـسم  ناراـکزواجت  هتـسد  راد و  مچرپ  ریزو  هدرک  هناحلـسم  ماـیق  مالـسلا  هیلع  یلعناـنموم  ریما  ناـیقتم و  يـالوم 
، تیاور نیا  نتم  نومـضم و  تسا . رگهارمگ  یهارمگ  وا  دـیوگیم : وا  هرابرد  يراصنا  دعـس  نب  سیق  یتیاور  بجومب  و  تسا ، هدـیگنج 

تسا . تسردان  یغورد و  هکدناسریم  تفگ -  میهاوخ  هکنانچ  دوخ - 
زا صاع  هداون  يوما  دیعـس  نب  قحـسا  زا   - ییحی وبا  يدسا -  هسانک  نب  دمحم  لوقزا  هدرک  تبث  یتیاور  دنـسم "  رد "  لبنح  دمحا   - 2
هب یکدزدرابکی  طقف  تسا : هتفگ  هشئاع  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دیوگیم : تسا . هدوب  قشمد  رد  هک  نامثع  يومع  رـسپ  دیعـس  شردپ  لوق 

هدـمآ و ناـنزهب  طوـبرم  يراـک  يارب  متـشادنپ  دـمآ و  يو  دزن  رهظ  رـس  ناـمثع  هک  دوـب  یماـگنه  نآ  مداد و  شوـگ  ادـخ  ربماـیپ  نخس 
متما دیارایم . تنت  رب  ینهاریپ  دنوادخ  تفگیم : هک  مدینـش  مراپـسب . ادخ  ربمایپ  نخـس  هب  شوگ  یناهنپ  ات  تشاداو  ارم  هنانز  یهاوخدوخ 

. رایم نوریب  نت  زا  ارنآ  دروآ . نوریب  تنت  زا  ارنآ  دیایم  رب  ددصرد 

هحفص 125 ] ] 

دنک يریگ  هرانک  تفالخ  زاهک  نیا  زج  دـیامنیم  تقفاوم  شیبالقنا ) نافلاخم  ینعی   ) نانآ ياهاضاقت  همه  اـب  ناـمثع  مدـید  هک  یماـگنه 
تسا " . هدرک  وا  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  یتیصو  نامه  زا  يوریپ  هب  متسناد 

ناتعالطا هب  ار  شنانخـس  دـلج  نیمه  رد  هک  دوشیم  یهتنم  هشئاع  هب  ناشتیاور  و  نامثع ، هداوناخ  زا  دنتـسه و  يوما  ابلاغ  شدنـس  لاـجر 
زا یکی  دـیاش  تساهداد ، ربخ  صاع  نب  دیعـس  هب  یـسک  هچ  تسین  مولعم  تسا و  لسرم "  روکذـم "  تیاور  اـهنیا  رب  هوـالع  میدـناسر .

دشاب . هدوب  ثیدح  نالعاج  نازاسغورد و 
تیاورفیس نب  هعیبر  زا  لاله  یبا  نب  دیعس  زادیزی  نب  دلاخ  زا  ثیل  زا  حلاص  نب  هللا  دبع  زا  يدزا  بیعـش  نب  بلطم  لوق  زا  یناربط   - 3

هدنادرگ نامثع  هب  ور  ادـخ  ربمایپ  تفگیم  هک  مدینـش  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  تفگ : ام  هب  میدوب . یحبـصالا  یفـش  دزن  ام  تفگ : هک  دـنکیم 
ار نآ  رگا  ادخب  اریز  رایم . نوریب  ارنآ  وت  دنروآ ، نوریب  تنت  زا  ارنآ  دنهاوخ  یم  مدرم  تسا و  هدـناشوپ  وت  رب  ینهاریپ  ادـخنامثع  تفگ :

دیآرد  نزوس  خاروس  هب  تفلک  نامسیر  رگم  دید  یهاوخن  ار  تشهب  يزادنا  ورف  نت  زا 
هـصفح نینموملا  ما  شرهاوخ  لوق  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا  ارنآ  یلعیوـبا  دـیوگیم : هدرک  رکذ  شخیراـت  رد  ار  تیاور  نیا  ریثـک  نبا 

دنادیم . رتهب  ادخ  تسا ، نهذ  زا  هناگیبو  بیرغ  نآ  نتم  قایس  تسا . هدرک  تیاور 
میسانشب : مینک و  یسررب  ار  تیاور  دنس  لاجر  نونکا 

بارخ راک  رخآ  رد  یلو  تفگیم  هدیجنـس  نخـس  دوب و  دنبیاپ  راک  يادتبا  رد  دیوگیم : لبنح  دـمحا  يرـصم . حـلاص  نب  هللا  دـبع  فلا - 
دمحم نب  حـلاص  تسج . يرازیب  تفگ و  دـب  وا  زا  درک و  داـی  وا  زا  يزور  مردـپ  دـیوگیم : دـمحا  نب  هللا  دـبع  تسین . یـسکو  دوب  هدـش 

ار وا  ياهتیاور  دـیوگیم : ینیدـم  نبا  تسا . هتفگیم  غورد  تیاور  راک  رد  وا  نم  رظنب  یلو  درمـشیمدامتعا  دروم  ار  وا  نیعم  نبا  دـیوگیم :
وا زا  چیه  ما و  هدرک  كرت 
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رایـسب دـیوگیم : هعرز  وبا  تسین . داـمتعا  دروم  دـیوگیم : یئاـسن  تسا . راـبتعا  یب  مهتم و  وا  دـیوگیم : حـلاص  نب  دـمحا  منکیمن . تیاور 
زا نم  هدیقعب  دـنا  هتخانـش  مولعمان  ودـب  نارگید  هدرک و  تیاور  رمع  رخآ  رد  حـلاص  وبا  هک  یثیداحا  دـیوگیم : متاح  وبا  تسا . وگغورد 

. تسا تسـس  شتیاور  دیوگیم : مکاحدمحا  وبا  تسا ،. هدوب  شبحاصم  قیفرحـلاص و  وبا  هک  تسا  حـیجن  نب  دـلاخ  تایلعج  اه و  هتخاس 
ثیداحا اما  تسا  وگتـسار  اصخـش  رابتعا . یب  دـنکیم  لقن  یثیداحا  ربتعم  صاخـشا  لوق  زا  تسا و  تیاور  دـب  اـعقاو  دـیوگیم : ناـبح  نبا 

اب هتخاسیم و  حلاص  نب  هللادبع  خیش  لوق  زا  یثیداحا  هیاسمه  نیا  تسا . هدش  هتخاس  شا  هیاسمه  هلیسوب  هدرکلقن  هک  یتسردان  مولعمان و 
هک نیانامگب  هللا  دبع  خیش  تسا . هتخادنا  یمشیاه  هتشون  اهباتک و  نایم  هب  شا  هناخ  رد  سپس  هتشونیم و  هللا  دبع  خیـش  طخ  هیبش  یطخ 

تسا  هدرکیم  لقن  هتسنادن  ار  یگتخاس  ثیداحا  نآ  تسا  وا  دوخ  طخ 
 " يوق دیوگیم " : مزح  نبا  تسا . هدرک  هنخر  يزیچ  هچ  وا  تایاور  رد  منادیمن  دیوگیملبنح : دـمحا  يرـصم . لاله  یبا  نب  دیعـس  ب - 

دشاب . هدرک  هیکت  هتفگ  شا  هرابرد  لبنح  دمحاماما  هک  ینخس  هب  هتفگ  نیا  رد  وا  دیاش  دیوگیم : رجح  نبا  تسین .
یب مولعمان و  تایاورشتایاور  نایم  رد  دـیوگیم : سنوی  نبا  دـنکیم . هابتـشا  یلیخ  دـیوگیم : نابح  نبا  . یناردنکـسا فیـس  نب  هعیبر  ج - 

تـسس فیعـض " و  دـیوگیم " : یئاسن  دـیامنیمن . تقباطم  نارگید  تیاور  اب  هک  هدرک  تیاور  یثیداحا  دـیوگیم : يراخب  تسه . ساـسا 
تسا . تیاور 

درک دای  يا  هنتف  زا  ص )  ) ادخلوسر هک  رمع  رـسپ  زا  لئاو  نب  بیلک  زا  نوراه  نب  نانـس  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  لبنح  دمحا   - 4
نبنامثع مدید  متـسیرگن ، صخـش  نآ  هب  دـشدهاوخ 0  هتـشک  هنامولظم  قحاـنب و  هدـناشوپدوخ  يور  هک  صخـش  نیا  هنتف  نآ  رد  دوزفا 

تسا 0 نافع 
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دب تسا و  فیعض  دیوگیم " : یجاس  . تسا تیاور  تسـس  فیعـض " و  دیوگیموا " : هرابرد  یئاسن  تسا . هفوک  یلاها  زانوراه  نب  نانس 
دنکیم . لقن  ریهاشم  لوق  زا  ار  مولعمان  ثیداحا  تسا . تیاور  دب  اعقاو  دیوگیم : نابح  نبا  تیاور .

فیعـض " و ار "  وا  هعرز  وبا  هدمآبیذهتلا  بیذهت  رد  هکنانچ  دراد . یعـضو  هنوگنیمه  تیاور  نیا  لاجر  زا  رگیدیکی  لئاو  نب  بیلک 
تسا  هدرمش  تیاور  تسس 

هرـصاحم رد  نامثع  یتقو  تسا  هتفگ  هبیبح  وبا  ما  يردام  دج  هک  هبقع  نب  یـسوم  قیرط  زا  تسا  هدمآ  یتیاور  دنـسم  رد  لبنح  دمحا  - 5
نم تفگ : ادخ  شیاتس  ساپس و  زا  سپ  هتساخرب  داد . هزاجا  وا  هب  تساوخ . تبحـص  هزاجا  نامثع  زا  هریره  وبا  متفر . وا  هناخ  نب  نم  دوب 

زا یکی  درک . دـیهاوخ  دروخرب  هنتف -  فالتخا و  تفگ : ای  فالتخا -  هنتف و  هب  نم  زا  دـعب  امـش  تفگیم : هک  مدینـش  ص)  ) ادـخلوسر زا 
نامثع هب  هراشا  لاح  نیا  رد  دیشاب و  هتشاد  ار  شنارای  ونیما  نآ  دومرف : داد ؟ دهاوخ  تاجن  ار  ام  طیارش  نآ  رد  یسک  هچ  دیـسرپ : مدرم 

درکیم .
. تساهدرکن تیاور  وا  ریغ  سکچیه  هدرک و  تیاور  ار  نیا  لبنح  دـمحا  طقف  دـیوگیم " : هتـشون و  شخیراـت  رد  ار  تیاور  نیاریثک  نبا 

تسا " . وکینو  بوخ  رایسب  تیاور  نآ  دنس 
ثیدـح لاجر  گنهرفرد  هدوب و  لوهجم  هتخانـشان و  وا  تسا و  نآ  رد  یـسوم  يردام  دـج  هک  نیا  دوجو  اـبتیاور  نیا  دنـس  مینادـیمن 
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هب یتیاور  نینچ  هک  تسا  هنادنمدرخایآ  موهفم  نتم و  ظاحلب  یهگناو  دشاب ؟ دناوتیم  وکین "  بوخ و  رایـسب  روطچ "  هدـشن  وا  زا  يرکذ 
مکح و نب  ناورم  زا  دنترابع  نامثع  نارای  هتـسنادیم  هتخانـشیم و  تقدب  ار  شباحـصا  هک  يربمایپ  هب  دوش  هداد  تبـسن  ص )  ) ادـخ ربمایپ 

هک تسا  یندرک  روابرگم  دنا ؟ یمالسا  تما  هلابز  دنا و  يو  شامق  زا  يزروهانگ  تیانج و  يراکهبت و  رد  هک  ینایوما  رگید 

هحفص 128 ] ] 

نامثع و دـنا  هدـیروش  نامثع  رب  هک  يریثک  عمج  نآ  شحلاص و  ورتسار و  باحـصا  ریهاشم  ربارب  رد  شتما  دـهدب  روتـسد  یمارگ  ربمایپ 
تسا . هتساریپ  كاپ و  اهتبسن  نینچ  زا  شسدقم  تحاس  دندرگ ؟ لسوتم  اهناب  دنشاب و  هتشادار  يوما  ياپ  رس و  یب  دنچ  نیا 

رد دیـسرپ : نم  زا  ص )  ) ربمایپ هک  هلاوح  نب  هللا  دـبع  زا  قیفـش  نب  هللادـبع  زا  يریرج  دیعـس  لوق  زا  هدـناسر  تبث  هب  یتیاور  يذـمرت   - 6
یهاوـخ یلاـح  هچ  درک و  یهاوـخ  هچ  وـت  دـشاب  هتفرگ  ارف  ار  ناـهج  ياـهروشک  همه  رگهارمگ ) ثداوـح  طیارـش و  و   ) هنتف هـک  یلاـح 

رب ماـگنهنآ  رد  دـشاب  شوریپ  هک  ره  يو و  اریز  شاـب ، درم  نیا  وریپ  دومرف : دـنیامن . نییعت  میارب  شربماـیپ  ادـخ و  هچ  ره  متفگ : تشاد ؟
يا ار  نیا  مدیـسرپ : ص )  ) ربمایپ زا  شمدـناخرچ و  متفرگ و  ار  شا  هناـش  هتفر  درم  نآ  یپ  زا  نم  دوب . دـهاوخ  مالـسا ) هار  هیور و  (و  قح

تسانافع . نب  نامثع  وا  مدید  يرآ . دومرف : ادخ ؟ ربمایپ 
هک يرگهارمگ ) طیارش  و   ) يا هنتف  رد  تسا " : هدرک  تبث  ترابع  نیدب  دنس  نامه  اب  يریرج  دیعس  لوق  زا  ار  تیاور  نیمه  لبنح  دمحا 

شربمایپ ادخ و  هچ  ره  منادیمن . متفگ : ؟ درک یهاوخ  هچ  دشاب  هدروآ  رب  رـس  واگ  ياهخاش  نوچ  یمالـسا ) روشک  ای   ) ناهج يوس  ره  زا 
هچ ره  منادیمن . متفگ : روطچیلوا ؟ زا  رت  نیگمهـس  رایـسب  دشاب و  هتـشگ  رادیدپ  نآ  زا  سپ  هک  يا  هنتف  رد  دیـسرپ : دنیامن . نییعت  میارب 

ار شا  هناش  هتفر  دـنت  نم  تفریم . ام  هب  تشپ  يدرم  تقونآ  رد  دـینک . يوریپ  صخـش  نیا  زا  تفگ : دـنیامن . نییعت  میارب  شربمایپو  ادـخ 
تسا . هنع -  هللا  یضر  نافع -  نب  نامثع  وا  مدید  يرآ . دومرف : نیا ؟ مدیسرپ : مدنادرگ و  ص )  ) ادخلوسر فرطب  ار  شیور  هتفرگ 

هلاس هس  رد  نوچ  هک  ار  نیا  دید و  دیهاوخ  مینک  یم  ثحب  نامثع  لئاضف  اهـشیاتس و  زا  یتقو  ار  يریرج  دیعـس  لاح  حرـش  دیوگ : ینیما 
لها ناعبات  زا  دوش  یم  متخيو  هب  تیاور  دنـس  هک  قیقـش  نب  هللا  دـبع  تسین . ربتعم  حیحـص و  شتیاور  هتـشاد  ساوح  لـالتخا  رمع  رخآ 

نامثع هاوخاوه  دسیونیم " : شا  هرابرد  تاقبط "  رد "  دعس  نبا  . تسا هرصب 
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لبنح دـمحا   " تسا . هدوبن  نیبشوخ  هللا  دـبع  هب  یمیمت  نامیلـس  دـیوگیم " : دیعـس  نب  ییحی   " تسا . هدوب  داـمتعا  دروم  ثیدـح ) رد  و(
تریس وکین  ناناملسم  زا  دامتعا و  دروم  دیوگیم ": نیعم  نبا  تسا "  هدرکیم  هلمح  ( مالسلا هیلع   ) یلع هب  تسا و  دامتعا  دروم  دیوگیم " :

 " یلع . نمشد  تسا و  نامثع  هاوخاوه  دامتعا و  دروم  دیوگیم " : شارخ  نبا   " تسا .
دامتعا دروم  هدیزرویم  هنیک  وا  هب  تبـسن  هدرکیم و  هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  هک  ار  درم  نیا  هک  تسا  روآ  تفگـش  رایـسب 

حیحص و یثیدح  رد  هک  شیامرف  نیا  تسا ، ام  ربارب  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ  تاشیامرف  هکنآ  لاح  تریس  وکین  ناناملسم  زا  دنرامـشیم و 
درادـیم تسود  ار  وا  نموم  طقف  دزرو . یمن  هنیک  وا  هب  ینموم  چـیه  درادـیمن و  تسود  ار  یلع  یقفانم  چـیه  تسا " : هدیـسر  ام  هب  تباث 

: " تسا هدشهدرمـش  تسار  یثیدح  هدـمآ و  حیحـص "  رد "  هک  یلع  نینموملاریما  شیامرف  نیا  زین  " و  دزرویم ، هنیک  وا  هب  قفانم  طقفو 
زج درادیمن و  تسود  نموم  زج  یـسک  ارم  هک  تسا  نیا  نم  هب  یماربمایپ  تیـصو  هک  دیرفایب  ناج  تفاکـشب و  ار  رذـب  هکنآ  هب  دـنگوس 

، تشگ دهاوخن  منمشد  دوش  نمشد  نم  اب  ات  منزب  مریـشمش  نیمه  اب  نموم  یناشیپ  رب  رگا  هک "  شنخـس  نیا  " و  درادیمن . نمـشد  قفانم 
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دنا هتفگ  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  نت  نیدنچ  و  تشاد " ... دهاوخن  تسود  درادب  تسود  ارم  ات  مناشفیب  قفانم  ياپب  یمامتب  ار  ایند  رگاو 
 " میتخانشیم . بلاطیبا  نب  یلع  اب  يزرو  هنیک  يور  زا  طقف  ار  ناقفانم  هک " 

رادید هب  یلاح  رد  یلو  درآ  رسب  هزور  زامن و  هب  راگزور  ماقم  نکر و  نایم  يدرم  رگا  هک "  هدیـسر  تبث  هب  ثیدح  نیا  حیحـص "  رد " 
دمآ . دهاوخرد  خزود  هب  دشاب  دمحم  نادناخ  نمشد  هک  دور  ادخ  سرداد ) )

هینک یلع  هب  تبـسن  هک  دورب  ایند  زا  یلاح  رد  ادعب  یلو  دتـسرپب  ار  ادـخ  لاس  رازه  تفه  يا  هدـنب  رگا  هدـمآ " : نینچ  رگید  ثیدـح  رد 
دهع دیامنیم و  راکنا  ار  شقح  دزرویم و 

هحفص 130 ] ] 

 " شدروآ . دهاوخ  رد  يراوخ  هب  درک و  دهاوخ  لیدبت  یگراچیب  هب  ار  ششوخ  زور  ادخ  تسا  هتسسگ  ار  شیالو 
دحا هوک  هزادناب  دیتسرپ و  لمع  رد  شموق و  نایم  رد  حون  هک  دتـسرپب  نانچ  ار  لج  زع و  يادخ  يا  هدـنب  هاگ  ره  نینچیثیدـح " : رد  و 

هنامولظم هورم  افـص و  نایم  رد  هوالعب  دور ، جح  هب  هدایپ  راب  رازه  هک  دبای  رمع  نادنچ  دنک و  جرخ  ادخ  هارب  ار  همه  دـشاب و  هتـشاد  الط 
 " دیسر . دهاوخ  شماشم  هب  تشهب  يوب  هن  دمآ و  دهاوخرد  تشهب  هب  هن  دشاب  هتشادن  تسود  یلع  يا  ار  وت  اما  دوش . هتشک 

دعب دزادرپب و  ادخ  تدابع  هب  ماقم  نکر و  نایملاس  رازه  لج  زع و  يادخ  ناگدنب  زا  یکیرگا  نومـضم " : نیاب  تسه  يرگید  ثیدـح 
تخادنا دهاوخ  خزود  شتآ  رد  يور  هب  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  دشاب  هتـشاد  هنیک  منادناخ  یلع و  هب  تبـسن  هک  درذـگرد  ایند  زا  یلاح  رد 

".
هز لثم  یفیحن ) زا   ) هک درازگب  زامن  ردـقنآ  دوش و  لـاله  نوچ  هک  درادـب  هزور  ردـقنآ  متمارگا  یلع  دـیامرفیم ": يرگید  ثیدـح  رد  و 

 " تخادنا . دهاوخ  شتآ  رد  ار  وا  ادخ  دشاب  هتشاد  نمشد  ارت  ادعب  اما  ددرگ  نامک 
اب دزروب  هنیک  وا  هب  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  یلع  سک  ره  دومرف " : هک  تسا  هدمآ  نیخیش  دیئاتاب  حیحـص "  رد " 

 " تسا . هدیزرو  هنیک  نم 
، دیوگب تسار  تقح  رد  درادب و  تسود  ارت  هک  یسک  لاحب  اشوخ  یلع  هک " تسا  تبث  ثیدح  نیا  يروباشین  مکاح  كردتسم "  رد " 

 " دیوگب . غورد  تقحرد  دزروب و  هنیک  وت  هب  هک  یسک  لاح  هب  ادب  و 
هب ار  امـش  دیهاوخ  یمن  ایآ  راصنا  تعامج  يا  تفگ : نانآ  هب  دندمآ . ات  داتـسرف  راصنا  لابندب  ادـخلوسر  هک "  تسه  رگید  یثیدـح  رد 

هب هاگ  ره  هک  منک  یئامنهار  يزیچ 

هحفص 131 ] ] 

نم هب  هک  یقـشع  رطاخب  اروا  تسا . یلع  نیا  دومرف : ادخ  ربمایپ  يا  ارچ  دنتفگ : دش ؟ دیهاوخن  هارمگ  هاگچیه  زگره و  دیوش  لسوتم  نآ 
ار نیا  هک  دروآ  روتـسد  نم  هب  لـج  وزع  يادـخ  فرط  زا  لـیئربج  اریز  دیرامـش . یمارگ  متـشادگرزب  رطاـخب  دـیرادب و  تـسود  دـیراد 

میوگب " .
وا دـشاب . نم  رادربنامرف  هک  ره  ياـمنهر )  ) رون منارادتـسود و  ماـما  تسا و  تیادـه  مچرپ  یلع  نومـضم " : نیاـب  تسا  يرگید  ثیدـح 

هتشاد نمشد  ارم  شدرادب  نمشد  هک  رهو  تسا  هتشاد  تسود  ارم  درادب  شتـسود  هکره  ناراگزیهرپ . زا  ریذپان  کیکفت  تسا  يا  هدیقع 
تسا " .
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تسود ار  نیا  هک  ره  تسا و  هتـشاد  نمـشد  ار  شربمایپ  ادخ و  اعطق  درادب  نمـشد  ار  یلع ع ) ینعی   ) نیا هک  ره  ناه  نومـضم " : نیاب  و 
. " تسا هتشاد  تسود  ار  شربمایپ  ادخاققحم و  درادب 

دوردـب زا  سپ  یگدـنز و  رد  ار  یلع  هک  تسا  یـسک  یعقاو  تخبـشوخ  تخبـشوخ ، هک  دـهدیم  عـالطا  نم  هب  یحو  هتـشرف  کـنیا  و " 
دشاب هتشاد  نمشد  یگدنز  دوردب  زا  سپ  یگدنز و  رد  اریلع  هک  تسا  یـسک  یعقاو  یتخبدب  تخبدب ، و  دشاب ، هتـشاد  تسود  یگدنز 

" . 
میدروآرد . شراگنب  ریدغ "  موس "  دلج  رد  هک  اهثیدح  رایسب  و 

( متلاسر ینعی   ) نآ يازا  رد  وگب  مدرم ) هب  ربمایپ  يا   "  ) هک ار  یهلا  شیامرف  نیا  میروآ . دایب  ار  لاعتم  دـنوادخ  تاشیامرف  اهنیا ، زا  رتالاب 
دنا هدرک  وکین  ياهراک  وهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  شیاـمرف " : نیاو   " دـیرادب . تسود  ار  منادـنواشیوخ  هکمهاوخ  یمن  يدزم  نیا  زج 

دنتـسه تادوجوم  نیرتهب  نانآ  دنا  هدرک  هدیدنـسپ  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  داد " و "  دهاوخ  رارق  یتسود  هیامناشیا  رب  ادخ 
دینک . هعجارم  ریدغ "  مود "  دلج  هب  اهنآ  دروم  لوزن و  ناش  تایآنیا و  دارم  كرد  يارب  " . 

هوکش رپ  عامتجا  نآ  ریدغ " و  رد " ام  ناشلا  میظع  ربمایپ  هک  ار  یئاعد  نینچمه 
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نمشد ار  وا  هکرادب  نمشد  ار  یسک  و  تسا ، وا  رادتسود  هک  شاب  یـسک  رادتـسود  ادخ  هک "  ار  نیا  میروآ ، رطاخب  دومرف  نیگمهـس  و 
: ترابع نیاب  ای   " شاب . وا  نمشد  وت  دنکیم  ینمشد  وا  اب  هک  ره  و  شاب ، وا  تسود  وت  درادیم  تسود  ار  وا  هک  ره  مدرم  زا  ایادخ  درادیم .

يرای ار  وا  هک  نک  يرای  ار  یسک  و  درادیم ، نمشد  ار  وا  هکرادب  نمشد  ار  یسک  و  تسا ، وا  رادتسود  هک  شاب  یسک  رادتسود  ایادخ  " 
،و تسا وا  رادتـسود  هک  شاب  یـسک  رادتـسود  ایادخ  تروص " : نیاب  ای   " درادـیم . تسود  ار  وا  هک  رادـب  تسود  ار  یـسک  و  دـنک ، یم 

هنیک وا  هب  هکزروب  هنیک  یـسک  اب  و  درادیم ، تسود  ار  وا  هک  رادـب  تسود  ار  یـسک  و  درادـیم ، نمـشد  ار  وا  هک  رادـب  نمـشد  ار  یـسک 
ایادخ تروص " : نیاب  هرخالاب  " دهاوخیم . راوخ  ار  وا  هک  نادرگ  راوخ  اریـسک  و  دنکیم ، يرای  ار  وا  هک  نک  يرای  ار  یـسک  و  دزرویم ،

تـسود ار  وا  هک  رادب  تسود  ار  یـسک  و  درادیم ، نمـشد  ار  وا  هک  رادـب  نمـشد  ار  یـسک  ، تسا وا  رادتـسود  هک  شاب  یـسک  رادتـسود 
هک شخب  مارتحا  تردق و  ار  یـسک  و  دنک ، یم  يرای  ار  وا  هک  نک  يرای  ار  یـسک  و  دزرویم ، هنیک  واب  هکزروب  هنیک  یـسک  اب  و  درادیم ،

میدروآ . حرشب  لوا  دلج  رد  هکاهترابع  اهتروص و  رگید  " و  دناسریم . ددم  واب  هک  ناسرددم  ار  یسک  و  دشخب ، یم  مارتحا  واب 
نآ نایوار  زا  یکی  قیقـش -  نب  هللا  دـبع  دـننکیم  تیاکح  ارشربمایپ  ادـخ و  یهاوگ  هک  یتنـس  ینآرق و  ياهنتم  نیا  دانتـساب  و  نیاربانب ،

تیاور و شدوخ و  زا  يریخ  چیه  و  دزرویم ، ینمـشد  وا  اب  ادخ  هک  یـسک  و  شربمایپ ، ادخ و  نمـشد  تسا و  تخبدـب  یقفانم  تیاور - 
هدینادرگ رادقم  یبو  راوخ  ار  وا  ادخ  درک ، دهاوخ  شقیدصت  یناسنا  هن  دوب و  دهاوخن  هتفریذپ  دنک  لقن  وا  هک  یتیاور  و  تسین ، شنخس 

وکین ناناملـسم  زا  دامتعا و  دروم  ار "  وا  نارادـتیاور  ثیدـح و  ناـظفاح  راذـگب  تسا . هدـنکفا  خزود  شتآ  رد  يور  هب  زیخاتـسر  رد  و 
دنرامشب  تریس "

يزهب هرم  زا  میزخ  نب  هماسا  ثراح و  نب  مره  دیوگیم : يرصب ، قیقش  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  هتـشون  یتیاور   " دنـسم رد  لبنح "  دمحا   - 7
نیمزرس همه  هک  يا  هنتف  زا  دیسرپ : ام  زا  میتفریم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ص )  ) ادخلوسر اب  هکیلاح  رد  دنا : هتفگ  نم  هب 
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ای دیشاب - هتشاد  ار  شنارای  نیا و  دومرف : ادخلوسر ؟ يا  مینکب  هچ  دنتفگ : درک ؟ دیهاوخ  هچ  دریگ  ارف  ار  یمالسا ) روشک  ای   ) ناهج ياه 
نامثع مدید  نامه . دومرف : ادخلوسر ؟ يا  نیا  مدیسرپ : مدیسر و  درم  نآ  هب  ات  مدیود  تعرـسب  دیوگیم : دینک -  يوریپ  شنارای  نیا و  زا 

 " شنارای . وا و  دومرف : ماگنه  نیا  رد  تسا . نافع  نب 
ار وا  تیاور  میشاب  هتشاد  لوبق  ار  یمارگ  ربمایپ  تاشیامرف  رگا  میدید  ومیتخانش  البق  ار  تیاور -  نیا  لاجر  زا  یکی  قیقش -  نب  هللا  دبع 

میرامشب . لوبق  لباق  تسار و  میناوتیمن 
ص)  ) ربماـیپ دزن  هک "  هشئاـع  لوق  زا  هلاـضف  نب  جرف  قیرط  زا  تسا  هدـناسر  تبث  هب  دنـسم "   " رد يرگید  تیاور  لـبنح  نب  دـمحا   - 8
. دـنام شوماخ  رکبوبا ؟ لابند  متـسرفبادخ  ربمایپ  يا  متفگ : میدرکیم . تبحـص  وا  اب  دوبیم  اجنیا  یـسک  شاک  هشئاـع  تفگ : نم  هب  مدوب .
، دناوخ ارشناراکتمدخ  زا  یکی  هاگنآ  تفگن : ینخس  . رمع لابند  متسرفب  متفگ : میدرکیم . تبحص  وا  اب  دوبیم  یسک  شاک  تفگ : سپس 
رد رـس  يدایز  تدـم  ص )  ) ربمایپ دـعب  داد . هزاجا  وا  هب  دـهاوخیم . دورو  هزاجا  هدـمآ  نامثع  مدـید  تفر . وا  تفگ و  وا  شوگ  هب  يزیچ 

نوریب نت  زا  ارنآ  دنتـساوخ  ناقفانم  رگا  هک  دناشوپ  یم  وت  رب  ینهاریپ  لج  زع و  يادخ  نامثع  دومرف : سپـس  تفگ . نخـس  نامثع  شوگ 
" دومرف . رارکت  راب  هس  ای  ود  ار  نخس  نیا  رواین . نوریب  نانآ  يارب  ار  نهاریپ  نآ  نکن و  لوبق  يروآ 

اب حیحـص و  تسا  یثیدح  نیا  دـیوگیم " : و  هلاضف . نب  جرف  قیرط  زا  هدرک  تبث  كردتـسم "  رد "  زین  يروباشین  مکاح  ار  ثیدـح  نیا 
روحم رب  هک  تیاور  نیا  تساهدز : هیـشاح  نینچ  يروباشین  مکاح  نخـس  رب  یبهذ   " دنا . هدرکن  تبث  ارنآ  يراخب  ملـسم و  و  یلاع ، دـنس 

دشاب  " حیحص دناوتیم "  روطچ  دخرچ  یم  هلاضف  نب  جرف 
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نیمه رد  ار  وا  لاح  حرـش  تسیندانتـسا . لباق  شتایاور  دنا  هتفگ  هدرک و  فیعـضت  ار  هلاضف  نب  جرف  اقفتم  لاجر  ياملع  ناسانـشثیدح و 
دروآ . میهاوخ  تسه  نامثع  دیجمت  رد  هک  یتیاور  نیمهدفه  زا  ثحبرد  دلج 

ادـخ ربمایپ  هک "  دـنکیم  تیاور  هشئاع  زا   - نامثع هدـش  دازآ  هلهـس -  وبا  زا  مزاحیبا  نب  سیق  قیرط  زا  دنـسم "  رد "  لـبنح  نب  دـمحا 
؟ یلع تیومع  رـسپ  مدیـسرپ : هن . دومرف : رمع ؟ مدیـسرپ : هن  دومرف : رکبوـبا ؟ مدیـسرپ : دـیایب . دـیئوگب  ار  مباحـصا  زا  یکی  دوـمرف : (ص )

نآ رد  و  ندرک ، تبحـص  وا  اب  هتـسهآ  درک  عورـش  و  رانک : ورب  دومرف : نم  هب  دـمآ . نامثع  یتقو  . هلب دومرف : ناـمثع ؟ مدیـسرپ : هن . : تفگ
ریما يا  مدیـسرپ : وا  زا  تشگ  هرـصاحم  دیـسر و  ارف  ناـمثع  هناـخ  گـنج  زور  هک  اهدـعب  تـشگ . نوـگرگد  ناـمثع  هرهچ  گـنر  لاـح 

لمحت ربص و  شرافـس  نآ  ققحت  يارب  نم  تسا و  هدرک  یـشرافس  نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  اریز  هن . تفگ : یگنج ؟ یمن  اـیآ  نینموملا 
میامنیم " .

رد ریثک  نبا  دـنا و  هدرک  تبث   ". باـعیتسا رد "  رمع  وبا  كردتـسم " و  رد "  يروباـشین  مکاـح  " و  ءاـیلوالا . هیلح  رد "  میعن  وبا  ار  نیا 
هدرکیم هلمح  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دنا : هتفگ  هک  دسریم  مزاح  یبا  نب  سیق  هب  نآ  دانـسا  تسا  هدروآ  لبنح  نب  دمحا  زا  لقن  هب  شخیرات 

ندرک تیاور  زا  مدقتم  نایفوکزا  يرایسب  تلع  نیمهب  تسا و  هدوب  نامثع  يرترب  هب  دقتعم  هک  تسا  فورعم  دیوگیم : رجح  نبا  و  تسا .
هداد تسد  زا  ار  شلقع  هتـشگ و  فرخ  توترفو و  هدیـسر  یگلاس  دنچ  دصکی و  هب  هک  هدرک  رمع  ردـقنآ  يو  دـنا . هدومنیم  زیهرپ  وا  زا 

تسا .
يوریپ میدروآ . رتشیپ  یمک  هک  ار -  ص )  ) یمارگ ربمایپ  تاشیامرف  رگا  مه  ام 
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هلمح مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هب  هکیـسک  مزاـح -  یبا  نب  سیق  هک  یتاـیاور  زاو  میوش  هارمه  مدـقتم  ناـیفوک  اـب  یتسیاـبمیئامن 
هداد تسد  زا  ار  شلقع  هتـشگ و  فرخ  هک  یتخبدب  قفانم  تیاورهب  دناوتیمن  یئارتسرد  ققحم  چـیه  اساسا  میئامن . زیهرپ  تسا -  هدرکیم 

داقتنا و دروم  ار  سیق  نامدیتاسا  نیملکتم و  خـیاشم  تفگیم " : هک  مدینـشدلج  نیمه  رد  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  نخـس  دـنک . دامتعا  دـشاب 
... تسین " لوبق  لباقدنک  لقن  وا  هک  یتایاور  هدوب و  راکتشز  قساف و  وا  دنا : هتفگ  هداد و  رارقهلمح 

نب رمع  نب  میهاربا  زا  يرـصبلا -  ءاربلا  دیزی  نب  فسوی  رـشعم -  یبا  زا  رکبیبا -  نب  دمحم  یمدقم -  زا  یلعی  یبا  لوق  زا  يدع  نبا  - 9
دش " . مهاوخ  هتشک  هناملاظ  قحانب و  هک  تفگ  نم  هبهتسهآ  ص )  ) ربمایپ هک "  دنکیم  تیاور  نامثع  شردپ  لوق  زا  نامثع  نب  نابا 

ظوـفحم ریغ  شا  همه  هک  ناـبانب  رمع  تاـیاور  زا  هدـناوخ و  نیغورد  ار  تیاور  نیا  يدـع  نـبا  هدـمآ  لادـتعالا "  نازیم  رد "  هکناـنچ 
نکممهنوگچ نیاربانب  تسا ، هدینشن  نامثع -   - شردپ زا  یثیدح  دیوگیم  لبنح  نب  دمحا  هکیروطب  نامثع  نب  نابا  تسا . هدرمش  دشابیم 

نامثع هرابرد  هک  يدـیجمت  نیموس  زا  ثحب  رد  ار  رمع  نب  میهاربا  رـشعم و  یبا  لاح  دـنک . لقن  وا  زا  ار  نامثع  نخـس  نابا  نب  رمع  تسا 
تسین . دامتعا  لباق  درادن و  تحص  رفن  ودنیا  تایاور  هک  دید  دیهاوخ  درک و  دیهاوخ  هظحالم  هدش  اعدا 

دش و یهاوخ  تفالخ  راد  هدهع  نم  زا  سپ  وت  نامثع  نومـضم " : نیابهدروآ  سنا  قیرط  زا  یتیاور  لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ   - 10
 " ینک . راطفا  نم  دزن  ات  رادب  هزور  ار  زور  نآ  و  نکن ، يریگ  هرانک  تفالخ  زا  دننک ، لزع  ارت  دنهاوخیم  ناقفانم 

دانتـسا لباق  وا  تایاور  دیوگیم : نابح  نبا  دراد . یبیجع  تایاور  هک  تسه  يراصنا  لاجر  یبا  نب  دـلاخ  مان  شدنـس  رد  دـیوگیم : یبهذ 
. تسین يوق "  وا "  تسا : هتفگ  متاح  وبا  دیوگیم : نازیملا "  ناسل  رد "  تسین .
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تایاور نیا  رد  یلمات 

تـشم کی  اهنیا  لعج  رد  تسا . هدرک  یـشرافس  نامثع  هب  ص )  ) مرکا لوسر  ایوگ  هک  انعم  نیا  نمـضتم  تسا  تیاور  هلـسلس  کی  اهنیا 
نامثع هاوخاوه  ای  يرـصب ، یماش و  ای  تسا  يوما  ای  دروخ  یم  مشچ  هب  اهنآ  دنـس  رد  هک  یئاهمان  دنا  هدرک  يراکمه  راکلغد  زاب و  هقح 

 " ای دنتـسه  فیعـض "  ثیدـح "  لقنرد  ای  هک  یناسک  هرخالاب  تسا ، هدرکیم  هلمح  ناـیقتم  يـالوم  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  رورـس  هب  هک 
نیا مزلتـسم  اهنآ  نتم  تحـص  اریز  تسا . دنـس  زارت  بویعم  اهنآ  نتم  هوالعب ، رابتعا . یب  دورطم و  كورتم " و  زاسغورد و "  " و  باذـک

رد هچ  تسا  باحـصا  یتلادع  یب  تایاور ، نآ  قیدصت  همزال  دنـشاب . رودب  ینمادـکاپ  تلادـع و  زا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  هک  تسا 
رد و  دنقفانم . یعمج  دنا  هدش  شلزعراتـساوخ  دنا و  هدرک  شبنج  دنا و  هتـساخرب  نامثع  هیلع  هک  یناسک  هک  هدمآ  نینچ  تیاور  نیدنچ 

مینادیم انمض   " دیشاب . هتشاد  ار  شنارای  نیما و  نیا  دوب " و "  دنهاوخ  قح  رب  زورنآ  رد  شنارایو  نامثع  تسا " : روطنیا  اهنآ  زا  یـضعب 
يانثتسابراصنا ات  هتفرگ  نارجاهم  زا  باحصا  همه  زا  دنترابع  دنا  هدوب  شلزع  راتساوخ  هدرک و  شبنج  دنا و  هتساخ  رب  وا  هیلع  هک  یناسک 

نآ نیا ، دوجو  اب  يوما . شابوا  ياهدع  هارمه  کلام ، نب  بعک  هوالعب  اهنآ  اب  يدـعاسلا . دیـسا  تباث ، نب  ناسح  تباث ، نب  دـیز  رفن : هس 
نارجاهم و قاـفن  یتلادـع و  یب  هک  ار  تاـیاور  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دـناربمایپ  باحـصا  يورتسار  تلادـع و  هب  دـقتعم  هک  تعاـمج 
؟ دنکب دناوتیمن  يراک  نینچ  يرادنید  دنمدرخ  چیه  اساسا  دننکقیدصت ؟ دـیامن  یم  باجیا  ار  باحـصا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  راصنا و 

مرکا ربمایپ  دنا و  هدوب  لداع  ورتسار و  راکوکین و  لدکاپ و  اققحم  هک  میا  هتسناد  وهدرب  یپ  باحصا  زا  يرایسب  هوکـش  تمظع و  هب  اریز 
تقیقح نیا  رب  یمالـسا  تما  و  تسا ، هدومن  ناشقح  رد  اهـشیاتس  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  هدرک و  ناـشیا  زا  اـه  لـیلجت  دـیجمت و  (ص )
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. تسا قفتم  ناتسادمه و 
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لـمحت و هـیور  ینعی  هدـمآ  نآ  ذاـختا  روتـسد  اـهنآ  زا  ریغ  تاـیاور و  نـیا  رد  هـک  هدرکیم  يا  هـیور  هـب  رهاـظت  هـچرگ  ناـمثع  یهگناو 
مدرم اب  ندـیگنج  يارب  تشون و  یم  همان  یمالـسا  فلتخم  لـفاحم  قطاـنم و  هب  اریز  درکیم ، راـتفر  نآ  فـالخ  ربـالمع  یلو  ندـیگنجن ،
تـسا یکرـشم  مجاهم و  لئابق  اب  گنج  لثم  هنیدم  مدرم  هیلع  ندیگنج  هک  درکیم  هدیقع  راهظا  دیبلط و  یم  هاپـس  رکـشل و  اهنآزا  هنیدم 

هاگ ره  نیاربانب  دنا . هدش  رفاک  نانآ  هک  دومنیم  دـیکات  ردـب " و  رد "  ناکرـشم  اب  گنج  ای  دـندروآهلمح  قدـنخ  فورعم  گنج  رد  هک 
زا يو  دیسریمن . شدرگ  هب  سکچیه  هک  تخادنایم  هارب  ینینوخ  گنج  نانچ  دندوب  هدیـسر  شکمک  هب  اهناتـسرهش  زا  یماظن  ياهدحاو 

دیدیم روای  یب  سکیب و  رفن -  هس  يانثتساب  يو -  هیلع  باحـصا  قافتا  تلعب  اردوخ  هک  دومنیم  گنج  زا  زیهرپ  ربص و  هبرهاظت  تهجنآ 
دندروخن شدردب  هک  رفن  هس  نآ  زج  دریگب  مدق  تباث  نارادنید  راصنا و  نارجاهم و  عامتجا  هیلعار  وا  بناج  دـشیمن  رـضاح  سکچیه  و 

دریگرب . دوب  هدش  هتشک  ینز  تسدب  هک  ار  يدرم  یصخش  مئانغ  هدرکن  تارج  هک  دوب  وسرت  ردقنآ  هک  تباثنب  ناسح  اصوصخم 
نارجاهم باحـصا و  هنیدـم و  مدرم  هیلع  يوما  تشم  کی  نامه  اـب  يرواـی و  یب  ويراوخ  یـسکیب و  همه  اـب  یتح  هک  نیا  همه  زا  رتدـب 

هدربنشیپ و زا  يراـک  یلو  دـنا  هداد  ناـشن  ار  دوخیناـمرهق  يریلد و  همه  اـهنآ  و  دز ، گـنج  هب  تسد  اهناتـسرهش  نارادـنید  راـصناو و 
دنتخیرگ  جراخ  هب  هنیدم  زا  دعب  هدرک و  ناهنپ  یئودنک  رد  ار  اهنآ  ات  دنتسج  هانپ  هبیبح " ما  هب "  دندروخ و  تسکش 

نامثع هیلع  ار  مدرم  ياه  هدوت  هک  یماگنه  دوب و  هدرک  شومارف  ار  ثیدـح  نآ  دـیوگیم -  تیاور  هکنانچ  هشئاـع -  هک  میتفرگ  هوـالعب ،
هدرک شومارف  وا  قافتاب  نایوار  رگید  ایآ  اما  تشادـن . دای  هب  ارنآ  دـیمانیم  رفاک  لثعن " و  ار "  وا  دادـیم و  ار  شلتق  روتـسد  هدـناروشیم و 

دندوبهدربن دای  زا  ای  دندوب ؟ هدرب  دای  زا  مه  سنا  هلهـس و  وبا  هلاوح و  نب  هللادبع  يزهب و  هرم  هریره و  وبا  رمع و  نبهللا  دبع  الثم  و  دندوب ،
؟ دناهدرک تیاور  دنا  هتفای  بسانم  ار  طیارش  هک  ادعب  هدیدن و  تحلصم  هب  ماگنه  عاضوا و  نآ  رد  ار  شلقن  یلو 
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دنا ؟ هتسب  ناشیاب  هدرک و  تسرداهنآ  نابز  زا  اهدعب  ای 
شنارای نیا و  زا  دیـشاب " و "  هتـشاد  ار  شنارای  نیما و  نیا  هک "  نیا  هدـش ، هداد  تبـسن  ص )  ) یمارگ ربمایپ  هب  هک  نانخـس  نیا  هاگ  ره 

هب ارنآ  هک  دمایم  مزال  تشادیمتحـص  دوب "  دنهاوخ  قح  رب  شناوریپ  وا و  ماگنه  نآ  رد  اریز  نک  يوریپ  درم  نیازا  دـینک " و "  يوریپ 
رد ناـمثع  هدوـب و  رگهارمگ  ثداوـح  طیارـش و  اـه و  هنتف  زا  روـظنم  هنتف  هک  تـسانیا  شموـهفم  اریز  دـناسرب ، شباحـصا  هـمه  عـالطا 

شتما تیاده  هیام  هچنآ  ندـناسر  غیلبت و  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ملـسم  و  تسا ، هتـشاد  رارق  قح  فرط  ههبج و  رد  نآ  شکاشک 
وا دراذگب و  عالطا  یب  مورحم و  نآ  زا  ار  نارگید  دـیامن و  غالبا  نت  دـنچ  ای  کی  هب  ات  هدومن  یمن  یهاتوک  هدـیزرو و  یمن  غیرد  دـشاب 

نیا زج  ارچ  زرحم ، تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  و  فصو ، نیا  اب  تسا . هدوب  نیمه  شتلاسر  هتـشگ و  ثوعبم  یئاـمنهار  میلاـعت و  غـالبا  يارب 
نیمه يارب  ارچ  و  دنا ؟ هتفاین  عالطا  نآ  زا  رفن  دنچ  نیمه  هطـساوب  ول  نارگید و  ارچ  و  تسا ؟ هدرکن  لقن  ار  ثیدـح  نآ  یـسک  رفن  دـنچ 

ارنآ دندرکن و  دانتـسا  نآ  هب  نامثع  هناخ  رد  رب  گنج  هماگنه  رد  اهنیا  ارچ  و  دـنباین ؟ عالطا  نارگیدهکیروطب  دـش و  هتفگ  زارب  رفن  دـنچ 
مینادیمهکیلاح رد  دـندرکن ، اشفا  دـنلب  گناب  هب  هدومنن و  مالعا  دنتـشاد  ار  نامثع  علخو  لزع  ياضاقت  هک  ینویبالقنا  نارجاهم و  ربارب  رد 

دورف تعاطا  میلـست و  رـس  گنردیب  دندینـشیم  ار  ص )  ) ربمایپ شیامرف  عاطم و  نامرف  رگا  هک  دندوب  یتیرثکا  ای  يریثک  عمج  ناشنایم  رد 
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نتخاس دوخ  زا  زج  نیا  تسا ؟ هدیسرن  ناشناردپ  هب  هک  هدیسر  ناشیا  هب  ینخس  ای  دندرکن  هشیدنا  لمات و  نخـس  نآ  رد  ایآ  دندروایم " ؟
تسین " .

دناهتخاس نامثع  يارب  هک  اهفیرعت  دیجمت و  یسررب 

هراشا

رگید زا  رت  هایـس  ای  تسوا  تایح  دـیپس  هحفـص  منادـیمن  هک  يا  هحفـص  میدـنارذگ ، رظن  زا  ار  نامثع  یناگدـنز  زا  يا  هحفـص  اـجنیا  اـت 
قیقحت هب  ارنآ  هک  یسک  لاح ، رهب  شتاحفص ؟
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نیمهب زین  نآ  ندراذـگ  رب  لیـصفت  هب  تسا . هدرب  یپ  شماقم  هیاپ و  تایحور و  هب  دـشابهداد  رارق  تقد  لـمات و  دروم  هدـنارذگرظن و  زا 
هک یتایاور  یبایشزرا  یـسررب و  رد  ار  ام  دشاب و  هدمآ  تسدب  یتخانـش  سایقم و  شجنـس ، شهوژپ و  شواک و  يانثا  رد  ات  دوب ، تهج 

ار ناشفیلکت  میجنـسب و  ار  اهنآ  میا  هدروآ  لمعبوا  زا  هک  یقیقد  یعطق و  تخانـش  اب  نآوترپ و  رد  میناوتب  و  دیآ ، راکب  تسه  شا  هرابرد 
یتایاور هصاخ  مینکفا  رود  هب  هراوق  یب  روجان و  ار  هچ  ره  میرادهاگن و  مینادب و  تباث  دمآ  هزادـنا  روج و  نآ  اب  ار  هچ  ره  میئامن ، نیعم 

دناهتخاس . ولغ  هغلابم و  يور  زا  ار  يرایسب  تسه و  شلئاضف  رد  دیجمت و  رد  هکار 
رد هدومن و  يرادرکدـب  ای  هدرپس  شلایما  زئارغ و  نب  نت  هک  يدراوم  شیراکفالخ و  یتشرـسدب و  ویئوختـشز  زا  میدروآ  نونکات  هچنآ 

تسس هدومن و  یتسپ  هدیچیپ و  مالسانوناق  زا  رس  هتسج و  توهـش  زا  هکلب  نیدزا  هن  هار  هداد و  جرخب  دادیب  تنوشخ و  هرادا  تموکح و 
هک دـهدیمن  ار  نیا  لاجم  یققحم  چـیه  هب  ترخآ ، رفیک  هیام  تبقاع و  دـب  مه  تسا و  دنـسپان  مه  هک  اـهراک  رگید  یناـبز و  دـب  یئار و 

هکنانچ مکحم  هاوخ  دـشاب و  تسـس  اهنآ  دنـس  هاوخ  دراد  رواب  دـنا  هداد  جاور  هتخاس و  غورد  هب  يو  مراکم  ولئاضف  رد  هک  ار  یتاـیاور 
یقاـب نیا  يارب  یلاـجم  تشذـگ  ناـترظن  زا  دـلج -  نـیمه  رد  رتـشیپ  هـک  ص - )  ) مرکا ربماـیپ  توـسک  شیپ  باحـصا  تاـیرظن  ءارآ و 

نآ تابثا  زا  ثحب  هب  دسر  هچ  ات  دیآ  شیپ  تسه  نامثع  فیرعت  دـیجمت و  رد  هک  یگتخاس  تایاور  نآ  تحـص  زا  ثحب  هک  دراذـگیمن 
تـالیامت تسا  لـماک  و  دنـسم )  ) هک اـهنآ  هاوـخ  ماـمتان و  شدنـس  تسا و  لـسرم )  ) هک اـهنآ  هاوـخ  نـیغورد  تاـیاور  نآ  نومـضم  رد 

دارفاب ای  نامثع  هدـش  هدازآناگدرب  هب  ار  شیوخ  تیاور  لـقن و  اـبلاغ  هک  دـینیب  یم  ار  یماـش  اـی  يرـصب  یتشم  يزروضرغ  كانـسوه و 
ناب هدرن  ار  شتموکح  هک  يا  هفیلخ  عفنب  تسا  نامثععفنب  هیواعم  ياه  هتخاس  زا  هک  دـناسریم  نیمه  و  دـنناسریم ، شراـبتعا  یب  هداوناـخ 

نامه شا -  هداوناخ  دارفا  دیجمت  تلیضف و  رد  یثیداحا  ات  درکیم  جرخ  رز  میس و  اهراورخ  هیواعم  دوب . هدرک  تذل  تنطلس و  هب  لوصو 
یلعج تایاور  نیا  رتشیب  نتم  دـنزاسب . اصوصخمصاعلا  یبا  هداوناخ  هخاش  امومع و  هیما  ینب  ینعی  هدرک -  شفـصو  نآرق  هک  يا  هرجش 
تباث ار  دوخ  بذـک  یچوپ و  ساسا و  یب  دـهدیم و  داب  هب  ارنآ  حیحـصت  هیجوت و  يارب  شالت  هنوگ  رههک  تسا  اوسر  تسـس و  يردـقب 

. درادیم
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: یلعج تایاور  نآ  زا  يا  هراپ  کنیا 
لوق زا  نامثع  يومع  رـسپ  صاع  نب  دیعـس  زا  يوما  دیعـس  نب  ییحی  زا  ینامثع  ثیل  زا  يوما  لیقع  قیرط  زا  لبنح  نب  دمحا  ملـسم و  - 1
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لاح نیا  رد  دوب . هدیشوپ  دوخ  يورب  ار  هشئاع  هماج  هدیمرآ و  رتسب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دنا " : هدرک  تبث  یتیاور  نینچ  هشئاع  نامثع و 
نامه رد  ص )  ) ربمایپ هتـساوخ و  دورو  هزاجا  رمع  دعب  تفرب . دیناسر و  ضرعب  ار  دوخ  بلطم  تفای . هزاجا  تساوخ . دورو  هزاجا  رکبوبا 

تـسشنب ص )  ) ربمایپ متـساوخ . هزاجا  نم  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم : نامثع  . تفرب هدرک  ضرع  ار  دوخ  بلطم  هدمآ  ات  داد  هزاجا  وا  هب  لاح 
دـش روطچ  تفگ : ص )  ) ربمایپ هب  هشئاع  متفرب . و  متـشاذگ ، نایم  رد  وا  اـب  ار  مبلاـطم  نم  . نک روج  عمج و  ار  تساـبل  تفگ : هشئاـع  هبو 

نامثع دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  يدش ؟ نامثع  ندـمآ  ماگنهب  هک  روطنآ  يدـشن  نارگن  دـندمآ  امهنع -  هللا  یـضر  رمع -  رکبوبا و  یتقو 
درادن " . هضرع  ار  دوخ  بلطم  دنکتاقالم  نم  اب  مهد  هزاجا  وا  هب  لاح  نآ  رد  رگا  مدیسرت  و  تسا ، ایح  اب  يدرم 

يالاب زا  یتمـسق  اپ و  قاس  هدیمرآ و  نم  هناخ  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنا " : هدرک  تیاور  نینچ  هشئاع  قیرط  زا  ناثدحم  رگید  ملـسم و  - 2
نامهرد تساوخ . هزاجا  رمع  دعب  درک . وگتفگ  وا  اب  و  دوب ، لاح  نامه  رد  داد و  هزاجا  تساوخ . هزاجا  وا  زا  رکبوبا  دوب . نایرع  شیوناز 

نوچ درک . روج  عمجار و  شـسابل  تسـشنب و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تساوخ . هزاجا  نامثع  هاگنآ  درک . وگتفگ  وا  اب  داد و  هزاجا  وا  هب  لاـح 
هچاپ تسد  دـش  دراو  رمع  يدادـن . وا  هب  یتیمها  يدـشن و  هچاپ  تسد  دـش  قاـطا  دراو  رکبوبا  تفگ : اـهنع -  هللا  یـضر  هشئاـع -  تفرب 

يو زا  ناگتشرف  هک  يدرم  زا  نم  دومرف : يدرک ؟ تسرد  ارتیاهسابل  یتسـشن و  دش  دراو  نامثع  یتقو  اما  يدادن . وا  هب  یتیمها  يدشن و 
. " میامنیم مرش  دنیامنیم  مرش 
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رد بآ  هک  یئاج  رد  ص )  ) ربمایپ هکدیازفا  یم  مصاع  دـسیونیم " : شا  هیـشاح  رد  هدـناسر و  تبث  هب  نامثع  دـیجمت  رد  یثیدـح  يراخب 
حتف رد "  رجح  نبا  دناشوپ " . ار  شیوخ  يوناز  دش  دراو  نامثع  نوچ  دوب . هدرک  نایرع  ار  شیاهوناز  زا  یکی  ای  اهوناز  هتسشن و  دوبنآ 

ثیدـح نیاهب  طوبرم  تیاور  نیا  هک  هتفگ  هتـسنادتسردان و  مولعمان و  ار  تیاور  نیا  يدواد  دـیوگیم : نیتلا  نبا  دـسیونیم " : يراـبلا " 
شا هناخ  رد  هک  ص )  ) ربمایپ دزن  رکبوبا  تسا : نینچ  ثیدح  نآ  دـنا . هدرک  طولخم  يرگید  ثیدـح  رد  ار  یثیدـح  نآ  نایوار  تسین و 

ار شیوخ  يوناز  يالاب  ص )  ) ربمایپ دـمآ  نامثع  یتقو  سپـس  دـمآ . رمع  دـعب  تسـشن ، هدـمآ  دوب  هدرک  نایرع  ار  شیوناز  يـالاب  دوب و 
دناشوپ " ...

. دشاب هتـشاد  تریاغم  نآ -  یناسناای  ینید  موهفم  هب  تفارـش -  اب  هچنآ  زا  زیهرپ  يرادنتـشیوخ و  زا  تسترابع  ایح  مرـش و  دـیوگ : ینیما 
ددرگ نوزفا  تفرعم  نامیا و  ردق  ره  تهج  نیمهب  دنکیم . ادیپ  لماکت  نامیا  هلیـسوب  هدوب و  یباستکا  نآ  لامک  و  دراد ، يرطف  هشیرمرش 

یکیدزن و زا  هاگآدوخان  راکدوخ و  روطب  ار  یمدآ  هک  دش  دهاوخ  لیدبت  خسار  يا  هکلم  هب  تشگ و  دـهاوخ  رتشیب  ناسنا  يایح  مرش و 
ادـیپ يدـنبدوخ "   " عون کی  لیامت  یناسفن و  شیارگ  رد  ای  اهیراددوخ  اهراک و  رد  یمدآ  ناسنیدـب  درادـیم . رود  اـهیئاوسر  هب  شیـالآ 
باـت کـیچیه  هکیروـطب  تسا  هداـهن  شدرخ  ناور و  رب  وا و  کـیژولویزیف  ياههاگتـسد  اـضعا و  رب  يدودـحو  اهدـنب  يرادـنپ  دـنکیم 

رـس و هک  تسا  نیا  ندرک  مرـش  یتسارب  ادخ  زا  دیامرفیم : ص )  ) ردقیلاع ربمایپ  دـنرایمن . ار  شا  هدودـحم  زا  ندـش  ردـب  ای  نآ  نتـسسگ 
زا هک  يراک  ره  نیاربانب ،  " یشاب . هتشاد  دایب  ار  شیامزآ ) ای   ) الب گرم و  ینک و  يرادهاگن  ار  شتایوتحم  مکش و  ار و  كاردا  هاگتسد 

کچوک و هانگ  ره  ودنـسپان  تشز و  ياهراک  زا  هک  تسا  یلماع  ایح  دراد و  تریاغم  ایح  مرـش و  ابدـشاب  نوریب  تیناـسنا  نید و  دودـح 
دشاب هتشادن  مرش  سک  ره  تهج  نیمهب  زاب  دراد . یم  زاب  دیالایب  ار  نامیا  تفع و  تیناسنا و  نماد  هک  یگرزب 
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نکب یهاوخیم  راک  ره  یتشادن  مرـش  هاگ  ره   " هک تسا  هدمآ  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدح  رد  دهدیم . ماجنا  دـنک  سوه  دـهاوخب و  يراک  ره 
داضت هب  تسا . ایح  مرـش و  دـض  نآ  لاثما  و  ینارتوهـش ، یگزره ، ینکـش ، نامیپ  هلیح ، بیرف ، تنایخ ، ینهد ، دـب  شحف و  نیارباـنب ، " . 

هفیرش : ثیداحا  نیا  رد  هلمج  زا  تسا ، هدومرف  هراشا  ص )  ) یمارگربمایپ اهنآ 
خزود  رد  تنوشخ  تسا و  تنوشخ  زا  ینابز  دب  تشهب . رد  نامیا  تسا و  نامیا  زا  مرش 

خزود هب  تسا و  ناطیـش  زا  ینابزدب  شحف و  دـنزاسیم . رود  خزود  زا  کیدزن و  تشهب  هب  ار  یمدآ )  ) تسا و نامیا  زا  یئور  مک  مرش و 
دنزاسیم . رود  تشهب  زا  کیدزن و 

دوبیم . دبيدرم  دش  یم  يدرم  رگا  یئوگدب  يراکدب و  و  دوبیم ، حلاص  يدرم  دیایم  رد  يدرم  تروصب  رگا  مرش  هشئاع  يا 
ددرگیم . نآ  یگتسارآ  هیام  دشاب  زیچ  ره  رد  ایح  مرش و  و  دوشیم ، نآ  یتشز  ثعاب  دشاب  هک  زیچ  ره  رد  ینابزدب  يراکدب و 

دروم زوت و  هنیک  مدآ  تفرگ  وا  زا  ار  ایح  یتقو  دریگیم . وا  زا  ار  ایح  مرـش و  دزاس  هارمگ  ار  يا  هدـنب  دـهاوخب  هاـگره  لـج  زع و  يادـخ 
. دوشیم زین  تنایخ  وا  هب  هک  دش  دهاوخ  ینئاخ  دوبن  راد  تناما  یتقو  داد . دهاوخ  تسد  زا  زین  ار  تناما  دش  نینچ  نوچ  دش . دهاوخ  هنیک 

تـشگ نوعلم  دورطم و  یتقو  دوب . دـهاوخ  نوعلم  دورطم و  لاح  نیا  رد  داد . دـهاوخ  تسد  زا  ار  تقفـش  محرت و  سح  دـشنینچ  نوچ 
. نوریب یناملسم  زاو  دوب  دهاوخ  هتسسگ  وا  زا  مالسا  دنویپ 
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درادن . یکین  ریخ و  زج  يرمث  ایح  مرش و 
هدناشک لاح  نیا  هب  دهد  ماجنا  یتشز  راک  ناشربارب  رد  دشکب  تلاجخ  مدرم  زا  هک  یـسک  اریز  دیوگیم " : ثیدـح  نیا  حرـش  رد  يوانم 

هانگ اطخ و  هب  تسد  دراذـگیمن و  ورف  ار  شفیاظو  زا  کیچیه  هجیتن  رد  دـشکب . تلاجخ  مدرم  زا  شیبشراگدرورپ  زا  هک  دـش  دـهاوخ 
. دشکب تلاجخ  هداد  ماجنا  يراک  نانچ  دنمهفب  نارگید  رگا  هک  دنکن  يراکناسنا  هک  تسا  نیا  ایح  مرـش و  دـیوگیمیبرع : نبا  دـنزیمن .
، تسا يراسمرـش  هیام  هک  دهد  ماجنا  يراک  دشکیم  تلاجخ  وا  زا  تهج  نیمهب  دنیب ، یمدنکب  وا  هک  ار  يراک  ره  ادخ  هک  دنادیم  نموم 

مرش تسا  نیا  دیامنیم . كرت  تسا  یگدنمرـش  هیام  ار  هچنآ  دشکیم و  تلاجخ  داد  دهاوخ  رفیک  ار  شراک  تمایق  رد  دنادیم  نوچ  زین  و 
كرتهب ار  ناسنا  هک  تسا  یئوخ  تقیقح  رد  ایح  مرش و  دروآ . یمن  رابب  یکین  ریخ و  زج  يرمث  ایح  مرش و  هک  تسا  ببس  نیمهب  ایح . و 
سکچیه دیـشوپ  مرـش  هماج  هک  ره  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی  دـیامن . یهاتوک  نارگید  قح  رددراذـگیمن  درادـیم و  او  دنـسپان  راـک 

دیدن " . شبیع 

ایح مرش و  تلیضف  رد 

هب یهاگن  تسا . هتـشاد  یئاـیح  مرـش و  وا  دـیامنتباث  هک  میباـیب  يزیچ  دـیاش  مینک  وجتـسج  لـمات و  ناـمثع  یناگدـنز  رد  دـیئایب  نونکا 
اهنآ رد  ایح  مرـش و  زا  يا  هناشن  هک  دزاسیم  نشور  دز ، رـس  وا  زا  هک  یفئاظو  كرت  وگتفگ و  شیاهفرح و  میدرک و  رکذ  هک  وا  ياهراک 

فئاـظو نآ  ماـجنا  رد  دروآ و  یمن  ناـبز  هب  ار  اـهفرح  نآ  دزیمن و  رـس  وا  زا  اـهراک  ناـنچ  دوب  وا  رد  اـیح  مرـش و  يا  هرذ  رگا  و  تسین .
ای دـشاب  یمالـسا  تما  درف  نیرت  مرـش  رپ  ای  رـشب  درف  نیرتایح  اب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  هتـشادن  اـیح  مرـش و  وا  دومن . یمن  یهاـتوک 

دنشاب  هتشاد  مرش  وا  زا  ناگتشرف 
میبایرد : یتسرد  هب  ار  شمرشرادقم  ایح و  دوجو  ات  مینارذگب  رظن  زا  میروآ و  دای  هب  ار  شیاهفرح  اهراک و  نیا  رگید  راب 

رظن رد  وت  مسق  ادخب  دیوگیم : مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  اميالوم  هب 
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هب هدرمـش و  مرکا "  ربمایپ  دوخ  ار "  یلع  دیجم  نآرق  رد  ادـخ  تسنادـیمن  دزیم  ار  فرح  نیا  یتقو  نامثع  ایآ  یتسین . ناورم  زا  رترب  نم 
يا هغابروق  تسا و  يدیعبت  دنزرف  ییيدیعبت  مکح "  نب  ناورم  هک "  تسنادیمن  و  تسا ، هتـسناد  هتـساریپ  يربشیالآ و  ره  زا  تحارص 

نوعلم ؟ رسپ  ینوعلم  هداز و  هغابروق 
، دننکیم شتـساوخ  زاب  دنهدیم و  هئارا  وا  هب  ار  نانآرازآ  هجنکـش و  شناتـسود و  رکب و  یبا  نبدمحم  لتق  نامرف  يواح  ار  شا  همان  یتقو 
نتـشون و هب  مهتم  ار  ص )  ) ربمایپنادـناخ رورـس  كاپ و  ماما  دـشاب  هداتـسرف  ار  یتلود  کـیپ  نآ  هتـشون و  ار  هماـن  هک  نیا  راـکنا  زا  سپ 

ار  ناورم  ما  یشنم  منکیم و  راک  نیا  هب  مهتم  ار  وت  دیوگیم : وا  هب  دنکیم و  همان  نآلعج 
هتخاسن و شیوخ  روای  هلیـسو و  ناب و  هدرن  ار  وت  هک  تسین  ینکـشنوناق  شکندرگ  چـیه  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماـما  هب 

دشاب  هدینادرگن  دوخ  هانپ  تشپ و 
يدیعبت  قحتسم  وا  زا  شیب  وت  دیوگیم : وا  هب  درادیم  رذح  رب  يو  دیعبت  زاو  دیوگیم  نخس  وا  اب  رسای  رامع  هرابرد  ماما  نوچ 

هداد و رارق  تروشم  فرط  ناشلا -  میظع  یباحـص  نآ  رذوبا -  راک  رد  دـندوب  ناورم  شامق  زا  هک  ار  شنایابرد  رگید  مکح و  نب  ناورم 
همه شدوخ و  شوگ  رد  هک  یلاح  رد  شمـشکب ؟ اـی  منک  شینادـنز  اـی  شمنزب  هک  دـیهدب  رظن  زاـسغورد  درمریپ  نیا  هراـبرد  دـیوگیم :

هب وا  نوچ  نیمز  هن  دـنکفا و  هیاـس  رذوبا  زا  رت  حیرـص  رتوگتـسار و  رب  نامـسآ  هن  تسا : زادـنا  نینط  یمارگ  ربماـیپ  نخـس  نیا  باحـصا 
رذوبا . رب  شیاهنیرفآ  زیمآ و  دیجمت  تاشیامرف  رگید  و  تسا . هتفرگرب 

هدش نامیشپ  وا  دیعبت  زا  يدرک  لایخ  يا ... دیوگیم : تفای -  تاجن  ام  تسد  زا  هک  دزرمایب  ار  رذوبا  ادخ  دیوگیم : یتقو  رـسای -  رامع  هب 
ار وا  دهدیمروتسد  و  ما ؟
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هزیکاپ تسا و  ص )  ) ربمایپ هدید  ود  هنایم  میتشون  هکنانچ  تسیچ و  شتلزنم  ماقم و  تسیک و  رسای  رامع  مینادیم  دننک . نوریب  تنوشخ  اب 
( مالـسا ای   ) قح اب  تسا و  هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و  اب  نامیا  تسا و  نامیا  زا  هدـنکآ  شمدـق  ات  رـس  زا  ص )  ) ربمایپ هدومرفب  و  هتـساریپ ،

تسا . هدش  دای  یکین  هب  وا  زا  دیجم  نارق  رد  هک  مینادیم  و  ددرگیم . اجنامه  هب  يو  ددرگب  اج  ره  مالسا ) ای   ) قح دخرچیم و 
تروع هب  تسار  تسد  هاگچیه  ترـضح  نآ  مارتحاب  هداد  ص )  ) ربمایپ تسد  هب  تعیب  تسد  یتقو  زا  هک  دشاب  تسار  نامثع  ياعدا  رگا 

هب ار  يوبن  ثیداحا  هاگرید  زا  هکوا  دناریم ؟ نابز  هب  ار  يا  هملک  نینچ  دیالایم و  یتشز  فرح  نینچ  هب  نابز  هنوگچ  تسا  هدوسن  شیوخ 
كاپ یکیکر  تشز و  فرح  نینچ  زا  تنـس  نآرق و  مارتحا  هب  شیوخ  نابز  هک  دوبن  هتـسیاش  ایآ  هدومنیم  توـالت  نآرق  هدرواـیمنابز و 

دوخ تسار  تسد  ص )  ) ربمایپ مارتحا  هب  هک  شدوخ  هرابرد  وا  ياعدا  نآ  دیوگب : هک  دوشن  ادیپ  یـسکرگا  دیالاین ؟ نآ  هب  درادـب و  هاگن 
دوش . یم  لاطبا  در و  هدزرس  شنابز  زا  وا و  زا  هچنآ  دانتساب  تسا  هدربن  شیوخ  تروع  هب  زگره  هداد  تعیب  تسد  یتقو  زا  ار 

هاگنآ ایحو ؟ مرش  اب  شا  هطبار  نییعت  رب  شیاعدا و  در  رب  تسین  یلیلد  دوعـسم ، نب  هللا  دبع  دروم  رد  هدز  رـس  شنابز  زا  وا و  زا  هچنآ  ایآ 
هب يوخدـب  یکناویح  ناـه  هک " درک  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  مدرم و  هبور  ناـمثع  دجـسم ، هب  تشگ و  دراو  هنیدـم  هب  دـیعبت  لاـح  هب  هک 
هک تسا  یناسک  زا  دوعـسم  نبا  میتسناد  هکیلاح  رد  دزیریم "  عوفدم  دـنک و  یم  یق  درذـگب  شکاروخ  رب  یـسک  رگا  هک  دـمآ  ناتغارس 

تسا . هتشاد  تهابش  مرکا  ربمایپ  هب  یسک  ره  زا  شیب  راتفر  تاکرح و  يرادنید و  ظاحل  زا  و  ناش ، هدوتس  نآرق  رد  ادخ 
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یقفانم "  وت  دیوگیم " : دنا -  هتفای  تشهب  هدژم  هک  تسا  يرفن  هد  زادنیوگیم  هک  فوع -  نب  نمحرلا  دبع  هب 
 - تسا رادنید  روآنابز و  رونخس و  يرورس  هک  ار -  ناحوص  نب  هعصعص 
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دناوخیم . ربکتم "  رورغم و  یلکیه  " 
دهد . یم  شحف  هدش ، شوهیب  ات  هدز  شکتک  نامثع  ارچ  هک  ضارتعا  دنکیم و  عافد  رسای  رامع  زا  نوچ  یموزخم  دیلو  نب  هریغم  هب 

دنا . هدش  رفاک  هنیدم  مدرم  دیوگیم : هیواعم  هب  شا  همان  رد 
هک دنتسه  یمجاهم  كرشم و  لئابق  لثم  اهنآ  دنیوگیم : راصنا -  نارجاهم و  باحصا و  ینعی  هنیدم -  مدرم  هرابرد  وا  هب  يرگید  همان  رد 

نارجاهم و خیرات  مکح  نآرق و  هدومرفب  هک  دـنزیم  فرح  نیا  هک  یناسک  هرابرد  دـندروآ . هلمح  ام  هب  دـحا "   " رد ای  قدـنخ  گنج  رد 
اهنیا و  دـندومن ، يوریپ  دـندرک و  قیدـصت  ار  شنید  ربمایپ و  ادـخ و  هک  ینارجاهم  هرابرد  و  دـندرک ، کمک  هداد و  هانپ  ار  ص )  ) ربماـیپ

دننادیم . نید  تسار  هار  رب  ورتسار " و  ولداع  ار "  ناش  همه  دعب  نورق  رد  نامثع  ناهاوخاوه  هک  دنتسه  یناسک 
دیتسین . ناناملسم  مالسا و  مغ  رد  امش  ما . هدرک  دیعبت  صمح  هب  ار  امش  دیوگیم " : شنارایو  رتشا  کلام  هب  يا  همان  رد 

نایاوشیپ مکاح و  هرابرد  رـصم  لـها  تعاـمج  نیا  دـیوگیم " : ار  رادـخاش  غورد  نیا  ناملـسم  قلخ  ربارب  رد  و  ص )  ) ربماـیپ ربنم  زارف  زا 
مدرم ربارب  رد  هک  دیوگیم  نیازا  دعب  ار  نیا  دنتشگ " . زاب  ناشروشک  هب  تسا  ساسا  یب  دندرک  نیقی  یتقو  اما  دوب . هدیسر  اهنآ  هب  يربخ 
قباطم هرادا  تموکح و  رد  هک  هدرپس  دـهعت  امـسر  هداد و  لوق  هدرک و  هبوت  تمادـن و  راهظاو  هدومن  فارتعا  شفارحنا  اهیراکفالخ و  هب 

ناضرعتم رگید  نایرصم و  و  دنا ، هدش  هاوگ  هداد و  تداهش  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  یعمج  همان  دهعت  نیا  رب  و  دنک ، راتفر  تنس  نآرق و 
ناطیـش هبرـس  هراب  رگد  هتـسسگ و  ار  هبوت  نامیپ  وهتـسکش  شیوخ  دهع  هاگنآ  دـنا . هتـشگ  زاب  شیوخ  راید  هب  نآ  هجیتن  رد  نویبالقنا  و 

تساهدرب ؟ ایح  زا  یئوب  یسک  نینچ  ایآ  تساهتفرگ . شیپ  ار  نانآ  هاوخلد  كانسوه  هار  هدرپس و  شیرب  رود و  ناتفص 
دشاب نیگهودنا  دیاب  نامثع  دنراد و  ازع  یگمه  شنادناخ  و  ص )  ) ربمایپ دوریم و  ایند  زا  ص - )  ) ربمایپ زیزع  رتخد  شرسمه -  هک  یبش 

یتح دهدیمن و  هار  لد  هب  هودنا 
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ساپ هدرکن و  یبوخ  راک  دـنامهف  یم  وا  هب  احیولت  هکیروطب  دـیایم  نارگ  ص )  ) مرکا ربمایپ  ربنیا  و  دـمرآ ، یم  شیوخ  رگید  رـسمه  اـب 
زا ار  نامثع  سپـس  و  دشاب ؟ هتفخن  شرـسمه  اب  ار  بشید  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  دیامرفیم : هیانک  هب  تسا و  هتـشادن  ار  يرـسمه 

دنابسچ . یم  وا  یناشیپ  رب  یگنن  هکل  بیترت  نیا  هب  و  دزاسیم ، مورحم  شیوخ  رتخد  نفد  يدصت 
یم نآ  زا  رت  نیئاپ  هلپ  ود  رمع  هلپ و  کی  رکبوبا  هدوب و  ص )  ) مرکاربمایپ هژیو  هک  یئاج  هب  دوریم و  ربنم  هب  تموکح  يدصت  يادـتبا  رد 
دیاب دوبیم  شراکمه  ود  زا  رتایحاب  رگا  نامثع  تسا ، هدشیم  هدرمش  یئوررپ  یخاتسگیعون و  لاوحا  نآ  رد  نیا  دنیشن و  یم  دنا  هتـسشن 
یلو درکیم ، يوریپ  بدا  ایح و  رد  ار  نانآ  شور  و  نانآ ، ياج  ردای  تسـشن  یم  رمع  زا  رت  نیئاـپ  هلپ  کـی  دزیمن و  هاـگیاج  نآ  رب  هیکت 

درکن ... نینچ 
بلطم نیا  اروشهدنام  زاب  توسک و  شیپ  نارجاهم  هکنانچ  . تسج فارحنا  دومن و  یطخت  تنـس  نآرق و  زا  هرادا ، تموکح و  رد  نامثع 

شیپ ار  ص )  ) ادخ لوسر  تفالخ  دیئایب و  ام  دزن  دنتشون : دندرک و  دزشوگدندوب  هدنکارپ  اهناتـسا  رد  هک  یناعبات  باحـصا و  رگید  هب  ار 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3518 

http://www.ghaemiyeh.com


نوگرگد شربمایپ  تنس  هدش و  ذاختا  يرگید  زیچ  نآرق ) ینعی   ) ادخ باتک  ياجب  اریز  دیروآ . ناماسهب  دنیابرب  شنابحاص  زا  هک  نیا  زا 
( امش نیشناج  ای   ) امـش رـس  تشپ  هک  یـسک  ار  ص )  ) دمحم نید  دنتـشوندندوب : داهج  مرگرـس  اهزرم  رد  هک  یباحـصا  هب  تسا و  هتـشگ 

ربمایپ شفک  هکیلاح  رد  هشئاع  و  دینادرگ . رارقرب  ار  ص )  ) دمحم نید  دیئایب و  باتـشب  نیاربانب  تسا . هدرک  كرت  هدـینادرگ و  هابت  تسا 
ناتربمایپ تنس  دوز  هچ  تفگیمو : يا . هدرک  كرت  ار  شفک -  نیا  بحاص  ادخ - لوسر  هیور ) و   ) تنـس تفگیم : دوب  هتـشارفا  ار  (ص )

زا هدوسرف و  ار  ادخ  لوسر  تنـس  نامثع  تفگیم : و  تسا . هدوسرفن  زونه  هک  تسا  واشفک  هماج و  وم و  نیا  هکیلاح  رد  دیدرکكرت  ار 
دنا هتفگ  نارگید  هشئاع و  هکنانخـس  رگید  و  تسا . هتـشگ  رفاک  اریز  دـشکب ، ار  لثعن  ادـخ  دیـشکب . ار  لـثعن  تفگیم : و  تسا . هدرب  نیب 

تسا . تنس  نآرق و  زا  نامثع  فلخت  رد  همه 
کی تسا  تنس  نآرق و  فلاخم  هک  یئاهرظن  راهظا  نامثع ، ياهرظن  راهظا 
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دروم رد  هک  یتایرظن  دـیامن . نیعم  ار  شیایح  مرـش و  نازیم  هیحور و  قلخ و  وا و  تیهام  دـناوتیم  دوخ  هبونب  هک  تسا  رگید  راک  هلـسلس 
هتخاس و دوخ  زا  یقوقح  ياهتنامض  يرفیک و  نوناق  جاودزا و  جح و  تاکز و  سمخ و  یمالـسا و  ياهتایلام  ای  تاقدص  ایاده و  زامن و 

دشاب نامجایتحا  دروم  یمومع  دمآرد  مئانغ و  زا  هچ  رهای  مراد  نم  هک  تسا  يرظن  نیا  روطنیا : الثم  تسا  هتشاد  راهظا  يا  هدننز  نحل  اب 
، مزاسیم مورحم  نآ  زا  مهاوخب  ار  هک  ره  مهدـیم و  مهاوخب  هک  ره  هب  تسا ، ادـخ  لام  نیا  دنـشاب  فلاخم  يا  هدـع  دـنچ  ره  میرادـیم  رب 

تراک زا  تروصنیا  رد  دومرف : راطخا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  دـلامب . كاـخ  هب  دـنیبب  دـناوت  یمن  هک  ار  یـسک  هزوپ  ادـخ 
دناوتن هک  مشاب  یـسک  نیلوانم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : رـسای  رامع  و  ینکب . يراک  نینچ  میراذـگیمن  دـش و  دـهاوخ  يریگولج 

دنیبب . ار  تراک  زرط  نیا 
رد ع )  ) یلع نینموملاریما  يزور  هک  دـناسر  یئاج  هب  ار  راک  و  دـننک ، لمع  وا  مالـسا  فالخ  ءارآ  تایرظن و  هبدرکیم  کـیرحت  ار  مدرم 

كرت ار  ص )  ) ادـخ لوـسر  تنـس  زگره  دوـمرف :  " ما هدرک  یهن  نآ  زا  ار  مدرم  هک  ینزب  يراـک  هب  تـسد  منیبـن  تـفگ " : هـک  شباوـج 
رطاخب ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نخـس  هک  متـسین  یـسک  نم  : دومرف ای  مدـنب  راکب  تسا  هدز  رفن  کی  هک  ار  یفلاـخم  فرح  اـت  درک  مهاوخن 

هار نیا  رد  ناـج  دوب  کـیدزن  دروـم  کـی  رد  هک  دیـسر  یئاـجهب  ناـمثع  یهاوختعدـب  ربارب  رد  شتمواـقم  مزادـنیب و  نیمز  هب  وـت  فرح 
دراذگب .

هنارورغم ءارآ  ذاختا  هنارـسدوخ و  رظن  راـهظاهب  ص )  ) ربماـیپ تنـس  ادـخ و  مکح  ربارب  رد  اـت  درک  خاتـسگ  ار  نارگید  هنوگنیدـب  ناـمثع 
هک وس  رهب  هناکدوک  کخرچنوچ  ارنآ  دنتخاس و  هچیزاب  ار  ادـخ  نیداهدـعب  وا  هداوناخ  دارفا  رگید  ناورمو و  هیواعم  هکنانچ  دـنزادرپب ،

دندناخرچ . یم  دندرکیم  سوه 
لیطعت شدروم  رد  ار  مالـسا  يازج  نوناق  تفرگ و  شیوخ  هانپ  رد  دـشیم  مادـعا  دـیاب  هک  ار  هانگ -  یب  یعمج  لتاق  رمع -  نب  هللا  دـیبع 

رظنبحاص هک  ره  باحصا  زا  هکنانچ  درک ،
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درک . حیبقت  دومن و  ضارتعا  شراک  نیارب  ذفان  ربتعم و  شنخس  هدوب و 
بارحم رد  هدروخ و  بارـش  هک  ار  وا  درک و  لیطعتشیدنواشیوخ  دـنویپ  رطاخب  هبقع  نب  دـیلو  دروم  رد  ار  مالـسا  يازج  نوناق  نینچمه 
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تخاس . اهر  رفیک  یب  دوب  هدروآ  دوجوب  ناناملسم  نیب  نآ  هجیتن  رد  يدروخ  دز و  هرجاشم و  دوب و  هدرک  غارفتسا  هفوک  مظعا  دجسم 
هنیمز درک و  راوس  مدرم  ندرگ  رب  هتفر  هراشا  نادـب  نآرق  رد  هک  يا  هنوعلم  هرجـش  زا  دـندوب و  نارـسوه  راکهبت و  يدارفا  هک  ار  هیما  ینب 

میداد . حرش  متشه  دلج  رد  هکنانچ  دروآرد . ناشنامرف  ریز  ار  روشک  ربتعم  مهم و  ياهرهش  و  تخاس ، مهارف  ار  ناشتنطلس 
هاـنپ رد  دـنادرگ و  زاـب  هنیدـم  هب  دوب  هدرک  دـیعبت  هدـنار و  نوریب  هنیدـم  سدـقم  نیمزرـس  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  ارشیاـه  هدازومع  ومع و 

تفرگ . شیوختیامح 
دادیم و رییغت  ار  شیوخ  يرادروشک  تسایس  وا  هاوخلد  هب  دروآرد و  راکسوه  اپ و  رس و  یب  مکح  نب  ناورم  هضبق  هب  ار  یمومع  حلاصم 
زا وت  دومرف " : وا  هب  نینموملا  ریما  الوم  تسا . يو  مکاحهکلب  رواشم  هن  یئوگ  هک  دوب  وا  عیطم  وعبات  نانچ  دروآ . یم  رد  وا  لـیم  قباـطم 

دهاوخیم هک  اـج  رهب  هک  دزاـسب  یـشکراب  رتـش  وـت  زا  دـیابرب و  ار  تنیدو  لـقع  هک  دـیوشیمن  دونـشخ  قـیرط  نیاـب  زجوـت  زا  وا  ناورم و 
ار تلقع  دزاـس و  هاـبت  ار  تنید  هک  قیرط  نیاـب  زج  دوشیم  یـضار  وت  زا  وا  هن  يوش و  یم  یـضار  ناورم  زا  وت  هن  دومرف " : دـناشکب "؟و 

 " دروآ . یمن  نوریب  مه  دعب  دزادنایم و  هاچ  هب  ار  وت  هکتسا  نالا  نیمه  یئوگ  دیابرب .
دننک . هجنکش  ینادنز و  دنشکب ، ار  تما  ياهتیصخش  نیرتکاپ  هک  دسیونیم  شرادناتسا  هب 

چوک يرگید  هقطنم  هاگتشادزاب و  هب  یهاگتشادزابزا  دنکیم و  دیعبت  ار  تریس  کین  نیعبات  ار و  مالسا  ناگنهاشیپ  باحصا و  نیرت  كاپ 
. دنکیم تناها  هجنکشو و  تیذا  دسریم  شتسد  هک  يا  هلیسو  ره  اب  دزاسیم و  هراوآ  هفوک  هرصب و  هنیدم و  رد  ناش  هناخ  زا  دهدیم و 
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نید و هک  گرزبيوگتـسار  نآ  رذوبا ، دنا . هدش  ریذپان  شیاشخب  ناهانگ  بکترم  يرادنپ  دنا  هتـشگ  دـیعبت  هراوآ و  ناشراید  هناخ و  زا 
هکی و نامثع  هاگدـیعبت  رد  ماجنارـس  تشگ و  حورجم  شیاهاپ  دـیعبت  ناـیرج  رد  درک  قیدـصت  قدـص  رـس  زا  یتسارب و  ار  ص )  ) ربماـیپ

تشذگ . رداهنت 
زا يا  هناشن  ایآ  و  تسا ، ایح  مرـش و  زا  هیام  هچ  ار  وا  هک  دـهدب  فاصنا  يرکفتم  ققحم و  ره  ات  نامثع  همانمرـش  زا  تسا  يرـصتخم  نیا 

هدروخ مقراهنامرف  هدز و  رـس  وا  زا  اهراک  ای  هدمآنوریب  شناهد  زا  اهفرح  نینچ  هک  یطئارـش  لاوحا و  نآ  همه  رد  ای  تسه ؟ نآ  رد  ایح 
نیا يور  زا  ار  وا  یگدنز  تاحفص  رگید  دوشیم . هدید  نآ  رد  تسا  اطخ  تیانج و  يژک و  ره  عدار  عنام و  هک  هلـضاف  هکلم  نآ  زا  يرثا 

درک . سایق  ناوتیم  همان  مرش 
ایح هدرک و  هظحالم  رکبوبا  زا  شیب  نامثع  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دیوگیمهک  تسا  نیا  یگتخاس  تیاکح  نیا  رد  رگید  هجوت  بلاج  هتکن 

تیاور نیا  بیذـکت  زج  يا  هراـچ  دوـش  ضرف  تسار  دـنا  هدرک  لـقن  تعاـمج  نیمه  هک  يرگید  تیاور  رگا  هکیلاـح  رد  تسا . هدوـمن 
نیا رد  تسا و  هدرمش  وگغورد  ار  شربمایپ  یگدنمرش ، نآ  رثا  رب  هدرک و  مرش  رکبوبا  زا  ادخ  هک  هدش  اعدا  تیاور  نآ  رد  اریز  دنامیمن .

ربمایپ دشاب  رارق  رگا  ایح . مرش و  ظاحلب  تسا  نامثع  زا  رترب  رکبوبا  ماقم  سپ  دنیامنیم . مرـش  نامثع  زا  ناگتـشرف  هک  دوشیم  اعدا  تیاور 
هنوگچ سپ  شناگتشرف  کی  زا  و  دومن ، مرـش  ادخ  کی  نآ  زا  اریز  نامثع ، هن  تسا  رکبوبا  دیامن  مرـش  نارگید  زا  شیب  یـسک  زا  (ص )

دراو رکبوبایتقو  هنوگچ  دنمرش ؟ رد  وا  زا  ناگتشرف  هک  درک  مرش  یسک  زا  دومنن و  مرشهدومن  مرش  وا  زا  ادخ  هک  یـسک  زا  ص )  ) ربمایپ
درک ؟ نامثع  يارب  درکن و  روج  عمج و  هار  دوخ  دش  قاطا 

نامثع ءایح  تایاور  هب  يرگید  هاگن 

ار زیچکی  طقف  هدوب و  نامثع  نوتفم  نآ  هدـنزاس  مینک . هعلاطم  ظاحل  رگید  زا  ارنآو  میدرگرب  ناـمثع  ياـیح  مرـش و  تیاور  هبراـب  رگد 
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نامثع يارب  یتلیضف  نینچ  تابثا  اب  هک  هدیشیدنین  چیه  تسا و  هدوب  وا  يارب  نتخاس  تلیـضف  نامثع و  ندرک  گرزب  نآ  هتـشاد و  روظنم 
ياهنار هک  هداد  تبسن  مرکا  ربمایپ  هب  تسا  هتشاد  دمعت  راک  نیا  رد  و  هدیشیدنا ، ای  دیامنیم ، بلس  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  تلیـضف  نامه 

نایرع شباحصا  ربارب  رد  ار  شیوخ 
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تسا . هدناشوپ  ار  شیوخ  ياهنار  هاگنآ  دنمرش ، رد  وا  زا  ناگتشرف  هک  هدیسر  رس  یسک  یتقو  ات  هدرکن  ناشروضح  هب  یئانتعا  هدومن و 
نابایب بارعا  لثم  گنهرف  یب  تاقبط  دارفا  طقف  و  دـنوشیمن ، بکترم  یتلم  چـیه  ماـقمیلاع  گرزب و  نادرم  ار  راـک  نیا  ـالوا -  میئوگیم :

رد تسا و  نارکیب  یئایرد  تفرعم  رد  دـنزیم و  ناراسهوک  هب  هنعط  شتناتم  راقو و  رد  هک  يربماـیپ  دـننزب . نآ  هب  تسدتسا  نکمم  درگ 
یم شا  هرهچ  ردتشاد  دنیاشوخان  ار  يزیچ  نوچ  تسا و  رتنیگمرش  باجح  رد  هزیـشود  زا  دیوگیم " : يردخ  دیعـس  وبا  هک  نانچ  ایح 

شیوخ قلخ و  هک  هدرک  شبیذهت  نادنچ  هدـشن و  تفای  يو  رد  يدنـسپان  چـیه  هک  هتخومآ  شقالخا  بدا و  نانچ  ادـخ  " و  میدـناوخ ،
هتخانش و ار  وا  هک  يا  هدیمهف  نموم  چیه   " یتسه ، یمیظع  يوخ  قلخ و  ياراد  وت  یتسارب  دیامرف " : شقح  رد  هک  هدیـسرتمظع  نادب 

دهدب . يوهب  هدمآ -  نیغورد  یلعج و  تیاور  رد  هک  یتبسن -  نینچ  هک  درادن  ار  نیا  تراسج  تارج و  دشاب  هدرب  یپ  شتمظع  هب 
روتـسد هدرمـشندب و  یندرک  یناـهنپ  ياـهلحم  زا  تروـع " و  ار "  نار  شا  یقـالخا  بـتکم  هدروآ و  شترـضح  هـک  یتعیرــش  اـیناث - 

. تسا هداد  ار  شدناشوپ 
 " هک هدرک  تبث  ص - )  ) ربمایپ دنواشیوخ  شحج -  نب  دـمحم  لوق  زا  یتیاور  شیوخ  دنـسم "  رد "  نایلبنح  ياوشیپ  لبنح  دـمحا   - 1

رمعم شوپب  ار  تنار  تفگ : وا  هب  تشذگب . دـشیم  هدـید  شنار  زایتمـسق  هتـسشن و  اپ  رـس  دجـسم  رانک  رد  هکرمعم  رانک  زا  ص )  ) ربمایپ
تسا " . ندب  یندیشوپ  ياهلحم  زا  نار  اریز 

نایرع شیاهنار  هک  رمعم  رانک  زا  مدوب . ص )  ) ربمایپ هارمه  روطنیا " : تسا  هدمآزین  شحج  نب  دمحم  قیرط  زا  يرگید  ترابعو  دنـس  اب 
قیرط و نیمه  زا  ار  تیاور  يراخب   " تسا . ندب  یندیـشوپ  ياهتمـسق  زا  نار  اریز  ناشوپب : ار  تیاهنار  تفگ : وا  هب  تشذگب ، دوب  ادیپ  و 

سپس هدرکتبث ، دهرج -  سابع و  نبا  لوق  زا  رگید -  قیرط  ود 

هحفص 152 ] ] 

تیاور هک  دهدیم  حیـضوت  و  تساهدرک ، رکذ  هدروآ  سنا  هک  یقیرط  ود  زا  دوب " هدرک  تخل  ار  شنار  ص )  ) ربمایپ هک "  ار  تیاور  نیا 
 " ردیقهیب و  هدرک ، تبث  زین  شخیرات  رد  يو  ار  ثحب  دروم  تیاور  رتکیدزن . طایتحا  هب  دهرج  تیاور  اما  تسا  رت  مکحم  شدنـس  سنا 
هدرک و تبث  مکاح  لـبنح و  دـمحا  ار  تیاور  نیا  دـسیونیم " : هباـصا "  رد "  رجح  نبا   " كردتـسم . رد "  يروباـشین  مکاـح  ننس " و 

دوب هدرک  تخل  ار  شنار  هک  وا  راـنک  زا  ص )  ) ربماـیپ هدرک  تیاور  رمعمزا  جرعا  لوق  زا  رگید  یتروـصب  عناـق  نبا  دـنا . هدرمـش  حـیحص 
دنا هدرک  تیاور  وا  زايا  هدع  اریز   " ریثک ، وبا  يانثتساب "  دنا  حیحص  لاجر  تیاور  نیا  دنس  لاجر  دسیونیم " : ینالقسع  تشذگیم " ...
نب دـمحم  تیاور  تسا . هدرک  لـقن  زین  يو  قـیرط  زا  ار  تیاور  نیا  عناـق  نبا  مناوـخب . وگتـسار  لداـع و  احیرـص  ار  وا  متـسناوتن  نم  اـما 

زا یمثیه  ظفاح   " ما هتشون  نیابتم "  ثیدح  لهچ  باتک "  رد  هدیسر و  نم  تسد  هب  دندامتعا  دروم  شلاجر  هک  يرگید  دنـس  اب  شحج 
دندامتعا . دروم  هقث و  یگمه  هدروآ  لبنح  دمحا  هک  یتیاور  لاجر  دیوگیم : هدرک و  لقن  یناربط  لبنح و  دمحا  لوق 

هدنز ناسنا  نار  هب  و  زادنیم . نوریب  ار  تیاهنار -  ای  نار -  تسا " : هدش  تیاور  ص )  ) ربمایپ شیامرف  نیا  هنع -  هللا  یـضر  یلع -  زا   - 2
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 " نکم هاگن  هدرم  ای 
تشذگب مرانک  زا  ص )  ) ربمایپ دوب . هدش  نایرع  منار  متـشاد و  نت  رب  يا  هچراپ  نم  دنکیم " : لقن  ص )  ) ادخلوسر زا  یملـسا  دهرج   - 3

. " تسا ندب  یندیشوپ  ياضعا  زا  نار  اریز  ناشوپب ، ار  تنار  تفگ : و 
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وکین یثیدـح  دـیوگیم : يذـمرت و  لبنح و  دـمحا  دواد و  وبا  زین  و  اـطوم )  ) رد کـلام  هدرک و  تبث  شیوخ  حیحـص )  ) رد يراـخب  ار  نیا 
راطوالا لین  رد "  یناکوش  هتسناد . حیحص  ارنآ  نابح  نبا  دیوگیم : هدرک و  لقنيذمرت  کلام و  زا  يراسلا "  داشرا  ردینالطسق "  تسا .

كردتسم . رد  مکاح  زین  تسا و  هدرک  تبث  قیرط  ود  زا  ننس )  ) رد یقهیب  تسا . هتسناد  حیحص  ارنآ  نابح  نبا  دیوگیم : " 
نار اریز  ناشوپب ، ار  تیاهنار  تفگ : وا  هب  تشذگ  دوب  نایرع  شنار  هک  يدرم  رانک  زا  ص )  ) ادخلوسر دـنکیم " : تیاور  سابع  نبا   - 4

دوش " . هدناشوپ  دیاب  هک  تسا  یئاضعا  زا  درم 
هک تسا  هتفگ  خیش  دیوگیم " :  " ننس ، رد "  یقهیب  " و  شدنسم ، رد "  دمحا  زین و  يذمرت  هدرک و  تبث  ار  نیا  يراخب  میتفگ  هکیروطب 

 " كردتسم . رد "  يروباشین  مکاح  نینچمه   " تسا ، دانتسا  لباق  حیحص " و  تیاور "  نیا  ياهدنس 
یگلاس تفه  رد  ناتدوخ  ياههچب  هب  دومرف " : ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  ننـس "  رد "  ینطق  راد   - 5

ار ناتدوخزینک  هاگ  ره  دیئامن . ادج  ار  ناشنتفخ  ياج  دینک و  هیبنت  ندناوخ  زامن  يارب  ار  اهنآ  یگلاس  هد  رد  دناوخب ، زامندـیهدب  روتـسد 
ندب یندیشوپ  تمسق  ءزج  وناز  هب  ات  نیئاپ  هب  رمک  زا  اریز  دیزادنین ، رظن  اهنآ  يوناز  هب  ات  رمک  نیئاپ  هب  ناترودزم  ای  هدرب  هب  دیداد  رهوش 

. ) تسا
هاگن وا  ندـب ) عونمم  یندیـشوپ و  تمـسق  ای   "  ) تروع زا "  تمـسق  چـیه  هب  دـیابن  ترابع " : نیاب  تسا  هدرک  تبث  ار  نیا  لبنح  دـمحا 

شیاهوناز ات  نیئاپ  هب  رمک  زا  اریز  ، دنک
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يدع نبا  دیوگیم : هدرک  رکذ  یلیقع  لبنح و  دمحا  دواد و  وبا  ینطق و  راد  زا  لقن  هب  یعلیز  تسا " . ندب  یندیشوپ  عونمم و  تمـسق  زج 
هدومن تبث  مه  ینالطـسق  تسا . هدرکتیاور  قـیرط  راـهچ  زا  یقهیب  تسا . هدرک  لـقن  مه  يرگید  قـیرطب  ار  تیاور  نیا   " لـماکلا رد " 

تسا .
. " تسا ندـب  یندیـشوپ  هعونمم و  تمـسق  وزج  رمک  ریز  زا  رت  نیئاـپ  ناوناز و  زا  رتـالاب  هک "  دـنا  هدرک  تیاور  یقهیب  ینطق و  راد   - 6

تسا . هدروآ  شباتک  رد  ار  نیمه  یعلیز 

نار ندیناشوپ  رد  يواتف 

ندب یندیـشوپ  عونمم و  ياهتمـسق  زا  نار  هک  دنا  هتـشگ  دقتعم  هدرک و  تبث  يوتف  نابحاص  هقف و  ياملع  ریهاشم  هک  تسا  یثیداحا  اهنیا 
هدـیقع دـنیوگیم  یناکوش  ینالطـسق و  هکنانچ  ایتسا  تعاـمج  نآ  هقف  ياـملع  تیرثکا  هدـیقع  دـیوگیم  يوون "  هکناـنچ "  نیا  تسا .

هدیقع نیمه  هفینح  وبا  و  وناز ، ات  تسا  رمک  ریز  زا  درم  یندیشوپ  تمسق  دح  یعفاش  کلام و  هدیقعب  دسیونیم ": دشر  نبا  تسا . روهمج 
تـسا یـضراعتم  ثیدح  ود  هدیقع  فالتخا  نیا  تلع  نیتروع . زا  تسترابع  درم  ندب  یندیـشوپ  تمـسق  هک  دـندقتعم  يا  هدـع  دراد . ار 
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عونمم تمـسق  وزج  نار  دومرف : ص )  ) ربمایپ هکتسا  دهرج  ثیدح  یکی  تسا : ملـسم  تباث و  مه  ود  ره  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  ردهک 
نآ سپس  دوب " . هتسشن  شباحصا  اب  دوب  هنهرب  شنار  هکیلاح  رد  ص )  ) ربمایپ هک "  سنا  ثیدح  رگید  و  تسا . ندب  یندیشوپ  و 
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یعفاش و و  شیاه -  هتفگ  نیرت  حیحـص  بجومب  کلام - هفینح و  وبا  ناعبات و  روهمج  دسیونیم " : ینالطـسق  دـسیونیم . ار  يراخب  هتفگ 
هعونمم و تمـسق  وزج  نار  هک  دـنراد  هدـیقع  دـمحم  فسوی و  وبا  و  شتیاور -  ود  زا  تیاور  نیرت  حیحـص  بجومب  لبنح -  نب  دـمحا 
و شتیاور -  ود  زا  یکی  رباـنب  لـبنح -  نـب  دـمحا  دواد و  بـئذ و  یبا  نـیا  تـسا .) تروـع  یهقف  حالطـصاب  اـی   ) تـسا ندـب  یندیـشوپ 

تسین " . تروع  وزج  نار  هک  تسا  نیارب  هدیقع  ار  مزح  نبا  و  یعفاش -  ياهقف  زا  يرخطصا - 
ات رمک  ریز  زا  تسترابع  زامن  ماگنه  ریغ  رد  درم  ندـب  یندیـشوپ  تمـسق  تسا " : هتـشون  نینچ  بهذـم "  راهچ  بجومب  هقف  باتکرد " 

تمسق دنا : هتفگ  یعفاش  یکلام و  ياهقف  درک . هاگن  ناوتیم  ددرگن  شزغل  هیام  هکیتروص  رد  درم  ندب  ياهتمـسق  ریاس  هب  نیاربانب  ناوناز .
نادرم مراحم و  يارب  دـنکیم . قرف  تسا  حرطم  شندرک  هاگن  هک  یـصخش  بسح  رب  زامن  ماـگنه  ریغ  رد  درم  ندـب  هعونمم  یندیـشوپ و 

ندـب فارطا  تروص و  دروم  نیا  رد  یکلام  ياهقف  هتبلا  ندـب . همه  زا  تسترابع  مرحمان  نز  يارب  وناز . اـت  رمکریز  نیب  اـم  زا  تستراـبع 
ندب ياهتمسق  نیا  هب  ندرک  هاگن  شیارب  ددرگن  شزغل  هیام  هک  یتروص  رد  مرحمان  نز  دنیوگیم  ودننکیم  انثتسا  ار  اپ  تسد و  رس و  ینعی 
ندب ياهتمـسق  نآ  هب  هجوچیه  هب  ودرادن  قح  مرحمان  نز  دندقتعم  هک  یعفاش  ياهقف  فالخ  رب  تسین 0  زیاج  هنرگو  درادن  یلاکشا  درم 

دنک " . هاگن  زین  درم 
تمـسق وزج  نار  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  ثیدح  دـیوگیم : تسه  ص )  ) ربمایپ زا  یلع  نینموملا  ریما  زا  هک  یثیدـح  رکذ  زا  سپ  یناکوش 

ار هقف  ياملع  رثکا  دیوگیم : يوون "  تسا " . نیمه  هدیقع  زین  ار  هیفنح  وبا  یعفاش و  تیب و  لها  ياهقف  تسا . ندـب  یندیـشوپ  هعونمم و 
زا تسا . ندب  یندیشوپ  هعونمم و  تمسق  وزج  نار  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع 
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نیا تقیقح  دـیوگیم : هرخالاب  تسا . نیتروع  زا  ترابع  طقف  ندـب  یندیـشوپ  هعونمم و  تمـسق  هک  تسه  یتیاور  کلام  لبنح و  دـمحا 
ردقنآ هنیمز  نیمه  رد  یلو  دنکیمن  تیافکیئاهنت  هب  هچرگ  ع )  ) یلع ثیدح  نیا  ،و  تسا یندیـشوپ  هعونمم و  تمـسق  وزج  نارهک  تسا 
لئالد زا  ثیدح  نیا  دیوگیم : دهرج "  ثیدح "  رکذ  زادـعب  هاگنآ  تخاس . تجح  هدـیقع  نیا  يارب  ناوتب  هک  تسه  ثیدـح  هنوگنآ  و 

دهدیم . لیکشت  اراهقف  هماع  روهمج و  ناشیا  و  تسا . ندب  یندیشوپ  هعونمم و  تمسق  وزج  نار  هک  تسا  يار  نیاب  نیلئاق 

نیحیحص رد  مرکا  ربمایپ  هب  اوران  ياه  تبسن 

هک تسین  یکـش  چـیه  نیا  رد  دـیامنن ، بجاو  ارنآ  دـشاب و  یگتـساریپ  يارب  یهیزنت " و  یهن "  نار ، نتخاـس  هنهرب  زا  یهن  هـک  میتـفرگ 
هب یسک  ره  زا  شیب  یمارگ  ربمایپ  هوکش . تهبا و  بجوم  ینیگنـس و  تناتم و  همزال  تسایمالـسا و  قالخا  زا  بدا و  یعون  شندناشوپ 

مالسلاو هاولـصلا  هیلع  ربمایپ  زا  نار  هرابرد  هچنآ  هک  میوگیم  ار  نم  دسیونیم " : دشر  نبا  تسا . دنب  ياپ  هتخومآ  هدروآ و  دوخ  هک  یبدا 
ندـب یندیـشوپتمسق  ود  نآ  لثم  شندیـشوپ  هدوبن و  تروع  وزج  هچرگ  نار  هک  تسا  نیا  اهنآ  يانعم  دنتـسین . ضراـعتم  هدـش  تیاور 

هیاپ و دنلب  دارفا  اهتیـصخش و  روضح  ای  تاعامتجا  لفاحم و  رد  يورنیمهب  شدناشوپ . یتسیاب  بدا  یقالخا و  ظاحلب  یلو  تسین  بجاو 
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هب هکتسا  نآ  زا  رتهب  دوش  هتـسب  راکب  ثیداحا  همه  هک  نیا  دوشیم و  نتـسب  راکب  لـباقثیداحا  نآ  همه  ناشنیدـب  شدومن . دـیابن  مظعم 
دوش " . اهر  ددرگن و  انتعا  دیامنیم  ضراعتم  نارگید  نآ  اب  هک  یخرب  هب  دوش و  لمع  يا  هراپ 

رد ار  شیوخ  نار  هک  تسا  اـهفرح  نیا  زا  رتـالاب  تسا -  رت  نیگمرـش  هزیـشودزا  هک  ناـشلا -  میظع  ربماـیپ  تروص ، ره  رد  و  لاـح ، رهب 
هداز نامههتفای  شرورپ  ایح  مرـش و  نماد  رد  هک  ياهدروخ  كاپ  ریـش  ات  دیامنن  شندناشوپ  هب  یئانتعا  دراذـگب و  هنهرب  يا  هدـع  روضح 

هب ار  وا  دسر و  هب  رس  هدادشنتشک  هب  شیایح  مرش و  زا  رود  مالسازا و  هناگیب  ياهراک  تسا و  تما  درف  نیرت  مرـش  رپ  هک  يوما  هداوناخ 
دراداو ایح  هبو  درآ  دوخ 
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میتفگ هکنانچ  اریز  دشاب -  هدمآ  تسار -  ثیداحا  ای   " حیحـص -  باتک "  ود  رد  یتیاور  نینچ  هک  دـینکن  مه  نیا  زا  یتشحو  ای  یبجعت 
هایـس ار  شراگن  فیلات و  يور  هک  روآ  گنن  اوسر و  ياهفرح  زا  هدنکآ  دنتـسردان و  تایاور  تسـس و  ياهفرح  قودنـص  باتک  ود  نیا 
شاک درک . میهاوخ  تباث  مکحم  نیهارب  لئالد و  اب  ار  اعدا  نیا  کـیدزن  هدـنیآ  رد  هللا  ءاـشنا  دـنا . هدولآ  ار  یـسانشثیدح  راـبتعا  هدرک و 

تمهت طقف  دندوب و  هداهنن  نوریب  دـح  نیا  زا  اپ  هدرک و  افتکا  ساسا  یبو  چوپ  تیاور  نیمه  تبث  یئاوسر  هب  باتک  ود  نیا  ناگدنـسیون 
لـصف رد  شیوخ  حیحـص "  رد "  يراخب  مدرم  ربارب  رداپارـس  ار  وا  یگنهرب  هکنآ  هن  دـندومنیم  لـقن  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  نار  ندرکهنهرب 

یم گنس  سابع  و  ص )  ) ربمایپ دش  هتخاس  هبعک  یتقو  دنسیونیم " : هللا  دبع  نب  رباج  لوق  زا  دوخ  حیحص "  رد " ملسم  و  هبعک ، نامتخاس 
نیمز يورب  هاگان  درک . ار  راک  نیمه  وا  درازاین . ار  تنت  گنـس  ات  راذـگب  تشود  يور  ار  تنهاریپ  تفگ : ص )  ) ربمایپ هب  ساـبع  دـندرب .

هتـشون نینچ  ملـسم  دناشوپ . شنت  رب  ار  شنهاریپ  منهاریپ  منهاریپ  تفگیم : هتـساخرب  دعب  تشگ . هریخ  نامـسآ  هبشنامـشچ  دـیتلغ و  رد 
ار تنهاریپ  رگا  ناج  ومع  تفگ : وا  هب  سابع  شیومع  تشاد . نت  رب  نهاریپ  درب و  یم  گنـس  هبعک  يارب  اهنآ  اـب  ص )  ) ادـخلوسر تسا :
. تشگ شوهیب  داتفا  نیمز  هب  دعب  تشاذگ . ششود  يور  هدروآرد  ار  شنهاریپ  وا  تسا . رتهب  يراذگبگنس  ریز  تشود  يور  هدروآرد 

دشن ". هدید  هنهرب  رگید  دعب  هب  زور  نآ  زا  دیوگیم :
شیناگدنز تیلهاج  هرود  یکدوک و  زا  هچنآ  نایب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دسیونیم " : ص )  ) ربمایپ یناگدنز  زا  یناتـساد  نمـض  ماشه  نبا 

هدرک و تخل  ار  ناـمدوخ  یگمه  دـندرکیم . لـمح  هناـکدوک  ياـهیزاب  يارب  گنـس  هک  مدوـب  شیرق  ناـکناوج  اـب  تـفگ : تـشاد  داـیب 
هک مدـمآ  یم  متفریم و  اهنآ  اب  لاـحنآ  اـب  نم  میتشاذـگیم . گنـس  شیور  میدوب و  هتـشاذگ  شیوخ  شود  رب  هدروآ  نوریب  ار  ناـمنهاریپ 

دوخ رب  هتـشادرب  ار  منهاریپ  نم  شوپب . ار  تنهاریپ  : تفگ ما و  هدروخن  مرمعب  یکاـندرد  دـگل  ناـنچ  هک  دز  نم  هب  يدـگل  یکی  ناـهگان 
، مدناچیپ
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میتشاد " . نت  رب  نهاریپ  هک  مدوب  نم  طقف  میاقفر  نایم  رد  گنس و  ندرب  هب  مدرک  عورش  و 
غیردیب ياهششوک  يازا  رد  هک  یشاداپ  تسا  نیا  ایآ  میسرپب :  " حیحص -   " ود نافلوم  ینعی  رفن -  ود  نیا  زا  ات  دیئایب  ناناملـسم  يا  لاح 

نیا دیئامنیم ؟ يرازگـساپس  وا  یقالخا  یحالـصا و  داهج  زا  روطنیا  تسا ؟ نینچ  وا  يازـس  دیاهداد ؟ وا  هب  ناتدنمجرا  ربمایپ  تادهاجم  و 
تخل و یگلاسجنپ -  یـس و  نس  رد  دـیوگیم  قاحـسا  نبا  هکنانچ  ص - )  ) دـمحم یتسارب  ایآ  تسا ؟ وا  لـیلجت  میرکت و  یعون  ناـتراک 

هار نارگراـک  ناـیم  رد  دوب  هتخادـنا  نوریب  ار  شندـب  یندیـشوپ  هعونمم و  ياهتمـسق  دوـب و  هدروآرد  ار  شنهاریپ  هکیلاـح  رد  ناـیرع و 
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هچ اـب  زوجم و  هچ  هبرفن  ود  نیا  دنـشاب ، هدرک  لـقن  هتخاـس و  یتیاور  نینچ  ضرغ  يارب  راـکتیانجو  هاوخدـب  ناـیوار  هک  ضرفب  تفریم ؟
نیا دنا  هتشادنپ  ایآ  دنا ؟ هدرک  تبث  هدش  تباث  ملسم و  ثیدح  کی  ناونعب  شیوخ  حیحـص "  رد "  هدرمـش و  حیحـص  ارنآ  ینید  لقع و 

هزیشود زا  رت  مرشرپ  شترضح  هک  نومضم  نیاب  دنا  هدرک  تبث  دوخ  هک  تسا  یتباثو  حیحـص  ثیدح  نآ  قیداصم  زا  اوسر  تشز و  راک 
نیا هدنهد  ماجنارگم  ای  ادخ  رب  هانپ  دشاب ؟ هدرمش  اور  نتشیوخ  رب  ار  یئاوسر  يرسکبس و  نینچهک  يا  هدید  يا  هزیـشود  ایآ  تسا ؟ هدوب 

رکذتم تشاد و  رذح  رب  ناشن  ار  ندومن  هنهرب  زا  ار  رمعم "  دهرج " و "  هک "  یسک  زا  ریغ  دیا ، هتشادنپ  مالسا  ربمایپ  زج  یـسک  ار  راک 
نار دوخ  زور  رگید  ودیامن  یم  یهن  نآ  نتخاس  هنهرب  زا  يزور  دیرادنپ  یم  ای  تسا ؟ ندب  یندیشوپ  هعونمم و  تمـسق  وزج  نآ  هک  دش 
یلو تسا  ندـب  یندیـشوپ  تمـسق  تروع " و  وزج "  نار  هک  درک  اعدا  ناوتیم  یناسآ  هب  ایآ  دزاسیم ؟ هنهرب  ار  نآ  زارتالاب  ار و  شیوخ 

تسین ؟ ندب  هعونمم  یندیشوپ و  تمسق  تروع " و  وزج "  نآ  زا  رتالاب 

ملسم يراخب و  حیحص  تایاور  هب  یهاگن  زاب 

رپ هرابرد  يرـصب  نسح  لوق  زا  لبنح  لمحا  هچنآ  اب  دنا  هدرمـش  تباث  ادخلوسر  يارب  حیحـص "  ود "  نافلوم  ار  هچنآ  ات  دیئایب  هرابرگد 
هنراقم هسیاقم و  هدرک  تبث  نامثع  یمرش 
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 ". دوب ایح  اب  سب  زا  درکیمن  تخل  ار  شدوخ  نت  نتـسش  بآ و  نتخیر  يارب  دوبیم  يا  هتـسب  رد  هناخ  رد  رگا  نامثع  دـیوگیم " : میئاـمن .
هتشگ فصو  نآرق  رد  هک  يا  هفورعم  هرجـش  هداز  يایح  نیا  دینیبب و  ار  یکاپ  تفع و  تمـصع و  گرزبملعم  ربمایپ و  يایح  مرـش و  نآ 

اجکب  ات  تساجک  زا  ود  نآ  توافت  دیئامرف  هظحالم  و  تسا ،
یندیشوپ هعونمم و  تمسقادخ  ربمایپ  يا  دیـسرپ : وا  زا  هدیح  نب  هیواعم  یتقو  هک  تسا  هدوبن  يدنمجرا  راختفا و  رپ  ربمایپ  نامه  نیا  ایآ 

تزینک ای  رسمه  يانثتساب  همه  زا  ار  تندب  یندیشوپ  هعونمم و  تمسق  دومرف : مادک ؟ دناشوپن  ناوتیم  هک  تمـسق  نآ  تساجک و  نامندب 
. دنیبب یسک  راذگن  دنیبن  ارنآ  سکچیه  هک  ینک  يراک  یتسناوت  رگا  دومرف : روطچ ؟ دندوب  مه  ابدرم  دنچ  هکیتروص  رد  دیـسرپ : ناشوپب .
رد نادـنچ  مینیب  یم  تسا . رت  بجاو  رت و  هتـسیاش  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  زا  ندومن  مرـش  دومرف : روطچ ؟ دوب  اـهنت  یـسکرگا  دیـسرپ :
زا دـیامن ، هنهرب  ار  نتـشیوخ  یئاـهنت  رد  ناسناهدادـن  تیاـضر  یتـح  هـک  هدـیزرو  رارـصا  ندبیندیـشوپ  هعوـنمم و  ياهتمـسق  ندـناشوپ 

دیابن هجوچیهب  حارتسم  رد  یتحدنوش  دقتعم  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  ناهیقف  یـضعب  دـیکات ، رارـصا و  نیا  یلاعت . يادـخ  ربارب  رد  يراسمرش 
هدوب نارگن  انیب  يادـخ  هکیلاح  رد  ومدرم  مشچ  شیپ  شدوخ  دـنرادنپ  یم  حیحـص "  ود "  نافلوم  هنوگچ  لاـح  تشگ . ناـیرع  تخل و 

 " تفر دهاوخ  اجک  راو  هزیشود  يایح  نآ  تسا -  لاحم  ضرف  هچرگ  میئامن -  ضرف  ار  يزیچ  نینچ  هاگ  ره  تسا ؟ هدش  هنهرب  تخل و 
تسا  نیگمهس  یناتهب  نیا  وتزا ، مبلط  یم  شزرمآ  ادخ و  يا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ادخ ؟ زا  ندومن  مرش  و 

نآ زا  هدش و  ادیپ  مرکا  ربمایپ  دوجو  رد  ناهگانب  اهیئاوسر  عیاقو و  نیا  زا  سپ  ایح  مرـش و  هک  دـنا  هتـشادنپ  ملـسم "  يراخب " و "  ایآ " 
سدقت هتوب  زا  شکرابمدوجو  هک  ماگنه 
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تقیقح اریز  دـنا ، هداد  هار  نهذ  هب  ماخ  يرادـنپ  دنـشاب  هتـشادنپ  نینچ  هاگ  ره  تسا ؟ هدوبن  يو  رد  يا  هزیرغ  نوچ  هدـمآ  ارفتراـهط  و 
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هنادنمتفارش و زیارغ  تسا و  هدوب  ربمایپ  هدربیم  رسب  دسج  حور و  نایم  رد  مدآ  هک  ماگنه  نآ  يو  هک  تسا  نیا  شا  هرابرد  ملـسم  تباث و 
زین راونا و  ملاع  رد  هدنام  ناسنادب  تسا و  هدوب  هتخیمآ  رد  شدوجو  تارذ  اب  هتفرگ و  رب  رد  ار  يو  نیرید  نارود  دهع و  نامه  زا  هدوتس 

هدـمآ ایند  هب  هک  زور  نآ  ، یگدروخلاس یناوج و  یکدوک و  هب  ات  هتفرگیگراوخریـش  زا  شینامـسج  لـماکت  راودا  رد  و  نینج ، ملاـع  رد 
ددرگ . هتخیگنارب  هک  يزور  هتشذگ و  رد  هک  زور  نآو 

. مدوب هدـیچیپ  نت  رب  یکزان  هچراـپ  هک "  هدرکن  تیاور  همرخـس  نب  روسم  لوق  زا  فورعم -  حیحـص "  فلوم "   "  - ملـسم دوخ "  رگم 
: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  منک . يریگولج  شنداتفا  زا  متسناوتن  دش ، زاب  منت  زا  هچراپ  مدربیمارنآ  هک  یلاح  رد  متشادرب . ار  ینیگنس  گنس 

دراذگن ودنک  عنم  نتفر  هار  هنهرب  زا  ار  روسم "  شترضح "  هک  درک  نضرف  ناوتیم  ایآ  ورن " . هار  هنهرب  شردارب و  تنهاریپ و  غارسب  ورب 
تسا . يزیگنا  تفگش  زیچ  یتسارب  نیا  ددرگبکترم ؟ هدرک  یهن  نآ  زا  ار  هچنامه  شدوخ  یلو  دنک  لمح  گنس  لاح  نادب 

اب تخادنا . دهاوخننوریب  ار  شندب  دندیشوپ  تمسق  دنیبب  ار  یمرتحم  مدآ  رگا  كرـشم  تسا  دقتعم  مرکا  ربمایپ  هک  نیا  رتزیگنا  تفگش 
تسـشن و يدرم  هک  هدـمآ  ترجهو  راغ )  ) يارجام رد  لاح  حرـش  ياهباتک  رد  دـنکب ؟ يراک  نینچ  تسا  نکمم  شدوخ  هنوگچ  لاحنیا 

شندب یندیشوپ  تمسق  دوب  هدید  ار  ام  رگا  دومرف : ص)  ) ربمایپ دید . ار  ام  صخش  نآ  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : رکبوبا  درک . راردا  هب  عورش 
( تخادنایمن نوریب  ار 
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هب ندرک  هاگن  هدرک -  تبث  كردتسم "  رد "  يروباشین  مکاح  هدمآ و  حیحـص "  رد "  هکنانچ  شترـضح - هک  نیا  رت  تفگـش  اهنیا  زا 
ادخ لوسر  تمدخب  یکدوک  رد  ارم  هک " : هدش  تیاور  ضایع  نب  دمحم  لوق  زا  درامشیمن . اور  ار  كدوک  یندیشوپ  هعونمم و  تمـسق 

ار شندب  یندیـشوپ  تمـسق  هدومرف  (ص ) ربمایپ تسا . هدوب  ادیپ  مندب  یندیـشوپ  تمـسق  یلو  هدیـشوپ  منت  رب  يا  هچراپ  دـنا . هدرب  (ص )
تمـسق هک  یـسک  هب  ادـخ  و  تسا . گرزب  درم  ندـب  تمـسق  ناـمه  تمرح  لـثم  كدوکندـب  یندیـشوپ  تمـسق  تمرح  اریز  دـیناشوپب 

دنکفا " . یمن  رظن  دشاب  هتخادنا  نوریب  ار  شندب  یندیشوپ 
يدگل یکی  هتخادنا و  ششود  رب  هدروآرد و  ار  شنهاریپ  هدرکیم و  يزاب  ناکدوک  اب  یکدوک  رد  هک  هتشون  ماشه  نبا  هک  یناتـساد  رگا 

رگا دیایم . رد  روج  دـنا  هدرک  تبث  حیحـص "  ود "  نافلوم  هک  ثیداحا  نیا  اب  اجک  دـشاب  تسار  شوپبار ، تهاریپ  هک  رـشت ، هدز و  وا  هب 
رد هک  دـننکیم  تیاور  حیحـص "  ود "  ناـفلوم  هکیلاـح  رد  تسا . هدرکنهنهرب  ار  شنت  رگید  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم  دـشاب  تـسار  نآ 

 " رازب  " هک یثیدح  اب  هنوگچ  ار  ناشتیاور  نیا  ای  تسا . هدرک  تخل  ار  شدوخ  هرابود  نآ  يارب  گنس  لمح  هبعک و  يانب  ماگنهب  یگرزب 
تمـسق سکچیه  ودرکیم  وشتـسش  قاطا  نورد  راوید و  یپ  رد  ص )  ) ربمایپ دـنهدیم " : يراـگزاس  تقباـطم و  هدرک  تبث  ساـبع  نبا  زا 

لوق زا  هدروآ  ضایع  یـضاق  هک  تیاور  نیا  نآ  زا  رت  مهم  تسا . وکین  تیاور  نیا  دنـس  دیازفایم : تسا " و  هدـیدن  ار  شندـب  یندیـشوپ 
 " مدیدن . ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  ندب  یندیشوپ  تمسق  زگره  نم  هک "  اهنع -  هللا  یضر  هشئاع - 

تکاپ گرزب و  رـسمه  هب  هک  نک  تواضق  یناسک  قح  رد  هنافـصنم  شاب و  رواد  هوای ، نالقان  نایوار و  نیا  وام  ناـیم  نینموملا  ما  يا  وت 
سک ره  زا  هک  وت  شرـسمه -  یتح  سکچیه  هک  يدرم  دـنیوگیم : و  دـنراد ، راـع  نآ  زا  مه  هیاـمورف  دارفا  هک  دنهدیمتبـسن  یئاـهزیچ 

هدیدن ار  شندب  یندیشوپ  تمسق  يرتاناد -  وا  یصوصخ  ياهراک  تولخهب و 
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تسا . هدرکیم  لمح  گنس  نارگراک  نایم  رد  هتشاذگ  ششود  يور  هدنکار و  شنهاریپ  هدوب و  تخل  هکیلاح  رد  تسا 
، يا هتفگ  نامثع  هرابرد  وت  دنیوگیم  هک  نآ  ای  تثیدح  نیا  تسا ؟ تسار  کی  مادک  دـنا  هدرک  لقن  وت  زا  هک  یتایاور  زا  نینموملا  ما  يا 

؟ تسا ندب  هعونمم  یندیشوپ و  تمسق  وزج  نار  دومرف : هک  تسه  اهتیاور  ترسمه  زا  هک  نیا  دوجو  اب 
زا اهتیاور  هتسب و  غورد  دنتسب  غورد  مرسمه  هب  هکنانچمه  نم  هب  دیوگیم : دهدیم و  باوج  درادهک  تسا  نالا  نیمه  نینموملا  ما  يرادنپ 

دنیوگیمن . غورد  زج  تسا و  كانرطخ  نیگمهس و  یفرح  دیآ  یم  ردب  ناشناهد  زا  هچنآ  . دنا هتخاس  منابز 

نامثع بقانم  هب  یهاگن 

زیزع یمارگ و  ربمایپ  تیثیح  کته  تمیقب  اهنآ  يارب  ندیـشارت  تلیـضف  نارگید و  ندرک  گرزب  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  يدوزب  نافابغورد 
یهاوخداد . یناتسداد و  هب  مرکا  ربمایپ  تسشن و  دهاوخ  ناشراک  يرواد  هب  اناوت  يادخ  ادرف  تسین و  يا  هداسو  لهس  مرج  مالسا 

ثیدح هک  يا  هرود  رد  مه  تسا و  هتفای  همادا  هدنام و  رادیاپ  نامثع  دوجو  رد  ایح  مرـش و  هکلم  هک  هدوب  دقتعم  هشئاع  میتسنادـیم  شاک 
ار هدـنبوک  عطاق و  دـنت و  ياهفرح  نآ  هشئاع -  ینعی  يو -  هک  يا  هرودرد  مه  هدوب و  ایح  مرـش و  اـب  تسا  نآ  هب  طوبرم  نار  ندـناشوپ 
هدوب و شرمع  زا  تمـسق  هب  دودـحم  نامثع  یئایح  مرـش و  اب  هک  هدوب  دـقتعم  هن ، ای  تسا ؟ هدـناروشیم  وا  رب  ار  مدرم  هدزیم و  نامثع  هیلع 

هلمح دروم  ار  وا  هنوگچ  میـسرپ  یم  دشاب  هتـشاد  ار  یلوا  هدـیقع  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هتـشگ  يراع  نآ  زا  هدیـسر  رمع  رخاوا  هب  نوچ 
لثعن وهدرمـشیم  رفاک  ار  یئایح  اـب  ناـسنا  ناـنچ  يزوجم  لـیلد و  هچ  هب  و  تسا ، هدـناشک  شنتـشک  هب  ار  راـک  هداد و  رارق  تخـس  ياـه 

رخآ ياهلاس  رد  نامثع  دیوگب  دشاب و  هتـشاد  ار  مود  هدیقع  هکیتروص  رد  تسا ؟ هدـناوخ  یم  شلتق  ینوگنرـس و  هب  ار  مدرم  هدـیمانیم و 
مه تسردان  لطاب و  مینادـیم و  ساسا  یب  لـطاب و  ار  تیاور  نآ  هشئاـع  هدـیقع  دانتـساب  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  اـیح  مرـش و  نآ  شرمع 
رد هک  یلئاز  تلیضف  نینچ  نارذگ . لئاز و  هن  دشاب  رادیاپ  تباث و  يو  رد  هک  دنیامنیم  لیلجت  یسک  رد  اریتلیضف  ناگتـشرف  اریز  تسه .

هیام ای  ناگتشرف  مارتحا  لیلجت و  بجوم  دشاب  هتشگ  يرپس  دعب  هتشاد و  دوجو  نامثع  رمع  زا  هلحرم  کی 
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هتخاس غورد  منابز  زا  دیوگن  دـیامنن و  رارکت  ار  یلوا  باوج  نآ  هک  دـهدیم  یتروص  رد  هشئاع  ار  باوج  نیا  دـش . دـهاوخن  نانآ  يایح 
هرود تایلعج  تقیقح  رد  و  دـننکیم ، لقن  شنابز  زا  ناـمثع  بقاـنم  لـئاضف و  هراـبرد  هک  دروم  ره  رد  دـهدیم و  هشیمه  هک  یباوج  دـنا .

دنتفاب . یم  دنتخاسیم و  شیاه  هوشر  عمط  هب  هک  تسا  هیواعم  تنطلس 
رـسپ نابا  شردـپ -  زا  ناـبا - نب  رمع  شردـپ -  زا  ناـمثع  نب  ناـبا  نب  رمع  نب  میهاربا  زا  يرـصب -  ءارب  رـشعم - نبا  لوق  زا  یناربط   - 3

رکبوبا شرس . تشپ  هشئاع  دوب  هتسشن  ص )  ) ادخلوسر تفگیم : هک  مدینـش  رمع  نب  هللا  دبع  زا  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  نافع  نب  نامثع 
نب نامثع  هاگنآ  دش . دراو  تفرگ و  هزاجا  کلام  نب  دعـس  سپـس  دش . دراو  هزاجا  بسک  اب  رمع  دعب  دـش . دراو  تساوخ و  دورو  هزاجا 

دورو هزاجا  نامثع  ات  هماج . زانوریب  شناوناز  دوب و  نخـس  مرگرـس  ص )  ) ادخ ربمایپ  هکیلاح  رد  دمآرد  هناخ  هب  تساوخ و  هزاجا  نافع 
زا هشئاع  دنتفر . نوریب  دعب  دنتفگ و  نخـس  مهاب  یتعاس  ورب . وس  نآ  هب  یکدنا  تفگ : شرـسمه  هب  هدناشوپ و  ار  شناوناز  يو  تساوخ ،
هک يدرم  زا  دومرف : يداتـسرفن ؟ نوردـنا  هب  ارم  يدومنن و  روجو  عمج  ار  تسابل  دـندمآ  شناتـسود  مردـپ و  دیـسرپ : ص )  ) ادـخ ربمایپ 

دنمرش رد  شربمایپ  ادخ و  زا  هک  هنوگ  نامه  ناگتشرف  تسا  وا  تسد  رد  مناجهکنآ  هب  دنگوس  میامنن ؟ مرش  دنمرش  رد  يو  زا  ناگتـشرف 
. " نوریب تفریم  ات  درکیمن  الاب  ار  شرس  دزیمن و  فرحچیه  يدوبیم  مرانک  رد  وت  دش  قاطا  دراویتقو  هکیتروص  رد  دنمرش . رد  نامثع  زا 

: دـیوگیم هدرک  هراشا  نآ  هبیبهذ  فیعـض . شدنـس  تسا و  یبیرغ  يداع و  ریغ  تیاور  دـیوگیم : هتـشون و  شخیرات  رد  ریثک  نبا  ار  نیا 
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تسا . لمات  لحم  نابا  نب  رمع  تیاور  هک  تسا  هتفگ  يراخب 
، دنا هدناوخ  تسردان  ساسا و  یب  هک  میدید  میدروآ و  لبنح  نب  دمحا  ملسم و  زا  هک  تسا  یتایاور  نامه  ریظنتیاور  نیا  دیوگ : ینیما 

 - يرصب ءارب  میئازفایم : نونکا 
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نآ لاجر  زا  رگید  تسین . یی  يوار  دیوگیم : دواد  وبا  و  تسا ، فیعـض "  نیعم "  نبا  هدیقعب  تسا  تیاور  نیا  لاجر  زا  هک  رـشعم -  وبا 
: دـیوگیم شا  هرابرد  متاحوبا  و  تسا ، هدـش  هتخاـس  وا  لـیلجت  يارب  تیاور  هک  یـسک  ناـمه  هداون  تسا و  يومايرـصب  رمع  نب  میهاربا 

ریرقت اـم  يارب  هدومن و  كرت  هدرک  لـقن  وا  هک  ار  یئاـهتیاور  هعرز  وبا  دـیوگیم : متاـح  یبا  نبا  و  تسا ، تسـس  فیعـض " و  شتیاور " 
یمدقم زا  یلعیوبا  دیوگیم : يدع  نبا  تسین . یهقف  لالدتسا  دانتـسا و  لباق  دشاب  اهنت  رگا  وا  تیاور  دیوگیم : زین  نابح  نبا  تسا . هدومنن 

ربمایپ هک  تیاورنیا  هلمج  زا  دـنا  هدـشن  ظفح  تسرد  کیچیه  هک  هدرک  لقن  ام  يارب  یثیداحا  ناـبا  نب  رمع  نب  میهاربا  زا  رـشعم  یبا  زا 
دش . دهاوخ  هتشک  قحانب  هناملاظ و  وا  هک  تسا  هتفگ  هتسهآ  وزارب  نامثع  هب  (ص )

نامثع هداون  دـلاخ -  نب  نامثع  شردـپ -  زاینامثع  يوما  ناـمثع -  نب  دـمحم  ناورم -  یبا  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  یناربط   - 4
تسا مرـش  رپ  نامثع  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک "  هریره ، یبا  زا  جرعا  زا  نامثع ) رتخد  هدش  دازآ  هدرب   ) دانز یبا  زا  کلام  زا  نافع  نب 

دنیامنیم " . مرش  وا  زا  ناگتشرف  و 
لقن تسردانو  مولعمان  ياهتیاور  شردپ  زا  دیوگیم : شا  هرابرد  يدسا  حلاص  دراد . دوجو  دمحم "  ناورم  وبا  مان "  تیاور  نیا  دنـس  رد 

دیوگیم . تقیقح  فالخ  رب  دنکیم و  هابتشا  دیوگیم : نابح  نبا  تسا . هدرک 
: " دـیوگیم یئاسن  تسا . تسردان  مولعمان و  تایاور  ار  وا  دـیوگیميراخب : تیاور -  نآ  لاجر  زا  رگید  یکی  دـلاخ - نب  نامثع  هراـبرد 

: دیوگ یم  يدع  نبا  تسا . تیاور  تشز  دـیوگیم : دـمحا  وبا  تسا . مهو  موکحم  شتایاور  : دـیوگیم یلیقع  تسین . دامتعا  دروم  " و  هقث
مولعمان دراد  یتایاور  دیوگ : یم  یجاس  تسا . ظوفحم  ریغ  شتایاور  همه 
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زا دـیوگ : یم  ناـبح  نبا  تسا . هدرک  لـقن  یلعج  تاـیاور  نارگید  کـلام و  زا  دـنیوگیم : مـیعن  نـبا  ويروباـشین  مکاـح  فورعم . ریغ  و 
نبا ننـس  حرـش  رد  يدنـس  درک . یهقف  لالدتـسا  دانتـسا و  ناوـتیمن  شتاـیاورهب  دـنکیم . لـقن  هـنوراو  تاـیاور  داـمتعا  دروـم  صاخــشا 

قافتاب هک  دراد  دوجو  دلاخ  نب  نامثعمان  نآ  رد  تسا ، تسـس  فیعـض " و  شدنـس "  دـیوگیم : دـمآ  دـهاوخ  هک  یثیدـح  هرابردهجام 
تسا . فیعض "  نانادثیدح " 

هچرگ تیاور  نیا  هک  میمهف  یم  نآ  يور  زا  میتفگ و  ناـمثع  ياـیح  مرـشصوصخ و  رد  يا  هدـننک  نییعت  عطاـق و  نانخـس  رتـشیپ  یمک 
دشاب . رت  یهاو  رت و  تسس  شنتم  زا  شدنس  هک  نیاب  دسر  هچ  ات  تسا  لطاب  دشاب  حیحص  شدنس 

رپ دومرف " : ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  رمع  نبا  زا  عفانزا  میکح -  نب  رثوک  زا  رامت -  رـصن  وبا  میـشه -  قیرط  زا  میعن  وبا   - 5
تسا " . نافع  نب  نامثع  متما  درف  نیرت  مرش 

تما درف  نیرت  مرـش  رپ  میدیجنـس -  ایح  مرـش و  زا  ارشا  هرهب  رادقم  میدید و  ار  شفئاظو  كرتو  اهراک  هک  نامثع -  رگا  دـیوگ : ینیما 
یم ار  تما  نیا  هحتاف  دیاب  دوب  تسرد  یگتخاس  یهاو و  تایاور  نیا  رگا  . دوب تریح  هب  شنازیم  تما و  نیا  يایح  رد  دیاب  دشاب  یمالسا 
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هدیجنـسن نخـس  دـنمجرا  ربمایپ  و  تسین ، یمالـسامیظع  تما  درف  نیرت  مرـش  رپ  زگره  ناـمثعو  تسا  ساـسا  یب  اـهنیا  يرآ ، میدـناوخ .
نآ رد  میکح  نب  رثوک  اریز  تسا  یلاشوپ  تسـس و  تیاور ، نیا  دنـس  دیامیپ . یمن  فازگ  هار  دیامن و  یمن  هغلابم  لیلجت  رد  دیوگیمن و 

واثیداحا دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا  تسا . رابتعا  یب  دیوگیم : نیعم  نب  ییحی  تسا . فیعـض "  دـیوگ " : یم  هعرز  وبا  هک  دراد  دوجو 
لبنح دـمحا  زا  : دـیوگ یم  بلاط  وبا  تسا ، هتخانـشان  لوهجم و  دـنیوگ : یم  نارگید  ینطق و  راد  تسا . راـبتعا  یب  لـطاب و  فرح  یتشم 

ام یئاور  هداوناـخ  زا  وا  : تفگ یم  درکیمن  ثیدـح  لـقن  یـسک  زا  نوچ  يو  تسین . اـم  یئاور  هداوناـخ  زا  وا  تفگ : میدیـسرپ  وا  هراـبرد 
زین و  تسا . دورطم  كورتم و  شتیاور  تسین و 
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. تسا دورطم  كورتم و  اریز  تسین  زیاج  يو  ثیدحنتـشون  نم  رظنب  دیوگ : یم  یناجزوج  تساتیاور  تشز  فیعـض " و  دـیوگیم " :

. تسا تسـس  فیعـض " و  شتیاور "  تفگ : مردپ  دـیوگ : یم  متاح  یبا  نبا  تسا . ظوفحم  ریغ  امومع  شتایاور  دـیوگ : یم  يدـع  نبا 
(. تسا رابتعا  یب  ای   ) تسین یـسک  وا  ما و  هدیدن  وا  زا  یتسرد  فاص و  ثیدح  چیه  یلو  ، هن تفگ : تسا ؟ دورطم  كورتم و  وا  مدیـسرپ :

شتایاور دنیوگ : یم  ینطق  راد  یناق و  رب  تسا . فیعض "  دنیوگیم " : یجاس  حتفلا و  وبا  تسا  تیاور  تشز  دیوگ : یم  هبیـش  یبا  نبا 
دنا . هدروآ  فیعض "  نایوار "  فیدر  رد  ار  وا  نیهاش  نبا  دوراج و  نبا  یبالود و  یلیقع و  تسا . دورطمو  كورتم 

نیرتمرــشرپ و ناـمثع  دوـمرف : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هـک "  دــنک  یم  تـیاور  رمع  نـبا  زا  يرقملا  ییحی  نـب  اـیرکز  قـیرط  زا  میعنوـبا   - 6
تسا .) نم  تما  درف  نیرتراوگرزب 

رطاخب هک  ینامثع  تشاد ؟ دهاوخ  يردق  تیمها و  شزرا و  هچ  دشاب  شدرف  نیرتراوگرزب  نیرت و  مرش  رب  نامثع  رگا  ص )  ) دمحم تما 
 " نآرق رد  هک  يا  هرجش  هداز  دیسر ، لتق  هب  یمالسا  تما  ياهتیصخش  دمآرس  ورتسار و  لداع و  باحصا  تسدبشیاهیئاوسر  ناهانگ و 

یـس هب  شنادنزرف  هاگ  ره  هتفگ  شا  هرابرد  یتسرد  حیحـص " و  ثیدح "  قبط  ص )  ) ربمایپ هک  صاعلا  یبا  دـنزرف  هتفای ، بقل  هنوعلم " 
دـننادرگ و یم  تسد  هب  تسد  شیوخ  ناـیم  رد  هدروآرد  شیوخ  راـصحنا  رد  ار  یموـمع ) لاوـما  دـمآرد و  اـی   ) ادـخ لاـم  دنـسرب  درم 

ناشیا زا  نت  کی  سیئر و  دوخ  هک  نامثع -  تموکح  هرود  رد  و  دـنیامنیم . رادـشغ  ار  شنید  دـنزاسیم و  شیوخ  هدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب 
نکمم رگم  میدروآ . صوصخ  نیا  رد  تشاد  رظن  تحت  ار  اهنآ  هک  رذوبا  نخس  تفر و  هراشا  هکنانچ  دیسر ، یـس  هب  ناش  هرامـش  دوب - 

دیازب ؟ شدوخ  شامق  زا  زج  يدنزرف  فوصوم  هداوناخ  نیا  زا  تسا 
رد درک  روصت  ناوتیم  ای  دشاب ؟ هدناوخ  رمع  رسپ  شوگ  هب  طقف  ار  ثیدحنیا  شباحـصا  همه  نایم  زا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یندرک  رواب 

ناششوگ یلو  هتشاد  مالعا  نانآ  عمج 
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نیرت و مرـش  رپ  شعن  هک  يزور  اما  دـنا  هدرپس  رطاـخ  هب  اـی  دـنا ؟ هدرک  شومارف  زور  ناـمه  هدینـش و  اـی  دـنا  هتفرگ  هدینـشن  اـی  هدوب  رک 
دندرک و شنفد  هنابـش  يا  هدع  هک  نامز  نآ  دـنا ، هدرب  دای  زا  دـندرکن  نفد  وهدرک  اهر  هلابز  لحم  رد  زور  هس  ار  تما  درف  نیرتراوگرزب 

دنتـسکش ار  شیاه  هدند  زا  یکی  هدرک  نارابگنـس  ار  شاهزانج  هک  ماگنه  نآ  و  دنناوخب ، وا  رب  تیم  زامن  هکنآ  یب  نفک و  لسغ و  نودب 
دنداهنن . نآ  رب  ياهناشن  گنس و  چیه  دنفاکشب  دنبایب و  ار  شروگ  هکنیا  سرت  زا  دندرپس و  كاخ  هبنایدوهی  ناتسروگ  رد  و 

نایب رد  شداتسا  خیش و  تسا و  فیعـض "  وا "  تسا و  نآ  رد  ییحی "  نب  ایرکز  اریز "  تسین ، یـساسا  تسرد و  تیاور  دنـس  هوالعب ،

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3529 

http://www.ghaemiyeh.com


هک رایـسب  هدروآ و  نهذ  زا  هناگیب  بیرغ و  ثیدح  رایـسب  و  تسا ، هتـشگ  هابتـشا  راچد  يرایـسبثیداحا  رد  هتفریم و  اطخ  هب  نتم  دـنس و 
تسا . هدومن  هن  تیاور  وا  زج  سکچیه 

اب تسا و  ناـمیا  زا  اـیح  تسا " : هداد  تبـسن  ص )  ) ربماـیپ هب  یثیدـح  نینچ  هریره  وـبا  قـیرط  زا  ناـمثع  لاححرـش  رد  رکاـسع  نـبا   - 7
 " تسا . نامثع  متما  درف  نیرتایح 

تسا . هدومن  تقفاوم  وا  اب  يوانم  و  هتسنادتسس ، فیعض و  ریغصلا "  عماج  رد  یطویس "  ار  ثیدح  نیا 

لئاضف لعج  رد  یساسا  هدعاق  کی 

ناشن تایاور  هنوگ  نیا  رد  هعلاطم  تسا . هدش  هتخاس  لعج و  رظن  دروم  صاخـشا  يارب  بقانم  ولئاضف  هیبعت  روظنمب  تایاور  زا  يرایـسب 
رظن دروم  صخـش  يارب  یتلیـضف  هدـش  یعـس  هشیمه  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، دوجو  لـئاضف  لـعج  ردیـساسا  هدـعاق  کـی  هک  دـهدیم 
ورف گـنن و  هیاـم  فعـض و  هطقن  بیترت  نیاـب  اـت  رگید ، تلیـضف  ره  زا  شیب  نآ  اـب  شا  هلـصاف  تسا و  هناـگیب  رود و  نآ  زا  هک  دـنزاسب 
دنا هتفگ  رپ  شیوخ  حودمم  يارب  یلئاضف  هرابرد  مینیب  یم  دنیامن . بلس  نارگید  زا  ار  داقتنا  هلمح و  کسمتـسم  دنناشوپب و  ار  شیگیام 

هک
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ات دنا  هتفگ  رپ  هدـیزرو و  هغلابم  رکبوبا  تعاجـش  تلیـضف  هرابرد  الثم  تسا . بیـصن  یب  يراع و  نآ  زا  هک  هدرک  تباث  وا  تایح  خـیرات 
مرکا ربمایپ  ياهگنج  اهدربن و  همه  رد  هک  تسا  تباث  خیرات  رد  هک  یلاح  رد  دـنا . هدـناشن  یباحـصنیرت  عاجـش  ماقم  هب  ار  وا  هک  یئاجب 

ینامرهق هدـیبلط و  دروامه  هن  هدرکنت و  هب  نت  هزرابم  ای  هتفر  یـسک  دربن  هب  هن  هدزن و  هدیـشکن و  ریـشمش  کـیچیه  رد  اـما  هتفاـی  روضح 
تریـس ربارب  رد  رگم  دـنا  هتفاب  شیریلد  رد  چوپ  یلعج و  تایاور  دـنا و  هدز  مد  رایـسب  شتعاجـش  زا  تهج ، نیمهب  تسرد  تسا . هدومن 

رد ای  دنشارتب . یتعاجـش  تماهـش و  شیارب  تسه  دربن  گنج و  رد  شیدمآان  راک  یلدزب و  زا  هک  یخیرات  تادوهـشم  براجت و  تباث و 
هتـساخربنامسآ هب  نآ  زا  دود  دزوسیم و  یـسرت  ادخ  شتآ  رد  شلد  هک  دـنا  هتخاس  يدوجوم  وا  زا  دـنا و  هدومن  هغلابم  شیاوقت  دـهز و 

هک یتدابع  ره  ای  هزور  زامن و  رد  هک  هدشن  تیاور  چیه  هتشادن و  یسرت  ادخ  ترابع و  رد  یتیصوصخ  زایتما  هنوگچیه  هکنآ  لاح  تسا ،
نیرتدنمـشناد ار  وا  دنا و  هدز  فرح  یلیخ  رمع  یئاناد  ملع و  رد  نینچمه  دشابهتـشاد . یتمه  یعـس و  ای  یتفرـشیپ  تسا  ادخ  برقت  هیام 

برع لئابق  همه  ملع  نیمز و  يور  مدرم  ملع  رب  شملع  هدرب و  مهـسار  ملع  مهد  هن  دـنا  هدرک  اعدا  هدرمـش و  ناهیقف  دمآرـس  یباـحص و 
نتخومآ هب  هتشاد و  لاغتشا  يرازاب  تالماعم  هب  مینادیم  هکیلاح  رد  دنا . هدروآ  شا  هرابرد  اه  هوای  تافارخ و  هنوگنیا  زا  و  تسا ، هدیبرچ 

اب شتفلاخم  لطاب و  رکنم و  زا  يو  ندرک  یهن  رد  ای  دـنا . هدوب  رت  سانـشنید  وا  زا  ناـنز  یتح  مدرم  همه  و  تساهدیـسرن ، تنـس  نآرق و 
تسا . هتسناد  شزیاج  هتخادرپ و  نآ  هب  هدوب  زابسوه  سب  زا  تسا  ملسمهکیلاح  رد  دنا ، هتفگ  رپ  یناوخ  هزاوآ 

مرش و تلیـضف  زا  هک  دیامنیم  تباث  تسه  نامثع  لاح  حرـش  زا  هک  یقیاقح  حیحـص و  خیرات  دنا  هدید  یتقو  یـساسا ، هدعاق  نیمه  ربانب 
هنوگنیدب ار  وا  هدوب و  هرهب  یب  ایح 
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نیرتایح مرـشرپ و  تروصب  ار  يو  ات  دـنا  هتخاس  وا  زا  یلعج  تایاور  رد  ار  بذاـک  یبـالق و  ریوصت  نیا  دزاـسیم  مسجم  هعماـج  ربارب  رد 
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تسرد نامثع  يایح  مرش و  نیاربانب ، دنیامنیم . مرش  وا  زا  ناگتشرف  هک  یتیصخش  دنیامنبشنیرتراوگرزب ، و  ص )  ) دمحم تما  تیصخش 
يراد و تناما  دـننام  تسردو  دـشاب ، هتـشاد  دایز  مک و  ات  درادـنيدوجو ، لصا و  ینعی  تسا  رمع  شناد  ملع و  رکبوبا و  تعاجـش  لثم 

مـالک دروـم  رد  تشاد و  شناد  ملع و  سب  زا  هیواـعم  دـنا " : هتخاـس  نینچ  هراـب  نـیارد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ناـبز  زا  هیواـعم  يدنمـشناد 
تفه نانیما  دوش " و "  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  دوب  کیدزن  هک  دوب  داـمتعا  فرط  نیما و  يردـقب  نآرق ) اـی  تاـماهلا ، ینعی   ) مراـگدرورپ

 " هیواعم . دمحم و  لیئربج ، لیئاکیم ، لیفارسا ، ملق ، حول ، دنیات :
تسا . نایامن  هدروآ  یلذه  رکبوبا  هک  یتیاور  رد  تلیضف  نیا  زا  شا  هرهب  رادقم  وهیواعم  يراد  تناما 

زا برح  نب  دمحمزا  یـسجرج  هللا  دبع  نب  دعـس  زا  یمراد "  قیرط "  زا  تسا  هدرک  تبث  كردتـسم "   " رد یتیاور  يروباشین  مکاح  - 8
 - مهنع هللا  یضر  هللا -  دبع  نب  رباج  زا  تسا ) هدش  هتخاس  وا  حدم  رد  تیاور  هک  یـسک   ) نامثع رـسپ  نابا  نب  ورمع  زا  يرهز  زا  يدیبز 

نامثع رکبوبایپ و  زا  رمع  دیایم و  ص )  ) ادخ لوسر  یپ  زا  رکبوبا  هک  دید  باوخ  رد  حلاص  يدرم  بشما  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک " 
ندـمآ مه  یپ  زا  دارم  و  تسا ، ادـخ  ربمایپ  حـلاص "  درم  زا "  دوصقم  میتفگ : دوخ  اـب  میتفرب  ص )  ) ربماـیپ روضح  زا  یتقو   " رمع . یپ  زا 

تسا . هتخیگنارب  نآ  تهج  ار  شربمایپ  ادخ  هک  دنتسه  يراک  نیمه  نایدصتم  نانآ  هک  نیا 
نب دـمحم  ار  ثیدـح  نیا  تفگ : یم  هکما  هدینـش  نیعم  نب  ییحی  زا  تسا : هتفگ  یمراد  دـیوگیم : تیاور  نیا  لابندـب  يروباـشین  مکاـح 

يو زا  ار  يرهز  لوق  هک  یسک  دننک . یملقن  لسرم "  تروصب "  يرهز  لوق  زا  ارنآ  مدرم  یلو  دناسریم  ص )  ) ربمایپ هببرح 
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تسا . هتشادن  ورمع "  مانبيرسپ "  نامثع  نب  نابا  هک  یلاح  رد  تسا  نابا " نب  ورمع  دیامنیم "  لقن 
زج هدرکن  شلقن  نایم  نآ  زا  سکچیه  یلوهداد  حرـش  شباحـصا  عمج  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  يزیگنا  تفگـش  ياـیور  دـیوگ : ینیما 

ورمع مانب "  نامثع  هداون  يارب  زج  هدرکن  لقن  سکچیه  يارب  هدادن ، نآ  هب  شیوخ  لمع  رد  يرثا  بیترت  چیه  مه  وا  و  هللا ، دبع  نب  رباج 
 " نیحیحـص كردتـسم  یتسیاب "  یتسارب  تسه . فالتخا  یـصخش  نینچ  دوجو  رد  لقادـح  ای  تسا  هتـشادن  دوجو  اساسا  هک  نابا "  نب 

دشاب . یتایاور  نینچ  زا  يا  هتشابنا 

نامثع بقانم  هب  یهاگن 

هراشا

نب نامثعشردـپ  زا  یناـمثع  يوما  ناـمثع -  نب  دـمحم  ناورم -  یبا  لوق  زا  تسا  هداد  تبث  یتیاور  شیوخ  ننـس "  رد "  هجاـم  نبا  - 9
 " هک هریره  یبا  زا  جرعا  زا  نامثع ) رتخد  هشئاع  هدش  دازآ  هدرب  ) شردـپ زا  دانز  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  نافع - نب  نامثع  هداون  دـلاخ - 

 " تسا . نافع  نب  نامثع  اجنآ  رد  نم  قیفر  دراد و  یقیفر  تشهب  رد  يربمایپ  ره  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ 
دنتسه : اهنیا  تیاور  دنس  لاجر 

تفر . هراشا  شعضو  هب  رتشیپ  هحفص  دنچ  هکناورم  وبا  فلا - 
یگمه شتایاورو  تسین  دامتعا  دروم  هک  ار  نیا  مدید و  شا  هرابرد  ار  ثیدح  ناظفاح  رظن  رتشیپ  هحفـص  دنچ  هک  دلاخ  نب  نامثع  ب - 

. درک یهقف  لالدتسا  دانتسا و  ناوتیمن  يو  لقن  هب  هدرک و  تیاور  ار  یی  یلعجثیداحا  و  دنظوفحم ، ریغ 
هدوبن مکحم  يوق " و  شدنـس "  تسا و  نهذ  زا  هناگیب  بیجع و  دیوگ : یم  هدروآ و  هللا  دیبعنب  هحلط  قیرط  زا  ار  تایاور  نیا  يذـمرت 

تسا . عطقنم 
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دنیامن دانتـسا  شتیاور  هب  نایوار  ای  ثیدـح  ياملع  هک  یناسک  زا  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  نیعم  نب  ییحی  داـنز . یبا  نب  نمحرلا  دـبع  ج - 
تسا . فیعض "  دنیوگیم " : شا  هرابردنیعم  نبا  لوق  زا  نارگید  حلاص و  نبا  تسا . رابتعا  یب  تسین و 

الپ ترپ و  شتیاور  دیوگ : یم  شردپ  لوق  زا  دمحا  نب  حلاص  . تسین لالدتسا  دانتسا و  لباق  شتیاور  دیوگ : یم  نیعم  نبا  لوق  زا  يرود 
دانتسا ناوتیمن  يو  تیاور  هب  دیوگیم : یئاسن  تسا . فیعض "  ام "  ناراکمه  رظن  رد  وا  هک  هدش  لقنینیدم  نبا  زا  تسا .
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تسا . هدش  هدرمش  تسس  فیعض " و  هدروآ "  شردپ  لوق  زا  هک  یئاهتیاور  هدرکیم و  تیاوردایز  دیوگیم : دعس  نبا  درک . لالدتسا  و 
هار رد  هک  یباحصا  زا  کیچیه  هن  هتفای و  ار  شراختفا  وا  ارچ  هکنیا  زا  منکیم و  بجعت  یمدمه  تقافر و  نیا  زا  نم  هتشذگ ، اهنیا  همه  زا 
رد هک  یسک  نامه  نایقتم  يالوم  نانموم و  ریما  هن  و  گرزب ، ینامرهق و  ياهراک  تالامک و  لئاضف و  بحاص  دنا و  هدوب  مدقشیپ  مالسا 
نآ نامیا ، تـالامک و  تاـیحور و  ظاـحل  زا  شنوگمه  شردارب و  يردارب "  ثیدـح "  رد  هدـش و  هدرمـش  ص)  ) ربماـیپ دوخ "  نآرق " 
هب تسا و  ص )  ) ربمایپ صخـش  زراـب  هنومن  یکاـپ  تمـصع و  ظاـحل  زا  ریهطت " هیآ "  حیرـص  هب  هک  یـسک  اـهدربنرد ، شعفادـم  هناـگی 

؟ دـمآ لـئان  ماـقم  نیا  هب  هک  تشاد  يزاـیتما  تیـصوصخ و  هچ  ناـمثع  (ص .) ربماـیپ شناد  رهـش  هزاورد  فورعم  رتاوتمثیدـح  بجوم 
شناد دننام  یباستکا  لئاضف  ای  بسن  ظاحل  زا  یتهباشم  یهلا  مایپ  ماقمیلاع  هدنروآ  اب  ایآ  تشاد ؟ وا  تشادـن و  ع )  ) یلع هک  زایتمامادـک 

هنیمز رد  ار  هچنآ  هاگ  ره  هدوب ؟ ص)  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و  يدـج  ریگیپو و  ناـمرفب  شوگ  وریپ  اـی  تشاد ؟ یئاـسراپو  يریلد  يوقت و  و 
یب داینب و  تسـس  تیاور  نیا  هچنآ  تسا  لاحم  هک  دیئامرفیم  نیقی  دیـشاب  هدومن  هظحالم  میدروآ  نامثع  ياه  هتـسناد  راتفگ و  رادرک و 

اب یمدمه  زا  رت  هزنم  رت و  كاپ  شتحاس  وتسا  نآ  زا  رترب  مالـسا  ردقیلاع  ربمایپ  و  دشاب ، هتـشاد  تحـص  دنکیم  تیاکح  يو  يارب  دنس 
نامثع 

ماوع نب  ربیز  لوق  زا  يدع  نبا  هک  ار  یئاعد  تسا ، هدرکن  باجتـسمدنا  هداد  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هب  هک  ار  یئاعد  ارچ  ادـخ  تسین  مولعم 
 ". نادرگ مقیفر  زین  تشهب  رد  ار  وا  یتخاس ، مقیفر  مدمه و  راغ  رد  ار  رکبوباوت  ایادخ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک " هدرک  تبث 

شدنس رد  تسا . هجام  نبا  تیاور  لثم  تسرد  یساسا  یب  یچوپ و  رد  تیاور  نیا 
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لعج ثیدح  هک  هدوب  يزاسغورد  میدروآ  نازاسغورد  هلـسلس  زا  ثحب  رد  هکیروطب  دراد . دوجو  يدادغب  یـسنالق  دـیلو  نب  دـمحم  مان 
فیحـصت هدرکیم و  لقن  تسردان  مولعماـن و  تاـیاور  داـمتعا  دروم  صاخـشا  لوق  زا  هک  دیعـس  نب  بعـصم  ماـن  نینچمه  تسا . هدرکیم 

مان هرخالاب  دـید . میهاوخ  ار  شلاح  و  تسا ، هدـیمهف  یمن  ار  شندز  فرح  هدرکیمناهنپ و  ار  اه  هتفگ  قئاقح و  یـضعب  تسا و  هدومنیم 
هتخانشان . لاجر ، ياملع  ناسانشثیدح و  يارب  تسا و  لوهجم  هک  دراد  دوجو  دنس  رد  سنوی  نب  یسیع 

مکح نب  مساـق  زا  يرـصب  يریراوق  ورمعهب  هللا  دـیبع  قیرط  زا  تسا  هدـناسر  تبث  هب  كردتـسم "  رد "  یتـیاور  يروباـشین  مکاـح  - 10
هب مدید . زئانج  لحم  رد  تشگ  هرـصاحم  هک  يزور  ار  نامثع  دیوگیم " : شردپ . زا  ملـسا  نبدیز  زا  یقرز  هدابع  یبا  زا  يراصنا  سوانب 
زا لـحم و  نـالف  رد  میدوـب  ادـخ  لوـسر  هارمه  وـت  نم و  هک  يرواـیمن  داـیب  ار  يزور  اـیآ  مهدـیم  مسق  ادـخ  هب  ار  وـت  هحلط ، تفگ : نم 
رد نم  مدمه  قیفر و  و  دراد ، تشهب  رد  یقیفر  شتما  نایم  زا  يربمایپ  ره  هحلط  دومرف : وت  هب  تقونآ  دوبن ، وت  نم و  زج  یسک  شباحـصا 

تفرب " . هتفات و  رب  ور  هحلط  سپس  ادخب  يرآ  تفگ : هحلط  تسا ؟ نامثع  تشهب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3532 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رد  مدید . زئانج  لحمرد  دمآرد  هرصاحم  هب  هک  يزور  ار  نامثع  دنکیم " : تیاور  نینچ  ملـسا "  لوق "  زا  دنـس  نیمه  اب  لبنح  دمحا 
زا هنع -  هللا  یـضر  نامثع -  مدید  درکیم . تباصا  یـصخش  رـس  هب  امتح  داتفایم  یگنـس  رگا  هکیروطب  دوب  رایـسب  هوبنا و  تیعمج  ماگنه 

. دزن یفرح  یـسک  تسامـش ؟ ناـیم  رد  هحلط  اـیآ  هک  درک  مدرم  هب  ور  هدروآرد  رـس  دوـب  ع )  ) لـیئربج ماـقم  يوربور  هک  شقاـطا  هرجنپ 
دیبع نب  هحلط  ماگنه  نیارد  تسامش ؟ نایم  رد  هحلط  دیسرپ : سپس  دندوب . شوماخ  همه  تسامـش ؟ نایم  ردهحلط  مدرم  دیـسرپ : هرابود 

راب هس  ویشاب  یتعامج  نایم  رد  وت  مدرک  یمن  رکف  چیه  یشاب . نینچ  هک  منیبن  تفگ : وا  هب  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  تساخرب . اج  زا  هلا 
مهدیم مسق  ادخ  هب  هحلط  يا  ار  وت  یهدن . ار  مباوج  يونشب و  موس  هبترمرد  ار  میادص  منزب و  ادص  ارت 
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: تفگ دوبن ؟ وا  ابسک  چـیه  وت  نم و  زج  شباحـصا  زا  میدوب و  اج  نالف  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  وت  نم و  هک  يرادـن  دایب  ار  يزور  ایآ 
نب نامثع  نیا  و  تسا ، وا  مدـمه  تشهب  رد  هک  دراد  یقیفر  شتما  نایم  زا  يربماـیپ  ره  هحلط  تفگ : وت  هب  ص )  ) ادـخلوسر تقونآ  هلب .

تفرب " . هتفاترب  ور  هاگنآ  ادخب . يرآ  تفگ : هحلط  تسا ؟ تشهب  رد  نم  مدمه  قیفر و  هنع -  هللا  یضر  نافع - 
، هتفگ يراخب  هدمآ ) تیاور  دنـس  رد  شمان  هک   ) مساق هرابرد  دیوگیم : یبهذ  تسا . هدرمـش  حیحـص " ار "  تیاور  نیا  يروباشین  مکاح 
هدرک و دای  وا  زا  بیذـهتلا "  بیذـهت  رد "  رجح  نبا  تسا . هتخانـشان  لوهجم و  دـیوگ : یم  متاـح  وبا  و  تسین . تسرد  شندرک  تیاور 

تسا . هتشون  هدرک  لقن  شا  هرابرد  متاح  وبا  يراخب و  زا  یبهذ  ار  هچنآ 
نب دمحا  اما  ثیدح . لهچ  ملـسم "  وهدرک "  تبث  ثیدح  جنپ  طقف  وا  زا  يراخب  تسا . هدمآ  يریراوق  هلا  دیبع  مان  تیاور  نیا  دنـس  رد 

تیاور شیب  وا  زا  ثیدـح  دـنچ  زج  ملـسم  يراخب و  هک  یـسک  زا  يریراوق  نیاربانب ، تسا . هدرک  لقن  وا  زا  ثیدـح  رازه  دـصکی  ییحی 
تسا ؟ هدناسر  تبث  هب  ثیدح  اهراورخ  هنوگچ  دنشاب  هدیدن  ار  شتایاور  هکتسه  مه  دیعب  دنا و  هدرکن  تیاور 

تـشز دـیوگیم : متاح  وبا  تسین . يوق "  دـیوگیم " : هعرز  وبا  تسه . يراصنا -  نمحرلا  دـبعنب  یـسیع  یقرز -  هدابع  وبا  مان  نینچمه 
يراخب و دشابهدرک . لقن  يرهز  زا  تسرد  ثیدـح  کی  مرادـن  غارـس  تسا . دورطم  كورتم و  هب  هیبش  تسا و  تیاور  تسـس  تیاور و 

نیاربانب دنکیم ، تیاور  مولعمان  تسردان و  ياهزیچ  روهـشم  نایوار  لوق  زا  دـیوگ : یم  نابح  نبا  تسا . تیاورتشز  دـنیوگ : یم  یئاسن 
: دـیوگیم يدـع  نبا  تسا . تیاور  تشز  یلوهجم  دـیوگ : یم  يدزا  تسا . ـالپ  ترپ و  شتیاور  دـیوگیم : یلیقع  درک . شکرت  یتسیاـب 

: دیوگیم نابح  نبا  هرخالاب  تسین . يوریپ  لباق  شتایاور  مومع 

هحفص 174 ] ] 

. تسین دانتسا  لباق  هدرک  لقن  وا  طقف  هک  یتایاور 
نامثع اب  يریگتخـس  هزرابم و  رد  یبیجع  رارـصا  يو  مینادیم  هک  دشاب  تسار  دناوتیمن  لیلد  نیاب  هحلط  نتفر  نتفاترب و  ور  دـیوگ : ینیما 

زا هدروآ و  لمعبتعنامم  شنفد  زا  یتح  هدرکن  افتکا  شندش  هتشک  هب  هتفرگ و  دوخ  تابرـض  ریز  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  ار  وا  هتـشاد و 
: تسا هتفگ  لثعن و  لثعن  دننزب : ادص  ودننک  شنارابگنس  ات  هدناشن  نیمک  هب  شاهزانج  هار  رب  ار  يا  هدع  و  ناناملسم ، ناتسروگ  رد  شنفد 
: " دـیوگ یم  نامثع  نب  نابا  هب  دـشک  یم  ار  هحلط  یتقو  ناورم  تهج  نیمهب  دوش . نفد  ناـیدوهی  ناتـسربق  ینعی  علـس "  رید "  رد  دـیاب 

تسا . هتخانشیم  بوخ  کیدزن و  زا  ار  هحلط  ناورم ، منادیم  " و  مدناسر . رفیک  هب  ار  تردپ  نالتاق  زا  یکی  وت  ياجب 
یم گنـس  رگا  هک  تیاور -  ياـعدا  بسح  رب  هتفرگ -  تروص  یهوـبنا  تیعمج  روـضح  رد  وـگتفگ  نداد و  مسق  نیا  هک  تسا  بیجع 
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هک ار  ثیدـح  نآ  ایآ  تسا . هتـشادنرب  نامثع  اب  تیدـض  زا  تسد  اـهنآزا  کـیچیه  همهنآ  اـب  تسا  هدروخ  یم  یـصخشرس  رب  یتخادـنا 
لداع و ار  اهنآ  روطچ  تروصنیا ، رد  دـنا ؟ هتخادـنا  شوگ  تشپ  نآ  تحـص  هبملع  اب  دـنا و  هدومن  قیدـصت  هدرک  دزـشوگو  لقن  نامثع 
ار فرحنآ  دـنا و  هدوبن  قفاوم  نآ  تحـص  رد  هحلطو  نامثع  اب  و  تسین ، تسار  ثیدـح  نآ  هک  دـنا  هتـسنادیم  اـی  دنـسانش ؟ یم  ورتسار 
هب تایضرف  نآ  همه  زا  نیا  و  دشاب ؟ هدادن  خر  ینداد  مسق  وگتفگ و  نینچ  دیاش  دنا ؟ هتفرگ  هدینشن  هتسنادیمن  ص )  ) ربمایپ ثیدح  نوچ 

تسا . رت  کیدزن  تقیقح 
سپ هحلط  هدوب و  یتقوم  ندش ، عناق  نیا  دنک - یم  اعدا  تیاور  هدنزاس  هک  روطنآ  دشاب - هدرک  عناق  ار  هحلط  نامثع ، رکذت  هکنیا  ضرفب 

شتاکیرحت هزرابم و  هب  ببـس  نیمهب  تسا ، هدوبن  مکحم  نامثع  لالدتـسا  هک  هدـیمهف  هتفایزاب و  ار  شباوص  لـقع و  یهاـتوک  تدـم  زا 
تسا يزیچ  رثکادح  نیا  تساهتشاد . يراشفاپ  نامثع  هب  تبسن  لمع  تدش  يریگتخس و  رد  يو  هک  هدرک  تباث  خیراتهکنانچ  هداد  همادا 

نایم یمدمه  تقافرلوبق و  میتفگ  البق  هکنانچ  هوالعب  درک . ضرف  یلعج  تیاور  نیا  ياعدا  دروم  ردناوتیم  هک 
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ود نآ  ناـیم  یــسناجت  هنوـگچیه  اریز  درک ، قیدــصت  تلوهــسب  ارنآ  ناوـت  یمنو  تـسین  یناـسآ  هداـس و  راـک  ناــمثع  و  ص )  ) ربماــیپ
و لئاضفو ، راتفر  رد  قفاوت  یقالخا و  يداقتعا و  یخنـس  مه  سناجت و  هجیتن  هس  ره  تسا و  یمدمه  يردارب و  لثم  تقافر  درادـندوجو .

ردارب وت  یلع  يا  ثیدـح " رد  هک  ار  یگژیو  نآ  تسا و  هدوب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هژیو  دراد  تلـالديردارب  ثیدـح  هک  روطناـمه  نیا 
دیامنیم . میکحت  دییات و  تسرد  تارابتعا  عطاق و  نیهارب  یتشهب "  ردمقیفر  مدمه و  نم و 

زا یقـشمد  دـیز  نب  هحلط  زا  خورف  نب  نابیـش  قیرط  زا  دـنا  هدرک  تبث  یتیاور  يروباشین  مکاح  رکاـسع و  نبا  میعن و  وبا  یلعیوبا و   - 11
رکبوبا و هلمج  زا  نارجاهم  زا  يا  هدع  ار  ام  نومضم " : نیاب  مهنع -  هللا  یضر  هلا -  دبع  نب  رباج  زا  یناراخیکءاطع  زا  ناسح  نبا  هدیبع 

ربمایپ میدوب . هفشح  نبا  هناخ  رد  مهنع -  هللا  یضر  صاقو - یبا  نب  دعس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  ریبز و  هحلط و  یلع و  نامثع و  رمع و 
شوغآ رد  ار  وا  تفر و  نامثع  فرطب  هتساخرب  ص )  ) ربمایپ دوخ  دنیـشنب . شیاتمه  رانک  رد  دزیخرب و  امـش  زا  کیره  دومرف : ص )  ) ادخ

رظن دیوگ : یم  صوصخ  نیا  رد  یبهذ  یلو  هدرمش  حیحص "  ار "  نیا  يروباشین  مکاح   " یترخآ . ایند و  رد  نم  یلو  وت  تفگ : وتفرگ 
لقن مه  ناـسح  نب  هدـیبع  زا  و  تسا . چوـپ  شنخـس  هک  تسه  نآ  دنـس  رد  دـیز  نب  هحلط  ماـن  اریز  تسا  فیعـض "  هک "  تسا  نیا  نم 

.و تسین لالدتسا  دانتسا و  لباق  شتیاور  هحلط  یلعج . تسا  یتیاور  دیوگیم " : یلائل "  رد "  یطویس  تسین . ربتعم  يوار  زین  وا  هک  هدرک 
 " دنکیم . لقن  قثوم  صاخشا  نابز  زا  یلعج  تایاور  هدیبع 

لئاضف دـیجمت  رد  تیاور  هک  يدراوم  همه  لثم  یلو  شخیراـت  رد  ریثک  نبا  تسا و  هدرک  تبث  هرـضنلا "  ضاـیر  رد " ارنآ  يربط  بحم 
ناشیا تبحم  دروم  هک  تسا  یناسک 

هحفص 176 ] ] 

هتفگ لبنح  دمحا  دنا  هتسنادیم  هک  نیا  اب  . تسا یهاو  ساسا و  یب  تسس و  شدنس  هک  دنا  هدزن  مد  نیا  زا  چیه  هدرک و  توکـس  دنـشابیم 
تـسا هدرکیملعج  ثیدح  تسین . یـسک  ای "  تسا "  هدرکلقن  یمولعمان  تسردان و  تایاور  تسین و  یی  يوار  دیز ، نب  هحلط  تسا " :

 " هک یئاسن  نخس  ای  تسا " تیاور  تشز  وا  هک "  هدنامن  هدیشوپ  ناشیا  زا  یئاسن  يراخب و  نخس  نینچمه   " دیایمن مشوخ  شتایاور  زا 
هک نابح  نبا  هتفگ  تسین " و  نتـشون  لباق  وا  تیاور  ثیدح و  هک "  دمحم  نب  حلاص  نخـس  ای  تسا "  كورتم  هدوبن و  دامتعا  دروم  وا 
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هتفگ تسا " و  تیاور  تسس  فیعـض و  هک "  یناقرب  وینطق  راد  نخـس  ای  درک "  دانتـسا  شتیاور  هب  ناوتیمن  تسا و  تیاور  تشز  وا  " 
ثیدـح وا  دـیوگیم " : دوادیبا  لوق  زا  هک  ار  يرجآ  نخـس  ای  تسین "  یـسک  هدرک و  لقن  تسردان  مولعماـن و  ياـهتیاور  هک "  میعن  وبا 

بحم تسا . تیاور  تشز  وا  هکیجاس "  نخـس  و  تسا ، هداد  ثیدح  لعج  تبـسن  وا  هب  ینیادـم  نبا  هک  ار  نیا  تسا " و  هدرکیم  لعج 
: " هتفگ شا  هرابرد  متاح  وبا  هک  دنا  هتـسنادیم  وهتـشاد  ربخ  ناسح  نب  هدیبع  هرابرد  ثیدح  ناظفاح  هدیقع  زا  نینچمه  ریثک  نبا  يربط و 

تیاور تسـس  هک " ینطق  راد  تسا " و  هدرک  تیاور  قثومصاخـشا  ناـبز  زا  یلعج  ثیداـحا  هک "  ناـبح  نبا  تسا " و  تـیاور  تـشز 
کحـضم بیجع و  هزادـنا  نامه  ترخآ  ایند و  رد  وا  اب  ندوب  تسود  یلو " و  و "  ص )  ) ربمایپ اـب  ناـمثع  يدـننامهو  یئاـتمه   " تسا .

مالسا ناشلا  میظع  ربمایپ  هک  تسا  روآ  فسات  اعقاو  تفر . نخـس  نآ  زا  رتشیپ  یکدنا  هک  ترـضح -  نآ  اب  شیمدمه  تقافرهک و  تسا 
لئاق یئاهب  ردق و  شیارب  نید -  قیرط  رب  دنورتسار و  لداعاهنآ و  هدیقعب  هک  باحصا -  هک  دنا  هدرمـشربارب  هدرک و  هسیاقم  یـسک  اب  ار 

هب هک  مدنآ  ات  دـنا و  هدـیزرو  ینمـشدوا  اب  گرم  مد  ات  دـنا و  هتـسنادن  تفالخ  يدـصت  قیال  دـنا و  هدادـن  یتیمها  شناجيارب  هتـشگن و 
تفلاخم و رد  نادنچ  باحـصا  هک  یـسک  دـنا ، هداد  نتـشک  هب  ار  وا  شا  هتـسد  راد و  دـششریگنابیرگ و  شلمع  نایقتم  يالوم  شیامرف 
وا هرابرد  باحـصا  هیرظن  مدرم و  تاداقتنا  رب  عطاق  لیلد  وا  دوخ  لامعا  و  هدـیماجنا ، شلتق  هب  راک  هک  دـناهدومن  يراشفاپ  يو  اب  هزراـبم 

تسا . هدوب 
مرکا ربمایپ  یخنسمه  يزارطمه و  ویئاتمه  يارب  یبجوم  يدنمدرخ  چیه 
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هرجـش زا  نآ  تسا . نامـسآ  ات  نیمز  زا  ناشتوافت  میجنـسب  رگاتبـسن  ظاحل  زا  یکرتشم . تلـصخ  ای  تهابـش  هجو  هن  دباییمن و  نامثع  اب 
هبنج زا  تسا . هتشگ  دای  نآرق  رد  هک  يا  هنوعلم  هرجش  زا  نیا  و  نامـسآ ، رد  شا  هخاش  تسا و  يدبا  تباث و  شا  هشیر  هک  یکاپ  هبیط و 

فصتم مراکمو  لئاضف  همهب  نآ  رتشیب  تسا و  وس  نادبات  یتیگ  يوس  نیا  زا  ناش  هلصاف  مینیبیم  میجنسیم  هک  یباستکا  تافـص  بسح و 
، میهدـیم رارق  كالم  ار  هناراوگرزب  هنادنمتفارـش و  تایحور  هلـضاف و  تاکلم  تسیدـهت . هرهب و  یب  نیا  و  دمآرـس ، هنیمز  ره  رد  تسا و 
میظع و یئوخ  قلخ و  رب  نیرترب و  تسا و  لدکاپیهاوخریخ  نآ  دـنهدیم . لیکـشت  ار  ضقانت  فرط  ود  تهج  نآ  زا  هک  دوشیم  هظحالم 

. میتخانش یخیرات  قئاقح  تایاور و  يور  زا  هک  نانچ  نیا  و  هوکش ، رپ 
ص)  ) مرکا ربمایپ  الثم  دوب . دهاوخ  شحاف  ودنآ  قرفزاب  میریگب  يدج  دنا  هدرک  تیاور  لئاضف  هنیمز  رد  تعامج  نآ  ار  هچنآ  رگا  یتح 

ناـمثع هکیلاـح  رد  تسا . هدادـیمن  نآ  هب  یتـیمها  هدرکیم و  تخل  ار  اـهنآ  نیب  اـه و  نار  اـهوناز و  تشذـگ -  هک   - ناـشتایاور بجومب 
سب زا  درکیمن  تخل  ار  دوخ  دوب  هک  مه  وشتـسش  يارب  دوب  هتـسب  رد  هناخ  رد  مه  یتقودنا  هدروآ  هک  یتسار  وکین " و  تیاوربجومب " 

دوب  ایح  اب  مرش و  رپ 
دوهـشم الماک  ناـنآ  يدـج  تواـفت  ونیاـبت  میهد  رارق  هجوت  دروم  شماـکحا  هبلـمع  يرادـنید و  هبنج  زا  ار  ود  نآ  یخنـسمه  هاـگ  ره 

زاسمه هک  ار  يدرم  دراد و  یئوج  هزیتس  ياکرـش  هک  تسا  هدز  لثم  ار  يدرم  ادخ  تسا " : هدمآ  هکرابم  هیآ  رد  هک  نانچ  دوب و  دهاوخ 
تسا و هتخاس  ادخ  میلست  نتـشیوخ  هدروآ و  دیحوت  مایپ  هک  يربمایپ  نآ  دنناسمه " ؟ يواستم و  هنومن ، ود  ناونعب  ودنیا  ایآ  تسا  يدرم 

دعب و  ادخ . وگب : هک "  یهلا  هدومرف  نیا  ششوگ  هزیوآ  ودتسرپ  یم  هللا  الا  هلا  مچرپ ال  ریز  هناصلاخ و  ار  شراگدرورپ  تسا و  راکوکین 
لاگنچ ریـسا  نامثع -  نیا -  " و  میامنیم . هیکت  وا  هب  تسین و  هناگی  يادخ  زج  مناسر  قیفوت  شنابز " : درو  ناشراذـگاو " و  دوخ  لاحب 

ياهتساوخقبط و  دنیاهنآ ؟ شامق  زا  هک  ینایومارگید  صاع و  نب  دیعس  هیواعم و  ناورم و  راکهبت : دنچ  ینت  ياهسوه 
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يوشیمن دونشخ  وا  زا  وت  دوشیمن و  دونشخ  وت  زا  ناورم  دهدیم " : رکذت  وا  هب  ام  يالوم  هک  اجنآ  ات  دنکیم  ریس  اهنآ  كانسوه  یناوهش و 
راک هک  تسا  یـسک  " و  دوشیم ، هدرب  شدنـشکب  اـج  رهب  هک  یناـمیم  ار  یـشکراب  رتش  وت  دـیابرب . ار  تلقع  نید و  هک  بیترت  نیا  هب  زج 

تسا . هتشگ  شریگنابیرگ  هک  يدب  راتفر  یتشز و  راک  هدرک و  یئوکین 
قیفر و اـتمه و  هداد و  رارق  شفیدر  رد  ناـمثع و  زارط  رد  ارت  اـت  رت  نیئاـپ  هدروآ و  نیئاـپ  ارت  راـگزور  ناـشلامیظع  ربماـیپ  يا  غیرد  هآ و 
دیزگرب و نایناهج  همه  نایم  زا  ارت  راگدرورپ  هکنآزا  دعب  يا و  هتـشگ  لئان  هک  دـنلب  بتارم  نآ  زا  سپ  مهنآ  تسا  هدـینادرگ  شمدـمه 

وت هب  يا  هنادرمناوجان  شاداپ  نینچدنرامشیم  وت  تما  زا  ار  دوخ  هک  يا  هدع  تخاس . وگتـسار "  ینابز  يربمایپ و  ارت "  دیـشخب و  يرترب 
 " دنیایم . رد  اجک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  ناراکمتس  دنهدیم " .

روطنمبو ربارب  رد  ار  تیاور  نیا  تنایخ  هر  زادـندرکیم  لقن  ظفح و  تقد  تناما و  اب  ارمالـسا  یملع  رئاخذ  اـه و  هعیدو  دـیاب  هکیناـسک 
هدش و لقن  سابع  نبا  زا  هک  یلـصفم  ثیدح  دنا ، هتخاس  ع )  ) یلع قح  رد  مرکا  ربمایپ  تسار  حیحـص " و  ثیدـح "  نآ  نتخاس  لامیاپ 
 " حیحص دنـس "  اب  لبنح  دمحا  ار  تسار  ثیدح  نیا  ترخآ " . ایند و  رد  ینمرادتـسود  یلو " و  وت " . دیامرفیم " : ع )  ) یلع هب  نآ  رد 
و دندامتعا ، دروم  هقث " و  یگمه "  نآ  دنـس  لاجر  میتفگ  ریدـغ "  موس "  لوا و  دـلج  ردهکنانچ  هدرک و  تبث  شدنـسم "  رد "  نیتمو 

زا : دنترابع 
هقث " و ار "  وا  یلجع  نابح و  نبا  متاح و  وبا  دعـس و  نبا  تسا . حیحـص "  ودلاجر "  زا  یکی  يرـصب -  رکبوبا  داـمح -  نب  ییحی   - 1

دنا . هدرمش  دامتعا  دروم 
و یلجع ، دعس ، نبا  نابح ، نبا  لبنح ، دمحا  متاح ، وبا  هعرز ، وبا  تسا . حیحـص "  ود " لاجر  زا  یکی  يرکـشی -  حاضو  هناوعوبا -   - 2

دروم هقث " و  وا "  هک  دـندقتعم  لاجر ) ياملع  ي   ) همه دـیوگیم : ربلا  دـبع  نبا  دـنا . هدرمـش  داـمتعا  دروم  هقث " و  ار "  يو  نیهاـش  نبا 
. تباث ثیدح  رد  شیتسار  تسا و  تجح "  ودامتعا " 

هحفص 179 ] ] 

فرط هقث " و  ار "  وا  يدزا  حـتفلا  وبا  نابح و  نبا  ینطق و  راد  یئاـسن و  دعـس و  نبا  نیعم و  نبا  یطـساو . میلـس  نب  ییحی  جـلب -  وبا  - 3
دنا . هدرمش  دامتعا 

یئاسن و نیعم ، نبا  یلجع ، تسا . هدرکن  تاقالم  ار  ص )  ) ربمایپ یلو  هدـید  ار  تیلهاـج  هرود  یفوک . هللا  دـبع  وبا  نومیم -  نب  ورمع  - 4
دنا . هتسناد  دامتعا  دروم  هقث " و  ار "  يو  نارگید 

تسا . هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  تسا و  تیاور  دنس  هیلا  یهتنم  هک  سابع  نب  هللا  دبع  - 5
میربیم : مان  ار  دنچ  ینت  نایم  نآ  زا  دنا . هدرک  تبث  ار  ثیدح  نیا  نافلوم ، زا  يدایز  هدع  ثیدح و  ناظفاح  زا  يریثک  عمج 

يرجه  يافوتم 303 یئاسن "  نمحرلا "  دبع  وبا  ظفاح  - 1
يرجه يافوتم 360  یناربط "  مساقلا "  وبا  ظفاح   - 2

يرجه  374 يافوتم يروباشین  یلعیوبا  ظفاح  - 3
يرجه يافوتم 405 " يروباشین مکاح  هلا "  دبع  وبا  ظفاح  - 4

يرجه يافوتم 458  یقهیب "  رکبوبا "  ظفاح  - 5
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يرجه يافوتم 568  دیوملا "  وبا  مزراوخ "  رونخس  نیرتگرزب  - 6
يرجه يافوتم 571  رکاسع "  نبا  مساقلا "  وبا  ظفاح  - 7

يرجه  658 يافوتم یجنکلا "  هللا "  دبع  وبا  ظفاح  - 8
يرجه  694 يافوتم يربط  بحم  ظفاح  -9
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يرجه  يافوتم 722  يومح  مالسالاخیش  - 10
يرجه  يافوتم 774  یقشمد  ریثک "  نبا  ظفاح "   - 11

يرجه  807 يافوتم یمثیه "  نسحلا "  وبا  ظفاح  -12
يرجه يافوتم 852  ینالقسع  رجح "  نبا   " ظفاح  - 13
يرجه  يافوتم -  یناحلاص  دومحم  دماح  وبا  - 14
يرجه  يافوتم -  دمحا  نیدلا  باهش  دیسلا   - 15

يرجه  يافوتم -  ریثک  اب  لضف  نب  دمحا  خیشلا  -16
يرجه يافوتم 1123  یناشخدب  دمحم  ازریم   - 17

يرجه يافوتم 1126  يدنه  هللا  یلو  هاش  - 18
يرجه  يافوتم -  یناعنص  ینمی  لیعامسا  نب  دمحم  ریما  - 19

يرجه  يافوتم 1270 يدنه  هللا  یلو  يولوم  - 20
ینم یلو  وت  هک "  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  مالـسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  زا  هدش  هدرمـش  حیحـص "  تسا و "  تسرد  تسار و  یثیدح  نیا 
. " دوب هدش  هتفگ  ناشیاب  هک  نآ  زا  ریغ  دندروآرد  یتروصب  ارنآ  دندوب  راکمتس  هک  یناسک  تعامج  نآ  زا  اما "   " ترخآ . ایند و  رد 
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یتقو نومـضم " : نیاب  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  شردپ  زايرـصب  يریمح  دیبع  نب  هللا  دـبع  زا  بعـصمنب  هجراخ  قیرط  زا  رازب "  - " 12
يرادن دایب  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ارت  تفگ : هلب . تفگ : هحلط  تسا ؟ اجنیا  هحلط  دیسرپ : مدرم ) زا  . ) متفر وا  دزنهدوب  هرـصاحم  رد  نامثع 

و یتفرگ ، ار  ینالف  تسد  وت  تقونآ  دریگب . ار  شیوخ  نیـشنمه  تسد  امـش  زا  کی  ره  تفگ : میدوب ، ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  رد  هک 
: تفگ تفرگ  ارم  تسد  ص )  ) ادخ لوسر  و  تشاد ، شقیفر  تسد  رد  تسد  یسک  ره  روطنیمه  و  تفرگ ، ار  نامهبتسد  صخش  نالف 

ادخب "  يرآ  تفگ : ترخآ ؟ رد  نم  یلو  تسا و  ایند  رد  نمنیشنمه  نیا 
نآ دنـس  یکاـنبیع  یتسـس و  هب  يا  هراـشا  هکنیا  نودـب  تسا  هدومن  تبث  هدربماـن  يریمحلا  دـیبع  قیرط  زا  هدـنم  نبازا  ار  نیمه  رجح  نبا 
زا یکی   " بعصم -  نب  هجراخ  یئار "  تسـس  یتساران و  هرابرد  ار  ثیدح  نادقان  ناظفاح و  رظن  راهظا  هک  تسین  وا  مه  يرادنپ  دنکب ،

: دـیوگیم لبنح  دـمحا  لوق  زا  مرثا  دـسیونیم " : بیذـهتلا "  بیذـهت  باتک "  رد  دوخ  تسا . هدرک  تبث  هدروآ و  تیاور -  نیمه  لاجر 
يرود و مسیونن . ار  وا  تاـیاور  زا  چـیه  تفگ : درک و  عنم  ارم  مردـپ  دـیوگیم : دـمحانب  هللا  دـبع  تسین . تبث  نتـشون و  لـباق  وا  تیاور 

نیعم نبا  تسا . فیعض "  تسا " ، زاسغورد  تسین ، یـسک  تسین ، دامتعا  دروم  هقث " و  وا "  دنیوگیم : ریمن  نبا  لوق  زا  سابع  هیواعم و 
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رود شتاـیاور  دـیوگیم : یئاـسن  دربـیم . تسد  تیاور  دنـس  نتم و  رد  دـیوگیم ، ییحی  نب  ییحی  تـسین . یی ) يوار  اـی   ) یـسک دـیوگیم :
نبا دـنا . هدرک  درط  ار  وا  هدومن و  زیهرپ  وا  تایاور  زا  مدرم  دـیوگیم : دعـس  نبا  تسا . فیعـض "  تسین " ، داـمتعا  دروم  تسا ، ینتخیر 

بوقعی تسا . تیاور  تسس  تسا و  فیعض "  دیوگیم " : ینطقراد  تسا . ینتخیر  رود  كورتم و  شتیاور  دنیوگیم : دمحا  وبا  شارخ و 
: " دـیوگیم دواد  وـبا  تساتیاور . تسـس  اـم  رظن  رد  دـیوگ : یم  ینیدـم  نبا  تسا . تیاور  تسـس  اـم  ناراـکمه  همه  رظن  رد  دـیوگیم :

هدرک لـقن  ناـنیمطا  دروم  صاخـشا  لوـق  زا  هک  یتاـیاور  رد  دـیوگیم : ناـبح  نبا  تسین . یی  يوار  و  تسا . تیاور  تسـس  فـیعض " و 
وبا نکـس و  نبا  یلیقع و  دوراـج و  نبا  درک . دانتـسا  لالدتـسا و  ناوتیمن  هدروآ  وا  هک  یتـیاور  هب  و  تسا ، هدـش  طولخم  یلعج  تاـیاور 

هعرز
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نایوار زاهجراخ  دیوگیم : نابح  نبا  دـسیونیم " : مه  یطویـس  دـنا " . هدروآ  فیعـض "  نایوار " رامـش  رد  ار  يو  نارگید  برعلا و  وبا  و 
تسا " . هدرک  هنخر  تایلعج  شتیاور  رد  دنکیم و  لقن  دناشوپب  ار  اهنآ  یتسردان  هکیروطب  زاسغورد 

قیاقح میتفگ  میداد و  تسدب  ار  ثیداحا  هنوگنیادقن  یبایزرا و  تهج  حیحص  كالم  سایقم و  دنتیاور  نیا  هیبش  هک  یتیاور  ود  لیذ  رد 
نیمهب دنادرگیمصخـشم . تقیقح  اب  ار  شا  هطبار  هلـصاف و  وتسا  تایاور  نیا  نتم  یتساران  ای  یتسار  شجنـس  كالم  ناـمثع  یگدـنز 

ربارب زا  نآ . دنس  يداینب  یب  یتسسزا و  میرذگب  درادن  رابتعا  تحـص و  هجوچیه  هب  هک  میمهف  یم  ثحب  دروم  تیاور  نتم  يور  زا  ببس 
ناراکتیانج نازاسغورد و  ثیدح و  نالعاج  تشاذگ  تشذگ و  هدومن  یـشوپ  مشچ  هناراوگرزبیتسیاب  شرئاظن  دننام  یخیرات  هوای  نیا 

دنشاب . شوخ  لد  مگرس و  يراکهبت  هب  خیرات  هیلع 
نآ تحص  هب  هرصاحم  ماگنه  رد  دوب و  هدینشدنا  هدرک  تیاکح  ص )  ) مرکا لوسر  نابز  زا  هک  ار  یئاعدا  فرح  نیا  هکیتروص  رد  هحلط 

شیاهـشالتو تاکیرحت  رد  نادـنچ  هدومن و  یمن  ددـشتنامثع  اب  روطنآ  زگره  دوب  هدرک  فارتعامدرم  هدوت  باحـصا و  عمج  ربارب  رد  و 
ناتـسربق رد  دـشیمن  یـضار  دـناشک و  یمن  لتق  هب  ار  ناشراک  تفرگ و  یمن  ولج  وا  هب  یندـیماشآ  بآندیـسر  زا  درک و  یمن  يراـشفاپ 

ره دنا -  هتفای  تشهب  هدژم  هک  تسا  یفن  هد  وزج  ورتسار و  لداع و  یی  یباحـص  تعامج  نآ  هدیقعب  هک  هحلط -  دـننک . شنفد  نایدوهی 
داد . یمن  ماجنا  ار  هدننز  دنت و  هاریب و  ياهراک  نانچ  زگره  دوب  هدرب  یئوب  تیاور  نیا  دوجو  زا  هاگ 

نب نامثع  شردـپ  زا  ینامثع -  يوما  نامثع  نب  دـمحم  ناورم -  یبا  لوقزا  تسا  هدرک  تبث  ننـس "  رد "  ار  تیاور  نیا  هجام  نبا   - 13
نامثع هب  دجـسم  رد  مد  ص )  ) ربمایپ هریره " : یبا  زا  جرعا  زا  شردـپ  زا  داـنز  یبا  نبنمحرلا  دـبع  زا  ناـفع -  نب  ناـمثع  هداون  دـلاخ - 

ار موثلک  ما  ادخ  هک  هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج  کنیانامثع  تفگ : وا  هب  دروخرب .
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ار نیا  رکاـسع  نبا  تسه  ریثـک  نبا  خـیرات  رد  هکناـنچ  یتـشاد " . هیقر  اـبهک  يراـتفر  هیرهم و  ناـمه  اـب  تسا  هدروآ  رد  وـت  يرـسمه  هب 
تسا . هدرکتیاور 

شردـپ زا  هتفگیم و  فـالخ  رب  هدرکیم و  هابتـشا  تیاور  لـقنرد  ناـمثع  نب  دـمحم  هک  میدوـمن  نشور  شیپهحفـص  دـنچ  دـیوگ : ینیما 
یلعج تایاور  تسا و  هدوب  ظوفحم  ریغ  شتایاور  هدوبن و  دامتعا  دروم  هقث " و  شردـپ "  تسا و  هدرک  لقن  تسردان  مولعمان و  تایاور 

ثیدـح هک  یناسک  وزج  داـنز  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  هک  میدـید  نینچمه  تسین . لالدتـسا  دانتـسا و  لـباق  هدروآ  يو  هچنآ  هدرک و  لـقن 
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، عالطا دیزم  يارب  دانتسا . لباق  ریغ  شتیاور  تسا و  وگناشیرپ  تیاور و  تسس  تسین و  دننادیم  دانتسا  لباق  تجح و  ار  شتیاور  ناسانش 
دیئامرفهعجارم . هدمآ  متشه  دلج  رد  هک  یتالیصفت  هب  نایوار  نیا  تیهام  هب  لماک  هطاحا  و 

دئاف نب  ورمع  زا  يرـصب  باـبح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  راـنید  نب  دواد  نب  دـمحم  لوق  زا  تسا  هدـناسر  تبث  هب  یتیاور  يدـع  نبا  - 14
یلاعت يادخ  هک "  دـنا  هدرک  لقنمیارب  ص )  ) ربمایپ زا  هک  دـیوگیم  سناو  سنا ، زا  يرـصب  نسح  زا  يرـصب  رایـس  نب  یـسوم  زا  يرـصب 

زور ات  تشگ و  دهاوخ  هتخآ  ریشمش  نآ  دوش  هتشک  هک  یماگنه  و  دوب ، دهاوخ  ماین  رد  تسا  هدنز  نافع  نب  نامثع  ات  هک  دراديریشمش 
تسا . هدرک  تبث  دنا  هدش  رکذ  شلاجر  همه  هک  يدنس  اب  دنسم " و  روطب "  ارنآ  زین  رکاسع  نبا   ". تفر دهاوخن  ماین  رد  تمایق 

. ) تسا زاسغورد  زین  شثیدح  داتسا  تسا و  دئاف  نب  ورمع  دوجو  شیکانبیع  لاکشا و  تسا . یلعج  دسیونیم " : نآ  هرابرد  یطویس 
شرامـش لصف  رد  افلخلا "  خـیرات  رد "  ار  نیمهاما  دـنادیم  زاـسغورد  ارنآ  يوار  یلعجار و  تیاور  اـجنیا  رد  یطویـس  هک  تسا  بیجع 

مولعمان تایاور  وا  تسا و  هدرک  تیاور  دئاف  نب  ورمع  اهنت  ار  نیا  دیوگ : یم  طقفو  دروآ  یم  نامثع  نساحم  لئاضف و 
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دراد . یتسردان  و 
زا وگغورد  کی  تسا و  یلعج  تیاور  دید  یتقو  یطویـس  دنبیرف . یم  ار  مدرم  دنهدیم و  هولج  هنوراو  هدناشوپ و  ار  قئاقح  روطنیا  يرآ ،

رگا شنادـننامه  وا و  نوـچ  اـما  . درکیم شفذـح  ناـمثع  ياهدـیجمت  لـئاضف و  تـسرهف  زا  دـیاب  دـیامنیم  لـقن  رگید  يزاـسغورد  ناـبز 
يارب یتلیضف  چیه  دنتسناوتیمن  دننکن  دانتسا  نآ  هب  ودنیامن  فذح  دنرابتعا  یب  تسـس و  نتم  ایدنـس  ظاحل  زا  هک  ار  یتایاور  دنتـساوخیم 

تایاور ندرک  فیدر  اب  هچرگ  هدش  روط  ره  دـنهاوخیم  دـنرادن و  لیم  ناشتعامج  اهنآ و  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دـنهدب ، تروص  نامثع 
. دنزاسب شنارقا  نامثع و  قح  رد  نیسحت  دیجمت و  زا  یحرش  مراکم و  لئاضف و  زا  یتسرهف  نالعاج  نازاسغورد و  هوای  ساسا و  یب 

تیموکحم دـقن و  دروم  ار  فرح -  نآ  نایوار  زا  یکی  " دـئاف -  نب  ورمع  یبهذ " ، یئاسن و  يدـع ، نبا  یلیقع ، ینیدـم ، نبا  ینطق ، راد 
دنا . هدرمش  لطاب  ار  شتایاور  هداد و  رارق 

وبا ناـطقلا ، ییحی  دراد . رارق  لاـجر  ياـملع  شهوکن  هلمح و  دروـم  زین  تیاور  نآ  دنـس  لاـجر  زا  رگید  یکی  يرـصب  رایـس  نب  یـسوم 
دنا . هتسناد  چوپ  ولطاب  ار  شتایاور  وگغورد و  رابتعا و  یبار  وا  یبهذ  و  نیعم ، نبا  يدع ، نبا  متاح ،

: دیوگیم هدرک  دای  وا  زا  يو  تسا ، يدع  نبا  دـیتاسا  خویـش و  زا  دـسیونیم " : یبهذ  تسه . زین  یـسراف  دواد  نب  دـمحم  مان  نآ  دنـس  رد 
نب دمحم  تایلعج  زا  نآ  دیوگیم " : نآ  لابندب  هدروآ و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تلیضف  رد  یثیدح  مه  رجح  نبا  تسا " . هتفگیم  غورد 

تسا " . رانید  دواد 
هک يا  هدع  نیا ، دوجو  اب  نیغورد . یگتخاس و  تیاور  نآ  لاح  تسا  نینچ 
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ار تیاور  نآ   " نالحد ، ینیز  دمحا  ینامرق " و "  یطویس " و "  لثم "  دنـشارتب  یلئاضف  شدننامه  ماکح  نامثع و  يارب  دنا  هتـساوخیم 
رگید يانث  حدـم و  ماـگنهب  هک  روطناـمه  دـنا  هدروآ  تجح  هتفرگ و  یخیراـت  ملـسم  تقیقح  کـی  ناـمثع  دـیجمت  فیرعت و  لـصف  رد 

. دنا هدرک  لمع  ناشنابابرا 
زا یفعج  دیمحلا  دبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  یـضاق  لماک  نب  دـمحا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  كردتـسم "  رد "  مکاح   - 15
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نیا هب  امهنع -  هللا  یـضر  ساـبع -  نبا  زا  ریبج  نب  دعـس  زا  بئاـس  نب  ءاـطع  زا  ینزم  ناـحط  هللا  دـبع  نب  دـلاخ  زا  قارو  ریبج  نب  لـضف 
وت نامثع  دومرف : وا  هبدمآ  کیدزن  نوچ  دیسر . ارف  هنع -  هللا  یضر  نافع -  نب  نامثع  مدوب . هتسشن  ص )  ) ربمایپ تمدخ  رد  نومـضم " :

ناشیازـسب هداد  رفیک  ار  اـهنآ  وت  ضوع  رد  ادـخ  هیآ "  رب  تنوخ  زا  يا  هرطق  دـش و  یهاوـخ  هتـشک  یناوـخیم  ار  هرقب  هروـس  هکیلاـح  رد 
یهاوخ هتخیگنارب  یئاوشیپ  ناگدنامراوخ  همه  رب  هک  یئاج  رد  زیخاتـسر  رد  و  تخیر . دهاوخ  تسا "  اناد  یئاونـش  وا  دـناسر و  دـهاوخ 

درک " . یهاوخ  تعافش  رضم  هعیبر و  هلیبق  ود  دارفا  هرامشب  رایسب  یتیعمج  زا  و  دنرب ، یم  کشر  وت  هب  یتیگبرغ  قرش و  مدرم  دش و 
رد تسا . ضحم  غورد  هتفگ "  هداد و  فاصنا  نآهراـبرد  یبهذ  تسا و  هدزن  مد  تیاور  نیا  تحـص  زا  يروباـشین  مکاـح  دـیوگ : ینیما 

هتفگ و یلیقع  هکنانچ  زین  یفعج  داتسا  خیش و  هوالعب  دشابیم " . ماهتا  دروم  هک  تسا  یفعج  دیمحلادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  مان  نآ  دنس 
تسین . يوریپ  لباق  شلقن  تیاور و  دنا  هدرک  لقن  رجح  نبا  یبهذ و 

رب ارنآ  هک  يا  هسلج  رديرادـنپ  دـنا  هدینـشن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  ورتسار  لداع و  باحـصا  زا  کـیچیه  هک  تسا  بیجع 
يرگید يارب  دنشاب -  هدینش  هک  ضرفب   - ناشمادکچیه هک  تسا  روآ  تفگش  نینچمه  تسا . هتشادن  روضح  نانآ  زا  یسک  هدروآ  نابز 

نتشک رد  نامثع و  هیلع  ناشتدحو  قافتا و  زا  ددرگب و  ودتفیب  اهنابز  رس  رب  ات  دنا  هدرکن  لقن 
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غلابان یکدوک  ص )  ) ربمایپ تایح  رد  هک  سابع "  نبا  زج "  دنا  هدینـشن  وا  زا  یثیدح  نینچ  اهنآ  زا  کیچیه  يرآ ، دـیامن . يریگولج  وا 
شیب لاس  هدزیـس   " باعیتسا -  رد "  رمع  وبا  قیدصتب  ریبز و  يدقاو و  هتفگ  ربانب  وا -  ص )  ) مرکا لوسر  تشذـگرد  ماگنه  تسا . هدوب 
رداق هک  نیا  رد  دیاش  تسا . هدوب  رتگرزب  یمک  ای  هلاسهد  هدیسر -  ام  تسدب  قیرط  نیدنچ  زا  هکسابع  نبا  دوخ  هتفگ  ربانب  ای -  هتـشادن 

هفرع و زور  هک  هتـشاد  دیدرت  نخـس  نآ  ظفح  مهف و  رد  شدوخ  تسا  نکمم  یتح  دـشاب . درت  هدوب  ص )  ) ربمایپ ثیدـح  ظفح  مهف و  هب 
عفان هک  نیمه  و  دومنن ، نآ  هب  یئانتعا  دینشوا  صوصخم  همان  رد  ار  نامثع  دادمتسا  هثاغتـسا و  یتقو  درکیم  قطن  نایجاح  ياربهکیلاح  رد 

یهاوخددـم و هب  يا  هراـشا  چـیه  هداد و  همادا  دوخ  قطن  هب  دـناوخرب  دادمتـسا  يواـح  ار  شا  هماـننامثع  صوصخم  هداتـسرف  فـیرط  هب 
تایح همادا  لاجم  وا  هب  حلـسمنویبالقنا  دـنارذگیم و  ار  یگدـنز  قئاقد  نیرخآ  نامثع  دنتـسنادیم  همه  هک  یلاـح  رد  درکن  وا  یگراـچیب 

چیه و  دیدن ، شتفالخ  تموکح و  ای  وا  ناج  زا  عافد  يارب  یموزل  چیه  همه ، نیا  اب  دوب . جاحلا "  ریما  نامثع "  فرط  زا  يو  و  دنهدیمن ،
رگا دوب . هارمه  يارمه و  نامثع  هرابرد  نویبـالقنا  اـب  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دادـن ، زورب  وا  نت  رب  تفـالخ  تعلخ "   " ندـنامیقاب يارب  یـشالت 

ثیدـح داشرا و  هرظنم  تسا -  ورتسار  لداع و  یی  یباحـص  تعامج  نآ  هدـیقعب  هک  وا -  دوب  هدینـش  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  يزیچ  نینچ 
همه نایجاح و  تسب و  یم  رمک  عاـفد  هب  گنردـیب  دومن و  یم  ساـسحاهراب  رگد  ار  نخـس  نآ  نینط  رد  دروآـیم و  داـیب  ار  ص )  ) ربماـیپ

. دوب وا  يرادنید  تلادع و  ياضتقا  نیا  هدرکیم . توعد  یمالسا  هفیظو  نیا  هب  ار  ناناملسم 
سکع نآ  و  تسا . هدروخن  شـشوگ  هب  هدوب و  ربـخ  یب  یثیدـح  نینچ  زا  یلکب  ساـبع  نبا  هکنیا  رب  یلیلد  دراد و  دوجو  يرگید  دـهاش 

هب نامثع -  فرط  زا   - نایجاح ناوراـک  یتسرپرـس  تمـس  اـب  یتقو  تسا . هداد  ناـشن  هکم  هار  رد  هشئاعنخـس  ربارب  رد  هک  تسا  یلمعلا 
زا ار  مدرم  اداـبم  تسا . هداد  ناـیب  تردـق  مهف و  لـقع و  وت  هب  ادـخ  ساـبع  نبا  دـیوگیم : وا  هب  هشئاـع  دروخیم . رب  هشئاـع  هب  هتفریم  هکم 

 - نکشنوناق روتاتکید  نیا  اب  تفلاخم 
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رظن اب  هک  دیامنیم  نانچ  دهد و  یمن  ناشن  یتریح  دروخیمن و  هکی  هشئاع  نخـس  زا  سابع  نبا  يزاس . هدـنکارپ  يرادزاب و  نامثع -  ینعی 
هاگ ره  تسا  یعیبط  نیاربانب  دـنکیم . در  هحلط  يرادـمامز  هب  لـیامت  رب  ریاد  ار  هشئاـع  فرح  وا  مه  هکیلاـح  رد  دراد . تقفاوم  وا  هیور  و 

درکیم . در  تدشب  نامثعدروم  رد  ار  هشئاع  فرح  نآ ، دانتسا  هب  تشاد  دایب  دوب و  هدینش  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدح  نینچ 
، هدینـشن دنهدیم  ار  شتیاور  تبـسن  وا  هب  هک  یثیدح  نینچ  زگره  سابع -  نب  هللا  دبع  ینعی   " تما -  همالع  هک "  میریگیم  هجیتن  اهنیا  زا 

تسا . سابع  نبا  تشذگرد  زا  سپ  يوما و  هرود  تایلعج  اه و  هتخاس  زا  تیاور  نیا  و 
مه نیا  دوب . دهاوخ  عافد  الب  ناگدیدمتس  همه  رورس  زیخاتسر  رد  نامثع  هکنیا  تسا و  ناگدنام "  راوخ  یئاوشیپ  زا "  نخس  تیاور  رد 

راوخ عافد و  ـالب  هدیدمتـس و  ياهتیـصخش  كرد  نینچمه  تسا . يرورـس  یئاوشیپ و  هنوگچتسین  مولعم  تسا و  يزیگنا  تفگـش  زیچ 
هتـسجرب و باحـصا  نآ  ناـشیا  عمج  ناـیم  رد  اـیآ  تسا . يراوشد  راـک  اـهنآ  نتخانـش  تسا و  اـهنآ  سار  رد  اوشیپ و  يو  هک  يا  هدـنام 

ناحوص نب  هعصعص  ناحوص و  نب  دیزو  رتشا  کلام  دوعسم و  نبا  رـسای و  رامع  رذوبا و  لاثما  یمان  ناعبات  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ردقیلاع 
تناهاو و متس  دروم  شا  هتسد  راد و  نامثع و  هکهرـصب  هفوک و  هنیدم و  یمالـسا  ياهتیـصخش  رگید  سیق و  نب  رماع  هدبع و  نببعک  و 

دبع اهنآ و  هداوناخ  ناورمو و  مکح  شامق  زا  دنشاب  یناسک  ناگدنام "  راوخ  عمج "  رد  مه  دیاش  هن ؟ ایدنراد  دوجو  دنداد  رارق  يراوخ 
تما ندرگرب  دـناسر و  ناشرادـتقا  تزع و  هب  نامثع  دـینادرگ و  ناشراوخ  مالـسا  هک  شلاـثما  دـالوا و  نایفـس و  وبا  حرـس و  یبا  نب  هللا 

تخاس . طلسم  رادنید  دنبیاپ و  راتفرکین و  ناعبات  گنهاشیپ و  باحصا  رب  شیاهتیصخش و  نیرت  هتسیاش  رب  درک و  راوس  یمالسا 
شتحـص رب  مه  یلیلد  چـیه  دـیامنیم و  یفن  ار  نآ  لامتحا  ناـمثع  هریـس  هک  میراد  نیقی  اـم  تسا . ناـمثع  تعافـش  زانخـس  تیاور ، رد 

رصانع نتخاس  دراو  اب  شیرگتعافش و  اب  نامثع  ددنویپ  عوقوب  يزیچ  نینچ  لاحمضرفب  هاگ  ره  دراد . تافانم  نآرق  اب  وتسین 
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هب دشاب  متسدب  تشهب  ياهدیلک  رگا  تسا " : هتفگ  شدوخ  اریز  دولآ ، دهاوخ  ار  كاپ  ابیز و  يارس  نآ  ، تشهب هب  يوما  فیثک  هدولآ و 
دنیآرد "  تشهب  هب  ناش  همه  ات  داد  مهاوخ  هیما  ینب 

زا بلاطیبا  نب  ییحی  زا  لدـعلا  میهاربا  نبقاحـسا  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  كردتـسم "  رد "  یتیاور  يروباشین  مکاح   - 16
ات مداتفا  هارب  لمجگنج  ماگنهب  دیوگیم " : شدج . زا  شردپ  زا  دمحم -  نب  نمحرلا  دـبع  یبطاح -  زا  يرـصب  فافخ  یـسوم  نب  راشب 
رد نتشگ  هب  دندرک  عورش  زین  ناحوص  نب  دیز  رکب و  یبا  نب  دمحم  رسایرامع و  یلع و  نب  نسح  و  ع )  ) یلع منک . یـسررب  ار  ناگتـشک 

انا هللا و تفگ : هدیشک  يدایرف  سپـس  دنادرگرب و  ارنآ  دوب . هداتفا  رد  يور  هب  هک  داتفا  يا  هتـشک  هب  یلع  نب  نسح  مشچ  ناگتـشک . نایم 
. هللا دیبع  نب  هحلط  رـسپ  دـمحم  دادـباوج : مناج ؟ رـسپ  تسا  یـسک  هچ  دیـسرپ : شردـپ  تسا . شیرق  زا  یلاهن  ون  ادـخب  نوعجار . هیلا  انا 

رفس نیا  زا  ار  وت  ناج  ردپ  تفگ : نسح  نیگهودنا . تسشنب  سپـس  دوب . يا  هتـسیاش  كاپ و  ناوج  ادخب  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  تفگ :
شاک هک  تسا  نیا  میاـنمت  مرـسپ  یئوگیموت  هک  تسا  روطنیمه  تفگ : دـندرک . ضوع  ار  وت  میمـصت  رفن  ود  نآ  اـما  مدرکیمعنم  یگنج 
مدرم میا و  هنیدم  راپسهر  ام  نینموملا  ریما  متفگ : هتساخرب  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم : بطاح  نب  دمحم  مدوب . هدرم  نیا  زا  شیپ  لاس  تسیب 

: تفگ ود  نآ  هب  یلع  دنتفگ . نخـس  هتـساخربرکب  یبا  نب  دـمحم  رـسای و  رامع  میهدـبباوج ؟ هچ  دیـسرپ . دـنهاوخ  نامثع  هرابرد  ام  زا 
لمع دـب  تازاجم  رد  دـیدرگ و  تازاجم  تشگ . لئاق  مه  یـضیعبت  دـب  تشگ و  لئاق  ضیعبت  نامثع  دـیئوگب : روطنیا  دـیاب  دـمحم  رامع 

هب نوچ  بطاح  نب  دمحم  ياوت  تفگ : هاگنآ  دنک . تواضق  امـش  نایمات  دـش  دـیهاوخ  هدرب  یلداع  رواد  هاگـشیپهب  هدـنیآ  رد  و  دـیدرک .
يدمآرد هنیدم 
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هدومن و يراکزیهرپ  هوالعب  دـندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  دوب  یناـسک  زا  ادـخب  وگب : دندیـسرپ ، وت  زا  ناـمثع  هراـبرد  و 
. دنیامن لکوتدیاب  ادخ  رب  نانموم  درادیم و  تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  و  دندرک ، بوخ  راک  هدومن و  يراکزیهرپ  سپس  دندروآ و  نامیا 

" 
هب عجار  هدومنن و  حیحـصت  ارنآ  هدزن و  مد  تسه  نیغورد  تیاور  نیا  دنـس  رد  هک  یتالاکـشا  بیاعم و  زا  يروباشین  مکاح  دیوگ : ینیما 

ار هچنآ  ام  نکل   " تسا . فیعـض "  تسـس و "  یـسوم  نب  راشب  هک "  هتفگ  طقف  نآ  هراـبرد  یبهذ  و  تسا . هتفگن  داریا  هملک  کـی  نآ 
میئوگیم : تفگ  تسیاب 

يدادـغب بیطخ  تسه . وا  رد  یی  یتسـس  دـیوگیم : شا  هرابرد  ینطق  راد  تسا . نآ  دنـس  لاـجر  زا  یکی  میهاربا ، نب  قحـسا  نب  هللا  دـبع 
تسا . هتفگ  ار  نیمه 

غورد نم  نابز  زا  وا  هک  مهدـیم  تداهـش  نم  دـیوگیم : نوراـه  نب  یـسوم  دنـس -  لاـجر  زا  رگید  یکی  بلاـط -  یبا  نب  ییحی  هراـبرد 
دنا . هدز  اهفرح  شا  هرابرد  مدرم  دیوگیم : مساق  نب  هملسم  دزاسیم .

. تسا تیاورتسـس  دـیوگیم : صفح  وبا  تسا . نازابلغد  زا  و  تسین ، دامتعا  دروم  دـیوگیمنیعم : نبا  يرـصب ، یـسوم  نب  راـشب  هراـبرد 
فیعض و دیوگیم : دواد  وبا  ما . هدرک  كرت  ار  شتایاور  هتشون و  وا  یئاورتاریرقت  زا  هدید و  ار  وا  تسا ، تیاور  تشز  دیوگیم : يراخب 
 " يوق ار "  وا  : دیوگیم مکاح  دمحا  وبا  تسا . فیعـض "  دـیوگیم " : هعرز  وبا  تسین . دامتعادروم  دـیوگیم : یئاسن  تسا . تیاور  تسس 

. تسا هدرک  یئوگدب  وا  زا  دنا  هدرب  لهس  نب  لضف  شیپ  ار  شمسا  دننادیمن .
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رد زین  نامثع  شردپ  زا  تسا . هدـش  فیعـضت  يزار  متاح  وبا  طسوت  هدـمآ  یبهذ  لادـتعالا "  نازیم  رد "  هکنانچ  یبطاح ، نمحرلا  دـبع 
تسین . یفیرعت  هنوگچیه  ثیدح  لاجر  گنهرف 

تریـصب يور  زا  نایقتم  يالوم  هوالعب ، دننک ؟ ادیپ  هدیقع  ای  دنیامن  تیاور  يزاسغورد  ناراکلغد  نینچ  هچنآ  دراد  یـشزرا  هچ  نیاربانب 
تسا و هداد  ماجنا  ینیب  عقاو  اب  رظن و  تقد  هعلاطم و  اب  ار  شیاهیـشکرکشل  اهدربن و  اهراک و  همه  تخادرپ و  یم  یگنج  رفـس  هب  لـماک 
رد تشذگ  موس  دلج  رد  هکنانچ  (ص ) مرکا لوسر  تسا . هدش  هدرمش  شلئاضف  زا  نیا  و  ص ،)  ) ربمایپ شرافس  هب  انب  روتـسدب و  ار  همه 
هک دوب  دنهاوخ  یتعامج  نم  زا  دعب  دومرف " : یم  هدرکیم و  کیرحت  قیوشت و  اهشکاشک  نآ  رد  يو  يرای  هب  ار  باحـصا  شتایح  نامز 
دنک داهج  اهنآ  هیلع  شتردق  وتسد  اب  تسناوتن  سک  ره  نیاربانب  دوبدهاوخ . اهنآ  هیلع  ندیگنج  راد  هدهع  ادـخ  هک  دـنگنج  یم  یلع  اب 
يا هبترم  نیا  زا  رت  نیئاپ  و  دنک ، داهج  دیاب  شبلق  اب  تسناوتن  داهج  نابز  اب  سک  ره  و  یتاغیلبت ،) داهج  ینعی   ) دیامن داهج  شنابز  اب  دیاب 

میگنجب نانکش  نامیپ  اب  یلع  هارمه  هک  هدرک  شرافس  ام  هب  ص )  ) ادخلوسر دناهتفگیم " . باحصا  رگید  يراصنا و  بویا  وباو  تسین " .
ناگـس هک  تسا  نالا  نیمه  يرادـنپ  : " ... هتفگ وا  هب  هتـشاد و  رذـح  رب  راو  تیلهاج  ندـیمارخ  زا  ار  نینموملا  ماما  هشئاع  ص )  ) ربماـیپ ".

هب هک  ثیدح  نیا  تحـص  میتشون  موس  دـلج  رد  هکنانچ  " و  هناملاظ . یگنج  یگنج  یم  یلع  هیلع  وت  دـننکیم و  سراپ  وت  فرطب  باوح 
تسا . هدیسر  توبث  هب  تسا " ) هناملاظ  تگنج  (و  يرادیم اور  متس  وا  هب  هکیلاح  رد  یگنج  یم  یلع  هیلع  وت  هدومرف " : ریبز 

شرافس روتسد و  هب  ار  اهگنج  اهیشکرکشل و  نآ  جنرنایقتم  يالوم  نیاربانب ،
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ریـس زا  هک  یبتجم -  ماما  و  دـننادرگب ، شداهتجا  هیرظن و  زا  ار  وا  هتـسناوتن  سکچیه  زگره  و  تسا ، هتخاسیم  راومه  نت  رب  ص )  ) ربماـیپ
يارجا زا  تسا  هدومنن  عنم  ص)  ) مرکا ربمایپ  شدـج -  روتـسد  يارجا  زا  ار  شردـپ  هجوچیهب  تسا -  موصعم  اربم و  یئوس  راک  شزغل و 

هدوب یسک  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هن  " و  تسین ، لزنم  یحو  زج  شنخس  دیوگیمن و  هاوخلدب  نخـس  نآرق "  مکحب  هک  يربمایپ  روتـسد 
هک تسا  نانچ  دـنزب  يو  قح  رد  یفرح  نینچ  یـسک  رگا  دروخب . ینامیـشپ  فارحنا  رفک و  داسف و  هشیر  ندـنکرب  يارب  مایق  زا  هک  تسا 

هدروخ غیرد  هتـشگ و  نامیـشپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياهگنج  رد  كرـش  رفک و  نارـس  ندیـشک  نوخ  كاخ و  هبزا  شترـضح  دـشاب  هتفگ 
رفک و ندودز  روظنمب  تسا و  هدوبیهلا  هزیگناب  یمالسا و  ینیب  تحلصم  رب  ینتبم  دروم  ود  ره  رد  شتـسایس  يریگ و  عضوم  اریز  تسا .

تسا . هدروخ  مه  يرگید  رب  دشاب  هدروخ  سوسفا  لاح  ود  زا  یکی  رب  رگا  و  یهابت ،
ناناملـسم ياوشیپ  ماما و  يورب  ریـشمش  هک  یـسک  رد  تسا ، هتـشاد  دوجو  هحلط "  نب  دـمحم  رد "  یگتـسیاش  یکاـپ و  مادـک  یهگناو 

هار زا  وا  نوچ  دنامیم و  هحلط "  شردپ "  لاح  هب  وا  لاح  دیامن ؟ شیرای  دنک و  داهج  شهارمه  هتشاد  روتـسد  هکیلاح  رد  تسا  هدیـشک 
تسا . فرحنم  نامرفان و  هتشگ و  ردب 

لمج هواجک  اب  هک  ار  یناسک  راک  ات  دنزاسب  اهزیچ  دنیامن و  هنوراو  ار  تقیقح  دـنا  هتـساوخ  ناراکلغد  نالعاج و  اما  تقیقح . تسا  نیا 
اجک  تقیقح  اجک و  ناش  هتفاب  هتشاس و  نکل  دنا ، هتفاب  هتخاس و  و  دنیامن ... هئربت  هیجوت و  دنا  هتشگ  هارمه 

زا شیپ  تساملـسم  هکیلاح  رد  دشاب ، هدز  دنا  هتخاسبطاح  نب  دـمحم  هب  باطخ  شنابز  زا  هک  اریئاهفرح  ع )  ) یلع تسا  نکمم  روطچ 
. يارمه گنهامهو و  تخاونکی  همه  و  نامثع ، هرابرد  شرظن  يار و  يایوگ  همه  هدرک  اهراک  هتفگاهنخس و  نآ  زا  سپ  لمج و  گنج 
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هدروآ و ناـمیا  هک "  درامـشب  دـنادب و  یناـسک  زا  ار  وا  هک  ع )  ) یلع هب  دـهدیم  هزاـجا  شلاـمعا  ههایـس  ناـمثع و  یگدـنز  خـیرات  رگم 
ههایـس نامه  دندرک " ؟... بوخ  راک  هدومن و  يراکزیهرپسپـس  دندروآ و  نامیا  هدومن و  يراکزیهرپهوالعب  دندرک  هدیدنـسپ  ياهراک 

هب ار  نایقتم  يالوم  ناشیا  سار  رد  باحـصا و  ناماگـشیپ  داد و  نتـشک  هب  ار  وا  تسا و  دنـسپان  ههاریب و  راک  تیانج و  زا  رپ  هک  یلامعا 
ار دوخ  ص )  ) ربمایپ باحـصا  تشاذگن  تخاس و  نینوخثداوح  نتـسبآ  ار  یمالـسا  روشک  ياهناتـسا  تشاداو و  شا  هزرابم  هضراعم و 

عنام شا  هزاـنج  رب  ندرازگ  زاـمن  نفد و  نفک و  زا  ار  رادـنید  راـکوکین و  مدرم  هک  تسا  ناـمه  و  دـنرادنپب ، شناـج  زا  عاـفد  هب  فظوم 
، تناها یـسکیب و  يراوخ و  لاح  هب  هلابز  رد  ندنام  زور  دنچ  زا  سپ  مهنآ  دـننک  شکاخ  نایدوهی  ناتـسربق  رد  هک  دـش  ببـس  تشگ و 

اورنامرف وا  دوش و  تعیب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  اب  دـنکن ، مادـقا  شنفد  نفک و  يارب  کیچیه  دـننیبب و  لاـح  نآ  رد  ار  وا  ناناملـسم  همه 
دـیایم و ناجیه  هب  دـیامنیم  کچوک  هداس و  مدرم  رظن  هب  هک  یئاهراک  يارب  هک  وا  درادـن ، رب  یمدـق  یلو  شنفد  نفک و  هب  رداق  دـشاب و 
زا یکی  یتح  هک  هدیـسر  عالطا  نم  هب  دـناوخ " . یم  مادـقا  مایق و  هب  نینچ  ار  نانآ  یقطن  رد  ـالثم  دزیگناـیم و  ربهفیظو  ماـجنا  هب  ار  قلخ 
نآ گنچ  زا  تسا و  هدوبر  یم  هدنکیم و  ار  وا  دنبتسدو  رویز  هدشیم و  همذ  لها  نز  ای  ناملـسمنز  هناخ  دراو  یماش ) مجاهم   ) تعامجنآ
هار دنا  هدوب  رابنارگ  هدرب  امغیب  لاوما  زا  هکیلاح  رد  تقونآ  تسا . هدرکیمن  ادیپ  تاجن  سامتلا  انمت و  شهاوخ و  اب  زج  مجاهم ) یهاپـس  )

لباق اهنت  هن  دنک  گرم  قد  لاوحا  نیا  رثا  رب  ناملـسم  ناسنا  رگا  نونکا  دنهدب . يا  هتـشک  ای  دننیبب  يا  همطل  هکنیا  نودب  دـنا  هتفرگ  دوخ 
لاـمیاپ ربارب  رد  هک  یتیمح  اـب  دنمتریغتیـصخش و  نینچ  تسا " . هداد  خر  هتـسیاش  یعیبط و  يرما  نم  رظنب  هکلب  دوب  دـهاوخن  شنزرس 

نفک و یب  هلابز و  رد  ار  نامثع  هزانج  دنیـشن و  یم  دزیگنا و  یم  رب  مادـقا  مایق و  هب  هدـمآ و  ناجیههب  روطنیا  یگدیدمتـس  قح و  نتـشگ 
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: دزاسیم اهر  نفد 
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دنام  نفد  نفک و  یب  وا  يوربور  نامثع  )
اهر ) دازآ و  هدش  دنلب  شرازآ  هب  هک  یتسد  و 

هدوب  هنیک  يور  زا  یلع  راک  نیا  منادیمن  )
يراکزیهرپ )؟ ینمادکاپ و  رس  زا  هن ، ای 

،" " درب دهاوخ  ردب  ادخ  هار  زا  ارت  اریزامنم  يوریپ  یلایخ  نیزاوم  هاوخلد و  زا  نک و  تواضق  مالسا  نوناق  بجومب  مدرم  فالتخا  رد  " 
. تشاد یهاوخن  یظفاح  یماح و  ادخ  ربارب  رد  یئامن  يوریپ  نانآ  هاوخلد  زا  یسانشنوناق ) و   ) یئاناد هیام  تفایرد  زا  سپ  هک  یتروص  رد 

" 
دزن دیوگیم " : تسا . هدرک  تبث  یتیاور  مالـس  نب  هللا  دبع  زا  هیما  یبا  نب  ناورم  زا  یقـشمد  هلاضف  نب  جرف  قیرط  زا  انیدـلا  یبا  نبا   - 17
نیا رد  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  بشید  نیمه  دوزفا : و  تفگ : دـماشوخ  نم  هب  مشاب . هدرک  واب  یمالـس  ات  متفر  دوب  هرـصاحم  رد  هک  ناـمثع 

؟ دنا هداد  یگنـشت  ارت  دیـسرپ  يرآ . متفگ : دـنا ؟ هدرک  هرـصاحم  ار  وت  نامثع  دومرف : نم  هب  تشاد -  يا  هرجنپ  شقاطا  و  مدـید -  هرجنپ 
: دومرف نم  هب  مدرک . ساسحا  منوردنا  رد  ارنآ  یکنخ  متشگ و  باریس  ات  مدیماشآ  نآ  زا  بآ . رپ  تخیوآ  ورف  یلطسهاگنآ  يرآ . متفگ :
مدـیزگرب و ار  نیا  ناـیم  نآ  زا  نم  ینک . راـطفا  اـم  دزن  یناوت  یم  یهاوخب  هک  یتروص  رد  تشگ و  یهاوخ  زوریپ  ناـنآ  رب  یهاوخب  رگا 

دش " . هتشک  زور  نامه  نامثع  میامن . راطفا  يوتمدخ  رد  هک  مدیدنسپ 
مولعمان تایاور  دیوگیم : وا  هرابرد  لبنح  دمحا  تسا . یقشمد "  هلاضف  نب  جرف  ياهیراکلغد "  زا  یفابغورد  هطسفس و  نیا  دیوگ : ینیما 

تسا و فیعض "  دیوگیم " : ینیدم  نبا  تسا . تیاور  تسس  دیوگ : یم  نیعم  نبا  دنکیم . لقن  دامتعا  دروم  صاخشا  نابز  زا  یتسردانو 
تشز دنیوگیم : ملسم  يراخب و  منکیمن . لقن  ثیدح  وا  زا 
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راوتـسا شثیدـح  دـیوگیم : دـمحا  وبا  تسین . دانتـسا  لباق  شتیاور  دـیوگیم : متاح  وبا  تسا . فیعـض " دـیوگیم " : یئاسن  تسا . تیاور 
راد دـنکیم . لـقن  ینطق  راد  يارب  هدـمآ  هلاـضف  نب  جرف  قیرط  زا  هک  ار  یثیدـح  یناـقرب  تسا . تیاور  تسـس  دـیوگیم : ینطق  راد  تسین .

يدـهم نب  نمحرلا  دـبع  يرآ . دـیوگیم : هلاضف ؟ نب  جرف  دوجو  رطاخب  دـسرپ : یم  یناقرب  تسا . ساـسا  یب  لـطاب و  نیا  دـیوگیم : ینطق 
یناتـساد لوگ  سکچیه  دیوگیم : بیطخ  تسا . تیاور  تسـس  دیوگیم : یجاس  تسا . هدرک  لقن  يا  هنوراو  مولعمان و  تایاور  دـیوگیم :

هدش لقن  يدهم  نبا  نابز  زا  يو  هرابرد  هچنآ  اریز  دروخیمن ، هدش  لقن  يدـهم  نبا  نابز  زا  يو  ندوب  دامتعا  دروم  قثوم و  هرابرد  هک  ار 
درط كرت و  ار  وا  يدهم  نبا  دیوگیم : يراخب  تسا . زاسغورد  شدوخ  وا  دـشاب و  یطـساو  نامه  هک  دـمحا  نب  نامیلـس  زا  تسا  یتیاور 

دانـسا هب  ار  تسـس  ساسا و  یب  ياـه  نتم  دزاـسیم و  هنوراو  اـجباج و  ار  تاـیاور  دانـسا  هلاـضف  نب  جرف  دـیوگیم : ناـبح  نبا  . تسا هدرک 
هک تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  دـیوگیم : يروباشین  مکاح  تسین . اور  يو  تاـیاور  هب  ندرک  دانتـسا  دنابـسچ . یم  یئاور  مکحم  حـیحص و 

دشابیمن . لالدتسا  دانتسا و  لباق  شفرح 
يرثا ثیدح  لاجر  گنهرف  رد  تسا . هتخانـششردپ  هن  تسیک و  تسین  مولعم  ناورم "  شثیدح "  داتـسا  اما  تسا . هلاضف  نب  جرف  نیا ،
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نب هللا  دـبع  زا  هکیناسک  نایم  رد  هن  تسه و  هلاضف  نب  جرف  ناداتـسا  خـیاشم و  نایب  رد  وا  زا  يرکذهن  دوشیمن و  هدـید  وا  لاح  حرـش  زا 
دنس رد  یتادوجوم  نینچ  دنرایسب  هچ  دشاب و  هدماین  ایندب  زونه  یـسک  نینچ  دیاش  تسا . هدش  يو  زا  يرکذ  دنا  هدرک  لقن  ثیدح  مالس 
دنا هتفایندوجو  تروص  ناش و  هدازن  رهد  رداـم  زونه  هک  یتادوجوم  دوشیم ، لـقن  شلاـثما  وناراـکمه  ناـمثع و  لـئاضف  رد  هک  یتاـیاور 

دنناراکلغد  ناروزم و  نافاب و  تلیضف  نازرو و  ضرغ  لایخ  هتخاس  هکلب 
شوگ رد  طقف  هدومن  اعدا  شیوخ  قح  رد  هک  ار  تمارک  نیا  نامثع  ایآ  منادیمن 
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،و هدرمـش یلایخ  باوخ و  ار  ارجام  ناشیا  دنا و  هداد  عالطا  باحـصا  همه  هب  مالـس  نب  هللا  دـبع  ای  وا  هن ، ای  تسا  هتفگمالـس  نب  هللا  دـبع 
هدیسر و ناوختساب  دراک  هتـشذگ و  راک  زا  راک  هک  هدیـسر  ناشعالطا  هب  یتقو  ای  دنهدب ، رثا  بیترت  نآ  هب  ات  دنا  هتـسنادن  تجح  لیلد و 

هدش قفتم  عمتجم و  يو  هیلع  تما  هتشگ و  مامت  نامثع  هیلع  تجح  هک  یماگنهو  تسا ، هتسنامیم  ار  بارهـس  گرم  زا  سپ  يوراد  شون 
درک . دهاوخن  اطخ  رب  یعامجا  تعامج  نآ  معزب  تما -  تسا و  هدرک  عامجا  و 

هتـشکناخروم زا  يا  هدـع  اریز  تسا . گرم  زور  رد  ناـمثع  نتـشاد  هزور  دروـم  رد  نآ  وتسه  تیاور  نآ  رد  يرگید  تقد  لـباق  هتکن 
تسا هتشاد  زاربا  يرظن  نینچ  تسه  يدهن  نامثع  یبا  زا  هک  یتیاور  دانتـساب  يرذالب  دنا . هتـسناد  نابرق  دیع  زا  سپ  زور  ود  ار  يو  ندش 
وهداد حیجرت  ار  تیاور  نیمه  لماکلا "  باتک "  رد  دربم "  هدرک و "  تبث  يو  ندش  هتـشک  زور  دروم  رد  ار  تیاور  نامه  زین  يدقاو  و 

رد يرکف  یلع  رصاعم  نافلوم  زا  و  يرکب ، راید  یطویس و  ینالقـسع و  رجح و  نبا  يزوج و  نباو  تسا  هدروآ  باعیتسا "  رد "  رمع  وبا 
یعفاش هفینح و  وبا  رظن  نیا  ،و  تسین زیاج  نابرق  دـیع  زا  سپ  هزور  هسرد  نتفرگ  هزور  تعامج ، نآ  هدـیقعب  " صـصقلا . نسحا  باتک " 

تسا و
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هب ص )  ) ربمایپ دـیوگیم : نامثع  هک  نیا  دـسیونیم " : تارذـش "  باتک " رد  یلبنح  دامع  نبا  دـنادیمن  زیاج  عتمتم  ریغ  يارب  ار  نآ  کلام 
هن دوب  دـهاوخ  ام  دزن  دروخ  یهاوخ  هک  یئاذـغ  نیلوا  هک  تسا  نیا  درک  یهاوخ  راطفا  زا  دوصقم  درک . یهاوخ  راـطفا  اـم  دزن  : دومرف نم 

زیاج نآ  رد  نتفرگ  هزور  هدوب و  نابرق  دیع  مود  زور  نوچ  هتـشادن  هزور  زورنآ  رد  نامثع  اریز  دوب . دـهاوخ  ام  دزن  تا  هزور  راطفا  هکنیا 
شگرم زور  رد  نتـشاد  هزور  رطاخب  نامثعزا  ناخروم  هک  يدـیمجت  نیـسحت و  اـب  هدرک  یلبنح  داـمع  نبا  هک  یهیجوت  لـیوات و   " تسین

الثم هک  زورما  ات  دنا  هتـشاد  رواب  لسن  ردـنا  لسن  تعامج  نآ  هک  تسا  يرما  زورنآ  رد  يو  يرادهزور  و  دراد ، تافانم  دـنا  هدروآ  لمعب 
: تسا هدوب  راد  هزور  هکنیا  رب  دراد  تحارـص  هدرک  تبث  نامثع  زا  رمع  نبا  قرط  زا  ریثک  نبا  هک  یتیاور  یهگناودیوگیم  مه  يرکف  یلع 
. دش هتشک  زور  نامه  تفرگ و  هزور  نامثع  سپ  نک . راطفا  ام  دزن  نامثع  دومرف : نمب  مدید . باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ دیوگیم : نامثع  "

هب ناـمثع  یتـقو  دـیوگیم " : تساهدرک . لـقن  ناـمثع -  رـسمه  هصفارف -  رتـخد  هلئاـن  زا  ادنتـسم  بیلک  نب  مثیه  هک  یتـیاور  نـینچمه  " 
دـندادن و تساوخ ، بآ  ناگدـننک  هرـصاحم  زا  راطفا  ماگنهب  دروآ . رـسب  هزور  هب  دیـسر  لـتق  هب  نآ  رد  هک  ار  يزور  دـمآرد ، هرـصاحم 

ناهاگرحـس نم  درکنراطفا . زورنآ  نامثع  دـنتخیر . یم  نآ  رد  تافاثک  هک  دوب  شا  هناخ  رد  یلادوگ  و   - روخب بآ  لضاف  نآ  زا  دـنتفگ 
یئاراوگ بآ  نیا  متفگ : نامثع  هب  مدروآ و  هناـخ  هب  داد . نم  هب  بآ  يا  هزوک  متـساوخ . بآ  وا  زا  مدـید و  تاـنق  رـس  رب  ار  يا  هیاـسمه 

تیارب یـسک  مدیدن  نم  يدروآ  اجک  زا  مدیـسرپ : ما . هتفرگ  هزور  تفگ : دوب ، هدمآرب  هدـیپس  تخادـنا . یهاگن  مدروآ . تیارب  هک  تسا 
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ناـمثع دـیامرفیم  دراد و  تـسد  ردبآ  یلطـس  هدـمآرد و  فقــس  نـیا  زا  هـک  مدـید  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تـفگ : درواـیب ؟ ناـن  بآ و 
ات مدیشون  . شونب
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اهنآ اب  رگا  درک . دـنهاوخ  لامیاپ  ارت  قحتعامج  نیا  دومرف : تقونآ  متـشگ . باریـس  ات  مدیـشون  شونب . رتشیب  دومرف : تفرب . ما  یگنـشت 
ار وا  هدمآرد  يارـس  هب  زور  نامه  درک . یهاوخ  راطفا  ام  دزن  ناشیراذـگاو  دوخ  لاح  هب  هک  یتروص  رد  تشگ و  یهاوخ  زوریپ  یگنجب 

 " دنتشک .
یلوهجم يرگید  تسا و  شیوـخ  ربماـیپ  نادـناخ  نمـشد  یکی  دـنرابتعا . یب  اـهنآ  ناـیوار  اریز  تسین ، داـمتعا  لـباق  مه  تیاور  ود  نیا 

لثم تیاور  ود  نیا  سپ  تسا  هدرکیم  هلمح  ع )  ) یلع نینموـملاریما  هب  هک  یـسک  یلخاد و  حلـسم  ناراـکزواجت  زا  رگید  هس  و  سانـشان ،
هک تسا  یلعج  یگتخاس و  یتلیـضف  هدوب  راد  هزور  شلتق  زور  نامثع  هک  تعامجنآ  فرح  نیا  و  تسا ، ساسا  یب  ایندلا  یبا  نبا  تیاور 

دنا . هتفاب  يو  ندرک  گرزب  روظنمب 
زا يرـصب -  ساـبعلا  وبا  یمیدـک -  سنوی  نب  دـمحم  قیرط  زا  دـنا  هدرک  تبث  یتـیاور  نارگید  رکاـسع و  نبا  يروباـشین و  مکاـح  - 18

هدینش يرصب  دابع  نب  سیق  زا  يرصب  نسح  دیوگیم : يرصب ، یسودس  دلاخ  نب  هرق  زا  يرصب -  نسحلا  وبا  زازخ -  لیعامـسا  نب  نوراه 
يزور میوج . یم  تئارب  وت  هاگردب  نامثع  نوخ  زا  ایادخ  تفگیم : نینچ  مدید . لمج  گنج  رد  ار  هنع -  هللا  یـضر  یلع  دیوگیم " : هک 
یناسک اب  مشکیم  تلاجخ  ادخ  زا  نم  ادخب  متفگ : دننک  تعیب  نم  اب  دنتساوخ  متـشگ . دوخیب  دیرپ و  مرـس  زا  لقع  دش  هتـشک  نامثع  هک 

زا نم  ؟ میامنن مرـش  دنمرـش  رد  وا  زا  ناگتـشرف  هک  یـسک  زا  ایآ  تسا : هتفگ  وا  هب  ص )  ) ادخلوسر هک  دنا  هتـشک  ار  يدرم  هک  منک  تعیب 
. دنتفرب هتفرگ  شیوخ  هار  مدرم  دشاب . هدشن  نفد  زونه  هداتفا و  نیمز  يور  رب  هتـشک  نامثع  هک  منک  تعیب  یلاح  رد  مشکیم  تلاجخ  ادخ 

دعب مناسرت . راک  نیاب  تردابم  زا  نم  ایادـخ  متفگ : دـندومن . تعیب  ياضاقت  نم و  شیپ  دـندمآ  هراـبود  دـش  هدرپس  كاـخ  ناـمثع  یتقو 
. تخیر ورف  مبلق  دـندناوخ  نینموـملا  ریما  ارم  اـت  نینموـملا  ریما  يا  دـنتفگ : نم  هب  ماـگنه  نیا  رد  مدرک . تعیب  هتـشگ  رت  مـکحم  ما  هدارا 

نم زا  ار  نامثع  داد  ایادخ  متفگ :
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ار دوخ  تخیر و  ورف  مبلق   " نینموملا ریما  دنتفگ " : نم  هب  یتقو  هدروآ : نینچ  ار  تیاور  ریخا  تمسق  ریثک  نبا  ددرگ " . دوشنخ  ات  ناتسب 
. متشادهگن

ود زا  هک  یتایاور  ریاس  فیدر  رد  دنکیم و  رکذ  ار  يروآ  هدنخ  هرخـسم و  تیاور  نینچ  يروباشینمکاح  هک  تسا  بیجع  دـیوگ : ینیما 
نایمب شدنس  یتسس  زا  چیه  دنکیم و  رد  یلیبس  ریز  ار  شدننام  هوای  نتمو  دنیچ  یم  هداد  رارق  قیقحت  دروم  ملـسم  يراخب و  حیحـص "  " 

نآ يرابتعا  یب  زا  وهدنام  شوماخ  تسا  نامثع  دیجمت  رد  هدیدنوچ  یلو  دشاب  هدرب  یپ  تیاور  نیا  یچوپ  هب  یبهذ "  دـیاش "  دروایمن .
مشناد و رهش  نم  تباث "  تسرد و  ملسم و  ثیدح  یسررب  يارب  هتشادهاگن  ار  شنف  توف و  یسانشثیدح و  ملع و  همه  و  تسا ، هدزن  مد 

دزاس رابتعا  یب  ارنآ  هک  هدز  روز  یه  و  دراددوجو ، نایقتم  يالوم  لئاضف  رد  هک  یملـسم  تسرد و  ثیداـحا  رگید  شا " و  هزاورد  یلع 
هب ار  لطاب  دـیامن و  لامیاپ  ار  قئاقح  ات  هداد  رارق  هلیـسو  ار  نیغورد  تیاورنیا  شخیرات  رد  هک  ریثک ، نبا  روطنیمه  دزادـنیب . شزرا  زا  و 

دنادرگ  لئاضف  بحاص  ار  نامثع  دناشنب و  یسرک 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3546 

http://www.ghaemiyeh.com


نانادـثیدح و ياـهرظن  راـهظا  زا  يا  هراـپ  میدومن  یفرعم  ار  تیاور  نـالعاج  نازاـسغورد و  زا  يا  هلـسلس  هک  ریدـغ "  مجنپ "  دـلج  رد 
زا هک  ار  نیا  میدناسر و  ناترظن  هب  نیغورد -  تیاور  نآ  نایوار  زا  یکی   " یمیدـک -  سنوی  نب  دـمحم  شهوکن "  رد  ارلاجر  ياملع 

میئوگ . یم  نخس  لیصفت  هب  نونکا  تسا . هدرک  لعج  ثیدح  رازه  زا  شیب  هدرکیم و  لعج  ثیدح  ص )  ) ربمایپ لوق 
یم وگغورد  ار  ودنآ  تفگیم و  نخس  یمیدک )  ) سنوی نب  دمحم  نانس و  نب  دمحم  هرابرد  ثعشالا - نبا  دواد -  وبا  دیوگیم : يرجآ  " 

لهـس وبا  لیلخ ، مالغ  یمیدـک و  زا : دـنترابع  هک  هدرک  مالعا  ار  رفن  ود  یئوگغورد  طقف  یناتـسجس  دواد  وبا  : دـیوگیم رامت  نبا  دـناوخ .
تخاس کیدزن  نمب  قیرطنیاب  ار  دوخ  تفگیم : تشادیم و  رذح  رب  یمیدک  تایاور  ندینش  زا  ار  مدرم  نوراه  نب  یـسوم  دیوگیم : ناطق 

یثیداحا درک  اعدا  هک 
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يدسا مساق  نب  دمحم  زا  ثیدح  زگره  مردپ  هکیلاح  رد  هدرک ، تبث  تسا  هتخومآ  يدسا  مساق  نب  دمحم  سرد  سلجم  رد  مردـپ  هکار 
مرادیم مالعا  مهدیم و  تداهش  نم  ایادخ  تسا "  هتفگیم  هدوب  هتخیوآ  هبعک  هدرپ  هب  هکیلاح  رد  نوراه  نب  یـسوم  تسا . هدومنن  تیاور 

غورد و هداوناـخ  یمیدـک  رـسپ  یمیدـک  ردارب  یمیدـک و  دـیوگیم : ینوـک  ذاـش  دـنکیم . لـعج  ثیدـح  تسا و  زاسغوردیمیدـک  هـک 
نآ رد  درکیم . سیردت  نامیارب  ار  هریرهیبا  دنـسم  میدوب و  زرطم "  مساق  تمدخرد "  يزور  دیوگیم : یمـشاه  رکبوبا  دنا . يزاسغورد 

یمیدک زا  رایسب  وا  و  تفر -  يو  دزن  هتـساخرب  رابجلادبع  نب  دمحم  درک . يراددوخ  نآ  ندناوخزا  دیـسر ، یمیدک  زا  یثیدح  هب  باتک 
هبـساحم و ار  وا  ادـخ  هاگـشیپ  وتماـیق  رد  نم  تفگ : دـناوخن و  یناوـخب . ار  تیاور  نآ  مراد  لـیم  داتـسا  تفگ : و  دوـب -  هدرک  تـیاور 

ثیدح لعج  نب  مهتم  یمیدـک  دـیوگیم : ینطقراد  تخاسیم . غورد  ءاملع  و  ص )  ) ادـخربمایپ نابز  زا  نیا  تفگ : مهاوخ  هدرک  هذـخاوم 
زا شیب  دیاش  درکیملعج . ثیدـح  دـیوگیم : نابح  نبا  دسانـشن . ار  وا  هک  یـسک  رگم  دـنکیمن  فیرعت  وا  زا  سکچیه  دـیوگیم : و  تسا .
زا تیاور  ندینـش  ياعدا  تسا و  ثیدحلعج  هب  مهتم  دیوگیم : يدع  نبا  دشاب . هدرک  لعج  دامتعا  دروم  صاخـشا  نابز  زا  ثیدح  رازه 
هب ارنآ  هدرک  لقن  یتیاور  وا  زا  هک  ره  و  دنا ، هدرک  يراددوخ  شتایاور  زا  ام  ثیدح  دیتاسا  مومع  تسا . هدیدن  ار  اهنآ  هک  هدرک  یناسک 

رمع نبا  زا  عفان  زا  نوع  نبا  زا  هریرهوبا  زا  یمیدـک  دـیوگیم : مه  يدـع  نبا  تسیک . زا  هک  دـشابن  مولعم  رگم  تسا  هداد  تبـسن  شدـج 
دوخ يارب  هتشاد  هدوب  هدینـشن  هک  ار  ثیداحا  ندینـش  ياعدا  هدرکیم و  لعج  ثیدح  هکنیا  اب  تسا . هدرک  لقن  لطاب  ساسا و  یب  یثیدح 

 " زا زج  دننکیمن  يراددوخ  تیاورتسـس  ره  زا  تیاور  لقن  زا  دـمحم  نب  هللا  دـبع  دـعاص و  نبا  تسا ، هتخاس  یثیدـح  دـیتاسا  خویش و 
نارگید هک  ار  وا  زا  یتایاور  مهاوخب  هاگ  ره  دنا . هدومنن  لقن  چیه  وا  زا  ناشیا  هتـشاد  لوهجم  تسردان و  تایاور  سب  زا  اریز  " یمیدک ،

مروآ حرشب  ار  وا  تایلعج  ساسا و  یب  یئاور  ياهاعدا  ای  دنا  هدرک  حیبقت  در و 
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. دـنا هدرک  كرت  ار  وا  هدـقع  نبا  دـعاص و  نبا  . تسا داب  رب  شتایاور  یمیدـک  دـیوگیم : دـمحا  وبا  مکاح  دیـشک . دـهاوخ  ازاردـب  نخس 

. دنا هدرک  دای  يدب  هب  وا  زا  نف  نیا  نایاوشیپ  ثیدح و  دیتاسا  زا  يرایسب  و  تسا . هدرکن  تیاور  وا  زا  چیه  اما  هدینش  ثیدح  وا  زا  همیزخ 
اهنآهرابرد ار  نانادـثیدح  رظن  سپـس  هدروآفلتخم ، تاعوضوم  رد  یمیدـک  قیرط  زا  ثیدـح  دـنچ  هعونـصملا "  یلاـئللا  رد "  یطویس 

هتشون اجنیا  رد  ارهچنآ  تسا . تیاور  هدننک  لعج  يزاسغورد  هک  تسا  یمیدک "  دوجو "  اهنآ  تفآو  تسا  یلعج  هکنیا  رب  رئاد  هتـشون 
هدرک و تبث  دنـس  رکذ  نودب  نامثع  هرابرد  ار  یخیرات  نیغورد  تیاور  نیمه  هک  هدرب  دای  زا  افلخلا "  خیرات  شراگن "  ماگنهب  يرادـنپ 
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فیدر درکیم و  روج  نامثع  يارب  تلیـضف  یتقو  یطویـس  ایآ  تسا . هدرمـش  حیحـص "  هدرک و "  تبث  ار  نآ  يروباشین  مکاح  دـیوگیم :
یـشومارف هب  ار  دوخ  ای  تشادن  دایب  دوب  هدرک  تبث  البق  ثیدـح  نف  نایاوشیپ  زا  هک  ار  یمیدـک  هدـننک  تموکحم  تایرظن  نآ  تخاسیم 

نآ يروباشین  مکاح  هک "  یتیاور  نامه  تساتیاور ، نآ  دنـس  لاجر  زا  لعاج  زاسغورد و  نآ  یمیدـک "  تسنادـیمن "  رگم  دوب ؟ هدز 
ار یلعج  تیاور  غوردره و  هک  دـیدیم  زیاج  دوب  نامثع  لـئاضف  زا  ثحب  نوچ  تسنادـیم و  اـی   " تسا ؟ هدرمـش  حیحـص  هدرک و  تبث  ار 
. تسین تسرد  دنزیم  تیاور  نآ  هب  عجار  شرظن  يروباشین و  مکاح  هرابرد  هک  مه  یفرح  هوالعب ، دنادرگ ؟ تلیضف  تابثا  دنـس  دروایب و 
 " حیحـص ارنآ "  زگره  اما  هدرک  تبث  نیحیحـص "  كردتـسم  رد "  ار  یلعج  نیغوردتیاور و  نیا  هک  تسا  تسرد  يروباـشین  مکاـح 

تسا . هدومنن  باب  نیا  رد  یحیرصت  هدرمشن و 
باحصا هیقب  تایرظن  لثم  تسرد  تسا  نشور  ملسم و  زرحم و  الماک  نامثعهرابرد  بلاطیبا  نبا  یلع  نینموملا  ریما  هیرظن  رتالاب ، همه  زا 

دنهد تبسن  واب  هک  تسین  روآ  هدنخ  ایآ  دیامنیم . در  لاطباار و  یگتخاس  تبسن  نیا  شا  هیرظن  و  ص .)  ) ربمایپ
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نامثع تمارک  مارتحا و  ظفح  تهج  رد  یمدق  ارچ  سپ  هتفگ  نینچ  رگا   " دیرپ ؟ مرـس  زا  لقع  دش  هتـشک  نامثع  هک  يزور  هتفگ " : هک 
نآ رب  تیم  زامن  دـنرادرب و  ناد  هلابز  زا  ار  شا  هزاـنج  دـننک و  شنفد  نفک و  دادـن  روتـسد  شنادـنواشیوخ  نادـنزرف و  هب  تشادـن و  رب 
رکذ تسـشن و  یم  يراوگوس  هب  دهادیم و  بیترت  شیارب  یئازع  سلجم  دـیاب  لقاال  دـننک ؟ شنفد  ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  دـنراذگب و 

ار یمیلاعت  دناوخ و  یم  شیارب  يا  هحتاف  هتفر  شرازم  هب  ای  دروایم  لمعب  وا  زا  يریخ  رکذ  تسشن  تفالخ  هب  یتقو  ای  درکیم  وا  زا  يریخ 
هنوگچیه شا  هدنز  هدرم و  هک  دوب  یناملسم  هنوگچ  نامثع  تسب . یم  راکب  تسه  نموم  ربق  ناناملـسم و  ناتـسروگترایز  دروم  رد  هک 

رد تفرگیم و  شداقتنا  دابب  درکیم و  هلمح  نامثع  تسایـس  هیور و  هب  شیاهقطن  رد  ارچ  سپ  تشادـن ؟ یتشادـگرزب  تمارک و  مارتحا و 
شهارمه دیلولیم و  شلبطـصا  هاگارچ و  نایم  هتـشابنا  یمکـش  اب  تساخرب و  تموکح ) هب   ) هتـسدنآ زا  رفن  نیموس  تفگیم " : همه  ربارب 

دمآرد لزلزت  هب  شتموکح  ناکرا  هک  هاگنآ  ات  ار . ناراهب  هتـسرون  هزبس  رتش  هک  دندیرچ  یم  نانچ  ار  ادخ  لام  شا  هلیبق  نادـنواشیوخ و 
هعطق ره  ناه  تقگ " : یقطن  رد  تعیب  زا  سپزور  ود  ای  ، " تخادـنا رد  ياـپ  زا  ار  وا  شا  هتـسد  راد و  تشگ و  شریگناـبیرگ  شراـک  و 

هدنادرگ زاب  یمومع  هنازخ  هب  هدیشخب  یسک  هب  ادخ  لام  زا  هکیلام  ره  هدروآرد و  شراصحنا  هب  هداد و  یسک  لویت  هب  نامثع  هک  ینیمز 
هدنکارپ اهناتـسرهش  رد  ای  هتفر  تروص  یجاودزا  نآ  اب  منیبب  رگا  یتح  دنادرگیمن . لطاب  زیچ  چیه  ار  یمیدق  نوناق ) ای   ) قح اریز  دوشیم .

منادرگیم " ... زاب  نآ  نیتسخن  لاح  اج و  هب  هتشگ 
ره هب  هک  ینامیمار  یشکراب  رتش  وت  دیابرب . ار  تنید  لقع و  وا  هک  دیوشیم  یضار  قیرطنیاب  طقفزا  وت  وت و  زا  ناورم  تفگیم " : نامثع  هب 

 " دوشیم . هدیشک  شدنشکب  اج 
شنوناق نامرف و  زا  رـس  ادـخ  نیمزرـس  روشک و  رد  هک  ماـگنهنآ  دـندمآ و  مشخ  هب  ادـخ  رطاـخب  هک  یمدرم  هب  دـسیونیم " : نایرـصم  هب 
رفاسم رب  میقم و  رب  راکدب ، رب  راکوکین و  رب  درتسگ  یهایس  اج  همه  رب  مالسا  زا  فارحنا  و  تشگ ، لامیاپ  شنوناق  قح و  دش و  هدیچیپ 
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يدنـسپان لطاب و  هدیقع ) هیور و  نوناق و   ) هن دنیوج و  هانپ  شا  هیاسب  هک  دوبن  يا  هدیدنـسپ  فورعم و  هدیقع ) هیور و  نوناق و   ) هکیروطب
دراد . هراشا  نامثع  تموکح  هرودنآ  رد  و  ددرگ ، یهن  نآ  زا  هک 
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ای مدومن "  عنم  نآ  زا  هن  مداد و  ار  شروتسد  هن  دمآیم ، مدب  نآ  زا  هن  مدوب و  شندش  هتشک  هبلیام  هن  دیوگیم " : شندش  هتـشک  هرابرد 
 " تحاران . هن  مدش و  لاحشوخ  شندشهتشک ) زا   ) هن مدومن ، عنم  نآ  زا  هن  مداد و  ار  شروتسد  هن  " 

ار وا  هک  ره  مراد . يرترب  نانآ  رب  نم  هک  دندرکن  يرای  اروا  یناسک  دـیوگب : دـناوتیمن  هدرک  يرای  ار  نامثع  هک  ره  دـیوگیم " : یقطن  رد 
 " دنراد . يرترب  نم  رب  دنرتهب و  نم  زا  دندرک  يرایار  وا  یناسک  دیوگب : دناوتیمن  هتشاذگراوخ  درکن و  يرای 

دیوش یناسک  دربن  هدامآ  ناگدازرجاهم  دنکیم " : جییهت  روطنیا  نامثع  ناهاوخنوخ  گنج  هب  نتفر  جیسب و  يارب  ار  شناوریپ  ربنم  زارف  زا 
دنگنج " ... یم  دوب  رابنارگ  اطخ  هانگ و  زا  هک  یسک  یهاوخنوخ  هار  رد  هک 

نینچ دـیامرف " : یم  تسا ؟ هدـش  هتـشک  هنامولظم  قحانب و  نامثع  هک  یهدـیم  تداهـش  ایآ  دنـسرپ : یم  هک  لیحرـش  بیبح و  باوج  رد 
نانخس ... نیا  لاثما  و  میوگیمن " . يزیچ 

 " تخیر ورف  مبلق  نینموملاریما ، دـنتفگ  نم  هب  یتقو  هدومرف " : هک  دـننزب  تمهت  تاشیامرف  نیا  هدـنیوگ  هب  هک  تساروآ  تفگـش  یلیخ 
رت شیپ  یلیخ  دنا ؟ هدـناوخبقل  نیا  اب  ار  وا  هک  هدوب  هعفد  نیلوا  اب  هتـشاد  یگزات  رگم  دزیرب ؟ ورف  شبلق  اطخ  بقل و  نیا  ندینـش  اب  ارچ 

بلاطیبا نب  یلع  تسا . هداد  واب  یحو  هتـشرف  زا  لاعتم و  دنوادخ  زا  لقنب  ار  بقل  نیاو  هدناوخ  نینموملا "  ریما  ار "  وا  ص )  ) ادخ لوسر 
ای باـطخ "  هدـمآ و  دورف  یحو  هار  زا  هک  يا  هیآ  ره  تساهدوب و  نینموملا "  ریما  زور "  نیتسخن  زا  تباـث  حیرـص و  صن  بجومب  (ع )

. تسا هتشاد  روظنم  هدوب  ناشریما  نانموم و  سار  رد  هک  ار  يو  همه  زا  شیپ  هتشاد  اونمآ ". نیذلا  اهیا 
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نب دـمحم  زا  نامثع  نب  ورمع  نب  هبنع  نب  هللا  دـبع  نب  ورمع  زا  رمع  نبدـمحم  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  تاقبط "  رد "  دعـس  نبا  - 19
ایآ هک  درک  مدرم  هب  ور  شقاطا  هرجنپ  زا  داتفا  هرـصاحم  هب  ناـفع  نب  ناـمثع  یتقو  دـیوگیم " : هبیبل . نبا  زا  ناـمثع  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع 

( ود هب  ود   ) راصنا نارجاهم و  نیب  ص )  ) ادخلوسر یتقو  يرادن  دایب  ایآ  مسق  ادخ  هب  ارت  تفگ : يرآ . دـنتفگ : تسا ؟ امـش  نایم  رد  هحلط 
وا تفگ : دندیـسرپ  هراب  نآ  رد  هحلط  زا  اهدعب )  ) ادخب يرآ  تفگ : هحلط  تسب ؟ يردارب  نامیپ  نتـشیوخ  نم و  نیب  تسب  يردارب  نامیپ 

مدومن " ؟ یمن  رارقا  هنوگچ  مدوب  هدید  هک  دیسرپ  ار  يزیچو  داد  مسق  ارم 
دنس : لاجر 

تسا . هدمآ  لادتعالا  نازیم  رد  شلاح  حرشو  تسا ، يدقاو  نامه  هک  رمع ، نب  دمحم  - 1
تسا . هدشن  ثیدح  لاجر  گنهرف  رد  وا  زا  يدای  چیه  نامثع . هداون  يوما  هللا  دبع  نب  ورمع  - 2

شتیاور ابیرقت  دیوگیم : دوراج  نبا  دراد . یبیرغ  بیجع و  تایاور  دیوگیم : وا  هرابرد  يراخب  نامثع . هداون  يوما  هللا  دبع  نب  دمحم   - 3
تسین . يوق "  هک "  راب  رگید  و  تسا . دامتعادروم  هقث " و  دیوگیم " : رابکی  یئاسن  تسین . يوریپ  لباق 

: " دـیوگیم ینطق  راد  تسا . راـبتعا  یب  شتیاور  دـیوگیم : نیعم  نبا  نمحرلا . دـبع  نب  دـمحم  هبیبـل  یبا  نبا  : دـنا هـتفگ  و  هبیبـل . نـبا   - 4
. تسین يوق "  دیوگیم " : يرگید  تسا . فیعض " 

هحفص 204 ] ] 

لقن دعـس  یلع و  نامثع و  زا  هک  یتایاور  نیاربانب  تسا . هدرکن  تیاور  زین  یباحـص  چیه  زا  هدیدن و  ار  نامثع  هرـصاحم  هبیبل  نبا  هوالعب ،
لسرم مه " شتیاور  نیا  سپ  دیامنیم . لقن  نانآ  هقبط  نامثع و  نب  رمع و  نب  هللا  دبعو  بیـسم  نب  دیعـس  زا  وا  و  تسا ، لسرم "   " دنکیم
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شدنس هچ  دیامن و  تبث  لسرم "  تروصب "  ارنآ  هچ  یلعج  نیغورد و  تیاور  نیا  هک  تسا  هاگآ  الماک  دعـس "  نبا  نینچمه "  تسا  " 
دباییمن . يرابتعا  دزاس  مامت  ار 

نایم هک  يزور  مرکا  ربمایپ  هک  نیا  رب  دـنقفتم  ناخروم  ثیدـح و  ناظفاح  دـیتاسا و  هک  هتـسنادیمن  نیغورد  تیاور  نیا  هدـننک  لعج  ایآ 
صن موـهفم  ياـضتقم  نیا  و  تسب ؟ يردارب  ناـمیپ  يرگید  هـن  و  ع )  ) بلاـطیبا نـبا  یلع  اـب  دوـخ  سب  يردارب  ناـمیپ  راـصنا  ونارجاـهم 

زا ادـخ  هک  یـسدقم  نادـناخ  زا  ار  تیـصخش  ودـنآ  و  دـنادیم ، ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  ار  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هک  تسا  نآرق  فورعم 
مرکا ربمایپ  هک  تسا  تباث  نینچمه  دزاسیم  شربمایپ  ادـخ و  تیالواب  نورقم  ار  ع )  ) یلع تیـالو  و  تساهدـینادرگ ، هزنم  يرب و  شیـالآ 

نایم زا  فیدرمه و  هلضاف  تاکلم  هب  فاصتا  رد  شیوخ و  هباشم  تایحور  ظاحلب  هتسناد و  شیوخ  ياتمه  لئاضف  ظاحل  زاار  يو  (ص )
هک یماقم  نامه  وا  هب  تبـسن  شماقم  تسا و  نت  اب  رـس  هطبار  نوچ  يو  اـب  شا  هطبار  هک  هدومرف  و  تسا ، هدرمـش  شدـننامه  تما  دارفا 

نوگانوگ و ناتخرد  زا  مدرمرگید  دنتخرد و  کی  زا  ودنآ  تسا و  هدرک  لقن  رکبوبا  هک  یتیاور  ربانب  درادشراگدرورپ -  هب  تبسن  دوخ 
يراد نم  هب  تبسن  ار  یتلزنم  نامه  وت و  زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  هک  هدومرف  وا  هب 
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تسا . نم  يربمایپ  نآ  قرف و  کیاب  تشاد  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هک 
نینموملا ریما  اب  ار  مرکا  ربمایپ  يردارب  هک  ار  یملـسم  ثیداـحا  زا  ثیدـح  هاـجنپ  میدرک و  ادا  موس  دـلج  رد  ار  يردارب "  ثیدـحقح " 

یفوا و یبا  نبا  سنا و  رمع و  قیرط  زا  هک  یتسه "  نم  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  هک "  ار  ثیدح  نیا  میدروآدیامنیم و  تباث  ع )  ) یلع
تسا . هدیسر  نارگید  رذوبا و  هعیبر و  نب  رماع  هللا و  دبع  نب  رباج  یلهذ و  دیز  نب  جودحم  سابعنبا و 

یمراکم لئاضف و  رگید  دـننام  درادـیم  تباث  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يارب  ار  نآ  حیحـص "  ملـسم و "  ثیداـحا  هک  دـنمجرا  تلیـضف  نیا 
يارب الثم  دـنا  هدرک  لعج  اهغورد  شربارب  رد  ات  هتخیگنارب  هنیک  تاسح و  هب  ار  ناسوهلب  ناتـسرپ و  ایند  تسا  تنـس  نآرق و  هب  یکتمهک 

لعج نینچمه  تسا . هتـسب  يردارب  نامیپ  وا  ار  ربمایپ  هک  نامثع  يارب  و  تسا ، ص )  ) ادخ ربمایپ  ردارب  رکبوبا  هک  دنا  هتخاس  نینچ  رکبوبا 
ربمایپ هک  دـننادیم  بوخ  تریـس  دـب  نایوار  نـالعاج و  تسب . يردارب  ناـمیپ  ناـمثع  و  ع )  ) یلع ناـیم  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک 
هنیدـم رد  راصنا  نارجاهم و  يردارب  رد  تسب و  نامیپ  رمع  رکبوبا و  نیب  تسب  يردارب  ناـمیپ  شباحـصا  ناـیم  هک  راـب  نیتسخن  رد  (ص)

نامثع و نیب  هنیدم  يردارب  رد  و  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  نامثع و  نیب  هکم  يردارب  رد  و  يراصنا ، دیز  نب  هجراخ  اب  رکبوبا  نیب 
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تباث . نب  سوا 
مسق یلوا  هن  دنا  هتفای  تشهب  هدژم  هک  اهنآ  زا  دنشاب و  ورتسار  ولداع  باحصا  زا  یتسارب  دنیعدم  تعامجنآ  هکنانچ  رگا  هحلط  نامثع و 
اهنیا دینادیمامش  دیامنیم . رارقا  دوبن  رظان  دهاش و  ار  هچنآ  هن  دنکیم و  تسا  هدیدن  هکار  يزیچ  ندید  ياعدا  يرگید  هن  دهدیم و  غوردب 

هک تسا  هدیـسر  نانموم  ریما  نایقتم  يـالوم  زا  تباـث  تاـیاور و  حیحـص  تروصب  هچنآ  اـب  تسا  ضقاـنتم  ردـقچ  دـنیوگیم  هواـیب  هک  ار 
شخیرات رد  ریثک  نبا  تسا " . وگغورد  اعطق  دشاب  هتـشاد  ار  اعدا  نیا  نم  ریغ  سک  ره  .و  میوا ربمایپ  ردارب  ادخ و  هدـنب  نم  دـیامرفیم " :

نخـس نیا   " میا . هدرکتیاور  قیرط  نیدنچ  زا  ارنآ  دیوگیم " : رجح  نبا  و  تسا " . هدمآ  مه  رگید  ياه  تروصب  ثیدح  نیا  دسیونیم :
وت اـب  یـسک  هاـگ  ره  وـت " . داربنـم  یتـسه و  نـم  ردارب  وـت  هدوـمرف " : يوهـب  یمارگ  ربماـیپ  هـک  تـسا  ینخـس  دانتــساب  نینموـملا  ریما 
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اعطق دنکب  یئاعدا  نینچ  وت  زج  سک  ره  میادخربمایپ . ردارب  ادخ و  هدـنب  نم  وگب : واهب  تساخرب -  لدـج  هضراعمب و  ای  دومنتفلاخم - 
 " تسا . وگغورد 

راهم رتش  لثم  ار  ترـضح  نآ  هک  يزور  دوب ، باطخ  نب  رمع  تشگ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  راـختفا  تلیـضف و  نیا  رکنم  هک  یـسک  نیلوا 
ارتندرگ هک  مسق  کیرـشیب  يادـخب  تروـصنآ  رد  دـنتفگ : هچ ؟ منکن  تعیب  رگا  دوـمرف : وا و  زا  نتفرگ  تـعیب  يارب  دندیـشک  ياهدـش 

هک ار  نیا  اما  یئادخ  هدنبهک  مراد  لوبق  ار  نیا  تفگ : رمع  دـیا . هتـشک  ار  شربمایپ  ردارب  ادـخ و  هدـنب  تروصنآ  رد  دومرف : دز . میهاوخ 
هن یشاب  شربمایپ  ردارب 
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راد هحیرج  ار  فطاوع  اریز  مراد  رب  هدرپ  درک  رداص  ص )  ) ربمایپ ثیداـحا  راـکنا  رطاـخب  رمع  قح  رد  دـیاب  هک  یمکح  زامهاوخیمن  نم 
زور رد  دوخ  شوگ  هب  رمع  تسا و  هدمآ  ص )  ) ربمایپ اب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يردارب  رد  هک  یحیرـص  دـکوم و  ثیداحا  راکنا  دزاسیم .

ص)  ) ربمایپ روتسدب  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  هک  تسا  نیا  نآ  و  تشاد . هدیشوپ  ناوتیمن  ار  زیچ  کی  تسا  هدینـش  قلخ  همه  ربارب  نشور و 
. تسا هدروآ  تجح  هتفگ و  نینچ  میادخ "  ربمایپ  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  وگب : وا  هب  تساخرب  تفلاخم  هب  وت  اب  یـسک  رگا  هدومرف "  هک 

هتـساخرب لدـج  هضراعم و  هب  هدومن و  تفلاخم  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  اب  تدـشب  نانچ  نآ  هب  ملع  اب  هدروخ و  رمع  شوگ  هب  مه  نیا  اـیآ 
اهنآ زا  يور  هک  یتروص  رد  نادرگب . اهنآ  زا  يور  ای  نک ، يرواد  اهنآ  ناـیم  دـندمآ  يرواد  يارب  وت  دزنهاـگ  ره  منادـیمن " . نم  تسا ؟

نافـصنم نارگداد و  ادخ  اریز  نک . يرواد  فاصنا  تلادع و  هب  يدرک  يرواد  اهنآ  نایم  هاگ  ره  دـنناسریمن . وت  هب  يررـضچیه  ینادرگب 
 ". درادیم تسود  ار 

یضر ریبز -  زا  یهب  زا  دواد  نب  لئاو  زا  سنوی  نب  یسیع  زا  یصیصم  دیعس  نب  بعصم  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يدع  نبا  - 20
رد نامثع . لتاق  زج  دوش  مادعا  هجنکـش  ریز  دیابن  شیرق  زا  يدرف  چـیه  زورما  زا  دـعب  تسا " : هدومرف  ص )  ) ربمایپ دـنیوگیم  هک  هنع  هللا 

 " دش . دیهاوخ  هدیرب  رس  دنفسوگ  لثم  هک  دینادب  دننکن  مادعا  نینچ  ار  وا  هکیتروص 
: دیوگیم تسا و  هدرک  تبث  هدش  لقن  دیعس  نب  بعـصم  قیرط  زا  هک  رگید  ثیدح  ود  اب  لادتعالا "  نازیم  رد "  ار  تیاور  نیا  یبهذ "  "

زا ار  یتسرداـن  مولعماـن و  تاـیاور  بعــصم  دـیوگیم " : يدــع  نـبا   " تـسین . شیب  یئاـهتفآ  ساـسا و  یب  مولعماـن و  ياـهفرح  اـهنیا  " 
وا و  دربیم . تسد  بوتکم  ثیداحا  رد  دنکیم و  لقن  دامتعا  فرط  صاخشانابز 
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. تسا هدرکیم  سیلدت  دیوگیم : نابح  نبا   " تسا . راکشآ  شتایاور  یتسـس  دراد و  مه  يرگید  تایاور  هصیـصعم . نکاس  تسا  نارح  زا 
دمهفیمن . ار  شندز  فرح  هک  تسا  انیبان  يریپ  دیوگیم : هرزج  نب  حلاص 

تسا . هتخانشان  دیوگیم : شا  هرابرد  ینطق  راد  تسه . سنوی  نب  یسیع  مان  تیاور ، دنس  رد 
رد تسا و  تسردان  دنک  تیاور  ریبز  زا  هک  نیا  و  تسا ، ریبز  نب  بعـصم  هدش  دازآ  هدرب  دمحم  وبا  هللا  دـبع  وا  تسا و  یهب " يرگید " 

. تسا وگناشیرپ  تسین و  دانتسا  لباق  یهب "  تیاور "  دسیونیم : متاح  وبا  تسا . هدرکیم  تیاور  ریبز  نب  هللا  دبع  زا  تقیقح 
نب نامثع  زا  نایفـس  زا  كرابم  نب  هللا  دبع  زا  يزورم  مدآ  نب  دـماح  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  ءایلوالا "  هیلح  ردیتیاور "  میعن  وبا  - 21

تـساوخ هدمآ  يدرم  هک  مدوب  يا  هعرزم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هارمه  دیوگیم : يرعـشا . یـسوم  وبا  زا  يدهن  نامثع  یبا  زا  يرـصب  ثایغ 
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. تسا نامثع  مدید  هاگان  هدب . تشهب  هدژم  دیایم  شرـس  رب  هک  یئالب  رطاخب  ار  وا  نک و  زاب  شیورب  رد  دومرف : مرکا  ربمایپ  دـیآ . نوردـب 
. تسا گرزب  ادخ  تفگ : مدناسر . شعالطا  هب  ار  ص )  ) ربمایپ نخس 

يارب لئاضف  ندرک  فیدر  يارب  یلو  هتخانـشیم  اـی  هتخانـشیمن  ار  مدآ -  نب  دـماح  ینعی  تیاور -  نیا  لـعاج  رگم  میعن  وبا  دـیوگینیما :
هتخاس زیواتسد  ار  یلعج  فرح  هوای و  غورد و  ره  دنا  هدش  هدناشن  تفالخ "  هب "  یئاذک  تاباختنا  اب  هک  اهنآ 
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نب دمحا  دنا و  هدرمش  وگغورد "  يدع "  نبا  یناجزوج و  ار  مدآ "  نب  دماح  هک "  دنادن  میعن  وبا  لثم  یـسک  تسا  نکمم  اجک  تسا ؟
یثیدح داتـسا  : متفگ نیعم  نبا  هب  دیوگیم  یخبـس  دواد  وبا  دنا ؟ هتفای  ترهـش  ثیدح  لعج  رد  هک  هدمآ  یناسک  رامـش  رد  ینامیلـس  یلع 

دنک . تنعل  اروا  ادخ  تسا ، زاسغورد  وا  تفگ : مدآ ... نب  دماح  مانب  میراد 
زا هدمآ  لبنح  دمحا  حیحـص  رد  هکنانچ  زگره  دوب  هتـشاد  رواب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  نخـس  دوب و  هتفای  تشهبهدـعو  رگا  نامثع  یهگناو 
. تشاد دهاوخ  هدهع  رب  ار  نایناهج  باذع  زا  یمین  تشگ و  دهاوخ  نوفدم  ای  دحلمهکم  رد  هک  دشاب  یسک  هک  تشگیمن  كانمیب  نیا 
نب دامح  : دیوگیم یکع . یـسوم  نب  دـیمح  نب  نیـسح  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  يدادـغب  بیطخ  ار  یلعج  تایاور  نیرت  کحـضم  - 22

دور و الاب  ربنم  هب  دـشیمن  ص )  ) ربمایپ هک "  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  اطع  زا  جـیرج  نبا  زا  هیما  نبلیعامـسا  لوق  زا  يدادـغب  كراـبم 
جیرج نبازا  هیما  نب  لیعامـسا  زا  نومیم  نب  هللادـبع  لوق  زا  كرابم  نب  داـمح  دـیوگیم " : ینطق  راد   " تسا . تشهب  رد  ناـمثع  دـیوگن :

ددرگیم نشور  مولعمجیرج و  نبا  لوق  زا  یمیت  هللا  دیبع  ییحینب  لیعامسا  تیاور  يور  زا  تیاور  نیا  تسا . هدرک  تیاور  یثیدح  نینچ 
تسا . تسردان  یتیاور  دیوگ : یم  لادتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ  " . 

زا يدای  دنزیمن و  مد  چیه  دنکیم و  رکذ  ساسا  یب  دنـس  نیا  ابار  یچوپ  فرح  نینچ  يدادغب  بیطخ  هک  تساروآ  تفگـش  دیوگ : ینیما 
هارب رـس  هتخاب و  ناشیاب  نید  لد و  هک  تسا  نایمب  یناسک  لـئاضف  زا  تبحـص  هک  اـج  ره  هشیمه و  لـثم  دـیامنیمن  شدنـس  لاـجر  لاـح 

دیجمت رد  هک  دیآ  یم  نایمب  یثیداحا  ياپ  ات  هکیلاح  رد  تسا ، هداهن  ناشهابت 
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زا ایآ  دسانـشیمن . شزات  تخات و  يارب  مه  يدح  دراذگیم و  ار  لیدعت  حرج و  دقن و  و  لوبق ، دريانب و  تسا  مرکا  لوسر  كاپ  نادناخ 
تسا سانشان  وا  دیوگیم " :  - نیغورد تیاور  نآ  دنس  لاجر  زا  یکع -  نیسح  هرابرد  ماسق  نب  هملسم  هک  هدنامهدیـشوپ  وا  نوچ  یـسک 

هک نومیم  نب  هللا  دـبع  هرابرد  ار  يراخبنخـس  ای  دـهدیمن ، یتیمها  تیاور  دنـس  ردسانـشان  لوهجم  نآ  كرابم  نب  دامح  دوجوب  اـی  "  ؟
هتخانـشان و شثیدح  هک  ار  يذمرت  متاح و  یبا  نخـس  تسا و  چوپ  شثیدح  هک  ار  هعرز  وبا  نخـس  ای  تسا  هدینـشن  تسا  داب  رب  شنخس 
ای تسا  تیاور  تسـس  فیعـض " و  هک "  ار  یئاسن  رظن  تسین و  يوریپ  لـباق  شتاـیاور  مومع  هک  ار  يدـع  نبا  هتفگ  اـی  تسا  تسرداـن 
ای درک ، دانتـسا  ناوتیمن  دـشاب  هدروآ  اهنت  وا  هک  یتیاور  هب  دـنکیم و  لقن  ساسا  یب  تاـیاور  روهـشم  صاخـشا  زاهک  ار  متاـح  یبا  نخس 

تسا ؟ هتشاد  تسردانو  مولعمان  تایاور  هک  ار  میعن  وبا  نخس  دنکیم و  لقن  یلعج  تایاور  هک  ار  مکاح  هتفگ 
لعج تیاور  شیومع  رـسپ  عفنب  تسا و  نامثع  يومع  رـسپ  هک  ار  يوما  یمثبع  هیما  نب  لیعامـسا  روجان  عضو  تسین  لیام  بیطخ  دیاش 
هکلب دنکیمن  تیاور  جـیرج  نبا  زا  لیعامـسا  هک "  راکذـت  نیا  تسا  هدرواین  شوه  هب  ار  وا  ینطق "  راد  راکذـت "  ای  دزاس ، نشور  هدرک 

ردپ يوربآ  یمیت  ییحی  نب  لیعامـسا  دروم  رد  شتوکـس  اب  هتـساوخ  مه  دـیاش   " یمیت ؟ ییحی  نب  لیعامـسا  زا  تسترابع  یقیقح  يوار 
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نیا الثم  تسا  هدومن  یـشوپ  هدرپ  شا  هرابرد  ار  لاجر  ياملع  رظن  راـهظا  ظاـحل  نیمهب  دـشاب و  هدرک  ظـفح  ار  قیدـص  رکبوبا  شگرزب 
زا تیاور  تسا و  يزاـسغورد  ناـکرا  زا  یکیوا  هک "  ار  يدزا  هتفگ  تسا " و  هدرکیم  لـعج  تیاور  وا  هک "  ار  هرزج  نب  حـلاص  نخس 

یلعج ثیداحا  هک " مکاـح  نخـس  تسا " و  زاـسغورد  وا  هکيروباـشین "  مکاـح  ینطق و  راد  يروباـشین و  یلع  وبا  رظن  دـیاشن " و  يو 
تایاور وا  هک "  ناـبح  نبانخـس  تسا " و  هتـسب  غورد  نارگید  يروث و  کـلام و  هب  وا  هک "  ار  ینطق  راد  هتفگ  تسا " و  هدرک  تیاور 

يو زا  ندرک  تیاور  دنکیم و  لقن  دامتعا  دروم  صاخشا  نابز  زا  ار  یلعج 
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دیاشن "  هجوچیهب 
مشچ شلاثما  نامثع و  يارب  ندرک  روج  تلیـضف  رد  قارغا  وهغلابم  یلو  هدوب  يدادغب  بیطخ  مشچ  ولجقئاقح  بلاطم و  نیا  همه  يرآ ،
رکذ كرابم  نب  داـمح  لاـح  حرـش  رد  لادـتعالا "  نازیم  رد "  ار  تیاورنیمه  یبهذ  تسا ، هدرک  لـال  ار  شناـبز  وهتـسب  ار  وا  شوگ  و 

 " تسا . تسردان  یتیاور  هک "  تسا  هدوزفا  هدرک و 
نیرت مهم  ناـمثع  ندوب  یتشهب  ینعی  روکذـم  یلعج  بلطم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـشاب  هتـشاد  تحـص  يا  هرذ  يرادـنپ  نینچ  هاـگ  ره 

هن میرادـن و  غارـس  میا و  هدـیدنام  اریز  تسا . هدروآ  تامیلعت  اهدـنپ و  ماکحا و  فراـعم و  هنیمز  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  یبلطم 
دـیوگب و ربنم  رـس  رب  هعفد  ره  هک  دـشاب  هداد  یتیمها  نینچ  یبلطم  مکح و  هدـیقع و  لصا و  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  دراد  غارـس  یـسک 
ره رد  هکنیا  هن  یلو  تسا  هدومنیم  رارکت  هدادـیم و  رکذـت  يراـب  دـنچ  شتیمها  ظاـحلب  ار  بلاـطم  ینعی  هتبلا  دـهد . رـشن  دـیامن و  غـیلبت 

تسا . هدرکن  يا  هدننک  هتسخ  رارکت  نینچ  تسا  يرادنید  نوتس  هک  ار  زامن  یتح  دروآ ، نابزبربنم 
هتشگ هداهن  نآ  رب  مالسا  یلمع  یقوقح و  ماظن  تعیرش و  هک  یمهم  ینابم  زا  ای  تسا  نید  لوصا  زا  نامثع  ندوب  یتشهب  میتسنادیم  شاک 

زا ای  هلضاف  يا  هکلم  ای  هنامیکح  یبلطم  ای  تسایعرش  مکح  ای  تسا  هدروایم  نابزب  مد  ره  هدیزرویم و  هغلابم  شرارکت  رد  دح  نیا  ات  هک 
تسا ؟ هدروآمزال  ار  يرارصا  دیکات و  نینچ  هک  هماج  تعیبط و  رب  مکاح  ننس 

تشهب هب  ناشیا  هدژم  زایکاح  هک  يرایـسب  ثیداحا  تایآ و  دوبن و  یتارکذت  نینچ  يارب  یموزل  دوب  نانمومزا  یکی  نامثع  رگا  یهگناو 
دومنیم . تیافک  تسا 

رـضحم مه  رابکی  شرمع  لوط  رد  سک  ره  هکلب  دندینـش  یم  باحـصا  همه  اـهنت  هن  هدومرفیم  يراـک  نینچ  ص)  ) مرکا ربماـیپ  رگا  هزاـت 
دوب و هدینش  دوب  هدرک  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ
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مهم زا  هوالعب  رگید . سکچیه  هن  دـهد و  تبـسن  رباج "  هب "  یلعاـج  طـقف  هکنیا  هن  اـهنابز ، درو  تشگ و  یم  رتاوتم  یثیدـح  نآ  رثا  رب 
زا یسک  رگم  تسا . هدومرف  داریا  رتشیب  ای  رفن  رازه  دصکی  روضح  رد  هکتسوا  ریدغ "  قطن "  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياهربنم  اهقطن و  نیرت 
رد تساـم . سرتـسد  ربارب و  رد  شترـضح  ياـهقطننونکا  تسا ؟ تشهب  رد  ناـمثع  هک  هدوـمرف  رگم  اـی  هدینـش ، وا  زا  يزیچ  نینچ  اـهنآ 
هب هک  شباحـصا  ایآ  ؟ تسا هتفگ  يزیچ  نینچ  هتفریم  ربنم  هب  هک  راب  ره  قطن و  ره  رد  هک  اعدا  نیابدسرب  ات  تسه ، يزیچ  نینچ  کیمادک 

تـشپ نامثع  لتق  هرـصاحم و  ماگنهب  یتح  دنا  هدرک  شکرت  کلاذعم  هدیمهف  هدینـش و  وا  زا  ار  فرح  نیا  دنـشویمغلاب  رفن  رازه  اهدـص 
هتشون و همان  وا  هب  هک  يزور  نآ  ای  تسا . هتـسناد  زیاج  ار  تنوخ  نتخیر  ادخ  مسق  ادخب  دنتفگ : وا  هب  هک  ماگنه  نآ  دنا ؟ هتخادنا  شوگ 
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دنهاوخن رب  وا  زا  تسد  شدنشکن  ات  هک  دندروخ  دکوم  مکحم و  ياهدنگوسو  هدومن  اهلالدتسا  دیآ و  زاب  قح  هارب  دنک و  هبوت  دنتساوخ 
، دادن یباوج  سکچیه  درک و  مالس  دندوب -  ناشنایم  رد  فورعم  هتـسجرب و  باحـصا  هک  قلخ -  زا  یهوبنا  تیعمج  هب  هک  زورای  تشاد 

حرـش هک  اـهزور  نآ  هرخـالاب  تسا ، هدـش  رفاـک  وا  اریز  دـشکب ، ار  وا  ادـخ  دیـشکب ، ار  لـثعن  دزیم : داد  هشئاـع  ناـشردام  هـک  يزور  اـی 
ناشدایب نایمنآ  زا  یکی  ای  دندرک ، وا  اب  يراتفر  نانچ  هک  دـندوبهدرک  شومارف  ار  ثیدـح  نآ  یگمه  مه  دـیاش  میتشون ؟ ار  شیاهارجام 

لداـع " و ناـنآ "  دنتـسه  یعدـم  يا  هدـع  هکیلاـح  رد  دـنا ، هدـشن  شندینـش  هب  رـضاح  دـنا و  هدرپـسن  شراکذـت  هب  شوگ  یلو  هدروآ 
یـسک نآ  ادابم  دیـسرت  یم  هکم  هب  نتفر  زا  ارچ  سپ  تسا . هدینـش  شدوخ  نامثع  امتح  دشاب ، تسار  نآ  رگا  نید ، قیرط  رب  ودنورتسار 

ار نایناهج  باذـع  زا  یمین  هکیلاح  رد  دوشیم  هدرپس  كاخب  ای  دـحلم  هکم  رد  هک  هدینـش  شا  هرابرد  ص )  ) ربماـیپ زا  دـیوگیم  هک  دـشاب 
؟ دراد هدهعب 
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یبا نب  هللا  دـبع  زا  کـلملا  دـبع  نب  لیعامـسا  زا  تسا  هدروآ  یتیاور  ناـمثع  لـئاضف  ندرک  فیدر  ماـگنهب  شخیراـت  رد  ریثک  نبا  - 23
رد زج  دوش  رادومن  شلغب  ریز  هک  دربب  الاب  يدـحب  ار  شیوخ  ياهتـسد  ص )  ) ادـخ لوسر  ما  هدـیدن  زگره  دـیوگیم " : هشئاـع . زا  هکیلم 

 " دنک . اعد  ادخ  هاگردب  نامثع  قح  رد  تساوخیمهک  یعقاوم 
يرادـنپ هکنانچ  هدومن و  يراددوخ  نآ  دنـس  تبث  زا  دـنا  هدرک  رکذار  روآ  هدـنخ  تیاور  نیا  هک  یناسک  رگیدو  ریثک  نبا  دـیوگ : ینیما 

 - نآ دنـس  لاجر  زا  یکی  کلملا -  دبع  نب  لیعامـسا  نتخانـش  هک  نیا  هب  هجوت  یب  دـنا  هدرک  رکذ  دنـس  یب  تسا  ملـسمو  تباث  یتیاور 
فیعـض دنیوگیم " : وا  هرابرد  دواد  وبا  رامع و  نبا  تسین . نارگید  یفرعم  هب  يزاین  دیامنیم و  تیافک  نآ  یـساسا  یب  ندش  نشور  يارب 

: دـیوگیم يدـهم  نب  نمحرلا  دـبع  . تسین يوـق "  دـنیوگیم " : متاـح  وـبا  یئاـسن و  نیعم و  نبا  دوراـج و  نبا  تسا . تـیاور  تسـس   "و 
نکفا . رودب  ارشتایاور 

. دومنیم نوگرگد  درکیم  تیاور  ار  هچنآ  دیوگیم : نابح  نبا  دندرکیمن . لقن  وا  زا  ییحی  نمحرلا و  دبع  دنیوگیم : یسوم  وبا  سالف و 
زا شیپ  دـیاش  نآ ؟ زا  سپ  اـی  وا ، هیلع  مدرم  کـیرحت  وناـمثع  ریفکت  زا  شیپ  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نیا  تقو  هچ  هشئاـع  تسین  موـلعم 

شرافـس هکنانچ  هدرب ، یم  داـی  زا  دوز  یلیخ  ار  شتاـظوفحم  تارطاـخ و  وا  اریز  تسا ، هدوب  هدرک  شومارف  ار  بلطم  نیا  ناـمثع  ریفکت 
. تسا هدرک  شومارف  دوز  ار  درک  دـهاوخ  ینمـشد  ع )  ) یلع اب  درک و  دـنهاوخ  سراـپ  وا  يوسب  باوح  ناگـس  هک  ص )  ) ربماـیپ دوهـشم 

تروصنیا رد  . هکلهم هب  شدـناشک  گنج و  شتآ  نتخورفا  هدوب و  يو  هیلع  مدرم  کیرحت  مرگرـس  هک  هدرک  تیاور  یماگنه  مه  دـیاش 
لداع " و باحـصا "  همهرد  ام  دـنرادنپیم و  شورتسار  لداع و  هک   " هیباحـص -  يوناب "  نیا  لمع  ندرک و  تیاور  نایم  داـضت  زا  دـیاب 
ود نآ  ریبز -  هحلط و  هک  دشاب  هدرک  تیاور  یماگنه  نامثع و  هیلع  تاغیلبت  تاکیرحت و  زا  سپ  هکنیا  ای  دوب . تریح  هب  تسا -  ورتسار 

يارب مایق  هب  ار  وا  نکش -  تعیب 
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هب دـنربیم  هناخ  هب  دنکـشیم و  دـیرخ  عقوم  رد  هک  يزینک  نوچ  ار  ص )  ) ربمایپ رـسمه  نآ  دـنا و  هتـشاداو  هتخیگنارب و  نامثع  یهاوخنوخ 
هداد روتسد  ص )  ) ربمایپ هک  ار  یئوناب  دنا و  هتشاد  روتسم  هناخ و  رد  ار  شیوخ  نارسمه  هکیلاحرد  هرـصب  هب  دنا و  هدیـشک  گنج  نادیم 

بکترم نامثع  قح  رد  هتـشادنپیم  هک  ار  یهانگ  رگم  هدـیروش  ات  دـنا  هتخاس  نایامن  هدیـشک و  نوریب  دـشاب  نیـشن  هدرپ  دـنامب و  هناخ  رد 
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اپ ریز  ص )  ) ربمایپ نارسمه  دروم  رد  ار  ادخ  مکح  هتشگ و  هدولآ  گرزب  یهانگ  هب  هار  نیا  رد  و  دیامن ، ترفغم  لومشم  دیادزب و  هتشگ 
راوس نتفرگ  رارق  هناخ  رد  ياجب  دـیمارخمتیلهاج "  هنیرید  هرود  نوچ  دـیریگ و  رارق  شیوخ  هناـخ  رد  هک "  ار  مکح  نیا  تسا ، هداـهن 
شوگ تشپ  ار  نآرق  میلاعت  هدومن و  ترشاعم  هناگیب  نادرم  اب  تسا و  هتسج  تکرش  گنج  رد  امیقتسم  هدرک و  یشکرکشل  هتشگ و  رتش 

رد و  هداد -  لمج "  گنج "  زا  زیهرپ  هب  رئاد  وا  هب  ص )  ) ربمایپ هک  ار  یتاروتسد  تسا . هتشادن  ار  شساپ  ارشرسمه و  تمرح  هدنکفا و 
موس مود و  لوادلج و  رد  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  و  هتشاد -  رذح  رب  وا  اب  گنج  نینموملاریما و  ابتفلاخم  زا  و  میدروآ -  لیـصفتب  موس  دلج 
یب هدومن  شیوخ  تنیط  كاپ  نمادکاپ و  نیشناج  هرابرد  شترـضح  هک  یئاهـشرافس  هب  نینچمه  تسا . هداهن  اپ  ریز  میتشون -  مراهچ  و 

تیاور رد  هکنانچ  ای  تسا "  هتشادن  ع )  ) یلع اب  یـشوخ  رظن  لد و  هشئاع  میدناوخ "  رمعم "  تیاور "  رد  هکنانچ  تسا و  هدرک  یئانتعا 
یگمه شدنس  لاجر  تسا و  هدشهدرمش  مه  حیحص "  تیاور " ، نیا  دیامن  دای  یبوخ  هب  ع )  ) یلع زا  دوبن  رضاح  هشئاع  میدید  يرگید 

هبتع نب  هللا  دیبع  تسا . هدرک  تبث  هبتع  نب  هللادیبع  زا  يرهز  زا  رمعم  قیرط  زا  دنـسم "   " رد ارنآ  لبنح  دمحا  دـندامتعا . دروم  هقث " و  " 
هناخ رد  تساوخ  هزاجا  شنارسمهزا  دوب . شرسمه -  هنومیم -  هناخ  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  یشوخان  يادتبا  تفگ : نم  هب  هشئاع  دیوگیم :

نب لضف  هناش  رب  ار  شتسدکی  هک  یلاح  رد  سپ  دنداد ، هزاجا  دوش . يراتسرپ  وا 
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دش . ردب  هناخ  زا  دشیم  هدیشک  نیمز  هب  شیاهاپ  رگید و  يدرم  هناش  رب  اررگید  تسد  دوب و  هداد  هیکت  سابع 
هدوب هک  هدربن  ار  شمـسا  هشئاع  هک  رگید  درم  نآ  ینادـیم  تفگ : نم  هب  متفگ . سابع  نبا  هب  ار  بلطم  نیا  دـیازفا : یم  هبتع  نب  هللا  دـیبع 

تسا . هتشادن  وا  زا  یشوخ  لد  هشئاع  یلو  هدوب  ع )  ) یلع وا  تسا ؟
 " تسا هتشادن  وا  زا  یشوخ  لد  هشئاع  یلو  هک "  ار  سابع  نبا  نخس  نیا  اما  هدرک  تبث  شیوخ  حیحـص "  رد " يراخب  ار  تیاور  نیمه 

دیایمن . روج  شضرغ  قاذم و  اب  بلطم  تقیقح و  هک  يدروم  ره  رد  تسا  يراخب  هیور  نیا  و  تسا ، هدومن  فذح  ار 
هداد یلع  هب  هک  یئاهـشحف  هب  شوگ  وا  مه  اما  دـیامن ، دای  یکین  هب  وا  زا  دروآ و  نابز  هب  ار  یلع  مسا  هکدـهدیمن  راب  شلد  هشئاع  يرآ ،

هک يدنساب  حیحـص "  یتیاور "  هکنانچ  درادیمن ، زاب  تشز  راک  نیا  زا  ار  فرط  دوش و  یم  لاحـشوخ  وا  یئوگدب  زا  دراپـسیم و  دوشیم 
هدـمآ هشئاع  دزن  يدرم  دـیوگیم ": راسی  نب  ءاطع  دـنکیم : تیاکح  هدومن  تبث  لـبنح  دـمحا  دـندامتعا و  دروم  هقث " و  شلاـجر "  همه 
میوگب دیاب  رامع  هرابرد  یلو  میوگیمن  وت  هب  يزیچ  یلع  هرابرد  تفگ : هشئاع  درک . امهنع  هللا  یضر  رامع -  یلع و  زا  یئوگدب  هب  عورش 
رایتخا دـشاب  رت  کیدزن  نید  هب  هک  ار  نآ  دوش و  ریخم  راک  ود  ناـیم  دوشیمن  تفگیم : شقح  رد  هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  هک 

. " دیامنن
ثیدح کی  یتح  ع )  ) یلع لئاضف  رد  ترـسمه  زا  ایآ  يریگب ؟ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یئوگدب  ولج  دیابن  نانموم  ردام  يا  ردام  يا  ارچ 
دزرایب رامع  هرابرد  ثیدـح  نآ  هب  هک  ع )  ) یلع قح  رد  هیآ  ردـقنآ  نآرق  رد  اـیآ  يا ؟ هدینـشن  تسه  رـسای  راـمع  قح  رد  هک  هنوگنآ  زا 

رسای رامع  رب  یلع  يرترب  ینادیم  بوخ  هکیلاح  رد  يا ؟ هتفاین 
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تسا . ناکین  زا  هکیلاح  رد  دراد  يرترب  رامع  رب  نیمز  ربنامسآ  يرترب  ردقب  یلع  مسق  ادخب  تسا : هتفگ  ینامی  هفیذح  هک  تسا  هیاپنادب 
يورب دـننکیم  یئوگدـب  ع )  ) یلع زا  تروضح  رد  یتقو  روطچ  يوشیم  تحاران  تباث  نب  ناـسح  هب  نارگید  نتفگ  دـب  زاهک  وت  رداـم  يا 
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دشیم و تحاران  دوش  یئوگدب  تباث  نب  ناسح  هب  شروضح  رد  هک  نیا  زا  هشئاع  دیوگیم : هورع "  ینکیمن " ؟ ضارتعا  يروایمن و  دوخ 
هورس : نینچ  هک  یسک  وا  تفگیم :

ص )  ) دمحم سومان  زا  عافد  يارب  )
دناهداتسیا ) ناتربارب  رد  ما  هلئاع  دج و  وردپ 

رد ص )  ) ربماـیپياجب ترجه  بش  رد  هک  شا  هناریلد  مادـقا  نـیا  و  ص )  ) ربماـیپ ياـهگنج  رد  (ع ) یلع زیمآ  راـختفا  ياـه  یناـمرهق  اـیآ 
نب ناسح  و  درادـن ؟ ار  تباث  نب  ناسح  رعـش  تیب  کی  ساپـس  جرا و  دومن  تاهابم  ناگتـشرف  ربارب  رد  ادـخ  شرطاخب  دـیمرآ و  شرتسب 

يا  هدوب  نانچ  ع )  ) یلع اب  يا و  هتفگ  نینچ  ارچ  هک  تسادیپ  ردام  يا  هآ  تسیک  هک  ینادیم  یسانشیم و  بوخ  وت  ار  تباث 
: " هتفگ وهدز  وا  اب  مدرم  تعیب  ربخ  ندینش  ماگنه  هک  تسا  یفرح  هدرورپ  یم  لد  رد  ع )  ) یلع هب  تبسن  هشئاع  هک  يا  هنیک  راثآزا  رگید 

دوب " . هدمآ  دورف  نیمز  رب  نامسآ  راک ، نیا  عوقو  زا  شیپ  شاک 
. يا هدـیگنج  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  اب  تسین  اور  تقو  هفیلخ  اب  ندـیگنج  هک  هدـیقع  نیا  فالخ  رب  وت  ناـنموم  رداـم  يا  وت ،

نب یلع  نینموملا  ریما  اـب  تگنج  اـی  ناـمثع  ینوگنرـس  يارب  تا  هزراـبم  تسا ، رت  نیگمهـس  تناـهانگ  زا  کیمادـک  دنـسرپب  وـت  زا  رگا 
تکرـش يو  نیگمهـس  هاـنگ  هک  تفگ  دـهاوخ  باوج  رد  تسا  هدـش  مولعم  زورما  نکل  . داد یهاوخ  باوـج  هچ  منادـیمن  (ع ؟) بلاـطیبا

زواجت گنج  نآ  رد  شتکرش  هیجوت  هئربت و  يارب  ار  تیاور  نآ  تسا  نکمم  نیاربانب  تسا . لمج "  هناراکزواجت "  گنجرد 
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ص)  ) ربمایپ كاپ  نادـناخ  اب  هکیناسک  هوای و  نالقان  دـنا و  هتخاـس  شا  هئربت  هیجوت و  يارب  نارگید  هن ، اـی  دـشاب  هدروآ  ناـبز  رب  هناراـک 
دنا . هدنکارپ  هداد و  رشن  يوما  رئاج  هاگتسد  يامن  یناحور  ياهوداپ  دنا و  هتشاد  ینمشد 

ادخ و مکح  نتفرگ  هدـیدن  اب  هجوچیهب  نامثع  لتق  رد  وا  یتسدـمه  شربمایپ  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  هتـسنادیم  یبوخب  امتح  هشئاع 
همادـق نب  هیراـج  ار  نیا  و  تسا . نآ  زا  رت  كاـنرطخ  رایـسب  نیا  تسین و  هسیاـقم  لـباق  ندـیودگنج  نادـیم  هب  هناـخ  زا  و  ص )  ) ربماـیپ

هناخ زا  وت  هک  تسا  نیا  زا  رتکچوک  یلیخ  نافع  نب  نامثع  لتق  مسق  ادخب  نینموملا  ما  هتفگ " : هدرک و  دزـشوگ  وا  هب  یباحـص  يدعـسلا 
، دوب هداد  رارق  یتمرح  يروتسم و  تیارب  ادخ  يا . هداد  رارق  هحلسا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتسشن  یتنعل  رتش  نیا  رب  هدمآ و  نوریب  مایق  دصقب 

هدرمـش زیاج  ار  تنتـشک  درامـشب  اور  ار  وت  هیلع  ندیگنج  هک  ره  اریز  يا . هدـیرد  تمرح  نآ  هدرپ  هدـمآ و  ردـب  يروتـسمنآ  زا  وت  یلو 
کمک مدرم  زا  دنا  هدروآار  وت  روزب  هک  مه  یتروص  رد  و  درگرب ، تا  هناخب  يا  هدمآ  هاوخلدب  هنادازآ و  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـشاب .

 " هاوخب .
تنـس نآرق و  قبط  دـنامب و  مدـق  تباث  مالـسا  نوناق  يارجا  قیرط  رد  درکیم  اعد  درکیم ؟ نامثعقح  رد  یئاعد  هچ  مرکا  ربمایپ  یهگناو ،

وا زا  یتافلخت  تایانج و  دومن و  یطخت  تنـس  نآرق و  زا  هرادا  وتموکح  رد  نامثع  تشگن و  باجتـسم  شیاعد  ارچ  سپ  دـنک ؟ راـتفر 
ارچ سپ  ددرگ ؟ زاب  مالـسا  نوناقب  دوش و  هبوتهب  قفوم  درکیم  اعد  ای  دندناسر ؟ شلتق  هب  هتـساخرب  شتفلاخمب  اقفتم  باحـصا  هک  دز  رس 

هبوت ات  تسـسگ ، تسبمالـسا  نوناق  يارجا  هب  تشگزاب  رب  رئاد  هک  يدـهع  ره  تسکـش و  هبوت  درک  هبوت  راب  ره  تشگن و  قفوم  هبوت  رد 
ار شا  هبوت  هچرگ  هک  درکیم  اعد  ای  دـندیدن ؟ شمادـعا  زج  يا  هراچ  تشگ و  تباـث  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  رب  نویبـالقنا و  رب  وا  ینکش 

نینچ يربمایپ  تسا  لاحم  و  يراکهبت ، هزاجا  رودص  تسا و  يراکهانگ  هب  نتـشاداو  نتقیرف و  یئاعد  نینچ  دزرمایب ؟ ار  وا  ادخ  دنکـشب 
مالسا نوناق  يرجم  هاوخ  هک  درکیم  اعد  ای  دنکب . یئاعد 
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تسا ملسم  زاب  مینادب  مه  زیاج  ار  یئاعد  نینچ  هک  ضرفب  دنامبناما ؟ رد  شنافلاخم  مدرم و  رش  زا  دچیپب  ادخ  مکح  زا  رس  هاوخ  دشاب و 
وا زا  ناوـتیمن  يریخ  راـک  چـیه  رد  اـهنت  هن  هک  يدرم  دراد ؟ يا  هدـئاف  هچ  يدوـجوم  نینچ  ندـنام  هدـنز  هزاـت  تسا . هتـشگن  تباـجا  هک 

بالجنم ردنتفر  ورف  هیام  تسا و  ترارـش  يراکهنگماود و  شرمع  ماود  هکلب  درک  يوریپ  وا  زانید  میلاعت  يارجا  رد  تفرگ و  قشمرس 
رد شنرادـفرط  ناتـسدمه و  دـنارذگب و  یـشوخ  هب  ار  شدوخ  یگدـنز  ات  دـهدب  یتنکم  تورث و  وا  هب  ادـخ  هک  درکیم  اعد  ای  تواقش .

يداصتقا نیناوق  ضقن  اب  دـشاب و  يرگراصحنا  ناشقح و  زا  ناناملـسم  ندرک  مورحم  ضیعبت و  هار  زا  هچرگ  دـنرب  رـسب  ترـشع  شیع و 
ترـشع يرگتراغ و  يراکهبت و  رد  یـسک  قیفوت  يارب  هک  دـهدیم  هزاـجا  میلـس  لـقع  اـی  تسا  زیاـج  اعرـش  یئاـعد  نینچ  رگم  مالـسا ؟

هب نامثع  هتـشگ و  باجتـسم  شیاعد  دـشاب  تسار  يزیچ  نینچ  رگا  هتبلا  دـیآ ؟ لئان  تفالخ  هبهک  درکیم  اعد  اـی  دـننک ؟ اـعد  هناـسوهلب 
دـسرب تموکح  هب  نامثع  رگا  هک  هتـسنادیم  هدـنیآ  ثداوح  رب  شیملع  هطاحا  اـب  مرکا  ربماـیپ  هک  تساملـسم  اـما  تسا . هدیـسر  تفـالخ 

هوکش نتفر  نیب  زا  مدرم و  يداقتعا  یتسس  زج  دروایمن  رابب  یلصاح  دراد و  تریاغم  درخ  تعیرـش و  نید و  اب  هک  درک  دهاوخ  یئاهراک 
و ناشیعامتجا ، تابسانم  اهدنویپ و  ندش  تسس  و  رگیدکیب ، مدرم  يدامتعا  یب  و  مالسا ، هعماج  ماظن  ناکرا  لزلزت  و  یئاوشیپ ، تمظع  و 

روما رد  ادـخ  هک  يدودـح  زا  یطخت  و  یـساسا ، نیناوق  ماکحا و  لیطعت  و  وا ، ناشلا  میظع  باحـصا  هعماـج و  زراـب  ياهتیـصخش  نیهوت 
هدرب و یپ  باحصا  هک  تساهزیچ  نامه  اهنیا  " و  دننارگمتس ، نامه  اهنآ  دنیامن  یطخت  یهلا  دودحزا  هک  یناسک  تسا و "  هتشاد  ررقم 

تسا ؟ هتشاد  يا  هفیلخ "  نینچ "  هب  یجایتحا  هچ  مرکا  ربمابپ  نیاربانب  دنا . هتخات  نامثع  هب  نآ  هجیتن  رد 
لاوس ود  اما  درک . حرط  دوشیم  هراب  نآ  رد  هک  یتایـضرف  داد و  ناوتیم  یئاعدا  ضورفم و  ياـعد  نومـضم  رد  هک  تسا  یتـالامتحا  اـهنیا 

هچ هک  تسا  نیا  لوا  هلاسم  تسا . هدـشماجنا  نآ  رد  هک  یعاضوا  طیارـش و  يرگید  ءاـعد و  بجوم  یکی  حرطم . دـنامیم و  اـجرب  رگید 
زیچ
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رد هک  ار  یئاهراک  ای  درکیم  باجیا  ار  يزیچ  نینچ  نامثع  هتـشذگ  ياهراک  ایآ  دـنک ؟ اعد  ناـمثع  قح  رد  مرکا  ربماـیپ  هدرکیم  باـجیا 
مالـسلا و يارباهتبیـصم  هچ  هک  میدید  میدرک و  یـسررب  ومیدنارذگ  رظن  زا  تقدب  هک  ار  شا  هدنیآ  ياهراک  تسا ؟ هدادیم  ماجنا  هدـنیآ 
ص)  ) ربمایپ ریخ  ياعد  بجوم  دـناوتیمن  هجوچیهب  و  تسا ، هداد  نتـشک  هب  راصنا  نارجاـهم و  تسدـب  ار  شدوخ  هدروآ و  راـبب  نیملـسم 
وا دیـشک و  نماد  هب  نآ  زا  اپ  هک  دینک  هاگن   " ردب گنج "  رد  شراک  هب  تسین . نآ  زارتهب  عضو  زین  شا  هتـشذگ  ياهراک  هرابرد  دـشاب .
دز هنعط  وا  هب  قلخ  روضح  رد  نامثع  تموکح  رخاوا  رد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دندومنیم و  شهوکن  تمالم و  شرطاخب  رمع  رخآ  ات  ار 

هدرب ربخ  نامثع  هب  ار  شا  هنعط  هدیمان -  شراکدب  ادخ  هک  راوخبارش  نآ  هبقع -  نب  دیلو  و  تسا ، هتسجن  تکرش  ردب "  گنج "  رد  هک 
هک هثداح  نآ  زا  کیچیه  باحصا  اما  تسا  هتسشن  وا  يراتسرپ  هب  هدوب و  رامیب  ص )  ) ربمایپ رتخد  هیقر "  شرـسمه "  هک  دیـشارترذع  ات 

فوع نب  نمحرلا  دبع  یتح  نامثع ، ناسک  نیرتکیدزن  یتح  دنا  هتـشادن  ربخ  دوب  هتخاس  ردب "  گنج "  رد  شروضح  مدـع  هناهب  نامثع 
تخیرگ و ناکرشم  دربن  زا  هک  دیروآ  رظنب  دحا "  گنج " رد  ار  شراک  دندشیم . رادربخ  امتح  دوبیم  يزیچ  نانچ  رگا  و  شینامیپردارب ،

تـسدب هچنآ  زا  يا  هراپ  اب  ناطیـشدنتخیرگ  هاپـس  ود  دروخرب  رد  هک  امـش  زا  هدـعنآ  دومرف " : نینچ  ادـخ  ناگتخیرگ  رگید  وا و  هرابرد 
هک دینک  هظحالم  تشگ  بکترم  ص - )  ) ربمایپ رتخد   " موثلک -  ما  شرسمه "  تافو  بش  هکار  یهانگ  ناشدنازغل "  تفیرف و  دندروآ 

شرسمه نفد  زا  داد و  رارق  نیهوت  دروم  ار  وا  شباحصا  ربارب  رد  ص )  ) ربمایپ حبص  ادرف  شرطاخب 
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حتف رد  ص )  ) ربمایپ دوب . هتسویپ  ناکرـشم  هب  و  هدش ، دترم  حرـس  یبا  نب  هللا  دبع  دینارذگب . رظن  زا  ار  شیاهراک  رگید  تخاس و  مورحم 
درب و هانپ  نامثع -  شیریـش -  ردارب  هب  هتخیرگ  وا  دیـشکب . دیتفای  مه  هبعک  هدرپ  ریز  ار  وا  رگا  دوزفا  هدرک و  مالعا  رده  ار  شنوخ  هکم 
و ص )  ) ربماـیپ روـضح  هب  شدروآ  و  درک ، ناـهنپ  داد و  هاـنپ  هکلب  تشکن  دـشکب  درک  ادـیپ  اـج  ره  ار  وا  تشاد  هفیظو  هکنیا  اـب  ناـمثع 
ار وا  نارـضاح  زا  یکی  رگم  دیـشک  راظتنا  دـنام و  تکاس  یتدـم  دوبن  وا  ندـنام  هدـنز  هب  لـیامهک  ص )  ) ربماـیپ تساوخ . نیماـت  شیارب 
داد روتـسد  ص )  ) ربمایپ دوب . هدش  ریـسا  دسالا "  ءارمح  دربن "  رد  صاعلا  یبا  نب  هریغم  نب  هیواعم  نامثع ، كرـشم  يومع  رـسپ  دـشکب .

ورملق هزور  هس  هکنیا  رب  طورـشم  درک  تقفاوم  ص )  ) ربمایپ تساوخ . نیمات  شیارب  نامثع  و  تسج ، هانپ  نامثع  هب  وا  دـننزب . ار  شندرگ 
داتسرف وا  بیقعت  هب  ار  هثراح  نب  دیز  رسای و  رامع  ص ،)  ) ربمایپ دش . يرارف  هتفرننوریب  مه  زور  هس  زا  دعب  وا  نکل  دنک . كرت  ار  مالـسا 

" دروم رد  شراکب  دراد  تهابـش  ردـقچ  نامثعراکنیا  دنتـشک . هتفای  اج  نامه  ار  وا  نانآ  درک . دـیهاوخ  ادـیپ  ار  وا  اج  نـالف  رد  دومرف : و 
هتـشگ و دـیعبت  هنیدـم  زا  جراخ  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  طسوت  هک  ار  ودـنآ  هکنیا  و  شتموکح ، هراـبرد  مکح  نب  ناورم  شرـسپ  مکح " و 

درک . طلسم  ناناملسم  رب  تفرگ و  شیوخ  تیامحهیاس  رد  دنادرگ و  زاب  هنیدم  هب  داد و  هانپ  دندوب  هدش  تنعل 
دنسابرک . کی  هت  رس و  شیگدنز  تمسق  ود  تسا و  یکی  شرخآ  ياهراک  اب  نامثع  لوا  ياهراک  مینیب  یم 

تبحم وا  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنک  باجیا  هک  هدرکن  يراک  چیه  مینیب  یم  مینادیم . شیدـعب  ياهراک  نامثع و  قباوس  زا  هچنآ  تساهنیا 
ریخ ياعد  شیارب  هدومن و 
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اعد تسد  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دروآ  شیپ  نامثع  يارب  یلاوحاو  طیارش  دناوتیمن  اهراک  نیا  زا  کیچیه  دیامن  یم  تباث  هکنانچ  دنک .
هتفاب ،و  رودب تقیقح  زا  تسا و  چوپ  دنا  هتخاس  هنیمز  نیا  رد  هچ  ره  و  دـبلطب . شاداپ  یـشوخ و  ریخ و  نامثع  يارب  هدرب و  ارفنامـسآ  هب 

تسا . نایوما  رود  ياه 
نامثع و ناگتفیش  تسا  نکمم  تسا . هدرک  اعد  نیدنچ  نامثع  قح  رد  یتسدگنت "  هاپسكرادت "  عقوم  رد  ص )  ) ربمایپ دنا  هتفگ  يرآ ،
هک یتاـیاور  همه  هک  دـنادیم  دراو  ققحم و  ناـسنا  اـما  دنـشارتب . یئاـعدا  ياـهاعد  نینچ  يارب  یببـس  بجوم و  دنتـسه  وا  هدرم  هک  اـهنآ 

 " تیاور ای  دنا  فیعـض "  شدنـس "  لاجر  ای  تسا ، ساسا  یب  مهرد و  تسـس و  دـیامنیمنامثع  هرابرد  ص )  ) ربمایپ ياهاعد  زاتیاکح 
ردـقچ نامثع  هدوب و  هنوگچ  هاپـس  نآ  كرادـت  نایرج  هک  نیا  رد  دراد  یـضراعتم  توافتم و  ياه  نومـضم  تسا و  ماـمتان  لـسرم " و 

دیامنیم . تباث  ار  اه  نآ  نالطب  هک  تسا  يردقب  اهنآ  ضراعتو  تسا ، هدرک  کمک  قافنا و 
. تسا هدرکن  کمک  سکچیه  هک  درک  کمک  یتفگنه  غلبم  هاپـس  نآ  كرادـت  رد  نافع  نب  نامثع  هک "  دـنکیم  تیاور  ماشه  نبا  ـالثم 

رازهکی یتسدگنت  هاپـس  كرادت  يارب  كوبت  هوزغ  رد  نافع  نب  نامثع  هک  هدرک  لقن  روطنیا  میارب  دـشاب  یم  نم  دامتعافرط  هک  یـسک 
تسا " ... هدرک  کمک  رانید 

تسا . هتخاس  اهر  هدرکان  لقن  ار  شتیاور  هتفرگ و  ار  ماشه  نبا  هتفگ  لوا  تمسق  يربط ،
درک کمک  شنالاپاب  رتش  رازهکی  نامثع  هک "  هدرک  تیاور  نینچ  لسرم "  روطب "  هدمآ ، يدحاو  لوزنلا "  بابسا  رد "  هکنانچ  یبلک ،

" . 
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 " درک . کمک  بساداتفه  رتش و  رازهکی  دیوگیم ": لسرم "  روطب "  هداتق 
رازه داتفه  دیوگیم " : لسرم "  روطب "  فیعض " و  يدنس "  اب  يرذالب 
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 " درک . کمک 
 " الط . هیقوا "  تسیود " هدرک و  کمک  نالاپ  اب  رتش  تسیود  دیوگیم " : فیعض "  دنس "  اب  یناربط 

 " دروآ . الط  هیقوا "  دصتفه "  دیوگیم " : فیعض "   " يدنس اب  یلعیوبا 
 " دروآ . رانید  رازه  ود  دیوگیم " : فیعض "  تسس و "  رایسب  يدنس  اب  يدع  نبا 

دروآ "  رانید  رازه  دیوگیم " : لطاب  دنس  ود  اب  میعن  وبا 
 " درک . کمکنالاپ  اب  رتش  دصیس  هک "  دننکیم  تیاور  كانبیع  دنس  اب  میعن  وبا  لبنح و  دمحا 

 " درک . هیهت  ار  هاپس  نآ  موسکی  تاکرادت  دیوگیم :  " لسرم روطب "  رکاسع  نبا 
 " تساهدوب . رانید  رازهکی  رتش و  دصیس  هک  دناهدروآ  هک "  هدوزفا  هتفگ و  هدروآ  يربط  ار  هچنامه  ریثا  نبا 

هاجنپ رتش و  هاجنپ  دـصهن و  هدرک و  کمک  رانید  رازهکی  دـیوگیم " : دـنزیم و  دوخ  رـس  یئاعدافرح و  کی  طقف  يرماع  نیدـلا  داـمع 
 " هداد . بسا 

تاقلعتم هشوت و  دوب و  بسا  دصکی  رتش و  دصتفه  هک  اهبـسا  رتش و  زجب  درک  کمک  رانید  رازه  هد  دیوگیم : لیلد "  نودب  ینخـسیبلح 
 " نآ .

 " درک . کمک  بسا  هاجنپ  نالاپ و  اب  رتش  دصیس  : " دیوگیم هک  تسا  هتشون  یبلح  هریس "  رد "  يرگید  تیاور 
دیاش دیازفا : یم  " و  تخیر ، شربارب  رد  هدروآ  ص )  ) ادخلوسر تمدـخ  هب  رانید  رازه  هد  هک "  تسا  هدروآ  يرگید  تیاور  اجنامه  و 

تسا . هدرک  ناسنا  رازه  هد  كرادتيارب  هک  تسا  یئاهکمک  نآ  زا  ریغ  رانید  رازه  هد  نیا 
نییعت شیوخ  تواخـس  یگدنـشخب و  دـحاو  هنامیپاب و  ار  نامثع  کمک  غلبم  رادـقم و  ناخروم  نایوار و  نیا  زا  کی  ره  دـینک  هظحالم 

یتسد داشگ  بسح  رب  دنا و  هدرک 
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شیوخ . يرظن  دنلب  و 
ص)  ) ربمایپ فاطلا  دروم  نامثع  طقف  ارچ  تسین  مولعم  اما  دنا ، هدرک  یئاهکمکو  هتشاد  تکرـش  يرگید  هدع  كرادت ، نامه  نایرج  رد 

دبع نب  سابعدنا  هدرک  کمک  یتسدگنت "  هاپس "  كرادت  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا ؟ هتفایصاصتخا  واب  شریخ  ياعد  هتفرگ و  رارق 
نیرت تسد  هداشگ  نیرت و  هدنـشخب  ناتربمایپ  يومع  سابع  دومرف : ص )  ) ربماـیپ و  تسا ، هدرک  کـمک  رازه  دون  دـنا  هتفگ  هک  بلطملا 
يارب ار  شیئاراد  هک  یـسک  نیتسخن  تعامجنآ ، كرادـم  ربانب  رتراددـنویپ  اـی  شیرق -  لاـحب  رتزوسلد  ناـش  همه  زا  تسا و  شیرق  درف 

ادخ و دـیوگیم : يا ؟ هتـشادهگن  تدوخ  يارب  يزیچ  دـسرپ : یم  وا  زا  ص )  ) ربمایپ تسا . رکبوبا  هدروآ  مالـسا  هاپـس  كرادـت  هب  کمک 
نآ تحـص  تروص  رد  ار -  شیتـسه  همه  هک  مینادـیم  نکل  دـشاب ، هدوب  كدـنا  رکبوـبا  یئاراد  هک  ضرفب  ما  هتـشاد  هاـگن  ار  شربماـیپ 

اب نیا و  دوجو  اب  ارچ  سپ   " دوجوملا لذب  دوجلا  لامک  دنا "  هتفگ  تسا و  یگدنشخب  لامک  نیا  تسا و  هدرکشـشخب  لذب و  تیاور - 
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شناج لاماب و  سکچیه  هدومرف " : لـبنح  دـمحا  تیاور  رب  اـنب  هتـسنادیم و  رکبوبا  نونمم  یـسک  ره  زا  شیب  ار  دوخ  ص )  ) ربماـیپ هکنیا 
زا يرایـسب  هوـالعب  دادـن ؟ رارق  شیوخ  ریخ  ياـعد  فـطل و  دروـم  ار  رکبوـبا  تسا " ، هداـهنن  تنم  نم  رب  هفاـحق  یبا  نب  رکبوـبا  زا  شیب 

رفن و رازه  داتفه  هعرز  وبا  رظنب  دـنا و  هتـسنادرتش  رازه  هدزاود  بسا و  رازه  هد  رفن و  رازه  یـس  ار  یتسدـگنت "  هاپـس "  هرامـشناخروم 
دیآ یم  رب  نینچ  تسا و  هدادیمن  ار  یهاپس  نانچ  كرادت  زیهجت و  هبفافک  نامثع  یلام  ياهکمک  و  تسا ، هدوب  رفن  رازه  لهچ  یتیاورب 

ناـمثع هب  ناـیمنآ  زا  ار  شیاـعد  درک و  مورحم  ریخ  ياـعد  زا  ار  ناـنآ  ارچ  سپ  دنـشاب . هدرک  کـمک  نآ  كرادـت  رد  يرگیدهدـع  هک 
شگرم زا  سپ  یسکیب و  تلز و  كاخ  هب  نداتفا  زا  سپ  نامثع  هک  تسا  نیا  شباوج  منادیم . نم  ار  لاوس  نیا  باوج  هداد ؟ صاصتخا 
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يزارد و نیدـب  یتسد  لعج  رد  هک  ینارادـفرط  زا  نارگید  نآ  دنـشارتیم و  راختفا  زایتما و  تلیـضف و  شیارب  هک  درک  ادـیپ  ینارادـفرط 
دنا . هدنام  مورحم  دنشابهتشاد  يرت 

عفن هب  هک  یئاهاعدا  در  يارب  رصتخم  نیمه  و  میروایم ، دنا  هدناسر  تبث  هب  هدرک و  تسرد  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  زا  ياهراپ  نونکا 
دیامنیم . تیافک  هدش  نامثع 

. رمع نبا  زا  عفاـن  زا  يرـصبلا -  دـمحم  یبا  بیبح -  یبا  نب  بیبـح  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتـیاور  ءاـیلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وبا  -24
ایادخ تفگ : ربمایپ  تخیر . ص )  ) ربمایپ نمادب  هدروآ  رانید  رازه  نامثع  درکیم  كرادت  ار  یتسدگنت  هاپس  ص )  ) ربمایپ یتقو  دیوگیم " :

 " دوب . دهاوخن  شا  هدهع  رب  یتیلووسم  دنکب  هچ  ره  دعب  هب  الاح  زا  نامثع  نکم  شومارف  ار  نامثع 
 "  - بیبح هرابرد "  تعامجنآ  لاجر  گرزب  ياملع  ناسانـشثیدح و  هک  دنادن  تسا  نکمم  میعن "  یباظفاح  لثم "  یـسک  دیوگ : ینیما 

یـسکب مردپ  . تسین دامتعا  دروم  بیبح "  تفگیم " : مردپ  دیوگیم : لبنح  دمحا  نب  هللا  دبع  دنا ؟ هتفگ  هچ  تیاور -  نآ  دنـس  لاجر  زا 
تفگیم : دب  تخسوا  هب  دمایمن و  ششوخ  وا  زا  درمشیمندامتعا و  لباق  ار  بیبح  زگره  مردپ  تسا . هتفگیم  غورد  بیبح  تفگ :

دورطم شتایاور  دیوگیم : متاح  وبا  تسا . هدرکیم  لعج  ثیدـح  تسا . دارفا  نیرتوگغورد  زا  دـیوگیم : بیبح "  نیمه " هرابرد  دواد  وبا 
ناـبح نبا  تسا . كورتم  شتاـیاور  دـنیوگیم : يدزا  یئاـسن و  تسا . هدرک  تیاور  یلعج  ثیداـحا  مردارب  رـسپ  لوق  زا  تسا . كورتم  و 

شتایاور همه  دـیوگ : یم  نینچمه  تسا . هدرکیم  دراو  نیغورد  بلاطم   " هقث داـمتعا و "  دروم  دـیتاسا  تاـیاور  ثیدـح و  رد  دـیوگیم :
ویلعج اـهنیا  همه  دـیازفا : یم  هدرک  رکذ  تـسا  نارگید  دعـس و  نـب  ماـشه  نـبا  لوـق  زا  هـک  ار  وا  تـیاور  نیدـنچ  سپـس  تـسا . یلعج 

نابز زا  هک  درادنمه  نیا  زا  یئابا  بیبح "  هتخیرمهب " . شدنس  تسا و  یلعج  شنتم  هک  تسا  روطنیا  شتایاور  مومع  و  تسا ، یگتخاس 
ثیدح دروم  صاخشا 
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رکسع نب  لهـس  تسارابتعا . یب  شتایاور  دیوگیم : مکاح  دمحا  وبا  تسا . راکـشآ  الماک  شیزاسغورد  یئوگغورد و  راک  و  دنک ، لعج 
شتاـیاور دـیوگیم : یئاـسن  تسا . غورد  همه  اـهنیا  تفگ : میتـشاد ، هضرعینیدـم  نبا  یلع  هـب  میتـشون و  ثیدـح  تـسیب  وا  زا  دـیوگیم :

تسا . هدش  لعج  نارگید  کلام و  نابز  زا  شا  همه  تسا و  ینتخیر  رود  كورتم و 
یئوگتـسار دیوگیم : هرمـض "  هرابرد "  یجاس  تسا . هدرک  لقن  یلمر  یقـشمد  هعیبر  نبهرمـض  قیرط  زا  لبنح "  لمحا  ار "  تیاور  نیا 

هتـسناد و تسردان  ارنآ  لبنح  دـمحا  هک  تسا  هدرک  لـقن  رمع  نبا  زا  راـنید  نبا  زا  یتیاور  هرمـض  دراد . مه  تسرداـن  تاـیاور  هک  تسا 
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تسا . هدرکن  هابتشا  دشابیمغورد  تیاور  نیا  دیوگب  یسک  رگا  هتفگو : هدرک  در  تدشب 
تسا . اطخ  ناسانش  ثیدح  رظنب  تفریذپ و  ناوتیمن  هرمض "  زا "  ار  تیاور  نیا  : تسا هدوزفا  هدومن و  تبث  مه  يذمرت "  ار "  نآ 

نب لاله  زا  يرـصب  يراصنا  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  يرـصب  یمدقم  رکب  یبا  نب  دمحم  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  لبنح  دمحا  - 25
نامثع هناخ  رانک  رد  دش  هتشک  هنع -  هللا  یضر  نامثع -  هکيزور  نم  دیوگیم " : يریشق . همامث  زا  يرصب  يریرج  دیعـس  زا  يرـصب  قح 

دزن ات  دندز  ادص  ار  اهنآ  دنیایب . دینزب  ادص  دناهدناروش  نم  هیلع  ار  امـش  هک  ار  ناقیفر  ود  نآ  تفگ : مدرم  هب  هدـمآرب  هناخ  زارف  زا  مدوب .
هچ دومرف : تشادن ، اج  همه  يارب  دجـسم  دمآ  هنیدم  هب  یتقو  ص )  ) ادخربمایپ دینادیم  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هبار  امـش  تفگ : دـندمآ . وا 

ناناملسم دجسم  فقو  درخب و  شدوخ  یئاراد  زا  ار  اهنیمز  نیا  تسا  رضاح  یسک 
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رد دیراذگیمن  الاح  مدرک . ناناملسم  فقو  مدیرخ و  شیوخ  یئاراد  زا  ار  نیمز  نآ  نم  تقونآ  دریگب ؟ تشهب  رد  شیوخ  شاداپ  دنک و 
 " زج یهاچ  دمآ  هنیدـم  هب  یتقو  ص)  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـیراد  رطاخب  ایآ  مسق  ادـخب  ار  امـش  تفگ : سپـس  مناوخب . زامن  تعکر  ود  اجنآ 

ناناملـسم فقو  درخ و  یم  ار  هاچ  نآ  شدوخ  لاـم  زا  یـسک  هچ  دومرف : ادـخ  ربماـیپ  و  تشادـن ، دوجو  شیندـیماشآ  بآ  يارب  همور " 
يارب بآ  نآ  زا  دـیراذگیمن  ـالاح  مدـیرخ . ار  نآ  مدوـخ  یـصخش  یئاراد  زا  نـم  تقوـنآ  دریگیم ؟ تـشهب  رد  ار  نآ  شاداـپ  دزاـسیم و 

ادخب "  يرآ  دنتفگ : متسه ؟ یتسدگنت  هاپس  هدننک  كرادت  نم  هک  دینادیم  ایآ  دوزفا : هاگنآ  مریگرب . مندیماشآ 
ارامـش : " هدوزفا ... نیا  اب  يریرج ، دیعـس  زا  يرـصب  جاجح  یبا  نب  ییحی  قیرط  زا  تسا  هدروآ  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  ار  نیا 

مـسق ادخب  ار  امـش  تفگ : ادخب  يرآ  دنتفگ : مدومن ؟ كرادت  مدوخ  یئاراد  زا  نم  ار  یتسدگنت  هاپـسهک  دینادیم  ایآ  ادـخب  مهدـیم  مسق 
هب شیوخ  ياپ  اب  تخیر . ریزب  شیاهگنـس  درک و  تکرح  هوک  دوب . ءارح -  رد  ای   " ریبث -  رد "  ص )  ) ادخ ربمایپ  هکدینادیم  ایآ  مهدـیم 

ادخبيرآ "  دنتفگ : دوب ؟ دهاوخن  وت  رب  دیهش  ای  رواب  تسار  ای  ربمایپ  زج  یسک  نوچ  ریگ  رارق  تفگ : هدز  اهگنس  نآ  زا  یکی 
تسا . هدرک  تبث  ار  تیاور  نیمه  همامث  زا  يریرج  زا  جاجح  یبا  نب  ییحی  قیرط  زا  زین  یقهیب 

میزادرپ : یم  تیاور  دنس  لاجر  یسررب  هب  نونکا 
يراصنا  هللا  دبع  نب  دمحم  فلا - 

نب ییحی  دیوگیم : مکاح  دمحا  وبا  تسا . تیاور  تشز  دیوگیم : وا  هرابردیلیقع 
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هب ای  تسا  وا  ندرگ  هب  نآ  یتسردان  تیلوئـسم  هک  دنادیم  رتهب  ادخ  تسا ، هدرک  تیاور  تسردان  ثیداحا  رانید  نب  کلام  زا  وا  زا  ماذخ 
هدرک لقن  تسین  ناشیا  زا  هک  ار  یتاـیاور  داـمتعا  دروم  صاخـشا  ناـبز  زا  تسا . تیاور  تشز  اـعقاو  دـیوگیم : ناـبح  نبا  ییحی . ندرگ 

وبا دـنکیم . لقن  یلعج  ثیداحا  دـیوگیم : يروباشین  مکاـح  تسا . زاـسغورد  دـیوگیم : رهاـط  نبا  درک . دانتـسا  ناوتیمن  شتاـیاورب  تسا .
جنرغب ثیداحا  رانید  نب  کلام  زا  . تسا تیاور  تشز  اعقاو  دـیوگیم : يدزا  . تسا تیاور  تسـس  فیعـض " و  دـیوگیم " : يوره  لضفلا 

تسا . هدرک  لقن 
بیذهت رد "  هکنانچ  يواریز  تسا ، ینثم  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  يرـصب  هللا  دـبع  نامه  يراصنا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  هک  تشادـنپ  دـیابن 

نیمه دنکیم  لقن  وا  زا  میقتسم  ریغ  هطساو و  اب  نآ  هکیلاح  رد  دنکیم  تیاور  يریرج  دیعس  زا  امیقتسم  هطـساو و  نودب  هدمآ . بیذهتلا " 
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میداد . حرش  اجنیا  رد  ار  شعضوهک  تسا  يراصنا  هللا  دبع  نب  دمحم 
يریرج  دوعسم  وبا  دیعس  ب - 

وبا . تسا هدرک  ادیپ  ساوح  لالتخا  رمع  رخآهلاس  هس  رد  اریز  تفریذپ ، ار  شتایاور  ناوتیمن  تسا  دامتعا  دروم  هقث " و  اصخـش "  هچرگ 
هرودنیا زا  شیپهک  تسا  اور  یناسک  زا  طقف  تیاور  لقن و  تهج  نیمهب  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شا  هظفاح  گرم  زا  شیپ  دیوگیم : متاح 

. دشاب هدش  ام  تایاور  یکانبیع  يراتفرگ و  ثعاب  يریرج "  دیاش "  دیوگیم : نوراه  نب  دیزی  دنا . هدرک  تیاور  وهتفرگ  ارف  يزیچ  يو  زا 
ادیپ ساوح  لالتخا  هک  ما  هدینـش  يریرج  زا  یعقوم  رد  ار  نیا  نم  میوگب  دیاب  میدنبن . غورد  ادـخب  دـیوگیم : يدـع  نبا  لوق  زا  نیعم  نبا 

زا دیسرپ : یم  سنوی  نب  یسیع  زا  دیعـس  نب  ییحی  . دوب هدرک  ادیپ  ساوح  لالتخا  شگرم  زا  شیپ  لاس  هس  دیوگیم : نابح  نبا  دوب . هدرک 
: نکن تیاور  وا  زا  دیوگیم : وا  هب  يرآ . دهدیم : باوج  يا ؟ هتخومآ  هدینش و  ثیدح  يریرج 
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هدوب دامتعا  دروم  هقث " و   " هللا ءاشنا  دیوگیم : دعس  نبا  تسا . هتخومآ  هدینـش و  شـساوح  لالتخا  هرود  رد  وا  زا  ار  تایاور  نآ  يو  اریز 
تسا . هدرک  ادیپ  ساوح  لالتخا  يرمع  رخآ  یلو 

يرصب  جاجح  یبا  نب  ییحی  ج - 
يوق دیوگیم " متاح  وبا  تسین . یی  يوار  جاجح  یبا  نبا  دنیوگیم : نیعم  نبا  یئاسن و  هدروآ . يرذالب  هک  تسا  یتیاور  دنـس  رد  يو  مان 

تسین . " 
هدـیدن ار  اهنآ  یـساسا  یب  دنـس و  یتسـس  میـشوپب و  تایاور  هنوگنیایتسرداـن  زا  مشچ  ناـمثع  ناـهاوخاوه  عفنب  هک  مه  یتروص  رد  اـم 
دهاوـخ مهارف  ار  وا  یگدنمرـش  بابـسا  دـیامن  تباـث  ناـمثع  يارب  يزاـیتما  وتلیـضف  هک  نآ  زا  شیپ  اـهنآ  نومـضم  نتم و  زاـب  میریگب 

هرفن شش  ياروش  وضع  دنا و  هتفای  تشهب  هدژمدنیوگیم  هک  يرفن  هد  زا  ریبز -  هحلطهک و  تسا  هدش  حیرـصت  تیاور  نیمه  رد  الثمدرک 
تـسار دـسرپیم  اهنآ  زا  دـنگوس  دـیقب  نامثع  هچنآ  هک  دـنا  هدرک  رارقا  دـنورتسار  لداع " و  تعامجنآ " معزب  هک  یباحـصا  دمآرـس  و 

اب هک  يدجـسم  رد  دـنراذگب  ای  دـنرادرب  وا  زا  شیوخ  ياهاضاقت  ای  نامثع  اب  تفلاخم  زا  تسد  دـنا  هدشنرـضاح  نیا  دوجو  اب  اـما  تسا ،
هداد و همادا  شیوخ  راشف  هلمح و  رب  نانچمه  و  دـشونب ، هدـیرخ  دوخ  هک  یهاچبآ  زا  ای  دراذـگب  زاـمن  هدـیرخ  ار  شنیمز  شیوخ  لوپ 
، " ضرف نیا  اب  دـنا ؟ هدرکدر  هدیـسر  توبثب  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  ار  هچنآ  ناشلمع  نیا  اب  ریبز  هحلط و  ایآ  میـسرپ : یم  الاح  دـنا . هدوزفا 

 " هکتسا نیا  هن  رگم  دوشیم ؟ هچ  دـنا  هتفاـی  تشهب  هدژم  دـنیوگیم  هک  يا  هرفن  هد  هورگ  رد  ناـشتیوضع  اـهنآ و  يورتسار  ،" و  تلادـع
هتشاد و تحصیتیاور  نینچ  هک  ضرفب  سپ  دیامنیم ؟ در  ار  یلامتحا  ضرف و  نینچ  تحص  ناشندوب  هرشبم "  هرـشع  وزج "  تلادع " و 
رب یلکب  ار  وا  عضو  هدز  رـس  ادعب  نامثع  زا  هچنآ  دنا  هدوب  دقتعم  ریبز  هحلط و  هک  دوب  دهاوخ  نیا  تقیقح  دشاب  هداد  خر  يا  هعقاو  نانچ 
هک راتفر  رادرک و  نامه  رب  دنامب و  شیوخ  نیرید  لاوحا  رد  هک  هدوب  قداص  نامثع  قح  رد  یتقو  ات  ص )  ) ربمایپ نخس  و  تسا ، هدز  مه 

اما تسا  هتشاد  اقباس 
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ص)  ) ربمایپ نخس  نآ  قادصم  زا  هتشگ  فرحنم  تموکح  هرادا و  یمالسا  طخ  زا  هداد و  لاوحا  رادرک و  رییغت  نامثع  اهنآ  هدیقعب  نوچ 
نیمهب هدـیدیم و  جراخ  ص )  ) ربماـیپ نانخـس  نآ  قادـصم  زا  ار  دوخ  اـهیراکفالخ  نآ  زا  سپ  مه  ناـمثع  دوخ  دـیاش  تسا . هتفر  نوریب 
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باذع زا  یمین  دوشیم و  نوفدم  رفاک و  هکم  رد  هک  هدومرف  یئوگشیپ  ص )  ) ربمایپ هک  دشاب  یصخش  نامه  ادابم  هک  هدوب  كانمیب  ظاحل 
دندـیروش وا  رب  هک  باحـصا  رگید  هک  دنتـشادار  يرظن  نامه  نامثع  هرابرد  ناـمثع  دوخ  یتح  ریبز  هحلط و  تسا . وا  هدـهع  رب  ناـیناهج 

دکوم لاوس  خساپ  رد  هک  اجنآرد  الثم  میداد . ناشن  وا  اب  ناشراتفر  يریگ و  عضوم  ناشتاراهظا و  حرـش  نمـض  هک  يرظن  نامه  دنتـشاد ،
هقباس و اب  مدقـشیپ و  وت  هک  میئوگب  دیاب  يدز ، ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  تا  هقباس  یگنهاشیپ و  زا  مد  هک  نیا  دـنیوگیم " : نامثع  دـنگوس  هب 
: " دنیوگیم هک  اجنآ  ای  دز " . رـس  وت  زا  ینادیم  دوخ  هچنآ  يداد و  رییغت  ار ) تا  هیور  هدـیقع و   ) ادـعب امايدوب  تفالخ  يدـصت  هتـسیاش 

مان هک  ار  صخـش  هنوگ  هس  نیا  زا  ریغ  لـتق  نآرق  رد  هک  میئوگب  دـیاب  دـناسر ، لـتق  هب  ناوتیم  ار  صخـش  هنوگ  هس  طـقف  یتفگ : هک  نیا 
لتق و  دز ، تسد  هناحلـسم  زواجت  هب  هک  یـسک  یتقو  دـنکیم ، هناراکهبت  شالت  ناـهج  رد  هک  تسا  یـسک  لـتق  نآ  مینیب و  یم  اور  يدرب 

هب وتنونکا  دـنکیم . يزارفندرگ  هدومن  تردابم  گنج  هب  نآ  تفایرد  ققحت و  مدـعيارب  دوشیم و  ینوناـق  اـی  قح  ققحت  عناـمهک  یـسک 
نانخس نیا  لاثما  و  يا " ... هدومن  يزارفندرگ  هدرک و  عنامداجیا  هدش و  یقح  تفایرد  نوناق و  ققحت  عنام  هدز و  تسد  هناحلـسم  زواجت 

و دـشاب ، هدـیمان  دیهـش "  ار "  يو  (ص ) ربمایپ دوشیمن  هک  دـیامنیم  تباث  تسا و  وا  ياـهیراکفالخ  وا و  هراـبرد  باحـصا  ءارآ  نیبم  هک 
هنامرشیب . هناخاتسگ و  یلعج  تسا  یلعج  دهدیم  ص )  ) ربمایپ هب  یئاوران  تبسن  نینچ  هک  یتیاور 

هحلط و یلع و  لابندـب  دوب  هرـصاحم  رد  یتقو  نامثع  تسا " : هدرک  تیاور  نینچ  یمیت  هیواـعم  نب  هعـصعص  لوق  زا  رمعنب  فیـس  - 26
نم و   - مهدیم مسق  ادخب  ار  امش  تفگ : هدومن  نانآ  هب  ور  هناخ  زارف  زا  ادرف  دیئایب . ادرف  هک  داتسرف  نارگید  ریبز و 
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دنک رفح  ار  همور  هاچ  سک  ره  دومرف  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـینادیمایآ  مهدـیم -  رارق  لاوس  دروم  مسق و  ار  ص)  ) ربمایپ باحـصا  طـقف 
ارتشهب دـیامن  كرادـت  ار  یتسدـگنت  هاپـس  سکره  دومرف : وا  هک  دـینادیم  اـیآ  مدرک ؟ رفح  ار  هاـچ  نآ  نم  و  دربـیم . شاداـپ  ار  تشهب 

دندرک " . قیدصت  ار  شفرح  اهنآ  مدومن ؟ كرادت  ار  نآ  نم  و  دربیم . شاداپ 
قیدـصت ار  شفرح  هک  یناـسک  هدرک  تیاور  سیق  نبفـنحا  قـیرط  زا  یئاـسن  دـیوگیم : هدروآ و  يراـبلا "  حـتف  رد "  ار  نیا  رجح  نـبا 

صاقو . یبا  نب  دعس  و  ریبز ، هحلط ، بلاطیبا ، نب  یلع  زا : دنترابع  دندرک 
نب فیـس  هرابرد "  ار  نانادثیدح  تایرظن  شدوخ  هکیلاح  رد  دنکیمن ، تیاور  نیا  هب  یلاکـشا  چـیه  تسا و  شوماخ  اجنیا  رد  رجح  نبا 

شتاـیاور موـمع  هتـسناد و  لـعاج  راـبتعا و  یب  كورتـم " و  تیاور و "  تسـس  فیعـض " و  وا "  هک  ار  اـهنیا  تسا ، هدرک  تبث  رمع " 
هب مهتم  و  تسا ، هدرکیم  لعج  ثیدـح  دـنکیم ، لقن  ثیدـح  ملـسم  لاجر  نابز  زا  ار  یلعج  ياـهفرحو  هدـش ، هدرمـش  غورد  تسرداـن و 

تسا . هدوب  هقدنز 
نامثع تلیضف  تابثا  يارب  یناهرب  دنا  هدرمش  تسارو  هدرک  رواب  ار  نامثع  ياعدا  هک  یناسک  فارتعا  تبث  اب  هتساوخیم  رجح  نبايرادنپ 
تحص هجوچیهب  هک  تایاور ، نآ  تحـص  ضرفب  دیازفیب -  شیاعدا  ناگدننک  قیدصت  هرامـش  رب  ردق  ره  هک  نیا  هب  هجوت  یب  دنک  روج 
دزاسیم ملسم  تشذگ  هکنانچو  دش  دهاوخ  شتیموکحم  گنن و  هیام  هکلب  دسریمن  توبثب  شیارب  يراختفا  تلیـضفاهنت و  هن  درادن -  مه 

يرثا بیترت  نیرتکچوک  دـنا  هتـسناوتن  نید  تسار  هار  زا  وا  فارحنا  تلعب  زاب  دـنا  هدرک  ناـمثع  ياـعدا  تحـص  هب  فارتعا  هک  یناـسک 
دـض هیور  زا  نتـشادرب  تسد  اب  تفالخ  زا  يو  لزع  ربرئاد  شیوخ  ياضاقت  رب  نادنچ  و  دـنهدب ، نامثع  هرابرد  ص )  ) ربمایپ تاشیامرفهب 

. تسا هدیماجنا  شنتشک  هب  راکهک  دنا  هدرشفب  اپ  شیمالسا 
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 " رد يراـخب "  ار "  نآ  هچرگ  تشگ  دـهاوخنلئاق  ناـمثع  یهد "  دـنگوس  تیاور "  يارب  یـشزرا  چـیه  قـقحم  تشذـگ ، هچنآ  رباـنب 
رودـب شدز و  راوید  رب  یتسیاـب  و  هتـشگ ، تبث  حیحـص " نیا "  رد  هک  میقـس  ياهثیدـح  رایـسب  هچ  دـشاب . هدرک  تبث  شیوخ  حـیحص " 

نآ زا  و  دـیایم ، رب  ناشیاتافیلات  رگید  نیدـلا " و  فرـش  دیـس  هللاهیآ  هدـنزرا "  رثا  هریره "  وبا  باتک "  زا  انعم  نیا  هکناـنچ  شدـنکفا ،
. تفگ میهاوخنخس  لیصفتب 

داتفه رتش و  رازهکی  نامثع  دیوگیم : تسا . هدرک  تبث  يرصب  هداتق  لوق  زا  یتیاور  ص )  ) ربمایپ باحـصا  لئاضف  رد  یـسوم  نب  دسا  - 27
درککمک . یتسدگنت  هایس  تارفن  لمح  يارب  بسا 

یـسوم و نب  دـسا  نایمهک  نآ  دنـس  لاجر  زا  یمـسا  انمـض  تسا . لسرم " دـیوگیم " : هدرک و  تبث  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا  ار  نیا 
دنـس فرط  ود  رد  دیاش  تسا . لسرم "  فرط "  ود  زا  تیاور  بیترت ، نیدـب  درب . یمن  دـنراد  رارق  دنـس  ياهتنا  ات  هداتق  زا  نینچمه  هداتق 

هشدخ ناشرکذ  اب  هتـساوخن  هدناشوپ و  ار  ناشیئاوسر  شتماما  نماد  اب  ناورم "  ینب  دسا  هک "  اوسر  لعاج و  دنا  هتـشاد  رارق  ینایوار  نآ 
 " هقث ار "  وا  هک  نیا  دوجو  اب  یئاسن  تسا . يوما  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  دیلو  هداون  یـسوم  نب  دسا  دزاس . دراو  ثیدـح  شزرا  هب  يا 

لقن مولعمان  تسردان و  تیاور  دـیوگیم : سنوی  نبا  دوب . رتهب  شیارب  دوب  هدرکن  فیلات  ثیدـح  ردرگا  دـیوگیم : دـنادیم  دامتعا  دروم  و 
رظنب دیوگیم : قحلا  دبع  تسا . تیاور  تشز  فیعـض " و  دیوگیم " : مزح  نبا  تسین . وا  دوخ  زا  شتایاور  یکانبیع  منکیم  رکف  و  هدرک ،

تسین . دامتعا  لباق  شتایاور  ناسانشثیدح 
 ". کمک يارب  دروآ  الط  هیقوا  دصتفهنامثع  هک "  نومضم  نیاب  هدرک  تبث  رگید  قیرط  زا  یتیاور  یلعیوبا  - 28
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ار اهنآ  هتپ  ات  دوب  هدروآ  نآ  يوار  لاجر  رکذ  دنس و  اب  ارنآ  شاک   " تسا . تسس  دیوگیم " : هدروآ  يرابلا "  حتف  رد "  ار  نیا  رجح  نبا 
. تشگیم ملسم  شندوب  یلعج  میتخادنا و  یم  بآ  هب 

زا لئاو  یبا  زایلمتـسم  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  یلمتـسم -  رـسای  یبا  نوراـه -  نب  راـمع  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يدـع  نبا  - 29
وا يارب  رانید  رازه  هد  نامثع  تساوخ . کمک  وا  زا  هداد  ماغیپ  نامثعهب  شیاه  یـشکرکشل  زا  یکی  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک "  هفیذـح 
رد هک  یئاهراک  همه  زا  ناـمثع  يا  درذـگرد  وت  زا  ادـخ  هک  اـعد  يو  قح  رد  درکیم و  ورو  ریز  هداـهن  شیوخ  ربارب  رد  ار  اـهنآ  داتـسرف .

دهد " . هار  لدب  یمیب  دنکیم  هچ  ره  زا  دیابن  نیا  زا  دعب  نامثع  درک . یهاوخ  تمایقب  ات  هچنآ  ره  يا و  هدرک  راکشآ  ای  ناهنپ 
لد و هک  تسا  یناسک  لئاضف  رد  تیاور  هک  اج  همه  لثم  دـیوگیمن  شدنـس  یکانبیع  زا  چـیه  یلو  هدروآ  شخیراـت  رد  ار  نیا  ریثک  نبا 
: دـیوگیم رگید  ياج  رد  تسا و  تسـس  اعقاو  شدنـس  دـیوگیم : هتـشون و  يرابلا "  حـتف  رد "  زینرجح  نبا  تسا . هتخاب  اهنآ  هب  ار  شنید 

 - ار رجح  نبا  نخس  نآ  حرش  رد  یناقرز  دیوگیمن . چیه  نآ  یکانبیع  زا  اما  هتـشون  هیندللا "  بهاوم  رد "  ینالطـسق  تسا . چوپ  شدنس 
دید . میهاوخ  اهدعب  ار  تیاور  نیا  فیعض  تسس " و  نایوار "  زا  یضعب  لاح  حرش  دروایم . میدروآ -  هک 

یماش يدسا  مساق  نب  دمحم  زا  هفرع  نب  نسح  دسیونیم " : شخیرات  رد  ریثک  نبا 
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زا درذگرد ، وت  زا  ادخ  دومرف : نامثع  هب  هک  هدروآ  یلسرم "  تیاور "  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یقشمد  هیطع  نب  ناسح  زا  یماش  یعازوا  زا 
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يا و هداد  ماجنا  البق  هچ  ره  يا و  هدرک  راکـشآ  ناهنپ و  رد  هچنآ  ويا  هدومن  یهاتوک  شماجنا  رد  هچنآ  يا و  هدرک  هک  یئاـهراک  همه 
درک " . یهاوخ  تمایقبات  هچ  ره 

نـالطب و يارب  دوبن  ناـمثع -  هاوخاوه  نآ  مساـق -  نب  دـمحم  ماـن  زج  هاـگ  ره  دنـس ، صقاـن  نیغورد  تیاور  نیا  دنـس  رد  : دـیوگ ینیما 
مساق نب  دمحم  هرابرد  ار  ناسانـشثیدح  نخـس  رگم  دنکیمدانتـسا  هیاپ  یب  یلعج  تیاور  نیا  هب  هک  ریثک  نبا  دومنیم . یفاک  شا  یتسردان 

. تسا هدناوخ  وگغورد  ار  وا  لبنحدمحا  تسین و  دامتعا  دروم  دـیوگیم : واهرابرد  یئاسن  هک  هتـسنادیمن  رگم  تسا . هدرب  دای  زا  ای  هدـیدن 
شتیاور زا  تسین و  يوق "  دیوگیم " : متاح  وبا  تسا . هتـسناد  فیعـض "  ار "  وا  هتفگ و  نخـس  وا  هرابرد  لبنح  دمحا  دیوگیم : يذـمرت 

لباق شتاـیاور  مومع  دـیوگیم : يدـع  نبا  تسا . یلعج  شتاـیاور  و  نیما ، هنو  تسا  داـمتعا  لـباق  ریغ  دـیوگیم : دواد  وبا  دـیایمن . مشوخ 
: دـیوگیم مساـقنبا  تـسا . زاـسغورد  دـیوگیم : ینطق  راد  تـسین . يوریپ  لـباق  هدرک  لـقن  وا  هـک  یتاـیاور  دـیوگیم : ءارب  تـسین . يوریپ 

رگید ياـج  رد  اـی  میا . هتخادـنا  رود  ار  شتاـیاور  دـیوگیم : دـمحا  لوـق  زا  يراـخب  تسا . یی  يوار  شدوـخ  و  تـسا ، یلعج  شتاـیاور 
لقندـنا هتفگن  هک  ار  یئاهزیچ  دامتعا  دروم  صاخـشا  نابز  زا  دـیوگیم : ناـبح  نبا  تسا . هدـناوخ  وگغورد  ار  وا  لـبنح  دـمحا  دـیوگیم :

هدرک و كرت  ار  وا  لبنح  دمحا  هن . یخرب  دنا و  هتخانـش  يوار  ناونعب  ار  وا  یـضعب  دیوگیم : یلیقع  تسین . دانتـسا  لباق  شتایاور  دنکیم .
يوغب دوـشیمن . هدرمـش  يوـق "  ناسانـشثیدح "  رظنب  دـیوگیم : يروباـشین  مکاحدـمحا  وـبا  تسا . يدـب  تاـیاور  شتاـیاور  تسا : هتفگ 

. تسا دورطم  كورتم و  دیوگیم : يدزا  تسا . تیاور  تسس  دیوگیم :
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دـنا و هدـشهدرب  مان  نآ  دنـس  رد  هک  ینایماش  یفرعمهب  تسین  يزاین  دـیامنیم و  تیافک  تیاور  نـالطب  دنـس و  یتسـس  تاـبثا  يارب  نیمه 
میرذگب نآ . یتسـس  هیام  لاسرا "  نیمه "  تسا و  لسرم "  هکنیا "  رکذ  ای  مرکا ، ربمایپ  كاپ  نادناخ  فلاخم  دنقح و  نمـشد  یگمه 
دراذگیم هحص  دوش  بکترم  ترخآ  ات  هک  یناهانگ  اهراک و  همه  رب  اریز  دراد ، تافانم  یمالـسا  داقتعا  ملـسم  لوصا  اب  شنتم  هک  نیا  زا 

هک ناموصعم  زا  تسا . نتخادنا  یخاتسگ  هب  لکش  نیرتدب  نیمهو  دسارهن ، نآ  بقاوع  زا  دنکب و  تساوخ  شلد  هچ  ره  دهدیم  هزاجا  و 
ددرگیم ببس  دوش  هدز  یسک  هب  یفرحنینچ  هاگ  ره  دوب . دهاوخ  هدیزرمآ  یهد  ماجنا  هک  يراک  ره  تفگ : ناوتیم  یسک  هچ  هب  میرذگب 

یـشکرسو یخاتـسگ  رب  هتفر  هتفر  دهدن و  هار  لد  هب  یمیب  ترخآ  رفیک  زا  درادـنپ و  هداس  لهـس و  يراک  ار  تیانج  هانگ و  باکترا  هک 
دراپس . ینارتوهش  یسوهلب و  هب  نت  دزاس و  سفنياوه  میلست  ار  هدارا  دیازفیب و 

ياهراک بقاوع  زا  چـیه  یگدـنز  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  اریز  ، تسا تیاور  نیا  نتم  تحـص  لـیلد  یتسارب  ناـمثع  یگدـنز  خـیرات  يرآ ،
ار ترخآ  دراد و  رطاخ  نانیمطا  شیورخا  عضو  زا  يرادنپ  تسا  هدولایم  تسد  یفالخ  تیانج و  ره  هب  اباحم  یب  هدیساره و  یمن  شتشز 

دنیب  یم  لد  دارم  هب  تروص  ره  رد 
هدرک و لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  هچنآ  يانثتـساب  هتبلا  هدش -  بکترم  هتـشذگرد  یـصخش  هک  ار  يدـب  ياهراک  کین  ياهراک  هک  میتفرگ 

تـسا نکمم  هدنیآ  رد  صخـش  هک  مه  ار  يدـب  ياهراک  هک  تسین  روطنیا  نکل  دـنادرگ ، وحم  ودـیادزب  دزاسیم -  ردـب  نید  زا  ار  ناسنا 
ار هچ  ره  دهدیم  هزاجا  ناکما و  شا  هدنهد  ماجنا  هب  هک  تسه  کینراک  مادـک  میرادـن ، يراک  نامثع  ياهراک  هب  دـیادزب . دوش  بکترم 

مالـسا سوماق  رد  رگم  دوش ؟ هدیزرمآدریگیم  تروص  هدنیآ  رد  هک  شناهانگ  همه  هک  دنک  نیمـضت  و  دوش ، بکترم  تمایق  ات  تساوخ 
ار شا  هتـشذگ  دبياهراک  طقف  و  دزاس ، هدیزرمآ  ار  نموم  هدنیآ  ناهانگ  دـناوتیمن  زگره  نامیا  ، کلاذـعم تسه ؟ يراک  نامیا  زا  رتالاب 

تسا و قح  و  هتشگ -  لزان  دمحم  رب  هچنآ  هب  دندرک و  هدیدنسپ  ياهراک  هدروآ و  نامیا  یناسک  دیامرفیم " : دیادز . یم 
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شاداپ و دوبیمنیا  زا  ریغ  هاگ  ره  " و  حالصا . شرطاخ  تشگ و  دهاوخ  هدیزرمآ  شدب  ياهراک  دروایب  نامیا  ناشراگدرورپ -  فرط  زا 
دومن . یم  هدوهیب  هدش  هتفگ  نانموم  اب  هنیمز  نیا  رد  هک  ینانخس  همه  تشگیم و  انعم  یب  یسرداد  باتک و  باسح و  رفیک و 

كرادـت هب  شیلام  ياهکمک  زج  میروخ  یمن  رب  دـیامن  باجیا  ار  یگداعلا  قوف  هغلابم و  نینچ  هک  یکین  راک  هب  ناـمثع  هماـنراک  رد  اـم 
هب وا  زا  ریغ  يا  هدع  میتسناد  انمض  تسا ، هدرک  جرخ  همور "  هاچ "  رفح  يارب  هک  یلوپو  دشاب -  تسار  رگا  مهنآ   " یتسدگنت -  هاپس "

همه دنا  هدرک  ثادحا  هک  اهرهن  هچ  دنا و  هدنک  ناناملـسم  يارب  هک  اههاچ  رایـسب  هچ  و  وا ، زا  شیب  ودنا  هدرک  کمک  هاپـس  نآ  كرادت 
هب ات  هن  مه  نارگید  نآ  هانگ  دیاب  دوش  هدیزرمآ  دنکیم  تمایق  هب  ات  یهانگ  ره  هک  دشاب  نآ  مزلتسم  نامثع  راک  نیا  رگا  ناناملسم . فقو 

نارگید زا  خر  هتـشگ و  يورای  طقف  لابقا  تخب و  نامثع  ناهاوخاوه  ياعد  اب  اما  دـشاب . هدـیزرمآ  مه  تماـیق  زا  دـعب  یتح  هکلب  تماـیق 
تسا . هتفاترب 

دنا هدوبن  رضاح  هدومنیم و  ضارتعا  هدزیم  رس  وا  زا  هک  یئاهراکهب  نیا  هب  ملع  اب  تسا و  هدوب  هدیزرمآ  نامثع  دنا  هتسنادیم  ایآ  باحـصا 
؟ دنا هدوبورتسار  لداع " و  اهنآ "  دنیوگیم  هکنآ  لاح  دنا ، هتشذگن  رد  شربمایپ  ادخهدومرف و  فالخ  رب  وا  زا  دنرگنب و  ترفغم  هدید  هب 

نآ هک  تسا  نیا  نم  رظنب  تقیقح  دنا ؟ هتخیر  هلطاب  ذغاک  لطس  هب  هدومنن و  نآ  هب  یئانتعا  اما  هدینـش  ار  یلعج  نیغورد و  تیاور  نیا  ای 
ناتسروگ  " بکوک -  ناتـسب  رد "  ار  وا  شعن  هک  هاگنآ  شلتق و  هرـصاحم و  ماگنهب  هدمایم و  دوجوب  نامثع  رمع  زور  نیرخآ  ات  تیاور 

تردـق هب  نامثع -  ياه  هلیبقمه  نایوما -  هک  یناـمز  تسا و  هدوب  نازادرپغورد  نـالعاج و  نطب  رد  زونه  دـنا  هدرک  كاـخ  ناـیدوهی - 
تسا . هدش  دلوتم  هیواعم  هتشامگ  ياه  هلباق  طسوت  دنا  هدیسر 

زا نیـصح  زا  يرـصب -  حاضو  هناوع -  یبا  زا  يرـصب -  دوسا  یبا  زهب -  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  دنـسم "   " رد لبنح  دمحا  - 30
نب فنحا  زا  يرصب  ناواج  نب  رمع 
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: تفگ ام  هب  هدمآ  یکی  میدوب  هار  نایم  لزانم  زا  یکی  رد  هکیلاح  رد  میتشذگ ، هنیدم  زا  میداتفا ، هارب  جح  دصقب  دیوگیم : يرـصب . سیق 
نایم زا  . دنا هدمآ  درگ  رفن  دنچ  رودب  دجـسم  رد  مدرم  میدـید  میداتفا ، هارب  مهارمه  نم و  دـنربیم . رـسب  ینارگن  لاح  هب  دجـسم  رد  مدرم 

رـس نامثع  انثا  نیمه  رد  صاقو . یبا  نب  دعـس  هحلط و  ریبز و  بلاطیبا و  نب  یلع  مدـید  مدیـسر و  اـهنآ  طـسو  هب  اـت  مدرک  روبع  تیعمج 
هب ار  امش  تفگ : هلب  دنتفگ : تسا ؟ اجنیا  دعس  دیسرپ : هلب . دنتفگ : تسه ؟ هحلط  دیسرپ : يرآ . دنتفگ : تسا ؟ اجنیا  یلع  دیسرپ : دیـسر و 
نم دعب  دزرمایب ، ار  وا  ادخ  هک  درخ  یم  ار  نیمز  هعطق  نالف  یـسک  هچ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  هناگی  يادخ 

: دنتفگ اهنآ  ناتـسب ؟ شیوخ  شاداپ  نک و  نامدجـسم  فقو  ارنآ  دومرف : مدیرخ . ارنآ  نم  مدرک : ضرع  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  هدـیرخ  ارنآ 
: تفگ ص )  ) ادخ ربمایپ  دینادیم  ایآ  مهدـیم  دـنگوس  هناگی  يادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : نامثع  هاگنآ  یئوگیم . وت  هک  تسا  روطنیمه  يرآ 

 - ار همور "  هاچ " ینعی  ارنآ -  نم  مدرک : ضرع  (ص ) ربمایپ هب  مدـیرخ و  غلبم  نالف  هب  ارنآ  نم  و  درخ ؟ یم  ار  همور "  هاچ "  یـسک  هچ 
مـسق هناگی  يادـخ  هب  ار  امـش  : تفگ نامثع  يرآ . دـنتفگ : يربب . ارنآ  شاداـپ  اـت  نک  ناناملـسم  یندـیماشآ  بآ  فقو  دومرف : مدـیرخ .
اهنیا یسک  هچ  تفگ : دنکفا و  شتعامج  هرهچ  هب  یهاگن  یتسدگنت "  هاپس "  كرادتزور  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دیراد  رطاخب  ایآ  مهدیم 
ادخب يرآ  دنتفگ : ناشمزاول . نیرت  یئزج  ات  یتح  مدرک  كرادت  ار  اهنآ  نم  تقونآ  درادب ؟ شترفغم  نیرق  ار  وا  ادخ  دنکیم ، كرادت  ار 

تفرب "  و  شاب . دهاش  وت  ایادخ  شاب . دهاش  وت  ایادخ  شاب . دهاش  وت  ایادخ  تفگ : نامثع 
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تسا . هدرک  رکذ  دنس  نیمه  اب  يربکلا "  ننس  رد "  مه  یقهیب  ار  نیا 
زابرس هک  نیغورد -  تیاور  نآ  نایوار  يا -  هرصب  ات  دنچ  نیا  دیوگ : ینیما 
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ياه تیـصخش  حلاص و  نادرم  هک  ار  تیعقاو  نیا  ات  دنزاسب  يزیچ  دنناوتیم  دنا  هتـشادنپ  دنا  هدـیگنج  لمج "  مجرپ "  ریز  هتـشگ و  ینز 
يرب شتافارحنا  اهیراکفالخ و  شیالآ  زا  ار  يونماد  و  دنناشوپب ، اهرظن  زا  دنا  هتشگ  ناتـسادمه  نامثع  هیلع  هرـصب  راکزیهرپ  هتـسجرب و 
يالاب يزوق  تسا  لهـس  هک  دیایمنرب  ناشروظنم  زاب  دریگ  رارق  مه  يا  هدعلوبق  دروم  اهنآ  نیغورد  تایاور  رگا  هک  نیا  زا  لفاغ  دنیامن ،

زا تسد  شیهد  دـنگوس  نامثع و  لالدتـسا  ندینـش  زا  سپ  یتح  روهـشم  گرزب و  باحـصا  هک  دـناسریم  تشگ و  دـهاوخ  ناـمثع  زوق 
يو هیلع  کیرحت  هب  هدومن و  يراددوخ  شعافد  زا  نانچمه  دـنا ، هدرک  بیقعت  گرم  مد  ات  ار  واو  هتـشادن  رب  شا  هیور  رد  وا  اب  تفلاخم 

هتـسکش و ار  شا  هدند  هدرب  هلمح  شا  هزانج  هب  هک  اجنآ  ات  دـنا  هتـشک  ار  واات  هتخادرپ  وا  فیعـضت  ریقحت و  تناها و  هب  دـنا و  هداد  همادا 
هتفای قافتا  وعامجا  يو  هیلع  دنکیمن -  عامجا  اطخ  ربنانآ  هدیقعب  هک  یمالسا -  تما  و  دناهدرک . نفد  نایدوهی  ناتسروگ  رد  ار  شـشعن 

دنزاسب . شنساحم  لئاضف و  ردهناسفا  رازه  نالعاج  هچرگ  هدنامن  یقاب  یمارتحا  رابتعا و  ردق و  چیه  نامثع  يارب  نیاربانب  تسا .
شبیـصن همور "  هاچ "  رفح  یتسدگنت و  هاپـس  كرادت  يازا  رد  دنیوگیم  هک  اهنامه  نامثع -  ياهـشاداپ  هک  دـیایم  رب  تشذـگ  هچنآ  زا 

دیاع یتقو  ات  جئاتن  نیا  دشاب . وا  یتاذ  صئاصخ  قوقح و  هکنیا  هن  هدرک  هک  یئاهراک  رب  بترتم  تسا  یجئاتن  دشاب  تسار  رگا  هتشگ - 
تنـس نآرق و  ضقن  يراکفالخ و  هب  هتـشادرب و  تسد  اهراک  نآ  زا  نوچ  دهد و  همادا  شا  هدـننک  باجیا  ياهراک  رب  هک  هدـشیم  نامثع 

یئانتعا هدادن و  يو  هب  یتیمها  باحصا  ظاحل  نیمهب  تسا و  هتشگ  رودب  اهشاداپ  نآ  جئاتن و  نآ  زا  هتـسج  فارحنا  هرادا  تموکح و  رد 
. دشاب نوفدم  نایدوهی  ناتسروگ  ردو  دوش  هتشک  لیلذ  هرصاحم و  دنا  هتشاذگ  هدومنن و  شراک  ناج و  هب 

یتقو دـیوگیم " : یملـس . نمحرلا  دـبع  یبا  زا  یعیبـس  قاحـسا  یبا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتـیاور  يربـکلا "  ننـس  رد "  یقهیب  - 31
مسق ادخب  ار  امش  هک  درک  مدرم  هب  ور  هناخ  زارف  زا  دنتفرگ  رب  رد  ار  شا  هناخ  دمآرد و  هرصاحم  هب  هنع -  هللایضر  نافع -  نب  نامثع 
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وت رب  دیهـش  نامیا و  تسار  ربماـیپ و  زج  ارح "  يا "  ریگ  رارق  تفگ : دوب ، ارح "  هوک "  زارف  رب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دـینادیم  اـیآ  مهدـیم 
 " یتسدگنت یـشکرکشل "  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دیراد  رطاخب  ایآ  مهدیم  مسق  ادخبار  امـش  تفگ : نامثع  ادخب  يرآ  دـنتفگ : تسین :

هاپس نآ  دوخ  یئاراد  زا  نم   - دندوب هدنامرد  تسدگنت و  ماگنهنآ  رد  مدرم  هب  و  دریذپب ؟ ادخ  هک  یقافنا  دنکیم ، قافنا  یـسک  هچ  تفگ :
لوپنودب سکچیه  همور "  هاچ "  زا  هک  دیراد  رطاخب  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  تفگ : هاگنآ  ادخب . يرآ  دنتفگ : مدرک ؟ كرادت  ار 

هک اهزیچ  رگید  ادخبيرآ و  متفگ : متخاس ؟ هدـنام  هار  ریقف و  رگناوت و  فقو  مدـیرخ و  ارنآ  دوخ  لوپ  زا  نم  و  دریگرب ، بآ  تسناوتیمن 
دیسرپ " . دنگوس  دیقب  درب و  مان  کیاکی 

هدرک لقن  هفوک  نیثدحم  هک  ار  یتایاور  هدرکیم و  سیلدت  وا  هک  میدناوخ  متفه  دـلج  رد  تسا . یعیبس  قاحـسا  وبا  مان  تیاور ، دنـس  رد 
ناـهاوخاوه زا  هک  تسا  نمحرلا  دـبع  وبا  رگید  تسین . دانتـسا  لـباق  شتیاور  تسا و  هدوب  فیعـض "  اـعقاو "  و  تسا ، هدرک  بارخ  دـنا 

درک . هیکت  ناوتیمن  شتایاور  هب  هتفر و  رامشب  نامثع 
هچ دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم " : يرـصب . نسح  زا  يرـصب  دشار  نب  دابع  زا  ینئادم  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يرذالب  - 32
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ادخ ربمایپ  يا  ینتفریذپ  یتعافش  يازا  رد  دیسرپ : نامثع  دنکیم ؟ كرادت  دشاب  ینتفریذپ  شتعافـش  هک  نیا  يازا  رد  ار  هاپـس  نیا  یـسک 
منکیم " . كرادت  ارنآ  رانید )  ) رازه داتفه  اب  نم  تفگ : شربمایپ . ادخ و  هدهع  رب  يرآ  دومرف : (ص ؟)

رمع تموکح  رخآ  هب  لاس  ود  يواریز  تسا  هدرک  كرادت  ص )  ) مرکا لوسر  تافو  زا  سپ  اهلاس  يرـصب  نسح  تقیقحرد  ار  هاپـس  نیا 
رگم دنک ، لقن  دونشب و  هداد  خر  نامثعای  نانموم  و  ص )  ) ربمایپ نایم  هک  ار  يا  هملاکم  دناوتیمن  تسا و  هدش  دلوتم  هدنام 
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نآ نایوار  رکذ  مدع  اب  میئوگب  ای  تسا ، هدید  هدینش و  يدام  باجح  ءارو  زا  هدوب  شردام  ردپ و  دوجو  رد  هکیلاح  رد  دوش  اعدا  هک  نیا 
يراک نینچ  اریز  دشاب . هانگیب  يو  هتخاس و  يرصب  نسح  نابز  زا  دشار "  نب  دابع  تسین "  مه  دیعب  تسا . هدرک  تیاور  نالطب  هب  هراشا 
يارب ینعی   ) تسا ینتـشون  یلو  تسین  يوق "  مکحم و "  دابع "  ثیدـح " دـیوگیم : نیعم  نبا  زا  لقنب  يرود  دـیایم  رب  دـشار  نب  دابع  زا 

هظحالم .)
تسا . هدرک  كرت  ار  يو  زا  تیاور  لقن  ناطقلا  ییحی  : دنیوگیم يدزا  يراخب و  تسا . فیعض "  دیوگیم " : نیعم  نبا  لوق  زا  يرود 

تسا . هنوگچ  منادیمن  ار  شعضو  دیوگیم : ینیدم  نبا  . تسین يوق  دیوگیم " : یئاسن  تسا . فیعض " دیوگیم " : دواد  وبا 
فورعم صاخشا  نابز  زا  ار  تسردان  مولعمان و  تایاور  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دیوگیم : نابح  نبا  تسین . يوق " دیوگیم " : یقرب  نبا 

یثیدح يرـصب )  ) نسح زا  تسین . دانتـسا  لباق  يو  نخـس  نیاربانب  تسا . هتـشاد  دـمعت  راکنیا  رد  وا  هک  دـسریم  رظن  یتح  دـننکیم ، لقن 
. تسا غورد  یلعجشرتشیب و  هک  هدرک  تیاور  ینالوط 

زابیسم نب  یسیع  زا  يرـصب  راکب  نب  رکب  زا  نادعـس  نب  میهاربا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  ءایلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وبا  زا  - 33
رفح ار  همور "  هاچ "  یتقو  رابکی  تسا ، هدـیرخ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  ار  تشهب  رابود  نافع  نب  نامثع  : دـیوگیم هریره . یبا  زا  هعرز  یبا 

دومن . كرادت  ار  یتسدگنت "  هاپس "  هک  رابرگید  درک و 
مینک : یسررب  ار  دنس  لاجر 

يرصب . ورمع  وبا  راکب -  نب  رکب  فلا -
. رعاشم لالتخا  هب  التبم  هظفاح و  دب  تسا و  تیاور  تسس  دیوگیم : متاح  یبانبا 
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: " دیوگیم متاح  وبا  تسین . دامتعا  دروم  هقث " و  دیوگیم " : زین  و  تسین . يوق "  دیوگیم " : یئاسن  تسین . یی  ياور  دـیوگیم : نیعم  نبا 
دنا . هدناشن  ناتیاور  تسس  فیدر  رد  ار  وا  یجاس  دوراج و  نبا  یلیقع و  تسین . يوق " 

بیسم . نب  یسیع  ب - 
داریا وا  هب  نارگید  ونابح  نبا  و  تسین . يوق "  دنیوگیم " : هعرز  وبا  متاح و  وبا  تسا . فیعـض "  : " دنیوگیم ینطق  راد  یئاسن و  ییحی و 
هنوراو ار  راـبخا  دـیوگیم : ناـبح  نبا  تسین . یی  يوار  دـیوگیم : زین  نیعم  نب  ییحی  تـسا . فیعـض "  دـیوگیم " : دواد  وـبا  دـنا . هـتفرگ 

تسین . دانتسا  لباق  رگید  هکیروطب  دنکیم  هابتشا  دمهفیمن و  تسرد  و  دزاسیم ،
ناـنچ ناـمثع  هیلع  هنرگودـنا  هتـشادن  رواـب  زگره  ار  یندـیرخ  تشهب  نینچ  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  هک  دـنادیم  يا  هدـنهوژپ  ققحم و  ره 

هک دوبیمن  كانمیب  نیا  زا  هنرگو  هتـشادن  روابار  نآ  نامثع  دوخ  یتح  دنتخاسیمن ، اهرعافدیب  راوخ و  ار  وا  دندوبیمن و  لاعف  ناتـسادمه و 
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دراد . هدهع  رب  ار  نایناهج  باذع  زا  یمین  دوشیم و  نوفدم  رفاک و  هکم  رد  هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  دشاب  یسک  نآ 
نب هللا  دبع  قیرط  زا  یکی  قیرط . کی  زا  مادک  ره  دـنا  هدرک  تبث  یتیاور  ءایلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وباو  دنـسم "  رد "  لبنح  دـمحا  -34

. يرـصب دـمحم  وـبا  رـصن -  نب  جاـجح  زا  یجکملـسم  یبا  زا  یباـطخ  نـب  قوراـف  زا  يرگید  و  دواد . یبا  زا  بیبـح  نـب  سنوـی  زارفعج 
نمحرلا دبع  زا  هحلط  یبا  نب  دقرف  زا  يرصب  ماشه  یبا  نب  دیلو  زا  نامثع ) هداوناخ  هدش  دازآ  يرصب   ) يوما هریغم  نب  نکـس  دنیوگیم " :

هدرک تیاور  يرصب  یملس  بابخ  یبا  نب 
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زاس و ونالاپ  اب  ار  رتش  دصکی  نم  تفگ : نامثع  درک . قیوشت  یتسدـگنت "  هاپـس "  كرادـت  هب  ار  مدرم  یقطن  رد  ص )  ) ربمایپ دـیوگیم :
ربمایپ نم . هدهعب  شگرب  زاس و  نالاپ و  اب  رگید  رتش  دصکی  تفگ : نامثع  دناوخ . كرادـت  هب  هرابود  ص )  ) ربمایپ منکیم . دـهعت  شگرب 
هکیلاح رد  ص )  ) ربمایپ مدید  نم . هدهعبشگرب  زاس و  نالاپ و  اب  رگید  رتش  دـصکی  : تفگ نامثع  تخیگنارب . كرادـت  هب  راب  رگد  (ص )

دش " . دهاوخن  هتشون  واهیلع  دنکب  هچ  ره  دعبب  زورما  زا  نامثع  دومرف : درکیم  هراشا  تسد  اب 
حرـش عضو و  زا  سکچیه  و  تسین ، تیاور  نیمه  زج  يرثا  وا  زا  تسا و  هتخانـشان  تسا  تیاور  نآ  ناـیوار  زا  هک  يرـصب  یباحـص  نیا 

يو دنا  هدرک  حیرصت  هباصا "  رد "  رجح  نبا  باعیتسا " و  رد "  ربلا  دبع  نبا  هکنانچ  و  تیاور ، نیمه  لعج  زا  ریغب  درادن  يربخ  شلاح 
! تسا هدینشن  ص)  ) ربمایپ زا  یی  یباحص  چیه  ار  نیا  هدرکن و  لقن  ار  یئاعدا  قطن  نیمه  زج  ص )  ) ربمایپ زا 

هدرک یگدنز  تقو  هچ  اجک و  هدمآ و  ایند  هب  یک  تسا ؟ مادک  هحلط  نب  دقرف  تسیک ؟ هدمآ  شمان  دنـس  ياهتنا  رد  هک  یـسک  یهگناو 
تسیک  منادیمن  دیوگیم : تسا  هداد  باوج  ینیدم  نبا  ؟ تسیج شلاح  حرش  و 

دننادـن دنـسانشن و  ار  صخـش  نیا  ثیدـح  ناظفاح  ای  ثیدـح  ملع  نایاوشیپ  زا  یکی  تسا  نکمم  رگم  تسا . ریـصن  نب  جاـجح  يرگید 
 " فیعـض دیوگیم " : نیعم  نبا  دنا ؟ هدرک  موکحم  هداد  رارق  داقتنا  هلمح و  دروم  ار  وا  هنوگچ  دـنا و  هتفگ  هچ  شا  هرابرد  لاجر  ياملع 

زین و  تسا . فیعـض "  دیوگیم " : یئاسن  دندرکیمن . لقن  وا  زا  يزیچ  مدرم  دنا ، هتخادنا  رود  ارشتایاور  دیوگیم : ینیدـم  نب  یلع  تسا .
رد دیوگیم : یلجع  دوشیم . مهوت  راچد  دنکیم و  هابتـشا  دیوگیم : نابح  نبا  تسین . نتـشون  لباق  شتایاور  تسین و  دامتعا  دروم  دـیوگیم :

شیوخ تانیقلت  اب  نانادثیدح  یلو  تشاد  ترهش  ثیدح 
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. دنا هدرک  كرتار  وا  تهج  نیمهب  و  هتـشگ ، طولخم  تسین  وا  زا  هک  یئاهفرح  شتایاور  نایم  ردهکیروطب  دـنا  هتخادـنا  هابتـشا  هب  ار  يو 
رظن رد  دـیوگیم : مکاـح  دـمحا  وـبا  تـسا . فیعــض "  دـنیوگیم " : يدزا  ینطق و  راد  تـسا . هدوـب  فیعــض "  دــیوگیم " : دعــس  نـبا 

تـسس فیعـض " و  دیوگیم " : عناق  نبا  دنا . هدرک  كرت  ار  شتایاور  دیوگیم : دواد  یبا  زا  لقنب  يرجآ  دـیایمن . يوق "  ناسانـشثیدح " 
تسا : تیاور 

ادا ار  نانآ  قح  هلیـسونیاب  هتـساوخهدوب  نامثع  هداوناخ  هدش  دازآ  هدرب  هکوا  دـشاب و  هریغم  نب  نکـس  زا  تیاور  نیا  یکانبیع  منکیم  رکف 
يو هک  درادن  نیا  ابیتافانم  راک  نیا  دیآ . رامشب  دناوتیمناشیا  يارب  وا  زا  یشاداپ  نامثع  تلیـضف  رد  تیاور  لعج  هتـشادنپ  دشاب و  هدرک 

نارـس زا  دـنا و  هدرک  لعج  ثیدـح  حـلاص "  حالطـصاب "  نیمه  زا  اسب  اریز  دـشاب ، هدوب  زامنـشیپ  هعمج و  ماما  ای   " حـلاص حالطـصاب " 
هعجارم نازادرپغورد  نالعاج و  هلـسلس  شخب  ریدـغ " و  مجنپ "  دـلج  هب  تیقح  ندـش  نشور  يارب  دـنا . هدوب  یفابغورد  يزاسغورد و 
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دینک .
 - یـسدقم ای  يرـصب -  بذوش  نب  هللا  دـبع  زا  یخلب  نوراه  نب  رمع  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  تیاور  ءایلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وبا  - 35

: دیوگیم هرصب . ردنایفس  یبا  نب  هیواعم  رادنامرف  هرمس -  نب  هللا  دبع  زا  هرمس  هدش  دازآ  يرـصبریثک  یبا  نب  ریثک  زا  مساق  نب  هللا  دبع  زا 
. تفر تخیر و  ص )  ) ربمایپ تمدـخب  هدروآ  رانید  رازه  نامثع  مدوب . ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هارمه  نم  یتسدـگنت  هاپـس  كرادـت  عقوم  رد  " 

. " دشاب هتشاد  دیابن  یکاب  دنکب  يراک  ره  دعبب  زورما  زا  نامثع  دومرف : درکیم  ور  ریز و  ار  اهرانید  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ 
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. درکرارکت راب  دنچ  ار  نیا  و  دشاب . هتـشاد  دیابن  یکاب  دنکب  يراک  ره  دعبب  زورمازا  نامثع  تسا " : هدرک  تبث  تروص  نیاب  لبنح  دمحا 
" 

تسا . هدرکتبث  شباتک  ود  رد  مه  يزوج  نبا 
تـسخن هک  نانآ  رکذنودب  صقان و  يدنـس  اب  دـننک  تیاور  دـیلپ  يزاسغورد  زا  ثیدـح  ناظفاح  هک  تسین  روآ  تفگـش  دـیوگ : ینیما 

شزرا و هچ  دنک  لقن  نوراه  نبرمع  هک  یتیاور  دنرواین ؟ شیوخ  يور  هب  چیه  و  تسا ، ملـسم  یثیدح  هک  ناسنادـب  دـنا و  هدرک  تیاور 
و دندرک . كرت  ار  شثیدح  نتـشون  دنتـشون و  وا  تیاور  زا  گرزب  یباتک  مدرم  دیوگیم : شا  هرابرد  دیعـس  نبا  هک  یـسک  دراد ، یتیمها 

دـش دراو  هکم  هب  یلاح  رد  تسا ، يزاسغورد  نوراه  نب  رمع  تسا : هدرک  رظن  راهظا  روطنیا  وا  هرابرد  نیعم  نب  ییحی  دـیوگیم : يراـخب 
نبا تفگ ، مدیسرپوا : هرابرد  مردپ  زا  دیوگیم : متاح  یبا  نبا  وا . نابز  زا  ندرک  تیاور  هب  درک  انب  و  دوب ، هتـشذگرد  دمحم  نب  رفعج  هک 

تسس وا  تفگ : مردپ  تسا . هدرک  ثیدح  ام  يارب  وا  لوق  زا  جشا  متفگ : مردپهب  تسا . داب  رب  وا  تیاور  هتفگ و  نخس  وا  هرابرد  كرابم 
نینچ ام  يارب  روربمنب  مساق  نابز  زا  نوراه  نب  رمع  متفگ . ریرج  هب  دـیوگیم : هبیتق  تسا . هدرمـش  راوخ  ار  وا  كراـبم  نبا  تسا . تیاور 
غورد : وگب ورب و  وا  شیپ  تفگ : ریرج  تسا . نیما  هیواعم ) ینعی   ) وت یشنم  نیا  تفگ : هدمآ  ص )  ) ربمایپ دزن  یحو  هتـشرف  هدرک : تیاور 
يدهم نبا  ما . هدرک  تیاور  وا  زا  رایـسب  اقباس  یلو  منکیمن  تیاور  وا  زا  چیه  دیوگیم : دـمحا  تسا . هدرک  تیاور  یلیقع  ار  نیا  یئوگیم .

نامه زا  سابع  نبا  نابز  زا  ار  اهنامه  دمآ  مدزن  هک  رگید  راب  درک . تیاور  میارب  یثیداحا  ادتبا  درادن . یـشزرا  چیه  نم  رظن  رد  دـیوگیم :
چیهب شتیاور  تسا و  دـیلپ  يزاـسغورد  نوراـه  نب  رمع  دـیوگیم  اـیرکز  وبا  مدرک . كرت  ار  شتیاور  تقوـنآ  زا  درک . تیاور  صاخـشا 
میارب شعـضو  دـعب  اما  متفر . نارهن  هب  شهارمه  مدـنامیم و  ثیدـح  نتخومآ  يارب  شا  هناخ  رد  رب  متـشون و  یم  ثیدـح  وازا  دزراـیمن .

هجیتن رد  تفگ ، نشور 
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دروـم " و  هقث يو "  دـیوگیم : نیعم  نبا  لوـق  زا  زرحم  نبا  تسین . مشیپ  وا  زا  ثیدـح  يا  هملک  مدـنازوس و  مدوـب  هتـشون  وا  زا  ار  هچ  ره 
وا لوق  زا  دواد  وبا  تسا . تیاور  تسس  فیعض " و  دیوگیم " : راب  رگید  و  تسا . هدرک  لقن  وا  زا  ینخـسنینچ  زین  یبالغ  تسین . دامتعا 

نیعم نبا  زا  لـقنب  یـسلایط  رفعج  تسین . یی  يوار  : دـننکیم لـقن  نینچ  نیعم  نبا  زا  نارگید  همیثـخ و  یبا  نبا  تسا . قثوم  ریغ  دـیوگیم :
نب میهاربا  درک . فیعـضت "  تدشب "  ار  وا  مدیـسرپ ، مردپ  زا  وا  هرابرد  دـیوگیم : ینیدـم  نب  یلع  نب  هللادـبع  دـیوگیم . غورد  دـیوگیم :
وبا دمحم و  نب  حلاصو  یئاسن  دنا . هتفریذپن  ار  وا  تایاور  مدرم  دیوگیم : یناجزوج  دنا . هدرک  كرت  ار  وا  ثیدح  مدرم  دـیوگیم : یـسوم 

میعن وبا  تسا . فیعـض "  دـیوگیم " : ینطق  راد  تسا . هتـشاد  یی  یتسـس  : دـیوگیم یجاس  تسا . دورطم  شتایاور  دـنیوگیم : ظـفاح  یلع 
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: دـیوگیم ناـبح  نبا  تسا . فیعـض "  دـیوگیم " : یلجع  تسین . یی  يوار  تسا . هدرک  تـیاور  یمولعماـن  تسرداـن و  بلاـطم  دـیوگیم :
هدـیدن زگرهار  اهنآ  هک  هدرک  ثیدـح  نتخومآ  ياعدا  یناداتـسا  زا  تسا و  هدرک  لقن  جـنرغب  هدـیچیپ و  تایاور  قثوم  صاخـشا  نابززا 

تسا .
: دنیوگیم قحلا  دبع  مزح و  نبا  و  هدروآ ،  " فیعض نایوار "  فیدر  رد  ار  وا  یلیقع  تسا . هدمآ  ریثک  یبا  نب  ریثک  ماننینچمه  دنـس ، رد 
و دـندناوخ ، یمن  لوهجم "  ار "  وا  ثیدـح  ناظفاح  تشادـیم  یـشزرا  هدروآ  لمعب  يو  زا  یلجع  هک  یقیثوت  هاـگ  ره  تسا . لوهجم  وا 

ناـمه یلجع  اریز  دراد ؟ یـشزرا  هچ  درامـشب  داـمتعا  دروـم  هقث " و  ار "  وا  یلجع  هک  نیا  یهگناو  دـیمانیمن . فیعـض "  ار "  وا  یلیقع 
داـمتعا دروم  هقث " و   " زین ار  وا  نوـچ  ینیگنن  اوـسر و  دارفا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هداوـن  ادهـشلادیس -  لـتاق  دعـس "  نب  رمع  هک "  تسا 

تسا هدرمش 
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: دـیوگیم وا  هراـبرد  یجاـس  هک  مدـید  ـالبق  تسه . مه  هعیبر "  نب  هرمـض  ماـن "  هدرک  تبث  لـبنح  دـمحا  هـک  یقیرطب  تـیاور  دنـس  رد 
نبا زا  رانید  نب  هللا  دـبع  زا  يروث  لوق  زا  يو  تسا . هدرک  لقن  مولعمان  تسردان و  تاـیاور  و  هدـشیم ، مهوت  راـچد  هک  تسا  یئوگتـسار 

يذمرت تسا . هدرکن  اطخ  تسا  غورد  نیا  دیوگب  یـسک  رگا  هتفگ  تسا و  هدومن  در  تدشب  ارنآ  لبنح  دـمحا  هک  هدرک  لقنیتیاور  رمع 
تسا . راکاطخ  ناسانشثیدح  رظن  رد  يو  تسین و  نتفریذپ  لباق  هعیبر  نب  هرمض  لقن  دیوگیم : هدرک و  تبث  ار  تیاورنامه 

زا تیاور  نآ  یکاـنبیع  يوق  لاـمتحاب  دنـشاب . هدرمـش  نیما  هقث " و  ار "  وا  یـضعب  دـنچ  ره  ، تیاور نآ  يوار  ماـقم  عضو و  تسا  نینچ 
تسا . هتخاس  ارنآ  هتخیر  یم  ثیدح  نالعاج  ياپب  غیردیب  هک  هیواعم  ياه  هوشر  عمطب  واو  تسا  هرمس "  نبا  دوجو " 

: دیوگیم هتشادرب  اعدب  ار  اهتسد  مد  هدیپس  ات  بش  لوا  زا  هک  مدید  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم " : دیعـس  وبا  زا  هیطع  نابز  زا  رعـسم  - 36
شاب " . یضارمه  وت  ما  هدش  یضار  نامثع  زا  نم  ایادخ 

نیا تسا . تباث  ملـسم و  یثیدح  يرادنپ  تسا ، هدرک  تبث  لسرم "  روطب "  صیخلت "  هرـصبت " و "  شباتک "  ود  رد  يزوج  نبا  ار  نیا 
رثا رب  دـیازفا : یم  هدروآ و  لسرم "  روطب "  لوزنلا "  بابـسا  رد "  ار  نیمه  يدـحا  و  هدروآ . نامثع  لئاضف  رد  هک  تسا  یثیدـح  نیلوا 

شخیرات رد  ار  نآ  ریثک  نبا  داتـسرف . ورف  دـننکیم " ... قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  ناشیئاراد  هک  یناـسک  هک "  ار  هیآ  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  نآ 
اب لسرم " و  روطب "  ارنآ  هک  یناسک  رگید  وا و  دـیاش  دـنک . رکذ  هدربمان -  رفن  هس  نامه  زج  ار -  شدنـس  لاجر  هک  نیا  نودـب  درواـیم 
اب دـنا  هتـساوخن  و  تسین ، لقن  نتفریذـپ و  لباق  ناشفرح  هک  تسه  يرابتعا  یب  رـصانع  مان  شدنـسرد  دـنا  هدـید  دـنا  هدروآ  صقان  دـنس 

یتیاور رد  نآ  ياه  یکانبیع  يور  نتشاذگ  تشگنا 
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دنیامنب . يا  هشدخ  تسا  نامثع  تاراختفا  لئاضف و  زا  یکاحهک 
ناشفرح ینعم  و  دوب . نامثع  قح  رد  ندرک  اـعد  لوغـشم  مد  هدـیپس  اـت  بش  لوا  زا  دـنیوگیم  دـنا . هداد  یمارگ  ربماـیپ  هب  یبیجع  تبـسن 

یحو ایآ  درواین . اجب  دوب  يو  یـصاصتخا  فیلکت  هک  ار  رتو "  زامن "  بش و  زاـمن  ـالثمو  دـنام ، لـفاغ  شیوخ  ضئارف  زا  هک  دوشیمنیا 
هب انب  تقیقح  تسا ؟ يرگید  زیچ  تقیقح  ای  دوب ، هتـشاداو  ناـمثع  ياـعد  هب  شا  يداـبع  فیلاـکت  هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  هدـمآ و  يا  هزاـت 

، تسا هدرکن  اعد  مه  هظحل  کی  هکلب  هدرکیمن  اعد  نامثع  قح  رد  نامد  هدیپس  ات  لوا  زا  اهنت  هن  بش  نآ  رد  هک  تسا  نیا  یطویس  هتشون 
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کی ماـن  رکذ  یتح  تسا  هدروآ  هدومرف  اـعد  ناـشقح  رد  ص )  ) مرکاربماـیپ هک  ار  یناـسک  همه  مسا  يربکلا "  صئاـصخ  رد "  يو  اریز 
تسین . نامثع  مسا  زا  يرثا  نایمنآ  رد  یلو  هتشاذگن  ورف  ار  يدوهی 

اعد هتـسویپ  بشکی  ار  وا  دیایم  رب   " يدحاو تیاور "  زا  هکنانچ  یتسدگنت "  هاپـس "  كرادـت  رد  نامثع  کمک  رطاخب  رگا  ص )  ) ربمایپ
نونمم سک  ره  زا  شیب  ص )  ) ربماـیپ و  دومنقاـفنا ، ار  شیئاراد  همه  تعاـمجنآ -  ياـعداب  هک -  ار  رکبوـبا  تسیاـبیم  اـعطق  دـشابهدرک 

یـسک تقو  ره  تساوخ  یم  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هدرک  نینچ  اجک  یک و  نکل  دـشاب . هدرک  اعد  زور  هنابـشکی  هدوب  وا  ياهیگدنـشخب 
دندوب رایسب  هچ  دوبیم و  نآ  نیا و  قح  رد  اعد  مرگرس  زور  هنابش  دیاب  دنک  اعد  ار  وا  دیامنیم  یـششخب  یلام و  کمک  یمهم  ماجنا  يارب 

يارب تشادـیم  رب  اعد  هب  ار  اهتـسد  حبـصب  اـت  یبش  ناـمثع  يارب  رگا  ص )  ) ربماـیپ هفیظوتشگیم  راوشد  هچ  و  ناگدـننک ، کـمک  نینچ 
مالسا تضهن  دربشیپ  يارب  رز  میـس و  اهجنگ  هک  ناسک  رگید  دندیـشخب و  شیوخ  لام  زا  غیردیب  حلـص  گنج و  رد  هک  راصنا  رکبوبا و 

. تشادیمهگن اعد  هب  ار  اهتسد  دیاب  دندرک  میدقت 
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میدرک تباث  میتفگ و  نخـس  متـشه  دلج  رد  تسا  هدمآ  دورف  نامثع  یلامکمک  دروم  رد  هفیرـش  هیآ  نآ  هک  يدحاو "   " هدوزفا هرابرد 
تسین . تسرد 

اب ارنآ  درک و  هیهت  نغور  امرخ و  زا  یکاروخ  هک  یـسک  نیتسخن  تسا : هتفگ  میلـس  یبا  نب  ثیل  دـسیونیم " : شخیرات  رد  ریثک  نبا  - 37
هچ دیـسرپ : دنداهن . شربارب  رد  دمآ  یتقو  دوبن . هناخ  رد  وا  دوب . نامثع  داتـسرف  ص )  ) ادخربمایپ تمدخب  هملـس  ما  هناخ  هب  هتخیمآ  لسع 
وا زا  يدرگ ، دونشخ  نامثع  زا  میهاوخ  یم  وت  زاایادخ  تفگ : هدرب  الاب  اهنامسآ  هب  اراهتسد  نامثع . دنتفگ : تسا ؟ هداتسرف  ار  نیا  یـسک 

شاب " . یضار 
تسا . هتشون  لئاوالا "  هرماسم  رد "  ثیل  قیرط  زا  رکاسع  نبا  یقهیب و  زا  لقنب  یطویس  ار  نیا 

كرد نودب  يرجه  لاس 140  رد  شدوخ  اریز  تسا ، هتخاس  ص )  ) ربمایپ تاـفو  زا  سپ  ار  ناتـسادنیا  میلـس  یبا  نب  ثیل  دـیوگ : ینیما 
لاجر رگید  زا  هکنانچ  هدوبنآ ، دهاش  سک  هچ  دنکیم و  لقن  یسک  هچ  زا  ار  ناتساد  تسین  مولعم  تسا . هتـشذگرد  ص )  ) ربمایپ روضح 

تسا . يوار  یب  لسرم و  فرط "  ود  زا  تیاور  تسین و  يربخ  زین  تیاور  دنس 
نبا و  میلـس ) یبا  نبا   ) ثیل زا  رت  نیبدب  یـسک  هبدیعـس  نب  ییحی  ما  هدـیدن  دـیوگیم : دـمحا  نب  هللا  دـبع  میلـس ، یبا  نب  ثیل  دوخ  هرابرد 

متاح و وبا  هبیـش و  یبا  نبا  اهنآ .) تایاور  نتخومآ  يارب   ) دـنک هعجارم  يو  هب  اهنآ  هرابرد  تسناوتیمن  سکچیه  دـشاب ، مامه  قاحـسا و 
وبا زین و  متاح  وبا  دمحا و  دنا . هدرمش  فیعض "  ار "  وا  هنییع  نبا  نیعم و  نبا  دعس و  نبا  تسا . هدوب  تیاور  تسس  دنیوگیم : یناجزوج 

وا خویـش  ناداتـسا و  مومع  دـیوگیم : ییحی  دـشابیمن . لالدتـسا  لباق  ناسانـشثیدح  هدـیقعب  تسا و  ـالپ  ترپ و  شتیاور  دـنیوگیم : هعرز 
دوب هدرک  ادیپ  رعاشملالتخا  رمع  رخآ  رد  دیوگیم : نابح  نبا  دنا . هتخانشان 
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هک تخاسیم  اهزیچ  دامتعا  دروم  نایوار  لوق  زا  ، دـناسریم ص )  ) ربمایپ هب  ار  لسرم "  تایاور "  تخاسیم و  نوگرگد  ار  تاـیاور  دنـس  و 
. تسین يوق "  ناسانـشثیدح "  هدیقعب  دیوگیم : مکاح  دمحا  وبا  دنا . هدرک  كرت  ار  وا  دمحا  نیعم و  نبا  يدهم و  نبا  ناطق و  دنا . هتفگن 

دنناتسادمه . وا  یگظفاح  دب  رد  دیوگیم : مکاح  هللا  دبع  وبا 
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فیدر روـظنمب  دـیامن و  تبث  تسرداـن  نتم  نآ  اـب  ار  یتسـس  كاـنبیع و  تیاورنینچ  هک  تسین  بیع  ریثـک  نبا  لـثم  یظفاـح  يارب  اـیآ 
دـشاب ملـسم  تباث و  يرادـنپ  هکنانچ  لسرم " و  روطب "  نایوار و  رکذ  دنـس و  مامتا  نودـب  ارنآ  نامثع  يارب  تاراـختفا  لـئاضفندرک و 

تبث نایوار  همه  رکذ  اب  لماک و  دنس  اب  حاحص "  رد "  هک  يرتاوتم  تباث و  حیحـص " و  ثیدح "  هب  دسریم  تبون  نوچ  تقونآ  دروایب .
رد دنادیم  رتهب  ادـخ  دـش . دـناوتیمن  تجح  لالدتـسا و  هیام  تسا و  تسـس  فیعـض و  شا  همه  ثیدـح  نیا  ياهدنـس  دـیوگیم " : تسا 

سدانـسا یتسـس  تلعب  نیا   " دیازفا : یم  دروایم و  هتـشگ  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  تیالو  هیآ  دـیوگیم  هک  ار  یتیاور  زین  شخیرات 
بـصعت هناروـکروک و  یتـسود  رب  گرم  تسا " . هتـشگن  لزاـن  نآرق  زا  يا  هیآ  چـیه  یلع  صخـش  هراـبرد  و  تسین ، تسرد  هجوـچیهب 

هنالهاج 
ار شتاقوا  رتشیب  دـیاب  دـنک  دـنلب  نامـسآ  هب  شیاین  تسد  دـشاب  یکاروخ  كدـنا  هچرگ  يا  هیدـه  ره  يارب  تساوخیم  رگا  ص )  ) ربمایپ

؟ دنک اعد  ار  وا  طقف  هک  دنا  هتشاد  یتیصوصخ  هچ  شا  هیده  نامثع و  و  دروآ ، رسب  شیاین  اعد و  هب  ناروآ  هیده  ایاده و  ترثک  تلعب 
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زا یطلم  حیجن  نب  قاحـسا  زا  لالخ  ناورم  نب  دیزی  زادمحا  نب  نسح  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يدادغب  بیطخ  - 38
تسا . نافع  نب  نامثع  نم  تسود  دراد و  یتسود  شتما  نایم  زا  يربمایپ  ره  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم : هریره . وبا  زا  ءاطع 

، لالخ هرابرد  یطلم . لالخ و  دیامنیم : تیافک  نآ  زاسغورد  وگغورد و  يوار  ود  یـسررب  تیاور ، نیا  دنـس  نتخانـش  يارب  دیوگینیما :
نیعم نب  ییحی  هک  هنوگنامهو  تسا  فیعـض "  وا "  و  ما ، هدـید  ار  وا  دـیوگیم : یمراد  تسا . زاـسغورد  لـالخ  : دـیوگیم نیعم  نب  ییحی 

تسا . فیعض "  اعقاو "  دیوگیم : ینطق  راد  تسا . تیاور  تسس  دیوگیم : دواد  وبا  . تسا هتفگ 
تسا . دارفا  نیرتوگغورد  زا  یطلم ) حیجن  نب   ) قاحسا دیوگیم : شا  هرابرد  دمحا  یطلم . اما  لالخ . هرابرد  يا  هصالخ  نیا 

لعج ثیدح  هک  دندوب  يا  هدع  دادغب  رد  دیوگیم : هبیـش  یبا  نبا  يدیلپ . دب و  مدآ  و  ادخ ، نمـشد  تسا  يزاسغورد  دـیوگیم : نیعم  نبا 
. دنا هدرک  ادیپ  ترهشثیدح  لعج  يزاسغورد و  رد  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دیوگیم : میرم  یبا  نبا  حیجن . نب  قاحـسا  هلمج  زا  دندرکیم 
: دیوگیم يدع  نبا  نیما . ریغ  تسا و  قثوم  ریغ  دیوگیم : یناجزوج  هدرکیم . لعج  ثیدح  هک  تسا  يزاسغورد  دـیوگیم : یلع  نب  ورمع 

وصخـشم شعـضو  و  تسا ، هدرک  لعج  شنابز  زا  هدرک  لقن  حیرج  نبا  زا  هچنآ  همه  و  هدرکیم ، لعج  شدوخ  تسا و  یلعج  شتایاور 
ناـبح نبا  تسا . زاـسغورد  دـیوگیم : یئاـسن  . دـنا هدرکیم  لـعج  ثیدـح  هک  یناـسک  رامـش  رد  تسا " و  فیعـض  ناـیوار "  فـیدر  رد 

دنا . هداد  یئوگغورد  تبسن  وا  هب  دیوگیم : یناقرب  هدرکیم . لعج  ثیدح  اراکشآ  تسا و  راکلغد  لاجد و  دیوگیم :
ناوتیمن هجوچیهب  ار  شتایاور  تسا ، لعاج  يزاسغورد  دیوگیم : یناجزوج 
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تخاس . نشور  ار  وا  عضو  دیاب  و  داد ، رارق  دانتسا  دروم  هن  تفریذپ و 
نیا رب  دیوگیم : يزوج  نبا  تسا . زاسغورد  یلاجد و  دیوگیم : رهاط  نبا  تسا . هدرکیم  لعج  ثیدح  هک  دراد  ترهش  دیوگیم : دیعس  وبا 

دنناتسادمه . هدرکیم  ثیدح  لعج  هک 
راـهظا زا  يرایـسب  شدوـخ  هکیلاـح  رد  دـنکیم  توکـس  شدنـس  یتسـس  یکاـنبیع و  تیاور و  نیا  هراـبرد  بیطخ  هک  تسا  روآ  بجعت 

نآ رکذ  اب  دـنک و  در  ار  تیاور  نیا  احیرـص  هتـساوخن  دـیاش  تسا . هدرک  تبث  قاحـسا  لاح  حرـش  رد  ار  هدربمان  ناسانـشثیدح  ياهرظن 
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یلعج ياـه  تیاور  هک  هتـشادن  هجوـت  تیاور  نیالـعاج  تسا . هدـناسر  ار  تیاور  دنـس  یتسـس   - رگید ياـج  رد  مـهنآ  اـهرظن -  راـهظا 
هک يرگید  تیاور  " و  تسا ، ذاعم  نب  دعس  نم  تسود  دراد و  یتسود  يربمایپ  ره  هک "  تیاور  نیا  الثم  تسه ، وا  لعج  یفانم  يرگید 

منیزگرب یتسود  متـساوخیم  رگا  تساهدروآ " : ص )  ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  شیوخ  حیحـص "  رد "  يراـخب  دراد و  تاـفانم  ود  ره  نیا  اـب 
تسا . یگتخاس  یلعج و  میدومن  تباث  هتفگ و  نخسلیصفتب  هنیمز  نیا  رد  شیپ  ياهدلج  رد   " مدیزگیم . رب  ار  رکبوبا  امتح 

یبیجع باوخ  بشما  تفگ : هدش  رادیب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یبش  هک "  دنکیم  لقن  کلملا  دبع  رتخد  همطاف  زا  ادنتسم  ایندلا  یبا  نبا  - 39
؟ يدید باوخ  هچ  مدیـسرپ  دمآ ، هناخ  هب  تفای  تغارفتعامج  زامن  زا  یتقو  دوش . حبـص  دشاب  تفگ : نک . ناتـساد  میارب  متفگ : مدـید .

هدمآ نوریب  یـسک  نآزا  نوگ و  هرقن  مدید  یخاک  مدش و  هدـنار  نیدرمز  یـشرف  نوچ  يزبسرـس  روانهپنیمزرـس و  هب  نم  مدـید  تفگ :
. تفر خاک  نوردب  تشگ و  رادیدپ  ص )  ) ادخ ربمایپ  ناهگان  تساجکادخ ؟ ربمایپ  تساجک ؟ هللا  دبع  نب  دمحم  دروآرب : دایرف 
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هدمآ نوریب  رگید  صخـش  تفر . خاک  نورد  هب  هدمآرکبوبا  تساجک ؟ قیدـص  رکبوبا  دروآرب : دایرف  هدـمآ  نوریب  يرگید  صخـش  دـعب 
نافع نب  نامثع  دروآرب : دایرف  هدـمآ  نوریب  يرگید  صخـش  سپـس  تفر . نورد  هب  هدـمآ  وا  تساجک ؟ باـطخ  نب  رمع  دروآرب : داـیرف 

نب رمع  هک  هدمآ  یکی  سپس  تفر . نودب  هدمآ  مه  وا  تساجک ؟ بلاطیبا  نب  یلع  هک  هدمآ  يرگید  تفر . نورد  هب  هدمآ  وا  تساجک ؟
رد رکبوباو  متسشن  دوب  ادخ  ربمایپ  پچ  تمـس  رد  هکباطخ  نب  رمع  مردپ  رانک  رد  متفر و  خاک  نوردب  هتـساخرب  تساجک ؟ زیزعلا  دبع 

هلاه هک  یفتاه -  زا  هاگنآ  . تسا میرم  نب  یسیع  نیا  تفگ : تسیکرفنکی ؟ نآ  مدیسرپ  مردپ  زا  دوب . هتسشن  رفنکی  هلـصافب  تسار  تمس 
هیور هدـیقع و  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  يا  تفگیم : هک  مدینـش  دوب -  هدومن  شناهنپ  مرظنزا  هدروآ و  دوجوب  هلـصاف  وا  نم و  نایم  رون  يا 

نامثع خاک  جراخ  رد  متفر و  نوریب  دنا  هداد  جورخ  هزاجا  نمب  متـشادنپ  یم  هکیلاح  رد  دعب  نک . يرادیاپ  نآ  رب  شاب و  کسمتم  تسا 
رد ریثک  نبا  ار  نیا  دیزرمآ " . ارم  هک  رکـش  ار  ادـخ  دوزفا : و  درک . يرای  نمب  مراگدرورپ  هک  دـمحلا هللا  تفگ : نمب  مدـید ، ار  نافع  نب 

تسا . هتشون  شخیرات 
تالایخ و اب  ار  تایعقاو  دـنیامن و  تباث  ایور  باوخ و  ابار  ناشبلاطم  دـنهاوخ  یم  هک  متـسه  وربوریتعامج  اب  نانچمه  نم  دـیوگ : ینیما 
لداع " و باحـصا "  هک  یـششز  گنن و  شیالآ و  ره  زا  كاپ  دزاسیم  نامثع  زا  يریوصت  ناشماهوا  يوم  ملق  دـننک . در  اـه  هدـیدباوخ 

ردـه ار  شنوخ  شرطاخب  دـنا و  هتفرگ  بیع  وا  رب  دـنا  هدوب  شیاهراک  رظان  دـهاش و  هک  اهنامه  تعاـمج -  ناـمه  حالطـصاب  ورتسار - 
هطرو هب  ار  لد  هداس  مدرم  یلاشوپ ، ياهفرح  اه و  هوای  نینچ  اب  دننادیم . قشمرس  ار  ناشرادرک  راتفگ و  تعامجنآ  هک  اهنامه  دنا ، هتسناد 

دنهدیم ناشن  قلخ  هب  یبوکـسورکیم  تشپ  زا  ار  يراکتـشز -  هانگ و  بالجنم  رد  هتفر  ورف  نآ  نامثع -  هک  هلیـسونیدب  دـنناشکیم ، هانگ 
یهانگ ره  زا  ار  وا  هک 
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دروم دـنا  هتـشاذگ  عافدـیبو  راوخ  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  هک  اروا  دروایم و  رظنب  یهوک  ار  شیدوخ  هداس  ياهراک  دـیامنیم و  كاـپ 
ار يدرم  گرزب  و  ص )  ) ربمایپ نانیشناجرورس  ناناملسم و  ماما  تیصخش  راکهبت ، هتسد  راد و  نیمه  دنکیم . یفرعم  ادخيرای  تیامح و 
ردق و اب  چیههک  دنیامنیم  يدرخ  تراقح و  اب  يردـقب  ودـنزاسیم  کچوک  نادـنچ  تسا  ناسنا  نیرترب  نیرتهب و  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  هک 

تسا  هتفرگ  رارق  ترفغم  دروم  سپس  هتشگ و  یهانگ  بکترم  دنیوگیم  هک  يدحهب  درادن ، تبسانم  شماقم 
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( - ص  ) ربمایپ هک  ماگنهنآ  ایآ  تسا ؟ هدز  رـس  نایقتم  يالوم  نانموم و  يادتقم  اوشیپ و  زاهانگ  نیا  تقو  هچ  دسرپب  اهنیا  زا  تسین  یـسک 
هزنم كاپ و  یهانگ  شیالآ و  رهزا  ار  وا  اناد  گرزب و  يادخ  هک  یماگنهای  دناوخ ؟ شیوخ  دوخ  ار  وا  دیامنیم -  ناتـساد  نآرق  هکنانچ 

تیالو و هک  هاگنآ  ای   " دـنادرگ ، كاـپ  ار  امـشو  دـیادزب  ار  یـشیالآ  ره  ربماـیپ  نادناخامـش  زا  هک  دـنکیم  هدارا  ادـخ  دومرف " : درمش و 
یناسک تسا و  وا  ربمایپ  ادـخ و  امـش  تسود  یلو و  دومرف " : تسناد و  شربمایپ  شیوخ و  یتسود  تیالو و  نیرق  مزالم و  ار  وا  یتسود 

ودرک لیمکت  شتیالو  اب  ار  نید  هک  تقونآ  ای   " دـنزادرپ ؟ یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنراذگیم و  زامن  هک  اهنامه  دـندروآ و  نامیا  هک 
مدـینادرگ و ماـمت  امـش  رب  ار  متمعن  مدـناسر و  لاـمک  هب  ناـتیارب  ار  ناـتنید  زورما  دوـمرف " : دـیناسر و  ماـمتا  هب  ناناملـسم  رب  ار  شتمعن 

ناشدوخ هب  تبـسن  مدرم  زا  شیب  نتـشیوخ  هکهنوگنامه  ار  وا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  ینامز  ای   " دشاب ؟ مالـسا  نید  ار  امـش  هک  متـساوخ 
ای تشادرب ؟ یمظع "  تفالخ  هب "  ار  يو  ریدغ "  ملـسم "  یعطقو و  رتاوتم  ثیدح  رد  و  دینادرگ ، رایتخا  بحاص  تسا ، رایتخا  بحاص 

تبـسن ار  شلزنم  هـک  یهاـگب  اـی  تخاـس ؟ نآرق  شودـمه  زارطمه و  ار  وا  نـیلقث "  یعطق "  رتاوـتم و  تباـث و  ثیدـح  اـبهک  ماـگنهنآ 
تشگ لئاق  قرف  کی  نتشیوخ  اب  وا  نایم  دینادرگ و  نیعم  یسوم  اب  نوراه  تلزنم  نانچ  شیوخهب 
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اهنیا ؟ ریظن  یئاهنامز  دراوم و  رد  ای   " دوب ؟ دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  قرف  نیا  اب  طقف  دومرف " : و  توبن ، قرف  مهنآ 
تکرـش يو  هیلع  مادـقا  هرـصاحم و  رد  هجوچیهب  و  دیـشک ، شیوخ  هناخ  هب  اـپ  دنتـشاد  هرـصاحم  رد  ار  ناـمثع  مدرم  هک  یماـگنهب  ماـما 
شیارب یندوشخب  یهانگ  لاحنآ  رد  ناـمثع  اـب  ار  ماـما  راـتفر  هک  دـشاب  یـسک  زاـستمهت  ریگ و  هدرخ  تعاـمج  ناـیم  رد  دـیاش  دومنیمن .

هدومرفیم و یهن  هدوب  هتفرگ  رارق  باحـصا  قلخ و  داـقتنا  دروم  هک  یئاـهراک  زاو  هدرکیم  تحیـصن  ناـمثع  هب  هک  ار  راـتفر  نیا  درامـشب ،
ناـمثع نوچ  و  دـیوپن ، نآ  زج  یقیرط  دـیوجب و  تنـس  نآرق و  زا  يراد  روـشک  هار  دـنک و  لمعیمالـسا  هیور  فورعم " و  هب "  هتفگیم 

ار تفرـش  وت  اریز  دمآ ، مهاوخن  تباتع  یئامنهار و  يارب  رگید  هک  درک  راطخا  وا  هب  هدرپسن  شا  هناهاوخریخ  یئامنهار  زردنا و  هب  شوگ 
هدرمـشریذپ و شیاشخب  یهانگ  نایقتم  يالوم  يارب  ار  راتفر  نیا  تعامجنآ  دـیاش  يا  هداهن  فک  زا  ار  تراـیتخا  ماـمز  يا و  هدادداـب  هب 

يارب هکلب  ناشیا  تیوقت  رطاخب  هن  ماما  و  تسین ، نینچ  هکیلاح  رد  دنـشاب ، هدروآ  باسحب  نامثع  ناـفلاخم  نویبـالقنا و  تیعقوم  میکحت 
غیرد نکل  دروآ . زاب  نآرق  مکح  يارجا  قح و  هار  هب  دزاس و  رود  شیمدرمان  یمالسا و  دض  هیور  زا  ار  نامثع  هک  تسا  هدرک  نانچ  نیا 

دیوگ : رعاش  هک  هتشگ  نانچ  تسا و  هدیشخبن  يدوس  ار  وا  هک 
دوسهچ  یلو  مدومن  هار  مداد و  روتسد  عقومب  ار  امش  )

تشگ ) دهاوخ  رادیدپ  تایعقاو  زورمین  باتفآ  رد  طقف  تحیصن  هک 
دیوگهک : نینچ  ای 

متخیر  ناتیاپب  هک  تحیصن  رهوگ  رایسب  هچ  )
درامشیم ) تمینغ  ار  نآ  هک  تسا  شوین  دنپ  طقف  اما 

تیامح و دروم  ار  راکهانگ  درامشیم و  هانگار  هفیظو  ماجنا  شا  هدنراد  هک  یشناد  ملع و  نیا  هب  نیرفآ  و  تخانـش ، تفرعمنیا و  هب  هبهب 
درادنپیم ادخ  يرای 
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دـشاب سانـشنیبرع  نایـسراپ  زا  ای  داوسیب  ياـهدرک  زایکی  یلاـیخ  تیاور  هناـسفا و  نیا  هدـنزاس  نیغورد و  تیاور  نیا  لـعاج  مناـمگب 
یبر "  یل  رفغ  يذلا  دمحلا هللا  و  یبر ، ینرصن  يذلا  دمحلا هللا  دیوگیمن " : دزاسیمن و  يزیچنینچ  زگره  لیصا  برع  هنرگو 

نب یلع  نینموملا  ریما  هنامـصخ  يواعد  فالتخا و  نآ  رد  هک  دراد  زین  کحـضم  باوخ  نیا  زا  رت  هابت  رتدب و  یباوخزیزعلا  دـبع  نب  رمع 
زیزعلا دـبع  نب  رمع  لوق  زا  ایندـلا  یبا  نب  رکبوبا  نیمهمه  ار  نآ  تسا . هتـشگ  لصف  لح و  راوخ  رگج  يدـنه  رـسپ  هیواعم  اب  بلاـط  یبا 

رد متـسشن . هدرک  مالـس  وا  هب  دـندوب . هتـسشن  شتمدـخ  رد  رمع  رکبوبا و  مدـید . باوخ  رد  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـیوگیم : تسا . هدروآ 
نوریب یلع  هک  تشذگن  يزیچ  مدرکیم . اشامت  نم  و  دنتـسب ، ار  برد  دـندرک و  یقاطا  دراو  هدروآ  ارهیواعم  یلع و  مدوب  هتـسشن  هکیلاح 

هبعک يادـخب  تفگیم : هکیلاح  رد  دـش  ردـب  هیواعم  دـعب  يا  هظحل  تشگ . رداص  نم  عفنب  مکح  هک  دـنگوس  هبعکيادـخب  تفگ : هدـمآ 
متشگ . هدیزرمآ  هک  دنگوس 

ربارب رد  هیواعم  هک  هدوب  یعـضو  لثمنامثع  ربارب  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  عضو  هک  دـیایم  رب  نینچ  باوخ  ود  نیا  عمج  زا 
اوران هنوگنیا  زا  نایز  هچ  مالسا  زا  فارحنا  هناراکزواجت و  عضو  ینوناق ، مکاح  تقو و  ماما  دض  رب  مایق  لاح  ینعی  تسا  هتشاد  ع )  ) یلع

نامثع و وسکی و  زا  ع )  ) یلع نایم  مصخ ، ام و  نایم  وا  تفر و  میهاوخ  ناتـسقحو  رگداد  يادـخ  هاگـشیپ  هب  ماجنارـس  کـشیب  اهندـینش .
زا هن  تسا و  هتخاس  يراکایور  باوخ و  زا  هن  هک  ماگنهنآ  وزیخاتـسر  رد  درک  دـهاوخ  يرواد  رگید  يوس  زا  اهنآ  ناهاوخاوه  هیواـعم و 

یفابلایخ .
ملعم هک  کلسم  يوما  نآ  ناسیک -  نب  حلاص  زا  دلاخ  نب  دیعس  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  فارشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 40

- تسا هدوب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  رسپ 
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 " تسا . میهاربا  هیبش  دیهش  یقتم  نموم  نیا  تفگهتسیرگن : نامثع  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگیم : بیسم . نب  دیعس  زا 
 " رب لاجر  ياملع  هک  یندـم  یعازخ  دـلاخ  نب  دیعـس  ای  يوما ، نافع  نبناـمثع  نب  ورمع  نب  دـلاخ  نب  دیعـس  دـسریمرظنب  دـیوگ : ینیما 

یفاب تلیـضف  اوران و  فرح  نیا  باستنا  دادعتـسا  هک  دـنا  هتفاین  ار  یـسک  ص )  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  نایم  رد  دنناتـسادمه  يو   " فعض
دیعـس زا  هکیروطب  دنا  هدروآ  هدیرب  عطقنم و  يدنـس  اب  نآ و  نایوار  مان  رکذ  یب  ار  تیاور  نیا  تهج  نیمهبو  ¶د  اب هتـشاد  ار  هناخاتـسگ 

تسین . دنس  رد  یمان  ص )  ) مرکا ربمایپ  ات  هدمآ -  ایندب  باطخ  نب  رمع  تفالخ  زا  سپ  لاس  ود  هک   - بیسم نب 
ياهراک هیور و  هیلع  تما  یناتـسادمه  وا و  هرابرد  باحـصا  ياهرظن  راهظا  ءارآ و  ناـمثع و  لاـح  حرـش  هعلاـطم  زا  سپ  زیزع  هدـنناوخ 

هچ تسا و  یکانتـشحو  تیاـنج  هچ  ص )  ) ربماـیپ میهاربا  هب  صخـش  نـیا  ندرک  هیبـشت  هـک  دـنادیم  نـشورب  وا  يراـگزیهرپان  فـالخ و 
لقعت  یب  فرح  زا  ادخ  رب  هانپ  یطوبرمان  هوای و  فرح  هچ  و  ناموصعم ، هب  یتخس  تناها  یخاتسگ و 

نآ دنراد و  یتهابـش  هجو  تسه  ناشیا  نایم  هک  قرف  رازه  اب  هک  تفگ  دشیم  دـندوب  هدرک  هیبشت  لوتقم  ناربمایپ  زا  یکی  هب  ار  وا  رگا  زاب 
تسا . هتشگ  اور  هللا  لیلخ  میهاربا  هب  تراسج  نیا  هک  دش ، نانچ  فداصت  اما  تسا  هدوب  لوتقم "  " 

میدروآ موس  دلج  رد  و  تسه -  نایقتم  يالوم  قح  رد  هک  ار  یهیبشت  ثیدح  نآ  کحـضم  راب و  تیانج  هیبشت  نیا  هدنزاسمنکیم  نامگ 
مدـع ندـید  زا  ار  وا  هناروکروک  یتـسود  نیمه  ودـفابب  ناـمثع -  شیوخ -  دارم  يارب  يزیچ  ناـنچ  اـت  هتخیگنارب  شتداـسح  و  دینـش ، - 

هب هک  تسا  ینمادکاپ  موصعم و  ربمایپ  نآ  هک  هدـیدن  تسا و  هتـشاد  زاب  تسه  نافع  نب  نامثع  نمحرلالیلخ و  میهاربا  نایم  هک  یهباشت 
تسدب هانگ  بالجنم  رد  يرو  هطوغ  مالسا و  زا  فارحنا  مرجب  هک  يراکهبت  نیا  هتشگ و  لئان  ینامحرلا  لیلخ  راختفا 
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تسا . هدیسر  لتق  هب  راصنا  نارجاهم و  و  ص )  ) ربمایپ باحصا 
هدینـش مه  هشئاع  ایآ  دینـش ، هدش -  دلوتم  (ص ) ربمایپ زا  سپ  اهتدم  هک  بیـسم -  نب  دیعـس  هک  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  يادن  نیا  منادـیمن 

: " هتفگیم سابع  نبا  هب  ای  تسا " ، هدش  رفاک  وا  اریز  دـشکب ، ار  وا  ادـخ  دیـشکب ، ار  لثعن  هتـشادیم " : رب  دایرف  نیا  دوجو  اب  تسا و  هدوب 
ادـخب هتفگیم " : ای  يزاسهدـنکارپ " . روتاـتکید  نیا  رود  زا  ار  مدرم  اداـبم  تسا . هداد  ناـیب  تردـق  مهفو و  لـقع  وت  هب  ادـخ  ساـبع  نبا 
ناورم هب  ای  مدـنکفا "  یم  ایرد  هب  ار  وا  ات  متـشادیم  ار  شنتفرگ  شودـب  تردـق  دوبیم و  میاـهلاوج  نیمه  زا  یکی  رد  ناـمثع  متـساوخیم 

ایردنوردب دوبیم و  یئایسآ  گنس  ناتمادک  ره  ياپب  يدنم  هقالع  شتشونرس  هب  ردقنیا  هک  تقیفر  نیمه  وت و  متساوخیم  ادخب  هتفگیم " :
هدوسرف و ار  شتنس  نامثع  هدوسرفن و  هک  تسا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هماج  نیا  هتفگیم " : دنا  هتفریم  شا  هناخ  هب  هک  یناسک  هب  ای  دیدوبیم " 

ادخ و  هدرکهک . دوب  یئاهراک  هجیتن  تشونرـس )  ) نآ دنک . مگ  ار  شروگ  ادخ  هتفگ " : هتفایرد  ار  شلتق  ربخ  یتقو  ای  تسا "  هدرب  نیبزا 
. تفرگ وا  زا  ار  شراک  ماقتناادخ  داد . نتشک  هب  ار  وا  شهانگ  دنکمگ . ار  شروگ  ادخ  هتفگ " : ای  دنکیمن "  ملظ  شناگدنب  هب  تقوچیه 

دیوش " . تحاران  دنتشگ  تحاران  شیوخ  هتشک  زا  دومث  موق  هک  نانچنآ  نامثع  ندش  هتشک  زا  ادابم  شیرق  تعامج  يآ 
هدینـش میدید  نامثع  هرابرد  ار  ناشلامعا  اهرظن و  راهظا  راتفگ و  هک  یباحـصا  نآ  ایآ  تسه  نامثع  هیبشت  رد  دنیوگیم  هک  ار  تیاور  نیا 

نک . تواضق  هراب  نیا  رد  زیزع  هدنناوخ  يا  وت  تسا ؟ هدینشن  ارنآ  ناشیا  زا  کیچیه  تسا و  لطاب  اساسا  تیاور  نآ  هن ، ای  دنا ؟
هب شتناها  تسا و  قباس  هیبشت  زا  رترابتیانج  رت و  نیگمهس  رایـسب  هک  دنا  هتخاس  هشئاع  نابز  زا  یهیبشت  هوای ، نالقان  تشرـسدب و  نایوار 

: نینچ و  رت . نوزفا  شربمایپو  مالسا  نیناوق 
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- ناگرگ یضاق  يرصب -  یکتع  رهزا  نب  ورمع  زا  یصمح  یفلس  لیخالا  یبا  نب  ورمع  نبدلاخ  زا  یصمح  یملس  حضاو  نب  بیسم  زا  " 
مرتخد تفگ : نمیا  ما  هب  داد  رهوش  هب  ار  موثلک  ما  ص )  ) ربمایپ یتقو  دیوگیم : اهنع -  هللا  یـضر  هشئاع -  زا  شردـپ  زا  هورع  نب  ماشه  زا 

ترهوش دیـسرپ : تفر و  شرتخد  ندـید  هب  ص )  ) ربمایپ زور  هس  زا  سپ  درک . نانچ  وا  نزب . هتـسهآ  یفد  و  ربب ، نامثع  هناخ  هب  ریگب و  ار 
دراد . تهابشرتشیب  دمحم  تردپ  میهاربا و  تدج  هب  سک  همه  زا  وا  دومرف : تسا . درم  نیرتهب  : تفگ يدید ؟ هنوگچ  ار 

 ". تسا یلعج  نیا  دیوگیم " : هتشون و  رهزا  نب  ورمع  لاح  حرش   " لادتعالانازیم ، رد "  یبهذ  ار  نیا 
دنتسه : اهنیا  تیاور  نآ  دنس  لاجر  : میئازفا یم  نینچ  یبهذ  هتفگ  رب  ام  و 

حضاو  نب  بیسم  -1
: " دـیوگیم ینطق  راد  دریذـپیمن . دوش  هداد  رکذـت  وا  هب  شتاهابتـشا  رگاو  دـنکیم  هابتـشا  داـیز  هک  تسا  یئوگتـسار  دـیوگیم : متاـح  وـبا 

دبعو وا  دـیوگیم : نادـبع  دـنا . هدز  اـهفرح  هدرک  لـقن  يو  هک  يرایـسب  ثیداـحا  رد  دـیوگیم : یجاـس  تسا . تیاور  تسـس  فیعض "و 
و تیاور ، لعاج  تسا  يزاسغورد  هک  میدید  میتخانش و  مجنپ  دلج  رد  ار  كاحض  نب  باهولا  دبع  و  دنا . مه  لثم  كاحـض  نب  باهولا 

. تسا هتشاد  ترهش  يزاسغورد  تیاور  رد  و  مهوتم ، راکهابتشا و  رایسب  دورطم و  كورتم و 
ورمع  نب  دلاخ  -2

. تسا فیعض "  دیوگیم " : ینطق  راد  دنا . هتسناد  یلاشوپ  تسسار و  وا  نارگید  يدع و  نبا  تسا ، هدناوخ  وگغورد  ار  وا  یبایرف 
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دراد . يا  هتخانشان  تسردان و  تایاور  دیوگیم : يدعنبا 
تـسا ینیغورد  ورمع ) نب  دـلاخ  ینعی   ") لیخا دولآ "  تفآ  تاـیاور  زا  و  تسا . لـطاب  نیا  دـیوگیم : هدروآ و  وا  قیرط  زا  یتیاور  یبهذ 

ناذاش . نبا  ثیدح  دیتاسا  هرابرد 
یکتع  رهزا  نب  ورمع  - 3

تسا . فیعض "  هدوبن "  دامتعا  دروم  دیوگیم : ینعم  نبا  تسا . هتفابیم  غورد  دیوگیم : دادح  دیعس  وبا 
. تسا هدرکیم  لعج  ثیدح  دیوگیم : لبنح  دمحا  تسا . كورتم  : دـنیوگیم نارگید  یئاسن و  تسا . يزاسغوردهب  مهتم  دـیوگیم : يراخب 

یناجزوج تسا . دورطم  كورتم و  شتیاور  دیوگیم : یبالود  تسا . هدوب  تیاور  تسـس  يزاسغورد  دیوگیم : ییحی  لوق  زا  يرودسابع 
تسا . دامتعا  لباق  ریغ  دیوگیم :

نب ورمع  زا  شیرح  نب  دیز  قیرط  زا  يدع  نبا  هک  ارنآ  تخاس ، قحلم  همیمض و  ار  يرگید  نیغورد  تیاور  دیاب  نیغورد  تیاور  نیا  هب 
نامردپ هب  ار  نامثع  ام  تسا " : هدروآ  عوفرم "  تروصب "  امهنع -  هللا  یضر  رمع -  نبا  زا  عفان  زا  يرمع  زا  زمرهمار -  یـضاق  حلاص - 

 " میئامنیم . هیبشت  میهاربا 
نایوار زا  حلاص -  نب  ورمع  هرابرد  تیاور  نیا  نتشون  زا  سپيدع  نبا  تسا . هناگیب  تسردان و  اعقاو  دیوگیم : تیاور  نیا  هرابرد  یبهذ 

تسین . يوریپ  ذخا و  لباق  هک  دراد  یتایاور  مه  نیا  زا  ریغ  وا  دیوگیم : تیاور -  نیا 
هب رجح "  رد " دیوگیم : نمحرلا 0  دـبع  زا  دوسا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذـالب  - 41

. دز ما  هناش  رب  تسداب  هدمآ  مرس  تشپ  زا  يدرم  دعب  دریگب . ار  میاج  يرگید  مراذگیمن  بشما  متفگ  دوخ  اب  مداتسیا و  تدابع 
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. تسا نامثع  مدید  مدنادرگرب  ور  دز . ما  هناش  رب  تسد  راب  نیموس  يارب  مدـنادرگن . رب  ور  دز ، ما  هناش  رب  تسد  هرابود  مدـنادرگن . رب  ور 
تفرگ " . شیوخ  هار  دناوخ ، تعکر  کی  رد  ار  نآرق  هداتسیا  وا  ات  متفر  وسکیب  رجح "  زا " 

مهاوخ ماقم  ردار  بشما  متفگ  دوخ  اب  دیوگیم : نمحرلادبع  ترابع " : نیاب  تسا  هدرک  رکذ  دنـساب  ءایلوالا "  هیلح  رد "  میعن  وبا  ار  نیا 
رب ار  شتسد  يدرم  مدوب  هداتسیا  تدابع  هب  هکیلاح  رد  مداتسیا . تدابع  هب  متشگ و  ماقم  راپسهر  متـشاذگب  ماش  زامن  نوچ  سپ  دنارذگ .

دعب تفر و  هدجـس  عوکر و  هب  سپـس  دـناوخ و  شرخآ  ات  هتفرگ  نآرق  لوا  زا  يو  هاـگنآ  تسا . ناـفع  نب  ناـمثع  مدـید  داـهن . ما  هناـش 
هن " . ای  دوب  هدناوخ  زامن  مه  نآ  زا  شیپ  منادیمن  و  تفرب . هتشادرب  ار  ششفک 

تسا و هدیدزدیم  ثیدـح  دوسا ) نب   ) یلع نب  نیـسح  دـیوگیم : يدـعنبا  ظفاح  دیـسرپ . لاجر  ياملع  زا  دیابتلیـضف  نیا  يوار  هرابرد 
تسا . اهفرح  شتایاور  هرابرد  و  تسا ، تیاور  تسس  اعقاو  دیوگیم : يدزا  تسین . يوریپ  لباق  هدرک  لقنوا  هک  یتایاور 

تسا یسک  هنوگچ  دوسا  نب  یلع  نب  نبسح  هک  نیاباوج  رد  يزورم -  رکبوبا  هب  هک  دیوگیم  ار  نامه  وا  هرابرد  نایلبنح  ياوشیپ  دمحا 
! شمسانشیمن هک : ار  نیا  تسا ، هتفگ  - 

یمیت هللا  دـیبع  نب  هحلط  تیومع  رـسپ  هب  ار  بلطم  نیا  هک  یتشادـن  هفیظو  ایآ  دیـسرپ : یمیت  نمحرلا  دـبع  زا  دـیاب  هاـگنآ  دـیوگ : ینیما 
وا هبو  دـناروشیم  يو  هیلع  ار  مدرم  هک  زورنآ  دوب  هتـشاذگ  راشف  رد  ار  وا  هتفرگ و  تخـس  تلیـضف  نیا  بحاص  رب  هک  هاگنآ  یهد  عالطا 

نفد ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  ار  شـشعن  تشاذگن  سپـس  درک و  بیقعت  گرم  مد  ات  وا  دـیدیم و  اور  ار  شنوخ  نتخیر  درکیم و  تناها 
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رود شیاجزا  ار  نمحرلا  دبع  هک  دشیمن  ادیپ  یئاج  وت  هزادناب  رجح "  رد "  رگم  دیـسرپ : دنادرگ و  نامثع  هب  دـیاب  ار  لاوس  يورهرخالاب 
ای تخاس ؟ فرصنم  تدابعزا  تسد  یپایپ  هراشا  اب  هداتسیا  تدابع  بارحم  رد  هک  ار  یـسک  تسا  اور  رگم  یتفرگ ؟ ار  شیاج  یتخاس و 

قیرط زا  هک  یفیرـش  ثیدح  رد  و  هدـمآ ، رتدوز  هک  نآ  تسا و  مدقـشیپ  اب  تماما  قح  مینادـیم  هکیلاح  رد  درک ؟ رانک  ربشیاج  زا  ار  وا 
هکلب دنیـشنب ، شدوخ  ات  دنازیخ  رب  اج  زا  ار  شردارب  هعمج  زور  امـش  زا  سکچیه  دیابن  هک  تسا  روتـسد  هدمآ  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج 

وا ياج  رب  دـنازیخرب و  شیاج  زاار  يرگید  دـیابن  سکچیه  هک  تسا  هدـمآرمع  نبا  قیرط  زا  و  دـینک . زاـب  میارب  اـج  اـفطل  دـیوگب : دـیاب 
مدیسرپ : مدینشب ) ثیدح  نیا  نوچ  : ) دیوگیم حیرج  نبا  دیهدب . مهب  اج  دیئاشگب و  رگیدکی  يارب  اج  دیاب  هکلب  دنیشنب ،

دیاـبن امـش  زا  سکچیه  تسا " : هدروآ  تراـبع  نیاـب  ار  ثیدـح  نیا  ملـسم "  هعمج " . ریغ  هعمج و  تفگ : تسا ؟ هـعمج  زور  دوـصقم 
دعب دنازیخرب و  شیاج  زا  ارشردارب  دیابن  امش  زا  سکچیه  ترابع " : نیاب  زین  دنیشنب " و  شیاج  رب  دوخو  دنازیخرب  شیاج  زا  ار  یـسک 
هعمج ریغای  هعمج  زور  هک  یسک  نیاربانب ، تسا . میرحت  روظنمب  یهن  نیا  دیوگیم " : ملسم "  حرش "  رد  يوون   " دنیشنب . شیاج  رب  دوخ 

نیا بجومب  دوب و  دـهاوخناکم  نآ  هب  رت  قحیذ  نارگید  زا  دنیـشنب  يدجـسم  رد  یحابم  لحم  هب  نارگید  زا  شیپ  زامن  ریغ  ای  زامن  يارب 
، تسا راکشآ  تمرح  یهن ، نیا  زا  دیوگیم " : يراسلا "  داشرا  رد "  ینالطـسق  دنازیخرب " . اجنآ  زا  ار  وا  يرگید  رگاتسا  مارح  ثیدح 
، دننیـشنب شیاجب  ات  دوش  هدـنازیخرب  شیاج  زا  یـسک  هک  تسین  اور  نیاربانب ، تفرگ . هدـیدن  ار  نآ  تمرح  روهظ  ناوتیمن  لیلد  اـب  زج  و 

رت قحیذ  ناب  دریگ  یشیپ  یحابم  فرصت  رب  هک  ره  اریز 
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يور زا  دجـسم ) زا   ) تعاـمج ماـما  جورخ  زا  سپ  سک  ره  هک  نومـضم  نیاـب  هدروآ  يرگید  ثیدـحلبنح  دـمحا   " تـسا . نارگید  زا 
( خزود  ) شتآ هب  شیوخ  تشپ  هک  تسا  ناـنچ  شروـبع  يارب  دـنز  سپ  دـنا  هتـسشن  مه  راـنک  هک  ار  رفن  ود  اـی  دـنک  روـبع  مدرم  ندرگ 
 " رد یناکوش  دنیشنب . ودنآ  نیب  ات  دنز  يرانکب  ناشیاج  زا  ار  رفن  ود  یسک  هک  دوشیم  قالطا  مه  نیاب  رفن  ود  ندز  سپ  و  دشاب . هدیـشک 
ای زامن  يارب  نآ و  ریغ  ای  هعمج  زور  دجـسم و  ریغای  دجـسم  رد  هاوخ  ار  یحابم  ياـج  نارگید  زا  شیپ  هک  ره  دـیوگیم " : راـطوالالین " 

 ". دننیشنب دوخ  هدرک  دنلب  اجنآ  زا  ار  وا  هک  تسا  مارح  نارگید  رب  تسا و  رت  حیذ  نارگید  زا  اج  نآ  رد  فقوتيارب  دریگب  رگید  یتدابع 
نیدـنچ و  تسا -  هدوب  ناب  نارگید  زا  رت  قحیذ  هک  یئاج  زا  دـنازیخرب - ، شیاج  زا  ار  نمحرلا  دـبع  هک  نامثع  راک  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

راگزاسان تباث  تنـس  اب  هدوب و  یمارح  اوران و  راک  دـهدب  يو  هب  ار  شیاج  هک  هدرک  راـطخا  وا  هب  شتـشپ  هناـش و  رب  تسد  ندز  اـب  راـب 
تسا .

 " هب ءاشع  زامن  زا  دعب  هلصافالب  نامثع  دشاب و  ناتسمز  دنلب  ياهبش  زا  بش  نآ  رگا  دیاش  درک ؟ متخ  ناوتیم  هبشکی  ار  نآرق  رگم  هوالعب ،
دشاب . نکمم  هک  دوریم  لامتحا   - تسین یعطق  ام  يارب  مینادیمن و  ار  کیچیه  ام  هک  دشاب -  اسر  شنایب  ناور و  شنابز  هدمآ و  رجح " 

یقئاقد زا  سپ  دـنامشوماخ و  هتـسکشرس  هداـتفا  شمادـنا  رب  هرزل  تفر  ـالاب  ربنم  هب  یتقو  هک  تسه  یـسک  ناـمه  ناـمثع  رگم  یهگناو 
هنو ما  هدـید  هیهت  تبـسانم  نیا  يارب  یقطن  هن  نم  اـما  دـندیدیم ، هیهت  يراـتفگ  نتفر  ربـنم  اهتبـسانم و  نینچ  يارب  رمع  رکبوـبا و  تـفگ :

رگا برع  نارنخس  مادک  مینکیم  تبحص  میئایم  ادعب  ما ، هدومن  هدامآ  يراتفگ 
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قطن ندرک  هیهت  هب  جایتحا  تسا -  یئایوگ  یئاسر و  بلطم و  ینعم و  همه  هک  ار  يدننامیب  راتفگ  مالک و  دشابرب -  زا  ار  دیجم  هللا  مالک 
دنکیم ؟ ادیپ  بلطم  ندروآ  مهارف  ونخس  و 

هفیرش هیآ  نیا  دناوخیم  هک  ینآرق  رد  رگم  درکیمنلمع ؟ ارچ  درکیم  متخ  شزامن  رد  نیغورد -  تیاور  نآ  ربانب  هک -  ینآرق  هب  مدآنیا 
؟"  دنوشیم كانمهس  یهانگ  ناتهب و  لمحتم  دننکیم  تیذا  دنـشاب  هدرک  يراک  هکنیا  نودب  ار  نموم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  تسین " :
دیعبت و اب  درک  ناشتیذا  نانچ  هک  دندوبن  نانموم  رامـشرد  ناشریظن  ینمادـکاپ  راکوکین و  تعامج  دوعـسم و  نبا  رامع و  رذوبا و  رگم  ای 

ربمایپ هک  یناسک  تسینتیآ " : نیا  رگم  نآرق  نآ  رد  دیـسرپ ؟ شتـسد  هک  يا  هلیـسو  رهب  تناها و  هجنکـش و  کتک و  نتخاس و  هراوآ 
ار ادخ  ربمایپ  ص )  ) ربمایپ رتخد  موثلک -  ما  تافو  بش  رد  شتـسیاشان  راک  باکترا  اب  وا  هک   " دنراد ؟ كاندرد  یباذع  دنرازایم  ار  ادخ 

يومع رـسپ  ناشدمآرـس  وشراوگرزب  باحـصا  نیهوت  ریقحت و  اب  و  دوب ، هدرک  نعل  درط و  شترـضح  هک  یـسک  هبنداد  هانپ  اب  و  درزآ ،
ار ربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  ادخ  تسین " : نآ  رد  یهلا  شیامرف  نیا  ایآ  نآ . زا  فارحنا  اب  يو و  تنس  لیدبت  اب  و  بلاطیبا ، نب  یلع  شکاپ 

دراوم رد  اهراب و  ار  تنـس  نآرق و  ناشدربن و  نامرف  دـیچیپ و  رد  شربمایپ  ادـخ و  نامرف  زا  رـس  وا  هک  دـیرب "  ناـمرف  ار  ناتنارادـمامز  و 
و زامن ، و  دـیاوع ، عیزوت  و  تاکز ، یمالـساياهتایلام و  تاقدـص و  یمومع و  لاوما  فرـص  عمج و  دروم  رد  دـنکفا  شوگ  تشپ  رایـسب 

نیا ای  تسا ؟ هدماین  رد  حرـشب  یهلا  دودح  نآ  رد  رگم  یمالـسا ؟ يازج  نوناق  و  حاکن ، و  جـح ، و  فاقوا ، و  یتلود ، كالما  يراذـگاو 
دهع و داهن و  نوریب  دودح  زا  اپ  هک  دننارگمتـس "  نامه  ناسک  نینچ  سپ  دهن  ارف  یهلا  دودـح  زا  اپ  هک  ره  تسین " : راگدرورپ  هدومرف 

اهتیانج دولآ و  ماجرف  دب  ياهراک  هب  تسد  تسکشهبوت و  تسسگ و  شیوخ  نامیپ 
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 - نآرق نآ  رد  دراد ؟ نایرج  لاح  هب  ات  هک  مالسا  تما  رس  رب  دروآ و  شدوخرـس  رب  اهیتخبدب  اهالب و  دناشک و  عیجفلتق  هب  ار  شراک  هک 
ناشلا میظع  ربمایپ  دوخ  ار  بلاطیبا  نب  یلع  یلوا  رد  ادـخ  تسا و  هدوبن  ریهطت "  هیآ "  اـی  هلهاـبم " هیآ "  رگم  هدـناوخیم -  دـنیوگیمهک 

نب ناورم  درکیم  راهظا  تشاد و  هدـیقع  ناـمثع  هک  دـنادرگیم  هزنم  كاـپ و  شیـالآ  ره  زا  مرکا  ربماـیپ  نوچ  ار  وایمود  رد  درامـشیم و 
تسا ؟ وا  زا  رترب  ادخ -  ربمایپ  هدش  تنعل  دیعبت و  مکح - 

ارجا ار  میرک  نآرق  ماـکحا  دوب ، هتفرگ  شیپ  ار  نآ  هب  لـمع  شیاـجب  هدوـمن و  كرت  ار  نآرق  هدـننک  هتـسخ  توـالت  نآ  مدآ  نیا  شاـک 
دوب  هدیزرو  افتکا  روسیم  رودقم و  ردق  هب  نآ  توالت  رد  دادیم و  قیبطت  شتسایس  راتفر و  هعماجرب و  دومنیم و 

یبا نب  دیعـس  زا  يرـصب  فافخ  ءاطع  نب  باهولا  دـبع  زا  رازب  فلخ  زاتسا  هدرک  تبث  یتیاور  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذـالب   - 42
. مدـید ار  یلع  لـمج ، گـنج  رد  دـیوگیم " : يرـصب . فرطم  زا  ریخـش  نب  هللا  دـبع  نـب  فرطم  یخا  نـبا  زا  يرـصب -  رـصنیبا  هورع - 
ام شیپ  هک  دـش  ببـس  نامثع  منامگب  تفگ : مدـمایم . تتمدـخ  هب  ناباتـش  نم  هک  دوب  نیا  راوازـس  متفگ : دـمآ . نم  شیپ  باتـشبهراوس 

نیرتراددنواشیوخ نیرتراکوکین و  وا  هک  تسا  نیا  مه  تقیقح  يرادیمشتسود  وت  رگا  تفگ : وا . زا  یهاوخرذع  هب  مدرک  عورش  یباین .
دوب " . ام 

مینک : یمیسررب  ار  تیاور  نیا  دنس  لاجر 
رازب . فلخ   - 1
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تسا راوخبارش  هک  ینیما  دامتعا و  دروم 

هحفص 264 ] ] 

ءاطع  نب  باهولا  دبع  - 2
ناطق ییحی  ، دامتعا دروم  هقث و  یئوگیم  هچ  تفگ : تسا ؟ دامتعا  دروم  هقث " و  باهولا "  دبع  مدیسرپ : لبنح  دمحا  زا  دیوگیم : يزورم 

 " نانآ رظنب  دـیوگیم : يراخب  دوشیمن . هدرمـش  يوق "  ناسانـشثیدح "  لاجر و  ياملع  دزن  هک  تسا  یئوگتـسار  دـیوگیم : یجاس  تسا .
ینعی  ) نانآ رظنب  دـیوگیم : متاح  وبا  تسین . يوق "  دـیوگیم " : یئاسن  تسه . ظفح  ويریگدای  لباق  شتاـیاور  دوشیمن و  هدرمـش  يوق " 

 " يوق دـیوگیم " : زازب  تسا . تیاور  تسـس  دـیوگیم : لبنح  دـمحا  زا  لقنب  ینومیم  تسین . يوق "  ثیدـح " ، ظاحل  زا  ناسانـشثیدح )
دنا . هدرک  ظفح  هتفرگ و  دای  ار  شتایاور  نادنمشناد  یلو  تسین ،

هورع  یبا  نب  دیعس  - 3
هدرک ادـیپ  ساوح  لالتخا  دـیوگیم : میحد  تسا . هدوبداـمتعا  دروم  هقث " و  دـنک "  ادـیپ  یترپساوح  هکنیا  زا  شیپ  دـیوگیم : متاـح  وبا 
يرمع رخآ  اما  هدوب  ثیدح  رایـسب  هقث " و  دیوگیم " : دعـس  نبا  تسا . هدرک  ادـیپ  ساوح  لالتخا  مه  يدـب  زرطب  دـیوگیم : يدزا  تسا .

هک تسا  ربتعم  یثیداحا  طـقف  تسا . هدـیماجنا  لوطب  لاـس  جـنپ  شـساوح  لـالتخا  دـیوگیم : ناـبح  نبا  تسا . هدرک  ادـیپ  ساوحلـالتخا 
: دیوگیم هدرک -  لقن  وا  زا  ار  تیاور  نیمه  هک  یسک  باهولا -  دبع  دنـشاب . هدرک  لقن  وا  زا  كرابم  نباو  عیرز  نب  دیزی  لثم  یناینیـشیپ 

يزیچ وا  زا  ساوح  لالتخا  زا  سپ  هک  ره  : دیوگیم یئاسن  درک . یگدـنز  لاس  نآزا 9  سپ  درک و  ادیپ  ساوح  لالتخا  لاس 47  رد  دیعس 
لالدتـسا لباق  حیحـص و  شلقن  دشاب  هدینـش  يزیچ  وا  زا  ساوح  لالتخا  زا  شیپ  هک  ره  دیوگیم : يدع  نبا  تسا . رابتعا  یب  دشاب  هدینش 

شنخس دشاب  هدینش  يزیچ  ساوح  لالتخا  زا  سپ  هک  ره  تسا و 
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دش . عورش  شساوح  لالتخا  لاس 133  رد  دیوگیم : رازب  رکبوبا  تسین : دانتسا  لباق 
تسا . هدرم  لاس 155 رد  هک  نابح  نبا  هتفگ  و  هدش ، عورش  رد 133  شساوح  لالتخا  هک  رازب  رکبوبا  نخس  ساسا  رب 

و ناخروم ، هتـشون  ربانب  تسا  وا  ساوح  لالتخا  هرود  رثکادح  نیا  .و  دـسریم لاس  هب 22  هبورع  یبا  نب  دیعـس  ساوح  لالتخا  هرود  لوط 
تسا . لاس  لاس و 22  نایم 5  هک  اهرظن  راهظا  رگید  و  تسا ، لاس   5 نآ لقادح 

دوب . تیاور  دنس  یکانبیع  یبارخ و  نیا ،
دوشیم ایآ  میدروآ -  حرـشب  دلج  نیمه  رد  هک  نامثع -  قح  رد  شرظن  زا  دیـسرپ و  نینموملاریما  الوم  زا  دیاب  تیاور . نآ  نتم  هرابرداما 

ربارب رد  دنلب و  گنابب  ربنم و  زارف  زا  دعب  تسا و  هدوب  درف  نیرتراددنواشیوخ  نیرتراکوکین و  نامثع  دـشاب  هتـشاد  هدـیقع  شترـضح  هک 
شهارمه و  شهاگارچ ، لبطـصا و  نایم  ندیلول  نتخادنا و  ولهپ  رد  داب  هب  درک  عورـش  هتـساخرب  موس  رفن  دیوگب " : نامثع  هب  هراشا  همه 

تشگ و لزلزتم  شتموکح  يانب  هک  هاگنآ  ات  درچ ، یم  ار  هراهب  سرون  هایگ  رتش  هکنانچ  ادخ  لام  ندروخ  هب  دندرک  انب  شنادـنواشیوخ 
اب ار  ص )  ) دمحم ثاریم  هیما  ینب  دیوگب " : نامثع  هرابرد  ای  دروآرد " . ینوگنرـس  هب  ار  وا  شا  هتـسد  راد و  دش و  شریگنابیرگ  شراک 
هک ینیمز  هعطق  ره  ناـه  دـیوگب " : تسا  هدرک  یمومع  هنازخ  زا  هک  یئاـهتخادرپ  اهـششخب و  هراـبرد  دـنا " و  هدروآ  ردبمتـسد  زا  زیتس 
ای  ) میدق قحاریز  دوب . دهاوخ  تشگزاب  یمومع  هنازخ  هب  دشاب  هتخادرپ  ادخ  لام  زا  هک  یلوپ  ره  دشاب و  هداد  صاصتخا  یـسک  هب  نامثع 
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ارنآ هاگ  ره  و  دیامنیمن . لاطبا  زیچ  چیه  تسا ) یلزا  ومیدق  هک  ار  مالسا  نوناق 

هحفص 266 ] ] 

زاب شیلـصا  عضو  هب  تسا  هتـشگ  هدنکارپ  ( هدش يرادـیرخ  لاوما  كالما و  تروصب   ) اهناتـسا رد  اب  هتفرگ  تروص  جاودزا  نآاب  هک  منبب 
دروآ " . مهاوخ 

نیرتراددنواشیوخ نیرتراکوکین و  دیاتـسب و  شرطاخب  ار  وا  هک  دوب  اور  عورـشم و  بلاطیبا  نب  یلع  رظنب  نامثع  ياهـششخب  لذب و  اجک 
تقیقح ات  دیروآ  دایب  دینک و  هظحالم  هراب  رگد  هک ، يارب  اجک و  زا  هدوب و  هچ  شیاهشاپب  زیرب و  هک  میدید  متشه  دلج  رد  درامشب . درف 

رتادیوه  یگتخاس  تیاور  نیا  یئاوسر  ددرگ و  نشور 
معـالطا هب  نینچ  دـیوگیم " : تسا . هدروآاـفلخلا  خـیرات  رد  مه  یطویـس  هدرک و  تبث  یتیاور  بیبح  یبا  نب  دـیزی  زا  رکاـسع  نبا   - 43

 " لودلا رابخا  باتک "  رد  ینامرق  دندش " . هناوید  امومع  دنتشگ  ریزارـس  اهناتـسرهش ) زا   ) نامثع فرط  هب  هک  یناوراک  همه  هک  هدیـسر 
 " دندش . هناوید  دنداد  روتسد  هدرک و  هراشا  نامثع  نتشک  هب  هک  یناسک  همه  تسا " : هدروآ  ترابع  نیاب 

نآ لقع  سپـس  دینک و  اشامت  ار  بیبح "  یبا  نب  دـیزی  لقع "  تسخن  تسین ؟ یگناوید  یعون  دوخ  فرح ، نیا  نتفگ  ایآ  دـیوگ : ینیما 
هک دعـس  نبا  منکیم  نامگ  دنا  هدرک  تبث  نامثع  تامارک  لئاضف و  رامـش  رد  ار  راو  هناوید  هوای  نینچ  هک  ار  ثیدح  ناظفاح  زا  تعامج 

ار وا  تیاور  نیا  سک  ره  هتسنادیم  هک  هدوب  رطاخ  نیاب  تسا "  هدوب  یلقاع  رابدرب و  مدآ  وا  هتـشون " : بیبح  یبانب  دیزی  لاح  حرـش  رد 
هداد رارق  نادنمدرخ  هظحالم  ضرعم  رد  هدرک و  تبث  ار  يو  تیاور  خیرات  یتقو  اما  دنکیم  کش  يو  لقع  رد  گنردیب  دـنیبب  دـناوخب و 

هک یهوکـش  رپ  ناوراک  نآ  دـناشوپب ؟ دـناوتیم  اجک  ار  بیبح  یبا  نب  دـیزی  یلقع  یب  ای  دـنک  اود  دـناوتیم  ار  يدرد  هچ  دعـس  نبا  فرح 
ياهرهش لاجر  زا  نت  نارازه  تشاد و  رب  رد  ار  یتیعمج  یمالسا  روانهپ  نهیم  راید  رهش و  ره  زا  تشگ  ریزارس  نامثع  فرطب 
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هدادن ناشیا  زا  یکی  هب  هدادنانآ  هب  بیبح  یبا  نبا  هک  ار  یئاوران  تبسن  لاح  هب  ات  سکچیه  و  روهشم ، دنفیراعم و  زا  همه  هک  ار  گرزب 
هدرک فشک "  هوکـش "  رپ  ریهـش و  میظع و  تیعمج  نآ  هرابرد  بیبح  یبا  نبا  هچنآ  تسا . هدوبن  نیا  يارای  تارج و  ار  یـسک  و  تسا ،

رگید ؟ سکچیه  هن  دیمهف و  اهنت  وا  طقف  دش  روطچ  تسا ؟ هدنام  هدیشوپ  دنمدرخ  هاگآ و  مدرم  ناعبات و  باحصا و  رب  روطچ 
دنا هدوب  رادروخرب  تیارد  لقع و  لامک  زا  هک  دراد  دیدرت  يدنمدرخ  چیه  هن  میرادـن و  کش  میـسانشیم و  ار  نانآ  زا  یعمج  ام  یهگناو 
نب دیز  هدبع ، نب  بعک  رتشا ، کلام  و  رسای ، رامع  لثم  دنا  هدوب  یئاناد  ملع و  نامـسآ  ناگراتـس  دنا  هدیـسر  تداهـشب  ای  هدرپسناج  ات  و 

 " لاجر زا  هکناشریظن  رگید  يرایـسب  و  قمح ، نب  ورمع  و  رکب ، یبا  نب  دـمحم  ءاقرو ، لیدـب  نب  ورمع  ناحوص ، نب  هعـصعص  ناحوص ،
زا کیچیه  و  دنا ، هتـسناد  حیحـص "  هدرک و "  تبث  ناشیا  قیرط  زا  ثیدح  ناوارف  نادنمـشناد  دـنا و  تنـس  لها  ياهدنـسم  حاحص " و 

تـسه نیاب  يا  هراشا  هن  دـشاب و  هدوبناشیا  یگناوید "  زا "  شیپ  هرود  زا  هک  هدومنن  نیاب  طونم  ار  ثیداـحا  نآ  تحـص  ناسانـشثیدح 
تسا  یباحص  ای  تیصخش  نالف  یگناوید "  زا "  دعب  هرود  زا  ثیدح  نالفهک 

راصنا نارجاهم و  باحـصا و  همه  میئوگن  رگا  تروصنآ  رد  دش . دهاوخ  رتدب  عضو  میهد  رارق  دنـس  هدروآ  ینامرق  هک  ار  یظفل  هاگ  ره 
 " نامثع لتق  هب  همه  اریز  دوب ، دـنهاوخن  ینثتـسم  ناگناوید  رامـش  زا  راصنا  نارجاـهم و  باحـصاناگرزب و  ناـشیا و  مظعا  ضخب  لـقاال 

نینموملا  ما  هشئاع  صاع و  نب  ورمع  ریبز و  هحلط و  همه  شیپاشیپو  دنتشاد  هراشا " 
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رگم دنادرگیم  هایـس  دیالایم و  یئاوسر  هرخـسم و  ياهفرح  نینچ  اب  ار  خیرات  هحفـص  هک  تسا  یـسک  نآ  درخبان  هک  دـنگوس  تقیقح  هب 
دهاوخ ناشباسح  هب  رگداد  يادخ  و  تسا . هدرک  یفرعم  ار  اهنآ  هرجش  نآرق  رد  ادخ  هک  دنکاپ  تسد و  یناسک  يارب  یتمارک  تلیـضف و 

. دیسر
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دمحم نب  رفعج  زا  يرابنا  رکبوبا  زا  ییحی  نبدمحم  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  لوزنلا "  بابسا  رد "  يدحاو  -44
لاثم ار  يا  هدرب  هدنب  ادخ  هیآ "  دـیوگیم : سابع . نبا  زا  همرکع  زا  میهاربا  زا  مثیخ  نب  نامثع  نب  هللا  دـبع  زا  بیهو  زا  نافع  زا  رکاش  نب 

هتـشگ و لزان  درکیم  قافناراکـشآ  ناهنپ و  رد  شیئاراد  زا  هک  ورمع  نب  ماشه  هرابرد  تسین " ... رداق  يریخ )  ) راـک چـیه  هب  هک  درواـیم 
لال یکی  هک  تسا  هدروآ  لاثم  ار  نت  ود  ادـخ  هیآ "  رد  نینچمه  دومنیم . یهن  قافنا  زا  ار  وا  هک  ءاروخلا  وبا  شا  هدـش  دازآهدرب  هراـبرد 
زا هک  یـسک  و  تسا ، صیعلا  یبا  نب  دـسا  تسا  شیوخ  رورـسرابرس  هک  یلال  زا  دوصقم  تسین " ... يریخ )  ) راک چـیه  هب  رداـق  تسا و 

دشابیم . هنع  هللا  یضر  نافع  نبنامثع  تسا  تسار  هار  رب  دهدیم و  نامرف  تلادع  هیاپ )  ) يور
زا لسرم  روطب  تاقبط "  رد "  دعـس  نبا  نینچمه  . تسا هدرک  تبث  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  دنـس ، نیمه  اـب  ار  نیا  دـیوگینیما :

هتـشگ لزان  نامثع  قح  رد  تسا " ... ربارب  دـهدیم ... نامرف  تلادـع  هب  هک  یـسک  اب  وا  ایآ  هیآ "  هک  دـسیونیم  ساـبع  نبا  زا  همرکع  لوق 
. تسا هتشون  هرضنلاضایر "  باتک "  رد  يربط  بحم  زین  و  تسا .

هحفص 269 ] ] 

تیاور نیا  تسا . هدـینادرگب  شتقیقح  زا  ار  هیآ  لوزن  ناش  هک  یتیاور  میرادـن  جایتحا  نیغورد  تیاور  نیا  دنـس  یـسررب  قیقحت و  هب  ام 
هکنانچ نم  نابز  زا  وتادابم  درب  يا  تفگ : هک  شا ، هدـش  دازآ  درب "  اب "  بیـسم  نب  دیعـس  نخـس  یتساررب  تسا  لـیلد  دـهاش و  نیرتهب 

يزاسب  غورد  تخاسیم  غورد  سابع  نبا  نابز  زا  همرکع 
هچ دیامنیم ؟ تلالد  هناسفا  نیا  یتسار  رب  شنیمادک  مینیبب  ات  مینارذـگب  رظن  زا  مینزبقرو و  ار  نامثع  یگدـنز  خـیرات  تاحفـص  رگیدراب 
زا ص ؟)  ) مرکا ربمایپ  رـصاعم  ياهزور  رد  تسا ؟ هدوب  نید  تسار  هار  رب  هدادـیم و  تلادـع  نب  ناـمرف  شیگدـنز  زور  مادـک  رد  تقو و 

ترـضحنآ لد  ندرزآ  و  ص )  ) ربمایپ رتخد  تافو  بش  رد  شا  هدـننز  راتفر  زا  میدروآ  دـلج  نیا  متـشه و  دـلج  رد  هک  نیمه  راگزورنآ 
هب نایقتم  يالوم  و  شناهانگ ، اهاطخ و  اهـشزغل و  زا  تسا  هدنکآ  خیرات  میراد و  يراکفالخ  اهراموط  زین  شتموکح  هرود  زا  تسا . سب 

شمکح زا  رس  ادخ  روشک ) ای   ) نیمز رد  یتقو  هک  یمدرم  هب  دسیونیم " : رـصم  مدرم  هب  هک  اجنآ  دومن ، هراشا  نامثع  تایح  زا  هرود  نیا 
رفاسم میقم و  رب  راکتشز و  راکوکین و  رب  مالسا  زا  فارحنا  هک  ماگنهنآدندمآ  مشخ  هب  دش  هدرب  نایم  زا  شنوناق  قح و  تشگ و  هدیچیپ 

و دندومنیم " . یهن  ار  رگیدکی  یمالسا ) ریغ   ) تشز هیورزا  هن  دشیم و  هدرب  هانپ  یمالـسا  مکح  وهیور  هب  هن  هک  دوب  نانچ  تفای و  هرطیس 
همههک دـیروایمن  دایب  ار  يزورید  يرگزواجت  مالـسا و  زا  فارحنا  هرود  ناتـسرپ  ادـخ  تسا " : هدرک  دای  نینچ  نآ  زا  يراصنا  بویا  وبا 

رارق تناها  ومانـشد  دروم  هدـنام و  مورحم  قح  بحاص  هک  دوب  هتـشگ  ناـنچ  هتفاـی و  عویـش  یمالـسا  روشک  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  قلخ 
... " دوب هداتفا  كاخ  رب  و  دگل ، شمکش  یلیس و  شتروص  هدروخ و  هنایزات  شتشپ  رب  دوب و  هتفرگ 
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شیوما نادـنواشیوخ  اب  هک  نیا  ای  تسا ؟ هدوب  نید  تسار  هار  تلادـع و  زا  هدرک  شتنعل  دـیعبت و  مرکا  ربمایپ  هک  یـسک  هب  وا  نداد  هانپ 
دارفا هب  ار  یتلود  مهم  ساـسح و  لـغاشم  هک  نیا  اـی  ار ؟ هراـهب  سرونهزبـس  رتـش  هک  تسا  هدـیرچ  یم  هدروخ و  یمناـنچ  ار  ادـخ  لاـم 

يدیعبت و هب  ای  ور  رپ  یقـساف  هب  تسا  هدیـشخب  یم  شراکتـشز  نادنواشیوخ  هب  ار  ناناملـسملاوما  ای  هدرپس ، یم  قیالان  دساف و  وراکهبت 
روما هدرکیم و  راوـس  مدرم  ندرگ  رب  ار  اـهنآ  هک  نیا  اـی  شیرق ، درخباـن  ناـکناوج  اـی  نارذگـشوخ  یکناوـج  هب  اـی  تریـس  دـب  ینوـعلم 

راد هدـهع  هک  ره  دومرف " : یمارگ  ربماـیپ  هکهتـسنادیم  هکیلاـح  رد  تسا  هدرپسیم  ناـنآ  هب  ار  قلخ  ياـه  هدوت  هرادا  یمالـسا و  تموکح 
زا رت  هتسیاش  دنادیم  هک  درامگب  یتموکح  بصنم  هب  یلاح  رد  ار  یسک  شتموکح  تحت  مدرم  رب  دوش و  یمالسا  تموکح  روما  زا  یکی 
رب انب  " و  دـشاب . هدرک  تنایخ  نانموم  همه  شربمایپ و  ادـخ و  هب  شربماـیپ ، تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  وا  زا  رتاـناد  دوشیم و  تفاـی  مه  يو 

یتلود راک  کی  هب  ار  یـصخش  یتعامج  ناـیم  زا  سک  ره  : " هدومرف هدروآ ، ساـبع  نبا  قیرط  زايروباـشین  مکاـح  هک  یحیحـص  تیاور 
هب شربمایپ و  هب  ادخ و  هب  تسا  راگدرورپ  يدونشخ  هیام  رتشیب  یلوا  زا  هک  دشاب  يرگید  صخش  تعامجنآ  نایم  رد  هکیلاح  رد  درامگب 

ناناملسم روما  زا  یکی  راد  هدهع  یسک  ره  : " دیامرفیم هدمآ ، رکب  یبا  قیرط  زا  هک  يرگید  تیاور  رب  انب  تسا " و  هدرک  تنایخ  نانموم 
هجوچیهب وا  زا  ادـخو  دوب ، دـهاوخ  وا  رب  ادـخ  تنعل  درامگب  یتموکح  راک  هب  شیوخ  اب  شیدـنواشیوخ  تبـسن  رطاـخب  ار  یـسک  دوش و 

دروآرد " . منهج  هبار  وا  ات  دریذپیمن 
دنشاب هدرک  یمرج  ای  یهانگنیرتکچوک  هک  نیا  نودب  باحصا  ناگرزب  یمالسا و  تما  ياهتیصخش  نیرتهب  هب  ندرکتناها  تیذا و  ایآ 

يرگید و  دریمب ، یگراوآ  لاح  دیعبت و  رد  ات  دنک  دیعبت  ار  نانآ  زایکی  هک  نیا  ای  تسا  هدوب  نید  تسار  هارو  تلادع  زا 
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کتک ردقنآ  شروتسدب  ار  يرگید  و  نمشد ، تتامش  دروم  راوخ و  هدینش و  مانشد  کی  نآو  دشاب ، هجنکش  تحت  نادنز  لاچهایـس  رد 
نیا ای  دزاس ؟ مورحم  دراد  لاملا  تیبزا  هک  یقوقح  زا  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  رطاخب  ار  کی  نآ  و  دننکـشب ، ار  شا  هدـند  اـت  دـننزب 

ردارب هک  نیا  ای  درامشب ؟ رفاک  دهد و  مانشد  دنرامـشیم -  ورتسار  لداع و  تعامجنآ  هک  اهنامه  باحـصا -  هب  شقطن  شا و  همان  رد  هک 
وا هب  ای  درامـشب ؟ ربمایپ  نادـناخ  رورـس  زا  رترب  ار  دورطم  نوعلم و  نآ  ناورمو  دـیوگب  ازـسان  روطنآ  ار  وا  دوخ "  و "  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 

فارحنا شماکحا و  لیطعت  نآرق و  نتخادنا  رود  ای  یمرکا ؟ ربمایپ  رازم  زا  ندش  رود  دیعبت و  راوازـس  رـسای  رامع  زا  شیب  وت  هک  دـیوگب 
يارجا و  تنس ، نآرق و  فالخ  ءارآ  راهظا  ای  روشک ؟ لخد  جرخ و  تاکز و  جح و  زامن و  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زیزع  وفیرش  تنـس  زا 

اهراک ؟ نیا  زا  رگید  يرایسب  و  فلتخم ؟ دراوم  رداهنآ 
تموـکح راـک  رد  ار  وا  هک  تسا  نید "  تـسار  هار  رب "  دنتـسنادیمن  هدربـن و  یپ  مدآ  نـیا  تلادـع "  هـب "  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  رگم 

تیلاعف و وا  هیلع  نانچمه  و  رگهابت ، راکزواجت و  و  هتشگرس ، و  داد ، لدع و  هار  زا  نوریب  دندرمشیم و  مالـسا  ماکحا  ولوصا  زا  فرحنم 
ات دیـشکن  ورف  دیـشک و  هنابز  نارک  ره  زا  بالقنا  هلعـش  دـمآردناجیه و  مطالت و  هب  روشک  اـت  دـنتخیگنارب  ار  مدرم  دـندومن و  شـشوک 

راتفر يو  اب  نانچ  تداسح  ینمشد و  یهاوخدب و  يور  زا  يو  يورتسار  تلادع و  هب  ملع  اب  دنتسنادیم و  ای  درمب ؟ دیشک و  رد  مد  نامثع 
دنورتسار  لداع و  اهنآ  دیئوگیم  هنوگچ  تروصنیا ، رد  دندرک ؟

سپ هک  تشگ  دـهعتم  تسب و  ناـمیپ  يرجه  لاس 35  رد  ارچ  دوب  نید  تسار  هار  رب  درکیم و  راـتفر  تلادـع  قبط  اـعقاو  صخـشنآ  رگا 
؟ درادرب شیور  ههاریب  يراکفالخ و  زا  تسد  داد  لوق  درک و  هبوت  راهظا  ربنم  رس  رب  اهرابارچ  و  دنک ؟ لمع  تنـس  نآرق و  بجومب  نآزا 

ینعم هچ  تسیچ و  دـندروایم  نابز  رب  دـندوب  شیاهراک  رظان  دـهاش و  تقد  اب  کـیدزن و  زا  هک  ناـنآ  هاـگآ و  باحـصا  هک  نانخـس  نآ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3584 

http://www.ghaemiyeh.com


تروص کی  رد  طقف  وت  زا  وا  ناورم و  زا  وت  هک "  نامثع  هب  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  شیامرفالثم  دراد ؟
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ششیامرف نیا  ای  دوشیم "  هدرب  دنشکب  اج  ره  هب  ار  وا  هک  يا  هتشگ  يرتش  لثم  وت  دیابربار . تنید  لقع و  وا  هک  نیا  نآ  دیوشیم و  یضار 
گنج هب  نم  هارمه  ادـخ  ناگدـنب  هک "  رـسای  رامع  نخـس  " و  دـنا ، هتفرگ  وت  زا  ار  تراـک  راـیتخا  يا و  هداد  داـبب  ار  تتفارـش  وت  هک " 

ریغ يزیچ  قبط  ادخ  ناگدنب  رب  تسا و  هتشاد  اور  متس  نتشیوخ  هب  هک  دنا  هتساخرب  یـسک  یهاوخنوخ  هب  دننکیم  اعدا  هک  دیئایب  یتعامج 
يوریپ هب  ات  يدرک  لیمحت  تما  نیا  رب  تسیاشان  ياهراک  هک "  نامثع  هب  صاع  نب  ورمع  فرح  " و  تسا ، هدرک  تموکح  ادـخ  باـتک 

 " نک . يریگ  هرانک  ای  يآ  نید )  ) تسار هار  هب  دنتفر . ردب  وت  هلیسوبو  يدرب  ردب  هار  زا  ار  نانآ  و  دنتشگ ، اهنآ  بکترم  وت 
 " دب . راک  زین  درک و  بوخ  راک  و  داد ، هیور  رییغت  داد و  رییغت  ار  تموکح  هیور  نامثع  اما  صاقو " : یبا  نب  دعس  نخس  ای 
 " دنکفا . رس  تشپ  ار  نآرق  مکح  تسج و  فارحنا  شربمایپ  تنس  زا  هک  يراکاطخ  هذزالب  هفیلخ  رتشا " : کلام  نخس  و 

تسار هار  هب  تتما  ات  نانمومریما  يا  يآ  تسار  هار  هب  تشگ . ردبهار  زا  وت  تما  يدش  ردب  هار  زا  وا " : هب  ناحوص  نب  هعصعص  نخـس  و 
 " دیآرد .

تفر نآرق  مکح  فالخ  ربو  دروآ  دیدپ  اهتعدب  هک  دنتشک  ماگنهنآ  مدرم  نآرق  دیتاسا  دمحم و  باحـصا  ار  وا  لاقرم " : مشاه  نخـس  و 
" . 

تسبرب مالسا ) نوناق  ای   ) قح ياههار  دوشگب و  يراکمتس  ياههار  هک  دوب  یسک  نیلوا  نامثع ) ینعی   ) وا یمزغ " : نمحرلا  دبع  نخس  و 
" . 

 " درک . لمع  مالسا  نوناق  زجب  و  تسج ، فارحنا  مالسازا  تموکح  رد  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  يدع " : نب  رجح  باحصا  نخس  و 
یتشگ و لئاق  یمومع  دمآرد  عیزوت  رد  هک  یـضیعبت  يدرک و  ادیپ  تتموکح  رد  هک  یفارحنا  زا  وا " : هب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نخـس  و 

 ". میا هدش  یئاهیراتفرگ  راچد  يداد  هک  یئاجیب  ياهرفیک 
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 " ریگ . شیپار  تدوخ  زا  شیپ  راکمه  ود  هیور  سرتب و  کیرشیب  هناگی  يادخ  زا  وا " : هب  نامثع -  رسمه  هصفارف -  رتخد  هلئان  نخس  و 
دیسر . ناترظنب  دلج  نیا  ردهک  یمارگ  ربمایپ  باحصا  زا  یهوبنا  عمج  زا  رگید  رایسب  نانخس  و 

لزان واهرابرد  هفیرـش  هیآ  نآ  تسین  نکمم  هتـشاد  هک  یئاطخ  تسردان و  هیور  نآ  ندوب  ملـسم  اـب  و  نانخـس ، نآ  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب ،
دنا  هدرب  دای  زا  هتفرگهدیدن و  ار  نشور  قئاقح  نیا  هدینادرگب و  شلوزن  ناش  زا  ار  هیآ  دنا  هدز  یفرح  نینچ  هک  یناسک  دشاب . هتشگ 

یهاوخنوخ هب  مدرم  رگا  تسا " : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  سابع  نبا  زا  رکاسعنبا  هدـمآ  یطویـس  ءافلخلا "  خـیرات  ردهکناـنچ "   - 45
تسا . هتشون  لودلا "  رابخا  رد "  مه  ینامرق  ار  نیا   " دیرابیم . ناشیا  رب  نامسآ  زا  گنس  دندوب  هتساخن  رب  نامثع 

راک نامثع  یهاوخنوخ  دیسرپ : دیاب  هدش  هداد  تبسن  سابع - نبا  تما -  همالع  هب  هک  دنس  یب  ویئاعدا  فرح  نیا  يوار  زا  دیوگ : ینیما 
تیـصو یلع  نینموملا  ریما  هب  مرکا  ربمایپ  ارچ  سپ  تسه  رگا  هن ؟ ای  تسا  ربماـیپ  ادـخ و  يدونـشخ  هیاـم  هک  هدوبیعورـشم  هدیدنـسپ و 

هیصوتشباحصا نیرت  هتـسجرب  هب  ارچ  و  دگنجب ؟ دنا  هتـساخرب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هک  یفرحنم  ناراکمتـس  نانکـشنامیپ و  اب  هک  هدرک 
راـطخا دـنزیخرب  یلع  ینمـشد  هب  تیعقوم  ود  نآ  رد  هک  یناـسک  هب  ارچ  و  دـنزیخرب ؟ وا  يراـی  هب  دـنتخات  یلع  رب  اـهنآ  یتقو  هک  دـنکیم 
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دوب ؟ دنهاوخ  ملاظ  دنگنجب  وا  هیلع  رگا  دیوگیم  درادیم و  ناشرذح  رب  وا  هیلع  ندیگنج  زا  دیامنیم و 
زا هتشذگ  هدرکیم ، راکیپ  نامثع  ناهاوخنوخ  هیلع  ارچ  نایقتم  يالوم  یهگناو 
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شیوخ هانپ  رد  ار  ناشیا  هکلب  دادـن  ناهاوخنوخ  لیوحت  ار  نامثع  نالتاق  اهنت  هنارچ  تسج ؟ یمن  تکرـش  یهاوخنوخ  رد  نانآاب  هک  نیا 
نآرق اب  و  تسا ، اجنامه  قح  هک  دشاب  اج  ره  تسا و  شدرگ  رد  مالسا ) نوناق  و   ) قح اب  هک  تسا  یتیصخشنآ  وا  هک  مینادیم  و  تفرگ ؟

دنیآرد : ص )  ) ربمایپ رادیدب  مه  اب  زیخاتسر  رد  هک  مدنآ  ات  دنریذپیمن  یئادج  مه  زا  و  يو ، اب  نآرق  تسا و 
لمج گنج  رد  هک  مینادیم  دـندیگنج ؟ دـندوب  نامثع  یهاوخنوخ  یعدـم  هک  ینایـشروش  اب  ماما  هارمه  روطچ  ورتسار  لداع و  باحـصا 
ربمایپ هداون  هک  ماما -  ود  نیفص  گنج  رد  دنتشاد و  رارق  ع )  ) یلع مجرپ  ریز  تما  ياه  تیصخش  باحـصا و  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب 
هارمه ناوضر  تعیب  ناگدننک  تعیب  زا  نت  هاجنپ  تسیود و  هدروآ  كردتسم " رد "  مکاح  هک  یتیاورب  انب  و  ع -)  ) نیسح نسح و  (ص )
مکاـح لـیزید و  نبا  تیاور  رب  اـنب  و  دندیـسر . تداهـشب  نت  تصـش  دصیـس و  ناـیمنآزا  رفن و  دصتـشه  دـنا : هـتفگ  و  دـندوب ، ع )  ) یلع
بـسح رب  ای  يردب ، دـهاجم  داتفه  دـیایم  رب  سیق  نب  دیعـس  قطن  زا  هکنانچ  ای  دـندوب . شهارمه  ردـب  نادـهاجم  زا  نت  داتـشه  يروباشین 

يردب . دهاجم  دصکی  هببیرق  رتشا  کلام  نخس 

دندوب یلع  اب  نیفص  گنج  رد  هک  ربمایپ  باحصا 

هتـسج تکرـش  نیفـص  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مچرپ  ریز  دنراد و  رارق  ردب  نادهاجم  ناشردص  همدـقم و  رد  هک  باحـصا  نآ  هلمج  زا 
دنتسه : اهنیادنا 

. ردب دهاجم  زا  يراصنا -  هبلعث  نب  دیسا  - 1
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نیفص . رددیهش  و  يردب ، يراصنا -  دیبع  نب  تباث  -2
يردب . يراصنا -  رخص  نب  یظیق  نب  هبلعث  - 3

يردب . قیرز -  یبا  نب  سنا  نب  ریبج  - 4
يردب . یجرزخ -  يراصناهبلعث  نب  هلبج  - 5

. يردب یسوا -  يراصنا  ورمع  نب  بطاح  نب  ثراح  - 6
يردب . یسوا - يراصنا  هیما  نب  نامعن  نب  ثراح  - 7

يردب . یشرق -  بلطم  نب  ثراح  نب  نیصح  - 8
يردب . يراصنا -  بویا  وبا  هب  فورعم  بیلک ، نب  دیز  نب  دلاخ  - 9

نیفص . رد  دیهش  يردب و  یسوا -  يراصنا  نیتداهشلا ، وذ  هب  فورعم  تباث ، نب  همیزخ  - 10
يردب . یضایبورمع -  نب  يدع  نب  هفیلع ) دنا : هتفگ  و   ) هفیلخ - 11

يردب . یملس -  يراصنا  ورمع  نب  دلیوخ  - 12
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يردب . يراصنا -  ورمع  نب  یعبر  - 13
يردب . یجرزخ -  يراصنا  کلام  نب  عفار  هب  هعافر  - 14

يردب . يولب -  يدع  نب  هبلعث  نب  ملسا  نب  دیز  - 15
يردب . یملس -  يراصناهللا  دبع  نب  رباج  - 16

يردب . یمیمت -  هللا  دبع  وبا  ترا ، نب  بابخ  - 17
يردب . یسوا -  يراصنا  بهاو  نب  فینح  نب  لهس  - 18

يردب . یجرزخ -  يراصنا  هشرخ  نب  سوا  نب  كامس   - 19
يردب . يراصنا -  حلاص  - 20

يردب . يراصنا -  کیتع  نب  هللا  دبع   - 21
يردب . يراصنا - دوعسم  وبا  هبلعث ، نب  ورمع  نب  هبقع   - 22

. نیفص رد  دیهشو  يردب  رسای -  نب  رامع  - 23
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يردب . یجرزخ -  يراصنا  سنانب  ورمع  - 24
يردب . یبعک -  یعازخ  قمح  نبورمع  - 25

يردب . یجرزخ -  يراصنا  هدابع  نب  دعس  نبسیق  - 26
يردب . يدعس -  رماع  نب  بعک  - 27

يردب . يراصنا -  مرصا  نب  سوا  نب  دوعسم  - 28
نیفص . دیهش  سردب و  يولب -  ناهیت  نب  کلام  مثیه ، وبا   - 29

يردب . هیزغ -  نب  ورمع  هبح ، وبا  - 30
نیفص . دیهش  يردب و  يراصنانصحم -  نب  ورمع  نب  رشب  هرمع ، وبا  - 31

نیفص . دیهش  يردب و  يراصنا -  هلاضف  وبا  - 32
يردب . يراصنا -  دمحم  وبا  - 33

يردب . رمن - ) دنا : هتفگ  و   ) راین نب  یناه  هدرب ، وبا  - 34
يردب . یملس -  يراصنا  دابع  نب  ورمع  نب  بعک  ، رسی وبا   - 35

یمیمت . ءامسا  نب  یسیع  نب  دوسا  - 36
نیفصرد . ع )  ) یلع هاپس  تسار  حانج  هدنامرف  يدنک -  سیق  نب  ثعشا   - 37

یمعثخنایفس . وبا  كردم ، نب  سنا   - 38
يدعس . یمیمت  رحب  وبا  سیق ، نب  فنحا   - 39

هاپس . ناهدنامرف  زا  یلظنحهعیبض -  نب  نیعا  - 40
نیفص . دیهش  یملسا -  دیرب  - 41

یجرزخ . يراصنا  بزاع  نب  ءارب  - 42
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. يراصنا دیز  یبا  نب  ریشب ) ای   ) رشب - 43
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يراصنا . دوعسم  یبا  نب  ریشب  - 44
يراصنا . میطخ  نب  سیق  نب  تباث  - 45

نیفص . دیهش  دیز -  نب  هیراج   - 46
يدعس . یمیمت  کلام  نب  همادق  نب  هیراج  - 47

يراصنا . هبلعث  نب  ورمع  نب  هلبج  - 48
يراصنا . رذنم  نب  بابح  نب  ریبج  - 49

هاپس . ناهدنامرفزا  يدماغ -  يدزا  ریهز  نب  بدنج  - 50
. - يدماغ يدزا  هللا  دبع  وبا  يدبع ، بعک  نب  بدنج  - 51

یجرزخ . يراصنا  مارح  نب  ورمع  نب  ثراح   - 52
نیفص . دیهش  یسمحا -  مزاح  یبا  نب  مزاح  - 53

یلولس . رصن  نب  هدانج  نب  یشبح  - 54
. يراصنا هیزع  نب  ورمع  نب  جاجح  - 55

هاپس . ناهدنامرف  زا  بوخ - )  ) ریخلا رجح  نب  فورعم  يدنک ، يدع  نب  رجح  - 56
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يراصنانامعن . نب  هلظنح  - 58
یناتک . رجبا  نب  نایح  - 59

يراصنا . دلاخ  یبا  نب  دلاخ  - 60

يراصنا . هناجد  یبا  نب  دلاخ  -61
هاپس . ناهدنامرف  زا  یسودس -  نامیلس  نب  رمعم  نب  دلاخ  - 62

يراصنا . دیلو  نب  دلاخ  - 63
يدوا . ریرج  نب  کلام  نب  هشرخ  - 64

یثراح . یجرزخ  يراصنا  عفار  نب  جیدخ  نب  عفار  - 65
. یناودع سیق  نب  هعیبر  - 66
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یعخن . لیهو  نب  کلام  نب  هعیبر  - 67
ص)  ) ربمایپ شیامرف  هب  هجوت  اب  دش  هتـشکرامع  یتقو  دوب . هاپـس  رادمچرپ  هدمآ و  گنج  هب  هیواعم  هارمه  ینالوخ -  دبع  نب  دـیبز  - 68

تسویپ . ع )  ) یلعهاپس هب  دشکیم "  یلخاد  حلسم  راکزواجت  هتسد  راد و  ار  رامع  هک " 
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نینچمه درک  تجح  مامتا  هحلط  يارب  میدروآ -  حرـشب  لوا  دـلج  رد  هکنانچ  لمج -  گنج  زا  لبق  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما 
 - تشذگ موس  دلج  رد  هکنانچ 
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هدش و تعیب  ماما  هیلع  شیوخ  هناحلـسم  مادقا  رد  ودـنآ  يارب  يا  هناهب  رذـع و  یلیلد و  هک  درکزاغآ  ار  نانآ  اب  گنج  یماگنه  و  ریبزرب ،
هناراکزواجت و گنج  زا  تسد  دنتـسین  رـضاح  ص )  ) ربمایپ نخـس  نآ  ندینـش  هب  رارقا  دوجو  اب  هک  دید  تشادـن و  دوجو  یعرـش  مکاح 

دزن يدرم  دنا : هتشون  درادن . قحان  قح و  مالسا و  يدابم  هب  یئانتعا  هک  دندوب  هتفرگ  دوخب  اریـسک  عضو  ودنآ  دنرادرب . شیوخ  هناملاظ 
ادخربمایپ زا  یشرافس  یـشکرکشل  نیا  هرابرد  ایآ  دیـسرپ  داد و  مسق  ادخ  هب  ار  اهنآ  هدمآ  دندوب -  هرـصب  دجـسم  رد  هک  ریبز -  هحلط و 

. دومن رارکت  شیوخ  لاوس  هداد  مسق  ار  ریبز  درمنآ  تفرب . هتساخرب  دهدب  یباوج  هکنآ  یب  هحلط  دیراد ؟ يروتسد  هدش و  امـش  هب  (ص )
میوشب  کیرش  نآ  کلمت  رد  امش  اب  میا  هدمآ  دیراد  یئاهلوپ  امش  هک  میا  هدرک  ادیپ  عالطا  یلو  هن ، تفگ : ریبز 
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ای هاگنابـش  مربب و  یلع  فرطب  ار  اهنآ  ات  دوشیمن  ادیپ  یگنج  راوس  رازه  ایآ  تفگ : ریبز  دندومن ، تعیب  هحلط  ریبز و  اب  هرـصب  یلاها  یتقو 
يا هنتف  نامه  نیا  تفگ : هاگنآ  دادـن . ار  شباوج  سکچیه  مشکب ؟ ار  وا  دـناسرب  ام  هب  ار  دوخ  هک  نیا  زا  لبق  دـیاش  مزاتب  وا  رب  هاگحبص 

وت رب  ياو  تفگ : یگنج ؟ یم  نآ  رد  زاب  یناوخ  یم  هنتف  ارنآ  هک  نیا  اب  تفگ : وا  هب  شا  هدـش  دازآ  میتفگیم . نخـس  نآ  زا  البقهک  تسا 
هک تسا  نونکا  اهنت  ،و  راک نیا  زج  مشاب  هتـشاد  دـیاب  یلاح  عضوم و  هچ  منادـن  هک  هدرکن  يدـماشیپ  چـیه  نونکات  میتریـصب . بحاص  ام 

منادرگرس  ،و  منک هچ  منادیمن 
وا هب  هدمآ  رمع  شیپ  ریبز  دیوگیم : رمع  نب  هللا  دبع  تسویپ . تحـص  وققحت  هب  ریبز  هرابرد  باطخ  نب  رمع  رظن  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد 

هکیلاح رد  ریبز  يا . هدـیگنج  ص )  ) ادـخلوسر هارمهوت  تسیفاک . وت  يارب  تفگ : موش . ادـخ  هار  رد  گـنج  راپـسهر  هدـب  هزاـجا  تفگ :
تما مریگن  ار  وجارجام  نیا  هنهد  نم  رگا  ص )  ) دمحم باحصا  تسد  زا  منک  هچ  تفگ : رمع  دش . نوریب  دوب  هدش  نیگمشخ  تحاران و 

هب ار  ص)  ) دمحم
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دناشکیم  يدوبان  یهارمگ و 
زا شیپ  ریبز  هحلط و  هک  دنتـشاد  یمرج  هچ  دـندوب و  هدرک  یهاـنگ  هچ  سیقلا "  دـبع  هلیبـق "  زا  رگیدهاـنگیب  داـتفه  هلبج و  نـب  مـیکح 

يارب ینعی   ) هنیدـم هب  هلمح  رد  هک  ره  امـش  لئابق  زا  ناه  هک "  دروآرب  داـیرف  ودـنآ  يوگنخـس  دنتـشک . ار  اـهنآ  لـمج  گـنج  يریگرد 
هلبج نب  میکح  دنتـشک . و  دـندروآ ، هدیـشک  گس  لثم  ار  اهنآ  " و  دوش . هدروآ  دـیاب  هتـشاد  تکرـش  ناـمثع ) نداد  هبوت  تساوخزاـب و 

اور ار  يزیرنوخ  ارچ  دیـسرتیمنلج ؟ زع و  يادـخ  زا  ایآ  تسا . هتـشگ  لالح  اـم  يارب  ناـتنوخ  دـیتشک  ار  ناـمناردارب  هک  لاـح  تفگ " :
ایآ دندوب ؟ هتشک  ار  نامثع  دیتشک  هک  یئاهنیا  دیسرپ " : هنع " . هللا  یضر  نافع  نب  نامثع  نوخ  يازا  رد  تفگ " : ریبز  نبا  دیرامشیم " ؟
یلع وا  رگم  مینکیم  دازآ  نادنز  زا  ار  فینح  نب  نامثع  هن  دیروخب و  یئاذغ  میراذگیمن  تفگ " : ریبز  نب  هللا  دـبع  دیـسرت ؟ یمن  ادـخ  زا 

دندش . هتشک  اهنآ  طسوت  سیقلا "  دبع  هلیبق "  زا  نت  داتفه  هلبج و  نب  میکح  هجیتن ، رد  دیامن "  علخ  تفالخ  زا  ار 
هتشک نینوخ  گنج  نآ  رد  هک  ار  رتشیب -  ای  نموم -  رازه  شش  نوخ  ندش  هتخیر  تیلوئسم  نینموملا  ما  هشئاع  ناشردام  ریبز و  هحلط و 

ار یـصخش  هک  ره  دوب " " و  دـهاوخهنادواج  نآ  رد  تسا و  منهج  شرفیک  دـشکب  ادـمع  ار  ینموم  هک  ره  و  دـنراد " . ندرگ  هب  دـندش 
دشاب " . هتشک  ار  یگمه  مدرم  هک  تسا  نانچ  دشکب  دشاب  هدرک  داسف  روشک  رد  ای  هتشک  ار  یسک  هک  نیا  نودب 

تسا : هتفگ  شوخ  هچ  دعس "  ینب  هلیبق "  درمناوج  نآ  لمج  گنج  هرابرد 
نیا دیدناشک -  نوریب  ار  ناتردام  دیتشادهگن و  روتسمو  ظوفحم  ار  ناتنارسمه 

 - دچیپ ورف  نمادبو  هناخ  رد  ياپ  تشاد  روتسد  تسا  یفاصنا  مک  زا  یتسارب  راک 
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هکیلاح  رد  ریشمش و  ریت و  فده  نادیم و  هب  اهنابایب و  هب  هدیرپ  نوریب  اما 
غیت . اب  ریت و  اب  هزین و  اب  دندیگنج -  یم  شعافدب  شنادنزرف 

یفاک  ناشیفرعم  يارب  تسا و  ناشرادومن  راک  نیمه  دندیردب -  ار  هشئاع  تمرح  هدرپ  ریبز ، هحلط و 
زا یعمج  دـندوب ، لواپچ  گنج و  یپ  رد  هک  بلط  تصرف  وجدوس و  يرـصانع  دـندوب و  هتفرگ  اپ  رـس و  یب  یتعامج  ار  لمج  درگادرگ 
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رتش لکـشپ  هب  هب  دـنتفگیم : هدـیئوب  دـنتخاسیم و  هلولگ  دـندرکیم و  عمج  نیمز  يور  زا  ار  رتش  نآ  عوفدـم  هک  دزا "  هبـض " و "  هلیبق " 
ریما هک  راو  هلگ  نادان و  ماوع  زج  دوبن و  نایاپ  رس و  یب  زج  یسک  هیواعم  هاپسرد  هکنانچ  دهدیم  کشم  يوب  تسا ، وبـشوخهچ  نامردام 

شیامرف هرابرد  هک  یناسک  دربن  هب  دیباتشب ، برع  مجاهم  كرشم و  لئابق  هدنامیقاب  دربن  هب  دومرف " : اهزورنامه  اهنآ  فصو  رد  نینموملا 
دنا "  هتفگ  غورد  شربمایپ  ادخ و  دنیوگیم  اهنآ  دنا و  هتفگ  تسار  شربمایپ  ادخ و  میئوگیم  ام  شربمایپ  ادخ و 

یی ینمی  ای  تسا  یمالـسا  حتف  ناگدش  دازآ  زا  هک  يدرگنابایب  برع  زج  یـسک  هیواعم  هارمه  ایآ  دیوگیم " : يراتفگ  رددعـس  نب  سیق 
دوشیم ؟ هدید  دنا  هدناشک  شبیرفب  هک 

و میتشاد . نینح  دـحا و  ردـب و  گنج  رد  ادـخ  ربمایپ  ياهمچرپ  ریز  هک  تسا  یئاج  ناـمه  تسرد  اـم  عضوم  دـیوگیم " : رـسای  راـمع  و 
 " دنراد . رارق  مجاهم  كرشم و  لئابق  ياهمچرپ  عضوم  رد  تسرد  تعامجنآ 

هک تسا  یئاهمچرپ  هیواعم  هارمه  و  هدوب . ادـخ  ربمایپ  هارمه  هک  تسا  یئاهمچرپ  نامه  امـش  ياهمچرپ  رتشیب  دـیوگیم " : رتشا  کـلام  و 
هیلع گنج  ردناکرشم  هارمه 
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 " دهدیمن . هار  دوخ  هب  دیدرت  اهنآ  هیلع  ندیگنج  بوجو  رد  سکچیه  هدرم  لد  مدآ  زا  ریغ  نیاربانب ، دوب . ادخ  ربمایپ 
 " ریخلا ما  هکنانچ "  دـندوب . رود  هب  تسایـس  زا  هناخ و  رد  هک  نانز  رب  یتح  دوبن  هدیـشوپ  سکچیه  رب  هیواعم  ياـهگنج  هزیگناو  اهفدـه 

هنیک مشخ  تیلهاج و  ياهماقتنا  تسا و  ردب  گنج  ياه  هنیک  اهنآ  : " دیوگیم شیاهگنج  رد  هیواعم  هزیگناو  اهفده  هرابرد  شیرح  رتخد 
هتـسج تردابم  هدش  هتخیر  سمـش  دبع  ینب  هلیبق  زا  هک  یئاهنوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  شا و  یپ  زا  ناهگانب  هیواعم  هک  دـحا  گنج  هنازوت 

. دنشکب شیوخ  هیور  زا  تسد  دنیآ و  دوخ  هب  دیاش  دنتسین  هحلاصنامیپ ) و   ) نتـسب نامیپ  لباق  اهنآ  اریز  دنگنجب  رفک  نایاوشیپ  اب  تسا .
" 

تـسا ملـسم  هکیلاح  رد  دـشاب  عورـشم  هتفرگ  تروص  ناـمثع  یهاوخنوخ  ياـعد  اـب  هک  هیواـعم  هناحلـسم  تاـیلمع  تسا  نکمم  هنوگچ 
و دنورتسار -  ولداع  یهورگ  تعامجنآ  هدیقعب  هک  اهنامه  دنا -  هدوب  ص )  ) ربمایپ باحصا  دنا  هتشاد  تکرش  نامثع  لتق  رد  هکیناسک 

نوخ ماقتنا  تسا  هتشک  ار  وا  هک  يریت  ندز  اب  ببس  نیمهب  ناورم  تساهدوب و  رتوردنت  رتریگتخس و  مدرم  همه  زا  نامثع  هب  تبـسن  هحلط 
تسا ؟ هتشذگ  راک  زا  راک  ات  هدیزرو  یهاتوک  نامثع  يرای  رد  ردقنآ  شدوخ  هیواعم  و  تسا ، هتفرگ ، وا  زا  ار  نامثع 

ار نآ  مالسا  خیرات  ياه  تیصخش  همه  هکنانچ  دندنسپن -  شربمایپ  ادخ و  دشاب و  عورشمان  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  مایق  هک  یتروصرد 
دوش ؟ باذع  زا  یسک  تاجن  هیام  دنسپان  ادخ  عورشمانراک و  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دنا -  هتسناد  یعطق  ملسم و 

هاپس تارفن  هک  دیایم  مزال  میرادنپ  تسار  ار  تعامجنآ  لایخ  باوخ و  هاگ  ره 
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ره زاباذع  هکلب  دنا  هتفاین  تینوصم  اهنت  هنمینادیم  هکیلاح  رد  دنـشاب  هدـنام  ظوفحم  نوصم و  یکوس  ره  راوگان و  دـماشیپ  ره  زا  لمج 
يراوخ تلذ و  اب  هدرپس و  نارب  غیت  هب  دـنا  هتفرگ  ار  لمج "  نانع "  هک  ار  یناسک  تسد  ادـخ  ودـنا  هتفر  نتـشک  هب  ناش و  هتفرگ  ارف  وس 

تسا . هدرک  ناشدوبان  مامت 
نتـشکهب ماش  هاپـس  زا  رازه  جنپ  لهچ و  تسا ، هتـشگ  رفن  رازه  داتفه  ندش  هتـشک  ثعاب   " ریره -  دربن "  رد  زور -  هنابـشکی  رد  هیواعم 
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هب نادـنچ  هتـشادن و  رب  ناـمثع  یهاوـخنوخ  حالطـصاب  زا  تسد  مه  زاـب  ع .)  ) بلاـطیبا نب  یلع  هاپـس  زا  رازه  جـنپ  تـسیب و  دـنا و  هـتفر 
یلع نارادتسود  نارای و  زا  هک  ره  هدومنن و  افتکا  تنطلس  تخت  رب  نتسشن  هب  یتح  تسا . هتسشن  تنطلس  تخت  هب  اتهداد  همادا  يزیرنوخ 
رفیک ای  نامثع  نوخ  ماقتنا  زا  يا  هملک  رگید  نامثع و  نوخ  ماقتنا  هناـهبب  هن  رگید  نکل  تسا  هدـنارذگ  ریـشمش  مد  زا  هتفاـی  بلاـطیبا  نب 

دیئامرف . هظحالم  تسا ، امش  ربارب  رد  هیواعم  خیرات  تساهدرواین . نابزب  شنالتاق 
میرکلا دبع  زا  بلاطیبا  نب  لضف  لهـس  یبا  زا  ینامح  سلغم  نب  دـمحمنب  دـمحا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاوريدادـغب  بیطخ  - 46

زا شگرزب -  ردام  زا  هسبنع  شردپ  زا  نایوما -  هدش  دازآ  هدرب  يوما -  شایع  یبا  نب  دیعـس  نب  هسبنع  نب  حور  شردـپ  زا  زازب  حور  نب 
ار موثلک  ما  تفگیم : هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دیوگیم " : تسا -  هدوب  ص )  ) ربمایپ رتخد  هیقر  زینک  هک  شایع -  ما  شردپ -  فرط 

مدروآرد " . نامثع  يرسمه  هب  ینامسآ  یحو  ربانب 
قشع ریسا  وا  تقیقح  رد  دنکیم . تبث  شدنس  یکانبیع  هب  هراشا  نودب  ار  تیاور  نیا  يدادغب  بیطخ  هک  تساروآ  تفگـش  دیوگ : ینیما 

يوما هداوناخ  هب  هناروکروک 
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دمحمنب دمحا  هرابرد  هک  هدیدن  تسا و  هتـشاد  زاب  لاجر  ياملع  ناسانـشثیدح و  تایرظنندید  زا  ار  شمـشچ  اهنآ  یهاوخاوه  تسا و 
یب ردقنیا  ار  سکچیه  نازاسغورد  نایم  رد  دیوگیم : يدع  نبا  تسا . هتشون  هچ  وا  لاح  حرش  رد  شدوخ  هک  هدرب  دای  زا  دنا و  هتفگ  هچ 

ناتـسود دیوگیم : نابح  نبا  تسا . هدرکیم  لعج  ثیدـح  دـیوگیم : سراوف  یبا  نبا  تسین . دامتعا  لباق  دـیوگیم : عناق  نبا  ما . هدـیدن  ایح 
... ییحی زا  مدـید  منیزگرب 0  نآ  زا  يزیچ  اـت  متفرگرب  ارشثیداـحا  زا  يا  هراـپ  مونـشب . ار  شثیدـح  سرد  مورب و  هـک  دـندرکیم  هیـصوت 

لوق زا  دیوگیم : مکاح  تسا . هدرکیم  لعج  ثیدـح  دـیوگیم : ینطق  راد  دـنکیم . لعج  ثیدـح  وا  هک  متـسناد  دانهزا ... دـنکیم و  تیاور 
هدرک لعج  ثیدـح  نتم  نیدـنچ  نینچمه  تسا . وادوخ  لعج  هک  هدرک  لـقن  یتاـیاور  دـیلو  نب  رـشب  سیوا و  یبا  نبا  ددـسم و  یبنعق و 

یلع نیعم و  نب  ییحی  ثراح و  نب  رـشب  زا  و  تسا . هدرک  تاقالم  دنکیم  لقن  اهنآ  زا  هک  ار  یـصاخشا  دیوگیم  غوردـب  هک  نیا  رب  هوالع 
نینچمه ینطق  راد  تسا . هداد  ياج  هفینح  وبا  بقانم  باتک  رد  لعج  زا  سپ  ار  اهنآ  هک  هدرک  لـقن  یتاـیاور  ینیدـم  نب  یلع  نیعم و  نب 

رایـسب و  ما . هدناوخ  رابکی  زا  شیب  ارنآ  نم  و  ینامح ، سلغم  نب  دمحا  هتخاس  تسا و  یلعج  شا  همه  هفینح  وبا  بقانم  باتک ) : ) دیوگیم
لیبق . زا  رگید  رظن  راهظا  نخس و 

عفار نب  ورمع  تسا . هتخانـشان  لوهجم و  دیوگیم : متاح  وبا  تسه . مه  يرـصب  دیعـسوبا  حور ، نب  میرکلا  دـبع  مان  تیاورنیا ، دنـس  رد 
دنکیم و هابتشا  دیوگیم : نابح  نبا  تسا . ثیدحلا  كورتم  وا  دوشیم  هتفگ  و  ما . هدینشن  ار  شثیدح  اما  ما  هتفر  شسرد  رـضحمب  دیوگیم :

ردپ ردپ و  هکلب  تسا  هتخانشان  لوهجم و  وا  طقفهن  دنا . هدرمش  تیاور  تسس  ار  وا  ینطق  راد  مصاع و  یبا  نبا  دیوگیم . نخـسفالخ  رب 
. دنلوهجم زین  تسه -  يرکذ  اهنآ  زا  تیاور  دنس  رد  هک  شگرزب -  ردام  گرزب و 
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زین رجح  نبا  یبهذ و  تسا و  هدرمـش  لطاب  ساسا و  یب  تایاور  زا  هدرک و  تبث  یفنح  نارمع  نب  ریمع  قیرط  زا  يدع  نبا  ار  تیاور  نیا 
تسا . طلغ  مهوت و  شتیاور  رد  دیوگیم : یلیقع  تسا . ادیوه  راکشآ و  شتیاور  زا  یتسس  دیوگیم : يدع  نبا  دنا . هدرک  دییات  ار  يو 
نخس هاوخلدب  وا  تسا و "  هدوب  ینامسآ  یحو  بجومب  هتفگ  ینخس  ره  ای  هداد  ماجنا  یمارگ  ربمایپ  هک  يراک  ره  هک  تسین  کش  يرآ 
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دروم ره  رد  دنفلتخم و  ددرگیم  یحو  لاسرا  بجوم  هک  یئاهتحلـصم  نکل   " تسین ، دسریم  وا  هب  هک  یی  یحوزج  شا  هتفگ  دـیوگیمن و 
دوجو هناـشن  یـسک  قح  رد  یناـسحا  اـی  هدرک  یـسک  هب  هک  یـششخب  ره  تهجنیا  زا  دـشاب . هتـشاد  تواـفت  تسا  نکمم  دراوم  رگید  اـب 

تموصخ نیا ، رب  هوالع  نارادـنید . هدوت  نتخاس  هاگآ  يارب  ای  هدوب  يو  رب  تجح  مامتا  روظنمب  یهاـگ  اریز  تسین ، فرط  يارب  یتلیـضف 
. تسا هدودزن  یتمحرم  فطل و  یناسحا و  ششخب و  چیه  هدیشوج  یم  مشاه  ینب  هیلع  نایوما  هنیس  رد  نامزرید  زا  هک  ار  يا  هنازوت  هنیک 

راختفا ساپ  داماد  نآ  اـیآ  اـما  دـشاب . ص )  ) ربماـیپ هشوگ  رگج  هک  نآ  هژیوب  تسین  يداـماد  راـختفا  ياـطعا  زا  رتـالابیناسحا  چـیه  اریز 
هب تزع  راختفا و  نآ  نادـقف  زا  یتحاران  چـیهشردقنارگ  رـسمه  تافو  بش  هن  ای  تشادـهگن  ار  ص )  ) ربماـیپ هیاـمنارگ  تخد  يرـسمه 

وراوخ درک و  نیهوت  وا  هب  همه  ربارب  ردناشلا  میظع  ربماـیپ  تناـها ، یتـالابم و  یب  نآ  رثا  رب  اـت  درپس  ینارماـک  هب  ناـنع  دادـن و  هار  دوخ 
دوب . قحیذ  لمع  نیا  هب  وا  شردپ  زا  سپ  هکیلاح  رد  دوش  شروگ  دراو  دادن  هزاجا  وا  هب  دومن و  شفیفخ 

همهزا شیپ  نایمـشاه و  و  تسا ، هدوب  روظنم  هزیگنا و  نیمهب  هتفرگ  تروص  نایوما  مشاه و  ینب  نایم  هک  یجاودزا  تلـصو و  ره  دـیاش 
دنا هدیشوک  هلیسونیاب  ناشرورس 
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يدوس نانآ  هلیمج  یعاسم  ایآ  نکل  دنشاب ، هدرک  هیفصت  ار  اهنآ  ياهلد  هتخیر و  دوخ  هب  تبـسن  نایوما  هنالهاج  ياه  هنیک  هلعـش  رب  یبآ 
دیوگ : يرعاش  هک  هتشگ  نانچ  ای  تسا  هدروآ  راببيرمث  هدیشخب و 

دوب  ندیمد  هدرسف  رگخا  رد  مدرک  هچ  ره  )
ندیبوک ) درس  نهآ  و 

اهتدـم زا  نایمـشاه  اب  اهنآ  نایم  هک  یطباور  عطقو  فالتخا  رطاخب  نایوما  دوبن  هناشیدـنا  تحلـصم  ياهجاودزا  اه و  تلـصو  نیا  هاـگره 
ره دندرمشیم و  تموصخ  هقباس  نآ  هجیتن  دادیم  خر  اهنآ  نایم  هکار  يدب  دماشیپ  ره  دوب و  زارد  نایمـشاه  رـس  رب  ناشنابز  تشاد  دوجو 

اهتلصو هنوگنیاب  تردابم  اب  یمشاه  يوج  تحلصم  ورگحالصا  نادناخ  اما  دندومنیم ، هیجوت  نآ  اب  ناشیا  هیلع  ار  شیوخ  هنامصخ  مادقا 
ناشیا هب  تبـسن  نایوما  یهاوخدب  هکدننادب  مدرم  دنامن و  یئاج  ار  اه  یئوج  هناهب  تاهبـش و  نآ  ات  هدیرزو  ناسحا  هداد و  ناشن  تشذگ 

دوس یتفطالم  ناسحا و  شمرن و  چیه  نآ  زا  يریگولج  يارب  تسا و  تعیبط  ياضتقا  هک  دنامیم  ار  برقع  شین  درادن و  یبجوم  یعاد و 
دشخب . یمن 

دیروایم دایبو  دـیئامنیم  هدـهاشم  یبوخب  تسه  موثلک -  ما  رـسمه  نامثع -  يداماد  اب  نایقتم  يالوم  يداماد  نایم  هک  ار  يزیامتاجنیا  رد 
ناج هک  یماگنه  يرامیب و  رتسب  رد  وتشاد  اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  همطاف  اب  يا  هناراوگرزب  زیمآرهم و  راتفرهچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک 

دیرگنب کی  نیا  هب  اما  دوب . یضار  ود  ره  زا  شتشذگرد  هاگب  ادخ  ربمایپ  و  يو ، زا  وا  زین  دوب و  دونشخ  وا  زا  درکیم  میلست  نیرفآ  ناجهب 
دهدیمن شتافو  هب  یتیمها  چیه  و  تسا ، یضران  نآ  زا  شربمایپ  ادخ و  هکدوشیم  يراک  بکترم  موثلک -  ما  شرـسمه -  تافو  بش  هک 

نیگهودنا شنادقف  زا  هک  تسا  لئاق  ص )  ) ربمایپ يداماد  يارب  یشزرا  هن  دروایم و  وربا  هب  مخ  هدننک  درخ  گرزب و  تبیصم  نآ  زا  هن  و 
ردـقیلاع و داـماد  نآ  هکیلاـح  رد  دزیگناـیم  رب  ار  ص )  ) ربماـیپ مشخ  دوشیم و  شوغاـمه  شنارـسمهرگید  اـب  بشناـمه  هک  يدـحب  دوش 

هلان دیرگ و  یم  شرسمه  تشذگرد  رب  سانشقح  رادساپ و 
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بناج زا  ونم  بناج  زا  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  دـیوگیم " : نازوس  یگنهاب  شا  هتفرگضغب  يولگ  زا  درابیم و  کـشا  دـهدیم و  رس 
بات و شرطاخب  مرایمن و  تکاپرتخد  نادقف  زا  ادخ  ربمایپ  يا  یئابیکش  بات  تسا . هتسویپ  وت  هب  باتشب  هتسشنب و  ترانک  هب  هک  ترتخد 

ارت هک  مدوـب  نم  و  تسا ، یلـست  هیاـممیارب  یکدـنا  تنکـش  رمک  تبیـصم  وـت و  میظع  نیگمهـس و  نادـقف  داـی  طـقف  تسا . هـتفرب  مناوـت 
زاـب وا  هب  اـم  میئادـخ و  يارب  اـم  نیارباـنب  دـمآرب ، ما  هنیـس  رب  يدوب و  هداد  هیکت  نم  رب  هکیلاـح  رد  تحور  مداـهن و  ترازم  هاـگمارآرد 

هک هاگنآ  ات  هدرسف  هریت و  مهاگنابـش  دوبدهاوخ و  هنادواج  مهودنا  نکل  دش . هتفرگ  تناما  تشگ و  هدنادرگ  زاب  هعیدو  کنیا  میدرگیم .
( ترتخد اـب  تفـالخقح   ) نآ ندرب  نیب  زا  ندروخ و  رب  تتما  یتسدـمه  زا  تیارب  ترتـخد  دربـب . یمیقم  نآ  رد  هک  تیارـس  هب  ارم  ادـخ 

يرید تشذـگرد  زا  هک  دـش  یلاـح  رد  نیا  و  وش ، اـیوج  سرپـب و  عاـضوا  زا  نک و  لاوس  رـسارس  یماـمتب و  وا  زا  ، درک دـهاوخ  ناتـساد 
ناتدزن زارگا  نیاربانب  تلالم . ای  ینادرگور  زایمالس  هن  یظفاحادخ  مالـس  رفن ، ود  امـش  رب  مالـس  دوب . هتفرن  رطاخ  زا  تدایو  تشذگیمن 

ای میشاب  نامگدب  هداد  نایابیکش  هب  ادخ  هک  يا  هدعو  هب  هک  ببس  نآ  زا  هن  منیشنب  اجنیا  رگا  هکنانچ  تساتلالم  یگتسخ و  زا  هن  موریم 
تسج : لثمت  یتیب  ود  نیا  هب  شرازم  رس  رب  هاگنآ  نامیا " . مک 

تسا  یئادج  تسود ، ودیمدمه  ره  ماجنارس  )
تسا ) زیچان  كدنا و  دشاب  گرم  يوسنیا  رد  هچره  و 

مداد  تسد  زا  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  هک  نیا  (و 
تسین ) هدنیاپ  یتسود  چیه  هک  تسا  نیا  رب  یلیلد 

زا دهاجم  زا  حیجن  نبا  زا  يروث  نارمع  نب  یفاعم  زا  یلصوم  رانید  نبنامثع  نب  دحاولا  دبع  لوق  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يدزا   - 47
: دیوگیم امهنع -  هللا  یضر  سابع -  نبا 
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 " یشاب . تشهب  رد  نم  اب  وت  هک  هتسب  دهع  نم  اب  مراگدرورپو  ینم ، ناروای  زا  اهداماد و  زا  وت  تفگ : نامثع  هب  ص )  ) ادخلوسر " 
 " تسا . هدروآ  ار  نآ  يدزا  هک  تسا  ساسا  یب  لطاب و  یتیاور  نیا  دسیونیم " : دحاولا  دبع  لاح  حرش  رد  لادتعالانازیم "  رد "  یبهذ 

ییحی نب  هللا  دبع  زا  یناسارخ  نامیلـس  نب  هللا  دبع  نب  دـمحمهک  تسا  هتفگ  ام  هب  لهـس  نب  رکب  دـیوگیم  هدرک  تبث  یتیاور  یناربط  - 48
لیکشت نامرف  دروخ و  هبرض  رمع  یتقو  : " دیوگیم تسا ، هدرک  تیاور  شردپ  زا  ملاس  زا  يرهز  زا  رمعم  زا  كرابم  نبازین  یناردنکسا و 

تیاضردروم يا  هدروآرد  اروش  تیوضع  هب  وت  هکیئاهنیا  دنیوگیم  مدرم  ردپ  تفگ : هدمآ  وا  شیپ  هصفح  شرتخد  درک  رداص  ار  اروش 
زا نم  تسین .) ام  تیاضر  دروم  هک   ) دیئوگب نامثع  هرابرد  تسا  نکمم  تفگ : دـنداد . هیکت  ار  وا  دـیهدب . هیکت  ارم  تفگ : رمع  دنتـسین .

يارب طقف  مدیسرپ : دنتسرفیم .) دورد  ای   ) دنرازگیم زامن  وا  رب  نامسآ  ناگتـشرف  دریمب  نوچ  نامثع  دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) ادخربمایپ
اروش وضع  شـش  زا  کی  ره  يارب  نآ  ردهک  تیاور  رخآ  ات  ... ) نامثع يارب  طقف  ، هن تفگ : دنتـسرفیم ؟) دورد   ) مدرمهمه يارب  ای  ناـمثع 

دنکیم .) لقن  يراختفا  تلیضف و 
یلعج دـیوگیم : نازیملا "  ناسل  رد "  زین  رجح  نبا  . یگتخاس یلعج و  تسا  یتیاور  دـیوگیم : هراـب  نیا  رد  لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ 

تسا . ادیوه  شدوخ  زا  شندوب 
تسا هدرمش  تیاور  تسس  فیعض و  یئاسن  دیوگیم : یبهذ  هکنانچ   - ار یطایمد  لهـس  نب  رکب  میئازفا : یم  اهنآ  هتفگ  رب  ام  دیوگ : ینیما 

نیا مدرک "  متخ  نآرق  تشه  رـصع  اتهتـساخرب  دوز  يا  هعمج  زور  تسا " : نخـس  نیا  يو  تایلعج  زا  هک  هدمآ  نازیملا "  ناسل  رد "  و 
لقن ریثک  نب  دیعـسنابز  زا  هک  یتیاور  رطاخب  ار  وا  دـنا و  هدز  اهفرح  وا  هراـبرد  مدرم  دـیوگیم : مساـق  نب  هملـسم  نک . تریح  ونـشب و  ار 
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زاستیاور لعاج و  هدرک 
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دنا . هدناوخ 
تسا  سانشان  لوهجم و  هک  تسا  هدمآ  هللا  دبع  نب  دمحم  مان  یطایمد  لهس  نب  رکب  رب  هوالع  تیاور  نآ  دنس  رد 

. ینادمه دمحم  زا  ینئادم  برح  نب  بیعـش  زا  یفاکـسا  روصنم  نب  دـمحم  نبیـسیع  قیرط  زا  تسا  هدروآ  یتیاور  يدادـغببیطخ  - 49
، میدوببلاطیبا نب  یلع  دزن  ام  درک " : تیاور  نینچ  ام  يارب  ریشب  نب  نامعن  لوق  زا   - هفوک دجـسم  ینعی  دجـسم  نیا  رد  یخیـش  دیوگیم :

ناشیا دـنرودب . خزود ) شتآینعی   ) نآ زا  ناشیا  میدرک  یبوخ  ناشیا  رب  رتشیب  ام  هک  یناسک  تفگ : یلع  دـمآ ، نایم  هب  ناـمثع  زا  نخس 
منامثع " . نارای  زا  نم  و  شنارای ، نامثع و  زا  دنترابع 

دوخ تسا ؟ هراـکچ  و  تسیک ؟ هدرک -  تیاور  يو  زا  هک  یفاکـسا -  روـصنم  نب  دـمحم  نب  یـسیع  هک  میـسرپبدیاب  يدادـغب  تیطخ  زا 
خیش و زا  میسرپ و  یم  ینادمه  دمحم  هرابرد  وا  زا  هاگنآ  تسا  هتـسنادن  يزیچ  شمـسا  زج  دسیونب  ار  شلاح  حرـش  هتـساوخ  هک  بیطخ 
هک میـسرپ  یم  ریـشب  نب  نامعن  هرابرد  و  تسا . هدـماین  ایند  هب  هتـشادن و  دوجو  يرادـنپ  يرگید ، هن  هدرب و  ماـن  وا  هن  هک  شثیدـح  داتـسا 

نامهو هدیگنج  اپ  رس و  یب  نارگزواجت  فص  ردو  هدرک  مایق  شیوخ  ماما  هیلع  نیفـص  گنج  هرود  رد  هک  وا  تسیچ ؟ شردق  تسیک و 
يراکلغد مسق  ادـخب  وت  هتخاس : بطاخم  ار  وا  هکیلاح  رد  تسا  هدومن  شیفرعم  نینچ  يراصنا  دعـس  نب  سیق  اـهزورنآ  هک  تسا  یـسک 

ره دیتشاذگ  عافدیب  راوخار و  نامثع  هک  امش  دیوگیم : يراصنا  دعـسنب  سیق  هب  هک  تسا  نامه  ریـشب  نب  نامعن  يرگهارمگ و  هارمگ و 
يرای ار  لطاب  هتـشاذگ و  راوخ  ار  قح  امـش  یلو  دـش  دـهاوخ  رـسب  رـس  کـی  نیا  هب  کـی  نآ  دـیراذگب  عافدـیب  راوخ و  زینار  یلع  هاـگ 

دیاهدومن
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هن ات  دورب  عبنی "  هب "  تساوخ  وا  زا  هرـصاحم  ماگنهب  نامثع  هک  تسا  یی  یلع  نامه  هدـمآ  یمان  وا  زا  یلعجتیاور  رد  هک  یلع  نیا  ایآ 
ارناـمثع نم  تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخب  تسا : هتفگ  هک  تسین  یـسک  ناـمه  وااـیآ  يو ؟ تسد  زا  وا  هن  دروـخب و  مغ  واتسد  زا 

مدب نآ  زا  هن  متشاد و  شوخ  ار  شلتق  هن  تسا : هتفگ  و  ما ؟ هتشگ  تحاران  شندش  هتشک  زا  هن  ما و  هدومن  لیامت  شلتق  هب  هن  ما و  هتـشکن 
شنایهاپس نارای و  هب  نیفـص "  رد "  هک  نامه  و  مدب ؟ هن  دمآ و  مشوخ  نآ  زا  هن  متـشاد ، رذح  رب  نآ  زا  هن  مداد و  ار  شروتـسد  هن  دمآ ،

ار هناد  هک  نآ  هب  دنگوس  دنگنج . یم  هتشاد  شود  رب  ار  ناهانگ  راب  هک  یسک  یهاوخنوخ  رس  رب  هک  دیباتـشب  یناسک  دربن  هب  تسا : هتفگ 
دوخ تیلوئـسم  زا  یکدنا  هکیلاح  رد  دراد  ندرگ  هب  دنوش  بکترم  تمایق  هب  ات  اهنیا  هک  ار  یناهانگ  راب  وا  دـیرفایب  ار  یمدآ  تفاکـشب و 

دهاکیمن ؟ اهنیا 
ای  ) شقح تشگ و  هدیچیپ  شنوناق  زا  رـس  شروشک  رد  هک  یماگنه  ادـخ و  رطاخب  هک  یمدرم  هب  تسا : هتـشونن  رـصم  مدرم  هبومه  رگم 
هک تسین  یسک  نامه  يو  ایآ  تفای ؟... هرطیس  راکدب  ونراکوکین  رب  مالسا  زا  فارحنا  هک  هاگنآ  دندمآ  مشخ  هب  تشگ  لامیاپ  شنوناق )
هک هاگنآ  ات  تفگ ...: همه  ربارب  رد  هیقـشقش "  قطن "  رد  و  تسا ؟ هدشهتـشک  قحانب  هنامولظم و  نامثع  هک  دـهدب  تداهـش  دـشن  رـضاح 

شروخآ ؟... لبطصا و  نایم  ندیلولو  نتخادنا  ولهپ  رد  داب  هب  درک  عورش  وتساخرب  تموکح  هب  هتسد  راد و  نآ  نیموس 
وا زا  هجوچیهب  هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  لـثم  یناراـی  دنـشاب  هتـشاد  دـنناوتیم  یتیمها  هچ  ناـمثع  ناراـی  دـشاب  یتیاور  نینچ  رگا  یهگناو 
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رب يا  هملک  دوشیم و  هتـشک  دراد  ناشربارب  رد  دـینیب  یم  دـشاب و  هتـشاد  اکتا  نانآ  هب  يدروم  چـیه  رد  تسین  رداق  دـنیامنیمن و  یناـبیتشپ 
نفد نایدوهی  ناتسربق  رد  نفک  نودب  شیاهسابل و  اب  دعب  دروخب و  داب  دشاب و  هداتفا  هلبزم  رد  زور  هسششعن  دنراذگیم  دنروایمن و  نابز 

شاخرپ وا  هب  وس  ره  زا  دوش و 

هحفص 294 ] ] 

یـسک هچ  دـنزیرگب " ؟ هتخیر  نآ  رب  كاخ  یتشم  دـنناپچب و  یلادوگ  هب  ار  هزانج  ناسرت  ات  درابب  شا  هزاـنج  نیلماـح  رب  گنـس  ددرگ و 
" دنیوگغورد . امتح  اهنآ  هک  دنادیم  ادخ  ،و  دبیرفب ملع  نودب  ار  مدرم  ات  ددنبیم  غورد  ادخ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتراکمتس 

ار یلع  هرز  اهنع -  هللا  یـضر  همطاف -  اب  هنع -  هللا  یـضر  یلع -  جاودزا  بش  دـید  ناـفع  نب  ناـمثع  دـیوگیم " : هک  تسا  یتیاور  - 50
هب مهرد  دص  راهچ  هاگنآ  دوش . هتخورف  دیابن  زگره  تسا ، مالـسا  نامرهقیلع  هرز  نیا  تفگ : دنـشورفب . مهرد  دص  راهچ  هب  دـنهاوخیم 

باوخ زا  رس  ناهاگحبص  نامثع  نوچ  دنادرگرب . شهارمهار  هرز  و  دیوگن ، یلع  هب  ار  نایرج  هک  هداد  مسق  ار  وا  هتخادرپ  یلع  مدختسم 
هکـس نامحر  يادخ  هک  یمهرد  نیا  هتـشون : کی  ره  رب  مهرد  دص  راهچ  هسیک  ره  رد  تفای  هسیک  دص  راهچ  شیوخ  هناخ  رد  تشادرب 

نامثع "  يا  تداب  اراوگ  دومرف : ربمایپ  و  داد ، عالطا  ص )  ) ربمایپهب ار  نیا  یحو  هتشرف  نافع . نب  نامثع  يارب  هدز 
تحـص هرابرد  وا  زا  هک  هدمآ  یطویـس  نیدلا  لالج  ياواتف  رد  دیوگیم  تسا و  هدروآ  (ص ) ربمایپ هریـس  رد "  یبلح  ار  نیا  دیوگینیما :

غورد هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تیاور  دوخ  اریز  تسا ، هتفگ  تسار  " و  درادـن . تحـص  نآ  هک "  هداد  باوج  دـنا و  هدیـسرپ  تیاور  نیا 
یلعج . هتخاس و  تسا و 

تسا . زیمآ  تیانج  یغورد  تیاور ، نیا  دیوگیم : توحلا  شیورد  نبا  هک  مدید  یلعج  تیاور  هلسلس  کییسررب  رد  مجنپ  دلج  رد 

مینک یم  متخ  کی  نیا  اب  ار  نامثع  یگتخاس  لئاضف  اهشیاتس و  هریجنز 

دیوشب شیوخ  يور  دزیریم  هتشون  يوررب  هک  یبآ  اب  دسیونب و  ار  ریز  ياهمانهک  یسک  دسیونیم " : مالظلا "  حابصم  باتک " رد  ینادرج 
و تشک ، دهاوخن  روک  زگره 
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یسنج یناوتان  دشونب  دسیونب و  ارنآ  هک  یسک  و  تشگ ، دهاوخ  نوصم  يراکشومارف  زا  دشونب  ناهاگحبص  ار  شبآ  دسیونب و  هکیـسک 
دبع نب  هحلط  بعک ، نب  یبا  تباث ، نب  دیز  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  ، لبج نب  ذاعم  نافع ، نب  نامثع  تسا : نیا  اهمان  نآ  و  دـید . دـهاوخن 

 " مهنع . هللا  یضر  يرادلا  میمت  نمحرلا ،
ددنب  راکب  ار  لمعلا  روتسد  نیا  دسرتیمن  یسنج  یناوتان  يراکشومارف و  يروک و  هب  التبا  زا  هک  ره  دیوگینیما :

ياهشیاتسو بقانم  نآ  دیاب  دنا  هدناسر  تبث  هب  هتشون و  هتخاس و  نامثع  تلیـضف  حدم و  رد  هک  اوسر  نیگنن و  تایاور  اه و  هناسفانیا  رب 
دوزفیب . میتشون  مجنپ  دلج  رد  هک  ار  يرگید  یلعج 

راتفگ نایاپ 

نایوجماک ناتـسرپایند و  هک  ار  هچنآ  میهدیم ، نایاپ  اج  نیمهب  دـنا  هدـنکارپ  هتخاس و  نامثعلئاضف  رد  هک  ار  یی  یلعج  تایاور  یـسررب 
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هتـسبلد دـنا و  هدوب  يرـصب  یماش و  اهنیا  رتشیب  دـنا  هدـناسر  ضرعب  هدرک و  هیبعت  اهنآ  يایادـه  هلـص و  عمطب  نایوما  تیمکاـح  هرود  رد 
سوهلب و تادوجوم  نینچ  زا  تایاور  نانچ  لعج  یمارگ . ربمایپ  يالاو  نامدود  مالسا و  خیرات  راختفا  رپنادرم  زوت  هنیک  نمشد  نایوما و 

اریز میدرواین  هک  تسه  مه  زاب  میدز  یبایزرا  یـسررب و  کحم  هب  میدروآ و  هک  ینیغورد  تایاور  شامق  زا  دـیامنیم . یعیبط  يراـکهبت 
زا نآ  نیا و  يزاس  هدنگ  يزادرپ و  تلیـضف  اهنآ  همه  اشنم  تسا و  سابرک  کی  هت  رـس و  دـنامیم و  مهب  اهنآ  نت  تیهام  دنـس و  تیفیک 

یفاصنا . یب  يدرخیب و  یمهفان و  يور 
نامثع و دیجمت  حدم و  رد  هک  یلعجو  ساسا  یب  كانبیع و  هدز و  تفآ  تایاور  نآ  تبث  لقن و  رد  هک  دنا  هدوب  روذعم  تعامجنآ  دیاش 

ءارآ و هب  یئانتعا  تسه  شلاثما 
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اهنآ ساسا  رب  ات  دـنا  هدیـشوپ  اهنآ  نایوار  لاـجر و  دروم  رد  قیاـقح  نآ  همه  زا  مشچ  هدومنن و  ثیدـح  نف  دـیتاسا  ناـظفاح و  تاـیرظن 
زج دنتساوخیم  رگا  اریز  ینامدود . یعمج و  زا  ینادرگ  ور  لیلد  دنزاسنانآ و  یهاوخاوه  هیام  دنفابب و  دنچ  ینت  يارب  یتمظع  تلیـضف و 

يارب ار  تلیضف  دننکن و  دانتسا  دیامن  راگزاس  درخ  نآرق و  اب  شنتم  دنشاب و  نیما  قثوم و  شلقان  لاجر  هک  يدنتـسم  دنـسم و  تیاور  هب 
ماهوا و هدینت  چوپ و  ياه  هتفاب  نآ  ودننکفا  رودب  ار  هوای  تایاور  تایلعج و  دننادن و  تباث  ملـسم  حیحـص و  تیاور  ياکتا  هب  زج  یـسک 
حدمو و شیاتـس  ره  زا  یهت  دنامیم و  دیفـس  دنا  هدرک  هایـس  لاح  حرـش  ثیدح و  خیراترد و  هک  تاحفـص  نآ  دـنهدن  یئاهب  ار  ضارغا 

سپ دومنیمن ، عانقا  ار  ناشبصعت  هدوبیمن و  روج  ناشینطاب  یهاوخاوه  اب  دمایم و  نارگ  تعامجنآ  يارب  نیا  و  یتلیضف ، راختفا و  دیجمت و 
یب وچوپ  ياهفرح  اب  دنتـسج و  تردابم  غورد  ناـتهب و  متـس و  هب  هداد  هولج  هدیدنـسپ  هتـسارآ و  ناـشیا  رب  ار  ناـشیاهراک  ناطیـش  نوچ 

نامه اهنیا  ناـه  ساـسا ، اـب  دنتـسه و  يزیچ  هب  یکتم  هک  دـنرادنپیم  و  دـنربب ، نیب  زا  ار  قح  نآ  هلیـسوب  اـت  دنتـساخرب  هلداـجمب  ساـسا 
دندنب " ؟ یم  ناتهب  هنوگچ  میئامنیم ، نایب  ار  تایآ  نانآ  يارب  هنوگچ  رگنب  . دننایوگغورد

نامثع رمع ، رکبوبا ، هناگ : هس  ماکح  لئاضف  رد  يور  هدایز  هغلابم و 

هراشا

تـصرف ای  ناشناهاوخاوه  فرط  زا  رفن  هس  نیا  زا  کـی  ره  يارب  يرامـش  تلیـضف  دـیجمت و  رد  هک  يا  هغلاـبم  يور و  هداـیز  زا  يا  همش 
هب همه  دـنا  هدیـشارت  رفن  هس  نیا  يارب  تعامجنآ  هک  یلئاضف  مامت  هک  میدومن  تباث  دیـسر و  ناـترظنب  هتفرگ  تروص  تسرپاـیند  ناـبلط 

تسین و راگزاس  حیحـص  ملـسم و  تباث و  ثیداحا  یخیرات و  قئاقح  اب  هجوچیهب  هک  تسا  فیعـض  ساسا و  یب  یلعج و  تایاور  دانتـسا 
تایحور و زا  خیرات  هچنآ  ابهن 
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میدرک یسررب  ار  یتایاور  ابلاغ  هتشذگ  رد  دراد . تقباطم  دیامنیم  ناتساد  ام  يارب  ناشرادرکو  لامعا  ای  يداقتعا  یقالخا و  تایصوصخ 
رب رد  ار  هس  ره  هک  میزاسیم  انـشآ  تایاور  زا  یعون  اب  ار  امـش  نونکا  نکل  دوبهتـشگ . جیار  هتخاس و  رفن  هس  نیا  زا  یکی  تلیـضف  رد  هک 

نوچ نابز  نانع  درادـن و  يا  هیامندز  فرح  اریز  میئامنیمن ، انتعا  یفرح  هتفگ و  ره  هب  میزادرپ و  یم  یخیرات  تایاور  هب  طقف  هتبلا  دراد .
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. دسانـشیمن يزرم  دح و  هک  هناروکروک  نیک  قشع و  سوه و  توهـش و  راسفا  نانچ  دوشیم  هدنار  وس  رهب  نخـس  تشگ  اهر  وتخیـسگ 
ینارصاعم ناینیشیپ و  رگید  رجح و  نبا  ریثک و  نبا  هیزوج و  نبا  يزوج و  نبا  هیمیت و  نبا  مزح و  نبا  لاثما  ياهفرح  رانک  زا  يور  نیمهب 

ینازاتفت ناهد  زا  هوای  تروصب  هک  یئاهرادنپربارب  رد  هک  تسا  نیا  يارای  ار  ام  اجک  هچ  میرذـگ ، یم  هناراوگرزب  دـنیاهنآ  شامق  زا  هک 
ام تعامج  دیوگیم " :  " دصاقملا حرش  رد "  هچنآ  هرابرد  الثممیهد  جرخب  لیلحت  هیزجت و  طسب و  حرـش و  هلـصوح  هدمآ  ردب  شلاثما  و 

هدش مهنع -  هللا  یضر  نامثع -  رمع و  رکبوبا و  يرادمامز  رد  هک  یعامجا  هبتسین  بجاو  رادمامز )  ) ندوب موصعم  هک  نیا  تابثا  يارب 
ماگنهزا هک  ینعم  نیاب  دنـشاب  مه  موصعم  هچرگ   - تسین بجاو  نانآ  ندرمـش  موصعم  هک  نیا  رب  عاـمجا  هب  دـنا و  هدرک  لالدتـسا  تسا 

 - ءانث وبا  فرح  ای  تساهتشاد " . ناکما  ناشیا  رب  هانگ  باکترا  هک  نیا  نیع  رد  دنا  هدوب  هانگ  زا  زیهرپ  تلصخ  هب  فصتم  ندروآ  نامیا 
رظن فـالخ  رب  تسین  ندوب  موـصعم  تفـالخ ، طرـش   " راـظنالا " : علاـطم  باـتک " رد  فورعم  ملکتم  یناهبـصا -  دومحمنیدـلا  سمش 
هتبلا تسین ، بجاو  شندرمـش  موـصعم  هک  نیا  رب  تـسا  هدرک  عاـمجا  تـما  و  مـیراد ، ار  رکبوـبا  تفـالخ  اـم  هیرـشع . ینثا  هیلیعامـسا و 

نامثع ندوب  موصعم  زا  نخـس  فیرـش "  رازم  خـیرات  باتک "  رد  هکیناغفا  دـمحم  رون  ظفاح  فرح  اـی  تسا " . هدوبن  موصعم  میوگیمن 
تسا هدنار 
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ناترظن زا  دـنا  هدرک  يرپس  شـصاخ  هیور  تاداع و  رب  وتیلهاـج  رد  رمع  رتشیب  هک  ار  ناـموصعم "  نیا "  لاـمعا  هماـن  زا  یتاحفـص  اـم 
هب دسر  هچ  ات  دنوش  هدرمش  ورتسار  " و  لداع دراذگیمن "  ناشیناگدنز  یمالسا  هرود  رادرک  اهراک و  یتح  هک  میدومن  زاب  و  میدنارذگ ،
اریز میروآ ، ثحب  هب  حرـش و  هب  ار  ناشلامعا  کیاکی  هراـبود  و  دومن ، رارکت  ار  تاحفـص  نآ  ناتـساد  اـجنیا  رد  میهاوخیمن  موصعم "  " 

زا دزاسیمن و  مالـسا  اب  هک  یئاهراک  نانآ و  ياهیمدرمان  اهتعدـب و  ناـهانگ و  تاـیانج و  زا  متـشه  متفهو و  مشـش  ياهدـلج  رد  هچناـمه 
دیامنیم . تیافک  میدرک  تبث  تسا  هناگیب  فرحنم و  تنس  ونآرق  ماکحا 

ره دروم  رد  وا  یئاعدا  عامجا "  یـسررب "  هب  میئایب  الوا -  تسا . وا  ياهطلغ  نیرت  شحاف  زا   " عامجا ، ود "  نآ  زا  ینازاتفت  جاتنتـسا  اما 
كاپ يدبا و  یگنن  هکل  هدرک و  هایس  ار  وا  يور  هک  تفرگ  تروص  یلکـشبهکلب  عامجا  قیرط  زا  هن  رکبوبا  تیمکاح  مکاح . هس  زا  کی 

هکتسا هعقاو  نیمه  ياـکتاب  و  تفرگ ، تروـص  رفن  جـنپ  اـی  رفن  ود  رفن و  کـی  تعیب  اـب  شتیمکاـح  تسا . هداـهن  تما  نمادرب  یندـشن 
ربارب رد  تقونآ  ددرگیم . رقتسم  دیسریم و  قیقحتب  رفن  جنپ  ای  ود  ای  کی  ندرک  تعیب  اب  تفالخ  هکدنا  هتشگ  دقتعم  هتشادنپ و  تعامجنآ 
ياـه هرهچ  ناـگرزب و  يریثک  عمج   - تشگ ناـیب  لیـصفتب  متفه  دـلج  رد  هکناـنچ  دنتـسب -  رکبوبا  اـب  تفـالخ  تعیب  هکيرفن  دـنچ  نآ 

راد و باعرا و  دیدهت و  هک  دنوش  قحلمرفن  دنچ  نآ  هب  دندش  رـضاح  یتقو  اهنت  ودـندیزرو  يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  باحـصا  صخـشم 
 - هدابع نب  دعـس  اهدـعب  هک  دـندوب  نج "  یعمج "  ناشنایم  رد  هک  ار  اهنآ  یـشکرکشل  دـندید و  ار  اـهنآ  ریـشمش  قرب  يزادرپ و  هتـسد 

يدـصت اما  رکبوبا . يدـصت  زا  نیا  دـنتخود  ریت  هب  تعیب ، زا  شیراددوخ  رکبوبا و  تموکح  اب  شتفلاـخم  رطاـخبار  جرزخ -  هلیبق  سیئر 
وا زا  دنتشاد و  ضارتعا  رمع  نییعت  هرابرد  رکبوباهب  باحـصا  هک  یلاح  رد  و  عامجا ، اب  هن  تفرگ  تروص  رکبوبا  زا  هرداص  نامرف  اب  ، رمع

رکبوباهب ضارتعا  نیا  رد  وا  اب  هدومن و  دییات  ار  هحلط  نخس  هک  نانآ  زا  رایسب  هچ  و  دندرکیم ، داقتنا 
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فرط زا  نامثع  اما  داد " ؟ یهاوخ  هچ  ار  تراگدرورپ  باوج  يا  هتشامگ  ام  رب  ار  ینـشخ  کشخ و  مدآ  هک  وت  هک "  دندوب  ناتـسادمه 
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تشامگ و بصنم  نیاب  ار  وا  هک  دوب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  اهنت  دنتشاد و  فالتخا  مه  اب  هک  دش  هتـشامگ  ماقم  نیاب  هرفن  شـش  ياروش 
دبع يرآ  ار  تما  عامجاهب  دسر  هچ  ات  دندرمـشن  شتموکح  رارقتـسا  طرـش  ار  هنیدم  مدرم  عامجا  یتح  هدومنفارتعا  یجیا "  هکنانچ " 

 " هک درکیم  دـیدهت  هتخآبلاطیبا و  نب  یلع  ماما  رـس  رب  ار  شریـشمشهک  تسب  تموکح  ناـمیپ  ناـمثع  اـب  یلاـح  رد  فوع  نب  نمحرلا 
 " درک . میهاوخ  هزرابم  وت  اب  هنرگو  نک  تعیب  هک "  دندومنیم  دیدهت  ار  وااروش  ياضعا  منزیم " و  ار  تندرگ  هنرگو  نک ، تعیب 
رارقتـسا لوا  تعیب  نامه  اب  نانآ  رظنب  تفالخ  اریز  درادن ، يا  هدئاف  تسا  هتفرگ  تروص  جـیردتب  نآ و  زا  سپ  عامجا  هک  مه  فرح  نیا 

تسا . هتشگ  راوتسا  تفالخ  ساسا  هک  دنا  هدرکیم  مادقا  تعیب  هب  یلاح  رد  دنا  هدرک  تعیب  ادعب  هک  نارگید  تسا و  هتفای 
يدصت يارب  تمـصع  ندوبن ، طرـش  رب  لیلد  ار  نآ  و   - تسا هدش  رفن  هس  نآ  تفالخ  رب  دـیوگیم  ینازاتفت  هک  ار  یعامجا  ضرفب ، ایناث -

مدـع رب  دـیوگیم  هکعاـمجا  نـیا  يارب  دراد ؟ یلیلد  هـچ  هدرک  ار  شققحت  ياـعدا  هـک  يرگید  عاـمجا  يارب  میریذـپب  دریگیم -  تفـالخ 
تایرظن رد  تقو  هچ  ینازاتفت  باحصا . تایرظن  ءارآ و  زا  نآ  لوصحيارب  تسین  یهار  اریز  تسا ؟ هدش  تفالخ  يارب  تمـصع  بوجو 
ناشیافلخ تمـصع  بوجو  هب  دـقتعم  هک  هتفایرد  ناشلاوقا  رادرک و  تایحور و  زا  اـت  هدرک  عبتت  دـنغلاب -  رازه  اهدـص  رب  هک  ناینیـشیپ - 

ای دناسرب ؟ هباحـص  هرود  هب  ار  كرد  عبتت و  نیا  دهدب و  ربخ  ینازاتفت  هب  دـنک و  بسک  عبتت و  ار  نیا  هدوب  نکمم  یـسک  هچ  ای  دنتـسین ؟
دنا هتشامگیم  تمه  اهنآ  لیلحتو  دقن  وگتفگ و  هثحابم و  هب  هتخادرپ و  یم  يداقتعا  یمالک و  لئاسم  هب  اهنآیک 
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نیتسخن خیرات  ردهک  یـسک  دبای ؟ هعاشا  دوش و  لقن  لسلـست  هب  ءارآ  جـئاتن و  نآ  ات  دـناسرب  یموس  هب  نآ  يرگید و  هب  ار  هجیتن  یکی  ات 
اه و نمجنا  رد  هک  درک  دهاوخ  هظحالم  دیامن  تقد  هعلاطم و  هرفن  شـشياروش  ات  هفیقـس  زا  ینعی  یمارگ  ربمایپ  زا  سپ  تموکح  هرود 

هاگتـسد دـنراد و  تنطلـس  یقلت  تفـالخ  زا  هراوـمه  دوـشیمن و  حرطم  اـساسا  دوریمن و  تمــصع "  هلاـسم "  زا  يرکذ  زگره  تاـثحابم 
شتارایتخا دزادرپ و  یم  نآ  لاثما  يرفیک و  نوناق  يارجا  و  یجراخ -  تینما  ای  اهزرم -  ظفحو  یلخاد  تینما  يرارقرب  هب  هک  یتیمکاـح 

نیمه تفالخ "  ار "  اج  همه  تعامجنآ  ناملکتم  املع و  و  تفر ، نخس  لیصفتب  متفه  دلج  رد  نآ  زا  هکنانچ  تسادودحم ، روما  نیمهب 
لیبـق زایی  یحور  يوـنعم و  طیارـش  ثحب  تهج  نیمهب  دـنا و  هدرک  ثحب  رظن و  راـهظا  یقلت  زرط  نـیمه  ساـسا  رب  هتـشاد و  ار  روـصت 

در یفن و  ار  شترورـض  بوجو و  دـنا  هتخاس  رگا  ای  دـنا  هتخاسنحرطم  ای  ار  تمـصع  یلدـکاپ و  ینمادـکاپ و  يوقت و  ملع و  هب  فاصتا 
دنا . هدرک 

افلخ تفالخ  رد  نینمؤملاریما  يار 

دوشیم هدرمـش  تجح  لیلد و  عامجا "  هک "  دـش  تباث  یتقو  دـشاب . تباث  نآ  ندوب  تجح  هک  مینادـیم  لیلد  یتقو  ار  عاـمجا  اـم  اـثلاث -
عامجا رگا  هدرمـشن  لیلد  تجح و  دراوم  رگید  رد  تفرگ و  لیلد  اـجنآ  رد  هداد  صاـصتخا  دروم  دـنچ  اـی  کـی  هب  ار  نآ  ناوتیمن  رگید 

يارب یلو  هتفرگن  تروص  هتبلا  هک  رکبوبا -  يدصت  دروم  رد  طقف  هن  دشاب  لیلد  تجح و  دنیوگیم  تعامجنآ  ینازاتفت و  هکنانچ  یتسارب 
ریخا عامجا  درومرد  رگا  دوب و  دـهاوخ  تجح  مه  نامثع  لتق  نتـسناد  اور  دروم  رد  هکلب  میریگیم -  ضورفم  نانآ  اب  ثحب  رد  یهارمه 

رد دـنا ... هتـشادن  تکرـش  ناـمثع  هیلع  عاـمجا  رد  اـهنآ  ناـهاوخاوه  ناگتـسباو و  زا  اـی  اـپ  رـس و  یب  يوما  رفنراـهچ  هس  هک  دوـش  هتفگ 
ربمایپ باحـصا  ناگرزب  هدوتـس و  نمادـکاپ و  حـلاص و  باحـصا  زا  يریثک  عمج  امـشیئاعدا -  عامجا  لوا -  عاـمجا  رد  میئوگیمباوج 
هقیدص نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تما  ماما  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  كاپ  نامدودو  رورـس  نانآ  هعیلط  رد  و  (ص )
هزیکاپ كاپ و  هدوزب و  يدـیلپ  شیالآ  زا  ار  ناشیا  ادـخ  هک  نانامه  دـنیاسک و  باحـصا  هک  اهیلع -  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف -  هرهاـط - 
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نادرم مشاه و  ینب  نادناخ  زا  صاخشا  رگید  و  تسا ، هدینادرگ 
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دیدهت رثا  رب  دنا  هدومن  یناتـسادمه  اهدعب  رگا  و  دنا ، هدیزرو  يراددوخ  عامجا "  رد "  تکرـش  تعیب و  زا  يراصنا  رجاهم و  زا  یگرزب 
طیارـش هظحـالمب  هک  لاـحنامه  رد  ناـشیا  هچ  عاـمجا  متم  ءارآ و  قاـفتاو  دـیمان  تقفاوم  ناوتیمن  ار  يزیچ  نینچو  تسا  هدوب  باـعرا  و 

هب ندز  تسد  ریـشمش و  ندیـشک  زا  یلم  تدـحو  فیعـضت  هقرفت و  بوشآ و  عوقو  زا  زیهرپ  روشک و  یجراخ  عاضوا  ای  هعماج  یـسایس 
تفلاخم رب  شیوخ و  يار  رب  نانچمه  دنا  هدیـشوپیمالسا  بولطم  تموکح  شیوخ و  قح  زا  مشچ  اتقوم  هدـینادرگ و  ور  نینوخ  هزرابم 

هناگ هس  ماکح  هرود  تشذـگ  زا  سپ  ع )  ) نینموملا ریما  الوم  مینیب  یم  هکنانچ  دـنا . هدوب  یقاب  يويدـصت  رکبوبا و  تموکح  اب  یلوصا 
هک درک  نـت  هـب  یلاـح  رد  رکبوـبا ) ینعی   ) هفاـحق وـبا  رــسپ  ار  تفــالخ  تـعلخ  مـسق  ادــخب  ناــه  دــیوگیم " : هفوـک  یلم  عاــمتجا  رد 
یم نم  رادم  رب  تفالخ  ینعی   ) تسا نآ  گنس  هب  تبسن  ایسآ  هناوتـسا  تیعقوم  دننامتفالخ  راک  هب  تبـسن  نم  تیعقوم  تسنادیمیبوخب 
ورف نآ  رب  هدرپ  تسینمجوا . هب  لوصو  زاورپ و  ياراـی  ار  هدـنرپ  ددرگیم و  ریزارـس  ما ) هدـننک  يربهرو  عیفرماـقم   ) هلق زا  لیـس  دـخرچ .)

هعماج هناروکروک  نایرج  رب  ای  مروش  رب  اهنت  یتسد  اب  هک  مداهن  نیا  رد  هشیدنا  میمصت و  ذاختا  يانب  و  مدینادرگب ، نآ  زا  يور  مدنکفا و 
رادـید هـب  اـت  دربـیم  جـنر  نادـنچ  نموـم  ناـسنا  دـیارگیم و  يریپ  هـب  ار  درخ  دـیاسرف و  یم  ار  نـالک  هـک  یطیارـش  رب  مزرو و  یئاـبیکش 

هک مدومن  ربص  یلاـح  رد  سپ  تسا . رتکیدزن  تحلـصم  هب  لاوحا ، طیارـش و  نآ  رب  ندـیزرو  یئابیکـش  مدـید  دـیآ . لـئان  شراـگدرورپ 
تفرگ و شیوخ  هار  رکبوبا ) ینعی  ) یلوا هکنآ  ات  تسا  هتفر  داب  هب  مثاریم  هک  متـسیرگن  یم  ولگ و  رد  ناوختـسا  دوب و  هدید  رد  كاشاخ 

داد ): همدا  نینچ  تسج و  لثمت  یشعا "  زا " یتیب  هب  سپس  . ) دنکفا رمع ) ینعی   ) باطخ رسپ  گنچ  هب  شیوخ  زا  سپ  ار  نآ 
ینعی  ) یتعامجهب ار  تفالخ  تشذگیم  رد  وا  هک  ماگنهنآات  مدومن ، یئابیکـش  ربص و  نآ  يراوگان  تدش  همه  اب  ینالوط و  تدم  نآ  رد 

( رکبوبا ینعی   ) یلوا هب  تبسن  نم  تلزنم  هرابرد  یک  تسا  یئاروش  هچ  نیا  ایادخ  مناشیا . رامش  زا  نم  شرادنپب  هک  تشاذگاو  یئاروش )
يدارفا نینچ  اب  ارم  الاح  هک  تسا  هدوب  یماهبا  ای  دیدرت 
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شـش ياروش  ياضعا  ینعی   ) اهنآ زا  یکی  تقونآ  مدومن . یگنهامه  هب  رهاظت  یناتـسادمهاهنآ و  اب  نم  همهنیا ، اـب  دـنزاسیم  نیرق  هیبش و 
هب هتـسد  راد و  نآ  زا  رفن  نیموس  ات  اـهزیچ . رگید  و  شیدـنواشیوخ ، دـنویپ  هب  يرگید  هدرپس و  شا  هنیرید  هنیک  هب  میمـصت  شوگ  هرفن )

نانچ ار  ادخ  لام  شناشیوخ  موق و  شهارمه  دیلول و  شروخآ  لبطـصا و  نایم  دوب  هتخادنا  ولهپ  رد  داب  هکیلاح  رد  تساخربتموکح و 
ار وا  شیفارطا  هتسد  راد و  دش و  شریگنابیرگ  شراک  تشگ و  هبنپ  شتموکح  هتـشر  هک  نآ  ات  ار . هراهب  هتـسر  ون  هزبس  رتش  هک  دندروخ 

تخاس " . راسنوگن 

هثالث ءافلخ  بقانم  هب  یهاگن 

ره و  دـیامنیم ، زاـب  هتـشگ  رارقرب  ص )  ) مرکا لوـسر  زا  سپ  هک  يا  هناـگ  هس  ياـهتموکح  هراـبرد  ار  شترـضح  رظنردـقنارگ  قـطن  نـیا 
ناشتایـصوصخ تایح و  يایاوز  همه  اب  ار  ناموصعم "  نیا "  و  دنا ، هدوب  بیـصن  یب  یئاعدا  تمـصع  زا  هک  نیا  رب  تسا  هاوگ  شاهلمج 

اپ يراددوخ و  زا  نخـس  دیوگیم " : تسا ، هتخادرپ  اهنآ  زا  نشور  قیقد و  يریوصت  هتـشون  هیواعم  هب  هک  مه  ياهمان  رد  دراذگیم . اشامتب 
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رگا ادـخ  رب  هانپ  میوگب  دـیاب  هناحلـسم  زواجت  هرابرد  اهنآ . هب  ما  هناحلـسم  زواجت  متداسح و  يا و  هتفگ  افلخ  ربارب  رد  نم  یـشک  نمادـب 
زا نخـس  درک . مهاوخن  یهاوخرذعنآ  زا  مدرم  ربارب  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  مسق  ادخب  متـشاد  ترفن  اهنآ  زا  نم  هک  نیا  اما  دشاب  نینچ 

درک و لمع  ینادیم  هک  يا  هیور  هب  نامثع  هک  تسانیا  تقیقح  ما ، هتـشادن  ار  شیدـنواشیوخ  ساپ  هک  نیا  يا و  هتفگ  نامثع  ربمزواجت 
ادخ درک " : داریا  هرصب  هب  یشکرکشل  هب  میمـصت  زا  سپ  هک  یقطن  رد  نینچمه   " تسا . هدیـسر  تعالطا  هب  هک  دندرک  نانچ  وا  اب  مدرم 

مدرم مومع  زا  هک  یقح  هب  یـسرتسد  زاار  ام  داد و  صاصتخا  شیوخ  هب  ار  تموکحام  ناـیزب  شیرق  هلیبق  دربب  اـیند  زا  ار  شربماـیپ  نوچ 
ناناملسم و يداقتعا  هقرفت  ببس  هک  نیا  رب  دراد  يرترب  لاح  نآ  رب  ندیزرو  یئابیکش  مدید  تخاس . رود  میدوب  رتراوازـس  نآ  هب  تبـسن 

ندش هتخیر 
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یهاـبت هب  لزلزت  نیرتـمک  اـب  هتـسبن و  شقن  ناـنآ  حوررب  زوـنه  نید  دنناملـسم و  هزاـت  مدرم  هک  یطیارـش  رد  مهنآ  دـیآ  مهارف  ناـشنوخ 
یجاتنتـسا يرکف و  شـشوک  تموکح  راک  رد  هک  دنتـشگ  تموکح  يدصتم  يا  هدع  هجیتن ، رد  دردیم . رب  یفاکـش  كدنا  اب  دیارگیم و 

ياهشزغل زا  تشذگ  رایتخا  بحاص -  اهنآ و  دب  ياهراک  یسررب  راد  هدهعادخ  دندیشک و  تخر  تافاکم  يارس  هب  سپس  دندومن . یمن 
يدـصت يارب  شیوـخ  زا  رت  قـحیذ  رتراوازـسار و  سکچیه  ص )  ) ربماـیپ تشذـگرد  ماـگنهب  شراـتفگ " : نـیا  رد  زین  و  تـسا " . اـهنآ 
رتراوازـس سکچیه  هک  مدیدیم  درم و  رکبوبا  دعب  مدرک . تعیب  اهنآ  لثم  مهنم  سپ  دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  اما  مدیدیمن ، تموکح 

رمع هاگنآ  مدرک . تعیب  اهنآ  لثم  مهنم  هجیتن  رد  دندومن ، تعیب  باطخ  نب  رمع  ابمدرم  اما  تسین ، تموکح  يدصت  هب  نم  زا  رت  قحیذ  و 
اب مدرم  دـعب  داد و  مهـس  شـش  زا  مهـسکی  ارم  وا  اما  مدـیدیمن ، تموکح  يدـصت  هب  شیوخ  زا  رت  قحیذو  رتراوازـس  ار  سکچیه  درم و 

نمدزن وگب  ار  یلع  ورب و  تفگ  هداتسرف  يودزن  ار  ذفنق  شا -  هدش  هدازآ  رکبوبا -  هک  يزور  شراتفگ  نینچمه   " دندرک . تعیب  نامثع 
ع)  ) یلع دـناوخیم . شیوخ  دزن  ارت  ادـخلوسر  هفیلخ  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ : شترـضح  دیـسر  ع )  ) یلع تمدـخ  هب  نوـچ  دـیایب .

ریما وگب  ورب و  وا  دزن  هرابود  تفگ : رکبوبا  دیناسر . رکبوبا  هب  ار  يو  مایپ  ذفنق "  دیا "  هتخادرپ  ادخلوسر  بیذـکت  هب  دوز  یلیخ  دومرف :
ادخ رب  هانپ  هک  تشادرب  گناب  دینـش  ار  شماغیپ  نوچ  ع )  ) یلع دربب . ار  ماغیپ  هتفر  ینک ، تعیب  وا  اب  ات  دناوخیم  شیوخ  دزن  ارت  نینموملا 

دننکیم ... قحانب  فازگب و  یئاعدا 
. دزاسیم هاگآ  هناگ  هس  ماکح  هب  ع )  ) بلاطیبا نبیلع  نینموملا  ریما  رظن  رب  رما و  تقیقح  رب  ار  ام  هک  شتاشیامرف  رگید  و 
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اب تفالخ  يدصت  دوخ  تسا ؟ هتشگ  عامجانآ  دوجو  رب  اجک  و  تساجک ؟ دننکیم  عدا  هناگ  هس  ماکح  يارب  هک  یندوب  موصعم  نیاربانب ،
دشابتجح هتفرگ و  تروص  یعامجا  رگا  میتفگ -  هکنانچ  هزات -  مکاح  تمـصع  رب  عامجا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  هتفرگن  تروص  عامجا 

ود ره  رد  یتسیاب  دوش  هدرمـش  رثا  یب  لطاب و  تسا  رارق  رگا  دوش و  هدرمـش  لیلد  تجح و  زین  ناـمثع  لـتق  فارحنا و  دروم  رد  یتسیاـب 
دشاب  نینچ  دروم 

زاب ثحب  یلصا  ریسم  زا  میهد  همادا  تسا  یـشارت  تلیـضف -  لیلجت و  رد  يور  هدایز  زا  یـشان  هکیئاه  هوای  نینچ  لاطبا  در و  هب  هاگ  ره 
. دزرایب ندرک  در  نداد و  باوج  انتعا و  هب  اتدرادن  یـساسا  هیاپ و  اهفرح  نیا  یهگناو  دـش . میهاوخ  هدیـشک  یفارحنا  اهیداو  هب  مینامیم و 
هک شامق  نآ  زا  اهفرح  رگید  دشاب و  تسد  رد  نآ  زا  يا  هنومن  ات  میدروآرد  دقن  یـسررب و  ضرعمب  ار  لطاب  ياه  هناسفا  نآ  زا  يا  هراپ 
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دیآ . هدیمهف  هدش  هتفگ  هدیجنسن  باسحیب و  لقعت و  یب 
دنا : هتخادرپ  هناگ  هس  ماکح  لیلجت  تلیضف و  رد  هک  اهنآ  زا  میروایم  یتیاور  دنچ  نونکا 

هدرک تبث  ار  تیاور  نـیا  يرجه -  يافوتم 377  یعفاش -  یطلم  دـمحا  نب  دـمحم  نیـسحلا  وبا  دامتعا "  دروم  نادـثیدحهیقف "  ماما  - 1
لـسغ هعمج  بش  هک  ره  دوب : هتفگ  نمب  يرهز  لوق  زا  ینامرک  دامح  نب  هیواـعم  دـیوگیم  زرماـیب -  ادـخ  هشاـکع -  نب  دـمحم  تسا " :
دمحم دـید . دـهاوخ  باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ دـناوخب  راب  رازه  ار  دـحا ) هللا  وه  لق   ) هروس شزامن  رد  ودرازگب  زامن  تعکر  ود  هدرک و 

ص)  ) ربمایپ رگم  دحا ) هللا  وه  لق   ) راب رازه  نآ  رد  مدـناوخیم و  زامن  تعکر  ود  ومدرک  نینچ  هعمج  بش  ره  نم  دـیازفا : یم  هشاکع  نب 
هب سپس  متـشازگب و  زامن  تعکر  ود  هدرک  لسغ  دمآ ، ارف  درـس  يا  هعمج  بش  ات  میامن . هضرع  يو  رب  ار  لوصانیا  منیبب و  باوخ  رد  ار 

راوید هب  متخادرپب ، نآ  زا  مد  هدیپس  کیدزن  متشازگب و  زامن  تعکر  ود  مدرک و  لسغ  هتساخرب  راچان  متشگ ، ملتحم  متفر ، رتسب 
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دیـشخردیم و هدراـهچ  بش  هاـم  نوـچ  شا  هرهچ  هکیلاـح  رد  دیـسر  ارف  ص )  ) ربماـیپ ماـگنه  نیا  رد  متـشاد . هلبق  هـب  يور  مداد و  هـیکت 
دوـب و هدیـشوپ  راو  نهاریپ  ار  یکی  هک  ینمی  عوـن  زا  درب  ود  شنت  رب  و  دـشاب ، نآ  رب  نـیرز  هتـسد  ود  هـک  نیمیـس  گـنت  نوـچ  شندرگ 
. تفگ دماشوخ  مالـس و  هدرک  یتسدشیپ  میوگب  دـماشوخ  متـساوخ  تفای . رارق  مربارب  رد  هدـمآ  لاحنیا  رد  هتخیوآ . مادـنا  رب  ار  يرگید 

نم اب  نادنمشناد  ناهیقف و  ادخ  ربمایپ  يا  متفگ : متسیرگن و  شنادند  هب  دز و  يدنخبل  منیبب ، ار  شا  هتسکش  نیشیپ  نادند  متـشاد  تسود 
رادب . هضرع  دومرف : مرادب . هضرع  وت  رب  مهاوخیم  هک  مراد  تنس  زا  لوصا  يدادعت  نم  دنراد و  دمآ  تفر و 

رذـحرب تسا . هداد  نامرفادـخ  هچنآ  هب  نتخیوآ  تسد  ادـخ . مکح  رب  ندرک  ربص  ادـخ . رما  هب  ندوب  میلـست  یهلا . ياضق  هب  اضر  متفگ :
هچ دشاب و  ریخ  هچ  یهلا  تاردقم  هک  نیا  هب  نامیا  ادخ . يارب  راک  هلیسوب  نتخاس  كاپ  تسا . هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  ادخ  هچنآ  زا  نتشاد 
(. ناناملسم  ) هلبق لها  هیلع  داهج  شوپاپ . رب  ندیـشک  حسم  ندرک . ینمـشد  لادج و  ایر و  كرت  ینید  لئاسم  رد  تسا . ادخ  بناج  زا  رش 

یئابیکـش و تسا . ادـخ  مالک  نآرق  ندرک . لمع  نتـشاد و  داقتعا  تسا . یندـش  دایز  ومک  نامیا  تسا . بحتـسم  هدرم  ناملـسم  رب  زاـمن 
هیور زا  هچرگ  مکاـح  هیلع  هناحلـسم  ماـیق  فرحنم . نآ  زا  اـی  تسا  نید  قـیرط  رب  هک  يدراوـم  رد  همکاـح  تردـق  مـچرپ  ریز  تمواـقم 

گرزب ناـهانگ  هجرگ  ار  يدـحوم  چـیه  خزود . هب  هن  دـنیایم و  رد  تشهب  هب  هن  هک  ینادـحوم  تـسین . اور  دشابهتـشگ  فرحنم  یمالـسا 
ص)  ) دمحم باحصا  زا  تسد  هب  مدیسر  نوچ  نتشاد - . زاب  ص )  ) دمحم باحـصا  زا  تسد  درمـش . رفاک  ناوتیمن  دشاب  هتـشگ  بکترم 

رمع دـعب  تسا  رکبوبا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  سپ  مدرمدرف  نیرترب  تساخرب -  شا  هیرگ  گناب  ات  تشاذـگ  ار  نتـسیرگ  يانب  نتـشاد ، زاب 
ص)  ) ربمایپ تسا . وا  دامادو  ومع  رـسپ  متفگیم : لد  رد  مدرب  یم  اریلع  مان  یتقو  دیوگیم : هشاکع  نب  دـمحم  یلع . سپـس  نامثع و  دـعب 

متشادیم هضرع  شترضح  رب  ار  لوصا  نیا  یپایپ  بش  هس  مشیدنایم . هچ  لد  رد  هک  دنادیم  یتشادنپ  دز  يدنخبل 
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راب هس  ارنیا  و  یلع ... سپـس  نامثع  دعب  یلعسپـس . نامثع  دعب  دومرفیم : نم  هب  یلع ، سپـس  نامثع  هک  مدیـسریم  اج  نیا  هب  تقو  ره  و 
لد و رد  یتوـالحباوخ  نآ  زا  دـشیم . کـشا  زا  رپ  شناگدـید  متـشادیم  هضرع  يو  رب  ار  یلوـصا  ثیداـحا  نیا  نوـچ  و  درکیم . رارکت 

نآ مدروخ و  یئاذغ  سپ  دـنامن ، نم  رد  بجاو  زامن  يارای  هک  نادـنچ  مدـیماشاین  مدروخن و  چـیه  زور  تشه  هک  مدرک  ساسحا  مناهد 
سب " . هاوگوا  مه  تسا و  هاوگ  ارم  ادخ  تفرب . تذلو  توالح 
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ادخو دوخ  نیب  ارت  مهاوخیم  نم  دمحا  تفگ : هنع -  هللا  یـضر  لبنح -  نب  دمحا  هب  زرمایب -  ادخ  لکوتم -  نینموملاریما  : دسیونیم هاگنآ 
هاگآ علطم و  يا  هتشون  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  لوق  زا  ناعبات  زا  تباحصا  زا  هچنآ  تعامج و  تنـس و  زا  ارم  نیاربانب  منادرگ ، تجح 

دناوخرب . يو  يارب  ار  تیاور  نیا  لبنح  نب  دمحا  زاس :
دمحا هکنانچ  نآ  فسات  هیام  روآ و  هدنخ  بلاطم  هناسفا و  نیا  هرابرد  ثحب  ام و  حیـضوت  هب  درادـن  يزاینیمارگ  دـنناوخ  دـیوگ : ینیما 

، دیامن نیقلت  شتقو  هفیلخ  هب  ارنآ  دنادرگ و  تجح  ادخ  دوخ و  نیب  ار  يا  هناسفا  چوپتیاور و  نینچ  هک  مینادیم  نیا  زا  رترب  ار  لبنح  نب 
باوخ نیا  رکذ  زا  سپ  رکاسع  نبا  هک  ار  یـسک  تیاور  دیامن ، قیدصت  ار  شتیاور  هشاکع و  نب  دمحم  فرح  هک  نیا  زا  رتالاب  نینچمه 

ار وا  تفگ : هداد  ناکت  يرـس  ینامرک ؟ هشاـکعنب  دـمحم  متفگ : هعرز  وبا  هب  دـیوگیم : یعدرب  ورمع  نب  دیعـس  دـیوگیم " : شا  هراـبرد 
ما و هتشون  يرآ  تفگ : ؟ يا هتـشون  شنابز  زا  دنکیم  ناتـساد  هک  ار  یباوخ  مدیـسرپ : تسا . زاسغورد  وما  هتـشون  ثیدح  وا  زا  ما و  هدید 
 " میعن وـبا  يارب "  و  دوـشیم . مک  وداـیز  تسا و  رادرک  راـتفگ و  ناـمیا  هک : هدرک  لـقن  هبابـش "  يارب "  تروـصنیا  هـب  هـک  درکیم  اـعدا 
و تسین . تبث  نتـشون و  لباق  شتایاور  تسا و  وگغورد  رایـسب  هشاکع ) نب  دمحم  ینعی   ) يو هک  دوزفا  و  نامثع . سپـس  یلع  لکـشنیاب :

نب دمحم  مدیسرپ : دننکیمن . لقن  ار  تیاور  نآ  میعن  وبا  هبابش و  هک  دوب  نیا  شدوصقم 
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دید و ارم  عفارنب  دمحم  مدوب 0  لئاق  یماقم  يو  يارب  ودـمآ  اجنیا  دوب  شقیفر  هک  عفار  نب  دـمحم  اب  تفگ : يا ؟ هدـید  اجک  ار  هشاکع 
روطچ متفگ : دش . دهاوخنشور  تیارب  شعـضو  ینک  زاب  وا  اب  ار  تبحـص  رـس  هاگ  ره  تفگ : نمب  دـیوگب و  يزیچ  وا  هرابرد  دوبن  لیام 

ادـخ هب  هک  دوـب  یغورد  درک  ریرقت  میارب  هکیثیدـح  نیلوا  تفگ : ینادرگ ... نشور  ارم  ینک و  یلـضفت  نم  هب  هنیمز  نـیا  رد  هـک  تـسا 
سابع " ... نبا  رب  ویلع  رب  و  ص )  ) شربمایپ رب  تسب و 

نامگب دنا و  هتخادرپ  تیاور  لعج  هب  نایوار  نیا  زا  یعمج  دـیوگیم : تساهدروآ و  فیعـض "  نایوار "  رامـش  رد  ار  وايروباشین  مکاح 
نب لهـس  لوق  زاهاگنآ  ینامرک . هشاکع  نب  دمحم  همـصع و  وبا  لثم  دنا ، هدـناوخ  لئاضف  بوخ و  ياهراک  هب  ار  مدرم  هلیـسونیاب  شیوخ 
لعج ص )  ) ادـخ ربمایپ  نابز  زا  ثیدـح  رازه  هد  زا  شیب  هشاکع  نب  دـمحم  میمت و  نب  دـمحم  يرابیوج و  دـمحا  دـیوگیم : ظفاح  يرس 

دنا . هدرک 
هنیمز رد  هک  ار  یئاه  هناـسفا  تسین  هتـسیاشهجوچیهب  شتیاور ، نآ  ناـنچ و  شتایـصوصخ  تافـص و  دـشاب و  نینچ  شعـضو  هک  یـسک 

هرخـسم چوپ و  فرح  نینچ  هک  درک  دیاب  يا  هقث "  دامتعا و "  دروم  هیقف  زا  بجعت  مینک . قیدصت  دـفابیم  ینید  میلاعت  يداقتعا و  لوصا 
بیرف يرگهارمگ و  هب  ار  شبحاـص  هک  یبـصعت  تسا و  هناروکروک  قشع  زا  یـشان  نیا  دـهدیم . رارق  دنـس  دـنکیم و  تبثار  یئاوـسر  و 

 " دنیوگغورد . اهنآ  هک  دنادیم  ادخ  و "  دناشکیم ، قلخ  لد  هداس  ياههدوت 
يرصب هبالق  وبا  زا  يرصب  ءاذح  دلاخ  زا  طانح  باهش  وبا  زا  رازب  فلخ  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 2

ص)  ) ادخربمایپ دیوگیم : سنا . زا 
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مرـش رـس  زا  ناتنیرتوگتـسار  یبا ، نآرق  تئارق  رد  ناتنیرتاناوت  رمع ، نید  روما  رد  ناتنیرتریگ  تخـس  رکبوبا و  ناـتنیرت  ناـبرهم  دومرف " :
وبا تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  ره  و  تباث ، نب  دـیز  نات  رازگ ) ای   ) ناد هضیرف  لبج ، نب  ذاعم  ناتنیرت  سانـش  مارح  لالح و  نامثع ،
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تسا " . حارج  هدیبع 
ناشنیرتریگ تخـس  تسا و  رکبوبامتما  درف  نیرت  نابرهم  ترابع " : نیاب  تسا  هدرک  تبث  دنـس  فذـح  اب  شخیرات  ردرکاسع  نبا  ار  نیا 

و بعک " ... نب  یبا  نآرق  تئارق  رد  ناشنیرتاناوت  دیز ، ناش  رازگ ) ای   ) ناد هضیرف  نامثع ، مرش  رس  زا  ناشنیرتوگتسار  رمع ، ادخ  نید  رد 
نتم تسا و  ظوفحم "  ریغ  تایاور "  نیا  ياهدنـس  دـیوگیم : یلیقع  دـیازفا : یم  هدرک و  تبث  يردـخ  دیعـس  وبا  قیرطزا  رگید  ياج  رد 

فورعماهنآ .
لـضاف دـباع و  نیما و  هقث " و  هک "  یـسک  تسا  هدرک  ناتـساد  رازب  فلخ  هک  تسا  يروآ  هدـنخ  زیگنا و  تفگـش  هناسفا  دـیوگ : ینیما 

دزن يو  مان  دشیم . هدرمـش  ثیدح  تنـس و  نایوار  زا  دوبن  يو  رد  يراوخبارـش  تفآ  نآ  رگا  دیوگیم : یلیفن  رفعجوبا  راوخبارـش  تسا و 
بارش هچ  وا  مسق  ادخب  نکل  تسا ، هدیسر  ام  هب  نیا  ربخ  دیوگیم : دروخیم  بارـش  وا  دنیوگیم : دوشیم و  هدرب  نایلبنح -  ياوشیپ  دمحا -

تسا  راکتسرد  نیما و  هقث " و  ام "  رظنب  دروخن  بارش  هچ  دروخب و 
زا ار  تیاور  نآ  هکیناسک  و  تسا ، هدیـسر  رازب  فلخ  هرابرد  لبنح  دـمحا  هب  هک  یعالطا  تحـص  رب  تسا  یقداص  هاوگ  شتیاور  نیمه 

دناهدوب . يریگبناج  يزرو و  ضرغ  یهاوخاوه و  یتسم  شوختسد  دنا  هدرک  لقن  تبث و  وهتفرگ  يدوجوم  نینچ 
قزر نب  دمحا  نب  دمحمزا  تسا  هدروآ  یلوق  لقن  يراسگیم  يدیلپ  زا  نیما  هقث "  نیا "  هدولآ  نماد  ندومن  كاپ  يارب  يدادـغب  بیطخ 

. شاقن دایز  نب  نسح  نب  دمحم  زا 

هحفص 309 ] ] 

شا هدازرهاوخ  يزور  دیـشونیم . بارـش  نآرق ) تایآ   ) لیوات اب  رازب )  ) ماشه نب  فلخ  تفگیم : دادح  میرکلا  دـبع  نب  سیردا  دـیوگیم :
فلخ هب  ور  هاگنآ  دزاس " ... ادـج  وزیامتم  هزیکاپ  زا  ار  دـیلپ  ادـخ  ات   " هیآ ... هب  دیـسر  ات  دـناوخ  دـناوخیمار . لاـفنا  هروس  شروضح  رد 

رـس فلخ  تفرگدهاوخ ؟ رارق  کیمادک  فیدر  رد  بارـش  دزاسادج  زیامتم و  اه  هزیکاپ  زا  ار  اهدیلپ  ادخ  رگا  ناج  یئاد  دیـسرپ : هدرک 
رد هک  يوشیم  یـضار  ایآ  دیـسرپ : شا  هدازرهاوخ  اهیدیلپ  فیدر  رد  دادباوج : سپـس  دنام ، هدنکفارـس  یتدـم  تخادـنا و  نیئاپ  شیوخ 

ادـخ هاگنآ  تفگ . يراسگیم  كرت  و  زیرب . كاـخ  رب  تسا  نآ  رد  ار  هچره  ورب و  هناـخ  هب  مزیزع  تفگ : یـشاب ؟ يدـیلپنابکترم  راـمش 
درمب . ات  دینارذگ  يراد  هزور  هب  راگزور  وا  دروآ و  شیپ  ار  هزور 

تـشادیم تقیقح  دوبیم و  لوقعم  يو  هئربت  رگا  . دوبیم نینچ  شاـک  و  دومنیم ، تسرد  مههئربـت  نیا  دـمایم  رد  تسار  مهوت  باوخ و  رگا 
نیا اریز  تسا  راکتـسرد  نیما و  هقث " و  دروخن "  هچ  دروخببارـش و  هچ  تسا : هتفگ  هک  دوب  لبنح  دـمحا  ماما  راـهظا  هدـیقع و  زا  رتهب 
يا دـیامرفیم : دـنوادخ  و  تساراگزاس ، قطنم  لقع و  عرـش و  اب  هن  تسهنآ و  تاـبثا  رد  یناـهرب  لـیلد و  هن  هک  تسايراـهظا  هدـیقع و 

دینک ... قیقحتو  یسررب  شا  هرابرد  دروآ  يربخ  ناتیارب  يراکدب  هاگ  ره  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک 
تلعب شتیاور  دنـس  اریز  تسین ، راـبتعا  لـباق  هدرک  لـقن  رازب  فلخ  نماد  ندومن  كاـپ  هئربت و  يارب  يدادـغب  بیطخ  هک  یناتـساد  نکل 

ار وا  رکبوبا  چوپ و  ینطق  راد  تسا و  هدناوخ  وگغورد  دمحم  نب  هحلط  ار  يوو  تسا  تسـس  لطاب و  شاقن "  نسح  نب  دـمحم  دوجو " 
: هتفگ دنا  هدرک  دایوا  ریـسفت  زا  شروضح  رد  تسا و  هتخانـشان  تشز و  شتایاور  همه  هتفگ : یناقرب  تسا و  هدومن  سیلدـت "  هب "  مهتم 

. درادن دوجو  یحیحص  ثیدح  چیه  نآ  رد 
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درک ؟ هئربت  ناوتیم  ار  رازب  فلخ  روطچ  نیاربانب  تسا . هتسناد  هتشون و  شدوخ  يدادغب  بیطخ  ار  همه  اهنیا 
مان هک  دارفا  نآ  رامش  رد  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  مان  هک  مرازگساپس  هدرک  لعج  ار  تیاور  نیا  هک  یسک  زا  نم 
اهنآ فیدر  رد  هک  تسا  نآ  زا  رترب  شیالاو  تیـصخش  دراد و  يرترب  اهنآ  همه  رب  تافـص  نآ  ظاـحلب  هکار  وا  ماـن  تسا ، هدرواـین  هدرب 
دای يرگید  تلیضف  زا  دزسیمن  شرانک  رد  هک  تسا  یلاع  میظع و  نادنچ  شلئاضف  هکنانچ  دوش  هدرب  مان  شرانک  رد  یـسک  ای  دوش  رکذ 

دیآ .
. مینیب یمن  دقن  یسررب و  لیلحت و  هب  يزاین  هچ  میزادرپب ، هدش  رکذ  هدعنآ  يارب  هک  یفاصوا  تیاورنتم و  یسررب  هب  اجنیا  رد  میهاوخیمن 

شتآ شروتـسدب  ار  هئاـجف "  هک "  نیا  ـالثم  دـنکیم ، تیاـفک  فورعم  عطاـق  لـیلد  دـنچ  تسا  تما  درف  نیرت  ناـبرهم  رکبوبا  هک  نیا  رب 
رد ینیگنن  تیانج  هتـشگ و  بکترم  هیفنح  ینب  هلیبققح  رد  یتیانج  هک  دیلو -  نب  دلاخ  دروم  رد  مالـسا  رفیک  نوناق  يارجا  زا  دـناهدز و 

یئانتعا یب  اهیلع -  هللا  مالـس  ءارهز -  همطاف  هرهاط  هقیدـص  ياوعد  هماقا  هب  ای  تسا  هدرک  يراددوخ  شرـسمه -  هریون و  نب  کلام  قح 
مه یتروص  ردهچ  دنادرگ . دونـشخ  یـضار و  هتـشاد  دوجو  شیارب  هک  یلح  هار  اب  ار  وا  هتـساوخن  هکلب  هتخادرپن  ار  شقح  اهنت  هنو  هدرک 

هرابرد هک  یتایآ  اب  دراگنایم و  یلام  ثاریم  یب  ار  ناربمایپ  هک  ارینیغورد  تیاور  زین  میریگب و  هدـیدن  ار  تعامج  نآ  لـطاب  ياواـتف  هک 
هچنآ زا  ع )  ) یلع شیومع  رسپ  همطاف و  هک  میراگنا  هدیدن  ار  نیا  زین  و  دراد -  تافانمتسه  اصوصخ  ناربمایپ  ثاریم  یلک و  روطب  ثرا 
هدوب ص )  ) ربمایپ ملع  رهش  هزاورد  تما و  یضاق  نیرت  هتسجرب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  دنا و  هدوبن  عالطا  یب  هدرکیم  لقن  یئاهنتب  رکبوبا 

هتشادن و غیرد  شرتخد  هب  یمالسا  قوقح  ملع  نتخومآ  شیوخملع و  ضیف  زا  چیه  شترضح  و  ص )  ) ربمایپ هشوگ  رگج  همطاف  تسا و 

هحفص 311 ] ] 

وا هب  ار  شثاریم  قح و  درک و  دـهاوخ  اوعد  هماـقا  دـنزادنایم  تسد  كدـف "  رب "  هک  شباحـصا  زا  یـضعب  هیلع  هدـنیآ  رد  هک  هتـسنادیم 
تمایق ات  هک  دمآ  دـهاوخ  دوجوب  تما  رد  یباعـشنا  داددـهاوخ و  خر  ناشنایم  یقوقح  شکمـشک  يرکف و  یـسایس و  هزرابم  دـنهدیمن و 
شداماد هب  شرتخد و  هب  رکبوبا  زاشیپ  شیوخ  ثاریم  هب  عجار  هک  هدوب  مزـال  ص)  ) ربماـیپ رب  یلبق  عـالطا  نیا  ساـسارب  و  دـباییم ، همادا 

يو اـیآ  تسا . هدرکن  ذاـختا  هک  مینیب  یم  هداـشگ  رکبوـبا  ربارب  رد  ار  یلح  هار  زاـب  میریگب  هدـیدن  ار  همه  اـهنیا  رگا  يرآ ، دـهد . مـیلعت 
کلم هچرگ  ار -  كدـف "  توبن " ، نادـناخ  هب  تبـسن  ناهاوخدـب  یخاتـسگ  وفـالتخا  تما و  باعـشنا  زا  يریگولج  يارب  تسناوتیمن 

ای شدنادرگ  زاب  ص )  ) ربمایپ نارب  ثاریم  هب  رمعاهدعب  هک  روطنامه  دروآرد  ع )  ) همطافرایتخا هب  تسنادیم -  تلود  رایتخا  تحتو  مومع 
و هیواـعم ، نب  دـیزی  و  ناـمثع ، نب  ورمع  مکح ، نب  ناورم  رفن : هس  كرتـشم  لویت  هب  هیواـعم  اـی  دروآرد  ناورم  لوـیت  هب  ناـمثع  هکناـنچ 

دنتشادهناکلام . فرصت  یتلود  كالما  رد  كدف " و  نیمه "  رد  ماکح  يا  هرود  رد  هرخالاب 
 " هقیدص هک "  دیسرپ  دیاب  همطاف  زا  هتشگ -  اعدا  شیارب  یلعج  نیغورد و  تیاور  نآ  رد  هک  رکبوبا -  یلدمحر  ینابرهم " و  هرابرد " 
هک اه  هچ  وت  زا  سپ  ادـخ  ربمایپ  يا  مردـپ  هآ ، هک  دروآرب  گناب  شتردـق  همه  ابو  دـش  ردـب  نایرگ  هک  زور  نآ  تسا  وگتـسار  رایـسب  و 

هویـشب دش و  نوریب  هناخ  زا  شا  هداوناخ  نانز  زا  یعمج  ابهک  زورنآ  دیـسرپ  دیاب  وا  زا  هفاحق  یبا  رـسپ  باطخ و  رـسپ  تسد  زا  میدیـشکن 
رس ینویش  سپس  داتسیا و  شربارب  ردو  دیـسر  دوب  نارگید  راصنا و  نارجاهم و  زا  یتیعمج  اب  هک  رکبوبا  رقم  هب  اتتفرگ  نتفر  هار  شردپ 
ره زا  دـعب  ادـخب  تفگ : رکبوبا  هب  هک  زورنآ  وا  زا  و  تخادـنا . رد  هزرلب  ار  سلجم  دروآ و  ناغف  هیرگ و  هب  ناهگانب  ار  تعامجنآ  هکداد 

منکیم نیرفنارت  مرازگیم  هک  يزامن 
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شکاپ هتـسناد و  شهزنم  ریهطت  هیآ  رد  لیلج  يادـخ  هک  تسا  نامه  همطاـف  .و  دوب رطاـخ  هدرزآ  رکبوبا  زا  تشذـگیم و  رد  هک  زورنآ  و 
ارم درآ  مشخهب  ار  وا  هک  ره  نیاربانب  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  هک "  هتـسویپ  تحـص  هب  نخـس  نیا  شا  هرابرد  شردپ  زا  تسا و  هدناوخ 

حور بلق و  همطاف  هدومرف " : دروایم " و  مشخب  ارم  درآ  مشخ  هب  ار  وا  هچنآ  تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هچنآ  دـشاب و  هدروآ  مشخب 
مـشخب همطاف  مشخ  رطاخب  ادـخ  تسا " و "  هدرک  تیذا  ارم  اعطق  دـنک  تیذا  ار  وا  هک  ره  نیارباـنب  دراد ، رارق  منوردـنا  رد  هکتسا  نم 

ددرگیم " . دونشخ  شیدونشخ  رطاخب  دیایم و 
، دیـسرپ تسا -  وگتـسار  قیدـص و  نیرتگرزب  هک  ع - )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  زا  دـیاب  رکبوبا  یلدـمحرو  یناـبرهم "  هراـبرد " 

یمالسا هعماج  خیرات  رـس  ات  رـس  رب  نآ  سوحنم  راثآ  هک  یتعیب  يارب  دندیـشکیم  نتفرگتعیب  يارب  هدش  راهم  رتش  لثم  ار  يو  هک  زورنآ 
دیعبت رذوبا  ددرگ و  درط  دادقم  دنیبب و  تنوشخ  ناملس  هک  هتشگ  ببس  هدیـشاپ و  یئوپ  هقرفت  هانگ و  رذب  اه  هدوت  لد  رد  تسا و  هدیود 

ددرگ و رایتخا  يرگید  شیاـجب  كورتم و  مالـسا  ماـکحا  دوش و  غیلبت  هدـیمهف و  هنوگرگد  نآرق  میلاـعت  دردـب و  راـمع  مکـش  دـنوش و 
سومان لام و  ناج و  رب  هدرک  ناشتنعل  ص )  ) ربمایپ هک  اـهنآ  هداز  دزیرب و  هکم  حـتف  ناگدـش  دازآ  نارگتراـغ و  هسیک  هب  سمخ  دـمآرد 

رب هرح "  گنج "  رد  ددرگ و  ناریو  هبعک  دشاب و  هدرمـش  زیچان  وراوخ  يرادنید  نامیا و  دزیمآرد و  مارحهب  لالح  دنوش و  طلـسم  قلخ 
دروم دنوش و  هزره  ناسومان  یب  ریـسا  راصنا  نارجاهم و  نارتخد  دور و  یماظن  هلمح  تسا -  نانموم  ربمایپ و  ترجه  يارـسهک  هنیدـم - 

دـنرب و ص )  ) ربمایپ نامدود  لتق  هب  تسد  ههبـش  نیرتمک  ابات  دوش  هداد  هزاجا  نادالج  هب  دنـشوپرد و  گنن  ساـبل  دـنریگ و  رارق  زواـجت 
شنید دننکشمه و  رد  شربنم  دنشکبار و  شنارای  دنریگ و  تراسا  هب  شا  هلئاع  دننکشب و  شکاپ  هرجش  راسخاش  دننکرب و  شلسن  هشیر 

نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  دنشاپ ... ورف  كاخ  شدای  مان و  نازورف  لعشم  رب  دنناشوپب و  قلخ  زا  ار 
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ناـیرگ درب و  هاـنپ  ص - )  ) ادـخ ربماـیپ  شردارب -  رازم  هب  هک  ماـگنه  نآ  دیـسرپ  ع )  ) یلع نینموـملا  ریما  زا  یتسیاـب  شیناـبرهم  هراـبرد 
دنشکب . ارم  دوب  کیدزن  دنتخاس و  راوخ  ناوتان و  ارم  تعامجنا  میردام  ردارب  يا  تفگیم :

تسا  تما "  درف  نیرت  نابرهم  رکبوبا "  هک  نیا  رب  رگنشور  عطاق و  دنتسه  یلئالد  شلاثما  اهنیا و 
ینابزدـب و تنوشخ و  هب  نید  روما  رد  يریگتخـس  هک  تسا  نشور  دـشاب ، تما  درف  نیرتریگ  تخـس  نید  روما  رد  رمع  هک  نیا  هب  عجار 
زا رایـسب  هچ  درمنآ  هکمینادیم  و  نآ ، بجومب  راتفر  تسا و  نآ  ماکحا  يارجا  تنـس و  نآرق و  قیبطت  رد  تیدج  هب  هکلب  تسین  يردـلق 

لمع هدوب  ربمایپ  تنـسو  ادـخ  مکح  فـالخب  هک  شیوخ  هاوخلد  يارهب و  تسا و  هدـنکفا  رـس  تشپ  هدیچیپرـس و  وهدـیزرو  فلخت  نآ 
. تسا هدوـب  یعـالطا  یب  یناداـن و  يور  زاشتاـفلخت  هتـسنادیمن و  ار  ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  مکح  هـک  يدراوـم  زا  میرذـگب  تـسا ، هدرک 

يراشفاپ دراذگیم  اپ  ریز  ار  نید  یساسا  ماکحا  میلاعت و  هک  یسک  دراد ؟ یـشزرا  هچ  ینادانيور  زا  ملع و  نودب  يریگتخـس  تنوشخ و 
دوهشم و هیور  ننـس و  زا  هک  یـسک  لمع  تدش  يریگتخـس و  دشابهتـشاد ؟ دناوتیم  یتیمها  هچ  یعرف  یئزجدراوم و  رد  شیریگتخـس  و 

رمع شناد  رادقم  رد  ردان  تایاور  ناونع "  ریز  مشش  دلج  رد  هک  ار  یثحب  راب  رگد  دوریم ؟ يرـسدوخ  هار  دوشیمفرحنم و  مالـسا  تباث 
رت نشور  هچ  ره  شرما  تقیقح  هاگنآ  و  دریگ ، رارق  ناتربارب  رد  رمع  تیـصوصخ  نیا  زا  يا  هدـنز  دـهاوش  ات  دـیروآ  رطاخ  هب  میتشاد  " 

دیامن .
ره دراد و  یفاک  تلالد  ریدـغ "  مهن "  متـشه و  دـلج  تسا  هدوب  اـیح  مرـش و  رـس  زا  تما  درف  نیرتوگتـسار  ناـمثعهک  بلطم  نیا  يارب 

 " نامثع يایح  مرـش و  رد "  دـلج  نیمه  رد  هک  یثحب  اهنآ  رب  هوالع  و  تسايو ، تیـصوصخ  تفـص و  نآ  زا  یناهرب  یتیآنآ و  هحفص 
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. میدرک

هحفص 314 ] ] 

ره و  دراد . تیمها  رتشیب  هچنآهب  ندیـسرن  ندش و  مرگرـس  تسا و  تقو  ندش  عیاض  هیام  هچ  مینکیمن ، ثحب  رگید ، رفن  هس  نآ  هب  عجار 
شنیما ونیرترازگ  هضیرف  نیرت و  سانـشنید  تما و  درف  نیرتاناد  هک  دنادیم  دـشاب  هدیـسر  هدرک و  هعلاطم  ار  ریدـغ "  باتک "  هک  سک 

ربمایپ هک  ینارگن  نآ  وا  هرابرد  دـیالایمن و  یتادوجوم  نینچ  اب  ار  تما  تحاـس  و  تسا ، يرگید  اـهنیا و  زا  ریغ  وا  هک  دـنادیم  و  تسیک ،
و تاوهـش ، يوریپ  و  ینورد ، ياهـشهاوخ  يرگهارمگ  زا  مدوخ  زا  دـعب  متما  هرابرد  دومرف " : هک  اجنآ  تسین  تشاد  شتما  هرابرد  مرکا 

 " مکانمیب . كرد ، نتخانش و  زا  سپ  ندرک  تلفغ 
زا سپ  درف  نیرتهب  مدیـسرپ : مردـپ  زا  دـیوگیم : هیفنح  نب  دـمحم  تساتبث : تیاور  نیا  بقاـنم "  لـصف "  يراـخب ، حیحـص "  رد "  - 3

: مدیـسرپ ناـمثع ، وازا  دـعب  دـیوگب  هکنیا  سرت  زا  رمع . دـعب  : تفگ هک ؟ يو  زا  سپ  مدیـسرپ : رکبوـبا . تفگ : تسیک ؟ ص )  ) ادـخلوسر
متسه . ناناملسم  زا  نتکی  طقف  نم  تفگ : وت ؟ سپس 

؟ تسیک ص )  ) ادـخلوسر زا  سپ  درف  نیرتـهب  ردـپ  يا  متفگ : دـیوگیم : تسا : هدروآتراـبع  نیاـب  شخیراـت  رد  يدادـغب  بیطخ  ار  نیا 
. رمع دعب  تفگ : هن . متفگ : ینادیمن ؟ رگم  مرسپ  تفگ : هک ؟ يو  زا  سپ  مدیسرپ : رکبوبا . تفگ : هن ، متفگ : ینادیمن ؟ رگم  مرـسپ  تفگ :
قوقح و نامه  و  تسا ، ناناملـسم  زا  نتکی  تردـپ  مرـسپ  تفگ : يرفن . نیموس  وت  وت و  وا  زا  دـعب  مردـپ  متفگ : هدرک  یتسدـشیپ  هاـگنآ 

دنراد . ناشیا  هک  دراد  ار  یفیلاکت 
نب یلع  نینموـملا  ریما  هدـیقع  هیرظن و  سک  ره  دراد . رایـسب  اـهنیا  زا  وا  و  تسین ، يراـخب "  ياـطخ "  وشزغل  نـیلوا  نـیا  دـیوگ : ینیما 

نایب احورشم  هتشاد و  مالعا  ددعتم  ياهتبسانم  رد  اهراب و  هک  ار  نیاو  دنادب  يو  زا  شیپ  مکاح  هس  هرابرد  ار  بلاطیبا 

هحفص 315 ] ] 

تسا . نیگمهس  یناتهب  دنا  هداد  تبسن  يو  هب  نیغورد  تایاور  هنوگنیا  اب  ار  هچنآ  هک  نیارد  دنامیمن  شیارب  یکش  تسا  هدرک 
همهنآ زا  سپ  ناـش  هتـسد  راد و  رفن و  هس  نآ  هراـبرد  ار  شردـپ  هیرظن  اـی  دسانـشن  ار  شردـپ  هـک  تسینیـسک  هـیفنح  نـب  دـمحم  هزاـت 

ار ینامثع  دربب  ار  نامثع  مان  شردپ  دسرتب  دسربهک  رفن  نیموس  هب  دسرپب و  اهنآ  هرابرد  شردپ  زا  دیایب و  ات  دنادن  تانالعا  تاحیرـصت و 
هک تسه  اهنآ  هرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  یحیحـص  ثیدـح  هک  تسا  صاعلا  وبا  هداوناخ  زا  رفن  یـس  زا  یکی  دـنادیم  دسانـشیم و  بوخ  هک 

شیوخ تسدب  تسد  هدروآرد  راصحناب  ار  ادـخ  لام  دنـسرب  درم  یـس  هب  شلـسن ) ینعی   ) صاعلا وبا  نادـنزرف  هک  یماگنه  دـیامرفیم " :
 " رادشخ . ار  شنید  دننادرگیم و  هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دننادرگیم و 

نامثع هناخ  گنهآ  نوچ  هک  زورنآ  تفگن  هیفنح  نب  دمحم  شرـسپ  هب  نامثع  ندش  هتـشک  زور  ار  شا  هدیقع  نیا  نینموملاریما  ارچ  سپ 
تشگ ؟ شنتفر  عنام  تفرگ و  ار  شتسد  هیفنح  نب  دمحم  درک 

ینعی  ) وا هدومرف " : تسا و  هتفگ  هچ  شردـپ  قح  رد  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  شدـج  دـشاب  هتـسنادن  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هیفنح  نب  دـمحم 
مدرم نیرتهب  وا  و  شیوخ ، زا  سپ  مراذـگیم  ياج  رب  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  وا  و  ناسنا ، نیرتهب  تسا و  نیمز  يور  درف  نیرتهب  یلع ع )

دیارسیم : ار  رعش  نیا  شروضح  رد  شرعاش  هک  تسا  یسک  هیفنح  نب  دمحم   " ریخ . هیام  ود  زا  یکی  تسا و  درم  نیرتهب  و 
يربمایپ  زا  سپ  مدرم  درف  نیرتهب  رسپ  وت  )
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یلع ياتمه  تسین  هک  يوپ  هار  یلعدنزرف 

هحفص 316 ] ] 

: " دیامرفیم هک  هدیـسر  امعالطا  هب  یئاور  قیرط  نیدنچ  زا  هکیلاح  رد  داد  تبـسن  ع )  ) یلع هب  ار  يا  هناسفا  رادـنپ و  نینچ  ناوتیم  هنوگچ 
هک یناسک  هک "  يا  هدینش  ار  لاعتم  يادخ  شیامرف  ایآ  یلع  يا  ناه  دومرف : نم  هب  دوب  هدز  هیکت  ما  هنیس  هب  هکیلاح  رد  (ص ) ادخ ربمایپ 
زین يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج   " تا . هعیـش  یئوت و  نانآ   " دـننیمز ؟ يور  دارفا  نیرتهب  ناشیا  دـندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا 

 " ریدغ مود "  دلج  رد  ار  نیا   " دمآ . نیمز  يور  درف  نیرتهب  دـنتفگیم : دـشیم  رـضاح  ع )  ) یلع یتقو  ص )  ) ربمایپ باحـصا  دـیوگیم " :
یلائللا باتک "  رد  یطویـس  و  تسا . هدرک  تبث  شریـسفت  رد  متاح  یبا  نبا  دـش  رکذ  اجنآ  رد  هک  يرداصم  دـخام و  رب  هوالع  میتشون و 

کی قیقحتب  شریـسفت  همه  رد  دروایب و  ار  تایاور  نیرت  حیحـص  شریـسفت  رد  هک  تسا  نیا  دـنبیاپ  متاـح  یبا  نبا  دـسیونیم : هروثنملا " 
تساهدرواین . یلعج  تیاور 

يراددوخ دوب  هدـنز  اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  همطاف  ات  وا  اب  ندرکتعیب  زا  ارچ  تسنادـیم  مدرم  درف  نیرتهب  ار  رکبوبا  رگا  نینموملا  ریما 
نیا رد  و  تساهتشاد ، یتیلوبقم  مدرم  دزن  ع )  ) همطافتایح هرود  رد  ع )  ) یلع يراددوخ  هدرک  تبث  يراخب  دوخ  هک  یتیاور  هب  انب  ؟و  درک

تفای یـسک  ناشیا  نایم  ردایآ  دـنا . هدوب  ناتـسادمه  يو  اب  باحـصا  ریهاشم  تما و  نیذـفنتم  فیراـعم و  رگیدو  ماـشه  ینب  يراددوخ ،
ریما ارچای  دراداو ؟ تعیب  هب  هتخیگنارب  فلاخم  عضوم  كرت  هب  ار  نانآ  ات  دشاب  هتخانـش  هدرک و  كرد  ار  رکبوبا  تلزنم  نیا  هک  هدـشیمن 

و دـیامن ؟ دادمتـسا  ناسنا "  نیرتهب  هیلع "  ناشیا  زا  ات  دربیم  راصنا  نمجنا  هب  اهبـش  هدـناشن  يروتـس  رب  ار  ارهز  همطاف  ع )  ) یلع نینموملا 
تاـعامتجا و رد  هن  دـندومنن و  تسا  ناـسنا "  نیرتـهب   " وا هک  نیا  هب  يا  هراـشا  چـیه  شناـغلبم  رکبوبا و  نارادـفرط  هفیقـس "  رد "  ارچ 
اب ار  فرح  نیا  و  راغ ، رد  ص )  ) ربمایپ رای  تسا و  هدروخلاس  مدقشیپ و  وا  هک  دوب  نیا  ناشفرح  اج  همه  هفیقس " و  زا "  سپ  ياهتبـسانم 

باعرا دیدهت و 

هحفص 317 ] ] 

تسا " ؟ هدیسرن  نانآ  ینیشیپ  دادجا  هب  هک  هتشگ  غالبا  ناشیا  هب  يزیچای  دنتفاین  رد  هشیدناب  ار  نخس  نآ  ایآ  " ؟ دنتخیمایم
هدادـن و رکذـت  اـهنآ  هب  ع )  ) نینموـملا ریما  ارچ  دـندربن ، یپ  شماـقم  وـلع  هب  دنتخانـشن و  ار  رکبوـبا  تلزنم  زورنآ  باحـصا  هک  میتـفرگ 
ات دنیامن  يوریپ  رکبوبا  زا  دادن  روتسد  تشاد -  شیوخ  هیاس  زا  رتور  یپ  رت و  عیطم  یناوریپ  ناشنایم  رد  هک  اهنآ  هب  تخاسن و  ناشهاگآ 

درادرب ؟ نایمزا  ار  رابنایز  تاکرح  لاجم  درآ و  تدحو  هب  ار  ناناملسم  دنک و  رب  ار  یلخاد  فالتخا  بوشآ و  هشیر  راکنیا  اب 
هدز يو  هب  نیغورد  تیاور  نیا  رد  هک  یتمهت  زا  تسا  اربم  و  اـهفرج ، نیا  زا  تسا  هزنم  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  تقیقح ، رد 

فالخ رب  يرظن  هراومه  هکلب  هتـشگن  لئاق  نامثع  رمع و  رکبوبا و  يارب  یتلزنم  ماقم و  نینچ  هتفگن و  ینخـس  نینچ  هاگچیه  تسا . هدـش 
ام و  تساهدروآ ، حرـشب  هدومن و  زاب  نت  رازه  اههد  ناـیم  رد  ربنم و  زارف  زا  اـهنآ  هراـبرد  ار  شیوخ  هدـیقع  هتـشاد و  مـالعا  راـهظا و  نیا 

. میدرک تبث  هنیمز  نیا  رد  ار  شرابرهگ  تاشیامرف  زا  یتمسق 
ددـص رد  هن  هجوچیهب و  زگره ، میتسین ، تسا  ناسنا  نیرترب  نیرتهب و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  ع )  ) یلع هک  نیا  تابثا  ماقم  رد  اجنیا  رد 

هک میا  هتـسبلد  یتسارب  و  میرادـیم ، تسود  طقف  میئامن . زاب  اهنآ  لاثما  هناگ و  هس  ماکح  رب  ار  شقوفت  تلیـضف و  تاهجو  يرترب  هک  نیا 
کی هباثمب  ع - )  ) یلع ماقم  نیا  رس  رب  میئامن و  تباث  ار  ناملـسم  درف  کی  ماقم  یمالـسا  هعماج  یمومع  راکفا  رد  لماک  ناسنا  نیا  يارب 
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تسا "  وت  ناتسآ  نامماجنارس  مبلط و  یم  شزوپ  وت  زا  ایادخ  میوش "  هدیقعلادحتم  ناتسادمه و  تعامجنآ  اب  ناملسم -  درف 
: هتفگ ع )  ) یلع هک  دنتشادنپ  تسار  هتشاد و  رواب  هک  نیا  زا  دعب  تعامجنآ 

هحفص 318 ] ] 

هک دراد  ار  یفیلاکت  قوقح و  نامه  تسا و  ناناملسم  زا  نتکی  تردپ  مرسپ  هتفگ " : شرسپ  هب  ای  متسه "  ناناملـسم  زا  نتکی  طقف  نم  " 
ناملـسم درف  ره  هک  دـندوبیم  لئاق  ار  یقوقحنامه  شیارب  دندرمـشیم و  ناناملـسم "  زا  نتکی  ار "  وا  هک  دوب  شوخ  هچ  دـنراد "  ناـشیا 

نامثع رظن  هک  دوب  بوخ  مه  هزادنا  نیاب  یتح  تسا . يراج  نموم  ناملـسم و  ره  رب  هک  دـنتخاسیم  يراج  ار  یماکحا  شا  هرابرد  دراد و 
وا زا  رترب  تسا -  هدـناوخ  هدـش  تنعل  رـسپ  هدـش و  تنعل  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ هک  یـسک  ار -  مکح  نب  ناورم  دنتـشادیم و  شا  هراـبرد  ار 
مک طقاس و  باحـصا  هقبط  نیرت  تسپ  ای  گنهرف ، یب  درگنابایب و  بارعا  نیرت  هیامورف  زارط  رد  ار  وا  شاک  اهنیا ، زا  رتالاب  دندرمـشیمن .

دناهدرکن  مه  نینچ  هک  غیرد  یلو  شاک  دنتسنادیم ... هیام 
ربنم رازه  هدجیه  رس  رب  دراد  هعماج  رد  ار  ماقم  نیرتورف  هک  نآ  ای  يداع  ای  ماقم  الاو  ناملسم  مادک  ع )  ) یلع زا  ریغ  دیئوگب  ادخب  ار  امش 

تسا ؟ هدوشگن  شعافد  هب  بل  سک  چیه  دنا و  هتفگ  مانشد  هداتسرف و  تنعل 
هک هدوب  يداع  يرازاب و  ای  بصنمبحاص  ردتقم و  ناملـسم  مادک  تلاسر -  كاپ  نامدودرورـس  ع - )  ) یلع زا  ریغ  دیئوگب  ادـخب  ار  امش 

ینارنخس مامت  دوشیم و  رازگرب  یمالسا  روشک  هدمع  ياهرهـشمامت  رد  هک  یتعامج  هعمج و  زامن  ره  رد  شنانمـشد  يارب  درازگب  نوناق 
نب نمحرلا  دبع  نب  دینج  دنزاس ؟ هراوآ  دیعبت و  دنز  زابرس  نوناق  روتسد و  نیا  زاار  هک  ره  و  دننک ، متخ  شیئوگدب  اب  اراهـسنارفنک  اه و 

هک میآ  نوریب  متـساوخ  دجـسم  رد  زا  دـعب  مدـناوخ و  ار  هعمج  زامن  مریگب . ار  مقوقح  ات  مدـمآ  قشمد  هب  ناروح "  زا "  دـیوگیم : ورمع 
میدشیم كانمیب  تفگیم  باذع  زا  نخـس  دیوگیم . یخیرات  ناتـساد  مدرم  يارب  اجنآ  رد  وگناتـساد )  ) صاقلا هبیـش  وبا  مانب  یخیـش  مدید 

. دـیهد نایاپبارت  وبا  هب  نداد  مانـشد  اب  شیوخ  سلجم  تفگ : درب  نایاپب  ار  شناتـساد  یتقو  میتشگیم . نایرگ  تفگیم  رفیک  یتخـس  زاو 
متسار تمس  هک  یسک  هب  ور  دنتفگ . مانشد  ار  بارت  وبا  مه  اهنآ 
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مالـسا هک  يدرم  نیتسخن  شداماد و  ادخ و  ربمایپ  يومع  رـسپ  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ بارت  وبا  مدیـسرپ : هدنادرگ  دوب  هتـسشن 
درمنآ تروص  رب  یی  لیـس  درک و  حیبقت  ار  راک  نیا  دینج  دـیوگیم : هعقاو  نیا  نتـشون  زاسپ  رکاسع  نبا  نیـسح ... نسح و  ردـپ  دروآ و 

درمب . ات  دوب  دیعبت  لاحب  اجنآ  رد  درک و  دیعبت  دنس "  هب " ار  دینج  يو  درب و  تیاکش  کلملا  دبع  نب  ماشه  هب  وا  و  تخاون ،
یتحاران شاخرپ و  دروم  نینچ  نید  هار  راکادف  نیرت  یمارگ  نیا  زا  ریغ  نامزیزع  ربمایپ  بوبحم  یمارگ و  نیمادک  دـیئوگب  ادـخب  ار  امش 

هک هدیزرو  یئابیکـش  یلاح  رد  هتـشگ و  درـسلد  یگدنز  زا  هدمآگنت و  هب  هک  دنا  هدیراب  یتخـس  يراوگان و  وا  رب  نادنچ  هتفرگ و  رارق 
دوریم ؟ لواپچ  تراغ و  هب  شردقنارگ -  یمارگ و  مالسا  شثاریم -  هک  هتسیرگن  و  ولگ ، رد  ناوختسا  هتشادهگن و  هدید  رد  كاشاخ 

تسار و شنانمـشد  اب  زج  ص )  ) دمحم تما  رب  تموکح  راک  دنا  هتـشادنپ  هک  هدوب  ع )  ) یلع زا  ریغ  یباحـص  مادک  دیئوگب  ادخب  ار  امش 
ام راـک  تـقیقح ، رد  دـیوگیم : احیرــص  دـیهدیم ؟ مانــشد  ربـنم  زارف  رب  ار  ع )  ) یلع ارچ  دــنیوگیم : مـکح  نـب  ناورم  هـب  دــیاین ؟ رارقرب 

ددرگیمن  راوتسا  هلیسونیابزج 
 - تسا وا  ربمایپ  ادخ و  اب  مایپ  هک  یتعیب  ناناملـسم -  هفیلخ  تعیب  رد  هک  هدوب  ع )  ) یلع زج  سانـشادخ  دحوم  مادک  دینیبب  ادـخب  ار  امش 
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شیوخ اب  تعیب  طرش  ار  ع )  ) یلع زانتـسج  يرازیب  هیواعم  مینادیم  شطیارـش ؟ زا  دنهد و  رارق  تعیب  داوم  وزج  ار  يو  زا  نتـسج  يرازیب 
تسا . هداد  رارق 

وا مان  دهدیمن  راب  شلد  هک  تسا  هشئاع  نیا  ع ؟)  ) یلع زج  دیامن  راوشد  دیآ و  نارگ  یـسک  يارب  شمان  ندرب  هک  تسه  ناسنا  مادـک  ای 
شیوخ لد  ای  دیامن  دای  یبوخب  ار 

هحفص 320 ] ] 

هتشاد مان  یلع  هک  ار  شرسپ  بقل  مسا و  دنهدیم  روتـسد  سابع  نبا  هب  ود  ره  ای  ناورم ، نب  کلملا  دبع  ای  هیواعم  دیاریپب . شیهاوخ  دب  زا 
تسا . هتشاذگ  یلع  ار  شمسا  ارچ  هک  هتفگیم  دب  ار  شردپ  یملس  مهج  نب  یلع  و  دهد . رییغت 

وا هب  هک  ار  یناسک  ار ، شنانمـشد  هک  هدوب  ع - )  ) یلع ناملـسمنیتسخن -  زا  ریغ  ورتسار  راکوکین و  ناملـسم  مادک  دیئوگب  ادخب  ار  امش 
هیجوت هئربـت و  رد  دـنیامن و  هئربـت  دنـشاب  هتـشک  هتـشاذگ و  راوخ  هتـسب و  رمک  شتموصخ  هب  وهداتـسرف  تنعل  هتفگ و  دـب  هداد و  مانـشد 

تناها و راجزنا و  هنوگچیه  قحتـسم  تهج  نیمهب  دنا و  هدوب  شیوخ  صاخ  طابنتـسا  ریـسفت و  بحاص  دهتجم و  اهنآ  دـنیوگب  ناشراک 
دنتسین ؟ يرفیک 

هعماج رد  ار  شنارادتسود  نادناخ و  ناوریپ و  هعیش و  هک  تسا  هدوب  همطاف  رـسپ  هبعک ، هداز  زا  ریغ  مالـسا  نادنزرف  زا  کیمادک  دیئوگب 
نیرتدب نانآ  اب  و  اهنادـنز ، اهلاچهایـس و  رد  سبح  تناها و  هجنکـش و  ندز و  تراسا و  لتق و  تنعل و  قحتـسم  دـننادب و  مانـشد  راوازس 

دنریگ ؟ گنت  نانآ  رب  شیخارف  همه  اب  ار  ایند  دننکب و  ار  اهراتفر 
ص)  ) ربمایپ يدیعبت  هدش و  تنعل  صاعلا -  یبا  نب -  مکح  لثم  يدوجوم  زا  رجح "  نبا  هک "  تسا  نیا  یفاصنا  یب  یـشکقح و  تیاهن 

یخاتسگ دزاس . موکحم  دیوگب و  دب  شمئارج  هانگ و  يراکتشز و  رطاخب  ار  وا  یسک  دهدن  هزاجا  دنک و  عافد  شندوب  یباحص  دانتـساب 
عافد چوپ  فرح  نیا  دانتـساب  ع - )  ) یلع نینموملاریما  لتاق  محلم -  نب  نمحرلا  دـبع  زا  مزح " نبا  هک "  تسا  نیا  قح  ندرک  لامیاپ  رد 

رد هک  هدوب  يدهتجم  وا  هک  دنک 

هحفص 321 ] ] 

یعافد هناراکهبت  یـشکقح  دنادنزیاج . ار  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  هب  مانـشد  تناها و  تهج  نیمهب  و  تسا ، هتفرهابتـشا  هب  مکح  طابنتـسا 
یلع نینموملا  ریما  لتاق  شیاتس  رد  هک  یـسکزا  دیامنیم ، مجلم -  نبا  هدننک  حدم  ناطح - نب  نارمع  زا  یعفاش  نیـسح  یـضاق  هک  تسا 

دیارسیم : نینچ  ع )  ) بلاطیبا نب 
يدوصقم  چیه  دز و  يراگزیهرپ  درم  هک  يا  هبرض  هب  هبهب  )
درآ ) تسدب  ار  لاعتم  يادخ  يدونشخ  هک  تشادن  نیا  زج 

منیبیم  متفا  یم  شدای  هب  هاگ  نوچ  )
تسا ) رت  باوث  رپ  نیمز  يور  تادوجوم  همه  زا  ادخ  نازیم  رد 

هدوبن و یباحـص  ناطح  نبا  دنادیمنو  تسین . زیاج  شندرک  تنعل  هدوب  یباحـص  ناطح ، نب  نارمع  نوچ  دیوگیم : یعفاش  نیـسح  یـضاق 
ناشدوخ یئوگـشیپ و  ار  اهنآ  هناراک  زواجت  مایق  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  جراوخ  ياسور  زا  وهتـشگ  دلوتم  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  اهتدـم 

تسا . هداتسرف  تنعل  ار 
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نت نارازه  نتشک  شیاهیراکهبت و  تایانج و  يراسگیم و  يراوخابر و  شیالآ  زا  ار  هیواعم  دیلپ  نماد  هک  تسا  نیا  كاندرد  یـشکقح 
نیا و  دنیامن . كاپ  دنهاوخیم  تسا "  هدوب  راکاطخ  يدهتجم  هک "  نیا  فرح و  کی  اب  ص )  ) دـمحم تما  نمادـکاپ  حـلاص و  نادرم  زا 

فرح نیا  اب  دنـشارتب و  هناهب  رذع و  شزیمآ  رفک  تایانج  يارب  هتـشاگنا و  هدیدن  ار  يراکهبت -  يراسگیم و  همـسجم  دـیزی -  مئارجهک 
تساهدیسرن  توبث  هب  شرفک  زونه  هک  دنرامشب  یناملسم  ار  وا  دنریگ و  ولج  شنعل  ریفکت و  زا  تسا "  هدوب  هابتشا  راچد  یماما  وا "  هک 

رد کلسم و  رفاک  ناراکهبت  شامق  نآ  زا  تاعفادم  اه و  ینابیتشپ  هنوگنیا  زا  و 

هحفص 322 ] ] 

اهتراسجنایاردب ماوع و  زا  یئاه  هدوت  شربمایپ  رادتـسود  ادخ و  رادتـسود  نایقتم ، يالوم  نانموم و  ردقیلاع  ياوشیپ  هب  تبـسن  لاحنامه 
يو هکیلاح  رد  دنا  هتـشادن  نوصم  نتـسب  نتـشک و  تناها و  رازآ و  هئطوت و  زا  ار  شناوریپ  ناتـسود و  نادنواشیوخ و  یتح  دـنا و  هدومن 

هتشادهگن و ار  شساپ  یتسیاب  هدوب و  رادروخرب  تسا  ناملسم  ره  هتـسیاش  هک  یتامارتحا  يونعم و  قوقح  زا  ناملـسم  کی  هباثمب  لقادح 
هچرگ  " مناناملـسم -  زا  نتکی  طقف  نم  هک "  ار  شترـضح  هب  بوسنم  فرح  نیا  تعامجنآ  شاک  دندومنیم . زیهرپ  شرازآ  تناها و  زا 

غیرد و نکل  دـندوب ... هدرک  لـمع  نآ  بجومب  يو  قـح  رد  هتفرگ و  ناـشدوخ  بیطخ "  يراـخب " و "  زا "  تسایلعج -  یگتخاـس و 
... سوسفا اما  درد ...

ص)  ) مرکا ربمایپ  مینادـیم  هکیلاح  رد  یتراـسج  تارج و  هچ  اـب  دـنهدیم و  تبـسن  شترـضح  هب  ار  فرح  نیا  هنوگچ  هتـشذگ ، اـهنیا  زا 
ناشنیرترابدرب و نیرتاناد و  تسا و  نم  تما  درف  نیرتهب  ترـسمه  دیامرفیم " : اهیلع -  هللامالـس  ارهز -  همطاف  هرهاط  هقیدص  شرتخدهب 

 " مالسا ؟ هب  نامیارد  رت  مدقشیپ  همه  زا 
 " ما . هداهن  اجرب  شیوخ  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نیرتهب  یلع  دیامرفیم " : و 

 " دمحم . رتخد  همطاف  ناتنز  نیرتهب  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  ناتدرم  نیرتهب  و " 
 " تسا . هتشگ  رفاک  اعطق  دریذپن  ار  نیا  هک  ره  و  تسا ، ناسنا  نیرتهب  یلع  و " 

 " تسا . هتشگ  رفاک  اعطق  تسا  ناسنا  نیرتهب  یلع  هک  دشابن  فرتعم  دقتعم و  سک  ره  و " 
هدومن هجوت  هراـب  رگد  و  دـیزگرب ، يربماـیپ  هب  ناـشنایم  زا  ار  تردـپ  هدوـمن  هجوـت  نیمز  يورمدرم  هب  ادـخ  ع " :)  ) همطاـف هب  باـطخ  و 

 ". دیزگرب ار  ترسمه 
 ". وت رسمه  يرگید  تسا و  وت  ردپ  ودنآ  زا  یکی  دیزگرب  ار  درم  ود  نیمز  يور  مدرم  زا  ادخ  وا " : هب  زین  و 

هحفص 323 ] ] 

ربمایپ نآرق  حیرصتب  هکیلاح  رد  دوش  هدینش  نامثع  رمع و  رکبوبا و  يرترب  رب  رئاد  شترضح  زا  ینخس  نینچ  تسا  نکمم  روطچ  منادیمن 
زا حیرـص  صن  رد  شیوخ  تیالو  هدرمـش و  هزنم  كاپ و  ار  وا  ریهطت  هیآ  اب  راـگدرورپ  تسا و  هدـناوخ  نتـشیوخ  دوخ  ار  وا  ص)  ) ادـخ

تسرد هتشگ  لئاق  شیوخ  هب  تبسن  یتلزنم  شیارب  ص )  ) ربمایپ تسا و  هتخاس  نورقم  ع )  ) یلع تیالو  شربمایپ و  تیالو  اب  دیجم  نآرق 
تاکلم و رد  یناسمه  ساـسا  رب  يردارب  ناـمیپ  دـقع  ماـگنهب  ار  وا  و  توبن ، ماـقم  يانثتـساب  هتـشاد  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  هک  ناـمه 

روما نیا  هنوگچ  تشادـیم  دوجو  ع )  ) یلع زا  رترب  یـسک  تما  نایم  رد  هکیتروص  رد  تسا . هدومن  رایتخا  نتـشیوخ  يردارب  هب  تاـیحور 
تفرگیم و قلعت  يو  هب  هتفرگ  قلعت  ع )  ) یلع هب  هک  تلزنم  ماقم و  نیا  دوبیم  ع )  ) یلع زا  رترب  یسک  تما  نایم  رد  رگا  دوب ؟ یندش  ماجنا 
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ع)  ) یلع نینموملاریما  تشادـن  ناکما  رگید  دوبیم  ع )  ) یلع زا  رترب  یـسک  تما  نایم  رد  هاـگ  ره  دـنامیم . بیـصن  یب  همهنآ  زا  ع )  ) یلع
 " روهشم ثیدح  رد  ص )  ) ربمایپ هک  هتسویپ  تحص  هب  تسا و  ملـسم  هک  نآ  لاح  دشاب ، شربمایپ  ادخ و  تبحم  دروم  قلخ  همه  زا  شیب 
رد ع )  ) یلع و  دروخب . نم  اب  ات  ناسرب  يرادـیم  تسود  همه  زا  شیب  تقلخ  نایم  زا  هک  ار  یـصخش  نآ  ایادـخ  دومرف " : ناـیرب "  هدـنرپ 

نیرت و یمارگ  تسا و  یلع  میارب  درم  نیرت  ینتـشاد  تسود  دومرف " : هک  هدـش  هدرمـش  حیحـص "  هشئاـع "  هبشثیدـح  نیا  و  دیـسر " .
میارب ناشنیرت  ینتـشاد  تسود  نادرم  زا  شـشیامرفنیا "  زین  " و  رامـش ، یمارگ  ار  شدوجو  ورادـب  ار  شقح  ساـپ  نیارباـنب  نیرتزیزع ،

: " تسا هتفگ  هشئاـع  نینچمه   " ادـخ . يارب  ناـشنیرت  ینتـشاد  تسود  تسا و  نم  يارب  ناـشنیرت  ینتـشاد  تسود  یلع  تسا " و "  یلع 
تـسود ص )  ) ادخ ربمایپ  يارب  دنا " : هتفگ  یبا "  هدیرب " و "  " و "  دشاب . رت  ینتـشادتسود  یلع  زا  یـسک  ربمایپ  يارب  ما  هدیدن  ادخب 

 ". یلع نادرم  زا  دوب و  همطاف  نانز  زا  درف  نیرت  ینتشاد 

هحفص 324 ] ] 

؟ دوب هدرزآ  ریگلد و  دنا -  هدوب  رـشب  دارفا  نیرتهب  هک   - رمع رکبوبا و  زا  شتـشذگرد  ماگنهب  هک  دیـشیدنا  یم  هچ  هقیدص  همطاف  هوالعب 
رـسپ زا  اه  هچ  وت  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  يا  مردپ  هآ  هک "  دروآرب  دایرف  ناغف و  هدرب  هانپ  شردـپ  رازم  هب  نایرگ  هک  مدـنآ  دیـشیدنا  یم  هچ 

هک مریگیم  هاوگ  ار  شناگتشرف  ادخ و  نم  تفگیم " : رشب  درف  نیرتهب  ود  نیا  هب  یباسح  هچ  يور   " میدیـشک ؟ هفاحق  وبا  رـسپ  باطخ و 
رگج هوکـش   " درب ؟ مهاوخ  تیاکـش  وا  هب  امـش  زا  منیبب  ار  ربمایپ  هاگ  ره  و  دیا ، هتخاسن  مدونـشخ  دـیا و  هدروآ  مشخ  هب  ارم  رفن  ود  امش 
زامن وا  رب  رکبوبا  دوش و  هدرپس  كاخ  هب  هنابـش  درک  تیـصو  ارچ  تسا . زادـنا  نینط  ناناد  خـیرات  خـیرات و  شوگ  رد  زونه  هک  یـشارخ 

یخیرات ياهنمجنا  رد  هک  يروهشم  تیـصو  دنیامنن ؟ تکرـش  شا  هزانج  عییـشت  نفد و  نفک و  رد  رـشب "  درف  نیرتهب  ود  نآ " درازگن و 
دیامنیم  تردق  لامعا  ناخروم  ملق  نهذ و  ربشتیعقاو  تمظع  تسا و  قیقدت  ثحب و  دروم 

ناتهب نآ  زا  چیه  شدنمجرا  رسمه  ومع و  رسپ  دننام  اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هرهاط -  هقیدص  هک  تسا  نآ  اهنیا  همه  ببـس  يرآ ،
هتشادن . دوجو  اریز  تسا ، هتشادن  ربخ  هدمآ -  یلعج  نیغورد و  تیاور  نآ  رد  هک  - 

نیرتهب رمع  رکبوبا و  دـیوگیم  هک  يا  هناسفا  تیهام  رب  نیا  زا  شیب  دـیاش  دـنا  هدرک  هعلاطمار  ریدـغ "  متفه "  مشـش و  دـلج  هک  یناسک 
دنشاب . هتشاد  یهاگآ  دنرشب  دارفا 

چیه ریدـغ "  ریخا "  دـلج  جـنپ  ياهثحب  بلاطم و  تفاـیرد  هعلاـطم و  زا  سپ  یئار  تسرد  هدـنناوخ  هدازآ و  ققحم  ره  يارب  میراد  نیقی 
نادـب رکفت  یب  هناروکروک و  هک  یلیطابا -  نانچ  نادـقتعم  یگتخاس و  ياه  هناسفا  ناـیوار  هک  دـنامیمن  یقاـب  نیا  رد  یماـهبا  اـی  دـیدرت 
نوریب بدا  نید و  لقع و  دـح  زا  اپ  هدومن و  يور  هدایز  سب  شیوخ  دارم  يارب  يزاـس  تلیـضف  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنا -  هدـیبسچ 

ادمع هتسناد و  ار  تقیقح  قحاهنآ و  زا  یتعامج  و  تسا . هتشگ  ناتهب  ودولآ  كرش  هناملاظ و  ناشنخس  يور  نیمهب  و  دنا ، هدنارپ 

هحفص 325 ] ] 

سپ دنتفگرب . دش  هتفگ  نانآ  هب  هچنآ  زج  يا  هدیقع  نخـس و  دندیزو ) كرـش  و   ) دندومن متـسهک  یناسک  ناسنیدب  دـنا " . هدرک  نامتک 
باترب و اهنآ  زا  يور  نیاربانب ، تشاگنا ؟ غورد  دیسر  رد  نوچ  ار  تسار  تفگ و  غورد  ادخ  هیلع  هک  تسا  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 

." تفای دنهاوخرد  يدوزب  هاگنآ  يوگ . عادو 
. تسار نایناهج  راگدرورپ  يادخ ، ، ساپس هک  نیا  نخس  نیرخآ 
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دلج 19

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ریدغ رب  ردص  نیدلا  ردص  دیس  هللا  هیآ  ظیرقت 

یلاعت  همسب 
یفجن  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  ترضح  ردقیلاع  ییاوشیپ  داتسا و 

متساوخ یم  دوب  یتدم  تسا . ریدقت  روخ  رد  لوا  پاچ  زا  شیب  مدید  و  مدرک ، تفایرد  تسا  هدش  مود  پاچ  هک  ار  ریدغ  لوا "  دلج  ... 
، ملئاق شیارب  هک  ار  یتیمها  ماقم و  و  میامن ، ناـیب  ار  شیوخ  یتقوشوخ  ساـسحا  و  مسیونب ، یظیرقت  زیزع ، هدـنزرا و  باـتک  نیا  هراـبرد 

مراد . یم  هضرع  تترضح  هب  زیمآ  ریدقت  ینخس  ریخات ، شزوپ  ضرع  اب  نونکا  مروآ . رب  ار  تساوخ  نیا  هک  تشاذگن  اهدماشیپ  نکل 
ناشخرد هدروآ و  گـنچارف  يرهوگ  يا  هتفر  ورف  یئاـیرد  ره  هب  مدـید  و  مدرک ، تفاـیرد  ناوارف  باـجعا  قوش و  اـب  ارتاهدـنزرا  باـتک 

ثحب و هبار  یعوضوم  نوچ  يا ، هدوبر  ار  ینامرهق  هزیاج  هتـسج و  تقبـس  همه  رب  يا  هتخات  هک  نادیم  ره  رد  و  ناجرم ، دـیراورمنیرت و 
يا . هدروآ  رب  ار  تقیقح  يا  هتخادرپ  قیقحت  هب  يا  هنیمز  رد  هک  یماگنه  يا و  هتفرگ  باوص  رب  قح و  هب  يا  هجیتن  يا ، هدیشک  لیلحت 
هدمآ مهارف  يار  تلاصا  و  دـقن ، یبایـشزرا و  نسح  و  قیقد ، حیحـص و  لقن  اب  نیماو ، هناداتـسا  عبتت  نآ  رد  تسا ، يراکهاش   " ریدـغ ، " 
نـسح یناـیب و  شوخ  تسار  نآ  هک  تیزم  نیمجنپ  و  دـیآ ، درگ  نآ  رد  اـجکی  یئاـیازم  نینچ  هک  دوش  یم  تفاـی  یباـتک  رتـمک  تسا و 

یلعـشم شزارف  رب  دـنامار  یمچرپ  شنارقا  ناـیم  رد  هک  هتـسناد  دـتفا و  دنـسپ  دـیآ  هتفرگ  رظن  هب  همه  نیا  نوچ  و  تسا ، بلاـطم  تخیر 
هتخورفا !

لئاضف و  زا  ناحیر  لگ و  نوگ  هنوگ  شناتسوب  رد  تسا . یمالسا  فراعملا  هرئاد 
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یئاوـشیپ و هک  تفگـش  هن  تسین و  هزاـت  قـقحم ، هدـنراگن و  داتـسا  نآ  زا  نیا  و  تسا ، یهت  نآ  زا  ناینیـشیپ  تاـفیلات  همه  هـک  فراـعم 
هک  " فرـشا !  فجن  زا "  یناد  هچو   " فرـشا . فجن  شناد " - نید و  تختیاپ  نابوخ  زا  هعیـش و  رخافم  زا  ینت  تسا و  همالع  يداتـسا 

رهـش هزاورد  ع -)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  شا  هدـنراد  هگـنو  هدـنرآ  دـیدپ  هکسـسوم  نآ  زا  تسا و  اـپ  رب  يا  هرازه  اـبیرقت 
هلاسر ریدغ "  میئوگب "  رگا  دوب  دهاوخن  هاریب  سپ  تسا . هوکش  اب  هاگشناد  نیا  نالیـصحتلا  غراف  نیرت  هتـسجرب  زا  فلوم  یهلا و  شناد 

لئان یلیـصحتلا  غراف - همان  یهاوگ  تفایرد  راختفا  هب  ار  شا  هدـنراگن  حارط و  هک  تسا  فرـشا  فجن  هاگـشناد  رد  يو  یلیـصحت  نایاپ 
عوضوم رب  ثیدـح و  نآ  هدـنیوپ  رب  تسا ، هداد  رارق  ریدـغ "  ثیدـح  هاگـشناد " ، نآ  سـسوم  تبـسانم  هب  ار  هلاـسر  عوضوم  و  هدروآ ،

هنادواج ... شیاتس  دورد و  نارازه  شثیدح 
داب . تیحت  دورد و  يو  رب  راگتسر ، دنمتداعس و  یناگدنز  ود  ره  رد  میشاب و  تخبکینيارس  ود  رد  دهد  قیفوت  ار  ام  ار و  فلومادخ 

ردص 24 نیدلا  ردص  دیس  مق -
ق یناثلا 1372 ه . عیبر 
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نیسای لآ  یضترم  خیش  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ظیرقت 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
امش  رب  دورد  مالس و  گرزب ، ققحم  و  اناوت ، همالع 

، دنیامن نایب  ریدغ - تا - هیامنارگ  باتک  هب  تبسن  ار  دوخ  ساسحا  دنا  هتـسناوتهک  دنـشاب  یناسک  تباتک  زیزع  ناگدنناوخ  نایم  رد  رگا 
ناشیا رد  باتک  نآ  هب  تبسن  هک  یساسحا  نایب  زا  شیوخ  زجع  هب  فارتعا  زج  دنرادن  يا  هراچ  هک  نانآ  و  مرگید ، یتعامج  هلمج  زا  نم 

ببـس نآ  زا  هن  نیا  و  دـنروآ . نابزهب  تسه  هک  نادـب  ار  شیوخ  ساسحا  دـنناوت  یمن  زاب  دنـشوکب  هچ  ره  هکنانچ  دوش . یم  هتخیگنا  رب 
یم تسد  ناشیا  هب  یـشورخ  رپ  رگنایغط و  ساسحا  نانچ  هک  ببـس  نادـب  هکلب  دـننک ، ناـیب  دـنناوتن  شیوخ  دوصقم  تساوخ و  هکتسا 

هچ ره  ار  نخـس  هملک و  نایب و  دـیآ و  یمن  رد  تاـملک  روطـس و  ریجنز  هب  دور و  یمن  رتارف  دزیرگ و  یم  ناـبز  ناـیب و  زرم  زا  هک  دـهد 
دوش . ساسحا  نآ  تسبیاپ  هک  دناوت  یمن  زاب  دشاب  ناکما  یئاناوت و 

هدنزرا رثا  ریدقت  ساپس و  نادیم  ردنایب  ملق و  یئاناوت  هزادنا  هب  هک  نیا  رب  ما و  هدناوخ  تردقنارگ  ناگدنیاتس  زا  شیاتس  ظیرقت و  رایسب 
ار انعم  یلاعت  یخرب  هچ  رگ  ناشاهدـیجمت  زیمآ و  ریدـقت  نانخـس  هک  ما  هدـید  لاـح  نیع  رد  نکل  ما ، هداـهن  ناشـساپس  دـنا  هدز  ماـگتا 

هدومنن زاب  اسآ  هزجعم  باتک  نآ  هب  تبـسن  ار  مناروش  ناشورخ و  ساسحا  زا  یکدنا  یتح  هن  زگره و  دـنا - هتـشگ  تاذ  یلاعت  هب  نورقم 
دنامن يدیدرت  میارب  ببس ، نیمه  هب  تسا . هدیسر  دوصقم  درگ  هب  هدز  رس  ساپسو  ریدقت  هب  لوصو  رد  هک  اه  شالت  نآ  زا  جیه  هن  دنا و 

دیاین  نابز  هب  چیه  هک  هب  نامه  هک  نیا  رد 
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نایب . زجع  هب  فارتعا  زج 
دنچ ینت  ای  ناریمایپ  زج  رگم  زاجعا و  هب  مادقا  زا  زجع  هب  تسا  یفارتعا  هک  یلاح  رد  دیآ  دراو  فارتعا  نیا  رب  هک  دـناوت  شهوکن  مادـک 

يربمایپ ماقم  هب  هک  نیا  نودـب  ادـخ  هک  نادرم  نامه  درک ، دـناوت  زاجعا  هک  تسه  یـسک  هدرورپ ، هدروآ و  دـیدپ  شنید  يارب  ادـخ  هک 
راصعا نورق و  رد  هک  تسا  هدرک  رادیدپ  یتیآ  تتـسدهب  نونک ، ناسنامه  تسا ؟ هدناسر  روهظ  هب  ناشتـسد  هب  اه  هزجعم  ناشدروآ  لئان 

نوچ رـشب ، ياـه  لـسن  و  دوب ، دـهاوخ  ترداـن  تیـصخش  غوبن و  زمر  هک  تسا  وت  هنادواـچ  تیآ  نیا  یتـسار  هب  دـنام . دـهاوخ  هنادواـج 
روطـس لالخ  رد  تسیرگن و  دـنهاوخ  ار  وت  تیـصخش  نیمیـس  ياه  گربتریـصب  هدـید  هب  دـننزب ، قرو  ار  شناخرد  دـیپس و  تاـحفص 

تیناولهپ راکتشپ  رمتسم و  شـشوک  تمظع  هب  هتفر ، راکب  نآ  رد  هک  یتردق  رپ  یعاسم  يالبال  زا  و  ار ، تناشخر  کلک  تردق  شنابات ،
هـسامح شروش  يا ، هدومن  یتسار  قح و  يراـی  يارب  هک  يا  هناریلد  شروش  يا و  هدیـشک  قح  هار  رد  هک  یتـمحز  هب  درب و  دـنهاوخ  یپ 
شراختفا . فرش و  زاعافد  يارب  دزیخ و  یم  رب  شسومان  تیامح  هب  هک  یهاگب  دنمتریغ  روآ و  مزر  نامرهق و  ریلد و  یناسنا  نیرفآ 

ماـقم هب  تسا و  هدـناشن  ناـمیا  ناـمرهق  هبترم  هب  ارت  هک  يزوریپ  نآ  ياهدروآ ، تسدـب  هک  هوکـش  رپ  میظع و  يزوریپ  نیا  تداـب  اراوـگ 
راک ات  درادب  شتیانع  هانپ  رد  ارت  ناشنیرت  یمارگ  و  شناگدنب ، نیرتزیزع  مارتحا  هب  هک  میامن  یم  تلئسم  لاعتم  يادخ  زا  مالـسا . ناروای 
مرک زا  هن  دـشابن و  رود  هب  شلاـعتم  فطل  زانیا  و  یئآرب ، شماـمتا  هدـهع  زا  اـت  دـهد  قیفوت  و  يرآ . ناـیاپ  هب  شیوخ  فیلاـت  قـیقحت و 

میوج . یم  تیارب  راگدرورپ  تمحر  میوگ و  یم  ساپس  مالس و  متسرف و  یم  دورد  امش  رب  ، تسخن نوچ  نایاپ  رد  شیهانتمان .
نیسای لآ  یضترم 

ق ناضمر 1371ه .  23
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يزاریش دمحم  دیس  مالسالا  هجح  زا  يا  همان  ریدقت 

يزاریش  ینیسح  يدهم  دیس  هللا  هیآ  ترضح  راوگرزب  دنزرف 
درادیمهگن "  تباث  ترخآ  رد  ایندیگدنز و  رد  تباث  راتفگ  هب  دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  " 

 " رـصع هغبان  دهاجم و  هللا  هیآ  ردقیلاع ، همالع  داتـسا  ناتـسآ  هب  یتدارا  صالخا  زا  یکاح  زیمآ و  ریدـقت  همان  متـشاد  رطاخ  رد  نانچمه 
لابق ردهفیظو  نیا  هدهع  زا  متسناد  یم  نوچ  نکل  مادم . یئانث  مناوخ  انث  میوگ و  دورد  رت  هتـسیاب  هچ  ره  ار  شترـضح  مسیونب و  ینیما " 

نآ رب  مراد  نانیمطا  شیراوگرزب  فطل و  هب  هک  اجنآ  زا  اـما  متـشادیمهگن .  نآ  زا  تسد  میآ ، یمن  رب  تلیـضف  یئاـناد و  ناـهج  ناـمرهق 
منیب یم  ، میوج یم  ددم  ما  هشیدنا  زا  ردق  ره  مشالت و  همه  اب  نونکا  میامنن . یهاتوک  تسه  مناوت  رد  هچ  ره  زا  مهم  نیا  يادا  رد  ات  مدش 

مروآ . ياجب  دشاب  هناگی  همالع  نآ  روخ  رد  هک  ار  یساپس  مناوت  یمن  مقاتشم - هچ  رگ  زاب -
هب ار  اهلد  دوش ، یم  رهاظ  نامـسآ  رد  شیاسآ  هراتـس  دـلج  ره  نوچ  هک  یباتک  متـشگ - ترابرهگ  باتک  نارکیب  يایرد  رد  نم  رورس 

یباسح دـح و  نآ  هب  ار  نابلط  قح  یگتـسبلد  یگتفیـش و  دـیامن و  یم  شیافـص  الج و  روحـسم  ار  ناگدـید  دـناورگ و  یم  شیوخزارف 
تاعوضوم و  بلاطم ، میظنتکبس  ظاحل  زا  ای  نایب ، نسح  و  بیترت ، یئابیز  ثیح  زا  تسا  دنمارک  دننامیب و  ظاحل  ره  زا  مدید  و  تسین -

ماهبا . یگدیچیپ و  زا  شندوب  یلاخ  و  قطنم ، يراوتسا  قئاقح و  يراشرس  و  شعیدب ،
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شناهرب دنـسپلد و  شتجح  نشور ، شملاعم  نقتم و  شلئالد  رادـیدپ  شبلاـطم  یگدنـشخرد  تسا و  راکـشآ  شقدـص  رهاـظم  هوـالعب ،
ناشن تسا و  راختفا  لادم  ار  وا  ناماب . يرگنـس  يداقتعا  راکیپ  رد  نا و  رب  تسا  یناهرب  لالدتـسا ، ثحب و  هکرعم  رد  ار  هعیـش  دـنمورین .

رارمتسا . یقرت و 
ات دوب و  دـهاوخ  نادواجهک  يا  هتخاس  راوتـسا  یئاـنب  مالـسا  ناـهج  رد  يا . هدروآ  درگ  ار  نیتم  نیهارب  حـضاو و  مکحم و  تاـیآ  نآرد 
هک دهد  شاداپ  دنک و  ددم  تیادخ  دوب . دهاوخ  راب  رپ  هشیمه  دزیا ، نامرف  هب  هک  يا  هدـناشن  رب  یلاهن  رارق . رب  تساپ  رب  نیمز  نامـسآ و 

ياه تعدـب  يا و  هدروآ  رب  هدـنکرب و  لطاب  هشیر  يا و  هدومن  فینح  نید  هار  ياهدرب و  جـنر  سب  هدـمآ و  رد  قح  هار  راکیپ  نادـیم  هب 
رب ار  ناشتایاور  گنرین  غورد و  يا و  هتخاون  ناشـشوگ  رب  قئاقح  یلیـس  يا و  هدرک  داب  رب  ناشنوسفا  هدومن و  رب  ار  یگلطاـب  تعاـمج و 

رهـش ناتـسآ  ربو  يا  هتـشاد  تماقا  سدـقم  نیمز  رـس  رد  هک  يدرم  نامه  وت  هک  تسین  دـیعب  یئوت  نوچ  زا  هلمج  نیا  و  يا . هتخاـس  ـالم 
اه و يزابناج  هک  نآ  زا  يا . هدومن  ضیف  بسک  هتشاد و  دش  دمآ  هاگرد  نادب  هتسویپ  يا و  هدرک  نایـشآ  هیاپدنلب - ربمایپ  شناد  شناد -

هسردم میظع و  بتک  رد  هک  تسین  رودب  دنا  هدوشگ  هللا "  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  ناشخرد " ال  تقیقح  هب  نابز  قلخ  ات  هدرک  اهدربن 
یلو یلع  نینموملا  ریما  هک  دـنیامن  فارتعا  ات  دروآ  هلمح  ناقفانم  ربیتسار  نارب  عیت  اـب  هک  درورپب  ار  يدرم  شرهزا ، هاگـشناد  یناـهج و 
عافد ینابهگن و  هب  ار  ینامرهق  شریذـپان  ریخـست  ژد  موب  زرم و  رب  هک  تفگـش  هچ  ناناملـسم  میرح  دـنمتریغ  رادـساپ  نآ  زا  ای  تسا . هللا 

، درادرب نایم  زا  دـنهد  یم  ناشن  تکرح  رد  يرگوداج  نوسفا و  هب  هکار  ینامـسیر  بوچ و  دـیوج و  شاخرپ  لطاب  لـها  رب  هک  دراـمگب 
دبای . یمن  قیفوتدزرو  شالت  هک  هنوگ  ره  هب  وداج  تسین و  نارگوداج  هلیح  زج  ناش  هتخاس  هتفاب و  هک  اریز 
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زا ادخ  هک  ار  نانآ  تلاسر و  كاپ  نادناخو  مرکا  ربمایپ  زا  عافد  اهنت  هن  تعیدـب  باتک  هک  دـهد  شاداپ  نیرتهب  تیادـخ  راوگرزب  داتـسا 
قئاقح مولع و  نوگ  هنوگ  يواح  تسا  يگرزب  فراعملا  هرئاد  نآرب  هوالع  هکلب  دراد ، رب  رد  هدـینادرگ  هزنم  كاپ و  هتـساریپ و  يدـیلپ 

ناج . لد و  تذل  هنوگ  همه  هیام  تسا  يا  هنیجنگ  و  هدیدنسپ ، یبدا  فیطل و  قئاقد  و  كانبات ،

هحفص 11 ] ] 

زا نخس  هک  یباتک  دوب . یباتک  نینچ  دنمزاین  تخـس  یمالـسا  هعماج  دیامن ، یم  ینیگنـس  اه  هشیدنا  رب  یهارمگ  لهج و  هک  يرـصع  رد 
نازورف یلعشم  یناوخب و  يراگتـسر  حالـص و  هب  ینامب و  راگدورپ  تیامح  رد  هراومه  دردب . تلالـض  لهج و  هدرپ  دیوگب و  قح  يور 

هدمآ تسار  یهلا  یمارگ  باتک  اب  تا  هتشون  هک  ناناملسم  ومالـسا  تمدخ  رد  دشاب و  كاپ  تملق  ناج و  مالـسا . تما  يامن  هار  یـشاب 
امش . رب  یهلا  تمحرو  دورد  تسار و  نایناهج  راگدرورپ  يادخ  ساپس  تسا .

يزاریش  ینیسح  يدهم  نب  دمحم 
البرک یناثلا 1373 - يدامج 

هحفص 12 ] ] 

ردقنارگ ظیرقت  دنچ 

یلا هعیرذـلا  دنمهوکـش "  باـتک  فلوم  ینارهط ، گرزب  اـقآ  خیـش  جاـح  هللا  هیآ  مالـسالا  هجح  راوگرزب  داتـسا  زا  يراـبرهگ  هماـن  - 1
ساپس . نارازه  شغیرد  یب  فطل  رب  دیشخبلوصو . زع  هعیشلا "  فیناصت 

میئوگ . یم  ساپس  رایسب  ار  شریدقت  میدرک . تفایرد  البرک - میقم  يارئازج - يوسوم  نیدلا  رون  دیس  بانج  زا  زیگنا  لد  يا  همان  - 2
یم نآ  زا  تحاصف  تغالب و  بدا و  وت  رپ  هک  دـش  تفایرد  مق - میقم  يرهاط - يوسوم  نیدـلا  لالج  دیـس  بانج  زا  يا  همان  یمارگ  - 3

تسا . ناوارف  رکشت  هیام  دشخرد .
يدنرم يداه  خیش  نامراوگرزب  داتـسا  ردقیلاع  همالع  دنزرف  یـسوم  خیـش  دنمـشناد  بیدا  لضاف و  زا  رثن  هب  مظن و  هب  يا  همان  ریدقت  - 4

درادب . هدنز  شیادخ  میدرک . تفایرد  يورغ ،
مینک . یم  تبث  دعب  ياهدلج  رد  ار  اه  ظیرقت  نیا  نتم  دهاوخب  ادخ  رگا 

هحفص 13 ] ] 

متسیب  مهدزون و  دلج 
رب : تسا  لمتشم 

تسا . افلخ  دیجمت  رد  هک  یتایاور  دنس  نتم و  رد  قیقحت  یگدیسر و  - 1
هیواعم . يارب  يزادرپ  تلیضف  هغلابم و  رد  یثحب  - 2

شیگدنز . هایس  خیرات  ندرک  نشور  هیواعم و  رادرک  هیحور و  لیلحت  - 3
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هحفص 15 ] ] 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
میرواین و نامیا  هدیـسر  ام  هب  هک  یقئاقح  ادخ و  هب  میرادن  قح  میناد . یم  سدـقم  میرامـش و  یم  هزنم  ارت  تیرازگـساپس  اب  ام  وت  یهزنم 

دروآ . رد  حلاص  مدرم  هگرج  هب  ارام  نامراگدرورپ  هک  میدنبب  نیا  هب  عمطلاح  نیع  رد 
يا هظعوم  یتیادـه و  تسا و  مدرم  يارب  ینایب  نیا  تسا . هدیـسر  ناتراگدرورپ  بناج  زا  عطاقو ) نشور  یلیلد  و   ) یناـهرب امـش  هب  مدرم 

میناد یم  لاح  نیع  رد  و  میامن . لح  نایب و  ار  ناتفالتخا  دراوم  زا  يا  هراپ  امـش  يارب  ات  ما  هدروآ  تمکح  ناتیارب  نم  ناراگ . زیهرپ  يارب 
ناشیا هب  عطاق  نشور و  نایب  هک  نیا  زا  دعب  طقف  هدیسر ، ینامسآ )  ) باتک ناشیا  هب  هک  یناسک  درکدنهاوخ . بیذکت  امش  زا  يا  هدع  هک 

ناتراگدرورپ بناج  زا  هک  ار  یئاهزیچ  نیرتوکین  دیریگب و  مکحم  میداد  امـش  هب  ار  هچنآ  دندنک . ارپ  مه ) درگ  زا  ای   ) نآ رود  زا  دیـسر 
دنا . هتفای  تیاده  دنبلط و  یمن  دزم  امش  زا  هک  دینک  يوریپ  ار  یناسک  دینک . يوریپ  ار ) نید  ینعی   ) هدش هداتسرف 

نامرف ار  شربمایپ  ادخ و  و  دینک ، ارپن  دـیزیوآ و  گنچ  یهلا  دـنویپ  هب  یگمه  مینک . یم  ناتـساد  ناتیارب  یتسار  هب  ار  ناشتـشذگ  رـس  ام 
دور . یم  نیب  زا  ناترادتقا  رابتعا و  دیروخ و  یم  تسکش  هک  دینکن  شکمشک  اوعد و  دیرب و 

اهنآ دـندرک . ادـیپ  فـالتخا  اـسآ  ناـهرب  نشور و  تاـنایب  تفاـیرد  زا  سپ  دـندنکارپ و  نید  درگ  زا  مـه و  زا  هـک  دـیوشن  یناـسک  لـثم 
یهارمگ هب  نیـشیپ  ياه  لسن  رتشیب  اهنیا ، زا  شیپ  هک  تسا  ملـسم  و  دنتـشگ . ناور  ناشیا  یپ  رد  هجیتن  رد  دـنتفای و  هارمگ  ار  ناشناردـپ 

يروآ هناهب  هب  دش  هداد  قفاوم  خساپ  وا  هب  هک  نیا  زا  سپ  ادخ  هرابرد  دنا . هتفر 

هحفص 16 ] ] 

هناهب هب   0 يا هتفایرد  ملع  هب  هک  نیا  زا  سپ  وتاب - ادخ  هرابرد  سک  ره  نیا  ربانب  تسا . هابت  داب و  رب  ناش  هناهب  دنتـساخرب . یـشارت  لیلد  و 
ناتدوخ ار و  نامدوخ  ار و  ناتنانز  نامنانز و  میناوخ و  ارف  ار  ناتنادنزرف  نامنادنزرف و  دیئایب  وگب : وا  هب  تساخرب ، یـشارت  لیلد  يروآ و 

دشاب  نایوگغورد  رب  ادخ  تنعل  ات  میهاوخب  اعد  هب  هاگنآ  ار ،
ینیما

هحفص 17 ] ] 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

دنا هدروآ  هناگ  هس  يافلخ  دیجمت  رد  هک  یتایاور 
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زا تسا  هدرک  تبث  یتیاور  ص " )  ) ربماـیپ زا  سپرکب  وبا  يرترب  لـئاضف و  لـصف "  بقاـنم ، شخب  شیوخ ، حیحـص "  رد "  يراـخب  - 4
ار رکب  وبا  ادـتبا  میتخاس ، یم  زیامتم  يرترب  یبوخ و  ظاحل  هب  ار  مدرم  دارفا  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ام  دـیوگیم " : رمع  نب  هللا  دـبع  قیرط 

میدرک " یم  نییعت  ار  مهنع - هللا  یضر  نافع - نب  نامثع  ود  نآ  زا  سپ  ار و  باطخنب  رمع  سپس  میدرمش و  یم  درف  نیرت  بوخ 
رکب وبا  ياتمه  ار  سکچیه  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  تسا " : هدرک  تبث  ترابع  نیدـب  ار  رمع  نب  هللا  دـبع  نخـس  نامثع  بقانم  لصف "  رد 

ناشنایم هدرک  اهر  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  رگید  میتشذـگ ، یم  هس  نیا  زا  نوچ  و  نامثع ، هاگنآ  رمع و  ياتمه  سپـس  و  میدرمـش . یمن 
میدش " . یمن  لئاق  يزایتما 

ربمایپ باحـصا  نیرتهب  میتفگ : یم  يو  زا  سپ  و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  تسا " : هتـشون  لکـش  نیا  هب  ار  تیاور  نآ  شخیرات ، رد  يراخب 
نامثع " . سپس  رمع  دعب  تسا  رکب  وبا  (ص )

دندوب رایسب  شباحصا  دوب و  هدنز  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو  ام  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  رمع  نب  هللا  دبع  نابز  زا   " دنسم رد "  لبنح  دمحا 
 " میتسب یم  ورف  مد  هاگنآ  و  نامثع . ، رمع رکب ، وبا  میدرمش : یم  رب  نینچ 

هحفص 18 ] ] 

ربمایپ تما  درف  نیرترب  میتفگ : یم  روط  نیا  دوب  هدنز  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو  ام  دـنا " : هدرک  تیاور  نینچ  رمع  نبا  زا  یناربط  دواد و  وبا 
درک "  یمن  شبیذکت  دینش و  یم  ار  نخس  نیا  ص )  ) ادخ ربمایپ  نامثع . سپس  رمع و  دعب  تسا و  رکب  وبا  يو  زا  سپ  (ص )

هاگ ره  میتفگیم : ام  هک "  رمع  نب  هللا  دبع  زا  شردپ  زا  حلاص  یبا  نب  لیهـس  قیرط  زا  دراد  یتیاور  باحـصا "  لئاضف  رد "  نامیلـس  نبا 
نامز رد  ام  هتـشون " : درک "  یمن  بیذکت  دینـش و  یم  ار  نیا  ص )  ) ربمایپ دنوشیم . ناسمه  ربارب و  مدرم  دنورب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا 

دوب هدـنز  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یتقو  ام  يذـمرت : ترابعب  ای  دننیـشن "  یم  تفالخ  هب  ینعی  نامثع . رمع و  رکب و  وبا  میتفگ : یم  ص )  ) ربمایپ
راد هدـهع  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  یـسک  هک  میدیـسرپ  یم  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ام  هتـشون " : شخیرات  رد  يراخب  هکنانچ  ای  ... میتفگ " یم 

میدرک "  یم  توکس  هاگنآ  نامثع . سپس  رمع ، دعب  رکب ، وبا  دنتفگ : یم  دش . دهاوخ  تموکح ) راک =(  نیا 
زا ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  تیمکاح  دنمان و  یم  تاباختنا  هچنآ  ندناشن  یسرک  هب  يارب  دنا  هتخاس  يا  هیاپ  تعامج  نآ  ار  تیاور  نیا 

ياملع ناشیا  لابندب  و  دننک ، یم  لالدتسا  دانتسا و  تیاور  نیمهب  تماما  ثحب  رد  تعامج ، نآ  ناملکتم  دنناد . یم  هتفای  ماجنا  شقیرط 
، دنیامن یم  يداش  دنلاب و  یم  سب  دننز و  یم  تیمها  تحص و  بیوصت و  زا  مد  نآ  تبث  رد  دنیامن و  یم  بیجع  یمامتها  نآهب  ثیدح 
رب دـنمان  یم  هدـش "  ار  تفالخ  ار "  هچنآ  دـنا . هتخات  شلاجم  رد  هتفگ و  رپ  شحرـش  رد  دناهدیـسر ، تیاور  نیدـب  نوچ  اـهنآ  زا  یلیخ 

هدنکارپ ار  ناناملسم  هدولآ و  شتبکن  هب  ار  مالسا  خیرات  هک  هفیقس - تعیب  تیعورـشم  تحـص و  رد  و  تسا ، هداهن  تیاور  نیمه  هدولاش 
هب  دنیامن . یم  هراشا  نیمه  هب  تسا - هدروآ  رد  زورما  هب  ات  ناشرس  رب  اه  بیصم  هتسسگ و  ار  ناشینید  طباور  و 

هحفص 19 ] ] 

. دوش راکشآ  ینشور  هب  تیاور  نیا  تیهام  ددرگ و  ادا  بلطم  قح  ات  میهدیم  طسب  صوصخ  نیا  رد  ار  نخس  یهلا ، قیفوت  اب  ببس  نیمه 
وترپ رد  دـیوج  یم  ار  تقیقح  میقتـسم  طارـص  هک  ره  دـشاب و  هتفر  تـجح  ماـمتا  زا  سپ  هتـسناد و  دور  یم  یهارمگ  هـب  هـک  ره  هاـگنآ 

دیوپ . هار  نآ  نازورف  یلعشم 
نییعت هتخاس و  یم  زیامتم  يرترب  یبوخ و  ظاحل  هب  ار  مدرم  دارفا  دـنک  یم  اـعدا  هک  ناـمز  نآ  ص -)  ) ربماـیپ هرود  رد  رمع ، نب  هللا  دـبع 
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ربماـیپ تهج  نیمهب  تسا و  هدیـسر  یمن  غولب  دـح  هب  هرود ، نآ  زا  یئاـه  لاـس  رد  یتـح  هدوب ، یناوج  ناوفنع  رد  تسا - هدرکیم  ماـقم 
شیب لاس  هدزناپ  حیحـص " هتـشون "  ربانب  هک  قدنخ - گنج  رداهنت  دادن و  ار  دحا "  ردب " و "  گنج "  رد  تکرـش  هزاجا  وا  هب  یمارگ 
ماگنه هب  رمع  نب  هللا  دـبع  تسه ، (ص ) ربمایپ تافو  ترجه و  تدالو و  خـیرات  ردهک  یلاوقا  همه  ربانب  داد . گنج  هزاـجا  ار  وا  هتـشادن -

باحـصا يرترب  ویبوخ  نییعت  راد  هدـهع  لاس  نس و  نیا  اب  ار  یـسک  نینچ  اـعبط  تسا . هتـشادن  لاـستسیب  زا  شیب  ص )  ) ربماـیپ تاـفو 
يرواد اریز  دنزاس ، یمن  رواد  ار  يو  دـنهاوخ و  یمن  رظن  هراب  نیا  رد  وا  زا  دـننک و  یمن  مالـسا  تما  ياهرهچ  نیرت  هتـسجرب  لاسنهک و 

بئاص و ییار  ناوارف و  يا  هبرجت  رمتسم و  یترشاعم  ینالوط و  یتسرامم  مزلتسم  نانآتیلـضفا ، هیام  نییعت  صیخـشت و  و  هنیمز ، نیا  رد 
تسا . یتایح  براجت  تیارد و  اب  نورقم  دوخهک  دهاوخ  یم  یلقع  یگتخپ  تسا و  تیاهنب  يرظن  تقد  فرژ و  یشنیب 

دسانـشب و یتسرد  هب  دـهدب و  صیخـشت  ار  يرترب  هیام  تلیـضف و  تایـضتقم  اهنیا ، همه  رب  هوالع  هک  تسا  هتخاـس  یـسک  زا  راـک  نینچ 
هناناهاوخ اوه  تالیامت  شوختسد  هک  دشاب  هتـشاد  یناسفن  یتردق  انمـض  و  هدمآ ، رد  ناشریمـض  نورد  هب  هدیواک و  ار  صاخـشا  هیحور 

نیرتگرزب دوخ  شتیاور ، نیمه  و  تسا ، هتـشادن  هرهب  لاصخ  هلمج  نیا  زا  هدوب  لاسدرخ  نامز  نآ  رد  نوچ  رمع ، نب  هللا  دـبع  و  ددرگن ،
رد ار  رمع  نب  هللا  دـبعتیاور  نیا  و  مدوـب . دـعج  نـب  یلع  دزن  دـیوگ : یم  يرود  ناـسغ  وـبا  هلـضاف . تاـکلم  نآ  نادـقف  رب  تـسا  هاوـگ 

ام  ص)  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  دیوگ  یم  هکدندناوخ  شروضح 
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نیا و  نامثع . رمع و  تسا و  رکب  وبا  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  تما  نیا  درف  ینرتهب  میتفگ : یم  میدرک و  یم  نییعت  رگیدکی  رب  ار  دارفا  يرترب 
قالط ار  شنز  دوبن  دلب  هک  دـینک  هاگن  ار  كرـسپ  نیا  تفگ : دـعج  نب  یلع  دومن . یمن  بیذـکت  دیـسریم و  ص )  ) ربمایپ عالطا  هب  هتفگ 

میدرکیم !... نییعت  رگیدکی  رب  ار  دارفا  يرترب  ام  دیوگ : یم  دهدب ،
رد هکلب  یناوـج ، ناوـفنع  رد  اـهنت  هـن  هـک  دـنادیم  دـشاب ، هدـناوخ  ار  شیگدـنز  هایـس  خـیرات  هتخانـش و  ار  رمع  نـب  هللا  دـبع  هـک  یـسک 

تما ياهتیـصخش  زیمت  صیخـشت و  همزال  میتفگ  هک  لاصخ - نآ  زا  هدوب و  تسرپ  اوه  درخبان و  ماخ و  يار و  تسـس  زین  یگدروخلاـس 
دناسر . میهاوخ  ناترظن  هب  ار  شتسردان  فیخس و  تایرظن  ءارآ و  زا  يا  هراپ  يدوزب  تسا . هتشادن  هرهب  تسا -

رب هدـیزگرب  ار  دـنچ  ینت  دـنیامن و  هبترم  ماقم و  نییعت  نایقتم  يالوم  باحـصا و  يارب  دوخ  لایخ  هب  شلاثما - رمع و  نب  هللا  دـبع  راذـگب 
نانآ قح  نداد  حیجرت  ندـیزگرب و  و  دـنیزگ ، یم  رب  دـنیرفآ و  یم  دـهاوخب  هچ  ره  تراگدورپ  نکل "  دـنهن ، تیزم  حـیجرت و  نارگید 

شیوخ راک  رایتخا  نداد و  حـیجرت  ندـیزگرب و  قح  دـندرک  رداص  ینامرف  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  نموم  نز  ودرم  چـیه  و  تسین ،
دنرادن "

هوای ردناشیخاتـسگ  زا  نک و  شوگ  ناشاه  هوای  هب  دـنروآ . رامـشب  حیحـص "  ار "  ساسا  یب  لطاب و  تیاور  شناوریپ  يراخب و  راذـگب 
نیمز اه و  نامـسآ  درک  یم  يوریپ  ناشهاوخلد  لد و  ياوه  زا  هعماج ) تعیبط و  رب  مکاح   ) نوناق هاگ  ره  سارهم " . لطاب  رـشن  یئوگ و 

ارتیادـه هیاـم  هک  تسار  یـسک  ینمیا  دوردو و  میدروآ . تراـگدرپ  بناـج  زا  یتـیآ  تیارب ، اـم  تشگیم . هاـبت  تسا  نآ  رد  هـک  ره  و 
دیامن "  يوریپ 

یم ص )  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  ام  دیوگ " : یم  هک  ار  رمع  نبا  ثیدـح  دـسیون : یم  ع )  ) یلع لاح  حرـش  باعیتسا "  باتک "  رد  رمع  وبا 
هدناوخ و تشز  تسردان و  نیعم  نبا  میدرک "  یم  توکس  هاگنآ  نامثع . دعب  رمع  دعب  رکبوبا  میتفگ :
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هدیقع هتفگ و  نخـس  یعامجا  فالخ  رب  دشاب  هتـشاد  هدیقع  دیوگب و  نینچ  هک  یـسک  اریز  تسا ، هتفگ  نشخ  دـنت و  ینخـس  شاهرابرد 
همه زا  هنع - هللا  یـضر  نامثع - زا  سپ  یلع  هک  نیا  ربدقتعم  دنا و  هتـشاد  تنـس  لها  فلخ  فلـس و  ياهقف  ثیدـح و  ياملع  هک  هتـسب 

تسا و رگیدکی  رب  نامثع  یلعيرترب و  رد  فالتخا  هکلب  درادن ، فالتخاشا  هرابرد  یسک  چیه  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ، رت  رب  مدرم 
تـسا نیا  رب  لیلد  هتفرگ ، تروص  هک  یعامجا  نیمه  نیاربانب  دنا . هدرک  ادیپ  فالتخا  رگیدکی  رب  رکب  وبا  یلع و  يرترب  رد  ناینیـشیپ  زین 

تسا . تسردان  شیانعم  زاب  دشاب  مه  حیحص  شدنس  رگا  تسا و  طلغ  مهوت و  رمع  نبا  ثیدح  هک 
هک نیا  همزال  هک  هدش  هتفگ  زین  نینچ  رمع  نبا  هللا  دبع  تیاور  هرابرد  دسیون " : یم  رمع " وبا  نخـس "  هصالخ  نتـشون  زا  سپ  رجح  نبا 

و دنـشاب . هتـسنادن  رترب  ادعب  هاگ و  چـیه  هک  تسین  نآ  دـنا ، هتـسناد  یمن  رت  رب  نارگید  زا  ار  یلع  ص )  ) ربمایپ نامز  ینعی   ) ماگنه نآ  رد 
یم نوریب  یتسرداـن  زا  رمع  نبا  هللا  دـبع  ثیدـح  نیا ، رباـنب  تسا . هتفرگ  تروص  دـنک  یم  نیعم  رمع  نبا  هک  یناـمز  زا  سپ  عاـمجا  نآ 

دیآ " .
لاصخ و دانتـسا  هب  ساسا و  رب  دننک ، یم  دای  نآ  زا  هک  یعامجا  دـنا  هتـسنادن  هدز ، هیـشاح  رمع "  وبا  نخـس "  رب  هک  یـسک  رجح و  نبا 

شیرترب مالعا  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  نامز  نامه  ص -)  ) ربمایپ ناـمز  رد  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هک  هتفرگ  تروص  يا  هقباـس  رادرک و 
هب دشاب ، هداد  زورب  هدرک و  بسک  اهدـعب  هک  يرادرک  ای  لئاضف  رابتعا  هب  هن  تسا  هتـشاد  - هدومن توکـس  هدرک و  يراد  دوخ  نارگید  رب 

رکب و وبا  زا  سپ  يو  يرترب  مالعا  زا  رگا  نیا  ربانب  دنا . هدرک  دیجمت  نآزا  تنـس  نآرق و  هک  یلاصخ  لئاضف و  نامه  يانبم  رب  دانتـسا و 
رد دـنا . هدرمـش  نینچ  زین  اهدـعب  هراوـمه و  ار  وا  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  دنـشاب ، هدوـمن  توکـس  يراد و  دوـخ  نارگید  رب  ناـمثع  رمع و 
رب هدـمآ  حرـش  هب  تنـس  نآرق و  رد  هک  شیقالخا  قوفت  هیحورو و  لاصخ  لـئاضف و  رطاـخ  هب  ار  وا  هاـگ  رههتفرگ  تروص  هک  یعاـمجا 

هرود  رد  هاوخ  شتایح  راودا  مامت  رد  ار  لاصخ  لئاضف و  نآ  نوچ  دنا  هتسناد  رترب  نارگید 
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رد هن ، رگ  و  درادن ، ینیعم  نامز  هب  صاصتخا  تسا و  یگشیمهنانگمه  رب  شیرترب  هتشاد  نآ  زا  سپ  ای  شتافو  زور  هاوخ  و  ص )  ) ربمایپ
اـه و كـالم  نیا  دـنا ، هداد  حـیجرت  هتـسناد و  رترب  نآ  لاـثما  یگدروخلاـس و  رطاـخ  هب  دـنا - هدرک  هک  یعاـمجا  رد  ار - وا  هک  یتروص 

نیزاوم نیا  اب  ار  واهن  میسانش و  یم  تیمسر  هب  ار  اهنیا  هنام  و  دشاب . ربتعم  صاخشا  هبترم  نییعت  صیخـشت و  رد  هک  تسین  يزیچ  نیزاوم 
زور هفیقـس و  رد  تعامج  نآ  هک  تسا  یچوپ  یبلقت و  نیزاوم  اـه و  كـالم  ناـمه  اـهنیا  میهد و  یم  يرترب  نارگید  رب  فیخـس  هاـبت و 

دندنب . یم  ناحول  هداس  درخ  ياپ  رب  زورما  ات  دنتخادنا و  ماد  هب  ار  لد  هداس  مدرم  شا  هلیسو  هب  رکبوبا ، تعیب 
رگا هتخاس ، رمع  نب  هللا  دبع  فرح  حیحصتيارب  یهیجوت  هدز و  هیـشاح  رمع  نب  هللادبع  ثیدح  رب  رمع "  وبا  داریا "  رب  هک  یـسک  شاک 

دح دشاب ، هتـشاد  رواب  تسه  يو  هرابرد  هک  یتباث  حیحـص و  ثیداحا  هدمآ و  نایقتم  يالوم  هرابرد  نآرق  رد  هچنآ  همه  هب  تساوخ  یمن 
نب هللا  دبع  ثیدح  هرابرد  و  نآ ، ساسا  رب  درک و  یم  قیدصت  دنا  هدروآ  سنا "  لوق "  زا  شدوخ  تعامج  ثیدـح  ياملع  ار  هچنآ  لقا 

هنوگنامه ار  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  نتـشاد  تسود  ادخ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ " : یم  سنا "  تفگ " . یم  نخـس  رمع 
زامن و دـیامن ، راکنا  ار  نانآ  يرترب  سک  ره  نیا ، ربانب  تسا . هدرمـش  بجاو  ار  جـح  هزور و  تاکز و  وزامن  هک  هدرمـش  بجاو  ناـتیارب 

دوب "  دهاوخن  هتفریذپ  تسرد و  شجح  وهزور  تاکز و 
نم و يالوم  نیا  هک "  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هراـبرد  رمع  شردـپ  هتفگ  هدـیقع و  اـب  رمع  نبهللا  دـبع  رظن  ناـیم  تسا  یـشحاف  قرف  هچ 

تسین "  نموم  تسین  شیالوم  وا  هک  ره  تسا . ینموم  ره  يالوم 
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 "- باعیتسا فلوم "   " رمع - وبا  هدـنزگ "  دـقنزا  یئاهروظنم  هب  و  رمع ، نب  هللا  دـبع  فرح  یئاوسر  ندـناشوپ  يارب  دـیاش  تعامج  نآ 
قیرط  زا  یتیاور 
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هرود رد  دیوگ " : یم  هک  دنا  هدرک  لعج  رمع  نب  هللا  دبعزا  عفان  زا  کلام  زا  سیوا  یبا  نبا  زایمشبع  ریشب  نب  ءالع  زا  ییحی  نب  هبدعج 
یبا نب  دهز  زاطالب  یبا  دمحم  قیرط  زا  نینچمه   " یلع . نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  میتفگ : یم  هداهن  يرترب  دارفا  نایم  ص )  ) ادخ لوسر 

راد هدـهع  رکب  وبا  يو  زا  سپ  میتـفگ : یم  ص )  ) ربماـیپ و ناـمز  رد  اـم  هک "  دـنا  هدرک  لـعج  ار  تیاور  نیا  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  باـتع 
 " مدیرک . یم  توکس  هاگنآ  یلع . دعب  نامثع و  سپس  رمع و  دعب  دش و  دهاوخ  تموکح 

رظن هکدنشاب  هتشاد  ناعذا  دننادب و  دنا  هدرک  هعلاطم  ار  دعب  هب  یسراف ) 11 و 12  مشش ) دلج  اصوصخم  ریدغ "  هرود "  هک  یناسک  دیاش 
رب يو  زا  سپ  ناـمثع  رمع و  مدـقت  حـیجرت و  اـی  مدرم  وباحـصا  همه  رب  رکب  وـبا  مدـقت  جـیجرت و  ردشناکلـسم  مه  رمع و  نب  هللا  دـبع 

یمن رکب  وـبا  ياـتمه  ار  سکچیه  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  باحـصا  تیرثـکا  هاـگ  ره  تسا . هنادرخباـن  فیخـس و  هزادـنا  هچ  اـت  نارگید 
، دـمآ دوجوب  اجک  زا  دوب و  هچ  تشگ  رادـیدپ  اچنآ  هک  نیگمهـس  فـالتخا  نآ  دـنداد و  هدـیقع  رییغت  هفیقـس  رد  هک  دـش  هچ  دنتـسناد ،

هتسجرب میدرک ؟ نایبلیصفت  هب  یسراف ) 13 و 14  متفه ) دلج  رد  دـننآ و  راتفرگ  نونک  ات  هک  دروآتلم  رـس  رب  اه  تبیـصم  هک  یفالتخا 
يدصت یگنسیاش  وا  هب  هک  یتلیضف  چیه  دیچیپ - رد  نت  رب  تفالخ  تعلخ  هک  زور  نآ  رکبوبا - يارب  راصناو  نارجاهم  زا  باحـصا  نیرت 

عناـق ارمدرم  هتخاـس و  شیوخ  تعیب  لـیلد  دـنناوتب  هک  دنتـشادن  غارـس  يو  رد  هجو  چـیه  هب  یتلیـضف  نینچ  نوچ  دـندوبن و  لـئاق  دـهدب 
لوا زور  دنک ، یم  تیاکح  خیرات  هکنانچ  و  دندومنن ، یمادقا  چـیه  دندیـشک و  زاب  تسد  هدـیزرو و  يراد  دوخ  وا  اب  تعیب  زا  دـننادرگ ،
مدرم دوب  تنوشخ  روز و  لامعا  دـیدهت و  باـعرا و  هب  هتخیمآ  هک  یتوعد  رثا  رب  ادـعب  و  دـندرکن ، تعیب  وا  اـب  رفن  جـنپ  راـهچ  اـی  ود  زج 

لالدتـسا اهنت  دنتـشادن و  ندنازوس  ندز و  لتق و  هب  دیدهت  زج  یفرح  دندناوخ  یم  رکب  وبا  اب  تعیب  هب  هک  نانآ  و  دندش ، تعیب  زا  ریزگان 
راغ  رد  تسا و  هدروخلاس  توسک و  شیپ  رکب  وبا  هک "  دوب  نیا  ناش  هناهب  و 
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دندومن ! وا  يارب  تلیضف  نتخاس  نتخادرپ و  رد  هک  دوب  یشالت  تیاهن  نیا   " تسا . هدوب  ادخ  ربمایپ  رای 
تفالخ قح  یگتـسیاش و  وا  هب  هک  دوب  یتلیـضف  نیرتگرزب  شندوب - ص )  ) ربماـیپ راـغ  راـی  تلیـضف  ینعی  نیا - دـسیون " : یم  رجح  نبا 

هک تسا  ینت  ود  زایکی  تسا  ادخ  ربمایپ  تبحاصم  رای و  رکب  وبا  تفگ : یم  باطخ  نب  رمع  ببـس  نیمه  هب  و  دیـشخب ، ار  ص )  ) ربمایپ
تسا "  رت  هتسیاش  ناتروما  يدصت  يارب  ناناملسم  همه  زا  وا  نیا  ربانب  دندوب ، راغ  رد 

دریگ رارق  رظن  دروم  تسا  نکمم  نوگانوگ  روصب  هک  ص)  ) ربمایپ اب  راغ  رد  رکب  وبا  هزور  ود  تبحاصم  دسرپب  رجح  نبا  زا  تسین  یسک 
تبحاصم رای و  دناوتب  هکردـق  نیا  یتح  هدادـن ، یعالطا  تیارد و  یئاناد و  چـیه  وا  هب  هک  تسا  یتبحاصم  تسه ، فرح  یلیخ  نآ  رد  و 

فـصو ام  يارب  ار  تبحاصم  تسود و  دنتفگ : هدمآ  وا  شیپ  يدوهی  دـنچ  ینت  یتقو  هکنانچ  دـیامن  فصو  ار - ص )  ) ربمایپ ار - شیوخ 
نخـس نکل  متفر . ـالاب  ارح  راـسهوک  زا  شـشوداش  ود  و  متـشگنا . ود  نیا  نوچ  مدوب  شهارمهراـغ  رد  نم  دوـهی  تعاـمج  تفگ : نک .

ام يارب  ار  تیومع  رسپ  نسحلا  وبا  دنتفگ : هتفر  یلع  تمدخ  هب  سپ  تساجنیا  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا  تخـس  شترـضح  هرابرد  نتفگ 
تخادرپ ... شترضح  فصو  هب  وا  و  نک . فصو 
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تقونآ ناناملـسم ؟ روما  يدـصت  هب  درف  نیرت  راوازـس  تشگ و  ص )  ) ریمایپ ینیـشناج  هتـسیاش  یتبحاصم  نینچ  دانتـسا  هبرکب  وبا  روطچ 
دوب و شلابند  هب  هیاس  لـثم  تشاد و  همادا  ص )  ) ربماـیپ تاـیح  هظحل  نیرخآ  اـت  یکدوک  زا  هکدـیدم  یتبحاـصم  اـب  بلاـط  یبا  نب  یلع 
، دش هتخانـش  تلاسر  دزم  شیتسود  تشگ و  نورقم  شربمایپ  تیالو  وادخ  تیالو  اب  شتیالو  دـش و  هدرمـش  شدوخ  نآرق  رد  شوریپ و 

دوخ هک  نیا  اب  تفاین . ار  ناناملـسمروما  يدـصت  تیولوا  شبحاص  تشگن و  تفالخ  قاقحتـسا  هیام  دنمهوکـش ، یتبحاـصم  نینچ  يرآ 
تسا ! يروآ  تریح  زیگنا و  تفگش  زیچ  یتسارب  نیا  دوب ؟ دهاوخ  وا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف  ص )  ) ربمایپ

هحفص 25 ] ] 

لداع و باحـصا  روطچ  هدوبنارگید  رب  نامثع  رمع و  سپـس  رکبوبا و  قوفت  حـیجرت و  رد  مرکا  ربمایپ  ناـمزرد  هک  ار  یقاـفتا  مناد  یمن 
هدوـمن یمن  بیذـکت  هدنـش و  یم  مرکا  ربماـیپ  هک  قوـفت  حـیجرت و  نیا  رب  ارچ  و  دـنا ؟ هدرب  داـی  زا  شترـضح  تاـفو  ضحم  هب  ورتـسار 

شکمشک و هدمآ و  شیپ  فالتخا  دشاب  یم  تفالخ  يدصت  روازس  هتشاد و  يرت  رب  یـسک  هچهک  نیا  رـس  رب  و  دنا ؟ هتـشگن  ناتـسادمه 
رگج دور و  نتـشک  هب  ص )  ) ربماـیپ ردارب  عازن ، فـالتخا و  نآشکاـشک  رد  هک  هدوب  هدـنامن  يزیچ  یئوگ و  هاریب  دـب و  دروخ و  دوز و 

هس ص )  ) ربمایپ نفد  و  درک ، دهاوخن  ششومارف  راگزور  هک  هتفرگ  تروص  یمئارج  هدیشک و  ار  اه  تبیـصم  نآ  ارهز  همطاف  شا  هشوگ 
تکرش شنفد  رد  رمع  رکب و  وبا  دنا و  هدرب  دای  زا  ار  شا  هزانچ  هک  دنا  هتشگ  راتفرگ  مرگ و  رـس  نادنچ  باحـصا  هداتفا و  ریخات  هب  زور 

ربمایپ نف  رد  تکرش  مدعرد   ) باحصا رئاس  رمع و  رکب و  وبا  رذع  دیوگ " : یم  ملـسم  حیحـص "  حرـش "  رد  يوون  هکنانچ  دنا ؟ هدرکن 
ریخات هب  ار  يریگ  تعیب  رگا  دنا  هدیسرت  وتسا  ناناملسم  حلاصم  نیرتگرزب  زا  تعیب  هب  مادقا  دنا  هدید  اریز  تسا ، هدوبحضاو  مرکا ص )

دنا و هتخادنا  ریخات  هب  ار  ص )  ) ربمایپ نفد  تهج  نیمه  هب  دیآرابب . ینیگمهس  دسافم  دهدب و  خر  یشکمشک  عازن و  فالتخا و  دنزادنیب 
رگید ای  شزامن  لسغ و  ای  ص )  ) ربمایپ نفد  نفک و  دروم  رد  یـشکمشک  ات  دـنا  هدـناسر  ماجنا  هب  هدوب  راک  نیرتمهم  هک  ار  تعیب  ناـمیپ 

دیاین . دوجوب  اهراک 
رمع و ینعی  - رفن ود  نآ  هفیقـس  رد  رکب  وبا  ارچ  سپدرادنپ  یم  دـنک و  یم  اعدا  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  نانچ  تقیقح  رگا  یهگنا  "و 
اب مرـضاح  نم  تفگ : یم  ای   0 دینک تعیب  ات  ود  نیا  زا  یکی  اب  تفگ : یم  داـهن و  یم  حـیجرت  تشاد و  یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  هدـیبع - وبا 

دیهاوخ  یم  ود  نآ  زا  کی  ره  اب  نیا  ربانب  دینک ، تعیب  ات  ود  نیا  زا  یکی 

هحفص 26 ] ] 

یم ادـخ  لوسر  نوچ  منک . تعیب  وت  اـب  اـت  اـیب  تفگیم : نک  روگ  حارج  هدـیبع  وـبا  هب  رکب  وـبا  ارچ  تفگ ؟ یم  نینچ  ارچ  دـینک . تعیب 
یتما ؟ نیا  نیما  وت  تفگ :

ناه تفگ " : یم  ای  مدوبن ؟ لیام  ماقم  نیا  يدـصت  هب  و  متـسین ، امـش  درف  نیرتهب  نم  مسق  ادـخب  : " تفگ یم  یقطن  رد  رکب  وبا  ارچ  سپ 
هب متسین  امـش  درف  نیرتهب  هک  نم  تفگ " : یمایا   " دیئامن ؟ تبظاوم  ارم  نیا  ربانب  متسین 0 رتهب  ناتمادک  چیه  زا  متسین و  شیب  یناسنا  نم 

 " متسین ؟ امش  درف  نیرتهب  نم  دینک  رانک  ربارم  دینک  رانک  رب  ارم  تفگ : یم  ای   " مدش ؟ هتشامگ  ناتیرادمامز 
ره دندمآ و  مشخ  هب  باحـصا  همه  داد ، حـیجرت  نارگید  رب  درک و  باختنا  ار  باطخ  نب  رمع  شیوخ  ینیـشناج  يارب  رکب  وبا  یتقو  ارچ 

دشاب !؟ هفیلخ  شدوخ  رمع  ضوع  رد  تساوخ  یم  نانآ  زا  کی 
وا هب  دـیزگرب  ینیـشناج  هب  ار  رمع  رکب ، وبا  هک  يزور  دـنا - هتفاـی  تشهب  هدژم  دـنیوگ  یم  هک  يرفنهد  زا  یکی  هللا - دـیبع  نب  هحلط  ارچ 
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يا !؟ هتشامگ  تما ) رب  ای   ) تموکح هب  ار  یلدگنس  نشخ و  درم  هک  داد  یهاوخ  هچ  ار  تراگدرورپ  باوج  تفگ : درک و  شاخرپ 
نآ زا  یکی  ندرگ  هب  ار  تموکح  تیلوسم  هدعاس  ینب  هفیقس  زور  شاک  تفگ : یم  هتشگ و  نامیشپ  شتفالخ  رخآ  ياهزوررکب  وبا  ارچ 

شرواشم ؟ نواعم و  نم  دوب و  یم  مکاح ) و   ) ریما اهنآ  زا  یکی  و  مدوب ، هتخادنا  هدیبع - وبا  رمع و  ینعی  رفن - ود 
ادخ لوسر  هتفگ  هب  وت  نوچ  منک ، تعیب  وت  اب  ات  نک  زاردار  تتسد  تفگ : هدمآ و  حارج  هدیبع  وبا  شیپ  رمع  ربمایپ ص ) تافو  زور  ارچ 

؟"  یتما نیا  نیما  (ص )

هحفص 27 ] ] 

راک نیا  يدصت  يارب  یلع  امـش  نایم  زا  بلطملا  دبع  ینب  نادـناخ  يامسق  ادـخب  دـیوگب " : سابع  نبا  هب  باطخ  رمع  هک  دـش  ثعاب  هچ 
هدهع رگا  بلاط ع ) یبا  نب  یلع  ینعی  ... نآ " تفگ " : تشگ  حورجم  یتقو  ارچ  و  دوب " . رکب  وبا  زا  نم و  زا  رت  هتسیاش  تفالخ ) ینعی  )

درب " . دهاوخ  نشور  هار  هب  ار  مدرم  دوش  تفالخ  راد 
ار وا  مگرم  زا  سپ  هچ  یگدنز و  رد  هچ  متسین  لیام  تفگ " : يراد ؟ یمن  مدقم  ار  یلع  لببـس  هچهب  سپ  دیـسرپ : وا  زا  رمع  نب  هللا  دبع 

 " مرامگب ؟ تفالخ  هب 
قح قیرط  ربار  قلخ  دـنرامگب  تموکح  هب  ار  بلاط ع ) یبا  نب  یلع  ینعی   ... ) نآ رگا  ادـخب  تفگ " : هرفن  شـش  ياروش  ياضعا  هب  ارچ 
رگا تـفک " : یئاـمن ؟ یمن  راـیتخا  ینیـشناج  هـب  ار  وا  زاـب  یناد و  یم  شقح  رد  ار  نـیا  دندیـسرپ :  " درب . دـهاوخ  مالـسا ) نوناـق  ینعی  )

هتشاذگ نیشناج  یب  ار  هعماج  ربمایپ ص ) ینعی  ) تسا نم  زا  رتهب  هک  یسک  مراذگب  نیـشناج  یب  هک  یتروص  رد  و  تسا ، هدرک  نیـشناج 
 " تسا ؟

هدـنز ملاس  رگا  تفگ " : یم  و  دوب ، یم  هدـنز  ناگدـشدازآ - زا  یکی  لقعم  - نب ملاس  درک  یم  زورآ  تشادرب  مخز  هک  يزور  رمع  ارچ 
ینـالقاب هک  یتروصب  اـی  متـشامگ "  یم  تفـالخ  هب  ار  وا   " ... يربـط تراـبع  هب  اـی   " متـشاذگ ؟ یمن  او  اروش  هب  ار  هفیلخ  نییعتدوـب  یم 

 " دوب !؟ یمن  میارب  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  شا  هراب  ردو  مدیسر  یم  بئاص  يرظن  هب  هفیلخ  نییعت  رد  : " ... هتشون
هب ار  ( تفالخ ینعی   ) راک نیا  دندوب و  یم  حارج ، هدیبع  وبا  هفیذح و  وبا  هدش  دازآ  ملاس  ینعی  رفن ، ود  نآ  زا  یکی  رگا  تفگ " : یم  ارچ 

ناشیا  زا  یکی  هدهع 

هحفص 28 ] ] 

 " متشاد ؟ رطاخ  نانیمطا  متشاذگ  یم 
یم تموکح  هب  ار  وا  دوب  یم  حارج  هدیبع  وبا  تفگ " ؟: یم  ینک ؟ یمن  نییعت  دـهعیلو  هچيارب  دـنتفگ : وا  هب  هک  یناسک  باوج  رد  ارچ 
یم ما ، هتـشامگ  ص )  ) دـمحم تما  رب  شیوخ  ینیـشناج  هب  اروا  ارچ  هک  مدـش  یم  تساوخ  زاب  مراـگدورپ  هاـگرد  هب - نوچ  متـشامگ و 
هدنز دیلو ) نب   ) دلاخ رگا  و  تسا . حارجهدیبع  وبا  تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  ره  تفگ : یم  هک  مدینـش  تتـسود  هدـنب و  زا  متفگ :
هتخاس هفیلخ  دمحم  تما  ارب  ار  یـسک  هچ  هک  مدـش  یم  تساوخزاب  مراگدرورپ  هاگرد  هب  نوچ  متـشامگ و  یم  تفالخ  هب  ار  وا  دوب  یم 

تسا "  هتخآ  ناکرشم  رس  رب  هک  تسا  ادخ  ياهریشمش  زا  یکی  تفگ : یم  دلاخ  هرابرد  هک  مدینش  تتسود  هدنب و  زا  متفگ : یم  يا ؟
هراب نیا  ردهک  یتروص  رد  و  مدیزگ ، یم  رب  ینیـشناج  هب  ار  وا  مدرک و  یمن  تروشم  دوب  یم  ( حارج ي   ) هدیبع وبا  رگا  تفگ " : یم  ارچ 

 " ما ؟ هتشادرب  تفالخ  هب  تسا  وا  ربمایپنیما  ادخ و  نیما  هک  ار  یسک  مداد : یم  باوج  مدش  یم  تساوخ  زاب 
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رـس یب  ار  دـمحم  تما  وگب : ناسرب و  مالـس  رمع  هب  مدـنزرف  دـیوگ " : یم  رمع  نب  هللا  دـبع  هبهشئاع  هک  دـیدرک  هظحالم  مجنپ  دـلج  رد 
رمع نب  هللا  دبع  مکانمیب " . ناشیارب  هتتف  رطخ  زا  نم  اریز  راذگماو ، شیوخ  زا  سپ  ار  نانآ  رامگب و  ناشیارب  ینیـشناج  راذـگم و  تسرپ 

وا دوب  یم  حارج  هدیبع  وبا  رگا  منیزگ  رب  ینیشناج  هب  یئوگ  یم  ار  یسک  هچ  دیوگ " : یم  رمع  دناسر . یم  ار  هشئاع  ماغیپ  هدمآ  ردپ  دزن 
یسک هچ  هک  مدش  یم  تساوخ  زاب  هتشگ و  دراو  مراگدرورپ  هاگرد  هب  نوچو  مدرک  یم  تموکح  راد  هدهع  هتخاس  شیوخ  نیـشناج  ار 
حارج نب  هدیبع  وبا  تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  رههک  مدینـش  تربمایپ  هدنب و  زا  مراگدورپ  متفگ : یم  یتشامگ ؟ دـمحم  تما  رب  ار 

مدمآ و یم  رد  مراگدورپ  هاگرد  هب  نوچ  مدـیزگ و  یم  رب  ینیـشناج  هب  اروا  دوب  یم  هدـنز  لبج  نب  ذاعم  هک  یتروص  رد  نینچمه  تسا .
رد  لبج  نب  ذاعم  هک  مدینش  تربمایپ  هدنبزا و  مراگدورپ  مداد : یم  باوج  یتشامگ ؟ دمحم  تما  رب  ار  یسک  هچ  دیسرپ : یم  نم  زا 

هحفص 29 ] ] 

دیآ . یم  املع  شیپاشیپ  زیخاتسر 
تساوخ زاب  هدمآ  رد  مراگدورپ  هاگرد  هب  نوچ  مدرک و  یم  تموکح  راد  هدهع  ار  وا  دیسر  یم  دیلونب  دلاخ  هب  متسد  هک  یتروص  رد  و 

زا یکی  دیلو  نب - دلاخ  هک  مدینـش  تربمایپ  هدنب و  زا  مراگدرورپ  : مداد یم  باوج  یتشامگ ؟ دـمحم  تما  رب  ار  یـسک  هچ  هک  مدـش  یم 
 " تسا . هتخآ  ناکرشم  رس  رب  هک  تسا  ادخ  ياهریشمش 

ار یسک  تفگ " : نک ، نییعت  ینیشناج  دنتفگ : وا  هب  یتقو  و  داهن ، ربارب  ار  اهنآ  تسناد و  ناسمه  ار  هرفن  شـش  ياروش  ياضعا  رمع  ارچ 
هب ص )  ) ادخ لوسر  هک  دشاب  یهورگ  ایرفن  دنچ  نیا  زا  رت  قحیذ  رت و  هتـسیاش  تموکح ) ینعی   ) راک نیا  يدـصت  يارب  هک  مسانـش  یمن 

ار ؟ نمحرلا  دبع  دعس و  هحلط و  ریبز و  ار و  نامثع  درب و  مان  ار  یلع  هاگنآو  دوب "  دونشخ  اهنآ  زا  تشذگ  رد  ماگنه 
مدید مدیسرپ و  مدرم  زا  رفن  ود  امـش  هرابرد  نم  هک " اجک  نامثع  یلع و  هب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نخـس  اجک و  رمع  نب  هللا  دبع  فرح 

ار یسک  چیه  مدید  مدیسرپ و  امش  زا  راکشآ  ناهنپ و  رد  نم  مدرم  شنخس " : نیا  ای  دنادب "  امش  ياتمه  ار  یسک  هک  تسین  یسک  چیه 
 " دیتسین !؟ یضار  نامثع  ای  یلع  هب  زچ  دیناد و  یمن  نت  ود  نیا  زا  یکی  ياتمه 

نامثع رب  ار  وا  درک و  زارد  ع )  ) یلع فرط  هب  تسد  تسخن  تفـالخ ، تعیبيارب  هرفن  شـش  ياروش  رد  فوع  نب  نمحرلادـبع  ارچ  سپ 
نیا هرابرد  و  درک ؟ تعیب  نامثع  اب  تفریذپ  نامثع  وتفریذـپن  ار  رمع  رکب و  وبا  هیور  همادا  طرـش  هک  نیا  رطاخ  هب  طقف  و  تشاد ، مدـقم 

میتفگ . نخس  مهن  دلج  رد  طرش 
دیدرک ؟ تعیب  نامثعاب  هدرک  اهر  ار  یلع  روطچ  هک  تشاد  ضارتعا  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  لئاو  وبا  ارچ 

هک دوب  فانم  دبع  ینب  هب  قلعتم  تموکح ) ینعی   ) راک نیا  تفگ " : یم  هیواعم  ارچ 

هحفص 30 ] ] 

یتفالخ ای  یتنطلـس  یگداوناخ  اشنم  هکنیا  نودب  ار - رمع  رکب و  وبا  مدرم  تشذگ  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  نوچاما  دـنیادخ . ربمایپ  نادـناخ 
 " دنتشامگ ؟ تموکح  هب  دنشاب - هتشاد 

 " مینک ؟ تعیب  وت  اب  ات  روآ  شیپ  ار  تتسد  تفگ " : یم  ع )  ) یلع هب  شیومع  سابع  ص )  ) ربمایپ تافو  زور  ارچ 
و ياهتفرگ ، ار  ام  قح  يا  هدرک  هبلاطم  (ص ) ادـخ لوسر  دانتـسا  هب  ار  تفالخ  رگا  تفگ " : یم  رکبوبا  هب  ص )  ) ربمایپ يومعسابع  ارچ 

هلیـسو هب  تموکح  نیا  يدـصت  یئوگب  هاگره  و  نانآ . توسک  شیپ  مینانموم و  زا  ام  يا ، هدرک  هبلاطم  ناـنموم  ياـکتاب  هک  یتروص  رد 
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 ... " میتسینقفاوم !؟ ام  نوچ  هتشگن  بجاو  هتشگ . بجاو  تیارب  نانموم 
فالتخا شیرق  یهاوخ  یم  رگا  تفگ " : فوع  نب  نمحرلا  دبع  هب  حرس  وبا  یتقو  هدرک و  يراد  دوخ  نامثع  اب  تعیب  زا  رـسای  رامع  ارچ 

هدیزرو و يراد  دوخ  نامثعاب  تعیب  زا  باحـصا  فیراعم  زا  یعمج  دادـقم و  و  درک ؟ شاخ  رپ  وا  هب  نک " . تعیب  نامثع  اب  دـننکن ، ادـیپ 
اب دننکن  ادـیپ  فالتخا  ناناملـسم  یهاوخ  یم  رگا  تفگ " : نمحرلا  دـبع  هب  رـسای  رامع  و  تشگ ؟ رارقرب  دـیدهت  باعرا و  اب  شتموکح 

میهاوخ تعاطا  یگمه  ینک  تعیب  یلع  اب  رگا  دیوگ . یم  تسرد  رامع  تفگ " : هدرک  دییات  ار  شنخس  دادقم  " و  نک ، تعیب  ع )  ) یلع
 " درک ؟

یئابیکـش یئوکین  هب  دباب  نیا  ربانب  دوشیم . ناتـسادمه  تشپمه و  ام  هیلع  هک  تسین  يزور  نیلوا  نیا  تفگ " : نمحرلا  دبع  هب  ع )  ) یلع
یتشامگ  تموکح  هب  ار  نامثع  روظنم  نیا  هب  طقف  اذخب  تسج . ددم  ناتتاراهظا  هیلع  ادخ  زا  دیزرو و 

هحفص 31 ] ] 

. " دروآ !؟ یم  دیدپ  ون  یلاح  دراد و  يریدقت  زور  ره  ادخ  و  دنادرگ . زاب  وت  هب  ار  نآ  هک 
ارم دوب و  هدز  زاب  رـس  وت  اب  تعیبزا  نامثع  دوب و  یم  وت  يارب  تموکح  رگا  تفگ " : فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  صاقو  یبا  نب  دعـس  ارچ 

قحیذ رت و  هتسیاش  یلع  هک  ینادب  دیاب  یهاوخ  یم  نامثع  يارب  ار  تموکح  رگا  یلاو  مدومن ، یم  تقفاوم  یهارمه و  وت  اب  يدناوخ  یم 
 " نادرگ !؟ دنلبرس  نک و  تحار  ار  ام  ریگب و  تعیب  تدوخيارب  نامثع . زا  رتدنیاشوخ  نم  يارب  تموکح و  يارب  تسا  رت 

هک دوبن  شیب  هشیدنا  یب  یناهگان و  دـماشیپ  کی  رکب  وبا  تعیب  ادـخب  درک . مهاوخ  تعیب  هحلط  اب  دریمب  رمع  رگا  تفگ " : یم  ریبز  ارچ 
 " دیسر ؟ ماجنا  هب 

زا ار  اـم  زیچ  هچ  دراد و  یعناـم  هچ  تفگ " : هناـضرتعم  دـیا "  هتـسب  نمینیـشناج  هب  عـمط  ناـت  همه  اـیآ  هک "  رمع  باوـج  رد  ریبز  ارچ 
هن متـسین و  وت  زا  رت  نیئاپ  رتمک و  شیرق  رد  ام  هکیلاح  رد  یتخادرپ  شماجنا  هب  يدش و  تموکح  راد  هدهع  وت  دراد  یم  زاب  نآ  يدـصت 

 " میرتورف ؟ وت  زا  ص )  ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ  ظاحل  زا  هن  یناملسم و  هقباس  ظاحل  هب 
یلاـح رد  رکب ) وـبا  ینعی   ) هفاـحق وـبا  رـسپ  مسق  ادـخب  ناـه  هـک "  دـیامن  یم  يراـگزاس  ع )  ) یلع هقیقـش "  فورعم "  قـطن  اـب  هنوـگچ 
ایـسآ روحم  هک  تسا  یـشقن  ماقم و  ناـسبتفالخ  هب  تبـسن  نم  تلزنم  ماـقم و  تسناد  یم  یبوخ  هب  هک  دیـشوپ  رد  نت  رب  تفـالخهماج 

تسا . داضتم  رمع  نب  هللا  دبع  یئاعدا  ماقم  نییعت  لیصفت و  اب  هک  شتاشیامرف  نارگید  اب  " و  دراد 00 ؟ نآ  هب  تبسن 

هحفص 32 ] ] 

 " حیحـص رد "  يذـمرت  هدرمـش و  حیحـص "  شننـسرد "  هجاـم  نبا  هک  یثیدـح - بجوم  هب  حارج  هدـیبع  وـبا  تسا  نکمم  هنوـگچ  اـی 
هدرک تیاور  قیقـش  نبا  زا  يذمرت  هجام و  نبا  دـشاب ؟ ص )  ) ادـخ لوسر  يارب  درف  نیرت  یتشاد  تسود  رمع  رکب و  وبا  زا  سپ  شیوخ -

. رکب وبا  تفگ : دندوب ؟ رت  ینتشاد  تسود  وا  يارب  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  زا  کیمادک  مدیسرپ : اهنع - هللا  یـضر  هشئاع - زا  هک "  دنا 
درک " . توکس  هک ؟ دعب  مدیسرپ : حارج . نب  هدیبع  وبا  تفگ : وا ؟ زا  دعب  مدیسرپ : رمع . تفگ  هک ؟ وا  زا  دعب  مدیسرپ :

تسا . هدرک  تبث  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  شدنسم و  رد  لبنح  دمحا  ار  نیا 
رگا دندیـسرپ : هشئاـع  زا  دـنا ": هدرک  تیاور  هکیلم  یبا  نبا  ناـبز  زا  هچنآ  اـب  رمع  نب  هللا  دـبع  فرح  نیب  تـسا  فـالتخا  قرف و  ردـقچ 
رمع تفگ : ار ؟ هک  دعب  دندیسرپ :  0 ار رکب  وبا  تفگ : دوب ؟ هدرک  نییعت  اریـسک  هچ  دنک  نییعت  تساوخ  یم  نیـشناج  ص )  ) ادخ لوسر 
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درکمتخ " ! ار  شفرح  اج  نیمه  هب  و  ار . هدیبع  وبا  تفگ : هک ؟ دعب  دندیسرپ :  0 ار
هک یئاج  ات  دنتـسناد  یم  رت  رب  دـنداد و  یم  حـیجرت  رکب  وبا  رب  ار  یـشبح  لالب  هک  تسا  هدرب  دای  زا  ار  یمدرم  نآ  رگم  رمع  نب  هللا  دـبع 

متسه " ؟ وا  کین  ياهراک  زا  یکی  نم  هکیلاح  رد  دیرامشیم  رترب  وا  زا  ارم  هنوگچ  تفگ : نانآ  هب  لالب  دوخ 
اجک : ریهز  نب  بعک  هدورس  اجک و  رمع  رسپ  هدوهیب  فرح 

نامدرم  همه  دمآ  رس  نیرتهب و  ربمایپ و  داماد 
تسین  شتاراختفا  ربارب  رد  راختفا  يارای  ار  سکچیه 

هحفص 33 ] ] 

دناوخ  زامن  یما "  ربمایپ "  هارمه  همه  زا  شیپ 
دوب !؟ شتسرپ  یب  هتخانشان و  راگدرورپ  هک  هگنآ  ناگدنتسرپ و  همه  ناگمه و  زاشیپ 

هداد و حیجرت  ناناملـسم  همه  رب  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  مدرم  باحـصا و  دنک  یم  اعدا  روطچ  رمع  نب  هللا  دـبع 
درامش یم  رت  رب  همه  زا  ار  ع )  ) یلع دیارس و  یم  نینچ  تسا - باحصا  زا  هک  ریهزنب - بعک  مینیب  یم  هک  یلاح  رد  دنتـسناد ، یم  رت  رب 

دناد ؟ یمن  شا  هیاپمه  اتمه و  ار  یسک  چیه  هتشذگ  ص )  ) ربمایپ زا  و 
دیوگ : یم  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  هعیبر  ای 

مشاه  ینب  نادناخ  زا  تموکح  هک  مدرک  یمن  ار  شروصت 
نسحلا ! وبا  زا  نآ  زا  رت  الاب  دوش و  لقتنم  يرگید  هب 

درازگ  زامن  ناناملسم  هلبق  هب  ورهک  تسین  یسک  نیتسخن  وا  رگم 
نوناق ؟ وتنس  نآرق و  تایآ  هب  قلخ  درف  نیرت  اناد  ای 

دوب  ص )  ) ربمایپ اب  مد  نیسپ  اوات  همه و  وا  شیب  هک  یسک  و 
درکیم ؟ ددم  لیئربج  وا  هب  ص )  ) ربمایپ ندرک  نفک  لسغ و  رد  و 

تسا  عمج  وا  رد  نارگید  یئاعدا  تلیضف  ره  هک  یسک 
؟ دنرادنار شلئاضف  اه و  یبوخ  زا  کیچیه  نارگیدو 

مینادب  ات  دیئوگب  دیباترب ؟ وا  زا  يور  هک  دش  ثعاب  هچ 
تسا ! یگتشگرب  نید  زا  اه و  هنتف  زاغآ  رس  ناتتعیب 

دیارس : یم  نینچ  بهل  یبا  نب  لضف  و 
ص )  ) دمحمزا سپ  مدرم  نایمرد  یصخش  نیرتهب  ناه 
تسوا  نوچ  زیهرپ  لئاضف و  هب  فاصتا  رد  هک  نامه 

شا  هداتسرف  ربیخ و  گنج  ردشا  هدیزگرب  و 
رکب  وبا  زارف  رب  ناکرشم  نامیپندیرد  يارب 

ص )  ) ربمایپ ياتمه  درازگ و  زامن  هک  یسک  نیلوا  و 
دناتلغ  رد  كاخ  هب  ار  ناشکرس  ردب "  رد "  هک  یسک  نیلوا  و 
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هحفص 34 ] ] 

تسا ؟ وا  زارترب  هک  و  تسا ، بوخ  یلع ي  نآ ،
ششیوخ ؟ مه  تسا و  ص )  ) ربمایپ موق  مه  هک  نسحلا  وبا 

دیارس : یم  نینچ  ثراح  نب  نایفسوبا  نب  هللا  دبع 
تسا  یلع  رادمامز  ص )  ) دمحم زا  سپ 

تسا  هدوب  شهارمه  رای و  اج  همه 
تسا  يو  دهعمه  ادخ و  لوسر  نیتسار  یصو 

درپس  نیئآ  هبنت  درازگ و  زامن  هک  یسک  نیتسخن  و 
دیارس : یم  نینج  بعک "  نب  برح  ینب  هلیبق "  زا  یکی  یشاجن 

فیدر  رد  ناسمه و  ار  شنواریپ  یلع و 
دیشک ؟ یمن  تلاجخ  دیا ، هداد  رارق  دنه "  رسپ " 

مدرم  همه  زا  ص)  ) ربمایپ زا  سپ  هک  نآ 
تسا  ص )  ) ربمایپ ياتمه  هناگی  نایناهج  نایمرد  تسا و  رترب 

تسوا  دننامه  یسک  هچ  و  شداماد ، و 
تمایق ؟) زور  رد   ) ددرگ دیپس  تشحو  مغ و  زا  رس  يوم  هک  زور  نآ 

دیارس : یم  نینچ  یلجب  هللادبع  نب  ریرج 
دمحا  رب  ادخ  دورد 

تمعن  ياراد  هاشداپ  هداتسرف  رب 
دورد  كاپ  نآ  رب  يو  زا  سپ  و 

راوتسا  مئاق  نآ  رب  ام  هفیلخ  رب 
هک  ربمایپ  یصو  ینعی  ، یلع رب 

درک  یم  عافد  ماوقا  همه  ناشکرس  ربارب  رد  ربمایپ  زا 
تاراختفا  تسار و  وا  یگنهاشیپ  يرت و  رب  و 

تسا ! یندرکن  لامیاپ  ربمایپ  نادناخ  قح  هک  میناد  یم  و 
دیوگ : یم  نینچ  ریرج - شیئاد - هب  يا  هدورس  ردسیق  نب  رجز 

نادرگم  تیاده  زا  ور  هللا  دبع  نب  ریرج 
ماوت  هاوخ  ریخنم  هک  نک  تعیب  یلع  اب  و 

هحفص 35 ] ] 

هداهن  یتیگ  هب  اپ  هک  تسا  یسک  نیرتهب  یلع  اریز 
تسا ! یمدآ  نیمک  رد  گرم  هک  رادشه  دمحا . يانثتسا  هب 
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تسا : هتفر  نینچ  يدنکسیق  نب  ثعشا  نابز  رب  و 
ص )  ) ربمایپ یصو  ریفس  دمآ ، ریفس 
هتساریپ  بذهم و  یشماه  نآ  یلع 
ص )  ) ربمایپ یصو  یصو ، هداتسرف 

دوجو  درف  نیرتهب  و 
شداماد  و  ص )  ) ربمایپریزو

تسه  ناهج  رد  هک  يدرف  نیرتهب  و 
کین  ياهراک  رد  یگنهاشیپ  يرترب و 

شیوریپ ) رد  (ص ) ربمایپ يوریپ  تسا و  وا  نآ  زا 
باحـصاو ع )  ) یلع رب  رفن  هس  نآ  نداد  حـیجرت  رثا  رب  هداد و  رـشن  هتـشاد و  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  اه  رادـنپ  هنوگ  نآ  هجیتن  رد  دـیناد  یم 

زا رادمامز  يدصت  هویش  تموکح و  ماظن  تسا و  هدش  یطاطحنا  تالوحت  شوختسد  یمالـسا  هعماج  یـسایس  عضو  ورتسار ، يارتسرد و 
ضحم يروتاتکید  هب  هتفر  هتفر  یبالق  یـسارک  ومد  هتفرگ و  ار  یهلا  نییعت  صن و  ياج  دـنچ  ینت  باختنا  هتـشگ ، رودـب  یمالـسا  تلاح 

کچوک و يراوش  هب  تموکح  هکنآ  ات  هدـش ، یم  هتـشامگ  ناشیارب  یـضاران  هچ  دـنا و  هدوب  یـضار  مدرم  هچ  مکاـح  تسا و  هدـیماجنا 
اروش ياضعا  رس  رب  تسا - هدوب  نادیم  زات  هکی  ماگنه  نا  رد  هک  فوع - نب  نمحرلا  دبع  ریشمش  یئاروش  هچ  هتشگ و  راذگاو  يدودحم 

تیمکاـح هـب  تـسا و  هدیـشک  يدادبتـسا  راـبتنوشخ و  تنطلـس  يرارق  رب  هـب  راـک  هرخـالاب  و  تـسا ، هتـشگ  طلـسم  هـتخآ و  ناـفلاخم  و 
راوخ اب  راسگیم  هیواعم  ،و  ناراسگ یم  ناتسرپ و  توهش  ناسوهلب و  اه و  هزره  هب  هدیماجنا و  ناشنارسپو  هکم  حتف  ناریسا  ناگدشدازآ و 

اب یــسک  هـچ  دـیوگب " : هناخاتــسگ  دـناشنب و  ناناملــسم  ندرگ  رب  دزاسدـهع و  یلو  ار  دـیزی  شنار  تاوهــش  راکهبترــسپ و  هتــسناوت 
رب یئاـهالب  اـت  منک  یمن  رکف  هک  دنتـسه  یهورگ  تسا ؟ دـیزی ) ینعی   ) وا زا  رت  هتـسیاش  شیگداوناـخ  تعیـضو  لـقع و  لـضفهظحالم و 

ینکش  راک  تفلاخم و  زا  تسد  دنک  رب  ار  ناش  هشیر  هک  مدرواین  رد  ناشرس 

هحفص 36 ] ] 

دنرادرب .
دشاب " . هتشاد  يا  هدیاف  رثا و  دیدهت  رگامدرک  ار  مراطخا  دیدهت و  نم 

تموـکحروما رد  ار  رادـنید  هاوـخ و  ریخ  حـلاص و  نادرم  باحـصا و  ریهاـشم  تما و  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  هک  دـمآ  شیپ  يا  هرود 
همکاح تردق  طسوت  هکلب  دنتشادن ، ناناملسم  تشون  رـس  وروشک  هرادا  رد  تلاخد  هزاجا  اهنت  هن  ودوبن  یفرـصت  قح  رایتخا  نیرتکچوک 

رب تخر  هرادا  تموکح و  نادـیم  زا  یهلا  نوناـق  هک  دـندید  یمشیوخ  مشچ  هب  دـندوب و  یـسایس  يداـصتفا و  راـشف  تحت  بوـک و  رس 
تارج تسا و  هدـنام  كورتم  ص )  ) ربمایپ ننـس  هتـشگب و  شیوخ  یلـصا  تروص  زا  تادابع  و  هدـش ، هتخادـنا  رـس  تشپ  نآرق  و  هتـسب ،

دنتفای ! یمن  دوخ  رد  ضرعت  ناکماو  ضارتعا 
تمرح دنیوگب و  نخـس  باحـصا  تلزنم  بتارم و  دروم  رد  میرک  نآرق  يادن  فالخ  ربهک  دنهد  یم  تارج  دوخ  هب  هنوگچ  ادخ  رب  هانپ 

یم نامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  رت  نیئاپ  ار  ع )  ) یلع ماقم  شربمایپ  ادـخ و  شیامرف  فالخ  رب  یتارج  هچ  اب  دـنرادن ؟ هاگن  ار  ص )  ) ربمایپ
یبرعینآرق هدومن و  زاب  شتایآ  تسا  یباتک  هک " ار  میرک  نآرق  يادن  روطچ  دنرادنپ ؟ یم  مدرم  هماع  فیدر  رد  ار  شتمظع  دنرامش و 

دنراگنا و یم  غورد  تسا  ع )  ) یلع يرت  رب  یکاح  هک  ار  ثیدح  همه  نآ  دنریگ و  یم  هدوبن  هدینـشن و  دـننادب "  هک  یموق  يارب  ناور  و 
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دنیامن !؟ یم  بیذکت  ارشربمایپ  ادخ و 
ینرتهب يو  زا  سپ  وا  تسا و  ریخ  هیام  ود  زا  یکی  وا  هداد و  يرترب  هدیزگرب و  ار  یلع  ادـخ  دـیامرف : یم  هک  ار  ص )  ) ربمایپ نانخـس  نآ 

رس مکح  يو  هب  تبسن  و  ادخ ، اب  يو  هک  دراد  ار  تلزنم  نامه  يو  هب  تبسن  و  يو ، ادخ و  يارب  درف  نیرت  ینتشاد  تسود  تسا و  ناسنا 
یکی يو  اب  شنوخ  تشوگ و  و  دوب ، دهاوخن  يربمایپ  يو  زا  دعب  هک  نیا  زج  یـسوم  اب  نوراه  هک  ار  تلزنم  نامه  يو  اب  دراد ، نت  اب  ار 

رد وا  اب  هک  ره  اب  يو  و  يو ، ربارب  رد  یشک  رـس  شربارب  رد  یـشک  رـس  و  يو ، زا  يرادربنامرف  شیرادربنامرف  و  تسا ، وا  اب  قح  و  تسا ،
تسا . یهلا  تاذ  فطل  هتفایرد  وا  و  زیتس . رد  گنج ، رد  وا  اب  هک  ره  اب  تسا و  یتشآ  حلص و  رد  دشابیتشآ  حلص و 

هحفص 37 ] ] 

تسا . داضت  رد  هتشاد ، تافانم  رمع  رسپرادنپ  اب  هک  رگید  يوبن  ثیداحا  يرایسبو 
هک تسا  هتفرگ  تروص  هنوگ  رادنپ  فرح  نآ  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ طسوت  هک  تسا  يراکناو  بیذـکت  شریظن ، اهدـص  ثیداحا و  نیا 

دوب " ! دنهاوخ  ربارب  ناسمه و  مدرم  دنورب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هاگ  ره  " 
اب دسر  یم  هیآ  دص  یس  هب  هتـشگ و  لزان  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  قح  رد  هک  شرئاظن  تیالو " و  ریهطت " و "  هلهابم " و "  تایآ "  ایآ 

تسین ؟ راگ  زاسان  داضتم و  هدز  رمع  رسپ  هک  هوای  فرح  نآ 
دنناسمه ؟ یئانشور  یکیرات و  ای  دنربارب ؟ انیب  روک و  ایآ 

دنربارب !؟ دنناد  یمن  هک  یناسک  اب  دنناد  یم  هک  یناسک  ایآ 
ایآ دننام ، یم  اونش  انیب و  اب  ار  رک  روک و  تعامج ، ود  نآ  دنتسین  ربارب  تسا ؟ ربارب  تسا  راکتشز  هک  یسک  اب  تسا  نموم  هک  یـسک  ایآ 

دنناسکی " !؟ هباشم و  ود  نآ 
تسا ؟ ناسمه  هدومن  هولج  شیارب  شتشز  راک  یسک  اب  دراد  شراگدرورپزا  نابات  یلیلد  هک  یسک  ایآ 

دنچ ره  كاپ - دـیلپ و  وگب : دور ؟ یم  تسار  هار  رب  هداستیا  هک  یـسک  اـی  تسا  رت  هارب  دـیامیپ  یم  هار  هداـتفا  رد  يور  هب  هک  یـسک  اـیآ 
هار  نادهاجم  اب  دنا  یندید  بیسآ  هک  يا  هدیشک  نماد  هب  اپ  نادرم  دنتسین . زارطمه  ربارب و  دزادنا - یتفگشب  ارت  نادیلپ  ترئک 

هحفص 38 ] ] 

دنتسین . ربارب  دنا  درک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  انیب و  ای  روک  دنتسین . ناسمه  نایتشهب  اب  نایخزود  دنتسین . ربارب  ادخ 
تسا ؟ هداهن  نآ  صاخ  ياه  لفقاه  لد  رب  ای  دننک  یمن  هشیدنا  نآرق  رد  ایآ 

ناتهب نانآ  هب  دهدب و  ص )  ) ربمایپ باحـصاهب  یئاوران  تبـسن  دنزب و  يا  هنادرخبان  فرح  نینچ  رمع  رـسپ  هک  هدـش  ثعاب  هچ  دـیناد  یم 
یمن يرترب  يرگید  رب  ار  سک  چـیه  هتـشذگ ، یم  هک  نآ  زا  ودـنا  هداـهن  یم  تیزم  نارگید  رب  هدـیزگ و  یم  رب  ار  رفن  هس  نآ  هک  ددـنبب 
ورمع رکب و  وبا  نوچ  دـنا : هتفگ  یم  و  میوش . یمن  لئاق  يزایتما  ناشنایم  هدرک  اهر  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  رگید  دـنا : هتفگ  یم  هداد و 

تسا ؟ هدرک  یمن  بیذکت  هدینش و  یم  ار  ناشنخس  ص )  ) ربمایپ و  دوب . دنهاوخ  ربارب  مدرم  دنورب  نامثع 
رب ار  نارگید  روطچ  تسه  ص )  ) ربمایپ لوق  زا  اه  دنسم "  حاحص " و "  رد "  ع )  ) یلع يرترب  رد  هک  ثیدح  همه  نآ  زا  سپ  دیناد  یم 
زا سپ  تسا ؟ تسرد  یندش و  يزیچ  نینچ  رگم  نازیممادک و  اب  يا و  هطباض  كالم و  هچ  اب  و  دنا ؟ هدیزگ  یم  رب  هداهن و  یم  يرترب  وا 

و رتاناد ، و  رت ، قالخا  شوخ  تسا و  رتراب  درب  همه  زا  ع )  ) یلع دیوگ : یم  تسام و  ربارب  رد  تبث و  ص )  ) ربمایپ زا  هک  ثیدـح  همه  نآ 
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و رت ، راداف  ادخ و  نامیپ  هبو  هدرازگ ، زامن  ص )  ) ربمایپ اب  هکیسک  نیتسخن  و  مالسا ، هب  نامیا  رد  رت  ماگشیپ  و  رت ، سانـش  تنـس  نآرق و 
رد و  رت ، رگداد  قلخ  ناـیمرد  و  رت ، هاوـخ  يواـست  عـیزوت  میـسقت و  رد  و  رت ، ریگتخـس  شرطاـخ  هب  هار و  رد  و  رت ، هداتـسیا  ادـخ  راـک  هب 
هب ص )  ) ربماـیپ ناتـسآ  رد  هک  یـسک  نیتسخن  و  دـمآ ، رـس  تواـضق  رد  و  رت ، هیاـپ  دـنلب  دزیا  هاـگرد  هب  و  رتاـنیب ، رت و  رهاـم  يرتسگداد 
هب و  رت ، یمارگ  ناـشدزن  هب  و  رت ، ینتـشاد  تسود  همه  زا  ار  شربماـیپ  ادـخ و  و  رتربـجنر ، ورتاـشوک  همه  زا  نید  هار  هب  و  دـیآ ، ردرثوک 

ص)  ) ربمایپ اـب  و  تسه ، ص )  ) ربماـیپ هک  هنوگناـمه  ناـشدوخ و  زا  رتراـیتخا  بحاـص  ار  ناـنموم  و  رتکیدزن ، یـشیوخ  رد  ص )  ) ربماـیپ
هک  دراد  یم  رب  گناب  یحو  هتشرف  و  رتدهعمه .

هحفص 39 ] ] 

راقفلا . وذ  زج  يریشمش  تسینیلع و  زح  روام  رز  يریلد 
دبع لثم  یکرسپ  هک  دنام  یم  باحـصا  بتارم  نییعت  ای  ع )  ) یلع تلزنم  ماقم و  نییعت  يارب  يدروم  یعوضوم و  رگم  هلمج ، نیا  زا  سپ 

شهاکرد ! هب  هبوت  ادخ و  رب  هانپ  دهن ؟ ناحجر  دراد و  مدقم  شترضخ  رب  ار  دنچ  ینت  دزادرپنادب و  يرگید  ای  رمع ، نب  هللا 
زا دـیآ و  ناـیم  هب  یمالـسا  بتارم  رد  يورـشیپ  مالـسا و  یگنهاـشیپ  زا  نخـس  نوـچ  هک  تـسین  یـسک  یتـیگ  رد  دـیوگ " : یم  ظـحاج 
یم شکمـشک  شرـس  رب  مدرم  هک  تورثرد  ینمادـکاپ  يداصتقا و  دـهز  یئاـسراپ و  و  یـسانشنید ، زا  مالـسا و  يرادـساپ  يراکددـم و 

هنع " . هللا  یضر  یلع - زجدیآ  دای  ارف  شمان  دشاب و  رادمان  تافصنیا  هلمج  رد  هقدص ، یگدنشخب و  زا  و  دنیامن ،
قرف و ناشنایم  هدومن  اهر  ار  ص )  ) ربمایپ باحـصا  رگید  رفن ، هس  رکذ  زا  سپ  دـنک  یم  ناتـساد  ناشمانب  رمع  رـسپ  هک  اـهنآ  دـش  روطچ 

دنا ؟ هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگ  یم  تعامج  نآ  هک  هتشاد  دوجو  يرفن  هد  ناشنایم  رد  هک  یلاح  رد  دندش ، یمن  لئاق  يزایتما 
یمن لئاق  يزایتما  مدرم  باحصا و  رگید  اب  رفن  هد  نآ  نایم  روطچ  دنشاب ، هرشبم "  هرشع  هتفای و "  تشهب  هدژم  رفن  هد  نآ  یتسار  هب  رگا 

رد دنا ، هتـشادنپ  یم  ربارب  ار  ناناملـسم  همه  هتـشذگ ، رفنهس  نآ  زا  هنوگچ  دنا ؟ هدرمـش  یم  رباربو  ناسمه  نارگید  اب  ار  نانآ  دنا و  هدش 
یتسار و دهز و  شتسرپ و  يراک و  وکین  تیاده و  هدید  زا  ار  وا  ص )  ) ادخلوسر هک  تسا  هتـشاد  دوجو  رذوبا  ناشیانایم  رد  هک  یلاح 

تسا ؟ هتسناد  یسیع  هب  شتما  درف  نیرت  هیبش  مادنا  تئیه و  قالخا و  یئاشوک و 
هک ارگ  هزیکاپ  ياهزیکاپ  هتـسناد و  یم  شیوخ  ینیب  هدید و  ود  نایم  تسوپ  ار  وا  ص )  ) ربمایپهک تشاد  دوجو  رـسای  رامع  ناشنایم  رد  و 

؟ ددرگب هک  اج  ره  ددرگ  یم  قح  درگ  هبو  تسا  نامیا  اپ  ارس 

هحفص 40 ] ] 

ناگرزب تسا و  هدید  یم  دحا "  هوک "  زا  رت  رابنارگ  رادرک  تیصخش و  شجنس  یهلا ، نازیم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دوعسم  نب  هللا  دبع  و 
دنا ... هتسناد  یم  ص )  ) دمحم هب  درف  نیرت  هیبش  تاکرح  راتفر و  تیاده و  ظاحلب  ار  وا  شباحصا 

تسا ...  هتخومآ  يو  هب  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  هتخاس و  برقم  کیدزن و  شیوخ  هب  ار  وا  هک  ینامی  هفیذح  و 
يادخ درگنب " و "  ناملس  هب  ددرگ  كانبات  شلد  هک  درگنب  یسک  هب  دهاوخ  یم  هک  ره  دیامرف " : یم  شا  هرابرد  هک  یسراف  ناملـس  و 

زادنترابع هک  مرادب  ناشتسود  هداد  روتسد  دراد و  یم  ناشتـسود  هک  هداد  عالطا  نم  هب  دراد و  یم  تسود  ار  نت  راهچ  منارای  زا  لجوزع 
ع)  ) یلع نینموملا  ریما  تسا " و  اـم  نادـناخ  زا  ناملـس  هک "  تسا  هتـسویپ  تحـص  هب  شثیدـح  نیا  " و  دادـقم و  ناملـس ، رذوبا ، یلع ،
هچ ار  میکح  نامقل  تسا . هتفایردو  هتخومآ  ار  نارـصاعم  ناینیـشیپ و  شناد  تسا . ص )  ) ربمایپ نادـناخ  اـم  زا  يدرمناملـس  هک "  دومرف 
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 ... تسا " ریذپان  نایاپ  یئایرد  ناملس )  ) ینعی وا  هک  دیهاوخ 
قلخ نایم  زا  ادخ  ار  یگژیو  نیا  و  ار ، ردپ  رسپ  هک  هتـشاد  یم  گرزب  یمارگ و  نانچ  ار  يو  شترـضح  هک  ص )  ) ربمایپ يومع  سابع  و 

زا یقطن  رد  يدرگ "و  دونـشخ  ات  دراد  یم  ینازرا  ردق  نآ  ادخ  ارت  لضفلا  ابا  هدومرف " : وا  هب  ص)  ) ربمایپ و  تسا . هداد  صاصتخا  يوهب 
نم تسا و  نم  زا  سابع  هدومرف : ادخ  لوسر  يا  وت  دنا : هتفگ  تسا ؟ رتیمارگ  مدرم  همه  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  یـسک  هچ  هدیـسرپ " : مدرم 

میوا " . زا 
لوسر مدرم  تفگ " : هدرک  قطنمدرم  يارب  تساوخ . ناراب  ادخ  زا  سابع  هب  لسوت  اب  هدامرلا "  ماع  یلاسکـشخ "  رد  رمع  هک  دنا  هدروآ 

تشاد و  یم  گرزب  ار  وا  دنیب ، یم  شردپ  يارب  رسپ  هک  دوب  لئاق  یماقم  سابع  يارب  ص )  ) ادخ

هحفص 41 ] ] 

رب هک  یتبیـصم  رد  ار  وا  دـینک و  يوریپ  وا  زا  سابع  يومع  دروم  رد  مدرم  يا  نیا  ربانب  شدومن . یم  یئوکین  تشاـگنا و  یم  دـنمهوکش 
... دینادرگ " هطساو  هلیسو و  لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  هدمآ  ناترس 

همه زا  ناربمایپ  ءایبنا و  زا  سپ  وا  هک "  دنا  هدرمش  حیحص "  شا "  هراب  رد  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدح  نیا  تعامج  نآ  هک  لبج ، نب  ذاعم  و 
... دیامن " یم  تاهابم  يو  دوجو  هب  ناگتشرف  ربارب  رد  ادخ  و  تسا ، رتاناد  نارخاتم  ناینیشیپ و 

ار وا  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ " : یم  هک  تسا  هدرمش  حیحص "  ار "  وا  هرابرد  رهسم  وبا  تیاور  يروباشین  مکاح  هک  بعک " نب  یبا  و " 
... دندناوخ " ناناملسم  رورس  ار  وا  هک  دوبهتشذگن  رد  زونه  و  دیمان ، راصنا  رورس 

یضعب نوچ  دیوگ : یم  رمع  نب  هللا  دبع  دوخ  هک  تسه  ملـسم  يراخب و  حیحـص "  ود "  رد  هک  ادخ  لوسر  تسود  دیز "  نب  هماسا  و " 
: " دومرف شداقتنا  در  رد  (ص ) ربمایپ دـندوب  نآ  رد  رمع  رکب و  وبا  هک  یهاپـس  دـنداد  رارق  داقتنا  دروم  هاپـسیهدنامرف  هب  ار  يو  باصتنا 

تسود زا  میارب  دوب و  یهدنامرف  روخ  رد  ادخ  هب  هک  یلاحرد  دیداد  رارق  داقتنا  دروم  هاپس  یهدنامرف  هب  ار  شردپ  باصتنا  امـش  مه  البق 
همطاف و يانثتسا  هب  هماسا  تسا " : هدومرف  نینچمه   " تسا ، دارفا  نیرتینتـشاد  تسود  زا  میارب  شردپ  زا  سپ  نیاو  دارفا ، نیرت  ینتـشاد 

... تسا " نم  يارب  دارفا  نیرت  ینتشاد  تسود  زا  يرگیدهن 
دنتشاد . دوجو  ص )  ) دمحمتما لوا  لسن  رد  هک  ماقم  تلیضف و  بحاصلاجر  زا  رگید  یعمج  و 

هچ ص )  ) یمارگ ربمایپ  هک  هتـسناد  یم  هدوب و  هدرب  یپ  ناـشتمظع  رادـقم  تلزنم و  هب  هتخانـش و  یم  ار  گرزب  نادرم  نیا  رمع  رـسپ  اـیآ 
تسا ، هدرک  نانآ  زا  اهدیجمت 

هحفص 42 ] ] 

تریغ توافت و  یب  ربارب و  زرطمه و  ءاقرز "  هغبان " و "  راوخ و "  رگج  دـنه "  نارـسپ "  اب  الثم  نارگید و  اب  ار  ناشیا  نیا ، هب  ملع  اب  و 
تسا ؟ هتشاگنا  زاتمم 

تعامج نآ  هک  یلاح  رد  هدزیفرح  نینچ  هنوگچ  رت  نیگمهس  یی  یتخبدب  هتـسناد  یم  رگا  تسا و  هدوب  یتخبدب  کی  هتـسناد  یمن  رگا 
تفه نت : هدراهچ  نم  هب  تسا و  هدـش  ینازرا  نواعم  قیفر و  تفه  يربمایپ  ره  هب  دـنا " : هداد  تبـسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ار  نخـس  نیا 

نب هللا  دبع  زا  دنتارابع  هک  نارجاهم  زا  نت  تفه  و  رمع . رکب و  وبا  رفعج و  هزمح و  نیـسح و  نسح و  یلع و  زا  دنترابع  هک  شیرق  زا  نت 
لالب " ؟ و  دادقم ، رامع ، هفیذح ، رذ ، وبا  ناملس ، دوعسم ،
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لداع باحصا  هطساو  هب  هک  یسک  يوما و  هداوناخ  هداز  منامثع - زا  سپ  یتح  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  دوش  یمن  یضار  رمع  رـسپ  يرآ ،
راوخ و رگج  دنه " ي  رسپ "  هیواعم - رب  ار  وا  هک  مهنیا  زا  دشاب و  رت  رب  باحصا  رگید  زا  تسا - هدش  هتشک  هدنام و  عافد  یب  ورتسارو 
ار ادخ  تایآ  دوش ، یمن  لیضفت  نیا  هب  رضاح  دیآ و  یمن  ششوخ  دنادب  رترب  دهد و  حیجرت  فورعم - روتاتکید  راکفارـسا و  شکرس و 
هب دزرو و  یم  رارصا  يریذپان  قح  یهاوخدوخ و  رب  هتفرگ  هدینشن  دروخ  یم  شـشوگ  هب  ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  میرکت  دیجمت و  رد  هک 
انز هبعـش - نب  هریغم  زا  ای  دـنادب  رت  رب  هداز  راـبت  یبي  هغباـن "  رـسپ "  زا  لـقا  دـح  ار  ناـیقتم  يـالوم  هک  دـهد  یمن  تیاـضر  هجو  چـیه 

 " وگتـسار ربمایپ  هک  يوما  رـصانع  نآ  -و  هدـش تنعل  نآرق  رد  هک  دنتـسه  يا  هرجـش  هداز  هک  نایوما - زا  اـی   " فیقث - درف "  نیرتراـک 
هرود رد  هک  یـشاب  وا  تشم  کی  زا  ای  راکهبت ، نازابـسوه  نآ  هزره و  ناراک  دـب  نآ  هدرک و  ناـشنعل  درط و  ناـش و  هدـناوخ  هغاـبروق " 

دنا ، هدولآ  يدیلپ  یتسپ و  يراوخبارش و  يراکهانگ و  هب  ناشندروآ  مالسا  هرود  ای  یگدنز  تیلهاج 
نب هدیبع  وبا  يراصنا ، لهس  نب  دیز  هحلط  وبا  بوعش ، نب  رکب  وبا  لاثما :

هحفص 43 ] ] 

لیهس نامعن ، نب  طیلـس  صاقو ، یبا  نب  دعـس  ریجع ، نب  دلاخ  تباث ، نب  ناسح  کلام ، نب  سنا  بعک ، نب  یبا  یفقث ، نجحم  وبا  حارج ،
(، نامثع يریش  ردارب   ) حرـس یبا  نب  هللا  دبع  فوعنب ، نمحرلا  دبع  رمع ، نب  نمحرلا  دبع  باطخ ، نب  رارـض  روزا ، نب  رارـض  ءاضیب ، نب 

صاع ، نبورمع  کلام ، نب  نابتع 

هحفص 44 ] ] 

نب دـیلو  يراـصنا ، هعاـفر  نب  ورمع  نب  ناـمیعن  یعجـشا ، دوعـسم  نب  میعن  لـبج ، نب  ذاـعم  قیقح ، یبا  نب  هناـنک  ، يرقنم مصاـع  نب  سیق 
ردام .) فرط  زا  نامثع  ردارب  ) هبقع

هحفص 45 ] ] 

تعیب زا  شیراد  دوخ  رمع و  رسپ  ندرک  تعیب 

هراشا

ریما ناـیقتم  يـالوم  اـب  ندرک  تعیب  زا  ار  وا  هک  دوب  يدرخباـن  نیمه  روـما . قئاـقح  زا  شک  رد  نازیم  تسا و  رمع  رـسپ  مهف  رادـقم  نیا ،
قلخ و همه  هک  هاگنآ  شندش و  هتشک  زور  ات  هکلب  درک ، تعیب  نامثع  اب  اهنت  هن  دیناشک  نامثع  اب  تعیب  هب  تشادزاب و  ع )  ) یلع نینموملا 
، نیا زا  رت  دب  دنام . رادافو  وا  اب  شیوخ  تعیب  هب  دندوب  شیرانک  رب  راتساوخ  هدیروش و  وا  رب  يرامش - تشگنا  هدع  يانثتسا  هب  باحصا -

داد .  نتشک  هب  ار  وا  ات  دیناشک  تنایخ  هابتشا و  هب  تفیرف و  ار  نامثع 
: دیـسرپ نم  زا  دوب  هرـصاحم  رد  یتقو  نامثع  تفگ : نم  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  دـسیون " : یم  رمع - هدـش  هدازآ   " عفان - لوق "  زا  يرذـالب 

تعاـمج نیا  دـیوگ  یم  تفگ : تسا ؟ هدرک  تیارب  يداهنـشیپ  هچ  مـتفگ : تـسیچ ؟ سنخا  نـب  هریغم  هیـصوت  داهنـشیپ و  هراـبرد  ترظن 
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رکف مدیـسرپ : نامثع  زا  راذگا . ناشدوخ و  هبار  ناشتموکح  نیا  ربانب  دنـشک ، یم  ارت  ینکن  يریگ  هرانک  رگا  دنتـسه و  وت  علخ  راتـساوخ 
ار يا  هیور  نینچ  هک  منیب  یمن  تحلـصم  متفگ : هن . تفگ : درک ؟ دـنهاوخ  وت  اب  يراک  نتـشک  زا  رت  ـالاب  ینکن  يریگ  هراـنک  رگا  ینکیم 
زا هدناشوپ  وت  رب  ادخ  هک  ار  یتعلخ  دنزاس . رانک  رب  علخ و  ار  وا  دنتـشگ  یـضاران  ناشهدنامرف  رادـمامز و  زا  یمدرم  هاگ  ره  ات  ینک  باب 

نکن " ! ردب  نت 
هرـصاحم زا   ) یکی دینـش  دـینادرگ  مدرم  هب  ور  شا  هناخ  زارف  زا  نوچ  نامثع  هک "  تسا  هدـمآ  یخیرات  تیاور  نیا  تیاور ، نآلاـبند  هب 

 ! " تسا نکمم  منتشک  درادن . ناکما  ما  يرانکرب  تفگ : میزاس  رانک  رب  هکلب  میشکن ، ار  وا  دیوگ : یم  ناگدننک )

هحفص 46 ] ] 

هک مه  یتروص  رد  ندـش "  باب  هک " هدـیمهفن  اریز  تسا ، وا  هابت  تسـس و  هنادرخبان و  تاـیرظن  زا  هداد  ناـمثع  هب  رمع  رـسپ  هک  يرظن 
يراد دوخ  يریگ  هرانک  زا  رادمامز  علخ  ندش  باب  سرت  زا  نامثع  رگا  و  داد ، دهاوخ  خر  وا  نتـشک  دروم  رد  دنکن  يریگ  هرانک  نامثع 

تسا و علخ  زا  رتدب  نتشک  تسا و  رادمامز  نتشک  نآ  دش و  دهاوخ  باب  رادمامز  علخ  زا  رتدب  يزیچ  دماجنایب  شنتـشک  هب  راک  دیامن و 
نیا لتق "  علخ " و "  تروص "  ود  ره  رد  تسا ، همکاح  تردـق  تکوش  رابتعا و  رـسک  هیام  هچنآ  زا  زیهرپ  زا  دـشاب  ترابع  هلاـسم  رگا 

اه بوشآ  وتافالتخا  يرایسب  دنام  یم  هدنز  هدرک و  يریگ  هرانک  نامثع  هاگره  رت  دیدش  رتشیب و  یمود  رد  دراد و  دوجو  تکوش  رسک 
هنحص نیا  رگید  و  دوبرتکیدزن ، تحلصم  هب  داد و  یمن  خر  تشگ - همکاح  تردق  تکوش  رسک  تلع  دوخ  هبونب  هک  اه - يزیگنا  هنتف  و 

داد زورید  ات  هک  یـسک  هک  هنحـص  نیا  دمآ ، یمن  دوجو  هب  دنتـشاذگ  عافدـیب  ار  وا  هک  یناسک  ناگدـننک و  کیرحت  نالتاق و  طسوت  اه 
یم ار  سک  ره  هک  يا  هدـننک  کیرحت  ود  نآ  و  دزیخرب ،  " لثعن نامه "  یهاوخنوخ  هب  دـشکب "  ارلـثعن  ادـخ  دیـشکب  ار  لـثعن  دزیم " :

تداهـش بیترت  اب  و  گنرین ، غورد و  ابو  دنروآ  رب  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  راعـش  هتفرگ  ار  هواجک  فرط  ود  دـندناروش ، یم  وا  هیلع  دـنتفای 
هتـسشن و ماش  رد  هک  يرگید  نآ  و  دنناشوپب ، رواگنج  راوس  هواجک  يوناب  نآ  زا  ار  باوح "  ياه "  گس  ندرک  سراپ  تقیقح  هناروزم 

ربخ نوچ  هک  نآ  و  دزاتب ، نیفص "  هب "  دیامن و  زیهجت  كرادت و  اههاپس  شندش  هتـشک  ضحم  هب  دوب  هدیچیپ  نماد  هب  نامثع  عافد  زا  اپ 
ار شندشهتـشک  ربخ  نوچ  تسا " و  هدز  ار  هز  هدشن  يراک  زونه  دنیوگ  یم  صاع  رمع و  ارم  تفگ " : یم  تفایرد  ار  نامثع  هرـصاحم 
دناسر و هیواعم  هب  ناباتش  ار  دوخ  تفگ و  ار  نیا  متشک ر  ار  وا  ومدوب  عابسلا  يداو  رد  نم  دنیوگیم  صاتع  رمع و  ارم  تفگ " : تفایرد 
 " رد جراوخ  تسویپ و  عوقو  هب  رگید  راوگاـن  ثداوـح  نیفـص "  گـنج "  رثا  رب  و  دـش ، ناتـسادمه  ادـصمه و  ناـمثع  یهاوـخنوخ  رد 

ياه تیصخش  نیعبات و  و  (ص ) ربمایپ باحصا  زا  يرامشیب  هدوت  یلخاد  ياه  شکمشک  اهدربن و  نآ  يانثا  رد  دندش و  هتـشک  ناورهن " 
بئاصم  دسافم و  نیا  رگم  دندیسر . لتق  هب  تما  حلاص  نادرم  لئابق و  ياسور  دالب و  گرزب 

هحفص 47 ] ] 

تحلـصم شیارب  درک و  داشرا  یئاـمنهار و  ار  هفیلخ "  شوخ "  ماـخ  لاـیخ  هب  درک و  رمع  رـسپ  هک  دوبن  يا  هنادرخباـن  رظن  راـهظا  هرمث 
يریگ هرانک  هدـمآ و  رد  یتشآ  تملاسم و  رد  زا  نویبالقنا  ای  هتفریذـپ و  ار  سنخا  نب  هریغم  هناهاوخ  ریخ  هیـصوت  ناـمثع  رگا  یـشیدنا ؟

یمالـسا ياه  هداوناخ  تفای و  یمن  هنتف  يارای  يراکبارخ و  تارج  يزیگنا  هنتف  رگبوشآ و  چیه  دربیم و  رـسب  شیوخ  هناخ  رد  دوب  هدرک 
دنکارپ . یمن  اه  ناتسرهش  رد  دروخ  دز و  بوشآ و  دنام و  یم  دابآ  روشک  تشگ و  یمن  رادغاد 

هب نامثع  لتق  تلع  هب  نیفـص  لمجياه و  گنج  درتسگ . دنکارپ و  اه  ناتـسرهش  رد  بوشآ  دسیون " : نم  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 
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نامثعلتق هدیئاز  ای  تسویپ  عوقو  هب  هرود  نآ  رد  هک  یگنج  ره  و  دوب . نیفـص "  هب "  طوبرم  تیمکح  هجیتن  ناورهن  گنج  دمآدوجو و 
هثداح دسر . یم  وا  هب  یئالب  دیامرف : یم  نامثع  هرابرد  هک  نیا  زا  ص)  ) ربمایپ دوصقم  دـسیون " : یم  نآ "و  جـئاتن  زا  یکی  هدـیئاز  ای  دوب 

دوب " . نآ  زا  یشان  تفرگ  رد  باحصا  نایم  نآ  زا  دعب  نیفص و  رد  سپس  لمج و  رد  هک  یئاه  شکمشک  هک  تسا  وا  لتق 
دوجو مه  یلیلد  و  مینیب ، یمن  ع )  ) یلع اـب  تعیب  زا  شندرک  يراد  دوـخ  ناـمثع و  اـب  رمع  رـسپ  ندرک  تعیب  يارب  یلیلد  هنوـگ  چـیه  اـم 

یلع تفالخ  زا  رمع  رـسپ  دـیوگ " : یم  هک  اجنآ  تسا  هتخادرپ  هتخاس و  رجح "  نبا  هدوب "  روصتم  شیارب  هک  ار  يا  هناهب  اـهنت  درادـن .
دیدپفالتخا شتفالخ ، یلع و  اب  تعیب  رس  ربدیآ  یم  رب  حیحـص  تایاور  زا  هک  روطنامه  نوچ  دوب  هدرکن  تعیب  وا  اب  اریز  دبک ، یمن  دای 

دبع اب  ریبز و  نبا  اب  لیلد  نیمه  هب  و  درک ، تعیب  دنتـسین  قفاوم  يواب  اقفتم  مدرم  هک  یـسک  اـب  دـیابن  هک  تشاد  هدـیقع  رمع  رـسپ  دـمآ و 
نب کلملا  دبع  اب  دعب  درک و  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  درکن و  تعیب  دنتـشاد - شکمـشک  فالتخا و  رگیدکی  اب  هک  یماگنه  هب  کلملا -
دوخ کلملا  دبع  ای  ریبز  نبا  اب  تعیب  زا  تدم  نآ  رد  رمع  نب  هللا  دـبع  دـیوگ " : یم  درک " و  تعیب  ریبز  نبا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ناورم 

اب  تعیب  زا  البق  هکنانچ  دیزرو  يراد 

هحفص 48 ] ] 

دنتـشگ قفاوم  وا  اب  اقفتم  مدرم  درک و  حلـص  یلع  نب  نسح  اب  هک  تقو  نآ  رد  هیواعم  اب  سپـسو  دوب  هدـیزرو  يراد  دوخ  هیواعم  ای  یلع 
هک ینیفرط  زا  یکی  اب  ندرک  تعیب  زا  ادعب  و  درک ، تعیب  دـندوب  قفاوموا  اب  اقفتم  مدرم  نوچ  دـیزی  اب  هیواعم  گرم  زا  سپ  و  دومن ، تعیب 

دمآ رد  کلملا  دبع  نامرف  ریز  رسارس  روشک  دیسر و  لتق  هب  ریبز  نبا  هک  هاگنآ  ات  دومن  يراد  دوخ  دندوب  شکمشک  فالتخا و  لاح  رد 
 " درک . تعیب  کلملا  دبع  اب  ماگنه  نیا  رد 

هب دبیرفب و  ار  ربخ  یب  نادان و  یموق  اتهتخاس  رجح "  نبا  هک "  یماد  هناقمحا و  یی  یشارت  هناهب  تسا و  داینب  یب  تسس و  یلالدتسا  نیا 
تعیب زا  رمع  نب  هللا  دبع  نوچ  دیوگ " : یم  هک  دشاب  هتخاس  هتفرگ و  یخیرات  تیاور  نآ  زا  ار  نیا  دیاش  دنادرگ . دنبیاپ  شیوخ  بهذـم 
تعیب مدرم  همه  ات  تفگ : نک . تعیب  دومرف : دندروایب و  ار  وا  دومرف و  رداصار  شراضحا  روتسد  شترضح  دومن  عانتما  ع )  ) یلع اب  نرک 

نیا تفگ : نینموملاریما  هب  رتشا  کلام  مهد . یمن  مه  نماض  تفگ : يورن . نوریب  رهـش  زا  هک  هدب  ینماض  دومرف : منکیمن . تعیب  دـنیامنن 
شیاهر مناتسب . تعیب  وا  زا  تبغر  مدع  روز و  اب  مهاوخ  یمن  دومرف : منزب . ارشندرگ  راذگب  تسا . رطاخ  هدوسآ  تریـشمش  هنایزات و  زا 

تسا . هدشرت  قالخا  دب  یگرزب  رد  دوب و  قالخا  دب  یکدوک  رد  هک  دومرف  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تفرب  یتقو  دینک .
ار تنید  ساپ  رگا  دنتـسین . قفاوم  مدرم  همه  وت  تعیب  اب  ماوت . هاوخ  ریخ  نم  تفگ : هدـمآ  ع )  ) یلع تمدـخ  هب  زور  رگید  هک  دـنا  هدروآ 
هب هتفرگ  تروص  هچنآ  رگم  وـت  رب  ياو  دوـمرف : ع )  ) یلع تسا . رتـهب  يراذـگاو  ناناملـسمياروش  هب  ار  تموـکح  نییعت  راـک  يرادـب و 

نوریب نانخـس  نیا  هب  دـسر  یم  هچ  ارت  قمحا  وشمگ  وشاپ  دـندرک ؟ هچ  نم  اـب  هک  يا  هدرکن  ادـیپ  عـالطا  رگم  تسا ؟ هدوب  نم  ياـضاقت 
هب یهورگ  داد  روتسد  شترضخ  دناروش  یموت  هیلع  ار  مدرم  هتفر  هکم  هب  رمع  رسپ  هک  دروآ  ربخ  ع )  ) یلع يارب  یـسک  زور  رگید  تفر .
هب طقف  هتفر  هکم  هب  نینموملا و  ریما  تفگ : درک و  سامتلا  رمع  رـسپ  هرابرد  هدـمآ و  شتمدـخ  هب  - موثلک ما  شرتخد - دـنورب . وا  بیقعت 

راکنیا درم  هن  تسین و  تیمکاح  تردق  یپ  رد  وا  دنک و  تماقا  اجنآ  رد  هک  رطاخ  نیا 

هحفص 49 ] ] 

زا تفریذـپ و  ار  موثلک  ما  شرتخد  ياضاقت  ع )  ) نینموملا ریما  دوب . شرـسمه  رـسپ  اریز  رمعرـسپ ، راـک  رد  تعافـش  هب  درک  اـنب  و  تسا .
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 " دیراذگاو . دوخ  لاح  هب  ار  وا  داد : روتسد  تشادرب و  تسد  رمع  رسپ  بیقعت 
یلاح رد  يدرکن و  تعیب  دندوب  هدومنن  تقفاوم  وا  اب  اقفتم  مدرم  هک  یماگنه  هب  رکب  وبا  ابوت  رگم  میـسرپب : رمع  رـسپ  زا  ناناملـسم  دیئایب 
رارق رب  تدش  هب  فالتحا  دوب و  هتفرگن  تروص  رتشیب  رفن  جـنپ  ای  رفن  ود  اب  میدروآ - حرـش  هب  متفه  دـلج  رد  هکنانچ  رکب - وبا  تعیب  هک 

زا تدوخ  تسا و  هتشادهگن  تتشت  یگدنکارپ و  رد  زورما  هب  ات  دنکارپ و  ار  تما  فوفـص  هک  دوب  رکب  وبا  اب  رفن  دنچ  نامه  تعیب  دوب و 
تروص دیدهت  اب  دراوم  یـضعب  رد  مدرم  ياه  هتـسد  يدعب  تقفاوم  هک  يدید  یم  يدوب و  شموش  جـیاتن  فالتخا و  نآ  دـهاش  کیدزن 

هک دـش  یلمع  يرابتبکن  اوسر و  تایلمع  اب  دـنداد و  بیترت  هنابـش  بلط  هاج  دـنچ  ینت  هک  دوب  يا  هئطوت  و  عیمطت ، اب  یخرب  رد  تفرگ و 
لامال امتموکح  مکاح و  نآ  زا  رادنید  نمادکاپ و  نادرم  زا  یعمج  لد  هک  تفرگ  تروص  یلاح  رد  تفر و  هراش  نآ  هب  متفه  دلج  رد 

شتلزنم دراد و  نآ  رد  ایسآ  روحم  هک  تسا  یـشقن  ناسب  تفالخ  رد  شـشقن  و  ع )  ) یلع قاقحتـسا  تسناد  یم  مکاح  دوخ  دوب و  ترفن 
تسین !؟ شجوا  هب  لوصو  يارای  ار  یسکچیمه  دسر و  یم  رد  شیتصخش  دنلب  زا  تموکح  هرادا و  زیمآ  ریخ  ماهلا  هک  الا  نادنچ و 
قاـفتاای تما  عاـمجا  زا  يرثا  دوب و  هدوـمن  نییعت  تموـکح  هب  ار  وا  رکب  وـبا  هک  درک  تعیب  یلاـح  رد  مه  باـطخ - نب  رمع  - شردـپ اـب 

دـیوج و یم  هرانک  نآ  زا  شتافو  زا  سپ  يرگید  يارب  تموکح  نامیپ  نتـسب  اب  تسا  هدـنز  زونه  تفگـشنییعت  دوبن . نآ  رد  ناناملـسم 
دزغل و یم  رایسب  تموکح  راک  رد  تسا و  راوهار  ان  دیوگ و  یم  يدنت  هب  نخس  هک  یسک  هب  دراپس و  یم  نشخ  یلاگنچ  هب  ار  تموکح 
ضرتعم و دنا و  یضاران  تخس  تموکح  هبيو  باصتنا  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  دبلطیم . شزوپ  شتاهابتـشا  زا  دهاوخ و  یم  رذع  یپ  ایپ 

رب تموکح  هب  ار  یلدگنس  نشخ  هک  داد  یهاوخ  هچ  ار  تراگدرورپ  باوج  هک "  دنیامن  یم  شاخرپ  رکب  وبا  هب  و  تحاران ،
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دراد . یم  او  رمع  اب  تعیب  زاربا  هب  تشاداو  رکب  وبا  تموکح  اب  تقفاوم  راهظا  هب  البق  ار  مدرم  هک  یلماوعنامه  سپس  يا " ؟ هتشامگ  ام 
تقفاوم وعامجا  قاـفتا و  نآ  هب  عجار  تشگ ؟ رارقرب  مدرم  عاـمجا  قاـفتا و  اـب  اـجک  شتموکح  ناـمثع  نییعت  و  هرفن ، شـش  ياروش  اـما 

هک ار  یفرح  و  دش ، یمن  تفای  يریشمش  نآ  زج  اروش  هسلجرد  زور و  نآ  رد  هک  دیـسرپ  دیاب  فوع  نبنمحرلا  دبع  ریـشمش  زا  یناگمه 
یناربـط و يراـخب و  هتـشونب  اـنب  هک  ار  يرگید  فرح  اـی  منز "  یم  ار  تندرگهن  رگ  نـک و  تـعیب  هـک  دروآ  داـیب  دـیاب  دز  ع )  ) یلع هـب 

نتشک هک  نکن  يراک  هبیتق " : نبا  هتشونب  انبای  دنک "  باجیا  ار  تنتـشک  هک  نکن  يراک  تفگ " : وا  هب  ناسیون  ثیدح  ناخرومرگید و 
شلابند و  تفر ، نوریب  هسلج  زا  كانمـشخ  هک  یماـگنه  ار  ع )  ) یلع هب  اروش  ياـضعا  فرح  سب " و  تسا و  ریـشمش  دـنک . باـجیا  ار 

اهنآ یلوا  اب  نم  هراـبرد  یک  هک "  ار  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  شیاـمرف  اـی  درک "  میهاوخ  داـهج  وت  هیلع  هن  رگو  نک  تعیب  هک "  دـندرک 
( هرفن شـش  ياروش  یناضعا  ینعی   ) اهنآ اب  نم  نکل  دـنزاس . اهنیا  لاثما  فیدرمه  ارم  ـالاح  اـت  هداد  خر  یماـهبا  کـش و  رکب ) وبا  ینعی  )
هب يرگید  و  مدوب ) هتـشک  اقباس  ار  شرفاک  ناـشیوخ  هک  نیا  رطاـخب   ) درپس شا  هنیک  هب  میمـصت  شوگ  اـهنآ  زا  یکی  مدومن . یگنهاـمه 

 ... اهاطخرگید " دیئارگ و  ششیوخای )  ) شداماد
الاب و  دناد ، یمن  نامثع  رمعو و  رکب  وبا  تموکح  دروم  رد  فالتخا  دوجوهناشن  لیلد و  ار  همه  اهنیا  رجح - نبا  رادنپ  قبط  رمع - رسپ  اما 

تالماعم هوشر و  عیمطت و  هزین و  رـس  طسوت  هک  یتموکح  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تداهـش  زا  سپ  هیواعم  تموکح  درادنپ  یم  نیازا  رت 
دنا  هدیرورپ  یم  لد  رد  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  ار  شا  هنیک  رادنید  نمادکاپ و  لاجر  مدرم و  ياه  هدوت  هتشگ و  رارق  رب  یسایس 
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يرفن هد  زا  صاقو - نبا  نب  دعس  الثم  دنیب  یمن  درادن و  تایعقاو  هب  یئانتعا  وا  تسا ! هتـشاد  رارق  یعامجا  تقفاوم  یمومع و  قافتا  دروم 
شتموکح فلاخم  هدـیزرو و  يراد  دوخ  هیواعم  اـب  تعیب  زا  هرفن - شـش  ياروش  ياـضعا  زا  دـنا و  هتفاـی  تشهب  هدژم  دوشیم  اـعدا  هک 

دیتسه و نینموم  امـش  یئوگب ؟ دش  یمن  نیا  زا  ریغ  دسرپ : یم  هاش  يا  وت  رب  مالـس  دیوگ : یموا  هب  هتفر  هیواعم  دزن  هک  يزور  تساهدوب .
ام رگید : یتـیاورب  اـی  میدوب . هتخاـس  شیوخ  رادـمامز  ریما و  ارت  اـم  هک  یتروـص  رد  يرآ  دـیوگ : یم  صاـقو  یبا  نب  دعـس  ناـتریما  نم 

دیوگب رگا  هک  تسین  شیرق  هلیبق  زا  دعس  دیوگب  یسک  ادابم  دیوگ : یم  هیواعم  میا . هتشامگن  يرادمامز  يریما و  هب  ارت  اما  میتسهنینموم 
بسنلا . تباث  تسا و  شیرق  هنایم  هخاش  زا  دعس  نوچ  درک ، مهاوخنانچ  نینچ و  ار  وا 

تسا . هدرکیفن  ار  شتموکح  تیعورشم  شاخرپ و  وا  هب  هدوب و  هیواعم  تموکح  فلاخم  سابع  نبا  دنیب  یمن 
هللا دبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هک  داد  بیترت  يا  هسلج  درک . روبع  هنیدم  زاهتفر  جح  نب  هیواعم  دیوگ " : یم  ینیدم  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع 

یسانش و یمن  زاب  نارگیدلطاب  زا  ار  ام  قح  وت  هک  دینادرگ  سابع  نب  هللا  دبع  هب  ور  دنتشاد . تکرش  نآ  رد  سابع  نب  هللا  دبع  رمع و  نب 
تموکح يدصتب  نارگید  زا  هدش و  هتشک  قحان  هب  هک  منامثع  يومع  رسپ  نم  هک  یلاح  رد  يا ، هدوبن  ام  اب  هدوب و  ام  هیلع  ببس  نیمه  هب 
يدـصتب وت  زا  رت  قحيذ  رمع - نب  هللا  دـبع  هب  هراـشا  نیا - دوب  یم  يزیچ  نینچ  رگا  ایادـخ  تفگ : شباوج  رد  ساـبع  نبا  مرت . قح  يذ 
ناکرـشم ار  نیا  ردـپ  اریز  دنتـسین ، مه  لثم  ود  نیا  تفگ : هیواـعم  تسا . هدـش  هتـشک  تیومع  رـسپ  زا  شیپ  شردـپ  نوچ  دوب  تموکح 

دزاس یم  رود  رتشیب  يدصت  قح  زا  ارت  دنا  هتشک  ار  وا  ناناملسم  هک  نیا  مسق  ادخب  تفگ : سابع  نبا  ناناملسم . ارم  يومع  رسپ  دنتشک و 
. " تشادرب وا  زا  تسد  هیواعم  نخسنآ ، هجیتن  رد  دیامن . یم  در  دبوک و  یم  رت  عطاق  ار  تالالدتسا  و 
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هـشئاع زا  منک  یم  بجعت  دیوگ : یم  دسر  یم  وا  هب  ربخ  نوچ  و  تسا ، هدرک  در  ار  هیواعم  ندوب  هفیلخ  ياعدا  هشئاع  هک  درادـن  هجوت  ای 
هچ ار  وا  تسین . نم  قح  ما  هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  مرادن و  ار  شتیحالص  یگتـسیاش و  هک  ما  هدرک  زارحا  ار  یماقم  نم  درادنپ  یم  هک 
وا زا  ار  نآ  ادخ  تشاد و  شکمـشک  نم  اب  هتـسشن  اجنیا  هک  نیا  ردپ  تموکح ، نیا  رـس  رب  درذـگب . شریـصقت  رـس  زا  ادـخ  راک . نیا  هب 
روآ داـی  تیارب  ار  يزیچ  دوـمرف : ادـخب . يرآ  تفگ : هیواـعم  يا  دراد  بجعت  نآ  رگم  تفگ : وا  هب  یلع  نب  نسح  داد . نم  هـب  هتـشادزاب 

ماوت  نیئاپ  نم  يا و  هتسشن  سلجم  ردص  رد  وت  هک  نیا  دومرف : تسیچ ؟ دیسرپ : تسا ؟ نآ  زا  رت  بیجع  هکموش 
زا و  دندومن . یم  شاخرپ  ضارتعا و  وا  هب  و  دنتـشاد . تفلاخم  وا  اب  هنیدم  رد  میدرب ، مان  هک  یگرزب  باحـصا  دوش  یم  هظحالم  ناسنیدب 

ناراگزور ات  هک  یتایانج  اه و  يراک  فالخ  دـندوب و  شیاه  تعدـب  دـهاش  دـندید و  یتخـس  تناـها و  هدینـش و  هدـننز  ياـه  فرح  وا 
کتک تناها و  زا  دراد  یم  اور  ردـقیلاع  نمادـکاپ و  لاـجر  رب  مالـسا و  تما  رب  اـه  متـس  هچ  هک  دـندید  نم  دوب و  دـهاوخ  وا  رب  شگنن 

ار هیواعم  تایانج  هک  نیا  زا  ادخ  تسا  هزنم  و  تشگ - دهاوخن  هدوشخب  زگره  هک  یئاه  متس  لتق ، هجنکـش و  سبح و  ات  هتفرگ  مانـشدو 
تـسا هدـش  هدیـشخب  هیواعم  ناهانگ  هک  دـنیبب  باوخ  رد  زیزعلاد  بع  نب  رمع  راذـگب  دـیاشخبب - شنارازگتمدـخ  مالـسا و  تما  قح  رد 
هزرابمو تفلاخم  وا  اب  ص )  ) ربمایپ هنامیکح  ياه  یئامنهار  رطاخب  زین  هیواعم و  تایانج  اه و  تعدب  ببـسب  ص )  ) ربمایپ حلاص  باحـصا 

راد دنگنجب و  وا  هیلع  هدادروتسد  شباحصا  هب  تسا و  هدینادرگ  موکحم  هداتسرف و  تنعل  ار  وا  شترضح  هک  دنتسناد  یم  هچ ، دنتـشاد .
 " شدیشکب دیدید  مربنم  رس  ربار  هیواعم  هاگ  ره  دومرف " : هدناوخ و  یلخاد  حلسم  راک  زواجت  رگ و  دادیب  ار  شا  هتسد  و 
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هدنیآ رد  دیامرف " : یم  هک  عطاق  ثیدح  نیا  هرابرد  تسا و  هتشاد  يرظن  هچ  هتفگ و  یم  هچ  ثیداحا  نیا  هرابرد  رمع  رـسپ  تسین  مولعم 
مدقت " . بیترتب  دینک  افو  اهنآ  نیلوا  اب  تعیب  هب  دیامرف : یم  دهد ؟ یم  روتسد  هچ  دنسرپ : یم  دنوش . یم  دایز  دوب و  دنهاوخ  یئافلخ 

دیشکب "  ار  یمود  رفن  دش  هتفرگ  تعیب  هفیلخ  ود  يارب  هاگ  ره  هک "  ص )  ) ربمایپ هدومرف  هرابرد  و 
تـساوخ تسا - هچرابکی  دـحتم و  تما  هکیلاح  رد  یـسک - رگا  نیا ، ربانب  داددـهاوخ . خر  اهاطخ  هدـنیآرد  هک : شـشیامرف  نیا  هراـبرد 

دیشکب " . ار  وا   " رگید ...  یترابع  هب  ای  دینزب "  ریشمش  اب  ار  وا  دشاب  دهاوخ  یم  هک  ره  دنک ، هیزجت  یشالتم و  ار  وا  تموکح 
هیزجت ار  ناتتردق  تساوخ  هدمآ  دیتسه -) وا  نامرف  ریز  ای   ) دـیقفاوم نتکی  اب  ادـحتم  همه  هک  یلاحرد  یـسک - رگا  وا " : شیامرف  نیا  ای 

دیشکب " . ار  وا  دنزب : مه  رب  ار  ناتداحتا  ای  دنک 
لد هرمث  شیوخ و  تسد  درک و  تعیب  یماـما  اـب  هک  ره  تسا " : هدـش  تیاور  صاـع  رمع و  رـسپ  هللا  دـبع  قـیرط  زا  هک  شیاـمرف  نیا  و 

( تموکح رـس  رب   ) شکمـشک هب  ماما  نآ  اـب  هدـمآ  يرگید  هاـگ  ره  و  دزادرپب ، يو  هبناـکما  دـح  اـت  یتسیاـب  درک  اـطع  وا  هب  ار  شیوخ 
دینزب " . ار  يرگید  نآ  ندرگ  دیاب  تساخرب 

ادـخب ارت  متفگ : هتفر  وا  کیدزن  مدینـشب  صاـع  ورمع  نب  هللا  دـبع  ناـبز  زا  ار  ثیدـح  نیا  نوچ  دـیوگ : یم  بر  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع 
ص)  ) ادخ ربمایپ  زاار  نیا  تدوخ 
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- تیومع رـسپ  نیا  متفگ : وا  هب  متفایرد . ملد  اب  مدینـش و  مشوگ  ود  هب  تفگ : هدـینادرگ  رب  ار  اهنآ  هدرب  شـشوگ  ود  هب  تسد  يدـینش ؟
يادـخ هک  یلاح  رد  میـشکب ، ار  ناـمدوخ  مینک و  فرـصم  میروخب و  قح  اـنب  ناـمدوخ  نیب  ار  ناـملاوما  دـنک  یم  مکح  اـم  هب  هیواـعم -

یتراجت تروص  هب  رگم  دینکن  فرصم  دیروخن و  قح  انب  ناتدوخ  نیب  ار  ناتلاوما  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنک : یم  مکح  لجوزع 
. دنام شوماخ  یتعاس  صاع  رمع و  نب - هللا  دبع  تسا ، نابرهم  امش  هب  تبسن  ادخ  اریز  دیشکن ، ار  ناتدوخ  دشاب و  امش  نیفرط  تیاضراب 

نک " . یچیپ  رس  دیامن  یم  یچیپ  رس  ادخ  مکح  زا  هک  يدراوم  رد  نک و  تعاطا  تسا  ادخ  عیطم  هک  يدراوم  رد  وا  زا  تفگ : هاگنآ 
تـساخرب شکمـشک  هب  ماما  نآ  اب  هدمآ  يرگید  هاگ  ره  ص -)  ) ربمایپ شیامرف  ینعم  دسیون " : یم  ملـسم  حیحـص "  حرـش "  رد  يوون 

شدرط رگا  و  تسا ، هدرک  مایق  ماـما  هیلع  اریز  دـینک ، درط  ار  مود  رفن  ینعی  يرگید  نآ  هک  تسا  نیا  دـینزب - ار  يرگید  نآ  ندرگ  دـیاب 
دـهعت و تسا و  اور  شنتـشک  دـیماجناوا  نتـشک  هب  گنج  راک  هاگره  و  دـیگنجب ، وا  اب  تفاین  ناکما  هناحلـسم  دوخ  ودز  گنج و  اـب  زج 

تسا . زواجتم  راک و  متس  دهد  یم  ماجنا  هک  یگنج  رد  اریز  دوب ، دهاوخن  دروم  نیا  رد  یتیلووسم 
ورمع نب  هللا  دبع  نخـس  یتقو  نخـس  نیا  هدـنیوگ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیواعم ... - تیومع - رـسپ  نیا  متفگ : وا  هب  : دـیوگ یم  هک  نیا 

فـصو نیا  دنک  یم  رکف  تشک - دیاب  ار  یمود  تسا و  لوا  مدقم و  هفیلخ  ابشکمـشک  تمرح  رد  هک  ار  یثیدـح  دونـش و  یمار  صاع 
هللا یضر   ) یلع اب  شکمشک  هب  هیواعم  نوچ  تسا  هیواعم  رب  قبطنم  دزیخ  رب  شکمشک  هب  مدقم  هفیلخ  اب  هک  یمود  صخـش  فصو  ینعی 

يارب هیواـعم  هک  یجراـخم  دـینک  یم  هظحـالم  نیا  رباـنب  تسا . هتـساخرب  هتـشگ  رارق  رب  تفـالخ  هب  هتفرگ و  تعیب  وا  زا  رتـشیب  هک  هـنع )
زا تسا و  لاوما  ندرک  فرـصم  ندروخ و  قحانب  قیداصم  زا  دـنک  یم  يواب  شکمـشک  و  ع )  ) یلع هیلع  گنج  رد  شناواریپ  نازابرس و 

تکرش  گنج  نآ  رد  هک  ره  تسا و  قحانب  هیواعم  گنج  اریز  تساهدمآ ) هفیرش  هیآ  رد  هک   ) یشکمدآ دراوم 
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درادن " . لوپ  تفایرد  قح  دنک  یم 
تسانیا ثیدح  ینعم  دسیون : یم  ... دنوش " یم  دایز  دوب و  دنهاوخ  یئافلخ  هدنیآ  رد  هک "  ص )  ) ربمایپ ثیدح  حرش  ردنینچمه  يوون 

هک یتعیب  دوش و  افو  نآ  هب  دـیاب  هدوب و  حیحـص  یلوا  تعیب  دـش ، هتفرگ  تعیب  يرگید  هفیلخ  يارب  يا  هفیلخاـب  تعیب  زا  سپ  هاـگره  هک 
. تسا مارح  زین  صخـش  نآ  فرط  زا  تعیب  هب  ياـفیا  هبلاـطم  تسا و  مارح  نآ  هب  ياـفو  هدوب  تسرداـن  لـطاب و  هدـش  هتفرگ  یمود  يارب 

ملع نودب  هتـسنادنای و  دنـشاب ، هدومن  مادقاتعیب  هب  یلوا  يارب  تعیب  دقع  زا  عالطا  اب  مود  صخـش  اب  ناگدننک  تعیب  هک  دنک  یمن  یقرف 
هطقنم رد  تعیب  ود  زا  یکی  رگا  نینچمه  ناتسا ، هقطنم و  ود  رد  هاوخ  و  دشاب ، هتفرگ  تروص  هقطنم  کی  ردتعیب  ود  نیا  هاوخ  و  نآ ، هب 

رب املع  هدوت  ام و  ياملع  هک  یتسرد  هدـیقع  يرگید . رد  یمود  دـشاب و  هتفرگ  تروص  هتـشگ  رانک  رب  اـی  هتـشذگ  رد  هک  یماـماورملق  و 
هفیلخ ماما و  رقم  هک  دشاب  هتفرگ  تروص  يا  هقطنم  رد  شتعیب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  اب  تفالخ  دنا : هتفگ  یضعب  نکل  تسا . نیمه  دننآ 

تسا . هابت  لطاب و  رظن  ود  ره  نیا  و  دوش . یم  یشک  هعرق  اهنآ  نیب  دنا : هتفگ  زین  و  تسا .  هدوب  قباس 
ماما و  هن . هاوخ  دـشاب و  روانهپ  مالـسا  ورملق  هاوخ  تسین  زیاج  رفن  ود  تفالخ  يارب  نتفرگ  تعیب  نامز  کـیرد  هک  نیا  رب  دـنقفتم  اـملع 
يارب تعیب  دقع  نم  هدیقع  هب  دشاب و  یمن  زیاج  رفن  ود  يارب  تعیب  دقع  هک  دندقتعم  ام  ياملع  : دـیوگ یم  داشرا "  باتک "  رد  نیمرحلا 

، دوب عیسو  يا  هقطنم  رایسب و  هلـصافماما  ود  نیب  رگا  نکل  قافتا . عامجا و  دروم  تسا  يا  هیرظن  نیا  تسین و  زیاج  هقطنم  کی  رد  رفن  ود 
ماـماشدوصقم هداد و  تبـسن  رخاـتم  لوصا  ياملعیـضعب  هب  ار  هدـیقع  نیمه  يرزاـم  تسینیعطق . هتبلا  و  تسه . زاوـج  لاـمتحا  لاـجم 

فلـس و ياملع  یعامجا  هدـیقع  فلاخم  تسا و  هاـبت  يا  هدـیقع  هتـشاد - راـهظا  نیمرحلا  ماـما  هک  يا  هیرظن  هیرظن - نیا  تسا . نیمرحلا 
. " ملعا هللا  و  دراد . روهظ  ص )  ) ربمایپثیداحا رد  هک  یقلطم  مکح  موهفم و  فالخرب  و  فلخ ،
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تعیب رد  هدننک  تکرش  باحصا  ردب و  نادهاجم  راصنا و  نارجاهم و  دید  یتقورمع  رسپ  یعرش  فیلکت  اواتف ، ثیداحا و  نیا  هب  هجوت  اب 
شتعیب زا  هک  نیا  هن  دـنک  تعیب  تفـالخ  هب  شترـضحاب  هک  هدوب  نیا  دـندرک  تعیب  ع )  ) یلع اـب  یگمه  ناوضر - تعیب  اـی   " هرجـش - " 

دزرو . تفلاخم  باحصا  هماع  اب  دیامن و  يرادوخ 
تروص لاس 35 ه . هجح  يذ  لئاوا  رد  نامثع و  ندش  هتـشک  زا  سپ  ع )  ) یلع اب  فالخ  تعیب  دـیوگیم " : يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 

دش و هتساوخ  تعیب  اه  ناتـسا  یلاها  زا  همان  هلیـسو  هب  دندرک و  تعیب  وا  اب  دندوب  رهـش  رد  هک  یناسک  همه  راصنا و  نارجاهم و  تفرگ و 
داد " . خر  ثداوح  نآ  اهنآ  نایم  هجیتن  رد  ماش . یلاها  نایمرد  هیواعم  زج  دندرک  تعیب  هتفریذپ  ناشهمه 

دنبیاپرگارمع رـسپ  يرآ ، دـگنجب . دوب - هدرک  مایق  یقیقح  هفیلخ  كاپ و  ماما  هیلع  هک  هیواـعم - اـب  هک  دوب  نیا  رمع  رـسپ  یعرـش  هفیظو 
ع)  ) یلع نینموملا  ریما  اب  یتسیاب  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  میلاعت  ینامسآ و  یحو  هب  نموم  یمالسا و  نشور  ننـس  وریپ  دوب و  یعرـش  فیلاکت 

یم یناسنا  دوهـشم  يداع و  ياه  شزرا  هب  دـقتعمو  ناسنا  هکلب  نموم ، رادـنید و  هن  رگا  یتح  دـیگنج . یم  هیواعم  هیلع  درک و  یم  تعیب 
خزود و تشاد و  یمن  دوجو  یباقع  باوث و  هاگ  ره  تسا " : هتفگ  یقطن  رد  لاقرم ، مشاه  نب  هللا  دـبع  هکنانچ  درک . یم  نینچ  دـیاب  دوب 

دوب "  راوخ  رگج  دنه " ي   " رسپ هیواعم  نامرف  ریز  ندیگنج  زا  رترب  یلع  شوداشود  ندیگنج  زاب  دوب ، یمن  یتشهب 
تقو نآ  زا  رگم  و  دندومن ، تفلاخم  يو  اب  ایدندرک  ادیپ  فالتخا  تما  حـلاص  نادرم  زا  رفن  ود  اجک  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  اب  تعیب  رد 
تعیب زا  دوب ؟ هدش  هدید  تقفاوم  تعیب و  رد  یقافتا  یناتسادمهنینچ و  ع )  ) یلع تعیب  ات  تشگ ، لوادتم  تعیب  اب  ماوت  باختنا  هویش  هک 

دوب رمع  رـسپ  ناـش  یمتـشه  دـندوبن و  شیب  اـت  تفه  هک  دـندومن  يراد  دوخ  ناـمثع  ناـهاوخ  اوـه  زا  یتـشم  طـقف  شترـضح  اـب  ندرک 
دمآ  باسح  هب  یمومع  قافتا  عامجا و  رکب ، وبا  اب  دندیسر  یمن  رفن  هد  هب  هک  دنچ  ینت  ندرک  تعیبروطچ 
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وعامجا تقو  نآ  دیامنن ، يریخات  دهدن و  هار  دوخ  هب  يدیدرت  دنک و  تعیب  رکب  وبا  اب  هک  هدرک  تسرد  یعرش  فیلکت  رمعرـسپ  يارب  و 
تشگنا هدع  فلخت  هناهب  هب  اه  ناتسا  ياه  هدوت  ناگدنیامن  روشک و  هتسجرب  ياه  تیـصخش  راصنا و  نارجاهم و  زا  یمیظع  هدوت  قافتا 

الب رانک و  رب  هنحص و  رظان  دیامن و  يراد  دوخ  تعیب  زا  هک  تخاس  بجاورمع  رسپ  يارب  تفر و  رامش  هب  تتشت "  فالتخا و  يرامش " 
دنامب ؟ فیلکت 

شردپ زا  دش . یم  شردـپ  هدـیقع  رظن و  میلـست  دـهدب ، تنـس  نآرق و  مکح  هب  نت  تفالخ  دروم  رد  تساوخ  یمن  رگا  رمع  رـسپ  شاک 
قلعتم سپس  دحا ، نادهاجم  هب  قلعتم  دعب  تسا و  ناشیا  هب  قلعتم  دشاب ، هدنز  ردب  نادهاجم  زا  نت  کی  ات  تموکح  نیا  هک "  دوب  هدینش 

نآ يدصت  رد  یقح  هچوچیه  هب  دـنا ، هدـش  ناملـسم  هکم  حـتف  رد  هک  یناسک  ای  شرـسپ  ای  يا  هدـش  دازآ  ریـسا  چـیه  و  نالف ، نالف و  هب 
هعیبر یبا  نب  هللا  دبع  ماش و  زا  هیواعم  دینک  ادیپ  فالتخا  رگا  نوچ  دینکن ، ادیپ  فالتخا  مه  اب  دیوگ " : یم  هک  دوب  هدینش  زین  درادن " و 

يدصت هک  تسا  ملسم  و  دنوش ، یمن  لئاقمالسا  رد  امـش  یگنهاشیپ  يارب  یتلیـضف  وزایتما  چیه  تقو  نآ  دنزات ، یم  امـش  رـس  رب  نمی  زا 
تسین " . تحلصم  هب  اور و  ناشنارسپ  ای  هکم  حتف  ناگدشدازآ  يارب  تموکح 

هیواعم هب  يا  همانرد  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  الوم  و  تسا ، هدوب  مالـسا  تما  لوا  لسن  ناینیـشیپ و  قافتا  دروم  هدیقع  نیا  دـسر  یمرظن  هب 
يدصت هک  اه  نامه  يا  هکم  حتف  ناگدش  دازآ  زا  وت  هک  شاب  هتشاد  هجوت  تسا " : هدومرف  دانتسا  یعامجا  هدیقع  ملسم و  لصا  نیمه  هب 

هیواعم هب  همان  رد  ار  نامهسابع  نبا  دنیآ " و  یمن  رد  اروش  تیوضع  هب  دوش و  یمن  هتـسب  اهنآ  اب  تماما  نامیپ  دنتـسین و  اور  ار  تفالخ 
نیتسخن و نارجاهم  قح  تفالخ  ياهکم و  حـتف  هدـش  دازآ  رـسپ  يا  هدـش  دازآ  وت  تفـالخ  مسا  ندروآ  هب  هچ  ار  وت  دوش " : یم  رکذـتم 

هچوچیه  هب  هکم  حتف  ناگدش  دازآ  تسا و  گنهاشیپ 
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هب هچ  ار  وت  دـنا ، هدوب  ار  وش  وضع  هک  تسا  یناـسک  تیحالـص  رد  طـقف  تفـالخ  دـیوگ " : یم  وا  هب  درادـن " و  قـح  نآ  رد  يا  هرذ  و 
تسا هدروخ  ار  ردب  نادیهـش  رگج  هکینز  رـسپ  مجاهم و  كرـشم  لئابق  هدنامرف  رـسپ  یمالـسا و  تلود  هدش  دازآ  ناریـسا  زا  وت  تفالخ 

وبا يا  شاب  هتـشاد  هجوت  درادن . دزاس  تفالخ  يدصت  هتـسیاش  ار  وا  هک  یتلـصخ  چیه  هیواعم  دیوگ " : یم  يرعـشا  یـسوم  وبا  هب  ومه  "

نتفرگ اروش و  تقفاوم  نودب  دهاوخ  یم  وا  و  مجاهم ، كرـشملئابق  هدنامرف  شردپ  تسا و  مالـسا  تلود  هدـش  دازآ  هیواعم  هک  یـسوم 
دبای " . تسد  تفالخ  هب  تعیب 

یناسک هچ  هک  نیا  رد  یئاطخ . رد  تخس  وت  تسا " : هتـشگ  دانتـسا  لصا  نیمه  هب  هتـشون  هیواعم  هب  همرخم  نب  روسم  هک  مه  يا  همان  رد 
اروت يا  هدروآ  رب  تسا  رودب  رایـسب  وت  زا  هک  يزیچ  يوس  هب  تسد  يا . هتفرگ  یـضوع  هدرک و  هابتـشا  دننک  ینابتـشیپ  وت  زاتسا  نکمم 

رادفرط و چیه  ام  نایمرد  اریز  رادب ، ام  زا  تسد  مجاهمكرـشم . لئابق  زا  تردپ  يا و  هکم  حـتف  هدـش  دازآ  وت  هیواعم  يا  تفالخ  هب  هچ 
يرادن "  ینابیتشپ 

ار وت  یتشادزاب . تفالخ  زا  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنزرف  دیوگ " : یم  وا  هب  هتـشاد  هیواعم  اب  هک  يا  هرظانم  رد  یباحـص - ضیرع - نب  هتغس 
 ... تفالخ " هبهچ  يا  هکم  حتف  هدش  دازآ  رسپ  هدش  دازآ  هک 

یلع روضح  زا  هیواعم  يارفـس  ناونع  هب  هک  نآ  زا  سپ  صمح "  رد "  ار  ادرد  وبا  هریره و  وبا  یباحـص - يرعـشا - منغ  نب  نمحرلا  دبع 
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هک دیدرمش  اور  دیداد و  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  منک  یم  بجعت  امـش  زا  هک "  دش  رکذتم  اهنآ  هب  هداد  رارق  باتعو  شهوکن  دروم  دندوب 
مدرم راصناو و  نارجاهم  وا  اب  دیناد  یم  یبوخ  هب  هکیلاح  رد  دراذگاو ؟ اروش  هب  ار  تفالخ  دـیهاوخب  یلع  زا  دـیئامنب و  یتاراهظا  نینچ 
تعیب يو  اـب  هک  نآ  زا  رتـهب  هدرک  تعیب  وا  اـب  هک  ره  دنتـسه و  شناـقلاخم  زا  رترب  رتـهب و  شناـقفاوم  دـنا و  هدرک  تعیب  قارع  زاـجح و 

وا و  تسین ، اور  ناشیا  رب  تفالخ  يدصت  هک  تساهنامه  هکم و  حتف  ناگدـش  دازآ  زا  هک  يا  هیواعم  تسین  هیواعم  ياج  اروش  و  هدومنن ،
هتفر و ع )  ) یلع تمدخ  هب  هیواعم  یگدنیامنب  هک  نیا  زا  يو ، رکذت  رثا  رب  دـندوب " . بازحا )  ) مجاهم كرـشم  لئابق  نارـس  زا  شردـپ  و 

دندومن . هبوت  شروضح  رد  هتشگ  نامیشپ  دندوب  هدرک  يداهنشیپ  نانچ 
. تخاس دازآ  ار  امش  ص )  ) ربمایپ هک  یتسین  شیپ  هکم  حتف  هدش  دازآ  رسپ  يا  هدش  دازآ  وت  دیوگ " : یم  هیواعم  هب  ناحوص  نب  هعصعص 

تسا " ؟ اور  هکم  حتف  هدش  دازآ  ریسا  يارب  تفالخ  يدصت  هنوگچ  نیا ، ربانب 
هک رمع  رـسپ  راک  رظن و  هدـیقع و  و  دنیـشنب ؟ تفالخ  هب  هکم - حـتف  هدـش  دازآ  رـسپ  هدـش  دازآ  هیواعم - هک  تسا  اور  هنوگچ  نیا ، ربانب 
اب ینمـشد  زج  یلیلد  ایآ  تسا ؟ هدرک  تعیب  وا  اب  يزوجم  هچ  هب  دراد ؟ يراـبتعا  شزرا و  هچ  هدومن  تعیب  تفـالخ  هب  يدوجوم  نینچاـب 

تسا ؟ هتشاد  مالسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  نایقتم و  يالوم  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  نادناخ  رورس 

دیزی تعیب  رب  یمومع  قافتا  عامجا و 

قافتا عامجانیا و  هدرک ، تعیب  تفالخ  هب  دـیلپ  دوجوم  نیا  اب  دـیزی ، اب  تعیب  رب  یمومع  قافتا  عامجا و  هناهب  هب  رمع  رـسپ  رگا  یهگنا  و 
شموکحم نیعبات  باحـصا و  هک  دـنا  هدرک  تعیب  يدـیزی  اب  نید  لاجر  تما و  ياحلـص  همه  اـجک  تسا ؟ هتفرگ  تروص  اـجک  یمومع 

هماکچ  رد  همالس  سلوب  داتسا  رصاعم  رعاش  هک  نانچ  تسا و  فورعم  يراکتفاثک  يراسگیم و  يزابسوه و  ینارتوهش و  هب  دنا و  هتخاس 
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دیارس : یم  ریدغ "  " 
یناوخ  یم  يراگتسر  هبو  هتشادرب  حالفلا "  یلع  یح  گناب "  هکنآ  يا  نذوم 

شاب ! هتسهآ  نک و  مک  ار  تیادص  حبص  ناذا  رد 
ادخ  زا  لفاغ  هاشداپ  هک  نک  هجوت 

تسا  نیکمن  يورهام  ناکزینک  مرگ  رس 
دیزی  نازیم  فک  رد  ربکا "  هللا  رازه  و 
دزراین  یبارش  هعرج  نیشن - تخت  نآ 

یبل  چیه  هک  دشوج  یم  يا  هتسبرس  هرمخ  رد  هک 
تسا ! هتخیماین  نادب  یبآ  چیه  هدیسرن و  نآ  هب 

شریسفت رد  یبطرق  تسا 0 ناتـسادمه  دراد و  عامجا  تسا  طرـش  ندوب  لداع  يرادـمامز  تماما و  يدـصت  رد  هک  نیا  رب  تما  یفرط  زا 
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نامیپ هک  تسین  نیا  رد  یفالتخا  تما  ناـیمرد  اریز  تسا . ندوب  ورتسار  لداـع و  يرادـمامز ، تماـما و  طرـش  نیمهدزاـی  دـسیون " : یم 
هب دـشاب  هتـشاد  يرت  رب  ناگمه  رب  یملع  ظاحل  زا  رادـمامز  وماما  یتسیاـب  و  ددرگ ، یمن  دـقعنم  قساـف  راکتـشز  مدآ  يارب  تماـما  تعیب 
یم شیوخ  عیفـش  ار  یـسک  هچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  نیا  رباـنب  دنتـسه  ناتناعیفـشناتنارادمامز  همئا و  هک  ص )  ) ربماـیپ شیاـمرف  بجوـم 

عیفـش ار  یـسکهچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  نیا  ربانب  دنتـسهناتناعیفش  ناتنرادـمامز  همئا و  هک  ص )  ) ربماـیپ شیاـمرف  بجوم  هب  و  دـینادرگ .
ملع و تعـسو  رب  دـیزگرب و  ناتیرادـمامز  يارب  ار  وا  ادـخ  : " تسه تولاـط  فـصو  رد  هک  يا  هیآ  بجوـم  هب  و  دـینادرگ . یم  شیوـخ 

ماـما دـسیون " : یم  و  دـنک " . یم  رکذ  دـشاب  یم  یئاـناوت  هناـشن  ار  هچنآ  سپـس  دروآ و  یم  ار  مـلع  ادـتبا  مـنیب  یم  دوزفیب " . شمادـنا 
دنیوگ یم  تنـس ) لها  ینعی   ) ناناملـسم هماع  ، تشگ بکترم  یتشز  راک  شباصتنا  تعیبققحت و  زا  سپ  دش و  روصنم  رگا  رادـمامزای ) )

نیا هب  اساسا  رادـمامز ) ای   ) ماما هک  تسا  ملـسم  اریز  ددرگ ، یم  رانک  رب  شراکـشآ  تشز  راک  تلع  هب  هدـش و  هتخیـسگ  شتماـما  ناـینب 
يرادهگن ار  ناگناوید  نامیتی و  لاوما  دناتسب و  نانآ  يارب  ار  مدرم  قوقح  دنک و  ارجا  ار  یمالسا  يازج  نوناق  هک  دوش  یم  نییعت  روظنم 

حرش  هب  هک  فئاظونیالاثما  دیامن و  یتسرپ  رس  ناشدوخ  زاو 
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قح رادـمامز  ماما و  مینک  ضرف  رگا  و  ددرگ . یم  فیلاکت  نیا  ماـجنا  زا  وا  عناـم  شیراکتـشز  قسف و  دوب  راگتـشز  قساـف و  یتقو  دـمآ .
. میا هدرمـش  چـیه  دوش  یم  بوصنم  نییعت و  شماجنا  يارب  اساسا  رادـمامز  هک  ار  یفئاـظو  ماـمت  دـشاب  قساـف  هک  دـشاب  هتـشاد  ناـکماو 

چیه شیانعم  يرادـمامز  هبقساف  نییعت  نوچ  دـشابن  قساـف  اـمتح  دـیابمیئوگ  یم  رادـمامز  نیعت  ماـگنه  ادـتبا و  هک  دـینک  یمن  هظحـالم 
تـشز راک  هب  راکـشآ  دوش و  قساف  ادعب  رادمامز  هاگره  روطنیمه  مینک . یم  نییعت  رادمامز  شماجنا  روظنم  هب  هک  تسایفئاظو  ندرمش 

دنز " . تسد 
هکنانچ تخاس  یمومع  قافتا  عامجا و  رمع  رـسپ  يارب  فالتخا  زا  دوب  هتفرگ  هنانئاخ  تعیب  نآ  يازا  رد  هیواعم  زا  هک  يرازه  دص  يرآ ،

اهنآ شیپاشیپ  وتسرپ  لوپ  نابلط  تصرف  نیا  هک  درک  يراـک  تشاذـگ و  اـهرثا  هنوگ  نیمه  نارگید  رد  اـه ، هوشر  اـه و  لوپ  هنوگ  نیا 
وا دزن  ماش  هب  ار  دوخ  یبتک  تعیب  درک و  تعیب  مه  دیزی  شرسپ  اب  هیواعم  ابتعیب  زا  سپ  ناسنیدب ، دیزی . اب  تعیب  يارب  دندیود  رمع  رسپ 
رد شرانک و  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ص )  ) ربمایپ دنزرف  نارادنید  سدقم  ياوشیپ  ناگدازآرورـس و  قح و  رب  ماما  هک  یلاح  رد  داتـسرف 

رورس ناربمایپ ، تریسمه  نیرب و  سانشنید  تعیرـش و  رهظم  نآ  تماما ، راختفا  هیام  نآ  تلاسر ، رکیپ  زا  يا  هراپنآ  دوب ، شمـشچ  ربارب 
دیپت . یم  شتموکح  قایتشا  رد  دوب و  وا  يرادمامز  هتقیش  اه  لد  و  یتشهب ...  ناناوج 

داضت دـیدن و  فالتخا  زا  يرثا  دـیزی  تموکح  دروم  رد  داـهنن و  یعقو  تشذـگ  یم  شفارطا  رد  هچنآ  تاـیعقاو و  ماـمت  هب  مدآ  نیا  اـما 
ار هعماج  وس  رگید  زا  ناشناکلسم  مه  راکهبت و  نایوما  دیزی و  و  وسکی ، زا  شنارای  ع)و   ) یلع نب  نیـسح  نایم  هک  ار  ینینوخو  نیگمهس 
هک ینیمز  رس  رد  نیـسح - ینعی  مدنزرف - نیا  هک "  دومنن  یئانتعا  ص )  ) یمارگ ربمایپ  شیامرف  هب  تشاگنا و  چیه  دوب  هدروآ  رد  هزرل  هب 

. " دینک يرای  ار  وا  دیاب  دیدوب  نآ  دهاش  هک  امش  زا  مادک  ره  دش . دهاوخ  هتشک  دوش  یم  هدناوخ  البرک 
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درک و تعیب  دیزی  اب  درک  يرای  شتموکح ، زا  ینابیتشپ  دـیزی و  تعیب  ریرقت  اب  ار  صو ) ربمایپ  هدـید  رون  نآ  مولظم  دیدمتـسنآ و  يرآ ،
مدرم یگدنیامن  تئیه  یتقو  یتح  هک  دیزرو  رارصا  دنام و  رادافو  شتعیب  نامیپ  رب  نادنچ  تسا و  هدرک  تسرد  قح و  رب  یتعیب  تشادنپ 
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دنام . رادافو  دیچیپن و  شتعاطا  زا  رس  دومنمالعا  قلخ  هب  ار  دیزی  ینید  یب  داسف و  تنایخ و  يراگتشز و  تشگرب و  ماش  زا  هنیدم 
نازینک شروضح  رد  دنز ، یم  زاس  دروخ ، یم  بارش  درادن ، نیدهک  میئآ  یم  یسک  دزن  زا  ام  دنتـشاد " : مالعا  هک  یماگنه  یتح  يرآ ،

هدرک رانک  رب  علخ و  تموکح  زا  ار  وا  هک  میریگ  یم  دهاش  ار  امـش  ام  دیامن . یمینیـشنمه  شاب  وا  اب  و  دنک ، یم  يزابگـس  دـنزاون ، یم 
دزن هنیدم ) مدرم   ) یگدنیامن هب  صفح  نب  ورمع  وبا  دیوگ : یم  حیلف  نبا  دـندرک . علخ  ار  دـیزی  يوریپ و  ناشیا  زا  مدرم  هجیتن ، رد  میا " .
حلاص نمادکاپ و  يدرم  و  داتـسیا - ربنم  رانک  هب  تشگزاب  هنیدم  هب  نوچ  داد . وا  هب  وکین  يایاده  تشاد و  یمارگ  ار  وا  دیزی  تفردـیزی .

نب دـیزی  مدـید  مسق  ادـخب  تشادـن ؟ یمارگ  ارم  اـیآ  ما ؟ هتفرگن  رارق  تبحم  دروم  اـیآ  درک : قطن  نینچ  و  دوب - مدرميدونـشخ  دروـم  و 
دندومن . مالعا  تموکح  زا  ار  دیزی  يرانک  رب  اقفتم  هنیدم  رد  مدرم  هجیتن ، رد  دنک . یم  كرت  ار  زامن  یتسم  رس  زا  هیواعم 

درک و مالعا  تشگرب  هنیدم  هب  نوچ  دندوب . هداتـسرف  دیزی  دزن  هنیدم  مدرم  هک  دوب  یی  یگدنیامن  تئیه  وضع  یباحـص  همرخم  نب  روسم 
هرح وبا  دنزب . دح  ار  همرخم  نب - روسم  داد  روتسد  شرادناتسا  هب  دنداد . شرازگ  دیزی  هب  تسا . راوخبارـش  قساف و  دیزی  هک  داد  تداهش 

دورس : نینچ  هراب  نیا  رد 
دلاخ  وبا  ار  وب  نیکشم  یحوبص  بارش 

دننز !؟ یم  روسم  هب  ار  دح  دشون و  یم  دیزی ) )
اعدا  دندرک ، علخ  اقفتم  ار  دیزی  هک  هنیدم  مدرم  باحصا و  اب  هلباقم  يارب  رمع  رسپ 
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راد و هداوناخ و  میداد . حرش  ار  شراک  متفه  دلج  رد  دیوگ . یم  وا  هک  تسا  نیمه  شقادصم  هدینش و  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  یثیدح  درک 
هک دنک  تکرش  شتفلاخم  علخراک و  رد  ای  دنک  علخ  ار  دیزی  امش  زا  یکی  ادابم  تفگ " : اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  شناگدش  دازآ  هتسد و 

علخ و يارب  هدرک و  علخ  ار  دیزی  منک  ادـیپ  عالطا  هک  امـش  زا  مادـک  ره  تفگ " : هتـشون  يراخب  هکنانچای  درک "  مهاوخ  هقالععطق  وا  اب 
هب هک  یثیدـح  هب  درک  دنتـسم  دـیزی  اب  تعیب  نامیپ  هب  ار  شیوخ  يرادافو  درک " . مهاوخ  هقالع  عطق  وا  اـب  اـمتح  هدومن ، تعیب  شطوقس 

ینالف ینگـش  نامیپ  نیا  دـنیوگ  یم  دـنزارفا و  یم  یمچرپ  شیارب  تمایق  زور  نکـش  نامیپ  هک "  هدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  شدوخياـعدا 
نآ رب  نامیپ  تعیب و  ظفل  قالطا  تسین و  یعرـش  حیحـص و  نامیپ  دـیزی  اـب  تعیب  ـالوا  هک  هدز  یمهفن  هب  ار  دوخ  اـی  هتـسنادن  و  تسا " .
هک ضرف  هب  دـیزی - زا  ینید  یب  قسف و  روهظ  اب  ایناث  دوش ، یمن  هتـسب  قساـف  اـب  تعیب  ناـمیپ  تما  قاـفتا  هب  اـنب  نوچ  دـشاب  یمن  تسرد 

نکش نامیپ  نکش و  تعیب  شا  هدننک  علخ  هکنیا  هن  دوب  دهاوخ  بجاو  شعلخ  هتسسگ و  شتعیب  نامیپ  تسین - هک  دشاب  حیحـص  شتعیب 
دوش ! هدیمان 

ربمایپ ادخ و  اب  لاح  نیع  رد  هک  ینامیپ  تسب . تعیب  نامیپ  ناوت  یمن  دراذگ  یم  اپ  اریز  ار  ادـخ  ماکحا  هک  سانـشن  ادـخ  دـیزی  اب  اساسا 
هدناوخ دیزی  تعیب  هچنآ  هک  یلاح  رد  يرابجا ، یلیمحت و  يدقع  هنتسا  هنادازآ  يرایتخا و  ینامیپ  تعیب ، یهگناو  دوش  یم  هتسب  (ص )

اهنت و  دندیزرو ، يراد  دوخ  شتعیب  زا  دنتخانـشیم  ار  دیزی  هکنانآ  هدش و  هتفرگ  دیدهت  عیمطت و  اب  ریـشمش و  روز  هب  هک  تسايرارقا  دـنا 
يارب دـندرب  شتیهام  هب  یپ  هکنیمه  و  دـندومن ، تعیب  راهظا  دنتخانـش  یمن  تسرد  ار  وا  البق  هک  یناسک  ای  ناتـسرپ  توهـش  نابلط و  عفن 
یتقو اما  دـشن ، دـیزی  اـب  تعیب  هب  رـضاح  ادـتباهک  دوب  یناـسک  زا  رمع  رـسپ  دوخ  دـندرک . مـالعا  ار  شعلخ  شیوخ  ناـمیا  نید و  تاـجن 
تعیب اب  تفلاخم  رد  ادتبا  داد . هولج  هنوگ  رگد  تفرگ و  هدیدنار  تایعقاو  لوصا و  تخادنا  هزم  شنادند  ریز  دیزی  هوشر  رازه  ردـصکی 

ینعی   ) تفالخ نیا  تفگ "  یم  درک و  یم  هیکت  مالسا  یسایس  ويداقتعا  لوصا  هب  هیواعم  دهعیلو  ناونع  هب  دیزی 
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تسین ناریا  یهاشنهاش  ماظن  ای  یبرغ ) مر  يروطارپما   ) يرصیق ماظن  ای  یقرش ) مر  يروطارپما   ) یـسویلک اره  ماظن  لثم  یمالـسا ) تفالخ 
قباس هدـیقع  هک  نیا  یکی  دـش ، راتفرگ  راوشد  راک  ود  نایم  نالک  هوشر  نآنتفرگ  زا  دـعب   " دربب . ثرا  هب  ردـگ  زارـسپ  ار  تموکح  هک 

زا سپ  اـصوصخمنابقاوع  لوبق  دـیزی و  اـب  تفلاـخم  يرگید  دریذـپب و  ار  هدـیقع  رییغت  نیاـیئاوسر  هداد و  رییغت  دـیزی  هراـبرد  ار  شیوخ 
دوجوم نآ  اب  دوب  هدرک  تعیب  هیواعم - شردـپ - اب  هکروط  نامه  هرخالاب  دومن و  ارادـم  دـیزی  هب  یتدـم  ات  تهج  نیمه  هب  هوشر  تفایرد 

ارادـم یئابیکـش و  دوب  یتحاراـن  يراـتفرگ و  هیاـم  رگا  دوب و  دـهاوخ  تیاـضر  هیاـم  دوـب  بوـخ  رگا  تفگ : هدرک و  تعیب  دـیلپ  هزره و 
یم عانتما  شتعیب  زا  هیواعم - شردپ - دوجو  رطاخ  هب  لاحب  ات  هک  دیـشارت  ار  هناهب  نیا  شا  دیقع  رییغت  یئاوسر  عفر  يارب  و  درک . میهاوخ 

هئطخت در و  روط  نیا  تعیب  ریخات  يارب  ار  وا  هناـهب  تسناوت  یم  دـیزی  مدرک  تعیب  هب  مادـقا  تشگ  فرطرب  عناـم  نآ  نوچ  ـالاح  مدرک و 
الو تعیب  هکلب  تسین ، تسرد  دحاو  نآ  رد  مکاح  ود  يارب  تعیب  ود  یئوگب  ات  تساوخ  یمن  شتعیب  ضرع  رد  ار  تعیب  مردپ  هک  دـیامن 
يو اـب  ثحب  لالدتـسا و  هب  دـید  یم  لـصاح  ار  دوصقم  نوچ  نکل  تساوخ . یم  دوخ  زا  سپ  يارب  شیوخ  تعیب  لوـط  رد  ارم  يدـهعتی 

تخادرپن !
ار شرودرمع  رـسپ  لثم  یناتـسرپ  لوپ  نابلط و  هاج  درم ، هیواعم  یتقو  هیواعم . نامز  رد  شماجنا  ینوگچ  دیزی و  تعیب  تیهام  دوب  نینچ 
زواجت و هانگ و  هار  رد  يراکمه  مرـش و  یب  راـکهبت  نآ  تعیب  ریرقت  اـب  و  دـنتفرگ ، تعیب  شیارب  نآ  نیا و  زا  عیمطت  دـیدهت و  اـب  هتفرگ 

مهارف و  زواــجت - يراــکهانگ و  رــسرب  هــن  دــینک  يراــکمه  يراــک  زیهرپ  یکین و  هار  رد  دــیامرف : یم  ادــخ  هکیلاــح  رد  فارحنا -
هب وددرگ  راوتسا  دیزی  تنطلس  تخت  هک  دنتشگ  ببس  تریس  وکین  ناعبات  حلاص و  باحـصا  اب  تفلاخم  تما و  هیزجت  فالتخانتخاس و 
مرح هنیدم و  نانکاس  لام  نوخو و  دراد  مازعا  زهجم و  ار  هبقع  نب  ملـسم  هاپـس  دناوتب  و  دیآ ، رداق  شتایانج  یناطیـش و  ياه  هشقن  ماجنا 

دنشکب و  دنتساوخ  ار  هک  ره  زور  هس  تدم  هب  دهد  هزاجا  دزاس و  لالح  اهنآ  يارب  ار  ص )  ) ادخربمایپ
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دندیسر . لتق  هب  نآرق  نالماح  ناوریپ و  زا  نت  دصتفه  نآ  نایرج  رد  و  دنیابرب ، دندزدب و  دنتساوخ  ار  هچ  ره 
هتـشک هک  تسا  يراصنا  زا  ریغ  نیا  ودندیـسر  لتق  هب  يدـنا  دـصتفه و  شیرق  ياه  تیـصخش  زا  هرح  گنج  رد  دـسیون " : یم  يرذـالب 

دبع و  یعجشا ، نانس  نب  لقعم  دندش و  هتشک  هجنکش  تحت  هک  یباحصا  زا  دندوب . ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  یعمج  ناشنایم  رد  دندش و 
نب ضاـیع  هللا ، دـبع  نـب  هریغم  ، هـبقع نـب  هللا  دـبع  عفاـن ، نـب  ییحی  دـلاخ ، نـب  لیعامــسا  هـعیبر ، نـب  ساـبع  نـب  لـضف  و  دــیز ، نـب  هللا 
یبا نب  هللا  دبع  مزح ، نب  ورمع  نب  دمحم  ریمح ، نب  ضایع  هللا ، دبع  نب  هریغم  هبقع ، نب  هللا  دبع  عفان ، نب  ییحی  دلاخ ، نب  لیعامسا  ، هعیبر

تاجن ادخ  اردعس  نب  لهس  و  يراصنا ) هللا  دبع  نب  ) رباح و  يردخ )  ) دیعس وبا  هکلهم ، نآزا  مصاع . رسپ  ود  نامیلـس  هللا و  دیبع  و  ورمع ،
لتق نیا  زا  سپ  دنتـسه "  نم  تما  دارفانیرتهب  مباحـصا  زا  سپ  نانآ  دـیامرف " : یم  هرح  هعقاو "  نادیهـش  هرابرد  یمارگ  ربمایپ  داد " و 
دوخ نومـضم  نیاهب  تعیب  زا  هک  ره  و  دندیزی ، هدرب  هک  دننک  تعیب  نومـضم  نیا  هب  دندش  روبجم  دندوب  درب  ردب  ناج  هک  دنچ  ینت  ماع ،
هتفگ تسا . هدرک  هایـس  ار  خیرات  يور  هک  داد  خر  یکمانتـشحو  مئارج  عیاجف و  تایانج و  ارجام ، نآ  رد  دش  یم  هتـشک  دومن  یم  يراد 
رهوش نودب  نارازه  هدش و  دیرد  هزیشودرازه  تمصع  هدرپ  دنا و  هدش  هتـشک  هچب  ونز  زا  ریغ  رفن  رازه  دودح  رد  هزور  دنچنآ  رد  دنا :

دنک  یم  تیب  نیاندناوخ  هب  عورش  دسر  یم  دیزی  هب  نیگننيراکهبت  نآ  ربخ  نوچ  تسا . هتشگ  نتسبآ 
دندید  یم  دندش  هتشکردب  رد  هک  مدادجا  شاک 
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عامجا هب  یکتم  دـیزی  اب  دوخ  تعیب  رد  رمع  رـسپ  ناسنیدـب  دـنچیپ ! یم  دوخب  ریـشمش  هبرـض  زا  هنوگچ  راـصنا ) هلیبقود  زا  یکی   ) جرزخ
شابوا و نینچ 
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هب لاح  نامه  رد  دومن و  یم  لالدتـسا  دانتـسا و  دـندوب  مجاهم  كرـشم و  لئابق  هدـنام  یقاب  هک  یناراـکهبت  یناتـسادمه  هب  دوب و  یلذارا 
رایسب ناشنایمرد  رادنید  نمادکاپ و  نادرم  دندوب و  راصناو  نارجاهم  دنزرف  هک  دقع -) لح و  لها   ) رظنبحاص لاجر  یناتـسادمه  قافتا و 

لتق رد  و  ع -)  ) یلع نب  نیسح  یتشهب - ناناوج  رورس  و  ص )  ) ربمایپ دنزرف  نتـشک  رد  وا  اب  درک و  تعیب  دیزی  اب  درک . یمن  یئانتعا  دوب -
ناشود ره  باسح  هب  ادـخ  تسج . تکرـش  تشگ و  تسدـمه  ناشاه  هداوناخ  سیماون  کـته  هنیدـم و  مدرمو  نیعباـت  باحـصا و  ماـع 

دیسر . دهاوخ 
حلاص نادرم  ار  اهنآ  شامق  زا  يراگتشز  و  هیواعم - شرگ - زواجت  راکمتس و  ردپو  دحلم  رفاک و  دیزی  هک  تسا  یـسک  رمعرـسپ ، نیمه 

دنرادن  دننامه  هک  یحلاص  نادرم  دناوخ  یم  يریظن  یب 
رمع رـسپ  دنا . هتـشون  افلخلا  خیرات  رد  یطویـس  زین  یبهذ و  هک  تسا  هدرک  تبث  رمع  رـسپ  لوق  زا  ار  یتیاور  قیرط  نیدنج  زا  رکاسع  نبا 

نیرونلا وذ  نافع  رـسپ  تسا . ینهآ  ربت  نوچ  دیا  هدیمان  قوراف  یتسرد  هب  ار  رمع  دیا . هدناوخ  قیدـص  یتسرد  هب  ار  رکب  وبا  دـیوگیم " :
مالس حافس و  و  دنسدقم . نیمز  رس  هاشداپ  ود  شرـسپ  هیواعم و  دش . دهاوخینازرا  وا  هب  تمحر  راب  ود  هدش و  هتـشک  هنامولظم  قحانب و 

دنریظن "  یب  حلاص و  یگمه  دنتسه و  يول  نب  بعک  هلیبق  زا  یگمه  بصعلا  ریما  نیما و  يدهم و  رباج و  روصنم و  و 
هتـشاذگ شیارب  یمـسا  بوخ  هک  قیدص  رکب  وبا  تشاد : دنهاوخ  یئاورنامرف  تما  نیا  رب  هفیلخ  هدزاود  تسا " : هدمآ  زین  ترابع  نیا  هب 

تمحر راب  ود  هدش و  هتـشک  هنامولظم  قحانب و  هک  نیرونلا  وذ  نافع  نب  نامثع  دیا ، هدیمان  تسرد  تسا و  ینهآریت  هک  قوراف  رمع  دیا ،
ریما مالس و  نیما و  رباج و  روصنم و  دوب و  دهاوخ  حافس  سپس  شرـسپ ، هیواعم و  سدقم  نیمز  رـس  هاشداپ  ود  دش ، دهاوخ  ینازرا  وا  هب 

هلیبق  زا  یگمه  تسا و  هتخانشن  سک  هدشن و  هدید  ناشریظن  هک  بصعلا 
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تسا یسک  يرگید  دبای و  یمن  ماود  رتشیب  زور  ود  شتموکح  یکی  نانآ  هلمج  زا  ناطحق . زا  يدرم  ناشنایمرد  دنتـسه و  يول  نب  بعک 
شدنشک " . یمدنکن  تعیب  ناشیا  اب  رگا  تشک و  میهاوخ  ارت  هن  رگ  نک و  تعیب  ام  اب  دنیوگ  یم  وا  هب  هک 

دمحم هداز  یباحص  ندش  هتشک  ببس  هلمج  زا  دروآ ، مهارف  ار  ینیگمهس  تایانج  هلیسو  اهنآ  هب  لمع  يدیاقع و  نینچ  رشن  اب  رمع  رـسپ 
دیسر . لتق  هب  داد  تداهش  دیزپ  يراوخبارش  رب  نوچ  هک  تشگ  مهج  یبا  نب 
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رمع رسپ  بیجع  ياهراک  اه و  هتفگ 

هراشا
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ریاـس رد  تفـالخ و  دروم  رد  شیبایـشزرا  باـختنا و  هتفگ و  رظن و  لاـح ، تسا . تعیب  تفـالخ و  عوـضوم  رد  رمع  رـسپ  رکفت  زرط  نیا 
يرکف دبو  يدرخبان  رب  یضعب  دشاب  یم  تسد  رد  يو  زا  هک  یی  یخیرات  رابخا  دشاب ؟ هتـشاد  دناوت  یم  يرابتعا  شزرا و  هچ  تاعوضوم 

راد و بناج  هتـشاد و  ترفن  يو  زا  هدوب و  دـب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  اب  دـهد  یم  ناـشن  یخرب  و  دـیامن . یم  تلـالد  شا  یئار  تسـس  و 
هتـسد راد و  هاوخ  شنارای و  و  ع )  ) یلع هاوخ  نیفرط -- زا  کیچیه  هرابرد  شرظن  نیا ، ربانب  تسا . هتفرگ  یم  ار  يوما  راک  زواجت  هتـسد 

تسین . بئاصو  تجح  نایوما -
يرتسبمه تمعن  هب  نم  هزادنا  هب  سکچیه  هشذگ  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  شنخـس " : نیا  زا  یکاح  تسا  يربخ  لوا  عون  رابخا  زا  يا  هنومن 

زا و  تسا . هتشادن  توهش  هب  زج  یلیامت  لاغتشا و  يراک و  رس و  هدوب و  یناوهش  يدرم  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  شفرحزا  تسا  هتفاین  تسد 
ادخ و لوسر  تاکلم  هک  هتسنادن  و  شیوخ ، زا  رت  یناوهش  یتح  هتشادنپ  دوخ  لثم  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  نیا  شیدرخبان  یئار و  تسس 

هتـسنامیم ار  هرئاد  زکرم  تباث و  ینازیمرب  لادـتعا و  تیاهن  رد  شیاوق  زا  کی  ره  هدوب و  هنزاوم  لداعت و  رد  روآ ، تلاـسر  نآ  ییاـهورین 
شتاکلم همه  هب  دیوج  راختفا  هتـساوخ  یم  شترـضحهاگ  ره  ظاحل  نیمه  هب  و  زکرمتم . اجکی  رد  دنربارب و  شیاه  ورین  طوطخ  همه  هک 

ار تاکلم  رگید  دیامن و  یم  راختفا  شتوهش  هوق  هب  طقف  هک  نآ  شتوهش . هوق  هب  رمع  رسپ  نوچ  ای  دنچای  کی  هب  هن  هدیزرو  یم  تاهابم 
توهش نیمه  هب  تافتلا  اب  باطخ - نب  رمع  شردپ - دریگ . یم  رب  هدرپ  شیوخ  لقعفعض  یئار و  تسـس  زا  دراگنا . یم  هدوبن  ای  هدیدن 

داهج  رد  تکرش  هزاجا  نوچ  هک  دوب  یئارگ 
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انز هاگترپ  هب  شندیزغل  سرت  زا  هک  رمع  رسپ  يوش "  انز  بکترمهک  منارگن  نیا  زا  نم  مرسپ  يآ  تفگ " : تفریذپن و  تساوخ  یجراخ 
دشاب  هتشاد  دناوت  یم  ینید  رابتعا  شزرا و  هچ  دنرادزاب  یجراخ  داهج  رد  تکرش  راختفا  زا  اروا  ینارتوهش  و 

هیبشت شردپ  هب  ار  دوخ  تشاد  قح  يرآ ، تسا . هتشاگنا  ناشلا  میظع  یمارگ و  ربمایپ  هیبش  ار  دوخ  هک  هدیزرو  تراسج  رایسب  رمع  رـسپ 
ياهراک زا  : " تفگ باطخ  نب  رمع  دیوگ : یم  نیریسنب  دمحم  تسا . وا  یناوهش  توق  یئارگ و  توهـش  هباشت  ردپ  هب  هک  ره  و  دیامن -

نیمه تلع  هب  دـیآ "  یمرد  مجاودزا  هب  هک  منک و  یم  جاودزا  هک  اب  مشیدـنا  یمن  چـیه  هک  نیا  زج  هدـنامن  نم  رد  زیچ  چـیه  تیلهاـج 
. دور یم  شزینک  دزن  يرتسبمه  يارب  هک  نیا  الثم  تسا . تبث  خـیرات  رد  هک  دـیتلغ  رد  یناـهانگ  بـالجنم  هب  رمع  هکدوب  یئارگ  توهش 
هب تسا . هنانز  تداـع  رد  دوش  یم  هجوتم  دزیوآ و  یم  رد  وا  اـب  زینک  رکذـت  هب  هجوت  یب  رمع  تسا  هناـنز  تداـع  رد  هک  دـیوگ  یم  زینک 

هدب  هقدص  رانید  مین  درذگ . رد  تهانگ  زا  ادخ  صفح  ابا  دیامرف : یم  دینک . یم  نایب  ار  ارجام  دوریم و  ص )  ) ربمایپ تمدخ 
ربمایپ روضح  هب  ادرف  درک . يرتسبمه  شرـسمه  اـب  درپس و  نت  شهاوخ  هب  ناـنع  نآ - رد  يرتسبمه  ندـش  اور  زا  شیپ  و  ناـضمر - بش 

یـصالخ هار  اـیآ  مدرک . يرتـسبمه  مرـسمه  اـب  اـت  تفیرفب  ارم  مسفن  ياوه  نوچ  مبلط . یم  شزوپ  وت  زا  ادـخ و  زا  تفگ : هدیـسر  (ص )
، دـیدرک یم  تنایخ  ناتدوخ  هب  امـش  هک  تسا  اناد  ادـخ  هک "  دـمآ  دورف  هیآ  نیا  ینکب و  يراک  نانچ  دوبن  راوازـس  رمع  دومرف : تسه ؟

سپ 
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دینک " ...  يرتسبمه  ناتنزاب  نونکا  تشذگرد . امش  زا  تفریذپ و  ار  نات  هبوت 
. دوب رکب  یبا  نب  هللا  دبع  رسمه  دیز  رتخد  هکتاع  تسا " : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  دیز  نب  یلع  لوقزا  يربکلا "  تاقبط  رد "  دعس  نبا 
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انب هکتاع  دـیاین . رد  يرگید  يرـسمههب  شگرم  زا  سپ  هک  دوب  هدرک  طرـش  شرـسمه  اـب  ـالبق  تشذـگ . رد  شرـسمه  زا  شیپ  هللا  دـبع 
هب رمع  تفریذـپن . دـندش و  شراگتـساوخ  ینادرم  دـیزرو و  یم  عانتما  يرگید  اب  جاودزا  زا  دوب  هدرک  شموحرم  رـسمه  اب  هک  یطرـشهب 
وا نک . دقع  نم  يارب  ار  وا  تفگ : رمع  دشن . مه  رمع  يرـسمه  هب  رـضاح  نک . شیراگتـساوخ  ربب و  ارم  مسا  شیارب  تفگ : نز  نآ  یلو 
زا تساخرب  یتقو  دش . رتسبمه  وا  اب  روز  نبرمع  دش . زیوالگ  رمع  اب  درک و  عانتماهکتاع  تفر . هکتاع  هناخ  هب  رمع  درک . دـقع  شیارب  ار 

يارب ار  دوـخ  اـیب  هک  داتـسرف  وا  دزن  ار  شراکتمدـخ  هکتاـع  دـماین . زاـب  رگید  تـفر و  نوریب  شا  هناـخ  زا  درک و  راـجزنا  راـهظا  نز  نآ 
تخاس " . مهاوخ  هدامآ  وت  يرتسبمه 

نیا دـیامن ، یم  تسار  هداد - تبـسن  يو  هب  راربـالا ر  عـیبر  رد "  يرـشخمز  هـک  نخـس - نآ  اـیآ  تیـصوصخ  عـضو و  نـیا  اـب  يدرم  زا 
" مراد ؟ یماو  يرتسبمه  هب  روز  هب  ار  مدوخدیوگ  انث  دمحا و  ار  وا  هک  دزاس  دلوتم  يدوجوم  ادخ  هک  نیا  دیما  هب  نم  هکنخس " 

هب ات  يزور  ما  هدرک  رذن  تفگ : دمآ و  نم  دزن  يدرم  هک "  هدـمآ  رمع  رـسپ  لوق  زا  مثیه  زا  هک  تسانیا  یخیرات  رابخا  هنوگنآ  زا  رگید 
زامن رگم  دیسرپ  يو  و  تخاس . حرطم  ار  هلاسم  نامه  هتفر  سابع  نبا  دزن  هاگنآ  نک 0 افو  ترذن  هب  متفگ : متسیاب . ارحهوک  رب  هنهرب  ماش 

؟ يا هدرکن  يدـهع  نینچ  رگم  تفگ : ساـبع  نبا  هن  تفگ : یناوـخب ؟ زاـمن  هـنهرب  یهاوـخیم  سپ  تـفگ : يرآ . تـفگ : یناوـخ ؟ یمن 
ناطیش 
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درم نآ  هدب . يا  هتسب  هک  ار  يدهعهرافک  وش و  فکتعم  زورکی  ورب  دندنخب . تشیرب  شنازابرـس  دوخ و  دریگب و  هرخـسم  هب  ارت  هتـساوخ 
دشاب "  هتشاد  ار  سابع  نبا  یهقف  تاطابنتسا  دناوت  یم  ام  زا  یسک  هچ  متفگ : درکلقن  ار  سابع  نبا  نخس  رظن و  هتشگرب  نمدزن 

دـناد و یمن  ار  رذـن  مکح  هک  تسا  یهیقف  هچ  نیا  دزاس . یم  ربخاب  هقفو  ماکحا  زا  شعالطا  ملع و  رادـقم  زا  ار  اـم  درم  نیا  لاـح  حرش 
تسا لطاب  دشاب  یم  دنـسپان  القعهچنآ  هدوهیب و  ياه  راک  ندرک  رذن  تسا و  طرـش  دوش  یمرذن  هچنآ  ناحجر  رذن  رد  هک  درادن  عالطا 

سکچیه هک  تسا  هقف  هیلاع  بلاطم  تالـضعمزا و  هداس  بلطم  نیا  رگم  یهگنا  و  ددرگیمن ؟ ققحتم  دوش و  یمن  دقعنم  يرذن  نینچ  و 
دشابن ؟ نآ  طابنتسا  هب  رداق  سابع  نبا  زا  ریغ 

یناوتان و هدمآ  ملـسم  حیحـص "  رد "  هکنانچ  و  دـهدب ، قالطار  شنز  دوبن  دـلب  هک  سب  نیمه  هقف  نیدزا و  يو  یعالطا  یب  لهج و  رد 
. دـشاب هدرکن  مه  يرتسبمه  هتـشگ و  كاپ  هناهام  تداع  زا  نز  هک  دریگ  یم  تروص  یماگنه  رد  قالط  تسناد  یمن  دومن و  یم  یناداـن 

درک . قالط  هس  دوب  هناهام  تداع  رد  هکیلاح  رد  ار  شنز  وا  دسیون : یم  حیحص "   " رد ملسم 
یـسک یتقوو  دـید ، یمن  تفالخ  قیـال  هتـسیاش و  دوب  هدیـسر  یگدروخلاـس  هب  هدـش و  گرزب  یتقو  یتح  ار  وا  شردـپ  ظاـحل  نیمه  هب 

ار یـسک  یتشادن . رظن  رد  ار  ادخ  تداهنـشیپ  نیا  رد  ادخب  دـشکب "  ارت  ادـخ  تفگ " : دزاس ، دوخ  نیـشناج  ار  رمع  نب  هللا  دـبع  شتفگ 
دهدب ؟، قالط  ار  شنز  تسین  دلب  هکمنادرگ  هفیلخ 

هحفص 72 ] ] 

هب و  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  یناوج و  رد  هک  هتـسناد  یم  یتلاهج  یعـالطا و  یب  ناـمهرد  شیوخ  تاـفو  ماـگنه  هب  ار  شرـسپ  رمع  ارهاـظ 
تفالخ يدصت  ماگنه  هب  میئوگنرگا  دنا  هدیسر  تفالخ  هب  باختنا  هلیسو  هب  هک  یناسک  همه  هن  رگ  تسا و  هدوب  شرـسمه  قالط  ماگنه 
شرـسپ هیبش  یعـضو  هلاسم  نیمه  رد  رمع  دوخ  دنا . هدوبن  یمالـسا  نیناوق  هب  ملاع  هیقف و  رمع  لوا  زا  لقا  دـح  تایح - زور  نیرخآ  ات  ای 
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كاپ شنز  دراذـگب  هاگنآ  دـنک ، عوجر  شنز  هب  وگب  وا  هب  دومرف " : و  دیـسرپ ، ص )  ) ربمایپ زا  اـت  تسناد  یمن  ار  قـالط  مکح  تشاد و 
قالط تساوخ  رگا  ای  دراد  شهاگن  يرـسمه  هب  تساوخ  رگا  ماگنه  نآ  دوش  كاپ  سپـس  دـیآ و  رد  هنانز  تداع  تلاـحهب  هاـگنآ  دوش 

دهد " .
رـسپ صاخ  یتفـص  یمئاد ، مزالم و  لهج  هک  دهد  یمناشن  دناد ، یم  شیناوج  تلاهج  رد  يریپ  ماگنه  هب  ار  شرـسپ  رمع  هک  نیا  سپ ،

هدوب و یتباث  رادهشیر و  قیمع و  لهج  هچ  نیا  مناد  یمن  تسا  هتـشگزیامتم  نارگید  زا  رمع  رـسارس  ویگـشیمه  لهج  نآ  اب  هدوب و  رمع 
یب لهاج و  ار  وا  تسا - هتفای  ترهـش  شبیجع  رابخا  اـب  مالـسا  خـیرات  یمومع و  راـکفا  رد  هک  یـسک  شردـپ - هک  نآ  زا  يا  هبترم  هچ 

تسین ! يا  هزادناو  دح  ار  شینادان  دناوخب  نادان  لهاج و  ار  وا  رمع "  هک "  یسک  تسا  هدناوخ  عالطا 
كرت تعدب و  يایحا  یپ  رد  هدوب و  هاوخلد  يوه و  ریپ و  دح  هچ  ات  دیامن  یم  ای  دهد  یم  تسد  هب  ار  وا  یسانشنید  نازیم  هک  يرابخا  زا 
هدناوخ رـصق  تروص  هب  شهاگتماقا  رد  یتعکر و  راهچ  مامت و  رفـسرد  ار  تعامج  زامن  هک  تسا  نیا  ص )  ) ربمایپ تنـس  یهلاعیرـشت و 
شیارگ کلـسم و  نارادـفرط  ناتـسرپ و  ایند  هدروآ و  دوجوب  ص )  ) دـمحم نیئآ  رد  نامثع  هک  دـیامن  دـییات  تیبثت و  ار  یتعدـب  ات  تسا 

هک شدوخ  لوق  زا  ار  نیا  دنسم "  رد "  لبنح  دمحا  و  هدرک ، تبث  اطوم "  رد "  کلام  ار  نیا  دنا . هدرک  يوریپ  رمع  رـسپ  لیبق  زا  نایوما 
 " مدناوخ مامت  هاگنآ  شتموکح ، لوا  تمسق  رد  نامثع  اب  رمع و  رکبوبا و  اب  زین  مدناوخ و  یتعکر  ود  ار  زامن  ینم  رد  ص )  ) ربمایپ اب  " 

هحفص 73 ] ] 

ناـنز شوپ  اـپ  رمع  نب  هللا  دـبع  دـیوگیم " : هک  هدرک  تبث  ملاـس  لوق  زا  ننـس "  رد "  دواد  وبا  هک  تسا  نآ  شبیجع  یهقف  ياـهراک  زا 
يارب ار  شوپ  اپ  هدیـشوپ  هکدرک  لقن  شیارب  هشئاع  لوق  زا  ار  (ص ) ربمایپ نخـس  دیبع  زا  رتخد  هیفـص  هک  دـعب  دـیرب . یم  ار  شوپ  مارحا 
دادیم يوتف  نانز  يارب  رمع  رـسپ  دـسیونیم " : مالا "  باتک "  رد  نایعفاش  ییاوشیپ  تشادرب "  تسد  راک  نآ  زا  تسا  هدادهزاجا  ناـنز 

رب شیوخ  شوپ  اپ  دـهد  یم  هزاـجا  ناـنز  هب  هشئاـع  هک  داد  ربخ  وا  هب  هیفـص  هکنآ  اـت  دـننک ، ربشیوخ  شوپ  اـپ  دنـشوپب  مارحا  نوچ  هک 
هب دنـسم " ش  رد "  لبنح  دـمحا  تسا و  هدرک  تبث  ترابع  ود  اب  ننـس "  رد  یقهیب "  ار  نیا   " تشادرب . راـکنآ  زا  تسد  سپ  دـننکن ،

دواد . وبا  ترابع 
هماج هرابرد  هک  یباطخ  رد  دارمهک  نیا  رب  دـنراد  عامجا  قافتا و  هتـشون  هباجالا "  باـتک ر  رد  یـشکرز  هناـنچ  مالـسا  تما  هکیلاـح  رد 

شوپ . اپ  دننک و  نت  رب  هتخود  سابل  هک  تسا  اور  نانز  يار  و  نانز ، هن  دننادرم  تسه  ناگدیشوپ  مارحا 
رمع رکب و  وبا  تموکح  رد  و  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  رمع  رسپ  هک "  نیا  زا  یکاح  دنا  هدرک  تبث  يراخب  ملـسم و  هک  تسا  یتیاور  رگید 

تفالخ هرود  رخاوارد  داد و  یم  يرگید  هراجا  هب  دوب  هتـسب  هعرازم  نامیپ  يو  اب  هک  ار  ینافهد  هیواـعم ، تفـالخ  زا  یـشخب  ناـمثع و  و 
نیا رد  هتفر  وا  دزن  سپ  دـنک . یم  لقن  يراک  نینچ  زا  یهن  رب  رئاد  (ص ) ربماـیپ زا  یثیدـح  جـیدخ  نب  عفار  هک  درک  ادـیپ  عـالطا  هیواـعم 

نآ رمع  رسپ  هجیتن ، رد  تسا . هدرک  یهن  هدش  هتسب  يو  اب  هعرازم  نامیپ  هک  یسک  نداد  هزاجا  زا  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : وا  دیسرپهراب .
یهن نآ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنکیم  اعدا  جـیدخ  نب  عفار  تفگ : یم  دـش  یم  هدیـسرپ  يو  زا  هراب  نآ  رد  هاگ  ره  درک و  كرت  ار  راـک 

." تسا هدرک 

هحفص 74 ] ] 

 ... هیواعم تفالخ  زا  یشخب  و  دیوگ : یم  هک  نیا  زا  تسا " : هدش  هتشون  نینچ  تیاور  نیا  دروم  رد  ملسم  حیحـص "  رب "  يا  هیـشاح  رد 
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هفیلخ دـنک و  یم  دای  تموکح  ظـفل  اـب  هناـگ  هس  ياـفلخ  زا  هکیلاـح  رد  دروآ  یم  هفیلخ  فصو  هیواـعم  هراـبرد  هنوگچهک  متفگـش  رد 
رـسپ تساهدروآ : یترابع  نینچ  اب  ار  تیاور  يراخب  تسا . نت  راهچ  نیا  صاخ  هلماک  تفالخ  هک  نآ  لاح  دزادـنا ، یم  ملق  زا  ار  مراهچ 

هعرازم نامیپ  يو  اب  هک  ار  یناقهد  هیواعم ، تموکح  لوا  شخب  نامثعو و  رمع  رکب و  وبا  و  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  هنع - هللا  یـضر  رمع -
و مناهاشداپ . هلسلس  رـس  نم  هتفگ : یم  هتـشون - اروشاعهزور  لصف  رد  ینالطـسق  هکنانچ  هیواعم - داد ...  یم  يرگید  هراجا  هب  دوب  هتـسب 
تسا و ترـضح  نآ  تازجعم  زا  نیا  دـسیون : یم  ماش ) رد  یهاشداپ  تسا و  هنیدـم  رد  تفالخ   ) ریغـصلا عماج  ثیدـح  حرـش  رد  يوانم 

نآ رد  دنا  هتفگ  دسیون : یم  دوب ) دهاوخ  لاس  یس  متما  نایمرد  نم  زا  سپ  تفالخ   ) ثیدح حرش  رد  و  هتسویپ . قیقحت  هب  شا  ینیب  شیپ 
یم قالطا  یـسک  رب  طقف  تفالخ  هملک  اریز  تسا ، هدوب  تنطلـس  سپـس  دنا و  هدوبن  یلع ) نب   ) نسح هناگ و  راهچ  يافلخ  زج  هلاس  یس 

دنهاشداپ دنیامن  فلخت  تنس  زا  شیوخراک  رد  هک  یماکح  دشاب و  هتخاس  نآ  روخ  رد  ار  دوخ  ص )  ) ربمایپ تنـس  قبط  لمعاب  هک  دوش 
دنهن " . دوخ  رب  هفیلخ  مان  هچرگ 

میدروآ . دلج  نیمه  رد  رتشیپ  هک  هتفگ  ینخس  تیاور ، نیا  هرابرد  زین  رجح  نبا 
یکدوکزا تلاسر  توبن و  رهش  یحو و  طیحم  رد  ،و  نآ ینید  زکرم  یمالـسا و  روشک  تختیاپ  رد  يا  هفیلخ  رـسپ  هک  تسا  روآ  تفگش 

نایم رد  دشاب و  هتشاد  تساخرب  تسشن و  ناشدیتاسا  خیاشم و  ناوج و  نایباحص  نایم  رد  دنک و  ومن  ودشر  درب و  رسب  يریپ  یناوج و  ات 
لاح نیا  اب  تسا و  هتفای  هار  ناشتیاده  رون  زا  یقلخ  هتشگ و  باریس  ناشمیلاعت  یئاناد و  همشچ  رس  زا  یناهج  هک  نادنمشناد  زا  یتعامج 

تشوگ و دـنک و  قازترا  مارح  هراجا  عورـشمان  هار  زا  هیواـعم و  تنطلـس  هرود  رخآ  اـت  دـنامب  یعـالطا  یب  لـهج و  تملظ  رد  ناـنچمه 
هدرورپ  مارح  لوپ  زا  شتسوپ 

هحفص 75 ] ] 

خیاـشم زا  هک  یجیدـخ  نب  عفار  دـناهرب ، يراوخ  مارح  یهارمگ و  زا  ار  وا  هدیـسر و  شداد  هب  جـیدخ  نب  عفار  هک  نآ  اـت  دوش  هدـیلاب  و 
تسا . هدادن  تکرش  هزاجا  ار  وا  شیلاس  نس و  مک  رطاخ  هب  ردبگنج  رد  مرکا  ربمایپ  هدوبن و  مه  باحصا 

ماع صاخ و  دزنابز  روهـشم و  هدرک  یم  رمع  رـسپ  هک  یمارح  راک  صوصخ  رد  ص )  ) ربماـیپ راـتفگ  هیور و  تنـس و  میناد  یم  نینچمه 
هکره دـیامرف " : یم  هک  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  ثیدـح  دـننام  تسا  هتفر  راکبدـیدهت  تدـش و  ثیداـحا  زا  یـضعب  رد  تسا و  هدوب 

حاحـص و رد  تسه  ص )  ) ربمایپ زا  دروم  نیا  رد  هک  یثیداحا  " و  دـشاب ، شربمایپ  ادـخ و  اب  گنج  هدامآ  دـیاب  دـیامنن  كرت  ار  هرباـخم 
. تباث نب  دیز  يردخ و  دیعس  وبا  هریره و  وبا  صاقو و  یبا  نب  دعس  هب  دوش و  یم  متخ  هللا  دبع  نب  رباج  هب  هک  یئاهدنس  اب  هدمآ  اهدنسم 

نآ هب  ارناـنآ  تخومآ و  یم  نارگید  هب  ار  یگراوخ  مارح  نیا  اـعبط  درک و  ریـس  یگراوخمارح  اـب  ار  شمکـش  رمع  کـی  هک  رمع  رـسپ 
باحـصا سانـشنید  هیقف و  رـسپ  هفیلخ و  رـسپ  هک  نیا  لایخهب  نارگید  دـناشک و  یم  تکاله  یهارمگهب و  ای  درک  یم  داـشرا  تیادـه و 

راک نیا  هب  هدرک و  يوریپ  وازا  میدرک - هراشا  مشش  دلج  رد  شا  ینیدشناد  یهقف و  تاطابنتسا  زا  يا  هراپ  هبهک  سانشیند  نامه  تسا -
هک دینش  جیدخ  نب  عفار  زا  یتقو  يرگهارمگ ، يزومآ و  مارح  یمراوخمارح و  رمع  کی  زا  سپ  شاک  رمع  رسپ  يرآ  دندولآ ، یم  مارح 

دقع زا  هک  یلام  مکح  هراب  رد  راک و  نیا  هرابرد  هیواعم  شا  هفیلخ  زا  ای  ناسانـشنید  اهقف و  زا  تفر و  یم  هدومرف  یهن  نآ  زا  مرکا  ربمایپ 
مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  اعدا  جیدخ  نب  عفار  دیوگب : تراسج  تیاهن  اب  هک  نیا  هن  دیسرپ  یم  تسا  هدش  فرـصم  هدمآ و  تسد  هب  لطاب 

تسا  هدرک  یهن  نآ  زا  (ص )
راتفگ و هک  یناسک  ینید و  مولع  ضایف  ياه  همـشچ  رـسو  نادنمـشناد  دـمآ و  رـس  ناهیقف و  تماعجارم و  زا  ار  یـسک  نینچ  هک  نیا  ایآ 

تسین ؟ ناناملسم  قح  رد  تیانج  تنایخ و  وقلخ  ندرک  هارمگ  دیجمت و  رد  يور  هدایزدنرامشب  تسا  تجح  ناشرادرک 
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دبایب . نید  وترپ  رد  ار  شیوخ  یگدنز  هار  هتسناوت  یتح  تسا و  هتشاد  یسناشنید  هقف و  زا  يا  هرهب  وا  ایآ 
هراـبردرمع رـسپ  دینـش  نوـچ  هک "  هشئاـع  زا  هورع  قـیرذ  زا  تسا  هدرک  تبث  شیوـخ  ننـس "  رد "  ینطق  راد  هک  تسا  یتـیاور  رگید ،

یمن مه  وضو  دـعب  دیـسوب و  یم  تشاد  هزور  هکیلاـح  رد  ص)  ) ادـخ لوسر  تشاد : راـهظا  هتفگ  هچ  وضو  نـالطب  رد  شرثا  ندیـسوب و 
تفرگ " .

هبندز رطع  و  دـشاب ، تداع  لاح  رد  هک  ینز  يارب  عادو  فاوط  و  هدرم ، رب  نتـسیرگ  و  هعتم ، هرابرد  شا  هتفگ  زا  یکاح  یتاـیاور  رگید ،
دمآ . دهاوخ  احورشم  اهدعب  هک  مارحا ، ماگنه 

نبا ناورم  هک  هدـش  ملـسم  دـیوگ " : یم  دراد . تلالد  یـسانشنید  زا  صخـش  نیا  هرهب  رادـقم  رب  زین  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا  هتفگ 
هکلب تسین  رت  سانـشنید  نم  زا  رمع  رـسپ  تفگ : دراد ، دوـجو  رمع  رـسپ  هکدـنداد  رکذـت  وا  هـب  تساـخرب  تفـالخ  یپ  زا  نوـچ  مـکح ،

تسا " . هدرک  ص )  ) يربمایپ يدرگاش  تبحاصم و  تسا و  رت  هدروخلاس 
دراد ! يرابتعا  هچ  دنادب  رت  سانشنیديو  زا  ار  دوخ  هدرک  تارج  مکح  نب  ناورم  هک  یسک 

ار شندز  رطع  وهدرب  ار  رمع  رـسپ  مسا  شیارب  یتقو  یعخن  میهاربا  هک  هدوب  بیجع  یهقف  تایلمع  تاراهظا و  هنوگ  نیا  هب  هجوت  اب  دیاش 
يراد ! راکچ  وا  فرح  هب  هتفگ : دنا  هدش  رکذتم  مارحا  هاگب 

هن ! هقف  رد  دراد و  یتسد  ثیدح  ملع  رد  رمعرسپ  تسا : هتفگ  یبعش  ببس  نیمه  هب  دیاش  و 
رد یبعش  يربکلا - تاقبط  رد  دعس  نبا  تیاور  ربانب  هک  تسا - يرظن  نیا 

هحفص 77 ] ] 

وا هقف  زا  رتدب  شثیدـح  یتح  دـنبوغرمان  ود  ره  هدوبن و  شثیدـحاب  رمع  رـسپ  هقف  نایم  یقرف  هک  تسا  نیاام  رظن  اما  دراد . رمع  رـسپ  هراب 
. تسا هدروخنرب  شتافیرحت  ایثیدح  رد  يو  ظفح  ءوس  زا  یئاه  هنومن  هبیبعـش  یئوگ  تسا . وا  ثیدـح  يدـب  زا  شهقف  يدـب  و  تسا ،

: نآ زا  هنومن  دنچ  کنیا 
یناـهگان گرم  دـیوگ : یم  رمع  رـسپ  هک  دیـسر  ربخ  هشئاـع  هب  تسا " : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  هحلط  نب  یـسوم  قیرط  زا  یناربـط  - 1

ص)  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  تقیقح  درذـگ . رد  رمع  رـسپ  ریـصقت  رـس  زا  ادـخ  تفگ : دوش . یم  نانموم  رگنابیرگ  هک  تسا  یمـشخ 
دوش . یم  نارفاک  ریگنابیرگ  هک  یمشخ  نانموميارب و  تسا  یفیفخت  یناهگان  گرم  دومرف :

هک ار  يا  هدعو  دیدید  ایآ  دومرف : هداتسیا  ردب  ناگتـشک  ربارب  رد  ص )  ) ربمایپ تسا " : هدرک  تبث  رمع  رـسپ  زا  ار  نخـس  نیا  يراخب  - 2
ربمایپ تفگ : دـنتفگهشئاع ، يارب  ار  نیا  دنونـش . یم  میوگیم  ار  هچنآ  نونکا  اهنیا  هدوزفا : و  دـمآ ؟ رد  تسار  داد  امـش  هب  ناـتراگدرورپ 

تسا " . تسار  میوگیم  ناشیا  رب  هچنآ  دنناد  یم  نونکا  اهنیا  دومرف : ص )  ) ادخ
دیدید ایآ  نامهب  يآ  نالف  يآ  دومرف : هداتسیا  ردب  گنج  ناگتشک  ربارب  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  تسا " : هدروآ  ترابع  نیا  هب  لبنح  دمحا 

ادخ تفگ : هشئاع  دیوگ : یم  ییحی  دنونش . یم  ار  منخـس  نونکا  اهنیا  ادخب  دمآ ؟ رد  تسار  هداد  امـش  هب  ناتراگدرورپ  هک  ار  يا  هدعو 
ناشیارب ار  هچنآ  دنناد  یم  نونکا  اهنیا  ادخب  دومرف : ادخربمایپ  تقیقح  رد  تسا . هدیمهف  هابتشا  وا  اریز  درذگ ، رد  رمع  رسپ  ریصقت  رـسزا 

رد هک  ار  یناسک  یناوت  یمن  وت  و  یناونـش ، یمن  ار  ناـگدرم  وت  دـیامرف : یملاـعتم  يادـخ  میناد  یم  و  تسا . هدـمآ  رد  تسار  متفگ  یم 
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یناونشب دنروگ 
نب دعـس  گرم  زا  شرع  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدرک  تبث  رمع  رـسپ  زا  ار  تیاور  نیا  لوصـالا "  رداون  رد "  يذـمرت  میکح  - 3

تسا  یتخت  شرع  دنا : هتفگ  هدرک و  لیوات  ار  ثیدح  نیا  يا  هدع  دیوگ : یم  هللا  دبع  وبا  دمآ . رد  هزرل  هب  ذاعم 
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نیمه زین  دوراج  تسا . هدرک  لیوات  ار  نآ  هدش و  لقن  رمع  رـسپ  زا  هک  دنا  هدومن  دانتـسا  یثیدح  هب  و  دـنا ، هدرک  لمح  شیورب  ار  وا  هک 
 " هک ار  دعـس  ثیدح  يزور  دیوگیم : نینچ  رمع  رـسپ  لوق  زا  دهاجم  زا  بئاس  نب  ءاطعا  وا  ریرج  دـیوگ : یم  هدرکتیاور  ام  يارب  هنوگ 

یسک چیه  گرم  رطاخ  هب  شرع  تفگ : رمع  رـسپ  دندناوخ  وا  يارب  دیآ "  یم  رد  هزرل  هب  دراد  دعـس  رادید  هب  ادخ  هک  یقـشع  زا  شرع 
- زرمایب ادـخ  رمع - رـسپ  شناد  رادـقم  تسا  نیا  دـیوگ : یم  دـنا . هدرک  لـمح  شیورب  ار  وا  هک  تسا  یتخت  هکلب  دـیآ ، یمن  رد  هزرل  هب 

تسه . یئاناد  يادنمشناد  ره  زا  رت  رب  و  هدینش ، هتفایرد و  هچنآ  هرابرد 
شرع دراد  ادـخ  رادـید  هب  هک  یقـشع  رطاخ  هب  تفگ : رمع  رـسپ  هدرک : تبثتراـبع  نیا  هب  كردتـسم "  رد "  يروباـشین  مکاـح  ار  نیا 

شتوبات . هتخت  ینعی  تسا  هدیزرل 
لیوات و تسناد  دیهاوخ  دنا  هدرک  تبث  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  قیرط  زا   " كردتـسم - رد " مکاح - يراخب و  هک  یتایاور  هظحالم  اب 

ربمایپ هک  مدینـش  دیوگ : یم  امهنع - هللا  یـضر  هللا - دـبع  نب  رباج  تسا . طوبرم  ان  فیخـس و  هزادـنا  هچ  ات  هراب  نآ  رد  رمع  رـسپ  هیجوت 
. تسا هدیزرل  تخت  دیوگ : یم  ءارب  تفگ : رباج  هب  یکی  دمآ . رد  هزرل  هب  ذاعم  نب  دعـس  گرم  زا  نامحر  يادخ  شرع  دومرف : یم  ادـخ 

شرع دومرف : هک  مدینـش  ادـخ  ربماـیپ  دوـخ  زا  نم  تسه . یئاـه  هنیک  جرزخ - سوا و  هلیبـق - ود  نیا  ناـیم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تفگ :
هدروآ دـمآرد "  هزرل  هب  نامحر  يادـخ  شرع  ترابع " : هب  ار  نآ  ملـسم "  دـمآ " . رد  هزرل  هب  ذاعم  نب  دعـس  گرم  زا  ناـمحر  يادـخ 

تسا .
هدـمآ و رتشیب  ای  باحـصا  زا  نت  هد  قیرطزا  ذاعم  نب  دعـس  رطاخ  هب  شرع  ندـیزرل  ثیدـح  دـسیون " : یم  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 

يراخب  ملسم و  حیحص "  دورد و " 
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تسا . ینعم  یب  نآ  راکنا  تسا و  هتشگ  تبث 
يو رب  شناشیوخ  نتـسیرگ  زا  هدرم  هک  هدرک  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  رمع  رـسپ  دـسیون " : یم  فاـصنا "  باـتک "  رد  بحاـص  هاـش  - 4
نز شعن  رانک  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  تقیقح ، رد  تسا . هدیمهفن  تسردار  ثیدح  وا  هتفگ  هدرک و  در  ار  شتیاور  هشیاع  دوش . یم  بذعم 

رـسپ تقو  نآ  دشاب . یم  بذعم  شروگ  رد  وا  دنیرگ و  یم  وا  رب  اهنیا  دومرف : دنتـسیرگ ، یم  وا  رب  شناشیوخ  هک  تشذـگ  یی  يدوهی 
تسا " . ناگدرم  همه  لماش  یلک و  مکح ، نیا  تسا و  نتسیرگ  لولعموا  ندوب  بذعم  هتشادنپ  رمع 

: " دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  شردـپ  لوق  زا  رمع  رـسپ  دینـشنوچ  هک  تسا  هدرک  تبث  هشئاع  زا  یتیاور  لبنح  دـمحا 
زاسغورد و هن  دنیوگغورد و  هن  اهنآ  ادخب  دزرمایب . ار  شرـسپ  رمع و  ادخ  تفگ : دوشیم "  بذعم  يو  رب  شناشیوخ  نتـسیرگ  زا  هدرم 

یم شناـشیوخ  راـنک  زا  هک  دوـمرف  يدوـهی  يدرم  دروـم  رد  ار  نخـسنیا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تقیقح ، رد  دـنا  هدوزفا  دوـخ  زا  يزیچ  هـن 
ا دنک . یم  باذع  شروگ  رد  ار  وا  لجوزع  يادخ  دنیرگ و  یم  وا  رب  اهنیا  دومرف : دنیرگ ، یموا  رب  دید  تشذگ و 
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هرابرد مشش  دلج  رد  دمآدهاوخ . دعب  هحفص  دنچ  رد  هک  هدرک  تیاور  زین  يرگید  ترابع  هب  ار  بلطم  نیمه   " دنـسم رد "  لبنح  دمحا 
. متیخاس نشور  یعطق  روط  هب  ار  تقیقح  هدرک و  ثحب  میدومنلقن  دنسم "  حیحص " و "  نیدنچ "  زا  هک  تیاور  نیا 

رد لالب  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  نومـضم " : هب  هدرک  تبث  رمع  رـسپ  لوق  زا  یتیاور  ناذا - لصف  شیوخ - حیحـص "  رد "  يراخب  - 5
رب هشئاع  شدروم  رد  هک  تسا  یثیداـحا  زا  نیا   " 0 دهد رد  ادن  موتکم  ما  نبا  هک  هاگنآ  اتدیماشایب  دیروخب و  سپ  دـیوگ : یم  ناذا  بش 

دیروخب و  سپ  دهدیم  رد  ادن  بش  رد  موتکم  ما  نبا  تسا : نیا  حیحص  هدرک و  هابتشا  رمع  رسپ  هتفگ : هتفرگ و  داریا  رمع  رسپ 
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نیمه هب  هبعـش  زا  قیرط  نیدنچ  زا  نابح  نبا  رذنمنبا و  همیزخ و  نبا  دراد و  نیقی  روط  نیا  دیلو  دیوگب . ناذا  لالب  هک  هاگنآ  ات  دیماشایب 
تبث تروص  نیمه  هب  نمحرلا  دـبع  نب  بیبـخ  زا  ناذاز  نب  روصنم  قیرط  زا  یناربـط  يواـحط و  زین  دـنا و  هدرک  تبث  تیاور و  تروـص 

دنا . هدرک 
هاگ ره  نیا  ربانب  تسا ، یئاـنیبان  درم  موتکم  نبا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هشئاـع  تساهتـشون : نینچ  ار  بلطم  ننـس  رد "  یقهیب 

: تفگ یم  هشئاع  و  دید . یم  ار  رجف  عولط  لالب  هک  دیازفا  یم  هشئاع  دیوگب . ناذا  لالب  هک  هاگنآ  ات  دیماشایب  دیروخب و  امـش  تفگ  ناذا 
تسا . هدرک  هابتشا  رمع  رسپ 

هنوگ نآ  تسرد  تسا و  هتخیر  مه  هب  تیاورنآ  هک  دنا  هتـشاد  راهظا  ثیدح  ياملع  زا  يا  هدـعو  ربلا  دـبع  نیا  دـسیون " : یمرجح  نبا 
هـشئاع لوق  زا  رگید  قیرط  ود  زا  همیزخ  نبا  حیحـص  رد  ارثیدح  نیا  هکنآ  ات  مدوب  هدیقع  نیمه  هبلیامتم  نم  هتـشون . يراخب  هک  تسا 

هک ورمع  هاگره  دیوگ : یمهک  تروص  نیا  دشاب ، هدش  هابتـشا  دـیامنیم  دـیعب  هک  تسا  يروط  نآ  یظفل  ياهتروص  زا  یـضعب  و  مدـید ،
. تسا هدرک  تبث  دمحا  ار  نیا  دـهدب . فالخ  لامتحا  دـیابن  یـسک  چـیه  تفگ  ناذا  لاب  هاگره  دـیروخن و  بیرف  تفگ  ناذا  تسا  انیبان 
زا يدروا  رد  قیرط  زا  یقهیب  ار  نیا  تسا . هدرک  هابتـشا  وا  هتفگ : یم  هدرک و  یم  در  ار  رمعرـسپ  ثیدح  يو  هک  هدش  لقن  هشئاع  زا  زینو 

هابتـشا رمع  رـسپ  تفگ : هشئاع  هتفگ : دـید و  یم  ار  رجف  عولط  لالب  تفگهشئاـع : هدوزفا : تسا و  هدرک  تبث  هشئاـع  زا  شردـپ  زا  ماـشه 
تسا " . هدرک 

تسیب و هام  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : رمع  رـسپ  هک  تسا  هدرک  تبث  بطاخ  نمحرلا  دـبع  نب  ییحی  قیرط  زا  یتیاور  لبنح  دـمحا 
درذگ رد  رمع  رسپ  ریصقت  رـس  زا  ادخ  تفگ : هشئاع  دنامخ . ار  شتـشگنا  کی  موس  راب  دز و  مهب  راب  ود  ار  شیاهتـسد  تسا 0و  زور  هن 
ضرع دمآزاب . زور  هن  تسیب و  زا  دعب  تسج و  يرود  شنارسمه  زا  ههامکی  ص )  ) ادخ لوسر  تقیقح ، رد  تسا . هدرک  هابتـشا  وا  نوچ 

دندرک :
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: دـسیون یم  رگید  ياـج  رد  لـبنح  دـمحا  دوـش . یم  زور  هن  تـسیب و  هاـم  دوـمرف : يدـمآ  زاـب  زور  هـن  تـسیب و  زا  سپ  ادـخ  لوـسر  يا 
- اهنع هللا  یضر  هشئاعهب - ترابع : نیا  هب  هدرک  تیاور  يدادغب  روصنم  وبا  ار  نیا  و  دوش . یم  زور  هنو  تسیب  یهاگ  هام  دومرف : :... دنتفگ
، درذگ رد  رمع  رسپ  زا  ادخ  تفگ : هدرک و  در  ارنآ  تسا " . زور  هن  تسیب و  ام  دیوگ " : یم  هنع - هللا  یـضر  رمع - رـسپ  هکدنداد  عالطا 

دوش . یم  زور  هن  تسیب و  یهاگ  هام  دومرف : هکلب  تفگن ، نینچ  ادخ  لوسر 
هن تسیب و  هام  هدومرف : ادـخ  ربمایپ  تفگ : یم  تسنادیم و  زور  هن  تسیب و  ار  هام  درکیم و  لمعشیوخ  ياـطخ  روصت  نیا  هب  رمع  رـسپ 
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(. ناضمر لوا  رابتعاب   ) تفرگ یم  هزور  یهم  ای  يربا  نامسآ  رد  دوب و  مهن  تسیب و  بش  نوچ  و  تسا . زور 
مدینش ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دیوگیم : هریره  وبا  دنا : هتفک  رمع  رسپ  هبهک  دنا  هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  هفان "   " لوق زا  ملـسم  يراخب و  - 7

دزن ار  یـسکو  تسا . هتفگ  رایـسب  هریره  وبا  دـیوگیم : رمع  رـسپ  تشاد . دـهاوخ  شاداپ  طاریق  کی  دورب  يا  هزاـنج  یپ  زا  سک  ره  هک 
تسد زا  اه  شاداپ  رایـسب  سپ  دیوگ : یم  رمع  رپ  دیامنیم . قیدصت  ار  هریره  وبا  تیاور  هشئاع  دسرپ . یم  نآ  هرابرد  دتـسرف و  یم  هشئاع 

میا . هداد 
رمع نب  هللا  دبع  هب  دیسر و  رد  بابخ  هک  مدوب  هتسشن  رمع  رسپ  دزن  هک  هدرک  تبث  یتیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  نب  رماع  لوق  زا  ملسم "  " 
زامن نآ  رب  دیامن و  عییـشت  هناخ  زا  ار  يا  هزانج  سک  ره  هک  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  وا  دـیوگ ؟ یم  هچ  هریره  وبا  يونـشیمن  تفگ :

يا هرانج  رب  سک  ره  و  دـحا ، هوک  نوچ  شطاریق  ره  درب  داوخ  شاداـپ  طاریق  ود  دوش  هدرپس  كاـخ  هب  اتدـیامن  عییـشت  سپـس  درازگب و 
دسرپب و هریره  وبا  تیاور  هرابرد  ات  داتسرف  هشئاع  دزن  ار  بابخ  رمع ، رسپ  تشاد . دهاوخ  دحا  هوک  نوچ  یشاداپ  ددرگرب  درازگب و  زامن 

یگنچ  دوخ  و  دهد . عالطا  وا  هب  هتشگرب 
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رد دیوگ . یم  تسار  هریره  وا  : دیوگ یم  هشئاع  هک  دروآ  ربخ  تشگرب و  بابخ  ات  دـنادرگ  یم  تسد  رد  هتفرگرب  دجـسم  ياه  گیر  زا 
میا  هداد  تسد  زا  ناوارف  ياه  طاریق  تفگ : ترسح  هب  هدز  نیمز  رب  تشادتسد  رد  هک  ار  یگیر  تشم  رمع  رسپ  ماگنه  نیا 

وا یـسانشنید  هقف و  زا  یمک  تسد  يدب  رد  رمع  رـسپ  تیاور  هک  دشاب  هدرب  یپ  تایاور  هنوگ  نیا  رب  عالطا  زا  سپ  ققحم  هدنناوخ  دیاش 
دامتعا ناوت  یم  شثیدـح  هب  هن  شا و  هیرظن  هن  شدوخ و  هن  تسینراـبتعا  لـباق  دـشاب  نینچ  ثیدـح  هقف و  ردهک  یـسک  و  تسا ، هتـشادن 

درک .

زامن یلخاد و  گنج  هرابرد  رمع  رسپ  هدیقع 

هراشا

یمن گـنج  هب  یلخاد  بوشآ  ماـگنه  رد  نم  دـیوگ " : یم  هک  تسا  هدرک  تبث  رمع  رـسپ  زا  یتیاور  يربـکلا "  تاـقبط  رد "  دعـس  نبا 
مناوخ " . یم  زامن  دیامن  هبلغ  هک  سک  ره  رس  تشپ  مزادرپ و 

زا کیمادک  دشاب  مولعم  هچ  رگ  درک  زیهرپ  گنج  زا  دیاب  یلخاد  بوشآ  ماگنه  رد  هک  تشاد  هدیقع  رمع  رـسپ  دـسیون " : یم  رجح  نبا 
یم هکیهدنامرف  مکاح و  ره  یلخاد  بوشآ  تدـمرد  دـسیون " : یم  ریثک  نبا  لطاب " . رب  مادـک  تسا و  قح  رب  یلخاد  گنج  فرط  ود 

تخادرپ " . یم  وا  هب  ار  شلام  تاکز  دناوخ و  یم  زامن  شرس  تشپ  رمع  رسپ  دمآ 
لاـبق رد  ار  شیوخ  نیگنن  اوراـن و  تیعقوـم  هدیـشوک  یم  طـلغ ، ياـه  فرح  نیا  اـب  هنوـگچ  رمع  رـسپ  هک  دوـش  یم  هظحـالم  اـجنیا  رد 

رد ع )  ) یلع نینموملا  ریمامچرپ  ریز  گنج  سدقم و  داهج  رد  تکرش  زا  ار  شیوخ  رارف  دیامن و  هیجوت  یمالـساهعماج  یلخاد  تانایرج 
لطاب و  تاهیجوتنیا  اب  هک  نیا  زا  لفاغ  دیامن ، هئربتو  دناشوپب  تسا  هدوب  هنتف "  یلخاد و "  بوشآ  اهنآ  هک  نیا  هناهب  هب  نیفص  لمج و 
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هنتف " و اجک "  اه  گنج  اهدربن و  نآ  دـیوش . یمن  مه  ار  یلوا  نیگمهـس  هانگ  تیانج و  هک  دوش  یم  بکترم  رگید  تیاـنج  رگهارمگ ،
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كاپ و نآ  زا  ارشیوخ  نماد  هدومن و  سدـقت  راهظا  شربارب  رد  یماع  حول و  هداس  دارفا  نتفیرف  يارب  رمع  رـسپ  هک  هدوب  یلخاد  بوشآ 
هک یتروص  رد  یلخاد  بوشآ  وهنتف  هتفگ : ناشلا - میظع  یباحص  نآ  ینامی - هفیذح  هک  تسا  هدوب  نانچ  تیعقاو  تسا ؟ هتخاس  رانک  رب 
رب لطاب  قح و  هک  تسا  یتروص  رد  نک ) ردب  نید  زا  رگهارمگ و  یلخاد  بوشآ  و   ) هنتف ، دناسر یمن  ینایز  وت  هب  یشاب  هتخانش  ار  تنید 

ددرگ . هبتشم  وت 
دعب دنـسانش و  یم  ار  ادـخ  تمعن  هک "  دوـب  یهلا  شیاـمرف  قادـصم  اـی  دوـب ؟ رود  هب  یـسانشنید  زا  هتخانـشن و  ار  شنیدرگم  رمع  رـسپ 

ناشنایم دنتخادرپ  گنجهب  نانموم  زا  هتسد  ود  هاگ  ره  دوب " : هدیمهفن  هدینـشن و  ار  هیآ  نیا  نآرق  زا  رمع  رـسپ  ایآ   " دنوش ؟ یم  شرکنم 
ره دیآ . زاب  ادخ  مکح  هب  ات  دـیگنجب  درک  زواجت  هک  نآ  اب  درک  هناحلـسم )  ) زواجت يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  رگا  دـعب  دـیرآ ، حلـص  هب  ار 
درم کی  هک  يا  هیآ  دراد ر ؟ یم  تسود  ار  نارگ  داد  ادـخ  اریز  دـینک ، يرگداد  دـیرآ و  حلـص  هب  تلادـع  اب  ار  ناشنایم  دـمآ  زاـب  هاـگ 

وشمگ ! ورب  هیآ  نیاب  هچ  ارت  هک  دومن  شاخرپ  شنارب  قطنم  زا  تاجن  يارب  ات  تخاس  باوج  یب  هراچیب و  ار  وا  دنامهف و  وا  هب  یقارع 
دوب ؟ هتشگن  صخشم  لطاب  زا  قح  شیارب  و  داد ، یمن  زیمت  تلالض  زا  ار  تیاده  ایآ  رمع  رسپ 

هب یمارگ  ربمایپ  تشادنپ  یم  تسا ؟ هیغاب "  هئف  قادـصم "  راک و  زواجت  مصاختم ، تعامج  ود  نآ  زا  کیمادـک  داد  یمن  صیخـشت  ایآ 
هایس ربا  ياه  هراپ  لثم  ار  شتما  دهد و  یم  خر  یلخاد  بوشآ  اه و  هنتف  يو  زا  سپ  هک  دوب  هدومرف  یئوگ  شیپ  هداد و  عالطا  ناناملـسم 

امنهار  یب  نآ  شکاشک  رد  ار  شتما  کلاذعم  دریگ و  یم  ارف  دناشوپ و  یم 
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هتخاسن نشور  ناشدرب  یم  قح  هار  هب  هچنآ  هدومنن و  ار  ناشتاجن  هار  و  دـنیآ ، رد  تکاله  یهارمگ و  هب  ات  تسا  هدرک  اهر  روتـسد  یب  و 
تسا ؟ هدرواین  نابز  هب  یتایح  ریطخ و  هلاسم  نیا  هابرد  صوصخ و  نیا  رد  يا  هملک  و 

شترـضح دـیامن . شا  هراـبرد  رمع  رـسپ  هک  يا  هنادرخباـن  ياهرادـنپ  نینچ  زا  هزنم  تسا و  نـیا  زا  رت  رب  نوـمنهار  روآ ، تـمحر  ربماـیپ 
شکاشک رد  ات  دوب  هداد  ناکما  همه  هب  هتـسب و  دارفا  يورب  ار  هفیظو  زا  زیرگ  رذع و  ره  هار  تشاذگن و  نایوج  هناهب  يارب  يا  هناهبچـیه 

ینشور هب  رادنید ، ناسنا  ره  يور ، نیمه  هب  و  دنسانشب . ار  یلخاد  حلسم  رگ  زواجت  هتـسد  راد و  دریگ  یمرد  يو  زا  سپ  هک  یئاه  گنج 
تخانش . یم  زاب  یلخاد  نادهاجم  زا  ار  راک  زواجت  هتسد  راد و 

بلج ار  ممامتها  لوغـشم و  دوخ  هب  تخـس  ارم  یمالـسا )  ) هعماج یلخاد  تانایرج  ینعی   ) راک نیا  دـیامرف " : یم  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 
مربارب رد  نیا  زج  یهار  مدـید  دـشن و  منک ، ردـب  منهذ  زا  ار  نآ  مدرک  راـک  ره  دوب و  هتـشاداو  یباوخ  یب  ماوادـم و  رکفت  هب  ارم  هدرک و 

هک دوش  یمن  یضار  یلاعت  كرابت و  يادخ  اریز  موش ، رفاک  هدینادرگ  لزان  هیلع - هللا  یلـص  دمحم - رب  ادخ  هچنآ  هب  ایمگنجب  هک  تسین 
فورعم و هب  رما  دـنیامن و  قیدـصت  دـنهن و  ندرگ  دنـشاب و  تکاس  دوش  یم  یچیپرـس  شرماوا  زا  ناهج ) ای   ) روشک رد  یتقو  شناگدـنب 

راومه نت  رب  ار  نارگ  ياهریجنز  خزود  ردهک  تسا  نیا  زا  رتریذپ  لمحت  رت و  ناسآمیارب  ندـیگنج  مدـید  نیا  ربانب  دـینکنرکنم . زا  یهن 
مزاس " 

یم هشئاع  هب  باطخ  هک  ار  یناسر  گناب  دونـشن ، ار  اـسآ  ناـفوت  نینط  رپ  یـسدق  يادـن  نآ  اـت  دوب  هدرک  هبنپ  ار  شـشوگ  رمع  رـسپ  اـیآ 
یگنج " . یم  یلع  هیلع  هناملاظ  وت  هکیلاح  رد  دننک ، یم  سراپ  تفرط  هب  باوح "  ناگس "  هک  تسا  نالا  نیمه  يرادنپ  تفگ " :
یـشاب نآ  وت  ادابم  دننک . یم  سراپ  امـش  زا  یکی  فرط  هب  باوح " ناگـس "  هک  تسا  نالا  نیمه  يرادنب  دومرف " : یم  شنارـسمه  هب  و 

هشئاع ) هب  هراشا   ) هنوگ خرس  كرتخد  يا 
 " یشابن نآ  وت  شاب  بظاوم  هک " : هشئاع  هب  و 
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يرادیم "  اور  متس  وا  هب  هک  یلاح  رد  یگنج  یم  یلع  اب  وت  ریبز " : هب  و 
سک ره  نیا  رباـنب  تسا . اـهنآ  هیلع  داـهج  دراد  هدـهع  ادـخ  هک  دـنگنج  یم  یلع  هـیلع  یتعاـمج  نـم  زا  دـعب  هـک "  دوـمرف  ینیب  شیپ  و 
شلد اب  تسناوتن  نابز  اب  سک  ره  ،و  دـیامن داهج  اهنآ  هیلع  نابز  اب  دـیاب  ( هناحلـسم داهج  ینعی   ) دـنک داـهج  اـهنآهیلع  تسد  اـب  تسناوتن 

نابز و اب  تسناوت  ات  شناکما و  تردـق و  مامتاب  اعقاو  رمع  رـسپ  يرآ ، تسین " . يا ) هبترم  و   ) يزیچ نیا  زا  رت  نیئاپ  و  شفطاوع ) ینعی  )
شترضح  نانمشد  ناهاوخ و  دب  عفن  هب  و  ع )  ) یلع هیلع  ادخ  ربمایپشیامرف  نیا  فالخ  رب  یهتنم  درک ، داهج  شفطاوع  لد و 

رد ارت  هک  یـسک  نیا  ربانب  یتسه ، قح  رب  وت  هکیلاح  رد  دـیگنج  یهاوخ  یلخاد  راک  زواجت  هتـسد  راد و  اـب  وت  یلع  دومرف " : ع )  ) یلع هب 
تسین " . نم  تما )  ) زادنیامنن يرای  ماگنه  نآ 

هیلع هدنمزر  یبرع و  یگنج  نامرهق  وت  دیگنج " و "  یهاوخ  ناگدشردب  نید  زاو  نارگدادیب  نانکـش و  نامیپ  اب  نم  زا  سپ  دومرف " : و 
 " نارگدادیب . ناگدشردب و  نید  زا  نانکش و  نامیپ 

ناگدـش ردـب  نید  زا  نانکـش و  نامیپ  نارگدادـیب و  اب  نم  زا  سپ  ادـخب  نیا  دومرف " : هملـس "  ما  هب "  داـتفا  ع)  ) یلع هب  شمـشچ  نوچ 
 " دیگنج . دهاوخ 

 " دیگنجب . ناگدشردب  نید  زا  نانکش و  نامیپ  نارگدادیب و  اب  يو  زا  سپ  هک "  درک  تیصو  ع )  ) یلع هب 
دیگنج دهاوخ  شریسفت  لیوات و  رس  رب  مدیگنج ، نآرق  لوزن  رس  رب  نم  هک  هنوگنامه  هک  تسهیسک  امـش  نایم  رد  دومرف " : شنارای  هب 

رد و  تسا . زودـشفک  نآ  هکلب  هن ، دومرف : ادـخ ؟ لوسر  يا  منم  وا  دیـسرپ : رمع  هن . دومرف : ادـخ ؟ لوـسر  يا  منم  وا  دیـسرپ : رکب  وـبا  " . 
دزودب . یلع  دوب  هداد  ار  ششفک  لاحنآ 

تشک " و دنهاوخ  یلخاد  راک  زواجت  هتسد  راد و  ارت  دومرف " : رسای  رامع  هب 
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دنتشک . ار  وا  هیواعم  هتسدوراد  المع 
نید زا  نارگدادیب و  نانکـش و  نامیپ  اب  داد  روتـسد  ام  هب  ص)  ) ادخ لوسر  دنا : هتفگ  رـسای  رامعو  يردخ  دیعـس  وبا  يراصنا و  بویا  وبا 

بلاط و یبا  نب  یلع  هارمه  دومرف : میگنجب ؟ اهنآ  اـب  یـسک  هچ  هارمه  یهد  یم  روتـسد  ادـخ  ربماـیپ  يا  میدیـسرپ : میگنجب 0 ناگشردب 
میدرک . دای  نآ  زا  موس  دلج  رد  هک  رگید  رایسب  ثیداحا 

هدیدن و هدینـشن و  مه  ار  نیا  ایآ  دشاب ، هدینـشن  هدیـسر  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتباث  ملـسم و  ثیدح  همه  نیا  زا  کیچیه  رمع ، رـسپ  میتفرگ 
دندیگنج و یم  نارگ  دادیب  نانکـش و  نامیپ  هیلع  گنهاشیپ ، ردـقیلاع و  باحـصا  ردـب و  نادـهاجم  زا  یمیظع  هدوت  هک  دوب  هدرکن  رواب 

دنتفگ یم  دندومن و  یم  رـشن  دنلب  گناب  هب  دنتـشاد و  نابز  هب  اهنآ  هیلع  گنج  داهجرد و  تکرـش  بوجو  رد  ار  ص )  ) ربمایپ تاشیامرف 
مایق قح  رب  كاـپ و  ماـما  هیلع  هک  اهنآدـض  رب  تسا  هدرک  ضیرحت  توعد و  شک  ندرگ  ياـه  هتـسد  راد و  نیا  هیلع  گـنج  هب  ار  ناـنآ 

دنا ؟ هدرک 
شیپ يراک  یلع )  "  ) هکهیواعم هب  يا  همان  رد  بلطم  نیا  نتـشوناب  هتـشگ  بکترم  رمع  رـسپ  هک  تسه  نیا  زارتالاب  هانگ  تیانج و  مادک 

و متـشگ ، تکرح  مدع  هب  لسوتم  نم  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، هدومنن  یـشرافس  تیـصو و  ام  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  شا  هرابرد  هک  هدروآ 
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تاجن يرش  زا  دوب  ردب  نید  قیرط  زا  تلالض و  هاگ  ره  ما و  هدرک  كرت  ار  یتلیـضف  دوب  نید  قیرط  رب  تیاده و  نیا  رگا  هک  مدیـشیدنا 
ما " . هتفای 

ادـج مهزا  زگره  و  یلع . اـب  قح  تسا و  مالـسا )  ) قح اـب  یلع  هک "  دوب  هدروخن  رمع  رـسپ  شوـگ  هب  یمارگ  ربماـیپ  ياـسر  گـناب  رگم 
 " دنیامن ؟ تاقالم  نم  اب  ضوح  رب  تمایق  رد  ات  تشگ  دنهاوخن 

ددرگب "  یلع  هک  ددرگ  یم  وسنادب  قح  و  شنابز ، رب  وا و  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  هک "  شراب  رهگ  يادن  نیا  ای 
هتخیمآ تنوخ  تشوگ و  اب  نانچ  نامیا  و  تا ، هرهچ  رد  تلد و  رد  ناور و  تناـبزرب  قح  تسا و  وت  اـب  قح  هک  ع )  ) یلعهب شـشیامرف  و 

هتخیمآ "  منوخ  تشوگ و  اب  هک  تسا 

هحفص 87 ] ] 

ددرگ "  یم  ددرگب  هک  وس  ره  هب  تسا ، نآ  اب  قح  تسا ، نآ  اب  قح  هک "  ع )  ) یلع هب  هراشا  ششیامرف  ای 
 " دنیامن . تاقالم  نم  اب  ضوح  رب  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  يو ، اب  نآرق  تسا و  نآرقاب  یلع  و " 

تهارمه " .) و   ) وت اب  قح  و  منوخ ، تنوخ  تسا و  نم  تشوگ  تتشوگ  هک "  ع )  ) یلع هب  شباطخ  و 
یسک نیلواوا  اریز  دیریگب ، ار  بلاط  یبا  نب  یلعرود  تسویپ  عوقو  هب  نوچ  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  هنتف  نم  زا  سپ  شیئوگ " : شیپ  و 

هک تما  نیا  رگ ) زیمت  و   ) قوراف تسا و  ربکا ) قیدص   ) وگتـسار نیرتگرزب  زا  وا  درک و  دـهاوخ  رادـید  نم  اب  تمایق  رد  هک  دوب  دـهاوخ 
ناقفانم "  بوبحمربهر  لوپ  تسا و  نانموم  بوبحم  ربهر  وا  و  دزاس ، یم  ادج  دهد و  یم  زیمت  لطاب  زا  ار  قح 

یتشآ "  رد  دیشاب  یتشآ  رد  هک  رهاب  مگنج و  رد  دیگنجب  هک  ره  اب  نم  شیمارگ " : دنزرف  ود  رسمه و  و  ع )  ) یلع هب  ششیامرف 
یتشآ "  رد  دشاب  یتشآ  رد  امش  اب  هک  ره  اب  مگنج و  رد  دگنجب  امش  اب  هک  رهاب  نم  و " :

دـشاب یتشآ  ردرداچ  نآ  لها  اب  هک  ره  اب  نم  ناناملـسم  هدوت  دومرف " : ناملـسم  هب  باـطخ  دـندوب  مه  درگ  يرداـچ  رد  هک  یلاـح  رد  و 
هک نآ  رگم  دراد  یمن  ناشتسود  سکچیه  و  درادب ، ناشتسود  هک  ره  رادتسود  گنج ، رد  دشاب  گنج  رد  ناشیا  اب  هک  ره  اب  ما و  یتشآ 

دشاب و هتـشاد  تخب  هریت  ییاین  هک  نآ  رگم  ناش  دراد  یمن  نمـشد  سکچیه  و  كاپ ، هدـنخرف و  دالیم  دـشاب و  هتـشاد  تخبـشوخ  ییاین 
هابت "  تسپ و  يدالیم 

شیرای هک  ره  رگدادـیب ، ناراگتـشز  هیلع  هدـنگنج  تسا و  ناکین  هدـنامرف  نیا  دومرف " : دوب  هتفرگ  ار  ع )  ) یلع لغب  ریز  هک  یلاـح  رد  و 
هدنام "  راوخ  شدراذگراوخ  هک  ره  تسا و  زوریپ  دنک 

هدرک داریا  رتشیب  ای  رازه  دص  کی  روضح  رد  عادولا  هجح  رد  هک  یقطن  ای 
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یمنمـشد ار  وا  هک  ره  و  رادـب ، تسود  درادیم  تسود  ار  وا  هک  ره  ای  ادـخ  تسا . وا  يالوم  یلع  نیا  میوا  يـالوم  نم  هک  ره  دومرف " :
یم شتـسود  ارهک  ره  راذگ ، عافد  یب  راوخ و  شدراذـگ  یم  راوخ  ار  هک  ره  و  نک ، يرای  دـنکیمشیارای  ار  هک  ره  رادـب ، نمـشد  دراد 

ددرگب "  هک  وس  ره  هب  نادرگب  وا  اب  ار  قح  و  هدب ، رارق  تا  هنیک  دروم  دزرو  یم  هنیک  وا  هب  ار  هک  ره  و  رادب ، تسود  دراد 
ماع . صاخ و  دزنابز  تسا و  ناوارف  هک  ثیداحا  رگید  و 

ای يویند  یگنج  رد  تلاخد  تادهاجم ، نآ  رد  تکرـشتشادنپ  هک  دوب  رودب  نومنهار  تاشیامرف  ثیداحا و  نیا  همه  زا  رمع ، رـسپ  ایآ 
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؟ تموکح تنطلس و  رس  رب  تسا  یگنج  تسین و  زیامتم  وراکـشآ  باوص  ان  زا  تسرد  هار  لطاب و  زاقح  هک  تسا  یلخاد  بوشآ  هنتف و 
ار ثیداحا  نآ  دومن و  یم  تجاجل  شیوخ  یتالابم  یب  یفرطیب و  توکـس و  رد  نآ  هب  ملع  اب  دوب و  هدینـش  ار  رابرهگ  تاـشیامرف  نآ  اـی 
، هتخادرپ يار  ذاختا  داهتجا و  هب  حیرص  روتسد  صن و  ربارب  رد  تروص  ود  ره  رد  دزیم ؟ يرک  هبار  شـشوه  شوگ  تفرگ و  یم  هدینـشن 

ددنسپ . یمن  يدنبیاپ  رادنید  چیه  هک  يراک 
رد ارچ  هک  هدروخ  غیرد  و  دـهدن ، يدوس  ینامیـشپ  هک  یهاگ  هب  هتـشگ  نامیـشپ  شا  هدرک  زا  ماجنا  رـس  فساـت ، لاـمک  اـب  صخـش  نی 
زا هتفگ " : یم  تسا . هدومن  یفیلکت  الب  یفرطیب و  هتـساخنرب و  شیراـیب  هتفرگن و  ار  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  بناـج  یلخاد  ياـه  گـنج 

يراک جیه  رب  یترابع " : هب  ای  مدیگنجن "  یلخاد  راک  زواجت  هتـسد  راد و  اب  هک  نیا  زج  مروخ  یمن  سوسفا  ایند  یگدنز  رد  يراک  چـیه 
چیه نتفر  تسد  زا  رب  رگید " : یترابع  هب  مدـیگنجن " و  یلخاد  راک  زواجت  هتـسد  راد و  اب  یلع  هارمه  هک  نیا  رب  زج  مروخ  یمن  سوسفا 

رد تفگ " : شگرم  ماگنه  هب  ای  مدیگنجن "  یلخادراک  زواجت  هتـسد  راد و  اب  یلع  هارمه  هک  نیا  زج  مروخ  یمن  سوسفا  يویند  تصرف 
هتسد راد و  اب  هنع - هللا  یضر  بلاط - یبا  نب  یلع  هارمه  هک  نیا  زج  منیب  یمن  یترسح  غیرد و  يویند  ياهراک  زا  کچیه  زا  شیوخ  لد 

یلخاد  راک  زواجت 
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هتـسد راد و  اـب  ندـیگنج  هک  نیا  رب  زج  مروخ  یمن  غیرد  زیچ  چـیه  رب  تفگ " : هدرک  تیاور  مهج  یبا  نبا  هکیتراـبع  هب  اـی  مدـیگنجن " 
مدرک  كرت  ار  هنع - هللا  یضر  یلع - هارمه  یلخاد  راک  زواجت 

یقارع يدرم  میدوب . هتسشن  رمع  نب  هللا  دبع  اب  دیوگ " : یم  تسا . هدرک  تبث  ار  رمع  نب  هللا  دبع  رـسپ  هزمح  هتفک  ننـس "  رد "  یقهیب  " 
میامن و يوریپ  وت  زا  مدرم  زا  نتفرگ  هرانک  راک  رد  مریگ و  شیپ  ارت  رادرک  هیور و  هک  مدوب  لیام  یلیخ  ادـخب  نم  تفگ : هدـمآ  وا  شیپ 

مهاوخ یم  تسـشن "  درک و  رثا  مل  درد  هک  مدـناوخ  ادـخ  باتک  زا  یحیرـص  مکحم و  هیآ  نکل  مزیهرپب ، مناوت  یم  اـت  بوشآ  رـش و  زا 
ار ناشنایم  دنتخادرپ  گنج  هب  نانموم  زا  هتسد  ود  هاگ  ره  يا : هدید  ار  یلاعت  يادخ  شیامرف  نیا  ایآ  یهد . حیضوت  میارب  هیآ  نیا  هرابرد 
هاگ ره  دیآزاب . ادخ  مکح  هب  ات  دیگنجب  هدرک  زواجت  هک  نآ  اب  درک  هناحلسم )  ) يزواجتيرگید هب  اهنآ  زا  یکی  رگا  دعب  دیرآ ، حلص  هب 

یناد یم  هچنآ  هیآ  نیا  هب  عجار  دراد . یم  تسود  ار  نارگداد  ادخ  اریز  دینک ، يرگداد  دیرآ و  حلـص  هب  تلادـع  اب  ار  ناشنایم  دـمآ  زاب 
وگب . میارب 

رمع نب  هللا  دبع  تقو  نآ  تشگ ، ناهنپ  ام  هدید  زا  ات  تفرب  هتـساخرب  درم  نآ  وشمگ  ورب  اه  فرح  نیا  هب  هچ  ارت  تفگ : رمع  نب  هللا  دبع 
يادخ هک  روط  نآ  هک  نیا  زج  مرادـن  یتحاران  ساسحا  تما  نیا  هب  طوبرم  ياهراک  زا  کیچیه  زا  شیوخ  لد  رد  تفگ : هدرک  ام  هب  ور 

مدیگنجن "  یلخاد  راک  زواجت  هتسد  راد و  نیا  اب  هداد  روتسد  نم  هب  لجوزع 
تقیقح تجح و  نیا  ایآ  تسا . هدومن  رب  ار  شنادـجو  یتحاران  ینامـشیپ و  هتـشگ و  يراج  رمعرپ  نابز  رب  هک  تسا  یتجح  لـیلد و  نیا 

مناد  یمن  هن ؟ ای  تسا  هتشاداو  هیور  رییغت  هب  ار  وا  هدرک و  رثا  مه  شلد  رد  نشور  عطاق و 
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میورب رمع  رسپ  زامن  غارس  هب  دییایب  نونکا 
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تسا وا  لهج  ياه  هناشن  زا  هدز  هیکت  یسایس  تردق  دنسم  رب  و  هتشگ ، هریچ  قلخ  رب  حلسم  تردق  ابهک  ره  رس  تشپ  شندناوخ  زامن  اما 
هسوسو و شوختـسد  هتفرگ و  هچیزابب  اریمالـسا  رئاعـش  و  دـنبیاپان ، نید  ماکحاهب  هدوب و  عالطا  مک  تاداـبع  هراـبرد  هک  نیا  رب  لـیلد  و 

تشپ اردوخ  ندناوخن  زامن  هدمآ  رب  ددص  رد  عرـش  فالخ  نیگنن و  راک  نیا  اب  تسا  هتخابنآ  هب  نید  لد و  هتـشگ و  ناطیـش  تاکیرحت 
ریما رـس  تشپ  هک  ار  شراک  نیا  دـیامن ، هیجوت  ریخ - هیام  ود  زا  یکی  و  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  ناـسنا  نیرت  رب  (- ع  ) یلع نینموملا  ریما  رس 

هدناوخن و زامن  تسا - هدناوخ  هزنم  موصعم و  اروا  ادخ  هدوب و  ربمایپ  ادخ و  يارب  درفنیرت  ینتشاد  تسود  هک  یسک  ع -)  ) یلعنینموملا
هیجوت شیوخ  نیگننو  هرخـسم  اوتف " ي  نیااب "  هتـساوخ  تسا  هدرک  ادتقا  سانـشن  ادـخ  دـیلپ و  میخژدنآ  جاجح  هب  زامن  رد  ضوع  رد 

ریما قح و  رب  مامارـس  تشپ  هک  درادـن  ترورـض  ندـناوخ  زامن  وتسا  اور  یطلـسم  هریچ و  مکاـح  ره  رـس  تشپندـناوخ  زاـمن  هک  دـنک 
دریگ ! تروص  لداعياوشیپ  نینموملا و 

نموم تفگ ك  یم  وا  میدرک . ادـیپ  فالتخا  جاجح  هرابرد  یبهرم  رذ  نم و  هک "  دـنک  یم  لقن  لیهک  نب  هملـس  نابز  زا  يروث  ناـیفس 
هک نیا  لیلد  هب  تسا  حیحـص  یتیاور  دـیوگیم " : یخیرات  تیاور  نیا  هراـبرد  يروباـشین  مکاـح  تسا " . رفاـک  متفگ : یم  نم  و  تسا .
نم ادخب  دیوگیم : دشاب  یم  تسد  رد  شمعا  زا  ناطق  دمحا  لهـس  یبا  قیرط  زا  هک  یتیاور  بجوم  هب  - هنع هللا  یـضر  ربج - نب  دهاجم 

بناج زا  هک  ار  ینآرق  هک  دنک  یم  اعدا  هک  متفگش  رد  دوعسم ) نب  هللا  دبع  ینعی   ) لیذه دبع  زا  تفگ : یم  فسوی  نب  جاجح  هک  مدینش 
یم لیذـه  دـبع  هب  متـسد  رگا  ادـخب  تسا . یبارعا  یبدا  ياه  هتخاس  یمزر و  ياهدورـس  زا  یکی  طقف  نآ  ادـخب  دـناوخ . یم  تسا  ادـخ 

هدـند اـب  هچ  رگ  مدز و  یم  ار  شندرگ  : " تسه ...  مـه  هدوزفا  نـیا  هدروآ  رکاـسع  نـبا  هـک  یتـیاوررد  مدز " و  یم  ار  شندرگ  دیـسر 
 " مدیشک . یم  نوریب  شقلح  زا  ارنآ  هدش ، كوخ 
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نینموملا ریما  نامرفو  تسین ، يرجا  نآ  رد  اریز  دیزیهرپب ، دـیناوت  یم  ات  ادـخ  زا  تفگ : نینچیقطن  رد  جاجح  دـسیون " : یم  رکاسع  نبا 
ياهرد زا  ینیعم  رد  زا  مهدب  روتـسد  مدرم  هب  رگا  ادخب  تسه . شاداپ  رجا و  نآ  رد  اریز  دینک ، تعاطا  دیریگ و  شوگب  ار  کلملا  دـبع 

دوب "  دهاوخ  رده  میارب  ناشلام  نوخ و  دنور  نوریب  رگید  رد  زا  دعب  دنور و  نوریب  دجسم 
 " هک ار  ثیدـح  نیا  ای  تسا  هدرک  تیاور  لقن و  راکهبت "  زاسغورد و  یی  یفقث  هرابرد  ار "  ص )  ) مرکا ربمایپ  ثیدـح  رمع  رـسپ  دوخ 

هراشا درومراکهبت  هک  نیا  رب  دنناتـسادمه  نارخاتم  نامدـقتم و  تسه " و  راکهبت  يزاسغرود  فسوی ) نب  جاـجح  هلیبق   ) فیقث هلیبق  رد 
تسا . یفقث  فسوی  نب  جاجح  نامه 

: تفگ و  دنور ، یم  (ص ) ادخ ربمایپ  رازم  ترایز  هب  هنیدم  هبهک - دومن  دای  یناسک  زا  درک و  قطن  هفوک  رد  جاجح  دـسیون " : یم  ظحاج 
کلملا دـبع  نینموملا  ریما  خاـک  درگ  هب  دـنور  یمن  ارچ  دـننک : یم  فاوط  هدیـسوپ  ناوختـسا  بوچ و  ياـههراپ  درگ  هب  اـهنیا  رب  گرم 

تساوا " ؟ ربمایپ  زا  رت  رب  رتهب و  ادخ  هفیلخ  دنناد  یمن  رگم  دننک ؟ فاوط 
هارمگ ینموم  تفگ : یم  يرگید  و  تسا . رفاک  جاجح  تفگیمیکی : دندرک ، ادـیپ  فالتخا  مه  ابرفن  ود  : " دـسیون یم  رکاسع  نبا  ظفاح 

گرزب ! يادخ  هب  رفاک  و  تسا ، رگمتس  همکاح  تردق  تب و  هب  نموم  وا  تفگ : یناشیا  هب  دندیسرپ ، یبعش  زا  تسا .
: دـیوگ یم  هریخم  نب  مساق  دیـسرپ  یم  رفاک  درمریپ  نآ  هرابرد  نم  زا  دـیوگ : یم  دنـسرپ ، یم  جاجح  هرابرد  یلعـالا  دـبع  نب  لـصاو  زا 

سوواط دومنن  کته  جاجح  هک  دنامنادخ  ياربیتمرح  سدـقم و  زیچ  چـیه  دـیوگ : یم  دوجن  یبا  نب  مصاع  دـیمر  یم  مالـسا  زا  جاجح 
ار  جاجح  هک  متفگش  رد  شیوخ  یقارع  ناردارب  زا  دیوگ : یم 
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دنمان "  یم  نموم 
تسا . هدوب  رفاک  جاجح  هک  دندقتعم  دنیواوریپ  هک  یناققحم  هفرع و  نب  دمحم  ماما  دیوگ : یم  يروهجا 

: " دـیوگ یم  دـناهدرک . تبث  ناسح  نب  ماشه  قیرط  زا  رکاسع  نبا  يذـمرت و  هک  یی  یخیراـت  تاـیاور  هب  میرب  میراذـگب و  اـهنیا  همه  زا 
داتشه شیاهنادنز  رد  دنرفن " " و  رازه  تسیب  دصکی و  هدش  مولعم  دنا ، هتفرگ  رامآ  تسا  هتشک  هجنکـش  ریز  جاجح  هک  یناسک  هرابرد 

 " نز .  رازه  یس  هلمج  نآ  زا  دنسوبحم  رفنرازه 
كرد ار  جاجح  هرود  و  هدوب ، نایرج  رد  هدید و  یم  ار  نآ  شمشچ  ود  اب  هتشاد و  رارق  رمع  رـسپ  مشچ  شیپ  اه ، نادنز  اهراتـشک و  نیا 

نوخ دالج  راکتیانج و  دوجومنینچ  ایآ  تسا  هدوب  مرگ  رـس  يزیر  نوخ  ويراـکبهت  هجنکـش و  لـتق و  هب  وا  هک  هدرم  یلاـح  رد  هدرک و 
فافع و سدـق و  رهظم  نایقتم  يالوم  نانموم  رورـس  ياجب  مهنآ  نانموم  يادـتقم  دـشاب و  ماما  زاـمن  رد  هک  تسا  نیا  روخ  رد  یماـشآ ،

یگرزب ؟ تفارش و  یکاپ و 
نب هللا  دبع  نینموملا  ریما  اب  ارچ  دنتفگ : وا  هبیتقو  هک  دوب  هدرب  دای  زا  درک  یم  تعیب  كافس - راکهبت  نآ  جاجح - اب  هک  يزور  رمع  رسپ 

: دوب هتفگ  هدروآ و  رذـع  هداد و  باوج  دـنا ؟ هدرک  تعیب  وا  اب  ماش  یلاها  زا  يرایـسب  زاـجح و  مدرم  هک  یلاـح  رد  ینک  یمن  تعیب  ریبز 
درک ؟ مهاوخن  تعیب  امش  اب  دیزیر  یم  ار  ناناملسم  نوخ  هتفرگ و  تسد  هب  ریشمش  امش  یتقو  ات  ادخب 

یمدرم ياه  هدوت  نوخ  دـماشآ  یم  دزیر و  یم  ار  ناناملـسم  نوخ  دراد  دـید  یم  هک  یجاجح  اب  درک  تعیب  جاـجح  اـب  روطچ  رمع  رـسپ 
ار  شتموکح  هدرک  تعیب  وا  اب  هنوگچ  ص ؟)  ) ربمایپ كاپ  نادناخ  هعیش  كاپ  ياه  نوخ  رادنید ، فیرش و  نمادکاپ و 
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اب ، تساپ رب  یلخاد  گنج  فالتخا و  ات  دوب  هدروخ  مسق  هک  وا  دناوخ  تعامج  زامن  شرس  تشپ  درمش و  یعرش  تخانـش و  تیمـسر  هب 
درک و تعیب  ریبز  نبهللا  دبع  اب  داهن و  اپ  ریز  ار  شدنگوس  تنس  مادک  ینامسآ و  باتک  مادک  بجومب  هنوگچ و  دیامنن . تعیب  سکچیه 
وا اب  رماع  نب  هدجن  دوسا و  نب  هیطع  قرزا و  نب  عفان  لاثما  ناگتـشگ  رب  نید  نیا  زا  مالـسا و  نانمـشد  نامه  جراوخ  نارـس  هکنآ  زا  سپ 

تخانش ؟ ناناملسم  هفیلخ  ار  وا  داهن و  ریبز  نب  هللادبع  تسد  رد  ار  شنازرل  تسد  دندرک  تعیب 
ات دراد  يراـبتعا  نیا  تـسه و  یماظنطلـست  هـبلغ و  يارب  یماـقم  یئاـج و  مالـسا  تعیرـش  رد  رگم  میتـسناد  یم  مناـشیکمه  یم و  شاـک 

هعمج و زاـمن  رد  ادـتقا  اـی  دـیامن ؟ دانتـسا  هیکت و  نادـب  ص )  ) دـمحم تما  راـک  نیرترب  وتسا  نید  نوتـس  هک  شزاـمن  رما  رد  ناملـسم 
رـس يو  هیلع  هکنانآ  شناـفلاخم و  اـب  ماـما  شکمـشک  هک  تساراوتـسا  نیا  رب  ددرگ و  یم  تما  عاـمجا  وتعیب  ققحت  رادـم  رب  تعاـمج 
یب ياهرادـنپ  تسا و  لایخ  باوخ و  رمع - رـسپ  هدیـشارت  ياه  هناهب  رذـع و  اه - هناهب  رذـع و  نیا  هن ، ای  دزیخرب ؟ ناـیم  زا  دـنا  هتـشادرب 

ار وا  درک و  دهاوخ  روابار  وا  دنرچ  ياه  فرح  مالـسا  تما  درادنپ  یم  هک  شاب  ار  رمع  رـسپ  يدرخبان  تساهتفاب ؟ هک  اه  غورد  ساسا و 
ره دوخ  و  هتـشگ ، بکترم  هک  تسا  یناهانگ  زا  رتدب  شیاه  هناهب  رذع و  هک  نیا  زا  لفاغ  درمـش  دـهاوخ  روذـعم  شتایانج  باکترا  رد 

دهاک . یمن  شتایانج  نیگمهس  زا  چیه  تسا و  هدوهیب  هک  دناد  یم  دیامن  شالت  شیوخ  هئربت  يارب  دشارتب و  هناهب  رذع و  دنچ 
رـسپ دنـسیونیم " : تسا . هدناوخ  یم  زامن  یفقث  فسوی  نب  جاجحرـس  تشپ  هکم  رد  دنا ، هتـشون  مزح  نبا  دعـس و  نبا  هک  نانچ  درم  نیا 
يور يدوجوم  نیرتراگتـشز  يرگید  تسا و  هدوب  جراوخ  زا  یکی  هکیلاحرد  تسا "  هدـناوخ  یم  زامن  هدـجن  جاـجح و  رـس  تشپ  رمع 

تسا . هدرک  رکذ  زین  تاکربلا  وبا  ار  بلطم  نیا  نیمز .

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3661 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 94 ] ] 

حیحص " و ثیدح "  رد  ایآ  رت ؟ سانش  تنس  دشاب و  رتداتسا  نآرق  توالت  رد  هک  تسین  رت  هتـسیاش  همه  زا  یـسک  يزامنـشیپ  يارب  ایآ 
دندوب ناسمه  توالت  رد  هاگ  ره  و  دشاب ، رت  داتسا  نآرق  توالت  رد  هک  دوش  مدرم  زامنشیپ  دیاب  یـسک  هک "  هدماین  ص )  ) ربمایپ زا  یتباث 

مه اـب  هاـگ  ره  تساهدرک و  ترجه  رت  شیپ  هک  نآ  دـندوب  زارطمه  یـسانش  تنـس  رد  هک  یتروـص  رد  و  تسارت ، سانـش  تنـس  هک  نآ 
تسا " ؟ هتشگ  ناملسم  رتدوز  هک  نآ  دندوب  هدرک  ترجه 

اریز دوش ، ناتزامنـشیپ  ناتـصخش  نیرتهب  دـیاب  دـیوش ، یم  لاحـشوخ  ناتزامن  ندـش  لوبق  زا  رگا  هک "  تسین  ص )  ) ربمایپ شیامرفرگم 
دوش لوبق  ادـخ  هاگرد  رد  شزامن  هک  نیا  زا  رمع  رـسپ  ای  دـیئامن " ؟ یم  نیعم  ناتراگدرورپ  هاگرد  هبهک  تسا  يا  هدـنیامن  ناتزامنـشیپ 

نب یلع  هک  دوب  هتـشاد  شوخ  هدیدنـسپ و  ار  نیا  درک  یم  نییعت  وا  هک  یئاه  يربنم  فسوی و  نب  جاجح  زامن  زا  ای  دـش ؟ یمن  لاحـشوخ 
یمن دوس  ار  یناملـسم  چیه  برقت  هیام  تادابع  رگید  زامن و  هک  تسناد  یم  نوچ  ای  دنداتـسرف ؟ یم  تنعل  ار  ریبز  رـسپ  و  ع )  ) بلاط یبا 

یم دید  یم  تیالو  نآ  زا  هرهب  یب  تخانـش و  یم  بوخ  ار  شدوخ  انمـض  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  هب  لمع  ونامیا  اب  رگم  دهد 
هاگرد هتفریذپ  شزامن  تروص  ره  رد  هتشگرب  نید  زا  زئاج و  مدآ  رـس  تشپ  هچ  دناوخب و  زامن  لداع  زامنـشیپ  رـس  تشپ  هچهک  تسناد 

تسا ؟ ناسکی  دوب و  دهاوخن  یهلا 
زاـمن ع )  ) یلع نینموملا  ریما  ـالوم  رـس  تشپ  ارچ  سپ  تسناد ، یم  یماـظن  طلـست  هبلغ و  ار  يزامنـشیپ  تیحالـص  كـالم  اـعقاو  رگا  وا 
هکلب تشگن ، بولغمزین  نیفـص  رد  دوب و  يو  اب  هبلغ  ناورهن  گنج  لمج و  گنج  رد  هک  یلاح  رد  دومنن  ادـتقا  شترـضح  هب  دـناوخن و 

لاح نامه  رد  یلو  تفیرف ، ار  ناحول  هداس  زا  یعمج  هدرب و  راـک  هب  يا  هلیح  صاـع  رمع و  دوب  هدـنامن  شا  هبلغ  هب  يزیچ  هک  یلاـح  رد 
یمومع  تعیب  اه  گنج  نیا  زا  شیپ  هزات  دندادن ؟ هار  دوخ  هب  يدیدرت  نارظن  بحاص  نادنمشیدنا و 
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ماما دوش و  حرطم  ندوب  بولغم  بلاغهلاسم و  ات  دوبن  نایم  رد  یبیقر  ضراعم و  فلاخم و  چـیه  هتفرگ و  تروص  ع )  ) یلعتفـالخ يارب 
نآ رد  دـیزگنرب ؟ يزامنـشیپ  هب  ار  وا  هدرکن و  ادـتقايو  هب  رمع  رـسپ  ماگنه  نآ  رد  ارچ  دوب ، هدز  هیکت  تفالخ  دنـسم  هب  قح  رب  لداـع و 
هب ارچ  دوب  تعیب  طرـش  ققحت  ادـتقايارب  شکالم  یتسار  هب  رگا  دوب . هدیـسر  ماجنا  هب  شتعیب  هتـسویپ و  ققحت  هب  شتفالخ  راک  هک  لاح 

دومنن ؟ ادتقا  يو 
هزیچ یمالسا  ياهروشکهمه  رب  تقو  هچ  و  تسا ؟ هدرک  ادتقا  واهب  هدناوخ و  زامن  شرـس  تشپ  رمع  رـسپ  هک  تسیک  یجراخ  هدجن "  " 

تساجراوخ زا  هک  یسک  رس  تشپ  دراد  يرابتعا  هچ  شرس  تشپ  ندناوخ  زامن  دراد و  یشزرا  رابتعا و  هچ  وا  تسا ؟ هدرک  هبلغ  هتشگ و 
، دنناوخ یم  نآرق  هکدرک  دـنهاوخ  جورخ )  ) مایق متما  زا  ياهدـع  هدومرف " : تسا و  هدـناوخ  هدـش  ردـب  نید  زا  ار  جراوخ  ص )  ) ربمایپ و 

ناش . هزور  هب  یطبر  نات  هزور  هن  ناشزامن و  هب  یطبر  ناتزامن  هن  درادن و  اهنآ  ندناوخ  نآرق  هب  یطبر  چیه  امشندناوخ  نآرق  یلو 
رتارف ناشقلحزا  ناشزامن  تسا . ناـشیا  هیلع  هک  یلاـح  رد  تسا  ناـشیا  صوصخم  نآرق  دـنرادنپ  یم  هک  دـنناوخ  یم  یلاـح  رد  ار  نآرق 

 " نامک . زا  ریت  هک  دنوش  یم  ردب  نانچ  نید  زا  و  دور ، یمن 
نیمز يور  مدرم  راتفگ  نیرتهب  ناشراتفگ  هناهیفـس ، ياهوزرآ  اب  لاس  نس و  مک  دـننک  یم  مایق  یهورگ  نیـسپ ، زاـب  راودا  رد  هدومرف " :

ناشدیتفای اج  ره  نیا ، ربانب  نامک . زا  ریت  هک  دنوش  یم  ردـب  نانچ  نید  زا  دور ، یمن  رت  ارف  ناشناهد  زا  ناشنید  دـنناوخ ، یم  نآرق  تسا ،
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دراد " . تمایق  رد  ادخ و  دزن  ناش  هدنشک  يارب  یشاداپ  ناشنتشک  اریز  ناشدیشکب ،
یهورگ دمآ . دهاوخ  دیدپ  باعشنا  فالتخا و  متما  نایمرد  هدومرف : و 

هحفص 96 ] ] 

یمن ياج  زاب  نامک و  زا  ریت  هک  دنوش  یم  ردب  نانچ  نید  زا  دور ، یمنرتارف  ناشناهد  زا  دنناوخ و  یم  نآرق  لمع ، دب  دـنراتفگ و  شوخ 
هکیلاح رد  دننک  توعد  ادخ  باتک  هب  دوشهتـشک . ناشتـسدب  ای  دشکب  ار  اهنآ  هک  یـسکلاح  هب  اشوخ  دنتادوجوم . نیرتدب  اهنآ  دنیآ . 

ندیـشارت دومرف : تسیچ ؟ ناش  هناشن  ادخ  ربمایپ  يا  دندیـسرپ : تسا . رت  کیدزن  ادخ  هب  اهنآ  وا  دشکب  ار  اهنآ  هک  ره  دنتـسین . نآرق  لها 
رس "  يوم 

نانچ نید  زا  ، دور یمن  رتارف  ناشناهد  زا  دنناوخ و  یم  نآرق  تسا : نینچ  ناشنید  هک  دنزیخ  یم  رب  یهورگ  قرـشم  يوس  زا  هدومرف " : و 
یممایق یپایپ  تسا ، رـس )  ) يوم ندیـشارت  ناش  هناشن  دندرگ . یمن  رب  شا ) هنیـس  هب  هراشا   ) نآ هب  رگید  نامک و  زا  ریت  هک  دنوش  یم  ردب 

دننک یم  توالت  ار  ادخ  باتک  دمآ : دنهاوخ  نینچ  یهورگ  يدوز  هب  ناشدیشکب " و  دیتفای  ار  اهنآ  رگانیا  ربانب  دنسرب . رخآ  هب  ات  دننک 
و": دینزب " . ار  ناشندرگ  دندرک  مایق  یتقو  دنناوخ . یم  تسا  هدیـشارت  ناشرـس  هک  یلاح  رد  ار  ادـخ  باتک  دـننآ ، نمـشد  هک  یلاح  رد 

یم ردـب  ناـنچ  نید  زا  دور ، یمن  رت  ارف  ناـشناهد  زا  نآرق )  ) و ناور ، نآرق  هب  ناـشنابز  و  يوخ ، دـنت  دنریگتخـس و  متما  زا  یئاـه  هورگ 
ناگـس جراوخ  تفرگ " و "  دـهاوخ  شاداپ  ناشدـشکب  هک  ره  نوچ  ناشدیـشکب  ناشدـیدید  هاگ  ره  نیا  ربانب  ناـمک . زا  ریت  هک  دـنوش 

تسا . هدرمش  حیحص "  قیرط "  کی  زا   " ریغصلا عماج  رد  یطویس "  ار  نیا  دنخزود " و 
نید زاو  نارگ  دادیب  نانکـش و  نامیپ  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  حیحـص "  ثیدح "  همه  نآ  زا  هک  یی  یباحـص  دراد  یـشزرا  هچ 

يامنهار  غارچ  دشوپب و  اهنآ  زا  مشچ  ددرگن و  لئاق  شزرا  اهنآ  يارب  دیاین و  دوخ  هب  دریگن و  دنپ  هدیسر  ناگدش  ردب 
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یلخاد داهج  رد  تکرـش  مدـع  زا  شیوخ  هئربت  و  ص )  ) ربمایپ دـکوم  ررکم و  تاروتـسد  زا  یچیپ  رـس  يارب  دزاسن و  شیایند  نید و  هار 
هتوب هنتف " و  هب "  دـنوش و  یم  هتـشاذگاو  میدروآ  نامیادـنیوگب  هک  نیمه  دـنا  هتـشادنپ  مدرم  ایآ  " ؟ تسا هنتف "  اهنآ "  هک  دروآ  هناـهب 

دنیآ " ؟ یمن  رد  شیامزآ 
رد تعیب  تسد  هک  ار  نیا  رفیک  دـید ، ار  ع )  ) نانموم ریما  نایقتم  يالوم  اب  تعیب  هفیظو  زا  رارف  شیوخ و  یـسانشن  هفیظو  رفیک  رمع  رـسپ 
رد یقح  رب  هفیلخ  نآ  اب  داهنن و  شدوجو - زا  يا  هراپ  و  هدـش - هتخانـش  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ناـج  هک  یئاوشیپ  هدـنخرف  كراـبم و  تسد 

يازس تساخنرب . شیوریپ  هب  درازگن و  زامن  شرـس  تشپ  درکن و  تعیب  دندوبهتـشگ  ناتـسادمه  قلخ  راصنا و  نارجاهم و  شیرادربنامرف 
نآ هک  نآ  زا  رت  دـب  تشگ و  لـیلذ  تسپهنوـگ و  نیدـب  داد و  راـکهبت  جاـجح  هب  تعیب  تسد  هک  تشگ  يراوـخ  تفخ و  نـیا  شراـک 

درک و زارد  شفرط  هب  شیوخ  ياپ  دنک و  زارد  شتعیب  تفایرد  يارب  تسد  هک  دـید  نیا  زا  رتتسپ  ار  وا  هاوخ  دوخ  شنمدد و  روتاتکید 
قیرط نیا  هب  ع )  ) یلع رس  تشپ  ندناوخ  زامن  زا  شعانتما  رطاخ  هب  ار  وا  ادخ  دومن و  تعیب  وا  اب  جاجح  ياپ  رد  تسد  نداهن  اب  رمع  رسپ 

رفیک و  سب ، شیئایند  رفیک  يارب  تفخ  تلذ و  نیمه  و  درک ، ادتقا  هتشگرب  نید  زا  هدجن  هب  دناوخ و  زامن  جاجح  رس  تشپ  هک  داد  رفیک 
رب سپس  تشک و  ار  وا  دش و  طلـسم  وا  رب  جاجح  هک  تشگ  شبیـصن  رفیک  نیا  زین  و  تسا . رت  تدم  زارد  رت و  تخـس  ترخآ  كاندرد 

دناوخب  نامیا  یب  راکتشز و  يرگمتس  هک  یباجتسم  ياعد  هچ  يا و  هتفریذپ  زامنهچ  دناوخ ، تیم  زامن  وا 
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رمع رسپ  رگید  هناهب 

هدـمآ وا  شیپ  يدرم  تسا " : هدرک  تبث  یتـیاور  نینچ  رمع  رـسپ  زا  عفاـن  قـیرط  زا  میعن  وـبا  تسا . هدروآ  مه  يرگید  هناـهب  رمع ، رـسپ 
؟ يدرک يراد  دوخ  یلخاد ) داهج  رد  تکرـش  ینعی   ) راک نیا  زا  هک  دش  ثعاب  هچ  ص .)  ) ادخ لوسر  بحاصم  يرمع و  رـسپ  وت  تفگ :

ار  ناملسم  نوخ  نتخیر  یلاعتم  يادخ  هک  نیا  تفگ 
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اهنآ اب  میدرکار و  راک  نیا  اـم  دـشاب . ادـخ  يارب  نید  دزیخرب و  ناـیم  زا  هنتف  اـت  دـیگنجب  ناـنآ  اـب  هدومرف : تسا و  هدـینادرگ  مارح  میارب 
دشاب " . ادخ  ریغ  يارب  نید  اتدیگنجب  دیهاوخ  یم  امش  کنیا  تشگ . ادخ  يارب  نید  ات  مدیگنج 

یمن رب  گـنج  هب  اـیآ  دـنتفگ ك  رمع  رـسپ  هب  یلخاد  شروش  نیتسخن  رد  تسا " : هدرک  تبث  نمحرلا  دـبع  نب  مساـق  قیرط  زا  ار  نیا  و 
یسک اب  متسین  لیام  نم  کنیا  دودزب  ناتسبرع  زا  ار  اهنآ  لجوزع  يادخ  ات  مدیگنج  دوب  هبعک  بردو  نکر  نایم  اهتب  یتقو  تفگ : يزیخ 

مگنجب " . هللا "  الا  هلا  دیوگ " ال  یم  هک 
شکمـشک نآ  رد  هک  نانآ  زا  دـنادبراصنا  ات  هتفرگ  گنهاشیپ  نارجاـهم  زا  باحـصا ، همه  زا  رت  سانـشنید  ار  شدوخ  رمع  رـسپ  راذـگب 

روتسد شباحـصا  هب  هک  درادنپ  یم  رت  سانـشنید  مه  ص )  ) ادخربمایپ زا  ار  شدوخ  ایآ  اما  دندیگنج ، ع )  ) یلع نینموملا  ریما  شوداشود 
گنج نآ  هب  رمک  هداد  روتـسد  ع )  ) یلع هب  دـنزیخرب و  وا  یناـبیتشپ  هب  دـنیامن و  يراـی  ار  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  شکمـشک  نآ  رد  داد 
دنتسه هللا "  الا  هلا  لهایلخاد " ال  گنج  فرط  ود  هک  نیا  هب  ملع  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ایآ  نیا ، رب  انب  دنیشنن ؟ اپ  زا  ددنبب و  نینوخ  ياه 

ایآ ادخ  هاگرد  هب  هبوت  ادخ  رب  هانپ  دنزیرب ؟ ار  ناناملـسم  نوخ  هک  داد  روتـسد  نآ  زا  عالطا  نودب  ای  دـنگنجب  ع )  ) یلع هارمه  دادروتـسد 
ای درک  گنج  هب  ضیرحت  نآ  هب  ملع  ابو  ددرگ  ادخ  ریغ  يارب  نید  هک  دشدهاوخ  نیا  گنج  نآ  هجیتن  هک  تسناد  یم  ص )  ) مرکا ربمایپ 

یئارد و هزره  یئوگ و  هوای  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  دـیزگ ؟ يرود  گنج  نآ  زا  دـیمهف و  رمعرـسپ  یلو  تشادـن ، ربخ  نآ  زا  شترـضح 
دولآ  رفک  فرح 

، دشکب ار  جراوخ  هتسد  رس  هیدثلا "  وذ  داد "  روتسد  وا  هب  ص )  ) ربمایپ هک  زور  نآ  ، دراد تهابـش  شردپ  هناهب  هب  ردقچ  رمع  رـسپ  هناهب 
تسا ! هداهن  ادخ  ناتسآ  رب  رس  عوضخ  عوشخ و  اب  دید  هک  هناهب  نیا  هب  تشکن  ار  وا 

يارب نید  دنهاوخ  یم  اه  گنج  نآ  رد  ناگدننک  تکرش  هک  نیا  یهگناو 
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شنافلاخم و ای  دـنهاوخ  یم  ار  نیا  شنارای  نانموم و  ریما  نایقتميالوم  ایآ  تسا ؟ گنج  نیفرط  زا  کیمادـک  هب  طوبرم  دـشاب  ادـخ  ریغ 
یلع ماما  قح  رد  هک  یثیداحا  تنس و  نآرق و  اب  هک  لوا  ضرف  دنا ؟ هدرک  هناراک  زواجت  هناحلسم و  مایق  شقح  رب  تموکح  هیلع  هک  اهنآ 

- دراد تافانم  هدـمآ  ناورهنو  نیفـص  لمج و  هناگ  هس  ياه  گـنج  هراـبرد  شناـفلاخم و  ناروریپ و  نارادتـسود و  و  ع )  ) بلاـط یبا  نب 
تسا . هتفرگ  هدیدن  ای  هدیدن  رمع  رسپ  هک  اهنامه  ومیدروآ  حرش  هب  ریدغ "  ياهدلج "  رد  هک  یثیداحا 

یم دـنا  هدز  تسد  هناراک  زواجت  هناحلـسم  مایق  هب  وا  هیلع  هک  اـهنآ  و  ع )  ) یلع ناـفلاخم  هاـگ  ره  ینعی  ، مود ضرف  تحـص  تروص  رد  و 
تسد ع )  ) یلع اب  تعیب  زا  يراد  دوخ  زا  سپ  رمع  رسپ  ارچ  دوش ، هدیتسرپ  وا  زج  دشاب و  ادخ  ریغ  يارب  نید  هک  دننک  يراک  دنا  هتساوخ 
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دشاب ؟ ادخ  ریغ  يارب  نید  هتساوخ  یم  هک  یسک  تسدهب  داد ، هیواعم  تسد  هب  تعیب 
هن ای  دراد  یخـساپ  تالاوئـسنیا  يارب  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  رمع  رـسپ  مناد  یمن  تسا . هداهن  رمع  رـسپ  ربارب  رد  هک  تسا  یلئاسم  اـهنیا 

دنک  یم  فیلکت  طاقسا  تیلووسم  بلس  هک  یی  يدرخبان  دنک  صالخ  شیوخ  يدرخبان  لیلد  هب  تالاوئس  نیا  ریگ  زاار  دوخ  دیاش 
رد هک  دوب  هیبش  یمدرم  هب  اه ، شکمشک  نآ  هحوبحب  رد  ام  عضو  هتشون " : میعن  وبا  هک  تسا  رمع  رسپ  فرح  نآ  اهنیا  زا  رتروآ  تفگش 
هار پچ و  هب  یعمج  دنور و  یم  تسار  هب  یخرب  دریگ . یم  ارف  ار  اهنآ  یی  یکیرات  ظیلغ و  هم  ناهگان  دـنور و  یم  دـندلب  هک  یتسار  هار 

میتفایرد و ار  نیتسخن  تسار  هار  دربب و  ار  یگتـشگرس  یکیرات و  نآ  ادـخ  ات  میداتـسیا  شیوخ  ياج  رب  ناـیم  نآ  رد  اـم  و  دـننکیم . مگ 
اهنیا هچنآ  هک  درادن  یتیمها  نم  يارب  دیگنج . یم  رگیدمه  اب  ایند ، نیا  یـسایس و  تردق  نیا  رـس  رب  شیرق  ناناوج  نیا  میتفرگ . ندومیپ 

ما "  هنهک  شفک  هب  هن  ای  دشاب  نم  لام  دیگنج  یم  شرس  رب 
؟ تسا هدنام  رارق  رب  هتـشگ و  بوکخیم  دوخ  ياج  هب  رمع  رـسپ  شیانثا  رد  هکهتفرگ  ارف  ار  تما  یک  یکیرات ، ظیلغهم و  نیا  مینادب  دیاب 

ص)  ) ربمایپ هرود  رد 
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نآ اب  رمع  رسپ  هک  تسا  ملسم  شنانیشناج ؟ هرود  رد  ای  تسا . هدوب  رت  نشور  رتافـصم و  رت و  كاپ  یمالـسا  خیرات  راودا  همه  زا  نآ  هک 
یکیرات و چـیه  ناشتموکح  ردو  دـنیادخ . قلخ  نیرتهب  بیترت  هب  شرظن  رد  ود ، نیا  تسا و  هدرک  تعیب  شیوخ  ردـپ  اب  یمیت و  درم  ریپ 
وا زا  تسد  شندش  هتـشک  زور  ات  هدرک و  تعیب  وا  اب  هک  نامثع ، هرود  نینچمه  دنیب .  یمن  ار  يرابغ  درگ و  ندروآ  يورو  یگتـشگ  رس 

يور یظیلغ  هم  یکیرات و  هک  تسین  يا  هرود  يو  رظن  هب  مه  نامثع  هرود  نیا  ربانب  دیـسر - ناترظن  هب  دلج  نیمه  رد  هکنانچ  هتـشادنرب -
زج دـنام  یمن  يا  هرود  سپ  تسا . هتـشگ  شراک  یگتفـشآ  ثعاب  ناـمثع ، يارب  شـصاخ  یئاـمنهار  اـب  يو  دوخ  دـنچ  ره  دـشاب  هدروآ 

نایفس . یبا  نب  هیواعم  تنطلس  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  تفالخ 
اضر و اب  مهنآ  هدومن  تعیب  تسا ، هدرک  تنعل  ار  وا  هدـناوخ و  بیـسآ  رپ  یتنطلـس  ار  شتموکح  ادـخ  ربمایپ  هک  مه  هیواـعم  اـبرمع  رـسپ 
هم نتفرگ  ارف  یکیرات و  هرود  نیا  ربانب  تسا . هدرک  تعیب  هیواعم  زا  مهرد  رازه  دـص  نتفرگ  زا  سپ  هیواعم  نب  دـیزی  اب  سپـس  و  تبغر ،

پچ هب  یهورگ  دنا و  هتفر  تسار  هب  یعمج  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  تسین و  ع )  ) نایقتم يالوم  تفالخ  هرود  زج  رمع  رـسپ  رظن  رد  ظلغ 
رد هژیوب  قح  میقتـسم  طارـص  رب  نید و  تسار  هار  رب  راتفر  همه  تساهدوب و  یئانـشور  همه  هرود  نیا  دـعب  لبق و  و  دـنا ، هدرک  مگ  هار  و 

ار نآ  هتخانـشب و  هدیدب و  شیوخ  نیتسخن  تسار  هار  راودا  نیا  رد  كدرم  نبا  و  جاجح ، کلملا و  دبع  دـیزی و  هیواعم و  تنطلـس  هرود 
تسا  هدرک  تعیب  نید "  تسار  هار  رب  قح " و "  رب  ماکح "  نیا  اب  هتفرگ و  ندومیپ 

اب هک  یناسک  ایآ  دنا ؟ هدرک  مگ  هر  هتشگردب و  هار  زا  شیوخ  يریگبناج  تعیب و  اب  یناسک  هچ  دسرپب  درم  نیا  زا  تسین  یـسک  اجنیا  رد 
راصنا نارجاهم و  ردب " و  نادهاجم "  دنا و  هدوب  ص )  ) ربمایپ ورتسار  لداع و  باحـصا  ناشیا  هک  دندرک ؟ تعیب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 

نارگ زواجت  اـب  هک  اـهنآ  هناـی ، یمالـسا . روشک  گرزب  ياهرهـش  رگید  هنیدـم و  میقم  لاـجر  ناـعبات و  زا  حـلاص و  نادرم  زا  يا  هدوت  و 
رس و  یب  ماششاب و  وا  نآ  دندرک ، تعیب  جاجح  کلملا و  دبع  دیزی و  هیواعم و  نوچ  يرگدادیب 
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دینک یمرکف  ناتـسودلام ؟ نایوجماک و  ناتـسرپ و  توهـش  نابلط و  هاج  هاوخ و  دـب  مجاهم و  كرـشم و  لئابق  يایاقب  درگناـبایب و  ناـیاپ 
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ود اب  ار  ص )  ) ربمایپ راب  رهگ  راتفگ  هک  لاح  نامه  رد  دروآ  نابز  هب  ار  لوا  فرح  هک  دراد  یم  او  ار  رمع  رسپ  يریذپان  قح  تجاجل و 
تسارهار هب  ار  امش  و  تسا ، هتفای  نید  هار  یئامنهار  هک  دید  دیهاوخ  دیزاس  تموکح  راد  هدهع  ار  یلع  رگا  هک "  دنیب  یمشیوخ  مشچ 

درب "  یم 
هار هب  ار  امـش  تسا و  هتفاـی  نید  هار  یئاـمنهار  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیراد - یمنرب  هک  مـناد  یم  و  دـیرادرب - یهدـنامرفب  ار  یلع  رگا  و " 

درب "  یم  تسار 
قیرط رب  ار  امـش  تسا و  هتفای  نیدهار  یئامنهار  هک  دید  دیهاوخ  دیرامگ - یمن  هک  میناد  یم  و  دیرامگب - تفالخ  هب  ار  یلع  هاگره  و " 

تفر . هراشا  نادب  لوا  دلج  رد  هک  تاشیامرف  رگید  " و  درادیما . ناشخرد و 
اب هک  یئاه  تیب  رب  فارتعا  نیا  اب  دـیاشگ و  یم  یمود  هب  نابز  هناهاگآ  دوخ  ان  رایتخا و  یب  دوش و  یم  فاصنا  شوختـسد  رمع  رـسپ  اـی 

دیامن ؟ یم  شیئاوران  هب  رارقا  دشک و  یم  نالطب  طخ  هتشگ  بکترم  نارگید 
0 دنیایند لام  یپ  رد  دنگنج و  یم  رگیدمه  اب  یسایس  تردق  رـس  رب  یـشرق  ناناوج  هک  فرح  نیا  اب  هتـشاد  راهظا  یبیجعهدیقع  نینچمه 
و هدومرف - شدوخ  هکناـنچ  اـیند  هک  شباحـصا  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  یکی  دوش : یم  فرط  ود  لـماش  شفرح  دـناد  یم  هکیلاـح  رد 

نآ هب  شنتـسب  رمک  تسا و  رت  زیچ  ان  دنارپ  یم  نوریب  هسطع  هاگب  يزب  هک  یمن  زا  شرظن  رد  هدناسر - توبث  هب  ار  شـشیامرف  شیگدنز 
و تشذـگ . موس  دـلج  دـلج و  نیا  ردهکنانچ  شباحـصا - وا و  هب  شتیـصو  ربانب  هدوب و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ناـمرف  هبیلخاد  ياـه  گـنج 

هیواعم . ریبز و  هحلطيرگید و 
شیوخ يارب  ار  تموکح  ود  نآ  زا  کـی  ره  : " هدومرف شیاـه  قطن  زا  یکی  رد  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هک  هدوب  ناـنچ  لوا  رفن  ود  عضو 

و دنرادن . ادخ  اب  يا  هطبار  هچوچیه  هب  دهدیمن و  طبر  ادخ  هب  ار  نانآ  يدنویپ  چـیه  دـشک و  یم  شیوخ  فرط  هب  ار  نآ  دـهاوخ و  یم 
ره دنـسرب  دوـصقم  هب  رگا  مسق  ادـخب  داـتفا . دـهاوخ  رب  ناـشراک  نیا  زا  هدرپ  يدوز  هب  درورپ و  یم  لد  هبار  شقیفر  هنیک  ناشمادـک  ره 

ناج ناشیکی 
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سپ تسا . هتـشارفا  رب  دـق  یلخاد  راـک  زواـجت  هتـسد  راد و  کـنیا  دـشوک . یم  يرگید  يدوباـن  رد  کـی  رهو  دروآ  یم  رد  ار  رگید  نآ 
هماگنه " ؟ نینچ  نیا  نارامش  زور  دنیاجک 

يارب مسانشب و  مکاح  ار  امش  زا  کیمادک  دیسرپهدمآ : ریبز  هحلط و  شیپ  مکح  هب  ناورم  دندیسر ، هرـصب  هب  هشئاع  ریبز و  هحلط و  یتقو 
هب هشئاع  ار . مردـپ  تفگ : هحلط  نب  دـمحم  ار . مردـپ  تفگ : ریبز  نب  هللا  دـبع  دـندزن . یفرح  کیچیه  مرادرب ؟ گـناب  هب  ار  شماـن  زاـمن 

- مرهاوخ رـسپ  دـیراذگب  ینکاپب )؟ بوشآ  ام  ياقفر  نیب  یهاوخ  یم  تفگ : ای  ( ؟ ینک اـپب  بوشآ  ناـمنیب  یهاوخ  یم  داد : ماـغیپ  ناورم 
دریگب . هدهع  هب  ار  مدرم  يزامنشیپ  ریبز - نب  هللا  دبع  ینعی 

یم تیـصوصخ  نیمه  ابار  وا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  تسا و  هدوب  ایند  لام  یـسایس و  تردـق  یپ  رد  وا  تسا . مولعم  هک  مه  هیواعم  عضو 
هک يا  هناروک  روک  قشع  دهد و  یمن  شوگ  ناشفرح  هب  رمع  رـسپ  هک  دوسهچ  یلو  تسا ، راکـشآ  ناشنانخـس  رد  انعم  نیا  دنا و  هتخانش 
يا همش  کنیا  تسا . هدیتلغ  یهارمگ  بالجنم  هب  هتسب  شوگ  مشچ و  تهج  نیمه  هب  و  دونشب ، ار  ناشنخـس  دراذگ  یمن  دراد  نایوما  هب 

نانخس : نآ  زا 
هک يریذـپان  قح  لدگنـس  تعامج  نآ  فرط  هب  ربب  شیپ  نینموملا  ریما  يا  ار  ام  دـیوگ " : یم  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  لاـقرم ، مشاـه 

هتخاس لالح  ار  ادخ  مارح  ،و  دننک یمراتفر  تسا  ادخ  دنیاشوخان  هکيا  هویش  هب  ادخ  ناگدنب  هب  تبسن  دنا و  هتخادنا  رـس  تشپ  ار  نآرق 
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هب اهزورآ  هداد و  چوپ  ياه  هدـعو  اهنآ  هب  هداد و  شیارگ  شیوخ  فرط  هب  ار  ناشتالیامت  ناطیـش  دـنا و  هدومن  مارح  ار  شلـالح  دـنا و 
رـس رب  نونکا  ات  تسا  هدـینادرگ  ناشدـنیاشوخ  ار  ایند  ناش و  هدـناشک  یتسپ  طاـطحنا و  هب  ناـش و  هدرک  ردـب  هار  زا  اـت  هدـنکفا  ناـشلد 

 ... " میراد ترخآ  هب  امهک  دنگنج  یم  يا  هقالع  نانچ  اب  ناشایند  یگدنز 
میسانش . یم  تقدب  ارتعامج  نیا  ام  نینموملا  ریما  دیوگ " : یم  وا  مه  - 2
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ظفح ایند و  رس  رب  و  دنزیتس ، گنج و  رد  وت  اب  اهنیا  دنتسود . دشاب  ایند  ياه  هدروآ  رف  یپ  ردهک  ره  اب  و  دننمشد ، تناوریپ  وت و  اب  اه  نیا 
هک نیا  زج  دنرادن  ایند  تذل ) هاج و  لام و   ) رب یبایتسد  زج  يدوصقم  چیه  و  دنتسین ، راذگ  ورف  یـششوک  چیه  زا  دنراد  گنج  رد  هچنآ 
 " دنیایند یپ  رد  هکلب  دنا ، هتشگن  نادیم  هب  جیسب و  وا  نوخ  يارب  دنیوگ و  یم  غورد  دنبیرف ، یم  نامثع  یهاوخناوخ  راعش  اب  ار  نالهاج 

مسق ادخب  تعامج  نیا  درادهگن . تمالسار  شا  هیرظن  نید و  هک  تسا  یـسک  ناملـسم  دیوگ " : یم  یقطن  رد  یبحرا  سیق  نب  دیزی  - 3
یم ام  دنشاب  دقتعم  هک  مالسا ) زا  ینوناق   ) یقح يایحا  هار  رد  ای  دنگنج  یمن  میا  هدرک  شهابت  ام  دنشاب  دقتعم  هک  ینید  يرارق  رب  رـس  رب 
امـش رب  رگا  دنـشاب . هاشداپ  روتاتکید و  ایند  رد  دنهاوخ  یم  دنا و  هتـساخرب  ام  گنج  هب  ایند  نیا  رـس  رب  طقف  میا . هدرکشلیطعت  هدـنار و 

دنهاوخ اورنامرف  امـش  رب  درخبان  رماع  نب  هللا  دـبع  دـیلو و  دیعـس و  لثم  یناسک  دـهدن - ناـشناشن  ار  يداـش  هبلغ و  ادـخ  و  دـنوش - هریچ 
يرادنپ درادن ، یلاکـشا  هانگ و  راک  نیا  دیوگ  یم  هتفرگ  رب  ار  ادـخ  لام  دـنز و  یمطوبرمان  ياه  فرح  شنمجنا  رد  ناشیکی  هک  تشگ 

: تسا هدروآ  رد  نامفرصت  هب  نامهزین  ریـشمش و  تردق  هب  هک  تسا  ادخ  لام  نیا  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینج  هنوگچ  دشاب . شردپ  ثرا 
رس شوختـسد  نانک  هرابرد  و  دننک . یم  تموکح  ادخ  یحو  زا  ریغيزیچ  بجوم  هب  هک  دیگنجب  يرگمتـس  تعامج  نیا  اب  ادخ  ناگدنب 
یم هک  دنتـسه  اهنامه  اهنیا  و  درک . دنهاوخ  بارخ  ار  ناتایند  نید و  دـنوش  طلـسم  امـش  رب  رگا  اه  نیا  دـیوشن . يرگـشنزرس  چـیه  شنز 

يارب گرزب  يادخزا  دنرادن . یناسر  بیسآ  رـش و  زج  يدصقدنا  هدش  ناتـسادمه  امـش  هیلع  هک  نبا  زاادخب  ناشدیا . هدومزآ  دیـسانش و 
. " مبلط یم  شزرمآ  امش  يارب  مدوخ و 

هحفص 104 ] ] 

رد شیوـخ ، ياـعدا  هب  هک  دـیوش  هناور  یتعاـمج  يوـس  هب  نم  هارمه  ادـخ  ناگدـنب  دـیوگ " : یم  نیفـص  رد  یقطن  رد  رـسای  راـمع  - 4
یم تموکح  تسه  ادخ  باتک  رد  هچنآ  زجيا  هلیـسو  هب  ادخ ، ناگدـنب  رب  دـیزرویم و  متـس  دوخ  رب  هک  دنتـسه  یـسک  یهاوخنوخیپ 
رگا هک  یئاهنیا  دـندرک . یم  رما  يراک ، وکین  ناـسحاهب و  دـندومن و  یم  حـیبقت  ار ، يرگ  زواـجت  هک  دنتـشک  یحلاـص  نادرم  ار  وا  درک .

. شیاه تعدب  ببـس  هب  میتفگ : دیتشکار ؟ وا  ارچ  دندیـسرپ : دـنهد  یمن  یتیمها  چـیه  نید  نیا  لاوز  هب  دـشاب  ناما  رد  ناشایند  یگدـنز 
هک يروط  هبدوب  هدرک  طلـسم  ایند  لانم  لام و  رب  ار  ناشیا  وا  هک  دنتفگ  تهج  نآ  زا  ار  نیا  تسا .  هتـشگن  بکترم  یتعدب  چیه  دـنتفگ :

دندمآ . یمن  دوخ  هب  تخیر  یم  ورف  ناشرس  رب  اه  هوک  رگا  دندیرچ و  یم  دندروخ و  یم 
نآ زاو  دـنا  هدیـشچ  ار  ایند  ذـئاذل  هزم  اهنیا  تسا . هدوب  ملاظ  وا  دـنناد  یم  اریز  دنـشاب ، وا  یهاوخناوخ  یپ  رد  اـهنیا  منک  یمن  رکف  ادـخب 

دسرب اهنآ  هب  شتسد  ( مالسا نوناق  يرجم  ای   ) قح بحاص  رگا  دنا  هدیمهف  انمـض  دنا و  هدش  شا  همادا  ماود و  ناهاوخ  هدمآ و  ناشـشوخ 
رد نآ  هلیسو  هب  هک  دنرادن  مالسا  ردیناشخرد  هقباس  نانآ  انمـض  تشگ . دهاوخ  لیاح  عنام و  دنرچ  یم  دنروخ و  یم  هچنآ  اهنآ و  نایم 

قحانب ام  ياوشیپ  هک  دنا  هدز  لوگ  نخس  نیا  اب  ار  دوخناوریپ  راچان  دنیامن . تعاطا  نانآ  زا  مدرم  دندرگ و  تموکح  یئاورنامرف و  روخ 
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تیعقوم نیدب  شا  هلیـسو  هب  هک  تسا  ياهناهاوخدب  هلیح  نیا  و  دنوشب . هاشداپ  روتاتکید و  هلیـسو  نیا  هب  ات  تساهدش . هتـشک  هنامولظم  و 
." دندرک یمن  تعیب  اهنیا  اب  مه  رفن  ود  یتح  مدرم  زا  دوبن  هلیح  نیا  رگا  و  دینیب ، یم  هک  دنا  هدیسر 

یم راک  ادخ  يارب  دندوب و  ادخ  راتـساوخ  رگاتعامج  نیا  نینموملا  ریما  دـیوگ " : یمیقطن  رد  یعازخ  ءاقرو  نب  لیدـب  نب  هللا  دـبع  - 5
دننازیرگ قوقح  يربارب  زا  هک  دنگنج  یمام  اب  تهج  نآ  زا  اهنیا  اما  دندیزرو . یمن  تفلاخم  ام  اب  دندرک 
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فک زا  دنراد  گنچرد  هک  ار  یئایند  لانم  لام و  دننکيرادهگن و "  ار  دوخ  یسایس  تردق  دنهاوخ  یمو  دنیداصتقا  ضیعبت  رادتسود  و 

لد رد  يا  هدروآ  دوجو  هب  نینموملا  ریما  يا  وت  هک  هتشذگ  ثداوح  زا  هک  یی  ینمشد  دنا و  هتفرگ  لد  رد  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  دنهدن و 
يا " هتشک  ار  ناشناردارب  ناردپ و  هک  نیا  رطاخ  هب  نهک و  ياه  هنیک  نآ  دنرورپ  یم 

یمامت هب  شنخس   ... " یتسه - هچ  یپ  رد  یگنج و  یم  ام  اب  ارچ  هک  تسین  هدیشوپ  ام  رب  ادخب  دیوگیم " : هیواعم  هب  یعبر  نب  ثبـش  - 6
دمآ . دهاوخ  دلج  نیمه  رد 

هارمه يدیـشیدنا : لد  رد  دندومن . شکمـشک  هزیتس و  مه  اب  تلد  رد  ترخآ  ایند و  دیوگ " : یم  وا  هب  صاع  نب  ورمع  مدختـسم  نادرو 
تمعن ياج  هچنآ  ایند  رد  تسا و  ترخآ  نودـب  يایند  هیواعم  هارمه  و  دوش . یم  اـیندناربج  ترخآ  رد  تسا و  اـیند  ياـهنم  ترخآیلع 

دیارس : یم  شباوج  رد  صاع  ورمع  تسین " . دریگب  ار  ترخآ 
دنک  دوبان  ار  شیمشچ  خوش  نادرو "و  ادخ " 

درک نایب  تشذگ  یم  ملد  رد  ار  هچنآ  نادرو "  وت "  ناجب 
تخورفهولج  سفن  رب  ایند  هک  یماگنه 

تسه ! یهاوخبرچ  یمدآ  تشرس  تعیبط و  رد  مدومن و  عمط  شیارب 
تسا  عمط  شوختسد  صرح و  عبات  يرگید  دیامن و  یم  زیهرپ  یکی  تسه : سفن  ودیمدآ  نورد  رد 

دزادرپ ! یم  هاک  ندروخ  هب  يریس  لاح  رد  دراپسب ( یمود  سفن  هب  نتشیوخ  نوچ   ( یمدآ و 
درادن  هارمه  ارایند  هک  تسا  ینید  یلع  مدید 
ار یسایس  تردق  دراد و  ار  ایند  يرگید  نآ  و 

مدیزگ  رب  ار  ایند  یهاگآ  نیع  رد  عمط و  يور  زا  هاگنآ 
متشادن ! یناهرب  چیه  راک  نیا  رد  و 
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تشذگب : زین  صاع  ورمع  نانخس  نیا  و  دش ، هتشاگن  ریدغ  مود  دلج  رد  هک  تایبا  رگید  و 
هکنآ  یب  مهد  یمن  وت  هب  ار  منید  هیواعم 

درک یهاوخ  هچ  هک  رگنب  نیا  ربانب  مدروآ  تسدب  ار  ایند 
ما  هدرک  يدوس  رپ  هلماعم  یهدب ، نم  هب  ار  رصم  رگا 

تسا  نایز  دوس و  هیام  هک  ما  هدروآ  تسد  هب  ار  يزیچ  و 
نم  دنتسین و  گنسمه  ربارب و  ، ایند نید و 

مراکنایز ! هدنکفارس و  هک  مناتس  یم  ارت  هداد  یلاح  رد 
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سفن ياوه  يوریپ  زج  يا و  هتفرن  ایند  یپ  رد  زج  مدوخ  ناـجب  وت ، دـسیون " : یم  هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد  يراـصنا  هملـسم  نب  دـمحم  - 8
... يا " هتشاذگ  راوخ  یگدنز  ماگنه  هب  ار  وا  یهد  یم  يرای  گرم  زا  سپ  ار  نامثع  رگا  يا . هدرکن 

( وا اب  تعیب  يازا  رد   ) یبجاوم قوقح و  هک  دندرک  طرـش  هیواعم  يارب  نورعـشا  کع و  هلیبق  ود  یتقو  دسیون " : یم  محازم  نب  رـصن  - 9
هب تخود  وا  هب  مشچ  تسب و  هیواـعم  هـب  عـمط  دوـب  یی  يراـمیب  شلد  رد  هـک  ره  قارع  یلاـها  زا  دوـمن ، ررقم  دـیامنررقم و  ناـنآ  يارب 

هـصیمحیبا نب  رذـنم  و  دـش . رفنتم  تحاران و  ودیـسر  یلع  هب  نآ  ربخ  تشگ و  عیاش  درک و  تیارـس  مدرم  ناـیمرد  تلاـح  نیا  هکیروط 
هیواعم زا  نویرعـشا  کـع و  هلیبق  ود  نینموملا  ریما  يا  تفگ : هدـمآ  يو  تمدـخ  هب  دوب  نادـمه  هلیبقنارعاـش  ناـنامرهق و  زا  هک  یعداو 

و هدرک . رایتخا  ایند  ياج  هب  ار  ترخآ  ام  هکیلاح  رد  دنتخورف . ایند  هب  ار  ناشنید  لمع  نیا  اب  داد و  اهنآ  هب  دنتساوخ و  بجاوم  قوقح و 
رتهب نامقارع  تسا و  اهنآ  يایند  زا  رتهب  ام  ترخآ  مسق  ادـخب  هیواعم . ياجب  وت  هب  ماش و  ياج  هب  قارع  هب  میا و  هتخاس  شوخ  لد  نآ  هب 
يرای ار  وت  هک  شاب  هتـشاد  نانیمطا  نک و  زاغآ  ار  گنج  ام  هلیـسو  هب  نیا  ربانب  اهنآ . ییاوشیپ  زا  رت  هتفای  تیادـه  نامماما  اهنآ و  ماش  زا 

دورس : نینچ  هراب  نیا  رد  هاگنآ   0 زاس راداو  گرم  نازابناج و  هب  ار  ام  درک و  میهاوخ 
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رعشا  هلیبق  دنتساوخ و  بجاوم  کع  هلیبق 
دنتشگ شاداپ  تعلخ و  راتساوخ 

دنتخاس  اهر  تعلخ  بجاوم و  نتفرگ  رطاخ  هب  ار  نید 
دنتشگ تادوجوم  نیرتدب  هب  لدب  راکنیا  اب  و 

مدیبلط و  ادخ  زا  کین  شاداپ  ام  و 
ار  داهج  رد  خسار  میمصتو  تین  يرادیاپ و 

دومن  وزرآ  درک و  بلط  هچنآ  هب  ام  زاکی  ره  ناسنیدب 
میرامش  یم  هانگ  ار  یچیپ  رس  نام  همه  دیسر و 

هک  هاگنآ  دربن و  هماگنه  رد  قارع  مدرم 
دننارگید  زا  رت  رب  رتهب و  دنزیوآ  مهب  نایهاپس 

دریگ  ارف  ار  نامدرم  يراتفرگ  الب و  نوچ  و 
دننارگید  زا  رت  لمحت  رپ  قارع  مدرم 

وت  یماح  تسود و  ادخ  هار  رد  ام  نایم  زا  هک  ره 
تسین  ام  زا  ربمایپ  یصو  ياو  تیالو  بحاص  يا  دشابن 

ادخب تفگ : دیـسر ، هیواعم  هب  يوهدورـس  ربخ  دـناوخ . نیرفآ  شا  هلیبق  رب  وا و  رب  ادـخ و  تمحر  وت و  رب  نیرفآ  تفگ : شباوج  رد  یلع 
رب نم  يایند  ات  درک  مهاوخ  شخپ  ناشنایم  رد  لوپ  ردقنآ  تخاس و  مهاوخ  لیامتم  دوخ  فرط  هب  لوپ  اب  ار  یلع  دامتعا  دروم  صاخـشا 

. " ددرگ هریچ  وا  ترخآ 
یگتـسیاش تیالو  ثیحزا  هن  هقباس و  ظاحل  زا  هن  هک  يراد  اریماقم  هیعاد  وت  هک  نادـب  دـسیون " : یم  هیواعم  هب  نینموملا  ریما  الوم  - 10

وت عفن  هب  نآرق  زا  يدهاش  هن  دیامن و  تباث  وت  يارب  يزایتما  هک  یئامن  یم  دانتسا  یـصخشم  راک  هب  ناک  هرابرد  هن  و  يراد ، ار  نآ  زارحا 
قرز و زا  ینآ و  رد  هک  یئاـیند  زا  وت  هک  هاـگنآ  نیا ، رباـنب  ینک . اـعدا  دوخ  هراـبرد  ار  نآ  هک  ادـخ  لوسر  زا  یتیـصو  هن  دراد و  دوـجو 
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اب درک  یهاوخ  هج  يوش  هتـشاذگاو  رارـصا  زا  رپ  شوک و  تخـس  ینمـشد  ابو  يوش  هدنکرب  نئمطم  یکتم و  شذئاذل  هب  ناداش و  شقرب 
یتسرپ و  ایند  زا  درذگ  یم  تنورد  رد  هچنآ  دوجو 
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هداد و روتسد  وت  هب  يا و  هدش  هدیشک  هدناشک و  ارت  يا و  هتفریذپ  شتوعد  هدناوخ و  دوخ  يوس  هب  ارت  ایندهک  تسا  ملـسم  و  يراد ؟ ایند 
هک هدـنامن  يزیچ  اریز  زاس ، یـسرداد  باسح و  هدامآ  ار  دوخ  رادرب و  تموکح ) ياعدا  و   ) راک نیا  زا  تسد  نیا  ربانب  ياهدرب . شنامرف 
یک ناتنانطومه  رب  يزایتماو  راـختفا  هن  دـیراد و  يا  هقباـس  نسح  هنهک  امـش  هیواـعم  يا  دـنیامن . تساوخ  زاـب  وت  زا  دـنرادهگن و  اـپب  ارت 

راذگم نک و  ایهم  هتشگ  تضراع  هچنآ  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  نیا ، ربانب  تما ؟ نیا  رادمامز  یلاو و  ای  دیا  هدوب  مدرم  ریدم  رادمتـسایس و 
تالیامت رب  تسناوت  یهاوخن  وت  ینعی   ) دنیوگتـسار شربمایپ  ادـخ و  مناد  یمنم  هک  نیااـب  دـبیرفب ، ارت  دوش و  قفوم  وت  دروم  رد  ناـطیش 

تسد و  ینکن ، هبلغ  تنورد  یناطیـش  تالیامت  رب  رگا  مرب . یم  هانپ  ادخ  هب  نمزم  يداهن  دب  ربتماوادم  زا  ینک ) هبلغ  تنورد  یناطیـسش 
هار وت  هب  ناطیـش  هک  یتسه  ینراذگـشوخ  وت  میامن ، یم  زاب  تیارب  تسا  ناهنپ  تدوخ  رب  تدوخ  زا  هک  ار  هچنآ  يرادـن ، رب  راـک  نیا  زا 

 " تسا هدرک  ادیپ  نایرج  ذوفن و  دراد  نایرج  نوخ  هک  نانچ  تدوجو  رد  تسا و  هتفای 
: " دومرف دوب  هدز  تسد  یشروی  هب  نیفـص  گنج  زا  سپ  هکهملـسم  نب  بیبح  هب  امهنع - هللا  یـضر  یلع - نب  نسح  هک  دنا  هدروآ  - 11
: " دومرف مشک . یمن  رگـشل  تردـپ  هب  هلمح  دـصق  هب  تفگ : يا " . هدرک  ادـخ  نامرف  تعاطا  ریغ  رد  وت  هک  اه  یـشک  رگـشل  اسب  بیبح 

تسرد ار  تسیایند  یگدنز  وا  رگا  يا . هتفرشلد  ياوه  هارب  باتشب  يا و  هدرک  يوریپ  شیراد  ایند  هار  رد  ار  هیواعم  وت  نوچ  ، ادخب يرآ 
يادخ هک  يدوب  یم  نانچ  ینعی  يدوب ، یم  هدیقع  شوخ  راتفگ و  شوخ  يرادرک  دب  هک  وت  شاک  تشاذـگ . دـهاوخ  ورف  ار  تنید  دـنک 

هک ینانچ  وت  نکل  دـنتخیمآ "  رد  دـب  يرگید  راـک  هب  ار  وکین  يراـکو  هدومن  فارتعا  ناـشهانگ  هب  هک  نارگید  و  دـیامرف " : یم  لاـعتم 
فـطاوع و ار و  ناـش  هدـیقع  ناـشلمع  ینعی   ) تفاـی هرطیـس  ناـشلد  رب  دـنداد  یم  ماـجنا  هچنآ  تقیقح  رد  دـیامرف " : یم  لاـعتم  يادـخ 

(. " تخاس ار  ناشراکفا 
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ایند دشن و  ایند  راتـساوخ  هنع - هللا  یـضر  رکب - وبا  مدرم  درک " : قطن  نینچ  دمآ ، رد  هنیدم  هب  هیواعم  نوچ  دیوگ ك  یم  یمذـحق  - 12
هب ایند  نم  اما  تفای ، تسد  وا  رب  زین  ایند  تفای و  تسد  ایند  هب  نامثع  شتساوخن . وا  یلو  تفر ، شغارس  هب  ایند  رمع  تفرن . شغارـسب  زین 
زا رتهب  امـش  يارب  نم  دیناد  یمن  ناتدرف  نیرتهب  ارم  رگا  شدنزرف . نم  مردام و  وا  میایند و  دنزرف  نم  مدـیورگ ، واهب  نم  دـیارگ و  میوس 

 " منارگید .
یپ رد  هدـیود و  یم  يویند  ذـئاذل  لاـنم و  لاـم و  یپ  رد  هک  دـناسر  یم  تسا و  هیواـعم  لاـمآ  اـه و  فدـه  رادومن  هک  نانخـس  رگید  و 

تسا . هدوب  تنطلس 

دنک یم  ایحا  ار  شردپ  ياه  تعدب  رمع  رسپ 

يوریپ شردپ  ياه  تعدـب  زا  هک  عوضوم  نیا  هب  میـسر  یم  تسه ، رمعرـسپ  هرابرد  هک  یی  یخیرات  رابخا  یـسررب  نایرج  رد  اجنیا ، رد 
تقیقح ندـش  نشور  زا  دـعب  مهنآ   0 تـسا هدـیزگرب  شیوخ  نیئآ  ناونع  هب  هدوـب  تنـس  نآرق و  فـالخ  رب  هک  ار  يو  تاـیرظن  هدرک و 
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یم دنوش  یم  بکترم  یتشز  راک  هاگره  هک  دنرادنپ  یم  هچ   " تسا " . هتشگ  هتخانـش  زاب  یهارمگ  زا  تیاده  هکنآ  زا  سپ  و "  شیارب ،
تسا " ؟ هداد  ار  شماجنا  روتسد  ام  هب  ادخ  و  میا ، هدید  نآ  ماجنا  لاح  رد  ار  شیوخ  ناردپ  دنیوگ 

: اهنیا هلمج  نآزا 
تسا دقتعم  سابع  نب  دنتفگ : تسا . مارح  تفگ : دندیسرپ ، هعتم  هرابرد  رمع  رـسپ  زا  دسیون : یم  دئاوزلا "  عمجم  رد "  یمثیه  ظفاح  - 1

تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  ربیخ  گنجرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دناد  یم  سابع  نبا  ادخب  تفگ : درادن . یلاکشا 
هک ار  یسک  رگا  هنعهللا - یضر  باطخ - نب  رمع  رگم  تسا  مارح  تفگ : دندیسرپ ، ءاسن  هعتم  هرابرد  رمع  رسپ  زا  دسیون " : یم  یقهیب  " 

" .؟ درک یمن  نارابگنس  تفرگ ، یم  دوب  هدرک  هعتم 
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مکح هک  نیا  دنـسرپ و  یم  ادـخ  نیئآ  نید و  هرابرد  وا  زا  ددـنب . یم  غورد  شربمایپ  ادـخ و  هب  هعتم ، ندوب  مارح  یعطق  راهظا  اب  درم  نیا 
یم وگغورد  ار  شردپ  نخـس ، نیا  اب  هزات  دنار  یم  شردپ  عرـش  فالخ  مکحو  تعدـب  زا  تخـس  وا  تسیچ و  مالـسا  تعیرـش  رد  هعتم 

تازاجم ار  شبکترم  میامن و  یم  عنم  ار  ود  نآ  نم  هک  تشاد  دوجو  ص )  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود  دیوگ : یم  شردـپ  اریز  دـیامن ،
: منک یم  تازاجم  ار  شبکترم  مزاس و  یم  مارح  ار  اـهنآ  نم  هک  تشاد  دوجو  ادـخ  ربماـیپ  هرود  رد  زیچ  هس  دـیوگ " : یم  منک " و  یم 

نآ زا  دعب  هدوب و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هرود  زا  یتمسق  رد  اهنیا  هک  دیوگ  یمن  چیه  لمعلا "و  ریخ  یلع  یح  نتفگ  و  ءاسن ، هعتم  جح ، هعتم 
ياـهراک نیلوا  زا  ار  نیا  و  دـهد . یم  تبـسن  دوـخ  هب  ار  میرحتراـک  و  منکیم ، عـنم  مزاـس و  یم  مارح  نم  دـیوگ  یم  هکلب  هدوـمرف ، یهن 

دنا . هدرمش  رمع  فالخ 
رب دناد و  یم  ار  ادخ  مکح  هک  تسا  هدز  تمهت  وا  هب  هدـناوخ و  وگغورد  ار  سابع  نب  هللا  دـبع  هکلب  هدومن ، وگغورد  ار  شردـپ  اهنت  هن 
هانگ نینچ  هک  تسا  نیا  زا  رترب  تما "  همالع  هکنآ "  لاح  دزاس  یم  دکوم  ادخب  دنگوس  اب  ار  اوران  نخس  نیا  و  دهد ، یم  اوتف  شفالخ 

دوش . بکترم  ار  ینیگمهس 
هک ار  نیصح  نب  نارمع  يردخ و  دیعس  وبا  وهللا  دبع  نب  رباج  دننام  یباحصا  تسا ، هدرمش  وگغورد  ار  باحصا  نیرت  هتـسجرب  نینچمه 

رمع دنا و  هدرک  هعتم  رمع  تموکح  هرود  زا  یتمـسق  رکب و  وبا  هرود  رد  دنا  هتفگ  هدوب و  يوبن  تنـس  بجومب  هعتم  ندوب  زیاج  هب  دقتعم 
دناد یم  رمع  راـک  ار  هعتم  زا  یهن  هک  هدرمـش  وگغورد  ار  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  رورـس  تساهدومن . یهن  نآ  زا 

 " دش . یمن  انز  بکترم  لدگنس  تخب  هریت  زج  یسک  دوب  هدرکن  یهن  هعتم  زا  رمع  رگا  دیامرف " :
حرـش يراخب  حیحـص "  رب "  هک  یناسک  ثیدح و  ناظفاح  همه  دشاب  هدـش  یهنهعتم  زا  ربیخ  گنج  يانثا  رد  هک  ار  فرح  نیا  یهگنا  و 
مـشش دلج  رد  اریناقرز  رمع و  وبا  یلیهـس و  نخـس  ام  و  تسا ، هدشن  یهن  هعتم  زا  ماگنه  نآ  رد  دـنا  هتفگ  هدرک و  بیذـکت  دـنا  هتـشون 
روطب ثحب  نیا  و  تسا . هدزن  یفرح  نینچ  یسک  چیه  ثیدح  نایوار  وناسیون  هریس  زا  یئاطخ و  تسا و  يرادنپ  فرح ، نآ  هک  میدروآ 

یفاو  لماک و 
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. دیسر ماجنا  هب  مشش  دلجرد 
مهنآ تسا ، هدرک  یهن  هدرمرب  نتسیرگ  زا  باطخ - نب  رمع  شردپ - زا  دیلقت  هب  و  ص )  ) ربمایپ ریرقتو  شیامرف  رادرک و  فالخ  رب  - 2
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زا ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ : یم  درم  نیا  شردـپو . وا  رب  تجح  مامتا  زا  دـعب  هراب و  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ تنـس  تقیقح و  تفایرد  زا  سپ 
رد نمحرلا  دبع  وبا  زا  ادخ  تفگ : هشئاع  تسا . باذـع  رد  يورب  شا  هداوناخ  نتـسیرگ  زا  نونکا  نیا  دومرف : تشذـگ ، یم  يروگ  رانک 
رد دـشک . یمن  شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چـیه  دـیامرف : یم  یلاعت  يادـخ  میناد  یم  و  تسا . هدـش  هابتـشا  راـچدوا  اریز  درذـگ ،

ار عوضوم  نیا  دننک 0 یم  هیرگ  وا  رب  شا  هداوناخ  لاح  نیمه  رد  دشک و  یم  باذـع  دراد  نونکا  نیا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تقیقح 
میتخاس . نشور  دلج  نیمه  مشش و  دلج  رد 

یم یبعـش  درک . يراد  دوخ  ص)  ) ربمایپ ثیداحا  نتخومآ  لقن و  زا  دـمآ - حرـش  هب  مشـش  دـلج  رد  هک  شردپروتـسد - زا  يوریپ  هب  - 3
دنک ". لقن  ادخ  ربمایپ  زا  هک  مدینشن  ثیدح  کی  زج  متسشن و  رمع  رسپ  اب  لاس  ود  ای  مین  لاسکی و  دیوگ " :

یم ص )  ) ربمایپ تنس  فالخرب  شردپ و  زا  يوریپ  هب  ار  نخس  نیا  دشاب . ضیحلاح  رد  هک  یسک  يارب  عادو  فاوط  هرابرد  شنخس  - 4
میلست تنـس  هبتشادرب  نآ  زا  تسد  راچان  تسین  ناتـسادم  هدیقعمه  وا  اب  یـسک  چیه  دید  نوچو  دوب  رظن  هدیقع و  نیا  رب  یتدم  تفگ .

تشذگ . مشش  دلج  رد  هکنانچ  تشگ -
یم داد و  یم  رـشن  دـنیامنن  لاوئـس  هتـسویپن  عوقو  هب  هچنآ  هرابرد  هک  دوب  هدرک  عنم  هتـشاذگ و  وا  هک  ار  یتعدـب  شردـپ  زا  دـیلقت  هب  - 5

تنعل درک  لاوس  هدوبن  هچنآ  هرابرد  هک  ار  یسک  باطخنب  رمع  مدینش  نم  اریز  دیسرپن ، هدوبن  هتسویپن و  عوقوب  هچنآ  هرابرد  مدرم  : تفگ
دومن .
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راک ماجنازا  ار  وا  تشز  يراک  هلیسو  هب  دنیامن و  یم  میکحت  مانشداب  ار  تعدب  شیارب  هک  دینکیمن  بجعت  ص )  ) دمحم تما  یتخبدب  زا 
؟ دنراد یم  زاب  هدیدنسپ  تسرد و 

قیرط زا  ملـسم  يراخب و  تسا . هدز  مارحا  لاح  رد  ندز  رطعهرابرد  شردپ  تعدـب  زا  يوریپ  هب  تباث و  تنـس  فالخ  رب  هک  ینخـس  - 6
ردهک تسا  نیا  زا  رت  شوخ  میارب  موش  دولآ  ریق  رگا  تفگ : یم  رمع  رـسپ  هک "  دنا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  رـشتنم  نب  دمحم  نب  میهاربا 

ص)  ) ادـخ ربمایپ  : تفگ مدـناسر ، شعالطا  هب  ار  رمع  رـسپ  فرح  هشئاع و  شیپ  متفر  نم  دـیآ . رب  نم  زا  رطع  يوب  مشاـب و  مارحا  لاـح 
زا ادخ  تفگ : مدناسر ، هشئاع  عالطا  هب  : " ... يراخب تیاور  هب  ای  دـمآ ". رد  مارحا  لاح  هب  دز و  شنارـسمه  هب  يرـس  دز و  رطع  شدوخب 

دمآ و یمرد  مارحا  لاح  هب  دعب  دز و  یم  شنارـسمه  هب  يرـستفر  یم  مدزیم و  رطع  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  نم  درذگ ، رد  نمحرلادبع  وبا 
دمآ . یم  رب  شنت  زا  رطع  يوب 

. تسا نآ  زا  رت  شوخ  میارب  موش  دولآ  ریق  رگا  تفگ : مدیـسرپ ، مارحا  ماگنه  هب  ندز  رطع  هرابرد  رمع  رـسپ  زا  یئاـسن " : تیاور  هب  -" 7
تفر یم  ومدز  یم  رطع  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هب  مدوخ  نم  درذـگ . رد  نمحرلادـبع  وبا  زا  ادـخ  تفگ : مدـناسر ، هشئاع  عالطا  هب  ار  شفرح 

نم و دیوگ " : یم  دنا . هدرک  تبث  دهاجم  لوق  زا  يراخب  ملـسم و  هچنآ  دمآ 7 -. یم  رب  وا  زا  رطع  يوب  دعب  دز و  یم  شنارـسمهب  يرس 
زا دنناوخ 0 یم  زامن  دنراد  دجسم  رد  مدرم  تسا و  هتـسشن  هشئاع  هرجح  رد  رمع  نب  هللا  دبع  میدید  میدمآ و  رد  دجـسم  هبریبز  نب  هورع 
راب راهچ  تفگ : دروآ ؟ ياجب  هرمع  راب  دـنچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دیـسرپ : وا  زا  هورع  تسا . تعدـب  تفگ  میدیـسرپ ، ناـشزامن  هراـبرد  وا 

. میدینـش هرجح  رد  ار  هشئاع  يادص  لاح  نامه  رد  میئامن . وگغورد  ار  وا  هدرک  در  ار  شفرح  میتساوخن  دوب . بجر  هام  رد  اهنآ  زا  یکی 
گناب  هورع 
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راهچ ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـیوگ : یم  تفگ : دـیوگ ؟ یم  هچ  دیـسرپ : دـیوگ ؟ یم  هچ  رمع  رـسپ  يونـش  یمن  نینموملا  ما  يا  هک  تشادرب 
یم هرمع  هب  هک  راب  ره  ص )  ) ادخ ربمایپ  درذگ . رد  رمع  رـسپزا  ادخ  تفگ : هشئاع  دوب . بجر  هام  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  دروآ  ياجب  هرمع 

درواین " . ياجب  هرمع  بجر  هام  رد  زگره  دوب و  يو  اب  رمع ) رسپ  ینعی   ) وا تفر 
هورع دـهاجم و  هچ  رگ  تسا . هدرک  لـعجبجر  هاـم  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  يارب  يا  هرمع  ادـمع  رمع  رـسپ  هک  تسادـیپ  تیاور  نـیا  زا 
هعتم هرابرد  شردپ  هک  ار  یتنـس  فالخرظن  هلیـسو  نادب  دناوتب  ات  هدرک  لعج  تهج  نآ  زا  ار  نیاو  دـنیامن ، وگغورد  ار  وا  دـنا  هتـساوخن 

امش هب  رمع  دیوگ : یم  رمع  رـسپ  تسا : هدمآ  دنـسم "  رد "  لبنح  دمحا  تیاور  رد  هک  یهیجوت  دیامن . هیجوت  لیوات و  هدرک  راهظا  جح 
. دـیروآ ياـج  هب  جـح  ياـه  هاـم  ریغ  رد  هک  تسا  نآ  رد  هرمع  لاـمک  هتفگ  هکلب  تسا ، مارح  جـح  ياـه  هاـم  رد  هرمع  هک  تسا  هـتفگن 

نآ هرابرد  شیوخ  هیجوت  لیوات و  يارب  يا  هیاپ  دییات و  ص )  ) ادخ ربمایپ  يارب  بجر  هام  رد  يا  هرمع  لعج  اب  هتساوخ  رمع  رسپ  نیاربانب 
مزاـس و یم  مارح  ار  نآ  نم  دـنک " : یم  حیرـصت  هک  دـشاب  یم  شردـپ  فرح  بیذـکت  هیجوت  نیا  هک  هتـسنادن  و  دزاـسب ، شردـپ  يار 

تشذگ . نشور  عطاق و  يزرطب  لیصفت و  هب  مشش - دلج  رد  هکنانچ   " منک - یم  تازاجم  ار  شبکترم 
هرمع راهچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسادـیپ " : مه  سنا "  ثیدـح "  زا  هکنانچ  تسا  هدرواین  ياجب  هرمع  بجر  رد  زگره  ص )  ) مرکا ربمایپ 

رد زج  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تسا " : هدرک  تبث  ننـس "  رد "  هجاـم  نبا  هک  ساـبع  نبا  ثیدـح  رد  هدـعقلا " و  يذ  رد  همه  هدروآ  ياـجب 
تسا " . هدرواین  اجب  يا  هرمع  هدعقیذ 

ار فرح  نیا  دـیاش  و  درک . بیذـکت  ار  شفرح  هشئاع  و  تسا ، هدروآ  ياجب  هرمعراب  ود  طقف  ص )  ) ادـخ لوسر  تشادـنپ  یمرمع  رـسپ 
نآ  زا  شیپ  رمعرسپ 
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ص)  ) ادخ ربمایپ  دندیـسرپ : رمع  رـسپ  زا  هک "  دنا  هدرک  تبث  نینچ  دهاجم  قیرط  زا  لبنح  دـمحا  دواد و  وبا  دـشاب . هدز  هشئاع  بیذـکت 
اب نراقم  هک  يا  هرمع  زا  ریغ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـناد  یم  رمع  رـسپ  تفگ : هشئاع  راب . ود  تفگ : تسا ؟ هدروآ  ياجب  هرمع  راـب  دـنج 

تسا . هدروآ  ياجب  هرمع  راب  هس  هدروآياجب ، عادولا  هجح 
دیامن یفاک  تقد  هدرک  تبث  يزبا  نبا  لوق  زا  دـمحا - نایلبنح - ییاوشیپ  قیرط  زا  رکاسع  نبا  هک  یتیاور  رد  هاـگره  نیب  فزژ  هدـنناوخ 

هب دوب  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماگنه  ریبز  نب  هللا  دبع  دیوگ " : یم  دسانـشب . یتسرد  هب  ار  وا  دربب و  یپ  رتهب  رمع  رـسپ  تیهام  هب  دیاش 
وت هب  دهاوخ  یم  هک  ره  اجنآرد  ات  يوش  هکم  راپسهر  یهاوخ  یم  ایآ  ما . هتخاس  هدامآ  تیارب  هک  مراد  یلیصا  ياه  بسا  نم  تفگ : يو 

یمین هک  هللا  دبع  مان  هب  تشگ  دهاوخ  نوفدمای ) ) رفاک شیرق  زا  یکی  هکم  رد  هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  هن ، تفگ : ؟ ددـنویپب
دشاب " . رمع  نب  هللا  دبع  ای  وت  زج  یسک  وا  منک  یمن  رکف  و  درادشودب . ار  مدرم  ناهانگ  زا 

كرابت و يادخمارح  رد  ادابم  تفگ : وا  هب  هتفر  ریبز  نب  هللا  دـبع  دزن  رمع  نب  هللا  دـبع  هک "  هدرک  تبث  ار  نیا  شدنـسم  رد  لبنح  دـمحا 
رگا هک  تشگ  دهاوخ  نوفدم ) ای   ) رفاک اجنآ  رد  شیرق  زا  يدرم  هک  مدینـش  ص)  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  اریز  يوش ، نوفدـم ) ای   ) رفاک یلاعت 

یشابن " . صخش  نآ  وت  شاب  بظاوم  نیاربانب ، دوب . دهاوخ  رت  نیگنس  نآ  زا  دنجنسب  قئالخ  ناهانگ  اب  ار  شناهانگ  راب 

رمع رسپ  تایاور 

نب یلع  نینموملا  ریما  اب  سب  زا  دینیب  یم   0 تـسا باب  ان  دیهاوخب  هچ  ره  تسه  تسد  رد  وا  زا  ای  رمع  رـسپ  هرابرد  هک  یتایاور  مود  عون 
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هک دهد  یمن  اضر  شلد  دزرو  یم  يوما  هداوناخ  هب  يا  هناروک  روک  طرفم و  قشع  رگید  فرط  زا  دراد و  هنیک  ینمشد و  ع )  ) بلاط یبا 
مایا  زا  نخس  ای  دروآ  نابز  هبار  ع )  ) یلع مان 
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نخس یتیاور  هرابرد  دلج  نیمه  رد  دنک . تعیب  وا  ابهک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دسانشب  تیمـسر  هب  شیارب  یتفالخ  ای  دروآ  نایم  هب  شتفالخ 
تعیب يو  اب  هتـشاد  دوجو  هک  یفالتخا  تلع  هب  اریز  هرواین ، نابز  هب  ار  یلع  تفـالخ  ماـن  رمع  رـسپ  دـیوگیم : هک  میدـناوخ  ار  رجح  نبا 

تسا ؟...  هدرکن 
هک ار  هفیلخ  هدزاود  تفگ و  نخس  یمالـسا  تفالخ  زا  رمع  رـسپ  دیوگ " : یم  هک  میدید  رکاسع  نبا  ظفاح  قیرط  زا  ار  یتیاور  نینچمه 

ریماو يدـهم  مالـس و  نیما و  رباج و  روصنم و  حافـس و  دـیزی و  هیواـعم و  ناـمثعو و  رمع  رکب و  وبا  بیترت : نیا  هب  درمـش  رب  دنـشیرق  زا 
دوش " . یمن  تفای  ناشریظن  دنحلاص و  ناش  همه  هک  دوزفا  و  بصعلا .

تفالخ هک  میتفرگ  تسا . هتفرگ  ار  وا  يا  هنـالهاج  بصعت  نینچ  هک  درم  نیا  هدوب  يار  تسـس  درخباـن و  هچ  هتـشاد و  یتسپ  هیحور  هچ 
هک هدیسر  یم  يرابتعا  یب  طاطحنا و  زا  هجرد  نآ  هب  رگید  ایآ  تسا ، هدوب  عورـشم  ان  هللااب - ذوعن  ع -)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما 

 " ریظن یب  حلاص " و "  ار "  وا  دسانشب و  تفالخ "  ارنآ "  رمع  رسپ  هک  دشاب  سوهلب  روتاتکید و  سانـشن و  ادخ  دیزی  تنطلـس  زا  رتدب 
هنعارف و زا  یماـن  یمالـسا  تفـالخ  خـیرات  ناـیب  رد  هک  تسا  اور  اـیآ  دـنادن ؟ شفیدرمه  ار  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  تفـالخ  دـناوخب و 
هک تسا  ملـسم  تباث و  تعامج  نآ  يارب  هک  یلاح  رد  دـنیآ ، مالـسا  ياـفلخ  رامـش  رد  ودوش  هدرب  سانـشن  ادـخ  ماـکح  ناروتاـتکید و 

يردلق ادخ و  نامرف  زا  یشکرس  هاگنآ  بیسآ و  رپ  یتنطلس  سپس  دوب و  دهاوخ  لاس  یس  يو  زا  سپ  تفالخ  هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر 
دنرامش . یم  لالح  ار  يراوخبارش  یسومان و  یب  هک  تما  نایمرد  داسف  یئوگ و  روز  و 

هرهـش هک  تاراختفا  همه  نآ  هب  مه  هراشا  تفگن و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  لئاضف  زا  چـیه  هک  دـندوب  هداـهن  هدـنب  درمنیا  ناـهد  رب  رگم 
ص)  ) ربماـیپ زا  ثیدـح  نارازه  شدـیجمت  رد  هدـمآ و  دورف  شقح  رد  هیآ  دصیـس  هک  یگرزب  درممراـکم  لـئاضف و  هب  درکن  دوب  قاـفآ 

هدش  خسم  تروص  هب  مهنآ  هدرکن  لقن  نآ  زا  یئات  دنچ  زج  رمع  رسپ  هک  شتمظع  شیاتس و  رد  رابرهگ  ثیدح  نارازه  تسا ؟ هدیسر 
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: " تفگ هک  هدروآ  رمع  رـسپ  لوق  زا  لبنحدمحا  هک  یتیاور  لثم : شدوخ  هناقمحا  چوپ و  ياهرظن  راهظا  هب  هتـسویپ  هدـننککچوک و  و 
هک دراد  زایتما  هس  بلاط  یبا  نب  یلع  و  رمع ، دعب  رکب  وبا  دـعب  تسا ، رترب  مدرم  همه  زا  ادـخ  لوسر  منتفگ : یم  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ام 
هب ار  شرتخد  ادـخ  لوسر  هک  نیا  دوب : رت  ینتـشاد  تسود  ناوارف  يدام  ياه  تمعن  اه و  همر  زا  میارب  دوب  یم  نم  لام  اهنآ  زا  یکی  رگا 

ار مچرپ  ربیخ  گنج  رد  و  دش ، یم  زاب  وا  هناخ  زا  هک  يرد  زج  تسب  ار  دجسم  ياهرد  همه  و  داز ، دنزرف  شیارب  دروآ و  رد  وا  يرـسمه 
هراـبرد تـفگ : تـسیچ ؟ اـمهنع - هللا  یـضر  ناـمثع - یلع و  هراـبرد  ترظن  دندیـسرپ : رمع  رـسپ  زا  هـک "  تـیاور  نـیا  اـی  داد " . وا  هـب 

تسا " . وا  داماد  ادخ و  لوسر  يومع  رسپ  وا  یلع ، هرابرد  درذگ . رد  دیدوبن  لیام  تشذگ و  رد  وا  زا  ادخ  ، نامثع
نزو و ماقم و  دـح و  دـنک و  یم  يریگ  هزادـناتقد  هب  دیجنـس و  یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیـصخش  اب  ار  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  منیب  یم 

دنیبیمن . شجنس  لباق  هدرواین  باسح  هب  ار  وا  درذگ و  یم  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلعزا  دیامن و  یم  نیعم  ار  ناشرارق 
، هدـمآ ام  غارـسهب  باتفآ  ندـمآ  رب  زا  دـعب  یهاگحبـص  ص )  ) ادـخ لوسر  تسا " : هدرک  تبث  رمع  رـسپ  زا  ار  تیاور  نیا  لـبنح  دـمحا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3674 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا اهنآ  نیزاوم  اما  تسا . اهدیلک  نیمه  هک  اهدیلک  دنا . هداهن  مفک  هب  ار  نیزاوم  اهدیلک و  يرادنپ  مدید  رجف  هب  هدـنام  یـساپ  تفگ :
ار رکب  وبا  دعب  دیبرچ . نم  هفک  رگید و  هفک  رد  متما  متفرگ و  رارق  يا  هفک  رد  نم  هاگنآ  دنجنـس . یم  دـننک و  یم  نزو  شا  هلیـسو  هبهک 

نیزاوم سپس  دمآ . رد  نزومه  دندروآ  ار  نامثع  هاگنآ  دمآ  رد  نزومه  دندروآ  ار  رمع  سپس  دمآ . رد  نزومه  دندیجنس  متما  اب  هدروآ 
دش " . وسکیهب 

دیامن و تیبثت  رگیدکی  رب  نانآيرترب  باحصا و  ماقم  توافت  دروم  رد  ار  شرظن  هتساوخ  هتفاب ، هتخاس و  دوخ  هک  هناسفا  نیا  اب  رمع  رسپ 
دنناسمه . ربارب و  مدرم  تسین و  نایمرد  یتوافت  هتشذگنامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  هک  ار  شفرح  نیا 
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تاراختفا و لئاضف و  زا  دیامن و  دای  تسه  هکنانچ  یبوخب و  وا  زا  دربب و  یئوکن  هبار  ع )  ) یلع مان  هک  دـیآ  یم  نارگ  رمع  رـسپ  رب  يرآ ،
یمن یـسرت ، ادخ  فصنم و  چـیه  دـنمدرخ و  چـیه  هک  دـیوگ  یم  اهزیچ  نارگید  هرابرد  لاح  نامه  رد  و  دروآ ، نابزب  ینخـس  شتمظع 

رد شروضحرد  قیدص  رکب  وبا  مدوب و  ص )  ) ربمایپ تمدخ  رد  هکشفرح "  نیا  لثم  دزاس  یمن  قطنم  لقع و  اب  هک  اه  فرح  و  دـیوگ ،
هنیس دراد و  نت  رب  یئابع  رکب  وبا  منیب  یمهک  هدش  هچ  تفگ : دمآ  رد  لیئربج  دوب . هدیشوپ  شیوخ  هنیـس  تشاد و  نت  رب  یئابع  هک  یلاح 

...؟ تسا " هدناشوپ  شیوخ 
یم تبـسن  ربمایپ  هب  هک  شفرح  نیا  ای  دـبرچ "  یمنآ  رب  دنجنـسب  نیمز  يور  مدرم  نامیا  اـب  ار  رکب  وبا  ناـمیا  رگا  هک "  شفرح  نیا  اـی 

هتفای نایرج  میاهگر  رد  مدرک  ساسحا  متـشگ و  ریـس  هک  مدیـشون  نادـنچ  نآ  زا  دـنداد ، متـسد  هب  ریـش  زا  رپ  یفرظ  باوخ  رد  دـهد " :
 ... شدیشون " باطخ  نب  رمع  هدنام و  یقاب  يزیچ  نآ  زا  و  تسا ،

متـسیا و یم  نیمرح  نایم  دش و  مهاوخ  روشحم  رمع  رکب و  وبا  نایمرد  تمایق  زور  دـهد " : یم  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هب  هک  شفرح  نیا  ای 
نامیپ ناربمایپ  زا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  وت  هب  شرع  راگدرورپ  تفگ : هدمآ  دورف  یحو  هتـشرف   " هک نیا  ای  دـنیآ "  یم  مدزن  هکم  مدرم 

هب مدومن و  جورع  نامـسآ  هب  نوچ  متخاس " و " وت  نواعم  ار  رمع  رکب و  وبا  مدـینادرگ و  ناشرورـس  ارت  متفرگ و  ناـمیپ  زین  وت  زا  متفرگ 
هب دمآ ، ردب  شنورد  زا  نانز  هدنخ  يا  هتشرف  تفاکشب و  متفرگرب ، متسد  اب  ار  نآ  متفای . شیوخ  نماد  رد  یبیس  مدیسر ، مراهچ ، نامسآ 

یمهتخیگنارب یلاح  رد  زیخاتسر  رد  هیواعم  نافع " و "  نب  نامثع  دیهـش ، هتـشک  نآ  زا  تفگ : یتسه  هک  نآ  زا  وت  نزب ، فرح  متفگ : وا 
هیآ نوچ  منک " و "  تروشم  نایفـس  وبا  رـسپ  اب  اهراکیـضعب  رد  هک  هدـش  یحو  نم  هب  دراد " و "  نت  رب  ناـمیا  رون  زا  یئادر  هک  دوش 

تفگ : مراد ؟ یشاداپ  هچ  متشون  رگا  تفگ : هیواعم  سیونب . ار  نآ  تفگ :: هیواعم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تشگ  لزان  یسرکلا 
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ینم زا  هیواعم  يا  وت  تفگ : دمآ . رد  هیواعم  و  دمآ . دهاوخ  رد  یتشهب  يدرم  کنیا  يرب " و " یم  وت  ار  رجا  نامه  دـناوخب  نآ  سک  ره 
دهاوـخ ارف  تشهب  لـها  زا  يدرم  یئآ " و "  یم  رد  نم  یهارمه  هب  شتـشگنا ) ود  هب  هراـشا   ) روـط نـیا  تـشهب  رد  رب  و  ماوـت ، زا  نـم  و 

دیسر "  رد  هیواعم  تفگ و  ار  نیمه  ادرف  سپ  دیسر . رد  هیواعمو  تفگ  ار  نیمه  ادرف  دیسر . ارف  هیواعم  هاگنآ  دیسر .
رادـید نم  اـب  تشهب  رد  اـهنیا  اـب  تفگ  هداد  هب  هس  هیواـعم  هب  داد و  هیدـه  (ص ) ربماـیپ هب  یهب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  هک "  شفرح  نیا  و 

درک "  یهاوخ 
میدـمآ و هار  تعامج  نآ  اب  اجنآ  رد  هچ  رگ  میدروآ . یگتخاس  یلعج و  تایاور  زا  يا  هریجنز  رد  مجنپ  دـلج  ردهک  يرگید  تاـیاور  و 
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لثم تسارمع  رـسپ  نابز  زا  یتسار  هب  هک  یتایاور  نکل  میتشاذـگ ، اهنآ  دانـسا  لاجر  زا  يا  هدـع  ندرگ  هب  ار  تایاور  نآ  لـعج  تیاـنج 
تسا و تسد  رد  شیاهیریگناج  رمع و  رسپ  تالیامت  زا  هک  یتامولعم  نینچمه  نارگید  رب  باحصا  زا  یضعب  يرترب  هلضافم و  تیاور " 
زا ثیدـح  لعج  رد  نارگید  دـشاباهنآ و  لعاج  ثیداـحا و  نآ  هدـنزاس  يو  دوخهک  دـنیامن  یم  میکحت  ار  رظن  نیا  یگلمج  شیاـهراک 

دروم هک  ینایوما  يارب  هیجوت  نتخاس  هناهب و  ندیـشارت  رد  ار  يو  هکنانچ  دـنا ، هدوبن  رتراکرپ  اـی  رت  تسد  هریچ  وا  زا  مرکا  ربماـیپ  ناـبز 
رد لبنح  دمحا  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  دیسر و  ناترظنب  اهنآ  زا  يا  همـش  و  یی . یتسدشیپ  تسا و  هدوب  یتسد  دنا ، هدوب  شا  هقالع 

یعمج دید  دمآ . هبعک  ترایز  يارب  رـصم  زا  يدرم  دیوگ " : یم  بهوم . نب  هللا  دـبع  نبنامثع  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  دنـسم " ش  " 
وت زا  نم  رمع  رسپ  يا  تفگ : رمع . نب  هللا  دبع  دنتفگ : تسیک ؟ ناشسیئر  وریپ  دیسرپ : شیرق . دنتفگ : دنتسیک ؟ اهنیا  دیـسرپ : دنا . هتـسشن 
" دـحا گنج "  رد  ناـمثع  هک  یناد  یم  اـیآ   0 یهدـب تسرد  باوـج  هک  مهد  یم  دـنگوس  هناـخ  نیا  مارتـحا  هب  ارت  مـسرپ و  یم  يزیچ 

ریبـکت يرـصم  درم  ماـگنه  نیارد  يرآ  تفگ : تشادـن "  روـضح  ناوـضر "  تعیب "  رد  هک  یناد  یم  دیـسرپ . يرآ . تفگ : تـخیرگ ؟
رد  وا  زا  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  دحا  گنج "  زا  شرارف  هرابرد  مهدب . حیضوت  يدیسرپ  هچنآ  هرابرد  ات  ایب  تفگ : رمع  رسپ  تفگ .
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ربمایپ دش و  ضیرم  دوب  ص )  ) ادخ ربمایپ  رتخد  هک  شرـسمه  نوچ   " ردب ، گنجرد "  شنتـشادن  روضح  هرابرد  شدیـشخب . تشذـگ و 
 " تعیب رد  شروضح  مدع  هرابرد  ار . وا  مهـس  ای  تشاد  یهاوخ  ار  ردب "  گنج "  رد  هدـننک  تکرـش  کیشاداپ  وت  دومرف : وا  هب  (ص )

ارناـمثع ص )  ) ادـخ ربماـیپ  یلو  داتـسرف ، یم  ار  وا  تشاد  یم  مارتحا  تزع و  ناـمثع  زا  شیب  یـسک  هکم  لـئابق  رظن  رد  رگا   " ناوضر ،
نیا تفگ : هداـهنمهرب  شیوخ  تسد  ص )  ) ربماـیپ تهج  نیمه  هب  و  تفرگ ، تروص  هکم  هب  وا  نتفر  زا  سپ  ناوضر  تعیب "  و  داتـسرف ،

تسا . هدرک  تبث  مه  يراخب  ار  نیا  . " ورب يدیمهف  ار  بلاطم  نیا  هک  الاح  نامثع . يارب  مه 
دزن درکیم ، تمذـم  ار  ناـمثع  و  دوتـس ، یم  ار  یلع  هک  يدرم  تسا " : هدـمآ  نینچ  هللا ، دـبع  نب  بلهم  لوـق  زا  یلـسرم "  تیاور "  رد 

ای تشاد  روضح  حتف "  ناوضر "و "  تعیب "  ود  ره  رد  نامثع  هک  یئوگ  یمن  نم  هب  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  هدمآ  رمع  نب  هللا  دـبع  رـسپ  ملاس 
: دنتفگ وا  هب  ملاس  نانیشنمه  تفر  نوریب  نوچ  داتفا . هار  هب  داد و  ناکت  ار  شا  هماج  هتساخرب  تفگ و  ریبکت  درم  نآ  هن . تفگ : ملاس  هن ؟
دنیاتـس و یم  ار  یلع  هک  تسا  یناـسک  زا  وا  دـنتفگ : تسیچ ؟ رگم  يرآ ، تفگ : یـشاب . عـلطم  درم  نیا  عـضو  زا  مـینک  یمن  رکف  ادـخب 
 " تعیب ود  رد  نامثعایآ  يدیـسرپ : نم  زا  ادخ  حلاص  هدنب  يا  : تفگ وا  هب  دمایب  یتقو  دیروایب . ار  وا  تفگ : دنیامن . یم  تمذـم  ار  نامثع 

نامثع نایوگ  دب  یلع و  نارگـشیاتس  زا  وت  دنکن  یتفرب  نانک  شهوکن  هتفگریبکت  هاگنآ  هن  متفگ : تشاد ؟ تکرـش  حتف "  ناوضر " و " 
یشاب ؟

متسه . اهنآ  زا  نم  ادخب  يرآ ، تفگ :
هتـسد کی  هارمه  ـالبق  ار  ناـمثع  درک ، تعیب  مدرم  اـب  تخرد  ریز  یتقو  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هدـبار . مباوج  هاـگنآ  ونـشب  ار  منخـس  تفگ :

تسا و نم  تسد  متسار  تسد  تفگ : ص )  ) ادخ ربمایپ  و  دوب ، نانموم  راک  شربمایپ و  راک  ادخ و  راک  یپ  رد  وا  و  دوب ، هداتسرف  هدنمزر 
نامثع لاح  مدرک . تعیب  وا  اب  نم  تسا و  ناـمثع  تسد  نیا  : تفگ هداـهن  شتـسار  تسد  رب  ار  شپچ  تسد  و  ناـمثع ، تسد  مپچ  تسد 

تعیب  رد 
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دروم رد  لوا  تعیبرد  هک  ار  يراک  و  دوب ، هداتـسرف  دوب - نمی  رادناتـسا  هک  یلع - دزن  ار  نامثع  ص)  ) ادـخ ربماـیپ  هک  دوب  روط  نیا  مود 
 ... دومن " رارکت  دوب  هدرک  نامثع 

نکل تسا ، هدومن  فذـح  شیرابتعا  یب  فشک  زا  يریگ  ولج - يارب  ار  شدنـس  هدرک و  تبث  هرـضنلا "  ضایر   " رد يربط  بحم  ار  نیا 
زاین یب  شدنـس  لاـجر  یـسررب  نتخانـش و  زا  ار  اـم  دراد و  تلـالد  شندوب  غورد  یلعج و  رب  هک  تسه  يدـهاوش  تیاور ، نتم  دوخ  رد 

دزاسیم .
هللا یضر  رمع - رـسپدزن  يدرم  دیوگ " : یم  تسا . هدرک  تبث  هکیلم  یبا  نب  بیبح  قیرط  زا  یتیاور  كردتـسم "  رد "  يروباشین  مکاح 

: داد باوج  تشاد ؟ تکرش  ردب "  گنجرد "  دیـسرپ : هن . تفگ : تشاد ؟ روضح   " ناوضر تعیب "  رد  نامثع  ایآ  دیـسرپ : هدمآ  امهنع -
رکذت وا  هب  یکی  تفرب . هتساخرب  درم  نآ  يرآ . داد : باوج  ناش ؟ هدنازغل  هداد و  بیرف  ناطیـش  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  سپ  تفگ : هن .

ار هچنآ  دیـسرپ : درم  نآ  زا  دیروایب . ار  وا  دیوگ ؟ یم  روط  نیا  تفگ : یتفگ . دب  نامثع  زا  وت  هک  درک  دهاوخ  اعدا  نالا  درم  نیا  هک  داد 
گنج رد  مدیسرپ  هن . یتفگ : ؟ تشاد روضح  ناوضر "  تعیب "  رد  نامثعایآ  مدیسرپ  وت  زا  يرآ ، داد : باوج  يدرک ؟ كرد  متفگ  وت  هب 
تعیب هرابرد  تفگ : يرآ . یتفگ : ناشدنازغل ؟ داد و  بیرف  ناطیش  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  مدیسرپ  هن . یتفگ : تشاد ؟ تکرـش  ردب "  " 

درک و نیعم  یمهـس  وا  يارب  هاگنآ  تفر . شربمایپ  راک  ادـخ و  راک  یپرد  نامثع  تفگ : هداتـسیا  قطن  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ   " ناوضر ، " 
يا هراپ  ابناطیش  دنتفاترب  نادیم  زا  يور  هاپس  وددروخ  رب  زور  هک  اهنآ  اما  درکن . نیعم  یمهـس  دنتـشادن  روضح  هک  اهنآ  زا  يرگید  يارب 

تسا " . رابدرب  هدنرذگ  رد  ادخ  اریز  تشذگ  رد  نانآ  زا  ادخ  و  ناشتفیرفب ، دندروآ  تسد  هب  هچنآ  زا 
هب هک  ردب "  رد  هدـننک  تکرـش  باحـصا  زا  هک  یتاهیجوت  دراد ؟ یمن  او  بجعت  هب  ار  امـش  یگتخاس  ياهرذـع  کنخ و  ياه  هناهب  نیا 

نت  هدراهچ  دصیس و 
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یسک رفن  ود  زج  تسا و  هدنام  هدیشوپ  دنا  هتشاد  تکرش  هرجـش  تعیب  رد  هک  يا  هدننک  تعیب  دص  راهچ  رازه و  ود  زا  دنا و  هدیـسر  یم 
رد هدرمـش و  کچوک  ار  وا  ص )  ) ربمایپو هدوب  غلاب  ان  يرـسپ  دـحا  ردـب " و "  ياه "  گـنج  رد  هک  رمع  رـسپ  یکی  هتـشادن  ربخ  نآ  زا 

، نیا رباـنب  تسا . هتـشادن  روضح  دراوم  زا  کـی  چـیهرد  هک  ناـمثع  دوخ  يرگید  تسا و  هتـشادن  رتشیب  لاـس  هدزناـش  ناوضر "  تعیب " 
هدرک تیاور  هچنآ  رظان  دـهاش و  دوخ  هک  یـسک  يرگید  غلاب و  ان  يرـسپ  یکی  دـنا ، هتخاس  نامثع  هرـصاحم  ماگنه  هب  رفن  ود  ار  تیاور 

تسا . سنا "  هدرک "  لقن  ار  ود  نآ  ياه  فرح  زا  يا  هراپ  هک  یسک  اهنت  و  تسا . هدوبن 
دحا ردب " و "  رد "  دوخ  دناشن و  تموکح  دنـسم  هب  ار  وا  هک  شقیفر  و  نامثع - ینامیپ  ردارب  فوع - نب  نمحرلا  دـبع  هک  نیا  بیجع 

هرذ اهنیا  رگا  و  دوب ، هدروخن  شـشوگ  هب  هدینـشن و  ار  تاهیجوت  اههناهب و  رذع و  نیا  کی  چیه  نامثع  هرـصاحم  زور  ات  تشاد ، تکرش 
فوع نب  نمحرلا  دبع  دونشن و  یـسک  چیه  هکنیا  هن  دمآ  یم  رد  ثحب  هب  اه  نمجنا  ردو  دوب  یم  ناگمه  دزنابز  تشاد  یم  تقیقح  يا 

هنعط داقتنا و  نیا  ربخ  و  تسا ، هدرک  كرت  زین  ار  رمع  هیور  هتسجن و  تکرش  دربن  ود  نآ  رد  هک  دیاشگب  نامثع  هنعط  شهوکن و  هب  نابز 
دوش . لسوتم  هدرک  لعج  ای  هدیشارت  شیارب  رمع  رسپ  هک  يا  هناهب  رذع و  هبهنعط  نآ  ریت  زا  یئاهر  يارب  وا  دسرب و  نامثع  شوگ  هب 

وا هب  دیلو  دروخرب . هبقع  نب  دیلو  هب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دیوگ " : یم  هک  هدرک  تبث  قیقـش  قیرط - زا  یتیاور  دنـسم  رد  لبنح  دـمحا 
مـصاع  "  ) نینیع دربن "  رد  نم  وگب : وا  هب  تفگ : نمحرلا  دـبع  يراد ؟ یم  اور  افج  هنع - هللا  یـضر  نامثع - نینموملا  ریما  هب  ارچ  تفگ :

كرت ار  رمع  هیور  و  مدومنن : يراد  دوخ  ردـب "  دربـن "  رد  تکرـش  زا  و  متخیرگن ، تسا ) دـحا "   " دربـن دوصقم  هک  دـهد  یم  حیـضوت 
نینیع " دربن "  رد  نم  تفگ  هک  نیا  تفگ : نامثع  درب . هنع - هللا  یضر  نامثعهب - ربخ  دیلو  مدرکن .
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نادیم زا  ور  هاپس  ود  دروخ  رب  زور  هک  امش  زا  هدع  نآ  هدومرفو : تسا  هتشذگ  رد  نآ  زا  ادخ  هک  یلاح  رد  تسا  هانگ  هنوگچ  متخیرگن ،
دربن رد  نمتفگ  هک  نیا  هرابرد  تشذگ . رد  نانآ  زا  ادخ  و  ناشدنازغلب ، تفیرفب و  دندروآ  تسد  هب  هچنآ  زا  يا  هراپ  اب  ناطیش  دنتفاترب 

شگرم هب  یهتنم  هک  یی  يراـمیب  رد  مدرک  یم  يراتـسرپ  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  رتـخد  هیقر  هک  دوب  تهج  نآزا  متفاـین . روضح  ردـب "  " 
تکرـش روـضح و  هک  تسا  ناـنچ  دـیامن  مهـس  نییعت  شیارب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک  ره  درک و  نیعم  یمهـس  میارب  ادـخ  ربماـیپ  و  هدـش ،

هن مراد و  ار  نآزا  يوریپ  يارای  نم  هن  میوگب  دیاب  ما ، هدرکن  كرت  ار  هنع - هللا  یـضر  رمع - هیور  نم  تفگ  هک  نیا  هرابرد  دشابهتـشاد .
ناسرب "  وا  هب  ار  بلاطم  نیا  ششیپ و  ورب  الاح  وا .

نآ زا  ار  وا  ص )  ) ربمایپ دیوگب  دنک و  دای  بات  وبآ  اب  نآ  زا  دیامن و  گرزب  هکم ، مدرم  دزن  ار  نامثع  ندش  هداتـسرف  رمع  رـسپ  راذـگب 
نداتسرف هک  دناد  یم  یهاگآ  درف  ره  یلو  دش ، یمن  تفای  هکم  مدرمرظن  رد  وا  زا  رت  یمارگ  رت و  مرتحم  هک  داتـسرف  یگدنیامن  هب  تهج 

رفاک شیرق  هک  دـش  یم  باختنا  یـسک  دـیاب  ودـش  یم  هداتـسرف  نایفـس  وبا  دزن  هدـنیامن  اریز  تشادـن ، يراوخ  مارتحا و  هبیطبر  نامثع 
زا هک  دوـش  هداتـسرف  یـسک  هک  تشاد  اـضتقا  نـینچ  ،و  دـنتفگ یم  نخـس  رتـمرن  وا  اـب  دـنداد و  یم  شفرح  هـب  شوـگ  رت  لهـس  رتدوز و 
هب دـتفا و  رثوم  دزیمآ و  رد  يدـنواشیوخ  رهم  گنهآ  اب  شفرح  ودـنامب  ناما  رد  یلامتحا  تارطاخم  زا  اتدـشاب  نایفـس  وبا  نادـنواشیوخ 
یب شراختفا  ناوضر " و  تعیب "  زا  ات  داتسرفار  وا  ص )  ) ربمایپ دیوگن  یسک  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دش . باختنا  نامثع  تهج  نیمه 

دنتشگ ! ناتسادمه  تسدمه و  ناوضر "  ناگدننک "  تعیب  زا  يدرم  نتشکرب  ورتسار  لداع و  باحصا  دنیوگن : ادرف  دنامب و  بیصن 
هک میهد  یم  نایاپ  نخسنیدب  هدرمش - حیحـص "  يراخب "  هدروآرمع و  رـسپ  هک   " يرترب - ثیدح "  دروم  رد  ار  دوخ  ثحب  اجنیا  رد 

يواح تایاور  رگید  هب  میزادرپ  یم  قطنم و  عامجا و  سایق و  لقع و  تنـس و  نآرق و  فـالخ  رب  تسا و  داـمتعا  لـباق  ریغ  ساـسا و  یب 
بقانم : شیاتس و 
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دنا هدروآ  هناگ  هس  يافلخ  دیجمت  رد  یتایاور 

هراشا

ادخ ربمایپ   0 دیزرلب هوک  يواب . نامثع  رمع و  رکب و  وبا  دوب و  ارح "  هوک "  زارف  رب  ص )  ) ربمایپ تسا " : هدمآ  نینچ  سنا "  نابز " زا  - 5
تسین " . تزارف  رب  دیهش  ود  قیدص و  ربمایپ و  زج  هک  تسیا  زاب  هزرل  زا  ارح "  دومرف " : (ص )

زا ثیدـح  رازه  زا  شیب  هک  یلعاج  زاسغورد  نآ  ، یمیدـک سنوی  نب  دـمحم  قیرط  زا  هدرک ، تبث  شخیراـت  رد  يدادـغب  بیطخ  ار  نیا 
دلج نیا  رد  تفر و  هراشا  نآ  هب  لعاج  زاسغورد و  هلـسلس  کی  زاتحب  رد  مجنپ  دـلج  رد  هکنانچ  تسا  هتخاس  ص )  ) مرکا ربمایپ  ناـبز 

ساوح لالتخا  دیوگ : یم  شا  هرابردنابح  نبا  هک  يرـصب  يوما  سنا  نب  شیرقزا - یمیدک  سنوی  نب  دمحم  قیرط  زا  دمآ . دـهاوخ  زین 
یم يراخب  و  تسین . دانتـسا  لباق  دشاب  هدرک  لقن  یئاهنت  هب  هک  یتایاور  نیا  ربانب  دومن ، زوربشثیدـح  لقن  رد  اه  یتسردان  هدرک و  ادـیپ 

ساوح لالتخا  رمع  رخاوا  دیوگ : یمشا  هرابرد  دعس  نبا  هک  يرصب  هبورع  یبا  نب  دیعس  زا  دوب . ساوح  لالتخا  راچد  لاس  شش  دیوگ :
نبا عیرز و  نب  دـیزی  ریظن  یناینیـشیپ  هچنآ  زج  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  جـنپ  شـساوح  لالتخا  دـیوگ : یم  نابح  نبا  و  تسا . هدرک  ادـیپ 
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و درک .  يگدـنز  لاس  هن  تدـم  ساوح  لالتخا  هب  ءالتبا  زا  سپ  دـیوگ : یم  یلهذ  و  تسین . دانتـسا  لباق  دـنا  هدرک  لقن  يو  زا  كرابم 
تسین . دانتسا  لباق  دشاب  هدرک  لقن  یئاهنت  هب  وا  هک  یثیداحاو  دوب  ساوح  لالتخا  راچد  اه  لاس  دنیوگ  یم  نارگید 

هملک هتشذگ و  رد  يراوگرزب  هدید  هب  اهنآ  زا  بیطخ  ،و  دراد دوجو  یلعج  نیغورد و  تیاور  نیا  دنـس  رد  هک  تسا  یئاه  یکانبیع  نیا ،
مشچ و هک  هدوـب  یـسک  تبقنم  شیاتـس و  رد  تیاور  هک  اـج  ره  هشیمه و  لـثم  تسا  هتفرگن  نآ  رب  يداریا  چـیه  هدرواـین و  ناـیم  هب  يا 

تسا . هدوب  شدیرم  هتسب  شوگ 
جاجح نب  رابجلا  دبع  زا  لضف  نب  دیلوزا  ردـب - یبا  دـیلو - نب  دابع  زا  قارو  سابع  نب  لیعامـسا  زا  تسا  هدرک  تبثیتیاور  ینطقراد  - 6

ص )  ) ادخ لوسر  زا  زیچ  راهچ  دیوگ " : یم  ءادرد  وبا  زا  رینم  نب  فیس  زا  میکح  نب  مرکم  زا  یناسارخ 

هحفص 124 ] ] 

يزامنــشیپ ره  تـشپ  دیرامــشن ، رفاکدــنوش  بـکترم  هریبـک  ناـهانگ  هـچ  رگ  یهاـنگ  رطاـخ  هـب  ارم  هـلبق  لـها  زا  سکچیه  ماهدــینش :
یهورگ نانآ  دیئوگب : دینکن و  دای  یئوکین  هب  زح  یلع  ونامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  و  دینک ،) گنج  تفگ : ای   ) دینک داهج  دـیرازگبزامن ،

دندناسر " . ماجنا  هب  هچنآ  ناش  هدهعرب  دنداد و  ماجنا  هک  تسا  یئاهراک  ناشیا  رب  دنتشذگ  رد  هک  دندوب 

شدنس لاجر 

يربقم : لضف  نب  دیلو  - فلا
نامه دیوگ : یم  یبهذ  درک . دانتـسا  شتیاور  هب  ناوت  یمن  هج  چـیه و  هب  ودـنک  یم  لقن  یلعج  تایاور  دـیوگ : یم  شاهرابرد  نابح  نبا 

. تسا هنع - هللایضر  رکب - وبا  کین  ياهراک  زا  یکی  رمع  دیوگ : یم  هک  تسا  تسدرد  هللا  دیبع  نب  لیعامسا  لوق  زا  شتیاور  هک  تسا 
وبا دـیلو - نب  دابع  زا  قارو  سابع  نب  لیعامـسا  هک "  هدـمآ  ینطقراد  ننـسرد  ساسا . یب  لطاب و  تیاور  نیا  تسا و  هارمگ  لیعامـسا  و 

کی دابع  زا  سپ  تیاور  دنـس  رد  دیوگ : یم  ینطقراد  هاگنآ  دنک ) یم  رکذ  دنـس  نامه  ابار  تیاور  نامه   ... ) تسا هدرک  تیاور  ردـب -
فیسو .) مرکم  رابجلا و  دبع  دیلو و  ینعی   ) دنراد دوجو  فیعض  نایوار  زا  هدع 

دبع هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دنفیعـض "  نایوار  هدـمآ  ءادرد  وبا  دابع و  نیب  ناـشمان  هک  يدارفا  هک "  ینطقراد  هتفگ  دـیوگ : یم  رجح  نبا 
رد هدـمآ و  رینم  نب  فیـس  مان  اجنیا  رد   " تسا . لوهجم  يدنـس  هک "  هدـمآ  یلقع  هتفگ  رد  هکنانچ  تسا . فیعـض  نایوار  زا  زین  رابجلا 

مکاح تسا . هتخانشان  لوهجم و  دیوگ : یم  شردپ  لوق  زا  متاح  یبا  نبا  دشاب ، هتشگ  هنوراو  شمان  دیاش  فیـس . نب  رینم  رگید : یتیاور 
دنک  یم  لقن  تسردان  یلعج و  تایاور  نایفوک  زا  دنیوگ : یمشاقن  دیعس  وبا  میعن و  وبا  يروباشین و 

یناسارخ : جاجحنب  رابجلا  دبع  ب -
نیمه اب  ار  تیاور  نیازا  یتمسق  هدرک و  دای  وا  زا  نازیملا "  ناسل  رد "  رجح  نبا 
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زا ننـس "  رد "  هدرمـش و  تسـس  ار  نآ  ینطقراد  و  تسین . نیتم  يدنـس  ار  نتم  نیا  و  هدشن ، ظفح  تسرد  نیا  دیوگ : یم  هدروآ و  دنس 
تسـس و هدمآدابع  زا  سپ  ناشمان  هک  ینایوار  دیوگ : یم  و  لضف ، نب  دیلو  زا  يربغ  دـیلو و  نب  دابعتیاور  زا  یلو  هدروآ ، قیرط  نامه 

تسا . هداد  رارق  نانآ  فیدر  رد  ار  رینم  نبا  رابجلا و  دبع  نخسنیا ، اب  و  دنفیعض .

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3679 

http://www.ghaemiyeh.com


یمعثخ : میکح  نب  مرکم  ج -
هتفگ يدزا  دـیوگ : یم  و  تیاور ،) نیمه  ینعی   ) تسا هدرک  لـقن  ساـسا  یب  لـطاب و  یتیاور  دـیوگ : یم  لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبـهذ 

تسا . شزرا  یب  يو  تیاور  تسا :
ینطقراد وهدمآ  لضف  نب  دیلو  لاح  حرـش  رد  هدربمان  تیاور  و  تسا ، هتخانـشان  لوهجم و  وا  هک  دیازفا  یم  يدزا ) : ) دیوگیم رجح  نبا 

تساهدرمش . تیاور  تسس  ار  وا  زین 
رینم : نب  فیس  د -

هب بوسنم  هنع - هللا  یضر  ءادرد - وبا  زا  يراوشد  زیچ  هک  لیلد  نیا  هب  هدرمـش  فیعـض  ار  وا  ینطقراد  تسا و  لوهجم  دیوگ : یم  یبهذ 
نب مرکم  ار  نیا  نکل   " دیرامـشن ، رفاک  دـنوش  هریبک  ناهانگ  بکترم  هچ  رگ  ارم  نید  لها  هک "  تروص  نیا  هب  هدرک  لقن  ص )  ) ربماـیپ

تسا . هدرک  لقن  وا  نابز  زا  تسا  فیعض  نایوار  زا  هکمیکح 
راوتسا شتیاور  دانسا  تسا و  ینتشون  شتایاور  هک  هتخانـشان  تسا  یتیاور  تسـس  دیوگ : یم  هدرک  دای  وا  زا  يدزا  دیوگ : یم  رجح  نبا 

 " ننـس  " رد تیاور  نآ  و  تس . هدرک  لـقن  وا  زا  تسا  راـبتعا  یب  هـک  مـیکح  نـبا  مرکم  ار  نـیا  دـیوگ  یم  لـفاحلا "  فـلوم "  تـسین .
تسا . ینطقراد 

ریظن رکب  وبا  الثم  دـشاب . هتـشادن  يریظنمتما  نایمرد  هک  دوش  یمن  تفاـی  يربماـیپ  دومرف : ص )  ) ربماـیپ هک  هدـش  تیاور  سنا "  زا "  - 7
ریظن  رمع  تسا و  میهاربا 
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نم " . ریظن  بلاط  یبا  نب  یلع  و  نوراه ، ریظن  نامثع  و  یسوم ،
تسا و هدرک  لقن  رمع - وبا  ءاطع - نب  دـمحا  زا  یمیجه  ناسغ  نب  دـمحا  زا  يرـصب  یبالغ  ياـیرکز  نب  دـمحم  زا  یبارعـالا  نبا  ار  نیا 

سنا . زا  مکحلا  دبع  زا  یمیجه 
. تسا تیاور  تسـس  وا  دیوگ : یم  رگید  ياجرد  دشاب  هتخاس  غورد  هب  یبالغ  ار  نیا  مسرت  یم  دیوگ : یم  لادتعالا "  نازیم  رد " یبهذ 

نب دمحم  قیرط  زا  یثیدح  شخیرات  رد  يروباشین  مکاح  دنک . یملعج  ثیدح  دیوگ : یم  ینطقراد  و  دراد . فرح  شا  هرابرد  هدنم  نبا 
تیاور نیا  دنـس  تفآ  وا  و  یبالغيایرکز ، نب  دمحم  زج  دندامتعا  دروم  هقث " و  یگمه "  شنایاور  دـیوگ : یم  هتـشون  یبالغ  يایرکز 

تسا .
ناغلبم زا  دـیوگ : یم  يدزا  تسا . دورطم  كورتم و  دـیوگ : یم  شا  هراـبرد  ینطقراد  تسه . ءاـطع  نب  دـمحا  ماـن  تیاور ، نیا  دنـس  رد 

يو زا  شیپ  زین  یجاس  يایرکز  تسا . هدرک  یم  تیاور  هدوب  هدینشن  ار  هچنآ  هک  لفاغ  هاگآ و  ان  يدبعتم  هدوب و  ردق "  اضق و  هیرظن " 
نآ يور  زا  هتـشون و  يراموط  مدـید  متـشن ، شثیدـح  سرد  ياپ  هتفر  وا  دزن  يزور  دـیوگ : یم  ینیدـم  نبا  و  هتفگ . وا  هراـبرد  ار  نیمه 

ثیداحا نآ  رد  ما و  هدیرخ  ار  نآ  ، هن تفگ : يا ؟ هدینش  تدوخ  ار  اهنیا  مدیسرپ  وا  زا  دندنکارپ  شنادرگاش  نوچ  دنک 0 یم  لقن  ثیدح 
هن نایم  نآ  رد  منادرگ و  یم  کیدزن  هتـسبلد و  ادـخ  هب  ار  نانآ  دـننک و  لمع  نآ  هب  اـت  اـهنیايارب  منک  یم  شلقن  دراد و  دوجو  یئوکین 
ادخ هب  ار  مدرم  ص )  ) ادخ ربمایپهب  نتسب  غورد  اب  يددص  رد  هک  یسرت  یمن  ادخ  زا  متفگ : وا  هب  یتنـس . لیذبت  هن  دراد و  دوجو  یمکح 

؟ ینادرگ کیدزن 
ص)  ) ربمایپ هب  هک  يدنـس  اب  : دیوگ یم  تسا . هدرک  تبث  نینچ  یعفاش  سیردا  نب  دمحم  لوق  زا  هرـضنلا "  ضایر  رد "  يربط  بحم  - 8

بناج رد  میدوب  یئاهرون  مدآ  تقلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  نم و  دیوگ " : یمدناسر  یم 
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ادخ هکنآ  ات  میتشگ  یم  لقتنم  كاپ  ياه  لسن  رد  میدوب و  نانچمه  میتفرگ و  رارق  شرمکرب  تشگ  هدـیرفآ  مدآ  یتقو  و  شرع ، تسار 
دوجو رد  ار  یلع  نافع و  دوجو  رد  ار  نامثع  باطخ و  دوجو  رد  ار  رمع  هفاـحق و  وبا  دوجو  رد  ار  رکب  وبا  داـهن و  هللا  دـبع  دوجو  رد  ارم 

نیرونلا و وذ  ار  نامثع  قوراف و  ار  رمع  دـینادرگ و  قیدـص  ار  رکب  وبا  دـیزگرب و  میدرگاش  تبحاصم و  هب  ار  ناـنآ  سپـس  و  بلاـط ، وبا 
دشاب هداد  مانشد  ار  ادخ  دهد  مانشد  ارم  هک  ره  دشاب و  هتفگ  دب  ارم  هک  تسا  نانچ  دیوگ  دب  ار  مباحصا  هک  ره  نیا  ربانب  یـصو . ار  یلع 

دروآ " . دهاوخ  خزود  شتآ  رد  يور  هب  ار  وا  دهد  مانشد  ار  ادخ  هک  ره  و 
ناـمدای زا  نیا  میریگب  هدـیدن  ارهچ  ره  یلو  مینکب ، شا  هدـش  فذـح  دنـس  هبیئاـنتعا  هک  میرادـن  یجاـیتحا  تیاور  نـیا  لاـطبا  يارب  اـم 

تسا هتشگ  شهوکن  هدش و  هدناوخ  هنوعلم "  هرجش  نآرق "  رد  هک  تسا  یبسن  هللـس  نامهو  تسا  كاپ  ان  يوما  لسن  هک  تفر  دهاوخن 
تسا : هتشاگن  راربالا "  عیبر  رد "  يدنس  حلفا  ءاطعوبا  زا  ار  تایبا  نیا  يرشخمز 

دنمشاه  نادناخ  قلخ  ناکین 
دنرارشا نیرت  تسپ  هیما  ینب  و 

دنراد  هابت  يا  هدود  هیما  ینب 
دنراختفا رپ  ینامدود  مشاه  ینب  و 

دنمشاه  ینب  دننک  یم  توعد  تشهبهب  هک  نانآ 
دنخزود ناغلبم  هیما  ینب  و 

تشگ  زبس  رس  نادابآ و  روشک  مشاه  نادناخ  اب 
دنبیرف بارسهیما  ینب  و 

یب نایوما و  یگیامورف  تابثايارب  هک  دیبای  یم  باحصا  رگید  و  (ع ) نایقتم يالوم  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زابلاطم  ریدغ "  تاحفص "  رد 
یئوربآ  اهنت  هن  مالسا ، هرودرد  هچ  و  تیلهاج ، هرود  رد  هچ  هک  دنار  یم  دیامن و  یم  تیافک  اهنآ  یکاپان  يرابتعا و 
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نآ یمارگ ، ربمایپهک  میریذپ  یمن  هجو  چیه  هب  ام  و  تسا . هدزرس  اهنآ  زا  رایـسب  دنـسپان  نیگننياهراک و  اه و  تلاذر  هکلب  دنا ، هتـشادن 
ریما شکاپ  یـصو  كاپ و  ربمایپ  هک  دـشاب  هدروآ  یهزنم  كاـپ و  ياـهنامدود  اـه و  لـسن  فیدر  رد  هدرمـش و  كاـپ  ار  دـیلپ  هداوناـخ 

نامـسآ رد  شناراسخاش  تباث و  شا  هشیر  هک  تسا  یکاپ  هدنخرف و  هرجـش  نآ "  تسا و  هدـنارورپ  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلعنینموملا 
 " دهد . یم  دروآ و  یم  راب  نامز  ره  تسا و 

تاراختفا هب  دیسر  هچ  ات  دیآ  رامش  هب  يرشب  تاراختفا  زا  هک  میرادن  غارس  يزیچ  ناشناکاین  باطخ و  هفاحق و  وبا  دوجو  رد  ام  یهگنا  و 
ناملـسم باطخ  هک  نیا  رد  و  هفاحق ، وبا  هدـش  ناملـسم  رد  میتشاد  یثحب  ـالبق  و  دـنا ، هدوب  تسدـیهت  هرهب و  یب  هرـسکی  نآ  زا  هک  ینید 

ناملسم ادخب  سابع  هتفگ " : وا  هب  هدش  ناملـسم  ص )  ) ربمایپ يومع  سابع  یتقو  رمع  هک  هدیـسر  توبث  هب  تسا و  یعطق  ملـسم و  هدشن 
زا نامثع - ردپ  نافع - هرابرد   " دوب . رت  شوخ  دوب  هدش  ناملـسم  رگاباطخ  ندش  ناملـسم  زا  میارب  يدش  ناملـسمهک  زور  نآ  تندـش 

دزاس یم  نشور  راصتخا  هب  ار  يو  تیهام  هک  دنا  هدروآ  یبلاطم  باسنا "  بلاثم " و "  ياه "  باتک  رد  هک  دیسرپ  دیاب  يرذالبو  یبلک 
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نینموملا ریما  الوم  صاخ  باقلا  زا  قوراف "  قیدـص " و "  هک "  میدومن  تباث  میتفگ و  نخـس  البق  هدـمآ  تیاور  رد  هک  یبیاقلا  هراـبرد 
هتخاسمه یلعج  تایاور  هنوگ  نیا  هتـشگ  لوادـتم  دـنا و  هدرب  راکب  رمع  رکب و  وبا  دروم  رد  ار  اـهنآ  ناـمدرم  يا  هراـپ  نوچ  تسا و  (ع )

تسا . هدش 
یباحصا میوش  دقتعم  میرامشب و  تسرد  ار  تیاور  نیا  نومضم  هاگ  ره  یلو  میشک ، یمن  ثحب  هب  زین  ار  باحـصاهب  نداد  مانـشد  هلاسم 

دروم رد  راک  دـننک ، زیهرپ  رگیدـکی  هب  نداد  مانـشد  زا  هدومن و  يوریپ  روتـسد  نآ  زادـنا  هتـشاد  هفیظو  دـنا  هدوب  رما  باـطخدروم و  هک 
رگیدکی هب  اریز  تشگ ، دهاوخ  لکشم  باحصا  زا  يرایسب 
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ربانب دنا . هدناشک  يزیرنوخ  گنج و  هب  ارراک  هدیزرو و  ینمـشد  مه  اب  دـنا و  هتـسج  شاخ  رپ  یئاوسر  هب  دـنا و  هداد  هدـننز  ياه  مانـشد 
مناد یمن  نم  تشگ  دنهاوخ  هدنکفا  خزود  شتآ  رد  يورب  یگمه  اهنیا  ایآ  نیا ،

تـسرف دورد  رکب  وبا  رب  ایادـخ  دومرف : ص )  ) ربمایپهک دـیوگ  یم  یکـسکس  رماـخی  نبا  لوق  زا  هرـضنلا "  ضاـیر  رد "  يربط  بحم  - 9
تـسود ار  تربماـیپ  دراد و  یم  تسود  ارت  نوچ  تسرف  دورد  رمع  رب  ایادـخ  دراد ، یم  تسود  ار  تربماـیپ  دراد و  یم  تسود  ارت  نوچ 

دوردحارج نب  هدـیبع  وـبا  رب  ایادـخ  درادـیم . تسود  ار  تربماـیپ  دراد و  یم  تسود  ارت  نوـچ  تـسرف  دورد  ناـمثع  رب  ایادـخ  دراد . یم 
دراد و یم  تسود  ارت  نوـچ  تسرف  دورد  صاـع  نب  ورمع  رب  ایادـخ  دراد . یم  تسود  ار  تربماـیپ  دراد و  یم  تسود  ارت  نوـچ  تـسرف 

تسا . هدرک  تبث  یعلخ "  ار "  نیا  دراد 0 " یم  تسود  ار  تربمایپ 
شاک و  تسه ، نآ  رد  زاسغورد  لعاج و  دـنچ  میتسناد  یم  ات  دوب  هداد  ناشن  ار  هیاـپ  یبو  دنـس  یب  تیاور  نیا  دنـس  يربط  بحم  شاـک 

زا ای  ناعبات  زا  ای  تسا  باحصا  زا  ایآ  تسیک ، هک  درک  یم  یفرعم  ار  یکـسکس  رماخی  نبا  دنکفا ، نامتک  هدرپ  شدنـس  یئاوسر  رب  یتقو 
تـسا یمدآ  هک  نیا  ای  يزرو ؟ غورد  هدرک و  يزابهقح  ای  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دوخ  وا  ایآ  و  دـنناشیا ؟ زا  دـعب  هک  یلاجر  تاقبط 

هدماین ؟ ایندب  زونه 
ادـخ و دـنا و  هتـشاد  یم  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  املـسم  اعطق و  هک  نانآ  زا  یماـن  هدروآ ، هک  یئاـه  ماـن  ناـیم  رد  هک  نیا  رت  تفگش 

تباث ثیدح  ناوارف  شصوصخ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  نایقتم  يالوم  لثم  تسا ، هدرواین  دنا  هتشاد  یم  ناشتـسود  شربمایپ 
زا ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  نیا  زا  یکاح  میدناوخ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ثیدح  رایـسب  دلج  نیمه  متفه و  دلج  رد  و  میراد . حیحـص  و 

ادخ و وا و  نایم  لدابتم  یتسود  قشع و  زا  هبترم  نیا  هکتسا  ادیپ  لاح  نیا  اب  تسا و  رت  ینتشاد  تسود  شربمایپ  ادخ و  يارب  مدرم  همه 
نیا  رب  تسا و  هتشاد  دوجو  ص )  ) ربمایپ

هحفص 130 ] ] 

ناتتـسود ادخ  دـینک  يوریپ  ارم  دـیا ، هتـشاد  یم  تسود  ار  ادـخ  رگا  هک "  دراد  قلطم  تلالد  هفیرـش  هیآ  نیا  لدابتم ، هبناجود و  یتسود 
تشاد " . دهاوخ 

زگره هدمآ  تیاور  رد  ناشمان  هک  اهنآ  و  دندوب ، هتخاب  شربمایپ  ادخ و  قشع  هار  ردناج  رس و  هک  دنتسه  رگید  یعمج  باحصا ، نایمرد 
يومع سابع  رامع و  دادقم ، رذ ، وبا  یسراف ، ناملـس  دننام  دنا ، هدوب  رود  نانآ  زا  اه  گنـسرف  ام  هدیقع  هبو  دندیـسر  یمن  ناشیا  درگ  هب 
يرابت یب  رـسپ "  هک  دنا  هداهن  رابت "  یب  نآ "  رب  یتسود  ادـخ  ناونع  هدیـشوپ و  ناشیا  زا  مشچ  نالعاج  نکل  ناشرئاظن . و  ص )  ) ربمایپ
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یم رتسبمه  شاب  وا  اب  هدرک و  یم  سجن  ار  دوخ  هک  يا  هناوید  هایس  زینک  رـسپ   " هغبان ، رـسپ "  تسا و  ص " )  ) ربمایپ هاوخ و  دب  رگید و 
، دندرک ار  شیردپ  ياعدا  رفن  شش  هک  یسک  رسپ   " رگ ، راتشک  رسپ "   " صاع ، رـسپ "  تسا ، هتفخ  درم  لهچ  اب  زور  کی  رد  هتـشگ و 
رب شتریغ  تفای و  شرـسمه  رتسب  رب  ار  يا  هناگیب  هک  نآ  تخاـس ، ناـیامن  شیوخ  تروع  ندرب  ردـب  ناـج  يارب  دربن  نادـیم  رد  هک  نآ 

لطاب و ...  نابیتشپ  قح و  نمشد  و  راکانز ، يا  هیام  ورف  هدیهوکن ، يریخ  یب  تسپ ، يا  هزره  دماین ، شدب  تخیگناین و 
باحـصا و دمآ  رـس  تما و  ياوشیپ  يرادنید و  نامرهق  هک  یگرزب  نادرم  رکذ  زا  دنا و  هداهن  دوجوم  نینچ  رب  یتسود  ادخ  ناونع  يرآ ،

دنا . هدومن  يراد  دوخ  دنا  هدوبناشیا  نیرت  كاپ 

دباین  رییغت  دیاپب و  هیور  نیا  رگا 
تسیرگ دیاب  هدنز  رب  هدرم  رب  هن 

رد ناکاپ . هن  نارگید و  هن  هدـمآ  شوخ  شهابت  تیهام  صاـع " و  ورمع  ار "  يو  زا  شیپ  نازاـسغورد  نـالعاج و  اـی  یکـسکس  يرآ ،
میباـی یم  يرایـسب  دـهاوش  هـچ  هدـمآ - ناـشمان  تـیاور  نـیا  رد  هـک  شا - هناـگ  راـهچ  نارقا  صاـع و  ورمع  یگدـنز  خـیرات  تاـحفص 

هب ات  میراذـگ  یم  زیزعناگدـنناوخ  رایتخا  هب  تسا و  هداد  تبـسن  ناشیا  هب  تیاور  نیا  لعاج  هک  ربماـیپ  ادـخ و  یتسود  نآ  يوگناتـساد 
دنروآ ! رظن  هب  دنزادرپ و  نآ  هبشیوخ  هلصوح  ردق 

هحفص 131 ] ] 

زا كاحض  زا  يرصب ، دلاخ  نب  هرق  زا  بشوح ، نب  مرصا  مشاه  وبا  زا  فسوی ، نب  نیـسح  زا  یعیبض ، دمحم  نب  دمحا  زا  يدع ، نبا  - 10
یگنهاـشیپ و بسح  رب  ناـمدرم  رگید  موـس و  رمع  مود و  رکب  وـبا  ملوا و  نم  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  ص )  ) ربماـیپلوق زا  ساـبع ، نبا 

دنراد "  رارق  يرگیدزا  سپ  یکی  مالسا  هب  نامیا  رد  یمدقشیپ 
ییحی تسا . هارمگ  مرـصا "  دـیوگ " : یم  یبهذ  تسا "  مرـصا  نآ  تفآ  تسا و  یلعج  تیاور ، نیا  دـیوگ " : یم  یلائل " رد "  یطویس 
تیاور تشز  دیوگ : یم  ینطقراد  تسا . ینتخیر  رود  شتیاور  دنیوگ : یم  یئاسن  ملـسم و  يراخب و  تسا . دـیلپ  يزاسغورد  : دـیوگ یم 

نابز زا  دیوگیم : نابح  نبا  تسا . تیاور  تسس  وا  ما و  هتشون  ثیدح  وا  زا  ق  لاس 202 ه . هب  نادمه "  رد "  دیوگ : یم  يدعس  تسا .
ار شتایاور  متـشون و  ثیدح  وا  زا  نادمه "  رد "  دیوگ : یم  نیدـم  نبا  تسا . هدرک  یم  لعج "  ثیدـح  هقث "  دامتعا و " دروم  نایوار 

 " ءاجرا . هب "  دقتعمو  تسا  دورطم  دیوگ : یم  سالف  مدنکفا . رود  هب 
لصا تسا و  هتخانشان  تسین و  يوریپ  لباق  هتفگ : تسا و  هدروآ  هدرک  لقن  دعس  نبدایز  زا  هک  وا  زا  یثیدح  یلیقع  دیوگ : یم  رجح  نبا 

شا هرابرد  نیعم  نب  ییحی  و  تسا . ینتخادنا  رود  شتایاوروا  تفگ : یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  دـیوگ : یم  متاح  یبا  نبا  درادـن . ساسا  و 
 " ار وا  و  تسا ، هدرک  لقن  بیرغ  بیجع و  ياه  ثیدح  ام  زا  دعب  مدید و  نادمه "  رد "  ار  وا  دیوگ : یم  ینیدـم  نبا  و  دراد . اه  فرح 

نبا زا  كاحـض  زا  لـشهن  زا  دـیوگ : یم  یلیلخ  دـنک . یم  تیاور  یلعج  ثیداـحا  دـنیوگیم : شاـقن  مکاـح و  تسا . هدرمـش  فیعض " 
نوچ سپـس  دنا و  هدرک  لقن  وا  زا  تسخن  ثیدح  ملع  نایاوشیپ  دیتاسا و  تسا و  هدرک  لقن  تسردان  تایاور  امهنع - هللا  یـضر  سابع -

دنا . هتفگ  شکرت  دنا  هدید  ار  يو  فعض 
سابع نبا  زا  ثیدح  كاحض "  هدمآ "  رکاسع  نبا  خیرات  ردهکنانچ  هوالعب ،
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ثیدح وا  زا  هدید و  ار  سابع  نبا  هکتسا  نیا  رکنم  دنک و  یمن  تیاور  كاحـض "  زا "  ثیدـح  هبعـش "  و "  تسا . هدینـشنو  هتخوماین 
تسا . تیاور  تسس  فیعض و  ام  رظن  هب  كاحض "  دیوگ " : یم  دیعس  نب  ییحی  و  دشاب . هتخومآ 

نایفسوبا بقانم  یسررب 

هک نآ  منادـنواشیوخ  زا  نومـضم " : نیا  هب  ص )  ) ربماـیپ لوق  زا  ساـبع ، نبا  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیراـت  رد  رکاـسع  نبا  - 11
مود هبترم  رد  وتسا  رکب  وبا  تشهب ، لها  نیرت  زوریپ  وادـخ  هاگرد  هب  رت  برقم  رت و  هیاـپ  دـنلب  تسا و  رت  ینتـشاد  تسود  همه  زا  میارب 

اه تخت  اهراوید و  اه و  ناویا  اه و  هناخ  اهرصق و  گنسرف  رازه  ردگنـسرف  رازه  دشخب  یم  وا  هب  دیراورم  زا  یخاک  ادخ  هک  تسا  رمع 
نافع نب  نامثع  موس  هبترم  رد  و  تسا . يدونـشخ  یپ  زا  يدونـشخ  ار  وا  و  دـیراورم ، هنوگ  کی  نیمه  زا  همه  شناگدـنرپ  اـه و  ماـج  و 

یم تمحرم  ناشرخآات  لوا  زا  ار  ناگتشرف  شتسرپ  باوث  ادخ  و  مروآ ، رد  شفصو  هب  مناوت  یمن  هک  تسا  بیـصن  یتشهب  ار  وا  تسا و 
ماگنه هب  مسنوم  تسا و  نم  نواـعم  تسا و  یلع  لـثم  یـسک  هچ  شلاـحهب  اـشوخ  تسا ، بلاـط  یبا  نب  یلع  مراـهچهبتارم  رد  و  دـیامن .

سپ هچ  شندشناملسم و  زا  شیپ  هچ  مالسا  نید  تسا  نایفس  وبا  لثم  یـسک  هچ  و  تسا . نم  زا  وا  و  متما ، نایمرد  ما  هفیلخ  و  يراوگان ،
باسح هب  ات  مروآ  یم  ور  شرع  بحاص  ناتسآ  زا  هک  یماگنه  تسا  نایفس  وبالثم  یسک  هچ  و  تسا ، هتفای  ماکحتسا  وا  هلیـسو  هب  نآ  زا 
تسود دیوگ : یم  دراد و  تسد  رد  ماف  خرس  توقای  زا  یماج  هکیلاحرد  تشگ  مهاوخ  وربور  نایفس  وبا  اب  ناهگان  مزادرپب  یگدیـسر  و 

شدزرمایب "  ادخ  دوب ، دهاوخ  يدونشخیپ  زا  يدونشخ  ار  وا  شونب و  نم 
 " تسا . تسردان  هدیهوکنیتیاور و  نیا  هتفگ " : هتشادرب و  تقیقح  زا  يا  هشوگ  زا  هدرپ  شدوخ  رکاسع  نبا 

مالسا  هک  درامش  یمیسک  ار  نایفس  وبا  هک  مه  یتسردان  هچ  وهدیهوکن  هچ 
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 " دـحا گنج "  رد  هک  تسین  یـسک  ناـمه  وا  يرادـنپ  تسا  هتفاـی  ماود  ماکحتـسا و  يو  دوجوب  نآ  زا  سپ  شندروآ و  ناـمیا  زا  شیپ 
و (ص ) ربمایپ گنج  هب  هدرک و  حلـسم  جیـسب و  ار  كرـشم  لئابق  هک  تسا  یـسک  زا  ریغ  تسا و  هتـشاد  هدهع  هب  ار  ناکرـشم  یهدـنامرف 
: هتفرگ ندناوخ  ار  یگنج  دورس  نیا  دنلب  يادص  هب  ای  تساهتخادنا  هار  هب  ار  قدنخ "  كانرطخ "  وفورعم  گنج  هدناشک و  ناناملـسم 

ادـخ ربماـیپ  يا  دنـسرپ : یم  دـیهدیمن ؟ ار  شباوـج  هک  هدرک  ناناملـسم  هب  ور  ص )  ) ربماـیپ ناـشنارف و  ار  لـبه "  روآ " رب  ار  لـبه "  " 
. دیرادن يزع "  امـش "  میراد و  يزع "  ام "  دیوگ : یم  نایفـسوبا  تسا . رتارف  رترب و  ادخ  دـیئوگب : دـیامرف : یم  میهدـب ؟ هچ  ار  شباوج 
تسا و هناگی  يادخ  ام  يالوم  دیئوگب : دیامرف : یم  میهدب ؟ هچ  ار  شباوج  دنـسرپ : یم  دـیهد ؟ یمن  ار  شباوج  دـیامرف  یم  ص )  ) ربمایپ

دیرادن . یئالوم  امش 
یمن هتـسب  نامیپناشیا  اب  اریز  دـیگنجب ، رفک  نایاوشیپ  اب  هیآ "  تسا و  رافک  نایاوشیپ  نارـس و  زا  هک  تسین  نایفـس  وبا  نامه  نیا  یئوگ 

ناشیئاراد دنا  هتـشگ  رفاک  هک  یناسک  دیامرف " : یم  هک  تیآ  نآ  يرادنپ  ای  تسا . هتـشگ  لزان  ناش  هرابرد  دنـشک " زاب  تسد  رگم  دوش 
نبا قیرط  زاهیودرم  نبا  هک  یتاـیاور  بجوم  هب  میناد  یم  هکنآ  لاـح  درادـن . هراـشا  وا  هب  دـندنب "  رب  ار  ادـخ  هار  اـت  دـننک  یم  فرـصار 
رذنم نبا  و  ریبج ، نبا  و  ریبج ، نب  دیعس  قیرط  زا  نارگید  اه و  نیمه  و  دهاجم ، قیرط  زا  خیشلا  وبا  ریرج و  نبا  دیمح و  نب  دبع  و  سابع ،

تسا  هتشگ  لزان  وا  هرابرد  هیآنیا  هک : دنا  هدناسر  تبث  هب  هبیتع  نبمکح  قیرطزا  خیشلا  وبا  متاح و  یبا  نباو 
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ياهراک دنـشک  زاب  تسد  رگا  وگب  دـنا  هتـشگ  رفاک  هک  یناسک  هب  دـیامرف " : یم  هک  دنتـسین  روظنم  هیآ  نیا  رد  شیاـقفر  وا و  یئوگ  اـی 
تسا " هتفای  نایرج  ناینیشیپ  تنس  دنهدهمادا ، نآ  هب  هک  یتروص  رد  تشگ و  دهاوخ  هدوشخب  ناش  هتشذگ 

نامنید رب  داد و  مانشد  ارنامنایادخ  تردارب  رسپ  دنتفگ " : هتفر  بلاط  وبا  دزن  هداتفا  هار  هب  شیرق  زا  يا  هدع  اب  هک  تین  نامه  وا  يرادنپ 
 ... " راذگب او  وا  اب  ار  ام  ای  ریگب  ار  شولج  ای  درمش . هارمگ  ار  نامناکاین  دناوخ و  هناهیفس  ار  ناماه  نامرآ  تفرگ و  هدرخ 

یناوج يا  هلیبـق  ره  زا  هک  نیا  رب  دـنتفای  قاـفتا  لـهج  وبا  داهنـشیپ  رب  دـمآ و  درگ  هودـنلا "  راد  رد "  نارگید  اـب  هک  دوبن  وـمه  يرادـنپ 
مه ای  دنـشکب  دننزب و  ار  وا  هبرـض  کی  ابو  هرابکی  هتفر  ادخ  ربمایپ  غارـس  هب  ات  دنهدب  نا  رب  یغیت  کی  ره  هب  دننیزگ و  رب  اناوت  كالاچ و 

تسا ینایفسوبانامه  زج  وا  ای  درک . جرخ  ناکرشم  هاپـس  يارب  لاقثم  ود  لهچ و  کی  ره  هیقوا "  لهچ "  دحا "  گنج "  رد  هک  دوبن  وا 
نآ يارب  برع  دارفا  جیـسب  زج  نیا  دـگنجب و  ص )  ) ربمایپ هیلع  نانآ  اـب  اـت  تفرگ  يرودزم  هب  ار  هناـنک  ینب  هلیبقنایـشبح  زا  رازه  ود  هک 

دوب  گنج 
وبا ایادخ  داتـسرف " : تنعل  نینچ  ار  وا  مود  تعکر  زاسپ  حبـص  زامن  رد  دحا "  گنج "  رد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  تسین  نامه  يرادـنپ 

تنعل  ار  وا  دروم  تفهرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تسین  نامه  ای  ار "  ماشه  نب  ثراح  هیما و  نب  ناوفص  نک و  تنعل  ار  نایفس 
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: بیترت نیاب  دوش  اهنآ  تیعقاو  رکنم  دناوت  یمن  یسک  چیه  درک و 
دـش و زیوـالگ  وا  اـب  دروخ و  رب  دـنک ، توعد  مالـسا  هب  ار  فیقث  هلیبق  اـت  تفر  یم  فئاـط  هب  هکم  زا  هک  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  يزور  - 1
وا رب  شربمایپ  ادخ و  دناسرب و  بیسآ  شترضح  هب  دمآ  رب  ددصرد  درک و  شدیدهت  دناوخوگغورد و  ار  وا  تفگ و  دب  هداد و  شمانشد 

دنتخاس . یثنخ  ار  شدصق  ءوس  دنداتسرف و  تنعل 
يوسهب دینادرگب و  ار  ناوراک  نایفـس  وبا  ،و  تخادرپ دمآ  یم  ماش  زا  هک  شیرق  رافک  ناوراک  هیلع  ضرعت  هب  ص )  ) ربمایپ هک  يزور  - 2

 " گنج هثداح  نیمه  رطاخ  هب  درک و  شنیرفن  داتـسرف و  تنعل  ار  وا  ص )  ) ربمایپ دـنتفرن و  شا  یپ  زا  ناناملـسم  درک و  جـک  یلحاس  هار 
. تفرگ رد  ادعب  ردب " 

. روآ رب  ار  لـبه "  دز " : یم  داد  یه  وا  و  دوب ، هوک  زارف  رب  ص )  ) ربماـیپ و  تفرگ ، رارق  راـسهوک  ریز  نایفـس  وبا  یتـقو  دـحا "  رد "  - 3
. دنداتسرفشتنعل هتشگ  ادصمه  وا  اب  ناناملسم  رابره  داتسرف و  تنعل  وا  رب  راب  هد  (ص ) ادخ ربمایپ 

. داتسرف تنعل  وا  رب  ص )  ) ربمایپ دروآ و  ناناملسم  گنج  هب  دوهی  نافطغ و  هارمه  ار  مجاهمو  كرشم  لئابق  هک  يزور  - 4
نآ رثا  رب  " و  هیبیدح ، زور "  ینعی  تسب ، دندوب  جح  مزاع  هک  ناناملـسم  و  ص )  ) ربمایپ رب  هار  هدمآ  شیرق  رافک  هارمه  هک  یماگنه  - 5

. تسین دـشاب  روایب  نامیا  هک  یـسک  ناشنایمرد  دـنا و  تنعل  دروم  یگمه  دومرف : داتـسرف و  تنعل  راـفک  نارـس  همه  وا و  رب  ص )  ) ربماـیپ
؟ دنریگ یم  رارق  تنعل  دروم  هنوگچ  دور  یم  دیما  رگا  دور و  یمن  نانآ  زا  کی  چیه  هب  ندش  ناملسم  دیما  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  دندیـسرپ :
زا دنوش و  یمن  راگتـسر  اهنآ  زا  کیچیه  ناهدنامرف ، نارـس و  اما  دوشیمن ، ایاعر  هدوت  ناشناوریپ و  زا  کیچیه  ریگنابیرگ  تنعل  دومرف :

دنهر . یمن  تنعل  رثا 
يوم "  خرس  لمج  دربن "  رد  - 6
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نایفس . وبا  هلمج  زا  دندوب  رفن  هدزاود  دننام و  رب  ار  شرتش  ات  دنتشن  ص )  ) رمایپ نیمک  هب  هبقع "  رد "  هک  يزور  - 7
(- ص  ) مرکا ربمایپ  هداون  هیلع - هللا  مالس  یبتجم  نسح  ماما  ار  دراوم  نیا 
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تسا . هدرمش  رب 
ار نانآ  ياه  هناخ  دـندرک  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  باـئر  نب  شحج  ینب  هلیبق  ناناملـسم  یتقو  هک  تسین  ینایفـس  وبا  ناـمه  نیا  یئوگ 

دنا : هدورس  نینچ  شراک  هرابرد  و  تخورف ، همقلع  نب  ورمع  هب  درک و  بحاصت 
وگب  يراک  زا  نایفسوبا  هب 

تساینامیشپ شتبقاع  هک 
یتخورف  ار  تیومع  رسپ  هناخ  وگب :

يزادرپب یگنج  تمارغ  شلوپ  اب  ات 
نامیپ  امش  اب  هک  ار  یناسک  هناخ 

دندوب دهعمه  دنتشاد و 
ار ! نآ  ریگرب  ار ! نآ  ریگرب 

شا یتخیوآ  ندرگ  هب  یقوط  نوچ 
تسا : هدورس  دحا "  گنج " زا  سپ  ار  هدیصق  نیا  هک  تسین  نامه  يرادنپ 

مهد  یم  رس  يزوریپ  گناب  مگنج و  یم  نانآ  اب 
منکارپ یم  شیوخ  درگ  زا  منار و  یم  ار  نانآ  بیلص  هیاپ  اب  و 

نکن  یئانتعا  نمشد  نخس  هب  رفاک " و  نز  يا  نک "  هیوم 
وشم هتسخ  نویشو  هیرگ  زا  و 

دنداتفا  كاخ  هب  مهیپ  زا  شناردارب  تردپ و 
هد  يا  هرهب  نانآ  هب  شیوخ  گشا  زا 

ناشنب  ورف  تسا  لد  رد  هک  اریهودنا  هنیک و  شتآ  و 
متشک  ار  راجن "  ینب  هلیبق "  فارشا  همه  اریز 

متشک  ار  هزمح  ار و  درمناوج  يروالد  مشاه  نادناخ  زا  و 
دوب درمیاپ  ساره و  یب  دربن  هماگنه  رد  هک 

مدوب  هدناشنن  ورف  ناشنوخ  اب  ار  ما  هنیک  شتآ  رگا 
دیشک . یم  هودنا  هب  دیشارخ و  یم  ار  ملد  دیلخ و  یم  هراومه  ملد  رد  يریت 
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دندوب  هتشادرب  مخز  ناشناشوپ  هدنژ  هک  دنتشگرب  یلاح  رد 
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نیگهودنا  يرگیدو  دوب  هتفوک  یکی  و 
دنناسرب  لتق  هب  دنتسناوتار  ام  زا  یناسک  طقف  و 

دندوبن هیاپمه  زارطمه و  میتشک  ناشیا  زا  هک  نانآ  اب  هچو  چیه  هب  هک 
نامه يرادنپ  نامرفان "  يا  شچب  تفگ " : یم  هدز  بلطملا  دـبع  نب  هزمح  هدـیرب  رـس  رب  هزین  اب  هک  تسین  نایفـس  وبا  نامه  وا  يرادـنپ 
گنج هب  زورما  میتشاد ، شکمـشک  ریـشمش  اب  نآ  رـس  رب  هک  یتموکح  تفگ " : یم  هتفوک  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  رازم  رب  دـگل  هک  تسین 

دـنناور و ص )  ) ربمایپ یپ  زایهونبا  هدوت  نوچ  دـید  ار  مدرک  یتقو  هک  تسین  نامه  ای  دـنا "  هتخاس  هچیزاـب  ارنآ  هداـتفا و  ناـمناکناوج 
نآ رد  تفگ ": هتفوـگ  وا  هنیـس  رب  ص )  ) ربماـیپ متخیر " و  یم  مدرم  نیارـس  رب  یتـیعمج  هراـب  ود  دـش  یم  رگا  تـفگ " : دـیزرو  دـسح 

يدع میت و  هلیبق  زا  سپ  تفگ " : تسشن - تفالخ  هب  هک  يزور  نامثع - هب  هک  دوبن  وا  ای  تخاس "  یم  بولغم  راوخ و  ارت  ادخ  تروص 
خزود تشهب و  نم  تسین ، تنطلـس  زج  نیا  هدب ، رارق  هیما  ینب  ار  شناکراو  نادرگب  تسد  هب  تسد  پوت  لثم  ار  نآ  هداتفا ، وت  تسد  هب 

نیا ایادـخ  تفگ : هن . دـنتفگ : تسه ؟ یـسک  اجنیا  دیـسرپ : هدـمآ  نامثع  هاـگرد  هب  ندـش  اـنیبان  زا  سپ  هک  دوبن  وا  اـی  دوش " . یمن  مرس 
وا مه  ای  نادرگ "  هیما  ینب  نآ  زا  ار  روشک ) ای   ) نیمز ناکرا  و  هنابصاغیتنطلس ، ار  تنطلـس  نیا  و  نادرگ ، یلهاج  یتموکح  ار  تموکح 

امـش زا  هدننک  وگغورد  تسا و  ام  نادـناخ  زا  ص )  ) ربمایپ هدومرف ": هدرک و  شیفرعم  هیواعم  هب  شاهمان  رد  ع )  ) نینموملا ریما  هک  تسین 
وگغورد  ار  وا  دوب و  ص)  ) ادخ ربمایپ  نمشد  هک  تسا  برح  نب  نایفس  وبا  شدوصقم  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ر و 
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شا هرابرد  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  يا  همان  رد  ع )  ) نینموملا ریما  هک  تسین  وا  ای  درک . یم  جیسب  وا  هیلع  ندیگنج  يارب  هاپـس  درمـش و  یم 
يا دـیوگ " : یم  شرـسپ  هب  يا  همان  رد  ع )  ) نینموملا ریما  هک  تسین  وا  ای  مدـناوخ "  ار  راکهبت  دـنزرف  راکهبت  هیواعم  همان  دـیوگ " : یم 

هدینش اهراب  (ص ) ربمایپ زا  دوخ  اریز  دیامن ، یم  دیلقت  يوریپ و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  يوندرمش  نولعم  رد  نوعلم " و  رسپ  يا  رخص  رسپ 
ادخ تسا . ادخ  نمشد  نایفس  وبا  دیوگ " : یم  شا  هرابرد  باطخ  نب  رمع  هکتسین  وا  ای  دتـسرف . یم  تنعل  ار  نایفـسوبا  هک  دوب  هدید  و 
ادخ ربمایپ  يا  نیا  ربانب  هدروآ ، رد  ام  گنچ  هب  میناسر  اضما  هب  وا  اب  يا  همان  ناما  ای  میراپسب  يدهعت  شمیلست  يازا  رد  هکنیا  نودب  ار  وا 

هک تسین  نامه  ای  تسا " . راکمتـس  هاگرید  زا  نایفـس  وبا  دـیوگ " : یم  شا  هرابرد  رمع  هک  تسین  وا  مه  اـی  منزب " . ارشندرگ  راذـگب 
میدناوخمتشه . موس و  ياهدلج  رد  ار  شلاح  حرش 

- شمالـسا هرود  رد  وتیلهاج  هرود  رد  یـسک - نینچ  دوجوب  ایآ  تسا . مالـسا  تیلهاـج و  هرود  رد  دوجوم  نآ  عضو  زا  يرـصتخم  نیا 
ور شرع  بحاص  ناتسآ  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  رشحم و  رد  يدوجوم  نینچ  ایآ  دبای ؟ یم  ماود  تیامح و  ماکحتـسا و  مالـسا 

هحتاف دیاب  دوش  نینچ  رگا  تسا ؟ يدیلپ  تادجوم  نینچ  شریذپ  هدامآ  شرع  ياضف  ایآ  دوش ؟ یم  شندناشون  بآ  راد  هدـهع  دروآ  یم 
دناوخ ! ار  نانیشن  شرع  شرع و 

لوا زا  ناگتشرف  تدابعباوث  زئاج  ار  وا  هک  نیبب  رگنب و  هتفگ  نامثع  یبایـشزرا  هبـساحم و  رد  تیاورنیا ، لعاج  هک  ار  يا  هفازگ  هاگنآ 
ص)  ) ربمایپ هک  هدرمش  شبیصن  ار  یتشهب  و  مئاد ، تعاطا  رد  نامرف و  هب  رـس  هانگ و  یب  دنموصعم و  هک  یناگتـشرف  هتـسناد ، ناشرخآ  ات 

باحـصا هک  دیا  هدید  هدـناوخ و  نآ  زا  شیپ  مهن و  دـلج  رد  ار  شلاح  حرـش  هک  تسا  نامه  نامثع  و  تسا ، هدـمآ  زجاع  نآ  فصو  زا 
همه نآهنوگچ  نیا  ربانب  دنا . هدوب  ناتسادمه  شنوخ  نتخیر  رب  و  دنا ، هتـشاد  شیاه  تعدب  وا و  هرابرد  يا  هدیقع  هچ  لداع  ور و  تسار 

نیا  ارچ  و  دریگ ؟ یم  بیصن  ار  یتشهب  نانچ  تسا و  زئاج  ار  باوث 
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تلیـضف رد  هغلابم  یئوگ و  هدوهیب  زا  ادـخ  رب  هانپ  تسا ؟ هدـمآ  رد  فصو  هب  نآرق  رد  هک  یفورعم  هرجـش  لـسن  قح  رد  میرکت  میظعت و 
نآ نیا و  هابرد  نتفگ  هوای  هدیجنسن و  یشارت و 

تبث نینچ  شدـج  زا  شردـپ  زا  کـلام ، نب  لهـس  نب  فـسوی  نب  لهـس  زا  یلیقع ، یناربـط و  یعلخ و  هدـنم و  نـبا  رکاـسع و  نـبا  - 12
چیه هب  رکب  وبا  مدرم  دومرف : ادخ  شیاتس  ساپـس و  زا  سپ  هتفر  ربنم  هب  تشگرب ، هنیدم  هب  عادولا  هجح  زا  ص )  ) ربمایپ یتقو  دناهدرک " :

نب نمحرلا  دـبع  دعـس و  ریبز و  هحلطو و  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  زا  نممدرم  دیـسانشب . وا  يارب  ار  قح  نیا  سپ  هدرزاین  ارم  هجو 
هتـشذگ رد   " هیبیدـح ردـب " و "  نادـهاجم "  زا  ادـخ  مدرم  دیـسانشب . نانآ  يارب  ار  قح  نیا  سپ  مدونـشخ ، نیتسخن  نارجاـهم  فوع و 

ناشیا زا  یکی  رب  هک  یمتس  رطاخهب  ار  امش  ادخ  ادابم  دیرادهگن ، میاه  داماد  نادنواشیوخ و  باحـصا و  دروم  رد  ارم  مارتحا  مدرم  تسا .
زا ینت  نوچ  و  دیریگ ، زاب  ناناملسم  یئوگ  دب  زا  شیوخ  نابز  مدرم  دوب . دهاوخن  هتفریذپ  ناترذع  اریز  دنک ، تساوخ  زاب  دیا ، هتشاد  اور 

دینک " . دای  یکین  هب  وا  زا  تشذگ  رد  ناناملسم 
وا دخرچ و  یم  يوما  یشرق  ورمع  نب  دلاخ  دوجو  رب  ، کلام نب  لهـس  تیاور  ینعی   ) شتیاور دسیون " : یم  باعیتسا "  رد "  ربلا  دبعنبا 
هک دنا  هتفگ  يو  هرابرد  تسا . یلعج  تشز و  یتیاور  دیوگ " : یم  تیاور  نیا  رکذ  زا  سپ  و  كورتم " . شتیاور  تسا و  تیاور  تشز 

دنراد و رارق  دنروهشم  تیاور  فعض  هب  هک  یلوهجم  هتخانشان و  دارفا  شتیاور  دنس  رد  و  تسین . حیحص  نخس  نیا  نکل  ، تسا راصنا  زا 
دنا "  هتخانشان  یگلمج  دنک و  یم  تیاور  شدج  زا  شردپ  زا  هک  دخرچ  یم  لهس  نب  کلام  نب  فسوی  نب  لهس  دوجو  رب  شتیاور 

شمیا " . هدیدن  تروص  نیدب  هک  تسا  هناگیب  بیجع و  یتیاور  دیوگ " : یم  هدنم  نبا 
بیجع تسین " . يوریپ  لباق  تسا و  لوهجم  سدنس  دیوگ " : یم  یلیقع 
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تبث ورمع  نب  دلاخ  قیرط  زاار  نآ  دوخ  و  تسا ، هتخانـشان  هناگیب و  بیجع و  دنیوگ : یم  تیاور  نیا  هرابرد  ثیدـح ، ناظفاح  هک  تسا 
نابز زا  تسا و  زاستیاور  يزاسغورد  وا  هک  دنا  هتفگ  لاجر  ملع  یسانش و  دنس  دیتاسا  هک  میدید  متـشه  دلج  رد  هک  یلاح  رد  ، دنا هدرک 

و تسین ، دانتـسا  لباق  دـیامنلقن  یئاهنت  هب  يو  هک  یتیاور  یئاهنت و  هب  مهنآ  تسا و  هدرک  لقن  یلعج  تایاور  دامتعا  دروم  هقث و  نایوار 
ورمع نب  دـلاخ  فرط  زا  طقف  تیاور  نیا  هک  دـیوگ  یم  تیعطاق  اب  دارفا "  رد "  ینطقراد  و  تسا . ساسا  یب  لطاب و  یلعج و  شتاـیاور 

تسا . هدرکن  شلقن  رگید  سک  چیه  هدش و  تیاور 
وا هک  ار  ناشاه  هتفگ  نیا  میدید و  وا  هرابرد  ار  ثیدح  ناظفاح  ءارآ  متـشه  دـلج  رد  تسا . هدرک  تبث  زین  رمع  نب  فیـس  ار  تیاور  نیا 

لقن قرط  رد  و  يوریپ . لباق  ریغ  تسا و  مولعم  ان  تشز و  شتایاور  مومع  و  هقدـنز ، هب  مهتم  طـقاس و  دورطم و  كورتم و  تسالـعاج و 
یعمسم . فسوی  نب  دمحم  هلمج : زا  دنراددوجو  یلوهجم  دارفا  تیاور  نیا 

. تسا فسوی  نبدمحم  نب  یلع  يرگید  تسین . يوریپ  لباق  شتیاور  دـیوگ : یم  یلیقع  یـسک  تسین  مولعم  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  یبهذ 
باوث یبا  نب  نانم  ای  بارت  یبا  نبنابح  رگید  هس  و  شخیـش . داتـسا و  زا  هن  تسه و  تسد  رد  يزیچ  وا  زا  هن  دیوگ : یم  وا  هرابرد  ءایض 

حرش تیصخشزا و  میرذگب  شردپ ، مسا  هن  تسا و  مولعم  شمـسا  هن  تسا  بیغ  لاجر  زا  هک  بویا  یبا  نب  رانق  ای  بویا  یبا  نب  نانق  ای 
ناشلاح ! 

فسوی نب  لهس  زایعمـسم  فسوی  نب  دمحم  نب  یلع  قیرط  زا  ار  تیاور  نیمه  هک  نیا  شتـسس ، ياهراک  یناربط و  بیجع  تامهوت  زا 
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نب  دمحم  قیرط  زا  ارنآ  یلیقع  تسا . هدومن  تبث  هراتخملا "   " رد ءایض  شیوریپ  هب  هدرک و  تبث  کلام  نب  لهس  نب 

هحفص 141 ] ] 

هب هدمآ - لهـس  زا  يوما  ورمع  نب  دلاخ  زا  نانمر  رانقر ، نابقر ، نابح ، زا  لقن  هب  یناربط  دنـس  رد  شمان  هک  یلع - ردـپ  یعمـسم  فسوی 
تسا . يربط  دنس  لاجر  زانت  هس  فذح  مزلتسم  یلع  هقبط  هک  یلاحرد  تسا ، هدناسر  تبث 

ربمایپ دزن  باحصا  نیرتبوبحم 

ینتـشاد تسود  تیارب  تباحـصا  زا  کیمادک  مدیـسرپ : مدوب . ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  یئاهنت  هب  هک "  هدش  تیاور  تماص  نب  هدابع  زا  - 13
یهاوـخ هگن  ناـهنپ  ما  هدـنز  اـت  ار  ما  هتفگ  دوـمرف : مرادـب ؟ تسود  يراد  یم  تسود  هک  ناـنچ  نآ  يراد  یم  تسود  هک  ار  وا  اـت  دـنرت 

هچ دومرفادخ : ربمایپ  يا  هک  دـعب  مدیـسرپ : تشگ . شوماخ  هاگنآ  یلع . سپـس  رمع ، دـعب  رکب ، وبا  دومرف : يرا . متفگ : هدابع  يا  تشاد 
بعک و نب  یبا  هدابع و  يا  وت  بویا و  وبا  هحلط و  وبا  ذاعم و  هدیبع و  وبا  دعس و  هحلط و  ریبز و  زج  دشاباهنیا  زا  سپ  تسا  نکمم  یسک 

هدش دازآ  هدرب  ملاس  لالب و  بیهص و  ناملس و  هدش : دازآ  ناگدرب  تعامج  نیا  هاگنآ  نافع ، نبا  فوع و  نبا  دوعـسم و  وبا  ءادرد و  وبا 
هللا دـبع  وبا  دـشاب "  یـشبح  يا  هدرب  هچ  رگ  ینتـشاد  تسود  دـنزیزع و  میارب  مباحـصا  همه  دـننم و  صاـخ  باحـصا  اـهنیا  هفیذـح . یبا 

هب مدیـسرپ ، وا  زا  صوصخ  نیا  رد  هک  يزور  ود  نآ  تفگ : هدابع  درکن ؟ رکذ  ار  رفعج  هزمح و  مدیـسرپ : هدابع  زا  دـیوگ : یم  یحبانص 
دوب ...  شترضح  رمع  رخاوا  رد  نیا  دندوب و  هدیسر  تداهش 

دننک طرـش  هدـننک  لاوئـس  يارب  دزرو و  يراد  دوـخ  دـشاب  یم  شتما  زاـین  دروـم  هچنآ  راـهظا  زا  ناـشلا  میظع  ربماـیپ  هک  تسین  تفگش 
 " هتشون ربانب  هک  هدوبن  شترـضح  رگم  دنارذگ ؟ یم  ار  شرمع  رخآ  ياهزور  هک  یلاح  رد  ، دراد موتکم  شرمع  رخآ  ات  ار  شـشیامرفهک 

نادرم نایمرد  مدرم  درف  ینتـشاد  تسود  یلع " و "  نیرت  یمارگ  تسا و  یلع  میارب  درم  ینتـشاد  تسود  دومرف " : هشئاع  هب  يدنجخ " 
 " تسا ؟ رت  یتشاد  تسود  ناشهمه  زا  زین  ادخ  يارب  تسا و  رت  ینتشاد  تسود  ناش  همه  زا  نم  يارب  یلع  تسا "و "  یلع  میارب 

نینموملا ریما  ام  يالومقح  رد  هک  ثیداحا  تایآ و  همه  نآ  زا  سپ  باحصا  ایآ 
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تیاور نیا  رگمای  تسا ؟ رت  ینتـشاد  تسود  مدرم  همه  زا  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  یـسک  هچ  دنتـسناد  یمن  هتفر  مرکا  ربمایپ  نابز  رب  ع )  ) یلع
زا ینز  نیمز  يور  رد  هن  و  دشاب ، رت  ینتـشاد  تسود  ادخ  ربمایپ  يارب  یلع  زا  شیب  یـسک  مدیدن  ادـخب  هک  هتـسیوپن  تحـص  هب  هشئاع  زا 

 " شیارب ؟ دشاب  رت  ینتشاد  تسود  همطاف )  ) شرسمه
همه زا  ص )  ) ادخ ربمایپيارب  رت  ینتـشاد  تسود  هک "  دنا  هدرمـشنحیحص  ار  بعک  نب  یبا  هدـیرب " و  هتفگ "  نیا  ثیدـح ، ناظفاح  ایآ 
دوخ هدمآ و  دورف  ناش  هرابرد  نآرق  هک  ار  شگرزبنارای  ص )  ) ادخ ربمایپ  هنوگچ  یهگناو   " یلع ؟ نادرم  نایم  زا  دوب و  همطاف  نامدرم 

تشگ ببس  یلماع  هچ  و  ناشرئاظن ؟ دوعسم و  نبا  دادقم و  رامع و  رذوبا و  سابع و  شیومع  دننام  تسا  هدرب  دای  زا  ناش  هدوتـس  رایـسب 
ناوت یم  ص)  ) ربمایپ نادناخ  رورـس  يانثتـسا  هب  باحـصا  یگمه  میئوگن  رگا  هک  یتاراختفا  لئاضف و  زا  ناشیا  يراد  روخرب  دوجواب  هک 
دقتعم دـناوت  یم  دنمـشیدناققحم  ایآ  دـننامب ؟ هرهب  یب  ناـشربمایپ  تبحم  یتسود و  زا  دـندوب ، مورحم  نآ  زا  ناـگدربمان  نآ  همه  تفگ 

یئاسراپ و يراک و  وکین  تیاده و  ظاحل  هب  ص )  ) دـمحم تما  نایمرد  هک  قیدـص "  رذوبا "  زا  شیب  الثم  نک  روگ  هدـیبع  وبا  هک  دوش 
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ود نایم  تسوپ  هک  رامع  زا  ای  دشاب ؟ ص )  ) ربمایپ بوبحم  رذوبا  زا  تسا  یـسیع  هیبش  قالخا  تقلخ و  شـشوک و  یئوگتـسار و  دـهز و 
نامیاو هتخیمآ  شیاپ  ات  رـس  هب  نامیا  هدوب و  نامیا  زا  هدنکآ  شمدق  ات  رـس  هک  یئوخ  هزیکاپ  هزیکاپ  تسا و  هدوب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هدید 
فازگ زا  ادـخرب  هاـنپ  تسا ؟ هدـیدرگ  یم  ددرگب  قح  هک  اـجک  ره  هب  وا و  اـب  قح  دوب و  قح  اـب  وهدوب  هتخیمآ  رد  شنوـخ  تشوـگ و  هب 

 ! نتفگ مهوت  یب  هشیدنا و  یب  هوای و  نخس  یئوگ و 
رسپ زا  يوما  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  ماشه  نب  هیما  نب  هملسم  نب  دیعس  قیرط  زاتسا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 14

ربمایپ  دیوگ " : رمع  رمع .
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يرگید شتـسار و  فرط  رد  یکی  دوب ، هتفرگ  ار  رمع  رکب و  وبا  تسد  هک  یلاح  رد  دـمآ  رد  دجـسم  هب  ای  دیـسر  رد  ام  عاـمتجا  هب  ادـخ 
تسا . هدرک  تیاور  يذمرت  ار  نیا  میوش " . یم  هتخیگنارب  تمایق  رد  نینچ  دومرف : هاگنآ  شپچ . فرطرد 

نآ رد  هک  یئاه  یکانبیع  ندناشوپ  روظنم  هب  ار  تیاور  نیا  دنـس  درک ، بیذهت  حالطـصا  هب  پاچ  يارب  ار  رکاسع  نبا  خـیرات  هک  ناردـب 
نیا دنـس  دیامن . یم  تیافک  شا  یتسـس  یکانبیع و  زورب  يارب  یئاهنت  هب  هملـسم  نب  دیعـس  رکذ  هک  هتـسنادن  تسا و  هدرک  فذح  تسه 
یم شخیرات  رد  يراخب  رمع . رـسپ  زا  عفاـن  زا  هیما  نب  لیعامـسا  زا  دیعـس  زا  تسا : نینچ  هدـمآ  لادـتعالا "  نازیم  رد "  هکناـنچ  تیاور 

یتسردان مولعمان و  تایاور  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  يو  تسا . لمات  لباق  هیما ، نب  لیعامـسا  زا  هملـسم  نب  دیعـس  دـیوگ :
یم ینطقراد  تسا . تیاور  تشز  تیاور و  تسـس  دـیوگ : یم  راـب  رگید  0 و  تـسا تیاور  تشز  وا  دیوگ : یم  نینچمه  دـنک . یم  لقن 

تسا . تیاور  تشز  ادج  دنز و  یمرس  وا  زا  شحاف  ياهاطخ  دیوگ : یم  نابح  نبا  هجوت . لباق  تسا  یتیاور  تسس  وا  دیوگ :
عفان زا  کلام  زا  نامثع - یلوم  يوما - يورف  دمحمنب  قاحـسا  زا  میلـس - ینب  یلوم  ینیدم - هللا  دبع  نب  ثراح  قیرط  زا  ینطقرادار  نیا 

یم شا  هتفگ  رب  تسا . تیاور  تسـس  ثراـح "  نیا "  تسین و  حیحـص  تیاور ، نیا  دـیوگ : یم  هاـگنآ  تـسا . هدرک  تـبث  رمع  رـسپ  زا 
نآ هاـگ  ره  هتفگ : تسا و  هدناوختسـس  یهاو " و  تدـش "  هب  دواد  وـبا  ار  تـیاور - نـیا  دنـس  لاـجر  زا  يوـما - قاحـسا  هـک  مـیئازفا 

هقث "و دـیوگ " : یم  زین  و  تسا . كورتم  دـیوگ : یم  یئاسن  دوبن . شریذـپ  لـباق  دوبهدرک  لـقن  مه  دیعـس  نب  ییحی  کـلام  زا  ارتیاور 
مه دنا . هدرک  شنزرس  ار  يو  تهج  نیمه  هب  هدرک و  تیاور  وا  زا  يراخب  تسا و  فیعض "  دیوگ " : یم  ینطقراد  تسین . دامتعا  دروم 

سک چیه  هک  هدرک  لقن  یثیداحا  کلام  زا  تسه . یتسس  یمرن و  وا  رد  دیوگ : یم  یجاس  درک  اهر  ار  وا  ناوت  یمن  دیوگ : یم  ینطقراد 
یلیقع  تسا . هدومنن  لقن  وا  زج 
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هک دنا  هتفرگ  بیع  يراخب ) ینعی   ) دمحم رب  دـیوگ : یم  مکاح  تسین . يوریپ  لباق  هک  هدرکلقن  يرایـسب  ثیداحا  کلام  زا  دـیوگ : یم 
دنا . هدز  هنعط  وا  هب  تسا و  هدرک  تبث  ار  وا  تایاور  ارچ 

ار ص )  ) ربمایپ هک "  شردپ  زا  يراصنا  دـیز  نب  زیزع  ءادرد  یبا  نب  لالب  نب  نامیلـس  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  رکاسع  نبا  - 15
هب هاگنآ  درم ، میهاوخ  نوچ  دعب  دوب ، میهاوخ  نینچ  دومرف : و  شپچ ، فرط  رد  رمع  دوب و  شتـسار  فرط  رد  رکب  وبا  هک  دـید  یلاح  رد 

دمآ " . میهاوخ  رد  تشهب  هب  هنوگ  نیدب  سپس  دش و  میهاوخ  هتخیگنارب  ناس  نیمه 
ءادردیبا نب  لالب  یهگنا  و  تسا ، تسـس  هدش ، هدرمـش  تیاور  تسـس  هدوب و  ساوخ  لالتخا  راچد  هک  نامیلـس  دوجو  اب  الوا  دنـس  نیا 
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ثیدح نایوار  لاجر و  گنهرف  رد  یمـسا  وا  زا  دنا و  هدومنن  دای  دـنک  تیاور  يو  زا  هک  يدـنزرف  وا  يارب  لاجر  ياملع  هک  دراد  دوجو 
زاسغورد و ای  هک  دراد  دوجو  نامیلس  نیدنچ  ثیدح ، لاجر  زا  هقبط  نیا  رد  و  شردپ .  زا  لالب  زا  نامیلس  تسا : نینچ  تسرد  و  تسین .
، تسا تسـس   " لالب دوجو "  تلع  هب  نینچمه  لوهجم . تیاور و  تشز  هتخانـشان و  ای  كورتم  طقاس و  تیاور و  تسـس  ای  تسا  لعاج 

تسا . هدومن  تیاور  شترضح  زا  هن  هدرکن و  كرد  ار  ص )  ) ربمایپ وا  اریز 
رد هتفای و  تافو  يرجه  ای 93  لاس 92  هب  هک  تسه  ءادرد  یبا  نب  لالب  دـیآ  یم  باحـصا  زا  سپ  هکيا  هقبط  رد  دـیوگ : یم  هعرز  وبا 

هرهب هچ  هک  تسا  ادیپ  نخـس  نیازا  و  تسا . هدومن  شرانک  رب  کلملا  دبع  هکنآ  ات  زین  دیزی  زا  سپ  هدوب و  قشمد  یـضاق  دیزی  تموکح 
اراهنآ زا  کیچیه  هتشگ و  فذح  ناشمان  دنـس  لاجر  رگید  دوب  دناوت !  دامتعا  دروم  " و  هقث ردقچ "  هتـشاد و  يراکتـسرد  نید و  زا  يا 

هب  ار  یتقیقح  یقح و  چیه  یتیاور  نینچ  و  میهدب ، شا  هرابرد  رظن  ات  میسانش  یمن 
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دناشن . یمن  یسرک  هب  ار  یتلیضف  چیه  ودناسر  یمن  توبث 
یم هک  قشمد - میقم  یکلام  يرهبا  یلع  یبا  نسح - نب  دـمحم  نب  نسح  قیرط  زا  تسا  هدرکتبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 16
درف نیرتهب  باـطخ  نب  رمع  تسا و  نم  تما  درف  نیرتزوسلد  نیرت و  ناـبرهم  رکب  وبا  ص " :)  ) ربماـیپ لوق  هب  سوا و  نب  دادـش  هب  دـسر 
درف نیرتراک  زیهرپ  نیرت و  دـباع  ءادرد  وبا  و  شنیرتوگتـسار ، نیرت و  هدنـشخب  متما و  درف  نیرت  مرـش  رپ  نامثع  و  شنیرت ، لداـع  متما و 

شنیرتدنم "  تواخس  متما و  مکاح  نیرتهب  هیواعم  و  متما ،
رکب وبا  تسا " : هدرک  تبث  ترابع  نیدب  (ص ) ربمایپ لوق  زا  سوا  نب  دادـش  زا  نکر  زاحبـص  نب  رمع  زا  ناذاز  نب  ریـشب  قیرط  زا  یلیقع 

متما "  مکاح  نیرتهب  هیواعم  و  متما ، درف  نیرت  مرش  رپ  نامثع  و  متما ، درف  نیرتهب  رمع ) تسا و( نم  تما  درف  نیرت  نیزو 
ومتما درف  نیرتـهب  رمع  و  شنیرتناـبرهم ، نم و  تما  درف  نیرت  نیز  رکب و ، وـبا  تسا " : هدروآ  تراـبع  نیدـب  یلیقع  زا  لـقن  هـب  یطوـیس 

نیما دوعسم  نب  هللا  دبع  و  شنیرت ، ور  شوخ  متما و  درف  نیرترادافو  یلع  و  شنیرت ، لداع  متما و  درف  نیرت  مرش  رپ  نامثع  و  شنیرتلماک ،
و شنیرت ، زوسلد  متما و  درف  نیرت  لداـع  ءادرد  وـبا  و  شنیرت ، تقفـش  رپ  متما و  درف  نیرتاـسراپ  رذ  وـبا  و  شنیرت ، رازگ  تمدـخ  متما و 

شنیرتدنم " . تواخس  متما و  درف  نیرت  رابدرب  هیواعم 
لاح حرش  زا  عالطا  زا  سپ  رگشهوژپ  هدنناوخ  هک  میراد  نیقی  ام  تسا " و  تسس  تیاور ، نیا  دیوگ " : یم  رکاسع  نبا  ظفاح  میئوگیم :

یئاسانش هب  کنیا   ! فیعض تسـس و  دیوگ  یم  رکاسع  نبا  هکنانچ  هک  نیا  هن  تسا  یلعج  تیاور  هک  تفگ  دهاوخ  تیاور ، دنـس  لاجر 
میزادرپ : یم  تیاور  دنس  لاجر 

ناذاز : نب  ریشب  فلا -
هتخاس مهتم  ار  وا  يزوج  نبا  دنا . هدناوخ  فیعض "  ار "  وا  نارگید  ینطق و  راد 
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: دیوگ یم  يدع  نبا  دنا . هدروآ   " فیعض نایوار "  فیدر  رد  ار  وا  یلیقع  دوراج و  نبا  یجاس و  تسین . یـسکدیوگیم  نیعم  نبا  تسا .
یتسـس دـنک و  یم  تیاور  فیعـض  نایوار  زا  یعمج  زا  تسا و  دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض " و  وا "  و  تسین ، تقیقح  وت  رپ  شتاـیاور  رد 

تسا . ادیوه  شتیاور 
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تیاور نیا  درک و  يوریپ  ناوت  یمن  تیاور  نیا  دروم  رد  ار  ناذاز  نب  ریـشب  دـیوگ : یم  شتیاور  رکذ  زا  سپ  وا  لاـح  حرـشرد  رجح  نبا 
تسا مهتم  وا  نم  رظنهب  دیوگ : یم  دنک  یم  رکذ  باحصا  لئاضف  رد  وا  زا  یتیاور  نوچ  يزوج  نبا  تسا . هتشگن  هضرع  يو  نابز  زا  زج 

یم نابح  نبا  فیعـض . نایوار  زا  لقن  رد  وا  سیلدـت  زا  ای  تسا  وا  ياه  هتخاس  زا  تیاور  نیا  ای  اریز  يزاـسغورد ،) ثیدـح و  لـعج  هب  )
تسا  هدینادرگ  باوصان  ار  شتایاور  هب  دانتسا  هک  هتشگ  هریچنادنچ  شتایاور  رب  مهوت  یتسس و  دیوگ :

یناسارخ : میعن  وبا  حبص - نب  رمع  ب -
، حبـص نب  رمع  ناوفـص ، نب  مهج  دنرادن : ریظن  ایند  رد  يزاسغورد  تعدب و  رد  هک  دنتـساخرب  ناسارخ  زا  نت  هس  دیوگ : یم  هیوهار  نبا 

نم تفگ : یمهک  مدینش  حبـص  نب  رمع  زا  هک  درک  تیاور  میارب  ریرج  نب  یلع  زا  يرکـشی  ییحی  دسیون : یم  يراخب  نامیلـس . نب  لتاقم 
دروم صاخـشا  نابز  زا  دـیوگ : یم  نابح  نبا  تسا . تیاور  تشز  وا  دـنیوگ : یم  يدـع  نبا  متاح و  وبا  مدرکلعج . ار  ص )  ) ربمایپ قطن 

هتخومآ رـشن و  ای  شیردـت  هک   ) تسین اور  یتفگـش  بجعت و  يارب  زج  شتیاورياـه  باـتک  و  دـنکیم ، لـعج  ثیدـح  هقث "  داـمتعا و " 
ریغدـنک یم  لـقن  هچنآ  رتـشیب  دـیوگ : یم  يدـع  نبا  تسا . كورتـم  دـیوگ : یم  ینطقراد  تسا . يزاـسغورد  دـیوگ : یم  يدزا  دوـش .)
راوتـسا شتیاور  دـیوگ : یم  یلیقع  تسین . دامتعا  دروم  دـیوگ : یم  یئاـسن  شدنـس . ثیح  زا  هچ  نآ و  نتم  ظاـحل  هب  هچ  تسا  ظوفحم 

تسا . هتخاس  لتاقم  هداتق و  نابز  زا  یلعج  ياهزیچ  دیوگ : یم  میعن  وبا  درادنلقن . رد  یتیفورعم  تسا و 

هحفص 147 ] ] 

یماش : نکر  ج -
یم مکاح  دمحا  وبا  تسا . كورتم  دنیوگ : یمینطقراد  یئاسن و  تسین  يزیچ  دیوگ : یم  ییحی  تسا . هدـناوخ  تسـس  ار  وا  كرابم  نبا 

: دیوگ یم  هک  هدـش  لقن  دامح  نبا  زا  تسین . دامتعا  دروم  دـیوگ : یم  دوراج  نبا  دـنک . یم  لقن  یلعجتایاور  لوحکم  نابز  زا  دـیوگ :
منک و تیاور  لقن  یماش  سودقلا  دـبع  زا  ات  تسا  رتهب  میارب  منکب  ینزهار  رگا  دـیوگ : یم  كرابم  نب  هللا  دـبع  تسا . كورتم  شتیاور 

تسا  نکر  لثم  ات  دص  زا  رتهب  سودقلا  دبع 
حورـشمياه و ثحب  نامباتک  تادلجم  رد  هک  میراذگیم  ققحم  هدـنناوخ  هلـصوح  هب  ار  شنتم  هبیهاگن  تسا . تیاور  دنـس  عضو  نیا ،

میا . هتخاس  نشور  ارعضو  هتشاد و  صوصخ  نیا  رد  ینغ 
: هنوگ نیدب  تسا  هدمآ  رگید  يدنس  یترابع و  هب  تیاور  نیمه 

زا نارهم  نب  مساق  نب  دـمحا  زا  لـالخ  دـیزی  زا  میهاربا  نب  دـمحم  زا  يربکع  ورمع  نب  فلخ  زا  دـمحا  نب  یلع  زا  هللا  دـبع  نب  یلع  زا  " 
نم تما  درف  نیرتراک  زیهرپ  نیرتهب و  رکب  وبا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : یم  سابع . نبا  زا  همرکع  زا  ناذاز  نب  ریـشب  نب  دـمحم 

دوعسم نبا  شنیرت و  امیس  شوخ  نیرت و  زغمرپ  یلع  شنیرت و  مرـش  رپ  نیرت و  میرک  نامثع  شنیرت و  لداع  نیرت و  یمارگ  رمع  تسا و 
. شنیرت دنمتواخس  نیرت و  رابدرب  هیواعم  شنیرت و  دباع  ءادرد  وبا  شنیرت و  وگتسار  نیرت و  دهاز  رذوبا  شنیرت و  لداع  نیرت و  نیما 
ناذاز نب  ریـشب  و  دـنماهتا . داقتنا و  دروم  هک  دنتـسه  یناسک  زین  یئاور  قیرط  نیا  رد  دـیوگیم " : هعونـصملا "  یلاـئللا  رد "  یطویـس  " 

تسا " . هداد  ناشن  يدرخبان  شیوخ  لقن  تبسنرد 
. دومن یم  تیافک  نآ  یکانبیع  يارب  زاب  تشاد ، یمن  دوجو  لالخ  دـیزی  زج  یکانبیع  دارفا  رگا  تیاور  دنـس  رد  میئازفا : یم  شا  هتفگ  رب 

شا  هرابرد  نیعم  نب  ییحی 
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هدرک وا  زا  ییحی  هک  یفـصو  هب  کیدزنو  تسا  فیعـض  وا  ما و  هدـید  ار  دـیزی  نیا  دـیوگ : یم  دیعـس  وبا  تسا . يزاسغورد  دـیوگ : یم 
درادن . ار  یگتخانش  نآ  دیوگ : یم  يدع  نبا  تسا . فیعض  ادج  دیوگ : یم  ینطقراد  تسا . فیعض  دیوگ : یم  دواد  وبا   0 تسا

افلخ يارب  يا  هزجعم  سانش و  هفیلخ  هدنرد 

هناور نوچ  داتـسرف . نمی  هب  ذاعم  دزن  يا  همان  اب  هنیفـس  مان  هب  ار  شباحـصا  زا  یکی  ص )  ) ربمایپ هک "  هدـمآ  کلام  نب  سنا  لوق  زا  - 17
نم هدنرد  يا  تفگ : نآ  هب  سپ  دوش . رو  هلمح  وا  هب  دیسرت  و  دروخرب ، دوب  هتـسشن  نیمک  هب  هار  هنایم  رد  هک  يا  هدنرد  اب  هار  رد  تشگ 

دـیناتلغب و دوب  شربارب  رد  هک  ار  یگنـس  هتـساخرب  هدـنرد  ماگنه  نیا  رد  تسا . ادـخ  ربمایپ  همان  نیا  مذاعم و  دزن  هب  ادـخ  ربمایپ  هداتـسرف 
هک یلاح  رد  سپـس  دیناسر و  ذاعم  هب  ار  ادخ  لوسر  همان  هتـشگ  هناور  يو  هاگنآ  دش . وس  کی  هب  هار  زا  داد و  رـس  یگناب  درک و  یـشرغ 
هک میادخ  ربمایپ  هداتـسرف  نم  هدنرد  يا  تفگ : و  دهد ، همادا  هار  هب  دیـسرت  هدنرد و  نامه  هب  زاب  تشگرب و  تشاد  هارمه  ار  همان  باوج 

درک و یـشرغ  هتـساخرب  هدـنرد  ماگنه ، نیا  رد  ما . هدروآ  ذاعم  دزن  زا  هک  تسا  ادـخ  لوسر  همان  باوج  نیا  مدرگ و  یم  زاب  ذاعم  دزن  زا 
هچ لوا  راب  دیناد  یم  دومرف : دناسر . شعالطا  هب  ار  ارجام  دیسر  ص )  ) ربمایپ تمدخ  هب  نوچ  تشگ . وس  کی  هب  هار  زا  داد و  رس  یگناب 

ناسرب " . لالب  بیهص و  ناملس و  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ادخ و  ربمایپ  هب  ارم  مالس  تفگ :
دوب و یم  ماع  صاخ و  دزنابزدیاب  هتفر  نخس  باحصا  زا  یعمج  لئاضف  وافلخ  تامارک  و  ص )  ) ربمایپ هزجعم  زانآ  رد  هک  یتیاور  نینچ 

نبا اهنت  دـیآ و  رد  ماش  نادـثیدح  راصحنا  هب  شناظفاح  ثیدـح و  ملع  نارـس  نایم  زا  هک  نیا  هن  فلحم  سلجم و  ره  لقن  وقاـفآ  هرهش 
تبث تیاور و  یئاهنت  هب  رکاسع  نبا  هچنآ  ره  دیوگ : یم  رکاسع  نبا  خیرات  رب  شا  هیـشاح  رد  اج  دنچ  رد  ناردب  نبا  دنک . شلقن  رکاسع 

دشاب  هدرک 
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دنامب . ناهنپ  دیابن  رظن  زا  تسا و  دوهشم  تیاور  نیا  رد  ندوبیگتخاس  راثآ  تسا . تسس  فیعض و 
بیغ ملع  زاهراپ  یئوگ  دیناسر ، مالس  ناشندمآ  راک  يور  بیترت  هب  نانآ  هب  درب و  ناشمان  راب  ود  هک  تخانـش  ار  افلخ  اجک  زا  هدنرد  نیا 
نادنچ هک  ار  باحصا  زا  یعمج  زین  تسا و  هتخانش  دنسرب  تفالخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  ص )  ) ربمایپ نانیشناج  ات  هتشگ  ناگدنرد  بیـصن 

ناشمان ات  هدنام  ربخ  یب  لفاغ و  دنا  هدوب  دنلب  یماقم  ياراد  تمظع و  ياهتنم  رد  هک  یعمج  لاحزا  لاح  نیع  رد  دنا و  هتـشادن  یتیفورعم 
ینیـشنمه و هبترم  هب  هک  یناگدـش  دازآ  زا  يا  هقبط  هب  هدیـسر  ات  تسا  هتـساک  دـنا  هتفرگ  رارق  ماـیپ  مالـس و  دروم  هک  ناـنآ  رامـش  زا  ار 

دنا .  هتشگ  لئان  ص )  ) ربمایپ يدرگاش 
هک تسا  یناراکتیانج  درواتـسد  همه  نیا  ای  دنراد ؟ یلقعت  یب  طوبرمان و  هیور  نینچ  ناگدـنرد  ایا  تسا ؟ نینچ  بیغ  ملاع  تاحـشر  ایآ 

؟ دنشارت یم  تلیضف  شیوخ  هقالع  دروم  دارفا  يارب 
هب دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ " : یم  رمع . رسپ  زا  یلیبج  يراصنا  دمحم  نب  دمحا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  رکاسع  نبا  - 18

یـسک هچ  ادخ  ربمایپ  میدیـسرپ : دیایب . دراد  ادخ  هدهعب  یقح  سک  ره  هک  دراد  یم  رب  گناب  شرع  نورد  زا  یی  يدانم  زیخاتـسر  ماگنه 
دنادن " .  رترب  ناشیارب  ار  سکچیه  هک  ره  درادب و  تسود  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هک  ره  دومرف : دراد ؟ ادخ  هدهع  رب  یقح 

لاح حرـش  تسا . یلیبج  دـمحم  نب  دـمحا  هدـهع  رب  نآتیلووسم  و  تسا . هناـگیب  بیجع و  اـعقاو  ثیدـح ، نیا  دـیوگ : یم  رکاـسع  نبا 
نارگید نابح و  نبا  تسین  دامتعا  دروم  دیوگ : یم  هدروآ  لادتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ  هدـمآ - تیاور  دنـس  رد  شمان  هک  ار - يراصنا 
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دیوگ : یم  نازیملا "  ناسل  رد "  رجح  نبا  دنا . هدناوخ  تسسار  وا 
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تسا . تسردان  تشز و  یتیاور  نیا 
نامه سب  تسا و  رمع  رـسپ  هیرظن  هدننک  نایب  و  تسا ، نآ  یتسردان  نالطب و  رب  دهاش  نیرت  نیتم  دـینک  یم  هظحالم  هکنانچتیاور  نتم 

شدز . راوید  رب  دیاب  تسا و  تنسو  نآرق  فالخ  رب  تشذگ - تیاور  نیمراهچ  یسررب  رد  هکنانچ  هک - يا  هیرظن 
: دناسر یم  ص )  ) ربمایپ هب  هک  کلام  نب  سنا  زا  ینیسیمرق  دمحا  نب  دمحم  نب  میهاربا  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  رماسع  نبا  - 19
رد حون  هبدرادـشوخ  هک  ره  و  درگنب ، شتمیالم  لاح  رد  رکب  وبا  هب  دـیاب  درگنب  نآ  یلیلخ  ماقم  رد  ار  میهاربا  دراد  یم  تسود  هک  ره  " 

درگنب و نامثع  ینابرهم  هب  دبایرد  ار  سیردا  تعفر  تسا  لیامهک  ره  درگنب و  شتعاجـش  اب  باطخ  نب  رمع  هب  دیاب  درگنب  شتدـش  لاح 
درگنب " بلاط  یبا  نب  یلع  یکاپ  هب  درگنب  ایرکز  نب  ییحی  یشوک  تخس  هب  درادیم  تسود  هک  ره 

ان ناشلاح  ولوهجم  ناشعضو  هک  تسه  يا  هدع  مان  شدنـسرد  تسا و  یئانثتـسا  يداع و  ریغ  هرابکی  تیاور  نیا  دیوگ : یم  رکاسع  نبا 
تسا . یگیاپ  یب  یتسس و  زا  رت  کیدزن  ندوب  یگتخاس  یلعج و  هب  دنتسین و  نانیمطا  لباق  تسا و  مولعم 

ناسل رد  هکنانچ  شدنس  تسا و  هدرک  فذح  ار  تیاور  نیا  دنس  هتشگ  رکاسع  نبا  خیرات  بیذهت  حالطـصا  هب  راد  هدهع  هک  ناردب  نیا 
نبا زا  راـکب  نب  دـمحم  زا  یلعی  یبا  زا  مساـق  نب  دـمحم  زا  سنوـی  زا  دیعـس  نب  یلع  نـب  رمع  زا  ینیـسیمرق  تـسا : نـینچ  هدـمآ  نازیملا 

سنا . زا  ینانب  تباثیبا 
کیرات يدنـس  دـیوگ : یم  یبهذ  دراد . رارق  سانـشان  لوهجم و  کی  زاشیب  شدنـس  رد  تسا و  رمع  تیاور  دنـس  نیا  دـیوگ : یم  هبقع 

تسا  هتسویپن  تحصهب  هک  يربخ  اب  تسا 
: دیوگ یم  تسا - هتسیز  لاس  تسیب  دص و  کیهک  یناحیر - دیعس  نب  دمحم  دعس  وبا  زا  هملسم  زا  یـشنایم  دیجملا  دبع  نب  رمع  زا  - 20

هک  ملاس - نب  هللا  دبع  ملاس  وبا 
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ص)  ) ربمایپ لوق  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هدرک  تیاور  میارب  حشا  نب  دمحم  ایند  وبا  هک  هدرک  تیاور  میارب  هتسیز - لاس  یـس  دصکی و 
دش " ...  یمن  هدروآ  رب  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  قشع  هب  زج  شرع  هتفگ ":

دنسانشان . شدنس  لاجر  تسا و  لطاب  یتیاور  نیا  دیوگ : یم  هدرک  تبث  قیرط  دنسنیمه و  اب  هک  یثیدح  دروم  رد  یناعمس  نبا 
یبا نب  یلع  نابز  زا  لاس  دصیـس  تشذـگ  زا  سپ  یمرـشیب  تیاهن  اـب  دـیوگ : یم  و  تسا . يزاـسغرود  جـشا  اـیند  وبا  دـیوگ : یم  یبهذ 
لقن ياملع  دـیوگ : یم  بیطخ  دـنا . هدرمـش  زاسغورد  ار  وا  ناداقن  هتـشگ و  اوسر  تیاور  نیا  اب  هدرک و  تیاور  هنع - هللا  یـضر  بلاط -

ساسا یب  واهرابرد و  ثیدح  ناظفاح  و  هتـشذگ ، رد  تفه  تسیب و  دصیـس و  لاس  هب  دنرامـش ، یمنتسار  تباث و  ار  وا  هتفگ  ثیدـح ) )
دنا هتفگ  نشور  نانخس  شتایاور 

نب لیهس  زا  زازخ - صفح  وبا  يرصب - دیبع  نب  رمع  زا  يرقم  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  فیعـض ، نایوار  تمـسق  رد  یلیقع  - 21
ربمایپ زا  سپ  تما  نیا  درف  نیرترب  دومرف " : هک  دهد  یم  تبسن  ص )  ) ربمایپ هب  هک  هنع - هللا  یضر  هریره - وبا  زا  شردپ  زا  یندم  نارکذ 

 " نامثع . هاگنآ  رمع  دعب  تسا  رکب  وبا 
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بارـش دـنا  هتفگ  یبهذ  نابح و  نبا  هکنانچ  تسا و  هدرمـش  فیعـض "  متاح "  وبا  تسه - تیاور  دنـس  رد  شمان  هک  ار - دـیبع  نب  رمع 
ناشاهتیاور نمحرلا  دـبع  نب  ءـالع  لیهـس و  دـیوگ : یم  نیعم  نبا  لوق  زا  يرود  هک  تسه  لیـسه  ماـن  نینچمه  تسا . هدوب  هدوب  شورف 

فیعـض دیوگ : یم  و  دننک . یم  دامتعا  شتایاور  هب  مه  زونه  ثیدح  ياملع  دیوگیم : تسین و  تجح  ناشتیاور  تسا و  رگیدـکی  هیبش 
هدروآ دامتعا  دروم  هقث " و  نایوار "  فیدر  رد  ار  وا  نابح  نبا  تسیندانتسا . لباق  اما  تسا ، ینتشون  شتیاور  دیوگ : یم  متاح  وبا  تسا .

ییحی  لوق  زا  یلیقع  دنک . یم  هابتشا  دیوگیم : تسا و 
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تسه یتسس  یمرن و  یکدنا  وا  رد  هک  دیوگ  یم 
وت زا  رتهبیسک  تفگ : هدمآ  هنع - هللا  یضر  یلع - دزن  يدرم  هک "  دنک  یم  لقن  هفینح  وبا  زا  راثآ "  باتک "  رد  فسوی  وبا  یضاق  - 22

رگا تفگ  هن  تفگ : يا ؟ هدید  ار  امهنع - هللا  یضر  رمع - رکب و  وبا  دیـسرپ : هن . تفگ : يا ؟ هدید  ار  ص )  ) ربمایپ : دیـسرپ وا  زا  ما . هدیدن 
یم كاـندرد  يرفیک  هب  ارت  يا ، هدـید  ار  رمع  رکب و  وبا  یتفگ : یم  رگا  و  مدز . یم  ار  تندرگ  ياهدـید ، ار  ص )  ) ربماـیپ هک  یتـفگ  یم 

مدناسر " .
دیهاوخنشلاثما تیاور و  نیا  در  رد  لالدتـسا  هبیجایتحا  دینک  تقد  میتشون  متـشه  دـلج  رد  فسوی  وبا  لاح  حرـش  زا  هچنآ  رد  هاگ  ره 

ناسنا نیرترب  یلع  دـیامرف : یم  هک  یتباث  ثیدـح  اب  تسا ، راگزاسان  هدیـسر  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هک  یتباث  ثیداحا  اـب  یهگناو  تشاد .
و ع )  ) یلع زا  دنترابع  ناشیا  هک  ششیامرف  هدیـسر و  توبث  هب  شترـضح  زا  هیربلا " ...  ریخ  کئلوا  هیآ "  ریـسفت  رد  هک  یثیدح  تسا و 
ع)  ) یلع نینموملا  ریما  هیرظن  اب  هکنانچ  شدز . راوید  هب  یتسیاب  تسا و  تنس  نآرق و  فلاخم  روکذم  تیاور  نیا ، ربانب  شناوریپ  هعیش و 
دیدرت و ياج  یلوا  نآ  اب  متبسن  یم و  هرابرد  یک  دیامرف " : یم  هک  اجنآ  دراد ، تافانم  هدعنآاب  شیوخ  هسیاقم  ماگنه  هب  شدوخ  هرابرد 

یم هک  یلاح  رد  دیشوپ  دوخب  ار  تفالخ  يادر  هفاحق  یبا  رسپ  و "  دنزاسیم " . فیدرمه  نیرق و  يدارفا  نینچ  اب  ارم  کنیا  هک  دوب  ماهبا 
. دنک یم  میکحت  ار  رگیدکی  هک  اهنیا  هیبش  تاشیامرف  رگید  بایسآ " و  رد  روحم  ماقم  هک  تسا  نانچ  تفالخ  اب  نم  تلزنم  تسناد 

يرـصب یلمتـسم  نوراه  نب  رامع  هدرک و  ثیدح  ام  يارب  دقان ، دمحم  نب  رفعج  هک  هدرک  تبث  حون  نب  دمحم  زا  یتیاور  يدع  نبا  - 23
یلاـم جـیه  دـیوگ " : هدـناسر ، ص )  ) ربماـیپ هب  اـت  ساـبع  نبا  زا  هکیلم  یبا  نبا  زا  هدرک  تیاور  يرـصب  دـیوس  نب  هعزق  هدرک و  تـیاور 

. " داتفین دنمدوس  داتفا  دیفم  ارم  رکب  وبا  لام  هکنانچ 
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تشاد " . یسوم  اب  نوراه  هک  دنراد  ار  یتلزنم  نامه  نم ، هب  تبسن  رمع  رکب و  وبا  و  دیازفا " : یم  هتفگ  نیمه  رد  و 
تسا . هدرک  تبث  دیوس  نب  هعزق  زا  هیحد  نب  ریشب  زا  يربط  ریرج  نباقیرط  زا  نینچمه  ار  نیا 

نبا و  دوبن . دونشخ  وا  زا  مدیسرپ ، وا  هرابرد  ینیدم  نبا  زا  دیوگ : یم  سیرـض  وبا  دراد . دوجو  لالد  یلمتـسم  رامع  مان  تیاور ، دنـس  رد 
نم هب  نوراـه  نب  یـسوم  دـیوگ : یم  یلیقع  ددزد . یم  تیاور  دـیوگ : یم  زین  و  تسا . ظوفحم  ریغ  شتاـیاور  موـمع  دـیوگ : یم  يدـع 

تیاور وا  لوق  زا  اما  هدینـش ، ثیدح  وا  زا  متاح  وبا  دـیوگ : یم  يدادـغب  بیطخ  تسادورطم . كورتم و  شتایاور  رـسای  وبا  رامع  تفگ :
تسا . هدرک  اطخ  یهاگ  دیوگ : یم  نابح  نبا  تسا . دورطم  كورتم و  شتایاور  دیوگ : یم  و  تسا . هدرکن 

وبا تسا . كورتم  هبـش  دیوگ : یم  زین  و  تسا . شوشم  شتایاور  دیوگ : یم  لبنح  دـمحا  تسه . يرـصب - دـمحم  وبا  هعزق - مان  نینچمه 
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. درک دانتسا  دیابن  نآ  هب  اما  تسا ، ینتشون  شتایاور  تسین ، راوتـسا  اما  ، تسا یئوگتـسار  شماقم  تسین ، يوق "  نانچ " دیوگ : یم  متاح 
همان يربنع  سابع  هب  تسا . فیعض  تفگ : مدیـسرپ  هعزق  هرابرد  دواد  وبا  زا  دیوگ : یم  يرجآ  تسین . يوق "  نانچ "  دیوگ : یم  يراخب 

هدرک و یم  اطخ  رایسب  دیوگ : یمنابح  نبا  تسا . فیعض  دیوگ : یم  یئاسن  تسا . فیعض  وا  تشون : نم  هب  مدیـسرپ  يو  هرابرد  هتـشون 
هدنامن لالدتسالباق  شتایاور  رگید  هتشگ  رایسب  شتیاور  لقن  رد  تامهوت  اهاطخ و  نیا  نوچ  و  تسا ، هداد  تسد  وا  هب  شحاف  تامهوت 

تسه . یتسس  فعضوا و  رد  دیوگ : یم  یلجع  تسین . يوق "  دیوگ ": یم  رازب  تسا .
غورد نیا ، دیوگ : یم  وا  زا  ثیدح  نیا  تیاور  زا  سپ  تسا و  هدرمش  فیعض  ار  وا  یبهذ  هک  دراد  دوجو  هیحد  نب  رشب  يربط ، دنـس  رد 

تسیک ؟ رشب "  و "  تسا ،
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درادن . یشزرا  هعزق  دیوگ  یم  و 
دمحا نومیم - یبا  زا  دـمحا  یبا  مکاح  قیرط  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  یتا "  له  هروس  حرـش  یتفلا ، نیز  رد "  یمـصاع  ظـفاح  - 24

نب رثوک  زا  لیعامـسا  نب  رـسیم  زا  یـسبع  لـیخا  نبمیهاربا  نب  قاحـسا  زا  بلح - رد  ینادـمه  میکح  نب  رثوـک  نب  نوـمیم  نب  دـمحمنب 
همه زا  شیب  هکنآ  تسا و  رکب  وبا  متما  يارب  متما  درف  نیرت  زوـسلد  هک "  ص )  ) رماـیپ هب  بوـسنم  رمع ، رـسپ  زا  عفاـن  زا  ینادـمه  میکح 

، یبا نآرق  تئارق  رد  شنیرتداتسا  یلع و  اضقهب  شنیرتراداو  نامثع و  شدرف  نیرت  مرـش  رپ  و  تسا . رمع  دراد ، یم  یمارگ  ار  ادخ  مکح 
دبع تما  نیا  همالع  لبج و  نب  ذاعم  شنیرت  شانـس  مارح  ولالح  رذوبا و  شنیرت  نخـس  تسار  تباث و  نب  دیز  شنیرت  سانـش  هضیرف  و 

تسا " . حارج  هدیبع  وبا  تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  ره  و  سابع ، نب  هللا 
یم هعرز  وبا  هکناـنچ  وا  رثوک " و  هب "  دـسر  یم  اـت  دـنک  یم  لـقن  يرگیدزا  یکی  هک  دراد  دوـجو  سانـشان  يا  هدـع  تیاور ، دنـس  رد 

شتیاور دـیوگ : یم  لبنح  نب  لبنح  نب  دـمحا  تسا . شزرا  یب  دـیوگ : یم  نیعم  نب  ییحی  تسا . تیاور  تسـس  فیعـض " و  دـیوگ " :
تیاور تشز  فیعض " و  دیوگ " : یم  وا  مه  و  تسا . لوهجم  : دنیوگ یم  نارگید  ینطقراد و  درادن . یـشزرا  تسا و  ساسا  یب  لطاب و 
موـمع دـیوگ : یم  يدـع  نبا  تسا . كورتـم  وا  اریز  تسین ، اور  وا  تاـیاور  نتـشون  نم  سرد  رـضحم  رد  دـیوگیم : یناـجزوج  تـسا .

؟ تسا كورتم  مدیسرپ : تسا . تیاور  تسـس  تفگ : مدیـسرپ ، وا  هرابرد  مردپ  زا  دیوگ : یم  متاح  یبا  نبا  تسا . ظوفحم  ریغ  شتایاور 
یم ینطقراد  یناقرب و  تسا . فیعـض  دـیوگ : یم  یجاس  تسا . شزرا  یب  وا  مرادـن و  غارـس  راوتـسا  تسار و  یثیدـح  وا  زا  و  هن ، تفگ :
نبا یبـالود و  یلیقع و  تسا . هدرک  لـقن  تسرداـن  مولعماـن و  یتاـیاور  دـنیوگ : یم  میعن  وبا  مکاـح و  تسا . ثیدـحلا  كورتم  دـنیوگ :

رکذ فیعض  نایوار  فیدر  رد  ار  وا  نیهاش  نبا  دوراج و 
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تسا . فیعض  دیوگ : یم  حتفلا  وبا  دنا . هدرک 
یم دـیزی  نب  یلع  هب  شیوخفرح  هک  سانـشان  دارفا  هلـسلس  کـی  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  یتـفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  ظـفاح  - 25
رکب وبا  تما  نیا  لاح  هب  رـشب  درف  نیرت  زوسلد  دومرف " : ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  نجحم  یبا  زا  لاقب  دیعـس  یبا  زا  وا  دنناسر و 
یبا نب  یلع  یئاضق  يواعد  لصف  لح و  هب  شنیرتاناد  نامثع و  شنیرت  مرـش  رپ  رمع و  ادخ  مکح  يارجا  رد  شنیرتاناوت  تسا و  قیدـص 

نآرق تئارق  رد  شنیرت  داتسا  لبجنب و  ذاعم  خوسنم  زا  خسان  زیمت  هب  شنیرت  هاگآ  تباث و  نب  دیز  ضئارف  باسح  هب  شنیرتاناد  بلاط و 
تسا " . حارج  نب  هدیبع  وبا  تما  نیا  نیما  دراد و  ینیما  یتما  ره  و  بعک ، نبیبا 
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یفوک نسحلا  وبانامه  هک  تسا  ادیپ  وا  هقبط  هب  هجوت  اب  هک  دیزی - نب  یلع  هب  میـسر  یم  میرذگبهک  سانـشان  هدع  نآ  زا  دنـس  لاجر  زا 
هب شتایاور  دیوگ : یم  يدـع  نبا  تسا . دنـسپان  هقث "  نایاور "  لوق  زا  شتایاور  تسین و  يوق "  دـیوگ " : یم  متاح  وبا  تسا . ینافکا 

تسايوریپ . لباق  ریغ  شتایاور  مومع  دیامنیمن و  هقث "  صاخشا "  تایاور 
ینتـشون شتیاور  درادـن ، یـشزرا  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  نیعم  نبا  دراد . رارق  روعا - نابزرم  نب  دیعـس  یفوک - لاقب  دعـس  وبا  يو  زا  سپ 

. هدـننک سیلدـت  تسا و  ثیدـح  مرن  دـیوگ : یم  هعرز  وـبا  كورتـم . شتیاور  تسا و  تیاور  تسـس  دـیوگ : یم  یلع  نب  ورمع  تـسین .
یم زین  و  تسا . فیعـض  دـیوگ : یم  یئاسن  تسین . لالدتـسا  لباق  شتیاور  دـیوگ : یم  متاح  وبا  تسا . تیاور  تشز  دـیوگ : یم  يراخب 

، تسا وگتـسار  دیوگ : یم  یجاس  تسا . كورتم  دـیوگ : یم  ینطقراد  هن . نتـشون  لباق  شتیاور  تسین و  دامتعا  دروم  هقث " و  دـیوگ " :
شحاف و ياهاطخ  دنک و  یمتیاور  مهوت  هب  رایسب  هک  نابح  نبا  و  تسا . فیعض  دیوگ  یم  یلجع  تسه . یتسـس  وفعـض  يورد  یلو 

يو  زا  ثیدح  هدیدنار و  نجحم  وبا  تسا و  فیعض "  دیعس "  وبا  هک  رجح  نبا 
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دنک . لقن  يو  زا  دناوتب  ات  هتخوماین 
يراوخیممرجب راب  تفه  رمع  هک  يراسگیم  رمخلا و  مئاد  تسا  يدوجوم  هچ  یفقث  و  دـنک . یم  لقن  یفقث  نجحم  یبا  زا  لاـقب  دعـس  وبا 

تسا و هتخیرگب  رومام  نآ  گنچ  زا  يو  هدومن و  شهارمه  يرومام  هدرک و  شدیعبت  ایرد  رد  يا  هریزج  هب - تسا و  هدز  دـح "  ار "  وا 
هتشاد : يراج  نابز  هب  هدورس و  ار  فورعم  رعش  نیا  هک  تسا  وا  مه 

دینک  نفد  یکات  رانک  هب  ارم  مدرم  نوچ 
دنادرگ باریس  مندرم  زا  سپ  ار  میاه  ناوختسا  شیاه  هشیر  ات 

نم  اریز  دینکن ، نفد  ارحص  رد  ارم 
مشچن . ار  بارش  هزم  رگید  مدرم  رگا  مسرت  یم 

یم هک  شمکح  نآرق و  هب  کـسمت  اـی  تسین : شیب  هار  ود  نوچ  دـینک . یم  ذاـختا  یئار  هچ  هک  دـیرگنب  کـنیا  تسا . نجحم  وـبا  نیا ،
: دـیوگ یم  هک  تعاـمج  نآ  هفارخ  هب - لـیامتای  دـیئامن ...  قیقحت  دیـشیدنیب و  نآ  رد  دروآ  ناـتیارب  يربخ  يراگتـشز  هاـگ  ره  دـیامرف :
اب دیلپ  هن  دـنناسمه و  نایتشهب  اب  نایخزود  هن  دنتـسین و  ربارب  یتشز  یکین و  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنور  تسار  لداع و  یگمه  باحـصا 

دنتسین . ربارب  دوب ؟ دناوت  ربارب  تسا  راکتشز  هک  نآ  اب  تسا  نموم  هک  نآ  ایآ  تسا . یکی  هزیکاپ 
وا نوراه  نب  دیزی  زا  يدابع  دعس  نب  دمحا  زا  نومام  زا  يوره  یلع  وبا  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  باتک  نامه  رد  یمـصاع  ظفاح  - 26

ادـخ لوسر  تمدـخ  هب  ارم  قلطـصم  ینب  ما  هلیبق  دـیوگ : یم  قلطـصم - ینب  هلیبق  زا  یکی  یقلطـصم - زا  یبعـش  زا  رفاسم  نب  یلعالا  دـبع 
ارم بلاط  یبا  نب  یلع  دـنزادرپب . یـسک  هچ  هب  شترـضح  تافو  زا  سپ  ار  شیوخ  ياه  تایلام  تاـکز و  هک  مسرپب  اـت  دنداتـسرف  (ص )
هچ هب  يو  زا  سپ  ار  ناشیاه  تایلام  تاکز و  میـسرپب  ات  ادخ  لوسر  تمدـخ  هب  هداتـسرف  ارم  قلطـصم  ینب  ما  هلیبق  متفگ : دیـسرپ ، هدـید 

معالطا  هب  ار  شباوج  يدیسرپ  یتقو  تفگ : یلع  دنزادرپب . یسک 

هحفص 157 ] ] 

هچ وت  زا  سپ  ار  ناشیاه  تایلام  تاکز و  مسرپب  ات  هداتـسرف  ارم  ما  هلیبق  هک  مدناسر  ضرع  هب  هدیـسر ، ادخ  لوسر  روضح  هب  نم  ناسرب .
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: تفگ يو  هب  یلع  دیناسر . شعالطا  هب  هتـشگزاب  یلعدزن  یقلطـصم  نآ  دنزادرپب . رکب  وبا  هب  : دومرف ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـنزادرپب ؟ یـسک 
: تفگ یلع  داد : عالطا  وا  هب  هتفر  یلع  دزن  دنزادرپب . رمع  هب  دومرف : دیسرپ . هتفر  دنزادرپب ؟ یـسک  هچ  هب  درم  رکب  وبا  رگا  سرپب  درگرب و 

سرپب درگرب و  تفگ : یلع  داد . ربخ  یلع  هب  تشگرب  دـنزادرپب . ناـمثع  هب  دومرف : دـنزادرپب ؟ یـسک  هچهب  درم  رمع  رگا  سرپب : درگرب و 
مسرپب " . مدرگرب و  مشک  یم  تلاجخ  رگید  تفگ : یلع  هب  درم  نآ  دنزادرپب ؟ یسک  هچ  هب  نامثع  زا  سپ 

نآ نارـس  زا  یـضعب  هک  یتـیاور  مینارذـگب . رظن  زا  تسا . هدـمآ  تیاور  نیا  دنـس  لاـجر  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  زا  يا  هراـپ  دـیئایب  نوـنکا 
دنا  هتخاس  یمالسا  تفالخ  باب  رد  شیوخ  داقتعا  هیاپ  تعامج 

تسا : يرابیوج  هللا  دبع  نب  دمحا  نامه  هک  يوره - یلع  وبا  فلا -
زا لقن  هب  ار  اهنآ  شیوخ  یثیدـح  ياه  هلاسر  رد  مارک  نبا  درک و  یم  لعج  ثیدـح  شهاوخلد  هب  مارک  نبا  يارب  دـیوگ : یم  يدـع  نبا 
هک هدرک  لقن  ثیدـح  ملع  دـیتاسا  نایاوشیپ و  نابز  زا  ثیدـح  نارازه  نالاجد . زا  تسا  یلاجد  دـیوگ : یم  ناـبح  نبا  دومنیم . تبث  يو 

. دنلثملا برـض  یئوگغورد  رد  هک  تسا  یناسک  زا  دیوگ : یمیبهذ  تسا . يزاسغورد  دیوگ : یم  یئاسندنا  هدرواین  نابز  رب  ار  کیچیه 
زا ثیدح  رازه  زا  شیب  هدرک و  یم  لعج  ص )  ) ادخ لوسر  نابز  زا  یثیداحا  هک  مناد  یم  شمـسانش و  یم  بوخ  نم  دـیوگ : یم  یقهیب 

هدومن لعج  لامعا  لئاضف  رد  ثیدح  رایـسب  تسا و  دـیلپ  يزاسغورد  رد  وا  تفگ : یم  هک  مدینـش  مکاح  زا  و  تسا ، هدرک  لعج  شنابز 
ثیدـح ملع  دـیتاسا  نایاوشیپ و  ناـبز  زا  هک  تسا  يزاـسغورد  دـیوگیم : یلیلخ  تسین . زیاـج  هجوچیه  هب  شیاـه  تیاور  لـقن  تسا و 

ار وا  ياه  ثیدح  هدوب  هاگآ  ان  لفاغهک و  مارک  نبا  تسا و  هتخاس  یم  یلعج  ياه  ثیدح  مارک  نبا  يارب  دزاس و  یم  یلعجياع  ثیدح 
نانخس رگید  و  دشاب . هدرک  ثیدح  لعج  وا  زا  شیب  هک  مسانش  یمن  ار  یسک  دیوگ : یم  شاقن  دیعس  وبا  تسا . هتخومآ  یم  هدینش و  یم 

رد  هک  اهنیا  لاثما  تایرظن  و 
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تسه . وا  هراب 
يوره : یملس  دمحا  نب  نومام  ب -

ماـش دراو  تقو  هچ  مدیـسرپ  وا  زا  دـیوگ : یم  وا  مه  تسا . لاـجد  دـیوگ : یم  وا  هراـبرد  ناـبح  نبا  تسا . هدرک  تـیاور  وا  زايراـبیوج 
تـسا هدرم  جـنپ  لهچ و  تسیود و  لاس  رد  نک  یم  تیاور  وا  زا  وت  هک  یماـشه  نیا  متفگ : وا  هب  هاـجنپ  تسیود و  لاـس  تفگ : يدـش ؟

یم رکذ  ار  یتیاور   ... ) تسا نیا  هدرک  لعج  هقث "  نایوار "  ناـبز  زا  هک  یتاـیاور  هلمج  زا  تسا  يرگید  راـمع  نب  ماـشه  نیا  هک  تفگ 
یم میعنوبا  دـنا . هتـشون  هتخومآ و  ثیدـح  يو  زاناـسارخ  رد  یناـناوج  اریز  دـشاب ، مولعم  يو  یئوـگغورد  اـت  مدرک  رکذ  ار  نیا  دـنک .)

وا نوچ  دـنکیم و  لقنیلعج  ياهزیچ  میخد  ماشه و  نوچ  يدامتعا  دروم  هقث " و  ناـیوار "  ناـبز  زا  هک  تسا  زاـستیاور  يدـیلپ  دـیوگ :
: دیوگ یم  يو  زا  یتیاور  رکذ  زاسپ  شباتک  همدقم  رد  مکاح  دـننک . شتنعل  ناناملـسم  شربمایپ و  ادـخ و  هک  تسا  نیا  راوازـس  یـسک 
: دیوگ یم  یبهذ  دنا . هتخاس  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  تسا و  یلعج  هک  دمهف  یم  دشاب  هداد  وا  هب  مهف  يا  هرذ  ادخ  هک  ره  ار  یثیداحا  نینچ 

هدروآ . راب  اه  یئاوسر  تسا و  هدرک  اه  تیانج 
يدابع : دعس  نب  دمحا  ج -

مبای . یموا  زا  يرکذ  ثیدح  لاجر  گنهرف  اهباتک و  رد  هن  شمسانش و  یمن 
نئادم . میقم  یفوک  رارج  دوعسم  وبا  يرهز - ( تسا رواسملا "  یبا  نبا  تسرد " : هک   ) رفاسم نب  یلعالا  دبع  د -

یم هک  هدـش  لـقن  نینچمه  نیعم  نبا  زا  تسا . يزاـسغورد  هک  دـیازفا  یم  يو  هتفگ  رب  میهاربا  تـسا . شزرا  یب  دـیوگ : یم  نـیعم  نـبا 
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تجح تسا و  فیعض  دیوگ : یم  یلـصومرامع  نبا  رابتعا . یب  تسا و  فیعـض "  هک "  ینیدم  نب  یلع  زا  و  تسین . دامتعا  دروم  دیوگ :
تـشز دـیوگ : یم  يراخب  كورتم . هبـش  تسا و  تیاور  تسـس  دـیوگ : یم  متاح  وبا  تسا . فیعـض  ادـج  دـیوگ : یم  هعرز  وبا   0 تسین

دواد  وبا  تسا . تیاور 

هحفص 159 ] ] 

نیا نیما . هن  تسا و  دامتعا  دروم  هن  دیوگیم ك  رگید  ياج  رد  و  تسا . ثیدحلا  كورتم  دیوگ : یم  یئاسن  تسین . یـسک  دـیوگ : یم 
، " ثیدح دیتاسا  دزن  هب  دیوگ : یم  دـمحا  وبا  مکاح  تسا . فیعـض "  دـیوگ " : یم  ینطقراد  تسا . ثیدـحلا  كورتم  دـیوگ : یم  ریمن 

رابتعا  یب  تسا و  فیعض "  اعقاو "  دیوگ : یم  یناهفصا  میعن  وبا  تسا . تیاور  تشز  دیوگ : یم  یجاس  دوشیمن . هدرمش  يوق " 
هللا دبعنب  دیمح  دیوگ : یم  يدیبز  زا  ملاس  نبازا  يدیبز  ثراح  نب  ورمع  زا  میهاربا  نب  قاحسا  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  يراخب  - 27

رد هنیدم  ياه  ناتـسوبزا  یکی  رد  تفگ " : یم  رذ  وبا  هک  هدرک  لقن  دـیمح  نب  مصاع  زا  هبر  دـبع  نبا  زا  فوع  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا 
ربمایپ تمدخ  هب  متفگ : يدـمآ ؟ ارچ  دیـسرپ : درک و  مالـس  نم  هب  متفای . هتـسشن  یئامرخ  تخرد  ریز  ار  وا  ات  متـشگ  یم  ص )  ) ربمایپ یپ 
يدرم دیاب  دومرف : سپـس  درک . مالـس  رکب  وبا  هاگنآ  دمآ . دهاوخنامدزن  حـلاص  يدرم  دومرف : و  دنیـشنبداد ، روتـسد  وا  هب  مدـمآ . (ص )

درک مالس  دمآ و  یلع  سپس  دیسر ، ارف  نافع  نب  نامثع  هاگانب  دسر ، رد  حلاص  يدرم  دیاب  دومرف : و  درک . مالـس  رمع  هاگانب  ، دیایب حلاص 
رد ات  داد  رکب  وبا  هب  ار  اهنآ  هاگنآ  دـنتفگ و  حـیبست  شتـسد  رد  هک  دوب  یئاه  گـیر  ص )  ) ربماـیپ هارمه  داد . اـهنآ  لـثم  ار  شباوج  وا  و 

دنتفگ . حیبست  نامثع  تسد  رد  دعب  دنتفگ و  حیبست  رمع  تسد  رد  سپس  دنتفگ  حیبست  يو  تسد 
شدنس : لاجر  " 

قیربز : نبا  هب  فورعم  یصمح - میهاربا  نب  قاحسا  فلا -
دیوگ . یم  غورد  قیربز  نب  قاحسا  هک  مرادن  کش  دیوگیم : نوع  نب  دمحم  تسین . دامتعا  دروم  " و  هقث دیوگ " : یم  یئاسن 

یصمح : ثراح  نب  ورمع  ب -
تسین . مولعم  شندوب  لداع  دیوگ : یم  یبهذ 
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یصمح : یماش  ملاس  نب  هللا  دبع  ج -
درک . یم  تمذم  رمع "  رکب و  وبا  لتقهب  درک  کمک  یلع  هک "  شا  هتفگ  رطاخ  هب  ار  وا  دواد  وبا 

ياه هناشن  تساادـیپ  هکناـنچ  تیاور  زا  و  دـشاب ، تیاور  نیا  تفآ  وا ، مناـمگ  هب  و  یندینـشن ، شفرح  تسا و  یبصاـن "  يو "  نیا  رباـنب 
دراب . یم  ع )  ) یلع ینمشد 

نمحرلا : دبع  نب  دیمح  ای  هللا ، دبع  نب  دمح  د -
دسانش . یمن  ار  وا  یسک  هک  تسا  یلوهجم 

هبر : دبع  نبا  ه -
و تسا ، سانـشان  ولوهجم  دشاب  يرگید  رگا  و  تسا . فیعـض "  هدمآ "  نازیملا "  ناسل  رد "  هکنانچ  دشاب ، يزورم  دـمحم  نامه  رگا 

یم يو  زا  یتـیاور  نیا  زج  هن  ودرب  یم  ماـن  وا  زا  هن  تسا و  هبر "  دـبعنبا  هک "  دـناد  یمن  نیا  زج  وا  زا  هدرک  شرکذ  هک  يراـخب  دوـخ 
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دروآ .
یماش : یصمح  دیمح  نب  مصاع  و -

تسا . هقث "  وا "  هک  میناد  یمن  دیوگ : یم  ناطق  نبا  میسانشب . ار  شتیاور  تیهام  ات  هتشادن  یثیدح  وا  دیوگ : یم  رازب 
يرافغ : رذ  وبا  ز -

هنو هدـنکفا  رذ  وبا  زا  رتوگتـسار  رب  هیاـس  نوگلین  نامـسآ  هن  دـیامرف : یم  شقحرد  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  يرذ  وبا  ناـمه  نیا  مناد  یمن 
دناد و یم  دیعبت  رت  راوازـس  ار  وا  و  تسا . زاسغورد  يدرمریپ  دـیوگ : یکم  شا  هرابرد  نامثع  هک  نآ  ای  تسا ؟ هتفرگرب  هب  وا  نوچ  نیمز 

ربمایپ شیامرف  عبات  هک  یـسک  دنک ، یم  تواضق  هراب  نیا  رد  یـسک  دنک ، یم  تواضقهراب  نیا  رد  یـسک  هچ  مناد  یمن  دیعبت ؟ رد  ندرم 
هک يدب  نایوار  لاح  ره  هب  دـناد ؟ یم  هتـساریپ  یهانگ  اطخ و  ره  زا  ار  وا  ددنـسپ و  یم  ار  شراتفگ  نامثع و  راتفر  هک  نآ  ای  تسا  (ص )

دیامن . یم  تیافک  تیاور  نیا  درط  در و  يارب  هدمآ  رذ  وبا  مان  زا  شیپ  ناشمان 
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لاح رد  هک  اهزیچ  نیرت  تفگش  زا  هک "  دروآ  یم  دایب  ار  یمح  توقای  نخـس  دنا  هدـیمل  صمح "  لاجر "  شیالبال  رد  هک  دنـس  نیا 
نیرت ور  دـنتو  دـنتقامح . لثملا  برـض  شیلاها  هکنانچ  دـننک  یم  دـساف  ار  لـقع  هک  شکاـخ  تسا و  نآ  ياوه  داـسف  ما ، مدـید  صمح 

شترـضح هیلع  نارگید  زاشیب  اـهنیا  دـندوب و  صمح  یلاـها  دـندوب ، هنع - هللا  یـضر  یلع - هیلع  هیواـعمهارمه و  نیفـص  رد  هـک  يدارفا 
لدب یطارفا  هعیش  هب  تشذگب ، نامز  نآ  تفای و  نایاپ  اه  گنج  نآ  نوچ  دندومن . یم  شـشوک  وا  هیلع  گنج  رد  ودندرک  یم  کیرحت 

یم دب  ار  ناینیشیپ  هک  تسا  یئ  هیماما  هعیش  ناشلـصا  دننک و  یم  هیریـصن  بهذم  يوریپ  هک  دنناسک  رایـسب  ناشنایم  رد  هکنادنچ  دنتـشگ 
دنشاب " . باوص  رب  هک  هدوبن  تقوچیه  دننامب و  یهارمگ  رد  نایاپ  هب  ات  تسخن  زا  هک  دنا  هتشگ  دهعتم  اهنیا  دنیوگ .

دنیوگ یم  حیبست  افلخ  تسد  رد  اه  گیر 

هراشا

نب حلاص  زا  سنا  نب  شیرق  زا  یمیدک  سنوی  نب  دمحم  زا  رافـص  دیبع  نب  دمحا  زا  نادـبع  نب  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  لوق  زا  یقهیب 
سپ نامثع  زا  تفگ : یم  رذ  وباهک  تسا  هدرک  تبث  نینچ  دیوس ) نب  دیلو  ای   ) یملس دیزی  نب  دیوس  مان  هب  يدرم  زا  يرهز  زا  رـضخا  یبا 

شلابند هب  دوب  اـهنت  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  یتقو  هک  مدوب  یـسک  نم  درک . مهاوخن  داـی  یکین  هب  زج  زگره  مدرک  هدـهاشم  وا  زا  هکيزیچ  زا 
رد هاگنآ  درک ، مالس  هدمآ  رکبوبا  دعب  متسشن . شرانک  هب  هدمآ  هدرمش  تمینغ  ار  شیئاهنت  تصرف  تسا ، هتسشن  اهنت  مدید  يزور  مدوب .

دنتفگ حـیبست  يو  تسد  رد  اه  گیر  نآ  هاگانب  هتفرگ  رب  ار  اهنآ  گیر - هن  تفگ : ای  دوب - گیر  تفه  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسار  تمس 
هتفرگ رب  ار  اهنآ  دندش . شوماخ  تشاذگ و  ورف  ار  اهنآ  دعب  دش . هدینـش  تسنام  یم  لسع  روبنز  همهمه  هب  هک  ناشحیبست  ياوآ  هکنانچ 

ورف  ار  اهنآ  دیسر . شوگ  هب  تسنام  یم  لسع  روبنز  همهمه  هب  هک  ناشاوآ  ات  دنتفگ  حیبست  داهن ، رکب  وبا  فک  رد 
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تسنام یم  لسع  روبنز  همهمه  هب  هک  ار  ناشاوآ  هک  دنتفگ  حیبست  داهن و  رمع  فک  ردهتفرگرب  ار  اهنآ  هاگنآ  دنتـشگ . شوماخ  تشاذگ 
روبنز همهمه  نوچ  اهنآ  زا  یئادص  ات  دنتفگ  حیبست  داهن و  نامثع  فک  رد  هتفرگرب  ار  اهنآ  دعب  دندششوماخ . تشاذگب  ار  اهنآ  مدینشب .
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تسا " . ربمایپ  تفالخ  نیا  دومرف : ص )  ) ربمایپ ماگنهنیا  رد  دنتشگ  شوماخ  تشاذگب  ار  اهنآ  مدینشب . لسع 
بیذـهت رد  هکنانچ  يو - زا  هتـشگ و  لالتخا  شیوشت و  شوختـسد  شلقع  هک  یـسک  فیعـض و  لوهجم و  دارفا  رب  هوـالع  دنـس  نیا  رد 

ار شلاح  حرش  هک  یمیدک  سنوی  نب  دمحم  مان  هب  دراد  دوجو  یسک  تسا  هدش  تیاور  شلقع  لالتخا  هرود  نیمه  رد  هدمآ - بیذهتلا 
نابز زا  و  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  هک  یسک  غورد ، هب  روهشم  يا  هداوناخ  زا  تسا  لعاج  يزاسغورد  میدید  میدرک و  یـسررب  مهن  دلج  رد 

دشاب . هدرک  لعج  هقث "  نایوار "  نابز  زا  ثیدح  رازه  زا  شیب  دیاش  تسا و  هتخاسیم  غورد  املع 
ناظفاح راک  نآ  زا  رت  روآ  تریح  تسا . هدـش  اپ  رب  میکحت و  یئاوسر  ياـه  هواـی  نینچ  اـب  هک  یتفـالخزا  دـیئآ  رد  تریح  هب  دـیناوخب و 

هب شنالطب  دنس و  یتسـس  زا  ياهملک  هکنآ  یب  دنا  هدومن  دانتـسا  نآ  هب  هدرک و  تبث  ناشتافیلات  رد  ار  نیا  هک  تسا  تعامج  نآ  ثیدح 
هچ دنرورپ و  یم  لد  رد  هچ  هک  دناد  یم  اعطق  تراگدرورپ  تسا . نآ  رد  اه  یکانبیع  هچدنا  هتـسناد  یم  هک  نیا  نیع  رد  دـنروآ و  نابز 

دنراد " . یم  راهظا 

تسا نانآ  نتفای  تفالخ  بیترت  هب  زین  ربمایپ  دزن  هب  افلخ  ندمآ 

، دـنا هتخاس  هناگ  راهچ  ای  هناگ  هس  ماکح  بقاـنم  لـئاضف و  رد  هک  نآ  ریظن  یتـالوعجم  اـی  یلعج  تیاور  نیا  رد  هک  یبیجع  ياـهزیچ  زا 
نودب هراومه و  دبای . یمن  يرییغت  كدنا  دنز و  یمن  وم  تسا و  هدش  تیاعر  ناشماقم  میظنت  مان و  رکذ  رد  هک  تسایتباث  قیقد و  بیترت 

يرادنپ ادخ  رب  هانپ  ع )  ) یلع مان  دشاب - هتـشاد  یم  راهچ  رگا  مراهچ - نامثع و  مان  موس  رمع و  دعب  دیآ و  یم  رکب  وبا  مان  تسخن  انثتـسا 
کیچیه  نانآ  یبیترت  فصو  رد  دنهد و  بیترت  نینچ  هک  دنا  هتشاد  ینابت  مه  اب 
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تسا : هدمآ  نینچ  اه  گئر  یئوگ  حیبست  تیاور  رد  الثم  دنام . سپ  هن  دریگن و  یشیپ  يرگید  رب 
درک ! مالس  دمآ  یلع  هاگنآ  درک ، مالس  هدمآ  نامثع  سپس  درک ، مالس  هدمآ  رمع  دعب  درک ، مالس  هدمآ  رکب  وبا 

هدمآ : نینچ  سنا  لوق  زا  ناتسوب "  تیاور ر  رد  ای 
نامثع  سپس  دمآ ، رمع  دعب  دمآ ، رکب  وبا 

نینچ : یسوم  وبا  لوق  زا  سیرا "  هاچ  تیاور "  رد 
نامثع  سپس  دمآ ، رمع  دعب  دمآ ، رکب  وبا 

نینچ : هشئاع  لوق  زا  دنتساوخ ، دورو  هزاجا  وا  زا  دوب و  هدیمرآ  رتسب  رب  ص )  ) ربمایپ دیوگ  یم  هک  یتیاور  رد 
نامثع  سپس  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رمع  دعب  تساوخ ، هزاجا  رکب  وبا 

نینچ : وناز "  نار و  تیاوررد " 
نامثع  سپس  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رمع  دعب  تساوخ ، هزاجا  رکب  وبا 

نینچ : رباج  تیاور  رد 
نامثع  سپس  دیسر ، رد  رمع  دعب  ، دیسر رد  رکب  وبا  و  دیسر ، دهاوخ  ارف  تشهب  لها  زا  يدرم  نونکا 

نینچ : لالب  لوق  زا  هنیدم "  ياه  ناتسوب  زا  یکی  تیاور "  رد 
نامثع . سپس  دمآ ، رمع  دعب  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رکب  وبا 

نینچ : رمع  نب  هللا  دبع  لوق  زا  تشهب "  تراشب  ثیدح "  رد 
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نامثع . سپس  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رمع  دعب  تساوخ ، هزاجا  هدمآ  رکب  وبا 
نینچ : اهیلعهللا  مالس  ارهز "  همطاف  يدزمان  ثیدح "  رد 

یلع . سپس  رمع ، دعب  دمآ ، رکب  وبا 
نینچ : هشئاع  لوق  زا  هنیدم "  دجسم  يانب  ثیدح "  رد 

داهنب . هدروآ  یگنس  نامثع  سپس  داهنب ، هدروآ  یگنس  رمع  دعب  تشاذگب ، هدروآ  یگنسرکب  وبا 
دنوش و دراو  نینچ  هک  دنا  هتـشاد  رارق  مه  اب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ای  تسا ؟ ردق  مکح  هب  دنیآ  یم  رد  مه  یپ  زا  هنوگ  نیدب  هک  نیا  ایآ 

دراوم مامت  رد  یلو  تسا ، یقافتا  ای  دراد ؟ یمن  رب  انثتـسا  دریذپ و  یمن  فلخت  هک  تسا  یعیبط  نوناق  کی  ای  دنباین ؟ رد  بیترت  نیاهب  زج 
هدوب یم  نینچ  نانآ  تاجرد  هبترم و  بیترت و  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  تیاور  نالعاج  هاوخ  لد  اـی  دریذـپ ؟ یمتروص  هنوگ  کـی  کـب 

دشاب . ملسم  ققحم و  ریخا - ضرف  ضرف - نیمه  طقف  نایم  نآ  زا  تسنکمم  دشاب ؟
هنیدمدجسم رد  هک  یلاح  رد  یترابع : هب  ای  مدمآ - رد  ص )  ) ادخ لوسر  دجـسم  هب  هک "  تسا  هدش  لقن  نینچ  یفوا  یبا  نب  دیز  زا  - 28

ناشلاح هداتسرف  ناشیا  لابند  هب  نانچمه  و  تساجک ؟ ینالف  و  تساجک ؟ ینالف  هک  نتفگب  درکانب  و  دیسر - رد  ص )  ) ادخ لوسر  میدوب 
ظفح ار  نآ  میوگ  یم  ناتیارب  ینخـس  دومرف : درک و  شیاتـس  ساپـس و  ارادخ  ماگنه  نیا  رد  دـندمآ . درگ  شتروضح  رد  ات  دیـسرپ  یم 

دیئامن : لقن  دمآ  دنهاوخ  امش  زا  سپ  هک  یناسک  يارب  دیمهفب و  هدرک و 
زا یناگداتـسرف و  ناگتـشرف  زا  ادـخو  تفرگ ): توالت  ار  تیآ  نیا  هاـگنآ  . ) دـیزگرب ار  یقلخ  شناـگ  دـیرفآ  ناـیم  زا  لـجوزع  يادـخ 
هک ناـنچ  ناـتنایم  منیزگ و  یم  رب  مراد  یم  تسود  هک  ار  یـسک  امـش  زا  نم  و  ناـشدروآ . یم  رد  تشهب  هب  هدـیزگرب  ار  یقلخ  ناـمدرم 

مدنب . یم  يرادرب  نامیپ  تسب  يردارب  نامیپ  ناگتشرف  نایم  لجوزع  يادخ 
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نم دهد . یم  شاداپ  شرطاخ  هب  ارت  ادـخ  هک  تسا  یتسد  مدزن  ارت  دومرف : داتـسیا - شروضح  رد  تساخرب و  رکب  وبا  رکب - وبا  يا  زیخرب 
هک يراد  اریتلزنم  هب  تبسن  وت  نیا  ربانب  مدیزگیم . رب  شیوخ  يرای  هب  ارت  امتح  منیزگرب  شیوخ  يارب  یلیلخ )  ) يرای متـساوخ  یم  رگا 

داد .) ناکت  شتسد  اب  ار  شیوخ  نهاریپ  ماگنه  نیا  رد  و   ) منت اب  منهاریپ 
اعد هب  ادـخ  زا  نیا  رباـنب  يدوب . رگـشاخرپ  یلیخ  اـم  اـب  وت  صفح  وبا  يا  وت  دومرف : دـمآ - کـیدزن  رمع  وـلج -. اـیب  رمع  دوـمرف : هاـگنآ 
ادخ دزن  هب  وا  زا  وت  درک و  نانچ  وت  هلیـسو  هب  ادخ  و  دـناسر . تزع  تردـق و  هب  لهج  وبا  هلیـسو  هب  ای  وت  هلیـسو  هب  ار  مالـسا  ات  متـساوخ 

تسب - يردارب  نامیپ  رکب  وبا  وا و  نایم  هاگنآ  تما -. نیا  موس  رفن  دوبیهاوخ و  نم  اب  تشهب  رد  وت  سپ  يدوب . رت  ینتشاد  تسود 
ادـخ ربمایپ  دـیبسچ . ص )  ) ربمایپ هناش  هب  شا  هناش  ات  دـمآ  کـیدزن  ناـنچمه  وا  يآ -. شیپ  رمعوبا  تفگ : دـناوخارف و  ار  ناـمثع  سپس 
ياه همکد  و  دـنکفا ، نامثع  هب  یهاگن  سپـس  درک - رارکت  راب  هس  ار  نیا  و  میظع - يادـخ  تسا  هزنم  دومرف : هدرک  نامـسآ  هب  ور  (ص )
لها نایمرد  وت  دنبرب . ترمک  هب  ار ، تیایق  هخاش  ود  دومرف : و  تسب . شتـسد  اب  ار  شیاه  همکد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دوب ، زاب  نامثع  نهاریپ 

نم ربتمایق  زور  رگید : یترابع  هب  و   ) دـنوش یم  لئان  مرادـید  هب  رثوک )  ) ضوح رب  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  يراد . دـنلب  یماـقم  نامـسآ 
یم دروآرد ؟ لاح  نیدب  ار  وت  یـسک  هچ  میوگ ، یم  وت  هب  ماگنهنآ  رد  يا . هدولآ  نوخ  هک  یئآ  یم  مدزن  هب  یلاح  رد  دـنوش ) یم  دراو 
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همه ياورناـمرف  ناـمثع  ناــه  : دوـمرف هاــگنآ  دــهد . یم  رد  ادــن  نامــسآ  زا  هـک  تـسا  لــیئربج  نخــس  نآ  و  نــالف . نــالف و  یئوـگ 
تساناگدنامراوخ .

ارت ادخ  يوش ، یم  هدناوخ  نیما  نامسآ  رد  یئادخ و  نیماوت  ادخ  نیما  يا  يآ  شیپ  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  فوع  نب  نمحرلا  دبع  سپس 
شماجنا رد  نونک  ات  شمداد و  هدعو  وت  هب  هک  یئاعد  يراد  نم  هدهع  رب  یئاعد  وت  ناه  دنک . یم  طلسم  تسا  وت  لام  هچنآ  رب  یتسار  هب 

دبع يا  وت  دومرف : هاگنآ   0 یتشاذگ ما  هدهع  رب  یتناما  نمحرلا  دبع  دومرف : نیزگرب . میارب  یئاعد  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : ما . هدومن  ریخات 
تخاس  دهاوخ  نوزفاار  وت  لام  ادخ  ناه  يراد . دنلب  یماقم  نمحرلا 
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تسب . يرادرب  نامیپ  نامثع  وا و  نایم  سپس  تسد ) هراشا  اب   ) ناسنیدب ناسنیدب 
میرم نب  یسیع  نایراوح  هکنانچ  دیتسه  نم  يراوح  امـش  دومرف : دندمآ - شیپ  و  دیئآ -. شیپ  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  ریبز  هحلط و  هاگنآ 

تسب . يردارب  نامیپود  نآ  نایم  دعب  دندوب .
سپس تشک . دهاوخ  یلخاد  راک  زواجت  هتسد  وراد  ارت  رامع  يا  تفگ : هدناوخ  ارف  ار  صاقو ) یبا  نب   ) دعس رـسای و  رامع  ماگنه  نیا  رد 

تسب . يردارب  نامیپ  ود  نآ  نایم 
نیلوا باتک  نیرخآ و  نیلوا و  شناد  ادخ  یئام . نادناخ  زا  وت  ناملس  تفگ : دناوخارف و  ار  یسراف  ناملس  و  ءادرد - وبا  دیز - نب  رمیوع 
مردام ردـپ و  مهاوخ  یم  يرآ  تفگ : میاـمن ؟ تیادـه  ارت  یهاوخ  یمن  ءادرد  وبا  يا  ناـه  تسا . هدومرف  اـطع  وت  هب  ار  نیرخآ  باـتک  و 
كرت ارت  یئاـمن  ناـشکرت  هک  یتروص  رد  تشگ و  دـنهاوخ  تلاـح  ياـیوج  یـسرپب  ار  ناـشیالاح  رگا  دوـمرف : ادـخ  ربماـیپ  يا  تیادـف 
نادب و  تیدنمزاین ، زور  يارب  هد  ناشیا  ضرق  هب  شیوخ  هیام  نیا  ربانب  دمآ . دنهاوخ  تا  یپ  زا  يزیرگب  ناشیا  زا  رگا  و  تفگ ، دنهاوخن 

تسب . يرادرب  نامیپ  ود  نآ  نایم  هاگنآ  دوب . دهاوخ  تراظتنا  رد  شاداپ  هک 
ضوح هرانک  رب  ارم  هک  دـیتسه  یناسک  نیتسخن  امـش  هک  نشور  ناتمـشچ  ناتداب و  هدژم  دومرف : دـنکفا و  رظن  شباحـصا  هرهچ  هب  سپس 

ار هک  ره  هکرکـش  ار  ادخ  تفگ : هدنکفا  رمع  نب  هللادـبع  هب  یهاگن  دـعب  دـیتشهب . ياه  نایـشآنیرتارف  رد  امـش  و  درک ، دـنهاوخ  رادـید 
دشوپ . یم  درادشوخ  هک  ره  رب  یهارمگ  هماج  دناهریم و  یهارمگ  زا  درادب  تسود 

نم رب  وت  مشخ  زا  نیا  رگا  تشگعطق . مدیما  تفرب و  مناج  يدرک  هچ  نم  زجتباحصا  هب  تبـسن  مدید  یتقو  ادخ  ربمایپ  يا  دیـسرپ : یلع 
رطاخ نیا  هبطقف  ارت  تخیگنارب ، قحب  ارم  هک  نآ  هبدنگوس  دومرف : ادخ  ربمایپ  تقو  نیا  رد  یـشخبب . ارم  شیوخ  يراوگرزب  هب  دیاب  تسا 

زا سپ  هک  توافت  نیا  اب  تشاد  یسوم  يارب  نوراه  هک  يراد  میارب  ار  یتلزنم  وت  مهد و  صاصتخا  شیوخ  هب  ارت  هک  متشاذگ  رخآ  يارب 
یثرا  هچ  وت  زا  ادخ  ربمایپ  يا  دیسرپ  نم . ثراو  ینم و  ردارب  وت  و  تسین . يربمایپ  نم 
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باـتک دوـمرف : دـنداهن ؟ ثاریم  هب  هچ  وـت  زا  شیپ  ناربماـیپ  دیـسرپ :  0 دنداـهن ثاریم  هـب  نـم  زا  شیپ  ناربماـیپ  ار  هـچنآ  دوـمرف : مرب  یم 
. ینم قیفر  ردارب و  وت  و   ) دوب یهاوخ  نم  اب  مراد  تشهب  رد  هک  یخاک  رد  نم  رتخد  همطاف  اب  وت  و  ار . ناـشربمایپ  تنـس  ناـشراگدرورپ و 

دنرگن " . یم  رگیدکی  هب  هک  ادخ  هار  رد  یناتسود  ور . رد  ور  ياه  هاگیاج  رب  هتسشن )  ) یناردارب دناوخ : ار  هیآ  نیا  ادخ  ربمایپ  هاگنآ  )
هدرک لقن  یماـمت  هبار  يردارب  ثیدـح  يو  دـیوگ : یم  تیاور - نیا  يوار  یفوا - یبا  نب  دـیز  لاـح  حرـشرد  باـعیتسا "  رد "  رمع  وبا 
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تسه . یتسس  فعض " و  نآ "  دنس  رد  طقف  تسا .
لیبحرش نبا  قیرط  زا  ار  يو  تیاور  ریغـصلا - خیرات  رد  يراخب - نیافـس و  نب  نسح  متاح و  یبا  نبا  دیوگ : یم  هباصا "  رد "  رجح  نبا 

نیا نتفگب  درک  انب  متفر . هنیدم  دجـسم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دزن  هب  دـیوگ : یم  دـنا . هدرک  تیاور  یفوایبا  نب  دـیز  زا  شیرق  زا  یکی  زا 
هاگنآ دـندمآ . درگ  شروضح  هب  ات  داتـسرف  یم  ناشیا  یپ  زا  هدـش و  ناشیا  يایوج  نانچمه  و  تساـجک ؟ ینـالف  تساـجک ؟ ینـالف  هک 

زا لقنب  تسه  یئاور  قیرط  نیدنچ  ثیدح ، نیا  يارب  و  دنک . یم  رکذ  تسه  ص )  ) ربمایپ فرط  زا  يرادرب  نامیپ  دقع  رد  هک  ار  یثیدح 
لیبحرش . نب  هللا  دبع 

مولعم دیوگیم : يراخب  تسا . تسا . هتـسویپن  تحـص  هباهنآ  زا  کیچیه  هک  هتـشگ  تیاور  قیرط  هسزا  شثیدح  دـیوگ : یم  نکـس  نبا 
یبا نب  هللا  دـبع  زا  دـلاخ  یبا  نبا  زا  ار  نآ  ناشیا  زا  یـضعب  تسا . هدرکتیاور  نانچ  يرگید  هن  و  دنـشاب ، هدینـش  رگیدـکی  زا  هک  تسین 

تسین . حیحص  هک  دنا  هدرک  تیاور  یفوا 
لوهجم هک  نایفس  نب  دمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  قیرط  یکی  میا : هتفای  ار  قیرط  ود  دنا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  هک  یی  یئاور  قیرط  هس  زا 

زا وا  تسین . يدونشخ  هیام  دیوگ : یم  ینطقراد  صخش  نیا  هرابرد  دنکیم . لقن  رامت  یمهس  لیعامسا  نب  ییحی  نب  دمحم  زا  يو  تسا .
دابع نبنموملا  دـبع  زا  يو  و  تسا . هقث  دـشاب - وا  مه  هک  دـیامن  یم  هکنانچ  دشابیمـضهج - نامه  رگا  هک  دـنک  یم  لقن  یلع  نبرـصن 

تسین ، يزوریپ  لباق  شثیدح  هتفگ  يراخب  هدرمش و  فیعض "  اروا "  متاح  وبا  هک  تسا  هدرک  لقن 
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یم یبهذ  نایفس ، نب  دیزی  هرابرد  دنک . یم  لقن  نایفس  نب  دیزی  زا  وا  دنا . هدرب  مان  فیعـض  نایوار  رامـش  رد  ار  وا  دوراج  نبا  یجاسو و 
کی دنهدب  وا  هب  مهرد  کی  رگا  دیوگ : یم  هبعش  نبا  تسا . هدناوخ  كورتم  ار  وا  یئاسن  تسا . هدرمش  فیعض  ار  وا  نیعمنبا  هک  دیوگ 

هب هک  تسایا  هنوراو  هتـشون  دیوگ : یم  نابح  نبا  دراد . ضارتعا  داریا و  نآ  رب  نابح  نبا  هک  دراد  یثیدح  هتـشون  دنک . یم  لعج  ثیدـح 
. تسین دانتـسا  لالدتـسا و  لباق  هقث "  نایوار "  تایاور  فلاخم  تسا و  هابتـشا  زا  رپ  هک  تهج  نآ  زا  هدمآ  یئاهنت  هب  نآ  ردهک  یثیداحا 

صخش نیا  تسین . يوریپ  لباقشتیاور  تسا و  هدشن  هتخانش  يوار  ناونع  هب  تیاور  لقن  رد  دیوگ : یم  فیعض  نایوار  شخب  رد  یلیقع 
هتـشگن هدیرفآ  زونه  ای  هدـمآ  ایند  هب  ایآ  تسیک و  وا  هک  دـناد  یم  ادـخ  شیرق  زا  يدرم  زا  يو  دـنک و  یم  لقن  لیبحرـش  نب  هللا  دـبع  زا 

یفوا . یبا  نب  دیز  زا  وا  تسا و 
زا : دنترابع  مود  یئاور  قیرط  لاجر 

یتشز اه و  یتسردان  يو  تیاور  رد  دسیون : یم  يدادغب  بیطخ  دنک . یم  تیاور  یبارعا  بیعـش  زا  هک  یناسارخ  يدقاو  نب  میحرلا  دـبع 
نایوار یعمج  زا  يو  دنک و  یم  لقن  یبارعا  سنوی  نب  بیعش  زا  صخـش  نیا  تسا . هدش  لقن  لوهجم  فیعـض و  نایوار  زا  اریز  تساه ،

 " رد رجح  نبا  هک  بیهص  نب  یسوم  زا   0 تسا هدرک  هراشا  نانآ  هب  يدقاو  میحرلا  دبع  رکذ  رد  يدادغب  بیطخ  هک  یـسانشان  ای  فیعض 
نیا دـیوگ  یم  یـساسا  یب  لطاب و  تیاور  رکذ  زا  سپ  يزوج  نبا  و  دـیدزد . یم  درک و  یم  لـعج  ثیدـح  دـیوگ : یم  نازیملا "  ناـسل 

هللا دـبع  زا  وا  تسا . تما  نیا  زابلغد  لاجد و  وا  دـیوگ : یمنیعم  نب  ییحی  تسا . لعج  هب  مهتم  ییحیو  تسا  یلعج  کش  نودـب  تیاور 
تیاور  تفآ  تسا  نکمم  دوش و  یم  یهتنم  وا  هب  تیاور  نیا  دانسا  هک  يدوجوم  نیا  تسا و  هدرک  لقن  شیرق  زا  يدرم  زا  لیبحرش  نب 
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تسا . یسک  هنوگچ  تسیک و  تسین  مولعم  دشاب  هدوب  یسک  نینچ  هدمآ و  ایند  هب  اضرف  رگا  تسا و  هتخانشان  دشاب 
اهنیا زا  نآ . یتسرداـن  نـالطب و  رد  رجح  نبا  رمع و  وـبا  نکـس و  نبا  يراـخب و  هتـشون  مـه  نآ  و  تـسا ، تـیاور  نآ  یئاور  قـیرط  نـیا 
هنیدم رد  ترجه  زا  سپ  هام  جنپ  هچنآ  و  هنیدم ، رد  هن  تسا ، هدش  هتسب  ترجه  زا  شیپ  هکم و  رد  نارجاهم  نایم  يرادرب  نامیپ  هتشذگ ،
هتـسب يردارب  نامیپ  يراصنا  دـیز  نب  هجراخ  اب  رکب  وبا  نایم  نامیپ  نیا  رد  تسا و  راصنا  نارجاهم و  نایم  يردارب  ناـمیپ  هتفرگ  تروص 

نب بعک  اب  هحلط  نایم  و  همالـس ، نب  هملـس  اب  ریبز  نایم  تباث و  نب  سوا  اب  نامثع  ناـیم  و  کـلامنب ، ناـبتع  اـب  رمع  ناـیم  تسا و  هدـش 
شدجـسم رد  ادـخ  لوسر  دزن  هب  دـیوگ : یم  هک  تیاور  لعاج  فرح  نیاربانب  عیبر . نب  دعـس  اب  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  ناـیم  و  کـلام ،

شتیاور  ندوب  یلعج  رب  تسا  دهاش  نیرت  ایوگ  دیسر . رد  ادخ  لوسر  میدوب  هنیدم  دجسم  رد  هک  یلاح  رد  ای : مدیسر .

تسس یثیدح  دانتسا  هب  هعیش  هب  یمصاع  هلمح 

هرـضنلا ضایر  رد "  يربط  بحم  لثم  یکی  دنا  هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  تعامج  نآ  زا  ثیدح "  ظفاح  نیدـنچ "  هکتساروآ  بجعت 
نبا نوچ  يرگید  و  تسا . هتـشوندرک  شتبث  لقن و  دنـس  رکذ  یب  ناوت  یم  وتسا  ملـسم  یثیدـح  يرادـنپ  هک  نانچ  دنـس و  فذـح  اب  " 

هدرکتبث دنک ، تیاور  نالطب  دنس و  یتسس  هب  يا  هراشا  نیرتکچوک  هکنآ  یب  كانبیع و  طلغ و  رپ  دنس  نیمه  رکذ  اب  یمصاعو  رکاسع 
يار دـنا و  هتخاس  لـیلد  تجح و  شیوخ  يداـقتعا  ناـفلاخم  هیلع  ار  ساـسا  یب  یلعج و  تیاورنیمه  یـضعب  هک  نیا  رت  تفگـش  تسا .

وبا ص )  ) ادخ لوسر  دراد : دوجو  ینتـسناد  ود  ثیدح  نیا  رد  دیوگ " : یمیمـصاع  دنا . هتفرگ  راکب  یفارحنا  لوصا  اه و  تعدب  هیجوت 
نامثع رـس  رب  مدرم  تسد  زا  هچنآ  هب  هدرک  هراـشا  تسا ، هتـسب  يردارب  ناـمیپ  ناـشنایم  هدوتـس و  ار  ریبز  هحلط و  ناـمثع و  رمع و  رکب و 

شهوکن  عیاقو  نآ  رطاخ  هب  ار  نامثع  و  دمآ ، دهاوخ 
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دنا هتـشادرگیدکی  هب  تبـسن  باحـصا  هک  يراتفر  رطاخ  هب  هک  دوب  دـهاوخن  هدیدنـسپ  ناملـسم  يارب  نیا  ربانب  تسا ، هدومنن  شنز  رـسو 
زین و  دنرگیدکی ، رداربترخآ  رد  هک  تسب  ایند  رد  يردارب  نامیپ  ناشنایم  تهج  نآ  زا  شترضح  اریز  دنک ، يزارد  نابز  نانآ  هب  تبسن 

ادخ و باتک  تفگ  داد و  حیـضوتار  شیوخ  ثرا  سپـس  دناوخ و  شیوخ  ثراو  ردارب و  ار  یـضترم  ص )  ) ربمایپ هک  تسه  یتسناد  نیا 
ددـم دـیاب  ادـخ  زا  و  دوش ، یم  راکـشآ  نایـضفار  هدـیقع  یتسردان  نآ  يور  زا  و  داهنن ، يو  يارب  ثاریم  هب  ار  ربیخ  تسا و  ربماـیپ  تنس 

تساوخ " .
هک یملع  هچ  نیا  تسا  هدوـشگ  شیورب  شناد  زا  رد  ود  ساـسا  یب  چوـپ و  تـیاور  نـیا  هتـشادنپ  یمـصاع  هـک  تـساروآ  تریح  اـعقاو 

دانتـسا یچوپ  تیاور  نینچ  هب  هک  هداد  هزاـجا  دوخ  هب  هنوگچ  یمـصاع  مناد  یمن  تسا  لـعج  باذـک و  مهو و  کـش و  یهوبنا  شعبنم 
تسا هدرک  راوتـسا  تامولعم "  نآ "  ساسا  رب  ار  شیاه  تواضق  هتفرگ و  تامولعم  شناد و  زا  یجنگ  ار  نآ  هک  نیا  زا  میراذگب  دیامن ،

دنز و یم  هیکت  خزود  هلعش  هب  هک  هدز  یمهفن  هب  ار  دوخ  ای  هتسنادن  راوتـسا و  ياهدولاش  هب  دنزیم و  هیکت  ینیقی  تباث و  یملع  هب  يرادنپ 
رد هک  ار  یتاراختفا  لئاضف و  هبنپ  ریدغ "  تادلجم "  رد  هتـشذگ ، اهنیا  زا  دناتـس . یم  یخزود  لیطابا  زا  ار  شا  يرواد  ار و  شا  هدـیقع 

مینیب . یمنشرارکت  هب  يزاین  میا و  هدز  هدمآ  روکذم  تیاور 
القا اـی  یگمه  هتفرگ و  تروـص  باحـصا  ربارب  روـضح و  رد  دـشاب  هدـش  هتفگ  هک  ضرفب  دراد  رب  رد  تیاور  هک  اـه  هتفگ  نیا  یهگناو 

رب هک  يزور  ناشیا  زا  کی  چیه  ارچ  سپ  دنرامع . ریبز و  هحلط و  دنا  هتفایرد  هدینـشهک و  نانآ  هلمج  زا  و  دنا ، هدینـش  ناشیا  زا  يرایـسب 
رد دندنکفا و  شوگ  تشپ  ار  نآرگم  ای  درواین ؟ دایب  ار  نآ  وا  هناخ  رـس  رب  گنج  رد  وا و  هرـصاحم  ود  مایا  رد  دـنتفرگ و  تخـس  نامثع 
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ناشردام هک  نانچ  نانآ  ای  دننک . یمن  يراک  نینچ  زگره  دنورتسار  لداع و  تعامجنآ  معز  هب  هک  نانآ  شدندرمشن ؟ يزیچ  هب  مایا  نآ 
شدنتشاذگ نایـسن  قاط  ردنادنچ  و  دنتـسبن ؟ راکب  هدرب و  دای  زاار  ثیدح  نآ  دومنن ، لمع  نآ  هب  دربب و  دای  زا  ار  باوح  ثیدح  هشئاع 

دیوگب . يا  هدیمهف  چیه  منک  یمنرکف  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیشک ؟ ورف  یلخاد  بوشآ  هلعش  ات 
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هب ص )  ) ربمایپ زا  یلع  نینموملا  ریما  ثاریم  راصحنا  زا  تسا  ترابع  هدرک و  جارختـسا  تیاور  نآ  جنگ  زا  یمـصاع  هک  یمود  ینتـسناد 
هعیش اریز  تسا  یلوا  ینتسناد  زا  رت  هوای  رت و  شزرا  یب  نآ ، دانتسا  هب  هعیـشهب  هلمح  و  ربیخ ، كدف و  ثیدح  یتسردان  و  تنـس . نآرق و 

، تسا هدرک  اعدا  شیوخ  يارب  هدومرف  هبلاطم  ار  كدف  هک  زور  نآ  شترضح  هن  هدرکن و  اعدا  يداصتقا  یلام و  ثرا  نینموملا  ریما  يارب 
- كدف هچ  هدرک  تساوخرد  تسا  امهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  هرهاط  هقیدـص  شیومع  رتخد  هب  قلعتم  هک  یقح  ناونع  هب  ار  نآ  هکلب 
رد تسا  نکمم  و  دـنراد - یم  ررقم  تنـس  نآرق و  هک  یثاریم  ساسا  رب  یثرا  هچ  دـشاب و  شردـپ  زا  يا  هبه  تسا - نیا  تقیقح  هکنانچ 

دوخ هک  يا  هیـضرف  یلعج و  تیاور  نآ  هب  دانتـسا  اب  هعیـش  هب  هلمح  نیا ، ربانب  مرامگ . تمه  نآ  یلیـصفتثحب  هب  دـیآ  شیپ  هک  یتصرف 
هعیش هک  یثرا  دنا . هدز  هک  اه  ناتهب  هچ  هتسب و  هعیش  هب  هک  اه  غورد  اسب  هچ  تسا و  ناشیا  قح  رد  یتیانج  دنا  هتخاس  هعیـش  هدیقع  يارب 

نآ تفالخ  نیهارب  زا  دنناتـسادمه و  دـنراد و  عامجا  نآ  رب  تنـس  لها  هک  تسا  يزیچ  دـنک  یم  اعدا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماـما  يارب 
تسا . ترضح 

هک تسا  هدش  مولعم  عامجانیا  اب  درب . یمن  ثرا  ومع  زا  ومع  رـسپ  هک  تسین  یفالتخا  نیا  رـس  رب  نادنمـشناد  نایم  رد  دیوگ : یم  مکاح 
زا هک  ص -)  ) ربمایپ زا  ع )  ) یلع یـصاصتخا  ثرا  نیمه  نیا ، رباـنب  تسا . هدرب  ثاریم  هب  ص )  ) ربماـیپ زا  ار  ملع  ناناملـسم  ناـیم  زا  یلع 

شرطاخ هب  هک  ص )  ) ربمایپ ماقم  رد  يو  ینیـشناج  و  ع )  ) یلع تفالخ  زا  تسا  يرگید  ریبعت  تسا - هتفایصاصتخا  وا  هب  طقف  تما  نایم 
دنا . هدرب  ثرا  ناربمایپ  زا  ءایصوا  هراومه 

دنا هتفرگ  تشهب  هدژم  هفیلخ  هس  اعقاو  ایآ 

نب کیرش  زا  لالب  نب  نامیلس  زا  يرصب  ناسح  نب  ییحی  زا  يرصب  نیکسم  نب  دمحم  تیاور  زا  يراخب  ملسم و  حیحص "  ود "  رد  - 29
: متفگ دوخ  اب  متفر و  نوریب  هتفرگ  وضو  ما  هناخ  رد  دیوگ " : یم  تسا . هدمآ  نینچ  يرعـشا  یـسوم  یبا  زا  بیـسمنب  دیعـس  زا  ریمن  یبا 

شا یپ  رد  تساهتفر . وس  نآ  هب  هدـش و  رد  هب  دـنتفگ : مدـش . وا  يایوج  مدـمآ و  رد  دجـسم  هب  0 و  مـشاب ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  دیاب  زورما 
ات  متشگ  هناور 
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شروضح هب  تسا . هتـسشنب  هدرک و  تجاح  ياضق  ص )  ) ربماـیپ هک  مدـیمهف  اـت  مداتـسیا  راـظتنا  هب  نآ  ردرب  مدیـسر . سیرا "  هاـچ "  هب 
نایرع شیوخ  قاس  هتخیوآ و  هاچ  نورد  هب  ار  شیاهاپ  هتسشنب و  تسا  سیرا "  هاچ "  رس  رب  هک  یکقاطا  رب  مدید  مدرک و  مالس  هدیـسر 

؟ تسیک مدیـسرپ : دنتفوک . رد  هک  تشذگن  يزیچ  مشاب . ص )  ) ادـخ ربمایپ  نابرد  دـیاب  متفگ : دوخ  اب  غاب و  رد  هب  متـشگرب  تسا . هدومن 
دورو هزاجا  رکب  وبا  کنیا  ادـخ  ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  هتفر  ص )  ) ربماـیپ تمدـخ  هب  سپـس  نک . ربص  یمک  متفگ ك  رکب . وبا  تفگ :

یم تشهب  هدژم  وت  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  وت  ایب  متفگ : رکبوبا  هب  متفر و  باتـشب  هدـب . تشهب  هدژم  وا  هب  هدـب  هزاجا  دومرف : دـهاوخیم .
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هنهرب ار  شقاس  تخیوآ و  هاچ  نورد  هب  ار  شیاهاپ  شترصح و  تسار  فرط  رد  کقاطا و  رد  تسشن  ص )  ) ربمایپ رانک  رد  هدمآ  دهد .
دوب . هتخاس  ص )  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامهتخاس 

تهج نیمه  هب  دمآ . مهاوخ  تا  یپ  زا  دوب  هتفگ  نم  هب  مدوب و  هدش  نوریب  دریگب و  وضو  مدوب  هتشاذگ  ار  مردارب  نم  و  متـشگرب ، هاگنآ 
مک متفگ : رمع . تفگ : تسیک ؟ مدیسرپ : مدینش ، ار  رد  يادص  تقو  نیا  رد  دناسر . یمار  وا  دهاوخب  يریخ  يارب  ادخ  رگامتفگ  دوخ  اب 
وا هب  هدـمآ  هدـب . تشهب  هدژم  وا  هب  دـیایب و  هدـب  هزاجا  دومرف : مدـناسر . شعالطا  هب  مدرک و  مالـس  هتفر  ص )  ) ربماـیپ دزن  و  یمک . ربص 

هتخاس هنهرب  شیوخ  قاس  تسشنب و  ادخ  ربمایپپچ  تمـس  رب  دمآ و  دهد . یم  تشهب  هدژم  وت  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  متفگ : مداد و  هزاجا 
يارب ادـخ  رگا  متفگ : دوخ  اب  هتـشگرب  هاگنآ  دـندوب . هداد  ماجنارکب  وبا  و  ص )  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  تخیوآ  هاچ  نوردـب  ار  شیاـهاپ 

. نک ربص  یمک  نافع . نب  نامثع  تفگ : تسیک ؟ : متفگ درک . ادص  رد  یناهگان  دناسر . یم  ار  وا  دـهاوخب  يریخ  شردارب - ینعی  ینالف -
هک یتبیصم  رطاخ  هب  هدب  تشهب  هدژموا  هب  دیایب و  راذگب  دومرف : دهاوخ . یم  دورو  هزاجا  نامثع  کنیا  متفگ : ادخ و  ربمایپ  شیپ  متفر  و 
یم وت  هب  هک  یتبیـصم  ای  يراتفرگ  رطاخ  هب  تشهب  هدژم  دـهد و  یم  دورو  هزاـجا  وت  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  متفگ : هدـمآ  دـسر . یم  وا  هب 

ار شیاپ  قاس  تسشن و  هاچ  فاکش  رب  ناشوربور  تفاین  کقاطا  رد  یئاج  نوچ  و  تساوخ . ددم  دیاب  ادخزا  تفگ : یم  دمآ و  رد  دسر .
تخیوآ  هاچ  رد  درک و  هنهرب 
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رد هک  مدومن  لوات  ناشروگ  هب  ارنآ  نم  : دیوگ یم  بیـسم  نب  دیعـس  دندوب . هداد  ماجنا  امهنع - هللا  یـضر  رمع - رکب و  وبا  هک  هنوگنامه 
هناگ " . ادج  یئاهنت  هب  نامثع  روگ  دوب و  دهاوخ  اجکی 

یم لقن  يرعشا  یسوم  وبا  لوق  زا  رابکی  تسا و  مهبم  هتخیر و  مه  رد  مولعم و  ان  اریز  میشکیمن ، یسرب  ثحب و  هب  ار  تیاور  نیا  دنـس  ام 
هدـش و رد  هب  هناخ  زا  هک  تسا  وا  هدرک  تبث  لـئالد "  رد "  یقهیب  هکناـنچ  مقرا و  نب  دـیز  لوق  زا  راـب  رگید  و  میدـید - هکناـنچ  دوش -
اج و رگید  و  ناتساد ، نآ  رد  تسا  نابرد  وا  لالب و  لوق  زا  هدرک  تبث  دواد  وبا  هکنانچ  رگید  هس  تسا و  هتشگ  ص )  ) رمایپ نابرد  سپس 

يرآ نارگید  يارب  هدرک  تیاور  ار  ارجام  تسا و  نابرد  وا  و  ثرحلادبع ، نب  عفان  نابز  زا  هدرک  تبث  دنـسم "  رد "  لبنح  دمحا  هکنانچ 
وثیدـح لـعج  رد  یتـسد  هقباـس و  هک  ینایرـصب  دوجو  تلع  هب  میئوگ  یم  هن  میهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  تلع  نیا  هب  ار  شدنـس  هن 

نب نامیلس  رب  تشگنا  شدنـس  لاجر  نایم  زا  هن  تسا و  تسـسو  فیعـض "  دنراد "  ص )  ) یمارگ ربمایپ  لوق  زا  رابتیانج  بلاطم  نتخاس 
و درک . دامتعا  شتیاور  رب  دوشبهک  تسین  یسک  وا  دیوگ : یم  هک  میشک  یم  شیپ  شا  هرابرد  ار  هبیش  یبا  نبا  نخـسو  میراذگ  یم  لالب 

نبا و  تسین . يوق " وا "  دنیوگ : یم  شا  هرابرد  دوراج  نبا  یئاسن و  هک  یـسک  میناوخ ، یم  ساسا  یب  رمن "  یبا  نبا  رطاخ "  هب  ارنآ  هن 
نینچمه تسا . هدوب  ردق  هب  دقتعم  هک  یجاس  و  دـنک ، یمن  تیاور  وا  زا  دیعـس  نب  ییحی  هک  دوراج  نبا  و  تساهدرک ، اطخ  اسب  هک  نابح 

رخآ هک  یسک  هرابرد  هن  و  میدناوخ ، رب  متشه  دلجرد  ار  شلاح  حرش  هک  یسک  میریگ  یمن  هدرخ  نآ  رب  بیسم  نب  دیعس  دوجو  تلع  هب 
رگا دنورتسار و  ولداع  باحصا  همه  تعامج  نآ  هدیثعب  اریز  مینز ، یم  یفرح  یباحص  يرعشا  یسوم  وبا  ینعی  تسا  نایوار  هریجنز 
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هک اجنآ  میریگب  هدینـشن  ار  ع )  ) بلاط یبا  نبیلع  نینموملا  ریما  كاپ  ماما  شیامرف  میریذپب و  ار  لطاب  تسردان و  هدیقع  نیامیناوت  یمن 
سپ ار  نآرق  مکح  دیدرکباختنا  مکح  ناونعب  هک  رفن  ود  نیا  ناه  دیامرف " : یم  صاع  نب  ورمع  شراکمه  يرعشا و  یسوم  وبا  هرابرد 
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ود نآ  زا  کی  ره  و  دـندرب ، نیب  زا  هدـینادرگ  رارق  رب  اـیحا و  نآرق  ار  هچنآ  ودـندومن  اـیحا  هدرک  لاـطبا  نآرق  ار  هچنآ  دـندنکفا و  تشپ 
رد و  دـندومن ، رداـص  رارق  رب  تنـس  اـی  راکـشآ  لـیلد  وتجح  نودـب  یمکح  نآ  رثا  رب  درک و  يوریپار  ادـخ  میلعت  هن  شیوخ و  هاوخلد 

شربمایپ و تسا و  يرب  رازیبرفن و  ودـنآ  زا  ادـخ  نیا  ربانب  دـندومنن . لمع  تسرد  کیچیه  و  دـندرک ، ادـیپفالتخا  مه  اب  مکح  رودـص 
تیاورنآ يوار  يرعـشا  یـسوم  وبا  رب  ع )  ) یلع ماما  هک  نیا  زا  رت  نیگمهـس  رت و  مکحم  يداریا  دـقن و  لاکـشا و  هچ  حـلاص " . نانموم 

دناوخ ؟ راکتسرد  ورتسار و  " و  لداع ار "  دوجوم  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  فصو ، نیا  اب  تسا و  هدرک  دراو 
دنهد و صاصتخا  هناگ  هس  يافلخ  هب  باحصا  نایم  زا  ار  تشهب  هدژم  هک  نیا  هب  دنا  هتـشاد  تعامج  نآ  هک  یتیانع  میئوگ  یمن  نینچمه 

میهاوخ یمنهک  دنک  یم  يرارسا  زا  تیاکح  دنهد  ناشن  تخس  یشالت  عوضوم  نیا  رد  اهناتـساد  نتخادرپ  نتخاس و  ثیداحا و  لعج  رد 
ربمایپ یتسارب  رگا  میئوگ : یم  طـقف  دزاـس " . یم  ناـتتحاران  دوش ، نشور  ناـتیارپ  رگا  هک  دیـسرپن  یئاـهزیچ  زاو  میرادرب " ، نآ  زا  هدرپ 

زا ار  هک  ینامی - هفیذح  زا  رمع  ارچ  دنا - هتـسناد  یموگتـسار  ار  هدـنهد  هدژم  شناگدـنوش  میناد  یم  و  دـشاب - هداد  ار  هدژم  نیا  یمارگ 
ایآ و  تسا ؟ اهنآ  هلمج  زا  يو  اـیآ  هک  هداد  یم  مسق  ار  وا  هدیـسرپ و  یم  شدوخ  هراـبرد  تسا - هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  ناـقفانم  صیخـشت 
رد ناقفانم  هک  هدوب  هاگآ  الماک  وا  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدرمـش  اهنآ  هلمج  زا  ار  وا  ص )  ) ربمایپ ایآ  و  تسا ؟ هدـمآ  ناـقفانم  وزج  شماـن 

هک  یتشهب  هدژم  نآ  اب  تسا - قافتا  دروم  هک  ار - رمعشسرپ  نیا  ناوت  یم  ایآ  دنخزود . هبترم  نیرت  تسپ 
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تسناد ؟ راگزاس  تسا  هتفایرد  دنیوگیم 
زا هک  تسناد  راکزاس  هتـسویپ  تبحـص  هب  هک  یخیرات  تیاور  نآ  اب  هتفایرد ، ناـمثع  دوش  یم  اـعدا  هک  ار  یتشهب  هدژم  نآ  ناوت  یم  اـیآ 
هب شیرق  زا  يدرم  هکم  رد  هک "  هدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هک  دروآ  یم  رذع  درک و  یم  يراد  دوخ  شا  هرصاحم  مایا  رد  هکم  هب  نتفر 
ایآ ؟ مشاب صخـش  نآ  نم  مهاوخ  یمن  تفگ : یم  دراد " و  شود  رب  نج  سنا و  زا  ار  تما  نیا  باذع  زا  یمین  هک  دوش  یم  هدرپس  روگ 
هب دسرب  ات  هتفریذـپ ، نید  هتفای و  تیادـه  تسا و  راک  وکین  شربمایپ  هب  دراد و  مکحم  نامیا  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  فرح  شفرح  نیا 

؟ دشاب هتفای  تشهب  هدژم  وگتسار  سدقم و  ربمایپ  نابز  زا  هک  یسک  فرح 
نب دـیز  زا  ییحی  نب  نمحرلا  دـبعزا  بطاح  نب  دـمحم  نب  میهاربا  زا  رواسم  یبا  یلعالا  دـبع  زا  هک  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  یقهیب  - 30
یم وا  هب  یبای ، یم  اپ  رسرب  هتسشن  شا  هناخ  رد  ار  وا  يرب . رکبوبا  هب  ات  ورب  داد : روتسد  هداتـسرف و  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : یم  مقرا 

یـسریم و هینث "  هب "  ات  يور  یم  هداتفا  هار  هب  هاگنآ   0 داب تشهب  هدژم  ارت  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یئوگ :
یم دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یئوگ : یم  وا  هب  و  دـنز ، یم  قرب  شرـس  ولج  هک  یلاح  رد  ینیبیم و  يرخ  راوس  ار  رمع 

: یئوگ یم  وا  هب  شورف ، دـیرخ و  لاح  رد  یبای  یم  رازاـب  رد  ار  وا  ناـمثع و  شیپ  يور  یماـجنآ  زا  هاـگنآ  داـب . تشهب  هدژم  ارت  دـیوگ :
یتخس . يراتفرگ  زا  سپ  داب  تشهب  هدژم  ارت  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ 

هتـشاد نایب  ص)  ) ادخ ربمایپ  هک  دید  لاح  نامه  رد  ار  کی  ره  تشادهاگن و  رطاخ  هب  نانآغارـس  هب  نتفر  لاح  رد  ار  ص )  ) ربمایپ راتفگ 
ربمایپ دزن  هب  نامثع  نوچ  و  شدزن . هب  تفر  یم  وا  و  اج . نالف  رد  تفگ  یم  و  تساجک ؟ ص )  ) ادـخ ربمایپ  : دندیـسرپ یم  کی  ره  دوب و 

ما هدرک  تعیب  وت  اب  یتقو  زا  هدینادرگ  ثوعبم  قحب  ارت  هکنآ  هب  مسق  موش ؟ یم  شراچد  ییراتفرگ  هچ  ادخ  ربمایپ  يا  دیـسرپتفر : (ص )
دش ؟ مهاوخ  راتفرگ  یئالب  هچ  هب  نیا ، ربانب  ما . هتشگ  یتفعیب  بکترم  هن  ما و  هدرکن  تبیغ 
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تسا " . نیمه  دومرف :
نیا دنس  لاجر  نتخانش  زا  ار  دوخ  متفگ  رواسم  یبا  نب  یلعالا  دبع  لاح  حرش  رد  دلج  نیمه  رد  هچنآ  رب  عالطا  زا  سپرایـشوه  هدنناوخ 

نایاوشیپ دیتاسا و  نابز  زا  ثیدح  نارازه  تسا و  لعاج  زابلغد و  دـیلپ و  يزاسغورد  يو  هک  میدـید  اجنآ  رد  دـنیب ، یم  زاین  یب  تیاور 
رد وا  و  دـشاب ، هدرک  ثیدـح  لعج  وا  زا  شیب  هک  دـنا  هتفاـین  ار  یـسک  و  دـنا ، هدرواـین  ناـبز  هب  ار  کـچیه  هکهدرک  لـعج  ثیدـح  ملع 

تسا . لثملا  برض  يزاسغوردو  یئوگغورد 
تسس فیعض " و  هدرک "  فصو  یقهیب  هکنانچ  هن  دنناوخ  یم  یلعج "  ثیدح "  نف  حالطصا  رد  ار  یتیاور  نینچ  نیا ، ربانب 

؟ دنک یم  لیلجت  هیواعم  زا  هفیلخ و  هس  زا  نیسح  ایآ 

ار نسیح  دیوگ " : یم  شردپ  زا  غئاص  دمحم  نب  یلع  زا  دهاز  رمع و  وبا  قیرط  زاتسا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 31
: تفگ وا  هب  تعامج  نآ  زا  يدرم  هداتسیا ، قطن  هب  ربنم  رب  هیواعمو  دوب  يا  هعمج  زور  دوب ، هدمآ  هیواعم  ندید  هب  یگدنیامن  هب  هک  مدید 
ساپـس و ار  ادـخ  هاگنآ  میامن . یئوج  راختفا  راذـگب  وت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  هیواعم  دور . الاب  ربنم  هب  هدـب  هزاـجا  نیـسح  هب  نینموملا  ریما 
قحب و ار  میاین  هک  نآ  هب  يرآ  تفگ : متـسین ؟ هکم  ءاحطب  دـنزرف  نم  اـیآ  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ارت  هللا  دـبع  اـبا  يا  تفگ : هدرب  شیاـتس 
ار میاین  هک  نآ  هب  يرآ  تفگ : متسین ؟ نینموملا  لاخ  نم  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  هللا  دبع  ابا  يا  تفگ : دعب  تخیگنارب . ناسر  هدژم 
ار میاینهک  نآ  هب  يرآ  تفگ : متـسین ؟ یحو  بتاک  نم  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  هللا  دبع  ابا  يا  تفگ : سپـس  تخیگنارب . يربمایپ  هب 

ناینشیپ هن  نانچ  هک  یئاه  ساپس  ادخ  ساپس  زا  سپ  هتفر  الاب  ربنم  هبیلع  نب  نیسح  دمآ و  دورف  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  دینادرگ . ناسرمیب 
شرع هاگیاج  ریز  هک  هدرک  لقن  نینچ  یلاعت  يادـخ  زا  یحو  هتـشرف  زا  میاین  نابز  زا  مردـپ  دومرف : رـصاعم ، ياه  لـسن  هن  دـندوب و  هدرب 
هدمآ تمایق  هرود  رد  هک  امـش  زا  کی  ره  دـمحم  لآ  هعیـش  يا  هللا ، لوسر  دـمحم  هللا ، الا  هلا  ال  هتـشون : نآ  رب  تسا  گنر  زبس  يا  هقرو 

زا  هیواعم  دزاس . یم  تشهب  دراو  ار  وا  ادخ  هللا  الا  هلا  ال  دیوگب :
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مانـشد رمع  رکب و  وبا  ینعی  نیخیـش  هب  هک  یناسک  تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دمحم  لا  هعییـش  وگب  ادخ  هب  ارت  هللا  دبع  ابا  يا  دیـسرپوا :
دنیوگ " . مانشد  هیواعم  يا  ار  وت  هن  ودنهد  مانشد  ار  مردپ  هن  دنهدن و  مانشدار  نامثع  دنهد و  یمن 

: میئوگ یمام  و  دسر " . یمن  نیـسح  هب  شدنـس  هلـسلس  نم  هدیقع  هب  و  تسا ،. تسردان ) (و  تشز یثیدح  نیا  دـیوگ " : یم  رکاسع  نبا 
تسا يزاسغورد  تیاور - نیا  دنس  لاجر  زا   " دهاز - رمع و  وبا  و"  هراپ . هراپ  هتخیسگ و  شدنـس  تسا و  حضاو  راکـشآ و  یغورد  نیا 

تسا و هتخادرپ  هیواعم  بقانم  شیاتـسرد و  یباتک  یگتخاس  یلعج و  تایاور  فیلات  زا  هک  نامه  اه و  تنایخ  تایانج و  هب  هدولآ  تسد 
وا زا  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  هکنانچ  تسا  تیاور  تسس  فیعض " و  تدش "  هب  زین  غئاص  یلع  شثیدح  داتسا  هدرم . لاس 345  رد 

شزرا و یب  تسا و  سانـشان  تسا - دنـس  لاجر  زا  هک  زین - يو  ردپ  تسا . هدـناوخ  فیعـض "  ار "  وا  ینطقراد  هدرک و  دای  هنوگ  نیمه 
لاس 61 رد  هک  ار  ع )  ) یلع نی  نیـسح  نامرورـس  هنوگچ  فصو  نیااب  دـننک . یم  تیاور  يافوتم 179 ه . کلام  زا  هک  یناـسک  هقبط  رد 

دشاب !؟ هدید  باوخ  رد  رگم  تسا ؟ هدید  هدرم  لاس 60 ه . رد  هک  ار  هیواعم  روطچ  وهدرک  كرد  هدیسر  تداهش  هب  يرجه 
هب ادخ  هک  ص )  ) دمحم لآ  هعیـش  زا  هیواعم  هک  تسا  نآ  هناسفانیا  ياضتقم  میرادنپ ، تسار  ار  اههدید  باوخ  دـشاب  رارق  رگا  یهگناو 
یم تنعل  دنا  یتشهب  ناناوج  رورس  هک  یماما  ود  شیمارگ  دنزرف  ود  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  رب  وا  اریز  دشابن ، ناشدروآ  یم  رد  تشهب 
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هب هک  ار  يوما  ناگیامورف  ار و  وانیگنن  عضو  نیا  سب . ار  وا  گنن  نیمه  ،و  ماقم یلاع  نمادکاپ و  باحصا  زا  یعمج  رب  تسا و  هداتـسرف 
دوش . یم  لماش  ناسکی  هب  دنا  هتشگ  بکترم  یهانگ  نینچ  هک  ار  یناسک  همه  دنا و  هداتسرف  یم  تنعل  ص )  ) ربمایپ نادناخ  رب  شدیلقت 

جراخ راگتسرهورگ  نیا  رامش  زا  ع )  ) نایقتم يالوم  ، نآ ياضتقم  هب  نینچمه 

هحفص 178 ] ] 

یم نابز  هب  هک  ینخس  تسا  نیگمهـس  تسا " !  هداتـسرف  یم  تنعل  شراکهبت  تسپ و  هتـسد  راد و  هیواعم و  رب  يو  اریز  تشگ ، دهاوخ 
دنروآ " !

هب نابز  هک  نانآ  هکلب  دـندناسر ، لتق  هب  ار  وا  دـندومن و  تیلاعف  ناـمثع  هیلع  هک  یناـسک  اـهنت  هن  تسا  نیا  یگتخاـس  تیاور  نیا  همزـال 
گرزب باحصا  تما و  ياه  هرهچ  نیرت  هتسجرب  ناشیا  دنـشاب و  جراخ  ص )  ) دمحم لآ  هعیـش  رامـش  زا  دنا  هدوشگ  شـضارتعا  داقتنا و 

ایآ دنناد  یم  ناشور  تسار  لداع و  هکلب  ص )  ) دمحم لآ  هعیـش  طقف  هن  تعامج  نآ  زا  هک  یناسک  دنراصنا ، نارجاهم و  و  ص )  ) ربمایپ
دهد ؟ هار  شیوخ  نهذ  هب  يرادنپ  نینچدناوت  یم  یسک 

هک تساغورد  زیمآ و  ناتهب  یتیاور  هک  تسا  نیا  ، تفگ هرخـسم  تیاور  نآ  هرابرد  ناوت  یم  هک  ینخـس  نیرت  تسرد  هاتوک ، ینخـس  هب 
تسین . دانتسا  دامتعا و  لباق  درادن و  تحص  يا  هرذ 

زا میهاربا ، نب  بیعـش  زا  ییحی ، نب  يرـس  زا  مصا ، بوقعی  نب  دمحم  زا  ینانـشا ، رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  يدادـغب  بیطخ  - 32
ار مباحـصا  متما  يارب  وتایادـخ  دوـمرف " : ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  ریبز  زا  یهب ، دـیزی  زا  دواد ، نب  لـئاو  زا  رمع ، نـب  فـیس 

يو دروم  رد  ار  ناشیا  و  ریگم ، يو  زا  ار  تتکرب  هد و  تکرب  رکب  وبا  هب  مباحصايارب  و  ریگم ، ناشیا  زا  ار  تکرب  سپ  يدیـشخب ، تکرب 
یلع و  راد ، ابیکش  ار  نافع  نب  نامثع  و  ناسر ، تردق  تزع و  هبار  باطخ  نب  رمع  ایادخ  زاسم . هدنکارپ  ار  شراک  و  نادرگ ، ناتسادمه 

نیشیپ ناگنهاشیپ  و  راد ، مرتحم  ار  نمحرلا  دبع  و  راد ، تمالـسب  ار  دعـس  و  نادرگ ، راوتـساار  ریبز  و  رذگ ، رد  هحلط  زا  و  رادب ، قفوم  ار 
دنویپب "  نم  هب  ار  ناشورکین  ناوریپ  راصنا و  زا  دندوب و  نارجاهم  زا  هک  ار 

فیعض هک  دنراد  دوجو  یفیعض  نایوار  شدنـس  رد  تسا و  یلعج  دیوگ : یم  دنز  یم  تیاور  نیا  رب  هک  يا  هیـشاح  رد  يدادغب ، بیطخ 
متشهدلج رد  دنتیاور - نیا  دنس  لاجر  زا  هک  ار - رمع  نب  فیس  بیعش " و  يرس " و "  لاح "  حرش  ام  تسا . رمع ) نب   ) فیـس ناشنیرت 

اهنیا  زا  یکی  دوجو  و  میدناسر ، ناترظن  هب 

هحفص 179 ] ] 

! نآ رد  ناشندمآ  درگ  هب  دسر  هچ  ات  دیامن ، یم  تیافک  تیاور  دنس  یتسس  یکانبیع و  يارب 
دمحم نسحلا  وبا  زا  يراشع ، بلط  وبا  لوق  زا  هتفگام ، يارب  رابجلا  دبع  نب  كرابم  دیوگ : یم  هدرک  تبث  یتیاور  يدادـغب ، بیطخ  - 33

زا رفعج ، نب  دمحم  زا  ثیل ، نب  رمع  زا  یلـصوم ، یلع  نب  هریبه  نب  هقدص  زا  ، هیقف نیـسح  نب  رهاط  شیبحلا  وبا  زا  یعدرب ، زیزعلا  دبع  نب 
تمدخ هک  یلاح  رد  دیوگ : یم  يردخ . دیعس  یبا  نب  میهاربا  زا  نامیلس ، یبا  نب  دامح  زا  فلخ ، نب  یسوم  زا  یسفانط ، دمحم  نب  یلع 

، هب هاگنآ  تسا . هداد  هیده  وت  هب  ار  هب  نیا  ادخ  دـمحم  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : هدیـسر  رد  یحو  هتـشرف  میدوب  هتـسشن  ص )  ) ادـخ لوسر 
هب ارم  هکنآ  هب  دنگوس  دومرف : دیوگ ؟ یم  حیبستتتـسد  رد  هب  نیا  مدیـسرپ : تفگ . حیبست  نوگ  انوگ  ياه  نابز  هب  شترـضح  تسدرد 

، تخت نویلم  کیهاگیاج  ره  رد  هاگیاج  نویلم  کی  خاک  ره  رد  دیرفآ  خاک  نویلم  کی  ندـع  تشهب  رد  یلاعت  يادـخ  تخیگنارب ، قح 
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رب هخاش  نویلم  کی  یگرب  رهریز  گرب  تخرد  نویلم  کی  يرهن  ره  هرانک  رب  ناور  رهن  راـهچ  تخت  ره  ریز  زاو  یئوراـبیز  تخت  ره  رب 
یلاب ره  ریز  لاب  نویلم  کی  ار  يا  هتـشرف  ره  هتـشرف ، نویلم  کی  یگرب  ره  ریز  گرب  نویلم  کـی  یهب  ره  ریز  هب ، نویلمکـی  هخاـش  ره 
نویلم کی  اب  ار  ادخ  هک  نابز  نویلم  کی  یناهد  رهرد  ناهد  نویلم  کی  یتروص  ره  رب  تروص  نویلم  کی  يرس  ره  رب  رس ، نویلم  کی 

وبا نارادتسود  يارب  اه  شیاتس  یئوگ و  حیبست  نآ  همه  باوث  و  درادن ، تهابش  يرگید  اب  اه  نابز  زا  کیچیه  هک  درب  یم  شیاتـس  نابز 
تسا " . یلع  نامثع و  رمع و  رکب و 

ار رفعج  نبدـمحم  هدرک و  شتیاور  سانـشان  نایوار  زا  ار  هقدـص "  تسا " . یلعج  دـسیون : یمتیاور  نیا  هرابرد  یلائل "  رد "  یطویس 
تسا . كورتم  زین  یسوم  و  تسا ، هدرک  كرت  ار  يو  زا  ثیدح  هتسناد و  كورتم  لبنح ) نب   ) دمحا

هک هتـشاد  نآ  رب  ار  یجاس "  نمتوم  نآ "  لاـثما  هواـی و  فرح  نیا  ندرک  تیاور  دـیاش  میئوگ : یم  اـم  نکل  تسا ، یطویـس  نخـس  نیا 
يزاسغورد  یئوگغورد و  هب  مهتم  ار  وا  دوش و  نامگ  دب  رابجلا - دبع  نب  كرابم  يدادغب - بیطخ  ثیدح  داتساهب 
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یغورد نینچ  هک  یناسک  هب  هجو  چیه  هب  دنمدرخ  تسا و  شیوخ  دنـس  لاجر  فورعم  تیاور  نیمه  دروآ . نابز  هب  ار  ماهتا  نیا  دیامن و 
میئامن : یم  روکذم  نایوار  هب  يا  هراشا  نونکا  درک . دهاوخن  دامتعا  دنا  هدرک  لقن  تیاور و 

حتف : نب  یلع  نب  دمحم  يراشع - بلاط  وبا  فلا -
و دـنک . هایـس  ار  شلعاـج  يور  ادـخ  هـتفگ : تـسا و  هدـناوخ  یلعج  ار  اـهنآ  هدرک و  رکذ  وا  زا  یتاـیاور  لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبـهذ 

بیطخ هک  نیا  رکذ  زا  سپ  نینچمه  دـنک . تیاور  ار  یلیطاـبا  نـینچ  يراـشع  دـنا  هتـشاذگ  هـک  درک  شهوـکن  دـیاب  ار  دادـغب  ناثدـحم 
تسین . تجح  دیوگ : یم  هدرمش  هقث "  ار "  وايدادغب 

یعدرب : نسحلا  وبا  ب -
تسا . هدومنن  تیاور  يدایز  رادقم  دنچ  ره  تسا  دیدرت  لمات و  لباق  شتایاور  ما و  هتشون  ثیدح  وا  زا  دسیون : یم  يدادغب  بیطخ 

هیقف : شیبحلا  وبا  ج -
دنا . هتخانشن  ار  وا  هک  تسا  یلوهجم 

هقدص : د -
يراتفرکین . هن  هتشگن و  دای  یکین  هب  وا  زا  هک  تسا  یلوهجم 

ثیل : نب  رمع  ه -
تسا . سانشان  یلوهجم 

تسا . ینئادم  نامه  هک  رفعج  نب  دمحم  و -
رد ار  يو  یلیقع  درک . مهاوخن  تیاور  وا  زا  يزیچ  زگره  ما و  هدرکن  تیاور  زگره  اما  هدینش ، ثیدح  وا  زا  دیوگ : یم  شا  هرابرد  دمحا 
یم ربلا  دبع  نبا  تسا . فیعض "  دیوگ " : یم  عناق  نبا  تسا . هتشون  شا  هرابرد  ار  لبنح  دمحا  رظن  هدروآ و   " فیعـض نایوار "  فیدر 

دوش . یمن  هدرمش  يوق "  ثیدح " ، ملع  دیتاسا  دزن  هب  : دیوگ

هحفص 181 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3711 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا . دانتسا  لالدتسا و  لباق  ریغ  یلو  ینتشون ، شتایاور  دیوگیم : متاح  وبا 
يرصب : یمع  فلح  نب  یسوم  ز -

تاـیاور رایـسب  دـیوگ : یم  ناـبح  نبا  تسا . فیعـض "  هک "  هدـمآ  نیعم  نبا  لوق  زا  و  تسین . يوق "  دـیوگ " : یم  شا  هراـبرد  يرجآ 
دیمهف . يزیچ  دوش  یم  شتایاور  زا  یلو  تسین ، يوق "  دیوگیم " : ینطقراد  تسا . هدروآ  تشز  تسردان و 

يردخ : دیعس  یبا  نب  میهاربا  ح -
ادخ دشاب . يردخ "  دیعـس  یبا  زا  یعخن  میهاربا  تسرد "  منامگ  هب  تسا و  هتـشگن  دای  خیرات  رد  مان  نیدب  يرـسپ  يردخ  دیعـس  وبا  زا 

. تسا رتاناد 
نب ییحی  زا  دیمح ، نب  دمحم  زا  لهس ، نب  یلع  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  زا  تسا  هدرکتبث  یتیاور  نآرقلا "  یناعم  باتک "  رد  ساحن  - 34
ادـخ لوسر  تمدـخ  هب  عادولا  هجح  رد  يدرگنابایب  برع  دـیوگیم " : بزاـع . نب  ءارب  زا  قاحـسا ، یبا  ا ، هیواـعم ، نب  ریهز  زا  سیرض ،

: هدـب حیـضوت  ار  هیآ  نیا  میارب  مناملـسم . يدرم  نم  تفگ : دوب . هداتـسیا  يرتش  هدام  رب  تاـفرع  رد  شترـضح  هک  یلاـح  رد  تفر  (ص )
تـشهب ار  ناشیا  مینادرگ ، یمن  عیاض  دشاب  هدرک  وکین  راک  هک  ار  یـسک  شاداپ  ام  دندرک  هدیدنـسپياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

زا گنر  زبس  ياه  هماج  دـنیارآ و  یم  شیوخ  رب  نیرز  ياهدنبتـسد  نآ  رد  تسا و  ناور  اهرهن  شدورف  زا  هک  دوب  دـهاوخ  یندـع  ياـه 
رکب وبا  : دنرفن راهچ  نیا  نانآ  دنرود ، وت  زا  ناشیا  هن  یتسین و  رود  ناشیا  زا  وت  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دنـشوپ ...  یم  قربتـسا  سدنس و 

هتـشون شریـسفت  رد  یبطرقار  نیا  تسا . هتـشگ  لزان  ناـشیا  هراـبردهیآ  نیا  هک  زوماـیب  شیوخ  هلیبق  هب  نیارباـنب  یلع . ناـمثع و  رمع و  و 
میدرک " . تیاور  هزاجا  اب  دمحلا هللا  ارنآ  همه  ام  و  تسا .

تسس يدنس  اب  ار  یئاوسر  غورد  نینچ  گرزب  يرسفم  هک  تسا  روآ  بجعت 
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غورد ص )  ) شربمایپ هب  شراگدرورپ و  هب  هتفگ و  اجیب  طوبرمان و  ینخس  هک  درب  یم  ساپـس  ار  ادخ  دنک و  یم  تیاور  هزاجا  اب  یهاو  و 
لقعت . یبو  ربدت  یب  لقن  زا  و  تیارد ، یب  تیاور  زا  ادخ  رب  هانپ  تسا  هدروآ  ناتهب  هتسب و 

رد يا  هملک  اما  دروآ ، يو  زا  یلاح  حرش  شخیرات  رد  يدادغببیطخ  تسا . هدمآ  يزورم  لهس  نب  یلع  نب  دمحا  مان  تیاور ، دنـس  رد 
هتـشون يو  زا  یثیدح  هدرک و  دای  وا  زا  لادتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ  و  تسا . هتـسناد  یمن  ار  شمان  زج  وا  زا  يرادنپ  هتـشونن  شدـیجمت 

تسا . سانشان  لوهجم و  دمحا "  هک "  هتفگ  هدروآ و  ار  نیا  مزح  نبا  دیوگ : یم 
. دراد رایـسب  تشز  مولعمان و  تایاور  دیوگ : یم  هبیـشنب  بوقعی  تسا . هدـمآ  یمیمت  يزار  هللادـبع  وبا  دـیمح - نب  دـمحم  مان  نینچمه 
کلـسم و دب  دیوگ : یم  یناجزوج  تسین . دامتعا  دروم  دـیوگ : یم  یئاسن  درک . طایتحا  تقد و  دـیاب  شتایاور  رد  دـیوگ : یم  يراخب 

لقن نارگیديارب  ار  نآ  زا  يا  هملک  هک  مراد  هتـشون  تیاور  رازه  هاجنپ  دـیمح  نبا  زا  دـیوگ : یم  يزار  کلـضف  تسا . دامتعا  لـباق  ریغ 
تقو ره  داد و  یم  تبـسن  نارهم  هب  ار  نآ  دیـسر  یم  وا  هب  نایفـسزا  یتیاور  هاـگره  دـیوگ : یم  يدـسا  حـلاص  مزومآ . یمن  منک و  یمن 

داد . یم  تبسن  سیق  یبا  نب  ورمع  هب  دیسر  یم  روصنم  زا  یتیاور 
ار شتایاور  دـیوگ : یم  رگید  ياـجرد  و  میدرک . یم  غرود  هب  مهتم  ار  وا  درک  یم  تیاور  اـم  يارب  هچ  ره  دـیمحنبا  دـیازفا : یم  هاـگنآ 

یم رد  مهب  تفرگ و  یم  ار  مدرم  تاـیاور  ، دـشاب خاتـسگ  ادـخ  هـب  نتـسب  غورد  رد  وا  زا  شیب  هـک  ما  هدـیدن  ار  یـسک  و  درک ، یم  داـیز 
هک ینوک  ذاش  نامیلـس  یکی  دشاب  رفن  ود  زا  رت  رهام  يزاسغورد  رد  یـسک  ما  هدیدن  دـیوگیم : زین  و  درک . یم  شیور  ریز و  تخیمآ و 

تشذگرد هریغم  نب  نوراه  نوچ  دیوگ : یم  یناغماد  یسیع  نب  دمحم  تخومآ . یم  درک و  یم  ظفح  ار  شتایاور  همه  دیمح  نب  دمحم 
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مدرمش و رب  دروآ و  مشیپ  یئاهراموط  وا  دروایب ، میارب  هدینـش  هریغم ) نب  نوراه   ) زا هک  ار  یثیداحا  همه  مدرک  اضاقت  دیمح  نب  دمحم  زا 
اهدعب  دیمح  نبا  دیوگ : یم  رفعج  تسا . ثیدح  دنچو  تصش  دصیس و  شا  همه  مدید 

هحفص 183 ] ] 

دمحم هرابرد  هعرز  وبا  زا  دیوگ : یم  هعرز  وبا  ردارب  رـسپ  مساقلا  وبا  درک . رـشن  تبث و  هریغم ) نب   ) نوراه زا  لقن  هبثیدح  رازه  هد  دنچ 
يریپ هب  وا  متفگ : يرآهک  هدرک  هراشا  رـس  اب  تفگ ؟ یم  غورد  مدیـسرپ : وگن .) چیه  هک   ) داهن ناهدرب  ار  شتـشگنا  مدیـسرپ ، دـیمح  نب 

لقن رد  تـشاد  دــمعت  ناـج و  رــسپ  تـفگ : دــنا . هدــناوخ  یم  وا  رب  ار  یگتخاـس  ثیداـحا  هدز و  یم  هـقح  وا  هـب  دــیاش  دوـب  هدیــسر 
خـیاشم و زا  یعمج  شارخ و  نبا  هک  یلاح  رد  يزار ، متاح  وبا  لزنم  رد  دـیوگ : یم  يدـع  نب  میعن  وبا  شلعج .) رد  یگتخاسثیدـح و 

فیعـض ادج  شتیاور  رد  يو  هک  دنتفگ  اوامه  دندروآ و  اردـیمح  نبا  مان  هک  مدینـش  دنتـشاد ، روضح  ير  لها  ناناد  ثیدـح  دـیتاسا و 
ياملع لوق  زا  ار  اهنآ  دریگ و  یم  ار  هفوک  هرصب و  ثیدح  ياملع  ثیداحا  و  دنک . یم  لقن  هتخوماین ، هدینـشن و  هک  ار  یئاه  زیچ  تسا و 

ام يارب  دـیمح  نبا  هک  مدینـش  نینچ  شارخ  نبازا  تفگ : یم  ییحی  نب  دواد  دـیوگ : یم  دیعـس  نب  ساـبعلا  وبا  دـنک . یم  لـقن  ير  لـها 
هب ار  يزار  دیمح  نب  دمحم  ایآ  مدیسرپ : متاح  وبا  زا  دیوگیم : یعدرب  ورمع  نب  دیعـس  تفگ  یم  غورد  مسق ، ادخب  تفگ و  یم  ثیدح 
دزن دراد ، ریهز  وبا  زا  ثیدح  یباتک  دوب  هدادعالطا  نم  هب  نییناقلخ  زا  یثیدح  داتسا  تفگ : وا ؟ تسا  یسک  هنوگچ  یسانش ، یم  یتسرد 

نآ زا  تسد  دشن  رضاح  وا  اما   0 تـسا دهاجم  نب  یلع  تایاور  هکلب  تسین ، ریهز  یبا  ثیدح  مدید  مدرک ، یـسررب  هعلاطم و  ار  نآ  هتفر 
وا  0 متفر دـیمح  نب  دـمحم  دزن  اهدـعب  درادـن . تراهم  يزاـسغورد  رد  هک  تسا  يزاـسغرود  نیا  متفگ : مقیفر  هب  هتـساخرب  نم  درادرب .

هاگنآ و  دهاجم . نبیلع  زا  تفگ : يا ؟ هتخومآ  هدینـش و  هک  زا  ار  نیا  مدیـسرپ : دیمح  نب  دمحم  زا  دروآ . مشیپ  ار  ثیدـح  باتک  نامه 
، دوبمهارمه هک  متفر  یناوج  دزن  و  مداتفا ، بجعت  هب  درک ...  ثیدح  ام  يارب  دـهاجم  نب  یلع  دوب : هدـمآ  نینچ  نآ  ردو  دـناوخ  رب  ار  نآ 

ارنآ تفگ : دوب . هداد  ناشن  ام  هب  هک  مدیـسرپ  یثیدح  باتک  هرابرد  وا  زا  و  نییناقلخ )  ) زا ثیدـح  داتـسا  نآ  دزن  میتفر  هتفرگ  ار  شتـسد 
تسا . هتفرگ  تیراع  هب  نم  زا  دیمح  نب  دمحم 

تسا . هتشگ  الم  رب  فوشکم و  نآ  هک  نیا  هب  دراد  هراشا  هک  نیارب  متفرگ  لیلد  ار  نیا  دیوگ : یم  متاحوبا 
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دکوم و تخس  مدیسرپ : یئاسن  زا  دیوگ : یم  یناتک  تسین . یسک  دیوگ : یم  یئاسن  تسا . یندرکن  لقن  شتایاور  دیوگ : یم  همیزخ  نبا 
و تسا ، يزاـسغورد  دـیوگ : یم  رگید  ياـج  رد  و  هن . تفگ : يا ؟ هدرکن  تبث  وا  زا  یتـیاور  چـیه  مدیـسرپ : يرآ . تفگ : تـسا ؟ یعطق 
هک دنک  یم  لقن  یلکـشب  ار  يا  هنوراو  هتخیر و  مهب  ياهزیچ  هقث "  نایوار "  زا  دـیوگ : یم  نابح  نبا  دراد . ار  هدـیقع  نیمه  زین  هراونبا 

تساهدرکن . لقن  وا  زج 
ای هتخانـشن  ار  وا  هدرک ، دای  یبوخ  هب  وا  زا  هک  ره  تسا و  هتخاس  غورد  ثیدـح  رایـسب  هک  تسايزاسغورد  صخـش  نیا  مالک ، هصـالخ 
زا اقباس  متاح  وبا  تفگ : یم  ییحی  نب  دواد  دیوگ : یم  دیعس  نب  سابعلا  وبا  تسا . هدومن  رظن  راهظا  شا  هرابرد  دوش  اوسر  هکنآ  زا  شیپ 
هب عجار  نمزا  نیعم  نب  ییحی  دیوگ : یم  يزار  متاحوبا  درک . شکرت  ریخا  مایا  رد  دعب و  وتخومآ  یم  درک و  یم  لقن  ثیدـح  نیارب  وا 
رد متفگ : دـنریگیم ؟ وا  رب  يا  هدرخ  هچ  تفگ : و  دنزرـس ، وا  زا  اـهراک  نآ  دوش و  راکـشآ  شعـضو  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپ  دـیمح  نبا 

: تفگ دهد . یم  رییغت  ار  ثیدح  هلاسر  هتشون  هتشادرب  ار  ملق  و  تسین . روطنیا  نیا  دیوگ : یم  هاگنآ  تسا ، هتشون  يزیچ  شثیدح  هلاسر 
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تسا ... یتلصخ  شور و  دب  یلیخ  نیا 
، تخومآ یم  ثیدح  درک و  یم  تیاور  دـیمح  نب  دـمحم  زا  داتـسا  رگا  دـش  یم  هچ  متفگهمیزخ : نبا  هب  دـیوگ : یم  يروباشین  یلع  وبا 

یمن زگره  تخانش  یم  میا  هتخانش  ار  وا  ام  هکنانچ  رگا  تسا و  هتخانـشن  ار  وا  دمحا  تفگ : همیزخ  نبا  تسا . هدوتـس  ار  يو  دمحا  اریز 
شدوتس .

هللا دبع  نب  دمحم  زا  یقشمد ، ینادیم  باهولا  دبع  زا  یعبر ، عاجـش  نب  دمحم  نب  یلع  قیرطزا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  رکاسع  نبا  - 35
زا شدج  زا  شردـپ  زا  هرـصن ، یبا  نب  هلبج  نب  مزاح  زا  ینابیـش ، نامیلـس  نب  دواد  زا  دـیلو ، نب  دـمحم  زا  راکب ، نب  دـمحم  زا  رـسای ، نب 

ار امـش  ادخ  نوچ  ار  رفن  ود  امـش  نم  ادخب  دومرفرمع : رکب و  وبا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دـیوگ " : یم  هنع - هللا  یـضر  يردـخ - دیعـسوبا 
هک  ره  دنراد . یم  تسود  دراد  یم  تسود  ار  امش  ادخ  نوچ  ار  امش  ناگتشرف  مراد و  یم  تسود  دراد  یم  تسود 
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یم امـش  زا  دنویپ  هک  ره  و  دنک ، یکین  وا  هب  ادـخ  دـیامن  یم  یکین  امـش  هب  هک  ره  و  درادـب ، تسود  ار  وا  ادـخ  دراد  یم  تسود  ار  امش 
دهد " . رارق  هنیک  دروم  دهد  یم  رارق  شیوخ  هنیک  دروم  ناتترخآ  ایند و  رد  ار  امش  هک  ره  و  دسلگب ، وا  زا  دنویپ  ادخ  دلسگ 

شدنس : لاجر 
ینادیم : باهولا  دبع  فلا -

ار يراصنا  نوراه  نب  یلع  وبا  هک  نیا  صوصخ  رد  ،و  تسا هدومن  یم  یتقد  یب  يراگنا و  لهـسيو  دـیوگ : یم  یباتک  زا  لـقن  هب  یبهذ 
تسا . مهتم  دراد و  دوجو  دیدرت  دشاب ، هتخومآ ) ثیدح  وا  زا  و   ) هدید

هللا : دبع  نب  دمحم  ب -
تسا . دنسپان  یلکب  تیاور ) نیمه  ینعی   ) شتیاور تسا و  شهوکن  دروم  يو  تسا : هتشون  نینچ  يو  هرابرد  لادتعالا "  نازیم  رد " 

راکب : نب  دمحم  ج -
تسا . سانشان  وا  هک  دراد  تحص  نیا  دیوگ : یم  یبهذ  تسا . لوهجم  وا  دیوگ : یم  مزح  نبا  تسا . سانشان  دنسپان و 

دیلو : نب  دمحم  د -
تلیـضف رد  ار ، شا  هوای  لطاب و  تایاور  زا  يا  هراپ  هدرک و  یم  لعجثیدح  هک  تسا  يزاسغورد  هک  دـشاب  یـسنالق  نابا  نبا  منامگ  هب 

میدید . دلج  نیمه  رد  رکب  وبا 
نامیلسنب : دواد  ه -

تسا . فیعض "  ادج "  يو  هک  تسا  هتفگ  يدزا  دیوگ : یم  یبهذ 
دلبج : نب  مزاح  و -

مولعم . ان  دنسانشانهس و  ره  شدج  ردپ و  وا و 

هحفص 186 ] ] 

یم رمتعمنب . نسح  زا  هحلط ،- هدـش  دازآ  اـیرکز - زا  ءاوـنلا ، ریثـک  زا  يراـصنا ، رمعنب  دـمحم  زا  تسا  هدرک  تـبث  یتـیاور  يدزا  - 36
، دنیآ یم  رامش  هب  دندرک ، ادخ  ( نید  ) گنهآ دمحم  هارمه  هک  یتئیه  زاود  نآ  تفگ : دندیـسرپ ، رمع  رکب و  وبا  هرابرد  یلع  زا  دیوگ " :
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دومرف "  اطع  دمحم  هب  ار  ود  نآ  ادخ  اما  درک ، اضاقت  ار  ود  نآ  شراگدرورپ  زا  یسوم  و 
تسا . هدناوخ  فیعض "  ار "  نآ  يدزا  و  تسا ، دنسپان  یتیاور  دسیون : یم  لادتعالا "  نازیم  رد "  یبهذ 

. دریگ یم  رارق  فیرط  نب  دعس  هورگ  رد  و  تسا ، تیاور  تسـس  دیوگ : یم  متاح  وبا  دراد . دوجو  ءاونلا  ریثک  مان  شدنـس  رد  میئوگیم :
لمات و ياـج  وا  هراـبرد  هک  رگید  ياـج  رد  و  تسا . فیعـض "  دـیوگ " : یم  یئاـسن  تسا . هدوب  فرحنم  نیدزا  دـیوگ : یم  یناـجزوج 

شیپ ءاونلا ، ریثک  هک  هدش  لقن  يدبع  ریشب  نب  دمحم  زا  تسا . هدوب  یطارفا  یعیـش  هعیـش و  تالغ  زا  دیوگ : یم  يدع  نبا  تسا . طایتحا 
تشادرب . تسد  عیشت  زا  گرم  زا 

هقث " و کی "  یتحشلاجر  نایمرد  هک  تسا  دنـس  ياه  یکانبیع  اـهنیا  دنـسانشان . لوهجم و  زین  شداتـسا  و  هحلط - هدـش  دازآ  اـیرکز -
تسا . نآ  نالطب  دهاش  نیرتاسر  هاوگ و  نیرتدنمورین  تیاور  نتم  و  دوش . یمن  تفای  دامتعا  دروم 

دنک یم  یفرعم  نایتشهب  زا  ار  نت  هد  نآ  هک  یتیاور  یسررب 

ص)  ) ربمایپهک فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  شردپ ، زا  دیمح ، نب  نمحرلا  دبع  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  دنـسم "  رد "  لبنح  دـمحا  - 37
دبع تشهب و  رد  ریبز  وتشهب  رد  هحلط  تشهب و  رد  ناـمثع  تـشهب و  رد  یلع  تـشهب و  رد  رمع  تـسا و  تـشهب  رد  رکب  وـبا  دوـمرف " :

رد  صاقو  یبا  نب  دعس  تشهب و  رد  فوع  نب  نمحرلا 
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تشهب "  رد  حارج  نب  هدیبع  وبا  تشهب و  رد  دیز  نب  دیعس  تشهب و 
، شریظن ادـخ  لوـسر  زا  شردـپ  زا  دـیمح  نب  نمحرلا  دـبع  زا  زین  و  تسا ، هدرک  تـبث  شیوـخ  حیحـص "  رد "  يذـمرت  دنـس ، نیمهاـب 
: " دیوگ یم  هک  تسا  هدرک  تبث  ینزام  ملاظ  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا  ننـس "  رد "  دواد  وبا  ار  نیا   " حـیباصم . باتک "  رد  يوغب  نینچمه 

هتفرگ ار  متسد  دیز  نبدیعـس  تقو  نیا  رد  تساخرب . قطن  هب  صخـش  نالف  دش  دراو  هفوک  هب  ینالف  نوچ  تفگ : ورمع  نب  دیز  نب  دیعس 
يا هظحل  تسیک ؟ یمهد  مدیـسرپ : درمـش .) رب  ار  ناـنآ  و   ) دنتـشهب رد  رفن  هن  هک  داد  یهاوـگ  سپـس  ینیب ؟ یمن  ار  رگمتـس  نیا  تـفگ :

 " نم . تفگ : سپس  دنام و  شوماخ 
دیز نب  دیعـس  درب و  ار  ع )  ) یلع مان  یـسک  دوب ، دجـسم  رد  يو  هک "  تسا  هدرک  تبث  نینچ  سنیخا  نمحرلا  دبع  قیرط  زا  نینچمه  يو 

رد رکب  وبا  تسا و  تشهب  رد  ربمایپ  دنتـشهب : رد  رفن  هد  دومرف : یم  هکمدینـش  وا  زا  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  يارب  مهاوگ  نم  تفگ : هتـساخرب 
تشهب رد  کلام  نب  دعس  تشهب و  رد  ماوع  نب  ریبز  تشهب و  رد  هحلط  تشهب و  رد  یلع  تشهب و  رد  نامثع  تشهب و  رد  رمع  تشهب و 

؟ تسیک وا  دندیـسرپ : هرابود  دنام . سوماخ  تسیک ؟ وا  دندیـسرپ : مدرب . یم  مان  ار  یمهد  مدوب  لیام  رگا  و  تشهب . رد  فوع  نب  دـبع  و 
 " رد يربط  بحم  " و  لوصولا ، ریـسیت  رد " عبید  نبا  و  تسا ، هدرک  تبث  عماج "   " رد يذـمرت  دنـس ، نیمه  اـب  دـیز " . نبدیعـس  تفگ :

روکذم . یئاور  قیرط  ود  ره  هب  هرضنلا "  ضایر 
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یمن تباث  دـنا ، هتفای  تشهب  هدژم  دـنیوگ  یم  هک  رفن  هد  نآ  يارب  ار  يا  هژیو  تلیـضف  درادـن و  یتیمها  نادـنچ  تیاور  نیا  ام  هدـیقع  هب 
هک هدژم  رایـسب  و  نانموم ، يارب  تشهب  هدژم  تسه  هیآ  اسب  میرک  نآرق  رد  اریز  دنادرگ ، یم  زیامتم  نانموم  عمج  زا  ار  ناشیا  هن  دیامن و 
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زا یئاه  هد  وت  درادن و  رفن  دنچ  هب  یـصاصتخا  ندوب  یتشهب  نیا  ربانب  دوب ، دـهاوخ  تشهب  رد  دـیامن  هتـسیاش  راک  دروآ و  نامیاسک  ره 
دیامرف : یم  دوش . یم  لماش  ار  ادخ  قلخ 

تسا " . ناور  اهرهن  شریز  زا  هک  دنراد  یئاه  تشهب  هک  هدب  هدژم  دندرک  هدیدنسپ  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  هب  " 
دشاب " . ناشیا  نآ  زا  تشهب  هک  اهب )  ) نیا هب  هدیرخ  ار  ناشیئاراد  ناج و  نانموم  زا  ادخ  " 

دنتشهب " ، نیرق  ناشیا  دنداهن ، ناشراگدرورپ  هار  رد  رس  دندرک و  هدیدنسپ  ياهراک و  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  " 
تسا " . ناوراهرهن  شریز  زا  هک  دروآ  یم  رد  اه  تشهب  هب  دندرک  هدیدنسپ  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  " 

تشاد " . دنهاوخ  هنایشآ  اه  تشهب  رد  دندرک  هدیدنسپ  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  " 
دمآ " . دنهاوخ  ردتشهب  هب  ناسک  نینچ  دهد  ماجنا  هدیدنسپ  ياهراک  زا  دشاب و  نموم  هک  ینز  درمره و  " 

. " دمآ دنهاوخ  رد  تشهب  هب  ناسک  نینچ  دنک  هدیدنسپ  راک  دشاب و  نمومهک  ینز  درم و  ره  " 
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تسا " . ناور  اهرهن  شریز  زا  هک  دروآ  یم  رد  اه  تشهب  هب  ار  وا  درب  نامرف  ار  شربمایپ  ار و  ادخ  هک  ره  " 
تسا " . ناور  اهرهن  شریز  زا  هک  دروآ  یم  رد  اه  تشهب  هب  ار  وا  دنک  هدیدنسپ  راک  دروایب و  نامیا  ادخ  هب  هک  ره  " 

تساناور " . اهرهن  شریز  زا  هک  تسا  هداد  هدعو  اه  تشهب  نموم  نانز  نادرم و  هب  ادخ  " 
شا هعیش  یلع و  دومرف : هک  هتـسویپ  تحـص  هب  یمارگ  ربمایپزا  ثیدح  نیا  دنیآ . یمرد  تشهب  هب  ص )  ) دمحم تما  زا  ناسک  رایـسب  هچ 
هدب هدژم  ار  تتما  تفگ : هدمآ  یحو  هتشرف  هک "  هتـسویپ  تحـص  هب  ثیدح  نیازین  و  تسا . هداد  ع )  ) یلع هب  ار  نآ  هدژم  و  دنتـشهب . رد 
هدرک انز  يدزد و  هچ  رگ  یحو  هتـشرف  يا  متفگ : دمآ . دهاوخ  رد  تشهب  هب  دزاسن  دنادن و  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ  دریمب  ات  سک  ره  هک 

هچ رگ  و  يرآ ، تفگ : دـشاب ؟ هدرک  اـنز  يدزد و  هچ  رگ  متفگ  يرآ . تفگ : دـنک ؟ اـنز  يدزد و  هـچ  رگ  مـتفگ : يرآ . تـفگ : دـشاب ؟
دشاب " . هدروخ  بارش 

دهد یهاوگ  یتسار  هب  سک  ره  هک  دیهد  هدژم  ارناگدنیآ  دـیریگ و  هدژم  تسا " : هتـسویپتحص  هب  شترـضح  زا  ثیدـح  نیا  نینچمه 
دیآ " . رد  تشهب  هب  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک 

ادخ ربارب  رد  هک  یـسک  يانثتـسا  هب  دمآدیهاوخ  رد  تشهب  هب  نات  همه  هک  دـنگوستسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  ثیدـح " : نیا  زین  و 
نم زا  هک  ره  دومرف : دـچیپ ؟ رـس  تشهب  هب  دورو  زا  تسا  نکمم  یـسک  هچ  ادـخ  ربماـیپ  يا  دـنتفگ : دـمرب . ناـیاپراچ  نوچ  اـی  دـچیپرس 

دچیپب  منامرف  زا  رس  هک  ره  دیآ و  رد  تشهب  هب  دیامن  تعاطا 
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دیآ " . رد  خزود  هب 
ار نایتشهبمراهچ  کی  دننک  یم  يوریپ  ارم  هک  یناسک  متما  زا  مراودیما  نم  هک "  هدینش  ص )  ) ربمایپ زا  هک  هتسویپ  تحـص  هب  رباج  زا  و 

ریبکت گناب  دیوگ : یم  دنهد . لیکشت  ار  نایتشهب  موس  کی  مراودیما  دومرف : میتشادرب . ریبکت  گناب  يداش  زا  دیوگ : یم  دنهد . لیکـشت 
دنهد " ، لیکشت  ار  نآ  مظعا  شخب  هک  مراودیما  دومرف : هاگنآ  میتشادرب .

دروآ رد  تشهب  هب  هبساحم  یب  ار  نت  رازه  داتفه  متما  زا  هک  داد  هدعو  نم  هب  مراگدورپ  دومرف " : هک  هدش  هدرمش  حیحـص "  زین "  نیا  و 
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اهنیا . ریظن  رگید  حیحص "  ثیدح "  رایسب  دننک " و  یم  تعافش  نت  رازه  داتفه  يارب  ناشیا  زا  هرازه  ره  هاگنآ  و 
نایتشهب هلمج  زا  دیدرت  نودب  دنـشاب  تنـسو  نآرق  دنبیاپ  هدوب و  نموم  اعقاو  هاگ  ره  دنا  هتفای  تشهب  هدژم  هک  يا  رفن  هد  هورگ  نیا ، ربانب 

، رفن هد  نیا  زا  ریغ  انمـض  تسا . هدوب  راک  وکین  هدرک و  ادخ  مکحمیلـست  نتـشیوخ  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ریاس  دـننام  دوب ، دـنهاوخ 
رامعدننام تسا  هداد  تشهب  هدژم  شیوخ  نابز  هبوهدرب  مان  ار  ناشیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـنا و  هتفای  تشهب  هدژم  زین  باحـصا  زا  يا  هدـع 

: هدومرفو تسا . هدیدرگ  عونمم  مارح و  رامع  ربشتآ  هدب ، تشهب  هدژم  ار  وا  هدومرف : وا  هب  یحو  هتشرف  لوق  زا  ص )  ) ربمایپ هک  رـسای  نب 
رسای نادناخ  هک "  هتسویپ  تحص  هب  شترـضح  زا  ثیدح  نیا  و  دسرب . ای  دریگ  رد  ار  نآ  هک  تسا  مارح  شتآ  رب  رامع  تشوگ  نوخ و 

ناملـس رـسای ، راـمع  بلاـطیبا ، نب  یلع  تسا : نت  راـهچ  هتفیـش  تشهب  هک  ثیدـح  نیا  زین  تشهب " و  ناـت  هدـع  و  داـب ، تـشهب  هدژم  ار 
تشهب  یتیاور "  هب  دادقم " و  و  یسراف ،
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زا یحیحص  ثیدح  شندوب . یتشهب  يایوگ  هدیـسر  ثیدح  نیدنچ  ناحوص  نب  دیز  هرابرد  لالب " و  ورامع  یلع و  تسا : رفن  هس  هتفیش 
شندوب . یتشهب  زا  یکاح  تسا  تسد  رد  مالس  نب  هللا  دبع  هرابرد  ملسم "  قیرط " 

اهوبـسنآ رب  و  دـننک ، ارپ  یم  نآ  زا  ار  مدرم  يا و  هتفرگ  رارق  نم  تمحر  هقطنم  ربوت  هک  تسا  نـالا  يرادـنپ  دـیامرف " : یم  ع )  ) یلع هب 
. وربور ياه  تخت  رب  هتسشن  هناردارب  میتشهب  رد  رفعج  لیقع و  همطاف و  نیسح و  نسح و  وت و  نم و  و  نامسآ ، ناگراتس  هرامـش  هب  تسا 

 " دنتشهب . رد  وت  هعیش  وت و 
. دنناتسادمه ثیدح  نیا  یتسرد  رب  همه  دنا " و  یتشهب  ناناوج  رورس  ود  نیـسح  نسح و  هک "  هتـسویپ  تحـص  هب  يو  زا  ثیدح  نیا  و 

همه تشهب و  رد  ناشیومع  تشهب و  ردناشردام  تشهب و  رد  ناشردـپ  تسا و  تشهب  رد  ناشدـج  نیـسح ، نسح و  هدومرف " : نینچمه 
 " باتک ود  رد  یناربط  ار  نیا  تشهب "  رد  ناشرادـب  تسود  هک  ره  و  تشهب ، رد  ناـشدوخ  تشهب و  رد  ناـشاه  یئاد  تشهب و  ردناـش 
ود تسا و  تشهب  ردبلاط  یبا  نب  رفعج  هک "  هتـسویپ  تحـص  هب  ثیدح  نیا  شترـضح  زا  زین  و  تسا . هدرک  تبث  طسوا "  ریبک " و " 

 " دریگ . یم  زاورپ  دهاوخب  اج  ره  هب  نآ  اب  هک  دراد  لاب 
باتک ود  نامه  رد  یناربط  و  تسا . نایتشهب  زا  هک  هدومرف  مریصا  تباث  نب  ورمع  قح  رد  هک  هدش  هدرمش  حیحص "  يو "  زا  ثیدح  نیا 
بیهـص و  میتـشهب ، هب  دورو  رد  برع  ورـشیپ  نم  هدومرف " : نینچمه  داـب . هدژم  تشهب  ارت  دوـمرف : دوعـسم  نب  هللا  دـبع  هب  هک  هدرک  تبث 
هدرمش وکین "  یمثیه "  هدرک و  تبث  یناربط  ار  نیا   " تشهب . هب  دورو  رد  نایناریا  ورشیپ  ناملـسو  نایـشبح ، ورـشیپ  لالب  و  مور ، ورـشیپ 

ياپ  اب  تشهب  رد  هک  هداد  هدژم  تسا - هدوب  گنل  هک  ار - حومج  نب  ورمع  زین  و  تسا .
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هدژم ار  سیقنب  تباث  و  دندامتعا . دروم  هقث " و  شدنـس "  لاجر  تسا و  هدرک  تبث  لبنح  دمحا  ار  شثیدـح  و  تفر . دـهاوخ  هار  ملاس 
شدروآ . دهاوخ  ردتشهب  هب  ادخ  تشگ و  دهاوخ  دیهش  تسیز و  دهاوخ  هدوتس  هک  هداد 

تاراختفا تابثا  هلیسو  دنا و  هتفرگيدنس  ار  نآ  هتخادنا و  هار  هب  هرـشبمهرشع "  تیاور "  رـس  رب  هک  تسا  یلاجنج  هچنیا  اهنیا ، دوجواب 
زایتما تیزم و  نیا  هب  نانآ  طقف  ایوگ  هک  دنیامن  نیقلتنینچ  دنهد و  صاصتخا  ناشیا  هب  ار  ندوب  یتشهب  دنهاوخ  یم  رفن و  دنچ  نآ  يارب 

دراد و توافت  تسار  ناشیا  هچنآ  ابهدیسر  ار  نارگید  هک  تشهب  هدژم  همه  نآ  هتفاین و  یسک  ناشیا  زج  ار  تشهب  هدژم  دنا و  هتشگ  لئان 
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ار ناشیاترخآ  رد  ایند و  یناگدـنز  رد  دـندومن  یم  يراک  زیهرپ  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دـیامرف : یم  هک  تسا  یهلا  مالک  نیا  زج 
تسا . میظع  يزوریپ  نآ  تسین ، لیدبت  رییغت و  ار  ادخ  ياه  نامرف  تسا و  هدژم 

وزج نآ  هب  فارتـعا  و  دـنروآ ؟ یم  رد  ناـنآ  راـصحنا  هب  ار  تشهب  ودـنهد  یم  صاـصتخا  رفن  هد  نآ  هب  ار  تـشهب  هدژم  ارچ  نـیا ، رباـنب 
میهد یهاوگ  هک  نیا  و  : " دسیون ... یم  دهرـسم  هب  ددسم  هب  يا  همانرد  نایلبنحییاوشیپ  دمحا  هکنانچ  دنرامـش  یم  يرورـض  تادـقتعم 
ربمایپ هک  ره  نیا  ربانب  هدیبع . وبا  نمحرلا و  دبع  دیعـس و  دعـس و  ریبز و  هحلط و  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  دنتـشهب  رد  رفن  هد  نآ 
ینالف تسا و  تشهب  رد  ینالف  یئوگب  هکتسین  اور  میهد و  یم  ندوب  یتشهب  یهاوگ  شقح  رد  هداد  تشهب  یهاوگ  شا  هراـب  رد  (ص )

هک دیـشاب  هدومن  تیاـنع  دـیاش  ارچ ؟ اـه  فرح  نیا   " تسا . هداد  تشهب  یهاوـگ  ناـشیارب  ص )  ) ربماـیپ هک  يرفن  هد  نآ  زج  خزود ، رد 
میتسین  عالطا  یب  نآ  ببس  زا  زین  ام  و  ارچ ؟

میرذگ . رد  دیابن  یبایزرا  قیقحت و  یب  نآ  زا  میراد و  یسررب  قح  تیاور  نتم  دنس و  رد 
هدرکن تیاور  ار  نآ  یـسک  ود ، نیا  زجو  دوش  یم  یهتنم  دیز  نب  دیعـس  فوع و  نبنمحرلا  دـبع  هب  دـینک  یم  هظحالم  هکنانچ  شدـنس 

نمحرلا دبع  یئاور  قیرط  تسا .
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یناـمز فوـع و  نب  نمحرلا  دـبع  زا  یهاـگ  هک  شردـپ  زا  يرهز  نمحرلا  دـبع  نب  دـیمح  نب  نمحرلا  دـبع  هب  تسا  رـصحنم  فوـع  نب 
نمحرلا دـبع  نبدـیمح  تشذـگ  رد  هب  هجوت  اب  اریز  مامت ، ان  تسا و  لطاب  دنـس ، نیا  تسا . هدرک  تیاور  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  امیقتـسم 

لاـس 105 رد  يو  دـنک . تیاوروا  زا  اـت  هدرکن  كرد  ار  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هدوب و  یعباـت  هکلب  یباحـصهن ، يو  هک  دوش  یم  مولعم 
هلـصافب ای  هتفاـی  تاـفو  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  یلاـس  تسا  هدوب  لاس 32 ه  دـلوتم  نیا  ربانب  هتـشذگ ، رد  یگلاـس  نس 73  هـب  يرجه 

رد فوعنب  نمحرلا  دـبع  زا  سپ  ناـمثع  دـناد و  یم  عطقنم  ار  ناـمثع  رمع و  زا  دـیمح  تیاور  رجح  نبا  ببـس  نیمه  هب  نآ . زا  لاـسکی 
تیاور قیرط  سپ  تسین . حیحـص  دنـس  نیا  نیا ، رباـنب  دوب . دـهاوخ  عطقنم  فوـع  نب  نمحرلا  دـبعزا  يو  تیاور  اـعبط  تسا و  هتـشذگ 

هدرک تیاور  هفوکرد  هیواعم  هرود  رد  ار  نآ  تسا و  هدرمش  هرشبم "  هرـشع  زا "  ار  دوخ  هک  دیز  نبدیعـس  صخـش  هب  دوش  یم  رـصحنم 
هدومنن لقن  يو  زا  نآ  زا  شیپ  سکچیه  تسا و  هدشن  هدینش  نامز  نآ  ات  يو  زا  ثیدح  نیا  و  میدید - تیاور  ردص  رد  ار  نیا  و  تسا -

هک دیـسرپن  یباحـص  نیا  زا  یـسک  تسا . هدروآ  نابز  هب  هدوب  ءوس  تاـغیلبت  ثیدـح و  لـعج  يراـکهبت و  هرود  هک  ناـمز  نآرد  طـقف  و 
دای نیدشار  يافلخ  هرود  نآ  زا  چیه  و  هیواعم ، نامز  ات  هتشاذگ  هدرکن و  لقن  هتشادموتکم و  ار  ثیدح  نآ  هک  هدوب  شراکرد  يرـسهچ 

ار نآ  دنزاس و  مکحم  شیوخ  عضوم  ات  دنا  هدوب  یتیاور  نینچ  دـنمزاین  تخـس  باحـصا  رگید  ناشیا و  هک  هرود  نآ  رد  تسا و  هدومنن 
رپ ياه  لاس  نآ  رد  هک  ار  قوقح  رایـسب  دـنیامن و  يریگولج  اـه  يزیرنوخ  زا  دـنریگ و  راـکب  نارگید  یقطنم  عاـنقا  رد  دـنروآ و  تجح 

میژر هتـسشن و  تنطلـس  تخت  رب  هیواعم  هک  يزور  ثیدـح  نیا  يرادـنپ  دـنراد ؟ ناما  رد  ظوفحم و  هتـشگ  لاـمیاپ  نینوخو  شکمـشک 
هدینـش ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا  شیپ  لاس  اههد  ار  نآ  هک  نیا  هن  تسا  هتـشگ  ماـهلا  دـیز  دیعـس  هب  هدرک  لـیمحت  ناناملـسم  رب  ار  شهاـبت 

دشاب .
ياه  مانشد  تالمح و  تسناوتن  هک  یماگنه  دیز  نب  دیعس  هک  مرب  یم  يوق  نامگ 
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هاگتـسد هب  تبـسن  دـیامن و  تمواقم  دوب  هتـشامگ  هفوک  رب  هیواعم  هک  یناسک  ربارب  رد  ودـنک  لمحت  ار  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  نیفلاـخم 
ناورم هب  دروم  نآ  رد  هدیزرو و  يراد  دوخ  وا  يدـهعتیالو  ابتقفاوم  دـیزی و  اب  تعیب  زا  هکنانچ  دوب  هتفرگ  فلاخم  عوضوم  زین  همکاح 

يو بیـسآ  زا  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  تسا و  هدیـسرت  هیواـعم  یـضرعت  تامیمـصت  زا  شیوـخ  ناـج  رب  دوـب . هتفگنشخ  ینخـس  مکح  نب 
دنا هدزیم  يو  هب  هک  ار  ع )  ) یلع قشع  يدـنم و  هقالع  ماهتا  دـنادرگ و  شیوخ  تیامح  رپس  ار  نآ  ات  هدرک  لعج  ار  تیاور  نیا  دـناهرب 

نادنز نوگ و  انوگ  ياهرازآ  هجنکش و  ضرعم  هب  دنتخاس  یم  مهتم  ع )  ) یلع قشع  يرادفرط و  هب  ار  هک  ره  نامز  نآ  و  دزاس ، فرط  رب 
هدیچیپ رس  شتعیب  زا  هک  یناسک  و  (ع ) یلعنانمشد نافلاخم و  هب  تشهب  ندیشخب  و  ثیدح ، نیا  لعج  اب  ناسنیدب ، دمآ . یم  رد  مادعا  و 

نارـس تسا . هتخاـس  رود  دوـخ  زا  ار  رازآ  گرم و  رطخ  وهدـینادرگ  دونـشخ  ار  تقو  مکاـح  دـنا  هدرک  هناحلـسم  ماـیق  شتفـالخ  هیلع  و 
وا هعیـش  و  ع )  ) یلع نارادتـسود  زا  کی  چیه  هدناشنن و  ناشفیدر  رد  اررگید  سک  چیه  هداد و  رارق  فص  کی  رد  ار  ع )  ) یلع نافلاخم 

هدیرفآ رفن  دنچ  نیمه  يارب  ار  تشهب  يرادنپ  هتسنادن  ناشیا  زرطمه  دادقم  رامع و  رذ و  وبا  ناملس و  نوچ  ار  تشهب  لها  نارورـس  ار و 
زا يزیچ  هک  يزاسغورود  ره  راکهبت و  لعاج  ره  ياپ  هب  هک  یطئارـش  رد  تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  مکاح  فطع  لمع  نیا  اـب  و  دـنا ،

دوب رواد  نامیا  فاـصنا و  لـقع و  ودوبن  نیب  رد  میـس  رز و  ریـشمش و  ياـپ  رگا  دـنتخیر . یم  میـس  رز و  اـهراورخ  تخاـسیم  هنوگ  نیا 
دروآیمن مهارف  شدادـضا  نانمـشد و  نافلاخم و  اب  تشهب  رد  ع )  ) یلع زگره  تفریذـپ و  یمن  ار  تیاور  نیا  نومـضم  نتم و  سکچیه 

تایح خیرات  راتفر و  هک  دنناد  یم  همه  دنبای . یمن  یناسمه  تدـحو و  دـنیآ و  یمن  مهارف  دادـضا  ناضقانتم و  تسا  ملـسم  هک  یلاح  رد 
رکب و وبا  هویش  زا  يوریپ  یتقو  هرفن  شـش  ياروش  رد  هک  تسا  يدرم  نامه  وا  تسا و  نارگید  نآ  تایح  خیرات  راتفرزا و  ریغ  ع )  ) یلع

تحارص هبار  تفلاخم  تیدض و  نیا  دیالاین و  هویش  نآ  يوریپ  هب  ات  دیـشوپ  تفالخ  زا  مشچ  دنتفرگ  تفالخ  هب  شباختنا  طرـش  ار  رمع 
هب دهدب  تداهش  دشن  رضاح  تشگن و  تحاران  شنتشک  زا  درک و  ادیپ  نامثع  اب  ار  اه  شکمـشک  تافالتخا و  نآ  اهدعب  تشاد و  مالعا 

هتشک  قح  انبنامثع  هک  نیا 
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هب مومع  کلم  زا  نامثع  هک  ینیمز  هعطق  رهناه  دروآ " : رب  دایرف  قلخ  هوبنا  ياههدوت  نایمرد  دومرف و  داریا  ار  هیقیقش  قطن  تسا و  هدش 
گنج هب  نکش  تعیب  ود  نآ  سپس  تسا " . هتشگزاب  یمومع  هنازخ  هب  هدیـشخب  یـسک  هب  ادخ  لام  زا  هک  یلام  ره  هداد و  یـسک  کلمت 

اهنیا اـیآ  مـناد  یمن  یم  دـنیآ ؟ یم  درگ  تـشهب  رد  ع )  ) یلع اـب  هنوـگچ  اـه  نـیا  دـنتفر . نتـشک  هـب  شتفلاـخم  هار  رد  دنتـساخرب و  يو 
زگره !  ؟ دنا هدوب  يدزیا  میعن  نادواج و  تشهبهتسبلد 

تیاور : نتم  یسررب 
دراد . یم  زاب  نآ  قیدصت  زا  ار  ام  هک  میراد  یتارظن  تالمات و  زین  تیاور  نتم  هرابرد 

دقتعم شاهدژم  ثیدح و  نیا  هب  تسا ، هتفای  تشهب  هدژم  رفن  هد  نآ  زا  دوخ  هتشگ و  لقنشنابز  زا  تیاور  هک  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ایآ 
ارت هن  رگ  نک و  تعیب  هکهدیشک "  ع )  ) یلع رس  رب  ریشمش  هرفن  شـش  ياروش  زور  نآ  دوجو  اب  تسا و  هتـسناد  یم  تسار  ار  نآ  هدوب و 

ع)  ) یلع هب  هدروآ  شیپ  یکانرطخ  عضو  یمالـسا  هیور  زا  مکاح  فارحنا  هتفرگ و  ارف  بوشآ  ار  روشک  هک  یماـگنه  تشک " و  مهاوخ 
لمع هدرپس  نم  هب  هک  يدهعت  فالخ  رب  نامثع ) ینعی   ) وا اریز  مراد ، یم  رب  ار  ریشمش  نم  رادرب و  ار  تریشمش  یهاوخ  یم  رگا  هتفگ " :

ادخهب هدومن  تمادن  راهظا  تسا  هدرک  نامثع  اب  هک  یتعیب  زا  و  دنزن ، فرح  نامثعاب  تسا  هدنز  ات  هک  هتـسب  دـهع  دوخ  اب  " و  تسا هدرک 
هب مهتم  ار  وا  نامثع  و  تسا ، هدوب  رهق  نامثع  اب  هک  هدرم  یلاح  رد  و  درازگن ، زامن  وا  رب  ناـمثع  هک  هدرک  تیـصو  و  تسا ، هدرب  یم  هاـنپ 

نبنمحرلا دبع  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دیآ ؟ یم  روج  تیاور  نآ  تحـص  اب  تایعقاو  نیا  ایآ  تسا ؟ هدـناوخ  یم  قفانم  هدرک و  یم  قافن 
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دنا ؟ هدرک  یم  ار  اهراک  نیا  لاح  نیع  رد  دنا و  هتشاد  رواب  هدینش و  ار  ثیدح  نیا  نامثع  فوع و 
زا تافو  ماگنه  هب  هرهاط - هقیدـص  ص -)  ) ربمایپ هشوگ  رگج  هک  دنتـسه  يرفن  ود  نامه  دـنا  هتفای  تشهب  هدژم  هک  يرمع  رکب و  وبا  ایآ 

نیگمشخ یضاران و  اهنآ 
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دونشخ دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  شناگتشرف  ادخ و  دومرف : ناشیا  هب  هک  دنتسه  يرفن  ود  نامه  ایآ  دوب ؟
ود نآ  نیـسح - نسح و  ردام  هک  يرفن  ود  نامه  و  درب ؟ مهاوخ  تیاکـش  وا  هب  امـش  زا  مدرک  تاـقالم  ار  ص )  ) ربماـیپ رگا  و  دـیتخاسن ،

باطخ رسپ  تسد  زا  هک  اه  هچ  وت  زا  سپ  ادخ  ربمایپ  مردپ  هآ  هک  تشادرب  ناش  هیلع  تیاکش  گناب  نانک  هلان  نایرگ و  نایتشهب - رورس 
ناشقح رد  ع )  ) یلع نینموملا  ریمانخـس  دـندرب و  اـمغی  هب  ار  ص )  ) ربمایپنادـناخ ثاریم  هک  اـه  ناـمه  و  میدیـشکن ؟ هفاـحق  یبا  رـسپ  و 

؟ دور یم  امغی  هب  مثاریم  هک  متـسیرگن  مدیزرو و  یئابیکـش  دوب  هدیلخ  میولگ  رد  ناوختـساو  هدـیدرد  راخ  هک  یلاح  رد  هک  دـمآ  تسار 
وا و و  دوشن ، رـضاح  شا  هزاـنج  عییـشت  رد  درازگن و  زاـمن  وا  رب  درک  تیـصو  اـهیلع - هللا  مالـس  همطاـف - هک  تسا  يرکب  وـبا  ناـمه  نیا 

یم نیرفن  ارت  مناوخ  یم  هک  يزامن  ره  رد  تفگ : وا  هب  سدـقا  كاپ و  ربماـیپ  زیزعرتخد  هک  تسا  ناـمه  اـیآ  و  دـندشن ؟ رـضاح  شقیفر 
ادخ ربمایپ  هک  یناسک  هک "  میناد  یم  و  درزآ ؟ هلیسو  نادب  ار  ص)  ) ربمایپ تخاس و  لامیاپ  ار  ع )  ) همطاف هناخ  تمرح  هک  نامه  و  منک ؟

نامه ...  تسا و  نامه  نیا  ایآ  و  تشاد " . دنهاوخ  كاندرد  یباذع  دنرازآ  یم  ار 
واایآ دیسرپ  یم  دوب - هاگآ  ناقفانم  مان  زا  هک  ینامی - هفیذح  زا  لاح  نیع  رد  وتشاد  رواب  تشادنپ و  یم  تسار  ار  تیاور  نیا  رمع  ایآ 

هب ندش  بقلم  زا  شتفالخ  هرود  رد  هک  يزور  ایآ  تسا ؟ هدروآ  اهنآ  فیدر  رد  ار  وا  مان  ص )  ) ادـخربمایپ ایآ  تسا و  ناقفانم  رامـش  زا 
يو ص)  ) ربمایپ تفگ  شباوج  رد  رمع  تساهتخاس و  بقلم  نآ  هب  ار  يو  ص )  ) ربمایپ هک  تفگ  وا  هب  هریغم  و  درک ، یهن  یـسیع "  وبا  " 

شبقل و  دمآ ، دهاوخ  نامرسرب  هچ  میناد  یمن  تسا و  هتشذگ  رد  وا  زا  ص )  ) ربمایپ تفگ  شباوجرد  رمع  تسا و  هتخاس  بقلم  نآ  هب  ار 
سپ دوب  هدـش  هداد  وا  هب  تشهب  هدژم  اـعقاورگا  تشاد " و  عـالطا  تراـشب  نیا  زا  زور  نآ  رد  اـیآ  دـیمان ، هللا "  دـبع  وبا  داد و"  رییغت  ار 

دمآ  دهاوخ  شرس  رب  هچ  تسناد  یمن  روطچ 
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وبا يارب  وا  زا  ات  درب  یم  دیـشک و  یم  هدـش "  راهم  رتش  لثم "  ار  یلع  هک  تسا  يرمع  نامه  نیا  اـیآ  تشاد ! ؟ دـهاوخ  یتشونرـس  هچو 
ربمایپ اب  یلع  يردارب  رکنم  تقو  نامههک  نامه  " و  دش ؟ یهاوخ  هتشک  هن  رگ  نک و  تعیب  هک "  درک  یم  شدیدهت  دریگب و  تعیب  رکب 

تاروتسد زا  يرایسب  هکنانچ  تسا ؟ هتفرگ  رارق  همه  لوبق  دروم  هتشگ و  ملسم  تباث  حیحـص و  تنـس  اب  هک  یتقیقح  رکنم  تشگ ، (ص )
درک يراد  دوخ  تعیب  زا  ارهک  ره  هفیلخ  باختنا  اروش  رد  درک  تیـصو  هک  نامه  تسا و  هتـشگ  رکنم  ار  شتنـس  ص )  ) ربمایپ نامیلعت  و 
هدژم دـنیوگ  یم  هک  يرفن  هد  زا  رگید  یکی  ای  تسا ، ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تسردان  باختنا  نآ  فلاخم  هناگی  تسناد  یم  و  دنـشکب ،

شتنعل ادخ و  مشخ  دوبدهاوخ و  نادواج  نآ  رد  تسا و  منهج  شیازج  دشکب  ادمع  ار  ینموم  سک  ره  میناد "  یم  و  دـنا ؟ هتفای  تشهب 
 " تساهتخاس . ایهم  شیارب  نیگمهس  یباذع  دوب و  دهاوخ  وا  رب 

دصق هب  ار  هنیدم  هدرک  هیـصوت  وا  هب  یتقو  هبعـش - نب  هریغم  هبنیا  دوجو  اب  تشاد و  رواب  تشادنپ و  یمتسرد  ار  تیاور  نیا  نامثع  ایآ 
یم هدرپس  روگ  هب  شیرق  زا  يدرم  هکم  رد  هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  تفگ : یم  دناهرب - ناگدننک  هرصاحم  زا  ار  دوخ  دنک و  كرت  هکم 
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هب هک  ار - یلع  ناـمثع ، هنوـگچ  و  مشاـب ؟ صخـش  نآ  نم  مهاوـخ  یمن  و  تشاد ، دـهاوخشودرب  ار  تما  نیا  باذـع  زا  یمین  هک  دوـش 
یم و  تسا ؟ هداتـسرف  تنعل  ص )  ) ربمایپ ار  ناورم  هک  یلاح  رد  تسناد  یمن  ناورم  زا  رترب  تسا - هتفاـی  تشهب  هدژم  تیاور  نیا  بجوم 

دننادنم " . زوریپ  نامه  نایتشهب  دنتسین و  ربارب  نایتشهب  اب  نایخزود  میناد " 
هداس ع " :)  ) یلع نینموملا  ریما  شیامرف  هب  دندناروش و  وا  هیلع  ار  مدرم  دـنداد و  نتـشک  هب  ار  نامثع  هک  دـنیاهنامه  ریبز  وهحلط  نیا  ایآ 

راک دـندناروش و  وا  رـس  رب  ار  مدرم  و  افج . تنوشخ و  يواب  ناشراتفر  نیرتمرن  دوب و  شاخ  رپ  نامثع ) ینعی   ) يو قح  رد  ناـشراک  نیرت 
گنچب  ار  تموکح  هک  دوب  نیا  ناشدوصقم  دنتفرگ و  تخس  وا  رب  ار 
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ار شنوخ  ات  دنداد  ار ) وا  نتـشک   ) روتـسد هک  یناسک  نیرخآ  دندوشگ و  وا  یئوگ  دب  هبنابز  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  و  دـنروآ . شیوخ 
هب ار  نآ  دـنهاوخ و  یمشیوخ  يارب  ار  تموکح  ود ، نآ  زا  کی  ره  : " هدرک ناشیفرعم  نینچ  ناـیقتم  يـالوم  هک  ود  ناـمه  دـنتخیرب " ؟
لد رد  ار  شقیفر  هنیک  کی  ره  و  دنتـسین ، باسح  رد  طبترم و  ادخ  اب  هجو  چیهبو  دنرادن  ادخ  اب  يا  هطبار  چیه  دنـشک و  یم  دوخ  يوس 

داتفا " ؟ دهاوخ  رب  ناشراک  زا  هدرپ  يدوز  هب  و  درورپ ، یم 
هناراک زواجت  گنج  شتآ  دنتـسسگ و  ار  شتعیب  نامیپ  دـندیروش و  تسا  بجاوشتعاطا  هک  یماـما  شیوخ و  ياوشیپ  رب  هک  ود  ناـمه 

سک ره  هک "  دنتشگ  ص )  ) ربمایپ شیامرف  قادصم  نیرت  نشور  دندش و  هتـشک  گنج  نآ  رد  دندیگنج و  وا  هیلع  دنتخورفا و  اریلخاد 
 " تسا ؟ هدرم  رفک ) لاح  رد  و   ) تیلهاج لاح  هب  دریمب  هتخانشن  شیوخ  نامز  ماما 

لوسر رسمه  و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  رورـس  گنج  هب  دندرک و  یهدنامرف  كرادت و  جیـسب و  ار  نالـسگ  نامیپ  هاپـس  هک  يرفن  ود  نامه 
و ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ هک  دنتـشگ  یلـسگ  نامیپ  تعامج  رادرـس  دندومن و  رد  هب  هناخ  زا  دوب  نیـشن  هناخ  شنامرف  هب  هک  ار  ص )  ) ادخ

مرکا ربمایپ  هک  یناسک  رگم  دنزیتسب ؟ دنیوج و  راکیپاهنآ  اب  هدومرف  تسا و  هتخیگنا  رب  ناشهیلع  گنج  هب  ار  شلداع  ورتسار و  باحـصا 
دنوش ؟ یم  هدرمش  تشهب  لها  دشاب  هدرمش  بجاو  ار  ناشدض  رب  دربن  هدرک و  رداص  ناشهیلع  گنج  نامرف  (ص )

هب ای  هتشک  هک  تسا  نیا  دنیامن ، یم  هناراکهبت  شالت  یمالـسا ) روشک  ای   ) ناهج رد  دنگنج و  یم  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک  يازج  " 
ترخآ رد  اهنآ و  يارب  ایند  یگدـنز  رد  تسا  یگنن  نآ  دـندرگ  دـیعبت  ای  دوش  هدـیرب  ناشیاپ  رگید  اب  تسد  کـی  اـی  دـنوش  هتخیوآ  راد 

دنراد " . نیگمهس  یباذع 
: هدومرف وا  هب  ص )  ) ربمایپ  " یحیحص ثیدح "  رد  هک  تسا  يریبز  نامه  نیا 
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یم هک  یلاح  رد  تسا  تشهب  شیاج  دگنجب  ع )  ) یلع اب  هنارگمتس  هک  یسک  رگم  " و  یگنج ؟ یم  یلع  اب  يرگمتـس  هک  یلاح  رد  وت  " 
نیا " و  یتشآ - دـشاب  یتشآ  وا  اب  هک  ره  اـب  و  مگنج ، رد  دـگنجب  یلع ) ینعی   ) وا اـب  هک  یـسک  اـب  نم  دـیامرف " : یم  ص )  ) ربماـیپ میناد 

هب تماـیق  رد  تـسین و  اـیند  یگدـنز  رد  گـننزج  دـنک  ناـنچ  امـش  زا  هـک  ره  يازـس  نیارباـنب ، تـسا " ؟ تباـث  حیحـص " و  یثیدـح " 
تسین " . لفاغ  دینک  یم  هچنآ  زا  ادخ  0 و  دش دنهاوخ  هدناشک  اهباذع  نیرتدیدش 

ناهد رب  نم  رگا  دـشیدنیب ، دـمحم  نارای  هرابرد  ياهراچ  نم  يارب  هک  تسیک  دـیوگ " : یم  شا  هرابرد  رمع  هک  تسا  يریبز  ناـمه  نیا 
وا هب  هتـشادرب  مخز  هک  يزور  " و  دـناشک ؟ یم  يدوبان  یهارمگ و  هب  ار  ص )  ) دـمحم تما  مهنن  دـنب  ریبز ) هب  هراشا  وج و  شاـخرپ  نیا 
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يزور رفاک ، مشخ  لاـح  رد  ینموم و  يدونـشخ  لاـحرد  ینموم و  يدونـشخ  لاـح  رد  یتسه  دـنمزآ  يوخدـب و  ریبز  يا  وت  اـما  هتفگ " :
یم رد  ياک  کتک  وج  هنامیپ  کی  رس  رب  هکم  رازگیر  رد  وت  راگزور  هب  دیآ  تگنچ  هب  تموکح  رگا  دیاش  ناطیش . زور  رگید  یناسنا و 

دریگ .
دهاوخ مدرمراد  هدـهع  یـسک  هچ  يوش  یم  ناطیـش  وت  هک  زور  نآ  متـسناد - یم  شاـک  دوش - راذـگاو  تاهدـهع  هب  تموـکح  رگا  اـما 

؟"  تشاذگ دهاوخن  او  وت  هب  ار  تما  نیا  تموکح  يراد  یتفص  نینچ  وتیتقو  ات  ادخ  ناه  یسک ؟ هچ  یئآ  مشخ  هب  هک  يزور  و  تشگ ،
 " يرسکبس ؟ کشخ و  زونه  تسا و  هتشگن  مرن  بش  کی  ای  زور  کی  يارب  یتح  وت  بلق  ادخب  ریبز  يا  وت  اما  تفگ " : وا  هب  زین  و 

و دنراپـسب ، كاخ  هب  ناملـسم  ناتـسروگ  ردار  وا  تشاذـگن  دـسرب و  وا  هب  بآ  تشاذـگن  تشک و  ار  ناـمثع  هک  تسا  هحلط  ناـمه  نیا 
ادـخ يا  وت  زا  ؟ دـنا هتفای  تشهب  هدژم  هک  دنتـسه  يرفن  هد  رامـش  رد  ود  نآ  اـهنیا  دوجو  اـب  و  تشک ؟ ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  ار  وا  ناورم 

میبلط ! یم  شزوپ 
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نم هک  ره   ) تیالو ثیدـح  هرابرد  وا  زا  داد و  دـنگوس  ار  وا  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  لمج  گنج  يانثا  رد  هک  تسا  هحلط  نامه  نیا  ایآ 
؟ تسا هدرک  شومارف  ار  ثیدـح  نآ  هک  دروآ  هناهب  وا  و  درک ، ماـمت  يوربار  تجح  تساوخ و  رارقا  تسا ) وا  يـالوم  یلع  میوا  يـالوم 

يالومطـسوت مالـسا  نوناق  يارجا  قح و  رارقتـسا  عنام  دـیزرو و  يراد  دوخ  وا  يرایزا  دوب  هدرک  شترـضح  اب  هک  یتعیب  زا  سپنانچمه 
دوب هدیچیپ  شنامز  ماما  تعاطا  زارـس  هک  یلاح  رد  داتفاكاله ، كاخ  هب  درک  باترپ  شفرط  هب  ناورمهک  يریت  اب  هک  نآ  ات  دـش  نایقتم 

دنتشهب !؟ رد  مه  اب  هدیروش  وا  هیلع  هک  یسک  ماما و  ایآ 
يرـسمه هب  وا  زا  سپ  ار  شنارمه  هجو  چیه  هب  هک  نیا  هن  دیرازایب و  ار  ادخ  ربمایپ  دـیرادن  قح  هفیرـش " : هیآ  هک  تسا  هحلط  نامه  نیا 

دمحم تفگ " : هک  ماگنه  نآ  تشگ  لزاـن  شا  هراـبرد  تسا "  نیگمهـس  یهاـنگ )  ) ادـخ هاگـشیپ  رد  ناـتراک  نآ  دـیروآ . رد  شیوخ 
شیارب يدـماشیپ  رگا  دراد  یم  زاب  میاهومع  رتخد  زا  ار  اـم  لاـح  نیع  رد  دروآ و  یمرد  شیوخ  يرـسمه  هب  اـم  زا  سپ  ار  اـم  نارـسمه 

نم يومع  رتخد  هکهشئاع  اب  دریمب  ص )  ) ادخ ربمایپ  رگا  تفگ " : مینکیم " و  جاودزا  شنارـسمه  اب  وا  زا  دعب  تشذگ ) رد  ینعی   ) هدرک
دمآ ؟ دورف  تیآ  نآ  تشگ و  رطاخ  هدرزآ  دیسر و  ص )  ) مرکا ربمایپ  شوگ  هب  شفرح  درک " و  مهاوخ  جاودزا  تسا 

نآ زا  ار  وت  نم  تفگ : یئوگ . یمن  يریخ  نخـس  وت  اـما  وگب . تفگ : هن ؟ اـی  منزب  مراد ، یفرح  تفگ : وا  هبدوب  هتـشادرب  مخز  یتـقو  رمع 
تـشذگرد یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  و  يراد . رـس  رد  هچ  هک  مناد  یم  مسانـش و  یم  دید  بیـسآ  دحا "  گنج "  رد  تشگنا  هک  زور 

وت . تسد  زا  دوب  نیگمشخ  یتفگ  باجح  هیآ  لوزن  زور  هک  ینخس  زا  هک 
ص)  ) ادـخ ربماـیپ  عـالطا  هب  ار  شفرح  هک  یناـسک  روضح  رد  دـمآ  دورف  باـجح  هیآهک  يزور  هحلط  دـیوگ : یم  ظـحاج  ناـمثع - وبا 

یم ظحاج  " میروآ . یم  رد  شیوخ  جاودزا  هب  ار  شنانز  دریم و  یم  ادرف  دراد . هدـیاف  هچشیارب  ناـشزورما  باـجح  تفگ " : دـندناسر 
ربمایپ يا : هتفگ  هک  وت  تفگ : یمرمع  هب  یسک  رگا  دیوگ " :
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رطاخ هب  هک  تشذگ  رد  یلاح  رد  ص )  ) ربمایپ یئوگ : یم  هحلط  هب  نونکا  هنوگچ  دوب . یـضار  رفنشـش  زا  هک  درم  یلاحرد  ص )  ) ادـخ
ات دنزب  رمع  هب  نیا  زا  رت  هداس  یفرح  تشاد  تارج  یسک  اجک  اما  تفوک ، یم  وا  یناشیپ  رب  رمع  دوب ؟ نیگمـشخ  وت  زا  یتفگ  هک  ینخس 
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یفرح " ؟ نینچ  هب  دسرب  هچ 
وا زا  شلتاـق  ناـمثع و  هراـبرد  نوچ  هک  ومه  تشاد ، رواـب  ار  تیاور  نیا  هتفاـی - تشهب  هدژم  رفن  هد  زا  یکی  صاـقو - یبا  نب  دعـس  اـیآ 
هب بلاط  یبا  رـسپ  هدرک و  شزیت  هحلط  هتخآ و  هشئاع  هک  هدش  هتـشک  يریـشمش  اب  وا  هک  مهد  یم  عالطا  وت  هب  نم  هتفگ " : دـنا  هدیـسرپ 
زا ار  وا  میتسناوت  یم  میتساوخ  یم  رگا  میا و  هتـشادزاب  تسد  اـم  و  تساهدومن ، هراـشا  تسد  اـب  هدرک و  توکـس  ریبز  و  شا ، هدولآ  رهز 

یفرح نینچ  هتـسناوت  یم  هتـشاد  رواب  رگا  و  دـیآ ، یم  روج  تیاور  نآ  قیدـصت  اب  هتفگ  يوهک  اهزیچ  نیا  ایآ   " میناهرب ؟ بیـسآ  ورطخ 
هیلع نایشروش  هفیلخ و  لوتقم ، لتاق و  هدیدمتس ، رگمتس و  هک  نیازا  ادخ  تسا  هزنم  دریگ ؟ شیپ  نامثع  هب  تبسن  يا  هیور  نینچ  دنزب و 

يا  هتخاس  دوخ  شیپ  زا  فرح  تسین و  شیبیناتهب  نیا  درآ . مهارف  تشهب  رد  اجکی  ار  وا 
دوخ يو  يرای  زا  هدیچیپ و  رـس  شنامز  ماما  اب  تعبی  زا  هک  یـسک  هرابرد  دـیآ  یم  تسار  صاقو  یبا  نب  دعـس  دروم  رد  تیاور  نیا  ایآ 

نارجاهم و ردب و  نادهاجمو  دنا  هتشگ  ناتسادمه  نآ  رد  مالسا  تماو  هتـسویپ  قیقحت  هب  شتعیب  هک  یماما  اب  تعیب  زا  تسا  هدومن  يراد 
نب دعس  هرابرد  رگم  تسا ؟ هدروخ  مقر  دنک  یلاخ  هناش  تعیب  نیا  زا  هک  ره  قحرد  باذع  یهلا  نامرف  دنا و  هتسج  تکرشنآ  رد  راصنا 
هداد تشهب  هدژم  هدومن و  ینثتسم  مالـسا  ملـسم  ماکحا  ولوصا  زا  ار  وا  هک  ینامرف  هتـشگ و  لزان  راگدرورپ  بناج  زا  یباتک  صاقو  یبا 

تسا ؟
ار وا  هک  تسه  يزیمآ  راـختفاو  گرزب  ياـهراک  هنیدـم - نک  روگ  حارج - هدـیبع  وـبا  یگدـنز  تاحفـص  رد  خـیرات و  يـالبال  رد  رگم 

رگم ای  دنادرگ ؟ تشهب  هدژم  روخرد 
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تایانج هب  هدیود و  یبالق  تاباختنا  یپ  رد  هداهن و  یهلا  تمظع  رپ  تیالو  رب  در  تسد  هفیقـس  زور  هک  نیا  زج  هدرک  زورب  وا  زا  یلئاضف 
هدروآ و دراو  للخ  شا  یگتسبمه  تدحو و  يانب  رب  هدناشن و  يزور  هیـس  هب  ار  تما  هدرک و  هایـس  ار  خیرات  يورهک  هدولآ  یی  یـسایس 
اب ص )  ) ربمایپ مارتحا  دور و  متـس  شا  هدـید  رون  و  یفطـصم ، هشوگ  رگج  رب  هتـشگ  ببـس  تسا و  هدروآ  شرـس  رب  زورما  هب  اتاهتبیـصم 

حارج هدیبع  وبا  هک  اه  تیانج  نیا  يرادنپ  دریگ ؟ رارق  رازآ  تناها و  دروم  شیـصو  نیـشناج و  دـنیب و  هشدـخ  شنادـناخ  تمرح  کته 
دب ياهراکب  تسد  هک  یناسک  ایآ  . " تسا هدروآ  لئان  تشهب  هب  ار  وا  هک  تسا  یتلیـضف  رپ  زیمآ و  راـختفا  ياـهراک  هتـشاد  تسد  نآرد 

گرم یگدـنزرد و  مینادرگ و  یم  رباربدـندرک  هدیدنـسپ  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  اـب  ار  اـهنآ  هـک  دـنا  هتـشادنپ  دـنا  هدز 
دنیامن "  یم  تواضق  دب  دنناسمه ؟

دارفا هب  دریگ و  یم  رب  رد  ار  نانموم  همه  دیدومن - هظحالم  هکنانچ  تشهب - هدژم  هدید  هک  هدش  ادیپ  یسک  تیاور ، نیا  شیادیپ  زا  سپ 
، هوالعب دراد و  یمن  تباث  تعامج  نآ  يارب  يا  هدنزرا  راختفا  تلیضف و  نانچ  تیاور  نیا  هک  هدیمهف  درادن و  صاصتخا  ینیعم  هورگ  ای 

دوخ هک  نانچ  و  رگید - یبلاق  هب  ار  نآ  موهفم  هک  هدش  نآ  رب  سپ  دیامن ، یم  صقان  هدشن  هدربنآ  رد  نینموملا  ما  هشئاع  زا  یمسا  نوچ 
میهـس کیرـش و  نآ  رد  رگید  سک  چیه  دیآ و  رد  دودعم  هورگ  نامه  راصحنا  هب  تشهب  هک  دروآ  رد  يا  هنوگهب  دزیرب و  ددنـسپ - یم 

هدژم یهاوخ  یمن  هشئاع  دومرف : هدمآ  رد  هشئاع  هناخ  هب  ص )  ) ادـخ رمایپ  دـیوگ " : یم  هک  هداد  تبـسن  يرافغ  رذوبا  هب  ارنآ  و  دـنامن ،
تسا و تشهب  رد  رمع  تسا . میهاربا  شقیفر  تسا و  تشهب  رد  تردپ  دومرف  ادـخ  ربمایپ  يا  مهاوخ  یم  يرآ ، تفگ : مهدـب ؟ وت  هب  يا 

شقیفر تسا و  تشهب  رد  هحلط  اـیرکز . نب  ییحی  شقیفر  تسا و  تشهب  رد  یلع  نم . شقیفر  تسا و  تـشهب  رد  ناـمثع  حوـن . شقیفر 
تشهب رد  دیز  نب  دیعس  دواد . نب  نامیلس  شقیفر  تسا و  تشهب  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  لیعامسا . شقیفر  تسا و  تشهب  رد  ریبز  دواد .

تسا تشهب  رد  حارجنب  هدیبع  وبا  میرم . نب  یـسیع  شقیفر  وتسا  تشهب  رد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نارمع  نب  یـسوم  شقیفر  تسا و 
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مناربمایپ و  رورس  نم  هشئاع  يا  دوزفا : هاگنآ  سیردا . شقیفر  و 
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نانموم "  ردام  وت  ناقیدص و  نیرت  رب  تردپ 
هب یـسک  هچ  میتسناد  یم  میتخانـش و  یم  ار  شلعاج  ات  هدرک  لـقن  یـسک  هچ  زا  یـسک  هچ  مولعم  تشاد و  یم  دنـس  تیاور ، نیا  شاـک 
رد كارتشا  یقالخا و  هباشت  مزلتـسم  رفن  ود  تقافر  هک  تسناد  یم  شا  هدـنزاس  لعاج و  شاک  تسا . هتخاس  ص )  ) ربمایپ ناـبز  زاغورد 
رد هک  يا  هرفن  هن  هورگنیا  اب  ار  ماقیملاع  موصعم و  ناربمایپ  دـناوت  یم  یـسک  رگم  داـقتعا . هیحور و  تدـحو  تسا و  لاـصخ  كولس و 

دناوت یمیـسک  ایآ  دبایب ؟ ناشنایم  تسا  ینیـشنمه  تقافر و  همزال  هک  یهباشت  ای  درادنپب  ناشمه  اتمه و  دنک و  هسیاقم  دـنا ، هدوب  هنیدـم 
یتسار هب  تسین ؟ موصعم  هکدـنا  هتخاس  یـسک  قیفر  ار  یموصعم  ربمایپ  ره  هنوگچ  هک  نیا  تقافر و  نییعت  باختنا و  نیا  زار  هب  دربب  یپ 

یگتسیاش و تقایل و  شنازیم  كالم و  نوچ  هتشگ ، ماجنا  هفیقـس  رد  هک  دنام  یم  یتفالخ  نییعت  باختنا و  هب  تقافر  نییعت  وباختنا  نیا 
دید  یهاوخ  اه  یتفگش  تسه  راگزور  ات  و  دنتریح ، هیام  تفگش و  ود  ره  و  تسا . هدوبنمزال  تالامک  طیارش و  زارحا 

تاکرح راتفر و  تیاده و  ظاحل  هب  دیوگ " : یم  هک  دنراد  شدیجمت  رد  حیحـص "  ثیدح "  تعامج  نآهک  يدوعـسم  نب  هللا  دبع  ارچ 
دشاب ؟ شقیفر  نامثع  دشابن و  ص )  ) دمحم قیفر  تسا "  هیبش  ص )  ) دمحم هب  قلخ  همه  زا  شیب 

یئوگتـسار و یئاسراپ و  دهز و  يراک و  وکین  تیاده و  ظاحل  هب  تباث "  یثیدـح  بجومهب  هک  دـشابن  رذ  وبا  ارچ  میرم  نب  یـسیع  قیفر 
دشاب ؟ فوع  نب  نمحرلا  دبع  " و  تسا میرم  نب  یسیع  هب  مدرم  درف  نیرت  هیبش  قالخا  تئیه و  ثیدح و 

تقلخ راتفر و  قالخا و  ثیح  زا  یهباشت  چیه  هک  یلاح  رد  نیـشنمه ، تشهب  رد  دـشاب و  قیفر  نافع  نب  نامثع  اب  ارچ  ص )  ) مرکا ربمایپ 
وت نم  تسود  هدومرف " : وا  هب  دوخ  هک  دشابن  نیـشنمه  قیفر و  بلاط  یبا  نب  رفعج  اب  ارچ  تسین و  ناشنایم  یناگدـنز  يوخ و  بسن و  و 
هیبش رفعج  يا  وت  هدومرف " : ما " و  هدش  هدیرفآنآ  زا  نم  هک  يا  هدش  هدـیرفآ  يا  هدود  زا  و  يرت ، هیبش  مقالخا  تئیه و  هب  مدرم  همه  زا 

نامتخاس  نیرت 
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 " نم ؟ هرجش  زا  یتسه و  نم  رد  وت  و  مقالخا . تقالخا  هب  قالخا  نیرت  هیبش  و  تسا ، نم  دوجو  نامتخاس  تدوجو  نامتخاس  هبدوجو 
 " حیحـص ار "  ثیدح  نیا  تعامج  نآ  هک  یتروص  رد  ار ، رکب  وبا  هن  درک  باختنا  ار  نامثع  تقافر ، ینیـشنمه و  يارب  ارج  ص )  ) ربمایپ
: دومرف یم  یئاعد  رد  هک  هدمآ  نیغورد  ثیدح  رد  مدیزگ " و  یم  رب  ار  رکب  وبا  منیزگرب  یتسود  متـساوخ  یم - رگا  هک "  دنرامـش  یم 

نادرگ "  مقیفر  تشهب  رد  ار  وا  نیا  ربانب  یتخاس ، مقیفر  راغ  رد  ار  رکب  وبا  وت  ایادخ  " 
تسا  هدوب  میهاربا  هیبش  يو  دنا  هتخاس  وا  يارب  هک  ینیغورد  ياهدیجمت  بجوم  هب  هک  یلاح  رد  تشگن  میهاربا  قیفر  نامثع  ارچ 

لوق زا  هک  ینیغورد  ثیدـح  هکنانچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  قیفر  بلاط  یبا  نب  یلع  و  نوراـهقیفر ، ناـمثع  تشگن و  یـسوم  قیفر  رمع  ارچ 
رمع تـسا و  مـیهاربا  ریظن  رکب  وـبا  دراد . مـتما  ناـیمرد  يریظن  يربماـیپ  ره   " هـک دــنک  یم  تیاـکح  هدــمآ  ص )  ) ربماـیپ ناـبز  زا  سنا 

 " نم ؟ ریظن  بلاط  یبا  نب  یلع  و  نوراه ، ریظن  نامثع  و  یسومریظن ،
"و یتشهب . رد  مقیفر  ینیـشنمه و  نم و  رداربوت  یلع  هدومرف " : ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  هتـسنادن  هدرک و  تلفغ  تیاور  نیا  لـعاج  يرآ ،

نایم هک  یسناجت  یناسمه و  هباشت و  اب  تسا و  نآ  رب  عطاقو  راوتـسا  تسار و  ياه  ناهرب  هک  تسا  یی  يردارب  تقافر و  ینیـشنمه و  نیا 
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هدرمـش ناشنتکی  شمیکح  نآرق  رد  ادـخ  دـنا و  هدـمآ  مه  درگ  ریهطت "   " هیآ رد  ببـس  نیمه  هب  دوش و  یم  میکحت  دراد  دوجو  ناـشیا 
هنیک وتوبن  نادـناخ  نید و  نانمـشد  يزاب  هدبعـش  ار  نیغورد  یلعج و  تاـیاور  نآ  و  نراـقم . هدـینادرگ و  مزـالم  ار  ناـشتیالو  تسا و 
هیلع یلع  نانمومریما  تلاسر  كاپ  نامدود  رورـس  نامیالوم  لضف  رد  هک  رابرهگ  ثیدـح  نیا  ربارب  رد  تسا . هتخاس  هنیرید  ياـه  يزرو 

تسه . مالسلا 

.. نامثع و تلیضف  رد  رذوبا  زا  یتیاور 

زا و  دوش - یم  یهتنم  يو  هب  تیاور  هلسلس  هک  رذوبا - زا  ات  دیئایب  نونکا 
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ردصم زا  یتسار  هب  و  دیا ، هتشاد  رواب  هدینش و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  نآ  انئمطم  هک  میـسرپب  تساتیاور - نآ  باطخ  دروم  هک  هشئاع -
نامه رذوبا  دنهاگآ و  ناشیا  هک  اریز  دـیا ؟ هدینـش  تسا  تسار  یحو و  شنخـس  دـیوگ و  یمن  نخـس  لد  ياوه  هب  هک  نآو  یهلا  یحو 

نایم هک  ار  ینانخسهاگ  ره   " تسا . هتفرگربب  وا  نوچ  هریت  نیمز  هن  هدنکفا و  هیاس  يو  زا  يرت  وگتسار  رب  نوگلین  نامـسآ  هن  هک "  تسا 
يدرخچـیه و  تسا ، نمادـکاپ  رود و  هب  یتیاور  نینچ  زا  درمربا ، نآ  هک  میمهف  یم  ، میروآ دای  هب  ار  ناـشتاملاکم  هتفر و  رذوبا  ناـمثع و 

ار هصرع  شا  هدنبوک  دنت و  تاداقتنا  هدرک و  رپ  ار  ناهج  نامثع ، تسایـس  هیور و  هیلع  شیاه  ضارتعا  گناب  هک  يرذوبا  دراد  یمن  رواب 
مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  نینچ  درک ، داریا  ار  نادیواج  نانخـس  نیـشتآ و  ياه  قطن  نآ  هدـنازرل و  ار  شهاگتـسد  يانب  ،و  هدروآ گنت  وا  رب 

دشاب . هدومن  لقن  هدینش و  نامثع  هرابرد 
ار شرفیک  رازآ و  درامـشیم و  چیه  ار  نامثع  ياه  لمعلا  سکع  و  رابـشتآ ، هلمح  تسا و  هدنزگدقن  همه  نامثع  اب  شراتفگ  هک  يرذوبا 
ار ادخ  نیمز  رـس  دنـسرب ، نت  یـس  هب  هیما  ینب  نوچ  هک "  دنز  یم  شتروصرب  ار  یمارگ  ربمایپ  شیامرف  دزاس و  یم  راومه  ناج  نت و  رب 
رب ار  ثیدـح  نیا  ( " یهارمگ ، هیام  و   ) رادـشغ ار  ادـخ  نید  و  رازبا ، هدرب و  ار  ادـخ  ناگدـنب  و  دـنزاس ، یم  شیوخ  درواـگنچو  تسود 
دشاب  هدرمش  وگغورد  ار  (ص ) ادخ ربمایپ  دزاس  وگغورد  ار  رذوبا  هک  ره  و  دناوخ ، یم  وگغورد  ار  وا  نامثع  دنز و  یم  نامثع  تروص 

رظن و نیا  رد  يو  اب  باحـصا  رگید  هکلب  شهوکن ، داقتنا و  دـنک و  یم  شاخرپ  وا  هب  وتسا  نیب  دـب  نامثع  هب  هک  تسین  اـهنت  رذوبا  نیا 
همه زا  هک  یقلخ  دـندیروش و  وا  رب  دـنتخاس و  یم  موکحم  ار  نامثع  هیور  هک  يراصنا  نارجاهم و  زا  نوچ  خـیرات  و  دنناتـسادمه . لمع 

باحصا و هک  دهد  یم  یهاوگ  هیور ، رییغت  هب  شنتـشاداو  يرانک و  رب  نامثع و  باسح  هب  یگدیـسر  يارب  دندمآ  درگ  گرزب  ياهرهش 
تسا . هتشادن  رواب  ار  نآ  یئوگتسار  وراکتسرد  مدک  چیه  دنا و  هتشادن  رواب  هدینشن و  ار  یتیاور  نینچ  ناملسم  قلخ 

دوخ  هب  باطخ  دوش  یم  اعدا  هک  نینموملا - ما  هشئاع  رگم  ار  تیاور  نیا 
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دشکب ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  لثعن  هک "  هتشادرب  گناب  باحصا ، عامتجا  ربارب  رد  هک  هدیشوپ  نآ  زا  مشچ  ای  هدرک  شومارف  تسا - هدوب  وا 
ناتمادک ره  ياپ  هب  يدنمقالع  شتشون  رـس  عضو و  هب  یلیخ  هک  تقیفر  نیا  وتدهاوخ و  یم  ملد  ادخب  هتفگ " : ناورم  هبزور  رگید  "و   ؟

میاه لاوج  نیمه  زا  یکی  رد  نامثع ) ینعی   ) وا دهاوخ  یم  ملد  ادخب  هتفگ " : دیدوب " و  یم  يایرد  رد  ود  ره  دوب و  یم  یئایـسآ  گنس 
، تسا هداد  نایب  تردق  مهف و  لقع و  وت  هب  ادخ  هتفگ " : سابع  نبا  هب  " و  مزادنیب ؟ ایرد  هب  ار  وا  ات  مراد  شرب  مستناوت  یم  نم  دوب و  یم 
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ربمایپ هماج  نیا  هتفگ " : هتشارفا و  ار  صو ) ربمایپ  هماج  يزور  يزاس " و  هدنکارپ  روتاتکید  نیا  رود  زا  ار  هدننک ) هرـصاحم   ) مدرم ادابم 
: " هتفگ هدیـسر  وا  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ  تسا " و  هدرب  نیب  زا  هدوسرف و  ار  شتنـس  ناـمثع  هدوسرفن و  هک  تسا  ص )  ) ادـخ

لثعندریمب و هتفگ " : دراد " و  یمن  اور  متسشناگدنب  هب  ادخ  درک و  هک  دوب  یئاهراک  رطاخ  هب  ندش ) هتشک   ) نآ دربب ، نیب  زا  ار  وا  ادخ 
 " دوش ؟ دوبان 

دـنت و نیگمهـس و  راتفر  نآ  هتفرگ و  یعـضاوم  نانچ  نامثع  هب  تبـسن  هکهشئاع  دـنک  یم  قیدـصت  ریمـض  كاـپ  نادـجو و  اـب  مدآ  اـیآ 
نیشنمه ار  لثعن "  لاح "  نیع  رد  دشاب و  هدرک  تیاور  هدومن و  قیدصت  هدینش و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ار  نخس  نآ  هتـشاد  ار  دولامـشخ 

یئآ "  رد  نالعاج  هرمز  رد  هک  نیا  زا  ربب  هانپ  ادخب  دشاب " ؟ هتسناد  تشهب  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ 
نید زا  ات  تشگ  ببـس  هچ  مدیـسرپ : وا  زا  درک . یم  فاوط  هبعک  درگ  هب  هک  مدید  ار  یفقـسا  هکم  رد  دیوگ " : یم  مدآ  نب  دـمحم  - 38

هناـیم هب  نوچ  مدـش . اـیرد  رفـس  هب  : تفگ ارجاـم ؟ نآ  دوب  هنوگچ  مدیـسرپ : مدـمآ . رد  نآ  زا  رتهب  هب  تفگ : يدـش ؟ رد  هب  تا  يدادـجا 
نیریش يا  هویم  دوب و  رایـسب  ناتخرد  نآ  رد  هک  دنکفا  اه  هریزج  زا  یکی  هب  ات  دنار  یم  ارم  نانچمه  جاوما  و  تسکـشب ، یتشک  میدیـسر 

زا  رت 
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نیا زا  مروخ و  یم  هویم  نیا  زا  متفگ : مدرب و  ساپس  تمعن  نآ  رب  ار  ادخ  دوب . ناور  نیریش  بآ  زا  يرهن  نآ  رد  و  هرک ، زا  رتمرن  دهش و 
رب متفر و  الاب  یتخرد  هب  شیوخ  ناج  رب  ناگدـنرد  بیـسآ  میب  زا  دیـسر  رد  ماش  نوچ  دروآ . یم  شیپ  هچ  ادـخمنیبب  ات  مماـشآ  یم  رهن 

هناگی يادخ  زج  تسین  یئادخ  تفگ : یم  تفگ و  یم  حـیبست  ار  ادـخ  هک  متفای  نیمز  يور  رب  ار  يا  هدـنرد  بش  همین  متفخ . شا  هخاش 
، راید رهـش و  حـتاف  قوراف "  رمع "  راغ ، رد  دوب  يو  رای  قیدـص "  رکب "  وبا  راتخم ، يربمایپ  دوب  ادـخ  هداتـسرف  دـمحم  و  رابج ، ردـتقم 

شدشاب خزود  و  رابج ، ردتقم  يادخ  تنعل  ناشهاوخدب  رب  رافک ، رـس  رب  هتخآ  یئادخ  ریـشمش  یلع  راصح ، هناخ و  رد  يا  هتـشک  نامثع 
رارقتسا . نآ  نمیشت و  نآ  دشاب  دب  و  رارق ،

هداتسرف دمحم  دیدهت ، تسرد  هدعو و  تسار  يادخ  زج  تسین  یئادخ  تفگ : دمآرب  هدیپس  یتقو  درک . رارکت  حبص  هب  ات  ار  نانخس  نیا 
بلاـط یبانب  یلع  دیهـش ، یتیلـضف  اـب  ناـمثع  نید ، ـالوپ  يژد  باـطخ  نب  رمع  نیتـم ، یئاربحاـص  رکب  وبا  دیـشر ، ینومنهر  دوب  ادـخ 

دیجم . راگدورپ  تنعل  ناشهاوخ  دب  رب  دیدش ، يرواگنج 
ناج میب  زا  ناـیهام . ناـسب  یمد  ناـیاپ و  راـچ  ياـپ  تسد و  ناـسنا و  تروص  درادغرم و  رتش  رـس  مدـید  و  داـهن ، یکـشخ  هب  ور  هاـگنآ 

ینارـصن نید  متفگ : يراد ؟ ینید  هچ  دیـسرپ : مداتـسیابدش . یهاوخ  هتـشک  هن  رگ  تسیاب ، ياهآ  هکدز  داـیرف  حیـصف  یناـبزاب  متخیرگب .
ناشیا تسد  زا  ناملسم  زج  هک  ره  يا و  هدمآ  رد  ناملسم  نایرپ  نیمز  رس  هب  نونکا  اریز  يآ ، رد  مالسا )  ) كاپ نیدهب  وت  رب  ياو  تفگ :

هداتسرف دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  نک  فارتعا  تفگ : دمآ ؟ ناوت  رد  مالسا  هب  هنوگچ  : مدیـسرپ درب . دهاوخن  ردب  ناج 
هب مهنع - هللا  یـضر  یلع - ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  رب  نداتـسرف  دورد  تمحر و  اـب  ار  شیوخ  مالـسا  تفگ : متفگار . نآ  تسا . ادـخ 

هدیسر ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  هب  هک  ام  زا  یعمج  تفگ  دروآ ؟ نایرپ  امش  يارب  ار  میلعت  ونید  نیا  یـسک  هچ  مدیـسرپ : ناسر . لامک 
هدعو ارم  وت  نم  يادخ  تفگ : دهاوخ  اهر  اسر و  ینابز  اب  دمآ و  دهاوخ  ارف  تشهب  دسر  ارف  تمایق  نوچ  دومرف : یم  هک  دندینـش  دـندوب 

وبا دوجو  هب  ما  هدروآ  ارف  ینعی  هدرک  راوتـسا  ار  تساسا  دیامرف : یم  هلالج - لج  گرزب - يادخ  ینادرگ . راوتـسا  ار  مساسا  هک  يا  هداد 
رمع و  رکب و 
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یهاوخ نم  ای  ینامب  اجنیا  یهاوخ  یم  دیـسرپ : نم  زا  ماگنه  نیا  رد  هدـنرد  نآ  ما . هتـسارآ  نیـسح  نسح و  دوجو  هب  ارت  و  یلعو ، نامثع 
لاـح ناـمهرد  دـیایب . یی  یتشک  اـت  نک  ربص  یکدـنا  تفگ : مدرگ . یم  رب  مراـک  یـسک و  شیپ  متفگ : يدرگ ؟ رب  تراـک  سک و  شیپ 
دننآ رد  نت  هدزاود  مدـید  متفر ، یتـشک  هب  مدـش و  شراوس  دنداتـسرف . میوسبار  یقیاـق  مدرک . هراـشا  نآ  هب  تشذـگب . اـجنآ  زا  یتـشک 

دش هچ  دندیسرپ : نم  زا  ینارصن . یگمه  مداد . حرش  ناشیا  رب  ار  ناتـساد  يدمآ ؟ اجنیا  هب  هکدش  هچ  دندیـسرپ : نم  زا  ینارـصن . یگمه 
دندش "  ناملسم  دندمآ و  تفگش  هبیگمه  مداد . حرش  ناشیارب  ار  ناتساد  يدمآ ؟ اجنیا  هب  هک 

ار وا  دـنرادن و  غارـس  یـسک  نینچ  مدآ  دالوا  نایمرد  و  دنـسانش ، یمن  لاجر  ياملع  ناسانـشثیدح و  ار  دـنرچ - نیا  يوار   " مدآنبا - " 
. دنـسانشب ار  يدنزرف  نینچ  ناگدازیمدآ  ناردام  ای  دسانـشب ، ار  شدـنزرف  نیامه  رـشبلا  وبا  مدآ  منک  یمن  رکف  و  دـنا . هدـناوخ  لوهجم " 

سکچیه ار  کیچیه  درادـن و  مدآ "  نبا  زایمک "  تسد  یگتخانـشان  ندوب و  لوهجم  رد  تسا ، وا  هب  بوسنم  ارجاـم  نآ  هک  یفقـساو 
دسانش ! یمن 

راهچ يافلخ  ناهاوخ  دب  رب  میریذپب و  هتـشاد  ناملـسم  يرپ  نآ  هک  ار  يا  هدیقع  میئامن و  قیدصت  ار  تیاور  نتم  هک  یتروصرد  یهگناو 
- " باحـصا زا  یمیظع  هدوت  هب  میا ؟ هدرک  یـسک  هچ  راـثن  شیوخ  مانـشد  دـیناد  یم  مینادـبخزود  ار  نشهاـگیاج  میتسرف و  تنعل  هناـگ 

تفلاخم ینمشد و  هناگراهچ  يافلخ  زا  یکی  اب  ناشیا  نایم  دنورتسار و  لداع و  یتسار  هب  هک  باحصا  زا  هتـسدنآ  ای   " ورتسار - لداع و 
نیا روطچ  درک و  دنهاوخ  لح  هنوگچ  ار  لحنیال  لکـشم  نیا  تعامج  نآ  هک  متریح  رد  نم  میا . هدرک  راثن  زیتس ، گنج و  تسا و  هدوب 

لداع و ار "  ناشیا  لاح  ناـمه  رد  دنـسرف و  یم  تنعل  ناـشیا  زا  یمیظع  هدوت  باحـصا و  هب  هتـشادنپ و  تسار  حیحـص " و  ار "  تیاور 
دنراگنا ؟ یم  هتفای  تشهب  هدژم  یتشهب و  ورتسار " و 

هک ار  یئارجام  دنا و  هتشادنپ  تسار  هتفریذپ و  ار  یفقسا  هدشن  تباث  لیلد و  یب  ياعدا  هک  ینارـصن  هدع  نآ  يدرخبان  زا  منک  یمبجعت 
يادـخ زا  هک  ار  يربخ  ار و  نیما  ربمایپ  تلاسر  دـندوبن  رـضاح  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دـنا  هدومن  رواـب  هدرک  ناتـساد  ناـیرپ  يداو  زا 

تسا و نیرق  ناهرب  هزجعم و  لیلد و  رازه  اب  دهدیم و  اه  نامسآ 
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يرپ و هدنرد  نآ  یهاگنابـش  نزوم  درو  يرادنپ  دنریذپب ، تسا  دنتـسم  یکتم و  یخیرات  ردقنارگ  ياه  مایپ  نافقـساو و  نانهاک  رابخا  هب 
. هتشاگنا شیاوعد  دهاش  دنا و  هتشادنپ  شقح  تیآ  ات  هدینادرگ  روحسم  ار  نانآ  شیرحس  عجسم  رکذ 

دنا هدرک  لزان  افلخ  بقانم  رد  هک  یتایآ 

ادخ ربمایپ  يا  مدیـسرپ : مدناوخ و  ص )  ) ربمایپ يارب  ار  رـصعلاو  هروس  دـیوگ : یم  بعک  نب  یبا  دـسیون " : یم  شریـسفترد  یبطرق  - 39
يراکنایز رد  یمدآ  هک  دروخ  یم  دـنگوس  زور  نایاپ  هب  ناتراگدرورپ  ادـخ . زا  تسا  يدـنگوس  رـصعلاو " دومرف " : تسیچ ؟ شریـسفت 

هب ار  رگیدـکی  و  تسا " . رمع  دـندرک "  هدیدنـسپ  ياهراک  و  تسا " . رکب  وبا  دـندروآ "  نامیا  هک  یناسک  زج  لهج " . وبا  ینعی  تسا .
نبا و  نیعمجا . مهنع  هللا  یـضر  تسا . یلع  دـندرک "  شرافـس  يرادـیاپ  ربص و  هب  ار  رگیدـکی  و  تسا " . نامثع  دندومنشرافـس "  قح 

تسا " . هدرک  ریسفت  روط  نیمه  ربنم  زارف  رب  یقطن  رد  سابع 
تسا . هتشون  شریسفت  رد  ینیبرش  هرضنلا " و  ضایر  رد "  يربط  بحم  ار  نیا 
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رگد دـننک و  يونعم  فیرحت  ار  یهلا  شیامرف  دـندنبب و  غورد  شربمایپو  ادـخ  هب  يدنـس  یب  هرخـسم  تیاور  نینچ  اـب  هک  تسا  اور  اـیآ 
دنس دیاب  يدروم  نینچ  رد  رگم  ایا  دیالابب ؟ يزیچ  نینچ  هب  ار  شباتک  هحفص  یسانشثیدحای  يرسفم  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  دنیامن ؟ هنوگ 
یمن تیافک  نآ  یتسردان  یتسس و  يارب  یئاهنت  هب  تیاور  نتم  تلالد  رگم  و  تسا ؟ یهتنم  ان  لسرم " و  میئوگب "  میهاوخب و  ار  تیاور 

نیاملسم تریس  یگدنز و  خیرات  هحفص  رد  ایآ  دزاس ؟ یمن  زاین  یب  درادن - هک  دشاب  هتشاد  يدنـس  رگا  دنـس - لاجر  یـسررب  زاو  دیامن 
نیقی ام  يرآ ، دوش ؟ یم  هدید  تیاور  نیا  تحـص  رب  يدهاوش  اهراک و  هدرک  تیاکح  اهنآ  زا  امن  تقیقح  تسار و  خیرات  هچنآ  هدـع و 

يدنمدرخ چیه  ایآ  هدع . نآ  تقیقح  تیهام و  رب  دبای  یم  رایـسب  دهاوشنامباتک  تادلجم  يالبال  رد  يا  هدنهوژپ  ققحم و  ره  هک  میراد 
هک  دراد  یمرواب 
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ص)  ) مرکا لوسر  سدـقم  تحاس  ودـشاب  هدـناوخرب  یقطن  رد  هدرک و  لقن  ارزیمآ  ناتهب  نیغورد و  تیاور  نیا  تماهمالع - سابع - نبا 
دشاب ؟ هدولآنادب  ار 

 " دـندرک هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  زج  یهلا "  شیامرف  هراـبرد  ساـبع  نبا  لوق  زا  هیودرم ، نبا  قیرط  زا  یهگناو 
دب ياـهراک  بکترم  هک  یناـسک  اـیآ  هـیآ "  هراـبرد  ساـبع  نـبا  هـک  يرگید  نخـس  و  تـسا . ناملـس  یلع و  دوـصقم  هـک  تـسا  هدـمآ 
نیا تسا ، نآ  دـیوم  هتفگ  مینادرگ "  یم  رباربدـندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیاهک  یناسک  اب  ار  اـهنآ  هک  دـنا  هتـشادنپدنتشگ 
هبیش هبتع و  زا  دنترابع  دنتشگدب "  ياهراک  بکترم  هک  یناسک  تسا و "  هتشگ  لزان  یلع  قح  رد  ردب "  گنج "  رد  هیآ  نآ  هک  نخس 

سابع نبا  میدید  ریدغ "  مود "  دلج  رد  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  دندرک "  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  دـیلو " ، و 
یلع هب  ص )  ) ربمایپ دمآ  دورف  دـنقلخ "  نیرتهبناشیا  دـندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  هیآ "  نوچ  دـیوگ " : یم 

نآ دیوم  تریـصب  قطنم و  لقع و  هک  یثیداحا  هنوگ  نیا  ربارب  رد  بعک  نب  یبا  تیاور  نیا ، ربانب  دیتسه " . تا  هعیـش  وت و  نآ  دومرف " :
تسا . هدش  هتخاس  تسا 

رایتخا و رد  هک  نیا  اب  هدرکن  شلقن  سکچیه  ینیبرـش  یبطرق و  زج  نارـسفم  زا  هدوب  اوسر  حـضاو و  یلیخ  تیاور  نیا  ندوب  غورد  نوچ 
: دیوگ یم  هک  اجنآ  دنزیم  هراشا  تیاور  نیا  یتسردان  ونالطب  هب  يرابلا "  حتف  باتک "  رد  رجح  نبا  دیاش  تسا . هتشاد  رارق  ناشرباربرد 

متفاین "  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  یحیحص  ثیدح  چیه  هروس  نیا  ریسفت  رد  راکذت !  " 
نیا هن  تسا  صاخشا  نامه  فاصوا  هدمآ  دندروآ " ...  نامیا  هک  یناسک  زا " سپ  هک  یتارابع  دوش  یم  هدیمهف  هروسقایـس  زا  نینچمه 

دناهدمآ . رد  فصو  هب  تسخن  هلمج  رد  هک  نانآ  زا  ریغ  دشاب و  يرگید  نتاسک  هب  هراشا  هک 
نب نمحرلا  دبع  زا  تسا  هدرک  تبث  یتیاور  لوزنلا "  بابسا  رد "  يدحاو  - 40
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ریثک زا  مشاه  نب  یلع  زاماحف  دلاخ  نب  نامیلـس  نب  دمحم  زا  لبنحنب  دمحا  نب  هللا  دـبع  زا  کلام  نب  رفعج  نب  دـمحا  زا  لدـع  نادـمح 
رکب و وبا  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تفگ  میارب  امهنع - هللا  یضر  نیـسح - نب  یلع  لوق  زا  صخـش  نالف  متفگ : رفعج  وبا  هب  دیوگ : یم  ءاونلا .

ياه یـسرک  رب  هتـسشن  دنتـسه  یناردارب  میدودزب ، دوب  ناشاه  لد  رب  هک  يدنب  ره  هک "  تسا  هدـش  لزان  مهنع - هللا  یـضر  یلع - رمع و 
؟ نآ تسا  هدوب  يدنب  هچ  مدیـسرپ : تسا . هتـشگ  لزان  هیآ  نآ  ناشیا  هرابرد  و  هتـشگ ، لزان  ناشیا  هرابرد  هیآ  نآ  ادـخب  : دومرف  " وربور ،
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دنتشگ ناملـسم  تاعامج  نیایتقو  اما  دوب ، ینمـشد  تیلهاج  رد  مشاه  ینب  هلیبق  يدع و  هلیبق  میت و  هلیبق  نایم  اریز  تیلهاج ، دنب  دومرف :
رب اوادم  يارب  هدرک  غاد  شیوخ  تسد  هنع - هللا  یـضر  یلع - تشگ ، دنمدرد  رکبوبا  رمک  نوچ  هک  دندش  نانچ  دـندش  قفاوم  ار  نید  و 

دمآ . دورف  هیآ  نیا  سپ  دناپسچ ، یم  رکب  وبا  رمک 
لثم یلوهجم  زا  هدش  لیکشت  هک  يدنس  تخاس ، راوتسا  تباث و  یسک  يارب  یتسـس  دنـس  نینچ  اب  ناوت  یمن  ار  يراختفا  تلیـضف و  چیه 

تارف نب  نسحلا  وبا  هکنانچو  هدش  تفرخ  هدرک و  ادیپ  یـساوح  لالتخا  يرمع  رخآ  هک  یـسک  زا  و  ماحف ، دـمحم  لدـع و  نمحرلا  دـبع 
هللا دبع  وبا  دسیون " : یم  يدادغب  بیطخو  تسا ، هدش  یمن  تفتلم  دنا  هدـناسر  یم  شرظن  هب  هدـناوخ و  یم  شیارب  ار  هچنآ  دـیوگ : یم 

و دزوب ، هدنز  یعیطق  کلام  نب  رفعج ) نب  دمحا   ) رکب وبا  زونه  میدمآ و  دادغب  هب  رصق  زا  مردارب  ونم  دیوگ : یم  يرصق  دمحا  نب  دمحا 
، دیورن وا  سرد  هب  تفگ : ام  هب  یضرف  نابلنبا  میونشب ، ار  کلام  نبا  سرد  میتفرگ  میمصت  میورب و  ضئارف  هقف و  سرد  هب  متـساوخ  یم 

 " میتفرن . وا  سرد  هب  و  مدرک . عنم  وا  سرد  هب  نتفر  زا  ار  شیوخ  رسپ  و  تسا ، هتشگ  تفرخ  ناوتان و  اریز 
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نینچ زا  دنـس  يرآ ،  " 0 تقد یب  شراک  رد  تسا  يریپ  وا  دـیوگ " : یم  مود  دـلج  رد  و  هتـشون ، نازیملا "  ناـسل  رد "  رجح  نبا  ار  نیا 
يو تهج  نیمه  هب  ینطقراد  دیاش  دنا و  هدناوخ  نینچ  ار  يو  نابح  نبا  یناجزوج و  هک  یی  یطارفا  یعیش  زا  دوش و  یم  لیکشت  یناسک 

. تسا هدرک  رکذ  زین  فیعض "  نایور "  فیدر  رد  هدروآ  هقث "  نایوار " رامش  رد  هچرگ  ار  وا  نابح  نبا  و  تسا ، هدرمش  فیعض "  ار " 
هک تیاور  تشز  هتـشگ و  رد  هب  نید  زا  تسا  یتیاور  تسـس  میدید  میدرک و  یفرعم  ار  وا  رتشیپ  یکدنا  هک  ءاونلا "  ریثک   " زا هرخالاب  و 

رامـشب یفیعـض "  رایـسب "  یطارفا  یعیـش  تعامج  نآ  رظن  رد  هدرک و  یم  لـعج  ثیدـح  هکدریگ  یم  رارق  فیرط  نب  دعـس  فیدر  رد 
تسا . هدمآ 

دنا هدروآ  يروجاـن  شزرایب و  تاـیاور  تعاـمج  نآ  میدودزب " ...  دوـب  ناـشاه  لد  رب  هـک  ار  يدـنب  ره  یهلا " و  شیاـمرف  لـیوات  رد 
هلمج : نآ  زا  تسا ، هدروآ  يدحاو  هک  یتیاور  زا  رتزیگنا  تفگش 

 " میدودزب دوب  ناشاه  لد  رد  هک  ار  يدنب  ره  و  دیوگ " : یم  تسا . هدروآسابع  نبا  لوق  زا  سلاجملا "  ههزن  رد "  يروفص  هک  یتیاور 
یتخترب رمع  دنیـشنب و  یتخت  رب  رکب  وبا  ددرگ و  اپ  رب  ماف  خرـس  توقای  زا  اه  تخت  دشاب  تمایق  هک  یماگنه  ار . یتوادع  هنیک و  ره  ینعی 

ناشدرگرب يرداچ  و  دنروآ . رد  شدرگ  هب  شرع  ریز  ار  اهنآ  دنیآ و  رد  زاورپ  هب  اه  تخت  هک  دهد  نامرف  ادـخ  هاگنآ  یتخترب . نامثع  و 
و یلع ، يارب  نامثع  ،و  نامثع يارب  رمع  و  دزیرب ، رمع  يارب  یندیـشون  رکب  وبا  ات  دنروآ  ماج  راهچ  دعب  و  نوگ ، دـیپس  رهوگ  زا  دوش  هدز 
زا هدرپ  ادخ  و  دنکفا . لحاس  هب  ارنایـضفار  شناشورخ  جاوما  اب  دـیآ و  شورخ  هب  خزود  ات  دـهد  نامرف  ادـخ  سپـس  رکب ، وبا  يارب  یلع 

یتیاور هب  ای  ناش ، هدینادرگ  تخبـشوخ  ادخ  هک  دنیاهنیا  دنیوگب : دنرگنب و  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  باحـصا  تاماقم  ات  دریگرب  ناش  هدـید 
دنیوگب : رگید 
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ترسح و اب  ار  اهنآ  ماجنا  رس  میا . هتـشگ  تخب  دب  ناشینامرفان  وتفلاخم  اب  ام  دنا و  هدیـسر  یتخبـشوخ  هب  ناشیوریپ  اب  مدرم  هک  دنیاهنیا 
دننادرگ "  یم  زاب  خزود  هب  ینامیشپ 

هد هرابرد  میدودزب " ...  دوب  ناشاه  لد  رب  هک  ار  يدـنب  ره  و  تفگ " : هک  هدـمآ  سابع  نبا  زا  حـلاص  وبا  زا  یبلک  قیرط  زا  هک  یتیاور  و 
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دوعسم . نب  هللا  دبع  و  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  دیعس ، دعس ، ریبز ، هحلط ، یلع ، نامثع ، رمع ، رکب ، وبا  تسا : هتشگ  لزان  رفن 
نامثع و زا  دـنترابع  ناـشیا  . .. میدوزب " دوب ، ناـشاه  لد  رب  هک  ار  يدـنب  ره  و  تفگ : هک  یلعلوق  زا  ریـشب  نب  ناـمعن  قیرط  زا  یتیاور  و 

نم . ریبز و  هحلط و 
نآ دسرپب : رابتعا  یب  فرح  نیا  نایوار  زا  تسین  یـسک  دنیامنیم . فیرحت  دـننادرگ و  یم  نآ  یقیقح  ینعم  زا  ار  ادـخ  نخـس  ناسنیدـب ،

هنیک و هک  نیا  رب  دنهاوگ  خـیرات  ثیدـح و  هکیلاح  رد  اجک ؟ هتـشگ و  هدودز  یک  هدـش ، هدودز  دارفا  نیا  هنیـس  زا  هک  یتوادـع  هنیک و 
رد تسا و  هتـشاد  هنال  ناشدوجو  رد  دـعبب  ص )  ) ربمایپ تافو  ماـگنه  زا  ناـنچمه  هتفر ، ناـیم  زا  ناـشندروآ  مالـسا  زا  سپ  هک  یتوادـع 

هناخ فارطا  رد  لدـج  گنج و  هثحابم و  هرـصاحم و  ات  هتفرگ  رد  اه  شکمـشک  اه و  ثحب  هتفر و  اهدونـش  تفگ و  ناـشنایم  هک  یعقوم 
لد رد  هک  هدوب  نمزم  توادـع  هنیرید و  هنیک  نامه  زا  یـشان  همه ، نیا  هدومن و  زورب  هتـسویپ  لمج "  نینوخ "  یـشک  رکـشل  اـت  ناـمثع 

ردـه ار  ناشناتـسود  ناردارب و  نوخ  ات  ناش  هتـشاد  یماو  هک  هدوب  هنیک  ینمـشد و  نیمه  زج  رگم  تسا . هتـشاد  خوسر  بوسر و  ناـشاه 
نیرفآ و هنیک  ثداوـح  نیا  هـمه  دوـجو  اـب  دـنیامن ؟ کـته  ار  ناشـسومان  تاسدـقم و  و  دـنراگنا ، دوباـن  ار  ناـشقوقح  تـمرحو  دـننادب 

تساهتشگ ؟ هدودز  ناشاه  لد  زا  توادع  هنیک و  تفگ  ناوت  یم  زاب  نینوخ  ياه  شکمشک 
دهاوخ هتخادرپ  روطق  یباتک  دنیآ  درگزیمآ  ناتهب  هدوتسان و  تالیوات  نآ  رگا  هک  دنرایسب  هتـشگ ، يونعم  فیرحت  هنوگ  نیدب  هک  یتایآ 

یتسردان یتسس و  نآ  مه  و  ترورض ، یب  دوب و  دهاوخ  هدیاف  یب  ینتفگ  رپ  هچ  میـشکثحب ، هب  ار  اهنآ  هک  میراد  یمن  شوخ  نکل  دش .
هک هنوگ  نآ  زا  یئاه  فرحهرابرد  تفگ  دیاب  هچ  دیامن . یم  تیافک  اهنآ  نالطب  رب  دنوارت  یم  نورب  ودنراد  نورد  رد  دوخ  هک  یچوپ  و 

دشاب "  ناور  نامتیاعر  تحت  ات  میتشادرب  یخیم  هتخت و  زا  هتخاس  يور  رب  ار  وا  هفیرشهیآ " و  لیوات  رد 
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فرح  ) نیعکی دوب : هتشاگن  ینیع  خیم  ره  رب  دروآ  شیارب  خیم  راهچ  یحو  هتشرف  تخاسب ، ار  یتشک  نوچ  حون  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هدز 
هب یتشک  هاگنآ  مهنع - هللایـضر  یلع - رگید  نیع  نامثع و  رگید  نیع  رمع و  رگید  نیع  تسا و  رکب  وبا  ناـمه  هک  هللا  دـبع  يراـصتخا )

تشگ . ناور  ناشیا  تکرب 
وبا نارادفارط  نیم  دادغب  رد  يرجه  لاس 317 رد  هلمج  زادـنا  هتـشاد  اهارادو  ریگ  نآرق  يونعم  ياه  فیرحت  تالیوات و  رد  تعامج  نآ 

. داتفا فالتخا  رادرب " هدوتس  یتلزنم  هب  ارت  تراگدرورپ  هک  دشاب  هیآ "  ریـسفت  رـس  رب  هماع " زا "  يرگید  تعامج  یلبنح و  يزورمرکب 

. تسا یمظع  تعافـش  تلزنم ، نآ  زا  دوصقم  دنتفگ : نارگید  و  دناشن . یم  رب  داحتا  تلزنم  هب  شیوخ و  اب  ار  ربمایپ  ادخ  دنتفگ : نایلبنح 
دندش . هتشک  يا  هدعودیشک  گنج  هب  ناشراک  هجیتن ، رد 

تبـسن ادـخ  هب  قحانب  هدرک و  هیبعتیـشارت  تلیـضف  دـیجمت و  رد  هغلابم  روظنمهب  هک  يا  هفارخ  اهدـص  زا  تسا  يا  هنومن  دـش ، دای  هچنآ 
مالک ناشیا  زا  یعمج  و  دننک . لامیاپ  ار  قح  نآ  هلیسو  هب  ات  دنا  هدومن  هلداجم  لطاب  اب  دنا و  هتفرگ  هرخسم  هب  ار  ادخ  تایآ  دناهداد و " 

دننک " . یمهچ  دنتسناد  یم  هک  یلاح  رد  دنتخادرپ ، یم  شفیرحت  هب  نآ  كرد  زا  سپ  هاگنآدندینش  یم  ار  ادخ 
ار اهنآ  ناحول  هداس  و  هتفرگ ، ماجنا  نآ  نیا و  يارب  یشارت  تلیضفدصق - هب  هک  نالعاج  يزاسغورد  ناتهب و  زا  تسا  یئاه  هنومن  اه  نیا 

هدید زا  هتخاس و  لام  نجل  ار  قئاقد  قئاقح و  ودنا  هدولآ  نادب  خیرات  ثیدـح و  ریـسفت و  رد  شیوخ  تافیلات  هنحـص  هتـشاگنا و  تقیقح 
غورد دنا ، هدینادرگ  هقرف  هقرف  هدنکارپ و  ار  تما  هتـسسگ و  شیوخ  راک  اب  ار  ناناملـسم  یگتـسبمه  دنویپ  دـنویپ و  دـنا و  هدـناشوپ  قلخ 

هناراکهبت ياه  شالت  يارب  میهد  تسد  هب  ياهناشن  سایقم و  میتساوخ  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ  هضرع  اب  دـنا . هتفر  سفن  ياوه  یپزا  هتخاس و 
هکدراد دوجو  شدننام  اهدص  اما  میدرک ، سب  دـنچکی  نیمههب  و  تسا ، هتفرگ  تروص  دـنچ  ینت  ندومن  گرزب  يرادـفرط و  رد  هک  يا 
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مشچ 
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میئامن . رب  اراه  یئاوسر  میناروش و  رب  ار  خیرات  ياههدیدنگ  هک  میتشادن  شوخ  میدیشوپ و  اهنآ  زا 
 " رد تسا و  تیدیانرچ  تافارخ و  هتنچ  هک  هرـضنلا "  ضایر - يالبال "  رد  دبای  رایـسب  يدهاوش  هک  دناوت  اعدمنیا  رب  يا  هدـنهوژپ  ره 
سلاجملا ر هزن  رد "  تسا و  لوعجم  تایاور  زا  هدنکآ  هک  هیبلحلا "  هریس  رد "  تسا و  غورد  تمهت و  زا  یلیبنز  هک  هقرحملا "  قعاوص 
رد تسا و  یگتخاس  تیاور  وزیمآ  ارتفا  نخـس  ره  ناوید  هک  مالظلا "  حابـصم  رد "  تسا و  اه  یتسردان  تافرخزم و  فراعملا  هرئاد  هک 

ماگنهنآ رد  دنـسیون . یم  هچنآ  رطاخ  هب  اهنآرب  ياو  ناشاهدروا و  تسد  رطاخ  هب  اهنآ  رب  ياو  اهنیا " . ریظن  میدق  دـیدجتافیلاترگید و 
زاب هدیـسرپ و  دـنتفگ  یم  غورد  ناتهب و  هب  هچنآ  هرابرد  تمایق  ردامتح  و  دنـسرپ . یمن  رگیدـکی  زا  ددرگ و  هدیـشوپ  ارف  ناشیا  رب  اهربخ 

. " دنیوگغورد اعطق  ناشیا  هک  دناد  یم  ادخ  و  دش . دنهاوخ  تساوخ 
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نایفس وبا  رسپ  هیواعم  يارب  یشارت  تلیضف 

هراشا

هیحور هب  دنـسانشیم و  الماک  ار  وا  ناناملـسم  نوچ  میناشکب  طسب  حرـش و  هب  ار  نخـس  تسین  یجایتحا  هیواعم ، هراـبرد  میدرک  یم  رکف 
شکاپان و تبـسن  شهابت و  هدود  زا  شباسح و  دـحیب و  لئاذر  زا  دـنربخ و  اب  شنیگمهـس  تایانج  اه و  يراـکهبت  زا  هدرب و  یپ  شدـیلپ 

نامروصت میدید  نکل  دناشوپ . دهاوخ  كرش  قرع  لیس  ار  شیناشیپ  دنک ، زارد  وا  حدمهب  نابز  هک  ره  میتشادنپ  یم  و  شفیثک . هداوناخ 
يا هراپ  ات  میدمآ  رب  نیا  یپ  زا  تسپ ، دیلپ و  رـصنع  نیا  لیلجترد  هک  دنوش  یم  ادیپ  يزابجل  ور و  رپ  وخاتـسگ  دارفا  دـماین و  رد  تسرد 

وا يارب  هک  اهدـیجمت  حـیادم و  هکدـنادب  يا  هدـنهوژپ  ره  یمارگ و  هدـنناوخات  میهد  تـسد  هـب  وا  یئاسانـش  رد  یخیراـت  ياـه  یهاوـگ 
دراد . یتیهام  هچ  دناهتخاس 

و  ) تسا هدینش  ماش  ناتـسهوک  زا  ناینـشیپ  زا  یخرب  هک  میداد  شوگ  یئادن  هب  هن  میدرکن و  ریثک  نبا  لاق  لیق و  هب  یئانتعا  راک  نیا  رد  و 
و دناشک ، دهاوخ  نارذگ  خزود  هب  ار  وا  شتآ  هلعش  دزرو  هنیک  هیواعم  هب  هک  ره  دیوگ " : یم  هک  یئادن  تسا ) هدوب  ناطیـش  يادن  دیاش 

دنکفا "  دهاوخ  ورف  شا  هدکشتآ  نوردنا  هب 
رد  ) ار ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسا : هتفگ  یکی  دـیوگیم " : هک  تسا  هتـشگ  ریثک  نبا  هاگ  هیکت  هک  میدرک  یلاـیخ  باوخ و  هب  یئاـنتعا  هن  و 

نیا ادـخ  لوسر  يا  تفگ : رمع  دـمآ . رد  يدرم  هاگان  دـندوب . شتمدـخرد  هیواـعم  یلع و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  هک  مدـید  باوخ )
ص )  ) ادخ لوسر  یئوگ  دیامنیم . ریقحت  ار  ام  درم ) نآ  هب  هراشا  )
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. مرگن یم  هیواـعم - ینعی  نیا - هب  هکلب  مرگن ، یمن  ناـشیا  هب  تراـقح  رظن  اـب  نـم  ادـخ  لوـسر  يا  تـفگ : درم  نآ  و  دزرـشت ، اردرم  نآ 
هب هتفرگرب  يرجنخ  ادـخ  ربماـیپ  هاـگنآ  دومرف . رارکت  راـب  هس  ار  نخـس  نیا  و  تسین -؟ نم  باحـصا  زا  یکی  وا  رگم  وـت  رب  ياو  دوـمرف :

ناـهگان و  متفر .  هناـخ  هب  دوز  متـسج و  باوـخ  زا  نم   . دز وا  رکیپ  رب  رجنخ  نآ  اـب  هیواـعم   . نک ورف  وا  رکیپ  هب  شنتفگ : هداد و  هیواـعم 
دوب " . يدنکلا  دشار  وا ، تسا و  هدرم  هدش و  هتشک  بش  نامه  درم  نآ  مدید 

نآ هک  دیامن  فارتعا  ،و  دریمب یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  يرادتسود  لاح  رد  سک  ره  هک "  بیسم  نب  دیعـس  هدیقع  هب  یتافتلا  هن  و 
دیامنن "  یگدیسر  شباسحهب  هک  دمآ  دهاوخ  بجاو  ادخ  رب  دتسرف ، تمحر  دورد و  هیواعم  رب  دنور و  یمتشهب  هب  رفن  هد 

هک دـنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  تسا : هتفگ  هیواعم  اهنآ  رد  دـنا و  هدرک  تیاورزیزعلا  دـبع  نب  رمع  يارب  هک  یئاه  باوخهب  یهجوت  هن  و 
میدناوخ . مهن  دلج  رد  ار  شتایاور  متشگ و  هدوشخب 

 " میبلط !  یم  تمالس  تیفاع و  ادخ  زادنراد  راکچ  هیواعم  هب  هک "  لبنح  دمحا  فرح  هب  یئانتعا  هن  و 

هیواعم شهوکن  رد  ربمایپ  زا  دنتسم  یتایاور 

شزرا و چـیه  اهنیا  يارب  میرادـن و  يراک  اه ، لایخ  باوخ و  هب  لوهجم و  فتاه  هب  لـیلد و  یب  تسـس و  دـیاقع  اـه و  هواـی  نینچ  هب  اـم 
، نمادـکاپ حـلاص و  نادرم  نیتم  جرارپ و  نانخـس  هیواعم و  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  ربارب  رد  ار  اهنیا  میتسین و  لـئاق  يراـبتعا 

همش کنیا  میرامـش . یم  چیه  هب  دنا  هتخادنا  بآهب  ار  شا  هتپ  شدنا و  هتخانـش  یم  بوخ  هدوب و  شیاهراک  دهاش  کیدزن  زا  هک  نانآو 
مالسا تیلهاج و  هرود  رد  شا  هیحور  راتفر و  زا  هدمآ و  یم  رامشهب  هیواعم  تیهام  سانشراک  هک  ینمادکاپ  نادرم  ياهرظن  راهظا  زا  يا 

: میناسر یم  ناترظن  هب  دنا  هدوب  علطمو  هاگآ  الماک 
هیواعم دوب و  هراوس  هکار  نایفـس  وبا  دمآ و  الاب  تسپ  یهار  زاادخ  ربمایپ  هک "  دنک  یم  لقن  رمع ، نب  هللا  دـبع  نابز  زا  رمقا ، نب  یلع  - 1

ایادخ  دومرف : دنکفا  رظن  اهنآ  هب  نوچ  دید و  نار ، روتس  يرگیدو  دوب ، شک  هناهد  یکی  دندوب  وا  هارمه  شردارب  و 
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، يرآ تفگ " : يدینـش ؟ ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  تدوخوت  میدیـسرپ : رمع  نب  هللا  دـبع  زا  " نک . تنعل  ار  راوس  نار و  روتـس  شک و  هناهد 
روک " . مناگدید  هکنانچ  داب  رک  مشوگ  میوگب  غورد  رگا 

، دیزیشرـسپ دیـشک و  یم  ار  نآ  هناهد  هیواعم  ودوب  راوس  يرخ  رب  هک  ار  نایفـس  وبا  ص )  ) ربمایپ دسیون " : یم  نینچ  شخیراترد  يربط 
دنک "  تنعلار  نار  روتس  راوس و  شک و  هناهد  ادخ  دومرف : دید و  دنار ، یم  ار  نآ 

هک يراد  دایب  ایآ  هیواعم  يا  مهد  یم  مسق  ادـخب  ارت  دـیامرف " : یم  هیواعم  هب  باطخ  هک  اجنآ  دراد  هراشا  ثیدـح  نیمه  هب  یبتجم ، ماما 
: دومرف دید و  ار  امـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  و  شدیـشک ، یم  هبتع  نیمه  تردارب  شیدنار و  یم  وت  دـمآ و  یئوم  خرـس  رتش  رب  راوس  تردـپ 
: " دیوگ یم  هک  دراد  هراشا  نیمه  هب  هیواعم  هب  يا  همان  رد  رکب  یبانب  دـمحم  و  نک " ؟ تنعل  ار  نار  روتـس  وشک  هناهد  راوس و  ایادـخ 

دمآ . دهاوخ  هللا  ءاشنایمامت  هب  شا  همان  ینوعلم "  رسپ  نوعلم  وت 
ایادخ نکتنعل . ار  شور  هلابند  یئولج و  نآ  ایادخ  : دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دمآ . هیواعم  هارمه  نایفس  وبا  دیوگ : یم  بزاع  نب  ءارب  - 2

هیواعم  دهد : یم  باوج  تسیک ؟ کشومچ  دسرپ : یم  هدرک ) یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک   ) شردپ زا  ءارب  رسپ  ریگب . ار  کشومچ  نآ 
هیواعم دـیلپ  نابیرگ  هتـشگ  ناریگ  هداب  ناشک و  هداب  نارخ و  هداب  ناشورف و  هداب  وناراسگیم  ناراوخ و  ابر  راثناج  ره  ص )  ) ربماـیپ تنعل 

. دمآ دهاوخ  روآ ، مرش  ناهانگ  نیا  هب  ششیالک  ناتساد  و  تسا . هتفرگ  تسه ، اه  يراکهبت  نیا  نامرهق  هک  ار 
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نیفص باتک  رد  محازم  نب  رصن  یلعی  وبا  شدنسم و  رد  لبنح ، نب  دمحا  - 3
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ادـخ لوسر  هارمه  يرفـس  رد  : " دـنا هدرک  تبث  نینچ  ساـبع  نبا  قیرط  زا  ریبکلا "  باـتک "  رد  یناربـط  زین  و  یملـسا ، هزرب  وبا  قیرط  زا 
نیا دینیبب  دینک . هاگن  دومرف : ص )  ) ربمایپ  00 دنداد . یم  ار  مه  باوج  تبونب  دناوخ و  یم  زاوآ  هک  دینش  ار  رفن  ود  يادص  میدوب . (ص )

ود نآ  ایادخ  دومرف : هتشادرب  اعدب  تسد  ص )  ) ادخ لوسر  ماگنه  نیا  رد  یصاعلا . نب  ورمع  تسا و  هیواعم  دندرک : ضرع  دنتـسیک ؟ ود 
راسنوگن زادـنا و  رد  هنتف  هب  ار  رود  نآ  ایادـخ  هدرک : تیاور  سابع  نبا  هک  یترابع  هب  ای  خزود . شتآ  هب  زادـنا  رد  نادرگ و  راسنوگن  ار 

 " نادرگ .
تسا . هتفر  هراشا  ثیدح  نیمه  هب  برعلا "  ناسل  رد " 

یتیاور نینچ  هک  هدمآ  یم  نارگ  هیواعمنادنمقالع  رب  یفرط  زا  و  دنا ، هتفاین  یصقن  لاکشا و  چیه  تیاور  نیا  دنس  رد  نوچ  تعامج  نآ 
و هدرک ، فذح  ار  رفن  ود  نآ  مسا  لبنح  دمحا  دنا . هداد  زورب  تقیقح  نیا  وحم  رد  نوگانوگ  ياه  شالت  دشاب ، هتشاد  دوجو  شا  هرابرد 

دمحم زا  مجعملا "  رد "  عناق  نبا  دنا . هدناسر  تبث  هب  يرگید  زیچ  ثیدـح ، نیا  ربارب  رد  يا  هدـعو   " نالف !  نالف و  هتـشون "  شیاج  هب 
نب دیز  زا  هحلط ،- نبمیهاربا  هدش  دازآ  رمع - وبا  زا  رمعنب ، فیس  زا  یمیت ، سابعلا  وبا  دیعـس  زا  رمع ، نب  هللا  دبع  زا  لماک ، سودبعنب 

هیواعم مدید  مدرک  هاگن  متفر  دینش . يزاوآ  يادص  ص )  ) ربمایپ میدوب . رفـس  رد  یبش  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  نارقـش  حلاص  زا  ملـسا ،
شتآ يوس  هب  ار  ود  نآ  ایادخ  دومرف : مداد  عالطا  ص )  ) ربمایپ هب  هدـمآ  دـناوخ . یم  زاوآ  هک  تسا  توبات  نبهعافر  نب  ورمع  عفار و  نب 

 " درم . ددرگرب  رفس  زا  ص )  ) ربمایپ هکنآ  زا  شیپ  هعافر  نب  ورمع  هجیتن ، رد  نادرگ . راسنوگن  نارب و  خزود 
نیتسخن ثیدح  رد  یمهوت  تشگ  مولعم  دربب و  نایم  زا  ار  ماهبا  لاکـشا و  تیاور ، نیا  دیوگ " : یم  هعونـصملا "  یلائللا  يد "  یطویس 

هیواعم نینچمه  تسا ، ناقفانم  زا  یکی  هک  تسا  هدوب  هعافر  نبا  وا  تقیقحرد  و  یصاعلا . نبا  ظفل : رد  تسا  هداد  خر  نآ  ظفل  کی  رد  و 
ملعا "  هللا  و  تسا . ناقفانم  زا  یکی  عفار  نب 
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یئوگ یم  هک  یماهبا  لاکشا و  هک  دسرپب  تسا  دقن  یبایزرا و  یسررب و  راد  هدهع  هک  ثیدح  نف  داتسا  علطم و  درم  نیا  زا  تسین  یـسک 
؟ دوش ادیپ  نآ  رد  لاکـشا  مهوت و  لامتحا  ات  تسا  اجیب  مهبم و  شا  هملک  ظفل و  مادـک  تسا ؟ نآ  ياجک  رد  تسه ، نیتسخن  ثیدـحرد 
زا شنمادهک  یـسک  ماـقم  اـی  تنـس ؟ نآرق و  فـالخ  رب  يزیچ  اـی  تسه ، تعیرـش  اـی  لوصا  فلاـخم  يزیچ  نآ ، موهفم  نتم و  رد  رگم 
ای تسا ؟ هتفای  مانـشد  وهتـشگ  نیهوت  نآ  رد  يرادنید  ای  هتفرگرارق ، ریقحت  تناها و  دروم  نآ  رد  تسا ، كاپ  یئاطخ  هانگ و  ره  شیالآ 
" رسپ کی  نآ  تسا ؟ هدش  عقاو  یمارتحا  یب  دروم  هتخانش ، هتساریپ  كاپ و  یمانشد  داریا و  شهوکن و  ره  زا  ار  شتحاسمالسا  هک  یسک 

یناد  یم  میناد و  یم  هک  دنتسهيدوجوم  ود  نامه  ود  نآ  هفورعم و  هغبانرسپ  کی  نیا  و  تسا ، راوخ  رگج  دنه " 
شنـشور هدرب و  نیب  زا  ار  نیتسخن  تیاور  نآ  ماهبا  لاکـشا و  وت  معز  هب  هک  دنـس -، تسـس  تیاور  نیا  لاجر  هک  يا  هدرک  شومارف  ایآ 

هکنانچ دنـس و  رکذ  یب  ار  نآ  هک  دراد  اه  یکاـنبیع  صئاـقن و  تالاکـشا و  هچ  شدنـس  و  دـنراد ، رارق  اـهداریا  هچ  دروم  تسا - هتخاـس 
هک تسه  رمع  نب  فیـس  لوهجم ، یعمج  رب  هوالع  شدنـس ، نایم  رد  هک  يا  هدیدن  رگم  يا ؟ هدروآ  تسا  تباث  ملـسم و  یثیدحيرادنپ 

یثیدـح زا  ثحب  رد  و  تسا . زاس  تیاور  لـعاج و  وا  هک  يا  هتفگ  رگید  یثیدـح  زا  ثحب  رد  هعونـصملا "  یلاـئللا  باـتک "  رد  تدوخ 
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رد ار  رمع  نب  فیس  لاح  حرش  " و  تسا ؟ فیـس  ناشنیرت  فیعـض  هک  دنا  هتفرگ  رارق  فیعـض  نایاور  نآ  دنـس  رد  هک " يا  هتفگ  رگید 
اب ایآ  تسا . ینید  یب  هقدـنز و  هب  مهتم  لـعاج و  زاـسغورد و  طـقاس و  كورتم و  فیعـض " و  وا "  هک  میدـید  میدـناوخ و  متـشه  دـلج 

! رذگ رد  ام  زا  ایادخ  ماهبا ؟ عفر  دنیامن و  یم  ثیدح  زا  یلاکشاعفر  نیغورد  یگتخاس و  یلعج و  تیاور 
یم هتخیگنارب  دراد  منیئآ  زج  ینید  هک  یلاح  رد  زیخاتـسر  رد  هک  دـسر  یم  رد  متما  زا  يدرم  هار  نیا  زا  دومرف " : ص )  ) ادـخ ربماـیپ  - 4

دیسر  رد  هیواعم  و  دوش " .
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دریم " . یممتنس  ریغ  رب  ندرم  ماگنه  هب  هک  دسر  یم  رد  يدرم  هار  نیا  زا  دومرف " : هتشونمحازم  نبا  هکنانچ  ای 
زا ثیل  زا  کیرـش  زامدآ  نب  ییحی  لوـق  زا  حـلاص  نب  هللا  دـبع  تسا : هدرک  تـبث  نـینچ  شخیراـت  لوا  دـلجرد  يرذـالب ، ظـفاح  ار  نـیا 

يزور هک  دسریم  رد  يدرم  هار  نیا  زا  دومرف : مدوب . هتـسشن  ص )  ) ربمایپ تمدـخ  رد  دـیوگ : یم  صاعلا  نب  ورمع  نبهللا  دـبع  زا  سوواط 
دـشوپب ار  شـسابل  ات  متـشاذگ  ار  مردپ  صاع ) رمع و  رـسپ  هللا  دبع  ینعی   ) نم دریم . یم  درادمنید  زا  ریغ  ینید  هک  یلاح  رد  دریم  یمهک 

دیسر . رد  هیواعم  هاگان  دسر . رد  وا  هک  نیا  زا  كانمیب 
تمدخ رد  دیوگ : یم  صاعلا  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  زاشردپ  زا  سوواط  نبا  زا  مامه  نب  قازرلا  دبع  لوق  زا  قاحـسا  دـیوگ : یم  يرذالب 

تیاور .) نامه  رخآ  ات   ... ) مدوب هتسشن  ص )  ) ربمایپ

تیاور نیا  دنس  یسررب 

زا وا  هک  ثیل "  یتح "  دنتسهحیحص  لاجر  یگمه  شدنـس  لاجر  لوا ، ثیدح  دیوگ " : یم  یبرغم  زوزع  نب  یکم  دمحم  دیـس  همالع ،
هدرک ادیپ  يرمع  رخآ  هک  یساوح  فالتخا  رطاخ  هب  وا ، هرابرد  هچ  رگ  و  تسا ، میلس  نبا  وا  تسا و  فورعم ) ثدحم   "  ) ملسم لاجر " 

یمهوت هوالعب ، تسا . هتـشاد  ار  رظن  نیمه  زین  یناکوش  دنا و  هدرمـش  دامتعا  دروم  هقث " و  ار "  وا  نارگید  نیعم و  نبا  اما  تسه ، فرح 
سوواط زا  ار  بلطم  تیاور  نیا  رد  اریز  دوش ، یم  فرطرب  دشاب  قاحسا  تیاور  هک  مود  دنـس  هلیـسو  هب  دراد ، دوجو  تیاور  نیا  رد  هک 

" تسا . مکحم  نیتم و  دمحلا هللا  تیاور ، نیا  دنس  و  دنک ، یم  لقن  هللا  دبع  شرسپ  هکلب  ثیل ، هن 
يا دنزیم : داد  اجنآ  زا  تسا و  خزود  هقبط  نیرت  نیئاپ  رد  شتآ  زا  یتوبات  رد  هیواعم  دومرف " : هک  تسا  هدمآ  يروهـشم  ثیدح  رد  - 5

 " مدوب . ناراکهبت  زا  مدومن و  یچیپرس  البق  هک  سرب  مدادب  کنیا  شخب  تمعن  يادخ  يا  رهم  رپ  يادخ 
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تنعل ار  وا  ایادخ  دومرف : هک  مدینـش  یتشذگ ، یم  شرانک  زا  وت  هک  یلاح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دیوگ : یم  هیواعم  هب  يرافغ  رذوبا  - 6
نادرگمریس . روگ )  ) كاخ اب  زج  ار  وا  نک و 

روتـسد ددنخیم و  هیواعم  دوب . دهاوخ  شتآ  رد  هیواعم  دومرف ...: هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دیوگ : یم  هیواعم  هب  يرافغرذوبا  - 7
دمآ . متشه  دلج  رد  یمامت  هب  نآ  یخیرات  تیاور  دننک . ینادنز  ار  رذوبا  دنهد  یم 

رب وا  زا  دیاب  تما  ددرگ ، مکاح  دوش  یمن  ریـس  دروخ و  یم  هک  يا  هرابمکـش  مالـسا  تما  رب  نوچ  هک  هدـش  لقن  ص )  ) ربمایپنابز زا  - 8
نیا راک  دومرف : رگیدیترابع  هب  ای  تسا . هیواعم  وا  هک  داد  عـالطا  نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگیم : رذوبا  دـشاب . طاـیتحا  رد  رذـح و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3734 

http://www.ghaemiyeh.com


مکش ! هداشگ  هدعم و  خارف  يدرم  تموکح  رد  زج  دور  یمن  یبارخ  هب  تما 
نب هللا  دـبع  يردـخ و  دیعـس  وبا  قـیرط  زا  يداـنم  يدادـغب و  بیطخ  یلیقع و  يدـع و  نبا  نیفـص " و  باـتک "  رد  محازم  نب  رـصن  - 9
هاگ ره  دومرف : رگید ، یظفل  هب  ای  دیشکب . ار  وا  دیدید  مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  دنا : هدرک  تبث  نینچ  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  دوعسم ،

دیشکب . ار  وا  دنک ، یم  قطن  مربنم  زارفرب  دیدید  ار  هیواعم 
دینزب . ار  شندرگ  دنک  یم  قطن  مربنم  زارف  رب  دیدید  هک ... ترابع  نیا  هب  ای 

میدشن . راگتسر  میدرکن و  ار  راک  نیا  دیازفا : یم  ثیدح ، نیا  لقن  زا  سپ  يردخ ، دیعس  وبا 
دندشن . راگتسر  دندادن و  ماجنا  ار  راک  نیا  ناناملسم  دیوگ : یم  يرصب  نسح  و 
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، تسا هدناوخ  تسردان  ار  اهنآ  هتشون و  تسا ، یلیقع  يدع و  نبا  هب  قلعتم  هک  قیرط  نیدنچ  زا  هعونصملا "  یلائللا  رد "  یطویس  ار  نیا 
وبا یـسوم و  نب  فـسوی  دـیوگ : یم  تسا . هدوـمن  تبث  هدرک ، هراـشا  یطویـس  هک  اـهنآزج  یقرط  زا  شخیراـت  رد  ار  نآ  يرذـالب ، نکل 

ص)  ) ادخ ربمایپ  هکدنا  هدرک  تیاور  نسح  زا  شمعا ، دلاخ و  یبا  نب  لیعامـسا  زا  دیمحلا  دـبع  نب  ریرج  لوق  زا  يورف  قاحـسا  یـسوم 
دنتشگن . قفوم  راگتسر و  دنتشاذگ و  او  ار  راک  نآ  ناشیا  و  دیشکب . ار  وا  دیدید ، مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  دومرف :

تیاور نیا  دنس  لاجر  یسررب 

یفوک : بوقعی  وبا  یسوم - نب  فسوی  - 1
، ملاع نیدـنچ  و  دـنا ، هدروآ  شیوخ  حاحـص  ردار  شتایاور  هک  تسا  همیزخ  نبا  یئاسن و  يذـمرت و  دواد و  وبا  يراخب " و  لاـجر "  زا 

دنا . هدرمش  دامتعا  دروم  هقث " و  ار "  يو  لاجر 
يزار : هللا  دبع  وبا  دیمحلا - دبع  نب  ریرج  - 2

دنناد . یم  دامتعا  دروم  هقث " و  ار "  وا  لاجر  ياملع  همه  و  تسا ، هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 
یفوک : یسمحا  دلاخ  یبا  نب  لیعامسا  - 3

دنناتسادمهشندوب .  هقث "  رب "  تسا و  هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 
یفوک : دمحم  وبا  نارهم - نب  نامیلس  شمعا ، - 4

تسین . رت  وگتسار  وا  زا  یسک  ناثدحم  نایمرد  تسا و  هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 
يرصب : نسح  - 5

دنناتسادمه . شندوب ، دامتعا  دروم  هقث " و  رب "  هک  هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 
ربمایپ نابز  زا  امیقتسم  یسک  هچتسین  مولعم  تسا و  لسرم "  هک "  نیا  زج  ، دسر یمن  رظن  هب  یلاکشا  چیه  روکذم ، تیاور  رد  نیا  ربانب 

تعامج  نآ  اریز  دور ، یمن  رامش  هب  یکانبیع  صقن و  يدروم  نینچ  رد  مهنیا  و  تسا ، هدرک  لقن  (ص)
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سپ دـنورتسار . لداع و  ناشیا  رظن  هب  باحـصا  همه  نوچ  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  باحـصا ، زا  کیمادـک  هک  دـنهد  یمن  نیا  هب  یتیمها 
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یم يرذالب  دوش . یم  میمرت  دراد ، دوجو  هک  یلـصتم  دنـس  هلیـسو  هب  شندوب  لسرم "  و "  لاکـشا ، یب  تسا و  حیحـص "  ثیدح "  نیا 
هدرک تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا  هرـضن  وبا  زا  دیز  نب  یلع  زا  هملـس  نب  دامح  زا  دـمحم ، نب  جاجح  زا  لیئارـسایبا  نب  قاحـسا  دـیوگ :

نم تفگوا : میسرپب . ابتک  وا  زا  ات  شکن  ریشمش  رمع ، تموکح  هرود  رد  میتفگ : وا  هب  ، دشکب ار  هیواعم  تساوخ  راصنا  زا  یکی  هک  تسا 
ثیدح نآ  زین  ام  دنتفگ : دیـشکبار . وا  دنک  یم  قطن  اه  هتخت  هراپ  رب  هک  دیدید  ار  هیواعم  هاگ  ره  دومرف : هک  مدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا 

درم . ات  دادن  ناشیا  هب  یباوج  اما  دنتشون ، رمعيارب  ار  نآ  مینک . یمن  میسیونن ، رمع  يارب  ات  ار  راک  نیا  نکل  میا  هدینش  ار 

شدنس لاجر  هب  يرظن 

يزورم : بوقعی  وبا  لیئارسا - یبا  نب  قاحسا  - 1
 " ار وا  لبنح  نب  دـمحا  يوغب و  ینطقراد و  نیعم و  نبا  یئاسن . دواد و  وبا  لاجر  زا  تسا و  درفملابدا "  باـتک "  رد  يراـخب  لاـجر  زا 

دنا . هدرمش  دامتعا  دروم  هقث " و 
روعا : دمحم  وبا  یصیصمدمحم - نب  جاجح  - 2

حاحص . رگید  تسا و  ملسم  يراخب و  حیحص "  ود "  لاجر  زا 
يرصب : هملس  وبا  هملس - نب  دامح  - 3

 " هقث رب "  تیاور  لقنهمئا  دیتاسا و  همه  ننس . نافلوم  رگید  قیلاعتلا " و  باتک "  رد  يراخب  لاجر  تسا و  ملـسم  حیحـص "  لاجر "  زا 
دنناتسادمه . شندوب  نیما  و 

يرصب : نسحلا  وبا  ناعدج - نب  دیز  نب  یلع  - 4
" و هقث یی "  یعیـش  ننـس . نافلوم  رگید  ،" و  درفملا بدا  رد "  يراخب  ناـیوار  زا  و  ملـسم . حیحـص "  رد "  تسا  ملـسم "  ناـیوار "  زا 

وگتسار . رایسب 
يرصب : يدبع  کلام  نب  رذنم  هرضن - وبا  - 5

نب دـمحا  دعـس و  نبا  یئاسن و  هعرز و  وبا  نیعم و  نبا  ننـس . ياه  باتک  رگید  و  يراخب ، قیلاـعتلا "  و "  ملـسم ، حیحـص "  لاـجر "  زا 
دامتعا  فرط  هقث " و  ار "  يو  لبنح 
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دنا . هدرمش 
روهشم : یباحص  يردخ ، دیعس  وبا  - 6

لوق زا  شدنـسم  رد  نایفـس  نب  نسح  دیوگ : یم  هدرک و  تبث  بیذـهتلا "  بیذـهت  رد "  رجح  نبا  یئاور ، قیرط  نیمه  هب  ار  تیاور  نیا 
ترابع نکل   0 یلع زا  نامیلـس  نب  رفعج  زا  قازرلا  دبع  زا  ظوفحم  تسا و  هدرک  تبث  دیز  نب  یلعزا  هینیع  نبا  زا  قازرلا  دـبع  زا  قاحـسا 

تسا . هدرک  تبث  نایفس  نب  نسح  زا  يدع  نبا  لکشنیا  هب  دینک . راسگنس  ار  وا  تسا ... : تروص  نیا  هب  هینیع  نبا 
نبا هدمآ  لادتعالا "  نازیم  رد " هکنانچ  و  دننانیمطا . فرط  هقث " و  سدنس "  لاجر  همه  زین  نایفـس - نب  نسح  قیرط  یئاور - قیرط  نیا 

ناعدج نب  دیز  نب  یلع  زا  هینیع  نبا  زا  قازرلا  دبع  زا  هیوهار  نبا  زا  نایفـس  نب  نسح  : دیوگ یم  تسا . هدرک  شتبث  قیرط  نیمه  اب  يدع 
دیشکب . ار  وا  دیدید  مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  تیاور  يردخ )  ) دیعس وبا  زا  هرضن  وبا  زا 

هینیعنبا لوق  زا  ینیفیرص ، بویا  نب  نامیلس  هک  هدرک  تیاور  نینچ  ام  يارب  شبیـصن  رد  هیواعم  نب  دیعـس  نب  دمحم  دیوگ : یم  ننچمه 
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نینچمه درک . تیاور  هینیع ) نبا  ینعی   ) نایفـس زا  ینیدـم  نبا  زا  ءاجر  نب  رامع  زا  یقـشمد  ساـبع  نب  دـمحم  ار  نیمه  و  درک ...  تیاور 
دندرک . تیاور  نیمه  هیبش  یثیدح  ناعدجنبا  زا  نامیلس  نب  رفعج  زا  قازرلا  دبع  تارف و  نب  دمحا  و  یناهبصا ، میهاربا  نب  دمحم 

رگید  يدنس 
: " دیامرف یم  هک  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یثیدـح  هللا ، دـبع  زا  رز  زا  مصاع  زا  کیرـش  زا  بوقعی  نب  دابع  قیرط  زا  نابح  نبا 

. " دیشکب ار  وا  دیدید  مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره 

هحفص 226 ] ] 

نآ لاجر  یسررب 
یفوک : دیعس  وبا  يدسا - بوقعی  نب  دابع  - 1

یعیش دیوگ : یم  ینطقراد  دنا و  هدرمش  دامتعا  فرط  هقث " و  ار "  وامتاح  وبا  همیزخ و  نبا  تسا . هجام  نباو  يذمرت  يراخب و  لاجر  زا 
تسا . وگتسار  رایسب  یی 
هفوک : یعخن  کیرش  - 2

وبا دیعس و  نبا  هبیش و  نب  بوقعی  یلجع و  نیعم و  نبا  رگید .  " ننس راهچ "  و  يراخب ، قیلاعتلا "  تسا و "  ملسم  حیحـص "  لاجر "  زا 
دناهتسناد . نانیمطا  دروم  هقث " و  ار "  وا  یبرح  دواد و 

يرقم . رکب  وبا  یفوک - يدسا  هلدهب  نب  مصاع  - 3
دنقفتم . شندوب  هقث "  رب "  تسا و  هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا 

یفوک : شیبح  نبرز  - 4
تسا . هناگشش  حاحص "  لاجر "  زا  تسا و  هتفایرد  ار  تیلهاج  هرود 

دوعسمنب : هللا  دبع  - 5
ناشلا . میظع  ریهش و  یباحص 

یب حیحص و  یئاور  قیرط  راهچ  ثیدح ، نآ  بیترتنیدب ، دنا . هقث "  یگمه "  شلاجر  تسا و  تسرد  حیحص " و  شدنـس "  نیا ، ربانب 
تـسا تسـس  فیعـض و  هک  ار  نآ  زج  ثیدـح  نیا  یئاور  ياه  هقیرط  زا  هک  هتـشاد  نآ  رب  شتناما  ار  ریثک  نبا  ، همه نیا  اب  دراد . لاکـشا 

رابتعا و ظفح  يارب  دزیواین و  دشکن و  ار  رادشغ  زج  شیوخ  یلائل "  هتـشررد "  هک  هدمآ  شوخ  نینچ  ار  یطویـس  هکنانچ  دـیامنن ، رکذ 
دیامنن ! دای  چیه  ثیدح  نیا  حیحص "  دانسا "  زا  رگج  يدنه  رسپ  يوربآ 

ود يارب  هاـگ  ره  هک "  شیاـمرف  نآ  اـب  تسا  هتفاـی  ماکحتـسا  میکحت و  يرگید  قاـفتا  دروم  تباـث و  حیحـص و  ثیدـح  اـب  ثیدـح  نیا 
داد و تقفاوم  تسد  هدرک  تعیب  یماما  اب  یـسک  ره  هک "  ص )  ) مرکا لوسر  شیامرف  نیا  دیـشکب " و  ار  یمود  دـش ، هتفرگ  تعیبهفیلخ 

ندرگ دیاب  تساخرب  شکمـشک  هب  ماما  نآ  اب  هدمآ  يرگید  هک  یتروص  رد  و  دیامن . تعاطا  وا  زا  دـناوت  یم  ات  یتسیاب  ار  شبلق  لصاح 
. " دینزب ار  یمود  نیا 

هحفص 227 ] ] 

نیمز هب  هراپ  وزارت  هتخادرپ  شکمشک  لیق و  لاق و  هب  دیـشکب "  ار  وا  دید  مربنم  زارف  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  ثیدحربارب "  رد  تعامج  نآ 
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فسوی زا  لالخ  دمحم  نب  نسح  زا  يدادغب  بیطخ  دنا  هتـشگ  لئاق  شیارب  يا  هدوزفا  هدناوخ و  ءاب "  ار "  ءات "  فرح "  یخرب  دنا  هدز 
وبا زا  یمیرص  ییحی  نب  رماع  زا  یسیق  نمیا  نب  رکب  زا  ریثک  نب  نسح  زا  يزاغ  رضن  وبا  زا  هیقف  قاحسا  نب  دمحم  زا  دهاز  صفح  یبا  نب 

وا اریز  دـیریذپب ، وا  زا  دـنک  یم  قطن  مربنم  زارف  رب  دـیدیدار  هیواعم  هاـگ  ره  هک  ص )  ) ربماـیپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یتیاور  رباـج  زا  ریبز 
 " تسا . نانیمطا  دروم  نیما و 

رارق ریبز  وبا  قاحسا و  نبدمحم  نیب  هک  هدع  نآ  شدنس  لاجر  و  ما ، هتشونن  تروص  نیدب  زج  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  يدادغب  بیطخ 
نمیا نب  رکب  ریثک و  نب  نسح  لاـح  حرـش  رد  نازیملا "  ناـسل  رد "  رجح  نبا  لادـتعالا " و  نازیم  رد "  یبهذ  دـنلوهجمیگمه . دـنراد 

ایآ هک  نیا  ظاحلزا  یکم  ملـسم  نب  دـمحم  ریبز  وبا  هرابرد  لاجر  ياملع  رظن  راـهظا  و  دـنلوهجم . اـهنیا  هک  دـنیوگ  یم  ییحی  نب  رماـعو 
لوهجم يدنس  هک  هتشاد  مالعا  تیاور  نیا  دنس  هرابرد  شخیرات  رد  ریثک  نبا  تسا . فلتخم  لاکـشا ، داریا و  دروم  ای  تسا  دامتعا  دروم 

تسا .
و شندوب ، یگتخاس  تیاور و  نالطبرب  تسا  هدنز  يوق و  يدـهاش  تسا "  نانیمطا  دروم  نیما و  وااریز  ینعی "  تیاور ، نیا  یفاضا  ءزج 

میا . هداد  نخس  داد  مهنو  مجنپ  ياهدلج  رد  دوجوم  نیا  يراگتسرد  تناما و  هرابرد 
 " دیـشکب ار  وا  دنا و "  هدرک  لیدبت  هولبقاف "  هب  ثیدح  نآ  رد  ار  هولتقاف "  ياهدع "  هتـشادن  ربخ  هک  هدش  ادیپ  رگید  یکی  اهنیا  زا  سپ 

هنوگ  نادب  تسا  هتخاس  یتیاور  هدماین و  ششوخ  فیرحت  نآ  زا  یلو  هتشاد ، ربخ  ای  دیریذپب "  ار  نآ  هب "  هدش  لیدبت 
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دبع زا  نادـثیدح ) ینعی   ) ظفاح رـصان  نب  دـمحم  زا  هدرک  تبث  یتیاور  رکاسع  نبا  ظفاح  دـشاب . نایفـس  یبا  نبا  هیواعم  زاریغ  هیواعم  هک 
ار هیواعم  هاگ  ره  ثیدح "  یتقو  دواد  یبا  نب  رکب  وبا  دیوگ : یم  ناذاش  نب  میهاربا  نب  دمحا  زا  یکمرب  قاحـسا  یبا  زا  دمحم  نب  رداقلا 

ربنم رب  دوب  هدروخ  مسق  هک  تسا  ناقفانم  هتسد  رـس  توبات  نب  هیواعم  نیا ، تفگ : دناوخ  رب  میارب  ار  دیـشکب "  ار  وا  دیدید  مربنم  زارف  رب 
تسین !  نایفس  یبا  نبا  هیواعم  وا  و  دیامن ، يراکتفاثک  راردا و  ص )  ) ربمایپ

هدرکتیاور لقن و  ار  نآ  یـسک  هچ  اما  درادلـقن ، هب  جاـیتحا  نیا  دـیوگ " : یم  تیاور  نیا  رکذ  زا  سپ  یلاـئللا "  باـتک "  رد  یطویس 
 " ملعا . هللا  و  تسا . راگ  زاسان  دیعب و  یلیوات  نیا  تسا : هتفگ  رکاسع  نبا  میوگ : یم  نم  تسا ؟

ایند هب  تقو  هچ  هک ؟ دـنزرف  تسیک و  وا  ياهدـناوخ ؟ يزیچ  يو  زا  خـیرات  رد  و  يراد ؟ يربخ  توباـت  نب  هیواـعم  لاوحا  زا  میـسرپ : یم 
دواد یبا  نب  رکب  وبا  هب  ار  شنخـس  تیاور و  یـسک  هچو  تسا ؟ هدینـش  تیاور  ثیدح و  وا  زا  هک  شا و  هدید  یـسک  هچ  اجک و  هدمآ و 

ای ؟ دنا هتشک  ار  وا  هدید و  ربنم  زارف  رب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  ایآ  تسا ؟ هدرک  لمع  هدروخ ، هک  یمـسق  قبط  وا  ایآ  و  تسا ؟ هدناسر 
شدید ؟ دهاوخن  دبا  ات  هدیدن و  ار  وا  شکچیه  زرما  ات 

زا مهج  وبا  هیواعم و  مدرک : ضرع  ص )  ) ادخ لوسر  هب  دـیوگ " : یم  هک  تسا  هدـمآ  سیق  رتخد  همطاف  تیاور  درومرد  لیوات  نیا  ریظن 
تـسا نایفـس  یبانب  هیواعم  زا  ریغ  وا  دیوگ : یم  یعفار   " تسا . لوپ  یب  یئادگ  هیواعم  دومرف : ص )  ) ربمایپ دنا . هدرک  يراگتـساوخ  نم 

تسا . يرگید  هیواعم  واو  هدیسر ، تفالخ  هب  هک 
یطلغ نیا  دـیوگ : یم  يوون "  اما "  تسا ، هدرک  لیوات  نینچ  يو  یتسود  تلعهب  و  راوخ ، رگج  يدـنه  رـسپ  يرادـفرط  هب  یعفار  يرآ ،

 " حیحـص رد " ملـسم   " تسا . نایفـس  یبا  نب  هیواعم  وا  هک "  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نیا  هراـبرد  ملـسم  حیحـص "  رد "  و  تسا ، راکـشآ 
رسپ هدمآ  ثیدح  نآ  رد  شمان  هک  ار  يا  هیواعم  شیوخ ،

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3738 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 229 ] ] 

 " رد یـسلایط  ننـس " و  رد "  یئاسن  زین  تسا و  هتـسناد  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  ار  يو  ننـس "  رد "  دواد  وبا  و  تسا ، هدـناوخ  نایفـسوبا 
 " يوون هکنانچ "  تسا  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  ریغ  دوصقم  هک  نیا  هب  نآ  لیوات  نیا ، ربانب   " يربکلا . ننـس  رد "  یقهیب  دنـسم " ش و 

تسا . راکشآ  یطلغ  هتفگ 
یم شخیرات  رد  ریثک  نبا  دـنا . هتـشاذگ  ارجا  هبو  هدیـشک  يرگید  هشقن  هولتقاـف "  ثیدـح "  رد  بلقت  ریغت و  يارب  رجح  نبا  ریثک و  نبا 
اریز دنتخادرپ ، یم  ص )  ) ربمایپ روتـسد  ماجنا  هب  باحـصا  اعطق  دوب  یم  حیحـص  رگا  و  تسا ، غورد  کش  نودـب  ثیدـح  نیا  دـسیون " :

تحص ضرفب  دسیون : یم  نانجلا "  ریهطت  رد " رجح  نبا  " و  دندش . یمن  نارگشنزرس  شنزرس  شوختـسد  ادخ  نامرف  يارجا  رد  ناشیا 
ناهنپ هدینـش و  ار  ثیدح  نآ  هک  ناشیا  زا  هدع  نآ  ای  دنا ، هدینـش  ار  ثیدح  نآ  هک  یباحـصا  رگید  يارب  هک  دیآ  یم  مزال  ثیدـح ، نیا 

هب ار  ص )  ) ربمایپ روتـسد  دننک و  لمع  نآ  هب  ات  دوش  غالبا  تما  همه  هب  دیاب  یثیدـح  نینچ  اریز  دـیآ ، ریوصتب  یبیع  هصیقن و  دـنا ، هدرک 
زج نیا ، ربانب  دنیامن . تیاور  لقن و  ناگدـنیآ  يارب  ار  نآ  اتدیـسر  یمن  ناعبات  هب  دـندوب  هدرک  ناهنپ  ار  نآ  رگا  هوالعب  دـندروآ  رد  ارجا 

شروصت اعرـش  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دنیامنن ، لمع  نآ  هب  یلو  دننک ، غالبا  ناشیا  هب  ار  ثیدح  هک  نیا  نآ  دنام و  یمن  یقاب  لوا  ضرف 
ای نآرق  تایآ  زا  يا  هراپ  ندرک  ناهنپ  روصت  هک  تسنیا  شا  همزال  مینادـب ، اور  نانآ  يارب  ار  يراـکنینچ  روصت  رگا  نوچ  تسین ، زیاـج 

یلاح ردار  امـش  تسا . هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  هژیوب  تسا  اوران  اعرـش  یگمه  اهنیا  و  مینادـب ، اور  ناشیا  دروم  رد  ار  اهنآ  هب  لمع  كرت 
مرذگ ) یم  رد  ایند  زا  و   ) مراذگ یماو 
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دیراد " ...  رارق  دیناور و  نشور  هار  رب  هک 
تسرد خیرات  هک  درک  ناوت  یم  هچ  اما  دوب ، یم  یئالقع  یقطنم و  ناشنظ  نسح  شاک  دنراد  نظ  نسح  باحـصا  هب  ردقچ  تعامج  نیا 

رارق مالسا  تما  لوبق  دروم  هک  ص )  ) ربمایپ تاشیامرف  و  باحصا ، ملسم  تباث و  هریـس  و  دراد ، ناتـساد  ناشروصت  فالخ  رب  وگتـسار  و 
داب رب  ار  تعامج  نآ  روصت  وهدینادرگ  نشور  ار  تقیقح  دنا  هدرک  طبض  تبث و  اه  دنسم "  اه و "  حیحص "  رد  ثیدح "  همئا  هتفرگ و 

میدش . روآ  دای  میتشون و  موس  دلج  رد  ار  یخیرات  هریس  تاشیامرف و  ثیداحا و  نآ  زا  يا  هراپ  ام ، تسا و  هداد 
هدبز نیرت و  هتسجرب  ای  دنتـشاذگ - یم  ارجا  هب  دندوب  هدینـش  رگا  ار  ص )  ) ربمایپ روتـسد  شیامرف و  دنیعدم  تعامج  نآ  هک  باحـصا -
هداد عالطا  هداد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  وا  صخـش  هک  نآ  زا  سپ   " هیدـثلا - وذ  لتق "  رب  هرئاد  رد  ار  ص )  ) مرکا لوسر  ناـمرف  رگم  ناـشیا 

زا رس  شدوجو  اب  و  ص )  ) ربمایپ روضح  رد  رگم  دندروآرد ؟ ارجا  هب  درک  فارتعا  صخـش  نآ  دوخ  دراد و  يا  هناراکهبتتایونم  هچ  هک 
هتـسویپ توبث  تحـص و  هب  تعاـمج  نآ  يارب  هک  شروتـسد - نیا  هب  رگم  دـندنکفاین ؟ شوـگ  تشپ  ار  شروتـسد  دـندیچیپن و  شناـمرف 

ره هک "  شنامرف  نیا  هب  ای   " دیـشکب ؟ ار  یمود  رفن  دـش ، هتفرگ  تعیب  هفیلخ  ود  يارب  هاگ  ره  هک "  روتـسد  نیا  هب  دـندرک ، لمع  تسا -
نیا ای   " دینزب ؟ ریـشمش  اب  ار  وا  دشاب  دهاوخ  یمهک  ره  دـناشک ، یگدـنکارپ  هب  تسا  دـحتم  هکیلاح  رد  ار  تما  نیا  راک  تساوخ  یـسک 

 " ثیداحا رد  هک  اه  نامرف  رگید  " و  دـینزب ؟ ار  یمود  نیا  ندرگ  تخادرپ ، شکمـشک  هب  ماما  نآ  اب  هدـمآ  يرگید  هاـگ  ره  هک  ناـمرف 
؟ میتشون دلج  نیمه  رد  ار  یخرب  تسا و  هدمآ  حیحص " 

رد ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هاگ  ره  هک "  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  تسا  هدـمآ  یتیاور  تماصنب ، هدابع  مقرا و  نب  دـیز  قیرط  زا  - 10
 " دنیآ یمن  مه  درگ  ریخ  راک  يارب  ود  نآ  اریز  دینکارپب ، مه  زا  ار  اهنآ  دیتفای ، عامتجا  لاح 
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يدرم  هار  نیا  زا  دیامرف " : یم  هک  صض )  ) ربمایپ هب  بوسنم  تسا  یتیاور  - 11

هحفص 231 ] ] 

دسر . یم  رس  هیواعم  و  تسا . نم  تنس  ریغ  رب  دریم  یم  یتقو  هک  دیسر  دهاوخ  رس  ناتربارب  رد 

هیواعم شهوکن  رد  یلع  زا  ینانخس 

ات درادن  یتریصب  هک  یسک  همان  دیـسر ، تا  همان  هدمآ " : نینچ  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  یلعنانموم  ریما  نایقتم  يالوم  زا  يا  همان  رد  - 12
و تسا ، هدوـمن  تباـجا  ارتوـعد  نآ  وا  هدـناوخ و  ار  وا  شـسفن  ياوـه  ، دروآ رد  هنادـنمدرخ  هار  هب  اـت  يربـهر  هـن  شدـیامن و  تیادـه 

متلزنم و  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  میدنواشیوخ  و  مالـسا ، هرود  رد  متاراختفا  اما  تسا ... هدـش  هدیـشک  شلابند  هب  وا  هدـناشکار و  وا  یهارمگ 
يدرک "  یم  در  راکنا و  یئامن  در  ای  راکنا  یتسناوت  یم  رگا  مدوخ  ناج  هب  ار  شیرق  هب  تبسن 

اب هتشاگن و  تیهارمگ  اب  هک  يا  همان  دیـسر ، نمهب  هدولآ  بکرم  يا  همان  زارد و  يزردنا  وت  فرط  زا  یترابع " : نینچ  رگید  یتیاور  هب  و 
هار هب  ات  يربهر  هن  شدـیامن و  تیادـه  ات  درادـن  یتریـصب  هک  یـسک  همان  يا ، هدـناسر  نایاپ  هب  هدرک و  اضما  تهاـبت  تاـیرظن  دـیاقع و 

هدیـشک شلابندهب  وا  هدناشک و  ار  وا  یهارمگ  و  تسا ، هدون  تباجا  ار  توعد  نآ  وا  هدناوخار و  وا  شـسفن  ياوه  دروآ ، رد  هنادـنمدرخ 
تسا ". هدش 

رد ترمع  ندـشيرپس  یگدروخلاس و  رد  هک  ار  يور  هاریب  یهارمگ و  نیا  تسا " : هتـشون  نینچ  هیواعم  هب  ع )  ) ماما زا  يا  همان  رد  - 13
، دننک تسرد  ار  شا  هشوگ  رههک  يراد  ار  يا  هدیـسوپ  هماج  عضو  زورما  وت  اریز  زاس ، نک  هشیر  تدوخ  دوجو  زا  دراد ، هشیر  تدوجو 

شیوخ يایرد  هب  و  يا ، هتفیرف  تا  يور  ههاریب  اب  و  يا ، هدرک  هارمگ  ار  مدرم  زا  رامـش  رپ  لسن  کی  وت  تفر . دهاوخ  او  شرگید  هشوگ 
وس کی  هب  فرحنم و  ناشباوص  هار  زا  و  ناش ، هدنارپ  وس  نآ  وس و  نیا  هب  مطالتم  ياه  ههبـش  ناش و  هتفرگ  ارف  اه  یکیرات  ات  يا  هدنکفا 
وت نتخانشزا  سپ  ناشیا  هدنادرگرب و  ور  وت  زا  هک  یتریـصب  اب  هدع  نآ  زج  هنیرید  لاح  هب  دنا  هتـشگزاب  دنا و  هدرک  تعجر  دنا و  هتـشگ 

يراوشد و  هب  ار  نانآ  نوج  ادخهب ، ور  دنا  هتخیرگ  وت  هب  کمک  يراکمه و  زا  دنا و  هدرک  كرت  ارت 

هحفص 232 ] ] 

. " يدرک فرحنم  لدتعم  تسار و  هار  زا  يدناشک و  یخاتسگ 
هدوناخ و هک  تسین  اهنآ  هب  تهابـش  یب  يا ، هداد  زورب  هک  یئاه  یهارمگ  تسا " : هدـمآ  نینچ  هیواـعم  هب  ع )  ) ماـما زا  يا  هماـن  رد  - 14

اجنآ رد  ات  ناشتشادا  و  ص )  ) دمحم هب  تبـسن  يزرو  دسح  هب  اوران ، لطاب و  ياه  نامرآ  رفک و  هک  اه  نامه  دنداد ، زورب  تنادنواشیوخ 
نآ رد  نم  دـنیامن و  تیامح  ار  شیوخ  ناگرزب  تاسدـقم و  زا  کـیچیه  دنتـسناوتن  دـندیتلغرد و  تکـاله  كاـخ  هب  يرادربخ ، هک  اـه 

تشکب و ار  یهارمگ  نارس  ار و  ناشنارس  تسب و  رب  نانآ  رب  هار  هک  نامه  ناشیا و  هب  هتخیوآ  رواگنج  مدوب و  ناشدروامه  اه ، هاگدروآ 
شهاگ رارق  هاگیاج و  هک  دورب  يدج  یپ  زا  هک  يدنزرف  لاح  هب  ادب  تخاسمهاوخ . قحلم  ناکاین  نآ  هب  ار  ناشدالوا  دـهاوخب  ادـخ  رگا 

 " تساخزود
، دندورطم ناطیشنارادتسود  هک  تنارادتسود  وت و  هک  تسا  یهاگ  رگید  تسا " : هیواعم  هب  شترضح  همان  زا  يرگید  تمـسق  نیا  - 15
تسد و اب  هک  دیا  هدمآ  رب  ددص  رد  دیا و  هدنکفا  تشپ  سپ  ار  نآ  دیا و  هدناوخ  ناینیـشیپ  ياه  هناسفا  ار  نآرق ) میلاعت  مالـسا و  ای   ) قح
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مدوخ ناجب  دیایب . ناشدب  دنهاوخن و  نارفاک  هچ  رگ  دناسر  یم  لامک  هب  شیوخ  رون  ادخ  هک  دینادرگ ، شوماخ  ار  ادخ  لعـشم  ناتنابز ،
دیـسر یهاوخ  تراک  يازـس  هب  تشگ و  دهاوخ  رـشتنم  نید  شناد  دیـسر و  دهاوخ  لامک  هب  دیایب  تدـب  یهاوخن و  هچ  رگرون  دـنگوس 
لطاب راگزور  هک  تسا  نونکا  مه  يرادنپ  نکل  ، زرو يراکهبت  یهاوخ  یم  ات  تشگ  دهاوخ  ادج  وت  زا  هک  تیایند  یگدـنز  رد  نیاربانب ،

ادخ و  يا ، هدش  هدناشک  خزود  نازوس  نازورف و  هلعش  يوس  هبوت  و  تسا ، هتفر  داب  رب  تتموکح  راک و  هدیسر و  نایاپ  هب  تیرگ  اور  ان  و 
 ". تسین هدننک  متس  شناگدنب  هب  تراگدرورپ  ود  شاب  هدرکن  متس  وتهب  هجو  چیه  هب 

زا لاعتم  يادـخ  هک  یعالطا  اب  هارمه  يا ، هدرک  هک  يدـب  ياـهراک  تسا " : هتـشون  وا  هب  شترـضح  هک  يا  هماـن  زا  یتمـسق  مهنیا  - 16
ادخ  هک  هتشگ  ببس  دراد  وت  عضو 

هحفص 233 ] ] 

رخص رسپ  يا  رگید : یترابع  هب  ای   ) نوعلم رسپ  يا  رخص !  رسپ  يا  دنادرگ . يراکهبت  هدامآ  ار  تلد  دراین و  حالـص  هب  ار  وت  راک  عضو و 
وت هکنآ  لاح  تسا ، لصف  لح و  زیمت و  هیام  نارادکـش  ناـیم  تشناد  و  تسا ، ناراـسهوک  ردـق  هب  تیراـبدرب  هک  ياهدرک  اـعدا  نوعلم )

 " لذر . یلدزب  و  درخبان ، ریذپانلد ، هتفرگل و  و  یقفانم ، يرسکبس 
زا ریغ  يزیچ  لابند  هب  و  يراد ، تسا  وت  روخ  رد  هچنآ  زا  رترب  يدوصقم  مدید  دیـسر . تا  همان  دـسیون " : یم  وا  هب  يرگید  همان  رد  - 17
اه نامگ  نیرت  تسس  هب  يا و  هتخادنا  گنچ  مکحم  لیلد  هب  هن  و  ینادرگرس ، یهارمگ  رد  یلول و  یم  هناروک  روک  و  یشیوخ ، هدشمگ 

، هتفرگ رارق  يوریپ  دروم  نونک  ات  هک  یی  یگتشگ  رس  هب  يا و  هدیبسچ  زیمآ  تعدب  تالیامت  هب  یتخس  هب  ردقچ  ادخ  رب  هانپ  يا . هتخیوآ 
یم رامـشب  تجح  شناگدنب  يارب  درک و  دهاوخ  تساوخزاب  شبجوم  هب  ادخ  هک  ینیزاوم  دانـسا و  كرت  قئاقح و  ندرک  لامیاپ  هوالعب 

 " دیآ .
نآرق مکح  هب  وت  تشون " ...  نینچ  وا  هب  دـنیامن  لصف  لح و  نآرق  وترپ  رد  ار  ناـشفالتخا  درک  توعد  ار  شترـضح  هیواـعم  یتقو  - 18

 " تساوخ . کمک  یتسیاب  ادخزا  و  شیار ، مکح و  ناهاوخ  هن  ینآرق و  لها  هن  وت  مناد  یم  نم  و  يا ، هدرک  توعد 
. یبایرد اراهنآ  يرب و  هدافتـسا  نشور  روما  كرد  زا  هک  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  : " دـسیون ...  یم  نینچ  وا  هب  ع )  ) ماما يا  همان  رد  - 19
هک نیا  شامق  زا  اه  يزرو  غورد  اـه و  بیرف  باـکترا  رد  يا و  هدرکيوریپ  ار  تناینیـشیپ  هنیرید  هویـش  ناـمه  تلطاـب ، ياـهاعدا  رد  وت 

نوناق زا  اـت  ینادـب  شیوخ  صاـصتخارد  تسا ، نوریب  وت  راـیتخا  زا  ار  هچنآو  ینابـسچب  دوخ  هب  يرادـن  یـسرتسد  نآ  هب  هک  ار  یلاـصخ 
ار قئاقح  نآ  یئامن ، راـکنا  تسا ، رت  سوسحم  تیارب  رتکیدزن و  وت  هب  تنوخ  تشوگ و  زا  هک  ار  قئاـقح  ینک و  صـالخ  ار  دوخمالـسا 

يا  هتفایرد  شوه  شوگ  اب  هک 

هحفص 234 ] ] 

" ؟ اوسر راکشآ و  یهارمگ  زج  دنام  یم  هچ  قح  زا  ینادرگور  زا  سپ  نیا  ربانب  تسا . هدنکآ  ار  تا  هظفاح  و 
نیا اب  تشگ  دیناوت  تما  نیا  ماکح  هنوگچ  ای  دـیا  هدوبقلخ  ناگدـننک  هرادا  یک  هیواعم  يا  وت  دـسیون ": یم  وا  هب  يرگید  همان  رد  - 20

رب هک  يدـماشیپ  يارب  ار  تدوخ  نیا  ربانب  دـیا . هدرک  زارحا  ار  یتلیـضف  يرترب و  ناتموق  ناـیمرد  هن  دـیرادن و  يا  هقباـس  نسح  چـیه  هک 
نینچ وتینعی   ) دنیوگتـسار شربمایپ  ادخ و  مناد  یم  هک  نیا  اب  دوش ، بایماک  وت  درومرد  ناطیـش  راذگم  نک و  هدامآ  دمآ  دهاوخ  ترس 

هک یتروص  رد  میوج . یم  هانپ  ادخ  هب  یندشن  ادج  هنیرید و  یتخبدب  زا  نم  ببـس  نیدـب  تشگ .) یهاوخن  تیادـه  وریپ  درک و  یهاوخن 
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ترـشع ناراذگـشوخ و  وـت  هک  تسا  نیا  رد  تلع  نآ  یناـمب . تلفغ  رد  وـت  هتـشگ  ثعاـب  هچ  هک  مـهد  یم  عـالطا  وـت  هـب  ینکن  نـینچ 
 " دبای . نایرج  ندب ، رد  نوخ  ناسب  تدوجو  رد  دریگ و  رایتخا  رد  ارت  هتسناوت  ناطیشویبلط 

لمع شناـمرف  قبط  و   ) سرتبادـخ زا  تسا ، وت  هرادا  تحت  هچنآ  دروـم  رد  تسا " : هدـمآ  نینچ  هیواـعم  هب  ع )  ) ماـما زا  يا  هماـن  رد  - 21
دوخ یتسناد  یمن  هک  نیا  هناهب  هب  یناوت  یمن  هچنآ  كرد  یئاسانش و  هب  درگرب  ،و  نک تقد  تسا  وت  هدهع  رب  هک  یقح  دروم  رد  و  نک )

دنناسانـشب و همههب  ار  نآ  هک  یماقم  دنلب  نادرم  دراد و  يراکـشآ  ياه  هناشن  شمکح ، قبط  لمع  ادـخ و  تعاطا  اریز  ینک ، صالخ  ار 
دـنور و یم  شهارب  نارایـشوه  هک  یلزنم  رـس  بوـلطم و  یفدـهو  صخـشم  راوـمه و  یهار  تسه و  هـنیمز  نـیا  رد  ناـشخرد  اـه  شور 
دش و دهاوخ  راچد  یگتـشگرس  هب  تشگ و  دهاوخ  فرحنم  مالـسا  زا  دنادرگب  ور  نآ  زا  هک  ره  دـنیوج . یم  فارحنا  نآ  زا  ناراسنوگن 

شیدنیب تدوخ  لاح  هب  نیا ، ربانب  درک . دهاوخ  لزان  وا  رب  شیوخ  رفیک  تخاس و  دهاوخ  لئاز  تفرگ و  دهاوخ  رب  وا  زا  ار  شتمعن  ادخ 
یهاوخ یناـیز  رپ  هجیتـن  هب  دور  ناـیاپ  هب  تیاـهراک  هک  ماـگنه  نآ  و  تسا ، هدومن  وت  هب  ار  تهار  ادـخاریز  اـمنب ، ار  شیوخ  هظحـالم  و 

نورد  هب  ار  وت  تسفن  ياوه  رفک . لزنم  رس  هب  دیسر و 
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 " هدینادرگ راومهان  خالگنس و  ار  تهار  تسا و  هدناشک  اه  هکلهم  هب  هتخاس و  التبم  یگتشگ  رس  هب  هدروآ و  رد  ترارش 
ام ناـیم  هنوـگ  نید  هب  زورید  يا ، هدرک  رکذ  هک  میدوـب  یتدـحو  تفلا و  لاـح  نآ  هب  امـش  اـم و  : " دـسیون ...  یم  واهب  یباوـج  رد  - 22

امش میدنامنید و  تسار  هار  رب  ام  هک  ناسنیدب  زورما  و  دیتشگ ، رکنم  رفاک و  امش  میدروآنامیا و  ام  هک  تشگ  لصاح  زیامت  فالتخا و 
شدب مالسا  زا  هک  نیا  زا  دعب  دش و  ناملسم  رارطضا  يراچان و  يور  زا  تشگ  ناملـسم  هک  ره  امـش ، زا  دیتشگ . ردب  دیدیزغلب و  نید  زا 

دوب ...  گنج  لاح  رد  زیتسب و  ص )  ) ادخ لوسر  ابو  دمآ  یم 
لدگنـس و مراد  دایب  یتقو  ات  مسق  ادخب  وت  و  يدید . تردارب  ویئاد  دـج و  رب  ار  شرثا  اجکی  رد  هک  تسا  نم  تسد  رد  يریـشمش  نامه 
هک دیامن  یم  یی  یتخبدب  وت  هب  شزارف  رد  هک  ياهتفرالاب  ینابدرن  زا  وت  میوگب : نینچ  وت  هب  تسا  رتهب  يدرخبان . يا و  هدوب  يریذـپان  لد 
هب یبای و  تسد  تسا ، وت  قح  هچنآ  رب  زج  یهاوخ  یم  یـشیوخهدشمگ و  ریغ  یپ  رد  وت  اریز  تفرگ ، دـهاوخارف  ار  تا  هداوناـخ  ار و  وت 

هلصاف ترادرک  زا  تفرح  ردقچ  دراد . تبسانم  نآ  اب  وت  داهن  هن  و  يراد ، ار  نآ  يدصت  تیحالص  یگتسیاش و  هن  هکیتسه  يراک  لابند 
ات تشاد  او  ص )  ) دمحم تلاسر  قح و  راکنا  هب  ار  اهنآاوران  ياه  نامرآ  يداهن و  دب  هک  یهیبش  تیاه  یئاد  اهومع و  هب  ردـقچ  و  دراد ،

تیامح یئاهریـشمش  ربارب  رد  ار  شیوخ  تاسدقم  نارـس و  زا  کیچیه  دنتـسناوتن  دندیتلغرد و  كاله  كاخ  هب  ینادـیم  هک  اهاجنآ  رد 
 " تفرگن يدنک  یتسس و  زگره  دنامن و  یلاخ  اهنآ  زا  يدربنچیه  هک  دنیامن 

يرترب رگیدکی  رب  میتسه و  فانم  دـبع  ینب  هلیبق  زا  یگلمج  ام  يا  هتـشون  هک  نیا  دـیامرف " : یم  دـهد  یم  هیواعم  هب  هک  یباوج  رد  - 23
دبع دننام  برح  هن  و  تسین ، ناسکی  مشاه  اب  هیما  نکل  میراد ، كرتشم  ياین  میردپ و  کی  نادنزرف  ام  تقیقح  رد  مدوخ  ناجب  میرادـن .
دراد الاو  صخشم و  بسن  هکنآ  هن  و  تسا ، ربارب  یمالـسا  حتف  هدش  دازآ  اب  رجاهم  هن  و  بلاط ، وبا  ناشمه  نایفـسوبا  هنو  تسا ، بلطملا 

هکنآ  هب 
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هریت هچ  لغد و  قفانم و  نوچ  نموم  هن  و  ارگلطاب ، لطاب و  رب  نوچ  قح  رب  هن  و  تسا ، هتـشگ  بوسنم  هدنابـسچ و  يا  هداوناخ  یـسک و  هب 
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 " تسا هداتفارد  خزود  شتآ  هب  هک  دیامن  يوریپ  ییاین  زا  هک  يدنزرف  تسا  تسپ  زور و 
شدـج ندوب  رفاک  رطاخ  هب  ناوت  یم  ار  ناملـسم  اـیآ  دزاـس : یمحرطم  ار  لاوس  نیا  ناـیقتم  يـالوم  شیاـمرف  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

هتشگ شدلقم  و  هداهن ، شمدق  ياج  مدق  هدرک و  يوریپ  شدج  زا  هک  یتروص  رد  يرآ ، دهد : یم  باوج  و  درک ؟ شنز  رس  شهوکن و 
وا هک  دـهدیم  رارق  شنزرـس  شهوکن و  دروم  رطاخ  نیا  هب  هکلب  شدادـجا ، ندوب  رفاک  رطاخ  هب  هن  ار  هیواـعم  ع )  ) نینموملا ریما  دـشاب .

ناشدلقمو . تسا  هدوب  اهنآ  ور  هلابند 
یسک هچ  دشاب و  مکاح  دیابیسک  هچ  ای  رتورف ، یـسک  هچ  تسا و  رترب  یـسک  هچ  هک  نیا  هب  هچ  ارت  دیامرف " : یم  يرگید  همان  رد  - 24

تاقبط و نییعت  و  گنهاشیپ ، نارجاـهم  هبترم  نییعت  صیخـشت و  هب  هچ  ار  ناشنادـنزرف  هکم و  حـتف  ناگدـش  دازآ  تموکحو  هرادا  تحت 
هرادا تحت  موکحم و  هک  دوخ  يا و  هتخادرپ  تسین  وت  تیحالص  رد  هک  يراک  هب  همه ، نیا  اب  يرود ، رایـسب  هبترم  نیا  زا  وت  ناشتاجرد 

هب هکینآ  زا  رتورف  هک  ینادـب  یـشک و  شیوخ  دـح  نماد  رد  اپ  دوش  یمن  وت  يا . هتخادرپ  مکاح  تیمکاح و  هراـبرد  يار  راـهظا  هب  يا ،
وت باسح  ياپ  هب  موکحم  تیموکحم  هن  تسا ؟ هتخاس  نیعم  تیارب  ریدقت  هک  یئامن  افتکا  هبترم  دـحنامه و  هب  و  يزادرپ ، يروما  نینچ 

 " اه گنسرف  هب  تسار  هار  زا  يا  هتشگ  ردب  يا و  ههاریب  رد  رایسب  وت  و  وت . نآ  زا  دنمزوریپ  يزوریپ  هن  و  تسا ،
مینک تکرح  تعامج  نیا  فرط  هب  میا  هتفرگ  میمصت  ام  دیامرف " : یم  نینج  دسیونیم  میلس  نب  فنخم  هب  ع )  ) ماما هک  ياهمان  رد  - 25

صاصتخا نتـشیوخ  هب  ار  مئانغ  یمومع و  دمآ  رد  و  دنا ، هدرک  تموکح  یهلا  یحو  زا  ریغ  يزیچ  بجوم  هب  ادخ ، ناگدنب  دروم  رد  هک 
نوناق  و  دنا ، هدرک  لیطعت  ار  مالسا  يازج  نوناق  و  دنا ، هداد 
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تروـشم یتـسود و  هب  ار  ناقـساف  ناـنموم  ياـج  هب  و  دـنا ، هتخادرپ  يراـکهبت  هب  ناـهج ) اـی   ) روـشک رد  هدرب و  نیب  زا  ار  مالـسا  میلعت  و 
، دنا هدرک  مورحم  دیعبت و  ار  وا  هتفرگ و  لد  هب  ار  شا  هنیکهدرمش  نیگمهس  هانگ و  ار  ناشیاه  تعدب  ادخ . رادتـسود  یتقو  دنا . هدیزگرب 
رب نانآ  دـنا . هدرک  یبوخ  وا  هب  هتخاس و  کیدزن  دوخ  هب  هتـشاد و  تسود  ار  وا  هدومن  کمک  اـهنآ  هب  ناشیرگمتـس  رد  راکمتـس  نوچ  و 

مالـسا رب  هار  هک  تسا  یهاگ  رید  و  دنا ، هتـشگ  لدکی  ناتـسادمه و  ام  زا  یئادج  مالـسا و  اب  تفلاخم  رب  دـنزرو و  یم  رارـصا  يرگمتس 
 ". دنا هدوب  راکمتسو  هدومن  يراکمه  يزرو  هانگ  هار  رد  و  دنا ، هتسب 

مالـسا هدرمـش و  ریقح  ار  مدرم  هیواعم  اریز  نکن ، یهارمه  شیاوران  راک  رد  هیواعم  اب  دسیون " : یم  صاعلا  نب  ورمع  هبيا  همان  رد  - 26
. " تسا هدناوخ  هنادرخب  ان  ار 

هب يا ؟ هدیشک  تیناسنا  زا  تسد  وربآ ، یب  راکتشز و  يدرم  رطاخ  هک  وت  : " دیامرف ... یم  نینچصاعلا  نب  ورمع  هب  يرگید  همان  رد  - 27
درخبان وا  ترـشاعم  اب  راـب  درب  ناـسنا  دریگ و  یم  رارق  شنزرـس  دروم  دوشیم و  راوخ  وا  ینیـشنمه  اـب  راوگرزب  ناـسنا  هک  يدرم  رطاـخ 

ار تیراکتسرد  تناما و  هدوبر و  وت  زا  ار  تنید  ات  دناهتفگ : هکنانچ  تسا و  هتـشگ  شلد  وریپ  تلد  نآ ، رثا  رب  ددرگ . یم  رادنتـشیوخانو 
ارتترخآ "  ایند و  و 

تخاس مهاوخ  قحلم  شیرق  زا  هدع  نآ  هب  ار  امـش  دروآ  رد  نم  گنچ  هب  ار  راوخ  رگج  رـسپ  وت و  ادخرگا  هدمآ " : نینچ  همان  نیمه  رد 
هب ادخ  دیدنام . هدـنز  نم  زا  دـعب  دـیداتفین و  مگنچ  هب  هک  یتروصرد  0 و  ناشدناسر لتق  هب  ادخ  دندرک و  متـس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  رب  هک 

" تسا . یفاک  وا  رفیک  مه  دنک و  یم  تیافک  وا  ماقتنا  امش  زا  يریگماقتنا  يارب  و  دیسر ، دهاوخ  ار  ناتباسح  یئاهنت 
نآ تاغیلبت  زا  دسیون " : یم  رصم  مدرم  رکب و  یبا  نب  دمحم  هب  يا  همان  رد  - 28
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نمـشد ربمایپ  یـصو  هن  دنتـسین و  ربارب  رگهارمگ  ياوشیپ  رگتیاده و  ماما  هک  دـینادب  دیـشیدنیب و  و  دیـشاب ، رذـح  ربدـنه  رـسپ  زاسغورد 
" تسا . دونشخ  نانآ  زا  دراد و  یم  ناشتسود  هک  دهدب  رارق  یناسک  وزج  ار  امش  ام و  ادخ  ربمایپ ،

- دوب هداتـسرف  ع )  ) ماما تمدخ  هب  دندوب  هتـشون  شیارب  صاع  رمع و  هیواعم و  هک  ار  یئاه  همان  هک  رکب - یبا  نب  دـمحم  باوج  رد  - 29
یم هقالع  مه  هب  ادخ  ینامرفان  رد  هک  ود  نآ  مدناوخ . ار  هداز  رفاک  راکتشز  رمع و  هداز و  راکتـشز  راکتـشز  هیواعم  همان  تشون " : نینچ 

شیوخ هدرک  زا  اهنآ  دنتریـس . هدیهوکن  ایند  یگدنز  رد  دـنراد و  قفاوت  مه  اب  تموکح  رد  يراوخ  هوشر  تاموکح و  راک  رد  ،و  دـنزرو
تراه و دـنتخاس . ترـشع  دـندرب و  هرهب  شیوخ  هدرک  زادـندوب  اـهنآ  زا  شیپ  هکناـنآ  هک  روطناـمه  دـننک ، یم  ترـشع  يرادرب و  هرهب 

. " دنز یمن  يررض  وت  هب  ناشتروپ 
رـس رب  دیزاس و  رادیب  دنباوخامـش  نایمرد  هک  ار  یناسک  دیامن . تمحر  ار  امـش  ادخ  دـیامرف " : یم  نینچ  قارعمدرم  هب  يا  همان  رد  - 30

ربارب رد  مدحبـص  هداـتفا و  رب  راـک  زا  هدرپ  اریز  دـیدرگ ، اـیهم  نانمـشد  اـب  گـنج  يارب  و  دـیوش ، ناتـسادمه  ناتتـسرد  فدـه  هدـیقع و 
اب دیگنج و  یم  ناشنادنزرف ، هکم و  حتف  ناگدش  دازآ  اب  امش  هک  تسا  نینچ  تقیقح  و  تسا ، هتـسارآ  هولج  تریـصب  اب  ناسنا  ناگدید 

زیتس و رـسارس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ربارب  رد  هک  نا  و  دـندومن ، مالـسا  راهظا  يراچان  يور  زا  هک  اهنآ  و  لدتخـس ، دـنراک و  اـفج  هک  اـهنآ 
ياه بیسآ  زا  هک  اهنآ  و  يراکفالخ ، تعدب و  لها  مجاهم و  كرشم و  لئابق  ناگتسباو  نآرق ، تنس و  ادخ و  نانمـشد  دوب ، یئوجگنج 

ما هدرک  ادیپ  عالطا  نم  ناتـسرپ . ایند  ناراوخ و  هوشر  نامه  دنداد ، یم  لیکـشت  مالـسا  يارب  يرطخ  دش و  یم  هدیـسرت  ناشهناراکتیانج 
هوشر وا  هب  هک  هدرک  طرـشهیواعم  يارب  هداد و  يزیچ  وا  هب  هیواعم  ات  هدشن  هیواعم  اب  تعیب  هب  رـضاح  صاع ،) ورمع  ینعی   ) هغبان رـسپ  هک 

هتخورف ایند  هب  ار  شنید  هک  ياهدـننک  تعیب  نیا  تسد  اب  هدـید  نایز  ناـه !  دراد . گـنچ  رد  يا  هطلـس  تردـق و  همه  زارت  نارگ  دـهدب 
تسد  داب  دوبانو  تسا ،
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بارـش امـش  نایمرد  هک  تسه  یـسک  تعامج  نآ  وزج  و  تسا . هدیرخ  ار  راکتـشز  کی  تنایخ  ناناملـسم  یئاراد  اب  هک  يرادـیرخ  نیا 
. دزنابزو تسا  فورعم  شیراگتشز  شنید و  هدیقع و  داسف  تسا و  هتشگ  يراج  يراوخ ) بارش   ) دح وا  رب  یناملـسم  هرود  رد  هدروخ و 

نایاوشیپ نارس و  اهنیا  دشن . مالسا  لوبق  هب  رضاح  دشن ، هداد  وا  هب  ناناملسم  لام  زا  یمهس  ات  هک  تسه  یـسک  تعامج  نآ  نایمرد  زین  و 
هکلب تفر ، هراشا  نانآ  هب  هک  دـنیاهنامه  لثم  مدرک و  يراد  دوخ  ناشاه  یتشز  رکذ  زا  هک  اهنآ  زین  دـنهد و  یم  لیکـشت  ارتعاـمج  نآ 

رترضم . رتراکهبت و 
يراکتشز راختفا و  تخورف و  دنهاوخ  یگرزب  امش  نایم  رد  دننک ، ادیپ  یسایس  طلست  امـش  رب  هک  یتروص  رد  ناشمدرک ، دای  هک  یئاهنیا 

يوریپ سفن  ياوه  زا  و  تخاس ، دـنهاوخ  اپ  رب  داـسف  روشکرد  و  دز ، دـنهاوخ  يدـعت  هب  تسد  مشخ  رـس  زا  و  يردـلق ، دومن و  دـنهاوخ 
رارشا و نادرخبان و  هک  نیا  هب  دیهد  یمن  یتیمها  دیئآ و  یمن  مشخ  هبایآ  دومن ...  دنهاوخن  تموکح  باوص  رب  وهنالقاع  درک و  دنهاوخ 

دنزیخ .؟ رب  زیتس  شکمشک و  هب  امش  رب  تموکح  رس  رب  امش  اب  امش  هعماج  ناگیامورف 
هک یتروص  رد  و  تشگ . دیهاوخن  هارمگ  دیرب ، نامرف  نم  زا  رگا  ادخباریز  دـیرب ، نامرف  نم  زا  دـیریگ و  شوگ  هب  ار  منخـس  نیا ، ربانب 
رپ و  هتـشگ ، رو  هلعـش  گنج  شتآ  اریز  دینک ، كرادت  گنج  يارب  دـیوش و  گنج  هدامآ  دیـسر . یمن  باوص  هب  دـیچیپب ، منامرف  زا  رس 

لعشم دنیامن و  هجنکش  ودنرازایب  ار  ادخ  ناگدنب  هک  روظنم  نیا  هب  دنا ، هتشگ  هدامآ  ناتدربن  يارب  ناراکتـشز  و  هدش ، هتـشارفا  شمـشچ 
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دنزاس . شوماخ  ار  ادخ  نید 
ناش یگتـشگ  رـس  یهارمگ و  نیع  رد  دننالدگنـس ، نازادرپ و  هلیح - ونازرو  عمط  هلمج  زا  هک  اهنامه  ناطیـشنارادتسود ، یتسیابن  ناه 
مسق ادخب  دنشاب . هتـشاد  دنا ، هدش  شراگدورپ  يربنامرف  تسرد و  هدیقع  قح و  يانف  هکنانآ  نایاسراپ و  ناراک و  وکین  زا  شیب  شـشوک 

اریز میامن ، یم  یئاهنت  سرت و  ساسحا  هن  مهد و  یم  یتیمها  هن  مدرگوربور ، اهنآ  اب  هنتکی  نم  دنـشاب و  هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  اهنآ  رگا 
نم 
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لماک نانیمطا  نیقی و  تیعقاونیا  دروم  رد  مسانـش و  یم  الماک  مینآ ، رب  ام  هک  ار  یتیاده  دنا و  هتفر  ورف  نآ  رد  اهنآ  هک  ار  یی  یهارمگ 
نادرخبان و ار  تما  نیا  رب  تموکح  هک  نیا  زا  ارمنکل  مرب . یم  راـظتنا  ار  شیوکین  شاداـپ  مقاتـشم و  مراـگدرورپ  رادـید  هب  نمو  مراد ،

هدرب ار  ادخ  ناگدنب  دننادرگ و  شیوخ  درواتـسد  يراصحنا و  کلم  ار  یمومع ) دمآ  رد  و   ) ادـخ لام  دـنوش و  راد  هدـهع  شناراکتـشز 
دشارخ ". یم  مغ  دریگ و  یمارف  هودنا  بزح ، کی  رد  رگمتس  نافرحنم  اب  دنشاب و  گنج  هب  حلاص  مدرم  ابو  دنزاس  ناسرازبا 

زا پچ و  زا  تشپ و  زا  ربارب و  زا  ناسنا  هب  هک  دـنامیم  ار  دورطم  ناطیـش  هیواـعم  دـیامرف " : یم  نینچ  هیبا ، نب  داـیز  هب  يا  هماـن  رد  - 31
 " مالسلا و  شاب ، زیهرپ  رد  مه  زاب  شاب و  طایتحارد  زاب  شاب و  رذح  رب  وا  زا  نیا  ربانب  دروآ . یم  ور  تسار 

راپـسهر ادخ  نانمـشد  فرط  هب  : " دیامرف یم  یقطن  رد  دنوش ، هیواعم  اب  گنج  راپـسهر  هک  دـهد  یم  نامرفار  شنارای  هک  یماگنه  - 32
دنا هتشک  ار  راصنا  نارجاهم و  هک  نانآ  و  مجاهم ، كرشم و  لئابق  هدنامیقاب  يوس  هب  نآرق ، و  ص )  ) ربمایپ ننس  نانمـشد  يوس  هب  دیوش ،

"

درخبان هک  دـش  میهاوخ  راپـسهریسک  فرط  هب  هللا  ءاشنا  ام  دـیامرف " : یم  دـناوخ ، یم  هیواعم  دـض  داهج  هب  ار  مدرم  هک  یقطن  رد  - 33
رواجت هتسد  راد و  نآ  شهاپس  هیواعم و  يوس  هب  دبای ، تسد  نآ  رب  دناوت  یم  هن  تسین و  وا  قح  هک  هدمآ  رب  يزیچ  یپ  زا  وتسا  هتـشگ 
شیوخ هار  هب  شگنرین  اب  شیاه و  یکانبیرف  قرب  اب  دـنک و  یم  ناشیهدـنامرف  یناطیـش  هک  یلخاد ، شنم  روتاتکید  شگنادرگ و  راـک و 

 ". ناشدناشک یم 
نم هب  و  مدوب - رانک  رب  ناشتموکح  زا  نم  هک  یلاح  رد  دندمآ - نم  غارـس  هب  مدرم  هاگنآ  دیامرف " : یم  نینچ  نیفـص ، هب  یقطن  رد  - 34

نکتعیب . دنتفگ :
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ار تموکح  هدرکن و  تعیب  رگا  میسرت  یم  دهد و  یمن  وت  تموکح  هبزج  تیاضر  تما  اریز  نک ، تعیب  دنتفگنم : هب  مدومن . يراد  دوخ 
یهاوخ و دـب  زج  تخاسن  كاـنمیب  هدرواـین و  تفگـشب  چـیه  ارم  و  مدرک ، تعیب  ناـشیا  اـب  هجیتن  رد  دـنوش . هتـسد  هتـسد  مدرم  يریذـپن 
وا مالـسا  رد  يا  هقباس  نسح  چـیه  ادـخ  هک  هیواـعم  یناـمرفانو  دـندوب ، هدرک  تعیب  نم  اـب  هک  ریبز ) هحلط و  ینعی   ) رفن ود  نآ  یناـمرفان 
زا یکی  تسا و  يا  هدش  دازآ  دنزرف  يا  هدش  دازآ  و  تسا ، هدومن  شمالـسا  هرود  رد  یـصالخا  ياکتـسرد و  هن  هدـینادرگن و  وا  بیـصن 
هب رارطضا ، يور  زا  يراچانب و  ات  دندیزرو  ینمشد  ناناملسم  شربمایپ و  ادخ و  اب  نانچمه  شردپ  دوخ و  هک  یمجاهم  كرـشم و  لیابق 

هتشاذگ او  ار  ناتناربمایپ  نادناخ  دیا ز  هداهن  شنامرف  هب  رـس  دینکیم و  شیهارمه  هک  نیا  زا  مبجعت و  رد  امـش  زا  نم  دندمآ . رد  مالـسا 
مدرم زا  سکچیه  ای  دیآ ، رب  ینامرفانرـس  شربارب  رد  هدرک  ادیپ  فالتخا  نآ  اب  هک  تسین  هدیدنـسپ  زیاج و  ناتیارب  هک  ار  ینادـناخ  دـیا ،
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لطاب و ياغلا  ندرب و  نیب  زا  هب  و  ص )  ) شربمایپ تنـس  هب  میامن و  یم  توعد  لجوزع  يادخ  باتک  هب  ار  امـش  نم  دینادب . ناشیاتمه  ار ،
نیدناکرا ". اه و  هناشن  يایحا 

راقو تناتم و  دـینک ، ظفح  ار  شیوخ  تناتم  شمارآ و  دـیور . شیپ  اهنآ  فرط  هب  دـیامرف " : یم  نینچ  ، نیفـص رد  يرگید  قطن  رد  - 35
هیواعم و ناش  هدنهد  گنج  نالعا  تسا و  ناشهدـنامرف  تعامج ، نآ  درف  نیرت  نادان  مسق !  ادـخب  ار . کین  مدرم  يامیـس  ار و  یمالـسا 

یم ار  اهنیا  همه ، زا  شیب  و  دـنا . هدز  يراوخبارـش  دـح  ار  وا  مالـسا  هرود  رد  هک  راسگیم  طیعم  یبا  نبا  یملـس و  روعالا  وبا  هغبان و  رـسپ 
یم مالـسا  هب  ار  اهنآ  نم  هک  نامز  نآ  دنا  هدـیگنجن  نم  اب  زورما  ات  دـنزادرپ . شکمـشک  هب  نم  اب  دـنیامن و  ریقحت  ارم  هتـساخرب  هک  دزس 
راوخ سپس  دنا و  هدیزرو  ینمشد  نم  اب  ناکتشز  هاگ  رید  زا  هکمرب  یم  ساپـس  ار  ادخ  دندناوخ . یم  اهتب  شتـسرپ  هب  ارم  اهنآ  مدناوخ و 
اهنآ زا  هعماج  هک  یناراکتـشز  تسا . راختفارپ  گرزب و  يا  هکرعم  نیا  ناه  دنتـشگن ؟ راوخ  هدروخن و  تسکـش  رگم  تخاس . ناشلیلذ  و 

ار  ناشاه  لد  هتفیرف و  ار  تما  نیا  زا  يا  هیراپ  دندوب  ساره  رطخ و  هیام  ناناملسم  مالسا و  يارب  دوبن و  دونشخ 
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لعـشم نتخاس  شوماخ  روظنم  هب  و  دـنا ، هدرک  بلج  ار  ناشتالیامت  ناتهب  تمهت و  اـب  هدـنکآ و  مالـسا  زا  فارحنا  بوشآ و  هب  قشع  زا 
زاس و توافتم  ددعتم و  ار  ناشنخس  هدیقع و  نادرگ و  هدنکارپ  ار  ناشفوفص  ایادخ  دناهتشارفا . ام  هیلع  گنج  مچرپ  لجوزع  يادخ  نید 
هک نآ  تشگ و  دهاوخن  لیلذ  وراوخ  یشاب  شتسرپ  رس  يرادب و  شتـسود  هک  نآ  نامگیب  ناسر  تکاله  هب  ناشناهانگ  ربارب  رد  ار  اهنآ 

تفای ". دهاوخن  تردق  تزع و  يرادب  شنمشد 
اب امش   0 مشوپ یمن  مشچ  ششرافس  يارجا  زا  هک  تسا  هدرک  یشرافس  نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دیامرف " : یم  نیفص  رد  یقطن  رد  - 36

تسا و امش  اب  ناتربمایپيومع  رسپ  دناوخ و  یم  خزود  هب  ار  اهنآهک  تسا  هداز  یقفانم  ناشسیئر  دیناد  یم  دیا و  هتـشگ  وربور  ناتنمـشد 
ربمایپ اب   ) يدرم ره  شیپ  هک  نآ  و  ناتربمایپ ، تنـس  هب  لمع  ناتراگدرورپ و  يربناـمرف  هب  دـناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  امـش  ناـتربارب و  رد 

دازآ هیواعم  اب   " مردـب - نادـهاجم "  زا  نم  و  تسا ، هتـسجن  تقبـس  نم  رب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  اب  زامن  رد  سکچیه  و  دـناوخ - زامن  ص )
دحتم ناشلطاب  رس  رب  اهنآ  رگا  اوران . هار  لطاب و  رب  اهنآ  میمالـسا و  هار  قح و  رب  ام  مسق  ادخب  تسین . ربارب  هدش  دازآ  رـسپهکم  حتف  هدش 

اهنآ امش  تسدب  ادخ  ات  دیگنجب  اهنآ  اب  تشگ . دهاوخ  هزیچ  ناتقح  رب  ناشلطاب  امتح  دینکارپب  ناتقح  رود  زاامـش  دنـشاب و  ناتـسادمه  و 
 " درک دهاوخ  باذع  ار  اهنآ  نارگیدتسد  هب  دینکن  نینچ  هاگ  ره  اریز  دنکباذع ، ار 

گنرد و یب  نیاربانب  تسا . هدرک  میکحت  ار  ناتیزوریپ  تسا و  هدومزآ  یبوخ  هب  ار  امـش  دنوادخ  : " دیامرف .. . یم  يرگید  قطن  رد  - 37
هتخورف كدنا  یئاهب  هب  ار  نآ  ودنا  هدنکفارـس  تشپ  ار  نآرق  هک  شراکمتـسنارادفرط  دـیهنب ، شنارادـفرط  هیواعم و  هب  ور  هظحل  نیمه 

. " دنا هتخورف  یتسپ  ياهب  هبار  دوخ  هک  دنتسناد  یم  دندیمهف  یم  رگا  دنا .
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برقت هیام  وا ، هیلع  داهج  هک  دیوش  ینمشد  اب  گنج  هدامآ  مدرم  دیامرف " : یم  هیواعم ، اب  گنج  هب  مدرم  نتخیگنارب  يارب  یقطنرد  - 38
رد عیزوت  رد  دننیب ، یمن  ار  نآ  دنا و  هتـشگرس  قح  زا  هک  یتعامج  شناتـسآ ، رد  يا  هطبار  هلیـسو و  نتفایرد  تسا و  لجوزع  يادـخ  هب 

یمهناروک روک  یشک  رس  رد  دنا ، هدنادرگب  نید  زا  ور  دنا ، هتـسب  ورف  نآرق  زا  لد  دنیامن ، یمن  تلادع  دنراد و  یم  اور  متـس  ملظ و  دمآ 
مهارف یگنج ، هیلقن  لئاسو  ای  هدیرورپ و  هتسب و  رب  نابـسا  وتردق  دیناوت  یم  هچ  ره  نیا  ربانب  دننزیم  ترچ  یهارمگ  جاوما  رد  و  دنلول ،
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 ". دنک یم  تیافک  يراد  هدهع  تیامح و  يارب  ادخ  دیشاب و  هتشاد  لکوت  ادخ  هب  و  دروآ ،
توعد هک  تسا  رت  بجاو  همه  زا  نم  رب  ادـخ  ناگدـنب  دومرف " : نینچ  یقطن  رد  دنتـشارفارب  هزین  رب  اهنآرق  ماش ، یلاها  هک  یماگنه  - 39

. دنتـسین نآرق  نید و  لها  حرـس  یبا  نبا  هملـسم و  نب  بیبح  طیعم و  یبا  نبا  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و  نکیل  مریذپب ، ار  ادـخ  باتک  هب 
نیرتدـب متـشاد و  ینیـشنمه  اهنآ  اب  دـندش  گرزب  یتقوو  متـشاد  تبحاصم  اهنآ  اب  هک  دـندوب  هچب  مسانـش ، یم  امـش  زا  رتهب  ار  اـهنآ  نم 

ادـخب اهنیا  لطاب . روظنم  هب  تسا  یقح  نخـس  فالتخا ) لح  يارب  نآرق  هب  هعجارم  هب  توعد   ) نیا دـندوب . نادرم  نیرتریرـش  ناکدوک و 
یتسـس هدننک و  فیعـضت  هلیح  و  تسا ، یگنرین  نآ  هکلب  دننک ، یم  لمع  نآ  هب  دنهن و  یم  ردق  ار  نآ  هک  دنا  هتـشارفاین  رب  ار  نآرق  مسق 

تیعقوم هب  قح  کنیا  اریز  ، دیراپـسب نم  هب  دـیهدب و  هیراـع  نم  هب  ار  ناـتاه  هلک  ناوزاـب و  تعاـس  کـی  طـقف  یی . يراـکلغد  و  يروآ ،
میزدنارب ". ار  ناراکمتس  یپ  هک  نیا  زج  هدنامن  چیه  تسا و  هدیسر  یعطاق 

نموم اهنآ  هک  ینک  یم  فارتعا  دندیسرپ : مالسلا - هیلع  یلع - زا  دنـسیونب  ار  نآرق  هب  هعجارم  تیمکح و  رارق  دنتـساوخ  هک  يزور  - 40
ره هیواعم  یلو  دنناملـسم . ای  نموم  هک  شنرادفرط  ناهارمه و  قح  رد  هن  هیواعم و  هرابرد  هن  میامن  یمنفارتعا  نم  دومرف : دنناملـسم ؟ و 

شنارادفرط  يارب  دوخ و  يارب  دهاوخ  یم  هچ 
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دهد . مان  دهاوخ  یم  هچ  ره  ار  شنارای  دوخ و  دسیونب و 

هیواعم شهوکن  رد  ربمایپ  گرزب  نارای  زا  ینانخس 

دبع بیبـح و  یملـس و  روعا  وبا  و  صاـع ) نب   ) رمع و هیواـعم و  ایادـخ !  دوـمرف : یم  رهظ  زاـمن  تسد  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  - 41
درک . یم  اعد  هیواعم  هیلع  زامن  زا  سپ  زین  هشئاع  نک . تنعل  اردیلو  سیق و  نب  كاحض  دلاخ و  نب  نمحرلا 

. میدروآ ریدغ  مود  دلج  رد  لیصفت  هب  ار ، بلطم  نیا  یخیرات  تیاور 
دادعالطا و مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  بویا  وبا  تشون . ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسود  یباحـص و  يراصنا  بویا  وبا  هب  يا  همان  هیواـعم  - 42

تسا ...  هتشون  نم  هب  يا  همان  ناقفانم  هاگهانپ  هیواعم  نینموملا  ریما  نیا  تفگ : نینچ 
يراـچان يور  زا  يا . هداز  تب  یتـب  وـت  : " دـسیون ...  یم  هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد  جرزخ - هلیبـق  ییاوـشیپ  هداـبع - نب  دعـس  نب  سیق  - 43

نابیتشپ راصنا و  ام  تسین ... هزات  تقافن  دـیئاپن و  يریدتنامیا  راهظا  يدـش . ردـب  نآ  زا  رایتخا  هب  هنادازآ و  یتشگ و  ناملـسم  رارطـضاو 
. " يا هدمآ  رد  نآ  هب  وت  هک  میتسه  ینید  نمشد  يا و  هتشگردب  نآ  زاوت  هک  میتسه  ینید 

نآ رد  یتشگ و  ناملـسم  رارطـضا  يراچان و  يور  زا  یتسین . شیب  يا  هداز  تسرپ  تب  یتسرپ  تب  وت  دـسیونیم " : نینچ  رگید  ترابع  هب 
دیئاپن و يرید  تنامیا  راهظا  دادن . وت  هب  مالـسا  زا  يا  هرهب  ادخ  یتشگردـب . نآ  زا  يرایتخا  هب  هنادازآ و  یندـنام و  ینکفا  فالتخا  يارب 

ناگدنب شربمایپ و  ادخ و  نمـشد  و  یمجاهم ، كرـشم و  لئابق  زا  یکی  و  یگنج ، لاحردشربمایپ  ادـخ و  اب  نانچمه  تسین . هزات  تقافن 
... شنموم "

تلذ اـب  ار  تزع  و  دـیا ، هدرک  راـیتخا  یکین  ياـج  هب  ار  يدـب  مدرم  تفگنینچ " : سیق "  دـش " ، هتفرگ  تعیب  هیواـعم  يارب  یتـقو  - 44
ربمایپ يومع  رـسپ  ناناملـسم و  رورـس  ناـنموم و  ریما  تموکح  تحت  رادتـسود و  هکنآ  زا  سپ  و  رفک ، اـب  ار  ناـمیا  و  دـیا ، هدرک  ضوع 

لیمحت امـش  رب  ار  تلذ  تسا و  هتفای  تیمکاح  امـش  رب  هدش ، دازآ  دنزرف  هدش  دازآ  هک  دیا  هداتفا  رد  لاح  نیا  هب  نونکا  دـیدوب ، نایناهج 
تنوشخ  هب  امش  اب  دنک و  یم 
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هک دیا  هدش  نانچ  ات  هداهن  دوکر  رهم  ناتاهلد  رب  ادخ  رگم  ای  دیئامن ؟ یم  تلفغ  نآ  زا  دـیرب و  یم  دای  زا  هنوگچ  ار  نیا  دـیامن . یمراتفر 
" ؟ دیشیدنا یمن 

ره زا  شیب  هک  یـسک  ناـمرف  ریز  میآ ، رد  وت  ناـمرفریز  یهد  یم  روتـسد  نم  هب  دـسیون " : یمهیواـعم  هب  يرگید  هماـنرد  سیق "  - " 45
ياراد وت  هک  یتعامج  ادـخ  ربماـیپ  اـب  رت  طاـبترا  یب  رت و  هارمگ  رتوگلغد و  رتوگغورد و  همه  زا  تسا و  هتـسیاشان  تموکح  يارب  سک 

". نمیرها زیمآ  كرش  ياه  هطلسزا  يزیمآ  كرش  هطلس  رگهارمگ ، هارمگدنتسه و  یتعامج 
مالس رخص  رـسپ  هیواعم  هتـشگ  هارمگ  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  زا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دسیون " : یم  هیواعم  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  - 46

دنمیلست . یهلا  تیالو  نابحاص  ربارب  رد  هک  ناش  هدع  نآ  رب  دنرب  یم  ادخ  نامرف  هک  یناسک  رب 
یتسـس هکنآ  یبو  جنر  یب  دیرفآ  ار  یقلخ  شتردق  هطلـسو و  تمظع  لالج و  اب  ادخ  ص ،)  ) ربمایپ شیاتـس  راگدرورپ و  ساپـس  زا  سپ 

تخبدب تخبـشوخ و  ار  اهنآو  تسا  هدیرفآ  تمدخ  رد  هدنب و  ار  نانآ  نکیل  دنرادن ، يزاین  شناگدیرفآ  هب  ،و  دیآ دیدپ  شتردق  رد  یی 
رب ار  ص )  ) دـمحم ناشنایم  زا  هگنآ  هداهن و  تیزم  يرترب و  رگیدـکی  رب  ار  نانآ  شعالطا ، ملع و  اب  هاـگنآ  هار . رب  هارمگ و  هدـینادرگ و 

تسا و هدومن  نانیمطا  واهب  شیوخ  راک  رد  هدرک و  رایتخا  شماهلايارب  هداد و  صاصتخا  شیربماـیپ  تلاـسر و  هب  هدروآ و  رب  هدـیزگ و 
هار رديو  سپ ، دـشاب . یهلا  عئارـش  رب  هاوـگ  لـیلد و  دـیامن و  قیدـصت  ار  نیـشیپ  ینامـسآ  ياـه  باـتک  اـت  هتخیگنارب  يربماـیپ  هـب  ار  وا 

ار شتلاـسر  هدرپـس و  رـس  هدومن و  تباـجا  ار  شتوعدهک  یـسک  نیتـسخن  تسا . هدومن  توعد  وکین  زردـنا  تمکح و  اـب  شراـگدرورپ 
رد ار  وا  تسا . هدوب  ص )  ) بلاط یبا  نب  یلع  شیومع  رسپ  شردارب و  هدروآ  مالسا  هتـشگ و  میلـست  هدمآ و  راگ  زاس  هتـشادنپ و  تسار 
میب مه  زا  هتشاد و  رت  یمارگ  همه  زا  هداد و  حیجرت  يدنواشیوخ  زیزع و  ره  رب  روا ا  هدرمش و  تسار  هدرک و  قیدصت  هدیشوپ  بیغ  دروم 

يزابناج  شیارب  هداهن و  ربارب  نتشیوخ  اب  یکانرطخ  تیعقوم  ره  رد  هتشادهگن و  ناما  رد  يدنزگ  و 
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تدش یتخـس و  ياه  هماگنه  رد  نانچمه  هدومن و  یتشآ  هدوب  یتشآ  هک  ره  اب  هدـیگنج و  هدوب  گنج  رد  يو  اب  هک  ره  اب  تسا و  هدومن 
تسا و هدش  ریظن  یب  شداهج  رد  و  هتـشگ ، همه  دمآ  رـس  گنهاشیپ و  ات  تسا  هتخاب  هداهن و  شهاربشیوخ  ناج  نیگمهـس  ترطاخم  و 
رد تسا و  يریخ  راک  ره  گنهاشیپهک  تساوا  وا  و  یئوت ، وت  و  يا . هدوب  دهاش  هدـید و  ار  شیئارگ  دـنلب  دوخ  وت  و  اتمه . یب  شراک  رد 

نامدود نیرت  كاپ  ياراد  ناسنا و  نیرت  تین  شوخ  تسا و  هدروآ  مالـسا  هک  یناسنا  نیتسخن  همه ، زا  رت  ناـیامن  هتـسجرب و  یگنهاـشیپ 
وت و یهگناو  نوعلمدـنزرف ، ینوعلم  وت  و  اه . ناسنا  نیرتربو  نیرتهب  يومع  رـسپ  تسارـس و  نارـسمه  همه  رب  شرـسمه  هک  یـسک  و  اه ،

درگ اه  هاپس  هار  نیا  رد  دیا و  هدومن  شالت  مالسا  یئادخ  لعشم  ندرک  شوماخ  يارب  دیا و  هدیچ  هئطوت  ادخ  نید  دض  رب  هتسویپ  تردپ 
هدنهد همادا  يدـش و  شنیـشناج  وت  درم و  راک  نیا  لاحرد  تردـپ  دـیا و  هتـسب  لئابق  اب  اه  نامیپ  دـیا و  هدرک  جرخ  اهلوپ  و  دـیا ، هدروآ 

شراک .
مجاهم و كرشم و  لئابق  هدنام  یقاب  نامه  دنا  هتخاس  هاگ  هیکت  ار  وت  هتـشگ و  هدنهانپ  وت  هب  هک  نانامه  بلطم ، نیا  رب  وت  هیلع  مهاوگ  و 

يرترب لضف و  رب  هوالع  یلع - يارب  قداص  دـهاش  و  دـنا . وت  اب  وت و  هانپ  رد  هک  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ناهاوخ  دـب  فـالتخا و  قاـفن و  نارس 
ار ناشیا  ادخ  ،و  هدش دای  ناشراختفا  تلیضف و  زا  نآرق  رد  هک  شنارای  شا ، هنیرید  راختفا  رپ  هقباس  یگنهاشیپ و  شناشخرد و  راکـشآ و 
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عافد ناشاهریـشمش  اب  شدرگ  هب  هدنمزر  ياه  هورگ  اه و  پیت  تروص  هب  دنیوا  اب  ناشیا  تسا ، هدومن  دیجمت  دنراصنا  نارجاهم و  زا  هک 
شینامرفان . رد  ار  يراسوگن  یتخبدب و  دننیب و  یم  وا  يوریپ  رد  ار  راختفا  تلیضف و  دنیامن و  یم  شراثن  شیوخ  نوخ  دننک و  یم 

ردـپ وا و  یـصو  تسا و  ادـخلوسر  ثراو  وا  هک  یلاح  رد  یهد  یم  رارق  یلع  زارط  رد  ار  تدوخ  هنوگچ  وت - رب  گرم  يا  وت - نیاربانب 
شراک رد  ار  وا  هتـشاذگ و  نایمرد  يو  اب  ار  شیاهزار  هدوب و  وا  اب  هک  یـسکنیرخآ  هدرک و  وا  يوریپ  هک  یـصخش  نیلوا  شنادـنزرف و 

نب ورمع  راذگب  نک و  یئاوجماک  يرادرب و  هرهب  تلطاب  زا  یناوت  یم  ات  نیا ، ربانب  شنمشد ؟ رسپ  یئوا و  نمشد  وت  تسا و  هداد  تکرش 
تـشگ دـهاوخ  نشور  تیاربهگنآ  دلـسگب و  تا  هلیح  دـسر و  رـسب  تلجا  هک  هدـنامن  يزیچ  اریز  دـناسر ، ددـم  ارت  تیهارمگ  رد  صاع 

وت  هک  مناد  یم  نم  تسا . ار  هک  نیرب  هدنخرف  تبقاع 
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وت نیمک  رد  واو  ینز  یم  هقح  يا  هتـشگ  سویام  شتمحر  زا  يا و  هتفای  ناما  رد  ار  تدوخ  شا  هنوگرفیک  ریبدـت  زا  هک  تراـگدرورپ  هب 
ار تیاده  هیام  نید  هک  یـسک  رب  مالـس  و  دـنا . هدـینادرگ  زاین  یب  وت  زا  ار  ام  شربمایپ  نادـناخ  ادـخ و  رورغ . ردو  لفاغ  وا  زا  وت  تسا و 

. " دیامن يوریپ 
رد ار  امش  ادخ  دماجنایب و  امـش  هیلع  گنج  تاکرح  هک  مراودیما  نم  دسیون " : یم  نینچ  هیواعم  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  يا  همان  رد  - 47
ایند رد  یئاورنامرف  دیوش و  زوریپ  هک  یتروص  رد  و  دیباترب ، تمیزه  هب  ور  ات  دزادنا  ورف  تلذ  كاخهب  ار  امش  دنادرگ و  دوبان  دربن  يانثا 

دیشاب هدرک  هراپ  هکت  ار  ششعن  هتشک و  ار  نموم  رایسب  هچ  دیا و  هدرک  يرایهک  ار  راکمتس  رایـسب  هچ  مدوخ ، ناجب   0 دیآ امش  گنج  هب 
وه دوش و  یم  هداد  هعجارم  ادخ  هب  یهد ) شاداپ  رفیک و  یگدیـسر و  يارب   ) اهراک دوب و  دـهاوخ  ادـخ  هاگرد  نانآ  امـش و  ماجنا  رـس  و 

." تساناقفشم نیرت  نابرهم 
یشرق يدرم  زا  یی  یشرق  نز  چیه  دیوگ " : یم  هیواعم  هب  تسا  ردب "  نادهاجم "  زا  هک  یباحـص  یملـس  سنخا  نب  دیزی  نب  نعم  - 48

تسا ". هدرواین  ایند  هب  وت  زا  رتدب  رتریرش و 
يا وت  هک  دیآ  تفگـشب  نیا  زا  دیاب  يا  هدمآ  تفگـشب  ره  زورما  دیامرف " : یم  هیواعم  هب  يا  همان  رد  ص )  ) ربمایپ هداون  یبتجم  ماما  - 49

گنهرف رد  هک  يراک  اب  هن  نیدهب و  دنتـسم  تلیـضف  اب  هن  يرادن  ار  شیدـصت  تیحالـص  تقایل و  هک  يا  هدـیهج  يراک  فرط  هب  هیواعم 
باتک اب  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  یی  یـشرق  نیرت  تخـس  رـس  رـسپ  یمجاـهم و  كرـشم و  لـئابق  زا  یکی  رـسپ  وت  و  دـشاب ، هدیدنـسپ  مالـسا 
رفکین هک  دیمهف  یهاوخ  هاگنآ  دش و  یهاوخ  هدناشک  یهلا  هاگداد  هب  دیسر و  دهاوخ  تباسح  هبادخ  تسا . هدیزرو  ینمشد  شینامـسآ 

رفیک يا ، هدرک  هک  یئاـهراکرطاخ  هب  ارت  هاـگنآ  تفرگ و  یهاوخ  رارقتراـگدرورپ  ربارب  رد  يدوزب  دـنگوس  ادـخب  تسا . ار  هک  یماـج 
و داد ، دهاوخ 
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." تسین رگمتسشناگدنب  اب  راتفر  رد  ادخ 
زا سپ  هتساخرب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  تسیک " ...؟ یلع  و  تسیک ؟ یلع  رـسپ  تفگ " : هتفر  ربنم  هب  دیـسر ، هنیدم  هب  نوچ  هیواعم  - 50

رسپ نم  تسا . هداد  رارق  ینمشد  ناراکهبت  زا  شیارب  هدینادرگ  ثوعبم  هک  ار  يربمایپ  رهلجوزع  يادخ  تفگ " : ادخ  شیاتـس  ساپس و 
ار نآ  رفن  ود  ام  زا  ادخ  هجیدخ . مگرزب  ردام  تسا و  هلیتق  تگرزب  ردام  ، همطاف مردام  تسا و  دنه  تردام  رخص ، رسپ  وت  و  متـسه ، یلع 
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دندوب دجـسمرد  هک  یمدرم  دـیامرف " . تنعل  رت  دـیدش  یقافن  رتشیب و  يرفک  رت و  دودـحم  يا  هزاوآ  دراد و  تسپ  يراتفر  نامدود و  هک 
تفر . هناخ  هب  هدرک  عطق  ار  دوخ  قطن  هیواعم  سپ  نیمآ  نیمآ  دندروآ : رب  دایرف 

رگید : یترابع  هب 
یلع مان  0 و  دندوب هتسشن  ربنم  نیئاپ  امهنع - هللا  یـضر  نیـسح - نسح و  هک  یلاح  رد  تساخرب  قطن  هب  دمآ ، رد  هفوک  هب  نوچ  هیواعم  " 

نـسح دـنادرگرب ، وا  هب  ار  تراـسج  دـهدب و  ار  شباوـج  اـت  تساـخرب  نیـسح  نسح . هب  سپـس  درک و  تراـسج  يو  هب  هدروآ و  ار  (ع )
: تفگ هداتسیا  قطن  هب  دوخ  دناشنب و  تفرگب و  ار  شتسد 

لوسر میاین  دـنه ، تردام  همطاف و  مردام  رخـص ، تردـپ  يا و  هیواعم  وت  و  تسا ، یلع  مردـپو  منـسح  نم  يدرب  مان  یلع  زا  هک  يا  ناه 
يا هزاوآ  هک  ار  نآ  رفن ، ود  ام  نایم  زا  ادـخ  هلیتق . تگرزب  ردام  تسا و  هجیدـخ  مگرزب  ردام  هعیبر ، نب  هبتع  تیاـین  تسا و  ص )  ) ادـخ

مدرم زا  یئاه  تعامج  دیامرف . تنعل  رتشیب ، یقافن  رفک و  هتشاد و  رتشیب  یترارش  لاح  هتـشذگ و  رد  دراد و  رت  تسپ  یبسح  رت و  دودحم 
" نیمآ دنتفگ : دجسم 

زا نم  هللا  ناحبـس  دومرف : دزیخرب . جراوخ  گنج  هب  درک  اضاقت  هداتـسرف  یمارگ ص ) ربمایپ  كاپهداون   ) نسح دزن  ار  یـسک  هیواعم  - 51
تسد  ناشنایم ، تبحم  تفلا و  داجیا  يارب  تما و  تحلصم  هب  تسا  لالح  میارب  هک  وت  هیلع  گنج 
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؟ تخادرپ مهاوخ  گنج  هب  وت  رانک  رد  نم  يا  هتشادنپ  متشادرب .
یمن نامگ  وتهک  ما  هدرک  یئاهراک  دـنا  هداد  شرازگ  وتهب  يا  هتـشون  دیـسر . تا  همان  : " دـسیون .. . یم  هیواعم  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  - 52

. دهد یم  ار  شماجنا  قیفوت  دوش و  یم  ربهر  نومنهر و  ار  ناسناهک  تسا  لاعتم  يادخ  طقف  بوخ  ياهراک  هب  و  مهدـب ، ماجنا  يا  هدرک 
ربخ تیارب  یـشنم  یـسوساج  زابنابز و  نانیچ  ربخ  ار  اهنآ  میوگب : دـیاب  هدیـسر ، یئاه  شرازگ  وت  هب  نم  هرابرد  يا  هتـشون  هکنیا  هرابرد 
یپ زا  نم  دنا . هتفگ  غورد  هتـشگرب  نید  زا  ناهارمگ  نآ  و  دنـشاپ ، یممه  زا  ار  هعماج  و  دنزادنا ، یم  هقرفت  نادحتم  نایم  هک  دنا  هدروآ 

رگمتس ماکحا و  هب  دنیپاپان  هتشگرب و  نید  زا  بزح  وت و  هک  مسرت  یم  نیا  زا  ادخ  زا  هکلب  ما ، هتساخن  رب  تفلاخم  ای  دهع  ضقن  وگنج 
دینزب . نامیپ  ضقن  گنج و  هب  تسد  دورطم  ناطیش  رادتسود  راکمتس و  بزح  نامه  وت ،

یم باـتیب  نارگن و  تعدـب  زورب  زا  هک  ار  ناـنامه  یتـشک ، ار  شا  هدرپـس  قح  هار  هب  رـس  دـباع و  ناراـی  رجح " و  هک "  يدوبن  وـت  رگم 
هناـملاظ و زرط  هـب  نـئمطم ، ياهنیمــضت  مـکحم و  تادــهعت  زا  سپ  ار  ناــنآ  دــندرک ؟ یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دنتــشگ و 
 " لتاق وت  رگم  يدرمـشن . يزیچ  هب  يدوب  هتـسب  وا  اب  شربارب ، رد  هک  ار  يدهع  يدیزرو و  یخاتـشگ  ادخ  ربارب  رد  یتشک ، هناراکزواجت 

میمصت تادهعت و  زا  سپ  ار  وا  دوب ، هتشادرب  شقن  هتـسب و  هنیپ  شیناشیپ  تروص و  تدابع  ترثک  زا  هک  نامه  یتسین ، قمح "  نب  ورمع 
اب مالـسا ، هرود  رد  ار  دایز  هک  یتسین  وت  رگم  دـندمآ ؟ یم  ریز  هب  ناراسهوک  زا  دـشیم  هداد  ناگتـشگ  يراصح  هب  رگا  هک  یتشک  یئاه 
هب قلعتم  دـنزرف  هکهدرک  رداص  نامرف  ص )  ) ادـخ لوسر  هکنآ  لاح  تسا - نایفـس  وبا  رـسپ  يدرک  اعدا  يدـینادرگ و  بوسنم  نتـشیوخ 

ار ناشیاپ  تسد و  ناشدـشکب و  ات  یتخاس  طلـسم  ناناملـسم  رب  ار  وا  هاگنآ  تسا ؟ شاداپ  گنـس  ار  راک  انز  درم  تسا و  رداـم ) و   ) رتسب
ناشدزیوآ ؟ راد  هب  تخرد  هنت  رب  دنک و  عطق 

دنتسین . وتزا  ناشیا  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  یئوگ  هیواعم  يا  ادخ  رب  هانپ 
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0 و تـسا ههجو - هللا  مرک  یلع - نید  ياراد  هک  دوب  هداد  شرازگ  وت  هب  داـیز "  شا "  هراـبرد  هک  یتـشکن  ار  یمرـضح "  نآ "  وت  رگم 
هک ماقم  نادـب  شماـن  هب  وت  هک  نید  ناـمه  تسا و  هتـشاد  ملـس - هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  شیومع - رـسپ  هک  تسا  ینید  ناـمه  یلع  نید 

هطساو هب  ادخ  و  هناتسمز . ندیچوک  هناتسبات و  ندیچوک  دوب : ندیچوک  تدادجا  وت و  تاراختفا  نیرتالاب  دوبننآ  رگا  يا و  هتسشن  یتسه 
هب ار  تما  نیا  يا : هتـشون  نینچمه  تشادرب . ناتـشود  زا  ار  رابجنر  قالـشق  قالیی و  نآ  دـشخبب ، امـش  هب  نارگ  یتمعن  هک  نیا  يارب  ام و 

یمن مباـی و  یمن  تما  رب  تتموکح  زا  رت  نیگمهـس  يرفک ) هب  فارحنا  طیارـش  (و  يا هنتف  نم  زادـنیم . رفک ) هب  فارحنا  طیارـش  اـی   ) هنتف
یمن وت  هیلع  داـهج  زا  رتهب  يراـک  مسق  ادـخب  نم  شیدـنیب . دـمحم  تما  تنید و  نتـشیوخ و  تحلـصم  هب  يا : هتـشون  نینچمه  مساـنش .
ظفح يارب  ادخ  زا  مزادرپن ، شماجنا  هب  هک  یتروص  رد  تسا و  نم  راگدورپ  هب  برقت  هیام  مزیخرب  نآ  ماجنا  هب  هاگ  ره  نیا  ربانب  مسانش .

نم هیلع  یتقو  ات  يا : هتـشون  نینچمه  دندنـسپ . یم  دراد و  یم  تسود  هچنآ  ماجنا  يارب  مهاوخیم  قیفوت  وا  زا  مبلط و  یم  شزرمآ  منید 
مدرم میدق  زا  مدوخ  ناجب  شکب . هشفنو  نک  ریبدت  هیواعم  يا  نم  هیلع  دومن . مهاوخ  ریبدت  وت  هیلع  یـشک  یم - هشقن  یئامن و  یم  ریبدـت 

ات دهد  داب  هبار  تدوخ  لمع  دروخب و  تدوخ  هب  شا  همدصطقف  راودیما  نم  دـنا و  هدوب  هناهاوخدـب  یـشک  هشقن  دروم  راتفرکین ، كاپ و 
هب ار  ینالک  درخ و  راک  ره  هک  تسا  یناوید  ار  ادخ  هک  نادـب  هیواعم و  يا  سرتب  ادـخ  زا  و  نک . هئطوت  شکبهشقن و  نم  هیلع  یناوت  یم 

ضحم هب  یـشک و  یم  ار  وا  یـسک  هب  ندرب  نامگ  درجم  هب  وت  هک  دـنک  یمن  شومارفادـخ  هک  نادـب  و  دـشک . یم  رامآ  تبث و  وباـسح 
هک منیب  یم  ارت  دـنک . یم  يزابگـس  دـشون و  یمهداب  هک  يا  هدـناشن  تموکح  هب  ار  یکرـسپو  يزاس ، یم  ریگتـسد  یماـهتا  ندـمآ  دراو 

 ". مالسلا و  يا . هتخاس  دوبان  ار  تیعرو  يا  هدرک  هابت  ار  تنید  يا و  هتخادنا  رد  باذع  هانگ و  هب  نتشیوخ 
دیزی ، يدهعتیالو  تعیب  نتفرگ  جح و  روظنم  هب  دمآ  هنیدم  هب  هیواعم  یتقو  - 53
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ماما تسین ، يدـح  ار  شیراب  درب  تسا و  ناوخ  نآرق  سانـشنآرق و  نادـثیدح و  هک  تفگ  دوتـس و  ار  زارف  ندرگ  دـیزی  هدرک و  یقطن  و 
دومرف : نینچ  دناوخ و  انث  داتسرف و  دورد  ص )  ) ربمایپ رب  درب و  شیاتس  ار  ادخ  هتساخرب  یمارگ  ربمایپ  كاپ  هداون  ادهشلا و  دیس  نیسح 

زج دـناوت  یمن  زاـب  دـناشک - ازاردهب  ار  نخـس  دـنچ  ره  ص -)  ) ربماـیپ فصو  رد  يرونخـس  ره  هیواـعم  يا  شیاتـس ، ودورد  نیا  زا  سپ 
رون تسا و  هدینادرگ  اوسر  هدیردب و  ار  بش  یهایـس  حبـص  ینـشور  يا  هدنام  رود  هب  تقیقح  زا  هیواعم  يا  دیوگب ...  رایـسب  زا  یکدـنا 

و يدومن ، طارفا  هک  یتفگ  هدایز  يدز و  فرح  یخرب  حیجرت  رد  ردق  نآ  تسا - هدودز  هدناباوخ و  ورف  ار  غارچ  وت  رپ  دیشروخ  رگ  ریخ 
یتسب یعمج  لئاضف  تاراختفا و  زا  نابزيردق  هب  و  يدومن ، عیاض  ار  نارگید  قح  هک  يدرمش ، راختفا  زایتما و  بحاص  ار  یضعب  نادنچ 

تلیـضف و ، كدنا یتلیـضف  قح و  بحاص  يارب  هک  دشن  ، یتشگ رد  هب  تلادع  زا  هک  یتشاذگ  ورف  هزادنا  هزادـنا  نآ  يدومن و  یلیخب  هک 
دباین  لامک  هب  شیوخ  مهس  دریگن و  یمامتب  شیوخ  بیصن  ینک  یم  يو  زا  هک  یفیرعت  رد  ناطیش  لاحنامه  رد  یسانشب و  یقح 

ار مدرم  یهاوخ  یم  فیرعت ، نیا  اـب  وت  ص ،)  ) دـمحم تما  يارب  شیرادمتـسایس  شلماـکت و  زا  یتفگ  هچ  دـیزی  هراـبرد  هک  متـسناد  زین 
ان بئاغای و  یئامن  یم  فیـصوت  ار  يا  هدرپ  رد  ای  مرـشرپ  ناسنا  يرادـنپ  يزادـنا . رد  ساسا  یب  تالایخ  هب  يزاس و  هارمگ  دـیزی  هرابرد 
هک یلاح  رد  یئامن . یم  شرازگيا  هدیمهف  هتفایرد و  وت  اراصحنا  وت و  هک  ار  هچنآ  یخیرات  هتشذگ و  ثداوح  زا  ای  یئاتس  یم  ار  یئادیپ 

تسا  هداد  تسد  هب  دشاب ، شا  هرابرد  دیاب  هک  ار  يرظن  وهدومن  یفرعم  ار  دوخ  شدوخ  دیزی  هک  تسا  ملسم 
رتوبک نارتوبک  دهد و  یم  زاوآو  دناوخ  یم  يزیوالگ  سراپ و  لاح  هب  ارناگس  هک  ار  نیمه  ریگب ، هدرک  دیزی  هک  ار  یئاهراک  نیمه  وت 

هدومنيرای و شیوخ  فصو  رد  ارت  هک  دید  یهاوخ  ار ، اه  يرگ  هدوهیب  اه و  یسوهلب  عاونا  و  ار ، نز  زاس  برطم و  ناکزینک  و  ار ، يزاب 
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يور رب  هک  نیا  هب  يراديزاین  هچ  نک . اهر  راذـگ و  ورف  ( يدـهعتیالو هب  وا  باـصتنا  يارب   ) يراد هک  ار  يدـصق  و  تسا . هتخاـس  تحار 
زونه  هک  زونه  مسق  ادخب  یهنب  ار  دوجوم  نیا  هانگ  يا  هدرک  هک  يدب  ياهراک  همه 
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نایم و  تسا ، هتـشگرپ  تا  هنامیپ  هکنادـنچ  یئامن ، یم  هریخذ  شیوخ  يارب  يدرگ و  یم  بکترم  فارحنا ، یئاوران و  يرگمتـس و  تسا 
يارب هدب  ماجنا  يا  هدننک  نیمضت  ریخ  راک  زیخاتسر ، دوهشم  زور  يارب  نیا  ربانب  تسا . هدنامن  یقاب  ندزمه  رب  مشچ  کی  زج  گرم  وت و 

 ... " تسین يزیرگ  هراچ و  هکزورنآ 
رابکبـس و ادخ  هار  رد  دیوش . هدامآ  ناتیاوشیپ  ماما و  فرط  هب  تکرح  يارب  مدرم  دیوگ ": یم  نینچ  هرـصب  رد  یقطن  رد  سابع  نیا  - 54
هتـسسگ و نامیپ  هک  دـیگنج  یم  یناسک  هیلع  نینموملا  ریما  هارمهکنیا  امـش  اریز  دـینک ، داهج  لام  ناج و  اـب  و  دـیوش ، جیـسب  راـبنارگ 

ورمع دنتسین " . دنبیاپ  قح  نید  هب  دنسانش و  یمن  ار  نآرق  مکح  دنناوخ و  یمن  نآرق  دنرگمتـس و  هدرمـش و  اور  ار  نانموم  نوخ  نتخیر 
ناناملـسم رب  هچراپ  کی  تموکح  درادب و  قفوم  ار  نینموملاریما  ادخ  دیوگ " : یم  نینچ  شقطن  باوج  رد  هتـساخرب  يدـبع  موجرم  نب 

يارب میزرو و  یم  هنیک  اهنآ  هب  مسق  ادـخب  ام  دـنک ، تنعل  دـنناوخ  یمن  نآرق  هک  ار  يرگمتـس  نالـسگ  ناـمیپ  و  دروآ ، مهارف  شیارب  ار 
 " میا هتسج  هرانک  هتسسگ و  اهنآ  زا  ادخ 

هدومن و ینمشد  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  دینک  اشامت  ار  یسکدیهاوخ  یم  ناناملسم  دیوگ " : یم  نیفص  گنج  يانثا  رد  رـسای ، رامع  - 55
هتـساوخ ادـخ  یتقو  تسا و  هدرک  ینابیتشیپ  ناکرـشم  زا  تسا و  هدز  تسد  هناحلـسم  زواجت  هب  ناناملـسم  هیلع  هدرک و  شـالت  اـهنآ  هیلع 

ادخب هک  یلاحرد  تسا  هدومن  یناملـسم  راهظا  و  ص )  ) ربمایپ شیپ  هدمآ  وا  دهد  يرای  ار  شربمایپ  دنادرگ و  نایامن  تیامح و  ار  شنید 
ناناملسم نمشد  وا  هک  میا  هتـسناد  یم  مسق  ادخب  هتـشذگ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  هدرک و  نینج  سرت  زا  هکلب  لیم ، يور  زا  هن  مسق 

زا اریز  دیگنجب ، وا  اب  و  دنک . شتنعل  ادخ  دینک : تنعل  ار  وا  نیا  ربانب  تسا . هیواعم  صخش ، نآ  ناه  تسا ؟ هدوب  ناراکهبت  نارادتـسود  و 
." دننک یم  ینابیتشپ  ار  ادخ  نانمشد  هتخاس و  شوماخ  ار  ادخ  نید  لعشم  هک  تسا  یناسک 
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اب تموکح  رـس  رب  تسین و  وا  قح  هک  دراد  ار  يراک  هیعادهیواعم  دیوگ " : یم  یقطن  رد  نیفـص  گنج  يانثا  رد  لیدب ، نب  هللا  دبع  - 56
یسایس يدئاقع و  تاعزانم  هب  تسا و  هتساخرب  شکمشک  هب  تسین  ناش  هیبش  زارطمه و  هک  یناسک  نآ و  یقیقح  نابحاص  ناگتسیاش و 

تسا و هتخات  امـش  رـسرب  بصعتم  لهاج و  لئابق  نادرگنابایب و  ددم  هب  دربب و  نیب  زا  ار  مالـسا ) ای   ) قح هلیـسو  نادـب  ای  هتخادرپ  یئاوران 
هدـناشوپ و ناشیا  زا  ار  روما  تقیقح  تسا و  هتـشاک  ناشلد  رد  ار  بوشآ  هبقشع  هداد و  هولج  بوخ  هتـسارآ و  ناـشرظن  رد  ار  یهارمگ 
اب نیبم . یناهرب  ياراد  هدیسر و  رد  ناتراگدرورپ  زا  هک  دیتسه  ینشور  قیرط  رب  مسق ، ادخب  امشو  تسا . هدوزفا  یی  یکاپان  ناشیکاپ  انرب 
هک دـیراد  تسد  رد  ناـتراگدرورپزا  یباـتک  هک  یلاـح  رد  هنوگچ  دیـسارهم . اـهنآ  زا  دـیگنجب و  رـسکبس  ریذـپان و  قح  ناـگیامورف  نیا 
اب دیسرتب . ادخ  زا  هک  تسا  نیا  راوازس  دیشاب  نموم  رگا  دیساره ، یم  اهنآ  زا  ایآ  دیـسرتب " ؟ اهنک  زا  تسا  نکمم  تسا  وکین  ناشخرد و 

یعمج لد  دنادرگ و  یم  زوریپ  هریچ و  ناشیارب  ار  امـش  دزاس و  یم  اوسر  دـنک و  یم  باذـع  امـش  تسد  هب  ار  اهنآ  ادـخ  دـیگنجب ، اهنآ 
شکمـشک هب  شنابحاص  اب  تموکح  رـس  ربهک  یئاهنیا  اب  دـیگنجب  راـک  زواـجت  هتـسد  راد و  نیا  اـب   " دزاـس . یم  داـش  کـنخار و  نموم 

تیعقوم نآ  زا  رتورکین  رت و  هزیکاپ  رت و  كاپ  تیعقاو  نیا  رداهنآ  مسق  ادخب  ما . هدیگنج  اهنآ  اب  ص )  ) ربمایپ هارمه  نم  و  دـنا ، هتـساخرب 
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." ناتدوخ نمشد  ادخ و  نمشد  اب  دربن  يارب  امش - رب  ادخ  تمحر  يا  دیزیخ - رب  دنتسین .
دوجو دوب  یمیی  یشبح  ام  هدنامرف  رگا  هک  دنگوس  تسا  ناگدنب  يانیب  هک  یئادخ  هب  تسا " : هدمآ  نینچ  سیق  نب  دیعـس  قطن  رد  - 57

نیتسار یی  يردب  تسا  نامربمایپ  يومع  رسپ  نامهدنامرف  سیئر و  هکنآ  لاح  دومنیم ، تیافک  نامیارب  يردب  دهاجم  داتفه 
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شدازآ هتـشادربوا و  زا  تراسا  دـنب  هک  تسا  يریـسا  هیواعم  تسا و  هدرک  داهج  یگرزب  رد  ناتربمایپ  اب  هدـناوخ و  زاـمن  یکدوک  زا  هک 
تسا هداد  ثاریم  اهنآ  ار  گنن  وتسا  هدناشک  خزود  شتآ  هب  هدرک و  هارمگ  ار  نارسکبس  ناه و  تسا . يا  هدش  دازآ  دنزرف  دنا و  هدرک 

یسرت و ادخ  هب  ار  امش  نیا  ربانب  تشاد ، دیهاوخ  دروخرب  ناتنمـشد  اب  ادرف  امـش  ناه  دروآ . دهاوخ  رد  تراقح  تلذ و  هب  ار  اهنآ  ادخ  و 
اهنآ نتـشک  اب  امـش  ناه  تسا . ناگدـننک  تمواـقم  اـب  ادـخ  اریز  مناوخ ، یم  تمواـقم  يورتسار و  تیعطاـقو و  شـشوک  يراـگزیهرپ و 

دشکب ار  اهنآ  زا  يدرم  هک  امش  زا  يدرم  رهدنگوس  ادخب  داتفا . ندهاوخ  رد  یتخبدب  هب  امش  نتـشک  اب  اهنآ  زوریپ و  ودیوش  یم  راگتـسر 
نآ رد  ار  اهنآو  دریذـپ  یمن  یئادـج  اـهنآ  زا  هک  نازادـگ  یـشتآ  هب  ار  هتـشک  دروآ و  دـهاوخ  ردندـع  ياـه  تشهب  هب  ار  وا  اـعطق  ادـخ 

دنا " . هدیبسچ 
هارمه اهنآ  دـنلطاب . رب  تعامج  نآ  دـیتسه و  قح  رب  امـش  هک  دـینادب  دـیوگ " : یم  نینچ  نیفـص  گنج  رد  رتشا ، ثراح  نب  کلام  - 58

یئاه مچرپ  رتشیب  ص )  ) دمحم باحـصا  زا  رگید  يا  هدعو  يردب  دص  کی  هب  کیدزن  ردب  نادـهاجم  هارمه  امـش  دـنگنج و  یم  هیواعم 
رد ناکرـشم  هارمه  هک  تسا  یئاه  مچرپ  هیواعم  اب  و  تسا ، هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  اهدربن  رد  هک  تسا  یئاـه  مچرپ  تسا  امـش  اـب  هک 

امـش هدرم . لد  زج  دیامن ، یمن  دیدرت  کش و  یـسک  چیه  اهنیا  هیلع  ندیگنج  هرابرد  نیا  ربانب  تسا . هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  هیلع  گنج 
." تداهش ای  يزوریپ  ای  دوب : دهاوخنکین  ماجنا  رس  ود  زج  ار 

هک راد  لیـسگ  يریذـپان  قح  لدگنـس  تعامج  نآ  يوس  هب  ار  اـم  نینموملا  ریما  يا  زادـنیب  هارار  اـم  دـیوگ " : یم  هبتع ، نب  مشاـه  - 59
لالح ار  شمارح  دنا و  هدرک  لمع  تسا  ادخ  يدونـشخ  هیام  هجنآ  زجهب  ادخ  ناگدنب  هرادا  رد  دـنا و  هدـنکفا  تشپ  سپ  ار  ادـخ  باتک 

ياهوزرآ نادنچ  ناش و  هداد  چوپ  ياه  هدـعو  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  ناشتالیامت  ناطیـش  و  دـنا ، هتخاس  مارح  ار  شلالح  هدـینادرگ و 
تلالض  هاگترپ  هب  ناش و  هدرب  ردب  نید  زاهک  هدومن  ققحم  اهنآ  يارب  شوخ 
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هدروخ مقر  ناشیتخبدب  نکل  میناد  یم  هرابرد  ام  ار  هچنآ  اهنا  نینموملا  ریما  يا  تسا ...  هدینادرگ  ناشدنیاشوخ  ارایند  ناش و  هتخادنا  رد 
دنا ". هتشگ  راکمتس  ات  هدینادرگ  فرحنم  ار  اهنآ  یناسفن  ياهاوه  تسا و  هتشگ  لجسم  اهنآ  رب  و 

زا یعمج  بلاـط  یبا  نـب  یلع  هـیلع  گـنجرد  هدـید  راوـخ  رگج  نز  رــسپ  دـیوگ " : یم  نـینچ  یقطن  رد  نیفــص  رد  ساـبع ، نـبا  - 60
تـسا هدـناوخزامن  وا  اب  هک  یـسک  نیلوا  و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  داماد  ومع و  رـسپ  هیلع  گنج  رد  دـنیوا  راکددـم  ماش  لذارا  ناـگیامورف و 

ود ناـمز  نآ  رد  نایفـسوبا  هیواـعم و  و  تسا ، هدوب  ص )  ) ادـخ لوـسرهارمه  روآ  تلیـضف  راـختفا و  رپ  ياـهدربن  همه  رد  هک  یی  يردـب 
رب تنطلـس  راوازـس  هدروآ و  روهظ  هب  وهطلـس  تحت  یئاهنت  هب  ار  یتسه  هک  دنگوس  یئادخ  هب  هک  دـینادب  دـنا . هدوب  تسرپ  تب  كرـشم 
وبا هیواعم و  و  دنیوگ . یم  تسار  شربمایپ  ادخ و  تفگ : یم  یلع  دیگنج ، یم  ص )  ) ادخ لوسر  هارمه  بلاط  یبا  نب  یلع  هتـشگ  یتسه 

رب رت و  هتفای  هار  رت و  راک  زیهرپ  رتوکین و  دراد  زورما  هک  تیعقوم  نیا  رد  هیواعم  دـنیوگ . یم  غورد  شربمایپ  ادـخ و  دـنتفگ : یم  نایفس 
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دیـشاب و سرت  ادـخ  دـیئامن و  يراگ  زیهرپ  هک  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  نیا ، رباـنب  تسین . ماـگنه  نآ  رد  شیاـه  تیعقوم  زا  رت  باوص 
دنلطاب " . رب  تعامج  نآو  دیتسه  مالسا ) هار  رب  و   ) قح رب  امش  اریز  مواقم . عطاق و  اشوک و 

. دمآ دهاوخ  دلج  نیمه  رد  یمومع ، عامتجارد  هفرع و  زور  رد  هیواعم  رب  سابع  نبا  تنعل  ناتساد 
هدناوخ : نیفص  گنج  رد  هک  تسا  ورمع  نب  همقلع  زا  راعشا  نیا  - 61

هک  تسین  يرابتعا  وتمرح  ار  هیواعم - ینعی   " رخص - رسپ " 
دروآ دهاوخ  رابب  ینامیشپ  هکلب  درب ، دیما  ناوتب  ار  ادخ  باوث  شا  هطساوب 

هک  دسر  یم  یسک  هب  گنج  زورب  هک  دیسر  نآ  رت  هداز  زینک  يا 
ددرگ وربور  روامزر  ناروالد  نانامرهق و  اب 
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اه  متس  رد  شتیلووسم  هک  يرگمتس  يارب  یهاوخ  داد  کمک و  اب 
یتشاذگ ورف  ار  ادخ  قح  تسا  هرهش 
نایفس  وبا  وا  زا  شیپ  یتسار 

............................
تسا : هدناوخ  ار  یمزر  دورس  نیا  نیفص  رد  گرزب - یباحص  یسودس - روث  نب  هارجم  - 62

منک  یمن  ار  هیواعم  هظحالم  ناشمنزیم و  ریشمش  اب 
ار مکش  هداشگ  نآ  مشچ  هداشگ  نآ 

تسا  هتخاس  نوگن  رس  شتآ  هب  ار  وا  شرگهارمگ  ردام 
دوب دنهاوخ  ینیشنمه  رگسراپ  ياه  گس  اجنآرد  و 

شدیامنن ! هار  ادخ  تسا  هدناشک  یهارمگ  هب  ار  یناگیامورف 
تـساءاقرو نب  لیدب  زا  رعـش  نیا  دنا : هتفگ  : دسیون یم  هداد و  تبـسن  ع )  ) یلع هب  ار  یمزر  دورـس  نیا  يدوعـسم   " بهذـلا ، جورم  رد " 

بوسنم نینموملا  ریما  هب - هتـشون و  شخیراـت  رد  ار  تیب  نیلوا  يربـط  تسا  هداد  تبـسن  ع )  ) یلع هب  ار  نآ  زین  برعلا "  ناـسل  فلوم " 
هحفـص رد  ار  تایبا  نآ  همه  تسا و  هتـسناد  نینموملا  ریما  زا  هدروآ و  نیفـص "  باتک "  رد  ار  نآ  عرـصم  هس  محازم  نبا  تسا . هتـسناد 

جهن حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا . هدرمـش  روث  نب  هازجم  زا  ار  اهنآ  هحفـص 344  رد  هداد و  تبـسن  رتشا  کلام  هب  هدومن و  تبث   454
زین سنخا "  هب "  تاـیبا  نیا  هدـمآ   " قاقتـشا رد "  هکناـنچ  و  تسا . هتـسناد  روـث  نب  زرحم  هب  قـلعتم  محازم  نب  رـصنزا  لـقن  هـب  هغـالبلا 

تسا . دش  هدادتبسن 
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روضح هب  هبعش  نب  هریغم  دندرک  تعیب  مالسلا - هیلع  یلع - اب  مدرم  دش و  هتشک  نامثع  یتقو  دسیون "  یم  باعیتسا "  رد "  رمع  وبا  - 63
دیبع نب  هحلط  ددرگ  رارق  رب  تتموکح  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : تسیچ ؟ دیسرپ : تیارب . مراد  یتحیـصن  نینموملا  ریما  تفگ : هدیـسر  يو 

تعاطا هب  ار  وا  ات  تسرفب  ار  ماش  تموکح  نامرف  هیواعم  يارب  و  هرصب ، يرادناتسا  هب  ار  ماوع  نب  ریبز  رامگب و  هفوک  يرادناتسا  هب  ار  هللا 
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هحلط و هراـبرد  دومرف : یلع  نک . هرادا  تا  هیرظن  قبط  یهاوخ و  یمهک  ناـنچ  ار  نآ  تشگ  رارق  رب  تتفـالخ  هک  یماـگنه  دروآ ، رد  وت 
مهاوخن بوصنم  یماقم  هب  دـشاب  لاح  عضو و  نیدـب  ات  ار  وا  زگره  ادـخب  هن  هیواعم  دروم  رد  اما  مریگ ، یم  میمـصت  منک و  یم  رکف  ریبز 

ار وا  دیچیپ  رـس  رگا  دـهن ، ندرگ  دـنا  هداهن  ندرگ  ناناملـسم  هچنآ  هب  منک  یم  توعد  ار  وا  هکلب  تفرگ ، مهاوخ  کمک  وا  زا  هن  درک و 
دناوخ . مهاوخ  ادخ  باتک )  ) هبيرواد يارب 

ریما تفگ : هدـمآ  شروـضح  هب  زور  رگید  دوـب . هتفریذـپن  ار  شیئاـمنهار  تحیـصن و  هک  نیا  زا  كانمـشخ  تفر  نوریب  كانمـشخهریغم 
راگزاس یبلط  قح  ریخ و  اب  تسا و  تسرد  ترظن  مدـید  مدرک  رکف  يداد  هک  یباوج  هرابرد  متفگ و  وت  هب  زورید  هچنآ  هرابرد  نینموملا 

هچ وت  هب  مشچ  کی  نیا  دیـسرپ : شردـپ  زا  دـیآ . یم  نوریب  هک  دـیدب  ار  وا  هنع - هللا  یـضر  نسح - و  تفر ، نوریب  تفگب و  نیا  هدـمآ .
رگا تفگ : دنزرف  هب  یلع  بیرفب . زورما  هتفگ و  یهاوخ  ریخ  رس  زا  زورید  ادخب  تفگ : نینچزورما . تفگ و  نینچ  زورید  دومرف : تفگ ؟

 "  . مشاب هتفرگ  يراکددمو  یتسدمه  هب  ار  ناهارمگ  میامن  اقبا  شماقم  رد  ار  هیواعم 
زا سپ  هک  هملسم  نب  بیبح  هب  یلع  نبنسح  هک  دنا  هدروآ  دسیون " : یم  هملسم  نب  بیبح  لاح  حرـش  رد  باعیتسا "  ردرمع "  وبا  - 64

بیبح تسا  هدوب  ادخ  نامرف  يارب  زج  هک  يا  هتشاد  اه  یشک  رکشل  هچ  بیبح  تفگ : دوب  هتخادرپ  شیاه  یشک  رکشل  زا  یکی  هب  نیفص 
وا  زا  هیواعم  يایند  یگدنز  هار  رد  وت  ادخب ، يرآ  دومرف : وا  هب  نسح  درک . مهاوخن  یشک  رکشل  تردپ  فرطب  داد : باوج 
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دب هک  وت  شاک  درک . دـهاوخ  هابت  ار  تنید  دـنک  دابآ  ارتیایند  وا  رگا  يا . هدـیود  ناشتالیامت  ققحت  یپ  رد  باتـشب  يا و  هدومن  تعاطا 
هب ار  يا  هدیدنسپ  راک  هدومن  فارتعا  ناشناهانگ  هب  هک  نارگید  و  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  يدوب و  یم  راتفگ  شوخ  يراتفر 

هرطیس ناشاهلد  رب  ناشدرواتـسد  ناشراک و  تقیقح  رد  تسا ، نینچ  هن  دیامرف : یم  یلاعتم  يادخ  هک  ینانچ  وت  نکل  دنتخیمآ . دب  يراک 
." تسا هتفای 

دنک یم  شیاتس  ار  یلع  شهوکن و  ار  وا  هیواعم  ربارب  رد  نز  کی 

دشیم و هدناوخ  هینوجح "  هیمارد  هک "  تشگ  هنانکینب  هلیبق  زا  ینز  يایوج  تفر . جـح  هبهیواعم  دـیوگ " : یم  یمیمت ، لیهـس  وبا  - 65
؟"  ماح رتخد "  يا  يدمآ  ارچ  تفگ : وا  هب  شدـندروآ . شدـنروایب . داد  روتـسد  تسا . ملاس  هدـنز و  دـنتفگ ك  دوب . هبرف  هرهچ و  هایس 

ارت ارچ  ینادـیم  یئوـگ . یم  تسار  تفگ : ما . هناـنک  ینب  زا  ینز  هکلب  متـسین ، ماـح " رتـخد "  نم  تسا ، نـتفگ  دـب  تدـصق  رگ  تـفگ :
مدرک ؟ راضحا 

یلو الوم و  ار  وا  و  ینمـشد ، نم  اب  ويراد  یم  تسود  ار  یلع  ارچ  مسرپب  ات  ماهدرک  راضحا  ارت  تفگ  دناد . یمن  ادخ  زج  ار  بیغ  تفگ :
يراد یمن  فاعمارم  هک  لاح  تفگ : هن . تفگ  يرادـب ؟ فاـعم  باوج  زا  ارم  دوش  یمن  تفگ : یتموصخ ؟ رد  نم  اـب  یناد و  یم  شیوخ 

همه هب  درک و  یم  تیاعر  ار  تاواسم  دـمآ  رد  میـسقت  رد  دوب و  تلادـع  هب  مدرم  اب  هک  ما  هتـشاد  تسود  نیا  رطاخ  هب  ار  یلع  میوگ  یم 
زا وتسا  وت  زا  رت  هتـسیاش  تموکح  يدصت  يارب  هک  یتساخرب  یـسک  گنج  هب  هک  مراد  هنیک  تهج  نآ  زا  وت  هب  و  داد . یم  ناسکیمهس 

تـشاد یم  تسود  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مناد  یم  شیوخ  یلو  الوم و  تهج  نآ  زا  ار  یلع  تسین . وت  قح  هک  يدـمآ  رب  يزیج  یپ 
رد ببـس  نادـب  وـت  اـب  و  تشاد ، یم  مرتـحم  گرزب و  ار  ناراد  نید  تشاد و  یم  تسود  ار  ناـگراچیب  هـکتهج  نآ  زا  درمـش و  یلو  و 

تموکح يرواد و  هاوخلدب  يا و  هتشگ  فرحنم  مالـسا  نوناق  زا  هتـشاد و  اور  متـس  يرواد  اضق و  رد  يا و  هتخیر  اه  نوخ  هک  متموصخ 
يا . هدرک 
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نیا رد  ادـخب  درم  يا  تفگ : تسا . هشگ  نهپ  ترمک  هدـش و  گرزب  تیاهناتـسپ  هدرکداـب و  تمکـش  تـهج  نـیمه  هـب  تـفگ : هیواـعم 
مدزن . وت  هب  يدب  فرح  نم  مهفب . ار  تفرح  نز  يا  تفگ : دوب . لثملا  برض  دنه "  يدرب "  مان  هک  تافص 
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ریس ریش  زا  شراوخ  ریش  هچب  دوش  گرزب  شیاه  ناتـسپنوچ  و  هتـشگ ، لماک  گرزب و  شا  هجب  دوش  یم  مولعم  دنک  داب  یتقو  نز  مکش 
دوب . دهاوختناتم  راقو و  اب  نتسشن  ماگنه  هب  ددرگ  نهپ  شرمک  نوچ  دوش و  یم 

تشگ . مارآ  نخس  نیا  اب  نز  نآ 
شمدید ادخب  تفگ : دمآ ؟ هنوگچ  ترظن  هب  دیسرپ : ادخب . يرآ  داد : باوج  يا ؟ هدید  ار  یلع  وت  ایآ  نزيا  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم  هاگنآ 

. دوب هتخاسن  مرگ  رـس  ار  وا  هدومن  مرگ  رـس  دوخب  ارت  هک  تمعن  دوب و  هتفیرفن  ار  وا  هدرک  ردب  نید  زا  هتفیرفب و  ارت  هکنانچ  تموکح  هک 
هیواعم دـیادز . یم  يزلف  فرظ  زا  گنز  نغور  هکنانچ  دودز ، یم  لد  زا  ار  یئاـنیبان  ادـخب ، يرآ  تفگ : يا : هدینـش  ار  شنخـس  دیـسرپ :

هدام دص  کی  : تفگ يرآ : تفگ : داد ؟ یهاوخ  ماجنا  منک  اضاقت  وت  زا  رگا  دیـسرپ  يراد ؟ يزاین  اضاقت و  ایآ  یئوگ . یم  تسار  تفگ :
تمدـخ هب  ار  اهنآ  دوخ  و  منک ، یم  ریـس  ار  ناکدوک  شریـش  اب  تفگ : ینک ؟ هچ  یهاوخ  یم  دیـسرپ : شناپوچ . هچب و  اـب  وم  خرـس  رتش 

اهنآ رگا  دیـسرپ : مرآ . یم  یتشآ  حلـص و  هب  ار  اهرئاشع  نایم  و  میامن ، یم  ریخ  هناراوگرزب و  ياهراک  اهنآ  اب  و  مراذگ . یم  نالاسگرزب 
هب مرظن  رد  زین  ار  رت  نیئاپ  یتح  ادـخ  رب  هانپ  تفگ : دراد ؟ بلاـطیبا  نب  یلع  هک  درک  مهاوخ  بسک  ترظن  رد  ار  یماـقم  مشخبب  وت  هب  ار 

دورسب : ار  تایبا  نیا  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  دروآ . یهاوخن  تسد 
مزرون  يرابدرب  امش  اب  هتسویپ  رگا 

؟ درب ناوت  يرابدرب  دیما  یسک  هچ  هب  نم  زا  سپ 
ار  درمگرزب  نآ  راک  و  تداب ، اراوگ  ار و  اهنیا  ریگب 

درکهلباقم ! یتشآ  اب  ار  هنامصخ  گنج  هک  شاب  هتشاد  رطاخ  هب 
داد  یمن  وت  هب  ار  اهنیا  زا  يا  هرذ  دوب  هدنز  یلع  رگا  ادخب  هک  دوزفا  و 

ار ناناملسم  زا  يا  هرذیتح  هن  داد و  یمن  ادخب  يرآ  تفگ :
هاگنآ  " هک ...  تسا  هدـمآ  میدروآ  مود - دـلج  رد  صاـع - نب  ورمع  لاـح  حرـش  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  یی  ینـالوط  تیاور  رد  - 67

یلع  نبنسح 
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هیواـعم يا  تفگ : هاـگنآ  هداتـسرف  دورد  ص )  ) شربماـیپ رب  دـناوخ و  اـنث  تفگ و  ساپـس  ار  ادـخ  تخادرپ ، نخـس  هـب  مالـسلا - هـیلع  - 
دب نامه  ابو  يدومن  شاخرپ  نم  هب  يا  هتفرگ  وخ  نادب  هک  یی  ینابز  دب  نامه  اب  هک  يدوب  وتنیا  هکلب  دنتفگ ، دـب  نم  هب  هک  دـندوبناهنیا 

اب تینمـشد  يور  زا  هک  ام  هب  وت  يرگ  زواجت  نامه  راد و  هشیر  تسا و  نمزم  وت  رد  هک  یقالخا  دـب  نآو  يا  هرهـش  نادـب  هک  یگدـیقع 
. دیتسه هک  تسا  نآ  زا  رتمک  هک  میوگب  یئاهزیچ  امش  قح  رد  وا و  قح  رد  ات  دیونشب  هیواعم و  ياونشب  کنیا  تسا . وا  نادناخ  دمحم و 
ره هب  ور  دیداد  مانـشدوا  هب  نونکا  هک  یـسک  نآ  دیناد  یمن  ایآ  هک  مریگ  یم  تداهـش  هب  مهد و  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  هتـسد  راد و  امش 

وتال یهارمگ  هار  زا  يدرمـش و  یم  یهارمگ  ار  زامن  يدوب و  رفاک  هلبق  ود  نآ  هبهیواعم  يا  وت  هک  یلاح  رد  تسا  هدـناوخ  زامن  هلبق  ود 
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هتشاد تکرش  ناوضر  حتف و  تعیب : ود  ره  رد  وا  دیناد  یمن  ایآ  هک  مهاوخ  یم  تداهش  مهد و  یم  مسق  ار  امش  و  يدیتسرپ ؟ یم  ار  يزع 
مـسق ار  امـش  و  یتسـسگ ؟ ار  نارگید  یتشادن و  هدـیقع  يدوب و  رفاک  تعیب  ود  نآ  زا  یکی  هب  هیواعم  يا  وت  هک  یلاح  رد  هدرک ، تعیب  و 

 " زا تردپ  ابلاح  نآ  رد  هیواعم  يا  وت  دروآ و  نامیا  مالـسا  هب  مدرم  همه  زا  شیپ  وا  هک  دیناد  یمن  ایآ  مهاوخ  یم  تداهـش  مهد و  یم 
تـسد هب  لوپ  اب  ار  ناتلد  دـیدومن و  یم  یناملـسم  هب  رهاظت  دـیدرورپ و  یم  لد  رد  رفک  هک  دـیدوب  هدـمآ "  تسد  هب  لد  رفاک  تعاـمج 

هیواعم و تسدهب  ناکرـشم  مجرپ  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  رادمچرپ  ردب "  گنج "  رد  وا  دیناد  یمن  ایآ  مسق  ادخب  ار  امـش  دندروآیم ؟
دروخرب امش  اب  تشاد  تسد  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  مچرپ  هک  یلاح  رد  بازحا "  گنج "  رد  ردب " و  گنج "  رد  سپس  دوب ؟ شردپ 

تخاس و راکشآ  شتجح  درک و  زوریپ  ار  وا  ادخ  اهدربن  اه و  تیعقوم  نآ  مامت  رد  و  دوب ؟ تردپ  اب  وتاب و  كرش  مچرپ  درک و  هناحلسم 
وت زا  دوب و  دونشخوا  زا  اه  تیعقوم  نآ  همه  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دروآ و  تسار  شنخـس  دینادرگ و  تیقفوم  نیرق  ار  شیتاغیلبت  شبنج 

دیسر و رس  یئوم  خرـس  رتش  رب  راوس  تردپ  هک  ار  زور  نآ  يراد  دایب  ایآ  هک  ادخب  مهد  یم  مسق  هیواعم  يا  ارت  نیگمـشخ ؟ تردپ  زا  و 
شا  هدننار  شک و  هناهد  راوس و  ایادخ  دومرف : دید و  ار  امش  ص )  ) ادخ لوسر  شدناشک و  یم  هبتع - تاردارب - نیا  يدنار و  یم  وت 
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زا ار  وا  يداتسرف و  یتشون و  تفرگ  ندش  ناملسم  هب  میمصت  نوچ  تردپ  هب  هک  ینک  یم  شومارف  ار  رعـش  ایآ  هیواعم  يا  نک ؟ تنعل  ار 
یتشون : يدومن ؟ رذح  رب  ندروآ  مالسا 

یئالآ  یئاوسر  گنن و  هب  ار  ام  يوش و  ناملسم  يزور  ادابم  رخص "  يا " 
دندش  هراپ  هکت  ردب "  رد "  صاخشا  نآ  هک  نآ  زا  سپ 

مرداميومع  رگید  هس  میومع و  ما و  یئاد 
دیناشک  یباتیب  یباوخیب و  هب  ار  اموا  گرم )  ) هک وکین "  لظنح "  و 

ار  ام  هک  يزادرپب  يراک  هب  ادابم 
دزاس امن  تشگنا  هکم  رد  ار  نامناشیوخ  و 

هک  نیا  زا  تسا  رت  ناسآ  رت و  لمحت  لباق  ام  يارب  گرم 
؟ تفاترب يزع "  زا "  ور  برح "  رسپ "  دنیوگب : ام  رس  تشپ  نانمشد 

یمن ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  تعامج  يا  ار  امش  يدروآ . نابز  رب  هک  دوب  اهنآ  زا  رت  نیگمهس  یتشاد  ناهنپ  لد  رد  هک  اهراک  نآ  ادخب 
زا اردوخ  نانموم  يا  دمآ "  دورف  تیآ  نیا  ات  دینادرگ  مورحم  اه  ینتـساوخ  زا  ار  دوخ  هک  دوب  یلع  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نایم  زا  دـیناد 

 " دربن هب  ار  شباحصا  نیرتگرزب  ص )  ) ادخ لوسر  و  دینادرگم " ...  مورحم  هتخاس  اور  هتـسناد و  لالح  ناتیارب  ادخ  هک  یئاه  ینتـساوخ 
ادخ و مکح  عبات  ار  اهنآ  وا  داتسرف و  مچرپ  اب  ار  یلعهاگنآ  دندربن ، شیپ  زا  يراک  ناناملـسم  دنتـشگ و  يراصح  داتـسرف و  هظیرق "  ینب 

ینیرفن هج  ص )  ) ادـخ لوسرمناد  یم  نم  هک  یناد  یمن  منک  یم  ماـمگ  هیواـعم  يا  درک ؟ نینچ  زین  ربیخ  رد  دـینادرگ و  شربماـیپ  مکح 
ار امـش  تعامج  يا  امـش  درک ؟ نیرفن  ارت  داتـسرف و  لابندب  دـسیونب و  همیذـجینب "  هب "  يا  همان  تفرگ  میمـصت  هک  ماگنهنآ  ارت  درک 
نآ لوا  راب  دیوش ، نآ  رکنم  دیناوت  یمن  هک  درک  تنعل  دروم  تفه  رد  ار  نایفـس  وبا  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیناد  یمن  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخب 

تشذگ " .) ناترظن  زا  دلج  نیمه  ردهکنانچ  درمشرب  دراوم  نآ  کیاکی  و  . ) هک ماگنه 
: تسا هدرک  تبث  ترابع  نیا  هب  ار  ع )  ) ماما نخس  يزوج  نبا  طبس 
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يو گـنج  هب  ار  مدرم  تسا و  راوس  يرتـش  رب  تردـپدید  دـنکفا و  وت  هب  يرظن  ص )  ) ربماـیپ بازحا "  گـنج "  رد  هیواـعم  يا  وت  "  ... 
تنعل ار  هدننار  شک و  هناهد  ار و  راوس  نآ  ادخ  دومرف : و  ینار ، یم  ار  نآ  وت  دراد و  تسدـب  ار  رتش  هناهد  تردارب  دـیامن و  یم  قیوشت 

هب ارترمع  دـیامنن . تنعل  يدوب  شهارمه  وـت  هک  یلاـح  رد  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ دـیامندروخ و  رب  ص )  ) ربماـیپ اـب  تردـپ  هک  دـشنو  دـنک .
ار تردپ  هک  يدوب  وت  و  یتشگ ، شیدوبان  راظتنا  مشچ  داد و  يرادناتسا  ارت  نامثع  دعب  يدرک ، تنایخ  وا  هب  تشامگ و  ماش  يرادناتـسا 

یتفگ "  نینچ  وا  هب  یتشاد و  رذح  رب  ندش  ناملسم  زا 
هکت ردـب "  رد "  صاخـشا  نآ  هک  نآ  زا  سپ  یئالآ  یئاوسر  گنن و  هب  ار  ام  يوش و  ناملـسم  رابجا  یب  هاوخلد و  هب  اداـبم  رخـص "  يا 

دندش  هراپ 

ار  ام  هک  يزادرپب  يراک  هب  ادابم 
دزاس امن  تشگنا  قلخ  نایمرد 

ایند هب  رتسب  مادـک  رد  هک  یناد  یم  و  يدـیگنج ، ص )  ) ادـخ لوسر  هیلع  اهدربن  رگید  قدـنخ " و  دـحا " و "  ردـب " و "  گنج "  رد  و 
...؟ يا " هدمآ 

هیواعم رابت 

یناد یم  هک  هیواعم  هب  نسح  نخـس  ینعم  دـنیوگ : یم  بلاثم "  باتک "  ردیبلک  یعمـصا و  دـسیون " : یم  شباتک  هحفص 116  رد  يو 
هریغم نب  دیلو  نب  هرامع  تسا : یـشرق  راهچ  نیا  زا  یکی  زا  وا  دش  یم  هتفگ  هیواعم  هرابرد  هک  تسا  نیا  يا ، هدـمآ  ایند  هب  رتسبمادـکرد 

نتـشاد هب  مهتم  اهنآ  زا  یـضعب  دندوبنایفـس و  وبا  نانیـشنمه  اهنیا  و  بلطملا . دـبع  نب  سابع  نایفـس ، وبا  ورمعیبا ، نب  رفاسم  یموزخم ،
دوب . دنه "  اب "  هطبار 

هک تسانیا  مدرم  یمومع  هدـیقع  دـیوگ : یم  یبلک  ورمع ، یبا  نب  رفاـسم  هراـبرد  دوب . شیرق  هلیبـق  نادرم  نیرتاـبیز  زا  دـیلو  نب  هراـمع 
هتشاد مکش  رد  ار  هیواعم  هتشگ و  نتسبآ  دنه "  یتقو "  تسا و  هدیزرو  یم  قشع  دنه "  هب "  مدرم  همه  زا  شیب  اریز  تسا ، وا  زا  هیواعم 

دمآ هریح  هب  نایفس  وبا  سپس  تسا . هتشگ  میقمو  هتفر  هریح  هاشداپ  شیپ  هتخیرگ و  تهجنیمه  هب  تسا و  وا  زا  دیوگب  هک  هدیسرترفاسم 
شیار نایفـس  وبا  هدیـسرپ و  هکم  مدرم  لاوحا  زا  رفاسم  تسا ، هدـید  دوب  هدروآ  بآ  شمکـش  دوب و  رامیب  دـنه  قشع  زا  هک  ار  رفاـسم  و 
رابخا  حرش  رد   ) نایفس وبا  تسا . هدرک  جاودزا  دنه  اب  هتفگ  كرت  ار  هکم  رفاسم  هکنآ  زا  سپ  نایفس  وبا  دنا : هتفگ  تسا . هداد  حرش 
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ودریگ یم  تدـش  شیرامیب  دوش و  یم  تحاران  ربخ  نیا  زا  رفاسم  مدرک . جاودزا  دـنه  اب  وت  نتفر  زا  سپ  نم  دـیوگیم : رفاـسم  هب  هکم )
یم غاد  ار  وا  هک  یلاح  رد  ریگنوخ  دـنروآ . یم  يریگغادو  ریگنوخ  دـننک . غاد  ار  شندـب  دـننک  یمهیـصوت  وا  هب  ددرگ . یم  رازن  رغال و 

. دبای یم  رـشن  دوش و  یم  لثملا  برـض  شنخـس  و  دهد . یم  زیت  روتـس  وتسا  شتآ  رد  نهآ  زونه  دـیوگ : یم  رفاسم  دـهد  یم  زیت  دـنک 
دراپس . یم  ناج  هتشاد  دنه  هب  هک  یقشع  زا  رفاسم  هاگنآ 
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یهایـس هچب  هاگ  ره  تهج  نیمهب  ، تشاد هقالع  هایـس  نادرم  هب  دنتـشاد و  هطبار  ناشنامالغ  اب  هک  دوب  ینانز  زا  دنه "  دیوگ " : یم  یبلک 
رد يو  روضح  رد  يا  هرجاشم  هباط  نب  قاحـسا  هیواعم و  نب  دیزی  نایم  هیواعم ، تفالخ  نامز  رد  دیوگ : یم  و  تشک . یم  ار  وادیئاز  یم 

رداـم هب  هیاـنک  فرح  نیا  اـب  دـیزی  دـنیآ . رد  تشهب  هب  برح  ینب  هلیبـق  همه  هک  تسبوخ  نیا  وـت  يارب  تفگ : قاحـسا  هب  دـیزی  تفرگ .
تسبوخ نیا  وت  يارب  تفگ : شباوج  رد  قاحـسا  دوب . مهتم  برح  ینب  هلیبق  نادرم  زا  یکی  اب  عورـشم  ان  هطبار  نتـشاد  هب  هک  دز  قاحـسا 

: تفگ دیزی  هب  هیواعم  تفربقاحـسا ، نوچ  دیمهف . هیواعم  اما  دیمهفن  ار  وا  فرح  ینعم  دیزی  دنیآ . ردتشهب  هب  سابع  ینب  هلئاع  همه  هک 
. مهد مانـشد  ار  وا  متـشاوخ  یم  تفگ : یئاشگ ؟ یم  نادرم  هنعط  هب  نابز  دننزیم  اهفرح  هچ  وت  هرابرد  مدرم  ینادب  هک  نیا  زا  شیپ  روطچ 

نم هک  دنتـشادنپ  یم  تیلهاـج  هرود  رد  شیرق  زا  یـضعب  یناد  یمن  رگم  تفگ : روـطچ ؟ دیـسرپ : تشاد . ارروـظنم  نیمه  زین  وا  تـفگ :
نیا زا  يزیچ  هب  دـنه  اـب  ینخـس  ردهکم  حـتف  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  دـیوگ : یم  یبعـش  تـشگ . تحاراـن  تخـس  دـیزی  مساـبع ؟ دـنزرف 

وت اب  نومـضم  هچ  هب  دیـسرپ : دوب - هدرمـش  رده  ارشنوخ  ص )  ) ربمایپ البق  و  دمآ - تیعبيارب  دـنه  نوچ  اریز  تسا ، هتـشاد  هراشاارجام 
وا ص )  ) ادخ ربمایپ  دنک ؟ یمانز  مه  نز  دازآ  رگم  تفگ : یتحاران  اب  ینکن . انز  هک  نومضم  نیا  هب  دومرف  مهدب ؟ دهعت  هچ  منک و  تعیب 

دز " . يدنخبل  تخادنا و  رمع  هب  یهاگن  و  تخانشب ، ار 
اه و  نامدود  اهتبسن و  اه و  يدنواشیوخ  شخب "  راربالا "  عیبر  رد "  يرشخمز 
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وبا دوب : درم  راهچ  هب  بوسنم  هیواعم  : " دـسیون یم  هداوناـخ "  زا  ندـش  هتـسسگو  يراد  يدـنواشیوخ  و  نارداـم ، ناردـپ و  قوقح  حرش 
نایفـس وبا  دنیوگ : یم  دوب . هرامع  هدرب  هک  یتسوپهایـس  ناوخ  هزاوآ  حابـص - بلطملا ، دبع  نب  سابع  دـیلو ، نب  هرامع  رفاسم ، نب  ورمع 

یبا نب  هبتع  دنیوگ : یم  و  دناوخ . شیوخ  يرتسبمه  هب  ار  وا  دنه  تهج  نیمه  هب  امیس . شوخ  ناوج و  حابـص  و  دوب ، دق  هاتوک  ورتشز و 
اجنآ رد  ار  وا  هتفر و  دایجا "  هب "  دـیایب  ایند  هب  لفط  نآ  شا  هناـخ  رد  هدوبن  لـیام  نوچ  دـنه  و  تسا ، حابـص  زا  زین  نایفـس  یبا  نب  هبتع 

تسا : هدورس  نینچ  ناسح  هراب  نآ  ردو  تسا . هداز 
هکم  نیمز  رس  زا  يا  هشوگ  رد  هچپ  رسپنآ 

؟ تسیک زا  هداتفا  ماخ  رب  هراوهگ  یب 
سمش  ینب  هلیبق  زا  تسوپ  دیپس  يرتخد 

تسا " . هدازب  ار  وا  دراد  هتسجرب  فاص و  يا  هنوگهک 
هدرک دای  هیواعم  زا  راربالا "  عیبر  رد "  يرـشخمز  دوب " و  فورعم  ءاشحف  يراکتـشز و  هب  هکم  رد  دنه  دـسیون " : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
رمعم هدیبع  وبا  هک  ار  ههکاف  يارجام  هاگنآ  دنا ... هتسنادهزنم  ماهتا  نیا  زا  ار  دنه  هک  یناسک  دیوگ : یم  دروآ و  یم  حرشب  ار  ارجام  نآو 

تسا . هدروآ  حرشب  هتشون  ینثم  نب 
مردام هب  هراشا  اب  هک  نیا  دـسیون " : یم  دوب - هدرک  دای  هیمـس  شردام  زا  هدز و  هنعط  واب  هک  هیواعم - باوج  رد  يا  همان  رد  هیبا  نب  دایز 

!" یتسه يا  هدع  دنزرف  وت  ما  هیمس  دنزرف  نم  رگا  يا ، هدز  هنعط  نم  هب  هیمس 
هیواعم دزن  يدعـس  همادـق  نب  هیراج  دـیوگ : یم  ریمع . نب  کلملا  دـبع  قیرط  زا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظـفاح  - 68

ناهد نیریش  هدنزگ  هب  ارم  وت  تفگ : یتسه ؟ شیب  يروبنز  رگم  وت  تفگ : همادق . نب  هیراج  تفگ  یتسیک ؟ وت  دیسرپ : وا  زا  هیواعم  دمآ .
تسین  شیب  یگس  هدام  هیواعم  ادخب  ینک ، یم  هیبشت 
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تسین  زینک ) ینعی   "  ) هما ریغصت "  زج  هیما  و  دناوخ ، یم  شیوخ  يوسب  ار  رن  ياهگس  نانک  وعوع  هک 
بلاط یبا  نب  یلع  هارمه  وت  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفر . هیواعم  دزن  یگدنیامن  هب  همادق  نب  هیراج  دسیون " : یم  زین  دـیوس  نبلضف  لوق  زا 

. رادرب یلع  زا  تسد  هیواعم  تفگ  هیراج  يا . هتخیر  ار  ناشنوخ  هتـشگ و  یبرع  ياه  هدـکهد  رد  هتخورفا و  شتآ  هلعـش  يا و  هداتفا  هارب 
میا . هدومنن  يو  اب  یلغد  یگنرود و  میاهدش  شهارمه  یتقو  زا  میا و  هدشن  شهاوخ  دب  زگره  میا  هتشگ  شرادتسود  یتقوزا  ار  یلع 
هیواعم يا  وت  تفگ : دـندومن  تناها  وت  هب  ردـقچ  دنتـشاذگ  زینک )  ) هیراج ار  تمـسا  یتقو  تا  هداوناخ  هیراـج  وت  رب  ياو  تفگ : هیواـعم 
هتـشون افلخلا  خیرات  رد  یطویـس  یلبق  نآ  اب  یمامت و  هب  ار  نیا  دـنداد " ...  تمان  هیواعم  هک  یتقو  تا  هداوناخ  دندرمـش  تریقح  ردـقچ 

تسا .
دندومن تناها  وت  هب  ردقج  دنتشاذگ  هیراجار  تمسا  یتقو  تا  هداوناخ  تفگ : هیراج  هب  هیواعم  تسا : هتـشون  ترابع  نیا  هب  هبر  دبع  نبا 

ارم مردام  تفگ  ردام  یب  يا  تفگ : دـنیوگ . یم  هدام  گس  هب  هک  دـنداد  مان  هیواعم  هک  دندرمـش  ریقح  ردـقچ  تا  هداوناخ  ار  وت  تفگ :
اب هک  یئاه  لد  ادـخب  : ) تفگ ینک ؟ یم  دـیدهت  ارم  تفگ : میتشاد . تسد  ردمیدـمآ  تدزن  هب  یتقو  هک  هدروآ  ایند  هبیئاهریـشمش  يارب 

روز هب  وـت  تسا ) نامتـسد  رد  میدـیگنج  وتاـب  شا  هلیـسوب  هک  یئاهریـشمش  تسا و  اـم  نوردـنا  رد  زوـنه  میدـیزرو  یم  هنیک  وـت  هـبنآ 
تعاطا و دهعت  شیازا  رد  يا و  هدرپس  مازتلا  يا و  هتسب  ام  اب  دهع  هکلب  يا ، هتفاین  طلست  ام  رب  هیرهق  تردق  اب  يا و  هدوشگن  ار  نامروشک 

لـسوتم يرگید  راک  هب  دـشاب و  نیا  زج  هک  یتروص  رد  دومن و  میهاوخ  افو  نامدـهع  هب  ینک  افوتدـهعت  هب  رگا  میا ، هدرک  يرادربنامرف 
ادخ تفگ : هیواعم  میداهن . رس  تشپ  ار  عطاق  یناروآ  نابز  رگـشاخرپ و  تخـس و  رـس  ینادرم  میا  هدمآ  اجنیاهک  ام  هک  ینادب  دیاب  يوش 

ار  ام  مارتحا  نزب و  هنادنمدرخ  فرح  تفگ : دنکن . دایز  ار  وت  لثم  مدرم  نایم  رد 
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 " نکن یتشز  نیرفن  نینچ  رادهگن و 
وت و  تسا . ورتشز  زا  رتهب  ور  ابیز  و  یتشز ، وت  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفر . هیواعم  هاگرد  هب  دوبورتشز - يدرم  هک  روعا - نب  کیرـش  - 69

لاـحنیا اـب  تسا . مشچ  کـی  زا  رتـهب  اـنیب  تسا و  مـشچ ) کـی  ینعی   "  ) روـعا تردـپ "  و  درادـن . کیرـش  ادـخ  یتـسه و  کیرـش "  " 
شیوخ هبار  رن  ياه  گس  دنک و  یم  وعوع  هک  دنیوگیم  یگس  هدام  هب  هیواعم  يا و  هیواعم "  وت "  تفگ : يا ؟ هدش  تموق  رورسروطچ 

زا رتهب  حلص  ویتسه  گنج ) ینعمب   "  ) برح رسپ "  وت  و  تسا . خالگنـس  هرخـص و  زا  رتهب  هگلج  " ي و  رخـص رـسپ "  وت  و  دناوخ . یم 
دـش نوریب  شرابرد  زا  تفگ و  نبا  ؟ يا هدـش  نینموملا  ریما  روطچ  لاح  نیا  اب  كزینک . ینعی  هیما "  يا و "  هیما  رـسپ  وت  و  تسا . گنج 

دورس : یم  نینچ  هک  یلاح  رد 
دیوگ  یم  دب  ارم  برح  نب  هیواعم  ایآ 

میایوگ نابز  تسا و  نم  هارمه  منارب  ریشمش  هک  یلاح  رد 
دننم  درگادرگ  ینادرم  ریش  ما  هلیبق  زا  و 

؟ا دنشرغ رد  موجهو  دربن  هب  یگتفیش  رس  زا  هک 
دنک  یم  شنزرس  ما  یئورتشزرطاخب  ارم  يدرخیب  ز 

دنا هراکردب  نایور  ابیز  هک  دناد  یمن  و 
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دیاش تخاس و  یم  راومه  نت  رب  دـمآ  یم  دورف  وا  رب  شمـسا  رطاخ  هب  هک  ار  اه  هنعط  نآ  ریت  دینـش و  یم  ار  رادـشین  نانخـس  نآ  هیواـعم 
یمن دوب و  هدـیمان  نینچ  ار  وا  شرداـم  نوچ  تشادـن  مه  يا  هراـچ  و  تسا ، اـنعم  هچب  تسناد  یم  دـش  یم  هتفگ  وا  هب  نانخـس  نآ  نوچ 

زا یکی  مسا  اـت  دیـشخب  راـیط  رفعج  نب  هللا  دـبع  هب  مهرد  نویلیم  کـی  ودیـشیدنا  يا  هلیح  سپ  دـیامن . هئطخت  ار  شیوخ  رداـم  تسناوت 
تشگ و دهاوخ  رتکبس  شگنن  راب  تفای  یمشاه  راختفا  رپ  كاپ و  نادناخ  رد  یمانمه  یتقو  هکنامگ  نیاب  دراذگب  هیواعم  ار  شنادنزرف 

هک  نیا  زا  لفاغ  دومن  دنهاوخ  بیعشمسا  رطاخ  هب  ار  وا  رتمک 
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یمان اجک  دولاین و  ار  ناشکاپ  تحاس  زگره  فهک  باحصا  گس  و  تسین ، فهک  باحـصا  راوید  زا  رت  هاتوک  مشاه  ینب  نادناخ  راوید 
تسا . زادنا  نینط  شیاضف  رد  راگدرورپ  حیبست  رکذ و  گناب  هک  هتشگ  اپ  رب  اهدبعم  اهنآ  زا  هک  دیالایب  ار  یسدقم  ياهانب  نآ  دناوت 
یکنش نامیپ  دنک و  یم  تنایخ  وا  اما  تسین ، نم  زا  رت  رادمتـسایس  رت و  كریز  هیواعم  ادخب  دیامرف " : یم  یقطن  رد  نایقتم  يالوم  - 70
ناـمیپ تناـیخ و  ره  نکل  مدوب ، دارفا  نیرت  رادمتـسایس  نیرتـکریز و  زا  نم  دوبن  ینکـش  ناـمیپ  تناـیخ و  زا  مترفن  رگا  و  يراکتـشز . و 

نآ يور  زا  هـک  دراد  یمچرپ  تماـیق  رد  ینکـش  ناـمیپ  راـکتنایخ  ره  يرفیک و  ار  یی  يراکتـشز  ره  تـسا و  یی  يراکتــشزیی  ینکش 
دوش " . یمامن  تشگنا  هتخانش و 

- نامثع وبا  ظحاج - نخس  هلمج  زا  تسا و  هدادطسب  ریـسفت و  بوخ  ار  نآ  هدروآ و  يدیفم  نانخـس  قطن  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ای هدرک  دیدهت  ار  یلع  هک  تسا  یخزود  تهج  نآ  زا  هن  هیواعم  : دیوگ یم  هک  ار  بیقن  رفعج  وبا  نخـس  تسا و  هتـشون  هیواعم  هرابرد  ار 
هت زا  زگره  دنا و  هدوب  ناقفانم  نارـس  زا  شردپ  وا و  و  یتسار ، نامیا  هتـشادن و  یتسرد  هدیقع  هک  ببـسنادب  هکلب  تسا ، هدـیگنج  يو  اب 

ظفح تبث و  وا  زا  هک  ینانخس  هتفر و  رد  شنابز  زا  هچنآ  هیواعم و  ياه  فرح  و  دندرک . یناملسم  راهظا  طقف  هکلب  دنتشگن ، ناملسم  لد 
تسا ... هدوب  صلاخان  دساف و  شا  هدیقع  دیامن  یم  تباث  هک  تسه  ردق  نآ  هتشگ 

كاـنمغ تخـس  هیواـعم  تشک  ار  مهدا  نب  رارع  ماـن  هب  هیواـعم  ناتـسدمه  زا  یمیهعیبر  نب  ساـبع  یتقو  نیفـص ، گـنج  ياـنثا  رد  - 71
رد شیوخ  ناج  درم  مادـک  ناه !  دـنکن  ادـخزگره  دورب . نیب  زا  شنوخ  مراذـگ  یمرگم  داز  دـهاوخ  وا  نوچ  ردام  اجک  تفگ : وتشگ 
هب نت  گنج  رد  ار  سابع  ناتمادک  ره  دیورب ، تفگ : اهنآ  هب  دندش . بلطواد  مخل  هلیبق  زا  نتود  دشورف ؟ یم  ادـخ  هب  رارع  یهاوخ  نوخ 

بـسک وا  زا  دیاب  مراد ، یئاوشیپ  نم  تفگ : سابع  دـندناوخ . نت  هب  نت  گنج  هب  ار  وا  هدـمآ  ود  نآ  دـیراد . هزیاج  غلبم  نالف  دـیتشک  نت 
فیرعت ار  ارجام  هدمآ  یلع  تمدخ  هب  و  منک . هزاجا 
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دزاس شوماخ  ار  ادـخ  نید  لعـشم  قیرط  نیدـب  اـت  دـشکب  دـبای  یم  مشاـه  ینب  زاار  هک  ره  دـهاوخ  یم  هیواـعم  ادـخب  تفگ : یلع  درک .
دسر ...  لامک  هب  ددرگ و  رت  نازورف  دنهاوخن  نارفاک  هچ  رگ  شلعشمهک  دوش  یمن  یضار  نیا  هب  زج  ادخ  هک  نآلاح 

هتـشاذگن یقاب  کش  ياج  هک  هدمآشیپ  یعـضو  کنیا  دـنتفگ : جراوخ  تشاذـگاوهیواعم  هب  ار  تموکح  یلع ع ) نب   ) نسح یتقو  - 72
ات دنداتفا  هار  هب  درک  یم  ناشیهدـنامرف  لفون  نب  هورف  هک  یلاح  رد  و  دـینک . داهج  وا  هیلع  هدرک  تکرح  هیواعم  فرط  هب  نیا  ربانب  تسا .
وا هتـشون  يا  همان  يو  هب  هیواعم  تهج  نیمهب  دوب . هدش  ردب  هفوک  زا  البق  هنیدم  مزعب  یلع  نب  نسح  دـندز . ودرا  هلیخن  رد  هفوک  کیدزن 

هیواـعم باوج  رد  تشگنرب و  يو  اـما  دیـسر ، یلع  نب  نسح  هب  نآ  کـیدزنای  هیـسداق  رد  هیواـعم  کـیپ  دـناوخ . هورف "  گـنج "  هب  ار 
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ار وت  اب  گنج  نم  نکیل  مدیگنج ، یم  وتاب  تسخن  امتح  مگنجب  ناناملـسم ) ینعی   ) هلبق لها  زا  یـسک  اب  مداد  یم  حـیجرت  هاگره  تشون :
مدرک . اهر  يزیر  نوخ  زا  يریگولج  تما و  ندوب  حلص  رد  تحلصمرطاخب و 

دنک یم  هیبشت  نوعرف  هب  ار  هیواعم  هشیاع 

اب تفـالخ  هراـبرد  هـکم  حـتف  ناگدـش  دازآ  زا  یکی  هـک  تـسینروآ  تفگـش  تـیارب  مـتفگ : هشئاـع  هـب  دـیوگ : یم  دـیزینب  دوـسا  - 73
دب راک و  وکین  مدآ  هب  هک  تسا  ادخ  همکاحتردق  نآ  درادن  یبجعت  نیا  تفگ : تسا ؟ هتساخرب  شکمشک  هب  ص )  ) ادخ ربمایپباحصا 

وا . زاریغ  يرافک  نینچمه  تسا  هدرک  تنطلس  رصم  مدرم  رب  لاس  دص  راهچ  نوعرف  هک  قافتا  نینچ  خیرات  رد  و  دهد ، یمراک 
تنطلس دیامن و  یم  هیبشت  رافک  رگید  نوعرف و  هب  ار  هیواعم  نینموملا ، ما  یتقو 
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يور زا  نوـعرف  یئاورناـمرف  هک "  تـسا  ملـسم  و  دراد ، یم  رب  تنطلـس  هیواـعم و  تیهاـم  زا  هدرپ  دـناد  یم  اـهنآ  تنطلـسشامق  زا  ار  وا 
نآو هدـناشک  نآ  تسا  دـب  هچ  دـنک و  یم  خزود  دراو  ار  اـهنآ  دـیآ و  یم  شموق  شیپاشیپزیخاتـسر  رد  تسین و  هنادـنمدرخ  تیادـه و 

هتفای يرای  نآ  روای و  نآ  دنتخبدب  هچ  مهتمایق ، هرود  رد  دنتفر و  گنن  تنعل و  یپ  زا  ایند  نیا  رد  و  ناگدش ، هدناشک 
وبا رگا  تفگ : هدرک  یقطن  مدرم  يارب  هیواعم  دیوگ " : یم  تسا . هدرک  تبث  یبعش  قیرط  زا  یتیاورشخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  - 74

یسک مدرم  همه  ردپ  هک  هدرک  عطق  ار  شنخـس  ناحوص  نب  هعـصعص  دندوب . یم  كریز  دنمـشوه و  همه  دوب  یم  مدرم  همه  ردپ  نایفس 
نیمز رس  تفگ : هیواعم  كریز . دنمشوه و  یخرب  دنا و  هدمآ  رد  قمحا  یضعب  لاح  نیا  ابو  تسا  ع )  ) مدآ وا  و  نایفس ، وبا  زا  رتهب  تسا 

رـس ام  نیمز  رـس  تفگ : هیواعم  کیدزن . نارفاک  هب  هن  تسارود و  نانموم  زا  هن  رـشحم  تفگ : هتـساخرب  يو  تسا . رـشحم  هب  کیدزن  اـم 
ار نآ  هک  دنتسه  اهراک  هکلب  كاپان ، سجن و  هن  دنادرگ و  یم  سدقم  يزیچ  هن  ار  نیمز  رس  تفگ : وا  هب  هعصعص  تسا . یـسدقم  نیمز 

ظفاحم رپس و  ار  وا  يافلخ  دینادرگ و  شیوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  ادـخ  ادـخ  ناگدـنب  تفگ : هیواعم  دـننادرگ . یم  یـسدقم  كاپ و 
دینادرگب . نتشیوخالب  ناشیا  هلیسوب  دیزاس و  شیوخ 

رد ات  يدـناشک  یگتـشگ  رـس  هب  ار  مدرم  یتسکـش و  نامیپ  يدرک و  لیطعت  ار  تنـس  وت  هکیلاح  رد  هنوگچ ؟ و  روطچ ؟ تفگ : هعـصعص 
هدـشهداهن اریز  دراد  دوجو  ناشربارب  رد  هکینید  نادـهعت  ناش و  هتفرگارف  وس  ره  زااه  تعدـب  دـنلول و  یم  یفیلکت  الب  لهج و  یکیرات 

. يزاس رهاظ  شیوخ  یلقع  تسس  ینک و  رظن  راهظا  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  تیارب  یـشک  ماک  رد  نابز  رگا  هعـصعص  تفگ : هیواعم  تسا .
يرآ تفگ : هصعـص  منک . راضحا  ار  وا  هک  هدـش  ادـیپ  میارب  میمـصت  نیا  ینک . یم  هلمح  نم  هب  یلع  نب  نسح  هب  هراشا  اب  اکتا و  هب  وت 

زا دنرتاشوک و  یهلا  تاررقم  يرارق  رب  ایحا و  رد  نات  همه  زا  دـنراد و  ناگمه  زا  رتاوگرزب  يرابت  هدود و  نانآ  هک  يا  هتـسناد  وت  ادـخب ،
هدیجنـس قیقد و  رایـسب  میمـصت  ذاختا  ریبدت و  هشیدنا و  رد  هک  دـید  یهاوخ  ینکراضحا  ار  وا  رگا  نامیپ . دـهع و  هب  رت  راداف  نات و  همه 

یقئاقح  هنایزات  دزگ و  یم  ارت  شنیشتآنخس  اب  و  بیجن ، یگدنشخب  رد  راوتسا و  یهدنامرف  تموکح و  رد  تسا و  راک 
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دبوک . یم  تتروص  رب  يرادن  ار  شراکنا  يرای  هک  ار 
درک  مهاوخ  ردب  رد  رود و  ارت  ادخب  هک  درک  شراخرپ  هیواعم 
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: تفگ درک  مهاوخ  فیقوت  ار  تیرمتـسم  قوقح و  هک  درک  دـیدهت  شیاسآ . هیام  وت  يرود  تسا و  روانهپ  نیمز  ادـخب  تفگ : هعـصعص 
هنازخ هک  تسا  یـسک  رایتخا  توکلم و  رد  زاـتمم  ياـه  تمعن  رمتـسم و  اـطع  قوقح و  اـما  نکب ، تسا  راـیتخا و  رد  تسد و  هب  نآ  رگا 
یمن لامیاپ  ار  یـسک  قح  تمعن ، ندز  مقر  اطعا و  رد  دبای و  یمن  لاوز  شیاهشـشخب  دسر و  یمن  اهتنا  هب  دریذپ و  یمن  یتساک  شیاه 

دبای . یمن  ناصقن  دایز و  ودنک 
یهدب . نتشک  هب  ار  تدوخ  یهاوخ  یم  تفگ : هیواعم 

نوناق بجوم  هب  قحب و  زج  ار  شلتق  ادـخ  هک  ار  یناسنا  مدرمـشن و "  اور  ار  یـسک  لتق  متفگن و  یناداـن  يور  زا  نخـس  رت  شاوی  تفگ :
یشتآ دناشچب و  كاندرد  يرفیک  ار  وا  دنیشنب " و  شلتاق  رفیک  هب  ادخدوش  هتشک  هنامولظم  قحانب و  هک  ره  و  شکم ، هدرمشن  اور  مالسا 

." دزادنا رد  خزود  هب  ،و  نازادگ
هطبار دنویپ و  و   ) تسا ادخ  نامسیر  تفالخ ، نیا  تفگ " : نینچ  هتفر  ربنم  هب  دیسر ، تموکح  هب  نوچ  هیواعم  نب  دیزی  رسپ  هیواعم  - 75

اب ینعی  تساخرب ، شکمـشک  هب  رت  راوازـس  شیدصت  هب  وا  زا  دوب و  نآ  قیال  بحاص  هک  یـسک  اب  تفالخ  رـس  رب  هیواعم  مدج  و  ادخاب )
هاگنآ تشگ . شناهانگ  دـنبرد  شروگ  رد  دیـسر و  رـس  شلجا  هکنآ  ات  درک  راداو  دـینادیم  هک  یئاهراک  هب  ار  امـش  و  بلاطیبا ، نب  یلع 

رثا رب  تساخرب . ینمشد  شکمـشک و  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  رتخد  رـسپ  اب  دوبن و  نآ  هتـسیاش  هک  یلاح  رد  تشگ  تموکح  يدصتم  مردپ 
تسیرگب . هاگنآ  تشگ " . شناهانگ  ریسا  شروگ  رد  و  هلابند ، یبو  دش و  گرمناوج  نآ ،

نادنز رد  هیواعم  اب  یلع  نارای  زا  یکی  هناریلد  يوگتفگ 

باحصا زا  رگید  دنچ  ینت  يرکشی و  ءاوک  نب  هللا  دبع  يدبع و  ناحوص  نب  هعـصعص  هیواعم ، دیوگ : یم  ینارهب  رامـسمنب  ثراح  - 76
مسق  ادخب  ار  امش  : تفگ تفر و  اهنآ  ندید  هب  يزور  درک . ینادنز  شیرق  لاجر  زا  یعمج  اب  ار  یلع 
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تـسار هک  يداد  یمن  مسق  ار  ام  رگا  تفگ : ءاوک  نبا  متـسه ؟ يا  هفیلخ  هنوگچ  نم  امـش  رظن  هب  دـیئوگب : تسرد  تسار و  هک  مهد  یم 
نکل یـشک . یم  ار  بوخ  نمادـکاپ و  نادرم  هتفرگن و  رظن  رد  ار  ادـخ  هک  يرابجل  هاوخ و  دـب  يروتاـتکید  وت  نوچ  میتفگ  یمن  میئوگب 

ترخآ تمعن  تسا و  ارت  ایند  تمعن  انگنت ، رد  ترخآ  رد  يا و  هدوسآ  ایند  رد  وت  میراد  عالطا  هک  اجنآ  ات  : میئوگ یم  يداد  مسق  نونکا 
بش . ار  زور  یهد و  یم  هولج  رون  ار  یکیرات  رودب ، وت  زا 

یم عافد  شورملق  زا  هکیمدرم  هلیـسو  هب  دیناسر  تردق  تزع و  هب  ماش  مدرم  هلیـسو  هب  ار  مالـسا ) ای   ) تموکح نیا  ادـخ  تفگ : هیواعم 
دنرامـشب و اور  ار  ادخ  مارح  دننککته و  ار  ادـخ  تاسدـقم  هک  دنتـسین  نایقارع  لثم  دـنیامن و  یم  كرت  هدرمـش  مارحار  هچنآ  دـننک و 

رگا میکانمیب ، وت  یـشنم  روتاتکید  زا  اـم  اـما  دراد ، یباوج  یفرح  ره  نایفـس  وبا  رـسپ  تفگ : ءاوک  نب  هللا  دـبع  دـنیامن . مارح  ار  شلـالح 
شنزرـس ریثات  تحت  ادـخ ، هار  رد  هک  درک  میهاوخ  عاـفد  نارب  اـسر و  عطاـق و  یناـبز  اـب  قارع  مدرم  زا  یهدـب  راـتفگ  يردازآ  هزاـجا و 

شیپ يرگید  عضو  ادخهک  تقو  نآ  ات  دیزرو  میهاوخ  یئابیکش  وتمواقم  یهدن  راتفگ  يدازآ  هزاجا  رگا  ،و  دریگ یمن  رارق  رگـشنزرس 
نامیارب . یشیاشگ  دروآ و 

داد . مهاوخن  وت  هب  راتفگ  يدازآ  هزاجا و  ادخب  تفگ :
اما ، يدومنن یهاتوک  یتفگ و  یتساوخ  یم  ارهچ  ره  یئاسرب و  یتفگ و  نخس  نایفس  وبا  رسپ  يا  وت  دوشگ : نخس  هب  نابز  هعصعص  هاگنآ 

گرزب دوخ  رـس  زا  ار  اهنآ  هدروآ و  رد  شیوخ  تموکح  ریز  هیرهق  هوق  اب  روزب و  ار  مدرم  هک  یـسک  یتفگ . وت  هک  تسین  نانچ  تقیقح 
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رد ادـخب  دوش ؟ یم  هدـناوخ  هفیلخ  اجک  هتـشگ  هریچ  قلخ  رب  هلیح  رکم و  غورد و  اب  اوران و  ياه  شور  لـیاسواب و  هدومن و  راوخ  يریگ 
ص)  ) ادـخ ربماـیپ  هـیلع  هـک  دـیدوب  یناـسک  يودرا  رد  تردـپ  وـت و  سکعب  هـکلب  یتشادـن ، یتکرــش  هنوـگ  چـیه  وـت  ردـب "   " گـنج

ورف ناتیاپ  زا  تراسا  دنب  درک و  دازآ  ار  رفن  ود  امـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  يا  هدش  دازآ  دنزرف  يا  هدـش  دازآ  وت  و  دـندوب ، هدیـشکرکشل 
تسا ؟ ازستفالخ  ار  هکم  حتف  هدش  دازآ  هنوگچ  نیا  ربانب  تشاذگ ،

هحفص 272 ] ] 

تفگ : هک  منک  یم  لمع  بلاط  وبا  هتفگب  نم  هک  دوبن  نیا  رگا  تفگ : هیواعم 
میامن  یم  هلباقم  تشذگ  يرابدرب و  اب  ار  ناشیرسکبس 

متشک ". یم  ار  امش  تسا  يدرمناوج  زا  یئاناوت  هاگب  ششخب  تشذگ و  و 
لاـح و زا  یـسانش و  یم  ار  بارعا  وت  تفگ : واهب  هیواـعم  تفر . هیواـعم  دزن  ناـحوص  نب  هعـصعص  دـیوگ " : یم  یبـلک  عورزم  وبا  - 77

تعرس نآ  هب  مادقا  بوشآ و  هب  نتـسویپ  رد  نامدرم  رگید  زا  شیب  تفگ : دنا ؟ هنوگچ  زاجح  مدرم  منیبب  وگب  يراد ...  عالطا  ناشقالخا 
یفنم تافـص  نیا  يازا  رد  و  دنیامن ، یم  جنر  لمحت  نارگید  زا  رتمک  نآ  رد  دـنرت و  تسـس  همه  زا  بوشآ  ربارب  رد  دـنهد و  یم  جرخب 

یم لزع  علخ و  ار  رادرکدب  راکتـشز  ماکح  دنیامن و  یم  يوریپ  ارورکین  نایاوشیپ  و  دنمقالع ، دنبیاپ و  نیقی  هب  دندرمیاپ و  يرادـنید  رد 
دننک .

هک ؟ ناراکتشز  دنتسیک و  ناورکین  تفگ : هیواعم 
ناـیاوشیپ رامـش  رد  شناراـی  یلع و  تسا . هتـشادرب  یئورود  بیرفزا و  تسد  دریگرب  شیوخ  زا  هدرپ  هک  ره  نایفـس  وبا  رـسپ  يا  تفگ :

ناراکتشز .) ینعی   ) ریخا تعامجزا  تناتسدمه  وت و  دنورکین و 
وگب . ماش  مدرم  هب  عجار  تفگ : هیواعم  ماجنا  رس 

یم رـس  رابج  يادـخ  زا  قلاخ ، ربارب  رد  نامرفان  همه  زا  شیبو  دـنا  ناـسنا ) اـی   ) قولخم ناـمرفب  رـس  عیطم و  ناـمدرم  همه  زا  شیب  تفگ :
یماجرف . دب  تسا و  یناریو  ناشبیصن  ببس  نیمه  هب  دنارذگ ، یم  ندرگ  رارشاربارب  رد  دنچیپ و 

نایفس وبا  رسپ  يرابدرب  دقف  یـشک ، یم  هارمه  ار  تدوخ  ندیرب  رـس  دراک  هک  تسا  یهاگ  رید  ناحوص  رـسپ  يا  وت  ادخب  تفگ : هیواعم 
دوش . یم  شنتشک  عنام  هک  تسا 

تسا هدروخ  مقر  هتـشگ و  نییعت  يریدقت  ادخ  مکحاریز  دوش ، یم  عنام  هک  تسا  وا  تردق  وادخ  مکح  تقیقح  رد  هن ، تفگ : هعـصعص 
" . 

هعصعص  دوب و  هتسشن  هیواعم  يزور  دیوگ : یم  يرصب  لیقع  نب  میهاربا  - 78

هحفص 273 ] ] 

رهنیا ربانب  متسه ، ادخ  هفیلخ  نم  تسا و  ادخ  لام  نیمز  تفگ : دندوب . شروضحرد  ماش  نایعا  و  دوب - هدروآ  شیارب  ار  یلع  همان  هک  - 
تفگ : هعصعص  تسا . اور  میارب  مراذگ  او  هک  ار  رادقم  ره  تسا و  نم  قح  مریگرب  ادخ  لام  زا  رادقم 

زروم . هانگ  هیواعم  تسا  ینادان  زاینک  وزرآ  يرادن ) قح  ار  هچنآ  ای   ) ار هدوبن  هک  نیا 
جایتحا یلیخ  وت  تفگ : هیواعم  دشاب . نادان  دنادنهک  ره  دوب و  نتخومآ  زا  نتسناد  تفگ :  0 يا هتخومآ  يرونخس  هعصعص  تفگ : هیواعم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3764 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یناسنا  چـیه  گرم  هک  تسا  یـسک  هدارا  هب  تسا و  نوریب  تارایتخا  تردـق و  زا  نیا  تفگ : مناشچب . وتهب  ار  تراـک  رفیک  هک  يراد 
شلد ناسنا و  نایم  هک  نامه  تفگ : دراد  یم  زاب  وت  هب  یناسر  بیـسآ  زا  ارم  زیچ  هچ  : تفگ دزادنا . یمن  ریخات  هب  دـسر  ارف  شلجا  نوچ 

هعـصعص وج . يارب  روتـس  مکـش  هک  هتـشگ  لیام  هداشگ و  فرح  يارب  نانچ  تمکـش  تفگ : درادـیمزاب . مه  زا  ار  اهنآ  دوش و  یم  عنام 
 ... " هداتسرف نیرفن  وا  رب  ربمایپ  تسا و  ریذپان  يریس  هکهتشگ  هداشگ  یسک  مکش  تفگ :

ار نآ  درک و  هابت  ار  ترخآ  تخیوآ . يو  هب  نتشیوخ  ایند  تخاس و  ایند  اب  تفگ : دندیسرپ ، هیواعم  هرابرد  ناحوص  نب  هعصعص  زا  - 79
تشگ . زاسمد  شناگدش  بوعرم  ابو  ناوخ  ناراوخ  هزیر  اب  و  دنکفا . رودب 

هیواعم هرابرد  رگید  نت  کی  يرواد 

مثیه زا  هیواعم  نب  دمحا  زا  هبش  نب  رمع  لوق  زا  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  دسیون " : یم   " یناغا باتک "  رد  یناهفصا  جرفلا  وبا  - 80
راوس شنازینک  نانز و  هک  تشاد  هارمه  رطاق  یـس  تفر و  جـح  هب  راب  ود  شتفالخ  هرود  رد  هیواعم  هک "  دـنک  یم  لقن  نینچ  يدـع  نب 
نیا دیسرپ : تشاد . نت  رب  دیفس  هچراپ  ود  درازگ و  یم  زامن  مارحلا  دجسم  رد  هک  دید  ار  يدرم  شجح ، رفـس  ود  زا  یکی  رد  دندوب . نآ 

هداتسرف  داتسرف . شلابند  هب  ار  یسک  دوب . يدوهی  يدرم  واو  ضیرغ . نب  هبعش  دنتفگ : تسیک ؟

هحفص 274 ] ] 

شیپ تفر  ایب . هیواعم  دزن  تفگ : تفرن  ایند  زا  شیپ  يدـنچ  نینموملا  ریما  رگم  تفگ : ایب . نینموملا  ریما  دزن  تفگ : هتفر  يو  دزن  هیواـعم 
درکن . باطخ  هفیلخ  ار  وا  مالس  رد  اما  ، هیواعم

دایز هچ  ره  دش و  یم  هیهت  ناگنهرب  يارب  هماج  شدـمآ  رد  زا  تفگ : يدرک ؟ هچ  یتشاد  ءامیت "  رد " هک  ار  ینیمز  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم 
تـصش تفگ  یـشورف ؟ یم  ردقچ  دیـسرپ : يرآ . تفگ : یـشورف ؟ یم  ار  نآ  دیـسرپ : دوش . یم  هداد  ناگدنهانپ  نایرذگ و  هب  دـیآ  یم 

زا یکی  لام  رگا  تفگ : یهاوخ . یم  ینارگ  ياهب  تفگ : شمتخورف . یمن - دوب ، هتـشگن  دئاوع  دوبمک  راچد  نم  هلیبق  رگا  و  رایند ، رازه 
تـسخ تنیمز  شورف  رد  هک  لاـح  يرآ ، تفگ : يداد . یمن  جرخ  هب  تسخ  يدـیرخ و  یم  مه  راـنید  رازه  دصـشش  هب  دوب  تناتـسدمه 

هدورس : نینچ  مردپ  تفگ : تسا . هدورس  شیوخ  ياثر  رد  تردپ  هک  ناوخبمیارب  ار  يرعش  یهد  یم  جرخب 
متسنادیم  منک  یم  هحون  يا  هدرم  رب  هک  یماگنه  شاک 

دنیارس یم  یحون  هچ  میارب  نارگ  هحون  نم  متام  رد 
هک  اریز  دابم  رود  تفگ : دنهاوخ  رگ ، هحون  نانز  ایآ 

يدودزب تدنیاشوخ  ششخب  کین و  راتفر  اب  هک  ار  هودنا  رایسب  وت 
اسرفناج  درس  ياهداب  شزو  ناتسمز و  هاگب  نم  نوچ 

مداد نادنمزاین  هب  هتفرگ  رب  ار  شیوخ  دمآ  رد  هفاضا 
متفرگ  اوعد  گنج و  یب  نارگید  زا  شیوخ  قح  و 

متخادرپ . دنیامن  نتفرگ  رد  رارصا  دنهاوخب و  هکنآ  یب  ار  نارگید  قح  و 
مدوشگب  ار  نآ  دندناوخ  ارف  یلکشم  لح  يارب  ارم  هاگ  ره  و 

ماک رب  قفوم و  یهاگ  دنناوخ و  یم  راگتسر  ارمو 
تسرد میوگ ، یم  غورد  هک  نیا  تفگ : یتسپرس . زا  یئوگیم و  غورد  تفگ : متسه . رعش  نیا  هدنبیز  تردپ  زا  شیب  نم  تفگ : هیواعم 
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هرود رد  زین  يدرک و  یم  لاـمیاپار  قح  تا  یگدـنز  تیلهاـج  هرود  رد  نوچ  تفگ : ارچ ؟ میوگ ، یم  یتـسرپ  رـس  زا  هک  نیا  اـما  تسا ،
ص )  ) ربمایپ اب  تیلهاج  هرود  رد  تندشناملسم .

هحفص 275 ] ] 

تسدب یتشاذگن  ار  تفالختمالسا  هرود  رد  تخاس و  داب  رب  یثنخ و  ار  تا  هناهاوخ  دب  ریبدت  دصق و  ادخ  يدیگنج و  ینامسآ  ماهلا  و 
تـسد زا  شیوخ  لقع  هدش و  فرخ  درم  ریپ  نیا  تفگ : هیواعم  تفالخ ؟ هب  هچ  يا  هدش  دازآ  هک  ارت  و  دیآ ، رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنزرف 

 " دنتخاس . شرود  هتفرگ  ار  شتسد  دینک . شرود  دینک و  شدنلب  ار  وا  هداد ،
نم تفگ : هک "  هدوزفا  نیا  اب  تسا  هدرک  تبث  ریبز  نب  هللادبع  نابز  زا  رگید و  یقیرط  زا  هباصا "  رد "  رجح  نبا  ار  ناتساد  نیا  هصالخ 

هدیـسر ارف  یلع  میدوب  هتـسشن  ص )  ) ادـخ لوسر  تمدـخ  رد  هک  تسین  تدای  ایآ  مهدـیم  مسق  ادـخب  هیواعم  يا  ارت  اما  ما ، هدـشن  فرخ 
وت اب  هک  دـشاب  نآ  نمـشد  و  دـگنجب ، وت  اـب  هک  ار  یـسک  دـشکب  ادـخ  دومرف : تفرگ و  شـشوغآرد  درک و  لابقتـسا  وا  زا  ص )  ) ربماـیپ

. " دروآ شیپ  يرگید  فرح  درک و  عطق  اروا  نخس  هیواعم  دزرو ؟ ینمشد 

هحفص 276 ] ] 

شقح رد  يار  رودص  هیواعم و  همکاحم 

شندناشک ندرک و  لام  نجل  دوجوم و  نیا  رابتعا  نتسکشمه  رد  يارب  دمآ - حرشب  هک  اه - تداهش  نیا  زا  یکی  هک  دنگوس  تقیقح  هب 
. دـیامن یم  قیدـصتو  میکحت  ار  رگیدـمه  هک  ررکم  ياـه  یهاوگ  نآ  همه  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  یفاـک  يردـق  یب  هجرد  نیرت  تسپ  هب 

لداع تعامج "  نآ  رظن  رد  هک  یناسک  دنا  هداد  هیواعم  هرابرد  نانآ  ياه  تیصخش  نیرت  هتسجرب  باحصا و  دمآ  رس  هک  یئاه  تداهش 
زا ناـشتحاس  ندوب  يرب  ینمادـکاپو و  یئاـسراپ  رد  یـسک  هک  دـنماقمیلاع  نادـنچناشیا  زا  یـضعب  هک  نیا  زا  میرذـگب  دـن  ورتـسار "  و 

نآرق هک  ینیتسار  هفیلخ  دراد  رارق  موصعم  ماما  يالاو  تیـصخش  نانآ  نایمرد  هک  هزیوب  ودرادـن  یکـش  نیرتمک  یلمع  یلوق و  ياهاطخ 
هرانکب ات  يو و  اب  نآرق  تسانآرق و  اب  ددرگب و  هک  اجک  ره  هب  ددرگیم  قح  اب  هک  تسا  یـسک  تسا و  هتـسناد  هزنم  كاپ و  ار  وا  میکح 

میتشون . البقهک  تسا  دوجوم  نیا  هرابرد  ص )  ) یمارگ ربمایپ  نانخس  همه ، اهنیا  زا  رتالاب  دنریذپ . یمن  یئادج  مه  زا  دنیآرد  ضوح 
هدیسر و راتفر  هدیدنسپ  لاوحا و  هتسیاش  ناینیشیپ  زا  هک  رگ  اوسر  نیتسار  یهاوگ  قداص و  تداهـش  همه  نآ  دانتـساهب  هیواعم  نیا ، ربانب 
ار وا  هک  تسا  يربهر  یب  ددرگ و  شتیاده  هیام  هکیتریصب  یب  تسا  يدرف  میدروآ  تساک  مک و  یب  ار  ناشتداهش  رظن و  راهظا  صن  ام 
، هتفر شلاـبند  هـب  وا  وهدـناشک  ار  وا  یهارمگ  و  هدرک ، شتباـجا  وا  هدـناوخ و  ار  وا  سفن  ياوـه  دـشاب ، نوـمنهر  نـید  هناـمیکح  هار  هـب 

كرشم و  نادنواشیوخ  زا  هک  تسین  يا  هناهارمگ  ياهراک  هب  تهابش  یب  هدز  رس  وا  زا  هک  يا  هناهارمگ  ياهراک 

هحفص 277 ] ] 

، هداز راک  دـب  راک  دـب  هداز ، نوعلم  نوعلم  شتآ ، شهاگیاج  دوب و  دـهاوخ  نازادـگ  شتآشماجنارـس  تسا ، هدز  رـس  شرفاک  هداوناخ 
هک یـسک  هیامورف ، لد  زب  لقع ، مک  ریذپان ، قح  لدگنـس  قفانمرـسکبس ، هداز ، تب  تب  هدـش ، دازآ  دـنزرف  هدـش  دازآ  هداز ، قفانم  قفانم 
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دنا هدرک  يوریپ  نارگید  هک  یئاـه  یگتـشگ  رـس  زیمآ و  تعدـب  تـالیامت  هب  و  تسار ، هطوغ و  تلالـض  رد  و  دـلول ، یم  هناروـک  روـک 
تسا . دنبیاپ  تخس 

تارارـش نورد  هب  وا  سفن  یـسانشان ، قح  رفک و  يداو  هب  تسا و  ناوررابنایز  یماجنا  رـس  هب  شمکح ، راتـساوخ  هن  تسین و  نآرق  لها 
قحو هدیبوک ، ار  مدرم  خالگنـس ، ياه  هار  هب  تسا و  هدروآ  رد  يونعم  ياه  هکلهم  هب  هدنار و  یـشک  رـس  یبلطان و  قح  هبو  شا  هدناشک 

تسا . هدناوخ  یگناوید  ار 
، راوخ رگج  نز  رـسپ  دوش ، درخبان  دـنک  ترـشاعموا  اب  نوچ  رابدرب  دـبای و  تناها  دنیـشن  وا  اـب  نوچ  راوگرزب  مدآ  وربآ ، یب  يراکتـشز 

يزاس تعدب  نامرهق  تسا ، هدوب  ناناملسم  نآرق و  تنس و  ادخ و  نمشد  هتسویپ  ربمایپ ، نمـشد  يرگهارمگ ، ییاوشیپ  نشخ ، زاسغورد 
ینکـش نامیپ  راکتنایخ و  داد ، یم  لیکـشت  يرطخ  مالـسا ، يارب  دـندوب و  رذـح  رب  شیاـه ، يزرو  هاـنگ  زا  هک  یـسک  يدروآرد ، نم  و 

هک یسک  دیامن ، یم  ذوفن  هلمح و  وا  هب  شتسار  پچ و  رس و  تشپ  ناسنا و  يور  شیپ  زا  هک  تسنام  یم  ناطیش  هب  هک  یـسک  رادرکدب ،
تـشپ سپ  ار  نآرق  هک  فرحنم  يراکمتـس  ییوگتـسار ، يورتسار و  هقباـس  هن  هدرواـین و  شیپ  یی  يرادـنید  هقباـس  نسح  شیارب  ادـخ 

تسا . هدنکفا 
، هداد نت  هارکا  هب  هکلب  هاوخلد ، هب  هن  مالسا  هب  ناقفانم ، هانپ  تشپ و  درف ، نیرت  راکهبتیگرزب  رد  هدوب و  كدوک  نیرتریرـش  یکدوک  رد 

هدوب زیتس  گنج و  رد  شربمایپ  ادـخ و  اب  تسا ، هدوب  نمزم  شقافن  هدـیئاپن و  يریدشناـمیا  هتـشگ ، ردـب  هاوخلد  هب  راـیتخا و  هب  نآ  زا  و 
زا رتروآ و  ناتهب  یسک  همه  زا  نانموم : شربمایپ و  ادخ و  نمشد  و  تسا ، هدمآ  رامشب  مجاهم  كرشم و  لئابق  زا  مجاهم  يا  هلیبق  تسا ،

هتشگ . نیرفن  نوعلم و  يرگهارمگ  رترود ، یسک  همه  زا  ص )  ) ربمایپ هب  تبسن  و  رت ، هارمگ  همه 
هدوتسمالسا  رد  هک  یلمع  چیه  هدومنن و  زارحا  ار  یمالسا  تاراختفا  زا  کیچیه 
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زا هدز و  تسد  هناحلـسم  زواجت  هبناناملـسم  هیلع  تسا و  هدومن  شالت  نانآ  هیلع  هتـساخرب و  شربمایپ  ادخ و  نیک  هب  هدادـن ، زورب  دـشاب 
زا هدـمآ و  شتمدـخهب  هدومن  يرای  ار  شربمایپ  هدـینادرگ و  هریچ  زوریپ و  ار  شنید  ادـخ  هدـید  یتقو  تسا و  هدرک  یناـبیتشیپ  ناکرـشم 

ناناملسم و نمـشد  هک  دنا  هتـسناد  یم  همه  ص )  ) ادخ لوسر  تشذگ  رد  ماگنه  هب  تسا ، هدرک  یناملـسم  راهظالیم  يور  زا  هن  سرت و 
، تسا هدوـمن  یم  یناـبیتشپ  يرادـبناج و  ادـخ  نانمـشد  زا  هدیـشوک و  یم  ادـخ  نـید  لعـشم  یـشوماخ  رد  تـسا ، ناراـکهبت  رادتـسود 

زیهرپ رتورکین و  ندش  ناملـسم  هرود  رد  و  هداد ، ثاریم  اهنآ  هب  ار  يدبا  گنن  هدناشکرد و  خزود  هب  هتفیرفب و  ار  زغم  کشخ  نالدگنس 
تسا . هدوبن  شا  یتسرپ  تبو  كرش  هرود  زا  رت  باوص  رب  رت و  هتفای  هار  رت و  راگ 

تـسا ناشیا  تواضق  نیا  و  دنا ، هدرک  شا  هرابرد  وورتسار  نمادکاپ و  مدرم  نید و  لاجر  هک  یئاهرظن  راهظا  وت  رپ  رد  تسا  هیواعم  نیا ،
قیدصت دـیئات و  ار  اهرظن  راهظا  نیا  هک  تسا  وا  یگدـنز  هایـسخیرات و  تاحفـص  نآ ، و  تساک . مک و  یب  هملک و  هب  هملک  قیقد و  روطب 

یم نشور  تسا - ملـسم  تبث و  خـیرات  رد  هک  شیاه - تعدـب  و  تاـفارحنا ، اـه ، يرگمتـس  اـه ، تیاـنج  دروآ . یم  تسار  دـیامن و  یم 
یم رـس  ادخروتـسد  زا  هتـشاذگ و  یم  اپ  ریز  ار  شیاهتنـس  مالـسا و  نیناوق  هتـشادن و  یئانتعا  راگدردورپ  یهن  رما و  ماکحا  هب  هکدراد 

دننارگمتس " . نامه  اهنآ  دنهن  نوریب  ادخ  دودح  زا  اپ  هک  یناسک  تسا و "  هتشگ  فرحنم  هدیچیپ و  رس  مه  رایسب  هدیچیپ و 
: میروآ یم  حرش  هب  یهلا  دودح  نیناوق و  زا  ار  هیواعم  فارحنا  دراوم  زا  يا  هراپ  کنیا 
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هیواعم يراوخبارش 

رابرد هب  میتفر  مردپ  یم و  دیوگ : یم  هدیربنب . هللا  دبع  قیرط  زا  هدرک  تبث  یتیاور  دنـسم " ش  رد "  لبنح  دـمحا  نایلبنح ، ياوشیپ  - 1
دیشون شدوخ  دندروآ و  بارش  داد  روتسد  سپس  میدروخ ، دندروآ و  كاروخ  نامیارب  هداد  روتـسد  دعب  دناشن . یـشرف  رب  ار  ام  هیواعم .

ابیز نم  : تفگ هیواعم  هاگنآ  ما . هدروخن  هدرکشمارح  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یتقو  زا  نم  تفگ : هاـگنآ  درک . مردـپ  فراـعت  یماـج  نآ  زا  و 
هک یتبحـص  شوخ  نانـسا  غود و  زا  شیب  مدوب  ناوج  یتقو  زیچ  چـیه  زا  رت و  روخ  شوخ  همه  زا  شیرقهلیبق و  نایمرد  مدوب  ناوج  نیرت 

دمآ . یمن  مشوخ  دنک  تبحص  میارب 
بارـش هک  يا  هلفاق  دوب . ماش  رد  تماص  نب  هدابع  دـیوگ " : یم  هعافر . نبریمع  قیرط  زا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 2

. دنـشورف یم  ینالف " هب "  هک  تسا  بارـش  هن ، دـنتفگ : تسا ؟ نوتیز  نغور  تسیچ ؟ اه  نیا  : دیـسرپ تشذـگ . یم  شرانک  زا  تشاد  راب 
هب ینالف "  دوب "  ماش  رد  نامز  نآرد  هریره  وبا  درک . هراپ  ار  بارـش  ياـه  گـشم  همه  تفر و  هلفاـق  فرطب  هتفرگرب  رازاـب  زا  یغیت  سپ 

درب و یم  نیب  زاار  یبهذـم  ياه  تیلقا  سانجا  رازاب و  هب  دور  یم  اـهزور  يریگ ؟ یمن  ار  هداـبع - تردارب - ولج  هک  هداد  ماـغیپ  هریرهوبا 
ار ام  راذـگن  ریگب و  ار  تردارب  ولج  درادـن . ام  سیماون  تاسدـقم و  هب  نداد  شحف  داقتنا و  زج  يراـک  دنیـشن و  یم  دجـسم  رد  اـه  بش 

دنک . تیذا 
 ! هیواعم هب  وت  يراد  راکچ  تفگ : هدابع و  شیپ  تفر  داتفا و  هار  هب  هریره  وبا 
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( يازج تیلووسم و   ) ار وا  تشذگ و  رد  هک  دوب  یتما  هورگ و  نآ  دیوگ : یم  ادخ  نوچ  دنکب ، شدوخ  يارب  دهاوخ  یم  راک  ره  دراذگب 
میدرک تعیب  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ام  یتقو  هریره  وبا  يا  تفگ : تماص  نب  هدابع  دیا . هداد  ماجنا  هچنآ  ار  امش  هدرک و  هک  تسا  یئاهراک 

لاح هداشگ  یتسدـگنت و  رد  میربنامرف و  وا  زا  یلاح  تسـس  یباداش و  رد  هک  میدرک  تعیب  شترـضح  اـب  نومـضم  نیا  هب  اـم  يدوبن ، وت 
رارق نارگـشنزرس  شنزرـس  ریثات  تحت  ادـخ  هار  رد  میئوگب و  نخـس  ادـخ  رطاخ  هب  مینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مینک و  قاـفنا 

نامنارـسمه و نامدوخ و  زا  هک  ار  یئاه  نایز  تارطاخم و  نآ  همه  وا  زا  مئاـمن و  يراـی  ار  وا  دـمآ  اـم  دزن  برثی و  هب  هاـگ  ره  میریگن و 
هک ره  میتسب و  نامیپ  نآ  رس  رب  میدرک و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  هک  یتعیب  تسا  نیا  مینادرگ . رودمیزاسیم  رود  نامنادنواشیوخ  هداوناخ و 

دهع نآ  هب  دیآ و  رب  هتـسب  ادخ  رطاخهب  و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  هک  نامیپ  دهع  زا  هک  ره  و  دـشاب ، هتـسسگ  شیوخ  نایز  هب  دلـسگب  نامیپ 
درک . دهاوخ  تفایرد  هدومرف  دهعت  شیازارد  ص )  ) ربمایپ ار  هچنآ  دیامن  افو 

 ". هملک یتح  تفگن  چیه  هریره  وبا  شباوج  رد 
رطنا رد  هک  هیواعم - هرجح  رانک  هب  تماص ) نب   ) هدابع دیوگ " : یم  شیق . نب  ورمع  قیرط  زا  هدرک  تبث  يرگیدتیاور  شخیرات  رد  - 3

هک ما  هدرک  تعیب  نومضم  نیا  هب  ص )  ) ادخ ربمایپاب  نم  تفگ : نینچ  مدرم و  هب  ور  درک و  وا  هاگراب  هب  ار  دوخ  تشپ  هدمآ  دوب - سوط 
يا هلفاق  رب  یئاهراب  درک و  رهش  دراو  ار  یغالا  زورید  دوسا  نب  دادقمناه  مریگن . رارق  يرگشنزرس  جیه  شنزرـس  ریثات  تحت  ادخ  هار  رد 
امـش هب  نآ  زا  يزیچ  درادـن  قح  تسا  هتـسشن  هاگراب  نیا  رد  هک  نآ  ادـخب  دراد . راب  بارـش  اهنیا  مدرم  تفگ : مدرم  هب  نآ  هب  هراـشا  و 

دشاب و هتفر  ورف  امـش  يولهپ  رد  هک  دـشاب  يریت  هچ  رگ  دـینک  هبلاطم  نآ  زا  يزیچ  وا  زا  دـیراد  قح  امـش  هن  و  تسا ،) مارح  اریز   ) دـهدب
نیا هیواعم  تفگ : هیواعم  هب  دروایب و  دنار و  تشاد  راب  بارـش  هک  ار  یغالا  هتفر  دادـقم  غارـس  هب  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دشابامـش . کلم 
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نیا  نکب . یهاوخ  یم  يراکره  وت  غالا 

هحفص 281 ] ] 

" درک . هیواعم  هرجح  دراو  ار  غالا  تفگب و  ار 
کیدزن دوخ  هب  نادـنچ  تشاد و  یمارگ  ار  وا  هیواـعم  تفر . هیواـعم  دزن  یگدـنیامن  هب  سمـش  دـبع  نب  هیما  نب  ثراـح  نب  هللا  دـبع  - 4

هتشگ يرپس  هتفرب و  همه  مرش  ریخ و  ادخب  تفگ : تسا ؟ هدنام  یقاب  وت  زا  هچ  تفگ : يو  هب  هاگنآ  دیبسچ . وا  هناش  هب  شرـس  هک  تخاس 
تسا .

يدب رگا  میاتس و  یمن  ارت  ینک  یبوخ  رگا  تفگ : تسیچ ؟ ام  اب  ترظن  تسا . هدنام  رایسب  يرشو  هتفر  كدنا  يریح  تفگ : وا  هب  هیواعم 
رـس هک  یلاـح  رد  مشاـبفاصنا  هب  وـت  اـب  تسا  نکمم  هنوـگچ  تفگ : تسین . هنافـصنم  نیا  ادـخب  تـفگ : درک . مهاوـخ  تشنزرـس  ینک 

ما : هتفگ  يرعش  رد  ما ، هتخاس  راومه  نت  رب  ار  شرفیک  هن  ما و  هداد  ار  شا  همیرج  هن  ما و  هتفاکش  ار  هلظنح  تردارب 
میسانش  یمن  شیوخ  رورس  سیئر و  ارت  نایفس  وبا 

یتسین ام  رورس  وت  نوچ  وش  نارگید  سیئر  ورب 
يا : هتفگ  وت  و 

متشگ و  دوخیب  هک  مدیشون  بارش  نادنچ 
یتسین  ارم  یتسود  چیه  مدز و  هیکتدوب  مرانک  رد  هک  یسک  رب 

ندز  هیکت  يارب  مراوخبارش  هک  دنمهفب  نوچ  و 
تسین يرای  هاگ و  هیکت  مرن  كاخ  زج  ارم 

دیدنخ . یم  دیشک و  یم  يرانک  هب  ار  دوخ  هیواعم  دنزب و  ات  تسج  یم  ار  وا  لامروک  لامروک  دیرپ و  هیواعم  هب  هاگنآ 
هک دراد  یتیاور  ورمع  نب  هسبع  قیرط  زا  یبکوک  دسیون " : یم  هباصا "  رد "  رجح  نبا  تساهدرک . تبث  شخیرات  رد  رکاسع  یبا  ار  نیا 

تسا ؟ هدنام  یقاب  وت  زا  هچ  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفر . هیواعم  دزن  یگدنیامن  هب  ثراح  نب  هللا  دبع  دیوگ : یم 
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تسه . رکاسع  نبا  خیرات  رد  هک  ناتساد  نیمه  ینعی  دروآ " . یم  ار  یناتساد  هاگنآ  تسا . هتفرب  مرش  ریخادخب و  داد : باوج 
دنا هدرکتبث  یتیاور  یظرق  بعک  نب  دـمحم  قیرط  زاهدـنم  نبا  عناق و  نبا  دنـسم " ش و  رد "  نایفـس  نبا  شخیرات و  رد  رکاسع  نا  - 5

يزور تفر . یجراخ  داهجهب  يراصنا  لهـس  نب  نمحرلا  دبع  دوب  ماش  رادناتـسا  هیواعم  هک  یماگنه  نامثع و  نامز  رد  دـیوگ " : یم  هک 
اه کشم  همه  هتفرگرب  شیوخ  هزین  هتساخرب  تشذگ . یم  شربارب  زا  دوب  هیواعم  هب  قلعتم  تشاد و  دراب  بارـش  ياه  کشم  هک  يا  هلفاق 
ار شلقع  هک  تسا  يدرم  ریپ  وا  تفگ : دیـسر ، هیواعم  عالطا  هب  ارجام  دنتـشگ و  زیوالگ  وا  اب  دندوب  هلفاق  هارمه  هک  ینارکون  و  دیرد ، ار 

هداد . تسد  زا 
هب بارـش  هک  نیا  زا  درک  عـنم  ار  اـم  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هکلب  ما ، هدادـن  تسد  زا  ار  ملقع  تسین و  روـط  نیا  ادـخب  تفگ : نـمحرلا  دـبع 
یم بکترم  هیواعم  ما  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپزا  هچنآ  منیبب  رگا  ما  هدنز  ات  منک  یم  دای  دنگوس  ادخب  و  میزیرب . ناماهکـشم  ای  ناممکش 

مزابیم " . هار  نیا  رد  ناج  ای  مرد  یم  ار  شمکش  دوش 
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هدروآ و صخلم  روط  هب  باعیتسا "  رد "  رمع  وبا  زین  هدرک و  هصـالخ  بیذـهتلابیذهت "  رد "  هتـشون و  هباـصا ‘  رد "  رجح  نبا  ار  نیا 
هـس دـیوگ : یم  هدرک و  تبث  میزیرب "  ناماهکـشم  ای  ناممکـش  هب  بارـش   " هک ... اجنآ  ات  تراـبع  نیمه  هب  هباـغلا "  دـسا  رد "  ریثا  نبا 

دنا . هدرک  تبث  ار  نآ  رمع ) وبا  میعن و  وبا  هدنم و  نبا  ینعی   ) ریهش ثدحم 
تواضق اب  نیا  تسا . هدرک  عورش  هیواعم  نب  دیزی  ار  اورپ  یب  هناخاتـسگ و  يراسگیم  هک  دنیامن  اعدا  ای  دنرادنپب  هک  دنـشاب  یناسک  دیاش 

هک  دنک  روصت  دناوت  یمن  یشیدنا  تسردچیه  هچ  تسین ، راگزاس  نآ  نیا و  هئربت  يریگبناج و  زا  يراع  یملع و 
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هزره و دـنزرف  تسین  هار  نآ  هب  ار  يراگدـب  يراوـخیم و  هـک  رادـنید  حـلاص و  يا  هداوناـخ  رد  وشیـالآ  یب  كاـپ و  يرداـم  ردـپ و  زا 
تایاور نبا  دـبای . شرورپ  ودـهن  ایند  هب  اپ  هناـسوهلب  هناراـکهبت و  ياـهرنه  صـصختم  راـب و  دـنب و  یبو  شکرـس  دـیزی  نوچ  یخاتـسگ 
ءاشحف ويراکتـشز  هک  شراکدب  ردپ  زا  هدرب  ثاریم  هب  هکلب  هدرک ، عادبا  هن  ار  یگزره  یئاوسر و  نآ  دیزی  هک  دیامن  یم  تباث  یخیرات 
شرابرد تختیاپ و  هب  بارـش  غالا  اب  ینامز  هلفاق و  اب  هاگ  هدومن و  یم  قیوشت  ار  یگراوخ  بارـش  هدادیم و  جاور  ناناملـسم  نایم  رد  ار 

لاح نیع  رد  هدومن و  یم  میسقت  هدرک و  یم  شخپ  ار  بارش  و  نشور !  زور  ناناملـسم و  ربارب  رد  همه و  مشچ  ولج  مهنآ  هدرکیم  لمح 
دهاوش دراد و  رایسب  رئاظنهیواعم  راک  نیا  و  دیاشگن . شیراوخبارش  جیورت  يراسگیم و  هیلع  ضارتعا  داقتنا و  هب  نابز  یسک  هتـشاد  عقوت 

ببس نیمه  و  ناشمه ، دنناسمه و  یسوهلب  یئوج و  هدبرع  يراک و  دب  ءاشحف و  يراوخ و  بارش  رد  شا  هداز  هیواعم و  نیا  ربانب  راکشآ 
ردق و هن  دنـشابن و  لئاق  شیارب  یمارتحا  چیه  و  تیثیح ، یب  دشاب و  رابتعا  یب  ص )  ) ربمایپ نمادکاپ  حلاص و  باحـصا  رظن  رد  هک  هتـشگ 

قطن مدرميارب  هتفر  ربنم  هب  تسـشن  تموکح  هب  نوچ  دننادرگ . شیاوسر  قلخ  راظنا  رد  و  شاخرپ ، دننک و  ضارتعا  وا  هب  امئاد  و  یئاهب ،
نم زا  سپ  هکناـنآ  زا  رتـهب  نم  تـسا و  نـم  زا  رتـهب  ناـمثع ) ینعی   ) وا تـفگ .... : سپـس  درک و  داـی  ناـمثع  رمع و  رکب و  وـبا  زا  درک و 

ظافح رپس و  نیا  رگا  دش  یم  هچ  تفگ : هتـساخرب  تماص  نب  هدابع  ماگنه  نیا  رد  متـسه . امـش  نادرگ  الب  رپس و  مدرم !  دـمآ . دـنهاوخ 
هیواـعم منازیرگ . خزود )  ) شتآ ناـمه  زا  نم  تـفگ : تـفرگ . یم  رد  ترکیپ  هـب  شتآ  هلعـش  تروـص  نآ  رد  تـفگ : تـفرگیم ؟ ستآ 

ات میدـش  توعد  هک  فورعم  تعیب  ود  نآ  رد  ینادـیم  تفگ : درک  یم  ازهتـسا  ار  هیواعم  هک  یلاـح  رد  هداـبع  دـنتفرگ . ار  وا  داد  روتـسد 
يدزد مینکن و  انز  هک  میدـنبب  تعیب  نامیپ  نومـضم  نیاب  دـش  توعد  ام  زا  میتسب ؟ نامیپ  نومـضم  هچ  رب  هنوگچ و  میدـنبب  تعیب  ناـمیپ 

نآ رس  رب  نم  و  رادب . فاعم  تعیب  نیا  زا  ارم  ادخ  ربمایپ  يا  یتفگ : وت  تقو  نآ  میسارهن . نارگشنزرس  شنز  رـس  زا  ادخ  هار  رد  مینکن و 
رد  هیواعم  يا  وت  و  مدرک . تعیب  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  مدنام و  نامیپ 
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مسرتب  وت  زا  لجوزع  يادخ  هار  رد  هک  ینآ  زا  رت  کچوک  مرظن 
تـسناد یم  وت  زا  رتهب  دـنه - تردام - هک  شداد  زاوآ  تماص  نب  هدابع  تفگنوعاـط  زا  رارف  زا  نخـس  یقطن  رد  هیواـعم  یتقو  نینچمه 

ربمایپ زا  ار  هچنآ  درک " و "  مهاوخن  یگدنز  نیمزرس  کی  رد  وت  اب  دیوگ " : یم  هک  داد  دیهاوخ  هیواعم  هب  ار  شرگید  نانخـس  اهدعبو 
شنایهاپس نایمرد  وا  اب  هایس  یبش  هک  درادیتیمها  هچ  میارب  دیاین . ششوخ  هیواعم  هچ  رگ  درک  میهاوخ  رشن  لقن و  میا  هدینش  ص )  ) ادخ

درب " مهاوخن  رسب  یشاب  وت  هک  ینیمزرس  رد  دیوگ " : یم  وا  هب  ءادرد  وبا  هک  دید  دیهاوخ  مشابن " و 
هب دـسیونب و  نامثع  هب  يا  همان  دـش  روبجم  شیاهیراکتـشز  وتافارحنا  زا  نتـشادرب  هدرپ  و  هیواعم ، هب  باحـصا  رگ  اوسر  تـالمح  رثا  رب 
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رد نامثع  و  مراذگ " . یم  او  وا  هب  ار  ماش  نم  ای  تدوخ  شیپ  ربب  ار  وا  ای  هدناروش . نم  هیلع  ار  شمدرم  ماش و  هدابع   " هک دتـسرفب  هنیدم 
هب لکـش  نیا  هب  تماص  نبهدابع   " نادرگ . رب  دراد  هنیدم  رد  هک  يا  هناخ  هب  تسرفب و  هراوس  ار  هدابع  هک "  دتـسرف  یم  روتـسد  شباوج 

و تسا . هدوب  ناعبات  زا  مالـسا و  ناگنهاشیپ  زا  هدوب  هک  ره  يو  هناخ  رد  لاح  نآ  رد  نامثع و  هناـخ  هب  دـیآ  یم  دوش و  یم  دـیعبت  هنیدـم 
هتسشن هناخ  هشوگ  رد  وهدش  زبس  شولج  دنیب  یم  دتفا و  یم  تماص  نب  هدابع  هب  شمشچ  ناهگان  هب  نامثع  نمجنا و  رد  مه و  درگ  همه 

وبا ص -)  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  دیوگ " : یم  نینچ  قلخ  ربارب  رد  هتساخرب  هدابع  هدابعيا !  میراد  راکچ  وت  اب  ام  هک : دنک  یموا  هب  ور  تسا .
یم اور  دـیناد  یم  دنـسپان  ار  هچنآ  هک  دـش  دـنهاوخ  ناتیتموکح  ياهراک  راد  هدـهع  یناسک  نم  زا  سپ  دومرف : یم  هک  مدینـش  مساـقلا -

رس هک  یسک  زا  و  دنیامن . یم  یهن  نآ  زا  ارامش  دننادیم و  تشز  اوران و  دیرامش  یم  هدیدنـسپ  ار  هچنآ  دنزومآ و  یم  امـش  هب  دنرامش و 
نآ هک  دـنگوس  تسا  وا  تسد  رد  هدابع  ناج  هک  نآ  هب  دـیوش . ردـب  ناتراگدرورپ  هار  زا  ادابم  درب و  ناـمرف  دـیابن  دـچیپب  ادـخ  مکح  زا 

ردنامثع  تسا " . ناسک  نیمه  زا  هیواعم - ینعی  صخش -
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درواین . نابز  رب  يا  هملک  شباوج 
وا فورعم  ياه  يراکتشز  زا  تشز  راک  نیا  دوب و  راوخ  بارش  نایفسوبا  دوب . هتخومآ  نایفـس - وبا  شردپ - زا  هیواعم  ار  يراوخ  بارش 

تـسم دروخ و  بارـش  درک و  تماقا  شورف  بارـش  نیا  دزن  فئاط  رد  يو  هک  هدمآ  شورف  بارـش  یلولـس  میرم  وبا  ناتـساد  رد  تسا و 
تیوضع هب  ار  دایز  هک  هیواعم  راک  هب  تسا  طوبرمیخیراـت  تیاور  ناتـساد و  نیا  و  تخیمآ ، رد  هیبا  نب  داـیز  رداـم  هیمـس "  اـب "  ودـش 

درمش . نایفس  وبا  دنزرف  دروآ و  رد  شیوخ  هداوناخ 
دب يراسگیم و  شا  هداوناخ  راعـش  وتسا  هدوب  هناخ  هشحاف  يراکتـشز و  لحم  ویـشورف  بارـش  ناکد  تسخن  زا  هیواعم  هناخ  نیا ، ربانب 

هتفرگ و هدینشن  ناراسگیم  دروم  رد  ار  نآرق  تادیدهت  هتشاذگن و  يرثا  نیرتمک  اهنآ  رد  يراوخ  بارـش  زا  یهن  یهلا و  داشرا  و  يراک ،
دومرف : هک  هاگنآ  تسا  هدرک  ناشراثن  ص )  ) ربمایپ هک  دناهتشگ  راتفرگ  یتنعل  هب 

ریگبارش دوشیم و  لمح  شیارب  هکنآ  بارش و  لامح  رخ و  بارش  شورف و  بارش  یقاس و  راوخبرش و  رب  داب و  بارش  رب  گنن  تنعل و  " 
 " دنک . شاعم  رارما  شلوپ  زا  هک  ره  زاسبارش و  و 

تسا "  تسرپ  تب  لثم  رمخلا  میاد  یترابع " : هب  ای  تسا "  تسرپتب  لثم  راوخبارش  دومرف " : و 
يراکدبهک یثوید  ردام ، ردپ و  بناج  زا  هدنار  رمخلا ، مئاد  تسا : هدرک  ناشمورحمشتهب  زا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دـنرفن  هس  و " 

 " ددنسپب شا  هداوناخ  يارب  ار 
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 ". رمخلا مئاد  و  دنک ، لامیاپ  ار  شتفع  هک  ینز  ثوید ، دنیآ : یمن  رد  تشهب  هب  زگره  هک  دنرفن  هس  و " 
دوش "  ردب  شنوردنازا  نامیا  رون  دروخب  بارش  هک  ره  و " 

دناشونب "  خزود  هتخادگ  هلعش  ار  وا  ادخ  دشونب  بارش  هک  ره  و " 
دندیسرپ : دناشونب " . ناردگ  هریمخ  ار  راوخ  بارش  هک  هتسب  دهع  ادخ  و " 

نایخزود "  هدیکچ  ای "  نایخزود "  قرع  دومرف " : تسیچ ؟ نازادگ  هریمخ 
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ار شزامن  زور  لهچ  ات  ادخ  دشونب  یماج  هک  ره  و  دریذپ ، یمن  ار  يراک  چیه  وا  زا  زور  هس  ات  ادخ  دـشونب  بارـش  يا  هعرج  هک  ره  و " 
: دوـمرف تسیچ ؟ نازادـگ  رهن  ادـخ  ربماـیپ  يا  دندیـسرپ  دـناشونب " . نازادـگ  رهن  زاار  رمخلا  مئاد  هک  تسا  ادـخ  رب  و  دـنک ، یمن  لوـبق 

نایخزود " . هتخورفا 
تسا . هدمآ  دندروخ  یم  شدنزرف  ردپ و  وهیواعم  هک  یتفاثک  يدیلپ و  نیا  كانسرت  رفیک  رد  هک  رایسب  ثیداحا  تاشیامرف و  رگید  و 
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هیواعم يراوخ  ابر 

ار نیمیـسای  نیرز  یگنت  هنع - هللا  یـضر  هیواعم - هک "  دنا  هدرک  تبث  نینچ  راسینب  راطع  قیرط  زا  ناثدحم  رگید  یئاسن و  کلام و  - 1
نینچ دومرف  هک  ما  هدینـش  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  نم  تفگ : وا  هب  هنع - هللا  یـضر  ءادرد - وـبا  تخورف . نآ  نزو  شزرا  زا  شیب  یغلبم  هب 

هیواعم اب  تفگ : هنع - هللا  یضر  ءادرد - وبا  درادن . یلاکـشا  نم  رظن  هب  اما  تفگ : هیواعم  تخورف . نآ  نزو  تمیق  هب  دیاب  طقف  ار  اهیزیچ 
رسب یشاب  وت  هک  ینیمزرس  رد  نم  دراد . یم  راهظا  ار  دوخ  یصخش  رظن  وا  ومناوخ  یم  شیارب  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدح  نم  درک ؟ دیاب  هج 

نآ تشون : هیواعم  هب  رمع  داد . حرـش  شیارب  ار  ارجام  دـناسر و  هنع - هللا  یـضر  باطخ - نب  رمع  هب - ار  دوخ  تفگب و  نیا  درب . مهاوخن 
." دزرا یم  زلف  نامه  هک  شورفب  یغلبم  هب  تسرد  شورفن و  نآ  نزو  تمیق  هب  زج  ار 

. دوب هدنامرف  هیواعم  میدوب و  هتخادرپ  اهیشک  رکشل  زا  یکی  هب  دنا " : هدرک  تبثنینچ  ثعـشالا  یبا  قیرط  زا  ناثدحم  رگید  ملـسم و  - 2
مدرم نایم  دـئاوع  میـسقت  ماـگنه  هب  ار  نآ  داد  روتـسد  یکی  هب  هیواـعم  دوب . نیمیـس  یگنت  نآ  ناـیمرد  میدروآ . گـنچ  هب  رایـسب  مئاـنغ 

زا نم  تفگ : هتساخرب  دیسر . تماص  نب  هدابع  هب  ربخ  دندرک . رتدایز  ار  تمیق  دنتساخرب و  تباقر  هب  نآ  يرادیرخ  رـس  ربمدرم  دشورفب .
امرخ وج و  اب  ار  وج  مدـنگ و  اب  ار  مدـنگ  ای  هرقن  اب  ار  هرقن  ای  دـننک  یم  هلماعم  الط  اب  ار  الط  یتقو  دومرفیم  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ 

ساسا  رب  هلماعم  دیاب  دننک و  هلدابميواسم  رادقم  هب  فرط  ره  زا  ياپ و  ایاپروطب  دیاب  کمن ، اب  ار  کمن  امرخ و  ابار 
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هتفرگ ار  هچنآ  مدرم  (ص ) ربمایپ نخـس  ندینـش  رثا  رب  دشاب . هدرک  يراوخابر  دشورفب  ای  درخب  رتشیب  هب  هک  ره  دشاب و  ینزومه  يربارب و 
هک ام  هک  دننک  یم  لقن  یثیداحا  ص )  ) ادخ ربمایپ  نابز  زا  هک  ینادرم  درک : قطن  نینچ  هتساخرب  دیسر . هیواعم  هب  ربخ  دنداد . سپ  دندوب 

تماـص نب  هداـبع  دـننک ؟ یمن  تقد  ارچ  دـنا و  هدرک  لاـیخ  هچ  میا  هدینـشن  يو  زا  میدوب  شرـشاعم  میدـید و  یم  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
. دیاین ششوخ  هیواعمهچ  رگ  مینک  یم  رشن  لقن و  میا  هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ار  هچنآ  هدوزفا : تفگ و  زاب  ار  ثیدح  نامه  هتـساخرب 

هاپس زا  ارمینعی   ) مشابن شهارمه  شنایهاپش  نایمرد  هایس  یبش  هک  دراد  یتیمها  هچ  نم  يارب  دیایب . شدب  هیواعم  هچ  رگ  : " تفگ ... ای  " 
" ( . دنک نوریب 

ربمایپ زا  تفگ " : هک  دـنا  هدرک  تبث  یتیاور  هنعهللا - یـضر  تماص - نب  هداـبع  زا  رباـج  نب  میکح  قیرط  زا  ناثدـحم  رگید  یقهیب و  - 3
هب دیـسر  ات  هدرمـش  رب  " و  دننک . هلدابم  هلماعم و  هفک  هب  هفک  دـیاب  ار  هرقن  هفک و  هب  هفک  دـیاب  ار  الط  دومرف : یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ

دوشهلدابم . دیاب  کمن  اب  کمن  تفگ  کمن و 
نینچ هک  مدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  مهد  یم  تداهـش  تفگ : هنع - هللا  یـضر  هدابع - تسین  يزیچ  شفرح  نیا  تفگ : يو  هب  هراشا  هیواـعم 
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نآ رد  هیواعم  هک  مشاـب  ینیمزرـس  رد  درادـن  یتیمها  نم  يارب  تفگ ...: هداـبع  هک "  هدرک  تبث  هدوزفا  نیا  اـب  ارنآ  یئاـسن  دومرف " . یم 
. " مرب رسب  امش  نیمزرس  نیا  رد  هک  نیاب  مهد  یمن  یتیمها  مسق  ادخب  نم  هتشون " : رکاسع  نبا  هک  یترابع  هب  ای  دشابن " 

هب ار  نیمس  یگنت  دنراد  دید  دوب . ماش  رد  تماص  نب  هدابع  دیوگ " : یم  نسح . قیرط  زا  هدرک  تبث  یتیاور  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  - 4
هک ره  و  متسه ، هکدناد  یم  دسانشب  ارم  هک  ره  مدرم  تفگ : هتفر  اهنآ  شیپ  دنـشورف . یم  تسا  نآ  رد  هک  يا  هرقن  تمیق  ربارب  ود  ابیرقت 
هاـم رد  يا  هبنـشجنپ  بش  راـصنا  ياـه  نمجنا  زا  یکی  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  نم  ناـه  متماـص . نب  هداـبع  نم  هک  دـنادب  دسانـش  یمن 

نیرخآ  هک  یناضمر 
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هچ ره  و  درک ، هلدابم  هلماعم و  تسدهب  تسد  نزو و  هب  نزو  مه و  هزادنا  هب  ومه  لثم  دیاب  الط  اب  الط  هک  مدینش  نینچ  دوب  شیراد  هزور 
درک و هلدابم  دیاب  تسد  رب  کی  هب  تسد  رب  کی  گنچ و  کیب  گنچ  کی  مدـنگ  اب  ار  مدـنگ  زینو  تسا ، ابر  دـشاب  نازیم  نیا  زا  رتشیب 
هچ ره  درک و  هلدابم  دـیاب  تسدرب  کی  هب  تسدرب  کی  گنچ و  کیب  گنچ  کی  امرخ  اب  ار  اـمرخ  زین  و  تسا ، اـبر  دـشاب  رتشیب  هچ  ره 

تسا . ابر  دشاب  نازیم  نیا  زا  رتشیب 
ربمایپ یباحـصوت  رگا  تفگ : وا  هب  هیواعم  دـمایب . داتـسرف . هدابع  لابند  هب  دـندرب  هیواعم  هب  ربخ  دـندنکارپب . اـجنآ  زا  مدرم  ماـگنه  نیا  رد 

هدوب و يو  تبحص  رد  يرآ  تفگهدابع : میا . هدینش  وا  زا  ثیدح  هدرک و  كرد  ار  شتبحص  زین  ام  يا  هدینش  ثیدح  وا  زا  هدوب و  (ص )
دنب و ورف  ثیدح  نیا  زا  بل  تفگ : هیواعم  تفگ . زاب  ار  نآ  تسیچ ؟ ینک  یم  دای  هکثیدح  نیا  سپ  تفگ : هیواعم  يا . هدینش  ثیدح 
هطبار و رد  تفگ : وا  هب  هیواعم  دورب . هک  تساـخرب  تفگ و   0 دـشابن لیام  دیایب و  شدب  هیواعم  هچ  رگ  منک  یم  لقن  تفگ : نکن . شلقن 

. " مبای یمن  ناشیا  زا  ندرک  تشذگ  زا  رتهب  يزیچ  ص )  ) دمحم باحصااب  راتفر 
رـسب نیمزرـس  کـی  رد  وت  اـب  تفگ : درک و  ضارتعا  هیواـعم  ياـهراک  زا  یکیهب  تماـص ، نب  هداـبع  دـیوگ " : یم  بیوذ  نب  هصیبـق  - 5
هایـس ادخ  تیاجرـس . هب  درگرب  تفگ : رمع  درک . فیرعت  شیارب  ار  نایرج  يدمآ ؟ ارچ  دیـسرپ : وا  زا  رمع  تفر . هنیدم  هب  و  دربمهاوخن .

. " درادن ار  وت  رب  یهدنامرف  قحوا  دیشابن . نآ  رد  تلاثما  وت و  هک  ار  ینیمزرس  يور  دنک 
نیرتـگرزب زا  هک  نیا  تسا و  اـبر  ندوب  مارح  دـشاب  یم  ملـسم  تباـث و  عاـمجا  تنـسو و  نآرق  بجوـم  هب  هچنآ  مالـسا و  تایرورـض  زا 

ندوسپ اب  ار  وا  ناطیش  هکدنزیخ  یم  اپ  رب  یسک  لثم  زیخاتـسر ) رد   ) دنروخ یم  ابر  هک  یناسک  دیامرفیم " : یلاعت  يادخ  تسا . ناهانگ 
هلماعم ادخ  و  تسا ، ابر  لثم  هلماعم  هک  دنا  هتفگ  هتفای و  هدیقع  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ  دـشاب ، هتخاس  التبم  هناروعـشیب  ندـیلول  هب 

ار ابر  لالح و  ار 
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یتروص رد  و  دینموم . رگا  دـیراذگ  ورف  تسا  هدـنام  یقاب  ابر  زا  ار  هچنآ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  ناگدروآ  نامیا  يا  تسا " و "  هدرک  مارح 
. " دیهد گنج  مالعا  شربمایپ  ادخ و  هب  دینکن  نینچ  هک 

یب راهظا  دـناوت  یمن  دـشاب  هدـناوخن  سرد  یتاهد و  دـنچ  ره  یناملـسم  چـیه  هک  يدـح  هب  تسههنیمز  نیا  رد  رتاوتم  ثیداـحا  نینچمه 
: اهنیا هلمج ، زادشاب  ناناملسم  مکاح  رادمامز و  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  یعالطا 

هدرک تنعل  ار  نآ  هدـننک  تبث  وهدنـسیون  دوهـش و  نآ و  لکوم  راوخ و  ابر  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  یئاور  قیرط  دـنچ  زا  - 1
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تسا .
کیرـش دومرف " : تسیچ ؟ نآ  ادخ  لوسر  يا  دندیـسرپ : دیئوج "  يرود  هانگ  تفه  زا  دومرف ": هک  هتـسویپ  تحـص  هب  ثیدـح  نیا  - 2

ابر میتی ، لام  ندروخ  هدینادرگ ، مارح  ار  شنتـشک  مالـسانوناق  بجوم  هب  زج  ادخ  هک  یناسنا  نتـشک  يرگوداج ، ادخ ، يارب  ندش  لئاق 
 ... " يراوخ

کیرـش ناشدـمآ  رـس  لوا و  تسا : ات  تفه  گرزب  ناهانگ  هک "  ص )  ) ربماـیپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یتیاور  هریره  وبا  قیرط  زا  رازب  - 3
 ... " يراوخ ابر  و  قحانب ، ناسنا  نتشکدعب  ادخ ، يارب  ندش  لئاق 

هک ینز  دزادرپب و  یبوکلاخ  هب  هک  ار  ینز  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ " : یم  هک  دـنا  هدرک  تبث  هفیحج  وبا  زا  یتیاور  دواد  وبا  يراخب و  - 4
 " داتسرف تنعل  ار  وا  لکوم  راوخ و  ابر  دشاب و  هدیبوکلاخ 

هب - بوسنم  هدرک  تبث  هریره  وبا  زا  یتیاور  حیحص "  دنس "  اب  مکاح  - 5
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یـسک راوخ ، ابر  رمخلا ، مئاد  دناشچن : ناشیا  هب  ار  نآ  تمعن  هزم  درواین و  تشهب  ار  اهنآ  تسا  ادخ  رب  هک  دنرفنراهچ  هک "  ص )  ) ربمایپ
 " دوب هدش   " قاع درط "  شردام  ردپ و  طسوت  هک  یسکو  دروخب ، اورانب  ار  میتی  لام  هک 

داتفه يراوخ  ابر  هک "  دنا  هدرک  هدرک  تبث  ص )  ) ربمایپ هب - بوسنم  دوعسم  نبا  قیرط  زا  یتیاور  حیحص "   " دنس اب  یقهیب  مکاح و  - 6
." دنک جاودزا  شیوخ  ردام  اب  يدرمهک  تسا  نانچ  نآ  نیرت  هداس  تسا ، هنوگ  هس  و 

" نانچ زین  كرش  تسا و  هنوگ  دنچ  داتفه و  ابر  هک "  هدرک  تبث  ص )  ) ربمایپ هببوسنم  یتیاور  حیحص "  دنس "  اب  رازب  - 7
تـسا هنوگ  داتفه  ابر   " هک ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یتیاور  هریره  وبا  قیرط  زا  تسا  لاکـشا  یب  اـبیرقت  هک  دنـس  اـب  یقهیب  - 8

." دزیمآ رد  شیوخ  ردام  اب  یسک  هک  تسا  نانچنآ  عون  نیرت  هداس 
یسک هک  یمهرد  نومـضم " : نیاب  هدرک  تبث  مالـس  نب  هللا  دبع  لوق  زا  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  یثیدح  ریبکلا "  عماج  رد "  یناربط  - 9

( مالس نب   ) هللا دبع  لوق  زا  زین  یناملسمهرود " و  رد  ندرک  انز  راب  هس  یس و  زا  ادخدزن  تسا  رت  نیگمهـس  دروآ  تسد  هب  يراوخ  ابر  زا 
رد شیوخ  ردام  اب  یناملـسملاح  رد  تسا  یـسک  هانگ  لثم  نآ  نیرتکچوک  هک  تسا  هاـنگ  هنوگ  ود  داـتفه و  يراوخ  اـبر  دـیوگ " : یم 

ندرک . انز  راب  دنچ  یس و  زا  تسا  رت  نیگمهس  ندروآ  تسدب  يراوخ  ابر  زا  مهردکی  و  دزیمآ .
هک دزیخ  یم  رب  یـسکلثم  تسرد  يو  هک  راوخ  ابر  هب  زج  دـهدیم  نتـساخرب  هزاجا  راک  دـب  راـک و  وکین  هب  زیخاتـسر  رد  ادـخ  دومرف : و 

. " دشاب هدرک  التبم  هناروعشیب  ندیلول  هب  ندوسپ  اب  ار  وا  ناطیش 
ربمایپ هب  بوسنم  دنا  هدرک  تبث  یتیاور  هکئالملا  لیـسغ  هلظنح  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا   " ریبکلا - عماج  رد "  یناربط - لبنح و  دـمحا  - 10

زا رت  نیگمهـس  دروخبهتـسناد  یـسک  هک  ابر  مهردکی  دیامرف " : یم  تسا ، حیحـص "  لاجر "  لبنح  دـمحایئاور  قیرط  لاجر  و  (ص ،)
تسا ". ندرک  انز  راب  شش  یس و 

ابر راک  زا  درک و  قطن  ام  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنا " : هدرک  تبث  ارتیاور  نیا  کـلام  نب  سنا  قیرط  زا  یقهیب  ایندـلا و  یبا  نبا  - 11
رایسب  ار  نآ  دومرف و  دای  يراوخ 
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تسایئانز شش  یس و  زا  رت  نیگمهس  يراکهانگ  ظاحل  هب  ادخ  دزن  دروآ  تسدب  ابر  زا  یسک  هک  مهرد  کی  تفگ : درمش و  نیگمهس 
." ددرگ بکترم  يدرم  هک 

: " دـیامرف یم  هک  تسا  هدرک  تبث  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  سابع  نبا  قیرط  زا  یتیاور  طسوا " ریغـص " و "  باتک "  ود  رد  یناربط  - 12
تسا " . ندرک  انز  راب  هس  یس و  لثم  شراک  دروخب  ابر  مهرد  کی  سک  ره 

اب یناملـسم  لاح  رد  هک  تسا  یـسک  راک  لثم  شنیرت  هداس  تسا ، هنوگ  دـنچ  داتفه و  يراوخ  ابر  دومرف ": هدروآ  یقهیب  هک  یترابعب  اـی 
." تسا ندرک  انز  راب  چنپ  یس و  زا  رت  نیگمهس  ندروآ  تسدب  يراوخ  ابر  زا  مهرد  کی  و  دزیمآ . رد  شردام 

هداـس تسا  هنوگ  ود  داـتفه و  اـبر  هک "  ص )  ) ربماـیپ هب  بوسنمدرک  تبث  بزاـع  نب  ءارب  قیرط  زا  یتیاور  طـساوا "  رد "  یناربـط  - 13
." دزیمآ رد  شردام  اب  يدرم  هک  تسا  نیا  لثم  شنیرت 

تسا هانگ  هنوگ  داتفه  ابر   " هک ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  دنا  هدرکتبث  یتیاور  هریره  وبا  قیرط  زا  ایندلا  یبا  نبا  یقهیب و  هجام و  نبا  - 14
." دنک جاودزا  شردام  اب  يدرم  هک  نانچ  شنیرت  هداس 

رادـیدپ يا  هنیدـم  رد  ابر  انز و  هاگ  ره  هک "  (ص ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یثیدـح  سابع  نبا  زا  حیحـص "  يدنـس "  اب  مکاح  - 15
دنا "  هتخاس  يراج  نتشیوخرب  ار  ادخ  باذع  دوش 

باذع دوشرادیدپ  ابر  انز و  یموق  نایمرد  هک  نیا  ضحم  هب  هدرک "  تبث  دوعـسم  نبا  قیرطزا  زاتمم  يدنـس  اب  یلعی  وبا  هک  یترابع  هب  ای 
." دنشاب هتخاس  يراج  نتشیوخ  رب  ار  ادخ 

دیآ و رادـیدپ  ابر  یموق  نایمرد  دوش  یمن  هک "  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یثیدـح  صاع ، نب  ورمع  قیرط  زا  لبنح  دـمحا  - 16
." دنوشن هعماج ) رب  مکاح   ) تنسراتفرگ

نیا هب  تسا  هدرک  تبث  ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  اب  هریرهوبا  قیرط  زا  یناهبـصا  هک  دنا  هدرک  تبث  یتیاور  هجام  نبا  لبنح و  نب  دـمحا  - 17
هب هک  یبش  نومضم " :
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هک متـشذگ  یموق  ربارب  زا  متـشگ و  هجاوم  هقعاص  قرب و  دعراب و  ناهگان  متـسیرگن  ارف  هب  مدومیپ و  ار  متفه  نامـسآ  نوچ  متفر  جارعم 
ناراوخ " . ابر  تفگ : دنتسیک ؟ اهنیا  لیئربج  مدیسرپ : دوش . یم  هدید  نوریب  زا  هک  تسنامیمرام  هب  ناشمکش 

." تسا هدرک  تبث  نیا  هب  کیدزن  یظفل  هب  ار  ثیدح  نیمه  يردخ  دیعس  وبا  قیرط  زا  یناهبصا 
هناتـسآ رد  هک "  ص )  ) ربمایپ هب  دوعـسم  نبا  لوق  زا  هدرک  تبث  یثیدـح  دنتـسه  حیحـص "   " ناـیوار شناـیوار  هکیدنـس  اـب  یناربط  - 18

." دیآ یم  دیدپ  يراسگیم  انز و  ابر و  تمایق ،
یندوشخبان ناهانگ  زا  دومرف " : هک  ص )  ) ربماـیپ هب  بوسنم  دـنا  هدرک  تبثیثیدـح  کـلام ، نب  فوع  قیرط  زا  یناهبـصا  یناربط و  - 19

هاگنآ " و  دلول . یم  هناروعـشیب  هک  دوش  یم  هتخیگناربيا  هناوید  تروصب  تمایق  هرود  رد  دروخب  ابر  هک  ره  راوخ ، ابر  و  شاب .. . رذحرب 
هب ندوسپ  اب  ار  وا  ناطیـشهک  یـسک  تروصب  نآ  دـنوش و  یم  هتخیگنارب  تروص  کیب  دـنروخ  یم  اـبر  هک  یناـسک  : دـناوخ رب  تیآ  نیا 

. دشاب هدرک  التبم  هناروعشیب  ندیلول 
هکنآ هب  دنگوس  هک "  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  هدرک  تبث  یثیدح  تماص ، نب  هدابع  قیرط  زا  دئاوز "  باتک "  رد  دمحا  نب  هللا  دبع  - 20

ناگنیزوب لاح  هب  ناهاگحبص  دنروآ و  یم  رـسب  بعل  وهل و  رورغو و  یـشکرس  لاح  هب  ار  بش  متما  زا  یتعامج  تسا  وا  تسد  رد  مناج 
هداب دنریگ و  یم  تمدخب  ناوخ  هزاوآ  نانز  دنوش و  یم  بکترم  دنزاس و  یم  اور  اراه  مارح  هک  ناشـشور  نیا  اب  دنیآ  یم  رد  ناکوخ  و 
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يراوخ " . ابر  دننک و  یم  يراسگ 
درگ بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  ثیداحا  رگید  اـب  يرذـنم  ظـفاح  هدـمآ و  يراوخ  اـبر  عوضوم  رد  هک  تسا  یثیداـحا  زا  يا  هراـپ  اـهنیا 

تسا هتشون  هدروآ و 
نیا ریز  تیلهاج  روما  همه  ناه  تسا " : هدـش  هدرمـش  حیحـص " هومرف "  داریا  عادولا  هجح  رد  هک  ص )  ) ربمایپ قطن  زا  تمـسق  نیا  - 21

اپ ریز  هک  یئابر  نیلوا  تسا و  لامیاپو  یغلم  تیلهاج  هرود  يابر  تسا و  یغلم  لامدگل و  میاپ  ود 
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 " تسا لامیاپ  یغلم و  شا  همه  هک  تسا  بلطملا  دبع  نب  سابع  يابر  مهنیم 
تبث ترابع  نیدب  يردخ  دیعـس  وبا  لوق  زا  ملـسم  هک  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  دنا  هدروآ  یثیدـح  ثیدـح ، ملع  نایاوشیپ  دـیتاسا و  - 22
کی هب  تسدرب  کی  راو و  ربارب  کمن ، هب  کـمن  ، اـمرخ هب  اـمرخ  وج ، هب  وج  مدـنگ ، هب  مدـنگ  هرقن ، هب  هرقن  ـالط ، هب  ـالط  تسا ": هدرک 

رد هدـنریگ  هدـنهد و  و  دـشاب ، هدرک  يراوخ  ابر  دـهدب  رتنوزفا  ای  دذـهاوخب  رتنوزفا  هک  ره  نیا  ربانب  دوش . هلماعم  هلداـبم و  دـیاب  تسدرب 
." دنناسمه رمانیا 

دیشورفن ناسمه  ربارب و  روطب  زج  الط  اب  ار  الط  نومضم " : نیا  هب  هدمآ  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  یثیدح  يردخ  دیعـس  وبا  قیرط  زا  - 23
 ... " دینکن هلماعم  ياپ  ایاپ  ناسمه و  ربارب و  روطب  زج  هرقن  اب  ار  هرقن  و  دیئازفین . رگیدکی  ربو 

نیمه امش  هب  ام  هدرک و  شرافس  نینچ  ام  هب  ربمایپ ص )  ) نامداتسا دوش . هلماعم  هفاضا  نودب  دیاب  الط  هب  الط  دیوگ " : یم  رمع  نبا  - 24
." مینک یم  شرافس  هنوگ 

اب هرقن  هلماعم  دشاب و  ياپ  ایاپ  نزوب و  نزو  دیاب  الط  اب  الط  هلماعم  هک "  هدیـسر  ص )  ) ربمایپ هب  بوسنم  یثیدـح  هریره  وبا  قیرط  زا  - 25
." دشاب هدرک  يراوخب  ابر  دهدب  هفاضا  ای  دهاوخب  هفاضاهک  ره  و  لثم ، هب  لثم  نزوب و  نزو  زینهرقن 

هرقن اـب  هرقن  و  كوکـسم ، ریغ  هاوخ  دـشاب و  كوکـسم  هاوخ  يواـستب  ـالط  اـبالط  هک "  تماـص  نب  هداـبع  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  و  - 26
، هنامیپ هب  هنامیپ  امرخاب  امرخ  هنامیپ ، هب  هنامیپ  وج  اب  وج  هنامیپ ، هب  هنامیپ  مدنگ  اب  مدنگ  كوکسم ، ریغ  هاوخ  كوکـسم و  هاوخ  يواستب 

 " دشاب . هدرک  يراوخ  ابر  دهدب  رتدایز  ای  دهاوخب  هدایز  سک  ره  نیا ، ربانب  هنامیپ . هب  هنامیپ  کمن  اب  کمن 
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رظن راهظا  رب  املع  دسیون " : یم  شریسفت  ردیبطرق  تسا . هتشگ  رداص  ملـسم  تنـس  نیمه  و  تباث ، ثیداحا  نیمه  ساسا  رب  اهقف  يواتف 
کی ار  ود  نیا  کلام "  و "  مدنگ ، وج و  هلدابم  يانثتسا  هب  دنا  هتفای  عامج  نآ  رب  مالسا  ياهقف  دنا و  هتشگ  ناتسادمه  ثیداحا  نیا  قبط 

زج هرقن  اب  هرقن  الط و  اـب  ـالط  هلماـعم  هک  نیا  رب  دـنقفتم  اـملع  دـسیون " : یم  دـهتجملا "  هیادـب  رد "  دـشار  نبا   " تسا . هتـسناد  فنص 
 " تسین . اور  دننامه  ياپ و  ایاپ  تروصب 

نیا و  تسا ، مارح  هیـسن  يابر  هکدنرادن  یفالتخا  نیا  رد  ناناملـسم  همئا  : " تسا هدمآ  نینچ  هعبرالا "  بهاذـملا  یلع  هقفلا  باتک "  رد 
تـسا نانچهدوزفا  يابر  و "  تسا " ...  لیلد  نآ  ربناناملـسم  عامجا  شربمایپ و  تنـس  ادخباتک و  و  تسا . هریبک  ناهانگ  زا  هلداجم  یب 

 " تسا . مارح  بهذم  راهچ  ره  بجومب  نیا  و  دوش . هلدابم  نآ  تفایرد  رد  ریخات  نودب  دوخ  عون  زا  سنج  اب  هلماعم  دروم  هک 
هب ار  هناخاتــسگ  رورغ  ربـکت و  راـک  هیواـعم  اـما  تـسا . یعاـمجا  یناـگمه و  روـطب  ناناملــسم  يار  و  ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  مـکح  نـیا ،
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مارح و تدـشب  ار  اـبر  ناـنآ  میوگ  یم  نینچ  نم  دـنا و  هتفگ  ناـنچ  شربماـیپ  ادـخ و  دـیوگ : یم  يراوخ  اـبر  هراـبرد  هک  هدـناسریئاج 
دـننک و رـشتنم  لقن و  يراوخ  ابر  هرابرد  ار  ص )  ) ربماـیپ ثیدـح  دراذـگ  یمن  درامـش و  یم  هدیدنـسپ  زیاـج و  وا  دـنا و  هدرک  شهوکن 
هناخ و زا  ص )  ) ربمایپ ثیدح  لقن  مرج  هب  یماقم  یلاع  نمادکاپ و  یباحـص  هک  دـیامنیم  يریگتخـس  دـهد و  یمجرخب  تنوشخ  نادـنچ 

دوش . یم  دیعبت  هدنار و  شراید 
زا هدرمش و  اور  دنا  هدرمـش  مارح  ار  هچنآ  هتـساخرب و  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یـسک  قح  رد  تفگ ، ناوت  یم  هچ  هیواعم  هرابرد 
رس زاسپس  دونش و  یم  دوش  یم  هدناوخ  ورف  شـشوگ  رب  هک  ار  ادخ  تایآ  هک  یـسک  دروم  رد  تسا ؟ هدرک  فلخت  ناشتاررقم  دودح و 

دیامن  یم  يرابجل  هدیزرو و  رارصا  شوخ  يار  رب  يریگ  گرزب  دوخ 
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تسا ؟ هدینشن  ار  نآ  یئوگ  هکنانچ 
و درامـشب - راک  هتخاس  بوسنم  شیوخ  هداوناخ  هب  تباث  تنـس  فالخ  رب  ار  داـیز "  هک "  ارهیواـعم  دـشاب  هتـشاد  قح  ظـحاج "  رگا " 

نارفاک نیرت  رفاک  دـیاب  شرگیدياه  يراکفالخ  رایـسب  رطاخ  هب  میتشون و  اـجنیا  رد  هچنآ  رطاـخ  هب  ار  هیواـعم  دـمآ - دـهاوخ  نآ  حرش 
درمش .

نتسکش زا  شیپ  تسا  نیمیـس  گنت  شورف  نآ  میهد و  رارق  رظن  تقد و  دروم  میناوت  یم  زین  رگیدهبنج  زا  ار  هیواعم  يراوخ  ابر  يارجام 
يدـیدرت فالتخا و  هنوگ  چـیه  تسا  مارح  مالـسا  تعیرـش  ردملاس  تروص  هب  نیمیـس  فورظ  شورف  هک  نیا  رد  و  نآ ، ندرک  دروخ  و 

یئاـهب هب  دـهاوخ و  یم  شلد  هک  یتروص  هب  ار  نیمیـس  گـنت  دـیامن و  یمن  نآ  هب  یئاـنتعا  هیواـعم  اـما  تسا ، مالـسا  مکح  نیا ، تسین .
زورنآ دید  دهاوخ  دنتسیا  یم  نایناهج  راگدرورپ  یسرداد  ناتسآ  هب  مدرم  هک  يزور  ار  شراک  يازس  دشورف " و  یم  تسا  وا  هاوخلدهک 

. " تسا ادخ  نآ  زا  هاگ  نآ  رد  مکح  رودص  یئاورنامرف و  دنکب و  دناوت  یمن  يرگید  ياربيراک  چیه  یسک  چیه  هک 
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دناوخ یم  مامت  رفس  رد  ار  زامن  هیواعم 

هب هیواعم  هک  یماگنه  دیوگ " : یم  دنا . هدرک  تبث  ریبز  نب  هللا  دبع  نب  دابع  قیرط  زا  یتیاور  حیحص "  يدنس "  اب  لبنح  دمحا  یناربط و 
تفرب و  دـناوخ ، تعکر  ود  میدـناوخ و  وا  يزامنـشیپ  هب  ار  رهظ  زامن   0 میتفر هکم  هب  شهارمه  دش  دراو  هنیدم )  ) ام رهـش  هب  جـح  دـصق 

راهچ تعکر  راهچار  ءاشع  رصع و  رهظ و  زامن  دمآ  یم  هکم  هب  تقو  ره  دناوخ  مامت  رفـس ) رد   ) ار زامن  هک  یتقو  زا  نامثع  هودنلا . رادهب 
ینم هب  درک و  یم  رازگرب  ار  جح  یتقو  و  یتعکر ) ود   ) دـناوخ یمهتـسکش  ار  زامن  تفر  یم  تافرع  ینم و  هب  نوچ  دـناوخ و  یم  تعکر 

نب ورمع  مکح و  نب  ناورم  دـناوخ  یتعکر  ود  ار  رهظ  زامن  هیواـعم  یتقو  ددرگرب . هکم  هب  اـت  دـناوخ  یم  ماـمت  ار  زاـمن  دومن  یم  تماـقا 
. تسا هتفرگن  هدرخ  یتفرگ  هدرخ  وا  رب  هک  یتـشز  نینچب  ناـمثع )  ) تیومع رـسپ  رب  سکچیه  دـنتفگ : دـنتفر و  وا  شیپ  هتـساخرب  ناـمثع 
؟ دناوخ یم  يرگید  زرط  وا  رگم  امـش  رب  ياو  تفگ : دناوخ . یم  مامت  ار  زامن  هکمرد  وا  یناد  یمن  رگم  دـنتفگ : هدـش ؟ هچرگم  دیـسرپ :

زامن نامثع )  ) تیومع رـسپ  دنتفگ : ما  هدناوخ  یتعکر  ود  تروص  نیمههب  امهنع - هللا  یـضر  رمع - رکب و  وبااب  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  نم 
ام زامنـشیپ  و  داتـسیا - رـصع  زامن  هب  نوچ  هیواعم  هجیتن ، رد  یـشاب . هتفرگ  بیع  وا  رب  ینک  لمع  وا  فالخ  رب  رگا  دـناوخ و  یم  ماـمت  ار 
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دناوخ " . یتعکر  راهچ  ار  نآ  دوب -
ات ادخ  ربارب  رد  دنا و  هتفرگ  هچیزاب  ار  مالـسا  تاررقم  بادآ و  هنوگچ  دنراد و  هرهب  نامیا  نید و  زا  رادقم  هچيوما  هداوناخ  دارفا  دینیبب 

ناکرا  تیفیک و  رد  دنهدیمن و  هار  لد  هب  یمیب  یهلا  ماکحا  تنس و  رییغت  زا  دنمرشیب و  خاتسگ و  دح  هچ 
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هاگن ار  راوخ  رگج  يدنه  رسپ  و  دنراذگ . یم  تعدبو  دنیامن  یم  هاوخلد  فرصت  لخد و  تسا - مالـسا  ساسا  نیرت  ردقنارگ  هک  زامن -
نآ قبط  رمع  رکب و  وبا  اـب  هدوب و  دـهاش  دوخ  هک  ار  شترـضح  لـمع  و  ص )  ) ربماـیپ روتـسد  هنوگچ  هک  ارراوخ  اـبر  روخ  قرع  نآ  نک 

- مکح نب  ناورم  هداد و  رییغت  ارعرش  مکح  نامثع  شیومع  رـسپ  هک  نیا  رطاخ  هب  دوش  یم  فرحنم  نآ  زا  دزادنا و  یم  رود  هدرک  لمع 
ورمع شقیفر  و  تسا - هدش  هدناوخ  هداز  نوعلم  نولعم  هداز و  هغابروق  دنا و  هدوب  دیعبت  لاحب  ص )  ) ربمایپ روتـسد  هب  شردپ  دوخ و  هک 
نامثع هیور  شیوخ  لمع  اب  اتدنک  یم  فلخت  تنس  زا  رفن  ود  نیا  رطاخب  يرآ  دوش . لمع  ص )  ) ربمایپ تنـس  هب  دنتـسین  لیام  نامثع  نب 
شوگ و  یغلم ، لامیاپ و  ار  ص )  ) دمحم تنـس  دیامن و  یم  ایحا  ار  نامثع - شدنواشیوخ - زیمآ  تعدب  هیور  و  دشاب ، هدومنن  موکحم  ار 
تنـس فالخ  رب  هک  ره  تسا . تعکر  ود  رفـس  رد  زامن  دـیوگیم " : هک  دـهد  یمن  هدرک  رپ  ار  ایند  شوگ  هک  رمع  رـسپ  ياسر  گـناب  هب 

تسا " . رفاک  دنک  لمع 
ناناملسم !  مکح  نیا  هب  نیرفآرازه  و  هفیلخ ، نیا  هب  هبهب 

دیع زامن  يارب  نتفگ  ناذا  تعدب 

ناذارکب وبا  و  ص )  ) ربمایپ يارب  نابرق ) رطف و   ) دـیع ود  زامن  رد  هک "  هدرکتبث  ار  تیاور  نیا  يرهز  لوق  زا  مالا "  باتک "  رد  یعفاـش 
 " دش . شرادناتسا  یتقو  هنیدم  رد  جاجح  سپس  تشاذگ و  تعدب  ماش  رد  هیواعم  ار  نیا  هکنآ  اتنامثع  رمع و  يارب  هن  دشن و  هتفگ 

تعدب ارهماقاو  ناذا  و  دنناوخب ، زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  دنورب و  دیع  زامن  هب  رید  هکار  نیا  نایوما  دـسیون " : یم  یلحملا "  رد "  مزح  نبا 
 " دنتشاذگ .

نم نآهک  تسین  نیا  رد  یفالتخا  و  هماقا ، هنو  دراد  ناذا  هن  نابرق  رطف و  دیع  زامن  تشذـگ  هچنآ  ربانب  هدـمآ " : نینچ  راخزلا " رحب  رد " 
یگتخاس  يدروآ و  رد 
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جاجح تسا و  هتخاس  ناورم  ار  نآ  نیریـس  نبا  تیاور  بجوم  هب  تسا و  هتخاس  هیواعم  ار  نآ  بیـسم  نب  دیعـس  تیاور  بجوم  هب  تسا 
ص)  ) شربمایپ شیامرفربانب  تسا . هتخاس  هدروآ و  رد  دوخ  زا  ریبز  نبا  تقیقح  رد  هبالق  وبا  تیاوربجوم  هب  تسا و  هدرک  يوریپ  وا  زا 

دیاـب دـیع  زاـمن  يارب  تسا . تعدـبيا  هتخاـس  هدروآ و  رد  دوخ  زا  هک  تسا "  نآ  یگتخاـس  اـه و  هدروآ  دوخ  زا  اهنآنیرتدـب   " هک ... 
 " هعماج " . هالصلا  هک "  دنهد  رد  گناب  نینچ 

فالتخا باب  هدرک  باب  ار  دـیع  زامن  رد  نتفگ  ناذا  تسخن  یـسک  هچ  هک  نیا  هراـبرد  دـسیونیم : نینچ  يراـبلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 
هدروآ نآ  لثم  يرهز  زا  هقث  زا  یعفاش  تسا . هدوب  هیواعم  وا  هک  دنک  یم  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  حیحـص  يدنـس  اب  هبیـش  یبا  نبا  تسا .

: دیوگ یم  يدواد  هرصب . رد  دوب  دایز  دروآ  دیدپ  ار  نآ  هک  یسک  نیلوا  هک  دنک  یم  تیاور  نمحرلا  دبع  نب  نیـصح  زا  رذنم  نبا  تسا .
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دوب . ناورم  درک  باب  ار  نآ  هک  یسک  نیلوا 
نایب زامن  رب  هبطخ  نتخادـنا  شیپ  هلاسم  رد  هکنانچ  دـشاب  هداهن  تعدـب  ارنآ  هیواعم  هک  درادـن  نیا  اـب  یتاـفانم  تاـیاور  لاوقا و  نیا  همه 

ناورم و اریز  درادن  یتریاغم  ناورم  هب  طوبرم  تیاور  اب  تیاور  ود  نیا  دسیون " : یم  زامن  رب  هبطخ  نتخادـنا  شیپ  هلاسم  رد  و  میدرک " .
هدرک عورش  هتـشاذگ و  تعدب  ار  راک  نیا  هیواعم  هک  دوش  یم  هیجوت  ریـسفت و  نینچ  تایاور  نآ  ودنا  هدوب  هیواعم  رادناتـسا  ود  ره  دایز 

دنشاب ". هدومن  يوریپ  وا  زا  شنارادناتسا  دشاب و 
اب هبیش  یبا  نبا  ار  نیا  و  دوب ، هیواعم  داهن  تعدب  دیع  زامن  رد  ار  ناذا  هک  یـسک  نیتسخن  دسیون " : یم  يراسلا "  داشرا  رد "  ینالطـسق 

( دیع زامن  ناذا  ینعی   ) نآ دش  هنیدم  رادناتسا  جاجح  نوچ  هک  دراد  ار  هدوزفا  نیا  شتیاور  رد  یعفاش  تسا . هدرک  تیاور  حیحص  يدنس 
نبا تیاور  ربانب  داـهن . تعدـب  ار  نآ  ناورم  يدواد ، تیاورب  رباـنب  دـش .. . هرـصب  رادناتـسا  داـیز  نوچ  رذـنمنبا  تیاورب  تفرگ . شیپ  ار 

بیبح ،

هحفص 300 ] ] 

داهن " . تعدب  ریبز  نب  هللا  دبع  رذنم ، نبا  زا  يرگید  تیاورب  و  داهن . تعدب  ماشه 
دسیون . یم  هنوگ  نیمه  اطومحرش "  رد "  یناقرز 

یبا لوق  زا  هبیـش  یبا  نبا  ار  بلطم  نیا  دـندرک . باب  ناورم  ونب  ار  نابرق  رطف و  زاـمن  ردنتفگ  ناذا  دـسیون " : یم  لـئاوا "  رد "  یطویس 
داهن تعدـب  ار  ناـبرق  رطف و  زاـمن  رد  نتفگ  ناذا  هک  یـسک  نیلوا  هک  هدرک  تبث  بیـسم  نب  دیعـس  لوق  زا  ومه  تسا . هدرک  تبث  نیریس 

دوب " . دایز  تفگ  ناذا  دیع  رد  هک  یسک  نیلوا  هک  هدرک  تبث  نینچ  نیصح  لوق  زا  و  دوب . هیواعم 
هماقا ناذا و  يو  هک  هدش  تیاور  ریبز  نبا  هرابرد  دـیوگ : یم  ینغم "  باتکرد "  همادـق  نبا  دـسیون " : یم  لاطوالا "  لین  رد "  یناکوش 
حیحص يدنس  اب   " فنـصم باتک "  رد  هبیـش  یبا  نبا  دوبدایز . تفگ  ناذا  نابرق  رطف و  دیع  رد  هک  یـسک  نیلوا  دنا : هتفگ  و  تسا . هتفگ 

 " دوب . هیواعم  داهن  تعدب  ار  دیع  رد  نتفگ  ناذا  هک  یسک  نیلوا  هک  هدروآ  نینچ  بیسم  نبا  لوق  زا 
باتک رد  یعفاش  تسین . زیاج  نیعم  ياهزامن  رد  زج  نتفگهماقا  ناذا و  هک  تسا  نیا  دنراد  قافتا  نآ  رب  بهاذم  همئا  تسا و  ملسم  هچنآ 
نیعم ياهزامن  ماگنه  هب  زج  ص )  ) ادـخ ربمایپ  يارب  هک  میا  هدـیدن  ام  اریز  تسین . نیعم  ياـهزامن  يارب  زج  ناذا  : " دـسیون یم  مـالا "  " 

: دـیوگب دـنوشیم  عمج  مدرم  هک  تعامج  ياـهزامن  داـیعا و  رد  هک  دـهد  روتـسد  نذوم  هب  زامنـشیپ  هک  تسا  نیا  رتهب  دنـشاب . هتفگ  ناذا 
یلاکـشا هالـصلا ، یلع  یح  دیوگب : رگا  و  درادن . یبیع  زامن ، يارب  دیئایب  دیوگب : رگا  و  دیـسر . رد  زامن  تقو  دـیوگب : ای  هعماج . هالـصلا 

نیدنچ  زا  دیوگ ": یم  اطوم "  رد "  کلام  دوش " ...  يراد  دوخ  شنتفگ  زا  هک  نآ  رتهب  تسا  ناذا  وزج  نوچ  هچ  رگ  درادن 
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دوجو هماقا  نداد و  گناب  زورما  اـت  ص)  ) ادـخ لوسر  ناـمز  زا  ناـبرق  دـیع  ردو  رطف  دـیع  رد  دـنا : هتفگ  هک  ما  هدینـش  نادنمـشناد  زا  رفن 
یم راطوالا "  لین "  رد  یناکوش  درادـن " . دوجو  یفـالتخا  نآ  رـس  رب  اـم  ناـیمرد  هک  تسا  یتنـس  نیا  دـیوگ " : یم  و  تسا " . هتـشادن 
یم یقارع  تسا . عورـشمان  نیدیع  زامن  رد  نتفگ  هماقا  ناذا و  هک  دراد  انعم  نیا  رب  تلالد  تسه  عوضوم  نیا  رد  هک  یثیداحا  دـسیون " :

انتعا تیمها و  لباق  شرظنهک  یـسک  هراب  نیا  رد  دـیوگ : یم  ینغم "  باتک "  رد  همادـق  نبا  دـنا . هدرک  لمع  نیا  قبط  املع  همه  دـیوگ :
تسا " . هدادن  فالخ  رب  يرظن  دشاب 
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یم رازگرب  هماقا  ناذا و  نودـب  ار  دـیع  زامن  شترـضح  هک  نیا  و  نابرق ، رطف و  دـیع  زاـمن  دروم  رد  ص )  ) مرکا لوسر  یئاـمنهار  هراـبرد 
: میروآ یم  ار  یئات  دنچ  هک  تسه  رایسب  ثیداحا  تایاور و  هدرک 

ناذا نودـب  درکعورـش  ار  زامن  هبطخ ، زا  شیپ  تسخن و  مدوب . ص )  ) ربمایپ اب  يدـیع  يزور  دـیوگ " : یم  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  - 1
مدرم تخیگنارب و  یهلا ) میلاعت  زا   ) يرادربنامرف هب  درک و  رما  یسرت  ادخ  راگزیهرپ و  هب  دز و  هیکت  لالب  هب  هتـساخرب  دعب  هماقا . نتفگ و 

دومرف " . هظعوم  تفگ و  زردنا  دنپ و  ار  ناشیا  نانز و  شیپ  تفرب  هاگنآ  داد و  زردنا  دنپ و  ار 
." دوب هماقا  ناذا و  نودب  مدناوخ  دیع  زامن  (ص ) ربمایپ اب  رابود - راب و  کی  هن  راب - نیدنچ  دیوگ " : یم  هرمس  نب  رباج  - 2

دیع  رطف و  دیع  رد  دنیوگ " : یم  يراصنا  دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  - 3
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دش . یمن  هتفگ  ناذا  نابرق 
نبا زا  ار  نیا  هک  ییحی   ) نامثع ای  رمع  رکب و  وبا  و  دناوخ ، هماقا  ناذا و  نودب  ار  دـیع  زامن  ص )  ) ادـخ ربمایپ  : " دـیوگ یم  سابع  نبا  - 4

( " نامثعهملک رد  دراد  کش  هدرک  تیاور  سابع 
رگا و  يرآ ، تفگ ك  ياهدوب ؟ ص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  يدیع  زامن  دیـسرپ : سابع  نبا  زا  يدرم  دیوگیم " : سابع  نب  نمحرلا  دبع  - 5

رب هک  یمچرپ  کیدزن  هب  دـمآ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  مباـی . روضح  شزاـمن  ردیکدوک  زا  متـسناوت  یمن  مدوب  یمن  یمارگشترـضح  دزن  هب 
تفگن . هماقا  ناذا و  چیهسابع  نبا  و  دناوخ . هبطخ  سپس  دناوخ و  زامن  اجنآ  دوب و  تلص  نب  ریثک  هناخ  رانک 

هن وتسین  نتفگ  ناذا  نآ  زا  سپ  هچ  دیآ و  یم  نورب  زامن  يارب  زامنـشیپ  یتقو  هچ  رطفدیع  زامن  رد  دـیوگ " : یم  رباج  لوق  زا  ءاطع  - 6
." هماقا هن  تسه و  نداد  گناب  هن  زور  نآ  رد  زیچ ، چیه  هن  نداد و  گناب  هن  هماقا و 

هماقایب . ناذا و  یب  دناوخ  زامن  دمآ و  نوریب  ص )  ) ادخ لوسر  يدیع  زور  دیوگیم " : رمع  نب  هللا  دبع  - 7
. " دناوخ زامن  هماقا  ناذا و  نودب  ص )  ) ربمایپ دیوگ " : یم  صاقو  یبا  نب  دعس  - 8
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." دناوخ زامت  هماقا  ناذا و  یب  نابرق  دیع  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ " : یم  بزاع  نب  ءارب  - 9
، " هماقا ناذا و  یب  تفر  یم  دیع  زامن  يارب  هدایپ  ص )  ) ربمایپ دیوگ " : یم  عفار  وبا  - 10

ناذا رطف  دـیع  زامن  يارب  هک  داتـسرف  ماغیپ  دوب - هدـش  هتفرگ  تعیب  وا  يارب  هک  یئادـتبا  ریبز - نبا  هب  سابع  نبا  دـیوگ " : یم  ءاطع  - 11
. " تفگن ناذا  دیع  زامن  يارب  ریبز  نبا  زور  نآ  رد  و  وگن . ناذا  نآ  يارب  مه  وت  نیا  ربانب  دش  یمن  هتفگ 

رمع و رکب و  وبا  هرود  رد  زین  هدمآ و  رد  لمع  هب  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  و  هداد ، نیدیع  زامن  يارب  هک  يروتسد  تسا و  ادخ  تعیرـش  نیا 
و تسین ، تعیرـش  نید و  زا  هک  هدرک  دراو  نیدرد  يزیچ  هدروآ و  دـیدپ  ار  شتعدـب  قفاـنم  دوـجوم  نیا  هکنآ  اـت  هتفاـی  همادا  نآزا  سپ 

هایس يراگزور  زیخاتسرب  تما  و  تسا ، خزود  هب  نداتفا  رد  هدرک  لمع  ناب  هک  ره  شزیمآ و  تعدب  راک  وا و  تشونرس  هک  تسا  یهیدب 
يارب هک  نیا  تسا  يا  هفیلخ  هـچ   0 تـسا هدوب  تخب  هریت  ایند  رد  يو  تسد  زا  هک  ناسنامه  تشاد  دهاوخ  هیواعم  يرازگ  تعدـب  رثا  زا 

دنک یم  نآ  زا  تیاـکح  شیاـه  تدـب  رگید  لـثم  شتعدـب  نیا  دروآ  یم  راـبب  یلاـح  دـب  یتـخب و  هریت  ترخآ  اـیند و  رد  شیوـخ  موـق 
تاینمت و اب  هتساوخ و  یم  شلد  هک  روج  ره  تساهدوبن و  دنبیاب  نآ  ننس  میلاعت و  هب  و  درمـش ، یمن  يزیچب  ار  نید  ماکحا  تعیرـشهک و 
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رگا هتـشادنپ  الثم  هن . ای  دـیامن  یم  تقباطم  نید  تنـس و  اب  شراک  هک  هتـشادن  نیا  زا  یکاب  هدرک و  یم  لمع  هدـمآ  یم  روج  شتالیامت 
هدرب دای  زا  و  تسا ، هداد  دیع  زامن  هب  رتشیب  یقنور  هوکـش و  هدش و  فوفـص  تدحو  عامتجا و  هب  قیوشت  دنیوگب  ناذا  دیع  زامن  زا  شیپ 
دهد یم  لیکشت  یئاهتمکح  وحلاصم  ار  ماکحا  داینب  دنجنس و  یمن  اه  سایق  اه و  كالم  نینچ  اب  ار  شماکحا  ادخ و  نید  هک  هتسنادن  و 

یتمکح  تحلصم و  دیع  زامن  زا  شیپ  نتفگناذا  رد  رگا  و  تسین ، هاگآ  نآ  زا  یسک  ادخ  زج  هک 
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رد هیواـعم  راذـگب  شیارجا ، قلخ و  هب  شغـالبا  روماـم  دـش و  یمراد  ربخ  یحو  قیرط  زا  ص )  ) ماـقم یلاـع  ربماـیپ  ناـمگ  یب  دوب  هتفهن 
رـسو تشون  رـس  زا  تسا و  ربخ  اب  شتاکرح  زاادـخ  دودـب ، اه  یئاوران  یپ  زا  دـلولب و  شیاه  يراک  دـب  هناهارمگ و  تـالیخت  بـالجنم 

شماجنا 

دناوخ یم  هبنشراهچ  ار  هعمج  زامن  هیواعم 

هدام نیا ، هک  تخیوآ  وا  هب  یقـشمد  يدرم  دـمآ ، قشمد  هب  يروتـس  رب  راوس  نیفـص - ياه  هدربن  زا  تشگزاب  رد  هفوک - یلاها  زا  يدرم 
شیوخ ياعدم  تابثا  يارب  یقشمد  درم  دنتشاد  هضرع  هیواعم  رب  ار  ناشیاوعد  دنا . هتفرگ  نم  زا  نیفص  گنج  يانثا  رد  هک  تسا  نمرتش 

روتـس نآ  داد  روتـسد  درک و  رداص  یفوک  درم  هیلع  يار  هیواعم  هجیتن ، رد  تسا . يو  نآ  زا  رتش  هدام  نآ  هکنیا  رب  دنارذگ  دهاش  هاجنپ 
نوچ و  هدش . رداص  هک  تسا  یئار  نیا  تفگ : هیواعم  رتش . هدام  هن  تسا  رن  رتش  نآ ، تفگ : یفوک  درم  دـهد . لیوحت  یقـشمد  درم  هب  ار 

ار نآ  ياهب  ربارب  ود  و  دزرایم . دنچب  شروتس  دیسرپ  وا  زا  دمایب و  ات  داتسرف  یفوک  درم  نآ  لابند  هب  ار  یسکهنایفخم  دنتفرب  شروضح  زا 
هک دـش  مهاوخ  وربور  يو  اـب  یهاپـس  رازه  دـصکی  اـب  نم  وـگب  یلع  هب  تفگ : يراـتفر و  شوـخ  دوـمن و  یکین  وا  هب  تخادرپ و  يو  هب 
هار رد  درب  یم  نیفـص  هب  ار  اهنآ  یتقو  هک  شهارب  رـس  دندوب و  هیواعم  رادربنامرف  نادنچ  و  دراذـگ . یمن  قرف  هدام  ورن  رتش  نیب  ناشیکی 

ورمع نخـس  دنرب و  یم  شیوخ  رـس  يالاب  رب  ار  واو  دندوب  هداهن  شهارب  رـس  گنج  ماگنهب  و  دناوخ . هعمج  زامن  اهنآ  اب  هبنـشراهچ  زور 
رـس راک  و  تسا . هتـشک  هداد و  نتـشک  هب  دوخ  يرای  هب  شندـناشک  اب  ار  رـسای  رامع  هک  تسا  یلع  تفگ : هک  دنتـشاد  رواب  ار  صاع  نب 

ات ودنتخادرپ  یم  نآ  هب  یکدوک  زا  دنتخاس و  رمتسم  يا  هیور  تنس و  ار  یلع  رب  نداتسرف  تنعل  هک  دیشک  اجنادب  هیواعم  هب  ناشیگ  درپس 
دنداد " . یم  همادا  گرم  يریپ و 

رارق یسرب  ثحب و  دروم  ریدغ "  يانثا "  رد  نآ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  تبث  اهزیچ  دمآ  هتـشونهک  هیواعم  یگدنز  زا  هایـس  هحفـص  نیا  رد 
رب نداتسرف  تنعل  دننام  تفرگ 

هحفص 305 ] ] 

راد ار  وت  هک "  رسای  رامع  هب  ص )  ) ربمایپ شیامرف  زا  صاع  نب  ورمع  هیجوت  و  رمتـسم ، يا  هیور  تنـس و  هباثم  هب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 
هزین ریشمش و  نایم  هب  هدروآ و  گنچ  هب  ار  وا  نوچ  تسا  هتشک  ار  وا  یلع  هک  لکـش  نیا  هب   " تشکدهاوخ . یلخاد  راک  زواجت  هتـسد  و 

یم شنارادـفرط  هرابرد  ار  هیواعم  هدـیقع  ورظن  راهظا  اجنیا  رد  اهنآ . نید  لقع و  نازیم  هیواـعم و  نارادـفرط  یئاسانـش  و  تسا ، هتخادـنا 
نید يداقتعا و  یب  يرصنع و  تسس  یتریـصب و  یب  یلقع و  مک  يدرخبان و  تسا و  هتخانـش  تقدب  ویتسردب  ار  اهنآ  مینیب  یم  میناوخ و 

هارمه تسدمه و  دوخ  اب  تما  نیتسارياوشیپ  ماما و  اب  گنج  يارب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  هتفرگ و  راکب  ار  اهنآ  یسانشن 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3781 

http://www.ghaemiyeh.com


يدـع و نب  رجحهصق  رد  هک  زیمآ  ناتهب  لطاب و  ياهتاهـش  رگید  هتـشک و  ار  ناـمثع  ع )  ) یلع هک  هتفرگ  تداهـش  اـهنآ  زا  تسا و  هدرک 
تسا . هتفرگ  تروص  نآ  لاثما 

یقوقح ياوعد  لصف  لح و  ناونع  هب  یـضاق و  ماقم  رد  هک  یئاوران  مکح  الوا - زکرمتم : نآ  رب  تساهتکن و  دـنچ  هجوتم  امرظن  اجنیا  رد 
نآ هتـسناد و  هدـید و  دوخ  هک  هدوب  يرن  رتش  هتـشاد  دوجو  هچنآ  تسا و  هتـشادن  دوجو  هک  يرتش  هدام  هرابرد  مکح  تسا ، هدرک  رداص 

ارجا هب  هدوب  هداهن  تسردان  غورد و  تداهـش  هاـجنپ  ساـسا  رب  هک  ار  یلطاـب  مکح  وا  تسا . هدوب  رفن  هاـجنپ  تداهـش  عوضوم  زا  جراـخ 
یمکح نیا ، دـیوگ : یم  تسا  لطاب  یمکح  هک  دـمهف  یم  دـناد و  یم  ار  تقیقح  هک  یلاح  رد  اوسر  یگناب  هب  یئور و  رپ  اب  دراذـگیم و 

ادخ نیتسار و  ماما  اب  هزیتس  هب  ارهدرک  مگ  ياهرخ  نیا  زا  سار  رازه  ردـصکی  اب  هک  دـلاب  یم  دوخ  هب  هتـشذگ و  هدـش و  رداص  هک  تسا 
شکاپ نید  ویمارگ  ربمایپ  اب  هک  هدوب  گنج  هزیـست و  رد  يواب  هن  تقیقح  رد  و  تفر ، دهاوخناراگ  زیهرپ  يالوم  ناشلا و  میظع  تسرپ 

رد تسا . ام  هجوت  درومهبنـشراهچ  رد  شندناوخ  هعمج  زامن  عوضوم  ایناث - تسا . هدوب  زیتس  رد  نیک و  هبشراختفا  رپ  ینامـسآ  باتک  و 
رب هعمج  زامن  يا  هبنشراهچ  زور  ناشدنیاشوخان - يدصقب  شربمایپ و  ادخدض و  رب  هدوب و  عورشم  ان  رفـس  هک  نیفـص - هب  یـشک  رگـشل 

هتشگن و راکشآ  نم  رب  شزار  نونک  ات  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  هک  تسا  يا  هلاسم  هعمج ، زامن  تقو  رییغت  نیا  دنک . یمرازگ 
وا هب  یهاپـس  همه  نا  زا  یکی  روطچ  هدوب  نینچ  رگا  و  تسا ؟ هتـشادنپ  هعمج  ار  هبنـشراهچ  هدرک و  شومارف  ار  هعمج  اـیآ  هک  متریح  رد 

زا  کیچیه  دشن و  روآ  دای 

هحفص 306 ] ] 

تعاس هعمج و  زور  تلیضف  رد  هک  دنیببتسناوت  یمن  ار  ص )  ) ربمایپ تاشیامرفای  درکن ؟ بلج  ار  شهجوت  یهاپـس  ناشورخ  يایرد  نآ 
زا یمالـسا  تما  زیامت  زایتما و  هیام  هک  يدـیعار  هعمج  شترـضح  هک  ار  نیا  دوب و  هتفای  رودـص  فرـش  نآ  یبحتـسم  ياهراک  شیاه و 

یکی هک  دزاس  راومه  نت  رب  تسناوت  یمن  راوخ  رگج  يدنه  رسپ  و  دندوب ، هدرک  نینچ  ناناملـسم  يو  زاسپ  هدرمـش و  تسا  ماوقا  رگید 
دب ینامرفان و  رـس  زا  هجیتن  رد  و  دشاب ، هدومنن  شلامدـگل  هتخاسن و  شهابت  وا  دـشاب و  رارق  رب  جـیار و  نانچمه  ص )  ) ربمایپ ياهتنـس  زا 

هدیزرو و شالتتعیرـش  نید و  یهابت  رد  درک و  يراکفالخرایـسب  وا  و  دهد ، رییغت  دنادرگب و  ار  هعمح  زامن  تنـس  هک  دشنآ  رب  یهاوخ 
نیرت نیگنـس  هک  هدمآ  ص )  ) ربمایپ زا  ثیدح  هک  هدیزگرب  تهجنآ  زا  ار  هبنـشراهچ  زور  مه  دیاش  تسا ؟ هدناشک  داسف  هب  ار  ناناملـسم 
رییغت شراک  هک  هتسنادن  و  دهاکب ، شا  ینیگنس  یسحنزا و  نآ  رد  هعمج  زامن  ندناوخ  اب  هتساوخ  و  زارد ، سحن و  يزور  تسا و  اهزور 

تسا . هدومن  هراسخر  نآ  رب  دیشروخ  هک  يزور  نیرتهب  تسا و  اهزور  رورس  هعمج  تسایهلا و  ریذپان  رییغت  تنس 
ام هب  یبجعت  نادـنچ  تسا  هتخادـنا  ریخات  رهظ  زا  دـعب  هب - شتقو  زا  هعمج  زامن  دـنیوگب  هک  نیا  زا  رگید  شلاثما  تعدـب و  نیا  ندـید  اب 

هعمج زامن  و  تقو ، رگید  هن  دیـشروخ و  لوز  تسا  لاوز "  هعمج " ، زامن  ماگنه  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  یلاـح  رد  داد . دـهاوخن  تسد 
سپ و  زامن ) يارب   ) میدش یم  عمج  ص )  ) ربمایپ ملسم  تباث و  تنس  نیا  و  رهظ ، زامن  تقو  نامه  تسرد  شتقو  تسا و  رهظ  زامن  ياجب 

يا هیاس  راوید  هک  میدـناوخ  یم  هعمجزامن  ص )  ) ربمایپ اـب  یلاـح  رد  اـم  دـیوگ " : یم  هملـس  مه  میتشگ " . یم  هیاـس  لابندـب  تغارف  زا 
دنسرپ : یم  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا   " دننیشنب . شریز  هک  تشادن 

هحفص 307 ] ] 

لاوز ماگنه  هب  ار  نامنارتش  میتفر  یم  دـعب  دـناوخ  یمزاـمن  دـهد " : یم  باوج  دـناوخ ؟ یم  تقو  هچ  ار  هعمج  زاـمن  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
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یم باتفآ  شدرگ  ماگنه  هب  ار  هعمج  زاـمن  ص "   ) ادـخ ربماـیپ  دـیوگ " : یم  کـلام  نب  سنا   " میروآ . رد  شیاـسآ  لاـح  هب  دیـشروخ 
ود ای  کی  زا  شیب  لاح  نآ  رد  میتفر و  یمهیاس  هب  هاگنآ  هدناوخ  ص )  ) ادخ لوسراب  ار  هعمج  زامن  دیوگ " : یم  ماوع  نب  ریبز   " دناوخ .

 " نامیاپ . ياج  هزادناب  زج  میتفای  یمن  يا  هیاس  نیمز  يور  میتشگ و  یم  رب  هاگنآ   " هدرک ... تیاور  هیواعم  وبا  هکنانچ  ای  دوبن "  مدق 
لاوز ماگنه  هعمج  زامن )  ) تقو دـسیون " : یم  شیوخ  حیحـص "  رد "  يراخب  دوب "  نامیاپ  ياج  هزادـنا  هب  طقف  هیاـس  نیمز  يور  رد  " 

 " رد یقهیب   " تسا . هدش  تیاور  روطنیمه  مهنع - هللا  یضر  ثیرح - نب  ورمع  ریـشب و  نب  نامعن  ویلع  ورمع  لوق  زا  و  تسا . دیـشروخ 
، تسا هدـش  تیاور  ثیرح  نب  ورمعو  ریـشب  نب  نامعن  لـبج و  نب  ذاـعم  یلعو و  رمع  ناـیز  زا  هتفگ  نیا  دـسیون " : یم  يربکلا "  ننـسلا 

تـسترابع هعمج  دسیون " : یم  یلحملا "  رد "  مزح  نبا  تسا " . دیـشروخ  لاوز  ماگنه  هعمج  زامن )  ) تقو هک  تسا  هتفگ  نیامدوصقم 
رگید رد  تسا  رهظ  زامنتقو  نایاپ  نآ  تقو  نایاپ  و  یناوخب ، هعمج )  ) زاـمن تسین  اور  دیـشروخ  لاوز  زا  سپ  زج  و  هعمج . زور  رهظ  زا 

رهظ زامن  تقو  تسرد  هعمج  زامن  تقو  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  هماع  هعمج ،) زامن  ) تقو اما  دـسیون " : یم  دـشار  نبا  هتفه " .) ي   ) اهزور
شیپ هعمج  زامن  ندناوخ  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یعمج  تسیناور . دیـشروخ  لاوز  زا  شیپ  هعمج  زامننادناوخ  و  لاوز ، تقو  ینعی  تسا ،

زا 

هحفص 308 ] ] 

نیا رد  هک  یثیداـحا  نتـشون  زا  سپ  ملـسم  حیحـص "  حرـش "  رد  يوون  تسا " . لـبنح  دـمحا  هتفگ  نیا  و  تسا ، زیاـج  دیـشروخ  لاوز 
هک دـنا  هتفگ  ناشیا  زا  دـعب  ياه  لسن  ناعبات و  باحـصا و  زااملع  زا  يا  هدوت  یعفاش و  هفینح و  وبا  کـلام و  دـیوگ : یم  تسه  عوضوم 

هدیقع نیا  فالخ  رب  يرظن  قاحـسا  لبنح و  نب  دـمحا  زج  یـسک  چـیه  و  تسا ، زیاج  دیـشروخ  لاوز  زا  سپ  طقف  هعمج ، زامن  ندـناوخ 
زا یئاهزیچ  عوضوم  نیا  رد  دـیوگ : یم  یـضاق  دـنا . هدرمـش  زیاج  دیـشروخ  لاوز  زا  شیپ  ار  شندـناوخ  رفن  ود  نیا  طقف  تسا و  هدادـن 

هدیقع نیا  دـیوگ : یم  ینالطـسق  تسا " . هماع  قافتا  دروم  هچنآ  رگم  تسین  تسرد  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  تسا  هدـش  تیاور  باحـصا 
تایاور دانتـسا  هب  تسا  تسرد  دوش ، هدـناوخ  دیـشروخ  لاوز  زا  شیپ  رگا  هک  دراد  هدـیقع  لـبنح  نب  دـمحا  و  تسا ، نادنمـشناد  مومع 

دنا . هدناوخ  یم  دیشروخ  لاوز  زا  شیپ  ار  هعمج  زامن  مهنع - هللا  یضر  نامثع - رمع و  رکب و  وبا  دیوگیم  هک  يا  هدشن  تباث 
ار یئاور  قرط  نیا  ناسانشثیدح  دوش و  یم  یهتنم  یملس  نادیس  نب  هللا  دبع  هب  هدرک ، دانتـسا  اهنآ  هب  لبنح  نب  دمحا  هک  یی  یئاور  قرط 

فیعـض یثیدح  نآ ، دـسیون " : یم  هیارلا "  بصن  رد "  یعلیز  دـنا . هدـناوخ  رابتعا  یب  شزرا و  یب  نادیـس ، نب  هللا  دـبع  دوجو  تلع  هب 
یم يرابلا " حتف  رد "  رجح  نبا  تسه " و  رظنقافتا  نادیس  نب  هللا  دبع  فیعـض  رب  دیوگ " : یم  هصالخ "  باتک "  رد  يوون  تسا " و 
یم يراـخب   " تسا لوهجم  هبـش  دـیوگ " : یم  يدـع  نبا  تسا "  هدـشن  هتخانـش  ندوب  لداـع  هب  نکل  ، تسا یگرزب  یعباـت  وا  دـسیون " :

زاسان نآ  اب  دشاب  یم  نآ  زا  رت  مکحم  هک  يرگید  تایاور  هکلب  هتـشگن ، دییات  نارگید  تیاور  اب  هدرکتیاور  يو  هک  یثیدـح  دـیوگ " :
نب هللا  دـبع  هچنآ  فالخ  رب  یلعو ، رمع  رکب و  وبا  هک  نیا  زا  یکاـح  نیتم  تسرد و  ياهدنـس  اـب  دروآ  یم  یتاـیاورهاگنآ  تسا "  راـگ 

دنا . هدرک  یم  لمع  دنک  یم  تیاور  نادیس 

هحفص 309 ] ] 

رد ار  هعمج  زامن  هک  هیواعم  راک  و  تسه . رهظ  زامن  تقو  رد  هک  تسا  نامه  هعمج ، زاـمن  تقو  هراـبرد  ملـسم  تباـث و  تنـس  نیارباـنب ،
. ورتسار ناینیشیپ  هویش  زا  فارحنا  تسا و  هدوب  ص )  ) مرکا ربمایپ  یئامنهار  تنـسزا و  فلخت  هدناوخ ، دیـشروخ  لاوز  زا  شیپ  زورمین و 
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شیاهراک . رگید  شتافارحنا و  رگید  نانچ  یفارحنا 

هحفص 310 ] ] 

نتشاد يرسمه  هب  نامزمه  ار  رهاوخ  ود  تعدب 

رهاوخ هک  ار  زینک  ود  ناـسنا  تسا  زیاـج  اـیآ  دندیـسرپ  هیواـعم  زا  يا  هلیبـق  تسا : هدرک  تبث  نینچ  دـمحم  نب  مساـق  لوـق  زا  رذـنم ، نبا 
؟ يداد اوتف  روطنیا  تفگ : ضارتعا  هب  هدینش  ار  شنخس  ریشب  نب  نامعن  درادن . یلاکشا  تفگ : دشاب ؟ هتـشاديرسمه  هب  مه  اب  دنرگیدکی 

الاـح ادـخب  هآ  تفگ : دـنک ؟ راـیتخا  يرـسمههب  ار  وا  دـناوت  یم  دـشاب  شزینک  شرهاوخ  یـسک  رگا  وت  رظن  هب  سپ  تفگ : يرآ . تفگ :
ناگدرب ریغ  ناـگدرب و  دروم  رد  شتمرح  يدـنواشیوخ و  دـنویپ  تفگ : و  تسین . اور  اریز  دـنزیهرپب ، راـک  نیا  زا  وگب : اـهنآ  هب  مدـیمهف 

تسا . ناسکی 
نامدقتم و زا  کی  چیه  و  تسا . هدش  هدرمـش  وا  ياه  تعدب  زا  و  هدرک ، باب  نامثع  ار  راک  نیامیتفگ  ریدغ "  متـشه "  دلج  رد  هکنانچ 
رب یلطاب  ناینب  هتـساوخ  نامثع ، يار  تسـس  هیاپ  رب  هدش و  ادـیپ  هیواعم  ات  دـنا  هدرمـشن  چـیه  هب  ار  شرظن  هدومننتقفاوم و  وا  اب  نارخاتم 

لطاب یئاوسر و  سوک  ام  هتـشگ و  اوسر  نکل  دشوپب ، ص )  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  زا  هدـید  ودـیامن  ایحا  ار  شیومع  رـسپ  تعدـب  دروآ و 
میدزب . ار  شا  یئارگ 

دلج 20

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 
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(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

نایفسوبا رسپ  هیواعم  يارب  یشارت  تلیضف 

تاید دروم  رد  هیواعم  تعدب 

تیلقا دارفا  هید  هب  عجار  : متفگ مدیـسرپ و  يرهز  زا  تسا " : هدرک  تبث  نینچ  قاحـسا  نبدـمحم  لوق  زا  تاید "  زا "  ثحب  رد  كاـحض 
: تفگ تسا . هدش  ادیپ  فالتخا  شدرومرد  نوچ  دوب  ردـقچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هرود  رد  هک  وگب  ناناملـسم  تیامح  تحت  یبهذـم  ياه 

هیواعم ات  دوبرانید  رازه  نامثع  ورمع  رکبوبا و  و  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هرود  رد  دـناد . یمن  ار  نآ  نم  زارتهب  یـسک  برغمو  قرـشم  ناـیمرد 
هید تفگ : یقهیب " : تیاور  هب  ای  داد " . یم  یمومع  هنازخ  هب  ار  رگیدرانید  دـصناپ  داد و  یم  راـنید  دـصناپ  هتـشک  هداوناـخ  هب  هک  دـمآ 
هید فصن  دمآ  هیواعم  یتقو  اما  دوب ، ناملسم  هید  لثم  مهنع - هللا  یضر  نامثع - رمع و  رکبوبا و  و  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  يراصن  دوهی و 
نآ هراـبرد  زیزعلادـبع  نبرمع  سپـس  هک  دوزفا  هاـگنآ  تخیر  یم  یمومع  هنازخ  هب  ار  رگید  فـصن  دادـیم و  هدـش  هتـشک  هداوناـخ  هب  ار 
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 " دومن . اغلا  دوب  هتشادررقم  هیواعم  ار  هچنآ  درک  مکح  فصن 
تیلقا دارفا  هید  هک  تسا  هدرک  لقن  نینچ  نمحرلادبع  یبا  نب  هعیبر  زا  حیحـص  دنـس  اب  دوادوبا  هک  تسا  هدـمآ  یقنلارهوج "  " باتک رد 
هزادنا هب  هیواعم ، تفالخ  لیاوازا  یتمـسق  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  و  ص )  ) ادخ لوسر  هرود  رد  ناناملـسم ، تیامح  تحت  یبهذم  ياه 

تراسخراچد مه  ناناملـسم  هنازخ  دـنا  هتـشگ  نایز  راچد  شندـش  هتـشک  زا  لوتقم  هداوناخ  رگا  تفگ : هیواعم  ادـعب  دوبناناملـسم ، هید 
یکی دعب  یتدـم  وا . هداوناخ  هب  ار  رانید  دـصناپ  ینعی  رگید  فصن  دـیهد و  ار  ناناملـسم  هنازخ  هبار  تمارغ  فصن  نیاربانب  تسا ، هتـشگ 

رگا تفگ : هیواعم  دش . هتشک  همذ  لهازا 
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شناـیفارطا هب  هاـگنآ  يددـم . تسا و  ناناملـسم  يارب  یکمک  هک  درک  میهاوخهظحـالم  میـشیدنیب  دوش  یم  هنازخ  دراو  هک  يدـمآرد  هب 
هید هک  تشاد  رارق  نیارب  تنـس  دـیوگ : یم  يرهز  دـسیون "  یم  شخیرات  رد  ریثک  نبا  دـیهدرارق . رانید  دـصناپ  اراهنآ  هید  داد : روتـسد 

فـصن هب  درک و  مک  ار  نآ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هیواعم  و  دشاب . ناملـسم  هیداب  ربارب  ناناملـسم  تیامح  تحتیبهذم  ياه  تیلقا  دارفا 
 " تشادرب . دوخ  ار  نآفصن  دیناسر و 

بهاذـم همئا  زا  ار  نیا  وتسا  هدوبن  رازهکی  يرهز "  رادـنپ "  فالخرب  ص )  ) ربمایپ هرود  رد  همذ ، لـها  هسد  هکمیتشون  متـشه  دـلج  رد 
لماش هیواعم  راک  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  نامثع  هتشاد  ررقم  رازهکی  ار  نآ  هک  یـسک  نیلوا  و  تسا ، هتفگن  یـسک  هفینحوبا  زج  یمالـسا 

: تسا تعدب  هس 
تساهتفرگ . رانید  رازه  ار  هید  - 1

تسا . هدرک  میسقت  ناسکی  هب  یمومع  هنازخو  لوتقم  نارب  ثاریم  نایم  ار  نآ  - 2
و درادرب ، رخآ  رد  ار  لاملا  تیب  مهـس  دیابن  دـشاب ، هتـشاد  مهـس  نآ  زا  یمومع  هنازخ  هدوبرازهکی و  تنـس  بجوم  هب  هید  هک  ضرفب  - 3

تسا . هدوب  تعدب  نیموس  راک  نیا 
دنادرگ یم  شیوخ  يزابسوه  هچیزاب  کلذعم  دناد و  یم  ای  دناد  یمنار  یعرش  مکح  کی  ياه  هبنج  زا  کیچیه  هک  يا  هفیلخ  هب  هب ! هب 

مـشیدنیب هید ... هراـبرد  رگا  دـیوگ : یم  دسانـش و  یمن  یهلا  تاررقم  ياربیـسدقم  دـح  دوش و  یمن  لـئاق  یهللا  نوناـق  يارب  یـشزرا  و 
یم دوخ  ار  هچ  ره  هک  دـهد  یمن  هار  لد  هب  نیا  زا  يا  هغدـغد  هن  دـیامن و  یمن  ادـخ  مکح  هب  ییاـنتعا  چـیه  و  درک ... میهاوخ  هظحـالم 

هنادنمدرخ نیتم و  دنپرد  لاعتم  يادخ  هک  یلاح  رد  دساره  یمن  يرازگتهدـب  زا  و  درادبوسنم ، یهلا  تعیرـش  هب  ددنـسپ  یم  دـهاوخ و 
تردق گنچب  ار  وا  تسار  تسد  اعطق  ددنبب  ام  هب  ارتفا  هب  ار  تایرظن  اه و  هتفگ  يا  هراپ  رگا  دیامرف " : یم  دیجم - نآرق  یهلا -
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 " دیرب . میهاوخ  ار  شندرگ  گر  هاگنآ  تفرگ و  میهاوخ  شیوخ 

شزامن ریبکت  كرت 

نیلوا هک  دـنک  یم  تیاور  دـیبعوبا  دوب . هیواـعم  درک  كرت  ار  ریبـکت  هک  یـسک  نیلوا  تسا : هدرک  تبث  نینچ  هریرهوـبا  لوـق  زا  یناربـط 
دوب .  " دایز درک "  كرت  ار  نآ  هک  یسک 
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دوب . هیواعم  درک  مک  ار  ریبکت  هک  یسک  نیلوا  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  بیسم  هبیش  یبا  نبا 
تسا و هدرک  كرت  هیواعم  زا  يوریپ  هب  ارنآ  داـیز  اریز  درادـن ، تاـفانم  یلبق  تیاور  اـب  نیا  دـسیون " : یم  يراـبلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 

یلا لیاسولا  باـتک "  رد  دـنا "  هدرک  ریبعت  ریبکت  نتفگ  هتـسهآ  ءاـفخا و  هب  ار  نیا  نادنمـشناد  زا  یعمج  و  ناـمثع . زا  دـیلقت  هب  هیواـعم 
هک نآ  نودب  هدمح  نمل  هللا  عمس  تفگ : یم  نوچ  هک  دوب  هیواعم  درک  فذح  ار  ریبکت  هک  یـسک  نیلوا  هدمآنینچ " : لئاوالا "  هرماسم 
هک یسک  نیلوا  هک  هدرک  تبث  میهاربا  لوق  زا  هبیش  یبا  نبا  و  دناسر ، یم  یبعش  هب  دنساب  يرکسع  ار  نیا  تفریم . هدجس  هب  دیوگب  ریبکت 

دوب . دایز  درک  فذح  ار  ریبکت 
هب هیواعم  هدرک و  كرت  ار  ریبکت  هیواعم  يوریپ  هب  دایز  اریز  دنرادن ، تافانم  مه  اب  تایاور  نیا  دـیوگ : یم  راطولا " لین  رد "  یناکوش  " 

نتفگ ریبکت  هیما  ینب  دیوگ : یم  يواحط  دنا . هتسناد  نآ  نتفگ  هتسهآ  ار  ریبکت  كرت  نادنمشناد  زا  یعمج  و  نامثعدیلقت ،
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دندرک . یم  كرت  هک  دوبن  یتنس  نیلوا  نیا  و  دندرک ، كرت  ار  نتساخرب  ماگنه  هب  هن  دوجس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنههب 
دنلب يادص  هب  شزامن  رد  دناوخ و  زامن  هنیدم  رد  هیواعم  هک " درک  تبث  کلام  نب  سنا  لوق  زا  ار  تیاور  نیا  مالا "  باتک "  رد  یعفاش 
نوچ درب و  نایاپب  ار  نآات  دناوخنار  يدعب  هروس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یلو  دـمح  هروس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسبندـناوخب  درک  عورش 

وس ره  زا  دندوب  هدینش  ار  نآ  هک  نارجاهم  همه  داد  مالس  ار  شزامن  یتقو  درک . مامت  ار  شزامن  ات  تفگن  ریبکت  تفر  دوجـس  عوکر و  هب 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دـناوخ  زامن  ادـعب  یتقو  هجیتن  رد  ! يدرک شومارف  ای  يدـیدزد  ار  زامن  زا  یئزج  هیواعم ! يا  هک  دنتـشادرب  گـناب 

تفگ . یم  ریبکت  تفریم  هدجس  هب  نوچ  دناوخ و  یم  ار  دمح ) هروس   ) نآرقلا ماهروس  زا  دعب  هروس 
تفرگ و هدهع  هب  ار  مدرم  يزامنـشیپ  دـمآ و  هنیدـم  هب  هیواعم  تسا : هدرک  تبث  هعافر  نب  دـیبع  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  باتک : نامه  رد 

مامت ار  شزاـمن  یتقو  هجیتنرد ، تفگن . ریبکت  نآزا  ندـمآرب  اـی  دوجـسو  عوکر  هب  نتفر  ماـگنه  هب  دـناوخن و  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ماگنه هب  ریبکت  و  دشاجک !؟ میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  يدـیدزدار !؟ زامنزا  ییزج  هیواعم ! يآ  هک  دنتـشادرب  گناب  راصناو  نارجاهم  درک 

دش . وا  هب  هک  یتاضارتعا  دوب و  یتاداقتنا  هلمج  زا  نیا  دیازفا  یم  و  دناوخ . ناشیااب  يرگید  زامن  سپ  ندمآرب !؟ نتفر و  دوجس  عوکر و 
تسا . هدرک  تبث  سنا  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  راصنا " باتک "  فلوم  هدمآ  راخزلارحب "  رد "  هکنانچ  " 

نینچ ار  نآ  تما  تسا و  هدش  یم  هدرمش  هروسزا  یئزج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دیجمنآرق  لوزنماگنهزا  هک  دیآ  یمرب  تایاور  نیا  زا 
دنا هدـید  ات  راصنا  نارجاهم و  ببـس  نیمه  هب  دـنا و  هتـشاد  هجوت  یهاـگآ و  نادـب  دـنا و  هدـناوخ  یمهروس  زا  ییزج  ناونع  هب  هتـسناد و 

دیوگب هتـسناوتن  تسا و  هدیدن  تعاطا  زج  يا  هراچ  هیواعم  تسا و  هدیدزد  ار  نآ  هک  دنا  هتـشادرب  ضارتعا  گناب  هدرک  شفذـح  هیواعم 
تسین و هروسزا  ییزج 
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تسا . هدرکنینچ  هدناوخ  هک  يرگید  ياهزامن  همه  رد  ای  تسا  هدناوخ  ار  هللا  مسب  هروس  ود  ره  لوا  رد  هدرک و  هداعا  ار  شزامن  ریزگان 
دانتـسا نآ  هب  راصنا  ونارجاـهم  ضارتعا  ربارب  رد  هیواـعم  تشاد ، یم  دوجو  تسین  هروس  زا  یئزج  هللا  مسب  هک  رظن  نیا  تقو ، نآرد  رگا 

راک هیجوت  يارب  اهدـعب  هک  تسایگتخاـس  يرظن  تسین ، هروس  زا  ییزج  هللا  مسب  دـیوگ  یم  هک  يرظن  نیارباـنب ، دروآ . یم  هناـهب  هدرک 
همه هک  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  ملـسم  تباثیتنـس و  یتساـخرب ، لـطاب  يوریپ  هب  لـطابزا  قـح  زیاـمت  زا  سپ  هـک  یناـیوما  رگید  هیواـعم و 
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ياملع دنا و  هدرکیم  لمع  تنس  نیا  هب  هفیلخ  راهچ  ره  دناهدومن و  ضارتعا  وا  هب  هدرک  شکرت  هیواعم  نوچ  دنا و  هتسناد  یم  باحـصا 
نایرهاظ زا  صوصخ  نیا  رد  هک  یتیاور  ود  زا  یکی  يانثتـسا  هب  دنرامـش  یم  بحتـسم  ار  نآ  دنراد و  رظن  قافتاشا  هرابرد  تعامج  نآ 

تسه . هلاسم  نیا  هرابرد  هچنآ  کنیا  دنا . هتسناد  بجاو  ار  نآ 
یم تقو  ره  میدـناوخ . زاـمن  هنع - هللا  یـضر  بلاـطیبا - نب  یلع  رـس  تشپ  نیـصح  نب  نارمع  نم و  دـیوگ : یم  هللادـبع  نـب  فرطم  - 1

مامت ار  شزامن  یتقو  دروآ  یمرب  رس  یعوکر  زا  نوچ  تشاد و  یم  رب  هدجس  زا  رس  نوچ  زین  تفگ و  یم  ریبکت  دورب  هدجـس  هب  تساوخ 
ص)  ) دـمحم زامن  نوچ  يزامن  ام  اـب  تفگ : اـی  تخادـنا -. دـمحم  زاـمن  داـی  هب  ارم  نیا  تفگ : هتفرگ  ار  متـسد  نیـصح  نب  نارمع  درک 

ربمایپ زامن  هب  نیا  زا  رت  هیبش  يزامن  هک  تسا  تدمنالف - ای  ینامز - تدم  تفگ : نارمع  هدرک  تبث  لبنح  دـمحا  هک  یترابعب  ای  دـناوخ .
يزامن یلع  رس  تشپ  تفگ : نارمع  نب  فرطم  هک  هدرک  تبث  زین  ترابع  نیا  هب  لبنح  نب  دمحا  یلع . زامن  نیا  زا  ما ، هدناوخن  (ص ) ادخ

ره مدید  مدناوخ . زامن  وااب  هتفر  ما . هدناوخ  شا  هفیلخ  ود  و  (ص ) ادـخ لوسررـس  تشپ  هک  تخادـنا  ییاهزامن  دای  هب  ارمهک  ما  هدـناوخ 
ریبکت راب  نیلوا  یسک  هچ  دیجن ! وبا  يا  مدیسرپ : دیوگ . یم  ریبکت  دراد  یم  رب  عوکر  زارـس  هک  هاگره  دورب و  هدجـس  هب  دهاوخ  یمتقو 

هاگنآ هنع - هللا  یضر  نافع - نب  نامثع  داددباوج : درک ؟ كرت  ار  نتفگ 
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درک . شکرت  فیعض و  شیادص  تشگ و  هدروخلاس  هک 
نوچ هتفگ و  یم  ریبکت  نآ  زانتـساخ  رب  دوجـسو و  عوکر  ماـگنه  هب  هدرک و  یم  يزامنـشیپ  مدرم  يارب  هک  هدـش  تیاورهریرهوبا  زا  - 2

هدناوخ یم  زامن  هنوگ  نیمهب  يراخب : ترابعهب  ای  تسا . هیبش  ادـخ  لوسر  زامن  هب  نات  همه  زا  شیب  مزامن  هتفگ : هدرب  نایاپ  هب  ار  شزامن 
تسا . هتشذگ  رد  ات 

نآ زا  نتساخرب  دوجس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  هب  داتسیا و  زامن  هب  مدید  ار  يدرم  هکمرد ) میهاربا   "  ) ماقم رد " دیوگ : یم  همرکع  - 3
نینچ ص )  ) ربمایپ زامن  رگم  هک  درک  شاخرپ  مداد . عالطا  هنع - هللا  یضر  سابع - نبا  هب  دنیشن . یم  دتسیا و  یم  نوچ  دیوگ و  یمریبکت 

! دوبن
یقمحا مدآ  وا  متفگ : سابع  نبا  هب  تفگ . ریبکت  ود  تسیب و  مدناوخ  زامن  هکمرد  يدرم  ریپ  رس  تشپ  دیوگ : یم  همرکع  رگید ، ترابعب 

تسا . ص )  ) مساقلا یبا  تنس  نیا  تفگ  درک و  شاخرپ  تدشب  تسا .
عیاش ار  ناشتعدب  نادنچ  هدرک و  لامیاپ  ار  ص )  ) ربمایپ تنـس  نیانانچ  هیواعم  ناشـسار  رد  و  نایوما ، هک  دوشیم  هتـسناد  تیاور  نیا  زا 
نیا و  دشاب ، هتـشگ  بکترم  یتعدب  هک  یـسک  ای  دـنا  هتـشاگنا  قمحا  ار  نآ  وریپ  هدرب و  دای  زا  دروم  نیارد  ار  تنـس  مدرم  هک  دـنا  هدومن 

تعدـب نافرحنم و  نآرب  گنن  گرم و  تسا . هدوب  شهارمگ  راکتنایخ و  بزح  هیواعم و  يرازگتعدـب  يراکهبت و  یعیبط  هجیتن  هدـیدپ ،
مرشیب ! نارازگ 

ماگنه هب  ص)  ) ربمایپ هک "  تسا  هدش  تیاور  نارگید  يردخ و  دیعسوبا  يرعشا و  یسوم  وبا  دوعـسم و  نبا  و  مالـسلا - هیلع  یلعزا - - 4
عوکر و هب  نتفر 
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 " تفگ . یم  ریبکت  نآ  زا  نتساخرب  دوجس و 
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شبقل اب  ار  وا  هک  یباحـص   ) يرعـشا کلاموبا  دناهدرک : تبث  نینچ  منغ  نب  نمحرلادبع  قیرط  زا  یلیقع  قازرلادـبع و  لبنح و  دـمحا  - 5
رخآ ات  ... ) تفگریبکت میتسب . فص  شرس  تشپ  مناوخب . ار  ص )  ) ربمایپ زامن  امش  يارب  ات  دیزیخرب  تفگ : شیوخ  هلیبق  هب  دنـسانش ) یم 

تفگ . یم  ریبکتنآ  زا  نتساخرب  دوجس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  هب  وا  هک ) هدمآ  نآرد  دمآمتشه و  دلج  رد  هک  تیاور 
یم ریبکت  نآ  زا  نتـساخرب  دوجـس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  بلاطیبا  نب  یلع  زا  - 6

تشذگرد . ات  دوب  هنوگ  نیدب  شزامن  و  تفگ .
مخ و ماـگنه  هب  هک  داد  یبـتک  روتـسد  شنادـنمراک  نارادناتـسا و  هب  زیزعلادـبع  نبرمع  هدـمآ : نینچ  يربکلاهنودـملا "  باـتکرد "  - 7
، دشاب هدرکن  تسار  دق  الماکات  هک  مود  تعکر  نایاپ  رد  دهشت  زا  نتساخرب  ماگنه  هب  زج  دنیوگب  ریبکت  دوجس  عوکر و  رد  ندش  تسار 

تسا . کلام  هتفگ  قباطم  نیا  و  دیوگب . ریبکت  دیابن 
يوریپ شنانیشناج  ار  تنس  نیمه  تسا و  نآ  زا  نتساخرب  دوجس و  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  هب  نتفگ  ریبکت  شربمایپ  تنـس  ادخ و  مکح 

رد شیوخ  هاوخلد  هب  هدیزرو و  تفلاخم  نآ  اب  هیواعم  نکل  دنا ، هدرک  عامجا  نآرب  هدومن و  شراهظا  یمالـسا  بهاذم  همئا  دـنا و  هدرک 
دنا . هدیبسج  هیواعمتعدب  هب  هتشادرب  شمکح  یمالسا و  هیور  زا  تسد  نایوما  وا  یپ  زا  هداد و  رییغت  نآ 

دوجـس و عوـکر و  هب  نـتفر  ماـگنه  هـب  یتسیاـب  رازگ  زاـمن  ره  هـک  هـتفرگ  رارق  نـیارب  يار  دـسیون " : یم  يراـبلا "  حـتف  رد " رجح  نـب 
تسا ، بحتسم  اه  ریبکت  رگید  مارحالا  ریبکت  زا  هتشذگ  هک  دنا  هدیقع  نیارب  هماع  دیوگب ، ریبکت  نآ  زانتساخرب 

هحفص 12 ] ] 

هب يواحط  دـسیون : یم  رگید  ياج  رد  " و  تسا . بجاو  اـهریبکت  همه  هک  هدیـسرنینچ  يرهاـظ  ياـملع  زا  یخرب  لـبنح و  دـمحا  زااـما 
دنکكرت ار  نآ ) زا  نتـساخرب  دوجـس و  عوکر و  هب  نتفر  ماـگنه  هب  ) ریبکت سکره  هک  هتفرگ  قلعت  نیارب  عاـمجا  هک  هداد  هجوت  هتکننیا 

نیا هرابرد  یکلام  بهذم  بجوم  هب  تسا . لمات  دروم  دشاب  یم  تسد  رد  لبنح  دمحا  زا  هچنآ  تلع  هب  يار  نیا  تسا و  تسرد  شزامن 
 " دشاب . هتفرگ  تروص  یعامجا  البق  هک  تسا  نآ  مزلتسم  نیا  نکل  تسه ، رظن  فالتخا  دشاب  لطاب  ریبکت  نتفگن  تروص  رد  زامن  هک 
اهنآ یسک  رگا  تسا و  بحتسم  اهریبکت  رگید  تسا و  بجاو  مارحالا  هریبکت  هک  نادب  دسیون " : یم  ملسم  حیحـص "  حرـش "  رد  يوون 

دمحايانثتـسا هب  تسا  املع  همه  يار  نیا  تسا . هدنام  مورحم  تنـس  يوریپ  یباوث و  تلیـضف و  زا  طقف  تسا  تسرد  شزامن  دـیوگن ، ار 
تسا . هتسناد  بجاو  ار  اهریبکت  همه  تسا  تسد  رد  يو  زا  هلاسم  نیارد  هک  یتیاور  ود  زا  یکی  بجوم  هب  هک  لبنح  نب 

يافلخ تسا و  یعرـش  رما  نآ  زا  نتـساخرب  دوجـس و  عوکر و  هب  نتفر  ماـگنه  هب  نتفگ  ریبکت  هک  ار  نیا  راـطولا " لـین  رد " یناـکوش  " 
نبا دـنا . هدـیقع  نیا  رب  ءاملع  اهقف و  مومع  دـیوگ : یم  هدروآ  حرـش  هب  دـنا  هدرک  یم  لمع  نآ  هب  ناعبات  سپـس  نارگید و  هناگ و  راهچ 
هفینح وبا  یعفاش و  دابع و  نب  سیق  رباج و  رمع و  نباو  دوعسم  نبا  دوعسم و  نبا  راهچ و  باطخ  نب  رمع  قیدص و  رکب  وبا  زا  ار  نیارذنم 
تما : دـیوگ یم  هنـسلا "  حرـش  رد "  يوـغب  تسا  هدرک  تیاور  نادنمـشناد  هماـع  زیزعلادـبع و  نب  دیعـس  کـلام و  یعازوا و  يروـث و  و 

دراد . رظن  قافتا  اهریبکت  نیا  ءهرابرد 
یم مساقلا  نبا  تسه . رظن  فالتخا  دیوگن  ار  اه  ریبکت  نیا  هک  یسک  ءهرابرد  هک  دنک  یم  لقن  ربلادبع  نبا  زا  أطوملا  حرش "  رد  یناقرز 
دیاب زین  دیوگن  ار  ریبکت  ود  ای  کی  رگاو  دوب ، دهاوخ  لطاب  شزامن  هنرگ  دروآ و  ياجب  وهس  هدجس  دیاب  دیوگن  ار  ریبکت  هس  رگا  دیوگ :

یلاکشا درواین  ياجب  رگا  دروآ و  ياجب  وهس  هدجس 
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درواین ياجب  رگا  دروآ و  یم  ياـجب  وهـس  هدجـس  دـیوگب  ریبکت  درک  شرمارف  رگا  دـنیوگ : یم  غبـصا  مکحلادـبع و  نب  هللادـبع  درادـن .
زا تسا  اهروشک  همه  ياهقف  هدـیقع  نیا ، تسا . تسرد  شزاـمن  اـما  تسا ، هدرک  يدـب  راـک  دـیوگن  ریبکت  ادـمع  رگاو  درادـن  یلاکـشا 

دنیارمه . مساقلا  نبا  اب  هک  نانآ  يانثتسا  هب  نایکلام  ثیدح و  لها  نایفوک و  نایعفاش و 

دنک یم  يراددوخ  کیبل  مهللا  کیبل  نتفگ  زا  یلع  اب  ینمشد  رس  زا  هیواعم 

زا دوب . هفرع  رد  سابع  نبا  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  ریبج  نب  دیعـس  قیرط  زا  يربکلا "  ننـسلا  رد "  یقهیب  ننـس " و  رد "  ییاسن 
هدمآ نوریب  شرداچ  زا  سابع  نبا  دنسرت . یم  هیواعم  زا  متفگ : دنیوگب ؟ کیبل  مهللا  کیبل  مدرم  هک  مونش  یمن  ارچ  دیعـس ! دیـسرپ : نم 
كرت ار  ص )  ) ربمایپ تنـس  یلع  اب  ینمـشد  رـس  زا  اریز  نک  تنعل  ار  اهنیا  ایادـخ ! دـیایب  شدـب  هیواعم  هچرگ  کیبل  مهللا  کـیبل  تفگ :

دنا هدرک 
نوچ دنتـشاد  يواب  هک  یئ  ینمـشد  رطاخ  هب  ینعی  دـیوگ : یم  یلع "  اب  ینمـشدرسزا  حرـش "  رد  ییاسن  ننـسرب  یحرـش  رد  يدنـس " " 

دندروآ . یمن  اجب  دندرک و  یم  كرت  ار  ننس  يواب  ینمشدرس  زا  اهنآدوب  ص )  ) ربمایپ هیور  ننس و  هب  دنباپيو 
نتفگ زا  هک  دنک  تنعل  ار  صخشنالفادخ  تفگ : هک  تسا  هدمآ  يربط  ریرج  نبا  زا  لقنب  سابع  نبا  نخس  نیا  لامعلازنک "  باتک "  رد 

تفگ . یم  کیبل  زور  نآرد  یلع  اریز  درک ، یم  عنم  هفرع - زور  ینعی  زور - نیا  رد  کیبل  مهللاکیبل 
، دروخ یم  رانا  تشاد  متفر ، سابع  نبا  دزن  هفرع  رد  دـیوگ : یم  ریبج  نب  دیعـس  هک  هدرک  تبث  ترابع  نیاهب  دنـسم "  رد " لـبنح  دـمحا 

ادمعت دنک  تنعل  ار  صخش  نالف  ادخ  دوزفا : و  شدیشون . داتـسرف و  ریـش  شیارب  لضفلا  ما  درک و  راطفا  هفرع  رد  (ص ) ادخ ربمایپ  تفگ 
مهللا کیبل  نتفگ  جح  هوکـش  یگتـسارآ و  هیام  دندرب و  نیب  زا  ار  شهوکـش  یگتـسارآ و  هداد  رارق  فده  ار  جح  ياهزور  نیرت  میظع 

تسا . هدرک  لقن  يربط  ریرج  نبا  لوق  زا  لامعلازنک "  فلوم "  ار  نیا  تسا . کیبل 

هحفص 14 ] ] 

هب درب و  ار  هیواعم  ماـن  ساـبع  نبا  هک  هدـمآ  ساـبع  نبا  زا  دیعـس  زا  بیبح  زا  نایفـس  زا  حیحـص  قیرط  زا  تیاور  نیاریثک  نبا  خـیرات  رد 
هتفگ یم  کیبل  هفرع  بش  یلع  هک  تفای  عالطا  یتقو  اما  تفگ ، کیبل  مهللا  کیبل  يا  هفرع  بش  وا  هک  تفگ  درک و  هلمح  وا  هب  تدـش 

 " درک یم  عنم  راکنیا  زا  هیواعم  دسیون " : یم  یلحملا "  رد "  مزح  نبا  درک . كرت  ار  نآ 
طقف داد  همادا  کیبل  مهللا  کـیبل  نتفگهب  هبقعرد  هرمج  یمر  ماـگنه  هب  اـت  دـیاب  هک  دـنناد  یم  نینچ  ار  ص )  ) ربماـیپ هیور  تعاـمج  نآ 

: دنراد دروم  نیارد  هک  یتایاور  کنیا  نآ . ياهتنا  ات  ای  درک  نینچ  دیاب  هرمج  یمر  يادتبا  ات  هک  تسا  نیا  رد  ناشف  التخا 
ریبکت یگیر  ره  باترپ  اب  و  هبقع ، هرمج  یمرات  تفگ  یم  کیبل  نانچمه  مداتفا ، هارب  تافرع  زا  ص )  ) ربمایپ هارمه  دـیوگ : یم  لضف  - 1

هب دیـسر  ات  تفگ  یم  کیبل  مهللا  کیبل  نانچمه  يرگید ...: ترابع  هب  اب  داد . نایاپ  کیبل  نتفگ  هب  گیر  نیرخآ  باـترپ  اـب  تفگیم و 
هرمج .

تـسد شنتفگ  زا  هبقع  هرمج  یمر  ات  تفگ و  یم  گیبل  هتـسویپ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـیوگ "  یم  سابعنباو  هماسا  هللادـبع و  نبرباج  - 2
 " دیشک . یمن 
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نیا دنتفگ : هدرک  تبث  ملـسم  هک  یترابعب  ای  تسیچ -!؟ نیا  دنتفگ : وا  هب  تفگ . دوعـسم  نب  هللادبع  دیوگ : یم  دـیزی  نب  نمحرلادـبع  - 3
مدینـش هتـشگ  لزان  يو  رب  هرقب  هروس  هک  نآ  زا  نم  دنا ! هتـشگ  هارمگ  رگمایدـنا  هدرک  شومارف  رگم  مدرم  تفگ : يو  تسا -! درگنابایب 

کیبل مهللا  کیبل  تفگ : یم  ناکم  نیارد  هک 
تفگ کیبل  هرمج  یمر  ماگنه  نینموملا  ما  هنومیم  دیوگ : یم  سابع  نبا  هدش  دازآ  بیرک  - 4

وگب کیبل  هرمج  یمر  ماگنههب  دیوگ : یم  سابع  نبا  - 5
تفگ یم  کیبل  هفلدزم  يادرف  رمع  هک  مدینش  مدوخ  دیوگ : یم  سابع  نبا  - 6

يا مدیـسرپ : تسا . هتـشادربرکذ  گـناب  هبقع ، هرمج  یمر  لاـح  رد  باـطخ  نبرمع  مدـید  هک "  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  نینچمه  - 7
! میا هدناسر  نایاپب  شیوخ  کسانم  رگم  : تفگ ییوگیم  نینچ  ارچ  نینموملاریما !

تفگیم کیبل  هرمج  یمر  ماگنه  هبو  متفر  جح  هب  راب  هدزای  رمع  اب  دیوگ : یم  سابع  نبا  مه  - 8
نتشاذگ ورف  مارحا  هاگب  ات  وگب  کیبل  یتشگ  یجاح  نوچ  نیاربانب  تسا . جح  راعش  نتفگ  کیبل  هک "  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  زاب  - 9

 " ینک باترپگنس  هبقع  هرمج  هب  هک  تسا  یتقو  شماگنه  و 
دیابن هدادن  ماجنا  ار  هبقع  هرمج  یمرات  یجاح  دیوگیم : دوعسم  نبا  - 10

هحفص 16 ] ] 

دشکبتسد . نتفگ  کیبل  زا 
دیوگیم . کیبل  هفرع  رد  باطخ  نبرمع  تسا  هدید  هک  دیوگ  یم  دیزی  نب  دوسا  - 11

رمع رکبوبا و  زین  تفگ و  یم  هللا  الا  هلا  هرمج ال  یمر  ات  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک "  هدرک  تبث  همرکع  زا  ار  تیاور  نیا  هبیش  یبا  نبا  - 12
، ما هتفر  شناراـی  و  ص )  ) ربماـیپ هارمه  ار  هار  نیا  دـیوگ : یم  هداد  هفرع  زور  نتفگ  کـیبل  هراـبرد  هـک  یباوـج  ردکـلام  نـب  سنا  - 13

تفرگ . یمن  داریا  يرگید  راک  هب  کی  جیه  و  هللا ، الاهلاال  یخرب  دنتفگ و  یم  ریبکتام  زا  یضعب 
تسا . هتفگ  یم  کیبل  هفرع  زا  سپ  دیوگ  یم  هک  تسه  یتیاور  هشیاع  هرابرد  - 14

کیبل یتیعقوم  نینچ  رد  هک  مدـید  ار  رمع  ییوگیمن ؟ کـیبل  ارچ  تفگ : ریبزنبا  هب  هفرع  زور  مردـپ  دـیوگ : یم  دوسا  نمحرلادـبع  - 15
نتفگ . کیبل  هب  درک  عورش  ریبز  نبا  هجیتن ، رد  تفگیم .

تفگیم کیبل  دیناسر  یم  ماجنا  هب  ار  هبقع  هرمج  یمر  ات  شترضح  دیوگ  یم  هک  تسه  یتیاور  نینموملاریما  نایقتم  يالوم  هرابرد  - 16
تفگیم . کیبل  باتفآ  بورغ  ات  هفرع  زور  جح و  رد  هک  تسه  تیاور  نیا  نینچمه  شترضح  هرابرد  - 17

نانچمه مدوب  مالسلاامهیلع - یلع - نب  نیسح  هارمه  دیوگیم : همرکع  - 18

هحفص 17 ] ] 

هبقع . هرمج  یمر  ات  تفگ  یم  کیبل 
یم یلحملا "  رد " مزح  نبا  تسا . نینچ  دـنا  هتـشاذگ  هحـص  نآرب  نایتفم  ناهیقف و  دـنراد و  قاـفتا  شا  هراـبرد  تعاـمج  نآ  هک  یتنس 

کیبل يوش  هناورهفرع  هب  نوچ  تسا  هتفگ  کلام  دیـشک . تسد  دـیابن  هبقع  هرمج  گـیر  نیرخآ  باـترپ  اـت  نتفگ  کـیبل  زا  دـسیون " :

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3791 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدید دـیدرک و  هظحالم  رتشیب  یمک  ار  کلام  رظن  نکیل  درامـش . یمرابتعا  یب  هدرک  در  ار  کلام  لیالد  هاگنآ   " دوش . یم  مامت  نتفگ 
یمن نتفگ  کـیبل  زا  تسد  دـسیون " : یم  شباـتک  رگید  ياـج  رد  و  تسا . هداد  تبـسن  يو  هب  هتفگ و  مزح  نبا  هک  تسا  نآ  فـالخرب 

 " تسا . نامیلسوبا  قاحساو و  لبنح  دمحا  یعفاش و  هفینحوبا و  هدیقع  نیا  و  هرمج ، یمر  ات  دشک 
نوچ دیوگ  یم  کلام  تسااملع . مومع  رظن  نیا  و  دیـشکب . دیابن  نتفگکیبل  زا  تسد  دسیون " : یم  عیادـب "  باتک "  رد  ءاملعلا  کلم 

یم يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا   " دـنا . هتفگ  ءاملع  مومع  هک  تسا  ناـمه  تسرد  اـما  دراد ، یمرب  نتفگ  کـیبل  زا  تسد  دور  هفرع  هب 
لین رد "   " داد . همادا  نتفگ  کیبل  هب  دـیاب  هک  دـنا  هتفگ  ناـشناوریپ  قاحـسا و  لـبنح و  دـمحا  يروث و  هفینحوبا و  یعفاـش و  دـسیون " :

 " تسا . ناهیقفو ) نادنمشناد  ي   ) هماع هدیقع  نیاو  دنک . یم  ادیپ  همادا  هبقع  هرمج  یمرات  نتفگ  کیبل  هک "  هدمآ  راطوالا " 
تسا و نمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نوچهیواعم  نکیل  تسا ، ناتسادمه  شا  هرابرد  تما  همهو  نارخاتم  نادقتعم و  هک  تسا  يا  هیور  نیا 

دیاـمن یم  تباـث  دـنکیم و  لـمع  تنـس  فـالخرب  دـنک  لـمع  يو  فـالخرب  هک  نیا  ياربتسا  دـنبیاپ  تنـس  نیا  هب  شترـضح  دـنیب  یم 
یگتـسارآ و هیام  ار  هچنآ  دراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  یهلا  ماکحا  تنـس و  هک  دور  یم  شیپ  ییاجات  نایقتم  يالوم  اب  تفلاخم  ینمـشدرد و 

نیا دنا و  هدرمش  شناناملسم  هفیلخ  یخرب  هک  تسا  یسک  هیور  هیرظن و  نیا  دربیم . نیب  زا  تسا  جت  هوکش 
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تفالخ مانب  يدیلپ  دوجوم  نینچ  هک  ناناملـسم  لاحب  ياو  ص !)  ) مرکا ربمایپ  هیور  تنـس و  هب  شیدنبیاپ  نید و  زا  شیدـنم  هرهب  رادـقم 
! ددرگ طلسم  هریچ و  نانآرب  روزب 

نوچ ار  هیواعم  روهشم - زور  نآ  هفرع - زور  رد  كانمهس و  ماقم  نانچ  رد  مارحا و  لاح  رد  هک  هدوب  اورو  زیاج  سابع  نبا  يارب  منادیمن 
لداع یگمه  باحصا  هک  هتسناد  یمن  تما  همالع  ایآ  دنک ؟ تنعلهتفگ  كرت  ار  ص )  ) ربمایپ تنس  هدوب و  ع )  ) یلع نینموملاریما  نمشد 

رگا دهتجم  هدوب و  دهتجم  هیواعم  هک  ار  نیا  و  داد ، مانشد  ناوت  یمن  دشاب - هک  ره  ار - یباحـص  هک  هتـسناد  یمن  ار  نیا  ای  دنورتسار !؟ و 
دریذپ . یمن  لطاب  رظنو  هفارخ  دنز و  یمن  اوران  فرح  سابع  نبا  هک  مناد  یم  ار  نیا  طقف  نم  دراد !؟ رجا  کی  دنک  هابتشا 

يایرد دـنمزاین  تخـس  هک  نیا  یهلا و  نیناوق  ماکحا و  زا  شیربخ  یب  ینادان و  دوجو  اب  هک  هاریب  هدوب  رگمتـس  راکهبت و  ردـقچ  هیواـعم 
اب ار  يدرم  ماش  یلاها  زا  يدرم  دـیوگیم " : بیـسم  نب  دیعـس  تسا . هدرک  یم  راک  شترـضح  لمع  هیور و  فالخرب  هدوب  ع )  ) ماـما ملع 
نب یلع  زا  هک  دسیون  یم  يرعـشا  یـسوموبا  هب  دنام . یم  رد  يو  راک  رد  يرواد  رد  هیواعم  دشکیم . ار  ود  ره  دـنیب و  یم  شیوخ  رـسمه 
يو هک  تسا  هتـشون  نم  هب  هیواعم  دـیوگ : یم  هنعهللا - یـضر  یلع - هب  یـسوم  وبا  دـسرپب . يو  مکح  هراـبرد  هنع - هللا  یـضر  بلاـطیبا -
یم هنع - هللا  یـضر  یلع - مسرپب . وت  زا  هراب  نیا  هک  تسا  هتـشون  نمهب  هیواـعم  دـیوگ : یم  هنع - هللا  یـضر  یلع - هب  یـسوم  وبا  دـسرپب .

 " دنهن . شندرگرب  بانط  دیاب  دنارذگن  دهاش  راهچ  رگا  دیوگ :

دنام كورتم  هعیش  اب  ینمشد  يارب  هک  ییاه  تنس 

یتفلاخم هکنیا  يارب  تعامج  نآ  هک  يروط  هب  دـنتفرگیپ  یلاوتم  ياـه  لـسن  شناـهاوخاوه  هیواـعم  زا  سپ  ار  يوما  دنـسپان  هیور  نیا 
دوجوب نازابسوه  هک  ار  یتعدب  دنیامن و  یم  كرت  ار  ص )  ) ربمایپ تباث  تنس  دنشاب  هدرک  یی  ینمشد  هدومن و  ع )  ) نینموملا ریما  هعیشاب 

دوب شدنواشیوخ  هک  ار  يراسنوگن  هفیلخ  ياهيراکفالخ  اه و  تعدب  هیواعم  هک  روطنامه  تسرد  دننادرگ ، یم  جیارو  ایحا  دـنا  هدروآ 
ار . اه  تعدب  رگید  نتفگن و  کیبل  هرفس و  رد  زامن  ندناوخ  مامت  تعدب  درک  یم  رارکتو  ایحا 
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هک تسا  نیا  ربـق  دروم  رد  تنـس  دـسیون ": یم  همیـالا "  فـالتخا  یف  همـالا  همحر  باـتک "  رد  یقـشمد  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  خـیش 
راومه اریز  دـشاب  عفترم  تسا  رتهب  دـنیوگ : یم  لبنح  دـمحاو  کلامو  هفینح  وبا  تسا . يرورـض  یعفاش  بهذـم  رد  نیاو  دـشابهراومه ،

راعش ار  نیا  نایـضفار  نوچ  اما  دشاب ، حطـسم  راومه و  دیاب  اعرـش  روگ  دنیوگیم : يدروام  یلازغ و  و  تسا . هدش  هعیـش  عاعـش  ربق  ندوب 
 " میزاس . یم  عفترم  هکلب  میزاس ، یمن  راومه  ار  روگ  نانآ  هیور  زا  يرود  يارب  ام  دنا  هتخاس  شیوخ 

شیپ ار  تنـس  نیا  نایـضفار  نوچ  اما  دشاب ، تسار  تسد  ردرتشگنا  هک  تسا  نیا  تنـس  دیوگ : یم  تسا  یفنح  هک  هیادـهلا "  فلوم " 
رب ار  رتشگنا  هک  یـسک  نیلوا  دـیآ  یم  رب  يرـشخمز  راربالا "  عیبر  زا "  هکنانچ  میراذـگ " . یم  پچ  تسد  رد  ار  رتشگنا  اـم  دـنا  هتفرگ 

هخاش هک  نانچ  تعیرـش  رد  ایآ  دـیوگیم : همامع  هخاش  نتخیوآ  تیفیک  رد  یقارع  ظفاح  دوب . هیواعم  درک  پچ  تسد  هب  تنـس  فالخ 
زج نم  دنزیوایب ؟ تسا - تلیضف  اب  كرابم و  هک  تسار - تمـس  زا  ار  نآ  ای  تسا  لوادتم  هکنانچ  دنزیوایب  پچ  فرط  زا  دیاب  ار  همامع 

دیاش دشاب  تسرد  تباثتیاور و  نیا  هک  ضرفب  و  دشاب ، هدـش  نییعت  تسار  تمـس  هک  ما  هدـیدن  هدروآ  یناربط  هک  یفیعـض  تیاور  رد 
نوچ اما  دنزیوآ ، یم  ياهدع  هک  روطنامه  تسا  هتخیوآ  یم  پچ  تمسردو  هدرک  یم  تسس  تسار  تمس  زا  ار  همامع  هخاش  شترضح 

درک . شکرت  اهنآ  هب  ندشن  هیبش  يارب  یتسیاب  هتشگ  هیماما  هعیشراعش  همامع  هخاش  نتخیوآ  زرط  نیا 
مهل و نکـس  کتالـص  نا  مهیلع  لص  هیآو  مکیلع ، یلـصی  يذلاوه  هیآ  دانتـساب  سایق  بجوم  هب  دسیون " : یم  شریـسفت  رد  يرـشخمز 

یم نآ  لیـصفت  رد  اـملع  نکل  میتسرف . دورد  ینموم  رهرب  هک  تسا  زیاـج  تسرف  دورد  یفوا  یبا  لآرب  ایادـخ  هک  ص )  ) ربماـیپ شیاـمرف 
هک یتروص  رد  اما  درادن ، یلاکشا  هلآو ، یبنلا  یلع  هللا  یلص  ییوگب  هکنانچ  دشاب  ص )  ) ربمایپ ربنداتسرف  دورد  لابند  هب  هاگره  دنیوگ :

هژیو تسا  يراعـش  نآ  اریز  تسا ، هورکم  نیا  هیلع ، هللا  تاولـص  ییوگب  یتسرفب و  دورد  ییاـهنت  هب  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  دارفا  زا  یکیب 
هک تهج  نآ  زا  زین  و  ص )  ) ربمایپ
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دراد نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  سک  ره  هدومرف : ص )  ) ادـخ ربمایپ  تسا و  نایـضفار  زا  هک  درک  دـنهاوخ  مهتم  ار  وا  دـیوگب  نینچ  هک  ره 
. " دریگ رارق  تمهت  دروم  هک  دریگن  دوخب  یعضو  دیاب 

یـضعب هک  دـنا  هتفگ  ناهیقف  زا  یـضعب  تهج  نیا  زا  دـسیون " : یم  نایـضفار  هب  نتـشگ  هیبش  عوضوم  رد  جاهنم "  باتک "  رد  هیمیت  نبا 
تـسا ناشیا  راعـش  هک  اهراک  نآ  زا  زیهرپ  هچ  رگ  اریز  درک ، كرت  دیاب  هتـشگ  نایـضفار  راعـش  نوچ  ار  هدیدنـسپ  ياهراک  تابحتـسم و 

زا تسا  رت  گرزب  تسه  اهنآ  اب  ینمشد  اهنآ و  زا  يرود  روظنمهب  یـضفار  زا  ینـس  ندش  هتخانـش  زاب  رد  هک  یتحلـصم  اریز  دوش ، زیهرپ 
رافک هبنتسج  هبشت  فیدر  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تنس  يوریپ  رد  ار  هعیش  هب  هبشت  سپـس  بحتـسمو "  هدیدنـسپ  ياهراک  نیا  تحلـصم 

اب شا  هتفگ  هکنانچ   " درک ، زیهرپ  دیاب  دشاب  تنـس  يوریپ  هچرگ  دننک  یم  ناشیا  هک  يا  هدنـسپ  ياهراک  زا  دـیوگ "  یم  درامـش و  یم 
دمآ . دهاوخ  تسا  هدش  هداد  تنس  نآرق و  فالخرب  هک  ییواتف  زا  ثحب  رد  شهباشم  ياه  هتفگ  رگید 

زور ینعی  زور - نآرد  هـک  هدـمآ  یلاـئللاو  رردـلادقع  باـتک  رد  دـسیون : یم  ناـیبلا "  حور  شریـسفت "  رد  يوـس  ورب  لیعامــسا  خـیش 
نموم ناسنا  هک  تسیناور  و  اهزیچ ، رگید  رکذ و  هزور و  هقدصلیبق و  زا  دنهد  ماجنا  يا  هدیدنـسپ  ياهراک  هک  تسا  بحتـسم  اروشاع -

زور هک  ره  نیاربانب  ازع  هن  دریگب و  دیع  دیابهن  ار  زور  نآ  ینعی  جراوخ . نایضفار و  هعیش و  لثم  ای  دنک  لمع  دیزی  لثم  اهراک  یضعب  رد 
یتسرد راک  اساسا  زور  نآ  رد  ندیشک  همرس  هچ  رگ  تسا  هتـسج  هبـشت  شا  هتـسد  راد و  نوعلم و  دیزی  هب  دشکب  مشچ  هب  همرـس  اروشاع 
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اما تسا ، تنـس  لصارد  هک  ندرک  تسار  تسد  هب  رتشگنا  لثم  تسا ، تنـس  دشاب  هدـش  ناهاوختعدـب  راعـش  هکیتنـس  كرت  اریز  تسا .
نوچ
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، دـننک یم  نونکا  هکنانچ  دـننک  شیوخ  پچ  تسد  تشگنا  هب  ار  رتشگنا  هک  هتـشگ  نینچ  تنـس  هتـشگ  ناهارمگ  ناهاوختعدـب و  راعش 
هبشت نایضفار  هب  دناوخب  ار  هنع - هللا  یـضر  نیـسح - هضور  مرحم  لیاوا  اروشاع و  زور  سک  ره  و  تسا . هدمآ  یناتـسهق  حرـش  رد  نیاو 

دهاک . یم  يو  تمظعو  هوکش  زا  هک  درب  راکب  ناگدنونش  ندنایرگ  يارب  ار  یتارابع  ظافلا و  رگا  اصوصخم  تسا  هتسج 
نآ دعب  دناوخب ، ار  باحصا  ریاس  هضور  ادتبا  یتسیاب  دناوخب  ار  نیسح  هضور  تساوخ  هاگ  ره  هک  تسا  هدمآیناتسهق  هیهارک  باتک  رد 

نیسحهضور هک  تسا  مارح  ظعاو  ریغ  ظعاو و  رب  دیوگ : یم  یلازغ  مالسالا  هجح  دشاب . هتسجن  هبشت  نایـضفار  هب  یناوخ  هضور  رد  ات  ار 
مدرم يارب  مه  هب  تبـسن  ندومن  شاخرپ  رگیدـکی و  اـب  ناـنآ  ینمـشد  دـننام  هداد  خر  باحـصا  ناـیم  هک  ار  یتاـنایرج  وا  تشذگرـس  و 

دب داقتنا و  هب  نابز  دنریگب و  لد  هب  دننید  نارادمچرپ  هک  ار  باحصا  هنیک  مدرم  ناگدنونـش و  دوش  یم  ثعاب  يراک  نینچ  اریز  دناوخب ،
تـسایر رطاخ  هب  هن  نآ  هک  تفگ  دومن و  تحـص  ربلمح  درک و  هیجوت  دیاب  دنا  هتـشاد  باحـصا  هک  ار  یتاعزانم  دـنیاشگب . اهنآ  ییوگ 

تسا " . هداد  خر  داهتجا  رد  هابتشا  تلعب  هکلب  هدوب ، ییوج  ایند  یبلط و 
هک دنقفتم  همه  هکنیا  اب  تسا  هدـش  ادـیپ  فالتخا  ءایبنا  ریغ  هب  نتفگ  دورد  مالـس و  هراب  رد  دـسیون " : یم  يرابلا "  حـتف  رد "  رجح  نبا 

. داتـسرف دورد  ناوت  یم  هدنزو  هدرم  هچ  یناسنا  رهرب  یلک  روط  هب  دنا : هتفگ  یخربو  داتـسرف . دورد  يا  هدـنز  ناسنا  ره  هبناوت  یم  اعرش 
کی رب  هن  داتـسرف  دورد  ناوت  یم  شترـضح  اـب  هطبار  رد  و  ص )  ) ربماـیپ رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  ینعی  یعبت  روـطب  دـناهتفگ : یخربو 
. " تسا هدرک  لقن  ینیوج  دمحم  وبا  خیش  زا  يوون "  ار "  نیا  تسا . نایضفار  راعش  نداتسرف  دورد  هنوگ  نیا  اریز  ییاهنت ، هب  صخش 

ندناوخ زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  تعدب 

يراخبو ملـسمحیحص  ود  رد  دسیون " : یم  هدـناوخ  هبطخ  زا  شیپ  ار  زامن  دـیاب  نی  دـیع  رد  هک  نیا  نایب  رد  اطوم "  حرـش "  رد  یناقرز 
: دیوگ یم  سابع  نبا  هک  هدمآ 
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دندناوخ . یم  هبطخ  زا  شیپ  ار  زامن  ناش  همه  ما . هتشاد  روضح  رمع  رکبوباو و  ص )  ) ادخ لوسر  دیع  زامن  رد 
: دیوگ یم  هک  تسه  باهشنب  قاط  زا  یتیاور  ملسم "  حیحص "  رد  تسا : فالتخا  هداد  رییغت  ار  بیترت  نیا  راب  نیلوا  هک  یـسک  هرابرد 
هک هدمآ  يرـصب  نسح  زا  حیحـص  دنـس  اب  رذنم  نبا  تیاور  رد  و  دوب . ناورم  دناوخ  زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  دیع  زامن  رد  هک  یـسک  نیلوا 
اما هبطخ ، دـعب  دـناوخ و  زامن  تسخن  مدرم  يزامنـشیپ  ماقم  رد  لومعم  قبط  هک  دوب  نامثع  دـناوخ  هبطخ  زاـمن  زا  شیپ  هک  یـسک  نیلوا 
هب ناورم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  تلع  نیا  دناوخزامن . زا  شیپ  ار  هبطخ  ینعی  درک  ار  راک  نیا  دنسر  یمن  زامن  هب  مدرم  زا  یـضعب  دید  نوچ 

ناورم نامز  رد  دنا : هتفگ  اما  درک ، نینچ  دشاب  دیع  زامن  هب  ندیسر  هک  مدرم  تحلصم  تیاعر  يارب  نامثع  اریز  تسا ، هتـسج  دانتـسا  نآ 
سپ ادمع  مدرم  دندومن  یم  دیجمت  شیاتس و  دح  زا  شیب  ار  یـضعب  دش و  یم  هداد  مانـشد  تسین  هتـسیاش  هک  یناسک  هب  هبطخ  رد  نوچ 

فالخرب نامثع  دور  یم  لامتحا  و  درک . تیاعر  ار  شیوخ  تحلـصم  يو  هجیتن  رد  دـندنام ، یمن  هبطخ  ندینـش  يارب  هتـساخرب  زاـمن  زا 
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دنا . هداد  تبسن  ناورم  هب  ار  راک  نیا  تهج  نیمه  هب  تسا  هدرک  یم  نینچ  یهاگ  هدناوخ  یم  زامن  زا  شیپار  هبطخ  هتسویپ  هک  ناورم 
نیا دنا : هتفگ  دنا  هتفریذپ  ار  وا  رظن  هک  یضعب  ضایع و  تسا . هدرک  یمرمعهدرک  یم  نامثع  هک  ار  راک  نیمه  هک  تسه  يرگید  تیاور 

يراصنا دیعس  نب  ییحی  زا  هینیع  نبا  لوق  زا  ار  نآ  ود  ره  هبیـش  یبا  نبا  قازرلادبع و  اریز  تسا ، لمات  لباق  تسین و  حیحـص "  تیاور " 
نآ اـب  تسه  رمع  نباو  ساـبع  نبا  زا  هک  یتـیاور  ود  اـما  تسا ، حیحـص  يدنـس  نیا  دـنا و  هدرک  تیاور  مالـس  نب  هللادـبع  نب  فسوی  زا 

: لایرس هرامش  دوب . دهاوخ  رت  حیحصهدمآ  يراخبو  ملسم  حیحص "  ود "  رد  هچنآ  هنرگو  تسا  هدزرـس  تردن  هب  يو  زا  دراد ، هضراعم 
ار هبطخ  دمآ و  هیواعم  ات  تشاد  همادا  شور  نیا  دیازفا : یمو  هدرک  تبث  سابع  نبا  تیاور  هیبش  یتیاور  دیزی  نب  هللا  دـبع  زا  یعفاش   171

زا شیپ 

هحفص 23 ] ] 

قازرلادبع تسا . هدوب  هنیدم  رادنامرف  وا  فرط  زا  نوچ  هدرک  نانچ  هیواعم  زا  يوریپ  هب  ناورم  هک  نیارب  دراد  تلالد  نیا  و  دـناوخ . زامن 
زا رذنم  نبا  دوب . هیواعم  داهن  تعدب  دیع  رد  ار  زامن  زا  شیپ  ندناوخ  هبطخ  هک  یـسک  نیلوا  هک  دـنک  یمتیاور  يرهز  زا  حـیرج  نبا  زا 
هک یتیاور  اب  تیاور  ود  نیا  دیوگ : یم  ضایع  دوب . هرـصبرد  دایز  درک  ار  راکنیا  هک  یـسک  نیلوا  هک  دنک  یم  تیاور  نینچ  نیریـس  نبا 

دوش یم  هیجوت  نینچ  تیاور  و  دنا ، هدوب  هیواعم  رادناتـسا  ود  ره  دایز  ناورم و  اریز  درادن ، تافانم  دـهد  یم  تبـسن  ناورم  هب  ار  راک  نآ 
 " دنا . هدرک  دیلقت  وا  زا  شنارومامو  نارادناتسا  سپس  هداد و  ماجنا  هیواعم  تسخن  هک 

لثم یناورم  ماکح  سپـسو  دوب . هیواعم  دناوخ  زامن  زا  شیپ  ار  هبطخهک  یـسک  نیلوا  دـسیون " : یم  لیاوالا "  هرـضاحم  رد "  يراوتکس 
داد " . ماجنا  هفرشم  هنیدم  رد  ار  راک  نیا  هیواعم  دندرک و  يوریپ  وا  زا  هداد - ماجنا  قارع  رد  هک  دایز - ناورم و 

ص)  ) ربمایپ دوش و  یم  هدناوخ  زامن  زا  سپهک  میتفگ  میداد و  حرش  نیدیع  زامن  هبطخ  دروم  رد  ار  ملـسم  تباث و  تنـس  متـشهدلج ، رد 
یمن نوچ  اهدـعب  ناـمثع  نکل  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  زايوریپ  هب  شتموکح  لوا  ياـهزور  رد  ناـمثع  رمع ، رکبوـبا و  زین  هدرک و  یم  نبنچ 

زا شیپ  هبطخ  ندناوخ  هب  هدرک  انب  دـنا  هتـسشن  یمن  شندینـش  يارب  مدرم  دروآ و  رد  قلخ  دنـسپلد  یتروص  هب  ار  شیوخ  هبطخ  هتـساوخ 
مدرم رب  وا  زا  سپ  هک  شیوما  نادنواشیوخ  شنارادناتسا و  سپس  دنونـشب . اروا  ياه  فرح  ارابجاو  دننیـشنب  زامن  عورـشراظتنا  هب  ات  زامن 

دنا . هدرک  نینچ  يو  دیلقت  هب  دوب ه - يرگید  تلع  هب  هچ  رگ  دنا - هتشگ  طلسم 
هبطخ اه و  قطن  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  نداد  مانشد  هب  دندرک  انب  دندرـشف  قلخ  يولگ  رب  شیوخ  نینهآ  گنچ  نوچ  اهنیا 

دنونشب . ارابجا  مدرم  ات  دنناوخب  زامن  زا  شیپ  ار  هبطخ  هک  دندش  نآنوچ  مدرم  و  اه ،
تشاذگ ار  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  نداد  مانشد  تعدب  هک  یسک  نیتسخن 

هحفص 24 ] ] 

هیواعم اریز  تسا ، هتـشاذگ  ار  هبطخ  بیترت  رییغت  تعدـب  ـالبق  هک  تسا  یـسک  زا  شیب  دروم  نیا  رد  شهاـنگ  يراـکهبتو و  دوب  هیواـعم 
تحـص هب  شیامرف  نیاهب  دینک  هجوت  تسا . هتخیمآ  يرت  نیگمهـس  يراکهبت  اب  ار  تعدب  نیا  رازگتعدـبهن  تسا و  تعدـب  دـلقم  هچرگ 

و دـشاب . هداد  مانـشد  ار  ادـخ  دـهد  مانـشد  ارم  سک  ره  هداد و  مانـشد  ارم  داد  مانــشد  ار  یلع  سک  ره  هـک : ص )  ) مرکا ربماـیپ  هتــسویپ 
هرابرد هک  یصوصخم  صن  دوجو  اب  ناملسم  رگم  هک  نیا  هب  و  تسا . یهلا  دوجو  زا  هرهب  ار  وا  اریز  دیهدن ، مانشد  ار  یلع  هک  شـشیامرف 

 " تسا يراکتشز  ناملسمهب ، نداد  مانشد  دننام "  تسه  نموم  ناسناهب  نداد  مانـشد  هرابرد  هک  یی  یلک  صوصنو  تسه  نایقتم  يالوم 
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کـش هک  تسه  یناملـسم  رگم  تسا ؟ اور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانموملاریما  نایقتم  يـالوم  هب  نداد  مانـشد  دـیوگب  دـهد و  اوتف  دـناوت  یم 
رورس تسا و  رت  قحیذ  ناشروما  يراد  هدهع  فرصتيارب و  ناشدوخ  زا  تسا و  ناملسم  نیتسخن  ع )  ) یلع نینموملاریما  هک  دشاب  هتشاد 

ناشریما ؟ تسا و  ناناملسم 

دنک یمن  ارجا  ار  مالسا  يرفیک  نیناوق  زا  یکی  هیواعم 

زا شیپ  دزد  نیرخآ  دننک . عطق  ار  ناشتـسد  داد  روتـسد  دندروآ . هیواعم  شیپ  ار  دزد  دنچ  دنا " : هتتـشون  ناخروم  رگید  يدروام " و  " 
ندناوخ : هب  درک  انب  ار  تایبا  نیا  دننک ، عطق  ار  شتسد  هکنیا 

شیوخ تشذگ  هانپ  رد  هک  مهاوخ  یم  نینموملاریما  يا  ار  متسار  تسد 
دنیبب روآ  یتشز  یبیسآ  يراذگن  يراد و  نوصم 
دوبابیز دوب  یم  كاپ  يدزد )  ) بیع زا  رگا  متسد 

دشاب  يرب  كانتشز  یبیع  زا  هک  تسین  ییور  ابیز  و 
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شتسار  یشودمه  زا  شپچ  رگا  تسا  ینتشاد  تسود  هک  متسد 
تشگ دهاوخ  هابت  ریخ و  یب  میناگدنز  ددرگ  مورحم 

وزج مه  راک  نیا  نینموملا ! ریما  يا  تفگ : دزد  نآ  رداـم  ما ؟ هدـیرب  ار  تیاـقفر  تسد  هکنآ  لاـح  منک  هچ  وت  اـب  هک  شدیـسرپ  هیواـعم 
يارجا زا  هک  مالـسا  خـیرات  رد  دوب  يراب  نیلوا  نیا  و  درک . اهر  ار  دزد  نآ  هیواعم  هجیتن ، رد  ینک . یم  هبوت  اـهنآ  زا  هک  تناـهانگ  رگید 

 " دش . یم  رظنفرص  یمالسا 
فاـعم ینثتـسم و  مالـسا  يرفیک  یعطق  یموـمع و  نوناـق و  زا  ار  وا  هیواـعم  هک  نارگید  نآ  اـب  یقرف  هچ  تشاد و  یتیـصوصخ  دزد  نـیا 

عنام ا ز يزوسلد  تخوس و  دزد  نآ  رد  ام  لاـح  هب  شلد  دـینک !؟ عطق  ار  دزد  نز  درم و  تسد  دـیوگ " : یم  هک  نآرق  مکح  زا  تخاـس 
نوریب یهلا  تاررقم  دودح و  زا  اپ  هک  ره  دیامرف " : یم  " و  دشاب ، هدرک  متـس  نتـشیوخ  رب  دـهن  یهلا  تاررقم  دودـح و  زا  یکی  يارجا 

سک ره  و "  دیئامنن ت ، زواجت  اهنآ  زا  نیاربانب  تسا  یهلا  تاررقم  دودح و  اهنیا  دیامرف " : یم  " و  دشاب ، هدرک  متـس  نتـشیوخ  رب  دهن 
" دوب ؟ دهاوخ  هنادواج  نآ  رد  دروآ و  دهاوخ  رد  شتآ  هب  ار  وا  دیامن  زواجت  شتاررقم  دودح و  زا  دربن و  ار  شربمایپ  ادخ و  نامرف 

زا يزیچ  ای  یـسک  هانپ  رد  تمایق  يادرف  دـنک  یطخت  نآ  دودـح  زا  دـیامن و  لیطعت  ار  یهلا  نین  اوقز  یکی ا  رگا  تشادـنپ  یم  هیواعم  اـی 
هاـنگ نآ  بکترم  دراد  قح  دـشاب  هتـشاد  ار  یهاـنگ  زا  هب  وت  دـصق  هک  نیا  فرـصب  سک  ره  رگم  و  وـب د !؟ دـهاوخ  ناـما  رد  یهلا  رفیک 
دوجو شا  هبوت  يارب  یعنام  دـش و  دـهاوخ  هبوت  هب  قفوم  هک  هداد  ناـنیمطا  وا  هب  یـسک  هچ  هزاـت  تسا ! يزیگنا  تفگـش  زیچ  نیا  دوش !؟

ای دریگب  وا  زا  ار  شنامیا  هک  يا  هریبک  ناهانگ  ای  تشگ  دهاوخن  بکترم  دیامن  بلـس  يو  زا  ار  قیفوت  نیا  هک  یهانگ  تشاد و  دـهاوخن 
تعیرش و  هب  تبسن  هک  يریقحت  یئانتعا و  یب  نیمه 

هحفص 27 ] ] 

هبوت دـیما  هب  هک  هدوبن  شراب  نیلوا  هیواعم  هک  دوش  یم  هدـیمهف  انمـض  دـیناشک !؟ دـهاوخن  خزود  شتآ  هب  ار  وا  دراد  یم  اور  شماـکحا 
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لیطعت شتعیرـش  مالـسا و  ماظن  هک  دوش  یم  ببـس  شرادـنپ  هیور و  نیا  تسا و  هدوب  نیمه  شراـب  راـک و  هکلب  دـش ، یم  هاـنگ  بکترم 
ار ناهانگ  تایانج و  زا  يرایسبهک  ناراکهبت  ددرگ و  رثا  یب  دنامب و  ارجا  یب  مالسا  تاررقم  بادآ  دیامنن و  لمع  نآ  هب  یـسک  ددرگ و 

دنامن یتشز  راک  چیه  و  دنیالایب . یتیانج  ره  هب  تسد  هتـشگ  خاتـسگ  یتایدنرچ  تافارخ و  نینچ  اب  دننک ، یم  كرت  يروف  رفیک  سرت  زا 
یلاع و فده  دناوتن  یمالـسا  عیرـشت  هک  ددرگ  یم  ببـس  نیا  و  دـنربن ، نایم  زا  ار  شمارآ  دـنیالاین و  ار  قلخ  ناج  حور و  و  دـننکن . هک 

دهن . شومچ  خاتسگ و  نازروهانگ  ناشک و  رس  ياپ  تسد و  رب  دنب  دشخبققحت و  ار  شیوخ  ییاهن 
هتفریذـپ دروم  نآرد  شا  هبوت  هک  هداد  ربخ  شیپ  زا  هتفگ و  هیواعم  هب  یـسک  هچ  اـما  دـیوشب ، ار  یهاـنگ  یناـمرفان و  ره  هبوت  هک  میتفرگ 

دعب دننک و  یم  تشز  راکینادان  يور  زا  هک  تسا  یناسک  هب  رـصحنم  طقف  ادخ  يارب  يریذپ  هبوت  میناد "  یمهک  نآ  لاح  دش !؟ دهاوخ 
راکهک تسین  یناسک  يارب  هبوت  تسا ، میکح  اناد و  رایسب  ادخ  و  دریذپ ، یم  ار  ناشهبوت  ادخ  هک  دنتسه  نانیا  دنیامن ، یم  هبوت  يدوز  هب 

یم ندوب  رفاک  لاحرد  هک  تسا  یناسک  يارب  هن  و  منک ، یم  هبوت  نونکا  نم  دنیوگ  یم  دیـسر  ردناشگرم  یتقو  هکنآ  ات  دننک  یم  تشز 
. " میا هدرک  ایهم  كان  درد  یباذع  ناشیا  رب  ار  اهنیا  دنریم ،

تسین زیاج  هک  دشوپ  یم  ییاه  سابل  هیواعم 

نیرـسنق نکاس "  هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  یکی  دوسا و  نب  ورمع  يدعم و  نب  مادقم  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیا  دلاخ  قیرط  زا  دواد  وبا 
مادـقم تسا ؟ هدرم  یلع  نب  نسح  هک  يراد  ربـخ  اـیآ  تفگ : مادـقم  هب  هیواـعم  دـنتفر . نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  دزن  یگدـنیامن  هب  دوـب  " 

تسا ؟ یتبیصم  نیا  وت  هدیقع  هب  تفگ : وا  هب  يدرم  تشگرب .

هحفص 27 ] ] 

نیـسح تسا و  نم  زا  نیا  دومرف : یم  تفرگ و  یمشوغآرد  ار  وا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  نآ  لاح  مناد  یمن  تبیـصم  ار  نیا  روطچ  تفگ 
همادا نینچ  شیوخ  هتفگ  هب  مادقم  شدرـسفیب . لجو  زع  يادخ  هکدوب  يا  هراپـشتآ  وا  تفگ : دوب  دسا  ینب  هلیبق  زا  هک  نآ  تسا . یلع  زا 

نک قیدصت  ار  منخس  متفگ  تسار  رگا  هیواعم ! يا  ییا . مشخ  هب  هک  تفگ  مهاوخ  وت  هب  هدننک  تحاران  نانخـس  ردق  نآ  زورما  نم  داد :
ندیشوپ زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  یناد  یم  ایآ  مسق  ادخب  ارت  تفگ : مادقم  درک . مهاوخ  ار  راک  نیمه  تفگ  نک . بیذکت  متفگ  غورد  رگاو 

هدنرد تاناویح  تسوپ  ندیشوپ  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  یناد  یم  ایآ  مسقادخب  ارت  تفگ : يرآ . دادباوج : تسا ؟ هدرک  یهن  نیمشیربا  هماج 
الاح تفگ  هیواعم  ما  هدید  هیواعم  يا  وت  هناخ  رد  اراهنیا  همه  نم  مسق  ادخب  تفگ : يرآ . تفگ : تسا ؟ هدرک  یهن  نآ  رب  ندـش  راوس  و 

 " مرادن یئاهر  مادقم  ياوت  تسد  زا  هک  مدیمهف 
یتقو درب ! ناوت  یم  يریخ  دیما  هتشگ  بکترم  تسا - قافتا  شیئاوران  رب  هک  ار - عرش  فالخ  ياهراک  زا  يرایسب  دنک  رارقا  هک  یسک  هب 

ياهراک زا  تسد  ارچ  هدرک - یئانتعا  یب  نآ  هب  ای  هدرب  دای  زا  هک  یمکح  تسیچ - شیاهراک  هرابرد  عرـش  مکح  هک  دـنداد  رکذـت  وا  هب 
هانگ و زا  درک و  یم  لـمع  اـه  نوعرف  لـثم  هک  دوب  یعورـشمان  هطلـس  توغاـط " و  تقیقح "  رد  هیواـعم  تشادـن ؟ رب  شعرـش  فـالخ 
رب مدرم  ياـضر  نودـب  هک  یمکاـح  زا  هـب ! هـب  دوـمن . یم  فـلخت  اـباهم  یب  ص )  ) ربماـیپ تباـث  تنـس  زاو  تشادـن  یکاـب  عرـش  فـالخ 

! دنامن ناشنییآ  دنبیاپ  یصخش  یناگدنز  رد  دنک و  تموکح  اهنآرب  ناشتعیرش  نید و  فالخ  رب  دزادنا و  تسد  ناشتموکح 
شیهارمگ هک  يا  هدرکیـسک  يایند  عبات  ار  تنید  وت  : " دـسیون ... یم  صاع  نب  ورمع  هب  يا  همان  رد  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نینمومااریما 

شیهارمگ و هیواعم  هک  تسین  يدیدرت  دسیون " : یم  شیامرف  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا " . وربآ  یب  ایح و  یب  تسا و  راکـشآ 
نآ زا  تسا  هدوب  وربآ  یب  ایح و  یب  هک  نیا  اما  تسا ، رگهارمگ  ي  تنـسو ) نید  زا   ) راک زواجت  رهو  تسا  هدوب  راکـشآشیراک  زواـجت 
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هتشادیشایع ياه  لفحم  ینیشن و  بش  هدرک و  یمیتفع  یب  يزابسوه و  یلیخ  هیواعم  هک  تهج 

هحفص 28 ] ] 

نآ هب  هک  یتقو  زا  اما  تسا ، هدومن  یمن  تیاعر  نینموملاریما  هیلع  مایق  زا  شیپ  ار  تسایر  بادآ  هدوب و  هرهب  یب  تناتم  راقو و  زا  تسا و 
هدوب یتشز  ره  هب  هدولآ  وربآ و  یب  ایح و  یب  رایـسبنامثع  هرود  رد  هنرگ  تسا و  هدـید  شمارآ  تناتم و  جاتحم  ار  دوخ  هدز  تسد  ماـیق 

نیرز و ماج  رد  هدیشوپ و  یم  ابید  یمیـشربا و  سابل  لاح  نیع  رد  اما  هدرک ، یم  ار  دوخ  يوربآ  یمک  وا  سرت  زا  رمع  هرود  رد  و  تسا .
ویناوجون تالاح  هدوب و  ناوج  تقو  نآرد  و  ناشنرز ، ینیز  تسا و  هتشاد  ابید  زا  یلج  هک  هدش  یم  راوس  اهرطاق  هدیـشون و  یم  نیمیس 

هدروخ یم  بارش  ماشرد  نامثع  هرود  رد  هک  دنا  هتشون  وا  هرابرد  لاح  حرش  ياهباتک  رد  مدرمو  تسا . هتـشاد  یهدنامرف  تردق و  یتسم 
رد دـنا : هتفگ  یـضعب  تسا . فـالتخا  هن  اـی  هدروخ : یم  بارـش  شتموکح  يرارقرب  نینموملاریما و  تاـفو  زاسپ  هک  نیارد  نکل  تسا ،
هب هدرپـس و  یقیـسوم  زاوآ و  هب  شوگ  هک  تسین  یفـالتخا  نیارد  نکل  تسا ، هدروخ  یمن  هک  یخرب  و  تسا . هدروخیم  بارـش  یناـهنپ 

! دیبایرد ار  يو  تیهام  ودیناوخب  تسا " . هدومن  مارکا  ماعنا و  نابرطمو  ناناوخ  زاوآ  هب  نآ  زا  هتشذگ  هدمآ و  صقر 

هحفص 29 ] ] 

دزاس یم  بوسنم  شیوخ  اب  ار  دایز  هیواعم 

( يرجه لاس 44  نیگمهس  تیانج  )
تایرورـض زا  دوب و  ملـسم  یلـصا  شاداپ "  گنـس  ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف  هک "  نیا  دـنواشیوخ ي  تبـسن  هنیمز  رد 

رگج نز  رـسپ  هک  یموـش  زور  يرجه و  لاس 44  ات  دـش  یم  لمع  ص )  ) مرکا ربمایپ  راب  رهگ  شیاـمرف  نیا  هب  دـمآ و  یم  رامـشب  مالـسا 
تشگ . بکترم  یمالسا  ملسم  لصا  دض  رب  و  ص )  ) ربمایپ شیامرف  تنس و  فالخرب  يراک  تشاذگ و  تعدب  راوخ 

اعدا شیوخ  يارب  شیوخردـپ  زج  يردـپ  مالـسا  هرود  رد  سک  ره  هک "  تسا  قـفتم  ص )  ) مرکا ربماـیپ  شیاـمرف  نیا  رب  یمالـسا  تما 
شردپ زا  ریغ  يردپ  هک  ار  یـسک  ادخ  تسا " : هدمآ  ینم "  رد "  یقطنرد  هک  شیامرف  نیا  زین  و  دوب " . دهاوخ  مارح  وارب  تشهب  دیامن 

گنـس ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف  تسا . هدرک  تنعل  دنک ، اعدا  شیوخ  یلاوم  زج  ییالوم  ای  دیامن ، اعدا  شیوخيارب  ار 
شردـپ زج  یـسک  هب  ار  شیوخ  هک  ره  ناـه ! شاداـپ . گنـس  ار  راـکانزدرمو  تسا  رتسب  هب  قلعتم  دـنزرف  رگید "  یتراـبعب  اـی  شاداـپ " 

یلاوم هب  یگقالع  یب  رس  زا  ای  دزاس  بوسنم 

هحفص 30 ] ] 

وا زايا  هناهب  هبوت و  چیه  دوب و  دهاوخ  وا  رب  یگمه  مدرم  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  درامـش  شیوخ  يالوم  ار  ناشیا  زج  یـسک  شیوخ 
. " دوب دهاوخن  هتفریذپ 

هک ار  یصخش  سک  رهو  دشاب . هدشرفاک  دیامن ، بوسنم  شردپ  زج  یسک  هب  ار  شیوخ  هتسناد  سک  ره  هک "  شترـضح  شیامرف  نیاو 
هب ار  شیوخ  سک  ره  هک "  شیامرف  نیاو  دوب "  دـهاوخن  ناناملـسم )  ) ام زا  دـیامن ، بوسنم  شیوخاب  درادـن  يدـنواشیوخ  تبـسن  وا  اـب 
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لاس داتفه  هلصاف  ای  لاس - داتفه  هلـصاف  زا  تشهب ، يوب  هکنیا  اب  دیـسر  دهاوخن  شماشم  هب  تشهب  يوب  دزاس  بوسنم  شردپ  زج  یـسک 
، تسین شر  دـپ  وا  دـناد  یم  هک  یلاح  رد  دـیامن  بوسنم  شردـپ  زا  ریغ  یـصخش  هب  ار  شیوخ  سک  ره  دـسر " و "  یم  ماـشم  هب  هار -

شیوخ یلاوم  زا  ریغ  یـسک  هب  هتـسباو  ای  دیامن  بوسنم  شردپ  زج  یـصخش  هب  ار  شیوخ  سک  ره  دوب " و " دـهاوخ  مارح  وا  رب  تشهب 
. " دوب دهاوخ  وا  رب  تسا  رمتسم  تمایق  هب  ات  هک  ادخ  هتسویپ  تنعل  درامشب ،

تبسن نتشاد  زا  هک  ار  راکانز  درم  ات  تسبب  ار  ششوگ  مشچهیواعم و  هناتسرپ  دوخ  تسایس  دکوم ، ررکم و  تاشیامرف  نیا  همه  دوجو  اب 
راکانز نایفـس  وبا  دنزرف  ار  دایز "  دینادرگ و "  دنم  هرهب  تسا ، بیـصن  یب  دـیآ  یم  دوجوب  شیانز  زا  هک  يدـنزرف  اب  یعرـش  یمـسر و 

ادخ راکوکین و  نمادکاپ و  نادرم  ندرب  نیب  زا  يارب  هتـشگ و  رادمتـسایس  گرزب و  دایز "  دید "  هک  داد  ماجنا  یماگنه  ار  نیاو  درمش ،
دروخ . یم  وا  دردب  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  رادتسود  ناتسرپ 

اه نماد  نیرت  كاپان  رب  و  دمآ ، دوجوب  فیقث  هدش "  دازآ  دیبع "  رتسب "  رد  دایز "  " 

هحفص 31 ] ] 

یم یفقث  دـیبع  نب  ایز د  درامـشب ، شیوخ  ردارب  نایفـس و  وبا  دـنزرف  ار  وا  هیواعم  هکنآ  زا  شیپ  اه . طیحم  نیرتدـب  رد  و  تفای ، شرورپ 
دنتفگ . نایفس  یبا  نب  دایز  وا  هب  باستنا  نیا  زا  سپ  شدندناوخ و 

هب نایفس  یبا  نب  هیواعم  نینموملا  ریما  زا  دسیون " : یم  دایز "  هب "  يا  همان  رد  هیلع - هللا  مالس  یبتجم - نسح  ماما  هرود  رد  هیواعم  دوخ 
رد یتخاس ، مهارف  شیوخ  يارب  یتخب  دب  رفیک و  يدرک و  یـسانشان  قح  هک  یتسه  يا  هدرب  وت  شیاتـس ، دورد و  زا  سپ  دـیبع . نب  دایز 

یساسا هشیر  لصا و  زا  درب و  یم  ورف  كاخ  هب  ار  شمرن  ياه  هشیر  تخرد  نارفک . هن  يدرک  یم  نارکش  هک  دوب  نیا  راوازـس  هک  یلاح 
. رادناتسا هدنامرف و  زورما  دوب و  هدرب  زورید  دنیوگ : یم  تا  هراب  رد  هک  ردپ  هن  يراد و  ردام  هن  وت  و  دریگ ، یم  تیهام  لکـش و  شیوخ 

تعاطا هب  ار  مدرم  دیسر  وت  هب  ما  همان  یتقو  تسا . هدومیپن  هیمس  رسپ  يا  یسکوت  نوچ  هک  تسا  يریسم  نیا 
هدرک ظفح  ار  تناج  يا و  هتـشگ  تنوخ  ندش  هتخیر  عنام  ینک  نینچ  رگا  اریز  امن ، تقفاوم  میاضاقتاب  رتدوز  هچ  ره  نک و  راداو  تعیب 

اپ رـس  رازاب  رد  ارت  ات  دـنروایب  ماش  هب  سراف  زا  هنهرب  اپو  هتـسب  تسد  ار  وت  هک  منک  یم  داـی  مسقو  داد  مهاوخ  رفیک  تخـس  رت  هنرگو  يا 
 " مالسلا . و  يا . هتشگ  دب  نآ  زا  يا و  هدوب  نآ  رد  هک  روآ  رد  ییاج  هب  رت ا  مناسر و  شورفب  هدرب  ناونع  هب  مرادهگن و 

ینعی  " هما - نب  دایز  دندناوخ و "  یم  ردـپ - یب  دایز  ای  شردـپ  رـسپدایز  ینعی   " هیبا - نب  دایز  ار "  دایز  يوما ، تلود  ضارقنا  زا  سپ 
رکسک . دور  دنز  رد  دوب  ناریا  ناناقهد  زا  یکی  هب  قلعتم  هیمس - شردام -  " هیمس . نب  دایز  و "  شردام - رسپ  دایز 

وا هب  ار  هیمـس  نام ، رد  نآ  شاداپ  هب  و  درک ، نامرد  ار  وا  ات  دـندروآ  شنیلاب  هب  ار  یفقثکشزپ  هدـلک  نب  ثراح  تشگ و  رامیب  ناـقهد 
نوچ دمآ و  دوجوب  جاودزا  نیا  زا  دایز  تشاد و  مان  دیبع "  هک "  دروآ  رد  شیوخ  یمور  مالغ  جاود  زا  هب  ار  هیمس  ثراح  دیـشخب و " 

یمـسر و لحم  هک  دوب  فیاط  فورعم  ياه  هشحاف  زا  هیمـس  شردام  و  تخاس . دازآ  مهرد  رازه  تخادرپ  اب  ار  دیبع  شردپ  دش  گرزب 
تشاد . مچرپ 

ياربباطخ نبرمع  دنسیون " : یم  یتیاور  تبث  اب  رکاسع  نباو  رمع  وبا 

هحفص 32 ] ] 

مدرم هک  درک  داریا  یفطن  تشگ  زاب  شیوخ  تیرومام  زا  نوچ  داتـسرف . راید  نآ  هب  ار  دایز  دوب  هدمآ  دـیدپ  نمی  رد  هک  يداسف  حالـصا 
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نم دخ ا  هب  تفگ : نایفس  وبا  درک . یم  ربهر ي  ار  برع  دوب  یم  یشرق  مالغ ، نیا  رگا  ادخب  تفگ : صاع  نبو  رمع  دندوب . هدینشن  نانچ 
: تفگ نم . دادباوج : نایفسوبا ؟ يا  تسیک  وا  تفگ : وا  هب  بلاطیبا  نب  یلع  تسا . هتشاذگ  شردام  لد  رد  ار  وا  هفطن  یسک  هچ  مناد  یم 

یم نوچ  ! نایفـس وبا  يا  شاب  تکاس  تفگ : وا  هبصاع  ورمع  دـسیون : یم  رکاسع  نبا  هکنانچ  ای  نایفـسوبا -! شاب  تندز  فرح  بظاوم 
: تفگ نایفس  وبا  داد - دهاوخ  رفیک  ارت  گنرد  یب  دونشب  وت  زا  ار  نیا  رمع  رگا  یناد 

ار دایز  عضو  نایفـس ) وباینعی   ) برح نب  رخـص  رمع ) ینعی   ) دزاس یم  نمـشد  يامن  تشگنا  ارم  هک  دوبن  یـسک  نآ  زا  رت س  رگا  ادـخب 
تشادیمن . موتکم  ار  وا  هراب  رد  نخس  تخاس و  یم  نشور 

دنیامن بوسنم  شیوخ  هب  ار  ملد  هراپ  متشاذگ  مدرک و  هلاجم  دوب ) نآ  هب  بوسنم  دایز  هک   ) فیقث هلیبق  اب  هک  تشذگ  يرید 
" دزاس . بوسنم  شیوخ  هب  ار  دایزات  تشاداو  ار  هیواعم  نخس ، نیمه 

نب نایفـس  وبا  ربنم ، ياپ  و  درک . داریا  زاـتمم  بوخ و  یقطن  دـنک . داریا  یقطن  داـیز  داد  روتـسد  رمع  هدـمآ " : نینچ  دـیرفلادقع "  رد " 
نیا تفگ : نایفـس  وبا  يرآ . تفگ : دمآ ؟ تشوخ  ناوج  نیا  قطن  زا  تفگ : یلع  هب  نایفـس  وبا  دـندوب . هتـسشن  بلاطیبا  نب  یلع  برح و 

: دیـسرپ دناوخ .) یم  ومع  رـسپ  برع  ار  هخاش  ود  دارفا  دنراد و  كرتشم  دج  مشاه  ینباب  هک  يوما  هخاش  زا  ینعی   ) تسا وت  يومع  رـسپ 
ربـنم رب  هک  نیا  زا  تفگ : ینک ؟ یمنار  وا  يردـپ  ياـعدا  ارچ  دیـسرپ : متـسب . هیمـس - شرداـم - لد  رد  ار  وا  هـفطن  نـم  تـفگ : روـطچ ؟

دربب . ار  مرابتعا  هک  مسرت  یم  رمع - ینعی  هتسشن -
تسا ص )  ) ادخ ربمایپ  مکح  فالخرب  نیا  و  دنداد . یهاوگ  نآ  رب  يدوهش  درمش و  بوسنم  شیوخاب  ار  دایز  هتفگ  نیا  دانتسا  هب  هیواعم 

. " شاداپ گنس  ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف  دیامرف " : یم  هک 

هحفص 33 ] ] 

بوسنم شیوخ  اب  ار  صاع  ورمع  نآ  زا  شیپ  یتسیاـب  دـشاب  هدومن  بوسنم  شیوخاـب  ار  داـیز  شردـپ ، هتفگ  نیا  دانتـسا  هب  هیواـعم  رگا 
رد ار  وا  هفطن  هک  مرادن  دـید ي  رت  نم  تفگ " : هدرک  ار  وا  ردـپ ي  ياعدا  نایفـس  وبا  دـمآ ، ایند  هب  يو  هک  يزور  اریز  دومن ، یم  مالعا 

يردپ دشن  رضاح  تسناد  یم  سیسخ  يدرم  ار  نایفس  وبا  نوچ  هغبان  یلو  تساخ ، رب  شکمـشک  هب  وا  اب  صاع  ما " و  هداهن  شرداملد 
: تسا هدورس  نینچ  هنیمز  نیا  رد  تباث  نب  ناسح  و  دومن ، مالعا  وا  ردپ  ار  صاع  دسانشب و  تیمسرب  شدازون  يارب  ار  وا 

وت هراب  رد  تسا و  نایفس  وبا  کش  یب  تردپ 
تسا . هدرک  زورب  یعطق  یلیالد  وا  زا  ام  يارب 

نک راختفا  وا  هب  ینک  راختفا  تردپ  هب  یتساوخ  رگا 
وجم راختفا  لیاو  نب  صاع  هبو 

دمایب . ریدغ "   " مود دلج  رد  هک  تایبا  نآ  رخآ  ات 
، ناورم ردام  ءاقرزو  نایفس ، وبا  ردام  همامح  و  هیواعم ، ردام  دنه  و  ورمع ، ردام  هفبان  و  دایز ، ردام  هیمـس  اب  هک  یتفع  یب  راکانز  ره  يرآ 
هب يردـپ  رـس  رب  ناشنارـسمه  اـب  دـیامنب و  ار  اـهنآ  نادـنزرف  يردـپ  ياـعدا  تسناوـت  یم  تشاد ، طاـبترا  روهـشم  ياـه  هشحاـف  رگید  و 

دزیخ . رب  شکمشک 
مولعمان ام  يارب  يا  هدـش  هدرورپ  نآ  رد  هک  يا  هنال  تشون : وا  هب  هیواعم  دوب ، رادناتـسا  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  فرط  زا  دایز  هک  یناـمز 

نآ ار  هچنآ  دوبن  تسارتاناد  نادـب  ادـخ  هچنآ  رگا  يوج . هانپ  نادـب  دـیوج ، یم  هانپ  شیوخ  هنال  هب  هدـنرپ  هک  هنوگنامه  نیا  ربانب  تسا .
ار اهنآ  تلذ  يراوخ و  اب  دنـشاب و  هتـشادن  ار  شا  هلباقم  ياراـی  هک  دروآ  میهاوخ  ینایرکـشل  هک  ار  نیا  متفگ  یم  تفگ  راـکوکین  هدـنب 
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: تشون نینچ  شا  همان  رخآ  رد  درک "و  میهاوخ  نوریب 
دوب . یمدآ  وخ ب  هچ  دیمهف  یم  ار  شراک  دنک و  یم  هچ  تسنادیم  رگا  دایز  اریادخ !

دوب . رمع  نامرادنامز  يدرک و  یم  قطن  مدرم  يارب  وت  هک  هاگنآ  تسا  تسار  شا  هتفگ  هکنآ  لاح  ینک  یم  شومارف  ار  تردپ 

هحفص 34 ] ] 

دراد مهم  یماقم  شا  هلیبق  موق و  نایم  رد  نایفسوبا ) ینعی   ) برح رسپ  اریز  يوج ، راختفا  تسا  ام  ردپ  هک  تردپ  هب  نیاربانب 
تسا یندوشخبان  یگنن  یشاب  هتشادن  یتبسانم  یبسانت و  ناشیا  اب  هک  ینیزگرب  یشودمه  هب  ار  مشاه ) ینبینعی   ) یتعامج هک  نیا 

تسا  ناشیا  رترب ي  هیام  هک  یتلیضف  ره  زا  هدینادرگ و  رود  ناشیا  زا  ار  وت  ادخ  اریز  امن ، يرود  نانآزا  نیاربانب 
زا ارم  هک  تسا  تفگـش  ناـقفانم  هتـسد  رـس  و  راوـخ ، رگج  نز  رـسپ  زا  درک : قـطن  نینچ  مدرم  يارب  دیـسر  داـیز "  هب "  شا  هماـن  نوـچ 

دراد . دوجو  راصنا  نارجاهم و  نایم  رد  ص)  ) ادخ لوسر  يومع  رسپ  وا  نم و  نایم  هک  یلاح  رد  دناس  رت  یم  شیوخ  تامیمصت 
یضر یلع - عالطا  هب  شا  هتفگ  داد . مهاوخ  ناشن  مدرمهب  ار  مریشمش  تابرض  مورب ، يو  گنج  هب  هک  دیامرفب  هزاجا  نم  هب  وا  رگا  ادخب 

تشون : دایز  هب  هدیسر  هنع - هللا 
نایفس وبا  تسا . نماب  راک  نآ  رایتخا  مه  زونه  ما و  هتشامگ  یتلود  راک  نآ  هب  ارت  نم  ص ،)  ) ربمایپ شیاتـس  راگدرورپ و  ساپـس  زا  سپ 

- دـش دـناوت  یمنيدـنواشیوخ  باستنا  اـی  يرب  ثاریم  هیاـم  شفرح  هک  تسا  هدـنارپ  یفرح  ییوگغورد  اوراـن و  هیاـپ و  یب  تاروصت  اـب 
يور شیپ  زا  ناطیـش ) لثم   ) هیواعم و  ینک - ثاریم  ای  يدـنواشیوخ  تبـسن  ياعدا  یناوت  یمن  تخـس  نآ  دانتـسا  هب  وت  رگید : یتراـبعبای 

مالسلاو . شاب ! رذحرب  شاب  رذح  رب  وا  زا  نیاربانب  دیامن  یم  ذوفن  وهنخر  شتسار  پچ و  زا  شرس و  تشپ  ناسنا و 

نایفسوبا هب  دایز  باستنا  اب  تفلاخم 

هداد تیاضر  باستنا  نیا  هب  وا  هدـناوخ و  شیوخ  دارب ر  ار  دایز  هیواـعم ، دینـش  یتقو  هیمـس - شرداـم  زا  وا  ردارب  داـیز - ردارب  هرکبوبا ،
دـشاب یم  شردام  يراکانز  قیدـصت  ینعم  هب  نآ  لوبق  هک " : تفگ  دـیوگن و  نخـس  وا  اب  زگره  هک  دروخ  دـنگوس  تشگ و  نیگمـشخ 

ص)  ) ربمایپ رسمه  هبیبح - ما  اب  وارب ! ياو  دشاب . هدید  ار  نایفـس  وبا  هیمـس  هک  منک  یمن  روصت  زگره  مسق  ادخب  شیردپ . تبـسن  كرتو 
ور وا  زا  هبیبح  ما  رگا  دـنیبب !؟ ار  وا  تسا  مرحم  دـنواشیوخ و  وا  اـب  هکنیا  ناونع  هب  دـهاوخ  یم  اـیآ  درک ؟ دـهاوخ  هچ  نایفـسوبا ) رتخد  )

دنیبب ار  هبیبح  ما  رگا  تفر و  دهاوخ  وا  يوربآ  دریگب 
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هتشگ " . لامیاپ  ص )  ) ربمایپ تاسدقم  مارتحاو و  دوب  دهاوخ  یگرزب  تبیصم  هک 
فرـصنم دروآ و  دایب  ار  هرکبوبا  نخـس  دسرب . هبیبح  ما  روضح  هب  تساوخ  دمآ  رد  هنیدـم  هب  نوچ  تفر و  جـح  هب  هیواعم  نامز  رد  دایز 

دادن . واهب  فرشت  هزاجا  دیناشوپب و  وا  زا  يور  هبیبح  ما  دنا : هتفگ  و  تشگ .
وا هب  هک  مکح  نب  نمحرلادـبع  هلمج  نآ  زا  دـنتفر  وا  دزن  هیما  ینب  دـناوخ ، شیوخ  بوسنم  ار  دایز  هیواـعم ، یتقو  دـسیون " : یم  رمعوبا 
داد روتـسد  ناورم  هب  هیواعم  تخاـسیهاوخ . بوسنم  شیوخ  اـب  ار  اـهنآ  اـم  ریقحت  فیعـضت و  يارب  یباـیب  زین  ار  ناهایـس  رگا  وت  تفگ :

بوسنم شیوخ  اـبار  اـهنآ  اـم  ریقحت  فیعـضت و  يارب  یباـیب  زین  ار  ناهایـس  رگا  وت  تفگ : ناورم  نک . نوریب  اـجنیا  زا  ار  وربآ  یب  نیاهک 
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هک يدـید  یم  دوبن ، متـشذگ  يرابدرب و  رگا  تفگ : هیواعم  دـهر . یمن  شنابز  مخز  زا  یـسک  هک  تسا  ییوربآ  هیواعم  تخاس . یهاوخ 
ار رعش  نآ  ناورم  داد  روتسد  هاگنآ  دنا ! هدرکن  شرازگ  نم  هب  هدورـس  دایز  نم و  هراب  رد  هک  ار  يرعـش  رگم  دنزب . دناوت  یمن  نابز  مخز 

: دناوخ نینچ  دناوخب و 
وگبرخص  نب  هیواعم  هب  ناه !

میا هدمآ  گنتهب  ترادرک  زا  هک 
ییآ یم  مشخ  هب  دوب  نمادکاپ  دنیوگب  وتب  هک  نیا  زا  ایآ 

!؟ تسا هدوب  راکانز  تردپ  دنیوگب : هک  يوش  یم  دونشخ  نیا  زاو 
دایزاب تیدنواشیوخ  تبسن  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم 

دراد رخ  هچ  ام  هرکاب ء  لیف  تسا  یی  يدنواشیوخ  تبسن  نانچ 
نایفس وبا  تسد  هکنآ  یب  هیمس  هک  مینک  یم  مالعا  و 

تسا . هتشگ  رادراب  ار  دایز  دسرب  وا  هب 
شتیب نیتسخن  دنا  هداد  تبسن  وا  هب  ار  تایبا  نیا  هک  اهنآ  و  تسا ، هدورـس  رعاش  يریمح  غرفم  نب  هعیبر  نب  دایز  ار  تایبا  نیا  دنیوگ  یم 

: دنا هدروآ  نینچ  ار 
وگب هرخصنب  هیواعم  هب  ناه !

ینمی يدرم  لوق  زا 
نارگید هبش و  نبرمع  نینچمه  میدروآ . هک  دنا  هدرک  تبث  هنوگنامهار  هیقب  و 
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شردارب دایز و  دابع  راتفر  زا  ناـینمی  هک  دوب  نآ  زاسپ  نیا  و  تفر - هیواـعم  نب  دـیزی  شرـسپ  اـی  هیواـعم  دزن  نوچ  غرفم  نبا  دـنا : هتفگ 
یهانگ هک  نیا  نودـب  نم  قح  رد  نینموملا ! ریما  يا  تفگ : و  دـنتفر - اجنآ  يو  قح  رد  یهاوخ  داد  يارب  هدـمآ و  مشخب  يو  اب  هللادـیبع 

هتفگ هک  يا  هدوبن  وت  رگم  تفگ : وا  هب  هیواعم  دنا - هدرکن  یناملـسم  چیه  هب  هک  هدرک  ییاه  ملظ  نانچ  مشاب  هدومن  یی  ینامرفان  ای  هدرک 
: يا

وگب برح  نب  هیواعم  هب  ناه !
ینمی يدرم  لوق  زا 

ییآ یم  مشخ  هب  تسا  هدوب  نمادکاپ  تردپ  دییوگب  هک  نیا  زا  ایآ 
!؟ تسا هدوب  راکانز  تردپ  دنیوگب : هک  يوش  یم  دونشخ  نیا  زا  و 

دبع ار  نیا  هدیـسر  نم  هب  هک  یعالطا  قبط  نینم ! وملاریما  يا  ما  هتفگن  زگره  نم  هن ، هدرب  ـالاب  ار  تماـقم  هکنآ  هب  مسق  تفگ : غرفم  نبا 
تسا : هتفگ  هدنیارس  تفگ : هیواعم  تسا . هداد  تبسن  نم  هبو  هدورس  مکح  نب  نمحرلا 

نایفس وبا  اب  تردام  هک  نیا  هب  مهد  یم  یهاوگ 
تسا . هدرواین  رد  هب  نت  زا  هماج  هتشگن و  رتسبمه 

تسا و جنرغب  راک ، نیا  و 
مولعمانو  مهبم  الماک 
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: يا هتفگن  وت  رگم  دیسرپ : سپس  و 
هرکبوبا عفان و  دایز و 

دنبیاجع نیرت  بیجعزا  مرظن  رد 
نز کی  زاهک  دندرم  هس  اهنیا 

دنردپ کی  دنزرف  دنا و  هدمآ  ایند  هب 
تسا یشرق  دنک  یم  اعدا  هکنانچ  یکی  نآ 

! تسا یبرع  شیوخ  معز  هب  نیا  هدش و  دازآ  رگید  نآو 
یتسود دایز  اب  رگا  متـشذگ . رد  تهانگزا  نم  دـشخبن . ارت  ادـخ  وشمگ ، ورب  يا !؟ هدورـس  شنادـنزرفو  دایز  وجه  رد  هک  یتایبا  هلمج  و 

تنوکس يارب  ار  لصوم  وا  و  نک . یگدنز  یهاوخ  یم  اج  ره  ورب  داتفا . یمن  تاقافتا  نیا  يدومن  یم 
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دیزگرب .
رایـسب راعـشا  شنادنزرف  وا و  وجه  رد  هتـشاد  اور  وا  رب  ناسارخ  رد  دایز  نب  دابع  هک  یملاظم  رطاخ  هب  غرفم  نب  دیزی  دیوگ : یم  رمع  وبا 

: زیمآ روجه  تایبا  نیا  هلمج  زا  تسا ، روهشم  دایز  نب  هللا  دیبع  شردارب  دایز و  نب  دابع  اب  شناتسادو  تسا . هدورس 
تسین نادرگ  ور  وت  زا  گنن   " دایز ! نب  دابع " 

يردپ هن  يراد و  یشرق  يردام  هن  وت 
يرادن یتسرد  ردپ  وت  وگب : دایز "  نب  هللادیبعهبو " 

! دهد تبسن  یسک  هچ  هبارت  هک  دناد  یم  یسک  هن  و 
: دیوگ یم  هک  اجنآ  ما  هتشگن  تحاران  غرفم  نبا  وجه  ردق  هب  يا  هیوجه  چیه  زا  تسا : هتفگ  دایز  نب  هللادیبع 

دوب دهاوخ  تربع  هیام  یشیدنیب  عوضوم  نیا  ردرگا  اریز  شیدنیب ،
!؟ يا هدروآ  تسدب  ندش  رومام  هار  زا  زج  يراختفا  ایآ  هک  نیارد 

هک تسنادن  درک و  یگدنز  ردق  نآ  هیمس 
! تسا ردپ  ياهدوت  هب  بوسنم  دراد  شیرق  زا  هک  يرسپ 

: هدورس نینچ  يرگید  رعاش 
تسیک شردپ  مناد  یمن  دایز ،

تسا دایز  ردپ  غالا  هک  تسه  نیا  یلو 
ادخب تفگ : دناوخ ، يو  يارب  ار  مکح  نب  نمحرلادبع  شردارب  رعـش  ناورم  یتقو  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  هک "  هدیـسر  ام  هب  تیاور  نیا 
مکح نب  نمحرلادـبع  تشگ . مهاوخن  دونـشخ  وا  زا  دـیامنن ، بلج  ار  وا  تیاضر  دـنکن و  یهاوخ  رذـع  دورن و  دایز  دزن  نمحرلادـبع  ات 

هب يدولآ  مشخ  هاگن  مشچ  هشوگبدایز  درک  مالس  دمآ و  رد  شهاگ  اب ر  هب  نوچ  تفر . دایز  دزن  ات  دندیزرو  رارصاردق  نآ  هدروآ  يور 
و درک - وا 
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!؟ يا هدز  ار  اـهفرح  نآ  هـک  ییوـت  تـفگ : و  دـنکادیپ - كانبـضغ  یهاـگن  اـت  درک  یم  کـچوک  ار  شیوـخ  مـشچ  کـی  ـالومعم  داـیز 
راکاطخ يارب  تشذگ  درادب ، رارقرب  ار  ریما  ادخ  تفگ : نمحرلادبع  تسین ؟ ینتفگ  ار  هچنآ  تفگ : اهفرح ؟ مادـک  دیـسرپ : نمحرلادـبع 

: دورسب ار  راعشا  نیا  وا  منیبب و  وگب  تفگ : ار . ما  هتفگ  ونشب  کنیا  تسا .
هک يژک  نانخس  زا  هریغم ! وبا  يا 

مرآیم هبوت  هتفر  منابز  رب  ماش  رد 
هفیلخ متفگ و  تا  هرابرد  هک  نانخس  نآ  زا 

دنارب ارم  مشخ  رس  زاات  دمآ  مشخ  هب 
: متفگ یهاوخ  رذع  نمض  دنارب  ارم  هکنآ  هب  و 

تسا نم  نآ  زج  یماقم  ارت  تسا و  وت  اب  قح 
متسردان  راتفگ  میاطخ و  متا  روصت  زا  سپ 

متسناد متخانشب و  متفایرد و  ار  تقیقح 
تسا نایفس  وبا  تخرد  هخاش  دایز "  " 

تخیوآ نیرب  ناتسوب  نایم  رد  یمرخ  توارطاب و  و 
مناد یم  شیوخ  ومع ي  رسپ  ومع و  ردارب و  رت ا 

يرگن یم  مشچ  مادک  هب  ارم  وت  هکمناد  یمن  و 
نایفسوبا هداوناخ  هب  هدیبسچ  یتسه  يا  هدیاز  وت 

مراد یم  شتس  ود  رتشیب  ما  ینایم  تشگنازا  هک 
گب برح  نب  هیواعم  هب  ناه !

يا ! هدروآ  تسدب  یتیقفوم  شیوخ  راکاب  هک 
یم ار  ترذع  مدینش و  ار  ترعش  لاحرهب  اما  نارذگـشوخ ، نابز و  برچ  يرعاش  شتـسه و  یقمحا  نم  هدید  رد  وت  تفگ : يو  هب  دایز 
دایز و  تشون ، يا  همان  و  بوخ . رایـسب  تفگ : سیونب . نینموملا  ریما  هب  باطخ  میارب  يا  همانتیاضر  تفگ  يراد ؟ ییاـضاقت  هچ  مریذـپ .

هک دایز  رس  رب  كاخ  تفگ : و  دنادرگ ، زاب  قباس  راک  لاح و  هب  ار  وا  تشگ و  دونشخ  وا  زا  شدوشگب و  هیواعم  درب . هیواعم  شیپ  ار  نآ 
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! نایفس وبا  هداوناخ  هب  هدیبسچ  یتسه  يا  هدیاز  وت  دیوگ : یم  وا  هب  دیوگ  یم  هچ  نمحرلا  دبع  دشن  هجوتم 
.......................!

رد غرفم  نبا  و  میمت . نب  هانم  دیز ، نب  سمـش  دبعینب  هلیبق  زا  تسا  روعا  رتخد  هیمـس - شردام - درکیم  اعدا  دایز  دیوگ : یم  هدـیبع  وبا 
تسا : هدورس  نینچ  شیاعدا  در 

تسین شیرق  هلیبقزا  دایز "  هک "  مدروخ  یم  دنگوس 
پتسا میمت  هلیبق  زا  هیمس  هن  و 

يراکانز زا  تسايا  هدرب  هداز  تقیقح  رد  هکلب 
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تسا هتفر  ورف  يدیلپ  رد  شبسن  هشیر  هک 
تـسا دیفم  ناتلاح  هب  هک  يراک  يارب  امـش  شیپ  تفگ : دمآ  رد  هفوک  هب  نوچدایز  دیوگیم : هک  هدرک  تبث  قاحـسا  وبا  زا  یتیاور  يربط 

. میهدب زیمآ  ناتهب  غوردتداهش و  میتسین  رضاح  دنتفگ : دیناسرب . هیواعم  هب  ارم  يدنواشیوخ  تبسن  تفگ : تسیچ ؟ دن : دیسرپ  ما . هدمآ 
. " هداد تداهش  تساوخ  یم  هکنانچ  وا  يارب  يدرم  اجنآ  تفر و  هرصب  هب  هجیتن ، رد 

هب ندروخبارش  زا  سپو  دمآرد  یلولس  میرم  وبامانب  یـشورفبارش  هکد  هبو  تفر  فیاط  هب  نایفـس  وبا  دنـسیون : یم  ریثا  نبا  رک و  اسع  نبا 
تـسا هدوـب  دـیبع  نز  هک  ار  هیمـس  - هدـلک نب  ثراـح  زینک  دیـسرپ : نکاـپو . تسد  مـیارب  يا  هشحاـف  هدرک ، متحاراـن  ینز  یب  تـفگ : وا 
ایندـب ار  دایز  تخیمایب و  وا  اـب  نایفـس  وبا  و  شدروآ . و  شرواـیب . دراد  یکاـن  وب  لـغبریزو  هخیوآ  ياهناتـسپ  هکنیااـب  تفگ : یهاوخیم ؟

درک . ار  وا  يردارب  ياعدا  هیواعم  و  دروآ ،
هچ هیواـعم ) ینعی   ) نینموـملا ریما  يدـید  تفگ : هرکب  وـبا  هب  داـیز  : دـیوگ یم  هک  هدرک  تیاور  هرکب  یبا  زانیریـس  نبا  زا  درکاـسع  نـبا 

نم و  درک ، نم  هب  يداهنشیپ 

هحفص 40 ] ] 

شردـپ زا  ریغ  یـصخش  هب  ار  شیوخ  سک  ره  هدومرف : ص)  ) ادـخ ربمایپ  هک  ینادـیم  و  مراد ، تهابـش  وا  هب  هدـمآ و  ایندـب  دـیبع  رتسبرد 
: دیوگ یم  قاحسا  نب  دمحم  درک ! ار  نایفس  وبا  يدنزرف  ياعدا  دعب  لاسکی  اما  تشگ . دهاوخ  هدنکآ  شتآ  زا  شهاگنمیشن  دهد  تبسن 

اعداردپ ناونع  هب  ار  یـسک  شیارب  رگا  دش  یمهچ  شردام ! رب  ياو  تفگ : نایفـس  وبا  تشگ ، نایامن  دایز  میدوب ، هتـسشن  نایفـس  وبا  دزن 
درک . یم 

دش مالعا  هنوگچ  نایوما  هب  دایز  یگتسب 

نب هلقـصم  هار  رد  دـش . نوریب  شهاگر  اب  زا  درک و  هحلاصم  وا  اب  نویلیم  ود  نتفرگ  اب  هتفر  وا  دزن  دایز  تفرگتعیب  هیواعم  هک  یماـگنه 
ار شیاـیرد  یکـشخ و  ار  ناریا  هکنیا  اـب  داـیز  دـیوگب : هیواـعم  هب  دریگب و  مهرد  رازه  تسیب  درک  داهنـشیپ  وا  هب  دـید . ار  ینابیـش  هریبه 

تسار شا  هتفگ  هک  تسا  ادیپ  مسق  ادخب  شراک  نیا  زا  و  تسا . هدرک  هحلاصم  وت  اب  مهرد  نویلیم  ود  نتفرگ  اب  طقف  تسا  هتشاد  هدروخ 
تسا .

ار شداهنـشیپ  ینابیـش  هریبهنب  هلقـصم  تسا . نایفـس  یبا  رـسپ  دیوگ : یم  دیوگب : دـیوگ ؟ یم  هچ  دایز  رگم  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم  رگا  و 
دوخ يارب  وا  يدـنواشیوخ  ياعدا  اب  ار  دایز  یتسود  هک  دـش  نآ  رب  وگتفگ  نآ  هجیتن  رد  هیواـعم  و  داد ، ماـجنا  ار  راـک  نیمه  تفریذـپ و 

رد نادهاش  ودـندروآ  درک  ار  مدرم  دنتـشگ و  ناتـسادمه  راک  نیا  رب  و  دـهد ، صاصتخا  شیوخ  هب  یمامت  هب  ار  شتبحم  دـیامن و  بلج 
دهاش نم  تفگ : میرم ؟ وبا  يا  یهد  یم  تداهش  هچ  دیسرپ : وا  زا  هیواعم  دوب . یلولس  میرم  وبا  ناشنایم  رد  دنتـشذگ و  دایز  ياعدا  دییات 

وب تفاثک و  همه  اب  تفگ : مرادن . غارـس  ار  یـسک  هیمـس  زج  متفگ : وا  هب  تساوخ . يا  هشحاف  نم  زا  دـمآ و  نم  دزن  نایفـس  وبا  هک  مدوب 
میرم وبا  هب  دایز  دـیکچ ! یم  شنت  زا  ینم  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  هیمـس  سپـس  تفر . یقاطا  هب  وا  اـب  مدروآشیارب . شرواـیب . شیکاـن 

ار واهیواـعم  نآ ، رثا  رب  ینک ! تتامـش  هکنآ  هن  یهد  تداهـش  اـت  يا  هدـمآ  دـهاش  ناونع  هب  طـقف  وت  شاـب . تندز  فرح  بظاوم  تفگ :
درک . مالعا  شیوخ  دنواشیوخ 

هارب تسم  يزور  نایفس  وبا  دنیوگ : یم  تسا " : هدمآ  نینچ  دیرفلا  دقع  رد 
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هکنیا اب  تفگ : تسههیمس . طقف  تفگ . يراد ؟ هشحاف  دیسرپ : دوب  يا  هناخ  هشحاف  سیئر  هک  ینز  زا  تفر . هناخ  هشحاف  غارـس  هب  داتفا و 
دمآ . دوجوب  دیبع  رتسب  رد  يرتسبمه  نآ  زا  دایز  تخیمآ و  رد  وا  اب  و  شروایب . تسا  كان  وب  شلغب  ریز 

 "- هیبا نب  دایز   " ار وا  تشادـن و  یـصخشم  ردـپ  لاس  هاجنپهب  کـیدزن  زارد  يرمع  تشاد و  تسپ  دـیلپ و  یبسن  بسح و  هک  داـیز "  " 
شا هنامز  طیحم و  فارشا  زا  ار  وا  هک  دش  هتخانش  یسک  رسپ  تشگ و  تقو  هاشداپ  ردارب  هرابکی  دندناوخ  یم  شردپ - دنزرف  دایز  ینعی 

مولعم هک  هاگنآ  درک  زارحا  ار  نایفس  وبا  يدنزرف  ماقمهیواعم  هک  دروآ  تسد  هب  یقیرط  هب  تسردار  رهاظ  ماقم  نیا  دنروآ . یم  رامش  هب 
نایفـس وبا  دـنزرف  ار  وا  راوخ  رگج  دـنه ي  ردام ش  تسا و  تیلهاج  فورعم  راکانز  شـش  جـنپ  زا  کیمادـک  دـنزرف  دازون  هیواعم  دوبن 

هقالع یتسود و  هک  دـش  نآ  رب  تفایهتـسشن  دـنلب  ارهاظ  یماـقم  هب  هسر و  يردـپ  یب  گـنن  یتسپ و  زا  ار  دوخ  نوچ  داـیز  . " درک مـالعا 
رویغ و ناناملـسم  ینعی  هیواعم  نافلاخم  یهاوخدـب  ونتخاس  دوباـن  هار  و  درآ ، گـنچ  ارف  شیپزا  شیب  هدـش  هک  یقیرط  ره  هب  ار  هیواـعم 

درب . ورف  نادرم  دار  نآ  كاپ  نوخب  قفرم  ات  شیوخ  تسد  درک و  رایتخاار  تلاسر  كاپ  نادناخ 
چیه دوـب  هدـش  تسم  رـس  عـیطم  نک و  قاـچ  راـک  زاـب و  هقح  یچ و  دـنب  دز و  یـسایس  دـحتم  کـی  بلج  زا  هـک  هیواـعم  فرط ، نآ  زا 
مکح فالخ  رب  دایز "  يدنواشیوخياعدا "  تسا و  روآ  گنن  هدیهوکن و  تشزردـقچ و  شردـپ  هب  نداد  انز  تبـسن  هک  دیـشیدنایمن 

تسا . تنس  ضقان  تعیرش و 
گنـس ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دـنزرف  هک  درک  رداص  مکح  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ : هیواـعم  هب  یفقث  دـیبع  یبا  نب  سنوی 

ص .)  ) ادخ لوسر  تنس  فالخرب  ويدرک  لمع  نآ  سکع  رب  وت  و  شاداپ .
ترـس رب  ییـالب  رادـن ي  رب  تفرح  نیا  زا  تسد  رگا  ادـخب  سنوـی ! تفگ : هیواـعم  درک . رارکت  نـک . رارکت  ار  تـفرح  شتفگ : هیواـعم 

! دشابادیپ ان  شرس  نآ  هک  دروآ  مهاوخ 

هحفص 42 ] ] 

ددنب یم  راکب  دریگ و  یم  شوگب  دح  هچ  ات  تشگ  مه  رارکت  هکار  شترضح  ثیدح  هک  نک  هاگن  و  شربمایپ ، هب  نیبب  ار  كدرم  نامیا 
هب مراذـگ و  یم  او  یمالـسا  تما  فصنم  نادنمـشناد  هب  ار  هیواعم  راک  نیا  رد  نداد  رظن  يرواد و  دریذـپ ! یم  دراد و  یم  ساپ  ار  نآ  و 

يار . تسرد  نافلوم  ناگدنسیون و  ناققحم و 
هیواعم ینعی  دوب  صخـشن  الف  طسوت  تشگ  صقن  انلع  هک  ص )  ) ادخ لوسر  ییاضق  ماکحا  زا  مکح  نیلوا  دیوگ : یم  بیـسم  نب  دـیعس 

 " درک . رداص  ار  مکح  نآ  دایز  هرابرد  هک 
 " تشگ رداص  دایز  هرابرد  هک  دوب  یمکح  دش  در  هک  ص )  ) ادخ لوسر  ماکحا  زا  مکح  نیتسخن  دیوگ " : یم  ییحی  نبا 

دایز " يدنواشیوخ  ياعدا  دوب و  ص _ )  ) ربمایپ ءهداون  نسح - لتق  تشگ  التبم  نادب  برع  هک  يدرد  نیلوا  دیوگ : یم  هجعب  نبا 
: دوب سب  يو  يراکهبت  يارب  تشادن  شیب  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تشاد  تفص  راهچ  هیواعم  : " دیوگ یم  يرصب  نسح 

رد ار  راختفا  تلیـضف و  نابحاص  باحـصا  هدنامیقاب  هک  تما - اب  تروشم  نودب  هک  يروط  هب  تما  نیارب  ناهیفـس  ددـمب  ندـش  هریچ  - 1
تشگ . طلسم  ناشتم  وکح  رب  تشادرب -

درک . نییعت  شیوخ  ینیشناج  هب  دز  یم  زاس  دیشوپ و  یم  نیمشیربا  هماج  دوب و  رمخلا  مئاد  يراسگ  هداب  هک  ار  شرسپ  - 2
گنـس ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دـنزرف  دـیامرف : یم  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  یلاـح  رد  درک  ار  داـیز  دـنواشیوخ ي  ياـعدا  - 3
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شاداپ .
دنک . یم  رارکت  رابود  ار  ریخا  ترابع  تشک " و  ار  شنارای  رجح و  هک  وا  لاحب  ادب  رجح " . نتشک  - 4

هحفص 43 ] ] 

وت يارب  شیرق ، هب  هچ  دایز ، يا  ار  وت  دیامرف " : یم  دایز  هبمکح  نب  ناورم  صاع و  نب  ورمع  هیواعمروضح و  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما 
ياه درم  هک  دوب  يا  هشحاف  تردام  هکلب  مرادـن  غارـس  يا  هنادنمتفارـش  دـالیمای  یبسن  لـصا و  اـی  شیرق  ناـیم  رد  یتسرد  هنیمز  طـقف  هن 
سپ هیواعم - هب  هراشا  نیا - ات  دتخانش  یمن  تیارب  يردپ  برع  مدرم  يدمآ  ایند  هب  نوچ  و  دنتخیمآ ، یم  وا  اب  برع  ناراکتشز  یشیرق و 

بلاطیبا و نب  یلع  مردپ  و  ص )  ) ادـخ ربمایپار  ام  سب و  هیمـس  ارت  يرادـن . يراختفا  هیام  وت  درک . ار  وت  يردارب  ياعدا  شردـپ  گرم  زا 
یتشهب ناناوج  رورـس  مردارب  نم و  هکنیاو  سب ، رایط  رفعج  ادهـشلادیس و  هزمح  میومع  دـیئارگن و  تیلهاـج  هب  چـیه  هک  ناـنموم  رورس 

میتسه .
. دوب هدـیدن  یـسکار  شریظن  هک  درب  رهاوج  زا  رپ  يا  هسیکو  تفگنه  لاوما  ایادـه و  وا  يارب  تفر و  هیواعم  دزن  یگدـنیامن  هب  داـیز "  " 

قارع تیارب  هک  نینموملاریما  يا  مدوب  نم  ادخب  تفگ : هتفر  ربنم  هب  دیدب  يداش  نآ  نوچ  دایز  تشگ . لاحـشوختدش  هب  نآ  زا  هیواعم 
يدرک نینچرگا  دایز  يا  وت  تفگ : هتـساخرب  هیواعم  نب  دیزی  متـشاد . میدقت  وت  هب  متفرگ و  ار  شتایلام  یئاراد و  مارآ و  متخاس و  مار  ار 

. نتـشگ هیما  نب  برح  هب  ندوب  دـیبع  نب  دایز  زا  ربنم و  زارف  هب  میدیـشخب و  اـقترا  شیرق  یگتـسباو  هب  ندوب  فیقث  يـالوم  زا  ارت  مه  اـم 
تادف مردام  ردپ و  يا  نیشنب  شتفگ : هیواعم 

ياـعدا دـش  هداـهن  اـپ  ریز  اـنلع  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  ماـکحا  زا  هـک  یمکح  نیتـسخن  دـسیون " : یم  لـئاوالا "  هرــضاحم  رد "  يراوـتکس 
شبـسن تسین و  شدـنزرف  وا  هک  دوب  هدرک  اعدا  هتـسنادن و  دوخ  زا  اروا  نایفـس  وبا  هک  یلاح  رد  دوب . هیواعم  طـسوت  داـیز  يدـنواشیوخ 

یهدـنامرف يرادناتـسا و  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  هدومن  شیوخ  دـنواشیوخ  ار  وا  دیـسر  يرادـمامز  هب  نوچ  هیواعم  اـما  تسا ، عوطقم 
- رمع تشاد " و "  اور  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  تبـسن  ار  يراتفر  دب  یـشکقح و  هنوگ  ره  دوب  هراک  دب  ینز  رـسپ  هک  هیبا  نب  دایز  و  داد ،

نیا ، تفگ : یم  تسیرگن  یم  هیواعم  هبنوچ  هنع - هللا  یضر 

هحفص 44 ] ] 

تشاذگ ، اپ  ریز  ار  ص)  ) ادخ ربمایپ  یئاضق  ماکحا  زا  یکی  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  اریز  تسا ،. برع  هاشنهاش  نایفس ، وبا  رسپ 
وبا تشگ " و "  بکترم  مهنع - هللا  یـضر  ص -)  ) ربمایپ نادناخ  قح  رد  ار  يراتفر  دـب  نیرت  نیگنن  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هیبا  نب  دایز  و 
هجو چیه  هب  درادن و  يدـنواشیوخ  تبـسن  هنوگ  چـیه  دایز  اب  هک  تشاد  مالعا  مهنع - هللا  یـضر  باحـصا - زا  یعمج  روضح  رد  نایفس 

ار مالـسا  مکحو  داد  یهدنامرف  ار  وا  تخاس و  کیدزن  شیوخ  هب  شدناوخب و  هیواعم  ات  دوب  دورطم  نانچمه  دایزو  درب . یمن  وا  زا  یثرا 
يارب اسرفناج  یتنحم  تشگ و  نیگمهـس  یئالب  ببـس  نیمه  هب  تشگ و  یم  لاـمیاپ  هکدوب  یئاـضق  مکح  نیلوا  نیا  تشاذـگ و  اـپ  ریز 

دوب  توبن  نادناخ  صخش  نیرت  بوبحم  تلم و  درف  نیرترب  هب  وا  هنانئاخ  زواجت  شنیرت  سوحنم  هک  دروآ  شیپ  تما 
رب هیواعم  ماگنه  نآ  رد  دـیوگ " : یم  هیما "  ینب  هلاسر "  رد  هک  اجنآ  دـشابن  ناتـسادمه  ظحاج  اـب  هک  تسین  یمالـسا  دنمـشناد  چـیه  "

یگماک دوخ  دادبتسا و  هب  نارجاهم  راصنا و  یمالسا و  هعماج  رب  و  رمع ) ینییعت  هرفن  شـش  ي   ) اروش هدنامیقاب  رب  تفای و  تسد  تنطلس 
یئادج و فالتخا و  لاس  هکلب  دوبن ، یمومع  قافتا  لاس  اهنت  هن  دنا و  هدـناوخ  یمومع "  قافتا  لاس  هک "  یلاس  رد  ینعی  درک ، تموکح 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3807 

http://www.ghaemiyeh.com


ربکیاکی هچنآ  عون  زا  دـمآ و  حرـش  هب  هچنآ  شامق  زا  یتنطلـس  هب  تماـما  هک  یلاـس  دوب ، هناحلـسم  یگریچ  يروتاـتکید و  یبوکرس و 
رتسب و هب  دنزرف  قلعت  هرابرد  هک  یمکح  راکـشآ  راکنا  و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یئاضق  مکح  ینلع  در  هب  دیـسر  ات  تشگ  بکت  رم  میدرمش 

انز وا  اب  طقف  هکلب  هدوبن ، شرسمه  ونایفس  وبارتسب  رد  هیمـس  هک  نیا  رب  دوب  قفتم  تما  هک  نیا  اب  تسا  هدومرف  رداص  راک  انز  درم  يازس 
رامش زا  تنس  فالخ  لمع  نیا  راکشآ  باکترا  اب  هیواعم  تسا . هدرک 
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 " دمآ . رد  رافک  هگرج  هب  تشگ و  ردب  ناراکتشز 
همه رگا  شیاهراک - رتشیب  اریز  تسا ، اهنآ  نیرتکچوک  وزج  شراک  نیا  هک  دید  میهاوخ  مینک  یسررب  ار  هیواعم  زیمآ  رفک  تایانج  رگا 

قلعتم دنزرف  مکح "  نتشاذگ  اپ  ریز  هب  رصحنم  شیراکفالخ  تسا و  ص )  ) یمارگ ربمایپ  ملسم  تباث و  تنس  نآرق و  ضقان  دشابن - شا 
تسین . شاداپ "  گنس  ار  راکانز  درم  تسا و  رتسب  هب 
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دیزی يارب  يریگ  تعیب 

هراشا

( هیواعم نیگمهس  تیانج  راهچ  زا  یکی  )
لح لها  تساوخفالخرب "  تسا  دیزی  يارب  يریگ  تعیب  یکی  تسا - هانگ  يراکهبت و  همـسجم  هک  هیواعم - تایانج  اه و  يراکهبت  زا 

نیرت هتـسجرب  تفلاـخم  مغر  یلع  و  راـصنا ، نارجاـهم و  هدـنامیقاب  یبوکرـس  قـیرط  زا  و  یمالـسا ، هعماـج  نارظنبحاـص  ینعی  دـقع "  و 
باحصا .

شیوخ دـهعیلو  ار  شرـسپ  هک  دوب  نیا  رکفب  درک  نهپ  ار  نیگنن  زیمآ و  رهق  دادبتـسا  کی  طاسب  تنطلـس و  هب  هک  زور  ناـمه  زا  هیواـعم 
هب درک ، یم  مهارف  ار  راـک  نیا  هنیمز  ماـمت  لاـس  تفه  دـنادرگ . رادـیاپ  یثوروـم و  ار  يوـما  تموـکح  دناتـسب و  تـعیب  شیارب  دزاـس و 

و دومن ، یمالم  رب  ینامز  تشاد و  یم  روتـسم  شیوختین  هاگ  تخاس ، یم  يرقم  دنواشیوخ و  ارناگناگیب  دومن و  یم  ماعنا  شناکیدزن 
تشذگرد لاس 53 ه . هب  دوب - دیزی  يدهعتیالو  فلاخم  دایز - نوچ  دـیزخ . یم  دوصقم  فرط  هب  تخاس و  یمراومه  قیرط  نآ  هتـسویپ 

نیا اب  و  دـشاب ، دـیزی  نآ  زا  هیواعم  زا  سپ  تموکح  هک  دوب  هدـمآ  نآرد  دـناوخرب و  مدرم  يارب  هدرک  لعج  دایز  مان  هب  یناـمیپ  هیواـعم 
دیامن . راومه  ار  دیزی  يارب  يریگ  تعیب  هار  تساوخ  یم  هتفگ - ینئادم  هکنانچ  راک -

ار دوصقم  نیا  يو  اما  دریگب ، تعیب  دیزی  ياری  هک  دش  داهنشیپ  دوب  هدنز  مالسلا ) هیلع   ) نسحهک یماگنه  هیواعم  هب  دیوگ " : یم  رمعوبا 
تشذگرد زا  سپ  طقف 
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 " تفرگ . ماگنه  نیا  رد  راک  نآ  میمصت  درکراکشآ و  مالسلا ) یلع   ) نسح
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میمصت و  دشاب ، مکاح  يو  زا  سپ  ات  دنیامن  تعیب  دیزی  شرـسپ  اب  هک  درک  توعد  ار  مدرم  هیواعم  لاس 56 ه . رد  دسیون "  یم  ریثک  نبا 
هدمآ هریغم  دنک : یم  تیاور  نینچ  یبعش  قیرط  زا  يربط )  ) ریرج نبا  دوب . هتتفرگ  هبعش  نب  هریغم  ندوب  هدنز  نامز  رد  رتشیپ و  ار  راک  نیا 

هب ار  صاع  نب  دیعـس  تفرگ  میمـصت  هیواعم  و  شیناوتان ، يریپ و  رطاخ  هب  دوب  هدـش  راـنکرب  هفوک  يرادناتـسا  زا  وا  و  هیواـعم ، شیپ  دوب 
زا درک  هیصوت  وا  هب  هتفر  هیواعم  نب  دزی  دشاب  هدش  نامیشپ  یئوگ  تشگ  رادربخ  هیواعم  میمصت  زا  هریغم  نوچ  درامگب . هفوک  يرادناتسا 

: تفگ درک ؟ هیصوت  وت  هب  ار  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ : شردپ  درک . يدهعیلو  ياضاقت  شردپ  زا  دیزی  دزاس . دهعیلو  ار  وا  دهاوخب  شردپ 
يارب هریغم  سپ  دـشوکب . هار  نیا  رد  داد  روتـسد  تشامگ و  هفوک  يرادناتـسا  هب  هرابود  ار  وا  دیدنـسپ و  ار  هریغم  داهنـشیپ  هیواعم  هریغم .

تساخرب . ششوکب  دیزی  يدهعیلو  يزاس  هنیمز 
اب هتـسب  راکـش  يزاب و  هب  لد  تسا و  يزاب  مرگرـس  دـیزی  تسناد  یم  هک  دایز "  وا "  تروشم و  دایز  اـب  اـبتک  صوصخ  نیا  رد  هیواـعم 

فرـصنم دنزب و  ار  وا  يار  ات  داتـسرف  هیواعم  دزن  دوب - يو  یمیمـص  تسد  هک  ار - يریمن  بعک  نب  دـیبع  دومن و  تفلاخم  وا  يدـهعیلو 
يدـهعتیالو راک  هب  عورـش  زا  دـیزی  دـیآ . رب  نآ  یپ  زا  هک  تفگ  وا  هب  دایز  لوق  زا  درک و  تاقالم  دـیزی  اـب  هتفر  قشمدهب  دـیبع  دـنادرگ .

راک نداد  بیترت  هب  درک  عورـش  هیواعم  درم  دایز  یتقو  دنرادرب . تسد  نآ  زا  العف  هکدندش  ناتـسادمه  هتفر  ردـپ  دزن  تشگ و  فرـصنم 
 " دنریگب . تعیب  دیزی  يدهعتیالو  يارب  هک  تشون  همان  روشک  رسارس  هب  و  يریگ ، تعیب  يارب  توعدو  تاغیلبت  دیزی و  يدهعتیالو 
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ارجام نیا  زا  يرگید  لکش 
صاع نب  دیعس  شیاجب  دیامن و  رانک  رب  هفوک  يرادناتسا  زا  ار  وا  تساوخ  هیواعم  دوب . هبعـش  نب  هریغم  زا  دیزی  يارب  يریگ  تعیب  يادتبا 
ماـقم هب  دـننک  روصت  مدرم  اـت  مهدـب  افعتـسا  هتفر  هیواـعمدزن  هک  تسا  نیا  تسرد  راـک  تفگ : دوخاـب  دیـسر . هریغم  هب  ربخ  دراـمگب . ار 

شیهدنامرف يرادناتسا و  هلیسو  هک  تشاد  راهظا  شنایفارطا  هب  تفگ و  يزیچ  وا  هب  هتسهآ  هتفر و  هیواعم  دزن  و  ما . هقالع  یب  يرادناتـسا 
هتفر ایند  زا  شناگروخلاس  شیرق و  ناگرزب  و  (ص ) ربمایپ ماقمیلاع  باحـصا  تفگ : وا  هب  هتفر  دیزی  دزن  سپـس  و  تسا . هتخاس  مهارف  ار 

ارچ مناد  یمن  رتشیب . ناش  همه  زا  تسایـس  تنـس و  هب  تملع  رتریبدت و  اب  يرترب و  ناش  همه  زا  وت  و  دنا ، هدنام  یقاب  ناشنادـنزرف  طقف  و 
يرآ . : داد باوج  تسا ؟ یندشراک  نیا  وت  هدیقع  هب  دیسرپ : دیزی  دریگ ؟ یمن  يدهعتیالو )  ) تعیب وت  يارب  نینموملاریما 

هک يدید  تفگ : دیوگ ؟ یم  هچ  دـیزی  دیـسرپ : هدرک  راضحا  ار  هریغم  هیواعم ، دـیناسر . وا  عالطا  هب  ار  شیوگتفگ  هتفر  ردـپ  شیپ  دـیزی 
رگا ات  ریگب  تعیب  شیارب  ناربانب  دـشاب ، وت  نیـشناج  دـناوت  یم  دـیزی  و  دـش . هتخیر  اه  نوخ  هچ  دـش و  ادـیپ  یفالتخا  هچ  ناـمثع  زا  سپ 

کمک نم  هب  راکنیا  رد  یسک  هچ  دیسرپ : ددرگ . اپب  یبوشآ  هنو  دوش  هتخیر  ینوخ  هنو  وت  نیشناج  دشاب و  مدرم  هانپ  داتفا  تیارب  یقافتا 
وت اب  سک  چـیه  تشذـگ  هک  رهـش  ود  نیا  زا  و  ار ، هرـصب  یلاها  دایز  منک و  یم  نیمـضت  تیارب  ار  هفوک  مدرم  نم  تفگ : درک ؟ دـهاوخ 

رکف هب  ود  ره  نک و  تبحـصهنیمز  نیا  رد  تسا  وت  داـمتعا  فرط  هک  ره  اـب  تراـک و  رـسرب  ورب  تفگ : هیواـعم  درک . دـهاوخن  تفلاـخم 
تفرگ . میهاوخ  ار  یضتقم  میمصت  دوب و  میهاوخ 

نایز هب  مدروآ  رد  یقیمع  بالجنم  هب  ار  هیواعم  ياپ  تفگ : ربخ ؟ هچ  دندیـسرپ : تشگرب . شیاقفر  شیپ  هدرک  یظفاحادـخ  وا  اـب  هریغم 
نانچ و  دمحم ، تما 

هحفص 49 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3809 

http://www.ghaemiyeh.com


تفریذپ . دهاوخن  نامرد  زگره  هک  متخاس  دراو  ناشرکیپ  رب  یمخز 
هدومن حرطم  ار  شیدهعتیالو  دیزی و  هلاسم  تسا  هیما  ینب  هاوخاوه  تسناد  یم  دوب و  شدامتعا  فرط  هکره  اب  تشگرب و  هفوک  هب  هریغم 

مهرد رازه  یس  کیره  هب  داتسرف و  هیواعم  دزنیگدنیامن  هب  ار  اهنآ  زا  رفن - هد  زا  شیب  يا  هتفگ  هب  ای  رفن - هد  دندش . شتعیب  هب  رضاح  و 
تعیب ذخا  هب  توعد  ار  وا  هدومن  دیجمت  دیزی  تعیب  زا  هتفر  هیواعم  شیپ  اهنآ  دـیزگرب . ناشتـساسر  هب  ار  هریغم  نب  یـسوم  شرـسپ  داد و 

ار اهنیا  نید  تردپ  دیـسرپ : یـسوم  زا  دعب  دـیئامنن . باتـش  شمالعا  راهظا و  رد  اما  دـینک ، ظفح  ار  ناتدوخ  رظن  تفگ : هیواعم  دـندرک .
دنا . هتخورف  نازرا  هچ  ار  ناشنید  تفگ : مهرد . رازه  یس  هب  تفگ : دیرخ  دنچهب 

رابرد هب  یتقو  هریغم . نب  هورع  شرـسپ  ناشـسار  رد  هیواعم و  شیپ  داتـسرف  هریغم  هک  دندوب  رفن  لهچ  اهنآ  هک  دنا  هتفگ  زین  بیترت  نیا  هب 
نینموملاریما يا  و  تسا ! هتـشگ  ناشن  دمآ  ثعاب  (ص ) دمحم تما  يارب  یهاوخ  ریخ  دـنتفگ : هداتـسیا و  قطن  هب  کیاکیدندیـسر  هیواعم 

: تفگ میزادنا . گنچ  نآ  هب  ات  نک  نیعم  یهانپ  زارفارب و  ام  يارب  یمچرپ  نیاربانب  دروخب ، مهب  ام  تدـحو  میـسرت  یمو  هدـش  دایزتنس 
. يرآ دنتفگ : دیقفاوم ؟ وا  ینیـشناج  اب  دیـسرپ : مینیب . یم  بسانم  ار  نینموملاریما  رـسپ  دیزی  دنتفگ : دـینک . داهنـشیپ  میارب  ینیـشناج  امش 

نید تردپ  دیـسرپ : هورع  زا  ناهنپ  رد  هیواعم  مه . میا  هدمآ  ناشیگدنامن  هب  هک  یمدرم  رظن  و  يرآ . دنتفگ : تسا ؟ نیمه  ناترظن  دیـسرپ 
، دیا هدـمآ  هچنآ  هرابرد  تفگ : نانآ  هب  و  تسا . هتفای  نازرا  ار  ناشنید  تفگ : رانید . دـص  راهچ  هب  تفگ : تسا ؟ هدـیرخ  دـنچ  هبار  اهنیا 

دنتشگرب . اهنآ  تسا و  هلجع  زا  رتهب  ندرک  راک  لمات  اب  هدیجنس و  و  دهاوخب ، هچ  ادخ  ات  درک  مهاوخ  هعلاطم 
ار يریمن  بعک  نب  دـیبع  دایز ، درک . تروشم  وا  اب  هتـشون  دایز  هب  يا  هماـن  تشگ . رتراوتـسا  دـیزی  يارب  يریگ  تعیبرد  هیواـعم  میمـصت 
و زار ، ندرک  شخپ  دنتلــصخ : ود  ياراد  مدرم  و  تـسا ، يرادزار  ار  يزار  ره  دراد و  يداــمتعا  فرط  سک  ره  تـفگ : واهــب  هتــساوخ 
هک ترخآ  درم  لوا  تفگ : ناوتن  سک  ود  هب  زج  ار  زار  نتفگ . دنتـسین  شندینـش  هتـسیاش  هک  یناـسک  هب  ار  یتروشم  رظن  یهاوـخریخ و 

هک يدنمدرخ  دناد و  یم  شزرا  اب  فیرش و  ار  نتشیوخ  هک  ایند  درم  رگید  ود  و  تسا ، ازج  زور  باوث  يایوج 
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يارب ما  هتـساوخ  ارت  کـنیا  و  متـشاد . وت  اـب  هک  يا  هبرجت  يور  زا  مناد  یم  سکود  نیا  ناـنچارت  نم  و  دراد . هدـیمهف  هدیجنـس و  رادرک 
تسا . هدیجنگ  يا  همان  رد  هک  یعوضوم  رد  تروشم 

دهاوخ یم  تسا و  نارگن  مدرم  حیبقت  تفلاخم و  زا  تسا و  هدرک  تروشم  تاعوضوم  نیا  هرابرد  ابتک  نماب  هیواعم ) ینعی   ) نینموملاریم
یتالابم یب  مدآ  دیزی  و  تسا ، یمهم  راک  نیملـسم  روما  هرادا  تسا و  نیگمهـس  یمالـساياه  تیلووسم  انمـض  دـنیامن  تعاطا  وا  زا  هک 

اب ار  راک  وگب : رامـشرب و  شیارب  ار  دـیزی  ياهراک  يور و  یم  نینموملاریما  دزن  نیا ، رباـنب  تساراکـش . هتخاـبلد  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا 
: تفگ دیبع  يزاس  ماجرف  دب  بارخ و  ار  راک  هلجع  اب  هک  تسنآ  زا  رتهب  یسرب  رید  رگا  هک  نکم  باتش  دسر ، ماجنا  هب  ات  هدب  ماجنا  ینات 

نم ینک ؟ یمن  دـب  شرـسپ  ابار  وا  ینز و  یمن  مه  رب  ار  هیواـعم  میمـصت  تفگ : هچ ؟ دیـسرپ : یئوگب ؟ وا  هبهک  يرادـن  نیا  زا  ریغ  يزیچ 
یم داـیز  تسا و  هتـساوخ  رظن  وا  زا  تیارب  يریگ  تعیب  هراـبرد  هتـشون و  هماـن  داـیز  هب  نینم  وملاریما  میوگ  یم  وا  هب  منیب و  یم  ار  دـیزی 

كرت ار  اه  راکنآ  وت  هک  دـنیب  یم  نیا  رد  ار  هراچ  دـنیامن و  تفلاخم  دـنبوشآرب و  يراد  وت  هک  يروجان  ياـهراک  رطاـخ  هب  مدرم  دـسرت 
نینم وملا  ریما  مه  وت  ار  مدرم  ناوتباـت  ینک  كرت  تروـص  نیا  رد  دـناسر . قـقحتب  ار  تا  هتـساوخو  درک  باـجم  ار  مدرم  ناوـتب  اـت  ینک 
قیقد تسرد و  ریبدت  وت  تفگ : دایز  دـشاب . هدـش  عفر  تما  تباب  زا  تینارگن  مه  یـشاب و  هدرک  هناهاوخ  ریخ  یئامنهار  ار  هیواعم ) ینعی  )

بآ زا  اطخ  تریبدت  هک  یتروص  ردو  دوب  دهاوخ  هتخانـش  تردق  تقح و  يدروآرب  ار  دوصقم  رگا  وش . هناور  ادخ  دیما  هب  يا  هدـشیدنا 
يا . هتفگ  هدمآ  تسرد  ترظن  هب  هچ  ره  تسا و  هدوبن  يرگیذومو  یهاوخ  دب  هر  زا  هک  دوب  دهاوخ  مولعمدمآ  رد 
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هارمه هیواعم  يارب  يا  همان  نینچمه  دایز  تشادرب . تسد  شیاه  راک  يرایسب  زادیزی  هجیتن  رد  تفگب ، نانخس  نآ  تفر و  دیزی  دزن  دیبع 
هیواعم درم ، دایز  یتقو  تسب . راکب  هتفریذـپ  ار  وا  هیـص  وت  نیا  هیواعم  و  دـنک . لـمع  لـمات  گـنرداب و  تساوخ  یم  وا  زا  هک  درک  دـیبع 

اما تفریذپ ، هک  داتسرف  رمع  نب  هللادبع  يارب  مهد  رازه  دصکی  تهج ، نیمه  هب  دناتسب . تعیب  دیزی - شیوخ - رسپ  يارب  تفرگ  میمـصت 
درک . يراددوخ  و  تسا . هدوب  نازرا  یلیخ  منید  نیا  ربانب  تساوخ ؟ یم  ار  نیا  تفگ : دمآ  نایمب  دیزی  اب  تعیب  زا  نخس  نوچ 
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دریگ یم  تعیب  دیزی  يارب  ماش  رد 

( دشک یم  ار  یبتجم  ماما  هار ، نیارد  (و 
رد سیق  نب  فنحا  دندمآ و  درگ  هیواعم  رابرد  رد  دـندوب - هدـمآ  قشمد  هب  هیواعم  روتـسدب  هک  اه - ناتـسا  یگدـنیامن  ياه  تئیه  یتقو 
نم زا  وت  مدرب  نایاپ  هب  ار  منخس  هظعوم و  متسشن و  ربنم  رب  نوچ  تفگ : وا  هب  هدناوخ  ارف  ار  يرهقسیق  نب  كاحض  هیواعم ، دوب  ناشنایم 

دیجمت زاهچنآ  شا  هرابرد  روآ و  ایم  هب  ار  دـیزی  مان  رب و  ساپـس  ار  لاعتم  يادـخ  مداد  هزاـجا  وت  هب  یتقو  و  ریگب ، هزاـجا  ینارنخـس  يارب 
زا تسا و  هتفرگ  قلعت  نیارب  میمـصت  مرظن و  اریز  مزاـس ، شیوخ  نیـشناج  ار  وا  هک  نک  اـضاقت  نم  زا  هاـگنآ  وگب ، ینیب  یم  دوخ  هفیظو 

دروآ . شیپ  ریخ  دراوم  رگید  دروم و  نیا  رد  هک  مراد  تلئسمادخ 
نآ هب  هدرک  راضحا  ار  يرعشا  ماصع  نب  هللا  دبع  یملس و  نعم  نب  روث  يرازف و  هدعـس  نب  هللا  دبع  یفقث و  نامثع  نب  نمحرلا  دبع  سپس 

نیشناج ار  دیزی  دنهاوخب  يو  زا  هدرک  دییات  قیدصت و  ار  شنخس  دنزیخ و  رب  قطن  هب  درکمامت  ار  شنخس  كاحـض  یتقو  داد  روتـسد  اه 
دزاس . شیوخ 

. دزاـس شیوخ  نیـشناج  ار  دـیزی  هک  دـندرک  توعد  ار  وا  تساوخیم  شلد  هک  روطناـمه  هدـع  نآ  يو  زا  سپ  و  تفگ ، نخـس  هیواـعم 
شیاتس درب و  ساپس  ار  ادخ  هتساخ  رب  فنحا  یئوگب  نخـس  یهاوخ  یمن  وت  دیـسرپ : داد . باوج  فنحا  تساجک  فنحا  دیـسرپ : هیواعم 

هتـشاد هجوت  نیا  ربانب  يا . هدرک  يرپس  ار  ترمع  نینم  وملا  ریما  يا  وت  دـننارذگ ... یم  ارنامز  ياه  هرود  نیرتدـب  مدرم  تفگو ...: دومن 
رظن رد  نودب  هک  یناسک  راذگم  ریگن . شوگب  ار  اهنیا  یئامنهار  شرافس و  يراپـس . یم  يراذگ و  یم  او  یـسک  هچ  هب  ار  تموکح  شاب 

ارت دنیامن  یم  یتاداهنشیپ  وت  هب  وت  تحلصم  نتفرگ 

هحفص 52 ] ] 

زاجح و مدرم  ینک . بلج  یناوت  یم  ار  مدرم  تعاطا  هنوگچ  نیبب  ریگب و  رظن  رد  ار  هعماج  تحلصم  وت  دننکردب . تسار  هار  زاو  دنبیرفب 
درک . دنهاوخن  تعیب  دیزی  اب  داد و  دنهاوخن  تیاضرراکنیا  هب  تسا  هدنز  نسح  یتقو  ات  قارع  مدرم 

رد ناشدوخ و  نایم  رد  ناشیگنادرم  یقارع ، ناقفانم  تفگ ...: درک و  شیاتس  ساپس و  ار  ادخ  هتـساخ  رب  هرابود  دش و  ینابـصع  كاحض 
رب ار  نید ) ینعی   ) قح دنیوجب . هرانک  نید  زا  هک  نیا  رد  ناشیرادنید  و  دنهد ، ناشن  یگتسد  ودو  فالتخا  هک  تسا  نیا  رگیدکی  اب  راتفر 

ار ادـخ  و  دـنیامن ، یم  يزارفن  درگ  رورغ  ینادان و  رـس  زا  دـنرگن . یم  شیوخ  تشپ  سپ  زا  يرادـنپ  دـننیب  یم  شیوخ  تالیامت  بسح 
ناشیاسیلبا دنا و  هتفرگ  شیوخ  يراگدرورپ  هب  ار  سیلبا  دنهد . یمن  هار  دوخب  یمیبشیوخ  راک  دب  بقاوع  زا  دنرآ و  یمن  رظن  رد  چیه 

نیاربانب دنناسر . یمن  يررض  دنشاب  شنمشد  هک  ار  یسک  دنرادن و  یعفن  دنشاب  شتسود  هک  یـسک  يارب  تسا . هتخاس  شیوخ  بزح  ار 
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نیمز رد  شیوخ  ياـجب  ار  هیواـعم  هک  یئادـخ  تنطلـس  هب  هچ  ار  نسح  ناگتـسباو  نسح و  نک . هفخ  ار  ناشادـص  ونک  در  ار  اـهنآ  رظن 
هک یمکاـح  دیـشاب  ناـتمکاح  اوشیپ و  يوگتحیـصن  هاوـخ و  ریخ  هک  دـیروآ  راـب  ناـنچ  ناـتدوخ  قارع  یلاـها  يا  امـش  تسا ... هدـناشن 

دیرادرب . هرهب  مه  ترخآ  زا  ودنامب  ناما  رد  ناتایند  ات  دیشاب  نینچ  تسا . هدوب  شدنواشیوخ  ناتربمایپیشنم و 
میدرکهعلاطم و وت  هرابرد  شیرق  نایم  رد  امنینموملا ، ریما  يا  تفگ : دنوادخ  شیاتس  ساپس و  زا  سپ  هتساخ  رب  سیق  نب  فنحا  هاگن  آ 

روز اب  نآ  رب  يا و  هدوشگن  رهقاب  ار  قارع  وت  هک  یناد  یم  انمـض  نیرتراذـگنامیپ . نیرتراد و  دـنویپ  ویتسه  شنیرت  درمناوج  وت  میدـید 
يو اب  وت  زا  سپ  تموکح  شبجوم  هب  ویناد  یم  دوخ  هک  يا  هدرپس  ادخ - ربارب  رد  یتادهعت - یلع  نب  نسح  هب  هکلب  يا  هتـشگن  طلـسم 

مـسق ادخب  ینادب  دیاب  ینک  تنایخ  تنامیپ  هب  هک  یتروص  رد  دوب و  یهاوخ  رادافو  راذگنامیپ و  وت  ینک  افو  تنامیپ  هب  رگا  دوب . دـهاوخ 
تناـیخ و هر  زا  مدـقکی  رگا  هک  نارب  یئاـه  ریـشمش  ناوـترپ و  هدـیچیپ و  یناوزاـب  دراد و  رارق  هدوـمزآ  راـک  یناراوـس  نسح  رـس  تـشپ 

هدرک ینمـشد  ابیتقو  زا  قارع  مدرم  هک  یناد  یم  دوخ  وتو  تشگ . یهاوخ  وربور  دنمزوریپ  یتردق  اب  یئآ  شیپ  وا  فرط  هب  ینکـشنامیپ 
ارت رگید  دنا 

هحفص 53 ] ] 

ینمشد تفلاخم و  هر  دنا  هدش  ناشتسود  یتقو  زا  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  ناشقح  رد  هک  یتایآو  نسح  یلع و  اب  هن  دنا و  هتـشادن  تسود 
رد ارت  هنیک  هک  یئاه  لد  تسا و  ناششود  هب  نونکا  دنا  هدیشک  وت  يورب  نیفص  گنج  رد  یلع  هارمه  هک  اهریـشمش  نامه  و  دنا ، هدیئوپ 

دنراد . یم  تسود  یلع  زا  شیب  ار  نسح  مدرممسق  ادخب  و  ناشنودنا . رد  دنا  هدرورپ  نآ 
هرامـش دناتـسب . تعیب  دیزی  يارب  هک  تخیگنا  رب  ار  هیواعم  درک و  دیجمت  دیزی  زا  هتـساخ  رب  یقفث  نامثع  نب  نمحرلا  دبع  ماگنه  نیا  رد 

دیوج یم  يرای  کمک و  اهنآ  زا  هدرک  جیسب  ار  اهنآ  هک  دراد  یناتسودو  ناردارب  ناطیش  مدرم  تفگ : داتسیا و  قطنب  هیواعم   186 لایرس :
یب شیوخياج  رب  دیامن  يزاین  یب  راهظا  اهنآ  زا  رگا  دـنتفا و  یم  راک  هب  دزیگنارب  ار  ناشعمط  رگا  دـیوگ . یم  یم  اهنآ  نابززا  نخـس  و 

. دنرابنا یم  روآ  یهارمگ  بوشآ  نتخاس  رو  هلعـش  يارب  ار  قافن  مزیه  دندنب و  یم  ار  هنتف  هفطن  شیوخ  يراکتـشز  اب  دننام . یم  تکرح 
ینظوس . رایسب  دنیوجبیع و  ریگ و  هدرخ 

دنتـسین رادرب  تسد  اهنیا  دنیامن . یم  يور  هدایز  دنوش  هدناوخ  یی  یهارمگ  هب  رگا  ودنناسر  یمن  ماجنا  هب  ار  نآ  دـننک  يراک  دـصق  رگا 
ورف د ناشرـس  رب  يراوخ  الب و  گنن و  ياه  هقعاص  هک  تسا  نیا  مهنآ  و  هلیـسو . کی  هب  رگم  دنریگ  یمندـنپ  دـنوش و  یمن  نک  هشیرو 
هب راوازـس و  نیاربانب  دوش . هدـنک  رب  دـنرآ  یم  ردـب  كاخ  زا  ار  یفیطل  چراق  هکنانچ  ناش  هشیر  ات  دراـبب  اـهنآ  رب  یتسین  گرم و  دـیآ و 

يدوس دـنپ  یلبق و  راطخا  رگم  میداد  دـیدهت  اب  ما  وت  دـنپ  میدرک و  راطخا  رت  ولج  اـم  اریز  دـنیآ  دوخب  رتدوز  هک  تسا  ناـنچ  تحلـصم 
داد . يو  هب  ار  قارع  يرادناتسا  هدرک  راضحا  ار  نمحرلادبع  تخاس و  هفوک  رادناتسا  هدناوخار  كاحض  هاگنآ  دهد .

ادیپ و رد  و  دنک . یم  هچ  زور  هنابش  رد  دیزی  هک  یناد  یم  رتهب  ام  همه  زا  وت  نینموملا  ریما  درک : قطن  نینچ  سیق  نب  فنحا  تقو ، نیارد 
رد و  نکن ، تروشم  شا  هراب  رد  مدرم  اب  تسا  تما  نیا  ادخ و  يدونـشخ  هیام  یناد  یم  رگا  نیاربانب  دـیآ . یم  دور و  یم  اجک  و  ناهنپ ،

راـک اـب  زج  ترخآ  اریز  راـیم ، مهارف  ار  وا  ياـیند  ترـشع  یناور  ترخآ  هب  ور  دوخهک  یلاـح  رد  یناد  یم  نیا  زا  ریغ  ار  وا  هک  یتروص 
يرترب يرادب و  مدقم  نیسح  نسح و  رب  ار  دیزی  رگا  هک  شاب  هاگآ  و  ددرگن . نادابآ  کین 
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نیا طقفام  هفیظو  تشاد . یهاوخن  يا  هناهب  رذع و  چیه  ادخ  هاگشیپ  رد  دنراد  یتیصخش  هچ  دنتسیک و  نانآ  یناد  یم  هک  یلاح  رد  یهد 
 " دوب . دهاوخ  وت  هاگشیپ  ام  ماجنارس  میبلط و  یم  شزرمآ  وت  زا  اراگدرورپ  میرب ، یمنامرف  میریگ ، یم  شوگب  میئوگب " : هک  تسا 

مدرم هک  درک  ساسحا  تخاس  راکـشآ  دهعیلو  ناونعب  وا  نییعت  دـیزی و  يارب  يریگ  تعیب  رب  رئاد  ار  دوخ  دـصق  هک  نیا  ضحم  هب  هیواعم 
، دنهد رد  نت  نیگنن  تعیب  نآ  هب  دش  دنهاوخن  رضاح  تسا  هدنز  (ع ) یبتجم نسح  ماما  هک  یماگنه  ات  نمادکاپ  ياه  تیـصخش  حلاص و 
ار هراچ  سپ  دزاسن . شیوخ  نیـشناج  ار  سک  چیه  دراذـگاو و  وا  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تموکح  هک  دوب  هدـش  دـهعتم  ماما  ربارب  رد  هوالعب 
ات درادرب  نایم  زا  دراد  دوجو  دیزی  يدهعتیالو  قیرط  رد  هک  ار  يا  هدمع  عنام  شترـضح  نتـشک  اب  دناسرلتق و  هب  ار  ماما  هک  دید  نیارد 

چیه و  دریگب ، تعیب  دیزی  شرسپ  يارب  تساوخ  یمهیواعم  دیوگ " : یم  یناهفصا  جرفلاوبا  ددرگ . راومه  تنطلس  هب  شاهلوت  ندیسر  هار 
تشاذگ ارجابار  ود  نآ  ندرک  مومسم  هئطوت  تهج  نیمهب  دوبن ، صاقو  یبا  نب  دعس  یلع و  نب  نسحدوجو  زا  رت  نارگ  شیارب  یلکـشم 

دنتشذگ " . رد  تیمومسم  هب  ات 
دمآ . دهاوخ  لیصفت  وحرش  اب  هدوب  هللا - مالس  یبتجم - نسح  ماما  لتاق  هیواعم  هک  نیا 
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دیزی يدهع  تیالو  تعیب  دلاخ و  نب  نمحرلادبع 

هیام ات  منک  نییعت  ار  یـصخش  مراد  میمـصت  تسا . هدیـسر  ارف  ملجا  هدـش و  دایز  منـس  ماـش  مدرم  تفگ : ماـش  مدرم  هب  یقطن  رد  هیواـعم 
اب دـنتفگ : دنتـشگ و  ناتـسادمه  هدرک  رظن  لداـبت  دـینک . ذاـختا  یمیمـصتو  رظن  نیارباـنب  متـسه ، امـش  زا  نتکی  نـم  دـشاب . امـش  ماـظتنا 

رامیب نمحرلادبع  یتدـم  زا  سپ  درواین . دوخ  يوربنکل  دـمآ ، نارگ  تخـس  هیواعم  رب  رظن  نیا  : میقفاوم دـیلو  نب  دـلاخ  نب  نمحرلادـبع 
. شدناسر لتقب  دناشونب و  یتبرـش  وا  هب  ات  داتـسرف  دوب  ززعم  تشاد و  مان  لاثا  نبا  دوب و  شرابرد  رد  هک  ار  يدوهی  یبیبط  هیواعم  تشگ .
اب یناهنپ  نمحرلادبع  رد  رب  دلاخ - نب  رجاهم  اهدعب  درمب . شرثا  رب  تفاکشب و  ار  شنوردنا  هک  دناشون  وا  هب  یتبرـش  هتفر  يدوهی  بیبط 

نایهارمه درب ، هلمح  وا  رب  دـمآ  یم  نوریب  هیواعم  شیپ  زا  یعمج  اب  هک  یبش  اـت  تسـشن  يدوهی  نآ  نیمک  هب  دـمآ و  قشمد  هب  شرک  ون 
تشکب . ار  يدوهی  نآ  رجاهم  دنتخیرگب و 

ریخ تفگ : وا  هب  هیواعم  دندرب . هیواعم  دزن  هدرک  ریگتسد  ار  وا  و  تشک . دلاخ  نب  رجاهم  ار  يدوهی  نآ  هدمآ : نینچ  یناغا "  باتک "  رد 
تسا هدنام  رمآ  متشک و  ار  رومام  تفگ : یتشک ؟ ارم  بیبط  ارچ  ینیبن 
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شرتخم ام  تسا و  روهـشم  تیاور  خـیرات و  ياملع  ناسیون و  لاح  حرـش  نایم  رد  ناتـساد  نیا  دـیوگ : یم  ناتـساد  رکذ  زا  سپ  رمع  وبا 
دنا . هتشون  ناخروم  رگید  هنیدم " و  رابخا  باتک "  رد  هبش  نب  رمع  ار  نآ  میدرک .

تسا . هداتفا  قافتا  دیزی  يدهعتیالو  ندش  حرطم  لاس  نیمودینعی  يرجه  لاس 46  رد  ارجام  نیا 
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يرجه جنپ  هاجنپ و  لاس  نامثع  نب  دیعس 

وت مردپ  تفگ : تسا . اجنآ  رادناتسا  دایز  نب  هللا  دیبع  تفگ : درامگب ، ناسارخيرادناتـسا  هب  ار  وا  درک  اضاقت  هیواعم  زا  نامثع  نب  دیعس 
هدرکن و یـسانشقح  لباقم  رد  وت  و  تسین . رتالاب  نآ  زا  هک  يدیـسر  یئاج  هب  اـت  هداد  ناـکما  لاـجم و  درب و  ـالاب  یـسایس  تاـماقم  هب  ار 

تعیب شیارب  يا و  هداد  رترب ي  هتـشاد و  مدـقم  نـم  رب  ار  هیواـعم - نـب  دـیزی  ینعی  نـیا - يا و  هدرواـین  ياـجب  ار  شیاـه  تـمعن  ساـپس 
هب تردپ  هک  یتمدـخ  تفگ : هیواعم  مراد . يرترب  وا  رب  متیـصخش  ردام و  ردـپ و  ظاحل  هب  نم  هک  یتروص  رد  رد  يا  هتفرگ  يدـهعتیالو 

اهراک ات  متـساوخربوا  یهاوخنوخ  هب  هک  دوب  هار  نیمه  رد  ومیآرب  نآ  يازـس  يادا  هدهع  زا  دشاب و  نم  ینادردق  دروم  یتسیاب  هدرک  نم 
منادب . رصقم  هنیمز  نیا  رد  ار  مدوخ  مناوت  یمن  تشگ و  هاربور 

رب تردام  يرترب  هراب  رد  تسارتکیدزن . (ص ) ادخ لوسر  هب  دراد و  يرترب  نمرب  وا  ادـخب  میوگب : دـیاب  شردـپ  رب  تردـپ  يرترب  هرابرد 
فورعم روانهپ و  ناتـسغاب   ) هطوغ رگا  ادخب  وا ، رب  وت  يرترب  هرابرد  دراد . يرترب  یبلک  نز  رب  یـشیرق  نز  هک  تسین  راکنا  لباق  شردام ،

تسا وت  يومع  رسپ  وا  نینموملا  ریما  يا  تفگ : دیزی  درک . مهاوخن  ضوع  نآ  اب  ار  دیزی  دشاب  وت  لثم  یئاه  مدآ  زا  رپ  قشمد ) هب  هتـسویپ 
مهاوخ يزیچوا  هب  الباقتم  هتفگ  يزیچ  نم  هب  وت  ابتبحص  رد  رگا  ینک ، یگدیسر  شراک  هب  هک  رتراد  هفیظو  يرتراوازس و  همه  زا  وت  و 

تفگ .

هحفص 58 ] ] 

شیرق و هلیبق  ناطیش  واو  دیسر - شروضح  هب  نافع  نب  نامثع  نب  دیعـس  دیـسر  ماش  هبهیواعم  نوچ  تسا : هدروآ  ترابع  نیا  هب  هبیتق  نبا 
ردپ زا  رتهب  مردپ  ینادیم  مسق  ادخب  هک  یلاح  رد  نم ؟ يارب  هنيریگ  یم  تعیب  دیزی  يارب  ارچ  نینموملاریما  تفگ : و  دوب - شروآ  نابز 

دیدنخ هیواعم  يا . هدروآ  تسدب  مردپ  هلیـسوب  يراد  هک  ار  تردق  ماقم و  نیا  وت  و  وا . زا  رتهب  مدوخ  شردام و  زا  رتهب  مردام  تسا و  وا 
. تسا هیواـعم  رمع  زا  رتهب  ناـمثع  یناگدـنز  زورکی  میوگب : دـیاب  تسا  وا  ردـپ  زا  رتـهب  تردـپ  هک  نیا  هراـبردزیزع  هدازردارب  تفگ : و 
ار یتردق  ماقم و  هک  نیا  هرابرد  تسا . راکشآو  ملسم  يرما  یبلک  نز  رب  یشیرق  نز  رترب ي  تساوا . ردام  زا  رتهب  تردام  هک  نیا  هرابرد 
رد صاع  ینب  دـش . هتـشک  تردـپ  دـهد . یم  دـهاوخب  هک  ره  هب  ادـخ  هکتسا  یتموکح  نیا  ما . هدروآ  تسدـب  تردـپ  هلیـسوب  مراد  هک 
نآ زا  شیب  میا  هدرک  وت  هب  ام  هک  یتمدـخ  نیا  ربانب  دنتـسب . رمک  ناب  هیما ) ینب  رگید  هخاش   ) برح ینب  دـندومن و  لاـمها  وا  یهاوخنوخ 

دیزی ياجب  متـسین  رـضاح  مسق  ادـخب  يدـیزی ، زا  رتهب  وت  هک  نیا  هرابرد  یتنم . نیهر  ام  زا  شیب  وت  تسا و  هدرک  اـم  هب  تردـپ  هک  تسا 
مهدب . وتب  ات  هاوخب  يزیچنم  زا  راذگب و  رانک  ار  اه  فرح  نیا  لاحره  هب  دشاب . وت  لثم  يدارفا  زا  رپ  ما  هناخ 

(، ار تموکح  ینعی   ) مهاوخ یم  ار  شاهمه  یهدـب و  نم  هب  ار  مقح  زا  یئزج  موش  یمن  یـضار  نم  تفگ ...: ناـفع  نب  ناـمثع  نب  دـیعس 
: تفگ دیعـس  دشاب . وت  يارب  ناسارخ  تفگ : هیواعم  هدـب . نم  هب  هداد  وت  هب  ادـخ  هچنآ  زا  یهدـب  نمب  ار  مقح  همه  یهاوخ  یمن  هک  لاح 
زا لاحـشوخ  دونـشخ و  دیعـس  میامن  یم  دوخ  دـنواشیوخ  هب  هک  یـششخب  ناونعب  وت و  کـلم  دـشاب و  وت  لویت  تفگ : تسیچ ؟ ناـسارخ 

: تفرگ ندناوخ  ار  تایبا  نیاو  تفر  نوریبهیواعم  رابرد 
: متفگ مدرکدای و  شمرک  لضف و  نینموملا و  ریما  زا 

دهد کین  شاداپ  درک  شدنواشیوخ  هب  هک  یکمک  ساپب  شیادخ 
منابز زا  شا  هرابرد  یئاه  فرح  البق  هچ  رگ 

اطخ ياهراپ  دوب و  هنادنمدرخ  یخرب  هک  دوب  هدیرپ 
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تسب رب  نآ  زا  مشچ  يراوگرزب  هر  زا  نینموملاریما 

هحفص 59 ] ] 

دوب هدرک  رییغت  نم  هب  تبسن  شرظن  شنتشگزاب  زا  شیپ  دنچ  ره  داد - همادا  شمرک  هب  و 
دشاب وت  کلم  لویت و  ناسارخ  نونکا  تفگ : و 

داب ریخ  شاداپ  ار  نینم  وملاریما 
نم هب  زگره  دوب  یم  وا  ياجب  نامثع  رگا 

داد . یمن  داد  نم  هب  وا  هچنآ  زاشیب 
مه یخـسرف  کی  ات  داتـسرف و  شیارب  یتعلخ  دنک و  مهارف  هار  هشوت  شیارب  داد  روتـسد  دـیزی  هب  دـندرب  ربخ  هیواعم  هب  ار  شاهتفگ  نوچ 

درک . شتعیاشم 
نیا دیسرپ : وا  زا  هیواعم  تفر . هیواعم  دزن  يو  دمآ . یم  ناشدب  دیزی  زا  دنتشاد و  یم  تسود  ار  دیعس  هنیدم  مدرم  دسیون : یمرکاسع  نبا 

دنیوگ : یم  تفگ  دنیوگ ؟ یم  هچ  رگم  تفگ : دننز ؟ یم  هنیدم  مدرم  هک  تسا  یفرح  هچ 
دیسر دهاوخن  تنطلس  هب  دیزی  مسق  ادخب 

ار  شرس  نینهآ  غیت  رگم 
دوب دهاوخ  دیعس  هیواعم "  ینعی  وا "  زا  سپ  اورنامرف 

یتلود راـک  هب  ارتاـم  وا . زا  رتهب  مدوخ  شرداـم و  زا  رتهب  مرداـم  تسا و  دـیزی  زا  رتـهب  مردـپ  ادـخب  وت ؟ رظن  هب  دراد  یلاکـشا  هچ  تفگ :
همه نیا  ات  میا ، هدیـشکن  نآ  زا  تسد  میا و  هدروآ  ياجب  وت  هب  تبـسن  ار  نامیدـنواشیوخ  قح  و  میا ، هدرکن  ترانک  رب  زونه  میتشامگ و 

تشذگ .) ناترظن  زا  هک  بلطم  رخآ  ات  ... ) هک نیا  هرابرد  تفگ : هیواعم  يدروآ ... تسد  هب  تسا  وت  گنچ  رد  کنیا  هک  ار 
سپـس " و  تسا ، هدروآ  تشذگ  هچنآ  زا  شیب  یلیـصفت  اب  هیواعم  اب  ار  دیعـس  ناتـساد  قیـشرنب  نسح  دـسیون " : یم  رکاسع  نبا  هاگنآ 

داد . ماعنا  مهرد  رازهدصکی  تشامگ و  ناسارخ  يرادناتسا  هب  ار  وا  هیواعم  هدمآ : نینچ  نآ  رد  هک  دروآ  یم  ار  قیشر  نب  نسح  تیاور 

هحفص 60 ] ] 

دیزی يدهع  تیالو  تعیب  دروم  رد  هیواعم  ياه  همان 

هراشا

فالتخا تما  نایم  رد  مگرم  زا  سپ  مسرت  یم  هتفرب و  تسد  زا  مناوت  هدـش و  دایز  منـس  تشون " : مکح  نب  ناورم  هب  يا  همان  رد  هیواعم 
( هنیدـم رد  ینعی   ) اجنآ هک  یناسک  اـب  تروشم  نودـب  مهاوخ  یمن  و  منک ، نییعت  شیوخ  ینیـشناجب  ار  یـسک  مراد  میمـصت  دـیآ . دـیدپ 
. داد عالطا  مدرم  هب  یقطن  رد  ناورم   " سیونب . میارب  ار  ناشباوج  نک و  حرطم  اهنآ  يارب  ار  عوضوم  نیاربانب ، مهد . ماجنا  يراـک  دنتـسه 
. درک دزمان  ار  دیزی  وا  و  تشون ، هیواعم  هب  ارنایرج  ناورم  دربب . مان  ام  يارب  دیاب  ار  یسک  وا  نکل  تسا ، هدرک  یتسرد  راک  دنتفگ : مدرم 

تسا . هدیزگرب  ینیشناج  يارب  ار  دیزی  شرسپنینموملا  ریما  تفگ : هداد  عالطا  مدرمهب  ار  نیا  یقطن  یط  ناورم 
دیا هتساوخن  امش  تساهتفگ . تسردان  زین  هیواعم  يا و  هتفگ  تسردان  ناورم  يا  وت  ادخب  تفگ : هداتسیا  قطن  هب  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع 
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هاـگ ره  اـت  دـیروآ  رد  یقرـشمر  يروطارپـما  لکـش  هب  ار  تموـکح  دـیهاوخ  یم  هکلب  دوـش ، راـیتخا  دـمحم  تما  يارب  صخـش  نیرتـهب 
دنیشنب . شیاجب  شرسپ  دریمب  يروطارپما 

. تسا هتشگ  لزان  شا  هراب  رد  امش " ... رب  ياو  : تفگ شردام  ردپ و  هب  هک  یسک  هیآهک " و  تسا  نامه  نیا  تفگ : وا ) هب  هراشا   ) ناورم
هک دـنادرگ  هشئاع  فرط  هبار  دوخ  يور  ناورم  دـنداد  ارف  شوگ  مدرم  ناورم  يآ  دز : ادـص  هدینـش  ار  ناورم  هتفگ  هدرپ  تشپ  زا  هشئاـع 

نالف هرابرد  هکلب  وا  هرابرد  هن  هیآنآ  یتفگ ، غورد  ادـخب  تسا  هدـش  لزاـن  شا  هراـبرد  هیآ  نآ  هک  نمحرلادـبع  هب  یتفگ  وت  تفگ : یم 
يا . هتفرگ  رارق  ص )  ) ادخ ربمایپ  تنعل  دروم  هک  یتسه  یسک  وت  اما  تسا ، هدش  لزان  صخش 

هحفص 61 ] ] 

سکع ناورم  دندرک . ار  راکنیمه  زین  ریبز  نب  هللا  دبع  رمع و  نب  هللادبع  درکدر . حیبقت و  ار  هیواعم  داهنشیپ  هتـساخرب  مه  یلع  نب  نیـسح 
دمحم اهنآ  نایم  رد  دنتسرفب . تختیاپ  هب  اه  ناتسا  مدرم  یگدنیامن  هب  یئاه  همان  البق  هیواعم  داد . شرازگ  هیواعم  هب  ار  اه  نآ  ياه  لمعلا 

ره تـفگ : هیواــعم  هـب  ورمع  نـب  دــمحم  هرــصب . زا  یمازعا  تـئیه  ناــیم  رد  سیق  نـب  فــنحا  دوــب و  هنیدــم  زا  مزح  نــب  ورمع  نــب 
يرامگ . یم  دمحم  تمارب  تموکح  هبار  یسک  هچ  شاب  هتشاد  هجوت  نیا  ربانب  تسا ، شیوخ  تیعر  لووئسميرادمامز 

دوب و یناوج  تفگ : فنحا  یتفاـی ؟ هنوـگچ  ار  تا  هداز  ردارب  دیـسرپ : وازا  سپ  زاـب  ار  وا  تشگ و  تحاراـن  تخـس  وانخـس  زا  هیواـعم 
يرهف سیقنب  كاحـض  هب  دندوب - هدش  عمج  اه  ناتـسا  یگدنیامن  ياه  تئیه  یتقو  هیواعم - دعب ، یتدم  حازم  یخوش و  وپاکت و  وطاشن 

. نک قیوشت  راک  نیا  هب  ارم  مریگب و  تعیب  دیزی  يارب  نک  اضاقت  نم  زا  وت  مدرب  نایاپب  ار  منخس  یتقو  منک . ینارنخس  مور  یم  نم  تفگ :
روتسد ادخ  هک  نیا  زا  تفگ و  نخس  نآ  قح  تفالخ و  مارتحا  مالسا و  راک  تیمها  زا  ودرک  ینارنخس  هب  عورش  مدرم  يارب  هیواعم  نوچ 
تعیب شیارب  درک  داهنـشیپ  دز و  فرح  شینادتـسایس  لضفزا و  دروآ و  نایم  هب  ار  دـیزی  ماـن  سپـس  و  دوش ، تعاـطا  نارادـمامز  زا  هداد 

هب هبرجت  دنراد و  جایتحا  يرادمامز  هب  وت  زا  سپ  مدرم  نینموملاریما  يا  تفگ : و  درب . شیاتس  ساپس و  ار  ادخ  هتـساخرب  كاحـض  دوش ،
هیام دنادرگ و  یم  ناما  نما و  ار  اه  هار  درادیم و  حالـص  رد  ار  هدوت  دوش و  یم  يزیرنوخ  عنام  یگتـسبمه  تدـحو و  هک  هداد  ناشن  ام 
یناد یم  هکنانچ  نینموملاریما  رـسپ  دیزی  و  دروآ ، یم  شیپ  هزات  یلاح  زور  ره  ادـخ  تسا و  لوحت  رد  راگزور  دوش . یم  يریخب  تبقاع 

زا سپ  ات  زاس  شیوخ  دـهعیلو  ار  وا  نیاربانب  نامدارفا . نیرترب  رامـش  رد  ریبدـت  يرابدرب و  ملع و  ظاحل  هب  ورکین و  تسا و  داقتعا  شوخ 
زا سپ  تفگ . هنوگنیمه  ینخس  زین  قدشا  دیعـس  نب  ورمع  میریگ . مارآ  شاهیاسرد  میئوج و  هانپ  وا  هب  هک  یهاگهانپ  دشاب و  ام  مچرپ  وت 

تسا نینموملاریما  نیا  تفگ : هداتسیا و  قطن  هب  يرذع  عنقم  نب  دیزی  وا 

هحفص 62 ] ] 

هاش وت  هک  نیشنب  تفگهیواعم : شریشمش .) هبهراشا   ) نیا دریذپن . سک  ره  دیزی .) هب  هراشا   ) دوب دهاوخ  نیا  درم ، رگا  هیواعم .) هب  هراشا  )
دنتفگ . نخس  کیاکی  زین  یمازعا  ياه  تئیه  ياضعارگید  ینارونخس 

ادخ زا  میئوگب  غوردمیهاوخب  رگا  میسرت و  یم  امش  زا  میئوگب  تسار  میهاوخبرگا  تفگ : فنحا  تساوخرظن . سیق  نب  فنحا  زا  هیواعم 
یسک اب  شا  هرابرد  تسا  مالـسا  تما  لاعتم و  يادخ  ياضر  هیام  یناد  یم  یـسانش و  یم  رتهب  ار  دیزی  نینموملا - ریما  يا  وت - میکانمیب .

نیا طقف  اـم  هفیظو  راـیم  مهارف  ار  شیاـیند  ترـشع  یناور  ترخآ  يوس  هب  هک  یلاـحرد  یناد  یم  نیا  زا  ریغ  ار  وا  رگا  و  نکن ، تروشم 
میرب ... یم  نامرف  میریگ و  یم  شوگب  میئوگب : هک  تسا 
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. مینزب ریـشمش  مینک و  تعاطا  میونـشب و  هک  تسا  نیا  ام  راک  دیوگ . یم  هچ  یقارع  یتاهد  نیا  میناد  یمن  تفگ : هتـساخرب  یماش  يدرم 
درک و یم  مارکا  ماعنا و  شناتـسود  هب  هیواعم  دـندرک . یم  وگ  زاب  ار  سیق  نب  فنحا  نانخـس  هک  یلاـح  رد  دنتـشگ  قرفتم  مدرم  هاـگنآ 

دندومن . تعیب  دنتشگ و  دهعمه  وا  اب  مدرم  رتشیب  هکنآ  ات  داد  یمناشن  شمرن  دومن و  یم  ارادم  نافلاخماب 
ارجام نیمه  زا  يرگید  نایب 

ابتک ار  شتعیب  درک و  تعیب  يدهعتیالو ) هب   ) دیزی اب  ماش  رد  هللا - همحر  نسح - تشذگرد  زا  سپ  یکدـنا  هیواعم  دنـسیون : یم  ناخروم 
داد روتـسد  هدرک و  تعیب  دیزی  اب  هک  داد  عالطا  وا  هب  يا  همان  رد  دوب . مکح  نب  ناورم  هنیدـم ، رد  شرادناتـسا  داد . عالطا  اهناتـسرهش  هب 

دنیامن . تعیب  دیزی  اب  ات  دروآدرگ  دنا  هنیدم  رد  هک  ار  یمدرم  رگید  شیرق و 
موق و تشون : هیواعم  هب  سپ  دـندیزرو . يراددوخ  دـیزی  اب  تعیب  زا  زین  شیرق  دومن و  يراددوخ  شماجنا  زا  دـناوخ  ار  همان  نوچ  ناورم 

فرط زا  ینکـش  راک  هک  تسناد  هیواعم  سیونب . میارب  ار  ترظن  دـندومن . يراد  دوخ  دـیزی  اب  تعیب  رب  رئاد  تیاـضاقت  ماـجنا  زا  تا  هلیبق 
شیرادناتسازا هک  تشون  وا  هب  سپ  تسا . هتفرگ  تروص  ناورم 
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تسا . هدرک  بوسنم  هنیدم  يرادناتسا  هب  ار  صاع  نب  دیعس  هک  داد  عالطا  و  دیوجب ، هرانک 
زا هک  هیانک - ینب  دزن  هداتفا  هارب  شنادـنواشیوخ  زا  يریثک  عمج  شا و  هداوناخ  اب  هتـشگ  كانمـشخ  دیـسر ، ناورم  هب  هیواعم  هماـن  یتقو 

وااب رظن  لدابت  تروشم و  نودب  هک  ار  نیا  هداد و  حرـش  هیواعم  اب  ار  شراک  نایرج  درک و  هوکـش  تفر و  دندوب - شیردام  نادنواشیوخ 
هک ره  گنج  هب  ارام  تماین ، رد  یغیت  وت و  تسد  رد  میتسه  يا  هزین  ام  دنتفگ : هنانک  ینب  تسا . هدرک  نییعت  ینیـشناج  هب  ار  دیزی  شرـسپ 

هداوناخ نادنواشیوخ و  زا  ناشیا و  زا  يرامش  رپ  تئیه  اب  ناورم  هاگنآ  ام . زا  تعاطا  تسا و  وت  اب  ریبدت  يربهر و  دیگنج . میهاوخ  يربب 
دوب . هداد  تاقالم  هزاجا  مدرم  هب  هک  يزور  شرابرد  هب  تفر  قشمد و  فرط  هب  داتفا  هار  هب  شا 

رب هدـش  زیوالگ  وا  اب  اهنآ  دادـن . دورو  هزاـجا  وا  هب  دـندوب  ناورم  ناـشیوخ  موق و  زا  هک  داـتفا  یهوبنا  تیعمج  هب  شمـشچ  نوچ  ناـبرد 
سپ تشادسرتسد . وا  هب  ناورم  هک  یئاج  ات  هیواعم  کیدزن  هب  دنتفر  دـش و  دراو  شناهارمه  اب  ناورم  دـش . وسکی  هب  ات  دـندز  شتروص 

رد دـسرن . شتردـق  درگ  هب  يدـنمورین  چـیه  تسا . تیمها  رپ  تمظع و  رپسب  يادـخ  تفگ : درک  مالـسا  هفیلخ  ناونعب  ار  وا  هک  نیا  زا 
، مدرم هرادا  ردشنانیشناج  دندالب و  اهروشک و  رظان  وافرط  زا  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  شنید  هیاپ  هک  هدیرفآ  ار  یناسک  شناگدنب  نایم 
درآ و یم  گـنچ  ارف  ار  يزوریپ  دـنادرگ و  یم  هتـسویپ  ار  نیقی  مکحم و  ار  نید  دـنویپ  دراد و  یم  رب  ناـیم  زا  ارمتـس  ناـنآ  هلیـسو  هب  و 

ادخ يرادربنامرف  هاررد  ام  و  دندوب ، لئاق  نینچ  یعمج  قح  رد  دنتسناد و  یم  ار  نیا  ام  يافلخ  وتزا  شیپ  دزاس . یم  راوخ  ار  نازارفندرگ 
رد میتخاـس و  یم  تسار  ار  ناـفرحنم  يژگ  میداد و  یم  تردـقام  هک  يروـط  هب  ناشراکددـم  ناـفلاخم  هـیلع  میدوـب و  ناـشروای  راـی و 

ناـنع وت  میاهتـشگ ، روجاـن  هنارـسدوخ و  ياـهراک  راـتفرگ  زورما  نکل  رادـنامرف . مدرم  هرادا  رد  میدوب و  تروـشم  فرط  مهم  ياـهراک 
روشک یمومع  ياهراکرد  میتسه  قحیذ  راـیتخا و  بحاـص  هک  اـم  اـبارچ  يراـمگ . یم  راـکب  ار  دارفا  نیرتدـب  ینک و  یم  اـهر  یهارمگ 

يژک دوبن  ناـیم  رد  نیتـم  ياهدـهع  دـکوم و  ياـه  ناـمیپ  رگا  مسق  ادـخب  یهد ؟ یمن  رارق  هجوت  دروم  ار  اـم  يار  ینک و  یمن  تروشم 
تموکح يدصتم 
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، رادرب تسد  ناکدوک  يدهعیلو  زا  نک و  تسرد  ار  تموکح  نایفس  یبا  رـسپ  يا  نیاربانب  مدروآ  یم  هار  هب  ار  وا  مدرک و  یم  تسرد  ار 
دنریگ شیپ  ینمشدرس  وت  اب  دنهاوخیمن  دنتسه و  وت  هاوخ  ریخ  وت  هلیبق  هک  نادب  و 

هدرشف ار  ناورم  تسد  دروخ و  ورف  شیوخ  مشخ  تشاد  هک  یی  يرابدرب  اب  ادعب  اما  تشگ ، نیگمـشخ  تدش  هب  ناورم  نخـس  زا  هیواعم 
... تسا هدـینادرگ  ززعم  تسود و  مرظن  رد  ارت  هاگنآ  یقحیذ ، لـها و  يریخ  ره  يارب  تسا و  هداد  رارق  یلـصا  زیچ  ره  يارب  ادـخ  تفگ :

يدومن و فیصوت  هک  دندوب  هنوگنامه  نانآ  يدروآ ، مان  ورکاپ  يادهش  دیقف و  يافلخ  زا  يداهن . ام  مشچ  رب  مدق  ويدمآ  شوخ  رایـسب 
کمک هب  و  میا . هتـشگ  روجان  هنارـس  دوخ  ياهراک  راتفرگ  یتفگ  هک  هنوگ  نامه  ام  و  يدرک . نایب  هک  یتشاد  ناشدزن  ار  ماقم  ناـمه  وت 

لهس و اهراک  ات  میرادرب  نایم  زا  ار  متس  یگریت و  میئامن و  فرط  رب  ار  تالکـشم  میروآ و  ناماس  هب  ار  اهنآ  میراودیما  ومع  رـسپ  يا  وت 
هتشامگ یتلود  مهم  ياهراک  هب  ار  تنادنواشیوخ  شهانپ . تشپ و  يراک  ره  رد  یتسه و  وا  ریظن  نینم و  وملاریما  زا  سپ  وت  دوش . هاربور 

رب ار  تیاـضاقت  ماـعنا و  هزیاـج و  يا  هدروآ  هارمه  هک  ار  یتئیه  زین  نونکا  ما و  هتخاـس  نارگید  زا  شیب  یـضرا  تاـیلام  زا  ارت  مهـس  ما و 
منادرگ . تدونشخ  مدروآ و 

تخادرپ . وا  هب  شا  هداوناخ  دارفا  زا  کی  ره  باسحب  رانید  دصکی  تشاد و  ررقم  وا  يارب  رانید  رازه  هب  يا  هنایهام  هاگنآ 

صاع نب  دیعس  هب  هیواعم  همان 

یناسک مان  دنک و  توعد  تعیب  هب  ار  هنیدم  مدرم  داد  روتسد  هداتسرف  يا  همان  دوب - هنیدم  رد  وا  رادناتسا  هک  صاع - نب  دیعـس  هب  هیواعم 
دیزی تعیب  هب  ار  مدرم  دیسر  صاع  نب  دیعـس  هب  همان  نوچ  دهد . شرازگ  وا  هب  دنیامن  یم  یهاتوک  هک  ار  یناسک  دننک و  یم  مادقا  هک  ار 
نکیل داد ، رارق  هلمح  دروـم  دوـمن  یم  یهاـتوک  ندرک  تعیب  رد  هک  ره  داد و  ناـشن  يریگتخـس  ددـشت و  دوـمن و  تنوـشخ  دـناوخارف و 

زا شیب  ریبز  نبا  و  دومنن ، تعیب  ناشرفنکی  یتح  هک  مشاه  ینب  اصوصخم  دنداد  ناشن  یگقالعیب  يرامش - تشگنا  هدع  يانثتـساب  مدرم -
جرخب تدش  دیزی  تعیب  در  حیبقترد و  سک  همه 
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: داد شرازگ  روطنیا  هیواعم  هب  ار  نایرج  صاع  نب  دیعس  داد . یم 
یم یهاتوک  هکنانآ  دـننک و  یم  مادـقا  هک  ار  یناسک  ماـن  منک و  توعد  نینموملاریما  رـسپ  دـیزی  تعیب  هب  ار  مدرم  يداد  روتـسد  نمب  ... 

دنیاشوخان هک  هدیـسر  نمب  نانآ  زا  یتاعالطا  تسا و  هدومنن  تقفاوم  مه  نتکی  یتح  هک  مشاه  ینب  زا  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هژیوب  دنیامن 
نادرم ماـظن و  هراوس  کـمکب  زج  نم  تسا . ریبز  نب  هللادـبع  هدومن  ینلع  راـک  نیا  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  ینمـشد و  هک  یـسک  اـما  تسا ،

مالسلاو . يریگیم . یمیمصت  هچ  هراب  نیا  رد  نیببو  ایب  تدوخ  هک  نیا  ای  دسر ، یمن  اهنآ  هب  مروز  یگنج 
صاع نب  دیعس  هب  تشون و  مهنع - هللایضر  یلع - نب  نیسح  و  رفعج ، نب  هللادبع  ریبز ، نب  هللادبع  سابع ، نب  هللادبع  هب  یئاه  همان  هیواعم 

تشون : صاع  نب  دیعس  هب  دراد . لاسرا  ار  ناشباوجو  دناسرب  ناشیا  هب  ار  اهنآ  داد  روتسد 
ار ریبز  نب  هللادبع  زین  و  مشاه ، ینب  اصوصخم  دنهد  یم  ناشب  یئانتعا  یب  تعیب  هب  تبـسن  مدرم  هک  دـش  لصاحعالطا  دیـسر . تا  همان  ... 
. مریگب میمصت  هدرک  یـسررب  ات  تسرفب  میارب  هتفرگ  ار  ناشباوجو  ناسرب  ناشیا  هب  ار  اهنآ  ما ، هتـشون  یئاه  همان  نانآ  ياسور  هب  متـسناد .

دوجوب اولب  فاکـش و  هکنیا  زا  زاسهشیپ و  یمرن  تمیـالم و  نک و  بوخ  ار  شیوخ  تین  هدـب و  ناـشن  تردـق  نک و  مکحم  ار  تاهدارا 
رطاخ اصوصخم  تسا . یگیامیب  زا  اولب  فالتخا و  داجیا  تسا و  لقع  دشر  يدنمدرخ و  زا  شمرن  تمیالم و  اریز  شاب ، رذـح  رب  يروآ 

هک دراد  ام  ندرگب  یمیظع  قح  تسا و  دنواشیوخ  وا  اریز  دنزب ، رـس  وا  هب  تبـسن  وت  زا  يدنیاشوخان  راک  راذگم  رادـب و  زیزع  ار  نیـسح 
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. يرواین بات  شربارب  رد  ینک  ثحب  رظنلدابت و  وا  اـب  رگا  مسرت  یم  تسا و  يریلد  ریـش  وا  دوشیمن و  شرکنم  یناملـسم  نز  درم و  چـیه 
دادب ادخ  رگم  و  شاب ، رذحرب  تدش  هب  وا  زا  نیاربانب  تسا ، ریبز  نب  هللادبع  دیامن  یم  ریبدت  هلیحو و  دیآ  یم  هار  ناگدنرد  اب  هک  نآ  اما 

مالسلاو . دهاوخب . ادخ  رگامتسه  یندمآ  مه  نم  و  دیامرف . يرای  امب  دسرب و  نام 
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ندرگرب یمیظع  قح  تیمها و  رپ  يدـنواشیوخ  زا  شردارب  شردـپ و  نیـسح و  يرآ ،  " دـنرادن . لد  رد  هک  دـنروآ  یم  نابز  رب  يزیچ  "

فارتـعا نیا  دوـجو  اـب  هک  شناور  هلاـبند  هتـسد و  راد و  هیواـعم و  زج  دوـش  یمن  شرکنم  یناملـسم  نز  درم و  چـیه  هک  دـنراد  نارگید 
تیمها رپ  سدقم و  يدنواشیوخ  دنویپ  نآ  دنتفای  شیوخ  ماک  هب  ار  ایند  نوچ  و  دندومن ، ینمشد  دنتفرگ و  شیپ  نانآ  اب  يراگ  زاسانرس 

دازآ تما و  نایاوشیپ  نایم  ناوتب  رگا  ار - ناراوگرزب  نآ  اب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دنتـشگن و  رکنم  ار  میظع  قح  نآ  و  دنتـشادن . مرتحم  ار 
دنتشادن . هاگن  ار  شتمرح  ساپ  دنتسسگ و  دروآ - روصت  هب  يدنویپ  یمالسا  تاحوتف  ناگدش 

یتسود و دنک  داجیا  یکیدزن  تدحو و  تسا  لاحم  دنرادن  لئاضف  رد  كارتشا  یقالخا و  تدحو  هک  یناسک  نایم  یشیوخ  موق و  دنویپ 
نایمزا شدنزرف  حون و  يدنواشیوخ  دنویپ  هکنآ  لاح  تشگ  ناشیا  اب  وا  يدنواشیوخ  ببس  شنادناخوص ) ربمایپ  اب   ) ناملسم یگتسویپ 

تفرب .

یلع نب  نیسح  هب  هیواعم  همان 

همه زا  شیب  یناسک  يارب  مدرم  نایم  زا  تعیب ، نامیپ  هب  يافو  ینکب . مدرک  یمن  نامگ  هک  يا  هدرک  یئاهراک  هک  هدیسر  عالطانم  هب  ... 
ور نیاربانب  تسا . هدینادرگ  لئان  تیادخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتلزنم  تاراختفا و  ماقم و  تیمها و  وت  نوچ  هک  تسا  رت  بجاو  رتراوازس و 

و شیدـنیب ، دـمحم  تما  تنید و  تدوخ و  تحلـصم  هب  و  زادـنین ، بوشآ  هنتف و  هب  ار  تما  نیا  و  سرتب ، ادـخ  زا  و  راـیم ، يراـگ  زاـسان 
دننک . ردب  هار  زا  ارت  دنروآ  یمن  نامیا  هک  یناسک  راذگم 

تشون : نینچ  شباوج  رد  هنع - هللا  یضر  نیسح -
وت هب  هک  نیا  هرابرد  دـهد . یم  ار  شماجنا  قیفوت  وهتـشگ  نومنهر  کین  یئاـهراک  هدیـسر  شرازگ  وت  هب  يا  هتـشون  دیـسر . تا  هماـن  ... 

ناهارمگ نآ  دنا و  هدرکشرازگ  وت  هب  زادنا  فالتخا  شنم و  سوساج  نانیچ  نخس  ار  اهنآ  هک  میوگب  دیاب  نم ، هرابرد  هدیـسر  شرازگ 
گنج هب  میمصت  هن  نم  دنا . هتفگ  غورد  ردبنید  زا  فرحنم و 
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ار تاسدـقم  هک  يراکمتـس  بزح  زا  منارگن  تا  هتـسدوراد  زا  وـت و  زا  نآ  كرت  دروـم  رد  ادـخ  زا  نم  مفـالتخا . یپ  رد  هـن  ما و  هـتفرگ 
دورطم ... ناطیش  ناتسدمه  راکمتس و  بزح  دزیر ، یم  قحان  نوخ  دزاس و  یم  لامیاپ 

رفعج نب  هللادبع  هب  هیواعم  همان 

هدیسر نم  هب  يدنیاشوخ  ان  ربخ  وت  هرابرد  مراد . یبوخ  رظن  تا  هداوناخ  وت و  هب  تبسن  مهد و  یم  حیجرت  نارگید  رب  ارت  هک  یناد  یم  ... 
شباوج رد  رفعج  نب  هللادـبع  مالـسلاو . تشگ . یهاوخ  روـبجم  یئاـمنيراددوخ  رگا  دـش و  دـهاوخ  يرازگـساپس  ینکتعیب  رگا  تسا .
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: تشون نینچ 
و يا ، هدناسر  تداعـسب  ار  تدوخ  ینک  نینچ  رگا  متـسناد . یهد  یم  حیجرت  نارگید  رب  ارم  هک  يا  هتـشون  ار  هچنآ  و  دیـسر ، تا  همان  ... 

میدرک روبجم  ار  تردپ  ار و  وت  البق  ام  ینک  روبجم  ارم  يا  هتشون  هک  نیا  اما  يا ، هدومن  یهاتوک  تدوخ  هب  تبسن  یئامن  يراددوخ  رگا 
مالسلاو . تشگ . ناملسم  رارطضا  هر  زا  تبغر و  یب  ات  دیآ  رد  مالسا  هب 

ریبز نب  هللادبع  هب  هیواعم  همان 
: داتسرف ار  تایبا  نیا  ریبز  نب  هللادبع  يارب 

يرابدرب هر  زا  نوچ  هک  ما  هدید  ار  راوگرزب  نادرم 
دنیامن یم  یسانشقحرابدرب  نآ  هب  تبسن  دنرادرب  ناشیا  زا  تسد 
دشاب هدرک  تردق  نیع  رد  هدرک  تشذگ  هکنآ  رگا  اصوصخم 

درک شلیلجت  یسانشقح و  رتشیب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک 
ارت تسا  وت  رگشنزرس  هک  یسک  ات  یتسین  تسپوت 

دیامن شنزرس  يا  هداد  زورب  هک  يرادرک  رطاخ  هب 
یلغد و زج  هک  یتسه  یصلاخان  زاب  هقح  هکلب 

تسا  هدرک  یلغد  مدآ  اب  مه  سیلبا  نیا  زا  لبق  ویسانش  یمن  یتسردان 
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هدز ررض  لوگ و  ار  دوخ  طقف  شیوخ  راک  اب  یلو 
تسا  هتشگ  گنن  هیام  نوعلم و  هدوب  مرتحم  ززعم و  اقباسهکنیا  اب  و 

ینآ یپ  رد  ترادرک  اب  ار  هچنآ  مسرت  یم  نم 
تشون : نینچ  شباوجرد  وا  دناسر و  رفیک  هب  تسا  رت  راکمتس  هک  ار  نآ  ادخ  هگنآ  ار " و  رفیک  ینعی   " مهدب وت  هب 

دینش ار  تنخس  متسرپ  یم  ار  وا  هک  یئادخ  ناه 
دیامن یم  یخاتسگ  میلح  رایسب  يادخ  ربارب  رد  هک  یئادخ  هک  وا  و 

تسا رت  هدزباتش  يراکهبت  هانگ و  بالجنم  هب  نتفر  ورف  رد  سک  ره  زا  و 
نیع رد  دنا : هتفگ  وت  هب  هک  يا  هدرک  مگ  ار  دوخ  هتشگ و  رورغم  نیا  زا  ایآ 

ینزیم  يرابدرب  هبار  دوخ  هکلب  یتسین  رابدرب  هکنآ  لاح  يرابدرب ؟ تردق 
يزاس یلمع  يراد  نم  هرابرد  هک  ار  یمیمصت  رگا 

مراکیپ دربن و  نادیم  ریش  هک  دید  یهاوخ 
هک نیا  دوبن و  ما  هدرک  وت  اب  هک  یتعیب  رگا  منک  یم  دای  مسق  و 

يدربیمن رد  هب  متسد  زا  ملاس  ناج  مراذگباپریز  ار  نآ  مهاوخ  یمن 

دیزی يدهع  تیالو  تعیب 

هراشا
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هار نیا  رد  دوب و  دیزی  يارب  يریگ  تعیبیپ  رد  رفس  ود  ره  رد  هرمع . هب  بجررد 56  تفر و  جح  هب  يرجه  لاس 50 رد  هیواعم  هنیدم  رد 
ود نیا  رابخا  تایاور و  ناخروم  نکل  تسا . هتشاد  تما  هتسجرب  ياه  تیصخش  باحصا و  اب  یئاهوگتفگ  هدرک و  یتارکاذم  تامادقا و 

دنا . هدرکنرکذ  زیامتم  صخشم و  روطب  دنا و  هتخیمآ  مه  هب  ار  رفس 

لوا رفس 

هراشا

هب مدرم  دـمآ . رد  هنیدـم  هـب  هـک  يرجه  لاـس 50  اـت  درک  يراددوـخ  دـیزی  تعیب  رکذ  زا  هیواـعم  هک  دـنا  هدروآ  دـسیون : یم  هبیتـق  نـبا 
شهاگتماقا هب  نوچ  دنتفر . شلابقتسا 
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ات داد  روتـسد  شبجاح  هب  داتـسرف و  ریبز  نب  هللادبع  و  رمع ، نب  هللادـبع  بلاطیبا ، نب  رفعج  نب  هللادـبع  سابع ، نب  هللادـبع  لابند  هب  دیـسر 
میرب و شـساپس  هداد  روتـسد  ام  هب  هک  ساپـس  ار  یئادخ  تفگ : دنتـسشن  یتقو  دهدن . دورو  هزاجا  یـسک  هب  دـنا  هتفرن  شروضح  زانانآ 

یم فارتعا  و  تسا ، هداد  تمعن  رایـسب  ار  ام  هک  هنوگنامه  میرب  یم  شـساپس  رایـسب  دراد ، ینازرا  اـمهب  ار  ساپـس  باوث  هک  هداد  هدـعو 
هدیسر ارف  ملجا  هتفرب و  مناوت  هدش و  دایز  منس  نم  تسا . وا  هداتسرف  هدنب و  دمحم  تسین و  کیرشیب  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  میئامن 
مکاـح نمزا  سپ  اـت  مزاـس  شیوخ  نیـشناج  ار  دـیزی  هک  دیـسر  روط  نیا  مرظن  هب  میوگب . کـیبل  ار  قـح  توـعد  هدـنامن  يزیچ  تسا و 

دش ثعاب  هک  يزیچ  اهنت  دیتسه  نآ  ناگداز  کین  ناکین و  شیرق و  ناگرزب  هک  امش  دشاب  امش  يدونـشخ  هیام  منک  یم  رکف  دشابامش و 
الاح دنردپ . نامه  دنزرف  اهنآ  هکدوب  نیا  منکن  توعد  مراد - یم  ناشتسود  یلیخ  مراد و  یبوخ  رظن  اهنآ  هب  هکنیا  اب  ار - نیسح  نسح و 

دیهدب . نینم  وملاریما  هب  یبوخ  تس و  رد  باوجامش 
تفگ : نینچ  سابع  نب  هللادبع 

میامن یم  فارتعا  و  درمش ، ام  هفیظو  ار  شتامدخ  اهتمعن و  رب  يرازگ  رکش  میرب و  ساپس  دومرف  ام  هب  ماهلا  هر  زا  هک  ساپس  ار  یئادخ 
يدز و فرح  وت  دمحم . لآ  دمحم و  رب  یئادخ  دورد  و  تسا ، وا  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  تسین و  کیرـشیب  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک 

دومن رایتخا  یحو  غالبا  تفای و  رد  يارب  ار  واو  دیزگ  رب  تلاسر  هب  ار  ص )  ) دمحم لج  زع و  يادخ  میدینـش . یتفگ و  میدرک ، شوگام 
يدصت هب  درف  نیرتراوازـس  دـنراد و  طابترا  شماهلا  و  ص )  ) دـمحم ابهک  دـنیاهنآ  دارفا  نیرت  راختفا  داهن و  تیزم  ناگدـیرفآ  همه  رب  و 

ار وا  ادخ  نوچ  دنـشاب  میلـست  ناش  ربمایپ  ربارب  رد  هک  دنرادن  نیا  زج  يرایتخا  تما  و  تسا . يو  هب  ناشنیرتکیدزن  مالـسا  رما  تموکح و 
همتاخ رد  تسا . هدرک  رایتخا  لماک  یهاگآ  ملع و  يور  زا  ار  ص )  ) دـمحم تسا  میکح  میلع و  يادـخ  هکوا  هدرک و  راـیتخا  تما  يارب 

مبلط . یم  شزرمآ  ادخ  زا  امشيارب  دوخ و  يارب 
: تفگ نینچ  هتساخرب  رفعج  نب  هللادبع  دعب 

ساپس ار  وا  دسر . ار  وا  ساپس  تسا و  ساپس  روخ  رد  هک  ار  يادخ  ساپس 
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میامن یم  فارتعا  دـهد . يرای  شقح  يادا  رد  ار  ام  هکمیراد  یم  دـیما  وا  زا  و  تسا ، هتخومآ  ام  هب  ار  شـساپس  ماـهلا  هر  زا  هک  میرب  یم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3821 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا وا  هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک  نیا  و  تسا ، هتفرگن  يدنزرف  رـسمه و  هک  یئادخ  تسین  رادیاپ  زاین و  یب  هناگیيادخ  زج  یئادخ  هک 
نارگید رب  رگیدکی  زا  يریگ  قح  رد  ادخ  باتک  بجوم  هب  نادنواشیوخ  هک  هدمآ  نآ  رد  دوش  لمع  نآرق  هب  هاگره  تفالخ  نیا  هرابرد 

دوش لمع  رمع  رکبوبا و  هیور  هب  رگا  و  دشاب ، يو  نادنواشیوخ  هب  قلعتم  دیاب  دوش  لمع  ادخ  لوسر  تنـس  هب  هک  یتروصرد  و  دـنمدقم .
ناشربمایپ زا  سپار  وا  رگا  مسق  ادـخ  هب  مالـسا ؟ تموکح  يدـصت  هب  رت  قحیذ  تسا و  ربمایپ  نادـناخ  زا  رت  لماک  رترب و  یـسک  هچ  زاـب 

هکنیا يارب  وا و  يورتسار  يرادنید و  ببسب  دندوب  هدرپس  شا  هتـسیاش  یقیقحيدصتم و  هب  ار  تموکح  دندوب  هدرک  تموکح  راد  هدهع 
دـنتفای و یمن  فـالتخا  تما  ناـیم  رد  رفن  ود  یتـح  تروـص  نآ  رد  و  ددرگن ، يوریپ  ناطیـش  راـک  زا  دوـش و  هتـسب  راـک  هب  ادـخ  مـکح 

نیا زا  میا . هتفرگ  رارق  وت  یتسرپرس  تحت  ام  يا و  هتـشگ  رادمامز  وت  اریز  سرتب ، ادخ  زا  هیواعم  نیا  ناربانب  دش . یمن  هدیـشک  يریـشمش 
دهاوخ تساوخ  زاب  وت  زا  صوصخ  نیا  رد  تمایق  يادرف  زا  اریز  شیدنیب ، دنا  هتفرگرارق  وا  یتسرپرس  تحت  هک  یمدرم  حلاصم  هب  تهج 
یناوت یمن  ار  راک  نیا  يدرکن و  یتسرد  راک  مسق  ادـخب  يدرکن ، توعد  ار  نانآ  هکنیا  یتفگ و  میومع  رـسپ  ود  هراـبرد  هچنآ  اـما  دـش .

. راکنا هچ  ینک و  فارتعا  هچ  دنتباجنو ، يراوگرزب  شناد و  ندعم  ودنآ  هک  یناد  یم  دوخ  وت  و  نانآ . تیاضر  اب  هلیـسو و  هب  رگم  ینکب 
مبلط . یم  شزرمآ  امش  يارب  دوخ و  يارب  ادخ  زا  همتاخ  رد 

: تفگ درک و  نخس  هب  عورش  ریبز  نب  هللا  دبع  هاگنآ 
و مرب . یم  ساپس  شیاهدرواشیپ  رب  ار  وا  دروآ . لئان  راختفا  هب  شربمایپ  اب  ار  ام  دناسانش و  وتخومآ  ام  هب  ار  شنید  هک  ساپـس  ار  يادخ 
اب هک  تسا  شیرق  نآ  زا  طـقف  تفـالخ  نیا  تسا . وا  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  تسین و  هناـگی  يادـخ  زج  یئادـخ  هک  میاـمن  یم  فارتعا 
يا نیاربانب  شیوخ . شنمگرزب  نادـنزرف  راختفا و  رپدادـجا  رب  هیکت  اب  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  نآ  شا  هدوتـس  لامعا  هدیدنـسپ و  رادرک 

سابع نب  هللادبع  نیا  اریز  يارگ ، فاصناب  شیوخ  هرابرد  سرتب و  ادخ  زا  هیواعم 
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همعرـسپ ریبز  نب  هللا  دبع  نم  و  ص )  ) ادخ لوسر  يومع  رـسپ  نیحانجلاوذ  رفعج  نب  هللا  دبع  نیا  تسا و  ص )  ) ادـخ لوسر  يومع  رـسپ 
یتیصخش هچ  دنتسیک و  ود  نآ  هک  یناد  یم  وت  تسا و  هتشاذگ  اج  هب  ار  نیـسح  نسح و  شدنزرف  ود  دوخ  زا  یلع  و  ص ،)  ) ادخ لوسر 

يرواد . شیوخ  ام و  نایم  دوخ  وت  و  سرتب ، ادخ  زا  هیواعم  يا  نیا  ربانب  دنراد .
: تفگ نینچ  دوشگ و  نخس  هب  بل  رمع  نب  هللادبع  هرخالاب 

مر يروطارپما  میژر  لثم  تفالخ ، نیا  دروآ . لئان  راختفا  هب  ص )  ) شربمایپ اـب  دـیناسر و  تزع  هب  شنید  اـب  ار  اـم  هک  ساپـس  ار  یئادـخ 
لثم رگ  دشاب . هتشاد  يدهعتیالو  دربب و  ثرا  ردپ  زارـسپ  ار  تموکح  هک  تسین  ناریا  یهاشنهاش  ای  یبرغ  مر  يروط  ارپما  میژر  ای  یقرش 

درواین رد  هرفن  شـش  ياروش  تیوضع  هب  تهج  نآ  زا  طقف  ارم  مسق  ادخ  هب  مدـش . یم  تفالخ  يدـصتم  مردـپ  زا  سپ  نم  دوب  یم  اهنآ 
دشاب نآ  هتسیاش  هک  یسک  هب  قلعتم  تسا و  شیرق  هلیبق  همه  هب  رـصحنم  تفالخ  درادن . دوجو  مردپ  نم و  نایم  یی  یگتـسب  او  نینچ  هک 
یهاوخ یم  وت  رگا  نیا  رباـنب  دـشاب . تیاـضر  دروـم  همه  زا  شیپ  رتراـکزیهرپ و  هکنآ  دنـشاب  قـفاوم  وا  اـب  دندنـسپب و  ار  وا  ناناملـسم  و 

ناناوجون زا  دیزی  تسا  تسرد  يراپـسب  یـشرق  ناوجون  کی  هب  هکلب ) دـشاب  هتـشاد  ار  لاصخ  طیارـش و  نآ  هک  یـسک  هب  هن   ) ار تفالخ 
دمآ . دهاوخن  رب  تعفن  هب  يراک  دیزی  زا  شرفیک  تساوخ و  زاب  ماگنه  هب  ادخ و  هاگشیپرد  هک  شاب  هتشاد  هجوت  نکل  تسا . شیرق 

: تفگ نینچ  هیواعم  تقو  نیا  رد 
هب مراد . یم  تسود  ناشنارـسپ  زا  شیب  ار  مرـسپ  دنا . هدنام  نارـسپ  دنا و  هتفر  ناردپ  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیتفگ . نخـس  متفگ و  نخس 
ادخ لوسر  دـنواشیوخ  اریز  دوب ، فانم  دـبع  ینب  نآ  زا  تموکح  تسا . نز  فرح  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیوش  تبحمهمرـسپ  اب  رگا  هوالع 
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تموکح هب  دنـشاب  تفالخ  یهاشداپ و  نادناخ  زا  هک  نیا  نودب  ار  رمع  رکب و  وبا  مدرم  تشذگ  رد  ادـخ  لوسر  یتقو  اما  دنتـسه . (ص )
رد تمایق  زور  اـتو  فاـنم ، دـبع  ینب  تسد  هب  تشگرب  تموکح  دـعب ، دـنتفرگ . شیپ  ار  يا  هدیدنـسپهیور  ود  نآ  کـلاذ  عم  دنتـشادرب ،

ریبز رسپ  يا  ارت  ادخ  و  دنام . دهاوخ  نانآ  تسد 
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هگرج زا  رفعج ) نب  هللا  دـبع  ساـبع و  نب  هللادـبع  ینعی   ) میوـمع رـسپ  ود  نیا  اـما  تسا ، هدرک  مورحم  نآ  يدـصت  زا  رمع  رـسپ  يا  ارت  و 
هللا . ءاش  نا  دوب  دنهاوخن  نوریب  تموکح  ناگ  دننادرگ 

ماش یهار  دعب  و  درکن ، عطق  زین  ار  نانآ  ماعنا  بجاوم و  درواین و  نایم  هب  ار  دـیزی  تعیب  رگید  دـندنب و  رب  ار  شناوراک  دادروتـسد  سپس 
يرجه . لاس 51  ات  تخاسن  حرطم  ارنآو  تسب  ورف  تعیب  زا  مد  تشگ و 

مدرم هیواعم  هک  تسا  هتـشون  هباصا "  رد "  رجح  نبا  اما  هدماین  نایم  هب  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نخـس  زا  يرکذ  یخیرات  هتـشون  نیارد 
داهنـشیپ باوج  رد  نمحرلادبع  دنتفگ . نخـس  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  و  ریبز ، نبا  یلع ، نب  نیـسح  دـناوخ . دـیزی  اب  ندرک  تعیب  هب  ار 

نینچ زگره  ادـخب  دنیـشنب ؟ شیاـج  هب  شرـسپ  درم  يروطارپـما  تقو  ره  هک  تسا  یقرـش  مر  يروطارپـما  میژر  نیا  رگم  تفگ : هیواـعم 
درک .. میهاوخن 

لوا رفس  ياه  وگتفگ  زا  يرگید  نایب 

ره و  دندمآ ، نوریب  ناکدوک  نانز و  و  دنتفر ، شلابقتسا  هب  هراوس  هدایپ و  مدرم  هنیدم  ياه  یکیدزن  دش . هنیدم  دراو  جح  دصق  هب  هیواعم 
ناـشیاضر رطاـخبلج و  يارب  درک و  تبحـص  تیعمج  اـب  ناـشنشمرن و  ناـفلاخم  اـب  وا  و  دوـمن . لابقتـسا  وا  زا  یئاـناوت  بسحرب  سک 

نیمه زا  یکی  رد  هک  دناسر  یئاجب  ار  راک  دزاس . قفاوم  دندوب  هدرک  نامدرم  رگید  هک  يراک  اب  ار  نانآ  رگمدومن  ینابز  برچ  دیشوک و 
نیمه هب  ار  تامیالمان  متخاـس و  یم  راومهنت  رب  امـش  رادـید  دـیما  هب  طـقف  ار  زاردهار  نیا  یگتـسخ  تفگ : هنیدـم  مدرم  هب  اـه  تبحص 

 " هب نوچ  دنتفگ ... رایـسب  دماشوخ  شباوج  رد  متـشگ . لئان  ادـخ  ربمایپ  رازم  نارواجم  امـش  ادـید ر  هب  کنیا  ات  مدرک  یم  لمحت  رطاخ 
و دنفانم . دبع  ینب  رورس  ود  نانیا  تفگ : مدرم  هب  ود  نآ  هب  هراشا  دنتفر ، شلابقتسا  هب  سابع  نب  هللا  دبع  یلع و  نب  نیسح  دیسر  فرج " 

يانب تشگ و  نخسمه  نانآ  اب  هدنادرگ  ناشیا  هب  ور 
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هنیدم . هب  دیسر  ات  دزیم ، دنخبل  رگید  نآ  هب  هاگ  تفگ و  یم  تخس  کی  نیا  اب  هاگ  تشاذگ ، ار  بیبحت 
هناخ هب  نیـسح  دـمآرد . شهاگتماقا  هب  ات  دنتـشگ  هارمه  شبک  وم  اب  دـندرک و  مالـس  وا  هب  هدـمآ  ناکدوکو  نانز  هدایپ و  مدرم  اجنآ  رد 

تساوخ . تاقالم  هزاجا  تشگ و  نینم - وملا  ما  هشئاع - هناخ  هناور  نایماش  زا  يریثک  عمج  اب  هیواعم  دجسم . هب  سابع  نبهللا  دبع  تفر و 
زا یسرتن  يدرک و  نانیمطا  هنوگچ  تفگ : هیواعم  هب  هشئاع  دوب ، اجنآ  ناوکذ  هشئاع ، مدختسم  دمآرد  نوچو  داد  هزاجا  وا  هب  طقف  هشئاع 

دیـسرپ ینک . یمن  يراک  نینچ  وت  تفگ : مناسر ؟ لتق  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  مردارب  لتقرفیک  هب  ارت  ات  مناشنب  تنیمک  هب  ار  يدرم  هک  نیا 
ادخ . لوسر  هناخ  رد  مراد  رارق  یمیرح  رد  نم  نوچ  تفگ : روطچ ؟

دیلقت ود  نآ  زا  هک  درک  قیوشت  ار  وا  و  رمع ، رکبوبا و  زا  درک و  دای  (ص ) ادخ لوسر  زا  دناوخ و  انث  ساپس و  ار  اخ  هشئاع  تقو ، نیا  رد 
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هـشئاع قطن  یئاویـش  تغـالب و  هب  یقطن  هک  نیا  سرتزا  دوشگن  نخـس  هب  بل  هیواـعم  داد  ناـیاپ  شیوخ  نخـس  هب  و  دـنک . يوریپ  هدومن 
يا و هتخومآ  نید  ام  هب  سانـش و  ربمایپ  یـسانشادخ و  نینم  وملاما  يا  وت  تفگ : هدرک  ندز  فرح  هب  عورـش  يداع  روطب  راـچان  دـناوتن ،
هب هدوب  يدـماشیپ  دـیزی ، راک  هتفرگ . شوگب  تنخـس  دوش و  تعاطا  هتـسب و  راکب  تنامرف  هک  ینآ  روخرد  وت  و  يا . هداد  دای  ار  نامریخ 

رارق ناشندرگ  رب  ناشدهعت  نامیپ و  دنا و  هدرک  تعیب  مدرم  و  دنرادن ، ار  نآ  رایتخا  مدرم  هدـش و  مامت  هتفرگ و  تروص  هک  ادـخ  ریدـقت 
دننکشب ؟ ار  ناشدهع  نامیپ و  الاح  وت  رظن  هب  ایآ  تسا . هتشگ  دک  وم  هتفرگ و 

زا هک  نیا  تفگ : وا  هب  تهج  نیمه  هب  داد . دهاوخ  همادا  دوخ  راک  هب  تسا و  ممـصم  دـیزی  يدـهعتیالو  رب  هک  درب  یپ  وا  فرحزا  هشئاع 
هدن جرخب  هلجع  ناشدروم  رد  نکن و  یئاوران  راک  هرفن  دنچ  تعامج  نیا  قح  رد  سرتب و  ادخ  زا  يدروآ ، نایم  هب  نخـس  نامیپ  دـهع و 

دنزنرس  نانآ  زا  دشاب  تدنیاشوخان  هک  يراک  دیاش 
لتق هب  دندوب  يدـهتجم  اسراپ و  دـباع و  دارفا  هک  ار  شنارای  رجح " و  وت "  تفگ : وا  هب  هشئاع  دورب . هک  تساخرب  هیواعم  ماگنه ، نیارد 

نخس نیا  تفگهیواعم : يدناسر .
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دوخ لاـح  هب  ار  ناـنآ  اـم و  سپ  تفگ : بوخ . یلیخ  تفگ : تیاـهاضاقت ؟ ندروآ  رب  رد  تسا و  هنوگچ  وت  اـب  مراـتفر  راـنک . راذـگب  ار 
دوش . یگ  دیسر  نامراک  هب  میدش  هدرب  نامراگدرورپ  ناتسآ  هب  یتقو  ات  راذگب 

(- ص  ) ادخ ربمایپ  زا  سپ  يرونخس - زورما  ات  تفگ : ودوب  هدز  هیکت  وا  رب  هک  یلاح  رد  تفر و  نوریب  هشئاع  هناخ  زا  ناوکذ " هارمهو " 
: تفگ درک و  تاقالم  یئاهنت  هب  يوابو  داتـسرف  یلع  نب  نیـسح  لابند  هب  هاگنآ  دیـسر . هناخ  هب  ات  تفرب  ما و  هدـیدن  اویـش  اـیوگ و  نینچ 

ناج ومع  دنا . هتـسب  نامیپ  هدرپس و  دهعت  دیزی  يدهعتیالو  يارب  ینک  یم  ناشیربهر  وت  هک  یـشیرق  رفن  جـنپ  يانثتـسا  هب  مدرم  هداز  ردارب 
نانآ وزج  مه  نم  دندرک  تعیب  وت  اب  رگا  تسرفب . اهنآ  لابند  هب  تفگ : نیسح  ینک ؟ یم  تفلاخم  ارچ 

عالطا یـسک  هب  ار  ناشرفن  ود  يوگتفگ  نایرج  تفرگ  لوق  وا  زا  تفریذـپ و  هیواـعم  هدـن . جرخب  هلجع  نم  دروم  رد  هنرگ  دوب و  مهاوخ 
نیسح هب  وا  و  دنک . ربخ  بسکوا  زا  دیآ  یم  نوریب  یتقو  ات  دوب  هتـشامگ  يو  هار  رـس  رب  ار  یـصخش  ریبز  نبا  دمآ . نوریب  نیـسح  دهدن .

دروآ . رد  وا  زا  يزیچات  دش  شا  یپاپ  ردق  نآ  و  اجنآ ؟ تشذگ  هچ  دوب و  ربخ  هچ  دسرپ  یم  ریبز  نب  هللادبع  تردارب  تفگ 
رفن جـنپ  زج  دـناهدرپس  دـهعت  هدومن و  تقفاوم  راک  نیااب  مدرم  تفگ : درک و  یـصوصخ  تاقالم  وا  اب  داتـسرف و  ریبز  نبا  لابندـب  هیواعم 
اهنآ وزج  مهنم  دـندرک  تعیب  وت  اب  رگا  ات  ناشلابندـب  تسرفب  تفگ  ینکیم ؟ تفلاخم  ارچ  هداز  ردارب  ینک . یم  ناـشیربهر  وت  هک  یـشرق 

یـسک هب  ار  نایرج  تفرگ  لوق  وا  زا  و  يرآ . تفگ : درک ؟ یهاوخ  ار  راکنیا  دیـسرپ  هدن . جرخب  هلجع  نم  دروم  رد  هنرگ  و  دوب ، مهاوخ 
دیوگن .

متـسین لیام  نم  تفگ : دوب . هتفگ  ود  نآ  اب  هچنآ  زا  رتمرن  ینخـس  تفگ  نخـس  وا  اب  یـصوصخ  داتـسرف و  رمعنب  هللادبع  لابند  هب  سپس 
رفن جنپ  زج  ما  هتفرگ  تعیب  دهعت و  راکنیا  يارب  مدرم  زا  و  دشاب . یناپوچ  یب  هلگ  نوچ  نم  زا  سپ  نم  زا  سپ  دمحم  تما  مراذگب 
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زا مه  یـسرب و  تدوـصقم  هب  مه  هک  ینک  يراـک  يرـضاح  دیـسرپ : رمع  نب  هللادـبع  ینک ؟ یم  تفلاـخم  ارچ  یتـسه . ناـشربهر  وـت  هک 
تعیب وت  اب  نومضم  نیا  هب  میآ  یمنم  دعب  ینیشن  یم  مومع  ربارب  رد  تفگ : مراک . نیا  قاتـشم  تفگ : یـشاب ؟ هدرکيریگولج  يزیرنوخ 
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. مریذپ یم  ارنآ  ددرگ  ناتسادمه  یشبح  يا  هدرب  تموکح  رس  رب  تما  رگا  اریز  مریذپب ، دشاب  تما  قافتا  دروم  رد  ار  هچنآ  هک  منک  یم 
روـطب داتـسرف و  رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع  لاـبند  هب  هیواـعم  ماـگنه ، نیا  رد  تفر . نوریب  و  يرآ . تفگ : درکیهاوـخ ؟ راـک  نیا  دیـسرپ :
هیواعم دشاب . متحلـصم  ریخ و  هب  راک  نیا  مراو  دـیما  تفگ : يا ؟ هتـشادرب  ینامرفانب  رـس  نم  ربارب  رد  یقح  هچ  اب  تفگ : وا  هب  یـصوصخ 

هب ترخآ  رد  تخاس و  دهاوخ  راتفرگ  ار  وت  ایند  رد  ادخ  ینکب  راک  نیا  رگا  تفگ : دریگ . یم  جضن  ملد  رد  تلتق  میمـصت  ادـخب  تفگ :
تفر . نوریب  تفگ و  ار  نیا  دروآ . دهاوخ  رد  خزود 

دـندرتسگ و شیارب  یتخت  داد  روتـسد  حبـص  ادرف  دـنارذگ . مدرم  بیبحتو  ناـیعا  مهم و  دارفا  هب  شـشخب  ماـعنا و  اـب  ار  زور  نآ  هیواـعم 
ياهماج هک  یلاح  رد  و  شا . هداوناخ  دارفا  يارب  یئاه  یلدنص  شربارب  رد  دنداهن و  شنابرقم  نایرابرد و  يارب  شفارطا  رد  یئاه  یلدنص 

تسـشن و شیوخ  تخترب  دـمآ و  نوریب  هدز  رطع  دوب و  هداـهن  شفتک  رب  ار  شاهخاـش  ود  رـس و  رب  هریت  يا  هماـمع  تشاد و  نت  رب  ینمی 
دشاب شنابرقم  ناکیدزن و  زاهچ  رگ  ار  سکچیه  درک  رما  شبجاح  هب  و  دنونشب ، ار  شتاروتسد  هک  دناشن  یئاج  شکیدزن و  ار  شنایشنم 

رب ار  وا  هیواعمدرک  مالس  دش و  دراو  یتقو  دیسر . رتدوز  سابع  نبا  داتسرف . سابع  نب  هللادبع  یلع و  نب  نیسح  لابند  هب  هاگنآ  دهدن . هار 
ص)  ) ربمایپ هاگتماقا  فیرـشرازم و  نیا  ترواجم  زا  ادخ  تفگ : و  درک ، وگتفگ  هب  عورـش  يو  اب  مارآ  دناشن و  شتخت  يور  پچ  بناج 

تسا . هداد  رفاو  يا  هرهب 
میا . هتفای  رفاو  ياهرهب  مشوپب  مشچ  نآ  همه  زا  هدومن و  تعانق  نامقح  زا  يا  هراپ  هب  هک  زین  نیا  زا  تفگ ...: سابع  نبا 

رمع هک  دروآ  نایم  هی  نخـس  عوضوم  نیا  زا  سپ  دـشکن ، هلداجم  هب  راک  ات  دوش  رود  عوضوم  زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هیواعم  نخـس ، نیا 
داتفا يو  هب  هیواعم  مشچ  نوچ  دیسرارف . یلع  نب  نیسح  ات  دنک . یم  رییغت  يو  زئارغ  تشرس و  بسح  رب  ناسنا 
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تمـس رد  اـت  درک  هراـشا  هیواـعم  درک . مالـس  هدـش  دراو  نیـسح  وا . يارب  تخاـس  بترم  دوب  شتخت  تسار  تمـس  رد  هک  ار  یی  یتـشپ 
داد باوج  نیسح  ناشلاس . نس و  زا  دیسرپ و  نسح - نادنزرف  شیاه - هدازردارب  لاح  زا  درک و  یسرپلاوحا  وا  ابسپس  تسشنب  شتـسار 
هک مهدیم  یهاوگ  و  روآ . الب  تسا و  شخب  تمعن  هک  ساپـس  ار  يادـخ  تفگ : هدرک  نخـسبعورش  هیواـعم  هاـگنآ  تشگ . شوماـخ  و 

نامدآ و يارب  هک  تسوا  صاخ  هدنب  دـمحم  و  تسا ، نادـحلم  رادـنپ  هتفگ و  زا  رترب  یـسب  هک  یئادـخ  تسین  هناگی  يادـخ  زج  یئادـخ 
میکح ناتسآ  زا  هدمآ  دورف  دیامن و  یمن  شلاطبا  نیـشیپ  هدنیآ و  قئاقح  هک  دهد  ناشمیب  دنپ و  ینآرق  اب  ات  هتـشگ  ثوعبم  یگمه  نایرپ 

ادـخ نید  ات  دـیزرو  یئابیکـش  دـید  یتیذا  رازآ و  ره  شهار  رد  دـیناسر و  ماجناب  ار  شراک  دومرف و  ادا  ار  یهلا  تلاـسر  و  تسا . هدوتس 
هریچ ناکرشم  مغر  یلع  یهلا  تضهن  ادخ و  نید  دنتشگ و  نک  هشیر  ناکرشم  دندیـسر و  تردق  تزع و  هب  شناتـسود  تشگ و  نشور 
نوچ داهنن و  ياج  رب  دوب  شمهـس  هک  یکدنا  نامه  زج  ایند  لام  زا  هک  یلاح  رد  تشذگ  رد  هیلع  هللا  تاولـص  شترـضح  هاگنآ  تشگ .

هک یتردـق  يرظن و  دـنلب  رـس  زا  زین  دوب و  هدرک  اهر  دوب  هدروآ  گنچب  ایند  لام  زا  ارهچنآ  دوب  هدـنک  رب  ایند  زا  لد  هدـیزگ و  رب  ار  ادـخ 
ص)  ) ربمایپ فصو  نیا  دوب . شدـبا  رادـیاپ و  باوث  نادـیواج و  يارـس  یپ  رد  هک  نیا  رطاـخ  هب  زین  تشاد و  يرادنتـشیوخ  یئاـبیکش و 

دوخ مشچب  ام  هک  تسویپ  عوقو  هب  یثداوح  و  كوکـشم ، يدرم  رگید  هس  و  دندمآ . راک  رـس  رب  ياپ  نتـشیوخ  درم  وديو  زا  سپ  تسا .
دناد یم  ادخ  تسا . هدیسر  ناتعالطا  هب  البق  دیزی  راک  هب  عجار  مناد . یمن  يزیچ  امش  زا  شیب  اهنآ  زا  نم  میا و  هدینشن  یتسردب  هدیدن و 

راک دروم  رد  مرادـهگن . رارق  رب  ار  هعماج  تدـحو  دـیزی  يدـهعتیالو  اب  مدـنبب و  مدرم  نایم  فالتخا  يورب  رد  مهاوخ  یم  راک  نیا  اب  هک 
نیا و  دـیرادروخ . رب  یگنادرم  يدنمـشناد و  و  ربماـیپ ص ) اـب   ) يدـنواشیوخ تلیـضف  زامه  رفن  ود  امـش  مرادـن . نیا  زج  يروظنم  دـیزی 
هتفای نارگید  هن  رفن و  ود  امش  رد  ار  شریظن  هک  يردقب  ما و  هتفای  وا  رد  ما  هتـشاد  دیزی  اب  هک  یئاه  هبرجت  اهوگتفگ و  یط  نم  ار  لاصخ 
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هک ص -)  ) ربمایپ هک  دیناد  یم  امش  دنادرگ . یم  مرن  ار  گنس  هک  دراد  یی  يرابدرب  نانچو  نادنآرق  تسه و  مه  سانش  تنس  وا  هزات  ما ،
باحصا رگید  قوراف و  رمع  قیدص و  رکبوبا  رب  ار  يدرم  لسالس "  دربن "  رد  باوص - تسرد و  شراک  دوب و  موصعم 
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ثیح زا  هن  کیدزن و  يدـنواشیوخ  ظاحل  زا  هن  دوبن  نانآ  ناشمه  ظاـحل  چـیه  زا  هک  داد  یهدـنامرف  تشاد و  مدـقم  نارجاـهم  گرزب و 
یتسرپ رـسو  يرادهگن  ار  مئانغ  تشگ و  ناشزامنـشیپ  تعامج  زامن  رد  درک و  یهدـنامرف  نانآ  رب  درم  نآ  و  شا ، هتـشذگ  هیورو  هقباس 

. تسا اـم  يوکینقشم  رـس  ص )  ) ادـخ و لوسر  و  دومن . یمن  ارچ  نوچ و  سکچیه  درک  یم  رظن  راـهظا  داد و  یم  روتـسد  نوچ  و  دومن ،
سکچیه اریز  دیئوگ  فاصناهب  نخس  هسلج  نیا  رد  هک  مراودیما  نم  و  میراد ، یکرتشم  حلاصم  امش  نم و  بلطملا  دبع  ینب  يا  نیاربانب 

امش يارب  شیوخ و  يارب  ادخ  زا  دیئوگ . تریصب  يور  زا  نخـس  مباوج  رد  نیاربانب  درامـشن . تیمها  اب  تجح و  ار  امـشهتفگ  هک  تسین 
مبلطیم . شزرمآ  رفنود 

ءادهشلا دیس  نیسح  ماما  قطن 

اریز نک . ربص  یمک  تفگ : هدرک  هراشا  وا  هب  نیسح  نکیل  درب ، ارف  نخس  زاغآ  يارب  شیوخ  تسد  درک و  قطن  هدامآ  ار  دوخ  سابع  نبا 
زا سپ  هتساخرب  نیسح  و  دومن . يراددوخ  سابع  نبا  هجیتن ، رد  تسا . رتشیب  وا  تاماهتا  زا  نم  مهـس  مدوب و  وا  رظن  تبحـصفرط و  نم 

تفگ : ص )  ) ربمایپ رب  دورد  ادخ و  ساپس 
یناوت یمن  هیواعم  يا  وت  دشاب ... هتفگن  شیب  رایـسب  زا  یکدنا  زاب  دیوگب  دشوکب و  ردـق  ره  ص )  ) ربمایپ فصو  رديرونخـس  ره  هیواعم 
یناسک فصو  رد  تسا . هدینادرگ  هریخ  ار  غارچ  وترپ  دیشروخ  رون  هدرک و  اوسر  ار  ماش  یهایس  یهاگحبـص  هدیپس  یـشوپب . ار  تقیقح 

هناراک افج  نارگید  رب  یتخادرپ و  یـشارت  تلیـضف  هب  زیمآ  هغلابم  روط  هب  یـضعب  دروم  رد  دنتـشگ  مکاـح  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  هک 
بحاص یتسارب  هکنآ  لئاضف  رکذ  رد  یتشگ . فرصنم  فاصنادح  زا  یتسبرب و  هتـسیاش  دیجمت  زا  نابز  یخرب  دروم  رد  و  يداهن ، تیزم 

دیزی و تالامک  زا  هک  مدینـش  دـیناشک . لئاضف  قیاقح و  رگید  نامتکهب  ارت  ناطیـش  يدروآ  نابز  هب  تقیقح  زایئزج  رگا  تسا  تلیـضف 
هتخانشان مدآ  يرادنپ  ینک . مهوت  راچد  وهارمگ  دیزی  هرابرد  ار  مدرم  یهاوخیم  يدز . مد  ص )  ) دمحم تما  يارب  شریبدت  ینادتسایس و 

هک ینکیم  فیرعت  یئاهزیچ  زا  ای  ینک  یم  یفرعم  ار  يدوهشمان  بیاغ و  درف  اییئامن  یم  فیصوت  ار  یبوجحم  و 
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شیزابگـس زا  نک  هاگن  ار  شیاهراک  تسا . هدومن  زاـب  هداد و  ناـشن  ار  شا  هدـیقع  عضو و  شدوخدـیزی  هکنآ  لاـح  یناد . یم  وت  طـقف 
کمک شیوخ  فصو  رد  ارت  ات  شیاهیزابـسوه  عاونا  شرگاینخ و  ناکزینک  شیزاب و  رتوبک  دزادنا و  یممه  ناجب  ار  اهگـس  هک  یهاگب 

نیا لابو  رز و  یهاوخ و  یم  هک  تسین  یفاک  يا  هتـشگ  بکترم  لاحب  ات  هک  یناهانگ  نامه  راذـگب . راـنک  يراد  هک  ار  یمیمـصت  دـنک .
متـس فارحنا و  رد  لـطاب  هب  ناـنچمه  ادـخب  یئآرد ؟ راـگدرورپ  یـسرداد  ناتـسآ  هب  یلاـح  نینچب  ینک و  زاـب  دوخ  شود  رب  ار  دوجوم 
نیا ربانب  يراد ، هلـصاف  ندزمهب  مشچ  کی  طقف  گرم  ابوت  يا  هتتـشاذگن  یقاب  یئاج  رگید  هک  يا  هتخادرپ  يرگ  دادـیب  هب  يا و  هتفرورف 

ام هب  انمـض  تنخـس  رد  تسین . یهاگ  زیرگ  نآ  رد  تسا و  بانتجا  لباق  ریغ  هک  تمایق  روهـشم  زور  ياربنزب  تسد  هدیدنـسپ  يراـک  هب 
هب ام  يارب  تیالو  قیرط  زا  ص )  ) ربمایپ ار  قح  نیا  مسق  ادخب  هک  یلاح  رديرامش  یم  مورحم  يدادجا  قح  زا  ار  ام  و  يا ، هدومن  ضرعت 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3826 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ... هداهن  ثاریم 
هداتفا قافتا  دراد و  تقیقح  نیا  يدرک . داهـشتسا  شترـضح  نییعت  اب  و  ص )  ) ادخلوسر روتـسدب  مدرم  رب  صخـش  نآ  یهدـنامرف  هب  ... 

نیا ات  و  تسا . هدوب  رادروخرب  يو  اب  تعیب  و  ص )  ) ربمایپ تبحاصم  تلیضف  زا  صاع - نب  ورمع  ینعی  صخـش - نآ  نامز  نآ  رد  تسا .
رب هب  دندرک  عورش  تسا و  هدش  هدرمش  مدقم  نارگید  رب  هتـشگ و  هدنامرف  وا  ارچ  هکدندومن  یئاضران  راهظا  مدرم  تفرگ  تروص  نییعت 

نیاب دوب . دـهاوخن  امـش  هدـنامرف  نم  زج  سکچیه  نیا  زا  سپنارجاـهم  هورگ  يا  هدومرف : ص )  ) ربماـیپ هجیتن ، رد  شیاـه . راـک  ندرمش 
ربمایپ خوسنم  راک  هب  یمومع  ياهراکنیرتمهم  دروم  رد  هنوگچ  وت  نیاربانب  درک . لاـطبا  خـسن و  ار  هیور  راـک و  نآ  ص )  ) ربماـیپ بیترت 

هک يرامگب  مهم  ماقم  نیاب  ار  یـسک  یهاوخ  یم  هنوگچ  ای  ینکیم ؟ دانتـسا  هتـشگ  لاطبا  خسن و  شترـضح  طسوت  هک  يا  هیور  و  (ص )
ار وا  يایند  هدرک  هارمگ  ارمدرم  یهاوخ  یم  ياهدیبسچ و  ار  یهاریب  هتخاب  نید  هدرک  اهر  ار  مدرم  همه  دنناد و  یمن  رادنید  ار  وا  یـضعب 

مبلط . یم  شزرمآ  امش  يارب  دوخ و  يارب  ادخ  زا  و  تسا . راکشآ  يراکنایز  نامه  نیا  ینک . دابآ  ترخآ  رد  تدوخ  ندرک  تخبدباب 
مـسق ادـخب  وا  تفگ : سابع  نبا  دـشاب  رت  خـلتدیاش  وت  هتفگ  رظن و  سابع  نبا  يا  تسیک  رگید  نیا  هک  دـنادرگ  سابع  نبا  هب  ور  هیواـعم 

تسا ص )  ) ربمایپ هیرذ 
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نک رظنفرص  تروظنم  دصق و  زا  موصعم . كاپ  نادناخ  زا  ءاسک " و  باحصا  زا "  یکی  و 
هب هاگنآ  ادـخ  هانپ  رد  دـیورب  دریگ . تروص  نادـنواشیوخ  اب  هک  تسنآ  يرابدرب  نیرتهب  و  ما . هدوب  راـبدرب  هشیمه  نم  تفگ : هیواـعم  ... 

هدرک شیاتس  ساپسار و  ادخ  ماگنه ، نیا  رد  دنتـسشن . هدمآ  داتـسرف . ریبز  نب  هللادبع  و  رمع ، نب  هللادبع  رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  لابند 
: تفگ

ایند دـنچ  ره  يروآ  رـسب  دـشاب  تا  هدـهعرب  یتعاـمج  تعیب  هکنآ  یب  ار  یبـش  يرادـن  تسود  یتـفگ  یم  هشیمه  رمع  نب  هللادـبع  يا  وت 
یگدــنکارپ هار  رد  ینزب و  مـهب  ارناناملــسم  تدــحو  اداـبم  هـک  مـنک  یم  راـطخاوت  هـب  کــنیا  دــشاب . وـت  نآ  زا  شیاــه  يدوـجومو 

نیا رد  يرایتخا  اهناسنا  هتفرگ و  ماجنا  هک  هدوبیهلا  ریدـقت  کی  دـیزی  راک  يروآ . مهارف  ار  ناشیزیرنوخ  هنیمز  یئامن و  شـالتناشعمج 
تفگب و نیا  دـنا . هتـشاذگ  رارق  دـهع و  هتـسب و  مکحم  ناـمیپ  هدرکدـیکات و  ار  ناـشتعیب  مدرم  دـنرادن . دـشابیم  ناـشتموکح  هک  هنیمز 

تشگ . شوماخ 
تفگ : نینچ  رمع  نب  هللادبع 

هرابرد يراد  ترسپ  هرابرد  وت  هک  ار  يرظن  نانآ  و  تسین ، نانآ  زا  رتهب  ترسپ  هک  دنتشاد  ینارسپ  دندوب و  یئافلخ  وت  زا  شیپ  هیواعم  ... 
يرادمامز يارب  هکلب  دندادن  تلاخد  ار  یـسک  یتسود  هقالع و  تموکحراک  دروم  رد  دنتفرگن و  یمیمـصت  نینچ  دنتـشادن و  ناشنارـسپ 

ناشنوخ منکارپنار و  ناشعمج  منزن و  مهب  ار  ناناملسم  تدحو  ینک  یم  راطخا  هک  نیا  دندیزگرب . دنتخانـش  یم  رتهب  ار  هک  ره  تما  نیا 
رارق ص )  ) دمحم تما  قافتا  دروم  دوب و  هدیدنسپ  ار  هچنآ  دنتـشگيارمه  مدرم  رگا  هکلب  هللا ، ءاشنا  منک  یمن  يراک  نینچ  نم  مزیرن ، ار 

مریذپ . یم  دوب  هتفرگ 
هب دوـب  هتفگ  رمع  نـب  هللادـبع  هـب  هـچنآ  هیبـش  یبلاـطم  سپـس  درک . یهاوـخن  یـشکرس  تفلاـخم و  وـت  : تـفگ درک و  اـعد  ار  وا  هیواـعم 

تفگ : نینچ  شباوج  رد  نمحرلادبع  تفگ . رکب  یبا  نب  نمحرلادبع 
لوحم ارت  میتفرگ  میمصت  مسق  ادخب  يدرک  دیزی  راک  اب  هک  یی  یخاتسگ  نیااب  وت 
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ور ریز و  ار  نآ  هنرگ  يراذگاو و  اروش  هب  ار  تفالخ  نییعت  دـباب  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  میراذـگ . او  وا  هبو  مینک  ادـخ  هب 
نم زا  ار  وا  رـش  یهاوخ  یم  هک  يروط  ره  هب  ایادخ  شاوی  تفگ : هتفرگ  ار  شـسابل  هشوگ  هیواعم  اما  دورب . هک  تساخرب  و  درک . مهاوخ 

هب دوب  هتفگ  رمع  نب  هللادـبع  هب  ار  هچنآ  هاگنآ  دـنناسرب . وت  هب  یبیـسآ  مسرت  یم  نوچ  ینک  راهظانایماش  يارب  ار  ترظن  ادابم  زاـس . رود 
هب يدرک و  کـیرحت  ار  رفن  ود  نیا  وت  يور  یم  خاروس  نآ  هب  خاروس  نیا  زا  هک  یتسه  يرگ  هلیح  هاـبور  وت  هک  دوزفا  تفگ و  ریبز  نبا 
رفن ود  امـش  زا  کیمادک  زا  وت  رظن  هب  میدرک  تعیب  وا  اب  رگا  يریگب ؟ تعیب  دیزی  ياربیهاوخ  یم  وت  تفگ : ریبز  نبا  يدناشکتفلاخم .

منک . تعیب  وا  اب  مه  ام  ات  نک  تعیب  دیزی  اب  هدب و  افعتسا  يا  هدش  هتسخ  تفالخ  رگا  وا ؟ زا  ایوت  زا  میربب ؟ نامرف  دیاب 
روـضح زا  ار  ناـنآ  ماجنارـس  داد . یهاوـخ  نتـشک  هب  ار  تدوـخ  هک  مناد  یم  : تفگ وا  هب  هیواـعم  هلمج  زا  دـش . لدـب  در و  رایـسب  نخس 

مدرميدانم داد  روتـسد  دش و  ردب  زور  نیمراهچ  و  دماین . نوریب  چیه  دومن و  يراددوخ  مدرم  رادید  زا  زور  هس  و  درک ، صخرم  شیوخ 
ساپس و ار  ادخ  و  دناشن ، ربنم  درگ  ار  رفن  دنچ  نآ  دندمآ . درگ  دجسم  رد  مدرم  دننک . عامتجا  یمومع  راک  کی  يارب  هک  دهد  گناب  ار 

ورهـش ما و  هدمآرب  دیزی  يارب  يریگ  تعیب  ددـص  رد  هنیدـم  مدرم  تفگ : و  شینآرق ، لامک و  لضف و  زا  دروآ و  مان  دـیزیزا  هدـناوخ  انث 
هتـشاد و ریخات  هنیدم  طقف  دندش و  میلـست  دندرک و  تعیب  یگمه  مدرم  مشاب . هداتـسرفن  ار  وا  يارب  تعیب  ياضاقت  هک  ما  هتـشاذگن  یهد 

ناشدنواشیوخ نیا  هب  نارگید  زا  رتشیب  رتدوز و  یتسیاب  هک  دنا  هدرک  يراد  وختعیب  زا  هنیدم  یلاها  زا  هدـع  نآ  تسا . هدومن  یفطل  مک 
متفرگ . یم  تعیب  وا  يارب  اعطق  دوب  یم  دیزی  زا  رتهب  ناناملسم  يارب  هک  متشاد  یمغارس  ار  یسک  رگا  ادخب  دندومن  یم  تمدخ 

اهر و تسا  دیزی  زا  رتهب  تیـصخش  ثیح  زا  ردام و  ردپ و  ظاحل  هب  هک  ار  یـسک  دنگوس  ادـخب  تفگ : هتـساخرب  نیـسح  ماگنه ، نیا  رد 
هک نیا  میوگ ، یم  ـالاح  تفگ : هیواـعم  يرآ . تفگ : دـشاب ؟ یم  تدوخ  تروظنم  هک  تسا  نیا  لـثم  دیـسرپ : هیواـعم  يا . هدرک  لاـمها 

رترب تردام  مدوخ  ناجب  يراد  يرترب  وا  رب  ردام  ظاحل  هب  یتفگ 

هحفص 81 ] ] 

ار همطاف  هوـالعب  تسا ، ص )  ) ادـخ لوسررتخد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دوب  شیرق  نز  نیرترب  دوب  یـشرق  نز  کـی  رگا  تسا و  وارداـم  زا 
يرواد و يارب  ار  شردپ  تردپ  تردپ ، هرابرد  اما  تسا . وا  ردام  زا  رترب  تردام  نیاربانب  هدوتس ، رادرک  نامیا و  هقباس  تسا و  يرادنید 
هک تسا  یفاک  تیارب  وت  ینادان  نیمه  تفگ : نیـسح  درک . رداص  مکح  تردپ  هیلع  شردپ و  عفن  هب  ادـخ  درب و  ادـخ  هاگ  رد  هب  هلـصیف 

یهد یم  حیجرت  نادیواج  يارس  رب  ار  ایند  رذگ  دوز  یگدنز 
تسا . وت  زا  رتدیفم  دمحم  تما  يارب  دیزی  ادخب  يرتهب  دیزی  زااصخش  وت  یتفگ  هک  نیا  داد : همادا  نینچ  شفرح  هب  هیواعم 

تسا ؟ رتهب  نم  زا  يوج  یگزره  زابسوه  روخقرع  دیزی  تسا . یئوگ  اوران  ناتهب و  نامه  تفرح ، نیا  تفگ : نیسح 
هب ور  سپـس  تفگ . دهاوخن  دب  وت  هب  دـنیوگب  دـب  وت  زا  وا  شیپ  رگا  نوچ  رادرب . تیومع  رـسپ  هب  مانـشد  زا  تسدهتـسهآ  تفگ : هیواعم 

تفگ : هدرک  مدرم 
تفـالخ هب  ار  رکبوبا  هک  دـندید  نینچ  تحلـصم  ناناملـسم  و  تشذـگرد ، نیـشناج  نییعت  نودـب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک  دـیناد  یم  مدرم 

رارف شلجا  یتقو  و  درک ، لمع  ص)  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  وا  و  دوب ، نید ) نیزاوم  قباطم  و   ) تیاده تعیب  دش  يو  ابهک  یتعیب  دـنرادرب و 
تفرگ میمـصت  دـش  کیدزن  شگرم  نوچ  درک و  لمع  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  زین  وا  درک و  نییعت  ینیـشناج  هب  ار  رمع  دیـسر 

ادـخ ربمایپهک  درک  لمع  يزرط  هب  رکبوبا  نیاربانب ، دراذـگاو . درک  باـختنا  ناناملـسم  ناـیم  زا  هک  هرفن  شـش  ياروش  هبار  هفیلخ  نییعت 
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نم تهج  نیمه  هب  دـندرک . ناـنچ  ناناملـسم  تحلـصم  هب  رظن  کـی  ره  و  دوب ، هدرکن  رکبوبا  هک  درک  لـمع  يزرط  هب  رمع  دوب و  هدرکن 
مریگب . تعیب  دیزی  يارب  درک  زورب  صوصخ  نیا  رد  یئاه  شکمشک  فالتخااقباس و  نوچ  هک  مدید  نینچ  تحلصم 
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يریگ تعیب  يارب  شالت  رفس و  نیمود 

، هنیدـم کیدزن  تشگ . زاجح  راپـسهر  یگنج  راوس  رازه  اـب  هیواـعم  دـندومن ، تعیب  وا  اـب  ماـش  قارع و  مدرم  نوچ  دـسیون : یم  ریثا  نبا 
نتشک هب  شرخآ  ار  تدوخ  کیلع  هن  مالـس و  هن  تفگ : داتفا  وا  هب  هیواعم  مشچ  یتقو  دمآ . شلابقتـساب  مدرم  شیپاشیپ  یلع  نب  نیـسح 

مه . نیا  زا  رتدب  تسا و  هتسیاش  تفگ : ینزب . یفرح  نینچ  تسین  هتسیاش  شاب  تندز  فرح  بظاوم  تفگ : داد . یهاوخ 
دگنج یم  شمد  اب  درب و  یم  ورف  خاروس  هب  ار  شرس  هک  دنامیم  ار  یناویح  کیلع  هن  مالس و  هن  تفگوا : هب  دمآ ، شلابقتـسا  هب  ریبز  نبا 

تفرب . ات  دندز  شبسا  یناشیپ  رب  هنایزات  نارومام  مربارب  زا  دینک  رود  اروا  دننکشب . ار  شرمک  هتفرگ  ار  شمد  هک  هدنامن  يزیچ  و 
هداد و تسد  زا  ارشلقع  هدـش و  فرخ  هک  تسا  يدرم  هریپ  کـیلع  هن  مالـس و  هن  تفگ : مه  وا  هب  دیـسر . رد  رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع 

نانآ هب  چیه  دندمآ و  شهارمه  کلاذعم  درک . راتفر  هنوگ  نیمه  زین  رمع  نب  هللادبع  اب  شدن . دنارب  هدز  شبـسا  یناشیپ  رب  ات  داد  روتـسد 
اجنآ هتفر  هکم  هب  هجیتن ، رد  داد . ناشن  شوخ  يور  هن  دادـن و  دورو  هزاجا  دنداتـسیا  شهاگ  رد  هب  دندیـسر ، هنیدـم  هب  ات  درک  یمن  انتعا 

دندنام .
تفـالخ يارب  یـسک  هچ  دراد  هک  یتـیعقوم  مهف و  لـضفاب و  وا  زا  تفگ : دومن و  فیرعت  دـیجمت و  دـیزی  زا  درک  قطن  هنیدـم  رد  هیواـعم 

نم و  دنک ، ناشنک  هشیر  هک  دـیآ  رد  ناشرـس  رب  یئالب  هکنآ  ات  دـنرادرب  ناشتفلاخم  زا  تسد  یـضعب  منک  یمن  رکف  و  تسا ؟ رت  هتـسیاش 
، هیواعم هک  دوب  هدینش  البق  وا  و  تفر ، هشئاع  تاقالم  هب  سپس  دشاب . هتشاد  اهنآ  رد  يرثا  هدیاف و  راطخا  تحیصن و  رگا  مدرک  ارمراطخا 
داد و زردنا  ار  وا  هشئاع  درب  تیاکـش  هشئاع  هب  نانآ  زا  هیواعم  ناشمـشک . یم  دننکن  تعیب  رگا  هک  هدرک  دـیدهت  ار  شناتـسود  نیـسح و 

نم هک  تسا  نیا  نایرج  اما  دنیاهفرح . نیا  زا  رتزیزع  میارب  اهنآ  نینم  وملا  ما  يا  تفگ : يا ؟ هدرکلتق  هب  دیدهت  ار  اهنآ  ما  هدینـش  تفگ :
نانآ اب  تفگ : منک ؟ ضقن  هدیـسر  ماجنا  هب  هک  ار  یتعیب  دوش  یم  وت  رظن  هب  دـنا . هدرک  تعیب  وا  اب  همه  نارگید  ما و  هدرک  تعیب  دـیزی  اب 

تمیالم ینابرهم و  هب 
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نانیمطا روطچ  تفگ : وا  هب  نینچمه  هشئاع  درک . مهاوخ  راک  نیمه  تفگ : دـننک . ادـیپ  وت  دـنیاشوخ  یعـضو  هللا  ءاـشنا  دـیاش  نکراـتفر 
، هن تفگ : دـشکب . دوب - رکب  یبا  نب  دـمحم  شروظنم  مردارب - قح  رد  هچنآ  ماقتنا  هب  ارت  ات  مناشنب  تنیمک  هب  ار  يدرم  دیـسرتن  يدرک و 

سپـس دنام . هنیدم  رد  یتدم  هیواعم  دومن . قیدصت  ار  شفرح  متـسه . یمیرح  نما و  هناخ  رد  نمنوچ  تسین ، نکمم  يراک  نینچ  زگره 
هدش نامیـشپ  شیوخ  هدرک  زا  دیاش  میورب  شلابقتـسا  هب  دـنتفگ : دوخ  ابرفن  دـنچ  نآ  دـندمآ . شلابقتـسا  هب  مدرم  تشگ . هکم  راپـسهر 

ربمایپرسپ يا  يدمآ  شوخ  شتفگ : هیواعم  دوب . نیسح  دیـسر  شرادید  هب  هک  یـسک  نیلوا  دنتفر و  شلابقتـسا  هب  رم " نطب  رد " و  دشاب .
درک راتفر  هنوگنیمه  نارگید  نآ  اب  تشگ . ناور  شهارمهو  دننک  نیز  شیارب  یبسا  داد  روتسد  سپس  یتشهب  ناناوج  رورـس  يا  ادخ و 

تعلخ و نانآ  يارب  هک  دوبن  يزور  دندیـسر . هکم  هب  ات  دـنار ، یمنشرانک  رد  ناـشیا  زج  سکچیه  دـندش و  ناور  شهارمه  زین  ناـنآ  و 
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دنچنآ زا  یکی  تشگ . کیدزن  شتکرح  تسب و  رب  رفس  راب  دناسر و  نایاپ  هب  ار  جحمسارم  ات  دهدن  اطع  هب  يروتسد  دتـسرفن و  یماعنا 
ماـجنا یـصاخ  روظنم  هب  هکلب  امـش ، هب  شیگتـسبلد  یتسود و  يور  زا  هن  ار  نیا  نوچ  دـیروخن . بیرف  شراـتفر  زا  تفگ : نارگید  هب  رفن 

دشاب . ریبز  نبا  ناشوگنخس  دنتفرگ  میمصت  دیئامن . هیهت  شیارب  یباوج  دینک و  وا  هلباقم  هدامآ  ار  دوخ  نیاربانب  تسا . هداد 
رب مدروآ و  ياجب  يدنواشیوخ  قح  هک  دـیدرک  هظحالمو  دـیدید  ناتدوخ  اب  ار  نامراتفر  تفگو : درک  ناشراضحا  هیواعم  دـعب ، یکدـنا 

دیزادنیب و ولج  هفیلخ  مان  هب  ار  وا  مهاوخ  یم  دوشیم . باسح  امـش  يومع  رـسپ  ردارب و  دـیزی  مدرک . لمحت  يرابدرب  اب  ار  ناتءوس  دروخ 
. دشابن ناتعنام  روما  نیا  رد  سکچیهو  دیزادرپب  نآ  جرخ  عیزوت و  تایلام و  عمج  هب  نارادناتسا و  ناهدنامرف و  بصن  لزع و  هب  ناتدوخ 

یم رکف  وگب ، تفگ : هدرک  ریبز  نبا  هب  ور  هاگنآ  درک - رارکت  راب  ود  و  دـیهد -؟ یمن  باوج  تفگ : دـندزن . مد  دـندنام و  شوماخ  اـهنآ 
ای تفگ : وگب . تفگ : ینکلـمع . ینیزگرب و  ار  یکی  اـت  مینک  یمریخم  راـک  هس  ناـیم  ارت  اـم  يرآ . تفگ : یتـسه . ناشوگنخـس  وت  منک 

رکبوبا هک  روطنآ  ای  نک  لمع  درک  لمع  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نانچ 
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نییعت ینیشناج  هب  ار  یـسک  هکنیا  نودب  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : دندرک ؟ لمع  هیوگچ  دیـسرپ : هیواعم  رمع . هک  هنوگ  نآ  ای  درک  لمع 
. دـیایب شیپ  فالتخا  مسرت  یم  تسین و  رکبوبا  لثم  یـسک  امـش  نایم  رد  تفگ : هیواعم  دـندیزگرب . ار  رکبوبا  مدرم  تشذـگ و  رد  دـنک 
ار یکی  شیرق  ياه  هخاش  نیرترود  زا  هکلب  دوخ ، هریـشع  نادنزرف و  زا  هن  هک  نک  لمع  رکب  وبا  لثم  نیاربانب  یئوگ . یم  تسار  دـنتفگ :

کیچیه هک  تشاذگاو  يا  هرفن  شـش  ياروش  هب  ار  مکاح  نییعت  هک  نک  لمع  رمع  لثم  یهاوخ  یم  مه  رگا  و  درک . نییعت  ینیـشناج  هب 
امـش هک  درک  اهنآ  هب  ور  هن . تفگ  يراد ؟ نیا  زا  ریغ  يداهنـشیپ  دیـسرپ : هیواعم  دنتـشادن . تیوضع  نآرد  شا  هریـشع  دارفا  ای  نارـسپ  زا 

نماقباس درکن . هدیاف  منک  راطخا  تحیصن و  امـش  هب  البق  متـساوخ  نم  تفگ : هیواعم  تفگ . وا  هک  تسا  نامه  ام  فرح  دنتفگ : روطچ ؟
نونکا مدرک . یم  تشذگ  رظنفرص و  هدومن  لمحت  نم  درک و  یم  وگغورد  ارم  مدرم  يور  شیپ  هتساخرب  امـش  زا  یکی  مدرک و  یم  قطن 

ار مود  هملک  زونه  دروآ  نابزب  نم  بیذـکت  رد  ياهملک  امـش  زا  یکی  مقطن  ياـنثا  رد  رگا  مسق  ادـخب  منک و  داریا  یقطن  مهاوخ  یم  نم 
رد هدرک  راضحا  ار  شدراگ  هدنامرف  دعب  تسا . شیوخ  ناج  ظفح  لووسمسکره  نیاربانب  دهاوخ . دورف  شرس  قرف  رب  يریـشمش  هتفگن 
رب بیذکت  ای  قیدـصت  هب  يا  هملک  هک  تفر  ناشمادـک  ره  ات  يرامگیم  حلـسم  درم  ود  اهنیا  زا  کی  ره  رـس  يالاب  داد : روتـسد  نانآ  ربارب 

دنبوکب . شقرف  رب  ریشمش  اب  ود  ره  دروآ  نابز 
نارـس هرفن ، دنچ  تعامج  نیا  تفگ : راگدورپ  شیاتـس  دمح و  زا  سپ  ربنم و  هب  تفر  ات  شهارمه  زین  نانآ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  هاگنآ 

هدومن و تقفاوم  نانآ  کنیا  دریگ . یمن  تروص  ناشتروشم  یب  ناشتقفاوم و  رظن و  نودب  یمهم  راک  چیه  دـننآ و  نادرمکین  نیملـسم و 
رفن دنچ  نآ  دندوب  رظتنم  دندرک و  تعیبمدرم  و  دینک . تعیب  هب  عروش  ادخ  مانب  مه  امـش  نیاربانب  دنا ، هدرک  تعیب  دیزی  يدهعتیالو  يارب 

دیدرک یم  اعداهک  امـش  دندیـسرپ  هدمآ  رفن  دـنچ  نآ  غارـس  هب  مدرم  تشگ . هنیدـم  مزاع  هدـش  راوس  هیواعم  هاگنآ  دـنیامن . تعیب  هدـمآ 
ار شفرح  ارچ  سپ  دـنتفگ : میا . هدرکن  تعیب  مـسق  ادـخب  دـنتفگ : دـیدرک ؟ تـعیب  دـیدومن و  تقفاوـم  دـشروطچ  درک  دـیهاوخن  تـعیب 

میوش . هتشک  میدیسرت  دنتفگ : دیدرکن ؟ بیذکت 
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وا هب  هدمآ  سابع  نبا  تشاذگ و  ار  يراتفردب  يانب  مشاه  ینب  اب  دـش و  ماش  راپـسهر  نآ  زا  سپ  هیواعم  دـندرک و  تعیب  زین  هنیدـم  مدرم 
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. دیدومنن شهوکن  رطاخ  نیا  هب  ار  وا  امـش  درکن و  تعیب  دیزی  اب  ع -)  ) نیـسح ینعی  ناتقیفر - تفگ  ینکیم ؟ يراتفر  دـب  ام  ابارچ  تفگ :
یئاه فرح  سپـس  منک و  تماقا  اجنآرد  مورب و  روشک  ياه  هرانک  لحاوس و  زا  یکی  هب  هک  تسا  نیا  شقح  هیواعم  يا  هک  درک  دیدهت 
مارکا ماـعنا و  داد و  مهاوخ  ار  ناـتبجاوم  هن ، تفگ : مناـشکب . ماـیق  هب  مناروـشب و  وـت  هیلع  ار  مدرم  همه  اـت  یناد  یم  تدوـخ  هک  منزب  ار 

درک . مهاوخ 
دنچ داد  روتـسد  شدراگ  سیلپ و  دارفازا  یعمج  هب  تفر و  هناـخ  هب  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  هیواـعم  تسا " : هتـشون  تراـبعنیا  هب  هبیتق  نبا 

، ریبز نب  هللادبع  رمعنب ، هللادـبع  یلع ، نب  نیـسح  زا : دـندوب  ترابع  نانآ  دـنیامن و  راضحا  دـندوب  هدرک  يراددوخ  تعیب  زا  هک  ار  يرفن 
هک دادمهاوخ  عالطا  نانآ  هب  هتفر  نایماش  دزنبشما  نم  هک  درک  دزـشوگ  نانآ  هب  هیواعم  رکب . یبا  نب  نمحرلادـبع  و  سابع ، نب  هللادـبع 

و دینارپب . شرکیپ  زا  ار  شرس  دروآ  نابز  رب  مبیذکت  ای  قیدصت  هب  يا  هملک  اهنآ  زا  یکی  رگا  دنا . هدش  میلست  هدرک و  تعیب  رفن  دنچ  نیا 
وگتفگ نانآ  اب  دیدنخ و  یم  هکیلاح  رد  هداتفا  هار  هب  رفن  دنچ  نامه  اب  دمآرد  بش  نوچ  و  تشاد . رذحرب  درک و  دـیدهت  ار  رفن  دـنچنآ 

درز و يا  هماج  ار  نیـسحو  هدـناشوپ  گنر  خرـس  ینیمـشیربا  هماج  ار  رمع  نب  هللادـبع  هداد و  تعلخ  نانآ  هب  ـالبق  دـش و  هناور  درک  یم 
روطنیا ناـیماش  يارب  درک و  یم  تکرح  ناـنآنایم  رد  دوخ  و  ینمی ، ینیمـشیربا  هماـج  ار  ریبز  نبا  زبس و  يا  هماـج  ار  ساـبع  نب  هللادـبع 

هک نم  اب  مدـید  مدرک و  توعد  ار  اهنیا  تفگ : نایماش  هب  دـنا . هدرک  تعیب  ناـنآ  تسا و  دنـسرخ  یـضار و  اـهنآ  زا  هک  درک  یم  دومناو 
سرت زاو  دندوب  شوماخ  تعامج  نآ  و  دندرک . تعیب  دننم و  نامرف  هب  رـسو  دـنراد  يدـنواشیوخ  قباطم  يراتفر  متـسه  ناش  دـنواشیوخ 

هدـب هزاجا  یی  یتحاران  ای  يراد  یکـش  اـهنآ  هب  رگا  دـنتفگ : هیواـعم  هب  هدـیرپ  ولج  هب  ناـیماش  زا  یخرب  دـنتفگ . یمن  چـیه  ندـش  هتـشک 
فرح یسک  منیبن  دیناد ؟ یم  زیاج  ار  شیرق  نتشک  روطچ  اه  یماش  امش  ادخ  رب  هانپ  تفگ : مینزب . ار  ناشندرگ 
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زا ادخ  ما  هتـشگ  دنـسرخ  اهنآ  زا  مه  نم  دنا و  هدومن  تقفاوم  نم  اب  و  دـنا ، هدـش  میلـست  هدرک و  تعیب  اهنآنوچ  دـیوگب ، اهنآ  هب  یتشز 
یئایاطع زیاوج و  يا  هلیبق  رهب  دوب و  هداد  يزیاوج  هدرک و  ماعناو  شـشخب  مدرم  هب  البقو  تشگرب ، هکم  هب  هاـگنآ  دـشاب . دنـسرخ  ناـشیا 

رب دیسر و  وا  هب  ءاحور "  رد "  ات  دشناور  وا  یپ  زا  سابع  نب  هللادبع  تهج ، نیمه  هب  ششخب . هن  دوب و  هداد  هزیاج  هن  مشاه  ینب  هب  یلو 
داد و یمن  دوروهزاجا  و  سابع . نب  هللادبع  دنتفگ : یم  و  تسا ؟ هزاجا  رظتنم  رد  مد  یسک  هچ  دیسرپ : یم  یه  هیواعم  تسشن . شلزنم  رد 
هب ار  شرطاق  داد  روتسد  سابع . نب  هللادبع  دنتفگ : تسا ؟ تاقالم  رظتنم  یسک  هچ  دیسرپ : تساخرب  باوخ  زا  نوچ  رگید . سک  چیهب  هن 

. هکم هب  تفگ : يور ؟ یم  اجک  تفگ : تفرگ و  ار  رطاق  راسفا  دـیرپ و  سابع  نب  هللادـبع  دـمآ . نوریب  هدـش  راوس  دـندروآ و  لزنم  نورد 
ناتـسیئر ات  تفگ : درک  یم  هراشا  وا  هب  تسد  اب  ددـشت  ناونعب  هک  یلاح  رد  هیواعم  وکام ؟ لام  يداد  ماـعناو  هزئاـج  لـئابق  همه  هب  تفگ :

ار دـسا  ینب  هلیبـق  زئاوـج  یلو  درک ، يراددوـخ  تعیب  زا  مه  ریبز  نبا  تفگ : ساـبع  نبا  تشاد . دـیهاوخن  یماـعنا  هزئاـج و  هدرکن  تـعیب 
يراددوخ مه  نارگـید  هک  هدرک  يراددوخ  اـم  سیئر  رگا  يداد  ار  يدـع  ینب  زئاوج  اـما  درک  يراددوخ  مه  رمع  نب  هللادـبع  يداد .

نبا دنک . تعیب  ناتـسیئر  ات  داد  مهاوخن  امـش  هب  مهرد  کی  مسق  ادخب  دیراد . قرف  نارگید  اب  امـش  تفگ : دراد  یطبر  هچام  هب  دـنا  هدرک 
. دـننک مایق  دـنروشب و  وت  هیلع  ات  تفگ  مهاوخ  یناد  یم  ار  هچنآ  هتفر  ماش  لحاوس  زا  یکی  هب  یهدـن  ار  نامقح  رگا  ادـخب  تفگ : سابع 

تشگرب . ماش  هب  تشاد و  لاسرا  ار  زئاوج  نآ  ءاحور "  زا "  و  تخادرپ . مهاوخ  ار  امش  ماعنا  زئاوج و  هن ،
اب هوـشر و  عـیمطت و  باـعرا و  دـیدهت و  اـب  روآ  ناـقفخ  یطیحم  رد  هک  دوـش  یم  نشور  یفارحنا  نیگنن و  تعیبنآ  يارجاـم  هعلاـطم  زا 

لتقب ار  يرگید  دنک و  یم  دیدهت  ار  یکی  دیزی  يدـهعتیالو  تعیب  ماجنا  ياربهیواعم  تسا . هتفرگ  تروص  هلیح  غورد و  ارتفا و  تمهت و 
هیامورف و سفنلا و  فیعض  ياهمدآ  نماد  رب  لوپ  دنادرگ و  یم  شکلم  لویت و  ار  یناتـسا  دزاس و  یم  رادناتـسا  ار  کی  نآ  دناسر و  یم 
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دشاپ ، یم  تسرپایند 
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نیا وریپ  هماع  هک  هدـیاف  هچ  اما  دراذـگ ، یمن  ناشریذـپان  لزلزت  نامیا  راوتـسا و  هدارا  رد  اهنیا  زا  کیچیه  هک  دنتـسه  یناسک  کلاذـعم 
رد هتسویپ  يریذپان  متس  يراکادف و  وتداهش  زمر  و  یمارگ ، ربمایپ  كاپ  هداون  امنهارو ، رگتیاده  ياوشیپ  ع )  ) نیسح ماما  دنتـسین . دنچ 
اب مالـسایمومع  خـلاصم  هک  دـهد  یم  رادـشه  دزیگنا و  یم  رب  تفلاخم  هب  دزاس و  یم  هاگآار  قلخ  دـشوک و  یم  نیگنن  راک  نآ  حـیبقت 

شنخـس مدرم  هک  دهد  یمن  نیا  هب  یتیمها  و  درک ، هزیتس  هزرابم و  نآاب  دیاب  هداتفا و  رطخ  هب  دیزی  يدـهعتیالو  اصوصخم  يدـهعتیالو و 
نانآ دزاس و  نشور  نانآ  يارب  ار  تحلـصم  عضو و  هک  دنیب  یم  نیا  رد  ار  شا  هفیظو  وا  هن ، ای  دننک  یم  تعاطا  دـنریگ و  یم  شوگب  ار 

دیامن و یمن  یئانتعا  هدرک  تعیب  هدومن و  تقفاوم  دیزی  يدهعتیالو  اب  وا  دیوگ  یم  هک  هیواعم  تمهت  هب  دـنادرگ . انـشآ  ناش  هفیظو  اب  ار 
هیواعمات دـهد  یم  همادا  هیور  نیاـب  دراکـش و  یم  يزیچب  ار  ناـنز  هنعط  شنزرـس  ادـخ  هار  رد  هن  و  شا ، یپاـیپ  ررکم و  تادـیدهت  هب  هن 

هک دروآ  یم  ادـخ  تمحر  هب  ور  دور و  یم  اـیند  زا  یلاـح  رد  ع )  ) نیـسح دوـش ، یم  لـصاو  كرد  هب  دریم و  یم  يراـکهانگ  گـنناب و 
ع)  ) نیسح يرآ  تسا . هتشگ  يدزیا  يدونشخ  زا  يدنم  هرهب  یگنادواج و  زمر  هدرب و  نایاپب  هجو  نیرتوکین  هب  یمامت و  هب  ار  شا  هفیظو 
ار وا  تشگ و  ینابرق  ع )  ) یبتجم نسح  هک  هنوک  نامه  تسا ، دیزیتعیب  ینابرق  هک  دـیآ  یم  لئان  شراگدورپتمحر  رادـید  هب  یلاحرد 

ثعاب دروآ و  دوجوب  مالـسا  تما  نیا  رب  تکـالف  یتخبدـب و  نارازه  هک  یتعیب  يارب  دـنداد ، رهز  يدـیزی  موش  دـیلپ و  تعیب  ققحت  يارب 
ضرعم هب  راصنا  نارجاهم و  نارتخد  نآرد  هک   "- هرح فورعم "  گنجرد  هنیدمرب - ترجه  میرحرب  موجه  تشگ و  هبعک  ندرک  ناریو 

رام و ورات  ص )  ) ربمایپ راب  رهگ  نادـناخ  نآرد  هک  البرک ، هنحـص  یخیرات ، ياه  هنحـص  نیرب  كانمهـس  ثعاب  دـنداتفا  رد  یـسومان  یب 
کشا لیـس  و  يربمایپ ، رادتـسود  ره  يرادنید و  ره  هناخره  زا  دمآرب و  نانآ  ياه  هناخ  مامت  زا  نویـش  ازع و  گناب  دنتـشگ و  نک  هشیر 
هیلااناو هللاانا  دروآ . ور  یپایپ  اه  تبیـصم  اهالب و  تشگن و  هدوشگ  هدـنخ  هب  بل  جـیه  دـیدن و  شوخ  يور  رگید  سک  چـیه  دـشناور و 

نوبلقنی . بلقنم  يا  وملظ  نیذلا  ملعیس  و  نوعجار .

شتایانج دیزی و  هب  یهاگن 

ماقم نینچ  يدصت  يارب  یتیحالص  هنوگچیه  اهنت  هن  هک  دهعیلو  یسک 
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یم يزابگـس  ناوخ ، هزاوآ  برطم و  ناکزینک  نیـشنمه  مرزآ و  یب  تفع و  یب  وهدوب  هدولآ  لئالذر  نیرت  تسپ  هب  هکلب  تشادن ، یمهم 
رکذ اب  ار  وا  صاخـشا  يرایـسب  دوب . اوسر  الماک  یمومع  راکفا  رد  دنتـسناد و  یم  مدرم  ار  اهنیا  هناقمحا . تشز و  ياـهراک  رگید  درک و 

قشمد هب  ناماس  نآ  مدرم  هک  یتئیه  مینک  هجوت  هنیدم  یگدنیامن  تئیه  تداهـش  هب  تسا  یفاک  دندوب . هدرک  یفرعم  تایـصوصخ  نیمه 
، ریبز نب  رذنم  یموزخم ، رمعیبا و  نب  هللادبع  هکئالملا ، لیـسغ  هلظنحنب  هللادبع  نوچ  یئاه  تیـصخش  نآ  نایم  رد  دوب و  هتفر  دیزی  دزن 

شیاهراک رظان  کیدزن  زا  داد . اهبنارگ  يایادـه  درک و  مارتحا  رایـسب  تشاد و  یمارگ  ارناـنآ  دـیزی  دنتـشاد . رارق  هنیدـم  ناـیعا  رگید  و 
نایم رد  شیاضعا  کیاکی  دش  هنیدم  دراو  تئیه  نیا  نوچ  دنتشگزاب . هنیدم  هب  رذنم "  زج "  یگمه  دنتخانـش و  یبوخ  هب  ار  وا  دندوب و 
بارش درادن ، نید  هک  میئآ  یم  یـسک  شیپ  زا  ام  دنتفگ : وا . یئوگدب  دیزی و  تشز  ياهراک  حرـش  هب  دندرک  عورـش  هداتـسیا  قطنب  قلخ 
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دراد و تساوـخ  رب  تســشن و  شاـب  وا  اـبو  دــنک ، یم  يزابگــس  دزاوـن ، یم  زاـس  نازینک  شروـضح  رد  و  دــنز ، یم  زاـس  دروـخ ، یم 
زا نیوریپ  هب  مدرم  هجبتن ، رد  میئامن . یم  رابتعا  یب  رانکرب و  ار  وا  هک  میریگ  یم  دهاش  ارامـش  ام  دنتـسه . اه  تفلک  ندرگو  نانزهاراهنآ 

علخار  دیزی  ناشیا ،
يادخ زا  نانطومه  تفگ : شقطن  رد  تشگ  دیهـش  هرح "  مایق "  رد  دنا و  هدیمان  اسراپ  ار  وا  هک  ردقیلاع - یباحـص  هلظنح - نب  هللادـبع 

رب گنـس  نامـسآ  زا  میدیـسرت  هک  میدرک  يراددوخ  ردقنآ  دـیزی  هیلع  مایق  زا  مسق  ادـخب  دـینک . يراگزیهرپ  دیـسرتب و  کیرـشیب  هناگی 
ار زامن  دروخ و  یم  بارـش  دروآ و  یمرد  شیوخ  جاودزاـب  مه  اـب  ار  رهاوخ  دـنجو  رتخد  رداـم و  هک  تسا  یـسک  وا  دزیر . ورف  ناـمرس 
هب یتقو  مدرک . یم  هزراـبم  ماـیق و  یهجو  نیرتوکین  هب  وا  هیلع  ادـخ و  هار  رد  زاـب  دوبن  نم  اـب  یـسک  مدرم  زا  رگا  ادـخب  دـنک . یم  كرت 

منادنزرف نیمه  زج  یهارمهرگا  ادخب  هک  میآ  یم  یـسک  دزن  زا  نم  : تفگ يدید ؟ هنوگچ  ار  وا  هک  دندیـسرپ  وا  زا  مدرم  دیـسر و  هنیدم 
داهج وا  هیلع  نانآ  اب  مباین 
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درک . مهاوخ 
ار وا  تیهام  هک  دوش  یمن  ببـس  نیا  تسا و  هداد  رازه  دصکی  غلمب  يا  هزیاج  نم  هب  دیزی  تفگ : دش  دراو  هنیدـم  هب  نوچ  ریبز  نبرذـنم 

دیامن . یم  كرت  ار  شزامن  هک  دنک  یم  تسم  ردقنآ  ادخب  دروخ ، یم  بارش  وا  ادخب  مناسرب . امش  عالطا  هب 
يدرـسنوخ و اـب  دوشیم و  يزابـسوه  مرگرـس  برطم  نازینک  اـب  دروخ و  یم  بارـش  هک  دـیزی  اـب  تفگ : ساـبع  نبا  هب  دوعـسم  نب  هبتع 
زا رتدب  راوخبارـش و  رایـسب  متفگ ؟ هچ  هک  يدرک  شومارف  رگم  هب ، تفگ : ینک ؟ یم  تعیب  دـنز  یم  تشز  ياهراک  هب  تسد  یخاتـسگ 

نیع رد  مهد  یم  زیهرپ  منک و  یم  عنم  نآ  زا  ار  امـش  نم  ادخب  ناه  درک . تدیهاوخ  تعیب  وا  اب  باتـشاب  امـش  هک  دمآ  دهاوخ  راوخبارش 
. دوب ریبز  نب  هللادبع  شدوصقم  و  دنزیوآ - رادب  هکم  رد  ار  هتخیوآ  رادب  یشرق  نآ  هکنآ  ات  دش ، دیهاوخ  بکترم  امش  مناد  یم  هک  یلاح 

فصو نیا  اب  دریگب . هدیدن  دناوتب  یسک  ای  دنامب  ناهنپ  دشاب  رود  دنچ  ره  یـسک  زا  ات  تفرگ  یمن  تروص  هنایفخم  دیزی  تشز  ياهراک 
هعماجياه تیـصخش  نیرت  هتـسج  رب  یمومع و  راکفا  ربارب  رد  و  تشاگنا ، هدوبن  هدـیدن و  ار  اـهنآ  همه  شردـپ  ینعی  ناـسک  نیرتکیدزن 

نب نیسح  تلیضف ، قح و  هدنیامن  نید و  يوگنخس  ات  شینادتسایس ، زا  شتالامک و  لضف و  زا  فیرعت  درک  انب  دنک  یشوپ  هدرپ  تساوخ 
یم خیبوت  ار  شرـسپ  همان  رد  هیواعم  دوخ  تخاس . شنایامن  نایرع  تفرگرب و  دـیزی  ياه  یئاوسر  زا  هدرپ  دـیبوک و  شناهد  رب  ع )  ) یلع
دنک یم  بلـس  وت  زا  یتسم  هک  يزیچ  نیلوا  دیزی  يا  نادب  دسیون : یم  دـناد . یم  لمحت  لباق  ریغ  دـح و  زا  نورب  ار  شیراکتـشز  دـنک و 

یکانمهـس یتبیـصم  بیـسآ و  نیرتگرزب  ترعم ، بلـس  نیا  تسا و  وا  یپایپ  ياه  تمعن  رب  ادـخ  يرازگ  رکـش  دراوم  ماگنه و  تخاـنش 
تـسا يراسگیم  یتسم و  ياه  تفآ  نیرتگرزب  زا  زامن  كرت  و  دنکكرت . دروآ  ياجب  نیعم  تاقوا  رد  دیاب  هکار  يزامن  یمدآ  هک  تسا 

اهزیچ دوش و  یم  هانگ  بکترم  درادنپ و  یم  بوخ  ار  دب  ياهراک  یمدآ  هکتفآ  نیا  نآ  زا  سپ  و 
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ناما و رد  یهد  یم  ماجنا  يراکناهنپ  رد  هک  نیا  زا  ار  دوخ  نیا  ربانب  دـیامن . یم  اشفا  ار  زار  دزادـنایم و  نوریب  ار  یندرک  ناهنپ  روما  و 
هدم .... همادا  دوخ  راکب  و  رادنپم . هرطاخم  یب 

راهچ زا  یکی  تموکح ، هب  ار  وا  نییعت  تشذگ  رتشیپ  هکنانچ  يرـصب - نسح  هک  هدوب  دیزی  هرهـش  ياهیئاوسر  لئاذر و  نیمه  هب  هجوت  اب 
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تسا . هدرمش  هیواعم  يراکهبت  نیگمهس و  هانگ 
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هیواعم ياه  تیانج 

هئارا دـنچ  يا  هنومن  طقف  تسا  رامـش  باسح و  زا  نورب  هک  نایم  نآ  زا  ام  تسا و  هدرک  هایـس  اه  تیانج  ار  هیواعم  هاـبت  یگدـنز  خـیرات 
زامن رد  میدناوخ  مود  دلج  رد  هکنانچ  داتسرف و  یم  تنعل  داد و  یم  مانـشد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینم  وملاریما  هب  زارد  ینامز  میهدیم :
تنـس زا  نیدـیع  زامن  رد  داد . یم  ماجنا  دـیع  هعمج و  زامن  هبطخرد  هیور  کی  ناونعبو  درک  یم  تنعل  ترـضح  نآ  رب  تسد  ياـعد  رد 

دنزیخنرب دوش  یم  هداد  ع )  ) یلع هب  هکیئاه  مانشد  زا  زیرگ  يارب  زامن  ندناوخ  زا  سپ  مدرم  هک  نیا  يارب  تشگ و  فرحنم  ص )  ) ربمایپ
نارادناتـسا و هب  و  تفر . هراشا  ناب  دـلج  نیمه  رد  دـمآ و  حرـشب  متـشه  دـلج  رد  هک  دـناوخ - زاـمن  زا  شیپ  ار  هبطخ  دننیـشنب  اراـبجا  و 

يامنهار چیه  زردنا  هب  شوگ  ودومن  یم  خیب  وت  دز  یم  زابرس  نآ  نارجا  زا  ار  هک  ره  و  دننک ، ارجا  تعیب  نیا  هک  داد  روتـسد  شنارومام 
داد . یمن  يرادنید 

بارت وبا  هب  ارچ  تفگ : صاقو  یبا  نب  دعـس  هب  هیواعم  دنا " : هدرک  تبث  نینچ  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رماع  قیرط  زا  يذمرتو  ملـسم  - 1
زا یکی  رگا  هک  ینخـس  هس  تفگ ، مهاوخن  دب  وا  هب  زگره  ما  هدینـش  وا  قحرد  ص )  ) ربمایپ زا  نخـس  هس  نوچ  تفگ : یهد ؟ یمن  شحف 

تیار " و تلزنم " و " ثیدح "  هس  هاگنآ  متـشاد . یم  ار  يردام  ياه  تمعن  نیرتاهبنارگ  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  دوب  یم  نم  هب  قلعتم  اهنآ 
تفر . نوریب  هنیدم  زا  ات  تفگن  دب  يا  هملک  رگید  هیواعم  دیازفا : یم  نآ  تبث  زا  سپ  يروباشین  مکاح  . " تفگزاب ار  هلهابم "  " 

فاوط هبعک  درگ  صاقو ) یبا  نب   ) دعـس هارمه  تفرجـح  هب  نوچ  هیواعم  هتـشون " : ترابع  نیاب  حـیجن  یبا  نبا  قیرط  زا  ار  بلطم  يربط 
تخادرپب نآ  زا  یتقو  درک ،
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و دورب ، هک  تساـخرب  دعـس  یلع . هب  نداد  مانـشد  یئوگدـب و  هب  درک  عورـش  دـناشنب و  شیوـخ  تخت  رب  ار  دعـس  تفر و  هودـنلا  راد  هـب 
تـسد هب  یلع  هک  ار  يراختفازا  یکی  رگا  ادخب  یلع ؟ هب  نداد  مانـشد  هب  يدرک  عورـش  يدناشن و  شیوخ  تخت  رب  ارم  هک  درک  ضارتعا 

شنانخـس نمـض  دعـس  و  تیاور - ناـمه  رخآاـت  دوب -. یم  نم  نآ  زا  یتـسه  همه  هک  دوـب  نآ  زا  رتـهب  میارب  مدوـب  هروآ  تسدهب  هدروآ 
تساخرب . و  دمآ . مهاوخن  وت  دزن  هناخ و  هب  زگره  ما  هدنز  ات  تفگ :

یبا نب  دـمحم  نب  یلع  باـتک  رد  هک  یخیراـت  تاـیاور  نیا  زا  يرگید  هجو  رد  دـیوگ ك  یم  يربط  تیاور  شراـگن  زاسپ  يدوعـسم 
ره زا  شیب  نونکا  يونشب . ار  تفرح  باوجات  نیشنب  تفگ : دیزوگ و  هیواعم  دوربات ، تساخرب  دز و  هیواعم  هب  ار  فرح  نیا  نوچ  صاقو 

ربماـیپزا رگا  نم  يدومنن ؟ تعیب  وااـب  ارچ  و  يدرکن ؟ يراـی  اروا  ارچ  سپ  یئوگ  یم  تسار  رگا  یـشنزرس . لـباق  تسپ و  مرظن  رد  تقو 
متسه یماقم  روخ  رد  وت  زا  شیب  نم  ادخب  تفگدعـس : مدوب . وا  رکون  مدوب  هدنزات  مدوب  هدینـش  یلع  هرابرد  يا  هدینـش  وت  ار  هچنآ  (ص )

تسا . هرذع  ینب  هلیبق  زا  يدرم  زا  دعس  هدش  یم  هتفگ  هک  نیا  هجوت  لباق  دنریذپ . یمن  هرذع  ینب  تفگ : هیواعم  يراد . وت  هک 
روآیگریت ینافوط  دادباوج : يدیگنجن ؟ یلع  هیلع  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم  تفر . هیواعم  دزن  صاقو  یبا  نب  دعـس  دسیون : یم  ریثک  نبا 

زاب شیوخ  هار  هاگنآ  تساخرب . نایم  زا  يراـت  یگریت و  نآ  اـت  مدومن  فقوتم  هدرک  یپ  ار  مرتش  شه و  شه  متفگ : و  تشذـگب ، نم  رب 
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مه اب  نانموم  زا  هتسد  ود  نوچ  هک  تسه  شیامرف  نیا  هکلب  درادن ، دوجو  شه  شه  نآرق ، رد  تفگ : هیواعم  متفرگ . ندومیپ  متخانش و 
هناحلسمزواجت هکنآاب  درک  هناحلسم  زواجت  يرگیدهب  ودنآ  زا  یکی  رگا  دعب  دیرآ ، یتشآ  حلص و  هب  ار  ناشنایم  دیاب  دنتخادرپ  گنج  هب 

دعـس رگزواجت . هیلع  لداع  هارمه  هن  يدـیگنج  لداع  هیلع  رگزواجت  هارمه  هن  وت  مسق  ادـخب  دـیآ ... زاب  ادـخ  مکح  هب  اـت  دـیگنجب  هدرک 
هب ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  مگنجب  یسک  اب  هک  مدوبنیمدآ  نم  تفگ :
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هیواعم دوب . دهاوخن  يربمایپ  نمزا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تشاد ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  هک  يراد  ار  یتلزنم  نم  هب  تبـسن  وت  دومرف : وا 
زا ار  ثیدح  نیا  رگا  نم  تفگ : هیواعم  درب . مان  ار  هملس  ما  هلمجنم  رفن  دنچ  دعـس  تسا ؟ هدینـش  ار  ثیدح  نیا  یـسک  وت  زا  ریغ  : دیـسرپ

مدیگنج . یمن  یلع  اب  زگره  مدوب  هدینش  ص )  ) ربمایپ
هک یجح  ياـنثا  رد  دـنا  هدوب  هنیدـمرد  هک  هتفرگ  تروص  ناـشیا  ناـیم  هک  یماـگنه  وگتفگ  نیا  رگید  یتیاور  بجوم  هب  دـسیون : یم  و 

دوب هدرک  لقن  دعس  هک  ار  یثیدح  نامه  هملس  ما  دنتـشگ . ایوج  وا  زا  ثیدح  نآ  هدابرد  هتفر  هملـس  ما  دزن  ود  نآ  و  دروآ ، ياجب  هیواعم 
مدرمیم . یم  نم  ای  تفر  یم  ایند  زا  ات  مدشیم  شرک  ون  مدوب  هدینش  زورما  زا  شیپ  ار  ثیدح  نیا  رگا  درک . نایب 

صوصخ فرح  ای  زار  ثیداحا  نآ  اریز  تسا ، هتشادن  ربخ  اهنآ  زا  هدینشن و  ار  عیاش  روهشم و  ثیداحا  نآ  هک  درک  اعدا  غوردب  هیواعم ،
همه ربارب  رد  هکلب  دنـشاب ، هدـنامربخ  یب  نارگید  هدز و  شا  یمیمـص  ناتـسود  ناـکیدزن و  زا  دـنچ  ینت  هب  یمارگ  ربماـیپ  هـک  هدوـبن  یی 

تـسود ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  مراپـس  یم  یـسک  هب  ار  ربیخ  گنج  رد  تیار "  ثیدـح "  یناگمه . مالعا  راعـش و  تروص  هب  هدومرف و 
يدازآ و تیار  راختفا  رپ  درم  ربا  نیمادک  کنیا  هک  دنتـشارفا  ندرگ  همه  نآ  رثا  رب  و  دـنراد ... یم  شتـسود  شربمایپ  ادـخ و  درادیم و 
هب یمارگ  لوسر  هدنخرف  راب و  رهگ  تسد  زا  نکـشرفک  شخبیدازآ و  دربن  تیار "  ناهگان "  هب  و  دیـشک ، دهاوخ  شودب  ربیخ  ندوشگ 

يرگید . هن  تسا  هدوب  ومه  ص )  ) ربمایپ روظنم  هک  دنتسناد  همه  دش و  هدرپس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیافک  اب  فک 
قرب هک  نآ  زا  سپ  اـما  دـنا ، هدوبزیتـسرد  شربماـیپ  ادـخ و  هیلع  هک  ناـنآاب  هدوـب و  ناکرـشم  هلگرد  ربـیخ )  ) گـنجرد هیواـعم  میتـفرگ 
تفای یسک  دوب و  ماوقا  رگید  ناملسم و  نارگراکیپ  دزنابز  هک  ار  ربخ  نآ  دینـشن  ربخ  نآ  زاب  شدناشک  ناناملـسم  هگرج  هب  ناربریـشمش 
ددعتم دراوم  عقاوم و  رد  ص )  ) ربمایپ زین  ار  تلزنم "  ثیدح "  دشاب ؟ هدینـشن  نادهاش  زا  ای  هدوبن  ثیدح  نآ  دـهاش  ار  دوخ  هک  دـشیمن 

هلمج زا  هدروآ  نابز  هب 
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دنتخانش یم  شیارب  ار  تلیضف  نآ  دنتشاد و  روضح  نآ  رد  سانشرس  باحصا  همه  و  میدناوخموس - دلج  رد  هک   " كوبت - گنج "  رد 
گنج درومرد  یلیلد  هب  شرذع  هتفاین ، روضح  نآ  رد  هدوب  كرـشم  نوچ  هک  دروایب  رذع  هیواعم  رگا  سپ  دـندوب . هاگآ  راختفا  نآ  زا  و 
هیواعم هک  هاگنآ  تسا  هتـشاد  مالعا  هدروآ و  نابز  هب  مخ "  ریدغ  زور "  رد  نینچمه  تسا . ینتفریذـپان  هجوم و  ریغمیدـش  رکذـتم  ریبخ 

زا سپ  تسا و  هتفرگن  شوگ  هب  هدرواـین  نآ  هب  ناـمیا  نوچ  همه  نیا  اـب  تسا . هدینـش  نت  رازه  دـصکی  زا  شیب  اـب  هدوـب و  رـضاح  دوـخ 
ياسر گناب  دنتسرفب . تنعل  وا  رب  هداد  روتسد  هدیزرو و  ینمـشد  وا  اب  هدیگنج و  یلع  اب  زاب  یلع  قحرد  لوسر  شیامرف  كرد  ندینش و 

شدراد یم  نمشد  هک  ار  هک  ره  رادب و  شتسود  دراد  یم  تسود  ار  یلع  هک  ره  ایادخ  هک "  هدوب  زادنا  نینط  ششوگ  رد  یمارگ  ربمایپ 
همه شوـگ  رد  وا و  شوـگ  رد  نادرگ "  راوـخ  دراذـگ  یم  شراوـخ  ارهک  ره  نـک و  يراـی  دـنک  یم  شیراـی  ار  هـک  ره  رادـب . نمـشد 
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مالعا ار  ثیدـح  نآ  يردارب ، نامیپ  دـقع  زور  رد  هدرک  تبث  یلهاب  دـیز  نب  جودـحمزا  لبنح  دـمحا  هک  یتیاور  ربایب  نینچمه  نایناهج .
ارچ شدیـسرپ : ص )  ) ادخ ربمایپ  تسیرگب . یلع  تسب . يردارب  نامیپ  راصنا  نارجاهم و  نایم  ص )  ) ادخ ربمایپ  دـیوگ : یم  تسا . هتـشاد 
هک يراد  ار  یتلزنم  نم  هب  تبـسنوت  دوزفا : و  مدوخ . يارب  متـشاذگ  ارت  دومرف : یتخاسن . ردارب  یـسک  اب  ارم  نوچ  تغگ : ینک ؟ یم  هیرگ 

هملس ما  زا  ص )  ) ربمایپ تساوخ . دورو  هزاجا  هدمآ  ع )  ) یلع دوب  هملـس  ما  هناخ  رد  شترـضح  هک  يزور  زین  و  تشاد . یـسوم  اب  نوراه 
ار یتـلزنم  ناـمه  تسا و  هتخیمآ  منوخ  تشوگ و  اـب  شنوـخ  تشوـگ و  دوـمرف : تسا . یلع  يرآتفگ ، تسیک ؟ نیا  یناد  یم  دیـسرپ :

یتیاور ربانب  ار  تلزنم "  ثیدح "  یهگناو  دوب . دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تشاد  یـسوم  يارب  نرماه  هک  دراد  میارب 
تسا . هدرک  تیاور  مه  هیواعم  دوخ  هدمآ  زین   2 هرضنلا " 195 / ضایر  رد " هدرک و  تبث  مزاح  یبا  قیرط  زا  لبنح  دمحا  هک 

هدـنام مورحم  نآ  زا  دـشاب و  ص )  ) ربمایپ راتفگ  دـهاش  هتـسناوت  یمن  هدوب  رفاک  نوچ  هیواعم  هک  تسا  تسرد  هلهاـبم "  هعقاو "  هراـبرد 
نآرق و زا  نایفس  وبا  رسپ  رگا  نکل  تسا ،
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دنادب . دناوخب و  دبایب و  دیجم  نآرق  رد  ار  میظع  هعقاو  نآ  تسناوت  یم  دوبن  رودب  تنس 
تسا . هدینشن  دنک  اعدا  دناوت  یمن  چیه  هتشگ و  شخپ  رشن و  ناهج  حطس  رد  هک  تسا  تیمها  رپ  ردقنآ  هلهابم "  هعقاو "  هزات ،

دناوخ و شوگ  هب  ار  ثیداحا  نآ  صاقو  یبا  نب  دعس  هک  زور  نآ  ات  مینک  یم  ضرف  میئوگ  یم  میئآ  یم  هار  نایفـس  وبا  رـسپ  اب  اجنیا  رد 
ار همیرک  هیآ  نـیا  دوـخ  وـت  نـکل  يدـیگنج ، شترـضح  اـب  لـهج  يور  زا  یتشادـن و  ربـخ  اـب  ناـیقتم  يـالوم  تاـماقم  لـئاضف و  زا  ارت 

گنجزا شیپ  یتسناد و  یم  دوخ  و  دیرآ ... یتشآ  حلص و  هب  ار  ناشنایم  دنتخادرپ  گنج  هب  مه  اب  نانموم  زا  هتـسد  ود  نوچ  هکيدناوخ 
زواجت هب  ارچسپ  تشک . دـنهاوخ  حلـسم  راک  زواـجت  هتـسد  وراد  ارت  هدومرف : رـسای  راـمع  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  يدرک  یم  تیاور  نیفص 
دنرامش یم  يرفن  هد  زا  ار  يو  تعامج  نآ  هک  یی  یباحـص  صاقو - یبا  نب  دعـس  هک  نیا  زا  سپ  ارچ  و  يدز ؟ تسد  نانموم  هب  حلـسم 

هلمج زا  يدوهش - تسا و  هتفگ  ع )  ) یلع قح  رد  ینانخـس  نانچ  یمارگ  ربمایپهک  داد  عالطا  وت  هب  دنا - هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگ  یم  هک 
یغورد دوش  یم  مولعم  سپ  یتشادـن ؟ رب  وا  رب  نداتـسرف  تنعل  و  ع )  ) یلع اب  ینمـشد  زا  تسد  دـندومن ، تداهـش  هماـقا  نآ  رب  هملـسما -
يدوب . یم  شرک  ون  رمعرخآ  ات  يدوب  هدینش  ع )  ) یلع قح  رد  ص )  ) ربمایپ زا  ثیداحا  نآ  رگا  ینک  یم  اعدا  هک  یئوگ  یم  رگید 

تنعل ع )  ) یلع هب  داد  همادا  يراکهبت  هب  نارگید  هملس و  ما  صاقو و  یبا  نب  دعس  نابز  زا  ثیداحا  نآ  ندینش  زا  سپ  یتح  هیواعم  يرآ ،
ات تشادنرب  راک  نیا  زا  تسد  و  دننک ، شندینش  هب  روبجم  ار  مدرم  دنتسرفب و  تنعل  تفگ  یم  شنارومام  نارادناتـسا و  هب  داتـسرف و  یم 
ایآ داد  ماجنا  ار  کیکر  تکرح  نآ  درک  دزـشوگ  وا  هب  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدـح  دعـس ، یتقو  هکنیا  تشگ . شریگنابیرگ  شهاـنگ  درم و 

يراکهبت و رد  ارچ  هک  دعس  ندرک  هرخسم  ای  هتشاد ؟ رواب  ار  ص )  ) ربمایپ هتفگ  ارچ  هک  دعس  ریقحت  ای  دوب ؟ ادخ  هداتـسرف  هب  تناها  يارب 
اهروظنم نیا  زا  کی  ره  هیواـعم  نمزم  رفک  هب  هجوت  اـب  نکل  مناد . یمن  نم  دوش ؟ یمن  ناتـسادمه  وا  اـب  ناـیقتم  يـالوم  هب  یئوگمانـشد 

تکرح نیا  هک  دیشکن  تلاجخ  دندوب  هتتـسشن  ینایعا  ومهم  نادرم  اعبط  شرـضحم  رد  دوب و  هاش  هک  وا  ایآ  داد . تبـسن  وا  هب  ناوت  یمار 
درک ؟ ار  یگزره  تشز و 
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ار ناشیور  بآ  ینارتوهش  هک  یئور  رپ  نایوما 
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دنشکب  تلاجخ  هچزا  هدودزب  ناشمرش  هتخیرب و 
ص)  ) ادخ لوسر  ربنم  زارف  زا  تساوخ  دـش . دراو  هنیدـم  هب  جـح  هار  رد  هیواعم  مالـسلا - امهیلع  یلع - نب  نسح  تشذـگرد  زا  سپ  - 2

یسک نیاربانب  دوش . راکنیا  هب  یضار  منک  یمن  رکف  دراد و  روضح  اجنیا  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  هک  دنداد  رکذت  وا  هب  دنکتنعل . ار  یلع 
زاـب نآ  هب  رگید  هتفر و  نوریب  دجـسم  زا  ینک  نـینچ  رگا  تـفگ : دعـس  درک . ار  راـک  نـیمه  هیواـعم  هاوـخب . ارشرظن  هداتـسرف  وا  دزن  ار 

هب درک و  تنعل  ار  یلع  ربنم  رـس  رب  هیواعم  درمبوا ، یتقو  درمب . دعـس  اـت  دیـشک  تسد  ندرک  تنعل  زا  هیواـعم  هجیتن ، رد  تشگ . مهاوخن 
هیواـعم هب  ص -)  ) ربماـیپ رـسمه  هملـس . ما  دـندرک . ار  راـک  نیا  و  دنتـسرف . تنعل  ربنم  زارف  زا  ار  وا  داد  روتـسد  شناروماـم  نارادناتـسا و 

یم تداهش  نم  دینک و  یم  تنعلار  شنارادتسود  بلاطیبا و  نب  یلع  اریز  دینک ، یم  تنعل  ار  شربمایپ  ادخ و  ربنم  يالاب  زا  امـش  تشون :
درکن . یئانتعا  وا  نخس  هب  هیواعم  اما  دنا . هتشاد  تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  هک  نیا  هب  مهد 

هجوـچیهب وـت  زا  مدرک . تیاـعر  ارت  يدـنواشیوخ  قـح  نم  درکن و  ادا  ار  وـت  يردارب  قـح  یلع  تفگ : بلاـطیبا  نب  لـیقع  هب  هیواـعم  - 3
يانث ساپس و  زا  سپ  هتفر  ربنم  هب  و  درک . مهاوخ  ار  راک  نیا  تفگ : ینک . تنعل  ار  یلع  ربنم ، يالاب  هک  نیا  رگم  تشگ  مهاوخن  دونشخ 

ار وا  تهج  نیمهب  منک ، تنعل  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  داد  روتـسد  نم  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  مدرم ! تفگ : ص )  ) ربماـیپ رب  دورد  ادـخ و 
ودنآ زا  کیمادک  يدرکن  صخشم  وت  تفگ  وا  هب  هیواعم  دمآ . نیئاپ  ربنم  زا  و  داب . وا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دینک ، تنعل 

وگنخس . تین  هب  دراد  یگتسب  نخس  و  منک ، دایز  ای  مک  هملک  کی  متسین  رضاح  ادخب  تفگ : يداتسرف . تنعل  ار 
. تسا وت  يور  تردـپ  مسا  ناـج  ومع  تفگ : واهب  دـعب  دـمایب . اـت  داتـسرف  دوب - هدـمآ  ماـش  هب  هک  رمع - نب  هللا  دـیبع  یپ  رد  هیواـعم  - 4

نیاربانب دنیامن  یم  قیدصت  ار  تفرح  يدامتعا و  فرط  وت  وگب . نخس  تتردق  همه  اب  وشیدنیب  تتریصب  همه  اب  نیاربانب 
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یلع وا  هک  تسناد  دیاب  وا  هب  نتفگ  دب  هراب  رد  تفگ : تسا . هتـشک  ار  نامثع  هک  هدب  تداهـش  وا  هیلع  وگب و  دـب  یلعهب  ربنم و  يالاب  ورب 
ملـسم زین  شیریلدهرابرد  میوگب . شیاین  بسن و  هرابرد  مناوت  یم  هچ  نیاربانب  مشاه . نب  دـسا  رتخد  همطاف  شرداـم  تسا و  بلاـطیبا  نب 

نب رمع و  منک . نامثع  لتق  هب  مهتمار  وا  مناوت  یم  طقف  دوب . هنوگچ  یناد  یم  هک  مه  ار  شتموکح  هرود  تسا . اسآ  ریش  يریلد  هک  تسا 
ياهدز . يا  همطل  تروص ، نیا  رد  تفگ : صاع 

مانشد هنع - هللا  یـضر  یلع - هب  ات  تشامگ  یم  یناقطان  یـصخش  دیوگ : یم  بشوح  نب  رهـش  دسیون : یم   " هباغلا دسا  رد "  ریثا  نبا  - 5
امـش تفگ : دـنوادخ  شیاتـس  ساپـسزا و  سپ  يو  سینا . مانب  نامدرم  رگید  زااـی  راـصنا  دوب  يدرم  اـهنآ  نیرخآ  دـنیوگب  دـب  دـنهدب و 

رد دیامرف : یم  هک  مدید  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  منک  یم  دای  دنگ  وس  ادخب  نم  دیدرکيور . هدایز  درم  نیا  یئوگدب  مانـشد و  ردزورما 
ص)  ) ربمایپ زا  شیب  سکچیه  مسق  ادخب  درک . مهاوخ  تعافش  نیمز  يور  ناهایگ  ناتخرد و  هرامش  زا  شیبرایـسب  يا  هدع  يارب  تمایق 

یهاتوک شا  هداوناخ  دارفا  تعافـش  زا  دنک و  یم  تعافـش  امـش  زا  دیرادنپ  یم  ایآ  نیاربانب ، تسین . دنواشیوخ  رازگتمدـخ  ودـنم  هقالع 
درک ؟ دهاوخ 

قطنب هدـمآ  رد  یماش  يدرم  تشاد  دوجوسیق  نب  فنحا  دوب و  هتـسشن  روشک  ناگرزب  نایعا و  زا  ینمجنا  نایم  رد  هیواعم  هک  رابکی  - 6
ناربمایپ هب  نداتسرف  تنعل  اب  دنادب  رگا  نارنخـس  نیا  هکدرک  هیواعم  هب  ور  فنحا  داتـسرف . تنعل  یلع  هب  شیاه  فرح  نایاپ  رد  داتـسیا و 

رد هتـسویپ و  دزیا  تمحر  هب  وا  اریز  رادرب ، یلع  زا  تسد  سرتـب و  ادـخزا  نیارباـنب  درک . دـهاوخ  تـنعل  ار  نانآدـش  یهاوـخ  لاحـشوخ 
كاـپ و شنماد  هتـساریپ و  شا  هماـج  ودوب  دربـن  شوخ  ورکین و  شریـشمش  مسقادـخب  و  شیاـهراک . رادرک و  اـب  هدـنام و  اـهنت  شروـگ 

ادخب یتفگیتساوخ . هچ  ره  مدیـشوپ و  مشچ  تیاه  هتفگ  اهراک و  زا  یتحاران  اب  فنحا  تفگ : هیواعم  تفگنه . شتامدـخ  اهیراکادـف و 
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امتح دیاب 
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هک یتروصرد  و  دوـب ، دـهاوخ  رتـهب  تیارب  يرادـب  فاـعم  ارم  رگا  تفگ : یهاوـخن . هچ  یهاوـخب و  هچ  ینک  تنعل  ار  وا  هتفر و  ربـنم  هب 
: تفگ ربنم  هب  ورب  زیخرب و  هک  داد  روتـسد  دروآ . یمن  شمانـشد  يارای  ددرگیمن و  وا  یئوگدـب  هب  ناـبززگره  يزاـس  راـک  نیاـب  روبجم 
هچ یئوگب  نخس  فاصنا  هب  ما  هرابرد  رگا  دیسرپ : تشاذگ . مهاوخ  تتسد  فک  ار  تقح  داد و  مهاوخ  فاصنا  ما  هدرک  هتفگ و  ابادخب 

: تفگ مهاوخ  هاگنآ  متـسرف . یم  دورد  ص )  ) دـمحم شربمایپ  رب  مناوخ و  یم  اـنث  ساپـس و  ار  ادـخ  هتفر  ربنم  هب  تفگ : تفگ ؟ یهاوخ 
نک و تنعل  تـسا  هدرک  هناحلـسمزواجت  يرگید  هـب  هـک  ار  ود  نآ  زا  کـی  رهتناگدـیرفآ  هـمه  تناربماـیپ و  ناگتـشرف و  وـت و  ایادـخ 
. دـیامرف تمحر  ار  امـش  ادـخ  دـیئوگب  نیمآ  رامـشیب . یتنعل  نک  تنعل  ار  اهنآ  ایادـخ  نک . تنعل  ار  یلخاد  حلـسم  راک  زواـجت  تعاـمج 
. مراد یم  فاعم  ار  وت  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : هیواعم  تفگمهاوخن . مک  ای  نیا  زا  شیب  يا  هملک  مهدب  تسد  زا  ار  مناج  رگا  هیواعم 

هیواعم هب  يا  همان  رد  مالـسلا - هیلع  نسح . : دـسیون یم  رـشبلا "  رابخا  یف  رـصتخملا  باتک "  رد  دومحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  همالع  - 7
نیا یکیاه  طرش  هلمج  زا  تفریذپ  ار  اه  طرش  نآ  هیواعم  دوب . دهاوخ  عیطم  دریذپب  ار  اهنآ  رگا  دوزفاو  درک  نیعم  وا  يارب  طرش  نیدنچ 

هب ندادن  مانـشد  طرـش  هیواعم  اما  دی . وگندب  ار  یلع  و  ار ، سراف  درگباراد  یـضرا  تایلام  دهدب و  وا  هبار  هفوک  هنازخ  يدوجوم  هک  دوب 
افو نآ  هب  ادعب  اما  تفریذپ ، ار  طرـش  نیا  هیواعم  دهدن . مانـشد  يو  روضح  رد  ار  یلع  تساوخ  وا  زا  نسح  هجیتن ، رد  تفریذـپن . ار  یلع 

درکن .
تسا رجح  نارادفرط  نارس  زا  لیسف  نب  یفیص  مان  هب  مامه ، ینب  زا  ام  هلیبق  زایکی  هک  داد  شرازگ  دایز "  هب "  ینابیـشدابع  نب  سیق  - 8

نانمشد نیرت  تخسرس  زا  وا  و 
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یمن ار  بارت  وبا  نم  دادباوج : یئوگ ؟ یم  هچ  بارت  وبا  هرابرد  ادخ  تمـشد  يا  تفگ : وا  هب  دمایب . ات  داتـسرف  وا  لابند  هب  دایز  تسا . وت 
بارت وبا  ومه  تفگ : يرآ . تفگ : یـسانش ؟ یمن  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  دیـسرپ : مسانـشیمن . تفگ : یـسانش  یمن  روطچ  تفگ : مساـنش .

تسا . مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  وبا  وا  زگره . هن ، تفگ : لیسف  نب  یفیص  تسا .
نم یـشکب  ارم  رگا  و  تشک ، یهاوخ  ارم  يراـک ، نینچ  زا  شیپ  نیارباـنب ، تفگ : منز . یم  ار  تندرگ  اـی  نک  تنعل  اروا  اـی  تفگ : داـیز 

لغاب و ار  وا  داد  روتسد  دعب  و  دننزب . ندرگ  ار  وا  داد  روتـسد  هاگنآ  يا ، هدرک  هایـسور  تخبدب و  ار  دوخ  وت  ما و  هتفای  ار  ادخ  يدونـشخ 
دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  نآ  يارجام  دش و  هتشک  يرجه  لاسب 51  شنارای  رجح و  اب  دش . هتشک  اه  دعب  دنزادنیب . نادنز  هب  ایدندنبب  ریجنز 

هللا . ءاشنا 
مفرح دـناد  یم  هک  ره  مـسق  ادـخب  ارامـش  دوزفا : داد و  مانـشد  ار  یلع  ربـنم  رـس  زا  هرـصب  رد  هیواـعم - نارادرـس  زا  - هاـطرا نـب  رـسب  - 9

میناد و یم  وگغورد  ارت  ام  ایادخ  تفگ : هرکب  وبا  دیامن . بیذـکت  ارم  میوگ  یم  تسردان  رگا  دـنک و  قیدـصت  دـییات و  ارم  تساتسرد 
دندرک . هفخ  ار  وا  داد  روتسد  تسردان . ار  تفرح 

ير يرادنامرف  ماقم  رد  و  داد ، یم  مانشد  یلع  هب  رایسب  ير  ربنم  رـس  زا  وا  تشامگ و  ير  يرادنامرف  هب  ار  باهـش  نب  ریثک  هیواعم ، - 10
درک . اقبا  ماقم  نآ  رد  ار  وا  دیسر و  هفوک  يرادناتسا  هب  دایز  ات  دنامب 
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یم تنعل  ار  شا  هعیـش  وا  تفگ و  یم  دب  ع )  ) یلع هب  درک و  یم  قطن  هتفر  ربنم  هب  دیـسر  هفوک  يرادناتـسا  هب  نوچ  هبعـش  نب  هریغم  - 11
زا ص )  ) ادخ ربمایپ  هتفگیم : تسا و  هدرک  تنعل  ار  وا  رامشیب  اهراب و  هفوک  ربنم  زارف  زا  هریغم  هک  هتسویپ  تحص  هب  تیاور  نیا  و  داتسرف .

هلیسو نیاب  هکلب  هدادن ، یلع  هب  ار  شرتخد  یتسود  هقالع و  يور 
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دیامن . ناربج  هدوب  هدرک  وا  هب  بلاطوبا  هک  ار  یئاهیبوخ  هتساوخ 
ضارتعا وا  هب  هتـساخرب  مقرا  نبدیز  تفگ . دب  یلع  هب  هریغم  دیوگ : یم  هک  دنا  هدرمـش  حیحـص  ار  تیاور  نیا  یبهذ  يروباشین و  مکاح 

یم دب  هتـشذگ  رد  هک  یلع  هب  ارچ  نیاربانب  تسا ؟ هدرک  یهن  ناگدرم  هب  نتفگ  دب  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یناد  یمن  رگم  هریغم  ياهک  درک 
یئوگ ؟

رد دینک و  نوریب  ار  وا  داد : روتسد  هریغم  دنار . نخس  ناحوص  نب  هعصعص  دندرک . قطن  هبعـش  نب  هریغم  روضح  رد  هفوک  رد  دنچ  یبیطخ 
. دیامن تنعل  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دیامن و  تنعل  ار  ادخهک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : وا  دنک . تنعل  ار  یلع  ات  دیرادهگن  تشاد  زاب 

رارب تسد  نیا ، تفگ : دـمآنوریب ه  دـنب  زا  يو  هاـگنآ  درادـهگن . دـنبرد  ار  وا  هک  درک  داـی  مسق  دـندرب ، شرازگ  هریغم  هب  ار  شا  هـتفگ 
دنک . صالخ  ار  شناج  ادخ  دینک  شدازآ  تفگ : هریغم  دنک . شتنعل  ادخ  دینک  تنعلار  وا  نیا  ربانب  بلاطیبا . نب  یلع  هب  زج  تسین 

داد و یم  مانشد  ربنم  رس  رب  هعمج  ره  ار  یلع  و  هنیدم - ردینعی  دوب - ام  مکاح  ناورم  دسیون : یم  قاحسا  نب  ریمع  لوق  زا  دعس  نبا  - 12
یتقو هک  يرطاق  لثم  وت  دوزفا : داد و  تشز  مانشد  وا  هب  یلع و  هب  ات  داتسرف  ار  يدرم  سپـس  تفگ . یمن  چیه  دینـش و  یم  یلع  نب  نسح 
نداد مانشد  اب  نم  وگب : ناورم - ینعی  وا - هب  ورب  تفگ : وا  هب  نسح  تسا . بسا  مردام  دهدیم : باوج  تسیک ؟ تردپ  دنسرپ : یم  نآ  زا 

ات دـیامرف  يرواد  اـم  ناـیم  دریگب و  وـت  زا  ار  مقح  ادـخ  مراذـگ  یم  هکلب  مزاـس ، یمن  رفیک  یب  وـحم و  ارت  ياـه  فرح  زا  يزیچ  وـت  هـب 
زا رت  نیگمهس  يرفیک  ادخ  يدوب  هتفگ  غورد  رگا  دهد و  تریخ  شاداپ  يدوب  هتفگ  تساررگا 
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دهد . یم  ام 
یم مانـشد  رباـنم  زارف  زا  ار  یلع  ارچ  هک  نیا  باوج  رد  دوب ، هدـناوخ  هداز  هغاـبروق  هغاـبروق  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ هک  نآ  مکح ، نب  ناورم 

دنام . یمن  اپ  رب  هلیسو  نیدب  زج  هیما ) ینب  ) ام تموکح  دوب : هتفگ  دیهد ؟
بوسنم یثیدح  لبنح  دمحا  دنسم  رد  تشامگ . هنیدم  يرادنامرف  هب  دوب  بقلم  قدشا "  هب "  هک  ار  هیما  نبصاع  نب  ورمع  هیواعم ، - 13

ریزارس شناهد  بآ  هک  دنیـشن  یم  مربنم  رب  هیما  ینب  ناشنمروتاتکید  زا  یکی  دیامرفیم : هک  تسا  تبث  هریره  وبا  قیرط  زا  ص )  ) ربمایپ هب 
شناـهد زا  بآو  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  ربنم  رب  دیعـس  نب  ورمع  هک  تفگ  نم  يارب  هدوب  دـهاش  دوخ  هک  یـسک  دـیوگ : یم  و  دوش . یم 

تشگ . ریزارس 
هفحت رد "  يراصنا  يراـسلا " و  داـشرا  رد "  ینالطـسق  دـنداد . یم  مانـشد  ار  ع )  ) یلع ربنم  زارف  رب  هک  تسا  یناـسک  زا  روتاـتکید ، نی 

- یلع هب  یلیخ  هتفر  ربنم  هب  هک  تفای  بقل  قدـشا "  تهج "  نآ  زا  دیعـس ) نب   ) ورمع دنـسیون : یم  يراـخب  حیحـص  حرـش  رد  يراـبلا " 
تفرگ . هوقل  شتروص  ناهد و  نآ  رثا  رب  هداد و  مانشد  هنع - هللا  یضر 

هتشک یلع  نب  نیسح  یتقو  دیوگ : یم  مکح  نبهناوع  تسا . هدوب  هنیدم  رادنامرف  ع )  ) نیسح ماما  لتق  رد  هک  تسا  نامه  دیعس  نب  ورمع 
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یملس کلملادبع  دهد . تراشب  دیعس  نب  ورمع  هب  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  هتـساوخ  ار  یملـس  ثرح  یبا  نبکلملادبع  دایز ، نب  هللادیبع  دش 
مدرم هب  ار  شندش  هتشک  ربخ  داد  روتسد  دش ، هتشک  یلع  نب  نیسح  ریما  يداش  هیام  تفگ : ربخ ؟ هچ  دیسرپ : تفر . دیعـس  نب  رمع و  دزن 

ناشیاه هناخ  رد  مشاه  ینب  نانز  هک  يدنلب  ناجیه و  نانچب  ما  هدینـشن  ياهحون  گناب  ادخب  دـیوگ : یم  دوخ  درک و  مالعا  و  دـنک . مالعا 
دناوخ : ار  تیب  نیا  هدنخ  اب  دیعس  نب  ورمع  دندروآ . رب 

هک دندروآ  رب  ینویش  نانچ  دایز  ینب  هلیبق  نانز 
دندروآ . رب  دیماجنا  دایز  ینب  يزوریپ  هب  هک  يدربن  يادرف  ام  هلیبق  نانز 
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 " رد درک  مالعا  مدرم  هب  ار  وا  ندش  هتشک  ربخ  هتفر  ربنم  هب  هاگنآ  دش . هدروآ  رب  نافع  نب  نامثع  لتقرب  هک  ینویش  هب  نویش  نیا  دوزفا : و 
 " دربن ناربج  هب  دربن  نیا  دمحم  تفگ : هدرک  هراشا  ص )  ) ربمایپ فیرش  رازم  هب   " سپـس هک "  تسه  مه  هدوزفا  نیا  دیبع ه  یبا  بلاثم " 

دندومن " . ضارتعا  هدرک  حیبقت  ار  وا  فرح  راصنا  زا  یعمج  ردب " 
دازآ دنتـشاد  عفار  وبا  رد  هک  ار  یمهـس  شنادـنزرف  صاع  نب  دیعـس  گرم  زا  سپ  دوب . هیما  نب  صاع  نب  دیعـس  هحیحا  وبا  هدرب  عفار  وبا 

هک درک  یم  راختفا  تهج  نیمه  هب  تخاس و  دازآ  ار  وا  شترضح  ودیـشخب  ص )  ) ربمایپ هب  ار  دوخ  مهـس  هک  دیعـس  نب  دلاخ  زج  دندرک 
عفار وبا  رـسپ  یهب "  لابند "  هب  هیواعم ، تموکح  رد  دـش  هنیدـم  رادـنامرف  صاعنب  دیعـس  نب  ورمع  یتقو  میادـخ . ربمایپ  هدـش  دازآ  نم 

ار وا  هرابود  درک  شدازآ  دز و  قالـش  دـص  ار  وا  ص .)  ) ادـخربمایپ هدـش  دازآ  تفگ : یتسه ؟ هک  هدـش  دازآ  وت  دیـسرپ : وا  زا  داتـسرف و 
هنایزاتدصناپ ات  درک  رارکت  ار  راک  نیاو  دز . هنایزات  دص  وا  زاب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هدش  دازآ  تفگ  یتسه ؟ هک  هدش  دازآ  دیسرپ : هتـساوخ 

متسه . امش  هدش  دازآ  نم  تفگ : شباوج  رد  راچان  دریم  یم  دراد  درک  ساسحا  نوچ  یهب "  دش " . هدز  وارب 
یلع نینموملاریما  صاخ  ناراذـگتمدخ  زا  يردـم  سیق  نب  رجح  تسا : هدرک  تبث  ار  تیاور  نیاسواط  قیرط  زا  يروباـشین  مکاـح  - 14

، یتسرفب تنعل  نم  هب  هک  داد  دنهاوخ  روتسد  هتشادهگن  اپ  رب  ارت  يزور  رجح  تفگ : وا  هب  یلع  يزور  دوب . هنع - هللا  یـضر  بلاطیبا - نب 
هفیلخ میهاربا  نب  دمحا  ار  يردـم  رجح  هک  مدوب  دـهاشمدوخ  دـیوگ : یم  سواط  امنم . يرازیب  ووجم  يربت  نم  زا  اما  تسرفب ، تنعل  ارم 
نمب میهاربا  نب  دـمحا  ریما  تفگ : رجح  دوش . هتـشک  ای  دتـسرف  تنعل  یلع  هب  ات  تشاذـگ  رومام  تشادـهگن و  اـپ  رب  دجـسم  رد  هیما  ینب 

هب متسرف  تنعل  ار  یلع  داد  روتسد 

هحفص 103 ] ] 

هک دندیمهفن  اهنآ  زا  کی  چیه  دوب و  هتخادناراک  زا  ار  ناشلقع  ادخ  دیوگ : یم  سواط  دنک . شتنعل  ادـخ  دـینک  تنعل  ار  وا  تهج  نیمه 
دیوگ . یم  هچ  وا 

یناسک راک ، يادتبا  رد  دندیسر . يریپ  هب  هتفرگ  وخ  نآ  اب  ناکدوک  ات  دنداد  همادا  نادنچ  ار  شور  نیا  شنارومام  نارادناتسا و  هیواعم و 
تیذا و هنوگ  ره  دندزیم و  زابرـس  نآ  زا  هک  دـندوب  یفیرـش  نادرم  دـنداد و  یمن  ینیگنن  اوران و  مانـشدنینچب  نت  هک  دـندش  یم  تفای 

تنوشخ لمع و  تدش  يردقب  شتعدـبيارجا  رد  نابرهم "  رابدرب و  هیواعم "  نکل  دـنتخاس  یم  راومه  ناج  رب  شهار  رد  ار  تیمورحم 
دندومن يریگتخس  تیدج و  یئاج  ات  دندوب - هدش  باختنا  تلاسر  نادناخ  نانمشد  نیرتزوتهنیک  نایم  زا  هک  شنارادناتسا - داد و  جرخب 

يرما دنداهنندرگ و  نآ  هب  مدرم  بلاغ  دمآ و  رد  یمومع  یمـسر  تروص  هب  ع )  ) یلع رب  نداتـسرف  تنعل  هک  دـندرک  یتمدـخ  شوخ  و 
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لهچتدم ینعی  نآ ، عنم  رب  رئاد  زیزعلادبع  نب  رمع  نامرف  رودص  ات  (ع ) نایقتم يالوم  تداهش  زا  یتلود  موش  مسر  نیا  دندرمـش . یعیبط 
هرونم و هنیدم  مالسا  تختیاپ  ات  هتفرگ  هرصب  هفوک و  ماش و  زا  ناتسا  زکارم  مهم و  ياه  رهـش  مامت  رد  نآ  يانثا  رد  دیماجنا و  لوطب  لاس 

نایقتم يالوم  هب  ربنم  رس  زا  ماوقا  همه  نایمرد  شبرغ و  ات  یمالسا  روانهپ  روشک  قرشزا  دالب ، رگید  ير و  همظعم و  هکم  یهلا  نما  مرح 
رـس زا  ار  هنع - هللا  یـضر  بلاطیبا - نب  یلع  هک "  نادلبلا "  مجعم  رد "  ار  توقای  هتفگ  میدناوخ  مود  دلج  رد  دش . یم  هداد  مانـشد  (ع )

تنعل زا  هک  نیا  زا  رتالاب  راختفا  فرش و  مادکو  دوشن . هداد  مانـشد  سکچیه  ناشاهربنم  رـس  زا  زج  دنداد  یم  مانـشد  برغ  وقرـش  ربانم 
 " داتسرف . یم  تنعل  ار  وا  هنیدم ، هکم و  نیمرح : ربانم  رب  هکیلاح  رد  دننک  يراد  دوخ  ناشربنم  زارف  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ردارب  رب  ندرک 
ار راک  نیا  و  دـشیم . هداد  مانـشد  ع )  ) یلع نینم  وملا  ریما  هب  نآ  زا  هک  دـندوب  هدرک  اپ  رب  ربنم  رازه  داتفه  نایوما  تنطلـس  هایـس  هرود  رد 

يا هفیظو  خسار و  يا  هدیقع 

هحفص 104 ] ] 

ای یـسایس  ياهروظنم  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  یتقو  هک  يروط  هب  درک  يوریپ  دـیاب  قوذ  قوشاب و  هک  یتنـس  دندرمـش و  یم  ملـسم  تباث و 
تسا . هداهن  ون  یتعدب  هتشگ و  بکترم  گرزب  یهانگ  دنتشادنپ  مدرم  هماع  درک  نغدغ  عنم و  ار  نآ  یتحلصم  ریبادت 

رگید افلخلا " و  خیرات  رد "  یطویس  لماکلا " و  رد "  ریثا  نبا  شخیرات و  رد  یبوقعی  بهذلا " و  جورم  رد "  يدوعـسم  نخـسزا  هچنآ 
هب تسا و  هدرک  نغدـق  ربـنم  زارف  زا  هـبطخ  رد  ار  ع )  ) یلع ندرک  تـنعل  طـقف  زیزعلادـبع  نـب  رمع  هـک  تـسا  نـیا  دـیآ  یم  رب  ناـخروم 

: دنیوگب یضعب  هتفگ  هب  ای  هیآ . رخآ  ات  نامیالاب ... انوقبـس  نیذلا  اناوخ  انل و ال  رفغا  انبر  دنیوگب : نآ  ياجب  هتفگ  هتـشون و  شنارادناتـسا 
دنناوخب . ار  هیآ  ود  ره  یخرب : هتفگ  هب  ای  هیآ . رخآ  ات  ناسحالا ... لدعلاب و  رمای  هللا  نا 

ار نآ  بکترم  هدرک و  عنم  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  نداد  مانـشد  زا  یلک  روط  هب  هک  نیا  اما  دنا . هدناوخ  ار  تایآ  نآ  هبطخ  رد  مدرم  و 
ار یناسکزیزعلادبع  نب  رمع  هک  تسه  خیرات  تاحفص  رد  دشاب . یمن  دوهشم  نآ  زا  يرثا  خیرات  رد  تسین و  مولعم  دشاب  هدومن  تازاجم 

یلع نینم  وملا  ریما  هب  نداد  مانشد  مرج  هب  ار  یـسک  هک  نیا  زا  اما  تسا ، هداد  رفیک  هدز و  هنایزات  دنا  هداد  مانـشد  هیواعم  ای  نامثع  هب  هک 
تسین . يربخ  دشاب  هدز  هنایزات  (ع )

ییوگ مانشد  زا  یهن  رد  ربمایپ  ثیداحا 

، نآ زا  عافد  مالـسا و  تیبثترد  شناشخ  رد  قباوس  زا  دراد  یهلا  تمظع  رپ  تفالخ  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینم  وملا  ریما  هک  یماقم  زا 
هناگی و يادخ  يوسب  توعد  یتاغیلبت و  شبنج  رد  هتشاد و  رارقرب  ار  نید  ننـس  ماکحاهک و  نیا  زا  شیورکین  فاصنا و  يرتسگداد و  زا 
زا هتسویپ ، يدیزیا  تمحر  هب  ات  هدومن  اه  يراکادف  اه و  ششوک  هچ  هار  نیا  رد  هدرک و  افیا  يا  هدمع  شقن  هچ  شکاپ  نید  شربمایپ و 

و هدمآ ، دورف  شقح  رد  هک  ار  يا  همیرک  تایآ  ار ، شتاراختفا  لئاضف و  میرذگب  اهنیا  همه 

هحفص 105 ] ] 

رانک ار  اهنیا  همه  يرآ ، میراذـگب . رانک  تسا  هتـشگ  ناور  یمارگ  ربماـیپ  ناـبز  رب  شدـیجمت  رد  هک  ارینیرفآ  راـختفا  راـب  رهگ  ناـنخس 
هلـسلس يوبن و  ثیداحا  هوبنا  هک  یناملـسم  هدش ، یمن  باسح  مه  يداع - ناملـسم  کی  ناملـسم - کی  وا  ایآ  میـسرپب  هگنآ  میراذگب و 

تسا ؟ مارح  شتنعل  داد و  مانشد  وا  هب  دیابن  هک  تسا  نآ  رب  ناهیقف  ياواتف 
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يذـمرت و ملـسم و  ويراخب  هک  یثیدـح   " يراکتـشز ؟ ناملـسم ، هب  نتفگ  دـب  هک "  تسین  یفاک  ص )  ) ادـخ ربمایپ  شیاـمرف  نیمه  اـیآ 
نب دعس  هریره و  وبا  دوعسم و  نبا  قیرط  زا  نارگید  يدادغب و  بیطخ  ینطق و  راد  يربط و  یقهیب و و  لبنح و  دمحاو  هجام  نبا  یئاسن و 

دنا . هدرک  تبث  نامعن  نب  ورمع  لفغم و  نب  هللادبع  يراصنا و  هللادبع  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  صاقو و  یبا 
وگ و تنعل  دیابن  نم  وم  هک "  شرگید  شیامرف  " و  تسا ؟ ندیزخ  یهارمگ  هاگترپ  هبلهب  ناملـسم ، هب  نتفگ  دب  هک "  شـشیامرف  نیا  ای 

مدید . البق  زین  ناگدرم  هب  نادادمانشد  زاار  شترضح  یهن  " و  دشاب ؟ هدمانشد 
یقالخا مراکم  لئاضف و  ناشخرد و  تاراختفا  و  شا ، یـسدق  اشنم  ینامدود ، یبسن و  یکاپ  زا  رظنفرـص  ع )  ) نینم وملا  ریما  ماما  یهگناو 

یم رامـشب  یباحـص  کی  لقادحو  دنا ، هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگ  یم  هک  تسا  يرفن  هد  زا  یکی  تعامج  نآ  رظنب  شیالاو ، تیـصخش  و 
یمن زیاج  دنرامـش و  یم  تجح  دننکیم و  یهقف  دانتـسا  ناش  هدرک  هتفگ و  هب  دنورتسار و  لداع و  یگمه  دندقتعم  هک  اهنامه  زا  دـیآ 

دروم ار  باحصا  زا  يا  هراپ  ارچ  هک  دنرو  هلمح  هعیشهب  تخس  دیوگب و  دب  اهنآ  هب  یسک  دنناد 

هحفص 106 ] ] 

ره دیوگیم : نیعم  نب  ییحی  هکنانچ  دنا . هتـشاذگ  ارجا  هب  هتخاس و  یماکحا  تادـقتعم  نیا  يانبم  رب  دـنهد و  یم  رارق  شهوکن  داقتنا و 
ادـخ و تنعل  دوب و  دـهاوخن  هتفریذـپ  شتداهـش  تسا و  یلاـجد  دـهد  مانـشد  ار  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  یکی  اـی  هحلط  اـی  ناـمثع  هک 
و تسا ، رکب  وبا  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  تما  درف  نیرتهب  دـیوگیم " : نایلبنح  ياوشیپ  دـمحا  " و  دـهاوخ . وا  رب  یگمه  قیـالخ  ناگتـشرف و 

تیاده نیدش و  ار  يافلخ  ناشیا  و  دنا . هدرک  سب  نخس  نیدب  یعمج  و  نامثع . زا  سپ  یلع  و  رمع ، زا  سپ  نامثع  رکبوبا و  زا  دعب  رمع 
دای نانآ  يدب  زا  یـسک  تسین  اور  و  دنتما . دارفا  نیرترب  نت  راهچ  نیا  زا  دعب  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحـصا  هاگنآ  دنا . نید  قیرط  رب  هتفای و 
دیاب هکلب  تشذگ ، وا  زا  نا  وت  یمن  دوش و  تازاجم  بیدات و  دیاب  دنکب  يراک  نینچ  سک  ره  ناشدیامن . یصقن  بیع و  هب  مهتم  ای  دنک 

تازاجم هراـبود  درک  رارکت  رگا  دوشهتفریذـپ و  وا  زا  درک  هبوت  رگا  اـت  شداد  هبوت  رگا  اـت  شداد  هبوت  سپـس  درک و  شتازاـجم  تسخن 
. " ددرگ رب  شیوخ  هتفگ  زا  ای  دریمب  ات  دتفارد  سبح  هب  هدش 

باحـصا هب  یـسک  يدید  رگا  دـیوگ " : یم  میبلط " و  یم  تیفاع  تمالـس و  ادـخ  زا  دـنراد ، راکچ  هیواعم  هب  اهنیا  دـیوگ " : یم  وا  مه 
شیپ دوب  هدادمانـشد  نامثع  هب  هک  ار  يدرم  دیوگ : یم  لوحالا  مصاع   " نک . مهتم  یناملـسمان  هب  ار  وا  دیوگ  یم  دـب  ص )  ) ادـخ لوسر 

رد هچنآ  دیوگ " : یم  یلعی  وبا  یـضاق  . " دروخ هنایزات  داتفه  ات  درک  رارکت  ار  شمانـشد  ردقنآ  مدز . رگید  هنایزات  هد  ار  وا  دندروآ . نم 
یقرف رفاک ، هن  تسا  قساف  دنادن  زیاج  رگا  تسا و  رفاک  دـنادب  زیاج  ار  نآ  رگا  هک  تسا  ناهیقف  قافتا  دروم  باحـصا  هب  نتفگ  دـب  دروم 
یسک دنا  هتفگ  تیعطاق  اب  دالب  رگید  هفوک و  ناهیقف  زا  یعمج  دشاب . هتفرگ  داریا  ناش  هدیقع  هب  ای  هدرمش  رفاک  ار  باحصا  هک  دنک  یمن 

: " دـیوگ یم  عنقملا "  رد "  زیزعلادـبع  نب  رکبوبا  دـنا " . هدرمـش  رفاک  ار  نایـضفار  ودوش  هتـشک  امتح  دـیاب  دـیوگب  دـب  باحـصا  هبهک 
یکی هب  هک  یسک  دیوگ " : یم  یفنح  یسلبارط  نسحلا  وبا  نیدلا  ءالع  خیش   " داد . نز  دیابن  وا  هب  تسا و  رفاک  دهدب  مانشد  رگا  یضفار 

یلع ای  نامثع  ای  رمعای  رکبوبا  هب  دهدب  مانشد  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا 

هحفص 107 ] ] 

مدرم هک  یئاهمانشدزا  دهدب  نیا  زا  ریغ  یمانـشد  رگا  دوش و  مادعا  دیاب  دنا  هدوب  رفاک  ای  هارمگ  دیوگب  رگا  صاع ، نب  ورمع  ای  هیواعم  ای 
داریا باحـصازا  یکی  هب  هک  ره  دـیوگ " : یم  هریبک "  ناـهانگ  باـتک "  رد  یبهذ  دوش " . دـیدش  تازاـجم  دـیابدنهد  یم  رگیدـکی  هب 
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دنا و هدوب  راکدب  دشاب  دقتعم  هک  دریگیم  داریا  ناناب  یسک  اریز  دشاب ، هدش  ردب  ناناملسم  هگرج  زا  جراخ و  نید  زا  دهد  مانـشدای  دریگب 
نئمطم باحـصا  هک  لیلد  نیاهب  نینچمه  تسا . هدمآ  ثیدح  نآرق و  رد  هک  دـشاب  یئاهدـیجمت  رکنم  دـشاب و  هتـشاد  هنیک  ناناب  تبـسن 

لقان ریقحت  تسا و  لصا  هب  نتفرگ  بیع  هلزنم  هب  هلیسو  هب  نتفرگ  بیع  داریا و  دن و  ربمایپ  رادرک  ثیداحا و  هب  ام  یسرتسد  هلیـسو  نیرت 
دـشاب يرب  داـحلا  هقدـنز و  قاـفن و  زا  دـشیدنیب و  هک  یـسک  يارب  ینعم  نیا  و  تسا ، ثیدـح  تیاور و  ندرک  هرخـسم  هباـثم  هـب  يوار  و 

ارم ادـخ  هک  شیامرف  نیا  لثم  مینکهجوت  هنیمز  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  هب  تسیفاک  تقیقح ، نیاكرد  يارب  تسا . راکـشآ 
دیوگب دب  ناشیا  هب  هک  ره  نیاربانب  دنواشیوخ  داماد و  راصنا و  تخاس و  راکددم  ریزو و  ار  یضعب  هک  دیزگرب  یباحـصا  میارب  دیزگرب و 

دریذپ . یمن  ار  شعیفش  رذع و  ادخ  تمایق  رد  دوب و  دهاوخ  وارب  یگمه  مدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل 
زا دیوگ : یم  ینامرق  فسوی  نب  دمحم  دنا . هتخادنا  هار  يدایز  لاق  داد و  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هب  نداد  مانشد  دروم  رد  تعامج  نآ  " 

؟ دناوخ ناوت  یم  وا  رب  تیم  زامن  دش  لاوئـس  تسا . رفاک  تفگ : دـش . لاوئـس  دـهد  مانـشد  رکب  وبا  هب  هک  یـسک  هرابرد  یلعی  وبا  یـضاق 
ار وا  دینزن  تسد  وا  شعن  هب  تفگ : درک ؟ وا  اب  يراتفر  نینچ  ناوت  یم  دـیوگ  یم  هللا  الا  هلا  هک ال  یلاحرد  روطچ  دـش : لاوس  هن . تفگ :

رمعو رکب  وبا  هب  هک  یـسک  دـنا : هتفگ  اـملعرتشیب  دـیوگیم ": ینادرج  دـیناشوپب "  ار  شیور  دـیزادنا و  رد  روگ  هب  دـیناتلغهب و  بوچ  اـب 
وبا هب  نداد  مانشد  هک  دش  یم  هتفگ  دیوگ : یم  یعخن  میهاربا  دیوگ " : یم  لولسملا "  مراصلا  رد "  هیمیت  نبا   " تسا . رفاک  دهد  مانـشد 

ناهانگ زا  رمع  رکب و 
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شا هرابرد  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  يا  هریبک  ناـهانگ  زا  رمع  رکب و  وبا  هب  نداد  مانـشد  دـیوگ : یم  زین  یعیبس ، قاحـسا  وبا  تسا . هریبک 
نیا رطاخ  هب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسیع  هللا ، یلع  لکوتملا  روتسد  هب   " دینک . يرود  دیا  هتـشگ  عنم  نآزا  زا  هک  هریبک  ناهانگ  زا  هدومرف :

باتک نامه  رد  هیمیت  نبا  تسا . هتـشون  شخیرات  رد  ریثک  نبا  ار  نیا  دش . مادعا  دوب  هداد  مانـشد  هصفح  هشئاع و  رمع و  رکب و  وبا  هب  هک 
تسا " . هقدنز  نیا  هتفگ : تسا  هداد  مانشد  نامثعهب  هک  يدرم  هرابرد  بلاط - وبا  تیاور  قبط  لبنح - دمحا  دسیون " : یم 

هچ يور  دـسرپب  دـهاوخباهنآ و  نابحاص  زا  هک  تسین  ناکما  نیا  ار  هدـنه  وژپ  تسا و  یهت  یهقف  تایملـسم  تایهیدـب و  زا  هک  اواتف  نبا 
، دـنا هتـشاد  ناسحتـسا  سایق و  ای  دـعاوق  لوصا و  اـی  تنـس  نآرق و  زا  یکرادـم  هچو  دـنا  هدرک  رداـص  یئاواـتف  نینچ  یباـتک  باـسح و 

راصحنا صاـصتخا و  رمع - رکب و  وبا  هب  ـالثم  و  باحـصا - زا  نت  دـنچ  هب  امـش  راـک  نیا  یلـصا  كردـم و  هچ  رباـنب  دـسرپب  اـصوصخم 
زا امـش  ياواتف  هک  میتفرگ  فاصنا . لقع و  ریاغم  تسا و  مالـسا  هقف  یهیدـب  ملـسم و  لصا  فالخ  رب  نداد  راصحنا  نیا  ریز  تساهتفاـی ؟

دنتسه ؟ ینثتسم  نآ  زا  ار  تلاسر  كاپ  نادناخ  ياهتیصخش  لاجر و  ایآ  دشابهتشاد ، هرهب  ساسا  لصا و 
ناناوج رورـس  هک  ود  نامه  شراوگرزب  دنزرف  ود  یلع و  يرآ ، دیئوگب : یئوررپ  تیاهن  اب  هک  دنـشاب  یناسک  تعامج  نآ  نایم  رد  دیاش 
يدنه رسپ  نوچ  درادن  یلاکـشا  باحـصا  رگید  هب  نتفگ  دب  فالخ  رب  نانآ  هب  نداد  مانـشد  دنتـسه و  ینثتـسم  ماکحا  نآ  زا  دنا  یتشهب 

دنه رـسپ  تحاس  هب  میناوت  یمن  تشاد و  یم  او  نآ  هب  دیدهت  عیمطت و  اب  ار  مدرم  درک و  یم  ناشتنعل  تفگیم و  دـب  نانآ  هب  راوخ  رگج 
زج هدوب  نراقم  ص )  ) ربمایپ تایح  رخاوا  اب  هک  شیناملـسم  هزور  دنچ  هرود  رد  دـنچ  ره  تسا  هدوب  یحو  بتاک  وا  نوچ  مینک  تراسج 

باسح نانموم "  یئاد  هدوب "  ص )  ) ربمایپ رسمه  هبیبح "  ما  شرهاوخ "  هک  تهج  نآ  زا  زین  و  دشاب ، هتشونن  لئابق  ياسور  هب  همان  دنچ 
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رد و  ع )  ) یلع رادتـسودنوچ  دنـشاب  هدادن  بقل  نینموملا "  لاخ  ار "  رکب  یبا  نب  دمحم  لثم  ص )  ) ربمایپ ياهنز  ردارب  هچ  رگ  دوش  یم 
بیهل دـیآ  یم  ردـب  تعامج  نآ  دارفازا  يا  هراپ  ناهد  زا  هک  هیجوت  هبـش  ياه  فرح  نیا  تسا  هدـیگنج  وا  اب  هیواعم  هدوب و  يولع  هاـپس 

كانمهس دننک  یم  ناهنپ  نورد  رد  هچنآ  دیآیم و  رب  ناشنهد  زا  یهاوخ  دب  يزوت و  هنیک  شتآ  و "  تسا ، هنیرید  اه  ینمـشد  اههنیک و 
 " دیدومن . یم  هشیدنا  رگا  نایامن ، میتشاد و  نایب  امش  يارب  ار  تایآام  رت :

هب هک  ره  دیهدن " و  مانشد  مباحصا  هب "  هک  ششیامورف  دشابیم و  ص )  ) ربمایپ تنس  امش  ياعد  اب  هچنآایآ  میـسرپ : یم  رگید  فرط  زا 
باحـصا و دوخ و  دعب و  ياه  لسن  هب  تسا  يروتـسد  دوب "  دهاوخ  وا  رب  یگمه  مدرم  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  دـهد  مانـشد  مباحـصا 
دارفا و همه  لماش  هدوبینادواج  یمومع و  تسا  مالسا  ماکحا  تلصخ  هک  روط  نامه  هن  ای  دنتـسه ، ینثتـسم  نآ  زا  شترـضح  نارـصاعم 

اریز دنا ، هتسناد  دعب  ياه  لسن  باحصا و  ریغ  باحصا و  هب  يروتـسد  ار  نیا  تعامج  نآ  میناد  یم  هک  یلاح  رد  دوش ؟ یم  اه  لسن  همه 
نب نمحرلادبع  دـیلو و  نب  دـلاخ  تسا : هدـمآ  نینچ  هتـسناد - رتهب  ار  اهنآ  ملـسم "  هک "  تایاور - یـضعب  بجوم  هب  نآرودـص  ناشرد 
دنک یم  تیاور  سنا  هکنانچ  ای  دیهدن "  مانشد  مباحصا  هب  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دادمانـشد : ار  وا  دلاخ  دندرک و  ادیپ  فالتخا  فوع 

تنعل دهد  مانشد  مباحصا  هب  هک  ره  دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  میداد . یم  مانشد  مه  هب  ام  دنیوگیم : ص )  ) ادخ ربمایپ  باحصا  زا  ياهدع 
زا یضعب  ای  دشابن  روتسد  هب  باطخ  فرط  باحصا  دوخ  هک  تسین  لوقعم  نیاربانب  دوب " . دهاوخ  وا  رب  یگمه  مدرم  ناگتـشرف و  ادخ و 
وا هب  اهنت  تسا و  ینثتسم  مکح  نیا  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  طقف  باحصا  نایم  زا  ایآ  دنـشاب . ینثتـسم  مکح  لصا  زا  ناشیا 

ياه هقرف  همه  دوش و  یم  هدرمـش  نیدـشار  افلخ ي  زا  یکی  تعامج  نآ  رظن  هب  ع )  ) ناـیقتميالوم نیا ، رب  هوـالع  داد ؟ مانـشد  ناوت  یم 
رتشیپ یمک  هکنانچ  دنراد و  يدـیدش  ماکحا  دـیوگب  دـب  نیدـشار  يافالخ  هب  هک  یـسک  هرابرد  تعامج  نآ  و  دـنقفتم ، نیا  رب  یمالـسا 

دنناد یم  رفاک  دهد  مانشد  رمع  رکبوباهب و  هکار  یسک  میدید 
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نم و تنس  هب  دیراد  هفیظو  هک "  ص )  ) ربمایپ زا  تباث  حیحص " و  یثیدح "  رد  دنرامش و  یم  قیدنز  دهد  مانـشد  نامثع  هب  ار  هک  ره  و 
دینک " . لمع  دنتسه  نم  زا  سپ  هک  يا  هتفای  تیاده  نیدشار  يافلخ  تنس 

زا هک  نانآ  دـنا و  هتـشگ  نیگنن  تیانج  نیا  بکترم  هک  ناشناوریپ  ناکلـسم و  يوما  ناـیوما و  هیواـعم و  میـسرپب : اـهنآ  زا  دـییایب  کـنیا 
یم تنعل  هداد و  یم  مانـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـیقتم  يـالوم  نینموملا  ریما  هب  يزوـجم  هچ  هب  دـنا  هدیـشوپ  مشچ  ناشکانمهـس  تیاـنج 

هیلع و هللا  یلص  یمارگ - ربمایپ  ردارب  لداع و  ماما  هک  میسرپب  اهنآ  زا  دنا ؟ هتـشاد  یم  او  نآ  هب  عیمطت  دیدهت و  اب  ار  مدرم  دنا و  هداتـسرف 
يداع و ناملسم  کی  یتح  ار  وا  دنا و  هدرمش  جراخ  ناناملسم  هگرج  زا  هکلب  باحصا ، مکح  زا  افلخ و  رامش  زا  اهنت  هن  ار  ملـسو - هلآ 

مسرپب دنیوگب ، وا  هب  دهاوخ  یم  ناشلد  هچ  ره  دنیارایب و  شمانشد  هب  نابز  نزرب  يوک و  ره  رس  رب  دنا  هداد  هزاجا  هتسنادن و  مه  یلومعم 
قح بلس  راک  دیا ؟ هدرمـش  ردق  یبو  تسپ  دح  هچ  ات  هتخادنا و  رد  يراوخ  وتفخ  هاچ  مادک  هب  ار  هیاپ  دنلب  زارف و  رـس  كاپ و  ماما  نآ 

، دیا هدشن  لئاق  شیارب  ار  ندوب  ناملـسم  ندوب و  یباحـص  تفالخ و  هناگ  هس  قوقح  زا  کی  چیه  هک  دیا  هدناسر  یئاج  هب  ار  شرابتعا  و 
تسا و هدـش  هتخانـش  ص )  ) ربماـیپ دوخ  هک  وا  يارب  دـیا ، هتـشاذگن  شیارب  يردـق  یمارتـحا و  دـیا ، هتـشگن  لـئاق  شیارب  یقح  شزرا و 

قح و  رارقرب ، تشگ و  رادیاپ  تشادرب و  دق  شریشمش  هب  مالسا  دروآ و  مالـسا  هک  يدرم  نیلوا  شزیزع و  هداون  ود  ردپ  تسا و  واداماد 
یسک و  دندرپس ، لاوز  هار  دندنکارپ و  نانمشد  تفر و  وسکی  هب  مالسا  هر  زا  عناوم  شغیت  نابز و  اب  دش و  نهربم  شیاویـش  اسر و  نایب  اب 
یئادج مه  زا  دـنیاین  درگ  ص )  ) ربمایپ رادـید  هب  رثوک  هرانک  هب  ات  يو و  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  وا  يو و  اب  مالـسا  تسا و  مالـسا  اب  هک 

نینچ هب  دیهد  یم  هزاجا  امـش  يرآ ، دادن . زورب  يدیدرت  رییغت و  كدنا  یگدنزهظحل  نیرخآات  شیار  هدیقع و  رد  هک  یـسک  و  دنریذپن ،
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یمان و ناراکهبت  ناردـپ و  یب  ناگداز و  اـنز  هب  هک  دـینک  یم  راـطخا  لاـح  نیع  رد  دنتـسرف و  تنعل  دـنهد و  مانـشد  یئـالاو  تیـصخش 
ربماـیپ هک  یناـکقلد  نانارتوهـش و  ناراوخ و  هداـب  داـقتنا  هب  ناـبز  و  دـنیامنن ، قح  هب  فـصو  ار  اـهنآ  دـنیوگن و  دـب  یمارح  نازروهاـنگ 

تعیرش و هک  اهنآ  هدرک و  ناشنعل  درط و  دیعبت و  (ص)

هحفص 111 ] ] 

امش تسد  زا  ادخ  رب  هانپ  امش و  رب  ياو  دنیاشگن . دنا و ... هدرمش  چیه  هب  ار  نآرق  هدرک و  لامیاپ  ار  تنس  هتخاس و  هچیزاب  ار  شماکحا 
: تفگ دـیوگیم  دـب  ع )  ) یلع هب  هک  دـید  ار  شدـنزرف  نوـچ  تفگ  ریبز  نب  هللا  دـبع  نب  رماـع  هک  تسا  ناـنچ  تـقیقح  یتـسارب ، يرآ ،

ادخ دندومن و  شالت  وا  ندرک  کچوک  ریقحت و  رد  لاس  تصـش  هیما  ینب  اریز  يربب ، يدب  هب  ار  هنع - هللا  یـضر  یلع - مان  ادابم  مدنزرف 
. " دیشخب شیاقترا  تخاس و  شگرزب  هلیسو  نادب 

. " دناسر لامک  هب  ار  شرون  هک  ددنسپ  یمن  دریذپیمن و  نیا  زج  ادخ  دننادرگ و  شوماخ  ناشنهد  داب  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  " 
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دگنج یم  یلع  نینموملاریما  اب  راوخرگج  هدنه  رسپ 

رازآ هک  تسا  یتـسرپ  ادخناملـسم  نینموـملا  ریما  ـالوم  هک  میریگب  هدـیدن  میناوـت  یمن  ار  نیا  میـشوپب  مـشچ  هـچ  ره  زا  هـنیمز ، نـیا  رد 
دنناسریم رازآ  دنشاب  هدش  بکترم  یمرج  هک  نیا  نودب  نموم  نانز  نادرم و  هبهک  یناسک  تسا " و  مارح  وا  اب  ندیگنج  وا و  هب  ندناسر 

- ناملـسم هب  نداد  مانـشد  هک "  تسا  ناتـسادمه  ثیدـح  نبا  ذـل  ص )  ) دـمحم تما  دـنا " و  هتفرگ  شود  رب  نایامن  یهانگ  ناتهب و  راب 
وا اب  مه  هداد و  مانشد  نانم  ومرورس  هب  مه  هتـشگ  بکترم  ار  هانگ  ود  ره  نیا  هیواعم  " و  رفک . وا  اب  ندیگنج  تسا و  يراکتـشز  نموم -

ار شربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  دشاب " ، هدرک  تیذا  ار  ادخ  ربمایپ  هک  یناسک  تسا و "  هدـناسر  رازآ  ناملـسم  نیلوا  هب  تسا و  هدـیگنج 
 " تسا . هدرک  ناشتنعل  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  دننک  یم  تیذا 

 " عامجا صن و  هلیسوب  ار  وا  اریز  تسه ، تفالخ  رما  ردهک  یفلتخم  تاروصت  زا  رظنفرـص  تسا  هدوب  تقو  هفیلخ  نیا  رب  هوالع  ع )  ) یلع
يانثتـساب تسا  هتفرگ  تروص  باحـصا  همه  تقفاوم  راصنا و  نارجاهم و  تعیب  و  یمالـسا - هعماج  نارظنبحاص  ای   " دـقع - لح و  لـها 

اهنآ زایضعب  درادن و  شرارقتسا  تموکح و  نامیپ  داقعنا  رد  يرثا  ناشیار  دنا و  هتشگ  فرحنم  تسار  هار  زا  هک  يرامـش  تشگنادادعت 
يریگبناـج یبلطهاـج و  عماـطم و  ار  یخرب  هدـناشک و  تفلاـخم  هب  ع )  ) یلع ریـشمش  اـب  ناـشناسک  نوـخ  ندـش  هتخیر  يزوـت و  هـنیک  ار 

ع)  ) یلع نینموملاریما  لاح ، رهب  هناشیوخ .
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زا مالسا  نامیپ  هدوب و  لتقلا  بجاو  هدرک  هناحلسم  مایق  شا  هیلع  هتـساخ و  رب  تفلاخمب  وا  اب  هک  ره  تسا و  هدوب  تقو  هفیلخ  اقح  واعقاو 
يارب یتجح  لیلد و  جـیه  هک  تشگ  دـهاوخ  ورب  ور  یلاح  رد  ادـخ  اـبو  تسا  هدرک  تناـها  ار  یهلا  یـسایس  تردـق  هداـهن و  ورف  ندرگ 
دهاوخ خر  يراوگان  ياهدماشیپ  تساهدمآ " : نینچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  حیرـص  نشور و  ینامرف  رد  میناد  یم  نینچمه  درادن . شراک 
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رگید یترابعب  ای   " دشاب . دهاوخیم  هک  ره  دینزب  شرسرب  ریـشمش  اب  دزاس  ناش  هدنکارپ  دندحتم  تما  نیا  هکیلاح  رد  تساوخ  هکره  داد .
دیشکب ار  وا   " هدرک ... تبثيروباشین  مکاح  هک  یترابعب  ای  دیشکب "  دیامیپ  یم  ار  دمحم  تما  تدحو  ندزمهرب  هار  دیدید  ار  هک  ره  " 

 " دشاب . دهاوخیم  هک  ره 
مه زا  ار  ناتتدحو  ای  دنزب  مه  رب  ار  ناتمظن  تساوخ  هدمآ  دیدحتم  ناتـسادمه و  نتکی  رـس  ری  هک  یلاح  رد  هک  ره  : " دـیامرفیم نینچمه 

دیشکب "  ار  وا  دیشاپب 
مچرپ ریز  هک  ره  تـسا . هدرم  یلهاـج  عـضوب  درم و  تـفگ و  یلم  تدـحو  كرت  تفاـترب و  یعرـش ) مکاـح   ) ناـمرفزا رـس  هـک  ره  و " 

هار نیا  رد  داد و  رارق  ینابیتشپ  تیامح و  دروم  ار  نآ  اـی  درک  غیلبت  توعد و  يرگیموق  هناتـسرپ و  داژن  تاـظحالم  هبو  دـیگنج  یهارمگ 
دز و ریـشمش  هب  ار  شراک  دب  راکوکین و  درک و  هناحلـسم  مایق  متما  هیلع  هک  ره  تسا . هدش  هتـشک  هنارفاک ) و   ) یلهاج عضوب  دـش  هتـشک 

 " میوا . زا  نم  هن  تسین و  نم  زا  تشاذگن  دهع  بحاص  دهع  تشادرب و  شنموم  زا  تسد 
زا عافد  يارب  یلیلد  هک  درک  دـهاوخ  رادـید  یلاح  هب  تماـیق  رد  ار  ادـخ  دیـشک  زاـب  یعرـش ) مکاـح   ) يرادربناـمرف زا  تسد  هک  ره  و " 

 " تسا . هدرم  یلهاج  عضوب  درادن  هدهع  رب  یتعیب  نامیپ  هک  دریمب  یلاح  رد  هک  ره  و  درادن . شیوخ 
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يراعش هک  ره  ددرگرب . هک  نیا  رگم  دشاب  هتشاذگ  ورف  شیوخ  رس  زا  مالـسا  دنویپدریگب  هرانک  تدحو  تما و  زا  بجو  کی  هک  ره  و" 
دریگب و هزور  دنچره  ادخ  لوسر  يا  دیـسرپ : يدرم  دوب " . دهاوخ  خزود  شتآ  زا  دنک  تیلهاج  صاخ  غیلبت  دروآ و  رب  تیلهاج  صاخ 

شا هلیـسوب  هک  دـیروآ  رب  يراعـش  دـینک و  یتاغیلبت  یتسیاب  نیاربانب  دـناوخب . زامن  دریگب و  هزور  دـنچ  ره  يرآ  دومرف : دـناوخب " ؟ زامن 
 " دیا . هدش  هدیمانادخ  هدنب  نموم و  ناملسم و 

 " دشاب . هداهن  ورف  ندرگ  زا  مالسا  دنویپ  دریگب  هرانک  تدحو  تما و  زا  بجوکی  هک  ره  و " 
 " دریمن . یلهاج  عضو  هب  دریگب و  هرانک  تدحو  تما و  زا  بجوکی  هزادنا  هب  یسک  دوش  یمن  و " 

 " تسا . هدرم  یلهاج  عضو  هب  درم  تفرگ و  هرانک  یلم  تدحو  زا  تشادرب و  ینامرفانب  رس  یعرش ) مکاح  ربارب  رد   ) هک ره  و " 
زا بجوکی  هک  ره  درک " و "  دـهاوخ  تناها  ار  وا  ادـخ  دراد  اور  تناـها  تسا  رقتـسم  نیمز  رد  هک  یهلا  یـسایس  تردـق  هب  هک  ره  و " 

تسا . هدرک  تیاور  هیواعم  دوخ  هک  دیآ "  رد  خزود )  ) شتآ هب  دریگب  هرانک  شتدحو  تما و 
ادخ لیلد  چیه  هک  دش  دهاوخ  وربور  یلاح  رد  ادخ  اب  دنادرگبو  رامـشب  راوخ  ار  تموکح  دریگب و  هرانکشتدـحو  تما و  زا  هک  ره  و " 

 " درادن شیوخ  زا  عافد  يارب  يدنسپ 
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. " دینک تعاطا  هتفرگ  شوگ  هب  ار  شنامرف  دشاب  امش  هدنامرف  تسا  هایس )  ) زیوم لثم  شا  هلک  هک  یی  یشبح  هدرب  هچ  رگ  و " 
لزلزت يارب  شالت  هئطوت و  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریماهیلع  هناحلـسم  مایق  اب  هیواعم  دـینک  یمرکف  تار ، وتـسد  تاـشیامرف و  نیاـب  هجوت  اـب 

هدوب یعرش  مکاح  هفیلخ و  عیطمو  نامرف  هب  رس  هدرک و  کمک  تما  یگتسبمه  ظفح  یلم و  تدحو  هب  شتفالخ ، نتخادنارب  تموکح و 
زا هدیچیپ و  تعاطا  زا  رس  هدینادرگ و  هدرمـش و  راوخ  ار  تموکح  هداد و  رارق  ضرعت  زواجت و  دروم  ار  یهلا  یـسایس  تردق  هن  ای  تسا 

هتخاس و نشور  ار  هیواـعم  فیلکت  يوبن  تاـشیامرف  تسا ؟ هداـهنورف  ندرگ  رـس و  زا  مالـسا  دـنویپ  هتفرگ و  هراـنک  یلم  تدـحو  تما و 
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تب ماگنهب  هک  هنوگ  نامه  دراد  رارق  یلخاد  ناراک  زواجت  سار  رد  هیواعم  اهنآ  بجوم  هب  تسا . هدینادرگ  صخـشم  تقدهب  ار  شتیهام 
نیمه هب  تسا . نآ  یلهاج  هرود  لئاوا و  هیبش  ردقچ  شیگدنز  رخآ  و  تشاد ، رارق  مالـسا  دض  مجاهم  كرـشم و  لئابق  سار  رد  یتسرپ 
زواجت هتـسد  راد و  دنـشکب  اررامع  هک  یناسک  دوب  هدومرف  زین  هدرک و  وا  گنج  رومام  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  ص )  ) مرکا ربمایپ  لـیلد 
دنرادن فالتخا  نید  رد  مه  رفن  ود  و  دنتسه ، یلخاد  راک  زواجت  هتسد  راد و  هک  درادن  فالتخا  نید  رد  مه  رفن  ود  و  دنتسهیلخاد ، راک 

افتکا رـسای  رامع  نوخ  نتخیر  هب  داد و  همادا  شیوخ  هناحلـسم  يرگ  زواجت  هب  هیواعم  همه  نیا  اب  دـنا ، هتـشک  وا  هیواـعم  هتـسد  راد و  هک 
دیناسر . لتق  هب  ار  ورکین  نمادکاپ و  باحصا  زا  رگید  يرایسب  درکن و 

هیواعم دوش و  هدرمش  يزیچ  هب  تسا  رابتعا  یب  شزرا و  یب  مالسا  تعیرش  رظن  زا  هک  هیواعم  اب  یماش  هیامورف  رصانع  تعیب  رگا  یهگناو 
هب دوش ، مادعا  دـیابتسا  يدـعب  مود و  هفیلخ  نوچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  ملـسم  تباث و  تاشیامرف  دانتـسا  هب  دـیآ  باسح  هب  يا  هفیلخ "  " 

دوب دنهاوخ  یئافلخ  نم  زا  سپ  " و "  دیشکب ار  ریخا  یمود و  رفن  دش  هتفرگتعیب  هفیلخ  ود  يارب  هاگ  ره  هک "  يوبن  شیامرف  نیا  مکح 
قح بیترت  نیمه  هب  ودینک  افو  یلوا  تعیب  نامیپ  هب  دومرف : لاح ؟ نآ  رد  ام  هب  یئامرف  یم  روتسد  هچ  دندیـسرپ : تشگ "  دنهاوخ  دایز  و 

تسد هدرک و  تعیب  یئاوشیپ  اب  هک  ره  دیئامن " و "  ادا  ار  نانآ 
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وا اـب  هدـمآ و  يرگید  رگا  و  درب ، ناـمرف  وازا  رودـقملا  یتـح  دــیاب  داـهنوا  فـک  رد  ار  شا ) هفطاـع  تساوـخ و  اـی  و   ) شلد هرمث  داد و 
دینزب " . ار  یمود  نیا  ندرگ  تخادرپ  شکمشکب 

- دشاب فیعـض  تعامج  نآ  رظن  هب  شدنـس  هچرگ  هدمآ - هیواعم  دوخ  هرابرد  هک  ار  یثیدح  تحـص  تباث ، حیحـص " و  ثیداحا "  نیا 
 " رد يواـنم  هک  یثیدـح  نینچمه   " شدیـشکب ، دـیدید  مربنم  رب  ار  هیواـعمهک  یماـگنه  ار : ص )  ) ربماـیپ ثیدـح  نیا  دـیامن ، یم  تباـث 

دشاب دهاوخ  یمهک  ره  دیشکب  ار  وا  دیگنج  تفالخ  رس  ربیلع  اب  سک  ره  هک "  ار  نیا  دیامن ، یم  میکحت  دییات و  هدروآ  قئاقدلازونک " 
" . 

داد و هلــصیف  ار  نآ  نآرق  دـندرک ، ادــیپ  رظن  فـالتخا  هیواـعم  هتــسد  رادو و  ع )  ) یلع نینموـملاریما  ناراـی  ینعی  هتــسد ، ود  نآ  یتـقو 
رگا هاگنآ  دیروآ  یتشآ  حلص و  هب  ار  ناشنایم  دنتخادرپ  گنج  هب  مه  اب  نانموم  زا  هتسد  ود  هاگ  ره  دومرف " : صخـشم  ار  ناشفیلکتادخ 
دننام هقف  همئا   " دـیآ . زاب  ادـخ  مکح  هب  ات  دـیگنج  هب  درک  هناحلـسم  زواـجت  هک  نآ  اـب  درک  هناحلـسم  زواـجت  يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی 
یصن بجوم  هب  هیواعم  هتسد  راد و  و  دنا ، هدرک  دانتـسا  هیآ  نیمه  هب  یلخاد  ناراک  زواجت  ینعی   " یغب لها  اب . ندیگنج  هلاسم  رد  یعفاش 

رگا دـیوگ : یم  يافوتم 187 ه . یفنح  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  دـنایلخاد . حلـسم  راک  زواجت  تسا  تسد  رد  ص )  ) مرکا لوسر  زا  هک 
یمن ار  یلخاد  حلسم  ناراک  زواجت  یغب "  لها  اب " ندیگنج  دعاوق  تیفیک و  ام  دوب  هدیگنج  یلع  اب  هناراک  زواجت  هنارگمتـس و  هیواعم 

هک یلخادراک  زواجت  هتسد  راد و  اب  ندیگنج  بوجو  رب  تسا  لیلد  هیآ  نیا  دیوگ " : یم  شریسفت  رد  یبطرق  میتخومآ " .

هحفص 117 ] ] 

دننک "  زواجت  نانآ  ناناملسم  زا  یکی  ای  ماما  رب 
یناسک اب  گنج  رد  و  تسا ، لصا  رگیدکی  اب  ناناملـسم  ندیگنج  دروم  رد  هیآ  نیا  دیوگ : یم  یبرع  نب  رکب  وبا  یـضاق  دـیازفا " : یم  و 

ربمایپ و  دـنا ، هدومن  کسمتنآ  هب  نید  هتـسجرب  لاجر  هدرک و  دانتـسا  نیمه  هب  باحـصا  دـهد . یم  لیکـشت  ار  ساسا  دـنیامن  لیوات  هک 
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جراوخ هرابرد  هک  اجنآ  و  دنـشک . یم  یلخاد  راکزواجت  هتـسد  راد و  ار  رامع  هدومرف : هکاجنآ  هتـشاد  هجوت  هراـشا و  هیآ  نیمه  هب  (ص )
رت حیحـص  یلوا  تیاور  دـننک . یم  هناحلـسم  مایق  فالتخا  لاح  رد  ای  دـننک  یم  هناحلـسم  مایق  مالـسا ) ي   ) هقرف نیرتهب  هیلع  دـیامرف : یم 

نینچ و  دهاوخ . تسا  رت  کیدزن  نید  هب  هک  هتـسد  ود  نآ  زا  یکی  ار  یلخاد ) ناراک  زواجت  ینعی   ) نانآ دـیامرف : یم  اجنآ  رد  اریز  تسا 
هک هدـش  تباث  ینید  لیلد  اب  هتـشگ و  ققحم  مالـسا  ياملع  يارب  نیاربانب ، دنتـشک . شنارای  بلاط و  یبا  نب  یلع  ار  نانآ  هک  داتفا  قاـفتا 

هکنآ ات  هدوب  بجاو  وا  اب  ندیگنج  هدمآ و  رامش  هب  راکزواجت  هدرک  هناحلسم  مایق  وا  هیلع  هکره  تسا و  هدوب  ماما  هنع - هللا  یـضر  یلع -
 " درآ . دورف  یتشآ  حلص و  هب  رس  ودیآ  زاب  نید  هب 

هتـسد راد و  ارت  هک  راـمع  هب  ص )  ) ربماـیپ شیاـمرف  شلیلد  و  تسا ، هدوـب  یلع  بناـج  هب  قـح  دـسیون " : یم  هیارلا "  بصن  رد "  یعلیز 
داشرا باتک  رد  نیمرحلا  ما  دنا . هتشک  ار  وا  هیواعم  ناتسدمه  هدوب و  یلع  هارمه  وا  هک  تسین  کش  و  تشک . دهاوخ  یلخاد  راک  زواجت 

و یلخاد . حلـسم  راک  زواجت  دـنا  هدـیگنج  وا  اب  هک  نانآ  تسا و  هدوب  قح  ربماـما  شتموکح  هرود  رد  هنع - هللا  یـضر  یلع - دـیوگ : یم 
هاپس اب  هتشاد  قح  یلع  هک  نیا  رب  تسا  عامجا  و  دنا . هتفر  اطخ  هب  اما  هتشاد  ریخ  دصق  دوش  هتفگ  هک  نیا  مزلتـسم  نانآ  قح  رد  نظ  نسح 

ملـسم و  دـگنجب . شنایهاپـس - هیواعم و  ینعی  نیفـص - هاپـس  اب  نینچمه  ناشناهارمه - هشئاع و  ریبز و  هحلط و  زا  هدوبترابع  هک  لمج -
 " تسا . هدرک  ینامیشپ  راهظا  اه  دعب  هشئاع  هک  تسا 
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وا دوخ  ما " و  هدـیدن  دـنتخادرپ ... گنجب  مهاب  نانموم  زا  هتـسد  ود  هاگ  ره  هیآ : زا  تما  نیا  ینادرگ  ور  لثم  هک "  هتفگ  تسرد  هشئاـع 
هماج هدمآ و  ردهب  هناخ  زا  تسا و  هدرک  لمع  نآ  فالخرب  هتفرگ و  هدـیدن  ار  شمکح  هدـنادرگ و  ور  هیآ  نآ  زا  هک  هدوب  یـسک  نیلوا 

اهدـعب دـیاش  و  تسا ، هدـیگنج  تقو  هفیلخ  نامز و  ماـما  اـب  هتخادرپ و  راو  تیلهاـج  یئاـمن  دوخ  هب  هداـهن و  يراـنک  هب  شیوخ  ظوفحم 
تسا . هتشذگ  راک  زا  راک  هک  هدوب  یتقو  نیا  اعبط  و  تسا ، هتشگ  سیخ  شنابیرگ  ات  هتسیرگ  مغ  ترسح و  زا  هدروخ و  ینامیشپ 

یکی رایتخا  زج  مدیدن  يا  هراچ  دومرف " : یم  تسناد و  یم  بجاو  ار  نایماش  اب  ندیگنج  ع )  ) نینموملا ریما  الوم  هک  دوب  لئالد  نیمه  هب 
هب ندش  رفاک  زج  تسین  یهار  رگید " : یترابعب  ای  تسا "  هتشگ  لزان  ص )  ) دمحم رب  هچنآ  هب  ندش  رفاک  ای  اهنآ ، اب  ندیگنج  هار : ود  زا 

 " تعامج . نآ  اب  ندیگنج  ای  تسا  هتشگ  لزان  دمحم  رب  هچنآ 
یم روتسد  رسای ، رامع  و  يراصنا ، بویا  وبا  بلاطیبا ، نب  یلع  نینموملا  ریما  دننام  شباحصا  نیرت  هتسجرب  هب  هراومه  ص )  ) یمارگربمایپ

و دـش ، هتـشاگن  موسدـلج  رد  تاروتـسد  نیا  نمـضتم  ثیداحا  و  دـنگنجب ، ناگدـش  ردـب  نید  زا  نارگزواجت و  نالـسگ و  نامیپ  اـب  داد 
هیواعم . ناتسدمه  زا  دنترابع  نارگ  زواجت  هک  دنتشاد  رظن  قافتا  مدقتم  نادنمشناد 

باتک هک  یلاحرد  دـگنجب ؟ ع )  ) یلع نینموملریما  اب  داد  یم  هزاجا  دوخ  هب  دوب  بجاو  شلتق  وا و  اب  ندـیگنج  هک  يا  هیواـعم  نیا ، رباـنب 
فالخا يزیچ  هرابرد  هاگ  ره  هک "  تفابیم  نینچ  نآ  رد  دیامن  يوریپ  تساوخ  یم  رگا  تشاد و  رارق  شربارب  رد  شربمایپ  تنـس  ادخ و 

بجوم هبهک  یناسک  دیا " و "  هدروآ  نامیا  نیسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  رگا  دیرادب  هضرع  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  ادیپ  شکمـشک  و 
هچنآ

هحفص 119 ] ] 

تموکح يرواد و  هداتـسرف  ورف  ادـخ  هچنآ  قباطم  هک  یناسک  دـننارفاک " و "  نامه  دـنیامن  یمن  تموکح  يرواد و  هداتـسرف  ورف  ادـخ 
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. " دننارگمتس نامه  دنیامن  یمن 
لصف لح و  ار  نآ  هک  یتنس  نآرق و  مکحم  تایآ  هب  هعجارم  اب  هکلب  گنج ، اب  دیابن  ار  دوخ  فالتخا  ناناملـسم  نآرق  مکحب  و  نیاربانب ،

زا راک  زاغآ  رد  ع )  ) یلع نینموملاریما  تهج  نیمه  هب  دننزب . گنج  هب  تسددـیابن  راک  نیا  زا  شیپ  زگره  دـنرادرب و  نایم  زا  دـیامن  یم 
هبداهـشتسا اب  ار  تجح  دوخ  دـنیامن و  هضرع  دوب - شیاـیوگ  شریظن و  دوخ  هک  میرکنآرق - هب  شیوخ  يواـعد  تساوخ  یم  ناـفلاخم 

هب ار  امـش  نم  ناه  : دومرف یم  هیواـعم  یمازعا  تئیه  هب  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  زاـب  درک . یم  ماـمت  ناـنآ  رب  تنـس  نآرق و  هفیرـش  تاـیآ 
امش نم  ناه  تشون " : دندوبشدزن  هک  ینایـشرق  هیواعم و  هب  يا  همان  رد  میامن " و  یم  توعد  شربمایپ  تنـسو  لج  زع و  يادخ  باتک 

خساپ توعد  نیاب  ناورجک  نآ  اما   " میامن . یم  توعد  تما  نیا  نوخ  ندش  هتخیر  زايریگولج  هب  شربمایپ و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار 
زا شیوخ  تاجنيارب  هداـتفا  رد  ونازب  راز  راـک  هصرع  ردهک  نآ  اـت  دـندشن  تنـس  نآرق و  هب  فـالتخا  هضرع  هب  رـضاح  دـندادن و  تبثم 

نینچ هب  نمشدهکنآ  زا  لبق  دوخ  ماما   218 لایرس : هرامـش  مینک . لح  نآرق  وترپ  رد  ار  فالتخا  دیئایب  هک  دندروآ  رب  دایرف  یمتح  گرم 
هوتـس هب  گنج  راشف  زا  نوچ  ادرف  هک  منیب  یم  ارت  دوب " : هدومرف  هیواـعم  هب  ياهماـن  رد  ـالثم  هدومن و  ینیب  شیپ  دـیوج  ترداـبم  يراـک 

شمیظعت نابز  اب  هکیناوخب  یباتک  هب  هعجارم  هب  ار  منارای  ارم و  يرآ و  رب  دایرف  دنرآ  یم  رب  دایرف  يراب  نیگنـس  زا  هک  ینارتش  نوچیئآ 
زا تا  هتسد  وراد  هک  تسا  الاح  نیمه  يرادنپ  دوب " : هتشون  وا  هب  يرگید  همان  رد  شراکنا " و  لدب  دیئامن و  یم 

هحفص 120 ] ] 

ای دوخاهنآ  هکیلاح  رد  دنک  یم  توعد  ادخ  باتک  هب  هعجارم  هب  ارم  هدمآ و  هوتس  هب  رایـسب  نداد  هتـشک  یمتح و  گرم  یپایپ و  تابرض 
 " دنا . هاریب  یلسگ  تعیب  ای  دنرفاک  نآ  هب 

هزین رـس  رب  یعمج  هتـسد  ندـش  هتـشک  عوقولا و  بیرق  تسکـش  سرت  زا  ار  اـه  نآرق  هک  تسویپ  ققحت  هب  يزور  شترـضح  یئوگ  شیپ 
ار ادخ  باتک  هب  توعد  دیاب  رتدوز  همه  زا  نم  ادخ  ناگدنب  دومرف " : زورنآ  رد  ماما  و  دنرب . ردب  هکلهم  زا  هلیح  نیااب  ار  دوخ  ات  دـندرک 

امـش زا  رتهب  نم  دنتـسین . نآرق  وریپ  رادنید و  حرـس  یبا  نباو  هملـسم  نب  بیبح  طیعم و  یبا  رـسپ  صاعورمع و  هیواعم و  نکیل  میریذـپب ،
نیرت ریرش  اه و  هچب  نیرتدب  اهنآ  ما و  هتـشاد  سامتو  دروخرب  اهنآ  اب  یگرزب  رد  ما و  هدوبانـشآ  اهنآ  اب  یکدوک  رد  مسانـش . یم  ار  اهنآ 
تهج نآ  زا  دنا  هدربن  الاب  ار  نآرق  اهنیا  مسق  ادـخب  دوشیم . هدز  یئاوران  لطاب و  روظنم  هب  هک  تسا  یقح  نخـس  ناشفرح  دنتـسه . اهدرم 

 " ندز . همدص  و  لزلزت ، یتسسداجیا و  تسا و  بیرف  هعدخ و  ناشراک  هکلب  دننک ، یم  لمع  نآ  هب  شدنسانش و  یمهک 

یلع تلیضف  رد  یثیداحا 

هدرکن راذگورف  یـششوک  چـیه  زا  هنالهاج  بوشآ  نیا  هطرو  هب  ناشنداتفا  زا  يریگولج  ناناملـسم و  هب  ندادرادـشه  يارب  یمارگ  ربمایپ 
دنگنجب وا  اب  ادابم  دنناسرب  وا  هب  يرازآ  همدص  نیرتکچوک  ادابم  دوب  هدرک  راطخا  هدناسانـش و  ار  یلع  نینموملاریما  تلزنم  ماقم و  دوب و 

دنرادب شتـسود  هک  قیوشت  ودوب  هدرک  توعد  دنیامن و  یهاتوک  شیرای  زا  ای  دنریگب  لد  هب  ار  وا  هنیک  ای  دننک  شتنعل  هداد  شمانـشد  ای 
تادیکاتزا سپ  ار  بیغرت  قیوشت و  هلمج  نیا  و  دنشاب ، وا  اب  هراومه  دنزاس و  شیوخ  هار  لعـشم  ار  شیئامنهار  رون  هدومن  يوریپ  وا  زاو 

مهارف ناشتعاطا  اب  ار  شتعاطا  درامش و  یم  ربمایپ  تیالو  یهلا و  تیالو  نیرق  ار  شیرادتسود  تیالو و  هک  دوب  هدرک  یهلا  تاشیامرف  و 
یم هقدص ) ای   ) تاکز عوکر  لاح  رد  دـنراذگ و  یم  زامن  هک  ینانموم  شربمایپ و  تسا و  ادـخ  طقف  امـش  یلو  دـیامرف " : یم  ودراد  یم 

نانموم يا  دنهد " و " 
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 " دینک . تعاطا  دنیامش  زا  هک  یناهدنامرف  ربمایپ و  زا  دیئامن و  تعاطا  ادخ 
تایضقم هب  دسانش و  یمن  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  تلزنم  ماقم و  دروآ و  یمن  دورف  ص )  ) ربمایپ ادخ و  نامرف  هب  رس  هیواعم  همه  نیا  اب 

 ". دنخزود همیه  نارگمتـس  در  و  ناسیئر ، دوش و  یم  نارگمتـس  زا  دـبات و  یم  رب  سدـقم  ماکحا  نآ  تیعبت  زارـس  دـنکیمن و  لمع  نآ 
نانخـس نیا  الثم  و  ص )  ) مرکا لوسر  تاشیامرف  رگید  زا  کیچیه  هن  دزاس و  یمن  عیطم  عناق و  ارهیواـعم  ثیدـح ، هیآ و  همه  نیا  يرآ ،

: شرابرهگ حیرص 
. " دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تشاد  یسوم  اب  نوراه  هک  دراد  ار  یتلزنم  نم  هب  تبسنیلع  " 

درادـیم نمـشد  ار  وا  هک  ره  رادـب و  تسود  دراد  یم  شتـسود  ار  هک  ره  ایادـخ  تـسا . وا  يـالوم  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نـم  هـک  ره  " 
 " راذگ . راوخ  شدراذگ  یم  راوخ  ار  هک  ره  نک ، يرای  دیامن  یم  شیرای  ار  هک  ره  رادبنمشد ،

ار یلع  هک  ره  و  تسا ، هدیچیپ  ادخ  نامرف  زا  رس  دچیپب  نم  نامرف  زا  رـس  هک  ره  و  تسا ، هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ارم  هک  ره  " 
 " تسا . هدیچیپ  نم  نامرف  زا  رس  دچیپب  یلع  نامرف  زارس  هک  ره  و  تسا ، هدرک  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا 

دندـنویپن نم  هب  ضوح  هرانک  هب  ات  ود  نیا  ار . منادـناخ  ار  منامدود  و  نآرق )  ) ادـخ باـتک  مراذـگ : یم  اـج  رب  ناـتیارب  اـهبنارگزیچ  ود  " 
 " درک . دیهاوخ  راتفر  ود  نیا  اب  هنوگچ  نم  زا  سپ  هک  دیشیدنیب  دیشاب و  بظاوم  نیاربانب ، دنریذپیمن . یئادج  مه  زا  زگره 

دنیـشنب هداد  هدعو  نمب  مراگدورپ  هک  یی  ینادواج  تشهب  رد  دریمب و  مگرم  نوچ  دنک و  یگدنز  میناگدنز  نوچ  دـهاوخ  یم  هک  ره  " 
یهارمگ هب  هجوـچیه  هب  درک و  دـهاوخن  ردـب  نید  زا  ار  امـش  زگره  يو  اریز  دریگشیوـخ ، یلو  درادـب و  تـسود  ار  بلاـطیبا  نـب  یلع 

 " درب . دهاوخن 

هحفص 122 ] ] 

نامیالعـشم و تسا و  يرادـنید )  ) تیادـه و مچرپوا  هدومرف : بلاطیبا و  نب  یلع  هرابرد  تسا  هدرک  یـشرافس  نمب  نایناهج  راگدورپ  " 
دنرب " . نامرف  ارم  هک  یناسک  همه  رون  منارادتسود و  ماما 

تسا "  تبث  بلاطیبا  نبیلع  هب  يزرو  قشع  نموم ، همانراک  زاغآ  رد  " 
یتشآ دشاب  یتشآ  امش  اب  هک  یسک  ابو  مگنج  رد  دگنجب  امش  اب  هک  یسک  اب  نم  مالـسلا " : مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  ور 

. " ما
تسا "  ینموم  ره  یلو  نم  زا  سپ  واو  یلع ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  " 

. " دوب یهاوخینموم  ره  روما ) راد  هدهع  و   ) یلو نمفرط  زا  نم  زا  سپ  وت  ع " :)  ) یلع هب  باطخ 
هک ره  درآ . یم  رد  نایناهج  راگدرورپ  ياه  تشهب  هب  ار  ناکین  هک  یهوکـشاب  هدـنامرف  و  نایقتم ، ياوشیپ  تسانینموملاریما و  یلع  " ... 

نکر نایم  رد  ادخ  تدابع  هب  لاس  نارازه  يا  هدنب  رگا  دوش . ماکان  درامش  شیوگغورد  هک  ره  ددرگ و  راگتسرد  درامـش  وگتـسار  ار  وا 
هدوسرف هتـسب و  هنیپ  شنت  ات  هدنارذگ  ماقم  نکر و  نایم  رد  ادخ  تدابع  هب  لاس  نارازه  يا  هدنب  رگا  دوش . ماکان  درامـش  نارذگ  ماقم  و 

. " دزادنا خزود  شتآ  رد  يورب  شیادخ  دراد  یم  نمشد  ار  دمحم  لآ  هک  دیآ  رد  ادخ  ناتسآ  هب  یلاح  رد  دشاب و 
. " دراد یمن  نمشد  ارت  یسک  قفانم  زج  دراد و  یم  تسود  نموم  طقف  ارت  واهب " : باطخ 

هرود رد  درادـب  تسود  ار  ناـشردام  ردـپ و  ود و  نیا  درادـب و  تسود  ارم  هک  ره  هتفرگ " : ار  ع )  ) نیـسح نسح و  تسد  هـک  یلاـح  رد 
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دوب " . دهاوخ  ما  هبترم  رد  نم و  اب  تمایق 
منت "  اب  تسا  نم  رس  نوچ  نم  اب  یلع  " 

. " دروآ دهاوخ  رد  شتآ  هب  ار  وا  امتح  ادخ  دشاب  ام  نادناخ  ینعی  ام  هاوخ  دب  سک  ره  هک  دنگ  وس  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  " 
تـسا وـت  هراـبرد  ار  هچنآ  درادـب و  نمـشد  ارت  هک  یـسک  رب  ياو  دـیامن و  دـییاتار  تقح  درادـب و  تسود  ارت  هکنآ  هب  اـشوخ  یلع  يا  " 

دیامن " . بیذکت 
ار یلع  هک  ره  درادب و  تسود  ار  یلع  دیاب  درادیم  تسود  ارم  هک  ره  " 

هحفص 123 ] ] 

وا دزرو  ینمشد  ادخ  اب  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  نمشد  ار  لجوزع  يادخ  درادب  نمشد  ارم  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمـشد 
. " تخادنا دهاوخ  رد  شتآ  هب  ار 

درادهرهب "  ادخ  دوجو  زا  اریز  دیهدن ، مانشد  ار  یلع  " 
راوخ و هک  ره  زوریپ ، تشگ و  دهاوخ  يرای  دـیامن  شیرای  هک  ره  ناراک . دـب  لتاق  تسا و  ناورکین  هدـنامرف  (- ع  ) یلع هب  هراشا  نیا - " 

. " تشگ دهاوخ  راوخ  شدراذگ  عافدیب 
. " تسا هداد  رازآ  ارم  درازایب  اریلع  هک  ره  "

 " تسا . هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  یلع  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  یلع  هک  ره  " 
. " ناکین هوکش  رپ  هدنامرف  و  نایقتم ، ياوشیپ  و  تسا ، ناناملسم  رورس  وا  تسا ، هدش  ماهلا  بلطم  هس  نم  هب  یلع  هرابرد  " 

ار وا  ادخ  دهد  مانشد  ار  ادخ  هک  ره  و  دشاب ، هداد  مانشد  ار  لج  وزع  يادخ  دهد  مانشد  ارم  هک  ره  و  دشاب ، هداد  مانشد  ار  یلع  هک  ره  " 
دنکفا " . دهاوخ  شتآ  رد  ورب 

نب یلع  نمـشد  هک  دیآ  رد  لج  زع و  يادـخ  ناتـسآ  هب  یلاح  رد  سپـس  دـشاب  هدرک  تدابع  ار  ادـخ  لاس  رازه  نیدـنچ  يا  هدـنب  رگا  " 
هایس " . ار  شیور  درک و  دهاوخ  هابت  ار  شراگزور  ادخ  شتیالو ، دهعت  هدننک  ضقن  تسا و  وا  قح  رکنم  بلاطیبا و 

يادـخ ناگدـنب  زا  یکی  رگا  نم . شناد  هنیجنگ  واو  منوخ ، شنوخ  تسا و  نم  رادرک  يوخ و  شرادرک  يوـخ و  (ع " -) یلع هب  هراـشا 
یلع نمشد  هک  دیآ  رد  لج  زع و  يادخ  ناتـسآ  هب  هک  یلاح  رد  دعب  دشاب و  هدرک  یگدنب  ماقم  نکر و  نایم  لاس  رازه  ار  ادخ  لج  وزع 

. " دنکفا دهاوخ  خزود  شتآ  رد  يورب  ار  وا  تمایق  زور  ادختسا  نم  نادناخ  بلاطیبا و  نب 
وت اب  لاـح  نیعرد  ددرگ و  کـیراب  يوم  اـت  دراذـگب  زاـمن  نادـنچ  ددرگ و  فیحن  راز و  اـت  دریگب  هزور  نادـنچ  رگانم  تما  یلع  يا  " 

. " شتخادنا دهاوخ  شتآ  رد  يورب  ادخ  دزرو  ینمشد 

هحفص 124 ] ] 

دشاب " . هدز  مقر  ار  شروبع  هزاجا  هک  نآ  رگم  تشذگ  دناوتن  طارص  زا  سکچیه  " 
دراد تراظن  تشهب  رب  وا  دشاب . هتشاد  هارمه  ار  شنادناخ  وا و  يرادتسود  تیالو و  قیدصت  رگم  تشذگ  دهاوخن  طارص  زا  سکچیه  " 

. " شتآ هب  ار  شناهاوخدب  درآ و  یم  رد  نآ  هب  ار  شنارادتسود  و 
زا ینمیا  هیام  دـمحم  لآ  تیالو  طارـص ، زا  روبع  هزاـجا  دـمحم  لآ  قشع  تسا ، خزود  شتآ  زا  يراگتـسر  هگرب  یـسانش  دـمحم  لآ  " 
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باذع " .
زج دراد و  یمن  شتـسود  نموـم  زج  یـسکاریز  تسود ، ار  بلاـطیبا  نب  یلع  میوـمع  رـسپ  مردارب و  هک  منک  یم  شرافـس  امـشب  مدرم  " 

. " شدراد یمن  نمشد  قفانم 
تـسد اب  تسناوتن  هک  ره  نیاربانب ، تسا . اهنآ  دض  رب  داهج  راد  هدـهع  ادـخ  دـنگنج . یم  یلع  اب  هک  دوب  دـنهاوخ  یتعامج  نم  زا  سپ  "

داهج شفطاوع )  ) شلد هلیـسوب  دزرو  تدهاجم  نابز  اب  تسناوتن  هک  ره  و  دنک ، داهج  ناشنابز  اب  دنک  داهج  اهنآ  هیلع  هحلـسا ) تردقو  )
تسین " . يزیچ  نیا  زا  رت  نییاپ  و  دیامن ،

و يدونـشخ ، دروم  مه  دـیتسه و  دونـشخ  مه  اـهنآ  وـت و  هک  دـیئآ  یم  رد  زیخاتـسر  هب  یلاـح  رد  تا  هعیـش  وـت و  (ع " :) یلع هب  باـطخ 
هدـیقع و زا  ینعی   ) وت زا  هک  ره  دومرف " : تسا ؟ نم  نمـشد  هک  دیـسرپ : مشخ " . دروم  دننیگمـشخ و  هک  دـنیآ  یم  یلاح  رد  تنانمـشد 

. ) دیامن تنعل  ارت  دیوجب و  يرازیب  ترادرک 
. " دتلغ رد  بادرگ  هب  دشک  زاب  نآزا  ياپ  هک  ره  دهرب و  دیآ  رد  نآ  هب  هکره  هک  دراد  ار  حون  یتشک  شقن  امش  نایم  رد  منادناخ  "

تعافش اب  دیآ  رد  لجوزع  يادخ  ناتسآ  هب  ام  هب  نتشاد  تبحم  لاح  رد  هک  ره  اریز  دیشاب ، تبحم  هب  ص )  ) ربمایپ نادناخ  اماب  هتسویپ  " 
ماوت ام  قح  نتخانـش  اب  رگم  دهدن  دوس  شراک  ار  يا  هدنب  چـیه  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  دـمآ . دـهاوخرد  تشهب  هب  ام 

دشاب " .
دشاب دمحم  نادناخ  هاوخدب  هک  یلاح  رد  دیآ  رد  ادخ  ناتسآ  هب  ات  دیریگب  هزور  درازگب و  زامن  ودتـسیاب  ماقم  نکر و  نایم  يدرم  رگا  " 

. " دمآ دهاوخ  رد  شتآ  هب 
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. " درک مهاوخ  یسرپزاب  هراب  نیا  رد  امش  زا  زیختسر  يادرف  و  دیرادب ، تسود  ار  منادناخ  هک  هداد  رارق  نیا  امش  هدهع  رب  ارم  دزم  ادخ  " 
دیآ " . لمع  هب  یسرپ  زاب  نانآ  زا  یلع  هرابرد  دیاب  نوچ  ناشدیرادهگن ،  " هک دمآ  دهاوخ  دیامرف  یم  زیخاتسر  ءهنحص  حرش  رد 

شراگدرورپ هب  هار  دزیوآ  ام  هب  هک  ره  ببس  نیمه  هب  تسا ، هتخیوآ  ایند  رد  شناراسخاشهک  تشهب  رد  میتسه  یتخرد  منادناخ  نم و  " 
 " درب .

یتشآ نانیشن  همیخ  نیا  اب  هک  ره  اب  نمناناملسم  دندوب " : نآ  رد  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  هدرک و  اپ  رب  يرداچ  هک  یلاح  رد 
تشرس و كاپتخبکین  زج  دشاب . ناشرادتسود  هک  متسه  یسک  رادتسود  مگنج . رد  دشاب  گنج  رد  نانآ  اب  هک  ره  اب  و  ما ، یتشآ  دشاب 

. " دراد یمن  ناشنمشد  دازکاپان  تخبدب  زج  دراد و  یمن  ناشتسود  دازکاپ 
یهاوگ رگم  درذگن  رد  نآ  زا  سکچیه  دهن  خزود  لپ  رب  طارـص  دروآ و  درگ  ار  هدنیآ  نیـشیپ و  ياهلـسن  ادخ  نوچ  تمایق  هرود  رد  " 

 " دشاب . هتشاد  هارمه  بلاطیبا  نبیلع  تیالو  رب  یتئارب 
. وا اب  ینمـشد  و  (ع ) یلع یتسود  تیالو و  هرابرد  شتاشیامرف  نارکیب  رحب  زا  يرهب  ام و  ناـشلا  میظع  ربماـیپ  زا  دوب  ثیدـح  لـهچ  اـهنیا 

هدینش ار  شزاونلد  راتفگ  هدرک و  كردار  نابرهم  ربمایپ  يدرگاش  رادید و  ضیف  هک  يورکین  لداع و  یباحـص  مادک  میـسرپ : یم  نونکا 
رکیپ رب  دـیامن و  یم  قدـص  شدوجو  رب  ینعم  ماـمتب  فـیرعت  فـصو و  نآ  هک  هتـسناد  دشابهتخانـش و  هدـید و  ار  ع )  ) ناـیقتم يـالومو 

ع)  ) نایقتم يـالوم  زا  يور  تسا  نکمم  اـهنیا  زاسپ  يورکین  لداـع و  یباحـص  مادـک  میوگ  یم  دـیآ - یم  تسار  شیـالاو  تیـصخش 
هب دناوت و  یم  ات  دنک و  هناحلـسم  مایق  هئطوت و  وا  هیلع  دوش و  شهاوخدـب  دزرو و  ینمـشد  وا  اب  دزاس و  هشیپ  شهار  زج  یهار  دـباترب و 
زج هک  یناملسم  دنک ، یمن  راک  نینچ  مه  يداع  ناملسم  کی  یتح  ددنبب ؟ ارتفا  تمهت و  رابگرب  دهد و  مانشد  ار  وا  شارخـشوگ  يادص 
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دشاب . هتشادن  هرهب  یسانشنید  نید و  زا  یکدنا 

دنک یم  هرخسم  ار  ربمایپ  ثیداحا  هیواعم 

يزابسوه و ینارتوهـش و  بالجنم  هب  ار  وا  هدومن و  بلـس  وا  زا  تریـصب  هدرک و  روک  ار  شلقع  مشچ  بصعت  هک  تسا  یـسک  راک  نیا ،
دیلپ دوجوم  نیا  تسین . نایفسوبا  رسپ  زج  یسک  كولفم  تخب  هریت  نآ  و  دشاب . هتخادنارد  يراک  هدوهیب 
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ار نآ  هاگیب  هاگ و  ره  دومن  یناملـسم  راهظا  غورد  هب  هک  اهدـعب  دوب و  تنـسو  تلاسر  نآرق و  رکنم  اهتدـم  ات  هک  تسا  ناـمه  یئانثتـسا 
هد زا  یکی  صاقو - یبا  نب  دعس  یتقو  دینک  یم  هظحالم  راب . دنب و  یب  ورس  دوخ  ناهاشداپ  ناشکندرگ و  همه  لثم  انیع  درک  یم  هرخسم 

هناضرتعم دنک و  یم  لقن  تسا  هدینـش  ع )  ) یلع هراب  رد  ص )  ) ربمایپ زا  هکار  یثیداحا  وا  يارب  دنا - هتفای  تشهب  هدژم  دنیوگیم  هک  يرفن 
 " هک ص )  ) ربمایپ هتفگ  گرزب - وگتـسار  نآ  يرافغ - رذوبا  نوچ  دـنک و  یم  حـیر  جارخا  یگرخـسم  ناونعب  هیواـعم  دورب  دزیخ  یم  رب 
هک یماـگنه  دـننک . ینادـنز  ار  وا  هـک  روتــسد  دـهد و  یم  رــس  يا  هدـنخ  دوـش  یم  رکذـتم  شیاربار  دوـب "  دــهاوخ  شتآ  رد  هیواـعم 

: دیوگ یم  هیواعم  دیامن  یم  ضارتعا  وا  يراوخبارـش  هب  هدرک  هراپ  ار  هیواعم  هب  قلعتم  بارـش  ياهکـشم  يراصنا  لهـس  نب  نمحرلادـبع 
. دریگ یم  هرخـسم  هب  ار  شرکنم  زا  یهن  هناهاوخریخ و  داقتنا  فرح  نیا  اب  و  هداد . تسد  زا  ار  شلقع  هک  تسا  يدرمریپ  وا  دینک ، شلو 
؟ تسا هتسج  دانتسا  شا  هدومرف  هب  شرکنم  زا  یهنرد  يو  هک  ار  نآای  ار ؟ ورکین  لداع و  یباحص  نآ  تسا ؟ هدرک  هرخسم  ارچ  مناد  یمن 

مکح راب  ریز  مه  دیاش  دروخ  یم  راوخ  رگج  هدـنه  رـسپ  هب  تالامتحا  نیا  همه  تروص ، ره  رد  هدروآ ؟ يو  هک  ار  ینیناوق  تعیرـش و  ای 
راکزواجت هتـسد  راد و  ارت  هک "  ار  رامع  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ ثیدـح  شیارب  صاـعورمع  مه  یتقو  دور  یمن  يراوخبارـش  میرحت  یهلا 

ام رگم  یشاشب . يور  یم  یتقو  یتح  ینک  یم  لقن  ثیدح  امئاد  یتسه و  یمهفن  ریپ  وت  دیوگیم : وا  هب  دیامن  یم  لقن  دشک "  یم  یلخاد 
. يا هدناروش  نم  هیلع  ار  ماش  مدرم  وت  دیوگیم : ام و  ياههزین  رس  رب  شنتخادنا  دندروآ  هک  دنتشکشنارادفرط  یلع و  ار  وا  میتشک ؟ ار  وا 

یئوگب ؟ ینک و  لقن  دیاب  يا  هدینش  ادخ  ربمایپ  زا  هچ  ره  رگم 
نیا رد  تسا ؟ رامع  لتاق  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  درادـنپ  یم  هک  تسا  هناوید  مهفن و  ردـق  نآ  ای  دـنزیم  یگرخـسم  هب  ار  فرح  نیا  ایآ 

تسا ود  نآ  لتاق  ص )  ) ادخ ربمایپ  ایآ  تفگدهاوخ ؟ هچ  رایط  رفعج  ادهشلادیس و  هزمحهرابرد  تروص 
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: دیوگب یئوررپ  اب  هک  تسین  دیعب  هیواعم  نوچ  يروتاتکید  ریذپان و  قحهزره  زا  هتخادنا ؟ ناکرشم  هزین  رـشمش و  نایم  ناش و  هدروآ  هک 
زا اهنیا  همه  تسا ؟ هتفرگ  يراوس  ناش و  هتفیرف  تافرخزم  نیا  اـب  هتفاـی و  رخ  يا  هدـع  مه  دـیاش  تسا  هتـشک  ار  ودـنآ  ادـخ  ربماـیپ  هلب ،

هیلع ار  ماش  مدرم  وت  هک "  فرح  نیا  زا  یهگناو  دـیآ . یم  رب  میـسانشیم  ار  شدوخ  میناد و  یم  ار  شیاه  فرح  اهراک و  هک  يا  هیواـعم 
مرم هب  یهلا  نیناوق  ماـکحا و  مـالعا  و  ص ،)  ) ربماـیپ هیور  تاـشیامرف و  تنـسغیلبت و  رگا  اـیآ  دراد ؟ يروـظنم  هچ  يا " ... هدـناروش  نم 

تریاغم وا  یـسایس  ماکحا  غیلبت  زا  تسد  قلخ  ندیروش  زا  يریگولج  يارب  دیاب  دش  ینید  یب  راکمتـس و  هاش  هیلع  نانآ  ندـیروش  ثعاب 
نید و نانمـشد  نیرتز  وت  هنیک  زا  هداهن و  شلد  رب  يریذپان  قح  رهم  ادـخ  هک  یـسک  زا  اهنیا  دـنازرل ؟ یم  ار  شیرگ  دادـیب  میژر  دراد و 

تسین . دیعب  تسا  تلادع 
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: دیوگ یم  وا  هب  هیواعم  تسا . هدرک  دای  نآ  زا  مه  میرک  نآرق  هک  دنک  یم  دزـشوگ  وا  هب  ار  يراوخ  ابر  تمرح  ثیدح  تماص  نب  هدابع 
یثیدح هدابع  هک  راب  رگید  دوش  تحاران  هیواعم  دنچره  دوشیمن ، هن ، دیوگ  یم  هدابع  نزن  یفرح  نآ  زا  راذگب و  توکسم  ار  ثیدح  نیا 

چوپ چیه و  ار  ص )  ) یمارگ ربمایپ  ثیدح  وا  تسا  تفم  شفرح  نیا  دیوگ : یم  هدرک  مدرم  هب  ور  دـنک ، یم  غیلبت  لقن و  ص )  ) ربمایپ زا 
دوش یمن  شنتسبراکب  ندیشوین و  هب  رضاحو  درامش  یم 

راصنا تعامج  امـش  زج  دندمآ  مندید  هب  مدرم  همه  هداتق  وبا  دیوگ : یم  وا  هب  هیواعم  دنیب . یم  ار  وا  يراصنا  هداتق  وبا  دـیآ  یم  هنیدـم  هب 
وت و بیقعت  رد  دیوگ : یم  هداتق  وبا  وک ؟ يراوس  نارتش  نآ  سپ  دیوگ  یم  میتشادن  یبکرم  واپ  راهچ  دیوگ : یم  مندیدب ؟ دیئآ  یمن  ارچ 

دومرف ام  هب  ادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  هداتق  وبا  هداتق  وبا  يا  تسا  روط  نیمه  هلب ، دـیوگ : یم  میدرک  ناشحبذ  ردـب  گنج  رد  تردـپ  درگیپ 
: دسرپ یم  هیواعم  تشگمیهاوخ . وربور  يداصتقا  ضیعبت  اب  وا  زاسپام  هک 
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وا رادید  هب  اتدینک  ربص  نیاربانب  دـیوگ : یم  میئامن . تمواقم  ربص و  داد  روتـسد  دـیوگ : یم  دـینک ؟ هچ  طیارـش  نآ  رد  هک  دادـن  روتـسد 
دیارس : یم  نینچ  دنک  یم  ادیپ  عالطا  هیواعم  فرح  نیا  زا  نوچ  ناسح  نب  نمحرلادبع  دیسرب .

رخص نب  هیواعم  هب  نم  لوق  زا  ناه 
: وگب تسا  نانموم  ریما  هک 

درب میهاوخ  راظتنا  درک و  میهاوخ  ربص  ام 
میریگب . نداد  سپ  باسح  ندروخ و  غیرد  زور  ار  امش  نابیرگ  ات 

هک هتشادن  رواب  هتسبن و  نامیا  ازج  زور  هب  هدرواین و  دورف  يوبن  شیامرف  ینامـسآ و  یحو  ربارب  رد  رـس  راکهبت  نآ  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هتـشاد اور  متـس  هتـشگ و  لئاق  يداصتقا  ضیعبت  هکنآ  زا  ناشداد  ات  دنیامن  یهاوخداد  وا  هیلع  دنـسرب و  مرکا  ربمایپ  رادید  هب  نانآ  يزور 

سب ار  وا  یشک  ندرگ  یکلسم و  دب  یشیک و  رفاک  نیمه  و  دناتسب .

درادرب نایم  زا  مه  ار  لوسر  مان  دهاوخ  یم  هیواعم 

تخادرپ رد  وا  هب  یکمک  هیواعم  دراد . ندرگ  هب  یـضرق  هک  دـنک  یم  یتحاران  راهظا  هتفر و  هیواعم  شیپ  يراصنا  بویا  وبا  یتیاور  ربانب 
: دیامرف یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دیوگ : یم  تبسانم  نیا  هب  دنک و  یم  هظصالم  ار  يدنسپان  عضو  سپـس  دیامن . یمن  شـضرق 

داد روتسد  ام  هب  دیوگ : یم  طیارش ؟ نآ  رد  امـش  هب  داد  يروتـسد  هچ  دسرپیم : هیواعم  دوب . دیهاوخ  يداصتقا  ضیعبت  دهاش  نم  زا  سپ 
تساوخ . مهاوخن  يزیچ  وت  زا  زگره  رگید  ادخ  هب  دیوگیم : بویا  وبا  دینک . ربص  نیاربانب  دیوگ : یم  هیواعم  دینک . تمواقم  ربص و 
ضیعبت دـهاش  نم  زا  سپ  هک  دوـمرف  تسرد  ادـخ  ربماـیپ  تفگ : تفر و  هیواـعم  دزن  بوـیا  وـبا  هدـمآ : زین  تراـبع  نیدـب  ارجاـم  نـیمه 

هک متسه  یـسک  نیلوا  نم  هدومرف و  تسرد  ادخ  ربمایپ  تفگ : دینـشب  نیا  نوچ  هیواعم  دینک . تمواقم  ربص و  اب  دوب و  دیهاوخ  يداصتقا 
مهاوخن فرح  وا  اب  زگره  دیامن  یم  یخاتـسگ  شربمایپ  ادخ و  ربارب  رد  فرح  نیا  اب  دیوگ : یم  بویا  وبا  دـنک . یم  قیدـصت  ار  شفرح 

دز
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درک . مهاوخن  تاقالم  و 
رارق لابقتـسا  مارتحا و  دروم  و  دـید ، یئور  دـب  درک ، یئاضاقت  هتفر  هیواعم  شیپ  بویا  وبا  تسا : هتـشون  ترابع  نیا  هب  يروباشین  مکاـح 

هیواـعم تشگ . میهاوخ  يداـصتقا  ضیعبت  راـچد  وا  زا  سپ  هک  درک  یئوـگ  شیپ  اـم  يارب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفگ : بوـیا  وـبا  تفرگن .
ربانب تفگ : میئآ . لئان  شرادید  هب  ضوح  رانک  هب  ات  مینک  تمواقم  ربص و  داد  روتسد  ام  هب  داد : باوج  داد ؟ امش  هب  يروتسد  هچ  دیسرپ 

دوشن . تبحص  مه  وا  اب  زگره  هک  درک  دای  مسق  هدمآ  مشخ  هب  بویا  وبا  دینک . ربص  نیا 
هدینش نینچ  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  تفگ : ناوخب . ثیدح  اميارب  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفای . روضحهیواعم  ياه  تسشن  زا  یکی  رد  رکب  وبا 
هیواعم روتسدب  مدوب . مردپ  هارمه  نم  دیوگ : یم  هرکب  یبا  نب  نمحرلادبع  دیآ . یم  تنطلـس  هاگنآ  دوب  دهاوخ  لاس  یـس  تفالخ  هک  ما 

دندرک . نوریب  شرابرد  زا  ار  ام  هدز  ام  ندرگ  سپ  رب  نارومام  ناهگان  هب 
نبهریغم نب  فرطم  میـسانش : یم  رتهب  هدرک  لقن  ینئادـم  زا  تایقفوم "  رد " راکب  نبا  هچنآ  يور  زا  ار  شکاپان  نورد  هیواـعم و  تیهاـم 

تـشگ یم  رب  دعب  درکیم و  تبحـص  وا و  شیپ  تفریم  مردپ  میدش . مازعا  هیواعم  دزن  هب  هبعـش - نبهریغم  مردـپ - اب  دـیوگیم : یفقث  هبعش 
هدز مغ  مدید  و  درک . يراددوخ  ماش  ندروخ  زا  دمآ و  یبش  ات  درک . یم  ناتـساد  میارب  هیواعم  يراتفر  شوخ  يدنمدرخ و  زا  نم و  شیپ 

وا زا  تهج  نیمه  هب  تـسا . هداد  خر  مردـپ  یتـلود  راـک  دروـم  رد  اـم و  يارب  يدـب  دـمآ  شیپ  مدرک  رکف  مدـنام . رظتنم  یتعاـس  تـسا .
اب هک  یلاح  رد  تفگ : روطچ ؟ مدیسرپ : میآ . یم  اه  مدآ  نیرت  كاپان  شیپ  زا  نم  ناج  رسپ  تفگ  ینیگمغ ؟ بشما  هک  دش  هچ  مدیسرپ :

يرگداد رگا  دـش  یم  هچ  يا . هدیـسردنلب  ماقم  نیاب  نونکا  نینموملاریما  يا  وت  متفگ : وا  هب  میتشاد  هنامرحم  یـصوصخ و  هسلج  هیواـعم 
رگا دش  یم  هچ  يا . هدش  ریپ  رگید  وت  اریز  يداد ، یم  تعسو  ار  تناسحا  هرئاد  يدرک و  یم 
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دنرادن يزیچ  رگید  زورما  ادـخب  يدروآ . یم  اجب  ناشیدـنواشیوخ  قح  يدومن و  یم  فطل  رظن  مشاه - ینب  هب  تا - یمـشاه  ناردارب  هب 
داد دیـسر و  تموـکح  هب  رکبوـبا - ینعی  یمیت - نآ  منکب  يراـک  نینچ  تسا  لاـحم  تاـهیه  تـفگ : مباوـج  رد  دزادـنا . سارهب  ارت  هـک 
هب رمع - ینعی  یی - يدـع  نآ  دـعب  رکبوبا  دـیوگب : یکی  یهاگ  رگم  تفر ، نایم  زا  مه  شمان  درم  ات  اما  درک ، اراـهراک  نآ  دـینارتسگ و 

هلیبق مه  هاگنآ  رمع  دیوگب : یکی  یهاگ  رگم  تفر ، نایم  زا  مه  شمان  درم  ات  اما  دومن ، شالت  درک و  ششوک  لاسهد  دیـسر و  تموکح 
ره دای  وا و  مان  درم  ات  اما  دـش ، راتفر  نآ  وا  ابو  درک  ار  اهراک  نآ  درادـن و  وا  یئالاو  هب  یبسن  سکچیه  هک  دیـسر  تموکح  هبنامثع  اـم 

: دنیوگ یم  دنرب و  یم  دـنلب  گناب  هب  ار  شمان  راب  جـنپ  زور  ره  ص -)  ) مرکا ربمایپ  ینعی  یمـشاه - نآ  نکل  تشگ . دوبان  دوب  هدرک  هچ 
دوبان ار  شمان  میراپسب و  روگ  هب  ار  نآ  هکنیارگم  دنام  دهاوخ  نادیواج  يراک  هچ  ردام  یب  يا  لاح  نیا  اب  هللا . لوسر  ادمحم  نا  دهـشا 

مینادرگ ؟

شیاه همان  رد  یلع  هب  هیواعم  یخاتسگ 

ای دـنک ؟ لمع  دروایب و  نامیا  نآ  هبو  دوش  میلـست  هتـشگ  لزان  ع )  ) یلع قح  رد  هک  یتایآ  ربارب  رد  هیواعم  تسا  نکممرگم  لاح ، نیا  اب 
ص)  ) ربمایپیناملسم دوش  یم  ایآ  درامشب ؟ يزیچ  هبهدروآ  لمعب  يو  زا  ص )  ) مرکا لوسر  هک  ار  یئاه  لیلجت  اه و  شیاتـس  اهدیجمت و 
ار یتشز  ياهفرح  نآ  لاح  نیع  رد  درادب و  رواب  ع )  ) یلع نینم  وملاریما  قح  رد  ار  شراب  رهگ  تاشیامرف  زا  ياهراپ  دـنادب و  وگتـسار  ار 

ریما هب  شیاه  همان  رد  هتشاد و  لوبق  ار  ص )  ) ربمایپ تاشیامرف  نآ  هیواعم  ایآ  هتشون ؟ وا  هب  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  هک  دسیونب  شترضح  هب 
: هتشون نینچ  (ع ) یلع نینموملا 
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یم نورب  ناـنچ  ار  شدـئاوز  هنیدـم  دوـمرف " : شا  هراـبرد  ص )  ) ادـخ لوـسر  يدـش  نوریب  هـک  ترجه  نیمزرــس  زا  اـهنیا ، رب  هوـالع  " 
هک داد  خر  نینچ  و  دـمآرد ، راک  زا  تسرد  شترـضح  نخـس  مدوخ  ناج  هب   " ار . هتخادـگ  نهآ  دـئاوز  يزادـگ  نهآ  هروک  هکدزادـنا 

نیمرح تکرب  زا  يدومن و  تماقا  قارع  رد  وت  ات  درک  درط  دوخ  زا  دیدن  شتماقا  هتسیاش  هک  ار  یـسک  دنکفا و  نورب  ار  شا  هدئاز  وهلابز 
هفوک هنیدم  ياجب  یتشگ و  مورحم 
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يدش . هریح " قنروخ " و "   " رواجم ناربمایپ  متاخ  ترواجم  ياجب  و  يدیزگرب ، يدیدنسپ و  ار 
ار نارگید  يدومن و  يراددوخ  ناشیرایزا  یتفرگ و  داـقتنا  داـبب  ناـشتموکح  هرود  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نیـشناج  ود  زین  نآ  زا  شیپ 
نآ روخ  رد  هتـسیاش و  ارت  یلاـعت  يادـخ  هک  يدـمآرب  یتموکح  یپ  رد  يدـیزرو و  يراددوخ  اـهنآ  اـب  تعیب  زا  یتخیگنارب و  اـهنآ  هیلع 
هک يدرک  ار  يزیچ  ياعدا  تسا و  راوشد  نازغل و  شهار  يرادـن و  ار  شندیـسر  يارای  هک  يور  الاب  یماـقم  هب  یتساوخ  تسا و  هدـیدن 

راـبب یبارخ  بوشآ و  هک  نیا  زج  يدوب  هتفاـی  تسد  تفـالخ  هب  تقو  نآرد  رگا  مدوخ  ناـجب  دومنن . کـمک  ارت  یـسک  شققحت  هار  رد 
دنلب وت  اریز  دور ، دادترا  یگدنکارپ و  هب  هعماج  هک  دش  یمن  لصاح  نیا  زج  وت  يدـصت  زا  يا  هجیتن  يدرب و  یمن  شیپ  زا  يراک  يروآ 

يا . هدرک  زارد  مدرم  رس  رب  ار  تریشمش  نابز و  هک  یتسه  يرورغم  هاوخ و  دوخ  يار 
یناطحق ياه  هزین  دنراد و  تسدـب  یماش  ریـشمش  هک  ینادرم  نایم  رد  مناور  وت  گنج  هب  راصنا  نارجاهم و  زا  یعمج  نایم  رد  نم  نونکا 

نآ اریز  هدب ، لیوحت  نم  هب  ار  نامثع  نالتاق  شیدنیب و  ناناملسم  تحلصم  هبو  تدوخ  لاح  هب  نیاربانب ، دنروآ . رد  یهلا  ياضق  هب  ارت  ات 
يریگ شیپ  ار  یهارمگ  همادا  جاجل و  هار  نانچمه  هدـشن و  راک  نیا  هب  رـضاح  رگا  دنتـسه . وت  کیدزن  ناهارمه  یمیمـص و  ناتـسود  اه 

ناما و رد  هک  دنز  یم  لثم  ار  يا  هنیدم  ادخ  تسا : هتـشگ  لزان  دنتـسه  وت  هارمه  هک  ینایقارع  وت و  هرابردتسرد  هیآ  نیا  هک  ینادب  دیاب 
یگنـسرگ و هب  ادخ  هجیتن  رد  تشگ ، ساپـسان  ار  ادـخ  ياه  تمعن  سپـس  و  دیـسر ، یم  رد  اج  ره  زا  یناوارف  هب  شیزور  دوب و  شمارآ 

. " دنداد یم  هچنآ  تلعب  شتخادنا  رد  یکانمیب 
قح هک  یهد  یم  یئاهزیچ  دیما  تدوخ  هب  هتشگ و  تسس  تلقع  هک  تسا  يرید  اریز  ازفیب . تیهارمگ  هب  یتفات  ربتقفاوم  زا  ور  رگا  و " 

تیلووسم زج  يزیچ  وت  بیـصن  دـنا و  هتـشگ  زوریپ  اهنآ  هرخالاب  يا و  هتفرگ  یقلخ  جـک  هار  دنتـسه  وت  زا  رترب  هک  یناسک  اب  تسین و  وت 
. " دشن تتسدان  ياهراک 

نداد تبـسن  و  ص )  ) ادخ لوسر  نابز  زا  نتخاس  فرح  زا  رادرب  تسد  نک و  لو  ار  تیاه  فرح  رانک و  راذـگب  ار  تیاه  هناسفا  نیا  و "
غورد وا  هب  هدزن  هک  یئاه  فرح 
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اهنآ و يارب  دوش  فشک  تیزاب  هقح  هک  هدنامن  يزیچ  يا و  هداد  بیرف  ار  اهنآ  وت  هلیسونآ . هب  تناهارمه  نداد  بیرف  وا  هب  نتسب  ارتفا  و 
تسا " . یلاشوپ  ساسایب و  ینک  یم  لقن  یئوگ و  یم  هچنآ  دننادب  دنریگب و  هرانک  وت  زا 

 " يزرودسح . تقالخا  تسا و  عمطتیوخ  انیبان . هچ  تتریصب  تسا و  ریذپان  قح  ردقچ  تلد  و "
، نکن بارخ  تیهاوخ  دوخ  اب  داهج  ناشخرد  هقباس  و  يا . هدربن  یعفن  ندـیزرو  دوسح  زا  هک  تسیرید  اریز  رانکب ، راـنکار  يدوسح  و " 

نوچ ربن ، نیب  زا  يرادـن  وا  کلمیام  قح و  رد  یقحهک  یـسک  هیلع  ندـیگنج  اب  ار  تا  هقباس  شماجنارـس . هب  دراد  یگتـسب  اهراک  نوچ 
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هدومن ساسا  یب  تسـس و  ار  دوخ  تجح  طقف  يا و  هدرک  بارخ  ار  تدوخ  راک  يا و  هدز  ررـض  تدوخهب  طـقف  ینکب  ار  راـک  نیا  رگا 
ربانب يا . هدرک  قح  لها  اب  هک  یتفلاخم  يا و  هتخیر  هک  یئاهنوخ  رطاخهب  دشاب  هتفرن  نیب  زا  هک  تسا  نیا  لثم  وت  قباوس  مدوخ  ناجب  يا .

 ". درب دـسح  هک  یهاـگب  دوسح  ناـمه "  وت  اریز  ربـب ، هاـنپ  ادـخب  تدوخ  زا  هتـشگ و  داـی  قلف "  زا "  نآ  رد  هک  ناوخب  ار  يا  هروس  نیا 
 " یتسه .

ره زا  یتخیر و  هناهاوخدب  ياه  هئطوت  یتخیگنارب و  شا  هیلع  یتخاتنآ و  هیلع  وت  تفای  هعسوت  تشگ و  مکحم  شا  هیاپ  مالسا  نوچ  و " 
هکنآ زا  شیپ  تساوـخ  زا  و  يدوـمن ، یهاـتوک  تساوـخ  يراـی  وـت  زا  یتـقو  يدرک ، کـیرحت  هسیــسد و  شا  هـیلع  یتخاـتنآ و  رب  وـس 
يانب يدرب و  دسح  رکبوبا  هب  وت  دنا . هدیدن  دب  وت  زا  زور  ود  زورکی و  نیملسم  يدیـسرن . شدادب  یبایرد و  ار  وا  دوش  هدنکارپ  ویـشالتم 
يدرک کیرحت  ار  مدرم  زا  يا  هدع  یتسشن و  تا  هناخ  هب  و  ینک ، نوگنرس  ار  شتموکح  يدمآ  رب  ددص  رد  یتشاذگ و  وا  اب  یقلخ  جک 

زا وت  درک و  تموکح  يرید  وا  و  يدرب ، دسح  وا  هب  دمآ و  تدب  دش  هفیلخ  رمع  هک  نیا  زا  دـعب ، دـندومن . يراددوخشتعیب  زا  یتدـم  ات 
دوب هتـشک  ار  شردپ  لتاق  نوچ  ار  شرـسپ  یتساوخ  هک  یئاجب  ات  يداد  رارق  تتامـشهیام  ار  شگرم  يدـش و  لاحـشوخ  شندـش  هتـشک 

... " دربیمن دسح  نامثع  تیومع  رسپ  هب  وت  زا  شیب  سکچیه  سپس  یشکب .
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یتشادنپ يدرمـش و  دنمورین  ار  تدوخ  يداد و  راتفر  رییغت  بلاطیبا  رـسپ  يا  وت  ات  میدوب  يدحتم  عمج  دـحاو و  تردـق  امـش  ام و   " و ...
تنانمـشد رب  يرداق  قارع  بونج  ياهزاب  یچوه  ماوع و  و  رـصم )  ) طاطـسف ياهقمحا  قارع و  لها  شابوا  زاـجح و  لـها  لذارا  هلیـسوب 

دنهاوخ دـنکارپ  یم  نامـسآ  زا  هک  يربا  نوچمه  وت  رود  زا  رازراک  هاگب  اـهزاب  یچوه  ماوع و  نآو  اـهقمحا  نآ  مسق  ادـخب  يوش . هریچ 
تعفنب هن  وت  هیلع  دوـب و  هداد  رارق  تایتخبدـب  ار  شناـیاپ  ادـخ  هک  یتـفرگ  ندوـمیپ  ار  یهار  یتـشکار و  ناـفع  نب  ناـمثع  وـت  دـنکارپ .

یهاو ياه  دـیما  دوخ  هب  نارگید و  هب  يدـیزگ و  تماقا  نیرهنلا  نیب  هب  يدـنازیرگ و  ار  هشئاع  تردام  یتشک و  ار  هحلطو  ریبز  دـیماجنا .
هاگنآ دیـسر  یهاوخ  تگرم  هب  هکلب  تناـمرآ  هب  هن  وت  تسا . هدروآ  تناـمرف  ریز  ار  دوخ  یگنج  نادرم  همه  اـیند  يدرک  روصت  يداد و 

ار شریدقت  ادخ  هاگنآ  دنروآ و  رد  هرـصاحم  هب  ار  وت  منک و  وت  گنهآ  امـش  زا  دنمالـسا - لوا  لسن  هدنامیقاب  هک  نارجاهم - نایمرد  هک 
 " ادخ . نارادتسود  رب  مالس  و  دناسر . ققحتب  وت  دروم  رد 

روصت ای  دنک ؟ روصت  ینید  لیامت  نامیا و  نیرتمک  روآ  مرش  ياه  فرح  نیا  هدنـسیون  يارب  تسا  نکمم  یمهفن  داوسیب و  یماع و  مادک 
هک ار  ترتع  تلاسر و  نادناخ  هک  نآرق - يارب  تسا و  هدرک  كرد  ار  ینید  ياهشزرا  زا  يزیشپ  ای  هتشاد  ایح  مرش و  يا  هرذ  وا  هک  دنک 

هتسناد و شربمایپتیالو  ادخ و  تیالو  هب  نورقم  ار  شتیالو  هدرمش و  ص )  ) ربمایپ دوخ  ار  وا  هتسناد و  هزنم  كاپ و  تسا  نآ  رورس  یلع 
تسا ؟ هدوب  لئاق  مارتحا  یکدنا  تسا - هتخاس  مزالم  ود  نآتعاطا  اب  ار  شتعاطا 

گرزب زاجح  ياه  هناخ  هشحاف  رد  وهتـشگ  تیبرت  همامح "  نماد "  رد  دشاب و  هدروخ  راوخ  رگج  هدنه  ناتـسپ  ریـش  زاهک  یـسک  يرآ ،
روط نیمه  دیاب  تسا  هدش  هدرمـش  نوعلم  هتـشگ و  تنعل  نآرق  رد  هک  يا  هرجـش  هرمث  دشاب و  هیما  فیثک  هداوناخ  دـنزرف  دـشاب و  هدـش 
اوران دنزب و  تمهت  دهدب و  مانـشد  نینچ  ناناملـسم  رورـس  نانموم و  ماما  نایقتم و  يالوم  هب  دنزب و  فرح  روط  نیمه  دیاب  هیواعم  دشاب .

يادخ یلو  دیوگب ،
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يارب دنراد و  شلوبق  ناناملـسم  همه  هک  یتاشیامرف  درادـن و  ص )  ) ربمایپ تاشیامرف  هب  یئانتعا  چـیههیواعم  تسوا . نیمک  رد  اناد  اناوت و 
ار قحهک  یتسه  یقوراف  وت  یگرزب . قیدص  وت  دیامرفیم " : ع )  ) یلع هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  تباث  ملـسم و  یمامت  هب  مالـسا  تما 

 " يا هکلم  ار  نید  يودنک  وت  دهن . یم  قرف  دزاس و  یم  ادج  لطاب  زا 
دنریذپن " . یئادج  مه  زا  دنیاینرد  مرادید  هب  ضوح  رانک  هب  ات  و  يواب ، نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  شقح " : رد  و 

. " دنریذپن یئادج  مه  زا  دنیاین  رد  مرادیدهب  ضوح  هرانک  هب  تمایق  رد  ات  و  يواب ، قح  تسا و  مالسا ) ینعی   ) قح اب  یلع  و " 
تسا . هتشگ  ناور  ص )  ) تما ربمایپ  نایناهج  رورس  كرابم  نابز  رب  يو  هک  رگید  ثیدح  نارازه  ای  اهدص  و 

دونـشب و ار  ترـضح  نآ  مسا  دش  یمن  رـضاح  هک  دوب  هدناسر  یئاج  هب  ار  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  رورـس  اب  ینمـشد  نید  یب  روتاتکید  نآ 
سابع نب  هللادـبع  روضح  مدـع  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دـنا  هدروآ  دراذـگب . ار  ع )  ) یلع ماـن  شنادـنزرف  رب  یـسک  دوب  هدرک  نغدـق 

کیربت وا  هب  ودنتفر  و  وا . شیپ  میورب  دیئایب  تفگ : تفای  تغارف  زامن  زا  نوچ  ع )  ) یلع تسا . هداد  يدنزرف  وا  هب  ادـخ  دـنتفگ : دیـسرپ .
یم رگم  تفگ : یتشاذگ ؟ هچ  ار  شمـسا  دینادرگ . تکرب  رپ  هدنخرف و  تیارب  ار  شتمعن  ات  يدرب  ساپـس  ار  شخب  تمعن  دوزفا  تفگ و 

شوغآ رد  ار  وا  و  دندروآ ، ار  هچب  تفگ  سپسمنک  يرازگ  مان  دینک  يرازگمان  ار  وا  امـش  هک  نیا  زا  شیپ  امـش و  هزاجا  نودب  نم  دوش 
تفرگ .

تموکح هب  هیواـعم  یتقو  مداد . شبقل  نسحلاوبا  مدـیمان و  یلع  ار  وا  شریگب ، تفگ : داد و  شردـپ  هب  ار  وا  دـعب  درک  اـعد  شقح  رد  و 
شیارب بقل  نیمه  و  مهدـیم . بقل  دـمحموبا  ار  وا  نم  دـیناوخب . بقل  مسا و  نآ  اب  ار  وا  دـیرادن  قح  تفگ : سابع  نبا  هب  تشگ  رقتـسم 

یم رییغت  ار  ناشنادـنزرف  مسا  مدرم  تهج  نیمه  هب  دنتـشکیم . ار  وا  تسا  یلع  شماـن  يا  هچب  هک  دندینـش  یم  تـقو  ره  هـیما  ینب  دـنام .
تسا . هتفگ  یقارع  نیدلا  نیز  ار  نیا  دنداد .

هحفص 135 ] ] 

راوخ رگج  هدنه  رسپ  يزرو  هانگ  يراکهبت و  هدنورپ  زا  یشخب 

و تفر - هیواعم  شیپ  هیلعلا  نب  ثراح  نب  میعن  شیومع  رسپ  دش  هتشک  نیفص ) رد  ع )  ) یلع هاپس  زا   ) هیلعلا نب  بیهص  نب  میعن  نوچ  - 1
نفد قح  نوچ  مینک  یمن  ناشنفد  تفگ : منک . شنفد  اـت  شخبب  نم  هب  ار  وا  تسا ، نم  يومع  رـسپ  هتـشک  نیا  تفگ : دوب - هیواـعم  اـب  وا 
هدرک كرت  ارت  ای  منک  شنفد  هدب  هزاجا  ای  هک  درک  دیدهت  هنایفخم . رگم  مینک  نفد  میتسناوتن  اهنآ  سرت  زا  ار  نامثع  ادخب  دنرادن . ندـش 
رـسپ نفديارب  یهاوخ  یم  هزاجا  نم  زا  ینک و  یمن  ناشنفد  ینیب  یم  ار  برع  ریاشع  ياسور  وت  تفگ : هیواـعم  تسویپ . مهاوخ  ناـنآ  هب 

درک . نفد  ار  شیومع  رسپ  شعن  تفرب و  وا  نکن  یهاوخ  یم  نک  شنفد  یهاوخ  یم  يراد ، رایتخا  دوزفا : تیومع و 
هک رماع - نب  هللادـبع  دنداتـسیا . وا  شعن  رـس  رب  هتفر  رماعنب  هللادـبع  هیواـعم و  دـش  هتـشک  یلع ع ) هاپـس  زا   ) لیدـب نب  هللادـبع  یتقو  - 2

. نک زاب  ار  شتروص  تفگ : هیواـعم  درک . ترفغم  بلط  شیارب  هدرتسگوا و  تروص  رب  ار  شیوخ  هماـمع  دوب - لیدـبنب  هللادـبع  تسود 
میدیـشخب وت  هب  ار  نآ  یتقو  ام  نک ، زاب  ار  شتروص  تفگ  هیواعم  ینک  هلثم  ار  وا  تشاذگ  مهاوخن  مراد  ندب  رد  ناج  ات  ادخب  هن  تفگ :

مینک . یمن  شا  هلثم  رگید 
رب ار  هک  ره  دوب : هتفگ  دایز  هب  شا  یبتک  تاروتـسد  رد  هیواـعم  دـسیون " : یم  ربحملا "  رد "  يدادـغب  رفعج  وبا  فورعم  سانـش  تبـسن 

شکب و یتفای  یلع  هیرظن  نید و 
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دمآ . دهاوخ  یمامت  هب  شنخس  نک " ، هراپ  هکت و  هلثم و  ار  شدسج 
رمعم نب  دلاخ  دشکب . دشاب  هدـیگنج  هک  ار  ینز  ره  دریگب و  یگدرب  هب  ار  هعیبر  هلیبق  نانز  دوبهدرک  رذـن  نیفـص ) گنج  رد   ) هیواعم - 3

تسا : هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد 
دریگب یگدرب  هب  ار  ام  نانز  هک  تسا  وزرآ  نیارد  نایفس  وبا  رسپ 

دسر ققحت  هب  شرذن  هک  تسانآ  عنام  ام  نارب  ياه  غیت 
میهد یم  لوق  یتسه  وا  علخ  يرانک و  رب  ددص  رد  وت  هک  یمکاحهب  ار  نیا  و 

تسین هار  يوهب  ار  غورد  هک  يدرم  لوق  هنادرم ، لوق  مشاه ، ینب  هب 
دنتشاد و تکرش  نیفصگنج  رد  هک  دوب  یباحصا  هلمج  زا  تسا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  هک  یثیللا  هرق  نبریمع  دیوگ : یم  يدوراب  - 4

برـس دـتفیب  شگنچ  هب  رگا  درک  دای  مسق  هیواعم  هک  یئاج  ات  داد  یم  جرخب  لمع  تدـش  یتخـسرس و  نایماش  هیواعم و  هیلع  گـنج  رد 
دزیرب شیاه  شوگ  رد  هتخادگ 

شباکترا هب  میمصت  ای  هتشگ  بکترم  نیفص  گنج  يانثا  رد  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  هک  تسا  یملـسم  تایانج  ناهانگ و  زا  يا  هراپ  اهنیا 
یلع نینموملاریما  هارمه  قح و  مچرپ  ریز  هک  ار  یـسک  دراذـگن  هک  تسا  مالـسا  نیبم  نید  ياضتقا  يرادـنید و  زا  نیا  اـیآ  تسا . هتفرگ 

نادرم و دار  نیا  اـیآ  تسا ؟ بجاو  یناملـسم  نموم و  ره  عیرـس  يروف و  نفد  هک  نیا  اـب  دـننک  نفد  هدیـسر  تداهـش  هب  هدـیگنج و  (ع )
رد هتـساوخ  یم  هن ، اـی  دـنا ؟ هدوـب  نوریب  نید  زا  هیواـعم  رظن  رد  تریـس  کـین  ناـعبات  هقباـس و  اـب  لوا و  هـجرد  باحـصا  نآو  ناورکین 

نید و یماـح  هک  رطاـخ  نیا  هب  ناـنآ  زا  دروآ و  رد  لـمع  هب  ار  شیوخ  هاوـخلد  سفن و  ياوـه  هکلب  نیديداـبم ، دـعاوق و  هن  ناـشدروم 
بکترم تسا  هناگیب  رودب و  مالـسا  نیبم  نید  زا  هک  یئاه  تیانج  ناهانگ و  هنوگ  نیا  زا  رایـسب  هچ  دریگب ؟ ماقتنا  دـنا  هدوب  قح  نابیتشپ 

تسا ؟ هتشگ 
لد ياوه  فلاخم  هک  نیا  مرجب  طقف  ار  يدیهشنموم  شعن  هک  تسا  زیاج  ایآ 

هحفص 137 ] ] 

نینم وم  شعن  هب  دـسر  هچ  ای  درک  هلثم  ناوت  یمن  ار  گـس  یتح  ناویح  شعن  میناد  یم  هکنآ  لاـح  دـننک  هراـپ  هکت  هلثم و  تسا  هیواـعم 
ثیدح تسا ؟ هدومرف  تنعل  دنک  هراپ  هکت  هلثم و  ار  یناویح  شعن  هک  ار  یـسک  ص )  ) مرکا لوسر  هک  مینادیمو  ار  ماقمیلاع  نمادـکاپ و 

نب هللادـبع  رمع ، نبا  سنا ، ع ،)  ) یلع نینموـملاریما  قـیرط  زا  تسا ، هدـمآ  یئاور  قیرطنیدـنچ  زا  شعن ، ندرک  هراـپ  هکت  هلثم و  زا  یهن 
، يراصنا بویا  وبا  طرق ، نب  ذئاع  ریمع ، نب  مکح  هبعـش ، نب  هریغم  نیـصح ، نب  نارمع  دلاخ ، نب  دیز  بدـنج ، نبهرمـس  يراصنا ، دـیزی 

يربکلا ننـس  دواد و  یبا  ننـس  ملـسم و  حیحـص  يراخب و  حیحـص  رد  ناـنآ  ثیداـحا  و  رکب . یبا  تنب  ءامـسا  و  ریثک ، یبا  نبا  نب  ییحی 
یئادهش شعن  ندرک  هلثم  يزوجم  هچ  هب  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  نیاربانب  تسا . هتشاگن  جرد و  یناربط  مجعمو  لبنح  دمحا  دنسم  یقهیب و 
مالـسا تسا و  ص )  ) دمحم نید  نامه  ع )  ) یلعنید میناد  یم  هکنآ  لاح  تسا  هتـسناد  یماور  دـنا  هدوب  ع )  ) یلع هیرظن  نید و  رب  هک  ار 

كاپ . نیبم و 
تروص رد  ار  هعیبر  هلیبق  ناملـسم  نانز  هک  دـنک  یم  رذـن  روطچ  ددرگیم ؟ دـقعنم  هانگ  ماـجنا  تیـصعم و  دـهعت  اـب  رذـن  رگم  یهگناو 
یگدرب هب  هکنآ  لاح  دریگب  یگدرب  هب  دنا  هدرمش  شیوخ  یلو "  ار "  وا  هدوب و  ع )  ) یلع رادتـسود  هکنیا  مرج  هب  ناشنارهوش  ربیگریچ 
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قلعتم رد  یناحجر  دوجو  طرش  هب  هنادنسپ و  ادخ  راک  ادخ  يارب  زج  رذن  مالسا  تعیرش  رد  اساسا  تسامارح ؟ ناملسم  درم  نز و  نتفرگ 
نینچ تسا - هدوب  اهنآ  هب  دنبیاپ  دقتعمهیواعم و  رگا  ثیدح - تنـس و  مادک  نآرق و  هیآ  مادک  دانتـسا  هب  نیاربانب  دوش . یمن  دـقعنم  رذـن 

هک تسا  اور  مالـسا  تعیرـش  رد  ایآ  مهد ؟ ماجنا  يراک  نینچ  هک  منک  یم  دهع  ادخ  ربارب  رد  دـیوگ : یم  هداد  هزاجا  دوخب  هدرک و  رذـن 
برس دروخب  مسق  ناسنا 

هحفص 138 ] ] 

هب وا  ایآ  تسا ؟ هدوبن  هیواعم  ياه  سوه  اه و  تعدب  وریپ  هکیماقمیلاع  لداع و  یباحـص  شوگ  رد  دزیرب  یناملـسم  شوگ  رد  هتخادـگ 
دنگوس دنگوس و  نینچ  زا  ناشیادخ  ونانآ  هک  امهلآ - امهیلع و  هللا  تاولـص  - یلع دمحم و  يادخ  هب  تسا ؟ هدرک  دای  مسق  ادـخ  مادـک 

بجوتـسم هانگ و  رادراب  لبه " و  راتـسرپ "  دـنا و  هدوب  رفک  ناکرا  ناکرـشم و  هتـسد  رـس  هک  شدادـجا  يادـخ  هب  اـی  دـنرازیب ، يراوخ 
نوبلقنی . بلقنم  يااوملظ  نیذلا  ملعیس  و  خزود ؟
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راوخ رگج  هدنه  رسپ  هایس  همانراک  رد  اوران  ياه  تمهت 

رد ایآ  اما  تسا  راب  نیگنـس  هچ  میدید  میدیجنـس و  ار  شهانگ  نیگنـس  راب  میتخانـش و  ار  شمالـسا  زا  هناگیب  ياهراک  هیواعم و  اجنیا  ات 
ياجب هدید و  مک  ار  تایانج  همه  نآ  هن  ای  دـهاکب  شکانرطخ  ياهتیلوئـسم  زايا  هرذ  ات  هداد  ماجنا  مه  یبوخ  راک  اهيراکهبت  نیا  رانک 
هناـهب ارنآ  اـت  یتاداـقتنا  تشاد و  یم  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  ییاـهداریا  راوـخ  رگج  هدـنه  رـسپ  شاـک  تسا ؟ هدوزفا  نآ  رب  شناربـج 

ندیـشارت ياجب  هکلب  تسا ، هدرکن  نینچ  وا  اـما  داد ، یم  هولج  رتکبـس  شیوخ  هاـنگ  راـب  تخاـس و  یم  شترـضح  اـب  هزیتس  ندـیگنج و 
: اوران نیگمهـس  تمهت  ود  تسا  هتخادرپ  کحـضم  اوران و  ياه  تمهت  ندز  هب  دـشاب  دودرم  هناقمحا و  رتمک  هک  ییاـه  داریا  اـههناهب و 

ناکرشم ناهاوخ و  دب  دنزگ  زا  تخاس و  رارقرب  هریچ و  شریـشمش  ار  مالـسا  هکنآ  لاح  ندناوخن  زامنيرگید  و  ندوب ، دحلم  رفاک  یکی 
مدرم حول و  هداس  ماوع  هب  هیواعم  اما  ناشادـتقم . دوب و  نارازگ  زامن  قشمرـس  دوخ  تشگ و  هماقا  شتمه  تسد و  اـبزامن  داد و  شیئاـهر 

! دناوخ یمن  زامن  درادن و  مالسا  هب  ینامیا  شترضح  هک  دومن  یم  هسوسو  روط  نیا  ماش  عالطا  مک  یماع و 
نک تنعل  ار  وا  نیاربانب  تسبرب  اروت  نید  هار  تشگ و  دحلم  بارت  وبا  ایادـخ  تفگ : یم  شیاه  قطن  رخآ  رد  هیواعم  دـیوگ : یم  ظحاج 

زیزعلا دبعنب  رمع  هرود  ات  نخـس  نیا  دنهد و  ماجنا  ات  تشون  اج  همه  هب  ار  نیا  كاندرد و  یباذع  نک  باذـع  ار  وا  اه و  تنعل  نیرت  دـب 
دش . یم  شخپ  هتفگ و  اهربنم  زارف  زا 

دمآ و  شیپ  هیواعم  هاپس  زا  یناوج  نیفص  گنج  رد  دسیون : یم  محازم  نیا 
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دیبلط : دروامه  دناوخ  یم  زجر  نیا  هکیلاح  رد 
مناسغ ناهاشداپ  ناراگ  دنوادخ  رسپ  نم 
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مراد ار  نامثع  نید  کنیاو 
تسا هتشذگ  هچ  هک  دنا  هداد  ربخ  ام  هب  ام  نانطومه 

تسا  هتشک  ار  نافع  نب  نامثع  یلع  هکدنا  هتفگ  و 
فرح نیا  تفگ : وا  هب  لاقرم  مشاه  ندرک . يور  هدایز  نتفگ و  دب  یلع و  هب  داد  مانشد  هاگنآ  و  تفرگ ، ندز  ریـشمش  نتخات و  سپـس  و 
سرتب ادـخ  زا  نیا  ربانب  تشگ . دـهاوخ  یگدیـسر  ینک  یم  وتهک  گنج  نیاـب  دـش و  یهاوخ  هذـخاوم  دراد و  تیلووسم  ینز  یم  وت  هک 

ناوج نآ  درک . دهاوخ  هذـخاوم  یـسرپزاب و  تتـساوخ  میمـصت و  هرابرد  وهراب  نیا  رد  وت  زا  درب و  یم  تراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  ارت  نوچ 
اب لیلد  نیاب  زین  و  دیناوخ ، یمن  زامن  امش  دناوخ و  یمن  زامن  دنا  هتفگ  نم  هب  هکنانچناتـسیئر  هک  مگنج  یم  امـش  اب  لیلد  نیابنم  تفگ :
وا نافع  رسپ  هب  هچ  ار  وت  : تفگ وا  هب  مشاه  دیا . هدرک  کمک  ار  والتق  نآ  رد  امش  تسا و  هتـشک  ارام  هفیلخناتـسیئر  هک  مگنج  یم  امش 

نامه دمحم  باحـصاو  درک  لمع  نآرق  مکح  فالخ  رب  دز و  رـس  وا  زا  اه  تعدب  یتقو  دـنا  هتـشک  نآرق  دـیتاسا  دـمحم و  باحـصا  ار 
راک منک  یمن  رکف  همه . زا  رت  تیحالص  اب  رت و  قحیذ  ناناملسم ، یمومع  ياهراکيارب  ینید  تحلـصم  رد  دننارادنید و  نیدباحـصا و 

یمن غورد  ادـخ  هب  تسا . هدوب  يرآ ، يرآ ، تفگ  ناوج  دـشاب . هدوب  تتمه  تیاـنع و  دروـم  مه  هظحل  کـی  نید  نیا  راـک  اـی  تما  نیا 
نیا ربانب  يرادـن ، یعالطا  وت  راک  نیا  زا  تفگ : مشاه  یگتـسارآ . هیام  هن  تسا و  دنـسپان  درادـن و  یعفن  ودراد  ررـض  غورد  نوچ  میوگ 
یتفگ هک  نیا  تفگ : مشاه  يداد . مزردنا  یهاوخ  ریخ  هر  زا  ینم و  هاوخ  ریخ  وت  منک  یم  رکف  ادخب  تفگ : عالطا . لها  يارب  شراذـگب 

، درف نیرت  سانشمالسا  و  تسا ، رت  اناد  همه  زا  ادخ  نید  رد  دناوخ و  زامن  ادخ  ربمایپ  اب  هک  دوب  یسک  نیلواوا  دناوخ ، یمن  زامن  نامسیئر 
. دـنیاسآ یمن  شیاـین  زا  بش  همه  بش  دـنناوخ و  نآرق  یگمه  ینیب  یم  يو  اـب  وـت  هکناـنیا  و  ادـخ . لوـسر  هـب  صخـش  نیرتـکیدزن  و 

یتسه یحلاص  كاپ و  درم  هک  منیب  یم  تسرپ  ادخ  يا  تفگ : ناوج  دـنیابرب . تنید  زا  ارت  ادابم  رگبیرف  هاوخدوخ و  ناراسنوگن  نیاربانب ،
نم هب  ما . هدوب  هانگ  هابتشا و  رد  هک  منیب  یم  و 
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دب ياهراک  زا  دریذپ و  یم  ار  شناگدنب  هبوت  وا  هک  اریز  درآ ، وت  هب  ور  اترآ  ادخب  ور  نک و  هبوت  يرآ ، تفگ : منک ؟ هبوت  مناوت  یم  وگب 
. تفرب تفرگ و  تشگ  زاب  هار  نایم  زا  ناوج  نآ  دزرو . یم  تبحم  نایارگ  یکاـپ  هب  دراد و  یم  تسود  ار  ناراـک  هبوت  درذـگ و  یم  رد 

یقارع . نآ  مدومن  هار  ودرک  تحیصن  یهاوخ  ریخ  هر  زا  ارم  تقیقح  رد  هن ، تفگ : تفیرفب . ارت  یقارع  نآ  تفگ : وا  هب  یی  یماش 
شتداهش زا  سپ  دزاس و  راد  هکل  ار  شتیثیح  رابتعا و  دیشوک  یم  غورد  تاغیلبت  اوران و  ياه  تمهت  اب  ع )  ) ماما یناگدنزرد  راکهبت  نآ 
ترـضح نآ  اـب  شگنج  فـالتخا و  هک  درک  یم  دومناو  نینچ  ربـخ  یب  ناداـن و  مدرم  ماوع و  يارب  داد و  همادا  تیاـنج  نیا  هب  ناـنچمه 

: تشون شنارادناتسا  هب  تسا  هدوب  ادخ  هار  رد  یلوصا و  شیاه  شکمشک  هتشادینید و  يانبم 
ار نات  هفیلخ  لتاق  نانمشد و  يدوبان  تمحز  هک  رکشار  یئادخ  دعب ، و  تسین . یئادخ  وا  زج  هک  مرب  یم  ساپـس  ار  یئادخ  امـشرب  مالس 
، تشکب هدرک  ریگلفاغ  ار  وا  ات  دناشن  بلاطیبا  نب  یلع  نیمک  هب  ار  شناگدنب  زا  يدرم  شریبدت  نسح  فطلابادخ و  تشادرب . ناتشود  زا 

رئاشع دوخ و  يارب  نآ  رد  هک  هدیسر  ناشناهدنامرف  فارـشا و  زا  یئاه  همان  تخاس . رگیدکی  فلاخم  هدنکارپ و  ار  شنارای  راک  نیا  اب  و 
گرب زاس و  همه  اب  دیئامن و  جیـسب  ار  ناتهاپـس  شـشوک و  همه  امـش  هب  ما  یبتک  نامرف  تفایرد  ضحمب  نیاربانب  دـنهاوخ  یم  ناما  ناش 

ار نارگدادیب  یلخاد و  حلسم  ناراک  زواجت  ادخ  و  دیدیـسر ، شیوخ  يوزرآ  هبو  دش  هتفرگ  وا  زا  ناتماقتنا  هللادمحلا  اریز  دوش ، راپـسهر 
تخاس . دوبان 

تشک . ار  یلع  هک  رکش  ار  یئادخ  تفگ : وا  هب  هیواعم  تفر  هیواعم  دزن  ع )  ) نینموملاریما تداهش  زا  سپ  سابع  نب  هللادبع  نوچ  و 
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ناگدنب زا  مجلمنب  نمحرلادبع  درادنپ  یم  هک  تسا  نامیا  یب  مهفن و  هچ  كدرم  نیا 
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هتخیگنارب ناراکزیهرپ  يالوم  رگتیادـه و  ياوشیپ  قحرب و  ماـما  هب  یناـسر  بیـسآ  يارب  ار  وا  هزنم  يادـخ  تسا و  ناتـسرپ  ادـخ  ادـخ و 
راکهیـس مجلم  نبا  هکنآ  لاح  درامـش  یم  یهلا  ریبدت  نسح  فاطلا و  زا  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  هناراکهبت  هنادرمناوجان و  لتق  و  تسا .

تما و ياوشیپ  نتـشک  اب  تسا و  هدرک  تیانج  مالـسا  تما  قح  رد  هتـساخرب و  تقو  ماـما  هفیلخ و  هیلع  هک  تسا  يریذـپان  قح  لدـگنس 
لـسن رـصنع  نیرت  تخبدب  راوگرزب "  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا  هدینادرگدراو و  شرکیپ  رب  اراه  همطل  نیرت  نیگمهـس  ص )  ) ربمایپ دوخ 
هرابرد ص )  ) ربمایپ نخس  و  تمایق . رد  رشب  درف  نیرت  بذعم  رصنع " و  نیرت  تخبدب  رگید "  یثیدح  ربانب  ای  تسا  هدرمش  هدنیآ "  ياه 

رد دبای و  ترهش  ددرگ و  بقلم  تسا  دارم  هلیبق  زا  هک  يرصنع  نیرت  تخبدب  هب  هتـشگ  ببـس  تسا  رـصنع "  نیرت  تخبدب  وا "  هک  شا 
دنکارپب . خیرات  ثیدح و  بتک 

ایآ دراذگ ؟ یم  رکش  درب و  یم  ساپس  ار  ادخ  مادک  ع )  ) یلع نینموملاریما  تداهـشزا  یلاحـشوخ  راهظا  يارب  هیواعم  متـسناد  یم  شاک 
تسا ؟ هدرک  نییعت  هداد و  رارق  ع )  ) یلع نتشاد  تسود  ار  تلاسر  دزم  میرک  نآرق  رد  هک  دربیم  ساپس  درازگ و  یم  رکش  ار  یئادخ 

دیامنن شغالبا  رگا  هک  دوش  یم  رکذتم  دیامن و  غالبا  ار  ع )  ) یلع تیالو  دهد  یم  روتـسد  شربمایپ  هب  هک  درب  یم  ساپـس  ار  یئادخ  ایآ 
تسا ؟ هدناسرن  ماجنا  هب  ار  شتلاسر 

درامش ؟ یم  شیوخ  ياضر  يدونشخ و  هیام  تمعن و  مامتا  ونید  لیمکت  ار  ع )  ) یلع تیالو  هک  یئادخ 
، ناراگزیهرپ ياوشیپ  و  تسا ، ناناملـسمرورس  وا  هک  ار  نیا  دنک : یم  ماهلا  ص )  ) شربمایپ هب  ع )  ) یلع هرابرد  ار  تقیقح  هس  هک  یئادخ 

ناورکین ؟ هوکشرپ  هدنامرف 
رون منارادتـسود و  ماما  نامیا و  لعـشم  تسا و  تیاده  مچرپ  وا  هک  دیوگ  یم  دیامن و  یم  شرافـس  یلع  هرابرد  شربمایپ  هب  هک  یئادخ 

درب ؟ منامرف  هک  ره 
هکنانچ تسا -؟ درف  نیرت  ینتشاد  تسود  شربمایپ  زا  سپ  شیارب  یلع  هک  یئادخ 
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تسا . هدمآ  ریط "  ثیدح "  رد 
تسا . هدمآ  ربیخ " ثیدح "  رد  هکنانچ  دراد ؟ یم  شتسود  یلع  دراد و  یم  تسود  ار  یلع  هک  یئادخ 

رد هکنانچ  تسا ؟ هدـیزگرب  ناسنا  ود  زا  یکی  وا  دـیزگرب و  توبن  هب  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  تخاس  ص )  ) ربماـیپ یـصو  ار  یلع  هک  یئادـخ 
تسا . هدمآ  يوبن  صن 

و نمشد ، ار  شنانمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  ناتسود  هک  تساوخ  وا  زا  رتشیب  ای  رفن  رازه  دصکی  روضح  رد  ناربمایپ  متاخ  هک  یئادخ 
شدراد یم  نمشد  ار  هک  ره  رادب و  تسود  دراد  یم  شتسود  ار  هک  ره  ایادخ  تسا . وا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  هدومرف :

نادرگ ؟ راوخ  شدهاوخ  یم  راوخ  ار  هک  ره  نک و  يرای  دنک  یم  شیرای  ار  هک  ره  و  رادب ، نمشد 
ندش هتشک  زا  دشاب  هدرمش  تسار  ار  شتاشیامرف  هتشاد و  رواب  ار  مالـسا  ربمایپ  هدروآ و  نامیا  ازج  زور  هناگی و  يادخ  هب  هک  یـسک  ایآ 

ار یلع  دمحم و  يادخ  (ع ) یلع ندش  هتشک  رطاخب  دوش  یم  رگم  ای  دربیم ؟ ساپـس  ار  ادخ  دوش و  یم  لاحـشوخ  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 
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نآ شـشوک  اب  تسا و  هتفرگ  رارق  قلخ  رواب  نامیا و  دروم  هتفای و  طسب  هتـشگ و  رارقرب  یلع  دمحم و  اب  ادـخ  نید  هکنآ  لاح  درب  ساپس 
تسا ؟ هدیسر  تداعس  هب  تما  ترضح  ود 

دشاب هدرب  لبه "  هاگردهب "  ار  رکش  ساپس و  هک  نیا  نآ  و  رودب ، ضقانت  زا  دوب و  دهاوخ  لوقعم  یـساپس  نینچ  تروص  کی  رد  يرآ ،
هک هیواعم  دوخ  تایح  ياهزور  نیرخآ  ات  میئوگن  رگا  ص -)  ) ربمایپ هرود  ياهزور  نیرخآ  ات  شدوخ  يادخ  هیواعم و  يدادـجا  يادـخ 

دومن . یم  زورب  یئاه  فرح  نینچ  تروصب  هدناود و  هشیر  شلکیه  قامعا  رد  یتسرپ  تب 
نیدیب و كرشم و  هارمگ و  اهنت  دسر ؟ یم  شیوخ  دارم  وزرآ و  هب  ناناملسم  ياوشیپ  قحرب و  ماما  ندش  هتشک  اب  ناملسم  مادک  یهگناو 

دشاب . هتفر  ورف  یهابت  رفک و  بالجنم  رد  هک  دسر  یم  شیوخ  يوزرآ  هب  يراکهبت 
 " تخاس دوبان  ار  نارگدادـیب  یلخاد و  حلـسم  ناراک  زواجت  ادـخ  دـیوگ " : یم  ع )  ) ماما ندشهتـشک  هب  هراشا  هک  دـینک  هظحالم  ار  نیا 

شیامرف دینک و  هظحالم 
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هک دنز  یم  ار  فرح  نیا  یئوررپ  اب  نانچ  دیآ "  یم  رد  ناشناهد  زا  هک  یفرح  تسا  هتشگ  نیگمهس  هک "  دیرآ  رظن  هب  ار  میکح  يادخ 
حیرـص تاـشیامرف  اـب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  يرادـنپ  تسا و  يرگید  دنتـسین و  یلخاد  حلـسم  راـک  زواـجت  شا  هتـسد  راد و  دوـخ و  یئوـگ 
شنامز ماما  هیلع  هک  تسا  یسک  یلخاد  حلسم  راک  زواجت  ایآ  تسا  هدناوخن  یلخاد  حلـسم  راک  زواجت  ار  شا  هتـسد  وراد  وا و  شررکم 

ادخ نمشد  اهنآ  ددعتم ، ثیداحا  ربانب  تسا  هدوب  اهنآنمشد  وا  دنا و  هدوب  شترضح  نمشد  تعامج  نآ  رگا  تسا ؟ هدرک  هناحلسم  مایق 
نمشد ار  شنمشد  ایادخ  تسا " - هتشگ  تیاور  لقن و  رتاوتب  هک  ص -)  ) مرکا ربمایپ  ياعد  نیا  دنوش و  یم  بوسحم  شربمایپ  نمشد  و 

دش . دهاوخ  اهنآ  لاح  لماش  نادرگراوخ "  شدراذگ  راوخ  ار  هک  ره  رادب و 
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یلع اب  گنج  يارب  هیواعم  ياه  هناهب  یسررب 

هراشا

غیلبت شترـضحهب  کمک  زا  مدرم  نتخاس  رود  و  ع )  ) ماما هیلع  گنج  يارب  یعرـش  لیلد  ناونعب  هک  راوخ  رگج  هدـنه  رـسپ  هناـهب  نیمود 
هیلع هک  یئاوعد  رد  يرواد  هیواعم و  لیلد  یـسررب  يارب  ع .)  ) یلعندرگب نامثع  نوخ  تسا و  ناـمثع  هاوخنوخ  وا  هک  دوب  نیا  دومن  یم 
یسک هچ  دنیبب  ات  هدوبن  نامثع  لتق  هعقاو  دهاش  هیواعم  دوخ  الوا - داد . رارق  رظن  دم  ار  تقیقح  نیدنچ  یتسیاب  تسا  هدرک  هماقا  ع )  ) ماما

شنوخ ات  دوش  هتـشک  ناـمثع  هدوب  لـیام  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  نیا  زا  رتـالاب  دومن و  یهاـتوک  وا  يراـی  رد  هکلب  تسا ، هتـشک  ار  وا 
زا جراخ  ای  هثداح  عوقو  ماگنه  هیلع - هللا  مالـس  نینموملاریما - ایناث - دـبای . تسد  تموکحهب  هتخاس  یماظن  یـسایس و  تاکرحت  هناـهبار 
هل هنو  هدوب  هتـسشن  شا  هناخ  رد  هنیدـم  رد  ای  هتـشادن - دوجو  شیارب  گنج  ای  لتق  رد  ترـشابم  ناکما  تروص  نآ  رد  هک  هدوب - هنیدـم 

روتسد هب  و  صاعورمع - - هغبان رسپ  یسایس  هیـصوت  هب  هک  يزیمآناتهب  غورد و  ياه  تداهـش  اثلاث - وا . هیلع  هن  تسا  هدرک  يراک  نامثع 
رد دنیوگ . یم  صاعورمع  ارم  هتفگ " : هک  دنا  هدینش  ایند  همه  هتشاد و  تسد  نامثع  لتق  هک  یـسک  هیـصوت  هب  تسا  هتفای  بیترت  هیواعم 

 " متشک . ار  وا  مدوب  عابسلا  يداو  رد  هک  یلاح 
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همان دهع  صوصخ  نیارد  دشاب و  وا  لویت  ات  داد  يو  هب  اررصم  وا  تشگ و  هیواعم  تسدمه  صاع ) نب   ) ورمع نوچ  دیوگ : یم  یناجرج 
ما هیصوت  نیلوا  تفگ : شباوج  رد  صاع  ورمع  درک ؟ دیاب  هچ  تسیچ و  ترظن  دیسرپ  وا  زاو  تشون  شیارب  يا 
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رـصیق يارب  و  تشکب ، هتفای  ار  وا  ات  داتـسرف  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  بیقعت  هب  ار  يدـنک  هریبه  نب  کـلام  هیواـعم ، هجیتن  رد  نک . ارجا  ار 
عـضو رد  ار  وا  تفگ : یهد ؟ یم  رظن  هچ  یلع  هرابرد  دیـسرپ : يو  زا  هاگنآ  درک . هحلاصم  وااـب  هداتـسرف  یئایادـه  یقرـش ) مر  روطارپما  )

داهنـشیپ یـسک  فرط  زا  هدرک  داهنـشیپوت  هب  هک  یتعیب  دنا و  هدرک  تکرـش  قارع  دارفا  نیرتهب  هدش  يو  اب  هک  یتعیب  رد  منیب . یم  یبوخ 
هدرک یکانرطخ  رایـسب  راک  دـنریذپن  ار  وا  اب  تعیب  هک  یهاوخب  ماش  مدرم  زا  رگا  نیاربانب  تسا . تیـصخش  نیرتهب  مدرم  رظن  رد  هکهدـش 

تسرفب وا  لابند  هب  دراد . ینمشد  هداتسرف - وت  شیپ  یلع  هک  يا  هدنیامن  ریرج  اب  هک  تسا  يدنک  طمـس  نب  لیبحرـش  نایماش  سیئر  يا .
یناـسک صاخـشا  نیا  دـیاب  و  تسا . هتـشک  ار  ناـمثع  یلع  هک  دـننک  غیلبت  مدرم  يارب  اـت  ناـشنب  وا  نیمک  رد  ار  تدارفا  نیرت  نمئمطم  و 

هارب وت و  رود  هب  ار  ماش  مدرمهمه  هک  تسا  يراعـش  راعـش ، نیا  ددنـسپ . یم  ار  ناشفرح  دراد و  اهنآ  هب  یـشوخ  رظن  لیبحرـش  هک  دنـشاب 
تسا . مامت  راک  دش  وت  ابلیبحرش  لد  رگا  دروآ . یم  مهارف  تدوصقم 

. دـنک یم  داهنـشیپ  ار  یمهم  راـک  هدـمآ و  اـم  شیپ  بلاـطیبا  نب  یلع  فرط  زا  هللادـبع  نب  ریرج  تشوـن : لیبحرـش  هب  هیواـعم  نآ ، رثا  رب 
ار یئاط  دعـس  نب  سباح  کلام و  نب  هزمح  ثراح و  نب  قراخم  نایفـس و  نب  ورمع  هاطرا و  نب  رـسب  دسا و  نب  دـیزی  و  ایب . دوز  نیاربانب 

نب لیبحرـش  ياهومع  رـسپ  شدامتعا و  فرط  صاخـشا  هیواعم و  ناکیدزن  دـندوب و  اه  ینمی  ناطحق و  هلیبق  نارـس  اهنیا  هدرک و  راضحا 
تسا . هتشک  ار  نامثع  یلعهک  دنهد  عالطا  وا  هب  هدرک  تاقالم  طمسنب  لیبح  رش  اب  داد  روتسد  اهنآ  هب  و  طمس .

تـسود هک  يدزا - منغ  نب  نمحرلادـبع  درک . تروشم  اه  ینمی  زا  یـضعب  اب  دیـسر  دوب - صمح  رد  هک  لیبحرـش - هب  هیواعم  همان  یتقو 
تمعن تیارب  امئاد  زورما  ات  يا  هدرک  ترجه  یتقو  زا  ادـخ  لیبحرـش  يا  تفگ : یماش - هیقف  نیرتگرزب  دوب و  شداماد  لـبج و  نب  ذاـعم 

هچنآ یمدرم  ات  دنک و  یمن  عطق  ار  شیگ  دنیاشخب  نایرج  ادخ  دشکن  يرازگساپس  زا  تسد  یمدآ  ات  دروآ و  یم  شیپ  ریخ  دشخب و  یم 
یلعهک هلاسم  نیا  تسا و  هدـش  حرطم  ام  يارب  نامثع  لتق  کـنیا  داد . دـهاوخن  رییغت  ار  ناشعـضو  دـنهدن  رییغت  تسا  ناـشیا  دوخ  رد  ار 

هتشک ار  نامثع  يو  رگا  تسا . هتشک  ار  نامثع 
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ار هیواعم  فرح  روطچ  دـشاب  هتـشکن  ار  وا  هک  یتروص  ردو  دـنا ، هدومن  تعیب  يواب  دـنمدرم - ماکح  هک  راصنا - نارجاهم و  ادـعب  دـشاب 
وا اـب  یلع و  شیپ  ورب  دوشب  ریرج  بیـصن  راـختفا  نیا  یتسین  لـیام  رگا  نکن . وربآ  یب  ار  تموق  ار و  تدوخ  یئاـمن ؟ یم  رواـب  يو  هیلع 
دزن نتفر  رب  رئاد  شیوخ  میمصت  زا  تفریذپن و  لیبحرـش  دشاب .) ارت  ای   ) دنامب عضو  نیمه  هب  وت  موق  وت و  ماش  هک  نیا  ساسارب  نک  تعیب 

تشون : وا  يارب  ار  تایبا  نیا  يا  همان  رد  دوب - دهاز  يدرم  هک  یلامثلا - ضایع  تشگن . فرصنم  هیواعم 
یلع  یتسود  قیرط  زا  وت  طمس  رسپ  يا  لیبحرش  يا 

دیسر یهاوخ  تسا  وت  روظنم  هک  تموکح  زا  رادقم  نآ  هب 
اورنامرف نآ  رد  تسا و  وت  ماش  ماش  لیبحرش  يا 

نک لو  ار  يوما  رگهارمگ  نآ  فرح  تسین . وت  زج 
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هک تسا  هتخیر  يا  هناراکبیرف  هشقن  وت  يارب  نایفسوبا  رسپ 
دروآ دهاوخ  رابب  ام  يارب  یموش  ماجنارس 

وا ماکبام  تموکح  دسرب  شدوصقم  هب  ام  هلیسو  هب  رگا 
تسکش دهاوخ  ار  امرمکگنج  و  شدارم ، ربو  تشگ  دهاوخ 

كانتشحو گنج  نیا  هک  ورم  نایقارع  اب  گنج  یپ  رد  نیاربانب 
دزاس  یم  مورحم  یگاوناخ  ياهتذلو  اهتمعن  يرایسب  زا  ار  ام 

تسا نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  یلع  و 
دنراد هدنز  بش  رگتدابع و  یمدرم  هک  نایمشاه  زا 

دنرآ رد  ندرگ  رب  دنا  هدرکيواب  هک  ار  یتعیب  تیلووسم  مدرم 
رکبوبا اب  تعیب  رمع و  اب  تعیب  نوچ  یتعیب  تیلووسم 

نکم تعجر  ارگن و  رفک  هب  یلع و  اب  نک  تعیب  نیاربانب ،
نآ زا  ياو  يرفاک  زا  اناوت  يادخ  رب  هانپ 

هک اریز  ریگم ، شوگب  ار  ناگیامورف  فرح 
دنزادنا رد  ای  رد  ناشورخ  جاوما  هب  ارت  دنهاوخیم 

ناشهار رد  وت  هک  ناشیارب  دراد  يررض  هچ 
يزادرپ ؟ دروخ  دز و  هب  یلع  اب  هدیدبآ  نارب و  غیت  هزین و  اب 
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تشگ دنهاوخ  ام  مکاح  دنتشگ  هریچ  رگا  اریز 
دوب میهاوخ  بیصن  یب  وهراکچیه  هللادمحب  ام  و 

طقف ینمشد  گنج و  بیسآ  دندروخ  تسکش  هک  یتروص  رد  و 
دوب دهاوخ  زیتس  ردام  اب  ناراگ  زور  ات  یلع  دروخ و  دهاوخ  امب 

هک نایز  هچ  ار  بلاغ  نب  يول  هداز  هریشع و 
دزیرب كاخ  هب  ناشتموکح  هارب  ناشروشک و  ردناطحق  ینب  نوخ 
میاوت هاوخ  ریخ  ام  هک  نک  لو  ار  نافع  نب  نامثع  هیضق  نیاربانب ،

یتسرد عالطا  وت  هن  میراد و  ربخ  هیضق  نآ  زا  ام  هن 
هدش هتشک  وا  هک  نیا  نآ  تسا و  ملسم  زیچ  کی  اهنت  و 

نکن  رواب  ار  صاع  ورمع  ای  روک ، نآ  فرح  شلتق  یگنوگچ  هراب  رد 
يانث دمح و  زا  سپ  هیواعم  دمآ  رد  هیواعم  رابرد  هب  نوچ  و  دنتشاد . یمارگار  وا  هتفر  شلابقتسا  هب  مدرم  دمآ  رد  رهش  هب  لیبحرـش  یتقو 
نافع نب  نامثع  رگا  دوب  تلم  درف  نیرتهب  یلع  مینک و  تعیبیلع  اب  هک  دنک  یم  توعد  ار  ام  هللادبع  نب  ریرج  لیبحرش  تفگ : نینچ  ادخ 

اب منک و  یم  تقفاوم  دـنیامن  تقفاوم  هچ  ره  اب  ماش ، مدرم  زا  متـسه  نتکی  نم  و  ما ، هدـنام  وت  میمـصت  رظن و  راظتنا  هبنم  دوب . هتـشکن  ار 
هئطوتب هک  رفن  دـنچ  نآ  تفر . نوریب  و  منک . یم  رکف  هعلاطم و  مور و  یم  تفگ : لیبحرـش  میاـمن . یم  تفلاـخم  دـنیامن  تفلاـخم  هچره 
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هناخ زا  كانمـشخ  وا  تسا . هتـشک  ار  نافع  نب  نامثع  یلع  هک  دنتفگ  وابناتـسادمه  دندرک و  تاقالم  وا  اب  دـندوب  هدامآ  شیپ  زا  هیواعم 
نوریب ماش  زا  ای  ارت  يدرک  تعیب  وا  اب  رگا  ادـخب  تسا . هتـشک  ار  نامثع  یلع  هک  دنناتـسادمه  مدرم  هیواعم  تفگ : درک و  هیواعم  گـنهآ 

. متسین شیب  نایماش  امـشزا  رفن  کی  نم  منک و  یمن  لمع  ناترظن  میمـصت و  فالخرب  نم  تفگ : هیواعم  تشک . میهاوخ  ای  درک  میهاوخ 
مدرم اب  ندیگنج  هب  میمصت  لیبحرش  هک  درب  یپ  هیواعم  شقیفر . شیپ  نادرگرب  ار - هللادبع  نب  ریرج  ینعی  ار - درم  نیا  نیاربانب ، تفگ :
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. دیایب ات  ریرج  لابندب  تسرفب  تفگ : واب  وریمن  نب  نیصح  شیپ  تفر  اجنآ  زا  لیبحرش  تسا . لیبحرش  اب  رسارس  ماش  تسا و  هتفرگ  قارع 
راک داهنشیپ  ریرج  يا  تفگ : لیبحرش  دندرک . هسلج  وا  اب  تسا . اجنیا  طمـس  نب  لیبحرـش  نوچ  ام ، ندیدبایب  هک  داد  ماغیپ  وا  هب  نیـصح 

، يزاس یکی  يزیمآ و  رد  قارع  مدرم  اب  ار  ماش  مدرم  یهاوخ  یم  يزادنا و  رد  ریش  ماک  هب  ار  ام  ات  ینک  یم  ام  هب  يا  هدیچیپ  كوکشم و 
. درک دهاوخ  هذخاوم  یئوگ  یم  هچنآ  هرابرد  وت  زا  تمایق  زور  ادخو  یئاتس ، یم  ار  وا  یئامن و  یم  ارادم  تسا  نامثع  لتاق  هک  یلع  اب  و 

يراک تسا  نکمم  هنوگچ  ما . هدرک  داهنشیپ  يا  هدیچیپ  كوکـشم و  راک  یتفگ  هک  نیا  تفگ : نینچ  شباوج  رد  درک و  وا  هب  ور  ریرج 
؟ دنا هدیگنج  ریبز  هحلط و  اب  شعافد  رد  رد  دنا و  هتـشگ  قفتم  ناتـسادمه و  شماجنارد  راصنا  نارجاهم و  هک  دشاب  هدـیچیپ  وكوکـشم 

يا . هتخادنا  رد  ریش  ماک  هب  ار  دوخ  تدوخ  وت  ما . هتخادنا  رد  ریشماک  هب  ارت  نم  یتفگ  هک  نیا  اما 
نآ زا  رتهب  دـنوش  یکی  دـحتم و  مالـسا  قح و  هاررد  رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اهنآ  نتخاس  یکی  قارع و  مدرم  اب  ماش  مدرم  هراب  رد  اـما 

هتفگ رب  یعرـش  لیلد  چـیه  مسق  ادـخب  تسا . هتـشک  ار  ناـمثع  یلع  یتفگ  هک  نیا  هب  عجار  دـنریگ . یئاـج  مه  زا  لـطاب  هار  رد  هک  تسا 
هتفرگ رارق  یتسود  ایند  ریثاتتحت  وت  هک  تسا  نیا  تقیقح  و  يزاس ، یممهتم  ینز و  یم  تمهت  یعـالطا  یب  نیع  رد  رود و  زاو  يرادـن 

تسه . صاقو  یبا  نب  دعس  نامز  زا  وت  نورد  رد  هچنآ  ریثات  تحت  يا و 
هداد خساپ  هچوا  هب  ماش  مدرم  هک  تسنادن  و  داتـسرف ، زیمآ  دیدهتت  هنارگـشاخرپ و  یماغیپ  ریرج  هب  تفای . ربخ  ودـنآ  يوگتفگ  زا  هیواعم 

: تشون لیبحرش  هب  ار  تایبا  نیا  ریرج  دنا .
وشم سفن  ياوه  وریپ  طمس  رسپ  يا  لیبحرش 

دوش هلدابم  نآ  اب  ات  تسین  نید  زا  رتهب  يزیچ  ایند  رد  اریز 
ینک هبلاطم  ار  نآ  هک  يرادن  یقح  زورما  وت  وگب : نایفسوبا  رسپ  هب  و 

ینآ یپ  رد  هچنآ  زا  نک  دیما  عطق  نیاربانب  یبای ، تسد  نآ  هب  ای 
الاب  تسا و  هتفرگ  توق  زورما  قح  مالسا و  راک  لیبحرش 
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هدزن رس  وت  زا  نونک  ات  یهانگ  نوچ  ینامارد  نایرج  نیا  زا  وت  و 
زا هک  نزن  يراکب  تسد  هدب و  همادا  شیوخ  هارب  نیاربانب 

تسا  ماجرف  دب  دنیوگ  یم  وت  هب  هک  يراک  میمصت و  ذاختا  رد  باتش  نوچ  زروم  باتش  مینارگن و  وت  رب  شبقاوع 
یماجرف دب  راک  هب  تعرس  اب  هک  شابن  یسک  نوچ  و 

دزادنا یم  رد  اهالب  ماک  هب  ار  دوخ  دنز و  یم  تسد 
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هتفگ ارتفا  هب  ینخس  قح  هرابرد  دنه  رسپ 
تسا  اهنیا  زا  رت  گرزب  یلع  لد  رد  ادخ  یلو 

هدومنن  یشزغل  نیرتمک  نافعنب  نامثع  هرابرد  یل 
تسا هتشک  هنو  هدرک  کیرحت  هن  هداد و  وا  هیلع  يراکروتسد  هن  و 

دوب هتسشن  درکن و  دنیشنب  شیوخ  هناخ  رد  هک  نیا  زج  يراک  چیه 
تفر نتشک  هب  شا  هناخ  رد  نامثع  هک  نامز  نآ  ات 

هدز ناتهب  ارتفا و  هب  یفرح  دنزب  نیا  زج  یفرح  هک  ره 
تسا هدیرخ  دوخ  يارب  ار  نتسب  ارتفا  ندز و  ناتهب  تیلووسم  و 

هدیزگرب  شنادناخ  نایم  زا  ار  واو  تسا  ادخ  ربمایپ  یصو  یلع ،
ورف رکف  هب  دروخ و  هکی  دناوخب  ار  همان  نیا  نوچ  لیبحرش  يروالد ) يروامزر و  لثملابرض  و  ص )  ) ربمایپ کی  هرامـش  راوس  یگنج  و 

: تفگ تفر و 
مرادکش دیدرت و  راک  نیا  هرابرد  یتقو  ات  ادخب ، هن  دـیامن . یم  نیمات  ار  میایند  نید و  هک  نم  يارب  تسا  يا  هناهاوخریخ  یئامنهار  نیا 

شا و هناخ  هب  داتـسرف  یم  ار  يا  هدع  هسیـسدب  هیواعم  دندیچ و  هئطوت  تعامج  نآ  اما  درک . مهاوخن  هلجع  هدـشن  نشور  میارب  تسرد  و 
شلتق هب  مهتم  ار  یلع  دندومن و  یم  ناتساد  شیارب  راک  نآ  هانگ  ینیگنس  نامثع و  لتق  تیمها  زا  دندمآ و  یم  دنتفر و  یم  هتـسد  هتـسد 

اب دوب و  يارمه  بلاطیبا  نب  یلع  اب  هک  تشاد  يرهاوخ  رسپ  دیسر . يو  هلیبق  نادنواشیوخ و  هب  ربخ  دندرک . مزج  ار  شمزع  دندرک و  یم 
تایبا نیا  يو  دوب . اسراپ  دهاز و  يدرم  دندوب و  هتسویپ  (ع ) یلع يودرا  هب  هک  دوب  نایماش  هلمج  زا  وهدرک  تعیب  وا 
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دورسب : ار 
لیبحرش يوس  هبيریت  دنه ، رسپ  راسنوگن ، نآ 

تشک دهاوخ  ار  وا  هک  هدرک  باترپ 
دنیامن يراگزیهرپ  ات  تخاس  ایهم  ار  یعمج  و 

دنریگ هدهع  رب  شیوخ  هانگ  تیلوسم  دنزادرپ و  نارگید  بیرفب  و 
ار لیبحرش " ینعی  يزغم "  کبس  ینمی  و 

دنار یم  دنهاوخب  عمج  نآ  هک  وس  ره  هب  يا  همر  نوچ  شیوخ  ناوریپ  هک  درک  ادیپ 
درپس ناشفرح  هب  نت  وا  دندز  تمهت  عمج  نآ  نوچ  و 
دباین هرهب  یسرتادخ  زا  دهاوخ  راوخ  ار  ادخ  هک  ره  و 

دریگرب ایندزا  ماک  هدنه  رسپ  ات  دزاب  یم  شیوخ  نیدو 
تسا هدوب  راد  ایند  راوخ و  ایند  مه  نیا  زا  شیپ  هدنه  رسپ  و 

دندرک نامثع  لتق  هب  مهتم  ار  یلع  بیرف  هر  زا  و 
دنتخاس اپرب  وا  يارب  یهاوخدب  رس  زا  اه  هلئاغ  و 

تخاس راوتسا  اه  هوک  هک  دنگوس  یئادخ  هب  هکنآ  لاح 
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درب راکب  وا  هیلع  يا  هلیسو  چیه  هن  درکن و  زارد  نامثع  يورب  تسد  زگره  یلع 
دوب ص )  ) دمحم باحصا  زا  یکی  راک  شراک  و 

دندوب هدیروش  شا  هیلع  دنتشاد و  نوخ  رپ  یلد  نامثع  تسد  زا  یگلمج  هک 
ای ار  رعش  نیا  هدنیارـس  ادخب  دروآ . رد  شیامزآ  هتوب  هبار  ملد  ادخ  نونکا  تسا . ناطیـش  مد  نیا  تفگ : دینـشب  تایبا  نیا  یتقو  لیبحرش 

دنتفیب . دیدرت  هب  ماش  مدرم  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  و  تخیرگ . هفوک  هب  ناوج  نآ  تخیرگ . دهاوخ  مگنچ  زا  ای  منک  یم  دیعبت 
نادرم دوب و  دهاوخ  ادخ  اب  شرجا  هدیـسر  وت  هب  هچ  ره  هار  نیا  رد  يدومن و  دـییات  ارقح  وت  هک  داد  ماغیپ  طمـس  نب  لیبحرـش  هب  هیواعم 

ياهرهـش زا  دیدزاب  هب  نیاربانب  دسر . یمن  ققحت  هب  مدرم  هماع  تقفاوم  اب  زج  یناد  یم  وت  هک  راک  نیا  دنتفریذپ . یم  ار  وت  رظن  نمادـکاپ 
هب درک  عورـش  وا  دنزیخرب . وا  یهاوخنوخ  هب  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  هفیظو  هتـشک و  ار  نامثع  یلع  هک  نک  مالعا  یلاها  هب  زادرپب و  ماش 

رد شدرگ 

هحفص 152 ] ] 

: تفگ نینچ  شمدرم  ياربیقطن  رد  درک و  عورش  صمح  رهش  زا  ماش و  ياهرهش 
وا دنا و  هتخیرگ  نارگید  تسا و  هتشک  ار  نانآ  وا  دنا و  هتشگ  نیگمشخ  شراک  زا  یتعامج  تسا . هتـشک  ار  نافع  نب  نامثع  یلع ، مدرم 

ياـهگنج ماـک  هب  هتفرگ و  شود  رب  ار  شریـشمش  وا  و  تسا ، هدـنامن  جراـخ  شطلـست  زا  ياهقطنم  ماـش  زج  هتـشگ و  طلـسم  روشک  رب 
مینک یمن  ادیپ  هیواعم  زج  ار  یـسک  انمـض  دروآ . دهاوخ  شیپ  يا  هثداح  ادخ  ای  دمآ  دهاوخ  امـش  غارـس  هب  يدوز  هب  هتفر و  ورف  رابگرم 

صمح ياسراپو  دهاز  مدرم  يانثتـسا  هب  دندرک  تقفاوم  وا  اب  مدرم  دیزیخ . اپب  دیئامن و  تیدج  نیاربانب  دیآ . رب  وا  رطخعفد  هدـهع  زا  هک 
یلاها ندرک  کیرحت  هب  درک  انب  لیبحرـش  یناد . دوخ  وت  میهن . یمن  رتارف  اپ  نامدـجاسم  رازم و  هناـخ و  زا  نم  دـنتفگ : واـب  هتـساخرب  هک 

هک ثراح - نب  یـشاجن  دـندرک . یم  یهارمه  تقفاوم و  وا  اب  دیـسر  یم  اج  ره  هب  تشاذـگ و  اـپ  ریز  ار  اهرهـش  همه  اـت  ماـش  ياـهرهش 
: داتسرف شیاربار  راعشا  نیا  دوب - يو  تسود 

یتفرگن یئادج  ام  زا  نید  رطاخ  هب  وت  لیبحرش 
یتشاد لد  رد  ریرج "  زا "  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  هکلب 

تفرگرد وا  صاقو و  یبانب  دعس  نایم  هک  یعازن  رطاخ  هب  و 
يا هتشگ  همر  یب  ناپوچ  لثم  نونکا  يدرک و  نینچ 

ياهتشادن روضح  شعوقو  ماگنه  هب  هک  يا  هثداح  هرابردایآ 
ینک یم  تواضق  سدح و  يور  زا  دنا  هدنامرد  شتواضق  رد  نادنمدرخ  همه  و 

دنمکاح و دهتجم و  هن  هک  یعمجهتفگ  هب  دانتسا  اب  مهنآ 
دنا هدوب  دنا  هدرک  نیقلت  وت  هب  هچنآدهاش  هن 

دنا  هتفگ  هتساوخ  ناشلد  هچ  رهو  دنا  هتشادن  روضح  هک  یناسک  فرح 
دراد یشزرا  هچ  دنا  هدز  یتمهت  یعالطا  یب  يور  زا  هتسنادن و  و 

نامیپ  یلع  اب  مدرم  هک  يریگ  یم  هدیدن  ار  تقیقح  نیا 
ینامداش  تبغر و  اضر و  يور  زا  مه  نآ  دنا  هتسب  تعیب 

دنبایب وا  نوچ  یسک  دنهاوخب  رگا  هک  دنا  دنا  هدرک  تعیب  یسک  اب 
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تفای دنهاوخن  زگره  دنیامن  ادتقا  يو  هبات 

هحفص 153 ] ] 

يدرگ تخبدب  يواب  ندیگنج  رطاخ  هب  زیخاتسر  يادرف  وت  دیاش 
تسین یکچوک  هانگ  ینک  یم  وت  هک  يراک  لیبحرش 

ع)  ) یلع نینموملاریما  اب  ندـیگنج  يارب  مدرم  زا  هیواعم  یلعج ، ياه  همان  زیمآ و  ناتهب  نیغورد و  ياه  تداهـش  نینچ  اـب  هنوگ و  نیدـب 
تفرگ . تعیب 

دنتشک ار  نامثع  یناسک  هچ 

ار تجح  تسخنهک  دنا  هتـشک  يدهتجم  نادرم  و  ص )  ) دـمحم ورکین  لداع و  باحـصا  نیرت  هتـسجرب  وراصنا  نارجاهم و  ار  نامثع  - 4
نیاربانب تسا . ردهشنوخ  نآرق  مکحب  تسا و  هتـشگ  فرحنم  تنـس  نآرق و  زاروشک  هرادا  رد  هک  دنا  هدرک  تباث  هتخاس و  مامت  يورب 

اب تسا و  هدوب  نارجاهم  زا  نتکی  طقف  (ع ) یلع نینموملاریما  و  دریگب ، ار  نامثع  نوخ  صاصق  ای  دناتسب  ماقتنا  ناشیا  زا  درادن  قح  یـسک 
. دننامب هتسب  مشچای  دنوش  ناتـسادمه  یی  یهارمگ  ای  هاریب  يراکرـس  رب  دوش  یمن  تعامج  نآ  رظن  هب  ناشیا  گنهامه و  هارمه و  ناشیا 

یباحص الثم  دنا  هدومن  لالدتـسا  نآ  هب  باحـصا  زا  دنچ  ینت  هتـشگ و  رکذتم  هیواعم  هب  شیاه  همان  رد  ع )  ) نینموملاریما ار  تقیقح  نیا 
و دنا - هدومن  دـیجمت  يو  زا  تنـس  نآرق و  مدـید  دـلج  نیمه  مهن و  دـلج  رد  هکنانچ  تسا  هدروآتجح  ار  نیمه  لاقرملا  مشاه  گرزب 
هداد و هانپ  ار  نانآ  رگا  ع )  ) یلع نیارباـنب ، میدـید . مهن  دـلج  رد  ار  ناـش  هتفگ  هک  ناـمثع  نب  نمحرلادـبعو  لـیفط  وبا  گرزب  یباـحص 

تسا  هدرک  یهانگ  هچ  دنیامن  يدعت  نانآ  هب  ناهاوخدب  دشاب  هتشاذگن  هدرک و  کمک 
هیلع هنیدم و  رد  هک  یثداوح  رد  یتلاخد  ای  دـنا  هتـشادن  تسد  نامثع  نتـشک  رد  یگمه  هک  شنارادتـسود  ای  ع )  ) نینموملاریما هاپـس  - 5

" رخـص رـسپ "  نیاربانب  دندوب . هتـسجهانپ  ع )  ) ماما هب  ورکین  لداع و  باحـصا  ریهاشم  زا  دـنچ  ینت  طقف  تسا و  هداد  خر  تقو  تموکح 
نانآ بیقعتب  اه  ناتـسرهش  همه  رد  نآ  زا  شیپو  نایقتم  يالوم  تداهـش  زا  سپ  هدـمآرب و  مدرم  نآ  همه  نتـشک  ددـص  رد  يزوجم  هچب 

راتشک هتشامگ و  تمه 

هحفص 154 ] ] 

تسا ؟ هدرک 

دش یم  ماجنا  دیاب  هنوگچ  نامثع  یهاوخنوخ 

اـضرف رگا  دـنا ، هدوب  شنادـنزرف  يو  یعرـش  ناهاوخنوخ  تسا و  هدوبن  وا  یهاوخنوخ  رد  قحیذو  نامثع  نوخ  یلو  هیواـعم  یهگناو  - 6
هب ع -)  ) یلع نینموملاریما  ینعی  يو - ات  دندومن  یم  یهاوخداد  تقو  هفیلخ  زا  يداب  دندوب  هدنام  رد  نآ  ققحت  زا  دنتـشاد و  صاصق  قح 
یم ارجاـب  ار  ادـخ  مکح  دوـب  یـضاق  نیرت  هتـسیاش  نیرتاـناد و  يوـبن  صن  رباـنب  هـک  واو  درک  یم  تواـضق  یگدیـسر و  ناـشیا  ياوـعد 

تشاذگ .
یلع نینموملاریما  زا  ار  شناشیوخ  نوخ  صاصق  تسناوت  یم  و  ار ، نامثع  یهاوخنوخ  قح  هن  اـما  تشاد ، یهاوخنوخ  قح  هیواـعم  يرآ ،
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رـسپ و  هعیبر ، نب  هبتع  نب  دـیلو  شا  یئاد  و  هعیبر ، نب  هبتع  شیرداـم  دـج  و  نایفـس ، یبا  نب  هلظنح  شردارب  نوخ  صاـصق  دـهاوخب  (ع )
یم نوچ  دزن  مد  عوضوم  نیا  زا  زگره  وا  اما  ار . هیما  نب  ورمع  یبا  نب  طیعم  یبا  نب  هبقع  هیما و  نب  صاع  نب  دیعس  نب  صاع  شیاهومع 

ناونع ار  نامثع  نوخ  سکعب  دـننادیم . صاصق  لـباق  ریغ  ردـه و  ار  ناکرـشم  نآ  نوخ  درک و  دـنهاوخن  تقفاوم  وا  اـب  مدرم  هک  تسناد 
تبـسن هتـشک  نآ  اب  دـنچ  ره  درمـش  یم  قحیذ  هلیبق  هتـشک  یهاوخنوخ  يارب  اردوخ  هلیبق ، دارفا  زا  کی  ره  هک  تیلهاـج  هویـش  هب  درک و 

بادآ میلاعت و  زا  هک  ار  نانآ  تشاد و  رثا  ماش  نید  زا  هناگیب  مدرم  شوگ  رد  عورشمان  یلهاج و  هویش  نیا  تشادیم . يرود  يدنواشیوخ 
دوخ اب  دبیرفبار و  نانآ  تسناوت  یلهاج  هویـش  يزابلغد و  اب  هیواعم  تهج  نیمهب  و  تخیگنا ، یم  رب  تقفاوم  هب  دـندوب  عالطا  یب  مالـسا 
نوخ ماقتنا  نتفرگ  يارب  دـحا " و  ردـب "و"  گنج "  ياه  هنیک  شتآ  زايا  هلعـش  زج  دوبن  يزیچ  هیواـعم  گـنج  نیارباـنب  دزاـس . هارمه 

نارتخد رب  یتح  راکشآ  دوب و  نشور  همه  رب  تقیقح  نیا  و  دندوب ، هداتفا  كاله  كاخب  شنادیم  رد  هک  سمـش  دبع  ینب  هلیبق  ناکرـشم 
دنربخ . یب  نآ  قئاقد  یسایس و  تانایرج  زا  الومعم  هک  نیشن  هناخ 

زا رـس  ددـنویپب و  هعماـج  تدـحو  هب  درآ و  دورف  رـس  دوب  هتفرگماـجنا  یتسرد  هب  هک  یتـعیب  ربارب  رد  هکدوب  نیا  هیواـعم  هفیظو  نیلوا  - 7
دیامن هماقا  دراد  یی  یئازج  ياوعد  رگا  هدرک  هعجارم  هدش  تعیب  مکاح  هب  سپـس  و  دنزن ، مهرب  ار  هعماج  ماظن  راک  نیا  اب  دچیپن و  تعیب 

تسا . جرد  هیواعم  هب  نینموملاریما  همانرد  نیاو  دنک ، یهاوخ  داد  و 

هحفص 155 ] ] 

. دنراک نیا  هب  وت  زا  رت  قحیذ  نانآ  دندوجوم و  نامثع  نارـسپ  نآ  هب  هچ  ارت  نک . میلـست  نم  هب  ار  نامثع  نالتاق  یتفگ : هک  نیا  هرابرد  " 
یمومع یتعیب  اریز   ] يروآ دورف  رـس  هتخاس  دهعتم  ارت  هک  یتعیب  هب  دیاب  یئاهنآ  زا  رت  يوق  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  وت  ینک  یم  رکف  رگا 

 " ییامن . یهاوخ  داد  نانآ  هیلع  نم  زا  ادعبو  تسین ] رظن  دیدجت  لباق  دوش و  یم  وت  لماش  تسا و 
يرادرب و یــشکرس  زا  تـسد  هداد  رییغت  ار  ترظن  رگا  يا . هدز  فرح  داـیز  ناـمثع  ناگدنــشک  هراـبرد  دـیامرف ": یم  يرگید  هماـن  رد 
لح و نآرق  ساسارب  ار  نانآ  وت و  فالتخا  یئامن  یهاوخداد  اوعد و  هماقا  اهنآ  هیلع  نم  دزن  دعب  يریذپب و  ار  ناناملـسم  یمومع  میمـصت 

هنادـنمدرخ هکلب  سفن ، ياوه  يور  زا  هن  رگا  هیواعم  يا  مدوخ  ناجب  تسا . هناگ  هچب  یبیرف  یهاوخیم  وت  ار  هچنآ  اما  درک . مهاوخ  لصف 
رگا اـما  مدوب . رودـب  راـنکرب و  وا  زا  نم  هک  تسناد  یهاوخ  و  مناـمثع ، نوـخ  زارت  هزنم  سک  همه  زا  نم  هک  تفاـیرد  یهاوـخ  یـشیدنیب 

 " تسیرگید راک  نآینزب  تمهت  هنادرمناوج  ان  یهاوخب 
مامتا زا  سپ  ع )  ) ماما و  دـندروآ ، نوریب  هدرپ  زا  ار  ص )  ) ربمایپ رـسمه  دـندمآ و  رب  روظنم  نیمه  یپ  زا  هیواـعم  زاشیپ  ریبز  هحلط و  - 8

هب هن  هک  دنـشاب  رواد  ینایندم  نآ  امـش  نم و  نایم  ما . هتـشک  ار  نامثع  نم  دیا  هدرک  اعدا  امـش  تشون " : نانآ  هب  دیگنج و  نانآ  ابتجح 
ار نامثع  ناگدنـشک  نم  دیا  هدرک  اعدا  نینچمه  دنیبب . تسا  قحتـسم  ار  هچنآ  سک  ره  ناشیرواد  ساسارب  ات  امـشب  هن  دـنا و  هتـسویپ  نم 
ود امـش  دننک . اوعد  هماقا  ناشردپ  نالتاق  هیلع  نم  دزن  هاگنآ  دنرآ و  دورف  نم  نامرف  هب  رـس  اهنیا  دندوجوم . نامثع  نادنزرف  ما . هداد  هانپ 

دشاب هدش  هتشک  قحب  وا  هاوخ  نامثع  هب  هچ  اررفن 

هحفص 156 ] ] 

هناخ زا  و  تعیب ، نامیپ  نتـسکش  دـیا : هتـشگ  بکترم  ار  تشز  راک  ود  کنیا  و  دـیا ، هدرک  تعیب  نماب  امـش  لاح  ره  رد  قح ، انب  هاوخ  و 
 " ناتردام ندروآ  ردب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3870 

http://www.ghaemiyeh.com


عـضو هب  تشگزاب  هباثم  هب  ینکـش  نامیپ  نیا  و  دنتـسکش ، ار  ناشتعیب  نامیپ  دعب  دندرک و  تعیب  نم  اب  ریبزو  هحلط  تشون " : هیواعم  هب  و 
هریچ ناشهاوخلد  مغر  یلع  ادـخ  مکح  تسویپ و  ققحتب  قح  ات  مدـیگنج  اهنآ  اب  تجح  مامتا  زا  سپ  نم  تهج  نیمه  هب  تسا . یلهاـج 

 " ریذپب . ار  ناناملسم  یمومع  میمصت  نیاربانب  تشگ .
: تسین شیبار  ود  هک  تسا  دقتعم  ع )  ) نینموملاریما دنتسناد  یم  ایند  همه  دومنیمن ؟ یفاک  هیواعم  يارب  اه  تجح  مامتا  لئالد و  نیا  ایآ 

نارـس رـس  رب  هچ  یتسرپ  ایند  یبلط و  هاج  يراکبیرف و  یهاوخدوخ و  دیدن  هیواعم  ایآ  هدع . نآ  اب  ندیگنج  يرگید  نتـشگ و  رفاک  یکی 
يور هچ  زا  سپ  دنتـسبن ؟ رب  یفرط  چـیه  دـنداد  نتـشکب  ار  لطاب  قح و  لها  هاریب و  حـلاص و  ناسنا  نارازه  هکنیا  اب  دروآ و  لـمج  هاـپس 

نادـهتجم هک  نتکی  ندـش  هتـشک  يازا  رد  مهنآ  دـنکفا  نوخ  كاخ و  هب  ار  كدوک  نز  درم و  هانگیب و  ناسنا  نارازه  ات  دیـشک  ریـشمش 
رب مارح و  تسا  يراک  نتکی ، یهاوخنوخ  هناهب  هب  مدرم  ماع  لتق  شندوب . هتـشک  تجح  مامتا  زا  سپ  ص )  ) دـمحم تما  ورکین  لداـع و 

یکتم هک  ینشور  تسرد و  يار  عوضوم  نیا  رد  وت  تشگ " : رکذتم  يو  هب  يا  همان  رد  ع)  ) ماما هک  دوب  نانچ  يو  راک  تعیرـش . فالخ 
" ینک . یم  دانتسا  ادخ  لوسر  زا  یشرافس  ای  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هن  يراد و  هیضق  نیا  هرابرد  دهاش  هن  يرادن و  دشاب  ثیدح  هب 

یبلاطم هرابرد  دسیون " : یم  هیواعم  هب  ع )  ) یلع تسیناور . نآ  زا  یچیپرس  دوش و  تعاطاو  يوریپ  امتح  دیاب  تقو  هفیلخ  تاروتـسد  - 9
يرگید اـی  وت  هب  ار  اـهنآ  مناوت  یمن  مدـید  مدرک  هچ  ره  ما و  هدیـشیدنا  عوضوم  نیا  رد  نم  يا ، هتـشون  ناـمثع  ناگدنـشک  دروم  رد  هک 
دنهاوخ رب  تا  یپ  زا  هک  دـید  یهاوخ  اه  يدوز  نیمه  هب  يرادـنرب  تسد  تا  یهاوخ  دـب  یهارمگ و  زا  رگا  مدوخ  ناجب  مهدـب . لیوحت 

یجایتحا تساخرب و 
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یئامن " . بیقعت  ایرد  یکشخ و  رد  ار  نانآ  هک  دوب  دهاوخن 
نتساوخ دهد و  لیوحت  یشروش  درف  چیه  هب  ار  نامثع  ناگدنشک  دناوت  یمن  هک  نیا  زا  یکاح  دوبن  ع )  ) ماما زا  یحیرص  روتسد  نیا  رگم 

دهاوخ رییغت  ع )  ) نینموملاریما يار  اضاقت  رارصا و  تروص  رد  تشادنپ  یم  هیواعم  رگم  تسا ؟ یهاوخ  دب  یهارمگ و  وا  زا  يزیچ  نینچ 
ینید هفیظو  هب  هیواعم  ارچسپ  دوب . لاحم  نیا  تفریذپ ؟ دـهاوخ  ار  وا  سفن  ياوه  هدرک  كرت  ار  نید  مکح  ار و  شیوخ  هیرظن  ای  درک ،
نآرق هک  ار  یماما  نامرف  درکن و  لمع  شیوخ  دومنن و  تعاطا  هدرمـش  شهزنمو  كاپ  نآرق  هک  ار  یماـما  ناـمرف  درکن و  لـمع  شیوخ 

ع)  ) نینموملاریما نامرف  زا  تعاطا  رگم  تفریذـپن ؟ تسا  ریذـپان  یئادـج  نآرق  زا  هک  ار  وا  هیرظن  دومنن و  تعاطا  هدرمـش  شهزنم  كاـپ 
نارـس ناـمرف  زا  تعاـطا  شدانتـسا  هب  هک  دـنا  هدرمـش  حیحـص  ص )  ) ربماـیپ زا  ار  یتاـیاور  تعاـمج  نآ  هکنآ  لاـح  دوبن  بجاو  شیارب 

ینایاوشیپ نم  زا  سپ  هک "  لیبق  نیا  زا  یتایاور  درامـش ؟ یم  بجاو  ار  دیزی  هیواعم و  شامق  زا  يرگ  دادیب  روج و  ماکح  يرگهارمگ و 
رکیپ دنراد و  ناطیـش  لد  هک  دوب  دنهاوخ  ینادرم  دنزاس و  یمن  شیوخ  هیور  ارم  تنـس  دنرب و  یمن  نم  یئامنهار  زا  هار  هک  دوب  دنهاوخ 
تتشپ هچرگ  نک  تعاطا  ونشب و  ار  ریما  نامرف  : " دیوگ یم  منک ؟ هچ  مدید  ار  عضو  نآ  رگا  ادخ  ربمایپ  يا  دیـسرپ : یم  هفیذح  ناسنا " .

رگا وت  رظن  هب  ادخ  ربمایپ  يا  دسرپ : یم  ص )  ) ربمایپ زا  دیزی  نب  هملس  زرو " "  تعاطا  شوین و  نامرف  دوش  هتفرگ  تلام  دروخب و  هنایزات 
مینکب ؟ دیاب  هچ  دنداد  یمن  ار  ام  قح  اما  دنتساوخیم ، ام  زا  ار  ناشقح  هک  دنتشگ  مکاحام  رب  ینارادمامز 

هتفرگ ار  وا  سیق  نب  ثعـشا  دسرپ . یم  موس  راب  يارب  دبات . یم  رب  وا  زا  يور  زاب  دسرپ  یم  هرابود  دنادرگرب . شباوج  زا  ور  ص )  ) ربمایپ
. " شیوخ راک  لووسم  امش  دنشیوخ و  راک  لووسم  اهنآ  اریز  دینک ، تعاطا  دیشاب و  نامرفهب  شوگ  دیوگ : یم  دهد و  یم  ناکت 

لداع ماما  هب  دسر  هچ  ات  دساف ، راکهبت و  ماکح  هرابردتسا  تعامج  نآ  رظن  نیا ،
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يراگزاس و تسه و  شتعاطا  بوجورد  اه  ثیدـح  هچ  هک  دـناد  یم  ایند  تساعمج و  وا  رد  تفالخ  طیارـش  همه  هک  يورکین  مکاح  و 
ادخ . رما  تسا و  نید  قباطم  هراومه  هک  شتایرظن  ءارآ و  اب  تقفاوم 

نبهلبج زا : دنترابع  نیمهتم  دمآ . حرشب  مهن  دلج  رد  نیا  و  تسا . فالتخا  هدوب  شلتق  رشابم  هتشک و  ار  نامثع  یـسک  هچ  هک  نیا  و  - 10
 " مان هب  ار  وا  رکاسع  نبا  و  ضایلغ . نب  راسی  یناـمی ، ناـمور  نارمح ، نب  نادوس  یبیجت ، رـشب  نب  هناـنک  ینوکـسلا ، هریبک  يرـصم ، مهیا 

نانآ هب  وا  هن  دنا و  هدوبن  ع )  ) یلع هاپـس  رد  کیچیه  زین  ناگدنامیقاب  دنا و  هدـش  هتـشک  تقو  رد  اهنیا  زا  یـضعب  تسا . هدـناوخ  لامح " 
هن ناش  هداد  هانپ  ع )  ) ماما هک  یئاهنآ  دناتسب . اهنیا  زا  ریغ  یـسک  زا  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  تسناوت  یمن  سکچیه  نیاربانب  تسا . هداد  هانپ 

هتخیگنا یم  رب  يو  هیلع  ار  مدرم  هک  ورکین  لداع و  باحصا  ای  راصنا  نارجاهم و  زا  ترابع  دنا و  هدوب  نآ  ببسم  هکلب  نامثع  لتق  رشابم 
دنا . هتشاد  تکرش  راک  نیا  رد  يرامش  تشگنا  هدع  يانثتساب  یگمه  دنا و 

هیواعم ریبز و  هحلط و  هب  ار  نیاو  تسناد - یم  يرب  نامثع  لتق  رد  تکرش  زا  ار  دوخ  اصخش  ع )  ) نایقتم يالوم  نیا  ایآ  هتـشذگ ، اهنیا  زا 
زا ار  تداهش  نیا  تسا و  هتـشادن  یتسد  لتق  نآرد  شترـضح  هک  دنداد  یم  تداهـش  زین  (ص ) ربمایپ باحـصا  نیرت  هتـسجرب  و  تشون -

هزادناب هیواعم  رظن  رد  دنتشون  اهنآ  ناتسدمهو  هیواعمو  ریبز  هحلط و  هبو  دندرک  رارکت  نیفص  ياهدربن  زاغآ  ات  نامثع  ندش  هتشک  ماگنه 
هقح اب  هیواعم  دوخ  ودندرک  يدنب  مه  رس  هیامورف  اپ و  رس و  یب  يرـصانع  هک  تشادن  رابتعاو  شزرا  يزیمآ  ناتهب  غورد و  ياه  تداهش 
ماقم هچ  دراد و  یتیـصخش  هچ  نانموم  ریما  تسناد  یم  هکنآ  لاـح  درک ؟ شراذـگ  رب  دـیدهت  عیمطت و  اـب  داد و  بیترت  هسیـسد  يزاـب و 

يا هتـسد  راد و  نآو  دنا ، هیاپ  دنلب  هچ  دندومن  یم  قیدصت  دیئاتار و  شترـضح  تئارب  هک  يراکوکین  نمادکاپ و  باحـصا  نآو  يدـنلب ،
یعمط دوب و  تنطلـس  یپ  رد  نکل  تسناد ، یم  ار  همه  اهنیا  هیواعم  يرآ ، دنتـسین ؟ شیب  تسردانو  تسپ  یتشم  دـنا  هدـیروش  يو  رب  هک 

دولآ . یم  یهانگو  يدیلپ  یتسپ و  ره  هب  ار  شنابزو  تسد  دوب  هتسب  ناب  هک 
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هیواعم زا  رجح  نبا  هیعافد 

شا هناحلـسم  مایق  يارب  هک  یئاـه  هناـهب  و  ع )  ) ناـنمومریما تفـالخ  هب  تبـسن  شا  هناراـکهبت  تیعقوم  زا  ار  هیواـعم  تاـیعافد  هک  نونکا 
زا ار  شیوخ  نوچ  تسا و  هداد  بیترت  رجح - نبا  شنابیتشپو - هاوخاوه  نیرخآ  هک  میزادنیب  يا  هیعافد  هب  یهاگن  دیئایب  میدید  هدیشارت 

 " هقرحملا قعاوصلا  باتک "  رد  تسا و  هدرک  هایـس  ناش  هتـسد  رـس  زا  عافد  رد  دنچ  یتاحفـص  هدید  مورحم  نایوما  مچرپ  ریز  ندیگنج 
ار اهنیا  هچرگ  راوتسا و  ياه  تجح  تسا و  عطاق  نیهارب  يرادنپ  تسا  هدرک  هضرع  یخاتسگ  اب  هدومن و  فیدر  هیاپ  یب  لئالد  اهرذع و 

هدیچ هدروآ و  درگ  یتسدرت  یگنرز و  اب  نکل  ریثک ، نبا  وهیمیت  نبا  زا  هدومن و  ذاختا  سابتقا و  دیلقت و  شناینیشیپ  هدرکن و  عارتخا  دوخ 
رد امهنع - هللا  یضر  یلع - هیواعم و  نایم  هک  یئاه  گنج  هک  تسا  نیاتنـس  لها  تادقتعم  زا  دسیون " : یم  تسا . هداد  گنر  بآ و  و 

تفالخ هک  نیا  رب  دنقفتم  تشذگ  هکنانچ  اریز  تسا ، هتشاد  شکمشک  یلع  اب  تفالخ  رس  رب  هیواعم  هک  تسا  هدوبن  تهج  نآ  زا  هتفرگ 
اـضاقت یلع  زا  شناهارمه  رب  هیواعم  هک  ببـس  نیدـب  هکلب  تسا ، هدرکن  زورب  تفالخ  رـس  ربیلخاد  بوشآ  نیاربانب  تسا  هدوب  یلع  قح 

نیدب تسا  هدز  زاب  رس  نآ  زا  یلع  و  تسا ، هدوب  نامثع  يومع  رـسپ  هیواعم  نوچ  دیامن  میلـست  ناشیا  هب  ار  نامثع  ناگدنـشک  دنا  هتـشاد 
شاشتغا بارطـضا و  بجوم  دـنا  هتخیمآ  یلع  هاپـس  هب  تسا و  رایـسب  نانآ  رئاشع  نوچ  دـهد  لـیوحت  ار  ناـنآ  اروف  دـهاوخب  رگا  ناـمگ 
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راک زاغآ  رد  شتفالخ  هکنآ  هژیوب  درک  دهاوخ  لزلزتم  تسا  هتـسباو  نادب  ناناملـسم  ءارآ  وهدیقع  ماظتنا  هک  ار  تفالخ  تشگ و  دهاوخ 
رکف هنع - هللا  یضر  یلع - ظاحل  نیدب  دوب . هتشگن  راوتسا  مکحتسم و 
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یلمع و ناکما  دـنادرگ و  مکحمار  شیوخ  عضو  هک  هاگنآ  ات  تسا  رتکیدزن  باوص  هب  ناـنآ  لـیوحت  راـک  نتخادـنا  ریخاـت  هب  هک  هدرک 
ار نامثع  ناگ  دنـشک  تقو  نآ  ددـنویپ ، ققحت  هب  ناـشیا  مظن  ناناملـسم و  یلم  تدـحو  ددرگ  رـسیم  شیارب  تسرد  هجوب  لـمع  ناـکما 

نوریب شهاپس  زا  نامثع  ناگدنشک  هک  دزرب  گناب  لمجگنج  رد  نوچ  هکنانآ  نیا ، رب  لیلد  و  دیامن . میلست  نانآ  هب  دریگ و  رب  کیاکی 
دندوب رایـسب  یعمج  دندوب  نامثع  نتـشک  قفاوم  هک  یناسک  نینچمه  دندرک . ار  شندـیگنج  وا و  هیلع  مایق  گنهآ  نانآ  زا  یـضعب  دـنور 

- رفن دصناپ  رفن و  رازه  دنا و  هتفگ  رفندصتفه  هک  نایرصم - زا  یهوبنا  تیعمج  میدید ، يو  نتشک  ندرک و  هرصاحم  ناتـساد  زا  هکنانچ 
یضعب یتح  تسا  هدزرـس  نانآ  زا  اهراک  دنا و  هدمآرد  هنیدم  هب  و  دالب ، رگید  یلاها  هرـصب و  مدرم  زا  یعمج  و  هفوک ، مدرم  زا  یعمج  و 

، دیامن نانآ  لیوحت  هب  مادقا  ات  هتـشاو  ار  هنع - هللا  یـضر  یلع - نیمه  و  دـنا . هدیـسر  یم  رفن  رازه  هد  هب  ناش  رئاشعاب  نانآ  هک  دـنا  هتفگ 
تسا . هدوب  یندشنای  راوشد  اریز 

داهتجا هک  هنوگ  نآ  زا  دنتسه  یلخاد "  ناراکزواجت  نامثع "  ناگدنشک  هک  هتـشاد  هدیقع  هنع - هللا  یـضر  یلع - هک  دراد  لامتحا  زین  و 
شیومع رـسپ  هک  نیا  لثم  تسا  هدزرـس  وا  زا  هک  یئاهراک  دانتـسا  هب  دـننادب  زیاج  ار  وا  نوخ  نتخیر  هک  هدـش  ببـس  ناشتـسردان  مهف  و 

يرادناتسا هب  نتشامگ  رد  و  هدنادرگزاب ، هنیدم  هبهدوب  دیعبت  هنیدم  جراخ  هب  ص )  ) ربمایپ طسوت  هک  ار  وا  هتخاس و  دوخ  نیشنم  ار  ناورم 
هابتـشا هب  یعـالطا و  یب  يور  زا  رکب ، یبا  نب  دـمحم  هیـضق  و  تساهتـشاد ، مدـقم  نارگید  رب  ار  شنادـنواشیوخ  یتلود  مهم  ياـهراک  و 
ياوشیپ ناـمرف  هب  رـس  هاـگره  یلخادحلـسم  راـک  زواـجت  دوب . دـهاوخ  زیاـج  شنوـخ  نتخیر  درک  ار  راـک  نیا  یتـقو  هک  دـندرک  روـصت 

داهتجا اب  ار  هلمج  نیا  و  هداد - ردـهب  نآ  يانثا  رد  هک  یلام  ای  هتخیر  هناحلـسم  شروشلاـح  رد  هک  ینوخ  رطاـخبار  وا  رگید  دروآلداـع 
نیا دـنا . هتفگ  ار  نیمه  هقفياملع  زا  رگید  یعمج  تسا و  هنع - هللا  یـضر  یعفاش - رظن  نیا  درک و  دـنهاوخن  بیقعت  تسا - هدرک  طـلغ 

... " تسا دامتعا  لباق  رتشیب  نیشیپ  ضرف  لامتحا و  یلو  دراد ، ناکما  هچرگ  لامتحا 
دشاب . هدش  هتشک  يراک  زواجت  يور  زا  قح و  انب  نامثع  میتفرگ  میئوگیم :

هحفص 161 ] ] 

دشاب . هتشگن  بکترم  دشاب  شلتق  بجوتسم  هکار  يراک  هجو  چیه  هب  میدرک  ضرف  و 
دنشاب . هتشاذگن  ارجاب  ار  نآرق  مکح  يو  قحرد  هدرکن و  وا  رب  تجح  مامتا  شنتشک  زا  شیپو 

دشاب . هتفرگن  تروص  يرصب  یفوک  يرصم و  یندم و  نارازه  نایم  رد  شلتق  و 
تنـس يوریپ  هب  هتـسویپ  ار  يو  هدومنن و  وا  رب  رامـشیب  تاـضارتعا  تاداـقتنا و  تما  حـلاص  نادرم  هدـیروشن و  وا  رب  روشک  رد  رـسارس  و 

دنشاب . هدناوخن 
ات دـشابن  صخـشم  لـتاق  یب  شلتق  و  اـمن ، تشگنا  هدوب و  نیعم  مولعم و  هکلب  هدـنام ، سانـشان  لوـهجم و  لوا  زور  زا  هکنیا  هن  شلتاـق  و 

دوش . هتخادرپ  ناناملسم  یمومع  هنازخ  زا  شلتق  یقوقح  يازج 
دشاب . هتشاد  دوجو  شصاصق  ناکما  دنام و  یقاب  اهنآ  زا  یضعب  دنشاب و  هتفرن  نتشکب  شلتق  نارشابم  و 
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رد باحصا  نیرت  هتسج  رب  دنشاب و  هتـشادن  هثداح  نآ  رد  یتسد  لداع  نادهتجم  نیا  دنـشابن و  ناتـسادمه  شلتق  رد  راصنا  نارجاهم و  و 
دنشاب . هتسجن  تکرش  شلتق 

رهـش زا  هتـساخرب و  لجوزع  يادخ  هار  داهج  هب  امـش  هک  دنـشاب  هتـشونن  روشک  رـسارس  رد  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  هب  هنیدـم  مدرم  و 
تـسا امـش  روما  راد  هدهع  ناتبایغ  رد  هک  یـسک  ار  دمحم  نید  هکنآ  لاح  ص ،)  ) دمحم نید  يرارقرب  یپ  رد  دـیا  هتـشگ  نوریب  شیوخ 

رصم رد  هک  یناعبات  باحصا و  هب  نارجاهم  و  دینادرگ . رارق  رب  ار  ص )  ) دمحم نید  دیئایب و  تعرـسب  نیاربانب  تسا . هدینادرگ  اهر  هابت و 
رد  ) ادخ باتک  اریز  دیروآ ، ناماس  هب  دننک  ردب  شلها  گنچ  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  ادخ  لوسر  تفالخ  اجنیا و  دیئایب  دنشاب : هتشونن  دندوب 

تسا ... هدش  هداد  رییغت  نیشیپ  هفیلخ  ود  ماکحا  تسا و  هتشگ  نوگرگد  ادخ  لوسر  تنس  هتفای و  لیدبت  لمع )
دـنا و هداد  یمن  ناشن  يدـنت  یتخـسرسيو و  اب  تفلاخم  رد  مدرم  همه  زا  شیب  صاـعنب  رمع و  نینموملا - ما  هشئاـع - ریبز و  هحلط و  و 

بالقنا نآ  رد  چیه 
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دنا . هدرکن 
تسا و نم  لتق  یپ  رد  الاح  ما  هداد  وا  هب  میـس  رز و  ردـق  نآ  هحلط  تسد  زا  ياو  دـیوگ : یم  هک  تسا  هدینـشن  ار  نامثع  يادـص  اـیند  و 

دنک . یم  کیرحت  منتشک  هب  ار  مدرم 
نامثع هب  بآ  ندناسر  زا  ار  مدرم  لسرم و  ربمایپ  هن  تسا و  برقم  هتشرف  هن  دوشب  هتـشک  نامثع )  ) رگا دوش  یم  هچ  تسا : هتفگن  هحلط  و 

تسا . هتشادن  زاب 
مهاوخن یهاوخنوخ  یپ  رد  رگید  هک "  دشابن  تبث  خیرات  رد  يو  زا  نخس  نیا  دشاب و  هتـشکن  نامثع  نوخ  ضوع  رد  ار  هحلط  ناورم ، و 

. " تفر
. دوب دهاوخ  طارص  رب  يا  هشال  تمایق )  ) يادرف نامثع  و  تسا ، هداد  رییغت  ار  ناتنید  اریز  دیشکب ، ار  نامثع ) ینعی   ) وا دشاب : هتفگن  ریبز  و 

لیم ادخب  دشاب : هتفگن  ناورم  هب  و  تسا . هتـشگ  رفاک  نوچ  دشکب ، ار  وا  ادـخ  دیـشکب ، ار  لثعن  دـشاب : هدزن  دایرف  دـنلب  گناب  هب  هشئاع  و 
هب و  دـیوش . هتخادـنا  اـیرد  هب  دـشاب و  یئایـسآ  گنـس  ناتمادـک  ره  ياـپب  يراد ، هجوـت  وا  عـضو  هب  ردـق  نیا  هک  تقیفر  نـیا  وـت و  مراد 

يزاس رود  روتاتکید  نیا  زاار  مدرم  ادابم  دشاب : هدرکن  راطخا  سابعنبا 
وا هیلع  متفرگ  میمـصت  یتـقو  متـشک . مدوـب  عابـسلا  يداو  هک  یلاـح  رد  ار  وا  دـنیوگ  یم  صاـع  ورمع  ارم  دـشاب : هـتفگن  صاـع  ورمع  و 

منک . یم  کیرحت  تسا  شیوخ  هلگ  اب  هوک  رس  رد  هک  ار  یناپوچ  یتح  منک  کیرحت 
مینادرگب . وا  زا  الب  میتسناوت  یم  میتساوخ  یم  رگا  میتشاد و  زاب  تسد  ام  دشاب : هدرکن  فارتعا  صاقو  یبا  نب  دعس  و 

شنفدـب یمامتها  نیرتکچوک  ورکین  لداع و  باحـصا  رگید  راصناو  نارجاهم  هکنیا  هن  دـشاب و  هدـنامن  هلبزم  رد  زور  هس  ناـمثع  شعن  و 
دنشاب . هدرکن 

ناتــسروگ رد  ریقحت  يراوـخ و  تـلذ و  زا  سپ  ار  وا  دـشاب و  هدوـمنن  يریگ  وـلج  ناناملــسم  ناتــسروگ  رد  شنفد  نـفک و  زا  هـحلط  و 
دشاب . هدرکن  نفد  بکوک - غابرد  نایدوهی -

رد هک  ص -)  ) ربمایپ باحصا  زا  یعمج  نابز  زا  مهن  دلج  ردهچنآ  همهو 
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دشابن تسرد  هتسویپن و  تحـص  هب  تسا  نآ  يایوگ  خیرات  میدرک  تبث  دنراد - دوجو  تعامج  نآ  هقف  ناکرا  هتـسجرب و  لاجر  ناشنایم 
يا . هرذ  یتح  هن  هجوچیه و  هب 

هتـشک یمرج  چـیه  یب  ار  هولولوبا  رتخد  هنیفج  نازمره  هک  رمع - نب  هللا  دـیبع  رفیک  زا  نامثع  هک  روطنآ  دـشاب  هتـشادن  قح  تقو  ماـما  و 
درذگ . رد  تشذگرد  دوب -

تداهش باحـصا  نیرت  هتـسجرب  زا  دنچ  ینت  دشاب و  هدوبن  شندش  هتـشک  تصرف  یپ  رد  هدیچیپن و  رد  نمادب  نامثع  يرای  زا  اپ  هیواعم  و 
یسک زا  ار  شنوخ  صاصق  تسا و  هیواعم  ندرگ  هب  شنوخ  صاصق  تسا و  هیواعم  ندرگ  هب  نامثع  نوخ  ندش  هتخیر  هک  دنـشاب  هدادن 

تفرگ . دیابن  يو  زج 
دوشوا . یهاوخناوخ  راد  هدهع  هک  تسا  هتشادن  هیواعم  زج  يا  هدنامزاب  نامثع  و 

تسا . هداد  هانپ  ار  شناگدنشک  ای  هتشک  ار  نامثع  هک  هدوب  یلع  و 
شنتـشک زا  یناسک  هچ  هتـسناد  هتخانـش و  ار  وا  لتاق  هدوب و  نامثع  لـتق  رظاـن  دـهاش و  هکلب  هدوبن ، هثداـح  نآ  زا  ربخیب  رود و  هیواـعم  و 

یگتخاس . غورد و  تداهش  يانبمرب  هن  هدوبن و  هیاپ  یب  فرح  ناتهب و  تمهت و  هیواعم  ياعدا  دناهدوب و  نمادکاپ 
تقو ماما  دزن  اهنآ  سکع  رب  هدوب و  یئازج  یقوقح و  يواعد  ریاس  زا  ریغ  هتـشاد و  یئانثتـسا  یعـضو  نامثع  یهاوخناوخ  ياوعد  هماـقا  و 
هکلب تفالخ  خـماش  ماقم  هب  يزادـنا  تسد  یئوج و  تسایر  يارب  هن  هیواعم  یـشک  رکـشل  هناحلـسم و  تایلمع  تسا و  هدـش  یمن  حرطم 

دازآ هک  هتسناد  یم  نوچ  دسر  تفالخ  هبشگنج  رذگهر  زا  هتساوخ  یمن  زگره  تسا و  هدوب  نامثع  ناگدنشک  رفیک  يریگتـسديارب و 
هن تسا و  تفالخطیارش  زئاح  هن  دراد و  مالـسا  رد  یناشخرد  هقباس  هن  تسا و  ردب  نادهاجم  زا  هن  و  يا ، هدش  دازآ  دنزرف  تسا  يا  هدش 

تسا . هدیزگ  رب  ار  وا  یسک  هن  هتفرگ و  تروص  شتفالخ  يارب  یعامجا  هن  هتشگ و  زوریپ  یمومع  تاباختنا  رد 
یتباث عیاقو  قئاقح و  همه  زا  مشچ  هک  میتفرگ  و  رجح ، نبا  يادـشاب  هنوگ  نیدـب  قئاقح  هداتفا و  قافتانینچ  یخیرات  عیاقو  میتفرگ  يرآ ،

هیواعمینمشد تفلاخم و  هک  درک  راکنا  یناوت  یم  مه  ار  نیا  رگم  يدیشوپ ، تسا  وت  هتشون  فالخ  رب  هک 
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و تسا ؟ وا  هیلع  هناحلـسم  مایق  هلزنم  هب  تسا  هتـشگ  لئان  ماقم  نادـب  باحـصا  عامجااب  صن ، دوجو  رب  هوالع  هک  یمکاح  تقو و  ماما  اـب 
تسس ریقحت و  هب  تشگ و  لدب  یلخاد  حلسم  راک  زواجت  هب  تخادنا  هارب  ع )  ) نینموملا ریما  هیلع  هک  يزیتس  گنج و  اب  نایفس  وبا  بزح 

تشاذگ ورف  شیوخ  ندرگ  زا  یناملسم  دنویپ  دینادرگ و  لزلزتم  ار  یعرـش  یئاورنامرف  تخادرپ و  نیمز  رد  یهلا  یـسایس  تردق  ندرک 
یثیداحا قادـصم  ار  دوخ  و  دوش ، درط  نامیاهزوح  زا  ات  دـننک  دربن  نآ  اب  ناناملـسم  ددرگ و  نوبز  موکحم و  ادـخ  مانب  هک  دروآ  مزال  و 

میدروآ ؟ ثحبم  نیا  ردص  رد  هک  دینادرگ 
هنیدم رد  هک  یتعیب  نیاربانب  دندوب . هفیلخ  رتشیپ  هک  یناسک  فرط  زا  دوب  يرادناتـسا  هکلب  دوب ، هدـش  یتعیب  وااب  هن  دوب و  هفیلح  هن  هیواعم 

یم رگا  و  تشگ . رکذـتم  هتـشون و  وا  هب  دوخ  (ع ) ماما هکناـنچ  تخاـس - یم  دـهعتم  مزلم و  ماـش  رد  ار  وا  دـش  ع )  ) یلع نینموملاریمااـب 
اهنیا و  درک . یم  تفاـیرد  تقو  هفیلخ  فرط  زا  يدـییات  اـی  دـیدج  ناـمرف  دـیاب  دـهد  همادا  شیوخ  یتلودراـک  يرادناتـسا و  هب  تساوخ 

يرادربنامرف و هب  ار  وا  ات  داتسرفار  یتئیه  تخاس و  يرادناتسا  ماقم  زا  ار  وا  شترـضح  سکعب  هک  میئوگن  رگا  تفرگن  تروص  کیچیه 
درک . هارمه  ناشیا  اب  روظنم  نیمه  هب  یی  یبتک  نامرف  و  دراد ، او  ناناملسم  هعماج و  نارظنبحاص  میمصت  ربارب  رد  میلست 
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یلع نینموملاریما  یمازعا  ياه  تئیه 

تئیه نیتسخن 
سیق نب  دیعـس  يراـصنا ، نصحم  نب  رمع و  نبریـشب  زا : بکرم  تشاد  مازعا  هیواـعم  دزن  اریتـئیه  يرجه  لاس 36  هجحیذ  رد  ع )  ) ماـما

تدحو يرادربنامرف و  هبو  دیناوخب  ادخ  مکح  هب  ار  وا  هتفر  صخـش  نآ  دزن  هک  درک  هیـصوت  نانآ  هب  یمیمت و  یعبر  نب  ثبـش  ینادمه ،
ترخآ هب  ور  هتشگ و  يرپس  ترمع  ایند و  هیواعم  تفگ : ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  رمع و  نب  ریـشب  دندرک . تاقالم  وا  اب  هتفر  نانآ  یلم .

هک مهد  یم  دـنگوس  لـج  وزع  يادـخ  هب  ارت  نم  داد . دـهاوخ  رفیک  درک و  دـهاوخ  یگدیـسر  تیاـهراک  هـب  لـج  وزع  يادـخ  و  يراد ،
زادنیم . هار  یلخاد  يزیرنوخ  نزن و  مهرب  ار  تما  نیا  تدحو 

يدصت يارب  مربهر  تسین . وت  نوچ  مربهر  تفگ : ریـشب  يا ؟ هدرک  مه  تربهر  هب  ار  اهـشرافس  نیا  تفگ : هدرک  عطق  ار  شنخـس  هیواعم 
ناـشخرد هقباـس  يرادـنید و  تلیـضف و  ظاـحل  هب  تسا  رت  تیحالـص  اـب  نیمز  يور  مدرم  هـمه  زا  یمالـسا ) تموـکح  ینعی   ) راـک نـیا 

دناوخ و یم  لج  وزع  يادخ  هظحالم  يراگزیهرپ و  هب  ارت  تفگ : دیوگ ؟ یم  هچ  وا  دیسرپ : ص .)  ) ادخ ربمایپ  اب  شیکیدزن  شیمالـسا و 
رتوکین . ترخآ  رد  دوب و  دهاوخ  رت  تیفاع  هب  ایند  یناگدنز  رد  هک  اریز  يریذپب ، ار  تیومع  رسپ  قح  رب  یمالسا  ياهاضاقت  هک  نیا 

یعبر نب  ثبش  هاگنآ  درک . مهاوخن  يراک  نینچ  زگره  ادخب  هن  میناتسن ؟ وا  زا  ار  هنع - هللا  یـضر  نامثع - نوخ  صاصق  و  تفگ : هیواعم 
. متفاـیرد مدینـش و  يداد  ورمع  نبرمع  نبریـشب  نخـس  هـک  ار  یخـساپ  هیواـعم  تـفگ : ادـخ  شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  داتـسیاقطن و  هـب 

ریز يزاس و  لدمه  دوخ  اب  ار  نانآ  یبیرفب و  ار  مدرم  شا  هلیسو  هب  ات  يا  هتفاین  زیچ  چیه  وت  تسین . هدیشوپ  ام  رب  وت  روظنم  فدهادخب و 
رد شیوخ  نامرف 
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نیاب هیامورف  درخبان و  رصانع  نآ ، رثا  رب  میا "  هتـساخ  رب  وا  یهاوخناوخ  هب  ام  هدش و  هتـشک  قحانب  ناتیاوشیپ  هک "  راعـش  نیا  زج  يروآ 
دور نتـشک  هب  وا  هک  يا  هدوب  لیام  ياهدیچیپ و  نمادب  نامثع  يرای  زا  اپ  وت  هک  میراد  عالطا  ام  هکنآ  لاح  دـنا . هتـشک  ناتـسادمه  راعش 
ادخ هک  بلط  هاج  وج و  تسایر  اسب  هک  نادب  اما  ینک ، زاس  ار  وا  یهاوخنوخ  راعش  هکنیا  يارب  هدمآ و  شیپ  زورما  هک  عضو  نیمه  يارب 

و تسا ، هدش  نآ  زا  رتدب  گرم و  راچد  وزرآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دنمزورآ  اسب  و  تسا ، هتـشگ  دوصقم  هب  وا  لوصو  عنام  شتردق  اب 
تراگدورپ فرط  زا  نآ  هب  ندیـسر  ضحم  هب  یـسرب  تروظنم  هب  رگا  دوب . دهاوخن  شوخ  تیارب  تروص  ود  نیا  زا  کیچیه  مسق  ادخب 

هک یـسک  اب  تفالخ  رـس  رادرب و  روظنم  راک و  نیا  زا  تسد  هیواعم و  يا  سرتب  ادـخ  زانیارباـنب  تشگ . یهاوخ  خزود  شتآ  بجوتـسم 
زادرپن . شکمشکب  تسا  نآ  هتسیاش 

رد زغم  کبس  اپ و  رس و  یب  درگنابایب  يا  يدومن  یتسپ  یتفگ و  غورد  تفگ : هلمج  نآ  زا  درک و  نخـس  هب  عورـش  هیواعم  ماگنه  نیا  رد 
دنتفر نوریب  تعامج  نآ  و  تشگ . نیگمشخ  و  دوب . دهاوخن  ریشمش  زج  امشو  نم  نایم  اریز  مروضح . زا  نوریب  دیورب  یتفگ . هچنآ  همه 

دنداد شرازگ  يو  هب  ار  هیواعم  باوج  هدمآ  یلع  دزن  هب  و 
تئیه  نیمود 

و دماجنا . حلـص  هب  راک  رگم  مرحم  هام  نایاپ  ات  دـندرک  همـصاخم  كرت  مالعا  نیفـص  گنج  نیفرط  يرجه  لاس 37  مرحم  ندیـسرارف  اب 
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، سیق نب  دیزی  متاح ، نب  يدـع  زا  بکرم  داتـسرف  ار  یتئیه  ع )  ) یلع دیـشخبن . يا  هدـئاف  هک  دـندرک  دـمآ  تفر و  یناریفـس  نآ  يانثارد 
: تفگ ادخ  ساپس  زا  سپ  درک و  نخس  هبعورش  متاح  نب  يدع  دندرک  تاقالم  وا  اب  یتقو  هلظنح . نب  دایز  و  یعبر ، نب  بعش 

يزیرنوخ زا  نیماـت و  ار  اـم  یلم  تدـحو  رظن و  تدـحو  لـجوزع  يادـخ  هلیـسو  نادـب  هک  مینک  توـعد  يراـک  هب  ارت  اـت  میا  هدـمآ  اـم 
کین نیرت و  هقباس  ناشخرد  ناناملسم و  رورستیومع  رسپ  دوش . یم  فالتخا  عفر  اههار و  تینما  هیام  دنک و  یم  يریگولج 
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هدرک ذاختا  نیتم  تسردیئارات و  هدرک  ناشتیاده  لجوزع  يادخ  و  دنا ، هتـشگ  دحتم  شرود  هب  مدرم  کنیاو  تسا . مالـسا  رد  نیرت  رثا 
نوچ يزور  تناهارمه  وت  يارب  ادخ  ادابم  رادرب ، تراک  زا  تسد  هیواعم  يا  نیاربانب  تسا . هدنامن  دناوتاب  هک  اهنآ  وتزج و  یـسک  و  دنا ،

دروآ . شیپ  لمج  گنج  زور 
تفگ : هیواعم 

وت تادیدهت  اب  ارمو  مبرح  رـسپ  نم  ادخب . هن  يدـع  يا  نیا  تسا  لاحم  يا . هدـمآ  دـیدهت  يارب  هکلب  حالـصا ، ياربهن  هک  تسا  نیا  لثم 
. یتسه وا  ناگدنشک  زا  وت  دندرک  راچد  تشونرس  نآ  هب  ار  هنع - هللا  یضر  نافع - رـسپهک  یتسه  یناسک  زا  وت  دناسرت . دوش  یمن  یلاخ 

دناسر ... نتشک  هب  وا  لتق  رفیک  هب  ارت  لج  وزع  يادخ  هک  میوزرآ  نیارد  و 
: دنتفگ نینچ  هیواعم  هب  هلظنح  نب  دایز  یعبر و  نب  ثبش 

ار هدئاف  یب  ياهراک  اه و  فرح  ندروآ . لثم  هب  يا  هدرک  عورـش  وت  و  دروآ ، یم  حالـصاهب  ارت  ار و  ام  هک  میا  هدـمآ  يداهنـشیپ  يارب  ام 
دهد . یم  دوس  یگلمج  ارت  ام و  هک  هدب  ار  يداهنشیپ  باوج  راذگب و  رانک 

تفگ : نینچ  سیق  نب  دیزی  هاگنآ 
ریخ تحیـصن و  هچ  ره  زا  هار  نیارد  اـم  و  میرب . زاـب  ارت  باوج  هکنیا  يارب  میا و  هدشهداتـسرف  وت  دزن  صاـخ  یبلطم  غـالبا  ياربـطقف  اـم 

یئآ و زاب  تدحو  یگتسبمه و  هب  وت  ددرگ  ببـس  هچنآ  دشاب و  وت  هیلع  لیلد  تجح و  هچره  زا  درک و  میهاوخن  راذگ  ورف  دشاب  یهاوخ 
فیدر رد  زارطمه و  ار  سکچیه  تلیـضف  اب  رادنید و  مدرم  هک  دشاب  هدیـشوپ  وترب  منک  یمن  نامگ  و  دیـسانش ، یم  ار  یناگمه  میمـصت 

ادخب اریز  نکن ، تفلاخم  یلع  اب  سرتب و  ادـخ  زا  هیواعم  يا  نیاربانب  دـنهن . یمن  ربارب  وااب  ارت  زگره  دـنهد و  یمن  رارق  دـنناد و  یمنیلع 
یب دـشاب و  يو  زا  رتدـهاز  اـیند  یناگدـنز  رد  اـی  دـنک  لـمع  هناراـگزیهرپ  وا  زا  شیب  هک  میـسانش  یمن  هدـیدنار و  يدرم  زگره  اـم  مسق 

يو زا  رت  هیامنارگ  هدوتس  لاصخ  همه  زارحا  رد  ای  رت ، یگتسبلد 
: تفگ نینچ  هیواعم  ماگنه  نیا  رد 
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نآ هب  امش  هک  یناگمه  میمصت  تدحو و  یناگمه . میمـصت  یلم و  تدحو  تعاطا و  هب  دیدرک  توعد  امـش  شیاتـس ، ساپـس و  زا  سپ 
هتـشک و ار  ام  هفیلخ  امـش  ربهر  میریذپ . یمن  امار  امـش  ربهر  زا  ندرک  تعاطا  تسا . هدـش  لصاح  اجنیا  رد  تسا و  ام  شیپ  دـیناوخ  یم 

بیذکت ار  شفرح  نیا  ام  و  تسا ، هتـشکن  ار  وا  هک  دنک  یم  اعدا  امـش  ربهر  تسا . هداد  هانپ  ار  ام  نالتاق  هدز و  مهرب  ار  ام  یلم  تدـحو 
اهنآ نیاربانب  دنیامش ؟ ربهر  هارمه  قیفر و  دینادیمن  ایآ  دیا ؟ هدیدن  ار  نامثع ) ینعی  ) ام تسود  نالتاق  میسرپ : یم  امـش  زا  اما  مینک ، یمن 

میریذپ . یم  یلم  تدحو  تعاطا و  رب  رئاد  ار  امش  داهنشیپ  هاگنآ  میشکب  نامثع  نوخ  صاصق  هب  ات  دهدب  لیوحت  ام  هب  ار 
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: دادباوج یـشکب ؟ ار  وا  ات  دنهدب  وت  تسد  هب  ار  رـسای  رامع  هک  دـش  یهاوخ  لاحـشوخ  نیا  زا  وت  ایآ  هیواعم  تفگ : وا  هب  یعبر  نب  ثبش 
هدرب لتان  لتق  يازا  رد  هکلب  هنع - هللا  یـضر  نامثع - لتق  يازا  رد  هن  ار  وا  دـنهدب  نم  تسد  هب  ار  هیمـس  رـسپ  رگا  ادـخب  دراد  یعنام  هچ 

مهاوخ . نامثع  هدش  دازآ 
تتسد تسینوا  زج  هک  یئادخ  نآ  هب  مسق  هن ، یتفگن . لادتعا  فاصنا و  هب  نخس  هک  نامـسآ  يادخ  نیمز و  يادخ  هب  مسق  تفگ ، ثبش 

رد گنج  رگا  تفگ : هیواعم  ددرگ . هریتو  هابت  تراگزور  ودوش  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  اه  تعامج  هکنآ  رگم  دیـسر  دهاوخن  رامع  هب 
ات داتـسرف  یمیمت  هلظنح  نب  دایز  لابندب  هیواعم  هاگنآ  دنتفرب . هیواعم  دزن  زا  تئیه  نآ  تشگ . دـهاوخ  رت  هریت  رت و  هابت  وت  راگزور  دریگ 

ارام قح  هتـسسگ و  ام  اب  ار  شیدنواشیوخ  هطبار  یلع  تفگ : ادـخ - يانث  دـمح و  زا  سپ  يو - هب  درک و  هنامرحم  تاقالم  وا  اب  دـمایب و 
رد و  ینک ، ددـم  ارم  تا  هریـشع  هداوناخ و  اب  ات  مبلط  یم  يرای  وت  زا  نم  تسا . هتفرگ  شیوخهاـنپ  رد  ار  اـم  قیفر  نـالتاق  هدرک و  عیاـض 

ینیزگرب يدنـسپب و  وت  هک  روـشک  ود  زا  کـی  ره  يرادناتـسا  هب  ارت  مدـش  زوریپ  رگا  هک  منک  یم  دـهعت  وـت  يارب  لـجوزع  يادـخ  ربارب 
: متفگ مدومن و  شیاتـس  هدرب و  ساپـس  ار  لجوزع  يادخ  درک  مامت  ار  شفرح  هیواعم  نوچ  دیوگ : یم  هلظنح  نب  دایز  منادرگ . بوصنم 
و تشگ . مهاوخن  ناراکهبت  نابیتشپ  زگره  نیاربانب  تساهدومرف ، ینازرا  نم  هب  هچنآ  رب  هدومن و  مراگدرورپ  هک  متسه  ینـشور  هاررب  نم 

متفرب . هتساخرب 
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یـس هب  کیدزن  دـندز و  ودرا  يا  هقطنم  رد  یماش  یقارع و  نازومآ  نآرق  تسا " : هدرک  تیاور  نینچ  دعـس  نب  رمع  قیرط  زا  لیزید  نبا 
نب هبتع  نب  هللادـبع  سیق ، دـبع  نب  رماـع  سیق ، نب  همقلع  یناملـسلا ، هدـیبع  ناـیم  نآزا  یقارع  نازوـمآ  نآرق  زا  یعمج  دـندوبرفن . رازه 

یهاوخ یم  ار  هک  دنتفگ : نامثع . یهاوخنوخ  یپرد  دادباوج : یتسه ؟ هچ  یپ  رد  دندیسرپ : وا  زا  هتفر  هیواعم  دزن  رگید  یضعب  دوعـسم و 
یلع و شیپ  دنتفر  تسا . هداد  هانپ  ار  شناگدنشک  و  يرآ ، تفگ : تسا ؟ هتـشک  ار  وا  يو  رگم  دندیـسرپ : ار . یلع  تفگ : ینک ؟ صاصق 

شیپ دنتـشگ  رب  ما . هتـشکن  ار  وا  نم  هک  دـیناد  یم  امـش  ما و  هتـشکن  ار  وا  نم  دـیوگ . یم  غورد  تفگ : دـندرک . وگ  زاب  ار  هیواعم  هتفگ 
وا هن  ادخب  تفگ : یلع . دزن  دندمآ  زاب  تسا . هداد  ار  شنتـشک  روتـسد  يا  هدع  هب  هتـشکن  ار  وا  دوخ  تسد  هب  رگا  تفگ : هیواعم  هیواعم .

نامثع ناگدنـشک  زا  ار  ام  ماقتنا  دیوگ  یم  تسار  رگا  تفگ : وا  هیواعم . شیپ  دـندمآ  مدـیئارگ . نآ  هب  هن  مداد و  روتـسد  هن  متـشک و  ار 
طابنتسا ریسفت و  نآرق  يو  هیلع  نانآ  یبوشآ ، هماگنه  رد  تفگ : یلع  دندمآ . زاب  شنازابرس . زج  دنتسه و  يو  هاپس  رد  اهنآ  نوچ  دریگب 

مرادن . یطلست  اهنآ  رب  نم  دنتشک و  شرادتقا  نیع  رد  ار  وا  و  دمآ ، شیپتهج  نیمهب  یگتسد  ود  فالتخا و  دندرک و 
هک یناسکاب  ام و  اب  تروشم  نودب  ارچ  سپ  دیوگ  یمهک  تسا  نانچ  عضو  رگا  تفگ : دنداد . عالطا  هب  ار  نایرج  هیواعم و  شیپ  دـندمآ 

مدرم رب  تموکح  راک  رد  ناشیا  و  دنراصنا ، نارجاهم و  اب  مدرم  تفگ : یلع - دزن  دنتشگرب  تسا ؟ هتساخرب  تموکح  هب  دنتسه  اجنیا  رد 
ار هیواـعم  نوچ  یـسک  مناد  یمناور  نم  و  دـنا . هدرک  تعیب  نم  اـب  دـندومن و  تقفاوـم  ناـشیا  مه  و  دـنمدرم . هدـنیامن  مدرم  نید  راـک  و 

نیا رد  دنتسه  اجنیا  رد  هک  يراصنا  نارجاهم و  سپ  تفگ : هیواعم  شیپ  دندمآ  دلسگب . ار  تما  تدحو  دبای و  تموکح  تمارب  مراذگب 
ام اب  هک  تسین  یی  يردب  دهاجم  چیه  و  نارگید ، هن  تسا  نایردب  قح  تعیب  رد  تکرش  تفگ : یلع  دنتشگ . رب  دنا ؟ هدرکن  تکرش  راک 

دنادرگ . هابت  ار  ناتناج  نید و  دبیرفب و  ار  امش  وا  ادابم  نیاربانب  دشاب . هدومنن  تقفاوم  تعیب و  نم  اب  دشابن و 
تقیقح ربارب  رد  رس  شکندرگ  راک  زواجت  نآ  هک  دینک  یم  هظحالم  اجنیا  رد 
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اییئاهنت هب  وا  يرادـنپ  دوش  یمن  ع )  ) مامایعرـش تیمکاح  هعماـج و  نارظنبحاـص  یمومع  میمـصت  شریذـپ  هب  رـضاح  درآ و  یمن  دورف 
تسدب و هعماج  روماقتفو  قتر  تسا و  مالسا  تلم  تشونرس  راد  هدهع  دنتـسه  شرب  رود و  هک  ینارـسکبس  ماش و  نایاپ  رـس و  یب  هارمه 

ناشءارآ قافتا  تدحو و  تعیب و  دنرادن و  یماقم  شزرا و  چیه  يو  رظن  رد  يردـب  نایباحـص  راصنا و  نارجاهم و  وتسا  اهنآ  رایتخا  هب 
اما تسا . هدش  لصاح  اجنیا  رد  تسا و  ام  شیپدیناوخ  یم  نآ  هب  امـش  هک  یناگمه  میمـصت  تدـحو و  دـیوگ " : یم  تسین . يرابتعا  ار 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملا  ریما  تفالخ  رب  هتفرگتروص و  هنیدـم  رد  یناگمه  تدـحو  هکنآ  لاح  مریذـپ " یمن  ار  امـش  ربهر  زا  تعاطا 
نارظنبحاص دـنا و  هدوب  تاراختفا  ناـشخرد و  هقباـس  ياراد  هک  دـنا  هدرک  تعیب  يو  اـب  یناـسک  تسا . هتفاـی  قلعت  يو  زا  تعاـطا  و  (ع )

خیراترد تفرگ  تروص  شترـضح  تفالخ  دروم  رد  هک  یئارآ  قافتا  عامجا و  و  اه ، ناتـسرهش  نایعا  راصنا و  نارجاـهم و  ینعیهعماـج 
نارجات نابلط و  بوشآ  ماش و  نایاپ  رـس و  یب  یناتـسادمه  تفرگتروص  وا  يارب  هیواعم  معز  هب  هک  یتعیب  نآ  اـما  دوب . هقباـسیب  مالـسا 
یگدرب تراـسا و  هب  هک  ینادرگناـبایب  زج  دوـبن  یـسک  تسا  هتفگ  هداـبع  نـب  دعـس  نـب  سیق  نامرورـس  هکناـنچ  يو  اـب  دوـب و  تساـیس 
دصکی تشذگ - رتشیپهکنانچ  يو - اب  و  دندوب ، هدش  هدناشک  ارجام  نآ  هب  هک  یئاه  ینمی  ای  دندوب  هدش  دازآ  دعب  هدمآ و  رد  ناناملـسم 
ودشاب هتـشاد  دناوت  یم  يرابتعا  تیمهاهچ و  يرـصانع  نینچ  قافتا  يار و  نیاربانب  دنداد . یمن  زیمت  هدام  زا  ار  رن  رتشهک  دندوب  رفن  رازه 

هک شناور  هلابند  راوخ و  رگج  نز  رـسپ  دراد  یـشزراهچ  دنا  هدـنکفا  تشپ  سپ  ار  مالـسا  يدابمو  هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  قح  هک  اهنآ  تعیب 
ار مکاح  نییعت  دریگبهرانک و  تموکح  زا  دنهاوخب  نینموملاریمازا  دنشاب و  هتشاد  یمالسا  تفالخ  هرابرديار  رظن و  راهظا  قح  ات  دنـسه 

مدـع دوجو  اب  قح - ماـما  اـب  هدومنتعیب و  یمالـسا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  هعماـجناکرا و  هکنیا  زا  سپ  دراذـگ  او  ناناملـسم  ياروش  هب 
رس رب  ریش  لای  نوچ  هک  دنا  هدومن  یناتـسادمه  وعمجت  هدیزرو و  رارـصا  نانچ  دنا و  هتـسب  تفالخ  نامیپ  تموکح - يدصت  هب  شلیامت 

ریسا رسپ  هدش  دازآریسا  نآ  تلاخد  سپ  تسا . هدیردب  شترضح  هماج  دنا و  هتشگ  لامیاپ  نیسح  نسحنایم و  نآ  رد  دنا و  هتخیر  يو 
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هناراک و زواجت  مایق  هکلب  درومیب  اجیب و  یتلاخد  اهنت  هن  دنا  هتفای  میمـصت  رظن و  قافتا  نآ  رب  هعماج  نارظنبحاص  هک  يراک  رد  هدش  دازآ 
تسا  هدروآ  دراو  للخ  ناشتموکح  مظن و  ناکرا  رد  هک  نآ  رب  گرم  تسا . هدوب  یلم  تدحو  رهظم  تقو و  ماما  ربارب  رد  ینامرفان 
بیرف عیمطت و  همه  نآ  ارچ  سپ  دوبن  تفالخ  رب  نتخادـنا  گنچ  یپ  رد  دـیامن  یم  اعدا  رجح  نبا  هکناـنچ  رگا  هراوخ  رگج  هدـنه  رـسپ 

؟ دـیامن هارمه  شیوخ  تفالخ  اب  دـبیرفب و  هقطنم  نآ  نیا و  يرادناتـسا  هدـعو  اب  تساوخ  یم  ار  بالقنا  نادرم  نایعا و  داد و  یم  جرخب 
دایز هب  دهد و  وا  لویت  هب  ار  رـصم  هک  دـهد  یمهدـعو  تسا - هدومن  اهـشالت  هتـشاد و  تسد  نامثع  لتق  رد  هک  ار - صاعورمع  مینیب  یم 

یم دوخ  هکنانچ  یمیمت  نکل  دهد ، وا  هب  دهاوخب  هکار  قارع  ای  رصم  روشک  ود  زا  کی  ره  دیـسر  تموکح  هب  رگا  دهد  یم  لوق  یمیمت 
نینچمه ناراکهبت . ناـبیتشیپ  هن  سانـشان و  قح  هن  شیاـه و  تمعنرازگ  رکـش  تسا و  شیوخ  راـگدرورپ  نشور  تسار و  هار  رب  دـیوگ 

یگریچ و تروص  رد  ار  مجع  قارع  برع و  قارع  رب  تموکح  هک  دـهدیم  هدـعو  يو  هب  ياهمان  رد  هیواـعم  هک  يراـصنا  دعـس  نب  سیق 
لاح ددنـسپ . یم  سیق  هک  دراذگ  او  یـسکهب  تسا - یقاب  تموکح  رب  یتقو  ات  ار - زاجح  رب  تنطلـس  دهد و  يو  هب  تموکح  هبندیـسر 
مینامثع  لتاق  ام  هک  دنتشادرب  دایرف  دندوب  نهآ  اپ  ارس  هک  یلاح  رد  لمج  گنج  رد  راصنا  تسا و  راصنا  ياوشیپ  دعس  نب  سیق  هکنآ 

نم تسدب  ار  هیمـس  رـسپ  رگا  ادخب  دراد  یعنام  هچ  دـیوگهک : اجنآ  مینک ، یجالح  یعبر  نب  ثبـش  هب  ار  شفرح  هک  تسه  زین  نآ  ياج 
دیمهف اجک  زا  دوب  ماش  رد  هک  هیواعم  تشک  مهاوخ  نامثع  هدـش  دازآ  هدرب  لتانلتق  يازا  رد  هکلب  ناـمثع ، لـتق  يازا  رد  هن  ار  وا  دـنهدب 

؟ درک رداص  یمکح  نینچ  كردم  لیلد و  مادک  اب  تسا ؟ هتـشک  رامع  ار  لتان  شمدختـسم  ار و  نامثع  هک  تشگ  لصاح  نیقی  شیاربو 
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شیاعدا رگا  درک  یم  يدنبمه  رس  داد و  یم  بیترت  يدراوم  نینچ  رد  الومعم  هک  هنوگنآ  زا  زیمآ  ارتفا  نیغورد و  یتداهـش  هماقا  اب  دیاش 
نادهتجم زا  رسای  رامع  اریز  دوب  دهاوخن  رفیک  صاصق و  لباق  دشاب  هتشک  رسای  رامع  اعقاو  ار  نامثعو  دشاب  تسار 

هحفص 172 ] ] 

یناسک زاو  دنشک ، یمن  ار  وا  دشاب  هدومنن  ررقم  شیارب  مادعا  تازاجم  هدرمـشن و  رده  ار  یـسک  نوخ  مالـسا  ات  هک  تسا  ورکینو  لداع 
- میتشونرب مهن  دلج  رد  هک  هیآ - جـنپ  رد  لجوزعيادـخ  هکنآ  لاح  تسین  تجح  روطچ  و  تسا ، تجح  شرادرک  شنخـس و  هک  تسا 

دیامرف : یم  هک  تساهدمآ  شقح  رد  یمارگ  ربمایپ  زا  اه  ثیدح  هدومن و  ششیاتس  دیجمت و 
تسا "  هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و  هب  نامیا  تسا و  نامیا  زا  هدنکآ  شمدق  ات  رس  زا  رامع  " 

، دیارگ یم  دـیارگب  هک  اج  ره  هب  قح  اب  تساهتخیمآ ، شنوخ  تشوگ و  هب  نامیا  هتخیمآ و  نامیا  هب  ار  شمدـق  ات  رـس  زا  ادـخ  رامع ، و "
ات شیاپ  هنـشاپ  زا  رگید "  یترابع  هب  ای  شناوختـسا "  زغم  اـت  تسا  ناـمیا  زا  رپ  دریگ " و "  رد  يو  زا  يا  هراـپ  هک  تسینازـس  ار  شتآو 

 " تسا . نامیا  زا  هدنکآ  ششوگ  هزیوآ 
تسا "  شتآ  رد  رامع  لتاق  و  ددرگب ، هک  اج  ره  ددرگ  یم  قح  اب  رامع  يو ، اب  قح  تسا و  مالسا ) ینعی   ) قح ابرامع  و "

 " تسا مالسا ) بناج  و   ) قح اب  هیمس  رسپ  دندرک  ادیپ  فالتخا  مدرم  نوچ  و "
شدریگ "  رد  هک  تسا  مارح  شتآ  رب  شتشوگ  رامع و  نوخ  و "

... " تسا نم  ینیب  هدیدود و  نایم  تسوپ  رامع  خزود  هب  ار  يو  اهنآ  دناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  رامع  هب  هچ  ار  اهنآ  و "
رواب رـسای  رامع  قح  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  هک  یـسک  يارب  یتسار  دراد "  یعناـم  هچ  هک "  تفگ  یم  تسار  هیواـعم  يرآ ،

هب هچ  ار  شیرق  هک "  ار  تاشیامرف  نیا  دراگنا و  غرود  ار  تاشیامرف  نآ  هک  یسک  دشکب  ار  وا  هک  دراد  یعنام  هچ  درادنپ  غورد  دنکن و 
اب هک  ره  دوب " و "  دهاوخ  شتآ  رد  وا  هحلسا  هماج و  هدنرب  امغی  هب  لتاق و  خزود . هب  ار  يو  اهنآ  دناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  اهنآ  وارامع 

درخبان رامع  هک  ره  دیزرو و  دهاوخ  هنیک  وا  اب  ادخ  دزروب  هنیک  رامع  هبهک  ره  دیزرو و  دهاوخ  ینمـشد  وا  اب  ادـخ  دزرو  ینمـشد  رامع 
دیامن ریقحت  ار  رامع  هک  ره  و  داد ، دهاوخ  مانشد  شیادخ  دهد  مانشد  ار  رامع  هکره  درمش و  دهاوخ  درخبان  شیادخ  درامشب 
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تفرگ . دهاوخ  بیع  شیادخ  دریگ  بیع  رامع  رب  هک  ره  دومن و  دهاوخ  دیامن  تنعل  ار  رامع  هک  ره  و  درمش ، دهاوخ  ریقح  شیادخ 

نینموملاریما تمدخ  هب  هیواعم  یمازعا  تئیه 

نب یلع  نینموـملاریما  تمدـخ  هب  سنخا  نب  دـیزی  نب  نعم  و  طمـس ، نب  لیبحرـش  يرهف ، هملـسم  نب  بیبـح  زا  بکرم  ار  یتـئیه  هیواـعم 
تفگ : درب و  شیاتس  ساپس و  ار  ادخ  هدرک  نخس  هب  عورش  بیبح  شروضح  هب  یبایفرش  زا  سپ  داتسرف . ع )  ) بلاطیبا

يور لاعتم  يادـخ  مکح  هبو  درک  یم  لمع  لجو  زع  يادـخ  باـتک  قباـطم  هک  دوب  هار  رب  يا  هفیلخ  هنع - هللا  یـضر  ناـفع - نب  ناـمثع 
اعدا رگا  نونکا  دیتشک . ار  وا  هتخات  وا  رب  دیتشگ و  تحاران  شگرم  يرید  زا  دمآ و  نارگ  امـش  رب  يو  یناگدنز  تهج  نیمه  هب  تشاد ،

راک ات  نک  يریگ  هرانک  مدرم  تموکح  زا  هاگنآ  میـشکب ، وا  ضوع  رد  ات  هدـب  لیوحت  اـم  هب  ار  شنـالتاق  ياهتـشکن  ار  ناـمثع  هک  يراد 
دنرامگب . تموکحهب  تفرگ  رارق  ناشقافتا  دروم  ار  هک  ره  مدرم  دوش و  راذگاو  نانآ  ياروش  هب  ناشتموکح 
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وت هن  تسین و  وت  ناـش  نیا  وش  هفخ  تموـکح ؟ نیا  هب  ندرک و  راـنک  رب  هب  هچ  رداـم  ردـپ و  یب  يا  ار  وـت  تفگ : وا  هب  بلاـطیبا  نب  یلع 
همه اب  وت  تفگ : یلع  تسین  تدـنیاشوخ  هک  دـید  یهاوخ  یعـضو  رد  ارم  ادـخب  تفگ : هتـساخرب  وا  يراد . ار  نآ  رد  تلاخد  تیحالص 

نکب . دیآ  یمرب  رب  تتسد  زا  هچ  ره  ورب  يراذگب . هدنز  ارم  رگا  دراذگن  هدنز  ارت  ادخ  یتسه  هچ  تیاه  هدایپ  هراوس و 
هک نیا  زا  ریغ  یباوج  ایآ  تفگ . مهاوخن  تفگ  نالا  مقیفر  نیمه  هچنآ  زج  مدوخ  ناجب  میوگب  نخـس  مهاوخب  رگا  نم  تفگ : لـیبحرش 

يراد ؟ يداد  وا  هب 
: تفگ نینچ  راگدیرفآ  يانث  دمح و  زاسپ  هاگنآ  مراد . مه  يرگید  باوج  تقیفر  وت و  يارب  يرآ ، تفگ : یلع 
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يدوبان زا  دیناهرب و  یهارمگ  زا  نآ  اب  و  درادب ، هضرع  ار  قح  نید  ات  تخیگنا  رب  ار  ص )  ) دمحم تسا  دحیب  شیاتـس  روخرد  هک  يادخ 
رد دوب . هدروآ  ناـیاپب  ار  شتلاـسر  هفیظو و  هک  یلاـح  رد  درب  شیوخ  يوسب  شیادـخ  هاـگنآ  دـیناشک . تدـحو  هب  هقرفت  زا  دـینادرگب و 

تخاس شیوخ  نیـشناج  ار  هنع - هللا  یـضر  رمع - رکبوبا  دنتـشادرب و  ص )  ) ربمایپ ینیـشناج  هبار  هنع - هللا  یـضر  رکبوبا . مدرم  تقونیا 
میتسه ص )  ) ادـخ لوسر  نادـناخ  هک  اـم  رب  هک  میتفاـی  اـهنآ  هیلع  ار  نیا  و  دـندرتسگ . داد  تما  ناـیم  رد  دنتـشاد و  وکین  یـشور  ود  نآ 

بیع وا  رب  مدرم  هک  دز  یئاهراکب  تسد  تشگ و  مکاح  - هنع هللا  یـضر  نامثع - و  میتشذـگ . رد  نانآ  ياطخ  نیا  زا  نکل  دنتـشگمکاح 
يراددوخ نم  نک . تعیب  دنتفگو : دندمآ  مدوب - رانک  رب  ناشراک  زا  هک  نم - شیپ  مدرم  هاگنآ  دنتـشک . ار  وا  هتفر  وا  يوس  هب  دنتفرگ و 

راچد مدرم  ینکن  تعیب  رگا  میـسرت  یم  ددنـسپیمن و  تفالخ ) يارب   ) ار یـسک  وت  زج  تما  اریز  نک ، تعیب  دـنتفگ : نمب  هراـبود  مدرک .
متشگ و ورب  ور  دندوب  هدرک  تعیب  نم  اب  هک  يدرم  ود  ینکفا  هقرفت  اب  ناهگان  مدرک  تعیب  نانآ  اب  تهج  نیمه  هب  دندوش . یگتـسد  دنچ 
و دیآ ، رد  مالسا  هب  قدص  رس  زا  هک  يردپ  هن  هدرک و  شبیصن  يرادنید  رد  یناشخرد  هقباس  هن  لج  وزع  يادخ  هک  هیواعم  یشک  رـس  اب 

شردـپ وا و  و  تسا ، مالـسا  دـض  مجاهم  لـئابق  نیمه  زا  یمجاـهم  هلیبق  بزح و  و  يا ، هدـش  دازآ  ریـسا  رـسپ  تسا  يا  هدـش  دازآ  ریـسا 
هارمه هک  تسا  بجعت  امش  زا  کنیا  دندرپس . مالسا  هب  نت  رابجا  هب  يراچان و  هر  زا  ات  دندوب  شربمایپ  لجوزع و  يادخ  نمـشد  نانچمه 

رب شنامرف  زا  رـس  دیرادن  قح  هک  ار  ینادناخ  دیا  هتـشاذگ  او  ار  ناتربمایپ  نادناخ  دـیا و  هدرپس  وا  هب  رـس  دـیا و  هتخادرپ  یـشکرس  هب  وا 
دیرآ و ور  شربمایپ  تنـسو  لجوزع  يادخ  باتک  هب  هک  منک  یم  توعد  امـش  زا  نم  ناه  دیراگنا . ناشناشمه  اپمه و  ار  يدحا  ای  دـیبات 
ره نموم و  نز  درم و  ره  امش و  يارب  دوخ و  ياربادخ  زا  میوگ و  یم  ار  نخس  نیا  دیئامن . ایحا  ار  نید  ملاعم  دیرادرب و  نایم  زا  ار  لطاب 

مبلط . یم  شزرمآ  ناملسم  نز  ودرم 
، تسا هدش  هتشک  قح  انب  وا  میوگ  یم  هن  تفگ : تسا . هدش  هتشک  قح  انب  هنع - هللا  یـضر  نامثع - هک  میهد  یم  تداهـش  دنتفگ : ود  نآ 

رازیب و تسا  هدش  هتشک  قح  انب  نامثع  دنکن  اعدا  هکره  زا  ام  دنتفگ : تسا . هدش  هتشک  قحب  هک  نیا  هن  و 

هحفص 175 ] ] 

زا ار  ناروک  وت  و  دـنباترب . يور  نوـچ  نارکهب  هن  یناونـشب و  یناوـتن  ناـگدرم  هب  ار  ادـن  وـت  تفگ : یلع  دـنتفرب . هتـساخرب  و  میراـنک . رب 
و  ) ناملـسم ناشیاو  دـنرآ  یم  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسر  یم  یناوخ و  یم  رب  یناـسک  شوگ  هب  طـقف  ندـنادرگ ، یناوتن  زاـب  یهارمگ 

: " دنا هدنوش ) میلست 
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دنراد یم  رب  هیواعم  فده  روظنم و  زا  هدرپ  اه  همان 

كاپ ماما  اب  شکمشک  زا  مینیبب  ات  دزاس  یم  المرب  ار  شدوصقم  فده و  هک  میزادرپب  نایفسوبا  رسپ  ياه  همان  زا  يا  هراپهب  دیئایب  ونکا ن 
تفالخ و یقیقحبحاص  اب  هار  نیارد  هدوب و  تفالخ  ماقم  رب  نتخادـنا  گنچ  یپ  رد  ایآ  هتـشادرس و  رد  يروظنم  هچ  ام  ناـشلا  میظع  و 
رب هن  اـی  هدوبن  تفـالخ  یپرد  زگره  دـنک  یم  اـعدا  رجح  نبا  هک  ناـنچ  اـیآ  تسا ؟ هدوب  رگید  يزیچ  یپ  رد  اـی  هتـشاد  زیتس  نآ  هدـنزارب 

سب ؟ تسا و  هدوب  تفالخ  یپ  رد  وا  ياعدا  فالخ 
رکب یبا  نب  دمحم  و  نامثع ، رس  رب  دنتخیر  مدرم  روطچ  داد  یم  حرش  نآ  رد  هک  دروآ  هیواعم  شیپ  ار  نامثع  رسمه  همان  ریـشب  نب  نامعن 
شلد داد و  یم  رـس  هیرگ  رایتخا  یب  شدینـشیم  ای  دناوخ  یم  هک  ره  هک  زادگ  زوسرپ و  تراهم و  اب  اویـش و  يا  همان  دـنکرب ، ار  وا  شیر 

رد هیواعم  تقو ، نیا  رد  دوب . هدروخ  هرگ  نآ  همکد  هب  شـشیر  زا  دـنچ  يرات  هک  ار  نامثع  دولآ  نوخ  هراـپ و  نهاریپ  زین  و  تخوس . یم 
مدرم دـندروآ . نامثع  لاـح  هب  هچ  هک  حرـش  داد و  ناـشناشن  درتسگناـشربارب و  رد  ار  نهاریپ  دروآ و  درگ  ار  مدرم  تفر و  ربنم  هب  ماـش 

ماش مدرم  دنزیخرب . نامثع  یهاوخنوخ  هب  تساوخ  مدرم  زا  هاگنآ  دـیآ . ردـب  زادـگ  مغ و  زا  دوب  کیدزن  ناشناج  و  ياهياه ، دنتـسیرگ 
وا اـب  نآ  رثارب  و  میزیخ . یم  رب  يو  یهاوخنوخ  هب  وت  هارمهاـم  یئوا و  نوخ  یلو  وت  یتسه و  وا  يومعرـسپ  وت  دـنتفگ : وا  هب  دـنتفریذپ و 

هکيدنک طمس  نب  لیبحرـش  هب  و  درک . هناور  ماش  ياه  هد  اهرهـش و  هب  ناگداتـسرفاب  تشون و  اه  همان  وا  و  دندرک . تعیب  هدنامرف  ناونعب 
همان ندناوخب  لیبحرش  دنا . هدرک  تعیب  ماش  مدرم  هک  هنوگنامه  دریگب  تعیب  شیارب  صمح  رد  هک  تشون  دوب  صمح  رد 
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هدـنامرف ناونع  هب  هیواعماب  هک  تسین  نیا  زا  رتـالاب  یمرج  ناـمثع  لـتق  زا  تفگ : ناـنآ  هب  هدـناوخ  ار  صمح  فارـشا  زا  یعمج  هیواـعم ،
هب میزیخن . رب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  هفیلخ  اـبزج  مینک و  تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  وا  اـب  دـیاب  اـم  و  تسا ، اـطخ  نیا  و  دوـش ، تعیب  یگنج ) )

، راگدرورپ شیاتس  ساپـس و  زا  سپ  تشون : نینچ  هیواعم  هب  دعب  و  دندومن ، تعیب  هفیلخ  ناونعب  هیواعم  اب  صمح  یلاهاو  وا  تهج  نیمه 
یـشاب هفیلخ  هکنیا  نودب  یهاوخ  یم  هک  نیاو  مریگب ، یهدنامرف  تعیب  تیارب  یتشون  نم  هب  هک  یتشگ  بکترم  یگرزب  رایـسب  ياطخ  وت 

میتسب . تفالخ  تعیب  وت  اب  دنتسه  اجنیا  هک  یناسک  نم و  يزیخرب . مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ  هب 
هتـشون هچ  لیبحرـش  هک  داد  عالطا  نانآ  هب  تفر و  ربنم  هب  درک و  توعد  ار  مدرم  تشگ و  نامداش  تخـس  دناوخب  يو  همان  نوچ  هیواعم 

همه یتقو  درکن . يراددوخ  تعیب  زا  سکچیه  دـندومن و  تقفاوم  نانآ  دـندنبب . تفالخ  تعیب  نامیپ  يواـب  هک  تساوخ  ناـنآ  زا  تسا و 
تشون . همان  یلع  هب  تفای  رارقتسا  شتموکح  دندرک و  تعیب  تفالخ  هب  وا  اب  مدرم  نآ 

: دیوگ یم  یناجرج  هللادیبع  نب  نامثع 
نب کلام  دنک . لمع  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  قبط  هک  دـندرک  تعیب  نومـضم  نیاب  وا  اب  مدرم  دـش و  هتـسب  تفالخ  تعیب  هیواعم  اب 

نینموملاریما يا  تفگ : هداتـسیا  قطن  هب  تشادـن - روضح  تعیب  نایرج  رد  دوب و  ماش  تعامج  زا  يدرم  ماگنه  نآ  رد  هک  يدـنکهریبه -
ام فرح . نادرم  هن  دـنراک  نادرم  ام  هلیبق  هک  دـنناد  یم  بارعا  يداد . لمع  لاجم  نادرخبان  هب  يدرک و  دـسافار  مدرم  ار و  تنطلـس  نیا 

یتحاران . یتحار و  رهرس  رب  منک  تعیب  وت  اب  ات  رآ  شیپ  شیوخ  تسد  یفرح . مک  نیع  رد  مینک  یم  رایسب  راک 
تسا . هدورس  یتایبا  هنیمز  نیمه  رد  ینوکس  هللادبع  نب  ناق  ربز 
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میروآ . یم  هدیزگرب  تسا  ام  ثحب  عوضوم  هب  طوبرم  ار  هچره  نایم  زا  هک  دنا  هدرک  لدب  در و  یئاه  همان  هیواعم  و  ع )  ) ماما

هحفص 178 ] ] 

: تشون نینچ  هیواعم  هب  دش  تیب  شترضح  اب  هک  نآ  زا  سپ  هلصافالب 
ان بانتجا  دوب و  ریزگ  ان  هچنآ  ات  متفات  رب  خر  امـش  زا  مدروآ و  ناتیارب  اه  تجح  هچ  هک  یناد  یم  راـگدرورپ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
نآ رد  هک  یناسک  زا  کنیا  تسا . هداد  خر  اه  هداد  خر  تسا و  هتشذگ  هتشذگ  رایـسب . نخـس  تسا و  زارد  نآ  ناتـساد  و  داد . خر  ریذپ 

مالسلاو . ایب . نم  دزن  تنارای  زا  یتئیه  ابو  ناتسب  تعیب  دنناماس 
رگید : یترابعب  و 

قافتا و لاح  رد  رگیدـکی و  اـب  تروشم  زا  سپ  دنتـشک و  نم  اـب  تروشم  نودـب  ار  ناـمثع  مدرم  راـگدرورپ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
تروص هب  دنناماس  نآ  رد  هک  ار  ماش  لها  فارشا  ریگب و  تعیب  میارب  ما  همان  تفایرد  ضحم  هب  نیارب  انب  دندرک  تعیب  نم  اب  یناتـسادمه 

نک . مازعا  نم  دزن  یتئیه 
: دسیون یم  باوج  رد  هیواعم  تسا . هدروآ  يرگید  ترابعهب  ار  همان  نیا  هبیتق  نبا 

راگدرورپ ، شیاتس  ساپس و  زا  سپ 
ندز . ندرگ  تسا و  ریشمش  تسه  هچ  ره  دوب  دهاوخن  باطخ  نخس و  سیق "  نم و "  نایم 

ماجنارس نم و  اب  ار  مدرم  یمومع  تعیب  يراد و  ربخ  ار  زرمایب - ادخ  - نامثع لتق  نایرج  دسیون : یم  هیواعم  هب  يرگید  همان  رد  شترضح 
هک منامه  نم  هنرگ  و  رآ ، دورف  رس  مدرم  یمومع  میمصت  ربارب  رد  نیاربانب  دنتسسگ . نم  اب  ار  ناشتعیب  نامیپ  هک  ار  یناسک  ندش  هتشک  و 

مالسلاو . ینادیم . هک  نانامه  مرب  رود و  یسانش و  یم 
دنبیاپ دـهعتم و  یماش  رد  هک  ارت  هتفرگ  تروص  نم  اب  هنیدـم  رد  هک  یتعیب  نیا : داتـسرف  یلجب  ریرج  اب  يا  همان  رد  هک  یبلاـطم  هلمج  زا  و 

. دندرک اهنآ  ربارب  هک  ار  تادهعت  نامهو  دندرک  تعیب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  اب  هک  دنا  هدرک  تعیب  نم  اب  یناسک  نامهاریز  تسا ، هدرک 
راصنا نارجاهم و  قحاروش  نوچ  دـننک . در  ار  تعیب  نیا  دـنرادن  قح  نابیاغ  دـنیامن و  تعیب  يرگید  اـب  دـنرادن  قح  نارـضاح  نیارباـنب ،

ضارتعا داقتنا و  اب  هک  ره  دوب و  دهاوخ  ادخ  يدونشخ  هیام  دندناوخ  ماما  ار  واو  دنتفای  قافتا  یصخش  تفالخ )  ) هرابرد هاگ  ره  و  تسا ،
عضو هب  ار  وا  دیچیپب  ناشیار  زا  رس  یتعدب  ای 

هحفص 179 ] ] 

هدهع ادخ  دنگنج و  یم  هتفرگ  شیپ  نانموم  هار  زا  ریغ  یهار  هک  نیا  رطاخ  هب  وا  اب  ددرگ  زاب  دشن  رضاح  رگا  دننادرگ و  یم  زاب  نیتسخن 
نوچ راذگ ، ندرگ  ناناملـسم  یمومع  میمـصت  هب  نیاربانب ، تسا . یماجرف  دب  شتخادنا و  دهاوخ  رد  منهج  هب  دوب و  دهاوخ  شرفیک  راد 

رـس يزادـنا و  رد  يراـتفرگ  هب  ار  دوخ  وت  هک  یتروص  رد  اـما  یئوپ ، یتـشآ  تیفاـع و  هار  وت  هک  تسا  نیا  میارب  زیچ  ره  زا  رت  دـنیاشوخ 
رظن و زا  رگا  يا . هتفگرپ  نامثع  ناگدنـشک  هرابرد  تسج . مهاوخ  ددـم  وت  هیلع  ادـخ  زا  دـیگنج و  مهاوخ  وت  اب  يرآ  شیپ  يراـگزاسان 
وت و رب  ار  نآرق  مکح  يدرک  اوعد  هماقا  نم  دزن  هدع  نآ  هیلع  دعب  يداهن و  ندرگ  ناناملسم  یمومع  میمصت  هب  یتشگرب و  تا  یـشکرس 

تسین . شیب  كدوک  بیرف  یئامن  یم  داهنشیپ  یهاوخ و  یم  وت  هچنآ  اما  درک . مهاوخ  ارجا  اهنآ 
هب هن  تسب و  ناوتیمن  اهنآ  اب  تماما  تعیب  نامیپ  تسین و  اور  اهنآ  يارب  تفالخ  هک  يا  هدـش  دازآ  ناریـسا  زا  وت  هک  شاـب  هتـشاد  هجوت 
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ناــمیا و لــها  زا  وا  مداتــسرف و  ناــماس  نآ  مدرم  وـت و  دزن  یگدــنیامن  هـب  ار  یلجب  هللادــبع  نـب  ریرج  دــنیآ . یم  رد  اروـش  تیوـضع 
هللاابالا . هوق  الو  نک . تعیب  وا  اب  تسانارجاهم .

. تخیگنارب دـناوخ و  تعیب  هب  اروا  ریرج  دومن  ریخاـت  باوـج  رظن و  زاربا  رد  هیواـعم  یتـقو  تفر . هیواـعم  تاـقالم  هب  یلع  هماـن  اـب  ریرج 
یـصاخشا هاگنآ  هدـب . تلهم  نم  هب  یمهم . بقاوع  ياراد  تسا  يراک  هکلب  تسین ، يا  هداس  راک  تعیب  ریرج  تفگ : شباوج  رد  هیواعم 

صاـع نبورمع  زا  راـک  نیا  رد  تفگ : وا  هب  هبتع  شردارب  تخادرپ . تروـشم  هـب  ناـنآ  اـب  درکتوـعد و  دـندوب  شداـمتعا  فرط  هـک  ار 
تشون : دوب - نیطسلف  رد  هک  صاعورمع - نب  هیواعم  تسا . یسک  هچ  وا  یناد  یم  اریز  ریگب ، کمک 

نب ریرج  و  دنا ، هدمآ  نم  شیپ  هرصب  یلاها  زا  دنچ  ینت  اب  مکح  نب  ناورم  تسا . هدیسر  تعاطا  هب  امتح  ریبز  هحلط و  یلع و  يارجام  ... 
ات ایب  یتمالـس  هب  نیارباـنب  وت ، رظن  راـظتنا  هب  مدرک و  يرراددوخ  نم  تسا . هدـمآ  اـم  شیپ  یلع  يارب  نم  زا  نتفرگ  تعیب  ناونعب  هللادـبع 

دوش . هدافتسا  وت  يار  نسح  زا  دهاوخب  ادخ  رگا  دیاش  منک  هرکاذم  وا  اب  يروما  هرابرد 

هحفص 180 ] ] 

تایلام هک  سیونب  یلع  هب  نم  لوق  زا  تفگ : تسیچ ؟ وگب  دیـسرپ : ما . هدرک  ذاختا  ار  مرظن  کنیا  تفگ : ریرج  هب  هیواـعم  یتدـم  زا  سپ 
یم او  وا  هب  ار  تموکح  نیا  نم  دریگن ، ینیشناج  تعیب  نم  زا  سکچیه  يارب  دسر  ارف  شگرم  رگا  دهدب و  نم  هب  ار  رـصم  ماش و  يریگ 
همان نوچ  تشون . یلع  هب  ار  بلاـطم  نیمه  هیواـعم  سیونب . یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : ریرج  تسا . هفیلخ  هک  مسیون  یم  وا  هب  مراذـگ و 

تشون : نینچ  هللادبع  نب  ریرج  هب  تسا . هتسب  راکب  ياهلیح  هک  تسناد  دیسر  یلع  هب  هیواعم 
هک تموکح  زا  رادـقم  نآ  ودـشاب  هتـشادن  ندرگ  رب  مربارب  رد  یتعیب  دـهعت  هک  تسا  نیا  شداهنـشیپ  اضاقت و  زا  هیواعم  دوصقم  اـهنت  ... 
رد یتقو  هبعـش - نب  هریغم  البق  دـبایرد . ار  ماش  مدرم  نهد  هزم  ات  درادـهگن  دـنک و  لطعم  ردـق  نآ  ارت  دـهاوخ  یم  و  دریگرب ، تسا  لیام 

ار نارگهارمگ  هک  تساوـخن  ادـخ  متفریذـپن و  نم  اـما  مراـمگب : ماـش  يرادناتـسا  هب  ار  هیواـعم  هک  درک  داهنـشیپ  نـم  هـب  مدوـب - هنیدـم 
مالسلا . و  ایب . هنرگ  و  بوخ ، هک  درک  تعیب  وت  اب  رگا  منیزگ . رب  یتسدمهب 

تشون : ار  تایبا  نیا  هیواعم  هب  يا  همانرد  هبقع  نب  دیلو  نامثع ، يردام  ردارب  تشگ  رشتنم  بارعا  نایم  رد  هیواعم  همان  نوچ 
بسچب مکحم  نیاربانب  تسا ، وت  ماش  ماش  هیواعم 

هدم  هار  نآ  هب  ار  اه  یعفاو  ماش ، هب 
تیامح  عافد و  نآ  زا  هزین  نارب و  غیت  اب 

نکم لامها  وشم و  وزاب  تسس  و 
درب یم  راظتنا  ارت  باوج  یلع 

دنادرگ یم  دیپس  ار  رس  يوم  هک  هدب  یگنج  اب  ار  شباوج 
دهاوخیمن هک  یسک  يارب  اریز  ریگ ، شیپ  یتشآ  هار  هک  نیا  ای 

نیزگرب  ار  ود  نیا  زا  یکی  تسا ، شیاسآ  هیام  یتشآ  دگنجب 
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ياهتشون یلع  هب  نایفس  وبا  رسپ  وت  هک  يا  همان 
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دش دهاوخ  وت  يدوبان  ثعاب  ماش  تموکح  تفایرد  عمط  هب 
دهد یمن  وت  هب  هک  يا  هتساوخ  ار  يزیچ  یلع  زا  همان  نآ  رد 

دنام یمن  یقاب  تگنچ  رد  يزور  دنچ  زج  دهدب  رگا  و 
دزاس تدوبان  هک  داد  دهاوخ  ناشنوت  هب  يزیچ  دعب  و 

دنبم زاد  رود و  ياهوزرآ  هب  لد  نیاربانب 
یبیرفب هلیح  اب  یهاوخ  یم  ار  یلع  نوچ  ایآ 

تسا ؟ هدوب  یفاکهتشذگ  ياه  هبرجت  هکنآ  لاح 
: داتسرف شیاربار  تایبا  نیا  نینچمه 
تسا وت  لاگنچرد  ماش )  ) روشک هیواعم 

یتسه تساوت  گنچ  رد  هچنآ  بحاص  وت  زورماو 
ار عضو  نآ  رد  هک  هدیسر  وت  هب  یلع  زا  يا  همان 

گنجب وا  اب  ای  ریگ  شیپ  ار  وا  اب  یتشآ  هار  ای  نیاربانب  هدرک  نشور  تیعطاق  اب 
ربم دیما  ناگدنهدبیرف  یتسود  هب  و 

شاب نمیا  یکانمیب  وا  زا  هک  یسک  زا  الاح  هن  و 
گنجب هدازدازآ  يا  هدازآ  لثم  یگنج  یم  وا  اب  رگا 

ناشورخم رب  اروا  و  نک ، یتشآ  هنرگ  و 
ار شیوخ  تحلصم  دبای و  یم  رد  دشچ و  یم  ار  بآهزم  یمدآ  ات  یلع - اریز 

دروخ دهاوخن  بیرف  زگره 
یتسه يزیچ  یپ  رد  وت  هدروآ و  گنج  هک  یلاح  رد 

رادم رب  ماش )  ) روشک زا  تسد  يروآتسد  هب  ياهتسناوتن  یهار  چیه  زا  هک 
یهدب باوج  ار  شا  همان  یتساوخ  رگا 

سیونب مانشد  شا  هدنراگن  هدنسیون و  رب 
يراد گنج  هب  میمصت  اعقاو  ادج و  وت  رگا  و 

یهدب باوج  ار  شا  همان  یهاوخ  یم  و 

هحفص 182 ] ] 

: نک داریا  نومضم  نیاب  یقطن  اه  ینمی  نایم  رد 
دنا هارمه  يارمه و  وا  اب  شنادنواشیوخ  تسا و  ینمشد  وا 

دنا نامثع )  ) لتاق ناشیضعب  هک  دنتسه  ینوگانوگ  ياه  یعفا 
شا هماجو  هناخ  هدنرب  غامغیب  یعمج  هدننک و  کیرحت  یخرب  و 

مدوب ماش  رد  امش  هدنامرف  البق  نم 
مینک ادا  ار  رگیدکی  قح  یتسیاب  امش  نم و  کنیاو 
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دینادرگ رارقرب  راوتسا و  ار  هوک  هکنآ  هب  مسق  امش - و 
دیدوب زاتشیپ  ناشورخ و  يایرد  نوچ  دربن  هماگنه  رد 

كدنا هاوخ  يوگ و  رایسب  هاوخ  تقطن  رد  هصالخ ،
نکم يزابتسایس  ینابز و  برچ  وگب و  تحارصب  نخس  نیاربانب  درادن  یبحاص  وت  زج  زورما  ماش  نوچ 

. دومن یم  یهاتوک  تعیب  زا  دـیناود و  یم  رـس  ار  وا  هتـسویپ  هیواعم  و  هام . راهچ  هک  دـنا  هدروآ  و  دـنام ، هیواعم  دزن  هاـم  هس  تدـم  ریرج 
: تشون وا  هب  یلع  راچان 

ریگب تخس  ار  وا  و  دنزب ، یعطق  فرح  هک  نک  راداو  ار  هیواعم  ما  همان  ندیسر  ضحم  هب  راگدورپ ، شیاتس  ساپـس و  زا  سپ  وت . رب  مالس 
، هدب لباقتم  گنج  مالعا  دیزگرب ، ار  گنج  هاگ  ره  روآ . گنن  یی  یتشآو  یعطق  یگنج  نایم  نادرگ  شریخم  و  دـهد ، هلـصیف  ار  راک  ات 

مالسلاو ایب . ریگب و  تعیب  وا  زا  دیزگرب  ار  یتشآ  رگا  دراد و  یمن  تسود  ار  نکشنامیپ )  ) نانئاخ ادخ  اریز 
: نومضم نیا  هب  داتسرف  ریرج  هارمه  ياهمان  شیارب  باوج  رد  هیواعم 

يدوب نمادـکاپ  نامثع  نوخ  زا  هک  دـندرک  یم  تعیب  وت  اب  یلاـح  رد  دـندرک ، تعیب  وت  اـب  هک  ناـنآرگا  ادـخ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
دـنزیرب و ار  نامثع  نوخ  هکيدرک  کیرحت  ار  نارجاهم  وت  اـما  يدوب ، نیعمجا - مهنع  هللا  یـضر  ناـمثع - رمع و  رکبوبا و  لـثم  تسرد 

چیه هب  وت  اب  ندیگنج  زج  ماش  مدرم  تشگ . انوت  وت  هلیـسو  هب  ناوتان  درب و  نامرف  وت  زا  نادان  ات  دنزیخ ، رب  شعافد  هب  یتشاذگن  ار  راصنا 
هب هفیلخ  نییعت  رما  يدرک  ار  راک  نیا  رگا  یهدب . اهنآ  لیوحت  ار  نامثعناگدنـشک  ات  دنگنجب  وت  اب  دـنهاوخ  یم  ودـندشن  یـضار  يراک 

دهاوخ راذگاو  ناناملسم  ياروش 
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ماکح اه  یماشدنتـشگ  ادج  مالـسا  زا  یتقو  اما  دـندوب ، مدرم  ماکح  دنتـشاد  ار  مالـسا  یتقو  ات  اه  يزاجح  هک  تسا  نیا  تقیقح  تشگ .
نم دـندرک و  تعیب  وت  اب  ود  نآ  اریز  تسین ، یتشاد  ریبز  هحلط و  هیلع  هک  یعطاق  لیلد  لـثم  يروآ  یم  نم  هیلع  هک  یلیلد  دنتـشگ . مدرم 

رس ماش  مدرم  یلو  دندروآ ، تنامرف  هب  رس  هرصب  یلاها  اریز  تسین  هرـصب  مدرم  هیلع  تلیلد  لثم  ماش  مدرم  هیلع  تلیلد  و  ما ، هدرکن  تعیب 
دنا . هداهنن  تنامرف  هب 
: تشون وا  هب  ع )  ) ماما

هارمه و مدوب  نارجاهم  زا  نتکی  طقف  نم  تسین . يرابتعا  وت  دزن  ار  نآ  هدینادرگ و  نامثع  هب  تبـسن  مدـهع  ضقن  ار  متعیب  يا  هدرک  اعدا 
ات ما  هداد  ار ) نامثع  نتشک   ) روتسدهن نم  دنوش . یم  یتریصب  یب  شوختـسد  هن  دنبای و  یمن  قافتا  یهارمگ  رب  ناشیا  و  ناشیا ، گنهامه 
رب مکاح  نایماش  يا  هتفگ  هک  نیا  هرابرد  اما  مسرتب ، شلتق  صاصق  زا  اـت  ما  هدز  شنتـشک  هب  تسد  هن  دوش و  مریگناـبیرگ  نآ  تیلووسم 

. دشاب اور  شیارب  تفالخ  يدصت  ای  دشاب  هتـشاد  ار  اروش  رد  ندش  هتفریذپ  تیحالـص  هک  هدـب  ناشن  ار  ماش  شیرق  زا  نتکی  دـننایزاجح ،
ناـشن ار  زاـجح  شیرق  زا  یناـسک  وت  يارب  اـم  و  درک ، دـنهاوخ  بیذـکت  وگغورد و  ارت  راـصنا  نارجاـهم و  يربـب  ماـن  ار  یـسک  مه  رگا 

نم دزن  هدع  نآ  هیلع  يآ و  زاب  هتـشگ  راب  تندرگ  رب  هدرک و  دهعتم  ار  وت  هک  یتعیب  هب  نیاربانب  دنراد . ار  تیحالـص  نیا  هک  داد  میهاوخ 
نآ رد  عضو  مدوخ  ناجب  ریبز ، هحلط و  اب  تدوخ  نیب  يا و  هدـش  لئاق  هرـصب  مرم  اـب  ماـش  مدرم  ناـیم  هک  یقرف  هراـبرد  نک . اوعد  هماـقا 

ندرک . در  رظن و  دیدجت  لباق  ریغ  تسا و  یمومع  یتعیب  تعیب  نآ  اریز  تسا ، لاسکی  دراوم 
: تسا هدمآ  نینچ  هتشون  ع )  ) یلع هب  نیفص  گنج  رخاوا  ردهیواعم  هک  يا  همان  رد 

اب ندــیگنج  رد  اـبیرقت  دوـب  یمتـسرد  تتفــالخ  رگا  مدوـخ  ناــجب  یگنج ، یمتفــالخ  یهدــنامرف و  رــس  رب  رگا  نسحلاوـبا  يا  وـت 
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رد تناـمرفب  رـس  ماـش  مدرم  هکیلاـح  رد  دریگ  یم  قلعت  روطچ  و  تسا ، هتفرگن  قلعت  وت  هب  اـعقاو  تفـالخ  نکل  يدوـب ، روذعمناناملـسم 
رفیک وتردق  زا  سرتب و  شتبیه  ادخ و  زا  دنا ؟ هدومنن  تقفاوم  نآ  اب  هدرواین و 
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نانآ زا  ناشدرب و  ورف  دوخ  ماکب  گنج  شتآ  ادـخب  نوچ  نک ، ماین  رد  ریگ و  زاـب  مدرم  زا  ار  تریـشمش  شاـب و  كاـنمیب  شدولآ  مشخ 
تسا . هدنامن  اج  رب  ياهدنام  هت  زج 

: دسیون یم  نینچ  وا  هب  يا  همان  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 
زواجت وت  هیلع  رگا  مدوخناجب  دورب ، نیب  زا  مراد  مالسا  رد  هک  یناشخرد  هقباس  دوش و  هابت  میاه  راک  هک  نیا  زا  يا  هداد  میب  ارم  هک  نیا 

ادخ مکح  هب  ات  دیگنجب  هتسد  نآ  اب  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  منیب  یم  نم  اما  ینک ، راطخا  نینچ  نم  هب  یتشاد  قح  مدوب  هدرک  هناحلـسم 
رد وت  هک  تسا  نآ  یلخاد  حلـسم  راک  زواجت  هتـسد  راد و  میدید  و  مصاختم ، هتـسد  ود  ره  هرابرد  میدرک  هشیدنا  یـسررب و  ام  دـیآ . زاب 

دنبیاپ دوخب  ارت  دـش  هنیدـم  رد  نامثع  اب  هک  یتعیب  هکناـنچ  هدـینادرگ  دـهعتم  مزتلم و  یماـش  رد  هک  ارت  هدـش  نم  اـب  هک  یتعیب  اریز  ینآ ،
هتـشک زا  ارم  هک  نیا  مهد . زیهرپ  نآ  زا  ارت  نم  هک  تسا  نآ  راوازـس  تما ، نیا  تردق  ندرک  لزلزتم  هب  عجار  دـینادرگ . مزتلم  دـهعتمو و 

هب و  مشکب ، ار  نانآ  مگنجب و  نانآ  اب  هداد  نامرف  نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ینادب  دیاب  يا ، هدناسرت  یلخاد  حلـسم  ناراک  زواجت  ندش 
هراشا نمب  و  مدیگنج - نآرق  لوزن  رس  رب  نم  هکروطنامه  دگنج  یم  نآرق  ریسفت  رس  رب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  هدومرف : شنارای 
تعیب ياهتفگ  هک  نیا  نیا  مدـنب . رمک  شترـضح  ناـمرف  يارجا  هب  هک  تسا  يارجا  هب  هک  تسا  رت  بجاو  سک  همه  زا  نم  يارب  و  درک .

نارـضاح و هک  تسا  يدـحاو  تعیب  نآ  دـشاب ؟ حیحـص  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنا و  هتفریذـپن  ار  نآ  ماـش  مدرم  اریز  درادـن ، تحـص  نم 
نآ فلاـخم  دراپـسن  نآ  هب  رـس  هک  ره  و  تسین ، رییفت  یـسررب و  رظن و  دـیدجت  لـباق  دـنادرگ و  یم  دـنبیاپ  مزلم و  ناـسکی  هب  ار  ناـبیاغ 

رادرب و یشکرس  زا  تسد  يآ و  تسار  هارب  نیاربانب  دشاب . هدومن  قافن  يزابتـسایس و  دیامن  ارچ  نوچ و  شا  هرابرد  هک  ره  دوب و  دهاوخ 
هب رس  راچان  یئآ و  زاب  ادخ  مکح  هب  هتسکش  رس  هکنآ  ات  تسین  تیارب  ریشمش  زج  نم  دزن  اریز  نک . اهر  تسین  تحلـصم  تیارب  ار  هچنآ 

مالسلا . و  يراپسب . تعیب 
تسا : هدمآ  نینچ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  هیواعم  زايا  همان  رد 

لیوحت ام  هب  ار  نامثع  ناگدنشک  و  راذگب ، رانک  اریئوگ  هدوهیب  تجاجل و 
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یتعیب دهعت  نامیپ و  وت  نیاربانب  دنبای ، قافتا  دشاب  ادخ  يدونشخ  هیام  هک  یسک  رب  ات  راذگاو  ناناملـسم  زا  یئاروش  هب  ار  تموکح  هدب و 
دهاوخن ریـشمش  زج  ار  تنارایو  ارت  و  يراد ، ار  ام  شنزرـس  هذخاوم و  قح  هن  میراد و  ار  وت  زا  تعاطا  هفیظو  ام  هن  و  يرادنام ، ندرگ  رب 

دوب .
: دهد یم  باوج  نینچ  وا  هب  ع )  ) ماما

وت هبدـشاب  تسرد  لماک و  رگا  هک  يا  هدرک  دای  یبلطم  زا  و  تسا ، صخـش  نامهب  صخـش و  نالف  مالـسا  رد  دارفا  نیرترب  ياهدرک  اعدا 
زا رت  نیئاپ  ای  هعماج  صخـش  نیرترب  هب  هچ  ارت  دوب . دهاوخن  دراو  وت  هب  شلاکـشا  دشاب  تسردان  هک  یتروص  رد  تشاد و  دهاوخن  یطبر 

تاجرد بیترت  گنهاشیپ و  نارجاهم  نایم  نداد  زیمت  نتشاذگ و  قرف  هب  هچ  ار  اهنآ  نارسپ  هدش و  دازآ  ناریـسا  موکحم  مکاح و  و  يو ،

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3887 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا روما  نآ  موکحم  دوخ  هک  هتخادرپ  روما  نیاب  یـسک  يا  هناگیب  دـیعب و  اهراک  نیا  زا  وت  ناشیا  تاقبط  ندرک  صخـشم  بتارم و  و 
ردقم تیارب  هک  ینک  لمع  یعضو  قباطم  یسانشب و  ار  تاهبترم  یتسپ  شیوخ و  دح  ینکن و  زارد  تمیلگ  زااپ  دوش  یمن  دازیمدآ  يا  وت 

وت ... عفن  هب  هریچ  يزوریپ  هن  دوب و  دهاوخن  وت  هیلع  بولغم  تیبولغم  تسا ؟ هتشگ 
زا بلطملادـبع  نادـنزرف  هک  يا  هدـید  یک  يدـنادنخ  ندـنایرگ  زا  سپ  ارم  يرادـن . ریـشمش  زج  يزیچ  مناراـی  نم و  يارب  وت  يا  هتـشون 
رب وت  بیقعت  هب  یتسه  وا  یپ  رد  هک  یـسک  تفرگ و  دهاوخ  رد  ارت  گنج  نک  گنرد  یکدنا  دنـسرتب ؟ ریـشمش  زا  دنبات و  وربور  نمـشد 
وت يوس  هب  ناشورکین  ناعبات  راـصنا و  نارجاـهم و  زا  یناوراـکاب  نم  تشگ . دـهاوخ  کـیدزن  ینیب  یم  رود  ار  هچنآ  تساـخ و  دـهاوخ 

تمحر رادـید  ناـشیارب  اهرادـید  نیرتـشوخ  دـنا و  هدیـشوپ  رد  گرم  هماـج  شتارفن  همه  هک  نازورف  ياـه  غیت  اـب  هوبنا  یناوراـک  مناور 
یئاد و رداربنت و  رد  ار  شیراک  ياه  مخز  ياج  هک  یمـشاه  یئاه  غیت  تسا و  هارمه  ردب  نادهاجم  نادنزرف  ناشیا  اب  و  تسا ، راگدورپ 

تسین . رود  ناراکمتس  زا  نآ  يا و  هدید  تا  هداوناخ  گرزب و  ردپ 
، سیونب همان  دنناماس  نآ  رد  هک  تاهلیبق  دارفا  هیواعم و  هب  نینموملاریما  دنتفگ : وا  هب  شنارای  زا  یعمج  دیـسر  هقر "  هب "  ع )  ) یلع یتقو 

: تشون نینچ  ناشیا  هب  نآرثا ، رب  تشگ . دهاوخ  رتنوزفا  رتمامت و  ناشیارب  تجح  هلیسو  نیدب  نوچ 
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: دنا يو  دزن  هک  یشیرق  هیواعم و  هب  نینموملاریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
هب هک  دراد  یناگدنب  ادخ  میوگ : یم  نآ  زا  سپو  مرب . یم  ساپس  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  ار  یئادخ  امش  هب  باطخ  رد  نم  امش  رب  مالس 
رد امش  تسا و  هدرک  رکذ  میکح  نآرق  رد  ار  ناشیرترب  ادخ  و  دنا ، هتشگ  سانش  نید  دنا و  هتخومآ  ار  ریسفت  هدروآ و  نامیا  لزنم  یحو 
یم ار  ناشیا  زا  هک  ره  دیدوب و  ناتـسادمه  ناناملـسم  هیلع  گنج  رـس  رب  دیدناوخ و  یم  غورد  ار  نآرق  دیدوب و  ربمایپ  نمـشد  نامز  نآ 

ار و شتضهن  یگریچ  هدومرف و  هدارا  ار  شنید  رادتقا  لاعتم  يادخ  نآ  ات  دیتشک ، یم  ای  دیداد  یم  هجنکـش  ای  دیدرک  یم  ینادنز  دیتفای 
سرت زا  ای  عمط و  هب  ای  هک  دیدوب  یناسک  وزج  امش  و  تشگ ، میلست  نآ  هب  هاوخان  هاوخ  تما  نیا  دندمآ و  رد  مالساهب  هتسد  هتسد  بارعا 

لئان يرترب  راختفا و  هب  گنهاشیپ  نارجاهم  دندومن و  راختفابسک  شیوخ  یمدقشیپ  اب  مالسا  ناگنهاشیپ  هکیلاح  رد  دیدش  میلست  نآ  هب 
روخ و رد  هک  تموکحرس  رب  نانآ  دننام  یتاراختفا  لئاضف و  هن  دنرادن  ناشیا  نوچ  یناشخرد  هقباس  هک  یناسک  تسینهتـسیاش  و  دندمآ ،

وناش هک  تسا  ازـس  دراد  لقع  هک  یمدآ  يارب  هن  و  دوش ، راکمتـس  راکهانگ و  دزیخرب و  شکمـشک  هب  نانآ  اـب  تسا  ناـشیا  تیحـالص 
رد باذع  یتخبدب و  هب  تسین  يو  قح  تیحالص و  رد  هچنآ  يوجتـسج  اب  ار  دوخ  دهن و  نوریب  دوخ  میلگ  زا  اپ  هتخانـشن و  شیوخ  ماقم 

و ص )  ) ربمایپ هب  نانآ  نیرتکیدزن  زا  دنترابع  لاح  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  تما  نیا  تموکح  يدصت  هب  مدرم  دارفا  نیرت  قحیذ  دزادنا .
دمآ راک  نیرت و  رهام  داهج و  رد  ناشنیرت  راختفا  رپ  ندش و  ناملـسم  رد  ناشنیرتمدقـشیپ  ناشنیرت و  سانـشنید  نآرق و  هب  نانآ  نیرتاناد 

ار قح  دیسرتب و  دیوش  یم  هدرب  زاب  يو  ناتـسآ  هب  هک  یئادخ  زا  نیا  ربانب  دنوش . یم  راد  هدهع  نارادمامز  هک  یتموکحروما  رد  ناشنیرت 
دنناد یم  هچنآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  و  دیناشوپم ، ادمع  هتـسناد و  ار  قح  دیزیماین و  لطاب  هب 

اب نادان  دراد و  يرترب  ششناد  هلیسوب  اناد  اریز  دنور ، یم  نایاناد  شکمشکب  ینادان  اب  هک  دنتـسهیئاهنادان  ناشنیرتدب  و  دننک ، یم  لمع 
يریگولج شربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  هب  منک  یم  توعد  ار  امش  نم  ناه  دیازفا . یم  شیوخ  ینادان  رب  طقف  اناد  اب  ندومن  شکمـشک 

دنتفریذپ ار  متوعد  رگا  تما . نیا  نوخ  ندش  هتخیر  زا 
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نیا تردق  ندزمهرب  یئوج و  هقرفت  رب  هتفریذـپن و  هک  یتروص  رد  و  دـیا ، هتفای  تسد  شیوخ  یتخبـشوخ  هب  دـیا و  هدیـسر  تسار  هار  هب 
مالسلاو . تفرگ . دهاوخ  مشخ  رتشیبامش  رب  ادخ  تشگ و  دیهاوخ  رود  رتشیب  ادخ  زا  طقف  دیدرشف  ياپ  تما 

هک تسا  هدرکهظحالم  اعطق  هدـش  هلدابم  راکتـشز  هیواعمو  نانموم  ردـقیلاع  ياوشیپ  ماما و  نایم  هک  یئاه  همان  وترپ  رد  یمارگ  هدـنناوخ 
ات شنالتاق  نداد  هانپ  وا و  نوخ  رد  نتشاد  تسد  هب  نآ  نیا و  ندرک  مهتم  نامثع و  لتق  هب  دانتسا  زا  دنز  یم  هک  یئاهفرح  مامت  زا  هیواعم 

نینموملاریما هقح  تفـالخ  ندرک  تسـس  هعماـج و  یمومع  مظن  ندزمه  رب  زج  درادـن  يروظنم  اـهزیچ  رگید  وا و  یهاوـخنوخ  هب  دـسرب 
تسا دولآ  تسد  یتنایخ  تیانج و  ره  هب  هدومن و  شالت  هتـسناوت  هچ  ره  شهار  رد  هک  یفده  دیآ ، مهارف  شدوخ  تموکح  هنیمز  ات  (ع)

اب اقفتم  هک  ار  نانآ  درامش و  یم  راوخ  شزرا و  یب  ار  راصنا  نارجاهم و  تعیب  ناتهب . تمهت و  تراغ و  لتق و  دیدهت و  ات  نداد  هوشر  زا 
ردق و دناهداتفا و  رد  یهارمگ  هب  هتشگ و  ادج  قح  مالسا و  زا  دیوگ  یم  دیامن و  یم  دادملق  رادقم  یب  راکاطخ و  یتشم  دنتـسه  (ع ) ماما
هک ص )  ) ربمایپ ورکین  لداع و  باحـصا  همه  زا  شیب  تساهنیدم و  مدرم  همه  راصنا و  نارجاهم و  ياهب  ردـق و  زا  رتنوزفا  اه  یماش  ماقم 

ار مالـسا  راک  رد  تلاخد  قح  دنا  هدوبن  هدش  دازآ  ریـسا  کی  زج  یـسک  شردپ  هک  يا  هدـش  دازآ  ریـسا  نیا  هکنآ  لاح  دـنا  هنیدـم  میقم 
هیاپ ورکین  لداع و  باحـصا  راختفارپ و  راـصنا  نارجاـهمنآ و  هنیدـم - یلاـها  هک  ار  تفـالخ  رد  ارچ  نوچ و  تیحالـص  قح و  درادـن و 
تقو هچ  ماش  ياپ  رـس و  یب  رـصانع  وا و  تسا  هداد  ار  اه  یلوضف  تالخادـم و  نیا  هزاجا  وا  هب  یک  دـنا . هتخاس  راوتـسا  هدرک و  يرازگ 

دنا هتشاد  ار  ناناملسم - یمومع  روما  دقع  لح و  لها  و  هعماج - نارظنبحاص  میمصت  رد  ارچ  نوچ و  تیحالص  قح و 
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ماـمت يو  رب  ار  تجح  ع )  ) ماـما هک  تسا  هدز  ع )  ) نینموـملاریما هیلع  گـنج  هب  تـسد  یماـگنه  هیواـعم  هـک  دـیا  هدرک  هظحـالم  اـنمض 
رد هتخاس و  انشآ  شا  یعطق  میلعت  نامرف و  ادخ و  مکح  اب  الماک  ار  وا  هتشاذگنورف و  زردنا  رکذت و  داشرا و  میهفت و  زاچیه  هدینادرگ و 

، تیاده وترپ  يورب  لد  هتسبرب و  قح  نخس  ندیشوین  زا  شوگ  هیواعم  هک  درک  ناوتیم  هچ  نکل  تسا ، هتـسب  يورب  ار  يا  هناهب  رذع و  ره 
تسا . هدومن  بلس  وا  زا  ار  شا  یئارگ  قح  هدارا  تریصبهدید و  یبلط  تنطلس  و 
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دزاس یم  الم  رب  ار  شروظنم  هیواعم  حیرص  فرح 

نآ يازا  رد  اتدشاب  وا  نآ  زا  يو  زا  سپ  تموکح  دهدب و  وا  هب  ار  رصم  ماش و  يریگ  تایلام  ع )  ) یلع دیوگ  یم  ریرج  هب  هیواعم  میدید 
تشون زین  هیواعم  تشون  ع )  ) ماما هبار  داهنشیپ  اضاقت و  نیا  ریرج  و  تسا . هفیلخ  هک  دسیونب  وا  يارب  دسانشب و  ع)  ) یلع يارب  ار  تفالخ 

: دسیون یم  نینچ  شباوج  رد  ع )  ) یلع دراذگبیقاب و  ماش  يادناتسا  رد  ار  وا  هک  تساوخ  و 
یگتسارآ و اب  نآ  ودزادرپ  نآ  هب  لد  یسک  دوش  یمن  زیگنا ، لد  هتسارآ و  تسا و  مرخ  نیریش و  ایند  راگدورپ ، شیاتس  ساپس و  زا  سپ 

یگدـنز هب  هجوت  میراد  روتـسد  هکنآ  لاح  دـنادرگن . لفاغ  تسا  رتدـنمدوس  شیارب  هچنآ  زا  دزاسن و  مرگرـس  دوخب  ار  وا  شقرب  قرز و 
نادیواج هچنآ  يارب  راذگاو و  تسا  یندش  ذوبان  ار  هچنآ  هیواعم  يا  نیاربانب  میروآ . نآهب  ور  هک  میا  هدش  قیوشت  میشاب و  هتشادترخآ 

هک نادـب  و  دـش ، یهاوخ  هدیـشک  شیاپ  هب  تبقاع  هک  يا  هبـساحم  زا  شاـب و  رذـح  رب  تسا  وت  ماجنارـس  هکیگرم  زا  و  نک ، راـک  تسا 
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نوچ و  دهد ، یم  ار  شتعاطا  قیفوت  وا  هب  دوش و  یم  عنام  تسا  راوگان  هچنآ  وا و  نیب  دیامرف  هدارا  ریخ  ياهدـنب  ياربنوچ  یلاعت  يادـخ 
هچنآ زا  دهد و  یم  طسبار  شیاهوزرآ  درب و  یم  شدای  زا  ار  ترخآ  دبیرف و  یم  ایند  یناگدنز  اب  ار  وا  دیامرف  يدب  هدارا  يا  هدـنب  يارب 
يزیچ یپ  رد  ياهتخاس و  شیوخروظنم  تسین  وت  نآ  زا  هک  ار  یفده  مدیدو  دیـسر  تا  همان  دـنادرگ . یم  شرود  تسا  يو  حالـص  هیام 

ههبش نیرت  تسس  هب  يزیوآ و  گنچ  تسین  تجح  هچنآ  هب  و  ینادرگرس ، یهارمگ  رد  یلول و  یم  یهاریب  رد  یشیوخ و  هدشمگ  زا  ریغ 
يرادناتسا رد  ار  وت  مینک و  هکراتم  ار  گنج  يا  هدرک  اضاقت  هک  نیا  زیوآ . لد 
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مدرک . یم  ار  راک  نیا  زورید  مشاب  يراک  نینچ  لها  زورما  رگا  میامن ، رارقرب  ماش 
رانک رب  دوب  هتـشامگ  يرادناتـسا  هب  شا  یلبق  مکاـح  هک  ار  یـسک  يو  تسا ، هدرک  بوصنم  ماـش  يرادناتـسا  هب  ارت  رمع  يا  هتتـشون  نیا 
دنیبب هک  دـنرامگ  یم  مدرم  نیا  يارب  ار  رادـمامز  اساسا  تخاس و  رانکرب  دوب  هتـشامگ  يرادناتـسا  هب  رمع  هک  ار  یـسک  نامثعو  تخاـس 
رودص زا  سپ  و  تسا . هدرک  كانبیع  يراک  هدنام و  هدیشوپ  وا  زا  ای  هتشگ  تیاعر  یلبق  مکاح  لمعرد  ایآ  تسیچ و  رد  تما  تحلـصم 

یـصاخ داهتجا  رظن و  يرادـمامز  ره  دوش و  رداـص  يدـیدج  ناـمرفتسا  نکمم  یتموکح ) رگید  راـک  اـی  بصن  لزع و  رد   ) یناـمرف ره 
دراد .

درک اضاقت  نآ  رد  تشون و  ع )  ) نینموملاریما هب  يا  همان  هرابود  ریرهلاهلیل "  زا "  شیپ  زور  هس  ای  ود  نیفـص و  ياهدربن  يانثا  رد  هیواعم 
مهاوخ هلمح  نافوت  هب  ار  نانآ  دیآرب  هدـیپس  نوچ  دومرف : ع )  ) یلع هک  درک  نآ  رثا  رب  ار  راک  نیا  و  دـیامن ، اقبا  ماش  يرادناتـسا  رد  ار  وا 

وا زا  میاشگب و  یلع  اب  ار  هرکاذم  باب  هرابود  مدرک  رکف  تفگ : هیواعم  و  دندیساره ، نایماش  دنتخاس و  رشتنم  ار  شنخـس  مدرم  تفرگ و 
وا ات  مسیون  یم  شیارب  هرابود  لاح  دادن و  یباوج  یلو  مدوب ، هتـشون  وا  هب  ار  نیا  البق  و  دـیامن ، اقبا  ماش  يرادناتـسا  ماقم  رد  ارم  مهاوخب 

مروآ . محرهب  مزادنا و  دیدرت  هب  ار 
: تشون نینچ  هاگنآ 

یم رب  رگیدـکی  گنج  هب  دروآ  یم  ام  رـس  رب  نینچ  گنج  میتسناد  یم  ام  یتسناد و  یم  وت  هاـگره  راـگدورپ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
هتشذگرب کنیا  هک  تسا  یقاب  نامیارب  ردقنآ  میدوب  هدادتسد  زا  ار  ناملقع  تقو  نآ  رگا  میتساخ .
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تدوخ و اب  ندرک  تعیب  هب  مزلم  ارم  یهدـب و  نم  هب  ار  ماش  مدوب  هدرک  اضاقت  وت  زا  البق  میرآ . حالـص  هب  ار  هدـنیآ  میدروخ و  ینامیـشپ 
رارکت ار  يزورید  ياضاقت  نامه  نونکا  نم  داد . نم  هب  یتشاد  غیرد  نم  زا  وت  ار  هچنآ  ادخ  و  یتفریذپن . وتاما  یئامنن ، تدوخ  زا  تعاطا 

زا نارادرـسو  دنا  هداتفا  تکالف  هب  نازابرـس  ادخب  مسرت . یم  وت  زا  شیب  ندرم  زا  هن  و  وت ، هک  مراودیما  یگدنز  هب  ردقنامه  نم  منک . یم 
چیه شدانتـساب  مهنآ  هک  یی  يرترب  رگم  میرادن  يرترب  چیه  رگیدـکیرب  هک  میتسه  فانم  دـبع  ینب  زا  هلیبقکی و  زا  ام  و  دـنا ، هتفر  نایم 

مالسلاو . تفرگ . ناوت  یگدرب  هب  ار  یی  هدازآ  هن  درمش و  ناوت  یمن  رتورف  راوخ و  ار  یی  یفارشا 
ع)  ) اما م باوج 

گنج هب  دروآ  یم  امـش  ام و  رـس  رب  نینچ  گنج  یتسناد  یم  وت  هاگره  يا  هتـشون  دیـسر ، يا  همان  راگدیرفآ ، شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ 
زا زگره  راب  داتفه  موشب  هدنز  هاگنآ  موشب و  هتـشک  هرابود  موشب و  هدنز  موشب و  هتـشک  ادـخ  رطاخ  هب  رگا  نم  میتساخ . یمنرب  رگیدـکی 
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رب هک  هدـنام  یقاب  لقع  زا  ردـق  نآ  اـم  يارب  يا  هتـشون  منادرگ . یمن  ور  ادـخ  نانمـشد  دـض  رب  داـهج  زا  ادـخ و  رطاـخ  هب  يریگ  تخس 
هب عجار  ما . هدروخ  ینامیشپ  هدرک  رب  هنو  ما  هتفای  نآ  رد  یصقن  هن  ما و  هدادنتسد  زا  ار  ملقع  هجوچیه  هب  نم  میروخب . ینامیشپ  هتشذگ 

هتفگ هک  نیا  داد . مهاوخن  وت  هب  زورما  متـشاد  غیرد  وت  زا  زورید  ار  هچنآ  نم  مراذـگب ، یقاب  ماش  يرادناتـسا  ماقم  رد  ارت  هک  وت  ياضاقت 
وا یمالسا  هنابلط و  قح  گنج  هک  ره  شاب  هتـشاد  هجوت  دنا . هدنام  یقاب  هک  ار  دنچ  ینت  زج  هدرب  ورف  دوخ  ماک  هب  ار  نام  همه  گنج  يا 

تسا ... هتفر  خزود  هب  شدشاب  هدیشکرد  ماک  هب  لطاب  هک  ره  تسا و  هتفر  تشهب  هب  دشاب  هدیشکرد  ماک  هب  ار 
: سابع نب  هللادبع  هب  هیواعم  همان 

دیهد و یمن  جرخب  باتش  نافع  نب  نامثع  نارادتـسود  هب  ندرک  دب  زا  شیب  یـسک  هب  ندرک  دب  يارب  مشاه  ینب  تعامج  امـش  زا ... سپ 
دیا هدناسر  یئاج  هب  ار  راک 
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ناونع هب  ار  نیا  رگا  دـیتشک . دندرمـش  هانگ  هدـش  وا  اـب  هک  ار  يراـتفر  دنتـساخرب و  وا  یهاوخنوخ  هب  هک  نیا  رطاـخب  ار  ریبز  هحلط و  هک 
هب اهنآ  اب  دندش  تفالخ  راد  هدـهع  میت  يدـع و  هلیبق  ود  یتقو  ارچ  سپ  دـینک  یم  تیمکاح  یـسایس و  تردـق  رـس  رب  هیما  ینب  اب  تباقر 

دیروآ ؟ رد  ناشنامرفب  رس  دیتساخن و  رب  شکمشک  تباقر و 
ام هرابرد  امـش  دیما  هیام  هچنآ  تسا . هدروآ  رد  اپ  زا  هتخادنا و  رگیدکی  ناجب  ار  ام  گنج  نیا  تسا و  هدـمآ  شیپ  ینیب  یم  هک  یثداوح 
زین ام  هب  ندز  همدص  زا  امـش  سای  هیام  دـنک  یم  سویام  امـش  هب  ندز  همدـص  زا  ار  ام  هچ  ره  وتسه  زین  امـش  هرابرد  ام  دـیما  هیام  تسا 

یمن ام  هیلع  زورما  میدیـسرت . یمدمآ  شیپ  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  زا  دیایب و  شیپ  دمآ  شیپ  هچنآ  زا  ریغ  یعـضو  میدوب  راودـیما  ام  تسه .
گنچ رد  هک  ماش  روشک  زا  رادقم  نآ  هب  ام  زورما . زا  شیب  یتدشب  ادرف  هن  دیگنجب و  دندیگنجیم  زورید  هچنآ  زا  شیب  یتدش  هب  دـیناوت 

زا شیب  نوچ  دینک ، محر  شیرق  ناج  هب  دینک و  تعانق  تسا  امش  گنچ  رد  قارع  روشک  زا  هک  رادقم  نامه  هبمه  امـش  میعناق ، تسا  ام 
ود میتسه و  صاع  ورمع  نم و  دنماش  رد  هکودنآ  زاجح . رد  ات  ود  قارع ، رد  ات  ود  ماش ، رد  ات  ود  تسا : هدـنامن  یقاب  یـشرق  لجر  شش 

راـظتنا مشچ  رفن  ود  وت و  ربارب  رد  رفن  شـش  نآ  زا  رفن  ود  رمع . نبا  دعـس و  دـنزاجح  رد  هک  يرفن  ود  و  یلع ، وت و  دـنقارع  رد  هک  يرفن 
میدرک . یم  تعیب  یلع  زا  رتدوز  وت  اب  دندوب  هدرک  تعیبوت  اب  نامثع  زا  سپ  مدرم  رگا  و  یعمجنیا ، سیئر  وت  و  وت ،

تشون : نینچ  شباوج  رد  سابع  نبا 
طلـست و زا  مـیهد و  یم  جرخب  باتـش  ناـمثع  نارادتـسود  هـب  ندرک  يدـب  رد  يا  هتـشون  هـک  نـیا  مدـناوخ . دیـسر و  تا  هماـن  زا ... سپ 
ات يدومنن  شکمک  تساوخ و  کمک  وتزا  هک  هاگنآ  یتفای  تروظنم  ققحت  هلیـسو  ار  نامثع  وت  مدوخ  ناجب  میرفنتمهیما ، ینب  تیمکاـح 

، ریبز هحلط و  هرابرد  تسا . هبقع  نب  دیلو  نامثع ، ردارب  تیومع و  رسپ  عوضوم  نیا  رد  وت  ونم  نایم  رواد  نم و  دهاش  يدیسر و  اجنیا  هب 
دنتسسگ و ار  تعیب  ادعب  دنتفرگ و  تخس  وا  رب  ار  راک  دندرک و  کیرحت  نامثع  هیلع  رفن  ود  نآ 
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تا هناحلسم  زواجت  رطاخب  وت  اب  میدیگنج و  تعیب  نامیپ  ضقن  رـس  رب  اهنآ  اب  تهج  نیمهب  دندمآ ، رب  تموکح  رب  نتخادنا  گنچ  یپ  زا 
دنبوخ و ردقچ  شناگدنامیقاب  ودـندایز  یلیخ  شنادرم  تسا ، هدـنامن  یقاب  رفن  شـش  زج  شیرق  زا  يا  یتفگ  هک  نیا  هرابرد  میدـیگنج .

یم هک  مه  نیا  تشاذگ . راوخ  زین  ار  وت  دیچیپ  نمادـب  ام  يرای  زا  اپ  هک  مه  ناشمادـک  ره  دـندیگنج و  وت  هیلع  شلاجر  نیرتهبزا  یخرب 
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. دوب وت  زا  رتهب  ناـمثع  دـندوب و  ناـمثع  زا  رتهب  رمع  رکب و  وبا  هک  ینادـب  دـیاب  يزادـنا ، هزیتس  هب  يدـعو  میت  هلیبق  ود  اـب  ار  اـم  یتـساوخ 
ام يدـعب  تایلمع  زا  درک و  یهاوخ  شومارف  يدوب  هدـید  ام  زا  هتـشذگ  رد  ار  هچنآ  هک  هدـنیآ  رد  داد  میهاوخ  ناشن  وت  هب  هک  یئاـهزیچ 

میوگب دیاب  تشگ ، یم  تسرد  راوتـسا و  تموکح  راک  دـندوب  هدرک  تعیب  نم  اب  مدرم  رگا  يا  یتفگ  هک  نیا  هب  عجار  دیـساره . یهاوخ 
هیواعم يا  تفالخ  زا  ندز  فرح  هب  هچ  ارت  تشگنراوتـسا . رارقرب و  الماک  شتموکح  دـندرک و  تعیب  تسا  رتهب  نم  زا  هک  یلع  اـب  مدرم 

هار نآ  هب  ار  هکم  حتف  ناگدشدازآ  تسا و  گنهاشیپ  نارجاهم  هب  قلعتم  تفالخ  يا و  هدش  دازآ  ریسا  رسپ  یتسه  يا  هدش  دازآ  ریـسا  وت 
مالسلاو . تسین . یتلاخد  و 

لئابق یهدنامرف  رـس  رـسپ  یناملـسم و  هدش  دازآریـسا  وت  هچ  تفالخ  هب  ارت  تسا " : هدروآ  ترابع  نیا  هب  ار  همان  ریخا  تمـسق  هبیتق ، نبا 
 " تسا . هدروخ  ار  ردب " يادهش "  رگج  هک  ینز  رسپ  و  مالسا ، هب  مجاهم  كرشم و 

زامن و رس  رب  امـشاب  دینک  یم  رکف  هفوک  مدرم  دیوگ " : یم  شقطن  رد  هفوک  هب  دورو  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  هحلاصم  زا  سپ  هیواعم 
نیا يارب  تقیقح  رد  هن  دیور ؟ یم  جح  هب  دیهد و  یم  تاکز  دـیناوخ و  یم  زامن  امـش  مدـید  هک  تهج  نآ  زا  ومدـیگنج  جـح  تاکز و 
نیا نایرج  رد  ینوخ  ره  لام و  ره  ناه  دـناسر . دوصقم  هب  ارم  دـیتساوخ  یمن  امـش  هک  نیا  اب  ادـخ  منک و  تموکح  امـش  ربهک  مدـیگنج 
میاپ ود  نیاریز  ما  هتفریذپ  هدش و  طرـش  ماما ع ) اب  هحلاصم  نامیپ  رد   ) هچ ره  دوب و  دهاوختساوخزاب  یب  هتفر  نیب  زا  بوشآ  شروش و 

لامیاپ
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دوب . دهاوخ 
دش و دراو  هیواعم  شروضح  رد  ام  دوب و  هتـسشن  هفوک )  ) دجـسم رد  سابع  نب  هللادـبع  هک  یلاحرد  دـیوگ : یم  یکم  ذوبرخ  نب  فورعم 

تیومع رـسپ  زا  نم  یناد  یمن  رگم  ینادرگ ؟ ور  نم  زا  ارچ  تفگ : وا  هب  هیواعم  دـینادرگرب . وا  زا  ور  سابع  نبا  تسـشن ، يو  نمجنا  رد 
هک رطاخ  نیا  هب  هن ، تفگ : رفاک ؟ وت  دوب و  ناملسم  وا  هک  لیلد  نیاب  یشاب ؟ رت  قحیذ  ارچ  تفگ : مرت ؟ قحیذ  تموکح  نیا  يدصت  يارب 

رمع رسپ  لاحنآ  رد  دش -. هتشک  قحانب  نامثع  تفگ : هیواعم  تسا . وت  يومع  رسپ  زا  رتهب  نم  يومع  رسپ  تفگ : منامثع . يومع  رسپ  نم 
تسا . تموکح  يدصت  هب  وت  زا  رت  قحیذ  نیا  سپ ، تفگ : رمع  رسپ  هب  هراشا  سابع  نبا  تشاد - روضح 

رتشیب یتیعطاق  اب  هک  تسا  یتیعقاو  ادـخب  نیا  تفگ : سابع  نبا  تسا  هتـشک  ناملـسم  ار  ناـمثع  یلو  تشک  رفاـک  ار  رمع  تفگ : هیواـعم 
دنک . یم  ضقن  در و  ار  تلالدتسا 

نآ زج  يروظنم  هدوب و  تموکح  رب  نتخادـنا  تسد  یپ  رد  ادـتبا  زا  هیواعم  هک  دـیامن  یم  تباـث  ـالماک  یمارگ  هدـنناوخ  هب  نانخـس  نیا 
تفالخ يدصت  يارب  قحیذ  ار  دوخ  دنک و  در  ار  سابع  نبا  ای  ع )  ) ماما تالالدتسا  هتـسناوت  یمن  راوخ  رگج  هدنه  رـسپ  و  تسا ، هتـشادن 

رب یئاورنامرف  هتساوخ  هدومن و  افتکا  روظنم  زا  يا  هراپ  هب  تسخن  ریزگان  سپ  دبای ، تسد  تموکح  هب  یناسآ  هب  هدوب  رداق  هن  درامـشب و 
هک حرط  داهنشیپ و  نیمه  دیامن . لیمکت  ار  شیوخ  هرطیس  طلست و  هدرک  یـشک  رکـشل  مه  قطانم  ریاس  دروآ و  تسد  هب  ار  رـصم  ماش و 

چیه و  هیزجتو ، هقرفت  هیام  تسا و  یتعدب  ددرگرارقرب  هناگادج  یتموکح  کی  ره  رد  دوش و  هیزجت  تمسق  ود  هب  یمالـسا  دحاو  روشک 
اب هنیدم  رد  هک  یتعیب  تسا . هدوبن  یعرش  ارجا و  لباق  هجوچیه  هب  هتشادن و  مالسا  خیرات  رد  يا  هقباس 
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تخاس یم  دهعتم  مزلم و  دش و  یم  لماش  ار  ناناملسم  همه  دوب و  یمومع  تعیب  کی  تفرگ  تروص  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما 
، دنچیپ رس  تقو  هفیلخ  تیعبت  زا  دنتفریذپن و  دنتشاد  قح  اه  ناتـسا  زا  کیچیه  مدرم  هن  تشادن و  ار  نآ  زا  ندز  زاب  رـس  قح  سکچیه  و 

رتشیپ هک  تباث - حیحـص و  ثیدح  نآ  ربانب  دش و  یم  هدرمـش  رخاتم  يدـعب و  هفیلخ  هیواعم  یهقف  بهاذـم  تایرظن و  مامت  بجوم  هب  و 
هبات دـگنجب  نامرفان  شکندرگ  نآ  حلـسم و  راکزواجت  نآ  اب  هک  تشادـن  نیا  زج  يا  هراچ  نیا  اب  ع )  ) ماما دوب و  بجاو  شلتق  میدـید -

دیآزاب . ادخ  مکح 
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تسا هدوب  نمزم  هیواعم  میمصت 

ینمـشد هاگرید  زا  شترـضحاب  تسا . هدوب  نمزم  راد و  هشیر  هکلب  هتـشادن  یگزات  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  تفالخ  هرابرد  هیواعم  رظن 
ماما هنیک  تقو  نآ  زا  تسا . هدوب  مالـسا  رفک و  داضت  ود  نآ  داضت  تسا . هدنکفا  یئادـج  ماما  وا و  نایم  مالـسا  هک  تقونامهزا  هتـشاد و 

كـاله كاـخ  هب  يو  ریـشمشاب  شا  یئاد  شگرزب و  ردـپ  شردارب و  دربـن  کـی  زور و  کـی  رد  هک  هدرورپ  هتفرگ و  لد  هب  ار  ع )  ) یلع
تسا . هتشگ  رت  كانبات  هچ  ره  هتفرگ و  ششخرد  جوا و  مدامد  تیرشب  خیراترد  مالسا و  نامسآ  رد  شتاراختفا  هراتسو  دنا  هداتفا 

هئطوت و ینکـشراک و  يانب  دننک  تعیب  ع )  ) ماما اب  هنیدم  مدرم  راصنا و  نارجاهم و  هک  نیا  زا  شیپ  یتح  نامثع و  ندش  هتـشک  ضحم  هب 
يورین دنازرلب و  ار  نینموملاریما  تموکح  ساسا  هدرک  داجیا  دـیدج  تردـق  زکارم  دزادـنیب و  مه  ناجب  ار  مدرم  ات  هتـشاذگ  ار  کیرحت 

: نومضم نیا  هب  داتسرف  ماوع  نبریبز  يارب  يا  همان  سیمع  ینب  هلیبق  زا  یکی  تسدب  دزادنا . رد  شیاسرف  كاکطصا و  هب  ار  نادهاجم 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نینموملاریما ریبز  ادخ  هدنب  هب 

نایفس یبا  نب  هیواعم  زا 
راذگن تسا ، وت  کیدزن  هرـصبو  هفوک  دندروآ . دورف  رـس  هدومن  تقفاوم  متفرگ و  تعیب  ماش  مدرم  زا  وت  يارب  نم  زا ... سپ  وت . رب  مالس 

هب هللادیبع  نب  هحلط  اب  نم  دنام . یمن  یقاب  رگید  يزیچ  دمآ  رد  وت  نامرف  هب  رهـش  ود  رگا  و  دبای ، تسد  نآ  هب  وت  زا  شیپ  بلاط  وبا  رـسپ 
ود امش  دیاب  و  دینک ، توعد  وا  یهاوخنوخ  هب  ار  مدرم  زیخرب و  نامثع  یهاوخناوخ  هب  نیاربانب  مدرک  تعیب  وت  نیشناج  ناونع 
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دزاس . راوخ  ار  ناتنمشد  دنادرگ و  زوریپ  ار  رفن  ودامش  ادخ  دیهد . جرخب  رایسب  شالت  تیدج و  رفن 
رب و  هن ، ای  هتـشون  نینچ  نانآ  یهاوخ  ریخ  رـس  زا  هیواعم  هک  دندرکنکش  چـیه  و  داد ، ربخ  هحلط  هب  تشگ و  داش  رایـسب  همان  نیا  زا  ریبز 

دنتفرگ . (ع ) یلع ربارب  رد  یشکرس  تفلاخم و  هب  میمصتنآ  رثا 
نینموملا ریما  ار  وا  هتفرگ  تعیب  ریبز  يارب  ماش  هیامورف  رـصانع  زا  هک  نیا  یهاو  نامگب  هک  دینیبب  ار  كدرم  نیا  یـسرت  ادخ  يرادـنید و 

هفیلخ و تسایقیقح  نینموملاریما  هک  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دوش  یمن  رضاح  لاحنامه  رد  دسانـش و  یم  تفالخ  ماقم  هب  دناوخ و  یم 
يدـهعتیالو يارب  هیواعم  هک  هللادـیبع - نب  هحلط  ریبز و  دوخ  نانآشیپاشیپ  راصنا و  نارجاهم و  هک  ار  یـسک  دـنک  باـطخ  نینموملاریما 

هناحلسم زواجت  ینامرفان و  هب  ندز  تسدو  تعیب  ضقن  هب  دبیرف و  یم  ار  ود  نآ  باطخ ، نیا  اب  دنا و  هتسب  تفالخ  تعیب  يواب  هدیدنسپ -
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رابنایز  تشونرس  نآ  هب  دزیگنا و  یمرب  یلخاد 
هحلط و هب  تسخنار  نابدرن  نیا  هیواعم  تسا و  هدش  یـسایس  ماقم  تموکح و  هب  لوصو  نابدرن  نامثع  یهاوخنوخ  هک  دینک  یم  هظحالم 

دننک . یم  ناشناوریپ  نارادتسود  هب  یئاه  هیصوت  نینچ  هشیمه  نیطایش  تسا و  هدرک  هیصوت  هداد و  ناشن  ریبز 
هکنآ لاح  ددرگ  لیلذ  راوخ و  هک  دـنکیم  نیرفن  ار  وا  دـنوش و  زوریپ  هک  دـنکیم  اـعد  ع )  ) یلع نانمـشد  يارب  هک  دـیراد  هجوت  نینچمه 

نمـشدار هک  ره  رادب و  تسود  دراد و  یم  شتـسود  ار  هکره  ایادخ  دیامرفیم " : یقافتا  دروم  حیحـص و  ثیدـح  رد  نامردـقیلاع  ربمایپ 
 " نادرگ . راوخ  شدهاوخ  یمراوخ  هک  ره  و  نک ، يرای  دنک  یم  شیرای  ار  هک  ره  و  رادب ، نمشد  شدرادیم 

: دسیون یم  ریبز  هبيرگید  همان  رد 
ص)  ) ادخ ربمایپ  همع  رسپ  هجیدخ ، وبا  رسپ  یماوع ، نب  ریبز  وت  زا ... سپ 

هحفص 198 ] ] 

. تسا هدرک  يزابناج  ناطیش  ندز  گناب  ماگنه  هب  هکم  رد  هک  یسک  و  مالسا ، یگنج  راوس  و  رکب ، وبا  داماد  و  شقانجاب ، وا و  يراوح  و 
ار شبنج  همه  نیا  دزات و  یم  شیپ  دچیپ و  یم  هک  هتخآ  ریشمش  اب  هتسج  ردب  اج  زا  یئاهدژا  نوچ  ياهدرک  مایق  يا و  هتـشگ  هتخیگنا  رب 

نییعت هک  یناـسک  زا  یکی  ارت  رمع  تسا و  هداد  تشهب  هدژم  وت  هب  رتشیپ  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  و  دـنک . یم  نیقی  قدـص  ناـمیا و  تردـق  هب 
. تسا هتـشگ  هدـنکارپ  ياهمر  نوـچ  رادـمامز  ندوـبن  تلع  هب  تلم  هک  هللادـبع  اـبا  يا  نادـب  تسا . هداد  رارق  دـننک  یم  تما  يارب  هفیلخ 

راـک هکنآ  زا  شیپ  نک و  مادـقا  باتـش  اـب  ناراد  فـالتخا  یتشآ  یلم و  تدـحو  يروآ و  درگ  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  يارب  نیارباـنب 
لحمـضم دـنباین  یناـبرهم  ردـپ  رگا  دـنا و  هدیـسر  يدوباـن  هاـگترپ  هبل  هب  مدرم  اریز  ددرگ ، یگدـنکارپ  راـچد  رتشیب  تما  دوش و  تخس 

يارب ار  راک  اجنیا  رد  نم  ربب . ادخ  يوس  هب  هار  هدب و  جرخب  تعرـس  تیدج و  شندرک  دحتم  تلم و  ندروآ  درگ  يارب  تشگ . دـنهاوخ 
نید رادنید و  ماما  ارت  ادـخ  دـشاب . يو  نیـشناج  يرگید  نآ  هب  قلعتم  تموکح  هک  بیترت  نیدـب  ما و  هدرک  هاربورو  تسرد  تقیفر  وت و 

مالسلاو . يوقت . ریخ و  هدنیوج  دهدرارق و 
هدش هنوگچ  ارچ و  تسا و  هدـش  نینچ  یک  هتـشگ و  هدـنکارپ  ناپوچ و  یب  همر  نوچ  اجک  تما  دیـسرپ : دـیاب  راوخ  رگج  هدـنه  رـسپ  زا 
یم تیاعر  دنیب و  یم  تقد  هب  ار  یمومع  حلاصم  شیناد  راک  تریصب و  اب  هک  دراد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نوچ  يربهر  هکنآ  لاح  تسا ؟

، درب یم  دنکـش و  یم  ددرگ  زارد  تما  يوسب  هک  ار  یهاوخدب  راکهبت  ره  تسد  ددنب و  یم  فارحنا  رطخ و  یئاورانره و  رب  هار  دیامن و 
تعیب وا  اب  هچراپکی  تلم  تسه و  شتفالخ  تماما و  رب  یـصن  هک  یماـما  هناـگی  و  شدوخ ، تسا و  ادـخ  ربماـیپ  ردارب  هک  یماـما  ربهر و 

يا هیواعم  دزادنین . فالتخا  هسیـسد  اب  دنزن و  مه  رب  ار  یمومع  ماظن  تینما و  دراذگب و  زادنا  هقرفتهیواعم  رگا  تسا  دحتم  تسا و  هدرک 
هقباس ادـخ  دزیگنا و  یم  هسوس  دـیآ و و  یم  رد  شتـسار  پچ و  زا  شرـس و  تشپ  ناسنا و  ربارب  زا  ناطیـش  لثم  نایقتم  يالوم  لوقب  هک 

ناشخرد
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یتسرد . يدادجا  هنیشیپ  هن  هدرکن و  شبیصن  یی  یمالسا 
: دسیون یم  هحلط  هب 

تیزابلد تسد و  تشوخ و  هرهچ  رب  هوالعنیا  يا . هدرک  يدب  شیرق  هب  رگید  یـشرق  درف  ره  زا  رتمک  هک  یتسه  یی  یـشرق  وت  زا ... سپ 
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دحا گنج "  رد  تکرش  تلیضف  راختفا و  و  یتشهب ، ناگتفای  هدژم  مجنپ  رفن  يدوب و  گنهاشیپ  مالسا  هب  نامیا  رد  وت  تا . یئوگ  اویش  و 
درک و ناوتن  یهاتوک  نآ  زاهک  يراک  دراذـگ ، تا  هدـهع  هب  ار  شتموکح  تلم  دوش  ثعاب  هک  يراک  هب  نک  باتـشنیاربانب  تسا . ارت  " 

يرترب وت  رب  وا  و  ریبز ، ما و  هدروآ  وت  نامرف  ریز  ار  ناـماس  نیا  نم  تشگ . دهاوخدونـشخ  وت  زا  یئاـمن  مادـقا  نآ  هب  هکنیانودـب  ادـخ  هن 
ناگتفای تیاده  تسرد  هار  رب  ار  امش  ادخ  شنیشناج . يرگید  دوب و  دهاوخ  رادمامز  نآ  تخادنا  شیپ  ار  يرگید  ناتمادک  ره  و  درادن ،

مالسلاو . دیامرف . تیانع  امش  هب  ار  ناگتفای  قیفوت  يدنمدرخ  درادب و 
زا ع )  ) یلع یتسناد  تفالخ  يدـصت  قاقحتـسا  هیام  يدرمـش و  رب  هحلط  ریبز و  يارب  هک  تاراختفا  لئاضف و  نیا  دیـسرپ : هیواعم  زا  دـیاب 

نیمجنپهحلط تسا و  ناگتفای  هدژم  زا  یکی  ریبز  هک  نیا  زا  ینک و  یم  دای  نتفای  تشهب  هدژم  راـختفا  تلیـضف و  زا  دوب ؟ بیـصنیب  اـهنآ 
لتاق دـحلم و  ار  وا  يدرک و  بلـس  وا  زا  يدـشن و  لـئاق  شیارب  ار  راـختفا  تلیـضف و  نیا  ارچ  سپ  دوبن ؟ مه  مهد  رفن  ع )  ) یلع اـیآ  رفن ،

تفـالخ هب  اـهنآ  زا  رتدوز  بلاـط "  وبا  رـسپ  اداـبم "  یتشاداو  هلجع  هب  يدومن و  اوغا  ار  ریبز  هحلط و  ارچ  يدرمـش و  نآ  لاـثما  قحاـن و 
نب دعـس  ارچ  سپ  تسا ؟ یفاک  تفالخ  يدـصت  قاقحتـسا  تیحالـص و  تابثا  يارب  یئاهنتهب  یئاعدا  تشهب  هدژم  نآ  رگم  دـبای ؟ تسد 
نیا هب  دـیاش  یتسناد ؟ قیالان  قحیب و  تفالخ  يدـصت  يارب  تسا - هدـمآ  باسح  هب  ناـگتفای  هدژم  وزج  دوب و  هدـنز  هک  ار - صاـقو  یبا 

؟ دنادرگ زاب  وت  هب  هک  يداد  یسک  ضرقب  نان  ینک و  هدافتساءوس  یناوت  یم  رتهب  ناشتموکح  ای  ودنیا  دوجو  زا  يدرک  یم  رکف  هک  ببس 
دمآ رـس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  رگم  يدوب . گـنهاشیپ  مالـسا  هب  ناـمیا  رد  وت  دـنز : یم  هحلط  هب  هک  تسا  یفرح  رت  بیجع 

نیلوا مالسا و  ناگنهاشیپ 

هحفص 200 ] ] 

گنهاشیپ دنا : نت  هس  ناگنهاشیپ  هک  هتـسویپن  توبث  تحـص و  هب  ص )  ) ربمایپ زا  ثیدح  نیا  رگم  دوبن ؟ نموم  نیرتراختفا  رپ  ناملـسم و 
رگم بلاطیبا ؟ نب  یلع  دمحم  هب  نامیا  رد  همه  گنهاشیپ  و  نیـسای ، بحاص  یـسیع  هب  نامیا  رد  تسا و  عشوی  یـسوم  هب  نامیا  رد  همه 

ار شربمایپ  تلاسر  دروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  یلع  هک  دـنا  هدرمـشن  تسار  تباث و  ار  تیعقاو  نیا  ص )  ) دـمحم تما 
درک ؟ داهج  شهار  رد  دناوخ و  زامن  وا  اب  دومن و  رواب 

ردب "و"  زا "  ص )  ) ربمایپ ياهدربن  همه  رد  تکرـش  راختفا  ار  ع )  ) یلع تسا  دحا "  دربن "  رد  تکرـش  تلیـضف  راختفا و  ار  هحلط  رگا 
ياویـش اسر و  يادن  ندینـش  زا  ار  هیواعم  شوگ  رفک  كرـش و  دراذگب  دسالا "  ءارمح  دربن "  نینح و  قدـنخ و  ربیخ و  ات  هتفرگ  دـحا " 

دنتشادرب : گناب  هک  ماجنآ  دشاب  هدرک  اونشان  رک و  ناوضر  لیربج و 

یلعالا  یتفال 
راقفلاوذالا فیسال 

تسا  یلع  طقف  ریلد 
راقفلاوذ طقف  ریشمش  و 

يارب هیواعم  يرآ ، دـیدیمن ؟ دربن  اههاگدروآزا و  ار  ع )  ) یلع ياه  يریلد  اه و  يرواـمزر  هک  دوب  اـنیبان  شتریـصب  نوچ  شا  هدـید  رگم 
هک هدوب  وا  مه  نوچ  دسانـش  یمن  ار  اتکی  نز  ریـشمش  هناگیریلد و  ماقم  شیارب  تسین و  لئاق  يراختفا  تلیـضف و  ع )  ) یلع ياه  ینامرهق 
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شنیرفآ قحو  نارب  ریـشمش  اب  ار  شا  هداوناخ  دارفارگید  یئاد و  گرزب و  ردپ  ردارب و  رکیپ  هدـناشن و  ازع  هب  ار  يو  دـیلپ  هداوناخ  ياهنز 
درف ره  زا  رتمک  هک  یتسه  یی  یشرق  وت  دنک : یم  دزـشوگ  هحلط  هب  هکاجنآ  دراد  هراشا  انعم  نیمه  هب  هیواعم  دوخ  و  تسا ، هدرک  هراپ  ود 

يا هدرک  يدب  شیرق  هبرگید  یشرق 
دسیونیم : مکح  نب  ناورم  هب 

هنارهام تاکرح  اب  هک  شاب  هابور  نوچ  و  زیمآ ، هلیح  شاخرپ  دنک و  یم  هناریگلفاغ  راکش  هک  شاب  گنلپ  لثم  ما  همان  ندناوخ  ضحم  هب 
ناهنپ و دسر  یم  وا  هب  یتسد  یتقو  تشپ  راخ  هک  نک  ناهنپ  نانچ  ناشرظن  هدید و  زا  ار  تدوخ  دزیرگ . یم  مصخ  لاگنچ  زا  هناکریز  و 

هرابرد و  دنـشاب ، سویام  شیزوریپ  يراـی و  کـمک و  زا  مدرم  هک  هدـب  ناـشن  رادـقم  یبو  راوخ  ناـنچ  ار  دوخ  و  دـیامن ، یم  فـالغ  رد 
سسجت عالطا و  بسک  ناشاهراک 

هحفص 201 ] ] 

نم هک  نک  هابتو  ناروشب  ار  زاچح  و  دـیامن ، یم  يواـکجنک  درب و  یم  راـظتنا  مخت  رد  ار  شا  هجوج  لاـمک  هظحل  هک  یغرم  ناـنچ  نک 
مالسلاو . منک . یم  هابت  ار  ماش 

شتفالخ دنا و  هدرک  تعیب  ع )  ) ماما اب  راصنا  نارجاهم و  مدرم و  دبای  یم  عالطا  هک  تقو  نآ  تسا  هیواعم  تسارور  حیرص و  فرح  نیا 
رد ار  شرظن  هن  دنهد و  یم  شهار  باحصا  یلاع  ياروش  رد  هن  تسا  هراکچیه  مالسا  تما  نایم  رد  دنیب  یم  و  تسا ، هتفرگ  رارقتسا  هار 

يرادناتسا مارتحا  رپ  دوس و  رپ  راک  زا  سپس  دنک و  تعیب  ع )  ) ماما اب  دیاب  دوز  ای  رید  و  دنهاوخ ، یم  یتلود  مهم  ياهراک  هفیلخ و  نییعت 
هفیلخ ات  دـناروشب  ار  مدرم  دـیامن و  کیرحت  ار  نابلط  هاج  هک  دـیآ  یمرب  ددـصرد  سپ  دـیوج . هرانک  هقطنم  نآ  هاپـس  یهدـنامرف  ماش و 

هکنانچ دشاب ، لوغشم  یلخاد  دروخ  دز و  شکمشک و  هلسلس  کی  هب  دباین و  ار  شیرانکرب  وا و  راک  هب  یگدیسر  تصرف  لاجم و  دیدج 
هب ار  راکهبت  نآ  هک  تسا  یهار  نیا  و  دوش ، هقرفت  داجیاو  کیرحت  شروش و  يراکبارخ و  هک  دـنک  یمهیـصوت  شیاـه  هماـنرد  اـحیرص 

دناسر . یم  دشاب  تنس  نآرق و  هب  دنبیاپان  تموکح  تنطلس و  هک  شروظنم 
یم تعیب  دنتسه  يو  زا  تعاطا  هب  مزلم  دنا و  هتـسب  تفالخ  تعیب  ع )  ) یلع ماما  دوخ  هک  ریبز  هحلط و  يارب  هیواعم  هک  تسا  روآ  بجعت 
یم ع )  ) یلع نینموملا  ریما  اب  اهنآ  ندرک  تعیب  زا  سپ  زور  دـنچ  ار  تعیب  نیا  دـیآ  یمرب  شیاـه  هماـن  زا  هکناـنچ  تفـالختعیب و  دریگ 
قح رب  ماما  تفالخ  رب  ص )  ) ربمایپ باحصا  عامجا  هک  یتقو  رد  مهنآ  دیامن  تفالخ  ماقم  دزمان  ار  یسک  ات  تسیک  هیواعم  یهگناو  دریگ 
نآ نیا و  ندرک  دزمان  رد  تلاخد  قح  هک  دوبن  یـسک  هیواعم  دوب  هتفرگن  تروص  ع )  ) ماـما يارب  تعیب  نآ  رگا  یتح  تسا ؟ هتفاـی  ققحت 

ماما ابالبق  هک  تسا  یتعیب  ضقن  تقیقح  رد  ریبز  هحلط و  يارب  يریگ  تعیب  هک  تسناد  یمن  مهفن  نآ  هوالعب  دشاب . هتـشاد  تفالخ  يارب 
رد لمع  هب  هتخانش و  ار  یمومع  تحلـصم  دناوت  یم  اجک  دروخ و  یم  تما  درد  هچ  هب  نکـش  تعیب  ياوشیپ  رادمامز و  و  دنا ، هدرک  (ع )

ع)  ) یلع نینموملاریما  اـب  تعیب  زا  سپ  نوچ  زاـب  دـشابن  لـطاب  یتـعیب  دـشاب و  تسرد  ریبز  هحلطاـب و  تعیب  مینک  ضرفرگا  هزاـت  دروآ ؟
مرکاربمایپ تباث  حیحـص " و  ثیدح "  همه  نآ  بجوم  هب  تسا  بجاو  ناشلتق  هک  دنوش  یم  هدرمـش  رخاتم  هفیلخ  ودـنآ  هتفرگ  تروص 

مادعا ؟ هب  موکحم  لتق و  قحتسم  دنشاب  هتشاد  يا  هفیلخ  ناناملسم  دوشیم  رگم  و  میدناوخ ، البق  هک  (ص )

هحفص 202 ] ] 

هدعج اب  هیواعم  ردارب  يوگتفگ 
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ناعبات هماع  هک  دوب  وا  مه  دوب و  ماش  دارفا  نیرتسانـشنید  زا  یباحـص - منغ - نب  نمحرلادـبع  دـسیون " : یم   " باعیتسا رد "  رمع  وبا  - 1
هیواعم هدنیامن  ناونعب  یتقو  صمح "  رد "  ار  ءادرد  وبا  هریره و  وبا  هک  تسا  نامه  تشاد و  دـنلب  یتلزنم  ردـق و  و  تخومآ ، هقف  ار  ماش 

هک یماغیپ  دیدرک و  هک  يراک  نیا  روطچ  تسا ، بیجع  امـش  زا  تفگ : هلمج  نآ  زا  داد و  رارق  شهوکن  دروم  دنتفر  یم  یلع  روضح  زا 
مدرم راصنا و  نارجاهم و  دـینادیم  هکنآ  لاح  دراذـگاو  اروش  هب  ار  هفیلخ  نییعت  دـیهاوخ  یم  یلع  زا  امـش  تسا  اور  امـش  يارب  دـیدروآ 

زا هک  ار  هیواعم  دنا ؟ هدومنن  تعیب  يو  اب  هک  دنیاهنآ  زا  رتهب  دنا  هدومن  تقفاوم  يواب  هک  یناسک  دنا و  هدرک  تعیب  يو  اب  قارع  زاجح و 
كرشم و لئابق  نارـسزا  شردپ  دوخ  هک  ار  وا  نآ ؟ رد  یتلاخد  هچ  اروش و  هب  یطبر  هچ  دنرادن  تفالخ  قح  هک  تسا  هدش  دازآ  ناریـسا 

دنمالسا ؟ هب  مجاهم 
 " دزرمایب . دنک و  تمحر  ناشیادخ  دندومن . هبوت  لاح  رد  دنتشگ و  نامیشپ  شیوخ  تیرومام  زا  ود  نآ 

. ایب نم  دربن  هب  یلع  يآ  نسحلاوبا  يآ  تشادرب : گناب  هاپس  ود  نایم  رد  هدمآ  نادیم  هب  نیفص - ياهدربن  يانثا  رد  نایماش - زا  يدرم  - 2
گنهاـشیپ وـت  یلع  تفگ : دنتـشاد . رارق  هاپـس  ود  ناـیم  رد  تشگ و  فـیدر  ناشبـسا  ندرگ  هک  یئاـجب  اـت  تـفر  شیپ  شدربـن  هـب  یلع 

ات دزادنا  ریخاتب  ار  اه  گنج  نیا  دـنک و  يریگولج  يزیرنوخ  زا  هک  منکب  يداهنـشیپ  یهدـیم  هزاجا  ایآ  يراد . ترجه  راختفا  ویمالـسا 
يدرگیم رب  وت  تفگ : يداهنشیپ ؟ هچ  تفگ : یلع  يریگب ؟ ار  دوخ  میمصت 
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نیا هک  مناد  یم  : تفگ یلع  يراذـگ  یم  او  اـم  هب  ار  ماـش  ناـمماش و  هب  میدرگ  یم  رب  اـم  و  میراذـگ ، یم  او  وـت  هب  ار  قارع  تقارع و  هب 
مدرک هچ  ره  تشاد و  او  یباوخ  رادـیب  هب  لوغـشم و  دوخب  تخـس  ارم  عوضوم  نیا  و  ینک ، یم  يزوسلد  یهاوخریخ و  هر  زا  ار  داهنـشیپ 

شنارادتسود زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  اریز  تسین ، هداتـسرف  ورف  ص )  ) دمحم رب  ادخ  هچنآ  هب  نتـشگ  رفاک  ای  ندیگنج  زج  یهار  مدید 
یهن فورعم و  هبرما  دنشاب و  نامرف  هب  رس  تکاس و  نانآ  دوش و  هدیچیپ  ادخ  مکح  زا  رس  روشک ) ای   ) ناهج رد  هک  دوب  دهاوخن  دونـشخ 

خزود . رد  نارگ  ياهدنب  ندیشک  زا  تسا  رتریذپ  لمحتو  رتناسآ  میارب  ندیگنج  مدید  نیاربانب  دننکن . رکنم  زا 
تسا یلع  زا  رت  هتسیاش  تفالخ  يارب  هیواعم  هک  میرادن  هدیقع  مسق  ادخب  ام  هدعج  دیوگ : یم  هریبه  نب  هدعج  هب  نایفـس  یبا  نب  هبتع  - 3
مدرم نوچ  تسا  یلع  زا  رت  قحیذ  ماش  رب  تموکح  رد  هیواـعم  هک  تسا  نیا  اـم  هدـیقع  نکل  دوب . هدرکن  ناـنچ  ناـمثع  قح  رد  یلع  رگا 
يارب هیواعم  زا  شیب  هک  دوشیمن  تفای  یـسک  ماش  رد  ادـخب  دـیراذگب . ام  يارب  دـیرادب و  تسد  ماش  زا  نیاربانب  دنتـسه ، نآ  قفاوم  ماـش 

امش هچنآ  زا  زا  شیپ  ام  دشاب و  هتشاد  تیدج  رارصا و  یلع  لثم  گنج  يارب  هک  تسه  یسک  قارع  رد  هنو  دشاب ، هتـشادن  رارـصا  گنج 
رظن رد  هک  تسا  دـب  یلع  يارب  ردـقچ  میهد . یم  ناشن  يرادربنامرف  نامربهر  هب  تبـسن  دـیهد  یم  ناشن  يرادربنامرف  ناـتربهر  هب  تبـسن 

دناشک . يدوبان  هب  ار  بارعا  دسرب  یسایس  تردق  هب  هکنیمه  اما  دشاب ، اهنآ  يربهر  يارب  درف  نیرت  هتسیاش  نیرت و  قحیذ  مدرم 
هب دـیئوگ  یم  الاح  هک  نیا  دـنرادن . فالتخا  شرـس  رب  مهرفن  ود  یتح  هک  تسا  يزیچ  نیا  هیواعم ، رب  یلع  يرترب  هرابرد  تفگ : هدـعج 

يارب هیواعم  زا  شیب  هک  دوش  یمن  تفای  یـسک  ماش  رد  هک  نیا  هرابرد  میتفریذـپن . ام  دـیدش و  عناق  نآ  هب  مه  البق  دـیعناق ، ماش  تموکح 
نینچ مه  دیاب  دشاب ، هتشاد  تیدج  رارصا و  یلع  لثم  گنج  يارب  هک  تسه  یـسک  قارع  رد  هن  دشاب و  هتـشادن  تیدج  رارـصا و  گنج 

يور و هنایم  و  تساهدناشک . یتسـس  یهاتوک و  هب  ار  وا  هیواعم  دیدرت  کش و  هدروآ و  رد  رارـصا  تیدج و  نیدب  ار  وا  یلع  نیقی  دشاب .
لطاب لها  شالت  زا  رتهب  قح  لها  يراک  هتسهآ 
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تسا ...
اب تموکح  رـس  رب  تسین و  وا  قح  هک  دراد  ار  يزیچ  هیعاد  هیواعم  دـیوگ " : یم  یقطن  رد  یعازخ  لیدـب  نب  هللادـبع  نیفـص "  رد "  - 4
ار مالسا ) و   ) قح ات  هتساخرب  هلداجم  هب  لطاب  هلیـسوب  و  تسا ، هتـساخرب  شکمـشک  هب  تسین  وا  ناشمه  هک  یـسک  نآ و  یقیقح  بحاص 

تقیقح هداد و  هولج  ناشرظنرد  ار  یهارمگ  هتخاـت و  امـش  رب  بصعتم  كرـشم و  لـئابق  داوسیب و  نادرگناـبایب  ددـمهب  و  دنکـشب ، مه  رد 
اه يدیلپ  ناشیدیلپ  رب  تسا و  هداد  هولج  رگید  يا  هنوگب  ناشیارب  ار  تفالخ  تیعقاو  تقیقح و  هتشاک و  بوشآ  قشع  ناشلدرد  هدومن و 

تسا . هدوزفا 
: دیوگ یم  ع )  ) یلع نینموملاریما  هب  باطخ  هللادبع ، نیمه  - 5

تقیقح اما  دندومن ، یمن  تفلاخم  ام  اب  دـندرک  یم  راک  ادـخ  يارب  ای  دنتـشاد  روظنم  ار  ادـخ  هک  دوب  نیا  رگا  تعامج  نآ  نینموملا  ریما 
يرگراصحنا يداـصتقا و  ضیعبت  هب  هک  یقـشعرطاخ  هب  دـنزیرگب و  ادـتقم  زا  هک  دـنگنج  یم  نیا  يارب  طـقف  تعاـمج  نآ  هک  تسا  نیا 

دورب و ناشتسد  زا  تسااهنآ  گنچ  هب  نونکا  هک  یی  یئایند  ترـشع  دنراذگن  دننک و  ظفح  ار  دوخ  یـسایس  تردق  دنهاوخ  یم  دنراد و 
يا هدروآ  دورف  ناشیارب  نینموملاریمايا  وت  هک  اه  هبرـض  نآ  زا  تسه  ناش  هنیـس  رد  هک  یتوادع  دـنراد و  لد  رد  هک  يا  هنیک  رـس  زا  زین 

یتشک . ار  ناشناردارب  ار و  ناشناردپ  اهدربن  نآ  رد  میدق و  رد 
دیوگ : یم  هدرک و  مدرم  هب  ور  سپس  و 

ادـخب تسا  هتـشک  دربن  کی  رد  ار  هبتع  شدـج  دـیلو و  شا  یئاد  هلظنح و  شردارب  وا  هکنآ  لاح  دـنک  یم  تعیب  یلع  اـب  روطچ  هیواـعم 
دننک . تعیب  منک  یمن  نامگ 

دیوگ : یم  نینچ  نیفص "  رد "  یقطن  رد  یبحرا  سیق  نب  دیزی  - 6
قح و يایحا  رـس  رب  هن  میا و  هدرک  لامیاپ  عیاض و  ام  دنـشاب  هدید  هک  دننک  رارقرب  ار  ینید  هک  دـنگنج  یم  ام  اب  نیا  رـس  رب  تعامج  نیا 

هاشداپ روتاتکید و  نآ  رد  ات  دنگنج  یم  ام  اب  ایند  نیا  رسرب  طقف  میشاب . هدرک  لامیاپ  لاطبا و  ام  دنشاب  هدیدهک  ینوناق 
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دنشاب ...
دسیون : یم  هیواعم  هب  يا  همانرد  صاقو  نبا  نب  دعس  - 7

نآام رد  دوب و  ناگنهاشیپ  زا  یلع  هک  نیا  زج  تسین ، يرگید  زا  رت  قحیذ  تفالخ  يدـصت  يارب  شیاـضعا  زا  کـیچیه  اروش ، زا ... سپ 
رت قحیذ  ام  همهزا  میتشادـن و  ار  شنـساحم  همه  ام  تشاد و  ار  ام  نساحم  همه  لاح  نیع  رد  دوبن و  دوب  يو  رد  هک  تازایتما ) و   ) لاصخ

تسناد و یم  ادخ  هک  داد  رارق  یئاج  هب  دینادرگرب و  وا  زا  ار  تفالخ  یهلا  تاریدـقت  نکل  تفالخ ، يدـصت  يارب  دوب  رت  تیحالـص  اب  و 
هراب نآرد  هک  دوبن  نیا  زج  يا  هراچ  اما  تسا ، رت  تیحالـص  اـب  تفـالخ  يدـصت  يارباـم  همه  زا  وا  هک  میتسناد  یم  اـم  و  دوب . شریدـقت 
ادتبا زا  هک  تسا  یتموکح  هیواعم  يا  وت  راک  هرابرد  اما  راذـگب . رانک  ار  عوضوم  نآ  نیاربانب  دریگ . تروص  هرجاشم  دوش و  هتفگ  نخس 

يادـخ و  دوب ، رتهب  ناشیارب  دـندنام  یم  دـنبیاپ  دـندوب  هدرک  هک  یتعیب  هب  اهنآ  رگا  ریبز ، هحلط و  هرابرد  میدوب . فلاخم  نآاب  شیاهتنا  ات 
دزرمایب . ار  نینموملا  ما  هشئاع  یلاعت 

: تسا هدمآ  نینچ  هیواعم  هب  هملسم  نب  دمحم  همان  رد  - 8
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يدرک يرای  گرم  زا  سپ  ار  نامثعرگا  ینک . یمن  يوریپ  ار  شیوخ  لد  ياوه  زج  یتسین و  اـیند  یپ  رد  زج  وت  هیواـعم  يا  مدوخ  ناـجب 
میرت . کیدزن  یئارکین  باوص و  هب  دنتسه  اجنیا  رد  هک  يراصنا  نارجاهم و  ام و  یتشاذگ . شراوخ  شندوب  هدنز  تقورد 

دیدرک . هظحالم  ریدغ " دلج "  نیاتاحفص  رد  هک  هتشذگ  نادرمکین  ناحلاص و  زا  یعمج  ياه  وگتفگ  اه و  همان  رگید  و 
ردار وا  دنا و  هدوب  شیگدـنز  فلتخم  راودا  دـهاش  هدـید و  ار  شیاهیـشک  رکـشل  اهراک و  هیواعم و  هک  تسا  یناسک  ءارآ  راتفگ و  اهنیا 

تفـالخ هب  عمط  یئوا  نوچ  راـگزور  یتـسپ  زا  هک  یماـگنه  زین  یناملـسم و  راـهظا  میلـست و  هرود  دـنا و  هتخانـش  شا  یتـسرپ  تب  هرود 
رد ار  وا  هک  یتلیضف  چیه  هدوب و  مورحم  نآ  زا  اعبط  هکنیا  اب  هتسب  یمالسا 
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رادرک دهاش  کیدزن  زا  هک  ناشیا  تسا . هدوب  هدولآ  هتشادیم  تباث  ار  شا  یگتسیاش  مدع  هک  رامـشیب  لئاذر  هب  هتـشادن و  دزاس  نآ  روخ 
هتفگ هتشگ و  ناتسادمه  شدروم  رد  هتشاد و  نایب  ار  تقیقح  کی  تارابع  ریباعت و  فالتخا  اب  دناهدوب  شیاه  یشک  رکشل  تایحور و  و 

فیعضت ساسا  رب  هک  یتموکح  دراد  ار  ماش  رب  تموکح  يدصت  هن  درادن و  تیحالص  ناناملسم  رب  یهدنامرف  يارب  هاریب  شکرس  نآ  دنا 
ناکما هک  یقیرط  رهب  درادـن  تموکح  طلـستزج  يروظنم  چـیه  وا  و  تسا ، هدـمآ  دوجوب  یمالـسا  دـحاو  روشک  هیزجت  تفالخ و  ماـظن 

هار زا  عیمطت و  لتق و  دیدهت و  اب  دشاب  هتـشاد  ناکما  هک  هلیـسو  نادـب  ات  تموکح  بصغ  هار  زاو  عیمطت  لتق و  دـیدهت و  اب  دـشاب  هتـشاد 
شا هزیگنا  و  دـیآ ، لئان  شا  هتـسد  راد و  دوخ و  هب  هعماج  ياـه  تمعن  راـصحنا  ترـشع و  تورث و  هب  هلیـسو  نادـب  اـت  تموکح  بصغ 
ردو كرـش  یتسرپ و  تب  مچرپ  ریز  هک  ع )  ) ماما زا  تسا  وا  ناشیوخ  نوخ  يریگماقتنا  یـسایس  طلـست  قیرط  زا  یئایندترـشع  رب  هوالع 
اهنیا زا  تسا . هتشگ  رارق  رب  زوریپ و  اهنآ  مغر  یلعادخ  ماظن  نید و  ات  تسا  هتخیر  نیمز  هب  شترـضح  ریـشمش  اب  مالـسا و  دض  ياهگنج 
دوهـش رب  هک  يروظنم  نانچ  هن  ودنا  هتـشادن  دـش  هتفگ  هچنآ  زج  يا  هزیگنا  فدـه و  روظنم و  شا  هتـسد  راد و  هیواعم و  هک  دـیآ  یم  رب 
هزیگنا نیا  دنشاب و  هدرک  شراهظا  فشک و  ینایفس  بزح  ناهاوخاوه  اهدعب  هدنام و  هدیشوپ  اه  یشک  رکشل  اهراک و  نارظان  شرصع و 

و هناتـسرپ ، ایند  تسپ و  روظنم  نآرب  كاخ  هنایارگ . لطاب  شالت  کی  نآ  زا  یـشان  شالت  تسا و  یمالـسا  دض  عورـشمان و  اه ، فده  و 
قلخ . يریگ  هدرب  یبلط و  هاج  رب  گرم 

رد نیاو  تخانش ، یم  رمع  زا  رت  هتسیاشتفالخ  يارب  ار  نتشیوخ  دسانشیم - یتسردب  ار  نتـشیوخ  یمدآ  هکنیا  اب  راوخرگج - هدنه  رـسپ 
رب تموکح  راـک  هک  يدـید  متفگ : و  متفر ... مرهاوخ )  ) هصفح دزن  دـیوگ : یم  رمع  نبهللادـبع  لوق  زا  تسا  هدـمآ  يراـخب  حیحـص "  " 

یعون اهنآ  زا  وت  يرود  مسرت  یم  دنتـسه و  وت  راظتنا  رد  نوچ  ناسرب  اهنآ  هب  ار  دوخ  ورب  تفگ : دندادن . یمهـس  ارم  دش و  هنوگچ  مدرم 
نخـس تموکح  هرابرد  دهاوخ  یم  هک  یـسک  درکقطن : نینچ  هیواعم  دندنکارپب  مدرم  نوچ  متفرب . ات  درک  رارـصا  نادنچ  و  دـشاب . هقرفت 

هملسم نب  بیبح  میرت -. هتسیاش  شردپ  و  رمع ) رسپ  هب  هراشا   ) وا زا  تموکح  ياربام  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیایب . دیوگب 
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رت هتـسیاش  میوگب : ات  مدرک  روج  عمج و  ار  دوخ  دیوگ : یم  رمع  نب  هللادبع  یتفگن ؟ چیه  هیواعم  باوج  رد  وت  دسرپ : یم  رمع  هللادبع  زا 
هک میوگب  ینخـس  مدیـسرت  اما  دیگنج ، ناشندش  ناملـسم  يارب  مالـسا و  زا  عافد  رد  تردپ  وت و  اب  هک  تسا  یـسک  تموکحيارب ، وت  زا 
نب بیبح  مدروآ . دایب  هداد  هدعو  تشهب  رد  ادخ  ار  هچنآ  سپ  دهد ، هجیتن  يرگید  روط  دوش و  يزیرنوخ  هیام  دـنزب و  مه  رب  ار  تدـحو 

يدنام . نوصم  اطخ  نآ  زا  دیوگ : یم  هملسم 
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هک هاـگنآ  دوب  اـجک  تشاد  زاـب  يزیرنوخ  يزادـنا و  هقرفت  زا  تشاد و  نوصم  اـطخ  زا  ار  وا  هک  رمع  رـسپ  ینیب  تبقاـع  رکفت و  زرط  نیا 
هک ینخس  دیسرتن  دیشک و  زاب  دوب  هتـشگ  ناتـسادمه  شتفالخ  رب  ناملـسم  تما  هک  نایقتم  يالوم  نانموم  ریما  قحرب  ماما  اب  تعیب  تسد 

لزلزت تشگتدـحو و  ندروخ  مهرب  هقرفت و  ثعاب  شلمع  نخـس و  اب  و  دوش ، يزیرنوخ  تدـحو و  ندزمهرب  هقرفت و  هیاـم  دـیوگ  یم 
ناشباسح هب  ناش  یپ  زا  ادخ  دهاجم " ؟ نمادکاپ و  هانگ و  یب  نارازه  نوخ  ندش  هتخیر  نینموملاریما و  عورشم  تموکح  هعماج و  ماظن 

 " دسر . یم 

هدید یم  توبن  باوخ  هیواعم 

نیا زا  رتالاب  یفده  هک  دنکیم  تیاکح  خیرات  هکلب  دادیم  لیکـشت  تفالخ  هب  لوصو  شتاکرحت  عیمج  زا  ار  هیواعم  یئاهن  فدـه  اهنت  هن 
ورمع هک  دنکیم  تیاکحدنس  اب  يربط  ریرج  نبا  ناربمایپ . متاخ  زا  سپ  يربمایپ  دنسانشب  ربمایپ  ار  وا  مدرم  هک  هدمایمن  شدب  تسا  هتشاد 
یتقو دیشاب  هتـشاد  هجوت  تفگ : تئیه  نآ  هب  صاع  رمع و  تاقالم ، زا  شیپ  تفر . هیواعم  تاقالم  هب  نایرـصم  زا  یتئیه  نآ  هب  صاع  نب 

ره و  دش ، دیهاوخ  گرزب  وا  رظن  رد  دروخرب  زرط  نیا  اب  نوچ  دیناوخن ، هفیلخ  ار  وا  نداد  مالـس  ماگنهب  دیوش  یم  دـنه  رـسپ  رابرد  دراو 
هک هدعنآ  دزن  ارم  ماقم  هغبان  رـسپ  هک  منز  یم  سدـح  نم  تفگ : شهاگرد  نایجاح  هب  هیواعم  الباقتم  دـینک . ریقحت  ار  وا  دـیناوت  یم  هچ 

دیراد او  میظعت  هب  ار  اهنآ  تردق  مامت  اب  دوش  یم  دراو  تئیه  نآ  یتقو  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  نیاربانب  تسا ، هدرک  کچوک  دنا  يو  هارمه 
يرصم دش  دراو  هک  یـسک  نیلوا  دشاب . هدمآ  رد  شـسفن  دسر  یم  نم  کیدزن  هب  ناشمادک  ره  یتقو  هک  يروط  هب  دیراذگب  راشف  رد  و 

میظعت هب  ار  وا  دش  دراو  هکنیمه  طایخ . نبا  مانب  دوب  یی 
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شاخرپ اهنآ  هب  ورمع  دندش  ردب  هیواعم  روضحزا  نوچ  دـندرک . تیعبت  يو  زا  نارگید  ادـخ . ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : و  دنتـشاد ، او 
دیناوخ . یم  ربمایپ  ار  وا  تقونآ  دیناوخن  اورنامرف  ار  وا  نداد  مالس  رد  متفگ  نم  دنک ، ناتتنعل  ادخ  هک  درک 

. دـنا هتفرگ  شیپ  شتافو  زا  سپ  هیواعم  ناهاوخاوهزا  یعمج  هک  دـشاب  هتـشاک  ار  يدـساف  کلـسم  نآ  مخت  هثداـح ، نیمه  تسا  نکمم 
قح رد  یی  يزادرپهغلابم  یهلبا و  کی  ناهفـصا  مدرم  دـسیون : یم  میلاـقالا "  هفرعم  یف  نسحا  باـتک "  رد  یـسدقم  ءاـین  نیدـلا  سمش 
یه مدروآ و  رسب  شدزن  ار  یبش  مدرک و  يو  رادید  گنهآ  هتشگ  ادج  ما  هلفاق  زا  دندرب . مان  ار  يدبعتم  دهاز و  درم  میارب  دنداد . هیواعم 

وا هک  دوزفا  يو و  ندرک  تنعل  نتفگ و  دـب  هب  درک  انب  تسیچ ؟ بحاص "  هرابرد "  ترظن  هک  هلاـسم  نیا  هب  مدیـسرات  مدرک  لاوس  وا  زا 
وت مدیـسرپ : تسا  هدوبن  لسرم  ربمایپ  هیواعم  دیوگ : یم  تفگ : يا ؟ هدیقعو  بهذم  هچ  مدیـسرپ  سانـشان  هناگیب و  تسا  هدروآ  یبهذـم 
وبا  " میوش . یمن  لئاق  یئادج  نارگید  اب  شناربمایپ  زا  کیچیهنایم  تسا " : هتفگ  لج  زع و  يادـخ  هک  ار  نامه  تفگ : یئوگ ؟ یم  هچ 

نینچو وگم  نینچ  متفگ : دوب . ربمایپ  هیواعم  و  دوزفا ): هاگنآ  درب و  ماـن  ار  هفیلخ  راـهچ  ره  و  ... ) دوب ربماـیپ  رمع  دوبلـسرم و  ربماـیپ  رکب 
دوب و دـهاوخ  لاسیـس  ات  نم  زا  سپ  تفالخ  تسا : هدومرف  ص )  ) ربمایپ دوب و  هاـش  هیواـعم  دـندوب و  هفیلخ  نت  راـهچ  نآ  دـنبم . هدـیقع 

رگا تسا . افلخ ) يوگ  دـب  و   ) یـضفار درم  نیا  تفگ : مدرم  هب  نم  هب  هراـشا  و  نم ، هب  نتفگ  ازـسان  هب  درک  اـنب  تقو  نآ  تنطلـس . سپس 
تسه . اهنآ  زا  رایسب  ياه  ناتساد  هنیمز ، نیا  رد  و  دندوبهدرک . هراپ  هکت  ارم  دوب  هدیسرن  رس  نام  هلفاق 

رد ناـشنابز  زا  يدوخیب  یگمیـسارس و  لاـح  رد  دـندیمهف و  یمن  ار  ناـشندز  فرح  دوب و  هتفرگ  سرت  راـبرد و  تهبا  ار  هدـعنآ  میتفرگ 
ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  مالس  هکدمآ 
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یمنودوـبن تنطلـس  زا  رتـالاب  یماـقم  هب  ندیـسر  یپ  رد  رگا  تسا  ادـخ  ربماـیپ  نیـشناج  هفیلخ و  درک  یم  اـعدا  شتنطلـس  اـب  هک  نیا  اـما 
ار عضو  هدـمآ  دوخ  هب  ات  دودزن  ار  ناشـسرت  درکن و  عنم  ار  اهنآ  ارچ  دـیامن  تلاسر  هبترم  هب  لوصو  نابدرن  ار  هنابـصاغ  تفالخ  تساوخ 
ار وا  هـک  تشادـن  یقرف  شیارب  دوـب  تفـالخ  زا  رتـالاب  یماـقم  بـصغ  یپ  رد  هـک  وا  دـنیوگن ؟ اـجبان  هاریب و  نخـس  دـنبایرد و  یتسردـب 

هطلـس هب  فارتعاب  دلامب و  شیوخ  راب  رد  كاخ  هب  ار  هغبان  رـسپ  غامد  تساوخ  یم  راگدرورپ  ای  ربمایپ  ای  هفیلخ  ای  دـنناوخب  نینموملاریما 
لدـتعم و یتروـص  شماـقم  تردــق و  يارب  هـک  تـشاد  نآ  رب  ار  يو  يزوریپ  رورغ  تـشگ و  قـفوم  تـشاداو و  دراد و  او  شا  هنارباـج 

لطاب باطخ  نآ  زا  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  دیامن  رایتخا  تیعقاو  زا  هناگیب  اجیب و  درومیب و  رایسب  یلکش  هکلب  ددنسپن ، رتمک  یییگدننزاب 
لاح نامه  رد  دراد و  یمن  زاب  باطخ  نآ  زا  دیامن و  یمن  يدنت  دـناوخ  یم  ربمایپ  ار  وا  هک  یـسک  هب  دـیآ و  یم  شـشوخ  اوران  مالـس  و 

شدناوخیم مانب  شندرک  کچوک  ریقحت و  يارب  یتح  دسانـشب ، تلاسر  هب  دـناوخب و  ربمایپ  ار  مالـسا  ربمایپ  هک  دوش  یمنرـضاح  شدوخ 
شیالاو مان  اب  تلاسر  و  میظعت ، انث و  شیاتـس و  رازه  اب  هچ  دیایب و  یئاهنت  هب  هچ  تسا  نیرت  تمظع  اب  دمحم  يالاو  مان  هک  نیا  زا  لفاغ 

: تروص نیا  هب  یمرـضح  دبا  نب  دـما  وهیواعم  نایم  دـنا  هدرک  تبث  ار  یئوگتفگ  ناسانـشثیدح  ثیدـح و  ناظفاح  تساهاجمه . مزالم و 
تـسا ياهکرب  شا  هدـید  ود  نایم  دـنتفگ : یم  دوب ، تروص  شوخ  الاب و  دـنلب  ادـخب  يرآ  دـبا : نبدـما  يا ؟ هدـید  ار  مشاه  ایآ  هیواـعم -

هدید ار  دمحم  هیواعم - تسا  تروص  رـش  ای  تسا  تروص  موش  دنتفگ : یم  دوب ، انیبان  دق و  هاتوک  يدرم  يرآ ، يا ؟ هدـید  ار  وا  هیواعم -
ادخ ربمایپ  یتفگن  يدرکن و  دای  هدرکرکذ  تماخف  تمظع و  اب  ادخ  هک  هنوگنامه  ار  وا  ارچ  ادخ - ربمایپ  هیواعم - تسیک ؟ دمحم  يا ؟

هحفص 210 ] ] 

؟ روظنم هچ  هب  تیمکح ،

و تیمکح ، تروص  هب  دوب و  صاعو  رمع  هنانئاخ  ریبدـت  اـب  تفرگ  تروص  تفالخیـسرک  هب  هیواـعم  ندـناسر  يارب  هک  یثبـشت  نیرخآ 
زاغآ راک و  يادـتبا  زا  ع )  ) نینموملاریما هک  یلاحرد  نامثع . یهاوخنوخ  راعـش  ندرب  ـالاب  زادوب  تراـبع  هلیـسو  نیتسخن  ثبـشت و  نیلوا 

مکحم و تایآ  هب  فالتخا  لـح  يارب  درک  یم  داهنـشیپ  هراومه  نیفـص  گـنج  هناتـسآ  رد  سپـس  راوخ و  رگج  هدـنه  رـسپ  اـب  فـالتخا 
يارب دوش  هرـسکی  گنج  راـک  تفریم  هک  یماـگنه  راـک و  رخآ  رد  دـنتفریذپ  یمن  صاـع  ورمع  هیواـعم و  دوش و  هعجارم  نآرق  صوصن 

فالتخا ندـش  لـح  يارب  هن  دـنتخاس  حرطم  ار  نآرق  هب  هعجارم  داهنـشیپ  مدرم  ندز  لوگ  قح و  ههبج  رد  فاکـش  داـجیا  دوخ و  تاـجن 
ار عضو  يرعشا  یـسوم  وبا  تیرخ  تقامح و  صاعو و  رمع  يزادرپ  هلیح  نآ  رثا  رب  و  تنایخ . بیرفب و  هکلب  شماکحا ، میلاعت و  وترپرد 

صاع رمع و  هب  يرعشا  یسوم  وبا  نآرق ، هب  هعجارم  تیمکح و  حالطصا  هب  نیا  نایاپ  رد  رتراد . هشیر  ار  یلخاد  بوشآو  درک  رت  هتفـشآ 
یم سراپ  ینکن  هچ  ینک و  هلمح  وا  هب  هچ  هک  ینام  یم  ار  گس  وت  و  يدز ، يراـکب  هلیح  تناـیخ و  هک  دـنادرگن  قفوم  ارت  ادـخ  تفگ :

دشاب . هتشاد  راب  سدقم  باتک  هک  ینام  یم  ار  رخ  وت  و  داد : باوج  وا  هب  صاع  ورمع  و  دنک .
يراک وگتفگ و  رد  یلخاد  فالتخانآ  دروم  رد  ادخ  مکح  تقیقح و  ناسنیدب ،
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هبرجت یب  قمحا  اب  يزادرپ  تسایس  ناطیـش  هک  یئوگتفگ  دش ، هتـشاگنا  هدیدن  تشگ و  لامیاپ  دنداد  ماجنا  تیمکح  ناونع  هب  ودنآ  هک 
شنارادرس یقارع و  ناقطان  دنداد . بیترت  نیمه  يارب  ار  تیمکح  دندوب و  هتسب  تفالخ  هب  عمط  ود  ره  هک  دنرادلوبق  همه  و  تشاد ، يا 

الثم دندومن . دزشوگ  ار  تایعقاو  نیمه  ماش  فرحنم  هتـسد  راد و  هب  رکذت  رد  زین  دنتـشگ و  رکذتم  يو  هب  ار  نیمه  يرعـشا  یئامنهار  رد 
دیوگ : یم  يرعشا  هب  سابع  نبا 

هب هک  ار  یقح  رگا  نیاربانب  درادن . دزاس  تفالخ  هتسیاشار  وا  هک  یتلـصخ  چیه  هیواعم  تسا . هتـشگنمجنا  مه  وت  اب  برع  یـسایس  هغبان 
عمط تسا  وت  بناـج  هب  هک  یقح  هب  يو  لـطاب  رگا  و  یـسریم ، دوصقم  هب  ینکیم و  مکحم  ار  وا  ینزب  يو  لـطابرکیپ  رب  تسا  وت  بناـج 
لئابق یهدنامرفرس  شردپ  تسا و  ناناملسم  هدش  دازآ  ریـسا  هیواعم  هک  یـسوم  وبا  يا  نادب  دزاس . یم  شدوصقم  يارجا  تلآ  ارت  تسب 

رمع و هک  درکاـعدا  تربارب  رد  رگا  دراد . تفـالخ  هیعاد  تعیب  نودـب  اروـش و  يار  نودـب  وا  تسا و  هدوـب  مالـسا  هب  مجاـهم  كرـشم و 
هتشاد هدهع  ار  وا  یتسرپرس  تیالودوخ و  هتشامگ و  يرادناتـسا  هب  ار  وا  رمع  تسا  هتفگ  تسار  دنا  هتـشامگ  يرادناتـسا  هب  ار  وا  نامثع 

اکتا اب  نامثع  سپـس  و  دناروخ . یم  وا  هب  روزب  دراد  یمن  شوخ  ار  هچنآ  دراد و  یم  زاب  دـهاوخ  یم  شلد  هچنآ  زا  ار  وا  هک  یبیبط  نوچ 
. دنا هدومنن  تفالخ  ياعدا  دنا و  هدش  هتشامگ  يرادناتسا  هب  ود  نآ  طسوت  هک  اسب  و  تسا ، هتشامگ  يرادناتسا  هبار  وا  رمع  راک  رظن و  هب 
زا ار  نیا  يدرک  شومارف  ار  هچ  ره  دراد . ناهنپ  تیارب  يرـش  دـیآ  یم  شوخ  ارت  هک  هچره  ریز  رد  صاع  ورمع  هک  شاـب  هتـشاد  هجوت  و 

نید اب  قبطنم  تیادـه و  تعیب  تعیب  نآ  هدرک و  تعیب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  اب  هک  تسا  هدرک  تعیب  یتعامج  نامه  یلع  اب  هک  ربم  داـی 
تساهدیگنجن . نانکش  تعیب  نامرفان و  ناشکرس  اب  زج  يو  و  تسا ،

دیوگ : یم  وا  هب  سیق  نب  فنحا 
یم ار  قارع  شیرق  زا  سکره  ماـش و  مدرم  هک  هاوـخب  اـهنآ  زا  دـنتفریذپن  رگا  دـنیآرد و  یلع  ناـمرف  هب  هک  نک  توـعد  ار  تعاـمج  نآ 

شیرق زا  دننیزگرب و  دنهاوخ 
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دنراد . یم  تسود  ار  هک  ره  ماش 
: دیوگ یم  يرعشا  هب  یناه  نب  حیرش 

. دوب دـهاوخن  يرطخ  ناشیارب  دوش  ناشمکاح  یلع  رگا  ماش  مدرم  اما  دـنام ، دـنهاوخن  هدـنز  دوش  مکاح  ناشیارب  هیواعم  رگا  قارع  مدرم 
نتسویپ زا   ) ار مدرم  لمج  گنج  هفوک و  ثداوح  رد  اقباس  وت  هدبرظن . شیدنیب و  تقیقح  نیا  هب  قیقد  هجوت  اب  هلاسم  نآ  هرابرد  نیاربانب 

هک يدیما  تسویپ و  دهاوخ  نیقی  هب  تفر  یم  وت  هب  هک  نامگ  نآ  دـنز  رـس  وت  زا  نآ  هیبش  يراک  کنیا  رگا  و  یتشاد ، یمزاب  یلع ع ) هب 
تشگ . دهاوخ  سای  هب  لدبم  تفر  یم  وت  هب 

: دورس ار  تایبا  نیا  هاگنآ 
نا هداهن  تربارب  رد  ار  نمشد  نیرتدب  یسوم  وبا 

اسم عیاض  ار  قارع  موش  تیادف 
ناتسب ناشیا  زا  ار  قح  هدب و  ار  ماش  لها  قح 

تشگ دهاوخ  زورید  نوچ  دشاب  ناور  هتسهآ  دنچره  زورما  اریز 
شثداوح اب  دمآ  دهاوخ  یئادرف  و 

يرق یتخبدب  یتخبکین و  اب  تسا و  نینچ  راگزور 
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رمع هک  دبیرفب  ارت  ورمع  ادابم 
تسا ادخ  نمشد  هشیمه 

دنادرگ یم  ناریح  ار  لقع  هک  ددنب  یم  راکب  یئاه  هلیح  و 
تسا هدیچیپ  هتسارآ  يرهاظ  هفافل  رد  هک  یئاه  هلیح 
نادرگم تسا  زارفرس  هک  يریپ  ادتقم و  نوچ  ار  هیواعم 

نانچ شرامش  هدم و  واهب  يرابتعا  نینچ  و 
تارکاذم يارب  یئامنهار و  ار  صاعورمع  روطنیا  هیواعم  رگید ، فرط  زا 
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: دیوگ یم  وا  هب  دزاس ، یم  هدامآ  تیمکح 
یلع ابرگا  و  نک ، شدیدهت  نمی  اب  درک  تدـیدهت  رـصم  اب  رگا  و  نک ، دـیدهت  ماش  ابار  وا  درک  دـیدهت  دـناسرت و  قارع  مدرم  اب  ارت  رگا 

نک . شدیدهت  هیواعم  اب  درک  تدیدهت 
رب مدرم  قافتا  زا  درک و  دای  ترجه  مالـسا و  هب  نامیا  رد  یگنهاـشیپ  زا  دروآ و  ار  یلع  مسا  رگاوترظن  هب  دـسرپ : یم  وا  زا  صاـع  ورمع 

یهاوخ . یم  یناد و  یم  تحلصم  هچ  ره  دیوگ : یم  میوگب  دیاب  هچ  يو  تفالخ  رس 
زا نایماش  نایقارع و  روظنمو  تین  هک  دـناسریم  حوضوب  نآ و  تایعقاوزا  ینـشور  نایب  تسا و  نامز  نآ  تاـنایرجزا  یئاـیوگ  فصو  نیا 
رد هک  هدوب  هار  نیمه  رد  وهتـساوخ  یم  شیوـخ  سیئر  يارب  ار  تفـالخ  کـی  ره  تسا و  هدوـب  هچ  دـنا  هتـشاد  هک  یگنج  شکمـشک و 
رود نیمه  رس  رب  یـسوم  وبا  صاع و  ورمع  يوگتفگ  هدروآ و  لمعب  رفن  ود  نآ  فرط  زا  تیبثت  علخ و  قح - ان  ای  قحب  تیمکح - نایرج 
دیاب تفالخ  یسک  هچ  هک  تسا  نیا  رـس  رب  طقف  تسین و  نایم  هب  وا  یهاوخنوخ  نامثع و  نوخ  زا  ینخـس  چیه  شیانثا  رد  تسا و  هدزیم 

يالوم مساولج  زا  نینموملاریما  هملک  همانحلص  نتـشون  ماگنه  هب  هدوب  نآ  نییعت  تفالخ و  هلاسمرد  رظن  دیدجت  راک  ساسا  نوچ  دنکب و 
تسا . هدش  هتشادرب  ع )  ) یلع ماما  نانمومریما  نایقتم و 

هدوب تفالخ  یپ  رد  هیواعم  هک  دـنامن  یکـش  تشگ و  نشور  تقدـب  تانایرج  تیهام  هدـمآریخا  هناگـشش  نیوانع  تحت  هک  بلاـطم  زا 
تسا . هدوبن  شیب  اوران  روظنمو  لطاب  يوزرآ  نآ  ققحت  هلیسو  کی  نیاو  نامثع ، یهاوخنوخ  یپ  رد  هن  تسا 

یطبر راوخ  رگج  هدنه  رـسپ  و  ع )  ) ماما نایم  شکمـشک  هک  دیامن  یم  رظن  راهظا  تیعطاق  اب  هنوگچ  دـیوگ و  یم  هچ  رجح  نبا  نیاربانب ،
هئربت هیجوت و  ار  كدرم  نآ  يراـکهبت  تاـیانج و  اـت  دـیوگ  یم  ار  نیا  تسا ؟ هدوب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  رـصحنمو  هتـشادن  تفـالخ  هب 

دهاوخن شباسح  هب  یـسک  هتـشادنپ  تسا و  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  رازه  داـتفه  شعماـطم  تاوهـش و  ندروآرب  يارب  هک  دـیامن 
چیه دیسر و 
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ادیپ یققحم  هک  نیا  زا  دیـشکن ، تلاجخ  ای  دنزب  شتروص  رب  ار  یخیرات  رگنـشور  عطاق و  لئالد  هک  دـش  دـهاوخن  ادـیپ  یقیقد  هدـنهوژپ 
يادخ هک  هتسنادن  هدادن و  هار  دوخ  هب  ساره  یهلا  لدع  همکحم  ربارب  رد  نداتـسیا  زیخاتـسر و  هنحـص  زا  زین  و  دربب ، ار  شیوربآ  دوش و 

تسا . یسرداد  باسح و  یپ  رد  نیمک و  رد  رتسگداد  راهق و 
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نومضم نیدب  یصخش  اب  تماما  تعیب  نامیپ  نتسب  دیوگ " : یم  دیهمتل "  رد "  هک  اجنآ  میهد  نایاپ  ینالقاب "  نخس "  اب  ار  دوخ  ثحب 
طابنتـسا داـهتجا و  دانتـسا  هب  راـک  نیا  رد  يو  اریز  تسا ، اوراـن  یئاـطخ  کـش  نودـب  دـناسر  لـتق  هب  نـتکی  لـتق  يازا  ردار  یعمج  هـک 

رد ار  یعمج  لتق  هک  دریگ  قلعت  نیا  رب  يرادـمامز  داـهتجا  طابنتـسا و  تسا  نکمم  هکنآ  لاـح  شیوخ . يارب  دـنک و  یم  لمعیـصخش 
نیا زا  ادعب  یلو  دشاب ، هتشاد  يار  رظن و  نینچ  يرادمامزتسا  نکمم  ای  تسا ، اهقف  زا  يرایـسب  يار  رظن و  نیا  دنادن و  زیاج  نتکی  يازا 

بهاذـمزا یکی  بجومهب  ار  يرفیک  نوناق  طقف  هک  نومـضم  نیدـب  یـسک  اب  تموکح  نامیپ  نتـسب  ناـمیپ  نتـسب  نیارباـنب  ددرگرب . رظن 
تسین . نآ  هب  مزلم  هدومن  تقفاوم  نآ  اب  هتسب و  ارنآ  هک  یسک  تسا و  لطاب  دساف و  يدقع  دنک  ارجا  یمالسا 

رد هک  ار  یناسک  همه  دناوت  یمن  دـنناد  یم  زیاج  نتکی  يازارد  ار  یعمج  نتـشک  هک  تسا  یناسک  زا  یلع  هک  دـشاب  ملـسم  رگا  یهگناو 
هب لوتقم  ءایلوا  انمض  دشاب و  هدرک  موکحم  تداهـش  لیلد و  اب  صخـشم و  ار  اهنآ  کیاکی  البق  رگم  دشکب  دنا  هتـشاد  تسد  نامثع  لتق 

شکرسيو و هدیقع  هب  هک  دنشابن  یناسک  رامش  رد  زین  دنـشاب و  هدرک  ار  شیوخ  یلو  ردپ و  یهاوخنوخ  ياضاقت  وا  زا  هدمآ  وا  رـضحم 
زا دـنروآ و  رد  تموکح  نامرف  هب  رـس  هک  هاگنآ  رگم  تسین  بجاو  مزال و  ناشقح  قاقحا  هک  یناسک  هلمج  زا  دـنا و  یلخادراـکزواجت 

یمن نیگمهـس  یبوشآ  یمظن و  یب  هب  نامثع  ناگدنـشک  نتـشک  هک  دـنک  طابنتـسا  ماما  زین  و  دنـشکب ، تسد  يراک  زواـجت  یـشکرس و 
ردقیقد رتشیب و  قیقحت  نآ و  ناکما  ماگنه  ات  رفیک  نتخادنا  ریخاتب  تسا و  نآ  زارت  نیگمهـس  ای  نامثع  لتق  هزادـناب  شداسف  هک  دـماجنا 

یهانگ یب  هک  دوش  یم  ببس  تسا و  رترود  داسف  بوشآ و  زا  رت و  يرورـض  تدحو  ظفح  يارب  تسا و  تما  تحلـصم  هب  رتشیب  شرما 
دش . دهاوخن  نایم  هب  ناشیاپ  دنا  هتشادن  یتسد  نامثعلتق  رد  هک  نانآ  دسرن و  رفیک  هب 
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تعیب یـصخش  اب  درادـن  قح  یـسک  تسا و  هتـشاد  یم  مزلم  قح  قاـقحا  يرفیک و  نوناـق  يارجا  رد  ار  ماـما  هک  تسا  يروما  همه  اـهنیا 
دنک و لمع  مدرم  هماع  رظن  هب  انب  دروم  نآ  رد  دراذگ و  ارجاب  باتش  هلجعاب و  ار  يرفیکنوناق  داوم  زا  یکی  هک  طرـش  نیاب  ددنبب  تماما 

دریذپب . ار  طرش  نیدب  یتماما  دراد  قح  یسک  هن 
دنـشاب و هدرک  تعیب  طرـش  نیا  اب  رفن  ود  نآ  مه  رگا  تخادنا  رود  دشاب  حیحـص  شدنـس  هچرگ  ار  تیاور  نیا  دیاب  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

تعیب نامیپ  اریز  دزاس ، یمن  دراو  يو  تماما  رد  يا  هشدـخ  لاح  نیع  رد  تسا و  هتفرگ  تروص  اـطخ  يراـک  دـشاب  هتفریذـپ  ار  نآ  يو 
هک یماما  زا  یهابتـشانینچ  نوچ  تسا ، هدوب  رثا  یب  راـبتعا و  یب  طرـش  نیا  تسا و  هتـشگ  دـقتنم  ود  نیا  تعیب  زا  شیپ  ـالبق و  شتماـما 

دـیامن و بلـس  نانآ  زا  شربارب  رد  ار  مدرم  يرادربنامرف  هفیظو  ای  دروآ  مزال  ار  شعلخ  هک  تسین  یئاطخ  هتـشگ  رارقرب  تباث و  شتماـما 
. " دنادرگ لیاز  ار  شیتمکاحقح 
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هیواعم يارب  رجح  نبا  هیعافد  یسررب 

هراشا

سب هیواعم  تفالخ  حیحـصت  یـشارت و  هناهب  رد  هداد و  همادا  ار  هیواعم  ناـهانگ  وتاـیانج  هیجوت  راـک  شناینیـشیپ  زا  دـیلقت  هب  رجح  نبا 
شیب بلطم  ود  هتـشون  هقرحملا "  قعاوصلا  باتک "  رد  هچنآ  همه  تسا و  هدـناشک  یئوررپ  هب  ار  يزاب  هقح  هدـیزرو و  شـالت  هتفگرپ و 
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مایق یـسومان و  یب  تراغ و  لتق و  يزیرنوخ و  هناراکزواجت و  ياه  یـشک  رکـشل  زا  هتـشگ  بکترم  هیواـعم  هک  یتاـیانج  همه  - 1: تسین
زا یتعامج  هرجـش " و  تعیب "  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  نت  دـنچ  دصیـس و  ناـشنایم  رد  هک  ناملـسم  نارازه  نتـشکو  تقو  هفیلخ  هیلع 
زا ار  اهنیا  همه  دنا  هدوب  تریـس  وکین  ناعباتای  ورکین  لداع و  باحـصا  زا  رایـسبيا  هدع  راصنا و  نارجاهم و  زا  یهورگ  وردـب  نادـهاجم 

تسا . هدرک  شیوخ  یهقف  طابنتسا  داهتجا و  يور 
راـک دـنا  هدرک  صخـشم  حوضوب  تنـس  نآرق و  هک  ار  یناـهانگ  باـکترا  دـناوت  یم  يا  هرخـسم  تاـهیجوت  نینچ  درادـنپ  یم  رجح  نبا 

هیواعم درگ  هب  ندوب  دـهتجم  ناونع  هب  یفافع  سدـق و  هدرپ  هک  نیمه  دـنک  یم  ناـمگ  و  دـیامن . هئربت  ار  شبکترم  دـهد و  هولج  یتسرد 
هتشاد نمادرب  هک  ار  یتیانج  ره  هکل  هدش و  بکترم  هک  ار  یهانگ  ره  دیشک 
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مان دوب و  دهاوخ  یصخش  ياوتف  داهتجا و  قبط  یعرش و  لمع  هدرک  تنس  نآرق و  فالخ  رب  يراک  رگید  درک و  دهاوخ  یلامتسام  دشاب 
داهتجا و نینچ  هک  دـنز  یم  یمهفن  هب  ار  دوخ  ای  دـناد  یمن  وا  داهن  ناوتیمن  نآ  رب  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  ربارب  رد  ینامرفانو  تیانج  هانگ و 

طابنتسا داهتجا و  اساساو  تسا  رابتعا  یب  شزرا و  یب  دشاب - تنس  نآرق و  حیرص  صن  ربارب  رد  صن و  فلاخم  هک  یطابنتسا  یطابنتسا -
فالخ رب  رگید  هک  هدیمهفن  نکل  دیامن ، طابنتـسا  داهتجا و  نادهتجم  داهتجا  فالخ  رب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  هدینـش  رجح  نبا  درادـن  مان 

درک . يار  راهظاو  داهتجا  ناوت  یمن  ص )  ) ربمایپ ادخ  مکح 
وا زا  سپ  هک  یناسک  دـنا و  هتخادرپ  هیواعم  هئربت  تهج  اـه  يروآ  هناـهب  تاـهیج و  وت  نیا  هب  وا  زا  شیپ  هک  یناـسک  رجح و  نبا  يراـب ،

یطباوض دـعاوق و  لوصا و  هکنآ  هن  تسا  هدـعاقب  یب  هطباض و  یب  يراک  یهقف  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  دـنا  هتـشادنپ  دـنا  هدرک  نینچ 
نادنچ يداهتجاءارآ  دریگ و  یم  تروص  هاوخلد  هب  هک  تسا  يراک  و  دـشاب ، تسردانو  لطاب  دـشن  لمعاهنآ  قبط  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد 

دلاخ يزروهانگو  يراکفالخ  ناوت  یم  شا  هلیـسوب  هک  تسا  نانچ  دیآ و  یم  روج  یـشهاوخ  سوه و  ره  اب  هک  تسا  راگزاس  رادشک و 
نب کلام  شراک  وکین  نمادـکاپ و  سیئر  هفینح و  ینب  هلیبق  قح  رد  ارعیاجف  نآ  شداـهتجا  قبط  تفگ  درک و  هئربت  هیجوت و  ار  دـیلو  نب 
قبط هک  يدارم - مجلم  نبا  تفگ  تسا و  هدش  رتسبمه  راکتنایخ  یناملـسم  رـسمه  اب  وهتخیر  ار  ناهانگ  یب  نوخ  هتـشگ و  بکترم  هریون 

نیرتکانتـشحوهب تسد  شداهتجا  قبط  تسا - ص )  ) ربمایپزا سپ  ياه  لسن  همه  دوجوم  نیرتراـسنوگن  نیما  وگتـسار و  ربماـیپ  شیاـمرف 
شتـسرپ بارحم  ردار  نایـسراپ  ياوشیپ  قح و  رب  هفیلخ  نوخو  هدرک  لامدـگل  ار  یمالـسا  تاسدـقم  نیرتیمارگ  تمرح  هدز و  ناهانگ 

تسا هدرمش  ربمایپ  دوخ "  نآرق " دنا و  هدوتـس  رایـسب  شربمایپ  ادخ و  هک  ار  نآ  هدرک و  نوگژاو  ار  يوقت  تلیـضف و  همـسجم  هتخیر و 
شناد ضیف  زا  ار  تیرشب  مالسا و  تما  هتشک و 
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تسا . هدوب  باوص  رب  هدرکن و  یهانگ  چیه  هدوب  شداهتجا  قبطنوچ  و  تسا ، هدینادرگ  مورحم  شتموکح  و 

ناراکتیانج يارب  يرپس  داهتجا 

زا دنـشکب و  شلتق  رفیک  هب  ار  شلتاق  داد  روتـسد  یلع  هک  نیا  رب  دنقفتم  ناسیون  هریـس  دسیون : یم  بیذهت "  رديربط " ریرج  نب  دـمحم 
راک هک  نیا  روصت  هب  شریـسفت و  داهتجا و  قبط  مجلم  نبا  هک  تسین  نیا  رـس  رب  یفالتخا  تما  ناـیم  رد  و  تشاد . رذـح  رب  شندرک  هلثم 
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: دیوگ یم  ناطح  نب  نارمع  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  و  تسا . هتشک  ار  یلع  دنکیم  یتسرد 
تشادن  نیا  زج  يروظنم  دز و  يراگزیهرپ  هک  يا  هبرض  هب  یهز 

دبای  رد  ار  نامسآ  راگرورپ  ياضر  هک 
منیب یم  هجیتن  رد  مشیدنا و  یم  يو  هرابرد  نم 

تسا رترابنارگ  نایمدآ  همه  زا  ادخ  ناتسآ  رد  يو  هک 
نیا دنا و  هدوتس  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  يرسای  رامع  دننک ، یم  هئربت  ار  رسای  رامع  لتاق  يرازف  هیداغ  وبا  ندوب ، دهتجم  داهتجا و  نیمه  اب 

یثیدح تشذگ - مهن  دلج  رد  هکنانچ   " دشک - یم  یلخاد  ناراکزواجت  هتـسد  راد و  ارت  دـیامرف " : یم  يو  هب  هک  ص )  ) ربمایپ ثیدـح 
دمحم تما  هب  دز و  راکب  تیمکح  نایرج  رد  هک  يا  هلیح  شیـالآ  زاصاـعو  رمع  نماد  زین  و  تسا ، هدـش  هدرمـش  حیحـص "  تباـث و " 

وا و هراـبرد  نینموـملاریما  اـم  يـالوم  هک  دوـشیم  هئربـت  یـسک  دوـشیم ، هتـساریپ  دز  مـه  رب  ار  شتردـق  تدـحوو و  درک  تناـیخ  (ص )
دومرف : شراکمه 

کی ره  دندومن و  ایحا  هدرک  دوبان  نآرق  ار  هچنآ  دـندنکفا و  رـس  تشپ  ار  نآرق  مکح  دـیدیزگرب  مکح  ناونع  هب  هک  يدرم  ود  نیا  ناه 
دندومن يرواد  دشاب  هتشگ  لمع  هک  یتنس  دانتـساب  ای  راکـشآ  یتجح  نودب  هجیتن  رد  ات  ادخ ، زا  يداشرا  یب  دنتفر  شیوخ  هاوخلد  یپ  زا 

نینموم شربمایپ و  تشگ و  رازیب  ود  نآ  زا  ادخ  نآ ، رثا  رب  دنتفر . ههاریب  ود  ره  دندرکادیپ و  فالتخا  شیوخ  تیمکح  يرواد و  رد  و 
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لاح . وکین 
ربمایپ نادـناخ  ماع  لتق  زا  شیاهیراکهبت  همه  زا  روتاتکید  شکرـس و  دـیزی  هئربت  يارب  هتـشگ  يزیواتـسد  ندوب  دـهتجم  داهتجا و  نیمه 

شلامعا ههایـس  هب  یهاگن  سکره  هک  یتایانج  رگید  ات  شناـمدود  مرتحم  ناـنز  ندرب  تراـساب  شناگدـنامزابو و  هیرذ  نتـشک  و  (ص )
اهنآ هدولآ  نماد  ندرک  كاپ  يارب  يزیواتـسد  تسج  دهاوخ  يرازیب  وا  زا  دیراب و  دهاوخ  وا  رب  مانـشد  تنعل و  رابگر  گنردیب  دزادـنیب 

بجاو نانآ  رب  دوب و  عمج  يو  رد  تفالخ  تعیب  طیارـش  همه  هکیلاح  رد  دـندیچیپ  نماد  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  ماما  اب  تعیب  زا  اپ  هک 
هتشگ يزیواتسد  دنتفر . ایند  زا  تیلهاج  لاحب  دنتخانـشن  شیوخ  نامز  ماما  دندومن و  يراددوخ  نوچ  و  دنهد ، تعیب  تسد  هک  دومن  یم 

اب هئربت  تفر ، هراشا  مهن  متـشه و  متفه و  مشـش و  ياهدـلج  رد  ناش  یهقف  ینید و  ياهـشزغل  هب  هک  نیتسخن  مکاح  دـنچ  نآ  هئربت  يارب 
. اهنیا هباشم  عیاجف  تافارحنا و  ناهانگ  یلیخ  ندرک  ثول  هئربت و  يارب  نینچمه  تسا . ناهانگ  نآ  دوخ  زا  رتدب  هک  یتاهیجوت  اه و  هناهب 

يداهتجا ءارآ  نآ  دوش و  یمن  یئانتعا  چیه  تاداهتجا  نادـب  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  داهتجا  نآ  رد  هک  تسه  يرایـسب  دراوم  یهگناو 
نیا دوش . یم  هدرمش  ردق  یب  رابتعا و  یب  تسا  هدوب  یتعامج  هاوخلد  لیامت و  فالخ  رب  نوچ  هدش  شـساسا  رب  هک  یئاه  يریگ  عضومو 

راصنا و نارجاهم و  نیرت  هتـسجرب  ورتسار و  لداع و  هباحـص  هک  نامثع - ناـفلاخم  زا  دـناوت  یمن  تعاـمج  نآ  رظن  رد  تاداـهتجا  هنوگ 
هب ناـشنماد  یکاـپ  هئربـت و  هیاـم  ودـیامن  ماـهتا  عـفر  دـنا - هتخوـمآ  (ص ) ربماـیپ صخـش  زا  ار  تنـس  نآرق و  دنتـسه و  نادـهتجم  هدـبز 
نب یلع  ماما  نتـشک  زا  شندوب  دـهتجم  ياعدا  هب  هناهبب و  ار  مجلم  نبا  ینعی  درف  نیرتراـکهبت  هک  مزح - نبا  رظن  رد  اـهنیاو  دـیآباسح ،

شکمدآ زیرنوخ و  وحلسم  رگبوشآ  نوعلم و  یناراکتشز  دیامن - یم  هئربت  بلاطیبا 
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یتشم ار  وا  دیوگ : یم  دنا و  هدرک  يراکهبت  روشک  رد  مایق و  ینوناق  تموکح  هیلع  هک  دنتسه  یعمج  هیمیت  نبا  رظن  رد  دنتسه و  يدمع 
دندوب رگ  دادیب  حلسم و  راکزواجت  راکمتس و  هکلب  راکاطخ ، اهنت  هن  دندوب  نامثع  لتق  یپرد  هک  اهنآ  همه  دنتشک و  رگمتس  راکزواجت و 
یعرش ياوشیپ  هیلع  هک  یناراکزواجت  نیمز و  يور  ناراکهبت  هلمج  زا  کش  نودب  دنیاپ و  رس و  یب  رـسکبس و  یعمج  ریثک  نبا  رظنرد  و 

هن هک  رگشاخرپ  نوعلم و  زادرپغورد و  یناراکزواجت  رجح  نبا  رظن  ردو  نز ، تمهت  رگمتـس و  ینانئاخ  زابجل و  ینادرخبان  دندرک و  مایق 
دنرادن . لقع  هکلب  روعش ، مهف و  اهنت 

هک نیا  هن  تسناد  یم  نآ  زئاح  ار  نادهتجم  همه  يداهتجا  يار  دیاب  دـشاب  هتـشاد  یتباث  رابتعا  شزرا و  ینیعم و  عضو  يداهتجا  يار  رگا 
ارچ تسا  تیعبت  مارتحا و  لباق  داهتجا  رگا  تشگ . لئاق  زیمت  ضیعبت و  نادهتجم  نایم  درمـش و  رابتعا  یب  ار  يرگید  داهن و  ردق  ار  یکی 
هک ار  ماما  رظن  دنتـشگن ، لئاق  يرابتعا  مارتحا و  نامثعلتق  نیمهتم  دروم  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلعنینموملا  ریما  ماـما  يداـهتجا  يار  يارب 
نآ هب  تنـس  نآرق و  بجوم  هب  بسانم  عق  وم  رد  دـتفا و  ریخات  هبنامثع  لتق  نیمهتم  هب  یگدیـسر  هک  دـنکیم  اضتقا  تحلـصم  تفگ  یم 
يو هیلع  دوب - شا  هلابند  نییرورح  گنج  هک  ار - نیفص  لمج و  ياه  گنجشتآ  هدومنن و  انتعا  يو  داهتجا  هب  دوش ؟ یگدیـسر  هثداح 
چیه هـب  تـسا  تـما  نایـضاق  دمآرـس  و  ص )  ) ربماـیپ شناد  رهـش  هزاورد  (ص ) ربماـیپ صن  مـکحب  هـک  ار  شترـضح  يار  دـنتخورفارب و 
ربتعم هداد  رارق  وفع  دروم  ار  هانگ - یب  ود  نآ  هولولوبا - رتخد  نازمره و  لتاق  رمع  نب  هللادـیبع  هک  ار  نامثع  يداهتجا  رظن  اما  دندرمـشن ،

رد نینموملا  ریما  ام  يالوم  هب  رایتخا  قح و  نیا  ارچدـنک  وفع  هتخیر  یقحان  نوخ  هک  ار  یلتاق  دـشاب  هتـشاد  قح  هفیلخ  رگا  دنرامـش . یم 
دهاوخ رداص  نانآ  هرابرد  یمکح  یئار و  هچ  ماما  دوبن  مولعم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دشن  هداد  دـندوب  هدروآ  هانپ  يو  هبهک  ینویبالقنا  دروم 

هید تسین  صخشم  شلتاق  نوچ  ایآ  درک ،
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- دندوب مه  نانچ  و  دناد - یم  دهتجم  ار  نانآای  درک  لمع  يرازف  دبرا  دروم  رد  هک  روطنامه  تخادرپدـهاوخ  یمومع  هنازخ  زا  ار  لوتقم 
شتفلاـخ و رارقتـسا  هب  درک  دـهاوخ  لوکوم  ار  نآ  هب  یگدیـسر  اـی  دنـشاب ، هتـشاد  اـطخ  اـی  تسرد  يرظن  تسا  نکمم  هکینادـهتجم  و 

شیارب درک  یم  ذاختا  ار  ءارآ  نیا  زا  کی  ره  (ع ) ماـما هک  تسا  ملـسم  و  تسا ، روما  لـصف  لـح و  همزـال  هک  یتینما  شمارآ و  يرارقرب 
هک دنتساوخ  دنتساخرب و  تقو  ماما  هفیلخ و  هیلع  هناراک  زواجت  یگنج  هب  دندیـشک و  رب  ریـشمش  هاریب  تعامج  نآ  اما  تشادن ؟ یلاکـشا 

نارازه تشگ و  ادـج  رکیپ  زا  رـس  رازه  اههد  نآ  یط  هک  ندرک  اـپ  رب  یگنج  دوصقم  نیا  یپ  رد  دوش و  ناـشهاوخلد  عباـت  نوناـق  قح و 
هقرفت و هب  دندز و  تسد  یی  يراکهبت  نینچ  هب  يداهتجا  هچ  اب  میسرپ : یم  دش . هتخیر  قحان  ياهنوخ  هدیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  هانگیب 
هنتف و هب  دـندنکارپ و  هنتف  بوـشآ و  مخت  دـنتفرگ و  ندرگب  ار  يزیرنوـخ  یمظن و  یب  تیلوـسم  دـنتخادرپ و  تـما  فوفـص  یگدـنکارپ 

دنداتفا . ورف  یهارمگ 
یی یباحص  ره  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  هب  نداد  مانشد  هک  تسا  اهنیا  هتفرگ  تروص  نیشیپ  نورق  رد  هک  یبیجع  هرخـسم و  تاداهتجا  زا 

زا وتعامج  هعمج و  هبطخ  زامن و  رد  دـیوگبدب و  دـنک و  تنعل  ار  نانآ  دراد  قح  سک  ره  تسا و  زیاـج  هدرک  يوریپ  شترـضح  زا  هک 
یتح دشابن  بیقعت  شنزرـس و  لباق  چیه  نانآ و  هب  هب  دنارپب  شحف  دنزب و  داد  اه  نمجنا  رد  دـیوگب و  ازـسان  تسد  ياعد  رد  ربنم و  زارف 
زاهک اهنآ  زا  دشاب و  درگنابایب  یتاهد و  داوسیب و  اپ و  رـس و  یب  یمدآ  دنچره  تسا  راکاطخ  يدهتجم  نوچ  دربب  مهيرجا  نآ  زا  رت  الاب 
نابز رب  يا  هملک  هتفر  نانآ  رب  هک  یئاهمتس  ملظ و  زا  دنرادن  قح  شناوریپ  هعیش و  یلع و  اما  دنرودب ، ثحب  سرد و  زا  فراعم و  مولع و 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هکنآ  لاح  دنرامش  رب  ار  ناشاه  يراکهبت  اهیدب و  دنیامن و  فصو  دنتسه  هکنانچ  ار  شیوخ  نانمشدو  دنروایب 
دشاب و رحبتم  مولع  همهرد  دنچ  ره  ناشیا - زا  کیچیه  و  دشاب . هدید  متـس  هکنآ  رگم  دیآ  رب  یئوگدب  هب  یئادص  دراد  یمن  تسود  ادخ 
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دنکب ، شداهتجا  دانتسا  هب  يراک  نینچ  درادن  قح  ماقمیلاع - يدهتجم 
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هاوخ شداهتجا - هب  تسا و  دیعبت  هجنکش و  نتسب و  نتشک و  بجوتـسم  تفگ  ناراکهبت  نارگمتـس و  نآ  هب  يدب  ناشیا  زا  یـسک  رگا  و 
يانب هک  تقو  نامه  تسخن و  زور  زا  تعامج  نآ  دـنا  هدرک  لمع  ساسا  نیمه  رب  و  درک . دـیابن  یئاـنتعا  هابتـشا - هاوخ  دـشاب و  تسرد 
نخـس نیا  رب  هک  درک  دیهاوخ  هظحالم  دینک  هعجارم  خیرات  هبو  لاجر  لاح  حرـش  ياه  گنهرف  هب  زورما . هب  ات  دش  هداهن  فارحنا  متس و 
هیواعم رب  ندرک  تنعل  عوضوم  رد  هک  قعاوصلا "  باتک "  رد  تسه  رجح  نبا  نخـس  ناتتـسد  شیپ  تسار . هاوگ  ود  دنلداع و  دهاش  ود 

رکب وبا  زا  تسه  یقشم  رس  شدروم  در  دنتسرف  یم  تنعل  دنهد و  یم  مانشد  وا  هب  ناهاوخ  تعدب  یـضعب  هک  نیا  دروم  رد  دیوگ " : یم 
رس یتعامج  زا  فرح  نیا  دریگ و  رارق  راک  ساسا  دناوت  یم  هن  تسین و  انتعا  لباق  اهنآ  فرح  نیاربانب  باحـصا ، رتشیب  نامثع و  رمع و  و 

ادـخ دـنهارمگ و  هتـشگ و  رـس  ییيداو  هچ  رد  هک  نیا  هب  اهنآ و  هب  درادـن  یتافتلا  ادـخ  هک  ناـمرف  اـن  ناداـن و  دـنقمحا و  هک  تسا  هدز 
دب در  رد  عطاق  ياه  ناهرب  مکحتسم و  ياه  تجح  هک  ار - تنـس  لها  هحلـسا  یلکـش و  نیرتدب  هب  هدینادرگ  ناشراوخ  هدرک و  ناشتنعل 

تسا " . هدرک  طلسم  ناشرس  رب  دنراد - زاتممو  هتسجرب  نایاوشیپ  همئا و  هب  یئوگ 
لوسر نداتسرف  تنعل  ثیدح  تسا ؟ یسک  هچ  هجوتم  شیاه  ازسان  و  دهد ؟ یم  مانشد  دنک و  یم  تنعل  ار  یسک  هچ  رجح  نبا  دیناد  یم 

رد تسدياعد  رد  هک  ار  یئاه  تنعل  ار و  هیواعم  هب  ع )  ) یلع نینموملاریما  ندرک  تنعل  ثیداحا  دـیروآ و  دایب  ار  هیواـعم  رب  ص )  ) ادـخ
تاـبیقعت رد  هشئاـع  نینموـملا  ما  هک  ار  ینیرفن  ار و  رکب  یبانب  دـمحم  رـسای و  راـمع  ساـبع و  نبا  ندرک  تنعل  درک و  یم  وارب  شزاـمن 

دینک . تواضق  ناتدوخ  تسیک  هجوتم  رجح  نبا  مانشد  تنعل و  هک  دوش  نشور  ات  باحصا  رگید  هدرک و  یم  شزامن 
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؟ تسیچ داهتجا ،

رایـسب اه  نوخ  نتخیر  شدانتـساب  هک  يداهتجا  تشاد ، رظن  رد  تفایرد و  ار  شموهفم  دـیمهف و  ار  داهتجا  ینعم  دـیاب  نینچمه  اجنیا  رد 
لامیاپ اه  تمرح  هدش و  هداد  دابرب  اه  سومان  دنا و  هدش  هدیشک  نوخ  كاخهب و  هانگیب  رازه  نارازه  شهار  رد  تسا و  هدش  هتسناد  اور 

دننک و ور  وریز  ار  تعیرش  شدانتسا  هب  هدنامن  يزیچ  هک  دنا  هداد  هعسوت  نادنچ  ار  شموهفم  هدش و  نوگرگد  نیناوق  ماکحا و  هتـشگ و 
داهتجا ایآ  منیبب  دعب ، دنرازگ  ورف  ندرگ  زا  شا  هتـشر  دنلـسگب و  نید  دـنویپ  دنرامـشب و  اور  لوبقم و  ار  یلهاج  مکح  هیور و  راک و  ره 

؟ درک وغل  ار  مالسا  ملـسم  ماکحا  داد و  رییغت  ناوتیم  تسین  لیدبت  لباق  هک  ار  يراج  هدش و  يوریپ  ننـس  شا  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ 
هن ای  دننک  لمع  تساوخ  ناشلد  هک  روط  ره  ات  دراد  یم  ینازرا  اهداوسیب  سانلا و  ماوع  هب  ادـخ  هک  تسا  يا  هصیـصخ  ندوب  دـهتجم  ایآ 

هنادـنمدرخ طابنتـساو  رکفت  تنـس و  نآرق و  بوچراهچ  رد  دـهتجم  تسا و  يدـعاوق  طیارـش و  عباـت  دراد و  یباـتک  باـسح و  لوصا و 
بوچراهچ رد  میراد - روظنم  دـنناد  یم  زیاج  ار  صن  ربارب  رد  داـهتجا  هک  ار  تعاـمجنآ  رظن  هک  ضرفب  و  رثکادـح - اـی  دـنک  یملـمع 

ره درادن و  يدعاوق  طیارش و  باتک و  باسح و  هن  ای  دریگ  یم  تروص  لماوع  رداصم و  نیا  هدودحم  رد  داهتجا  ایآ  حیحـص ؟ تالیوات 
نینچ یملاع  منک  یمن  نامگ  نم  دزادرپب ؟ دراد  قح  دزادرپ و  یم  داهتجا  راک  هب  يداوسیب  درگنابایب  ره  یئاپ و  راهچ  ره  هبرگ و  شوم و 

: دنا هتفگ  نینچ  داهتجا  هرابرد  هتسجرب  فورعم و  ياملع  دنادب . یتسرد  راک  دمانب و  داهتجا  ار  يزیچ 
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رپ يراک  ماجنا  رد  شـشوک  یعـس و  تیاـهن  ینعم  هب  تغل  رد  داـهتجا  دـیوگ " : یم  ماـکحللا "  لوصا  یف  ماـکحلا  باـتک "  رد  يدـمآ 
رد دنیوگ  یمن  ای  دومن ، داهتجا "  ای "  دهج  یگیر  نتشادرب  رد  دنیوگ  یمن  تهج  نیمه  هب  تسا . نتشاد  لوذبم  تقشم 
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یعس و تیاهن  هرابرددور  یم  راکب  صاخ  يراک  دروم  رد  داهتجا  لوصا ، ياملع  حالطـصا  رد  دیزرو .  " داهتجا ای "  دهج  يا  هناد  لمح 
یم هتفگ  یـسک  هب  دهتجم  درادن . ناکما  نآ  زا  شیب  دوش  ساسحا  هک  يروط  هب  یعرـش  مکح  کی  زا  يروصت  يوجتـسج  رد  شـشوک 

شبجاو و تافـص  زا  دـشاب و  هاـگآ  لاـعتم  راـگدرورپ  دوجو  زا  هک  نیا  لوا  دراد : طرـش  ود  دـشاب و  داـهتجا  فص  هب  فصتم  هک  دوـش 
دـیرم و رداق و  ملاـع و  تسا و  یحو  هتاذ  دـح  یف  دوخ و  يدوخب  تسا  دوجولا  بجاو  وا  هک  دـنادب  و  تسا ، نآ  روخ  رد  هک  یتـالامک 

مکح درازگ و  یم  نوناـق  دـنک و  یم  هفیظو  فیلکت و  نییعت  راـگدرورپ  هک  دروآ  روصت  هب  ناوتب  ساـسا  نیارب  اـت  رگناـیب ، دنمـشیدنا و 
دـشاب رحبتم  ملع  نیا  رد  یمان  ناسانـش  هدیقع  ناملکتم و  نوچ  دنادب و  ار  یـسانش ) هدیقع  و   ) مالک ملع  قئاقد  تسین  مزال  دشاب . یقیقح 

دیامن و ریرحت  وریرقت  ار  دـیاقع  لئالد و  نآ  دـناوتب  هک  يروط  هب  دـشاب  یلیـصفت  لئالد  هب  یکتم  هنیمز  نیا  رد  شملع  تسا  یفاک  هکلب 
هن ارروما  نیا  لئالد  ای  تسه ، گرتس  هیاپ و  دـنلب  لوصا  ياملع  مسر  هک  هنوگنامه  دـیوگب  دـنک و  در  ار  ناروآ  ههبـش  هیدر  تاداقتنا و 

ياه شور  زین  دسانـشب و  دنادب و  ار  نآعاونا  یعرـش و  ماکحا  كرادـم  هک  نیا  مود  طرـش   271 لایرس : هرامش  دنادب . الامجا  الیـصفت ،
رگیدکی ابكرادم  نآ  یتقو  دـنادب  و  دـمآ . هک  یحرـشب  ار  نآ  رابتعا  طیارـش  بتارم و  فالتخا  ار و  نآ  ياه  تلالد  هوجو  نآ و  تابثا 

یم رب  دننک و  یم  يریگ  هجیتن  اهنآ  زا  ار  ماکحا  هنوگچ  دـنهد و  یم  حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  تاهجهچ  زا  هنوگچ و  دنتـشاد  ضراعت 
سانش يوار  هک  دناوت  یم  یتقو  ار  هلمج  نیا  دنک . عفر  ار  هدراو  تالاکـشا  تاضارتعا و  ودیامن  ریرقت  دسیونب و  ار  اهنآ  دناوتب  و  دنروآ ،

طیارـش و و  نیعم . نب  ییحی  لبنح و  نب  دمحا  نوچ  نانچمیقـس  زا  حیحـص  زیمت  لیدـعت و  حرج و  ياه  شور  تخانـش  رد  ملاع  دـشاب و 
مزال هتبلا  دـشاب . وحن  ملاع  سانـش و  تغل  دـهد و  زیمت  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  هنیمز  رد  ار  خوسنم  خـسان و  دـنادب و  ار  تایآ  لوزن  ناش 

رد ناشتداع  مسر و  برع و  عاضوا  زا  هک  ردـقنیمههکلب  لیلخ ، هیوبیـس و  لـثم  وحن  ملع  رداـی  دـشاب  یعمـصا  لـثم  یناد  تغل  رد  تسین 
هتشاد عالطا  وگتفگ  باطخ و 
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زاـجم و تقیقح و  یئزج و  یلک و  بکرم و  درفم و  مازتلا و  نیمـضت و  هقباـطم و  دـیآ و  رداـق  ظاـفلا  تلـالد  هب  هک  يا  هزادـنا  هب  دـشاب 
ءامیا و هیبنت و  هراشا و  ءاضتقا و  موهفمو و  قوطنم  دـیقم و  قلطم و  صاخ و  ماع و  رهاظ و  صن و  نیابت و  فدارت و  كارتشا و  یئطاوت و 

دهد . زیمت  دسانشب و  تسا  طورشم  طونم و  نادب  شلئالد  زا  کح  طابنتسا  دمآ و  حرشب  هک  ار  نآ  لاثما 
رد نکل  دوش ، یم  یهقف  لئاسم  همه  رد  يوتف  مکح و  رودص  راد  هدهع  هک  يدـهتجم  قلطم ، دـهتجم  يارب  تسا  يرورـض  طرـشاهنیا و 

مکح طابنتـسا  يارب  هک  ار  هچنآ  دنادب و  تسا  هلاسم  دنچ  ای  کی  نامه  هب  قلعتم  ار  هچنآ  تسا  یفاک  لئاسم  نآ  زا  هراپرد  داهتجا  دروم 
هب يا  همطل  دـشاب  هتـشادن  یعالطا  یهقف  لئاسم  رگید  هب  طوبرم  بلاطم  زا  هک  نیا  و  تسا ، مزال  هلاسم  دـنچ  ای  کی  نآ  هراـبرد  يوتف  و 

عالطا یب  لئاسم  رگید  دروم  رد  یلودـهتجم  يرایـسب  لئاسم  دروم  رد  تسا  نکمم  قلطم  دـهتجم  نینچمه  دـنز . یمن  شتیحالـصو  راک 
تسین ناسنا  تاناکما  دودح  رد  نیا  هچ ، دنادب . ار  شکرادم  یهقف و  لئاسم  همه  هک  تسین  نیا  ندش  یتفم  طرش  تهج  نیمه  هب  دشاب .

. مناد یمن  تفگ : نآ  يات  شـش  یـس و  دروم  رد  دنتـساوخ و  رظنهلاسم  لهچ  هرابرد  وا  زا  هک  هدـش  لقن  کلام "  زا "  ببـس  نیمه  هب  و 
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دوب نیا  يارب  یعرـش "  ماکحا  میتفگ "  هک  نیا  دـشاب . ینظ  شلیلد  هکیعرـش  ماکحا  نآ  دریگ و  یم  تروص  یلئاسم  دروم  رد  داـهتجا 
هچنآ زااـت  هک  دوب  نیا  يارب  دـشاب "  ینظ  شلیلد  میتفگ "  هک  نیا  میـشاب . هدرک  ادـجنآ  لاـثما  يوغا و  یلقع و  ياـیاضق  زا  ار  اـهنآ  هک 

ادـج دوب - دـهاوخ  راکهانگ  دـنک  اطخ  شدروم  رد  هک  ره  تسین و  داـهتجا  لـحم  هک  سمخ  نوچ  بتاداـبع  لـثم  تسا - یعطق  شلیلد 
دوب " . دهاوخن  راکهانگ  دشاب  هتشاد  اطخ  طابنتسا  داهتجا و  شدروم  رد  یسک  رگا  هک  تسا  يروما  داهتجادروم  لئاسم  و  دشاب ،

و طانمققحت ، هب  هتـسباو  داهتجا  یکی  تسا : عون  ود  رب  داهتجا  تسا " : نیا  شا  هصالخ  هک  دراد  یبلاطم  تاقفاوم "  باتک "  رد  یبطاش 
نییعت رد  رظن  اما  دوشتباث ، نآ  یعرـش  كردم  يور  زا  مکح  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  دنراد ، شلوبق  اقفتم  تما  هک  تسا  يداهتجا  نیا 

تسا ، يررض  تقو  همه  نیا  و  دنام ، یم  یقاب  نآ  لحم 

هحفص 226 ] ] 

نینچ دوجونودـب  یعرـش  هفیظو  فیلکت و  ضرف  و  تشگ ، دـهاوخن  نشور  يداهتجا  نینچ  ماجنا  اب  زج  یعرـش  فئاـظو  فیلکت و  اریز 
نکمم و ریغ  مه  ـالقع  تسا و  نکمم  ریغ  اعرـش  نیا  دوبدـهاوخ و  لاـحم  روـما  ماـجنا  هب  مدرم  نتخاـس  فـظوم  تـقیقح  رد  يداـهتجا 

: تسا عون  هس  رب  دوخو  دشاب  یعطق  دناوت  یم  هک  تسا  يداهتجا  مود  عون  لوقعمان 
هتخیمآ بلاطم  رگید  اب  مکح  رد  ربتعم  فصو  یصن  رد  هک  تسا  نانچ  نآ  و  تسا ، طانم  ندرک  هتفر  هتسش  تقیقح  رد  هک  يداهتجا  - 1

ددرگ . زیامتم  ادج و  تسا  دئاز  هچنآ  زا  تسا  ربتعم  هچنآ  ات  دننک  یم  هتفر  هتسش  داهتجا  اب  ار  صن  نآ  تروص  نآ  رد  هک  دشاب 
هتخادرپن طانم  هب  دراد  تلالد  یمکح  رب  هک  یـصنهک  تسا  هنوگ  نیدـب  نآ  و  شدـیمان ، طانم  ندروآ  نوریب  ناوت  یم  هک  يداـهتجا  - 2
دراد . مان  یسایق  داهتجا  نیاو  دوش ، هدروآ  نوریب  نآ  زا  وجتسج  ثحب و  اب  هک  دنام  یم  نادب  یصننینچ  زا  مکح  طابنتسا  دشاب و 

هن تسا  عاوـنا  هب  طوـبرم  هچنآ  یکی  تسا : هنوـگ  ود  رب  عوـن  نآ  اریز  تـسا ، طاـنم  قـقحت  هـب  هتـسباو  داـهتجا  لاکـشا  زا  موـس  عوـن  - 3
تسا طانم  ققحت  هب  طوبرم  هچنآ  يرگید  و  نآ . لاثما  تارافک و  رد  قتع  رد  هبقر  عون  دیـصيازج و  رد  لثم  عون  نییعت  دننام  صاخـشا ،

صاخ و يرگید  و  ماعیکی ، دـشاب : هنوگ  ود  رب  طانم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نانچ  نیاربانب  دـسر . ققحت  هب  شمکح  طانم  هک  یتروص  رد 
ماع . نآ  زا  یئزج 

تفایرد و ساسارب  ایناث - دبایرد . یبوخ  هب  ار  تعیرـش  دصاقم  الوا - دیامن : زارحا  ار  تفـص  ود  هک  دیآ  یم  لئان  داهتجا  هجرد  هب  یـسک 
هب هجوت  هیاپ  رب  تعیرش  هک  میتفگ  دصاقم "  باتک "  رد  یلوا  هراب  رد  دنک . ادیپار  ماکحا  طابنتسا  تردق  تعیرش ، دصاقم  حیحـص  مهف 
اریز دشاب ، فلکم  روصت  كرد و  هب  لوکوم  هک  نیاهن  هتـشگ  نیعم  رازگنوناق  طسوت  حلاصم  وتسا  هداهن  حلاصم  تسا و  هداهن  حـلاصم 

هبترم هجرد و  هس  رب  حـلاصم  هک  هتـشگ  تباث  مات  ءارقتـسا  اب  و  درک . دـهاوخ  قرف  فلتخم  دارفا  روصت  بسح  رب  حـلاصم  تروص  نآ  رد 
رد عیرشت  فده  دصق و  هب  ناسنا  هاگره  سپ  تسا .
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هنیمز رد  (ص ) ربمایپ ینیشناج  تفالخ و  ماقم  تلزنم و  هب  درب  یپ  الماک  ماکحا ، ياه  هعومجم  نآ و  باوبا  تعیرش و  لئاسم  زا  کی  ره 
اریز تسا ، یلوا  تمدـخ  رد  مود ، تفـص  تسا . هدـمآ  لـئان  ادـخ  مکح  قبط  تواـضق  تموـکح و  نداد و  يوـتف  نوناـق و  نید و  میلعت 

تسا و ساسا  تعیرـش  مهف  تهج  نیمه  هب  دـیآ . یم  تسد  هب  تسا  مزال  تعیرـش  مهف  رد  هک  یفرعم  وترپ  رد  ماکحا ، طابنتـسا  تردـق 
هب لوصو  هیام  ار  تعیرش  مهف  دنا و  هداد  رارق  مودطرش  ار  ماکحا  طابنتـسا  تردق  تهج  نیمهبزاب  تمدخ . رد  هلیـسو و  ماکحا  طابنتـسا 
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دنا . هتسناد  شا  هبترم 
ره دناوت  یم  هیقف  شددم  هب  هک  تسا  یـسانشنید  هقف و  زا  يدـنلب  هبترم  داهتجا  اهقف ، رظن  رد  اما  لوصا ، ياملع  رظن  رد  داهتجا  تسا  نیا 

ربارب رد  دیامن و  عفر  در و  ار  نآ  رب  دراو  لاکـشاو  دـقن  دـیامن و  جارختـسا  طابنتـسا و  نآ  زا  دـنادرگ و  زاب  شـساسا  لصا و  هب  ار  یعرف 
دنک " . عافد  نآ  زا  دننک  یم  هک  يداریا  کیکشت و 

هراپ هب  لالدتـسا  هشیدنا و  قیرط  زا  هک  دوش  یم  قالطا  یملع  رب  نیعرـشتم  فرع  رد  هقف  دـیوگ " : یم  ماکحالا " ...  " باتک رد  يدـمآ 
دیآ "  لصاح  عرش  یعرف  ماکحازا  يا 

قالطایملع رب  تسا  هتفگ  راـنملا  حرـش  رد  لوصا  ياـملع  زا  تیعبت  هب  یفـسن  هچنآ  رباـنب  هقف  دـیوگ " : یم  قئارلارحب "  رد "  میجن  نبا 
دیآ " . لصاح  یلیصفت  هلدا  زا  لالدتسا  قیرط  زا  هکیعرش  یلمع  ماکحا  هرابرد  دوشیم 

صاخ یعالطا  ینعم  هب  تعیرـش  رد  تسا و  عالطا  یهاگآ و  ینعم  هب  تغل  رد  هقف  هک  نادب  تسا " : هدـمآ  نینچ  یـسدق  يواح "  رد " 
لصاح ملع  عالطا و  اهنآ  رب  هکیسک  مسا  هیقف  صوصن . تایـضتقم  نطاوبو و  اه  تلالد  تاراشا و  یناعم و  رب  عالطازا  دشاب  ترابع  هک 

زا ماکحاهب  ملع  ینعی  لوصا  ملع  رد  هقف  هصالخ ، و  تسا . لوقعم  حیجرت  لوقنم و  حیحـصت  رب  تردق  هقف  دیوگ " : یم  دـشاب " و  هدرک 
راهچ زا  هقف  و  تسا . دهتجم  نامه  لوصا  ياملع  رظن  رد  هیقف  نیاربانب  اهنآ . لئالد  يور 
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تعیرش دشاب . هدش  طابنتـسا  لوا  یلـصا  عبنم  هس  نآ  زا  هک  یـسایق  و  عامجا ، تنـس ، نآرق ، زا  دنترابع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یلـصا  عبنم 
عبات لاح  باصتسا  یئوجیپ و  تسا  عامجا  عبات  رگیدکی  اب  مدرم  راتفر  تسا . تنـس  عبات  باحـصا  راتفگ  تسا . هدوب  نآرق  عبات  ناینیـشیپ 

نیسپ " . زاب  یناگدنز  ایند و  یتخبشوخ  هب  ندیسر  هلمج  نیا  فده  و  تسا . سایق 
دوعـسم نب  دمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  رثا  هعیمـسلا "  تالالدـلا  ریرحت  باتک "  رد  دـسیون " : یم  راخزلارحب "  هیـشاح "  رد  نیدـباع  نبا 

زا عرـش  یلمع  ماکحا  هب  ملع  ینعم  هب  احالطـصا  و  تسا ، شناد  مهف و  ینعمهب  تغل  رد  هقف  هک  تسا  هدـمآ  حـیقنتلا "  باتک "  زا  لـقنب 
. " لالدتسا قیرط 

طـسوت اهنآ  زا  یکی  دوش : یم  كرد  هدـیمهف و  هجو  راهچ  زا  تعیرـش  ماکحا  دـسیون " : یم  يربکلا "  هنودـملا  همدـقم "  رد  دـشر  نبا 
تنـس یمود  هدوتـس  میکح  زا  تسا  يا  هدـمآ  دورف  یحو  دـیاین و  شا  یپ  زا  شربارب و  زا  لطاب  ار  نآ  هک  تسا  لـجوزع  يادـخ  باـتک 

: هدومرف مینک و  يوریپ  شتنـس  زا  هداد  روتـسد  ام  هب  هتخاس و  نیرق  شیوخ  يربنامرف  اـب  ار  شیرب  ناـمرف  ادـخ  هک  تسا  ص )  ) يوربماـیپ
دراد یم  هضرع  ربمایپ  ار  هچنآ  هدومرف : و  دشاب . هدرب  نامرف  ار  ادخ  درب  نامرف  ار  ربمایپ  هک  ره  هدومرف : و  ار . ربمایپ  دـیرب و  نامرف  ار  ادـخ 

ادـخ و تایآ  زا  نانزامـش  ياه  هناـخ  رد  هک  ار  هچنآ  هدومرف : و  دـیریگ . زاـب  تسد  دراد  یم  زاـب  تسد  دراد  یم  زاـب  هچنآ  زا  دـیریگب و 
دوجو رد  امـش  يارب  هدومرف : و  تسا - تنـس  نامه  تمکح  زاروظنم  و  دیزاس -. دنپ  هیام  دـیرآ و  رطاخ  هب  دوش  یم  هدـناوخ  رب  تمکح 
تیاده هار  ندش  نشور  زا  سپ  ربمایپ  اب  هک  ره  دیامرف : یم  شتحص  رد  ادخ  هک  تسا  عامجا  یموس  تسه . یئوکین  قشمرس  ادخ  ربمایپ 

نادرگیور ات  نادرگب  يور  وا  زا  وت  دیوپب  نانموم  هار  زا  ریغ  یهار  دزادرپ و  هلداجم  هب 
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تسا . یماجنارس  دب  میروایم و  رد  منهج  هب  ار  وا  تسا و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3911 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ربمایپ  و  نانموم . هار  ندرک  يوریپ  هب  دـهد  یم  رما  ینعی  دـیئوپن  نانموم  هار  زا  ریغ  یهار  هک  دـنک  یم  دـیدهت  لجوزع  يادـخ  یتقو 
و تنـس ، نآرق ، هناگ  هس  لوصا  يانبم  رب  ساـیق  ناـمه  هک  تسا  طابنتـسا  مراـهچ  دـبای . یمن  قاـفتا  یهارمگ  رب  متما  دـیامرف : یم  (ص )
هب ار  نآ  رگا  هدومرف : هتخاس و  بجاو  ار  نآ  هب  مکح  هدرمش و  ملع  دوش  طابنتسا  هس  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  یلاعت  يادخ  اریز  دشاب ، عامجا 

: هدومرف و  دندرک . یم  كرد  ار  نآ  دننک  یم  طابنتسا  هک  ناشیا  زا  هدع  نآ  دنتـشاد  یم  هضرع  تسه  ناشیا  زا  هک  یهدنامرف  هب  ربمایپ و 
یم كرد  ار  نآ  دـننک  یم  طابنتـسا  هک  ناـشیا  زا  هدـع  نآ  دنتـشاد  یم  هضرع  تسه  ناـشیا  زا  هک  یهدـنامرف  هب  ربماـیپ و  هب  ار  نآ  رگا 

هر زا  هچنآ  اریز  تسا ، هداد  ناـشن  وت  هب  ادـخ  هچنآ  بجوم  هب  مدرم  ناـیم  رد  اـت  میداتـسرف  تیاربقح  هب  ار  نآرق  اـم  هدوـمرف : و  دـندرک .
بجوم هب  ناشنایم  رد  و  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  هداد  ار  شروتسد  هدینادرگلزان و  وارب  هک  تسنامه  زا  هداد  ناشن  وا  هب  سایق  طابنتـسا و 

 " نک . تموکح  تواضق و  هدینادرگ  لزان  ادخ  هچنآ 
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هیواعم داهتجا  هب  یهاگن 

هراشا

ءارآ هدرک و  یم  داهتجا "  شیاهراک "  رد  هیواعم  دـنیعدم  هک  یناسک  زا  میریگ و  رب  هیواعم  داهتجا  تیهام  زا  هدرپ  تسا  مزال  اـجنیا  رد 
هدوب سایق  عامجا و  تنس ، نآرق ، هناگ : راهچ  سیماون  عبات  دیمان  یم  داهتجا  هچنآ  رد  وا  ایآ  میسرپب : هتسب  یم  راکب  ار  شیوخ  یطابنتـسا 
تافو زا  شیپ  زا  سپ  لاـس  ود  طـقف  هکنیا  اـب  هتخومآ - یک  هدـناوخ و  ار  شـسردیک  شیپ  و  تسا ؟ هدوب  سانـش  نآرق  اـساسا  تسا ؟

قرف هتسناوت  یم  شا  هدش  حیرشت  لمجم و  نایم  و  هداد ؟ یم  زیمت  هباشتم  زا  ار  مکحم  تایآ  رگم  تسا ؟ هتـشگ  انـشآ  نآ  اب  ص )  ) ربمایپ
رگید دسانـش و  زاـب  ار  شعاوـنا  رگید  شخوـسنم و  خـسانو و  شدـیقم  قـلطم و  دـهد و  صیخــشت  ار  شــصوصخ  موـمع و  دراذـگب و 

تسا ؟ ماکحا  طابنتساهمزال  هک  ار  نآرق  تایآ  تایصوصخ 
تغارف و تروص  رد  هک  یملع  تسا . هداد  یمن  وا  هب  ار  اه  ینتسناد  نیا  لیصحت  ناکما  وهزاجا  شیناملـسم  راهظا  هرود  رد  هیواعم  عضو 

یم تسد  هب  لاس  نیدنچ  رد  ینهذ  دادعتسا  تغارف و  تروص  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  دیآ  یم  تسد  هب  لاس  نیدنچ  رد  ینهذ  دادعتـسا 
حور هک  يا  هیواعم  يارب  دشاب  هدمآ  تسدب  طیارـش  رگید  تغارف و  دادعتـسا و  مدع  اب  یهاتوک  تدم  نینچرد  تسا  نکمم  هنوگچ  دیآ 

شباتک مالـسا و  هب  یعمج  اهلاس  هب  وا  زا  شیپ  يرفاـک ؟ ياـهرواب  هب  هدولآشریمـض  هدوب و  تیلهاـج  لـیطابا  زا  هدـنکآ  زونه  شلقع  و 
دنتـسجن و يرود  شثحب  سرد و  شنمجنا و  زا  یمد  رـضاح و  ار  شتاضافاو  دندوب  دهاش  ار  شربمایپ  هنامیکح  تامیلعت  دنتـسب و  نامیا 
دندربن و نآ  زا  يا  هرهب  نادنچ  کلاذعم  دیدم و  ياه  تدم  دـنتخاس و  يرپس  لاح  نیدـب  اهلاس  دـندوب و  هدراو  تاماهلا  مدـمه  هتـسویپ 

دندنام و تسدیهت  هرسکی  یخرب 
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هدـهع زا  زارد  ینامز  نینچ  فرـص  زا  سپ  نوچ  دـنک و  ظفح  هتـسناوت  ماـمت  لاـس  هدزاودیط  ار  هرقب  هروس  هک  دـنیبب  ار  نآ  بیـصن  یب 
ظفح هب  ات  هدرک  راومه  ناج  نت و  رب  تمحز  جـنر و  ردـقچ  لاح  و  تمعن ، نآ  رب  هدرب  اـه  ساپـس  هدرک و  اـه  یناـبرق  هدـمآ  رب  شظفح 
شناد هیاپ  ومه  تسا و  تمايود  هرامش  تیـصخش  تلیـضف  ملع و  ظاحل  هب  تعامج  نآ  رظن  رد  نیا  و  دنادیم ، ادخ  هدمآ  رداق  ياهروس 
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ربخ وا  هب  یتـقو  تهج  نیمه  هب  و  تشذـگ ، دـهاوخ  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  تساهتـشون  نآرق  رد  هتـسناد  یمن  هک  هدوب  نانچشینادـنآرق  و 
هک درکنیقی  هدیشک و  ورف  شمشخ  هلعـش  دنکفیبتسد و  زا  ریـشمش  هدرم "  نانآ  دوب و  یهاوخ  هدرم  وت  دیامرف " : یم  ادخ  هک  دناهداد 

نآرق و هب  ار  شملع  دراوم  رگا  و  تسا ، هدروخن  شـشوگ  هب  هفیرـش  هیآ  نآ  هظحل  نآ  ات  یئوگ  تسا ، هدرم  هتـشذگ و  رد  ص )  ) ربماـیپ
نتخوـمآ زا  ارچ  هک  یناـم  یم  ناریح  و  صقاـن ، هچ  شمهف  هدوـب و  یعـالطا  مک  هـچ  هـک  یئآ  یم  تفگـشب  یجنـسب  شبلاـطم  تاـیآ و 

 " مشـش دـلج  رد  هک  ار  یقئاـقح  رگا  تسا . هتـشگهرهب  یب  لـفاغ و  نینچ  هک  هتخادرپ  يراـک  هچب  هدـنام و  زاـب  نآرق  رد  مالـسالوصا و 
تیصخش تعامجنآ  هک  یـسک  داتفا . دیهاوخ  رد  تریح  هب  ودروخ  دیهاوخ  ناکت  یتخـسب  دینارذگب  رظن  زا  میتشون  هراب  نیا  رد  ریدغ "

لئاوا یماع  يداع و  مدرم  هک  تسا  يدح  هب  نآرق  یناعم  مب  ریز و  زا  شیعالطا  یب  درادن و  یمود  زا  رتهب  یعضو  دنرامش  یم  تما  لوا 
يارب هک  تسین  يزاین  تفای . دیهاوخ  یفاک  ردقب  انعم  نیا  رب  يدهاوش  ریدغ "  متفهدـلج "  رد  و  نآ ، زا  رتهب  رترب و  هن  دـنا  هتـشاد  تثعب 

یپ شرادـقم  يزیچان  هب  یناـساب  هکلب  دـیهدب ، دوخب  یتمحز  تنـس  اـی  ینآرق  فراـعم  مولع و  زا  مالـسا  ناـگنهاشیپ  هرهب  هزادـنا  كرد 
دنا هتفرگ  ص )  ) ربمایپ بتکم  رد  اج  هدروآ و  ناـمیا  تثعب  لوا  ياـه  هاـم  اـهزور و  زا  هک  یناـسک  ناـگنهاشیپ و  نآ  یتقو  درب . دـیهاوخ 

هناخ و هکيا  هیواعم  تسا ، مولعم  هدومن  یناملسم  راهظا  ص )  ) ربمایپ تایح  رخآ  ياهزور  رد  هک  هیواعم  لاح  دنشاب  هتشاد  یعضو  نینچ 
هدوب یلهاج  تاداع  وحم  هتشاد و  يزارد  یهاریب  يرگ و  زواجت  هقباس  تسا و  هدوب  یلهاج  زیمآ  كرش  راکفاو  دیلاقت  زا  رپ  شا  هداوناخ 

هتسب و یم  رب  یهلا  یحو  يادن  زا  شوگ  هک  دنا  هدوب  يرصانع  دوخ  تسا و  هدوب  هدزشیدادجا  هناخ  ماب  رب  يراکتـشز  ءاشحفمچرپ و  و 
وترپ يورب  لد  هتشاد و  یم  زاب  شکرد  زا  درخ 
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دنا . هتسب  یم  رب  شناشخرد 
هب شتایآ  ریسفت  نآرق و  تالکشم  نتخومآ  يارب  قلخ  دندوب و  تما  عجارم  هک  نانآ  دنمولعم  باحـصا  هرود  یمان  ناسانـش  نآرق  يرآ ،
نب یلع  اميالوم  همه  زا  رتالاب  و  تباث ، نب  دیز  و  بعک ، نب  یبا  سابع ، نب  هللادبع  دوعـسم ، نب  هللادبع  دـننام  دـندرک  یم  هعجارم  ناشیا 

جنرغب و لئاسم  ریسفت  كرد و  هب  رداق  يو  مه  و  شتالکشم ، لالح  شزومر و  شیاهزار و  ياناد  تسانآرق و  ياچمه  هک  ع )  ) بلاطیبا
یمن و  دیسرپب . نم  زا  دیسرپن  نم  زا  نآ  زا  شیپ  هدومرف : دوخ  يو  هک  نیارب  دنناتـسادمه  تما  و  تسا . اهنآ  يوگباوج  عطاق و  رظن  راهظا 

میوگن " . ناتخساپ  دیسرپب و  نم  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  تنس  ای  نآرق  زا  يا  هیآ  زا  دوش 

هیواعم یناد  تنس 

: دسیون یم  شدنسم  رد  لبنح  دمحا  دشاب ؟ هتشاد  ینادتنس  زا  تسا  نکمم  یبیصن  هچ  دهن  یمن  ردق  ار  ص )  ) ربمایپ تنـس  هک  يا  هیواعم 
رگم ص )  ) ادخ ربمایپ  ثیداحا  زا  دیـشاب  رذحرب  تفگ : یم  دناوخ و  یمثیدح  هیواعم  هک  مدینـش  مدوخ  دـیوگ : یم  رماع  نب  هللادـبع  " 
ینعم هچ  هتـشگ  تیاور  لقن و  رمع  هرودزا  دـعب  هک  یثیداـحا  زا  نتـشاد  رذـح  رب  ودـیدهت  نیا  دوب " . رمع  هرود  رد  هک  اـه  ثیدـح  نآ 
دوجو نآ  زا  شیپ  رمع و  هرود  رد  هک  یقثوم  دامتعا و  دروم  باحصا  ای  هدش ؟ رایـسب  عیاش و  ثیدح  لعج  هرود  نآ  زا  سپ  رگم  دراد ؟

زاسغورد ثیدح و  لعاج  نآ  زا  سپ  هللااب - ذوعن  يرادنپ - دنتـشگ ؟ قثوم  ریغ  دـنداد و  تسد  زا  ار  نانیمطا  تناما و  نآ  زا  سپ  دنتـشاد 
كانبیع دنا  هدشرشن  تیاور و  هرود  نآ  زا  سپ  دنماکحا و  كردم  هک  ثیداحا  زا  يرایسب  هک  تسا  نآمزلتسم  فرح  نیا  و  دنا . هتـشگ 

تسا رابتعا  یب  نآ - زا  سپ  ای  رمع  هرود  رد  دنا - هتشگ  نایب  لقن و  يا  هرودو  خیرات  هچ  رد  تسین  مولعم  هک  یتایاور  رگم  دوش . هدرمش 
هدرک تیاور  لقن و  يا  هرود  نامز و  هچ  رد  ار  ثیدـح  نایوار ، هک  دـننک  یمن  صخـشم  اساسا  دنتـسین ؟ قثوم  دامتعا و  لباق  شنایوار  و 
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میسقت هتسد  ود  هب  ار  تایاور  نآ  يورزا  ناوتب  ات  دنا 
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رگم تایاور ؟ لوبق  ودر  هب  یطبر  هچ  دراد و  یتیـصوصخ  هچ  رمع  هرود  هزات ، تخاس . ادـج  ناقوثوم  ریغ  زا  ار  ناقوثوم  تاـیاور  درک و 
هدـمآ رب  مهم  نیا  هدـهع  زا  یـسک  هچ  تسا ؟ هتـشگ  لصاح  فوشکم و  الماک  هرودـنآ  رد  ثیدـح  ملع  یـسانشتیاور و  قئاقد  قئاـقح و 

رشن لقن و  هچ  ره  تسا و  هدوبن  يزادرپ  تیاور  يزاسغورد و  ناکما  هدیـسرن و  ثیداحا  هب  تناما  تسد  زج  هرود  نآ  رد  رگم  ای  تسا ؟
اه تعدب  دنا و  هدز  اج  ثیدح  مان  هب  ینامز  هچ  ردو  یک  ار  چوپ  ياه  فرح  نآ  تسا  نینچ  رگا  ضحم ؟ تقیقح  هدوب و  تسرد  هتشگ 

تسا ؟ هتشگ  نوگرگد  تقو  هچ  ماکحا  تنس و  هدمآ و  دیدپ  یک  زا 
تـسا یـسک  ومه  و  دناسرب ، نآ  هب  تبـسن  ار  شریقحت  یئانتعا و  یب  تسا  یفاک  هدز  ص )  ) ربمایپ تنـس  قح  رد  هیواعم  هک  یفرح  نیمه 

هدرک یم  يراب  نجل  هدـننز و  تکرح  ثیدـح  رکذـت  لقن و  باوج  رد  هاـگ  هدرک و  یم  تناـها  ریقحت و  ار  شغلبم  ثیدـح و  يوار  هک 
اب یعـضو  راتفر و  نینچ  هک  یـسک  تساهدرک . یم  ناشعنم  هداد و  یم  مانـشد  ثیدـح  ناغلبم  هب  ینجهتـسم  راـبتنوشخ و  نحل  اـب  تسا و 

نینچ هک  تسا  یندرکرواب  رگمای  دشاب ؟ هتخومآ  نآ  زا  ردقچ  دینک  یم  رکف  دنـشاب  هتـشاد  شتایاور  ناثدـحم و  و  ص )  ) ربمایپ ثیدـح 
طابنتسا نآ  زا  دیامن و  دانتسا  نآ  هب  رظن  راهظا  يرادروشک و  تسایـس و  وراتفر  رد  دشاب و  لئاق  یـشزرا  رابتعا و  ثیدح  يارب  يدوجوم 

هب یکتم  شیوخ  لمع  رد  هکلب  درک ، دهاوخن  ثیدح  زا  طابنتسا  دانتسا و  اهنت  هن  یسک  نینچ  دنک ؟ ادیپ  شساسا  رب  يداهتجا  يار  ودنک 
تسا . هدوب  هنوگنیمه  شیاهراک  رد  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  و  تشگ ، دهاوخن  نآ 

شرمع هرود  مامت  رد  هتشادن  نتخومآ  ثیح  يارب  يدادعتسا  یتصرف و  هدربن و  رسب  یناملسم  راهظا  رد  هاتوک  یتدم  زجهک  نیا  رب  هوالع 
هتسناوت یم  اجک  فصو  نیا  اب  تسا . هتخادرپن  اوعد  گنج و  هرادا و  تسایس و  هب  زج  هدوب و  تنطلس  يرادناتسا و  يرگیـشنم و  مرگرس 

ددرگ ؟ دنمشناد  ثیدح  رد  دزومایب و  تنس 
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هدـش دازآ  ياهدرگنابایب  ای  يو  رـشاعمو  دـندوب  رود  ماش - وا - تماقا  لحم  زا  باحـصا  تیرثکا  هکنآ  لاـح  دزوماـیب  یـسک  هچ  زا  هزاـت 
باحصا هب  دوخ  وا  و  تسا - هدمآ  هیواعم  نارـشاعم  فصو  رد  هکنانچ  هدش - هدیـشک  رد  هب  هارزا  یئاه  ینمی  ای  دندوب  یمالـسا  تاحوتف 

: تفگ یم  اورپ  یب  تسیرگن و  یم  يراوخ  تناها و  هدـید  هب  دوب و  نیبدـب  دـندوب - ثیدـح  نالقان  ماـکحا و  نـالماح  هک  هنیدـم - لـها 
نب هللادـبع  هب  فون   " دـندش . مدرم  مکاح  ماش  لها  دنتـشگ  هناگیب  نآ  زا  نوچ  دـندوب و  مدرم  مکاح  دـندوب  نید  اـب  یتقو  اـت  ناـیزاجح 
یم شباوج  رد  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  یئادخ . ربمایپ  رای  وت  ثیدح ، نایب  لقن و  رد  ینم  زا  رت  هتـسیاش  وت  دیوگ : یم  صاع  نبورمع 
رمع نب  هللادبع  هب  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  دنا . هدرک  عنم  ثیدح  نایب  لقن و  زا  ار  ام  نایاورنامرف - ماکح و  ینعی  اهنیا - دـیوگ :

هک دوب  یهاوخ  دب  ینیب و  دب  نیمه  ببـس  هب  زاب  دز  مهاوخ  ار  تندرگ  يا  هدرک  نایب  لقن و  ثیدـح  هک  منک  ادـیپ  عالطا  رگا  هداد  ماغیپ 
تـشحو وتراغ  دابب  ات  هبیط  هنیدـم  هب  داتـسرف  ار  هاطرا  نب  رـسب  نوچ  ینارادرـس  تخیرب و  ار  باحـصا  كاـپ  ورکین و  هدـنام  زاـب  نوخ 

 " فورعم هلمح  رد  دـیزی  شا  هلوت  گس  وا  زا  سپ  و  دروآ ، رد  ناشراگزور  زا  رامد  رابگرم  ناـما و  یب  ياـه  نوخحیبش  اـب  شدریگب و 
دشاب  هتفرن  هاریب  دوش  ردپ  نوچ  سک  ره  هک  دناهتفگ  تسار  و  داد ، همادا  درک و  رارکت  ار  راک  نامه  هرح " 

تسا هدرک  لقن  هیواعم  هک  ییاه  ثیدح  هب  یهاگن 
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- مراهچ دـلج  شدنـسم - رد  لـبنح  دـمحا  میـسرب . شباـسح  هب  مینک و  یگ  دیـسر  فلتخم  ياـه  هبنج  زا  میناوت  یم  ار  هیواـعم  تاـیاور 
تسا . يرارکت  يرایسب  هک  هدرک  تبث  هیواعم  زا  ثیدح  شش  ودصکی 
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جنپ رد 93  راب ، ود  رد ص 92  تسا  هدرک  رارکت  راب  هدزناش  هک  دنک "  یم  شـسانشنید  دهاوخب  ار  یـسک  ریخ  نوچ  ادخ  ثیدـح "  - 1
راب . ود  رد 101  ، 99 راب ، ود  رد 98  ، 97 راب ، ود  رد 96  رد 95 ، راب ،

راب ود  راب 102 و 98  هس  رد ص 97 و 96 و 95 و 92  تسا  هدمآ  راب  هد  هک  ص )  ) ربمایپ يوم  ندرک  حالصا  ثیدح "  - 2
راب . ود  راب 100 - ود  رد ص 98 و 93 و 92 و 91  راب  تفه  تفگ "  ار  ناذا  ناتساد  ص )  ) ربمایپ ثیدح "  - 3

رد ص 101 و 97 و 96 و 95 و 93 . راب ، جنپ  يراسگیم "  يازج  ثیدح "  - 4
راب 100 . ود  رد ص 97 96 ، رمع ، رکبوبا و  و  (ص ) ربمایپ تشذگرد  ثیدح  - 5

رد ص 7101 و 95 و 94 و 91 .  " رعشلا هبک  ثیدح "  - 6
رد ص 99 و 96 و 95 و 92 . ثیداحا "  دروم  رد  شرافس  ثیدح "  - 7

رد ص 97 و 96 و 95 . اروشاع "  هزور  ثیدح "  - 8
راب . ود  رد ص 100 و 96  راصنا "  یتسود  ثیدح "  - 9

ص 11 100 و 93 و 91 . دراد " ... تسود  هک  ره  ثیدح "  - 10
101و 96 . نیرز " ص 100 ، رویز  نمشیربا و  سابل  ندیشوپ  زا  یهن  ثیدح "  - 11

نذوم ص 98 و 95 . دیجمت  ثیدح  - 12
مراد " ص 100 و 99 . هنازخ  طقف  نم  ثیدح "  - 13

هزئاجلا " ص 99 و . يرمعلا  ثیدح "  - 14
راب . ود  دوش " ص 100  شومارف  زامن  رد  هچنآ  يارب  وهس  هدجس  ثیدح "  - 15

دوجس " ص 98 و 92 . عوکر و  رد  تیعبت  ثیدح "  - 16
راب . ود  روتس " ص 93  هماج  يارب  گنلپ  زخ و  تسوپ  ندرب  راکب  زا  یهن  ثیدح "  - 17

یطبر یخرب  هک  اه  نیا  تسین . يرارکت  هک  تسه  رگید  ثیدح  تفه  لهچ و 
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: دـیوگ یم  هک  نآ  ای  دـندرم ، یگلاس  هس  تصـش و  رد  هس  ره  رمع  رکبوبا و  ص)و   ) ربماـیپ دـیوگ  یم  هک  یتیاور  لثمدرادـن  ماـکحا  هب 
؟ دیامن یم  رپ  نادهتجم  يارب  ار  یئالخ  ای  دنک  یم  نید  ماکحا  طابنتسا  هب  یکمک  ایآ  دیکم ، یم  ار  نسح  نابز  هک  مدید  ار  ص )  ) ربمایپ

: میسرب شباسح  هب  هتخادرپ  يو  ثیداحا  نتم  هب  هراب  رگد  هک  تسا  نآ  ياج  کنیا 
رد متـسناد  یم  دیوگ : یم  دـشکب  ارت  ات  مناشنب  تنیمک  هب  ار  يدرم  يدیـسرتن  : دـیوگ یم  وا  هب  هشئاع  دور . یم  هشئاع  هناخ  هب  هیواعم  - 1

نتشک هناریگلفاغ و  هلمح  عنام  نامیا  دیامرف : یم  ص )  ) ربمایپ هک  يا  هدینش  و  درک ، یهاوخن  يراک  نینچ  متـسه  ناما  هناخ  رد  هک  یلاح 
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: دـیوگ یم  هیواعم  بوخ . دـهد : یم  باوج  هشئاع  ما ؟ هنوگچ  تیاهاضاقت  ندروآرب  ظاحل  زا  وت و  اب  هطباررد  دـسرپ : یم  هاـگنآ  تسا .
میور . یم  لج  زع و  راگدرورپ  یسرداد  هب  هک  یتقو  يارب  راذگب  ار  اهنآ  هیضق  فرح و  نیاربانب ،

نوخ هتـشگ و  بکترم  هک  یتایانج  مئارج و  رطاخ  هب  هتـسناد  یم  زیاج  ار  هیواعم  نتـشک  هشئاعنینموملا  ما  هک  دیآ  یم  رب  ثیدح  نیا  زا 
نخـس نیا  اب  ار  يو  هیواعم  و  دنک ، مادعا  ار  وا  ات  دنانـشنب  شنیمک  هب  ار  يدرم  هدـید  یم  زیاج  هک  یئاج  ات  تسا ، هتخیر  هک  یقحانياه 

. دـنیبب تمایق  زور  ار  شرفیک  اـت  دـنادرگ  یم  فرـصنم  عناـق و  تسا  بوخ  وا  اـب  راـتفر  رد  وا و  تیاـمح  هدـهع  رد  ناـما و  هناـخ  رد  هک 
چیه هب  هتـشادن و  هتـسناد  یم  وا  هجوتم  هشئاع  هک  يرفیک  ماهتا و  در  يارب  یکـسمتسم  لیلد و  چیه  هیواعم  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچمه 

دیامن و لوکوم  رگید  تقو  هب  ار  رفیک  دعوم  هک  هدوب  نیا  هتـسناوت  هک  يراک  اهنت  تسین . مادـعا  بجوتـسم  هک  دـنک  تباثهتـسناوتن  هجو 
ره تسا  بوخ  وا  اب  شا  هطبار  هک  هتـشذگ  رد  رذـع  نیا  هب  هیواعم  ریـصقت  زا  هدـش و  عناق  هشئاع  هک  تسا  بجع  مه  نیا  دزادـنا . ریخاتب 

مکحب دشاب و  رکب  یبا  نب  دمحم  لتاق  وا  هچرگ  و  رکب ، یبا  نب  دمحم  شردارب  اب  يو  راتفر  هن  ودشابن  بوخ  ادـخ  اب  شا  هطبار  رد  دـنچ 
دـشاب هتـشذگرد  رکب  یبا  نب  دـمحم  شردارب  نوخ  زا  هدوب  بوخ  يو  اب  هیواعم  راتفر  هک  نیا  هناهب  هب  هشئاع  هچرگ  لـتقلا . بجاو  ادـخ 

ار لتق  نآ  رفیکزگره  ادخ 
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تخیر ار  شنارای  يدـع و  نب  رجح  نوخ  هیواعم  هک  نیا  زا  هشئاع  هکنانچ  تشذـگ ، دـهاوخن  رد  هیواعم  زا  زگره  درب و  دـهاوخن  داـی  زا 
. درذگ رد  راوخ  رگج  هدنه  رـسپ  ناشراکهبت  لتاق  زا  دـهد و  ای  دـناد  ردـههب  ار  كاپ  ياهنوخ  نآ  تسا  لاحم  ادـخ  یلو  دیـشوپ ، مشچ 

هطبار نوچ  اما  تسا ، هدرکن  يدـب  هدوبندـب و  يو  صخـشاب  هیواعم  هک  نیا  رطاخب  طقف  تسبرب  مشچ  اهلتق  اهنوخ و  نآ  زا  هشئاـع  يرآ ،
هاگنآ یهلا و  لدع  هاگداد  رد  زیخاتسر و  رد  هیواعم  ایآ  دشوپب  مشچ  نامثع  نوخ  زا  دشن  رضاح  دوبن  بوخ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  شا 

ادـخ زا  هتفرگ و  ار  شناـبیرگ  راـگ  زیهرپ  ماـقم و  یلاـع  نمادـکاپ و  درم  نارازه  شناراـی و  يدـع و  نب  رجح  رکب و  یبا  نب  دـمحم  هک 
هدوبن دـب  هشئاع  اب  شا  هطبار  راتفر و  هک  دـهد  تاـجن  دـنک و  هئربت  چوپ  فرح  نیا  اـب  ار  شدوخ  تسناوت  دـهاوخ  دنتـساوخ  ار  ناـشداد 

منک . ضرع  هچ  نم  دروخ ؟ دهاوخ  شدردب  لیلد  نیا  ایآ  تسا ؟
وا عنام  ارچ  تسه - مه  نینچ  و  تسا - نتـشک  هناریگلفاغ و  هلمح  عنام  ناـمیا  رگا  هک  دـنزب  داد  هیواـعم  رـس  رب  تسناوت  یمن  هشئاـع  اـیآ 

ربمایپ باحـصا  زا  کیچیه  ارچ  وا ؟ تسدب  یمالـسا  تیـصخش  نارازه  نتـشک  زا  درکن و  يریگولج  يدع  نب  رجح  نتـشک  زا  تشگن و 
ناـما رد  شماـشآ  نوخ  راـکهبت و  نارادرـس  نازابرـس و  وا و  ریـشمش  زا  هروـنم  هنیدـم  اـی  همرکم  هکم  ادـخ  نما  مرح  نارواـجم  و  (ص )

هک ینامیا  نانچ  هن  تسین و  راوتـساو  مکحم  ینامیا  هک  دـید  دـنکفا و  هیواعم  نامیا  هدـیقع و  هبرظن  هشئاـع  نینموملا  ما  دـیاش  دـندنامن ؟
نابز و زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملـسم  دومرف : هک  هتـسویپ  تحـص  هب  ص)  ) ربمایپ زاو  دندرگ ، نمیا  شنابز  تسد و  زا  ناناملـسم 

دنشاب . نمیا  ناشلام  ناج و  نوخ و  دروم  رد  يو  بناج  زا  مدرم  هک  تسا  یسک  نموم  دنشاب و  تمالس  هب  شتسد 
دناوخ رهظ  زامن  ام  يارب  میتفر  هکم  هب  شهارمه  دـمآ و  ناـماسنیاب  جـح  مزع  هب  هیواـعم  نوچ  : " دـیوگ یم  ریبز  نب  هللادـبع  نب  داـبع  - 2

اجنآ رد  دمایم  هکم  هب  نوچ 
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نایاپب ار  جح  نوچ  دناوخ و  یم  هتـسکش  ار  زامن  تفریم  تافرع  ینم و  هب  یتقو  دـناوخ و  یم  یتعکر  راهچ  ار  ءاشع  رـصع و  رهظ و  زامن 
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نب ناورم  دناوخ  یتعکر  ود  ام  اب  ار  رهظ  زامن  یتقو  دوش . جراخ  هکم  زا  ات  دناوخ  یم  مامت  ار  زامن  درک  یم  تماقا  ینم  رد  دـناسر و  یم 
ار نامثع - ینعی  تیومع - رـسپيدرک  وت  هکنیا  زا  رتدب  یلکـش  هب  سکچیه  دنتفگ : دـنتفر و  وا  شیپ  هتـساخرب  نامثع  نب  رمع و  مکح و 

رگم امـش  رب  ياو  دیـسرپ : دناوخ ؟ یم  مامت  هکم  رد  ار  زامن  وا  یناد  یمن  رگم  دنتفگ : روطچ ؟ دیـسرپ : تسا . هدادـن  رارق  شهوکن  دروم 
: دنتفگ ما . هدناوخ  زامن  هنوگ  نیمه  امهنع - هللا  یـضر  رمع - رکب و  وبا  اب  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  نم  مداد ؟ ماجنا  نم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 

يارب هیواعم  سپ  دوب . دـهاوخ  وارب  يریگ  هدرخ  شهوکن و  ینک  لمع  وا  فـالخرب  وت  هک  نیاو  دـناوخ  یم  ماـمت  ار  زاـمن  تیومع  رـسپ 
 " دناوخ . یتعکر  راهچ  ام  يارب  ار  نآ  دش و  نوریب  رصع  زامن 

هتسکش ص )  ) ادخ لوسر  هک  ار  يزامن  هک  شنید  رد  يدیدرتو  داریا  ای  تسا  دراو  هیواعم  یـسانشنید  هقفرب و  اجنیا  رد  لاکـشا  منادیمن 
هکنآ لاح  تسا  هدناوخ  مامتدنا  هدرک  لمع  نانچ  رمع  رکبوبا و  هلمجنآ  زا  دنا و  هتخانـش  يا  هدش  يوریپ  تنـس  مالـسا  تما  هدناوخ و 

رد دـنک  لـمع  تنـس  فـالخرب  هک  ره  تسا ، یتـعکر  ود  رفـس  رد  زاـمن  تسا " : هتفگ  ص)  ) ربماـیپ لوق  زا  هللادـبع  هک  هتـسویپ  تحـصب 
- مکح نب  ناورم  ندرک  یـضار  يارب  دـنک و  یم  لمع  همه  فالخ  رب  تنـس و  فالخرب  كدرم  نیا  اـما  . " تسا ، هتـشگ  رفاـک  تقیقح 
روتسد و تعدب - نیا  هدنرآ  دیدپ  نامثع - شیومع  رـسپ  يوربآ  ظفح  رطاخ  هب  نامثع و  نب  ورمع  و  ص -)  ) ربمایپ يدیعبت  رـسپ  يدیعبت 

ارنیا رگا  و  دناوخ ، ار  یـسانشنید  هقف و  هحتاف  دیاب  دشاب  نیا  ینادثیدح  هقف و  یـساشنید و  رگا  دراذـگ  یم  اپ  ریز  اریمارگ  ربمایپ  تنس 
تسا  كاپ  شباسح  هک  دشاب  هدرک  ینید  یب  زا 

زا ص )  ) ادخ ربمایپ  ایآ  مسق  ادخب  ار  امـش  دیـسرپ : اهنآ  زا  مدوب . هیواعم  دزن  ص )  ) ادخ ربمایپ  باحـصا  زایعمج  اب  دیوگ : یم  یئانه  - 3
لاعتم يادخ  هب  ار  امش  هک  نیا  هب  دیسر  ات  دیسرپ  يرآ . اریادخ  دنتفگ : دومرفن ؟ یهن  نیمشیربا  هماج  ندیشوپ 
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هک دیناد  یم  دیـسرپ : رگید  یترابعب  ای  هن ... ار  نیا  دنتفگ : دومرفن ؟ یهن  هرمع  جح و  نیب  عمج  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ایآ  مهد  یم  دنگوس 
هن اریادخ  : دنتفگ دومرف ؟ یهن  جح - هعتم  ینعی  هعتم - زا  وا 

زین دروم  نیا  رد  ببس  نیمهب  دیامن . ایحا  هدش  هتشاذگ  ص )  ) ربمایپ ملسم  تباث و  تنـس  ربارب  رد  هک  ار  یتعدب  ره  تشاد  رارـصا  هیواعم 
مرکا ربمایپ  تایح  رخآ  ات  هدومن و  زیوجت  نآرق  ار  جـح  هعتم  هک  میدـید  مشـش  دـلج  رد  دـیگنج  تنـس  اب  هدومن و  یناـمرفان  یـشکرس و 

. تسا هدومن  عنم  ار  نآ  يو  اـت  هدـش  یم  لـمع  نادـب  رمع  تموکح  لوا  شخب  رکبوبا و  تموکح  هرود  رد  هتـشگن و  اـغلاو  خـسن  (ص )
شینامیا یب  ینید و  یب  ای  دـیامن  یم  تباث  ار  تنـس  زا  شیعالطا  یب  یـسانشن و  نید  ای  هدوب  رمع  عنم  زا  يوریپ  هک  هیواعم  راک  نیاربانب ،

دروخ یم  وا  هب  یسانشن  نید  یعالطا و  یب  زا  رتشیب  ینید  یب  و  مینادب ، تباث  ار  ود  ره  تسا  رتهب  و  ار ،
یهن نآ  زا  و  دناوخب ، میدیدن  میدوب  رـشاعم  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  هک  ام  هک  دیناوخ  یم  يزامن  امـش  تفگ : هیواعم  دـیوگ : یم  نارمح  - 4

رصع . زا  سپ  زامن  تعکر  ود  ینعی  درک 
تـسا هدرکن  شکرت  رمع  رخآ  ات  هدناوخ و  یم  شترـضح  هدش و  یم  هماقا  يوبن  هرود  رد  رـصع  زا  سپ  زامن  هک  میدید  مشـش  دـلج  رد 

تباث یتنـس  نآ  هک  دـنا  هدروآ  لیلدو  هدرک  شاخرپ  وارب  باحـصاو  تسا  هدرک  ناشعنم  رمع  ات  دـنا  هدـناوخ  ار  نآ  ناـنچمه  شباحـصا 
ادیپ هیواعم  ات  هتفرگ  یپ  ار  تعدب  نآ  تسا و  هدادن  ناشلالدتـسا  هب  شوگ  رمع  دنچ  ره  دهدن ، خر  رییغت  لیدبت و  ار  ادـخ  تنـس  تسا و 

هرابرد شیعالطا  یب  ینادان و  زا  نیا  ایآ  لاـح  تسا  هداد  تبـسن  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  زاـمن  نآزا  یهن  تسا و  هدرک  رتدـب  ار  عضو  هدـش و 
هاوخ دشاب و  هدنیوگ  هیلع  هاوخ  تفگ  ار  قح  دینـش و  دیاب  ار  بلطم  تسا ؟ هدوبن  نیا  زا  شیب  نید  هقف و  زا  شا  هرهب  ای  تسا  هدوب  تنس 

شبناجب .
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هک ره  دیوگ : یم  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  هک  هدش  لقن  هیواعم  زا  قیرط  دنچ  زا  - 5
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رارکت راب  نیمراهچ  يارب  رگا  شدـینزب ، هنایزات  درک  رارکت  مه  زاب  رگا  شدـینزب ، هنایزات  درک  رارکت  رگا  دـینزب ، هنایزات  دروخ  بارـش  ار 
شدیشکب . درک 

لمع ثیدـح  نیا  دافمب  نآ  زا  شیپ  ای  يرادناتـسا  ای  تموکح  هرود  رد  هدـش  هک  مه  زورکی  یتح  هیواـعم  مناد  یمن  مناریح و  اـجنیا  رد 
شدصقم هب  بارش  راب  اب  یناوراک  دوب  حیرـص  مکح  نیا  عیطم  رگا  تسا ؟ هتـشاذگ  اپ  ریز  تاروتـسد  ماکحا و  رگید  لثم  ار  نآ  ای  هدرک 

لاح رد  شدروخ و  یمن  درک و  یمن  شـشورف  دیرخ و  تشاد و  یمن  شیارب  یهاگـشورف  درک و  یمن  شرابنا  هناخ  ردو  دـش  یمن  هناور 
دومن و یمن  میدـقت  ناریفـس  یمازعا و  ياـهتئیه  هب  درکیمن و  فیرعت  نآ  زا  هناـیوج  هدـبرع  تفگ و  یمن  هداـب  ياـنث  يرعـش  رد  یتسم 

لیطعت ار  راوخبارـش  يازج  مکح  دروخیمن و  بارـش  شربارب  رد  شدـهعیلو  تخاس و  یمن  شیوخ  نیـشناج  ار  شراوخبارـش  هلوت  گـس 
دزیم . دح  ار  ناراوخبارش  درک و  یمن 

دروم زاب  دـنا  هدرک  شتبث  دواد  وبا  يذـمرت و  لبنح و  دـمحا  نوچ  یناثدـحم  دراد و  زاتمم  مکحم و  يدنـس  دـنچ  ره  هیواعم  تیاور  نیا 
دامتعا لباق  دوخ  هدرک و  شلقن  یئاهنت  هب  هیواعم  نوچ  دـنا  هدومنن  دامتعا  دانتـسا و  نآ  هب  ناشیا  زا  کیچیه  هتفرگن و  رارق  ناهیقف  هجوت 

شیب ات  دنچ  شیاه  هدرک  لقن  همه  هدرک و  لقن  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  دوخ  هک  یثیدح  هب  تبسن  شعـضو  نیا  دوش . یمن  هدرمـش  قثوم  و 
تسا . هتشاد  یعضو  هچ  تنس ، مظعا  شخب  هتخوماین و  هدینشن و  هتفاین و  رد  هک  یتفگنه  ثیداحا  هب  تبسن  هک  تسا  مولعم  لاح  تسین .

یهانگ ره  دومرف : یم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدینـش  درک - یم  لقن  ثیدح  ص )  ) ادخ لوسر  زامک  رایـسب  هک  هیواعم - زا  سیردا  وبا  - 6
دناسر . لتقب  دمع  هب  ار  ینموم  ای  دریمب  رفاک  ناسنا  هک  نیا  زج  دشخبب  تسا  نکمم  ادخ  ار 

هک مدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  دسیون : یم  ص )  ) یلع نینموملاریما  هب  يا  همان  رد  هیواعم  دمآ  دهاوخ  مهدزای  دلج  رد  میدـید و  هکنانچ 
يور هب  ار  نانآ  ادخ  دنوش  ناتسادمه  ناملسم  زا  نتکی  ويدرم  لتق  رب  ندع  ءاعنص و  یلاها  رگا  تفگ : یم 
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تخادنادهاوخ . شتآ  رد 
هچ هک  دـینادیم  تسین . نآ  رب  يراـبغ  تسا و  نشور  تقیقح  هیلع ؟ اـی  تسا  وا  عـفن  هب  یتـجح  هدرک  تیاور  هیواـعم  هک  ثیدـح  ود  نیا 

یگنس و ره  تسا و  هدناسر  لتق  هبرامشیب  ینانموم  هتخیر و  رایـسب  ياهنوخیتصرف  ره  رد  نآ  زا  سپ  نیفـص و  ياهدربن  يانثا  رد  یـسک 
هدیشک نوخ  هب  شنامرف  هب  شتسدب و  هک  هانگیب  اسب  تسا و  وا  دمع  لتق  دهاش  ناتـسهوک  رد  ارحـص و  رد  يا  هتوب  یتخرد و  ره  ینش و 

زا يزیچ  هیواعم  رگم  ای  يداهتجايار ؟ سایق و  ای  ناناملسم  عامجا  ای  تنـس  ای  هدرک  زیوجت  نآرق  ار  اه  يزیرنوخ  اه و  لتق  نیا  ایآ  تسا .
حلسم يراکزواجت  هدوب و  سانـشن  نید  لهاجیماشآ و  نوخ  راکهتب  تسا  هدوب  دلب  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  ای  هتـسنادیم  تنـس  ونآرق 

ثیداحا نآ  بجوم  هب  دنا و  هدـش  تعیب  نامز  کی  رد  هک  يدرف  نیمود  دولآ و  یم  یتیانج  ره  هب  تسد  لامو  توهـش  هاج و  یپ  رد  هک 
هب دسر  هچ  ار  وا  دراد  یقح  مارتحا و  هچ  درک  شمادعا  دیاب  تعیرـش  مکح  هب  هک  یـسک  دش . یم  مادعا  دیاب  میدناوخرب - هک  حـیحص -
هچ هتـشک و  ار  یناسک  هچ  دـیناد  یم  یـشک  رکـشلو  دزاس  اپ  رب  اه  گنج  دـنزب و  نآ  نیانتـشک و  هب  تسد  هفیلخ  ناونع  هب  اـت  تفـالخ 
هک ار  یناسک  نوخ  تسا  هتخیر  ار  هرجـش  تعیب  ناگدننک  تکرـش  زا  نت  اهدص  ردـب و  نادـهاجم  نوخ  تسا ؟ هداد  داب  رب  ار  یتاسدـقم 
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هتـسد راد و  هک  رامع  لثمدنا  هدوب  یناسک  ناشنایم  رد  و  دنتـشگ ، دونـشخ  ادـخ  زا  نانآ  تشگ و  دونـشخ  نانآ  زا  ادـخ  دـیوگ  یم  نآرق 
وباو يراصنا  دـیبع  نب  تباث  نیتداهـشلاوذ و  تباث  نب  همیزخ  دـنا و  هتـشک  ار  وا  - هیواعم هتـسد  راد و  ینعی  یلخاد - حلـسم  ناراک  زواجت 

 " يدـع نب  رجح  ناشنایم  رد  و  دـنردب ، نادـهاجم  زا  اهنیا  همه  و  يراصنا ، هلاضف  وبا  يراصنلا و  رـشب  هرمع  وبا  ناهیت و  نب  کـلام  مثیه 
زا رتالاب  رکب . یبا  نب  دمحم  حـلاص  دـباع  و  یعخن ، رتشا  ثراح  نب  کلام  نامرهق  دـهاجم  تسا و  هدوب  ص " )  ) دـمحم باحـصا  بهار 
ام يالوم  تداهش  زا  دنا  هدوب  ناتسادمه  شتعیب  فالخ و  رب  تما  هک  یقح  رب  هفیلخ  سدقم و  ماما  تداهـش  زا  هک  نآ  رت  نیگمهـس  نیا 
زا ار  یمظع  تبیـصم  نآ  وهدروآ  رب  يداش  گناب  هدرمـش و  یتراشب  ار  شلتق  ربخ  هتـشگ و  ناـمداش  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نینموملاریما 

ماما هئطوتو ، گنرین  اب  هک  ار  يراکهبت  تسا  هتسناد  یهلا  فاطلا 
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زا سپ  هک  ار  یخاتـسگ  راکهبت  تفرگ ، مک  تسد  ناوت  یمن  دـناسر  یم  لتق  هب  دـنک و  یم  مومـسم  ار  ص )  ) ربماـیپ هداون  یتبجم  نسح 
هب ار  ماشآ  نوخ  راکهبت  نیا  درامـش . یم  گرزب  یی  يزوریپ  ار  نآ  درآ و  یم  رب  يداش  دایرف  ص )  ) ربمایپ هیرذ  ماما و  لـتق  يراـکهبت و 

تخاس . دنهاوخ  موکحم  هذخاوم و  تدش  هب  هدرک  تیاور  دوخ  هک  یثیداحا  دانتسا 
تسا . هدرم  تیلهاج  لاحب  دریمب  ماما  نودب  هک  ره  دیوگ : یم  ص )  ) ربمایپ نابززا  هک  دنک  یم  لقن  هیواعم  زا  حلاص  وبا  - 7

هک شماما  گرم ، ماگنهب  تسا و  هتـشاد  یگرم  هنوگچ  وهدرم  یلاح  هچ  هب  هیواعم  دوخ  میـسرپ  یم  هیواـعم  نارادتـسود  نارادـفرط و  زا 
يوریپ و عامجا  صن و  بجوم  هک  یماما  هعاطالا  بجاو  یماما  ماگنه  نآ  رد  رگم  تسا ؟ هدوب  شا  هدـهع  رب  ماما  نیمادـک  تعیب  هدوب و 

رمک شگنج  هب  تساخرب و  شا  ینمـشد  هب  هیواعم  هک  یماما  ناـمه  زج  ع )  ) یلع نینموملاریما  زا  ریغ  هتـشاد  دوجو  دـشاب  بجاو  شتعیب 
دنویپ بیترت  نیا  هب  دومنن و  يراد  دوخ  یتیانج  شالت و  چـیه  زا  شتفـالخ  تماـما و  ینوگنرـس  يارب  درکن و  لوبق  ار  شتفـالخ  تسب و 

رد درک و  یلاحـشوخ  راهظا  هیواعم  دیـسر  تداهـشب  نوچ  هک  یماما  نامه  تشادرب ؟ ندرگ  زا  مالـسا  دیق  داهن و  ورف  رکیپ  زا  یناملـسم 
هب شتیمومـسم  هعجاـف  رد  هـک  یماـما  نآ  اـی  دوـمن ، یناـمداش  دوـب  مالـسا  تـماو  ص )  ) مرکا ربماـیپ  يراوـگوس  هـک  شتداهــشتبیصم 

عامجا صنو و  یگتسیاش  هک  يا  هفیلخ  ماما و  اب  ایآ  درک . يداش  هدنخ و  شیازع  رد  هیواعم  تسشن و  ازع  هب  ءارهز  همطاف  هیواعمهسیـسد 
تموکح و رـس  رب  ای  تفرگندرگب  ار  شتعاطا  دیق  درک و  تعیب  دناشنشتفالخ  هب  هعماج  نارظنبحاص  هدنامیقاب  دقع " و  لح و  لاجر " 
ار قح  ربماما  دنهاوخ  یم  هدمآ و  دیدپ  ینامرفان  یتسس و  لزلزت و  شهاپس  رد  دید  یتقو  درک و  هسیسد  تنایخ و  دیگنج و  وا  اب  تفالخ 

گنرین هسیـسد و  ره  زا  وتفرگ  راک  عیمطت  هوشر و  زا  تسب و  راـکب  دیـسر  شرظن  هب  هک  يا  هلیح  ره  دـنهد  وا  لـیوحت  هدرک و  راـتفرگ 
؟ درک شتیاور  نیا  زا  يدای  چیه  تدم  نیا  لوط  رد  ایآ  تخاس ؟ رارق  رب  شیوخ  تنطلـس  تخادـنارب و  ار  هقح  تفالخساسا  ات  یـسایس 
ود هک  تسین  اور  ناناملـسم  يارب  تسا و  هدرک  يرپس  دشاب  شا  هدـهع  رب  یماما  تعیب  هکنیا  نودـب  ار  زارد  ياه  لاس  نآ  هک  دـیمهف  ایآ 

یماما تعیب  هک  نیا  نودب  ار  بش 

هحفص 243 ] ] 

شداهتجا هقف و  ای  تسا ؟ هتفرایند  زا  تیلهاج  عضو  هب  هتـشاد و  یلهاج  یگرم  دریمب  لاح  نیدب  رگا  دنادرگ و  يرپس  دشاب  شا  هدهع  رب 
ای تسا ؟ ینثتـسم  هدومرفن - ینثتـسم  نآ  زاار  سکچیه  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یمومع - یلک و  ماکحا  نیا  زا  وا  هک  درک  یم  مکح  نینچ 

دـننک و تعیب  تفالخ  هب  وا  اب  دـشاب و  هفیلخ  دوخ  هک  ددـنبب  نیاب  عمط  هک  دـش  ببـس  شدوخ  هرابرد  شتلفغ  ماکحا و  زا  شیعالطا  یب 
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مه شردپ  هک  وا  نوچ  يا  هدـش  دازآ  ریـسا  دوب و  رود  سب  يو  یگتـسیاش  تیحالـص و  زا  نیا  و  دـنارب ؟ نامرف  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  مانب 
تفالخ يدصت  هتسیاش  هجوچیهب  تشادن  دوجو  شتفالخ  هرابرد  یعامجاو  صن  دوب و  هرهب  یب  يدنمدرخ  ملع و  زا  دوب  هدش  دازآ  ریـسا 

لاح هب  شراتفر  عضو و  نیا  اب  هک  دیشیدنا  یمن  چیه  و  ترارـش ، يریگماک و  یئوج و  عفن  ودوب  یبلط  هاج  نآ  يارب  شا  هیام  اهنت  دوبن و 
دهاوخ ایند  زا  كرش  هایـس  رـصع  ياه  تب  لبه "  عاوس " و "  هب "  نامیا  لاح  رب  تشاد و  دهاوخ  یلهاج  یگرم  ودرم  دهاوخ  تیلهاج 

تفر .
یهجوت 

دئاوزلا " و عمجم  رد "  یمثیه  ظفاح  تسا "  هتـشاد  یلهاج  یگرم  دریمب  ماما  نودب  سک  ره  دومرف "  (ص ) ربمایپ هک  ار  هیواعم  ثیدح 
دلسگب تعاطا  دنویپ  سک  ره  " و  هک ... هدوزفا  نیااب  دواد  وبا  و  دنا ، هدرک  تبث  رمع  نب  هللادبع  قیرط  زا  دنسم "  رد "  یـسلایط  دواد  وبا 

درادن . شیوخ ) راک  زا  عافد  يارب  ) يا هدیدنسپ  لیلد  چیه  هک  دمآ  دهاوخ  رد  یلاح  رد  تمایق  هنحص  هب 
زا تسا ، هدـیدرگ  میکحت  هتـشگ  تیاور  فلتخم  قرط  زا  نوگانوگ  تارابعب  یلو  نومـضمنامه : اب  هک  يرگید  ثیداحا  اب  ثیدـح  نیا 

دیوگ : یم  هک  یتیاور  هلمج  نآ 
لاحب تشادن  هدهع  رب  یتعیب  هک  درم  یلاح  رد  هک  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ

هحفص 244 ] ] 

تسا "  هدرم  تیلهاج 
و دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  ظفاحو  شریـسفت  رد  ریثک  نبا  ننـس "  رد "  یقهیب  تسا و  هدرک  تبث  شیوخ  حیحـص "  رد "  ملـسم  ار  نیا 
- تیاور نیمهب  تسا  یئافک  بجاو  تمایق  ات  ناناملـسم  يربهر  يارب  هفیلخ  بصن  هک  نیا  تاـبثا  يارب  ءاـفخلا "  هلزا  رد "  هللا  یلو  هاـش 

تسا . هدرک  دانتسا  ترابع - نیمه  اب  ینعی 
لبنح دمحا  ار  نیا  تسا " . هدرم  تیلهاج  لاحب  دشاب  هتـشادن  هدهع  رب  یتعاطا  هک  دریمب  یلاح  رد  هک  ره  دیوگ " : یم  هک  یتیاور  رگید 

دنا . هدرک  تبث  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  شدنسم و  رد 
یلهاج یگرم  ای   ) تسا هدرم  تیلهاج  لاحب  درم  هتخانـشن  شیوخ  ناـمز  ماـما  هک  ره  دومرف : ربماـیپ  هک "  تراـبع  نیاـب  یتیاور  نینچمه 

ار ربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  ادخ  هیآ "  رانک  رد  دافم  موهفم و  ظاحلب  ارنآ  هدروآ و  دصاقملا "  حرش  رد "  ینازاتفت  ار  نیا  ( " تسا . هتـشاد 
پاچ نایدصتم  نکل  تسا  هدرک  دانتسا  ترابع  نیمه  هب  یفسن  دئاقع  حرـش  رد  ینازاتفت  مه  تسا . هداهن  ار "  ناتناهدنامرفو  دیرب  نامرف 
يراق یلع  خیـش  دوش . یم  لماش  زین  ار  ثیدح  نیاهک  دـنا  هدرک  فیرحت  ار  نآ  زا  هحفـص  تفه  لاس 1313  پاچ  رد  باتک  نآ  رـشن  و 

هدمآ ملسم  حیحص  ردهک  ربمایپ  ثیدح  نیا  ینعم  دیوگ : یم  وهدروآ  ار  بلطم  نیمه  هئیضملا "  رهاوجلا  همتاخ  یف  هاقرملا  فلوم " 

هحفص 245 ] ] 

هب شیوخ  یناگدنز  هرود  رد  دیاب  هک  ار  یسک  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  هدرم  تیلهاج  لاحب  درم  هتخانـشن  شیوخ  نامز  ماما  هک  ره  هک 
دسانشن . دریگ  رارق  يو  يربهر  تحت  دیامن و  ادتقا  يو 

یلهاج لاحب  درم  تسج و  هرانک  یمالـسا ) ي   ) هعماج زا  دش و  نوریب  يربنامرف  هرئاد  زا  سک  ره  دومرفربمایپ : هکتیاور "  نیا  نینچمه 
حیحـص ود  زا  لقنب  لوصولاریـسیت "  رد "  تسا و  هدرک  تبث  ننـس "  رد "  یقهیب  شیوخ و   " حیحـص رد "  ملـسم  ار  نیا   " تسا . هدرم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3920 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا . هدمآهریره  وبا  قیرط  زا  يراخب  ملسم و 
نودـب سک  ره  هک "  نیا  تسا " و  هدرم  یلهاج  لاحب  درم  تسج و  هرانک  یماـگ  یمالـسا ) ي   ) هعماـج زا  سک  ره  هک "  تیاور  نیا  و 

تسا  هدرم  تیلهاج  لاحب  دریمب  ماما 
يالاب یماما  هک  نیا  نودب  سک  ره  هک "  ترابع  نیاب  یمثیه  تسا و  هدروآ  ظحاج  هینامثعلا  باتک  ضقن  هصالخ  رد  یفاکسا  رفعج  وبا 

تیلهاج لاحب  دریمب  شرس  يالاب  یماما  هک  نیا  نودب  سک  ره  هک "  ترابع  نیا  هب  تسا " و  تیلهاج  ندرم  شندرم  دریمب  دشاب  شرس 
 " تسا . هدرم 

هدرم  تیلهاج  لاحب  دشابن  يا  هعماج  ماما  يربهر  تحت  هک  دریمب  یلاح  رد  سک  ره  نیاو " :
فلاخم ینعی   ) دنیـشن سپ  او  ناناملـسم  زا  یماگ  هک  ره  اریز  دیامن ، لمحت  ربص و  دـیاب  دـنیببراوگان  يراک  شهدـنامرف  زا  سک  ره  و " 

تیلهاج لاح  هب  دریمب  و  دیامن )

هحفص 246 ] ] 

 " دشاب هدرم 
تسین شنتفریذپ  زا  يزیرگ  دنا و  هدومن  شتباث  دنراد و  قافتا  نآ  رب  اه  دنسم  حاحص " و  ثیدح و "  ياه  باتک  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

يدیدرت نآ  رد  سکچیه  دنا و  هتفاین  فالتخا  شرـس  رب  رفن  ود  یتح  تسا و  یناملـسم  همزال  دـنرادن و  شلوبق  زج  يا  هراچ  ناملـسم  و 
ندرم تیلهاج  لاحب  اریز  دوب ، دـهاوخ  راگتـسران  ماـجرف و  دـب  دریمب  ربهر  ماـما و  نودـب  سک  ره  هک  دـیآ  یم  رب  نآ  زاو  تسا . هدومنن 

داحلاو . رفک  لاح  هب  ندرم  تسا و  اهندرم  نیرت  تسپ 
هزنم كاپ و  نآرق  مکح  هب  هک  هرهاط - هقیدص  ارهز  همطاف  هک  نیا  نآو  دیآ  نایم  هب  تسا  مزال  هک  تسه  یقیقد  بلطم  هتکن و  اجنیا  رد 

زا دندرگ و  یم  دونـشخ  شیدونـشخ  هب  دیایم و  مشخ  هب  شمـشخ  زا  ربمایپ  ادـخ و  يوبن  شیامرف  مکح  هب  تسا و  یـشزغل  هانگ و  ره  زا 
وهتشادن هدهع  رب  دنرامـش  یم  شنامز  ماما  هفیلخ و  هک  ار  یـسک  تعیب  هک  تسا  هتفر  ایند  زا  یلاح  رد  دنوش - یم  هدرزآ  شندش  هدرزآ 
يراددوخ هفیلخ  حالطـصا  هب  نآ  اـب  تعیب  زا  شرـسمه  یناگدـنز  لوط  رد  هامـشش و  تدـم  زین  شرهوش  تسا و  هدرک  یمن  ادـتقا  وا  هب 

همطاف نوچ  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  یلع  يارب  دوب  هدـنز  همطاـف  اـت  مدرم  هک "  تسه  يراـخب  ملـسم و  حیحـص "  ود "  رد  تسا . هدومن 
ار یلع  شمارتحا  هب  همطاف و  یگدنز  هرود  رد  مدرم  دسیون " : یم  مهفملا "  رد "  یبطرق  تشگ " و  هریت  مدرم  اب  یلع  هطبار  تشذگرد 
نآ ات  درم و  همطاف  یتقو  اما  همطاف . یگدنز  راد  هدـهع  رـسمه و  یلع  دوب و  ادـخ  لوسر  رکیپ  زا  يا  هراپ  همطاف  نوچ  دـندرک  یم  مارتحا 

دنزاس و یمومع  میمـصت  لوبق  هب  راداو  ار  وا  هک  دـندیدن  یعنام  دنتـشاذگ و  ورفار  مارتحا  نآ  مدرم  دوب  هدرکن  تعیب  رکبوبااب  یلع  تقو 
دروخب " . مهب  ناشتدحو  دنراذگن 

فئاـظو زا  یکی  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  هرهاـط  هقیدـص  هک  نیا  یکی  تسا . اـهنآ  زا  یکی  رد  تقیقح  تـسین و  شیب  لاـمتحا  هـس  اـجنیا  رد 
ناناملسم تسا و  هتشاد  ررقم  شردپ  نید  هک  يا  هفیظو  نیرت  مهم  نیرتگرزب و  هب  دشاب  هدرکن  لمع  شیوخ  یمالسا 
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هدوب هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  شردپ  تنـس  هک  یلاح  رد  هللااب  ذایعلا  دـنا و  هدرک  لمع  نآ  هبداوسیب  داوساب و  یتاهد و  نیـشن و  رهـش  زا  یگمه 
هدومن لوبق  مالسا  تما  هدرک و  شتبث  تیاور و  ینس  هعیش و  نانادثیدح  هکنیا  اب  دشابن  حیحص  ثیدح  نآ  هکنیا  رگید  دشاب . هتفر  ایندزا 
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تسا هتسناد  یمن  نآ  قیال  ار  وا  وهتخانش  یمن  تیمسر  هب  ار  رکبوبا  تفالخ  ءارهز  همطاف  هکنیا  لامتحا  نیرخآ  تسا . هتسناد  شتسرد  و 
تسا . هدوب  هدیقعمه  يارمه و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  نایقتم  يالوم  اب  و 

دوخ نآرق  هک  هدوب  یسک  رسمه  هک  (ص ) ربمایپ ياناد  افو و  اب  یمارگ و  رتخد  دیوگبو  دنادب  دراو  ار  لوا  لامتحا  دناوت  یم  ناملـسم  ایآ 
ادـخ و ياضر  قطنم و  لقع و  فالخ  رب  هداد  ماجنا  يراک  تسا  هدوب  يو  ینییعت  شربمایپ  نیـشناج و  یـصو و  هدـناوخ و  شنیما  ربماـیپ 

نیا زا  سپ  اریز  تسین  دراو  مه  مود  لامتح  دنادب . دراو  ار  یلامتحا  نینچ  ای  دنزب  دـناوت  یمن  یفرح  یینچ  یناملـسم  چـیه  هن ، شربمایپ ؟
هدروآ دورف  شربارب  رد  میلست  رس  دنا و  هدید  عمج  تایاور  نآ  رد  ار  تحـصطیارش  ناسانـشثیدح  هتـسویپ و  تحـصب  روکذم  ثیدحهک 

دنام یمن  یقاب  یموسزج  یلامتحا  نیاربانب  دهد . یمن  ار  ثیدح  نآ  ندوب  تسردان  لامتحا  ینادان  چیه  تسا  هتفریذـپ  ار  نآ  تما  دـنا و 
زا یلاح  رد  هتـسناد و  یمن  ماما  هفیلخ و  ار  وا  هتخانـش و  یمن  تیمـسرب  هرهاط  هقیدـص  ار  رکبوبا  تفالخ  هک  تسا  نیا  تقیقح  هناـگی  و 
اب تعیب  هب  ار  شرـسمه  هن  هدومنن و  تعیب  وا  اب  ببـس  نیمه  هب  زین  یلع ع  نینموملاریما  هدوب و  رازیب  هفیلخ  تفالخ و  نآ  زا  هک  هتفر  اـیند 

. تسا هدرم  تیلهاج  لاح  هب  دـشابن  شا  هدـهع  رب  یتعیب  دریمب و  هتخانـشن  ار  شناـمز  ماـما  سک  ره  هتـسناد  یم  هک  یلاـحرد  هدـناوخ  وا 
درواین . دورف  شیدصتم  نامرف  هب  رس  دوب و  رازیبدیاب  نینچ  یتفالخ  زا  نیاربانب ،

وبا تشگ و  ناور  ص )  ) ادـخ لوسر  لاـبند  هب  هریره  وبا  یپ  زا  هیواـعم  دـیوگ : یم  شدـج  لوقزا  دیعـس  نب  ییحی  نب  ورمع  هیما  وـبا  - 8
هیواعم هب  باطخ  هتـشادرب  رـس  راب  ود  ای  کـی  نتفرگ  وضو  عقوم  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هاـگن  درک . تیاکـش  ص )  ) ربماـیپ هب  وا  زا  هریره 

رب نم  دـیوگ : یمهیواعم  شاب . لداع  سرتب و  لج  زع و  يادـخ  زا  یتشگ  ( یتموکح ياهراک  زا   ) يراک راد  هدـهع  رگا  هیواعم  يا  تفگ :
هکنآ ات  موش  يراک  يدصت  راتفرگ  هک  مدیشیدنا  یم  هتسویپ  (ص ) ادخ لوسر  شیامرف  ساسا 
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مدش . شراتفرگ 
دربن دای  زا  اـی  تنطلـس ، هرود  رد  هن  درک و  لـمع  نآ  هب  يرادناتـسا  هرود  رد  هن  درب و  داـی  زا  ار  ص )  ) ربماـیپ شرافـس  درم  نیا  هنافـساتم 

یترورـض دومنراتفريراکمتـس . يزروهانگ و  يراکهبت و  ياضتقم  هب  تفگ و  كرت  هرـسکی  ار  يوقت  تلادع و  درکن و  نآ  هب  یئانتعاو 
هدنناوخ هتفر و  تاراشا  ریدغ " هرود "  ود  نآ  زا  يا  هراپ  هب  نوچ  مروایب  اجنیا  ردار  تازواجت  تایانج و  نآ  ههایـس  هرابرد  هک  منیب  یمن 

دیامن . هعجارم  اهنآ  هب  دناوت  یم  یمارگ 
هب رمک  هک  زور  نآ  ای  دوب  هدرک  شرافـس  نیا  زا  يداـی  دور  نتـشک  هب  تشاذـگ  دیـشک و  نماد  هب  ناـمثع  يراـی  زا  اـپ  هک  يزور  شاـک 
هک هاـگنآ  دومن و  یم  هئطوتو  هسیـسد  شردـقنارگ  تیـالو  یمظع و  تفـالخ  هیلع  تسب و  ع )  ) یلع نینموـملاریما  شناـمز  ماـما  گـنج 

بیقعت و دروم  شتاناکما  یئاناوت و  همه  هب  ار  تما  نمادکاپ  حـلاص و  لاجر  درک و  یم  دـیعبت  تشک و  یم  ار  ورتسار  لداع و  باحـصا 
. درک یم  ینادنز  دز و  یم  تشک و  یم  ماهتا  ندمآ  دراو  درجم  هب  همکاحم و  یب  ار  نانآ  داد و  یم  رارق  نتسب  نتـشک و  دیدهت و  رازآ و 
هک نیا  ای  دوب ؟ يراگزیهرپ  لدع و  هر  زا  شیراوخابر  يراسگیم و  بارـش و  شورف  دیرخ و  ای  دوب ؟ اوقت  تلادع و  زا  شیاهراک  نیا  ایآ 

بوخ هک  ار  يدیزی  تخاس ، شیوخ  نیـشناج  ار  دـیزی  درک و  نایفـس  یبا  هب  بوسنم  (ص ) ربمایپ روتـسد  تنـس و  فالخ  رب  ار  دایز "  " 
هزنم و كاپ و  ماما  هک  دشاب  نیا  شیاوقت  لدع و  ياه  هنومن  نیرتزراب  دیاش  تخانش ؟ یم  سکرهزا  رتهب  ار  وا  شردپ  شمیـسانش و  یم 

شنارادناتسا مدرم و  هب  داتسرف و  یم  تنعل  وا  رب  تسد  ياعد  رد  تفگ و  یم  ازسان  ربنم  رـس  رب  داد و  یم  مانـشد  زیرکی  ار  نایقتم  يالوم 
رب نایوما  هرود  رخآات  شروآ  مرـش  تعدب  دنتـسرف و  تنعل  دنهد و  مانـشد  وا  هب  اهناتـسا  زکارم  گرزب و  ياهرهـش  همه  رد  ات  داد  نامرف 

ثاریمب ؟ راگدایب و  وا  زا  دنام و  ياج 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3922 

http://www.ghaemiyeh.com


- رگا ای  تسا ؟ هدرکن  هک  دـنکب  يوقت  لدـع و  فالخ  رب  دوب  نکمم  يراک  هچ  دوب  هدرکن  شرافـس  نیا  وا  هب  مرکا  ربمایپ  رگا  مناد  یمن 
تسا هدرک  هچنآ  زا  رت  هناراکهبت  رتدب و  یئاهراک  هچ  دوب  هدرک  وا  هب  نآ  فالخ  رب  یشرافس  مرکا  ربمایپ  هللااب - ذوعن 
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تفای ؟ ناوت  یم  اهنآ  زج  یئاهیراکفالخ  رگم  ای  دوب  نکمم 
سانـش نید  اروا  دهاوخب  ار  یـسک  ریخ  رگا  ادخ  دومرف " : هک  مدینـش  ادخ  ربمایپ  دوخ  هک  تسا  هدش  تیاور  هیواعم  زا  قیرط  دنچ  زا  - 9

هک دـنا  هدوزفانآ  رب  یـضعب  دـنادرگ " . یم  سانـشنید  ار  وادـهاوخب  یـسک  يارب  يریخ  رگا  ادـخ  رگید " : یترابع  هب  اـی  دـنادرگ "  یم 
درواین . شقطن  رد  ار  ثیدح  نیاو  دنک  یقطن  دش  یم  رتمک  هیواعم 

یقطن هدـش  یمن  هیواعم  هک  نیا  هدـمآ و  راب  هدزناش  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  هکیروطب  شتیاور  رارکت  ثیدـح و  نیا  كرد  ندـینش و 
ص)  ) ربماـیپ میلاـعت  تاروتـسد و  دـنبیاپار  وا  دراذـگب و  رثا  هیواـعم  دوخ  رد  هک  دوب  نیا  شا  همزـال  درواـین  ناـبز  هب  ار  نآ  دـنک و  داریا 

رود اه  گنـسرف  یـسانشنید  هقف و  تنـس و  زا  هدـشن و  نینچ  مینیب  یم  اما  یهقف ، يدابم  ماکحا و  هب  لماع  سانـشنید و  هیقف و  دـنادرگ و 
دنبیاپ دـیقم و  یهقف  لوصا  ماکحا و  هب  اهنت  هن  تسا و  هتـشگ  رت  هقف  یب  رتسانـش و  نید  رت و  عـالطا  یب  یـسک  ره  زا  هک  يروطب  هدـنام 

زا يا  هظحالم  لباق  زیچ  میرذـگب  رگا  درادـن  یطابترا  هقف  اب  هک  یثیدـح  دـنچ  زا  هتفاین و  يا  هرهب  مه  یـسانش  نید  هقف و  زا  هکلب  هدوبن ،
هتـشاد نابز  رب  هتـسویپ  هدرک و  لقن  دوخ  هک  ثیدح  نامه  بجومب  هک  دناسر  یم  قئاقح  نیا  مامت  تسا . هدومنن  تیاور  تنـسو  ثیدح 

تسا . هدوب  بسانتم  راوخ  رگج  هدنه  رسپ  عضو  اب  ریدقت  نیا  تسا و  هدرکن  شسانشنید  هتساوخن و  ریخ  هیواعم  يارب  ادخ  تسا 
نیا صاع  نب  رمع و  نب  هللادـبع  دیـسر  ربخ  يو  هب  هک  مدوب  هیواـعم  دزن  شیرق  زا  یتئیه  اـب  نم  دـیوگیم : معطم  نب  ریبج  نب  دـمحم  - 10

یئانث زا  سپ  تساخرب و  تشگ و  كانمـشخ  هیواعم  دیـسر . دهاوخ  روهظ  هب  ناطحق  زا  یهاشداپ  هدنیآ  رد  هک  دهد  یم  رـشنار  ثیدـح 
تسا نآرق  رد  هنهک  دنهد  یم  رشن  دننک و  یم  لقن  ینانخس  امش  زا  یـضعب  دنا  هداد  عالطا  نم  هب  تفگ : دوب  لج  زع و  يادخ  هدنبیز  هک 

اریز دیشاب ، رذحرب  دزاس  یم  هارمگ  ار  شنابحاص  هک  یئاه  نامرآ  زا  دنتسه . امش  نالهاج  اهنیا  تسا . هدیـسر  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هن  و 
نید یتقو  ات  ناشیا  اب  نآ  رس  رب  یسکره  دوب و  دهاوخ  شیرق  نایم  رد  تموکح  نیا  دومرف : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم 
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درکدهاوخ . راسنوگن  ار  وا  ادخ  دیامن  شکمشکدنراد  یم  رارق  رب  ار  تعیرش  و 
نیا هن  دوب  دهاوخ  هاشداپصخـش  نآ  هک  هتفگ  صاع  ورمع  نب  هللادبع  تسا . هدیمهفن  دشاب - حیحـص  هک  ضرفب  ار - ثیدح  نیا  هیواعم 

ناهاشداپ زا  هدربماـن  هاـشداپ  تسا  نکمم  دـنا و  هدوب  شیرق  ریغ  زا  يرایـسب  ناـهاشداپ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  میناد  یمو  هفیلخ ، هک 
یتقو ات  هک  دنتـسه  یـشرق  ینایاوشیپ  همئا و  هدرک  دای  وا  هچنآ  اریز  دنک ، یمن  ضقن  در و  ار  نآ  هیواعم  فرح  نیاربانب  دـشاب . هماکدوخ 

یـشرق ناـیاوشیپ  هـمئا و  نآ  رامـشرد  دـنا  هدرک  لـمع  شفـالخ  رب  هـکلب  هدرکن  رارقرب  ار  تعیرـش  هدـننکرارقرب  یهللا و  ماـکحا  يرجم 
يوزرآ ردو  دهد  هار  لد  هب  ار  تفالخ  يدصت  نامرآ  درادن  قح  دشاب  یـشرق  دشابن و  یناطحقهچرگ  هیواعم  بیترت ، نیاب  دوب . دـنهاوخن 

عونمم نآ  يدصت  زا  زین  دوخ  هک  دروآ  رطاخ  هب  تفالخ  يدصت  يوزرآ  زا  نایناطحق  نتـشادرذحرب  ياجبدیاب  هکلب  دـشاب ، یماقم  نینچ 
هدهع دناوت  یم  ردب  نادهاجم  ریغ  یـسک  ار  تفالخ  رگم  دنراد ؟ تفالخ  قح  یمالـسا  تاحوتف  هدش  دازآ  ناریـسا  رگم  تسا . مورحم  و 

یمهـسهدوب شا  هناخ  زارف  رب  هک  یئاشحف  مچرپ  راوخ و  رگج  هدنه  رگم  دشاب ؟ راگزیهرپ  ورتسار و  لداع و  دیابن  هفیلخ  رگم  دـش !؟ راد 
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درب . دنناوت  یهلا  تفالخ  زا 
شیب وا  :" دیوگ یم  يو  قح  رد  هریره  وبا  هکنآ  لاح  درامـش  یم  نادرخیب  نالهاج و  زاار  ورمع  نب  هللادبع  كدرم ، نآ  هک  تسا  بیجع 

زا شیب  وا  دـیوگ " : یم  هدروآرمع  وـبا  هک  یتراـبع  هب  اـی  تسا "  هتـشون  یم  ثیدـح  هدرک و  لـقن  ثیدـح  ص )  ) ربماـیپ زا  ناـگمه  زا 
ربمایپ زا  تخومآ و  نآرق  دوب . دنمـشناد  ظفاحو و  لضاف  يدرم  دـیوگ " : یم  و  تسا " ... هدرکظفح  ثیدـح  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ناگمه 

شریذپان یگتـسخ  تدابع  شناد و  یناوارف  ببـس  هب  ار  يو  رجح  نبا  شداد " و  هزاجا  دسیونب و  ار  شثیداحا  هک  تساوخ  هزاجا  (ص )
تسا . هدرک  دیجمت  هدوتس و 

هک دناوخ  یم  ملع  یب  نادان و  ار  وا  ودنک  یم  شاخرپ  يو  هب  نانچ  هیواعم 
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يو هب  تماص  نب  هدابعهک  ار  ینخس  رادیب  قلخ  رایشوه و  ناققحم  هک  نیا  زا  لفاغ  تسا  گرتس  یهیقفو  رحبتم  يدنمشناد  دوخ  يرادنپ 
 " تسا وت  زا  رتاناد  هدنه  تردام  هک "  ار  نخس  نیا  دنا ، هدرپس  رطاخ  هب  تسا  هتفگ 

شا ینادثیدح  ملع و  رادقم  نیا  تسا و  هیواعم  نیا 

عامجا

رد يدمآ  هک  دشاب  نامه  عامجا  فیرعت  نیرت  لدتعم  دـیاش  تسا . عامجا  یعرـش ، ماکحا  طابنتـسا  عبانم  كرادـمزا و  یکی  هک  میتسناد 
دمحم تما  دـقع ) لح و  لها  ینعی   ) نارظنبحاص همه  نتفای  قافتا  زا  تسا  ترابع  عامجا  دـیوگ " : هک  اجنآ  هدرک  ماکحالا "  باـتک " 

 " يا . هثداح  مکح  رس  رب  رصع  کی  رد 
زا يا  هرذ  مینیبب  ات  شداهتجا  هقف و  مئارج و  اهراک و  اه و  هدـیقع  راهظا  اهاعدا و  اه و  هتفگ  هب  مینکفا و  هیواعم  هب  یهاـگن  میئاـیب  کـنیا 

دنا و هدوب  هک  ینید  یهقف و  لئاسم  رد  دقع  لح و  لها  نارظنبحاص و  ناهیقف و  نآ  هن ؟ ای  تسا  هدوب  راگزاس  شرـصع  ياملععامجا  نآ 
رگم و  تسا ؟ هدوب  وا  هاریب  ياهراک  بقارم  رظان و  ناشیا  زا  کیمادک  و  دنا ؟ هتـشگ  ناتـسادمه  هیواعم  ياه  یگزره  اه و  تعدب  اب  اجک 

دناهدیزگن و تماقا  هیواعم  زا  رود  هتفرن  ماش  زج  یئاهناتـسرهش  هب  هنیدم  زا  دنا و  هدوبن  هنیدم  رد  ناشورکین  ناعبات  گنهاشیپ و  باحـصا 
دب ناشیاب  هدرک و  یمن  لمع  ناشدض  رب  رادرک  راتفگ و  اب  وارگم  دنا و  هتـسجن  يرازیب  شئارآ  راوخ و  رگج  هدنه  رـسپ  زا  یگلمج  رگم 

تسا ؟ هتفگ  یمن  هاریب  و 
دـنا و هتـشگ  ناتـسادمه  هدومن و  یم  تقفاوم  وا  اب  شیوخ  تاوهـش  وعماطم  ندروآرب  يارب  هک  دـنا  هدوب  یماـش  هیاـمورف  دـنچ  ینت  هلب ،

تشاد ؟ دناوت  يرابتعا  شزرا و  هچ  دشاب  يرصانع  نینچ  تقفاوم  شعبانم  كرادم و  زا  یکی  هک  يداهتجا 
سایق 

نآ طانم  رب  یصن  هک  تسا  ربتعم  یسایق  تعامج ، وتنس  لها  نایاوشیپ  رظن  هب 
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شئارآ هیواعم و  ياهراکرد  دیآ . لصاح  طابنتسا  ثحب و  قیرط  زا  طانم  نآ  صخش  ای  عون  هکنآ  ای  دشاب  هتشاد  دوجو  تنس  نآرق و  رد 
یلهاج یئاه  سایق  يرآ  میبای . یمن  دشاب  لاونم  نیدب  یسایق  حیحص و  یطابنتسا  ای  دشاب  هتشاد  دوجو  شا  هرابرد  یـصن  هک  یطانم  چیه 
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سایق هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ  نیا  دروآ . تسد  هب  تیلهاج  ياه  سایق  اه و  سایقم  نآ  هلیسوب  ار  مالسا  ماکحا  هتساوخ  تسا و  هتشاد 
تسا ؟ یلهاج  هکلب  یمالسا ، هن  شیاه 

سب نآ  زا  هیواعم  و  تسا ، مادک  شعبانم  ینابم و  تسیچ و  لوصا  هقف و  لاجر  یمالـسا و  نادنمـشناد  رظنب  حیحـص  داهتجا  هک  دـیتسناد 
ار شا  هداعلا  قراخ  تاداهتجا  نامرفان و  دهتجم  نیا  رادرک  هباشتم  ررکم و  تاحفص  زا  يا  هحفص  دیئایب  کنیا  تسا . هدوب  هناگیب  رود و 

یهانگ دنقتعم  اهنآ  شامق  زا  يرگید  رـصانع  رجح و  نبا  وریثک  نباو  هیمیت  نبا  مزح و  نبا  هک  ار  یـسک  ياه  يراکهبت  مینارذگب  رظن  زا 
هک اجنآ  زا  تسا و  هدرک  نانچ  یـصخش  طابنتـسا  داهتجا و  اب  نوچ  تسا ، هدوب  تیلووسم  یب  ریـصقت و  یب  شتاـیانج  همه  رد  هتـشادن و 

ار . شیوخ  یهقف  ششوک  داهتجا و  شاداپ  درب  دهاوخ  مه  شاداپ  هکلب  دوب ، دهاوخن  وا  رب  یهانگ  اهنت  هن  هدوب  راک  اطخ  يدهتجم 
تسد ياعد  رد  دهد و  مانشد  نایقتم  يالوم  هب  هک  هتسناد  شیوخ  یعرش  هفیظو  طابنتـسا  داهتجا و  مادک  اب  دهتجم  نیا  دنیوگ  یمن  اهنیا 

نیاو دیوگ  دب  دـنک و  نیرفن  مهاب  ار  تما  ورکین و  نمادـکاپ و  نادرم  و  ص -)  ) ربمایپ هداون  ود  رگید - ماما  ود  ووا  دتـسرف و  تنعل  وا  رب 
دهدب ؟ ار  شماجنا  نامرف  نانآ  هب  دنادب و  ناناملسم  همه  یعرش  بجاو  هکلب  دوخ ، هفیظو  هن  ار  راک 

يا هیآ  اهدص  ای  هلهابم  هیآ  هبایریهطت  هیآ  هب  تسا ، هتـسج  دانتـسا  نآرق  هیآ  مادک  هب  شروآ  تریح  داهتجا  رد  تعدب و  نیا  طابنتـسا  رد 
عامجا و هب  ای  تسه ؟ يو  دیجمت  لئاضف و  رد  مالسا  رازگناینب  زا  هک  یفیرش  ثیدح  نارازه  هبای  تسا ؟ هتشگ  لزان  ع )  ) یلع قح  رد  هک 

شنییعت شتفالخ و  يرارقرب  يو و  اب  تعیب  ماگنه  رد  هک  یقافتا 
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ایآ میتسنادـن  ملـسم  ار  شندوب  هفیلخ  میدرک و  رظنفرـصشتفالخ  زا  هک  ضرف  هب  تسا ؟ هتفرگ  تروص  هعاطالا  بجاو  يا  هفیلخ  ناونعب 
هدنه و ناتسپ  زا  هک  دهتجم - نیا  ات  تسین  ورکین  لداع و  باحصانیرت  هتـسجرب  زا  هک  هتفرگ  تروص  نیا  رب  شیناملـسمان و  رب  یعامجا 

ددنبرب ؟ شلتق  هب  رمک  دیوگ و  ازسان  مانشد و  يو  هب  هک  دهد  هزاجا  دوخ  هب  هدروخ - ریش  شئاشحف  ولبات  ریز 
ریشمش اب  هچنآ  هب  دنتسم  عامجاو - تنس  نآرق و  داهتجا - هناگ  هس  عبانم  كرادم و  هب  دنتسم  تسا  هتشاد  دوجو  یسایق  دروم  نیا  رد  ایآ 

سایق هکلب  هنوگ ، نیا  زا  یـسایق  هن  هتـشاد  دوجو  هچنآ  تسا ؟ هتفای  طـسب  رـشن و  تما  ناـیم  رد  هتـشگ و  رارقرب  ع )  ) یلع ناـیب  قطنم و  و 
تاداع و زا  و  دـنا ، هتـشاد  ینمـشد  هنیک و  مه  هب  تبـسن  شکمـشک و  مه  اب  تیلهاج  دـهع  زا  هیماو  مشاههریـشع  ود  تسا . هدوب  یلهاج 

ماقتنا وا  زا  دنزب و  همدص  دـش  هک  شدارفازا  کی  ره  هب  هلیـسو و  ره  هب  هنوگ و  رههب  يرگید  هب  هریـشع  ره  هک  هدوب  نیا  دـهع  نآ  دـیلاقت 
هک یلتق  رفیک  هب  هدوبن  لتاق  هک  ار  یـسک  بیترت  نیدب  تسا و  هدوب  یمن  يرفیک  قحتـسم  هتـشاد و  یمن  یتیلووسم  اصخـش  هچرگ  دریگب 

شیپ رد  هاگرید  زا  هکدوب  یلهاـج  یـشور  دـنداد . یم  رارق  بیقعت  تحت  هجنکـش و  ریز  ار  ناـهانگ  یب  دنتـشک و  یم  دوب  هدرک  يرگید 
هک يا  هیواعم  و  دنتفرگ ، یم  شیپ  مه  یناملـسم  هرود  رد  دـندوب  هتـساریپنتیلهاج  ءوس  راثآ  زا  شیوخ  ناور  حور و  هک  نانآ  دنتـشاد و 

یـشور نینچ  هب  هب  تسا " . هدومن  یم  داهتجا  هتـشاد و  یم  لوذبم  دـهج  دـج و  طابنتـسا  لمع و  رد  شیاهراک "  ناگدـننک  كزب  لوقب 
تسا . هدوب  کسمتم 

هک اجنادـب  ات  دنتـسرف  تنعل  ع )  ) یلع نانموم  اما  هب  زامن  تابیقعت  رد  ربنم و  رـس  زا  هک  هداد  یم  هزاجا  دوخ  هب  طابنتـسا  داهتجا و  مادـکب 
ار هبطخ  دهد و  رییغت  نیدیع  زامن  هبطخ  دروم  رد  ار  تنـس  یهلا و  تاررقم  مدرم  شوگ  هب  شمانـشد  نعل و  يادـص  ندـناسر  يارب  يارب 

نیمادک ینامـسآ و  باتک  مادک  هب  دانتـساب  دنک ؟ دیدهت  احیرـص  دنا  هتـسب  ورف  یئوگازـسان  زا  بل  هکار  یناسک  و  دناوخب ، زامن  زا  شیپ 
دز ؟ یم  تسد  یپایپ  روآ  مرش  ياه  تعدب  هب  زروهانگ  راکهبت  دهتجم  نیا  سایق ، عامجا و  ای  تنس 

یم داد و  یم  رارق  درگیپ  تحت  اه  ناتـسا  اهرهـش و  مامت  ردو  درک  یم  بیقعت  ار  ع )  ) یلع نارادتـسود  یطابنتـسا  هچ  داهتجا و  مادـک  اـب 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3925 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه هجنکش  دیعبت و  تشک و 
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مارتحا یتح  تشگ  یمن  لئاق  یتمرح  قح و  ناشیا  يارب  تفرگ و  یم  هدـیدن  تسه  ناملـسم  دروم  رد  هک  ار  یتارابتعا  درک و  یم  تخس 
عامجا و هب  ای  يوبن ؟ تنس  هب  ای  دوب  نآرق  همیرک  تایآ  هب  یکتم  اهراک  نیا  رد  داهن ؟ یم  اپ  ریز  دنتشاد  هک  ار  یتینوصم  ندوبیباحص و 
زا هک  یـسایق  هب  ای  دـندوبشئارآ ؟ زا  رازیب  شیاهراک و  وا و  فلاخم  هک  یناسک  ءارآ  قاـفتا  هب  ناـهیقف ، وتما  نارظنبحاـص  ءارآ  قاـفتا 

دوب  هدمآ  لصاح  هدربمان  هناگ  هس  ياه  تجح 
ناهانگ رگید  دسح و  يدیلپ و  يدـعت و  یهارمگ و  ويراک  زواجت  داحلا و  رفک و  هب  مهتم  ار  ع )  ) یلع داد  یم  هزاجا  وا  هب  يداهتجا  هچ 

نایم رد  ای  تفای  ناوت  یم  دـیجم  نآرق  يالبال  رد  یلیلد  شیاوران  ياه  تبـسن  هیواعم و  تاماهتا  يارب  دـینک  یم  نامگ  دزاس ؟ لـئاذر  و 
اه يدیلپ  نآ  همه  هک  تسا  هاگآ  مالسا  تما  هک  نیا  اب  راصعا ؟ نورق و  ناهیقف  ياهرظن  قافتا  اه و  عامجا  رد  ای  يوبن ؟ تنس  ثیداحا و 

تسا و هتشگن  يدوبان  هتفرن و  نایم  زا  شترضح  داهج  نایب و  قطنم و  ریـشمش و  زج  هداد  تبـسن  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هب  هیواعم  هک 
شیالاو . تیصخش  دوب و  دهاوخ  ع )  ) یلع نامه  يا  همسجم  يرهظم و  دشاب و  يا  هنیئآ  ار  مالسا  يالاو  كاپ و  نیئآ  رگا 

 = ردـقیلاع ماما  ود  نآ  یبتجم - نسح  ماما  شیمارگ  دـنزرف  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  ندـش  هتـشک  زا  داد  یم  هزاـجا  وا  هب  يداـهتجا  هچ 
نآ شلتاقای  تسا ، یهلا  هناهاوخریخ  تاریدـقت  فاطلانسح و  زا  ع )  ) یلع لتق  هک  دـیوگب  نارگید  هب  دـیامن و  يداش  دوش و  لاحـشوخ 

ریاغم نآرق  حیحص  كرد  یسانشنید و  هقفمیناد و  یم  هک  نآ  لاح  درامـشب ؟ ناتـسرپادخ  زا  ار  دیلپ  رـصنع  نیرتراسنوگن  نیرتراکهبت و 
اب یمامت  هب  یهقف و  تاطابنتسا  یعرش و  نیزاوم  عامجاو و  دزاس  یم  موکحم  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ تنس  تسا و  يرظن  راهظا  راک و  نینچ 

سب . تسا و  تیلهاج  ياه  سایق  دیامن  یم  شدییات  هک  يزیچ  اهنتو  دراد ، تافانم  نآ 
مدرم هک  وا  هب  دـهد  یم  هزاجاو  دـنادرگ  یم  زیاج  ار  هنیدـم  هکم و  تمرح  کته  تاسدـقم و  ندرک  لاـمیاپ  هک  تسايداـهتجا  هچ  نیا 

نینموملاریما هب  ناشنادرم  نیا  رطاخب  ار  هعیبر  هلیبق  نانز  هک  دنک  رذن  ای  دریگب  تراغ  ولتق  هلمح و  دابب  ع )  ) یلع یتسود  مرج  هبار  هنیدم 
دناسر ؟ لتق  هب  دنتسه  شترضح  وریپ  ودنزرو  یم  قشع  ع )  ) یلع
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یم هراپ  هکت  هلثم و  دناهدش  دیهش  ع )  ) یلع نینموملاریما  مچرپ  ریز  نیفص  رد  هک  ار  یناسک  رکیپ  شبجوم  هب  هک  تسا  يداهتجا  هچ  نیا 
دندوب ؟ هدیگنج  یلخاد  حلسم  ناراکزواجت  هتسد  راداب و  ص )  ) ربمایپ روتسد  شرافس و  هبانبهکنآ  لاح  دنک 

یتقو دنراپـسب و  ناج  یگنـشت  زا  هک  روظنم  نیا  هب  ددـنبب  ناملـسم  نارازه  نیتسار و  ماما  يورب  ار  بآ  هک  دـنک  یم  مکح  يداـهتجا  هچ 
نیا زا  مراذگب  رگا  دنکن  باریـس  ار  نایفـس  وبا  ارم و  ادخ  تسا . يزوریپ  دمآ  رد  شیپ  نیا  ادخب  دیوگب " : دوش  یم  بآ  نتـسب  هب  قفوم 

 " دنورب . نتشک  هب  بآ  رس  رب  ناش  همه  ات  دنشونب  بآ 
تنس و نآرق و  هکنآ  لاح  دهد  جاورار  داسف  ءاشحف و  دروخب و  ابر  دروخب و  درخب و  دشورفب و  بارـش  دهدیم  هزاجا  وا  هب  يداهتجا  هچ 

تسا ؟ هدرک  ناشمارح  سایق  عامجا و 
نآ یگتسیاش  قح و  هک  یناسک  هب  ار  رز  میس و  اهراورخ  يرگـشل و  يروشک و  تاماقم  دهد  یم  هزاجا  وا  هب  هک  تسا  يداهتجا  هچ  نیا 

نادـناخ هعیـش  اب  دـنهدیم و  ناشمانـشد  دـنزرو و  یم  هنیک  نانآ  هب  دـنربمایپ و  نادـناخ  نمـشد  هک  تهج  نیا  هب  اهنت  دـهدب ، دـنرادن  ار 
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دنزیتسو ؟ گنج  رد  تلاسر 
باحـصا نیرتگرزب  لتق  دـناد و  یم  زیاج  دنتـسرف  تنعل  ع )  ) یلع هب  دنتـسین  رـضاح  هک  ار  یناسک  نوخ  نتخیر  يداـهتجا  هچ  بجوم  هب 
درامش ؟ یم  اور  هناهبنیمهب  ار  قمح  نب  رمع و  شنارای و  يدع و  نب  رجح  نوچ  یناشلا  میظع  نمادکاپ و  لاجر  و  ص )  ) ربمایپ

تاکز زامن و  ناذا و  رد  هک  یئاهزیچ  دهد  یم  هزاجا  تسا و  ص )  ) ربمایپ ملسم  تباث و  تنـس  فالخ  رب  هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ  نیا 
دنروآ ؟ رد  هب  یتنسو  یعرش  لکش  زا  ار  روما  نیا  دیازفیب و  اهنآ  هب  تسا  هدوبن  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  تسین و  تاید  جح و  جاودزا و  و 

شتنس ادخ و  نید  ع )  ) یلع جل  زا  دهدیم  هزاجا  هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ 
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دنزاس ؟ هنوگرگد  دنهد و  رییغت  ار 
یمهک ار  ص )  ) ربمایپ مکح  وا  يراکمه  بلج  هما " و  نب  دایز  لثم "  یئاپ  ورـس  یب  دوجوم  یئوجلد  يارب  شبجوم  هب  هک  يداهتجا  هچ 

دهن ؟ یم  اپ  ریز  ار  یهلا  تاررقم  دودح و  دنک و  یم  ضقن  " رفیک ، گنس  ار  راکانز  تسا و  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف  دیوگ " 
یم لتق  هب  دیامن  یمن  تقفاوم  نآ  يدـهعتیالو  اب  ار  هک  ره  دراپـس و  یم  راب  دـنب و  یب  راوخبارـش  دـیزی  هب  ار  یهلا  تفالخ  شیجوم  هب  و 

دناسر ؟
ریسا مه  شردپ  هدوب و  ناناملـسم  هدش  دازآ  ریـسا  هک  دزاس  یم  یـسک  تفالخ  تعیبطرـش  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  زا  نتـسج  يرازیب  و 

تسا ؟ هدوبن  شیب  يا  هدش  دازآ 
هب لوـصو  يارب  ندز  گـنرین  هلیح و  یگتخاـس و  ياهتبـسن  ناـتهب و  نـتفگ و  غورد  ندز و  تـمهت  غورد و  ياـه  تداهـش  ندـنارذگ  و 

دنادرگ ؟ یم  زیاج  ار  عورشمان  نیگنن و  تسپ و  ياهفده 
نوچ یحلاص  ناگدنب  ادخيایلوا و  درازایب و  شترتع  نادناخ و  دروم  رد  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنک  یم  زیوجت  هک  تسا  يداهتجا  هچ  نیا 

ار ادخربمایپ  هک  یناسک  دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  ادخ  هکنآ  لاح  دهد  رازآ  ار  ناشرورس  تریـس و  وکین  ناعبات  گنهاشیپ و  باحـصا 
ناتهب و تیلووسم  دنرازآ  یم  دنـشاب  هدرک  يراک  هکنیا  نودب  ار  نموم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  و  دنراد . كاندرد  یباذـع  دـنرازآ  یم 

درازایب ارم  هک  ره  دـشاب و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  یناملـسم  هک  ره  دـیامرف : یم  ص)  ) ربمایپ و  دـنا . هدرک  راب  شیوخ  رب  ار  راکـشآ  یهانگ 
دربن هب  ارم  دیامن  تناها  نم  رادتـسود  هب  هک  ره  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  لیئربج  لوق  زا  و  دـشاب . هدرزآ  ار  لج  وزع  يادـخ 

اب ندیگنج  درازایب  ار  مرادتـسود  هک  ره  دیامرف : یم  و  مشاب . هداد  گنج  نالعا  وا  هب  دزرو  ینمـشد  مرادتـسود  اب  هک  ره  دشاب و  هدناوخ 
کی هب  هک  ره  دـیامرف  یم  و  دشابهدرمـش . اور  ارم  اب  ندـیگنج  دـیامن  تناها  نمرادتـسود  هب  هک  ره  دـیامرف  یم  و  دـشاب . هدرمـش  اورارم 

ینمشد اراکشآ  نم  اب  دیامن  تناها  مرادتسود 
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دشاب ؟ هتشارفا  ارم  اب  گنج  مچرپ  دزرو  ینمشد  مرادتسود  کی  اب  هک  ره  دیامرف : یم  و  دشاب . هدومن 
دنادیم ؟ زاجم  یفنم  تبثم و  تادهعت  رد  نوگانوگ و  دراوم  رد  ار  دهع  نامیپ و  نتسسگ  شدهتجم  هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ  نیا 

هدننز تشز و  تاکرح  دریگ و  یم  هرخسم  هب  تسا  داهتجا  عبانم  زا  هک  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تنـس  شدهتجم  هک  تسا  يداهتجا  هنوگچ 
تسین ؟ ینتفگ  هک  دنز  یم  رس  وا  زا  ص )  ) ربمایپ ثیداحا  ندینش  ضحم  هب  يا 
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تسا و ناناملـسم  یعامتجا  يار  زا  یئادج  یمالـسا و  تدحو  مادهنا  نامدرم و  یهارمگ  هعماج و  داسف  هیام  هک  تسا  يداهتجا  هچ  نیا 
ینعی راـصنا  نارجاـهم و  هکنیا  زا  سپ  مهنآ  تقو  ماـما  اـب  ندـیگنج  نیتـسار و  تعیب  زا  ندرک  یلاـخ  هناـش  نـید و  دـنویپ  ندراذـگ  ورف 

دنا ؟ هتشگ  ناتسادمه  شتعیب  رد  هدرک و  عامجا  شتفالخ  رب  هعماج  نارظنبحاص 
. نید هن  شدریذـپ و  یم  لـقع  هن  درادـن . راـبتعا  تحـص و  يا  هرذ  هرخـسم  شزرا و  یب  ساـسا و  یب  تاداـهتجا  رگید  تاداـهتجا و  نیا 
رب دنراد و  شلوبق  همه  هک  یئارآ  قافتا  عامجا و  یفانم  یمالسا و  تایملسم  حیحص و  تباث و  تنس  دض  رب  تسا و  نآرق  ریاغم  یگلمج 

هدید یتاداهتجا  نینچ  داهتجاو  هقف  خیرات  رد  رگم  یمارگ  هدـنناوخ  دـشاب . عامجا  تنـس و  نآرق و  يانبم  رب  دـیاب  هک  یئاه  سایق  فالخ 
هاوخلد و اه  نیا  یتسار  هب  تعیرـشدعاوق ؟ نید و  یناـبم  اـب  هناـگیب  نینچ  تقیقحو و  تحـص  زا  هرهب  یب  هنوگ  نیدـب  يداـهتجا  تسا و 

اتدنکفا یم  خزود  يایاوز  نیرت  فرژ  هب  ار  شبحاص  اهنیا  یهلا . مکح  طابنتسا  هن  ینید و  داهتجا  هن  تسا  يرـسدوخ  توهـش و  سوه و 
هتفرگ و ماجنا  صن  ربارب  رد  ینعی  تسینطابنتـسا  داـهتجا و  ياـج  هک  هتفرگ  تروص  يدراوم  رداـهنیا  زا  يرایـسب  دـلولب . هنادواـج  نآ  رد 

فالتخا تسانید و  تایرورض  زا  شمکح  و  درادن ، بارعا  زا  یلحم  ارطابنتسا  رظن و  يار و  تسا و  تباث  حیرص و  نید  مکح  هک  اجنآ 
تایرورـض زا  یکی  هک  تسا  نانچ  درادـب  راهظاصاخ  یئار  رظن و  دـهاوخب  دراوم  نآ  رد  هک  ره  و  تسین ، هار  نادـب  ار  يزاـب  رظن  رظن و 

هتخاس مارح  تعیرش  ار  هچنآ  هدرک و  در  ار  نید 
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دیامن . زیوجت  ار  يراوخ  ابر  يراسگیم و  ای  دنادب  زیاج  ار  ص )  ) ربمایپ نتشک  شیوخ  داهتجا  اب  هک  یسک  لثم  تسرد  دشاب  هدرمش  اور 
تسیک ؟ دهتجم  نیا 

دگل ار  یهلا  تاسدقم  هک  نامه  تساهدرک ، نوگنرس  ار  شئاشحف  يولبات  مچرپ و  ادخ  هک  ینز  تسا  راوخ  رگج  هدنه  رـسپ  دهتجم  نیا 
هشیپ تیانج  راکهبت  نامه  تسا  هداهن  اپ  ریز  ار  شتاررقم  هتخاس و  لام 

وا دیوگ " : یم  رجح  نبا  درب و  یم  شاداپ  رجا و  هک  تسا  يدـهتجم  وا  هک  دـنیوگ  یم  ناشناراطقمه  ریثک و  نبا  هیمیت و  نبا  مزح و  نبا 
نیتسار " . ماما  تسا و  قح  رب  هفیلخ 

هللا یضر  یلع  مینک ": یم  ناشدزشوگ  هتفگ  شباتک  رد  یلبقم "  ار "  هچنآ  هکلب  دندهتجم ، هک  میئوگ  یمن  ام  و  دنیوگ ، یم  نینچ  اهنیا 
يو هرابرد  یعمج  دومیپب . یگدوتـس  یکاپ و  اب  نید  هار  تشگ . اه  بوشآ  اه و  شکمـشک  راـتفرگ  دوبرگتیادـه و  یئاوشیپ  ماـما و  هنع 

زا ار  وا  هک  دنتـسه  یناسک  ناشنیرت  هارمگ  دـنا . هدرک  هغلابم  شتبحم  ياعدا  اـی  يو  هب  ندـیزرو  قشع  رد  هتـسد  کـی  دـنا  هتـشک  هارمگ 
يو يارب  دندیدنـسپ  شیوخ  يارب  هچنآ  هک  یناسک  ناش  همه  زا  رت  یهارمگ  مک  رتارف و  مه  هبترم  نیا  زا  دـنا و  هدرمـش  رتـالاب  ناربماـیپ 

. درذگرد ناش  همه  زا  ادخ  دنداهن . تیزم  حیجرت و  يو  رب  یتموکح  تاماقم  ياطعا  ماگنه  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  ناردارب و  دندیدنسپن و 
رس رب  ار  وا  هک  جراوخ  زا  دنترابع  هتـسد  نیارـصانع  نیرت  هارمگ  دنا . هتـسنادن  يو  ردق  هدروآ و  نیئاپ  ار  شدنلب  الاو و  ماقم  رگید  هتـسد 
نک هشیر  ار  هتسد  ود  نیا  ادخ  و  هیناورم . نینچمه  دنیاتـس . یم  ار  تما  نیا  تخب  هریت  راگتـسران  نآ  مجلم  نبا  دنتـسرف و  یم  تنعل  ربنم 
لاح دـنا  هدرمـش  راکاطخ  نانکـش ، تعیب  اب  ندـیگنج  رطاخ  هب  ار  وا  هک  دنتـسه  یناسک  هتـسد  نیا  عون  نیرت  یهارمگ  مک  تسا . هتخاس 

قداص نینموملا  ریما  راک  دروم  رد  رگا  هیآ  نیا  و  دیآ . زابادخ  مکح  هب  ات  دیگنجب  دنک  یم  زواجت  هک  هتسد  نآ  اب  : دیامرف یم  ادخ  هکنآ 
مایق هب  شتفالخ  رارقتسا  زا  سپ  نانکشتعیب  نآ  یهگناو  دنک  یم  قدص  یسک  هچ  قح  رد  دشابن 

هحفص 259 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3928 

http://www.ghaemiyeh.com


هداد خـساپ  شترـضح  مه  ار  نیا  و  نامثع ، یهاوخنوخ  زج  دنـشاب  هتـشاد  يا  هناهب  لیلد و  هکنیانودـب  دنتـساخرب  يو  هیلع  هناراکزواجت 
ص)  ) ربمایپ تنس  نآرق و  بجومهب  نم  ات  دنیامن  يوعد  هماقا  دنیایب و  نامثع  هثرو  هک  هتفگ  و  تعیرش ، قباطم  یمالـسا و  یخـساپ  تسا 

شترـضح هک  دوب  دهاوخ  مولعم  زاب  هنرگ  دشاب و  تسار  یخیرات  تیاور  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  میامن - لصف  لح و  تواضق و 
هک ار  ناناملـسم  زا  یهوـبنا  تیعمج  ودـیایب  هک  نـیا  دـنک . یم  یـسرداد  تواـضق و  تنـس  نآرق و  مـکح  قـبط  يداـع  ناملـسمره  لـثم 

دودح رد  دـیوگ  یم  قعاوص "  باتک "  رد  رجح  نبا  هک  ار  رتشیب  ای  هرفن  دـصناپ  یتیعمج  ینعی  دنتـشاد - تکرـش  نامثع  هیلع  شبنجرد 
زین رجح  نبا  رفن و  ود  دـنا  هتفگ  هکنانچ  ای  رفن  راهچ  ای  دـشابن  رتشیب  رفن  کـی  لـتاق  هک  یلاـح  رد  دـشکب  ار  همه  دـنا - هدوب  رفن  رازه  هد 
لتق هب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  تیعمج  نآ  دـیاب  دـنتفگ  یم  هک  نانکـش  تعیب  ياضاقت  نیارباـنب  تسین ، هنـالقاع  يزیچ  نینچ  هتفگ ، نیمه 

دنتسویپ اهنآ  هب  هک  یناسک  و  مهنع - هللا  یضر  هشئاع - ریبز و  هحلط و  نکل  دوب . هجوم  ریغ  ناشمایق  لیلد  دوب و  رابتعا  یب  لطاب و  دنـسر 
دنا . هدرک  اطخ  یطابنتسا  كاپ  يدصق  هب  دنا و  هتشگ  هابتشا  راچد  هک  تسین  یکش  دندوب ، باحصاهبترم  رد  و 

زج جراوخ  ندوب  هارمگ  رد  دیگنج ؟ یم  یسک  هچ  دیگنج  یمن  اهنآ  اب  یلع  رگا  تسا . هدوب  نشور  الماک  ناشدصق  جراوخو ، هیواعم  اما 
تعیب شنیرخآ  هک  دولآ  تسد  یهاـنگ  یهاـبت و  ره  هب  شهار  رد  دوـب و  تنطلـس  ياـیوج  مه  هیواـعم  تشاد . دـهاوخن  يدـیدرت  هارمگ 

نیب و نهد  تسا و  ربخیب  تانایرج  تقیقح  زا  ای  تسا  هتفر  اطخ  هب  هدرک  داهتجا  هیواعم  دـیوگب  هک  ره  نیا  ربانب  دوب . دـیزی  يارب  يریگ 
تقیقح . نیا  رب  میهاوگ  ام  ایادخ  تسا . لد  ياوه  وریپ  هارمگ و  ای  دلقم ،

هک تسا  هدرک  ینیب  شیپ  ص )  ) ربمایپ هک  ترابع  نیدب  دوب  هدـمآ  رکاسع  نبا  هب  بوسنم  ینخـس  نآ  رد  هک  مدـید  يا  هچباتک  هکم ، رد 
نیفـص گنج  يانثا  رد  ههجو - هللا  مرک  یلع - و  دش . دهاوخن  هریچ  وا  رب  یـسک  تشگ و  دهاوخ  تما  نیا  رب  تموکح  راد  هدهع  هیواعم 

مدیگنج . یمن  هیواعم  اب  دیسر  یم  معالطا  هب  ای  مدروآ  یم  دایب  ار  ثیدح  نیا  رگا  هک  تسا  هتفگ 
ناشناگدنام زاب  نیسح و  نسح و  یلع و  يورب  هک  یناسک  زا  یفرح  نینچ  نتفگ 
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تسا و راک  نآ  هدنهد  ماجنا  لثم  دشاب  دونشخ  يراک  زا  هک  ره  هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  اریز  تسین ، بیجع  دیعب و  دنا  هدیـشک  ریـشمش 
هک تساجنیا  بیجع  دندونـشخ . دـنا  هدیـشک  ریـشمش  نیـسح  ونسح  یلع و  يورب  هک  اـهنآ  راـک  زا  دنـسیون  یم  ینخـس  نینچ  هک  اـهنیا 

نینچ هنوگچ  فصو  نیا  اب  یلع . اب  قح  تسا و  هدوب  یلخاد  راـکزواجت  هیواـعم  هک  نیا  رب  دنناتـسادمه  تنـس  لـها  هب  موسوم  تعاـمج 
اب ار  یلع  ندــیگنج  هـک  یئاــه  مدآ  نـیمه  دــننز  یم  ص -)  ) ربماــیپ هداوــن  نـسح - راــک  ماجنارــس  یلع و  ماجنارــس  هراــبرد  یفرح 

هکیتعدب دنیامن ، یم  نیسحت  هتشاذگ  ربانم  زارف  زا  ار  یلع  رب  نداتـسرف  تنعل  تعدب  هک  ار  یـسک  دننک  یم  موکحم  یلخادنازاکزواجت 
زا یلع  هب  نداد  مانشد  هک  نیا  اب  تسا  هتـشاد  همادا  دراد - رارق  نیدشار  يافلخ  فیدر  رد  هک  زیزعلادبع - نب  رمع  هرود  ات  تقو  نامه  زا 

هعماج رد  ایآ  تفگ : هک  هدـمآ  اـهنع - هللا  یـضر  هملـس - ما  دنـسم  رد  تسارت و  نیگمهـس  ناـهانگ  همه  زا  نآ  ندرک  مسر  رباـنم و  زارف 
یلع هک  ره  دومرف : هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  تفگ : ادخ  رب  هانپ  هن ، هک  دش  هدادباوج  دنهدیم ؟ مانشد  ص )  ) ادخ لوسر  هبامش 

دشاب " . هداد  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار 
تسا و هرهب  مک  هچ  ادخ  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  زا  تسیچ و  شملع  رادقم  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  نادان  دـهتجم  نیا  لاوحا  حرـش  زا 

هتفاین قیفوت  هنیمزنیا  رد  يدیفم  راک  چیه  هب  هکلب  هدوب ، زجاع  يداهتجا  هلدا  تفایرد  یـسانشتنس و  نآرق و  مهف  زا  اهنت  هن  و  تسدیهت ،
نآ دـنا و  هتــشگ  بـکترم  يا  هـیوریب  هناـقمحا و  تسدـیهت  داـهتجاو  هـقف  ویــسانشنید  زا  هـک  تـسین  یــسک  اـهنت  هیواـعم  هـتبلا  تـسا .
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حیحـص تسا  يداهتجا  ءارآ  هک  نیا  هناهب  هب  ار  ناشتنـس  نآرق و  زا  هناـگیب  ءارآ  وهدومن  هیجوت  حیحـصت و  اراـهنآ  ياـه  تعدـبتعامج 
ار نادـهتجم  نیا  زا  یعمج  ریدـغ " ياههاگرذـگ "  رد  دـنا . هتخادـنا  ملق  زا  ناشندوب  دـهتجم  لـیلد  هب  ار  ناـشتایانج  همه  دـنا و  هدرمش 

میتخانش .
یتقو تسا  نیتسار "  ماما  قحرب و  هفیلخ  هک "  ار  دهتجم  نیا  تلزنم  ماقم و 
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ياـعد رد  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تسا و  هداتـسرف  تنعل  ار  شرداربو  ردـپ  وا و  ص )  ) ربماـیپ میروآ  رطاـخ  هب  هک  تخانـش  میهاوخ  رتهب 
و ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  و  تسا ، هدرک  شنیرفن  شزامن  تابیقعت  رد  هشئاع  نینموملا  ما  هداتـسرف و  تنعل  وا  رب  زاـمن  ماـگنه  هب  تسد 
و دنا ، هدرک  هراشا  هیواعم  رب  ص )  ) ربمایپ روآ  گنن  تنعل  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  حلاص  تسرپادخ  و  ع )  ) یبتجم ماما  شرهگ  الاو  دـنزرف 

دنا . هداتسرف  تنعل  وا  هب  زین  رسای  رامع  سابع و  نبا 
: دومرف دـنناوخ  یم  زاوآ  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هک  دـنداد  عالطا  دینـش و  ار  شزاوآ  نوچ  ص )  ) ربماـیپ هک  میروآ  رطاـخ  هب  نینچمه 

روآ . رد  شتآ  هب  ار  اهنآ  ایادخ  زادنا . رد  هنتف  هب  ار  اهنآ  ایادخ 
دـصق هب  ودنآ  اریز  دینک ، ناشقرفتم  دنمهاب  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  دـیدید  هاگره  دومرف : دـید  هتـسشن  صاع  نب  ورمع  اب  ار  وا  نوچ  و 

دنوش . یمن  دحتم  ریخ 
نیا اب  تسا ، هتـشگ  دیوم  مکحتـسم و  ریز  تباث  حیحـص و  ثیدح  اب  ثیدـح  نیا  شدیـشکب - دـیدید  ربنم  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  دومرفو :

ثیدح :
نیلوا ینعی   ) وا اب  هدمآ  رگا  هدمآ ...: نینچ  يرگید  حیحـص  ثیدح  رد  و  دیـشکب - ار  يرخآ  رفن  دش  هتفرگ  تعیب  هفیلخ  ود  يارب  هاگره 

دینزب . ار  کی  نیا  ندرگ  تساخرب  شکمشک  هب  تسا ) هدش  تعیب  هک  يا  هفیلخ 
دروآ . رد  رس  هیواعم  و  دریم . یم  داد  متنس  زا  ریغ  يا  هیور  هک  یلاح  رد  هک  دروآ  دهاوخرب  يدرم  هرد  نیا  زا  دومرف : و 

: میدروآ دای  هب  ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  تاشیامرف  نینچمه 
سپارنآ دیا و  هدناوخ  نایمیدق  يا  هناسفا  ار  مالسا  قح  نید  هاگرید  زا  دندورطم - ناطیـش  ناتـسود  هک  تنارادتـسود - وت و  دومرف : وا  هب 

لامک هب  شیوخ  رون  ادخ  و  ناتتاغیلبت ) ینعی   ) ناتنهد اب  ناتتسد و  اب  دیا  هدمآرب  یهلا  لعشم  ندرک  شوماخ  ددص  رد  دیا و  هدنکفا  تشپ 
دنرادن . شوخ  دنهاوخن و  نارفاک  هچرگ  تساهدیناسر  مامت  و 

یتسین نآرق  لها  وت  هک  متسناد  یم  نم  يدناوخ و  نآرق  مکح  هب  ارم  وت  و " 
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 " شروتسد . مکح و  ناهاوخ  هن  و 
 " تساوربآ یب  یقساف  وا  لقع " و "  ناشیرپ  گنس و  لد  تسا و  قفانم  يرسکبس  وا  هیواعم " : هب  هراشا 

هک هداز  قفانم  یقفانم  تسا و  هداز  راکدـب  يراک  دـب  وا  ربمایپ . مصخ  و  یهارمگو ، طاـطحنا  قشمرـس  اوشیپ و  تسا  يزاـسغورد  وا  و " 
 " دناوخ یم  خزود  هب  ار  مدرم 

میدناوخ . دلج  نیمه  رد  هک  رگید  رایسب  تاشیامرف  و 
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: دیوگ یم  هک  میدروآ  رظنب  ار  يراصنا  بویا  وبا  هتفگ 
 " يروهظ ون  زیچ  شقافن  هن  تسین و  يریدشندروآ  نامیا  تشگ . ردب  نآ  زا  رایتخاب  دمآرد و  مالسا  هب  راچانب  تساهداز . تب  یتب  " 

تسا " . هدازن  وتزا  رتدب  یشرق  درم  زا  یی  یشرق  نز  چیه  هک "  ار  يردب  یباحص  یملسلا - نعم  هتفگ  و 
دیعس لیدب ، نب  هللادبع  و  رسای ، نبرامع  و  امهیلع - هللا  تاولص  ادهشلادیس - نیـسح  ماما  شردارب  یبتجم و  نسح  ماما  تاشیامرف  هرخالاب 

ار . رتشا  ثراح  نب  کلام  و  رکب ، یبا  نب  دمحم  همادق ، نب  هیراج  لاقرم ، هبتع  نب  مشاه  سابع ، نب  هللادبع  سیق ، نب 
هک یناسک  رظن  يو ، هب  گنهاشیپ  باحصا  نیرت  هتـسجرب  رظن  و  تسا ، هدوب  هکم  حتف  هدش  دازآ  ناریـسا  زا  هک  يدهتجم  عضو  تسا  نیا 
هک ار  رظن  وا  نیا  زا  یکی  دیراد  رایتخا  امـش  لاح  دـنا . هدـید  مشچب  ار  شیریپ  یناوج و  يدرخ و  دـنا و  هتـشادربخ  شداهن  راکـشآ و  زا 

دنا و هداد  وا  هرابرد  شورکین  لداع و  دهتجم و  باحـصا  نانیـشناج و  ربمایپ و  ادـخ و  هک  يرظن  دریذـپب : دریگرب و  تسه  هیواعم  هرابرد 
شناهانگ رب  وقع  ملق  تایانج و  رب  هدرپ  یـشارت  هناهب  رذع و  اب  دنا  هتـساوخ  هداد و  وا  هرابرد  اهرجح  نبا  هیمیت و  نباو  مزح  نباهک  يرظن 

دنشکب .

هیواعم زا  رجح  نبا  عافد 

هتشون قعاوص "  رد "  هدیشارت و  هیواعم  زا  عافد  رد  رجح  نبا  هک  نیا  هناهب  نیمود 
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يذـمرت روطچ ؟ تسا . هدوب  نیتسار  ماما  قح و  رب  يا  هفیلخ  نآ  زاسپ  تسا و  هتـشگ  هفیلخ  هیواعم  ماـگنهنیا  زا  تقیقح  رد  تسا : نینچ 
ار هیواعم ) ینعی   ) واایادخ تسا : هدرمش  وکین "  هدرک و "  تبث  ار  ثیدح  نیا  ص )  ) ربمایپ زا  یباحـص  هریمع  یبا  نب  نمحرلادبع  لوق  زا 

ادخ ربمایپ  زا  هک  تسا  هدرک  تبث  هیراس  نب  ضابرع  لوق  زا  ار  ثیدح  نیا  شدنـسم  رد  لبنح  دمحا  و  نادرگ . هدش  تیاده  رگتیادـه و 
راد . نوصم  باذع  زا  ار  وا  زومایب و  باسح  نآرق و  ملع  هیواعم  هب  ایادخ  دومرف : یم  هک  مدینش  (ص )

زا تفگ : هیواعم  هک  دـنا  هدرک  تبث  نینچ  رمع  نب  کلملادـبع  زا  " ریبکلا باتک "  رد  یناربط  فصنملا " و  باـتک "  رد  هبیـش  یبا  نبا  و 
متشاد . هتسب  تفالخ  هب  عمط  نک ، يراتفرکین  يدش  هاشداپ  رگا  هیواعم  يا  دومرف : نم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو 

ار یثیدح  دیهد ، رارق  لمات  دروم  دنادرگ  هدش  تیاده  رگتیاده و  ار  وا  ادخهک  هدـمآ  لوا  ثیدـح  رد  هک  ار  ص )  ) ربمایپ ياعد  نیاربانب 
گنج رطاخ  هب  ناوت  یمن  ار  هیواـعم  هک  تسناد  دـیهاوخ  دوش ، یم  هتفرگ  هیواـعم  تلیـضف  رب  لـیلد  هچنآ  هلمج  زا  تسا و  وکین "  هک " 
رگید درب . یم  شاداپو  رجا  کی  اهنآ  هب  شنتخادرپ  رطاخ  هب  وتسا  هتخادرپ  اـهنآ  هب  شیوخ  داـهتجا  يورزا  اریز  درک ، شهوکن  شیاـه 

نوصم باذـع  زا  هتخومآ و  اراـهزیچ  نآ  هک  هدـمآ  مود  ثیدـح  رد  هک  تسا  یئاـعد  دـیآ  یم  رامـش  هب  هیواـعم  تلیـضف  لـیلد  هچنآ  زا 
هب هیواعم  هک  دوش  یم  مولعم  شتباجتـسا  اعد و  نآ  يور  زا  نیاربانب  تسا . باجتـسم  ص )  ) ربماـیپ ياـعد  هک  تسین  کـش  دوب . دـهاوخ 

نینچمه تسا . راک  اطخ  دـهتجم  هب  قلعتم  هک  يرجا  تسا  هدرب  مه  يرجا  هکلب  دـید ، دـهاوخن  رفیک  اهنت  هن  شیاه  گنج  واهراک  رطاخ 
ندوب ناملـسم  ظاحل  و  مالـسلا ) هیلع  یبتجم   ) نسح هتـسد  راداب و  ار  نآو  هدناوخ  ناملـسم  ار  هیواعم  هتـسد  راد و  ص )  ) ربمایپ میناد  یم 

لاح زااه  گـنج  نآ  رثا  رب  و  رادروخرب ، یناملـسم  قوقح  تمرح و  زا  دنناملـسم و  هتـسد  ود  ره  هک  تسا  نآرب  لـیلد  نیا  هداـهن و  ربارب 
نیفرط زا  کیرهاریز  دنا ، هتـشگن  یـصقن  بیع و  يراکتـشزراچد و  دندنم و  هرهب  مالـسا  زا  ناسکیب  ود  ره  دـنا و  هدـشن  ردـب  یناملـسم 

اما هدوب ، یلخاد  حلـسمراکزواجت  هچرگ  هیواعم  هتـسد  راد و  تسا . هدوبن  ملـسم  یعطق و  شنـالطب  هک  هتـشادصاخ  یطابنتـسا  داـهتجا و 
هدوبن يراکتشز  یعون  شیراکزواجت 
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تسا . هدزرس  یصخش  ریسفت  داهتجا و  يور  زا  نوچ  تسا 
یپ و  دنک . يراتفرکین  دیاب  هک  شروتسد  رد  دیـسر و  دهاوخ  تنطلـس  هب  هیواعم  هک  ص )  ) ربمایپ یئوگ  شیپرد  درک  دیاب  تقد  نینچمه 
قح درک  يریگ  هرانک  راک  زا  يو  عفن  هب  مالـسلا ) هیلع  یبتجم   ) نسح هکنآزا  سپ  تسا و  هدوب  یعرـش  تسرد و  هیواعم  تفالخ  هک  درب 

قحرب شتفالخ  تنطلس و  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  دنک  يراتفرکین  شیوخ  تنطلس  رد  دهد  یم  روتـسد  هک  نیمه  اریز  تسا ، هتفای  تفالخ 
اب هک  ره  اریز  شا ، یـسایس  یماـظن و  یگریچ  هب  هن  تسا  تسرد  شتفـالخ  تیناـقح  تحـص و  ظاـحل  هب  شلاـمعا  تافرـصت و  تـسا و 
يا هدژم  ار  شیزوریپ  تفگ و  کیربت  وا  هب  دیابن  تسا و  شنزرس  لباق  راکتشز و  قساف و  دوش  مکاح  طلسم و  اناملسم  رب  هحلـسا  تردق 

نالطب لاوحا و  داسف  تشز و  ياهراکو  تفگ  دب  دزرشت و  وا  هب  دیاب  هکلب  نک  يراتفرکین  هک  داد  روتـسد  دیابن  یـسک  نینچ  هب  درمش و 
دوـب هدـش  مکاـح  ناناملـسم  رب  روزب  هحلـسا و  تردـق  هب  هک  دوـب  یمکاـح  هیواـعم  رگا  نـیا  رباـنب  تخاـس . ـالمرب  ار  شتموـکح  ساـسا 

یم تسا . هدومرفن  مه  هراشا  هکلب  هدرکن ، حیرـصت  اهنت  هن  نوچ  و  درک ، یم  دزـشوگ  شدوخ  هب  ای  دومرف  یمهراـشا  اـهنآ  هب  (ص ) ربماـیپ
. " تسا هدوب  نیتسار  ماما  قحرب و  هفیلخ  هدرک  يریگ  هرانک  وا  عفنب  مالسلاهیلع ) یبتجم   ) نسح هک  نیا  زا  سپ  هیواعم  میمهف 

نیدـنچ زا  هدرک  دانتـسا  نادـب  رجح  نبا  هک  یی  یخیرات  تایاورب  تسا  هدز  وا  هئربت  هیواعم و  زا  عافد  يارب  رجح  نبا  هک  يروز  همه  نیا 
: رارق نیدب  تسا  دراو  داریا  ضارتعا و  تهج 

هیواعم تیهام  ظاحل  زا  - 1
ار اهنآزا  رتمک  رایسب  هکلب  یئاهدیجمت ، نینچ  اهنت  هن  ص )  ) ربمایپ تسا  لاحم  مینیب  یم  مینارذگ  یم  رظن  زا  اروا  لامعا  روآ  مرـش  ههایس 

شیاتس نیسحت و  روخرد  زگره  يا  هدولآ  تایح  نانچ  هک  میناد  یم  مینارذگ و  رظن  زا  ار  وا  هانگ  رپ  هابت و  یگدنز  ام  دروآ . لمعب  وا  زا 
مه شزورکی  هک  یی  یناگدنز  دیآ ، یمن  رد  روج  نآ  اب  تسین و 
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ای دشاب  هدش  نمادـکاپ  نانموم  هب  تبـسن  يدـیدهت  ای  دـشاب  هتخیر  یهانگیب  كاپ  نوخ  هکنآ  یب  تسین و  يراکتفاثک  تیانج و  زا  یلاخ 
اب تفلاخم  اب  هک  یی  یناگدنز  تسا ، هتـشذگن  دنـشاب  هدیـسر  لتق  هب  راصنا  ونارجاهم  دنچ  ینت  هدش و  دیعبت  تسرپادخ  ماقمیلاع  لاجر 
دض ياه  شک  رکشل  یناسنا و  دض  ياه  گنج  و  ص )  ) ربمایپ تنـس  رییغت  یهلا و  ماکحا  ضقن  يو و  هیلع  هناحلـسم  زواجت  تقو و  ماما 

تسا . هدوب  هتخیمآ  هارمه  یناملسم 
و ع )  ) یلع نینموملاریما  و  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هیواعم  هرابرد  هک  یحیحـص  ثیداـحا  اـب  هدـش  هیبعت  لـئاضف  نیا  تهج  نیا  زا  رگید  - 2
رب هک  ار  ثیداحا  نآ  زا  یـشخب  دـلج  نیمه  رد  دـیآ . یمن  روج  هجو  چـیهب  تسا و  راگزاسان  هدیـسر  ورکین  لداع و  باحـصا  زا  یعمج 

تلاسر رازگناینب  هدوب و  یهابت  تیانج و  يراکهانگ و  زا  ینوجعم  هیواـعم  هک  تسا  ملـسم  نآ  يور  زا  میدروآ . تشگ  یم  غلاـب  داتـشه 
ار وا  دـنا  هدرکن  مه  اطخ  شیوخ  طابنتـسا  رد  هک  ینیتسار  نادـهتجم  گـنهاشیپ و  باحـصا  نیدـشار و  ياـفلخ  نوچ  شناوریپ  و  (ص )

دنا . هتشاد  نمشد  هدومن و  شهوکن  تدشب 
دنگنجب وا  اب  هک  هداد  نامرف  هدیردرب و  ماش  روتاتکید  هفایق  زا  کسام  هدمآ  یتباث  حیحـص و  ثیدح  رد  هکنانچ  یمارگ  ربمایپ  میدید  - 3
نیـشناج هب  تساهدناوخ و  مالـسا  زا  نافرحنم  یلخاد و  حلـسم  نارکزواجت  هتـسد  راد و  ار  شنایهاپـس  ناتـسدمه و  دنـشاب و  شنمـشد  و 
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تعیب وا  اب  هدنیآ  رد  هک  هدومرف  یئوگشیپ  نینچمه  دهن . دنب  وا  رب  دبوربار و  شطاسب  دگنجب و  وا  اب  هدرک  تیصو  ع )  ) یلع نینموملاریما 
ینمادکاپ ردقیلاع و  نادرم  نوخ  دوب و  دهاوخ  لتقلا  بجاو  دوشیم  تعیب  وا  اب  رقتـسم  نیتسخن و  هفیلخ  زا  سپ  نوچ  نکل  دـش ، دـهاوخ 

- مهیلع هللا  ناوـضر  ناوـضر - ناگدـننک  تعیب  ردـب و  نادـهاجم  زا  يریثـک  عـمج  ناـشنارای و  قـمح و  نب  رمعو  يدـع  نـب  رجح  نوـچ 
دنادب دیجمت  لباق  تلیضف و  ياراد  ار  هیواعم  شترـضح  هک  تسا  لوقعم  رگم  لاح  نیااب  دوب . دهاوخ  ناشلتق  لووسم  تخیر و  دهاوخار 

راچد یهارمگ  هبهیواعم  هرابرد  ار  ناناملـسم  یئوگـضقانت  نیا  اب  دـیامن و  دـیجمت  فیرعتوا و  زا  اـی  راـتفرکین ؟ راـکوکین و  يدوجوم  اـی 
نیا تعامج  نآ  تسا و  هدوشگن  دنا  هداد  هتسب  شترـضح  هب  هک  ینانخـس  نینچ  هب  بل  ص )  ) یمارگ ربمایپ  هکتسا  نیا  تقیقح  دزاس ؟

اه فرح 
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دنا . هدنابسچ  ص )  ) ادخ لوسر  سدقم  تحاسهب  یناتهب  ناسب  هدرک و  لعج  ار 
هتفگ نتم  دعب ، یکدنا  درادن . دوجو  هیواعم  دیجمت  رد  یحیحص  تیاور  چیه  هک  دنا  هتفگ  نادتنـس  گرزب  ياملع  ثیدح و  ناظفاح  - 4

دید . دیهاوخ  ار  ناشاه 
ماـما قح و  رب  يا  هفیلخ  هیواـعم  هک  تسا  هتفرگ  هجیتـنو  هداد  رارق  دانتـسا  دروم  هدروآ و  رجح  نبا  هک  یتاـیاور  نتم  دنـس و  یـسررب  - 5

تسا  هدوب  نیتسار 
لوا  تیاور 

( هیواـعمینعی  ) وا ایادـخ  دـیامرف : یم  هک  تسا  هدرک  تبث  ص )  ) ربماـیپ هب  بوـسنم  یثیدـح  هریمع  یبا  نب  نمحرلادـبع  لوـق  زا  يذـمرت 
هدرمش  وکین "  یثیدح "  ار  نآ  سپس  نک . تیاده  ار  نارگید  شا  هلیسوب  نادرگ و  هدش  تیاده  رگتیاده و 

، تسا دیدرت  کش و  ياج  دشاب  حیحص  دناوت "  یمن  شثیدح  نیاربانب  تسا ، دیدرت  کش و  ياج  دشاب  یباحص  هریمع ، یبا  نبا  هک  نیا 
زا سپ  باعیتسا "  رد "  رمع  وبا  تسا . هتـشگن  تباث "  مه "  شتیاور  نیا  هوالعب ، دیآ . رامـشب  حیحـص "  دناوت "  یمن  شثیدح  نیاربانب 

: دیوگ یم  زاس " تیاده  شندوب  هلیـسو  نک و  تیاده  ار  وا  نادرگ و  هدش  تیاده  رگتیاده و  ار  وا  ایادخ  ترابع " : نیدـب  تیاور  رکذ 
بوسنم هب  ار  تیاور  نیا  تایاور  یخرب  تسا . یماش  وا  تسین و  ملـسم  تباـث و  شندوب  یباحـص  تسا و  شوشم  شتیاور  نمحرلادـبع ،

تباث شتایاور  دیوگ : یم  و  دـنناد . یمن  حیحـص  ص )  ) ربمایپ هب  ار  شباستنا  دور و  یمن  رتالاب  نمحرلادـبع  زا  شدنـس  دـننادرگ و  یمن 
تسویپن . تحصب  شندوب  یباحص  تسین و 

یقـشمد 4- دیزی  نب  هعیبر  - 3 یقشمد زیزعلادبع  نب  دیعـس  - 2 یقشمد هرهس  وبا  - 1 زا : دنترابع  دـنا و  یماش  یگمه  تیاور  دنـس  لاجر 
يذـمرت ببـس "  نیمه  هب  هدرکن ، شلقن  وا  زج  سکچیه  تسا و  هریمع  یبا  نبا  تیاور  ار  نآ  هـک  یـسک  اـهنت  یقـشمد . هریمع  یبا  نـبا 

تباث ار  یلطاب  تسردان و  بلطم  هتـساوخ  یم  نوچ  زجح  نبا  نکل  تسا ، انـشآان  دیوگ : یم  درامـش  یم  وکین "  ارنآ "  هک  نیا  زا  سپ  "

هدرک و شلقن  طقف  هک  یتیاور  تسا  هدرمـش  وکین "  ار "  تیاور  نآ  يذمرت  هتفگ : طقف  هدرک و  فیرحت  ار  يذمرت "  رظن "  راهظا  دنک 
رگید یی  یماش  یماش و  يدرم  مهنآ 

هحفص 267 ] ] 

یم يرابتعا  شزرا و  هچ  دـنا  هدرکن  شلقن  هتفاین و  نآ  زا  یعالطا  نانادـثیدح  زا  کیچیه  یمراـهچ و  یموس و  یماـش  هب  هدیـسرات  وا  زا 
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تیاور دنشارتب و  ثیدح  هلیـسو ، هنوگره و  هب  ودنناوت  یمات  هیواعم  دیجمت  تلیـضف و  ردهک  دوب  نآ  تداع  ار  نایماش  دشاب  هتـشاد  دناوت 
ینادردق محارم و  دنیامن و  بلج  ار  ینویامه  رطاخ  تیاضر  دننزب و  بیج  هب  اه  نویلم  هار  نیا  زا  غورد و  ساسا و  یب  همه  دـننک . لعج 

دمآ . مهارف  یلاشوپ  یگتخاس و  تیاور  يا  هدوت  ناسنیدب  ات  دنزاس ، شیوخ  لاح  لماشار  همکاح  هاگتسد  يالاب  تاماقم 
ص)  ) ربماـیپ ياـعد  مینادرگ . راوـمه  نهذ  رب  ار  شدنـس  یـسررب  تمحز  دراذـگ  یمن  دزاـس و  یم  نشور  ار  شتیهاـم  تیاور ، نیا  نتم 

چیه رد  هک  میا  هتفایرد  هیواعم  ياهراک  ماـت  ءارقتـسا  قیرطزا  قیقحت و  هجیتن  رد  اـم  تسا . باجتـسم  دـیوگ  یمرجح  نبا  هک  روط  ناـمه 
هتـشادن یهیجوت  هناهب و  نیا  زج  هتـشاد و  لوبق  ار  ام  ياـعدا  نیا  مه  رجح  نبا  دوخ  دـیاش  تساهدوبن . هدـش  تیادـه  رگتیادـه و  يدروم 

ناوت یمن  شندوب  دهتجمرطاخب  تسا و  هدرب  شاداپ  رجا و  کی  شیراکفالخ  ره  رد  هدوب و  يراک  اطخ  دهتجم  يو  لاح  ره  هب  هک  دشاب 
رد شمئارج  اهاطخ و  همه  هک  میدومن  زاـب  اـم  نکل  تسا . هدرک  لـمع  باوص  فـالخ  رب  ارچ  هک  درک  شـشهوکن  اـی  تفرگ  داریا  وا  رب 

. تسا دوجوم  حیرـص  یـصوصن  اـی  یـصن  مولعم و  عرـش  مکح  دراومنآ  ماـمت  رد  هکلب  تسین ، داـهتجا  ياـج  هک  هتفرگ  تروص  يدراوم 
سانش تنـس  سانـشنآرق و  هدوبن و  دراو  ماکحا  طابنتـسا  دعاوق  يدابم و  هب  هتـشادن و  ملعنوچ  هیواعم  هک  میدومن  تباث  میتفگ و  هوالعب 

دشاب . دهتجم  هتسناوت  یمن  تسا  هدوب  حیحص  سایق  عامجا و  زا  هناگیب  هدوبن و 
اـهراک و همه  رد  هک  يدـهتجم  دوشب  يدـهتجم  نینچ  هیواـعم  هک  هدوب  نیا  يارب  ص )  ) ربماـیپ باجتـسم  ياـعد  اـیآ  میـسرپ : یم  کـنیا 

دنک ادیپ  یعـضو  نینچ  مدآ  هک  نیا  يارب  رگم  دنکب ؟ باوص  يار  راهظا  ای  راک  کی  هدشن  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  یم  طلغ  شیاهرظن 
تلالض  رپ  تیاده  نیا  رب  نیرفآ  طلغ  رسارس  داهتجا  نیا  رب  نیرفآ  دراد ؟ ص )  ) مرکا لوسر  ياعد  هب  جایتحا  دوشب  يدهتجم  نینچ  و 

تیاده شتایح  لوط  رد  ار  یسک  هچ  دوب   " رگتیاده هیواعم "  رگا  یهگناو 
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هاطرا نب  رـسب  ایآ  دشاب ؟ هدش  تیاده  رگتیاده  هیواعم  تسدب  هک  درب  یم  مان  ار  یـسک  هچ  رجح  نبا  دیناهر ؟ یهارمگ  هاگترپ  زا  درک و 
درک ؟ یسومان  یب  يزیرنوخ و  تیانج و  همه  نآ  دروآ و  موجه  هکم  هنیدم و  مرح  ود  رب  هیواعم  نامرف  هب  هک  ار 

و دوش ، رو  هلمح  تسا  ع )  ) یلع رادربنامرف  هک  ره  هب  تشاد  روتسد  هک  یسک  تسا ، هدش  تیاده  هیواعم  هلیـسو  هب  سیق  نب  كاحـض  ای 
درادن ؟ دایب  خیرات  هک  تشگ  بکترم  یعیاجف 

رـس ار  ناراگزیهرپ  تشادرب و  نایم  زا  ار  نارازتشک  نامدرم و  درکریخـست و  ار  قارع  هک  نامه  شردام  رـسپ  ای   " شردـپ رـسپ  دایز  اـی " 
دز ؟ رس  وا  زارامشیب  تایانج  درک و  بارخ  ادخ  نارادتسود  ءایلوا و  رس  رب  هناخ  دیرب و 

اه ؟ تنایخ  درک و  اهتیانج  و  تخورفب ، يو  يایند  هب  شیوخ  نید  ات  داد  وا  لویت  هب  ار  رصم  هک  صاع  نب  ورمع  ای 
تنعل اه  لاس  ص )  ) ادخ لوسر  ربنم  رس  رب  ار  ع)  ) یلع نینموملا  ریما  هک  اهنآ  رسپ  ص)و   ) ربمایپ تنعل  دروم  يدیعبت و  مکح  نب  ناورم  ای 

دوب ؟ شیاهیراکبت  ناهانگ و  زا  یکی  نیا  هزات  درک و  یم 
یمن يدـح  درک و  یم  طارفا  وا  اب  ینمـشد  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  یئوگازـسان  رد  هک  يردـلق  نامرفان و  قدـشا  دیعـس  نب  ورمع  ای 

تخانش ؟
تنعل وا  هـب  هفوـک  ربـنم  زارف  زا  داد و  یم  شحف  ودرک  یم  تناـها  ع )  ) یلع هـب  هـک  فـیقث  هلیبـق  درف  نیرتراـکانز  هبعــش ، نـب  هریغم  اــی 

داتسرفیم ؟
تفگ ؟ یم  ازسان  داد و  یم  شحف  یلیخ  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هب  شدوب و  هتشامگ  ير  يرادنامرف  هب  هک  باهش  نب  ریثک  ای 

يو دزن  درک و  لواپچ  اه  یئاراد  تشکب و  رایسب  یقلخ  تخات و  نئادم  رابنا و  تیه و  ياهرهـش  رب  شروتـسد  هب  هک  فوع  نب  نایفـس  ای 
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تشگ ؟ رب 
دز ؟ تسدنیگمهس  تایانج  هب  ات  درک  نانیشن  هیداب  رس  رب  زات  تخات و  رومام  ار  وا  دوب و  ع )  ) یلع نمشد  نیرتدب  هک  يزارف  هللا  دبع  ای 

درک یم  فیرحت  ار  نآرق  تایآ  يو  تایانع  بدنج  نب  هرمس  ای 
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تشک ؟ ار  يرامشیب  هدع  يو  هار  رد  و 
تخادنا ؟ رد  هاچ  هب  هتفرگ  ار  ناشراسفا  وا  دندز و  یم  هنیس  یمچرپ  ریز  هک  ماش  اپ  رس و  یب  رصانع  ای 

هدرک اعد  نینچ  هللااب - ذوعن  ص -)  ) ربمایپ اعد ، نیا  ياجب  رگا  هن . ادخب  تسا ؟ هدوب  باجتسم  ياعد  نآ  لصاح  عیاجف ، نیا  رصانع و  نیا 
درکیمن . تسا  هدرک  هچنآ  زج  تشگ و  یمن  تسا  هتشگ  هچنآ  زا  ریغ  نادرگ "  هدش  هارمگ  رگهارمگ و  ار  وا  ایادخ  هک "  دوب 

ود ناـیقتم و  يـالوم  نوچ  ینادرم  اـعطق  تشاد  یم  تحـص  ياهرذ  يزیچ  نینچ  دوب و  هدرک  یئاـعد  نینچ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  اـعقاو  رگا 
شتخسرس دنبیاپ و  یمالسا و  تامیلعت  مدمه  هک  یماقمیلاع  باحـصا  ادهـشلادیس و  نیـسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  شراوگرزب  دنزرف 

نانآ هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندنام و  یمن  ربخ  یب  نآزا  نیتداهـشلاوذ  تباـث  نب  همیزخ  و  رـسای ، راـمع  يراـصنا ، بویاوبا  لاـثما  دـندوب 
دناوخ . یمن  رگدادیب  نافرحنم  یلخاد و  حلسم  ناراکزواجت  ار  هیواعم  هتسد  راد و  دنگنجب و  هیواعم  اب  هک  درک  یمن  شرافس 

ياعد نآ  زا  يرثا  دنتشاد و  یم  غارس  هیواعم  ياپارس  رد  يرادنید  تیاده و  زا  يا  هرذ  نیتسخن  نورق  تریس  وکین  نمادکاپ و  مدرم  رگا 
نینچ دـندیمان و  یمن  رگهارمگ  هارمگ و  قفاـنم و  ار  وا  ناـشاهوگتفگ  اـه و  قـطن  اـه و  هتـشون  رد  زگره  دـندوب  هدـید  وا  رد  باجتــسم 

دندروآ . یمن  شیارب  یفاصوا 
یم هیفاکلا "  حیاصنلا  باتک "  رد  ینخـس ، شوخ  هچ  دراد و  ینخـس  یگتخاس  تلیـضف  دیجمت و  نیا  هرابرد  لیقع ، نبا  راوگرزب  همالع 
قح رد  ار  ص )  ) ربمایپ ياعد  نیا  ادـخ  دـیامن  یم  تباـث  هک  دراد  دوجويا  هلدا  نئارق و  دـشاب  حیحـص  تیاور  نیا  هک  ضرفب  دـیوگ " :

: دیوگ هک  اجنآ  دراد  دوجو  هدرک  تبث  دعـس  لوق  زا  ملـسم  هک  یحیحـص  ثیدـح  رد  هدربمان  هلدا  نئارق و  تسا . هدومرفن  تباجا  هیواعم 
متـساوخ مراگدرورپ  زا  هنار . یکی  دومرف و  اطع  نم  هب  ار  ات  ود  هک  متـساوخ  اعد  هب  ار  زیچ  هس  مراـگدرورپ  زا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر 

، دومرف تباـجا  و  دـناسرن ، تکـالهب  بآ  رد  نتفر  ورف  اـب  ار  متما  متـساوخ  دوـمرف . تباـجا  و  دـناسرن ، تکـاله  هب  یطحق  اـب  ار  متما  هک 
تباجا ار  نیا  و  دنربن . راکب  رگیدکی  هیلع  شیوخ  روز  دنناسرن و  بیـسآ  رازآ و  رگیدـکیب  متما  دارفا  هک  دـنک  يراک  متـساوخ  هرخالاب ،

دومرفن .

هحفص 270 ] ] 

یتشآ حلـص و  رد  امئاد  مه  اب  شتما  دارفا  هک  نیاب  هدوبدنم  هقالع  هیاپ  هچ  ات  شترـضح  هک  دیمهف  ناوت  ثیداحا  رگید  ثیدـح و  نیا  زا 
هب شتما  دارفا  هک  دنک  يراک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  دنک و  یم  اعد  هدمآ  ملـسم "  تیاور " رد  هکنانچ  رابکی  دنگنجن . رگیدـکی  اب  دنـشاب و 

رگتیادـه و ار  هیواعم  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  رابرگید  و  دـنریگن ، راکب  رگیدـکی  هیلع  شیوخ  روز  دـنناسرن و  بیـسآ  رازآ و  رگیدـکی 
. تسا تما  زورفا  گنج  نیرتکاـنرطخ  یلخاد و  حلـسم  راـکزواجت  نیرتگرزب  هیواـعم  هک  دـناد  یم  یبوخب  اریز  دـنادرگ ، هدـش  تیادـه 

تباجا هدـمآ - ملـسم  ثیدـح  رد  هک  ناـمه  - شیاـعد هک  نیا  تسا . هدوب  یکی  شتـساوخ  رد  اـعد و  ود  ره  هجیتن  ماجنارـس و  نیارباـنب ،
نشور الماک  اعد  ود  نیا  نتشاد  همزالم  نآ ، زا  رتالابو  تبسانم ، دشاب . هتـشگن  تباجا  مه  هیواعم  دروم  رد  شیاعد  هک  تسا  نیا  هتـشگن 
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 " تسا . یکی  اهنآ  عجرم  تساتسد و  رد  ملسم  ثیدح  ینعم  نیمه  هب  يرگید  رایسب  ثیداحا  تسا .
 " مود تیاور 

" راد نوصم  باذع  زا  ار  وا  و  زومایب ، باسح  نآرق و  ملع  وا  هب  ایادخ 
نارگید یبهذ و  و  ربلادـبع ، نبا  زین  دـیوگ و  یم  شردـپ  لوق  زا  متاح  یبا  نبا  هکنانچ  هک  تسه  داـیز "  نب  ثراـح  ماـن "  شدنـسد  رد 

تقد و تسه  ماش  روتاتکید و  هرابرد  هک  یی  یگتخاسو  یلعج  تایاور  لقن  رد  هک  تسا  یی  یماش  و  تسا ، لوهجم  فیعض و  یی  يوار 
دیامن . یمن  یئانتعا 

میناد یم  و  نآ ، زا  يا  هراپ  ای  تسا  یمامت  هب  نآرق  ملع  دوصقم  ای  اریز  درادن ، هئطخت  در و  هب  یجایتحا  یتح  هک  تسا  نانچ  تیاور  نتم 
نشور و تایآاب  شیاهراک  همه  نآرب  هوالع  هتخوماین و  نآرق  زا  يا  هظحالم  لباق  رادـقم  هکلبب  هدوبن ، لماکسانـشنآرق  اهنت  هن  هیواعم 

بجاو یماما  هک  ص )  ) ربمایپ نیـشناج  دامادهژیوب و  تما  حلاص  نمادکاپ و  لاجر  توبن و  نادناخ  ندرزآاب  هتـشاد ، تافانم  نآرقحیرص 
تسا و هدرزآ  ار  ص )  ) مرکا لوسر  تقیقح  رد  یشیالآ  ره  زاهزنم  و  ص )  ) ربمایپ دوخ "  هلزنم "  هب  دیجم  نآرق  مکح  هب  هدوب و  هعاطالا 

هک یسک  نتشاد  تسود  مرجب  دنشاب و  هدرک  یهانگ  هکنیا  نودب  ار  نموم  نانزو  نادرم 
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نیا رطاخ  هب  ار  نادرمکین  و  تسا ، هدرزآ  یم  هداد  رارق  شربمایپ  نتشاد  تسود  وشیوخ  نتـشاد  تسود  نیرق  ار  شنتـشاد  تسود  ادخ 
هتسب یم  ناتهب  هدز و  یم  تمهت  هتفگ و  یمراد  خاش  ياهغورد  و  هدناسر ، یم  لتق  هب  دنا  هدرپسیمن  شیمالـسا  دض  تالیامت  هب  نت  هک 

شورف دـیرخ و  نوچ  یئاهراک  زا  میرذـگب  تسا ، هدرک  شمیرحت  تیعطاق  اب  نآرق  هک  یئاهراک  ینعی  هدادـیم ، بیترت  غورد  تداهـش  و 
زافلخت تسا و  هدمآ  یمن  روج  شدیلپ  دصاقم  یسایس و  هشقن  اب  هک  یی  یهلا  ياهتنس  نداد  رییغت  يراوخابر و  يراسگیم و  بارش و 

یهن و نآ  زا  نآرق  هک  يرگید  تایانج  " و  دنناراکمتـسنامه - اهنآ  دنیامن  یم  فلخت  ادـخ  تاررقم  زا  هک  یناسک  و  یهلا " - تاررقم 
تسا . هدرمش  شا  هریبک  هانگ 

سانـشنید نآرق و  زاعالطااب  ملاع و  هک  نیا  اـت  تسا  هیواـعم  عفن  هب  رتشیب  هدوب  لـهاج  عـالطا و  یب  هدربماـن  روما  مکح  زا  هک  نیا  ضرف 
تریس وکین  نمادکاپ و  باحصا  زا  یعمج  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  هکنانچ  هدرک و  یم  فلخت  شروتسد  مکح و  زالاح  نیع  رد  هدوب و 
هتـسناد یم  هتخومآ و  ار  نآرق  زا  يا  هراـپ  هک  مه  ضرف  نیا  تسا . هدومن  یم  لاـمیاپ  هدـنکفا و  یم  تشپ  سپ  ار  یهلا  ماکحادـنا  هتفگ 

زا هیآ  دـنچ  ای  کی  رگا  تساهدوب . رفاک  شرگید  شخب  هب  تبـسن  هتـشاد و  نامیا  نید  زا  يا  هراپ  هب  اریز  درادـن ، يا  هدـئاف  شیارب  تسا 
رگیدکی اب  نانموم  زا  هتـسد  ود  رگا  هک "  تسنادیم  ار  تیآ  نیا  الثم  رگا  دوب ، یم  رگیديا  هنوگب  شراتفر  دوب  هتـسناد  هتخومآ و  نآرق 

: ار هیآ  نیا  و  دیگنجب " ... هدرک  زواجت  هک  نآ  اب  درک  هناحلسم  زواجت  يرگید  هب  یکی  رگا  سپس  دیروآ . حلـص  هب  ار  ناشنایم  دندیگنج 
ای  ) ناهج رد  دنلسگ و  یم  دشاب  رمتـسم  طبترم و  هداد  روتـسد  ادخ  ار  هچنآ  دنلـسگ و  یم  شمیکحت  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  یناسک  " 

ناهج ردو  دنگنج  یم  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک  رفیک  یئارـس " و "  دب  دوب و  دهاوخ  تنعل  ناشیارب  اهنیا  دـننکیم ، يراکهبت  روشک )
روشک زاای  دوشهدیرب  تهج  ود  زا  ناشیاپکی  تسد و  کیای  دنوش  هتخیوآ  راد  هب  ای  مادعا  هک  تسانیا  دـننک  یم  يراکهبت  روشک ) ای  )
یناسک دوب " و "  دهاوخ  ناشیارب  نیگمهـس  یباذع  نیـسپ  زاب  یگدنز  رد  دوب و  دهاوخ  ناشیارب  ایند  یگدنز  رد  یگنن  نیا  دنوش ، دیعبت 

راب شیوخ  شود  رب  ار  نیگمهـس  یهانگ  ناتهب و  تیلووسم  دـننک  یم  تیذا  دنـشابهدرک  یمرج  هکنیا  نودـب  ار  نموم  نانز  نادرم و  هک 
تایآ نیا  زا  یکی  رگا  يرآ  دنیامن "  یم 
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دوب . هدرکن  رتزارد  شیوخ  میلگ  زا  اپ  هتخانش و  دوخ  دح  دوب  هتسناد  هتخومآ و  ار  ینآرق 
هک دـیامن  یمن  لـیوات  روط  نیا  ار  تیاور  تسا "  باجتـسم  کـش  نودـب  ص )  ) ربماـیپ ياـعد  دـیوگ " : یم  هک  رجح  نبا  تسین  کـش 

رامیب رادنپ  رجح و  نبا  ياعدا  بیترت ، نیا  هب  دشاب . هدرک  لمع  شیوخ  ملعهب  هک  نیا  هن  هتخومآ  نآرق  ملع  هیواعم  هک  تسا  نیا  دوصقم 
تسا . يا  هرخسم  زیچ  تسین و  ثحب  لباق  شا  هنوگ 

هدـمآ نآرق  ملع  ياـپمه  فـیدر و  رد  هک  یباـسح  ملع  تسیچ ، تسین  موـلعم  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  هک  یباـسح "  ملع  باـسح " و "  "

زرط هب  ملع  دوصقم  ای  تسا ، شلاـمعا  تعیرـش  نیزاوم  سیماون و  اـب  شیوخ  رادرک  هنوگچ  هتخومآ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  دـیاش  تسا .
، تسا نآ  هب  ادخ  یگدیسر  زاشیپ  ندیسر  شیوخ  باسح  هب  ملع  اب  تساناشلامعا ، ههایس  هب  یگدیسر  مدرم و  راک  هب  ادخ  یـسرباسح 

یلیم فیح و  ادخ  لامرد  دسرب و  شیوخ  قح  هب  سکره  ات  مینک  میسقت  ار  یمومعدئاوع  مدرم و  قوقح  هنوگچ  دزومآ  یم  هک  یملع  ای 
ثرا میـسقت  رد  هک  یفلتخم  ياـه  ضرف  وثاریم  میـسقت  ملع  اـی  دوـشن ، هتفرگ  یـصخش  نمـشد  ناـبزب  تسود  بناـج  دریگن و  تروـص 

ملع زا "  دوصقم  رگا  شلاثما . هلباقم و  ربج و  میـسقت و  برـض و  قیرفت و  عمج و  ملع  ینعیيددع  باسح  دعاوق  هب  ملع  هرخالاب  تسه ،
- يددع باسح  ملع  ثاریم و  میـسقت  ملع  ینعی  ریخا - ضرف  ودزا  شیپ  هک  دـشاب  اه  ینتـسناد  نآ  تیاور - نآ  رد  هدـش  دای   " باسح -

یب هدرک و  یم  باسح  یب  هانگ  تسا و  هتخوماین  يزیچ  نینچ  هک  دـیامن  یم  تباث  شتایح  خـیرات  هیواعم و  یگدـنز  هبرجت  میدرک  رکذ 
رد هتـسناد و  یمن  ار  نید  زا  یباسح  یب  بلاطم  هدومن و  یم  باسح  یب  لیم  فیح و  هتفگ و  یم  باسح  یب  غورد  هتـشگ و  یم  باـسح 

یباتک باسح و  ار  شیاطع  عنم و  شـشخب و  لذب و  هدرک و  باسح  یب  ياطخ  شداهتجا  ردو  هدوب  لهاج  تعیرـش  زا  یباسح  یب  دراوم 
تسا . هداهنن  رثا  هتشگن و  تباجا  دروم  چیه  رد  هک  تسا  یئاعدا  هچ  نیا  سپ  تسا . هدوبن 

ياهرظن راهظا  يواتف و  تامولعم و  نایم  نآ  زا  يرثا  هچ  تسا ، نآ  هب  هتـسباو  ثاریم  میـسقت  هک  دشاب  باسح  ملع  دعاوق  دوصقمرگا  اما 
لماش هتسناوت  یم  یهلا  قیفوت  هنوگچ  هدناوخن  مه  باسح  سرد  هتسناد و  یمن  ار  ثرا  لئاسم  زا  کیچیه  هک  وا  تسا ؟ دوهشم  هیواعم 

دنک ؟ ادیپ  تیقفوم  ثاریم  لئاسم  لح  باسح و  سرد  رد  دوش و  شلاح 
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نوچ يارب  یهانگ  هنوگره  باکترا  يارب  دنام  یم  ار  يا  همان  هزاجا  دـشاب - هتـشاد  تحـص  رگا   " راد - نوصم  شتآ  زا  وا  هلمج " و  اما 
یتیانج یهانگ و  تسا و  یتیانج  مینیب  یم  میئامن  یم  یـسررب  ار  شراک  ره  هک  میدید  تسا . هتفرورف  یهابتو  هانگ  رازنجل  رد  هک  هیواعم 

نینچ رگا  تسا . هدولآ  هدومرف  دـیدهتخزود  شتآ  هب  ار  شا  هدـنهد  ماـجنا  ادـخ  هک  يراـک  ره  هب  تسد  هتـشاذگن و  هدـشنان  بکترم  ار 
اهنامرفان يارب  تنس  نآرق و  رد  هک  اهرفیک  تادیدهت و  نآ  سپ  دنک  ادیپ  تینوصم  خزود  شتآ  ربارب  رد  یخاتسگ  راکهبت  دیلپ و  رصنع 

بکترم هـک  اـهنآ   " دـیامن " ، یمن  فـلخت  شدـیع  هدـعو و  زا  ادـخ  ارچ " ؟ اهدـیع  اـه و  هدـعو  نآ  تـسیچ ، يارب  هدـمآ  اـهراکهبت  و 
دب مینادرگ ؟ یم  دندرک  هدیدنـسپ  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  ناسب  ار  ناشگرم  یگدـنز و  دـنا  هتـشادنپ  دـنوش  یم  اهیراکتـشز 

. " دنا هدرک  روصت  تواضق و 
يالوم هک  دوب  شرادرک  حرـش  تیهامو و  هیواعم  یگدـنز  قئاقح  هب  هجوتاب  دراد . ضقانت  مالـسا  تعیرـش  ملـسم  بلاطم  اب  یبلطم  نینچ 

نیمه تسا  نکمم  هک  نیااب  یخزود ، تسا و  شتآ  رد  هیواعم  هک  دنتـشاد  یم  مـالعا  هراومه  باحـصا  ناـشخرد  ياـه  هرهچ  ناـیقتم و 
دشاب . هدش  لعج  نانآ  ياه  هتفگ  اهرظنراهظا و  زا  سپ  هک  نیا  رگم  دنا ، هدینش  یم  ار  یلعج  تیاور 
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خزود شتآ  ربارب  رد  تخانـش ، یم  سک  ره  زا  رتهب  ار  وا  ص )  ) مرکاربمایپ شدیـسانش و  یم  هک  ياهیواعم  هیواـعم ، نوچ  يدوجوم  رگا 
یئاراد هداد و  دابرب  اه  سومان  هتخیر و  اهنوخ  هدروخ و  باسح  یب  ار  مدرم  قح  هک  يرصنع  دشاب ، نمیا  شباذعزا  دنک و  ادیپ  تینوصم 

يارب دنام  یم  یقاب  یـشزرا  هچ  دـش ، دـناوت  یمن  شلاح  لماش  یموصعم  چـیه  تعافـشهک  هدومن  لامدـگل  یتاسدـقم  هدرک و  تراغ  اه 
نآرق و مکح  یهلا و  نیزاوم  فالخرب  هک  تسا  یلعج  يروصت  نیا ، تسین . شیب  یلایخ  باوخ و  نیا  نآرق ، دیعو  هدعو و  تادیدهت و 

هناخ هشحاف  ینعی  يو  لیلج "  نادناخ  میرکت "  جـیورت و  يارب  دـنا و  هدرک  يدـنب  مهرـس  نایفـس  وبا  رـسپ  ندرکگرزب  روظنم  هب  تنس 
اور ایآ  دشاب  هتشاد  یسانشثیدح  ملع و  زايا  هرهب  رصتخم  هک  یسک  يارب  یتح  همامح  هدنه و 
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كدرم و نآ  نیتـسار  تماـما  تاـبثا  يارب  دـنادب  يدنـس  دـیامن و  اـکتا  ساـسا  یب  یلاـشوپ و  تاـیاور  نینچ  هب  رجح  نبا  لـثم  هک  تسا 
تایاور و قئاقح و  همه  هتـشون  یم  نانجلا "  ریهطت  هیـشاح "  رد  قعاوص " و  باـتک "  رد  ار  فرح  نیا  یتقو  یئوگ  شقحرب ؟ تفـالخ 

هدرک ضرف  هدوبن  ار  مالـسا  قئاقح  ملـسم و  لوصا  هدرب و  دای  زا  هتفرگ و  هدـیدن  تسا  تبث  خـیرات  لاح و  حرـش  بتک  رد  هک  ار  یبلاطم 
دزاس . یم  روک  رک و  اریمدآ  زیمآ  بصعت  یتسود  يرآ ، تسا .

موس  تیاور 
نک "  يراتفرکین  يدیسر  تنطلسب  هاگره  " 

تلادـعب سرتب و  ادـخ  زا  یتشگ  تموکح  راد  هدـهع  نوچ  دـیوگ " : یم  هک  نآ  لثم  تسانعم  نیمه  هب  هک  یتایاور  رگید  تیاور و  نیا 
رد ناراکاطخ  زا  ریذپب و  ناراکوکین  رذـع  دـش  نینچهاگره  و  تشگ ، یهاوخ  متمارب  تموکح  رادهدـهع  نم  زا  سپ  وت  ناه  شاب " و " 

اهنآ هب  ندرک  دانتسا  نیاربانب  دنا . هدرکن  تکرش  باحصا  زا  کیچیه  شلقن  رد  دوش و  یم  هیواعم  دوخ  هب  یهتنم  شدنـس  یگمه  رذگ "
مامت تداهش  هب  يو  یهگناو  دریگ . یم  تداهش  هب  ار  شیوخ  مد  یهابور  هک  دنامیم  نادب  هیواعم  يارب  يراختفا  تلیـضف و  تابثا  يارب 
لداع باحصا  زا  یعمج  نایقتم و  يالوم  نوچ  یئاه  تیـصخش  ناشنایم  رد  و  دنا - هدوب  شیناگدنز  راتفر و  دهاش  رـصاعم و  هک  یناسک 

. تسا دنسپان  لوبق و  لباقریغ  شتیاور  ببس  نیمه  هب  تسا و  وربآ  یب  مرزآ و  یب  زاسغورد و  یقفانم  راکدب و  یقساف  دنتـسه - ورکین  و 
یتیاور نتخاس  راد  هشدـخ  يارب  هتفرگ  تروص  راکتـسرد  سرتادـخ و  راگزیهرپ و  حـلاص و  یلاجر  طسوت  هک  اه  تداهـش  نیا  زا  یکی 
تداهش هوالعب  شدروم  رد  یمالـسا  ياه  تیـصخش  نیرتگرزب  زا  یعمج  یناتـسادمه  اهنآهمه و  ندمآ  مهارف  هب  دسر  هچات  تسا  یفاک 
نیغورد ياه  تداهش  بیترتاب  شیاهتراغ  لتقاب و  تسا  هتشگ  مکحتـسم  دیوم و  يو  دوخ  عونتم  ررکم و  ياه  يراکهبتاب  هدش  دای  ياه 

یگتخاس و 
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ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  تیثیح  رابتعا و  ندرک  لام  نجل  روظنم  هب  اوران  ياه  تبسن  ندادو  باحصا  نابز  زا  یلعج  ياه  همان  نتشون  و 
، مینک انتعا  یتح  هکلب  دامتعا ، اـهنت  هن  هیواـعم  تیاور  هب  تسناوت  میهاوخن  زاـب  میهد  رارق  كـالم  ار  رجح  نبا  دوخ  نخـس  رگا  اـجنیا  رد 
ص)  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  یکی  ای  هحلط  ای  نامثع  هب  هک  ره  دیوگ " : یم  نیعم  نب  ییحی  نابز  زا  بیذـهتلا "  بیذـهت  رد " هک  اجنآ 

نانخـس دوب " و  دهاوخ  وا  رب  نامدرم  همه  ناگتـشرف و  وادخ  تنعل  تسین و  نتـشون  لباق  شتیاور  تسا و  زاب  هقح  لاجد و  دهد  مانـشد 
تسین و نتـشون  لباق  شتیاور  وتسا  اهزاب  هقح  اهلاجد و  دمآرـس  هیواـعم  اـه  هتفگ  نیا  دانتـسا  هب  میتشونرب . دـلج  نیمه  رد  هک  يرگید 
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نانمومریما و نایقتم  يالوم  نوچ  یتیصخش  هب  هتشگ و  اوران  راک  نیا  بکترم  وا  مهنوچ  تساوا ، رب  مدرم  همه  ناگتـشرف و  وادخ  تنعل 
ناشخرد هک  دعـس  نب  سیق  سابع و  نب  هللادبع  تما  همالع  هب  تسا و  هداد  مانـشد  ادهـشلادیس  ماما  یبتجم و  ماما  شراوگرزب  دـنزرف  ود 

زامن رد  هکلب  هدومنن ، افتکا  نیمهب  هدرک و  یم  تناها  هدوب  ع )  ) یلع نینموملاریما  اب  و  ناشن ، نیرتراختفا  رپ  دنباحـصا و  ياه  هرهچ  نیرت 
یگدنز هظحل  نیرخآ  ات  ار  تعدب  نیا  دـننک و  ناشتنعل  دـنیوگب و  دـب  ناشیا  هب  هتـسویپ  ات  شنارومام  هب  هداد  یبتک  یعافـش و  روتـسد  و 

تسا . هتفای  ماود  نایوما  لطاب  تلود  نایاپات  هک  هدینادرگ  رارق  رب  نیگنن و  یتنس  هداد و  همادا 
هب تفریذپ و  ثیدحای  درک  تیاور  ناوت  یم  دنک  یم  تناها  تما  تاراختفا  تاسدقم و  هب  هک  یـشاحف  نابز  دب  يوگازـسان  نینچ  زا  ایآ 

دومن ؟ دامتعا  دانتسا و  دیوگ  یم  يویند  ای  ینیدروما  هرابرد  هچنآ 
شتیاور وا  دیوگ : یملبنح  دمحا  تسه . رمع  نب  کلملادبع  مان  نک "  يراتفرکین  يدیسر  تنطلـس  هب  هاگره  تیاور "  دنـس  رد  هوالعب 

يرایسب رد  مرادن و  غارس  وا  زا  ثیدح  دصناپ  نم  تسا . هدرک  تیاور  مک  هکنیااب  تسا  شوشم  رایسب 
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ترپ ساوح  دیوگ : یم  نیعم  نبا  و  تسا . هدرک  فیعـضت  تدـش  هب  ار  وا  لبنح  دـمحا  دـیوگ : یم  روصنم  نبا  تسا . هدرک  اطخ  اهنآ  زا 
تساهدرک . یم  سیلدت  دیوگ : یم  نابح  نبا  تسا . هدش  لتخم  شا  هظفاح  ندرم  زا  لبق  دیوگ : یم  یلجع  تسا . هدوب 

دواد وباو  دنا ، هدناوخ  شتیاور  تسس  فیعـض " و  دوراجنبا "  یئاسن و  نیعم و  نبا  هک  تسه  رجاهم  میهاربا  نب  لیعامـسا  مان  نینچمه 
یم نابح  نبا  تسین . يوق  دـیوگ : یم  متاح  وبا  و  مسیون . یمن  ار  شثیدـح  نمو  تسا ، تیاور  تسـس  فیعـض " و  یلیخ "  دـیوگ : یم 

درک . لمات  دیاب  شا  هرابرد  دیوگ : یم  یجاس  هرخالاب  تسا . هدزیم  رس  وا  زا  شحاف  تاهابتشا  دیوگ :
افش حرـش  رد  یجافخ  تسا و  هدناوخ  تسـس  یتیاور  ار  نآ  یقهیب "  فورعم "  سانـشثیدح  هدمآ  تیاور  دنـس  رد  رفن  ود  نیا  مان  نوچ 

یجافخ . حرش  هیشاح  رد  شیوخ  حرش  رد  يرداق  یلع  زین  تسا و  هدرک  دیئات  ار  شرظن 
دوش هدیجنس  تادوهشم  هبرجت و  اب  یسررب و  دیاب  یلخاد  ياهگنج  هب  طوبرم  رابخا  تایاور و  رگید  دننام  روکذم  هناگ  هس  تایاور  دافم 

هب ار  اهنآ  دافم  نوچ  تشگ . لئاق  تیاور  رد  رظن  دروم  صخش  يارب  ار  یتلیذر  صقن و  ای  زایتما  ناوت  یمن  قیقحت  شجنس و  نیا  نودب  و 
زگره تنطلـس  ماگنه  هب  هک  میبای  یم  رد  تسا . هدـئافیبو  هرـسان  مینیب  یم  میروآ  یم  رد  هیواعم  تاـیح  هبرجت  یجراـخ و  تاـیعقاو  هتوب 

هن هتفریذپ و  ار  ناراکوکین  رذع  هن  وهدیزرون  داد  لدع و  هدرکن و  يراگزیهرپ  هتشگ  یتموکح  روما  راد  هدهع  نوچو  هدومنن  يراتفرکین 
یمارگ ربمایپ  و  تسا ، هدوب  راطخا  دیدهت و  تجح و  مامتا  هکلب  تراشب ، هن  شیارب  اهفرح  نآنیاربانب  تسا . هتشذگ  رد  ناراکدب  ياطخ 

يراکزیهرپو يرتسگداد  يراتفرکین و  هجوچیه  هب  وا  هک  هتسناد  یم  (ص )

هحفص 277 ] ] 

يراکتفاثک يرتسگمتـس و  راتفردب و  رفیک  ات  دشاب  هدومنن  غیرد  چیه  غالبا  راطخا و  یهگآ و  زا  هتـساوخ  تهج  نیمه  هبو  درک  دـهاوخن 
اجک هدرک  روصت  دشاب - حیحص  هک  ضرفب  تایاور - نآ  يارب  رجح  نبا  هک  یموهفم  اجک و  انعم  نیا  لاح ، دشاب . رادقم  هب  نیگنـس و  وا 

مرکا ربمایپ  هکنآ  لاح  ص )  ) ربمایپ نیـشناج  یهلا و  یتفالخ  تسا و  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  یتموکح  هیواـعم  تنطلـس  هک  اـجیب  روصت  نیا 
یهاوخب رگا  هیواعم  هک "  دهد  یمرادشه  وا  هب  دوب " و  دهاوخ  یتافارحنا  اه و  شزغل  نآ  رد  دیامرف " : یم  يو  تنطلـس  هب  هراشا  (ص )

شتنطلس . وا و  هرابرد  يرگید  تاشیامرف  ینک " و  ناش  دساف  ار  نانآيروآ  رد  مدرم  یناهنپ  یصوصخ و  ياهراک  زا  رس 
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هیواعم بقانم  رد  یهاگن 

هب ار  دوخ  تساوخ  یمن  دوب و  دراو  وگتفگ  زومر  مالک و  نحل  هب  دـشاب - هتـشادنپ  تسار  ار  روکذـم  تایاور  هک  ضرفب  رجح - نبا  رگا 
، شدیجمت حدم و  هب  ات  تسا  هیبش  رتشیب  هیواعم  تمذم  هب  اهنآ  هک  دیمهف  یم  دوب  یمن  روک  شتریـصب  هدید  ورک  شـشوگ  دنزب و  یهفن 
ره هک  داد  یمن  روتـسد  شناوریپ  هب  دیامن  شـشنزرس  دـهد و  شبوکرـس  تساوخ  یمن  دوبن و  وا  هب  راطخا  ددـص  رد  ص )  ) ربمایپ رگا  و 

دنتـسه و یلخاد  حلـسم  راکزواجت  شا  هتـسد  راد و  هیواـعم و  هک  دومن  یم  مـالعامدرم  هب  شدنـشکب و  دـندید  شربنم  زارفرب  ار  وا  تقو 
نیشناج هب  درمش و  یمن  تسا  ناناملـسم  هفیظو  اهنآ  اب  ندیگنج  هک  يرگمتـس  نافرحنم  ار  شناتـسدمه  هیواعم و  زین  و  رـسای ، رامعلتاق 

الم رب  وا و  اب  هزرابم  رومام  ار  شورکین  لداع و  باحـصا  دگنجب و  وا  اب  هک  داد  یمن  روتـسد  ع )  ) یلع نینموملاریما  نیتسار  ماما  شیوخ 
داد . یمن  ار  رگید  تاروتسد  اهشرافس و  یلیخ  ومن و  یمن  شیاهتعدب  موش و  ياه  هشقن  نتخاس 

ارچ دـندوب  هدـیمهف  هنوگ  نیمه  ار  نآ  باحـصا  رگا  هتـشادنپ و  رجح  نبا  هک  دوب  یم  یموهفم  هب  تشاد و  یم  تحـص  تایاور  نیا  رگا 
نیا رگم  دنتسب ؟ ششاخ  رپ  شنزرس و  رابگرب و  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  ص ،)  ) ربمایپ ماقمیلاع  باحـصا  دمآرب  تفالخ  یپ  زا  هک  یتقو 
یم دـندوبن و  لئاق  تموکح  قح  شیارب  دنتـسناد و  یم  لطاب  تفالخ  يارب  ار  شا  یگتـسیاش  ياعدا  هک  دـندرک  تهج  نآ  زا  هن  ار  راـک 

حتف هدش  دازآ  ناریسا  دنتفگ 

هحفص 278 ] ] 

نآ ؟ نووش  رد  تلاخد  قح  هن  تسین و  تفالخ  قح  ار  هکم 
هنالهاج ياهازـسان  مانـشد و  هب  هتخیمآ  هک  ار  شرگید  ياهفرح  تسا . هتفگ  هیواـعم  زا  عاـفد  يارب  رجح  نبا  هک  یبلاـطم  هدـمع  دوب  نیا 
فاصنا دیـشیدنیب و  دوخ  ات  میراذگ  یم  او  امـش  هب  ار  نآ  تواضق  و  میرذـگ ، یم  رد  هناراوگرزب  نآ  زا  میراذـگ و  یم  باوج  یب  تسا 

دیهد .

دلج 21

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
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لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

نایفسوبا رسپ  هیواعم  يارب  یشارت  تلیضف 

نسح ماما  اب  هیواعم  عضوم 

هراشا

ناج و  دتسیا ، یم  تسار  ندب  رب  يوم  نآ  هعلاطم  زا  هک  تفرگ  شیپ  رد  یعـضاوم  مالـسلا  هیلع  نسح "  ماما  اب "  راوخ "  رگج  دنزرف  " 
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لدـع و موکحم و  ارنآ  ینمادـکاپ  نید و  و  دوش ، یم  نیگمرـش  نآ  زا  تیناـسنا  یناـشیپ  دوـش . یم  روـجنر  هتفـشآ و  شندینـش  زا  یمدآ 
هب هیواعم "  هک "  ار  یـشور  دنرامـش ، یم  تشز  ار  یـشور  نانچ  دنمورب  نادناخ  كاپ و  بسن  ناگدنراد  دنک ، یم  درط  ارنآ  يراکوکن 

دراد . رارق  تناها  دروم  دیشک و  یتسپ  هب  ار  تورم  نید و  هلیسو  نادب  دش و  نآ  بکترم  یناسآ 

؟ تسیک نسح  ماما 

تسا یناسک  زا  نآرق و  نالماح  زا  یکی  ناناملسم و  زا  یتیصخش  لقا  دوبن ال  چیه  رگا  داب ، وا  رب  يادخ  دورد  هک  گرزب ، تیصخش  نیا 
همه تنس و  باتک و  دصاقم  هدیـشک و  شود  هب  ار  عرـش  مولع  وا  دنا ، هتفرگ  شیپ  رد  ناسحا  يراکوکن و  هار  هدروآ و  ادخ  هب  يور  هک 

مالـسا كاپ  نییآ  رد  تسا . هدوب  قشم  رـس  مالـسا  گنهرف  رد  و  هوسا ، اوشیپ و  قالخا  مراکم  رد  تسا . هدرک  بیقعت  ار  هلـضاف  تاـکلم 
رهو هتشاد ، نیعم  یبوخب  ار  نانیا  اب  ههجاوم  شور  یهلا  عرش  دودح  تسا و  هدش  عنم  تخـس  یتیـصخش  نینچ  اب  هبراحم  رازآو و  تناها 

تسا . نیملسم  هیلع  رب  دننیبب ، رازآ  هچ  ره  ناناملسم و  عفن  هب  دننیبب ، یکین  اهتیصخش  هنوگ  نیا  هچ 
يربارب وا  اب  هک  تسین  یسک  میرذگب ، هک  شراوگرزب  ردپ  زا  باحصا ، نایم  رد  دوب و  ربمغیپ  یمارگ  هباحص  رامـش  رد  وا  نیا ، رب  هوالع 

یهاگیاپ نیا  اب  و  دناوت .

هحفص 6 ] ] 

نایم رد  هک  تسا  نآ  ماما ، نیا  گرزب  لئاضف  زا  یکی  دوش . یمن  هتفای  یسک  هباحص  نیب  رد  دنراد ، رگید  نوئـش  تلادع و  رد  ناشیا  هک 
راوازـس دوب و  رترب  همه  زا  ربمایپ ، هب  یکیدزن  لضف و  رد  هک  ارچ  هدوبن ، ییاوشیپ  تماـما و  قحتـسم  وا  زج  یـسک  راـگزور ، نآ  رد  مدرم 

هدوبن زیاج  يدرمگرزب  نینچ  اب  هزرابم  ییادج و  نیاربانب  درک . یم  زارحا  ار  هاگیاپ  نیا  مالـسا  ماکحا  دافم  قبط  رب  هک  دوب  هباحـص  نیرت 
وا رب  هک  اجنادب  ات  درک ، تیذا  ار  وا  و  تساخ ، رب  تفلاخم  هب  وا  اب  درک و  یچیپ  رس  شنانخـس  اه و  هشیدنا  زا  تسیابیمن  يور  چیه  هب  و 

دنرامش . کچوک  هنوگنیدب  ار  وا  تیصخش  دننک و  کته  ار  شماقم  دنتسرفب ، تنعل 
تشوگ و تسا . ملاع  ناوناب  ياوشیپ  و  ربمایپ ، هدید  رون  نت ، هراپ  تسا و  ادخ  لوسر  طبـس  هک  دوزفا  دیاب  یم  ار  نیا  ماما ، نیا  لئاضف  رب 

ياضرو دنرادب ، ساپ  ار  تلاسر  بحاص  نوئش  هک  تسا  ضرف  متاخ  ربمایپ  توبن  ناگدنورگ  رب  سپ  تسوا . نوخ  تشوگ و  زا  شنوخ 
دهد . یمن  تیاضر  صلاخ  نید  حیرص و  نییآ  هب  زج  وا  هک  یتسارب  و  دنروآ ، تسدب  ار  وا 

ار يدیلپ  سجر و  هنوگ  ره  ادخ  هفیرش ، هیآ  قباطم  هک  دشاب  یم  ءاسک  باحصا  زا  یکی  اهنیا ، همه  زا  شیپ  راوگرزب ، ماما  نیا  یهگناو ،
. تسا هدرک  ناشرهطم  كاپ و  هتشادرب و  نانآ  زا 

هبح یلع  ماعطلا  نومعطی  هیآ ي "  ناشقح  رد  هدوتس و  یتا "  له  هروس ي "  رد  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  دودعم  نآ  زا  یکی  ماما ، نیا 
. سا هدومرف  لزان  اریسا "  امیتی و  انیکسم و 

ارنآ هدومرف و  بجاو  ار  ناشیا  یتسود  دـنوادخ  هک  تسا ، هلآ "  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبرقلا "  يوذ  ناکیدزن "  زا  یکی  ماـما  نیا 
. تسا هداد  رارق  تلاسر  شاداپ 

. تسا هدرک  هلهابم  نارجن  ياراصناب  اهنآ  هلیسو ي  هب  ادخ  ربمایپ  ینآرق ، تایآ  قباطم  هک  تسا  یناسک  زا  وا 

هحفص 7 ] ] 
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ءادـتقا نانآ  هب  ات  تسا ، هتـشاذگ  تناما  هب  تما  نایم  رد  دوخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  راوگرزب  ربمغیپ  هک  تسا  گرزب  تناما  ود  زا  یکی  وا 
 " دش . دیهاوخن  هارمگ  دیا ، هدز  گنچ  اهنآ  نماد  هب  هک  مادام  تسا " : هدومرف  دننک و 

كاله درک  فلخت  هک  ره  تفای و  تاجن  دـش  نآ  راوس  هک  ره  هک  دـنراد ، ار  حون  یتشک  مکح  تما ، ناـیم  رد  هک  تسا  ینادـناخ  زا  وا 
دیدرگ .

هتفریذـپ شزامن  دتـسرفن  دورد  ناـشیا  رب  هک  ره  دنتـسرف و  دورد  ناـشیا  هب  اـهزامن  رد  هک  هدرک  بجاو  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک  زا  وا 
تسین .

امـش اب  هک  ره  هدـیگنج و  نم  اب  دـگنجب  امـش  اب  هک  ره  دومرف " : ناشیدـب  باطخ  مالـسلا  هیلع  مرکا  لوسر  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  وا 
هورگ يا  دوـمرف " : تـشارفا و  رب  مالـسلا  هـیلع  هللا  لوـسر  هـک  تـسا  يا  هـمیخ  دارفا  زا  یکی  وا   " تـسا . تـسود  نـم  اـب  دـنک  یتـسود 

منمشد . دنیزگ  رب  ار  نانآ  ینمشد  هکنآ  ره  اب  تسود و  دزرو ، یتسود  همیخ  نیا  لها  اب  هک  ره  اب  نم  ناناملسم ،
دشاب كاپ  رابت  زا  یعقاو و  تخبکین  هک  دراد  یم  تسود  یسک  طقف  ار  همیخ  نیا  نانکاس  دزروب . رهم  نانیا  رب  هک  متسه  یـسک  راتـسود 

 " دشاب . تسپ  نادناخ  زا  یعقاو و  تخب  دب  هک  دزرو  یم  ینمشد  نانیا  اب  یسک  و 
درشف . یم  دوخ  هنیس  هب  دیئوب و  یم  ار  اهنآ  راوگرزب  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  هللا  لوسر  هناحیر  ود  زا  یکی  ماما ، نیا 

دنتسه . تشهب  ناناوج  نایاوشیپ  ود  ره  هک  تسا  یلع "  نب  نیسح  كاپ "  ردارب  وا 
ار وا  زین  وت  مراد ، تسود  ار  وا  نم  ایادخ  تفگ " : یم  دومرف و  یم  هیصوت  يو  رهم  هب  ار  مدرم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  هللا  لوسر  بیبح  وا 

 " رادب . تسود  زین  ار  شراتسود  رادب و  تسود 
شود رب  ار  اهنآ  راوگرزب  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ربمایپ  هشوگ  رگج  ود  زا  یکی  وا 
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هدرک ینمشد  نم  اب  دنک  ینمشد  نانیا  اب  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  مدنزرف  ود  نیا  هک  ره  دومرف " : یم  تفرگ و  یم 
 " تسا .

دومرف : تفرگ و  ار  ناشتسد  مالسلا  هیلع  هللا  لوسر  هک  تسا  يراوگرزب  ود  زا  یکی  وا 
 " دوب . دهاوخ  نم  هبترم  رد  تمایق  زور  رد  تسا و  نم  اب  درادب ، تسود  ار  نانیا  ردام  ردپ و  ار و  رفن  ود  نیا  ارم و  هک  ره  " 

دومرف : یم  ناشیا  قح  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  هللا  لوسر  دنزرف  ود  زا  یکی  وا 
تسود ار  وا  ادخ  درادب ، تسود  ارم  سک  ره  و  هتشاد ، تسود  ارم  دراد ، تسود  ار  اهنیا  سک  ره  دنتسه  نم  دنزرف  ود  نیسح  نسح و  " 

ار وا  ادخ  دنک ، ینمـشد  نماب  هک  ره  هدرک و  ینمـشد  نم  اب  درامـش ، یم  نمـشد  ار  ود  نیا  سک  ره  و  دنک . یم  تشهب  دراو  دراد و  یم 
 " دنک . یم  شتآ  لخاد  درامشب  نمشد  ادخ  ار  هک  ره  و  درامش ، یم  نمشد 

همان نانچ  ياراد  هک  تسا  یسک  هراوخ "  رگج  دنه  رسپ "  نیا   " هیواعم ، اما "  تسا . مالسلا "  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیصخش " ، نیا 
يزیچ هدـش ، بکترم  ماما  نیا  هراب  رد  هیواعم "  هک "  یتایانج  اما  دـش . دای  مهد ص 178  دلج  رد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یهایـس  لامعا 

نشور و یبوخ  هب  ار  نآ  کیرات  ياهگرب  هتخانشان و  قاروا  خیرات ، هنیـس  هدش و  هدنکارپ  ملاع  فارطا  هب  ناراوس  نارفاسم و  اب  هک  تسا 
دنک . یم  رگ  هولج 

راوگرزب نآ  زا  هتـشاد  ماما  هک  یگتـسیاش  قبط  صن و  بسح  رب  هک  ار  یقحو  هتـساخ ، رب  زیتس  هب  هدیزرو و  ینمـشد  ام  ماما  اب  هک  تسوا 
رطاخب افرـص  ماما  هک  یحلـص  اب  دوب ، هتفریذـپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  حلـص  ماـگنه  هب  هک  ییاـه  ناـمیپ  نآ  هیواـعم "  تسا " . هتفرگ 
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 - تسا ینید  فرـش  نامه  هک  یتفارـش  زا  ینابهاگن  يارب  و  تیب ، لـها  تمارک  يرادـساپ  روظنمب  و  نایعیـش ، نوخ  نتخیر  زا  يریگولج 
نیا همه  داد ، ماجنا 
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هک تسناد  یم  و  دوبن ، لفاغ  تشاد  هک  يا  هدرتسگ  شناد  اب  ماما  تشاد ، هجوت  نآ  هب  هیواعم "  هک "  يروما  نیا  زا  تسکـش . ار  اهنامیپ 
لاجم ار  یـسک  نینچ  یهاگ  هکلب  دـناسرب ، لتق  هب  هدـش  هریچ  هتفای و  تسد  وا  هب  هک  ار  يدرف  هک  تسین  یـسک  طقف  براحم  توغاـط و 

، دراد نادـند  ناهد و  رب  هک  ار  یماگل  نیا  و  دـنک ، تابثا  ار  دوخ  یگتخیـسگ  ماگل  شیپ  زا  شیب  ات  دراذـگب  تنم  وا  رب  رگم  ات  دـهد  یم 
هک اجنآ  دوش ، هسیاقم  دنتـشاد ، هکم  حتف  زور  رد  هک  شیرق -  نادناخ  دوخ -  فالـسا  ناینیـشیپ و  تایانج  رگید  راب  ات  دنک  اهر  نانچنآ 

دازآ مانب  هفئاط  نیا  هنوگنیدـب  درک و  ناشدازآ  دیـشخب و  تمعن  ار  ناـنآ  داـهن و  تنم  شیرق  ناگدـنب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ناشیرپ تالایخ  درک و  راوتسا  ار  شیاهوزرآ  هلیسو  نیدب  نکل  دنابسچب ، مشاه  ینب  هب  ار  گنن  نیا  و  دندش . روهـشم  ءاقلط "  ناگدش " 

وا دوب ، یگنن  ره  زا  اهنآ  یکاپ  تابثا  یمشاه و  نادناخ  تفارش  یگدنیاپ  نآ  راثآ  زا  هک  یحلص  نیا  ماجنارس ، و  دروآ . رس  رد  هتفـشآ  و 
زا دوب و  نئاخ  هیواعم  هکنیا  ول  و  درک ، یم  مزلم  حلص  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  اهنآ  زا  ره  هک  دیماجنا ، یمهم  سب  جیاتن  هب  درک و  دیمون  ار 
هک تفریذـپ  هیواعم "  نامیپ " ، نیا  قباطم  تسوا . دوخ  همذ  هب  همه  شیاهردـغ  اه و  دـیک  دز و  یم  زابرـس  دوخ  ياه  دـهعو  اـه  ناـمیپ 

ریذپان فلخت  نییآ  کی  ناونع  هب  ار  نیرفن  بس و  نیا  وا  هکنآ  لاح  و  دـنکن ، نیرفن  بس و  ماما  راوگرزب  ردـپ  هب  اه  ربنم  يالاب  رب  رگید 
داد . همادا  دروآ و  رد  یمالسا  سلاجم  رد 

رانک رد  اه و  رهش  رد  و  دناسر ، ناشلتق  هب  تخس  هک  ینایعیش  دوشن ، ترضح  نآ  راوگرزب  ردپ  نایعیـش  ضرعتم  رگید  هک  درک  دهع  يو 
مهتم ندوب  يدوهی  هب  ار  اهنآ  هاگ  ره  هک  دندرب ، یم  رسب  ینماان  فوخ و  رد  نانچنآ  هک  ینایعیش  درک . ناش  هراوآ  يا  هناریو  گنس و  ره 

. دوب رتناسآ  رت و  تحار  مالسلا  هیلع  یلع )  "  ) بارت وبا  هب "  ناشباستنا  زا  دندرک ، یم 
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اب ضارعا و  تفالخ  زا  هاگ  ره  تشون " : مالسلا  هیلع  ماما  هب  ددنبن و  يداد  رارق  یسک  اب  نیا  زا  سپ  رگید  هک  تفریذپ  هیواعم "  زاب "  و 
سیق نب  یـشعا  رعـش  قادـصم  و  تسب ، مهاوـخ  راـکب  ما  هتفریذـپ  هک  یطئارـش  درک و  مهاوـخ  لـمع  اـهنامیپ  نیا  هب  نم  ینک ، تعیب  نم 

دیوگ : هک  اجنآ  دوب ، مهاوخ 

هناما  کیلا  يدسا  دحا  نا  و 
ایفاو تم  اذا  یعدت  اهب  فواف 

ینغاذ  ناک  اذا  یلوملا  دسحت  و ال 
ایناف لاملا  یف  ناک  نا  هفجت  و ال 

ربم و کشر  تسا  زاین  یب  هک  دوخ  ياقآ  رب  زگره  يریمب . نارادافو  رامش  رد  ات  نک ، افو  نادب  سپ  درپس ، یتناما  رت  یسک  هاگ  ره  ینعی :
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رادم . اور  افج  ودب  زاب  تسا ، رو  هطوغ  لام  يرایسب  رد  هاگ  ره 
يرت "  راوازس  ماقم  نیدب  وت  هک  دوب ، دهاوخ  وت  نآ  زا  تفالخ  نم  زا  سپ  و 

دنک . هدامآ  شدوخ  يارب  ار  طیحم  ماما ، نتشک  زا  سپ  هک  داد  شرافس  ایح  یب  راع  یب  نآ  دوخ ، رسپ  رب  اهنامیپ ، نیا  دوجو  اب 
تشون : هیواعم "  هب "  تروص  نیدب  يا  همان  نسح "  ماما  دش " ، ماجنا  حلص  هکنیمه  و 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک تسا  هتفریذپ  هدرک و  دقعنم  نایفـس  وبا  رـسپ  هیواعم  اب  داب -  دونـشخ  وا  زا  دـنوادخ  یلع -  نب  نسح  هک  تسا  يا  همانحلـص  نتم  نیا 

نیدـشار يافلخ  هریـس  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنـس  یلاعت و  يادـخ  باتک  هب  هکنآ  طرـشب  درامگ ، ودـب  ار  ناناملـسم  تیـالو 
و دهاوخ . نیملـسم  ياروش  اب  راک  وا  زا  سپ  هکلب  ددنبب ، نامیپ  دهع و  یـسک  اب  نیا  زا  سپ  دناوت  یمن  هیواعم  و  دنک . لمع  هتفای  تیاده 

دنشاب ناما  رد  دنشاب ، ادخ  نیمز  يور  رد  اجک  ره  نمی ، زاجح و  قارع و  ماش و  مدرم  نامیپ ، نیا  قباطم 

هحفص 11 ] ] 

نایفـس یبا  نب  هیواعم  دوب . دـنهاوخ  ناما  رد  دنـشاب  اجک  ره  ناشنادـنزرف ، نانز و  ناج و  لاـم و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناوریپ  باحـصا و  و 
زا یـسک  و  دنکن ، راکـشآ  ای  ییاهن  هئطوت  هللا  لوسر  نادناخ  دارفا  زا  کیچیه  رب  نیـسح و  شردارب  یلع و  نب  نسح  هب  هک  تسا  فظوم 

هاوگ نیرتـهب  دـنوادخ  منک و  یم  یهاوـگ  مدرک ، تعیب  وا  اـب  هک  رما  نیدـب  نم  دـهدن . رارق  ینارگن  میب و  ضرعم  رد  قاـفآ  رد  ار  ناـنیا 
تسا .

هک دـینک  یم  نامگ  ایآ  هفوک ، مدرم  يا  تفگ " : مدرم  هب  باطخ  دـش ، هفوک  دراو  درک و  ادـیپ  ناماس  هیواعم "  راک "  هک  یماگنه  سپ 
 " منک . ییاورنامرف  امش  رب  ات  مدیگنج ، نآ  يارب  طقف  نم  هن ، مدرک ؟ گنج  امش  اب  جح  تاکز و  زامن و  هراب  رد  نم 

 " مراذگ . یم  اپ  ریز  کنیا  مدوب  هدرک  امش  اب  هک  یطرش  ره  تفگ " : هک  هلمج  نیا  هب  دیسر  ات 
ینامیپ ره  دیوش  هاگآ  دوب " : هتفگ  هدرک ، داریا  هلیخن "  رد "  هک  يا  هبطخ  نمض  رد  هیواعم "  هک "  دنک  یم  لقن  یعیبس "  قحسا  وبا  " 

 " دوب . راکمتس  وا  قحسا " : وبا  دقنب  درک " و  مهاوخن  یئانتعا  نادب  رگید  متشاذگ و  اپ  ریز  ما  هتسب  یلع  نب  نسح  اب  هک 
نیا اب  تشاد ، رادقم  یب  راوخ و  ار  راوگرزب  نآ  تسکش ، ار  دوخ  نامیپ  هک  وا  دوب . دیهش  طبـس  نیا  نمـشد  نیرت  تخـس  درم ، نیا  سپ 

تاعارم دوب -  وا  هلصافالب  یصو  هک  ار -  شراوگرزب  ردپ  یمارگ و  ربمایپ  شراوگرزب  دج  مارتحا  زگ  ره  و  درک : محر  عطق  گرزب  ماما 
لـئاضف و فلتخم  ياـههاگ  دـیدزا  تهج و  ره  زا  هک  ار  راوگرزب  نآ  دوخ  هرهاـط و  هقیدـص  شراوگرزب  رداـم  مارتحا  تیاـعر  و  درکن ،

اهیرترب
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یلص هللا  لوسر  هتفگ  صن  یکیدزن و  تبارق و  ياضتقا  هباحص و  مارتحا  تفرگن و  رظن  رد  ار  مالسا  قوقح  درکن . دوب ، هتفرگ  رب  رد  ار  وا 
داد و یم  ماجنا  تشاد ، یم  تیرومام  نیا  زا  شیب  تموصخ  زاربا  ینمشد و  هب  هاگ  ره  هک  دنگوس  قحب  درکن و  تاعارم  ار  هلا  هیلع و  هللا 

درک . یم  نعل  راوگرزب  نآ  هب  مه  اه  زامن  رد  یتح 
لیعامـسا زا "  وا  کیرـش " و  نب  نمحلادـبع  زا "  وا  نابل " و  لضفلا  وبا  زا "  مه  وا  هک  نیعم "  نب  ییحی  زا "  هدرک  لقن  جرفلا "  وبا  " 

هتـسشن ود  ره  نیـسح  نسح و  دناوخ -  هبطخ  دمآ ، هفوک  هب  هک  هیواعم  تسا : هدرک  لقن  تباث "  یبا  نب  بیبح  زا "  وا  دلاخ " و  یبا  نب 
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نیسح تسد  نسح  دهدب ، شباوج  ات  تساخ  رب  نیـسح  تفگ . ازـسان  نسح  هب  هاگنآ  داد . مانـشد  ار  وا  درب و  ار  یلع  مان  هیواعم  دندوب - 
تفگ : نینچ  تساخرب و  هاگنآ  دیناشن . ار  وا  تفرگ و  ار 

. تسا دنه  وت  ردام  و  همطاف ، نم  ردام  رخـص . تردپ  ياهیواعم و  وت  و  تسا ، یلع  مردـپ  منـسح و  نم  يدرک ، دای  یلع  زا  هک  یـسک  يا 
تسا . هلیتق  وت  گرزب  ردام  هجیدخ و  نم  گرزب  ردام  تسا . هعیبر  نب  هبقع  وت  دج  هللا و  لوسر  نم  دج 

ار قافن  رفک و  هدرک و  يدب  نادناخ  ام  هب  لاح  هتشذگ و  رد  و  دراد ، یم  تسپ  ار  ام  رابت  دنک و  یم  دای  يدب  هب  ام  زا  هک  ار  یسک  يادخ 
 " دنک . تنعل  تسا ، هتخیگنا  رب 

( فورعم حراش   ) دیدحلا یبا  نب  دیمحلادبع  تفگ . نیمآ  مه  یناهفصا  نیسح  نب  یلع  دنیوگ . یم  نیمآ  دجسم  نارـضاح  زا  ییاههورگ 
دیوگ : یم  باتک  نیا  فنصم 

دیوگ . یم  نیمآ  مه  رضاح ) باتک  فلوم   ) ینیما  " میوگ . یم  نیمآ  مه  نم 
، راوگرزب نآ  داد و  ترضح  نآ  هب  رهز  دش و  لسوتم  هلیح  هب  هک  دوب  نیا  دش  بکترم  هک  یتیانج  تخادنا و  نادریت  زا  هک  يریت  نیرخآ 

درک . هراپ  هراپ  ار  شئاشحا  رهز  دیسر و  تداهش  هب  روجنر ، دنمدرد و 
داد رهز  ترضح  نآ  هب  اهراب  هیواعم  دسیون " : یم  تاقبط "  رد "  دعس "  نبا  " 
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راب دروخ ، مهب  شجازم  هاگنآ  دش ، مومسم  راوگرزب  نآ   " يدقاو : تیاور "  هب  دنتفر "  یم  هیواعم  دزن  ماش  رد  نیسح  شردارب  وا و  اریز 
نیا ءاشحا  مس  تفگ : درک ، ندید  وا  زا  هک  کشزپ  تافو ، ياهیکیدزن  رد  دیدرگ . دیهـش  ماجنارـس  و  تفرن ، نیب  زا  دش و  مومـسم  رگید 

میوگب ارچ  تشاد : راهظا  هداد ؟ مس  ارت  یـسک  هچ  وگب  نم  هب  دـمحم ، وبا  يا  دومرف : نیـسح  ماما  سپ  تسا . هدرک  هراـپ  هراـپ  ار  صخش 
هب هکنیا  رگم  منک ، یم  ار  راک  نیا  زاب  منکن ، ادـیپ  تردـق  هاـگ  ره  مشکب و  ار  وا  دنراپـس ، كاـخ  هب  ارت  هکنآ  زا  شیپ  اـت  تفگ : ردارب ؟
نک اهر  ار  وا  تسین . يزیچ  رات ، ياهبـش  زجب  ایند  نیا  ردارب ، يا  تفگ : نسح  ماما  سپ  مناـسرب . وا  هب  ار  مدوخ  مناوتن  هک  دورب  ینیمزرس 

زا یضعب  هیواعم  هک  تفگ  یم  رفنکی  هک  مدینـش  نم  و  درک . يراددوخ  وا  یفرعم  زا  بیترت  نیدب  و  موش ، وربور  وا  اب  ادخ  هاگـشیپ  رد  ات 
 " دنداد . مس  ار  وا  ات  درک ، قیوشت  ار  ناراکتمدخ 

راب نیا  لثم  یلو  ما ، هدـش  مومـسم  اهراب  نم  تفگ  تشگرب ، نوچ  و  تفر . تساـخرب و  مومـسم ، یتقو  دـنک " : یم  لـقن  يدوعـسم "  " 
مدوب . هدشن  مومسم 

. دنادرگرب یبوچ  اب  تفرگ و  تسد  سور  دوب ، هدمآ  شناهد  هب  هک  ار  شدبک  زا  يا  هراپ 
باسح هب  رتهب  ادخ  مرب ، یم  نامگ  نم  هک  یسک  نامه  وا ؟ اب  يراد  راکچ  دومرف : داد ؟ مس  ارت  یـسک  هچ  ردارب ، يا  تفگ : نیـسح  ماما 

ات دنامن  ایند  نیا  رد  رتشیب  زور  هس  دهد . رفیک  نم  رطاخب  ار  یهانگیب  ادخ  هک  مهاوخ  یمن  هداد ، مس  یـسک  وا  زج  هاگ  ره  دـسر و  یم  وا 
داب . دونشخ  وا  زا  ادخ  درک . تافو 

نتـشک رد  هاگ  ره  هک  دوب  هدرک  کیرحت  ار  وا  هیواعم  و  داد . مس  ار  وا  يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  شنز  هک  دـنا  هدرک  لـقن  و 
و تخیگنا . رب  مالسلا  هیلع  نسح  لتق  هب  ار  وا  هدعو ، نیمه  منک و  یم  جیوزت  دیزی  هب  ارت  متـسرف و  یم  رانید  رازه  دص  ینک ، مادقا  نسح 

قح رد  یئافویب  نیا  هاگ  ره  تشاد  راهظا  نکل  و  درک ، افو  دوخ  دهع  هب  هجو  نآ  نداتسرف  اب  هیواعم  دومرف ، تافو  مس  نیا  اب  هک  یماگنه 
ترسمه
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تسا . نم  هقالع  دروم  دیزی  تایح  نکل  مدرک ، یم  جیوزت  دیزی  مرسپ  هب  يدرک ، یمن 
هدعو هب  وا  تسا و  هدیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  لتاق  هدرک و  رثا  وا  رد  هدروخ  هک  یتبرـش  دومرف : تافو  ماگنه  هب  نسح  ماما  هک  هدـش  لقن  و 

تسا : هتفگ  هدعج  راک  نیا  هراب  رد  دوب  یلع  نایعیش  زا  هک  رعاش  یشاجن  و  درادن . تقادص  هتفگ  هچنآ  رد  دنک و  یمن  افو  دوخ 
سک چـیه  رگید  هک  ارچ  شاـبم  گـنتلد  دـهد و  یم  رـس  هاـنپ  یب  ینز  هوـیب  هک  يا  هیرگ  زا  سپ  نک  هیرگ  ماـما  گرم  رد  هدـعج  يا  " 
دوب يا  هناخ  نیا  درب . دهاوخن  رسب  هناخ  نیا  رد  هدیشوپ ) شفک  ياپ و  هنهرب   ) ناکچوک زا  ناگرزب و  زا  هن  گرزب  تیصخش  نآ  نوچمه 
یب هک  ناگراچیب  هب  دـسر  هچ  ات  دـندش  یم  فرـشم  نادـب  گرزب  رابت  اب  نانامهم  دـش  یم  هتخورفا  رب  نآ  رد  ینامهم  شتآ  هاـگ  ره  هک 

راوشد يا  هدنروخ  چیه  يارب  نآ  ندرک  فرص  هک  دش  یم  هدناشوج  هتخپ و  نانچ  اهماعط  تشوگ  هناخ  نیا  رد  دنسر . دایرف  یب  سک و 
دوبن " .

وا اب  تفالخ  وا  زا  سپ  ددنبن و  نامیپ  یسک  اب  تفالخ  رد  هک  دوب  هتسب  نامیپ  هیواعم  اب  نسح  ماما  دسیون " : یم  یناهفصا "  جرفلا  وبا  " 
دعس یلع و  نب  نسح  زا  رتگرزب  یعنام  هار  نیا  رد  دوشب و  هفیلخ  دیزی  شدنزرف  تساوخ  هیواعم  نکل  دشاب .
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جیوزت دیزی  مرـسپ  هب  ارت  یهدب ، رهز  ار  نسح  ماما  هاگ  ره  هک  داتـسرف  مایپ  ثعـشا  رتخد  هب  داد و  مس  ود  ره  هب  سپ  دوبن ، صاقو  یبا  نب 
درکن "  جیوزت  شرسپ  رب  نکل  داد  ودب  ار  لوپ  نیا  داتسرف  وا  هب  هک  مایپ  نیا  اب  زین  مهرد  رازه  دص  منک . یم 

لقن ار  هعقاو  نیا  وا  زا  صفح  نب  رکب  وبا  هریغم و  قـیرط  زا  هغالبلا 11:4 و17 ، جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  نییبلاطلا ص 29 . لتاقم  )
تسا .) هدرک 

. دندش دیهش  یگلاس  رد 47  دندش و  رامیب  زور  لهچ  دوب و  يرجه  لاس 49  هب  راوگرزب ، نآ  تافو  دسیون ": یم  ینئادم "  نسحلا  وبا  " 
دـص یـشکب ، مس  اب  ار  وا  هاگ  ره  تفگ : وا  هب  داد و  رهز  راوگرزب  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نز  ثعـشا  رتخد  هدعج  تسدـب  هیواعم 

درکن و لمع  ار  مود  طرـش  نکل  داد  ودـب  ار  لوپ  تشذـگ ، رد  هک  ماما  منک . یم  باختنا  وت  يرـسمه  هب  ار  دـیزی  مهد و  یم  مهرد  رازه 
یهدب "  ماجنا  نم  رسپ  اب  يدرک ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رسپ  اب  هک  ار  هلماعم  نیا  هک  مراد  نآ  میب  تفگ :

(. 4 : 4 دیدحلا . یبا  نبا  حرش  )
ماجنا دوب  هداد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  هک  ار  یتادهعت  زا  کیچیه  هیواعم  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : یم  یـشاقر "  رذنم  نب  نیـصح  "

دیدحلا 7:4 ) یبا  نبا  حرش   "  ) داد رهز  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک و  تعیب  دیزی  دوخ  رسپ  اب  تشک ، ار  شنارای  رجح و  دادن ،
هک شنز  ار  وا  دـش . مومـسم  یلع  نب  نسح  دـنک " : یم  لـقن  صفح  نب  رکب  وبا  هداـتق و  زا  لـقن  هب  ( 141:1  ) باـعیتسا رد  رمع "  وـبا  " 

، تفرگ وا  زا  مه  ییاهلوپ  داد و  ماجنا  هیواعم  هسیـسد  اب  ار  راک  نیا  هک  دننآ  رب  رگید  یهورگ ، درک . مومـسم  دوب ، سیق  نب  ثعـشارتخد 
دنک . یم  لقن  ار  يدوعسم  تیاور  ردص  هاگنآ  دناد "  یم  ادخ 

ار راوگرزب  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  ربلادبع  نبا  هلمج  زا  سیون  هریـس  نادنمـشناد  دـسیون " : یم  هرکذت ص 121  رد  يزوج "  نب  طبـس  " 
درک کیرحت  ماما  ندرک  مومسم  هب  ار  وا  هیواعم ، نب  دیزی  دنک : یم  لقن  يدس  و  درک . مومسم  يدنک  سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج  شنز 

مومسم مه  وا  سپ  مریگ . یم  دوخ  ینز  هب  ارت  تفگ : و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3947 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 16 ] ] 

، مدیدنـسپ یمن  نسح  ماما  هب  ارت  نم  تفگ : دیزی  دنک  افو  شدـهع  هب  هک  داد  مایپ  دـیزی  هب  هدـعج  دومرف ، تافو  ماما  هک  یماگنه  درک و 
منک یم  جیوزت  دیزی  مرسپ  هب  ارت  نک ، مومسم  ار  نسح  ماما  تفگ : تخیگنا و  رب  ار  نز  نیا  هیواعم  یبعش  هتشون  هب  مدنسپب ؟ مدوخ  يارب 
زین هیواعم  دـنک . افو  شا  هدـعو  هب  هک  تساوخ  داتـسرف و  سک  هیواعم  شیپ  درک ، تاـفو  ماـما  هک  یتقو  مهد . یم  لوپ  زین  مهرد  رازه  و 
یم جـیوزت  ودـب  ارت  دوبن ، یگتـسبلد  نیا  هاگره  ما . هتـسب  لد  شتاـیح  هب  مراد و  تسود  ار  دـیزی  نم  تشاد  راـهظا  یلو  داتـسرف ، ار  لوپ 

مدرک .
. دیسر تشاد ، نم  نتشک  زا  هیواعم  هک  یفده  هب  وا  دومرف : گرم  ماگنه  هب  نسح  ماما  تسا : هدرک  لقن  ار  مومضم  نیا  هب  بیرق  یبعش  و 

هتفگ هچنآ  دـنک و  یمن  افو  دوخ  دـهع  هب  وا  هک  دـنگوس  ادـخب  اـما  دیـسر . شدوخ  يوزرآ  هب  وا  درک و  ار  شراـک  داد ، نم  هب  هک  یمس 
دوب . هداد  مس  ار  راوگرزب  نآ  اهراب  هیواعم  هک  دنک  یم  لقن  دعس  نبا  تاقبط  زا  هاگنآ   " تسین . تسار 

رگید ریخا  راب  نیا  نکل  تفای ، تاجن  نآ  زا  سپ  دـش و  هداد  رهز  اـهراب  وا  هب  دـنک " : یم  لـقن  دوخ 229:4  خـیرات  رد  رکاسع "  نبا  " 
رارق یتشط  هک  درک  رثا  نادنچ  مس  نیاو  داد  مس  ار  وا  تخیگنا و  رب  ار  نارازگتمدخ  زا  یکی  هیواعم  هک  دنا  هتفگ  دربن و  ردـب  ملاس  ناج 

دنک : یم  لقن  نابزرم  نب  دمحم  دومن . یق  راب  لهچ  داد و 
تافو نوچ  و  دریگب . دوخ  ینز  هب  را  وا  هک  داد  هدعو  دیزی  داد و  مس  ار  وا  دیزی  هسیـسد  هب  دوب ، وا  نز  هک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج 

ریثک میدنسپب ؟ نامدوخ  هب  هنوگچ  میدوبن ، یضار  نسح  هب  ارت  دنگوس  ادخب  تفگ : نک و  افو  تا  هدعو  هب  هک  داتسرف  مایپ  دیزی  هب  درک ،
تسا : هدورس  ار  راعشا  نیا  یشاجن -  یتیاور  هب  و  - 

هب یـسک  چـیه  رب  رگید  ار  هناخ  نیا  وت  لطاب . يور  زا  هیرگ  هن  تسا ، مزال  یتسارب  هک  يا  هیرگ  شاـبم ، گـنتلد  نک و  هیرگ  هدـعج ، يا 
يا هناخ  درپس ، راکمتس  هنامز  تسد  هب  ار  وا  شلایع  هک  يا  هناخ  ینعی  یناشوپب . یناوت  یمن  وا  دننام 
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تسا . هدیسر  یگرزب  بسن  کیرب  نآ  هلعش  هک  هدش  هتخورفا  رب  یشتآ  نآ  رد  هک 
یف لامکلا  بیذهت  رد "  يزم  دشابن . راوشد  هدنروخ  يارب  هک  دوش  هتخپ  نانچنآ  هک  یئاج  ات  دناشوج  یم  ار  تشوگ  تساوخ  یم  یتقو 

تحاران شدبک  درک و  تافو  ماجنارـس ، دش و  مومـسم  اهراب  مالـسلا  هیلع  نسح  دنک " : یم  لقن  روسم  رتخد  رکب  ما  زا  لاجرلا "  ءامـسا 
نـسح نب  هللادـبع  زا  باتک  نامه  رد   " دـنداد . رـس  هحون  دـندرک و  ازع  هماقا  مامت  هام  کی  مشاه  ینب  نانز  درک ، تلحر  هک  ایند  زا  دوب .

: هدرک لقن  یسوم  ما  زا  وا  هریغم و  زا  هناوع  وبا  و  دهدب . مس  ار  وا  هک  درک  کیرحت  ار  شناراکتمدخ  زا  یکی  هیواعم  مدینش  هک  هدش  لقن 
 " دوب . نالان  رهز  نیا  رثا  زا  ماما  زور  لهچ  داد و  مس  ار  وا  ثعشا  رتخد  هدعج  " 

مومـسم هلیـسو  نادـب  هک  دوب  یمـس  یلع ، نب  نسح  تافو  ببـس  : " تسا هدـش  لقن  زین  بئارغلا "  رابخالا  نساحا  بئاجعلا و  ةاـئرم   " رد
رتهاگآ روما  تقیقح  هب  ادخ  و  دنا -  هتفگ  زین  داد و  ودب  ار  مس  نآ  يدنک  سیق  نب  دوسا  رتخد  هدـعج  شا  هجوز  هک  دـنا  هتفگ  دـیدرگ .

تافو نسح  هک  نیمه  نکل  دـنک . یم  جـیوزت  دـیزی  شرـسپ  هب  دـهد و  یم  وا  هب  مهرد  رازه  دـص  هک  داد  بیرف  ار  وا  هیواـعم  هک  تسا -
یمـس تبرـش  تفگ : شگرم  ماگنه  نسح  هک  دنا  هتفگ  مهد و  یم  حیجرت  نم  ار  دـیزی  تایح  تفگ  اما  داد ، وا  هب  ار  لوپ  هیواعم  تفای ،

زا یکی  راوگرزب ، نآ  تیمومـسم  باب  رد  درادن . هتفگ  هچنآ  رد  یتقادـص  دـنک و  یمن  افو  هداد  هدـعو  هچنآ  هب  وا  اما  درک ، ار  دوخ  ریثأت 
نایعیش
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تسا : هتفگ 
نیـسح و ندش  هتـشک  وا و  یـصو  ندش  هتـشک  ربمایپ و  گرم  دیادزب : لد  زا  يراد  هودنا  هچ  ره  هک  دنک ، یم  هضرع  امـش  هب  ار  یتیلـست 

 " نسح ! نتشگ  مومسم 
رازه دص  هدعج  ینعی  نسح ، ماما  نز  ثعشا ، رتخد  هب  هیواعم  تسا " : هدرک  لقن  راربالا "  عیبر  مکی "  داتـشه و  باب  رد  يرـشخمز "  " 
رخآ راب  نیا  لثم  اما  ما ، هدـش  هداد  مس  اـهراب  نم  دومرف : یم  دوب و  نوخ  زا  سپ  هاـم  ود  ترـضح  نآ  درک . مومـسم  ار  وا  اـت  داد ، مهرد 

 ". تسا هدش  هراپ  هراپ  مدبک  مدوب و  هدیدن  همدص 
نز يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  هیواعم ، کیرحت  هب  ترجه  متفه  لهچ و  لاسب  تسا " : هدـمآ  هریرـسلا "  نسح  باتک "  رد  و 
عنام ارمالـسلا  هیلع  طبـس  ماما  هیواعم  درک . جیوزت  دیزی  شرـسپ  هب  داد و  ودب  مهرد  رازه  دص  داد و  رهز  ار  ترـضح  نآ  یلع ، نب  نسح 

تسب و وا  اب  هک  یحلص  نامیپ  دید : یم  رطخ  رد  هیحان  ود  زا  ار  دوخ  دید و  یم  دیزیرب -  تعیب  ینعی  دوخ -  دیلپ  يوزرآ  هار  رد  یگرزب 
ندرک مومـسم  اب  ار  دوخ  هطرو ، نیا  زا  دندوب . هداد  يو  هب  مدرم  هک  يرادشه  و  نسح ) ماما   ) یکز دمحم  وبا  یگتـسیاش  رگید  فرط  زا 

هب همه  شناینوماریپ  وا و  تشاد و  زاربا  ار  دوخ  ترـسم  يداش و  دـش و  لاحـشوخ  دیـسر  ودـب  ماـما  گرم  ربخ  یتقو  داد و  تاـجن  ماـما 
 " دنداتفا . هدجس 

هب يا  همان  نمـض  هنیدـم  لماع  دـیدرگ -  شتافو  هب  رجنم  هک  يرامیب  ناـمه  رد  دـش -  راـمیب  هک  یلع  نب  نسح  دـیوگ " : هبیتق "  نبا  " 
نب نسح  تیاکش  هیواعم ،

هحفص 19 ] ] 

نیا مونـشب ، ار  وا  تافو  ربخ  هک  درذـگن  نم  رب  زور  کی  یتح  هک  يراد  یئاناوت  هاـگ  ره  تشون : باوج  رد  هیواـعم  درک . حرطم  ار  یلع 
همه وا و  درک و  ترــسم  يداـش و  راـهظا  داد ، ار  وا  تشذــگ  رد  ربـخ  نوـچ  داد و  یم  شرازگ  ار  ماـما  لاـح  هتــسویپ  و  نـکب . ار  راـک 

هک نیمه  دـش . هیواـعم  روضح  دراو  دیـسر . دوب ، ماـش  رد  ماـگنه  نآ  رد  هک  ساـبع ، نب  هللادـبع  هب  ربخ  نیا  دـنداتفا . هدجـس  شناـیفارطا 
رارکت راب  ود  و  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  دـش ، كاله  یلب  تفگ : دـش ؟ كاله  یلع  نب  نسح  ایآ  سابع ، نبا  يا  تفگ : هیواعم  تسـشن ،

رد وا  لجا  یمک  تفرگن و  ارت  ربق  ولج  وا  دسج  ، ادخب دنگوس  دیسر ، نم  هب  يا ، هتشاد  راهظا  هک  یحرف  رورس و  نآ  ربخ  تفگ " : درک و 
هللا لوسر  شدـج  تبیـصم  هب  نیا  زا  شیپ  میا  هدـیدغاد  وا  تبیـصم  رد  ام  هاگ  ره  و  دوب . رتهب  وت  زا  هک  درم  یلاـح  رد  وا  دوزفین . وت  رمع 
نبا هاگنآ  دومرف "  نیعم  ار  نیـشناج  نیرتهب  وا  ياجب  درک و  ناربج  ام  رب  ار  تبیـصم  نیا  ادخ  میا . هدوب  هدز  متام  زین  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

 " درک . هیرگ  دیشک و  يدایرف  سابع 
. داتفا هدجـس  هب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دیـسر ، هیواعم  هب  یلع  نب  نسح  گرم  ربخ  هک  یماگنه  هدش " : لقن  دیرفلا " 298:2  دـقع  رد "  و 

تسا لاس  دنچ  تفگ : وا  هب  دوب و  لاحشوخ  یلیخ  هک  یلاح  رد  تفگ ، تیلـست  داتـسرف و  مایپ  دوب ، وا  اب  ماش  رد  هک  سابع  نبا  هب  هاگنآ 
هتـشادن هلاسم  نیا  زا  یهاـگآ  یئوت  نوچ  هک  تسا  تفگـش  تسا و  دزناـبز  شیرق  شیپ  وا  نس  تفگ  تسا ؟ هتـشذگ  رد  دـمحم  وبا  هک 

دشاب .
نالاسگرزب نادناخ ، لافطا  دش . دنهاوخ  ریبک  ماجنارس  دنشاب ، ریغص  هچ  ره  تفگ : دراد . يریغـص  لافطا  وا  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  تفگ :
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. دنتسه ریبک  ناریغص ، و 
دنگوس ادخ  هب  یلاحشوخ ؟ نینچ  یلع  نب  نسح  گرم  زا  ایآ  منیب ،؟ یم  لاحـشوخ  نینچ  ارت  هک  تسا  هدش  هچ  هیواعم  يا  تفگ : هاگنآ 

 ". تسا كدنا  ردقچ  ام  ياقب  وا  زا  سپ  دنک و  یمن  رپ  ارت  روگ  وا  گرم  دوش و  یمن  شومارف  زین  وت  گرم  هک 

هحفص 20 ] ] 

تسا . هدرک  رکذ  ار  هیضق  نیا  تارضاحم " 224:2 ، رد "  بغار "  " 
ضیرم هک  نسح  ماما  دـنک " : یم  لقن  ناـکلخ "  نبا  ، " 328 رد ط : و  سیمخلا " 294:2 ، خـیرات  رد "  و  ناویحلا " 58:1 ، هاـیح  رد " 

نم هب  دوز  يا  هراوس  اب  ار  ار  نسح  گرم  ربخ  تشون : نینچ  شباوج  رد  هیواعم  داد و  ربخ  هیواعم  هب  مکح  نب  ناورم  ار  هیـضق  نیا  دـش ،
هتخاف دنتفگ . ریبکت  نآ  لابندـب  زین  ماش  مدرم  دیـسر و  شـشوگب  نامـسآ  زا  يریبکت  دینـش ، ار  وا  گرم  هیواعم  هک  یماگنه  سپ  ناسرب .

یتفگ ؟ ریبکت  هچ  يارب  دنک ، نشور  ارت  مشچ  ادخ  تفگ : هیواعم  هب  هطنرق  رتخد 
مارآ ملد  هکلب  متفگن ، ریبکت  وا ، گرم  تتامش  يارب  نم  تفگ : ییوگ ؟ یم  ریبکت  همطاف  رـسپ  گرم  هب  ایآ  تفگ : درم . نسح  تفگ : وا 

: تفگ دوش ؟ یم  هتفگ  هچ  وت  تیب  لها  باب  رد  یناد  یم  ایآ  سابع ، نبا  يا  تفگ : هیواعم  دـمآ . هیواعم  روضح  هب  ساـبع  نبا  و  تفرگ .
: تفگ وا  هب  ساـبع  نبا  تسا . هتـشذگ  رد  نسح  تفگ : سپ  مدینـش . ار  تریبـکت  يادـص  یلاحـشوخ و  وت  مینیب  یم  هکنیا  زج  مناد  یمن 

وت رمع  رد  وا  رمع  دناشوپ و  دهاوخن  ارت  ربق  وا  ربق  هیواعم  يا  ادخب  دنگوس  درک . رارکت  ار  نیا  راب  هس  دـنک و  تمحر  ار  دـمحم  وبا  ادـخ 
میدرک . یم  هدهاشم  ار  ناربمغیپ  متاخ  نایقتم و  ماما  عقاو  رد  مدید  یم  ار  نسح  ماما  هک  عقوم  ره  دوش . یمن  هدوزفا 

دنه رسپ  نیا  و  دوب . دنهاوخ  ام  ماما  وا  نانیشناج  سپ  نآ  زا  تفای و  نیکـست  اهکـشا  دومرف و  ناربج  ار  فاکـش  تسکـش و  نیا  دنوادخ 
عوضوم نیا  ربخ  دوب  لاحشوخ  یلیخ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ماما  گرم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  راوگرزب  دنزرف  نسح  ماما  زا  شیپ  یتح 
تتامـش دنک ، یمن  تتامـش  يدـنمدرخ  چـیه  هک  یعوضوم  رد  وت  هک  دـنا  هداد  ربخ  نمب  تشون : ودـب  يا  همان  دیـسر ، نسح  ماما  هب  هک 

هتشذگ هچنآ  فالخ  رب  هک  یسک  نآ  رب  نم  زا  تسا : هتفگ  رعاش  نیا  هک  تسا  یسک  تیاکح  نامه  وت  ناتساد  ياهدرک 

هحفص 21 ] ] 

هب تسا  هتفر  ام  نایم  زا  هک  یـسک  نآ  ام و  دش . یهاوخ  راتفرگ  ناینیـشیپ  تشذگرـس  هب  زین  وت  هک  شاب  هدامآ  هک  وگب  هدنام ، یقاب  تسا 
دننک . یم  يوریپ  وا  زا  مدرم  دنک و  یم  يرپس  ار  بش  زور و  هتسویپ  هک  میتسه  يا  هدنز  نامه  هباثم 

فیرـش هرجح  رد  شتیـصوقباطم  ار  راوگرزب  نآ  نسح ، ماما  ردارب  یلع  نب  نیـسح  دنتـشاذگن  هک  دوب ، هیواـعم  دـمآ  شوخ  رطاـخ  هب  و 
 " دوشب . نفد  سدقم  لحم  نآ  رد  هک  دوب  سک  نیرتراوازس  وا  هک  یلاح  رد  دراپسب ، كاخ  هب  شردپ 

نیدـب تساوخ  یم  و  دوب . هدـش  لزع  ناوا  نآ  رد  يو  درک . يریگوـلج  راـک  نیا  زا  ناورم  دـسیون " : یم  خـیرات 44:8  رد  ریثک "  نبا  " 
دوب : هتفگ  ناورم "  هک "  هدرک  لقن  رکاسع " 226:4  نبا   " دشاب " . هدرک  هیواعم  زا  یتیاضر  بلج  هلیسو ،

ناورم و  تسا . هدش  نفد  عیقب  رد  نامثع  هک  یئاج  رد  دوش ، هدرپس  كاخ  هب  هللا  لوسر  شدج  رانک  رد  نسح  ماما  هک  مهد  یمن  هزاجا  " 
دیزرو . یم  ینمشد  مشاه  ینب  اب  گرم ، هظحل  ات  هتسویپ  دنک و  بلج  ار  هیواعم  تیاضر  تساوخ  یم  دوب و  هدش  لوزعم  عقوم  نآ  رد 
راذـگ ورف  خـیرات  ار  نآ  ربارب  نیدـنچ  هک  اسب  هچ  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناحیر  رب  هیواعم "  تایانج "  زا  ییاه  هنومن  دوب  نیا 
يادخ يریصقت  هچ  هک  دنک ، هیجوت  ار  هیلع  هللا  مالس  یبتجم "  ماما  ریصقت "  هک  تسه  يا  هلاسم  چیه  رگید  ایآ  و  تسا . هتشونن  هدرک و 
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دسرب ؟ وا  هب  اه  یتخس  الب و  همهنیا  هک  تشاد  راوگرزب  نآ  هدرکان 
دوب نیا  زج   " نسح ، ماما  هانگ "  ایآ  و  دـهدب ؟ دوخ  تیانج  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  هدرک  هداـمآ  یباوج  هچ  هراوخ  رگج  رـسپ  نیا  اـیآ  و 

 " یلع رـسپ "  هک  دوب  نیا  زج  و  دوب ؟ هدرک  خوسنم  لیطعت و  ار  هیواعم "  تسرپ "  تب  ناردـپ  شیک  هک  يربماـیپ  دوب ، ربماـیپ  طبـس  هک 
هزیج همه  اب  ار  يوما  نادناخ  ناردام  و  هدنارذگ ، غیت  مد  زا  ار  وا  تسرپ  تب  فالسا  هک  دوب  یسک  رسپ  و  دوب ، نیمز  يور  رب  ادخ  هفیلخ 

ربارب رد  هک  دوب  هتساوخ  دوخ ، رطاخ  یفشت  ناونعب  هیواعم "  دوب " ؟ هدناشن  متام  رد  شناراوخ 

هحفص 22 ] ] 

. " دـناسر تکاله  هب  يا  هدنـشک  رهز  اـب  ار  وا  دراد و  لومعم  نسح "  ماـما  قح "  رد  ار  اـهرازآ  اـه و  هجنکـش  عاونا  اههودـنا ، همه  نآ 
هاگن یفخم  تسناوتن  ار  دوخ  يداش   " نسح ، ماما  گرم "  رد  یتح  هک  دوب  هدـش  دوخ  سفن  بولغم  هچاپ و  تسد  نانچ  نآ   " هیواـعم ،

، وا لاح  نابز  و  ناحبس ؟ يادخ  هللا  هب  ای  درک ، هدجـس  شا  تال  هب  وا  مناد  یمن  نم  و  داتفا ، هدجـس  هب  دینـش  هک  ار  وا  گرم  ربخ  و  دراد ،
ناگرزب یکشاک  و  مدناسر . لتق  هب  ار  ناشنایاوشیپ  نارتهم و  نم  تسا " : هتفگ  دیزی "  شا "  هداز  مارح  رسپ  هک  تسا  هدوب  يزیچ  نامه 

هن درک  یم  يزاب  ییاورنامرف  اب  مه  ربمایپ  دمآ . دورف  اهنآ  رب  ریشمش  هنوگچ  هک  دن  دوب  جرزخ )  ) راصنا هلیبق  عزج  دهاش  ردب ، رد  نم  رابت 
تسا . هدش  لزان "  یحو  هن  هدیسر و  ادخ  زا  ربخ ي 

بسح كاپ و  بسن  زا  ایند  شکاپ ، هلالس  زا  هک  یسک  نت  هراپ  دوب ، هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  بوبحم  هقیدص  ارهز  همطاف  نت  هراپ  يو ،
راکیپ اهشزرا  نیا  همه  دض  رب  سکع ، رب  هیواعم  درک و  هولج  اهنیا  هلیسوب  همه  فینح ، نید  یلاع و  فرش  تسا و  هدش  هدنکآ  ناشخرد 

درکن . يریثات  وا  رد  ینآرق  ياهراذنا  اه و  هیآ  درک و 
لیبس اوری  نا  اهب و  اونموی  هیآ ال  لک  اوری  ناو  قحلاریغب  ضرالا  یف  نوربکتی  نیذلا  یتایآ  نع  فرصاس  میناوخ : یم  میرک  نآرق  رد   "و 

 ". نیلفاغ اهنع  وناک ا  انتایاب و  اوبذک  مهناب  کلذ  الیبس  هوذختی  یغلا  لیبس  اوری  نا  الیبس و  هودختی  دشرلا ال 
فارعا 146) )

هحفص 23 ] ] 

بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  ناوریپ  هیواعم و 

تسیاشان تخـس  ياهراک  هب  تسد  یناسآ  هب  دز و  یم  تسد  یگرزب  تنایخ  ره  هب  شیوخ ، یئاورنامرف  میکحت  رد  هتـسویپ   " هیواعم ، " 
لاـم و دوب . هدرک  وخ  دوخ  تموکح  ورملق  رد  كاـپ  ماـما  نایعیـش  ناوریپ و  نوخ  نتخیر  هب  تفرگیم و  ناـسآ  ار  يا  هعجاـف  ره  دز ، یم 

هعیش دندوبن ، ینثتسم  وا  راتشک  زا  مه  نانز  یتح  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  ناشناکدوک  نادناخ و  درمش و  یم  حابم  ار  نایعیش  سومان  ناج و 
دش . دای  موس ص 78 ط 2  دلج  رد  عوضوم  نیا  راتفگ  دوب و  هتشاد  گرزب  ار  نانآ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  تلاسر  بحاص  هک  يا 

ایآ دشاب ، هدیسرن  راوخ "  رگج  دنه  رسپ   " هب نآ  تیاور  هدشن و  رداص  ربمایپ  بناج  زا  هعیش ، شرافس  تشادگرزب و  نیا  هک  دینک  ضرف 
؟ دندوب جراخ  هدرمش ، مرتحم  ار  مدرم  ناج  لام و  شلوسر ، تنس و  باتک و  رد  هک  یمالسا  مالـسا ، ورملق  زا  شنارادفرط  هیواعم " و  " 

همه هک  دـندوب  هک  دـندوب  هتـسب  لد  یماما  یتسود  هب  هک  دوب  نیا  زج  نانیا ، شزغل  اـیآ  دنتـشاد و  یندوشخباـن  هاـنگ  نایعیـش ، نیا  اـیآ  و 
هیـصوت ماما  یتسود  تیالو و  هب  ینامـسآ  باتک  قبط  رب  ناشربمایپ  دنتـشاد و  عامجا  ربمایپ  طـسوت  وا  شنیزگ  وا  ینیـشناج  رب  ناناملـسم 
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ینامسآ و باتک  ماکحا  هب  وا  و  دندوب ؟ عالطا  یب  نآ  زا  نیملسم  عامجا  هک  تشاد  یهاگآ  يزیچ  زا  رخص "  رسپ  نیا "  ایآ  دوب و  هدرک 
؟ تشاد يزیرنوخ  علو  سوه و  وا  هکنیا  ای  دوب ؟ ناناملسم  همه  زا  رتهاگآ  تنس ،

هحفص 24 ] ] 

ار هراطا "  نب  رسب   " دوب هدنز  زونه  مالسلا  هیلع  بلاطیبا "  نب  یلع   " بلاطیبا نب  یلع   " هک یلاح  رد  نیمکح  يرواد  زا  سپ   " هیواعم ، " 
رگید ییارآ  رگـشل  هـب  زین  ار  يرهف "  سیق  نـب  كاحـض  تخاـس و"  مـهارف  يرگید  رگـشل  رماـع "   " هلیـسوب يرگـشل و  جیــسب  روماـم 

، دنتفای شنادـناخ  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا "  نب  یلع  هعیـش "  زا  ار  سکره  اهرهـش  رد  هک  داد  نامرف  نایرگـشل  نیا  همه  هب  تشامگرب و 
دیسر هنیدم "   " هب تیرومام  نیا  اب  رسب "  دنرادن " ، رب  تسد  زین  ناکدوک  نانز و  زا  یتح  و  دنناسرب ، لتق  هب  ار  وا  نارازگراک  دنـشکب و 

درک . ناریو  ار  ناشاه  هناخ  تشک و  اجنآ  رد  رد  مالسلا  هیلع  یلع "   " باحصا زا  یهورگ  و 
. تشک اجنآ  رد  مه  ار  یهورگ  دـش و  هارـس "  دراو "  سپـس  دـناسر ، لتق  هبار  بهل "  وبا  نادـناخ "  زا  یهورگ  تفر ،  " هکم  " هب هاگنآ 
 " نارازگراک سابع و  ینب  ياهداماد  زا  ود  ره  هک  ار  شرـسپ  یثراح " و  نادملادبع  نب  هللادبع  اجنآ "  رد  دش و  نارجن "  دراو "  سپس 

لتقب دـندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  رازگ  راک  سابع "  نب  هللادـیبع  دیـسر "  هک  نمی "  هب "  هاگنآ  دـناسر . لتقب  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع " 
 " ندمآ زا  هک  دنا  هدرک  لقن  و  دوبن . اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رازگ  راک  سابع "  نب  هللا  دـیبع  دیـسر "  هک  نمی "  هب "  هاگنآ  دـناسر .
، تشاد هک  يا  هنـشد  اـب  دوخ  تسدـب  تفرگ و  ار  وا  لاـسدرخ  كدوک  ود  نوعلم  رـسب  تفاـین . ار  وا  رـسب  دوب . هتفر  دـش  ربـخ  اـب  رـسب " 

تشگ . زاب  هیواعم "  روضح "  هب  و  درک ، ادج  ندب  زا  ار  ناشیاهرس 
يرکب ناسح  نبا  دش و "  راپسهر  يرملع "  نتشک "  دصق  هب  رابنا "  يوسب "  هاگنآ  داد . ماجنا  زین  ناسک  رگید  قح  رد  ار  اهتیانج  نیمه 

نارازگراک زا  یکی  دـندرب و  هلمح  رابنا  رب  هیواعم  نایرگـشل   " هقداص : وبا  تیاور "  هب  و  دـناسر . لتقب  ار  اجنآ  هعیـش  ناـنز  نادرم و   "و 
، دندناسر لتق  هب  ار  ناسح  مانب  مالسلا  هیلع  یلع 
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دمح ار  يادخ  تفر . ربنم  يالب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  ربخ  نیا  دنتشک . ار  نانز  نادرم و  زا  يدایز  رامش  و 
دومرف : هاگنآ  داتسرف ، دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تفگ و  انث  و 

یم شیالب  لومـشم  دناشوپ و  یم  ودب  تلذ  يراوخ و  هماج  دنوادخ  دنک ، اهر  ارنآ  سک  ره  سپ  تسا . تشهب  ياهرد  زا  يرد  داهج ، "

هکنآ زا  شیپ  هک  مداد  رادشه  امش  رب  نم  دریگ . یم  رارق  یتسپ  یگیامورف و  ضرعم  رد  دوش و  یم  تناها  تمهت و  شناکدوک  رب  دنک و 
دیـسر دیـسر  يراوخ  تلذ و  هب  دز ، زاب  رـس  نانیا  اب  ناراکیپ  زا  هک  یهورگ  ره  ماجنارـس  و  دیگنجب . اهنآ  اب  دـنزیخرب  امـش  راکیپ  هب  اهنآ 

رد یپ  ياه  هلمح  هکیئاج  ات  دیتخادنا ، رس  تشپ  هب  ارم  نخس  دیتفرگ و  شیپ  ار  یتسپ  هار  دیتخادنا و  رگیدکی  ندرگ  هب  ار  مهم  نیا  امش 
لتق هب  ار  اجنآ  رازگراک  ناسح  نب  ناسح  هتشاذگ و  رابنا  رهـش  رب  ياپ  رماع  وخا  هک  تسا  هدیـسر  یئاجب  راک  کنیا  دندرک . امـش  رب  یپ 

تسا هدش  یمذ  نز  ناملسم و  نز  هناخ  دراو  درم ، نیا  هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  تسا و  هتشک  ار  يرامش  رپ  نانز  نادرم و  تسا و  هدناسر 
ضارتعا هب  بل  یـسک  نکل  هتـشگ ، زاب  رپ  تسد  اب  لاوما و  لواپچ  اب  تشگ  زاب  رد  هتفرگ و  هدـنک و  ار  اـهنآ  دـنبندرگ  اـه و  هراوشوگ  و 

، تسین تمالم  ياج  اهنت  هن  دریمب ، دـنک و  یهت  بلاق  هودـنا  فسات و  طرف  زا  یناملـسم  درم  هاـگ  ره  گـنن ، نیا  ربارب  رد  تسا . هدوشگن 
.... ". تسا هتسیاش  هکلب 
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لتق راـبخا  هب  شوگ  رگید  هک  دوب  هدـش  دوخیب  رـس و  همیـسآ  ناـنچنآ  شرـسپ ، ود  ندـش  هتـشک  رد  هللادـبع  نز  طراـق ، رتـخد  میکح  ما 
درک : یم  همزمز  ار  تایبا  نیا  شنادنزرف  هرابرد  دیدرگ و  یم  مسارم  رد  هتسویپ  داد و  یمن  شنادنزرف 

دندوب . فدص  زا  هتساخ  رب  دیراورم  ود  نوچمه  هک  ینادنزرف  يا ، هدید  ارم  نادنزرف  هک  یسک  يا  "  - 
نم لد  شوگ و  هک  يدنزرف  دیراد ، یغارس  نم  دنزرف  ود  زا  هک  یناسک  يا  - 
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تسا . هدمآ  گنتب  ملد  کنیا  دندوب ،
دیا . هدید  دنا ، هتفرگ  نم  زا  هک  ار  مناوختسا  یپ و  نوچمه  دنبلد  نادنزرف  هک  یناسک  يا  - 

مدرکن . رواب  متشادنپ و  غورد  ارنآ  نم  نکل  دنتفگ ، نم  هب  ار  رسب  یگدنرد  رابخا  - 
دنتفگ . ار  نخس  نیا  مدید و  هدیسر ، ناشماشم  هب  فرش  يوب  هک  ار  ینادرم  هک  اجنادب  ات  - 

دنراکهبت . شنارای  همه  وا و  مناد و  یم  ینیرفن  ره  راوازس  هک  ار  رسب  کنیا  - 
" ؟ دناسرب . هداد ، تسد  زا  تسا  يدنچ  هک  شدنزرف  ود  هب  ار ، هتشگرس  هدادلد و  ردام  نیا  یسک  هچ  - 

ادـخ زا  داد و  رـس  يدـنلب  هلان  دـنداد ، عـالطا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  رـسب ، تسد  هب  ار  كدوک  ود  نیا  نتـشک  هثداـح  دـنا : هدرک  لـقن 
دنک . وا  لماش  ار  دوخ  تنعل  هک  تساوخ 

ار دوخ  لقع  وا  دـش و  باجتـسم  اـعد  نیا  یـشاب . هتفرگ  وا  زا  ار  لـقع  هکنآ  رگم  ربم ، اـیند  زا  ریگب و  وا  زا  ار  نید  تمعن  ایادـخ  دومرف :
ردقنآ نآ  رب  هک  تشاد  ولج  رد  يا  هدیمد  کیخ  تفرگ و  یم  تسدب  نیبوچ  يریشمش  تفگ و  یم  نایذه  هتسویپ  تخاب و 
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 " دش . یم  هتسخ  هک  تفوک  یم 

هیواعم لصفم  ریوصت 

نامیا هک  ار  یهورگ  تسکش و  مه  رد  شورملق  مامت  رد  ار  شنایهاپس  و  درب ، شروی  مالسلا  هیلع  یلع "  نایعیش "  رب  لاس 39  هب  هیواعم 
نیع هب "  رفن  رازه  اب  ار  ریشب " نب  نامعن  و "  دنشکب . دنتفای  ار  ناشیا  زا  یسک  اج  ره  داد  نامرف  تشامگ و  رب  ناکاپ  نیا  لتق  رب  دنتشادن ،

داتسرف . رمتلا " 
شمدرم دورب و  نئادم  رابنا و  هب "  اجنآ  زا  داد  روتسد  داتسرف و  تیه "  فرطب "  یهاپس  رازه  شـش  اب  ار  فوع "  نب  نایفـس  نینچمه " 

ار رفن  یـس  يرکب " و  ناسح  نب  سرـشا  دـیگنج و "  اهنآ  اب  تسب و  رمک  یلع  باحـصا  نتـشک  هب  طاقن و  نیا  هب  زین  وا  دـنک و  دوبان  ار 
دنتشگرب . هیواعم "  يوسب "  دنتشادرب و  دوب ، رابنااهیئاراد  هچ  ره  دناسر . لتقب 

یهاپس دصتفه  رازه و  اب  هیواعم "  فرط "  زا  هک  دوب ، یلع "  نانمشد "  نیرتتخس  يرازف "  همکح  نب  هدعـسم  نب  هللادبع  هلمج "  نآ  زا 
دبای . ناما  دنک ، قیدصت  ار  وا  فالخ  یسک  ره  هیداب ، مدرم  زا  داد  نامرف  وا  هب  هیواعم "  دش "  لیسگ  امیث "  هب " 

اجنآ رد  ار  عیاجف  نیمه  دـش و  هنیدـم "  هکم " و "  دراو "  داد  ماجنا  ار  تیرومام  نیا  زین  وا  دـسرب . لـتق  هب  دز : زاـب  رـس  هک  سک  ره  و 
داد . همادا 
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رو هلمح  تسا : مالسلا  هیلع  یلع "  نامرف "  رد  هک  یـسک  ره  رب  دورب و  هصقاو "  هب "  هک  روتـسد  ار  سیق "  نب  كاحـض   " هیواعم " ، " 
درک . هارمه  وا  اب  ار  رفن  رازه  هس  و  دوش .

 " مالسلا هیلع  یلع "  هحلـسا "  رابنا  هب  دناسر و  لتقب  ار  يرایـسب  دش ، یم  در  هک  هیبلعث "  زا "  درک . تراغ  ار  مدرم  لام  داتفا و  هار  هب  وا 
. دمآ هناطقطق "  هب "  اجنآ  زا  درک و  هلمح 

دربن هب  رفن  رازه  راهچ  اب  ار  يدع "  نب  رجح  دیسر " ، مالسلا  هیلع  یلع "  هب "  هک  ربخ 
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دندش . هتشک  يو  نارای  زا  رفن  دید و 19  یتخس  هبرض  كاحض "  داتسرف " . نانیا 
تشگ . زاب  ناهارمه  اب  رجح "  دندرک و "  رارف  شنارای  كاحض " و  دیسرارف " : بش  دیسر . لتقب  رفن  ود  زین  یلع  باحصا  زا 

 " رد هک  ینامرک "  دج  رماع  نب  بیـش  داتـسرف و "  هریزج "   " ياهرهـش هب  ار  میـشا "  نب  ثابق  نب  نمحرلادـبع  نینچمه "   " هیواعم ، " 
هاگآ يا  هعقاو  زا  ار  وا  تشون و  تشاد ، تماقا  تیه "  رد "  هک  دایز  نب  لـیمک  هب  يا  هماـن  و  تشاد ، روضح  اـجنآ  رد  دوب ، ناـسارخ " 

دندیـسر و لتق  هب  نایماش  زا  یهورگ  دش و  زوریپ  نمحرلادـبع "  رگـشل "  رب  و  داد ، تسکـش  تساخرب و  گنج  هب  وا  اب  لمک "  درک " .
دنربن . هلمح  ناحورجم  رب  دننکن و  لابند  ار  نایرارف  داد  روتسد 

درک و ریگتـسد  ار  بلغت "  ینب  زا "  رفن  تفه  زین  وا  درب . هلمح  یلع  ناوریپ  رب  اـت  داتـسرف  هریزجلا "  هب "  ار  یخوـنت "  رمن  نب  ثرح  و " 
تسویپ . عوقوب  اجنآ  رد  يراتشک 

دیسر و مالسلا  هیلع  یلع  هب  ربخ  نیا  دریگب . ار  مدرم  ياهتایلام  هک  داد  روتسد  داتسرف و  هوامـس "  هب "  ار  يرماع "  لوحکم  نب  ریهز  و " 
اهنآ هک  دنهد  هقدص  دندوب  وا  تعاط  رد  هک  ار  بلک  ورکب  هلیبق  زا  یناسک  ات  داتـسرف  ار   " یعجـشا هللادبع  نب  رفعج  هلمج "  زا  رفن  هس  وا 

دیسر . لتقب  هللادبع "  نب  رفعج  دندش و "  رام  رات و  یلع  باحصا  دنتسویپ . رد  یگنج  دندیسر و  ریهز  رب 
هیلع یلع  لماع  يراـصنا "  بویا  وبا  دیـسر و "  هنیدـم "  هب "  هکنیا  اـت  داتـسرف ، يرگـشل  هب  ار  هاـطرا "  نب  رـسب  يرجه " ، لاسب 40  و 

وا اب  یسک  دش ، دراو  هنیدم  هب  هک  رـسب "  دمآ " . هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  هتخیرگ ، اجنآ  زا  بویا  وبا  دوب . اجنآ  رد  مالـسلا 
وا اب  هک  نامثع ، ام  ربهر  خیـش و  دـندوب ) راصنا  ناگرزب   - ) قیرز يا  راجن -  يا  راـنید -  يا  درک " : ادـن  تفر و  ربنم  يـالابب  دـیگنجن و 

: تفگ هاگنآ  تسا " ؟ اجک  میدوب ، هتسب  نامیپ 
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و متـشاد " . یمن  زاب  ندش  هتـشک  زا  ار  یغلاب  ان  كدوک  چـیه  یتح  دوب ، هداد  روتـسد  هیواعم  هاگ  ره  ادـخب ، دـنگوس  هنیدـم ، مدرم  يا  " 
هب رباج  دیتسرفب . نم  شیپ  ار  هللادبع "  نب  رباج  هکنآ "  رگم  مهد ، یمن  یناما  چیه  امش  رب  داد : ماغیپ  داتسرف و  هملس  ینب  شیپ  ار  یـسک 
یم ایآ  نم ، تسا و  تلالـض  یهارمگ و  تعیب  نیا  یهد ؟ یم  روتـسد  هچ  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هملـس  ما  دزن 

 " هملس یبا  نب  رمع  رسپ "  ود  هعمز " و  نب  هللادبع  داماد "  هب  ینک و  تعیب  هک  منیب  یم  حالص  نم  تفگ : وا  موش ؟ یم  هتشک  نم  یسرت 
. دننک تعیب  هک  ما  هدرک  هیصوت  زین 

. درک رارف  ندش  هتشک  سرت  زا  یسوم "  وبا  داهن و "  هکم  هب  يور  هگنآ  هدرک ، ناریو  ار  هنیدم  ياه  هناخ  رسب "  " 
لوـبق زا  هک  ار  سک  ره  دنـشکب و  ار  مدرم  هک  دـنا ، هدـش  رومأـم  هیواـعم  فرط  زا  يرکـشل  هک  تشوـن  هماـن  نمی "  " هـب یـسوم "  وـبا  "
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. درک نییعت  دوخ  ياجب  ار  یثراح  نادملادبع  نب  هللادیبع  تفر و  نمی  هب  رـسب "  سپـس "  دـنناسر . لتق  هب  دـنز ، زاب  رـس  هیواعم  تموکح 
نیا ود  ره  و  درک ، تاقالم  شلاس  درخ  رسپ  ود  اب  ار  سابع  نب  هللادیبع  نب  لقث  اب  رسب  نآ  زا  سپ  تشک . ار  شرسپ  وا و  دیـسر ، هک  رـسب 

هک تساوخ  تفای . هنانک  ینب  دزن  رد  ار  دنزرف  ود  نآ  دنا : هتفگ  یخرب  دیرب و  رـس  دـندش ، یم  هدـیمان  مثقو  نمحرلادـبع  هک  ار  ناکدوک 
. شکب ارم  تسخن  یناـسر ، لـتقب  یهاوخب  ار  ود  نیا  هاـگ  ره  یـشک ؟ یم  ار  هاـنگیب  كدوک  ود  نیا  ارچ  تفگ : یناـنک  دـشکب . ار  اـهنآ 
، درم يا  دز " : داـیرف  دـمآ و  نوریب  هناـنک  ینب  زا  ینز  تشک . ار  ناـکدوک  هاـگنآ  یناـنک و  لوا  منک . یم  راـتفر  بیترت  نیمه  هب  تـفگ :

ادخب هدشن . هدید  يا  هعجاف  نینچ  مالـسا  رد  تیلهاج و  رد  هک  ادخب  دـنگوس  یناسر ؟ یم  لتقب  ار  كدوک  ود  نیا  ارچ  یتشک ، ار  نادرم 
ماحرا  قوقح  ندرک  عیاض  تمحر و  نییآ  ندرب  نیب  زا  ناگدروخلاس و  ناکدوک و  نتشک  اب  هک  یئاورنامرف  نآ  هاطرا  نب  رسب  يا  هک 
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، دناسر لتقب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  يرگید  هورگ  نمی ، هب  دوخ  هار  رـس  رد  رـسب   " تسا . یهابت  تموکح  کی  دوش ، یم  لصاح 
باعیتسالا رکاسع 222:3 و459 ، نبا  خیرات  ، 167 ریثا 162:3 - نبا  لماک  ، 81  - يربط 77:6 خیرات   ) دیسر مالسلا  هیلع  یلع  هب  ربخ  نیا  و 

(. 31:1. ءافولا ءافو  ، 322 ریثک 319:7 - نبا  خیرات  ، 66 - 65:1
تفگ : یم  نیعم  نب  ییحی  تسا 65:1 " : هدروآ  باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  و 

ناخروم هک  دوب . هدش  بکترم  یگرزب  تایانج  مالـسا ، رد  وا  هک  دوب  تهج  نیدب  نآ  دیوگ : یم  رمع  وبا  دوب و  يدب  درم  هاطرا  نب  رـسب 
تسا . هلمج  نآ  زا  ناشردام  نامشچ  ربارب  رد  سابع  نب  هللادیبع  ریغص  رسپ  ود  ندیرب  رس  هک  دنا  هدروآ  ناثدحم  و 

كدوک ود  هک  دوب  ومه  تسا و  هدوبن  تسار  هار  رب  زگره  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  وا  دـنک : یم  لـقن  ینطق  راد  و 
. دناسر لتق  هب  ار  سابع  نب  هللا  دیبع 

، درک هنع  هللا  یضر  یلع  هعیش  نتـشک  رومام  ار  رهف ي  هاطرا  نب  رـسب  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  هک  یماگنه  دیوگ : یم  ینابیـش  رمع  وبا  و  . 
هک مهد  یم  دنگوس  ادخب  ارت  نانموم ، ریما  يا  دنتشاد : راهظا  هتساخرب و  ياج  زا  يدعج  بهـشا  نب  دایز  یملـس و  دیزی  نب  ورمع  ای  نعم 

لوسر دورو  رد  هنانک  دهف و  ینب  زا  هک  میلسونب  ماقتنا  هب  ار  سیق  هک  ارچ  یشخب ، ییاورنامرف  هطلـس و  سیق  رب  ار  رـسب  هک  دابم  نک  محر 
تشک . دهاوخ  دندوب ، هتشک  هنیدم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

دراو دندرک و  رارف  هنیدم  یلاها  تشک و  ار  هللادیبع  دنزرف  ود  دمآ و  هنیدم  هب  رسب  هاگنآ  یتسین . اورنامرف  سیق  رب  رسب ، يا  تفگ : هیواعم 
درب و هلمح  نادمهب  هاطرا  نب  رسب  ینابیـش ، ورمع  وبا  تیاورب  هک  دوب  هلمح  نیا  رد  و  دیوگ ): یم  ورمع  وبا  . ) میلـس ینب  هرح  دندش ، هرح 

دیناسر . لتق  هب  ار  دعس  ینب  ناگدنز  هاگنآ  دندش . هتفرگ  تراسا  هب  مالسا  رد  هک  دندوب  ینانز  نیتسخن  نانیا  درک و  ریسا  ار  ناشنانز 
يزامن  رد  و  درک ، اعد  رذوبا  هک  دنک  یم  لقن  رذوبا  زا  هطساو  ود  هب  ورمع  وبا  سپس 
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ذوعت  ) یتفگ ناطیشلا "  نم  هللااب  ذوعا  ارچ "  دندیسرپ : درم  ود  نیا  داد . لوط  ار  نآ  دوجس  عوکر و  مایق و  دناوخ و  ذیوعت  درک ، هماقا  هک 
ارم نایز  میب و  هک  يزور  نآ  زا  دسر و  یم  نم  رب  هک  مدرب  هانپ  ییالب  زور  زا  ادـخب  تفگ : يدرک ؟ یم  اعد  یـسک  هچ  هرابرد  و  يدرک )
لتق هب  ار  رگیدکی  دنوش و  یم  وربور  مه  اب  ناناملـسم  هفئاط  ود  هک  تسا  يزور  الب ، زور  اما  تفگ : تسیچ ؟ تدارم  دـنتفگ : دـسر . یم 

زا هک  مادک  ره  و  دننک ، یم  تخل  ار  ناهاشداپ  دنریگ و  یم  ریـسا  ار  ناناملـسم  نانز  هک  تسا  يزور  رطخ ، میب و  زور  اما  و  دنناسر . یم 
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دینیبب . ار  زور  نآ  امش  دیاش  دنکن و  بیصن  نم  رب  ار  يزور  نینچ  هک  متساوخ  ادخ  زا  دنرخ . یم  ار  وا  دشاب  رت  هبرف  اهاپ 
داد ". رارق  شورف  ضرعم  هب  اهرازاب  رد  درک و  ریسا  ار  ناملسم  نانز  داتسرف و  نمی  هب  ار  هاطرا  نب  رسب  هیواعم ، دش ، هتشک  هک  نامثع  و 

زاغآ رد  ار  وا  هیواعم  تشاد . تکرـش  نیفـص  گنج  رد  وا  اب  دوب و  هیواعم  ناوریپ  زا  رـسب  هدـمآ " :  224 رکاسع 220:3 - نبا  خـیرات  رد 
، نمی هنیدـم و  هکم و  رد  وا  درب . هلمح  اهنآ  رب  دـناوخب و  ار  یلع  نایعیـش  هک  داد  روتـسد  داتـسرف و  زاـجح  نمی و  هب  ترجه  ملهچ  لاـس 

یم ینطق  راد  و  تشک . ار  ساـبع  نب  هللادـیبع  كدوـک  ود  نمی ، رد  دـش و  رحب "  یلاو "  هیواـعم  فرط  زا  داد و  ماـجنا  تشز  ییاـهراک 
دش . دترم  ینعی  داد ، تسد  زا  ار  نید  رد  تماقتسا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  نکل  دوب ، باحصا  زا  رسب  هک  دیوگ 

هب سپس  تفرگ . تعیب  دش و  هنیدم  دراو  واو  داد  تیرومام  ار  رـسب  لاسب 37  هیواعم  هدرک : تیاور  خیرات  رد  يراخب  هک  دـنک  یم  لقن  و 
تیرومام ار  وا  لاس 39 ، رد  هیواعم  يرهز ، تیاورب  و  دناسر ، لتق  هب  ار  سابع  نب  هللادیبع  لفط  ود  مثقو ، نمحرلادبع  دـمآ و  نمی  هکم و 

عفار و نب  ۀـعافر  هناخ ي  دز و  شتآ  ار  فوع  نب  ورمع  ینب  ردارب  نوریخ  نب  هرارز  هناخ  دـمآ و  هنیدـم  هب  هیواعم  غیلبت  روظنمب  وا  داد و 
نمی هکم و  يوسب  سپس  دز . شتآ  زین  ار  لهشا  ینب  زا  دعس  نب  هللا  دبع  هناخ 
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هیواعم هک  دوب  نآ  يارب  دعـس ، نبا  هتفگب  روما ، نیا  همه  و  دناسر . لتقب  ار  یفقث  هک  اردا  ما  نب  ورمع  دیبع و  نب  نمحرلادبع  داتفا و  هارب 
هک سک  ره  هراب  رد  درک . تماقا  هنیدم  رد  هامکی  وا  دناسر . لتقب  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  تعاطا  رد  هک  ار  سک  ره  هک  دوب  هتفگ  ار  وا 

ناشداسجا تشک و  هنیدم  هکم و  نیب  بآ  رس  رب  ار  بعک  ینب  زا  یهورگ  دناسر و  لتقب  ار  وا  هدرک ، کمک  نامثع  هیلع  رب  دش  یم  هتفگ 
نت تسیود  زا  شیب  دناسر و  لتق  هب  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  اب  نیفص  رد  نادمه  هلیبق  زا  هک  ره  دمآ و  نمی  هب  سپـس  تخادنا و  هاچ  هب  ار 

داد . يور  مالسلا  هیلع  یلع  نتشک  زا  سپ  اهنیا  همه  دناسر و  لتقب  ار  ناکدوک  زا  يرایسب  تشک و  ار 
. دندوب ریغـص  ود  ره  دوب و  هدرپس  هنانک  ینب  زا  يدرم  دزن  رد  ار  مثقو  نمحرلادـبع  دوخ  دـنزرف  ود  سابع  نب  هللا  دـیبع  دـیوگ : سنوی  نبا 

ریـشمش دش و  دوخ  هناخ  لخاد  دـید ، لاونم  نیدـب  ار  راک  هک  ینانک  دـشکب . ار  ود  نآ  هک  تساوخ  دیـسر ، هنانک  ینب  نایم  هب  رـسب  یتقو 
دناوخ : یم  ار  رعش  نیا  دیشک و  ناگدننک  هلمح  رب  هنهرب  رس  ار  دوخ 

هک یناوج  زجب  تسین  نیا  و  دنک ، یم  عافد  هناخ  هیاسمه  زا  تسدب  ریشمش  هراومه  دنک و  عافد  دوخ  هناخ  میرح  رد  هک  تسا  نآ  ریـش  " 
 " دشاب . رکم  زا  رودب  روالد و  تفگش و  ابیز و 

هک ادخب  تفگ : وا  یهد ؟ یم  نتشک  هب  ار  دوخ  ارچ  میشکب . ارت  میتساوخ  یمن  ام  ادخب  دنیشنب . تیازعب  ردام ت  تشاد : راهظا  رسب  هاگنآ 
رس دمآ و  كدوک  ود  شیپ  رسب  دش و  هتشک  سپ  مشاب . روذعم  مدرم  دزن  ادخ و  هاگـشیپ  رد  رگم  ات  موش ، یم  هتـشک  ما  هیاسمه  رانک  رد 
یم ار  ناکدوک  ارچ  سپ  یتشک ، ار  اهدرم  نیا  درم ، يا  تفگ : نایم  نآ  زا  ینز  دندمآ و  نوریب  هنانک  ینب  نانز  درک . ادـج  نت  زا  ار  اهنآ 

؟ یشک
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ریـش ناکدوک  نتـشک  اب  زج  هک  یتموکح  نآ  ره  ادخب  دنتـشک . یمن  نینچ  ار  ناکدوک  مالـسا ، رد  هن  تیلهاج و  رد  هن  هک  دنگ  وس  ادخب 
یم ادـخب  تفگ : باوج  رد  رـسب  تسا . یهابت  تموکح  دوشن ، لصاح  ماحرا  قوقع  محر و  نییآ  ندرب  نیب  زا  لاسنهک و  ناریپ  هراوخ و 

. متسین ناما  رد  وت  زا  اذل  و  یتشک ، ار  وا  وت  هک  متـسه  ینز  نآ  رهاوخ  ادخب  زین  نم  تفگ : منراذگب . غیت  مد  زا  زین  ار  نانز  امـش  متـساوخ 
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دیوشب " . قرفتم  امش . رب  ياو  تفگ : دوخ  فارطا  نانز  هب  هاگنآ 
نارازگ راک  هب  هلمح  روظنمب  هیواعم  فرط  زا  هک  یتیرومام  رد  ار  سیمع  نب  ورمع  هاطرا ، نب  رـسب  تسا " : هدمآ  هباصالا " 9:3  رد "  و 

 " دیناسر . لتقب  تشاد ، نمی  زاجح و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نارومام  زا  يدایز  هورگ  نتشک  یلع و 

هاطرا نب  رسب  لصفم  ریوصت 

زاجح هار  مامت  هیواعم  روتسدب  دوب . هدربن  یئوب  ینابرهم  تمحر و  زا  دوب . راوخنوخ  وخ و  تشرد  لدگنس و  درف  کی  هاطرا "  نب  رسب  " 
، دیسر دننک  یم  يوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شمدرم  هک  ییاج  ره  رب  دوب : هداد  روتسد  هیواعم  دیسر . نمب  هب  ات  تفرگ ، ار  هکم  هنیدم و  و 
هب ار  همه  سپس  یطلسم . اهنآ  ناج  لام و  رب  وت  و  دننکن ، ادیپ  يزیرگ  چیه  هک  هنوگنآ  ياشگب ، اهنآ  رب  ار  ییوگ  ازـسان  تنوشخ و  نابز 

ناسرب . لتق  هب  يدید  اج  ره  ار  یلع  نایعیش  ناسرب . لتق  هب  درک ، تفلاخم  سک  ره  و  نک ، توعد  تعیب 
: تفگ درک و  رومام  رفن  رازه  هس  اب  ار  هاطرا  نب  رـسب  هیواعم ، دـنک " : یم  لقن  ملهچ  لاس  ثداوح  رد  تاراغلا "  رد "  یفقث "  میهاربا  " 
رب یمدـق  ام  يوریپ  رد  هک  ار  یناسک  یئاراد  و  نک . تناـها  يدـید ، هک  یـسک  ره  رب  نک و  عمج  ار  مدرم  يدیـسر ، هک  هنیدـم  هب  ورب ، " 

و دوب . دـنهاوخن  ناما  رد  وت  تسد  زا  هک  نک  هاگآ  و  تشک ، یهاوخ  ار  اـهنآ  همه  هک  نک  دومنا  هنیدـم و  رد  نک و  جاراـت  دـنا ، هتـشادن 
اجنآ رد  اما  وش ، هناور  هکم  هب  هاگنآ  و  تشک . یهاوخ  ار  نافلاخم  هک  دننک  نیقی  ات  ریذپن ، ار  يرذع  چیه 
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مه یئاه  همان  میراد و  یناتـسود  ام  اجنآ  رد  هک  یـسرب ، دنج  اعنـص و  هب  ات  دننک ، رارف  ات  ناسرتب  ار  هار  رـس  مدرم  شابن و  یـسک  ضرعتم 
. دنا هتشون 

نارتش دـش و  یم  راوس  تفرگ و  یم  ار  یلاها  نارتش  دـش ، یم  اجنآ  دراو  هک  یتقو  درک . تکرح  هاپـس  هارمه  تیروماـم ، نیا  اـب  رـسب ، " 
دندیسر . هنیدم  یکیدزن  هب  هک  ات  دندرک ، یم  ار  راک  نیا  هتسویپ  و  دندرک . یم  در  ار  دوخ  رتش  دنتفرگ و  یم  ار  اهنآ 

دندش . هنیدم  دراو  بیترت  نیدب  دندرک ، ینابرق  رتش  و  هدمآ ، لابقتسا  هب  هعاضق  هلیبق 
باطخ و  دش ، هنیدم  دراو  رـسب  تخیرگ و  هناخ  نآ  زا  وا  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناخبحاص  يراصنا  بویا  وبا  هنیدم ، لماع 

هیرق دز  لثم  یلاعت  يادخ  و  دـش . هریت  اه  هراسخر  گنر  تفگ " : داد و  میب  درک و  دـیدهت  تفگ و  ازـسان  متـش و  ار  نانآ  همه  مدرم ، هب 
امـش و  هدرک ، یلمع  امـش  هرابرد  ار  لثم  نآ  دـنوادخ  تشاد و  ناوارف  خارف و  تمعن  يزور و  دـندوب و  هدروآ  نامیا  نآ  مدرم  هک  ار  يا 

. تسا رهش  نیا  رد  همه  رگید ، يافلخ  هناخ  راوگرزب و  نآ  ربق  وا و  هناخ  هک  هداد ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  رهـش  ار  مدرم 
دیسر لتقب  امش  نایم  رد  ادخ  هفیلخ  هک  دیئامش  دیدرکن ؟ تیاعر  ار  ناتربمایپ  قوقح  دیرواین و  ياجب  ار  راگدرورپ  تمعن  رکش  امش  ارچ 

دیتفگ : دنتفر ، شیپ  نانموم  هاگ  ره  دیتشاد . تکرش  وا  تمیزه  متش و  رد  یخرب  لتق و  رد  یخرب  و 
راصنا هب  هاگنآ  میتشادزاب " ؟ نانموم  دـنزگ  زا  میدوب و  هریچ  امـش  رب  هک  میدوبن  ام  ایآ  دـیتفگ : مه  نارفاک  رب  و  میدوبن ؟ امـش  اـب  اـم  اـیآ 

ینب يا  ملاس و  ینب  يا  راجن و  ینب  يا  قیرز و  ینب  يا  ناگدـنب ، نامالغ و  نادـنزرف  يا  دوهی و  عمج  يا  تشاد " : راهظا  تفگ و  ازـسان 
رب ار  امش  ادخب  دبای . یم  نیکـست  دوش و  یم  شوماخ  نامثع  لآ  نانموم و  لد  شتآ  هک  مدروآ  یم  امـش  رـس  رب  یئالب  ادخب  لهـشادبع ،

اهنآ هک  دندیـسرت  مدرم  هک  تسویپ ، رد  يدیدهت  نانچنآ  دیوشب " و  دزنابز  نیـشیپ  ياهتما  لثم  هکنانچ  تخادنا ، مهاوخ  مدرم  نابز  رس 
هدنهانپ يزعلادبع  نب  بطیوح  هب  دشکب . ار 
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نامثع لتق  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راصنا  ار  وا  دـش و  ربنم  يـالاب  رب  دوب و  شرداـم  رهوش  درم ، نیا  هک  اـیوگ  دـندش و 
هناخ دـمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  هاگنآ  دـندرک . تعیب  یعمج  درک . توعد  هیواعم  تعیب  هب  ار  مدرم  داد و  رارق  باـطخ  دروم  دنتـشادن ، تکرش 

و يراصنا . بویا  وبا  هناخ  یقرز ، عفار  نب  هعافر  هناخ  فوع ، نب  ورمع  نادنزرف  زا  یکی  نورح  نب  هرارز  هناخ  هلمج  زا  دز ، يرایسب  ياه 
ناما رد  دـیناسرن ، نم  هب  ار  رباج  هک  مادام  منیب ؟ یمن  ار  هللادـبع  نب  رباج  ارچ  هملـس ، ینب  يا  تفگ : تفاین و  ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج 
ناما ار  وا  دنکن ، تعیب  ات  تفگ : درک و  یفرعم  رـسب  هب  ار  وا  زین  هملـس  ما  دوب و  هدرب  هانپ  اهنع  هللا  یـضر  هملـس  ما  هب  رباج  دوب . دـیهاوخن 

دندرک . تعیبو  دنتفر  ود  ره  و  نک . تعیب  ورب  تفگ : رباج  هب  و  هدن .
رارف رـسب  سرت  زا  هک  یتقو  تفگ : یم  هک  مدینـش  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  زا  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لـقن  ناـسیک  نب  بهو  قیرط  زا  و 

ارت دنتشاد : راهظا  هدمآ ، نم  شیپ  یگمه  مه  اهنآ  و  تشاد . دیهاوخن  ناما  دیهدن ، نمب  ار  رباج  ات  امش  دوب : هتفگ  نم  هفیاط  هب  وا  مدرک ،
دش میهاوخ  هتشک  یگمه  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  دوشن . هتخیر  تا  هلیبق  وت و  نوخ  میـشاب و  ناما  رد  ام  مه  دوخ و  مه  ات  نک  تعیب  ادخب 

متساوخ . تلهم  اهنآ  زا  بش  کی  مه  نم  سپ  دیدرگ . دنهاوخ  ریسا  مه  ام  تیبلها  و 
ار هلیبق  همه  نوخ  دوخ و  ناج  نک ، تعیب  ورب و  مدنزرف  يا  يا  تفگ . وا  متفگ . وا  هب  ار  نایرج  مدش و  هملـس  ما  هناخ  دراو  دش ، هک  زور 

تسا . یهارمگ  تعیب ، نیا  هک  مناد  یم  دوخ  نم  و  دنک ، تعیب  دورب و  هک  مداد  روتسد  مه  ار  ما  هداز  ردارب  نم  هک  ارچ  نک . ظفح 
دیابن مدرک . وفع  دیتسین ، وفع  راوازس  هچ  رگا  ار  امش  نم  تفگ : مدرم  هب  سپـس  درک ، تماقا  هنیدم  رد  زور  دنچ  رـسب  دیوگ : یم  میهاربا 

یم امـش  لماش  نم  شـشخب  هچ  رگا  و  دوش . هتـشادرب  اهنآ  زا  باذـع  دـنوشب و  وفع  هدـش ، هتـشک  ناشرـس  تشپ  رد  ناشماما  هک  یمدرم 
ترخآ رد  لجوزع  ادخ  تمحر  هک  مراودیما  نکل  ددرگ ،
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دش . هناور  هکم  يوس  هب  سپس  دینک . تفلاخم  وا  اب  هک  ادابم  مداد و  رارق  دوخ  ینیشناج  هب  اجنیا  رد  ار  هریره  وبا  نم  ددرگن . امش  لماش 
لها يا  تفگ : نینچ  هاگنآ  تفر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربنم  يالاب  دروآ و  هنیدم  هب  يور  رـسب  دـنک : یم  تیاور  ماشه  رـسپ  دـیلو 
نوخ هب  شتسد  ار  یسک  ره  دجسم  نیا  رد  ادخب  دیدرک . نوخ  هب  هتـشغآ  ار  نامثع  دیتفرگ و  رارق  مکاح  يور  رد  ور  هنیدم  هب  ور  هنیدم 

هب سپـس  تشک . تساوخ  یم  و  دـیریگب ، رظن  تحت  ار  دجـسم  ياـه  رد  تفگ : دوخ  باحـصا  هب  سپـس  تشک . مهاوخ  تسا  هدوـلآ  وا 
سیق وبا  ریبز و  نب  هللادـبع  سپ  دوش . اهنآ  جورخ  عنام  هک  تساوخ  یم  و  دـیریگب ، رظن  تحت  ار  دجـسم  ياـه  رد  تفگ : دوخ  باحـصا 

مثق اب  هکم  یکیدزن  رد  دش و  هکم  هناور  رـسب  سپ  درذگ . رد  مدرم  زا  هک  دـندرک  شهاوخ  وا  زا  دنتـساخرب و  يول  نب  رماع  ینب  زا  یکی 
، درک شنزرس  تفگ و  ازسان  ار  هکم  یلاها  دش . هکم  لخاد  ماجنارس  دیگنج و  دوب ، هکم  مکاح  مالـسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  هک  سابع  نب 

تشامگرب . اجنآ  ییاورنامرف  هب  ار  نامثع  نب  هبیش  تفر و  هکم  زا  سپس  و 
، درک تراـغ  ار  یلاوما  تشک و  ار  ناورم  دوخ  هار  رـس  درک و  تکرح  هکم  هب  هنیدـم  زا  رـسب  نوچ  هک  دـنک  یم  تیاور  یبـلک  زا  هناوـع 
هک ینامز  دنداد ، تیاضر  نامثع  نب  هبیـش  ریما ي  هب  مدرم  دندرک و  كرت  ار  اجنآ  یلاها  همه  دـن ، دینـش  ار  وا  ندـمآ  ربخ  هک  هکم  مدرم 

درک و متـش  ار  اهنآ  وا  دـندش . يور  ایور  وا  اـب  دـندیروش و  رـسبرب  شیرق  زا  یهورگ  تسا . دـش ه  وریب ن  هکم  زا  ساـبع  نب  مثق  دـندید 
تفگ :

دنک . تکرح  امش  نیمز  رد  یحور  مهد  یمن  هزاجا  منک و  یمن  كرت  ار  امش  زا  یسک  هک  ادخب 
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دش . تکاس  سپ  میروآ . یم  وت  دایب  دوخ  ترتع  لها و  هراب  رد  ار  ادخ  دنتفگ :
تفگ : اهنآ  هب  باطخ  درازگ و  زامن  تعکر  ود  درک و  فاوط  دش و  تیب  دراو  هاگنآ 

وبا رسپ  نیا  و  دینادرگ . راوخ  یگدنکارپ  نتشک و  اب  ار  ام  نمـشد  دروآ و  دیدپ  ار  ام  تفلا  دیدنـسپ و  ار  ام  توعد  هک  ساپـس  ار  ادخ  " 
هدرک راتفرگ  شیاطخ  ماجنا  رس  هب  ار  وا  ادخ  درب و  یم  رس  هب  هقیضم  یگنت و  رد  قارع  نیمزرس  رد  هک  تسا  بلاط 
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هتفرگ فک  هب  ار  روما  تیالو  ناـمثع  نوخ  هدـنریگ  هیواـعم  دـندش و  قرفتم  وا  زا  ناـنک  باـتع  شناراـی  تسا . هدرپس  مئارج  تسد  هب  و 
دش . دیدپان  صاع  نب  دعس  هاگنآ  دندرک . تعیب  سپ   " دینکفیم . رطخ  هب  ار  ناتناج  دینک و  تعیب  مدرم  يا  سپ  تسا ،

. دـینک تفلاخم  هک  ادابم  مدیـشخب و  ار  امـش  نم  هکم ، مدرم  يا  تفگ : مدرم  هب  باطخ  يزور  دـنچ  زا  سپ  تفاـین . ار  وا  تشگ ، هچ  ره 
هناخ دریگ و  یم  ار  ناتلاوما  و  دزادنا ، یم  رب  ار  امش  هشیر  زا  هک  مرامگ  یم  امش  رب  ار  یـسک  دینکب ، تفلاخم  هاگ  ره  دنگوس  ادخب  سپ 

درک . تکرح  فئاط  يوسب  سپس  دنک  ناریو  ار  ناتاه 
اهنآ داد  روتسد  دندوب و  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  یهورگ  اجنآ  رد  هک  داتـسرف  هلابن  هب  ار  شیرق  زا  يدرم  دنک : یم  لقن  یفقث  میهاربا 
رـسب زا  ام  ات  رادرب ، تسد  اهنیا  زا  دنتـسه . وت  موق  همه  اهنیا  دـنتفگ : مدرم  تفگ : نخـس  اهنآ  اب  درک و  ریگتـسد  ار  اهنآ  مه  وا  دـشکب . ار 

. دوب فئاط  رد  وا  دریگب و  تعافش  وا  زا  ات  تفر ، رـسب  شیپ  هب  اهنآ  نیب  زا  یلهاب "  عینم  درک و "  ینادنز  ار  اهنآ  سپ  میروایب ، همان  ناما 
نامگ هب  تخادنا ، ریخات  هب  ار  همان  داد و  هدعو  مه  وا  دنک . دازآ  ار  اهنآ  هک  دنتساوخ  يا  همان  و  تفگ ، نخـس  وا  اب  ناشیا  هراب  رد  هاگنآ 

تشون و ار  همان  نیا  سپـس  دشاب . هتـشک  ار  همه  وا  هک  دـسرب  یتقو  همان  نیا  تسا و  هتـشک  ار  همه  دوب ، لتق  رومام  هک  یـشیرق  نآ  هکنیا 
هقاـن يور  ار  دوـخ  يادر  و  تفاـین ، ار  وا  تفر ، دوـب : هدـش  دراو  وا  لزنم  هب  فئاـط  رد  هک  ینز  هناـخ  هب  دروآ و  دوـخ  لزنم  هب  ارنآ  عـینم 

هک دـندوب  هدروآ  نوریبار  مدرم  دیـسر . هلابن  هب  عولط  ماگنه  داد و  همادا  دوخ  تکرح  هب  هبنـش  بش  هعمج و  زور  دـش . راوس  تخادـنا و 
رگیدکی هب  نایماش  تسکـش  شریـشمش  نکل  دز ، ار  وا  ماش  یلاها  زا  يدرم  دـندروآ ، ار  اهنآ  زا  يدرم  دوب . هدیـسرن  رـسب  همان  دنـشکب و 

دنتفگ :
. داد تکرح  ار  شـسابل  دـید ، ار  اهریـشمش  قرب  هک  یلهاب  عینم  دیـشک . رب  هگنآ  دوش ، مرن  ات  دـینک  نهپ  باـتفآ  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش 

دوخ ياپ  اب  دش . هدایپ  وا  داتسیا ، هک  رتش  دنتشاد . هاگن  ار  وا  سب  تسا ، هدروآ  يربخ  هراوس  نیا  دنتفگ : مدرم 
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دوب . عینم  ردارب  دوب ، هتسکش  ریشمش  هدش و  هدز  ریشمش  اب  هک  يدرم  نآ  دندش . دازآ  یگمه  هاگنآ  درک . میلستو  هدروآ  ار  همان 
تسا : هدرک  تیاور  قاحسا  نبا  زا  دهاجم  نب  یلع  هک  دنک  یم  لقن  میهاربا 

ناشردام و  دواد ، نامیلس و  ياهمانب  سابع  نب  هللا  دیبع  رسپ  ود  دندرک . رارف  دندیـسرت و  رایـسب  دندینـش ، ار  رـسب  ياهراک  هک  هکم  مدرم 
كدوک ود  نیا  دندوب . هرهز  ینب  نانامیپمه  اهنیا  هک  دندش  جراخ  تشداد ، میکح  ما  هینک  دوب و  هینانک  طراف  نب  دـلاخ  رتخد  هک  هیروح 

درک و هلمح  اهنآ  هب  رـسب  تسا . یم  رـضح  نب  ءالع  دارب  نومیم  نیا  و  دندش ، مگ  یم  رـضح  نب  نومیم  هاچ  رانک  رد  ندوب ، نایکم  اب  هک 
دناوخ : یم  ار  رعش  نیا  ناشردام  تشک . ار  اهنآ  دومن و  ناشریگتسد 

" ؟ تسا . هدید  دندوب ، هدش  ادج  فدص  زا  دیراورم  ود  نوچمه  هک  ارم  دنزرف  ود  یسک  هچ  ناه ، " 
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هدیرب ار  ناشرس  اعنـص  هار  رـس  رب  هتـشک و  نمی  رد  ار  اهنآ  رـسب  هک  تسا  تیاور  و  دوب ، نمحرلادبع  مثق و  كدوک ، ود  نآ  مان  یتیاورب ،
تـسار نمب  دوب  هتفگ  وا  دوب و  هتفگ  نخـس  وا  اب  هریغم  دش و  فئاط  دراو  رـسب  یتقو  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  لفوننب  کلملادـبع  تسا .

. تشگزاب هدرک و  عادو  هاـگنآ  درک . تعیاـشم  ار  وا  هریغم  مه  یتعاـس  دوب و  هتفر  سپـس  هدـنام و  اـجنآ  بش  يدرک ، تحیـصن  یتفگ و 
دندوب . اهنآ  نایم  رد  ناشردام  سابع و  نب  هللادیبع  رسپ  ود  هک  دیسر  هنانک  ینب  هب  هاگنآ 

. دمآ شیپ  هدوب ، هدرپس  وا  هب  ار  اهنآ  كدوک  ود  نآ  ردپ  هک  هنانک  ینب  زا  يدرم  تساوخ . ار  اهنآ  دیـسر ، اهنآ  رانک  هب  رـسب  هک  یماگنه 
رد ار  دوخ  ارچ  میـشکب ، ارت  میتساوخ  یمن  ام  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  تفگ : ار  وا  رـسب  دـمآ . نوریب  تفرگ و  شا  هناخ  زا  ار  ریـشمش 

ما هیاسمه  شیپ  رد  ارم  تفگ : یهد ؟ یم  رارق  گرم  ضرعم 
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دناوخ : یم  ار  زجر  نیا  دروآ و  هلمح  رسب  نارای  هب  هنهرب  ریشمش  اب  هاگنآ  مشاب ، روذعم  مدرم  ادخ و  شیپ  ات  شکب 
رگم دریم  یمن  دـنک ، یم  عافد  دـشک و  یم  ریـشمش  هیاسمه  رانک  رد  هک  یـسک  مروآ  رب  ار  هناـخ  نیا  ياـهزاین  هک  ما  هدروخ  دـنگوس  " 

 " دنکن . يرکم  چیه  دشاب و  مادنا  شوخ  دنمورین و  یناوج  هکنآ 
نآ زا  ینز  دندمآ . نوریب  هنانک  ینب  نانز  دنتـشک . ار  ود  ره  دندروآ و  ار  كدوک  ود  نآ  سپـس  دش . هتـشک  ات  دیگنج  ریـشمش  اب  ردـقنآ 

دز : دایرف  نایم 
نآ ادـخب  دنـشک . یمن  ار  اهنیا  مالـسا  رد  هن  تیلهاج و  رد  هن  هک  دـنگوس  ادـخب  تسیچ ؟ ناکدوک  هاـنگ  دیـشک ، یم  ار  نادرم  نیا  اـمش 

ياورنامرف دـنک ، تموکح  ماحرا  عطق  محر و  نییآ  ندرک  خوسنم  لاسنهک و  ناریپ  فیعـض و  ناگراوخ  ریـش  نتـشک  اـب  هک  یئاورناـمرف 
رظن رد  ینکب ، ار  راک  نیا  هاگ  ره  ادخب  تفگ : نز  نآ  منارذگب . غیت  مد  زا  ار  نانز  امـش  متـساوخ  یم  هک  ادـخب  تفگ : رـسب  تسا . يدـب 

تسا . رتهب  نم 
هللادبع نیا  و  دناسر ، لتق  هب  ار  کلام  شرسپ  نادم و  دبع  رسپ  هللادبع  و  دمآ ، نارجن  هب  دش و  جراخ  فئاط  زا  رـسب  : دنک یم  لقن  میهاربا 
دنگوس ادخب  اهنومیم ، ناردارب  يراصن و  هورگ  يا  تفگ : نینچ  اهنآ  هب  باطخ  درک و  درگ  ار  مدرم  هاگنآ  دوب . سابع  نب  هللا  دیبع  داماد 

ناتتعارز دوش و  یم  عطق  نیمز  يزور  زا  ناتلـسن  هک  منک  یم  يراک  دینک ، یم  لمع  نم  هتـساوخ  فالخ  رب  هک  دنهد  ربخ  نم  هب  هاگ  ره 
ار دوخ  هک  ار  برک  وبا  دـش و  بحرا  دراو  ات  درک  تکرح  سپـس  درک . ینالوط  دـیدهت  و  دوش ، یم  ناریو  ناتاه  هناخ  دور و  یم  نیب  زا 

دناسر . لتق  هب  دناوخ ، یم  هعیش 
دنتسیز . یم  نادمه  هیداب  رد  هک  دوب  یناسک  همه  رورس  صخش ، نیا  دنیوگ : یم  و 
نب دیعس  سابع و  نب  هللا  دیبع  البق  هک  دیسر  اعنص  هب  هاگنآ  تشک . ار  وا  دمآ و  شیپ 
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رـسب اب  دـش و  رـسب  ندـمآ  عنام  وا  دوب . هتـشامگ  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  یفقث  هکارا  نب  رمع  هللا  دـیبع  دـندوب و  هتفگ  كرت  ار  اـجنآ  نارمن 
تشک ار  اهنآ  همه  هک  دندیسر ، برام  زا  یهورگ  هاگنآ  دناسر . لتق  هب  ار  یهورگ  دش و  اعنـص  دراو  دناسر و  لتق  هب  ار  وا  رـسب  دیگنج .

 " ناوج . ریپ و  زا  یناگتشک  ما ، هدروآ  ناگتشک  ربخ  درک . مالعا  دش و  زاب  دوخ  موق  شیپ  سپس  درب . ردب  ملاس  ناج  درم  کی  اهنت  و 
تسا : هتفگ  رمع  شرسپ  ياثر  رد  تسا  روهشم  هک  تسا  یفقث  هکارا  نب  دبع  زا  تایبا  نیا  دنک : یم  لقن  میهاربا 
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، دـش یم  يا  هتـشک  ندـنادرگ  رب  بجوم  هیرگ  هاگ  ره  دوب ، رادـمان  ریژه  نوچمه  هک  تشک  ار  یناولهپ  هاطرا  رـسپ  هک  دـنگوس  مناجب  " 
ییرگب . رمع و  ساپ  هب  دیاب 

 " دیزیرن . کشا  یسک  رب  رگید  رکب ، یبا  لآ  سابع و  یلع و  نارای  گرم  زا  سپ  اما 
تسکش ار  اهنآ  درک و  گنج  دندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هک  نابـسح  یلاها  اب  تفر و  اعنـص  يوسب  سپ  نآ  زا  رـسب  دیوگ : یم 

رد سابع  نب  هللا  دـیبع  رـسپ  ود  هک  ارچ  دـناسر ، لتق  هب  سراف  ءانبا  زا  ار  درم  ریپ  دـصکی  اجنآ  رد  تشگ  زاب  اعنـص  هب  سپـس  داد . یتخس 
دیزی و  دوب . هدز  شتآ  ار  یهورگ  دوب و  هتـشک  مدآ  رازه  یـس  تهج ، نیا  زا  دوب و  هدش  یفخم  سراف  ءانبا  زا  جرزب  رتخد  مانب  ینز  هناخ 

تسا : هتفگ  ار  راعشا  نیا  غرفم ، نب 
هک ناشخرد ، ياهغیت  دینک . يرادیب  شدایب  دراد  اج  زور  ات  نابـش  هک  هدیـشک ، دـنب  هب  ار  یناسک  هدرک و  دـنب  رد  هک  ار  یـصاخشا  هچ  " 

یلعا فرش  يور  رب  لیس  نیا  تسا . هتخاس  ناور  هناخ  رد  نوخ  لیس  درب و  یم  ار  هیلک  دفاکش و  یم  ار  اهمادنا 
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و دادـغب ، هلجد  ات  نوخ  نیا  نایرج  تسا . هدـش  يراج  هتـشذگ و  نالـس ، عمجم  طـش ، لوط  نیراـم  تسد  قبرا  رهن  هراـنک  رب  زمرهمار  رب 
رـسب و هک  یئاهاج  مامت  رد  اهنوخ  نیا  تسا . هدش  هدیـشک  دنوش ، یم  ادـج  مه  زا  هک  یئاج  ات  دـنروخ و  یم  هرگ  مه  اب  رهن  ود  هک  اجنآ 

 " تسا . هدز  شتآ  هتشک و  هتسناوت  هچ  ره  رسب  تسا ، هتفای  نایرج  دنا ، هدرک  رذگ  شنایرکشل 
درک : اعد  نینچ  رسب  هراب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ  یم  و 

هک یتمعن  ره  ایادخ  تسا . هتسب  رمک  يراکهابت  قولخم  یگدنب  رب  هدرک و  کته  ار  تیاهمارح  هتخورف و  ایند  هب  ار  شنید  رسب  ایادخ ، " 
هدن . قیفوت  ار  زور  زا  یتعاس  تسرفم و  وا  رب  ار  دوخ  تمحر  ناریمب ، يا  هتفرگ  وا  زا  ار  درخ  هک  یلاح  رد  ار  وا  و  ریگب ، يا  هداد  وا  هب 

زج هک  هدب  يرفیک  نک . زان ل  اهنآ  رب  ار  دوخ  تازاجم  و  نک . لماش  اهنآ  رب  ار  دوخ  مشخ  تسرف و  تنعل  ار  هیواعم  رمع و  رسب و  ایادخ 
 " دننیبن . نامرجم 

نمب ریشمش  تشاد : یم  راهظا  تفگ و  یم  نایذه  دوخ  ریشمش  تخاب و  ار  شلقع  هک  ات  دنامن ، یمک  تدم  زج  رـسب  نیرفن ، نیا  زا  سپ 
دنتشاذگ . یم  وا  شیپ  یشلاب  دنداد و  وا  هب  نیبوچ  يریشمش  هکنیا  ات  دوب ، نیا  شلاح  هتسویپ  و  مشکب . ات  دیهدب 

 ". دوب راچد  تشونرس  نیا  هب  گرم  ات  تفر و  یم  شوه  زا  هک  ات  دز ، یم  ریشمش  اب  ردقنآ 

هحفص 42 ] ] 

دیدحلا " 15:3 : یبا  نبا  حرش  رد "  و 
، یلحم ره  نابیطخ  سپ  نآ  زا  تسا : هدروآ  شنادناخ  مالسلا و  هیلع  بارت  وبا  لضف  رد  ینیادم  فیـس  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا 

مدرم و  دندناوخ . یم  مالـسلا  هیلع  شتیب  لها  یلع و  زا  ار  هانگ  دـندرک و  یم  هئربت  ار  هیواعم  تنعل و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ربنم ، يالاب  رب 
. درک رومام  ار  هیمس  نب  دایز  هرصب ، هفوک و  رب  هیواعم  دندش . عقاو  الب  ضرعم  رد  رتشیب  دندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  رتشیب  هک  هفوک 
ره و  درک . یم  ریگتـسد  تخانـش و  یم  ار  نانآ  دوب ، اجنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  راگ  زور  رد  هکنآ  ظاحلب  درک و  یم  وجتـسج  ار  نایعیـش  وا 
یم رادرب  درک و  یم  روک  ار  نامشچ  دیرب و  یم  ار  اهاپ  اهتسد و  دیناسرت . یم  تشک و  یم  تفای ، یم  ار  اهنآ  هک  یگنس  ره  رانک  اجک و 

تشاذگن . یقاب  اجنآ  رد  یسانشرس  درم  رگید  تخاس و  هدنکارپ  دنار و  قارع  زا  ار  نایعیش  همه  هکنادنچ  تخیوآ ،
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نایعیش زا  هک  تشون  انمض  دهدب و  هانپ  دیابن  یسک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نادناخ  نایعیش و  تشون  یحاون  همه  رد  دوخ  نارومام  هب  هیواعم 
ردپ مان  دوخ و  مسا  اب  ار  نانآ  زا  کی  ره  دینک و  تکرش  ناشـسلاجم  رد  دیروآ و  لمع  هب  تشادگرزب  دنتفای  اج  ره  نامثع ، ناراداوه  و 
تمه نامثع  بقانم  لئاضف و  نایب  رد  مدرم  رتشیب  هکنادـنچ  دـنداد ، ماجنا  ار  تیرومام  نیا  دـینک . یفرعم  نم  هب  تاصخـشم  هلیبق و  مان  و 
رادـقم يرهـش  رد  هک  يروطب  داد ، یم  یلاوم  بارعا و  دوزفا و  اهتایلام  شـشوپ و  سابل و  لاـسرا  اـه و  هلـص  رب  زین  هیواـعم  دنتـشامگ و 

داتفا و یم  مشچ  زا  هک  نارازگراک  زا  سک  ره  و  دـندرک . یتسد  شیپ  مه  اب  نکـسم  لام و  نتخودـنا  رد  دـنتخادرپ و  راک  نیا  هب  يدایز 
وا زا  دیسر و  یم  تبث  هب  نابرقم  رامـش  رد  شمان  اروف  دیامن . غیلبت  یئاسرفملق و  نامثع  بقانم  رد  هک  دوب  یفاک  دش ، یم  هتخانـش  دودرم 

دش . یم  تیبثت  دوخ  ماقم  رد  دش و  یم  تعافش 
، تسا هدیدرگ  عیاش  هیحان  ره  رهش و  رد  هدش و  هتفگ  دایز  نامثع  لضف  رد  ثیداحا  تشون : نارازگراک  هب  يا  همان  نمض  هیواعم ، سپس 

یتیاور چیه  و  دینک . قیوشت  هباحص  افلخ و  رگید  بقانم  تیاور  هب  ار  مدرم  دسرب ، امش  هب  هک  همان  نیا  کنیا 

هحفص 43 ] ] 

تباث ارنآ  ندوب  غورد  ات  دـیروایب  ارنآ  ضیقن  تیاور  کی  هکنآ  رگم  دـینکن ، كرت  دـشاب ، هدـش  لقن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  بقاـنم  رد  ار 
نامثع و بقانم  و  دیدرگ ، لطاب  یلع  ناراداوه  ناهرب  منیبب  هک  دوش  یم  نشور  منامـشچ  مراد و  تسود  نم  هک  تسا  یمادـقا  نیا  دـنک .

تسا . هتفای  قنور  وا  لیاضف 
یلع و یتسود  رب  لیلد  هماقا  هک  سک  ره  دینک  تقد  درک : رداص  اه  رهش  رد  دوخ  نارازگ  راک  همه  هب  نومضم  نیا  اب  يا  همانشخب  هاگنآ 

دینک . عطق  ار  شقوقح  جارخا و  یناوید  راک  زا  ار  وا  دنکب ، مالسلا  هیلع  شتیب  لها 
دینک و شدوبان  دیهد و  شا  هجنکش  دیدرک ، مالسلا  هیلع  یلع  يراداوه  هب  مهتم  ار  سک  ره  هک  داتسرف  نآ  همیمـض  هب  يرگید  همانـشخب 

شدامتعا دروم  هک  يا  هناخ  ای  ییاجب  سک  ره  و  تفرگ . ارف  ار  هفوک  هژیوب  قارع  یمیظع ، يالب  بیترت  نیدب  و  دینک . ناریو  ار  شا  هناخ 
وگتفگ و رازاب  و  دـننادرگ ، مهتم  دـننک و  شاف  ار  وا  زار  هک  دیـسرت  یم  وا  نابابرا  ای  ناراکتمدـخ  زا  تفگ ، یم  ینخـس  تفر و  یم  دوب ،

 " دش . غاد  ناتهب 
دوب هفوک  رد  هام  شش  دایز ، درک . هرصب  هفوک و  رومام  ار  دایز  هیواعم  هک  اجنآ  تشامگ ، هرصب  رد  دوخ  ياجب  ار  بدنج  نب  هرمس  دایز ،

تیاور میلـس  نب  دـمحم  قیرط  زا  يربط "  درک " . طارفا  مدرم  لتق  رد  هیواعم  صخـش  روتـسد  عالطا و  اب  هک  دوب  یناسک  زا  مه  هرمـس  و 
هب ار  بدنج  نب  هرمـس  راتـشک  ناوت  یم  ایآ  تفگ  تسا ؟ هدناسر  لتق  هب  ار  یـسک  هرمـس  ایآ  مدیـسرپ : نی  ریـس  نب  سنا  هک  تسا  هدرک 

دروآ ؟ رامش 
هتفگ وا  هب  هیواعم  دوب و  هدناسر  لتق  هب  ار  رفن  رازه  تشه  هک  دمآ  یلاح  رد  و  دش ، هفوک  دراو  درک و  دوخ  نیشناج  هرـصب  رد  ار  وا  دایز 

وبا مرادـن . مشکب  ار  یناسک  نینچ  هکنیا  زا  یئاورپ  چـیه  تفگ : يراد ؟ یـساره  یـشاب ، هدـناسر  لتق  هب  ار  یهاـنگ  یب  هکنیا  زا  اـیآ  دوب :
هک دندوب  یناسک  زا  همه  و  دناسر ، لتق  هب  نم  هلیبق  زا  ار  رفن  تفه  لهچ و  هاگحبـص ، کی  رد  وا  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  يودع  راوسلا 

. دندوب هدرک  عمج  ار  نآرق 

هحفص 44 ] ] 

شیپ موق  نآ  ناروالد  زا  يدرم  دیسر ، دسا  ینب  ياه  هناخ  رانک  هب  هک  نیمه  دمآ . هنیدم  زا  هرمس  هک  هدش  تیاور  فوع  زا  شدنـس  هب  و 
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رد هک  یلاح  رد  دش  رـضاح  وا  رـس  رب  هرمـس  دندرک و  تکرح  نایرکـشل  سپـس  دـندناسر . لتق  هب  دـندرک و  هلمح  وا  هب  یهورگ  دـمآ و 
راوس بکرم  رب  ام  هک  دیدینش  هاگ  ره  مدرم ، يا  تفگ : دنا . هتشک  ار  وا  رگشل  ناورـشیپ  دنتفگ : تسیک ؟ نیا  تفگ  دوب . هدیطلغ  شنوخ 

دیسرتب . ام  ياه  هزین  رس  زا  میا ، هدش 
هک دیوگب  نآ  نمض  دنک و  ینارنخـس  ماش  مدرم  نایم  رد  ات  داد  بدنج "  نب  هرمـس  هب "  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  دصراهچ  هیواعم "  " 

دـسفیل ضرالا  یف  یعـس  یلوت  اذاو  ماصخلا  دلا  وه  هبلق و  یف  ام  یلع  هللا  دهـشی  ایندلا و  هویحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و  هیآ " :
 " داسفلا . بحی  هللا ال  لسنلا و  ثرحلا و  کلهی  اهیف و 

یم هاوگ  ار  يادخ  تسا  شلد  رد  هچنآ  رب  دیآ و  تفگـش  شوخ و  وت  رب  ایند  یناگدـنز  رد  شراتفگ  هک  تسه  یـسک  مدرم  زا  ینعی " :
و دـنک ، دوبان  ار  داژن  تشک و  دزیگنا و  رب  داسف  ات  دـشوک  یم  نیمز  رد  دـبات ، رب  يور  هاگ  ره  و  تسا . نانمـشد  نیرت  تخـس  وا  دریگ و 

ءاغتبا هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  هیآ " و  هک  دیوگب  نینچمه  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  هراب  رد   " درادن ، شوخ  ار  داسف  ادخ 
ینعی : هللا "  تاضرم 

 " مجلم نبا  هراب "  رد  درذگ "  یم  رد  شدوخ  زا  دـشورف و  یم  ادـخ  يدونـشخ  بسک  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  تسه  یـسک  مدرم  زا  " 
 " تسا . هدش  لزان  يدارم  درف  نیرت  یقش 

ار بدنج  نب  هرمس  هک  دایز  دنک " : یم  لقن  هبش  نب  رمع  قیرط  زا  يربط 
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درک . تموکح  هرصب  رب  هام  تشه  هرمس  تشذگ و  رد  دوب ، هدرک  هرصب  رد  دوخ  نیشناج 
هرمـس درک . زع ل  ار  وا  هاگنآ  درک ، رقتـسم  هرـصب  رد  هام  شـش  دایز  زا  سپ  ار  هرمـس  یهواعم ، هک  تفگ  نم  هب  رفعج  دـیوگ : یم  رمع 

. درک یمن  باذع  ارم  زگ  ره  مدرک ، یم  ادخ  زا  مدوب ، هدرک  هیواعم  زا  هک  ار  یتعاطا  هاگ  ره  هک  ادخب  دـنک ، تنعل  ار  هیواعم  ادـخ  تفگ 

. دـمآ هرمـس  شیپ  يدرم  مدـش . يدجـسم  دراو  تفگ " : یم  مردـپ  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  یلجع  ملـسم  نـب  نامیلـس  قـیرط  زا  و 
هکنانچ دز ، ندرگ  ار  وا  دمآ و  نوریب  هاگنآ  ندناوخ . زامن  درک  عورش  دش و  دجسم  لخاد  سپـس  درک . تخادرپ  ار  شلام  هوکز  تسخن 

نم حـلفا  دـق  دـیامرف " : یم  ناحبـس  يادـخ  تفگ : تشگ ، یم  هک  رکب  وبا  داتفا . دجـسم  رگید  هشوگ  رد  شندـب  يا و  هشوگ  رد  شرس 
هرمس هک  مدوب  دهاش  نم  دیوگ  یم  مردپ  درازگ "  زامن  دروآ و  نابز  رب  راگدرورپ  مان  و  داد ، هوکز  هک  یـسک  دش  راگتـسر   " یکزت " :

ار یهورگ  درک و  عمج  ار  يدایز  مدرم  هک  مدوب  دـهاش  زین  و  تشذـگ . رد  یعـضو  نیرتدـب  هب  دروخ و  یتخـس  يامرـس  گرم ، زا  شیپ 
تسیچ ؟ وت  نید  دیسرپ : يدرمم  زا  تشاد  هگن  دوخ  يور  شیپ 

تسوا و ربمایپ  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  رب  تسین و  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هکنیا  رب  مهد  یم  تداهـش  تفگ : یم  وا  و 
 " تشذگ . رد  دعب  زور  دنچ  تسیب و  ات  دز  یم  ار  شندرگ  دمآ و  یم  ولج  وا  متسه . اربم  هیرورح  زا  نم 

گنهاشیپ نکمم  يورین  مامت  اب  هللا  لآ  ناوریپ  هب  موجه  رد  و  فورعم ، ترتع  دیـس  اب  ینمـشد  هب  هیواعم  نارومام  نایم  رد  هک  یناسک  زا 
یتایانج درادن ، رارکت  هب  زاین  رگید  اجنیا  رد  هدنام ، یقاب  خـیرات  هحفـص  رد  وا  زا  هک  یکانلوه  تایانج  دوب و  هیمـس " نب  دایز  دـندوب " ،

هایس ار  خیرات  هحفص  هک  تسا  هدش  بکترم 
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ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3963 

http://www.ghaemiyeh.com


زا و  دوب ، راکهبت  هیمـس  هدرورپ  تسد  وا  تسین . دیعب  چیه  فورعم -  ناردپ  یب  ناگداز و  یپسور  زا  یـسک -  زا  تایانج  همهنیا  هدرک و 
طبـس ود  هراـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  یتـسارب  دـهد و  یمن  رب  روـگنا  زگره  راـخ  ،و  تسوا رد  هک  دوارت  نورب  ناـمه  هزوـک 

مه و  دراد . یمن  تسود  دازکاپ  تداعـس و  اب  صاخـشا  زج  ار  ناشیا  هک " : تسا  هدومرف  ابیز  مالـسلا  هیلع  اـهنآ  رداـم  ردـپ و  راوگرزب و 
یم مالـسلا  هیلع  یلع  تبحم  یتـسود و  هب  ار  ناـشد  ـالوا  ناینیـشیپ  دراد " و  یمن  نمـشد  دنـشاب ، تـسپ  راـبت  زا  هـک  يدارفا  زج  ار  اـهنآ 

هک يروآ  رد  همان  هدازمارح و  نیا  زا  تسین  بجع  سپ  تسا . هتفاین  دشر ، هک  دش  یم  مولعم  تشادن ، تسود  ار  وا  سک  ره  دـندومزآ و 
حرس نب  دعـس  دسیون " : یم  رکاسع "  نبا  درک " . تعافـش  شنایعیـش  زا  يدرم  هراب  رد  تشون و  مالـسلا  هیلع  یکز  نسح  طبـس  ماما  هب 

دوب . مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نایعیش  زا  سمش ، دبع  نب  بیبح  يالوم 
تساوخ . دوخ  روضح  هب  ار  وا  دیناسرت و  ار  وا  دایز  دمآ ، هفوک  هب  دایز  هک  یماگنه 

ار وا  هتـساوخ  لام و  تخادنا و  نادـنز  ار  همه  درک و  هلمح  شنادـنزرف  نز و  ردارب و  رب  دایز  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دزن  سپ 
تشون : دایز  هب  مالسلا  هیلع  نسح  هاگنآ  تفرگ .

تسین و ادـج  نیملـسم  رـش  زا  وا  رـش  نیملـسم و  ریخ  زا  وا  ریخ  هک  يا  هدرک  التبم  ار  ناناملـسم  زا  يدرم  وت  دایز : هب  یلع  نب  نسح  زا  " 
. نک يدابآ  زاسب و  ار  شا  هناخ  دـسر ، وت  رب  هک  نم  همان  نیا  يا . هدرک  ینادـنز  ار  شا  هداوناخ  هرداصم و  ار  شلام  ناریو و  ار  شا  هناخ 

 " منک . یم  تعافش  وت  شیپ  وا  زا  ما و  هداد  هانپ  وا  هب  نم  هک  ارچ  نادرگ  زاب  ار  شلایع  لام و  و 
تشون : نینچ  خساپ  رد  دایز 

نم دیـسر . یتشاد ، یئاضاقت  هک  یلاح  رد  يا ، هدرمـش  رت  رب  ار  دوخ  نآ  رد  هک  وت  همان  دـعب  اما  همطاف . نب  نسح  هب  نایفـس  نب  دایز  زا  " 
نیا نآ  زا  رتدـب  تسین و  رکذ  لباق  تراقح  یتسپ و  طرف  زا  هک  يا  هدرک  شرافـس  نم  هب  ار  یقـساف  کی  يداـع  درف  کـی  وت  مناـطلس و 

ءوس اب  ار  وا  هک  مهاگآ  نم  و  دراد . تسود  ار  تردپ  ارت و  صخش  نیا  هک  تسا 
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اب زاب  دریگب ، ياج  تتـشوگ  تسوپ و  نیب  یکیدزن  رد  هاگ  ره  ادخب  رادن . هگن  ار  وا  هک  ادخب  يا . هداد  هانپ  هدرک و  کیدزن  دوخ  هب  تین 
ار درم  نیا  تسا . هدـیئور  وا  دوجو  زا  وت  ندـب  تشوگ  هک  تسا  یتـشوگ  نآ  ندروخ  نم ، رظن  رد  تشوگ  نیرتاراوگ  تسین . تسود  وت 

مهاوـخن وا  زا  ارت  تعافـش  زگ  ره  مرذـگ  رد  وا  هاـنگ  زا  هاـگ  ره  تسا  رتـیلوا  وـت  زا  هک  هدـب  لـیوحت  یـسک  رب  دراد ، هـک  یمرج  رطاـخب 
 " مالسلاو . ما . هتشکن  تقساف  ردپ  تبحم  رطاخ  هب  زج  مشکب ، ار  وا  هاگره  و  تفریذپ .

 " هتـشون هب  و  درک ، یم  قیوشت  مالـسلا  هیلع  یلع "  نعل "  هب  ار  اـهنآ  و  هدرک ، عمج  دوخ  رـصق  هاـگ  رد  رب  هفوـک  رد  ار  مدرم   " داـیز ، " 
زا سک  ره  و  دـندش ، رپ  نحـص  دجـسم و  مدرم  نـیا  زا  و  درک . یم  صرحت  مالـسلا  هـیلع  یلع "  زا "  يریگ  هراـنک  رب  ار  اـهنآ   " یقهیب ،

دش . یم  هدنارذگ  ریشمش  هبل  زا  درک ، یم  يراددوخ  روضح 
دیرب ار  اهنآ  زا  رفن  داتشه  تسد  درک ، عمج  دوخ  رود  ار  یلاهاربنم  يالاب  هفوک ، رد  دایز  هک  یماگنه  هدمآ " : يزوج  نبا  مظتنم "  رد " 

هک درک  داهنشیپ  دش . رپ  نحص  دجسم و  ات  دناوخ  ار  اهنآ  دنزب ، شتآ  ار  ناشیامرخ  ناتخرد  و  دنک ، ناریو  ار  ناشاه  هناخ  هک  تساوخ  و 
زیواتـسد ار  يرادوخ  نیا  وا  و  درک ، دنهاوخ  يراددوخ  لمع  نیا  زا  اهنآ  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  دـننک ، يربت  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  همه 

راصنا زا  یهورگ  اب  مه  نم  دـیوگ : یم  هدرک  لقن  بئاـس "  نب  نمحرلادـبع  درک " . دـهاوخ  ناـشیا  ياـه  هناـخ  ندرک  ناریو  يدوباـن و 
مدش . هفخ  نایم  نآ  زا  سپس  ما و  هتسشن  یمدرم  نیب  رد  هک  مدید  باوخ  رد  نم  میدش . رضاح  دجسم  نحص  رد  هدش و  راضحا 

رصق نیا  بحاص  مرومام  و  متسه ، تردق  بحاص  یسرزاب  نم  تفگ : تسیک ؟ مدیـسرپ : دوش . یم  کیدزن  دراد  هک  مدید  يدنلب  زیچ  و 
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یگمه درکمالعا : و  دش ، دراو  جراخ  زا  یـسک  هک  دوب ، هتـشذگن  تعاس  کی  رادـقم  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  سرت ، زا  منک . ریگتـسد  ار 
لزان یئالب  نآ  ودب  ناهگان  و  هدش ، نادرگور  امش  زا  ریما  دیدرگرب ،
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دیوگ : بئاس "  نب  هللادبع  هک "  دش 
یلع هبحر  بحاص  رب  هک  وا  دش . رضاح  شرس  يالاب  يدنمتردق  هک  دوب  هدیسرن  ماجنا  هب  دیرورپ  یم  رس  رد  ام  هیلع  رب  هک  یتایانج  زونه 

 " دیدرگ . دوبان  يا  هبرض  اب  ناهگان  دوب ، هدرک  هشیپ  زواجت  ملظ و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 
میناوخب و تسا  تاکلهم  داسف و  گنن و  زا  هدنکآ  هدولآ و  اه  یئاوسر  عاونا  هب  هک  ار ، هایـس  قاروا  نیا  ات  دیئایب  نم  اب  دـیوگ : ینیما "  " 
هک یتایانج  نیا  ایآ  دوش و  یم  هدید  تایانج  نیا  يارب  يزوجم  لدع ، ياه  سایقم  یناسنا و  سیماون  رد  ای  كانبات  تعیرش  رد  ایآ  مینیبب 

نینچ دـیبایب . ار  یـسک  دـیناوت  یمن  امـش  دـندش ؟ یم  نآ  بکترم  خـیرات ، ناراکتیانج  زا  کیچیه  هدـمآ ، لمع  هب  دـنه  دـنزرف  تسد  هب 
هدرب یئوب  یناسنا  هفطاع  زا  لقاال  هک  یـسک  زا  لب  فینح ، نید  ناگدـنورگ  زا  اهنت  هن  تسا ، هدـشن  هدینـش  يراکتیانج  چـیه  زا  یتاـیانج 

نیا اب  ار ، هیواعم "  یناوت "  یم  ایآ  و  دـنک . لمحت  ار  ییاوسر  گنن و  هیام  نیا  ای  و  درمـش ، زیاج  ار  تیانج  تواقـش و  همه  نیا  شداب و 
ینادب ؟ همیرک  هیآ  نیا  قیداصم  زا  تایانج  همه 

نارفاک رب  دنیوا ، اب  هکنانآ  هللا و  نم  الـضف  نوغتبی  ادجـس  اعکر  مه  ارت  مهنیب  ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذـلاو  هللا  لوسر  دـمحم  " 
دننابرهم . رگیدمه  اب  تخس و 

راگدرورپ زا  هک  ار  یلضف  دنتسه ، نانک  هدجس  نارازگ و  عوکر  هک  ینیب  یم  ار  اهنآ 
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...:. تسا ناشی  اه  هرهچ  رد  هدجس  زا  ناشیا  یناشن  دزودنا ، یم  ار  وا  يدونشخ  دسر و  یم 
ینیب ؟ یمن  نانموم  هورگ  نیا  زا  جراخ  ار  نایفس "  یبا  رسپ  ایآ "  نونکا  و 

زا وا  هکلب  دـیزرو . یم  رهم  دروآ و  یم  تمحر  وا  ناراداوه  نادـناخ و  هب  هن  دوـب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـب  هن  وا  هک  یتـسارب 
دنا . جراخ  مالسا  هقبر  زا  نانیا  همه  و  دند ، ومن  کته  دنتشک ، دندرک ، نیرفن  بس و  ار  وا  دندیزرو ، ینمشد  وا  اب  هک  دوب  یناسک 

هدـننک و هدجـس  رازگ و  عوـکر  هک  یمدرم  رب  تفرگ ، تخـس  مالـسا  ربماـیپ  تما  ناـگ  دـیزگرب  رب  هیواـعم "  هک "  تسا  نیا  هـن  رگم  و 
دنک . يرواد  دناوت  یم  فاصنا  طقف  هک  تسا  اجنیا  دندوب ؟ راگدرورپ  يدونشخ  لضف و  ناقشاع 

یم هتشون  مالسلا  هیلع  یلع "  يالو "  مان  هب  همه ، راک  هانگ  تاعبت و  دنوش و  یم  هدرپس  یشومارف  هب  نامثع "  نالتاق "  هک  تسا  اجنیا  و 
تبحم فیدرمه  ار  وا  یتسود  وهتـشاد  نورقم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسود  وا و  یتسود  اب  ار  دوخ  تیالو  لاعتم  دنوادخ  هک  دوش ،
اهنادـب دـنوادخ  هک  یناسک  يارب  ار  اهنآ  تدوم  هدـش و  ضرف  اهنآ  رب  دوخ  تعاط  هک  یناسک  رب  ار  اهنآ  يوریپ  هداد  رارق  ربمغیپ  ادـخ و 

داد . رارق  تلاسر  رجا  هداد ،
رب زج  هـک  دـندش  یلاـمعا  بـکترم  هتـشادن و  نمـشد  شناراداوـه  مالــسلا و  هـیلع  یلع  زج  ار  سکچیه  شنارازگ ، راـک  هیواـعم " و  " 

رگید و هدـش  درط  ناورم "  رـسپ "  نوعلم ، هدـش  درط  درف  کی  دـننز . یمن  یئاهراک  ناـنچ  هب  تسد  ادـخ ، نانمـشد  نید و  زا  ناگتـشک 
دارفا تسد  هب  ار  تموکح  دـندوب و  هاـفر  نما و  رد  همه  شیرق  قساـف  ناـناوج  هبعـش " و  نب  هریغم  ینعی "  فیقث "  هلیبق "  درم  نیرتدـب 
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فوع نب  نایفس  مکح " "  نب  ناورم  هاطرا " "  نب  رـسب  نوچمه "  دارفا ي  دوب : هدرپس  دندوب ، یحو  تیب  لها  نمـشد  هک  رابت  یب  رجاف 
نانآ . ریاظن  بدنج " و  نب  هرمس   " سیق " ، نب  كاحض   " ریشب " ، نب  نامعن  " ، " 

نانیا یبوخ  هب  دوخ  هکنیا  اب  و  درک ، یم  طلسم  ادخ  ناگدنب  رب  ار  دارفا  نیا 
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دومرف : هک  درک ، یمن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نخس  نیا  هب  یئانتعا  زگ  ره  تخانش و  یم  ار 
وا زا  يرگید  صخش  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  هک  دنادب  و  دنک ، يراک  دومام  ار  یـسک  و  دریذپب ، ار  ناناملـسم  ییاورنامرف  یـسک  هاگ  ره  " 

 " تسا . هدرک  تنایخ  نانموم  همه  وا و  لوسر  ادخ و  رب  دراد ، دوج  شلوسر و  تنس  ادخ و  باتک  هب  رت  هاگآ  رتاناد و 
عنم چـیه  وا  رظن  زا  نکل  دـندیزای ، یم  تسداه  یهابت  ناهانگ و و  عاونا  هب   " هیواعم ، رما "  هب  و  دـندوب ، لوغـشم  تشز  ياهراک  هب  نانیا 
اجنآ ادخ  هک  يرهـش  دنرب ، موجه  همرکم  هکم  رب  هک  داد  نامرف  هیواعم "  سپ "  تشادـن . دوجو  دوجو  مئارج  نینچ  باکترا  يارب  ینید 
دوخ نید  رد  ار  اهنآ  ناهایگ  تاناویح و  ناگدـنرپ و  یلاها و  و  تسا ، هداد  رارق  نما  ياج  دنـشاب ، رفاـک  ولو  شناـنکاس ، نیدراو و  رب  ار 

تسا . هدرک  مارح  ار  نآ  هب  زواجت  هتشاد و  مرتحم 
هک ار  وا  ریاظن  نایفـس " و  وبا  نوخ "  دومرف  ریخـست  ار  اـجنآ  هک  هاـگنآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  تسا  يرهـش  ناـمه  نیا  و 

درمش . مرتحم  دندوب ، داحلا  رفک و  نارادمچرپ 
دومرف : یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دومرف . تیاعر  ار  لصا  نیا  مایا ، رگید  حتف و  زور  رد  و 

میرح رد  رهـش  نیا  تمایق  زور  ات  و  درمـش . مرتحم  ار  اـجنیا  دـیرفآ ، ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  هک  هاـگنآ  دـنوادخ ، هک  تسا  يرهـش  نیا  " 
مکح هب  نیا  تسین و  لـالح  زور  رد  یتعاـس  زج  زین  نم  رب  و  هدوبن ، لـالح  اـجنآ  رد  راتـشک  يدـحا  رب  نم  زا  شیپ  تسا و  یهلا  تمرح 

رد زج  دـتفیب ، نیمز  يور  رب  هچنآ  و  تسا ، مارح  راکـش  نآ  رد  دوش و  هدـیرب  دـیابن  نآ  زا  يراخ  یتح  تسا . مارح  تماـیق  زور  اـت  ادـخ 
 " دنراد . رب  دنناوت  یمن  دننک ، در  دنسانشب و  ار  شبحاص  هک  يدراوم 

. تسا هتشاد  مارح  مدرم ، هن  ادخ  ار  هکم  رهش  تسا " : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 
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ادـخ ربمایپ  اب  گنج  يارب  یـسک  رگا  دربب و  یتخرد  ای  دزیرب ، ینوخ  اجنآ  رد  دـناوت  یمن  دراد ، ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هک  یـسک 
دیئوگب : وا  هب  تساوخ ، هزاجا 

. تسا هدادن  هزاجا  امش  رب  هداد و  هزاجا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  ادخ  طقف  دگنجب و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دناوت  یمن  یسک 
هب ار  رما  نیا  تسا ، رـضاح  هک  ره  تسا . زورید  تمرح  ناـمه  زورما  هکم  تمرح  هداد و  ار  هزاـجا  نیا  زور ، رد  تعاـسکی  طـقف  مهنآ  و 

 " دناسرب . نابیاغ 
اهنآ رب  یتامدـص  دـنداد و  میب  ار  اجنآ  یلاـها  و  دـندرک . هرـصاحم  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنیدـم  اـت  درک  رما  دـنه "  رـسپ  و " 

تمرح هک  یلاح  رد  دننک ، ریگتسد  دنتفای ، مالسلا  هیلع  یلع "  نینم "  وملا  ریما  نایعیش  زا  سک  ره  ات  دندرگب  ات  داد  روتـسد  و  دندناسر ،
دنا : هدومرف  یتایاور  نمض  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا و  زرحم  الماک  مالسا  رد  هرونم  هنیدم 

ادـخ و تنعل  دریذـپب ، نآ  رد  ار  يراکهانگ  ای  دـهد ، ماجنا  یتشز  راک  نآ  رد  سک  ره  نـالف "  اـت "  رئاـع "  زا "  تسا  یمرح  هنیدـم  " 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3966 

http://www.ghaemiyeh.com


داب . وا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و 
ناگتشرف و ادخ و  تنعل  دنک ، ینکش  نامیپ  یناملسم  هاگ  ره  و  تسا ، ربارب  همه  ناناملسم  قوقح  تسین . هتفریذپ  وا  تدابع  هبوت و  رگید 

 " دوش . یمن  هتفریذپ  زگره  یسک  نینچ  لمع  هبوت و  و  داب ، وا  رب  مدرم  همه 
دور یم  نیب  زا  دوش و  یم  لحمضم  لح و  بآ ، رد  کمن  نوچمه  هکنآ  رگم  دنیچ ، یمن  هئطوت  دنک و  یمن  دیک  هنیدم  لها  رب  یـسک  " 

" . 
 ". دنک یم  یشالتم  بآ  رد  کمن  ای  شتآ  رد  برس  نوچمه  ار ، وا  دنوادخ  دناسرب ، يدب  هنیدم  لها  رب  دهاوخب  سک  ره  " 
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اج نآ  رد  هک  داـبم  ما . هدرمـش  مرح  مرتـحم و  ینم  هکم و  تمرح  نوـچمه  ار  هنیدـم  زین  نم  داد و  رارق  مرح  ار  هکم  مـیهاربا ، ایادـخ ، " 
 " دشاب . مزال  هفولع  يارب  هکنآ  رگم  دوش . هدیرب  وا  تخرد  دیابن  و  دور ، راکب  گنج  يارب  زا  یحالس  ای  هتخیر  ینوخ 

دعس ترابع  رد  " و  دنک ، یم  بوذ  بآ  رد  کمن  نوچمه  ار  وا  دنوادخ  دنک ، يدب  هدارا  رهـش  نیا  هرابرد  سک  ره  تسا " : دومرف ه  و 
... ". دنک یم  دوبان  بوذ و  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  يدب  هشیدنا  هنیدم  مدرم  هراب  رد  سک  ره  تسا " : هدمآ 

هنیدـم رد  سک  ره  دوش .) انز   ) دریگ ماجنا  یتشز  راک  نآ  رد  و  دوش ، هدـیرب  نآ  زا  یتخرد  دـیابن  تسا . مرح  اجنآ  اـت  اـجنیا  زا  هنیدـم  " 
 " دننک . یم  نیرفن  ار  وا  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  دوش  لامعا  نیا  بکترم 

هتـشاد یئوس  هدارا  هنیدم  لها  يارب  هکنانچمه  درب ، یم  نیب  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتـشاد  هنیدـم  هراب  رد  يدـب  رکف  هک  يرگمتـس  ره  " 
... ". دشاب

هبوت رگید  داب . یسک  نینچ  رب  مدرم  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  ناسرتب و  ار  وا  دراد ، اور  متـس  دناسرتب و  ار  هنیدم  مدرم  سک  ره  ایادخ ، " 
 " دوش . یمن  هتفریذپ  وا  تشگ  زاب  و 

 ". تسین لوبق  وا  هبوت  لمع و  زگره  دهد و  یم  میب  ار  وا  تمایق  زور  رد  يادخ  دناسرتب ، ار  هنیدم  مدرم  سک  ره  " 

هحفص 53 ] ] 

 " دتسرف . یم  تنعل  ار  وا  دنوادخ  دناسرتب ، دوخ  متس  اب  ار  هنیدم  مدرم  سک  ره  " 
ادـخ و و  دـنک ، یم  سرت  لومـشم  ار  وا  دـنوادخ  دـناسرتب  ملظ  يور  زا  ار  هنیدـم  مدرم  سک  ره  تسا " : نینچ  راـجن  نـبا  تراـبع  رد  و 

 " دننک . تنعل  وا  رب  مدرم  ناگتشرف و 
 " هللادبع نب  رباج  هطـساوب "  ار  تیاور  نیا  دنـسم " 354:3 ، رد "  دمحا   " تسا . هدیناسرت  ارم  لد  دـناسرتب ، ار  هنیدـم  مدرم  سک  ره  " 

هدرک : لقن  نینچ 
نیا زا  یناوت  یم  دـنتفگ : رباج  هب  دوب . هدـش  لیاز  رباج  مشچ  رون  ماگنه ، نآ  رد  و  دـش ، هنیدـم  دراو  داسف ، هنتف و  نایاورنامرف  زا  یکی  " 

دوبان تفگ : و  درک ، دولآ  نوخ  ار  نآ  دروخ و  شیاپ  هب  یگنـس  تفر . یم  هار  شرـسپ  ود  نایم  رد  دمآ و  نوریب  سپ  يوشب . رود  مکاح 
ار هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ردـپ ، يا  دـنتفگ : اهنآ  ود  ره  ای  يو  نارـسپ  زا  یکی  دـیناسرت . ار  هللا  لوسر  هک  یـسک  داـب  نوگنرـس  و 
... " دناسرتب سک  ره  دومرف " : هک  مدینـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  تفگ : تسا ؟ هدومرف  تافو  وا  هکنیا  اب  دنناسرت ، یم  هنوگچ 

ثیدح . رخآ  ات 
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 " ءافولا ءافو  رد "  يدوهمـس "  هکنانچ "  تسا ، هاطرا "  نب  رـسب  نامه "  هدـش ، هراشا  ثیدـح  رد  هک  يریما  نیا  ینیما :)  ) نم داقتعا  هب 
تسا . هتسناد  حیحص  هدرک و  تیاور   31:1

هدرک ءاذیا  ار  ادخ  دنک ، تیذا  ار  هنیدم  مدرم  هک  ره  تسا " : هدومرف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   " ریبکلا ، رد "  یناربط "  لقن "  هب  انب  و 
 " تسین . هتفریذپ  وا  زا  يا  هب  وت  تدابع و  چیه  رگید  و  تسا ، وا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  و 

ریسا ار  اه  نز  درک ، اهراتـشک  دز ، تسد  تامرحم  رب  درکن ، راکنا  ار  تایانج  نیا  زا  کی  چیه  زین ، دوخ  دیـسر  يریما  هب  رـسب "  يرآ " ،
دروم ار  مدرم  ضرع  تخاس ، ناریو  ار  اه  هناخ  دیرب ، رس  ار  لافطا  دومن 

هحفص 54 ] ] 

شنارواـجم هب  و  درک ، لاـم  دـگل  ار  راوـگرزب  نآ  نما  مرح  نارواـجم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  قوـقح  داد ، رارق  زواـجت  متش و 
هدومرف : ادخ  هک  یلاح  رد  تسا ، مرتحم  ادخ  مرح  نوچمه  هک  یمرح  نارواجم  تشاد ، اور  نیهوت 

". تسا یکاندرد  رفیک  اهنآ  رب  دنناجنرب ، ار  هللا  لوسر  هکنانآ   " میلا " : باذع  مهل  هللا  لوسر  نوذوی  نیذلاو  " 
رب ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  دنرازآ ، یم  ار  شلوسر  ادخ و  هکنانآ   " هرخالا " : ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذـلا  نا   "و 

 " دنک . یم  تنعل  ناشیا 
دیزی هکنانچ "  دنک . مایق  وا  نید  هیلع  رب  و  دزیگنا ، رب  شلوسر  ادخ و  اب  ینمشد  هب  ار  وا  هک  دناسرب  یئاج  هب  ار  تارج  هک  یـسک  رب  ياو 
ربارب و  دوبر . تقبـس  يوگ  وا  زا  هفرـشم  هرونم و  هنیدـم  مدرم  هب  موجه  نیگنـس و  ناهانگ  رد  تشاذـگ و  شردـپ  ياپ  ياـجب  ياـپ  زین  " 

دزادرپب . يراکبارخ  تیانج و  هب  سدقم  نیمزرس  نیا  راوج  رد  هک  درک  رومام  ار  هبقع "  نب  ملسم  شردپ " ، تیصو 
، دندرک یم  تبحص  مه  اب  هک  هنیدم  ناگدروخلاس  ناگرزب و  زا  دنک : یم  لقن  ءامسا  رتخد  هیریوج  زا "  شدانـساب  همثیح "  یبا  نبا  و " 

دنتفگ : یم  هک  مدینش 
وا يراداوه  هک  ار  هبقع  نب  ملسم  دنروشب ، وت  رب  ، هنیدم مدرم  هاگ  ره  تفگ " : ودب  تساوخ و  ار  دیزی  داتفا ، راضتحا  لاح  هب  هیواعم  یتقو 

یلیخ وا  دنتفر و  وا  شیپ  هب  یهورگ  اب  هلظنح "  نب  هللادـبع  دـش "  یلاو  دـیزی "  هک "  یماگنه   " درامگب . اجنآ  رب  مراد ، قیدـصت  نم  ار 
زا ار  دـیزی " هک "  درک  توعد  و  تفگ ، زاب  ار  وا  ياـه  بیع  و  درک ، ضیرحت  دـیزی "  هیلع "  رب  ار  مدرم  تشگرب ، رد  نکل  درک . مارتحا 

شماقم

هحفص 55 ] ] 

خلا . درک -  هناور  تازیهجت  اب  ار  هبقع  نب  ملسم  دیزی  سپ  دندومن ، تقفاوم  مه  مدرم  دننک و  علخ 
. تسا هدرک  لقن  يدوهمس "  زا "  رت  طوسبم  ار  قوف  تیاور  فارشالا " 43:5 ، باسنا  رد "  يرذ  الب  و 

هحفص 56 ] ] 

وا نارای  يدع و  نب  رجح  هب  تبسن  هیواعم  تایانج 
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هراشا

تفگ : نینچ  داد ، یم  وا  هب  ار  اجنآ  ییاورنامرف  هک  یماگنه  و  درک ، هفوک  یلاو  ار  هبعش "  نب  هریغم  ترجه " ، لاس 41  هب  هیواعم "  " 
دیوگ : سملتم "  و "  دمهفب ، دهاوخب و  هک  تسا  نآ  تقو  زورما  هتشاد ، يرابدرب  ملح و  نیا  زا  شیپ  سک  ره  " 

اصعلا  عرقت  ام  مویلا  لبق  ملحلا  يذل 
املعیل الا  ناسنالا  ملع  ام  و 

دنچ زورما  هتشرس ، یتفابل  وت  داهن  رد  نورب  هار  زا  میلعت  نودب  میکح  يادخ  و  میراد ، امش  تریصب  رب  هک  يرطاخ  تیاضر  دامتعا و  ربانب 
رب رب  ارت  نم  دنک . یم  ناماسب  ارم  تیعر  راک  و  راوتسا ، ارم  هطلس  اهنآ  نتسب  راک  هک  ییاه  شرافس  ، مهد یم  رارق  وت  رایتخا  رد  یـشرافس 
رهم تقفـش و  ناـمثع "  رب "  و  یـشوپن ، مشچ  یلع "  نیهوت "  متـش و  زا  زگره  نآ ، بجوـم  هب  هک  منک  یم  شرافـس  یتلـصخ  ندـیزگ 

ار ناـمثع "  ناوریپ "  ینکن ، شوگ  زگره  ار  ناـنآ  نخـس  ینک و  نعل  ییوجبیع و  یلع "  ناراـی "  رب  یهاوخب و  شزرمآ  وا  رب  و  يزرو ،
يراد " . ارف  شوگ  نانآ  ياه  شرازگ  هب  و  ینادرگ ، کیدزن  دوخ  رب  ینک و  قیوشت 

يرازگتمدخ نارگید  رب  وت  زا  شیپ  مدش و  هدومزآ  مدومزآ  تشاد " : راهظا  هریغم "  " 

هحفص 57 ] ] 

 " درک . یهاوخ  شهوکن  ای  شیاتس  ماجنا  رس  دومزآ و  یهاوخ  ارم  زین  وت  هدرکن . رثا  دنسم ، زا  ندمآ  دورف  ای  ماقم  عیفرت  ارم  ما ، هدرک 
دوتس . مهاوخ  هللا  ءاشنا  تفگ : هیواعم "  " 

، دوب تمالـس  تیفاع و  هتخابلد  تخـس  تشاد و  وکین  تریـس  وا  درک . یئاورنامرف  هفوک  رب  هام  دـنچ  لاـس و  تفه  هریغم "  سپ " ، نآ  زا 
تمحر و نامثع "  رب "  و  درک ، یم  نیرفن  ناـمثع "  نـالتاق "  رب  هتـسویپ  و  درک ، یمن  كرت  زگره  ار  یلع "   " زا یئوجبیع  متـش و  نکل 

دوتس . یم  ار  وا  نارای  داتسرف و  یم  اعد 
لج زغ و  يادخ  هک  ارچ  دیتسرف ، یم  نعل  دینک و  یم  شهوکن  ار  ادخ  امـش  هکلب  تفگ " : دید ، ار  راتفر  نیا  نوچ   " يدـع ، نب  رجح  " 

و دیهد ،) تداهـش  ادخ  يارب  و  دیـشاب ، ادخ  ناهاوگ  لدع و  ناگدنراد  اپ  رب  یگمه   "  ) ءادهـش هللا طسقلاب  نیناوق  اونوک  تسا " : هدومرف 
مه ار  یناسک  و  دنا ، شیاتس  تلیـضف و  هتـسیاش  دینک ، یم  ییوجبیع  دیهوکن و  یم  امـش  هک  ار  یناسک  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  نیاربانب 

 " دنتسه . شهوکن  هتسیاش  هک  اقح  دینک  یم  حدم  دیئاتس و  یم  هک 
اـسب يا  ناطلـس ، مشخ  هک  ارچ  شاـب ، هتـشاد  میب  وا  هوکـش  مشخ و  زا  سرتـب . ریما  زا  وت . رب  ياو  رجح  يا  تفگ " : خـساپ  رد  هریغم "  " 

 " تسا . هدرک  كاله  ار  وت  لاثما 
باب رد  تساخ و  اپ  رب  هریغم "  يزور "  شتراما ، نایاپ  رد  هک  دوب  لاونم  نیدب  راک  و  درک . یم  یـشوپ  مشچ  دش و  یم  ادج  وا  زا  هاگنآ 

تفگ : درک و  رارکت  ار  دوخ  نیشیپ  تاراهظا  نامثع  یلع و 
تنـس زاو  لمع ، وت  باتک  هب  وا  هک  ارچ  هدـب  وا  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  رذـگ و  رد  شناهانگ  زا  و  نک ، محر  نافع  نب  ناـمثع  رب  اـی  ادـخ  " 

مولظم دوخ  نکل  درک ، ظفح  ار  اه  ام  نوخ  تخاس . دحتم  نخس و  کی  ار  ام  همه  و  درک ، يوریپ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  تربمایپ 

هحفص 58 ] ] 
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 " بلاطیبا نب  یلع  هب "  تسرف " و  تمحر  نک و  محر  وا  نوخ  رطاخ  هب  ار  وا  ناوریپ  ناتـسود و  ناراداوه و  نارای و  ایادخ  دـش . هتـشک 
درک . نیرفن  ار  شناوریپ  وا و  دیسر ، هک 

ار شیادـص  دـند ، وب  دجـسم  نوریب  دجـسم و  رد  هک  یناسک  همه  هک  دیـشک  يدایرف  نانچ  وا  هک  يروطب  درک  هلمح  رجح "  رب "  هاگنآ 
تفگ : رجح "  دندینش " .

هک دـنهدب ، يا ، هدرک  فیقوت  هکار  اهام  قوقح  قازرا و  هک  هدـب  روتـسد  ناسنا  يا  يا ، هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  یـسک  هچ  یناد  یمن  " 
هتـشگ صیرح  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نیرفن  رب  وت  درک  یمن  عمط  قوقح  نیا  رد  دوب ، وت  زا  شیپ  هک  یمکاـح  تسین و  وت  قـح  اـهنیا 

 " ینک . یم  تیامح  نامرجم  زا  و  يا ،
دنتشاد : راهظا  یگمه  دنتساخ و  اپ  رب  وا  اب  مدرم  ثلث  ود  زا  شیب  هاگنآ  سپ 

هک نانخـس  نیا  هنرگ  و  دنهدب ، ار  ام  قوقح  قازرا و  هک  هدب  روتـسد  وت  تسا . قح  رب  دـیوگ و  یم  تسار  رجح "  دـنگوس " ، ادـخ  هب  " 
دش . رصق  دراو  دمآ و  نییاپ  هریغم "  هک "  دنتفگ  نانخس  نیا  زا  نادنچ  درادن و  ام  لاح  رب  يدوس  ییوگ  یم 

دنتفگ : اهنآ  داد . هزاجا  وا  دننیبب و  ار  وا  هک  دنتساوخ  هزاجا  شناوریپ 
وت تموکح  رب  هک  دناسرب  هیاپ  ندب  ار  تارج  دوخ ، ییاورنامرف  تنطلس و  رد  دنکب و  ار  تاراهظا  نیا  درم  نیا  هک  یهد  یم  هزاجا  ارچ  " 

 " دروآ . مشخ  هب  وت  هیلع  رب  ار  هیواعم  نینموملا  ریما  و  دنک " ، تناها 
تشاد . یم  گرزب  ار  وا  و  تفگ ، یم  نخس  یتشرد  هب  ریما  اب   " رجح ، هرابرد " همه  زا  شیب  یفقث "  لیقع  یبا  نب  هللادبع  " 

هرابرد مدرک ، نم  هک  ار  یلمع  نیمه  دمآ ، دهاوخ  هک  يریما  نم  زا  سپ  هک  متشک  نآ  يارب  ار  وا  نم  تفگ " : اهنآ  خساپ  رد  هریغم "  " 
دهاوخ ماجنا  نم 

هحفص 59 ] ] 

مرادن تسود  هدـمآ و  رـس  هب  نم  یئاورنامرف  نارود  و  تسا ، کیدزن  نم  لجا  اما  دـشک . یم  ار  وا  دریگ و  یم  ار  نمـشد  راب  لوا  و  داد ،
رد هریغم  هب و  اـیند  رد  هیواـعم  موش ، تخبدـب  نم  اـما  دنـسرب ، شیاـسآ  نما و  هب  نارگید  منکب ، رهـش  نیا  ناگدـیزگرب  نتـشک  هب  عورش 

ددرگ . تخبنوگن  ترخآ 
. دش هفوک  رـصق  دراو  دمآ و  دایز "  دـندش " . عمج  دایز  نوماریپ  هرـصب  هفوک و  مدرم  دـش . كاله  لاـس 51  هـب  هریغم "  نآ "  زا  سپ  " 

داد . ربخ  ار  رجح "  داتسرف و " 
تفگ : وا  هب  دوب -  تسود  وا  اب  نآ  زا  شیپ  و  دمآ -  وا 

مهاوخن لمحت  وت  زا  ار  يراتفر  نانچ  لثم  هک  ادـخب  نم  اما  درک ، یم  لمحت  ار  وت  راک  وا  مهاـگآ و  يدرکهریغم  اـب  هک  يراـتفر  زا  نم  " 
لدبم ینمشد  هنیک و  هب  و  درک ، یلاخ  نم  لد  زا  ار  یتسود  نآ  ادخ  و  متشاد ، تسود  ار  یلع "  هیاپ "  هچ  رد  هتشذگ  رد  یناد  یم  درک .
تدوم رهم و  هب  لیدبت  دودز و  نم  لد  زا  ار  ینمشد  نآ  دنوادخ  نکل  متـشاد ، نمـشد  ار  هیواعم "  ردقچ "  هک  یناد  یم  زین  و  دینادرگ .

ما هتسشنن  هک  يدید  هاگ  ره  و  نیشنب . نم  رانک  رد  ما ، هتسشن  مدرم  نیب  نم  هک  يدید  يدمآ  هاگ  ره  متـسه . وت  دهعتم  ردارب  نم  درک . وا 
هتـشاد تماقتـسا  هاگ  ره  بش . ماگنه  هب  يرگید  حبـص و  ماـگنه  هب  یکی  مهاوخ : یم  زیچ  ود  وت  زا  زور  ره  نم  میاـیب ، نم  اـت  نیـشنب  وت 

نم دزن  رد  تنوخ  يا و  هدرک  كاله  ار  دوخ  ینک ، ادـیپ  فارحنا  پچ  تسار و  هب  هاـگ  ره  اـما  دـنام ، یم  ملاـس  تیاـیند  نید و  یـشاب ،
دش . دهاوخ  هتخیر 
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شاب " . دهاش  ایادخ  میامن . یمن  هذخاوم  یسک  زا  لیلد  نودب  منک و  یمن  تیانج  زا  لبق  صاصق  نم 
دید . دهاوخن  نم  زا  دهاوخ ، یم  هک  يزیچ  نآ  زج  ریما ، تفگ " : رجح "  " 

 " دمآ . نوریب  وا  دزن  زا  سپس  مریذپ . یم  ار  وا  تحیصن  و  درک ، یهاوخ  ربخ  نم  هب  وا 
وا دارم  دـش . تیعمج  زا  رپ  همه  خاک ، فارطا  نحـص و  دجـسم و  درک . توعد  ار  هفوک  مدرم  دیـسر ، تموکح  هب  دایز "  هک "  یماگنه 

رد ار  دوخ  تلاسر  هک  دوب  نیا 

هحفص 60 ] ] 

رب و  ءتنـسرف ، نکجر  ناـمثع "  رب "  دـناوخ و  يا  هبطخ  تساـخ و  رب  هاـگنآ  دـناسرب . مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يربت  ینادرگ و  ور 
درک . نیرفن  شنالتاق  رب  و  درک ، راثن  دورد  شنارای 

درک . نخس  زاغآ  دوب ، هتفگ  نخس  هریغم "  اب "  هک  ناسنامه  تساخرب و  رجح "  وا "  زا  سپ 
رد دوخ  نیشناج  ار  ثیرح "  نب  ورمع  تشگ و "  زاب  هرصب  هب  سپس  درک . یم  تماقا  هرصب  رد  هام  شش  هفوک و  رد  هام  شـش  دایز "  " 

 " هیواعم رب "  نعل  اهنآ  و  هدرک ، عمج  دوخ  رود  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش   " رجح ، هک "  دنداد  ربخ  وا  هب  ینامز  درک . یفرعم  هفوک 
رـصق هب  دش و  هفوک  دراو  سپ  دنا . هدنادرگ  يور  ثیرح "  نب  ورمع  زا "  و  دنیوج ، یم  يرازیب  وا  زا  و  دـنروآ ، یم  نابز  رب  اراکـشآ  ار 

شیپاشیپ مه  رجح "  هک "  یلاح  رد  دوب ، هدرک  نت  رب  دوبک  زخ  هماج  ریرح و  يابق  تفر و  ربنم  يالاب  دـش و  نوریب  اجنآ  زا  هاگنآ  دـمآ ،
نینچ داد و  میب  ار  مدرم  ندـناوخ و  هبطخ  هب  درک  عورـش  سپ  دـندوب . هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  شباحـصا  رتشیب  و  دوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  وا 

تفگ :
نیما ارم  دش . ناشریگنماد  رورغ  دندرک و  ربکت  هاگنآ  دندش  کیدزن  مدرم  نیا  تسا . میخ  یـسب و  یهارمگ  متـس و  ماجنارـس  و  دعب ، اما 

نم دیئاین ، تماقتـسا  هب  دینکن و  ادیپ  دوبهب  امـش  منک ، یم  نم  هک  ینامرد  اب  هاگره  دندرک . تراسج  تارج و  دـنوادخب  نکل  دـنتخانش ،
هب دوخ  ياپ  اـب  اـشع  رجح  يا  وت  رب  ياو  مهدـن . رارق  نارگید  تربع  ار  وا  و  مرادـن ، رب  هفوک  زا  ار  رجح "  هاـگ "  ره  متـسه ، چـیه  رگید 

دروخ .) دیرد و  وا  گرگ  دروخرب و  گرگ  هب  هک  دوب  يدرم  ناحرس   ) تسا هدمآ  گرگ  نماد 
دیآ و یمن  وا  دنتفگ : رجح "  نارای "  و  دمآ ، وا  دنروایب . ار   " رجح هک "  داد  روتسد  سیلپ ، هدنامرف   " یلاله ، مثیه  نب  دادش  هب "  هاگنآ 

مدرم يا  تفگ " : دایز "  دنداد " . ربخ  دایز "  هب "  ار  رما  نیا  دنداتـسرف . تنعل  دندرک و  نیهوت  رگـشل  هدـنیامن  هب  و  میرازیب ، امـش  زا  ام 
هناوید نیا  هتخابلد  نکل  تسا ، نم  رایتخا  رد  ناتیاهندب  دینک  یم  یتشآ  رگید  تسد  اب  و  دیزادنا ، یم  فالتخا  تسد  کی  اب  ایآ  هفوک 

هحفص 61 ] ] 

" ؟ دیتسه . قمحا 
زا هک  دینک  تباث  دیاب  دـنگوس ، ادـخب  تسا . قمحا  رجح  اب  ناتیاهلد  نم و  اب  ناتیاهندـب  تفگ " : هک  تسا  هدـمآ  لماکلا "  ترابع "  رد 
: " دـنتفگ  " دـنک . یم  حالـصا  ار  امـش  تافارحنا  اه و  یجک  هک  مرامگ  یم  رب  امـش  رب  ار  یهورگ  هنرگ  و  دـیتسه ، اربم  ناشیا  يراداوه 

هفیاط و زا  سک  ره  دزیخ و  رب  امش  مادک  ره  سپ  تفگ " : هاگنآ   " میشاب . هتـشاد  يا  هشیدنا  وت  يدونـشخ  تعاطا و  زج  ام  هک  هللاذاعم ،
: " تفگ شا  هطرش  سیئر  هب  دایز "  دنتشگرب " . رجح "  " زا يدایز  هورگ   " دنک . توعد  اجنیا  هب  تسا ، هارمه  رجح  اب  هک  ار  شنایفارطا 

 " يروایب . نم  شیپ  ار  وا  هکنیا  ات  شکب  ریشمش  اهنآ  رب  گنجب و  شناهارمه  وا و  اب  دماین ، هاگ  ره  روایب . ار  رجح  ورب و 
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: تفگ رجح  هب  يدنک "  هط  رمع  وبا  لاح " ، نآ  رد  درک . هلمح  اهنآ  هب  هاگنآ  دنتفریذپن . شنارای  دناوخ . ارف  ار  وا  دمآ و  رکـشل  هدـنامرف 
ینابهگن ارت  اهنآ  ات  وش ، قحلم  تدوخ  هلیبق  هب  زیخرب و  درک ؟ يداب  هچ  دنک . عافد  وت  زا  هک  تسین  دشاب ، هتشاد  ریشمش  هک  یسک  نم  زج 

دندرک . هرصاحم  ار  اهنآ  دایز "  نارای "  دوب . هتسشن  ربنم  زارف  رب  درک و  یم  اشامت  مه  دایز "  هک "  یلاح  رد  تساخرب  سپس  دننک .
 " دزا هفیاـط "  زا  درم  رفن  ود  داـتفا و  وا  دز و  رجح -  ناراـی  زا   " قمح -  نب  رمع و  رـس "  رب  يدومع  اـب  دـیبع " نب  رکب  ماـن "  هب  يدرم 
اب ار  یمیمت "  هلمح  نب  دئاع  تسد "  اه  هطرش  زا  یکی   " يدزا . دعوم  نب  هللادیبع "  مانب "  دندروآ ، يدرم  هناخ  هب  ار  وا  دندرک و  هلمح 

تیامح وا  باحـصا  رجح " و  زا "  و  دیگنج ، وا  اب  تفرگ و  اه  هطرـش  زا  یکی  زا  يدومع  تسکـش و  ار  شیاه  نادند  و  دـیرب ، ریـشمش 
دندش . جراخ  هدنک "  باوبا "  زا  هکنیا  ات  درک ،

یهورگ تفر . نوریب  رجح "  راد  يوس "  هب  هط "  رمع  وبا  یهارمه "  هب  رجح "  " 

هحفص 62 ] ] 

هدنک هنابج  هب "  ار  نادمه "  جحذم " و "  دوب " ، ربنم  يالاب  رب  هک  دایز "  دندشن " . نادنچ  هدنک "  زا "  اما  دـنتفرگ ، ار  اهنآ  رود  ریثک 
و دنروایب ، دننک و  ریگتسد  وا  ات  داتسرف  نمی "  مدرم "  زا  ار  ناسک  رگید  دنروایب و  هدرک ، ریگتـسد  ار  رجحهک  داد  نامرف  درک و  هناور  " 
ار اهنآ  دایز "  هکنادنچ "  دندرک ، ریگتـسد  دنتفای  ار  هک  ره  دندش و  هدـنک "  دراو "  مه  نادـمه "  جـحذم " و "  دـندمآ " ، اهنیا  نوچ 

. دوتس
نیا هک  دیتسه  یسک  ربارب  رد  امش  تفگ " : دنراد و  رب  تسد  گنج  زا  داد  روتسد  دید ، ار  دوخ  نارادفرط  یمک   " رجح ، هک "  یماگنه 

 " نادمه جحذم " و "  دندمآ " ، نوریب  اهنآ   " دیوش . هتشک  امش  هک  مهاوخ  یمن  نم  تسا و  هتخات  هدرک و  مهارف  امش  رب  نانمـشد  همه 
ینب هلیبق "  يوس  هب  یهار  زا  رجح "  دـنتفای " . تاجن  هیقب  دـندرک و  ریـسا  ار  دـیزی "  نب  سیق  دـندیگنج " . اهنآ  اب  دـندید ، ار  اـهنآ  هک 

ریگتـسد ار  وا  هک  دمآ  دش . علطم  رما  نیا  زا  بلط "  مان "  هب  يدرم  دـش . دـیزی "  نب  میلـس  مان "  هب  یـصخش  هناخ  دراو  دـمآ و  توح " 
داد : خساپ  وا  یناسرت ؟ یم  ار  تنارتخد  ارچ  تفگ : رجح "  دندرک " . هیرگ  شنارتخد  دگنجب . وا  اب  ات  دیشک  ریشمش  میلس "  دنک " .

 ". دنشکب ار  یسک  ای  دنریگب  ریسا  نم  هناخ  زا  هک  مهد  یمن  هزاجا  ما ، هدنز  نم  ات  " 
رتـشا ردارب "  ثرح "  نب  هللادـبع  هناـخ "  دراو  دـش و  عخن "  هناور "  دـمآ و  نوریب  تشاد ، هناـخ  نآ  هک  يا  هنزور  زا  رجح "  هاـگنآ " 

 " رد هطرش  هک  دنداد  عالطا  هک  دوب  لاح  نیا  رد  دومن . یتقوشوخ  راهظا  وا  هب  تبـسن  درک و  ینایاش  یئاریذپ  وا  زا  يو ، تشگ . یعخن " 
راهظا دیدرگ ؟ یم  یسک  هچ  لابند  دوب : هدیـسرپ  دوب . هدش  وربور  اهنآ  اب  هایـس  رتخد  کی  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  و  تست ، لابند  هب  عخن " 

دندوب : هتشاد 
 " دزن و  دـش ، دزا "  هناور "  دـمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  رجح "  نآ "  زا  سپ  تسا . عـخن "  رد "  وا  دوـب : هتفگ  رتـخد   " يدـع . نـب  رجح  " 

دش . یعخن  دجان "  نب  هعیبر " 
: دناوخ ارف  ار  ثعشا "  نب  دمحم   " دایز " ، دندش " ، زجاع  وا  شواک  زا  یتقو 

هحفص 63 ] ] 

منک یم  ناریو  ترس  رب  ار  تا  هناخ  و  عطق ، ار  تیامرخ  ناتخرد  همه  ای  يروآ و  نم  شیپ  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  دیاب  ای  دنگوس  ادخب  " 
داد . تلهم  زور  هس  زین  وا  تساوخ و  تلهم  دایز "  زا "  يو   " منک . یم  تا  هراپ  هراپ  یبای  یمن  ناما  نم  تسد  زا  و 
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اب هک  یناحتما  زا  و  مناد ، یم  ناـمثع  هراـبرد  ار  وت  رظن  تسین . یمیب  وت  رب  تفگ " : ودـب  داـیز "  دـندروآ " . ریـسا  ار  دـیزی "  نب  سیق  " 
یم وت  زا  نکل  مدیـشخب  ارت  سپ  يدرک ، دربن  رجح  اـب  یتشاد ، هک  یتیمح  رطاـخ  هب  طـقف  و  مهاـگآ ، يا  هداد  نیفـص  گـنج  رد  هیواـعم 

 " ینک . میلست  نم  هب  ار  ریمع  تردارب  مهاوخ 
، دوب تمحز  رد  نینهآ  ياهدـنب  ریز  یمخز و  هک  ار  ردارب  زین  وا  داد . ناـما  تفرگ و  شیوخ  ناـما  رد  ار  وا  ناـج  لاـم و  بیترت  نیدـب  و 
 " هب دیزی "  نب  سیق  هاگنآ "  دندک . رارکت  راب  دنچ  ار  راک  نیا  و  دنزادنیب ، نیمز  رب  دعب  دننک و  دـنلب  ار  وا  اهدرم  داد  روتـسد  وا  دروآ و 

دیدرگ . دازآ  دش و  نماض  هاگنآ  دوش "  یمن  هتخیر  شنوخ  مداد و  ناما  يرآ  تفگ " : یهد ؟ یمن  ناما  وا  هب  رگید  ایآ  تفگ : دایز " 
یناما وا  يارب  دایز "  زا "  هک  داتسرف ، ثعشا "  نب  دمحم  دزن "  ار  یـسک  دنام و  هعیبر "  هناخ "  رد  زور  هنابـش  کی  يدع "  نب  رجح  " 

رد ثراح "  نب  هللادبع  دـیزی " و "  نب  رجح  هللادـبع " و "  نب  ریرج  هک "  ار  یهورگ   " دـمحم ، دـناسرب " . هیواعم "   " هب ار  وا  ات  دریگب 
دایز دزن "  رجح  و  دنداتـسرف ، رجح "  دزن "  نانآ  هجیتن  رد  داد . تبثم  خساپ  اهنآ  هب  دایز "  دنناسرب " . هیواعم  هب  ار  وا  ات  دندوب ، اهنآ  نیب 

هک یلاح  رد  تسا  یگنج  و  گـنج ، ناـیم  رد  تسا  یگنج   " نمحرلادـبع ، وبا  يا "  وت  رب  دورد  تفگ : دـید  وا  داـیز "  یتقو "  تفر . " 
. دوش یم  دیاع  ناشدوخ  رب  نآ  ررض  هک  دننک  یم  مادقا  يراک  هب  دنا  شمارآ  اب  مدرم 

هحفص 64 ] ] 

يا تاهیه  تاـهیه  تفگ : سپ  مرادـیاپ . دوخ  تعیب  رب  ما و  هتـشگن  ادـج  مدرم  زا  ما و  هدـشن  فرـصنم  دوخ  تعاـط  زا  نم  تفگ : رجح 
وت زا  هداد ، یئاناوت  ام  هب  ادـخ  هک  اجنآ  یهاوخ  یم  و  ینک ، یم  یتشآ  رگید  تسد  اب  و  يزادـنا ، یم  فالتخا  تسد  کـی  اـب  اـیآ  رجح ،

ما . هتفیش  وت  ندرگ  گر  ندیرب  رب  نم  دنگوس  ادخب  هن  میوش ؟ یضار 
وا هک  یتقو  دیربب . نادنز  هب  ار  وا  یلب ، تفگ : دوش ؟ نشور  نم  هرابرد  وا  هدیقع  دـیایب و  هیواعم  ات  یهد  یم  ناما  نم  هب  ایآ  تفگ : رجح 
هک یلاـح  رد  درـس ، دادـماب  کـی  رد  ار  وا  درک . یمن  تکرح  اـجنیا  زا  ندرگ  ندز  نودـب  مداد ، یمن  ار  ناـما  نیا  رگا  تفگ : دـندرب ، ار 

تشادن . رس  رد  رجح  باحصا  رس  نداد  داب  رب  زج  ییاوه  دایز  و  دش . ینادنز  بش  هد  دندرک و  جارخا  اجنآ  زا  تشاد ، رس  رب  یهالک 

قمح نب  ورمع 

نیمک یهوک  رد  دندمآ و  لصوم "  هب "  اجنآ  زا  دندیـسر و  نئادـم "  هب "  ات  دـندش  جراخ   " دادـش ، نب  هعافر  قمح " و "  نب  ورمع  " 
هب مه  اهنیا  و  درک ، تکرح  اهنآ  فرط  هب  دوخ  رکشل  اب  دیسر ، اتـسور  نآ  لماع  هعتلی "  یبا  نب  هللا  دیبع  رب "  هک  ناشن  دمآ  ربخ  دندرک .
هب تشاد  هک  یکباچ  بسا  اب  دوب ، هینب  يوق  یناوج  هک  هعافر "  یلو "  دوب ، هدعم  ياقـستسا  يرامیب  راتفرگ  ورمع "  دنتـساخرب " . هلباقم 

. هدب تاجن  ار  تدوخ  درادـن ، نم  رب  يدوس  وت  ندـیگنج  تفگ : منک . یم  عافد  مه  وت  زا  تفگ : ورمع "  هب "  درک و  هلمح  وا  نایرکـشل 
يزادناریت وا  دندرک و  بیقعت  ار  وا  نایرکـشل  داد ، تاجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  بسا  اب  دندش و  رود  وا  رگـشل  هک  اجنآ  ات  درک ، هلمح  سپس 

فرـصنم وا  بیقعت  زا  دنتـشگ و  زاـب  ماجنارـس  اـت  دـش ، یم  یمخز  اـی  دروخ  یم  ریت  دـش ، یم  کـیدزن  وا  هب  هک  یناولهپ  ره  و  درک ، یم 
میلست و امش  رب  ، دینک اهر  ار  وا  هاگره  هک  متسه  یسک  تفگ " : یتسیک ؟ وت  دندیسرپ : هدرک و  ریگتسد  ار  قمح "  نب  ورمع  اما "  دندش .

دزن ار  وا   " هعتلب ، یبا  نبا  سپ "  درک . يراددوخ  یفرعم  زا  دندیسرپ ، هچ  ره   " دید . دیهاوخ  نایز  دیـشگب ، هاگ  ره  و  دش ، دهاوخ  عیطم 
لصوم لماع 
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 " هیواـعم هب "  ار  وا  ندروآ  و  تخانـش ، دـید ، ار   " ورمع وا "  هک  یتـقو  داتـسرف . دوب ، یفقث "  ناـمثع  نب  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع  هک " 
زا شیب  وا  رب  هک  میهاوخ  یمن  ام  و  تسا ، هدز  نامثع  ندـب  رب  هزین  هن  تشاد ، هارمه  هک  ییاهناکیپ  اب  وا  تشون " : هیواعم "  داد " . عالطا 

لوا هزین  نامه  رد  و  دندز ، وا  رب  هزین  هن  دندروآ و  ار  وا  سپ   " دوب . هدز  نامثع  رب  هک  هنوگنآ  دـینزب ، ناکیپ  هن  وا ، رب  مه  امـش  مینزب . نآ 
دنا . هدرک  لمح  مالسا  رد  هک  دوب  رس  نیلوا  نیا  و  دندروآ ، هیواعم "  يارب "  ار  وا  رس  و  دش ، هتشک  یمود  ای 

دوخ نت  و  هدنارذگ ، ادخ  تدابع  رد  ار  يرمع  هک  تسا  یـسک  نامه  راوگرزب ، یباحـص  نیا   " قمح ، نب  ورمع  دیوگ " : یم  ینیما "  " 
یهورگ تیانج  اب  هابتشا  لباق  باحصا ، نیا  تلادع  زگره  تسا و  تجح  شلامعا  لاوقا و  و  دوب ، تلادع  هب  روهشم  باحصا  نایم  رد  ار 

یبا نب  هللادـبع   " هبقع " ، نب  دـیلو   " صاـعلا " ، یبا  نب  مکح   " هبعـش " ، نب  هریغم  نوچمهیناـگناوید "  تسین . هناوید  لاـحلا و  مولعم 
دندروآ . راباه  ییاوسر  هچ  هک  شیرق  ناناوج  رگید  هیبا " و  نب  دایز   " حرس " ،

دـیز " و"   " متاح " ، نب  يدـع  يدـع " و "  نب  رجح   "" قمح  نبورمع  نانوچ "  ییاه  هرهچ  اب  رـصانع ، نیا  نیب  تسا  توافت  ردـقچ 
دنا . هتفرگ  وخ  یهلا  عرش  اب  و  دنا ، هدرک  يزابناج  ادخ  تدابع  هار  رد  هک  اه  هرهچ  نیا  نادنزرف  " و  ناحوص ، نارسپ "  هعصعص " 

رب هزین  همه  نیا  هک  دش  بجوم  زیچ  هچ  و  دنشکب ، ار  وا  دنهد و  مانشد  قمح "  نب  رمع و  رب "  هک  دش  یم  بجوم  زیچ  هچ  مناد  یمن  نم 
هباحص همه  هک  دوب  يزیچ   " نامثع ، هعقاو "  دوب . هدش  هتشک  یمود  ای  یلوا  رد  هکنآ  لاح  دننک و  دراو  وا  ندب 

هحفص 66 ] ] 

. تسا هدش  دای   69 ءزج 9 ص 169 -  یبرع ،) نتم   ) ریدغلا رد  هکنانچ  دندوب ، نآ  رشابم  ای  ببس  اعمج  یگمه  دنتشاد و  تکرـش  نآ  رد 
 " یلع ناراتـسود "  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یناسک  هب  صاصتخا  صاصق  طقف  و  دـنریگ ، یمن  مدرم  همهنآ  زا  ار  نامثع "  صاصق "  ارچ  سپ 
هحلط " و"  تقو "  رـس  هب  ار  دوخ  نارومام  یـشترا و  تازیهجت  هیواعم  ارچ  دـندوب . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادـخ و  مالـسلا و  هیلع 

بقع هب  وا  هب  ار  یناسر  کمک  راک  نادنچ  و  درک ، گنرد  نامثع "  نتـشک "  هار  ناوردنت  " و  نامثع ، نانمـشد "  نیرتتخـس  هک  ریبز " 
دش .؟ هتشک  ات  تخادنا 

دیدـهت همه  نیا  دـندرکن ، ینابیتشپ  وا  زا  يرای و  کمک و  نامثع "  رب "  هکنیا  ماهتا  هب  ار  هنیدـم  یلاها  هب  ار  هنیدـم  یلاها  درم ، نیا  ارچ 
درک . یم  موکحم  ار  شدوخ  هحماسم  يراگنا و  لهس  دیاب  هک  یلاح  رد  دومن "  هدنکارپ  مه  زا  ار  اهنآ  و  درک ،

 " نانمـشد زا  تایانج  همه  نیا  دوش . دراو  داب -  وا  رب  ادخ  دورد  هک   " یلع -  ناتـسود "  نایلاوم و  رب  طقف  دـیاب  تایانج  نیا  همه  يرآ ،
دنام . یم  رودب  هراوخ "  رگج  دنزرف  رظن "  زا  دوش و  یم  فرط  رب  مالسلا  هیلع  یلع " 

هنانک حیرـص " ، صنب  ناخروم  همه  هک  یلاح  رد  دش ؟ هتـشک  ورمع "  ياه "  هزیناب  نامثع "  هک "  دنک  تباث  دـناوت  یم  هیواعم "  ایآ " 
تسا : هدمآ  مه  هبقع "  نب  دیلو  رعش "  رد  هکنانچ  دننک . یم  یفرعم  دروم  نیا  رد  ار  یبیجت "  رشب  نب 

 " دش . هتشک  دوب  هدمآ  رصم  زا  هک  یبیجت "  تسد "  هب  هک  تسا  یسک  نت  هس  زا  سپ  مدرم ، نیرتمهم  هک  دیوش  هاگآ  " 
تسا : هتفگ  يرگید  ای  وا  و 

ار وا  یناشیپ  رس و  هک  ، دروآ دورف  وا  رس  رب  يدومع  بیجت ، ردارب  " 
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 " تفاکش .
هرـصاحم ار  نامثع  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  تسا " : هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  يودـع "  هنانک  زا "  كردتـسم " 106:3  رد "  مکاح "  و " 

دیوگ : یم  دندوب . هدرک 
و تفگ : دـناسر . لتق  هب  ار  وا  رـصم  زا  يدرم  مهیا "  نب  هلبج  هکلب "  هن  تفگ : تسا ؟ هتـشک  ار  وا  رکب "  یبا  نب  دـمحم  اـیآ "  مدیـسرپ 
ار وا  یبیجت "  رشب  نب  هنانک  دنا " : هتفگ  زین  و  دوب . هدیسر  لتق  هب  مه  هظحل  نامه  رد  دوب و  هتشک  ار  وا  ینوکـس "  هریبک  هک "  دنا  هتفگ 

دیوگ : هبقع "  نب  دیلو  دنتشاد و "  تکرش  وا  لتق  رد  یگمه  دیاش  و  تسا ، هتشک 

مهیبن  دعب  سانلا  ریخ  نا  الا 
رصم نم  ءاج  يذلا  یبیجتلا  لیتق 

 " دیسر . لتق  هب  يرصم  یحبت  تسدب  هک  تسا  یسک  ناشربمایپ  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  هک  دیوش  هاگآ 
: تفگ وا  تفرگ . ار  وا  شیر  هک  دوب  رکب "  یبا  نب  دمحم  دش " ، وا  هناخ  دراو  هک  یـسک  لوا  تسا " : هدمآ  باعیتسا 477:2 و 478  رد 

نب نامور  هاگنآ "  دمآ . نوریب  درک و  مرش  مه  وا  تشاذگ . یم  مارتحا  شیر  نیا  هب  تردپ  هک  دنگوس  ادخب  نم  هداز  ردارب  يا  نک  اهر 
لابقتسا هب  زین  وا  تشاد و  تسدب  يرجنخ  دش و  دراو  دوب  نمی ) هاشداپ  بقل   "  ) حبـصا يذ  ناوریپ "  زا  هک  دق  هاتوک  يدرم  ناحرس " و 

هیلع میهاربا "  تلم "  رب  نم  و  متـسه . نافع "  رـسپ  نامثع  هکلب "  متـسین ، لثعن  نم  تفگ :  " لثعن ؟ يا "  يراد  ینید  هچ  دیـسرپ : دـمآ .
تشک ار  وا  دز و  وا  تسار  هاگجیگ  رب  هاگنآ  یئوگیم . غورد  تفگ : مشاب . یمن  ناکرشم  زا  متسه و  ناملسم  صلاخ و  ینید  اب  مالسلا و 

 " داتفا . نیمز  هب  و 
. تسا فالتخا  نامثع  لتق  رشابم  دروم  رد   " تسا " : هتفگ  باعیتسا "  بحاص " 

هحفص 68 ] ] 

ار وا  يرگید  هدرک و  سوبحم  ار  وا  رکب "  یبا  نب  دمحم  دنا " "  هدرک  لقن  و  تسا : هدز  ار  وا  ناکیپ  اب  رکب "  یبا  نب  دمحم  دنا "  هتفگ 
هدش هتفگ  زین  و  دناسر . لتقب  ار  وا  یمامی "  نامور  هکلب "  دنا  هتفگ  هدوب و  نارمح "  نب  نادوس  هتـشک "  ار  وا  هک  یـسک  تسا و  هتـشک 

هدیشک و هتفرگ و  ار  وا  شیر  رکب "  یبا  نب  دمحم  هک "  دنا  هدرک  لقن  تسا . همیزخ "  نب  دسا  ینب  هلیبق "  زا  يدرم  نامور "  نیا "  هک 
، هداز ردارب  يا  تفگ : باوج  رد  وا  درکن و  يرادساپ  وت  زا  رماع "  نبا  دندادن و "  تاجن  ارت  حرس "  یبا  نبا  هیواعم " و "  تسا "  هتفگ 
. ینکب راتفر  نینچ  نیا  نم  اب  وت  هک  تسین  یضار  تردپ  تشاد و  یم  یمارگ  ار  نآ  تردپ  هک  تسا  یشیر  نیا  ادخب  نک ، اهر  ار  مشیر 
، دـندوب وا  هارمه  هک  یناسک  زا  یکی  رب  لاـح  نآ  رد  دـننک  یم  تیاور  مه  یخرب  تفر . درک و  كرت  مه  وا  عقوم  نیا  رد  هک  دـنیوگ  یم 

 " تسا . رتاناد  ادخ  دنتشک و  ار  وا  ات  تخادنا  يریت  اهنآ  زا  یکی  درک و  هراشا 
تسا : هدروآ  ترابع  نیا  اب  ار  كردتسم  تیاور  نینچمه  باعیتسا " و  بحاص " 

هنانک هب  دـیوگ : یم  درکن . یتلاخد  وا  نوخ  هب  ار  شتـسد  رکب "  یبا  نب  دـمحم  ایآ "  متفگ : هناـنک "  هب "  هک  تفگ  هحلط  نب  دـمحم  " 
درک فاوط  هنیدم  رد  راب  هس  هاگنآ  تشک . ار  وا  مهیا "  نب  هلبج  مانب "  رصم  یلاها  زا  يدرم  تفگ : تشک ؟ ار  وا  یـسک  هچ  سپ  متفگ :

 " متسه . لثعن  لتاق "  نم  تفگ  و 
زا رکب "  یبا  نب  دـمحم  نآ "  قـبط  رب  هک  باـعیتسا "  رد "  ار  رمع "  وـبا  تـیاور "  هرـضنلا " 130:2  ضاـیر  رد "  يربط "  بحم  و " 
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 " دنیوگ یم  یخرب  هتـشک و  ار  وا  مهیا "  نب  هلبج  دـنیوگ "  یم  تسا : هتفگ  هدـمآ و  نوریب  وا  هناخ  زا  هدرک و  مرـش  نامثع "  نتـشک " 
. تسا هدناسر  لتق  هب  ار  وا  ضایلغ "  نب  راسی  رگید "  لقن  رب  انب  هتشک و  ار  وا  یبیجن "  دوسا 

هحفص 69 ] ] 

هک رامح "  هب "  بقلم  رـصم "  هذنک  زا "  يدرم  هک  هدرک 175:7  لقن  شدوخ  خـیرات "  رد "  ریثک "  نبا  راتفگ "  زا  رکاسع "  نبا  و " 
 " هداتق دوب " . هتفرگ  تسدب  هدیـشک و  ماین  زا  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یلاح  رد  دز ، ار  وا  هبرح  کی  اب  هدمآ و  هدوب  نامور "  وبا  شا "  هینک 

نامور نب  نادوس  شمان "  دـنا  هتفگ  و  دوب . دیفـس  خرـس و  شتروص  گـنر  دـیوگ  يرگید  دوب و  ناـمور "  درم " ، نیا  ماـن  دـیوگ : یم 
تسا . نارمح "  نب  دوسا  نامثع " ، لتاق  مان  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  رمع "  نبا  زا "  دوب و  يدارم " 

هدرک و میلـست  ار  وا  هباحـص  زا  یکی  هک  دنیوگ  یم  مدرم  زا  یـضعب  هکنیا  اما  دسیون " : یم  دوخ 198:7  خـیرات "  رد "  ریثک "  نبا  و " 
نیرفن ار  لمع  نیا  بکترم  هتـسج و  يرازیب  لمع  نیا  زا  هتـسناد و  دنـسپان  ار  راـک  نیا  همه  هکلب  تسین ، تسرد  دـش ، نتـشک  هب  یـضار 

قمح " و نب  ورمع   " رکب ، یبا  نب  دـمحم   " رـسای " ، نب  راـمع  نوچمه "  دندیدنـسپ ، یم  ار  راـک  نیا  هک  دـندوب  یخرب  اـما  دـنا . هدرک 
 " نارگید .

رب مامت  هزین  هن  درک  رما  درک ، كاله  ار  قمح "  نب  ورمع  هک "  هزین  کی  زا  سپ  هک  تشاد  يا  هناهب  هچ  دنه "  رـسپ  دـید "  دـیاب  نونکا 
هک صاصق  زا  دارم  طقف  ای  دینک  راتفر  هدش  صاصق  ربارب  هدنوش  صاصق  اب  هک  دهد  هزاجا  هک  تسا  يدـبعت  تعیرـش  رد  ایآ  و  دـننزب ؟ وا 

یهاگآ نآ  زا  ام  هک  هدش ، زیوجت  تایانج  نیا   " هیما ، ینب  هیقف  دزن "  رد  دـیاش  دـنک ؟ یم  تیافک  دـش  لصاح  رگا  دـشاب ، مادـعا  نامه 
دنا . هدنادرگ  ار  وا  مالسا  رد  هک  تسا  يرس  نیلوا  وا ، و  يرهش ، هب  يرهش  زا  ار  وا  رس  ندنادرگ  دینک  هفاضا  تایانج  نآ  رب  و  میرادن ،

: دسیون یم  ربحملا " ص 490  باتک "  رد  بیبح "  نب  دمحم  رفعج  وبا  هباسن " 

هحفص 70 ] ] 

ما نبا  نمحرلادبع  و  دننادرگب ، اهرازاب  رد  هزین  يالاب  دوب ، یعیـش  يدرم  هک  ار  یعازخ  قمح  نب  ورمع  هدـیرب  رـس  داد  روتـسد  هیواعم ، " 
هدنادرگ ارنآ  هک  دوب  رس  نیلوا  نیا  دندنادرگ و  ار  وا  رـس  مه  اهرهـش  رگید  ماش و  رد  دیوگ : ریثک  نبا  دوب . هتفرگ  هریزج  رد  ارنآ  مکحلا 

وا تخادنا . وا  نماد  رد  ار  رـس  و  دوب -  هیواعم  نادنز  رد  وا  هکیلاح  رد  داتـسرف -  دیرـش  رتخد  هنمآ  شنز  هب  ار  وا  رـس  هیواعم  هاگنآ  دنا .
، دیداد سپ  نم  هب  ار  وا  هتـشک  هاگنآ  دیدرک  ادـج  نم  زا  ار  وا  اهتدـم  تفگ : دیـسوب و  ار  شناهد  تشذـگب و  نآ  یناشیپ  رد  ار  شتـسد 

 " تشاد . یم  نمشد  ار  وا  یسک  هن  دیزرو و  یم  ینمشد  هن  هک  داب  يا  هیده  نیا  رب  دورد  سپ 
تسا یتیانج  نیا  و  دوش . یم  هدرمـش  زیاج  هراوخ "  رگج  رـسپ  نیا "  هقف  رد  نآ  ياه  هنومن  هک  تسا  یتایانج  اهنیا ، لاثما  اهنیا و  يرآ ،

زین هیواعم "  نب  دیزی  شرـسپ "  ار  ردپ  لمع  نیا  دمآ و  دراو  ادهـشلادیس "  هزمح  ینعی "  گرزب  ربمایپ  یمارگ  يومع  رب  راب  تسخن  هک 
ياهرس تشک و  یعضو  نیرت  عینش  اب  ار  شراوگرزب  نارای  وا و  تشاد . اور  هیلع "  هللا  تاولص  نیـسح  تشهب "  ناناوج  ياوشیپ  هراب  رد 

تـشاذگ اجب  راگزور  هحفـص  رد  دوخ  زا  یئ  یتسپ  نیرفن و  ناسنیدب  دـینادرگب و  اه  رهـش  رد  اه  هزین  يالاب  رب  ار  ناراوگرزب  نآ  یمارگ 
تسا . اهنابزرس  رب  هشیمه  هک  دروآ  رابب  یگنن  و  دوش . یمن  هتسش  زگره  ناراگزور  تشذگ  اب  هک 

هاگ ره  دـندرک و  یم  صاصق  دـیاب  نامثع "  نادـنزرف "  ینعی  مد  يایلوا  دریگب ، تروص  تساوخ  یم  یـصاصقاجنآ  رد  هاگره  هکنیا  اـب 
دراد . تیالو  ناشدوخ  زا  شیب  ناشی  اهناج  رب  نانم  وم  زا  هک  دوب  تقو  هفیلخ  هفیظو  دوب ، زجاع  شنوخ  نتفرگ  زا  مد  یلو 
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رد قمح "  نب  ورمع  دوب " ، وا  ورملق  رد  راک  نیا  دوب  هیلع "  هللا  مالـس  یلع  نینموملا  ریما  اـنیلوم "  مه ، نآ  زا  شیپ  زور و  نآ  رد  هفیلخ 
هار رد  درک ، یم  ارجا  ترضح  نآ  دوب  مزال  یصاصق  هاگ  ره  دید ، یم  ار  شصالخا  بتارم  تسناد ، یم  الماک  ار  وا  عضو  دوب ، وا  رایتخا 

رود وا  لدع  ربارب  رد  و  دیساره ، یمن  نارگتمالم  تمالم  زا  ادخ 

هحفص 71 ] ] 

رد دـنک  یم  يوریپ  هیاس  بحاص  زا  هک  هیاس  دـننام  ورمع "  دوب و "  زاب  مالـسا "  هیلع  یلع  تسد "  زور  نآ  رد  دـندوب ، ربارب  کیدزن  و 
دوب . رادربنامرف  مالسلا "  هیلع  یلع  ربارب " 

هنیک نکل  دـش . یمن  وا  هجوتم  تعیرـش  ماـکحا  زا  یمکح  چـیه  تشادـن و  یتردـق  دوـب و  تما  دارفا  زا  یکی  زور  نآ  رد  هیواـعم "  و " 
ماقتنا دنوادخ  ددرگ و  نوگنرس  كاله  هطرو  بالجنم و  رد  هک  درک  راداو  ار  وا  شترضح ، ناتسود  مالسلا " و  هیلع  یلع  زا "  وا  يزوت 

تفرگ . دهاوخ  ماجنا  رس  ار  اهنآ 

لیسف نب  یفیص 

یم ریگتسد  ار  اهنآ  تسناوت  یم  هچ  ره  مه  وا  دندرک و  یم  رارف  اهنآ  داد . جرخب  ششوک  یلیخ  رجح "  نارای "  يریگتـسد  رد  دایز "  " 
تسا رجح "  نارای "  نیرتگرزب  زا  لیسف "  نب  یفیـص  مانب "  نادرم ، زا  یکی  تفگ : هدمآ  دایز "  دزن "  ینابیـش "  دابع  نب  سیق  درک " .

وا تسیچ ؟ بارت "  وبا  هراب "  رد  تا  هدیقع  ادخ ، نمـشد  يا  تفگ : وا  هب  دایز "  دندروآ " . ار  وا  ات  داتـسرف  تس . وا  رادـفرط  یلیخ  هک 
یسانش ؟ یمن  ار  مالسلا "  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ "  مناسانشب . نم  ار  وا  تفگ  مسانش . یمن  ار  بارت  وبا  تفگ " 

هطرش سیئر  تسا . مالسلا  هیلع  نیـسح "  نسح و  ردپ "  وا  تسین ، نینچ  هن  تفگ : تسا . بارت "  وبا  نامه "  وا  تفگ : سپ  یلب . تفگ 
منک یم  بیذکت  نم  دنکب ، بیذکت  ار  يزیچ  ریما ، هن ؟ ییوگ  یم  ینک و  یم  بیذـکت  وت  دـناوخ و  یم  بارت  وبا  ار  وا  ریما  ایآ  تفگ " :

هک تسا  یگرزب  هانگ  دوخ  نیا  تفگ " : وا  هب  دایز "  مرامـش " . یم  لطاب  نم  دـنادب  لطاب  نم  دـنادب  لـطاب  ار  يزیچ  وا  هک  ناـنچمه  و 
دندروآ . ار  اصع   " دیروایب . ارم  ياصع  يوش ، یم  بکترم 

ریما یلع  هرابرد  نم  دنیوگب ، ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  هرابرد  هک  ینخس  نیرتهب  تفگ " : تسیچ ؟ یلع "  هرابرد " وت  هدیقع  تفگ : سپ 
سپـس دـش . نیمز  شقن  هک  دـندز  ار  وا  نادـنچ  دوش . نیمز  شقن  ات  دـینزب ، ندرگ  تشپ  زا  ار  وا  ردـق  نآ  تفگ   " میوگ . یم  نینم  وملا 

ار مندب  هنشد  غیت و  اب  هاگ  ره  هک  ادخب  تفگ " : یئوگ ؟ یم  هچ  یلع  هرابرد  درم ، يا  تفگ : وا  هب  باطخ  و  دیرادرب . تسد  وا  زا  تفگ :
، ینک هعطق  هعطق 

هحفص 72 ] ] 

نم هک  نزب  ار  مندرگ  نآ  زا  شیپ  تفگ : منز . یم  ار  تندرگ  ای  تسرفب ، تنعل  ار  وا  ای  تفگ :  " يدینش . نم  زا  هک  تفگ  مهاوخ  نامه 
سپـس دـینکفیب ، نادـنزب  دـینک و  شراب  ریجنز  نهآ و  اب  دـینارب و  اـجنیا  زا  ار  وا  تفگ : یـسر . یم  تواقـش  هب  وت  موش و  یم  دـنمتداعس 

دش . هتشک  شنارای  " و  رجح دننامه " 
تسین دقتعم  تلاسر  نید  ادخ و  هب  زج  هک  دوش  یم  لومعم  یـسک  نینچ  قح  رد  هک  تسا  یگرزب  تیانج  هچ  نیا  دیوگ : یم  ینیما "  " 

 " هراوخ رگج  دـنزرف  هراـشا "  هب  هک  یتبوقع  درادـن ، دوش  یتبوقع  نینچ  بجوتـسم  هک  یهاـنگ  چـیه  دزرو و  یم  رهم  ار  قح  رب  ماـما  و 
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اب تنـس  رد  هدرک و  شرافـس  نآ  هب  ادـخ  باـتک  هک  یتیـالو  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  طـقف  وا  هاـنگ  تفرگ . ماـجنا  هیمـس "  رـسپ  تسدـب " 
ریهطت و ار  وا  ادخ  دننک و  يوریپ  وا  زا  هدرک  رما  ادخ  هک  یـسک  نعل  زا  يراددوخ  ایآ  درک . یم  عوضخ  هدش  دیکات  یپ  رد  یپ  ياهدـنس 

. مناد یمن  نم  تسا ؟ لتق  سبح و  بجوم  هدومن ، سیدقت 
تیالو بحاص  رب "  نانیا  تخـس  هنیک  رطاخب  همه  نیا  دنناد و  یم  تسا ، هتـشامگ  اه  رهـش  تموکح  رب  ار  وا  هک  یـسک  هدازانز " و  نآ 

اهراک ماجنارـس  دـنزیرب . تسا  هدرک  هشیپ  يراکوکن  هدروآ و  ادـخب  يور  هک  ار  یـسک  ره  نوخ  درک  ناـشراداو  هک  تسا  هدوب  يربک " 
تسا . ادخ  يوسب 

هعیبض نب  هصیبق 

 " وا دـیامن . ریگتـسد  ار  یـسبع "  هلمرح  رـسپ  هعیبض  رـسپ  هصیبق  هک "  درک  رومام  ار  مثیه "  نب  دادـش  دوخ "  هطرـش  سیئر   " داـیز ، " 
شا هلیبـق  زا  ینادرم  یـسبع " و  شحج  نب  شارح  نب  یعبر  تفرگ " . تسد  رد  ار  شریـشمش  زین  وا  تساوـخ . شا  هلیبـق  زا  ار  هصیبـق " 

یم ارچ  دـنداد ، ناما  رد  تلام  نوخ و   " هصیبق ، يا "  وت  تفگ : دایز "  هداتـسرف "  اما  دـنگنجب . دایز "  هداتـسرف "  اب  اـت  دـندمآ  وا  شیپ 
 " نیا امش ، رب  ياو  تفگ : ینک ؟ یم  راداو  ندیگنج  هب  مه  ار  ام  یگنج و  یم  ارچ  دنداد ، ناما  هک  لاح  دنتفگ : وا  هب  شباحـصا  یگنج ؟

 " هدازانز نآ  رسپ 

هحفص 73 ] ] 

. تسین نینچ  دـنتفگ : هلیبـق  لـها  دـشک . یم  ارم  ماجنارـس  تسین و  نکمم  ییاـهروا  تسد  زا  زگره  دـبای ، تسد  نم  رب  هاـگره  هک  تسا 
ارچ دـینک ، مامت  ار  وا  راک  دیباتـشب ، تفگ " : وا  دـندرو . داـیز "  شیپ "  ار  وا  اـهنآ  داد و  رارق  ناـنآ  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  يو  هاـگنآ 

" ؟ دـنک یم  هلمح  ناـیاورنامرف  رب  دزیگنا و  یم  رب  اـه  هنتف  هک  منک  دازآ  ار  یـسک  مناوت  یم  هنوگچ  نم  دـینک ؟ یم  رتـشیب  ارم  يراـتفرگ 
 " رجح نارای "  اب  ماجنارـس  دیزادنیب " و  نادنز  هب  وا  تفگ " : دایز   " مدمآ . وت  شیپ  دـنداد  نم  هب  هک  یناما  يور  زا  طقف  نم  تفگ " :

دش . هتشک 

هفیلخ نب  هللادبع 

. دوب هدـید  رجح "  اب "  ار  وا  هک  ارچ  دـنک ، ریگتـسد  ار  یئاط "  هفیلخ  نب  هللادـبع  ات "  داتـسرف  ار  يرمحا "  نارمح  نب  ریکب   " دایز " ، " 
ار وا  دنتساوخ  یم  هک  یتقو  دندرک . نوریب  اجنآ  زا  دنتفای و  متاح "  نب  يدع  دجسم  رد "  ار  وا  ات  دنتشامگ ، وا  يوجتـسج  هب  ار  یهورگ 
. داتفیب ات  دنتخادنا  گنـس  ردقنآ  وا  هب  سپ  تساخرب . گنج  هب  اهنآ  اب  سپ  ، درک يراد  دوخ  تشاد  هک  یـسفن  تزع  اب  وا  دنروایب ، نوریب 
. " دـیریگ راکب  ار  ناتاه  هزین  دـینک و  زاب  ار  ناتنابز  دـینک ؟ یم  میلـست  ار  هفیلخ  رـسپ  ایآ  یط "  هلیبق "  يا  دز : دایرف  ءاثیم "  شرهاوخ " 

نوریب یط "  ناـنز "  زا  یهورگ  درک . رارف  اذـل  دنـشکبار . وا  دـنوش و  عمج  یط "  هلیبق "  هک  دیـسرت  دینـش ، ار  داـیرف  نیا  هک  يرمحا " 
دنتخیر نم  رس  رب  یط "  هلیبق "  هک  تفگ  دیـسر و  دایز "  دزن "  هب  ات  درک  رارف  اجنآ  زا  يرمحا "  دندرب و "  يا  هناخ  رد  ار  وا  دیتخیر و 

نادنز هب  ار  وا  دوب . دجـسم  رد  وا  هک  یلاح  رد  داتـسرف ، یـسک  يدع "  شیپ "  دایز  مدمآ . وت  شیپ  اذـل  موش ، وربور  اهنآ  اب  متـسناوتن  و 
: تفگ دنا ؟ هتشک  ار  وا  مدرم  هک  مروایب  وت  شیپ  ار  یـسک  هنوگچ  نم  تفگ : يدع "  تشاد " . ربخ  هللادبع "  ياج "  زا  هک  ارچ  دنکفا ،

درک . ینادنز  وا  سپ  دنکم  راک  هچ  تسا و  اجک  مناد  یمن  نم  تفگ : دروآ و  هناهب  وا  شدنشکب . ات  دیروایب 
دنامن یسک  هعیبر "  رضم " و "  نمی " و "  هلیبق "  زا   " رصم ، یلاها "  زا  رگید 
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 " هللادبع هکنیا "  ات  دندیـسرپ ، یم  هللادبع "  دروم "  رد  دـندرک و  یم  یئوج  زاب  دـندروآ و  یم  دایز "  شیپ "  هتفرگ و  ار  وا  هکنیا  رگم 
وت اب  میایب و  نم  يراد  تسود  هاگ  ره  هک  داتسرف  مایپ  يدع "  هب "  هللادبع "  دیدرگ " . ناهنپ  رتحب "  هلیبق "  نایم  رد  یتدم  دش و  جراخ 

یمن وت  زا  متـشاد و  یمن  رب  وت  يور  زا  مدـق  زگره  يدوب  نم  ياـهاپ  ریز  وت  هاـگ  ره  ادـخب  تفگ " : خـساپ  رد  يدـع "  مدـنبب " . ناـمیپ 
 " یط ياههوک "  نایم  رد  يربب و  هفوک  هب  ار  وا  هک  یطرـش  هب  مدرک  دازآ  ارت  نم  تفگ " : وا  هب  تساوخ و  ار  يدـع  داـیز ،  " متـشذگ .

هتـسشن ورف  وا  مشخ  منیبب  هاگ  ره  هک  وش  جراخ  داد " : ماغیپ  هفیلخ "  نب  هللادـبع  هب "  تشگ و  رب  هاـگنآ  درک ، تقفاوم  وا  دـینک . تماـقا 
 " دایز گرم "  زا  شیپ  دمآ و  نوریب  یط "  هوک "  ود  فرطب  سپس   " هللا . ءاشنا  دوش ، رادرب  تسد  وت  زا  ات  منک  یم  تبحص  وا  اب  تسا ،

درک . تافو  اجنآ  رد 

رجح هیلع  رب  غورد  یهاوگ 

ورمع زا " : دندوب  ترابع  هک  درک  راضحا  ار  اه  هلحم  ياسور  زین  و  درک . عمج  نادنز  رد  ار  يدع  نب  رجح  باحصا  زا  رفن  هزاورد  دایز ،
 " هلحم سیئر  دیلو "  نب  سیق   " نادمه " ، میمت " و "  هلحم "  سیئر  هطفرع "  نب  دلاخ   " هنیدـملا " ، لها  هلحم "  سیئر  ثیرح "  نب 
 " رجح هک "  دـنداد  تداهـش  یگمه  اـهنیا   " دـسا ، جـح " و "  ذـم  هلحم "  سیئر  یـسوم "  یبا  نب  هدرب  وبا  " و "  هدـنک ، هعیبر " و " 

تاماقم نیا  هک  تسا  نآ  رب  هتـساخرب و  نینم "  وملاریما  گـنج "  هب  هدرک و  راکـشآ  ار  هفیلخ  متـش  هدرک و  عمج  دوخ  رود  ار  اـههورگ 
نآ نانمـشد  زا  يرود  وا و  رب  ینابرهم  موزل  بارتوبا " و  ندوب "  روذـعم  رد  یبلاـطم  تسین و  بلاـطوبا "  نادـناخ  تیحالـص "  رد  زج 
رب ار  اهنآ  تسایر  هک  دنتسه  یفیاوط  همه  مایپ  يار و  لماح  یگمه  صاخشا  نیا  هک  دندرک  دومناو  نانچ  و  تسا . هتـشاد  نایب  ترـضح 

دنراد . هدهع 
زا شیب  نادـهاش  هک  مراد  تسود  دـشاب و  یعطق  یهاوـگ  نیا  هک  منک  یمن  ناـمگ  تفگ " : درک و  رظن  نادـهاش  یهاوـگ  رد  داـیز "  " 

ور نیا  زا   " دنشاب . رفن  راهچ 

هحفص 75 ] ] 

یهاوگ یگمه  تسا  راوازس  هک  تسا  یتداهـش  نینچ  کی  تفگ " : دایز "  دنهدب " : تداهـش  رجح "  هیلع "  رب  ات  درک  توعد  ار  مدرم 
ناونعب تساخرب و  یمیت "  لیبح  رـش  نب  نامثع   " دیـشوک " . مهاوخ  قمحا  نئاخ  نیا  ندرگ  گر  ندیرب  رد  هک  دـنگوس  ادـخب  دـیهدب .

دیسیونب میـسانش ، یم  هک  ار  یناسک  یماسا  هاگنآ  دینک و  عورـش  شیرق  زا  تفگ " : دایز "  دیـسیونب " . ارم  مان  هک  تفگ  دهاش  نیتسخن 
رگم دینکفیب  دیتفای ، اج  ره  ار  یلع  ناتـسود  درک " : مکح  دایز "  هاگنآ "  دـنداد . تداهـش  رجح "   " هیلع رب  رفن  داتفه  بیترت ، نیدـب  " . 

یبا و دعـس  نب  رمع  هک "  دندرک  مهارف  دندوب ، رفن  راهچ  لهچ و  رب  غلاب  هک  ار  يدادـعت  " و  میرادـن . یکـش  ناش  هدـیقع  رد  هک  یناسک 
دندوب . هلمج  نآ  زا  سیق "  نب  رجز  یعبر " و "  ثبش  نشوجلا " "  يذ  نب  رمش   " ، " صاق

رد دوب و  فورعم  هعیزب "  نبا  هب "  هک  تسا  نیـضح "  ردارب "  رذنم "  نب  دادش  دندرک " ، تکرـش  یهاوگ  نیا  رد  هک  یناسک  هلمج  زا 
زا ار  وا  دوش ؟ هتشون  زین  وا  مان  هک  تشادن  ردپ  صخش  نیا  ایآ  تفگ " : دایز  هعیزب "  نبا  تداهش  دوب ": هتشون  نینچ  دوخ  تداهـش  نتم 

دیسیونب " و تداهش  رد  مه  ار  يردپ  تبـسن  تفگ " : دایز   " تسا . رذنم  رـسپ  نیـضحلاوخا  نامه  وا  دنتفگ " :  " دینک . جراخ  نادهاش 
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دنتشون . نینچ 
مروخ . یم  فسات  هداز  انز  نیا  رب  تفگ " : دیسر . دادش "  شوگ "  هب  نایرج  نیا 

دنهد یم  تبـسن  هیمـس  شردام  مان  هب  ار  وا  اج  همه  هک  ادخب  دنناوخ ؟ یم  شردام  مانب  ار  وا  هک  تسین  ردـپ  زا  رتفورعم  شردام  رگم  ایآ 
" . 

دش . یم  هدید  زین  یناه "  نب  حیرش  ثراح " و "  نب  حیرش  مان "  نادهاش ، نایم  رد 
، دریگب هزور  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  نینچ  ایآ  متفگ : دندیـسرپ . مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  نم  زا  دیوگ " : یم  ثرح "  نب  حیرـش  " 

هلـصافالب نم  تسا . هدش  هتـشون  البق  نم  یهاوگ  نتم  هک  دنتفگ  نم  هب  دـیوگ " : یم  زین  یناه "  نب  حیرـش  دوب " " ؟ دـباع  و  زیخ ، بش 
هیواعم هب "  رجح "  نب  لئاو  طسوت "  يا  همان  وا   " مدرک . موکحم  ار  راک  نیا  بیذکت و 

هحفص 76 ] ] 

یناسک زا  رجح  هک  مهد  یم  تداهش  نم  هک  یلاح  رد  تسا ، هتشون  دایز  ارم  تداهش  هک  مدش  هاگآ  نم  دوب " : هتشون  نآ  رد  هداتـسرف و 
نوخ هب  زواجت  دنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دروآ ، یم  ياجب  هرمع  جح و  هتسویپ  دهد ، یم  تاکز  درازگ ، یم  زامن  هک  تسا 

: تفگ دـناوخ ، ار  همان  نیا  هک  هیواعم "   " نک " . شدازآ  یهاوخ  رگا  شکب و  ار  وا  یهاوخب  هاگره  نونکا  تسا . مارح  همه  رب  شلام  و 
 " دشکب . رانک  ار  دوخ  دیا  هتفرگ  هک  یتداهش  زا  هک  تسا  هتساوخ  نم  داقتعا  هب  صخش  نیا  " 

تسا . هدوب  یثراح "  صاقو  نب  يرس  دندوب " ، هتشون  شمان  هب  رجح "  هیلع "  رب  همانتداهش  وا  بایغ  رد  هک  یناسک  هلمج  زا 
حـلاص و ینامدرم  زا  هدروآ و  عمج  دوب ، شردـپ  دـنزرف  اـی  شرداـم  دـنزرف  یـسک  طـقف  ار  غورد  ياهتداهـش  نیا  دـسیون : یم  ینیما "  "

نب حیرش   " ثرح " ، نب  حیرـش  نوچمه "  تسا ، هدش  دای  غورد  هب  نآ  رد  دنا  هدرک  بیذکت  ار  اهتداهـش  نیا  تحارـص  هب  هک  راکوکین 
زا یتح  هک  دـندوب  یهورگ  دـنا . هدرک  میظنت  همانتداهـش  اهنیا  تداهـش  فالخ  رب  تسرد  و  دـنا ، هدوب  هیاپ  نیا  رد  هک  یناسک  یناـه " و 

همانتداهـش اهنیا  تداهـش  فالخ  رب  تسرد  و  دـندوب ، هتخاس  اهنآ  مانب  هک  یغورد  ماجنارـس  نکل  دنتـشادن ، ربخ  تداهـش  ناکم  ناـمز و 
، دـندوب هتخاس  اهنآ  مانب  هک  یغورد  ماجنارـس  نکل  دنتـشادن ، ربخ  تداهـش  ناکم  ناـمز و  زا  یتح  هک  دـندوب  یهورگ  دـنا . هدرک  میظنت 
يدرخیب و راک  هک  دـندوب  مه  یهورگ  نادرم ، نیا  ربارب  رد  دـندوب . هورگ  نیا  زا   " یثراح ، صاقو  نبا  لـیبق "  زا  یناـسک  دـش . راکـشآ 

نوخ روما ، نایرجم  ات  دـنداد  یم  غورد  تداهـش  دندرمـش و  یم  ناسآ  ار  نیغورد  ياهیهاوگ  نیا  هک  دوب  هدیـسر  یئاجب  ناش  یگتفـشآ 
نب رمع  لثم " : یناسک  دوب . تسد  رد  اهنآ  زا  يا  هقباس  هن  دندوب و  هتـشادرب  یماگ  مالـسا  رد  هن  هک  دندوب  یناسک  نانیا  دنزیرب . ار  مدرم 

داـیرف ار  نیغورد  ياهتداهـش  هک  دـندوب  هفیاـط  نیا  زا  سیق "  نـب  رجز  یعبر " و "  نـب  ثبـش   " نشوـجلا " ، يذ  نـب  رمـش   " دـعس " ،
دندیشک .

 " يوقت نید و  ناگرزب  " و "  رـصم ، فارـشا  ناگدیزگرب و  دننامیفاص "  وا  اب  ار  نانز  غرود  نیا  راکهبت ، هدازانز  نآ  هک  تسین  هدوهیب 
تشاد نآ  رب  ار  وا  سفن  يوه  توهش و  اما  تسناد . یم  همه  زا  رتهب  ار  لاوحا  تقیقح  هیواعم  دوخ "  هک  یلاح  رد  دوتس ، یم 

هحفص 77 ] ] 

حالـص و لوصا  ناسنیدب  دنک و  مادقا  وا  راکزیهرپ  حلاص و  نارای  رجح " و  هیلع "  رب  دـنک و  نیـسحت  ار  غورد  ياهتداهـش  همه  نیا  هک 
درب . دیاب  هانپ  ادخ  هب  هک  تشادن ، یکاب  هار  نیا  رد  هدیدنسپان  لمع  چیه  باکترا  زا  دراذگب و  اپ  ریز  ار  يوقت 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 3980 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشهاگلتق هیواعم و  فرط  هب  شنارای  رجح و  نداد  تکرح 

ماش هب  ار  اهنآ  داد  روتسد  درپس و  باهش "  نب  ریثک  یمرـضح " و "  رجح  نب  لئاو  تسدب "  ار  شنارای  يدع " و  نب  رجح   " دایز " ، " 
 " رد دوخ  هناخ  هب  شهاگن  هک ، یسبع "  هعیبض  نب  هصیبق  دندیـسر " ، مزرع "  هنابج  هب "  هک  یتقو  دندرک و  جراخ  هنابـش  ار  اهنآ  دنربب .

شا هزاجا  منک . یتیـصو  دوخ  تیبلها  هب  نم  ات  دـیهد  هزاجا  هک  تفگ  ریثک "  لئاو " و "  هب "  دـید ، ار  شنارتخد  داـتفا و  مزرع "  هناـبج 
دنداد .

نینچ هاگنآ  دیوش . تکاس  مه  امـش  متفگ : اهنآ  هب  سپـس  دش . تکاس  یتعاس  دـندرک . یم  هیرگ  یگمه  دـش ، کیدزن  اهنآ  هب  هک  یتقو 
: تفگ

تداعس دوخ  هک  تداهش  ای  مراد : راظتنا  ار  يزوریپ  ود  زا  یکی  دنوادخ  زا  نم  و  دیـشاب . ابیکـش  یگمه  دیـسرتب و  لج  زع و  يادخ  زا  " 
یم تیافک  امش  جراخم  هراب  رد  ارم  دهد و  یم  يزور  ار  امش  هک  تسا  ادخ  نآ  تشگ ، مهاوخ  زاب  یتمالـس  هب  هکنیا  ای  و  تسا ، یگرزب 

 " درادهگن . امش  نیب  رد  زین  ارم  دراذگن و  او  ار  امش  دنوادخ  مراودیما  دریم ، یمن  هک  تسا  يا  هدنز  وا  دنک ،
 " ءارذع جرم  هب "  ات  دندرک  تکرح  هاگنآ  دـندرک . وزرآ  ادـخ  زا  ار  وا  تیفاع  اعد ، هب  تسد  شنادـناخ  هلیبق و  همه  تشگ و  زاب  سپس 

نب کیرـش  هللادـبع " "  نب  مقرا   " يدـع " ، نب  رجح  رارق " : نیدـب  دـندوب ، رفن  هدزاود  هک  یلاـح  رد  دندیـسر ، قشمد "  یکیدزن "  رد 
 "، ناسح نب  نمحرلادبع  نایح ، نب  مادک   " یمس " ، نب  ءاقرو   " فوع " ، نب  مصاع   " هعیبض ، نب  هصیبق   " لیسف ، نب  یفیص   " دادش " ،

 " هیوح . نب  هللادبع  باهش " و "  نب  زرحم  " 
هدراهچ اعمج  هک  درک  هارمه  دوسا "  نب  رماع  اب "  دایز  زین  ار  رگید  رفن  ود 

هحفص 78 ] ] 

دراو اهنآ  هک  یتقو  تساوخ . ار  باهـش "  نبریثک  رجح " و "  نب  لـئاو   " هیواـعم " ، سپ "  دـندش . ینادـنز  ارذـع  جرم  رد  و  هدـش ، نت 
دوب : هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  دناوخ . ماش  مدرم  رب  تفرگ و  ار  ناش  همان  دندش ،

نایفس . وبا  رسپ  دایز  زا  نانم  وم  ریما  نایفس ، وبا  رسپ  هیواعم  ادخ  هدنب  هب  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 
هک یناسک ك  هتخاس و  راتفرگ  وا  تسد  هب  ار  دوخ  نانمشد  هدرک و  مهارف  ار  شیامزآ  نیرتهبنینموملا  ریما  هاگشیپ  رد  دنوادخ  دعب : اما 
هب نانموم  ریما  اب  تشاد و  رارق  يدع  نب  رجح  اهنآ ، سار  رد  هک  نامز  نایتوغاط  تسا ، هدرپس  وا  تسدب  دنا ، هدرک  زواجت  ادخ  قوقح  هب 

زوریپ ناشیارب  ار  ام  ادـخ  کنیا  دـندرک . یم  لـیمحت  اـم  رب  ار  گـنج  دـنتخادنا و  یم  هقرفت  ناناملـسم  نیب  دـندوب و  هتـساخ  رب  تفلاـخم 
مدناوخارف و دندوب ، هرهش  نید  درخ و  نتشاد  هب  هک  ار  اهنآفارشا  ناگتسجرب و  رصم و  مدرم  ناگدیزگ  رب  نم  هدرک . طلـسم  دینادرگ و 

نانموم ریما  شیپ  هب  ار  نافلاخم  نآ  کنیا  دنتـشاد . نایب  دندوب ، هدش  هاگآ  هدـید و  ار  هچنآ  دـنداد و  تداهـش  نایغای  نیا  هیلع  رب  یگمه 
 " مراد . یم  میدقت  تسا  هدمآ  همان  نیا  ریز  رد  هک  ار  رصم  هدیزگرب  تیحالص و  اب  مدرم  یهاوگ  ما و  هدروآ 

اهنآ هیلع  ناشدوخ  هفیاط  نایانـشآ و  هک  ناسک ، نیا  هرابرد  تفگ " : دـناوخ ، ار  نادـهاش  تداهـش  همان و  نیا  هیواـعم "  هک "  یماـگنه 
" ؟ درک . دیاب  هچ  دنداد ، تداهش  نینچنیا 

یم ناشتمدـخ  هب  ناشدوخ  اجنآ  مدرم  هک  دـینکارپب  ماـش  ياهاتـسور  رد  ار  اـهنآ  نم ، داـقتعا  هب  تشاد : راـهظا  یلجب "  دـسا  نب  دـیزی  " 
و مدش ، هاگآ  دوب  هدش  مهارف  اهنآ  هیلع  رب  هک  ییاه  همانتداهش  شنارای و  رجح و  ناتساد  زا  تشون : نینچ  دایز "  هب "  هیواعم "  دنسر " .

ناشوفع هک  موش  یم  دـقتعم  یهاگ  تسا و  ناشندرک  دازآ  زا  رتهب  نانیا  نتـشک  هک  دـسریم  نم  رظنب  یهاگ  مدرک ، هعلاـطم  ناـشراک  رد 
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زا رتهب 

هحفص 79 ] ] 

 " مالسلاو . تسا . ناشلتق  زا 
دنتشون : نینچ  یمیمت "  هیجح  نب  دیزی  اب "  دایز "  همان " ، نیا  خساپ  رد 

. مدنام تفگش  رد  هدش  هبتشم  امش  رب  ناشیا  راک  هکنیا  رد  و  متفایرد ، شنارای  رجح و  هرابرد  ار  ناترظن  مدناوخ و  ار  امش  همان  دعب ، اما  " 
رـصم رد  هاگ  ره  سپ  دنتـسه . رتهاگآ  اهنآ  لاوحا  هب  مه  ناشدوخ  زا  هک  دـنا  هداد  تداهـش  یـصاخشا  ناسک ، نیا  هیلع  رب  هک  یلاـح  رد 

 " نادرگن . زاب  نم  رب  ار  شنارای  رجح و  رگید  تسه ، يزاین  ار  امش 
تفگ : دیسر ، ءارذع "  هب "  ات  داد ، تکرح  ار  اهنآ  هیجح "  نب  دیزی  "

. مناسرب لتقب  ار  امش  مراد  روتـسد  هک  ارچ  منیب ، یمن  نتـشک  زج  امـش  هئربت  يدازآ و  تهج  یهار  رگید  نم  دنگوس ، ادخب  نادرم ، يا  " 
 " میوگب . نخس  امش  يدازآ  رد  مناوتب  نم  دشاب و  نآ  رد  امش  دوس  عفن و  هک  دینکب  يراک  سپ 

هداد تداهش  ام  هیلع  رب  یناسک  طقف  تسکش . مهاوخن  ار  نآ  زگره  میرادیاپ و  دوخ  تعیب  رب  ام  وگب  هیواعم  هب  تفگ " : نینچ  رجح "  " 
 " دندوب . ناشیدنادب  نانمشد و  هک  دنا 

زا رتوگتـسار  دایز  ام  رظن  رد  تفگ " : هیواعم "  داد " . عالطا  وا  هب  ار  رجح "  تاراهظا "  دـناسر و  هیواعم "  هب "  ار  هماـن  نیا  دـیزی "  " 
وگن اراکـشآ  ار  عوضوم  نیا  تفگ " : هیواعم "  دـینک " "  هکت  هکت  ار  اـهنآ  تفگ " : یفقث "  مکح  ما  نب  نمحرلادـبع  تسا " "  رجح 

 " يرتملاس . هک 
ما رسپ  تاراهظا "  دندروآ و  ار  ریـشب "  نب  نامعن  دنیوگ " . یم  هچ  نمحرلادبع "  هیواعم " و "  هک "  دندیمهف  دنداتفا و  هارب  ماش  مدرم 

هتـشک یگمه  تفگ " : نامعن "  دنتفگ " . وا  هب  ار  مکح "  ما  رـسپ  تاراهظا " دندروآ و  ار  ریـشب "  نب  نامعن  دنتفگ " . وا  هب  ار  مکح " 
 " دنوش . یم 

هب دنویپب ، رجح "  هب "  ات  دوب  هداتسرف  وا  شیپ  دایز "  هک "  ار  درم  ود  نآ  لاوحا  تساوخ  یم  دوب و  ءارذع  رد  یلجع "  دوسا  نب  رماع  " 
. دیوگب هیواعم "  " 

هحفص 80 ] ] 

دمآ و وا  فرط  هب  دوخ  ياهدنب  نامه  اب  تساخرب ، رجح "  درذگب " ، رجح "  ربارب "  زا  تساوخ  هک  یماگنه  دـمآ . هیواعم "  دزن "  يو 
زا میتسه . ناما  یتشآ و  وا  اب  ام  هک  وگب  وا  هب  تسا . مارح  وا  رب  ام  ياهنوخ  هک  ناسرب  هیواعم  هب  نم  زا  ار  نانخـس  نیا  رماع ، يا  تفگ " :

درک . رارکت  راب  دنچ  ار  تاراهظا  نیا  دنک " و  تقد  ام  راک  رد  دسرتب و  ادخ 
دناسر . ار  درم  ود  نآ  شرازگ  تسخن  دیسر ، هیواعم "  روضح "  هب  هک  رماع "  " 

درم ود  نیا  هراب  رد  يا  همان  نمـض  هللادبع "  نب  ریرج  درک " . داهنـشیپ  ار  درم  ود  نآ  ندیـشخب  تساخ و  ياپب  یلجب "  دـسا  نب  دـیزی  " 
هراب رد  ینامگ ، دب  نیچ  نخـس  هک  تسا  نیا  هدیقع  يار و  نیرتهب  دنتـسه و  تعامج  لها  زا  نم و  نادـناخ  زا  رفن  ود  نیا  دوب " : هتـشون 

ماجنا هفیلخ  هیلع  یفالخ  راک  چـیه  دـنا و  هدرکن  يدـب  مالـسا  رد  زگره  هک  دنتـسه  یناسک  زا  اهنیا  هدرک و  ینیچ  نخـس  دایز  شیپ  اهنآ 
دیشخب . ار  اهنآ  دسا "  نب  دیزی  وا و "  رطاخ  هب  " هیواعم  " دنشاب " . هتفرگ  يا  هرهب  ای  دشاب و  هتشاد  يدوس  ناشلاح  هب  هک  دنا  هدادن 
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دندرک . دازآ  ار  مقرا  هجیتن  رد  تساوخ . وفع  مقرا "  هرابرد "  رجح "  نب  لئاو  " 
دش . هدیشخب  سپ  درک ، تطاسو  ار  سنخا "  نب  هبقع   " روعالا " ، وبا  " 

دیشخب . ار  وا  هیواعم "  و "  درک ، تطاسو  نارمن "  نب  دیعس  هرابرد "  ینادمه "  کلام  نب  هزمح  " 
دش . دازآ  زین  وا  تساوخ و  ار  یمیمت "  هیوح  نب  هللادبع  يدازآ "  هملسم "  نب  بیبح  " 

. " تسـشن شا  هناخ  رد  دش و  نیگمـشخ  تفریذـپن و  هیواعم "  اما "  تساوخ ، ار  رجح "  یگدوشخب "  تساخرب و  هریبه "  نب  کلام  " 
فیرـش وبا  یبالک " " و  هللادبع  نب  نیـصحت  و "  دوب ، دعـس "  نب  نامالـس  نادـنزرف "  زا  هک  ار  یعاضق "  ضایف  نب  هب  دـه  هیواعم " " 

عقوم داتسرف و  ار   " يردب -  فیرح  وبا  یناغا " ، تیاور  هب  " و  يدب - 

هحفص 81 ] ] 

دندمآ . اهنآ  شیپ  رصع 
 " دنوش . یم  دازآ  يا  همین  هتشک و  ام  زا  يا  همین  تفگ " : دیآ ، یم  هک  دید  ار  روعا "  هک "  یتقو   " یمعثخ ، " 

 " شاب . یضار  نم  زا  دنوش و  یم  دازآ  هک  هدب  رارق  یناسک  زا  ارم  ایادخ  تفگ " : نارمن "  نب  دیعس  " 
دونـشخ نم  زا  يراد و  یم  یمارگ  ناش  يراوخ  رطاـخب  هک  هدـب  رارق  یناـسک  زا  ارم  ایادـخ  تفگ " : يزنع "  ناـسح  نب  نمحرلادـبع  " 

 " موش . هتشک  هک  تسا  هتساوخن  ادخ  ما و  هداد  رارق  نتشک  ضرعم  رد  دوخ  هک  اهتیعقوم  ردقچ  شاب .
ناگدنیامن درک . غالبا  دنوش "  هتشک  ناشرفن  تشه  دازآ و  ناشرفن  شش  دوب "  هتفگ  هک  ار  وا  روتسد   " هیواعم ، هداتسرف "  هک  دوب  اجنیا 

دنتفگ : نینچ  اهنآ  هب  هیواعم "  " 
دینک . نعل  ار  وا  دیئوج و  يربت  یلع  زا  مینک  داهنشیپ  هک  میراد  تیرومام  ام  " 

ییاهتداهش تبسانمب  امش  ياهنوخ  هک  دناد  یم  یبوخب  نینموملاریما  و  تشک ، میهاوخ  هنرگ  مینک و  دازآ  ار  امـش  دیدرک ، نینچ  هاگ  ره 
درذگ و یم  دینک -  يربت  درم  نیا  زا  هک  یتروص  رد  امش -  هانگ  زا  وا  هکنیا  زج  تسا . لالح  دنا ، هدادامـش  هیلع  رب  نات  لحم  یلاها  هک 

 " مینک . یم  ناتدازآ  ام 
. دوش رضاح  ناشیاهنفک  دوش و  هدنک  ناشاهروگ  دنوش و  هتسب  اه  ریجنز  هب  هک  دنداد  روتـسد  سپ  مینکن "  راک  نیا  ام  دنتفگ " : یگمه 

دنتساخرب . زامن  هب  یگمه  بش  نآ 
هک دیئوگب  ام  هب  دیتشاد . ییوکین  ياهاعد  ینالوط و  ياهزامن  هک  میدـید  بشید  ام  نادرم ، يا  : دـنتفگ هیواعم "  نارای "  دـش ، هک  حـبص 

دیئوگ ؟ یم  هچ  نامثع  هراب  رد 
 " درک . لمع  قح  ریغ  هب  تسا و  هدرک  متس  تموکح  رد  هک  تسا  یسک  لوا  وا  دنتفگ :

، دارم  ) درم نیا  زا  ایآ  دنتفگ " : دندش و  دنلب  اهنآ  فرط  هب  دعب   " دسانـش . یم  رتهب  ار  امـش  نینم  وملاریما  دنتفگ " : هیواعم "  باحـصا " 
يربت تسا ) مالسلا  هیلع  یلع 

هحفص 82 ] ] 

 " میراد . تسود  ار  وا  هکلب  هن ، دنتفگ " : هن "  ای  دینک  یم 
: تفگ وا  هب  هصیبق "  داتفا و "  يدب "  فیرـش  وبا  تسدب "  هعیبض "  نب  هصیبق  دـشکب " . ات  تفرگ  ار  اهنآ  زا  یکی  نارومام ، زا  کی  ره 
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 " دشکب . ارم  وت  ریغ  راذگب  یشک . یم  ارم  وت  تسا و  ناما  رد  نم  هلیبق  وت و  هلیبق  نیب  رد  دارفا  نیرتدب  " 
تشک . ار  شتسود  مه  یعاضق "  دناسر و "  لتق  هب  تفرگ و  ار  وا  یم "  رضح  " 

زاـمن تعکر  ود  هکنآ  رگم  ما ، هتفرگن  وـضو  زگره  ادـخ ، هب  دـنگوس  مناوـخب . زاـمن  تعکر  ود  نم  دـیراذگب  تفگ : اـهنآ  هـب  رجح "  " 
ناوخب . دنتفگ   " ما . هدناوخ 

دینک لایخ  امـش  هک  دوبن  هاگره  و  مدوب . هدناوخن  نیا  زا  رتهاتوک  يزامن  نونکات  هک  ادـخب  تفگ " : تشگ و  زاب  سپـس  دـناوخ . زامن  وا 
تما هرابرد  وت  زاام  ایادخ  تفگ " : سپـس   " مداد . یم  لوط  ار  تعکر  ود  نیا  هنیآ  ره  مهد ، یم  لوط  ار  زامن  گرم  زا  سرت  رطاخب  هک 

نم دیـشکب ، ارم  هاگ  ره  هک  دنگوس  ادـخب  دنـشک . یم  ار  ام  مه  ماش  مدرم  دـنداد و  تداهـش  ام  هیلع  هفوک  مدرم  میهاوخ . یم  يرای  دوخ 
درک دنهاوخ  دایرف  وا  رب  اهگس  هک  دوب  مهاوخ  ناناملـسم  زا  يدرم  نیتسخن  هدرک و  كولـس  ماش  يداو  رد  هک  دوب  مهاوخ  یناملـسم  لوا 

" . 
گرم زا  وـت  هک  متـشادن  ناـمگ  زگره  تفگ " : دـندوب ، هداـتفا  هزرل  هب  شناوـناز  ياهتـشوگ  هک  یلاـح  رد  دـمآ ، شیپ  روـعا "  هبدـه  " 

نفک هداـمآ و  ار  دوخ  ربق  هک  یلاـح  رد  مسرتـن ، گرم  زا  ارچ  تفگ " : ینک "  يربـت  دوخ  تسود  زا  اـت  منک  یم  دازآ  ارت  نم  یـسارهن .
دنا . هدیشک  رب  مرس  يالاب  ریشمش  منیب و  یم  هدرتسگ  ار  دوخ 

: تفگ نک . مخ  ار  تندرگ  دنتفگ  هاگنآ   " مروآ . یمن  نابز  رب  دروآ  مشخ  هب  ار  ادـخ  هک  ینخـس  مسرت ، یم  گرم  زا  هاگره  نم  ادـخب 
ار دارفا  کـی  کـی  دـندز و  ار  شندرگ  دـندروآ و  ولج  ار  وا  هاـگنآ   " مدرک . یمن  کـمک  نآ  نتخیر  هب  زگره  نم  هک  تسا  ینوخ  نیا 

. دندش هتشک  رفن  شش  ره  هکنآ  ات  دنتشک ، ناسنیدب 

هحفص 83 ] ] 

رجح نارای  يزنع ، یمعثخ و 

دننامه درم  نیا  هرابرد  ات  دیربب ، نینموملا "  ریما  شیپ  ار  ام  دـنتفگ " : یمعثخ "  فیفع  نب  میرک  يزنع " و "  ناسح  نب  نمحرلادـبع  " 
 " میئوگب . نخس  وا  راتفگ 

 " يزنع دندرک " . ور  رجح "  يوس "  هب  سپ   " دیروایب . نم  دزن  ار  اهنآ  تفگ " : دنداد . ربخ  يو  هب  دنداتـسرف و  هیواعم "  دزن "  ار  اهنآ 
یتاراهظا وا  لثم  زین  یمعثخ "  يدوب " و "  مالـسا  هب  یبوخ  راـی  هچوت  تسین ، رود  وت  هاـگمارآ  و  نکم ، يرود  رجح ، يا  تفگ " : وا  هب 

درک : لثمت  رعش  نیا  هب  يزنع "  دنتشذگ و "  اهنآ  سپس  درک ،

کلاهل  ادعب  ربقلا  هافشب  یفک 
نئارقلا لبحل  اعاطق  توملاب  و 

، تفاتش یهاوخ  ترخآ  يارـس  هب  رادیاپان  هناخ  نیا  زا  ماجنا  رـس  وت  هیواعم ! يا  هللا  هللا  تفگ " : نینچ  وا  هب  دش ، دراو  هک  یمعثخ "  و " 
" ؟ يزیر . یم  ار  ام  نوخ  ارچ  وت  تشاد ، یهاوخ  تیلوسم  نتشک ، نیا  رد  و 

نید زا  وت  ایآ  ینعی  ینک ، یم  اـعدا  وت  هک  میوگ  یم  ار  يزیچ  ناـمه  تفگ " : تسیچ " ؟ تا  هدـیقع  یلع  هراـبرد  تفگ " : هیواـعم "  " 
دهدب . یباوج  تساوخن  دش و  تکاس  هیواعم "  " ؟ . " ینک یم  يربت  دوب  ادخ  قح  رب  نیئآ  هب  هک  یلع 
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یم دازآ  وت  رطاخب  تفگ " : هیواعم "  دنک " . دازآ  ار  وا  هیواعم "  درک "  داهنشیپ  تساخرب و  یمعثخ "  هللادبع  نب  رمـش  لاح " ، نیا  رد 
درک . یم  تبحص  يواب  تساوخ و  یم  ار  وا  رابکی  زور  ود  ره  درک و  ینادنز  ار  وا  سپس  مراد "  یم  هگن  هام  کی  نکل  منک ،

یم لصوم "   " هب هاگنآ  دوش . هفوک "  دراو "  دـیابن  تسا  هیواعم "  تسدـب "  تموکح  هک  مادام  هکنآ  طرـشب  درک ، دازآ  ار  وا  ماجنارس 
. تفای تافو  هیواعم  گرم  زا  شیپ  هام  کی  يو  مدش . یم  رهش  دراو  درم ، یم  هیواعم "  رگا "  تفگ : یم  دمآ و 

هحفص 84 ] ] 

تفگ : ودب  هیواعم "  دندروآ " . ار  ناسح "  نب  نمحرلادبع  سپس " 
: تفگ  " تسا . رتهب  وت  يارب  نیا  هک  سرپم  نم  زا  نک و  اهر  ارم  تفگ " : یئوگ " ؟ یم  هچ  یلع  هراـبرد  هعیبر ، ردارب  يا  منیب  هب  وگب  " 

دوب یناسک  زا  یلع  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ " : نمحرلادبع "  یئوگب " "  نخـس  یلعهرابرد  ات  منک  یمن  دازآ  ارت  هک  دنگوس  ادخب  " 
هرابرد تفگ : هیواعم "   " تشذگ " . یم  رد  مدرم  زا  دومن و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراومه  درک ، یم  دای  هراومه  ار  ادخ  هک 

یئوگ ؟ یم  هچ  نامثع 
هکلب تفگ " :  " يداد . نتشک  هب  ار  تدوخ  تفگ " :  " تسب . ار  قح  ياهرد  دوشگ و  ار  متس  باب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  تفگ " :
هاـگنآ دـیوگب -  نخـس  نینچ  هک  تسین  یـسک  وا  هلیبق  زا  اـجنآ  رد  هک  ینعی  هعیبر -  هن  يداد  نتـشک  هب  ار  تدوخ  وت  رـشحم ، يداو  رد 

هک ار  يرفیک  نآ  متـسرف . یم  نم  هک  تسا  یـسک  نیرتدـب  يزنع  نیا  دـعب ، اما  تشون " : داتـسرف و  دایز "  فرطب "  يا  هدـنیامن  هیواعم 
 " هیحان هب  ار  وا  دـندروآ ، داـیز "  شیپ "  ار  وا  یتقو  شکب " . ار  وا  نکمم  عضو  نیرتدـب  هب  و  رادـب ، لومعم  وا  قح  رد  تسوا ، هتـسیاش 

دندرک . شروگب  هدنز  اجنآ  رد  داتسرف و  فطانلا "  سق 
زا : دنترابع  دندش  هتشک  وا  اب  هک  رجح ، نارای  زا  یناسک 

نایح نب  مادک   " يرقنم " ، باهش  نب  زرحم   " یسیع " ، هعیبض  نب  هثیبق   " ینابیش " ، لیسف  نب  یفیص   " یمرضح " ، دادش  نب  کیرش  " 
 " يزنع . ناسح  نب  نمحرلادبع  يزنع " و " 

زا : دنترابع  دندش  دازآ  هک  رجح  نارای  زا  یهورگ  و 
نب مـقرا   " یلجب " ، یمــس  نـب  ءاـقرو  یلجب " "  فوـع  نـب  مصاـع   " یمیمت " ، هیوـح  نـب  هللادــبع   " یمعثخ " ، فـیفع  نـب  مـیرک  " 

 " ینادمه . نارمن  نب  دعس  يدعس " و "  سنخا  نب  هبتع   " يدنکهللادبع " ،
رارق نیدب  هحفص )-  شنارای -  يدع و  نب  رجح  هیواعم و   ) لصف نیا  ذخام 

هحفص 85 ] ] 

مکاح 468:3" ،  " كردتـسم  ، "  156 يربط " 141:6 - خـیرات  ، " هبیتـق 147:1  نبا  راـبخالا "  نویع  ، " 11 یناـغا " 2:16 - : " تسا 
.55 - 49:8 ریثک . نبا  خیرات "  ، " 208 ریثا 202:3 - نبا  لماک "  رکاسع 84:4 و 459:6 " ، نبا  خیرات " 

تازرابم تارطخ و  نیا  زا  ناشنامرآ  فده و  دـندوب و  یناسک  هچ  وا  نارای  دوب و  یـسک  هچ  يدـع "  نب  رجح  دـسیون " : یم  ینیما "  " 
رگم هن  دش ؟ هتسسگ  ناشتایح  ياه  دنب  و  دش ، تمرح  کته  اهنآ  رب  هنوگنیا  ارچ  دندش ؟ هتشک  نینچنیا  هک  دنتـشاد  یهانگ  هچ  دوب ؟ هچ 

دندوب ؟ ناملسم  یگمه 
هلا و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا  ياسراپ  بهار و  هباحص و  لودع  زا  یکی  ای  تفر  یم  رامشب  هباحص  نالداع  زا  يدع "  نب  رجح  " 
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کی دـیآ -  یم  رب  باـعیتسا " 135:1  تیاور "  زا  هک  هنوگنآ  یکدوک -  نینـس  رد  دوـب و  هباحـص  ناـگرزب  زا  وا   " مکاـح ، ریبـعت "  هب 
دوب . فورعم  هقث  کی  دعس "  نبا  هتشونب "  انب  دوب و  هوعدلا  باجتسم  صخش 

وب د و اسراپ  یصخش  ادخ و  صلاخ  ناگدنب  زا  يو  دش . بایفرـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  روضح  هب  وا  دیوگ " : یم  ینابزرم "  " 
 ". دوب راد  هزور  رایسب  دناوخ و  زامن  رایسب  درک و  تمدخ  یلیخ  شردام  قح  رد 

وـضو جـیه  تفرگیم و  وـضو  گنردـیب  هکنیا  رگم  داد  یمن  تسد  وا  هب  یثدـح  چـیه  هک  دوـب  يدـباع  وا  تـسا " : هتـشون  رـشعم " وـبا  "

یتسود و بتارم  هدمآ " ، تارذش "  رد "  هکنانچ  دناوخ " و  یم  زامن  تعکر  ود  نآ  لابندب  هکنآ  رگم  تفرگیمن 

هحفص 86 ] ] 

دوب . میلست  ادخ  ربارب  رد  هراومه  اعد و  تباجتسا  ماقم  تمارک و  ياراد  وا  دوب "  روهشم  وا  تدابع  داهج و  يراذگتمدخ و 
بآ تفگ : نادـنز  رد  دوخ  نابهگن  هب  داد . تسد  تبانج  ار  يدـع  نب  رجح  تسا " : هدرک  تیاور  ءایلوالا "  باتک "  رد  دـینج "  نبا  " 

. دـشکب ارم  هیواعم  يریمب و  یگنـشت  زا  هک  مسرت  یم  تفگ : نابهگن  دـیهدن . ار  میادرف  هریج  منک و  ریهطت  نآ  اب  اـت  دـیهدب ، ارم  ندروخ 
اعد دنتفگ  وا  هب  شنارای  تفرگ . نآ  بآ  زا  دوخ  زاین  ردقب  وا  تخیرب و  ناراب  داتـسرف و  يربا  نامـسآ  زا  دنوادخ  درک و  اعد  دـیوگ  یم 

" نک . اطع  ریخ  ام  هب  ایادخ  تفگ : وا  سپ  دنک . دازآ  ار  ام  ادخ  نک 
ایآ :، تفگ " هیواعم "  هب "  دوب " و  يرازگ  هرمع  رازگ و  جـح  درم  ناملـسم و  درم  وا  مناد ، یم  نم  هک  اـجنآ  اـت  ادـخب  تفگ " : هشئاـع 

ریبعت هب  دـنوش و  یم  هتـشک  رفن  تفه  ءارذـع ، رد  هک  ما  هتفای  یهاـگآ  تسا و  هدیـسر  ربخ  نم  هب  هک  ادـخب  یتشک ؟ ار  وا  ناراـی  رجح و 
 " دنیآ . رد  مشخب  نانآ  نتشک  زا  نامسآ  نانکاس  دنوادخ و  یهورگ - 

نانآ لثم  هک  دنـشک  یم  ءارذـع  رد  ار  امـش  ناگدـیزگرب  زا  نت  تفه  هفوک ، مدرم  يا  تسا " : هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ان  الوم 
دنـشاب و یم  دودخا  باحـصا  نوچمه  وا  نارای  يدـع و  نب  رجح  هدـمآ " : رگید  یترابع  رد  تسا " و  دودـخا  باحـصا  ناتـساد  دـننام 

 ". دنشاب هدروآ  نامیا  دیمح  زیزع  يادخب  هکنیا  زج  ناشیا ، زا  دنتشادن  نمشد 

هحفص 87 ] ] 

تسا : هدمآ  نینچ  هتشون ، هیواعم "  هب "  مالسلا  هیلع  طبس  نیسح  ماما  هک  همان  رد  و 
وت و  دندرک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دندیبوک و  یم  ار  اهتعدـب  هک  یناسک  يدوبن ؟ وا  ياسراپ  باحـصا  رجح و  لتاق  وت  ایآ  " 
هک يدناسر  يدح  هب  ار  نامیپ  نتـشاد  کبـس  دنوادخ و  رب  تراسج  یتسب ، راوتـسا  ياه  دهع  تخـس و  ياه  نامیپ  اهنآ  اب  هکنآ  زا  سپ 

يدناسر ؟ لتق  هب  ینمشد  ملظ و  يور  زا  ار  اهنآ  همه 
یتشک و ار  وا  زاب  یتسب ، وا  اب  هک  ینامیپ  زا  سپ  دوب و  هدوسرف  ار  وا  نت  تعاط ، تدابع و  هک  یتسین  قمح  نب  ورمع  لـتاق  ناـمه  وت  اـیآ 

دنتشگ ؟ یم  ریزارس  اههوک  زا  دندش ، یم  ربخ  ناوهآ  هاگره  هک  يدرک  یتیانج 
دوب : هتشون  وت  رب  وا  هرابرد  دایز  هک  یسک  یتسین ، یمرضح  لتاق  نامه  وت  ایآ 

وت هک  ینید  تسا ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شا  هدازوـمع  نید  ناـمه  یلع ، نید  هک  یلاـح  رد  تسا ؟ هـهجو  هللا  مرک  یلع  نـید  رب  وا 
هک دوب  ربمغیپ  هب  باـستنا  نیمه  وت  ناـکاین  وت و  راـختفا  فرـشنیرتگرزب و  و  يا ، هدز  هیکت  نآ  دنـسم  رب  يراد و  ار  نآ  يربـهر  ياـعدا 
هک یتنم  تهج  هب  تشادرب  نایکم  امـش  زا  ام ، تکرب )  ) هب ار  ناتـسمز  ناتـسبات و  تلحر  هنـالاس  چوک  راـب  ود  یتخـس  فلکت و  دـنوادخ 
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 " دراد . امش  رب  یلاعت  يادخ 
نعل زا  نتـشادزاب  رکنم و  زا  یهن  يراکوکین و  زج  اهتیعقوم  مامت  رد  شناوریپ  حلاص و  هدنب  نیا  فده  اما  تسوا ، نارای  رجح " و  نیا " 

وا تروص  رب  هیواعم "  نارازگراک "  دش ، یم  بکترم  سک  ره  هک  دوب  یم  رج  نیا  و  دوبن . يزیچ  ربانم  يالاب  رب  هیلع -  هللا  مالس  یلع - 
هک دنتـشادن  يریـصقت  نیا  زج  دـنتفرگ و  یم  تخـس  شناوریپ  مالـسلا و  هـیلع  یلع  قـح ، رب  بوـصنم و  ماـما  رب  و  دندیـشاپ . یم  كاـخ 

ياوشیپ هک  رجح "  و "  دنداد ، تسکش  ار  ناناملسم  تمظع  مالسا و  هطلس  دندروآ و  رابب  داسف  همهنیا  هعماج  رد  هیواعم "  نارومام " 

هحفص 88 ] ] 

ادـخ و منادرگ . یم  لـطاب  خـسف و  هن  منک و  یم  ضوع  ار  نآ  هن  مرادـیاپ و  دوخ  تعیب  رب  نم  دـیوش  هاـگآ  تفگ " : یم  دوب  دوخ  هلیبـق 
 " دنا . هدینش  نم  زا  ار  نیا  مدرم 

ییاه همانتداهـش  نیا  و  مینک ، یمن  نوگرگد  لطاب و  ارنآ  میتسه و  دوخ  تعیب  رب  ام  هک  وگب  هیواـعم  هب  تفگ " : هیجح "  نبدـیزی  هب "  و 
 " تسا . ام  ناشیدنادب  نانمشد و  هتخاس  هدش  هماقا  ام  هیلع  رب  هک 

" و مشاب . یم  راوتـسا  دوخ  تعیب  رب  مدرکن و  داجیا  هقرفت  مدرم ، نایم  مدزن و  زابرـس  یـسک  تعاطا  زا  زگره  نم  تفگ " : یم  هتـسویپ  و 
تفگ . تینهت  نانم  وم  ریما  هب  ار  وا  دنتخاس ، دراو  هیواعم ، رب  ار  وا  هک  هاگنآ 

 " هیواعم نیرومام "  نابصعتم  ناگیامورف و  زا  هک  هریغم "  لاثما "  رب  یتح  دوبن ، هدیشوپ  یسک  رب  شنارای ، درم و  نیا  نامیا  تیحالص و 
هجنکش و هک  یتقو  صخش ، نیا  دیزرو . یم  ینمشد  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  اب  تخـس  هک  يا  هریغم "  تفر " ، یم  رامـش  هب  شنارای  و 

هدیزگرب هک  منک  عورـش  یـسک  زا  رهـش ، نیا  مدرم  نتـشک  رد  هک  مرادـن  تسود  تفگ : دـندرک ، داهنـشیپ  وا  هب  ار  رجح "  نداد "  رفیک 
تلذ هب  ترخآ  رد  هریغم  دسرب و  تزع  هب  ایند  رد  هیواعم  ماجنارس  مبای و  تواقش  نم  دنسرب و  تداعس  هب  نانآ  هجیتن  رد  تسا و  ناگمه 

 " دسرب .
نیـسحت و زا  دـندوب و  هدـید  دارفا  نـیا  یگدـنز  بـش  نـیرخآ  رد  هیواـعم  باحــصا  هدـش : لـقن  كردتــسم " 470:3  رد "  هکناــنچ  و 

مالسا هیلع  یلع  هاگ  ره  هک  دندوب  هدرک  داهنشیپ  اهنآ  هب  هیواعم  هراشا  هب  نکل  دننک . يراددوخ  دندوب  هتـسناوتن  ناشـصالخا  تشادگرزب 
یتسود و هار  رد  دندوب و  هتفریذپن  ار  داهنـشیپ  نیا  اهنآ  زا  کیچیه  و  دندرگ ، یم  دازآ  دوب و  دنهاوخ  ناما  رد  دننک  يربت  وا  زا  نعل و  ار 

مالسلا هیلع  یلع  رهم 
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 " دندوب . هدش  هتشک 
دومرف : هیواعم "  هب "  باطخ  هک  میا  هدینش  هیلع -  هللا  مالس  یلع "  نب  نیسح  طبس " -  ماما  نانخس  رد  و 

تشون : وت  رب  وا  هرابرد  دایز  هک  یسک  نآ  یتسین ، یم  رضح  لتاق  وت  ایآ  " 
نآرق رد  دـنوادخ  ار  وا  تـالاوم  هک  دراد  یم  تسود  ار  یـسک  هک  تسین  نیا  زج  شهاـنگ  تسا و  راوتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نـید  رب  وا 

 " تسا . هتسناد  نورقم  هللا  لوسر  تیالو  دوخ و  تیالو  اب  میرک 
الا و  ناـما ، نتفرگ  بجوم  وا ، رب  مانـشد  تیادـه و  ماـما  رهم  زا  يراددوخ  هک  تسه  يزیچ  نینچ  تعیرـش  رد  اـیآ  هک  میمهف  یمن  اـم  و 

لمع نید  ترورـض  نیا  هب  دـیاب  سک  ره  هک  تسا  یتباث  هضیرف  ترـضح ، نآ  تیالو  سکع ، رب  هکنیا  اـی  دوش ، دـیاب  مادـعا  بجوتـسم 
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 " رظن رد  راک  نیرت  یمارگ  مالـسلا  هیلع  یلع "  ناتـسود " نتـشک  هکنیا  لاح  دوش و  نتـشک  بجوم  دیاب  تالاوم  كرت  عقاو  رد  و  دـنک ،
: تفگ هیواعم "  هب  ثراح  نب  نمحرلادبع  میناوخ " : یم  شخیرات 54:8  رد  ریثک "  نبا  تیاور "  رد  هک  تسین  هدوهیب  و  دوب . هیواـعم " 

. تسا رتهب  نت  رازه  دص  نتشک  زا  نم  رظن  رد  وا  نتشک  تفگ : هیواعم  یشک ؟ یم  ار  ربدا  نب  رجح  ایآ 
یهاوخ ریخ  چیه  تحیـصن  هب  زگ  ره  وا  تسا . اور  یلامعا  نینچ  وا  تاوهـش  سوماق  رد  هیواعم " و  هقف "  رد  نکل  میمهف ، یمن  ام  يرآ ،

نب دیز  نب  هللادـبع  دوب " ، هتـسشن  تروشم  هب  دوخ  نانزیار  اب  هیواعم  دوب و  ارذـع "  نادـنز "  رد  رجح "  هک "  هاگنآ  و  داد . یمن  شوگ 
ینک باقع  هاگره  وت ، رادـهگن  نوتـس  ام  یئام و  نکر  وت  وت ، تیعر  ام  یئام و  ربهر  وت  نانموملا ، ریما  يا  تفگ " : يو  هب  یلجب "  دـسا 

رتکیدزن يوقت  هب  وفع  يدرک ، وکین  راک  میئوگ  یئاشخبب  هاگره  تسا و  راوازس  میئوگ 
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 " تسا . شدوخ  ناتسد  ریز  لووسم  ییاوشیپ  ره  تسا و 
تموکح هب  یـشوخ  يور  دـندوب و  مالـسا  نالماح  ناشیا و  ریظن  حالـص  يوقت و  رد  هک  یناسک  شراک و  زیهرپ  ناراـی  رجح " و  سپ " 

، فیقث نیرت  راکانز  لثم "  یناسک  هک  دـندوب  هدـشن  یـضار  دـندوب و  هدادـن  ناشن  ناگداز و ... گس  ناگـس و  نیا  تراـما  هفیلخ و  نیا 
 " دنتشاد یهانگ  هچ  دنسرب ، تموکح  هب  دنه "  دنزرف  هفیلخ  دایز " و "  شردپ  رسپ  هاطرا " و "  نب  رـسب  وا ر  نماد  هدش  اهر  هریغم " و 

دندوب . هتفریذپ  یبوخب  هدروآ ، شربمایپ  ار  هچنآ  هدوب و  رادیاپ  ادخ  اب  دوخ  نامیپ  رد  هک  دنتسه  یناسک  شنارای  رجح " و  اما " 
دومرف : هللادبع "  نب  رباج  هب "  هک  اجنآ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا  هدومرف  تسرد  هچ  و 

ینایاورنامرف دومرف " : تسیچ " " ؟ ناهیفـس  تموکح  زا  دارم  درک " : ضرع  رباج "   " ناهیفـس " . تموکح  زا  مراپـس  یم  ادخ  هب  ارت  " 
رب قیدصت و  ار  اهنآ  غرود  هک  یناسک  دننک . یمن  يوریپ  نم  تنس  زا  دنهن و  یمن  ندرگ  نم  تیاده  هب  زگره  دنیآ و  یم  نم  زا  سپ  هک 

ار اهنآ  غورد  هک  یناسک  اـما  دـنوش . یمن  رثوک  ضوح  دراو  نم  اـب  مرودـب و  اـهنآ  زا  زین  نم  دنتـسین و  نم  زا  دـننک ، ناـشیرای  ناـشملظ 
 " دش . دنهاوخ  رثوک  ضوح  دراو  نم  اب  متسه و  اهنآ  اب  زین  نم  دوب و  دنهاوخ  نم  اب  دننکن ، يرای  ناشمتس  رد  ار  اهنآ  دنریذپن و 

داسف تکاله و  هب  شیرق  هتخاب  دوخ  هیفس و  نایاورنامرف  اسور و  هلیـسوب  نم  تما  تسا " : هدومرف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  زین  و 
 " دوش . یم  هدیشک 

ره دوب . دنهاوخ  هشیپ  متس  وگغورد و  هک  دمآ  دنهاوخ  ینایاورنامرف  دومرف : هک  دسر  یم  مالسا  ربماغیپ  هب  یتیاور  هرجع "  نب  بعک  زا " 
رب دییات و  ار  اهنآ  غرود  سک 
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قیدـصت و ار  اهنآ  غورد  سک  ره  اما  دـش . دـهاوخن  ضوح  دراو  تمایق  رد  مرازیب و  وا  زا  زین  نم  تسین و  نم  زا  دـنک ، کـمک  ناـشملظ 
 " دوب . دهاوخ  نم  اب  تمایق  رد  متسه و  وا  زا  زین  نم  تسا و  نم  زا  دنکن ، دییات  ار  ناشیا  ملظ 

، دراد یم  زاب  عقومب  زامن  زا  ار  اهنآ  هرمزور ، ياـهراک  هک  دـنار  دـنهاوخ  مکح  امـش  رب  یناـیاورنامرف  تسا " : هدومرف  ترـضح  نآ  زین  و 
هب ار  زامن  هک  تسا  یناسک  نامه  زا   " هیمس ، رسپ  دینک " و "  ادا  ماگنه  هب  ار  اهزامن  امش  اما  دنزادنا ، یم  ریخات  هب  ار  نآ  تقو  هکنادنچ 

تسا . هدرک  شهوکن  ار  وا  شلمع  نیا  رب  يدع "  نب  رجح  هدش "، دای  مهد ص 120  ءزج  رد  هکنانچ  تخادنا و  ریخات 
رد دش و  یم  ثبـشتم  یهاو  لصا و  یب  ياه  هناهب  هب  طقف  دنک و  هئارا  هک  تشادـن  يرذـع  چـیه  ناکاپ ، نیا  نتـشک  ربارب  رد  هیواعم "  " 
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نم دوب . تما  داسف  هیام  ناشندنام  مدید و  تما  حالـص  هب  ار  اهنآ  نتـشک  نم  تفگ " : یم  الثم  درک و  یم  تبحـص  ضیقن  دض و  باوج 
مدرم حالص  ایآ   " تسا . رتهب  دشاب  مدرم  داسف  هیام  هک  وا  نتشاد  هاگن  هدنز  زا  دوش ، یهتنم  مدرم  حالص  هب  هک  يدرم  نتشک  هک  مدقتعم 

هیلع یلع  زا  يربت  هک  دوب  نیا  رد  ایآ  تما ، داـسف  و  دوب ؟ وا  زا  يربت  راـهظا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  نعل  هب  اـهنآ  نتـشاد  او  رد 
درک ! ادیپ  لامعا  نیا  رب  یهجو  مالسا  تعیرش  ریغ  رد  ناوتب  دیاش  شیدنیب ، نک و  تقد  لاح  دننک ؟ كرت  ار  مالسلا 

تداهـش ناش  هیلع  رب  هک  دنتـشک  یناسک  ار  اهنآ  هکلب  متـشکن ، ار  ناشیا  نم  هک " : درک  یم  حرطم  ار  نخـس  نیا  ریظن  ییاـه  هناـهب  اـی  و 
لباق هک  دوب  هدش  هماقا  یناسک  فرط  زا  هکنیا  دیدش و  هاگآ  غورد  ياهتداهش  نیا  تیفیک  زا  امش  کنیا  دنداد " 
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دندوبن . انتعا 
اهراتفگ نیا  درمـش و  حابم  ار  مدرم  نوخ  همهینا ، دوجو  اب  و  تسناد . یم  یبوخب  ار  اهیهاوگ  ناهاوگ و  نیا  تیهام  شدوخ   " هیواـعم ، " 

هکنیا ولو  دراد ، یهاگآ  شلاـمعا  یگنوگچ  هب  سک  ره  زا  رتهب  شدوخ  ناـسنا ، هک  یتسارب  و  داد . رارق  نادـقتنم  هنعط  ربارب  رد  يرپس  ار 
دیوج . اه  هناهب  دزیگنا و  رب  اهرذع 

نیا ربارب  رد  ار  لمع  تدـش  هتـشون و  نم  هب  دایز  هک  ییاهـشرازگ  نیا  ربارب  رد  نم  دوب " : هتفگ  هک  هیواعم "  نخـس "  نیا  نوچمه  اـی  و 
هک دـننکفیب  نم  ورملق  رد  يا  هقرفت  نانچ  دـنهاوخ  یم  هک  دوب  یکاح  اهـشرازگ  نیا  هک  ارچ  منکب ؟ متـسناوت  یم  هچ  هدـید ، مزـال  هورگ 

دشاب "  دناوتیمن  نآ  ناربج  هب  رداق  زیچ  چیه  رگید 
دایز لماع "  وا  ایآ  دنک . تنعل  ار  نزفالو  وگغورد  دنوادخ  " تسا هتشاداو  راک  نیا  هب  ارم  هیمـس  رـسپ  دوب " : هتفگ  هیوعم "  نینچمه "  و 

هک دـهد  یم  هزاجا  ینید  هعماج  ایآ  و  دـنزب . تسد  یتایانج  نینچ  هب  رومام ، کی  هراشا  اب  هک  ات  وا ؟ رازگراک  لماع و  دایز "  ای "  دوب  " 
دوش ؟ هتخیر  هیامورف  قساف  کی  هتفگ  هب  ناکین  ناکاپ و  نوخ 

يور زا  هک  دابم  دـینک ، قیقحت  تسخن  دروآ ، يربخ  یقـساف  هاـگ  ره  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  دـیامرف " : یم  ادـخ  هک  یلاـح  رد 
 " دیدرگ . نامیشپ  نتشیوخ  هدرک  رب  سپس  ،و  دیوش وربور  یمدرم  اب  تلاهج 

وا لد  ياوه  رطاخ و  ياضر  زا  زگره  هک  تشاداو  ار  وا  دروآ ، رد  نایفـس "  وبا  يراداوه "  هب  ار  دایز "  هکنآ "  زا  سپ   " هیواعم ، اـما " 
. دریگب هلصاف  دتفا و  رودب  هفیرش  هیآ  باطخ  زا  اهگنسرف  هکنیا  ول  و  دناشن ، ورف  ار  دوخ  نطاب  هنیک  لد و  شتآ  دناوتب  ات  دنکن  لودع 

هحفص 93 ] ] 

نم و دوب " : هتفگ  باوج  رد  دوب ، درک ه  شهوکن  شنارایو  رجح "  نتشک "  تبسانمب  ار  وا  هشیاع "  هک "  اجنآ   " هیواعم ، نینچمه "  و 
 " مینک . یم  تاقالم  ار  رگیدمه  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  دینک . اهر  ار  رجح 

: دوب هتفگ   " تفر ؟ اجک  یتشک  ار  شنارای  رجح و  هک  یماگنه  نایفس ، وبا  يرابدرب  ملح و  نآ  دیـسرپ " : هک  هشیاع "  باوج "  رد  زین  و 
". دیدوب بئاغ  نم  سلجم  زا  امش  لثم  ینارابدرب  تیعقوم ، نآ  رد  " 

هیلع و هللا  یلـص  يدمحم  تعیرـش  ینآرق و  ياهزردنا  همه  نآ  ایآ  تسین . يرگید  زیچ  شربمغیپ  ادـخ و  هب  نیهوت  زج  اه  هناهب  نیا  همه 
رد تمایق  زور  ردهیواعم  ایآ "  دوش ؟ عناـم  ناـکاپ  ناـنموم و  نوخ  نتخیر  زا  و  دراد ، زاـب  يزیرنوخ  هیاـم  نیا  زا  ار  وا  هک  دوبن  هدنـسب  هلا 

قباطم هکنآ  رگم  هتـشاد  مرتحم  ار  وا  ادـخ  هک  دیـشکم  ار  یـسک  زگره   "  ) قحلاب الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  و ال  هفیرـش " : هیآ  ربارب 
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خـساپ نینچمه  تسا ؟ هدرک  هدامآ  یباوج  هچ  دیامن و  عافد  دوخ  زا  دناوت  یم  دنک ، یم  هک  یچوپ  تاراهظا  نیا  اب   ) 33 ءارسا : دشاب  قح 
تسیچ ؟ نآرق  تایآ  باوج  رد  وا 

. " امیظع اباذـع  هل  دـعا  هیلع و  هللا  بضغ  اهیف و  ادـلاخ  منهج  وازجف  ادـمعتم  انموم  لتقی  نم  اطخ و  الا  انموم  لتقی  نا  نمومل  ناک  ام   "و 
رد ياپ  زا  ادمع  ار  ینموم  سک  ره  دشاب و  اطخ  هابتـشا و  هب  هکنآ  رگم  دشکب  دناوت  یمن  ار  نامیا  اب  صخـش  کی  ینامیا ، اب  درف  زگره  )

: ءاسن تسا -  هدرک  هدامآ  یتخس  رفیک  دنک و  یمنیرفن  بضغ و  یسک  نینچ  رب  يادخ  تسا ، یگـشیمه  نآ  رد  منهج و  شرفیک  دروآ ،
92 و 93 .)

هب هکنانآ   "  ) میلا باذـعب  مه  رـشبف  سانلا  نم  طسقلاب  نورماب  نیذـلا  نولتقی  قح و  ریغب  نییبنلا  نولتقی  هللا و  تاـیاب  نورفکی  نیذـلا  نا  " 
، دنناسر یم  لتق  هب  دننک  یم  توعد  لدع  داد و  هب  هک  مدرم  زا  ار  یناسک  دنـشک و  یم  قح  ریغب  ار  ناربمایپ  دنوش و  یم  رفاک  ادخ  تایآ 

(. 21: نارمع لآ  هدب -  هدژم  كاندرد  یباذع  هب  اهنآ  رب 

هحفص 94 ] ] 

لعفی نم  نونزی و  قحلاب و ال  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  نولتقی  و ال  دیامرف " : هک  اجنآ  ات  انوه "  ضرالا  یف  نوشمی  نیذلا  نمحرلا  دابع  " 
هدرک مارح  ادخ  هک  ار  یسفن  دنـشک  یمن  و  دنور ... یم  هار  یمرن  ینتورفب و  نیمز  يور  رد  هک  دنی  اهنآ  ادخ  ناگدنب   "  ) اماثا قلی  کلذ 

(. 68 ناقرف : دبای -  یم  ار  ادخ  تبوقع  دنک ، یم  ار  هتسیاشان  راک  نیا  هک  ره  دننک و  یمن  انز  و  قحب . رگم 
هک : درک  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  شدوخ  هک  یتیاور  نیا   " هیواعم ، يارب "  ایآ 

 " دنسم ( ؟ تسین " سب  دناسرب "  لتقب  ادمع  ار  ینموم  ای  دریمب ، رفاک  هک  ار  یـسک  رگم  دیاشخبب ، يادخ  هک  تسا  دیما  ار  یهانگ  ره  " 
(. دمحا 96:4

هک مدینـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  نم  هک : تشونن  يا  همان  نمـض  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  الوم  هب  دوخ  دیلپ  تسد  اب  وا  ایآ 
نوگن رـس  شتآ  هب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  دنوش ، عمج  ناناملـسم  زا  درف  کی  نتـشک  رب  یگمه  ندع  اعنـص و  نانکاس  هاگ  ره  دومرف : یم 

" ؟ دنک . یم 
، هدـشن هدولآ  یمارح  نوخ  هب  نم  وم  تسد  هک  مادام  تسا " : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  رمع "  نبا  رگم "  هن 

 " دراد .؟ هاگن  ار  شنید  هک  تسا  دیما 
ریغب نموم  کی  نتـشک  زا  ناهج  يدوبان  ادـخ ، هاگـشیپ  رد  تسا " : هدرک  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  بزاـع "  نب  ءارب  رگم "  هن 

دنک : یم  هفاضا  ار  ترابع  نیا  یناهفصا "  دنا و "  هدرک  تیاور  یقهیب "  هجام " و "  نبا  ار "  تیاور  نیا   " تسا ؟ رتکبس  قح 
 " درب . یم  شتآ  هب  ار  اهنآ  همه  ادخ  دننک ، تکرش  نموم  کی  لتق  رد  نیمز  اهنامسآ و  نانکاس  هاگ  ره  " 

تسا : هدمآ  هدرک ، لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هدیرب "  هک "  يرگید  تیاور  رد  و 
 " تسا . رتگرزب  ایند  دوبان  نموم  لتق  ادخ ، هاگشیپ  رد  " 

، دننک تکرـش  ینموم  نوخ  نتخیر  رد  نیمز  اهنامـسآ و  نانکاس  هاگره  تسا " : هدمآ  هدیـسر  هریره "  وبا  قیرط "  زا  هک  یثیدـح  رد  و 
شتآ  هب  ار  اهنآ  همه  ادخ 

هحفص 95 ] ] 
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 " دنکفا . یم 
راتفرگ ار  یگمه  دـنوادخ  دـننک ، تکرـش  صخـش  کی  لتق  رد  نیمز  اهنامـسآ و  لها  هاگره  هدـمآ " : سابع "  نبا  زا "  یثیدـح  رد  و 

 " دشاب . هتشاد  يرگید  تیشم  هکنآ  رگم  دنک ، یم  باذع 
هب ار  یگمه  دـنوادخ  دـنوش ، عمج  یناملـسم  لـتق  رب  نیمز  اهنامـسآ و  ناـنکاس  هاـگ  ره   " رکب " : وبا  زا "  يرگید  عوفرم  ثیدـح  رد  و 

 " دنکفا . یم  شتآ  هب  ناشیور 
مالـسا رد  دوش و  رفاک  مرح  رد  هک  تسا  یـسک  ادخ ، هاگـشیپ  رد  مدرم  نیرتدـب  تسا " : هدـمآ  سابع "  نبا  زا "  عوفرم  ثیدـح  رد  زاب 

یقهیب 27:8 . ننس  يراخب و  حیحص   " دوش -  هتخیر  قح  ریغب  دهاوخب  ار  رفن  کی  نوخ  دیوجب و  ار  تیلهاج  تنس 
یلاح رد  ار  ادخ  دنک ، کمک  يا  هملک  همین  هزادنا  هب  ینموم  لتق  رد  سک  ره  هک " : هدـش  لقن  هریره "  وبا  زا "  عوفرم  روطب  یثیدـح  و 

 " تسا . دیمون  ادخ  تمحر  زا  : دنشاب هتشون  شمشچ  ود  نیب  رد  هک  دنک  یم  تاقالم 
نم دنک ، هابت  ار  یناملـسم  زورما  سک  ره  دـنک  یم  رومام  ار  شنایرکـشل  ناطیـش  هدـش " : لقن  یـسوم "  وبا  زا "  یعوفرم  ثیدـح  رد  و 

تفگ : سیلبا  داد . قالط  ار  شنز  ناملسم  نالف  هک  مدرک  يراک  تفگ : دمآ و  اهنآ  زا  یکی  مشخب . یم  وا  هب  یجات 
هرابود تسا  نکمم  تفگ : دش . نیدلاو  قاع  ینالف  هک  مدرک  يراک  تشاد : راهظا  دمآ و  يرگید  دـننک . جاودزا  هرابود  هک  دراد  ناکما 

يدش . قفوم  وت ، تفگ : دش . كرشم  ادخ  هدنب  نالف  هک  مدرک  يراک  تفگ : هدمآ  يرگید  اما  دنک . یکین  اهنآ  رب 
 ". داد وا  هب  ار  جات  يدش و  قفوم  وت  وت ، تفگ : ناطیش  دش . لتق  بکترم  هک  مداد  بیرف  نانچ  ار  رفن  کی  تفگ : دمآ و  یکی  ماجنارس 

هحفص 96 ] ] 

یلاح رد  دسر ، یمن  شماشم  هب  تشهب  يوب  دشکب ، ار  دهاعم  درم  کی  سک  ره  هدـمآ " : ورمع "  نب  هللادـبع  زا "  عوفرم  یثیدـح  رد  و 
مارح وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دـشکب ، قح  انب  ار  يا  هدـهاعم  نز  سک  ره  دـهد و  یم  ار  دوخ  رطع  زین  لاس  لهچ  زا  سپ  تشهب  يوب  هک 

 " دربب . دناوت  یمن  زین  ار  تشهب  يوب  دنک و  یم 
 " يرذنم ظفاح  دنا و "  هدرک  عمج  دـیناسم  حاحـص و  رد  ثیدـح  نایاوشیپ  ناظفاح و  هک  تسه ، هنیمز  نیا  رد  يرگید  ناوارف  ثیداحا 

تسا . هدروآ  درگ   123 بیهرتلا " 120:3 - بیغرتلا و  رد "  اهنآ  زا  یشخب 
زین وا  دوخ  هک  یـسک  نامه  دونـشب ، ار  هشیاع "  دننام "  یناسک  حـیاصن  هیواعم "  هک "  دوبن  يزاین  رگید  ثیداحا ، تایآ و  نیا  دوجو  اب 

دیوگ : رعاش  هکنانچ  تشادن ، یکاب  تسناد  یم  دوخ  نادنزرف  ار  همه  هک  مالسا  ناراداوه  نارازه  ياهنوخ  نتخیر  رد 
هک تشاد  دصق  يا  هبرگ  نوچمه  داد ، ماجنا  هک  یتیانج  رد  دیشک و  رکشل  هرصب  رب  یتخت  رب  راوس  مدرم  نیرت  یقش  اب  شنایهاپس  اب  وا  " 

 " دروخب . ار  دوخ  نادنزرف 
هک یلاح  رد  و  مولظم ، تخبکین و  مانکین و  و  تفاتـش . ادـخ  هاگـشیپ  هب  هداشگ  یناـشیپ  دـیپس و  يور  اـب  هیلع  هللا  مالـس  رجح "  يرآ " ،

تفر . ایند  زا  ياپ ، تسد و  رب  متس  ملظ و  ياهدنب  نوخب و  هتشغآ  دوب و  هدش  بصغ  شقوقح 
اب دـیهدب و  لسغ  منوخ  اب  و  دـیرادن ، رب  نم  زا  ار  نینهآ  ياهدـنب  دروآ " : نابز  رب  نانخـس  نیا  دـناوخ و  زامن  یگدـنز ، نایاپ  ماـگنه  هب 

اب طارص  هار  رب  ام  تفگ " : هک  هدمآ  رگید  ترابع  رد  مریم " و  یم  راکیپ  لاح  رد  نم  هک  دینک  نفد  میاهسابل  نیمه 
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 " درک . میهاوخ  رادید  هیواعم 
اهنت تفگ " : درمش و  رب  تشاد ، هیواعم "  هک "  ار  تلصخ  راهچ   " نسح ، دروآ " . دهاوخ  راب  هیواعم "  رب "  دیواج  تبکن  تیانج ، نیا 

 ". رجح نارای  رجح و  هراب  رد  هیواعم  رب  ياو  تفگ " : " و  دنک . تباث  وا  يراکتیانج  هک  تسا  یفاک  دناسر ، لتقب  ار  رجح  هک  یکی  نیا 
 " لها هرابرد  شراکهانگ  تسد  اب  هک  یتایانج  همه  نای  رفیک  هب  ماجنا  رـس  ار  هراوخ "  رگج  دـنزرف  لاعتم " ، يادـخ  هک  میراد  نیقی  ام 

تسا : هدومرف  هکنانچ  دیناسر ، دهاوخ  دش ، بکترم  هرصب " 
زگره هک  تسا  راکشآ  يراکنایز  روآ و  درد  تکاله  کی  هدرک ، مارح  دنوادخ  هک  یسوفن  نتـشک  تسین و  لالح  هک  ینوخ  نتخیر  " 

 ". تشذگ دهاوخن  هتخیر ، زواجت  ملظ و  هب  ار  ینوخ  هک  یسک  زا  دنوادخ 

هحفص 98 ] ] 

عیشت هانگ  هب  اهنآ  ندش  هتشک  یمرضح و  نت  ود 

، هیبا نب  دایز  تسا " : هدرک  لـقن  ربحملا " ص 479  ماـنب "  دوخ  باـتک  رد  یفوتم 245  يدادـغب "  بیبح  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هباسن  " 
لاح نامه  هب  زور  دنچ  دیشک و  رادرب  ناش  هناخ  يالاب  رب  هفوک  رد  دندوب -  یم  رـضح  ود  ره  هک  ار -  یجن  نب  هللادبع  رمیز و  نب  ملـسم 

دندوب . هعیش  ود  ره  هک  دوب  نیا  ناشهانگ  دندنام و  راد  يالاب 
هک دوبن  وت  ایآ  تشون : دروم  نیا  ردهیواعم  هب  دوخ  همان  رد  امهنع  هللا  یـضر  یلع  نب  نیـسسح  تفرگ و  تروص  هیواعم  نامرف  هب  رما  نیا 

دوبان شکب و  ار  وا  دـشاب  وا  ربنامرف  یلع و  نییآ  رب  نانیا  هک  تشون  وت  رب  اهنآ  هرابرد  هیمـس  رـسپ  هک  ار -  یم  رـضح  رفن  ود  نآ  رجح و 
درک . لاثتما  ارت  نامرف  تشک و  ار  اهنآ  مه  وا  و  نادرگ ؟

ره و  يا . هتـسشن  وا  هاگیاج  رد  وت  و  دومن ، یم  نایب  ارنآ  درک و  یم  لثمت  نآ  رب  تردپ  هک  ینید  نامه  شیومع ، رـسپ  نییآ  یلع و  نییآ 
هک دوب  نادـناخ  ام  هطـساوب  دـیدرک و  یم  چوک  دـیاب  رابود  لاـس  ره  هک  دوب  یم  نیا  تردـپ  وت و  فرـش  نیرتگرزب  دوبن  نییآ  نیا  هاـگ 

 " تشادرب . امش  زا  ار  تلحر ، ود  نآ  تقشم  دنوادخ 
ایآ هک  دینیبب  و  دیئایب ، نم  اب  ادخ ، نید  ناوریپ  يا  دسیون : یم  ینیما "  " 

هحفص 99 ] ] 

، رهطم تعیرش  رد  هک  ار  هجنکش  هلثم و  دنک و  حابم  ار  یناملسم  نوخ  هک  تسا  يزیچ  هیلع -  هللا  مالـس  یلع -  نامیا  نید و  هب  ندیورگ 
ددرگ ؟ بجوم  هدش ، مارح  هدنزگ  گس  دروم  رد  یتح 

اما تسا ، نیا  تقیقح  يرآ  تسا ؟ هتفرگ  دنوادخ  هک  تسا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم "  نید "  نامه  مالسلا  هیلع  یلع "  نید "  رگم  هن 
زگره نآ  هب  تراسج  تناها و  تمرح و  کته  زا  تسا و  هدیدرگن  لئاق  نآ  رب  ینز  چیه و  هتفاترب و  يور  راوتسا  نید  نیا  زا  هیواعم "  " 

. تسا هدرکن  گنرد 
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رتشا کلام 

ریخ دنوادخ  هک  تسا  یعخن "  رتشا  ثراح  نب  کلام  دناسر "  لتق  هب  یهانگ  چـیه  یب  هیواعم "  هک "  مالـسا ، ناگتـسیاش  ناحلاص و  زا 
کـشا یتیـصخش  نینچ  تداهـش  رب  ناراوگوس  نارگـشمار و  دیاب  تشاد و  ار  اهگنـس  اههوک و  تبالـص  هک  یکلام  دـهدب ، وا  رب  ناوارف 

دنزیرب .
ربارب رد  رت و  یمارگ  بسح  ظاـحل  زا  رتمواـقم  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  رد  اـیآ  دوـش ؟ یم  ادـیپ  وـت  نوـچمه  يدوـجوم  اـیآ  کـلام "  يا " 

هدـنرب يریـشمش  يدوب . رتکاپ  اـهنآ  همه  زا  گـنن  يدـیلپ و  زا  مدرم ، ناـیم  رد  وت  دوشیم ؟ تفاـی  وت  زا  رتنازوس  شتآ  نوچمه  ناراـکهبت 
هشیدنا يدوب . اناوت  يا  هدنمزر  گنج ، نادیم  رد  و  نافرع : تمکح و  بحاص  شمارآ ، حلص و  ماگنه  هب  دش . یمن  دنک  زگره  هک  يدوب 

يدوب . رادروخرب  لیمج  ربص  زا  یتشاد و  راوتسا 
زگره داد  جرخب  باتـش  دـیاب  هک  یهار  رد  و  دور : یمن  اـهنآ  زا  یتسـس  اـی  طوقـس  میب  زگره  هک  دوب  یناـسک  زا  کـلام "  هک "  یتسارب 

دنراد . مه  اب  ار  یمرن  یتشرد و  هک  دوب  یناسک  زا  دننک . یمن  يدنت  دوب  مارآ  دیاب  هک  اجنآ  و  دنریگ : یمن  شیپ  يدنک  یتسس و 
تفرگ . یم  شیپ  یمرن  قفر ، ارادم و  ماگنه  هب  و  درک ، یم  هلمح  هلمح ، ماگنه  هب 

. دوب رعاش  رونخس و  راکوکن و  يدرم  رابدرب و  ییاوشیپ  شوک ، تخس  دنمورین و  یناولهپ  وا 
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دسیون : یم  دوب ، نیبیصن "  رد "  وا  هک  هاگنآ   " کلام ، هب "  يا  همان  رد  مالسلا ، هیلع  یلع "  " 
یبا نب  دمحم  نم  و  دوش ، فرطرب  ناراکهانگ  یـشکرس  دـنراد و  اپ  رب  ار  نید  ات  ما  هدرک  دامتعا  نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دـعب ، اما  " 

درادن و یگنج  هبرجت  چیه  هک  یلاس  مک  ناوج  هلمج  زا  دنا ، هتساوخرب  اجنآ  یجراوخ  سپ ، نآ  زا  مدوب . هدرک  اورنامرف  رـصم  رب  ار  رکب 
رد هتـسویپ  دوش . هتفرگ  بسانم  میمـصت  ات  هدـب  شرازگ  نم  هب  نکب و  ار  مزال  تقد  یـسررب و  وا  هرابرد  سپ  تسین ، هدومزآ  اـهراک  رد 

 " مالسلا . و  نک . رومام  ار  دوخ  نارای  زا  هاوخ  ریخ  دامتعا و  دروم  دارفا  اهراک ،
 - " هیلع هللا  مالـس  یلع -  ترـضح  درک " . میدـقت  ار  رـصم "  مدرم "  راک  شرازگ  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع "  روضح "  هب  کلام "  " 

دومرف :
وت يار  ریبدتهب و  مدرک و  تیـصو  ارت  نم  و  دـنک . تمحر  ارت  يادـخ  ورب ، رـصم  هب  سپ  تسین . رـصم  تموکح  هتـسیاش  یـسک  وت  زج  " 

و نک . ارادم  قفر و  دشاب ، رتهب  ارادم  هک  اجنآ  و  زیمآ . رد  یمرن  اب  ار  یتشرد  هراومه  هاوخب . يرای  اهراک  رد  دنوادخ  زا  مدـیزرو . دامتعا 
 " هدب . جرخ  هب  یتخس  دور ، یمن  شیپ  راک  يریگتخس  اب  زج  هک  اجنآ 

ناسوساج دش . رصم "  هب "  نتفر  يایهم  درک و  هدامآ  رفس  بابـسا  دش و  صخرم  مالـسلا  هیلع  یلع "  روضح "  زا  رتشا "  سپ " ، نآ  زا 
 " رصم تموکح "  عمط  هک  وا  تسا . هدرک  بوصنم  رصم "  تیالو "  هب  ار   " رتشا مالسلا "  هیلع  یلع "  هک "  دندرک  ربخ  ار  وا  هیواعم  " 

مه رکب "  یبا  نب  دـمحم  زا "  دورب ، رـصم "  هب "  رتشا "  هاـگره "  هک  تشاد  نیقی  و  دـمآ . نارگ  شیارب  یلیخ  باـصتنا  نیا  تشاد ، ار 
داتسرف مزلق "  جارخ "  سیئر  هب  یشرافس  ور  نیا  زا  تسا . رت  تخس  هیواعم )  ) وا اب  ینمشد  رد  رت و  عطاق 
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یم وت  رب  يا ، هدنز  وت  ما و  هدنز  نم  ات  ار  مزلق  تایلام  ینک ، مامت  ار  وا  راک  هاگ  ره  دمآ . یم  هداهن و  رـصم  هب  ور  رتشا  کلام  تفگ " : و 
 " شاب . عنام  وا  تکرح  زا  یناوت  یم  ات  مشخب .

نآ دـش ، مزلق  دراو "  نوچ  و  درک . تکرح  رـصم "  فرط "  هب  قارع "  زا "  زین  رتشا "  درک " . تماـقا  مزلق "  رد "  دـمآ و  صخـش  نیا 
زین ناروتس  فلع  هدامآ و  مه  ماعط  شوخ و  لزنم  اجنیا  تشاد " : راهظا  دنک و  فقوت  اجنآ  رد  هک  درک  داهنـشیپ  دمآ و  لابقتـسا  هب  درم 

یتبرش دش ، فرص  هک  ماعط  دروآ . یماعط  وا  دش و  هدایپ  کلام "   " متسه " . نیمزرـس  نیا  هدب  تایلام  دارفا  زا  يدرف  نم  تسا و  مهارف 
درک . تافو  دروخ ، ارنآ  کلام "  نوچ "  داد . وا  هب  دروآ و  دوب ، هتخیر  رهز  نآ  رد  هک  لسع  زا 

امش تمدخ  رد  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  تسا . هداتسرف  رـصم  هب  ار  رتشا  مالـسلا ، هیلع  یلع  تفگ " : ماش "  مدرم "  هب  باطخ  هیواعم "  اما " 
ادخ نآ  نمـض  رد  دناوخ و  يا  هبطخ  تساخاپب و  هیواعم "  سپـس "  درک ، هاگآ  رتشا "  رب "  زور  ره  مدرم  ور  نیا  زا   " دنک . ادیپ  قیفوت 

ینعی يرگید -  نیفص و  رد  رـسای -  رامع  ینعی  یکی -  هک  تشاد  اناوت  يوزاب  ود  یلع  هک  یتسارب  تشاد " : راهظا  تفگ . انث  دمح و  ار 
: " تفگ دش ، هاگآ  ربخ  زا  هک  یماگنه  هیواعم  هک  هدـمآ  نویعلا " 201:1  رد "  هبیتق "  نبا  تراـبع "  رد  " و  دـش . هدـیرب  زورما  رتشا - 

یلع تسا " و  هلمج  نآ  زا  دش ) هتـشک  کلام  نآ  هلیـسوب  هک   ) لسع نیا  هک  دراد  ینایرکـشل  ادـخ  دـش ، کنخ  تحار و  مرگج  ردـقچ 
(. داد نتشک  هب  ار  وا  هک   ) دوب شدوخ  ناهد  تسد و  ود  راک  نیا  هک : دومرف  مالسلا  هیلع 
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هارمه وا  اب  ار  یهاپس  داتسرف و  رصم  هب  ار  رتشا  مالسلا "  هیلع  یلع  تسا " : هدمآ  بهذلا " 39:2  جورم  رد "  يدوعسم "  ترابع "  رد  و 
مومـسم تروص  رد   ) تفگ درک و  قیوشت  دوب  شیرع  رد  هک  ار  یناقهد  درب و  راکب  يا  هسیـسد  دـش ، هاگآ  ربخ  نیا  زا  هک  هیواـعم  درک .

شیرع رد  رتشا  هک  یماگنه  دیناروخ . رتشا  هب  اذغ  رد  ار  یمـس  وا  دوب  یهاوخ  فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  لاس  تسیب  رتشا ) کلام  ندرک 
ار نآ  دروآ و  وا  يارب  یلـسع  ناقهد  هاگنآ  لسع . دـش : هتفگ  دـیراد ؟ تسود  رتشیب  ار  يا  هباشون  اذـغ و  هچ  دیـسرپ : ناقهد  دـش ، هدایپ 
رد هک  دـییاپن  يرید  دروخ ، هک  یتبرـش  لسع ، نآ  زا  ماجنا  رـس  دوب . هزور  رتشا  لاـح  نآ  رد  تسا . ناـنچ  نینچ و  هک  درک  فیرعت  یلیخ 

تشذگ .
نیا ربخ  تسا . رت  حیحص  یلوا  تیاور  یلو  داتفا ، قافتا  مزلق  رد  هعقاو  نیا  هک  هدش  هتفگ  دندمآ . ناقهد  شیپ  دندوب  وا  اب  هک  مه  یناسک 

دنوادـخ تفگ  دـنتفگ : هیواـعم  هب  هک  ار  ناـیرج  نیا  تسا . ناـهد  تسد و  ود  لـصاح  هک  دوـمرف  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  هعقاو 
 " دراد . لسع  زا  يرکشل 

هللا لوسر  نابز  زا  هک  یحلاص  هدـنب  نتـشک  هانگ  گرزب -  هانگ  نیا  زا  هنوگچ  هیواعم "  ینیب "  یم  هک  تساجنیا  دـسیون : یم  ینیما "  " 
هبوـت و و  دـنک ، یمن  ییاورپ  چـیه  هدـش -  شیاتـس  فـیرعت و  هیلع -  هللا  مالـس  نینموـملاریما -  اـنالوم  شنیـشناج  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

دوب نیا  کلام "  مرج "  دننک . یم  ینامداش  راهظا  گرزب  نامرهق  نیا  گرم  زا  ماش "  مدرم "  وا و  هکلب  دهد ، یمن  تسد  ودب  ینامیـشپ 
قح و هاگ  دید  زا  هک  يزیچ  ره  تسین  تفگـش  و  دنتـشاد . عامجا  وا  تفالخ  رد  همه  هک  ار  یماما  درک ، یم  يرای  ار  دوخ  نامز  ماما  هک 

ادـخ كاپ  حـلاص و  ياـیلوا  يدـه و  همئا  رظن  زا  قح و  هاگدـید  زا  هک  يزیچ  ره  تسین  تفگـش  و  دنتـشاد . عاـمجا  يدـه و  همئا  رظن  زا 
مرتحم ياه  تیـصخش  نتـشاد  راوخ  رد  تسناوت ، یم  هیواعم "  هچ "  ره  تس . وا  يداش  هیاـم  تسا و  هدـنزرا  وا  رظن  زا  دـشابن ، هتـسیاش 

هجنکش هب  ار  ناشیا  نارای  مالسا و و  نایاوشیپ  دیشوک و  یمالسا 
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دنتسناوت ات  وا ، رفاک  شکرـس و  نارازگ  راک  و  تشادن . یتوافت  ادخ  یعقاو  يربنامرف  قیاقح و  اب  وا  رظن  زا  مالـسا  رهاوظ  دیناسر . رفیک  و 
هانگ هب  ار  اهنآ  ناراتـسود  دـندناسر و  لتق  هب  ار  اهنآ  نارای  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  نیرت  هدـیزگرب  یلکـش ، نیرت  عیجف  اب 

. دندروآ رد  اپ  زا  دندرک  یم  يراداوه  ربمغیپ  یمارگ  تیب  لها  تمرح  زا  هکنیا 
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رکب یبا  نب  دمحم 

هراشا

هیواعم تموکح "  رد  هک  تسا  یناسک  زا  زین  یکاپ  تمـصع و  نادناخ  هدیرورپ  و  دنوادخ ، نما  مرح  هداز  نیا   " رکب ، یبا  نب  دـمحم  " 
دندمآ . رد  اپ  زا  هیواعم  نایاورنامرف  تسدب  دندش و  دیهش  " 

یلع رازگ "  راک  لماع و  رکب "  یبا  نب  دمحم  هک "  یلاح  رد  داتسرف ، رصم "  هب "  نت  رازه  شش  اب  ار  صاع "  نب  ورمع   " هیواعم " ، " 
عمج وا  نوماریپ  نامثع "  نارادفرط "  دمآ . دورف  رـصم "  ياهیکیدزن "  رد  هدرک و  تکرح  ورمع "  دوب " . رـصم "  رد "  مالـسلا  هیلع  " 

تشون : نینچ  رکب "  یبا  نب  دمحم  هب "  درک و  تماقا  اهنآ  نیب  رد  وا  دندش و 
رب ادحتم  یگمه  دنا و  هتـشگ  عمج  وت  هیلع  رب  اهرهـش  نیا  مدرم  هک  شاب  هاگآ  موش . هریچ  وت  رب  هک  مهاوخ  یمن  نم  رکب ، وبا  رـسپ  يا  " 
یم تحیـصن  ارت  نم  دننک . یم  ریگتـسد  ارت  دسرب ، ناوختـسا  هب  دراک  هاگ  ره  و  دنا . نامیـشپ  دننک ، يوریپ  ارت  هکنیا  زا  دنا و  هدیروش  وت 

 " مالسلاو . يوش  جراخ  رصم  زا  هک  منک 
تسا : هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  داتسرف . دوب ، هتشون  وا  هب  هیواعم "  هک "  ار  يا  همان  ورمع "  نینچمه " 

رفیک ناهج و  نیا  رد  ماقتنا  زا  دوش ، نآ  بکترم  هک  ره  و  تسا . مارح  يزیرنوخ  و  دراد ، تخـس  رفیک  ماجنارـس  ملظ  متـس و  دـعب ، اما  " 
رد وت  دشاب . هدز  همدـص  وا  هب  هتـشاد و  اور  متـس  نامثع  رب  وت  زا  شیپ  هک  میرادـن  غارـس  ار  یـسک  ام  و  تسین . ناما  رد  ترخآ  كاندرد 

نتخیر رد  يا و  هدرک  ینیچ  نخس  وا  هیلع  رب  هک  یتسه  یناسک  رامش 
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رد هک  یناسرب  یئاـج  هب  ار  راـک  و  منک ، یم  شومارف  اـی  مریگ و  یم  هدـیدان  ار  همهنیا  نم  هک  يراد  ناـمگ  اـیآ  یتشاد . تکرـش  شنوخ 
یم ندرگ  نم  نخـس  رب  دنرب و  یم  نامرف  نم  زا  اهرهـش  نآ  مدرم  ینک ؟ یئاورنامرف  یهاوخب  دـننم ، نارای  شنانکاس  رتشیب  هک  ییاهرهش 

دنهاوخ . یم  یسر  دایرف  یهاوخ و  داد  نم  زا  هتسویپ  دنهن و 
ادخ اب  نانیا  مدرگ . هناور  وت  يوسب  دنیوج ، یم  برقت  ادخ  هب  وت ، نتشک  هار  رد  داهج  رب  دنا و  وت  نوخ  هنـشت  هک  ار  یهورگ  نم  کنیا  و 

تـسود نم  و  درادن . ینایز  چیه  نم  رظن  زا  دنوشن ، دونـشخ  وت  نتـشک  اب  زج  هاگره  دنناسرب و  ترادرک  رفیک  هب  ارت  هک  دـنا  هتـسب  نامیپ 
نم نکل  دنناسرب ، لتق  هب  ارت  دیرب ، یم  ار  وا  ندرگ  گر  وت  هزین  یتشاد و  نامثع  اب  هک  یتوادع  يا و  هدرک  هک  یمتس  رطاخب  ارت  هک  مراد 

صاـصق زا  ارت  زگره  یـشاب  اـجک  ره  هک  تسا  ادـخ  نیا  مراد و  هارکا  مناـسرب ، يرفیک  نینچ  هب  ار  شیرق  نادـناخ  زا  درف  کـی  هکنیا  زا 
 " مالسلاو . داد . دهاوخن  تاجن 
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تشون : نینچ  ار  هیواعم "  همان "  خساپ  مالسلا و  هیلع  یلع "  هب "  هدیچیپ و  ار  همان  ود  ره  دمحم "  " 
زا ارم  ، همان نآ  رد  دیـسر ، منک ، یمن  یهاوخ  رذـع  چـیه  نآ  زا  نم  هک  يا  هدرک  دای  هنوگنآ  ار  نامثع  راک  نآ  رد  هک  وت  همان  دـعب ، اما  " 
هک مراودیما  نم  نکل  يا ، هدناسرت  ندـش  هتـشک  زا  تقفـش  يور  زا  ارم  و  یتسه ، نم  هاوخ  ریخ  هک  يا  هدـش  یعدـم  هدـناسرت و  تدوخ 

مزیتسب . رازراک  نادیم  رد  امش  اب  نم  هک  دخرچب  نانچ  تنامز 
نامیا اب  نادرم  ردقچ  و  دنا ، هدنار  مکح  ناهج  رد  هک  ناراکمتـس  ردقچ  دیدروآ ، فک  هب  ار  ایند  تموکح  دیدش و  زوریپ  امـش  هاگ  ره 

نیرتنابرهم وا  ددرگیم و  رب  ادخ  هب  اهراک  همه  و  تسا . ادخ  هب  همه  اهنآ  امش و  تشگ  زاب  هک  كاب  هچ  دیا . هدرک  هلثم  هتـشک و  امـش  هک 
 " مالسلاو . دنک  یم  يرواد  دیوگ  یم  هچنآ  رب  تسا و  نانابرهم 

داد : خساپ  نینچ  صاع "  نب  ورمع  هب "  و 
نم مدش . هاگآ  يدوب ، هتشون  تا  همان  رد  هچنآ  زا  صاع ، ورمع  يا  دعب ، اما  " 
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هک يرادـنپ  یم  وت  ینک . یم  اطخ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  یتسه . تحاراـن  دـیامن ، يور  نم  هب  يزوریپ  هکنیا  زا  وت  هک  مراد  ناـمگ 
يوریپ زا  هدرک و  اهر  ارم  تموکح  يار و  مدرم  هک  ینک  یم  روصت  وت  ینم ، هاوخدـب  وت  هکمروخ  یم  دـنگوس  نم  یتسه . نم  هاوخ  ریخ 

شرع يادخ  رب  ام  تسا . سب  ار  ام  نایناهج  راگدرورپ  ادـخ  دـنا . هدـیزگرب  ار  میجر  ناطیـش  وت و  يوریپ  همه  و  دـنا ، هدـش  نامیـشپ  نم 
 " مالسلاو . میا . هدرک  لکوت  گرزب 

تفگ : نخس  نینچ  تساخرب و  مدرم  نایم  رد  رکب "  یبا  نب  دمحم  داهن " . رصم "  هب "  ور  صاع "  نب  ورمع  " 
یم رب  ار  هنتف  شتآ  دنهد و  یم  قنور  ار  یهارمگ  دننک و  یم  کته  ار  مالسا  تمرح  هک  یهورگ  نآ  نانموم ، ناناملسم و  يا  دعب ، اما  " 
يا دنا . هداتسرف  امـش  فرطب  ار  دوخ  نایرکـشل  هدمآ و  رب  ینمـشد  ددص  رد  کنیا  دنوشب ، طلـسم  مدرم  رب  دنهاوخ  یم  ربج  اب  دنزورفا و 

ار نانیا  خساپ  دیباتـشب و  دنک ، داهج  هورگ  نیا  اب  ادخ  هار  رد  دورب و  دیاب  دهاوخ ، یم  ار  ادخ  شیاشخب  تشهب و  سک  ره  ادخ ، ناگدنب 
 " دنک . تمحر  امش  رب  يادخ  دیهدب ، رشب  نب  هنانک  اب 

 " صاع نب  ورمع  ولج "  هب  هنانک "  دمآ " . نوریب ، درم  رازه  ود  اب  دـمحم "  دـنداد " . تبثم  خـساپ  هنانک "  هب "  رفن  رازه  ود  هب  کیدزن 
و درک . حرش  کی  کی  ار  اه  همان  دش ، کیدزن  هک  یتقو  دمآ . هنانک "  فرط "  هب  ورمع "  درک " ، تکرح  دمحم "  شیپاشیپ "  تفر و 

یم نیمز  هب  ار  نآ  دـش و  یم  وربور  هنانک "  لمع "  تدـش  یئانتعا و  یب  اب  دروآ ، یم  رد  ماش "  مدرم "  ياه  همان  زا  هک  ار  يا  هماـن  ره 
 " ینوکـس جیدح  نب  هیواعم   " ورمع " ، درک " . رارکت  راب  دنچ  ار  راک  نیا  دش و  یم  کیدزن  صاع "  نب  ورمع  هب "  هکنیا  ات  تخادـنا ،

دندش عمج  فرط  ره  زا  ماش "  مدرم "  درک . هطاحا  ار  شنارای  هنانک " و  دیسر و "  وا  روضح  هب  يدایز  هورگ  نایم  رد  درک و  راضحا  ار 
: تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  هدایپ  شبسا  زا  دید ، نینچ  ار  لاح  هک  رشب "  نب  هنانک  و " 
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نیا شاداپ  سک  ره  و  هدـش . نیعم  همه  يارب  هک  تسا  یتشونرـس  نیا  دریم و  یم  راگدرورپ  نذا  هب  هک  نآ  رگم  تسین  يدوجوم  چـیه  " 
اب هاگنآ  داد " . میهاوخ  شاداپ  ار  نارازگساپس  میهد و  یم  ودب  زاب  دیوج ، ترخآ  شاداپ  سک  ره  میهد و  یم  ودب  ارنآ  دهاوخ ، یناهج 

دنک . تمحر  شیادخ  دش . دیهش  هکنآ  ات  دیگنج  اهنآ  اب  دوخ  ریشمش 
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يور دندوب ، هدـش  هدـنکارپ  همه  هنانک "  لتق "  ندینـشزا  سپ  شنارای  هک   " رکب ، یبا  نب  دـمحم  بناج "  هب  صاع "  نب  ورمع  هاگنآ " 
هکنآ ات  درک ، یم  يورهار  دش و  جراخ  دید ، هنوگنیا  ار  عضو  هک  دمحم "  دوبن " . وا  نوماریپ  شنارای  زا  یـسک  رگید  هک  یئاج  ات  داهن .

درب . هانپ  اجنآ  هب  دیسر و  یهار  رس  رب  يا  هبارخ  هب 
رس رب  هکنآ  ات  تشگ ، یم  ار  اج  ره  دمحم "  يوجتـسج "  رد  یفرط  زا  مه  جیدح "  نب  هیواعم  دش و "  دراو  صاع "  نب  ورمع  هاگنآ " 

دیسرپ : و  دوخرب ، ینادرگلو  هب  هار 
هب یگمه  سپ   " تسا . دـمحم  نامه  وا  هک  دـنگوس ، هبعک  ادـخب ، هن  تفگ " : اهنآ  زا  یکی   " تسا ؟ هتـشذگ  اـجنیا  زا  یـسانشان  اـیآ  " 

 " رصم نادنز "  هب  ار  وا  هاگنآ  دریمب . یگنـشت  تدش  زا  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دندیـشک . نوریب  ار  وا  هدش و  هبارخ  دراو  دندیود و  باتش 
یهاوخ یم  ایآ  درک " : هلمح  دوب ، شدوخ  هاپـس  نایم  رد  هک  صاع "  نب  ورمع  رب " "   " رکب ، یبا  نب  نمحرلادـبع  شردارب "  و  دـندرب .

یشکب ؟ ار  مردارب 
 " هک درک  شرافـس  جیدح "  نب  هیواعم  هب "  صاع  نب  ورمع   " راد " . زاب  لمع  نیا  زا  ار  وا  تسرفب و  جـیدح  نب  هیواعم  شیپ  ار  یـسک 

نیا مشخبب ؟ ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نم  دیـشکب و  ار  رـشب  نب  هنانک  امـش  ایآ  تفگ " : هیواعم "  دروایب " . وا  شیپ  ار  رکب "  یبا  نب  دمحم 
دنا " ؟ هدش  هئربت  امش  ياهباتک  رد  هکنیا  ای  دندوب  نانیا  زا  رتهب  امش  نارفاک  ایآ  تسا . لاحم 

 ". مروخب ات  دیهدب  بآ  یکدنا  تفگ " : نینچ  اهنآ  هب  دمحم "  " 
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بآ نامثع  دـیتشاذگن  امـش  دـنکن . باریـس  زگره  دـهد ، بآ  وت  هب  يا  هرطق  هک  ار  یـسک  ادـخ  تشاد " : راهظا  جـیدح "  نب  هیواـعم  " 
یم ارت  رکب ، یبا  نبا  يا  هک  ادخب  دنگوس  درک . رادید  ادـخ  اب  تشهب  رد  هدروخ  رهم  بارـش  اب  وا  دـیتشک و  دوب  هزور  هک  ار  وا  دروخب و 

 " يروخب . نآ  درس  غاد و  بآ  زا  منهج  رد  ات  مشک 
شئایلوا هک  تسا  لج  زع و  يادخ  نیا  تسا . جراخ  وت  تردق  زا  راک  نیا  هجاسن ، يدوهی  نز  رسپ  يا  تفگ " : وا  باوج  رد  دمحم "  " 

امش زا  یسک  متشاد ، تسدب  ریشمش  هاگره  دنگوس  ادخب  دراد . یم  هنشت  دنشاب ، وت  ناتسود  وت و  هک  ار  شنانمـشد  دنک و  یم  باریـس  ار 
 " درک . یمن  ار  تئرج  نیا 

 " منز . یم  شتآ  هاگنآ  منک ، یم  زخ  تسوپ  رد  ارت  منک ؟ یم  هچ  وت  اب  یناد  یم  ایآ  تفگ " : باوج  رد  هیواعم "  " 
دیما نم  و  دنا . هداد  ماجنا  ادـخ  يایلوا  صوصخ  رد  هک  تایانج  نیا  زا  ردـقچ  ینکب ، ار  لمع  نیا  هاگ  ره  تفگ : باوج  رد  دـمحم "  " 

میهاربا شدوخ  تسود  رب  هک  تسا  يراک  نیا  و  دوش . ملاس  درـس و  راگدرورپ  رما  هب  ینازوسب : ارم  نآ  اـب  وت  هک  ار  یـشتآ  نیا  هک  مراو 
نیا زا  شیپ  هک  ار  یـسک  نآ  ارت و  ادخ  تسا . هدرک  وا  ناتـسود  دورمن و  اب  هک  دـنکب  ار  يراک  نامه  وت ، ناراداوه  وت و  اب  تسا و  هدرک 

، دـنک شکورف  هچ  ره  دـشک و  یم  هنابز  هک  یـشتآ  نآ  اب  هیواعم -  هب  درک  هراشا  ار -  درم  نیا  تسا و  هیواعم  هک  ارت  ربهر  و  يدرب ، ماـن 
 " دنازوس . دهاوخ  دنک ، یم  دنلب  ارنآ  هلعش  رتشیب  ادخ 

 " مشک . یم  نامثع  رطاخ  هب  ارت  طقف  نم  تفگ " : هیواعم "  " 
هدومرف یلاعت  يادخ  داد و  رییغت  ار  نآرق  مکح  درک و  لمع  متـس  ملظ و  اب  نامثع  تسا ؟ راک  هچ  نامثع  اب  ارت  تفگ " : وا  هب  دمحم "  " 

. تسا ناقساف  رامـش  رد  دنکن  مکح  هداتـسرف  ادخ  هچنآ  قباطم  سک  ره   "  ) نوقـسافلا مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و  تسا " :
ار وا  میتفرگ و  ماقتنا  وا  زا  هک  دوب  شراک  نیا  رطاخب  ام  (و 
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رد وت  اما  دنک . كاپ  اربم و  هدش  بکترم  وا  هک  یناهانگ  زا  ار  ام  دنوادخ  هللا  ءاشنا  دـینک . یم  نیـسحت  ار  وا  تنارای  وت و  هکنیا  میتشک و 
 " یتسه . وا  کیرش  تسا  هدش  بکترم  وا  هک  یناهانگ  مئارج و 

دندز . شتآ  هاگنآ  دندرک ، لخاد  يزخ  تسوپ  رد  ار  وا  سپس  دنتشک ، ار  وا  داد  روتسد  تفرگ و  مشخ  هیواعم "  هک "  دیوگ  یم 
درک . نیرفن "  ورمع "  هیواعم " و "  هیلع "  رب  زامن  زا  سپ  درک و  هلان  یلیخ  وا  يارب  دیسر ، هشیاع "  شوگب "  هک  ربخ  نیا 

رد اررـس  نآ  و  داتـسرف . قشمد "  رد "  نایفـس "  یبا  نب  هیواعم  دزن "  دندیرب و  ار  وا  رـس  هک  تسا  هدمآ  هرهازلا " 110:1  موـجن  رد "  و 
دنا . هدنادرگ  اج  همه  رد  هک  تسا  يرس  نیلوا  نیا  مالسا ، رد  دندنادرگ و  اجنآ 

رکب یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  رگید  يریوصت 

روعالا وبا  جـیدح " و "  نب  هیواعم  داتـسرف و "  رـصم "  هب "  یهاپـس  رازه  راهچ  هارمه  ار  صاع "  نب  ورمع  لاس 38 " ، رد  هیواـعم "  " 
یلع فرط "  زا  رکب "  یبا  نب  دمحم  اجنآ "  رد  درک و  راک  نیا  فرـص  ار  دوخ  یناگدنز  رمع "  دندرک و "  یهارمه  وا  اب  مه  یملس " 

رد رشب "  نب  هنانک  هک "  تسویپ  رد  اهنیا  نیب  یگنج  دوب . هانسم "  مانب "  یلحم  رد  شتموکح  زکرم  درک و  یم  تموکح  مالـسلا "  هیلع 
 " قورسم نب  هلبج  مانب "  يدرم  دزن  رد  درک و  رارف  دنتشاذگ ، اهنت  ار  وا  شنارای  هکنیا  تبسانمب  رکب "  یبا  نب  دمحم  و "  دش . هتشک  نآ 
 " رکب یبا  نب  دـمحم  هاگنآ "  دـندرک . هرـصاحم  ار  وا  شنارای  جـیدح " و  نب  هیواعم  دنتخانـش و "  ار  وا  ياـج  نآ  زا  سپ  دـش . یفخم 

دمآ نوریب 
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نیا دـندز . شتآ  هدرک و  لخاد  يزخ  نیتسوپ  رد  ار  وا  صاع "  نب  رمع و  جـیدح " و "  نب  هیواعم  و "  دـش ، هتـشک  دـیگنج و  اهنآ  اب  و 
دمحم زونه "  هک  تفرگ  تروص  یلاح  رد  تیانج  نیا  هک  دـنا  هدرک  لقن  داتفا . قافتا  کیرـش "  موک  مانب "  رـصم  زا  یتیحان  رد  هعجاف 

تشاد . تایح  زا  یقمر  رکب "  یبا  نب 
دـمحم " و ندـش "  هتـشک  ربخ  و  دـندرک . یلاحـشوخ  یناـمداش و  یلیخ  دیـسر ، شناراـی  هیواـعم " و  هب "  هک  دـمحم "  نتـشک "  ربـخ 

دومرف : دندناسر ، مالسلا  هیلع  یلع "  هب "  هک  ار  هیواعم "  ینامداش " 
هودنا هلان و  هزادنا  نیا  هب  سک  چـیه  هرابرد  نم  نونک ، ات  گنج  زاغآ  زا  مینیگهودـنا و  ام  دـننک ، یم  يداش  اهنآ  هک  هزادـنا  نامه  هب  " 

راکوکین درم  وا  هک  ارچ  تسین . تهج  یب  هودنا  نزح و  همهینا  مدرمش و  یم  دوخ  دنزرف  ار  وا  نم  دوب و  نم  هدرورپ  تسد  وا  ما . هتـشادن 
میهد " . یم  ادخ  هار  رد  ار  ینابرق  نیا  دوب  نم  هداز  ردارب  و 

نینچ دـمآ و  شترـضح  روـضح  هب  دوـب ، رازگ  ربـخ  ماـش "  رد "  مالـسلا  هـیلع  یلع "  ترـضح "  فرط  زا  هـک  يرازف "  نمحرلادـبع  "

داد : شرازگ 
یتح دنا . هتشک  ار  دمحم  دنا و  هدرک  حتف  ار  رـصم  هک  دنروآ  یم  هدژم  صاع  نب  ورمع  بناج  زا  یناگدنیامن  مدمآ ، نوریب  هک  ماش  زا  " 

دندرک . مالعا  ربانم  رب  ار  وا  لتق 
ریظن مک  دـمحم  لتق  ربخ  ندینـش  زا  ار  ماش  مدرم  یلاحـشوخ  نیا  مدوب و  ینامداش  نینچ  رظاـن  مک  یلیخ  نونک  اـت  نم  ناـنم ، وم  ریما  يا 

 " مدید .
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راثآ هک  دش  رثاتم  نیگهودـنا و  نانچنآ  هراب ، نیا  رد  " و  تسا . اهنآ  ترـسم  ربارب  نیدـنچ  ام ، هودـنا  اما  دومرف " : مالـسلا  هیلع  یلع "  " 
دوب . نایامن  شا  هرهچ  رب  نآ 

انث دمح و  ار  ادخ  هدناوخ ، مدرم  نایم  رد  يا  هبطخ  نینچمه  راوگرزب  نآ 
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تفگ : داتسرف و  دورد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر  رب  تفگ و 
دنا . هدرک  حتف  روجف  قسف و  نارادفرط  نارگمتس و  ار  رصم  هک  دیشاب  هاگآ  " 

دیهش ادخ  هار  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دیشاب  هاگآ  دنا . هدرب  جک  هار  هب  ار  مالسا  هدنکفا و  يدس  ادخ  ربارب  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا 
تـساوخ زاب  زور  هک  متـشادن  نیقی  نم  هاگ  ره  هک  ادخب  دنگوس  میناد . یم  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  ام  دانک و  تمحر  شیادخ  تسا . هدش 
هدیدنسپ تبقاع  نانموم  نامیا  تیاده و  دراد و  دب  ماجنارـس  نارجاف  مهوت  دوش و  یم  هداد  رفیک  شاداپ و  اه  راک  تسا و  همه  راظتنا  رد 

هبطخ . رخآ  ات  تشاد " ... دهاوخ 
. " دیناسر لتق  هب  ار  وا  رهز  اب  ورمع "  دندروآ و "  صاع "  نب  ورمع  شیپ "  ار  رکب "  یبا  نب  دمحم  هک "  دنک  یم  تیاور  رمع "  وبا  " 

صاع نب  ورمع  شیپ  هدرک  ریگتـسد  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  تفگ " : هک  دنا  هدرک  تیاور  رانید "  نب  ورمع  زا "  هینییع "  نبا  هبعش " و " 
نب یلع  دنتـشک . هک  داد  روتـسد  ار  وا  هاـگنآ  هن . تفگ : يراد ؟ يداد  رارق  دـقع و  یـسک  اـب  اـیآ  و  يراد ، یناـمیپ  اـیآ  تفگ : دـندروآ .

 " دوب . داهج  تدابع و  لها  وا  هک  ارچ  تفگ ، یم  نخس  يو  تلیضف  رد  دوتس و  یم  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  هتسویپ  بلاطیبا 
هک دوب  هدرک  ییامنهار  شردارب  هک  يا  هناخ  دوب ، هدش  یفخم  قفاغ  هلیبق  زا  ینز  هناخ  رد  وا  دنا " : هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  رجح "  نبا  " 

. دننک ریگتـسد  ار  شردارب  دندمآ  هک  تشادنپ  دندمآ ، هک  دـید  ار  اهنآ  هک  درم  نیا  رهاوخ  دوب . جـیدح  نب  هیواعم  بیقعت  تخت  وا  دوخ 
ناشیا هب  ار  وا  هاگنآ  بوخ ، رایـسب  دـنتفگ : دیـشکن ؟ ار  مردارب  ات  منک  ییامنهار  رکب  یبا  نب  دـمحم  لحم  هب  ار  امـش  ایآ  تفگ : ناهگان 

زا رفن  داتشه  نم  تفگ : هیواعم  دیرادهگن . رکب  وبا  رطاخب  ارم  تفگ : داد و  ناشن 

هحفص 113 ] ] 

. 80:9 بیذهتلا . بیذهت  منک " ؟ یم  اهر  ارت  ایآ  ما ، هتشک  نامثع  نوخ  ماقتنا  هب  ار  مدوخ  هفیاط 
هار رد  هک  تسا  ییاهزیچ  همه  و  تسین . دـیعب  راکهبت "  رـسپ  نیا "  زا  تایانج ، اهیراکهبت و  عیاـجف و  نیا  لاـثما  دـسیون : یم  ینیما "  " 

ییاهلاس نامه  زا  كاپ ، ياـهنوخ  نتخیر  رد  هک  تفرگ  یم  تروص  یناـسک  تسد  هب  هراوخ " و  رگج  رـسپ  نآ "  برقت  ماـقم و  بسک 
ریـسا هک  یناسک  دنتـشادن . یمیب  زگره  دـندرک ، رو  هلعـش  ار  نیفـص  گـنج  شتآ  هک  یماـگنه  زا  صوصخب  دـندرک ، ادـیپ  ییاـناوت  هک 

دنرادرب . تسد  ناکاپ  ناکین و  نوخ  همه  نیا  نتخیر  زا  دنتسناوتن  دندش و  دوخ  تاوهش 
هب هک  تسا  تفگـش  ياـج  زاـب  دوـب . هداد  ماـجنا  ناـمثع "  هیلع "  رب  دـنا ، هتـشادنپ  اـهنآ  هک  یلاـمعا  نـیا   " دـمحم ، هـک "  دـینک  ضرف 
ای دزیخرب ، تشادهگن -  تسد  دادـن و  خـساپ  تساوخ ، یم  کمک  نامثع "  هک "  یماگنه  هک   " هیواعم -  لثم "  یـسک  وا ، یهاوخنوخ 
رد متـشک و  ار  وا  هللادبع ، وبا  نم ، دوب : هتفگ  و  درک . يداش  راهظا  نامثع "  لتق "  زا  هک  دـنک  تیامح  وا  زا  صاع "  ورمع  لثم "  یـسک 

 " مدوب . عابس  يداو 
رتش هک " : دوب  هتفگ  ار  فورعم  لثم  دناسر " و  مه  هب  میر  مفاکشب ، ار  یمخز  یتقو  هک  متسه  یسک  هللادبع ، وبا  نم ، دوب " : هتفگ  مه  و 
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دروآ یم  درگ  دارفا  دنک ، عمج  ار  نادنفسوگ  هوک  يالاب  هک  یناپوچ  نوچمه  وا  هیلع  رب  هدامآ " و  هاگغاد  تسا و  شیع  ارچ و  مرگ  رس 
دوب . لوغشم  يزیگنا  هنتف  هب  و 

هتشک ار  نامثع  هک  دیشکب  ار  لثعن  دروآ " : رب  دایرف  مدرم  نیب  رد  هک  داتسرفن  هشیاع "  يرای "  هب  ار  دارفا  هاپس و  همهنیا  هیواعم "  ارچ " 
دندوب ؟ نامثع "  هیلع "  رب  مدرم  نیرتنمشد  هک  داتسرفن ، ریبز "  هحلط " و "  لابند "  ارچ  تسا " و  هدش  رفاک  و 

دش عنام  و  دنناسر ، کمک  وا  هب  مدرم  تشاذگن  دنهدب و  بآ  وا  هب  دادن  هزاجا  نامثع "  هرـصاحم "  رد  هک  دوب  یـسک  نامه   " هحلط ، " 
(. دوهی ناتسروگ   "  ) بکوک شح  رد "  زج  دنراپس ، شکاخ  هب  هنیدم  رد  هک 

هحفص 114 ] ] 

يارما دـسیون " : یم  لـحن ر ص 25  لـلم و  رد "  یناتـسرهش "  تسا و "  هدـمآ   111 - 92 مهن : ءزج  رد  لیـصفتب  لاـمعا ، نیا  شرازگ 
لماع رماع  نب  هللادـبع  هبقع و  نب  دـیلو  وا  زا  سپ  هفوک و  لماع  صاقو  یبا  نب  دیعـس  ماش ، لماع  هیواعم  زا  دـندوب  ترابع  نامثع ، شترا 

 " دیسر . دوخ  تشونرس  هب  هک  ات  دندرک ، اهر  ار  وا  دنتشاد و  راوخ  ار  نامثع  یگمه  هک  رصم ، لماع  حرس  یبا  نب  هللادبع  هرصب و 
مالسلا هیلع  یلع "  ناراداوه "  زا  ار  نامثع "  صاصق "  هک  تساوخ  یم  طقف  هیواعم "  نکل "  دندوب . اهنیا  نامثع "  ناگدنشک "  يرآ ،

. درادب اور  اهنآ  رب  ار  يا  هجنکـش  تواسق و  ره  دزادنا و  رب  هشیر  زا  دـبایب ، یخولک  گنـس و  ره  رانک  رد  دـنیبب ، اج  ره  ار  اهنآ  و  دریگب ،
همه هک  یـسک  یهاوـخنوخ  هنرگ  و  درک ، یمن  بیقعت  ار  یتـسرد  ناـمرآ  دـصقم و  چـیه  هیلع ،-  هللا  مالـس   " یلع -  نانمـشد "  اـب  يو 

، درک یم  تابثا  ار  رما  نیا  تحـص  یتایآ  هکنآ  دوجو  اـب  تشاد ، یبجوم  هچ  دنتـشاد ، عاـمجا  يار و  قاـفتا  وا  نوخ  نتخیر  رد  هباـحص 
تشذگ . 168 و205  مهن ص 164 - ءزج  رد  هکنانچ 

يوه لیم و  قباطم  و  دندرک ، یم  لالدتسا  راتفر و  اهنآ  لامعا  نانخس و  هب  دندوب و  ربمغیپ  هباحص  يار  لابندب  مدرم  هک  دوبن  نیا  هاگ  ره 
عامجا هک  نامثع "  لتق "  رد  و  دـندرک ، یم  عامجا  ياعدا  دوبن ، یعامجا  هکنآ  اـب  رکب "  وبا  تفـالخ "  رد  دـندرک ، یم  لـمع  دوخ  لد 

دندرک . یم  عامجا  مدع  هب  لالدتسا  هدش ، تباث 
هدـش صاصق  هب  موکحم  تسین و  نارگید  تکرـش  رب  یلیلد  چـیه  تسا و  نامثع "  لتاق "  اهنت   " رکب ، یبا  نب  دـمحم  هک "  دـینک  ضرف 
هاگنآ دننکب و  زخ  تسوپ  رد  ار  مرجم  هک  میراد  تیفیک  نیا  هب  یصاصق  مالـسا  تعیرـش  رد  ایآ  تسا ، هعماج  تایح  صاصق  رد  تسا و 

رد ای  تسا  تسرد  ادخ  نید  رد  هدش ، رکب "  یبا  نب  دمحم  اب "  هک  يراتفر  نیا  ایآ  دننادرگب ؟ اهرهـش  رد  ار  شرـس  دننازوسب و  شتآ  اب 
تب لبه "  نید " 

هحفص 115 ] ] 

تسا ؟ ینتفریذپ  یتایانج  نینچ  هدمآ ، ناشفصو  نآرق ، رد  هک  وا  ناردپ  نید  رد  هیواعم " و  " 
زا طقف  مکح  دمآ . دهاوخ  ماجنارس  دندرک ، یم  دنخشیر  هک  ییاهزیچ  نآ  رابخا  مینک و  یم  شرازگ  قح  يور  زا  وت  رب  ار  اهنآ  رابخا  ام 

. تسا ناگدننک  ادج  نیرتهب  وا  دیوگ و  یم  نخس  قح  رب  هک  تسا  ادخ 

هحفص 119 ] ] 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4000 

http://www.ghaemiyeh.com


دنه رسپ  نیغورد  بقانم  هب  یهاگن 

همدقم

یسک تسا . هتشاد  یتاداع  تایناسفن و  هچ  تسا و  یسک  هچ  درم  نیا  هک  دشاب  هدش  نشور  دیشاب و  هتخانش  ار  هیواعم "  نونک "  ات  دیاش 
یم یتلیـضف  هچ  رادرک ، دـب  ناخروم  نایوار و  درادـن . ریظن  یئوجارجام  يراـکهبت و  نادـیم  رد  درادـن و  نمیـشن  شتآ  رد  زجب  هک  هدوب 
یم تسا -  نوگ  هنوگ  ياهسوه  تاوهـش و  هب  هدولآ  هک  درم -  نیا  لامعا  زا  هنوگچ  ریجا  رودزم و  ياهملق  و  دنهد ، تبـسن  وا  هب  دنناوت 

یهیجوت چیه  وا  لامعا  قح ، هاگرذگ  رد  درادن و  ینزو  چیه  وا  راتفر  يریذپ ، تربع  رازاب  رد  هک  یلاح  رد  دنزادرپب  ینزغرود  هب  دـنناوت 
سرپم . وا  لاوحا  زا  زگره  هدب و  جرخب  نظ  هتسب  مشچ  سپ ، دشاب ؟ هتشاد  دناوت  یمن 

یتنس باتک و  هدوبن  وا  تنس  باتک و  ربمایپ و  مالـسا و  رب  ادخ و  هاگرد  هب  تراسج  تایانج و  همه  نیا  یلـصا  لماع  هیواعم "  نیا "  ایآ 
تسین . ریذپ  ینوگرگد  زگره  هک 

تسا ؟ هتشاد  تسپ  ار  ادخ  يایلوا  ماقم  کته و  ار  یهلا  ياهتمرح  هک  دوبن  وا  ایآ 
یلاح رد  تسا ؟ هداد  جاور  ار  متـس  هانگ ، زا  اربم  كاپ و  ياهـسفن  ندرک  دوبان  اب  هتخیر و  ار  ادـخ  يایلوا  كاپ  ياهنوخ  هک  دوبن  وا  اـیآ 

تنعل وا  رب  دنوادخ  تسا و  راگدنام  دیواج  روطب  نآ  رد  منهج و  شرفیک  دشکب ، دمع  هب  ار  ینموم  سک  ره  هک " :

هحفص 120 ] ] 

 " تسا . هدرک  هدامآ  یگرزب  باذع  هداتسرف و  بضغ  و 
اب دوب و  مرتحم  ناشـسومان  نوخ و  هک  اهنآ  نیعبات  نیتسخن و  هباحـص  نالداع  تما و  ناحلاص  نتـشک  اب  هک  دوبن ، هیواـعم "  نیمه "  اـیآ 

هکنانآ تسا " ؟ هدرزآ  ار  شربمایپ  ادخ و  ناشنادـناخ  ندـناسرت  اب  هلئاع و  هناخ و  زا  اهنآ  ندرک  رود  اهنادـنز و  يافرژ  هب  اهنآ  نتخادـنا 
نادرم و هک  یناسک  و  دیامن . یم  اهنآ  هدامآ  یکاندرد  باذع  دنک و  تنعل  اهنآ  رب  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  دنرازایب  ار  شلوسر  ادخ و 

 " دنا . هتخودنا  ار  یگرزب  سب  هانگ  ناتهب و  دنرازایب ، تسا  اهنآ  رادرک  هچنآ  فالخ  ار  نامیا  اب  نانز 
يرادربناـمرف و هک  یلاـح  رد  تسا ؟ هدرزآ  ار  ربمغیپ  وا ، نیتسار  هفیلخ  نیـشناج و  هیلع  رب  يزورفا  گـنج  اـب  هک  تسا  یـسک  وا  رگم  هن 

 " دید . دنهاوخ  یتخس  باذع  دنرازایب  ار  ادخ  ربمایپ  هک  یناسک  تسا " ، هدوب  بجاو  وا  ياضر  بسک  وا و  ربارب  رد  ینتورف 
نعل اب  ار  وا  نادـنزرف  ردـپ  مارتحا  تشادـن ، هاگن  وا  یبرقلا  يوذ  ناکیدزن و  هراـبرد  ار  راوگرزب  لوسر  تمرح  هک  دوبن  هیواـعم "  اـیآ " 

اـهغورد و هب  هتـشاد ، رهطم  دـنوادخ  هک  ار  مالـسا  گرزب  هاـنگ  تیاـنج و  نیا  يارجا  هب  ار  ینید  عماـجم  تشاذـگ ، اـپ  ریز  وا  رب  نـتفگ 
تخاس ؟ مهتم  نوگانوگ  ياهارتفا 

، دروخ بارش  دیرخ و  بارـش  هک  دوب  افلخ  زا  یـسک  لوا  درب ؟ ناهانگ  همه  نیا  ماجنا  رد  ار  تقبـس  يوگ  هک  تسین  هیواعم "  نیا "  ایآ 
. تسا نوعلم  دروخب ، درخب و  دشورفب و  بارش  سک  ره  میناد  یم  هک  یلاح  رد 

هحفص 121 ] ] 

ایند و رد  یتخـس  رفیک  دبای ، جاور  اشحف  هک  دنراد  تسود  هک  یناسک  داد " : قنور  یمالـسا  هعماج  رد  ار  ءاشحف  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
(. 20: رون  "  ) دیناد یمن  امش  دناد و  یم  ادخ  دید و  دنهاوخ  ترخآ 
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هک اهنآ  تسا و  هدرک  مارح  ار  ابر  لالح و  ار  شورف  دیرخ و  ادـخ  هک  یلاح  رد  دوب " . وا  دروخ ، ابر  درک و  لالح  ار  ابر  هک  یـسک  لوا 
شربمایپ و  ( 277 هرقب : . "  ) دشاب هتساخرب  هدنکفا و  نیمزب  ار  وا  نونج  زا  ناطیـش  هک  یـسک  نوچمه  رگم  دنزیخ  یمن  رب  دنروخ ، یم  ابر 

 " دنتسه . نوعلم  ود  ره  دنهد ه ، ابر  راوخ و  ابر  تسا " : هدومرف  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
دشاب . هدرک  مارتحا  هتشاد و  گرزب  ار  دوخ  هدازومع  نخس  رگم  ات  دناوخ ، مامت  ار  رفاسم  زامن  هک  تسا  یسک  لوا  هیواعم "  " 

 " بهذـم قباطم  ار  رهاوخ  ود  نیب  عمج  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دروآ . دـیدپ  نیدـیع  زامن  رد  ار  نتفگ  ناذا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
تسا . هتسناد  اور  نامثع " 

تسا . هدرک  دراو  نآ  رد  هدوبن ، هک  ار  ییاهزیچ  هداد و  رییغت  تاید  باب  رد  ار  تنس  نیناوق  هک  تسا  یسک  لوا  وا 
تنـس ریبکت  هک  یلاح  رد  درک ، یم  كرت  اه  زامن  رد  ار  ریبکت  تفای ، یم  تسد  یباـصتنا  يوه و  هب  هک  عقوم  ره  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 

تسا . زامن  رد  تباث 
لمع لوسر  ادخ و  تنس  هب  هک  مالسلا  هیلع  نانموم "  ریما  یلع  اب "  دروم  نیا  رد  داد  روتسد  درک و  كرت  ار  هیبلت  هک  تسا  یسک  لوا  وا 

هب ار  مالـسلا  هیلع  یلع "  نعل "  رگم  اـت  تشاد  مدـقم  زاـمن  رب  ار  هبطخ  دـیع ، زاـمن  رد  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  دوش . تفلاـخم  درک ، یم 
بس ار  وا  دنک ، بس  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دومرف "  هک  تسا  تیاور  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یلاح  رد  دناسرب ، اهـشوگ 

 " تسا . هدرک  بس  ار  ادخ  دنک ، بس  ار  وا  سک  ره  هدرک و 
، راگدرورپ تنس  نتشادن  اپ  رب  دودح و  ندرک  كرت  اب  هک  تسا  یسک  لوا  وا 

هحفص 122 ] ] 

رد ار  وا  ادخ  دیامن ، زواجت  ادخ  دودح  زا  دـنک و  تفلاخم  نایـصع و  شربمایپ  ادـخ و  رب  سک  ره  هک " : یلاح  رد  هدرک ، تفلاخم  وا  رب 
(. 19 ءاسن : هروس   "  ) دید دهاوخ  يا  هدننک  راوخ  تخس و  باذع  دنک و  دراو  یگشیمه  شتآ 

هلا هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم "  نید "  اب  درک و  هدـنز  ار  تیلهاـج  موسر  اـهنییآ و  درک و  ضقن  ار  راـک  اـنز  مکح  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
دشاب . دنزرف  بحاص  دناوت  یمن  راک  انز  نکل  تسا ، نز  رسمه  نآ  زا  دنزرف  میناد ، یم  هکنآ  لاح  درک و  تفلاخم 

نیا دز و  رتشگنا  تسار  تسدـب  حافـس "  هک "  ینامز  ات  تشاد  همادا  راـک  نیا  دز و  دوخ  پچ  تسد  هب  رتشگنا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
دز . پچ  تسد  هب  هرابود  زین  وا  هک  دوب  دیشر "  نامز "  ات  نیئآ 

لابندب دومن و  لوادتم  يراج  تنس  ناونع  هب  ار  نآ  درک و  ررقم  جیار و  ار  مالسلا  هیلع  یلع ر  هب "  مانشد  بس و  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
 " مانشد هب  ار  ربانم  ياه  هبطخ  وا  دندومن و  دیلقت  وا  زا  دندرک ، یم  يوریپ  تاوهش  زا  دنتـشاد و  یم  لمهم  عیاض و  ار  زامن  هک  یناسک  وا 

درک . هدولآ  مالسلا  هیلع  یلع " 
ناحلاص زا  هک  ار  يرایـسب  تما  وا و  تساخرب و  دربن  هب  وا  اـب  تشاد ، اور  متـس  دـیروش و  دوخ  راـگزور  ماـما  رب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 

دناسر . لتق  هب  درب و  نایم  زا   - دندوب دونشخ  ادخ  زا  اهنآ  اهنآ و  زا  ادخ  هک  كاپ -  هرجش  تیب  لها  ردب و  هباحص 
دننک . نوگرگد  فیرحت و  ار  وا  هبیط  هملک  ادخ و  باتک  ات  داد  لوپ  درک و  لام  فرص  ثیدح  عضو  يارب  هک  تسا  یسک  لوا  وا 

تفـالخ داد ، رارق  شیوـخ  تفـالخ  رب  تعیب  طرـش  ار  وا  زا  يراـنک  رب  مالـسلا و  هـیلع  یلع "  یتـسود "  كرت  هـک  تـسا  یـسک  لوا  وا 
هدنهد . رازآ  ریگتخس و  ییاورنامرف  هنارگمتس و 

شروضح هب  هک  ار   " قمح ، نب  ورمع  لداع " ، یباحص  رس  هک  تسا  یسک  لوا  وا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4002 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 123 ] ] 

تما ناگرزب  زا  یگمه  هک  ار  اهنآ  ناعبات  نیلوا و  هباحص  نالداع  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دننادرگب . اه  رهـش  رد  داد  روتـسد  دندروآ ،
ارنآ دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  ترتع  یتسود  هک  یلاح  رد  دروآ ، رد  ياپ  زا  ترتع  اب  یتسود  هانگ  هب  ، دـندوب نادـباع  نایاسراپ و  و 

تسا . هداد  رارق  شربمایپ  تلاسر  شاداپ 
ار ناشلاوما  دـیرب ، رـس  ار  ناشناکدوک  تشک ، ار  نیعمجا -  مهیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ -  تیب  لها  ناراتـسود  ناـنز  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
، درک دیعبت  ناشیاه  هناخ  جنک  زا  داد ، داب  رب  ار  ناشاهنادناخ  تخاس ، هدنکارپ  ار  اهنآ  تیعمج  درک ، هلثم  ار  ناگتـشک  یتح  دومن ، تراغ 

تخاس . ناش  نادرگ  رس  نالیو و  ینابایب  گنس و  ره  رانک  رد  و 
وا نامز  رد  و  تفرگ ، قنور  وا  روضح  رد  ساسا  یب  غورد و  ياـه  یهاوگ  دـنداد ، یم  بیرف  ار  وا  شناتـسد  ریز  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 

دندرک . ادیپ  طلست  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم "  تما "  ناکین  ناحلاص و  رب  ناگشیپ  متس  رارشا و 
یم تکرح  ار  ربنم  هک  هاگنآ  و  درک ، ماش "  هب "  هنیدم "  زا "  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربنم  لاقتنا  هب  مادقا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 

دش . فرصنم  وا  درک و  فوسک  دیشروخ  دنداد ،
درک . لیدبت  تشز  يرگ  هطلس  تموکح و  نیرتدب  هب  ار  یمالسا  تفالخ  هک  تسا  یسک  لوا  وا 

درک و فرـص  هباشون  هرقن  الط و  ياهفرظ  رد  درک ، دراو  ریرح  مشیربا و  سابل  ندیـشوپ  اب  ار  رخافت  یهاـشداپ و  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
دش . راوس  هرقن  الط و  هب  هتسارآ  ياهبکرم 

اه هلـص  نارگ  اینخ  رب  تساخرب و  برط  هب  داد ، شوگ  انغ  زاوآ  هب  هک  یلاح  رد  تسا ، نینموملا  ریما  تشاد  اعدا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
. داد

هحفص 124 ] ] 

هب ار  ادـخ  نید  دومن ، یم  كرت  ار  زامن  درک و  یم  داسف  اورپ  یب  هک  شدوخ "  راکهبت  رـسپ  ندرک "  نیـشناج  اب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
تفرگ . يزاب 

راوج نیا  تمرح  داد و  میب  ار  اـجنآ  مدرم  دروآ ، موجه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنیدـم  یهلا ، نما  مرح  رب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا 
تشادن . هاگن  ار  سدقم 

تسا . هدرب  تقبس  يوگ  نآ  باکترا  رد  هیواعم "  هک "  تسا  یتایانج  مئارج و  اهنیا ، ریاظن  اهنیا و 
ناهد زا  ای  دوش ، رداص  یـشیاتس  فیرعت و  هملک  يراکبان  توغاط  نینچ  هرابرد  توبن  ردصم  زا  هک  دراد  ناکما  تسا و  تسرد  ایآ  سپ 

تسین . نکمم  يزیچ  نینچ  زگ  ره  هن ، دوش ؟ جراخ  دشاب  يو  يانث  مهوم  هک  يا  هژاو  قدص ، قح و  لدع و  ربمایپ 
نانمـشد نیرتتخـسرس  درم ، نیا  هک  ارچ  دهوکن . یم  مئارج  همهنآ  اب  ار  یناسنا  نینچ  هک  تسا  یتیـصخش  نیرتگرزب  یمارگ ، ربمایپ  هکلب 

 " ياـنث رد  يا  هملک  نیرتـکچوک  ترـضح  نآ  هاـگ  ره  تسا . هدوـب  مالـسا  رد  مه  تیلهاـج و  رد  مه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  راوـگرزب  نآ 
هاـنگ و هب  نداد  هزاـجا  یعون  لـطاب ، زا  جـیورت  یعون  نیا  تسا -  هزنم  يروـصت  نینچ  زا  راوـگرزب  ربـمغیپ  هک  دوـب -  هدوـمرف  هیواـعم " 

دوش . یم  بوسحم  قح  هب  تناها  نیرتگرزب 
هچ ره  دراد و  رایسب  نانمشد  یلع  هک  نادب  تفگ : مدیسرپ . هیواعم  یلع و  هراب  رد  مردپ  زا  تسا " : هتفگ  لبنح "  نب  دمحا  نب  هللادبع  " 
رد ار  وا  تسا و  هدرک  گنج  هبراحم و  وا  اب  هک  دنا  هدش  عمج  یسک  رود  سپ  دنا . هدشن  قفوم  دنبایب ، یبیع  وا  رددنا  هتساوخ  شنانمـشد 
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 " دنا . هدومن  کیرحت  یلع  هیلع  رب  رکم  هلیح و 
میهاربا نب  قاحسا  زا  تفگ : یم  هک  مدینشمردپ  زا  تفگ : یم  هک  مدینـش  فسوی  نب  بوقعی  نب  دمحم  سابعلاوبا  زا  دیوگ " : مکاح "  "

: تفگ یم  هک  مدینش  یلظنح 

هحفص 125 ] ] 

 " تسین . یتسرد  ثیدح  چیه  هیواعم ، تلیضف  رد 
هدوشگ یباب  هتفگ ، نخـس  هباحـص  بقانم  زا  هک  اجنآ  راچانب  هتفاین ، هیواعم "  بقانم "  رکذ  رد  یثیدح  دوخ  حیحـص  رد  هک  يراخب "  " 

هک یلیاضف  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  نیا  دسیون " : یم  يرابلا " 83:7  حتف  رد "  رجح "  نبا  هنع و "  هللا  یضر  هیواعم  درک  دای  مانب  تسا 
رب مه  نارگید  یئاسن و  هیوهار و  نب  قاحسا  درادن و  یتسرد  دانـسا  قیرط  کی  چیه  هک  هدش  دراو  یناوارف  ثیداحا  هیواعم  صوصخ  رد 

دنا . هدیقع  نیا 
ننس حیحص " و "  رد "  دنا ، هتفاین  دشاب -  لقن  لباق  هیواعم "  لئاضف "  رد  هک  یحیحص -  ثیدح  هک  زین  هجام "  نبا  ملسم " و "  اما " 

دنا . هدروآ  هباحص  بقانم  رد  يا  هحفص  دوخ  " 
( دنوشب تیاده  نارگید  وا  دوجوب  هک  نک  نانچ  هدب و  رارق  هدش  تیاده  هدننک و  تیاده  ار  وا  ایادخ   ) ثیدح کی  زج  مه  يذـمرت "  " 

رکذ نینچ  ثیدح  نآ  میدرک و  تباث  ارنآ  نالطب   " ریدـغلا ، مهد "  ءزج  ام  " و  تسا ، بیرغ  نسح  ثیدـح  تسا " : هتفگ  هدرکن و  لقن 
تسا ینازادرپغورد  زا  یکی  ورمع "  نیا "  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  ثیدح  نیا  دقاو "  نب  رمع و   " نک " . تیاده  ار  وا  ایادخ  هدش " :

درم نیا  تلیضف  رد  راکهبت  نایوار  هک  ییاهغورد  نیا  زا  ننس "  حاحـص " و "  میا و "  هدرک  دای  وا  زا  مجنپ ص 249 ط 2  ءزج  رد  هک 
تسا . یلاخ  دنا ، هتفاب 

: " تفگ و  دندرمـش ، رب  هیواعم "  لیاضف "  زا  يزیچ  تساوخ  اجنآ  مدرم  زا  دش و  قشمد "  دراو "   " ننـس ، بحاص "  یئاسن "  ظفاح  " 
عماج دجسم  زا  هک  دندز  شیاه  هیاخ  رد  ردقنآ  دنتساخرب و  همه   " دیوگ ؟ نخس  وا  لئاضف  زاو  دیایب  سک  ره  هک  دنک  یمن  تیافک  ایآ 

هدرب هکم  هب  ارم  دنک " : یم  لقن  شدوخ  دندرک و  شنوریب 

هحفص 126 ] ] 

دش . دیهش  هتشک و  اجنامه  دش و  ضیرم  اجنآ  رد  يو   " دندرک . نوریب  زین  اجنآ  زا  و 
هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  یثیداحا  هدرک و  لقن  هیواعم  يارب  یلیاضف  یهورگ  دسیون " : یم  دوخ 207:2  جاهنم "  رد "  هیمیت "  نبا  " 

 " تسا . غورد  اهنآ  همه  هک  دنا ، هدومن  تیاور  هراب  نآ  رد 
: دنا هتشون  هیواعم  لئاضف  باب "  رد  ءافخلا " ص 420 ، فشک  رد "  ینولجع "  هداعـسلارفس " و "  باتک "  نایاپ  رد  يداـبآ "  زوریف  " 

"< درادن دوجو  هراب  نیا  رد  یحیحص  ثیدح  " 
کیچیه نکلو  يرآ ، میوگ  تسه ، یناوارف  ثیداحا  هیواعم  لیاضف  رد  هک  ییوگب  هاگ  ره  دسیون " : یم  يراقلا "  هدمع  رد "  ینیع "  "

دنا هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیمه  زین  نارگید  یئاسن و  هیوهار و  نب  قاحسا   " تسین . حیحص  درادن و  تحص  دانسا  قیرط  زا  ثیداحا  نآ  زا 
 " هیواعم . تبقنم  ای  تلیضف و  هتفگن "  هدروآ و  هیواعم "  رکذ  باب  ترابع "  يراخب  هک  تسین  هدوهیب  و 

هیواعم تلیـضف  رد  یثیدـح  چـیه  هکنیا  رب  دـنراد ، قاـفتا  یگمه  ثیدـح ، ناـظفاح  دـسیون " : یم  هعومجملا "  دـئاوف  رد "  یناـکوش  " 
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 " درادن . تحص 
ربمایپ سدـقا  تحاس  هک  دـنزاسب ، درم  نیا  يارب  ینیغورد  لئاضف  هک  هدـش  بجوم  هدـمآ ، لـمع  هب  درم  نیا  یتسود  رد  هک  يولغ  يرآ ،

هک هدش  هتخاس  هتفاب و  یناگدـنفاب  تسدـب  ثیداحا  نیا  هکلب  دـیامرفب ، لیبق  نآ  زا  يزیچ  هکنیا  زا  تسا  كاپ  هزنم و  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
نیا مدآ ، نیا  لیاضف  رد  يا  هلاـسر   " بلعث ، مـالغ "  رمع "  وبا  دـحاولادبع  نب  دـمحم  و "  دـنز . یم  زابرـس  نآ  لوبق  زا  تیناـسنا  هرهچ 

نب قاحسا  مان "  لیذ   1 نازیملا " 374 : ناسل  رد "  رجح "  نبا  هکنانچ "  هتخادرپ و  تسا ، هدولآ  نوگانوگ  لـئاذر  هب  شنماد  هک  يدرم 
تسا . هتشون  یسوس "  دمحم 

مه یطقس  هللا  دیبع  هک  هدروآ ، هیواعم  لئاضف  رد  یتشز  تاعوضوم  درم ، نیا  " 

هحفص 127 ] ] 

 " دنا . هدروآ  دیدپ  ار  نانخس  نیا  شداتسا  ای  وا  تسا و  هدرک  لقن  وا  زا 
نیا میروآ . یم  هدـش ، هتخاس  درم  نیا  بقانم  رد  نایوار  راکهانگ  تسدـب  هک  ار  ییاه  هوای  بیذاکا و  زا  ییاهـشخب  لاـمجا ، هب  کـنیا  و 
ادخ تسـشن و  دهاوخ  يرواد  هب  دوخ  رادیب ، هدازآ  هدـنناوخ  بیترت  نیدـب  و  میا . هدرکن  دای  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  بیذاکا  زا  ییاه  هکت 

. تسا روای  نیرتهب 

هحفص 128 ] ] 

هیواعم رب  ربمایپ  دورد 

رادید لاس  داتـشه  زا  سپ  ار  وا  و  مهد . یمن  تسد  زا  هیواعمزج  ار  یـسک  دوخ ، نارای  زا  نم  هدش " : لقن  سنا  زا "  عوفرم  تیاور  هب  ( 1
یم نم  شیپ  دراد ، يدج  ربز  ياهاپ  تسا و  هدش  هدنکآ  رفذا  کشم  زا  ادخ  تمحر  هب  هک  يرتش  لاس ، داتـش  تشذـگ  زا  سپ  منک . یم 
ریز یغاب  رد  دیوگ : یم  يدوب ؟ اجک  لاس  داتـشه  نیا  مسرپ : یم  دمحم . يا  کیبل  دیوگ : یم  تسا ؟ هدمآ  هیواعم  ایآ  مسرپ : یم  دـسر .

: دیوگ یم  متفگ . یم  دورد  وا  رب  نم  داتسرف و  یم  دورد  نم  رب  ادخ  متشاد . يوجن  وا  اب  نم  نم و  اب  وا  مدرب . یم  رـسب  مراگدرورپ  شرع 
 ". تسا هدش  راثن  نمب  ایند  راد  رد  هک  تسا  ییاهازسان  اهمانشد و  شاداپ  هب  نیا 

هیواعم رب  ادخ  مالس 

: تفگ دـش و  دراو  نم  رب  تشاد ، تسدـب  باـن  يـالط  زا  یملق  هک  یلاـح  رد  لـیئربج ، تسا " : هدـش  لـقن  عوفرم  تیاور  هب  سنا  زا  ( 2
وا رب  ار  ملق  مدرک ، ادـها  هیواعم  هب  دوخ  شرع ، يالاب  زا  ار  ملق  نیا  نم ، بیبح  يا  دـیوگ : یم  دـناسر و  یم  مالـس  ارت  یلعا  یلع  يادـخ 
نم و  دنک ، هضرع  وت  رب  دراذگب و  تکرح  هطقن و  دنک و  بترم  دسیونب و  ار  یـسرکلا  هیآ  دوخ  طخ  اب  ملق و  نیا  اب  هک  نک  رما  ناسرب و 
هللا یلص  هللا  لوسر  تشون . مهاوخ  وا  رب  باوث  دناوخ ، دنهاوخ  ارنآ  هک  یناسک  دادعت  هب  تمایق ، زور  ات  دسیونب  ار  هیآ  نیا  وا  هک  یتعاس 

ار هیواعم )  ) نمحرلادبع یسک  هچ  دومرف : هلا  هیلع و 

هحفص 129 ] ] 
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دندرک و ضرع  مالس  دندمآ و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  تفر و  تساخ و  رب  رکب  وبا  دناسر ؟ یم  نم  هب 
، دمآ هک  ربمغیپ  کیدزن  نمحرلادبع . يا  ایب  نم  کیدزن  دومرف : هیواعم  هب  هاگنآ  دـنداد ، ار  اهنآ  مالـس  باوج  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نآ اب  ار  یـسرکلا  هیآ  ات  داتـسرف  وت  رب  شرع  يالاب  زا  تراگدرورپ  هک  تسا  یملق  نیا  هیواـعم ، يا  دومرف : داد و  وا  هب  ار  ملق  نیا  ربمغیپ 
اطع هیاـم  نیا  وت  رب  هک  میوگ  یم  ساپـس  دـمح و  ار  ادـخ  و  یهدـب . نم  هب  يراـگنب و  یبوخب  ارنآ  تکرح  هطقن و  ییاراـیب و  یـسیونب و 

زا ار  ملقهیواعم  سپ  تشون . دـهاوخ  باوث  وت  رب  نآ  ناگدـنناوخ  دادـعت  هب  تمایق ، زور  ات  یـسیونب  ارنآ  هک  یتعاس  زا  دـنوادخ  و  هدرک ،
ار ملق  نم  هک  یهاگآ  وت  ایادخ  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  و  داد ، رارق  دوخ  شوگ  يالاب  رب  هتفرگ و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هیام نیا  رب  ار  ادـخ  هتـسویپ  دز و  وناز  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شیپ  رد  هیواعم  دومرف . رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  مدـیناسر و  وا  هب 
هب ار  یسرکلا  هیآ  نتشون  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ملق  وا  دندروآ و  تاود  ذغاک و  هکنآ  ات  تفگ  یم  ساپـس  دمح و  هدرک ، اطع  هک  یتمارک 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  تشاد و  میدـقت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  دـناسر و  نایاپب  یبوخب  هکنآ  ات  درک  زاغآ  نکمم  طخ  نیرتهب 
." تشون باوث  وت  رب  دنناوخ  یم  تمایق  زور  ات  ار  یسرکلا  هیآ  نیا  هک  یناسک  مامت  دادعت  هب  دنوادخ  هیواعم ، يا  دومرف : هلا 

تسا نیما  يدرف  هیواعم 

: تفگ وا  درامگب : نتـشون  رب  ار  هیواعم  ایآ  هک  درک  تروشم  لـیئربج  اـب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هدـش " : تیاور  رباـج "  زا "  ( 3
 ". تسا ینیما  يدرف  هک  درامگب 

" ر تسا . نومام  نیما و  هک  رامگب  نتشون  راک  هب  ار  هیواعم  درک : یحو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ادخ   " تماص " : نب  هدابع  زا "  ( 4
2 ك ص 261 ط 1 و305 ط .
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" ر ك: هیواعم . دـمحم و  لـیئربج و  لـیئاکیم و  لیفارـسا ، ملق ، حول ، دنتـسه : نت  تفه  ناـنیما   " سنا " : زا "  تسا  یعوفرم  تیاور  ( 5
ءزج 5 ص 262 ط 1 و308 ط 2 

ءزج 5 ص 261 ط هیواعم " ر ك : لیئربج و  نم و  دنتسه : نت  هس  ادخ  هاگـشیپ  رد  نانیما   " هریره " : وبا  زا "  تسا  یعوفرم  تیاور  ( 6
1 و306 ط 2

هکنیمه دندیـسر . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  روضحب  هدمآ و  مه  درگ  مشاه  ینب  زا  نت  هد  هتفگ " : هک  دنک  یم  لقن  يدرم  زا  يدرم  ( 7
دندرک : ضرع  دش ، هدناوخ  زامن 

ام هدینادرگ و  فرـشم  نادب  ارت  هدومرف و  لضفت  تلاسر  نیا  اب  دنوادخ  میراذگب  نایم  رد  وت  اب  ار  روما  یـضعب  ات  میا  هدمآ  هللا ، لوسر  ای 
هک مینیب  یم  ام  هک  ارچ  ددرگ ، وت  یحو  بتاک  ات  مینک ، یم  یفرعم  ار  نایفس  وبا  نب  هیواعم  کنیا  تسا . هدرک  فرشم  وت  دوجو  هب  مه  ار 
زا رابکی  زور  راهچ  ره  زا  هک  دیوگ  یم  دینک . یسررب  ار  وا  ریغ  یسک  يرآ  دومرف : دراد . يرتهب  تلزنم  وت  شیپ  رد  وت  نادناخ  زا  وا  ریغ 

نیعبرا زور ، لهچ  زا  سپ  دش و  یمن  لزان  درک و  یم  گنرد  زور  لهچ  لیئربج  دیسر و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  یحو  ادخ  بناج 
دش : لزان  دوب ، هدش  هتشون  نینچ  نآ  رد  هک  يا  هفیحص  اب 

" ر تسا . نیما  هک  نک  نیعم  ار  وا  يرامگب ، یحو  نتـشون  هب  ار  يرگید  یهد و  رییغت  هدـیزگرب  ادـخ  هک  ار  یـسک  نآ  دـیابن  دـمحم  يا 
ءزج 5 ص 262 ط1 و207 ط 2. ك :
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هک دوـب  کـیدزن  تخانـش و  نیما  ار  هیواـعم  لـیئربج و  نم و  دوـخ ، یحو  نتـشون  رب  دـنوادخ   " هلثاو " : زا "  تسا  یعوـفرم  تیاور  ( 8
ار وا  دشخب و  یم  ار  هیواعم  ناهانگ  ادخ  دهد . يربمغیپ  تمس  ار  وا  تشاد ، دوخ  مالک  رب  هکیتناما  شناد و  یناوارف  تبسانمب  ار  هیواعم 
ءزج 5 ص 262 ط 308:1 ط 2. كر  دهد "  یم  رارق  هدش  تیاده  يداه و  ار  وا  دزومآ و  یم  واب  ار  شباتک  دراد و  یم  هگن  باسح  زا 

هیواعم طسوت  یحو  تباتک  هب  ربمایپ  تاهابم 

هک رون  زا  یمشیربا  سابل  رد  نم  تمایق ، زور  رد  هک  یتسارب  تفگ : هیواعم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدش " : تیاور  دعـس "  زا "  ( 9
ياضر شنطاب  تمحر و  شرهاظ 

هحفص 131 ] ] 

ءزج كر  تسا "  هدش  هتـشون  نآ  رد  یحو  هک  ارچ  منک ، یم  تاهابم  ناگمه  نایم  رد  هک  موش  یم  روشحم  ادخ  شیپ  تسا ، راگدرورپ 
5 ص 276 ط 21 

تشهب رد  ربمایپ  اب  هیواعم  تاقالم 

 " هب ات "  هس  هیواعم  سپـس  درک . ادها  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  هب "  ددع "  کی  بلاط  یبا  نب  رفعج   " رمع " : نب  هللادبع  زا "  ( 10
ءزج 5 ص 281 ط 1 و329 . كر : دنک " . یم  تاقالم  نم  اب  اهنیا  اب  تشهب  رد  تفگ : هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دروآ .

دیوگ : یم  بیطخ  تسا " ط 2  عوضوم  ثیدح  نیا  دیوگ " : یم  نابح "  نبا  " 
" 423:1 و422. هعونصملا . یلائللا  كر " .  " درادن . لصا  دیوگ " : رکاسع "  نبا  " و "  تسین . تباث  هک  تسا  یثیدح  " 

تسا تشهب  لها  زا  هیواعم 

يا وت  دومرف  دش ، دراو  هیواعم  هلصافالب  دوش ، یم  رهاظ  امش  رب  تشهب  لها  زا  يدرم  نالا  رمع "  نب  هللادبع  زا "  عفوم  تسا  یتیاور  ( 11
 " دوب . یهاوخ  نم  رانک  رد  ناتشگنا ) هب  هراشا   ) تشگنا ود  نیا  دننام  تشهب  رد  رب  و  متسه ، وت  زا  نم  ینم و  زا  هیواعم 

 " تسا . لطاب  ربخ  دسیون " : یم  هدرک و  دای  ار  تیاور  نیا  نازیم " 133:2  رد "  یبهذ "  " 

ملح شناد و  زا  هیواعم  مکش  ندش  رپ 

نب هقدـص  زا "  يروص "  كرابم  نب  دـمحم  زا "  دـیزی "  نب  قحـسا  زا "  مسق 2 ص 180 ) دـلج 4   ) دوخ خـیرات  رد "  يراخب "  (" 12
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  بقع  هیواعم  تسا " : هدرک  تیاور  شدج  زا  وا  شردپ و  زا  وا  یـشحو " و  نبا  برح  نب  یـشحو  زا "  دـلاخ " 
رپ ملح  شناد و  زا  ارنآ  ایادخ  دومرف : مکـش ، تفگ  تسا ؟ کیدزن  نم  هب  وت  نت  زا  تمـسق  هچ  هیواعم  يا  تفگ : سپ  دوب . هدش  راوسهلا 

رد یبهذ "  " و "  نک .

هحفص 132 ] ] 

تسا . هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  نازیملا " 286:3  " 
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 " رکذ باب  و  درک ، یم  لقن  دوخ  حیحـص "  رد "  ارنآ  تشاد ، يرابتعا  نیرتمک  يراخب "  شیپ "  تیاور  نیا  هاگ  ره  دـیوگ : ینیما "  " 
زا يراع  یلکب  هیواعم "  هک "  تسناد  یم  دوخ  وا  یلاح  رد  تشاذگ ، رد  تشاذگ ، یمن  تبقنم  تلیضف و  هنوگره  زا  یلاخ  ار  هیواعم " 

تسا ؟ هدننک -  هابت  تفص  ود  نیا  مشخ -  ینادان و  هرهش  هک  دنک ، قیدصت  ار  يدرم  دناوت  یم  هنوگچ  تسا و  ملع 
 " هیواعم زج "  ایآ  دـنامب ، یلاخ  ملح  ملع و  زا  یـسک  مکـش  دـنک  اعد  یـسک  هراب  رد  تساوخ  یم  هلا  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هاـگ  ره 
تسپ و تیلهاج  هرود  نایم  رد  و  دراد ؟ تیاـکح  تلـصخ  ود  نیا  زا  درم ، نیا  لاـمعا  زا  کـی  مادـک  دوب ؟ ییاـعد  نینچ  راوازـس  یـسک 

دراد . رارق  تلاح  ود  نیب  هراومه  وا  دوخ  درادن و  یتوافت  مه  اب  مادک  چیه  تسه ؟ یتوافت  هچ  درم ، نیا  کیرات  مالسا 
زا هک  اجنآ  تسا و  رتاناد  وا  زا  دـنه  شردام  تفگ " : يراد ؟ عالطا  ایآ  دندیـسرپ : وا  ملع  دروم  رد  تماص "  نب  هدابع  زا "  هک  یماگنه 

دناوت یمن  هتـشک  ار  یلع  هدیبوک و  ار  قح  هک  یـسک  نآ  دـیوگ " : یم  یناد ؟ یم  يزیچ  وا  ملح  رد  ایآ  هک  دوش  یم  لاوس  کیرـش "  " 
 ". دشاب میلح 

شنارای رجح و  هک  وا  رب  ياو  دوب ؟ اجک  تشک  یم  ار  شنارای  رجح و  هک  اجنآ  هیواـعم ، ملح  سپ  دـیوگ " : یم  نینموملا "  ما  هشئاـع  " 
 " تسا . هتشک  ار 

هک ینامز  دنگوس  ادخب  دوب ؟ يزیچ  تهافس  ناک  زج  هیواعم  ایآ  تفگ : دش ، یم  تبحص  وا  شیپ  هیواعم  ملح  زا  هک  اجنآ   " کیرـش ، " 
زورما هک  ناوخب  زاوآ  نم  رب  تفگ  دوخ  زینک  هب  سپـس  تسـشن و  تساخرب و  هاگنآ  دوب ، هداد  هیکت  ادـتبا ، دینـش  ار  ناـنموم  ریما  نتـشک 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  زین  وا  دش و  نشور  میاهمشچ 

هحفص 133 ] ] 

نتـشک هودـنا  هب  ار  ام  هزور  هام  رد  امـش  ایآ  دابم ؟ نشور  نارگـشاخرپ  مشچ  زگره  هک  مناسرب  ار  نخـس  نیا  برح  رـسپ  هیواعم  رب  ایآ  " 
 " تسا . هدش  یتشک  ای  رتشا  رب  راوس  نونک  ات  هک  دیا  هتشک  ار  یتیصخش  نیرتهب  امش  دوب ؟ مدرم  همه  نیرتهب  هک  یسک 

نیا رد  دوب ؟ رابدرب  میلح و  هیواـعم  زاـب  اـیآ  درک ، بورـضم  ار  زینک  نآ  زغم  رـس و  تشادرب و  دوب ، شدوخ  شیپ  هک  ار  يدومع  هیواـعم 
 " دوب . هتفر  اجک  شملح  هظحل 

نینچ ربمغیپ  ياعد  هدومرف . اـعد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـنا ، هدروآ  هیواـعم " نطب "  هراـب  رد  هیواـعم "  ناراداوه "  مه  یثیدـح 
دشاب یمن  انتعا  لباق  هک  تسا  یغورد  دوش ، لقن  ینخس  ره  نیا  زج  دنکن " و  ریس  ارت  مکش  ادخ  هدوب ":

تشهب رد  ربمایپ  اب  هیواعم  تاقالم 

ینک " و رادید  تشهب  رد  نم  اب  ات  ریگب  ار  نیا  تفگ  داد و  هیواعم  هب  يریت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا : هدش  لقن  رباج "  زا "  ( 13
 " یهدب . سپ  نم  هب  ار  نآ  تشهب  رد  ات  هدمآ " : ةریره  وبا  ترابع "  رد 

يدـع نبا  تسین و "  زیاج  تیاور  نیا  هب  جاجتحا  هجوچیهب  هک  تسا  نآ  رب  نابح "  نبا  دـنک و "  یم  تیاور  نارهب "  نب  مساق  ار "  نیا 
يوار دیوگ : یم  " 

هحفص 134 ] ] 

 " تسا . عوضوم  ثیدح  دسیون " : یم  یبهذ "  " و "  تسا . وگغورد  تخس  نآ 
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یتشهب ياه  هماج  رد  هیواعم 

هیواعم نم  دراد . تسود  وت  زا  رتشیب  ار  هیواعم  ادخ  هنیآ  ره  هبیبح ، ما  يا  عوفرم " : یثیدـح  اب  شردـپ  زا  وا  و  دـیز ، نب  هجراخ  زا "  ( 14
(. 56:3 لادتعالا نازیم   "  ) منیب یم  یتشهب  ياه  هماج  رد  ییوگ  ار 

 " تسا . نآ  نتخاس  هب  مهتم  اجر  نب  دمحم  هک  تسا  یلطاب  ربخ  نیا  دسیون " : یم  یبهذ "  " 
هک تسین  یناسک  زا  وا  تسا " : هتفگ  نیعم "  نب  ییحی  هک "  داـنزلا "  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا "  هدـمآ  دانـسا  رد  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
وا ثیدح  دنک " : یم  لقن  شردپ  زا  دمحا "  نب  حلاص  تسا " و "  فیعض  درادن و  تحص  دننک و  دامتعا  وا  نخس  هب  ثیدح  باحـصا 

دامتعا و وا  ثیدح  هب  دیوگ ": یئاسن "  و "  تسا . فیعض  نیا  ام  باحـصا  دزن  رد  هک  تسا  لقن  ینیدم "  نبا  زا "  تسا " و  برطـضم 
(170:6 بیذهتلا بیذهت   "  ) تسا هدرک  فیعض  ار  نآ  هدرک ، تیاور  شردپ  زا  هکنیا  دوش و  یمن  جاجتحا 

دیوگ یمن  مانشد  ار  هیواعم  هعیش 

تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  وا  غئاص " و  نب  دمحم  نب  یلع  زا "  دهاز "  ورمع  وبا  ( " 15
: تفگ باحصا  زا  يدرم  دناوخ . یم  هبطخ  ربنم  رب  هیواعم  دوب و  هعمج  زور  هک  یلاح  رد  دش ، هیواعم  روضح  دراو  هک  مدید  ار  نیـسح  " 

هک راذگب  وت ، رب  ياو  تفگ : هیواعم  دورب . ربنم  يالاب  زین  نیسح  هک  هد  تزاجا  نینموملا ، ریما  يا 
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نم ایآ  هک  ییوگب  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخب  ارت  هللادـبع ، وبا  يا  تشاد : راهظا  سپـس  تفگ . ساپـس  دـمح و  ار  ادـخ  هاگنآ  منک  راختفا 
تفگ : سپس  تسا . هداتسرف  قح  رب  هدنهد  تراشب  ار  مدج  هک  یئادخب  يرآ ، داد : باوج  متسین ؟ هکم  ءاحطب  رئاز 

يربـمغیپ هب  ار  مدـج  هک  ییادـخب  يرآ  " تفگ : متـسین ؟ ناـنموم ) یئاد   ) نینموملا لاـخ  نم  اـیآ  منیبـب  وگب  هللادـبع ، وـبا  يا  ادـخب  ارت  " 
دیسرپ : سپس  تسا ، هتخیگنارب 

دـمآ و نیئاپ  ربنم  زا  هیواعم  هاگنآ  دـهد . میب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  ار  مدـج  هک  ییادـخب  يرآ  تفگ : مدوبن ؟ یحو  بتاک  نم  ایآ  ادـخب  ارت 
مردپ تفگ : سپس  دوتسب . تسناوت ، یمن  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  کیچیه  هک  ییاهشیاتس  هب  ار  ادخ  تفر و  ربنم  يالاب  یلع  نب  نیسح 
تسا : هتشون  نینچ  نآ  رب  هک  تسا  يدوبک  قرو  شرع  نوتس  ریز  رد  هک  هدرک  تیاور  یلاعت  يادخ  زا  وا  لیئربج و  زا  وا  مدج و  زا 

یمن دیوگ ، یم  هللا  الا  هلا  هک ال  امش  زا  یسک  تمایق  رد  دمحم . لآ  نایعیش  يا  تسا ، ادخ  ربمایپ  دمحم  تسین ، هناگی  يادخ  زج  ییادخ 
یناسک تفگ : دننایک ؟ دمحم  لآ  نایعیـش  هللادبع ، وبا  يا  دنگوس  ادخب  ارت  تفگ : هیواعم  دنک . یم  تشهب  دراو  شیادخ  هکنآ  رگم  دیآ 
مانـشد هیواعم  يا  زین  ارت  دنیوگن و  مانـشد  ار  مردپ  دنیوگن و  مانـشد  ار  نامثع  دـنیوگن و  مانـشد  ار  رمع ) رکب و  وبا   ) نیخیـش هک  دنتـسه 

 " دنیوگن .
هتفگ : هدروآ  دوخ 312 و 313  خیرات "  رد  رکاسع "  نبا  ار "  تیاور  نیا 

 " ددنویپ . یمن  نیسح  هب  شدانسا  هک  تسا  يرکنم  ثیدح  نیا 
 " ایآ دنک ؟ یم  تیاور  ارنآ  زاب  تسا ، دنـسم  ریغ  رکنم  ثیدح  هکنیا  اب  هک  یثیدح  ظفاح  زا  تسین  روآ  بجعت  ایآ  دیوگ : یم  ینیما "  " 

ثیدـح نیا  نایوار  زا  هدروآ و  یباب  هیواعم "  لئاضف "  رد  هک  تسین  یباذـک  نزغورد  نامه   " دـحاولا ، دـبع  نب  دـمحم  دـهاز  رمع  وبا 
دوخ 222: خیرات "  رد "  بیطخ "  هک "  تسین  یسک  نامه   " غئاص ، دمحم  نب  یلع  ثیدح "  نیا  نایوار  رد  ایآ  تسا ؟ هدوب  زین  غورد 
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تسا ؟ هدرمش  فیعض  ادج  ارنآ   3
دمحم وبا  هک "  تسا  یسک  غئاص "  دمحم  نب  یلع  دیوگ " : یم  هک  تسین  ظفاح "  نیا "  ایآ 

هحفص 136 ] ] 

 " زا شردپ  نیا  ربانب  دـنک ، یم  لقن  هطـساو  کی  اب  یفوـتم 179  کـلام "  زا "  مه  نیا  دـنک و  یم  تیاور  وا  زا  یفوتم 374   " یناجرج 
رد هدرک و  كرد  ار  هیواعم "  وا "  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  هتفاـی ، تداهـش  لاسب 60  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  طبس  نیـسح "  ماما 

دوش ؟ رضاح  شا  هبطخ 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  حیحص  تباث و  ثیدح  زا  هک  یتایاور  نآ  اب  یتیاور ، نینچ  ایآ  دنکن ؟ در  ارنآ  تحـص  تیاور ، نیا  ظافلا  ارچ 

ایآ تسناد و  ربارب  هدـش  لقن  یـصخش  زا  ای  یباتک  رد  هک  یتایاور  اب  ای  درک ، هسیاقم  عمج و  اج  کـی  ناوت  یم  میدروآ ، نیا  زا  شیپ  هلا 
يرواد دیناوخب و  دشاب ؟ وا  عفنب  دـناوت  یم  هدـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع "  اب "  شدوخ  تایح  لوط  رد  هیواعم "  هریـس "  رد  هک  یبلاطم  نآ 

. دینک

رون زا  ییادر  رد  هیواعم 

 " دوش . یم  ثوعبم  دراد ، نت  رب  رون  زا  یئادر  هک  یلاح  رد  هیواعم  هدمآ " : یعوفرم  ثیدح  رد  ( 16
لادـتعالا 193:1، نازیم   "  ) تسا لطاب  ربخ  تسا " : هتفگ  هدروآ و  یکاطنا "  دـمحم  نب  رفعج  قیرط "  زا  ناـبح "  نبا  ار "  تیاور  نیا 

(. 124:2 نازیملا ناسل 
دنا . هدرک  رکذ  ار  یکاطنا "  ندوبن "  هقث  هدرک و  فارتعا  ار  ثیدح  نیا  نالطب  رجح "  نبا  یبهذ " و "  " 

تسا تشهب  لها  زا  هیواعم 

هراشا

میه اربا  زا "  وا  یندم " و  زازب  دمحم  نب  دمحا  زا "  وا  رفعج " و  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  زا "  هیلح " 10 و 393  رد "  میعن "  وـبا  ( " 17
 " يرونید دمحا  زا "  دهاز "  یسیع  نب 

هحفص 137 ] ] 

لقن رمع "  نبا  زا "  وا  شردـپ و  زا  رانید "  نبهللادـبع  نب  نمحرلادـبع  زا "  شاـیع "  نب  لیعمـسا  زا "  وا  ییحی " و  نب  زیزعلادـبع  زا " 
 " . " دـش رهاظ  هیواـعم  سپ  دوش . یم  رهاـظ  امـش  رب  تشهب  لـها  زا  يدرم  تسا : هدومرف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هتفگ : هک  هدرک 

. 213:2 " نازیملا ناسل  هب "  دینک  عوجر  تسین "  تسرد  ربخ  نیا  دیوگ " : یبهذ " 
هک هدوب  يدرم  کلام "  بئارغ  رد "  ینطقراد "  حیرصت "  هب  هسلاجملا ، بحاص "  يرونید  ناورم "  رسپ  دمحا  دیوگ " : یم  ینیما "  " 

نیا دیوگ " : یم  دراد ) یشیپ  نم  مشخ  رب  نم  تمحر   ) یبضغ " ص 121 یتمحر  تقبس  ثیدح "  رکذ  زا  سپ  هدرک  یم  لعج  ثیدح 
ناسل  " تسا . هدوب  ثیدح  ناعضاو  زا  نم  رظنب  هک  تسا  یـسک  نیا  تسا و  ناورم  نب  دمحا  ندرک  مهتم  شدارم  تسین و  تسرد  دانـسا 

نازیملا 309:1 .
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ثیدح نیا  دانسا  هرابرد 

لقن ثیدح  وا  زا  نم  دوب " : هتفگ  هدرک و  كرت  سپس  دوب ، هدینش  ثیدح  وا  زا  مردپ  هتفگ : متاح "  یبا  نبا   " ییحی " : نب  زیزعلادبع  " 
وا مدرک ، لقن  هک  رذنم  نب  میهاربا  هب  ار  وا  ثیدح  نم  هک  ارچ  تسین ، هقث  وا  دیوگ " : یم  هعرز "  وبا  تسا " و "  فیعض  هک  منک  یمن 
وا زا  نم  هکنآ  زا  دـیوگ ، یم  غورد  تـفگ  هدرک . لـقن  لـالب  نـب  نامیلـس  زا  هـک  مـتفگ  مدرک و  لـقن  بعـصم  یبا  يارب  درک ، بیذـکت 
ریغ هک  دروآ  یم  ییاهثیدح  دنک و  یم  لقن  ار  لطاب  نیماضم  تاقث ، زا  دـیوگ " : یم  یلیقع "  " و "  مدرکن . كرد  ار  وا  نکل  مرتگرزب 

ار مدرم  ثیدح  وا  تسا و  فیعض  ادج  ثیدح  نیا  دیوگ " : یم  يدع "  نبا  " و "  دنا . هدرکن  لقن  نارگید  کلام " و  زا "  امدق ، زا  وا 
بیذهت 363:6 ) لادتعالا 140:2  نازیم   "  ) ددزد یم 

دـندرک و یمن  یئاـنتعا  نادـنچ  وا  هب  ماـش  مدرم  تسا " : هتفگ  نیعم "  نب  ییحی  هک "  هدرک  لـقن  شاـیع "  نب  لیعامـسا  وا "  هراـبرد  و 
شوخ ار  وا  راتفگ  زین  نایقارع 

هحفص 138 ] ] 

نبا دنک " و "  یم  هدولآ  غوردب  یهاوخب  هچ  ره  دنک  لقن  ینخـس  نایقارع  ای  نایزاجح  زا  هاگ  ره  دیوگ " : يدـسا "  دـنا " و "  هتـشادن 
درک " و"  لالدتسا  ناوت  یمن  وا  نخس  هب  دسیون " : یم  همیزخ "  نبا  درک " و "  لالدتسا  ناوت  یمن  وا  نخس  هب  دسیون " : یم  همیزخ " 

یقرب مکاح " و "  دمحا  وبا  یئاسن " و "  نایماش " ، ریغ  زا  ار  وا  تیاور "  مبای " و  یمن  اراوگ  ار  وا  ثیدـح  نم  هتفگ " : كرابم "  نبا 
هظفاح ارچ  تسین  لوبق  لباق  دنک  لقن  وا  طقف  ار  یثیدح  هاگ  ره  تسا " : هتفگ  مکاح "  دنا و "  هدرمش  فیعـض  یگمه  یجاس "   "و " 

دیوگ : نابح "  نبا  تسا " و "  هتشادن  یبوخ 
هک یثیدح  هچ  ره  داد و  تسد  زا  ار  شا  هظفاح  تشاذـگ ، نس  هب  اپ  دـش و  گرزب  یتقو  اما  دوب . ثیدـح  بوخ  ناظفاح  زا  تسخن  وا  " 
هب هتخیمآ  شا  همه  هدرک ، لقن  بیرغ  ثیداحا  زا  ربک  نس  رد  هچ  ره  نکل  هدش ، لقن  مه  رگید  قیرط  زا  هدرک  لقن  یناوج  یکدوک و  رد 

نیاب شفاصوا  هک  یـسک  سپ  تسا . هدوبن  هجوتم  شدوخ  هتـسویپ و  ثیدـح  رگید  نتم  اـب  ار  ینتم  هدرک و  دراو  يدانـسا  و  تسا . غورد 
لادـتعالا 112:1 نازیم   "  ) درک دانتـسا  وا  هتفگ  هب  ناوـت  یمن  رگید  دوـش  یم  هابتـشا  راـچد  رتـشیب  مه  شنتفگ  نخـس  رد  هک  دـسرب  دـح 

(. 326 ص324 - بیذهت 1 :
هتفگ شا  هرابرد  متاح "  وبا  هتـسناد و "  فیعـض  ار  وا  نیعم "  نبا  هک "  دمآ  رانید "  نب  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع  دانـسا "  هلـسلس  رد  و 

. تسا تسس  شنخس  تسا " :
هلمج رد  دوش و  یمن  يوریپ  تسا و  رکنم  شتایاور  زا  یخرب  هتفگ " : يدع "  نبا  دننک " و "  یمن  نادـب  دانتـسا  نکل  دـننکیم  لقن  ارنآ 

بیذهتلا 206:6) بیذهت  نازیم 109:2 -   "  ) دنروآ یم  فیعض  ثیدح  هک  تسا  یناسک 

دزومآ یم  هیواعم  هب  ار  باتک  ملع  دنوادخ 

زا دوخ 121:8  خیرات "  رد  ریثک "  نبا  نازیم " و "  رد "  یبهذ "  (" 18

هحفص 139 ] ] 
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تسا هدرک  لقن  دلخم "  نب  هملسم  زا "  يدرم و  زا  هلبج "  هک "  دنک  یم  تیاور  میلس "  نب  دمحم  لاله  یبا  زا "  وا  ریصن " و  قیرط " 
 " نک ، رارقرب  اه  رهش  رد  ار  وا  و  زومایب ، ار  دوخ  باتک  هیواعم  رب  ای  ادخ  هدومرف " : هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربماغیپ  هک 

ناـسل رد "  رجح "  نبا  و "  درادـن ) طاـبترا  عرـش  لـقع و  اـب   "  ) تسا رکنم  مه  شربخ  تسین و  هتخانـش  هلبج  دـسیون " : یم  یبهذ "  " 
تسا : هدروآ  نازیملا " 96:2 

 " رد رجح "  نبا  نازیملا " و "  رد "   " یبهذ تسا " و "  میلـس "  نب  دمحم  هک "  دـشاب  لوهجم  درم  نآ  رد  ثیدـح  نیا  تفآ  دـیاش  " 
نازیملا " 192:5. ناسل  نازیم " 62:3 و "  هب "  دوش  هعجارم  تسا . هتفگ  یم  غورد  ثیدح  هک  دنا  هتشون  وا  همجرت  رد  ناسل " 

دنراد تسود  ار  هیواعم  شربمایپ  ادخ و 

ناشردپ و زا  اهنآ  يرعشا " و  یسوم  وبا  دال "  وا  زا  وا  يرقم " و  راکب  نب  هللادبع  زا "  راسمس "  راشب  نبرشب  قیرط "  زا  یلیقع "  ( " 19
رد دش ، دراو  هبیبح  ما  هناخ  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا " : هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  انع  هللا  یضر  یسوم "  وبا  زا "  وا  شدج و  زا  وا 

شربمایپ ادـخ و  تفگ  مرادـن ؟ تسود  ار  وا  ارچ  تفگ  يراد ؟ یم  تسود  ار  وا  ایآ  تفگ : وا  هب  دوب و  وا  نماد  رد  هیواعم  رـس  هک  یلاح 
 " دنراد . تسود  ار  وا 

نآ رب  نازیم "  رد "  یبـهذ "  تسین و "  ظوـفحم  شتیاور  تسا و  بسنلا  لوـهجم  راـکب "  نب  هلادـبع  نبا   " یلیقع " ، تیاور "  هـب  اـنب 
تسین . حیحص  هک  تسا 

يزیچ نیرتلوهجم  هتخانـش و  ان   " راکب نبا  بسن "  رابت و  دیوگ " : یم  راسمـس "  رـشب  نازیملا 263:3 ") ناسل  لادتعالا 26:2 -  نازیم  )
 ". درک رکذ  ناوت  یم  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا 

هحفص 140 ] ] 

یحو نانیما  هلمج  زا  هیواعم 

" هیواعم . دمحم و  لیئربج و  زا  دنترابع  هک  هداد  رارق  یحو  نیما  ار  رفن  هس  دنوادخ ، هدش " : لقن  سنا "  زا "  یعوفرم  ثیدح  زا  ( 20
لها زا  ار  وا  ناوت  یمن  زگره  هدوب و  ثیداحا  قراس  فیعـض و  يدرف  دسیون " : یم  یخلب "  دمحا  نبا  تیعقوم "  هب  هراشا  رد  یبهذ "  " 

نازیملا 34:5. ناسل  لادتعالا 15:3 -  نازیم  كر : دروآ "  رامشب  ثیدح 

ءایبنا ماقم  رد  هیواعم  رشح 

". دش دهاوخ  هتخیگنارب  يربمغیپ  لاح  رد  دراد ، نم  راگدرورپ  مالک  هب  هک  ینامیا  ملع و  تبسانمب  هیواعم  عوفرم " : ثیدح  ( 21
دیاش هدرک و  لقن  هیواعم "  لضف "  رد  ینوگانوگ  ثیداحا  وا  زا  یسوس " دمحم  نب  قاحسا  نسح "و "  نب  دمحم  قیرط "  زا  یبهذ "  "

ناسل لادتعالا 43:3 - نازیم  كر  تسا . هدوب  نانزغورد  زا  رگید  یکی  ای  هدوب  یباذک  درم  هک  دشاب  ریـسفت  بحاص  شاقن "  نامه "  نیا 
نازیملا 125:5.

هیواعم لئاضف  رد  يا  هزمیب  تشز و  تاعوضوم  هک  تسا  یلهاج  درم  ناـمه  یـسوس ، دـمحم  نب  قحـسا  هدـمآ : ناـسل " 374:1  رد "  و 
لوهجم همه  شخیاشم  تسا و  مهتم  زین  دوخ  صخش  نیمه  تسا و  هدرک  تیاور  وا  زا  زین  یطقس  دمحا  نب  دمحم  نب  هلادیبع  هک  هدروآ 

 " دنا .
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هیواعم تیاده  يارب  ربمایپ  ياعد 

 " زا وا  یقـشمد " و  سیردا  یبا  زا "  یقـشمد "  دـقاو  نب  ورمع  قیرط "  زا  مسق 1 ص 328  دوخ ج 4  خـیرات "  رد "  يراـخب "  ( " 22
هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  نم  هک  ارچ  دیئوگن ، يزیچ  ریخ  رکذ  زج  هیواعم  زا  هدرک " : لقن  قشمد "  نکاس "  دعس "  نب  ریمع 

هحفص 141 ] ] 

 " نک . تیاده  ار  وا  ایادخ  دومرف : هک  مدینش 
لباق وا  هک  دننآ  رب  همه  دنک و  یمن  کش  یقـشمد "  دـقاو  نب  ورمع  یئوگغورد "  رد  ثیدـح  خـیاشم  زا  یـسک  دـسیون : یم  ینیما "  " 

هک تسا  هدرک  لـقن  هتخانـشان  لـضعم و  یثیداـحا  هدز و  یم  مهب  ار  اهدانـسا  تسا و  هدوب  ثیدـح  رکنم  فیعـض و  يدرف  تسین و  اـنتعا 
دوش . كرت  همه  تسا  هتسیاش 

صاصتخا نایماش  هب  ثیداحا  نیا  همه  ارچ  دـهدب ؟ شوگ  اهغورد  نیا  هب  هک  دوبن  یـسک  ثیدـح  لاجر  زا  رگید ، یمالـسا  راطقا  رد  ایآ 
ارچ . یناد  یم  دوخ  وت  دوش ؟ یم  متخ  نایماش  هب  طقف  اه  دانسا  هقلح  هدرک  ادیپ 

تسا یحو  نیما  هیواعم 

شیپ لیئربج  تفگ " : هک  هدرک  لقن  سابع "  نبا  زا "  وا  حـضاو " و  نب  بیـسم  قیرط "  زا  دوخ 120:8  خـیرات  رد "  ریثک "  نبا  ( " 23
ادخ و باتک  رب  وا  هک  نک  شرافس  ودب  ار  یشوخ  ربخ  ناسرب و  مالـس  هیواعم  هب  دمحم  يا  تفگ : دمآ و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

 " تسا . ینیما  وکین  تسا و  نیما  وا  یحو 
باهولادبع زا  متفگ : نادبع  هب  دیوگ " : يدع "  نبا  تسا "  فیعـض  حضاو "  نب  بیـسم   " ینطقراد " ، هتفگب "  دـیوگ : یم  ینیما "  " 

نازاس ثیدح  نانزغورد و  زا  باهولادـبع "  دـنربارب " و "  ود  ره  تفگ  دـنرتهب ؟ وت  شیپ  کیمادـک  حـضاو  نب  بیـسم  كاحـض و  نب 
تسا . زادرپ  لایخ  دنک و  یم  اطخ  رایسب  دراد و  فیعض  كورتم و  تیصخش  تسا . فورعم 

تسا : هدرک  زاغآ  نینچ  هدروآ و  طسوا "  رد "  یناربط "  ار "  تیاور  نیا 
هیواعم نب  ناورم  زا "  وا  یلمادلا " و  رطف  نب  دمحم  زا "  يزار "  دیعس  نب  یلع  " 
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هدروآ و عمجملا " 357:9  رد "  ار  نیا  زین  یمثیه "  دنا و "  هدرک  تیاور  سابع "  نبا  زا "  وا  حابر " و  یبا  نب  ءاطع  زا "  وا  يرازف " و 
یلاـئللا رد  یطویـس " تـسا " "  فیعـض  مـه  يزار  دیعـس  نـب  یلع  و  مسانــش ، یمن  ار  رطف  نـب  دـمحم  تـیاور ، نآ  رد  تـسا " : هـتفگ 

دسیون : یم  هعونصملا " 419:1 
 " نافیعض . نایم  رد  هن  متفای و  تاقث  نیب  رد  هن  ار  وا  زا  هدننک  تیاور  ناورم و  نبا  " 

: " تسا هتفگ  دندوب ، هدیسرپ  يو  زا  هک  وا  قح  رد  ینطق "  راد  هک "  تسا  یـسک  نامه  يزار "  دیعـس  نب  یلع  دسیون " : یم  ینیما "  " 
زا دنداد ، یمن  اهنآ  تساوخ و  یم  تایلام  مدرم  زا  دوب ، رـصم  رد  يا  هیرق  یلاو  وا  هک  ما  هدینـش  تسین و  دامتعا  دروم  نادنچ  ثیدح  رد 

یمن هک  دنک  یم  لقن  یثیداحا  تسا " : هتفگ  دندیسرپ ، ثیدح  رد  وا  یگنوگچ  زا  هک  اجنآ  دروآ " و  یم  دجـسم  رد  ار  اهکوخ  ور  نیا 
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لصاح و  دنا ، هتفگ  ار  نیا  رـصم  رد  باحـصا ، یـضعب  و  مسانـش ، یم  نینچ  ار  وا  دوخ  لد  رد  نم  تفگ  سپـس  درک ، يوریپ  نآ  زا  ناوت 
نازیملا 231:4 .) ناسل   "  ) تسین هقث  تسا و  نینچ  درک  هراشا  تسد  اب  هکنیا :

هک لاوس  نیا  هب  هرابود  هکنیا  يارب  کنیا  میداد . ناشن  لیالد  همه  اـب  ار  درم  نیا  تناـما  بتارم  ریدغلا " 309:5 -  تشذگ " -  هچنآ  زا 
زا نآرق  يرادساپ  دارم  ایآ  مییوگ  یم  تسیچ ، ندوب  یحو  ادخ و  باتک  نیما  زا  دارم  هک  مینک  مولعم  میـشاب و  هداد  خساپ  تسیچ  تناما 

يراکهبت ياهتـسد  ندیرب  اهنآ و  دودح  يرادـهگن  ندوب  یحو  باتک و  نیما  زا  دارم  ایآ  و  تسین ؟ نآ  ياوتحم  نتـسب  راک  هب  فیرحت و 
رخآ ات  لوا  زا  شیاهراک  مامت  رد  تسکـش و  ار  دودح  نیا  همه  هک  تسین  هیواعم "  نیا "  ایآ  و  دشاب ؟ دـیابن  دـننک  یم  يزاب  اهنآ  اب  هک 

تخس رس  نمـشد  وا  ایآ  درک و  هدافتـسا  نآ  زا  تینابـصع  مشخ و  هدید  هب  شتامادقا  مامت  رد  تخاس و  نوگرگد  ار  یحو  ادخ و  باتک 
هدنکآ شلامعا  خیرات  هایس  قاروا  هک  یتسارب  تسین ؟ یحو  باتک و 
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ار وا  غورد  رادرک  تشز و  مان  دننک و  یم  تابثا  ار  تقیقح  نیا  هک  تسا  ییاه  هنومن  باتک  نیا  تاجردـنم  و  تسا ، اهفالخ  نیا  همه  زا 
. دزاس یم  دیواج  راگزور  هحفص  رد 

هیواعم يارب  ربمایپ  ياعد 

زا وا  ریثک " و  نبا  نب  ییحی  نب  هللادبع  وا "  مصاع " و  زا "  وا  يرـس " و  زا "  وا  ینالدیـص " و  دـمحم  نب  دـمحا  زا "  یناربط "  ( " 24
تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هشیاع "  زا "  وا  هورع " و  نب  ماشه  شردپ " 

نیا دـینیب  هب  تفگ : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دز  ار  رد  يدرم  دورب ) شا  هناـخ  هب  ربماـیپ  هک   ) دیـسر ارف  هبیبـح  ما  تبون  هک  یماـگنه  " 
تسا . هیواعم  دنتفگ  تسیک ؟

هلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـش . دراو  تشون  یم  نآ  اب  هک  دوب  هداد  رارق  یملق  شـشوگ  يالاب  رب  هک  هیواعم  دـیایب . دـیهد  هزاجا  دومرف :
: دومرف ما ، هدرک  ربمایپ  ادخ و  تمدـخ  هدامآ  ار  ملق  نیا  تفگ : هیواعم  تسیچ ؟ يا  هداد  رارق  شوگ  يالاب  هک  ملق  نیا  هیواعم  يا  دومرف :

ماجنا گرزب  کچوک و  لامعا  زا  هچ  ره  نم  مدیزگ و  رب  ادخ  یحو  نتـشون  يارب  ارت  نم  هک  ادخب  دهد . شاداپ  نیرتهب  تربمایپ  زا  ادخ 
تسـشن و ربمایپ  شیپ  تساخ و  رب  هبیبح  ما  دهدب -  تفالخ  ینعی  دناشوپب -  سابل  وت  رب  ادخ  هک  يروطچ  تسا . ادـخ  یحو  هب  مهد  یم 

يارب ادخ  زا  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : دراد . اه  بیع  هک  ینهاریپ  نکل  يرآ  دومرف : دناشوپ ؟ وا  رب  ار  سابل  نیا  ادخ  ایآ  هللا  لوسر  ای  تفگ 
 ". رذگ رد  وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  و  راد ، زاب  یتسپ  يدب و  زا  روآ و  رد  دوخ  تیاده  هب  ار  وا  ایادخ  دومرف : نک . اعد  تفالخ  وا 

. هدرک لقن  ارنآ  مصاع "  نب  يرس  اهنت "  دسیون : یم  یناربط "  " 
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نایوگغورد و زا  یکی  هتـشاد ، اور  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ار  شحاف  يارتفا  غورد و  نیا  هک  یـسک  اهنت  دـسیون : یم  ینیما "  " 
دـش یم  مولعم  شاک  یبرع ) نتم   ) ریدغلا ءزج 5 ص 231 و ج ص 143  هب  دینک  عوجر  وا  تخانـش  يارب  تسا . فورعم  نازاس  ثیدـح 

مالـسلا هیلع  نینموملا  ریما  انالوم  هب  ار  اهتمهت  اـه و  غورد  همه  نیا  دوب ، هدرک  یحو  نتـشاگن  هداـمآ  هک  یملق  نیمه  اـب  هیواـعم "  اـیآ " 
هب و  داب -  وا  رب  ادخ  دورد  ایصوا "  دیس  نیرفن "  هب  درک ، یم  رداص  یتخس  ياهروتسد  وخ د  لامع  هب  هک  دوب  وا  نیا  تسا و  هداد  تبسن 
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هیلع یحو  نادناخ  نایعیش  تما و  ناحلاص  نوخ  هک  تشون  دوخ  راکمتس  لامع  هب  وا  دزادرپب .  " نایاوشیپ ، راوگرزب و  طبـس  ود  نیرفن " 
تشاد تنـس  باتک و  زا  يدایز  هلـصاف  هک  وا  ياه  هشیدنا  دندش و  یم  رود  راکـشآ  نیبم و  قح  زا  هنوگنیدب  دنرامـش و  حابم  ار  مالـسلا 

دیزای . یم  تسد  تیانج  مرج و  هب  ملق  نابز و  اب  تسناوت  یم  هچ  ره  دش و  یم  رشتنم 
تسا دومرف ه -  اعد  تسا و  هتساوخ  ار  دنه "  رسپ  تیاده "  ادخ  زا  هک  دنا  هداد  تبسن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  هک  ییاعد  نیا 

 " رارـصا تایانج و  همهنیا  هک  یتسارب  تسا ؟ هدیـسر  تباجا  تیعقاو و  هب  ایآ  دبای ، ترخآ  ایند و  شیاشخب  دشاب و  رودب  یتخبدب  زا  ك 
ياعد نینچ  هک  ارچ  تسا . هدیـسرن  ققحت  هب  یئاعدا  نانچ  هدومرفن و  ییاعد  نینچ  ربمایپ  هک  دهد  یم  ناشن  اه  نآ  باکترا  رد  هیواعم " 

شیاـعد هدرک و  اـعد  وا  قح  رد  ارنآ  دـض  ربماـیپ  هک  ییوگ  وت  هدـیدرگ و  اـهداب  ریـسا  ییوگ  هک  تسا  يزیچ  یلیخت ، ياـعدا  یـضرف و 
تسا . هدش  باجتسم 

ریما انالوم  هب "  يربک  تفالخ  هک  دمآ  یم  مزال  دوب ، یم  تکاله  زا  رانک  رب  تیادـه و  هار  رب  هیواعم "  هاگ "  ره  هک  تسا  ملـسم  نیا  و 
اب هیواعم "  هک "  ارچ  دوب . رودب  صخش  نیا  زا  الماک  تشاد  هک  یتراهط  سدق و  همهنآ  اب  هک  یـسک  دیـسر ، یم  مالـسلا  هیلع  نانموم " 

 " هیواعم ملظ "  شتآ  رد  یگمه  دـیدرگ و  لومعم  یعبات  یباحـص و  ره  شنارای و  رجح " و  اـب "  ارراـتفر  نیمه  درک و  یم  ینمـشد  وا 
ایآ سپ  دنتخوس ،
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. تست يوسب  نام  همه  تشگزاب  ياشخبب و  ار  ام  ایادخ  دنکب ؟ یئاعدا  نینچ  هک  تسا  هدش  هدینش  یناملسم  چیه  زا 

تسا نیما  يوق و  يدرف  هیواعم 

نب ناورم  زا "  وا  روباس " و  نب  بیعش  نب  دمحم  زا "  وا  دامح " و  نب  میعن  زا "  وا  حلاص " و  نب  نامثع  نب  ییحی  زا "  یناربط "  ( " 25
رکب وبا  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنا " : هدرک  تیاور  رسب "  نب  هللادبع  زا "  وا  سبلح " و  نب  هرـسیم  نب  سنوی  زا "  وا  حانج " و 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  دنناد  یم  رتهب  شربمایپ  ادخ و  دنتفگ : اهنآ  دییوگب  نم  هب  ار  دوخ  يار  دومرف : درک و  یم  تروشم  يراک  رد  رمع  و 

زا یناوج  اب  ربمایپ  هک  تسین  یفاک  تروشم  يارب  شیرق  لاجر  زا  رفن  ود  ایآ  دنتفگ : رمع  رکب و  وبا  سپ  دیناوخب . ار  هیواعم  دومرف : هلا  و 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  دش ، رضاح  ربمایپ  شیپ  رد  هیواعم  هک  یماگنه  دیایب . هیواعم  دیتسرفب  دومرف  دنک . یم  تروشم  شیرق  ناناوج 
رد ترابع "  میعن "  تسا " "  نیما  يوق و  يدرف  هک  ارچ  دینک ، رضاح  ناتراک  رد  ار  وا  دیراذگب و  نایم  رد  وا  اب  ار  ناتراک  دومرف " : هلا 

تسا . هدوزفا  ار  دینک "  عوجر  وا  هب  ناتراک 
: تسا رارق  نیدب  دعس "  نبا  لاجر "  اما 

نعط دروم  ور  نیا  زاو  درک  یم  لقن  نارگید  ياهباتک  زا  تشاد  یفاحص  يرب و  باتک  لغش  درک و  یم  عیشت  راهظا  نامثع : نب  ییحی  - 1
257:11 بیذهتلا بیذهت  تسا . هتفرگ  رارق 

( ریدغلا یبرع  نتم   ) ءزج 5 ص 269 ط كر : دوب . هدننک  لعج  بلقتم و  باذک و  يدرم   " دامح : نب  میعن  - " 2
. دوب هیما "  ینب  زا "  ماش " و  لها "   " بیعش : نب  دمحم  - " 3
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. درک دامتعا  ناوت  یمن  حور "  شردارب "  وا " و  هب "   " متاح : وبا  هتفگب "  دوب . هیما  ینب  زا "  یماش و   " حانج ، نب  ناورم  - " 4
. دوب انیب  ان  یماش و  يدرم  هرسیم "  نب  سنوی  - " 5

تسا . هتشذگ  رد  ماش  رد  هک  تسا  هباحص  زا  سک  نیرخآ  وا  دوش و  یم  بوسحم  نایماش  زا  رسب "  نب  هللادبع  - " 6
. دنتفا یم  یهاوگ  تکاله و  هب  قیاقح  بلق  اب  هنوگچ  تما  ناحول  هداس  لدروک و  نانادان  هک  دینیبب  نونکا 

یم لقن  دـنا ، هتخاس  هیواعم "  باب "  رد  هک  ار  لطاب  ثیداحا  زا  يدادـعت  ثیدـح و  نیا  هکنآ  زا  سپ  دوخ  خـیرات "  رد "  ریثک "  نبا  " 
ام هک  تسا  هدروآ  هدش  هتخاس  هیواعم  لئاضف  رد  همه  کش  یب  هک  ار  رایـسب ي  ثیداحا  رکاسع  نبا  اهنیا  رب  هوالع  دـسیون " : یم  دـنک ،

، تسا هتخانـشان  یگتخاس و  همه  هک  رگید  یثیداحا  ناسح و  حاحـص و  ثیداـحا  لـقن  هب  طـقف  اـجنیا  رد  میدرک و  رظن  فرـص  همهنآ  زا 
رکاسع نبا  و  تسا " : هتـشون  هدـش  لقن  زاس  ثیدـح  وگغورد و  يرـس "  زا "  هک  مشـش  تسیب و  ثیدـح  رکذ  زا  سپ  میدرک " و  افتکا 

هب هنوگچ  تشاد  هک  یتاـعالطا  يرایـشه و  نآ  اـب  وا  هک  تسا  تفگـش  هدرک و  لـقن  يرایـسب  یگتخاـس  ثیداـحا  ثیدـح ، نیا  زا  سپ 
 " دهد . یم  قیفوت  یتسار  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ادخ  تسا و  هدربن  یپ  ثیداحا  نیا  لاجر  فعض  یگتخانشان و 

ییاه هوای  اه و  غورد  اب  رگم  ات  تسا  هداد  رارق  رکاسع "  نبا  تالوقنم "  ساسا  رب  ار  دوخ  نخـس   " ریثک ، نبا  هک "  دـینک  یم  هظح  ـالم 
نکل دشخب ، ورین  ار  دوخ  نخـس  دنک ، دییات  ار  يرگید  یکی  دـنناوتب  هک  هدرک  رکذ  ار  ییاه  تبـسن  هدروآ و  یگتخاس  ثیداحا  زا  وا  هک 

رانک هب  رظن  یب  نارگـشواک  تسد  هب  دنا  هداد  تبـسن  ودـب  یلیاضف  هک  يراکبیرف  نآ  هرهچ  زا  هدرپ  ماجنارـس  هک  تسا  هدرک  شومارف  وا 
. دش دهاوخ  هدز 
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تسا تشهب  لها  زا  هیواعم 

دایز نب  دمحم  زا "  وا  میرم " و  یبا  نب  رکب  وبا  زا "  وا  برح " و  نب  دـمحم  زا "  وا  دامح " و  نب  میعن  قیرط "  زا  رکاسع "  نبا  ( " 26
تسا : هدرک  لقن  یعجشا " کلام  نب  فوع  زا "  وا   "و 

يریـش هاگان  مدـش  هک  رادـیب  مدوب  هدـیباوخ  دـندناوخ -  یم  زامن  اجنآ  رد  هک  هدوب  يدجـسم  راگ  زورنآ  رد  هک  انحوی -  ياـسیلک  رد  " 
یمایپ مراد  تیرومام  نم  هک  شاب  مارآ  هم ! تفگ : ریش  مدرک . هلمح  وا  هب  متـشاد  هک  يا  هحلـسا  اب  دنز . یم  مدق  نم  يولج  رد  هک  مدید 

"؟ تسا هداتسر  ارت  یسک  هچ  متفگ " : مناسرب " وت  هب 
؟"  تسیک هیواعم  مدیسرپ " : تسا "  تشهب  لها  زا  هک  هدب  هدژم  ودب  ناسرب و  مالس  هیواعم  هب  میوگب  وتب  هک  هداتسرف  ارم  ادخ  تفگ " :

 " نایفس . وبا  رسپ  هیواعم  تفگ " :
: تیاور نیا  دانسا  هرابرد 

. تسا زاس  ثیدح  نزغورد و  يدرم  هک  هدش  یفرعم  نیا  زا  شیپ   " دامح : نب  میعن  - " 1
ار وا  نیعم "  نبا  دوب " . مالـسلا  هیلع  نانموم "  ریما  نانمـشد "  نیرتخـس  زا  هدوب  یبصان  یماش و  یـصمح و  هک  دایز "  نب  دـمحم  - " 2

ناوت یمن  داـمتعا  وا  تیاور  هب  تسا " : هتفگ  هدروآ و  تاـقث  وزج  ار  وا  ناـبح "  نبا  تسا " و "  هدوب  نیما  هقث و  هتفگ "  هدرک و  قیثوت 
 ". تسا فورعم  نامثع  نبزیرح  نوچمه  وا  ندوب  یبصان  تسا " : هتفگ  مکاح "  " و "  دشاب . هدـش  لقن  رگید  تاقث  زا  هکنآ  رگم  درک ،

17:9 بیذهتلا . بیذهت 
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يدرف  " هعرز ، وـبا  ینطقراد " و "  یئاـسن " و "  دـمحا " و "  هتفگب "  هک  دوـب  یناـمثع  ماـش " و  لـها "  میرم "  یبا  نب  رکب  وـبا  - " 3
 " متاح وبا  ترابع "  "و  تسا هتخانشان  رکنم و  شثیدح  فیعض و  هتفگ " : هعرز  وبا  هدرک و  فیعـضت  ار  وا  نیعم "  نبا  تسا "  فیعض 
: دـیوگ یناج "  زوج  " و "  تسا . هدیـسر  اهنیا  هب  اهنآ  قیرط  زا  هک  تسا  ینادزد  هتخاس  فیعـض و  وا  ثیدـح  تسا " : نینچ  وا  هراـبرد 

بیذهتلا 29:12 . بیذهت  تسا "  كورتم  دیوگ " : یم  ینطقراد "  " و "  تسین . يوق 
هدوب باوخ  یگمه  هک  ییوگ  وت  تسا و  بیرغ  اعقاو "  فیعـض و  ادج "  ثیدح ، نیا  دسیون " : یم  ثیدـح  رکذ  زا  سپ  ریثک "  نبا  " 

تسا . رتاناد  ادخ  و  تسا . هدرکن  لقن  میرم  نبا  ار  مدش "  رادیب  باوخ  زا  هک  یتقو  ترابع "  دنا و 
اب تلاسر  نیا  تبـسن  و  دراد ؟ یبساـنت  هچ  هیواـعم "  هب "  تشهب  تراـشب  اـب  هدـنرد  ریـش  نیا  هک  متفگـش  رد  نم  دـسیون : یم  ینیما "  " 
ار واو  هداد  شتآ  هدژم  هیواعم "  رب "  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  تسیچ ؟ دـیوگ ، یمن  نخـس  لد  يوه  زا  زگره  هک  یموصعم  ربماـیپ  تلاـسر 

. هدومرف نیرفن 
زا مالـسلا و  هیلع  نانموم "  ریما  موصعم "  ماما  زا  هک  یحیحـص  ثیداحا  همه  نآ  اب  ریـش  نیا  تلاسر  نیب  تسین  یبسانت  چیه  نینچ  مه  و 

ریدغلا  ) مهد ءزج  رد  هدیـسر و ، ام  هب  لداع  باحـصا  قیرط  زا  راکتیانج  هیواعم "  صوصخ "  رد  هک  یتایاور  ای  هدـش  لقن  لداع  هباحص 
میدروآ . یبرع ) نتم 

دراذگب و ار  یهانگ  داینب  هک  يراکهنگ  ره  رب  نآ  نمـض  هدمآ و  میرک  نآرق  رد  هچنآ  اب  ریـش  نیا  مایپ  نیب  تبـسن  هچ  تفگ  دـیاب  زاب  و 
دنک زواجت  ادخ  دودح  زا  سک  ره  تسا " : هدومرف  هدش و  هداد  باذع  هدعو  دـنک  زواجت  مالـسا  دودـح  زا  دریگ و  رب  رد  ار  وا  شیاطخ 

 " تسین . ربارب  يراکهبت  اب  يراکوکن  يدب و  اب  یکین  تسا " : هدومرف  زاب  تسا " و  نارگمتس  زا 
هرابرد مالسا  ربمایپ  هچنآ  ریش و  نآ  تلاسر  نیب  تسه  توافت  ردقچ  نینچمه  و 
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تسا . هدرک  هایس  ار  خیرات  هحفص  هدش و  بکترم  ار  اهنآ  همه  هیواعم "  تسا و "  هدومرف  اهیراکهبت  تایانج و 
یم هلا  هیلع و  هللا  یلص   " دمحم -  تلاسر "  زا  سپ  هداد -  يور  اسیلک  رد  هک  یتیفیک  نآ  اب  هژیوب  ریش -  نیا  تلاسر  ار  يزیچ  هچ  سپ 

همهنآ زا  سپ  تسا ، هدمآ  ربمایپ  فیرش  تنس  یهلا و  زیزع  باتک  رد  هک  ینیتسار  رابخا  همهنآ  زا  سپ  ، دنک تباث  هیواعم "  يارب "  دناوت 
؟ دشاب دناوت  یم  یتجح  هچ  هیواعم "  يارب "  رگید  هدمآ ، يراگتسر  حالص و  لها  هرابرد  تنس  باتک و  رد  هک  اهتراشب 

دنکن ریس  ار  هیواعم  مکش  ادخ 

یم زاب ي  ناـکدوک  اـب  تسا " : هتفگ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ساـبع "  نبا  قیرط "  زا  نارگید  مکاـح " و  ملـسم " و "  دـمحا " و "  ( " 27
نم فرطب  ربمایپ  مدش  يرد  دراو  سپ  نم . رطاخب  رگم  دنا  هدـماین  هک  متفگ  سپ  دـندمآ . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هاگان  هک  مدرک 

مدـمآ و دروخ ، یم  اذـغ  دراد  هک  دـنتفگ  مدرک . توعد  ار  وا  هتفر و  دـیایب  نم  دزن  وگب  ار  هیواـعم  ورب و  دـندومرف : هتـشادرب ، مدـق  دـنچ 
دنتفگ مدرک . توعد  ار  وا  متفر و  مه  نم  نک . شیادـص  ورب و  دومرف : دروخ . یم  اذـغ  وا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضوع 

هک دیوگ  یم  دنکن "  ریـس  ار  وا  مکـش  ادخ  دومرف : موسر  اب  مدرک  ضرع  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نایرج  سپ  دروخ  یم  اذغ  هک 
دشن  ریس  زگره  وا  نآ  زا  سپ 
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تسا : هتفگ  هدروآ و  هیواعم "  لیاضف "  ندرمش  رب  نمض  رد  ریثک "  نبا  ار "  ثیدح  نیا 
زور ره  دـش ، ماش  ياورناـمرف  هک  یتقو  هکنآ  تهجب  اـیند  رد  اـما  تسا . هدوب  دـنم  هرهب  ترخآ  اـیند و  رد  ربمغیپ  ياـعد  نیا  زا  هیواـعم  " 

ياذغ راب  تفه  زور  ره  درک و  یم  فرص  دندروآ و  یم  زایپ  تشوگ و  زا  رپ  يا  هساک  وا  شیپ  هبترم  تفه 
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هتسخ ندروخ  زا  موش و  یمن  ریس  هک  دنگوس  ادخب  تفگ  یم  درک و  یم  فرص  هویم  ینیریـش و  رایـسب  نآ  زا  سپ  دروخ و  یم  یتشوگ 
دنشاب . هتشاد  نینچ  يا  هدعم  یتمعن و  هک  دنراد  ار  نآ  يوزرآ  كولم  نایاورنامرف  همه  هک  تسا  یتمعن  نیا  و  دش . یم 

هللا یلـص  ربمغیپ  نآ  بجومب  هدروآ و  اجکی  دنا ، هدرک  لقن  هباحـص  نارگیدو  يراخب  ثیدح  اب  ار  ثیدـح  نیا  ملـسم  ترخآ  رد  ماما  و 
ار نآ  هتشادن ، ار  نآ  یگتسیاش  ما و  هدرک  اعد  ای  نیرفن  نم  هک  ار  يا  هدنب  نآ  ره  متسه . رشب  انامه  نم  ایادخ  تسا " : هدومرف  هلا  هیلع و 
تسا و هتخاس  هیواعم  يارب  تلیضف  یعون  ثیدح ، نیا  لوا و  ثیدح  زا  ملسم  سپ  هدب " . رارق  وا  برقت  بجوم  هرافک و  تمایق  زور  رد 

 " تسا . هدشن  لقن  رگید  ياج  رد  نیا 
تلیذر اب  هتخیمآ  تلیضف  دنشارت ، یم  تلیضف  وا  يارب  هک  یناسک  دنه " و  رسپ  نارادفرط "  زا  تسا  هتـسیاش  اجنیا  دیوگ : یم  ینیما "  " 
نینچنیا هک  دـنناد  یم  ار  رابنایز  دـنمدوس و  ینعم  ایآ  هک  دوش  هدیـسرپ  دـننک ، یم  لقن  تلاسر  بحاص  سدـق  تحاس  رب  ارتفا  غورد و  و 
تیناسنا ياهزرم  ایآ  و  تسا ؟ هدوب  دنم  هرهب  ترخآ  ایند و  رد  هیواعم "  هلا "  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياعد  نآ  اب  هک  دننک ، یم  دادـملق 

دنا ؟ هتخانش  ار  سفن  لامک  و 
ندیسر هک  دنتـسه  نآ  دنموزرآ  نایاورنامرف  ناریما و  هک  درادنپ  یم  درامـش و  یم  تمعن  ار  نیا  هک  یـسک  هنرگ  و  منک . یمن  نامگ  نم 

ياعد تکرب  هب  نیا  درب و  بیـصن  نآ  زا  دناوت  یم  هراوخ "  رگج  دـنه  رـسپ  طقف "  هک  تسا  یتمعن  نایاپ ، راهچ  اب  ناسنا  يربارب  دـح  هب 
عفر روظنم  هب  اهنابنا  مکش و  نتشابنا  رد  زج  ار  یگدنز  تداعس  دنک ، یم  اعدا  نانچ  هک  یـسک  تسا : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  موصعم  ربمغیپ 

هک دسانش  یم  ار  نیا  طقف  دازیمدآ  نیا  دنک و  یمن  رپ  دوخ  مکـش  زا  رتدب  ار  یفرظ  چیه  یمدآ  دنـسانش و  یمن  رگید  زیچ  رد  یگنـسرگ 
يارب رگید  ثلث  یندیماشآ و  رگید  ثلث  ماعط و  نآ  زا  یثلث  هلاحمال  هک  یندروخ  دزیر ، ورف  وا  بلص  رد  اهندروخ  نیا  دروخب و 
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تسا . وا  سفن  تیوقت 
و تمحر ، دروم  هن  تسا  تمقن  دروم  دروم ، هک  تسا  ینا  دوش ، یم  راکـشآ  ثیدـح  تیعقوم  ياهیگژیو  تایاور و  ياوحف  زا  هچنآ  اـما 
 " يرافغ رذ  وبا  هک "  یلاح  رد  دـبیرفب ، ار  مدرم  دـناوت  یم  هنوگچ  ریثک "  نبا  وا " . عفن  هب  هن  هدوب  هیواعم "  هیلع "  رب  ربمغیپ  ياعد  نیا 

هیواعم هصیقن "  نیا  يوشن " و  ریس  زگره  هک  هدومرف  اعد  وت  هیلع  رب  هدرک و  تنعل  وت  رب  ادخ  ربمغیپ  تسا " : هتفگ  درم  نیا  شهوکن  رد 
دنا : هتفگ  ار  رعش  نیا  وا  باب  رد  هدیسر و  لثم  هلحرم  هب  هک  تسا  هدش  روهشم  نانچ  " 

ۀیواهلاک  هنطب  یل  بحاص  و 
هیواعم هئاشحا  یف  ناک 
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دراد .) هیواعم  هدعم  هک  ییوگ  وت  تسا ، منهج  دننامب  شمکش  هک  مراد  يرای  نم  )
مالک رگم  ات  هدش  هتخاس  لیوات  فدـه و  نیا  رطاخب  طقف  تسا ، راکـشآ  نآ  ياپارـس  رد  ناتهب  غورد و  ياه  هناشن  هک  ملـسم  ثیدـح  و 
رارق نایفس "  وبا  رسپ  اهنآ "  همه  شیپاشیپ  رد  هک  یناسک  هرابرد  اعد  نیرفن و  نعل و  نعط و  رد  هک  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  سدقا  ربمغیپ 

دنراد . زاب  ار  مدرم  هیواعم "  رب "  ازسان  شحف و  زا  دننک و  عافد  دراد 
دیسر ه، هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  یصوصن  ظافلا و  تلالد  رد  دنا و  هتسب  راکب  یتفگش  ياه  هلیح  ربمایپ  زا  يوریپ  رد  هنوگنیدب ،

نانیا تسا . هدش  رداص  وا  زا  يرشب  ترطف  یضتقم  هب  هک  تسا  ینانخس  ای  هدومرفن  دصق  يور  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنا  هتفگ 
یحو زج  وا  مالک  دیوگ و  یمن  نخس  سفن  يوه  زا  هلا " هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنراد  تلفغ 

هحفص 152 ] ] 

هدومرف ادـخ  هدـش  لزان  وا  رب  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  هک  یباتک  رد  نینچمه  دراد " و  یگرزب  قـالخا  وا "  تسین " و  يرگید  زیچ  ادـخ 
دنوش یم  لـمحتم  ار  يراکـشآ  هاـنگ  ناـتهب و  دـنرازآ ، یم  دـنا  هداد  ماـجنا  هچنآ  ریغ  رد  ار  نموـم  ناـنز  نادرم و  هک  یناـسک  تسا " :

(. 58: بازحا ")
ناما رد  شتسد  زا  نابز و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم ، دومرف " : هک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تسا  یحیحـص  تیاور  رد  و 

 " دنشاب .
 " تسین . نک  نیرفن  زگره  نموم  تسا " : هدومرف  و 

 " ما . هدش  هتخیگنارب  تمحر  يارب  هکلب  ما  هدشن  ثوعبم  ندرک  نیرفن  يارب  نم  تسا " : هدومرف  مه  و 
 " تسا . قسف  نموم  رب  ندرک  تنعل  تسا " : هدومرف  و 

 " دنیوگ . یم  غورد  هدرک و  بیذکت  ار  رگیدمه  هک  دنتسه  یناطیش  ود  دنهد ، یم  مانشد  مه  هب  هک  رفن  ود  تسا " : هدومرف  و 
هگن منهج  شتآ  رد  نادنچ  ار  وا  ادخ  دشاب ، یئوجبیع  شدـصق  تسین و  وا  رد  هک  دـهدب  يدرم  رب  ار  یتبـسن  سک  ره  تسا " : هدومرف  و 

". دریذپ نایاپ  تسا  هتفگ  هچنآ  ات  دراد  یم 
مـشخ راب  کی  اهنع  هللا  یـضر  هشیاع  هک " : تسا  هدـمآ  وا  هرابرد  ملـسم "  ثیدـح "  هک  دـننک  یم  فیـصوت  ار  يربمایپ  مدرم ، نیا  ایآ 

هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تفرگ و 
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متساوخ و ادخ  زا  نم  نکل  یلب ، دومرف : يرادن ؟ ناطیش  وت  رگم  تفگ : وا  هدش ؟ رضاح  وت  شیپ  تناطیش  هک  تسا  هدش  هچ  تفگ : وا  هب 
 " دنک . یمن  رما  يزیچ  هب  ارم  ریخ  زج  دش و  میلست  دروآ و  مالسا  وا  دنادرگ و  زوریپ  وا  رب  ارم  ادخ 

. سیونب نم  زا  لاح  ره  هب  اضر و  مشخ و  ماگنهب  دومرف " : صاع "  نب  ورمع  نب  هللادبع  هب "  هک  دـنیوگ  یم  نخـس  يربمغیپ  زا  نانیا  ایآ 
درک .-  شنابز  هب  هراشا  " و  دوش -  یمن  جراخ  قح  زج  نیا  زا  هک  هدرک  ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  دنگوس  ییادخ  هب  سپ 

ظفح ارنآ  هک  مناوخ  یم  مسیون و  یم  مونـش و  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  هک  يزیچ  ره  نم  تسا : هتفگ  ورمع "  نب  هللادـبع  " 
دنرادیمزاب . راک  نیا  زا  ارم  شیرق  منک ،

مشخ و لاح  رد  هک  ام  دننامب  تسا  يرشب  هلاوهیلع  هللا  یلص  ربمغیپهکیلاح  رد  یسیون ، یم  يونـش ، یم  ربمغیپ  زا  هچ  ره  وت  دنیوگ  یم  و 
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هب تشگنا  اب  متشاذگ ، نایم  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  ار  عوضوم  نیا  مدرک و  يراد  دوخ  نتشون  زا  نم  دیوگ . یم  نخـس  اضر 
یمن نوریب  قح  زج  ناهد  نیا  زا  هک  مروخ  یم  دـنگوس  تسا ، وا  تسد  هب  نم  ناـج  هک  ییادـخب  سیونب ، دومرف : درک و  هراـشا  شناـهد 

 " دیآ .
هک اجنآ  و  دـش . یمن  نیگمـشخ  زگره  ایند  رطاخب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالـسلا " : هیلع  نانموم "  ریما  فیـصوت "  ساـسا  رب  و 

زوریپ نآ  رب  هک  هاگنآ  ات  درک  یمن  زورب  وا  زا  يزیچ  مشخ ، نیا  رطاخب  داد و  یمن  صیخـشت  ار  نآ  یـسک  تفرگ ، یم  مشخ  قح  رطاـخب 
 " دش . یم 

ياهتبسن نیا  اب   " دنه ، رسپ  لاثما "  نماد  نتخاس  كاپ  رطاخب  نانیا  ایآ 
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ار يزیچ  يا  هدـنب  هاگ  ره  تسا " : هدومرف  وا  هک  یلاـح  رد  دـننک ؟ هدولآ  دـنهاوخ  یم  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تحاـس  غورد ،
نیمز ياهرد  ، ددرگ یم  رب  نیمز  هب  تنعل  نآ  هاگنآ  دوش . یم  هتسب  نآ  يور  هب  نامسآ  ياهرد  دوریم و  نامسآ  هب  نیرفن  نیا  دنک  نیرفن 

نیرفن ار  وا  هک  ددرگ  یم  رب  یـسک  هب  دـبای ، یمن  نتفر  ياـج  نوـچ  دور و  یم  پچ  تسار و  هب  سپـس  دوـش . یم  هتـسب  نآ  يور  هب  مه 
 " ددرگ . یم  زاب  هدننک  نیرفن  هب  دشابن  نآ  هتسیاش  وا  هاگره  هدرک و 

ار دوخ  باحـصا  داد و  شرورپ  یهلا  بادآ  هب  ار  دوخ  تما  هک  يربمغیپ  دننک ؟ هدولآ  ار  ربمغیپ  تسادق  اهغورد ، نآ  اب  دنناوت  یم  ایآ  و 
دومرف : یم  تشاد و  یم  رذح  رب  داب  کبک و  سورخ و  میاهب و  نایاپ و  راهچ  نیرفن  زا  یتح  يزیچ ، ره  نعل  زا 

 " ددرگ . یم  رب  شدوخ  هب  تنعل  نآ  تسین ، نآ  هتسیاش  هک  دنک  نیرفن  يزیچ  رب  سک  ره  " 
دومرف : درک ، تنعل  ار  شرتش  درک و  یم  تکرح  وا  اب  هک  يدرم  نآ  هب  و 

هک يرتش  دـیابن  دومرف " : درک ، تنعل  شرتش  رب  يزینک  یتقو  زین  نکم " و  تکرح  ام  هارمه  يدرک  تنعل  هک  يرتش  اـب  ادـخ  هدـنب  يا  " 
 " دیایب . ام  اب  هدش  تنعل 

ات تشاد ، یم  زاب  ندرک  تنعل  زا  ار  مدرم  تسا و  ادـخ  تنعل  لومـشم  هک  یناوراـک  نآ  ادـخب  ار  امـش  هدـمآ " : رمعم "  ثیدـح "  رد  و 
یم مسجم  گرزب  ناهانگ  زا  يرد  ام  رظن  رد  درک ، یم  تنعل  ار  شردارب  يدرم  هک  یماگنه  دـیوگ " : یم  عوکا "  نب  هملـس  هک "  اجنآ 

 ". دش
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بـس ار  هک  ره  تسا و  نوعلم  عقاوب  وا  دـنک ، تنعل  ربمغیپ  ار  هک  ره  درک و  دـیاب  اهر  ار  ناشیرپ  نانخـس  كرت و  ار  لـطاب  ياـهاعدا  سپ 
لماش اعد  نیا  دنک ، اعد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ار  هک  ره  تسا . هدز  نیبم  عرش  يور  زا  دنزب ، هنایزات  ار  هک  ره  و  نآ . هتسیاش  دیوگب ،

هللا یلـص  هللا  لوسر  هک  دنک  لوبق  دناوتب  دریذپب و  ار  روآ  يراوخ  رادنپ  نآ  هک  تفای  ناوت  یم  یهاگآ  درف  چـیه  ایآ  و  دوش . یم  وا  لاح 
مراکم رب  هک  يربمغیپ  اشاح ، دـیامرف ؟ اعد  وا  هیلع  رب  اـی  دـشاب  هدرک  نیرفن  تسین  نیرفن  هتـسیاش  هک  ار  تما  ناـکین  زا  یـسک  هلا  هیلع و 

تسا . رودب  هزنم و  یگتخاس  يارتفا  نیا  زا  هدش ، ثوعبم  قالخا 
یم هار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دودـح  تواضق و  رد  راـتفگ و  رادرک و  رد  یگنهاـمه  اـن  نه و  و  تشاد ، تحـص  مهوت  نیا  هاـگ  ره 

ندناشن توهش و  اب  هزرابم  رد  ار  ربمایپ  موصعم  ماقم  و  دنک ، كرد  ار  یهلا  هدننک  عفد  دار ع و  کی  هک  دوبن  رضاح  یسک  رگید  تفای و 
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دنهد و رارق  قشم  رس  ار  شتلاسر  راثآ  دننک و  يوریپ  وا  تنـس  زا  دنتـسناوت  یم  هنوگچ  یمهوت ، نانچ  ابماجنا  رـس  و  دریذپب . مشخ  شتآ 
روصت نآ  اب  و  دـش . یم  هتخانـش  اهتما  ياوشیپ  تاقولخم و  تجح  رـشب و  يادـتقم  اـضر ، مشخ و  تلاـح  ود  نیا  زا  کیمادـک  رد  ربمغیپ 

نانچ ربمغیپ  هاگ  ره  و  دنام ؟ یم  يزایتما  هچ  تسا ، یلوتـسم  اهنآ  رب  سفن  يوه  اهنآ و  ریگنابیرگ  بضغ  هک  وا  تما  ربمغیپ و  نیب  لطاب 
دهد ؟ رارق  شیوخ  هوسا  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسناوت  یم  یسک  هچ  دومرف ، یم  ینخس 

دش . یم  بوسحم  ادخب  برقت  هرافک و  يراکوکن و  تعاط و  یعون  اهنآ  تیصعم  عقاو  رد  ربمغیپ ، ياعد  نآ  اب  تروص ، نیا  رد  و 
ملـسم لوصا  قطنم و  لقع و  اب  زگ  ره  هک  یثیدـح   " ملـسم -  ثیدـح "  لیذ  هب  هک  هدیـسر  یئاجب  رجح "  نبا  ینزفال "  ییوگ و  هفازگ 

نیرفن ار  وا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  یسک  تنعلم  یگیامورف و  زا  دناوتب  هلیسو  نادب  ات  دنک  کسمت  تسین -  راگزاس  ینید 
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دنک . يریگولج  هداز "  هیامورف  هیامورف ، شرسپ "  نعل  زا  مه  هدنار و  دوخ  شیپ  زا  هدرک و 
ثیدح نیا  رهاظ  زا  نانآ  زا  یکی  هک  تسا  یتشادرب  نآ  هنومن  و  دنا ، هتشاد  زاربا  نوگانوگ  تالیوات  تاریبعت و  ماقم  نیا  رد  يا  هفیاط  و 

هللا لوسر  صیاصخ  رکذ  رد  یطویـس "  و "  دـناد . یم  حاـبم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  طـقف  ار  تاروظحم  نیا  نآ  ساـسا  رب  دراد و 
 " رد یناطـسق "  دنک و "  نیرفن  تهج  یب  دهاوخب  هک  ار  یـسک  دـناوت  یم  ربمغیپ  هک  هداد  صاصتخا  نیا  هب  ار  یباب  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

یب دـهاوخ  ار  سک  ره  و  دـشکب ، مه  نداد  ناما  زا  سپ  تسناوت  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـنک  یم  تیاور   395:1 " بهاوملا
 " دهد . یم  رارق  هدش  هداد  مانشد  هدش و  تنعل  برقت  هلیسو  ار  وا  مانشد  نعل و  ادخ  اما  دنک ، نعل  تهج 

ادخ شیاشخب  تمحر و  بجوتسم  نوعلم  نیا  تنعل  دنک  یم  ضرف  هنوگچ  صخش  نیا  دندنخ ؟ یمن  رکفت  زرط  نیا  بحاص  درخ  رب  ایآ 
راظنا لباقم  رد  ار  اهنآ  تمحر  ربمایپ  نآ ، قباطم  هک  درک  ادیپ  ناوت  یم  يزوجم  هچ  یهگنا  تسا و  هدرک  ربمغیپ  هک  ییاعد  نآ  اب  دشاب ،

ار گنن  هکل  ربمغیپ ، ریخا  ياعد  ایآ  و  دنشاب ؟ هتشاد  ار  لمع  نیا  قاقحتـسا  اهنآ  دوخ  هکنآ  یب  دهد ، دابب  ار  ناشتمرح  دنک و  اوسر  مدرم 
اتاذ هک  یناهانگ  ربمغیپ -  رب  ناهانگ  نیا  ندرمـش  حابم  رادـنپ ، نیا  قباطم  ایآ  و  دراد ؟ یم  رب  دـندوب ، وا  لوا  ياعد  لومـشم  هک  اـهنآ  زا 

نتـسکش ایآ  الوصا  و  دشاب ؟ هتـشاد  يا  هنادـنمدرخ  ینعم  دـناوت  یم  تلاسر  بحاص  تحاس  رد  دـنوش -  یم  هدرمـش  حـیبق  القع  هانگ و 
؟ دوش هدرمش  حابم  وا -  ریغ  ای  ربمغیپ  هاوخ  يدحا -  رب  دناوت  یم  هدمآ ، نآرق  رد  هک  یفاصوا  نآ  اب  نانموم  تمرح 
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ره تسا . ینادان  تیاغ  رد  دـشاب ، هتـشاد  یلیواـت  تشادرب و و  نینچ  سک  ره  هک  منآ  رب  منک و  هیجوت  ار  تشادرب  نیا  مناوت  یمن  هک  نم 
هدومرف اعد  وا  هیلع  رب  هکنآ  زا  سپ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ارچ  دنرادنپ ، یم  ناشیا  هک  هدوب  هنوگنآ  ربمغیپ  لاح  هک  میریذپب  هاگ 

یفالت ارنآ  هک  تسا  هتـساوخن  هدوب ، اجبان  نیرفن  هک  درک  هظحالم  دـش و  شوماخ  بضغ  شتآ  تسـشن و  ورف  مشخ  تلاح  هک  یماـگنه 
دوشن ؟ هدولآ  اهنآ  رکذ  هب  راگزور  لوط  رد  ناگدنونش  شوگ  راع و  گنن و  هکل  هب  تایح  لوط  رد  یهانگ  یب  تحاس  ات  دنک 

دنوش و هاگآ  ربمغیپ  تنعل  هجو  زا  ات  دنک  نشور  ار  نانآ  هک  دنا  هتساوخن  يدراوم  نینچ  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هباحـص  ارچ  و 
دـشاب و نانآ  تنعل  هرابرد  یقافتا  دروم  كردـم  هک  تسا  هدوبن  دوخ  یعقاو  لحم  رد  ناقحتـسم و  هرابرد  تسرد  اـعد  نیرفن و  نیا  اـیآ 

دهدب . رارق  قشم  رس  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنکن و  تنعل  ار  یسک  تهج  یب  یسک  رگید 
هجوتم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هلیـسو  هب  میرک  نآرق  رد  هک  ینعط  تنعل و  همه  نیا  هکنیا  نآ  تسه و  يرگید  قیقد  هتکن  اـجنیا  رد 
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هورگ نیا  هک  تسا  لیلد  نیرتهب  اهتنعل  نیا  ددرگ ؟ برقت  تمحر و  حدم و  هب  لیوات  نانیا  شور  هب  دناوت  یم  زاب  ایآ  تسا ، هدش  یناسک 
اهتنعل نیا  ددرگ ؟ برقت  تمحر و  حدم و  هب  لیوات  نانیا  شور  هب  دناوت  یم  زاب  ایآ  دنا ، هدـش  هدـنار  راگدرورپ  تمحر  تحاس  زا  مدرم 

یم رداص  ار  یمکح  ینامیپ و  ناحبـس  يادخ  ایآ  دنا و  هدـش  هدـنار  راگدرورپ  تمحر  تحاس  ژا  مدرم  هورگ  نیا  هک  تسا  لیلد  نیرتهب 
یمن نم  دنام ؟ یم  یگـشیمه  دوخ  لولدم  نامه  رد  یهلا  تایآ  هکنیا  ای  دنک  یم  یکاپ  تبرق و  تمحر و  هب  لیدـبت  ارنآ  سپـس  دـنک و 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  ظافلا  زا  هک  هنوگ  نامه  هب  ینآرق -  ظافلا  زا  ار  قیاقح  ایآ  ؟ دنیوگب دنراد  هچ  لالدتـسا  نیا  هرابرد  هورگ  نیا  مناد 
دننک ؟ یم  بلس  دنا -  هدرک  بلس  هلآ  و 

رد دراد و  یمن  هگن  ار  یقوقح  زگره  نخـس  تالالد  رگید  و  دوش ، یم  هتـسب  ینخـس  ره  هار  زاب و  یمهف  هنوگ  ره  باـب  هک  تساـجنیا  و 
نابز رب  دنک  اضتقا  لد  هچ  ره  هک  تساوگ  هوای  نیا  و  دنیوگ ، یم  دنهاوخ  یم  هچ  ره  نایوگ  هفازگ  نان و  زغو 
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. دیآ نابز  رب  هشیدنا  یب  هک  ینخس  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  و  دروآ ، یم 

درک یحو  تباتک  هب  رما  ار  هیواعم  یهلا  رما  هب  ربمایپ 

شردپ و زا  وا  يزورم " و  دمحم  نب  دیزی  زا "  ینالقاب "  دمحم  نب  ودرک س  هتفگ " : هک  تسا  لقن  مداخ "  هللادبع  نب  هرـسم  زا "  ( 28
نم هک : هدرک  رکذ  وا  زا  ار  ربـخ  نیا  تفگ و  یم  هک  مدینـش  هنع  هللا  یـضر  یلع "  نینموـملا  ریما  زا  هک : دـنا  هدرک  تیاور  شدـج  زا  وا 

وا تسد  هب  تفرگ و  نم  زا  ار  ملق  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دیسر و  هیواعم  هک  مدوب  هتـسشن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شیورد 
 " متفاین . درک  رما  راک  نیا  هب  ار  وا  ادخ  هکنیا  ساسحا  زج  يزیچ  دوخ  رد  داد و 

هتفگ هدرک و  یفرعم  مداـخ "  نب  هرـسم  ياـه "  هتخاـس  زا  ار  نآ  هدرک و  رکذ  نازیملا " 20:6  ناـسل  رد "  ار  بلطم  نـیا  رجح "  نـبا  " 
 " تسا . غورد  دانسا  لطاب و  نآ  نتم  تسا " :

ثیدـح نیا  تسا " : هتفگ  هدروآ و  رکب  وبا  رمع " و "  هرابرد "  ار  یتبقنم  هرـسم "  نیمه "  قیرط  زا  دوخ  خـیرات "  رد "  بیطخ "  و " 
تسا . یگتخاس  غورد و 

گرم زا  دعب  لاس  راهچ  ار  هعرز  یبا  زا  تیاور  ندینـش  خیرات  هک  هرـسم  زجب  دنناگرزب ، تاقث و  همه  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هک  یلاجر  و 
 " تسا . هدرک  رکذ  وا 

تسا ربمغیپ  ملع  رهش  برد  هقلح  هیواعم 

 " تسا . رد  نآ  هقلح  هیواعم  نآ و  رد  یلع  مملع و  رهش  نم  هدش " : لقن  سنا "  زا "  یعوفرم  تیاور  ( 29
ءاـفخلا " 46:1 و فشک  رد "  ینولجع "  هیثیدحلا " ص 197 و "  يواتفلا  رد "  رجح "  نبا  دـصاقملا " و "  بحاص "  ار  ثیدـح  نیا 

دنا . هداد  تبسن 
روظنمب زج  دنا ، هتخاس  هک  یتافارخ  نیا  هک  تسا  نیا  نم  عطاق  نامگ 
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یمن یـسک  تسین و  هدروآ  يدـنوادخ  یحو  قیرط  زا  تیافک  اب  ینادرم  لیاضف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یباتک  ءازهتـسا 
ار وا  ریاظن  هدازدنه " و  هیواعم " و "  دیلپ "  تحاس  هک  لیبق ، نیا  زا  ثیدح  نارازه  لعج  گنرین و  رکم و  نارازه  اب  ولو  دریذپب ، دـناوت 

. دهد هولج  هزنم  كاپ و 

راد هگن  ناما  رد  دوخ  باذع  زا  ار  هیواعم  ایادخ 

ایادـخ دومرف : هیواعم "  هب "  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  ینزم "  هریمع  یبا  نب  نمحرلادـبع  قیرط "  زا  یناربط "  ( " 30
 " راد . هگن  دوخ  باذع  زا  زومایب و  باسح  باتک و  ار  وا 

رد زین  رکاـسع "  نبا  نک " و "  شتیادـه  هدـب و  رارق  هدـش  تیادـه  هدـننک و  تیادـه  ار  وا  ایادـخ  هدـمآ " : يذـمرت "  تراـبع "  رد  و 
تـسین تباث  تسا " : هتفگ  هداد و  ار  تبـسن  نیا  باعیتسالا "  رد  ربلا "  دبع  نبا  تسا " . هدروآ  یترابع  نینچ  زین  دوخ 106:2  " خیرات  "

دش . رکذ  مهد ص 376  ءزج  رد  هک  یبلاطم  هب  دینک  عوجر  " . 

سدقملا تیب  رد  هیواعم  اب  مدرم  تعیب  هب  ادخ  لوسر  ییوگشیپ 

 " دعـس نبا   " دریگ " . یم  تروص  یتیاده  تعیب  سدقملا  تیب  رد  هدش " : لقن  عوفرم  تیاور  هب  هریمع "  یبا  نب  نمحرلادبع  زا "  ( 31
تسا . هدرک  تیاور  نمحرلادبع "  زا "  وا  سیلج " و  نب  هرسیم  نب  سنوی  زا "  وا  قشمد و  لها  زا  یخیش  زا  ملسم "  نب  دیلو  زا " 

زا دنک ، یم  تیاور  درک  یم  اطخ  هابتشا و  هتسویپ  هک  ماش  ملاع  هیما  ینب  یلوم  دیلو  دینک " : تقد  غورد  نیا  دانـسا  رد  نایماش  هلـسلس  هب 
لقن نایوگغورد 
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ار اهنآ  همه  دیلو "  سپس "  هدرک ، لقن  هتخانشان  فیعـض و  ثیداحا  زا  یعازوا "  دنک " . یم  عورـش  يراک  گنرین  هب  هاگنآ  دیامن ، یم 
ار هیواعم "  هک "  یماش  يانیبان  سنوی "  زا "  تسا ، هدـش  لـقن  دسانـش ، یمن  ار  وا  ینج  سنا و  چـیه  هک  ماـش  لـها  زا  یخیـش  قیرط  زا 
 " هکنانچ تسین و  تباث  شثیداحا  هک  نمحرلادبع "  زا "  تسا ، هتفای  ذیذل  اراوگ و  ار  شیاهششخب  هدرک و  تیاور  وا  زا  هدرک و  كرد 

تسین . دامتعا  لباق  شنخس  هتفگ ، ربلادبع "  نبا 
یم تیاور  اسران  ياهدانسا  نیا  اب  زج  ایآ  و  دننک ؟ لقن  دنناوت  یم  یـصاخشا  نینچ  لثم  نایوار  هلیـسوب  زج  ار  تافارخ  نیا  ریظن  ایآ  سپ 

هک یتـعیب  تسا !؟ هدـیمان  تیادـه  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ار  هنارگمتـس  تعیب  مادـک  هللااـب  ذاـیعلا  هک  یناد  یم  اـیآ  و  دـنوش ؟
یم قیوشت  یتموکح  نانچ  هدـنراد  اـب  راـکیپ  هب  ار  دوخ  باحـصا  ربمغیپ  دراد و  رفنت  نآ  زا  میرک  نآرق  هک  دـنک  یم  زیوجت  ار  یتموکح 

تیالو دنوادخ و  يربک  تیالو  زا  يربت  ساسا  رب  هک  تسا  يزیچ   " هدش ، دازآ  دنزرف  هدش  دازآ  نیا "  تعیب  هک  میناد  یم  همه  و  دـنک ،
 - هدرک ماـمت  مدرم  هب  ار  دوخ  تمعن  هدومرف و  لـیمکت  ار  نید  هلیـسو  نادـب  هدرک و  شرافـس  ارنآ  ادـخ  باـتک  هک   " نینموملا -  ریما  " 

یتعیب تسا ، هتسناد  نورقم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیالو  دوخ و  تیالو  اب  ارنآ  ادخ  هک  یتیالو  اب  ینمـشد  تسا ، هتفرگ  تروص 
مدرم نوخ  لاوما و  هتخیمآ و  رد  مارح  اب  ار  لالح  تسا ، هدناشفا  ار  ناهانگ  رذب  شناراداوه  لد  رد  هتفرگ و  رب  رد  ار  مالسا  نآ  داسف  هک 
مهارف اهتبیصم  زورما  هب  ات  ربمایپ  تما  رب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترتع  رب  و  تسا ، هدرک  حابم  ناگدش  نیرفن  ناگدش و  دازآ  رب  ار 

. تسا هدروآ 
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یهلا نامرف  هب  هیواعم  اب  ربمایپ  تروشم 

نب دمحا  نیـسحلا  وبا  زا "  وا  یلع " و  نب  دمحم  رکب  وبا  زا "  وا  دمحم " و  نب  دـمحم  رکب  وبا  هک "  دـنک  یم  لقن  رکاسع "  نبا  ( " 23
 " يدسا حیجن  نب  مامت  زا  شایع "  نب  لیعمسا  زا "  وا  یکاطنا " و  دمحم  نب  رفعج  زا "  وا  يرماع " و  دیبع  نب  یلع  زا "  وا  هللادبع " و 

تسا : هتفگ  هک  دنا  هدرک  تیاور  رمع "  نبا  زا "  اطع "  زا " 
دنتشاد . روضح  مه  باحصا  زا  رفن  ود  مدوب و  هتسشن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  نم  " 

میدرک . یم  تروشم  وا  اب  اهراک  یخرب  رد  دوب ، ام  شیپ  هیواعم  هاگ  ره  دومرف :
منک و تروشم  نایفس  وبا  رسپ  اب  روما  زا  يا  هراپ  رد  هک  دیـسر  یحو  نم  رب  هک  دومرف  هاگنآ  تشاد . طابترا  راک  اب  هک  دیـسر  یم  رظنب  و 

 " دناد . یم  رتهب  ادخ 
 " اما و  تسین . هقث  یکاطنا "  دمحم  نب  رفعج  نآ "  رد  تسا و  عمج  لوهجم  هتخانـشان و  زیچ  دنچ  دانـسا ، نیا  رد  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
هب ردقچ  لیعمـسا ، راتفگ  دیوگ " : وا  هرابرد  یناج "  زوج  نکل "  دـنا ، هدرک  قیثوت  یهورگ  هچ  رگ  ار ، یـصمح "  شایع  نب  لیعامـسا 
زا همه ، زا  شیب  نیا  رب  هوـالع  دـنا و  هتفگ  دـب  وا  زا  رفن  هد  مک  تسد  دـنک و  یم  هوـلج  گـنر  رازه  هب  هک  دراد  تهابـش  روباـشین  هماـج 

 " تسا . هدرک  لقن  نایوگغورد 
زا دناد  یمن  هک  تسا  يدرم  وا  و  ددرگ ، یمن  طبض  دوش ، یم  تیاور  نافورعم  زا  هچنآ  لیعامسا ، زا  دیوگ " : یم  يرازف "  قاحسا  وبا  " 
هب تسا " : هتفگ  همیزخ "  نبا  مبای " ر  یمن  اراوگ  ار  وا  ثیدـح  نم  تسا " : هتفگ  كرابم "  نبا   " دـیآ " . یم  نوریب  يزیچ  هچ  شرس 

، دنک لقن  ار  یثیدح  ییاهنت  هب  هک  اجنآ  دراد ، ردق  تلالج  هکنآ  دوجو  اب  تسا " : هتفگ  مکاح "   " درک " . دانتسا  ناوت  یمن  شنخس 
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تجح دوبن ، زادرپ  لایخ  رایـسب  هاـگره  شاـیع  نبا  دـیوگ " : رجح "  نب  یلع  تفریذـپ " " . ناوت  یمن  دراد ، يدـب  هظفاـح  هکنآ  رطاـخب 
تسه . بلاطم  هنوگ  نیا  زا  ءزج ص 82  نیا  نایاپ  ات  و  ... " دوب .

. " " مسانـش یمن  ار  وا  نم  دیوگ : یم  دمحا "  تسا " . یقـشمد "  حیجن  نب  مامت  دنوش " ، یم  هدید  تیاور  نیا  رد  هک  یناسک  هلمج  زا 
 ". تسا فیعـض  دسیون " : یم  هعرز "  وبا   " مبای " . یمن  رد  ار  وا  لاح  تقیقح  هک  تسنیا  روظنم  دیوگ " : یم  رظن  نیا  هرابرد  برح " 

تسا : هتفگ  يدع "  نبا   " تسا " . لمات  ياج  تسا " : هتفگ  يراخب "   " تسا " . هدنور  رکنم و  شثیدح  تسا " : هتفگ  متاح "  وبا  " 
یگتخاس ییاهزیچ  هتفگ " : نابح "  نبا   " تسین " . هقث  وا  دـنریذپ و  یمن  هقث  نایوار  هک  تسا  ییاـهزیچ  هدرک ، تیاور  وا  هچنآ  همه  " 

ار یسونامان  ياهزیچ  دیوگ " : یلیقع "   " تسین " . يوق  تسا " : هتفگ  زازب "  تسا " . دامتعا  دروم  دسر  یم  رظنب  هک  هدرک  لقن  تاقثا 
 ". دنک یم  لقن  سونامان  ثیداحا  دیوگ " : یم  دواد "  وبا  زا "  لقن  هب  يرجآ "   " دنک " . یم  تیاور 

تشهب رد  ربمایپ  اب  هیواعم  رادید 

نب رکب  وبا   " زا وا   " ءـالع ، نب  مساـقلا  وـبا  زا "  هدرک  تیاور  یـضرق "  نسحلا  وـبا  هک "  تسا  هدروآ  يدانـسا  اـب  رکاـسع "  نبا  ( " 33
نب یلع  زا "  وا  یلع و  نب  دمحا  زا "  وا  همـصع " و  یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  هعرز  وبا  زا "  وا  فلخ " و  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  هلادـبع 
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: دنا هدرک  لقن  لوحکم "  زا "  وا  دشار " و  نب  دمحم  زا "  وا  هبابش " و  زا "  وا  نوع " و  نبزرحم  زا "  وا  هیقف " و  دمحم 
. ینک یم  رادید  نم  اب  تشهب  رد  اهنیا  اب  ریگب و  ار  مالسا  ریت  ات  ود  نیا  تفگ : داد و  هیواعم  هب  ریت  هبوچ  ود  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  " 

، درک تافو  هیواعم  هک  یماگنه  و 
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تشادهگن ار  نآ  هیواعم  و  داد ، هیواعم  هب  شرس  يوم  زا  دیـشارت ، ار  دوخرـس  ینم  رد  ربمغیپ  هک  ینامز  و  دندرپس . كاخب  وا  اب  ار  ود  نآ 
 " تسا . رتاناد  ادخ  دنداد و  رارق  وا  مشچ  ود  رب  اراهوم  ندرم  تقو  و 

لوحکم ثیدح "  هک  ارچ  درادن ، دنـسم  ریخا  يوار  نیا  دوجو  اب  و  تسا . انتعا  لباق  ریغ  لطاب و  همه  اهدنـس ، نیا  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
وا دـنا و  هدروآ  ماش "  لـها "  ناـعبات  زا  موس  هقبط  رد  دعـس "  نبا  ار "  وا  ماـن  و  تسین ، باحـصا  زا  درم  نآ  تسا و  لـسرم  یقـشمد " 

تسا . وگغورد  فیعض و  نایردق 
هدوبن و وا  راک  ثیدـح  نکل  تسا ، تدابع  عرو و  لها  هچ  رگ  وا  هک  دوش  یم  هدـید  یقـشمد "  دـشار  نب  دـمحم  تیاور "  دانـسا  رد  و 

نبا دراد " و "  رابتعا  تسا " : هتفگ  ینطقراد "  و "  دوش . هتشاذگ  رانک  تسا  هتـسیاش  هک  هدش  هدید  رایـسب  وا  تیاور  رد  رکنم  ثیداحا 
 " تسا . فیعض  شثیدح  تسا " : هتفگ  شارخ " 

رانک ار  وا  دمحا "  درک " . یم  غیلبت  هئجرم "  هقرف "  عفن  هب  هک  تسا  يرازف "  هب  ابـش  دنوش " ، یم  هدـید  ثیداحا  نیا  رد  هک  یناسک  زا 
دسیون : یم  متاح "  وبا  دیدنسپ " . یمن  دش ، یم  هداد  تبسن  ودب  هچ  ره  هتشونن و  ار  شثیدح  هتشاذگ و 

ناغلبم زا  وا  هک  هدرک  لقن  لبنح "  نب  دمحا  زا "  مرثا "  رکب  وبا   " دوش " . یمن  دانتـسا  جاجتحا و  نادب  نکل  دنـسیون ، یم  ار  شثیدح  " 
هدـید مه  وا  لمع  رد  یتح   " هئجرم ، هب "  توعد  نیا  هکنیا  هلمج  زا  هدـش ، تیاور  زین  بلاطم  نیا  زا  رتدـب  ینخـس  وا  زا  دوب . هئجرم "  " 
یـسک نینچ  زا  هک  تسا  هنوگچ  دنا " : هدیـسرپ  وا  زا  دشاب . نآ  هب  مهتم  نایوار  زا  یـسک  مدینـشن  هک  تسا  یتشزنخـس  نیا  و  دـش . یم 

 " يا ؟ هدرک  تیاور 
نیا همه  زا  شیپ  یتـح  صخـش ، نیا   " ما . هدروآ  منک ، ادـیپ  وا  دـیاقع  زا  عـالطا  هکنیا  زا  شیپ  ار  نانخـس  نیا  نم  تسا " : هداد  باوـج 

نمشد ار  ربمغیپ  كاپ  تیب  لها  روما ،
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تفر . ایند  زا  دوب ، جلف  هک  یلاح  رد  غیلبت ، ماگنه  رد  تشاد و  یم 
تسا . هدشن  اهنآ  زا  يدای  اهگنهرف  رد  هک  دنراد  دوجو  يا  هتخانشان  دارفا  دانسا ، هقلح  رد  و 

توبن ماقم  رد  هیواعم  رشح 

تشاد و هک  یملح  تبسانمب  هیواعم  هدرک " : تیاور  یعوفرم  دانـسا  اب  نسح "  نب  دمحم  قیرط "  زا  یـسوس "  دمحم  نب  قحـسا  ( " 34
 " دمآ . دهاوخ  يربمغیپ  لاح  رد  تمایق  رد  تشاد ، مراگدرورپ  مالک  هب  هک  يدامتعا 

 " شاـقن ناـمه "  دـیاش  نسح "  نب  دـمحم  نیا "  تسا : هتفگ  هدرک و  لـقن  نازیملا " 125:5  ناـسل  زا "  ار  تـیاور  نـیا  رجح "  نـبا  " 
تسا . ناراکبیرف  زا  یکی  وگغورد و  يدرم  هک  دشاب  ریسفت "  بحاص " 
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دشک یمن  باسح  هیواعم  رادتسود  زا  ادخ 

تـشهب رد  نانیا  هک  دـهد  یهاوگ  درادـب و  تسود  ار  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  سک  ره  هدرک " : لـقن  بیـسم "  نب  دیعـس  ( " 35
ریثک 139:8) نبا  خیرات   "  ) دشکن باسح  تمایق  رد  وا  زا  ادخ  هک  دراد  نآ  ياج  هک  یتسارب  دنک ، محر  هیواعم  رب  دنرگیدکی و  رشاعم 

هلا و"  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ "  هک "  دوب  دهاوخ  هیواعم "  نیمه "  دیـشک ، دهاوخ  باسح  وا  زا  ادخ  هک  یـسک  لوا  دیوگ : ینیما "  " 
نالداع هباحـص و  ناـگرزب  همه  یـشک ، باـسح  نیا  رد  تشذـگ و  شثیدـح  هکناـنچ  دـنا ، هدرک  تنعل  ار  وا  ود  ره  مالـسلا  هیلع  یلع " 

. درک دنهاوخ  نیرفن  صخش  نیا  هب  دوب و  دنهاوخ  رظان  ادخ  هاگرد  برقم 
مه یحلاص  نموم  ره  زا  ادخ  هک  تسا  راوازس  هکلب  درک . دنهاوخ  نیرفن  صخـش  نیا  هب  دوب و  دنهاوخ  رظان  ادخ  هک  تسا  راوازـس  هکلب 

هک یفیاظو  ای  هدش  بکترم  هراوخ "  رگج  رسپ  نیا "  هک  ییاهراک  تبسانمب  تسا ، تیانع  دروم  شهاگشیپ  رد  هک 
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دشک . باسح  تقد  هب  دنا ، هدرک  نیرفن  ار  وا  ماش  حبص و  ره  هدرک ، كرت 
باسح تسا ، هدرک  رداص  شزرا  یب  عطاق و  ماکحا  هنوگنیا  هک   " نایفس ، وبا  رـسپ  زا "  ادخ  هک  درک  روصت  ناوت  یم  ایآ  باسح ، نیا  اب 

مدرم هتشاد ، راوخ  ار  وا  هکنآ  سپ  زا  هداد ، مالـسلا  هیلع  یلع "  هب "  هک  یمانـشد  نیرفن و  همه  نیا  اب  هیواعم "  ایآ "  و  دیـشک ؟ دهاوخن 
درم نیا  زا  خیرات  هنیـس  رد  هک  یعیاجف  همه  نیا  و  هدومن ، مادـقا  وا  اب  گنج  هب  مایق و  وا  هیلع  رب  ریـشمش  اب  هدرک ، راداو  وا  ینمـشد  هب  ار 

مه زاب  دنا -  هدش  دیهش  وا  هار  رد  وا و  تبحم  مرج  رب  هک  ینایعیش  هدنام -  ياجب  هیلع -  هللا  تاولص   " یلع -  نایعیش "  هرابرد  راک  هیس 
؟ تسا محرت  هتسیاش 

یم دوب ، هداد  دوخ  نایهاپس  هب  هراب  نیا  رد  هک  یـشرافس  وا و  عافد  زا  وا  ندیـشک  تسد  نامثع " و  يرای "  زا  هیواعم "  يراددوخ "  ایآ 
هشیدنا یب  راتفگ  زا  ددرگ ؟ محرت  بجوتسم  روشحم و  وا  اب  تشهب  رد  دناوتب  ات  دوش ، یقلت  نامثع "  هب "  هیواعم "  تبحم "  ناشن  دناوت 

. میرب یم  هانپ  ادخ  هب 

تسا رتهب  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  هیواعم  ینیب  رابغ 

زیزعلادبع نب  رمع  زا  هیواعم ، ینیب  رابغ  تفگ " : یم  هک  مدینش  كرابم " نب  هللادبع  زا "  دیوگ : یم  یناقلاط "  بوقعی  نب  دیعـس  ( " 36
نب رمع  زا  رتیمارگ  رتهب و  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـب  هیواـعم  ینیب  خاروس  ود  راـبغ  كاـخ و  رگید " : تراـبع  رد  " و  تسا . رتهب 

(. 139:8 ریثک نبا  خرات   " . ) تسا زیزعلادبع 
هک هیواعم  بسا  ینیب  رابغ  داد " : باوج   " زیزعلادبع ؟ نب  رمع  ای  تسا  رترب  هیواعم  هدیـسرپ " : نایلبنح  ياوشیپ  لبنح "  نب  دمحا  زا "  و 

(. 65:1 بهذلا تارذش   " . ) دراد شزرا  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  شیب  دوب ، هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مازتلا  رد 
رادرک دهاش  کید  زن  زا  هدوب و  وا  راگزور  مه  هک  دنراد ، ار  وا  تلیضف  هبترم  هیواعم " و  تخانش "  یگتسیاش  یناسک  دیوگ : ینیما "  " 

ار وا  یناسک  دندوب . وا 
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رد و  دنشاب . هدید  ار  وا  ياهیوخ  رگید  یتسرپ و  سفن -  داهن و  لصا و  هدرک ، هدهاشم  ار  وا  تایانج  راتفر و  مشچ  ود  اب  هک  دنـسانش  یم 
ار هیواعم "  لامعا " "  وا  زا  هک  دـشاب  نآ  راوازـس  دـشاب و  رادروخرب  تمارک  ملاع  رد  يرابتعا  زا  هک  وگتـسار -  درم  رفن  کی  ناـیم  نیا 
اب دـنا و  هدـنکآ  ار  تایاور   " هیواـعم ، راـبخا "  زا  ود  ره  هک  كراـبم "  لـبنح " و "  نبا  رـسپ "  ود  نیا  سپ  دوش . یمن  هدـید  دیـسرپ - 

میدروآ هیواعم "  لاوحا "  زا  هتـشذگ  رد  هچنآ  رد  تقدب  هاگره  وت  و  دنـشاب . ام  دنتـسم  دـنناوت  یمن  دـنا ، هدرک  لقن  هناروکروک  بصعت 
شوه تواکذ و  هدننک  نایب  حیصف و  عماج و  هک  ینانخس  میدرک ، لقن  هک  ینانخـس  درم و  ود  نیا  راتفگ  نیب  هک  ینیب  یم  ینک ، یـسررب 

. تسه توافت  ردقچ  تسوا ،

تسا منهج  رد  هیواعم  نمشد 

ره تفگ " : یم  هک  مدینش  ییادن  یفتاه  زا  هاگان  مدوب ، هتسشن  ماش  رد  یهوک  يالاب  رب  هک  یلاح  رد  دنک : یم  لقن  فالسا  زا  یکی  ( 37
دوب . دهاوخ  نایمنهج  فیدر  رد  درادب ، نمشد  ار  رمع  سک  ره  تسا . قیدنز  دراد  نمشد  ار  قیدص  رکب  وبا  سک 

نمشد ار  هیواعم  سک  ره  و  تسا . نمشد  وا  اب  ربمغیپ  دشاب ، نمشد  ار  یلع  سک  ره  تسا . نمحر  نمشد  تسا ، نامثع  نمـشد  سک  ره 
(. 140:8 ریثک نبا  خیرات   "  ) دریگ یم  ارف  ار  وا  منهج  شتآ  هتفت  هلعش  دریگب ، دوخ 

دیرم و ناطیش  نابز  زا  هک  ییادن  ره  و  درورپ . یمن  روفنم  نایوما  زا  يراداوه  حور  زج   " قشمد ، كاخ "  هک  اتفگـش  دیوگ ): هدنـسیون  )
دنهد و یم  شوگ  ار  هتخانشان  ياهدایرف  ینید  روما  رد  هک  یناسک  دراد . رادیرخ  اجنآ  دیآ ، رد  حالـص  قح و  نمـشد  زوت و  هنیک  ناسنا 
ار نیتسار  ناهرب  لالدتـسا و  و  دـنرودب ، قح  زا  ردـقچ  دـنباتیم ، رب  يور  دـیواج  تباـث  قیاـقح  زا  هدرک و  يوریپ  ساـسا  یب  تـالایخ  زا 

. دنراد یم  نمشد 

هحفص 167 ] ] 

تسا ربمایپ  باحصا  زا  هیواعم 

رد هیواـعم  یلع و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وـبا  هـک  یلاـح  رد  ار  هـلا  هـیلع و  هللا  یلــص  هللا  لوـسر  دـنک " : یم  لـقن  ناـیوار  زا  یکی  ( 38
دمآ . وا  شیپ  يدرم  هک  مدید  دندوب ، شهاگشیپ 

ای تفگ : وا  دـنرب . ار  وا  هللا  لوسر  دـیاش  و  دـنک . یم  ییوگ  دـب  ییوجبیع و  ام  زا  درم  نیا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  تفگ : رمع 
وا رگم  هن  وت ، رب  ياو  دومرف : ربمغیپ  دوب -  هیواعم  شدارم  درم - . نیا  زا  زج  منیب ، یمن  اـهنیا  رد  یبیع  نم  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
اب وا  نزب . وا  هنیـس  رد  دوـمرف : داد و  هیواـعم  هب  تشاد و  رب  ياهبرح  سپـس  دوـمرف . رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  و  تسا ؟ نـم  باحـصا  زا 

 ". دوب يدنک  دشار  صخـش  نیا  و  درم ، تفرگ و  قانخ  يرامیب  بش  نامه  و  دمآ ، نم  هناخ  هب  باتـش  اب  دش و  هبنتم  هبرـض  نیا  ندروخ 
(140:8 ریثک نبا  خیرات  )

یم ار  مدرم  ساسا  یب  تاراهظا  ناشیرپ و  ياهباوخ  نیا  اب  هک  یبهذـم ، نایاوشیپ  تلم و  ناـنابهگن  زا  مراد  بجعت  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
 " ندروآ باسحب  اب  دننک ، یم  هدنکآ  اهغورد  نیا  زا  ار  هباحص  شوگ  دننادرگ و  یم  هایس  ار  خیرات  هحفـص  دوخ ، ياهغورد  اب  دنبیرف و 

کی رد  نانآ  اب  ار  درم  نیا  و  دننک ، یم  هدولآ  هلیسو  نیدب  ار  تما  ناحلاص  سدق  تحاس  نید ، ناگرزب  رامش  رد  راسگ "  هداب  دنه  رسپ 
دنک . دوبان  ار  لهج  ادخ  دندنب ، یم  نامسیر 

 " هک يربمغیپ  هدوب ، هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  ایآ  هدرک ، مسجم  دوخ  لایخ  رد  صخش  نیا  هک  يدرم  نیا  متـسناد  یم  شاک 
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اج نیمه  هدوب ؟ راوگرزب  نآ  ریغ  ای  دنک ، یم  قیبطت  الماک  دنه "  رسپ  رد "  وا  لاح  نابز  هداتـسرف و  یم  تنعل  هدیبوک و  یم  ار  هیواعم " 
دنریگ و یم  بیع  هیواعم "  رب "  هک  هباحص  نالداع  هزیگنا  متـسناد  یم  شاک  مرادن و  نامگ  نم  و  يونـشب ، ایور  نیا  خساپ  ات  شابرظتنم 

دننک یم  اعد  وا  هیلع  انلع  اهزامن  رد  و  دننک ، یم  بوسنم  صقن  هب  ار  وا  دنت  نابز  اب 

هحفص 168 ] ] 

؟ دبوکب اهنآ  هنیس  رب  هک  هداد  هبرح  هیواعم "  هب "  هدنار و  دوخ  زا  ار  نانیا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  الوصا  ایآ  هدوب و  هچ 

درم دوب ، هدروخ  ار  هیواعم  لیاضف  يواح  قاروا  هک  یشوم 

تـساوخ ادخ  زا  وا  دوب . هدروخ  ارنآ  شوم  هک  هدید  هیواعم "  لیاضف "  رد  یلـصف  شیاهباتک  نایم  رد  ساوق "  فسوی  حـتفلا  وبا  ( " 39
ظفاح 327:14 ) بیطخ  دادغب "  خیرات   ) درم " دز و  اپ  تسد و  داتفا و  فقس  زا  یشوم  دنک . دوبان  ار  شوم  نآ  هک 

ادـخ هک  دراگنا ، یم  هیواـعم "  رب "  تمارک  یعون  ار  نیا  هک  دـنخب ، ناداـن  درم  نیا  درخ  رکف و  زرط  رب  اـیب و  نونکا  دـیوگ ): هدنـسیون  )
زا یهورگ  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دـنک و  كاله  تسا ، هدروخ  ار  هیواعم "  لیاضف "  زا  یـشخب  هکنیا  هانگ  هب  ار  یـشوم  وا  رطاخب 

تسا و هراوخ "  رگج  رـسپ  یتسود "  هب  فلکم  شوم  یتسارب  ایآ  تسین . تسرد  ثیداحا  نیا  هک  دـنقفتم  باب  نیا  رد  ثیدـح  ناگرزب 
ایآ هدروخ و  ار  وا  بقانم  هدمآ و  هک  هتشاد  هیواعم "  زا "  یتخانـش  ایآ  و  تسا ! هدوب  باذع  قحتـسم  هدش  وا  ياعد  لومـشم  هک  یـشوم 

مکح هک  هتخانـش  یم  هدروخ ، ار  هیواعم  لیاضف  هک  ار  شوم  نیا  البق  ساوق "  حـتفلا  وبا  ایآ "  و  تسا ؟ هتفرگ  ماجنا  تریـصب  اب  راک  نیا 
دشاب . نالهاج  زا  ناسنا  ادابم  هک  منک  یم  شرافس  نم  تسا ؟ شوم  نامه  تسا ، هدرم  هداتفا و  فقس  زا  هک  مه  شوم  نیا  دنک 

هیواعم لیاضف  رد  يذاولک  هدیصق 

تسا : هتفگ  هیواعم "  هرابرد "  ياهدیصق  رد  يذاولک "  ( " 40
 " داب . دوبان  نم  هدننک  بیذکت  رگشهوکن و  هدش و  هتشاک  نم  لد  رد  دنه  رسپ  تبحم  رذب  " 

در ار  وا  نخس  تایبا  نیا  اب  یعفاش "  یظفح  دمحا  نیدلا  باهش  همالع  و " 

هحفص 169 ] ] 

تسا : هدرک 
يا . هدنکفا  یتسپ  بالجنم  رد  ار  دوخ  هدرک و  هدافتسا  یکانرطخ  روخشبآ  زا  هک  ناسرب ، ارم  مایپ  يذاولک  نبا  هب  - 

ینادرگ ؟ راوخ  ار  وا  راب  تیاده  نیشناج  ربمایپ و  هک  يراد  مشچ  ایآ  درخ ، یب  رسکبس  يا  وت  - 
یبوکب .؟ دنا ، هدیورگ  هدروآ و  نامیا  ربمغیپ  ادخ و  هب  یتسارب  هک  ار  ناناملسم  هک  ینآ  رب  ایآ  - 

دش ؟ یهاوخ  نوگن  رس  منهج  هتسب  رد  شتآ  هب  هلیسو  نادب  هک  یتسین ، تیب  نیا  هدنیوگ  وت  ایآ  - 
داب .) دوبان  نم  رگشهوکن  هدش و  هتشاک  نم  لد  رد  دنه  رسپ  تبحم  رذب  - )

دشاب ؟ هتشادن  طلست  دوخ  نابز  هدیوا  رت  رب  هک  يراد  غارس  ار  ینیقی  بحاص  چیه  داب ، وت  رب  ياو  - 
ددنب ؟ یمن  شقن  قفانم  لد  رد  زج  درمتم  هلاسوگ  نآ  تبحم  هک  یناد ، یم  ایآ  - 
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بکترم ار  ناهانگ  نیرتگرزب  نابز  تسد و  اب  تخاس و  نوگرگد  ار  یهلا  ماکحا  داتـسرف ، تنعل  ربماـیپ  یـصو  رب  هک  تسا  یـسک  نیا  - 
دش .

دش . دهاوخ  نییعت  وت  هاگ  رارق  هک  تسا  ادرف  دش و  دهاوخ  روشحم  دوخ  تسود  اب  یتسود  ره  - 
 " تسا . هدرک  ادتقا  امش  هب  دوخ  رواب  رد  هک  داب  یسکنآ  ره  رب  امش و  يود  ره  رب  ادخ  باذع  مشخ و  - 

هحفص 170 ] ] 

ریثک 139:8 و140، نبا  خیرات "  رد "   " دـنه ، رـسپ  هراب "  رد  ناشیرپ  ياهباوخ  تالایخ و  تسردان و  لاوقا  ارآ و  رد  یناورف  ياه  هلمج 
هک تسا  هدـش  لقن  نارگید  یمتیه " و  رجح  نبا  زا "  نایفـس "  یبا  نب  هیواـعم  بلثب  هوفتلا  روطخلا و  نع  ناـسللا  ناـنجلا و  ریهطت  رد " 

تسا . یفاک  هدنسب و  هدش  رکذ  هک  رادقم  نیا 
(. دنا هتخودنا  هچنآ  رد  دنا و  هتشون  هچنآ  رد  نانآ  رب  ياو  )

هحفص 173 ] ] 

یفارخ ياهناتساد  شحاف  ولغ 

هراشا

، میهد یم  رارق  تاـفارخ  زا  یکدـنا  ياـه  هن  ومن  ربارب  رد  ار  هدـنناوخ  مینک و  یم  هاـتوک  اـفلخ  بقاـنم  ندروآ  زا  ار  دوـخ  ثحبم  کـنیا 
نونک ات  هباحـص  راگزور  زا  یهورگ  لیاضف  رد  همهنیا  تسا و  هتخادرپ  اهـسوه  سفن و  يوه  هتخاـس و  نازادرپ  ولغ  تسد  هک  یتاـفارخ 

دینک . سمل  ار  اهنآ  کیدزن  زا  هک  تسا ، هدمآ  مهارف 

گرم زا  سپ  هجراخ  نب  دیز  ملکت 

تسا : هدرک  لقن  بیسم "  نب  دیعس  زا "  دوخ  دانسا  هب  یقهیب "  " 
تساخرب و وا  هنیـس  زا  یگنابهاگان  دـندیچیپ ، شا  هماج  رد  هک  ار  وا  تفای . تافو  نافع  نب  نامثع  ناـمز  رد  يراـصنا  هجراـخ  نب  دـیز  " 

مه ناـفع  نب  ناـمثع  و  تسا . هدـش  داـی  نیما  يوق و  ناونع  هب  وا  زا  ظوـفحم ) حوـل   ) نیتـسخن باـتک  رد  دـمحا "   " دـمحا " ، تفگ " :
دعب یلع ،)! هیواعم و   ) میراد هفیلخ  ود  نونکا  و  دنتفر ، وا  زا  سپ  هفیلخ  هس  دمحا و  بیترت  نیدـب  تسا . هتفگ  تسار  هتفراهنآ و  شوررب 

سیرداهاچ هک  یناد  یم  هچ  و  دـسر ، یم  سیردا  هاچ  ربخ  امـش  هاپـس  زا  دوش . یم  اپ  رب  تمایق  دـنروخ و  یم  ار  اهفیعـض  اـهیوق  اـهنیا  زا 
" ؟ تسیچ .

تسا : هتفگ  هک  هدش ، تیاور  ریشب "  نب  نامعن  قیرط "  زا  رگید  ترابع  رد  و 
تمالم زا  ادخ  هار  رد  هک  هدوب  هفیلخ  هس  نیرتاناوت  هفیلخ "  نیموس  " 

هحفص 174 ] ] 
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دنشکب . ار  ناناوتان  نادنمورین  هک  درک  یم  شرافس  ار  مدرم  دیسرتن و  نارگتمالم 
، نانم وم  ریما  نامثع  هک  تسا  هتفگ  سپس  هدش . طبـض  لوا  باتک  رد  نیا  تسا و  هتفگ  تسار  تسا ، هتفگ  تسار  نانموم  ریما  ادخ  هدنب 

فالتخا مدرم  سپـس  دـندوب . یقاب  ات  راـهچ  دـندوب و  هتفر  هفیلخ  ود  وا  راـگزور  رد  تشذـگ و  یم  رد  مدرم  ياـطخ  زا  هک  تسا  یـسک 
رظن رد  ار  ادخ  ریدقت  باتک و  تفگ  و  دندش ، تشاد  زابنانموم  دنتفر و  ناروالد  دشن . رارق  رب  یماظن  دروخ و  ار  يرگید  یکی  دندرک و 

، دوش یمن  نیمضت  شنوخ  ، دبات رب  يور  سک  ره  دینک . تعاظا  ار  وا  دیونـشب و  نخـس  وا  زا  دیروآ و  يور  نات  ریما  رب  مدرم  يا  دیریگب ،
نب هللادـبع  يا  داب  امـش  رب  دورد  دـنیوگ : یم  ناقیدـص  ناربمایپ و  تسا ، منهج  نیا  تشهب و  نیا  ربکا  هللا  تسا ، ردـقم  يدـنوادخ  رما  و 

تسا شک  رـس  هدننک و  نایرب  شتآنیا  تسین ، نینچ  هن  دنا ؟ هدش  هتـشک  دحا  زور  رد  دعـس  هجراخ و  هک  يا  هدرک  ساسحا  ایآ  هحاور ،
تفرگ . دهاوخ  ارف  دنک ، عمج  دنک و  تشپ  دنادرگ و  رب  يور  هک  ار  یسکنآ  ره  هک 

هک میدینش  هک  دنتفگ  مدرک . قیقحت  مدینش  وا  زا  هک  نانخـس  نیا  هراب  رد  دندوب ، اجنآ  هک  یعمج  نآ  زا  دش . شوماخ  شیادص  ماجنارس 
، داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ و  لوسر  يا  وت  رب  دورد  تسا . ادخ  لوسر  دمحا  نیا  دیشاب . تکاس  دیـشاب . شوماخ  تفگ : یم  وا 

لوا باـتک  رد  تسا و  تسرد  تسا  تسرد  دوب . يوق  ادـخ  رما  هار  رد  اـما  فیعـض ، شنت  ادـخ ، لوـسر  نیـشناج  نیما  قیدـص  رکب  وـبا 
خلا . تسا " ... نینچمه 

نیا تسا و  ایبنا  متاخ  میا و  ربمایپ  ادخ  لوسر  دمحم  دیوش . تکاس  دـیوش  تکاس  تفگ  تسا " : نینچ  افـش "  رد "  یـضاق "  ریبعت "  و 
خلا . تسا " ... هدش  طبض  لوا  باتک  رد 

هباصالا " ج 565:1، فنالا " 370:2 " ، ضورلا  ضایع " ، یضاق  افشلا "  ریثک 156:6 " ، نبا  خیرات "  باعیتسالا " 192:1 " ، كر " :
یجافخ 108:3 افشلا "  حرش  يربکلا " 85:2 " ، صیاصخلا  بیذهتلا " 410:3 " ، بیذهت  ج 24:2 " ،

هحفص 175 ] ] 

رد هدرک و  تیاور  سنا  زا  ایندلا  یبا  نبا  ار  نیا  دنا و  هدرک  لقن  هدنم  نبا  میعن و  وبا  یناربط و  هک  تسا  یتیاور  نیا  تسا " : هتفگ  سپس 
 " تسا . هدش  لقن  ایندلا  یبا  نبا  يزوج و  نبا  یبهد و  ریثالا و  نبا  سانلا و  دیس  نبا  زا  ربلادبع و  نبا  زا  ص 105 

تعدب نتخاس و  هب  هتفرگ و  هدهع  رب  ار  نآ  هدرک  نیا  هک  دنا ، هتشاذگ  یلوصا  يدابم و  ساسا  رب  يداینب  وکین  هچ  دسیون : یم  ینیما "  " 
رد هک  تسا  مزال  ققحم  هدنه  وژپ  رب  دنا و  هدروآ  ار  تایاور  نیا  لاثما  تسس ، نانخـس  نیا  ساسا  رب  هکلب  دنا ، هدرکن  تعانق  زین  اه  هتفای 
ایآ : میسرپب هرخسم  بلاطم  نیا  هدنروآ  زا  هک  دراد  نآ  ياج  مینک . یم  راذگاو  هدنناوخ  درخ  رب  ام  ار  اهنیا  اما  دنک . یـسررب  یبوخب  اجنیا 
لا وس  زا  هک  تسا  یباوج  نیا  ای  دراداو ، ملکت  هب  ار  ناـگدرم  نآ  رد  ادـخ  هک  دوب ، هدـش  اـپ  رب  تماـیق  درم ، هجراـخ "  نبا  هک "  يزور 
رد تشگزاب ، نیا  تسا ؟ هتشگ  زاب  هجراخ "  نبا  هدرک و "  ادیپ  ققحت  تعجر "  هلاسم "  رد  هیماما "  هدیقع  هکنیا  ای  دنا و  هدینـش  خژرب 
رد هکنیا  زا  هجراخ "  نبا  ایآ "  تسین . ساسا  یب  جرا و  یب  نانخـس  زج  يزیچ  دننک ، یـسررب  ار  قیاقح  دنهاوخ  یم  هک  نارگباسح  رظن 

هتـشاد گرم  زا  سپ  هک  هدـنام  یقاب  وا  لد  رد  گرم  زا  سپ  ترـسح  نیا  ایآ  تسا و  هدوب  رثاتم  هدیـسرن ، تکاله  هب  افلخ  تفالخ  ماـیا 
هداد یماـقم  ار  وا  لوا  باـتک  رد  تسا و  هدروآ  ملکت  هب  گرم  زا  سپ  ار  وا  مدرم ، رب  دوخ  تجح  هماـقا  يارب  دـنوادخ  هکنیا  اـی  دـشاب ؟

هدیـشخب هاگیاپ  نآ  ار  وا  هداد و  صاصتخا  هجراـخ "  نبا  رب "  ار  غـالبا  نیا  تسا و  هدادـن  ار  نآ  دوخ  نیما  لوسر  ربمغیپ و  رب  هک  تسا 
يافلخ رامش  رد  ار  وا  هتخادنا و  ار  مراهچ  هفیلخ  مسا  نایم  نیا  رد  ارچ  هکنیا  اما  تسا ؟ هدیـشخبن  ارنآ  تیمتاخ  تلاسر و  بحاص  رب  هک 

ناج نیا  هک  یلاح  رد  هدرکن ، رکذ  ار  تسا "  هتفگ  تسار  هک  یتسارب  هدمآ و  لوا  باتک  رد  ترابع " : وا  هرابرد  تسا و  هدرواین  قح  رب 
هداد صاصتخا  ریهطت  هیآ  هب  هدرک و  دای  مود  باتک  رد  ار  وا  هک  راوگرزب -  ربمایپ 
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تسا . روآ  یتفگش  یسب  نیا  هدشن و  اهنیا  زا  يدای  چیه  تسا -  هتشاد  نورقم  شربمغیپ  شدوخ و  تیالو  هب  دنوادخ  ار  وا  تیالو  و 
بیسم " و"  نب  دیعس  هب "  تیاور  نیا  هک  دید  یهاوخ  یـسررب  زا  سپ  هک  ارچ  ینامن ، تفگـش  رد  راکـشآ  متـس  نیا  زا  هک  اسب  هچ  اما 

نینموملا ریما  نانمشد "  هعیلط  رد  میدرک و  ثحب  اهنآ  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هک  دنتـسه  ییاهنامه  اهنیاو  دوش  یم  یهتنم  رـشب "  نب  نامعن 
دنراد . رارق  مالسلا  هیلع  " 

. هتفای تافو  نامثع "  تفالخ "  راگزور  رد  هجراـخ "  نبا  مینادـب "  هک  دوش ، یمن  لـح  نیا  اـب  زج  هک  تسه  يرگید  لکـشم  اـجنیا  رد 
دنا و هدرک  دامتعا  هجراخ "  نبا  ربخ "  هب  هدرک و  قیدصت  هدید و  یعمج  زا  ار  یتمارک  نینچ  هباحـص ، لودع  لداع و  باحـصا  ایآ  سپ 
رد هک  مخ ، ریدـغ  زور  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مایپ  دـهع و  دنتـسیز ، یم  خرات  نیا  هب  کـیدزن  یلیخ  هکنیا  دوجو  اـب  سپس 

دـنا و هدـمآ  درگ  نامثع "  لتق "  رب  هغلاب  تجح  نآ  زا  سپ  هاگنآ  دـنا و  هدرب  دای  زا  دـنا ، هدـناسر  مدرم  هب  رتشیب  ای  رفن  رازه  دـص  ناـیم 
دنا ؟ هدرک  بوسحم  نکی  مل  ناک  ار  ربمغیپ  شرافس  همه  نآ  دنا و  هتسب  لد  هجراخ "  نبا  ربخ "  هب  هاگنآ 

نینچ هک  دـنا ، هدوب  رادروخ  رب  يداـمتعا  هیاـم  یملع و  هیاـپ  هچ  زا  هک  ینز ، یم  سدـح  ار  ثیدـح  ناـظفاح  نیا  درخ  رادـقم  وت  کـنیا 
دنا . هتشادنپ  تسرد  دیناسا  حیحص و  تایاور  رامش  رد  ار  تایاور  نیا  دننک و  یم  لقن  نیغورد  ساسا و  یب  بلاطم 

. دزاس دوبان  دنک ، یم  رک  روک و  هک  ار  یتبحم  نآ  يادخ 

دیوگ یم  نخس  ندش  هتشک  زا  سپ  يراصنا 

یبا دیعـس  وبا  نم "  تفگ : دسیون : یم  دـنا ، هدرک  تبحـص  هتفگ و  نخـس  گرم  زا  سپ  هک  درب  یم  مان  ار  یناسک  هک  اجنآ   " یقهیب ، " 
تیاور نیا  متسه : رمع " 

هحفص 177 ] ] 

نب نیـصح  نم "  متـسه : مصاـع "  نب  یلع  نم "  دـنا : هدرک  تـیاور  بلاـطیبا "  نـب  ییحی  بوـقعی " و "  نـب  دـمحم  ساـبعلا  وـبا  ار " 
هتفگ : هک  تسا  لقن  يراصنا "  دیبع  نب  هللادبع  زا "  متسه ، نمحرلادبع " 

ملکت دمآ و  نخس  هب  ناگتشک  نایم  زا  راصنا  زا  يدرم  هاگانب  دندرپس ، یم  كاخ  هب  ار  لمج  زور  ای  نیفص  زور  ناگتشک  هک  یماگنه  " 
 " دش . شوماخ  سپس  میحر . نامثع  دیهش ، رمع  قیدص ، رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تفگ : درک و 

نخـس رد  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسا " : هتفگ  نوراه "  نب  یـسوم   " بلاط " ، یبا  نب  ییحی  دانـسا "  دروم  رد  دـسیون : یم  ینیما "  " 
دینک يرود  وا  زا  هدوب  ییوگغورد  مدآ  ءاذح  دـلاخ  نیا  تسا " : هتـشاد  راهظا  مصاع "  نب  یلع  "و "  هتفگ یم  غورد  نم  فرط  زا  دوخ 
تسا ییوگغورد  مدآ  وا  هدش " : لقن  نیعم "  نب  ییحی  زا "  " و  دینکن . لقن  يزیچ  وا  زا  تسا " : هتفگ  هک  هدش  تیاور  هبعـش "  زا "  " . 

ار شثیدح  ناوتب  هک  تسینیناسک  زا  درک و  دانتسا  ناوت  یمن  تسین و  انتعا  لباق  شنخـس  هدش " : لقن  وا  زا  زاب  تسین " و  رابتعا  لباق  و 
تسا : هتفگ  يراخب "  " و "  میسانش . یم  ییوگغورد  هب  هتسویپ  ار  وا  ام  تسا " : هتفگ  نوراه "  نب  دیزی  تشون " و " 

 " تسین . ییوق  مدآ  نم  دزن  رد  " 
دنک . یم  نشور  مه  ار  اهتیاور  نیا  هقباس  نامه  تیاور ، نامه  نتم  رد  تقد  و 
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. تسین رت  دیعب  هجراخ "  نبا  زا "  يراصنا "  لیتق  تیاور "  نیا  هکنآ  هجیتن  میدرک و  رکذ  دنا ، هدروآ  هک  ار  هچنآ  همه  اجنیا  رد  ام  و 

هحفص 178 ] ] 

دنک یم  هدنز  ار  دوخ  هدرم  رخ  نابیش 

شنارای درم . داتفا و  شرخ  هاگان  دمآ . نوریب  عخن  زا  شدوخ  رخ  رب  راوس  رمع ، نامز  رد  نابیش ، مانب  يدرم  هدش " : تیاور  یبعش "  زا " 
داتسیا و رخ  نآ  رـس  يالاب  رب  هاگنآ  درک و  وضو  تساخرب و  نابیـش  تفریذپن . وا  دننکب و  لمح  ار  شا  هیثاثا  واهک و  دندرک  توعد  ار  وا 

ترجاـهم وت  يدونـشخ  ندروآ  تسدـب  يارب  وت  هار  رد  و  مدروآ ، وت  هب  يور  متـسه ، وت  ربناـمرف  هک  یلاـح  رد  نم  ایادـخ ، تفگ : نینچ 
هدنز ار  وا  و  شخب ، ورین  وا  ندرک  هدـنز  اب  ارم  درک . یم  تیافک  ارم  مدرم  زا  ندیـشک  تنم  زا  درک و  یم  کمک  ارم  نم  رخ  نیا  مدرک و 

تسویپ . دوخ  نارای  هب  تسشن و  وا  دش ، دنلب  داد و  ناکت  ار  شرس  رخ  هاگان ، دنسپم . نم  رب  ار  یسک  تنم  و  نادرگ ،
نسح و  تسا . هدیمان  دیز  نب  هتابن  ار  رخ  نیا  بحاص  هدرک و  لقن  ار  ناتـساد  نیمه  ریظن  یعخن  هللادبع  نب  ملـسم  هطـساوب  ایندلا  یبا  نبا 

 " رخآ . ات  دمآ ... نمی  زا  يدرم  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  یعخن  هربس  یبا  زا  ار  رخ  نیا  هصق  هورع  نب 
( 169:2 هباصالا ریثک 153:6 و 292 ، نبا  خرات  )

یسک  " رمع ، نایهاپس "  رد  هلا ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تما  زا  یمانمگ  دارفا  نایم  رد  هک  تسین  راوشد  ادخ  يارب  دیوگ : یم  ینیما "  " 
نکیل دشاب ، رخ  هدرم  نا  هکنیا  ولو  دنک ، هدنز  ار  يا  هدرم  راگدرورپ  نذا  هب  ات  دشخب ، مالسلا  هیلع  میرم "  نب  یـسیع  هللا  حور  ناوت "  ار 

نارادتـسود اهنآ  زا  سپ  نامثع " و  رمع " و "  رکب " و "  وبا  نامز "  لاجر  هب  صاصتخا  همه  نآ  ریاظن  هصق و  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم 
دراد . اهنآ  ناراداوه  و 

روطنیا دیاب  ارچ  دندرپس . یم  باسح  هشقانم و  هب  ار  زیچ  همه  دش و  یم  لوبق  يراوشدـب  دـمآ ، یم  نانیا  ریغ  هرابرد  ثیدـح  نیا  هاگ  ره 
. مناد یمن  هک  نم  دشاب ؟

هحفص 179 ] ] 

رتسا و تفج  راهچ  میانغ  مهـس  زا  درک ، حـتف  ار  ربیخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یماگنه  تفگ " : هک  هدـش  لـقن  روظنم "  یبا  زا " 
دیسر . ودب  لیبنز  ددع  کی  هایس و  بسا  کی  هرقن و  الط و  تسا ) گنسم  رد  لهچ  یقاوا  ره   ) قاوا هد  دنملاس و  رتش  تفج  راهچ 

تسیچ ؟ وت  مسا  دومرف : ربمغیپ  تفگ . نخس  زین  رخ  درک و  تبحص  رخ  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
نم دج  لسن  زا  تسا و  هدشن  راوس  اهنآ  رب  یسک  ناربمغیپ  زج  هک  هداد  رخ  تصـش  نم  دج  لسن  زا  ادخ  متـسه . باهـش  نب  دیزی  تفگ :
وت زا  شیپ  نم  يوش . راوس  نم  رب  وت  هک  مدوب  مراودیما  نم  و  تسا ، هدنامن  یسک  وت  زج  زین  ناربماغیپ  زا  هدنامن و  چیه  نالا  نم  دوخ  زج 

. دروآ یم  درد  هب  دز و  یم  هنایزات  اب  نم  تشپ  مکـش و  زا  مه  وا  مدز و  یم  نیمز  هب  مداد و  یم  رـس  ادمع  ار  وا  مدوب و  يدوهی  کی  لام 
ره ربمغیپ  هن . تفگ : یهاوخ ؟ یم  نز  تفگ : کیبل . تفگ : روفعی ! يا  متشاذگ ، روفعی  ار  وت  مان  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ 

شرس دیسر ، یم  هک  رد  هب  وا  داتـسرف و  یمدرم  نآ  رد  هب  ار  وا  دش ، یم  هدایپ  هک  یتقو  دش و  یم  راوس  نآ  رب  درک ، یم  ادیپ  جایتحا  هاگ 
زاهلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  مه  یتقو  نک ، تعاطا  ربمغیپ  زا  هک  درک  یم  هراشا  وا  هب  دـمآ  یم  هک  هناـخ  بحاـص  دز و  یم  رد  هب  ار 

 ". تسا اجنامه  زین  شربق  و  درم ، اجنآ  رد  دمآ و  وب د  ناهیت  نب  مثیهلا  وبا  لام  هک  یهاچ  رانک  رب  وا  تفر ، ایند 
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دابع دیسا و  ياصع 

زا یتقو  دندوب . هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  کیرات ، تخس  بش  کی  رد  رشب  نب  دابع  ریـضح و  نب  دیـسا  هدش " : تیاور  سنا "  زا " 
ود رـس  رب  هک  دنتـساوخ  نوچ  و  دنتفر . هار  نآ  ییانـشور  رد  هک  دـیبات  يرون  اهنآ  زا  یکی  ياصع  زا  ، دـنیایب هک  دـندش  جراخ  وا  هاگـشیپ 

دسا برثتلا 35:1 ، حرط  يراسلا 154:6 ، داشرا  ، 6 يراخب 3 : حیحـص   " درک . یناشفا  وترپ  مه  يرگید  ياصع  دنوش ، ادـج  مه  زا  یهار 
ریثک 152:6. نبا  خرات  هباغلا 101:3 

هحفص 180 ] ] 

مرکا ربمغیپ  دـهع  رد  مالـسا  زاـغآ  رد  مهنآ  هباحـص ، ناـگرزب  زا  یکی  زا  گرزب  تمارک  نیا  ینک  یم  رواـب  اـیآ  دـسیون : یم  ینیما "  " 
لقن ارنآ  زگره  نارگید  دـنک و  ادـیپ  یهاگآ  نآ  زا  سنا "  اراصحنا "  طقف  دـنامب و  هتخانـشان  لوهجم و  مدرم  همه  رب  نکل  دوش ، رداص 

دنکن !؟ ادیپ  ترهش  ینید  هعماج  رد  دننکن و 
رادروخ رب  تلیـضف  هاگیاپ  نینچ  کی  زا  دـندروآ ، مالـسا  هنیدـم  رد  هک  دـندوب  يرخاتم  ناناملـسم  زا  هکدرم  ود  نیا  هک  يراد  رواب  اـیآ 

هب ولو  نآ  زا  مه  ربمغیپ  تما  سپ  نآ  زا  و  درواین ، نابز  رب  یـصوصخ  روطب  ولو  ار  ناـنیا  تمارک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـما  دنـشاب ،
دنشاب !؟ هتخانشن  هدیدن و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تایح  لوط  رد  ار  تمارک  نیا  نید  ناگرزب  و  دننکن ، دای  كدنا  سایقم 

رد هک  هدش  هتخاس  یسک  هرابرد  تبقنم  نیا  هک  ارچ  دشابن ، لوهجم  وت  يارب  هدش ، یتبقنم  نینچ  راوازس  دیسا "  ارچ "  هکنیا  تهج  دیاش 
ار نیملـسم  داـحتا  درک و  تعیب  زور  نآ  رد  هک  دوب  راـصنا  زا  یـسک  لوا  وا  و  داد ، تعیب  تسد  رکب "  وبا  اـب "  همه  زا  شیپ  هفیقـس  زور 

 " تشاد . میظع  رثا  رکب  وبا  رب  وا  تعیب  نیا   " ریثا " : نبا  هتفگب "  انب  درک و  دوبان 
نیا اب  صخش  نیا  هک  هتبلا  تشاد " و  یمن  مدقم  وا  رب  ار  یـسک  دوب و  لیاق  یـصاخ  مارتحا  وا  هب  تبـسن  قیدص  رکب  وبا  تسا " : هتفگ  و 

ددرگ . لیان  يراختفا  لادم  نینچ  هب  رکب  وبا  ناراداوه  فرط  زا  هک  تسا  درف  نیرت  راوازس  دوب ، هدرک  هک  یتعیب 
دننک یم  ادیپ  دوب -  روبق  هدننک  رفح  هک  حارج -  هدـیبع  وبا  لثم  یناسک  ار  يراختفا  تبقنم و  نینچ  زین  و  تسین . نآ  راوازـس  هک  یلادـم 

زا وا  دـیوگ " : یم  نینچ  دیاتـس و  یم  ار  دیـسا "  نیا "   " هشیاـع ، هک "  تسین  هدوهیب  زاـب  دیـسوب و  یم  ار  وا  ياـپ  باـطخ  نب  رمع  هک 
دنتسه راصنا  زا  رفن  هس  تسا " : هتفگ  زین  دوب " و  مدرم  لضافا 

هحفص 181 ] ] 

نینموملا ما  ار "  نخس  نیا  رشب "  نب  دابع  ریضح ، نب  دیسا  ذاعم ، نب  دعس  دسر : یمن  اهنآ  ياپ  هب  تلیضف  رد  یسک  هللا  لوسر  زا  دعب  هک 
هدرک تکرش  ردب "  رد "  هک  دنا  هتسیز  یم  ییاهتیصخش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  دعب  دناد  یم  رتهب  هک  تسا  هتفگ  یلاح  رد  " 

لثم : یناسک  تسا . میقع  يدارفا  نانچ  نداز  زا  رهد  ردام  دندوب و 
درک دیاب  هچ  اما  ربمغیپ . نارای  زا  یهورگ  دعس " و  نب  سیق   " هللادبع " ، نب  رباج   " نیتداهـشلا " ، يذ  همیزخ   " يراصنا " ، بویا  وبا  " 

دندوب . مالسلا  هیلع  یلع "  ناراداوه "  یگمه  هک  ارچ  دوبن ، اراوگ  نینموملا "  ما  رب "  نانیا  یفرعم  هک 
 " یلع شردارب "  هار  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم "  نامیپ "  هکنآ  تبـسانمب  دوب ، تلیـضف  نیا  هتـسیاش  اهنت  دیـسا "  وا " ، رظن  زا 

رکب وبا  تفالخ "  میکحت  رد  هدرک و  یتسدشیپ  شردپ  تعیب  رد  مامت  باتش  هب  دوب و  هتـسکش  دوب ، تما  تیاده  مچرپ  هک  مالـسلا  هیلع 
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وا هراب  رد  هشیاع "  دش و "  هتـشک  همامی "  هعقاو "  رد  رکب "  وبا  مچرپ "  ریز  رد  هک  دوب  وا  و  دوب ، هتـشادن  رب  مدـق  دیـسا "  زا "  رتمک  " 
. تسا هدرک  يرایسب  شیاتس 

تسا هدش  لسع  هب  لیدبت  هداب  دلاخ  ياعد  رثا  رب 

درم تسیچ ؟ نیا  تفگ : دلاخ  دمآ ، دیلو  نب  دلاخ  شیپ  هداب  زا  رپ  یکشم  اب  يدرم  تسا " : هدش  لقن  همثیخ "  هطـساوب "  شمعا "  زا " 
ما هدروآ  يا  هداب  ار  امـش  تفگ : دمآ ، هک  دوخ  نارای  شیپ  درم  نیا  نک . هک  رـس  هب  لیدبت  ارنآ  ایادـخ  تفگ : دـلاخ  تسا : لسع  تفگ :

یضر دلاخ  ياعد  هک  دنگوس  ادخب  تفگ : تسا . هکرس  دید  هاگان  درک ، زاب  هک  ار  وبس  رس  تسا . هدیـشونن  ارنآ  لثم  یـسک  نونک  ات  هک 
 ". تسا هتشاذگ  ار  رثا  نیا  هنع  هللا 

هحفص 182 ] ] 

ریثک 114:7" ، نبا  خیرات "   "  ) دوب " هدـش  لسع  هب  لیدـبت  نکب و  لسع  ار  نیا  ایادـخ  دوب  هتفگ  دـلاخ  هک " : هدـمآ  رگید  ترابع  رد  و 
(. 414:1 " هباصالا

ار وا  لاوحا  دـینک و  هظحالم  هعلاطم و  168 ط 1  هحفـص 156 - متفه ، ءزج  رد  ار  دلاخ "  یناگدنز "  هایـس  قاروا  دیوگ : یم  ینیما "  " 
دینک يرواد  هاگنآ  دیـسانشب ، یتسردب  ار  وا  درکلمع  ات  دیـسرپب  هفیلخ "  رمع  شنز " و "  هریون " و "  نب  کلام  همیذج " و "  ینب  زا " 

. تسا هدوب  زیچ  هچ  هتسیاش  هک 

دنازوس یمن  ار  ملسموبا  شتآ 

هدرک تافو  لاسب 62/60  هک  ار  یعبات "  ینمی  بوث  نب  هللادبع   " ینالوخ " ، ملسم  وبا  تشاد " -  يربمایپ  ياعدا  هک   " یسنع -  دوسا  " 
نآ هلعـش  زا  ار  وا  ادخ  دزن و  يا  همدص  چـیه  اما  تخادـنا ، نآ  رد  تفرگ و  ار  ملـسموبا "  دوب " . هتخورفا  میظع  یـشتآ  و  دومن ، توعد 
هب ردقنآ  هک  ساپس  ار  يادخ  تفگ " : درک و  مالـس  دمآ و  رکب "  وبا  دزن "  وا  يزور  دراد ، لیلخ "  میهاربا   " هب تهابـش  نیا  و  دیناهر ،

 ". تسا هدرک  ار  لیلخ  میهاربا  هزجعم  نامه  وا  اب  هک  داد ، ناشن  نم  هب  ار  یسک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  نایم  رد  هک  داد  رمع  نم 
تفگ ودب  رمع  دیناشن . رمع  دوخ و  نایم  رد  ار  وا  دـمآ و  قیدـص  رکب  وبا  شیپ  تسا " : هدـش  لقن  ناسنیدـب  هریثک "  نبا  تیاور "  رد  و 

ود نایم  مدرک و  هدهاشم  ار  لیلخ  میهاربا  هزجعم  نامه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  نایم  رد  ات  تفرگن  ارم  ناج  هک  ساپـس  اریادـخ 
یبهذ " 46:1" ، ظافحلا  هرکذت  رکاسع 318:7 "، نبا  خرات "  هوفصلا " 181:4 " ، هفص  باعیتسلا " 666:2 " ،  "  ) دیسوب " ار  وا  مشچ 

دوقعلا رد "  نیدباع "  نب  نیما  دمحم  دیس  ار  عوضوم  نیا  بیذهت " 236:12 ) بهذلا " 70:1 " ، تارذش  ریثک " 146:8 " ، نبا  خیرات 
 "، رکاسع نبا   " میعن " ، وبا  زا "  ایرد "  یف  نفد  نمیف  ایرلا  هضورلا  مانب "  دوخ  هلاسر  رد  وا  يدامع " و  شدج "  زا  هیردلا " 393:2 

هحفص 183 ] ] 

. تسا هدرک  لقن  ریثک "  نبا  یناکلمز " و "  نبا  " 

تشذگ هلجد  زا  درک  هک  ییاعد  هلیسو  هب  ملسم  وبا 
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وبا دروخ " . یم  لحاس  هب  شجاوما  تشاد و  دـم  رزج و  هلجد "  زور " ، نآ  رد  دـمآ و  هلجد "  رانک "  رب  يزور  ینالوخ "  ملـسم  وبا  " 
 " رب ار  دوخ  بکرم  هاگنآ  درک ، دای  ایرد  زا  ار  لییارسا  ینب  ندش "  هناور  تفگ و  انث  دمح و  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  داتسیا و  ملسم " 

دنتشذگ . نآ  زا  وا  لابند  هب  مه  مدرم  دش و  بآ  دراو  دنار و  هلجد " 
. تسا هدرک  لقن  دوخ 317:7  خیرات "  رد "  رکاسع "  نبا  ار "  تیاور  نیا 

دیوگ یم  حیبست  ار  ادخ  شتسد  رد  ملسموبا  حیبست 

وا يوزاب  رب  حیبست  دوبر و  رد  شباوخ  رابکی  تفگ . یم  حیبست  ار  ادخ  نآ  اب  هتسویپ  هک  تشاد  تسد  رد  یحیبست  ینالوخ "  ملسم  وبا  " 
یگشیمه هدنیاپ  يا  ناهایگ  هدننایور  يا  وت  یهزنم  تفگ " : یم  دیچیپ ، یم  وا  يوزاب  یلاح  رد  و  نتفگ . حیبست  هب  درک  عورش  هدیچیپ و 

 " ملسم وبا  يوزاب "  رد  حیبست  دید  دمآ ، هک  وا  نیبب "  ار  اه  یتفگش  نیرت  تفگش  نیا  ایب و  ملـسم  يا  تفگ : شنز  هب  ملـسم "  وبا  " . " 
 " ماش خـیرات  رد "  رکاسع "  نبا  ظفاح "  ار  تیاور  نیا  دـش . شوماـخ  حـیبست  تسـشن  نوچ  دـیوگ . یم  هللا  ناحبـس  دـنز و "  یم  رود 

 318:7 تسا . هدروآ 

دننک یم  رفس  هقوذآ  هشوت و  نودب  یهورگ 

: " دنتفگ  " منک . ادیپ  ینارای  هاگ  ره  یلب ، تفگ " : يور " ؟ یم  جح  هب  ام  اب  ایآ  دنتفگ " : هدمآ و  ینالوخ "  ملـسم  وبا  شیپ "  یهورگ 
یهارمه وت  اب  میاوت و  نارای  ام 

هحفص 184 ] ] 

: " تفگ دنرادن " و  رب  هقوذآ  هشوت و  هک  دنتـسه  یناسک  نم  نارای  هک  ارچ  دیتسین ، نم  نارای  باحـصا و  امـش  تفگ " : وا   " مینک . یم 
اهنآ دناسر و  یم  اذغ  اهنآ  هب  هک  تسا  ادخ  نیا  دنیآ و  یم  رد  تکرح  هب  ماش  حبـص و  ره  هشوت  داز و  نودب  ناگدنرپ  هک  دینیب  یمن  ایآ 
دیوش هدامآ  ادخ  تکرب  هب  سپ  تفگ " :  " مییآ . یم  وت  اب  ام  دنتفگ " : اهنآ  دننک " ؟ یم  عرز  تشک و  هن  دـنراد و  یـشورف  دـیرخ و  هن 

" . 
دندربن . دوخ  اب  يا  هشوت  داز و  دندرک و  تکرح  قشمد "  زا "  نادادماب ،

تفگ :  " دنهاوخ . یم  فلع  مه  نایاپ  راهچ  میروخب و  هک  میراد  كاروخ  هب  زاین  ملسم ، وبا  يا  دنتفگ " : دندیسر ، لزنم  هب  هک  یماگنه 
یم وت  ایادخ  تفگ " : تسـشن و  وناز  ود  اب  هاگنآ  دـناوخ . زامن  تعکر  ود  داتـسیا و  اهگنـس  يور  دـش . رود  اجنآ  زا  بوخ " و  رایـسب  " 

یلیخب رب  مدرم  زا  یهورگ  هاگ  ره  هک  ماهدـید  نم  ما . هدـمآ  وت  ترایز  دـصق  هب  طقف  هدروآ و  نوریب  ملزنم  زا  ارم  ياهزیگنا  هچ  هک  یناد 
رب سپ  میتسه ، وت  ناریاز  نانامهم و  همه  ام  دنک . یم  نامهم  ار  نانآ  و  دنک ، یم  ییاریذپ  اهنآ  زا  ناکما  ردق  ات  دنوش  دراو  مدآ  دال  وا  زا 

 " نک . اطع  فلع  ام  نایاپ  راهچ  رب  هباشون و  اذغ و  ام 
مه ناروتـس  فلع  تفرگ . رارق  نآ  يور  رب  بآ  هزوک  ود  غاد و  تشوگبآ  يا  هساـک  دـش و  هدرتـسگ  اـهنآ  شیپ  رد  رـضاح و  يا  هرفس 
بآ تهج  زا  دندرک و  تعجارم  دندش و  ادج  وا  زا  هک  دوب  ناسنیدب  رفس  رخآ  ات  لاح  دروآ  ار  اهنیا  یسک  هچ  دندیمهفن  هک  دش  رـضاح 

دندیدن . یتخس  نان  و 
. 318:7 هدرک . لقن  ار  تیاور  نیا  ماش "  خیرات  رد  رکاسع "  نبا  ظفاح " 

هک هداز "  يربک  شاط  نخس "  هب  منک  یم  بلج  ار  هدننک  یسررب  رظن  طقف  میوگ . یمن  يا  هملک  ماقم  نیا  رد  نم  دیوگ : یم  ینیما "  " 
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لکوـت هک  دـیما  نیا  هب  دریگ ، شیپ  ار  اـهنابایب  ار ه  هقوذآ  هشوـت و  نودـب  سک  ره  هفرک " : تیاور  نینچ  هداعـسلا " 345:3  حاتفم  رد " 
. دندرک یم  لکوت  هاگنآ  دنتشاد ، یم  رب  هشوت  تسخن  ام  ناگتشذگ  هک  ارچ  تسا ، هدروآ  دیدپ  تعدب  دنک ، لیمکت  دهاوخ  یم  ار  دوخ 

"

هحفص 185 ] ] 

نز کی  ررض  عفن و  هب  ملسموبا  ياعد 

یم رد  ار  دوخ  شفک  سابل و  دـش ، یم  هناخ  لخاد  هاگنآ  تفگ ، یم  ریبکت  هناخ  طـسو  رد  دـش ، هک  هناـخ  دراو  ینـالوخ "  ملـسم  وبا  " 
تشادن غارچ  وا  هناخ  عقوم  نآ  رد  دینشن . یباوج  اما  تفگ ، ریبکت  دمآ و  بش  کی  دروخ . یم  اذغ  وا  اب  دمآ و  یم  شرسمه  دزن  دروآ ،

تفگ : دش و  کیدزن  وا  هب  نانز ، نیمز  هب  اصع  دوب . هتسشن  مه  شرسمه  و 
وا یتفر ، یم  هیواـعم  شیپ  هاـگ  ره  ملـسم  وبا  وت  و  دنتـسه ، هاـفر  همه  مدرم  تفگ " : شرـسمه  یهد ؟ یمن  باوج  هک  تسا  هدـش  هچ  " 

تفگ : ملسموبا "   " يدرک " . یم  یگدنز  نآ  اب  یشوخ  هب  هک  دادیم  لام  نادنچ  داد و  یم  ام  هب  يراذگتمدخ  داد  یم  روتسد 
: " دوب هتفگ  ینالوخ "  ملـسم  وبا  نز "  هب  دوب و  هدمآ  ینز  وا  زا  شیپ   " نک . روک  ار  وا  هدرک ، بارخ  ارم  رـسمه  رکف  سک  ره  ایادخ  " 

هناخ رد  نز  نآ  هک  عقوم  نیمه  رد   " دریذـپ . یم  دـنک ، کمک  ار  امـش  ات  دـهاوخب  يرازگتمدـخ  هیواـعم  زا  ییوگب  ترهوش  هب  هاـگ  ره 
تفگ : دش . کیرات  شمشچ  هاگان  دوب  هتسشن  دوخ 

دزن نز  نیا   " دش . روک  نم  مشچ  هک  ادخب  تفگ " :  " هدشن . شوماخ  غارچ  هن ، دنتفگ " :  " دـش . شوماخ  ام  غارچ  هک  دـیروایب  غارچ  " 
 " ملسم وبا  دنادرگ " . زاب  ار  شمشچ  رون  ادخ  دنک  اعد  هک  داد  یم  دنگوس  ادخ  هب  درک و  یم  شهاوخ  وا  زا  هتسویپ  دمآ و  ملـسم  وبا  " 

لقن ار  بلطم  نیا  دوخ  خـیرات "  رد "  رکاسع "  نبا  تشگ " . رب  دوخ  نیتسخن  لاح  نآ  هب  نز  تشگ و  زاب  وا  هب  نز  ییاـنیب  درک و  اـعد 
. 317:7 هدرک .

روک دشاب ، رفیک  نیا  بجوتـسم  هک  یهانگ  نودب  ار ، یناملـسم  نز  هک  هدوب  لدگنـس  ردقچ  تازجعم  نیا  هدنراد  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
. - دمآ یم  باسحب  ریما  اهنآ  رظن  زا  طقف  وا  دشاب : هتشاد  تسناوت  یم  يدوس  هچ  ناناملـسم ، رگید  لثم  مه  هیواعم "  هب "  هعجارم  هدرک .

هکنآ رطاخب  دوب -  وا  ناراداوه  لوا  فص  رد  درم  نیا  و 

هحفص 186 ] ] 

رفیک نیا  هتـسیاش  هنوگچ  دوش ، بکترم  یهاـنگ  هکنآ  یب  هراـچیب  نز  نیا  دـنا ، هدرک  لـقن  ار  نیا  دـننکب  هدرتـسگ  نینچنیا  ار  وا  هوـکش 
دیامرف ؟ اطع  يوقت  بیکش و  ربص و  ار  ود -  ره  نز -  نآ  دوخ و  نز  هک  تساوخن  ادخ  زا  ملسم "  وبا  ارچ "  دشاب ؟ تسناوتیم 

نیا تمارک  هکنآ  سکع  رب  تسرد  مهوت ، نیا  ؟ درکن اعد  يزیچ  تواسق  زج  درک و  ار  راک  نیا  ارچ  دوب ، هوعدلا  باجتـسم  نینچ  وا  رگا 
ياعد دهد و  یتمارک  نانچ  یناسک  نینچ  لاثما  هب  هک  میناد  یم  نآ  زا  رت  هزنم  رترب و  ار  ادخ  ام  دنایامن  یم  ار  وا  تواسق  دـناسرب ، ار  درم 

. دنک باجتسم  ار  وا  لهج  زا  یشان 

دتفا یم  ماد  هب  ملسموبا  ياعد  هب  وهآ 
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ملـسم وبا  زا  اه  هچب  هک  داتفا  یم  قافتا  تاقوا  اسب  دنک " : یم  تیاور  بعک "  نب  لالب  زا "  دوخ 317:7  خـیرات "  رد "  رکاسع "  نبا  " 
ار وا  دنتفر و  یم  اه  هچبو  داتفا  یم  ماد  هب  وهآ  درک . یم  اعد  وا  و  دزادنیب ، ام  ماد  هب  ار  وهآ  دنوادخ  دـنک  اعد  هک  دنتـساوخ  یم  ینالوخ 

 " دنتفرگ . یم 
هک دننک  لقن  یناسک  هرابرد  دـنا  هدیـشوک  هتـشاد ، صاصتخا  ءایبنا  هب  هک  ار  یتیآ  ای  هزجعم  ره  نایوار ، هورگ  نیا  دـیوگ : یم  ینیما "  " 

یمن یم  دـنیبب . دوخ  يایلوا  رب  دـناد ، یم  لاحم  ای  حابم  ارنآ  لقع  هک  ار  يزیچ  نآ  ره  دنـشوک  یم  ناـنیا  هکلب  دنتـشاد ، تسود  ار  ناـنآ 
دـشاب هچ  ره  اهنیا  هزیگنا  دنربب ؟ الاب  ار  صاخـشا  نیا  هاگیاپ  ای  دـنهاکب ، ناربمغیپ  ماقم  زا  دـنا  هتـساوخ  ناشلمع  نیا  اب  نانیا  ایآ  هک  مناد 

یم ار  تالبع  زخ  نیا  هدنراد  ینالوخ "  ملـسم  وبا  ایآ "  دنا . هتفرگ  تسپ  ار  الاب  دنا و  هدروآ  لوقعمان  تایاور  هک  دنا  هدوب  يدـب  نایوار 
درم کی  هک  درک  لوبق  ناوت  یم  ایآ  تسا ؟ هتفاب  هتشر و  دوخ  یگدنفاب  رد  ار  تامارک  همه  نیا  صخش ، نیا  هک  دیناد  یم  ایآ  دیـسانش ؟

نامیا وا  نامیا  هب  وا و  هب  دیآ و  رد  دنه "  رسپ  مچرپ "  ریز  یهلا 

هحفص 187 ] ] 

 " هعماج هک  يراد  رواب  ایآ  دشاب ؟ رادروخرب  یهاگآ  تمارک و  زا  شدوخ  و  دهد ، حیجرت  راگدرورپ  برقت  رب  ار  وا  هب  یکیدزن  و  دروآ ،
نآ يایاطع  اهـششخب و  دریگ و  ماجنا  تریـصب  يور  زا  شیاهراک  دشاب و  سانـشادخ  هک  درورپب  ار  یـسک   " هیواعم ، رـصع "  رد  ماش " 

یناشن تمالع و  نوچمه  ار  اهغورد  همه  نیا  رکم ، غورد و  تسد  يرآ ، دنکن ؟ فرحنم  قح  هار  زا  ار  وا  كانرطخ  هدـنزگ و  ياورنامرف 
زا درم  نیا  تسا . هتخادرپ  هتخاس و  یحو  نادناخ  اب  ینمـشد  هیما " و  ینب  نادـناخ "  اب  وا  یتسود  ساپب  ملـسم و  وبا  زا "  رکـشت  روظنمب 

مدرم يا  دوب " : هتفگ  هدرک و  جورخ  دوخ  ناـمز  ماـما  رب  نیطـساق "  مچرپ "  ریز  رد  دوب و  ناـیوما  هب  بوـسنم  ناـمثع " و  نارادـفرط " 
ارچ دیرتدب ، مه  دومث  موق  زا  امش  هنیدم ، مدرم  يا  دهدب ، يدب  رفیک  ود  ره  رب  ادخ  هک  دیا  هتفرگ  رارق  لذاخ  لتاق و  نایم  رد  امش  هنیدم ،

 " تسا . رترب  ادخ  هقان  زا  ادخ  هفیلخ  هک  تسا  مولعم  و  دیدناسر ، لتق  هب  ار  هللا  هفیلخ  امش  دنتشک و  ار  ادخ  هقان  دومث  موق  هک 
دوب . مالسلا  هیلع  یلع "  دزن "  هیواعم "  ریفس "   " نیفص ، گنج "  رد  درم ، نیا 

بولغم ناهرب  رد  ار  وا  درک و  تجح  هماقا  مالـسلا  هیلع  ماما "  هک " ا "  هاـگنآ  دـیناسر ، ماـما "  رب "  ار  هیواـعم "  ياـه "  هماـن  یخرب  و 
دناوخ : یم  زجر  نیفص  زور  رد  هک  دوب  ومه  دش و  اراوگ  ام  رب  دربن  گنج و  نونکا  تفگ : دمآ و  نوریب  وا  دومن ،

 " مریم . یم  دوخ  تعاط  هاگشیپ  رد  هدرک و  نت  هب  ار  دوخ  هرز  مرادن ، يدرد  مرادن ، يدرد  " 
اهراک و مامت  رد  دزات ، یم  وا  تاوهش  اهسوه و  لابندب  تسا ، هدش  گرم  هب  رضاح  دنه "  رسپ  تعاطا "  رد  هک  تسا  یـسک  هچ  نیا  ایآ 

ماما ار  وا  اهیراددوخ 

هحفص 188 ] ] 

یلص هللا  لوسر  هچنآ  زا  دسانـش ، یمن  ار  وا  دزیخ و  یم  رب -  دربن  هب  تسا ، رهطم  ادخ  هدومرف  هب  هک  دوخ  نامز  ماما  اب  درامـش ، یم  عبتم 
ضارعا دوب  هدومرف  شرافـس  اصوصخ  نیفـص "  گنج "  رد  مومع و  روطب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یلع "  اب "  گنج  هراـبرد  هلا  هیلع و  هللا 

ماقم اب  هک  دـیدرگ  یعیفر  تلزنم  تامارک و  نیا  بحاص  هیما "  ینب  رظن "  رد  هکنیا  ات  تشادرب ، تایانج  نیا  رد  يدـنلب  ياهماگ  درک و 
زج هک  ادـخ  هب  و  تسا . هدـیرفاین  ادـخ  يزیچ  وچمه  هک ، ادـخ  رب  هانپ  تسا . رتورف  نآ  زا  یقداص  یلو  ره  ماقم  و  دـنک ، یم  يربارب  ءایبنا 

درادن . لوبق  ارنآ  قطنم  لقع و  دریذپ و  یمن  ارنآ  مالسا  يدابم  ینابم و  مالسا و  تسین ، يرگید  زیچ  یگتخاس ، رما  کی  غورد و 
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یماش ملسم "  وبا  زا "  دنک ، یم  یناوخ  زجر  یتسپ  ياه  هقیفر  هچ  رب  دازیمدآ  نیا  دنک ، دوبان  ار  هنالهاج  هناروکروک و  بصعت  نیا  ادخ 
تامارک و بحاص  هک  دزاس  یم  اـسراپ  دـهاز  دـباع و  هرهچ  کـی  دوب ، هتـساوخ  رب  هبراـحم  هب  دوخ  رـصع  ماـما  اـب  هک  یغاـب  یجراـخ و 
 " نوچمه یهاگیاپ  ار  وا  تدابع ، ینابرق و  تعاطا و  دهز و  رد  هک  دزاس  یم  یتیـصخش  كرـشم ، یعویـش  درم  نیا  زا  و  دـشاب ، تاماقم 
ار ام  ایادـخ  دراپـس ، ناـج  نادـنز  رد  ماـجنا  رـس  و  دـشخبب ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا "  یبن  حودـمم "  مالـسلا  هیلع  میرم "  نب  یـسیع 

. تست يوس  هب  ام  تشگزاب  ياشخبب و 

دیوگ یم  نخس  گرم  زا  سپ  عیبر 

هک میدمآ  یتقو  تشذگ . رد  يرامیب  نامه  اب  دش و  رامیب  شارخ  نب  عیبر  مردارب  تفگ " : هک  هدـش  لقن  یـسبع "  شارخ  نب  یعبر  زا " 
رادید ادخ  اب  امش  زا  سپ  نکل  و  يرآ ، تفگ : يدمآ ؟ هرابود  ایآ  وت . رب  مالس  و  متفگ : امش . رب  مالس  تفگ : میشکب ، شیور  زا  ار  هماج 

هک متـساوخ  هزاجا  وا  زا  نم  دـناشوپ و  نم  رب  زبس  ریرح  زا  یـسابل  سپـس  درک ، رادـید  نم  اب  مشخ  نودـب  ناحیر و  حور و  اب  وا  مدرک و 
هک تسا  نینچنیا  نم  لاح  نونکا  دومرف و  تزاجا  ادخ  میوگب و  امش  رب  ار  لاح  نیا  تراشب 
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 " دیسرتن . داب و  هدژم  ار  امش  دیوش و  کیدزن  ادخب  دینک و  کین  راک  سپ  دینیب . یم 
نفک وا  تهج  هک  میداتـسرف  یـسک  میدوب . هدز  هقلح  وا  رود  ام  تفای و  تافو  شارخ  هب  عیبر  مردارب  هدمآ " : میعن "  یبا  تیاور "  رد  و 

: تفگ يدش ؟ هدنز  گرم  زا  سپ  ایآ  ردارب ، يا  امش  رب  مالس  و  دنتفگ : مدرم  امش . رب  مالس  تفگ : و  درک ، زاب  ار  دوخ  يور  هاگان  درخب .
لابقتسا قربتسا  ناحیر و  حور و  اب  ارم  وا  دوبن . نیگمشخ  هک  يراگدرورپ  مدرک ، تاقالم  ار  مراگدرورپ  امش  زا  یئاج  زا  سپ  نم  يرآ ،

هناد دننامه  وا  سپـس  دینکن . ریخات  دینک و  باتـش  دـناوخب . زامن  نم  رب  هک  تسا  راظتنا  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مساقلا  وبا  کنیا  و  درک ،
 " دنزادنیب . تشت  رب  هک  دیدرگ  ینش 

مدیناشوپ . ار  وا  نم  تشذگ و  رد  عیبر  مردارب  هدمآ " : نینچ  رگید  ترابع  رد  و 
ناحیر و حور و  اب  نم  اب  مدرک و  تاقالم  ار  مراگدرورپ  نکل  هن ، تفگ : يا ؟ هدش  هدنز  گرم  زا  سپ  ایآ  ردارب ! يا  مدیسرپ : دیدنخ . وا 

درک . رادید  كانبضغ  ان  هرهچ 
تـسار یعبر  تشاد : راهظا  وا  دـنتفگ -  هشیاـع  هب  ار  هعقاو  نیا  دـیرادنپ . یم  هچنآ  زا  رت  تحار  تفگ : تسا ؟ رارق  هچ  زا  اـهراک  متفگ :
 " دنیوگ . یم  نخس  گرم  زا  سپ  یناسک  نم  تما  زا  دومرف : هک  مدینش  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  نم  هک  ارچ  تسا . هتفگ 

هدرم تایح  تشگ  زاب  زج  تعجر  هکیلاح  رد  دنناد ، یم  لاحم  ار  تعجر  هب  داقتعا  رگید  ارچ  نانیا  ممهف  یمن  نم  دسیون : یم  ینیما "  " 
ریقحت ار  تعجر  زاب  نآ ، دوجو  اب  دننیب و  یم  ار  هجراخ "  نب  دیز  ناتساد "  ریاظن  نانیا  و  تسین . يرگید  زیچ  ندب  زا  ناج  نتفر  زا  سپ 
هلـصاف گرم  اـب  هکنیا  رد  تعجر و  هلاـسم  رد  اـم  اـب  ناـنیا  تسا . تعجر  ناـمه  قیداـصم  زا  تیاور  نیا  هجیتن  هک  یلاـح  رد  دـننک ، یم 

تروص بهذم  دییات  ساسا  رب  هک  دنراد ، هشقانم  نآ  یهاتوک  تدم  لوط  رد  تشاد و  دهاوخ  رود  ای  کیدزن 

هحفص 190 ] ] 

القع و دراذـگ و  یمن  ریثات  ناکما ، تیرهوج  رد  اهنیا  همه  نکل  دـسرب ، ام  هب  عوضوم  نیا  دـیاب  هرهاط  ترتع  قیرط  زا  ارچ  اـی  دریگ  یم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4038 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین . نکممان  اوران و  عوضوم  نیا  اعرش 
رمع نب  هللادبع  نب  ملاس  زا "  هدروآ 273:3 و  دوخ  تاقبط "  رد "   " دعس نبا  هچنآ "  اب  دراد  هلصاف  ردقچ  شارخ "  نبا  ناتساد "  نیا  و 

ار وا  لاس  هد  زا  سپ  دروایب . نم  باوخ  هب  ار  رمع  هک  متـساوخ  ادخ  زا  تفگ : یم  راصنا  زا  يدرم  مدینـش  تسا " : هتفگ  هک  هدرک  لقن  " 
ره مدش . غراف  نالا  تفگ " :  " ینک ؟ یم  هچ  نانموم  ریما  يا  مدیـسرپ " : درک " . یم  كاپ  دوخ  یناشیپ  زا  ار  قرع  وا  مدید و  باوخ  رد 

تسا . هدروآ  ار  عوضوم  نیا  "ص 99  افلخلا خیرات  رد "  یطویس "   " متشگ " . یم  كاله  نم  دوبن ، راگدرورپ  تمحر  هاگ 
هدیـسرپ هدید و  باوخ  رد  ار  رمع  تسا " : هتفگ  هکدـنک  یم  لقن  رمع "  نب  هللادـبع  زا "  رمع " ص 205  هریـس  رد "  يزوـج "  نبا  و "

طقاس مداتفا و  یم  دوخ  ناکم  زا  متفای ، یمن  هدنیاشخب  ار  راگدرورپ  هاگ  ره  تسا . بوخ  ملاح  تسا  هتفگ  وا  و  ینک ؟ یم  راک  هچ  تسا 
زا نالا  هک  هدرک  هفاضا  و  لاـس . هدزاود  زا  سپ  تسا : هتفگ  يا ؟ هتفاـی  تغارف  باـسح  زا  تقو ، دـنچ  زا  سپ  دیـسرپ : هاـگنآ  مدـش . یم 

تسا . هدروآ  ضایر " 80:2  رد "  يربط "  بحم  ظفاح "  ار  تیاور  نیا  ریظن  " و  مدش . غراف  باسح 
هتفرن و وا  لابقتـسا  هب  ناحیر  حور و  اـب  راـگدرورپ  زگره  هک  مینک  یم  هظحـالم  هک  باـسح ، رد  تسا  رمع "  ياـنگنت "  تیعقوم و  نیا 

باسح زا  لاس  هدزاود  زا  سپ  و  تسا . هداتـسیان  وا  زامن  راظتنا  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  و  تسا ، هدـناشوپن  شزبس  ریرح  ساـبل 
تعرـس نآ  هب  هک  شارخ "  نبا  اب "  دینک  هسیاقم  ار  نیا  سپ  تفای . یم  يدبا  تکاله  دوبن ، راگدرورپ  تمحر  هاگره  هک  هتفای ، تغارف 

. نک يرواد  هظحالم و  ار  ود  ره  نیا  هدنیآ  تسا و  هتفر  شیپ 
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دنرذگ یم  بآ  زا  یهاپس  رازه  راهچ 

تشامگ و نآ  یهدنامرف  رب  ار  یمرضح  نب  ءالع  تسارایب و  يرکـشل  باطخ  نب  رمع  تسا " : هدش  تیاور  سنا "  هریره " و "  وبا  زا " 
دندش . ناوتان  زین  بآ  راثآ  نتفای  زا  دنتفرگ و  تقبس  ام  رب  مدرم  هک  میدید  مدوب . وا  اب  اهگنج  رد  زین  نم 

دوب . هعمج  زور  دوب و  هدش  بلاغ  نایاپ  راهچ  رب  ام و  یگمه  رب  شطع  مرگ و  اوه 
یمن يزیچ  نامسآ  رد  ام  تشاد و  رب  نامسآ  هب  ار  شیاهتسد  هاگنآ  دناوخ . زامن  تعکر  ود  وا  دش ، برغم  هب  لیامتم  باتفآ  هک  یماگنه 

نانچنآ ناراب  داتـسرف و  يربا  تخیگنا و  رب  يداب  دنوادخ  هاگان  هک  دوب  هدرواین  ورف  ار  شتـسد  زونه  هک  دنگوس  ادخب  تفگ : وا  میدید .
هک میگنجب ، نمشد  اب  میدمآ  سپس  میداد . بآ  ار  نایاپ  راهچ  میدش و  باریـس  یگمه  ام  دش و  زیربل  اهلیـسم  اهنادبآ و  مامت  هک  تخیر 

مانب تفگ : سپس  میرک . ای  میلح  ای  میظع  ای  یلع  ای  تفگ : داتـسیا و  جیلخ  رانک  رب  وا  دندوب . هدرک  روبع  يا  هریوج  هب  ایرد  جیلخ  زا  اهنآ 
راهچ رکـشل ، دادعت  يروفـص "  تیاور "  رد  درکن -  سیخ  ار  ام  نایاپ  راهچ  ياهاپ  یتح  بآ  میدش ، دراو  هک  ام  دیوش . بآ  دراو  ادخ 
سپ میدرک . نفد  لسغ و  میدنک و  ار  وا  ربق  ام  و  دش . يزادنا  ریت  شا  هزانج  رب  میدوب ك  هدرک  فقوت  یمک  تسا -  هدش  رکذ  رفن  رازه 

یم رـضح  نبا  نایمدآ " ، نیرتهب  نیا  میتفگ  دیدرپس ؟ كاخب  هک  تسا  یـسک  هچ  نیا  تفگ : دمآ و  يدرم  میدش ، غراف  نفد  زا  هکنآ  زا 
، دینک نفد  دـیربب و  فرطنآ  خـسرف  ود  یکی  هاگ  ره  دزادـنا . یم  نوریب  دراد و  یمن  هگن  ار  اه  هدرم  نیمز ، نیا  كاخ  تفگ : وا  تسا ، " 

دنروخب . ات  میهدب  رارق  ناگدنرد  ضرعم  رد  ار  وا  دسج  میناوت  یمن  هک  ام  میتفگ  دریذپ ، یم 
هریخ ار  ام  نامـشچ  يا  هدننک  هریخ  رون  ربق  زا  تسین و  اجنآ  ام  تسود  میدـید  میدیـسر ، هک  روگ  هب  میدرک . شبن  ار  ربق  میدـش و  عمج 

روگ رب  ار  اهکاخ  دیوگ  یم  درک ،
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هحفص 192 ] ] 

 " میدش . راپسهر  هتخیر و 
ار ناتـساد  نیا  نایوار  مینک و  رکذ  یبلطم  میهاوخ  یمن  نآ  لطاب  دانـسا  رد  میئوگ و  یمن  ینخـس  چیه  ام  اجنیا  رد  دیوگ : یم  ینیما "  " 

هتفگن ار  نآ  تما  زا  کیچیه  هک  يزیچ  شحاف و  بذک  ییاعدا  مینک ، یمن  تمالم  دنا ، هدـیمان  رـشبلاریخ "  ار "  یمرـضح "  نبا  هک " 
نیا كاخ  هک "  ار  نخس  نیا  ینعم  اما  دنکب ، تمارک  بحاص  هدرک ، جیسب  رمع "  هک "  ار  ینایهاپـس  همه  هک  تسین  راوشد  ادخ  رب  دنا .

ایآ هتفرگ و  تروص  نونک  اتهیحان  مادـک  نیمزرـس و  مادـک  رد  يراـک  نینچ  میمهف . یمن  دزادـنا "  یم  نوریب  ار  ناـگدرم  دـسج  نیمز ،
تسا ؟ لوبق  لباق  كاخ  زا  یتیصاخ  نینچ 

ياهنیمزرس نایم  رد  یگژیو  نیا  ارچ  و  هن ؟ ای  هدش  هدید  یتیـصاخ  نینچ  زورما  ات  ایآ  و  هن ؟ ای  دراد  نآ  رب  یهاگآ  اصاصتخا  كاخ  ایآ  و 
هنوگنیا ربق ، شبن  زا  سپ  ایآ  و  هدادـن ؟ ماجنا  هدرم  نیا  صوصخ  رد  ار  یگژیو  نیا  ارچ  و  تسا ؟ هتفای  صاصتخا  هیحان  نیا  هب  طقف  ملاع 

تسین مولعم  هک  هتفر  ییاج  هتفگ و  كرت  ار  ربق  تسین و  ربق  رد  هک  دنتشادنپ  هتخاس و  هریخ  ار  ناشنامـشچ  هک  دراد ، ناکما  یناشفا  وترپ 
مرادن . یباوج  ار  اهشسرپ  نیا  هک  نم  تسا ؟ هتشاد  هگن  اجنآ  ار  دوخ  ياه  وترپ  و 

. مناد یمن  هن ، ای  دنیوگب  خساپ  اهشسرپ  نیا  هب  هک  تسه  نآ  هدنونش  هصق و  نیا  هدنزادرپ  ای  يوار  ییاناوت  رد  و 

دنک یم  رذگ  بآ  زا  دعس  ياعد  هب  يرگشل 

یبا نب  دعـس  دـنتفاین . ار  یتشک  دیـسر ، هلجد  رانک  هب  رکـشل  نوچ  داتـسرف . يرـسک  نئادـم  هب  يرکـشل  هنع  هللا  یـضر  باطخ  نب  رمع  " 
سپ یتسه ، يراج  ادخ  نامرف  هب  هک  وت  ایرد ، يا  دنتفگ : هنع ، هللا  یـضر  دیلو  نب  دلاخ  و  دوب ، رکـشل  هدـنامرف  هک  هنع  هللا  یـضر  صاقو 

هنع هللا  یضر  رمع  لدع  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تمرح  هب  ارت 

هحفص 193 ] ] 

 " دنتشذگ . نآ  زا  دوش ، سیخ  ناشنارتش  نابسا و  ياپ  هکنآ  یب  یگمه ، هاگنآ  مینک . روبع  ام  یهدب و  هار  هک  میهد  یم  دنگوس 
موصعم ماما  تعیب  زا  هک   " دعـس -  یهلا " - ! درم  نیا  ياعد  رثا  رد  نارتش  نابـسا و  ياـپ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـیوگ : یم  ینیما "  " 

نب دلاخ  شقیفر "  ياعد  هک  صوصخب  دوشن ؟ رت  یتح  دوب ، هتـسکش  دور -  یمن  اطخ  هب  زگره  هک  ار -  تما  رظن  عامجا  دوب و  هتفات  رس 
يادخ هک ، دشن  نشور  ام  رب  ماجنا  رس  و  تسا . هدش  همیمض  وا  ياعد  هب  روجف  قسف و  لامعا  عاونا  هدنراد  راوخنوخ و  راکانز  نآ  دیلو " 

هللا یلـص  دـمحم "   ) هدـش " هیکت  اهنآ  تمرح  هب  اعد  رد  هک  تسا  یناسک  عومجم  تمرح  هب  ایآ  دـینادرگ ؟ تسار  ار  وا  مسق  ارچ  یلاعت 
مارتحا هب  طـقف  هکنیا  اـی  تسا ؟ هدوب  ود  نآ  ماـن  رب  مسق  نیا  ربارب  لومـش  تبـسانمب  اـعد  نیا  ققحت  " و  باـطخ ) نب  رمع  هلا و "  هیلع و 

وا هلا ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رانک  رد  هک  دید  دهاوخ  درگنب ، رمع "  ياه "  هدرکن  اه و  هدرک  هب  هک  یـسک  تسا ؟ ریذپ  تروص  ربمغیپ 
. میا هدروآ  ءزج 6  رد  رثالا "  رداون  زا "  ار  عوضوم  نیا  زا  یشخب  نیا  زا  شیپ  ام  دشاب و  هتشاد  دناوت  یم  ینز  هیام و  هچ 

دنکفا یم  ریخات  هب  ار  وا  لجا  دعس  ياعد 

ياه هچب  نم  اراگدرورپ  تفگ  درک و  اعد  دعـس  تفگ " : هک  هدرک  لقن  هبیبل "  قیرط "  زا  هوفصلا " 140:1  هفص  رد "  يزوج "  نبا  " 
 " تخادنا . ریخات  هب  لاس  تسیب  ار  وا  لجا  مه  ادخ  دنسرب . غولب  نس  هب  اهنآ  ات  زادنیب ، ریخات  هب  ارم  لجا  مراد ، یکچوک 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4040 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هدوب ، هیلع -  هللا  تاولص   " دیهـش -  طبـس  ماما  لتاق "  دعـس "  نب  رمع  اهنآ "  نایم  رد  هک  دعـس "  دالوا "  نیا  دیوگ : یم  ینیما "  " 
دنک باجتسم  ار  دعس "  ياعد "  دیاب  دنوادخ  هک  اقح  و  دنشاب ، یمارگ  دیاب  ردقچ  دنوادخ  هاگشیپ 

هحفص 194 ] ] 

مادقا شنادناخ  تکاله  هلا " و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناحیر  نتـشک "  رد  هک  دـنک  تیبرت  ار  یـسک  ات  دـیامن  دـیدمت  ار  شلجا  و 
لجا خیرات  اجک  زا  و  تسا ؟ هدرک  ربخ  ار  هصق  نیا  هدننک  لقن  ای  هبیبل "  ای "  دعـس "  هک "  تسا  یـسک  هچ  نیا  متـسناد  یم  شاک  دنک .

ار وا  لجا  لاس  تسیب  ادخ  هنوگچ  سپ  دنک "  یم  ریخات  هن  دـتفا و  یم  شیپ  یتعاس  هن  دـسر ، ارف  نوچ  هک "  یلجا  تسناد ؟ یم  ار  دوخ 
زا یـسک  اـیآ  و  دوـش ؟ یم  ادـیپ  هبیبـل "  دعـس " و "  لـثم "  يداـع  رـشب  رد  یملع  نینچ  اـیآ  دزادـنا ؟ یم  ریخاـت  هب  اـعد  نآ  تـکرب  هـب 

هتـشاد یهاگآ  بیغ  رب  هاگ  ره  یقـش ، هاوخ  دیعـس و  هاوخ  لوهج ، ناسنا  کـی  يرآ  دراد ؟ یبیغ  روما  نیا  فشک  رب  یهار  ناـگدازیمدآ 
رب رگم  دزاس  یمن  راکـشآ  ار  شدوخ  بیغ  دـنوادخ ، هک "  میناوخ  یم  نآرق  رد  ام  و  دراد ، عالطا  عوضوم  نیا  زا  دـنوادخ  امتح  دـشاب ،
یم رد  ینانابهگن  سپ  زا  لوسر و  نآ  يور  شیپ  زا  يادخ  سپ  دـهد ، عالطا  نآ  زا  یـضعب  رب  هک  ربمغیپ  زا  دـشاب  هدـیزگ  رب  هک  یـسک 

. " دننک تسارح  ار  وا  هک  دروآ 

دنایور یم  دنک و  یم  يرایبآ  يربا 

وا ربق  زا  تفای . تافو  مرگ  تخس  زور  کی  رد  نایح  نب  مره  نامثع ، تفالخ  راگزور  رد  تفگ " : هک  هدش  تیاور  يرصب "  نسح  زا " 
 " تشگ . زاب  هاگنآ  درک . يرایبآ  رتدنلب و  هن  دوب و  ربق  زا  رتهاتوک  هن  هک  دیسر ، ربق  يالاب  يربا  دندش  دنلب  هک 

 " دیبور . فلع  وا  كاخ  رب  زور  نامه  دیراب و  وا  ربق  رب  ناراب  تافو ، زور  نامه  هدمآ " : هداتق "  تدابع "  رد  و 
گرزب نایح "  نب  مره  ربق "  رب  ار  تمارک  هک  نیا  ام  دیوگ : هدنسیون 

هحفص 195 ] ] 

. رداقلا قلاخلا  ناحبس  تسا ، رت  تفگش  رتگرزب و  نآ  زا  نیا  دوب و  هدنام  لاس  راهچ  دوخ  ردام  مکش  رد  هک  ارچ  میناد ، یمن 

ددنویپ یم  مه  هب  ار  زور  لهچ  یمیت  یمیهاربا 

تفگ يروخ . یمن  چیه  مامت  هام  کی  هک  دنا  هتفگ  نم  هب  متفگ : یفوتم 92  یمیت  میهاربا  هب  تسا " : هتفگ  هک  هدـش  لقن  شمعا "  زا " 
نوریب مناهد  زا  اروف  مه  ار  نآ  دنا . هدناروخ  نم  هب  نم  تیبلها  يروگنا  هناد  طقف  ما . هدروخن  چیه  هک  تسا  بش  لهچ  نم  هام  ود  يرآ ،

 " ما . هتخادنا 
 " دیماشآ . یم  هن  دروخ و  یم  هن  مامت  هام  راهچ  وا  تسا " : هدمآ  ینارعش 36:1  تاقبط "  رد " 

نینچ رب  هدیرفآ  ار  رشب  هک  دنوادخ  يراج  سومان  هدشن و  هدینش  يزیچ  نینچ  هدنرادرب  ناکـشزپ ، بط و  نادنمـشناد  دیوگ ): هدنـسیون  )
 " اـب مه  رگید  یهورگ  يوعد ، نیا  رد  و  دریذـپب ، ار  اـهاعدا  هنوـگنیا  دـناوت  یمن  يزیچ  لـیاضف ، رد  وـلغ  زج  و  دریگ . یمن  قـلعت  يزیچ 

. درک میهاوخ  دای  اهنآ  زا  یخ  رب  زا  هک  دنبرچ  یم  وا  رب  یتح  دننک و  یم  يربارب  یمیت "  میهاربا 

درم وا  درک و  اعد  یسک  هیلع  رب  ظفاح 
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ایادـخ تفگ : فرطم  تـسب . غورد  یفوـتم 95  ظـفاح  هللادـبع  نب  فرطم  هب  يدرم  تسا " : هدرک  تـیاور  يرـصب "  ریرج  نـب  نـالیغ  " 
، دیوگ یم  غورد  هچنانچ 

هحفص 196 ] ] 

 " درم . داتفا و  وا  هاگنآ  ناریمب . ار  وا 
رد وا  هک  ارچ  تسین ، رتشیب  دش ، دای  ینالوخ "  ملسم  وبا  تیاور "  رد  هک  یتواسق  زا  هوعدلا ، باجتـسم  نیا  ياعد  دیوگ : یم  ینیما "  " 

لکـشم و نیا  تسین و  وگغورد  مادـعا  شیازج  نکل  تسا ، مارح  هچ  رگ  غورد ، دوب . هدرک  ار  اعد  نیا  هاـنگ  یب  ياـنیبان  نز  کـی  باـب 
ملـسم وبا  لـثم "  يدـنت  دارفا  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  ارچ  دوش ، باجتـسم  نمـشد  صوصخ  رد  یموـصعم  ریغ  درف  ره  ياـعد  هک  تسا  اوراـن 
ییاعد هک  دمآ  یم  مزال  دنشاب ، دنشاب ، هوعدلا  باجتسم  نینچ  نیا  هک  تما  دارفا  رب  هن  رگ  و  دنتسین . مک  يرصب "  برطم  ینالوخ " و " 

يرایـسب رازم  رب  و  دناریم . یم  ار  اه  هصق  نیا  نایوار  نیا  هدرک و  تباجا  دنوادخ  هک  دمآ  یم  بجاو  و  دننکب ، نانزغورد  نیا  هیلع  رب  مه 
تما ات  دش ، یم  هتخاس  هاگراب  هعقب و  دنرادن ، ییاورپ  نخـس -  ياطخ  باوص و  زا  هک  یناسک  ثیدـح و  ناگرزب  نایوار و  ناظفاح و  زا 

. دنتفای یم  تاجن  تسا ، یماجنا  رس  رابتعا و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هک  اهیئوگ ، ناشیرپ  نیا  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم "  " 

دنکفا یم  هیاس  هرب  نبزرک و  رس  رب  يربا 

، دـش یم  هداـیپ  ییاـج  هک  یتـقو  مدوب . هارمه  هکم  رفـس  رد  هرب "  نب و  زرک  اـب "  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لـقن  بتکم "  نامیلـس  وـبا  زا " 
دنلب تساخ ، یم  رب  رتش  گناب  هاگره  و  دناوخ . یم  زامن  دش و  یم  رود  ام  زا  هاگنآ  تشاذـگ و  یم  نالاپ  رد  دروآ و  یم  رد  ار  شـسابل 

ار وا  هاگنآ  مدوب . اهنآ  اب  زین  نم  دـندش و  وا  يوجتـسج  رد  باحـصا  دـماین ، درک و  ریخات  تکرح  ماگنهب  زور  کی  دـمآیم . دـش و  یم 
، دید ارم  تسا . هدـنکفا  هیاس  وا  رـس  يالاب  يربا  هک  مدـید  هاگان  دـناوخ و  یم  زامن  یتسپ  نیمز  رد  باتفآ ، ترارح  تعاس  رد  هک  مدـید 

یتجاح نم  نامیلس ، وبا  يا  تفگ : دمآ و  نم  شیپ 

هحفص 197 ] ] 

یم هدروآ  رب  وت  تجاح  نیا  متفگ : يراد . ناهنپ  يدید  ار  هچنآ  مراد  تسود  تفگ : تسیچ ؟ تتجاح  هللادبع ، وبا  يا  متفگ : مراد . وت  رب 
 " دریمب . ات  میوگن  ار  نیا  یسک  رب  هک  مدرک  دای  دنگوس  نم  هدب . نانیمطا  نمب  تفگ : دوش .

.321:3 " هباصالا میعن 80:5 " ، وبا  ظفاح  ءایلوالا  هیلح  " 

دنک یم  الط  رپ  ار  نیمز  يریقف 

. درب یم  رـس  هب  تاـبارخ  رد  هک  تسیز ، یم  ناداـبآ  رد  یهایـس  ریقف  درم  تفگ " : هک  هدـش  تیاور  هیلع  هللا  همحر  يرـصب "  نسح  زا " 
الط نیمز  مامت  درک و  هراشا  نیمز  هب  شتسد  اب  دز و  يدنخبل  دروخ ، نم  هب  شمشچ  هک  یتقو  متـساوخ . ار  وا  دیـسر ، نم  تسدب  يزیچ 

قئافلا " 126  ضورلا  مدرک " " . رارف  مدیسرت و  تخس  نکل  مداد ، نم  هدب . يدروآ  هچنآ  تفگ : سپس  دز . قرب  دش و 
نک . هیرگ  ای  دنخب  نک ، بجعت  ناوخب و  دیوگ ): هدنسیون  )
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دنز یم  دنخبل  تسا  هدرم  هک  یلاح  رد  ینافطغ 

هک دنادن  هک  ینامز  ات  هک  دوب  هدروخ  دـنگوس   4 یفوتم 101 / ینافطغ  شارح  نب  یعبر  تفگ " : هک  هدـش  تیاور  يونغ "  ثراـح  زا " 
ار وا  نانچمه  ام  دیدنخ و  یم  تخت  يور  رب  هتـسویپ  وا  هک  تفگ  نم  هب  وا  هدنهد  لسغ  ددـنخن . دوب ، دـهاوخ  منهج  ای  تسا  تشهب  لها 

 298:5 رکاسع نبا  خیرات "  ینارعشلا 37:1 " ، تاقبط "  هوصلا " 19:3 " ، هفص   " میدش " . غراف  هکنیا  ات  میداد  لسغ 

تاروت رد  زیزعلادبع  نب  رمع 

لهچ نیمز  نامسآ و  هک  تسا  هدش  هتتشون  تاروت  رد  دیوگ " : یم  یعبر "  دلاخ 

هحفص 198 ] ] 

شیفیرح ص 255. قئافلا "  ضور  دیرگ " "  یم  زیزعلادبع  نب  رمع  رب  زور 
هنرگ و  تسا ، هتـشون  زیزعلادبع "  نب  رمع  هرابرد "  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  یعبر "  تاروت "  تیـصوصخ  نیا  دـیاش  دـیوگ ): هدنـسیون  )

تبسن نیا  زا  دراد ، هک  اهعبط  فالتخا  اه و  هخسن  همهنیا  اب  و  دشاب ، یتجح  دناوت  یمن  مه  رـصع  نآ  رد  مالـسلا "  هیلع  یـسوم  تاروت " 
تسا . یلاخ  غورد 

لضفا هیواعم  دیسرپ " : وا  زا  هک  اجنآ  تسا ، یفاک  ارت  لبنح "  نب  دمحا  ماما "  نخـس   " زیزعلادبع ، نب  رمع  یگرزب "  تخانـش  رد  اما  و 
 " زیزعلادبع ؟ نب  رمع  ای  تسا 

 " تسا . رتهب  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هاگشیپ  رد  دشاب ، هتسشن  هیواعم  بسا  ینیب  رب  هک  يرابغ  دوب " : هتفگ  وا 
ینیب خاروس  ود  كاخ  یترابع " : رد  " و  تسا . لضفا  زیزعلادـبع  نب  رمع  زا  هیواـعم  ینیب  كاـخ  تسا " : هتفگ  كراـبم "  نب  هللادـبع  " 

 " تسا . زیزعلادبع  نب  رمع  زا  رت  لضفا  رتهب و  دشاب ، ربمغیپ  اب  هک  هیواعم 
 " تاروـت رد "  اـت  دـشاب  رتـهب  يو  زا  وا  بسا  ینیب  كاـخ  دـنه " و  رـسپ  ینیب "  كاـخ  هک  يدرم  نیا  تشاد  دـهاوخ  یتـیمها  هچ  سپ 

.( دنوش یمن  هتشاد  هگن  اهنآ  دنک و  یمن  هیرگ  اهنآ  رب  نیمز  نامسآ و   ) و دنیرگب ، وا  رب  زور  لهچ  نیمز  نامسآ و  ای  دسیونب ؟

زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ  رد  نانارچ  دنفسوگ 

هک یماگنه  تسا " : هدرک  لقن  نیحایرلا " ص 165  ضور  رد "  یعفای "  " 

هحفص 199 ] ] 

مدرم رب  هک  یحلاص  هفیلخ  نیا  هک  دـنتفگ  یم  اههوک  يالاب  رب  دنفـسوگ  ناـناپوچ  دیـسر ، تفـالخ  هب  هنع  هللا  یـضر  زیزعلادـبع  نب  رمع 
ناگرگ و دنک ، تموکح  یحلاص  هفیلخ  هک  هاگ  نآ  ره  دنتفگ : تسیچ ؟ وا  مان  نتسناد  زا  امش  دارم  دنتفگ  تسیک ؟ دنک  یم  ییاورنامرف 

 " دنراد . یم  رب  ام  نادنفسوگ  زا  تسد  ناریش 
نیا و  دنرادرب . تسد  یگدنرد  زا  ات  تسیچ ، حلاط  حلاص و  هفیلخ  هک  دنناد  یم  هچ  اهنرق ، لوط  رد  هدنرد  ناگرگ  دیوگ : یم  ینیما "  " 

رد ناگدـنرد  نایم  رد  تریـس  نیا  هاگ  ره  دراد . اهنیا  اب  هنیک  ینمـشد و  همـصاخم و  رد  يور  هک  تسا  نادان  هچ  راک ، افج  نادان  ناـسنا 
نامز رد  ایند  نادنفسوگ  مامت  هک  دمآ  یم  مزال  تشادن ، زیزعلادبع "  نب  رمع  رصع "  هب  صاصتخا  دوب و  تسرد  خیرات  نوگانوگ  راودا 
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. دنام یمن  اهنآ  زا  يزیچ  دندش و  یم  كاله  اهنآ  ریاظن  دیزی " و  هیواعم " و "  " 

زیزعلادبع نب  رمع  همان  هئربت 

ماگنه و  دـناوخ ، یم  زامن  دوب  هداد  ناوت  دـنوادخ  هک  اجنآ  اـت  تفر و  یم  تسد  رود  دـجاسم  هب  یماـگنه  بش   " زیزعلادـبع ، نب  رمع  " 
، لومعم قبط  رب  هک  اهبـش  یخرب  رد  درک . یم  هیرگ  مد  هدیپس  ات  دیلام و  یم  كاخ  رب  شیوخ  تروص  داهن و  یم  كاخ  رب  یناشیپ  حبص 
ات نآ  رون  هک  یگنر  زبس  همان  تشاد ، یم  رب  رس  ادخ  هاگرد  هب  عرضت  زامن و  زا  دش و  یم  غراف  تدابع  زا  داد و  یم  ماجنا  ار  تدابع  نیا 

شا هدنب  رب  زیزع  يادـخ  هک  تسا  شتآ  زا  همان  هئربت  تئارب و  نیا  دوب " : هدـش  هتـشون  نینچ  نآ  رد  هک  دـید  تفای ، یم  دادـتما  نامـسآ 
 " تسا . هداد  زیزعلادبع 

تسا : هدرک  تیاور  هملس "  یبا  نب  زیزعلادبع  قیرط "  زا  هبیش "  یبا  نبا  " 
، دندناوخ هک  ارنآ  داتفا . نامـسآ  زا  طخ  نیرتهب  اب  يا  همان  تفرگ و  ندـیزو  یتخـس  داب  دـش ، هتـشاذگ  ربق  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  یتقو  " 

نفک  يال  رد  ار  همان  نیا  سپ  زیزعلادبع . نب  رمع  رب  ادخ  بناج  زا  شتآ  زا  تسا  یتءارب  دوب : هدش  هتشون  نینچ 

هحفص 200 ] ] 

شیفیرح ص 256. قئافلا "  ضورلا  ریثک 210:9 " ، نبا  خیرات "   " دندرک " . نفد  وا  هداد  رارق  وا 
تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  کلام "  نب  فسوی  همجرت "  رد  رکاسع "  نبا  و " 

هتـشون نآ  رد  داتفا و  يا  همان  نامـسآ  زا  هاگان  مینک . هدامآ  ار  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  ربق  ات  میز  یف  رانک  ار  اـهکاخ  اـم  هک  یلاـح  نآ  رد  " 
زیزعلا "  دبع  نب  رمع  رب  ادخ  بناج  زا  شتآ  زا  تسا  همان  ناما  نیا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هدش 

. دش دهاوخ  نشور  ربکا "  ضرع  زور  رد "  یهارمگ ، زا  تیاده ، دشر و  دیوگ : یم  ینیما  " 

دیاز یم  هلاس  راهچ  رسپ  رانید  نب  کلام  ياعد  هطساوب  ینز 

یفوتم رانید -  نب  کـلام  زورکی  تسا " : هتفگ  هدرک و  تیاور  یعـشاجم "  مشاـه  قیرط "  زا   7 يربکلا " 443 : ننـس  رد "  یقهیب "  " 
یتخـس هودنا  رد  تسا و  نتـسبآ  تسا  لاس  راهچ  هک  ینز  رب  ییحی  وبا  يا  تفگ : دمآ و  يدرم  هک  دوب  هتـسشن  نتـسبآ  تسا  ریغ  ای   123

ضرف ناربمغیپ  نامه  ار  ام  مدرم  نیا  تفگ : هاـگنآ  تسب و  ار  نآرق  دـش و  مشخ  رد  ربخ  نیا  ندینـش  زا  کـلام  نک . اـعد  درب ، یم  رـسب 
وا مکـش  رد  هاـگ  ره  دروآ و  نوریب  تعاـس  نیمه  ارنآ  تسا ، يداـب  نیا  مکـش  رد  هاـگ  ره  ایادـخ  تفگ : درک و  اـعد  سپـس  دـنا . هدرک 
وت تسد  رد  باتکلا  ما  و  يزاس ، یم  دوجوم  اـی  ینک  یم  وحم  یهاوخ  ار  هچنآ  هک  ییوت  نیا  روآ و  رد  رـسپ  تروصب  ارنآ  تسا  يرتخد 
درم نآ  هک  دوب ، هدرواین  نیئاپ  ار  شتـسد  زونه  کلام  و  تفر ، درم  بایرد . ار  تنز  هک  تفگ  هدرک و  دـنلب  ار  دوخ  کلام  سپـس  تسا .

رب دوب ، هدـشن  هدـیرب  شفان  زونه  هدروآ و  رد  ار  شیاهنادـند  هک  هلاس  راهچ  هاتوک و  دـعجم و  يوم  اب  ار  رـسپ  دـش و  دراو  دجـسم  رد  زا 
 ". دروآ هدرک و  راوس  دوخ  ندرگ 

هحفص 201 ] ] 

رب تسا  لقع  ورملق  زا  جراخ  هک  ار  يزیچ  هک  دـنک  یم  عنم  ار  ناسنا  ایح  ای  يوقت  اما  تسین ، لاحم  لاـحم ، نتفگ  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
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ياج ار  هلاس  راهچ  رسپ  کی  هک  دشاب ، هتشاد  تعسو  ردقنآ  نز  کی  مکـش  هک  تسین  يا  هلاسم  ربخ  نیا  يوار  رب  چیه  ایآ  دروایب . نابز 
یگدنشک نآ  مه  وا  مکـش  هک  دینک  ضرف  دوشب ؟ مه  درم  نآ  ندرگ  راوسو  هدروآ  مه  يوم  دشاب و  هدمآ  رد  شیاهنادند  هاگنآ  دهد و 

رب وا  مکـش  يداع  نانز  زا  شیب  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  نیا  دنک ؟ لمحت  ار  نآ  دناوت  یم  ناسنا  مادنا  هینب  ایآ  دشاب ، هتـشاد  ار  شیاجنگ  و 
بوسحم وا  رب  يرگید  تمارک  کی  نیا  دوب و  يداع  نتـسبآ  نانز  لثم  وا  هکنیا  اب  تشاد ، ار  عضو  نیمه  مالغ ، ردام  ایآ  و  دـشاب . هدـمآ 

تـسوپ عطق و  شیاـهگر  هتـسکشن و  شیاهناوختـسا  هک  داد ، تلهم  ردـق  نآ  نیکـسم  نز  نیا  رب  هک  یئادـخ  نآ -  تسا  هزنم  دوش ؟ یم 
تسا . هداد  ماجنا  هتساوخ  هچ  ره  هتشذگ  نامز  رد  ناحبس  يادخ  تسا و  هدشن  هتفاکش  شندب 

هاگ نآ  ای  لاس ، لهچ  شمکـش ، رد  وا  نینچ  درک ، یمن  اعد  هراچیب  نز  نیا  رب  هاگ  ره  هک  دـنک ، تمحر  رایند "  نب  کـلام  رب "  ادـخ  و 
دنام ! یم  دهاوخ ، ادخ  هک 

ای و  تسا ؟ هدیدرگ  رسپ  رانید "  نبا  ياعد "  اب  سپس  دوب و  رتخد  ردام  نطب  رد  تسخن  دازون . نیا  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاوس  نیا  نونکا 
ار هک  ره  دهد و  یم  رتخد  ، دهاوخب ار  سک  ره  هک  تسا  ادخ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هتـشادن  نآ  رد  يریثات  اعد  نیا  هدوب و  رـسپ  هکنیا 

نامه هدوبن و  راک  نیا  يارب  یلاجم  رگید  هکنیا  ای  هدـش  لیدـبت  دولوم  تقلخ ، تعاس  ناـمه  رد  هک  دراد  تعیطق  نیا  اـیآ  رـسپ . دـهاوخ 
نیا ایآ  تشادن و  بارعا  زا  یلحم  نادرگ ) رسپ  ایادخ  تسا  رتخد  هاگ  ره  هک   "  ) رانید نبا  ياعد "  رگید  تسا و  هدوب  یلبق  رسپ  ای  رتخد 

یهاوخ ار  هچ  ره  ینک و  یم  وحم  یهاوخب ، هچ  ره  وت  هک  یتسردـب   "  ) تبثت ءاشت و  اـم  وحمن  کـنا  وا "  هتفگ  قبط  رب  باجتـسم  ياـعد 
. تسا اناوت  يزیچ  ره  رب  دوش و  یمن  لاوس  دنک ، یم  هک  يزیچ  زا  وا  و  تسین . راوشد  دنوادخ  رب  نیا  دوب ؟ يروآ ) یم  دیدپ 

هحفص 202 ] ] 

هوعدلا باجتسم  یبصان  کی 

هکنانچ دوب ، هوعدلا  باجتسم  يرصب  نمحرلا  دبع  ردپ  یلیقع  قیقش  نب  هللا  دبع  هدرک " : تیاور  یفوتم 144  يریرج "  سایا  نب  دیعس  " 
درک یم  شراب  هب  عورـش  زین  نآ  درابب و  امرب  هکنآ  رگم  نکم ، در  اجنیا  زا  ار  نیا  ایادخ  تفگ : یم  تشذـگ ، یم  شرـس  يالاب  هک  يربا 

(. 254:5 بیذهت  ) تسا هدروآ  دوخ  خیرات "  رد "  ار  تیاور  نیا  همیثخ "  یبا  نیا  " . " 
ناگدنب رب  هک  تسین  راوشد  هناحبـس  یلوم  رب  درادن و  يدابعتـسا  دوش . هدروآ  رب  یهلا  يایلوا  زا  یکی  ياعد  هک  نیا  دـیوگ : یم  ینیما  " 

یناسک زا  وا  هک  ارچ  تسا ، رود  وا  زا  برغ ، ات  قرش  هلصاف  هب  دراد و  دابعتـسا  یلیقع "  رب "  تمارک  تبـسن  اما  دهدب ، تمارک  شحلاص 
نب دمحا   " دوب " . یلع  نانمـشد  نامثع و  نارادفرط  زا   " شارخ " : نبا  لقنب "  و  دـنا ، هتـسب  رمک  ترتع "  دیـس  توادـع "  رب  هک  تسا 

مالـسلا هیلع  نانموم "  ریما  برع  دیـس  یتسود "  هک  ردام "  رـسپ  نآ "  يارب  سپ  درک  یم  هلمح  یلع  هب  درم  نیا  تسا " : هتفگ  لبنح " 
ماجنا مالـسلا  هیلع  یلع "  هراب "  رد  سدقا  ربمغیپ  باجتـسم  ياعد  زا  سپ  هک  یتوادع  مهنآ  دنام ؟ یم  یتمارک  هچ  رگید  دنکن ، هشیپ  ار 

رادب . تسود  ار  وا  درادب ، تسود  ار  وا  هک  ره  ایادخ  تسا " : نیا  نآ  نومضم  هک  ییاعد  دریگ ،
 " رادب . نمشد  ار  وا  دزرو ، ینمشد  وا  اب  هک  ره  و 

یـسک ار  وا  قفاـنم  زا  ریغ  و  دراد . یمن  تسود  نموم  مدآ  زج  ار  یلع  تسا " : هدومرف  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  و 
 " دراد . یمن  نمشد 

ارت نموم  ناسنا  یلع  يا  دومرف " : هک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  نیا  زا  سپ  و 
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 " درادن . تسود  مه  قفانم  دنک و  یمن  ینمشد 
 " درمش . یمن  نمشد  نموم  دراد و  یمن  تسود  قفانم  ار  یلع  دومرف " : هک  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  نیا  زا  سپ  و 

 " دندش . یمن  هتخانش  نانموم  نم  زا  سپ  يدوبن  وت  هاگ  ره  یلع  يا  دومرف " : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هتفگ  نیا  زا  سپ  و 
 " تسا . هدش  جراخ  نامیا  هریاد  زا  اهنآ ، زج  ای  نم  نادناخ  زا  هاوخ  درادب ، نمشد  ار  یلع  سک  ره  هک  ادخب  دنگوس  تسا " : هدومرف  و 
وت نمشد  تسا . ادخ  تسود  نم  تسود  تسا و  نم  تسود  وت  راتسود  ییاوشیپ . ترخآ  رد  ایند و  رد  وت  یلع  يا  تسا " : هدومرف  زاب  و 

 " دنک . ینمشد  وت  اب  نم  زا  سپ  هک  نآ  رب  ياو  تسا . ادخ  نمشد  نم  نمشد  تسا و  نم  نمشد 
یـسک رب  ياو  و  دزرو ، صالخا  وت  رب  دراد و  تسود  ارت  هک  یـسک  رب  اشوخ  یلع  يا  تسا " : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زاـب  و 

 " دیامن . بیذکت  ارت  دنک و  ینمشد  وت  اب  هک 
ارم درادـب  نمـشد  ارت  یـسک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب  تسود  ارت  سک  ره  تسا " : هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع "  هب "  باطخ  زاـب  و 

. تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  يرگید  ناوارف  ثیداحا  " و  تسا . هتشاد  نمشد 
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ار قیقش "  لثم "  یناسک  تمارک  هاگنآ  دنک و  قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نانخس  هک  دناوت  یم  هنوگچ  ناملسم  کی  سپ 
دنادب ؟ ذفان  ربا  رد  ار  شیاعد  درامشب و  هوعدلا  باجتسم  ار  وا  دریذپب و  دوب ، وا  هب  هدنهد  مانشد  مالسلا و  هیلع  یلع "  نمشد "  هک 

داد . ناوتا  یم  ار  ییاهتبسن  نینچ  دور ، راکب  ولغ  لیاضف  رد  دوش  هتساوخ  یهاگآ  ان  يور  زا  هک  اجنآ  يرآ 
هـس هک  تسا  ومه  دـیا و  هتخانـش  ار  وا  لاوحا  باتک  نیمه  رد  هک  تسا  یـسک  هدرک ، لقن  ار  روآ  هدـنخ  تیاور  نیا  هک  يریرج "  اما " 

. تسوا نونج  ياه  هدروارف  زا  تیاور  نیمه  هتخاب و  ار  دوخ  لقع  شگرم  زا  شیپ  لاس 

دنک یم  يراج  بآ  ینایتخس 

هوک رد  ینایتخس  بویا  اب  تسا " : هتفگ  هک  هدرک  تیاور   "" دیز  نب  دحاولا  دبع  زا "  شدانسا  اب  ءایلزلا " 5:3 ، هلیح  رد "  میعن "  وبا  " 
هدیسر ؟ وت  رب  ياهضراع  هچ  تفگ : دید . نم  هرهچ  رد  ار  یگنشت  هکنیا  ات  مدش ، هنشت  تخس  مدوب . ارح 

دنگوس زین  نم  روخب . دنگوس  سپ  تفگ  يرآ . متفگ  يراد ؟ یم  یفخم  ارم  راک  ایآ  تفگ : مدیسرت . یم  دوخ  ناج  رب  و  ما ، هنشت  متفگ :
میدش باریـس  میدیـشون و  بآ  نآ  زا  دش . يراج  بآ  دز و  ارح  رب  دوخ  ياپ  اب  هاگنآ  میوگن . ار  وا  لاوحا  تسا ، هدنز  هک  مادام  مدروخ 

 " متفگن . يزیچ  هیضق  نیا  زا  یسک  هب  دوب ، هدرمن  وا  ات  و  میتشادرب . دوخ  اب  مه  يرادقم  و 
. دنروایب تسدب  بآ  دنتـسناوتن  دندرگ . یم  ترفاسم  ینایتخـس  بویا  اب  یهورگ  تسا " : هدـمآ  نینچ  قئاـفلا " ص 126  ضور  رد "  و 
تشگ و يراج  نآ  نورد  زا  بآ  درک و  میسرت  يا  هریاد  هاگنآ  يرآ . دنتفگ : یگمه  دیراد ؟ یم  یفخم  ما  هدنز  نم  ات  ایآ  تفگ : بویا 

نیا دیز  نب  دامح  میدمآ ، هک  هرصب  هب  میدش . باریس  یگمه 
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 ". مدوب زا  اب  زور  نامه  رد  نم  تفگ : دیز  نب  دحاولا  دبع  داد و  ربخ  ار  عوضوم 

دشورف یم  خاک  تشهب  رد  یخیش 

رخب و يا  هناـخ  نم  يارب  خیـش  يا  تفگ : وا  هب  دورب . هکم  هب  تساوخ  یم  يرـصب و  یمجع  دـمحم  نب  بیبـح  دزن  ناـسارخ  زا  يدرم  " 
يا هدیرخ  هک  ار  هناخ  ایب و  نم  اب  تفگ  تشگزاب ، هکم  زا  هک  درم  نیا  داد . قدـصت  تفرگ و  ار  لوپ  بیبح  دـش . هکم  مزاع  داد و  یلوپ 

یناسارخ درم  نآ  سپ  درک . یهاوخ  هدـهاشم  ار  هناـخ  نآ  يریمب  هک  هاـگنآ  اـما  دـید ، یهاوخن  ار  هناـخ  نآ  زورما  تفگ  وا  هدـب . ناـشن 
تشون : نینچ  بیبح  منک . هارمه  دوخ  اب  ات  سیونب  ارنآ  همان  نامیپ  تفگ 

شعاـفترا ناـنچ و  نینچ و  هناـخ  نیا  تسا . هدرک  يرادـیرخ  تشهب  رد  بیبـح  هک  تسا  يا  هناـخ  هماـن  نیا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  " 
شا هداوناخ  تفر . دوخ  تیب  لها  شیپ  ناـسارخ  هب  تفرگ و  ار  هماـن  نیا  درم  داد . وا  هب  دز و  رهم  ار  هماـن  سپـس   " تسا . ناـنچ  نینچ و 

ات درم ، نآ  تسا  ناگناوید  راک  وت  لمع  نیا  و  درک ، هناخ  بحاص  ار  وت  يدرک ، یمن  عیاض  ار  تلام  هاگ  ره  يا . هدـش  هناوید  وت  دـنتفگ :
رارق نم  نفک  رد  ار  همان  نیا  تفگ : دوخ  تیب  لها  هب  دیـسر ، ارف  شگرم  لاح  هک  یماگنه  هدـنام و  هدـنز  دوب . هتـساوخ  ادـخ  هک  ینامز 
دوخ رانک  رد  ار  همان  نآ  هاگان  دوب ، هرـصب  رد  هک  بیبح  دنتـشاذگ . ربق  رد  ار  وا  دنداد و  رارق  وا  نفک  رد  ارنآ  تشذگرد  نوچ  و  دـیهد ،

نآ هداوناخ  دزن  مه  وا  داد . درم  نآ  رب  يدوب  هدیرخ  وت  هک  ار  يرـصق  نآ  دنوادخ  دمحم ، وبا  يا  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  لیذ  رد  هک  دـید 
اب هک  تسا  يا  همان  نامه  دندید  و  دندرک ، هدهاشم  یگمه  هاگنآ  شا . همان  مه  نیا  داد و  يرصق  امش  ردپ  رب  دنوادخ  تفگ : هتفر و  درم 

 " دندوب . هدرپس  كاخ  هب  وا 
هعقاو نیا  فلوم ، هک " : تسا  هتفگ  عضوم ، نیا  رد  باتک ، ححصم  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  دوخ 32:4  خیرات "  رد "  رکاسع "  نبا  " 

هاتوک توص  ود  هب  ار 
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عمج وا  رود  رب  نایعدـم  هک  تسا  دـیما  دراد و  قـلعت  بیبـح  هب  هعقاو  نیا  تـسا و  یکی  ود ، ره  نومـضم  نـکل  هدرک ، تـیاور  لـصفم  و 
 ". درادن یملع  هدعاق  تسین و  ریذپ  سایق  بیبح ، لاثما  لاوحا  دنهدن و  رارق  مدرم  لام  ندروخ  يارب  ینابدرن  ارنآ  دنوشن و 

دوش یم  رضاح  فورعم  ياعد  هب  یبئاغ  صخش 

هـضور دوـخ "  باـتک  رد  تسا ، هدرک  تاـفو  رـصم "  رد "  لاسب 680  هک  یعفاش "  يرتو  دـمحا  خیـش  نیدـلا  ءایـض  دـمحم  وبا  ماما " 
فورعم دزن  مدش . تحاران  یلیخ  نم  دش و  دیدپان  مردـپ  تسا " : هتفگ  هدرک و  لقن  هنادایـص "  دـمحم  نب  لیلخ  زا "  " ص 8  نیرظانلا 

زا ار . مردـپ  تشگ  زاـب  متفگ  یهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : تسا . هدـش  دـیدپان  مردـپ  متفگ : مدـمآ و  ای 204 ) ای 201   ) یفوتم 200 یخرک 
، مدمآ ماش  هزاورد  رب  هک  نم  روایب  ار  دمحم  تست . زا  نیمز  نامـسآ و  نیب  هچ  ره  و  تست ، نیمز  وت و و  نامـسآ  نامـسآ ، ایادخ  تفگ :

 " دش . هچ  مناد  یمن  مدوب و  رابنا  رد  هعاسلا  تفگ . يدوب ؟ اجک  مدیسرپ : هداتسیا . وا  هک  مدید 
دنتسین رضاح  اما  دنریذپ ، یم  يرکنم  فورعم و  ره  قح  رد  ار  یتامارک  نینچ  هک  اهلقع  نینچ  هک  اهلقع  نیا  زا  اتفگش  دیوگ ): هدنـسیون  )

نآ زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دش  نئادم "  دراو "  ناملـس "  نداد "  لسغ  يارب  هک  اجنآ  دنریذپب ، مالـسلا  هیلع  یلع "  نانموم  ریما  هراب "  رد 
. دوش هعجارم  15 ط 2  مجنپ ص 21 -  دلج  هب  دندوب . هنیدم "  رد " 

تسا هتسشن  وناز  راهچ  اوه  رد  يدرم 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4047 

http://www.ghaemiyeh.com


 " یشعرم هداتق  نب  هفیذح  زا "  هوفصلا " 245:4  هفص  رد "  يزوج "  نبا  " 
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تسکش . یتشک  هاگان  هک  مدوب  یشک  راوس  تسا " : هتفگ  هک  هدرک  لقن  یفوتم 207 
هنـشت نم  تفگ  نز  نآ  میدـنام . هتخت  نآ  يور  زور  تفه  دوب و  هدـش  ادـج  یتشک  ياه  هتخت  زا  هک  میداتفا  يا  هتخت  يور  رب  ینز  نم و 
نازیوآ نآ  ياهتنا  رب  بآ  رپ  يا  هزوک  هک  دـش  رهاظ  يریجنز  نامـسآ  زا  هاگان  دـنک . باریـس  ار  ام  هک  متـساوخ  یلاعت  يادـخ  زا  نم  ما .

منک . اشامت  ار  ریجنز  نآ  ات  متشادرب ، رس  نم  میدروخ ، هک  ار  بآ  دوب .
دیتسه ؟ یسک  هچ  امش  مدیسرپ : تسا . هتسشن  وناز  راهچ  اوه  رد  يدرم  مدید  هاگان 

تفگ : دیناسر ؟ ماقم  نیا  هب  ار  امش  يزیچ  هچ  مدیسرپ : متسه . سنا  زا  تفگ :
 " دیناشن . ینیب  یم  هک  هنوگنیا  ارم  تهج  نادب  مداد . حیجرت  دوخ  سفن  شهاوخ  رب  ار  لج  زع و  يادخ  هتساوخ 

 " طاسب ثیدح  نکل  دنریذپ ، یم  ار  اهتمارک  نیا  مدرم  هتسد  نیا  هنوگچ  هک  تساجنیا  رد  دشاب ، بجعت  ياج  هاگ  ره  دیوگ ): هدنـسیون  )
. دیآ یم  نارگ  ناشیا  رب  مالسلا  هیلع  نانموم "  ریما  انالوم 

دیوگ یم  نخس  یعازخ  اب  نج 

رد لاس 231  هب  دوب و  تنـس  روهـشم  نایاوشیپ  زا  یکی  هک  یعازخ "  رـصن  نب  دمحا  زا "  هوفـصلا " 205:2  هفـص  رد "  يزوج "  نبا  " 
نخس نم  اب  ینج  کی  وا  شوگ  زا  مدناوخ . يزیچ  وا  شوگ  رد  نم  هداتفا . هک  مدید  ار  يا  هناوید  هتفگ " : هک  هدرک  لقن  تسا ، هتـشذگ 

نک اهر  ارم  ادخب  ارت  هللا ، دبع  وبا  يا  تشاد : راهظا  تفگ و 
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 " تسا . قولخم  نآرق  وا  هدیقع  هب  هک  ارچ  منکب ، هفخ  ار  وا  ات 
دنک . یم  توعد  لطاب  رب  يراک  هزیرو  تفاطلاب  ردقچ  دیوگ ): هدنسیون  )

هدیقع نآ  نالطب  رب  ار  ادـخ  ام  تسا . هفریذـپ  ار  نآرق  قلخ  مدـع  وا  هک  هدیـسر  هجرد  نیا  هب  شلمع  هک  دـهدب  تکرب  ینج  نآ  هب  ادـخ 
. دریذپب ارنآ  دنک و  لیامت  هدیقع  نیا  هب  هک  ادیپ  یسک  زورما  ات  میئوگ . یم  ساپس  فیخس 

دیوگ یم  نخس  یعازخ  دمحا  رس 

نب دـمحا  تسا " : هتفگ  يو  هک  دـنا  هدرک  تیاور  فـلخ  نب  لیعامـسا  نـب  مـیهاربا  زا "  ناشدانـسا  هـب  يزوـج "  نـبا  بـیطخ " و "  " 
نیرومام و مدش . کیدزن  متفر و  نم  دناوخیم . نآرق  شرـس  هک  دنتفگ  نم  هب  دنتخیوآ ، شرادب  و  دیـسر ، لتق  هب  هک  یماگنه  یلخرـصن ،

دندرک . یم  يرادساپ  وا  زا  يو  فارطا  رد  ناراوس 
ایآ ملا  نونتفی : مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسح  ملا  دـناوخ : یم  ار  هیآ  نیا  دـمحا  رـس  مدـید  مدـش ، هریخ  الماک  هک  یتقو 

 " دش . تسار  ممادنا  رب  يوم  هاگنآ  دنوش ؟ یمن  هدومزآ  دنوشیم و  اهر  میدروآ  نامیا  ام  دنیوگب  هکنیمه  هک  دنراد  نامگ  مدرم 
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رومام یناسک  دنتخیوآ ، لپ  رب  ار  وا  رس  دندز و  راد  رب  ار  دمحا  هکنآ  زا  سپ  هدش " : تیاور  شردپ  زا  وا  یـصاق و  لماک  نب  دمحا  زا " 
هک هدرک  تیاور  وا  نابهگن  و  دندوب . نآ  ینابهگن  رومام  یناسک  تسا ، هدید  ار  وا  اهبـش  هک  هدرک  تیاور  وا  نابهگن  دندوب . نآ  ینابهگن 

ار راهظا  نیا  هک  ینابهگن  دـناوخ . یم  ار  نیـسای  هروس  یناور  ناـبز  اـب  دوش و  یم  هجوتم  هلبق  يوس  هب  شرـس  هک  تسا  هدـید  ار  وا  اـهبش 
 " درک . رارف  سرت  زا  وا  دیدرگ و  تساوخ  زاب  دوب ، هدرک 

یم هچ  وا  هراـب  رد  مدرم  هک  يا  هدینـش  اـیآ  دـش : هتفگ  وا  هب  و  دـش ، هتـشک  هک  رـصن  نب  دـمحا  دـنک "  یم  تیاور  ملاـس "  نب  فـلخ  " 
دنیوگ ؟ یم  هچ  مدیسرپ : دنیوگ ؟

نب ییحی  رس  تفگ : وا  دناوخیم . نآرق  رصن  نب  دمحا  رس  هک  دنیوگ  یم  تفگ :
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 " دناوخ . یم  نآرق  ایرکز 
ار نیا  اهنآ  مرادـن  نامگ  هک  ارچ  درک ، تمالمروآ  هدـنخ  تیاور  نیا  لقن  رد  دـیابن  ار  يزوج "  نبا  بیطخ " و "  دـیوگ " ): هدنـسیون  )

هللا یلص  ربمایپ  دیهش  یمارگ و  دنزرف  هللا "  دبع  وبا  انالوم "  رس  ندناوخ  نآرق  هعقاو  ربارب  رد  یتقو  نایوار . نیا  تسناد  دیاب  اما  دنریذپب .
راوگرزب نآ  ماقم  ات  دنا ، هتخاس  ار  تایاور  نیا  هدش ، لقن  وس  ره  زا  هک  تسا  اهنرق  تمارک  نیا  هک  دنا  هدید  دـنا و  هتفرگ  رارق  هلا  هیلع و 

. دنریگب هدیدان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ "  دنزرف  صوصخ "  رد  ار  تلزنم  نیا  دنرامشب و  کچوک  ار 

دنک یم  راختفا  هفینحوبا  دوجو  هب  ربمغیپ 

رد وا  منک . یم  راـختفا  هفینح  وبا  هب  نم  دـننک و  یم  راـختفا  نم  هب  ناربـمیپ  رگید  دومرف " : هک  هدـش  تیاور  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا 
ارم درادب ، یمارگ  ار  وا  سک  ره  تسا . لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  ای  شناد  زا  یهوک  نانوچ  وا  تسا ، یئاوقت  اب  درم  ادخ  هاگشیپ 

 " تسا . هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمشد  ار  وا  یسک  ره  هتشاد و  یمارگ 
زا يدرم  دوجو  رب  نم  دـنک و  یم  راـختفا  نم  دوجو  هب  مدآ  دومرف " : هک  تسا  دومرف " : تسا  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  زاـب  و 

 " تسا . نم  تما  غارچ  وا  مداد . هفینح  وبا  هینک  ار  وا  نم  و  مراد . راختفا  نامعن  مانب  دوخ  تما 
هفینح وـبا  لـیاضف  رد   241 مجنپ ص 239 -  دـلج  رد  دـنا ، هتخاـس  نآ  نوـماریپ  هک  یئاـهولغ  اـب  ار  تیاور  ود  نـیا  دـیوگ ): هدنـسیون  )

 " هفینح وبا  هك "  دنا  هدش  دقتعم  یتح  هک  دنا  هدناسر  اجنادـب  ات  ار  ولغ  نایفنح ، زا  یهورگ  هنوگچ  هک  میاهدرک  دای  اجنامه  میاهدروآ .
. دوب رتاناد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  تواضق  رد 
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زا و  دندیرد . ار  يدنفسوگ  وا  راگزور  رد  هک  سب  نیا  هفینح ، وبا  عور  رد  تسا " : هتشون  قئافلا " ص 215  ضورلا  رد "  شیفیرح "  " 
 " دروخن . تشوگ  دندوب ، هدنز  نادنفسوگ  هک  مادام  رگید ، وا  سپ ، نآ 

هدرک هبوت  رفک  زا  راب  ود  هک  مدنخب  یـسک  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راختفا  هب  ایآ  مدـنخب . هفارخ  نیمادـک  هب  مناد  یمن  یم 
مالـسلا هیلع  یلع "  نوچمه "  یـسک  وا ، نایم  رد  و  تسا ، ناـیملاع  همه  رخفم  هلآ  هیلع و  هلا  یلـص  ربمغیپ  میناد  یم  هکنآ  لاـح  تسا و 

تسا . هدرک  راختفا  ودب و  ادخ  دیمرآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتسب  رد  تیبملا  هلیل  رد  هک  تسه ،
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همه نیا   " هفینح ، وبا  مناد "  یمن  نم  دوب ؟ رت  اناد  تواضق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هفینح "  وبا  هک "  میدنخب  نیا  رب  مییایب و  ای 
دوب ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  هقف  شناد و 

رتملاع هدش ، نکفا  وترپ  نارگید  رب  وا  یمارگ  دوجو  زا  تسا و  نآ  همشچ  رس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یمالسا  هقف  نامه  رب  وا  ایآ 
ردـقچ و  هدرک ، ذـخا  ذـمرت "  ای "  لبای "  اـی "  لـماک "  ریظن "  یئاـسک  زا  نیملـسم ، ریغ  زا  ار  شناد  هقف و  نیا  وا  هکنیا  اـی  تسا ؟ هدوب 

هقف ءاضق و  تمعن  دنوادخ  هک  لاح  رد  دنراد ، نارگید  هقف  هب  يزاین  هچ  ناناملـسم  دوش . هدیبوک  راوید  رب  یهقف  نانچ  هک  تسا  هتـسیاش 
تساهنآ ؟ دزن  رد  باطخلا  لصف  عطاق و  ناهرب  هدیشخب و  نانآ  هب  ار  یمالسا 

هک یلاـح  رد  تسا ؟ هداد  رظن  دـنک ، یمن  لوبق  ار  نآ  یهقف  چـیه  هک  يدزد  دنفـسوگ  هیـضق  رد  هک  مدـنخب  یهیقف  يدرم  نآ  عرو  هب  اـی 
دنا و هدش  يدزد  هک  دنا  هدوب  نادنفسوگ  اسب  يا  اهنامز ، همه  رد  هدومرف و  حابم  اهنامز  همه  رد  ار  نادنفـسوگ  تشوگ  ندروخ  دنوادخ 

تسا . هدشن  ورب  ور  یلاکشا  نینچ  اب  یمالسا  لفاحم  رد 
نیا نکل  تسناد ، یم  ار  رما  دیاش  و  درک . يراج  یمکح  نآ  رب  ناوت  یمن  دنشاب ، دودحمان  تاهبش  هک  اجنآ  هک  دناد  یمن  هیقف  نیا  نکل 

هلیسوب هک  تسا  يدروخ  رب 
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یهورگ و  دـهدیم ، ياوتف  هک  مدـید  مارحلا  دجـسم  رد  ار  هفینح  وبا  دـیوگ " : یم  لـیبن "  مصاـع  وـبا  تسا " . هدوـب  راـک  رد  يرکم  نآ 
دندرک . یم  تیذا  ار  وا  هدش و  عمج  وا  فارطا 

متفگ يرآ . تفگ  یهاوخ ؟ یم  نابساپ  وت  ایآ  هفینح ، وبا  يا  متفگ : نم  دروایب ؟ ینابـساپ )  ) يا هطرـش  هک  تسین  یـسک  اجنیا  ایآ  تفگ :
سپ دیـسرپ : مداتـسیا ، هک  وا  ياهـشفک  ولج  متـساخرب . نم  دناوخ ، ار  اهنآ  وا  هک  یتقو  ناوخب . نم  رب  ار  اهنیا  مراد ، نم  هک  یثیداحا  نیا 

یهاوخیم ؟ ایآ  مدیسرپ  نم  هک  مدرک  ضرع  وک ؟ نابساپ 
 " دنک . نم  رکم  نم  رب  مه  كدوک  نیا  منک و  یم  رکم  مدرم  اب  نم  دینیبب  تفگ : مروآ . یم  نابساپ  هک  مدرکن  ضرع 

صفح هک "  رگید ي  هصق  بارحم ، هصق  نا  هب  تسا  هیبش  ردقج  نیا  هدرتسگ و  راکش  يارب  یماد  دوخ ، عرو  هب  رهاظت  اب  مظعا "  ماما  " 
يدرم تسـشن ، بارحم  رد  دـش و  مامت  هک  زامن  مدـناوخ . زامن  وا  رـس  تشپ  تسا " : هتفگ  هدرک و  تیاکح  وا  زا  ار  نآ  نمحرلا "  دـبع 

جنپ لهچ و  نم  تفگ : دنا ؟ هدز  نآ  رب  اهـسکع  ریواصت و  همهنیا  هک  یناوخ  یم  زامن  یبارحم  رد  هک  تسا  لالح  زیاج و  نیا  ایآ  تفگ :
وا هب  يدرم  دنراد . رب  ار  اهـسکع  نآ  هک  داد  روتـسد  سپـس  مرادـن . یهاگا  ریواصت  نیا  دوجوب  مناوخ و  یم  زامن  اجنیا  رد  هک  تسا  لاس 

 " ما . هدیدن  ار  نآ  ما ، هدوب  اجنیا  رد  لاس  لهچ  زا  شیب  هک  نم  تفگ : تسا  ابیز  هچ  دجسم  نیا  فقس  تفگ :
 " هک ارچ  تسا ، هتفاین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنیدم  هب  شیارآ  هک  هدش  بجوم  دنفـسوگ  هراب  رد  هفینح "  وبا  ياوتف "  دـیاش 

ياهتـشرف هنیدـم ، زا  يرد  خاروس و  ره  رب  دومرف : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـیوگ " : یم  دوب ، هنیدـم  لها  دوخ  هک  هملـسم "  نب  دـمحم 
نیا زا  تسا ، ناراکبیرف  نایوگغورد و  نخـس  زا  درم  نیا  نخـس  و  دوش ، دراو  نآ  زا  ابیرف  وگغورد و  رفن  کی  دراذـگن  هک  تسا  روماـم 

هدشن دراو  هنیدم  رد  يور 
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 " تسا .
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، تباـث تنـس  اـب  دوـخ ، يارآ  رد  يو  تسین  يزیچ  اـهنآ  لـباقم  رد  دنفـسوگ  نیا  هصق  هک  تسا  ییاـه  هکت  هفینح "  یبا  هـقف "  رد  هـتبلا 
، دوب هفینح  وبا  هک  مسانـش  یمهلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ثیدـح  تسیود  نم  دـیوگ " : جارح "  نب  عیکو  هکنانچ "  هدرک ، تفلاـخم 

 " تسا . هدرک  يرادساپ  ار  اهتنس  هقف و  هک  ارچ  دننک ، اعد  هفینح  وبا  رب  ناشزامن  رد  مدرم  هک  تسا  راوازس  دیوگ " : یم 
وبا ردـپ  تباث  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  اهباتک  ضعب  رد  هک  مدینـش  قثوم  صاخـشا  زا  دـسیون " : یم  هداعـسلا " 70:2  حاتفم  بحاص " 
هللا همحر  هفینح  وـبا  هک  یلاـح  رد  تفرگ  ینز  هب  قداـص  رفعج  ماـما  تسا ، هفینح  وـبا  رداـم  هک  ار  وا  نز  درک ، تاـفو  هللا  هـمحر  هـفینح 

یگرزب تبقنم  دوش . تباث  هلئسم  نیا  هاگ  ره  تفرگ . ارف  ار  وا  ياهـشناد  تفای و  شرورپ  قداص  رفعج  تیبرت  نماد  رد  يو  دوب . كدوک 
 " دوش . یم  بوسحم  هفینح  وبا  يارب 

هک تشاد  رواب  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  تسا " : هتـشون  حاتفم "  رب  دوخ  تاقیلعت  رد "  یناـمعن "  نسح  عوضوم " ، نیا  لابندـب 
لاس 147 هب  دلوتم و  لاس 68  رد  قداص  ماما  میناد  یم  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفای  شرورپ  قداص  ماـما  نماد  رد  هک  هدوب  ياهچب  هفینح  وبا 

ناشتافو هک  مینک  یم  هظحالم  تسا و  هدوب  لاس 80  رد  شدلوت  هتشذگ و  رد  يرجه  لاس 150  رد  هفینح  وبا  ماما  تسا و  هدومرف  تافو 
دقف
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 " تسا . کیدزن  مه  هب  ابیرقت  ناشدلوت  دارد و  هلصاف  مه  اب  لاس  ود 
وبا بقانم "  رد  مجارت  مجاعم و  رد  نایفنح  ضعب  هچنآ  نایم  رد  يدرک " و  ظفاح  نانخس "  " و  دمحا ، نب  قفوم  تالوقنم "  يالبال  رد 
نآ لوبق  زا  قطنم  درخ و  و  راز ، نآ  ندینـش  زا  سدقم  مالـسا  شوگ  هک  تسه  ینعم  یب  ياهفرح  تافارخ و  نادنچ  دنا ، هدروآ  هیفنح " 

تسا . عنام  همه 
هدروآ و نیتفملا "  هنازخ  باتک "  رخآ  رد  ینادمه "  نیسح  وبا  ماما "  هک  تسا  یناتساد  هدش ، لقن  وا  زا  هک  ییاهزیچ  نیرت  تفگـش  زا 

قورق وا  رب  ار  هللا  تیب  هکنادنچ  داد ، هبعک  نانابهگن  هب  رایسب  لام  دش ، فرـشم  نیرخآ  هب  هک  هفینح  وبا  ماما  دسیون " : یم  نآ  نمـض  رد 
هک اجنآ  ات  درک ، عورش  ار  زامن  داتـشیا و  تسار  ياپ  کی  رب  تشاد ، هک  یتداقبط  ندناوخ . زامن  درک  عورـش  دش  تیب  لخاد  وا  دندرک و 

نینچ هاگنآ  درک . نآرق  مود  همین  داتسیا  پچ  ياپ  رب  دروایب ، ياجب  تساوخ  هک  مود  تعکر  تفر و  عوکر  سپس  دناوخ  ار  نآرق  فصن 
نآ اب  ار  تعاط  صقن  نیا  مدرواین  ياجب  لماک  تعاط  نکل  مدرک ، لصاح  ازسب  تخانش  وت  زا  متخانـش و  یگتـسیاش  هب  ارت  ایادخ  تفگ :

و يدرک ، ادیپ  لماک  تفرعم  یتخانش و  وکین  یتخانش و  هک " : دیـسر  ییادن  تیب  هشوگ  زا  ناهگان  ياشخبب ، نک و  ناربج  تفرعم  لامک 
 " میدیزرمآ . دنشاب ، وت  بهذم  ریپ و  تمایق  زور  ات  هک  ار  یناسک  همه  ارت و  ناوریپ  وت و  يدروآ . ياجب  ار  يربنامرف  صولخ  تعاط و 
لوط ناـمز  ردـقچ  تسا ، هدرک  متخ  تعکر  ود  رد  ار  زیزع  نآرق  هفینح "  وـبا  ماـما "  هکنیا  هک  متـسناد  یم  شاـک  دـسیون : یم  ینیما  " 

یم تقبـس  رگیدـکی  رب  نآ  هب  دورو  رد  دـننک و  یم  فاوط  نآ  نوـماریپ  جـح  ماـیا  رد  ناـیجاح  هک  یماـگنه  نآ  رد  هللا ، تیب  هدیـشک و 
؟ دـنراد زاـب  نآ  هب  دوروزا  ار  نارئاز  لیـس  دـننک و  قورق  هفینح  وـبا  رب "  طـقف  ار  نآ  ناـنابهگن  هک  تسا  هدوـب  نـکمم  هنوـگچ  دـنریگ ،

، نانابهگن
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دنریگب ؟ دنناوت  یم  هنوگچ  دنراد ، هبعک  هب  دورو  يارب  مدرم  هک  ار  یبلط  قرش و  نیا  ولج 
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اب ار  رگید  فصن  هداتـسیا و  تسار  ياپ  رب  هک  یلاح  رد  ار  نآرق  فصن  هدـیزگ  رب  هفینح "  وبا  ماما "  هک  تسا  یمـسر  هچ  نیا  یهگنا  و 
نیا ای  هدرک ؟ یم  لمع  نآ  رب  راوگرزب  ربمغیپ  هک  تسا  هدوب  یتنـس  ای  هتفرگ  ینامـسآ  یباتک  زا  وا  ار  مکح  نیا  ایآ  دنک ؟ متح  پچ  ياپ 

یتسردنت و ظفح  روظنمب  هک  یندب  ياهشزرو  رد  ایآ  و  میا ؟ هدینـشن  یـسک  زا  ار  نآ  هفینح "  وبا  ماما "  زا  زج  هک  تسا  یتعدب  طقف  هک 
هنوگچ ماما  نیا  میرذگب ، هک  اهنیا  زا  مرادن . غارس  هک  نم  تسا ؟ هدش  هدید  یـشزرو  نینچ  دریگ ، یم  ماجنا  طاشن  یندب و  يورین  نیمات 
ینخس هتشاد و  داد ، یهاگا  همه  ریامض  رارسا و  رب  هک  یلاعت ، هناحبس و  نایملاع  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  ار  نارگ  ياعدا  نیا  تسا  هتسناوت 

هیلع و هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  دنا و  هدرکن  ياعدا  نینچ  تفرعم -  يروانهپ  همهنآ  اب  نانآ -  متاخ  یتح  ناربمغیپ  زا  کی  چیه  هک  دیوگب 
ییاعد هک  هدشن  هدید  دنا ، هدروخ  دنگوس  شتفرعم  نامیا و  توق  هب  ناگدننک  دنگوس  تسا و  ملـسم  شتخانـش  هنماد  تعـسو و  هک  هلآ 

قح هک  شیوخ ، شناد  هب  هرغ  رورغم و  دنـسپ و  دوخ  مدآ  زا  زج  لمع ، نیا  دـشاب . نآ  رد  ییاهاعدا  نینچ  هک  دـیامنب  یتاـجانم  دـنکب و 
ملاع رد  ار  اعد  نیا  ماما  هک  تسا  هتـشادنپ  هکنیا  زا  دراد ، تلفغ  ردـقچ  تیاور  نیا  بحاص  تسین . هتخاس  درادـن ، راگدرورپ  هب  تفرعم 

وبا ماما  هیلع  رب  لـیلد  زج  هدـش ، هتخاـس  غورد  تسد  هب  هک  ار  ادـن  نیا  تسا و  هدینـش  ار  بیغ  ملاـع  زا  يادـخ  يادـن  نکل  هدرک ، دوهش 
یگتخاس و اعدا  نیا  دوب و  هدیـسر  وا  رب  یباـطخ  نینچ  تیبلا  بر  زا  هاـگ  ره  هک  ارچ  درک ، لـمح  ناوت  یمن  يزیچ  هب  شبهذـم  هفینح و 

لاح دنرادن . لوبق  ار  تیاور  نیا  تحـص  یمالـسا  تما  نکل  دنوش ، بهذـم  یفنح  مدرم  همه  سپ  نآ  زا  هک  دـمآ  یم  مزال  دوبن ، غورد 
: دیوگ یم  هک  تسا  یجنزرب "  همالع "  هتشون  نیا ، زا  رت  بیجع  تسا . يرگید  زیچ  دهاوخن ، ای  دهاوخب  هفینح "  وبا  ماما " 
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رد تقیرط  خیاشم  زا  یکی  ار  هدیقع  نیا  دننک . یم  دیلقت  هیفنح  وبا  ماما  بهذم  زا  ود  ره  يدهم  یسیع و  هک  دننآ  رب  نایفنح  زا  یضعب  " 
يدـصتم هک  هیفنح  ياـملع  زا  یکی  تسا . هتـشون  هدرک ، فیلاـت  راـید  نآ  رد  یـسراف  هب  هـک  یباـتک  رد  ناتـسودنه ، ياـه  رهـش  زا  یکی 

هللا یلـص  ربمایپ  هضور  رد  دوخ  سرد  سلجم  رد  ارنآ  هدرک و  یم  راختفا  عوضوم  نیا  هب  هدومن و  لـقن  ار  نخـس  نیا  هدوب ، مه  سیردـت 
تسا . هتشاد  نایب  هلآ  هیلع و 

زا و  هدیـشخب ، تمارک  تعیرـش و  ار  هیفنح  وبا  دنوادخ  هک  شاب  هاگآ  تسا : هتفگ  یم  هک  هدرک  لقن  نایفنح  زا  یکی  زا  يراق  یلع  خـیش 
همادا رما  نیا  لاس  جنپ  تفرگ و  یمارف  ار  تعیرـش  ماکحا  وا  زا  دمآ و  روضح  هب  دادماب  ره  مالـسلا  هیلع  رـضخ  هک  تسا  نیا  وا  تامارک 

هدب هزاجا  مراد ، یتلزنم  وت  هاگشیپ  رد  نم  هاگ  ره  ایادخ  تفگ : درک و  تاجانم  راگدرورپ  اب  تشذگ ، رد  هیفنح  وبا  هک  یماگنه  تشاد .
ره تقیقح ، تقیرط و  ات  دنک ، سیردت  نم  هب  لماک  روطب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  عرـش  ربق ، زا  نیرید ، لاور  قباطم  هیفنح  وبا  هک 
وا زا  لاس  جـنپ  تسیب و  دـمآ و  وا  ربق  رـس  رب  رـضخ  ریگب . دای  وا  زا  یهاوخ  هچ  ره  وا و  ربق  رانک  ورب  هک  دیـسر  ادـن  وا  هب  مزوماـیب . ار  ود 

تخومایب . ار  لاوقا  لئالد و  همه  هک  اجنآ  ات  تفرگ ، ارف  تساوخ  یم  هچ  ره  درک و  يدرگاش 
هب نم  نامرف  ات  وش ، تدابع  لوغـشم  ناریقف  نایم  رد  ورب  هک  دیـسر  ادن  منکب ؟ يراک  هچ  اراگدرورپ  تفگ : درک و  تاجانم  رـضخ  سپس 
مه مالـسلا  هیلع  رـضخ  هدب  دای  ودب  ار  تعیرـش  ملع  رذگب و  ینالف  هعقب  رب  دومرف : ادخ  هک  دنک  یم  لقن  ار  بلطم  نیا  سپـس  دـسرب . وت 
رد درک و  یم  تمدخ  شردام  هب  هک  يریشق  مساقلا  وبا  مانب  دش  ادیپ  یناوج  رهنلا ، ءاروام  رهش  رد  یتدم ، زا  سپ  درک . لمع  روتسد  قبط 

دوب . وا  مارتحا 
وبا تسا . هدرک  دونـشخ  ار  شردام  وا  هک  ارچ  دهد ، میلعت  ودب  هتخومآ ، هیفنح  وبا  زا  هچ  ره  دورب و  هک  داد  روتـسد  هیفنح  وبا  هب  دنوادخ 

ار راـک  نیا  ترداـم  تیاـضر  تعاـطا و  يارب  نکل  ینک ، ترفاـسم  یتساوخ  ملع  بسک  رطاـخب  وت  تفگ : دـمآ و  مساـق  وبا  شیپ  هیفنح 
زور ره  هک  دومرف  رما  نم  هب  یلاعت  يادخ  ور  نیا  زا  يدرکن ،
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یس لوط  رد  هیفنح  وبا  زا  هک  ار  یمولع  همه  دمآ و  یم  زور  ره  مامت  لاس  هس  رـضخ ، بیترت ، نیدب  منک . میلعت  ارت  میایب و  وت  شیپ  ابترم 
نامز هناگی  راگزور و  هرهـش  رذگهر  نیا  زا  مساقلا ، وبا  درک . میلاعت  ار  ملع  لئالد  قیاقد و  قیاقح و  تخومآ و  ودب  دوب ، هتفرگ  ارف  لاس 

یلاسگرزب دـیرم  و ي  دنتـشاذگ . ینوزف  هب  ور  نادرگاش  نادـیرم و  دـش و  تمارک  بحاص  درک و  فیلاـت  یباـتک  هچناـنچ  ، دـیدرگ دوخ 
يراک تفگ : داد و  دیرم  نآ  هب  تشاذگ و  یقودنص  رد  ار  دوخ  تافیلات  زا  باتک  رازه  خیـش ، دش . یمن  ادج  خیـش  زا  زگره  هک  تشاد ،

دوخ اب  هدـمآ  نوریب  خیـش  شیپ  زا  درب و  ار  قودنـص  دـیرم ، نآ  زا . دـنبب  نوحیج  رد  ربب و  ار  قودنـص  نیا  وت  هک  هدـمآ ، شیپ  نم  يارب 
بآ هب  ار  اـهنآ  هک  میوـگ  یم  خیـش  هب  مراد و  یم  هگنار  اـهباتک  موریم و  کـنیا  مزادـنیب ؟ بآ  رد  ار  خیـش  تاـفیلات  هنوـگچ  نم  تفگ :

ییاهتمالع هچ  تعاس  نآ  رد  دیسرپ : خیش  متخادنا ، بآ  رد  ار  اهباتک  قودنـص  تفگ : دمآ ، هک  خیـش  دزن  تشاد . هگنار  اهباتک  متخدنا .
ات دزادـنیب ، ار  اهباتک  هک  تساوخ  دـمآ و  دـیرم  زادـنیب . ار  قودنـص  ورب و  تفگ : خیـش  مدرکن . هدـهاشم  يزیچ  تفگ : درم  نآ  يدـید ؟

: تفگ خیـش  يرآ . تفگ : یتخادـنا ؟ اـیآ  دیـسرپ : خیـش  تشگرب . خیـش  شیپ  لوا  هـعفد  نوـچمه  رگید  راـب  یلو  دوـشن ، نیهوـت  شیارب 
هاگان تخادـنا . بآ  هب  ار  قودنـص  تفر و  دـیرم  نکن . در  ارم  ناـمرف  مراد و  يزار  ادـخ  اـب  رما  نیا  رد  نم  زادـنیب . ورب و  يا ، هتخادـنین 

دیرم منک . يرادهاگن  ار  خیش  تناما  مرومام  هک  دمآ  ادن  بآ  زا  یتسیک ؟ وت  دیسرپ : دیرم  تفرگ . ار  قودنص  دش و  رهاظ  بآ  زا  یتسد 
يدید ؟ يا  هناشن  هچ  دیسرپ : یلب . تفگ  یتخادنا ؟ ایآ  دیسرپ : دمآ . خیش  دزن  تشگ و  زاب 

تسیچ ؟ رما  نیا  زار  هک  مدنام  ریحتم  نم  تفرگ . ار  قودنص  دمآ و  نورب  نآ  زا  یتسد  دش ، هتفاکش  بآ  هک  مدید  نم  تفگ : دیرم 
رد ار  لیجنا  دوش و  یم  لزان  سدـقملا  تیب  رب  یـسیع  دـنک و  روهظ  لاجد  دوش و  کـیدزن  تمیق  یتقو  هک  تسنیا  نآ  رـس  تفگ : خـیش 

: دیوگ یم  دریگیم ، دوخ  رانک 

هحفص 217 ] ] 

. منکن مکح  لیجنا  اب  منک و  يرواد  امـش  نیب  رد  باتک  نآ  قباطم  هک  هداد  روتـسد  ارم  دنوادخ  تسا ؟ اجک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
یلص دمحم  عرش  بتک  زا  یباتک  یلو  دندرگ ، یم  ار  ایند  مامت  دنزادرپ و  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باتک  يوجتـسج  هب  همه  هاگنآ 

رد منک ، ینارمکح  یباتک  هچ  قباطم  تناگدنب  نایم  رد  ایادخ ، دنک : یم  ضرع  دنام و  یم  نادرگ  رـس  یـسیع  دـنبای . یمن  هلا  هیلع و  هللا 
ود نآ  رانک  رد  يو و  رب  نوحیج  دور  هب  هک  دنک  یم  رما  ادخ  دیوگ : یم  دوش و  یم  لزان  لیئربج  مرادـن ؟ یباتک  لیجنا  زا  ریغ  هک  یلاح 

و متـسه ، میرم  نب  یـسیع  نم  هدب  لیوحت  نم  هبار  قودنـص  مساقلا  وبا  قودنـص  راد  تناما  يا  هک : یهد  رد  ادـن  يرازگب و  زامن  تعکر 
یم هتفاکش  بآ  هاگنآ  دنک . یم  لمع  لیئربج  روتسد  قبط  درازگ و  یم  زامن  تعکر  ود  و  دور ، یم  نوحیج  هب  یسیع  ما . هتشک  ار  لاجد 
عرش اهنآ  هلیسوب  دنک و  یم  هدهاشم  باتک  رازه  اب  ار  وا  رهم  دنک ، یم  زاب  دریگ و  یم  ار  قودنص  یسیع  دیآ ، یم  نوریب  قودنـص  دوش ،

اب دیوگ : یم  وا  تسا ؟ هتفای  اجک  زا  ار  هبترم  نیا  مساقلا  وبا  دنک : یم  لاوس  لیئربج  زا  یـسیع  سپ  نآ  زا  دنک . یم  ایحا  مدرم  نایم  رد  ار 
 " تسا . هدش  لقن  ءاسلجلا  سینا  باتک  بلاطم  نیا  شردام . تیاضر 

رد هتشاد ، لوغشم  ار  هدنناوخ  یتاحفص  لوط  رد  هک  یبانطا  زا  سپ  و  دیوگ ، یم  نخس  لیصفت  هب  تافارخ ، نیا  رد   " يراق ، یلع  خیش  " 
ول و  دسیونب ، زیچ  هفینح  وبا  لیاضف  رد  دنهاوخ  یم  طقف  هک  دنا  هدناسر  یئاج  هب  ار  بصعت  نایوار ، نیا  دسیون " : یم  نینچ  هحفص 230 

هفینح وبا  رایـسب  لیاضف  زا  یعالطا  چیه  نانیا  هدروآ . رد  رفک  زا  رـس  هک  دشاب  یبلاطم  دنچ  ره  درادن ، تیعقاو  چـیه  هک  دـشاب  ییاهیزیچ 
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ییاهارتفا اهغورد و  ور  نیا  زا  درادن  هتفای  فیلات  اهباتک  نآ  هراب  رد  هک 

هحفص 218 ] ] 

رفک رب  دونـشب ، ار  اهنآ  هنع ، هللا  یـضر  هفینح  وبا  هاـگ  ره  هکناـنچ  هفینح . وبا  دوخ  هن  ربمغیپ و  هن  تسا و  یـضار  ادـخ  هن  هک  دـنروآ  یم 
اهغورد و هب  يزاین  رگید  تسا و  یفاک  شناراتسود  يارب  هدش ، لقن  هتشاد و  هفینح  وبا  هک  یلئاضف  هزادنا  نآ  دهد . یم  اوتف  شا  هدنیوگ 
ار اهنآ  زا  یشخب  شتلالج ، لضف و  همهنآ  اب  یناتـسهق  هک  یئاهغورد  لیبق  زا  تسین . دوش ، یم  زین  ناربمغیپ  بیذکت  هب  یهتنم  هک  اهارتفا 

یم راک  ار  هفینح  وبا  بهذـم  دوش ، لزاـن  هاـگ  ره  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  تفگ  نآ  نمـض  رد  هدرک و  رکذ  هباـقن  هبطخ  حرـش  رد 
اعدا نیا  رب  شلیلد  تسا و  هتفگ  هچ  هناگـشش ، لوصف  متـسناد  یم  شاک  نم  و  تسا . هدروآ  دوخ  هناگـشش  ياهلـصف  رد  ار  نیا  و  ددـنب ،

خلا .  " نوعجار ... هیلا  انا  انا هللا و  تسیچ ؟
تسا : هدمآ  هداعسلا " 275:1 و 82:2  حاتفم  باتک "  رد 

نیا زا  وا  دنک . یم  عمج  دوخ  هنیـس  رد  ار  شیاهناوختـسا  دنک و  یم  شبن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  هک  دـید  باوخ  هفینح  وبا  " 
هنیس تشپ  هک  تسا  هتـساوخ  هیفنح  وبا  زا  نیریـس  نبا  تسا : هدوب  رارق  نیدب  هفینح  وبا  باوخ  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  دش . هتفـشآ  باوخ 
نامه وت  دیوگیم : دنک و  یم  هدـهاشم  شا  هناش  ود  نایم  رد  یلاخ  وا  دـنک . یم  زاب  تشپ  زا  ار  سابل  هیفنح  وبا  هدـب . ناشن  نم  هب  ار  دوخ 

هناش ود  نایم  رد  هک  تسه  هفینح  وبا  مان  هب  یـصخش  نم ، تما  نایم  رد  دومرف : وا  هراـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یتسه  یـسک 
دنک . یم  هدنز  وا  هلیسوب  ار  دوخ  نید  ادخ  تسه و  یلاخ  شا 

وا و  یبای ، یم  راب  نآ  هب  وت  تسا و  ملع  رهـش  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ربمغیپ  هک  ارچ  ، شاـب هتـشادن  یکاـب  وت  دـیوگ : یم  نیریـس  نبا  هاـگنآ 
 " تسا . هتفگ  هک  دوب  نانچمه 

نالهاج تسا و  هدش  يدرم  هچ  راتفرگ  هک  نک  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  لاح  رب  ناوخب و  ار  بلاطم  نیا  دیوگ ): هدنسیون  )
. تفای دنناوت  ییاهر  لصا  یب  ياه  هروطسا  فیخس و  لاوقا  نیا  زا  هنوگچ  دنا و  هتخاس  ییاهزیچ  هچ  هارمگ 

هحفص 219 ] ] 

دنک یم  الط  ار  گیر  هعرزوبا 

راید خیش  هک  یفوتم 158  يرصم  هعرز  وبا  نامه   ) حیرـش نب  هایح  هدرک " : لقن  رزف  نب  دلاخ  زا  ظافحلا " 174:1  هرکذت  رد  یبهذ "  " 
، درک یم  اعد  دوب و  هدرک  تولخ  وا  هک  یلاح  رد  دوب . تسدگنت  اتقیقح  و  نیئاکب )  ) دندرک یم  هیرگ  رایسب  هک  دوب  یناسک  زا  دوب ) رصم 

تفرگ ار  ینش  هناد  هاگنآ  دیدن . ار  یسک  ، تسیرگن پچ  تسار و  هب  وا  دهدب . يزور  تعسو  وت  هب  دنوادخ  نک  اعد  متفگ : متسشن و  نم 
رگم درادن ، يدوس  چیه  ایند  تفگ : سپـس  مدوب . هدیدن  یبوخ  نآ  هب  هک  یئالط  تسا ، هدش  الط  هک  مدـید  هاگان  تخادـنا . نم  يوسب  و 
تفگ منک ؟ راک  هچ  الط  نیا  اـب  نم  متفگ : تسیچ . شناگدـنب  حالـص  هک  دـناد  یم  رتهب  ادـخ  تفگ : سپـس  دـشاب . ترخآ  يارب  هکنآ 

 ". مدیشخب ادخ  هار  رد  ارنآ  مه  نم  نک . قافنا 

یناسارخ میهاربا  يوضو 
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هک متشاد  وضو  هب  جایتحا  زور  کی  تفگ  هک  تسا  هدرک  لقن  یفوتم 163  یناسارخ "  میهاربا  زا "  نیحایرلا "  ضایر  رد "  یعفاـی "  " 
رد متـشکرب  متفرگ و  وضو  مدرک ، كاوسم  متـشادرب و  ارنآ  دوب  رتـمرن  مه  زخ  زا  هک  مدـید ، هرقن  زا  یکاوسم  رهوج و  زا  ياهزوک  هاـگان 
هک مدرک  دروخ  رب  یصخش  اب  هاگان  مدرکن . هدهاشم  يرادناج  هدنرپ و  و  مدیدن ، یسک  هک  تشذگ  نم  رب  یئاهزور  اهـشدرگ ، زا  یخرب 
وا سپـس  درکن . لوبق  تخرد  رواـیب . راـنید  متفگ : نم  درواـیب . اـهرانید  هک  وگب  تخرد  نیا  هب  تفگ : نم  هب  هدـمآ و  اـجک  زا  مناد  یمن 
نآ مدـش  هجوتم  هک  مدوب  اشامت  لوغـشم  تسا . نازیوآ  رانید  تخرد ، ياه  هخاـش  زا  مدـید  هاـگان  رواـیب . راـنید  راـب  تخرد ، يا  تفگ :

 " دنا . هتفگ  كرت  ار  تخرد  اهرانید  تسین و  صخش 
. دنا هدرک  هدولآ  هنوگچ  ار  شخیرات  تاحفص  هک  رگنب  نک و  هیرگ  شا  هتشذگ  مالسا و  رب  ناوخب و  دیوگ : ینیما "  " 

هحفص 220 ] ] 

دوش یم  هدنز  دریم و  یم  نوشجام 

زا یفوتم 164  نوشجام "  هب "  فورعم  یـشیرق "  هملـس  یبا  نب  بوقعی  فسوی  وبا  لاوحا "  حرـش  رد  هبیـش "  یبا  نب  بوقعی  ظـفاح " 
هک لاسغ  میهدب . لسغ  ات  میتشاذگ  تخت  رب  ار  وا  دش ، ادج  نت  زا  هک  نوشجام  ناور  تفگ " : هک  دنک  یم  لقن  نوشجام "  رسپ  قیرط " 
هک منیب  یم  شیاـپ  ریز  زا  یگر  تفگ : اـم  هب  تشگ و  رب  دـبنج . یمن  شیاـپ  ریز  زا  یگر  هک  درک  هدـهاشم  دـهدب  لـسغ  ار  وا  تساوخ 

دنتشگزاب و دعب  زور  مدرم  میتفگ  مدرم  هب  میدوب ، هدید  هک  نایرج  نیا  منکب . باتـش  وا  لسغ  رد  مناد  یمن  تحلـصم  دنک و  یم  تکرح 
ات دندرک ، یم  هعجارم  مدرم  هک  دوب  نیا  رب  وا  لاح  زور  هس  میتساوخ . ترذعم  مدرم  زا  مدـید . لبق  زور  عضو  نامه  هب  میتفر و  لاسغ  دزن 

، يدید هچنآ  زا  میتفگ : ار  وا  دیشون . دندروآ و  مشونب . ات  دیروایب  قیوس )  ) هباشون تفگ : تسشن و  دش و  دنلب  سپـس  دنرازگب . ار  وا  زامن 
نک . هاگآ  ار  ام 

زاب نامـسآ  ياهرد  هک  متـساوخ  نم  درب و  ایند  نامـسآ  هب  ار  محور  يا  هتـشرف  دندرک ، ادـج  مندـب  زا  هک  ار  محور  درادـن  یعنام  تفگ :
نوشجام دوب ؟ وت  اب  یسک  هچ  دندیـسرپ : مدیـسر . متفه  نامـسآ  هب  ات  مدرک ، یم  جورع  اهنامـسآ  رد  بیترت  نیمه  هب  نم  دش و  زاب  دوش .

هدنام تعاس  رادقم  نیا  زور و  دادـعت  نیا  هام و  ردـقنیا  لاس و  ردـقنیا  ترمع  زا  دیـسرن و  وت  گرم  تقو  زونه  دـش  هتفگ  نم  هب  تفگ :
شلباقم رد  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  پچ و  تمـس  رد  رمع  تسار و  تمـس  رد  رکب  وبا  هک  مدـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هاگنآ  تسا 

تفگ : تسیک ؟ نیا  متفگ : دوب ، نم  اب  هک  يا  هتشرف  نآ  هب  دنا . هتسشن 
رد مه  رگید  رفن  ود  نآ  هتـسب . راکب  ار  قح  متـس ، راگزور  رد  وا  تفگ : تسا ؟ کیدزن  ربمغیپ  هب  وا  ایآ  متفگ : تسا . زیزعلا  دبع  نب  رمع 

 " دنا . هدرک  لمع  قح  رب  قح ، راگزور 
 " خیرات رد "  ناکلخ "  نبا   " ماش " ، خیرات  رد "  رکاسع "  نبا  ار "  تیاور  نیا 
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 " رد یلبنح "  حـالفلا  وبا  بیذهتلا " 389:11 و "  بیذـهت  رد "  رجح "  نبا  نانجلا " 351:1 " ، تآرم  رد "  یعفاـی "  دوخ 461:2 " ،
دنا . هدرک  لقن  بهذلا " 259:1  تارذش 

یمن هک  دـنکب  مهتم  ار  حاورا  ضبق  روماـم  هتـشرف  یـسک  یمالـسا ، تما  ناـیم  رد  هک  مدرک  یمن  رکف  زگره  نـم  دـسیون : یم  ینیما "  " 
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وگب تسا : هدومرف  ناحبـس  يادخ  دشاب و  هتفای  تیرومام  اناد  ياناوت  يادـخ  بناج  زا  هک  یلاح  رد  هدوب  یک  تافو  قیقد  خـیرات  هتـسناد 
ییار دوخ  هب  ار  توملا  کلم  ناوت  ایآ  دراد . تیرومام  امش  رب  دنوادخ  بناج  زا  هک  یتوملا  کلم  دریگ ، یم  ار  امـش  ناج  توملا  کلم 

دنوادخ تسا " : هدمآ  نآرق  ام  ینامسآ  باتک  رد  هکنآ  لاح  و  دنک ؟ ضبق  ار  یسک  حور  ناحبـس  دنوادخ  هدارا  زا  شیپ  هک  درک . مهتم 
راگدرورپ هزاجا  هدارا و  اب  زج  دـناوت  یمن  يدوجوم  چـیه  دـناریم و  یم  دـنک و  یم  هدـنز  هک  تسوا  دریگ و  یم  گرم  ماـگنهب  اراـهناج 

وا دناریم  یم  دنک و  یم  هدنز  هک  تسوا  تسین ، هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هدش  نییعت  الماک  نآ  ماگنه  هک  تسا  یتشون  رـس  نیا  و  دریمب ،
هدش و نییعت  وا  بناج  زا  لجا  درک و  نیعم  یلجا  سپس  هدیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک  تسوا  تسا  امـش  نیـشیپ  ناردپ  امـش و  راگدرورپ 

هدنبنج چیه  نیمز  يور  رب  دنوادخ  دوش "  یم  رید  هن  دوش و  یم  رتدوز  یتعاس  هن  دسر ، ارف  ناشلجا  هک  هاگنآ  تسه و  یلجا  ار  یتما  ره 
رگا دنوادخ  دهد "  یم  نامز  ینیعم  هدعو  يوس  هب  ار  اهنآ  نکل  دنک و  یمن  اهر  ار  يا 
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هداد یم  سپ  زاب  نیعم  یتلهم  يوس  ار  اـهنآ  نکل  دراد ، یمن  تسد  يا  هدـنبنج  چـیه  زا  نآ  تشپ  رب  دریگب ، دـندرک  هچنآدـب  ار  ناـمدرم 
ررقم دنوادخ  هک  یتدـم  نآ  دتـسرف  یم  دـش  هدرب  مان  هک  یتق  ات و  ار  يرگید  داد و  شرازگ  نآ  رب  ار  گرم  هک  ارنآ  دراد  یم  هاگن  سپ 
 " تسا . انیب  شناگدنب  لاحب  دنوادخ  هک  یتسردب  دسر ، ارف  ناشلجا  هاگ  ره  سپ  دینادب  هاگ  ره  دتفا  یمن  ریخات  هب  دسرب  نوچ  هتشاد 

هنوگچ هک  ممهف  یمن  نینچمه  مباـی ، یمن  رد  ندـب  زا  حور  نتفر  زا  سپ  ار  هدرم  ياـضعا  زا  يوـضع  تکرح  ناـکم  نم  هک  هنوگناـمه 
دنزب . نآ  ضبن  هدرکن و  عطق  ساسح  زکارم  اب  ار  دوخ  دنویپ  شگرم  زا  سپ  مامت  زور  هس  نوشجام "  گر "  تسا  نکمم 

نامسآ هب  هک  یحور  ره  هداتـسیا و  نآ  رانک  رد  توملا  کلم  دراد و  يا  هتـسب  ياه  رد  دنلب ، ياهنامـسآ  هک "  ار  ترابع  نیا  ینعم  زین  و 
منک . یمن  كرد  دنک "  یم  زاب  ار  اهرد  وا  دریگ و  یم  هزاجا  وا  زا  دنک ، جورع 

شیاهگر رد  نوشجام "  حور "  ات  هداد  هزاجا  هزور  هس  توملا  کـلم  دـشک و  یم  لوط  زور  هس  هک  يدـنک  تکرح  متـسناد  یم  شاـک 
زا یـشان  اهاعدا  نیا  همه  يرآ ، دراد . نایرج  حاورا  همه  رد  هک  تسا  یمومع  هدـعاق  کـی  هکنیا  اـی  درا  يو  هب  صاـصتخا  طـقف  دـنامب ،

. دنا هدوب  طلسم  یمالسا  تما  رب  راگزور  نآ  رد  نینچنیا  هک  هدوب  راکمتس  هیما  ینب  هطلس 

نایلبنح ياوشیپ  دمحا  هب  دنوادخ  زا  يا  همان 

لاح نامه  رد  دمآ . شتدایع  هب  هلیمر "  هنمآ  دش و "  رامیب  ثراح "  نب  رشب  " 

هحفص 223 ] ] 

رـشب دـنک . اعد  ام  يارب  هک  هاوخب  وا  زا  تفگ : رـشب  هب  داتفا . هنمآ  هب  هک  شمـشچ  دـش . دراو  تدایع  روظنم  هب  لبنح "  نب  دـمحا  ماـما " 
نک . اعد  ام  رب  ادخ  زا  تفگ 

هدنشخب يا  ناهرب ، باذع  زا  ار  اهنآ  دنهاوخ . یم  منهج  شتآ  زا  ناما  وت ، زا  لبنح  نب  دمحا  ثراح و  نب  رـشب  ایادخ  درک : اعد  نینچ  وا 
ناگدنیاشخب . نیرت 

: میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هتشون  نینچ  نآ  رد  هک  دیسر  نم  هب  نامسآ  زا  يا  همان  دیسر  ارف  هک  بش  تفگ : هنع  هللا  یـضر  دمحا  ماما 
میا . هدرک  هدامآ  ارنآ  زا  شیب  میدرک و  تباجا  ار  اعد  نآ  ام 
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. دنا هدروآ  هوفصلا " 278:4  هفص  رد "  يزوج "  نبا  دوخ 48:2 و "  خیرات "  رد "  رکاسع "  نبا  ار "  تیاور  نیا 

لبنح دمحا  بناج  هب  هتشرف  سایلا و  هداتسرف 

هللا دبع  وبا  دزن  دنه  راید  زا  يدرم  دنک " : یم  لقن  یـضاق "  ضفح  یبا  زا "  شدانـسا  هب  دـمحا " ص 143  بقانم  رد "  يزوج "  نبا  " 
جاوما رب  راوس  رفن  ود  هک  دمآ  نم  دزن  یتشک  کی  اما  مورب ، نیچ  هب  متساوخ  یم  مادنه . رحب  زا  نم  تشاد : راهظا  دمآ و  لبنح  نب  دمحا 

مدیـسرپ یناسرب ؟ ودب  ار  ام  مالـس  ورب و  دمحا  شیپ  وت  دهدب  هزاجا  ادخ  هک  يراد  تسود  ایآ  تفگ : نم  هب  اهنآ  زا  یکی  دندش . رـضاح 
لبنح نب  دمحا  تسوا ، هدهع  هب  ایرد  ریازج  ینابهگن  هک  تسا  يا  هتشرف  مه  نیا  متسه و  سایلا  نم  تفگ  دیتسیک ؟ امش  تسیک و  دمحا 

یلب . متفگ  تسا . قارع  رد  زین 
 ". مناسر یم  امش  رب  ار  ود  نآ  مالس  ما و  هدمآ  وت  رادید  هب  کنیا  نم  دیناسر و  هلبا  لحاس  هب  ارم  ایرد  سپ 

هحفص 224 ] ] 

دنک یم  لمح  دریگ و  یم  ار  دمحا  ملق  امرخ  تخرد 

مدیسر . هللا  دبع  وبا  روضحب  زور  کی  دنک " : یم  لقن  دمحا "  نب  یلع  بلاط  وبا  " 
نیا متفگ : هدروآ و  رفعج . یلع  وـبا  شیپ  ارنآ  نم  داد و  نم  هب  تشاد و  رب  یملق  وا  تسکـش . نم  ملق  متـشون . یم  نم  درک و  یمـالما  وا 
لمح ارنآ  دـیاش  هدـب . رارق  امرخ  تخرد  رب  ریگب و  وا  زا  ار  ملق  هک  تفگ  دوخ  مـالغ  هب  وا  تساهداد . نم  هب  ارنآ  هللا  دـبع  هک  تسا  یملق 

هلبانحلا ص11. تاقبط  رصتخم   " تشادرب . ارنآ  تخرد  تشاذگ و  نآ  يور  ار  ملق  دنک .

وا تمارک  دمحا و  تروع  فشک 

دز ار  وا  مصتعم  هک  یماگنه  دننزب - ، ات  دنتشادهگن  اپرـس  هک  ار  لبنح  نب  دمحا  تسا : هدرک  لقن  دوخ 335:10  خیرات  رد  ریثک "  نبا  " 
ادخ رب  یئاعد  هدروآ و  تکرح  هب  ار  دوخ  ياهبل  دوش ، نایامن  شتروع  دتفیب و  ياپ  زا  شراولش  هک  دیسرت  وا  دش و  عطق  شراولـش  دنب  - 
هاگ ره  نایملاع ، يادخ  يا  ناگدـنهاوخ . هانپ  يا  دوب : هتفگ  دوخ  ياعد  رد  وا  هک  هدـش  تیاور  تشگرب . لوا  لاح  هب  شراولـش  دـناوخ .

 ". ربم ارم  يوربآ  سپ  ما ، هدرک  مایق  قحب  وت  يارب  نم  هک  یناد  یم 

دمحا تمارک  ندش و  قرغ  يزوس و  شتآ 

هک حلاص  مردارب  هناخ  رد  تفگ : وا  هک  دنک  یم  تیاور  دمحا "  رتخد  همطاف  زا "  لقن  هب  دمحا " ص 297  بقانم  رد "  يزوج "  نبا  " 
تفرگ و شتآ  اهنآ  همه  دـندوب ، هداتـسرف  وا  يارب  رانید  رازه  راهچ  دودـح  رد  يا  هیزیهج  اهنآ  دوب و  هدرک  جاودزا  ریـسایم  هلیبق  اب  هزاـت 
رد مردپ  دوب و  مردـپ  لام  هک  یـسابل  نتخوس  زا  طقف  متـسین . نیگمغ  تفر ، تسد  زا  ما  یئاراد  هکنیا  زا  نم  تفگ : یم  حـلاص  تخوس .

نآ
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. دش شتآ  هلـصافالب  دـیوگ : یم  همطاف  متـسج . یم  كربت  نادـب  مدـناوخ و  یم  زامن  نآ  اب  هک  ارچ  متـسه ، نیگهودـنا  ، دـناوخ یم  زامن 
 " تسا . هتخوس  دوب  نآ  فارطا  هچ  ره  و  هدنام ، ملاس  سابل  نآ  دندید  دندش ، هک  هناخ  لخاد 

نکل هدش ، لقن  بیترت  نامه  هب  يزوس ، شتآ  نیا  ناتـساد  یبنیز ، نیـسح  نب  یلع  هاضقلا  یـضاق  قیرط  زا  دسیون " : یم  يزوج "  نبا  " 
". دوب هدنام  ملاس  دوب  نآ  رد  دمحا  طخ  هک  يا  همان  طقف  دوب و  هتخوس  هناخ  ءایشا  مامت  هک  تسا  هتشون 

گرب ود  نآ  رد  هک  دنام  ملاس  دلج  کی  طقف  درب و  بآ  ارم  ياهباتک  مامت  ، هدمآ دادـغب  رد  یلیـس  لاس 554 ، هب  هک  یتقو  دـیوگ " : یم 
 " دوب . هدش  هتشون  دمحا  ماما  طخب 

هکنآ اه ، هناشن  هلمج  زا  دنـسیون " : یم  نانجلا "  هآرم  رد "  یعفاـی "  زین "  و  لاس 725 ، عیاقو  رکذ  ماگنه  ربعلا "  لـیذ "  رد  یبهذ "  " 
فقوتم ادخ  نذا  هب  دش و  نآ  لخاد  عارذ  کی  عافترا  بآ  هک  دوب . نآ  رد  وا  حیرض  هک  یقاتا  رگم  دش ، قرغ  لبنح  نب  دمحا  ماما  هربقم 

بیرغ ياهرام  گرزب و  ياهبوچ  لیس ، و  تسا . حیحـص  ام  دزن  هلئـسم  نیا  دنام . یقاب  دوب ، نآ  رب  ربق  فارطا  رابغ  هک  اهایروب  و  دیدرگ .
 " دیشک . یم  ار  لکشلا 

يدلاخ ص 98 . ناوخالا  حلص  بهذلا 66:6 ، تارذش  نانجلا 273:4 ، هآرم 
ار نآ  اهلیـس  تسا ، هدنامن  ياج  رب  مظعم  دقرم  نیا  زا  يرثا  چیه  زورما  مینادب  هک  تسا  یفاک  تمارک ، نیا  یتسار  رد  دـیوگ : ینیما "  " 

. دیآ یم  نایم  هب  نخس  هتفر  زورید  زا  ادرف ، و  تسا . هدوبن  يزیچ  نینچ  الصا  یئوگ  دنا ، هدرب  نایم  زا  ار  نآ  شقن  هدرک و  دوبان 

دنک یم  رادید  دمحا  اب  هلاس  همه  ادخ 

نب رکب  وبا  ص 544 " :)  ) تسا هتشون  دمحا "  بقانم  رد "  يزوج "  نبا  " 
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همادا زور  دـنچ  دـمآ و  يدایز  ناراب  ناضمر  هام  زا  شیپ  اهلاس ، زا  یکی  رد  تفگ : دوب ، حـلاص  يدرم  ریپ  هک  یبرح  یلعی  یبا  نب  مراکم 
هاگان مدـمآ . لبنح  نب  دـمحا  ماما  ربق  ترایز  هب  دوخ ، تداع  قبط  رب  مدـید  باوخ  رد  مدوب ، هدـیباوخ  هک  ناضمر  هام  بش  کی  تشاد .

نیا ناراـب  ترثـک  رثا  رد  متفگ : دوخ  اـب  تسا . هتفرگ  رارق  نیمز  زا  يراوـید  هدر  ود  اـی  کـی  هلـصاف  هب  لـبنح ، نب  دـمحا  ربـق  هک  مدـید 
هب دنوادخ  اریز  تسا ، الع  لج و  قح  تبیه  زا  ینیب  یم  هک  نیا  هکلب  هن ، تفگ : یم  هک  مدینش  ربق  زا  ییادص  تسا . هدمآ  شیپ  تیعضو 
نآ رطاخب  نیا  دمحا  يا  تفگ : لج  زع و  يادخ  مدیسرپ . دنک ، یم  ترایز  ارم  رابکی  لاس  ره  ادخ  هکنیا  رس  زا  نم  دمآ . نم  ربق  ترایز 
يا متفگ : سپس  مدیسوب . ار  وا  ربق  مدش و  کیدزن  دوش . یم  هدناوخ  رشتنم و  اهبارحم  رد  نم  مالک  يدرک و  يرای  ارم  مالک  وت  هک  تسا 
هللا یلـص  هللا  لوسر  تمارک  هکلب  تسین ، نم  دوخ  تمارک  نیا  دـنزرف  يا  تفگ : تسیچ ؟ دنـسوب ، یم  ارت  ربق  اهنت  هکنیا  رـس  نم ، ياـقآ 

تـسود ارم  تسود  ارم  سک  ره  هک  دـیوش  هاگآ  مراد . دوخ  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  وم  راـت  دـنچ  نم  هک  ارچ  تسا ، هلآ  هیلع و 
 " درک . رارکت  رگید  راب  ار  نخس  نیا  و  دیایب . نم  ترایز  هب  ناضمر  هام  رد  دراد ،

هعجارم یناوت  یم  تسا . هدـمآ  ولغ  ياـه  هنوـمن  نیا  زا  یخرب  ، 178 مجنپ ص 175 - دـلج  رد   " دـمحا ، نایلبنح "  ماما  ترایز  باـب  رد 
. تشاد تقیقح  اهباوخ  نیا  رگا  دوب ، بوخ  ردقچ  و  ینک .

رکنم ریکن و  دمحا و 

: مدیـسرپ مدید . باوخ  رد  ار  مردپ  تفگ " : هک  دنک  یم  لقن  دـمحا "  نب  هللا  دـبع  زا "  دـمحا " ص 454  بقانم  رد "  يزوج "  نبا  " 
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: متفگ تسیک ؟ وت  راگدرورپ  دندیـسرپ  يرآ . تفگ : دندمآ ؟ وت  شیپ  رکنم  ریکن و  ایآ  متفگ : دـیزرمآ . ارم  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  ادـخ 
، هللا دبع  وبا  يا  دنتفگ  دینک : یمن  ایح  نم  زا  ایآ  هللا ، ناحبس 

هحفص 227 ] ] 

میراد . تیرومام  راک  هب  ام  رادب ، روذعم  ار  ام 
سوماـن زا  ردـقچ  وا  و  هداد ، ناـشن  ربق  ياـنگنت  نآ  رد  میرک  کـلم  ود  رب  لـبنح "  ماـما  هک "  تسا  یتئرج  هچ  نیا  دـیوگ : یم  ینیما  " 

، کلم ود  نآ  هب  یئاج  ات  دریگ ، یم  تروص  اناوت  گرزب  يادـخ  ناـمرف  هب  نیا  و  تسه ، لاوس  ربق  رد  هک  هدوب  عـالطا  یب  ملاـع  یمومع 
سرت زا  دـمآ ، رکنم  ریکن و  یتقو  رمع ، تسا " : هدـمآ  تیاور  رد  دـنک ؟ یم  تباث  ار  یگرزب  ربخ  هچ  نیا  دنـشاب و  هداد  ار  خـساپ  ناـنچ 
یمرب ییادص  شا  هنیـس  رمع  تساوخ و  ار  یماجح  یتقو  هک  تشاد  تبیه  نادنچ   " همرکع " : هتفگ "  هب  انب  رمع "  هک "  یلاح  رد  اهنآ 

 " داد . وا  هب  مه  رد  لهچ  رمع  داد ، ماجنا  ار  دوخ  راک  ماجح  تشاد ز  یتبیه  هک  هدروآ 
روک ار  ناشمـشچ  هدرک و  يراد  دوخ  اهنآ  ندز  کتک  زا   " لبنح ، ماما  هک "  دننک  رکـش  ار  ناحبـس  يادخ  دـنورب و  دـیاب  کلم  رد  نیا 

توملا کلم  درک و  توملا  کلم  اب  هریره "  وبا  روصت "  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  تسا  هدرکن  ار  يراک  نامه  تسا ، هدرکن 

هحفص 228 ] ] 

ار شمشچ  ادخ  هاگنآ  دریمب  دهاوخ  یمن  هک  يا  هداتسرف  یسک  ناج  نتفرگ  هب  ارم  تفگ " : تفاتـش و  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  نآ  زا  سپ 
. 118:4 یئاسن . ننس "  هب "  دوش  عوجر  دنادرگ "  زاب  وا  هب 

، دـمآ هک  یـسوم  دزن  دـیآ . یم  راکـشآ  مدرم  شیپ  توملا  کلم  تسا " : هدـمآ   224:1 دوـخ ، خـیرات "  رد "  يربـط "  تراـبع "  رد  و 
درک روک  ار  ممشچ  یسوم  وت  هدنب  اراگدرورپ  تفگ : دمآ و  ادخ  دزن  دیوگ : یم  درک . روک  ار  وا  دز و  وا  تروص  رب  يا  هدیـشک  یـسوم 

: وگب روایب و  ار  یـسوم  ماهدنب  تفگ  مدرک . یم  شا  هراپ  متفرگ و  یم  تخـس  وا  رب  دراد ، مارتحا  وت  هاگـشیپ  رد  هک  دوبن  نیا  هاگ  ره  و و 
نیا و نیب  ار  وا  دش و  دهاوخ  باذع  لاسکی  دریگ ، یم  رارق  شتسد  ریز  هک  ییوم  رات  ره  دادعت  هب  دراذگب و  واگ  ندبرب  ار  شتسد  فک 

نک . ریخم  دریمب ، دیاب  نالا  هکنیا  نیب 
. گرم تفگ  دش ؟ دـهاوخ  هچ  نآ  زا  سپ  تفگ : وا  هب  یـسوم  درک . رایتخا  ار  گرم  وا  دـناسر و  ار  مایپ  دـمآ  توملا  کلم  دـیوگ : یم 

مدرم دزن  هنایفخم  توملا  کلم  نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  تفرگ . ار  شناج  دیشک و  یـسفن  دیوگ  یم  ریگب . ار  مناج  نالا  نیمه  سپ  تفگ 
دمآ .؟ یم 

 ". دمآ یم  مدرم  شیپ  هنایفخم  سپ  نآ  زا  درک . روک  ار  مدرم  نیب  توملا  کلم  تسا : هدرک  لقن  عوفرم  ثیدح  اب  يذـمرت "  میکح  و " 
تسا . هدروآ  یبطرق " ص 29  هرکذت  رصتخم  رد "  ار  تیاور  نیا  ینارعش "  ر 

زا هک  ییاج  ات  دراد ، زاب  تردـق  يارجا  زا  دـناوت  یم  هتـشاد  صوصخم  شیدـنمورین  ییاـناوت و  هب  ادـخ  هک  ار  توملا  کـلم  ییورین  هچ 
قیالخ رگید  دید  زا  هک  دنک  هراچیب  هابت و  ار  وا  نانچنآ  سرت  هاگنا  و  دزاس ، روک  ار  شمشچ  وا  یتح  دروخب و  یلیـس  ناسنا  کی  تسد 

هدرک ناشیا  حور  ضبق  رومام  ار  وا  دـنوادخ  هک  یئاـج  رد  دـنک  فرـصت  اـهنآ  رد  دـناوتن  دوش و  یفخم  مه  دنتـسه ، وا  هضبق  رد  هک  زین 
یلاح رد  تسا ؟
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هحفص 229 ] ] 

هدنتـسرف هک  هناحبـس  يادخ  هک  مینک  بجعت  دراد  درادن . يدرف  چـیه  هک  دراد  راگدرورپ  بناج  زا  یتمارک  مالـسلا  هیلع  یـسوم "  هک " 
نیب زا  یـسک  هک  یئاـج  اـت  دوـش ، هریچ  تاـقولخم  ياهتردـق  همه  رب  هک  دـشاب  هدادـن  یتردـق  ناـنچ  نآ  وا  هب  ارچ  تسا ، توـملا  کـلم 
دوخ دسرتب و  یسک  زا  ادخ  هداتسرف  رومام و  کلم  نیا  دنز و  یلیس  شتروص  هب  دنک و  روک  ار  شمشچ  دنک و  تراسج  وا  رب  تاقولخم 

دزاس ! یفخم  وا  زا  ار 
دادـیور نیا  هب  یعالطا  اهبیغ  هدـنناد  دـنوادخ  هللااب  ذوعن  هکنیا  اـی  هتفرگ ، ناـیاپ  ادـخ  تردـق  هنازخ  هکنیا  اـی  هدوب ، تلفغ  یعون  نیا  اـیآ 

هبرجت ناوت و  دـنا  هدـش  هدرامگ  توکلم  ملاع  هب  هک  ناگتـشرف  هورگ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  ای  تسا ؟ هداتفا  قافتا  هعقاو  نیا  هتـشادن و 
؟ تسا هدرک  ناـهنپ  مدرم  مشخ  زا  ار  دوخ  دـنک و  هفیظو  هعقاو  نیا  زا  يریگ  ولج  مالـسلا و  هیلع  یـسوم "  راـگزور "  تادـش  اـب  هلباـقم 

تسا . رترب  رایسب  دنیوگ  یم  ناراکمتس  هچنآ  زا  دنوادخ 
هچ مینیبب  میرگن و  رد  داب -  وا  نادناخ  ام و  ربمغیپ  رب  وا و  رب  مالـس   " یـسوم -  ترـضح  موصعم "  ربمغیپ  راک  رد  دییایب و  نم  اب  نونکا 

تسا ؟ گرزب  يادخ  بناج  زا  هدنیامن  وا  هتسناد  یم  هک  یلاح  رد  هدرک . توملا  کلم  رب  یتارج  تراسج و 
ضرف لاح  درادن . دوس  ندرک  روک  ای  یلیـس و  دنز و  یم  سپ  هن  دریگ و  یم  یـشیپ  یتعاس  هن  دـسرب ، ناسنا  لجا  هک  اجنآ  هک  یلاح  رد 

ره رد  دـنوادخ  اریز  دتـسرفب ، ار  يرت  دـنمورین  هتـشرف  دـناوت  یم  ادـخ  دـنک . ینیـشن  بقع  دزیرگب و  دـسرتب و  وا  زا  توـملا  کـلم  مینک 
تخیرگ . ناوت  یمن  دنوادخ  ياضق  نایرج  زا  دراد و  ندناریم  تردق  تروص 

زا تسا  هزنم  دنوادخ  دریگ ؟ یمن  مشخ  دوخ  هدنتـسرف  تردـق  زا  ایآ  تفای ، صالخ  توملا  کلم  تسد  زا  یـسوم "  هک "  دـینک  ضرف 
دریگ . یم  ماقتنا  تخس  يرگارتفا  نزغورد و  ره  زا  دنوادخ  دوش و  هتسب  شسدقم  تحاس  رب  اهارتفا  اهغورد و  نیا  هکنیا 

دییازفیب ار  یلماع "  نیدلا  فرش  تجح " ، نامر  رس و  تاراهظا  نانخس ، نیا  رب 

هحفص 230 ] ] 

تسا : هتفگ  نینچ  هریره " ص 86  یبا  باتک "  رد  هک 
رگم هن  میتسرف ؟ یم  تنعل  اـهنآ  رب  ماـش  حبـص و  ره  میئوج و  یم  يرازیب  اـهنآ  لاـثما  لـهج و  وبا  نوعرف و  سر و  باحـصا  زا  ارچ  اـم  " 

هب ار  نانیا  لمع  ریظن  هنوگچ  سپ  دندوب ؟ هداد  رازآ  دـندناسر  یم  ار  ادـخ  نامرف  هک  ار ، ادـخ  ناربمیپ  یگمه  نانیا  هک  تسا  نیا  رطاخب 
تردق هک  تسا  مولعم  نیا  یهگنا ، و  تسا . یگرزب  ناتهب  نیا  هک  دـنوادخ  زا  اشاح  میهد ؟ یم  تبـسن  ادـخ  ناگدـیزگرب  ادـخ و  يایبنا 

. درادن توملا  کلم  يورین  اب  هلباقم  نا  وت  تسا ، هدـیرفآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تمایق  زور  ات  نارادـناج  همه  تردـق  هکلب  رـشب ، دارفا  همه 
هدرکن عافد  دوخ  زا  توملا  کلم  ارچ  دزاس ؟ دراو  ار  هبرض  نیا  وا  رب  تسا  هتسناوت  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یسوم  سپ  تسا . نینچ  هک  لاح 

تسا ؟ هتفرگن  ار  یسوم  حور  ارچ  هتشاد ، حور  ضبق  تیرومام  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  هک  وا  و 
ندروخ یلیس  توملا و  کلم  قح  عییضت  اجنیا  رد  هک  هک  نکن  شومارف  و  دننکب ؟ شروک  ات  هتـشاد  یمـشچ  اجک  توملا  کلم  الوصا  و 

سفن و ربارب  رد  سفن  تسا " : هداد  روتسد  نینچ  وا  تاروت  رد  ادخ  هک  هدش ، هداد  تبسن  تاروت  هدروآ  ربمایپ  یسوم  هب  وا  ندش  روک  و 
یتیـصوصخ هچ  واگ  يوم  ناتـساد  هک  تسین  هتـسناد  دوش و  دـیاب  صاصق  نادـند  ربارب  رد  نادـند  شوگ و  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و 

خلا .  " دراد ...
صخـش رب  هک  ار  نانخـس  نیا  تسا . هدش  رکذ  اهنآ  ریاظن  ردقچ  میبای و  یم  دـمحا "  ماما  تامارک "  ردام  هک  تسا  یئاهزیچ  همه ، اهنیا 
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ار ساسا  یب  نیا  هک  دنـشاب  لقاع  دیاب  طقف  دمحا "  نارادفرط "  نیااما  دشاب ، هیفـس  هکنآ  رگم  دریذپب ، دـناوت  یم  هنوگچ  ییوگب ، لقاع 
راب نیدنچ  یتامارک  ام  هک  اجنآ  یلو  لوبق 

هحفص 231 ] ] 

هک مالـسلا  هیلع  یحو  تیب  لها  دوخ و  موصعم  ناماما  زا  دریذـپ ، یم  ار  اـهنآ  زین  هبرجت  قطنم و  لـقع و  هک  ار  اـهنیا  زا  رتکبـس  رتکبس و 
زا دنیامن و  یم  بارطضا  یبات و  یب  دندروآ و  یمرب  دایرف  گناب و  مینک ، یم  لقن  هدومن ، ناشرهطم  هتشادرب و  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ 

ياعدا نیا  تسا ، هعیـش  نایطارفا  نایلاغ و  نخـس  نیا  تسا ، غورد  ثیدح  تسین ، لوقعم  نیا  اتفگـش  هک  دننک  یم  داقتنا  هلمح و  وس  ره 
، میریذپب میناوت  یمن  هک  تسا  يا  هغدغد  ام  بلق  رد  اما  دشاب ، مه  حیحص  شدانسا  هچ  رگ  دنیوگ : یم  و  تسین . حیحص  تسا ، نایضفار 

. دننک یم  اه  هلمح  هنوگنیا  زا  و  دشاب . هدمآ  مه  قیرط  رازه  زا  ول  و  تسین ، تسرد  اهنیا 

دنک یم  ترایز  ار  ربمغیپ  بش  ره  کلام  ماما 

هک مدینـش  نایکلام  ماما  کلام ، زا  تسا : هتفگ  ریـصق  دیعـس  نب  ینثم  دنک " : یم  تیاور  قئاــفلا " ص 270  ضور  رد "  شیفیرح "  " 
 " مدرک . تاقالم  نآ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنآ  رگم  مدرواین . زور  هب  ار  یبش  چیه  تفگ :

دیوگ ؟ یم  غورد  دوخ  ياعدا  نیا  رد  ماما "  ایآ "  دیوگ : یم  ینیما "  " 
تسا ؟ تمالم  دروم  تیاور  نیا  لقن  رد  شیفیرح "  هکنیا "  ای  تسا ؟ هتخادرپ  ار  غورد  نیا  دیعس "  نبا  هکنآ "  ای 

تسین و دروم  نیا  رد  لبنح "  دمحا  ماما  راتفر "  زا  مک  تسد  هک  دراد  یتشذگ  رـس  رکنم ، ریکن و  کلم  ود  اب  زین  کلام "  ماما  نیا "  و 
رصان خیش "  مالسالا ، خیـش  ام  خیـش  هک  یماگنه  دیوگ " : یم  دنک و  یم  رکذ   1 نازیملا " 46 : رد "  ینارعـش "  هک "  تسا  یتیاور  نآ 

ربق رد  ارم  کلم  ود  یتقو  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  ادخ  دیـسرپ : وا  زا  دید و  باوخ  رد  ار  وا  ناحلاص  زا  یکی  تفر ، ایند  زا  یناقل "  نیدـلا 
ادـخ و هب  نامیا  زا  هک  دراد  لاوس  هب  جایتحا  یمدآ  نینچ  لثم  اـیآ  تفگ : اـهنآ  هب  دـش و  رـضاح  کـلام  ماـما  دـننک ، لاوس  هک  دـندناشن 

ار وا  مه  اهنآ  دیرادرب و  تسد  وا  زا  دیسرپب ؟ شلوسر 

هحفص 232 ] ] 

 " دندرک . كرت 
دیوگب . ار  اهباوخ  نیا  ریبعت  هک  تسین  يربعم  چیه  دیوگ : یم  ینیما "  " 

ثیدح ناظفاح  هک  دنچ  ره  میرادن ، اهباوخ  نیا  ریبعت  زا  یهاگآ  ام  تسا و  لطاب  ياهباوخ  اهنیا  همه  دیوگب : ناربعم  زا  يدرف  ره  دیاش  و 
لاوس وا  زا  هک  یئاسم  لاوحا  زا  کلم  ود  نیا  ییوگ  وت  دننکب . دانتسا  يدنس  نوچمه  نانخس  نیا  هب  دننک ، ولغ  دنـشاب  هتـساوخ  هک  اجنآ 

هانپ وت  رب  لقع  فعـض  زا  ایادخ  دننک . ارجا  دنفظوم  اهنآ  هک  تسین  دنوادخ  عطاق  نامرف  نوناق و  نیا  دـنرادن و  یعالطا  چـیه  دـننک ، یم 
. میرب یم 

ینادمه العلا  وبا  کلم و  ود 

ود نیا  دیسرپ : دید و  دمآ ، نوریب  يدجسمبارحم  زا  هک  ار  تسد  ود  یصخش  تسا " : هدروآ  مظتنملا " 248:10  رد "  يزوج "  نبا  " 
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العلا وبا  هاگان  دـنک . هقناعم  یفوتم 569  دـمحا  نب  نسح  ظفاح  ءالعلا  وبا  اـت  تسا  هدـمآ  نوریب  تسد  ود  نیا  دـش : هتفگ  تسیچ ؟ تسد 
. دنهدب نیقلت  نم  ربق  رب  دندوب  هدمآ  هک  مدید  ار  دمحا  دنزرف  ود  ینالف ، يا  تفگ : داد و  باوج  وا  مدرک و  مالـس  وا  رب  دیوگ : یم  دمآ .

 " دنتشگ . زاب  دنیوگب و  يزیچ  دندرکن  تارج  مه  اهنآ  يدینشن و  مدز . دایرف  رکنم  ریکن و  کلم  ود  رب  هک  ارم  يادص  ایآ 
رتعاجـش دوب -  داتفا  هزرل  هب  رکنم  ریکن و  سرت  زا  هک   " رمع -  زا "   " العلا ، وبا  دـیآ "  یم  مزال  رادـنپ ، نیا  هب  هجوت  اـب  دـیوگ ): ینیما  )

رد تسا  هداـتفا  نم  رب  هزرل  نیا  امـش  سرت  زا  هک  مباوخب  هنوگچ  دوب " : هداد  باوج  باوـخب ، دـندوب : هتفگ  وا  هب  نیکلم  هک  اـجنآ  ، دـشاب
هب اـبیز  هرهچ  اـب  کـلم  ود  نآ  دوب  هداد  دـنگوس  هک  ار  رمع "  شرافـس "  نیا  اـهنآ  دـیاش  " و  مدوب ؟ ربـمغیپ  باحـصا  زا  نم  هک  یلاـح 

هدیدان دنیایب . نانموم  تاقالم 
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اهنآ اب  زین  دمحا "  ماما  تسا و "  هدیـشک  داد  اهنآ  رـس  رب  هدادن و  هزاجا  اهنآ  هب  زین  هزادنا  نیا  العلا ء "  وبا  نیا " ، دوجو  اما  دـنا ، هتفرگ 
رورم رثا  رب  رکنم  ریکن و  کلم  ود  میوگب  هکنیا  ای  تسا  هدـنار  دوخ  زا  ار  اهنآ  یناقل "  نیدـلا  رـصان  زا "  کلام "  درک " . يراتفر  نانچ 

هدیـشک هت  ناشتارج  تعاجـش و  هدش و  هریچ  اهنآ  رب  یتسـس  دنا و  هدش  ناوتان  وریپ  دـنا ، هدیـسر  هک  نیدـلا "  رـصان  راکزور "  هب  نامز 
لکوم کلم  ود  هب  ار  صاخشا  نیا  ناحبس ، دنوادخ  ارچ  هک  دشن  مولعم  ماجنارس  و  دنا ؟ هتـشادن  تسا  مزال  هک  یتباهم  نآ  رگید  تسا و 

تسپ و ياهرادـنپ  نیا  زا  میرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  دـیآ . یم  مزال  یهلا  ررقم  بترم و  ماظن  رد  لـالتخا  هک  یلاـح  رد  هدرک ، طلـسم  یمارگ 
. تسس

دنکفا یم  هیاس  يا  هزانج  رب  ربا 

تافو قشمد  رد  ای 242 )  ) لاسب 241 یقـشمد  رـضن  نب  دمحم  مرخا  نبا  دسیون " : یم  ءارقلا " 271:2  تاـقبط  رد "  يرزج "  ظـفاح  " 
ناهگان دوب ، یناتـسبات  زور  کی  هک  یلاح  رد  مدـناوخ ، زامن  هاگ  زامن  رد  وا  هزانج  رب  رهظ ، زامن  زا  سپ  دـیوگ : یم  یقاـبلا  دـبع  تفاـی .

 " تسناد . تایآ  زا  یکی  هبیش  ناوت  یم  هک  دنکفا ، هیاس  وا  ربق  ات  هاگ  زامن  زا  دیسر و  وا  هزانج  يالاب  رب  يربا 
هدمآ : ریز  تیب  رد  دیوگ  یم  ینیما 

هیآ  هل  ءیش  لک  یف  و 
دحاو هنا  یلع  لدت 

. تسا هناگی  ادخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  يا  هناشن  ادخ  دوجو  يارب  يزیچ  ره  رد  ینعی :

تسا راگدرورپ  هزاجا  رظتنم  یناوج 

رایـسب هک  مدید  هبعک  رد  ار  یناوج  تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  يرـصم "  نونلا  وذ  زا "  قئاـفلا " ص 126  ضورلا  رد "  شیفیرح "  " 
: درک یم  دوجس  عوکر و 
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هاگنآ دـیوگ : یم  مرادرب . تسد  زامن  زا  هک  متـسه  مراـگدرورپ  هزاـجا  رظتنم  تفگ : یناوخ . یم  زاـمن  یلیخ  وت  متفگ : مدـش و  کـیدزن 
هتـشذگ و رد  هانگ  هچ  ره  وش . فرـصنم  مدوخ . نیتسار  هدنب  هب  هدنیاشخب  زیزع  دنوادخ  زا  دوب : هدش  هتـشون  نآ  رد  داتفا و  يا  همان  مدید 

مدیزرمآ . ار  همه  يا ، هدرک  لاح 
كربت و اهنآ  زا  مدرم  ات  هتشادن  هاگن  ار  همان  نیا  هکنیا  تهجب  دنا ، هدوب  هناوید  هدیسر ، اهنآ  هب  همان  نیا  هک  یناسک  دیوگ : یم  ینیما "  " 
زا اـهنیا  اـما  دـنراد . هاـگن  ردـقنارگ  راـثآ  زا  یکی  رامـش  رد  هدومن و  ظـفح  يربـتعم  دنـس  ناونعب  ار  نآ  مه  ناگدـنیآ  و  دـننک ، هدافتـسا 

. دنا هدنکفا  نآ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  ناگدومزآ  ان  هک  تسا  ییاهماد  اهنیا  همه  هک  ارچ  دنا ، هدوب  روذعم  نآ  يرادهاگن 

دهد یم  امرخ  نالیغ  ما  تخرد 

رد هاگنآ 245  دـیراد ؟ لیم  امرخ  ایآ  تفگ : دز و  یفوتم ي  يرـصم  نونلا  وذ  اـب  دـیوگ " : یم  هیلع  هللا  همحر  نمحرلا "  دـبع  نب  رکب  " 
مهد یم  دنگوس  ییادخب  ارت  تفگ : داد و  تکرح  ار  تخرد  رد  رگا  دوب  بوخ  ردـقچ  میتفگ : میدیـسر و  یتخرد  ریز  هب  میدوب . ینابایب 

میدروخ و تخیر و  هزات  يامرخ  داد و  ناکت  سپـس  یهدـب . هزات  ياـمرخ  اـمرب  هک  تسا ، هدروآ  رد  تخرد  تروصب  هدـنایور و  ارت  هک 
 " تخیر . ام  رب  راخ  داد ، ناکت  ار  تخرد  هراب  ود  میدش . رادیب  میدیباوخ و  سپس  میدش . ریس 

، ناحلاص زا  یهورگ  دیوگ " : یم  یعفای "  و "  دنا ، هدروآ  ار  بلطم  نیا  یعفای 151:2  نانجلا "  تآرم  قئافلا " ص 126 " ، ضورلا  " 
 ". دنا هدومن  تیاور  اهنآ  زا  زین  املع  زا  يرایسب  دنا و  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا 

هحفص 235 ] ] 

میلـست تافارخ  نیا  ربارب  رد  ات  دنک ، اطع  یفاک  لقع  ناملاع ، ناحلاص و  نیا  هب  هک  میهاوخ  یم  ناحبـس  يادخ  زا  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
. دوشن

رونت رد  يراوجلا  یبا  نبا 

وا هک  دنکن  يراک  هک  دوب  هتسب  نامیپ  یئاراد  نامیلس  وبا  اب  يروجلا "  یبا  نب  دمحا  دنا " : هدرک  تیاور  ریثک "  نبا  رکاسع " و "  نبا  " 
، نم ياقآ  يا  تفگ : هاگنآ  تفگ . یم  ثیدح  امـش  مدرم  هب  هک  یلاح  رد  دمآ ، شیپ  زور  کی  دنک . تفلاخم  وا  اب  ای  دروایب  مشخ  هب  ار 
هک موس  راب  تفگ و  هراب  ود  دمحا  درکن . یهجوت  دوب ، لوغشم  مدرم  اب  نوچ  نامیلس  وبا  تسیچ ؟ امش  نامرف  دنا ، هتخورفا  ار  رونت  کنیا 

دمحا هب  تفگ : نارضاح  هب  هاگنآ  دش و  مدرم  اب  تبحص  لوغشم  نامیلس  وبا  سپس  نیـشنب . رونت  رد  ورب و  داد : باوج  نامیلـس  وبا  تفگ 
دینیب . ار  وا  دیورب  دیوش و  دنلب  تسا . هتسب  راکب  ار  روتسد  نیا  وا  منک  یم  روصت  نم  دنیشنب و  رونت  رد  دورب و  ما  هتفگ 

نبا خیرات   "  ) تسا هتفرگن  شتآ  مه  شیوم  رات  کی  یتح  و  هتخوسن ، چـیه  هتـسشن و  رونت  رد  دـمحا  هک  دـندرک  هدـهاشم  دـنتفر و  اهنیا 
ریثک 348:10)

هب یتقو  اما  دـنک ، یم  لقن  یعقاو  ياه  زیچ  نوچمه  ار  اـه  هروطـسا  نیا  لاـثما  هک  تسین  بجعت  ياـج  ریثک  نبا  زا "  دـیوگ ): هدنـسیون  )
وت دوش ، یم  هنیـس  یگنت  راچد  دروآ و  یم  فک  شناـهد  دوش و  یم  ضوع  هفاـیق ا ش  دـسر ، یم  مالـسلا  هیلع  یحو  تیب  لـها  لـیاضف 

نینچنیا دـنوادخ  دـنک و  یم  زارد  دـهوکنب ، دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هیلع  رب  ار  دوخ  يوگ  هدوهیب  ناـبز  دور و  یم  ـالاب  نامـسا  هب  ییوگ 
. درامگ یم  دنرواین  نامیا  هک  یناسک  رب  ار  يدیلپ 
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قفوم نبا  هب  ادخ  زا  يا  همان 

مدروـخ و رب  يذـغاک  هب  متفر . نوریب  نداد  ناذا  يارب  زور  کـی  هتفگ " : هک  تسا  تیاور  یفوتم 265  قفوم "  نب  یلع  نسحلا  وـبا  زا " 
. مدناوخ ار  ذـغاک  نآ  متفای ، تغارف  زامن  زا  هکنآ  زا  سپ  متـشاد . اپ  رب  زامن  مداد و  ناذا  هاگنآ  متـشاذگ . دوخ  فیک  رد  هتـشادرب و  ارنآ 

تسا : هدش  هتشون  نینچ  نآ  رد  هک  مدید  هاگان 
يدادـغب بیطخ  خـیرات "  متـسه " " ؟ وت  راگدرورپ  نم  هک  یلاح  رد  یـسرت ، یم  رقف  زا  اـیآ  قفوم  نب  یلع  يا  میحرلانمحرلا . هللا  مسب 

يزوج 218:2. نبا  هوفصلا "  هفص  ، " 112:12
زان رپ  یگدنز  هراب  رد  همان  نآ  زا  سپ  هک  دنراد  قح   " يزوج -  نبا  يدادغب " و "  بیطخ  ثیدح " -  ظفاح  ود  نیا  دیوگ ): هدنسیون  )
زرط نیمه  هک  دنا  هتشاد  تلفغ  مه  ناشدوخ  نکل  دشاب . رادنپ  نآ  تحص  لیلد  ربخ و  قیدصت  هلیسو  ات  دنیوگب ، نخس  درم  نیا  تمعن  و 

. تسین لیلد  ناهرب و  هب  زاین  تسا و  نآ  نالطب  لیلد  دوخ  لقن ،

دیوگ یم  نخس  ییحی  وبا  اب  يروح  نز  کی 

هدیـسر هک  متخ  نیرخآ  هب  مدـیرخ . يروح  نز  متخ ، رازه  راهچ  اب  دـنوادخ  زا  دـنک " : یم  تیاور  دـقان "  ییحی  نب  اـیرکز  ییحی  وبا  " 
بیطخح دادغب "  خیرات  يدرک " "  يرادیرخ  هک  متسه  نز  نآ  نم  يدرک و  لمع  تنامیپ  هب  وت  تفگ : دش و  دنلب  يروح  يادص  مدوب ،

يزوج " ص 510. نبا  فیلات  دمحا "  بقانم  يزوج 8:6 " ، نبا  مظتنملا "  ، " 462:8
بجعت هدیشک  لوط  ییحی "  وبا  متخ "  هک  تدم  نیا  رد  دیوگ ): هدنسیون  )

هحفص 237 ] ] 

یبرغم نیدم  وبا  اریز "  دوش ، یلمع  زین  هقیقد  دنچ  رد  تسا  نکمم  راک  نیا  هک  ارچ  دنکب ، متخ  رازه  راهچ  تسا  هتـسناوت  هک  درک  دیابن 
دلج 5 ص 35 . هب  دینک  عوجر  درک  یم  نآرق  متخ  رازه  داتفه  زور  هنابش  کی  رد  " 

يرتست هللا  دبع  نب  لهس  ياهاعدا 

هتفگ وا  هک  دنک  یم  تیاور  یفوتم 283  يرتست  هللا  دبع  نب  لهس  رهاوج "  باتک "  زا  لقنب  رایخالا " 158:1  تاقبط  رد "  ینارعش "  " 
حول هب  یگلاـس  تشه  نس  رد  داد و  ناـشن  نم  هب  تسا  ـالاب  ناـهج  رد  هچ  ره  مدوب ، هلاـس  شـش  هک  یلاـح  رد  یلاـعت  دـنوادخ  تسا " :

نآ ینعم  رد  نج  سنا و  هک  مدـید  مجعم  یفرح  نآرق ، یناثم  عبـس  رد  متـسکش و  ار  نامـسآ  مسلط  یگلاس  هن  رد  مدرک و  هاگن  ظوفحم 
ار كرحتم  ياهزیچ  مداد و  تکرح  ار  نکاـس  ياـهزیچ  نم  متفگ و  ساپـس  شتفرعم  رب  ار  يادـخ  مدـیمهف و  ار  نآ  نم  دـندوب و  ناریح 

متشاد ". لاس  هدراهچ  هک  دوب  یلاح  رد  دوب ، یلاعت  يادخ  نذا  هب  همهنیا  مدنادرگ و  نکاس 
تـسا هداد  ناشن  هدننک ، متخ  تلاسر  بحاص  گرزب  ربمغیپ  رب  ار  يولع  ملاع  تقو  هچ  ادخ  هک  متـسناد  یم  شاک  دیوگ : یم  ینیما "  " 

سنا نج و  هک  ار  یمجعم  فرح  وا  راگدرورپ ، نذا  هب  ایآ  و  تسا ؟ هدرک  رظن  ظوفحم  حول  رد  هتسکش و  ار  نامسآ  مسلط  ربمغیپ  یک  و 
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، ساسا یب  ریطاسا  نیا  هک  دنگوس  ادـخب  تسا ؟ هدرک  نکاس  ار  كرحتم  ورتم ك و  ار  نکاس  تسا و  هدـید  دـنناریح ، نآ  یناعم  مهف  رد 
تمارک دنک و  یم  مومسم  ار  مالسا  دبلاک  هک  دنتسه  يا  هدنشک  رهز  طقف  اهنیا  دشاب و  هتفیرف  ار  وا  ناطیـش  هک  دنزیم  رـس  یـسک  زا  طقف 

لقع رب  مدرم  هماع  دراد و  یم  هایـس  اهتلم  شیپ  ار  مالـسا  خیرات  ياهگرب  و  دـنک ، یم  هوشم  ار  نیملـسم  شوگ  تشز و  اهرظن  رد  ار  ایلوا 
. ددنخ یم  دنا ، هدرک  نیودت  ار  مالسا  خیرات  ياه  هشوگ  دوخ  ملق  اب  هک  تافنصم  نیا 

هحفص 238 ] ] 

فاق هوک  لهس و 

دیزی وبا  هب  تسا و  هداتفا  نآ  يالاب  رد  حون  یتشک  هک  مدـید  متفر  الاب  فاـق  هوک  زا  تفگ " : هک  هدـش  تیاور  هلا "  دـبع  نب  لهـس  زا " 
تـسا نیع  هوک  داص و  هوک  فاک و  هوک  نیا  تسا ، ناسآ  شندیـسر  فاق  هوک  تفگ  يا ؟ هدیدار  فاق  هوک  ایآ  دـنتفگ : هنع  هللا  یـضر 

هک تسا  نیمز  نیا  هوک  فاـق ، هوک  هتفرگ . رب  رد  ارنآ  يراوید  نوچمه  هک  تسا  یهوک  ینیمز  ره  نوماریپ  دـنراد و  هطاـحا  نیمز  رب  هک 
یلو مدـق  کی  ایند  مامت  هک  دـنا  هتفگ  و  تسوا . زا  نامـسآ  يدوبک  دـنا  هتفگ  هتفای و  لیکـشت  زبس  درمز  زا  هک  تسا  اههوک  نیرتکچوک 

هک یـسابل  هراپ  هلیـسوب  وا  زا  درک و  دنلب  هام  يوسب  ار  شتـسد  دـش ، زاین  شتآ  هب  یلاعت  يادـخ  ءایلوا  زا  ییلو  هک  تسا  تیاکح  تسا و 
 " درک . تفایرد  یشتآ  هراپ  تشاد 

مالـسا خیرات  ندش  هابت  اب  هک  دنگوس  ادخب  و   ) دراد یعاونا  مه  یگناوید   ) نونف نونجلا  هک : دـنا  هتفگ  تسار  اقح  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
لد دوش ، یمن  هتفای  زین  ناگتـشذگ  ریطاسا  رد  نآ  ریظن  هک  یتاهرت  دنا ، هدولآ  تاهرت  نیا  اب  ار  خیرات  هحفـص  هک  نانزغورد  نیا  تسدـب 

. دریگ یم  رب  رد  ار  یمدآ  دوجو  ياپ  ارس  هودنا  دیآ و  یم  درد  هب  ناسنا 

دروآ یم  وضو  بآ  یشحو ، ناویح  کی 

ياج هب  زور  کی  هک  دوب  نیا  مدرک ، هدـهاشم  تامارک  بئاـجع و  زا  هک  يزیچ  لوا  دـیوگ " : یم  هنع  هللا  یـضر  هللا "  دـبع  نب  لهـس  " 
هدـش و زامن  هداـمآ  مدرک . سح  ار  یلاـعت  ادـخ  هب  یکیدزن  دوخ  لد  رد  مدرک و  تماـقا  اـجنآ  رد  دـمآ . مشوخ  یلیخ  هک  دیـسر  یتولخ 

هک متشاد  تداع  یکدوک  نارود  زا  مریگب . وض  متساوخ و 

هحفص 239 ] ] 

یـسرخ ناهگان  هک  مدوب  هودـنا  نیا  رد  مدـش . نیگمغ  بآ  ندوبن  رطاخب  اجنآ  رد  هکنیا  لثم  مدرک . یم  ءوضو  دـیدجت  يزاـمن  ره  يارب 
نم هب  تسا . یمدآ  هک  مدرک  لاـیخ  رود  زا  هتفرگ ، تـسد  مـه  ار  يزبـس  يوبـس  یناـسنا  نوـچمه  دور و  یم  هار  شاـپ  ود  اـب  هـک  مدـید 

دـمآ و سرخ  تسا ؟ اـجک  زا  بآ  هزوک و  نیا  متفگ : دوخ  اـب  هک  دـش  ضراـع  یملع  لاوـس  نم  هب  درک و  مالـس  نم  رب  دـش و  کـیدزن 
اب هک  ماگنه  مدرک و  هطبار  عطق  ایند  زا  وا  رب  لکوت  یهلا و  تبحم  مزع  هب  هک  میتسه  یـشحو  تاـناویح  زا  یهورگ  اـم  لهـس ، يا  تفگ :
مه نم  و  دریگب ، وضو  ات  دهاوخ  بآ  لهـس  دیوش  هاگآ  هک  دیـسر  ام  رب  ییادن  هاگان  میدرک ، یم  تبحـص  یعوضوم  هراب  رد  دوخ  نارای 

نیحایرلا " ص 104 و 105 . ضور  هصق " . نایاپ  ات  مدینش " .. یم  ار  بآ  رش  رش  يادص 
مزع هب  هک  تاناویح  رگید  زا  هتفرگ و  تسد  رب  زبس  يوبـس  هک  سرپب  رونخـس  ایوگ و  سرخ  نآ  زا  ار  بئاجع  نیا  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
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هاگ ره  یبای و  هار  اهنآ  رب  یناوتب  هاگ  ره  سرپب  کلم  ود  نآ  زا  ای  درک ، لاوس  دـیاب  دـنا ، هدـیرب  شیوخ  زا  وا  رب  لکوت  اـب  ادـخ و  تبحم 
ربب . هانپ  ادخ  هب  هدننک  هابت  تالایخ  نیا  زا  هدب و  رارق  نک و  لاوس  لقع  زا  یسرپب ، اهنیا  زا  ار  تالاوس  نیا  هک  تسین  رسیم  تیارب 

دراد رب  رد  ار  تمارک  ود  هک  یناتساد 

زور نان  دوب  زور  لـهچ  هک  یلاـح  رد  مدـش ، دادـغب  دراو  جـح  دـصق  هب  دـیوگ " : و  داـب ، وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  فینح "  نب  هللا  دـبع  " 
راتفک نیا  لحم  ایادـخ ، متفگ : مداتفا و  هار  هب  دوب . هاچ  هت  رد  بآ  دـش و  رود  راـتفک  میتشاد . تراـهط  دوب و  هدـیدن  ار  دـینج  هدروخن و 

درگرب یتشادن ، ربص  میدومزآ و  ارت  هک  دمآ  یباطخ  تشپ  زا  تسا ؟ اجک 

هحفص 240 ] ] 

هنیدـم ات  مدرک و  مه  تراـهط  مدیـشون و  نآ  زا  هدرک و  رپ  ار  دوخ  يوبـس  مدـید . بآ  زا  رپ  ار  هاـچ  هاـگان  متـشگرب  نم  ریگب . ار  بآ  و 
نامسیر وبـس و  نودب  راتفک  متفگ : یم  هک  میدینـشادن  یفتاه  زا  مدش ، باریـس  هکنآ  زا  سپ  دوش . مامت  يوبـس  بآ  هکنیا  نودب  مدمآ ،

اب ول  هاگ و  ره  تفگ : داتفا ، نم  رب  هک  دینج  مشچ  مدش . دجسم  دراو  متـشگ ، زاب  هک  جح  زا  يدوب . هدروآ  يوبـس  دوخ  اب  وت  دوب و  هدمآ 
قئافلا ص 127 . ضورلا   " دش . یم  يراج  همشچ  تیاهمدق  ریز  زا  يدرک ، یم  ربص  تعاسکی  هزادن 

هدش . هتشابنا  مه  يور  هک  تسا  یماهوا  همه  اهنیا ، دسیون : یم  ینیما "  " 
؟ تسا هدش  هدادن  وا  هب  هک  هتشاذگ  یبیغ  شناد  لسر  ایبنا و  رب  رگید  دینج " ایآ " 

هزوک و نودب  دـنرادن . ار  اهراک  نیا  یگدامآ  لیاسو و  هب  یـسرتسد  هک  ناراتفک  نوچمه  دـیاب  ادـخ ، يایلوا  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  و 
جئاوح هب  دـناوت  یمن  بابـسا  لیاس و  ندرک و  هدامآ  نودـب  يداع  ناسنا  هک  یلاح  رد  دـنرادرب ، بآ  ات  دـنیایب  قیمع  هاـچ  رـس  رب  باـنط 
دراوم نیا  رد  و  دیآ . یم  تسدب  فیرـش  ثیداحا  زا  يرایـسب  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  هدیرفآ و  نینچ  ار  رـشب  ادخ  دیامن ؟ مایقدوخ 

نبا زا  یگمه  ادـخ و  يایلوا  ناربمایپ  اعطق  و  دـنک . یم  تیافک  ارت  ناربماـیپ  رگید  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربماـیپ  تریـس  هعلاـطم 
. دنا هدوب  رت  رب  فینح 

ادخ رطاخ  هب  شیر  ندیشارت 

: تفگ وا  هک  ( 370:10  ) تسا هدروآ  يدـنواهن "  دـمحم  نب  دـمحا  زا "  رـصن "  وبا  زا "  لـقن  هب  اـیلوالا "  هیلح  رد  میعن "  وبا  ظـفاح  " 
ار ششیر  هک  درک  رما  تشاد ، یگرزب  شیر  هک  مه  یلبش  و  دنک ، یم  ار  دوخ  ياهوم  شردام  تشذگ . رد  بلاغ  مانب  یلبـش  زا  يدنزرف 

ندیشارت هب  ارت  زیچ  هچ  داتسا  يا  دنتفگ : وا  هب  دنشارتب .

هحفص 241 ] ] 

منکن ارنآ  دوجوم  درف  کی  رطاخب  هنوگچ  نم  تسا ، هدـنک  دوقفم  دوجو  کی  رطاـخب  ار  دوخ  ياـهوم  نز  نیا  تفگ : درک ؟ راداو  شیر 
"  ؟

نانودم رب  نیرفآ  و  دنناد ، یمن  ار  عرش  مکح  هک  دنمـشناد  هیقف  نیا  ریظن  يایلوا  هب  ابحرم  هیقف و  دباع  نیا  رب  دورد  دیوگ : یم  ینیما "  " 
رب کلام "  بهذم "  ياوتف  قبط  شیر  ندیشارت  تمرح  هنوگچ  هک  میعن "  وبا  نوچمه "  ناسانـشادخ ، نیا  راثآ  ناگدروآ  درگ  رابخا و 
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هدیـشوپ يو  رب  هنوگچ  مکح  نیا  دـنراد ؟ رظن  قافتا  نآ  تمرح  رب  زین  بهاذـم  همئا  رگید  هک  دـناد  یمن  هدـنام و  هدیـشوپ  عراب  هقف  نیا 
هبتشم هضاحتسا  نوخ  اب  هک  ضیح  نوخ  هرابرد  ءاملع ، خساپ  رد  هک  تسا  يرحنم  هیقف  نامه  صخـش  نیا  هکنیا  تفگـش  و  تسا ؟ هدنام 

ثیداحا زا  هنوگچ  هدوب ، ثیدـح  سردـم  لاس  تسیب  هک  وا  و  هدرک . زیخ  تفا و  ياهقف  اب  لاس  تسیب  تسا و  هداد  باوج  هدـجیه  دوش ،
: ریز ثیداحا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ؟ هتفاین  یهاگآ  دنک ، یم  تلالد  ندیشارت  شیر  تمرح  رب  هک  ربمغیپ 

زا ثیدـح  نیا  تسا " و  اهنآ  زا  شیر  نتـشادهاگن  هوبنا  هک  تسا ، یمدآ  تارطف  زا  زیچ  هد   " هشیاع " : زا "  تسا  یعوفرم  ثیدـح  - 1
 " حیحص دواد 9:1و 10 " ، یبا  ننس "  ، " 149 یقهیب : ننس "  ، " 153:1 ملسم : حیحـص "  تسا "  هدش  تیاور  زین  هریره "  وبا  قیرط " 
 " زا راطوالا " 135:1  لین  ، " بیرثتلا " 73:1  حرط  ، " رصتخملا " 220:2  نم  رـصتعملا  راثالا " 297:1 " ، لکـشم  يذمرت 216:10 " ،

 ". يذمرت یئاسن " و "   " ملسم " ،  " دمحا " ،
نیا رد  ناکرـشم  اب  دینک و  هاتوک  ار  بل  تشپ  ياهوم  دیراد و  هگن  هوبنا  ار  دوخ  شیر  هک " : رمع "  نبا  زا "  تسا  یعوفرم  ثیدـح  - 2

 " دیئامن . تفلاخم  لمع 
 " یلحملا نیحیحص " ، زا  لقن  هب  یقهیب 149:1  ننس "  يذمرت 221:10 " ، هماج "  یئاسن 16:1 " ، ننس "  ، " 153:1 ملسم : حیحص "  " 

مزح نبا 

هحفص 242 ] ] 

بیطخ 345:3. خیرات  ، " 222:2
 " دینک . هاتوک  ار  بل  تشپ  يوم  هوبنا و  ار  دوخ  شیر  دینک . تفلاخم  ناکرشم  اب  هک " : رمع "  نبا  زا "  تسا  یعوفرم  ثیدح  - 3
یقهیب ننـس "  ترابع " ) رد  توافت  كدـنا  اب   ) 153:1 دـنا : هدروآ  دوـخ  حیحـص "  رد "  زین  ملـسم "  حیحـص " و "  رد "  يراـخب "  " 

(. تسا ناگمه  هیلع  قفتم  روتسد  نیا  هک  دنک  یم  لقن  وا   ) راطزلا " 141:1 لین  ، " 150:1
 " دینک . تفلاخم  سوجم  اب  دیراد و  هاگن  هوبنا  ار  شیر  دینزب و  ار  اهبراش  هک " : هریره "  وبا  زا "  تسا  یعوفرم  ثیدح  - 4

 " راطوالا لـین  میق 63:1 و 64 " ، نـبا  داـعملا "  داز  بیطخ 317:5 " ، خـیرات "  یقهیب 150:1 " ، ننـس "  ملسم 153:1 " ، حیحـص "  " 
 ". ملسم دمحا " و "  زا "   141:1

 " . " دـینک دـنلب  ار  شیر  هاـتوک و  ار  بل  تشپ  ياـهوم  هک  درک  رما  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تـسا : تـیاور  رمع "  نـبا  زا "  - 5
یقهیب 151:1 ننس "  دواد 195:2 " ، یبا  ننس "  يذمرت 221:1 " ، حیحص "  ملسم 153:1 " ، حیحص " 

: دـندومرف دـنلب ، ار  اهلیبس  یلو  دـننک ، یم  هاتوک  ار  دوخ  شیر  باتک  لها  هللا . لوسر  ای  يدرک  ضرع  تسا " : لقن  هماما "  یبا  زا "  - 6
 " دینک . تفلاخم  باتک  لها  اب  و  دیراد ، هگن  دنلب  ار  شیر  دینزب و  ار  اهلیبس  امش 

. تسا هدروآ  ار  ثیدح  نیا  دنسم " 264:5  رد "  دمحا "  " 
 " دینک . تفلاخم  اهنآ  اب  امش  دنشارت ، یم  ار  دوخ  شیر  دننک و  یم  دنلب  ار  اهلیبس  نانآ  سوجم " : هراب  رد  رمع "  نبا  ثیدح "  زا  - 7

ج 1 هدیـسر ، عبط  هب  نآ  لیذ  هک  یلازغ  ءایحالا "  جـیرخت  رد "  یقارع "  هدروآ و "  دوخ  حیحـص "  رد "  ار  ثیدـح  نیا  نایح "  نبا  " 
. تسا هدرک  رکذ  ارنآ  ص 146 

 ". دینکن هبشت  يدوهی  هب  دینک و  هوبنا  ار  اهشیر  دینزب . ار  اهبراش  هدش " : تیاور  سنا "  زا "  - 8

هحفص 243 ] ] 
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. تسا هدرک  لقن  هدمآ ، ثیدحلا " 141:1  زومر  حرش  رد "  هک  هنوگنآ  ار ، ثیدح  نیا  يواحط "  " 
دوخ شیر  لوط  ضرع و  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنا " : هدرک  تیاور  شدـج  زا  وا  شردـپ و  زا  وا  بیعـش " و  نب  ورمع  زا "  - 9

. 220:10 يذمرت . حیحص "   " درک " . یم  هاتوک  تفرگیم و 
دنوادخ تقلخ  نداد  رییغت  نامه  رما  نیا  هکنیا  دنراد و  ندیـشارت  شیر  تمرح  رب  ناناملـسم  هک  يدـیکات  همه  نیا  هک  دـید  دـیاب  نونکا 

هدومرف : ادخ  هک  تسا 
 )، 119 ءاشن /  دـننک -  یم  هنوگ  رگد  ار  ادـخ  شنیرفآ  هک  یتسارب  اهنآ  منک و  یم  رما  ار  اهنآ  هنیآ  ره   "  ) هللا قلخ  نریغیلف  مهنرمـال   "و 
یتح هک  دـنا  هدرک  طارفا  نانچ  روتـسد  نیا  زا  هدافتـسا  رد  یهورگ  هک  یلاح  رد  تسا "  هتفرگ  هدـیدان  یلبـش "  هنوگچ "  ار  اـهنیا  همه 

دنا . هتسناد  مارح  زین  نانزرب  ار  تروص  ندیشارت 
نیا زا  ات  دـنک ، داـیز  اـی  مک  تسا  هدـیرفآ  ارنآ  ادـخ  هک  دوخ  تقلخ  رب  يزیچ  هک  تسین  زیاـج  نز  کـی  يارب  دـسیون " : یم  يربط "  " 

ناوربا نیب  يوم  هک  دهاوخب  دشاب و  کیدزن  مه  هب  شیوربا  ود  رفن  هکنیا  لثم  ، دندرگ ابیز  يرگید  ای  دوخ  رهوش  رب  ار  دوخ  هاگ  رذگهر 
دهاوخب دشاب و  رت  دنلب  شنادند  ای  دـشکب ، ارنآ  دـشاب و  هتـشاد  یفاضا  نادـند  رفن  کی  ای  دـشاب ، هلـصاف  يداشگ و  اهنآ  نیب  ات  دریگب  ار 

هک ار  شیاهوم  یـسک  ای  دربب ، نیب  زا  ندـنک  اب  ار  دوخ  هناچ  بل و  رب  زیر  ياهوم  ای  لیبس  ياهوم  ای  شیرای  دربب ، نآ  زا  دـنک و  رتهاتوک 
رامشب یلاعت  يادخ  تقلخ  رییغت  دوش و  یم  لخاد  یهن  ورملق و  رد  دراوم  نیا  همه  دنک . زا  رد  نارگید  يوم  اب  دشاب ، تشپ  مک  ای  هاتوک 

 " دیآ . یم 
، دسرب شا  هدنراد  هب  يرازآ  نایز و  هک  نایز  هک  درادـن  عنام  يا  هدـئاز  نآ  نتـشاد  رب  طقف  رما ، نیا  زا  دـیوگ " : یم  نینچمه  يربط "  " 

تیذا شا  هدنراد  هب  هک  یفاضا  تشگنا  ای  دوش  ندروخ  زا  عنام  هک  نادند ، کی  ندوب  یفاضا  ای  ندوب  دنلب  نوچمه 

هحفص 244 ] ] 

 " تسا . نز  مکح  دننامه  دروم  نیا  رد  درم  مکح  دنرادرب و  ارنآ  هک  تسا  زیاج  اجنیا  رد  دناسر . نایز  و 
دسیون : یم  روبزم  هیآ  ریسفت  رد  ( 393:5  ) دوخ ریسفت "  رد "  یبطرق "  و " 

نداد رییغت  اهنیا  همه  اریز  درادرب ، ار  اهنآ  هک  تسین  زیاـج  دـشاب ، هدـیئور  بل  ریز  ياـهوم  اـی  لـیبس  اـی  شیر  ینز  تروص  رب  هاـگ  ره  " 
 " دیآ . یم  باسحب  ادخ  تقلخ 

 " يرهاظ مزح  نبا  هب "  مکح  نیا  هک  يدحب  هتفاین ؟ یهاگآ  دنا  هدرک  عامجا  نآ  رد  املع  همه  هک  یمکح  زا  هنوگچ  یلبش "  نیاربانب " 
هک دـسیون  یم  هحفـص 52  رد  و  ملاـع . ملاـع و  لـضاف و  هفیلخ و  يارب  دوـخ ص 157  عاـمجالا "  بتارم  باـتک "  رد  وا  وا  هدیـسر  مه 

تسین . هتفریذپ  شیر  هدنشارت  تداهش 
: دینیبب ار  هقف  ناگرزب  نانخس  کنیا 

نیا قباطم  و  تسا ، ناسنا  ترطف  ياهنییآ  لاصخ و  زا  شیر  ندرک  هوبنا  دسیون " : یم  بیرثتلا " 83:1  حرط  رد "  یقارع "  ظفاح "  - 1
دشاب . هزادنا  زا  شیب  رگا  یتح  درک . هاتوک  دیابن  لیبس  دننام  شیر  زا  و  دوزفا ، درک و  هوبنا  ار  اهوم  دیاب  نیئآ 

ظفل هب  رگید  تیاور  رد  دینک و  زارد  ارنآ  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  دننک . هوبنا  ار  شیر  هک  هدش  رما  رمع  نبا  ثیدح  رد  نیحیحص  رد  و 
كرت و ینعم  هب  میج  اب  دـنا  هتفگ  همجعم و  ءاخ  اب  هدـمآ  وخرا "  ترابع "  اـب  مه  تیاور  کـی  رد  دـینک و  هوبنا  ناوارف و  ارنآ  ارف "   "و 

یهاوخ هک  ار  نآ   " نهنم -  ءاشت  نم  یجرت  هیآ " : رد  هکنانچ  هدش  فذح  اقیقحت  هک  هتـشاد  هزمه  لصا  رد  تسا و  هدـمآ  ندرک  ریخات 
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تسا . هدمآ  يراد -  یم  سپ  زاب  ناشیا ، زا 
دوخ لاح  هب  ار  شیر  هک  تسا  رتهب  هک  دننک  یم  لالدتسا  اهقف  روهمج 

هحفص 245 ] ] 

تسا . وا  باحصا  یعفاش و  لوق  نیا  درک و  هاتوک  يزیچ  دیابن  نآ  زا  تشاذگ و 
تسا . هورکم  شیر  ندنازوس  ای  ندرک  هاتوک  ندیشارت و  تسا : هتفگ  ضایع  یضاق 

رتهب تسا : هتفگ  یـضاق  دـننک . هاتوک  ارنآ  یفاضا  شخب  ای  دـننکرب  اـی  دنـشارتب  ار  شیر  هک  تسین : زیاـج  تسا : هتفگ  مهفملا  رد  یبطرق 
هب مه  شیر  ندرک  دنلب  رایـسب  دراد ، تهارک  نآ  ندنک  شندرک و  هاتوک  هکنانچمه  تسا : هتفگ  و  دـننک ، هاتوک  شیر  لوط  زا  هک  تسا 
راک نیا  دـنا  هتفگ  یخرب  و  هن ، ای  دراد  لمع  اـیآ  هک  دـنا  هدرک  فـالتخا  هتـشذگ  ياـملع  هک : تسا  هتفگ  و  تسا . هورکم  ترهـش  دـصق 

شیر لوط  دننک و  رتهاتوک  دیـسر ، هک  ترهـش  نازیم  هب  دیاب  دسرب و  ترهـش  دح  هب  هک  درک  دنلب  دیابن  هزادنا  نآ  ات  نکل  درادن . يدح 
یـضعب و  هدننک . هاتوک  هتـسناد  زیاج  دـشاب ، یفاضا  دریگب و  ار  شیر  هک  ار  تسد  فک  زا  شیب  هزادـنا  املع  یخرب  تسا و  هورکم  ادـج 

 ". دنا هداد  هزاجا  نادب  هرمع  جح و  رد  طقف  دنا و  هتسناد  هورکم  مه  ار  هزادنا  نیا  املع 
دارم  " دینک ، افعا  ار  دوخ  شیر  تسا "  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  دـسیون " : یم  ءاـیحالا " 146:1  رد "  یلازغ "  - " 2

اب امـش  سپ  دندیـشارت ، یم  دندرک و  یم  هاتوک  ار  دوخ  شیرو  هوبنا  ار  دوخ  لیبس  يدوهی  تسا  هدـمآ  ربخ  رد  و  دـینک ، هوبنا  هک  تسنیا 
 " دنا . هتسناد  تعدب  هورکم و  ار  ندیشارت  املع  یضعب  و  دینک . تفلاخم  اهنآ 

هضبق رب  هفاضا  دریگب و  ار  دوخ  شیر  تسد  فک  اب  دیاب  درم  دنا  هتفگ  و  دنا ، هدرک  فالتخا  دنلب  شیر  رد  دسیون " : یم  رد ص 148  و 
اما دناهدیدنـسپ  ار  لمع  نیا  زین  نیریـس  نبا  یبعـش و  دندرگ و  یم  راک  نیا  نیعبات  زا  یتعامج  رمع و  نبا  درادن و  لاکـشا  دـنزب  ار  دوخ 
دوخ لاح  هب  دنا : هتفگ  دنا و  هتسناد  هورکم  ارنآ  روظنم  هب  شیر  نتشاذگ  دوخ  لاح  هب  دنا : هتفگ  دنا و  هتـسناد  هورکم  ارنآ  هداتق  نسح و 
رظنب تقیقح  هب  کیدزن  رما  نیا  دـینک و  هوبنا  ار  شیر  تسا  هدومرف  ربمغیپ  هک  ارچ  تسا ، رتهب  تیفاـع ، بسک  روظنم  هب  شیر  نتـشاذگ 

هزادنا زا  شیب  لوط  هک  ارچ  دسرن ، نآ  ندرک  درگ  فارطا  ندرک  هاتوک  دح  هب  هکنآ  طرش  هب  دسر ، یم 
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يزارد رد  طارفا  زا  روظنم  نیدب  هک  درادن  یلاکشا  دنک و  یم  زاب  ار  ناگدننک  تبیغ  ناریگفرح و  نابز  دهد و  یم  ناشن  هوشم  ار  تقلخ 
 ". دوش يراد  دوخ  شیر 

هرمع ای  جح  هب  هاگ  ره  رمع ، نبا  دسیون " : یم  دنک ، یم  رکذ  ار  عفان "  ثیدح "  هک  اجنآ  يرابلا " 288:10 ، حتف  رد  رجح "  نبا  - " 3
یمن صاصتخا  هرمع  ای  جح  هب  ار  راک  نیا  رمع  نبا  ارهاظ  و  دیرب . یم  ارنآ  رب  هفاضا  تفرگ و  یم  تسد  فک  اب  ار  دوخ  شیر  تفر ، یم 

ار تسد  هضبق  رب  دازاـم  هک  هدوب  نیا  دـنک ، هوشم  ار  هفاـیق  هکنیا  زا  يراد  دوخ  روظنمب  شیر  لوـط  رد  ندرکن  طارفا  یـضتقم  هکلب  داد ،
شیر یفاـنم "  ارنآ  هک  ارچ  دـنا ، هدرک  زیهرپ  مه  یکدـنا  ندرک  هاـتوک  زا  هتفرگ و  ار  ثیدـح  رهاـظ  یهورگ  تسا : هتفگ  يربط  دریگب .

دنا . هتسناد  دینک "  هوبنا  ار  دوخ 
دز . تفرگ و  دیاب  ار  یفاضا  دشاب . رتشیب  تسد  فک  زا  هاگ  ره  دنا : هتفگ  یهورگ 

وبا قیرط  زا  و  درک ، راتفر  نینچ  یـصخش  هراب  رد  هک  دـنا  هداد  تبـسن  مه  رمع  هب  دـنا و  هداد  تبـسن  رمع  نبا  لمع  هب  ار  لوق  نیا  هاـگنآ 
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جح و رد  ار  اهلیبس  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نسح  دنـس  هب  رباج  ثیدح  زا  دواد  وبا  و  تسا . هدرک  نینچ  زین  دوخ  وا  هک  هدـش  لقن  هریره 
ار لوـق  نیا  دـنوش و  دـنلب  اـت  میتشاذـگ  یم  دوـخ  لاـح  هب  ینعی  میدرک "  یم  كرت  تسا " : هتفگ  میدرک و  یم  كرت  دوـخ  لاـحب  رمع 

دیور تورب  رب  هک  تسا  ییوم  ینعمب  هک  تسا  مود  لوا و  حتف  اب  هلبس  عمج "  تیاور  نیا  رد  لابـس  دنک و  یم  دییات  زین  رمع  نبا  تیاور 
ندرک هاتوک  رد  ایآ  هکنیا  رد  يربط  سپـس  دنا ، هدرک  یم  هاتوک  ارنآ  جـح  ترابع  رد  هکنیا  رب  دراد  هراشا  رباج  و  شیر . ات  خـنز  يوم  ای 
تسد فک  رادقم  زا  شیپ  هچنآ  دنا : هتفگ  هک  دنک  یم  دانتسا  یهورگ  زا  لقن  هب  و  تسا ، فالتخا  دسیون : یم  هن ، ای  تسه  يدح  شیر 

دز . یم  دشابن  دنسپان  هک  هزادنا  نآ  شیر ، ناهنپ  لاوط و  زا  وا  هک  دوش  یم  لقن  يرصب  نسح  زا  تسا . اور  شندرک  هاتوک  دشاب ،
نایمجع لمع  رب  یهن ، نیا  تسا : هتفگ  وا  تسا . هدش  لقن  ءاطع  زا  لوق  نیا  ریظن  و 
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، دنا هتسناد  هورکم  هرمع  جح و  رد  زج  ار  لمع  نیا  رگید  یهورگ  دیوگ : یم  يو  دندرک . یم  هاتوک  دندز و  یم  ار  شیر  هک  هدش  لمح 
دوش دـنلب  دـنک و  اهر  ار  دوخ  شیر  درم  هاگ  ره  تسا : هتفگ  وا  تسا . نیمه  مه  اطع  لوق  دـنا و  هدرک  لـمع  قیرط  نیا  هب  مه  یهورگ  و 

نب ورمع  ثیدـح  هب  هاگنآ  يو  دـشاب . نارگید  هرخـسم  بجوم  درذـگب و  دـح  زا  شیاـنهپ  اـی  يدـنلب و  هکنآ  رگم  تسین ، ضرعت  ياـج 
شیر يانهپ  ازارد و  زا  راوگرزب  نآ  هک  دنک  تیاور  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  وا  شدج و  زا  وا  شردپ و  زا  هک  هدرک  دانتـسا  بیعش 

يرکنم ثیدـح  نیا  زج  دراد : نوراه  نب  رمع  تیاور  رد  وا  هک  هدرک  لقن  يراخب  زا  يذـمرت  هک  تسا  يزیچ  نیا  درک و  یم  هاتوک  دوخ 
دنا . هدرمش  فیعض  یهورگ  ار  نوراه  نب  رمع  نیا  مناد و  یمن  نآ  رب 

لاوط و زا  نتفرگ  دوش ، دـنلب  هزادـنا  زا  شیب  هاگ  ره  اـما  تسا ، هورکم  يوم  ندـنک  اـی  ندرک  هاـتوک  ندیـشارت و  هک  تسا  هتفگ  ضاـیع 
تسا . بوخ  نآ  ضرع 

نیا دیوگ : یم  نیا  لابندب  يوون  تسه . تهارک  دشاب ، ترهش  روظنمب  هاگ  ره  ندرک -  هاتوک  رد  هکنانچمه  نآ -  ندرک  ازارد  رد  هکلب 
دنراذگب دوخ  لاحب  ار  شیر  هک  تسنیا  هدیدنسپ  راتخم و  لوق  هک  دنک  یم  هفاضا  و  هدش ، شیر  ریفوت  هب  رما  هک  تسا  ربخ  رهاظ  فالخ 

 " دناد . یم  بحتسم  ار  راک  نیا  کسانم  رد  یعفاش  هک  ارچ  هدوب ، جح  تدابع  ریغ  رد  لوق  نیا  زا  وا  دارم  و  دننکن . هاتوک  و 
هـضبق هزادنا  هک  هدوبن  نیا  دارم  تسا : هتفگ  هدومن و  راکنا  هدرک . لقن  رمع  نبا  هک  ار  هچنآ  رهاظ  نیتلا  نبا  تسا " : هتفگ  رد ص 289  و 

شیر ياهوم  ات  دننز ، یم  ار  اهوم  نآ  ریز  زا  هتفرگ و  دنا  هدیبسچ  مهب  هک  تشگنا  راهچ  اب  نقذ  ریز  هکلب  تشادهاگن ، دـیاب  تسد  فک 
دیوگ : یم  هماش  وبا  دوش . هدز  يواسم 

دنرب . یم  ار  ياهوم  دنشارت و  یم  ار  دوخ  شیر  سوجم  زا  رتدب  یتح  هک  دنتسه  هفیاط 
تـسا نینچمه  دنـشارتب . ارنآ  تسا  بحتـسم  تسا و  ینثتـسم  دـیورب  نانز  تروص  رب  هک  شیر  نتـشادهاگن  هب  رما  زا  تسا : هتفگ  يوون 

تروص رب  هک  لیبس  مکح 
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 " دیورب . نانز 
ای دنـشارتب  ارنآ  هک  تسین  زیاـج  دـیرادهگنرپ و  دـینک و  هوبنا  ار  دوـخ  شیر  تسا " : هتفگ  ریدـقلا " 198:1  ضیف  رد "  يواـنم "  - " 4

تلع هک  دنک  یم  هفاضا  تسا و  هارمه  دیکات  اب  هک  توافت  نیا  اب  هدمآ ، نینچ  مه  حیقنتلا "  رد "  دینک . هاتوک  ارنآ  يرایـسب  ای  و  دـننکب ،
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نیع مه  سوجم  هک  هدمآ  نابح  نبا  ربخ  رد  دننک و  یم  لمع  نیا  سکع  اهنآ  هک  ارچ  دینکن ، هبـشت  يدوهی  رب  دـیوگ : یم  تسیچ و  نآ 
: تسا هتفگ  یقارع  ظـفاح  تسا . اـهنآ  زا  مه  يرـسک  لآ  رگید : ربخ  رد  و  دـنا . ناـسکی  ناکرـشم  اـب  هدـمآ : رگید  ربخ  رد  و  تسا . دوهی 

فالتخا مه  شیر  ندوب  دـنلب  رد  دـننک و  هاـتوک  ار  شیر  هک  تسا  هورکم  تسا و  ناـسوجم  راـک  ندیـشارت  شیر  هک  تسا  نآ  روهـشم 
عامجا نیعبات  يار  نیدب  و  دننزب ، ار  داز  ام  دنریگب و  ارنآ  تسد  فک  اب  رمع ، نبا  نوچمه  هک  درادن  یلاکشا  دنا  هتفگ  یـضعب  دنا . هدرک 

، شیر دنلب  ندز  هک  تسنآ  رتحیحص  لوق  دنا و  هتـسناد  هورکم  ارنآ  هداتق  نسح و  نکل  بحتـسم و  ارنآ  نیریـس  نبا  یبعـش و  دنا و  هدرک 
 ". تسا هورکم  دشاب  هدشن  دنلب  هزادنا  زا  شیب  هدشن و  هوبنا  یلیخ  هک  مادام 

، دشاب تسد  هضبق  رب  هدایز  هاگ  ره  اما  هدش . یهن  شیر  ندیشارت  تسا " : هدرک  لقن  یضاق "  يافش  حرش  رد "  يراق "  یلع  دیـس  - " 5
 ". درادن یلاکشا  یفاضا  ندز 

يا هزادنا  ات  شیر  تایه  و  تسا . نسحتـسم  دش  دای  هکنانچ  شیر ، ندرک  هاتوک  تسا " : هدمآ  افش " 343:1  رب  یجافخ  حرش  رد "  - 6
. تسا ناکرشم  تداع  نیا  اریز  تسا ، یهن  شیر  ندیشارت  اما  دشاب . دئاز  تسد  فکزا  هک  دشاب ، دیاب 

هتشون هب  شیر ، ندرک  دیوگ " : راطوالا " 136:1  لین  رد "  یناکوش "  - " 7
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دوخ اهـشیر  تسا : دمآ  ملـسم  زا  رگید  تیاور  رد  دینک و  هوبنا  ار  دوخ  شیر  هدمآ : يراخب  تایاور  رد  تسا . نآ  نتخاس  هوبنا  سوماق ،
. تسا هدرک  نآ  ندرک  هوبنا  هب  رما  هدومرف و  یهن  نآ  زا  عراش  اما  دندرک ، یم  هاتوک  ار  شیر  هک  دوب  نیا  نایناریا  تداع  و  دینک . هوبنا  ار 

سپس تسا . هدیدنسپ  نآ  لوط  ضرع و  ندرک  هاتوک  اما  دراد ، تهارک  شیر  ندنازوس  ندنک و  ندیـشارت و  تسا : هتفگ  ضایع  یـضاق 
 " دنک . یم  لقن  شیر  ینوزفا  هراب  رد  ار  لاوقا  هیقب 

اورف و و  اوجرا ، اوخرا ، اوق ، وا  اوفعا ، ترابع : فالتخا  هک  دوش  یم  هجیتن  تیاور  جنپ  ثیداحا ، عومجم  زا  تسا " : هتفگ  رد ص 142  و 
رما نیا  دینک و  تفلاخم  سوجم  اب  هک  دنا  هتفگ  دینک " و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  شیر  هک "  تسا  نیا  تسا  نیا  ینعم  هب  یگمه  هدـشرا و 

 ". تسا هدرک  عنم  راک  نیا  زا  عرش  دندیچ و  یم  ار  دوخ  شیر  هک  دوب  نیا  نایناریا  تدابع  هک  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ 
دوهی نیع  سوجم  دیوگ : یم  دـنک و  یم  هراشا  راک  نیا  تلع  هب  نابح ، نبا  ربخ  تسا " : هدـمآ  ثیدحلا " 141:1  زومر  حرـش  رد "  - 8

دنا هدرک  فالتخا  مه  شیر  يدنلب  رد  ناگتشذگ  تسا و  هورکم  شیر  ندرک  هاتوک  سپ  دنا . ناکرـشم  نیع  رگید  تیاور  رد  دنتـسه و 
. تسا هدرک  رکذ  میدرک  دای  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یلاوقا  سپس  " . 

یف عادبالا  رد "  ظوفحم "  داتسا  هتـشون "  هدرک ، عمج  باب  نیا  رد  ار  بهاذم  ناگرزب  ءارآ  هدنکارپ و  ياهاوتف  هک  يراتفگ  نیرتهب  - 9
تسا . عادتبالا "  راضم 

تـسا یتعدب  نامه  نیا  دنک و  یم  دنلب  ار  لیبس  دنـشارت و  یم  ار  شیر  هزورما  هک  تسنیا  تاداع ، نیرتدب  دسیون " : یم  رد ص 405  وا 
دنا و هتخاب  ار  دوخ  هدمآ ، کین  اهنآ  رظن  رد  هک  ناگناگیب  تاعارتخا  هدرک و  تیارس  تباجا  اب  شزیمآ  هجیتن  رد  نایرـصم  هب  تسخن  هک 

هدرمش تشز  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دوخ  ربمایپ  تنس  دوخ و  نید  نساحم 
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تفلاخم ناکرـشم  اب  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدش  لقن  هنع  هللا  یـضر  رمع  نبا  زا  و  دنا . هدنام  رود  یمالـسا  ياهتنـس  زا  و 
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ار دوخ  شیر  تسد  اب  دشاب ، یم  فرـشم  هرمع  ای  جح  هب  هک  هاگ  ره  رمع  نبا  و  دینک . هاتوک  ار  اهلیبس  دینک و  اهر  ار  دوخ  شیر  دـینک ،
هلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  زین  ملـسم  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  يراخب  دز . یم  دوب  هفاضاهچ  ره  تفرگ ، یم 

ثیداحا دروم  نیا  رد  و  دـهد :) یم  همادا  ثیدـح  يدادـعت  رکذ  زا  سپ  و   ) دـینکب رپ  ار  شیر  دـینزب و  ار  اهلیبس  اـهبراش و  : تسا هدومرف 
يروتـسد قبط  رب  نآ  ندرک  هاتوک  تسا و  مارح  نآ  ندیـشارت  بجاو و  شیر  ندرک  هوبنا  هک  دراد  تلالد  اهنیا  همه  هدـش و  لـقن  ناوارف 

دمآ . دهاوخ  هک  تسا 
یم دییات  ار  شیر  ندیشارت  تمرح  دینک ) تفلاخم  سوجم  اب   ) و دینک ) تفلاخم  ناکرشم  اب  : ) هک ربمغیپ  هدومرف  دافم  هک  دنامن  یفخم  و 
اهنآ زا  دنک ، دـننام  یهورگ  هب  ار  دوخ  سک  ره  دومرف : هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـنا  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  نابح  نبا  دواد و  وبا  دـنک و 

ای سابل  رد  هک  دنک  یمن  قرف  دننامه  نیا  دراد و  رب  رد  ار  ناقساف  يدننامه  زا  زیهرپ  هک  تسا  يدیکات  نیرخآ  نیا  و  دوش . یم  بوسحم 
: دنا هتفگ  املع  زا  یـضعب  دناسر . یم  ار  نیا  ثیدح  رهاظ  دنا و  هدرک  فالتخا  دوش  یم  رفاک  یـصخش  نینچ  هکنیا  رد  املع  دشاب . تایه 

دوش . بیدات  دیاب  نکل  دوش ، یمن  رفاک 
زا مه  یفرط  زا  تسا و  نارفاک  تاصاصتخا  زا  شیر  ندیـشارت  لمع  هکنیا  دنک ، یم ، تلالد  رما  ود  رب  هکنآ  زا  ثیدـح  ود  نیا  نیاربانب ،
یم هجیتن  هدومرف ، یهن  مومع  روطب  نارفاک  هب  هبشت  زا  ار  ام  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  و  تسا ، هدش  یهن  دشاب  نارفاک  یگژیو  هک  يزیچ 

ار دوخ  شیر  تسا . هدومرف  مه  صوصخ  روطب  نآ ، رب  هوـالع  ربماـیپ ، شیر . ندیـشارت  نارفاـک ، یموـمع  اـصاصتخا  زا  یکی  هک  میریگ 
دیزروب . تفلاخم  ناکرشم  اب  ناسوجم و  اب  دینک و  هوبنا 

، صاع نب  ورمع  نب  هللا  دبع  زا  يذمرت  تیاور  هر  هکلب  هدوبن ، قالطا  رب  لمع  نیا  زا  یهن  هک  دـیآ  یم  رب  دـش ، لقن  هک  ثیداحا  زا  سپس 
يازا رد  انهپ و  هلا ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
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نآ رب  هفاـضا  هچ  ره  و  تفرگ . یم  ار  دوخ  شیر  تسد  فک  اـب  رمع  نبا  دـننک : یم  تیاور  یئاـسن  دواد و  وـبا  ندرک . یم  هاـتوک  شیر 
ارنآ ، دنامیم تسد  هضبق  ریز  رد  هچ  ره  هدمآ : رگید  ترابع  رد  دز و  یم  ارنآ  رب  هفاضا  هچ  ره  هدمآ : رگید  ترابع  رد  دز و  یم  ارنآ  دوب ،

تسنیا يوم ) ندرک  هوبنا   ) ءافعا زا  دارم  هک  دناسر  یم  میدرک ، لقن  نونکا  هچنآ  عومجم  تسا . هدرک  رکذ  ار  نیا  مه  يراخب  دیچ و  یم 
دننکن . هاتوک  دننزن و  ار  يدایز  هک 

: دنراد رظن  قافتا  شیر  ندیشارت  ندرک و  هاتوک  تمرح  شیر و  ندرک  دنلب  بوجو  رب  مالسا  هناگ  راهچ  بهاذم 
ندرک هاتوک  بوجو  هب  هیاهنلا )  ) رد دنزب و  ار  دوخ  شیر  هک  تسا  مارح  درم  رب  هدمآ : راتخملا ) ردلا   ) رد هکنانچ  نایفنح ، بهاذـم  لوا :
تسا هتسنادن  زیاج  یسک  دنهد  یم  ماجنا  نادرم  نایبرغم و  یضعب  هک  هنوگنآ  ار  دح  نیا  زا  شیب  اما  هدرک ، حیرـصت  تسد ، هجنپ  رب  دئاز 
هاتوک هک  تسا  مزال  دشاب ، دح  نآ  زا  شیب  هچ  ره  دنا  هتفگ  و  دشاب ، یم  مجع  سوجم  نایدنه و  نایدوهی و  راک  شیر ، همه  ندیشارت  و 
هکنانچ دـندرک ، یم  هاـتوک  دوخ  شیر  ضرع  لوط و  زا  راوگرزب  نآ  هک  هدـش  تیاور  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  نینچمه  دـننک .

دوش . یم  هدید  نایفنح  ياهباتک  رثکا  رد  نآ  ریظن  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  دوخ  عماج  رد  مه  يذمرت  ماما 
ناوتب هلثم  قالطا  هک  دـننکب  شهاتوک  نانچ  نآ  هاگ  ره  نینچمه  تسا . مارح  شیر  ندیـشارت  هک  تسنیا  یکلام  ناـیاوشیپ  بهذـم  مود :
هلاسر حرـش  زا  هکنانچ  تسا و  فالتخا  لحم  رما  نیا  درک ، هلثم )  ) قالطا شیارب  ناوتن  هک  دـننک ، هاتوک  رـصتخم  یلیخ  هاگ  ره  اما  درک .

تسا . هورکم  دیآ ، یمرب  هللا  مهمحر  يودع  همالع  هیشاح  نسحلا و  وبا 
هعفر نبا  و  تسا : هورکم  شیر  ندیشارت  دنا : هتفگ  هناخیـش  هدیاف -  میناوخ : یم  نینچ  تابعلا  حرـش  رد  یعفاش -  نایاوشیپ  بهذم  موس :
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یعفاش هک  هدش  ضرتعم 
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هتفرگ و رظن  رد  یتلع  هکنآ  یب  تسا ، مارح  ندیـشارت  ـالامجا  هک  تسنیا  باوص  هتفگ : یعرذا  دراد و  تمرح  رب  حیرـصت  هنع  هللا  یـضر 
تسا . هدش  رکذ  روبزم  باتک  رب  يدابع  مساق  نبا  هیشاح  رد  نیا  رظن 

دراد . حیرصت  شیر  ندیشارت  تمرح  هب  یلبنح  نایاوشیپ  بهذم  مراهچ :
رکذ ار  نآ  اب  تفلاخم  نکل  دننک ، یم  رکذ  ینشور  هب  ار  تمرح  یضعب  تسا و  دامتعا  دروم  ندیشارت  تمرح  دنا  هتفگ  اهنآ  زا  یضعب  و 

دوش . یم  هدافتسا  زین  بادالا  هموظنم  حرش  یهتنملا و  حرش  زا  رظن  نیمه  و  فاصنالا )  ) بحاص لثم  دنک ، یمن 
هداتسرفن و ناگدنب  رب  ینوناق  نآ  زجب  هک  تسا  وا  تعیرش  ادخ و  نید  ءزج  ندیشارت ، شیر  تمرح  هک  دوش  یم  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا 

هیلع هللا  یلـص  دمحم  نام  ياوشیپ  تیادـه  زا  تلفغ  هب  ای  تلاهج و  قسف و  هب  ای  دروآ و  یم  راب  یهابت  یهارمگ و  نید ، نیا  ریغ  رب  لمع 
دماجنا . یم  هلا  و 

رکب وبا  شیر  باب  رد  یثیداحا  مامت  بانطا  اب  هک  یناسک  دندیـشارت و  یم  شیر  دنوادخ  یتسود  ياوه  هب  هک  ظفاح  یلبـش و  لاثما  يرآ 
نیطم زا  یمتسرلا )  ) باسنالا رد  یناعمس  هک  یلقع  نامه  دنتسه ، لماک  لقع  دنمزاین  هکلب  دنتـشادن ، شیر  هب  يزاین  دنا ، هتخادرپ  قیدص 

دنلب شیر  مهاوخ  یم  ادخ ، ربمایپ  يا  مدرک  ضرع  مدـید . باوخ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  دـمحا  نب 
مشاب . هتشاد 

 ". يراد جایتحا  یلماک  لقع  هب  وت  تسا  بوخ  وت  شیر  دومرف :

تسا هدش  هدیشک  یلبنح  روگ  رب  نامسآ  زا  هک  يرون  نوتس 

یفوتم لالخ "  مالغ  هب "  فورعم  یلبنح "  رفعج  نب  زیزعلا  دبع  رکب  وبا  همجرت "  رد  بهذلا " 46:3  تارذش  رد "   " یلبنح دامع  نبا  " 
دسیون : یم  لاس 363  هب 

دوخ هناخ  هب  ور  متشگرب و  هک  راک  زا  سپس  مدرک . مادقا  نآ  يارب  نم  هک  متشاد  يراک  بش  کی  تفگ : یبارش  رمع و  یبا  نب  سابع  " 
نوتس مدمآ ، نم  جزا  باب  رد 
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. منک مگ  ار  رون  نآ  هک  مدیسرت  یم  مدش و  هریخ  رون  نآ  رب  نم  و  تفات . یم  هربقم  نورد  هب  نامسآ  طسو  زا  هک  مدرک  هدهاشم  ار  يرون 
دیبات یم  نانچمه  رون  متفر و  نم  مدنام . تفگش  رد  رایسب  هدش و  هدنکفا  زیزعلا  دبع  رکب  وبا  ربق  رب  نامسآ  زا  رون  نیا  مدش  هجوتم  هاگان 

" . 
 " زا مه  وا  لالخ ر و  زا "  وا  و  دراد ، یتافیلات  هک  تسا  نایلبنح  ياوشیپ  دنمشناد و  نامه   " یلبنح ، رکب  وبا  نیا "  دیوگ : یم  ینیما "  " 
: تسا هتفگ  دراد ؟ رتشیب  تلیضف  ناگرزب  زا  کی  مادک  هک  هدیسرپ  وا  زا  هک  هدرک  لقن  نایلبنح  ياوشیپ  دمحا "  زا "  مه  وا  یصمح " و 
هب درادـب ، مدـقم  رمع  رب  ار  رکب  وبا  سک  ره  هدرک و  نیهوت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  دراد ، مدـقم  رکب  وبا  رب  ار  یلع  سک  ره  " 

نارجاـهم و يروش و  لـها  هب  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  هب  دراد ، مدـقم  ناـمثع  رب  ار  وا  سک  ره  و  هدرک . نیهوت  رکب  وبا  هب  هللا و  لوسر 
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 " تسا . هتشاد  اور  تناها  راصنا 
يربناـمرف نارود  رد  درم  نیا  تریـصب  هاـگیاج  لد و  رب  تسا ، هدیـسر  درم  نآ  ربـق  رب  هک  یلاـیخ  رون  نآ  زا  يا  هرذ  هزادـنا  هب  شاـک  يا 

تلاخد گرزب  نوئـش  نیا  رد  هک  درادـن ، رادـقم  هیام و  نآ  درم ، نیا  و  دـیزرو ، تفلاخم  تنـس  باتک و  اب  هک  یئاوشیپ  داد ، یمن  جرخب 
درادن . ار  نآ  یگتسیاش  دوخ  هک  دیامن  تلاخد  يزیچ  رد  دنک و 

هلهابم هیآ  ود  هک  مالسلا  هیلع  یلع "  ترـضح  لیاضف "  ربارب  رد  وا  ياعدا  نیا  تسین . نازا  زا  شدوخ  هک  دنک  یم  راختفا  یهورگ  هب  وا 
ریما انالوم "  تیصخش  هک  تسنیا  تلیضف  هتسیاش  تیولوا و  یضتقم  دشاب ؟ هتـشاد  دناوت  یم  يرادقم  هچ  هدش ، لزان  وا  هراب  رد  ریهطت  و 

هطساو زج  مینک ، انثتسا  هک  ار  توبن  ماقم  تیصخش  رد  داحتا  نیا  دنا و  شودمه  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ "  اب "  مالسلا  هیلع  نانموم " 
نیا رد  ربمغیپ  اب  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  یلع "  زج "  یسک  هچ  رگید  سپ  تسین . کین  رادرک  مراکم و  اهیرترب و  لیاضف و 
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؟ دنک یشودمه  فاصوا 
همه زا  یلع  ربمغیپ و  هک  یلاح  رد  خلا "  درادب .. مدقم  ار  یلع  سک  ره  دیوگب " : یـسک  هک  دناسر ، یمن  ار  ینادان  يدرخ و  یب  نیا  ایآ 
نیا هزادنا  رد  دوش ؟ یم  ناهانگ  دب و  لامعا  بکترم  دـنک  یم  يربارب  یـسک  موصعم ، اب  ایآ  و  دنتـسه ؟ تمـصع  ياراد  كاپ و  ناهانگ 
ماقم نیا  رد  هک  دراد  اج  و  درادـن . هجوت  دـیوگ  یم  هچنآ  ینعم  هب  اما   " خـلا ، ار ... یلع  درادـب  مدـقم  سک  ره  دـنک " : یم  اعدا  ياعدا ،
باتک ادخ  هک  یسک  رب  میرک و  باتک  رب  هک  یتسارب  درادب ، مدقم  نانموم "  ریما  ام "  ياوشیپ  رب  ار  رگید ي  سک ، ره  دوش : هتفگ  نینچ 

تسا . هدرک  نیهوت  هتفرگ و  داریا  هلا ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ   ) داتسرف وا  رب  ار  دوخ 
 "  - یلع ماما "  لیاضف  رد  نوگانوگ  ياههاگدید  زا  ددـعتم و  ياهاج  رد  هدرک و  لقن  دـمحا "  شیاوشیپ "  زا  هک  رون  نآ  يو  ار  نخس 

دشاب .؟ هتشاد  تیلوبقم  تحص و  دناوت  یم  هنوگچ  میا ، هدروآ  ریدغلا  نیشیپ  ياهدلج  رد  ارنآ  ام  هدرک و  لقن  تیاور  هیلع -  هللا  تاولص 
هدیزگرب ار  ینابات  رون  دراد و  هغلاب  تجح  عقاو  رد  رادب  مدقم  نامثع "  رمع " و "  رکب " و "  وبا  رب "  ار  مالسلا  هیلع  یلع "  هک "  یسک 

تسا . ینتسسگان  هک  هدز  گنچ  یمکحم  زیواتسد  هب  و 

دوش یم  هزات  بطر  هب  لیدبت  ییامرخ  نوعمس ، نبا  رطاخ  هب 

دمحم نب  دمحم  رکب  وبا  تسا " : هدروآ  دوخ 275:1  خیرات "  رد "  بیطخ "  " 
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تیب ترایز  دصق  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هنیدم  زا  تفگ : یم  هک  تسا  هدینـش  نوعمـس  نب  نیـسح  وبا  زا  هک  هدرک  تیاور  يرهاظ 
هک ییاج  رد  ار ، دوخ  هقوذآ  رگید  امرخ و  مدیسر ، سدقملا  تیب  هب  نوچ  متـشاد . یناحیـص  يامرخ  دوخ  هارمه  مدمآ و  نوریب  سدقملا 

تفگـش رد  مروخب . ار  دوخ  يامرخ  هک  مدـمآ  تهارک  اب  مدرک و  سوه  هزات  بطر  ندروخ  هب  نآ ، زا  سپ  متـشاذگ . منک  تماقا  دوب  انب 
ماگنه هک  ارچ  هدـش ، هدامآ  تسا  هزات  بطر  هک  مدـید  مدرک ، لیم  اذـغ  هک  راطفا  ماگنه  هک  ارچ  هدـش ، هدامآ  بطر  اـجک  زا  هک  مدـنام 

 " مدروخ . نآ  زا  دوب و  هتشگ  زاب  هنهک ) يامرخ   ) لوا لاح  هب  بطر  هک  مدید  مدرکیم ، لیم  اذغ  هک  راطفا 
. تسا هدروآ  ار  هلئسم  نیا  تارذش " 126:3 ، رد "  دامعلا "  نبا  " 
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دهد یم  ربخ  تسا  باوخ  لاح  رد  هک  یسک  بوخ  زا  نوعمس  نبا 

یم لقن  فالع "  نب  یلع  نب  یلع  نب  دمحم  رهاط  وبا  زا "  يدادغب "  بیطخ  رکب  وبا  قیرط "  زا  مظتنملا " 199:7  رد "  يزوج "  نبا  " 
. تفگ یم  نخس  هتسشن و  دوخ  یلدنص  رب  وا  مدش و  رـضاح  نوعمـس  نبا  نیـسحلا  وبا  ظعو  سلجم  رد  زور  کی  تسا " : هتفگ  هک  دنک 
زا یتعاس  دید ، نینچ  ار  وا  هک  نیـسح  وبا  دیباوخ . دوبر و  رد  باوخ  ار  وا  و  دوب ، هتـسشن  یلدنـص  يولهپ  وا  رانک  رب  زین  ساوق  حوتفلا  وبا 

تفگ : وا  هب  نیسح  وبا  درک ، دنلب  ار  دوخ  رس  وا  هک  یماگنه  دش . رادیب  حتفلا  وبا  ات  داتسیا ، زاب  نتفگ  نخس 
عطق ار  دوخ  نخـس  نم  هک  دوب  نیمه  رطاـخب  تفگ : نیـسح  وبا  يرآ . تفگ : يدـید ؟ یم  باوـخ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 

 ". ددرگ عطقنم  هدیرب و  فطل  هتشر  نیا  ادابم  هک  مدرک ،

صاصر رتخد  يافش  نوعمس و  نبا 

، دهاز صاصر  تسا " : هدرک  تیاکح  مظتنملا " 198:7  رد "  يزوج "  نبا  " 
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رب مراد ، يرتخد  هناخ  رد  تفگ  دندیـسرپ . راک  نیا  تلع  دروم  رد  وا  زا  تشاد . یمن  رب  تسد  دیـسوب و  یم  ار  نوعمـس  نبا  ياپ  هتـسویپ 
يور رب  ار  شیاپ  وگب  نوعمـس  نبا  هب  دومرف : نم  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوب ، هدمآ  رد  یمخز  شین  شیاپ 

. هللا مسب  تفگ  مدرک . مالس  وا  رب  تسا . هدیشوپ  ار  شیاه  هماج  مدید  مدیسر ، شتمدخب  هک  دوز  حبص  ادرف  دبای . يدوبهب  ات  دراذگب  نآ 
مهد . یم  حرش  شیارب  ار  رتخد  ناتساد  هار  رد  متفا و  یم  هارب  وا  اب  دراد . يراک  دیاش  متفگ  مدرک . ضرع 

و تشاذـگ ، نآ  يور  رب  ار  شیاـپ  وا  متخادـنا و  يزیچ  وا  يور  مدروآ و  ار  رتـخد  مدـش و  دراو  نم  هللا ، مسب  تفگ : دـمآ . اـم  هناـخ  هـب 
 ". مسوب یم  ار  وا  ياپ  هشیمه  نم  ور  نیا  زا  تساخرب و  دوب ، هتفای  لماک  يدوبهب  هک  یلاح  رد  رتخد  تشگرب .

دوش یم  لزان  یلاعملاوبا  رب  يا  هتشرف 

هک تساوخ  دش . يدـیدش  رقف  راتفرگ  ناضمر ، هام  رد  هک  هدرک  لقن  دوب . داهز  نایاسراپ و  زا  لاس 496  یفوتم  يدادغب "  یلاعملا  وبا  " 
وبا يا  تفگ : تسـشن و  نم  شود  رب  يا  هدـنرپ  هک  مدوـب . هشیدـنا  نیا  رد  نم  دـیوگ  یم  دورب . ناتـسود  زا  یکی  دزن  ضرق  نتفرگ  يارب 

دمآ . نم  شیپ  اروف  درم  نآ  میدروآ . یم  وت  شیپ  ار  وا  دوخ  ام  ورن ، صخش  نآ  شیپ  وت  متسه ، هتشرف  نالف  نم  یلاعملا ،
تسا . هدروآ  دوخ 163:2  خیرات "  رد "  ریثک "  نبا  مظتنملا " 136:9 و "  رد "  يزوج "  نبا  ار "  تیاور  نیا 

هب ارنآ  دسر ، یم  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  نادناخ  بقانم  زا  یبقنم  هب  اج  ره  هک  ارچ  تسین ، تفگـش  يزوج "  نبا  زا "  دـیوگ ): هدنـسیون  )
یمن نخس  نآ  دانسا  فعض  رد  زگره  هدرک و  دادملق  ملسم  ار  تالبع  زخ  نیا  نکل  دنک ، یم  بوسنم  یتسس  فعض و  ندوب و  یگتخاس 
هراب رد  يزوج  نبا  هک "  تسا  نآ  رب  لیلد  اهنیا  همه  دـیوگ . یمن  يزیچ  چـیه  اـهنیا  نوتم  ندوب  ساـسا  یب  ندوب و  لاـحم  رد  و  دـیوگ ،

یسک
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. دیوگ یم  دراد و  یم  نمشد  تخس  دهاوخ . یم  هک  ار  یسک  دهد و  یم  جرخب  ولغ  دراد ، تسود  ار  وا  هک 

دیوگ یم  نخس  یلازغ  دماح  وبا  اب  ادخ 

ناحلاص و لاوحا  زاغآ ، رد  نم  تسا : هتـشون  دوختافیلات  زا  یکی  رد  یلازغ  دماح  وبا  تسا " : هتفگ  هداعسلا " 194:2  حاتفم  بحاص " 
وبا يا  تفگ : نم  هب  هک  مدید  بوخ  رد  ار  یلاعت  يادـخ  مدـش . قفوم  یبیغ  تادراو  هب  هک  يزور  ات  مدرک ، یم  راکنا  ار  نافراع  تاماقم 
وت رب  هناگشش  تاهج  همه  زا  هک  متسه  ادخ  نم  هکلب  هن  تفگ : دیوگ  یم  نخس  نم  اب  هک  تسا  ناطیش  نیا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  دماح .
نم رظن  فطل و  لحم  نیمز  يور  رد  هک  يا  هفیاط  اب  كرت و  ار  دوخ  ریطاسا  لطاب و  تاداقتعا  دـماح ، وبا  يا  دومرف : هاگنآ  مراد ، هطاحا 

مدرک : ضرع  دنا . هدیرخ  ار  ایند  ود  ره  نم  تبحم  اب  هک  يا  هفیاط  ریگب ، سامت  هراومه  دنتسه ،
دومرف : ناشچب  نم  رب  ار  نانآ  یتسود  هزم  ینیریش و  هک  مهد  یم  مسق  تدوخ  تزع  هب  ارت 

هب هکنآ  زا  ربب ، دوخ  رایتخا  هب  ایند  زا  دلـسگب . یتسود  دنویپ  دنک و  ینزه  ار  نانآ  وت و  نیب  دـناوت  یم  هک  تسا  ایند  بح  اهنت  مدـناشچ و 
يوگب . زیخرب و  سپ  مدنکفا ، وت  رب  دوخ  سدق  راونا  وت  زا  يرون  نم  ینک و  كرت  ارنآ  رابجا 

وا متفگ . ودـب  ار  دوخ  باوخ  يارجام  مدـمآ و  جاسن  فسوی  دوخ  خیـش  دزن  متـساخرب و  باوخ  زا  ترـسم  یلاحـشوخ و  اـب  دـیوگ : یم 
نآ نوماریپ  هچ  ره  ار و  ادـخ  شرع  ات  منک ، یم  نشور  ارت  تریـصب  مشچ  یئادـخ  دـییات  همرـس  اـب  دـماح ، وبا  يا  تفگ : درک و  یمـسبت 

تعیبط یگریت  ترودک و  زا  و  دیزرو . یهاوخن  قشع  ینک ، هدهاشم  ار  یندیدان  يادخ  هکنیا  زج  يزیچ ، هب  سپ  نآ  زا  و  ینیبب . تسه 
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: دینـش مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  يونـش  یم  ار  یباطخ  نامه  ادـخ  بناج  زا  یبای و  یم  ءاقترا  لـقع  هلق  رب  دـش و  یهاوخ  كاـپ  هیفـصت و 
 " نیملاعلا . بر  هللا  انا  باطخ " 

 "، مراد هطاحا  وت  رب  تهج  شـش  ره  زا  هک  متـسه  ادخ  نم  هکنیا " : نتفگ  زا  ناطیـش  نابز  ایآ  متـسناد  یم  شاک  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
دنا . هداتسیان  زاب  نخس  نیا  نفگ  زا  هتشذگ  ناراگزور  رد  ناگدننک  ییادخ  ياعدا  هک  هنوگنامه  تسا ؟ ناوتان 

لامتحا یلازغ "  هنوگج "  همه ، نیا  اب  و  درک ؟ رواب  ار  نخـس  نیا   " مسه ، ادـخ  نم  هکنیا "  ياـعدا  فرـص  هب  اـجک  زا  یلازغ "  سپ " 
هک مولعم  اجک  زا  هداد ، رارق  بطاخم  ار  یلازغ "  ادخ "  هدوب و  هناقداص  يایور  باطخ ، نیا  هک  میریگ  هدوب ؟ ناطیـش  وا  هک  تسا  هدادن 

اعدا ار  ساسا  یب  نانخس  همه  نیا  هک  وا "  خیـش  درادن و "  تحـص  یلازغ "  باب "  رد  نک "  كرت  ار  تافارخ  ریطاسا و  باطخ " : نیا 
تسا ؟ هدرکن  اطخ  زین  دوخ  وا  هدوبن و  اطخ  رب  هدرک 

ار یعورشم  ان  تاضایر  نآ  رگید  ات  رک  یم  زیت  ار  یلازغ "  تریصب "  هدید  مشچ و  هک  دوب  يرگید  همرس  جاسن ، هناخوراد  رد  شاک  يا 
رد هک  نابز  تافآ  رد  یباب  ندروآ  ریظن  نینچمه  و  نآ ، زج  مامح و  ناتساد  لیبق  زا  ییاهناتساد  درک  یمن  رارکت  هدروآ  ءایحا "  رد "  هک 

تسا . هدروآ  ناوارف  ار  لیطابا  نیا  ریاظن  هتسناد و  عونمم  ار  دیزی "  نعل "  نآ 
یمن عناق  تسا ، نآ  فارطا  هچ  ره  ندید و  هب  رگید  هدز ، دوخ  مشج  رب  ارنآ  هک  یـسک  هک  هدوب  رگراک  ردقچ  جاسن . همرـس  نیا  عقاو  رد 

زا مالـسلا  هیلع  یـسوم "  هک "  دونـش  یم  باطخ  نآ  وا  زا  دیامن و  یم  سوه  دنک ، یمن  كرد  ار  وا  اه  هدید  هک  يادخ  ندید  هب  دوش و 
رد مه  وا  ایآ  هدوب ، دماح "  وبا  باطخ "  کی  هک  مالسلا  هیلع  یسوم "  نیمه "  ماجنارس  هک  مناد  نم   " نیملاعلا . بر  هللا  انا  دینش " : وا 
. " هدرک ضرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم "  ادـخ "  ربمایپ  یبرم  ار  دوخ  سفن  نایذـه ، هدـنیوگ  نیا  دـیاش  هن . ای  هدوب  کیرـش  وا  اب  ادـخ  نید 

مزعلا ولوا  ربمغیپ  راگدرورپ  بناج  زا  هک  يا  یسوم " 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4076 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 259 ] ] 

نینچ هدنفاب ، دهاجم  کلاس  نیا  اما  دید " و  یهاوخن  ارم  زگره  یـسوم  يا  هک " : دـیدرگ  باطخ  دروم  راگدرورپ  نخـس  نیا  هب  و  دوب ،
. دنک یم  یگدنفاب 

نیلسرم دیس  تسد  رد  یلازغ  تسد 

ماما خیـش  ياهباتک  زا  یکی  رد  دیوگ " : یم  یعفاش "  یئاسن  یلالج  دمحم  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  نیدـلا  سمـش  دـهاز "  راوگرزب  ماما 
وا یناسرک  مساقلا  وبا  ماما  خیش  درگاش  یسوط ، جاسن  رکب  وبا  خیش  هک  دوب  هدرک  تیـصو  یلازغ  دماح  وبا  ماما  مدناوخ : يزارط  دوعـسم 

. دوب هدش  ریغتم  تخس  شا  هراسخ  گنر  دش ، جراخ  هک  ربق  زا  درپس  كاخب  ار  دماح  وبا  وا  هک  یماگنه  دراپسب ، كاخب  ندرم  زا  سپ  ار 
ور زا  میتشاذگ ، ربق  رد  هک  ار  وا  تفگ  دش و  روبجم  هک  دنداد  دـنگوس  ادـخ  هب  ردـقنآ  ار  وا  تفگن . يزیچ  وا  دندیـسرپ و  وا  زا  ار  تلع 

دمآ . نوریب  هک  مدرک  هدهاشم  یتسار  تسد  هلبق ، بیورب 
نآ هدب  رارق  هلا  هیلع و  هللا  یلص  یبرع  یفطصم  دمحم  نیلـسرم  دیـس  تسد  رد  ار  یلازغ  دمحم  تسد  تفگ : یم  هک  مدینـش  یفتاه  زا  و 

 " دینیب . یم  هک  نم  لاح  تسنیا  مدمآ و  نریب  مداد و  رارق  وا  تسد  رد  ار  تسد 
ماجنا هب  ات  هدرک ، تیاده  وا  زاغآ  زا  هک  ار  وا  مشچ  رب  ندیشک  همرس  رد  جاسن  نیا  هک  تسناد  یم  یلازغ "  عقاو "  رد  دیوگ ): هدنسیون  )

ار یلازغ "  تسد "  نیا  منک  یم  نامگ  نم  تسا . يریظن  یب  هدـنفاب  تاـفارخ  نتخادرپ  رد  وا  هک  تسناد  یم  و  دـهد ، همادا  ار  شتیادـه 
اهیهارمگ لیطابا و  زا  هدنکآ  هک  ار  ءایحا "  باتک "  هک  دشابن  یتسد  نآ  هتفرگ ، رارق  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم "  ربمایپ "  تسد  رد  هک 

. تسا هتشون  هتفرگ ، رب  رد  ار  همرس  تیور و  هصق  لاثما  هک  ار  وا  ياهباتک  رگید  تسا و 
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یلازغ مولعلا  ءایحا 

یماگنه هدش " : لقن  تشاد ، تیفورعم  برغم ر  دالب "  رد  هک  مزرح "  نبا  یلوق "  هب  مازح " و  نبا  هب "  فورعم  نسحلا "  وبا  ماما "  زا 
ره درک  رما  تسا و  تنس  تفلاخم  تعدب و  باتک ، نیا  تفگ  و  دننازوسب . ار  نآ  هک  داد  روتسد  تفای ، فوقو  مولعلا  ءایحا  باتک  رب  هک 
رد نسحلا  وبا  دیـسر ا  ارف  هک  هعمج  بش  دننزب . شتآ  ار  اهنآ  هعمج  زور  هک  دنتفرگ  میمـصت  عمج و  دوب ، رهـش  نآ  رد  باتک  نیا  زا  هچ 

رکب وبا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هاـگان  هک  درک  هدـهاشم  يرون  دجـسم  نکر  رد  دوش و  یم  دراو  دجـسم  زا  اـیوگ  هک  دـید  باوخ 
وناز ود  هب  سپس  تسا ، نم  نمشد  صخس  نیا  هللا  لوسر  ای  تفگ : هداتـسیا و  هتفرگ و  تسد  رد  ار  ءایحا  باتک  یلازغ  ماما  دنا و  هتـسشن 

ره نیب  هللا  لوسر  ای  تفگ : درک و  میدقت  وا  هب  ار  ءایحا  باتک  دیـسر و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  روضح  هب  دـش و  رود  اهنآ  زا  تسـشن و 
ياهزیچ يدـید  هاگ  ره  و  منک . هبوت  نم  ات  يامرفب  درادـنپ ، یمدرم  نیا  هک  هنوگنآ  دـشاب ، وت  تنـس  تفلاخم  تعدـب و  باـتک  نیا  هاـگ 

باتک نیا  رخآ  ات  قرو  هب  قرو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نک . مکح  نمـشد  نیا  هراب  رد  هدب و  نم  رب  دوخ  تاکرب  زا  تسه ، یبوخ 
هظحالم نانجمه  زین  وا  داد . هنع  هللا  یـضر  رکب  وبا  هب  ار  باتک  هاگنآ  تسا . یبوخ  باتک  نیا  هک  ادـخب  تفگ : هاگنآ  دومرف . هظحالم  ار 

هاگن زین  وا  داد و  هنع  هللا  یـضر  رمع  هب  ارنآ  سپـس  تسا . یبوخ  باتک  هدرک ، ثوعبم  قحب  ارت  یئادخب  هللا ، لوسر  ای  يرآ  تفگ  درک و 
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وا رب  ار  هدنیوگ  ارتفا  دحو  دـننک  نوریب  اجنآ  زا  ار  نسحلا  وبا  هک  درک  رما  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  درک . راهظا  رکب  وبا  لثم  درک و 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  ای  تفگ  هدرک و  تعافش  دوب ، هدروخ  هک  قالش  شش  زا  سپ  رکب  وبا  سپس  دندز . دح  دندرب و  ار  وا  دننزب .
زا نسحلا  وبا  و  تشذگ . وا  مرج  زا  دـماح  وبا  تسا . هداد  ماجنا  نآ  تشادـگرزب  وت و  تنـس  رد  داهتجا  رطاخب  نسحلا  وبا  ار  راک  نیا  هلا 

ارجام زا  ار  دوخ  باحصا  هلصاف  الب  دش . رادیب  باوخ 
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رب قالـش  راثآ  هکیلاح  رد  دومن  تافو  هکنآ  ات  درک  یگدـنز  دـید ، قالـش  درد  رثا  رد  هک  مامت  يروجن  راب  هاـم  کـی  بیرق  درک و  علطم 
 " دش . ورب  ور  مارتحا  میظعت و  اب  نآ  زا  سپ  ءایحا  باتک  و  دوب . نایامن  وا  تشپ 

ربمغیپ مدرب ، رـسب  درد  يروجنر و  لاح  هب  بش  جنپ  تسیب و  سپ  نآ  زا  نم  تسا " : هدمآ  نسحلا "  وبا  نابز "  زا  یعفای "  ترابع "  رد 
. مدرک یم  هعلاطم  ار  ایحا  تقو  ره  سپ  نآ  زا  متفای . دوبهب  نم  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ناشیا  مدـید و  باوخ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

 " دوب . توافتم  نیتسخن  كرد  اب  نم  كرد  مدیمهف و 
تسا : هتفگ  هدرک 132:4 و  رکذ  دوخ  تاقبط "  رد "  ار  تیاور  نیا  یکبس "  " 

راوگرزب خیش  دوخ  داتـسا  زا  وا  یلذاش و  توقای  هللا  یلو  راوگرزب  فراع  خیـش  زا  ارنآ  ام ، راوگرزب  خیاشم  زا  یتعامج  هک  تیاور  نیا  " 
 " دنا . هدرک  لقن  مه  رارسا  یلاعت  هللا  سدق  یلذاش  نسحلا  وبا  هللا  یلو 

. دنا هدروآ  نانجلا " 332:3  تآرم  رد "  یعفای "  هداعسلا " 209:2 و "  حاتفم  رد "  هداز "  يربک  شاط  دمحا  نینچمه "  ار  تیاور  نیا 
رد تفگ و  یمدب  ار  وا  دمآ و  یم  شدب  یلازغ  زا  هک  دوب  یصخش  ام  راگزور  رد  تسا " : هتفگ  دوخ 113:4  تاقبط "  رد "  یکبس "  " 
رد امهنع  هللا  یـضر  رمع  رکب و  وبا  هک  یلاـح  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  بش  کـی  درک . یم  یئوجبیع  وا  زا  يرـصم  ياـهنیمزرس 

. دنک یم  یئوگدب  نم  هراب  رد  درم  نیا  هللا  لوسر  ای  تفگ : یم  یلازغ  هک  دـید  باوخب  دوب ، هتـسشن  اهنآ  دزن  زین  یلازغ  دـندوب و  وا  رانک 
دننزب . دح  ار  وا  یلازغ  زا  ییوگ  دب  رطاخب  هک  داد  روتسد  دیروایب و  قالش  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

لقن مدرم  يارب  ار  عوضوم  نیا  درک و  یم  هیرگ  هتسویپ  دید و  شدوخ  تشپ  رب  ار  قالـش  راثآ  تساخرب ، باوخ  زا  درم  نیا  هک  یماگنه 
نبا نسحلا  وبا  باوخ  و  درک . یم 
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 " دروآ . میهاوخ  تسا  نیا  هبیش  هک  ءایحالا "  باتک "  هراب  رد  ار  یبرغم  مزح 
تسویپ ؟! یم  تیعقاو  هب  اهباوخ  هاگ  ره  دوب ، ابیز  ردقچ  دسیون : یم  ینیما "  " 

هدرک ییوگ  ضقانت  سدـقم  تعیرـش  هراب  رد  نوگاـنوگ  عصوم  رد  هک  ارنآ  هدرک و  تیاـمح  باـتک  نیا  بحاـص  زا  هاـگ  ره  اـم  هزاـت  " 
اهلوق لقن  هلسلس  کی  طقف  هدوبن و  دنکفا  یم  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  ییاهیو  رجک  یلازغ "  لیطابا "  هک  مینک  لوبق  هاگ  ره  و  میریذپب .
نانخس نیا  هک  تسا  نشور  هزادنا  نیا  درادن ، یموق  چیه  هب  صاصتخا  اهنآ  مهفو  دننک  یم  داهنشیپ  ملع  لها  الومعم  هک  هدوب  ییاهرط  و 

تسین . میمرت  لباق  هک  هدروآ  یم  دیدپ  مالسا  رد  یفاکش 
هب ارنآ  قشمد  رد  سپـس  هدرک ، ءایحالا "  باتک "  فیلات  هب  عورـش  سدق ، رد  وا  دـسیون " : یم  مطتنملا " 169:9  رد "  يزوـج "  نبا  " 

وحم دروم  رد  الثم  تسا . هداهن  رانک  ار  هقف  نیناوق  تیاعر  هتـشاذگ و  نایفوص  نشور  رب  ار  شراک  ساسا  باتک  نآ  رد  هدـناسر و  ناـیاپ 
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نارگید سابل  دش . مامح  دراو  دنک ، وحم  دوخ  رد  ار  یتسود  هاج  تساوخ  یم  هک  يدرم  دسیون : یم  سفن  هدهاجم  یتسرپ و  هاج  ندرک 
فورعم مامحلا "  قراس  هب "  سپ  نآ  زا  دـنتفرگ و  وا  زا  دوب  هدیـشوپ  هک  ار  نارگید  سابل  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  ياهـسابل  درک ، نتب  ار 

تباث و ار  لاـمعا  نیا  حـبق  هقف  ارچ  دـشاب ، یم  حـیبق  تشز و  يراـک  نادـیرم ، میلعت  روظنمب  هعقاو  نیا  لاـثما  رکذ  هک  تسا  ملـسم  دـش .
؟ دـنک فلت  ار  مدرم  لاـم  یـسک  دریگب و  تروص  نآ  نمـض  رد  یتقرـس  هک  درک  زیوجت  ناوـت  یم  ار  یملع  هنوـگچ  دـنک . یم  موـکحم 
رد داتفا ، هار  هب  تخیوآ و  ندرگ  زا  ارنآ  دربب . هناخ  هب  شدوخ  ارنآ  هک  تشاد  مرـش  دیرخ و  تشوگ  یـصخش  هک  دنک  یم  لقن  نینچمه 

باتک نیا  طالغا  نم  درک . لقن  ار  همه  ناوت  یمناجنیا  رد  هک  هدروآ  رایسب  اهناهتـساد  نیا  ریظن  تسا و  تشز  رایـسب  لمع  نیا  هک  یلاح 
مانب دوخ  باتک  رد  تاهابتشا  نیا  زا  هراپ  هب  مدرک و  عمج  ءایحال "  طالغ  اب  ءایحالا  مالعا  مان "  هب  یباتک  رد 
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: تفگ هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هشیاع  تسا : هتـشون  نینچ  حاکن  باتک  رد  هکنآ  طالغ  نیا  هنومن  ما . هدرک  هراشا  سیلبا "  سیلبت  " 
ثیداـحا زا  ءاـیحا "  باـتک "  رد  تسا : هتفگ  هکنیا  اـت  تسا . لاـحم  نیا  یـشاب و  یم  ادـخ  ربمغیپ  ینک ، یم  لاـیخ  هک  یتسه  یـسک  وت 

نیا وا  هک  شاک  يا  هتـشادن و  لـقن  شناد  هب  تفرعم  وا  هک  تسا  نآ  اـهلقن  نیا  تسین . مک  درادـن ، تحـص  هک  ییاـهیزیچ  زا  هعوضوم و 
یباتک نینچمه  هداد و  ماجنا  ضقانتم  هدوهیب و  لقن  باتک ، نیا  رد  وا  داد . یم  ناـشن  دراد ، ار  راـک  نیا  تفرعم  هک  یـسک  هب  ار  ثیداـحا 

دسیون : یم  افلخ  ظعاوم  نایاپ  رد  باتک ، نآ  رد  هتشون و  هینطاب  در  رد 
هرفـس هدنام  هت  هتخیپ و  ياه  هلاخن  وا  تسرفب . نم  شیپ  تراطفا  زا  هک  تفگ  داتـسرف و  مزاح  نیا  دزن  ار  یـسک  کلملا ، دبع  نب  نامیلس 

رثا رب  درک و  یکیدزن  شنز  اب  درک و  راطفا  اهنآ  اب  زور  هس  زا  سپ  دروخن . چیه  تشادهگن و  ار  اهنآ  زور  هس  نامیلس  داتسرف و  شیارب  ار 
، تسا اهلقن  نیرتدب  بلاطم و  نیوت  تسردان  نیا  و  دمآ . ایندب  زیزعلا  دبع  نب  یمع  وا  زا  دش ، غلاب  وا  هک  یتقو  دش  دـلوتم  زیزعلا  دـبع  نآ 

هنوگچ نیا  تسا و  هتـسناد  وا  رـسپ  دنزرف  ار  وایلازغ  نکل  دوب ، هدش  یلاو  وا  بناج  زا  هک  هدوب  نامیلـس  نامه  يومع  رـسپ  رمع  هک  ارچ 
خلا . دشاب " ؟ هتشاد  لقن  ثیدح و  هب  یئانشآ  كدنا  هک  دوش  لقن  یسک  فرط  زا  هک  تسا  نکمم 

زاغآ رد  خویـش ، زا  یکی  دنک : یم  لقن  ءایحا "  باتک "  رد  یلازغ "  دماح  وبا  تسا " : هتـشون  سیبـلت " ص 352  رد "  يزوج "  نبا  " 
هدـنز بش  هب  لیم  يور  زا  ار  دوخ  ات  تشاداو ، بش  ماـیق  هب  ار  دوخ  سپـس  درک . یم  یلبنت  هنابـش  تداـبع  يراد و  هدـنز  بش  زا  تادارا 

یم هک  ارچ  ، تخادـنا ایرد  بآ  رد  تخورف و  ار  دوخ  یئاراد  همه  هک  درک  هجلاعم  نینچ  ار  لام  یتسود  خویـش ، زا  یکی  دـهدوخ . يراد 
، خیاشم زا  یکی  هک  هدرک  لقن  زاب  و  دهد . تسد  وا  رب  ءایر  ناسحا و  تاهابم  هجیتن  رد  دیامن و  ناسحا  دنک و  میسقت  مدرم  هب  لوپ  دیسرت 

درک یم  ریجا  ار  يدارفا 
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ناتـسمز يامرـشرد  خویـش ، زا  یکی  هک  هدرک  لقن  نینچ  مه  دریگبوخ و  ملح  رب  شـسفن  ات  دـنهدب  مانـشد  وا  رب  مدرم  مشچ  شیپ  رد  هک 
 " دنک . هبرجت  نیرمت و  ار  تعاجش  يروالد و  جاوما ، نافوط  هجیتن  رد  ات  دش  یم  راوس  ایرد  يور 

دیوگ : یم  يزوج ) نبا   ) سپس
بش مامت  رد  يراد  هدنز  بش  هنوگچ  تسا و  تعیرـش  فلاخم  هک  دراذگ  یم  هحـص  ياهزیچ  رب  هنوگچ  هک  متفگـش  رد  دماح  زا  نم  " 
یلاح رد  دـناد ، یم  لالح  ایرد  هب  ار  لام  نتخیر  هنوگچ  دـنک و  یم  ضیرم  تخـس  راک  نیا  ار  یمدآ  هکنآ  لاح  درامـش و  یم  لالح  ار 
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تسا ؟ هدرک  یهن  لام  ندرک  عیاض  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک 
ایآ و  دیوگب ؟ شحف  نیرفن و  ات  دننک  ریجا  ار  یـسک  هک  تسا  زیاج  ایآ  و  تسا ؟ لالح  ناملـسم  رب  تهج  یب  نداد  شحف  نیرفن و  ایآ  و 
مه و  دوش ؟ یم  طقاس  ایرد  ترفاسم  زا  جح  هضیرف  ءادا  یتح  طیارش  نیا  رد  و  تسا ؟ زیاج  ایرد  هب  نتفر  تسا  ینافوط  ایرد  هک  یماگنه 

ردقچ فوصت  رب  ار  هقف  یلازغ  ناس  نیدب  سپ  درامش ؟ یم  لالح  دراد  بسک  رب  تردق  هک  یسک  يارب  ار  یئادگ  لاوس و  هنوگچ  نینچ 
 " تسا ؟ هتخورف  نازرا 

هب راب  کی  ار  دیزی  وبا  هاگ  ره  تفگ : شدوخ  دـیرم  هب  یبشخن  بارت  وبا  هدرک " : لقن  دـماح  وبا  هک  دـیوگ  یم  نینچمه  يزوج "  نبا  " 
 " تسا . رتالاب  مه  نونج  زا  تاجردب  نیا  متفگ  نم  و  ینکب . هدهاشم  راب  داتفه  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  ینیب ،

، دزادنا رظن  باتک  نیا  ثحابم  رد  هک  یسک  مولعلا " و  ءایحا  هراب "  رد  يزوج "  نبا  نانخس "  زا  يا  هصالخ  دوب  نیا  دیوگ ): هدنسیون  )
هدنناوخ و زاوآ  انغ و  زاوآ  ندینش  یهالم و  انغ و  ندوب  لالح  باب  رد  ار  باتک  نیا  ءارآ  هک  تسا  یفاک  تفای و  دهاوخ  رتدب  مه  نیا  زا 

. دینک هعلاطم  یتشز  و  تنوشخ ، لامک  اب  يزاب  صقر و 
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نآ هب  تاعوضوم  يا  هراـپ  نداد  تبـسن  زا  سپ  تبـسن و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاـپ  تحاـس  هب  ار  اـهنیا  همه  هکنیا  رت  تفگش 
ریمازم تروص  ناـنز و  زاوآ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  اـهنیا  همه  دـیوگ " : یم  هتـشاد ، اور  شدوخ  فیخـس  يار  تاـبثا  يارب  هک  راوگرزب ،

دوش . یم  مارح  دشاب ، راک  رد  هنتف  عوقو  فوخ  هک  اجنآ  طقف  هکلب  تسین ، مارح 
یشبح نانز  صقر  ناوت  یم  یتح  و  دراد . رگید  مارح  ياهیزاب  فد و  ندز  صقر و  انغ و  ندوب  حابم  رب  تلالد  اهصن  اهسایق و  نیا  همه  و 

درک . هدافتسا  اهنیا  زا  ناوت  یم  تسا ، يداش  ماگنه  هک  دیع  ياهزور  رد  و  درک . اشامت  ینامداش  تاقوا  رد  ار  یگنز  و 
دراوم رگید  رد  رفـس و  زا  تشگزاب  ماـگنه  هب  ناـنک و  هنتخ  یناـبرق و  نشج  اـهینامهیم و  یـسورع و  نشج  رد  هک  تسا  نآ  نیا  ینعم  و 

رود لحم  کی  رد  نارای  هک  اجنآ  ناتـسود و  رادـید  رد  ار  ینامداش  هنوگ  نیمه  هک  تسا  زیاج  تفر و  هرهب  اهنیا  زا  ناوت  یم  یناـمداش ،
نمض رد  و  تسا . هدروآ  اهنیا  لابندب  درادن ، هدیاف  چیه  هک  یلصف  هتـسناد و  سفن  هدافتـسا  عامـس  زا  تفرگ و  راکب  دنوش ، یم  عمج  مه 

تسا . هتخیمآ  مه  رد  تهاقف  زا  رود  كولس  اب  ار  مالسا  يالاو  هقف  هتخیر و  مهب  ار  مالسا  قیاقح  دوپ  رات 
تسا ییاوتف  دناسر ، یم  زین  ارنآ  بحاص  عرو  تناید و  هجرد  ینادان و  انمـض  هک   " ءایحا ، باتک "  بولطم  ان  تسردان و  دراوم  هلمج  زا 

دراد و رطخ  الک  صاخـشا  اب  ندرک  نیرفن  هک  تفگ  دیاب  هلمجلاب  تسا " : هتفگ  و   - 3 چ 121 : تسا -  هداد  نیرفن  تعل و  هراـب  رد  هک 
: دنسرپب هاگ  ره  و  دادن ، یلاکشا  چیه  توکس  نیا  درک و  توکس  داتسیا و  زاب  ناوت  یم  ناطیش  رب  نیرفن  زا  الثم  درک و  زیهرپ  نآ  زا  دیاب 

هن ؟ ای  تسا  زیاج  داد  نامرف  وا  لتق  هب  ای  هدناسر  لتق  هب  ار  نیسح  هک  دیزی ، رب  نیرفن  ایآ 
هدناسر لتق  هب  وا  هک  درک  تباث  ناوت  یمن  هدشن و  تباث  الصا  عوضوم  نیا  میئوگ  یم 
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هاگآ  " درک . مهتم  قیقحت  نودـب  هریبک  هانگ  کی  هب  ار  یناملـسم  ناوت  یمن  اریز  دـننک ، تنعل  وا  رب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  هداد ، نامرف  اـی 
تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ناگدرم  نیرفن  زا  یهن  دروم  رد  یثیداحا 

؟ دنک تنعل  هدرک  رداص  ار  وا  لتق  نامرف  هک  یـسک  رب  ادخ  ای  دنک ، تنعل  نیـسح  لتاق  رب  ادخ  تفگ : ناوت  یم  ایآ  هک  دنـسرپب  هاگ  ره  " 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4080 

http://www.ghaemiyeh.com


لتاق یـشحو  دـنک . تنعل  وا  رب  ادـخ  تسا ، هتفر  ایند  زا  ندرک  هجوت  زا  لبق  نیـسح  لتاق  هاـگ  ره  دـنیوگب : هک  تسنیا  باوص  میئوگ  یم 
لتق هکنیا  اب  و  درک . هبوت  رفک  زا  سپـس  دوب ، رفاک  شدوخ  هک  دـناسر  لتق  هب  ار  وا  یلاح  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يومع  هزمح 

طرـش ـالب  دوـشن و  هب  وـت  رب  دـیقم  تنعل  هاـگ  ره  دـسر و  یمن  رفک  هبترم  هب  لـتق  و  درک . تنعل  ارنآ  بترم  ناوـت  یمن  تیا ، هریبـک  هاـنگ 
 " تسا . رتهب  نعل  نتفگن  سپ  تسین ، يرطخ  چیه  نعل  نتفگن  توکس و  رد  اما  تسین و  تسرد  دریگب ، تروص 

یلـص ام  راوگرزب  ربمغیپ  رظن  زا  ایآ  هتفای ، هار  مولعلا "  ءایحا  يالبال "  رد  هک  لیطابا  نیا  هک  نک  هظحـالم  راوگرزب ، هدـنناوخ  يا  نونکا 
مـشچ شرادرک  هک  هدنرد  هداز  دـیزی "  زا "  ای  هدرک ، ناطیـش  زا  درم  نیا  هک  یعافد  ایآ  و  دوش ؟ هدرمـش  بوخ  دـناوت  یم  هلا  هیلع و  هللا 
ربمغیپ دناوت  یم  هتخاس -  رابکـشا  دبا  ات  راوگرزب  نآ  رگج  هراب  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  ناحلاص  مالـسلا و  مهیلع  هللا  لآ 

دنک ؟ رورسم  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
هتـشاد عالطا  نآ  نیزاوم  مالـسا و  هقف  رب  هک  یلاح  رد  دنادب ، هزنم  ار  يوما  دیلپ  نادـناخ  هک  تسا  راوازـس  هتـسراو  ناملـسم  کی  رب  ایآ 

 " تایانج اهنیا  دوجو  اب  و  دنادب ، دنا ، هدرک  طوقـس  هانگ  رد  هک  ار  يوما  نادناخ  تایناسفن  دـشاب ، هاگآ  یمالـسا  تما  خـیرات  هب  دـشاب ،
همهنآ اب  هدرک و  زاربا  دیلپ  یناج  نیا  هک  غورد  تشز و  نانخس  همه  نیا  دوجو  اب  ایآ  دنک ؟ لهاجت  ای  دنادن  ار  رگنایغط  راکهبت و  دیزی " 
هحفـص رد  ناـنیا  زا  هک  یمئارج  ناـهانگ و  تسپ و  ياـهادرک  همه  نیا  دوـجو  اـب  هدروآ و  دـیدپ  مالـسا  ملاـع  رد  هک  يرکنم  ءاـشحف و 

زا ناوت  یم  هدنام ، ياج  هب  راگزور 
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تبقاع نایاپ و  زا  چیه  درم  نیا  دومن ؟ عافد  تسا  ربخ  یب  نآ  تایح  ینید و  فراعم  مولع و  هک  وگ  هوای  يامن  یفوص  نیا  هک  يزیچ  نآ 
يرگداد رواد ، وکین  هچ  ادـخ  دیـشک و  دـهاوخ  وا  زا  ار  اهنیا  همه  باسح  ادـخ  درادـن و  ییاورپ  هدروآ ، رد  شراگن  هب  شیاهتـسد  هچنآ 
تموصخ هب  راکهبت  هراب و  رمخ  دیزی  نیا  اب  باسح  ياپ  رد  شدیهش  طبسو  وا  نیتسار  یصو  راوگرزب و  ربمغیپ  زیختـسر  زور  رد  تسا و 

دید . دهاوخ  نانآ  زا  ار  دوخ  تیامح  راتفگ و  يازس  لاب و  و  زور ، نیا  رد  درم  نیا  دنک "  یم  تساخ و  دنهاوخ  رب 
نآ هچ  ره  املسم  و  تسا -  قح  هتشاد  ررقم  هدنیوگ  ارتفا  هراب  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  ار  يدح  رگا  هک  متـسنادن  نم  هرخالاب  و 
رد هدرک ؟ يریگ  ولج  نآ  يارجا  زا  رکب "  وبا  خیش  تعافش "  هدشن و  ارجا  مازرح "  نبا  هراب "  رد  ارچ  تسا -  قح  هتسب  راکب  ترـضح 

نیا هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ارچ  سپ  تشادن ، قاقحتـسا  نسحلا "  وبا  هاگ "  ره  و  تسین . رادرب  تعافـش  دودـح  يارجا  هک  یلاح 
دندز هنایزات  جنپ  دندرب و  ار  وا  هکنیا  ات  تخادنا  ریخات  هب  ار  وا  نامرف  مازرح "  نبا  هراب "  رد  خیـش "  ارچ "  و  تسا ؟ هتـشاد  ررقم  ار  دح 

رد دح  يارجا  هک  تسا  نیا  رد  ربمغیپ  تباث  تنـس  هک  یلاح  رد  دوب ؟ هدیـشوپ  وا  دح  رادـقم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رب  هنوگچ  و 
.؟ درک دح  هماقا  ناوت  یم  لایخ  ملاع  رد  ایآ  و  دوش . یم  ریخات  لیطعت و  ههبش  هب  زورب  ماگنه 

دنک یم  هدجس  هناخدور  نیمز  رب  یشمال 

تفگ : یم  هک  مدینش  يدنقرمس "  دهاز  رکب  وبا  زا  دنک " : یم  لقن  یناعمس "  " 
هجوتم وا  هکنآ  یب  زین  نم  داـتفا و  هارب  هک  مدـید  مدوـب . شیاـهغاب  زا  یکی  رد  یفوتم 522 ، یفنح  یلع  نب  نیـسح  یـشمال ، ماما  اب  یبش 

هاگنآ دیشوپ . يراولش  طقف  و  دنک ، ار  شیاهسابل  دیسر . یگرزب  قیمع  هناخدور  هب  ات  متفر  وا  لابندب  دشاب ،
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: متفگ مدیشک و  دایرف  تسا . هدش  قرغ  هک  مدرک  نامگ  نم  دماین . نوریب  تشادن و  ربرـس  بآ  زا  هک  تشذگ  یتدم  تفر و  ورف  بآ  رد 
. میوش یمن  قرغ  ام  مدـنزرف  تفگ : دـش و  رهاظ  خیـش  هک  مدـید  یتعاـس  زا  سپ  هاـگان  تسا . هدـش  قرغ  خیـش  هک  دـییایب  ناناملـسم  يا 

نآ رب  یسک  نونک  ات  هک  هناخدور ، نیمز  يور  متساوخ  نکل  مدشن ، قرغ  تفگ  دیدش . قرغ  امش  هک  متشادنپ  نم  نم  ياقآ  يا  مدیسرپ :
رب تفاخس و  نیا  رب  نیرفآ  دیوگ ): هدنـسیون   ) هیفنحلا " 215:1 تاقبط  یف  هیـضملا  رهاوجلا   " منک " . هدجـس  يادخ  رب  هدرکن ، هدـجس 

نیا و  تسا ، هدـشن  هفخ  بآ  ریز  رد  تدـم  نیا  لوط  رد  هک  یئاج  نیا  زا  اتفگـش  و  دـنهد . یم  شوگ  اهنایذـه  نیا  لاـثما  هب  هک  یناـسک 
ار یئاهراک  ماجنا  یتح  تبحم ، رد  ولغ  هک  تسین  تفگـش  و  درادـن ، بجعت  ياج  ناـنآ  زا  هتبلا  تسین  نازادرپ  هصق  تاـفارخ  زج  يزیچ 

. درامش یم  ناسآ  دریگ و  یم  لهس  تسا  لاحم  القع  هک 

دناشوپ یم  ار  دوخ  تروع  ندرم  زا  سپ  یحلط 

لقن دوب  هداد  لـسغ  دوخ  تسد  هب  ار  ظـفاح  دـمحم  نب  لیعامـسا  دوب و  هقث  هک  يراوسا "  دـمحا  زا "  ریثـک "  نبا  يزوـج " و "  نبا  " 
رب ارنآ  دوخ  تسد  اب  لیعامسا  خیش  درادرب ، وا  تروع  زا  ار  هقرخ  دوب  هتـساوخ  هک  هاگنآ  نداد ، لسغ  ماگنه  تسا " : هتفگ  هک  دنا  هدرک 
مظتنملا " 90:10" ، دش " " ؟ هدنز  ناوت  یم  مه  گرم  زا  سپ  ایآ  هک  دروآ  نابز  رب  هدـننک  لسغ  دـناشوپ و  ارنآ  دیـشک و  تروع  يور 

ریثک 217:12 . نبا  خیرات " 
، دنتسین هدنز  رگید  یحلط "  لاثما "  گرم ، زا  سپ  دیوگ : یم  ینیما "  " 

هحفص 269 ] ] 

یم هدنز  دـناریمیم و  دـناریم و  یم  دـنک و  یم  هدـنز  هک  تسا  یتسرد  يرادـفرط و  رد  ولغ  نیا  نکل  دـسر  ارف  مولعم  تقو  هک  يزور  ات 
دنک .

یمجنم زا  تادامج  تاناویح و  يرادربنامرف 

دنک : یم  لقن  نیرظانلا " ص 36  هضور  رد "  يرتو "  نیدلا  ءایض  دمحم  وبا  ماما  " 
ره ردارم  نخـس  دـنوادخ  تفگ : صاوغ  هب  بقلم  باطخ  نب  رمع  دـالوا  زا  یکی  يرمع  یجبنم  دـمحا  نیدـلا  باهـش  نب  لـیقع  خیـش  " 
يا گنس ! يا  ناگدنرچ ! يا  تفگ : تساخرب و  داد و  تسد  وا  رب  دج  تلاح و  سپـس  تسا . هداد  نم  هب  هملک  ذوفن  هدرک و  دفان  يزیچ 

ما . هدرکن  یلطاب  ياعدا  زگره  نم  هک  دینک  قیدصت  ارم  تخرد !
یکی دش ، دنلب  یکی  دندمآ . رد  صقر  هب  اهگنـس  دـیچیپ و  اه  هناخ  مامت  رد  ناشدایرف  هرعن و  دـندش و  ریزارـس  هوک  زا  یـشحو  تاناویح 

هب دوخ و  ياج  هب  کی  ره  دندش و  شوماخ  دمآ ، دوخب  دش و  رضاح  هک  وا  هاگنآ  دنتفرگ . شوغآ  رد  ار  رگیدکی  ناتخرد  هخاش  داتفا و 
 " دنتشگ . زاب  دوخ  لاح 

یجورـس شداتـسا -  نادرگاش  زا  یهورگ  ربارب  زا  تارف  رانک  رد  هک  ، دـنا هداد  صاوغ "  بقل "  نآ  يارب  ار  وا  دـیوگ " : یم  يرتو "  " 
. دـشن رت  چـیه  شـسابل  تـفر و  رگید  فرط  هـب  نانکانـش  تسـشن و  نآ  يور  رب  درتـسگ و  بآ  يور  رب  ار  ار  شا  هداجـس  تشذـگ . یم 

 " دوب . هدش  روهشم  مان  نیدب  صاوغ " و  دوب " : هتفگ  وا  دندوب ، هدرک  لقن  یجورس  داتسا  هب  ار  هعقاو  نیا  هک  شناتسود 
هتـشاد تقیقح  درم  نیا  تامهوت  تالایخ و  هک  یطرـش  ریثات  زا  ناویح ، تابن و  دامج و  رد  درم  نیا  ریثات  هک  اـقح  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
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: هدمآ میرک  نآرق  رد  هک  ارچ  دشاب .
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دیبای . یمن  رد  ار  اهنآ  شیاین  نابز  امش  نکل  و  دننک ، یم  شیاین  یکاپ  هب  ار  ادخ  هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  چیه  " 
 " دننک . یم  حیبست  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  ار  ادخ  " 

 " تسا . نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  دننک  یم  شیاین  ادخب  " 
 " دننک . یم  هدجس  ار  ادخ  تخرد  هراتس و  " 

ادخ مدرم  زا  يرایسب  ناگدنبنج و  تخرد و  اههوک و  ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  هک  ینیب  یمن  ایآ 
دننک . یم  هدجس  ار 

نیا دنور . نیئاپ  الاب و  اهگنس  دروآ و  رب  دایرف  تخرد  دننز و  هرعن  نایاپراهچ  شوحو و  حیبست ، هناشن  هب  هک  هدشن  هدینـش  اهنیا ، دوجو  اب 
، دننک یم  شیاین  تسین ، ازجم  يا  هدـیرفآ  چـیه  زا  هک  ینیوکت  تداهـش  ای  یگدامآ ، ناونع  هب  ای  یتوکلم ، نابز  ای  هلاحم ، ال  تادوجوم ،

هتفگ : رعاش  هکنانچ 

هیآ  هل  ءیش  لک  یف  و 
دحاو هنا  یلع  لدت 

دراد . تلالد  وا  یگناگی  رب  هک  تسا ، ادخ  تاذ  رب  يزیج ، ره  رد 
هک تسا  يا  هدیرفآ  مادک  تسین "  هناگی و  تاذ  زج  ییادخ  چیه  هک  دهد  یم  تداهـش  ادخ  تسا " : هدش  لزان  تهج  نیا  زا  هیآ  نیا  و 

نیا نآ  ینعم  دشاب  يرهاظ  نابز  نیمه  نداد  تداهش  زا  دارم  هاگ  ره  املسم  دهد ؟ یمن  تداهش  ادخ  یگناگی  هب  اههار  نیا -  زا  یکی  هب 
هک دـنراد  ینابز  دوجـس  شیاین و  رد  تادوجوم  هک  تسنیا  هیآ  ینعم  هکنیا  اـی  دـنهد ، یمن  تداهـش  یناـبز  یب  ناـبز  هب  هک  دوب  دـهاوخ 

تخرد ناگدنرپ و  نابز  دنیزگ و  رب  يربمغیپ  هب  ار  وا  ادخ  ناگدنب  نایم  زا  هکنآ  رگم  دنک ، یمن  یمدآ 
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یتح دنک . یم  فرـصت  يزیچ  ره  رد  هک  هداد  هملک  ذوفن  نادنچ  صاوغ  ادخ  هک  مینیب  یم  اجنیا  رد  اما  دزومایب . ودب  ناگدنبنج  هوک و  و 
زا نانچ  نآ  ناـیلاغ ، نیا  شوگ  مشچ و  دـنزیوآ . یم  مه  رد  ناـتخرد  خاـش  دنـصقر و  یم  ياهگنـس  دـنروآ و  یم  رب  داـیرف  مه  شوحو 
اب نیا  و  تسا . هدومرف  اطع  خیـش "  نیا "  رب  هداد  تردق  دوخ  رد  هکنآ  زا  شیب  ادـخ  ناشداقتعا ، بجومب  هک  هدـش  هتـشابنا  اهنیا  لیاضف 

تسا و هتسب  رمع "  هداون  خیش  هب "  یناسآ  هب  هنوگچ  ار  اهنیا  همه  هک  دنک "  تقد  انـش  هداجـس و  ندرتسگ  هلاسم  رد  هک  تسا ، هدنناوخ 
غوردب ار  یبلاطم  نینجنا  لیاضف ، رد  ولغ  دـیدرک . هظحالم  لوا  عبط   83 متشه ص 87 -  ءزج  رد  هعبرا  رـصانع  رد  ار  وا  يرهاظ  تامارک 

هن . ای  دریذپب  ارنآ  لقع  هاوخ  دزاس ، یم  دزادرپ و  یم 

يوما رفاسم  نبا  تمارک 
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تدـمنیا رد  مدرک و  تمدـخ  لاس  تفه  ار  ای 558 )  ) یفوتم 557 يوما  یماش  رفاسم  نب  يدـع  خیـش  دـیوگ " : یم  دـمحم "  نب  رمع  " 
نآرق مهاوخ  یم  نم  متفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : نم  هب  وا  متخیر . بآ  وا  تسد  رب  نم  هکنیا : هلمج  نآ  زا  مدید . وا  زا  تاداع  قراخ 

ظفح ار  نآرق  همه  نم  تقو  نامه  دز و  نم  هنیس  هب  دوخ  تسد  اب  وا  متـسین . ظفح  يزیچ  هحتاف  صالخا و  هروس  زج  نکل  منک ، توالت 
یلبنح 180:4 . دامع  نبا  بهذلا "  تارذش  مدرک " "  یم  توالت  نآرق  لماک  روطب  مدمآ ، نوریب  هک  وا  روضح  زا  و  مدش .

وا رگید  دز و  یم  وا  هنیـس  رد  دوخ  تسد  اـب  دوب و  هدرک  كرد  ار  مود "  هفیلخ  راـگزور "  يوما ، نیا  شاـک  يا  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
تسا . هدرکن  كرد  هک  غیرد  اما  دیشک ، یمن  تمحز  نآرق  ظفح  رد  لاس  هدزاود 

نیا هکنیا  ای  داد ، یم  جرخب  تجامس  هزادنا  نیا  دوب ، یم  يولع  کی  ناتساد  بحاص  هاگ  ره  ناتـساد ، نیا  هدنزادرپ  متـسناد  یم  شاک  و 
هب رصحنم  وا  اطع 
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سب ؟ تسا و  يوما  نادناخ 
زور کـی  تسا " : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  دـمآ ، دـهاوخ  شرکذ  هک  ینینوی "  زا "  دوـخ  بهذـلا "  تارذـش  رد "  داـمع "  نبا  نیمه "  و 

، تسا اجنآ  رد  هک  ینیب  یم  یخیش  وش ، دراو  ینیب  یم  يدجسم  اجنآ  ، طیحم يایرد  رد  مشش  هریزج  هب  ورب  تفگ : نم  هب  رفاسم  نب  يدع 
. يا هتـشادن  هدارا  نآ  رد  هک  دنـسپم  دوخ  رب  ار  يراـک  و  نک . زیهرپ  ضارتعا  زا  هک  هدرک  شرافـس  رفاـسم  نب  يدـع  خیـش  هک  وگب  ودـب 

: مدرک ضرع 
دنار . ارم  میاهشود  نایم  زا  وا  مورب ؟ طیحم  رحب  هب  مناوت  یم  نم  هنوگچ  نم ، ياقآ  يا 

ار مایپ  مدرک و  ضرع  مالـس  هتفر . ورف  رکف  هب  مدـید  ار  یبیهم  خیـش  مدـش . لخاد  دوب  يدجـسم  رد  متفای و  طیحم  رحب  رد  ار  دوخ  هاگان 
تسا ؟ ربخ  هچ  نم  ياقآ  يا  مدرک : ضرع  دهدب . ریخ  يازج  وا  هب  ادخ  تفگ : درک و  هیرگ  وا  مدناسر .

نیا و  مشاـب . وا  ياـجب  نم  هک  هتـساوخ  يزاورپ -  دـنلب  هار  زا  نم  هدراو  سفن  تسا و  عزن  رد  هناـگتفه  صاوـخ  زا  یکی  هک  نادـب  تفگ 
دز ماهناش  ود  ناـیم  زا  مسرب ؟ مناوت  یم  راـکه  هوک  هب  نم  هنوگچ  نم  ياـقآ  يا  مدرک  ضرع  يدیـسر ، وت  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  نم  رکفت 

 " تسا . هناگ  هد  ناصاخ  زا  یکی  وا  تفگ : نم  هب  وا  متفای . يدع  خیش  هیواز  رد  ار  دوخ  هاگان 
. تسا لیاضف  رد  ولغ  يراداوه و  نونج  اهنآ  نیرتکیراب  دراد و  نونف  عاونا و  مه  نونج  دیوگ : ینیما "  " 

دنک یم  هدنز  ار  یغرم  رداقلادبع 

یعفاش داضعم  نب  ریرج  نب  فسوی  نب  یلع  نسحلا  وبا  يرقم  ملاع  هیقف  ماما  خیش  دسیون " : یم  نانجلا " 356:3  تآرم  رد "  یعفای "  " 
هدیزگرب ار  رادتقا  هویش  هک  روهشم  يافرع  ناگرزب و  زا  یهورگ  زا  هدیسر  قیرط  جنپ  زا  يدنس  اب  رداقلا ، دبع  خیش  بقانم  هراب  رد  یمخل 

شرسپ ینز  دنا : هتفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دنا ،
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ادـخ و هار  رد  نم  تسا و  دـنمقالع  وـت  هب  یلیخ  هچب  نیا  لد  هک  منیب  یم  نـم  ياـقآ  يا  درک : ضرع  دروآ و  رداـقلا  دـبع  خیـش  شیپ  ار 
دید دمآ ، وا  ندید  هب  هک  شردام  زور  کی  داد . شرافس  هار  كولس  هدهاجم و  هب  ار  وا  تفریذپ و  خیش  متـشذگ . دوخ  قح  زا  وت  رطاخب 
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هدروخ هک  يا  هتخپ  هجوـج  ياهناوختـسا  هک  دراد  شیپ  رد  یباوـخیب  یگنـسرگ و  راـثآ  تسا و  هدـش  درز  شا  هرهچ  گـنر  رغـال و  هک 
ياهناوختسا يور  رب  ار  شتسد  رداقلا  دبع  وج ؟ نان  مرـسپ  يروخ و  یم  هجوج  تشوگ  وت  نم  ياقآ  يا  تفگ : دراد . رارق  نآ  رد  تسا ،

ملاس حیحـص و  غرم ، زیخرب  دـنک  یم  هدـنز  دـنا ، هدیـسوپ  هک  یلاـح  رد  ار  اهناوختـسا  هک  یلاـعت ، يادـخ  نذاـب  تفگ : هتـشاذگ ، هجوج 
 " دروخب . دهاوخب  شلد  هچ  ره  دیسر ، ماقم  نیا  هب  زین  وت  رسپ  هک  عقوم  نآ  ره  تفگ : خیش  داد . زاوآ  تساخرب و 

تسا . هدرک  دای  رطاخلا " ص 32  حیرفت  رد "  زین  يرداق "  رداقلا  دبع  خیش  ار "  هیضق  نیا 
رگا دوشیم ؟ هداد  یـضاترم  ره  هب  تسا ، ناگدرم  ندرک  هدنز  نآ  هعیلط  رد  هک  اهنآ ، ياهیگژیو  ایبنا و  صاوخ  ایآ  دسیون : یم  ینیما "  " 

هب ایبنا  زا  تمارک و  ایلوا  زا  ار  اهنیاهک  ياهدننک  ثحب  دینک  ضرف  دوب ؟ دهاوخ  یـضاترم  لسرم و  یبن  نیب  یتوافت  هچ  رگید  تسا ، نینچ 
همه هک  تسین  نینچ  رگید  اما  تفای . هار  نآ  هب  ناوت  یم  ینالوط  رکفت  هعلاطم و  زا  سپ  هک  تسا  يرابتعا  نیا  نکل  دنادب ، هزجعم  ناونع 

دسرب و يربمغیپ  ماقم  هب  ناسنا  يروص ، هلکاشم  قیرط  زا  دوش و  رهاظ  همه  رد  هک  دـشاب  یلک  يا  هدـعاق  دنـشاب و  هتـشاد  هار  نادـب  دارفا 
درادن . ناکما  لامعا  نیا  عوقو  دشاب ، نینچ  رگا 

هاگ ره  دـنک و  هدـنز  ار  ناگدرم  هک  دـناسرب  يا  هبترم  هب  ار  کلاس  دـناوت  یم  دوخب  دوخ  نشخ ، ياذـغ  وج و  نان  ندروخ  ایآ  یهگنا  و 
رد ار  نیا  تیصاخ  ناحبس  يادخ 
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دراد ! یم  زاب  ماقم  نآ  زا  دنک و  یم  لوغشم  لد  ار  ناسنا  هک  لماک  روطب  غرم  کی  ندروخ  رگید  هداد ، رارق  لمع  نیا 
هب لاغتشا  ایآ  دشاب ؟ دناوت  یمن  ورین  نآ  ءاقب  طرـش  یلو  دشاب ، دناوت  یم  هلـضاف  تاکلم  یناسفن و  يورین  شیادیپ  طرـش  تضایر ، ایآ  و 
هاگ ره  سرپب  ار  تالکـشم  نیا  هفیاـط ، نیا  زا  دروآ ؟ یم  دـیدپ  ار  لاوحا  نآ  تضاـیر  درب و  یم  نیب  زا  ار  یحور  لاوحا  نآ  ذـیاذل  نیا 

. نک هاگآ  ار  بناجنیا  دنداد ، باوج 

دوش یم  ملتحم  راب  لهچ  بش  کی  رد  رداقلادبع 

، مامت لاس  جنپ  تسیب و  تدم  تفگ : یم  هنع  هلا  یضر  ینالیگ  رداقلا  دبع  خیـش  هتـشون " : يربکلا " 110:1  تاقبط  رد "  ینارعـش "  " 
دندمآ نم  دزن  نج  بیغ و  نادرم  زا  یفیاوط  تخانش . ارم  یسک  هن  متخانش و  ار  یسک  هن  مدرک . تماقا  سکیب  اهنت و  قارع  ياهنابایب  رد 

یمن ار  وا  نم  هک  یلاح  رد  درک  تقافر  یهارمه و  نم  اب  قارع  هب  مدورو  زاغآ  رد  رـضخ  داد و  یم  میلعت  اـهنآ  هب  ار  یـسانش  ادـخ  هار  و 
ره متسشن . دوب ، هتفگ  وا  هک  اج  نامه  رد  لاس  هس  نم  نیـشنب و  اجنیا  رد  تفگ : نم  هب  وا  منکن . تفلاخم  وا  اب  هک  درک  طرـش  و  متخانش ،
دزن نم  ات  عاونا  هب  تدـم  نیا  رد  و  مدـنام ، نیادـم  ياـه  هبارخ  رد  دـیوگ  یم  میاـیب . وت  شاـب  اـج  نیمه  رد  تفگ : یم  دـمآ و  یم  لاـس 
یم هن  مدیشون و  یم  هن  مدروخ و  یم  هن  لاس  کی  مدروخ ، یم  هتخیر  رود  ياهزیچ  زا  مدیشون و  یم  بآ  مدوب  لوغشم  سفن  اب  هدهاجم 

سپس مدرک . لسغ  طش  رد  متفر  متـساخرب و  مدش . ملتحم  و  مدیباوخ ، يرـسک  ناویا  رد  دوب  درـس  مه  یلیخ  اوه  هک  بش  کی  مدیباوخ .
ناویا يالاب  هب  سپـس  مدرک ، یم  لسغ  نم  هک  دـش  رارکت  راب  لهچ  نآ  رد  نیا ، و  مدرک . لسغ  طـش  رد  متفر  مدـش و  ملتحم  مدـیباوخ و 

 " دربب . مباوخ  ادابم  هک  مدرک  دوعص 
زا يدایز  هورگ  ملعم  هک  ار ، فراع  درم  نیا  تالاح  دیوگ : یم  ینیما "  " 
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هنوگچ یـسک  نینچ  هک  شیدـنیب  نک و  هعلاـطم  تقد  تریـصب و  اـب  دـنا ، هتخومآ  وا  زا  ار  ادـخ  هار  هک  ینادرم  هدوب ، نج  بیغ و  نادرم 
شا یندب  ياوق  و  دـنک . كرت  ار  ود  ره  موس  لاس  دـماشاین و  لاسکی  دروخن و  اذـغ  لاس  کی  هک  یناسنا  زا  اتفگـش  و  هدوب . رـضخ  قیفر 

دوش . ملتحم  راب  لهچ  یناتسمز  بش  کی  رد  هکنادنچ  دریذپن ، یتساک 
غرم وا  هک  دش  یم  لصاح  یعقوم  نآ  رد  مالتحا  دادعت  نیا  هاگره  و  دنک . فرصت  تسادخ -  رد  یناف  هک  وا -  رد  هزادنا  نیدب  ناطیش  و 

دوبن . دیعب  نادنچ  يرشب  تعیبط  زا  اب  درک ، یم  هدنز  تشذگ  هک  نانچ  ار  شیاهناوختسا  هاگنآ  دروخ و  یم  ار  نایرب 
رد وا  هک  ییاهلـسغ  نآ  زا  سپ  و  دشاب ، هدش  ملتحم  هدیباوخ و  درم  نیا  راب  لهچ  نآ  ضرع  رد  هک  دش  یم  ینالوط  دیاب  ردقچ  بش  نآ 

زاـب نآ  زا  سپ  تسا و  هتفرگ  تقو  هیاـم  هچ  هاـگباوخ  هب  تشگزاـب  طـش و  هب  اـهنآ  لـالخ  رد  هداد و  ماـجنا  اـهباوخ  دادـعت  هب  بـش  نآ 
دادـعت داد ، یم  همادا  دوـخ  باوـخب  هاـگ  ره  هک  اـسب  هچ  دریگب و  شباوـخ  اداـبم  هک  هتفر  ناوـیا  يـالاب  هب  وا  هـک  هدـنام  تـقو  يرادـقم 

هدوب هارمه  وا  اب  بش  لوط  رد  هدـش و  یمن  ادـج  یـسدق  لکیه  نیا  زا  ناطیـش  هنوگچ  دیـسر و  یم  رتشیب  اـی  دـصراهچ  هب  شیاـهمالتحا 
. تسین يرگید  زیچ  دشاب ، هدش  هتخاس  دنا ، هدرک  یم  ولغ  وا  لیاضف  رد  هک  ناراداوه  تسدب  هک  ییاهباوخ  زج  اهنیا  تسا .

تسا هداهن  مدق  رداقلادبع  ندرگ  رب  ربمغیپ 

یهتنملا هردـس  هب  درک و  جارعم  داصرم  بش  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مدـج  هک  هاگنآ  دـیوگ " : یم  ینالیگ "  رداقلا  دـبع  دیـس "  خـیش 
ارم حور  یلاعت ، يادخ  مریگ  یم  شتآ  موش ، کیدزن  ناتـشگنا  ردق  هب  هاگ  ره  دمحم ، يا  تفگ : دنام و  بقع  هیلع  نیما  لیئاربج  ، دیـسر

گرزب تمعن  هدـش و  فرـشم  وا  روضحب  نم  منکب  هدافتـسا  مالـسلا  هلآ  یلع  هیلع و  ماما  دیـس  زا  رگم  اـت  داتـسرف ، وا  شیپ  ماـقم  نآ  رد 
متشاد . وکین  ار  تفالخ  تثارو و 

نم رب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  هکنیا  ات  مدید  ار  قارب  تلزنم  مدناسر ، روضح  هک  اجنآ 
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دیسر . رتمک  ای  نیسوق  باق  ماقم  هب  هکنیا  ات  دوب ، وا  تسد  رد  نم  ولج  دش و  راوس 
رارق یلاعت  يادخ  يایلوا  همه  ندرگ  رب  وت  ياهمدق  هتفرگ و  رارق  وت  ندرگ  رب  نم  مدـق  نیا  ممـشچ ، رون  يا  مدـنز و  رف  يا  تفگ : نم  هب 

تسا : هدش  هتفگ  زین  راعشا  نیا  دریگ و  یم 
هب یهلا . قالخا  هب  قلخت  زا  لبق  دیـشخب . نم  هب  ار  ماقم  نیا  ادخ  دـش و  نایامن  نم  رب  نآ  ياهوترپ  متفای و  راب  ادـخ  هوکـش  اب  شرع  هب  " 

درک و تمارک  نم  رب  نم  لاوحا  رد  رظن  اب  ار  لاصو  جاـت  دیـشک و  رب  ارم  ادـخ  دـش و  راکـشآ  نم  رب  وا  توکلم  متـسیرگن و  ادـخ  شرع 
 ". دناشوپ یم  برقت  هماج  ارم  دهد و  یم  تفارش  هک  تسوا 

توملا کلم  رداقلادبع و 

. تشذگ رد  ینالیگ  رداقلا  دبع  خیش  ناراکتمدخ  زا  یکی  تفگ " : هک  تسا  تیاور  یعافر "  دمحا  سابعلا  وبا  گرزب "  خیـش  دیـس  زا 
هک دید  نطاب  ملاع  رد  هدروآ و  يور  تبقارم  هب  خیـش  دنک . هدنز  ار  شرهوش  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  هیرگ  هلان و  دمآ و  وا  شیپ  شنز 

کلم يا  تفگ : دراد . هارمه  هدرک ، ضبق  يزور  نآ  هک  ار  یحاورا  دوخ  اـب  و  دـنک . یم  دوعـص  نامـسآ  هب  مالـسلا  هیلع  توـملا  کـلم 
یم یهلا  نامرف  هب  ار  حاورا  نم  تشاد : راهظا  توملا  کلم  تفگ . ار  مداخ  نآ  مان  هدـب و  نم  هب  ارم  راذـگتمدخ  حور  تسیاب و  توملا ،
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رد خیش ، مهدب . وتب  ما  هدرک  ضبق  راگدرورپ  رما  هب  هک  ار  یحور  تسا  نکمم  هنوگچ  نیا  منک . یم  میدقت  وا  تمظع  هاگ  رد  هب  مریگ و 
تساوخ
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رارق لـیبنز  لکـشب  يونعم  یفرظ  شتـسد  رد  هک  یلاـح  رد  درک ، يراددوـخ  يو  حور  نداد  زا  وا  و  درک . رارکت  ار  شمداـخ  حور  نداد 
هدش قرفتم  همه  حاورا  تفرگ و  وا  تسد  زا  دیـشک و  ار  لیبنز  تیبوبحم  يورین  اب  فرظ . نآ  زور ، نآ  رد  هدش  هتفرگ  حاورا  هک  تشاد 
نیب نم و  نیب  هچنآ  زا  وت  اراـگدرورپ  تفگ  درک . تاـجانم  شراـگدرورپ  اـب  توملا  کـلم  لاـح ، نیا  رد  دنتـشگزاب . دوخ  ياهمادـنا  هب 

نمزا مدوب  هدرک  ضبق  زورما  هک  ار  یحاورا  تشاد ، هک  یتـلوصو  تنطلـس  يورین  هب  وا  یهاـگآ  تشذـگ ، رداـقلا  دـبع  تیلو  بوبحم و 
حور ارچ  تسا . نم  بوـلطم  بوـبحم و  مظعا  ثوـغ  هک  یتسردـب  توـملا ، کـلم  يا  درک : باـطخ  وا  هـب  هلـالج  لـج  يادـخ  تـفرگ .

 ". دش نامیشپ  عقوم  نآ  رد  توملا  کلم  تسا . هتفر  وت  تسد  زا  حور  نیا  ببسب  يدایز  حاورا  يدادن "  سپ  ودب  ار  شراکتمدخ 

رداقلادبع خیش  تشذگرد 

هب لیلج  راگدرورپ  بناج  زا  مالـسلا  هیلع  لیئارزع  ام  رورـس  دـش ، کیدزن  ینالیگ  رداقلا  دـبع  تافو  هک  یماـگنه  هک  دـنا  هدرک  لـقن  " 
دوب : هتشون  همان  تشپ  رد  درک و  میلست  باهولا  دبع  خیش  ینعی  خیش  رسپ  هب  دروآ و  ياهمان  باتفآ  بورغ  ماگنه 

خیـش روضح  هب  ار  همان  لیئارزع  هارمه  دومن و  ترـسح  درک و  هیرگ  دـید ، ار  هماـن  نیا  هک  شرـسپ  دـسرب . بوبحم  هب  بحم  زا  هماـن  نیا 
وا تهج ، نیا  زا  تسا  هدیـسر  ارف  يولع  ملاع  هب  وا  لاقتنا  ماـگنه  هک  دوب  دـش  راکـشآ  اـم  خیـش  رب  هماـن  نیا  زا  شیپ  زور  تفه  دـناسر .

تعافـش ار  اهنآ  همه  تمایق  زور  رد  هک  دـش  دـهعتم  تساوخ و  یم  ادـخ  زا  ار  دوخ  ناراداوه  نارادتـسود و  شیاشخب  دوب و  لاحـشوخ 
 " هیضرم هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  هک " : دیسر  ادن  درک و  هدجس  ار  یلاعت  يادخ  سپس  دنک ،
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 " دیدرگ . لاحشوخ  رادید  هدژم  زا  توکلم  ملاع  دش و  دنلب  يراز  هیرگ و  يادص  توسان  ملاع  زا 
همه هک  میدوب  ددـص  رد  هاگ  ره  ام  تسا و  هتخادرپ  رداقلا "  دـبع  خیـش  بقانم "  هراب  رد  ولغ  تسد  هک  یماهوا  زا  تسا  ياه  هنومن  نیا 

سدقا عرش  قفاوم  هن  هک  دنا  هدرک  لقن  ییاهزیچ  هداد و  تبـسن  تافارخ  عقاو  رد  تامارک و  مانب  رداقلا "  دبع  خیـش  هب "  هک  ار  ییاهزیچ 
عومجم رد  هک  میدرک  یم  هیهت  دـیاب  مجح  رپ  فراعملا  هرئاد  عقاو  رد  میروایب . تسا  قطنم  اب  راـگزاس  هن  لـقع و  لوبق  دروم  هن  مالـسا و 

. تشاد یم  او  هیرگ  هب  ار  امش  مه  یهاگ  دوب و  امش  هدنخ  بجوم 

دسوب یم  ار  ربمغیپ  تسد  یعافر 

هک يونعم  هراشا  اب  یعافر  دمحا  دیس  لاس 555 )  ) نیا رد  دـسیون " : یم  رظانلا "  هضور  رد ص 54 "  يرتو "  نیدلا  ءایـض  دمحم  وبا  " 
رعش نیا  شکاپ  تبرت  ربارب  رد  درک و  ترایز  ار  هلا  هیلع و  هیلع  هللا  یلـص  شراوگرزب  دج  ربق  دش و  فرـشم  جح  هب  دوب ، هدیـسر  يو  هب 
ادـیپ وت  نوماریپ  اهناور  شدرگ  کنیا  مداتـسرف  یم  وت  یـسوب  كاـخ  هب  دوخ  بناـج  زا  ار  دوخ  ناور  مدوب ، رود  وت  زا  هک  اـجنآ  دـناوخ :

دوش . لئان  هسوب  ضیف  هب  نم  نابلات  رآ  رد  ار  تکرابم  تسد  تسا .
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لقن رتاوتم  روطب  هصق  نیا  دـندرک . یم  اشامت  همه  مدرم  دیـسوب و  ارنآ  وا  دـش و  رهاظ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  شدـج  كرابم  تسد  هاـگنآ 
حیحص نآ  دیناسا  روهشم ر  مدرم  نیب  هدش و 
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دنا . هدرک  لقن  ارنآ  تاقبط  نابحاص  ناخروم و  زا  يرایسب  ناثدحم و  ظفاح و  تسا و 
هکنیا ای  دـشاب ، هیدـمحم  هزجعم  روهظ  توبن و  ماقم  هب  دـساح  ای  تیاور  شناد  هب  لهاج  هکنآ  رگم  درادـن ، راکنا  یـسک  ار  عوضوم  نیا 

اوه اه و  هنتف  اهتعدب و  عاونا  هک  يرـصع  نانچ  رد  مه  نآ  ربمغیپ ، زا  هزجعم  نیا  روهظ  هوالعب ، دشاب . هدوب  روذعم  هیدـمحا و  تما  زا  ریغ 
هزیگنا هب  دندوب ، هدیزگرب  ار  هلاض  ياه  هقرف  رگیدو  هقدنز  داحلا و  نوچمه  ینوگانوگ  بهاذم  لطاب  لها  هتفرگ و  قنور  نآ  رد  اهیتسرپ 

هتشاد صوصخم  تمعنو  تمدخ  نیا  نتـشاد  هب  شلوسر  ادخ و  هک  لیلج  دیـس  نیا  تسد  هب  مه  نآ  نید ، تعیرـش و  قح و  هملک  ءالعا 
راوگرزب دیـس  نیا  هیاپ  هب  راگزور  ناحلاص  تاداـس و  اـیلوا و  ناـیم  رد  هک  یـصخش  رـصع  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، هدوب  مزـال  يزیچ  دـنا ،

دنادرگ ! دنم  هرهب  نانیا  دوجو  زا  ار  ام  دنوادخ  تسا . هتشادن  دوجو  دسرب ،
زا يدایز  هورگ  نایم  رد  هک  تسا  یفاک  تمارک  نیمه  یعافر  دمحا  دیـس  اب  لاجر  تامارک  هسیاقم  ماقم  رد  دـسیون " : یم  رد ص 62  و 
نج سنا و  تسد  و  تسا . هدش  روهشم  اج  همه  ار  هعقاو  نیا  هکنادنچ  تسا ، هدیـسوب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسد  وا  ناناملـسم ،

همحرلا هیلع  ینالیگ  رداقلا  دبع  خیش  هراب  رد  عوضوم  نیا  هکنانچ  دروخ  یم  هطبغ  تمارک  نیا  رب  یلعا  ءالم  تسا و  هاتوک  راختفا  نیا  زا 
 " تسا . هدمآ  زین 

لاس 555، رد  دنوادخ  تفگ " : هک  هدش  تیاور  دامح "  نب  کلملا  دبع  یهلا "  فراع  حـلاص  هدـنب  زا  هیرهوجلا ص 5 "  لوقعلا  رد " 
ماما نافراع  دیـس  هتفه  نامه  رد  مدش و  قفوم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترایز  هب  مدمآ و  هنیدـم  هب  سپـس  درک . مدـقم  نم  رب  ار  جـح 

یماگنه دوب . هدمآ  هنیدم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ربق  ترایز  يارب  راوز  زا  یگرزب  هلفاق  اب  زین  هنع  هللا  یضر  یعافر  دمحا  دیس  تما 
دوب هدشرپ  نارئاز  زا  كرابم  مرح  دوب و  رصع  زا  سپ  ماگنه  هک  یلاح  رد  داتسیا . كرابم  ربق  ربارب  رد  دش ، ربمغیپ  فیرـش  مرح  دراو  هک 

: دناوخ نینچ  دوب ، رضاح  بوبحم  رضحم  رد  بئاغ و  دوخ  زا  هک  یلاح  رد  و 

اهلسرا  تنک  یحور  دعبلا  هلاح  یف 
یتبئان یه  ینع و  ضرالا  لبقت 
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ار كراـبم  تسد  وا  دوب و  قرب  شـشخرد  ییوگ  رهاـظ ، دـیبات ، یم  نآ  زا  رون  هک  یلاـح  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  كراـبم  تسد 
دندرک . یم  هراظن  یگمه  مدرم  دیسوب و 

زور هریخذ  ار  تکرب  رپ  هدهاشم  نیا  نم  دیسوب . ار  ترـضح  نآ  تسد  هنوگچ  هک  مدید  هک  دومرف . بیـصن  نم  رب  دنوادخ  ار  تمعن  نیا 
 " دش . مهاوخ  رضاح  ادخ  شیپ  مرامش  یم  يزور  هشوت  مناد و  یم  دوخ  داعم 

دبع خیش  یطساو و  ینیـسح  قازرلا  دبع  دیـس  يوما و  رفاسم  نب  يدع  خیـش  ینارفعز و  دمحا  خیـش  هلفاق ، نامه  رد  دیوگ " : یم  سپس 
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روضح راگزور  يایلوا  ریهاشم  زا  یهورگ  يرمع و  یجنم  لیقع  خیش  ینارح و  سیق  نب  هویح  خیش  دهاز و  دمحا  خیـش  ینالیگرداقلا و 
گرزب خیـش  نیا  تعیب  تحت  یگمه  دـندش و  فرـشم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  كاپ  كرابم و  تسد  رادـید  هب  نانیا  همه  دنتـشاد و 

 " دوش . هعجارم  دیاب  هک  دنا  هدرک  لقن  ارنآ  لیصفتب  لاجر  نایعا  زا  يرایسب  تسا و  روهشم  رتاوتم و  يرجام  نیا  ربخ  دندش و  عمج 
دوش . یم  عورش  تایبا  نیا  اب  هک  يا  هدیصق  رد  لاس 594  هب  یفوتم  يدنورهن "  هیقف  یقت  خیش " 

يراختفا نینچ  كاپ  نایاوشیپ  گرزب و  تاداس  اجک  و  دنا ؟ هدرک  تیاور  ار  ینخس  نینچ  ایلوا  راکشآ و  ار  يزار  نینچ  ناربمغیپ  اجک  " 
تـسد ربـمغیپ  هک  ارچ  تسا ، هتـشاد  روـثم  ار  هبعک  كاـخ  نآ  غورف  هدرک و  هزاـت  ار  اـه  هناـخ  دور  وا  توارط  هک  یتـسد  دـنا ؟ هتـشاد  ار 

 " تشگ . نشور  وا  رب  اهزیچ  همه  نآ  رون  اب  درک و  زارد  یعافر  يوسب  ار  شتسار 
: دیوگ یم  هکنیا  ات 
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، ییانیبان روک  نک و  يرود  ناقرام  زا  دـنک . یم  دـهاوخب  هچ  ره  ادـخ  هک  شاب  هتـشاد  نیقی  تسا و  نکمم  هنوگچ  نیا  هکنیا  زا  سرپم  " 
تـسد ربمغیپ  هکنیا  دنناگ . هدنز  ادخ  شیپ  نادیهـش  نآرق  رد  رگم  هن  تسا ؟ هدرم  ربمایپ  ایآ  نکم . رواب  دنک ، راکنا  ار  دیـشروخ  هاگ  ره 

هدـید ناگرزب  ناکیدزن و  زا  رفن  نارازه  ماش  ماگنهب  وا  زا  ار  تفارـش  نیا  تسوا . ماـقم  رب  نشور  یناـهرب  هدرک ، زارد  یعاـفر  رب  ار  دوخ 
دوش . نشور  حبص  یماش ، رگا  تفگشن  دش و  نشور  حبص  هک  دوب  نآ  دنا .

دیاتس : یم  نینچ  يا  هدیصق  رد  ار  ار  وا  هیرهوجلا "  دوقع  بحاص " 
دننک . یبایزرا  ار  وا  راک  هک  تسا  راوشد  نادقان  رب  تسا  یسک  یعافر  نیا  " 

تسا . هدید  يراوخ  ریقحت و  نایامن  ریش  زا  هک  هراوس  اسب  هدش و  راوس  هک  ریش  اسب 
كرابم تسد  وا  تسا . هدـیدرگ  لئان  راختفا  ماقم  هب  نارفاک  ربارب  رد  رذـگهر و  نآ  زا  هدیـسوب و  ار  هللا  لوسر  تسد  هک  تسا  یـسک  وا 

دش . نایامن  تسد  نیا  نارضاح  همه  رب  درک و  زارد  ربق  زا  يو  يوسب  ار  دوخ 
. هدرک حدم  نینچ  ار  یعافر "  دیس  يا "  هدیصق  رد  زین  یلصوم "  نامثع  الم "  جاح  ظفاح 
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تبسن ار  سک  ره  هک  ینیب  یمن  ایآ  تسا . تفگش  رد  وا  فاصوا  تایآ و  زا  نج  دنهن و  یم  ندرگ  وا  نامرفب  لگنج ، ناریـش  نارام و  " 
نیا زا  نارگید  هدیـسوب و  ار  ارهز  ردپ  یمـشاه  ربمایپ  تسد  هک  سب  نیا  وا  راختفا  رد  درادن ؟ كاب  مه  شتآ  ياه  هلعـش  زا  دـسرب . وا  هب 

 " دنا . هدربن  هرهب  ضیف 
تسا . هدورس  نینچ  یموزخم "  نیدلا  جارس  هدیصق "  سیمخت  رد  یعافر "  يدهلا  وبا  دمحم  دیس  " 

راختفا نیا  نتـشادب  ربمایپ  نارادتـسود  نایم  رد  وت  يدـش ، رختفم  شبانج  تسد  ندیـسوب  رب  يدـش ، هانپ  هط  ربمغیپ  هاگرد  هب  هک  اـجنآ  " 
. تسار هطوغ و  تاملظ  اهیهارمگ و  رد  هکنآ  ره  دوش  راوخ  ات  دوب ، یهاوخ  هدنز  نادب  هراومه  هک  دیبات  وت  رب  يرون  یتشگ و  صوصخم 

تسا . هدوتس  نینچ  ار  وا  يرگید  هدیصق  رد 
و هدرک ، زارد  وا  يوسب  ار  دوخ  تسد  مدرم  شیپ  رد  هتفگ و  نخـس  اـب  تادوجوم  رورـس  ناـیمدآ و  نیمهب  هک  سب  نیا  وا  تفارـش  رد  " 
تسا و وا  هتـسیاش  هک  تسا  قـح  رب  یتـمارک  نیا  دوـش ، هداد  یگرزب  تبـسن  نینچنیا  دـیوپ ، وا  یتـسود  هار  هک  یـسک  زا  تسین  تـفگش 
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 ". تسا ناگتفای  تیاده  نیرتهب  ربمغیپ  بناج  زا  يا  هزجعم 
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دیاتس . یم  نینچ  ار  وا  يا  هدیصق  رد  ساور "  دمحم  دیس  نیدلا  ءاهب  " 
تفگ و  تسا ، هتفکـش  ام  راگزور  رد  یتوارط  اب  لگ  هچ  دـش و  زارد  وا  يوسب  لوبق  هناشن  هب  هللا  لوسر  تسد  هک  سب  نیا  وا  ماقم  رد  " 

تسا . هدش  ینازرا  يورب  تشاد  یمارگ  مارتحا و  همهنیا  تسا ، تاقولخم  فرشا  هک  شراوگرزب  دج  زا  هک 
تسا . هتفگ  دنک  یم  حدم  ار  وا  هک  يا  هدیصق  رد  یسلبارط "  يدنفا  دیمحلا  دبع  " 

شیپ هدـیزگرب ، ربـمغیپ  تسد  هک  تسین  هدوـهیب )  ) تسا يرادـجرا  هنوـمن  گرزب و  تجح  وا  دـنک ، یمفیاـظو  هب  ماـیق  یـسک  يارب  " 
روطب ار  وا  ناوـت  یمن  مدرم  ناـیم  رد  يرآ  دیـشک . رب  ار  وا  هک  تسا  ادـخ  نیا  هک  تفگ  دـیاب  ور  نیا  زا  دـش . زارد  وا  يوـس  هب  ناـگمه 

درک . ینادردق  تخانش و  هتسیاش 
تسا . هتفگ  نینچ  ياهدیصق  رد  سرخا "  رافغلا  دبع  دیس  " 

شیپ ار  شراوگرزب  ردپ  تسد  وا  دندرک . ینتورف  راهظا  وا  شیپ  ناگدنرد  ناریـش و  همه  هک  دـمآ  ایندـب  يدرم  ریـش  هللا  لوسر  رابت  زا  " 
نیا دـندرک . هدـهاشم  ار  رما  نیا  مدرم  نیب  رد  یئاهنت و  هب  مدرم  مومع  تاقث و  ناگرزب و  همه  دـنکفا . وترپ  ملاـع  رد  رون  دیـسوب و  مدرم 

. " تسا هدشن  بیصن  ار  یسک  کچوک ، گرزب و  زا  وا  زجب  هک  تسا  یتیزم 
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دیوگ . یم  نینچ  يا  هدیصق  رد  یسولآ "  رکاش  دمحا  دیس  جرفلا  وبا  " 
وا لیاضف  بقانم و  هدـش . هتخود  نآ  ندـمآ  هب  مدرم  دـیما  مشچ  هراومه  هک  تسا  یناراب  تسا . قیالخ  هاگهانپ  یتسه و  ملاع  بطق  وا  " 

دهاوخ هزاوآ  راگزور  لوط  رد  هتـسویپ  هک  تسا  هتخودنا  یهاگیاپ  شراوگزب  دج  زا  وا  تسا  نایرج  شدرگ و  رد  هام  نوچمه  قافآ  رد 
داد " . رادید  نذا  دیسوب و  ار  شکرابم  تسد  درک و  ترایز  ار  ربمیپ  هک  اجنآ  تشاد ،

دنک . یم  حدم  نینچ  ار  وا  يا  هدیصق  رد  یطساو "  هلا  دبع  نب  ییحی  هیقف  " 
يدازآ همان  یفطصم  هک  تساور  نیا  زا  دتفیب . نارگید  ماد  رد  هک  تساوخن  وا  دیـسوب و  ارنآ  وا  دش و  زارد  وا  يوسب  هط  ربمغیپ  تسد  " 

. دیشخب يو  هب 
درک " . هدنز  دروآ و  نادب  يو  يارب  یهام  ادخ  درک . اعد  یتقو  و 

تسا . هتفگ  يا  هدیصق  رد  یلبنح "  يادغب  رفظم  نب  ییحی  نیدلا  یفص  " 
ندـید زا  نایجاح  ياه  هلفاـق  و  هدوشگ . وا  رب  ار  نآرق  قیاـقح  ياـه  هنیجنگ  درک و  زارد  وا  رب  ار  دوخ  تسد  ربمغیپ  ياوشیپ  هک  دوب  وا  " 

دندوب " . هدش  هتخابلد  توهبم و  تسم و  رس  همه  هنحص ، نیا 
نینچ ار  وا  دوخ  هدیصق  رد  مشاه "  هزغ  یتفم "  ینیسح "  یحلا  دبع  دیس  " 
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هدرک : فصو 
دراد راختفا  ردقچ  و  درک . زارد  ار  دوخ  تسد  وا  تشادگرزب  يارب  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  هتخانش  ملاع  قرش  رد  هک  تسا  یتیصخش  وا  " 

تسا " . هدیسوب  ار  هام  هک  یبل  نآ  هدرک و  هحفاصم  ملاع  درمگرزب  تسد  اب  هک  یتسد 
اراکـشآ دش و  بایفرـش  ربمایپ  هاگردـب  هک  دوب  ار  وا  دـنک "  یم  حدـم  نینچ  ار  وا  يا  هدیـصق  رد  یعفاش "  یعافر  يوار  میهاربا  دیـس  " 

تـشادگرزب روظنمب  هک  يا  هزجعم  داد ، ناشن  یتازجعم  دمحم  هک  اجنآ  داد . ناشن  ار  دوخ  تردق  یلاعت  يادخ  دیـسوب و  ار  وا  ياهتـسد 
نینچنیا ار  دوخ  نادنزرف  یناردپ  نینچ  تسا و  كاپ  نادناخ  نیا  دـنزرف  وا  هک  یلاح  رد  هن  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تفرگ . ماجنا  دـمحا 

دنشخب . یم  راختفا 
. تسا هدورس  نینچ  یعافر "  هراب "  رد  يا  هدیصق  رد  رابخالا  حاحص  باتک "  رد  یموزخم "  نیدلا  جارس  دیس  " 
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مرح رد  دـجو و  صالخا و  ياضف  رد  وت  دوب . هدـش  هدـیزگرب  يربمغیپ  ماقم  هب  یکاخ  اـهبلاق  نیوکت  زا  لـبق  هک  یـسک  نآ  دـنزرف  يا  " 
هـضور رد  یبرق  نانچ  رب  يرود  تلاح  رد  وت  تسا . هاتوک  نآ  هب  ندیـسر  زا  اه  هقرف  تمکح  تسد  هک  یتسویپ  تقیقح  اب  ناـنچ  كاـپ ،

ار ینلع  تعلخ  نیرتهب  دـش و  زارد  اـنلع  هللا  لوسر  تسد  هک  دوب  یماـگنه  نیا  تفرگ و  ار  اـج  همه  نآ  تینارون  هک  یتشگ  لـئان  ربماـیپ 
درک . وت  بیصن 

هک تسا  يدـجم  نیا  دیـسر . زین  تسد  رود  عاقب  رب  نآ  تکرب  وترپ  دـندرک و  هدـهاشم  ار  رما  نیا  نوگانوگ  ياـهروشك  زا  رفن  نارازه 
 " تسا . هداد  ام  ياهشوگ  رب  نیرهوگ  ياه  هراوشوگ  نآ  ندینش 

هدرک و لقن  بلاـطملا " ص 188  زنک  رد "  يوازمح "  يودـع  افشلا " 489:3 و "  حرـش  رد "  یفنح "  یجافخ  یـضاق  ار "  هصق  نیا 
بلاـطملا " ص 299 ینـسا  رد "  توح "  شیورد  نبا  " و "  دیـسوب . ارنآ  وا  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  ربـمغیپ  دـنا " : هتفگ  نآ  نمض 

نآ فیرش  رون  دنک و  یم  رادیب  ار  وا  دنک  تمارک  يا  هدنب  رب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ  رادید  دهاوخب  ادخ  هاگ  ره  تسا " : هتفگ 
هدـید ار  ربمغیپ  فیرـش  مسج  هک  دـنک  یم  نامگ  هدـننیب  هک  دـنک  یم  هبلغ  نانج  لاح  نیا  و  دـهد . یم  ناشن  مسج  تروصب  ار  راوگرزب 

تسا " . هداد  خر  هنع  هللا  یضر  یعافر  ام  دیس  رب  هک  تسا  یتلاح  نیا  هنومن  تسا 
لقن مه  رتگرزب  نیا  زا  تسا  هدیـسوب  ارنآ  هدید و  ار  ربمغیپ  فیرـش  تسد  یعافر "  دیـس  هک "  تسین  مهم  ام  رب  نیا  دیوگ : یم  ینیما  " 

نیدـلا لالج  يرگید " -  هدرک . تبحاصم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـب  جارعم  بش  رد  ینـالیگ "  رداـقلا  دـبع  خیـش  دـنا " . هدرک 
هدرک اعدا  يرگید  دنک و  یم  لقن  یثیداحا  وا  زا  يرگید  نآ  تسا . هدید  راب  دنا  داتفه و  يرادیب  رد  ار  سدقا  ربمغیپ  صخـش  یطویس - 

قراشم رد "  يوازمح "  يودع  نسح  خیش  تسا " . هدرک  یم  تروشم  وا  اب  شیاهراک  رد  ربمغیپ  هک 
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هتشون دیوگ ، یم  نخس  لامک  يایازم  زا  هک  اجنآ  ینارعس ، عامسالا "  سوفنلا و  هجهب  زا "  لقنب  بلاطملا " ص 197  زنک  راونالا " و " 
ناهنپ اـهنآ  دـید  زا  زور  هنابـش  ربمغیپ  نکل  دنتـشاد و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  هک  دوب  يدـیدش  برقت  روما ، نآ  هلمج  زا  تسا :

دنا : هتفگ  ثیدح  ناظفاح  یضعب  دنا و  هدرک  لقن  وا  زا  یثیداحا  يا  هدعو  دوب .
یخا یفصرم " و "  یلع  دیس  صاوخ " و "  یلع  دیـس  هلمج "  زا  یهورگ  ار  ربمغیپ  رادید  هک  دنا  هتفگ  و  تسا . فیعـض  ثیداحا  اهنیا 
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مهنع هللا  یضر  مویف "  رهش "  یفوص  دمحم "  خیش  یتوش " و "  نیدلا  رون  خیـش  یطویـس " و "  نیدلا  لالج  خیـش  نیدلا " و "  لضفا 
دنا . هدرک  كرد 

دوب . وا  رواشم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ياهراک  رد  یتوش  نیدلا  رون  خیش  دسیون " : یم 
، دوب وب  دب  دساف و  هس  ره  بآ  هک  میدنک  هاچ  ددع  هس  ام  دندرک و  تروشم  وا  اب  تسا ، ام  هیواز  رد  هک  یهاچ  ندنک  رد  ربمغیپ  هلمج  زا 
رب ساپس  میتفای . نیریـش  ار  هاچ  بآ  میدرک و  لمع  بیترت  نیمه  هب  دننکب ، هاچ  شوحلا  باب  رد  داد  روتـسد  درک و  تروشم  وا  اب  ربمغیپ 

 " داب . نایملاع  يادخ 
. دنک یم  اطع  دهاوخ  سک  ره  رب  تسا  ادخ  لضف  نیا  سرپب و  میلس  لقع  زا  ناوخب و  ار  اهنیا  دیوگ ): هدنسیون  )

دراد یمرب  هدرپ  تسا  اهلد  رد  هچنآ  زا  ینالزغ 

همجرت رد  نیرظانلا " ص 133  هضور  رد "  يرتو "  نیدلا  ءایض  دمحم  وبا  " 

هحفص 288 ] ] 

یـضاق نب  جات  نب  هللا  دـبع  یبا  دـمحم  خیـش  زا "  تسا ، هتفای  تافو  لاس 605  هب  هک  ینالزغ "  هب "  روهـشم  یلـصوم "  دـمحم  خیـش  " 
تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  یلصوم "  سنوی 

، دوب نکاس  نآ  رد  هک  يراغ  دوب . بورغ  ماگنه  هتفر  هرس  هللا  سدق  ینالزغ  دمحم  خیش  ترایز  هب  لصوم ، قثوم  ياملع  زا  یهورگ  اب  " 
دز و يدـنخبل  تشادرب و  هدرپ  ام  هشیدـنا  نیا  زا  وا  دـندوب . تحاران  یکیرات  زا  ناراـی  هکناـنچ  هک  یلاـح  رد  میدوب  دوب ، کـیرات  رایـسب 

رون نانچ  نآ  ياه  هخاش  زا  دوب . راغ  يورب  ور  هک  درک  هراشا  ینخرد  هب  هاگنآ  مینک . نشور  هک  میرادـن  غارچ  نغور و  اـجنیا  اـم  تفگ :
میدوب هدرواین  رس  هب  بش  نآ  زا  رتباداش  رت و  تقو  شوخ  ار  یبش  چیه  هک  دنگوس  ادخب  و  درک . نشور  ار  راسهوک  مامت  هک  دش . یلجتم 

" . 
. دیزیخرب يرواد  هب  دینک و  لقعت  دیناوخب و  دیوگ : یم  ینیما "  " 

تسا هاگآ  بنج  صخش  تیانج  زا  یبطاش 

سلغب هیلضاف  رد  اهحبص  انیبان  هریف  نب  مساق  یبطاش  هدرک " : تیاور  دوخ  دیتاسا  زا  دامتعا . دروم  خیاشم  زا  یکی   " دیوگ : یم  يرزچ  " 
دناوخ . یم  زامن 

یم هک  هاـگ  ره  و  دـندرک ، یم  یتسدـشیپ  مه  اـب  بش  ماـگنهب  وا  روـضح  هب  نتفر  رد  مدرم  تسـشن و  یم  نآرق  تءارق  مـیلعت  هـب  هاـگنآ 
: تفگ زور  کی  اقافتا  درک . یم  عورـش  نارگید  زا  ندمآ  تبون  بیترتب  هاگنآ  دناوخب . وا  هدـمآ ، لوا  سک  ره  تفگ : یم  طقف  تسـشن ،

باحصا دناوخن . دنام و  یلوا  دناوخب و  تسا ، مود  رفن  هک  یسک  نآ 
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هقالع تدش  ببسب  اما  هدش ، بنج  بش  نآ  صخش  نیا  هک  دوب  هدیمهف  وا  دنام . مورحم  تءارق  زا  هک  هدوب  هچ  وا  هانگ  هک  دنتـسناد  یمن 
زا مود  رفن  هکنآ  زا  شیپ  درک و  لسغ  تفر و  هسردـم  کـیدزن  ماـمح  هب  هاـگنآ  دوب  هدرک  شومارف  ارنآ  هتـشاد ، تبون  نتفرگ  رب  هک  يا 
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هک یـسک  نآ  تفگ : خیـش  و  دش ، غراف  هک  یمود  دوب . هتـسشن  دوب -  انیبان  هک  مه -  خیـش  دـیناسر و  روضحب  ار  دوخ  دوش . غراف  تءارق 
دناوخب . وا  هدمآ  لوا 

هداعـسلا حاتفم   " ما . هدـیدن  ایند  رد  ار  نآ  ریظن  مینیب و  یم  هفیاط  نیا  ناـگرزب  یگدـنز  رد  هک  تسا  یعیاـقو  نیرتهب  زا  یکی  هعقاو ، نیا 
. 388:1

تسین و تسرد  هدشن ، هدید  نآ  ریظن  ایند  رد  هدوب و  یبطاش "  صوصخم "  تلاح  نیا  هتـشادنپ  يرزج "  هکنیا "  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
هورگ نیا  اـیوگ  میا  هدرک  لـقن  نیا  زا  شیپ  هتـسناد  یم  ار  بیغ  هتـشاد و  یهاـگآ  مدرم  ياـهلد  زا  هـک  ار  یناـسک  زا  یهورگ  حرـش  اـم 

دنا . هداد  تبسن  اهنیا  هب  لیاضف  رد  ولغ  هیام  نیا  ای  دنام  یم  تفگش  رد  نآ  ندینش  زا  يروک  انیب و  ره  هک  دنا  هدرک  باختنا  ار  یتابیغم 

دنزیر یم  نوریب  یخلب  ظفاح  ربق  زا  تارشح 

غولب نس  کیدزن  نم  تفریم ، اـیند  زا  یخلب  یلع  نب  نسح  یلع  وبا  طـفاح  یـشخو  هک  یماـگنه  دـیوگ " : یم  یـسخرس "  یلع  نب  رمع 
مدش . رضاح  زین  نم  مدوب .

. دوب هتفرگ  رارق  اهنآ  هار  رد  ربق  هک  ایوگ  دندش ، جراخ  هربقم  زا  تارشح  دش : هتفگ  هک  میدینـش  يدایرف  دنتـشاذگ ، ربق  هب  ار  وا  هک  یتقو 
 " دندرک . یمن  ضرعت  اهنآ  هب  مدرم  دندوب و  هتخیر  يداو  رد  هک  مدید  ار  هدنرد  ناریش  اهبرقع و  نم 

تسا . هدرک  لقن  ار  هیضق  نیا  ظافحلا " 344:3  هرکذت  رد "  یبهذ "  ظفاح  " 
هک دـینک  هاگن  هرخـسم  تیاکح  نیا  يوار  لقع ، هب  امـش  دـنزیرب  نوریب  وا  ربق  زا  دـننک و  رارف  تارـشح  دـیراذگب  دـیوگ : یم  ینیما "  " 

ربارب رد  هنوگچ 

هحفص 290 ] ] 

هربقم ارچ  هدنرد  ناریش  اهبرقع و  هک  دید  دیاب  رادنپ . یم  دوخ  موق  لاجر  يارب  یحدم  ارنآ  دوش و  یم  نتورف  هدز و  تفگش  هروطسا  نیا 
یـشخو زا  اهنیا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دننک . یم  رارف  اجنآ  زا  دـننک و  یم  كرت  مظعا "  دجـسم  عیقب " و "  هبیط " و "  هنیدـم  رد "  ار  وا 

هللا مالـس   " نینموملا -  ریما  انالوم  بقانم "  هب  یتقو  صخـش  نیمه  هک  دـینک ، هظحـالم  ار  وا  تیاور  یبهذ " و  لـقع "  دـننک ؟ یم  رارف 
مناج رد  نم  دیوگ " : یم  دهد و  یم  صالخ  ار  دوخ  ترابع  کی  اب  طقف  دبای ، نآ  دنـس  نتم  رد  یفعـض  نیرتکچوک  دسر و  یم  هیلع - 

 ". كردتسملا صیخلت  هب "  دوش  هعجارم  منک " . یم  ساسحا  نآ  هب  تبسن  يدیدرت 

دور یم  هار  اوه  رد  ینینوی 

دنا : هدرک  تیاور  هک  تسا  هتشون  دوخ 94:13  خیرات "  رد "  ریثک "  نبا  ظفاح  " 
حلاـص ناگدـنب  داـهز و  زا  يرایـسب  رب  رما  نیا  تفر و  یم  جـح  رفـس  هب  اوه  رد  اـهلاس  زا  یکی  رد  یفوتم 617 ، ینینوی  هللا  دـبع  خیـش  " 

هک یـسک  لوا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  تیـصوصخ  نیا  هک  میا  هدینـشن  ار  عوضوم  نیا  گرزب  ياملع  زا  کیچیه  زا  نکل  تسا . هدش  لصاح 
ناشیادـخ هک  ناـحلاص  وا  زا  سپ  هدوـب و  يرـصب  نسح  باحـصا  زا  هک  دـنا  هدرک  رکذ  ار  یمجع  بیبـح  هدـش  لـصاح  شیارب  رما  نیا 

 " تسا . هدش  لقن  دنک ، تمحر 
هب یتقو  اـما  دزاـس ، هوشم  ار  خـیرات  قاروا  اـهنآ  لـقن  اـب  دورگب و  بیجاـعا  نیا  هب  هک  تسین  بجع  ریثک "  نبا  زا "  دـیوگ : یم  ینیما  " 

، تسا رتکیدزن  یمدآ  لقع  نهذ و  هب  لـقع ، فـالخ  راـبتعا و  یب  تاـموهوم  نیا  زا  بتارمب  هک  دـسریم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بقاـنم 
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. دنک یمرک  روک و  ار  ناسنا  ضغب  بح  میناد  یم  همه  اما  دروآ . یمرب  ضارتعا  دایرف  گناب و 
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دزومآ یم  هزاجا  اب  ار  وحن  یمرضح 

هتفگ يرطم  تشاد . یتامارک  یفوتم 678  یمرضح  لیعامسا  خیـش  دسیون " : یم  بهذلا " 361:5  تارذـش  رد "  یلبنح "  املعلا . نبا  " 
یمرـضح اریز  درک ، لیعامـسا  هیقف  دزن  دـنتفگ  باوخ  رد  یطعم  نبا  هب  هکنیا  هلمج  زا  تسا . کیدزن  رتاوت  دـح  هب  خیـش  تامارک  تسا :

درجم هب  دـندناوخ . یم  هقف  یعمج  وا  روضح  رد  متفر و  وا  دزن  ور ، نیا  زا  منک ، تعاطا  دـیاب  ریزگ  ات  تفگ  دوخ  اـب  تسناد . بوخ  وحن 
دیمهف داتسا  نودب  هرابکی  ار  اهنآ  همه  تشادن  اهباتک  نآ  رد  ياهعلاطم  هک  وا  و  مداد . هزاجا  وت  هب  وحن  ياهباتک  رد  تفگ : دیدارم ، هکنیا 

" . 
نکل دنزومآ ، یم  ملع  نیرمت  هرکاذم و  اب  هک  میا  هدینـش  ردـقچ  ام  دـیبایرد . تازاجا  زا  ای  مدرم  ناهذا  زا  ار  ملع  دـسیون : یم  ینیما "  " 

دیا ؟ هدینش  ناربمغیپ  زا  ار  یتمارک  نینچ  ایآ  دنزومایب ؟ هملک  کی  اب  ای  هزاجا  اب  ار  ملع  هک  دیا  هدینش  ایآ 
دوخ کیدزن  هب  ربمغیپ  یتح  هدیـسرن ؟ سک  چیه  هب  يزیچ  نینچ  دراد و  صاصتخا  یمرـضح "  هب "  طقف  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  هکنیا  ای 
یم هصفح "  شرتـخد "  هب  یناد و  یمن  ار  هلـالک "  ینعم "  هک  تفگ  یم  وا  هب  تـسا و  هتخوماـین  ار  يزیچ  هزاـجا  اـب  باـطخ  نـب  رمع 
همه هرکاذم  ای  فارـشا  ای  هزاجا  اب  دوب  هتـسناوتن  تفالخ  رد  هک  یلکـشم  لوهجم و  اهدص  بیترت  نیمهب  دناد . یمن  ار  نآ  تردپ  تفگ :
ملع زا  مادـکچیه  دوب و  دـیدش  زاین  مولع  نیا  همه  هب  ربمغیپ  زا  سپ  تفالخ  شرع  نتخیر  ورف  زا  سپ  هکنآ  دوجو  اب  دریگب ، ارف  ار  اـهنآ 

نوتـس نآ  نودب  هک  دوبن  وحن  دـننام  اهنیا  مادـکچیه  دنتـشاد و  جایتحا  نادـب  تما  همه  و  دوبن ، یفخم  رود و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
مالسا 

هحفص 292 ] ] 

ماکحا نید و  فراعم  زا  هیام  هچ  تشاد و  تالوهجم  ردقچ  هک  لوا  هفیلخ  شردارب  نک  هفاضا  اهنیا  رب  دیامن . رادـیاپ  يوتف  تواضق و  و 
. " هفیلخ نیموس  یتح  قیرط  نیا  زا  ات  دوب . حوتفم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راگزور  زا  ملع  باب  نیا  شاک  دوب  هدیـشوپ  يورب  تعیرش 

. دش یمن  هدولآ  تنس  باتک و  زا  رود  ءارآ  اب  یمالسا  هقف  قاروا  تفرگ و  یم  ارف  الماک  ار  دوخ  نید  فراعم  نامثع ،

روبق لها  یموصخ و 

: " دنا هدرک  لقن  نینچ  هدش  دای  یمرضح "  لیعامـسا  زا "  ضایر " ص 96 ، رد "  یعفای "  و "  دوخ 51:5 ، تاقبط "  رد "  یکبس "  " 
وا يداش  رورس و  دیدنخ و  تخس  سپس  تفرگ  ارف  ار  وا  یتخس  هودناو  هیرگ  یلیخ  هک  تشذگ  یم  نمی  ياهرهش  رباقم  زا  یـضعب  رب  وا 
 - هنع هللا  یـضر  وا -  و  دندیـسرپ ، ارنآ  تلع  وا  زا  دندرک . بجعت  یلیخ  لاوحا  نیا  ندـید  زا  دـندوب ، اجنآ  رد  هک  یناسک  دـش ، بلاغ  ار 

هناحبس و يادخ  رب  هاگنآ  مدرک  هیرگ  مدش و  نیگه  ودنا  دنتسه و  بذعم  هک  مدید  دش و  راکـشآ  نم  رب  روبق  نیا  یلاها  یلاوحا  تفگ :
: تفگ نم  هب  ربق  نیمه  بحاص  و  میتشذـگ . رد  اهنآ  زا  وت  رطاخب  هک  دیـسر  باطخ  نم  هب  مدرک ، اعد  عرـضت و  اهنآ  صوصخ  رد  یلاعت 
وا سپـس  یـشاب  یم  اهنآ  وزج  رد  مه  وت  یلب  متفگ : مدیدنخ و  نم  متـسه  ناوخ  هزاوآ  نالف  نم  لیعامـسا  هیقف  يا  متـسه  اهنآ  اب  زین  نم 
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تسا ؟ نوفدم  یسک  هچ  تسا ، ام  کیدزن  هک  ربق  نیا  رد  دیسرپ : تساوخ و  ار  نک  روگ 
 " دهدب . ریخ  ار  وا  یلاعت  يادخ  دومن . تعافش  خیش  هک  ناوخ  هزاوآ  نز  نالف  تفگ 

دراد یهاگآ  خزرب  ملاع  رب  هک  یمرضح "  ياعدا "  هب  ایآ  منک ، بجعت  دیاب  اهاعدا  نیا  مادک  هب  هک  مناد  یمن  نم  دیوگ : یم  ینیما "  " 
وا تعافش  ندش  هتفریذپ  و 

هحفص 293 ] ] 

منک بجعت  نیا  زا  ای  تشاد "  خیش  هک  ظوفحم  زار  نیا  زا  نک  روگ  نآ  عالطا  رب  ای  ناوخ ؟ زاوآ  نز  شیاشخب  یتح  روبق  یلاها  هراب  رد 
چیه نودـب  هنوگچ  نز  نیا  هکنیا  رگید  بجعت  و  درک ؟ لـصاح  عـالطا  خیـش  تعافـش  زا  هظحل  نآ  رد  هنوگچ  ناوخ ، هزاوآ  نز  نآ  هک 

مدع و اب  دش ، یمن  عقاو  هاگ  ره  لامعا  نیا  هک  تسا  یهیدب  تسا ؟ هتفگ  نخس  دوخ  راک  هراب  رد  ربق  نورد  زا  هیقف  نیا  اب  یئانـشآ  هقباس 
. دنا هتشاد  ماهوا  نیا  هب  ناگرزب  زا  یضعب  هک  تسا  یلوبق  وت و  زا  ام  بجعت  نکل  دنرادن ، يزیامت  چیه  دوبن 

یمرضح لیعامسا  يارب  باتفآ  ندرک  گنرد 

وا و هک  اجنآ  دـش . هتـشاد  زاـب  تکرح  زا  یمرـضح "  لیعامـسا  رطاـخب "  باـتفآ  هنوگچ  هک  میتفگ  ریدـغلا "  مجنپ ص 21 "  دـلج  رد 
گنرد باتفآ  میـسرب . دصقم  هب  ام  ات  دنک ، گنرد  هک  وگب  باتفآ  هب  دوب : هتفگ  ناراکتمدخ  هب  دندرک . یم  رفـس  زور  کی  شراکتمدخ 

. دـنک بورغ  باتفآ  هک  داد  نامرف  مداخ  ینک "  یمن  دازآ  ار  ینادـنز  نیا  ایآ  تفگ : مداـخ  هب  هاـگنآ  دندیـسر . دـصقم  هب  اـهنآ  اـت  درک 
دش . بش  اروف  درک و  بورغ  مه  باتفآ 

 " تارذش رد "  دامع "  نبا  تآرم " 178:4 و "  رد "  یعفای  و "  دوخ 51:5 ، تاقبط "  رد "  یکبس "  هک "  هنوگنامهب  ار ، ناتساد  نیا 
میدرک . لقن  دنا ، هدروآ  هیثیدحلا " ص 232  يواتفلا  رد "  رجح "  نبا  362:5 و " 

هدروآ و نابز  هب  دهاوخ  یم  شلد  هچ  ره  دریذـپب و  ار  هدوهیب  لاوقا  دـناوتب  ناسنا  سفن ، ياوه  عرـش  ياوتف  هب  دـیاش  دـیوگ ): هدنـسیون  )
. میرب یم  هانپ  ادخ  هب  لیاضف  رد  ولغ  زا  ام  دنکب . یتاراهظا  ناگناوید  نوچمه  هدز و  رانک  ار  دوخ  لقع 

هحفص 294 ] ] 

دهد یم  ریش  ار  یلفط  يوالد 

لفط دوب ، هدش  مگ  شردام  هک  دوب  یلفط  یفوتم 721 ، يوالد  هللا  دبع  دمحم  یبا  دیس  دزن  رد  نانجلا " 265:4 : تآرم  رد "  یعفای "  " 
درک . هیرگ 

 " دش . تکاس  ات  داد  ریش  لفط  هب  دوب ، هدش  رپ  ریش  زا  هک  دوخ  ناتسپاب  خیش 
یملع هعماج  نیب  رد  دنا و  هدنکآ  هکحضم  بلاطم  نیا  ریاظن  زا  هک  یخیرات  ياهباتک  نا  لاثما  رگید  هک  مناد  یمن  نم  دیوگ ): هدنـسیون  )

.؟ دنشاب هتشاد  دنناوت  یم  يرابتعا  هیام  هچ  دنریگ ، یم  رارق  هدافتسا  دانتسا و  هعلاطم و  دروم 

دنک یم  تبقارم  هتفه  کی  يدرک  نیدلا  سمش 
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هک یـسدق -  يدرک  هللا  دـبع  نبا  میهاربا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  تسا " : هدروآ  بهذـلا " 893:7  تارذـش  رد "  یلبنح "  داـمع  نبا 
البق وا  هک  دوب  نآ  راک  نیا  ببـس  دنا  هتقگ  دوب . تبقارم  لاح  رد  لماک  هتفه  کی  تشذگ -  رد  لاسب 811  دوب و  یعفاش  هرهاق و  نکاس 

یم اذغ  یب  زور  هس  دوب  هدید  هک  وا  درب . رسب  اذغ  یب  زور  هس  تشادن و  ندروخ  هب  یلیم  نادنچ  سپس  دروخ . یم  ماش  شردام  ردپ و  اب 
زور راهچ  وا  هک  دنا  هتفگ  و  دوب ، یهیقف  درم  وا  داد . لیلقت  هتفه  کی  هب  ارنآ  سپـس  درک ، نیرمت  زور  لهچ  ات  ار  راک  نیا  درب ، رـسب  ناوت 

 " درک . یم  تدابع  هماقا  دشاب ، وضو  دیدجت  هب  جایتحا  هکنآ  نودب 
یمن یلاوتم  بش  راهچ  هک  هنوگنامه  درادن ، دنکب  لمحت  یگنـسرگ  رب  هتفه  ای  زور  لهچ  هکنیا  تردق  رـشب ، عبط  دـیوگ : یم  ینیما "  " 
يارب لاوحا  نیا  نتخاس  بجوم  لیاضف ، رد  ولغ  هکنآ  ای  هتشاد  یـصاخ  رظن  وضو  تالطبم  رد  درک  هیقف  نیا  دیاش  دنامب و  باوخیب  دناوت 

. تسا هدش  وا 

هحفص 295 ] ] 

دزادنا یم  ریخات  هب  ار  هدرم  گرم  يواش 

ماقمیلاع يدرمناوج  ردق و  گرزب  تیـصخش  یفوتم 841 ، ینیمی  يواش  ییحی  نب  دـمحا  تسا : هتـشون  دوخ  تاقبط "  رد "  يواـنم "  " 
دندیـسر و وا  روضحب  دـنرادن ، تاـمارک  هب  داـقتعا  هک  هیدـنز  زا  یهورگ  هکنیا  هلمج  نآ  زا  تسا . هتـشاد  یتاـمارک  لاوـحا و  يو ، دوـب .

یهاگ تشاد و  یم  رب  نغور  یهاگ  ریـش و  یهاگ  هاچ  نآ  زا  وا  هتـشاد و  بآ  هک  دوب  یهاچ  وا  دزن  رد  دننک . ناحتما  ار  وا  هک  دنتـساوخ 
اجنآ زا  دش . دراو  دوب ، گرم  هب  فرـشم  هک  يرـشان  دمحم  نامثع  یـضاق  رب  زور  کی  دروآ . یمرد  دنتـساوخ  یم  هچنا  ره  هریغ  لسع و 
شیب هن  دنام ، هدنز  لاس  هس  سپ  نآ  زا  یضاق  و  متفرگ . تلهم  وا  گرم  هب  لاس  هس  تفگ : وا  هداوناخ  هب  تشگرب و  راب  ود  دمآ و  نوریب 

بهذلا 240:7 . تارذش  مک "  هن  و 
هب ار  وا  لجا  دوب "  ندـنک  ناج  راضتحا و  رد  دـیآ " ، یمرب  تراـبع  نیا  زا  هک  ناـنچنآ  يواـش  نیا  اـیآ  مناد  یمن  نم  دـیوگ : ینیما "  " 

 " نورخاتـسی هعاس و ال  نومدقتـسی  مهلجا ال  ءاج  اذا  دیآ : یمرد  روج  نآرق  همیرک  هیآ  نیا  اب  هنوگچ  راک ، نیا  و  تسا ؟ هتخادـنا  ریخات 
شلجا هکنیا  رب  ار  یـضاق  نادناخ  يو  هکنیا  ای  دشک "  یم  رید  یتعاس  هن  دیآ و  یم  ولج  یتعاس  هن  دسر ، ارف  ناشیا  لجا  هاگ  ره  ینعی " 

هچ هک  تسا  یفاک  وا  يارب  تروص  نیا  رد  غورد  نیا  و  تسا ؟ هتخادـنا  ریخات  هب  ار  شگرم  لاس  هس  تسا  هتفگ  هتفیرف و  هدـش  کـیدزن 
ریـش و هاگ  لسع و  یهاگ  نآ  زا  هک  یهاـچ  رد  ار  گرم  زا  یهاـگآ  شناد  مه  دـیاش  تسا  هداد  عـالطا  ار  ریخاـت  لاـس  نیا  وا  هب  یـسک 
وا و لام  هاچ  هک  ارچ  درادن ، بجعت  ياج  میونـش و  یم  وا  زا  هک  تسا  ییاوسر  نینچ  نیا  تسا و  هدرک  هریخذ  دیـشک ، یم  نوریب  نغور 

دریگ . یمرب  نآ  زا  دهاوخب  شناد  هچ  ره  تسوا ، بآ  زا  بآ 
نم لام  عازن  هدرم  هاچ  نم و  دج  ردپ و  بآ  عازن ، دروم  بآ  هکنآ  تهجب  " 

هحفص 296 ] ] 

 ". ما هدرک  ینیچ  گنس  هدنک و  ارنآ  مدوخ  هک  یهاچ  تسا ،

تفگ یم  دوخ  ربق  زا  ار  نیرئاز  تاجاح  هک  ییاوشیپ 
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. تشذگ رد  لاس 857  رد  ناعمج  ینب  نادناخ  زا  میهاربا  نب  دمحم  مساقلا  وبا  دیوگ " : یم  بهذلا " 292:7  تارذش  رد  دامع "  نیا  " 
هلمج : زا  تشاد  یتامارک  دش و  یم  یهتنم  وا  هب  يوقت  ملع و  تسایر  نمی  راید  رد  دوب و  يدهتجم  ياوشیپ  يو 

نآرق یکدنا  دروآ و  یم  ور  وا  ربق  هب  تشاد ، یتجاح  یسک  هاگ  ره  داد و  یم  رارق  بطاخم  شربق  زا  ار  وا  لیجع ، یـسوم  نب  دمحا  هیقف 
 " دینش . یم  باوج  تفگ و  یم  وا  هب  ار  شتجاح  هاگنآ  درک ، یم  توالت 

. دناشوپ یم  وا  لهج  ار ، لهاج  شزغل  اما  دوش ، یم  هتخاون  نآ  لبط  دزغلب ، ملاع  هک  اجنآ  دیوگ : یم  ینیما "  " 

دروخن اذغ  هام  شش  یناورش  ییحی  دیس 

دروخن اذغ  چیه  هام  شش  رادقمب  شرمع  رخاوا  رد  یفوتم 786  یفنح  یناورش  نیدلا  ءاهب  دیس  رسپ  ییحی  دیـس  هک  دنا  هدرک  تیاکح  " 
" . 

... هک دیناد  یم  اما  وا . رب  نیرفآ  هک  تفگ  دیاب  دنک ، لوبق  میلس  لقع  دریذپب و  ار  نیا  یناسنا  تعیبط  هاگ  ره  دیوگ : یم  ینیما "  " 

هحفص 297 ] ] 

دروخ یم  ار  يواگ  یخیش 

عورـش نیدم "  خیـش  يرمغ " و "  دمحم  خیـش  زا  یفوتم 878 ، هبر "  دـبع  نب  میهاربا  لاـح "  حرـش  رد  دوخ  تاـقبط  رد "  يواـنم "  " 
زین راـبکی  دروخ  ار  زور  داز  صوصخم  ماـعط  همه  دـش و  دراو  شتدـالو  زور  رد  نیدـم  خیـش  هناـخ  هب  راـب  کـی  تسا " : هتفگ  هدرک و 
ماما نیدلا  نیما  خیش  هک  تسنیا  مه  یکی  وا  تامارک  زا  دنراذگ  هنسرگ  لاس  کی  نآ  زا  سپ  دروخ و  لماک  روطب  ار  واگ  کی  تشوگ 

هک دیسرپب  یسک  زا  تسا : هتفگ  وا  مینک ؟ لاوس  یسک  هچ  زا  ار  دوخ  مهم  لئاسم  وت  زا  سپ  هتفگ : ودب  هک  تسا  هدرک  لقن  يرمغ  عماج 
دمآ و ردپ  ربق  دزن  دـنتفاین ، دـننک ، هیهت  هزوبرخ  وا  يارب  دنتـساوخ  هچ  ره  دـش و  ضیرم  شرتخد  هک  دـنا  هتفگ  نینچمه  مهد  یم  باوج 
 ". تسا دیـسر  اجک  زا  هک  تسنادـن  دـید و  يا  هزوبرخ  شا  هناخ  رد  ماش  زا  سپ  تشگرب و  هناخ  هب  هاگنآ  نک  افو  دوخ  هدـعو  هب  تفگ 

بهذلا 323:7 . تارذش 
دسیون : یم  ینیما "  " 

هیواهلاک  هنطب  یل  بحاص  و 
هیواعم هئاشحا  یف  ناک 

 " تسا . هدیمرآ  هیواعم  وا  ءاشحا  هدعم و  رد  هک  ییوگ  وت  تسا . منهج  وچمه  شمکش  هک  مراد  یتسود  نم  ینعی " :
ما : هدنام  تریح  رد  لاحم  هس  نایم  رد  نم 

تسا ؟ هدروخ  لماک  واگ  کی  خیش  نیا  هنوگچ  الوا 
تسا ؟ هدرب  رسب  هنوگچ  یگنسرگ  اب  لاسکی  ایناث 

تسا ؟ هداد  یصخش  نآ  هب  هزوبرخ  هنوگچ  هدیمرآ  اهکاخ  ریز  هکیلاح  رد  اثلاث 
، تسا هدرب  ثرا  وا  زا  واگ  ندروخ  ماگنه  تثارو ، سومان  یضتقم  هب  هدوب و  یبسن  تبارق  هیواعم " )  "  ) نایفس وبا  رـسپ  وا و "  نیب  دیاش 
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هنوگچ تثارو  نیا  زا  مناد  یمن  ماما 

هحفص 298 ] ] 

تشادن . یتردق  نینچ  هیواعم "  هک "  ارچ  هدرک ، هدافتسا  یگنسرگ  لمحت  لاسکی  رد 
یم فلت  مه  تدم  نیا  مهد  کی  رد  یتح  و  دنک ، یگنسرگ  لمحت  دناوت  یمن  لاسکی  دروخب ، واگ  اههدول  و  مه ، يرگید  ناسنا  چیه  و 

نکل ندرک . ربـص  یکی  ندروخ و  یکی  تسا : هدـش  هدروآ  رب  شیاـعد  ود  طـقف  هدرک و  اـعد  ود  وا  تفگ  ناوتب  هک  دراد  لاـمتحا  دوش .
. مناد یمن  مه  ار  شربخ  هکنانچ  ، تسیچ شزاغآ  رس  ءاشنم و  مناد  یمن  ار  هزوبرخ  ثیدح 

تسا هدش  هکرس  رهش  کی  بارش 

دش . گرزب  سدق "  یحاون "  یضعب  رد  یفوتم 881  ینیسح "  ردب  نب  دواد  " 
نتخورف روگنا و  ندرشف  یلاها . همه  لغـش  دش . یمن  تفای  اجنآ  رد  شنادناخ  خیـش و  زج  یناملـسم  دندوب و  يراصن  همهاجنآ  مدرم  هک 

هجیتن رد  دـش و  بآ  هکرـس و  ناشیاهروگنا  همه  هکنآ  ات  دـش  تبقارم  هجوتم  راک ، نیمه  ببـس  هب  دوب  راوشد  یلیخ  وا  رب  نیا  دوب و  نآ 
دنامن . اجنآ  یسک  شنایفارطا  خیش و  زج  دندیچوک و  اجنآ  زا  هدش و  زجاع  لمع  نیا  زا  یلاها 

یلاها هفرح ، نیا  طقف  ایآ  تسیچ ؟ ، دـنرادن نآ  شورف  روگنا و  هراصع  هیهت  زج  یلغـش  هک  یتعامج  هراب  رد  امـش  رظن  دـیوگ : ینیما "  " 
ایآ و  تسا ؟ هتشادن  يرگید  هفرح  چیه  هدوب و  راک  نیا  هب  رـصحنم  يراصن  هفرح  ایآ  و  دنک ؟ زاین  یب  دناوت  یم  اه  هفرح  رگید  زا  ار  اهنآ 

؟ دنریگب هدهعب  دندنم  زاین  نادب  ملاع  مدرم  هک  ار  اه  هفرح  هیقب  دنتساوخ  یم  شادناخ  خیش و  دوخ 
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دناریم یم  دنک و  یم  هدنز  یلاعملاوبا 

 " یعافر نیدلا  جارـس  یلاعملا  وبا  دـمحم  دیـس  همجرت "  رد  نیرظانلا " ص 112  هضور  رد "  يرتو "  نیدـلا  ءایـض  دـمحم  وبا  ماـما  " 
تماق نانچ  درک و  فرط  رب  دنوادخ  ارنآ  یگدیمخ  دیـشک و  تسد  هدیمخ  تشپ و  زوک  تسار  يدرم  تشپ  رب  وا  هتـشون " : یفوتم 885 

تشادن . یگدیمخ  چیه  البق  ییوگ  هک  دش 
هدرک و حبذ  ار  دنفـسوگ  هک  دید  تشذـگ . دـیرب ، یم  رـس  دنفـسوگ  هک  یمالغ  رانک  زا  ماش  رد  زورکی  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچمه 

تسا . هتشاذگ  شناهد  ار  دراک 
جراخ شندب  زا  حور  هک  دوب  کیدزن  دز و  یم  اپ  تسد و  مه  دنفـسوگ  داتـسیا . دـید . ار  وا  یتقو  دوب . يور  وکن  ابیز و  یناوج  زین  مالغ 

دراک یناشون ، یم  ودب  ار  گرم  تبرش  يا و  هتشاذگ  شناهد  رد  ار  دراک  ندرک  حبذ  زا  سپ  هک  یـسک  يا  تفگ " : ناوج  نآ  هب  دوش .
منادرگ . رب  هراب  ود  ار  وا  تایح  هک  متسه  نماض  نم  هدب . رارق  شندیرب  لحم  رد  رگید  راب  ار 

نیا وا  هک  یماگنه  دهدب  رارق  دنفسوگ  هاگدیرب  رد  هراب  ود  ار  دراک  ددنبب و  دراک  هرـس ، سدق  جارـس  دیـس  نامرف  هب  هک  درک  هراشا   "و 
: تسا هدرک  لقن  نینچمه  يرتو  دوب  هتشگن  حورجم  هدشن و  حبذ  هک  یئوگ  تشگرب . لوا  لاح  هب  راگدرورپ  نذاب  دنفسوگ  درک . ار  راک 

هقرخ نتـشاد  هب  شبک ، مانب  تدایـس  نادـناخ  هب  بوسنم  يدرم  هک  تسنیا  یکی  دـنا . هدرک  لقن  تاقث  زا  يرایـسب  هورگ  هک  ییاهزیچ  زا 
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يارقف اصوصخم  ار  هار  رس  يارقف  تاقوا ، يرایسب  دوب . رودب  بادآ  زا  درک و  یمن  بدا  تیاعر  هللا  لها  اب  اما  دوب ، روهشم  هیرداق  هقیرط 
. داد یم  رازآ  ار  هیدمحا 
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زا یهورگ  اب  هتشون  يا  همان  جارس  دیس  داتسرف . ینـشخ  باوج  وا  دومرف و  تحیـصن  درک و  باتع  يا  هطـساوب  ار  وا  نیدلا  جارـس  ام  دیس 
دوب : هتشون  نآ  رد  هک  داتسرف  ودب  نیه  لها 

دنز . مقر  نآ  اب  تاریدقت  هک  دراد  يرهم  مدرم ، نیا  نایم  رد  ادخ  " 
ادخ يریگ  تخس  بضغ و  دتسرف و  یم  هراومه  ار  دوخ  ضیف  دنوادخ  دوش و  یم  نآ  هجوتم  شرع  زا  ادخ  هک  دراد  یتیـصاخ  رهم ، نیا 

 " دنک . یم  لخاد  شا  هبمکش  رد  ار  دنفسوگ  رس  دراداو  نایغط  هب  ار  دنفسوگ  ياه  هیلک  تشوگ  هاگ  ره  دوشیم  رهاظ  يور  زا 
تفر ایند  زا  داتفا و  دیـسر ، تیب  هب  هک  یماگنه  درک . تئارق  انلع  ارنآ  دوخ  نایفارطا  شیپ  دـیدنخ و  درک . تفایرد  ار  همان  نیا  دیـس  یتقو 

" . 
؟ دننادرگرـس يداو  ره  رد  هک  ینیب  ایآ  دـننک . یم  يوریپ  رعاش  زا  ناهارمگ  نکل  تسا ، یبلاج  يرعـش  مالک  نیا  دـسیون : یم  ینیما "  " 

یمن يزیچ  غورد  زج  نکل  تسا  گرزب  یسب  دزیخ  یمرب  ناشناهد  زا  هک  ینخـس  دنرب . یمن  راکب  ارنآ  هک  دنیوگ  یم  يزیچ  نارعاش  نیا 
. دنیوگ

زور بش و  رد  یلعوبا  تالاح  لوحت 

الثم داد . یم  لکش  رییغت  امئاد  وا  دسیون " : یم  یفوتم 891  یفوص "  نیسح  یلع  وبا  لاح "  حرـش  رد  دوخ ، تاقبط "  رد "  يوانم "  " 
تروصب ار  وا  دمآ  یم  يرگید  هدمآ  رد  هدنرد  ناویح  تروص  هب  هک  دید  یم  ار  وا  دمآ ، یم  شروضحب  یصخش 
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رییغت نیا  و  روط .. نیمهب  دید . یم  لیف  لکـش  ای  درک ، یم  هدهاشم  زرواشک  کی  تروصب  ار  وا  دیـسر ، یم  يرگید  نآ  دـید . یم  زابرس 
رود ياهنابایب  هب  دندرک و  یم  شا  هعطق  هعطق  ریشمش  اب  دنشکب و  ار  وا  هک  دندمآ  یم  شنانمـشد  تخانـش  یمن  زور  بش و  مادنا  هفایق و 
باب نوریب  رد  هک  یناتـسوب  غاب  رد  وا  تسا و  ندناوخ  زامن  لوغـشم  شدوخ  هیواز  رد  هک  دـندید  یم  دـش ، یم  هک  حبـص  دـنتخادنا . یم 

بهذلا 250:7 . تارذش   " دیشون . يزیچ  هن  دروخ و  اذغ  هن  درب . رسب  لاس  لهچ  دوب ، رحبلا 
دنک ؟ قیدصت  ار  اهغورد  نیا  هک  تسا  قمحا  یسک  هچ  دیوگ : یم  ینیما "  " 

گس و تروصب  یتح  دنیآ ، یم  رد  فلتخم  لاکشا  هب  هک  نیطایش  دننام  دیآ و  رد  مئاهب  تاناویح و  تروصب  یناسنا  هک  دیا  هدینـش  یک 
درب ؟ رسب  هنسرگ  لاس  لهچ  يرشب  ای  دننک ، هعطق  ریشمش  اب  يا  هدنز  درم  هک  هدش  هدید  یک  ای  دیآ  رد  كوخ 

ییلو هراب  رد  یملاع  اریز  تسین ، نآ  ندرک  در  ياـج  هک  دـنا  هدروآ  اـیلوا  زا  یخرب  هراـب  رد  تما  ياـملع  تسا و  طورـشم  یقیاـقح  نیا 
. تسا هدرک  رظن  راهظا 

تسا هدید  رادیب  لاح  رد  ار  ربمغیپ  یطویس 
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نم تفگ : یم  یطویس  نیدلا  لالج  تسا " : هتشون  یلذاش  رداقلا  دبع  خیـش  هک  دسیون  یم  بهذلا " 54:8  تارذش  رد "  دامع "  نبا  " 
؟ متـشهب لها  زا  نم  ایآ  هللا  لوسر  اـی  مدرک : ضرع  نم  ثیدـح ، خیـش  يا  تفگ : نم  هب  مدـید . ار  هلآ  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  يرادـیب  رد 

یتسه . نینچ  وت  یلب  دومرف : مور ؟ یم  تشهب  منیبب ، باذع  البق  هکنیا  نودب  ایآ  متفگ  يرآ . تفگ 
" راب . دنچ  داتفه و  تفگ  ياهدید . يرادیب  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راب  دنچ  مدیسرپ  وا  زا  دیوگ : یم  رداقلا  دبع  خیش 

هدننیب کی  هکنآ  رگم  تسین ، یندش  لح  لکشم  نیا  دیوگ : یم  ینیما "  " 
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راب دنچ  داتفه و  یطویـس "  هک "  دـشاب  هتفگ  وا  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  نآ  دـشاب و  هدـید  ار  وا  یطویـس "  نوچمه "  زین  رگید 
ار وا  زگره  نم  هک  دیوگب  وا  و  دنک . لاوس  یطویس "  هاگتماقا "  زا  وا  زا  یسک  هک  دنشاب  نایتشهب  زا  رفن  کی  هکنیا  ای  تسا ، هتفگ  غورد 

ولغ هب  رگید  میهد و  یم  هلاوـح  میلـس  لـقع  هب  ار  هلاـسم  نیا  ریزگاـن  اـم  دوـشن ، رداـص  وا  هراـب  رد  مکح  ود  نیا  هاـگ  ره  اـما  ما . هدـیدن 
راب اهدص  مه  باوخ  رد  دب  دنا ال  هدـید  يرادـیب  رد  ار  ربمغیپ  تاعفد ، دادـعت  نیا  هب  یتقو  هزات  مینک . یمن  هعجارم  لیاضف  رد  ناگدـننک 

دنا . هدید 
. ما هدـید  رایـسب  تفگ : يا ؟ هدـید  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راب  دـنچ  مدیـسرپ  یناتک  رفعج  وبا  زا  دـیوگ : یم  فیفخ  هللا  دـبع  وبا  " 

هن . تفگ  يا ؟ هدید  راب  رازه  ایآ  دیسرپ 
راب ؟ دصتفه  متفگ : هن . تفگ : راب ؟ دصتشه  متفگ : هن ، تفگ : راب ؟ دصهن  متفگ :

(. ایلوالا 343:10 هیلح   "  ) دح نیا  هب  کیدزن  ای  دودح  نیا  رد  تفگ 
ربمغیپ راب  تسیود  هک  تسا  یعدـم  نآ  رد  هدروآ و  درگ  يا  هوزج  رد  هدـید  هراـب  نیا  رد  هک  ییاـهباوخ  يواوز  دـمحم  نب  دـمحم  و " 

(. جاهتبالا ص322 لین   "  ) تسا هدرک  لقن  یبئارغ  بیاجع و  نآ  رد  هدید و  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
هک مدینش  کلام  هک ا ز  هدرک  لقن  يریصق "  دعـس  نب  ینثم  لوق "  زا  کلام " ص 17  بقانم  رد "  يواوز "  هک "  تسا  اـجنآ  تفگش 

 ". مدید ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هکنآ  رگم  مدیباوخن  بش  چیه  تفگ " : یم 

ضرالا یط  یطویس و 

هاگنآ ، هلولیق ماگنه  ، خیـش زور  کی  تسا " : هدرک  لقن  یفوتم 911  یطویـس "  نیدلا  لالج  خیـش  راکتمدخ "  كابح "  یلع  نب  دمحم 
ات هک  یطرشب  یناوخب ، هکم  رد  ار  رصع  زامن  هک  يراد  لیم  ایآ  تفگ : دوب ، هفارق  هیحان  رد  رصم  رد  یـشویج  هللا  دبع  خیـش  هیواز  رد  هک 

ضرع یئوگن ؟ یسک  هب  ار  عوضوم  نیا  ما ، هدرمن  نم 
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: تفگ نم  هب  سپس  تفر ، هار  مدق  تفه  تسیب و  دودح  نم  اب  متسب . نم  دنبب و  ار  تنامشچ  تفگ : تفگ و  ارم  تسد  هاگنآ  یلب . مدرک 
ار نارگید  هنییع و  نب  نایفـس  ضایع و  نب  لضف  هجیدـخ و  نامردام  اجنآ ، رد  متفای . هالعم  باـب  رد  ار  دوخ  هاـگان  نک ، زاـب  ار  تمـشچ 
. میدناوخ ار  رصع  زامن  هکنیا  ات  متسشن ، ماقم  تشپ  رد  میدروخ و  مزمز  بآ  زا  میدرک و  فاوط  هدش و  مرح  دراو  سپس  میدرک . ترایز 
هک تسا  نیا  بجع  درادـن . یبـجعت  اـم  يارب  ضرـالا  یط  ینـالف ، يا  تفگ : نم  هـب  هاـگنآ  میدروـخ . مزمز  بآ  زا  هدرک  فاوـط  سپس 
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اجنیا یتساوخ  رگا  ایب و  يورب ، نم  اب  یهاوخب  هاگ  ره  تفگ : نم  هب  سپس  دسانش . یمن  ار  ام  دنا ، هیاسمه  ام  اب  هک  رـصم  مدرم  زا  يدحا 
يو متسب  مه  نم  دنبب . ار  تنامشچ  تفگ : نم  هب  میتفر . هالعم  باب  هب  مور . یم  مدوخ  دیس  اب  مدرک : ضرع  دنیایب . جاجح  یتقو  ات  نامب ،

هب اجنآ  رد  میدـید . یـشویج  هلحم  کیدزن  رد  ار  دوخ  هاـگان  نک . زاـب  ار  تنامـشچ  تفگ : نم  هب  سپـس  درک . هلوره  مدـق  تفه  نم  اـب 
 " میدمآ . دورف  ضراف  نب  رمع  دوخ  دیس  روضح 

. میتفگ نخس  نآ  هراب  رد  لیصفت  هب  اجنآ  میدرک و  رکذ   17 مجنپ ص 21 -  ءزج  رد  ارنآ  ریاظن  زا  یشخب  هصق و  نیا 

دنک یم  هدنز  ار  هدرم  يولع ، اب  رکبوبا 

دمحم عقوم ، نآ  رد  اجنآ  مکاح  دش . علیز "  دراو "  تشگزاب ، جح  رفس  زا  یفوتم 914 ، يولع "  اب  هللا  دبع  نب  رکب  وبا  هک "  یماگنه  " 
، دوش لیاز  شلقع  وا  گرم  زا  هک  دوب  هدـنام  مک  دوب . نیگهودـنا  رایـسب  اذـل  درک و  تافو  روبزم  مکاح  دـنزرف  ردام  اقافتا  دوب . قیتع  نب 
، لاح نیا  رد  دنک . توعد  يرادیاپ  ربص و  هب  ار  وا  ات  هدمآ  وا  روضحب  تیلـست  يارب  دوب ، هدینـش  ار  وا  یتحاران  تدـش  هک  يولع  اب  دـیس 

ياهمدق هب  وا  تشادـن . يدوس  دـناوخارف ، ربص  هب  ار  وا  تفگ و  تیلـست  هچ  ره  دـندوب . هدـیناشوپ  ار  نآ  هدیـشک و  هچراپ  وا  هزانج  يور 
يو هب  دسوبب و  هک  داتفا  خیش 
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دیـس هاگنآ  منک . یمن  ادیپ  هدیقع  یـسک  هب  رگید  مریم و  یم  وا  لابندب  زین  نم  دنکن ، هدنز  ار  هدرم  نیا  ادخ  هاگ  ره  نم ، دیـس  يا  تفگ :
دنادرگ . رب  ار  وا  حور  ادخ  سپس  کیبل . داد : باوج  وا  هدرک و  ادص  ار  وا  تشادرب و  هدرم  يور  زا  ار  هچراپ 

هدنز يزارد  تدم  نز  نآ  دنک و  فرـص  تشوگبآ  ياذغ  دوخ  ياوشیپ  اب  هکنیا  ات  دـماین ، نوریب  خیـش  یلو  دـنتفر  نوریب  همه  نارـضاح 
رفاسلا ص 84. رونلا  بهذلا 63:8 . تارذش   " دنام .

نذا هب  ناـگدرم  ءاـیحا  هک  ار  دوـخ  هزجعم  تیـصوصخمالسلا  هـیلع  مـیرم "  نـب  حیـسم  بـیترت "  نـیا  هـب  دـیاب  سپ  دـیوگ ): هدنـسیون  )
نانیا و نیب  هلصاف  يرآ  دننک . یم  یشودمه  هزجعم  نیا  رد  وا  اب  هک  دنرایسب  وا  ریاظن  يولع و  اب  هک  ارچ  دیوگب ، كرت  تسا ، راگدرورپ 

یم ندید  هلزنم  هب  ار  نآ  ربخ  نکل  میا . هدیدن  ار  مالسلا  هیلع  حیـسم "  هزجعم "  هچ  رگ  ام  تسا  تشگنا  راهچ  طقف  میرم "  نب  حیـسم  " 
زا ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  یهلا  ياـهتجح  ناربـمغیپ و  يارب  ار  تازجعم  دوـجو  نیهارب ، لـیالد و  هدـمآ و  مـیرک  نآرق  رد  هـک  ارچ  مـیناد ،
اب دیـس  هکنیا "  رـس  میدیمهفن  ام  هرخالاب  و  دنک . یم  تباث  تسا ، هدـنادرگ  كاپ  رهطم و  ار  اهنآ  هتـشاد و  يربم  سفن  يوه  نیرتکچوک 
نم ینکن  هدـنز  ار  وا  هاگ  ره  دوب  هتفگ  هک  هتفرگ  تروص  درم  تایح  ظفح  روظنمب  ایآ  تسیچ ؟ درک ، هدـنز  ار  مکاـح  رـسپ  رداـم  يولع 

هب هکنیا  اب  تشاد ؟ زاین  وا  دوجو  هب  یلیخ  اـیآ  زور  نآ  هعماـج  و  دـیوگ ؟ یمن  غورد  دوخ  تیب  لـها  رب  يا  هدـنیامن  چـیه  و  درم . مهاوخ 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  دمحم "  تما "  رب  یمهم  تراسخ  دوخ  هدیقع  زا  وا  ندنک  لد  ایآ  هدرک و  ار  راک  شا  هدـیقع  رب  وا  يرادـیاپ  روظنم 

گرم  رد  هک  سک  ره  هراب  رد  هیضق  نیا  ایآ  و  دوب ؟ هتفرگ  رظن  رد  ار  هظحالم  ود  ره  هکنیا  اب  دش ؟ یم  بوسحم 

هحفص 305 ] ] 

اب هک "  دراد  یـسک  ره  هب  صاـصتخا  هکنیا  اـی  دراد ؟ مکاـح  نآ  هب  صاـصتخا  طـقف  هکنیا  اـی  دراد ؟ تیمومع  ، درک ار  نیا  دوخ  بوبحم 
. تسین یندش  لح  هک  تسا  یتالکشم  همه  اهنیا  دنک ؟ هدنز  ار  وا  دهاوخب  يولع " 
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دهد یم  تاجن  ار  دنیوج  هانپ  يولع  اب  رکبوبا 

رد ناتـسود  زا  یعمج  اب  نم  تفگ " : یم  هک  تسا  هدرک  لـقن  ناـجرم  ریما  زا  رفاسلا " ص 84  رون  رد "  یـسوردیع "  نیدلا  سمـش  " 
ارم هک  نمـشد  داتفا  دوب  هتـشادرب  داـیز  تاـحارج  هک  مبـسا  دـندش و  قرفتم  نم  زا  ناتـسود  درک و  هلمح  اـم  رب  نمـشد  هک  مدوب  ءاـعنص 
وا مدید  هاگان  مدرک . ادص  ار  وا  مدروآ و  نابز  هب  ار  هنع  هللا  یضر  رکب  وبا  خیش  مان  متـساوخ و  کمک  هب  ار  ناحلاص  نم  درک ، هرـصاحم 
هب نم  اما  تشذگ ، رد  بسا  داد . تاجن  ار  ام  تفرگ و  بسا  نم و  رـس  زا  وا  مدـیدار و  وا  نشور  زور  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هداتـسیا و 

 ". داب دونشخ  وا  زا  ادخ  متفای  تاجن  وا  تکرب 

دنارپ یم  ار  اهشوم  يورس 

هتسویپ تشذگ ، رد  لاس 933  هب  هک  لیامح  نبا  هب  روهشم  يرورس  دمحم  نیدلا  هتشون " : بهذلا " 178:8  تارذش  رد "  دامع "  نبا  " 
ناهایـس نابز  دنه و  یـسراف و  دننام  یبرع  ریغ  ياهنابز  هب  داد و  یم  تسد  لاح  وا  هب  ياهبـش  درک و  یم  زاورپ  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا 

دیوگ : یم  هکنیا  ات  درک "  یم  تبحص 
عرازم اهناتسوب و  رد  تفگ : يو  دندرک . تیاکـش  اه  هزوبرخ  ندروخ  رد  شوم  تسد  زا  گرزب ، رهـش  کی  مدرم  هکنیا  وا  تامارک  زا  " 

نیا رد  يرگید  رهش  یلاها  دنامن  اجنآ  رد  یـشوم  رگید  نآ  زا  سپ  دینک . چوک  اجنیا  زا  تسا  هتفگ  لئامحلا  یبا  نب  دمحم  هک  دیهد  ادن 
، لصا تفگ : دندرک ، تساوخرد  وا  زا  دروم 

هحفص 306 ] ] 

 " درکن . ار  راک  نیا  رگید  تسا  نذا  هزاجا و 
مما رد  ار  لـمع  نیا  دـنک و  زاورپ  رگید  يرهـش  هب  يرهـش  زا  یـسک  هـک  دـیآ  یم  نارگ  تخـس و  یلیخ  اهـشوگ  رب  دـیوگ : یم  ینیما  " 
یتح هک  دـنوش  یم  هتفای  یناسک  اهنآ  نایم  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم "  ناوریپ "  رب  ابحرم  دـیبای . یمن  ءاـیبنا  دروم  رد  یتحهتـشذگ 

ارچ دیمان ، تعدب  ناوت  یمن  ار  نیا  دننک  یم  زاورپ  ایند  نیا  رد  دـنک -  زاورپ  تشهب  رد  ات  هدـش  هداد  رایط "  رفعج  هب "  هک  رپ - ، نودـب 
و تسا ، هدوـب  لـیامحلا "  یبا  راـگزور "  زا  ریغ  راـیط "  رفعج  ناـمز "  دـنا و  تفرـشیپ  یقرت و  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تما  هک 

تسا . نآ  زا  شیپ  ياهنرق  زا  ریغ  متسیب  نرق  تافاشتکا 
یم زاین  یب  يورـس  هزجعم  زا  دوب  دایز  مینکب  قیدـصت  ار  اهـشوم  نتفر  هکنیا  لامتحا  تشاد . دوجو  هبرگ  يا  هدـع  رهـش . نآ  رد  هاـگ  ره 

. وا راثآ  وا و  رب  ابحرم  هداد و  ماجنا  ار  اه  هبرگ  راک  رگید  لیامحلا  نبا  روتسد  اما  دندش ،

دور یم  هار  بآ  يور  رب  بیوذ 

ار وا  یسک  هاگ  ره  تفر و  یم  هار  بآ  يور  تاقوا  رایـسب  یفوتم 947  بیوذ  یلع  خیش  تسا " : هدمآ  بهذلا " 269:8  تارذش   " رد 
 ". درک یم  ناهنپ  مدرم  زا  ار  شدوخ  اما  دش ، یم  هدید  هفرع  رد  لاس  ره  وا  دش . یم  یفخم  دید . یم 

يدابع طسوت  ربمغیپ  حیرض  هرجح و  ندش  زاب 

، تسا هتفای  تافو  لاسب 947  هک  دلج ، ود  رد  یـشکرز "  دعاوق  حرـش  بحاص "  یعفاش و  ماما   " يرـصم ، يدابع  رمع  نیدـلا  جارـس  " 
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هکنآ نودـب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  حیرـض  هرجح و  دـش ، فرـشم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترایز  جـح و  هب  هک  یماـگنه 
نوریب درک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  دش و  حیرـض  لخاد  وا  دش و  زاب  دوب ، هتـسب  دیلک  اب  شیاج  همه  هک  یلاح  رد  دیاشگب و  ارنآ  یـسک 

يادخ دش ... هتسب  لوا  لثم  شیاهلفق  دمآ و 

هحفص 307 ] ] 

 " دنک . تمحر  وا  رب  یلاعت 

یقیدص رما  هب  لین  يدایز 

هتـشذگ و رد  لاسب 993  هک  دوب  رـصم  لـها  قیدـص "  رکب  وبا  دـالوا "  زا  یعفاـش "  یقیدـص  يرکب  دـمحم  نسحلا  وبا  دـمحم  خیـش  " 
دنز . یمرس  فیلات  دص  راهچ  هب  وا  تافیلات 

وبا خیـش  هک  وگب  يآ و  دورف  ایرد  هب  تفگ : لدـنم  مانب  شراکتمدـخ  هب  وا  دـش . مک  لین  ياـیرد  بآ  ، یلاـس تسا " : نیا  وا  تاـمارک  زا 
. تفگ دوب ، هدرک  شرافس  وا  هکنانچمه  مالغ  نآ  تفگ . نومضم  نیا  هب  کیدزن  یترابع  ای  نک ، دایز  ار  تبآ  دیوگ : یم  يرکب  نسحلا 

 " دش . هظحالم  بآ  رد  يریگمشچ  شیازفا  هک  دوب  هتشذگن  یتعاس 
متفه ص 83 و 84 دلج  رد  هک  دنا  هداد  تبـسن  مود  هفیلخ  باطخ "  نب  رمع  هب "  لین  يایرد  رد  ار  تمارک  نیا  ریظن  دیوگ ): هدنـسیون  )

میدرک . رکذ  لوا  عبط 

تداع قراوخ  اهتمارک و 

هک يرداون  لاثما و  زا  دوب و  یهلا  گرزب  تایآ  زا  یلع  نب  دمحم  خیش  نب  يولع  خیش  دسیون " : یم  " ص 313 )  ) رفاسلا رون  بحاص " 
یم يزیچ  هب  دناریم . یم  درک و  یم  هدنز  یلاعت  يادـخ  هب  تخانـش و  یم  زاب  دیعـس  زا  ار  یقـش  وا  هک  تسا  نیا  یکی  هدـش ، هدـید  وا  زا 

 ". تسا هتشادن  ار  نآ  ریظن  یسک  وا  زج  هک  تشاد  يددعتم  تامارک  نینچ  ریاظن  و  دش . ادخ  نذا  هب  وا  شاب و  تفگ :

هحفص 308 ] ] 

بیارغ بیاجع و 

اما میراد . نآ  رب  یلقن  یلقع و  لیالد  تسا و  قح  ایلوا  تامارک  هک  دـینادب  تسا " : هتـشون  رفاسلا " ص 85  رونلا  رد "  یـسور "  دیع  " 
هک تسا  نارگید  حـیرج و  میرم و  تشذـگ  رـس  نآ  هدـش و  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  نآرق و  رد  هک  تسا  نامه  یلقن  دـهاوش 

تسا . هدش  عقاو  تامارک  نآ  اهنآ  تسدب  دنا و  هدوبن  ربمغیپ 
دیئاز . وا  دیازب و  يرتخد  هک  تفگ  دوب ، هلماح  هک  شنز  هب  گرم  ماگنه  هب  هنع  هللا  یضر  قیدص  رمع  هک  تسا  هدش  تیاور 

دنا . هدرک  لقن  ار  روهشم  هصق  نآ  هنع  هللا  یضر  قوراف  زا 
دینامهف . ار  وا  داد و  رکذت  دوب  هدرک  هاگن  هناگیب  نز  کی  هب  هک  ار  يدرم  هک  دنا  هدرک  لقن  هنع  هللا  یضر  نونلا  وذ  زا 

. تشگرب ددرگ و  رب  لوا  لاح  هب  شتسد  ات  درک  رما  دوب ، هدش  هدیرب  شتسد  هک  یهایس  مالغ  هک  دنا  هدرک  لقن  هنع  هللا  یضر  یضترم  زا 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4103 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا . دایز  ادج  دنا ، هدرک  لقن  یلاعت  يادخ  يایلوا  زا  هک  یتامارک  اما  و 
دنام . یم  تباث  هوک  مارآ  دنتفگ : یم  و  درک . یم  تکرح  هوک  تکرح و  دنتفگ : یم  هوک  هب  ایلوا  یضعب  هک  دنا  هتفگ  هلمج  نآ  زا 

رضاح اجنآ  هک  یناوج  دوب و  هتـشگ  زاب  هدرک و  فاوط  اروف  وا  نک . فاوط  ار  ادخ  هناخ  دوب : هتفگ  ریرـس  هب  يرـصم  نونلا  وذ  نینچ  مه 
 " دوب . هدرم  هدز و  يا  هحیحص  دوب ،

 " دادـغب خـیرات  میعن " ، یبا  ءایلوالا "  هیلح  ياهباتک "  رد  هک  یفارخ  غورد و  ياهزیج  اه و  هروطـسا  ای  تامارک  زا  ییاه  هنومن  دوب  نیا 
رکاسع نبا  ماش "  خیرات   " لبنح " ، نب  دمحا  بقانم  وا " ، مظتنم "  ،و "  يزوج نبا  هوفصلا "  هفص  بیطخ " ،

هحفص 309 ] ] 

هفینح وبا  بقانم  یمزراوخ " ، هفینح "  نبا  بقانم  یکبـس " ، هیعفاشلا "  تاقبط  ریثک " ، نبا  هیاهنلا "  هیادبلا و  ناکلخ " ، نبا  خیرات "  " 
 " يربکلا تاقبط  قئافلا " "  ضورلا   " هیردـلا " ، بکاوکلا   " نیحایرلا " ، ضور  نانجلا " "  هآرم  بهذـلا " "  تارذـش  يودرک " ، " 

ننملا فئاطل  وا " ، رودصلا "  حرش  یطویس " ، سیلجلا "  سینا  ینامحرلا " "  ضیفلا  ینابرلا و  حتفلا  وا " ، نیرتغملا "  هیبنت  ینارعش " ،
 " ، " رفاسلا رونلا  راونالا " "  قراشم  یلبنح "  دـمحم  خیـش  رهوجلا "  دـئالق  یعفاـش " ، نیدـلا  رون  خیـش  رارـسالا "  هجهب  قـالخالا و  و 

دنتـسه تامارک  تاداع و  قراوخ  زا  هدـنکآ  هک  مجارت  مجاعم و  خـیرات و  ياهباتک  زا  يرایـسب  قیقحتلا " و  هدـمع   " رطاـخلا " ، حـیرفت 
. تسا هدش  طبض 

هحفص 310 ] ] 

ثحب نایاپ 

نآ رد  و  هتـشاد ، همادا  نآ  زا  سپ  مشـش و  دـلج  ياهـشخب  رد  هک  ینالوط  ثحابم  همهنیا  زا  سپ  عطاق ، یـسررب  لـصاح  راـتفگ و  ناـیاپ 
نایلاغ و تسدـب  مالـسا  ياملع  نایاوشیپ و  ایلوا و  مان  هب  هک  یناسک  همه  نایفـس " و  یب  هیواعم  اهنآ "  زا  سپ  هناگ و  هس  يافلخ  لاوحا 

طارفا هار  اـه  هرهچ  میـسرت  فیـصوت و  رد  هـک  یناـسک  ینعی  هـالغ -  زا  یلماـک  فـیرعت  هدـش ، يروآ  درگ  ناگدنیاتــس  نارگ و  طارفا 
هب گنج  هک  یناسک  هراب  رد  هالغ "  هژاو "  ندرب  راکب  ایآ  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  دوش  یم  لصاح  ام  يارب  دـنریگ -  یم  شیپ  باوصاـن 

یحو و نابز  هب  هتفر و  ورف  اهیرت  رب  لیاضف و  هلص  رد  هک  ینادناخ  هن ؟ ای  تسا  تسرد  دنا  هدز  یحو  تیب  لها  نافلاخم  نانمـشد و  نماد 
رد دیآ و  یم  دورف  ناشهاگشیپرب  اهرـس  هتفرگ و  رارق  راختفا  هلق  رب  رب  هدنام  زاب  ربمغیپ  زا  هک  یـصوصن  زا  دنا و  هدش  هدوتـس  نآرق  قطنم 

هدرکن زارحا  ارنآ  نانیا  هک  تسین  یتمارک  دنـشاب و  هتفرگن  رارق  نآ  رب  ناـنیا  هک  هدـنامن  یخماـش  هلق  چـیه  تـالامک  تاراـختفا و  ياـیند 
هن ؟ ای  تسا  هتسیاش  دنشاب 

غورد و ثیداحا  زج  و  دنتشادن ، تمارک  لضف و  زا  یبیصن  هک  ار  یموق  لاوحا  هک  هتسیاش  یناسک  باب  رد  یلاغ "  ندرب "  راکب  هکنیا  ای 
ره هک  ار  خـیرات  زا  ینیغورد  هحفـصو  اـجنآ  اـجنیا و  زا  هدـمآ  درگ  ریطاـسا  دراـب و  ياـهراک  تاعنـصت و  نیغورد و  لاـمعا  تاـکرح و 

ناسکان نیا  رب  هک  ار  یناسک  هک  دینیبب  ار  رادقمیب  راگزور  امش  و  دنا ؟ هدوتـس  هدرک و  فیـصوت  دراد  غورد  هابتـشا و  زا  یناشن  شیاجک 
نکل هدادـن و  یلاـغ "  ماـن "  دراد  تنیاـبم  ـالماک  ناـش  ینورد  تـالاح  اـب  و  دبـسچ ، یمن  هـک  دـنا  هدنابــسچ  مراـکم  لـیاضف و  هـمهنیا 

و دـسر ، یمن  ناشیا  مراکم  ورملق و  هب  اـم  سرریت  هجو  چـیب  هتفرگ و  رارق  تیادـه  راونا  جوا  رد  هک  توبن  یحو و  نادـناخ  نارگـشیاتس 
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لاح  و  دنا . هدیمان  یلاغ  تسا ، نوریب  ام  هشیدنا  هطیح  زا  ناشماقم  ییالاو  غوبن و  مدقت و 

هحفص 311 ] ] 

تلیـضف و راثآ  تسا و  هدومرف  اطع  ناشیدـب  هدرک ، لقن  ناشیا  تاماقم  زا  ناـخروم  ناـیوار و  ناـبز  هچنآ  زا  شیب  ناحبـس  يادـخ  هکنآ 
دنا . هدروآ  دیناسم  حاحص و  رد  رثا  ناظفاح  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  شیب  ناشتمارک 

زا ار  وگتسار  یلاغ و  زا  ار  یلاق  هدنناوخ  ات  مینک ، رادیب  ار  اه  هشیدنا  نشور و  ار  اهتریـصب  هک  میدروآ  نآ  يارب  ار  لصفم  ثحابم  نیا  ام 
هک یسک  نآ  رگم  ات  دهد . زیمت  دنا ، هتفاب  ارتفا  غورد و  تسدب  هیاپ  یب  تاهفات  زا  ار  ناهرب  دسانش و  زاب  نمـشد  زا  ار  تسود  نزغورد و 

امـش و هک  ییاهقان  رد  نم  اب  ایآ  دـبای " و "  تایح  هدـش  هدـنز  لـیلد  يور  زا  هکنآ  ددرگ و  كـاله  هدـش  كـاله  لـیلد  هنیب و  يور  زا 
زا امـش  اب  زین  نم  دیـشاب و  رظتنم  سپ  تسا ، هداتـسرفن  ورف  نآ  هب  یتجح  چـیه  يادـخ  دـینک ؟ یم  هلداجم  دـیداهن  ماـن  ار  اـهنآ  ناتناردـپ 

 ". منارظتنم

دلج 22

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
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(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 
(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 

(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 
(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 

تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
مخ ریدغ  عوضوم : 

مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 
-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 

رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 
8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

يداه نیدلا  ءایض 

هراشا

تافو 822 هیریدغ ) دلوت 758(
تسا . مدق  تفص  هب  صوصخم  تاقولخم و  راگدیرفآ  هک  ییادخ  دیرفآ ، ناج  ناور و  هک  ساپساریادخ 

تسا . رتیمارگ  مجع  برع و  همه  زا  و  رتالاب ، ناگدیرفآ  همه  زا  شتفارش  هک  داب ، دورد  یسک  رب  هاگنآ 
دیدرگ . هدوتس  قالخا  هنومن  ناربمایپ و  متاخ  و  دش ، هدیزگرب  رضم "  هلیبق "  زا  هک  یفطصم ، دمحم  رب  دورد  ینعی 

کین تافـص  زا  مالـسا ، ربمایپ  هرابرد  یهاوخ  هچ  ره  نآ ، زانوریب  و  رذگب . دننک ، یم  دوخ  ربمایپ  صوصخ  رد  يراصن  هک  يولغ  نآ  زا 
نک . يرواد  و  يوگب ،

ریگب . راوتسا  ارنآ  و  نزب ، گنچ  ملع  هتشر  هب  نیاربانب  دهد ، یم  تاجن  اردوخ  هدنراد  ملع ، هک  نادب  هاگنآ 
تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  اهتمکح  هک  ارچ  تسامالک ، ملع  نافراع ، رظن  رد  ملع  نیرتهب 

رامشب . منتغم  ار  نآ  نک و  تبغر  نآ  رب  سپ  تسا ، زاتمم  مولع  همه  زا  مدقت  لضف  ظاحل  زا  هک  تسا  یملع  نیا 

هحفص 6 ] ] 

نک . يرادیاپ  هار  نیا  رد  تسا ، ادخ  تفرعم  هار  نیا  هک  ارچ  يربب ، راکب  ار  رکفت  هشیدنا و  تقد  هراومه  هک  داب  وت  رب 
تماما صوصخ  رد  نآ  لابندـب  وهدرگ  حرطم  ارنآ  لئاسم  ياهناهرب  هدـش و  مالک  ثحابم  دراو  يداه "  ام "  رعاش  تاـیبا ، نیا  زا  سپ  و 
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تساهتفگ : نینچ 
تسا . ناریلد  ناناولهپ و  ردیح  یفطصم ، زا  سپ  ياوشیپ  هک  تسا  ام  بهذم  هقیرط و  نیا 

تسا . هتشاد  صوصخم  دوخ  مسق  هب  ار  وا  ادخ  هک  یسک  نآ  نانموم ، ریما  یلع  ینعی 
مشکب . مظنب  ارنآ  مناوتن  نم  هک  هدوتس ، ار  وا  لضف  هنوگنآ  كرابم ، تایآ  رد  ادخ 

تسا : هدومرف  مخ - ریدغ  زور  جح - مایا  رد  ام ، ياوشیپ  رورس و  هللا  لوسر  وا ، هرابرد 
تسا . وا  تیالو  ییاوشیپ و  راوازس  زین  یلع  متسه ، وا  ياوشیپ  الوم و  نم  هک  ره 

زوس داب  هک  هتفت - مرگ و  زور  نآ  رد  ار ، یمارگ  نسحلا  وبا  دومرف  ادا  نارضاح  عیمج  نایم  رد  هک  یئارغهبطخ  نمض  رد  راوگرزب ، ربمایپ 
تفرگرب . تشاد - هارمهب  یگان 

تسا . هدشن  نایب  حیرص  هنوگب  هدنام و  هدیشوپ  ناهنپ و  ربمایپ  شرافس  صن  هک  دنیوگن  دنربن و  نامگ  وا ، زا  سپ  ات 
تسا . هدرکن  شیاین  یتب  چیه  رب  هک  تسا  یسک  وا  دراد ، مدقت  لضف  وا  تسا ، راوگرزب  نآنیشناج  یفطصم  زا  سپ  یلع  ناسنیدب ، سپ 

و هدـناوخ ، زاـمن  ناناملـسمهلبق  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  تسا . هدـیزرو  مدـق  تاـبث  یگنج  ره  رد  و  هتـشاد ، تقبـس  یلاـمک  ریخ و  ره  رد 
مدرم نیرتهاگآ 

هحفص 7 ] ] 

تسا . ماکحا  نآرق و  رب 
دوب . اهراکیپ  رد  ناگمه  نیرترواگنج  و  ایازم ، ثیح  زا  مدرم  همه  نیرترب  و  ربمغیپتبارق ، هب  مدرم  نیرتکیدزن  مدرم ، نایمرد 

تشاد . میمصت  مزع و  رد  رت  خماش  یماقم  و  سک ، ره  زا  رتالاو  یتمه 
تشاد . یم  هزور  هزور ، ماگنهب  و  درک ، یم  تدابع  همه  زا  شیب  ناهاگنابش  وا  دنتفرگ ، یمن  هزور  هراچیب  نارجاف  هک  اجنآ 

دوب . مدرم  نیرترگداد  ناهاوخ ، داد  یسرداد  رد  و  نیرتغیلب ؟ نایب ، رد  و  نیرتحیصف ، راتفگ ، رد 
هدوب . رت  شخب  اطع  همه  زا  نارگشهاوخ ، ربارب  رد  و  رت ، لد  هداشگ  همه  زا  رت ، ورشوخ  همه  زا 

دوب  دنمزاین  ياهناسنا  همه  ونانیشن  هوک  نادنمتسم ، هدافتسا  سرتسد  رد  همه  زا  شیب  شلام ، و  شیب ، همه  زا  شدوج 
وا اب  ریگملاع ، مرک  عرو و  ریبدـت و  گرزب و  لـضف  تعاجـش و  رد  و  لاـصخ ، وقـالخا  ملح و  رد  هک  ار  یناـسک  یناوت  یمهنوگچ  سپ 

يرامش ؟ مدقم  وا  رب  دنرادن ، يربارب  يارای 
رعش  نیا  هلابند  رد 

هدش هدادتبسن  صاصر  نسح  خیـش  هب  هک  تسا  تیب  لماش 207  هک  میدرک ، ادیپ  عالطا  نارهت  رد  هموظنم ، نیا  زا  یطخ  هخـسن  کی  رب 
نارعاش زا  یکی  صخش  نیا  و  هتفای ، شراگن  یفوتم 1182  ینیسح  یناعنص  ینامی  لیعامسا  نب  دمحمدیـس  طخ  هب  رفص 1270  رد 25  و 

دمآ . دهاوخ  شرکذ  هللا  ءاش  نا  هک  تسا  ریدغ 

رعاش لاح  حرش 

رسپ نیسح  رسپییحی  رسپ  يداه  رـسپ  یفوتم 785 ، یـضترمرسپ  وا  و  یفوتم 784 ، یلع  رسپ  میهاربا  رـسپ  يداه  نیدلا  ءایـض  لامج  دیس 
میهاربا رسپ  مسق 
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تسا . يدیز  یناعنص و  ینمی و  هک  تسا  بلاط  یبا  نبیلع  رسپ  نسح  رسپ  میهاربا  رسپ  لیعامسارسپ 
دسیون : یم  رودبلا "  علطم  بحاص "  رعاش ، نیا  لاح  حرش  رد  تسا . بدا  ملع و  نونف  فیراعم  زا  و  نمیياهتیصخش ، زا  یکی 

فلتخم ياهـشناد  عماج  وا  و  هدماین ، دیدپوا  لثم  یـسک  يداه  ماما  دالوا  زا  راصعا  یط  رد  دـسیون : یم  دوخ  خـیرات  رد  ریزو  نبا  همالع 
دمحم شیومع  رـسپ  هارمه  ار  وا  شردپ  تفرگ ، دای  هک  ار  نآرق  تئارق  دش و  دلوتم  تظـش  رد  تشاد . تسد  مظن  رثن و  عاونا  رد  و  دوب ،

نب یـضترم  شیومع  ود  شیپ  ار  مولع  نیا  و  درک ، لیـصحت  یبرع  یبدا و  مولع  عاونا  رد  یتدم  و  درب ، هدعـص "  هب "  یـضترم  دمحا  نب 
مولع و  یمارحب ، هیطع  نیب  میهاربا  نب  لیعامسا  دوخ  راگزور  نامجرت  همالع ، خیـش  شیپار  ریـسفت  ملع  تفرگ . ارف  یلع  نب  دمحاو  یلع 

ار یبنتم  ناوید  هک  دوب  دنمشناد  نیمه  رضحم  رد  و  تخومایب ، فورعم  دنمـشناد  یجان  نب  یلع  نب  دمحمهمالع  هیقف  رـضحم  رد  ار  یبدا 
شدوخ يوـمع  شیپ  رد  يراود و  نسح  نب  هللا  دـبع  ءاـملعلا  کـلم  همـالع  یـضاق  شیپ  ار  عورف  هقف و  لوـصا  نید و  لوـصا  و  دـناوخ .

مه بیترت ، نیدـب  و  تفرگ . داـی  یلع  نب  دـمحا  شرگید  يوـمع  شیپ  نینچ  مه  و  دوـب - هتـسجرب  مـالک  ملع  رد  هک  یلع - نب  یـضترم 
نب هللا  دبع  نب  دمحم  مرح  یـضاق  دزن  لوصالا "  عماج   " عامـس هلمج  زا  هک  دروآ ، تسدـب  هزاجا  عامـس  قیرط  زا  مه  تیاور و  تازاجا 

هموظنم راعشا و  ولئاسم  تالاسر و  رعاش ، نیا  درک . بسک  جح  هب  فرشت  لاس  رد  هک  تسا  هفرـشم  هکمنکاس  یموزخم  یـشیرق  هریهظ 
تسا : هتفگ  وا  قح  رد  یجان  نب  یلع  نب  دمحم  هیقف  خیش  هک  اجنادب  ات  دراد ، يرامشیب  ياه 
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نوریب مس  یعفا  زا  هکنانچمه  دزیر ، یم  رعـش  شنابز  زا  هک  دـیآ  یم  یـصخش  نسح ، نادـنزرف  زا  دومرف " : هک  مالک  نیا  زا  ربمغیپ  دارم 
تسا : هدوب  رعاش  نیمه  دیآ "  یم 

تسا : رارق  نیدب  رعاش  نیا  تافیلات 
 " ، " نیمرحلا نیب  هرخافملا  یف  نیملعملا  نیزارطلا  تسا " ، هدرک  حرـشار  نآ  هک  هصالخلا "  مظن   " عناصلا " ، هفرعم  یف  عناقلا  هیافک  " 

نب یلع  هیقفلا  یلع  درلا   " نیرهاـطلا " ، تیبـلا  لـها  بهذـم  یلا  نیبـغارلا  هیادـه   " یبرعلا " ، نـب  یلع  درلا  لیـصفتلا " "  یف  لیـصفتلا 
زا : تسا  ترابع  يو  تافلوم  نیرتهب  هلمج  زا  و  تسا . تادوجوم  تافیلات  نیا  همه  " و  هضقانلا ، وهضراعلا  یف  نامیلس 

دحلا نب  یلعتاقهرملا  فویسلا  رصانلا " و "  مامالا  هریس  نع  بذلا  یف  رصانعلا  همیرک  همالا " و "  ماما  هریس  نسح  نع  همغلا  هفشاک  " 
نیا نآ  زاغآ  هک  تسا  کسنم "  هدیصق "  وا  راعشا  هلمج  زا  " و  ناوشن . یلع  درلا  یف  هیومتلا  قاهزا  یف  هیونتلا  هیاهن  تافصلا " و "  یف 

تسا :
يرقلا  ما  یلا  یقوش  يوهلا  ثعب 

نامه طایخ - نبا  يراظن و  و  يرقم ، لیعامـسا  لثم : یناسک  اب  دمآ و  تفر و  هرعاشم و  نابتاکم ، یبونج ، نمی  نادنمـشناد  اب  رعاش ، نیا 
هب تبسن  ودوب  یفنح  هک  يولع  سیفن  يرشان و  لثم : هماهت  نادنمشناد  اب  و  هتشاد ، کیدزن  طباور  هدرک - تفایرد  هزاجا  وا  زا  هک  یـسک 

یکی دوخ  هک  هکم  روهـشم  دباع  دوس - نسح  نب  دمحم  هیقف  نوچمه  زاوه "  فیلاخم و  نادنمـشناد "  ابنینچ  مه  و  دـناسر ، یم  یکتع 
دزن رد  شمان  و  هتـشاد ، هدوارم  نارگید  واملع  نیا  همه  اب  دنمـشناد ، نیا  تسا . هتـشاد  هرعاشم  هلـسارم و  دوب - تقیرطيداو  نالـصاو  زا 

همه
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دوب . دزنابز  مارتحا و  دروم  اجنآ - یلاها  ینمشد  تنوشخ و  دوجو  اب  رصم  رد  یتح  اهروشک - ناگرزب 
هدرکدـیجمت ود  ره  زا  هدروآ و  دوخ  خـیرات  رد  يرـصم  ینالقـسع  رجح  نبا  همالع  ظفاح  ار ، دـمحم  شردارب  وا و  لاـح  حرـش  هکناـنچ 

تسا .
تسا هدوب  لاس 758  مرحم  هعمج 27  زور  شدلوت  تفای و  تافو  لاس 822  هجح  يذ  مهدزون  رد  رامذ "  هیحان " رد  يداه  نیدـلا  ءایض 

مورحم دالب  اهرهش و  رد  تورث  نابحاص  لومعم  حطس  زا  هکنانچ  دش ، مامت  نارگ  دوب و  یگرزب  رایسب  هعجاف  دوخ  تیب  لها  رب  وا  گرم 
یعورم جازم  هب "  فورعم  قیتع  نب  هللا  دبع  بیدا  هیقف  ياثر  نایم ، نآ  زا  یثارم  نیرتهب  و  دـنا . هتفگ  هیثرم  شگرمرد  یهورگ  و  دـندش ،

تسا . هدش  لقن  رودبلا "  علطم  رد "  هچنآ  زا  يا  هصالخ  دوب  نیا  تسا . " 
وا زا  دوخ  رابخا "  رد "  ام ، خیـش  تسا : هتفگو  هدرک  رکذ  رکذ  رعاش  نیا  زا  عماللا " ج 10 ص 206  ءوضلا  رد "  يواخس  نیدلاسمش 

هتفگ و حدم  ار  ءاعنـص  رادنامرف  روصنم  هدوب و  دـمآ  رـس  نآ  رد  وهدرک  صاخ  هجوت  یبدا  مولع  هب  رعاش  نیا  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  دای 
هب الـضف  و  هدوب ، نخـس  شوخ  رعاش ، نیا  هک : تسا  هتـشون  دوخ  مجعم "  رد "  دهف "  نبا  و "  تسا . هتفای  تافو  لاس 822  هفرعزور  رد 

هدیـصقلا نیمرحلا " و "  لئاضف  یف  نیملعملا  نیزارطلا  تسا " : هلمج  نآزا  هتـشاد و  زین  یتافلوم  و  دندرک ، یم  تبغر  شمالک  ندـینش 
: تسا نیا  هدیصق  نآ  علطم  هک  هنیمثلا "  هنیمیلا  هبعکلا  یف  هیعیدبلا 

تخاس . نادرگرس  هلا و  و  شنارکیب ، فیاطل  هوکش و  رد  ار  ملد  و  دروآ ، يور  نم  هب  هنابش  یلیل ، لاصو  يوزرآو  لایخ 
دلوتم لاس 765 رد  ابیرقت  تسا : هتفگ  نآ  نمـضرد  هدروآ و  یحرـش  یلع "  نب  میهاربا  نب  دـمحم  رعاش "  نیا  ردارب  هراـبرد  يواخـس  و 

تسرامم يرعاش  رد  دش و 

هحفص 11 ] ] 

رد ار  باتک  نیمه  " و  مساـقلا یبا  هنـس  نع  بذـلا  یف  مساوقلا  مصاوعلا و  ماـنب "  یباـتک  هیدـیز  هقرف  دررد  دـش و  داتـسا  نآ  رد  درک و 
هدرک ینعم  نیا  زا  يرای  دوخ  مجعم  رد  دهف  نب  یقت  تسا و  هدرک  هصالخ  مساقلا "  یبا  هنـس  نع  مسابلا  ضورلا  مان " هب  يرگید  باتک 

تسا : هتفگ  یتایبا  نمض  و 
دنتسه . ءایبنا  هثرو  املع  هدمآ و  نینچ  زین  ثیدح  رد  و  تساربمایپ ، ثاریم  شناد 

تسا . یثاریم  هنوگچ  نیا  دننایک و  شناد  نیا  ناثراو  هک  ینادب  ار  تقیقح  نیا  هک  یشاب  هتساوخ  هاگ  ره 
وا زا  هک  تسایعاتم  الاک و  نیرتهب  نیا  و  هتـشاذگن ، ثرا  هب  ام  نایم  رد  ییالاک  ام  رب  اهبنارگ ، ثیدـح  زج  راوگرزب ، ربماـیپ  هک ): نادـب  )

میراد .
تسا . ربمایپ  نخس  نآ  زا  راکتبا ، یگزات و  يراتفگ ، ره  نایم  رد  تسا ، ناربمایپ  ثاریم  ثیدح ، هک : مینآ  رب  ام 

دنا . هتشاگن  خیرات  نیا  زاشیپ  ار  وا  تافو  خیرات  ناخروم  هتفای و  تافو  ءاعنص  رهش  رد  لاس 840  مرحم  رد  رعاش  نیا 

میرکلادبع یبا  لآ  نسح 

هراشا

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4109 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد . نایب  یناعم و  رد  هشیر  نم ، نخس  و  دوش ، یم  هدرمش  لوصا  عیدب ، رد  نم ، هماکچ  عورف  - 
دنتسه . دنک  ما  هشیدنا  غیت  رانکرد  اهغیت ، رگد  و  دوش ، یمن  دنک  زگره  مترکف ، ریشمش  زیت  هبل  - 
دشک . یم  دهاوخ  هک  وس  ره  هب  ار  مناج  و  تسا ، شهد  داد و  دراد ، هشیر  مناج  رد  هک  یبوخ  - 

ار هچنآ  و  دنک . یم  ییامنهار  ارم  مراد ، تبحم  رد  هک  یتقادص  صالخا و  - 

هحفص 12 ] ] 

مهن . یم  ندرگ  دریذپ ، یم  میلس  بلق 
دهد . یم  حرش  ار  كولس  نسح  نآ ، لوصف  هک  میارس ، یم  يراعشا  و  میارآ ، یم  اهرهوگ  اهیگرزب ، يالاو  هار  مولس  رد  - 

تشاد . مهاوخ  گرزب  شاداپ  لیلج  يادخ  هاگشیپ  رد  مدنکفا و  یپ  يراوتسا  ياهخاک  دوخ  هشیدنا  زا  - 
نادحلم مشچ  رب  ییاهریت  نوچمههک  تسنآ ، تهجب  یگتفیـش  نیا  نایب  هکلب  دزرو ، یمن  ایر  دـشک ، یم  خر  هب  ار  لد  یگتفیـش  هکنآ  - 

دور . یم  ورف  دنیشن و  یم 
تشاد . دهاوخ  یپ  رد  یگرزب  شاداپ  هک  مراد  نیقی  و  دوش ، یمن  عیاض  نآ  ندوتس  هک  تسا  یتعاضبو  هنیجنگ  نیا  - 

یم نم  مان  موش ، لقتنم  رگد  ناهج  هب  زین  دوخ  هاگ  ره  و  مسر . یم  يراگتـسر  جوا  هب  نم  هک  تسا ، تبحم  هماکچ  عبط و  هدـیوارت  اـب  - 
دوش . یمن  وحم  راگزور  هحفص  زا  دنام و 

. مسرب ناناج  لاصو  هب  رگم  ات  مریگ  یماه  هرهب  و  مروآ ، یم  زور  هب  ار  اهبش  هک  تسا  داد  قشع و و  نیا  نایب  - 
: میوگ یم  هدرک ، ییامنهار  ار  دوخ  لد  مهد و  یم  يرادلد  يرای و  ار  نتشیوخ  - 

دناشکب . ههاریب  هب  نامرآ  نیا  زا  ارت  رگتمالم ، هک  دابم  لد  ياو  تسیان ، زاب  یناعم  بلط  زا  زگره  سفن ، يا  - 
دش . لئان  يراوگرزب  دجم و  زع و  هب  و  درک ، يرورس  راختفا و  ساسحا  ناوت  یم  تمارک ، جوا  نیا  رد  - 

. دوش یم  مار  هار ، نافراعرب  هک  تسا  یبکرم  نیا  نکل  تسا ، راوشد  تخس  يراوگرزب  دجم و  تشپ  رب  ندش  راوس  تسود ، يا  - 
هکنیا نآ  زا  رتابیزو  تسا ، یمدآ  فاصوا  نیرتابیز  تفع ، دهز و  - 
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تسا . لضف  بحاص  دنیوگب 
: دراد یخماش  ماقم  نایم  نآ  رد  لضف  رخافم ، نایم  رد  هکنیا  زج  تسین ، يا  هبترم  چیه 

. دنک يرگ  هولج  راگزور  هحفص  رد  کین  مان  شناد و  نآ ، رانک  رد  هک  یناگدنز  نآتسا  شوخ  هچ  - 
دوش .. یمن  هدرتس  راگزور  هدیرج  زا  کین  مان  نکل  دنور ، یم  نیب  زا  ماجنارس  دننک ، ینارماک  يزارد  راگزور  هچ  رگا  ایند ، ناگتفیش  - 

. يراد تلفغ  دراد ، ییاورنامرف  وت  رب  هک  یتشون  رس  زا  و  يا ، هدیمرآ  هتفر و  ورف  تذل  شیع و  يافص  رد  هک  یسک  يا  سپ  - 
دروآ . هلمح  یمدآ  راسخر  رب  يریپ  هاپس  و  تخیمآ ، مه  رد  يریپ  اب  یناوج  هک  هاگنآ  - 

تسا . هداد  وت  رب  هدنهدمیب  رگتراشب و  ربمایپ  هک  تسا  یمایپ ، نیا  هک  ارچ  يروآ ، گنچ  هب  ناراگ  زیهرپ  هشوت  هک  داب  وت  رب  - 
ود ره  هک  نادـب  دروآ ، يور  وـت  رب  هک  مه  هاـگنآو  نکم ، شهوـکن  ار  نآ  دـباترب ، يور  وـت  زا  دریگب و  تخـس  وـت  رب  اـیند  هک  هاـگنآ  - 

تسا . ریذپ  لاوز  تلاح ،
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. دزاسیم فرحنم  تیاده  ياههار  زا  ارت  هک  ارچ  نکم ، سفن  ياوه  سفن و  زا  يوریپ  زگره  - 
. دراد باتش  هار  نیا  رد  و  دهد ، یم  نامرف  يدب  هب  تخس  سفن ، هک  هدب  دنپ  ار  وا  و  نک ، شرافس  بیکش  ربص و  هب  ار  سفن  هراومه  - 

. دوش یمن  ادیپ  يروای  فافع  نوچمه  هک  نک ، هشیپ  فافع ، و  ریگرب ، تیافک  ردق  هب  ایند ، زا  - 
تسا . كدنا  ناهج  نیا  رد  تماقا  هک  نک ، لدبم  لیمج  ربص  هب  ار  دنسپان  صرح  فافع ، يور  زا  - 

هحفص 14 ] ] 

تسین . تاجن  هب  یهار  نایم ، نآ  رد  و  دوش ، یم  يرپس  دخرچ و  یم  مه  لابندب  راوهریاد  مایا ، شدرگ  هک  ینیب  یمن  ایآ  - 
درک . دنهاوخ  چوک  دنیزب ، یهاگ  رید  مه  رگا  هنامز ، مدرم  و  دروآ . یم  یهودنا  يداش  سپ  زا  هراومه ، هک  دراد  يدب  يوخ  هنامز ، - 

تسا . ابیز  سب  هار ، نیا  ردیئابیکش  ربص و  و  شاب . میلست  دونشخ و  هراومه  دنک ، ینارمکح  یهلا  یمتح  ردقو  اضق  هکنیا  رب  - 
دنک . یمن  یسر  دایرف  ار  هدننک  هلان  نانز  هلان  اریز  نک ، اهر  ار  ناهج  نیا  نانع  یتسه ، دنمدرخ  هاگ  ره  - 

تسا . هنادواج  لاوز و  یب  ادخ  کلم  اما  تسا . هدش  ریذپان  ناشتیکلام  کلم و  و  هدرک ، ناشدوبان  ایند  هک  ناکلام ، ناهاش و  ردقچ  -
دزات . یم  ام  رب  بئاصم  رکشل  اب  ایند ، ثداوح  هتسویپ  تسا ؟ هدرک  افو  یسک  هچ  هب  ایند  نیا  - 

تسا .؟ هتشادهگن  ار  دوخ  هدوب - مه  یتسدیوقمدآ  ول  و  ایند - سرتسد  زا  هدرب و  ردب  ملاس  ناج  وا  هلمح  زا  یسک  هچ  و  - 
. تسا یگنتلد  تلالم و  نیرق  هشیمه  و  دنز . یم  مه  رب  ار  اهنآ  یشوخ  و  دنکارپ ، یم  ار  نارای  ناکین و  عمج  - 

تسا . رادقم  یب  راوخ و  هراومه  یمارگ ، و  یخلت ، انامه  ینیریش  تسا . تملظ  یگریت و  نیع  افص ، و  نایز ، نیع  دوس  ناهج ، نیا  رد  - 
لد لایع  نادناخ و  هب  هتسب و  لد  ایند  هب  هک  یـسک  و  دسر ، یم  شمارآ  هب  دشاب - راولایعهکنیا  ول  و  دنک - یم  چوک  ناهج  نیا  زاهکنآ  - 

. ددرگ یم  كاله  تسا ، هدرک  شوخ 
تساهدولاین . ار  ناشنماد  ناهج ، ياهیکاپان  و  دنا ، هتسبن  لد  ایند  ياهتمعن  هب  هک  داب  یناسک  يادف  مناج  - 
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تسا . هدادن  بیرف  ار  اهنآ  ایند ، یمانکین  مانشد و  تافآ و  و  هدزن ، گنچ  ناهج  نیا  ياهنامسیر  هب  هک  یناسک  - 
. دنا هدیزگرب  ار  ریخ  يازج  يوقت و  دهز و  فافک و  فافع و  ایند ، رد  هک  یناسک  - 

راثیا نایابیکش و  نانیا  تسا . هداد  يرترب  کچوک - گرزب و  زا  مدرم - تاقبط  همه  رب  اراهنآ  دنوادخ  هک  دنتسه  ینادناخ  ناسک ، نیا  - 
دنشخب . یم  ار  دوخ  یتسه  هک  دنتسه  ینارگ 

ساپس رکش و  دننک و  یم  دمح  اریادخ  هراومه  دریگ  یم  تقبـس  اطغ  ناراب و  هب  هکیلیـس  نکل  دنتـسه ، یلیـس  نوچمه  شـشخب  ردو  - 
دننک . یم  راومه  تمایق  زور  رد  ار  مدرم  يراگتسر  هار  دنروآ و  یم  ياجب  راگدرورپ 

تسا . نایملاع  شناد  داینب  ناششناد  هک  دنتسه . يرادرک  وکن  لماع و  ناروشناد  ییوگتفگ  دیدرت و  چیه  یب  - 
تسا . تکرب  رپ  ینالوط و  نارگتدابع  بش  يرآ  دنرب  یم  رسب  تدابع  هدجس و  عوکر و  ردهتسویپ  دسر  ارف  بش  یکیرات  هک  هاگنآ  - 

دنتسه . هدنیامنهر  هدنبات و  لقع  نوچمه  نافراع  لد  رد  درخ و  لقع و  نابحاص  ادخ و  نیتسار  نارگشیاتس  نارازگ و  هبوت  - 
دنرادن . ییاتمه  نایملاع  نایم  رد  هک  دنتسه  یناسک  و  تدابع ، عوشخ و  دهز و  لها  یگمه  نادناخ  نیا  دارفا  - 

تسا . هدناسانش  ار  وا  یحو ، نابز  هک  يربمیپ  دنتسه ، ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  ناکاپ ، ترتع  یگمه  هک  ینادناخ  - 
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. تسا تلاسر  هدنراد  دهاش و  تباجن و  اب  یبیبح  تسا ، هتشارفارب  رس  ناهج  رد  یمچرپنوچمه  هک  كاپ ، ریذن و  ریشب و  ربمایپ  - 
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دباترب . يور  وا  زا  دناوت  یمن  یئوچبیع  چیه  یتح  هک  يا ، هدیچیپ  دوخ  رب  میلگ  هدیشک و  رس  رد  هماج  ربمایپ  - 
دروایب . يرگنشور  تایآ  ابار  رگتیاده  ینییآ  و  دوب ، لطاب  زا  قح  ییادج  هیام  و  رادروخرب ، تلیضف  زا  هک  ینابات  غارچ  - 

دوبان و ار  ناکرـشم  اه ، هزجعم  نیا  هلیـسوب  و  تسا ، ناوتاننآ  فیـصوت  زا  يا  هدـننک  فصو  ره  ناـبز  هک  دروآ ، ییاـه  هزجعم  ناـنچ  - 
تخاس . شحوتم 

ادیپ مارتحا  تزع و  دش ، یم  هتـشاد  دوخ  هکنآ  سپ  زا  مالـسا  و  دیدرگ . رادیدپ  تیادـه  یتیگ  رد  و  نشور ، یناهج  ربمایپ  تازجعم  اب  - 
درک .

تـشادیمارگ هتـسیاش  هک  يدوجوم  نیرت  یمارگ  يا  و  يدش ، هدیزگرب  گرزب  یتما  تیاده  يارب  هک  يا  هدـیزگربنیرتهب  نآ  يا  سپ  - 
يا . هدیناود  تمارک  ناهج  رد  هشیر  یتسه و 

راوازـس هک  هک  میوگب  يزیچ  هچ  وت  حدـم  هنهپرد  نم  سپ  تسا ، اـسران  هاـتوک و  وـت  تعن  شیاتـس و  رد  يداتـسا  رگـشیاتس  ره  ناـبز  - 
؟ دشاب

تسا . هدومرفن  يربمایپ  چیه  رب  هک  هتفگ ، یحدم  نانچ  هلالج  لج  يادخ  وت ، حدم  شیاتس و  رد  - 
؟ تفگ ناوت  یم  هچ  يراد - يا  هدیدنسپ  رایسب  يوخ  گرزب و  قلخ  وت  هکنیا  ینعی : هدومرف  وت  باب  ردادخ  هک  یفیصوت  نیا  زا  رتالاب  - 

ددرگ . رهش  نآ  دراو  دناوت  یمن  یسک  رد ، نیا  ریغ  زا  و  تسا ، نآ  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یتسه  یشناد  رهش  وت  - 
هتخارفا ، رب  ار  تیاده  هلعشو  هدرک ، دوبان  ار  یهارمگ  هک  ییاوشیپ  - 
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تسا . هدرپس  یشومارف  يدوبان و  داب  هب  ار  ناکرشمو 
. دنا هدش  طقاس  هدرک و  لوزن  فرش  ماقم  زا  شنادساح  و  هدرک ، دوعص  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ریمابپ  شود  رب  هکیماما  - 

درکعولط . هدوب  هدرک  بورغ  هک  دیشروخ  صرق  ادخ ، نامرفب  ربارب  رد  و  دیشخب ، لئاس  رب  ار  دوخ  نیوج  نان  ضرق  هک  دوب  وا  - 
درک . تعیب  دروآ - یم  يور  ثداوح  وس  ره  زا  هک  ربیخ - دحا و  ياهگنج  رد  ربمایپ ، اب  وا  - 

. داد مالعا  ارتعیب  نآ  و  دناوخ ، هبطخ  نآ  رد  ربمایپ  و  دوش ، یم  هدیمان  مخ "  هک "  رگید  گرزب  تعیب  و  - 
: دومرف یم  و  هتفرگ ، ار  یلع  تسار  تسد  نارتشا ، بکرميالاب  زا  ربماغیپ  و  - 

تقدب ار  مایپ  نیا  امـش ، زا  یکچوک  گرزب و  ره  دـیهد ، ربخ  تسین ، عمج  نیا  رد  هک  ار  یـسک  ره  و  دـیهد ، ارف  شوگ  دـیوش و  هاگآ  - 
. دنک شوگ  هدزیوآ 

تسوا . ياوشیپ  مه  یلع  میاوشیپ ، رورس و  نم  ارهک  ره  مهد : یم  مایپ  اهنامسآ  راگدورپ  بناج  زا  نم  - 
تسا . نادان  راکهبت و  دنک ، اعدا  نیا  زج  هک  ره  تسا ، نانموم  ياوشیپ  یلع 

وت . رب  داب  كرابم  وت ، رب  کیربت  یلع ، يا  دنتفگ " : یم  دوب - ناهنپ  ناشیاهلد  رد  ییاهدرد  هک  یلاح  رد  یکمه -
. " تسوا روای  تسود و  ناربمایپ - نیرتهب  دمحم - هک  تسا ، یلع  نانوچ  یسک  هچ  - 
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هحفص 18 ] ] 

. يدیشک الاب  تساوخ - یم  ادخ  هک  یجوا  هب  ات  ار - ادخ  نید  و  يداد ، تعفر  یگتسکشرس  سپ  ارمالسا  هک  یسک  يا  ناه  - 
تسا . هدرک  خلت  ار  نانمشد  ماک  وا ، تعاجش  يروالد و  هک  یسک  نآيا  ادخ ، ریش  يا  - 

دوش . یم  ناسآ  وا  شیپ  تخس  ياهراک  و  دزیر ، یم  ورف  وا  شیپ  رد  ثداوح  لد  هک  یسک  يا  - 
تسا . نیگنس  نارگ و  زین  ناینامسآ  رب  هک  تسا  یمتام  كوس و  نیا  میئوگ ، یم  تیلست  تدیهش  دنزرف  تبیصم  رب  ارت  - 

دندرک . توعدهفوک  هب  دندش - یم  بوسحم  ناراکهبت  زاو  هدوب  رد  هب  باوص ، هار  زا  هک  یناسک  مدرم - نیرت  دب  ارت  هیامنارگ  دنزرف  - 
دنوش . یم  فرحنم  هار  زا  هراومه  ناراکم ، يرآ ، دنتسکشار . توعد  نامیپ  تفر ، اهنآ  شیپ  توعد ، نیا  يور  هک  یماگنه  و  - 

رد هشیمه  هک  دـنداد ، ناشن  يراکهبت  هلیح و  ياه  هنومن  نانچ  نآ - و  دندرکراکـشآ ، هنوگ  نیدـب  ردـب ، گنج  زا  ار  دوخ  ياـه  هنیک  - 
دروخ . یم  مشچ  هب  اهیدنلب 

عفر ودنوش  باریـس  دنتـسناوت  یمن  نآ  زا  هللا  لوسر  نادناخ  هک  دـندمآ - دورف  تارف  رانک  رد  همه  دـندرک و  هرـصاحم  ار  وا  یلاح  رد  - 
دننک . یگنشت 

یمنوگرگد عاضوا  یلکب  هک  تسا  هدیسر  ارف  یتیعقوم  و  دنا ، هداتفا  تلالض  هطرو  هب  نانیا  دید  هک  اجنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ام  رورس  - 
 " دوش

: تفگ نینچ  اهنآ  هب  باطخ  رهم  یمرن و  اب  و  تساخ ، اپبشیوخ  روالد  نارای  نایم  رد  - 
دیورب . امش  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  هدرتسگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  نماد  بش  هک  نونکا  نارای ، يا  ناه  - " 

هحفص 19 ] ] 

دنراد . ارم  ناج  دصق  طقف  نانیا  کنیا  دیدز ، زابرس  دینک ، تلذم  یتسپ و  لوبق  هکنیا  زا  و  دیدرک ، هفیظو  ماجنا  امش  - 
دندادنخس . داد  هتساخ و  اپرب  دندوب ، راکادف  يراوگرزب  روالد و  يریش  هک  نارای  زا  مادک  ره  ماگنه ، نیا  رد  " - 

دنتشاد : راهظا  و  دنداد ، رس  ناغف  هیرگ و  الوم ، نخس  نیا  زا  یگمه ، - 
مینک . یم  ادف  هک  تسا  يزیچ  رتمک  و  درادن ، ییاهب  وت  هار  رد  ام  ناج  و  داب ، وت  يادف  ام  ناج  " 

، مینک میلست  نمشد  هب  ارت  میراذگب و  اهنت  نانمشد  نیا  نایم  رد  یتسه ، ام  تاجن  هار  تمایق  زور  رد  هک  ارت  ام ، هاگره  - 
" ؟ تشاد . میهاوخ  يرذع  هچ  لوتب ، يارهز  شرتخد  یلع و  شداماد  وربمغیپ  هاگشیپ  رد  زور  نآ  رد  - 

 " دش 85 . مهاوه  امش  تاجن  هلیسو  تمایق  زور  رد  نم  دهد ، کین  شاداپ  امش  رب  ادخ  دومرف " : راوگرزب  نآ  سپ  - 
یم دـندیزرو و  یم  دوج  ناور  لیـس  نوچمه  ناج  راثن  رد  دـندوب و  دـنلب  ياـههوکییوگ  هک  دنداتـسیا  راوتـسا  ناـنچ  نیـسح ، ناراـی  - 

. دندیشورخ
. دنتفرگ یم  مارآ  ور  زیت  نابسا  يوررب  و  دوب ، ناشنالوج  نادیم  گرم ، ياههشیب  هک  يروالد ، ناریش  - 

ناشهاگمارآ زیت  ياه  هزین  كون  دندوب  ییاهریت  و  دش ، یم  بوسحم  اهنآ  هیده  شـشخب و  ناج ، لذـب  هک  یناگدنـشخب  ناراوگرزب و  - 
. دوب

. دنتخاس یم  لیس  خرس  نوخ  زا  هک  دندوب  ییاهناراب  دنتشاد ، لاگنچ  قارب  ياهغیت  زا  هک  یناریش  - 
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دوب . یم  ریذپان  لمحت  نیگنس و  یلیخ  نانمشد  رب  ناشدوجو  داد ، یم  يور  راوگان  گرزب و  يا  هثداح  راگزور ، رد  هک  هاگنآ  - 

هحفص 20 ] ] 

هراتـسيالاب رب  هک  دنتـساخرب ، داهج  هب  دـنلب  یمزع  نانچ  اـب  و  دـندودز ، نیـسح  رطاـخزا  لد  هودـنا  دـندرب و  هلمح  دندیـشورخنانیا و  - 
دراد . ناکم  كامس 

تسا . هدامآو  هدیشک  همه  ناناولهپ ، نیا  ياهریشمش  و  تسا . نایامن  اه ، هچوک  نوچمه  راد ، هرز  نادرم  نیا  دنلب  ياه  هزین  فص  - 
تخاس . یشالتم  ار  دنلب  ياههوک  ناشیروالد  دمآ و  دورف  تخس  نانمشد  رب  ناشاه  هزین  اهغیت و  هبرض  هک  دندرک  يزابناج  نانچ  و  - 
. تسا كانلوه  نانمشد  هنیس  نتفاکش  رد  ناشاه  هزین  ریظن و  یب  ياتمه و  یب  ناناولهپ  رگید  ياهغیت  نیب  رد  هدننز  قرب  ياهریشمش  - 
نایم نیا  رد  نوخ  لیس  و  دسر ، یم  مشچهب  دعر  قرب و  دننامه  اهغیت ، ندیـشخرد  و  ینامـسآ ، ربا  نوچمه  رازراک ، نادیم  رابغ  درگ و  - 

تسا . يراج 
دنا . هتشگ  مهارف  ریش  نوماریپ  هک  دنریش  ياه  هچب  ناناوج و  ییوگ  دنا ، هدز  هقلح  راوگرزبنآ  فارطا  هک  نیسح  نارای  - 

لیلذ راوخ و  دنک ، هقیاضم  دوخ  ناج  زا  هک  یـسک  نآ  ره  و  دنتـسه . يزابناج  هدامآ  هداهن و  صالخا  فک  رد  اردوخ  یمارگ  ياهناج  - 
تسا .

تسا . هدیسر  لامک  هب  هطساو  نیدب  ناشوزرآ  نامرآ و  و  دنا . هدیچ  وزرآ  رازتشک  رد  اريراوگرزب ، تمارک و  هویم  نانیا  - 
هیاپ نادب  يدنموزرآ  چیه  هک  دـنا ، هدیـسر  يا  هدـنزرا  تاجرد  هبو  هتـشگ ، ماگـشیپ  یتلیـضف  ره  رد  هک  دـنا  هدیـسر  يا  هجردـب  نانیا  - 

تسا . هدیسرن 

هحفص 21 ] ] 

. دنا هتشگ  لصاو  نانادب  دیما ، وزرآ و  هنهپ  رد  و  هدید ، ار  یتشهب  ناروح  نامیا ، يورین  هب  تریصب و  هدید  اب  نانیا  - 
نکـسم تشهب  نهپ  هدرتسگ  هیاس  رد  و  دـنناد ، یم  شیاسآ  تداعـس و  نیع  ار  گرم  هک  دـنا ، هدرک  قح  ار  راثن  ار  يا  هتخاـبکاپ  حاورا  -

دنا . هدیزگ 
دنک . دنا  يراد  افو  نارای  نینچ  و  دندرک ، ادا  یتسار  هب  ناشدوخ  رب  ار  نیسح  قح  تشاد ، اضتقاهک  اجنآ  - 

دوب . هدرتسگ  نماد  اهنآ  ربتخس  ياهداب  هداتفا و  نیمز  رب  ناشماما  هاگشیپ  رد  ناکاپ ، نیا  ناج  یبياهندب  هک  خوآ  - 
. داد یم  لسغ  ار  ناشمادنا  تارف ، بآضوع  هب  ناش ، هنیس  نوخ  و  دندوب ، شوپنفک  دربن ، كاخ  درگ و  زا  هنهرب ، ياه  نت  نیا  - 

دندوب . هدنامن  ياج  رب  یسک  دوب ، رامیب  هک  مالسلا  امهیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  ماما و  دوخ  زج  نارای ، هورگ  هچ  نآ  زا  - 
. دـندوب هدـش  نیمز  شفن  وا  نوماریپ  زین  شناسک  نایفارطا و  همه  دوب ، هدـیطلغ  نوخ  كاخ و  هب  ماما  دوخ  هک  یلاـح  رد  ماـجنا ، رـس  و  - 

دنیب . یم  دنزگ  نینچ  نیا  رهاظ  هب  دزیوآ ، رد  ناگیامورف  اب  هک  یسک  نآ  يرآ 
. دوش یم  یشالتم  دنلب  ياههوک  نآ ، شتآ  زا  هک  درک ، راو  یلع  هلمح  نانچ  نانمشد ، رب  هک  تسا  یماما  نیا  -

ار وا  ياپ  كاـخ  دـش و  یم  بوسحم  بکرم  نآ  ياـپ  لـعن  ناروـالد ، دـنلب  هاـگن  تشاد ، یهوکـش  دوخ  هماـج  زا  هک  یبکرم  رب  راوس  - 
دندرک . یم  مشچ  يایطوط 

. تشاد فک  رب  تسنام ، یم  ار  دنلب  ياه  هزین  هک  یغیت  و  نت ، رب  اهنادبآ  هحفص  نوچمه  یهرز  وا  - 
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هورگ نابـسا و  دـیبوک ، نیمز  رب  ار  ناروالد  همه  تشاد - ناـناولهپرگید  زا  رت  دـنلب  رتـالاب و  یندرگ  رـسهک و  گرزب - تیـصخش  نیا  - 
نایرگشل ،

هحفص 22 ] ] 

. دندوب هداتفا  نیمز  رب  هتشک و 
دندوب . هتشک  ریشمش  اب  هک  ناگتشک  اسب  و  دندوب ، هدروخ  کیراب  ياه  هزین  تشپ ، زا  اهرکیپ ، نیا  زا  اسب  - 
دوب . هدرک  ادیپ  يرترب  اهنآ  هزینرب  ناشاه  هزین  و  هتخات ، ناکرشم  رکشل  رب  هک  دندوب ، یناروالد  رکیپ  اهنیا  - 

تفرگ . یم  ار  ناگتشگ  نیا  غارس  پچ  تسار و  زا  دیادش ، ربارب  رد  تفگشيرابدرب  اب  و  ابیکش ، یلد  اب  هک  ماما  - 
بلق رد  هک  تسا  یلع  نیا  هک  اـیئوگ  دنتـشاذگ ، یم  رارف  هب  ياـپ  سرت  زا  نانمـشد ، و  درک ، یم  هـلمح  ماـما  هـک  دوـب  ماـگنه  نـیا  رد  - 

. تسا هدمآ  تکرح  هب  نانمشد ، فوفص 
دش . یم  زیزع  یلیلذ  ره  لیلذ و  يزیزع  ره  و  دندناسر ، رخآ  هلحرم  هب  ار  یتسپ  نانمشد ، هک  ینامز  - 

. تفرگ ندیراب  وس  رهزا  گرزب ، کچوک و  ياه  هزین  اهریشمش و  و  داد ، ماجنا  وا  رب  یناگمه  هلمح  کی  نمشد  رکشل  عقوم ، نیا  رد  - 
تخاس هدنکارپ  دننک - رارف  اهیغیت  دروخرب  يادص  زا  هک  اه  هبرگ  نوچمه  ار - نانمشد  عمج  هک  درک  يا  هلمح  نانچ  ماما ، - 

. دنامن يزیچ  یکدنا  زج  ماما ، ياوق  زا  هک  دندرک ، ناراب  ریت  نانچ  نآ  ار  ماما  هک  دوب  دوب  اجنیا  رد  - 
. دیزگ نکسم  كاخ  ياهلت  يور  رب  و  داتفا ، نیمز  هب  بسا  زا  هنشت ، لاحب  سپ  - 

تشادن . دوخ  يور  ربار  هدننک  هلمح  درمگرزب  نآ  رگید  بسا ، نیا  هک  یلاح  رد  دش ، هناور  اه  همیخ  يوسب  شبسا  - 
ناشرورس الوم و  رب  دندمآ و  نوریب  نانک  ترسح  اه  همیخزا  رهطم  ناوناب  - 

هحفص 23 ] ] 

. دنداد رس  هیرگ  نیسح 
: تفگ یم  نینچ  دز ، یم  هسوب  وا  هنیسرب  هک  یلاح  رد  دمآ ، بساشیپ  هنیکس  هک  افسا ، او  سپ  - 

دیدـپان يدرک و  لوفا  لاـمک ، تیاـهن  رد  هک  یهاـم  نکل  يدرک ، یم  داـشرا  ار  مدرم  همه  ترون  هب  هک  يدوب  یهاـم  وت  نم ، ردـپ  يا  " 
يدش .

نیا هک  یـسک  نید ، يارب  و  دندرک ، شوماخ  ارت  تلذ  یتسپ و  ناراد  اوه  نکل  يدوب ، نکفا  وترپ  یغارچ  نوچمه  تیادـه  ناهج  رب  وت  - 
. تسا هدنامن  دهد ، ماجنا  ارتراک 

ددرگ . یم  زاب  ادخ  هب  اهراکهمه  هک  تسناد  دیاب  اما  دندرک ، شوماخ  ارت  هک  یهلا  يدوب  يرون  وت  ردپ  يا  - 
. دندیکشخ هدش و  رپرپ  دنتشاد ، یتاوارط  هک  يراوگرزب  تزع و  ناهایگ  همه  یتفر ، هک  وت  هوکش ، دجم و  ناتسلگ  وغاب  يا  - 

تسا . فرگش  گرزب و  سب  یکوس  غاد و  نیا  مدرم  يارب  تسا . تخس  یلیخ  مالسا  رب  وت  غاد  نیا  رورس  - 
دوب . يراج  شراسخر  رب  کشا  و  ناشیرپ ، هتشگرس و  هک  یلاح  رد  دمآ ، بسا  شیپتنیز  هاگنآ  " - 

. تسا نینوخ  كاخ و  هب  هتشغآ  و  هدنکفا ، رب  ار  دوخ  ششوپ  هکدید  و  دید ، هدولآ  نوخ  هک  ار  بسا  بنیز ، - 
: دش دنلب  هلان  دندوب ، وا  نوماریپ  هک  تریس  كاپ  نانززا  هاگنآ  و  دز ، يا  هسوب  ار  دولآ  كاخخر  - 
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ربمغیپ و ینمـشدب  ارت  نادان  مدرم  و  دش ، هتـشاذگ  رانک  ام  نایم  رد  دوب ، هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  ییاهـشرافس  ردارب ، يا  - 
. دندرک كاله  وا  هنیک 

ناگدنب و  دندش ، هریچ  ام  رب  هیما  نادناخ  نایشحو  ردارب ، يا  - 

هحفص 24 ] ] 

. دنتفای تدایس  ام  رب  ناگداز  مارح  و 
دوش ؟ زارد  وت  يوسب  هک  تشاد  تارج  یتسد  هچ  دندوب ، رضاح  یلع ) ) شیصو ربمغیپ و  هاگ  ره  - 

هدـیناود هشیر  شدوجو  رد  هتفرگ و  ار  شیاپ  ارـس  رفک  هک  یلدگنـس  نآ  دز ، راـنک  هب  دوب - هدز  وناز  هک  ار - وا  نوعلم ، رمـش  هاـگنآ  " - 
. دوب

راوتسا ياههتشر  دیدرگ - . عطق  يراوگرزب  مراکم و  ياه  هخاش  اه و  هشیر  هک  دوب  اجنیا  و  دیرب ، ار  راوگرزب  هنـشت  نآ  ندرگ  گر  و  - 
همه سنا ، نج و  ناگتشرف و  تسب - . رب  نتفگ  زا  نابز  راختفا ، ویناعم  ناهج  درم  گرزب  و  دیدرگ ، دوبانتیاده  و  دش ، تسـس  مالـسا ،

و تفرگ ، هلزلز  ار  هدرتسگ  نیمز  هنهپ  دـنوش - . ریزارـس  يورب  گشا  مسر  هب  هناگتفه ، ياهایرد  هک  دوب  کیدزن  و  دندورـسهحون . وا  رب 
هک يراید  نآ  رب  سوسف  دمآ 140 - . درد  هب  تانئاک  لد  و  دیردب ، ار  تزع  ياه  هدرپ  تسپ ، ناهج  دـندمآ - شبنج  هب  اهنابایب  اههوک و 
هچ و  تفرگ ، ار  مدرم  نماد  یگرزب  تبیـصم  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  دمآ - . تکرح  هباه  هزین  يالاب  شرـس  و  داتفا ، كاخ  ربكاپ  نت  نآ 
رب و  گرزب ، تخس  ناینیمز ، رب  هک  تسا  گرزب  نانچ  یتبیـصم  نیا  و  درب - ورف  يردقیب  یـشوماخ و  رد  ار  مالـسا  ناهج  یمیظع  كوس 

 " نادناخ نکل  دنا ، هدـیدغاد  هنهرب و  البرک  كاخ  رد  یحو ، نادـناخ  ربمایپ و  نادـنزرف  تسا - . لمحت  لباق  ریغ  نیگنـس و  ناینامـسآ ،
دنا . هدیمرآ  اهخاک  رد  برح " 

هحفص 25 ] ] 

تسا . هدش  هتشک  البرک  كاخ  رب  نیسح  و  هدزهیکت ، تفالخ  تخت  رب  دیزی  هک  اتفگش  و 
تسا . هدیسر  لتق  هب  هنامولظم ، هنشت ، بل  اب  ایبنا - همه  رورس  تما و  ياوشیپ  ربمایپ - دنزرف  - 

؟ دنراد دننامه  یناپرزب  نینچ  اجک  و  تسا ، همطاف  دنزرف  وادخ  بیبح  و  هدیزگرب ، ربماغیپ  هلالس  وا  - 
، تسا هدروآ  تسد  هب  گرزب  تلیضف  دوخ ، رعـش  نیا  اب  و  یلح ، یلع  یلاعمبحاص  راوگرزب و  خیـش  تسا  هتفگ  وکین  هچ  هک  یتسارب  - 

: دیوگ هک  اجنآ 
همطاف ترـضح  هاگیاپ  هب  ینزچیه  ناوناب ، نایم  رد  و  تسین ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لامک  هب  يدج  چـیه  گرزب . نادرم  نایم  رد  - ]

[. تسین مالسلا  اهیلع 
دنتسه . راختفا  يراوگرزب و  ره  هشیر  داینب  هک  دراد ، يردام  ردپ و  نانچ  يدج و  نانچ  هک  سب  راختفا  نیا  مالسلا ، هیلع  نیسح  رب  - 

فیفخت زگره  و  درک ، دهاوخ  ینیگنـس  مادم  مکوس  هودنا و  و  دـش ، دـهاوخن  کشخ  مناگدـید  زاکشا  لیـس  قح  ياوشیپ  الوم و  يا  - 
تفای . دهاوخن 

. تفرگدهاوخ یتساک  يا  هظحل  مهودنا  شتآ  هن  و  دش ، دهاوخ  کشخ  مغ  کش  رس  زا  مناکدید  هقلح  هن  - 
. تسین هدنبیز  لیمج و  وت ، تبیصم  رب  لیمج ، ربص  نیمه  اما  تسا ، لیمج  ابیز و  امرظن  رد  لیمج "  ربص  هچ "  رگا  - 
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هنادواج هودنا  وت  هرابردملاع  ناراوگرزب  مالسا و  هودنا  میوگیم . تیلست  تسا ، يراوگرزب  دجم و  هچ  رهو  مالسا  رب  وت ، يازع  رد  نم  - 
تسا .

هحفص 26 ] ] 

: دیئوگبو دیروآ  ياجب  یفاوط  دینک و  گنرد  راید  نیا  رد  دینک ، یم  رذگ  البرک  زا  هکینایناوراک  يا  و  ناراوس ، رتش  يا  - 
مالسلا  امهیلع  یلوتبهمطاف  یلع و  هلالس  هک  یسک  يا  هلا ] هیلع و  هللا  یلص   ] دمحم تیاده ، ربمایپ  كاپ  دنزرف  يا  - " 

. دندرگ یم  رب  وا  ترایز  يوسب  اهشفرد  همه  هک  یسک  يا  ناگدیرفآهمه ، رورس  يا  - 
تسا . گرزب  راگدیرفآ ، شیپوت  ماقم  ردق و  هک  كاب  هچ  تسنادن ، ار  وت  ماقم  هیما  ینب  يزور  هاگ  ره  - 
يا . هدیمرآ  هنادواج  راختفا ، يارس  رد  هک  كاب  هچ  دنکفا ، تبرغ  راید  رد  ارت  راگزور ، لاوحا  هاگ  ره  - 

تشاد . یهاوخ  نت  رب  یتشهب  ریرح  ابید و  سابلزا  هک  تسا  ادرف  دندنک ، وت  كاپ  نت  زا  هماج  هاگ  ره  - 
. دیمرآ دیهاوخ  تشهب  نکاسم  نیرتهب  رد  امش  اریز  درادن ، یتیمها  دروآ ، رد  ياپ  زا  زورمین  يامرگ  یتخس  ار  نادناخ  امش  هاگ  ره  - 

." دش دیهاوخ  باریس  لیبسلس  بارش  زا  تشهب  رد  دنتشادزاب ، تارف  بآ  ندیماشآ  زا  ار  امش  هاگ  ره  و  - 
. تسا هدیورگ  تیب  لها  امشيالو  رهم و  رب  نم  لد  هتسب و  امش  ترصن  يزوریپ و  دیما  رب  نم  ياهوزرآ  همه  نم ، يالوم  يا  - 

هتشادرب نیمز  زا  گرزب ، متس  نیا  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  تسا ، هدیشک  لوط  یسب  هتـشذگ ، امـش  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  هک  یتدم  - 
؟ دوش

؟ تفای دهاوخ  دوبهب  یک  راوگوس ، هدیدغاد و  روجنر  لد  نیا  و  تسشن ؟ دهاوخ  ورف  یک  لد ، هتفت  شتآ  نیا  - 
ناربج داد ، لدع و  دنمزوریپ  تلود  هیاس  رد  اهتسکش ، نیا  تقو ، هچ  - 

هحفص 27 ] ] 

تسا . نومنهر  تداعس  نما و  هب  هک  ناشن  زوریپ  یتلود  دش ، دهاوخ 
دوبان ینمـشد  هنیک و  و  دـش ، دـهاوخهدیچرب  یلکب  دادـیب ، ملظ و  طاسب  و  هدرتسگ ، هیلع - هللا  مالـس  يدـهم - لدـع  طاسب  ماـگنه  هچ  - 

دیدرگ ؟ دهاوخ 
دش . دهاوخ  نوگن  رس  راوخ و  رفک  و  زوریپ ، مهیلع - هللا  تاولص  دمحم - لآنید  هک  تسا  ماگنه  نآ  - 

درتسگ . دهاوخ  نماد  اج  همه  راوگ ، تمعن  ناوخ  و  دش ، دهاوخ  هدید  رون  رد  طاسب  مغ ، هودنا و  همهنآ  زا  دعب  - 
مراد . ناوارف  ياهینتفگ  هک  ما  هتسب  لد  يزورهب  نم  دیناکاپ ، همه  هک  هط  نادناخ  يا  - 

تسا . رابنارگ  ناهانگ ، زا  نم  شود  هک  ارچ  دیرذگ ، رد  نم  ياهشزغل  زا  ما ، هراچ  یب  ریقف و  نم  هک  زور  نآ  رد  - 
تشاد . مهاوخ  یگرزب  شاداپ  هچ  هک  مهاگآ  و  تسا ، نیمه  رد  نم  تاجن  هک  مناد  یم  و  ما ، هدرک  حدم  ار  نادناخ  امش  نم  - 

تسا . ابیز  راوگشوخو و  نیریش  فورعم ، هک  دنا  هتفگ  فورعم "  ینعم "  رد  - 
تسا . دننامیب  فافز  هضرع  رد  هک  ما ، هدرک  هدامآ  يراتفگ  سورع  امش ، راد  اوه  راتسود و  هدنب و  نیا  کنیا  - 
تسا . هدرزآ  امش - كوس  رد  امش - راتسود  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هتفرگ و  رارق  ربانم  يور  رب  نم ، رعش  نیا  - 

تسا . هدش  هدورس  لاس 772  ردهک  تسا  يا  هماکچ  نیا  - 
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تسا . موزخم  نادناخ  زا  میرکلا  دبع  یبا  لآ  نسح  نخس ،) سورع  ) هماکچ نیا  هدنرآ  دیدپ  - 
هتفگن رعاش  نآ  لثم  و  هدیسر ، لوبق  هجردب  شنخس  امش ، يوس  زا  و  - 

هحفص 28 ] ] 

 " دسرب . وت  لوبق  هجرد  هب  دشاب - تسرد  هاگ  ره  هک - تسا  دیما  هک " : تسا 
هدرتـس اـهلد  زا  و  دـنام ، دـهاوخ  خـیرات  هنادواـج  امـش  ماـن  داـب ، ناـگرزب  امـش  رب  ادـخ  دورد  دوش ، یم  هدرب  امـش  ماـن  هک  زور  نآ  اـت  - 

دشدهاوخن .

رعاش لاح  حرش 

شرـصاعم رعاـش ، نیا  فورعم  هدیـصق  نـیا  رب  تـسا . متـشه  نرق  یعیـش  نارعاـش  زا  یکی  یموزخم ، مـیرکلا  دـبع  یبا  لآ  نـسح  خـیش 
: تساهدرک هراشا  هدیصق  نآ  هب  ریز  تایبا  رد  و  میدروآ ، البق  ار  وا  هیمال  رکذ  هک  تسا  هدورس  يا  هریظن  ینیهعش  یلع  خیشهمالع 

دشخرد . یم  هدیشک و  نمادنامسآ  ياهیدنلب  رد  هک  دیشروخ  نوچمه  دراد ، نشور  سب  یبسن  دجم و  وا  - 
: تسا هدروآ  تسدب  یگرزب  تلیضف  دوخ ، رعش  نیا  اب  و  یلح ، یلع  یلاعم  بحاص  راوگرزب و  خیش  تسا  هتفگ  وکینهچ  یتسارب  - 
نوچمه یئوناب  چیه  ناوناب ، نایم  رد  و  تسین ، ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لامک  هب  يدج  چیه  گرزب ، دادجا  ناکاین و  نایمرد  -)

درادن .) دوجو  همطاف  ترضح 
هنوگچ هقباسم  هصرع  رعـش و  نادـیم  رد  هک  دـناسر  یم  و  تسا ، رعـش  رد  وا  یئاـناوت  رعاـش و  ترهـش  ياـیوگ  ییوگ ، هریظن  نیا  دوخ  و 

هدوب رحبتم  مولع  همه  رد  هک  یلح - دـشار  نب  نسح  خیـش  هک  تسانآ  رب  هعیلطلا ) ) باتک رد  يوامـس  خیـشو  تسا . هدوبر  تقبـس  يوگ 
هداد تبسن  ارنآ  يرگید  هب  هعیشلا  نایعارد  مه  یلماع  نیما  دیـس  و  هدوب ، هریظنهدنیوگ  دراد - یعتمم  دیاصق  دنمـشزرا و  تافیلات  تسا و 

256 و هعیـشلا ص 278 - نایعا - مکی  تسیب و  ءزج  هب  هک  تسا  ناققحم  رب  و  تسا ، هدـش  زاربا  هنیمز  نیا  رد  نوگانوگ  تارظن  و  تسا ،
نآ  مود  تسیب و  ءزج 

هحفص 29 ] ] 

دنیامن  هعجارم  باتک ص 89 
رد هماکچ  نیا  هک  تسنیا  دوش ، یم  لقن  نارگید  زا  یقرف  چـیه  یب  یهاگ  و  دوش ، یم  سابتلا  نارگید  رثا  اب  هیمال  نیا  هکنیا  هدـمع  تلع 

، دراد يدایز  هلـصاف  وا  رعـش  هویـش  کبـس و  اب  هک  یلاح  رد  هدش ، هدید  یلح  دـشار  نب  نسح  خیـش  دـیاصق  لالخ  رد  هعومجم  نیدـنچ 
ماکحتـسا وتوق  هب  هتـسارآ  ماجـسنا و  یناور و  یلعا  هجرد  رد  وا  رعـش  و  تسا ، نوریب  یلح  دـشار  نبا  يرعـش  کبـس  زا  یلکب  هکناـنچ 

درادن . ار  تافص  نیاوا  هب  بوسنم  هیمال  و  تسا ،
هدروآرف ارهیمال  نیا  یتیب ، نمض  رد  هدیصق  نایاپ  رد  هکنانچ  هدورس  ارنآ  متشه  نرق  رد  رثا ، نیا  هدنیارس  تسا ، ملـسم  هچنآ  لاح ، ره  هب 

دشار نبا  رب  وا و  رب  رعـش  نیاباستنا  لامتحا  یفرط  زا  و  تسین ، تسدب  رعاش  تافو  خیرات  نوچ  و  تسا ، هدرک  یفرعم  يرجه  لاس 772 
میدروآ . مهن  نرق  نارعاش  فیدر  رد  ار  رعاش  نیا  لاح  حرش  دراد ، دوجو  لاس 830  زا  سپ  مهن  نرق  یفوتم 
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هحفص 31 ] ] 

یلاعت  همسب 

نرق 10 رد  ریدغ  ءارعش 

یمعفک خیش 

هراشا

( 905) یفوتم
ریدغ  زور  داب  كرابم  مرخ و  - 

ینامداش . يزورهب و  زور 
ادخ  نید  ندش  لماک  زور  - 

هدنیاشخب . راگدرورپ  تمعن  لامک  ومامت  زور 
تاجن  يراگتسر و  زور  - 

روما . همهنتفریذپ  حالص  زور 
يدیسر  يریما  هب  راوگرزب  ماما  نیسح ، نسح و  ردپ  یضترم ، هک  يزور  - 

دش . لزان  اناوت  اناد و  راگدرورپ  ریدقت  باطخ : لیئربج ، طسوت  هک  يزور  و  - 5
شکانبات . كاپ  نادناخ  ویفطصم  مالس  یکرابم و  زور  - 

دیدرگ . طرش  نانموم  ریما  یلع  راوگرزب  تیالو  هک  ریدغ  مانب  يزور  - 
دش . هضرع  دنتشاد ، یئاونش  یئانیب و  هک  قیالخ  همه  هب  یلع ، تیالو  هک  يزور  - 

تسا . نارفاک  رفک و  هدننک  دوبان  وا و  راتسود  رای و  ربمایپ ، یصو  یلع  - 
تسا . هدنبات  غارچ  لوسر و  رای  ارهز ، ترضح  هیامنارگ  رسمه  درابب ، لاسکشخ  رد  هک  تسا  یناراب  - 10

زیختسر  زور  رد  حلاص  ناگدنب  یقاس  اهروشک ، اهروشک و  اهرهش و  نما  هیام  - 

هحفص 32 ] ] 

تسا . راوگشوخ  تبرش  اب 
تساخرب . دربن  هب  هاچ  يافرژ  رد  نج  اب  و  دمآ ، دورف  شا  هناخ  رد  هراتسهک  تسا  یسکنآ  و  - 

داد . جرخ  هب  اه  يریلد  اه و  هلمح  هیام  هچ  هک  نک ، لاوس  دحاو  ردب  گنج  زا  وت  - 
دوب . نارتشا  نیب  رد  هتشیب  ریش  نوچمه  هک  دوب  یسک  و  نانامهیم ، ياریذپ  و  گنج ، فوفص  ياوشیپ  - 

نک . یسررب  ار  وا  تیصخش  ریره "  بش "  نیفص و  زور  رد  و  سرپب ، بحرم  ورمع و  زا  ار  وا  يروالد  - 15
تسا . هدرک  يرای  اهدربن  رد  نینهآ  مزع  هتخآ و  ریشمش  اب  ار ، ادخ  نید  ردقچ  - 

تسا . هتشاد  ریذن  وریشب  یمشاه  ربمایپ  مازتلا  رد  دربن  شش  تسیب و  وا  - 
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تسا . هتشادن  ییاورنامرف  وا  زج  هک  هدوب ، هیرس  ياهگنج  هدنامرف  ربمغیپ ، نامرفب  وا ، و  - 
رعش  هلابند 

تیب زا 190  شیب  و  هدیـسر ، عبط  هب  هدـمآ و  ص 701  حابـصملا ) ) هب فورعم  شباتک  رد  هک  مدـیزگرب ، یمعفک  هدیـصق  زا  ار  تایبا  نیا 
یمار زور  نآ  فورعم  ياـهمان  تاـصتخم و  و  دـنک ، یم  فیـصوت  ار  ریدـغ  زور  و  حدـم ، ار  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نآ  رد  هکتسا 

رد هدوب و  يریپ  يالاب  نینـس  رد  ندورـس ، ماگنه  و  هدورـس ، فیرـش  يالبرک  رد  ادهـشلا  دیـس  سدقم  هاگمارآ  رد  ار  تایبا  نیا  درامش .
تایبا 

هحفص 33 ] ] 

تسا : هدرک  هراشا  یناعم  نیا  هب  ریز 
تسا . هدرک  وا  نت  رب  ار  يریپ  هماج  رمعلوط ، هک  تسا  لاسنهک  يریپ  نیا  - 

ربمغیپ . دالوا  نادناخ و  هب  هدنهد  میب  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  هک  تسا  هتفگ  وا  رب  باطخ  هدمآ ، وا  شیپ  هک  يا  هدنهد  میب  - 
ما . هدمآ  نازیر  کشرس  رابهودنا و  یلد  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  دیهش  ماما  هاگشیپ  هب  نم  - 

دنادرگ . یم  زاب  ار  دوخ  ییانیب  ماقم ، نآ  رد  انیبان  هک  ما ، هداتسیا  یکرابم  حیرض  ربارب  رد  نم  - 
دهد . یم  هانپ  ار  هانپ  یب  ناگتشگ  رس  هک  ما  هدمآ  ییاوشیپ  يده و  ماما  ناتسآ  هب  - 

دوش . نفد  اهرازم  نیا  رانک  رد  كاپ  كاخ  نیا  رد  میاهناوختسا  و  مریمب ، هک  مراد  نآ  دیما  -- 
مرب  رس  هب  اهخاک  رد  هدیمرآ  نایروح  اب  و  منیزگ ، ینکس  تشهب  رد  رگم  ات  - 

تسا . هتشگ  يراج  شنوخ  هدش و  دیهش  اهتوغاط  تسدب  هک  ییاوشیپ  ما ، هتفای  راب  تازجعم ، هدنراد  هاگشیپ  هب  نم  - 
( حابصملا ) رد هدیصق  هدروآ و  هدش  رکذ  صاخ  مایا  رد  هک  اریبحتسم  ياه  هزور  نآ  رد  هک  تیب  رب 120  غلاب  دراد  يا  هدیصق  رعاش  نیا 

: تسا نیانآ  علطم  هدمآ و 
هدرک . تیاده  نامیا  داشر و  هار  هب  ارم  هک  ساپس ، ار  ییادخ  - 
داب . شنادناخ  یفطصم و  ربمایپ  رب  لالجلا  وذ  يادخ  دورد  و  - 

: دیوگ هاگنآ 
رآ . ياج  هب  ار  جح  نآ  زا  سپو  رادب ، زور  هجح  يذ  زا  مهن  زور  رد  - 
ینکب . کش  راکشآ  لالهرد  ای  یشاب ، ناوتان  اعد  نیا  زا  هکنآ  رگم  - 

هحفص 34 ] ] 

: تسنیا تایبا  نیا  هلمج  زا  و 
. رب راکب  ارم  رعش  نیا  هام ، نآ  مهدجیه  رد  و  ریگب ، هزور  ار  مخ  ریدغ  زور  نآ ، زا  سپ  و  - 

تسا . هدش  لزان  ربمغیپ  رب  یلع  یضترم  تماما  صن  يزور ، نانچ  رد  - 
دنرامشب . دنناوت  یمن  اهملق  ارنآ  تلیضف  هک  يزور  دیدرگ ، لماک  مالسا  زور ، نیا  رد  هک  یتسارب  - 

رادب . هزور  نامرف  قبط  دش ، دای  هک  زور  تفه  نیا  رد  تسا . ربارب  هزور  رمع  کی  اب  زور ، نیا  رد  نتفرگ  هزور  - 
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رعاش لاح  حرش 

خیش رسپ  واو  حلاص  خیش  رسپ  وا  دمحم و  خیش  رسپ  وا  نسح و  نیدلا  ردب  خیش  رسپ  یلع  نیدلا  نیز  خیـش  رـسپ  میهاربا  نیدلا  یقت  خیش 
تسا . یعبج  يزیول  یمعفک  یلماع  یفراخ  ینادمه  یثراح  لیعامسا 

ياه هنیجنگ  و  هدروآ ، رد  زازتها  هب  اج  همه  رد  ار  ثیدح  مچرپ  هک  تسا  یناسک  زا  و  مهن ، نرق  بدا  ملع و  ناگرزب  زا  یکی  رعاش ، نیا 
. تسا هدرک  دنم  هرهب  ار  مدرم  هتخودنا ، هکيدایز  لضف  ثیداحا و  و  دراد ، هک  یمهم  تافیلات  اب  دنا . هدروآ  گنچ  هب  ار  رداون  تفرعم و 

تسا . هدوب  ماوت  يرایسب  عرو  اب  لیاضف ، نیا  همه  و 
نوچمه و  تسا ، هدیـشخب  رویز  هتفرگ و  رب  رد  ار  وا  یناشن  رز  ياه  هماج  نوچمه  هدیدنـسپ ، تاـیحور  یهلا و  ياوقت  هلـضاف و  تاـکلم 

هب ینعی  دسر ، یم  تیالو  راونا  هب  شا  هیامنارگ  رابت  و  تسا ، هتـسارآ  اهرویز  نیا  اب  ار  وا  مادـنا  و  هتـسب ، شقن  شناوزاب  رب  الط  دـنب  وزاب 
ینادمه ، روعا  هللا  دبع  نب  ثراح  راوگرزب  یعبات 

هحفص 35 ] ] 

یکی لاح  حرش  رد  شا  همجرت  هک  هدوب  هعیش  ياهقف  زا  و  رایسب ، یـشناد  گرزب و  بتارم  ياراد  بهذم و  يولع  تسا  یتیـصخش  نیا  و 
دمآ . دهاوخ  مهرارسا - سدق  یئاهب - خیش  ردپ  نیسح  خیش  ینعی  رعاش  نیا  ردارب  ناگداون  زا 

ءاملعلا ضایر   " لمالا " ، لما  رد "  ار  والاح  همجرت  هلمج  زا  دنا  هدروآ  ار  رعاش  نیا  لاح  خرش  یناوارف  شیاتـس  اب  مجعم  ياهباتک  همه 
 "، هعبارلا هضور  یف  هنجلا  ضایر  هلمج " : زا  دنا  هدرک  لقن  ار  ابیز  راثآ  عیادب و  هک  رگید  ذخآم  يرایـسب  و  ، 4 بیطلا " 395 : حفن  " ، " 
هعیـشلا " ج 358- نایعا  یمظاک " ، ردـص  نسح  دـمحم  وبا  راوگرزب  دیـس  فیلات  لمالا "  لـما  هلمکت  تانجلا " ص 6 " ، تاـضور  " 

يزار " ص 42 : راوگرزب  خیشهخیشم  ، " 1 هیوضرلا " 7 : دئاوفلا  ، " 1 راحبلا " 77 : هنیفس  ، " 3 : 95 " باقلالا ینکلا و  ، " 5 : 336

وا مهم  تافیلات 

-5 ینسحلا ، ءامسالا  حرش  یف  ینـسالا  دصقملا  هفیحصلا 4 - . حرش  - 3 نیمالا ، دلبلا  هتفای 2 - . شراگن  لاس 895  رد  هک  حابـصملا  - 1
حرش رد  تافصلا  هوفـص  - 8 ریـسفتلا ، رد  ریظنلا  هضارق  - 7 دـلج ، ود  رد  برعلا  لاثما  یف  بدـالا  هیاـفک  - 6 سفنلا ، هبـساحم  یف  هلاسر 

دئاصقلا ضعب  حرـش  یف  عیدبلا  هقدح  رون  - 12 هرضانلا ، هقیدحلا  - 11 یقرلا ، ذوـعلا و  یف  یقتنملا  - 10 هغللا ، قورف  - 9 تامس ، ياعد 
یف  هحضاولا  هلاسرلا  - 15 برکلا ، جرف  - 14 هلحنلا ، - 13 هروهشملا ،

هحفص 36 ] ] 

فئاطللا و یف  حاورالا  هاـیح  - 19 عیدبلا ، دـهاوش  یف  عیبرلا  رهز  - 18 يردلا ، بکوکلا  - 17 هرصبملا ، نیعلا  - 16 هحتافلا ، هروس  حرش 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  لـتقم  رد  يا  هزوجرا  - 21 هـقفلا ، یف  صیخلتلا  - 20 تـسا ، هدرک  ماـمت  ارنآ  لاس 843  رد  هک  راـثالا ، راـبخالا و 
-26 بئارغلا ، عومجم  - 25 هیقاولا ، عوردلا  تاقحلم  - 24 ءاملعلا ، تایفو  یفهلاسر  - 23 زرغللا ، لافقا  یف  زونکلا  دیلاقم  - 22 شباحصا ،
، ءابدالا تاقبط  یف  ءابلالا  ههزن  رـصتخم  - 28 تاباتک ، لئاسر و  یلع  هلمتـشم  هریبک  هعومجم  - 27 زیزعلاباتکلا ، هءارق  یف  زیجولا  ظـفللا 
ار اهنآ  دادعت  نایعالا ،) ) بحاص نیما ،) ) راوگرزب دیس  هک  دراد ، زین  يرگید  تافیلات  نیا ، رب  هوالع  میدنلا . رـضاحلا و  ناسل  راصتخا  - 29
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تسا . هدناسر   49 هب
زا : دنترابع  یمعفک  تیاور  خیاشم  زا  یخرب 

میقتـسملا " و طارـصلا  باـتک "  بحاـص  یـضایب  یطاـبن  نیدـلا  نیز  سنوـی  نب  یلع  خیـش  یلع و  نیدـلا  نیز  خیـش  شراوـگرزب  ردـپ 
راهطالا "  همئا  بقانم  یف  راربالا  هفحت  باتک " بحاص  يرئاح  ینیسح  دعاسم  نب  نیسحدیس 

 " همامالا . كرت  یف  مالسلا  هیلع  یلع  نع  همالملا  عف  بحاص " ر  يوسوم  نیسحلا  دبع  رسپ  یلع  دیس  و 
وا و زا  هک  تسا  هتسجرب  ياهقف  زا  هعیش و  ناگرزب  زا  یکی  وا  و  تسا ، یئاهب  خیـش  دج  دج  یلع ، نیدلا  نیز  خیـش  ینعی  رعاش ، نیا  ردپ 

دمحم نب  یلع  خیـش  و  دوش . یم  هدرب  مان  راکزیهرپ "  گرزب  هیقف  ناونع ، هب  شردپ  زا  و  دـننک ، یم  تیاور  ام ) رظن  دروم  رعاش  ) شرـسپ
، همالع خیـش   " بقل ناونع و  هب  وا  زا  هداد ، هک  يا  هزاجا  نتم  رد  دـمحم ، نیدـلا  سمـش  ینعی  رعاش  نیا  ردارب  داتـسا  یلحم ، نب  یلع  نب 

تسا . هدوب  لاسب 861  هرس - سدق  رعاش - نیا  تافو  و  تسا ، هدرک  دای  نیملسملا "  مالسالا و  فرش  نیدلا ، ایندلا و  نیز 

هحفص 37 ] ] 

؟ ریز رارقب  تشاد ، رسپ  جنپ  یلع  نیدلا  نیز  خیش 
همجرت . دروم  رعاش  یمعفک ، میهاربا  نیدلا  یقت  خیش  - 1

نیدلا ، یضر  - 2
نیدلا . فرش  - 3

دنک . یم  لقن  وا  زا  شتافیلات  رد  ام ، رعاش  هک  ناضمر " رهش  لمع  یف  نایبلا  هدبز  بحاص "  دمحا ، نیدلا  لامج  - 4
خیش ترابع "  هب  وا  زا  یناث  دیهش  راوگرزب  داتسا  و  تسا ، تما  خیاشم  ناگتسجرب  زا  هک  یئاهب ، خیش  ردپ  ياین  دمحمنیدلا ، سمـش  - 5

تسا . هدومن  حیرصت  رما  نیا  هب  هدرک  رداص  یئاهب  خیش  ردپدمصلا  دبع  نب  نیسح  خهیش  شا  هون  هب  هکيا  هزاجا  رد  و  هدرک ، دای  ماما " 
ءاملعلا .) ضایر  لقن  هب  ) تسا هدیمان  ملاع "  ناگرزب  ياوشیپ  ار "  وا  روبزم ، دمحم  نیدلا  سمش  هب  دوخ  هزاجا  رد  یکرک ، ققحم 
تازاجا رد  یـسلجم  همالع  و  تسا ، هدرک  حیرـصت  ار  وا  تماما  ییاوشیپ و  یکرک ، نیـسح  دیـسهب  دوخ  هزاجا  رد  ینوریب  ردـیح  دیـس  و 

تسا . هدرک  دای  تامارکلابحاص "  ترابع "  هب  وا  زا  دوخ 
خیش زا  يا  هزاجا  زین  و  هدناوخ ، سرد   862 یفوتم یلماع ، رشع ، نب  فسوی  نب  دمحا  نب  نسح  نیدلا  زع  رضحم  رد  رتشیب  نیدلا ، سمش 

هک صخش - نیا   44 (ص ). تسا هدـش  رکذ  راـحب  تازاـجا  شخب  رد  هک  هدرک ، بسک  یفوـتم 855 ، یلحم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع 
تسا . هتشذگرد  لاسب 886  هدمآ و  ایند  هب  لاس 822  رد  دنک - تمحر  شیادخ 

دوب هدرک  تیـصو  ار  دوخ  تیبلها  تسا ، هتفای  افو  لاسب 905  هفرـشم  يالبرک  رد  نونظلا  فشک  لقن  هب  گرزب  رعاش  نیا  یمعفک ، خـیش 
سدقمرئاح ، رد  هک 

هحفص 38 ] ] 

تسا : هتفگ  هکنانچ  دوش ، نفد  ریقع "  مان "  هب  يا  هیحان  رد 
 " دیراپسب . كاخ  هب  ریقع "  كاخ "  رد  ارم  گرم ، زا  سپ  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  ادخ ، رطاخ  هب  " - 

دوبمهاوخ . هاگهانپ  نیرتهب  نآ  هللا ، لوسر  هلالس  البرک ، دیهش  هیاسمه  اجنآ ، رد  نم  هک  ارچ  - 
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دیمرآ . مهاوخ  یساره  چیه  یب  دوخ  هاگمارآ  رد  مشاب ، هتشاد  ییوگتفگ  ثحب و  رکنم  ریکن و  اب  هکنآ  یب  نم ، هک  تسا  اجنآ  - 
دوب . مهاوخ  ماما  رد  زیخاتسر  زور  دوخ و  هاگیاج  رد  نم  دوب ، دنهاوخ  هدز  تشحو  منهج  شتآ  هلعشزا و  مدرم ، هک  زور  نآ  - 
دننک . یم  تیامح  ینابهاگن و  يدنزگ  ره  ندیسر  زا  ار  وا  و  دنراد ، یم  یمارگ  ار  دوخ  نامهم  بارعا ، هکما  هدرک  هبرجت  نم  - 

دنکن -؟ عافد  تسا ، هدیمرآ  وا  هانپ  رد  يروای  چیه  یب  هک  یسک  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  ربمایپ ، دنزرف  نیا ، ربانب  - 
دنکن ". تیامح  ار  وا  دنکن و  يرای  دش ، هارمگ  نآ  رد  هک  ار  يراوس  رتش  يورملق ، قورق و  بحاص  هک  تسا  راع  نیا 

هدیـصق زا  ینعم  نیا  و  هدمآ ، ایند  هب  لاسب 840  رعاش  نیا  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  رد ص 336 ج 5  هعیـشلا "  نایعا  بحاص "  نیما  دیس 
تافانم داضت و  هتفگ ، دیـس  دوخ  هچنآ  اب  و  تسا ، رودـب  باوص  زا  یلیخ  لوق ، نیا  نکل  دـیآ . یم  رب  هدورـس ، عیدـب  ملع  باب  رد  هک  يا 

سورد "  باتک "  رد  شدوخ  طخ  هب  وا  هک  ارچ  دراد ،

هحفص 39 ] ] 

هک یـشاوح  یخرب  و  تءارقار ، باتک  نیا  رعاش ، هکنآ  لاح  و  تسا ، هتفای  تغارف  نآ  تباـتک  زا  لاس 850  ردهک  هتشون  دیهش ص 340 
تسا . هتشاگن  نآ  رب  تسا ، وا  لضف  لیلد  دوخ 

تسا . هدش  لقن  هتفای - تغارفنآ  فیلات  زا  لاسب 843  هک  حاورالا ر - هایح  وا " ، تافیلات  زا  نینچمه 
زا ناوریا  رد  رعاش ، دوخ  طـخ  رب  ار  هعومجم  نیا  تسا : هتفگ  هدـش و  هداد  تبـسن  وا  هب  ضاـیر ، بحاـص  لـقن  هب  زین  یگرزب  هعومجم  و 

هدوب لاـس 852  رگید  شخب  و  نآ 849 ، زا  یـشخب  شراگن  خیراتو  لاس 848 ، نآ  تباتک  مامتا  خـیرات  هک  مدـید ، ناجیابرذآ  ياه  رهش 
تسا .

نکل و  هتفای ، تافو  لاسب 900  هک  تسا  هدرک  لقن  اهاج  یضعب  رد  و  لوهجمان ، ار  رعاش  تشذگ  رد  خیرات   336 رد ص . نایعا ، بحاص 
زا خیرات ، نامه  رد  هدوب و  هدـنز  لاسرد 895  وا  اریز  دـشاب ، تحـص  هب  کیدزن  نیا  هک  دور  یم  نامگ  و  تسا . هدرکن  رکذ  ارنآ  ذـخام 
زا نایعالا  دیـسهچنآ  ربانب  و  تسا . هدشن  هدید  نیا  زارتالاب  یخیرات  يو ، تافیلات  خـیرات  رد  و  تسا ، هدـش  غراف  حابـصملا ) ) باتک فیلات 

هیئار هدیـصق  رد  هک  یلاح  رد  دوب ، لاس  رعاش 55  نس  حابصم ، باتک  فیلات  ماگنه  رد  هدرک ، هدافتـسا  لاس 74 . ینعی  وا  تدالو  خـیرات 
: تسا هتفگ  دراد ، حابصم "  رد "  هک  يا 

 " تسا . هدناشوپ  وا  نت  رب  ار  يریپ  هماج  راگزور ، ثداوح  هک  يا  هدروخلاس  درم  ریپ  - " 
، هدوب دنمشیدنا  رظن و  بحاص  یفلوم   843 لاس رد  و  هتفای ، دلوت  مهن  نرق  لیاوا  رد  رعاش ، هک  دـیآ  یم  رب  میدرک ، لقن  هچنآ  عومجم  زا 

تسا . هدوب  یلاسنهک  هدروخلاس و  درم  ریپ   " حابصملا ، فیلات "  ماگنه  رد  و  دنا ، هدوتس  ار  وا  تافیلات  ناگرزب  هک 

هحفص 40 ] ] 

لیعامسا  خیش 
هون  یمعفک و  خیش  بسن  هرجش 

حلاص  خیش 
یئاهب ) خیش  ردپ  ) نیسح خیش  شردارب 

دمحم  خیش 
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نسح  نیدلا  ردب  خیش 
يافوتم 816  یلع  نیدلا  نیز 

تافو 886  نیدلا  یضر  نیدلا  فرش  یمعفک  میهاربا  خیش  دمحا  نیدلا  لامج  دمحم  نیدلا  سمش 
دمصلا  دبع  خیش 

هللا  هبه  مراکملا  وبا 
هرهز 

تافو 935 
تدالو 858 

ار  شا  همجرت  هک  یلع  خیش 
دمحم  نساحملا  وبا 

دلوت 862  میدروآ  گرزب  يرئازج  هزاجا  نمض  رد 
یلع  مساقلا  وبا  نیدلا  رون 

نسح 
دمحم  خیش 
نیسح  خیش 

نیدباعلا  نیز  جاح 
دلوت 898 
دلوت 903 

تدالو 909 
نیدلا  ءاهب  خیش 

دمصلا  دبع  خیش 
دلوت 953 
دلوت 966

هحفص 41 ] ] 

یلماع نیدلازع 

هراشا

تافو 984 دلوتم 918 
؟ مرانک رب  يراوخ  هیامورف  ره  زا  و  دراد ، یناهج ، ترهش  مراک  هک  یلاح  رد  موش ، یم  تمالم  اجک  نم  - 

تسا . یبوخ  یماح  هچ  هک  میوگب  هاگ  ره  ما ، هتفگ  نخس  لدع  زا  هراومه  و  ما ، هتسب  رد  ار  ربمایپ  لآ  ربمایپ و  - 
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مراد . گرزب  تیالو  اب  يدنویپ  تبسن و  و  تسامارتحا ، هتسیاش  هک  مراد  يرابت  - 
تشاد . مهاوخ  یئوکن  هاگیاج  تمایق ، رد  و  مراد ، ناشیا  نوچیهاگ  هیکت  زیخاتسر ، زور  رد  - 

مراکهنگ . تخس  هکنیا  اب  اهدماشیپ ، دیادش و  رد  نم  هک  ارچ  - 
مهاوخ يرای  هب  دز و  مهاوخ  دایرف  تسا ، ربمغیپ  داـماد  همطاـف و  رـسمه  هک  ار  یـسک  نآ  و  تنج ، ییاوشیپ  ود  ردـپ  یفطـصم و  ردارب  - 

دیبلط .
تسا . ریذن  ریشب و  ربمایپایبنا  نیرتهب  تسود  و  گرزب ، راگدرورپ  بوبحم  هک  تسا  یتیصخش  نیا  - 

هحفص 42 ] ] 

تسا . ناگدنب  ياوشیپ  ریدغ - ثیدح  صن  قباطم  و - ناگرزب ، شخب  تیافک  و  اهیگریت ، ناشفا  وترپ  هک  ییاوشیپ 
تسا . رهطم  كاپ و  هاگآ  يادخ  هدومرفب  و  هاگآ ، اهناهن  زا  و  دیادز ، یمار  اههودنا  هک  تسوا  - 

دراد . فک  هب  ار  شمارآ  وتینم  غیت  هک  تسا ، ییانیب  اونش و  درمو  ناشیا ، يوزرآ  تیاهن  و  مدرم ، رواد  نیرترای  داد  وا  - 
رعش  هلابند 

شیارس زا  هک  یتدم  زا  سپ  تسا . هدورس  یئاهب  خیشردپ  یلماع  دمصلا  دبع  نب  نیسح  خیـش  هک  تسا  يا  هدیـصق  زاغآ  رـس  تایبا ، نیا 
ار مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  نآ  رد  درک و  حرش  طوسبم  روطب  هدرک ، رکذهدیـصق  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  تشذگ . هدیـصق  نیا 
مخ ریدغ  دادیور  نآ ، زا  دارم  هک  تسا  هتفگ  ریدغلا "  صنبمانالا  یلوم  عارصم " و  ریـسفت  رد  هلمج  زا  دومن ، لقن  تنـس  لها  تیاور  هب 
رد قیرط  راهچ  اب  یبلعث  هطساو و  اب 16  ار  نآ  لبنح ، نب  دمحا  تسا : نیا  نآ  هصالخ  هک  هدروآ ، ار  ریدـغ  ثیدـح  نآ ، زا  سپ  و  تسا .

دنا . هدروآ  کبر "  نم  کیلا  لزناام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  هیآ " : ریسفت 
زا مخ  ریدـغ  ثیدـح  یلزاغم ، نبا  هتفگ  هب  هدروآ و  ارنآ  تس "  حاحـص  نیب  عمج  رد "  و  هدرک ، لقن  ار  نآ  قیرط  هس  هب  یلزاـغم  نبا  و 

دنا . هدرک  لقن  رفن  دصکی  دودح  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
 " هیالولا باتک  مان "  هب  باب  نآ  رد  يا  هژیو  باتک  و  هدرک ، لـقن  قیرط  زا 75  ار  ریدغ  ثیدح  روهـشم ، خروم  يربط  ریرج  نب  دمحم  و 
و تسا ، هتشون  عوضوم  نیا  ردیصاخ  باتک  هدرک و  لقن  قیرط  زا 105  ار  ثیدح  نیا  هدقع ، نب  دمحا  سابعلا  وبا  ظفاح  و  تسا . هتشون 

ثیدح ، نیا  و  تسا . هتشذگ  رتاوت  دح  زا  همهنیا 

هحفص 43 ] ] 

لاح و هکنانچ  دنک ، یمتابثا  ار  نآ  رد  لیوات  یتسردان  میلـس ، لقع  هک  تسا  يربتعم  نشور و  صن و  تعاط ، بوجو  تماما و  باب  رد 
زا دعب  ترابع ، نیا  ینعم  و  متسین ؟ رترب  یلوا و  ناتیاهسفن  زا  امـش  رب  نم  ایآ  دومرف : ربمغیپ  هک  اجنآ  درادن ، لوبق  ار  نآ  مه  ثیدح  ماقم 
: تفگ هک  دنا  هدرک  تلفغ  بیطلا  وبارعش  نیا  ینعم  زا  لیوات  باحصا  و  تسانشور . الماک  نآ  ریاظن  و  .. " لوسرلا ، اهیا  ای  هیآ "  لوزن 

دننام ؟ یم  مورحم  زور  وترپ  زا  نایملاع  هتفگ ، نیا  اب  ایآ  تسا . بش  نشور ، هاگحبص  نیا  میوگب  نم  هک  نک  ضرف  - 

رعاش لاح  حرش 

نب حلاص  رسپ  وا  نسح و  نیدلا  ردب  رسپ  وا  یلع و  نیدلا  نیز  رـسپ  وا  دمحم و  نیدلا  سمـش  دمـصلا  دبع  رـسپ  نیـسح  خیـش  نیدلا  زع 
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نادناخيالو هطساوب  هک  يا  هداوناخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  راگزور  زا  رعاش  نیا  تسا . یعبج  یلماع  ینادمه  یثراح  لیعامـسا 
دج هب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـنموم  ریما  هک  تسین  تهجیب  و  تسا . هتفاـی  شرورپ  هدوب ، فوصوم  دـجم  تفارـش و  هب  تمـصع  ترتـع و 

الو و هدرک و  قیدـصت  ار  شتـسرد  نامیا  هدـیقع و  شتافو ، ماـگنهب  یفراـخ  ینادـمه  روعا  هللا  دـبع  نب  ثراـح  ینعی  رعاـش  نیا  يـالعا 
هاش ناطلـس  هب  هک  يا  همان  رد  ینادـمه ) ) یلع راتـسود  نیا  هب  ار  شباستنا  بتارم  ام ، همجرت  دروم  رعاـش  تسا . هداد  تراـشب  ار  شتبحم 
خیش رسپ  نیدلا  دیـشر  خیـش  شدرگاش  هب  هک  يا  هزاجا  رد  ار  ینعم  نیمه  و  تسا ، هدرک  دای  هتـشونشدوخ ، طخب  لاسب 968  بسامهط 

تازاجالا  كردتسم  زا  لقن  هب  هک - يا  هزاجا  نمض  رد  زین  و  هتشون ، یلوالا 971  يدامج  مهدزون  خیراتب  یناهفصا ، میهاربا 

هحفص 44 ] ] 

تسا . هدرک  هراشا  دوخ  باستنا  هب  هتشون . یلع  کلم  هب  ارماس - نکاس  يزار  دمحم  ازریم  تجح  خیش 
رد و  هدرک ، هراشا  باستنا  نیا  هب  هدرک ، رداص  یمق  دمحم  نیدـلا  یفـص  یلوم  هب  لاسب 1015  هک  يا  هزاجا  رد  زین ، یئاهب  خیش  شرـسپ 
دج ینادمه  ثراح  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  يا  همان  زا  هغالبلا ، جهن  زا  تسا : هدروآ  نینچ  رصم 1305( عبط  ) لوکشک ص 279 

تسا . هتشون  باتک ، نیا  هدنروآ  درگ 
دادجا نآ  هب  رعاش  باستنا  هب  دنا ، هدوب  ام  همجرت  دروم  رعاش  رـصع  هب  کیدزن  ایرـصاعم  هک  تما ، خیاشم  هفئاط و  ناگرزب  زا  یهورگ  و 

: تسا هلمجنآ  زا  هک  دنا ، هدرک  حیرصت  كاپ 
تسا . هدرک  رداص  رعاش  نیا  هب  لاسب 941  هک  دوخ  هزاجا  رد  یناث ، دیهش  ام  ياوشیپ  - 1

تسا . هتساوخ  لاس 983  رد  تیصخش  نیا  زا  هک  يا  هزاجا  رد  كردتسم ، تیاور  هب  انب  ملاعم ، بحاص  نسح ، خیش  - 2
لاسب 1004 . یکرک  نیسح  دیس  هب  دوخ  هزاجا  رد  مود ، یماطسب  دیزی  اب  هب  روهشم  هللا ، تیانع  رسپ  دمحم  وبا  خیش  - 3

لاسب 1023 . بیغ  تسد  هللا  لضف  ریما  دیس  هب  دوخ  هزاجا  رد  ینارحب ، مشاه  نب  دجام  دیس  - 4

هحفص 45 ] ] 

تسا . هتشون  لاس 1534  رد  هک  یسلجم  یقت  دمحم  یلوم  هب  دوخ  هزاجا  رد  يرتست ، هللا  دبع  یلوم  رسپ  یلعنسح  یلوم  - 5
تسا . هتشون  لاس 1036  رد  یسلجم  یقت  دمحم  یلوم  هب  هک  يا  هزاجا  رد  یفجن ، یناتسلوش  یلع  نیدلا  فرش  ریما  - 6

نموم دمحم  نب  نسحم  دمحم  یلوم  هب  لاسب 1051  هک  يا  هزاجا  رد   " كرادم ، بحاص "  دمحم  دیس  رداربیلماع  نیدلا  رون  دیـس  - 7
تسا . هتشون 

تسا . هدرک  لقن  شتیاور  قرط  رد  وا  زا  هک  داماد ، رقاب  دمحم  ریما  دیس  داماد  یلماع ، دمحا  دیس  ریما  - 8
ص 149 و146 و 145، راجب : تازاجا  نمض  رد  هک  دروم - هس  رد  هیداجس ) هفیحص  ) دوختیاور قرطرد  یـسلجم  یقت  دمحم  یلوم  - 9

دمحم یلوم  هب  هزاجا  رد  و  هداد ، لاس 1063  رد  يدزی  دمحم  نیدلا  فشاک  یلوم  رـسپ  میهاربا  ازریم  هب  هک  يا  هزاجا  رد  زین  و  هدـمآ ،-
شرسپ هب  هک  يا  هزاجا  رد  نینچ  مه  و  شنادرگاش ، زا  یکی  هب  دوخ  تازاجانمض  رد  و  لاسب 1068 ، ینادمه  یناهفصایسابرک  قداص 

تسا . هدرک  حیرصت  باستنا  نیا  رب  هداد  یسلجم  همالع 
لاس 1064 . رد  راقفلا  وذ  ریماهب  دوخ  هزاجا  رد  يراسناوخ ، لامج  اقآ  رسپ  نیسح  اقآ  - 10

هب عیفـش  دـمحم  یلوم  هب  هزاجا  رد  لاسب 1081 و  ینالیگ  رقاب  دـمحم  یلوم  هب  دوخ  هزاجارد  رقاـب ،) دـمحم  یلوم  ) يراوزبس ققحم  - 11
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لاس 1085 .
هاش رـسپ  دـمحم  نیدـلا  رون  خیـش  هب  هزاجا  رد  هدـمآ - تازاجالا "  كردتـسم  رد "  هچنآ  قبط  رب  یمظاک - دـمحمنب  مساـق  خیـش  - 12

لاس 1095 . هب  یناشاکیضترم 
شنادرگاش هب  هک  یتازاـجا  رد  ياهدـیدع ، دراوم  راحب ص 134 و  تازاجا  نمـض  رد  دوخ ، تدافا  رد  اـج ، ود  رد  یـسلجم  همـالع  - 13

تسا . هدرک  دییات  ار  باستنا  نیا  هداد ،

هحفص 46 ] ] 

هدرک رداص  لاس 1090  دودح  رد  یمظاک  داوج  دـمحم  خیـش  هب  هک  يا  هزاجا  رد  یحیرط ، نیدـلا  لامج  رـسپ  نیدـلا  ماسح  خیـش  - 14
. تسا

ردیح دیس  رـسپ  دهتجم  نیـسح  دیـس  هب  دوخ  هزاجا  نمـض  رد  اج  ود  رد  ینوریب ، ینیـسح  نیدلا  ءالع  دیـس  رـسپ  ردیح و  ریما  دیـس  - 15
تسا . هداد  یکرک 

تسا . هداد  لاس 100  رد  یلماع  فیرش  نسحلا  وبا  خیش  هب  هک  يا  هزاجا  رد  یلماع ، یسلجم  نیسح  دمحم  خیش  - 16
تسا . هداد  لاس 1100  رد  یلماع  فیرش  نسحلا  وبا  خیش  هب  هک  يا  هزاجا  ردیلماع  یسیم  نیسح  دمحم  خیش  - 17

لاسب 1103 . یلماع  ینوتف  فیرش  نسحلا  وبا  خیش  هب  دوخ  هزاجا  ردیناروب  دمحم  رسپ  دحاولا  دبع  خیش  - 18
لاسب 1107 . ینوتف  فیرش  نسحلا  وبا  خیش  هب  دوخ  هزاجا  رد  عساولا  دبع  رسپ  حلاص  دمحم  ریما  - 19

رد يددعتم  دراوم  لاس 1111 و  رد  ینوتف  فیرش  نسحلا  وبا  خیش  هب  هک  يا  هزاجا  رد  یحیرط  نیدلا  رخف  رـسپ  نیدلا  یفـص  خیـش  - 20
تسا . هداد  شنادرگاشب  هکیتازاجا  رگید 

هدوتس نآ  رد  ار  خیش  هدورس و  یئاهب  خیش  هیئار  ياضتقا  هب  هک  يا  هیئار  هدیصق  نمض  رد  لاس 1028  یفوتم  ینارحب  یطخ  رفعج  خیش  و 
تسا : هدروآ  نینچ  هتفگ ، ظیرقت  ار  شا  هدیصق  و 

یلوالا ص 221 نبا  ایف 
ار اهنآ  يراوگرزب  يراکنا ، تسد  چـیه  هک  یناسک  هدوتـس ، ار  ناسک  ناـنچ  ربماـیپ  یـصو  هک  یتسه ، یناـگرزب  دـنزرف  هک  یـسک  يا  - 

دنکدر . دناوتن 
دنکن . رارف  دراشفب و  گنج  يارب  ار  دوخ  تیمح  نادند  هک  دوب  هدنامن  یسک  شناراتسود  زا  هک  اجنآ  نیفص ، گنج  رد  - 

هحفص 47 ] ] 

یم اریذپ  ار  گنج  دـننک ، باتـش  شتآ  درگ  رب  هک  ناگناورپ  نوچمه  هک  دـندید ، يروالد  نانچ  ناراوگرزب  نیا  زا  نمـشد ، نایهاپـس  - 
دندش .

دندروآ . یم  دورف  دوب ، هتفرگ  هرانک  قح  زا  هک  يراکهبت  رجاف و  مدرم  رس  رب  و  هتخیهآ ، رب  اهماین  زا  ار  دوخ  هنهرب  ياهریشمش  - 
دنداد . یم  تسد  زا  روخشبآ  وبرش  نیا  رد  ار  ناشاهناج  و  دندمآ ، یم  هتسد  هتسد  نانیا  - 

دندوب . هدرک  هشیپ  یهابت  قسف و  هتشگ و  ادج  قح  هک  ینمشد  دندنارپ ، یم  ار  نمشد  ياهرس  و  هدیشک ، رب  ماین  زا  ار  اهغیت  - 
دنربب . ار  شرس  رگم  ات  دنناباوخ ، یم  ار  يرتش  ییوگ  هکنانچ  دنداتفا ، یم  وناز  هب  دندمآ و  یم  - 
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تفگ . یم  نادمح  لآ  هرابرد  هک  دندناوخ ، یم  شنامشچ  رد  ار  مایپ  نیا  ناشن  و  دش ، یممارآ  مرخ و  شناج  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  - 
نادـمح لآ  يا  متفگ  یم  ) دـناهداد ناشن  نآ  زا  تسرد ، راـبخا  راـثآ و  هک  یـشهب  مروآ ، تسد  بار  تشهب  هزاود  یناـبرد  هک  هاـگنآ  - 
ینادمه ثراح  دهاجم  ناولهپ  هب  نینچ  مه  و  نیفـص ، گنج  رد  نادمه  هلیبق  ياهیروالد  هب  تایبا  نیا  رد  دیوش ) دراو  تمالـسب  یگمه 

هزینو هرز  هلزنمب  امـش  نادمه ، درم  يا  دوب  هدومرف  هدرک و  فیرعت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  هنوگچ  هک  هدرکهراشا ، رعاش  نیا  دـج 
دیدومنن . يربنامرف  ار  یسک  ادخ  زج  هب  و  دیدرکن ، يرای  ار  ادخ  زج  دینم ، راکیپ 

دنتفریذپ . ارم  توعد  دندوب ، هدادن  یتسپ  هب  نت  زگره  هک  نادمه  ناناولهپ  مدیبلط ، يرای  هب  ار  ناروالد  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  - 
گنج زا  ياپ  دربن ، مد  هدیپس  رد  هک  دندوب ، نادمه  هلیبق  ناسراف  نیا  - 
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دندوب . دونشخ  رازگ و  رکش  راک  نیا  رب  یگمه  هدربن و  ردب 
تسا . هدیشک  رس  شتآ  هلعش  ایئوگ  هک  دندرک  یم  هلمح  نانچ  فک ، رب  ریشمش  ینیدر ، ياه  هزین  اب  - 
دنرادیاپ . نکش و  نمشد  دنزیخربدربن ، هب  هک  هاگنآ  و  دنا ، هتسارآ  نید  قالخا و  رویز  هب  ناینادمه  - 

تسین . هدولآ  هانگ  خورد و  هب  ناشراتفگ  زگره  و  دنهد ، یم  ناشن  دوخ  زا  نوچ  یب  یتماهش  ایر و  یب  مزع  شلت و  اهگنج ، رد  - 
: یبای یم  راوگشوخ  كاروخ  تمدخ و  و  دننک ، یم  يرادنامهم  ینابرهمب  وت  زا  يوش ، دراو  ناش  هناخ  هب  هک  هاگنآ  و  - 

دننانمشد . هدنبوک  دس  یگنج ، نادیم  ره  رد  نانیا  هک  ارچ  دهدب ، شاداپ  ناینادمه  رب  ار  تشهب  دنوادخ  - 
دیوش . دراو  تمالس  مالس و  هب  متفگ : یم  نادمه  لآ  هب  متشاد ، ینابرد  راختفا  تشهب  يارس  رد  ربنم  هاگ  ره  - 

یناف ترضح  نآ  يالو  رد  هکدوب  یـسک  و  مالـسلا ، هیلع  نانموم  ریمابحاصم  ینادمه "  ثراح  گرزب " ، نادناخنیا  تفارـش  سـسوم 
یناعمس دنا ، هدوتس  ار  وا  هماع  لاجر  زا  یهورگ  تفر . یم  رامشب  راگزور  ناگتـسجرب  زا  یکی  و  هعیـش ، گرزب  ياهقف  زا  وا  دوب . هتـشگ 

تسا . هدرمش  هعیش  نایلاغ  زا  ار  وا  دوخ  باسنا "  زا "  یفراخ ) ) رد
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هدروآ اهنآ  لاثما  وهتابن  نب  غبـصا  ناحوص و  نب  هعـصعص  فیدر  رد  هعیـش  گرزب  لاـجر  وزج  ار  وا  فراـعم " ص 306  رد "  هبیتق  نبا 
تسا .

بیذـهت رد "  رجح  نبا  راوـمه و  و  دوـب . یعباـت  ياـملع  نیرتـگرزب  زا  وا  هکتسا : هتفگ  ج 1  لادــتعالا " ص 202  نازیم  رد "  یبـهذ 
ثیح زا  رتاسراپ و  همهزا  مدرم ، نایم  رد  و  دوب . مدرم  هقفا  ثراح ، تفگ : هک  دنا  هدرک  دقن  دواد  یبا  نب  رکب  وبا  زا  بیذهتلا " ص 145 

زا یکی  وا  هـک "  تـسا  هدـمآ  ص 58  لاـمکلا ) بیذـهت  هصـالخ  ) رد و  تفرگ . ارف  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  ار  ضئارف  دوـب ، رتزاـتمم  راـبت 
 " دوب . هعیشناگرزب 

هک مدینش  روعا "  ثراح  زا "  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  یبعش  زا  وا  زازب و  ریمع  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دوخ ص 59  لاجر " رد "  یشک 
تفگ : یم 

ییایب ؟ اجنیا  دش  ثعاب  زیچ  هچ  روعا ، يا  دومرف : مدیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  یبش 
نادـب يرواـیب ؟ ياـج  هب  ار  نآ  نارکـش  هک  میوگب  وت  رب  یثیدـح  اـیآ  دومرف : امـش  تبحم  یتـسود و  مسق  ادـخب  ناـنمومریما ، يا  تفگ :
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ارم يا  هدنب  چیه  و  دوش . یم  هدـنز  تمایق  رد  نمیتسود  بح و  اب  هکنآ  رگم  دریم ، یمن  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ارم  هک  يا  هدـنب  چـیههک 
هک شاب  هاگآ  تفگ : نم  هب  یبعش  هک  دنک  یم  لقن  هاگنآ  دوش . یم  وربور  ینمشد  نآ  اب  زیختسر  زور  رد  هکنآ  رگم  دراد ، یمن  نمـشد 

دنرادن . وت  لاح  هب  ینایز  وا  ضغب  و  دوس ، وا  تبحم 
نب غبصا  زا  وا  یلماک و  دلاخ  وبا  زا  حلاص  نب  لیمج  زا  شدنـس  اب  یلاما  رد ص 42  یسوط ، رفعج  وبا  هفئاطلا  خیش  رسپ  یلع  وبا  خیـش  و 

هک  هدرک  تیاور  هتابن 
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. مدوب اهنآ  نیب  رد  زین  نم  و  دش ، راوگرزب  نآروضح  دراو  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینموملا  ریما  نایعیـش  زا  یهورگ  اب  هارمه  ینادـمه  ثراح 
، دوب دـنمقالع  ناـشیا  هب  یلیخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب . راـمیب  دز و  یم  نیمز  رب  ار  دوـخ  ياـصع  تفر و  یم  هار  هدـیمخ  دـقاب  ثراـح 

یم تموصخ  وت  اب  هک  متـسه  وت  نانمـشد  هنـشت  نم  ناـنموم  ریماهدیـسر  نم  هب  راـگزور  بئاـصم  تفگ : ثراـح  تسا  هدـش  هچ  دومرف :
دنزرو .

یهورگو دنا  هدـیئارگ  ولغ  طارفا و  هب  یهورگ  دـنراد ، وت  ماقم  تیـصخش و  زا  هک  یتشادرب  تفگ : دننمـشد ؟ نم  اب  هنیمز  هچ  رد  دومرف :
ردق نیمه  نادمه ، اخا  يا  دومرف : دننکب  يراک  هچ  هک  دنناد  یمن  دنتسه ، نادرگ  رـس  ددرم  مه  یهورگ  و  دنراد ، هنانیب  هتوک  يور  هنایم 

. دنوش یم  قحلم  اهنآ  هب  ماجنارس  زین  ناگداتفا  بقع  نایلاغ و  دنتـسه ، ور  هنایم  هورگ  نم ، ناوریپ  نیرتهب  هک  سب ، وت  ياربنم  رظن  راهظا 
ار ام  دروم  نیا  رد  و  يادزب ، ام  ياهلد  زا  ار  ماهبا  کش و  رابغ  نیا  هک  مدنمـشهاوخ  داب ، وت  دوجو  يادـف  مردام  ردـپ و  هک  تفگ  هاـگنآ 

تسا . هتفهن  نایب  نیا  رد  تقیقح  و  تسا ، یفاک  وت  يارب  متفگ ، هک  هزادنا  نیا  دومرف : هدب . یتریصب 
، سانش ار  قح  وت  درک . ادیپ  ینیدتخانش  ناوت  یم  هک  تسوا  قح  رب  تایآ  ابهکلب  تخانش ، ناوت  یمن  نادرم  اب  ار ، ادخ  نید  هک  یتسارب 

تخانش . یهاوخ  مه  ار  قح  نادرم 
وت هب  ار  قح  نم  کنیا  دنک . راکشآ  ار  نآ  درادرب و  هدرپ  نآ  زا  هک  تسا  یسک  دهاجم ، و  تسا . نانخـس  نیرتهب  قح ، انامه  ثراح ، يا 

ردارب ادخ و  هدنب  نم  هک  شاب  هاگآ  وگب . یناد ، یم  هتـسیاش  دوخ  ناراینیب  رد  هک  یناسک  هب  هاگنآ  و  هدـب ، ارف  شوگ  منک ، یم  یفورعم 
نایم رد  نم ، هک  نادب  هاگنآ  متـشاد . رواب  دوب - دـسج  حور و  نیب  مدآ  هک  ماگنه  نآ  زا  ار - وا  0 و  مدوب وا  روای  نیلوا  متسه ، هللا  لوسر 
شاب هاگآ  ثراح ، يا  میقح . ناگدیورگ  نیسپاو  و  قح ، نارادفرط  نیتسخن  هک  میدوب  امنیا  بیترت  نیدب  مدوب . وا  رای  نیتسخن  زین ، تما 

رای  نم  هک 
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مهف نمب ، متـسه . مدـمه  وا  اب  ناهن  راکـشآ و  رد  هک  مربمغیپ ، یلو  یـصو و  وداـماد  کـیدزن و  راـی  نم  متـسه . راوگرزب  نآ  صوصخم 
رازه اهدیلک ، نآ  زا  کی  ره  اب  هک  هدش ، هتشاذگ  نم  سرتسد  رد  دیلک  رازه  و  هدش ، هداد  بابـسا  اهنرق و  شناد  باطخ و  لصف  باتک و 

هب اـی  ما . هـتفرگ  رارق  دـییات  دروـمهنوگ  نیدـب  و  هدــش ، هداد  نـمب  دــهع  رازه  رازه  نآ  زا  یباـب  ره  زا  و  دوـش . یم  هدوـشگ  شناد  باـب 
و دنک ، يراداوه  ینابهاگن و  ارم  نادناخ  هک  یناسک  همه  هب  و  دش ، هداد  نم  هب  یتمینغ  ریخ و  ناونع  هب  ردـقلا  هلیل  هک : دومرف  ترابعنیا 

وت رب  دروآ . درگ  مه  اب  ار  ناینیمز  نیمز و  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  و  دنیآ ، یم  مه  لابندب  زور  بش و  هک  هاگنآ  ات  تسه  ام  رب  فطل  نیا 
، دنسانش یم  ياج  نیدنچرد  ارم  نمـشد  تسود و  دیرفآ ، ار  اهناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخب  دنگوس  هک  مهد  یم  هدژم  ثراح ، يا 
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. دنسانش یم  دننیبب ، دیاب  ار  دوخ  لامعا  بیـصن  کی  ره  هک  ماگنه  نآ  رد  و  طارـص ، رد  گرم و  ماگنه  رد  ارم  نم ، نانمـشد  ناتـسود و 
تسا ؟ يزور  هچ  دش ، دنهاوخ  تمسق  شخب و  مدرم  هک  زور  نیا  هک  وگب  نم ، يالوم  يا  دیسرپ : سپس 

نیا میوگ : یم  و  منک ، یم  تمـسق  ار  اهنآ  یبوخب ، یتسرد و  لامک  اب  نم  و  دنوش ، ادـج  اهنآ ) ریغ  زا  ) نایـشتآ هک  تسا  زور  نآ  دومرف :
هنوگ نامه  ارت  تسد  ثراح ، يا  تفگ : تفرگ و  ار  ثراـح  تسد  مالـسلا ، هیلع  ناـنموم  ریما  هاـگن  نم . نمـشد  نآ  تسا و  نم  تسود 

یم هوکش  هللا  لوسر  هب  ناقفانم  شیرق و  نادساح  زا  نم  هک  ماگنه ، نآ  رد  و  تفرگ . ارم  تسد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هک  ما ، هتفرگ 
يا زین ، وت  و  مریگ ، یم  دراد ، دـنویپ  شرع  دـنوادخ  تمـصع  اب  هک  ار  ینامـسیر  نم  دـسر ، ارف  تمایق  زورهک  هاگنآ  دومرف : نمب  مدرک ،

، ندادتسد نیا  اب  ثراح ، يا  وت  نیا  ربانب  دنریگ ، یم  ار  هتـشر  نیمه  زین  وت  نادناخ  نایعیـش و  يریگ ، یم  تسدـب  ار  هتـشر  نامه  یلع ،
نیا زا  دنـشاب - دایز  ای  مک  تناراتـسود - وت و  بایرد . هلیـسو  نیدـب  تشاد  دـهاوخ  شربمایپ  یـصو  ربمایپ و  اب  ادـخ  هک  ار  یفطل  ناـمه 

تمعن 
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ثراـح هک  دوـب  اـجنیا  رد  درک . رارکت  ار  مـالک  نیا  راـب  هس  و  دـید . یهاوـخ  يا ، هدرک  بـسک  هـک  ار  یتاریخ  هرمث  نآ  و  دـیرادروخرب .
، منک تاقالم  ار  گرم  ینامز  هچ  هک  مرادن ، ینارگن  نم  رگید  هک  تفگ  یم  ییوگ  و  دیـشک ، یم  ار  دوخ  يابع  ینامداش  اب  و  تساخرب ،

دیآ . مرادید  هب  وا  ای 
دناوخ : نم  رب  ار  راعشا  نیا  دمحم ، نب  دیس  هک  دنک  یم  لقن  حلاص  نب  لیمج 

تسا . هدیسر  وا  يارب  هتفگ  نیا  اب  یتفگش  ماقم  هچ  و  ثراح ، هرابرد  یلع  راتفگ  زا  اتفگش 
قفانم . هاوخ  دشاب و  نموم  هاوخ  دنک ، یم  رادید  ارم  دریمب ، سک  ره  ثراح  يا  دومرف : هک  اجنآ  - 

مسانش . یم  هتشاد ، هک  يرادرک  فصو و  مسا و  اب  ار  وا  زین  نمو  دنیب ، یم  ارم  وا  گرم ، هظحل  نآ  رد  - 
سرتن . دوخ  هابتشا  شزغل و  زا  و  هدم ، هار  دوخ  هب  یمیب  زگره  دید ، یهاوخ  ارم  طارص  رد  هک  ثراح ، يا  زین  وت  - 

تفای . یهاوخ  لسع  ار  نآ  ینیریش ، ردهک  داد ، مهاوخ  وت  رب  یگنخ  راوگشوخ و  تبرش  نانچ  دوب ، یهاوخ  هنشت  هک  لاحنآ  رد  نم  - 
شابم . درم  نیا  محازم  و  نک ، كرتار  ثراح  هک  تفگ  مهاوخ  شتآ  هب  باطخ  نم  دوش ، رو  هلعش  باذع  شتآ  هک  هاگنآ  - 
دراد . دنویپ  ربمغیپ  نامشیر  اب  هک  تسا  هدز  ینامسیر  رد  گنچ  وا  هک  وشن ، کیدزن  ودب  نک و  اهر  ار  وا  هک  تفگ  مهاوخ  - 

بیذهتلا ج 2 بیذهت  رد  نابح  نبا  ار  خیرات  نیمه  و  هدرکتافو ، لاس 65  رد  هدروآ  لادتعالا  نازیمرد  یبهذ  هکنانچ  ینادمه - ثراح 
بیذـهت هصالخ  رد "  هک  یخیرات  نآ  نیارباـنب  دـنا ، هدرک  رکذ  بهذلا ج 1 ص73  تارذـش  رد  یحلا  دـبع  فورعم  خروم  ص 147 و 

لاس 165  رد  ار  وا  تافو  هدمآ و  " ص 58  لامکلا
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تسین . تسرد  هتسناد ،
و تسا . بدا  یضایر و  نونف  مالک و  و  هقف ، لوصا و  نادنمشناد  اهقف و  زا  و  هفیاط ، ناگرزب  زا  یکی  نیسح  خیـش  ام ، همجرت  دروم  رعاش 
هک تسین  تهج  یب  و  دـنک . یم  یناشفا  رون  دـشخرد و  یم  نآ  یناـشیپ  رد  هکدـیآ  یم  باـسح  هب  نرق  نیا  بوخ  ياهتیـصخش  زا  یکی 

هک : تسا  هتشون  هدمآ ، قئادح  بحاص  ینارحب  خیش  لوکشک  رد  هداد و  يو  هب  لاس 941  هب  هک  يا  هزاجا  رد  یناث ، دیهش  شداتسا 
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خیش تسا ، هدیـسر  نیقی  جواهب  دیلقت  ضیـضح  زا  و  هدیزگرب ، یتیـصخش  تناید  رد  و  هتـسجرب ، يدرف  يردارب  هک  ادخ ، هار  ردارب  نیا  " 
هیام و  نیملسم ، مالـسا و  يوزاب  یناسنا ، ییوکین  قالخا  هتـسجرب و  دنلب  تمه  هزیکاپ و  كاپ و  سفن  هدنراد  هناگی ، ملاع  ماما  راوگرزب ،

نیدلا سمـش  راوگرزب  خیـش  رـسپ  دمـصلا  دـبع  خیـش  رابخا  هصالخو  ننفتم  نقتم  لماع  ملاع  حـلاص  خیـش  رـسپنیسح  نید  ایند و  تزع 
یناسک زا  دـنادرگب ،- نوگن  رـس  ار  شنانمـشد  و  یتخب ، کین  تداعـس و  هب  نورقم  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا -، یعبج  نب  روهـشم  دـمحم 

نادـیمرد هک  هیاپ  نادـب  ات  تسا ، هداد  دنویپاهبـش  يایحا  هب  ار  دوخ  نازور  يرادـیب  و  هدرک ، فقو  یلاعم  بلط  هب  یلکب  ار  دوخهک  تسا 
فرص ملع  نیا  لیصحت  رد  ار  دوخ  هیامنارگ  رمع  زا  یشخب  و  هتشذگ ، رب  نارصاعم  نارقا و  زا  و  هدرب ، ناگمه  زا  تقبس  يوگ  تلیـضف ،

 " خلا . تسا "  هدرک  تءارق  فیعض  نیا  رب  و  هتخودنا ، نآ  زا  یناوارف  هرهب  لماک و  بیصن  و  هدرک ،
، هتشون یکرک  دهتجم  نیسحدیس  هب  هک  يا  هزاجا  رد  ینوریب ، ینیسح  نیدلا  ءالع  دیس  رسپ  ردیح  ریما  دیس  رعاش ، نیا  رـصاعم  نینچ  مه 

لها هیقف  رادـقمیلاع ، ياهقف  هصالخ  گرزب  يالـضف  هتـسجرب  لماع ، ملاع  اسراپ و  دـهاز  ماما  خیـش  تسا " : هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  وا 
 " خلا . ملاع ... خیش  نب  نیسح  نید ، ایند و  تزع  هیام  نیملسم ، مالسا و  يوزاب  مالسلا ، مهیلع  تیب 
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 " زغل نف "  رد  هک  دوب  اناوت  يرعاش  و  ثدـحم ، هیقف  ملکتم ، یلوصا  لیلج ، ملاع  لضاف و  يدرم  وا  تساهدـمآ : ءاملعلا "  ضاـیر  رد "  و 
نیا یتروصنیرتهب  هک  هداد ، خساپ  زین  وا  هدرک و  باطخ  یئاهب ) ) شرسپ هب  اهنآ  نمضرد  هک  دراد ، يروهـشم  ياهزغل  و  تشاد ، تراهم 

دوش . یم  هدناوخ  بدا  سلاجم  رد  و  دراد ، ترهش  یلیخ  نایم ، نآ  زا  زغل  ود  هک  هدورس  ار  راثآ 
دیوگ : هتشون ، شداتسا  لاوحا  رد  هک  يا  هلاسر  رد  زین  نیسح - خیش  دنزرف  یئاهب  خیش  نادرگاش  زا  یلعرفظم - یلوم 

رد قیقحت  فراعم و  مولع و  لیـصحت  رد  و  هدوب ، فورعم  ياهقف  زا  نادنمـشناد و  گرزب  ریهاشم  زا  دوخ ، راگزور  رد  خیـش ، نیا  ردپ  " 
ثیدح و ریسفت و  ملع  رد  هرس - هللا  سدق  دنمـشناد - نیا  هکتفگ  ناوت  یم  و  دوب ، یناث  دهیـش  راکمه  رـصاعم و  عورف  لوصا و  ثحابم 

دراد . یتافیلات  مولع ، نیا  رد  دوب و  اتمه  یب  راگزوررد  یضایر ، هقف و 
نب دمصلا  دبع  نب  نیـسح  تسا : هتـشون  لاجرلا "  لاوحا  یف  لاوقالا  ماظن  باتک "  رد  یئاهب  شرـسپ  درگاش  دمحم ، نیدلا  ماظن  یلوم  و 

، تسا ام  راوگرزب  یبرم  داتـسا و  ردـپ  و  هدوب ، ییالاو  تمه  كاپ و  سفن  بحاص  ریظنیب و  یخیـش  ینادـمه ، یثراح  یعبج  نب  دـمحم 
بولسا هک  تسا  یسک  و  دوب ، رحبتم  لاثما ، رداون و  تغل و  رد  و  هاگآ ، يدرف  خیرات ، ناهج  رد  و  لضاف ، دنمـشناد و  يدرم  صخـش  نیا 

دراد . ییابیز  تالاسر  شزرا و  اب  تافیلات  و  درک ، يزاس  ون  مجع  ياهروشک  رد  ار  ثیدح  ياهباتک  تءارق 
یبیدا عماج ، رحبتم و  نیب و  کیراب  یققحم  طلـسم ، مولع  رد  دنمـشناد و  یتیـصخش  وا  تسا : هدـمآ  نینچ  لـمالا "  لـما  باـتک "  رد  و 

دش . یم  بوسحم  دامتعا  دروم  هقث و  یئاهب ، خیش  نادرگاش  نایم  رد  و  ردقلا ، لیلج  يدرم  دوب . ماقم  الاو  يرعاش  زادرپ و  نخس 
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نیا شناد  لضف و  هکنانچ  دوش ، یمن  دودحم  اهنیا  هب  رعاش ، نیا  تیـصخش  هرابرد  اهگنهرف  هرکذت و  بتک  تازاجا و  رد  ناگرزب  راتفگ 
، نیوزق یمالسالا  خیش  ماقم  و  دوب ، هدیشوک  وا  تشادگرزب  وریدقت  رد  و  هتخانش ، زین  يوفص  بسامهطهاش  ناریا  تقو  ناطلس  ار  صخش 

سپ عقاو  رد  و  هدرک ، ضیوفت  ودـب  ار  هضاـفا  سیردـت و  یـسرک  و  دوب ، هداد  وا  هب  تاره  رد  سپـس  ناـسارخ ، رد  ار  ماـقم  نیا  اهدـعب  و 
نید ملع و  رشن  رد  رعاش  نیا  هک  دوب ، تیعقوم  نیا  زا  هدافتسا  اب  و  داد ، یم  يرترب  رصع  يالـضف  همه  رب  ار  وا  یکرک ، ققحم  شداتـسازا 
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رپوا مانب  ار  دوخ  تاحفـص  هراومه  هک  تخاس  نادـیواج  نانچ  ار  وا  کین  ماـن  خـیرات  و  دیـشوک ، زیچ  ره  زا  شیب  نآ  ناـگرزب  یفرعم  و 
ار وا  هتشاذگ و  هعیدوهب  درمگرزب  نیا  دوجو  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  ییاهیگژیو  زا  تسا . هتـشاد  هتـسارآ  وا  دایب  ار  دوخ  روطـس  و  غورف .
هک تسنیا  دوش ، بوسحم  راگزور  رد  تیصخش  نیا  گرزب  لیاضف  زا  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  هداد  یگتـسجرب  ناگدنب  زا  يرایـسب  رب 

هتخانش ار  دشر  تداعس و  قیرط  يرایسب  مدرم  درم ، نیا  دومنهر  داشرا و  اب  و  هدروآ ، رد  زازتها  هب  یحاون  نآ  تاره و  رد  ار  عیشت  مچرپ 
دنا . هتفای  هار  میقتسم  طارص  هب  و  دنا ،

وا زا  نایوار  دمصلادبع و  نب  نیسح  خیش  خیاشم 

: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دنک  یم  تیاور  ملع  دیتاسا  هفیاط و  ناگرزب  زا  یهورگ  زا  راوگرزب ، خیش  نیا 
تسا . هتخومآ  شناد  وا  زا  نیسح  خیش  هک  یناث ، دیهش  نیدلا  نیز  ام  راوگرزب  خیش  - 1

یلماع . یکرک  یجرعا  رفعج  دیس  رسپنسح  نیدلا  ردب  دیس  - 2
یناث . دیهش  رسپ  ملاعم "  بحاص "  نسح  خیش  - 3
یندم . ینیسح  مق  دش  رسپ  یلع  رسپ  نسح  دیس  - 4

هحفص 56 ] ] 

: دنا هدرک  تیاور  وا  زا  هک  یهورگ  اما  و 
داماد .) ) هب روهشم  يدابآرتسا  رقاب  دمحم  ریما  دیس  - 1

لاسب 971 . خروم  هزاجا  رد  یناهفصا  میهاربا  رسپ  نیدلا  دیشر  خیش   - 2
نسحلا . یبا  نبا  هب  روهشم  ینیسح  یلع  رسپ  دمحم  نیدلا  سمش  دیس  - 3

تسا . هتشون  يدکرکنیسح  دیس  هب  دوخ  هزاجا  رد  هچنآ  ربانب  يوریب ، نیدلا  ءالع  رسپ  ردیح  دیس  - 4
تسا . هداد  یکرک  نیسح  دیس  هب  هک  ياهزاجا  ربانب  یماطسب ، هللا  تیانع  رسپ  دمحم  وبا  خیش  - 5

راحبتازاجا ص 134 و135 قبط  رب  يزیربت ، یناعم  الوم  - 6
هدمآ . راحب  تازاجالا  باتک  رد ص 135  هک  یتازاجا  یط  يدعاص  نیدلا  جات  ازریم  - 

دیآ . یم  رب  یسلجم  یقت  دمحم  یلوم  هب  یناتسلوش  نیدلا  فرش  ریما  هزاجا  زا  هکنانچ  ملاعم ، بحاص  نسح  خیش  - 8
تسا . هدرک  تیاور  وا  زا  هدمآ  هعیشلا " ج 26 ص 260  نایعا  رد "  هک  يا  هزاجا  رب  انب  یلع ، کلم  - 9

لاس رد  يوریخ  ینسح  هللا  تیاده  رسپ  دمحم  نیدلا  ءالع  دیس  و  دمصلا . دبعخیش  بارت  وبا  یئاهب و  خیش  وا : فورعم  رسپ  ود  10 و11 -
تسا . هدرک  تءارق  وا  شیپ   967

وا رثآم  راثآ و 

دیآ : یم  ریز  رد  هک  تسا  يا  هدنزرا  فیلات  وا ، تافیلات  راثآ و  زا 
یلا رایخالا  لوصو  هعمجلا - بوجو  یف  هلاسر  هیـساوسولا - هلاسر  هقف - رد  هیبساـمهط  هلاـسر  دیهـش - هیفلا  رب  حرـش  ود  دـعاوق : رب  حرش 

رابخالا - لوصا 
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- هیبلقلا هراهطلا و  هلاسر  دیاقع - رد  ياهلاسر  هلحرلا - یف  هلاسر  بلح - ءاملععم  هرظانم  هلاسر  داشرالا - یلع  هیـشاح  هیعاضرلا - هلاسرلا 
هلاسر هفیحـصلا - یلع  تاقیلعت  تابجاولا - یف  هلاسر  دیلا - یلع  عایـشلا  میدـقت  یف  هلاسر  رردـلا - ررغلاباتک و  ثیراوم - رد  يا  هلاسر 

- هبیغلا یلع  غلابلا  یبرحلا  قاقرتسا  زاوج  یف  هلاسر  همالع - هصالخ  رب  هقیلعت  نیعبرالا - باتک  ثیدـحلا - هیارد  رعـش - ناوید  هلبقلا - یف 
باوج هبیغلا - مایا  یف  مالـسلا  هیلع  مامالا  لام  فرـص  بوجو  یف  هلاسر  ناسارخلا - مجحعلا و  قارع  هلبق  یف  ناـمیالا  لـها  هفحت  هلاـسر 

سمشلاب . يراوبلا  رهط  مدع  یف  هلاسر  يوبن - ثیدح  یلع  دروا  امع 

رعاش تافو  تدالو و 

زا رجه -) ) یحاون زا  یلصم ) ) ياتسور رد  لوالاعیبر 984  متـشه  رد  دلوتم و  لاس 918  مارحلا  مرحم  لوا  رد  ام ، یفرعم  دروم  تیـصخش 
رد یئاهب  خیش  شگرزب  رسپ  و  هدرک ، یگدنز  زور  تفه  هام و  ود  لاس و  شـش  تصـش و  رعاش ، نیا  تسا . هتفای  تافو  نیرحب  ياهرهش 

: تسا هتفگ  ار  رعش  نیا  وا  ياثر 
نک . ریزارس  ار  کشرس  ياه  هعرج  نامشچ ، کلپ  زا  و  تسا . هتفر  اجک  املس  هک  سرپب  و  نک ، گنرد  لالطا  رب  - 

. رادب شوخ  ار  دوخ  ناور  و  نک ، كربت  دننز ، یم  جوم  یحاون  نآ  رد  هک  یحاورا  زا  و  نادرگب ، راید  نآ  فارطا  هب  ار  دوخ  ياههاگن  - 
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یبای . یم  اهاجنآ  رد  ار ، اهنآ  زاون  ماشم  هخفنو  یلایخ  ریوصت  لقا  ال  يریگب ، ار  رای  ربخ  لالطا ، نیا  راثآ و  زا  یناوتن  هاگ  ره  - 
رب و  دـنرب ، یم  کشرنآ  ياهگیر  رب  رهگ ، ورد  هک  تسا  یبنلا  ناتـسآ  و  دزان ، یم  نآ  كاخ  رب  الط  هک  تسا ، تلیـضف  نادـکاخ  نیا  - 

دنشاب . نآ  دننامه  هک  دننآ 
تسا . هدیشک  شیامزآ  کحم  هب  هدیبوک و  مه  رد  ار  راید  نیا  نانکاس  راگزور ، ثداوح  - 5

هدرپ كاخ ، ياهربا  هک  ییاه  دیشروخ  و  تسا ، هدناشوپ  ار  نانآ  هرهچ  گرم ، نکل  دندیبات ، یم  هک  دندوب  يا  هبش  هدراهچ  هام  نانیا ، - 
تسا . هدیشک  اهنآ  راسخر  رب 

لـضف و  دنک ، یم  هبدن  اهنآگرم  رب  نید  و  دلان ، یم  دروآ و  یم  رب  دایرف  دزیر و  یم  کشا  یمارگ  ياهدوجو  نیا  رب  تمظع ، دجم و  - 
تسا . راوگوس  شناد  و 

تسین . مایا  نآ  زا  رتنیریش  رتهاتوک و  یتدم ، رمع و  چیه  دش  يرپس  نانیا  هیاس  رد  هک  يراگزور  نآ  دوب  راوگشوخ  ابیز و  هچ 
تسا . هتشاذگن  ياج  هب  يزیچ  ناتسود  لد  رد  هناتسود  دای  زج  رگید  و  میدرک ، يرپس  هک  تبحم  سنا و  تاقوا  - 

هب امـش ، سپ  زا  هک  یناسکرب  ياو  غیرد و  دـیدیمرآ ، كاخ  شوغآ  رد  هدرک و  ترجه  ناهج  نیا  زا  هک  یناـیاوشیپ  ناـگرزب و  يا  - 10
دننک . یم  یگدنزدرد  یتخس و 

میدنارذگ . فیخ "  رد "  هکییاهزور  نآ  هب  اشوخ  و  میا ، هدرب  رسب  ورملق  نیا  رد  هک  لصو ، ياهبش  نآ  داب  كرابم  اراوگ و 
دوبن . چیه  نآ  زا  رتراوتسا  هک  يداینب  تخیر ، ورف  يراوگرزب  زع و  داینب  و  دشكاچ ، هوکش ، ددجم و  نابیرگ  امش ، تشذگ  رد  اب  - 
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تخیرورف - ملح  هوکش  اب  ياهانب  نیرت  راوتسا  و  دش ، ناریو  شناد  ياه  هلق  نیرتعیفر  - 
يا . هدرک  نت  رب  ار  تشهب  ياه  هلح  نیرتهب  هدیزگ و  نکسم  رجه "  ياهاتسور "  زا  یلصم "  كاخ " رد  هک  یسک  يا 

دنا . هتشگ  عمج  رگیدکی  رانک  ایرد  هس  نیا  ربانب  و  يدیزگ ، تماقا  نیرحب  رد  يرحب ، ایرد و  هک  يا  وت ، - 15
یتسه . اهنآ  نیرت  نیریش  و  نیرتراوگشوخ ، نیرت ، هدنشخب  وت ، هک  ایرد ، هس  - 

تسا . رت  رب  رت و  اهبنارگ  نارهوگ ، همه  زا  هک  يدروآ ، گنچ  هب  ییاهرهوگ  اهایرد ، نیا  زا  وت ، - 
دنک . باریس  ینامسآ  ياهناراب  نیتسخن  نیرتلالز و  زا  ارت  ادخ  هداهن ، فرش  ناگراتس  هلق  ربياپ  فک  هک  یسک  يا  - 

. داب وت  رب  ادخ  ياهدورد  نیرتهب  يراد ، ياج  نامسآ  يالاب  رد  هکیسدقم  حیرض  يا  - 
تسا . هدیشخرد  وت  دوجو  زا  ادخ ، نید  فراعم  مولع و  غورف  و  هتفرگ ، ندیباتوت  دوجو  رد  لضف ، باتفآ  نیرت  هدنزورف  - 20

یتسه . تمظع  هوکش و  ياهیدنلب  نیرتعیفر  و  توتفياههوک ، نیرتراوتسا  نیرتدنلب و  وت  - 
يراد . رارق  فرش  ياه  هلق  نیرتعیفر  رب  هک  ییوت  نیا  نارتسگب ، ار  دوخ  يراوگرزب  نماد  یلعا ، کلف  رب  - 

داب . راثن  وت  رب  ادخ  مالس  دورد و  نم  زا  دننک ، یئارس  همغن  كارا ، تخرد  ناراسخاش  رب  زاوآ  شوخ  نالبلب  هک  ماگنه  نآ  ات  - 
اثر وا  گرم  رد  نارعاش  زا  یهورگ  تسا : هتشون  املعلا " ضایر  بحاص " 
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دنا . هتفگ 
:) علطم هب  امهلآ ،) امهیلع و  هللا  تاولص  ) ربکا قیدص  واهفیلخ  راوگرزب و  لوسر  حدم  رد  دراد  ياهدیصق  ام ، همجرت  دروم  رعاش 

مستبم  کنم  رغث  مظن  ولولا 
مشب یفص  یف  حاقا  ما  سجرن ؟ ما 

تسايوبشوخ . تخرد  رانک  رد  هنوب  اب  لگ  ای  وسگرن  ای  دنز ، یم  دنخبل  هک  تست  هدیشک  هتشرب  ياهنادند  دیراورم  نیا 
هک هتشادنپ  و  هدرکادیپ ، یـسرتسد  نآ  تیب  رب 69  ناـیعا  بحاـص  و  دریگ ، یم  رب  رد  ار  تیب  هک 129  تسا  یلصفم  رایسب  هدیـصق  نیا  و 

تسا . هدرک  رکذ  ار  تایبا  نآ  زا  يدادعت  هاگنآ  تسا و  تیب  لماش 69  وا  هدیصق  تسا : هتفگ  و  تسا ، هدیصق  مامت 
: تسا تایبا  نیا  رعاش  نیا  راعشا  هلمج  زا 

تفرگ . ینوزف  نم  رد  وت  رب  قایتشا  هکنآ  رگم  مدیئوبن ، ار  لگ  چیه  - 
دوش . یم  مخ  وت  يوس  هب  هک  ایوگ  دنک ، یشبنج  تخرد  زا  يا  هخاش  هک  اچ  ره  - 

تسا . هدمآ  دیدپ  نم  رد  یساسحا  هچ  وت ، نامشچ  زا  هک  یناد  یم  هچ  وت  - 
تسا . وت  شیپ  نم  ناج  لد و  تسا ، رود  وت  زا  منت  هاگ  ره  - 

تسا . وت  هب  بوسنم  همه  دشاب ، مدرم  رد  هک  یلامک  ییابیز و  ره  - 
تسا . وت  فک  هب  وزرآ  يا  نم . یتسه  نم و  ناج  - 
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: تسا هدورس  يور ) ) هیفاق نیمه  ابيراعشا  زاب  متفای  یم  افش  مدش و  یم  با  ریس  تنابل  هداب  زا  هک  مدنموزرآ  هآ ، - 
میسن ، شبنج  و  داد ، رس  هلان  سورخ  و  دش ، رشتنم  دوشگ و  نماد  ابص  داب  - 

هحفص 61 ] ] 

دروآ . صقر  هب  ار  ناب  تخرد  هخاش 
مینک . اشامت  دنک - یم  راثن  هرقن  الط و  هک  ار - زادنا  مشچ  نیا  غورف  ییانشور و  ات  زیخرب  - 

دنتسج . یم  يرازیب  كرشزا  و  دندیئارگ ، یم  دیحوت  هب  دندید ، یم  ار  لاوحا  نیا  ناکرشم ، سوجم و  هاگ  ره  - 
میئاشگ . یم  رب  تینحت  دورد و  هب  نابز  یشک ، كاخ  رد  يور  هار ، نیا  رد  نوچو  میوش . یم  نامداش  ینک ، رذگ  ام  يوس  هب  هاگ  ره  - 

تسا . نیا  نآ  نیتسخن  تیب  هک  دنک ، یم  لقن  تیب   18 هیفاق ، نیمه  رب  دوخ ، ردپ  زا  دوخ ص 65 ، لوکشک  رد  یئاهب  خیش 

کیدلا  حاص  ابصلا و  فرع  حاف 
کیفنی ام  کنع  فنا  هبتناف و 

نتـشیوخ زا  دـنک ، هبتارت  هک  ار  هچنآ  و  شاب ، شوهب  رادـیب و  سپ  تفرگ ، ندـیلان  سورخو  دـنکارپ ، رطع  دوشگ و  نماد  ابـص  داب  ینعی :
: تسا هتفگ  هتساخربرعش و  نیا  هضراعم  هب  دوخ ، هیفاک  هدیصقاب  یئاهب  خیش  شرسپ  و  نک . رود 

روایب . راوگشوخ  ياه  هنامیپ  نآ  زاو  زیخرب  منک ، یم  وت  يادف  ار  دوخ  نوخ  نم  رای ، يا  - 
دنک . یم  ییامنهر  ارت  یتفیب ، یهارمگ  تملظ  رد  هک  هاگ  ره  شا ، هداب  رون  هک  يا  هنامیپ  - 
دشخب . دوبهب  ات  نک  نامرد  ار  دوخ  راتفرگ  لد  قشع ، هنامیپ  نآ  اب  نم ، لد  ياون  مه  يا  - 

وش . رادروخرب  نآ  رون  افص و  زا  تسا ، یسوم  شتآ  قشع ، هنامیپ  نآ  - 
تسا . هدنسبنانمشد  زا  ارت  رادب ، ياپ  نآ  ندیماشآ  رد  سب ، هنامیپ  هداب و  نیا  ارت  تسود ، يا  - 

دنزرف  ود  دراد ، هک  يراوتسا  تلیضف  رایسب و  شناد  رب  هوالع  دنمشناد ، نیا 

هحفص 62 ] ] 

دلوتم  953 لاس رد  و  هدوب - وا  نادـنزرف  نیرتگرزب  هک  نیدـلا  هلملا و  ءاهب  هفیاطلا  خیـش  ياهمانب : تشاذـگ ، راـگدای  هب  دوخ  زا  هتـسجرب 
موس رد  بش  نایاپ  هب  هدنام  تعاس  کی  هبنشکی  بش  رد  هک  نیسح  رسپ  دمصلا  دبع  بارت  وبا  خیش  زین  و  هدمآ -، دهاوخ  وا  رکذ  هدش و 

، هدرک رداص  هک  يا  هزاجا  نمـضرد  و  هدرک ، لقن  نیـسح  خیـش  شردپ  طخ  زا  ضایر  رد  هچنآ  ربانب  تسا ، هدش  دـلوتم  لاس 966  رفص 
تسا . نادنزرف  نیرتگرزب  یئاهب  خیش  هک  تسا  هدومن  حیرصت 

، تس وا  راثآ  زا  هتشون ، هیریصنلا  ضیارفلا  رب  هکيدئارف  هلاسر  زین  یئاهب و  خیش  شردارب   " نیعبرا رب "  دراد  يا  هیشاح  دمصلا ، دبع  خیش 
یم تیاور  نیسح  خیش  دوخ  سدقم  ردپ  زا  دراد ، هک  يا  هزاجا  اب  دنمشناد ، نیا  و  تسا . هتشون  وا  مانب  ار  هیدمصلا ) دئاوف  ) یئاهب خیـش  و 
لما نافلومار "  وا  لاح  حرـش  و  دـنک ، یم  تیاور  لاس 1020  یفوتم  یکرک  رمق  رسپ  ردیح  رـسپ  نیـسح  دیـس  همالع  وا  دوخ  زا  و  دنک ،

زا : دنترابع  هک  دنا  هدرب  ثاریم  شدنمشناد  رسپ  ود  ار  شنارکیب  شناد  و  دنا ، هدروآ  نارگیدو  ضایرلا "  لمالا " و " 
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یم تیاور  هتفرگ ، شردپ  زا  هک  يا  هزاجا  اب  وا ، زا  یکرک ، رمق  نبردیح  نب  نیـسح  دیـس  هک  تاره  نکاس  دمـصلا  دبع  نب  دمحا  خـیش 
دنک .

مولع رد  رعاش و  وا  دـیوگ : وا  هرابرد  ءاـملعلا "  ضاـیر  بحاـص "  و  دوب ، تاره  یـضاق  هک  دمـصلا ، دـبع  رـسپ  نیـسح  خیـش  شرداربو 
دراد . هلباقم  ربج و  رد  يا  هموظنم  و  دوب ، تسد  هریچ  یضایر 

دنک . یم  تیاور  هدش ، هتشون  لاس 1060  هب  بتک  رب  شتاقیلعت  زا  یخرب  ردهک  يا  هزاجا  اب  یئاهب ، خیش  شیومع  زا  يو 
زا هفیاـط و  رداوـن  زا  هک  تسا  دمـصلا  دـبع  خیـش  ینعی  اـم ، همجرت  دروـم  تیـصخش  نیاردـپ  مرتـحم ، نادـناخ  نـیا  لاـجر  زا  رگید  اـما 

وا  زا  هداد ، یلماع  نیسح  خیش  شدنزرفهب  هک  يا  هزاجا  رد  یناث  دیهش  هفئاطلا  خیش  هک  تسا  یگرزب  نادنمشناد 

هحفص 63 ] ] 

هب وا  زا  یکرک ، دهتجمنیـسح  دیـس  هب  دوخ  هزاجا  رد  يوریب  ردیح  دیـس  نینچ  مه  و  هدرک . دای  نقتم "  لماع  حلاص  خیـش  فاصوا "  هب 
لاس 855 مرحم  هاـم  رد 21  وا  تسا . هدرب  مان  دمـصلا "  دـبع  خیـش  کین  نادرم  تنیز  رایخالا و  هصالخ  یلماع ، ملاـع  خیـش  تراـبعب " 

دنا . هدرک  لقن  نارگید  لمالا " و  لما  ضایر " و "  نافلوم "  ار  شلاح  حرش  و  هتفای ، تافو  یناثلا 935  عیبر  همین  لاس  رد  و  دلوتم ،
زا و  هدـمآ ، اـیندذ  هب  لاسب 898  هک  تسا  یثراح  دمـصلا  دـبع  نب  یلع  مساـقلا  وبا  نیدـلارون  خیـش  یلماـع ، نیـسح  خیـش  گرزب  ردارب 

دسیون : یم  ءاملعلا "  ضایر  بحاص "  دور . یم  رامشب  یناث  دیهش  نادرگاش 
، دراد هیفلالا "  مظن  یف  هیفـصلاهردلا  مان "  هب  دیهـش  هیفلا  هرابرد  ياهموظنم  دوب . رعاـش  یهیقف  و  راوگرزب ، لـضاف  دنمـشناد ، يدرم  وا  " 

تسا . هدناوخ  وا  شیپ  ار  هقف  بتک 
تسا . هتشذگ  رد  لاس 952  رد  هدمآ و  ایند  هب  لاسب 903  هک  تسا  دمصلا  دبع  نب  دمحم  خیش  شرگید  ردارب  و 

تسا . هتفای  تافو  لاسب 965  هتفای و  دلوت  لاس 909  رد  هک  تسا  نیدباعلانیز  جاح  شموس ، ردارب 
خیش شردام  دج  و  دمحم ، نیدلا  سمش  خیش  وا  ادجلاح  حرش  هب  یمعفک ، میهاربا  خیش  ام ، همجرت  دروم  رعاش  ردپ  يومع  همجرت  ردو 

میروخ . یم  رب  زین  نیدلا  نیز 
لما ءاملعلا ، ضایر  صنیرحبلا 18 ، هولول  و  ینارحب ،، فسوی  خیش  لوکشک  رد  يزیمآ ، نیـسحتتارابع  اب  نیـسح ، نیدلا  زع  لاح  حرش 

تانجلا ص 193 ، تاضور  یسابع ، يرآ  ملاع  خیرات  لاجرلا ، لاوحا  یف  لاوقالا  ماظن  لمالا ص 13 

هحفص 64 ] ] 

دئاوـف باـتک  نیا  رد  و  - 25 : 226 هعیـشلا 270 - نایعا  ، 1 یلکرز 250 : مـالعالا  ، 1 لاقملا 332 : حـیقنت  ، 3 لئاسولا 421 : كردتـسم 
تسا . هدمآ  نمحرلا ج 1 ص 8  ننم  ، 1 هیوضرلا 138 : دئاوفلا   2 باقلالا 91 : ینکلا و  ، 1 راحبلا 174 : هنیفس  هدش - لقن  يرایسب 

هحفص 65 ] ] 

نرق 11 رد  ریدغ  ءارعش 
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ینارحب نیفاش  یبا  نبا 

هراشا

تسا . رادقمیب  کچوک و  نآ  شیپ  رد  بئاصمرگید  هک  ینارگ  تبیصم  هکلب  ما ، هتشاد  یگدنز  رد  هک  یتبیصم  غاد و  نیرتگرزب  - 
، تسا هتخاس  نیرابغ  مژد و  ار  نید  يوقت و  هرهچ  و  هدرک ، كرات  ار  غورف  رپ  قافآ  همه  هک  یهودنا  غاد و  - 

ددرگ ... یم  کیرات  ردکم و  نامیا . نیقی و  غورف  و  دزیر ، یم  ورف  نآ  ابیئورای  ور  زا  دنلب ، ياههوک  هک  یتبیصم  - 
هک : دسر  یم  اجنیا  هب  تایبا  نیا  همادا 

دوب . هدرکن  یفرعم  دندوب ، هتشاد  ناهنپ  ار  شماقم  هک  ار  یسک  و  داهن ، نوریب  ياپ  هکم  نیمز  رس  زا  هک  راوگرزب  ربمایپ  - 
دروآ . تراشب  وا  رب  نیما  لیئربج  درک ، تکرح  ریدغ  يوس  هب  هک  هاگنآ  - 

دوش . گنرد  نآ  ندناسر  رد  دیابن  هک  تسا ، یهلا  یحو  نامرف  نیا  دنک ، یفرعم  دوخ  یلو  نیشناج و  ار  یلع  هکنیا  رب 
دنادرگرب . ار  اهنآ  دندوب ، هداتفا  شیپ  هک  نایجاح  زا  یهورگ  - 

دندمآ . درگ  هدیسر و  ریدغلحم  هب  دندمآ ، یم  وا  لابندب  زونه  هکمه  ییاههورگ  و 

هحفص 66 ] ] 

دوب . هدماین  دورف  هدوب ، رو  هلعش  هراومه  تارارح  شتآ  هک  اجنآ  يا  هراوس  چیه  نآ ، زا  شیپ  هک  دوب  ینیمز  رس  نآو  - 
درک . زاغآ  ار  یهوکش  اب  داشرا  مهم و  مایپ  ندناسر  و  تفر . الاب  نارتش  زاهج  ربنم  رب  راوگرزب  ربمایپ  - 

: دومرف نینچ  تخادرپ و  مالسلا  هیلع  یضترم  ندوتس  هب  هاگنآ  و  دومرق ، سیدقت  انث و  گرزب  دنوادخ  ربتسخن  - 
. ما هدرک  یهاتوک  هک  یتسارب  منکن ، ادا  ار  نآ  هاگ  ره  هک  هدیسر  يا  هضیرفنمربادخ  بناج  زا  - 

دنک . یم  يروای  قح  ندناسر  رد  هک  تسا  ادخ  نیا  و  ما ، هدرک  مایق  شتلاسر  غیلبت  هب  ادخ : مانب  نم  - 
ام همه  رای  زین  ادخ  و  دهد ، یم  يرای  ارادخ  نید  هک  تسوا  تسا . نم  نیشناج  و  دوش ، یم  بوسحم  نم  ردارب  نم ، تما  نایم  رد  یلع  - 

تسا .
تسا . یندوشخبان  یهانگ  وا  نامرف  زا  یچیپرس  و  تسا ، بجاو  ینموم  ره  يارب  یلع ، زا  يربنامرف  - 

دیدرگ . دنم  هرهب  ات  دینک ، تعاطا  وا  زا  یهلا  رما  وا  بنج  رد  و  دیشاب ، وا  نامرف  هب  هراومه  و  دینک ، شوگ  هژیوآ  ارم  نخس  نیا  ناه ، - 
هدناوخ اج  همه  هک  تسا ، نآرق  صن  نیا  هللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : یگمه  متسین ؟ یلوا  رتکیدزن و  ناتدوخ  زا  امش . ياهسلن  رب  نم  ایآ  - 

دوش . یم 
تسوا . ياوشیپ  یلع  نیا  نم ، زا  سپ  متسه  وا  ياوشیپ  الوم و  نم  هک  ار  یسک  ره  هک  دیوش  هاگآ  دومرف : هاگنآ  - 

تیب داتشه  دصناپ و  رب  هدیصق  نیا  میدرک . لقن  اجنیا  رد  نیفاش "  یبا  نبا  نامراوگرزب "  رعاش  لصفم  هدیصق  زا  هک  دنچ  یتایبا  دوب  نیا 
دوش . یم  هتفای  یطخ  سیفن  ياهگنج  رد  هک  دوش ، یم  غلاب 

هحفص 67 ] ] 
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رعاش لاح  حرش 

هب هتسارآ  ياهتیصخش  زا  و  مهد ، هدسناکین  زا  ینارحب  یصفح  دج  نیفاش "  یبا  نبا  هب "  روهشم  بلاط ، وبا  رسپ  دمحم  رـسپ  دواد  خیش 
تسا . دزنابز  يرعش  لفاحم  ردو  هدنکارپ  اج  همه  یبرع  لفاحم  یبدا و  بتک  رد  شراعشا  تسا ، راگزور  رخافم 

تسا . یلعا  طمن  دزنابز و  وا  مالک  دننک ، يدای  رعش  زا  نوچ  و  تسا ، نآ  دمآرس  صخش  نیا  دنیوگب ، نخس  ملع  زا  هاگ  ره 
یگدولآ یخلت و  زا  رود  راوگـشوخ و  شتآ  هکتسا  یجاوم  يایرد  دنک " : یم  دای  نینچ  وا  زا  هفالسلا " ص 529  رد "  ناخ  یلعدیس 

رد تسا . رتنایامن  رتدنلب و  زین  نابات  دیشروخ  زا  شدنمجرا  مانو  دنلب  سب  وا  تلیـضف  هبترم  تسا ، نارغ  يریـش  ناشفا و  وترپ  یهام  تسا 
شنخس دور ، ياج  ره  دنادرگ . دنک  دناوت  یمن  راگزور  ار  شمالک  غیت  بدا ، رعش و  يایند  رد  و  تسا ، لیدب  یب  يدنمـشناد  ملع  ناهج 

، شناد ییاناوت و  رد  یـسک  شنانهیم  مه  ناراگ و  زورمه  نایم  رد  دراد ، یم  شوخ  ناج  ماشم  شمالک  شوخ  يوب  و  دنیـشن ، یم  لد  رب 
رتراوگـشوخ رادبآ  فافـش و  ياهنادند  ندیکم  زا  رتفیطل و  درذگب  كزان  هماج  رب  هک  یمیـسن  تفاطل  زا  وا  رعـش  دـسر ، یمن  وا  ماقم  هب 
تسا . تایبا  نیا  شراعشا  هلمج  زا  دهد . یم  رارق  عاعشلا  تحت  دریگ و  یم  رب  رد  ار  اهیئابیز  نیا  همه  شمالک  ییابیز  تسا ،

مراد . یم  نایب  ار  دوخروش  میوگ و  یم  نخس  قشع  قوش  هب  هراومه  هک  دنگوس  ادخب  - 
مرب . یم  رس  هب  قشع  ويوه  رد  نم ، تسود  يا  درذگ ، یم  هک  يا  هظحل  نآ  ره  - 

میآ . یم  برط  هب  دصقر ، یم  مرب  رد  لد  مهد ، شوگ  قشع  گنهآهب  هک  یماگنه  - 
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دنک . یم  رس  وا  مراد و  یم  میدقت  لد  هب  ار  قشع  هنامیپ  - 
دنک . یم  مدوبان  دریگب ، نم  زا  ار  رطاخ  يوزرآ  لد و  يوه  هک  ره  - 

درک . دهاوخ  ناریو  ارم  لد  قشع ، نیا  یکب  ات  متفگ : دوخ  بوبحم  هب  - 
تفیرف . یهاوخ  ارم  و  هدرک ، شومارف  یناوج  قشع و  نادیم  رد  ارم  یک  ات  - 

يزوس . یم  يوش و  یم  رو  هلعش  ینیبب  ارم  راسخر  هاگ  ره  هک  ییوت  نیا  مراد ؟ یهانگ  هچ  نم  تفگ : - 
تخادنا . دهاوخ  شتآ  نآرد  یبهذم ، ره  رد  ارت  هراومه  وت ، لد  ياوه  - 

: علطم هب  دروآ  نم  تسا  غلاب  تیب  رب 42  هک  زین  يا  هیلاد  رعش  کی  دنک و  یم  لقن  يا  هیمال  وا  زا  سپ 
دنبای . یمن  ییاهر  نآ  زا  دنوش ، راد  دروخربتبحم  یتسود و  زا  یکدنا  هاگ  ره  هک  وگب  قشع  رگتمالم  رب  - 

دنشک . یم  هلعش  هراومه  هک  دنا  هتخورفا  رب  یشتآ  ندب ، زا  يوضع  ره  رد  قاشع ، - 
تسا . مکاح  قشع  نامرف  هک  ارچ  وگب  کیربت  ار ، قشع  يوک  هتشگ  رس  ینک  یم  تمالم  هک  یسک  يا  وت  سپ  - 

دنار  یم  مکح  وا  دنک  یچیپ  رس  وا  زا  سک  ره  و 
دنک . یم  دای  نینچ  وا  زا   2 رثالا "88 : هصالخ  رد "  یبحم "  و " 

. دیآیم رامشب  گرزب  نایبدا  نادنمشناد و  زا  ینارحب  یفیرغ  ینیسح  نامیلس  رـسپ  دمحارـسپ  نسح  رـسپ  نیـسح  دمحم  یبا  دیـس  داتـسا 
ینارحب ریفاش  یبانب  دواد  خیش  شداتسا  هب  هک  وا  گرم  ربخ  تفای ، تافو  لاسب 1001  ینارحب  یفیرغ  همالع  دیس  شدرگاش  هک  یماگنه 

دناوخ : ار  رعش  نیا  ههادبلاب  دومنعاجرتسا و  خیش  دیسر ،
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يارسب  ار  دوخهمغن  ناراسخاش ، زارف  رب  کنیا  تخیر . ورف  يراوگرزب  خاک  مامه ، يا 
تسا : هتفگ  وهدوتس  ار  وا  تسا ، هتشون  نیرحب  ياملعهب  عجار  هک  يا  هلاسر  رد  زین ، يزوحام  نامیلس  خیش 

ثحب بادآ  و  هرظانم ، ملع  رد  داتسا  یلدج  کی  وا  و  دش ، هدورـس  يداتـساتیاغ  رد  شرعـش  دوب ، دوخ  راگزور  هناگی  اهرنه  مامت  رد  وا 
خلا . تسا  هدمآ  رد  ياپ  زا  هکنآ  رگم  هدرکن ، هرظانم  وا  اب  سک  چیه  دوب .

دوب . ردقیلاع  يامکح  گرزب و  ياملع  زا  راوگرزب  نیا  تسا : هتشون  نیردبلا "  راونا  بحاصو " 
زین تسا و  هدومن  رکذ  هدـش ، لقن  رـصعلا "  هفالـس  رد "  ار  هچنآ  هدرک و  داـی  وا  زا  راـحبلا "  تازاـجا  رد ص 129 "  یـسلجم  همالع  و 
لما میمتت  يوامـس و "  موحرم  هعیلطلا "  يزار و "  خیـش  مالعالا "  تایفو  نیردبلا " و "  راونا  رد "  وا ، قح  رد  يزیمآ  شیاتـسنانخس 

تسا . هدش  لقن  ینارحب  هنابش  یبا  نب  دیس  هتشون  لمالا " 
. دیحوت رد  هیریـصنلا "  لوصفلا  رب "  یحرـش  و  قطنم ، ملع  رد  يا  هلاسر  تسا : هلمج  نآ  زا  دراد . ییاه  هلاسر  نیماش "  یبا  نبا  ، " رعاش

طبس ماما  ياثر  رديا  هدیـصق  بختنملا "  ج 1 "  ردیحیرط ص 127 : خیـش  هکنانچ  تسا ، هدش  رکذ  یبدا  ياه  هعومجم  رد  شراعـشا 
: تسا نیا  شزاغآ  دوش و  یم  غلاب  تیب  رب 27  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  زا  مالسلا  هیلع 

مینک . هحون  ءایبنا  نیرتهب  دنزرف  طبس ، ماما  رب  و  میهد ، رس  هیرگ  ابع  لآ  رب  ات  دیئایب  - 
هحون  وا  رب  نامسآ  رد  ادخ  ناگتشرف  هک  مینک  هیرگ  دیهش  كوس  رب  دیئایب 
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دنا . هداد  رس 
: ناسنیدب تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  يرگید  ياثر  رعاش  نیا  زا  قئارلا ) ) هعومجم مود  دلج  رد  راطع  دمحا  دیس  همالع 

مناشفب . نینوخ  کشا  ات  نک  اهرارم  يا  هداتسیا  تایرضاغ "  ياهیدنلب "  اههوک و  رب  هک  یسک  يا  - 
مزیرب . کشا  هدیسر ، لتق  هب  هدنرب  ياه  هزین  اب  هک  یسک  رب  هدوبر ، نم  زا  ار  مارآ  باوخ و  هودنا ، ریشمش  رب  هک  یناگدید  زا  - 

هکت هکت  ناشاهندـب  یفرـشم ، ياـهغیت  اـب  هک  یناـیاوشیپ  رب  و  هدـش ، هلمح  اـهنآ  رب  یناـبایب  رد  هک  یناراوگرزب  نآ  رب  مزیرب  نوـخ  کـشا 
: دبای یم  نایاپ  تیب  نیا  اب  دوش ، یم  غلاب  تیب  هب 62  هک  هدیصق  نیا  تساهدش 

دهاوخ . یمن  تشهب  رد  ندیمرآ  تاجن و  هار  زجب  یشاداپ  رجا و  چیه  نیفاش  یبا  نبا  - 
: تسا هدرک  رکذ  وا  زا  زین  ار  تایبا  نیا  هیلع ، هللا  تاولص  دیهش  ماما  هیثرم  رد  قئارلا "  رد "  هرس - سدق  دیس - و 

تسا . رت  تخس  زیت  ياهغیت  ندمآ  دورف  زا  هک  تسا  ییاهتبیصم  نیرت  راوگان  اروشاع ، زور  بئاصم  - 
دنزیر . یم  ورف  دنلب  ياههوک  دنوش و  یم  بآ  تخس  ياه  هرخص  هودنا ، ترسح و  اهتبیصم و  نیاینیگنس  زا  - 

تسا . هدرک  نت  رب  هایس  یب  ياه  هماج  مالسا  فینح  نید  بئاصم ، نیا  ندروآ  يور  اب  - 
تسا : هتفگ  یتیب  هدیصق 50  نیا  نایاپ  رد 
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مکنود : - 
داب . امش  میدقت  نیفاش  یبا  نبا  زا  هتفرگ ، رب  رد  ار  یتفگش  یناعم  و  دشخرد ، یم  یکیرات  نایم  رد  هام  نوچمه  هک  ءارغ  هدیصق  نیا 
مالـسلا هیلع  طبـس  ماما  ءاثر  رد  يا  هدیـصق  وازا  دوخ ، راعـشا  هعوجم  رد  ینارحب  یـصفح  دج  هللا  فطل  رـسپ  یلع  رـسپ  هللا  فطلخیـش  و 

: تسا نیا  شزاغآ  دسر ، یم  تیب  هب 71  هک  هدروآ 
. دننک یم  ییارس  هحون  كانبات  ياههام  نداد  تسد  زا  رب  هنوگچ  هک  دیونشب  دینک و  گنرد  دیرذگ ، یم  هک  تولخياه  هناریو  نیا  رب  - 

هدنام هدیـشوپ  تملظ  ياهربا  سپ  رد  هک  تسغا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  نادناخ  ناشخرد  يامیـس  نامه  باتملاع ، ياههام  نیا  - 
دنا .

تسا . هدیشک  باجح  رد  ار  شنابات  هرهچ  متام  ياهربا  هدیزگ و  نکسم  یهام  اه ، هناریو  نیا  زا  یشخب  ره  رد  - 
: تسنیا نآ  علطم  هک  دراد  مالسلا  هیلع  طبس  ماما  ياثر  رد  تیب  رب 42  غلاب  يراعشا  هعومجم ، نامه  رد  و 

ییارس هحون  دننک ، یم  يراز  نارتوبک  نادقف  رب  نارتوبک  هک  هنوگنامه  هدب ، رس  هلان  درد  يوزرآ  و  رتسگب ، ار  فسات  ترـسح و  نماد  - 
نک .

نک . يراجو  رابب ، ار  کشرس  نینوخ  توقای  کشا و  ياه  رهوگ  دوخ ، نیرز  راسخر  رب 
تسین . راع  ندورس  هحون  نوزحم ، هتشگ  رس  رب  هک  ارچ  نک ، ینارس  هحونرب  فسات  ياههودنا  نیا  رب  - 

نآ رب  ریشمش  اب  و  درم ، ناشطع  هصغ  زا  هک  يدوجو  نآ  ربا  درد  غیرد و  - 
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دش . هتشک  دوب ، هدولآ  نوخب  هک  يراکم 
درک . یم  یناشفا  رونقفا  رد  هام  نوچمه  شراسخر  و  دوب ، کلف  نوچمه  درک ، یم  تکرح  هک  وا  بکرم  - 

زاغآ تسا . هتفگ  حدم  ار  مهیلع - هللا  تاولـص  راهطا - نادناخ  شکاپ و  یـصو  راوگرزب و  ربمایپ  نآ ، رد  هک  دراد  يرگید  هدیـصق  زین  و 
: تسا نیا  هدیصق 

تفرگ . ارف  ربنع  کشمرطع و  ار  یتسه  رسارس  و  دش ، راکشآ  ریرح  سابل  رد  - 
؟ تسا ناشخرد  هام  وترپ  ای  هدناشفا ، وترپ  اچ  همههک  تسا  رجف  رون  وت  كانبات  یناشیپ  ایآهک  میتفگ  ام  - 

تسا ؟ نارزیخ  خاش  هک  ای  و  تسا ، هناب  تخرد  هخاش  ای  هدش ، مخ  نینچنیا  هک  تسا  دق  نیا  - 
. دنک یم  هولج  يا  هدرتسگ  يابید  هک  ییوگ  وت  دشخرد ، یم  يا  هدننک  هریخ  غورف  اب  مامت  یهام  هدیشک ، دق  نیا  زارف  رب  - 

نم ، يابیز  فسوی  يا  ناه  - 
دشک  یم  هلعش  قوذ  شتآزا  نم  لد 

مشاب ؟ راتفرگ  وت  متس  هب  یک  ات  يا ، هتفرگ  دوخ  هنتف  دنمک  ردار  قاشع  هک  يا  - 
مرادن . يروای  مدرم  نایم  رد  نم 

: دیوگ یم  تایبا  نیا  نمض  رد  و 
تسا . سب  مدرم  رگتیاده  نیرتهب  نآ  دمحا ، ربمایپ ، تبحم  ارم  يراذگب ، عیاض  ارم  رهم  زا  یکدنا  هاگ  ره  - 

هدننک  تیاده  هدننک  تعافش  و  هتشگ ، ثوعبم  قیالخ  همه  رب  هک  تسوا  - 
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تسا . مدرم  همه  شخب  تراشب  و 
تسا . ناگدیرفآ  نیرتهب  هک  متسه  يربمایپ  هتفیش  هک  نم  تسا ؟ ینتسشن  ورف  دشک ، یم  رس  نم  ناج  رد  هک  یشتآ  نیا  ایآ  و  - 

دنام . دهاوخ  هدنیاپ  نم  لد  رد  هک  تسوا ، نادناخ  راوگرزب و  كاپنآ  یضترم ، رهم  نیا  - 
دبای . یم  ییاهر  هدنزوس  شتآ  هنابز  زا  تمایق ، زور  رد  دواد ، هک  تسوا  هطساوب  - 

تفای . دهاوخ  تاجن  شتآنآ  زا  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ار  شنادناخ  ریشب و  ربمایپ  رهم  هک  مه  يا  هدنب  رهو  - 

نیفاش یبا  نبا 

دیس و  هدمآ ، زیفاش "  یبا  نبا  وا " هینک  یندم ، ناخ  یلع  دیس  بیرغلا "  هولس  رد "  تسه ، فالتخا  ام  همجرت  دروم  رعاش  هینک  طبض  رد 
هصالخ رد "  و  نوناب ) هلمهم و  ءاراب  ) هدروآ ریفاش "  یبانبا  یندم "  دیس  زین ، رصعلا  هفالس  ردو  تسا  هدرک  لقن  ظفل  نیمهب  مه  نایعالا 

راعشا همه  رد  ار  وا  هینک  اما  و  هدش ، لقن  هلمهمءار ) اب  ) ریفاش نبا  راحب "  رد "  هدش و  طبض  نون ) فاق و  اب  ) نیقاش یبا  نبا  یبحم ، رثالا " 
میبای . یم  نیفاش "  یبا  نبا  یفالتخا " ، جیه  نودب 

يدیمح نیدلا  نیز 

هراشا

: تسود يارستولخ  هب  ار  دوخ  هار  هشیدنا ، دنلب  نامسآ  جوا  زا  تسود ، يا 
نک . لیامتم  تسا  رودب  نابیقر  زا  هک  - 
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دنبم . لد  دنشورف ،، یم  زان  ناشک  نماد  هک  ینارای  یملس و  يدعس و  نوچ  یناقوشعم ، هب  زگره  - 
ما . هتخاس  نانآ  رب  راوتسا  ینکسم  دوخ  لد  رد  نم  هک  هدب ، نکسم  لد  رد  ار  ینارورس  ناتسود و  تبحم  زان و  - 

نک . دای  تسا ، درک  رثا  محراوج  اشحا و  ات  شدای  هک  ار  یقشع  نهک  ثیدح  رهم ، فطل و  هب  - 
زاس . رشتنم  نارتسگب و  نارورس ، ناگرزب و  نیا  ربارب  رد  ار  ما  ینالوط  هیرگ  و  قشع ، يدنمقوش و  ناتساد  ینابرهم ، تفوطع و  اب  - 
يوگ ! رب  نایناهج  رب  ما ، هدرک  لمحت  اهیراتفرگ  واهیتخس  و  هدرک ، اهر  ار  نارای  رگد  ياوه  ناگرزب  نآ  هار  رد  هک  ارم ، مایپ  نیا  - 

تسا . هدش  بلس  نم  زا  ربص  نوچمه  باوخ ، ردقچ  و  ما ، هتشاد  یشوک  تخس  يراب و  درب  هیام  هج  قشع ، هر  رد  هک  وگب 
دنریگ . یم  سایق  ناگس  هلان  گناب و  هب  ار  قشع  راک  هک  یناریگ  فرح  نارگتمالم و  تمالم  رب  ربص ، - 

. تسا ناشفنوخ  کش ، رس  اب  شناگدید  نارگن و  كانمیب و  تخس  نیکست ، الست و  زا  هک  یلد  ربارب  رد  ربص  - 
درک . یم  دوبان  تخوس و  یم  هرابکی  ار  مدوجو  دوبن ، گشا  لیس  هاگ  ره  هک  مراد ، نورد  رد  نانچنآ  یشتآ  - 

هدمآ شکلد  شوخ و  ار  مناج  ماشم  هک  تسا ، يرورس  يراوگرزب و  دجم و  رخفنکـسم و  يارفناج  هحفن  نیا  هک  وگب  ناشوین  قح  رب  - 
تسا .
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لضف هاگمارآ  و  يراوگرزب ، وتزع  لزنم  و  یحو ، طبهم  ترایز  قوش  - 
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تسا . هتخاس  رارقیب  نینچنیا  ارم  هک  تسا ، اهب  هوکش و  لحم  و  انث ، هناخ  و 
دراد . باتفآ  وترپ  زا  رت  هدنبات  یششخرد  رون و  و  دراد ، يرت  رب  دشورف و  یم  رخف  الط  رب  هک  یکاخ  نآ  قوش  - 

تسا . رتربمه  هبعک  كاخ  زا  هک  میرذگب  دراد ، يرترب  یسرک  شرع و  رب  شهاگ ، راب  هعقب و  - 
هدیزگ . نکسم  نآ  رد  تسا  هتسارآ  ءامسا  نیرتفیرش  هب  هکنآ  ناربمایپ  نیرتهب  هک  یسدقم  مکاخ  نآ  - 

تسوا . نآ  زا  همه  الو ، اول و  ضوح و  دراد و  هدیدنسپ  رادرک  هک  تسا ، ادخ  ناگدنب  نارگشیاتس و  نیرتهب  وا  - 
تسا . تمحر  اب  نابرهم و  راتفر ، وکن  رادرک ، وکن  ملاع  ناگدیزگرب  هدیزگرب  لسر ، متاخ  نیا  - 

تسا . هتفرگ  همشچ  رس  وازا  همه  مراکم ، رگید  هک  تسا  یتمارک ، اب  درم  وکین  و  ادخ ، ناگدنب  نیرتهبوا  - 
دنریگ . یم  ضیف  وا  زا  ناگدنشخب  رگد  و  تسا ، تمحر  رهم و  هیام  ملاع ، ناگدیرفآ  همه  رب  وا  - 

تسا . هدشن  يراج  شنابز  رب  يدب  مالک  زگره  و  تسا ، رت  تسار  ناگمه  زا  شراتفگو  رتنیریش ، مدرم  همه  زا  شنخس 
تسا . ناسرت  ادخ  زا  همه  زا  شیپ  ناهن ، راکشآ و  رد  هک  تسا  یسک  و  ناسانشادخ ، نافراع و  نیرت  هتسیاش  وا  - 

تسین . رادرب  انثتسا  چیه  نایب  نیا  و  هدش ، هدیرفآ  وا  دوجو  لیفط  هب  تسا ، یتسه  ملاع  رد  هچ  ره  - 
تسا . هدیسر  نالضاف  رگید  هب  يو  زا  یتلیضف ، لامک و  ره  تسا ، رت  هتسیاش  رتلماک و  ناگتسیاش ، همه  زا  وا  - 

هحفص 76 ] ] 

دومن . تفایرد  تسناد ، یمن  ءامسا  زا  ار  هچنآ  مدآ ، هک  تسوا  دوجو  تکرب  هب  - 
تفای . تاجن  یهام  ناهد  رد  يراتفرگ  زا  زین ، سنوی  و  ییاهر ، دوخ ، یتشک  هارمه  حون ، هک  تسوا  دوجو  تکرب  وترپ  رد 

دش . شوماخ  درس و  دنتخادنا ، شتآ  رد  ار  میهاربا  هک  هاگنآ  راگدرورپ ، رما  هب  هک  دوب  وا  دوجو  اب  - 
تسا . هدوب  نابهگن  رادهگن و  نیرتهب  نآ ، رد  ندیمرآ  هک  یشتآ  هچ  - 

تفرگ . ارف  ار  وا  تمعن ، عاونا  و  دش ، هتشادرب  مالسلا  هیلع  بویا  زا  يروجنر  مغ و  هک  تسا ، وا  دوجو  تکرب  رهم و  هب  - 
دنتشگ . دازآ  دنوش ، ینابرق  هکنیا  زا  ینابرق  ود  و  تفرگ ، الا  ناش و  سیردا  وا ، دوجو  اب  - 
دنک . عفدار  الب  دنک و  اعد  تسناوت  وا  و  تفای ، هار  یسیع  رب  هک  تسوا  يدوجو  تقیقح  - 

دشخب . لماک  يدوبهب  افش و  ار  صربا  همکا و  اعد ، نآ  رثا  رب  و  - 
(. مارخ رتالاب  تفرعم ، ماقم  رد  ) نکم گنرد  كاخ  بآ و  دح  رد  وت  دوب ، ربمغیپ  يربمیپ  ره  شنیرفآ  زا  شیپ  وا  - 

تسا . هدش  هداهن  هعیدو  وا  دوجو  رد  و  هدش ، هداد  مدآ ) ) ءابآ ءدبم  هبرون  نآ ، زا  هک  تسا ، ادخ  رون  وا  - 
نونکات . اوح  مدآ و  راگزور  زا  هدیسر ، يرگد  هب  یفیرش  ربمایپ  ره  زا  سپ ، نآ  زا  و  - 

دنا هدمآ  رگیدکی  لابندب  هک  دندوب ، ناراوگرزب  زا  یگمه  هک  یناربمایپ 
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دندوب . كاپ  هزنم و  يدیلپ  يزیرنوخ و  يوخ  زا  یگمه 
تسا . هدرک  لمح  ار  وا  هدش و  ام  ربمایپ  یمارگ  ردام  وا  هک  تسا ، هدش  هداد  هنمآ  هب  راختفا  هیام  نیا  - 

دننک . راشف  ینیگنس و  ساسحا  دوخ  رد  هچب ، لمح  ماگنهب  هک  تسا ، هدوبن  ناوناب  رگدنوچمه  و  هدرک ، لمح  ار  ربمایپ  وا  - 
تسا . هداد  يرشب  هعماج  لیوحت  ار  ءایبنا  دیس  قلخ و  نیرتهب  هک  داب ، اراوگ  هنمآ  رب  راختفا  نیا  - 

قح هاگـشیپ  هب  ار  وا  و  هدش ، یناسنا  ماقم  يدنلب  عفر و  هیام  كدوک ) ندـیئاز  نداهن و  ،) عضو نیا  نکل  هدومن ، لمح  عضو  ار  ربمایپ  وا  - 
. تسا هدرک  دازآ  یناسفن  ياهاوه  زا  و  هداد ، جورع 

. تسا هدرک  غورف  بسک  يرگید  رون  ره  وا ، رون  وترپ  زا  و  هدودز ، ناهج  زا  ار  كرش  یگریت  هک  هداد  لیوحت  ناهج  هب  يدیـشروخ  وا  - 
هک دننادب  ات  دش ، هتـشادرب  اهنآ  زا  باذع  شتآ  دنا - . هدش  كانمیب  اهنآ  ندید  زا  ناکرـشم  هک  هداد ، خر  یتازجعم  ربمایپ ، نیا  دلوت  اب  - 
رد ار  وا  رون  نم  هک  یلاـح  رد  دـید ، دـناوت  ار  كرـش  ياـه  هلعـش  یـسک  هچ  رگید  ددرگ - . یم  شوـمخ  رفک  شتآ  وا ، نیئآ  تکرب  هب 

اهیگتـسکش و همه  هک  تسنآ  تقو  هک  دش  مولعم  تشگ ، دـیدپ  نیادـم  ناویا  قاط  رب  هک  یتسکـش  اب  منیب -؟ یم  نکفا  وترپ  هکم  ياضف 
هانگ و همـشچرس  هک  دندید  مشچ  هب  دوخ  و  تخیر ، ورف  ناکرـشم  ياهتب  دوش 45 - . یم  ناربج  میمرت و  نید  نانمـشد  نیدياهیتساک و 

تسا . هدش  ناریو  هنوگچ  كرش ،
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دنا . هتشگ  ربارب  كاخ  اب  هک  هتفر  ورف  شبآ  هدیکشخ و  نانچ  هتشاد ، نایرج  هواس "  رد "  هک  ياه  همشچ 
دودزب . هرابکی  ار  بش  یگریت  و  دش ، هتشادرب  رایع  مامت  هام  راسخر  زا  هدرپ  هک  یبش  نآ  رب  اشوخ  - 

میتفای . هر  تزع  تفارش و  زا  یناهج  هب  بش ، نآ  تکرب  هب  و  تشاد ، يرترب  اهزور  همهرب  هک  یبش  نآ  - 
دیوگ : یم  دسر و  یم  تایبا  نیا  هب  هکنیا  ات 

تسا  هدرب  نامیا  توبن و  قیدصت  رد  ار  تقبس  يوگ  هک  تراد ، افو  قیدص و  رای  هب  و  - 
تشاد . یم  ساپ  رادلاخ  رام  بیسآ  زا  ارت  و  هدوب ، قیفر  وت  اب  راغ  رد  هک  يرای  نآ  و  - 

دوب . نانیشناج  نایاوشیپ و  ردص  هک  هدرک  تعیب  یسک  اب  شتسار  تسد  تشاد  تاساوم  وت  اب  هک  یسک  نآ  - 
تسا . هدرک  تیامح  ربمغیپ  ینارون  تنس  ءایحا  اب  یمالسا ، تموکح  زا  هک  یئاوشیپ  نآ  - 
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دنام . ياجب  نادنزرف  اب  ناردپ  راتفر  نوچمه  وت ، هدیدنسپ  راتفر  قفر و  نیا  و  - 
درک . ادج  دیشاپ و  مه  زا  ار  یهارمگ  وتلالض  ياههورگ  یشوک ، تخس  تعاجش و  هک  قوراف ، اب  و  - 

. تسا هدنشخب  نابرهم و  ناراگ ، زیهرپ  ناکاپ و  اب  و  نمشد ، ریگ و  تخس  دروآ ، مشخ  هب  ار  ادخ  هک  یناسک  اب  وا  - 
تسا . هدوشگ  نیملسم  رب  ریبدت  نسح  اب  ار ، تیاده  ياههار  و  هدوب ، حوتفلاحتف  هطساو  هک  یسک  رمع ، - 

درکراکشآ . یشومارف  زا  سپ  ار  زامن  و  درک ، بلس  نانآ  زا  ار  مور  ناریا و  تنطلس  - 
ماعط و اذغ و  و  درک ، یم  کمک  يریگتـسد و  دـندمآ ، یم  کمک  بلج  يارب  هک  ار  نافیعـض  نانز و  هویب  ینابرهم ، اب  هک  يرادـمامز  - 
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داد . یم  جراخم 
تسا . هتشاذگ  یم  رارف  هب  ياپ  وا  سرت  تباهم و  يرایسب  زا  ناطیش  - 

رطاخب هک  یسک  نآ  تسانافع ، نب  نامثع  تیصخش ، ود  نیا  لابندب  و  - 

هحفص 80 ] ] 

درک . يرای  هاگهانپ  يوام و  نیمات  رد  و  تسارآ ، رکشل  ادخ 
تسا . هدینش  ار  وا  قشع  نیرتگرزب  شوگ  و  داد ، جرخب  يراد  افو  ردب ، زور  رد  هک  یسک  - 

تسا . هدوب  يراسمرش  ایح و  دصقم  هاگهانپ و  يراک و  وکین  دمآ  رس  و  هدمآ ، نیرونلا "  وذ  درمگرزب " ، نآ  بقل  اهباتک ، همه  رد  - 
هتـشاد میدـقت  ار  يدایز  كالماو  تشاذـگ ، رایتخا  رد  ار  ابق ) ) يوقتساسا رب  هتفاـی  سیـسات  دجـسم  لـحم  نیمز و  هک  تسا  یـسک  وا  - 

تسا .
تسا . هدرک  تسپ  راوخ و  تخس  ار ، يا  هشیپاطخ  شیدنا  لطاب  ره  هک  تسا ، هدوب  یلع  وت  روای  مولع ، يارس  رد  رب  هاگنآ  و  - 

تسا . هدوب  هودنا  كوس و  راگزور  هدننک  وسکیو  ادخ  ریش  ياهگنج ، رد  وا  - 
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دندش . ناوتان  نآ  ماجنا  زا  همه  هک  درک  يراک  و  تفرگ ، رس  يالاب  يرپس  نوچمه  ار ، ربیخ  رد  هک  دوب  گنج  نآ  رد  - 
دنیاشکن . یتسرپ  اوه  هب  يوقت  قیرط  زا  ار  وا  هتساوخ ، لامو و  يویند  فراخز  زگره  - 

دبیرفب . تسناوتن  ارت  هدنبیرف ، يایند  نیا  و  يداد ، قالط  دهز  هار  زا  ایند  هک  یتسه ، یسک  وت  - 
يا . هدرک  لصاح  ربمغیپ  هب  ار  یبرق " تبسن "  هک  تسه  یسک  لوا  و  یلاعنادناخ ، گرزب و  رابت  ياراد  - 

يدیناسر . ازوج  هراتس  رب  ماقم  هک  يدوب  یسک  يدوب ، اهگنج  رد  ربمغیپ  نیتسار  راکشیپ  رواشم و  وت  - 
ریذپب . تسا - نم  راختفا  هیام  هک  ار - انث  نیا  وت  و  دنک ، یم  تیافک  هالوم )... تنک  نم  ) ثیدح وت ، هبترم  ماقم و  رد  - 

مظنملا ردلا  و "  هدورـس ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمایپ  حدم  رد  و  تسا ، غلاب  تیب  رب 337  هک  يدیمح "  هدیـصق "  زا  ار  اهتیب  نیا 
هب قالوب  رد  هحفـص  رد 149  هک  رعاش - نیا  ناویدنمـض  لاسب 1313 ، هدیـصق  نیا  مدیزگرب . و  تسا ، هدـیمان  مظعالا "  یبنلا  حدـم  یف 

باتک .) نآ   5 (ص 22 - تسا هدش  رشتنم  هدیسر - عبط 

رعاش لاح  حرش 

بدالا هناحیر  رد "  یجافخ  باهش  دوب . رصم  رد  یسیون  باتک  گرزب  تیصخش  يدیمح  یلع  رسپ  دمحا  رـسپ  نمحرلا  دبع  نیدلا  نیز 
تسا : هدوتس  نینچ  ار  وا   "ص 270 ،

هدناسر ، یئافوکش  هب  هراومه  ار  شراثآ  هفوکش  میسن ، تفاطل  هک  دوب  یبیدا  وا 
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دنهد . یم  تغالب  داد  بدا ، يرونخس و  ربانم  رب  شعبط ، رتسگ  نخس  نالبلب  و 
اجنآ زا  ار ، وزرآ  قشع و  دـنزادرپ ، يرگ  هولج  هب  شمالک  رنه و  ياهغاب  و  دـنزیخرب ، ییارـس  همغن  هب  وا  مالک  زا  یناعم ، نابلب  هک  هاگنآ 

تـسد هب  ار  شراک  نانع  و  هدیـشک ، هتـشر  هب  رهد  ندرگ  رب  ار ، شمالک  دـیراورم  وا  دـنک . یم  بلج  منک ، فیـصوت  مناوت  یمن  نم  هک 
هوکش . دجم و  هماج  رد  و  هدرپس ، تفارش 

هزیوآ و  دـناشف ، یم  رب  نابز  يراـیهب  ار  ناـیب  ياـه  رهوگ  وا  دـنک  یم  ییاـمن  دوخ  هراومه  تسا - هتـسارآ  رویز  عاونا  هب  هک  يا  هماـج  - 
ضارعا ابار  رهاوج  رهوج  و  دنک ، یم  هدـنز  ار  اه  يرامیب  زا  ناگدرم  و  دراد ، یئاحیـسم  تسد  یکـشزپ  شناد  رد  دزاس . یم  ناجشوگ 

دنکیم . هلدابم 
دنک . یم  راک  لاسغ  نک و  روگ  يوزرآ  فالخ  رب  نکیل  دراد ، هدنخرف  ابیز و  سب  تعلط  وا  - 

و مدرک ، هعلاطم  ارنآ  نم  داتسرف و  نم  شیپ  دروآ ، مظن  هب  ار  ار  ناوید  نیا  هک  یماگنه  و  تسا . سرتسد  رد  روهـشم و  شراعـشا ، ناوید 
دراد . يرترب  یهاگحبص  روفاک  هنابش و  کسم  شوخ  يوب  اهرطع و  عاونا  رب  هک  متفای ، ییابص  داب  نوچمه  اروا 
خلا . درادن .. دوجو  یقاس  ییاورنامرف  زج  يروج  چیه  و  تسین ، رتسونام  ناسنا  هب  حیلم ، ناتسپ  زا  يزیچ  چیه  - 

تسا . هدرک  لقن  یتفاضا  اب  ار  یجافخ  رظن  راهظا  نآ  رد  و  هدروآ ، ار  وا  لاح  حرش  رثالا " ج 2 ص 376  هصالخ   " " یبحم " 
تسا . هدیسر  عبطب  تشذگ  یلح  نیدلا  یفص  همجرت  رد  هکنانچ  شناوید - اب  هک  تسا  يا  هیعیدب "  مظنملا " و "  ردلا  واراثآ ر  زا 

توق و رعـشرد و  وا  یئاناوت  نازیم  هب  و  دـنادب ، ار  شبهذـم  شرعـش  ساسا  رب  هک  تسا  هدـنناوخنیا  و  تسا . هتفای  تاـفو  لاسب 1005  وا 
يا  هدیصق  يو  دربب ، یپ  شمالک  فعض 
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: دوش یم  زاغآ  نینچهک  دراد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  راوگرزب  ربمایپ  حدم  رد 
؟ متفرگ لد  هب  هکم  رد  ار  تا  یتسود  رهم و  و  منیب ، یم  وت  رد  ار  هوکش  هیام  نیا  نم  ارچ  - 

. دسر یمن  شیوزرآ  هب  نکل  دنیبب ، ارت  ات  دنک ، یم  وزرآ  ارت  لد  وت ، هدنهاوخ  دصق  ایآ  - 
دیوگ . یم  نینچ  دسر و  یم  حدم  هب  هکنیا  ات  دنک ، یم  يراز  نارتوبک  نوچمه  اهغاب ، ناراسخاش  زارف  رب  هکنیا  ای  و  - 

تشاذگ . واتلاسر  رب  ماتخ  رهم  و  دناسر ، نایاپب  ار  ناربمایپ  نتخیگنا  رب  وا ، تثعب  اب  يادخ ، - 
تسا . یفاک  هدنسب و  رخآ و  ولوا  تمایق ، رد  هک  تسوا  - 

تسوا . زا  همه  تیانع ، مدرم و  يربهر  و  تما ، تیاده  ینابهگن و  - 
ینیبب . تمارک  ات  ربب ، هانپ  يرکاچ  ینتورف و  صالخا و  يور  زا  وا ، هاگرد  هب  - 

تاجن ارت  نارگید  تمالم  زا  ات  زیرب ، ورف  اـسآ  لیـس  ار  دوخ  کـشا  یهاوخ ، یم  تجاـح  وا  رد  زا  هتـسج و  لـسوت  وا  رب  هک  یلاـح  رد  - 
دهد .

یبای . تاجن  متس  ملظ و  زا  رگم  ات  ههدب ، رارق  وا  هانپ  رد  ار  دوخ  - 
يا . هتفرگ  رب  رد  ار  يراوگرزب  هنوگ  ره  هک  یسک  يا  وگب : و  يآ ، دورف  یمارگ  دوجو  نینچ  يارس  رب  وت  - 

يدرک . لجخ  ار  اهایرد  اهربا و  تدوج ، اب  هک  یتسه ، یسک  نآ  وت  - 
دریذپ . یم  ام  هرابرد  ارت  يرواد  ادخ  رشحم ، رد  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  - 

يرکذ  هماهت  قیقع و  زا  رگید  يدوبن ، هاگ  ره  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  - 
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دمآیمن . نایم  رد 
درک . یمن  وزرآ  ار  يراید  جیه  یسک  رگید  وت ، دوجو  یب  هک  یئوت  - 

تسب . یمن  رفس  راب  زاجح  كاخ  رب  یسک  رگید  وت ، دوجو  یب  هک  یئوت  - 
دیاب . یم  دوبهب  افش و  شیاهیرامیب  همه  دنک ، سمل  ارت  تسد  سک  ره  هک  یئوت  - 

تیب ) هدیصق 66  .) دشخرد یم  وت  يامیس  رد  نسح  یئابیز و  و  يا ، هدیسر  لامج  یلعا  دح  هب  هک  ییوت  - 

نیدلا هلملا و  ءاهب 

هراشا

تافو 1031 دلوت 953 
داهد . تکرب  میتخود ، ناخ  ابیز  ياشامت  هب  ناگراتس  رادید  زا  هدید  و  هدیشک ، يرادیب  حبص  هب  ات  هک  ییاهبش  نآ  رب  ادخ ،

درک . رود  دوخ  زا  ار  باوخ  دوبر ، یم  شباوخ  هکنآ  و  دنتشگ ، ناریح  هتشگ و  رس  هام ، هراتس و  هک  هاگنآ 
تشگ . لدبم  زورفا  ناهج  زور  هب  بش  هنوگ ، نیدب  و 

نوچمه و  دمآ ، یم  ردب  یگریت  نایم  زا  هتـساخرب ، یقاس  و  میدش . یم  هدـنهانپ  رگیدـکی  هب  هدـش و  یکیرات  لاب  راوس  ام  ماگنه ، نآ  رد 
درک . یم  عولط  دنک  یناشفا  رون  هک  هام 

درک ، یم  اوسر  ار  هاگنابش  باتملاع  هام  هک  يراسخر  اب  شیوخ  غورف  رپ  رون  اب 

هحفص 85 ] ] 

، دزورفا رب  هرهچ  هک  تسنامیم  ار  یناوحقا  دش ، یم  نایامن  شنادند  دیپس  زا  هک  يدنخبل  و  تخیر ، یمنآ  زا  مرـش  قرع  هک  يا  هرهچ  و 
دودز . یم  ار  اهیگ  ریت  همه 

ام زا  بش  میدـمآ ، دورف  رون  همـشچ  رـس  ود  رب  و  میتخیمآ ، رد  رهم  میـسن  اب  ار  اوه  میـسن  و  میدروخ ، ار  دوخ  ياهکوس  درد و  نامرد  ام ،
دناشفا . وترپ  ام  شیپ  حبص  هدیپس  و  تفاترب ، يور 

وت تشاد ، میدقتنوگلگ  هداب  اب  ار ، یحارص  ماج  زین  وا  میتخاس ، شاف  يو  شیپ  لد ، ناهن  رارسا  و  میتسب ، لد  يزاجح  خر  ابیز  نآ  رب  ام 
میا . هتشگ  ورایور  شتآ  اب  هک  یئوگ 

هداب میتفرگ ، فک  هب  یناوغرا  ینارون و  ینامر و  نهک  هداب  دنوش ، باریس  يرصم  خرس  ربت  اب  هک  هنوگنآ  میدش ، يرایبآ  یسوجم  ماج  اب 
دننک . یم  زاین  قوش و  راهظا  نآ  يوسب  اهناج  همه  هک  يا 

دروآ . یم  رب  دایرف  هداب  نآ  ندروخ  رب  و  دنز ، یم  گناب  سورخ  هک  زیخرب 
. دراد یم  رب  نیشتآ  هسوب  بش  یکیرات  رد  و  هدیشک ، رب  خر  زا  هدرپ  ییورابیز  ایئوگ  دزیر ، یم  ورف  ار  رهم  هداب  قشع ، یقاس  هک  هاگنآ  و 

یسلجم نآ  زگره  نم  تسا . هتخود  وا  رادید  رب  نم  هدید  هتسویپ  و  تسا ، هدرک  تراغ  ارم  هدروآ و  زازتها  هب  ار  وا  مادنا  ابـص ، داب  شزو 
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وا  هاگشیپ  رد  هک  ار 
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میدوب . تسم  رس  نتساخرب  ماگنه  و  رایشه ، نآ  رد  نتسشن  هاگ  هک  یسلجم  مربیمن ، دای  زا  متشاد ،
هکینیب یمن  ایآ  دـندوب . هدـیمرآ  اه  همیخ  نیا  اهنیمزرـس و  نیا  رد  هک  یناـگرزب  میدوب ، رادروخرب  ناـگرزب  تبحاـصم  ناتـسود و  زا  اـم 

میمارخ ؟ یم  وس  ره  هب  هتشگ  رس  ود  ره  ام  هدنامن ، ياجب  کنیا  كاشاخ  هدنام  یقاب  زج  و  میتفگ ، كرت  ار  باوخ  هنوگچ 
تفرگ . یم  رب  رد  ار  ام  ياهوزرآ  همه  هک  دوب  یسلجمنیا  تفگ ؟ ساپس  تدیاب  ردقچ  ایادخ ،

هودـناربا اب  ار  رانلگ  هک  تسا  نانچ  دریگب ، هرانک  مرب  زا  رای  و  دوش ، هدوبر  ملد  زا  قشع  هودـنا  نیا  و  يدـنموزرآ ، قوش و  نیا  هک  هاگنآ 
دنا . هدناشوپ 

. تـسا مرخ  باداـش و  راـسخاش  نپوـچمه  تاوارط ، رد  و  درب . یم  نـیب  زا  ار  یتخبدـب  ره  هـک  دراد  هدـنخرف  ناـنچ  يراـسخر  داـی ، نـیا 
شیوشت هب  ارم  دنرب  یم  رـس  هب  مرو  بارطـضا  رد  ناریـش  هشیب  ابههجاوم  رد  هک  ناوهآ  دننامه  و  دناشن ، یم  ورف  ار  يوه  شتآ  شراتفگ 

دروآ . یم 
هام و هک  اتفگـش  و  درب . یم  جـنر  دـنک و  یم  مرـش  ناراـسخاش  تماـق  وا ، تماـق  زا  و  دوش ، یم  دـیدپان  وا  يامیـس  وترپ  زا  نامـسآلاله 

ددرگ . یم  يراوتم  يرگد  دشک و  یم  بورغ  رد  رس  هام  هک  دننانچ  وا ، ندید  زا  تماق ، هدیشک  ناتخرد 
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درک . رود  دوخ  هار  زا  ار ، تحالم  ابياهتروص  و  نشور ، ار  اهیکیرات  اهیگریت و  دیشخرد ، هک  اج  ره  شیابیز  هرهچ 
دنتخیرگ . شغورف  مدقماب  اهیکیرات ، همه  و  درک . باریس  ار  ام  حبص ، ندیمد  اب  و  درتسب ، ام  ناجزا  ار  ناهودنا  همه  دوخ ، ندیشخرد  اب 
هک ردـیح  كاپ ، ییاوشیپ  نیا  هک  اجنآ  یتسارب  میروخ و  یم  هودـنا  تلاصو  ترـسح  ردام  و  يراد ، دـنلب  ماقم  هک  ییابیز  يوهآ  نآ  يا 

دراذگ . یمرارفب  ياپ  نمشد  رگشل  دنک ، هلمح  زاغآ 
یصو وا  دنراد ، تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  يدرمناوج  تسا . كانلوه  زور  رد  مدرم  عیفش  اهراک و  همه  هشیر  تاقولخم ، ماما  نیا 

تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  همه  تسايراکوکن ، راختفا و  هچ  ره  راگزور ، رد  و  تسا . همطاف  رسمه  ربمایپ و 
هتشگ لئان  هتشذگ ، اپ  ریز  ار  نامـسآ  هام  شتینارون  هک  یمارگ ، دوجو  نیا  ترایز  هب  هدش - هک  مه  رابکی  يارب  هک - یـسک  لاح  رب  ياو 

تسا .
یم رد  ار  اهنابایب  ییواترایز ، راپـسهر  بکرم  راوس  هک  یـسک  نآ  يا  سپ  هتـشگ  لئان  وا  رادـید  هب  راب  کی  هک  یـسک  لاـحب  اـشوخ  و 

يراذگ  یم  رس  تشپ  ار  اه  هرد  يدرون و 
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دنهاوخهنشت همه  هک  يزور  رد  و  یسرب ، داشر  تیاده و  هب  يروک  سپ  زا  و  يزاس ، دونشخ  ار  اهنامسآ  يادخ  هک  يدومن  وزرآ  هاگره 
يدنویپب . راید  نآ  هب  رود  ياههار  زا  یسر و  یم  رظن  دروم  يارس  هب  تدیاب  ماگنه  نآ  سب  يدرگ ، باریس  رثوک  ضوح  زا  دوب ،
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نامسیر نیا  هک  هاگنآ  ینک ، هضرع  ینادرگ و  شافار  میقتسم  طارص  تبحم  و  يوش ، ورایور  مالسلا  هیلع  هللا  یلو  یلع  رازم  اب  هک  هاگنآ 
. ینک انشآ  هدید  رب  ار  باوخ  هکتسین  هتسیاش  رگید  يداهن ، ماگ  ینارون  دصقم  ینالوط  رفس  سپ  زا  و  يدرک ، هدهاشم  ار  یهلا  دنمورین 

شچن ! ار  باوخ  معط  یکدنازج ، وت 
راوخ ناگشیپاطخ  نرچمه  و  وش ، فرـشم  ماما  نآ  ربق  نامـسآ  رب  هنم . ردب  وا  نیمز  رـس  زا  یماگ  نکفیب . هاگیاج  نآ  رد  ار  تماقا  لحر 

نک . مامشتسا  نیگآ  رطع  ار  واكاخ  و  نک ، زاب  هار  مدرم  هوبنا  نیب  رد  و  نک ، گنرد  اجنآ  رد  هیام 
ياجب اب  وت  تسوا . رما  وا  تابجاو  زا  نامامایتسود  هک  شاب  هاگآ  سپ  ینک ، يربنامرف  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  زا  هک  ینآ  رب  هاـگ  ره 

يا  هدرک  بیصن  یهاگمارآ  ابیز  هچ  يوگب : نک و  دولآ  كاخ  نانآ  هار  رد  دوخ  راسخر  و  نک ، ربارب  ودار  تشاداپ  هضیرف ، نیا  ندروآ 
عیفر هجردـب  يراوگرزب  رد  هک  یـسک  ربق  وا - ربق  ترایز  هب  هنـشت ، هتفیـش و  وقشاع  يدـمآ ، دورف  ملاـس  ناتـسآ ، مرح و  نآ  رب  هاـگ  ره 

هدنکفا  وترپاج  همه  هتفرگ و  ارف  ار  نامسآ  شرازم ، رون  هک  تسا  اجنآ  باتشب  تسا . هدیسر 
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تسا . هتخورفا  ربار  اه  هناخ  همه  و 
تسیاب و وا  هاگشیپ  رد  نک . كرد  ار  وا  يرای  هلان  هیرگ و  يرای  هب  سپ  يا ، هدرکن  كرد  ار  راوگرزب  نیا  رـصع  یناگدنز و  نارود  رگا 

گنچ هب  گرزب  راختفا  و  يا ، هدـیمرآ  ربق  نیا  رد  هک  یـسکيا  وگب : نک . تلاـسم  هاوخب و  وا  رازم  زا  وا و  زا  و  نک ، لاـثتما  ار  شناـمرف 
يا . هدنام  دیواج  هدنز و  ناراگزور  همه  رد  هدروآ و 

زا نادرگ . شاف  ار  تدارا  و  نک ، شکاخ  راثن  ار  دوخ  رهم  قوش و  شاب . يرب  شنانمـشد  زا  و  نک ، گنرد  وا  ربق  ربارب  رد  هتفیـش  یلد  اـب 
هدنام رودبشکاخ  ترایز  زا  هک  يراتسود  ناسرب ، ار  یتسود  هتفیش و  مالس  شمالغ ، رکاچ و  زا  وا ، هب  هنم . نورب  ماگ  كاپ ، ناتسآ  نآ 

تسا .
راسخر رب  ار  شناتـسآ  كاخ  زیخرب ، ینک . ادـیپ  تاجن  وا  يراـیب  هب  و  ینیب ، شاداـپ  رگم  اـت  راـمگ ، تمه  یکیدزنزا  وا  تراـیز  رب  ناـه 

لامب . وا  كاخ  رب  يور  يدنمزاین ، يراسکاخ و  يور  زا  و  نک ، راهظاوا  رد  رب  ار  دوخ  ياهیتخس  اهدرد و  و  لامب ،
هتـشر وا  هک  نزب ، گنچ  شنماد  هب  يا ، هتفای  راب  تما  عیفـش  تیاده و  ماما  هاگـشیپ  هب  رود ، ياههار  اهنابایب و  یط  زا  سپ  هک  یـسک  يا 

دهر . یمن  تراسا  زا  دوش ، هدنهانپ ، رارک  ردیح  رب  زجب  سکره  تسا  تیالو  مکحم 
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عاونا هب  و  دراد ، ناما  دیما  وت  هاگـشیپ  زا  وت  هدنب  تشهب ، منهج و  هدننک  تمـسق  يا  وگب ك  و  زیرب ، کشا  رایـسب  سدـقم ، ناکم  نآ  رد 
تسا . هدروآ  هانپ  وت  رب  ملاع  ثداوح  زا  تساهدمآ ، راتفرگ  اه  متس  اهالب و 

نیا رادرب . وا  زا  گرم ، ماگنهب  ار  ربق  جـنر  تنحم و  مرادـن . یهانپ  وت  تبحم  زجب  یناگدـنز  رد  و  ما ، هدروآ  هانپ  وت  رب  تاجن ، یتشک  يا 
دنک . متس  وا  هب  وت  هجوت  اب  دناوت  یمن  راگزور  دوش ، هدنهانپ  وت  رب  دروآ و  يور  یسک  رب  ثداوح  هاگ  ره  هک  یئوت 

هدرپس وا  تسد  هب  رثوک  ضوح  دوب ، دـنهاوخ  هنـشت  همه  هک  زورنآ  رد  و  هدـیزگرب ، ییاوشیپ  هب  ار  وا  شنامـسآ ، راگدرورپ  هک  ییاوشیپ 
هکنانچمه دنک ، دیما  ان  دوخ  تیامح  زا  ار  یسک  هک  تسا  هتـساوخن  زگره  و  تسا ، ناهانپ  یب  یماح  ناگداتفا و  رود  هاگهانپ  وا  و  هدش ،

تسا . هدناسرن  بیسآ  ناگدنهانپ  رب  مه  اهگنج  رد 
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يا درف  مراودـیما  نم  و  دوش . یم  دـیدپان  وا  شیپ  رد  قیـالخ  ناـهانگ  و  هناور ، وا  يوسب  اـهناوراک  نادرونهر و  همههک  تسا  یماـما  نیا 
مرب . یمن  هانپ  ییاج  شهاگشیپرب  زجب  مرادن و  وا  رد  زج  یهانپ  چیه  و  مشونب ، وا  تسد  زا  یتبرش  تمایق ،

یمن دیمون  زگره  دنک ، وگزاب  هدرک - شرافسیحو  ربمغیپ  رب  ار  وا  ماقم  شیادخ  هک  ماما - نیا  رب  ار ، دوخ  يدنمدرد  لاح  هک  یسک  نآ 
وا  ددرگ .
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دنک . یم  ینابهگن  ار  ام  ياهشزغل  زا  و  کبس ، ار  ام  نیگنس  ياهراب  هک  تسا  یسک 
یفطصم ربمغیپ  هک  یماما  دوش . یمرود  مدرم  ام  زا  یهابت  متس و  و  دباتیم ، رب  يور  نم  زا  كرـش  وا ، هب  لسوت  اب  هک  تسا  ییاوشیپ  نیا 

تسا . ناگتشگرس  يامنهر  و  تیاده ، نک  رو  ناراگ  زیهرپهدیزگرب  ماما ، نیا  تسا . هدیزگرب  هدیمان و  ردارب  ار  وا  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
وراکزیهرپ هللا و  یلو  هک  یماما  دـناهتفای ، افـش  وا  دایب  هک  نارامیب  ردـقچ  و  داد ، ناشن  ام  رب  افخ  هدرپ  سپ  زا  ار ، نید  تقیقح  هک  تسوا 

تسا . هدیزگرب  اراکشآ  ار  وا  و  داد ، یهاوگ  وا  تلیضف  رب  يادخ  هک  تسایسک  مالسلا  هیلع  یلع  تسا ، رادافو 
وا يرآ  تساهدیـشک ، دوخ  هاـنپ  هیاـس  رب  ار  ناگدـنهانپ  نادرمکین و  اـسب  و  هدرک ، راوـخ  وبوکرـس  ار  ناـناولهپ  یـسب  دربـن ، نادـیم  رد 

دور . یم  دور ، هک  اجک  ره  وا  لابند  هب  و  دوش ، یم  لزاناجنآ  ریخ  تکرب و  دیآ ، دورف  وا  اج  رهو  تسا ، گرزب  ياطع  بحاص 
مدرم ناـیم  رد  وا  دـش . نیگنر  نانمـشد  نوـخ  زا  تفر ، هک  اـج  ره  و  دیـسر ، يزوریپ  هب  وا  يراـی  هب  دـیدرگ ، مـالعانید  ماـیپ  هک  هاـگنآ 

هک یفیـصوت  نآ  زج  تسا ، مک  زاب  ییوگ ، یهاوخ و  هچ  ره  وا  تشادگرزب  رد  هک  يدرمناوج  تسا ، راکـشآ  الماک  هک  دراد  یتاراختفا 
دنا . هدرک  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  يراصن 

، رثوک ضوح  راـنک ، رد  ماـما ، نیا  هک  دـید  یهاوخ  دنتـسه ،- دوخ  نایـشآنآ  رد  هک  هنـشت  ناـغرم  نوچمه  ار - مدرم  هک  يزور  نآ  رد 
باریس  ار  ناگنشت 
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باوختخر رد  تیبملا  هلیل  رد  هک  تسوا  درادن . یسرتسد  وا  ماقم  هاگیاپ و  هب  یسک  چیه  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  درک . دهاوخ 
دیدرگراغ . راپسهر  ربمغیپ  و  دیباوخ ، ربمغیپ 

يرواـی وکین  هچ  وا  داد . دـهاوخ  تاـجن  ارم  منهج ، شتآ  زا  تماـیق ، يادرف  ییاوشیپ . بوـخ  هچ  و  تسا ، نم  ياوـشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
دیزگرب . ار  وا  هک  دوب  ادخ  نامرفب  نیا  و  درک ، يردارب  راهظا  واب  ریدغ  زور  رد  ربمغیپ  دوب ، ربمغیپ  يارب 

و هتـشاد ، صوصخم  ماقم  نیا  هب  ار  وا  لاعتم ، يادـخ  هکتسا  یـسک  مرادـن . ییاوشیپ  وا  زج  هنرگو  تسا ، نم  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
نادـناخ نیب  رد  و  ماـقم ، نیرتـگرزب  هک  تسا  یـسک  و  تاـقولخم ، درف  یمارگ  و  تیـالو ، رهوـگ  وا  مراد . لد  رب  ار  وا  يـالوت  رهم و  نم 

دراد . ار  رابت  تیعقوم و  نیرتکاپ  شیرق ،
ياضر ماجنارس ، و  دنکیم ، تیاده  میقتـسم  طارـص  هب  ار  دوخ  نییآ  ناوریپ  زین  وا  دندش ، تیاده  میقر  فهک و  باحـصا  هک  هنوگنامه 
تاجن مالـسلا  هیلع  میلک  یـسوم  شتآ  مالـسلا و  هیلع  حون  یتشک  هباثمب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  يا  سپ  تسوا . ناوریپ  لاـح  لـماش  یهلا 

یتسه  ملاع  طاسب  نیا  رارسا  هکنآ  يا  ییام ، شخب 
رب تست ، بناج  زا  لمع  صالخا  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هک  یسک  يا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  ردارب  يا  نم و  رورـس  يا 
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دنتکرح ، ریس و  رد  ناناوراک  دراد  بورغ  و  عولط ، دیشروخ  ات  هک  يدورد  افو ، ماگنهب  يدورد  داب ، دورد  هراومه  نم  بناج  زاوت 
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( سمخم هدیصقزا و  . ) دراد همادا 

رعاش لاح  حرش 

زا نیدهتجم ، ناداتـسا و  داتـسا  نیدـلا ، هلملا و  ءاهب  مالـسالا ، خیـش  یعبج ، یلماع  یثراح  دمـصلا  دـبع  رـسپ  نیـسح  رـسپ  دـمحم  خـیش 
يرادنیدو لضف  رد  هک  يراوتـسا  تیعقوم  اهـشناد و  مولع و  رد  وا  رحبت  و  تسا . ریگملاع  شترهـش  هک  تسا  يرادمان  سب  ياهتیـصخش 

یبوخب هتخانش ، ار  وا  سک  ره  هک  ارچ  تفگ ، نخس  وا  ماقم  رد  هک  تسین  يزاین  و  تسا ، ینغتسم  فیصوت  شیاتـس و  هنوگ  ره  زا  دراد ،
رب رعاش و  بیدا  شیدنا و  کین  جنس و  هتکن  ثاحب  راکتبا و  اب  فلوم  راوگرزب و  فراع  ققحم و  هیقف  یهلا  دنمـشناد  نیا  تسا ، هتخانش 

تسا یـسک  شناد و  ونید  ناهج  نامرهق  گرزب ، غباون  زا  و  یمالـسا ، تما  غباون  زا  یکی  وا  دنـسانش . یم  همه  ار ، نونف  همه  زا  رادروخ 
تسا : هدرک  یفرعم  نینچ  ار  وا   3 دوخ 404 : هصالخ ) ) باتک رد  یبحم "  هک " 

ار وا  يایازم  رابخا و  لاح و  حرش  تسا  مزال  هک  تسا  یناسک  نیرت  هتسیاش  زا  وا  و  دراد ، ینوگانوگ  تاقیقحت  تافیلات و  یئاهب  خیـش  " 
، تشاد هطاحا  اهشناد  همه  هب  هکنیا  تهجب  دوب ، تما  کی  ییاهنت  هب  وا  درک . انـشآ  شعیادب  لیاضف و  هبار  ملاع  و  داد ، رارق  تمه  ههجو 

شوگ نونکات  هکنیا  نخس  هصالخ  دهد . ناشن  وا  رب  ییاتمه  و  دروایب ، ار  وا  ریظن  هنامز  هک  منک  یمن  نامگ  و  دوب . هاگآ  نونف  قیاقد  زا  و 
وا  رابخا  تالاح و  زا  رتتفگش  يرابخا  ناشوین ، تقیقح 
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تسا . هدینشن 
هدرک لقن  نیسح  خیش  شراوگرزب  ردپ  همجرت  رد  ار  وا  لاح  حرـش  ام  و  دوش ، یم  یهتنم  ینادمه  ثراح  بهذم  يولع  یعبات  هب  شبـسن 

میا .
نآ زا  هک  دروآ  تسدـب  لاح  حرـش  بتک  زا  يرایـسب  يالبال  رد  ناوت  یم  تسا  هتـسیاش  هک  نانچنآ  ار  وا  لاوحا  فیـصوت  لاـح و  حرش 

تسا : هلمج 
نیدـلا باهـش  ءابلالا  هناحیر  عیفـش ، دیـس  زا  هیهبلا  هضورلا  يدابآ ص 150  رـصن  هرکذـت  لـمالا ص 26 ، لـما  رـصعلا ص 289 ، هفالس 
بوبحم لاجرلا ص 303 ، دقن  راحبلا 123 ، تازاجا  یلیبدرا ، هاورلا  عماـج  ، 3 : 44 یبحم 445 - رثالا  هصالخ  ، 103 یجافخ ص 107 -
هزاجالا  " یئاهب ، ناونع "  تحت  ءاب  فرح  لـیذ  هعبارلا "  هضورلا  رد "  يرونز  هنجلا  ضاـیر  نیرحبلا ص 15 ، هولول  يروکـشا ، بولقلا 

ص 115، ارآ ج 1  ملاع  خـیرات  یناهفـصا . يرظن  هللا  زیزع  نب  یلع  ردـیح  ازریم  خیـش  هریبکلا  هزاـجا  یجیهامـس ، هللا  دـبع  خیـش  هریبکلا 
نیفراعلا ضایر  لئاسولا 3 ص 417 ، كردتسم  تانجلا ص 632 ، تاضور  رعش ، عیشت و  نمیف  رحسلا  همسن  یلکرز 3 ص 889 ، مالعالا 

قئاقحلا 1 ص 137، قئارط  ءامسلا ص 26 ، موجن  هیوفـص ، هرود  ياملع  رکذ  رد  ءافصلا ج 8  هضور  ءاحصفلا 2 ص 8 ، عمجم  ص 45 ،
زوفلا هلیسو  هدیصق "  حرش  یمظاک ، یبنلا  دبع  خیش  لاجرلا  هلمکت  هنابش ، یبا  نبا  زا  لمالا  لما  میمتت  ات 386 ، سمشلا 2 ص 157  علطم 

لاقملا 3 ص حیقنت  یمظاک ، نیدلا  ردصنسح  دمحم  یبا  دیس  زا  لمالا  لما  هلمکت  ءاملعلا ص 169 ، صصق  ینیتم ، دمحا  زا  نامالا "  و 
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خیراوتلا حاتفم  ، 502 هیوضرلا 2 ص 521 - دئاوفلا  راحبلا 1 ص 113 ، هنیفس  باقلالا 2 ص 89 ، ینکلا و  بابحالا ص 109 ، هیده   107
خیش مالعالا  تایفو  هیبرعلا 3 ص 328 ، هغللا  بادآ  خیرات  ، 462 یناقسب 2 ص 464 - فراعملا  هرئاد  نامحرلا 1 ص 6 ، ننم  ص 332 ،

مجعم  يزار 
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407 و 383  521 و 476 و 472 و 413 - ص . يرجه ) لاس 1328  دلج 2( زا  مهن  متشهءزج و  نافرعلا  هلجم  تاعوبطملا ص 1262 ،
دمحم جاح  رـسپ  یلاعملا  وبا  خیـش  نینچمه  و  هدرک ، فیلات  يا  هلاسر  داتـسا  لاح  حرـش  رد  یلع ، نیدـلا  رفظم  یلوم  همـالع  شدرگاـش 

 " یـسیفن دیعـس  ملقب "  هدیـسر  عبط  هب  دنمـشناد  نیا  یناگدنز  خیرات  رد  یباتک  اریخا  تسا : هتـشاگن  یباتک  يو  لاوحا  رد  زین ، یـسابلک 
تفگ . میهاوخ  نخس  باتک  نیا  نوماریپ  رد  شخب  نیا  نایاپ  رد  یناریا و  هدسیون 

وا خیاشم  ناداتسا و 

لابندب و  هدرک ، راک  نیا  فرـص  ار  دوخ  رمع  زا  يزارد  نامز  هتـشاد  مولع  بسک  تهج  هک  ییاهترفاسم  تبـسانمب  یئاهب ، راوگرزب  خیش 
، هدز رس  یمالـسا  عماجم  همه  هب  گرزب  يوزرآ  نیا  رد  و  هتـشاذگ ، اپ  ریز  اراهیدابآ  اهرهـش و  تسد و  رود  یحاون  دوخ  یملع  هدشمگ 
هک هتفرگ ، هرهب  یملع  ره  هتسجرب  هدیزگرب و  غباونو  ینف  شناد و  ره  ناداتسا  تما و  مالعا  بهذم و  ياسور  نید و  ناگرزب  رـضحم  زاو 

: درکهعجارم مجارت  مجاعم و  يالبال  هب  دیاب  تءارق ، تیاور و  ذخا و  رد  وا  خیاشملاوحا  زا  یهاگآ  يارب 
دنک . یمتیاور  وا  زا  هدرک و  ذخا  دمصلا  دبع  نب  نیسح  خیش  يراوگرزب  ردپ  زا  - 1

. 94 یفوتم یکرک  ققحم  رسپ  یفوتم 993  یکرک  یلاعلا  دبع  خیش  - 2
رد هک  درادوا  زا  زین  يا  هزاـجا  و  دـنک ، یم  تیاور  وا  زا  یئاـهب  خیـش  هک  یعفاـش ، یـسدقم  فیطللا  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحم  خیـش  - 3

هدش  طبض  راحب ص 110  تازاجا 
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(. 992: هزاجا خیرات  ) تسا
رکذ اهاج  رگید  رثالا " و  هصالخ  رد "  عوضوم  نیا  و  هدرک ، ذخا  يو  زا  هک  هیـشاح ، بحاص   981 یفوتم يدزی  هللا  دبع  یلوم  خیش  - 4

تسا . هدش 
تسا . هتفرگ  ارف  وا  زا  یئاهب  خیش  ار  یضایر  مولع  هک  سردم ، بهذم  یلع  یلوم  - 5

ینیاق . لضفا  یلوم  یضاق  - 6
تساهدرک . تءارق  وا  رب  نیوزق  رد  یئاهب  خیش  هک  دمحا ، ریپ  هب  فورعم  یمدهک  یئاجکدمحا  خیش  - 7

:441 دنک ) یم  لقن  رثالا "  هصالخ  رد "  یبحم "  یلوم  تسا " . هتفرگ  دای  يو  زا  ار  بط  هک  دومحم ، نیدـلا  دامع  کنحم  یـساطن  - 8
هغلابم یلیخ  خیـش  تشادگرزب  رد  داتـسا  نیا  و  تشادتسلاجم ، يرکب  نسحلا  یبا  نب  دمحم  داتـسا  اب  رـصم ، رد  تماقا  ماگنه  رد  هک  )3

رد ینک " ؟ یم  میظعت  ارم  همهنیا  ارچ  متـسه ، ریقف  یـشیورد  نم ، نم ، يـالوم  يا  دوـب " : هتفگ  شداتـسا  هبوا  هـک  راـب  کـی  و  درک ، یم 
تسا : هدوتس  نینچ  ار  وا  يا  هدیصق  رد  داتسا  منک " و  یم  مامشتسا  لضف  هحئار  وت  زا  نم  دوب : هتفگباوج 
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شبآ و  الط ، نوچمه  ییابیز  رد  شکاخ  تسا  سرتسد  رد  هدیـسر و  شیاه  هویم  واه  هشوخ  هک  یغاب  داب  مرخ  كراـبم و  ارت  رـصم ، يا 
رد هک  یماگنه  نآ  زا  تسا . هتشاد  نازرا  ار  یلگ  ره  شیاهلگ  و  هدرک ، راسمرش  ار  کشم  نآ ، میسن  تسا . فافش  هرقن  دننامه  یلالزرد 

شخبتذـل یفاک و  نآ  توارط  یباداش و  هک  یغاب  نانچ  رادـهگن  ادـخ  سپ  مدرک  شومارف  ار  ناتـسود  نارای و  مدـش ، هدایپ  وت  نیمز  رس 
تسا . هدش  ریگارف  اج  همه  ناشنوزوم  همغن  و  دنرطاخ ، يالست  هیام  نآ  ناگدنرپ  تسا 

يریذپلد  نارذگ  زا  و  هدرک ، یگدنز  تخبشوخ  راید ، نآ  رد  دهاوخ  هکنآ 
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دوش . رادروخرب 
و وسکی ، رد  قطنم  یکشزپ و  ملع  رهـش  نیا  رد  اریز  دروآ ، رامـشب  نآ  رب  يا  هدرپ  عنام و  ار  ینادان  و  دور ، نایـشناد  شناد و  غارـسب  دیاب 

تسا . هدیمرآ  يرگید  يوس  رد  ریسفت  وحن و 
دهن . وسکی  هیشاح  حرش و  نتم  و  شزومآ ، سرد و  سلجم  شدیاب  یملع ، رضحم  نینچ  دوجو  اب 

؟ يراد یم  هریت  ارم  مایا  دوخ ، ثداوح  اب  تقو ، هچ  ات  ویک  ات  راگزور ، يا 
ینک . یم  راتفر  نینچ  نیا  یتمه  دنلب  لضاف  ره  اب  هک ، تست  نییآ  نیا  و  - 

ینادرگ . یم  نیزگیاج  اهوزرآ  رد  ار  نامرح  یتساک و  یناشوپ ، یم  لمع  هماج  هنوگپرگد  ار  اهوزرآ  - 
تسا . ینامگ  تسس  هک  میناگدنز  ناجب و  دنگوس  يرادنپ ، یم  یهورگ  نآ  زا  ارم  وت  هاگ  ره  - 

درب . مهاوخ  هوکش  داتسا  ترضح  هاگشیپ  هن  رگو  ریگرب ، نم  زا  ار  جنکش  باذع و  نیا  - 
سپ تخادرپ ، شدرگ  هب  هاگنآ  درک ، ترایز  ار  مالـسلا - تاولـصلاهیلع و  ربمایپ - دیوگ " : نینچ  رثالا "  هصالخ  رد ص 440 و 441 " 

، دیزگ نکسم  مجع  راید  رد  تشگرب و  سپس  دمآرد ، نادنمشناد  زا  يرایسب  هقلح  هب  ماگنه  نآ  رد  و  داد ، همادا  يدرگناهجهب  لاس  یس 
هدـهع رب  ار  املع  تسایر  هک  درک  داهنـشیپ  سابع  هاش  دیـسر ، سابع  هاش  شوگ  هب  شندـمآ  ربخ  دـمآ و  ناهفـصا  هب  دـیوگ : هکیئاـج  اـت 

دوب هقدـنز  هک  هاشداپ  بهذـم  اب  هکنیا  الا  تفرگ ، الاب  شراک  و  درب ، ـالاب  ار  شماـقم  تشذـگ و  وا  هدـهع  رب  ار ، تمـس  نیا  سپ  دریگ ،
ولغ تیبلها  تبحم  رد  هکنیا  تسا ، رکذ  لباق  هک  يا  هتکن  اهنت  و  درک ، یهاتوک  یمالـسا  دالب  رد  شترهـش  راشتنا  رد  تشادـن  یهارمه 

." درک یم 
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نینچ نیا  تسا ، نم  راگدرورپ  ادخ  هک : دهد  یم  تداهش  هک  ینموم  هرابرد  رفن  کی  هک  دهاوخ ، یم  تراسج  ردقچ  دسیون : یم  ینیما 
و دهدب . تبسن  هقدنز  هب  تسا ، هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  نادناخ  راتـسود  مارتحا و  دروم  دوخ  راگزور  رد  هک  ار  يدرم  و  دیوگب ، ییازـسان 

ناگرزب بهذم  رب  زج  و  هتـشاد ، مامتها  تایهنم  كرت  راتفر و  ولامعا  بهذم و  نید و  رد  ردـقچ  تخبکین ، کلم  نیا  هک  تسا  راکـشآ 
قح دییات  مالسلا و  مهیلع  ربمایپ  كاپ  ترتع  تالاوم  مارتحا و  زج  وا  زا  و  تسا ، هدوبن  تسا - اهنآ  هلمج  زا  یئاهب  خیـش  هک  دوخ - رـصع 

و هدادن ، هار  دوخب  صوصخ  نیا  رد  ییاورپ  و  هداد ، جرخ  هب  هنیک  وینمشد  وا  قح  رد  تیاور ، نآ  هدنیوگ  اما  هدشن ، هدهاشم  يزیچ  اهنآ 
تسین . دیعب  یناسک  نینچ  زا  هک  تسا  يدنسپان  يوخ  نیا  و  تسا ، هتشادن  یتالابم  دوخهتفگ  رد 

خیـش يرآ ، تسا ؟ هدرک  يولغ  هچ  مهیلع - هللا  تاولـص  ربمایپ - تیب  لها  تبحم  هرابرد  ام ، راوگرزب  خیـش  نیا  هک  متـسناد  یم  شاـک  و 
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مالـسلا مهیلع  هللا  لوـسر  تیب  لـها  رب  دـنادخ  هک  ار  يرامـشیب  لـئاضف  هدرک ، ار  رظن  راـهظا  نیا  هک  یـسک  نـکل  هدرکن ، يوـلغ  یئاـهب 
و تسا ، تیب  لها  لاح  هتـشذگ و  نانمـشد  تداـع  نیا  تسا و  هدرمـش  ولغ  هتـشاد ، بیـصن  اـهنآ  رب  هک  ار  یتمظع  ره  و  هدرک ، تمحرم 

. تسادخ رب  همه  ام  هوکش 

خیش نادرگاش 

هراشا

ارف تایبدا  هفـسلف و  ینید و  مولع  گرزب ، ياملع  زا  يرایـسب  یئاهب ، خیـش  زا  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  هک  یناسک  یئاهب و  خیـش  نادرگاش 
فورح بیترت  هب  هورگ  ود  ره  مان  کنیا  هک  دنا ، هدرک  تیاور  يو  زا  نادنمـشناد ، ریهاشم  زا  یهورگ  وا  هزاجا  اب  هکنانچمه  دـنا ، هتفرگ 

منک : یم  دای 

( فلا  ) فرح

لمالا ص 5 . لما  يروزاب . یلماع  نیدلا  رخفرسپ  میهاربا  خیش  - 1
تازاجا رد "  هدش و  هتشاگن  لاسب 1018  هک  هتشاد ، تفایرد  خیش  زا  هزاجا  هس  هک  يولع  نیدباعلا  نیز  رسپ  دمحا  نیدلا  ماظن  دیـس  - 2

رکذ  راحبلا " 

هحفص 99 ] ] 

تسا . هدش 
ءاملعلا .) ضایر  ) تسا هتشاد  تفایرد  يا  هزاجا  هدرک و  ذملت  یئاهب  خیش  زا  هک  يزیربت  بلاط  وبا  خیش  - 3

موـجن هفالـس ، هاورلا ، عماـج  ) تسا هتفرگ  هزاـجا  يو  زا  هک  لاس 1025 ، يافوتم  ینادـمه  نیدـلا  ماوق  رـسپ  میهاربانیدـلا  ریهظ  دیـس  - 4
ءامسلا .)

مالعالا .) تایفو  ) دراد هزاجا  یئاهب  خیش  زا  هک  يورغ ، يزار  مساقلا  وبا  دیس  - 5
(. لمالا لما  رصعلا ، هفالس  و  ینارحب . ینیسح  دمصلا  دبع  رسپ  دمحا  دیس  - 6

تسا . هداد  هزاجا  يو  هب  لاسب 1021  حالفلا ) حاتفم  ) شباتک يارب  ییاهب  خیش  هک  يزاریش ، فرشا  دمحم  نیدلا  نیعم  دیس  - 7
راحب ص 132) تازاجا  ) تسا هدرک  تفایرد  خیراتب 1012  يا  هزاجا  یئاهب  خیش  زا  هک  یکرک ، یلماع  يوسوم  نسح  رسپ  دمحادیس  - 8

ب)  ) فرح

هدرک حرـش  ار  یئاهب  خیـش  هیتولـصلا "  هیموصلا و  هیرـشع  ینثا  هک "  سوط ، نکاـس  يراـصنا  یلماـع  دـمحا  رـسپ  نیدـلا  ردـب  دیـس  - 9
لمالا .) لما  .) تسا
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يو يارب  نیتملا "  لبح  دـلج "  تشپرب  خیرات 1007  هب  يا  هزاجا  یئاهب  خیـش  هک  ینیوزق ، ناج  ازریم  رـسپ  اباب  جاح  نیدـلا  لامک  - 10
تزاجالا .) كردتسم  ، 1 هعیرذلا 237 : . ) تسا هتشون  صخش  نیا  هک  تسا  یباتک  نیتملا  لبح  نیا  و  تسا ، هتشون 

(. 60 لمالا لما  :) نابلاط هب  روهشم  يدابآرتسا  رقاب  دمحم  ریما  - 11
ءامسلا .) موجن  ینیوزق ، لما  میمتت  يدزی  نیدباعلا  نیز  رسپ  رقاب  دمحم  یلوم  - 12

هحفص 100 ] ] 

هعیرذلا ج 237:1  تسا . هتشون  وا  مانهب  يا  هزاجا  هیتولصلا "  هیرشع  ینثالا  دلج "  تشپ  رد  هک  یناپهق  نامزلا  عیدب  یلوم  - 13

خ) ح ، ج ،  ) فرح

ییاهب خیـش  زا  لاسب 1020  شردـپ  دوخ و  هک  یناهفـصا ، یلماـع  یـسیم  میرکلا  دـبع  خیـش  رـسپ  هللا  فطل  خیـش  رـسپ  رفعج  خیـش  - 14
راحب ص 130 .) تازاجا  دنا و  هدرک  تفایردهزاجا 

(. 406 كردتسم ج 3 : ) دنک یم  تیاور  یئاهب  خیش  زا  تسا ، فورعم  داوج "  لضاف  هب "  هک  يدادغب ، داوج  دعس  رسپ  داوج  خیش  - 15
تسا . هتشون  لاس 1028  ار  وا  تافو  هفالس ، رد  و  رصعلا ) هفالس  لمالا . لما  . ) ینارحب یطخ  نسح  رسپ  دمحم  رسپ  رفعج  خیش  - 16

خیرات 1030 هب  یئاهب  خیـش  يافوتم 1075 . ای  هفالس ) هتـشون  قبط  رب  لاس 1069( يافوتم  يرتست  هللا  دبع  یلوم  رـسپ  یلعنـسح  یلوم  - 17
تسا . هدش  رکذ  راحبلا "  تازاجا  رد "  هک  هتشون  يورب  يا  هزاجا 

هدرک تفاـیرد  داتـسا  زا  یظیرقت  هدرک و  حرـش  ار  یئاـهب  خیــش  باـسحلا "  هصـالخ  هـک "  یناـکدرا ، يدزی  نیــسح  یلوـم  جاـح  - 18
(. ءاملعلا ضایر  .) تسا

یلع دبعخیـش  هزاجا  زا  عوضوم ، نیا  و  دـنک . یم  تیاور  یئاـهب  خیـش  زا  یلح  ینیـسح  رزبا  نیدـلا  لاـمک  دیـس  رـسپ  نیـسح  دیـس  - 19
دیآ . یم  رب  تازاجا ، رگید  و  دشرکذ ، لاسب 1072  يوانیصح  یجان  خیش  دروم  رد  نیسح  دیس  زا  هک  یسیامخ 

، هدـش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  و  هدوب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دهـشم  نکاـس  هک  يرغـشم  یلماـع  نسح  رـسپ  نیـسح  خیـش  - 20
لمالا .) لما  ) تسا هدمآ  هرکذت "   " حاکنلا باتک  رد  هزاجا  نیا  و  هدرک ، یم  تیاور  خیش  زا  دراد  هک  يا  هزاجااب 

لمالا .) لما  ) یناهفصا نکاس  یلماع  رح  دمحم  رسپ  یلع  رسپ  نیسح  خیش  - 21

هحفص 101 ] ] 

(. لمالا لما  یفوتم 1069( یعبج  یلماع  نیسح  رسپ  یلع  دمحم  رسپ  نیسح  دیس  - 22
رداص یئاهب  خیش  فرط  زا  ياهخیرات 1020 و 1010 و 1003  رد  هکهزاجا  هس  اـب  هک  یفوتم 1076  یکرک  ردیح  رسپ  نیسح  دیـس  - 23

دنک . یم  تیاور  يو  زا  هدش 
هزاجا هتشون ، هزاجا  همالع  ردپ  ربهک  یناث  دیهش  هزاجا  يور  رب  لاسبدنمشناد 1030  نیا  فرط  زا  هک  نیسح ، نیدلا  فرش  ریما  دیس  - 24

تسا . هدمآ  راحب "  تازاجا  رد "  هک  تسا  هتشاگنيا 
هیمتاح هلاسر "  یئاهب ، خیش  شداتسا  و  هتفرگ ، ارف  دنمشناد  نیا  زا  ار  بالرطـسا  ملع  هک  يدابدروا ، هلودلا  دامتعا  کیبمتاح  ازریم  - 25
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(. 1019) تسا هتشون  یسرافب  وا  مانب  ار  " 
(. 413 كردتسملا 3 : لمالالما . هرصعلا  هفالس  ) دنک یم  تیاور  خیش  زا  هک  لاس 1089 ، یفوتم  ینیوزق  يزاغ  رسپ  لیلخ  یلوم  - 

دنک . یم  تیاور  هل  مجرتم  ریغ  زا  هک  یناهفصا ، ینیاق  فرشا  دمحم  رسپ  لیلخ  یلوم  - 27

ز) ر ،  ) فرح

(. 443  : 3 رثالا هصالخ  . ) یسدق فیطللا  وبا  رسپ  نیدلا  یضر  - 28
روثنملاردلا .) لاس 1064( یفوتم  یناث  دیهش  هوندمحم  رسپ  نیدلا  نیز  خیش  - 29

ص) ش ، س ،  ) فرح

نیسح ناطلس  الم  شداتسا  طخ  نآ  يور  رب  و  هتشون ، دوخ  طخ  هب  ار  شداتسا  تافیلات  یضعب  هک  يریصن ، هللا  دبع  رـسپ  دیـس  یلوم  - 30
رتسا - دمحم  ناطلس  الم  رسپ 

هحفص 102 ] ] 

دروخ . یم  مشچ  هب  دیسر ) تداهش  هب  لاس 1078  رد  هک  نینموملا "  هفحت  فلوم "  ) يدابآ
تانجلا ص 539 تاضور  )1101 یفوتم ... يروخاش  ینارحب  دشار  رسپ  یلع  رسپ  نامیلس  خیش  - 31

هعیرذلا . ) تسا هتـشون  وا  رب  هزاجا  ، 1008 لاسب هینیعبرا  زا "  يا  هخسن  هیشاح  ردیئاهب  خیش  هک  ینیـسح  ریمهاش  دیـس  نیدلا  لامک  - 32
(. 238 : 1

(. 413 كردتسم 3 : . ) دنک یم  تیاور  خیش  زا  هک  ای 1086  لاس 1081  يافوتم  یناردنزام  دمحا  رسپ  حلاص  یلوم  - 33
(. هعیرذلا . ) تسا هدرک  حرش  ار  شداتسا  زغل "  هک "  یناکرسیوت ، یلع  دمحم  رسپ  قداص  دمحم  یلوم  - 34

(. رحسلا همسن  . ) تسا هتفای  تافو  لاسب 1088  هک  نمی ، نکاس  ینالیگ ، حلاص  دمحم  یلوم  - 35
لما . ) ياهتـشون يا  هزاجا  تالاوس ، باوج  نمـض  رد  خیـش  و  هدرک ، یتالاوس  یئاهب  خیـش  زا  هک  يریازج ، نسح  رـسپ  حلاص  خیـش  - 36

(. لمالا
لمالا .) لما  . ) یعبج یلماع  یکم  رسپ  دمحم  رسپ  یلع  نیدلا  بیجن  خیش  - 37

نامیلس خیـش  صخـش ، نیا  رب  ار  یئاهب  خیـش  هزاجا  هک  لاس 1064 ، یفوتم  ینارحب  نامیلس  رـسپ  دمحم  رـسپ  یلع  نیدلانیز  خیـش  - 38
(. 388 : 3 كردتسملا نیرحبلا ، هولول  . ) تسا هدرک  رکذ  نیرحب  ياملع  لاح  حرش  رد  ینارحب  يروخام 

(. ءاملعلا ضایر  .) دراد يدایز  تافیلات  هک  يدابآرتسایملید ، هللا  تمعن  رسپ  دیحولا  دبع  یلوم  - 39
(. لمالا لما  . ) یلماع دومحمرسپ  یلع  خیش  - 40

نیرحب .) ياملع  رد  يروخام  نامیلس  خیش  هلاسر   ") هیهبلا هتضورلا  یلع  هیشاحلا  فلوم "  يریازج  هللا  رصن  رسپ  یلع  خیش  - 41

هحفص 103 ] ] 
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يرون كردتسم  . ) دنک یم  تیاور  یئاهب  خیـش  زا  هک  لاس 1060  یفوتم  يا  هرک  مشاه  دمحم  العلا  وبا  یقنلا  یلع  نیدـلا  زع  یلوم  - 42
(. 405 : 3

(. لمالا لما  . ) دراد يرایسب  تافیلات  هک  يزیوح ، هللا  تمحر  رسپ  رصان  رسپ  یلعلا  دبع  خیش  - 43
لئاسولا .) كردتسم  لمالا ، لما  . ) يزیوح یلع  رسپ  فیطللا  دبع  خیش  - 44

(. ءاملعلا ضایر  . ) يدابآرتسا سابع  دیس  رسپ  میظعلا  دبع  دیس  - 45
لاس رد  ار  شداتسا  كالفالا " حیرشت  باسحلا " و  هصالخ  هک "  یلاخلخ  ینیـسح  یلع  رـسپ  دمحم  رـسپ  یلعنیدلا  سمـش  دیـس  - 46

(. ءاملعلا ضایر  . ) تسا هدرک  حرش   1008
كردتسم . ) دنا هدرک  رداص  يو  هب  يا  هزاجا  لاس 1013  ناضمر  هام  متفه  رد  یئاهب  خیش  هک  یشرفت  ینیسح  یلع  نیدلا  ءاهب  دیس  - 47

تازاجالا .)
(. 409 كردتسم 3 : . ) دنراد تیاور  هزاجا  یئاهب  خیش  زا  هک  یفوتم 1060  يورغ  یناتسلوش  یئابطابط  یلع  نیدلا  فرش  دیس  - 48

تسا . هتشاد  تفایرد  هزاجا  یئاهب  خیشزا  لاس 998  لاوش  رد  هک  ینارحب  زیزعلا  دبع  رسپ  یلع  نیدلا  رون  خیش  - 49
(. ءاملعلا ضایر   ") يدورهرک هداز  یضاق  هب "  فورعم  قلاخلا  دبع  نیدلا  ءالع  یضاق  - 50

تسا . هتشون  وا  رب  یتاقیلعت  یئاهب و  خیششداتسا  حرش  رد  يا  هلاسر  هک  یلع  نیدلا  رفظم  یلوم   - 51
ياهلاس 1011 و 1012، رد  و  تسا ، هدرک  حرش  ار  دوخ  داتسا  هیتالصلا "  هیرشع  ینثالا  هک "  یلماع ، یطابن  دمحا  رـسپ  یلع  خیـش  - 52

هدـش طبـض  خیـش  تازاجا  اهنآ  يور  رب  و  هتـشون ، شدوخ  طخب  ار  شداتـسا  تافیلات  یخرب  و  هدرک ، تفایرد  یئاـهب  خیـش  زا  هزاـجا  هس 
تسا .

هحفص 104 ] ] 

 " لاجرلا . عمجم  فلوم "  یفجن  ینایهق  یلع  نیدلا  فرش  هللا  تیانع  نیدلا  یکز  خیش  - 53
. دنک یم  تیاور  یئاهب  خیش  زا  راحبلا ص 136 "  تازاجا  شقنبجومب "  هک  یناهفصا  یلع  نیدلا  ثایغ  الم  - 54

دنشاب . ینیسح  ناولع  رسپ  یلع  دیس  نامه  صخش  نیا  دیاش  و  یلماع ، یکبلعب  يولع  یلع  دیس  - 55

ل) ك ، ق ،  ) فرح

هفیحـصلا حرـش  یف  هیوضرلا  هفحتلا  فلوم "  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دهـشم  نکاس  يدزی  دـمحم  نیدـلا  فشاک  رـسپ  یـضاق  ازریم  - 56
 " هیداجسلا .

ءامسلا .) موجن  ) ینالیگ مساق  دمحم  الم  - 57
(. 409 : 3 كردتسملا هاورلاعماج  . ) دراد تیاور  هزاجا  خیش  زا  هک  یناپهق  یئابطابط  دمحم  ریم  رسپ  مساقنیدلا  جارس  ریما  دیس  - 58

(. ءاملعلاضایر 60 . ) تسا هدرک  حرش  شداتسا  رما  هب  ار  كالفالا "  حیرشت  هک "  ینباکنت ، ینالیگ  یلع  دبع  رسپ  مظاک  دمحم  الم  - 59
راحبلا تازاجا  . ) تسا هداد  يوب  يا  هزاـجا  لاس 1020  رد  یئاهب  خیش  هک  یناهفصا  یلماع  یسیم  میرکلا  دبع  رـسپ  هللا  فطل  خیـش  - 60

رد يریمـشک  و  لمالا ، لما  رد  یلماع  رح  خیـش  ار ، وا  لاح  حرـش  تسا  هتفای  تافو  ناهفـصا  رد  لاس 1032  رد  صخـش  نیا  (. 103 ص .
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. دنا هدروآ  ءامسلا  موجن 
. تسا هدرک  تفایرد  هزاجا  ود  یئاهب  خیش  زا  هک  یفوتم 1028  ینارحب  مشاه  رسپ  دجام  یلع  وبا  دیس  - 61

(. 421 كردتسملا 3 : ) دراد تیاور  هزاجا  خیش  زا  هک  یفوتم 1091  یناشاک  ضیفنسح  دمحم  الم  - 62

هحفص 105 ] ] 

تسا . هدرک  لیمکت  يو  تافو  زا  سپ  ار  شداتسا  یسابع "  عماج  هک "  یجواس ، یشرق  نیسح  رسپ  دمحم  نیدلا  ماظن  - 63
). 390 كردتسم 3 : نیرحبلا ، هولول  ) دراد تیاور  هزاجا  یئاهب  خیش  زا  هک  لاس 1081 ، يافوتم  ینیئان  دمحم  نیدلا  عیفر  ازریم  دیس  - 64

لمالا .) لما  ) ینینبت یلماع  نب  دمحم  خیش  - 65
(. 390 كردتسم 3 : نیرحبلا ، هولول  ) دنک یم  تیاور  یئاهب  خیش  زا  هک  يریازج ، نیدلا  ماسح  نب  دومحم  خیش  - 66

تسا . هدرک  همجرت  ار  شداتسا  حالفلا "  حاتفم  تایرشع " و "  ینثالا  هک "  يزیربت  یلع  بحم  نیدلا  ردص  دمحم  الم  - 67
 ". لمالا لما  يدابآرتسا "  ینیسح  نسحلا  وبا  رسپ  یقت  دمحم  دیس  - 68

. یمق دمحم  نیدلا  ردب  رسپ  دمحم  نیدلا  ءالع  یلوم  - 69
لبحلا شباتک "  زا  يا  هخسن  رد  ار  هزاجا  نتم  تسا و  هداد  دورب  يا  هزاجا  یئاهب  خیش  لاس 1030  رد  هک  یماطسباضر  دمحم  یلوم  - 70

تسا . هتشون  نیتملا " 
(. تازاجالا كردتسم  راحب ص 105 ، تازاجا  . ) دراد تیاور  هزاجاخیش  زا  هک  لاس 1070  يافوتم  یسلجم  یقتدمحم  یلوم  - 71

424 كردتـسملا 3 : ءاملعلا ، ضایر  دراد " ، تیاور  هزاجا  خیـش  زا  هک  یفجن ، یلح  یلع  شیورد  رـسپ  دومحم  نیدلا  ماسح  خیـش  - 72
(. فیرش نسحلا  وبا  خیش  هب  یناروب  دحاولا  دبع  خیش  هزاجاو 

كردتسملا 3: . ) دراد تیاور  هزاجا  یئاهب  خیـش  زا  هک  يافوتم 1050  اردص "  الم  هب "  فورعم  يزاریـش  دمحم  نیدلا  ردص  یلوم  - 73
(. 424

راحبلا ص 130 . تازاجا  دنک  یم  تیاور  تسا  هتفرگ  وا  زا  لاس 1015  رد  هک  يا  هزاجا  قباطم  هک  یمق  دمحم  نیدلا  یفص  یلوم  - 74
لاس 1090 . یفوتم  يراوزبس  نموم  دمحم  رسپ  رقاب  دمحم  یلوم  - 75

هحفص 106 ] ] 

دراد . تیاور  هزاجا  خیش  زا  هک  يدار . يرداق  نیما  دمحم  الم  - 76
. دراد تیاور  هزاجا  دنتسه  مه  شدوخ  مانمههک  دوخ  داتسا  زا  هک  یلماع  دمحم  نیدلا  ءاهب  خیش  - 77

باسحلا .) هصالخ  ) حراش ینالیگ  دمحمنیدلا  سمش  ریما  - 78
(. ءامسلا موجن  . ) تسا هداد  هزاجا  يورب  یئاهب  خیش  لاس 998 ، رد  هک  يزیربت ، یلع  کلم  رسپ  نیسح  کلم  یلوم  - 79

(. 238 هعیرذلا 1 : . ) تسا هداد  هزاجاشردپ  يو و  هب  ییاهب  خیش  هک  یناهفصا ، یلو  رسپ  یلع  دمحم  دیس  - 80
نیدلا حیـضف  یـضاق  شدوخ  رـسپ  هب  هک  يا  هزاجا  رد  دـنک و  یم  تیاور  خیـش  زا  هک  یلوفزد ، یمثق  سابع  نیدـلا  دـمحم  یـضاق  - 81

مالعالا . تایفو  ) تسا هدرمش  دوخ  خیاشم  ناداتسا و  زا  ار  ییاهب  خیش  هتشون ،
(. لمالا لما  . ) دراد تیاور  هزاجا  خیش  زا  هک  دمحم ، نیدلا  زعم  یلوم  - 82
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 " رد هک  هدرک  تفایرد  نابعش 998  هام  خیراتب  يا  هزاجا  یئاهب  خیش  زا  هک  نیرحبلا ) هولول  ) یمارهب یباقم  نامیلس  رسپ  دمحم  خیـش  - 83
تسا . دوجوم  كردتسملا " 

لمالا .) لما  ) تسا هتفای  تافو  لاس 1098  هب  هک  يرغشم ، یلماع  رح  نیسح  رسپ  دمحم  خیش  - 84
(. لمالا لما  ) يزیوه راصن  رسپ  دمحم  خیش  - 85

یم تیاور  خیش  زا  1000 و 999 و 998 ، ياهخیراتهب : هزاجا  هس  اب  هک  يرگسع  ینارحب  فسویخیش  رـسپ  دمحم  نسحلا  وبا  خیـش  - 86
كردتسم  هعیرذلا ، ) دنک

هحفص 107 ] ] 

(. تازاجالا
(. مالعالا تایفو  . ) يریازج یفرشم  نیدلا  ماسح  رسپ  دومحم  خیش  - 87

(. هاورلا عماج  :) تساهتشذگ رد  لاسب 1051  هک  یشرفت  ناخ  یلعرسپ  دارم  الم  - 88
هدرکفیلات ارنآ  لاس 1023  رد  هک  هلماکلا "  هفیحـصلا  تاقحلم  فلوم "  ینیوزق  يدابآ  ءایـض  یفوص  یقت  هب  روهـشم  دمحم  الم   - 89

تسا . هتشاد  تفایرد  تیاور  هزاجا  هدرک و  ذملت  یئاهب  خیش  زا  صخش ، نیا  تسا .
يا هزاجا  نمض  رد  شدنزرف - حیرصت  هب  هک  ضیف  نسحم  دمحم  الم  ردارب  یشاک ، دومحم  هاش  رـسپ  یـضترم  هاش  رـسپ  دمحم  الم  - 90

هعیرذـلا 250:1، . ) تسا هدرک  یمتـیاور  یئاـهب  خیـش  زا  تـسا - هتـشون  لاـسب 1088  یـضترم  نب  دـمحم  نب  نیدـلا  رونشرـسپ  هب  هک 
تازاجالا .) كردتسم 

ءاملعلا . ضایر  ) يدابآرتسا نیدباعلا  نیز  رسپ  دوصقم  الم  - 91
تیاور هزاجا  لاسب 1029  هدرک و  همجرت  ار  شداتسا  نیعبرا "  حرش  هک "  یلماع ، نوتاخ  رسپ  یلع  رسپ  نیدلا  سمش  دمحم  خیـش  - 92

(. 239 هعیرذلا 1 : لمالا ، لما  . ) تسا هتشادتفایرد 
لاس 1022 هزاجا  خیرات  تسا  هدرک  تافو  لاس 1087  رد  هک  یناهفصا  يافیرـش  هب "  فورعم  یتشدیور  دمحم  نیدلا  فیرـش  الم  - 93

(. راحبلا ص 131 تازاجا  ، 3 كردتسم 409 : . ) تسا هدوب 
شدرگاشهب هک  يا  هزاجا  رد  ار  عوضوم  نیمه  و  دراد ، تیاور  هزاجا  یئاهب  خیش  زا  هک  يریمشک ، دمحم  نیدلا  سمـش  اسمـش  الم  - 94

مالعالا .) تایفو  . ) تسا هدرک  حیرصت  هتشون ، لاس 1040  رد  ینالیگ  دمصلا  دبع  الم  رسپ  هللا  تیاده  الم 

ي) ه ،  ) فرح

لاسرد 1030 یئاهب  خیش  هک  یناکتا ، نیدلا  ماسح  رسپ  دمحا  رسپ  مشاه  خیش  - 95

هحفص 108 ] ] 

هعیرذلا 1: . ) تسا هدش  طبـض  تایرـشع "  ینثالا  یطخ "  هخـسن  يور ، رب  مشاه ، خیـش  دوخ  طخ  هب  هزاجا  نیا  و  هداد ، يو  هب  يا  هزاجا 
(. 239
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تسا . هتشاد  تفایرد  خیش  زا  يا  هزاجا  لاسب 1025 ، هک  یجهال  ییحی  خیش  - 96

یئاهب خیش  مهم  تافیلات 

هراشا

نکل تسا ، هتشاد  ناهنپ  ناگدید ، زا  ار  دنمـشناد  نیا  هرهچ  گرم ، هدچیپ و  مه  رد  یئاهب  خیـش  یناگدنزهحفـص  ریدقت  نامرف  هب  هچرگ 
هک ار  وا  ردـقنارگ  ياهباتک  مان  کنیاهک  تسا ، هتـشادهگن  دـیواج  راگزور  هصرع  رد  ار  وا  شنادـیواج  ياهبنارگ  تافیلاتو  ناوارف  راثک 

1 میروآ : یم  تسا ، هدرک  فیلات  نوگانوگ  ياهشناد  رد 
( عوبطم ) ریسفت رد  یقثولا  هورقلا  - 

عوبطم ) ) هقف رد  یسابع  عماج  - 2
بالرطسا رد  یسراف  هلاسر  - 3
بالرطسا رد  یبرع  هلاسر  - 4

( عوبطم ) يواضیب ریسفت  رب  هیشاح  - 5
لاوقالا هصالخ  رب  هیشاح  - 6

سمخلا تایرشع  ینثالا  - 7
یسرافب باسحلا  هلاسر  - 8
ریسفت رد  هایحلا  نیع  - 9

هعیشلا فلتخم  رب  هیشاح  - 10
یشاجن لاجر  رب  هیشاح  - 11

( هموظنم ) حاورالا ضایر  - 12
يواضیب ریسفت  حرش  - 13

هیقفلا "  رب "  هیشاح  - 14
زاجح رفس  حناوس  - 15

هرکذتلا حرش  یشاوح  - 16
عوبطم ) ) مالفالا حیرشت  - 17

نآرقلا  فورح  لح  - 18
دصاقملا حیضوت  - 19

( عوبطم ) ثراوملا یف  هلاسر  -20
دعاوق  رب  هیشاح  - 21
لوطم  رب  هیشاح  - 22

فاشک  رب  یشاوح  - 23
نیمغچ  حرش  رب  یحرش  - 24
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ناهذالا  داشرا  رب  هیشاح  - 25
ضرالا  سیراضت  هلاسر  - 26

نیبملا  قح  حرش  - 27
حابص  ياعد  حرش  - 28

( عوبطم ) نیتملا لبحلا  - 29
( عوبطم ) نیعبرا حرش  - 30

( عوبطم ) لوصالا هدبز  - 31
هیلالهلا هلاسرلا  - 32

هغالبلا رارسا  - 33
عوبطم ) ) ثیدحلا هیآ  رد  - 34

عوبطم ) ) لوکشکلا - 35
هدبزلا  زغل  - 36

باسحلا  رحب  - 37
وحنلا  زغل  - 38

هروسلا  یف  هلاسر  - 39
نیلفاغلا هیبنت  - 40

میقتسملا  طارصلا  - 41
هیداقتعالا  هلاسرلا  - 42

( عوبطم ) نیسمشلا قرشم  - 43
( عوبطم ) حالفلا حاتفم  - 44

عوبطم ) ) باسحلا هصالخ  - 45
عوبطم ) ) هالخملا - 46

درفلا  رهوجلا  - 47
( عوبطم ) هیدمصلا دئاوفلا  - 48

عوبطم ) ) وحنلا بیذهت  - 49
هلباقملا  ربجلا و  - 50

عوبطم ) ) ناتیرک ناتلاسر  - 51
هلبق  رد  يا  هلاسر  - 52

رعش  ناوید  - 53
هولص  رد  يا  هلاسر  - 54
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جح  رد  يا  هلاسر  - 55
عوبطم ) ) شوم هبرگ و  - 56

نوناقلا  زغل  - 57
فاشکلا  زغل  - 58

نیحلاصلا "  قئادح  ناونع "  تحت  هیداجس  هفیحص  خرش   - 59
دوش . یم  هتفرگ  باتفآ  زا  ناگراتس  وترپهکنیا  رد  يا  هلاسر  - 60

هلاسم .  22 يرئازج ، حلاص  خیش  تالاوس  باوج  - 61
یسوط . ققحم  هیریصنلا  ضئارفلا  حرش  - 62

. لوصالا رصتخم  رب  يدضرعحرش  هیشاح  - 63
رمق . دراطع و  لاکشا  لح  رد  يا  هلاسر  - 64

هحفص 110 ] ] 

نیمز . رطق  رب  دنلب  ياههوک  تبسن  رد  يا  هلاسر  - 65
ریسفت . رد  رییخت  رصق و  رد  هلاسر  - 66

نسح . خیش  هیرشع "  ینثالا  هیشاح "  - 67
باتک . لها  حیابذ  رد  ياهلاسر  - 68

دوش . یم  لقن  ضایر "  رد "  وا  زا  هک  بوشآ  رهش  نبا  ءاملعلا "  ملاعم  رب "  هیشاح  - 69
تسا . هتشون  نومام  رب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هچنآ  همجرت  رد  يا  هلاسر  - 70

نامزلا . بحاص  حدم  رد  تسا  يرعش  هک  نامالا ، زوفلا و  هلیسو  - 71
صخلم . رب  یمور  حرش  رب  یحرش  - 72

. مالسلا هیلع  مئاق  دوجو  تابثا  رد  یلاتک  - 73
 " دعاوقلا . زا "  یترابع  لح  رد  يا  هلاسر  - 74

توالت . دوجس  ماکحا  رد  يا  هلاسر  - 75
. تایندملا لئاسملا  باوج  - 76
لاجرلا . تاقبط  رد  هلاسر   - 77

یئاهب خیش  راثآ  رب  تاقیلعت  حورش و 

هراشا

زا یهورگ  اـهنیا ، رب  هوـالع  دراد . شدوـخ  تاـفیلات  زا  یـضعب  رب  ییاـه  هیـشاح  زین  و  هزوـجرا ، هدیـصق و  يوـنثم و  زا  يداـیز  راعــشا  و 
هجوت هجرد  زا  همهنیا ، هک  دنا  هتشون  ییاهب  خیش  راثآ  رب  رثن  ای  مظن  هب  تاقیلعت  حورش و  يو  زا  سپ  نادنمشناد  يو و  رصاعم  نادنمشناد 

ار نادنمنشاد  نیا  مان  کنیا  و  دنک . یم  تیاکح  وا  زا  اهنآ  تشادگرزب  بتارم  زا  و  دنمشناد ، نیا  راثآ  رب  نادنمشناد  نیادیدش  يانتعا  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4161 

http://www.ghaemiyeh.com


میروآ : یم 

تایرشع ینثالا 

داتسا تایرشع "  ینثالا  رب "  ار  تاقیلعت  نیا  هک  هدوب  ییاهب  خیش  درگاش  هک  يافوتم 1028 ، ینارحب  مشاه  رسپ  دجام  دیس  تاقیلعتلا  - 1
تسا . هتشاگن  دوخ 

هحفص 111 ] ] 

نیدلا . لامج  نیدلا  ماسح  حرش  - 2
لاس 1121 يافوتم  ینارحب  يزوخام  هللا  دبع  رسپ  نامیلس  خیشحرش  - 3

یشیرفت . ینیسح  رهاقلا  دبع  رسپ  هللا  ضیف  دیس  حرش  - 4
یطابن . یلماع  یسوم  رسپ  دمحا  رسپ  یلع  خیش  زا  هیتولصلا  تایرشع  ینثالا  رب  حرش  - 5

دوب . یئاهب  خیش  رصاعمو  دابآرتسا  نکاس  هک  یلیبدرا  یسوم  رسپنیسح  خیش  زا  هیموصلا ، تایرشع  ینثالا  رب  حرش  - 6
تسا . لمالا "  لما  بحاص "  ردارب  صخش  نیا  يافوتم 1078  یلماع  نیسح  نیدلا  نیز  خیش  زا  هیجحلا ، تایرشع  حرش  - 7

نیا تسا . هتـشذگ  رد  لاس 1048  رد  هک  یلماع  يوسوم  نیـسح  رـسپ  یلع  نیدـلا  رون  دیـس  زا  هیتولـصلا ، تایرـشع  ینثالا  رب  حرـش  - 8
تسا . كرادملا "  بحاص "  ردارب  صخش 

هدروآ مظن  هب  ار  حرـش  نیمه  هک  يافوتم 1135  ینارحب  یجیهامس  حلاص  جاح  رسپ  هللا  دبع  خیشزا  هیتولصلا  تایرـشع  ینثالا  حرـش  - 9
تسا .

لصا فیلات  لاس  نامه  لاس 1012 ، رد  هک  ملاعملا "  بحاص "  یناث  دیهش  رسپ  نسح  خیش  زا  هیتولصلا  تایرشع  ینثالا  رب  هیـشاح  - 10
تسا . هتشاگن  نآ  رب  ار  قیلعت  نیا  هلاسر ،

. يزیربت بحمرسپ  دمحم  نیدلا  ردص  الم  ینعی : ییاهب  خیش  درگاش  زا  هیتوکزلا "  هیتولصلا و  تایرشع  ینثالا  همجرت "  - 11

نیعبرا

تسا . هدوب  یئاهب  خیش  ردارب  هک  نیسح  رسپ  دمصلا  دبع  خیش  زا  نیعبرا  رب  هیشاح  - 1

هحفص 112 ] ] 

تسا . هتشذگ  رد  لاسب 1173  هک  يریازج  هللا  تمعن  رسپ  نیدلا  رون  رسپ  نیدلا  رون  رسپ  هللا  دبع  دیس  زا  نیعبرا  هیشاح  - 2
تسا . هتشذگ  رد  لاسب 1173  هک  یناهفصا  یئوجاوخنیسح  دمحم  رسپ  لیعامسا  الم  زا  نیعبرا  هیشاح  - 3

یلع . نیدلا  رفظم  ینعی  یئاهب  خیش  درگاش  زا  نیعبرا  هیشاح  - 4
تسا . هتشون  ظیرقت  لاس 1027  رد  نآ  رب  یئاهب  خیش  هک  یلماع  نوتاخ  رسپ  دمحم  خیش  زا  نیعبرالا  حرش  همجرت  - 5

كالفالا حیرشت 
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یلاجر  يزیوه  شیورد  دمحم  رسپ  هللا  جرف  خیش  زا  كالفالا  حرش  - 1
 ". لمالا لمالا  بحاص "  رصاعم  ینیوزققداص ، دمحم  نیدلا  ردص  ریما  زا  كالفالا  حیرشت  حرش  - 2

يروهال . نیدلا  ماما  زا  كالفالا  حیرشت  حرش  - 3
(. عوبطم یفوتم 1338( يرال  لیعامسا  جاح  رسپ  یتانابهطصا  فیرش  نسحلا  وبا  خیش  زا  كالفالا  حیرشت  حرش  - 4

تسا . مهدزیس  نرق  ناگرزب  لاجر و  زاهک  یطومرش  دمحم  دیس  زا  كالفالا  حیرشت  حرش  - 5
يونق . میرکلا  دبع  رسپهللا  دبع  دیس  زا  كالفالا  حیرشت  حرش  - 6

عوبطم .) ) یئابطابط ردیح  یلع  دیس  زا  كالفالاحیرشت  حرش  - 7
ینباکنت . قداص  دمحم  الم  زا  كالفالا  حیرشت  حرش  - 8

ینارحب . یفیطق  رابجلا  دبع  لآ  یلع  دبع  خیش  رسپ  دمحم  خیش  زا  كالفالا  حیرشت  حرش  - 9
تسا . هدیسر  تداهش  هب  لاسب 1019  هک  یشعرم  هللا  رون  دیس  یضاق  زا  كالفالا  حیرشت  حرش  - 10

هحفص 113 ] ] 

(. ءاحصفلا عمجم  بحاص  تیاور  هب  لاس 1273( يافوتم  یهاشنامرک  ناخ  یلقسابع  زا  كالفالا  حیرشت  حرش  - 11
 " ارنآ و  هتـشاگن ، ار  حرـش  نیا  دوخ  داتـسا  روتـسد  هب  هک  ینباکنت  ینالیگ  یلعلا  دبع  رـسپ  مظاک  دمحم  زا  كالفالا  حیرـشت  حرـش  - 12

تسا . هدیمان  كاردالا "  هیاهن 
. تسا هدرک  همجرت  مه  یبرع  هب  هتشون و  یسرافب  یلیبدرا  دمحا  رسپ  دمحم  الم  ارنآ  هک  كالفالا  حیرشت  رب  یشاوح  - 13

. تسا هتشذگرد  لاسب 1323  هک  يدنه  يوقن  یلع  رادلد  دیس  دنزرف  يداه  دمحم  رسپ  یفطصم  دیسكالفالا  حیرشت  هیشاح  - 14
تسا . هتشذگ  رد  لاس 1327  رد  هک  يزیربت  يرایلع  یلع  الم  جاح  كالفالا  حیرشت  هیشاح  - 15

یسابع عماج 

هدوب یئاهب  خیش  نادرگاشزا  فورعم و  نوتاخ "  نبا  هب "  شا  هینک  هک  یلماع  یلع  رـسپ  دمحم  نیدلا  سمـش  زایـسابع  عماج  حرـش  - 1
تسا .

حرش نیع  دیاش  هدرک و  نیودت  لاس 1054  رد  ار  باتک  نیا  هک  یلماع  نوتاخ  رسپ  یلعرسپ  دمحم  خیش  زا  یـسابع  عماج  رب  هیـشاح  - 2
تسا . هدوب 

. 1284 لاسب هتشذگ  رد  یناکرسیوت  یلعزورون  رسپ  یلعنیسح  الم  جاح  زا  یسابع  عماج  رب  هیشاح  - 3
یفوتم 1330 . یناردنزامهللا  دبع  خیش  یسابع  عماج و  هیشاح  - 4

تسا . هتفای  تافو  لاسب 1333  هک  يدابدروا  یقت  دمحم  رسپ  مساقلا  وبا  ازریم  اقآ  خیش  زا  یسابع  عماجرب  هیشاح  - 5
یفوتم 1338 . یئابطابط  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  یسابع  عماج  رب  هیشاح  - 6

یناهفصا یلماع  روص  لیعمسا  دیس  ام  راوگرزب  دیس  یسابع  عماج  ربهیشاح  - 7

هحفص 114 ] ] 
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لاسب 1338 . هتشذگ  رد 
لاس 1351 . يافوتم  یفجن  یناقمم  هللا  دبع  خیش  جاح  عماج  رب  هیشاح  - 8

لاسب 1354 . هتشذگ  رد  یمظاک  نیدلا  ردص  نسح  دمحم  وبا  ام  دیس  عماج - رب  هیشاح  - 9
یفجن . یناوجخن  یلع  دمحم  الم  زا  عماج  رب  هیشاح  - 10

باسحلا هصالخ 

یلماع . یلع  رسپ  ردیح  دیس  زا  باسحلا  هصالخ  حرش  - 1
لاس 1292 . یفوتم  یناجنز  يوسوممظاک  ازریم  رسپ  مساقلا  وبا  ازریم  جاح  زا  - 2

ناضمر . یلوم  زا  باسحلا  هصالخ  حرش  - 3
. يریاح یجواس  یلع  الم  جاح  رسپ  دمحم  خیش  - 4

. تسا هدرک  حرشزین  ار  كالفالا  حیرشت  هکح  یلح  یطومرش  دمحم  دیس  - 5
. تسا هدیسر  عبط  هب  باتک  نیا  ) تسا هدوب  یئاهب  خیش  درگاش  هک  یمظاک  دعسرسپ  داوج  خیش  - 6

. ینباکنت دمحم  ازریم  ینعی  ءاملعلا  صصق  بحاص  زا  باسحلا  هصالخ  حرش  - 7
. نیدلا دیحو  الم  - 8

تسا . هتشذگ  رد  فجن  رد  لاسب 1338  هک  یناجنز  یلعحتف  اقآ  زا  - 9
. تسا هدش  هتشون  یسرافب  حرش  نیا  يردان ، دمحم  خیش  زا  باسحلا  هصالخ  حرش  - 10

تسا . یسراف  هب  زین  حرش  نیا  وهدرک  تافو  لاسب 1305  هک  راجاق  يازریمداهرف  هلودلا  دمتعم  باسحلا  هصالخ  حرش   - 11

هحفص 115 ] ] 

هب حرش  نیا  وهتشذگ  رد  لاسب 1331  هک   " هداز ، میکح  هب "  فورعم  يرئاح  ینیسح  رفعج  رسپ  يدهم  دمحم  دیس  هصالخلا  حرش  - 12
. تسا یسراف 

. تسا هدرک  حرش  زین  ار  لماوعلا "  هک "  يوحن "  هب "  فورعم  ینیوزق  رهاط  دمحم  رسپ  نسحم  یلوم  هصالخلا  حرش  - 13
لاسب 1323 . يافوتم  یفجن  يزیربت  نیدباعلا  نیز  رسپ  مشاه  خیش  هصالخلا  حرش  - 14

تسا . یسرافب  حرش  نیا  تسا  هدوب  هدنز  لاس 1042  ات  هک  یناهفصا  یلیگ  ردیح  رسپ  بلاط  دمحم  الم  هصالخلا  حرش  - 15
هدرک فیلات  لاسب 1314  ار  باـتک  نیا  هک  لاس 1334  يافوتم  یفجن  یتشر  ریصن  دمحم  رـسپ  یلع  دمحم  ازریم  زا  هصالخلا  حرـش  - 16

تسا .
یئاهب . خیش  درگاش  یلاخلخ  یلع  نیدلا  سمش  ریما  دیس  زا  هصالخلا  حرش  - 17

یئابطابط . ینیسح  فرشا  دمحم  دیس  زا  هصالخلا  حرش  - 18
تسا .) هدیسر  پاچ  هب  هک  ) هلودلا مجن  رافغلا  دبع  ازریم  جاح  - " "19

یئاهب . خیش  درگاش  یمق  نیما  دمحم  الم  - " " 20
ینارحب یفیطق  رابجلا  دبع  لآ  یلعلا  دبع  خیش  - " " 21

یئابطابط . يریاح  دهاجم  دیس  رصاعم  يراسناوخ ، یناجروف  یلع  دیس  - " " 22
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يروباشین . نیسح  یلوم  هصالخلا  حرش  - " 23
فورعم ، یکسردنف  ریم  دنزرف  یکسردنف  بلاط  وبا  ریما  زا  - ""  24

لاس 1263 . يافوتم  يدابآرتسا  رفعج  دمحم  الم  جاح  - " " 25
یناکدرا . يدزی  نیسحدمحم  الم  - " " 26

يراسناوخ . مساقلا  وبا  رسپ  نیدباعلا  نیز  ازریم  - " " 27

هحفص 116 ] ] 

تسا . هدوب  ( لمالا ) بحاص رصاعم  هک  یلماع  يزیوح  شیورد  رسپ  دمحم  رسپ  هللا  جرف  الم  هصالخ  حرش  - 28
يریازج هللا  تمعن  دیس  رسپ  نیدلا  رون  رسپ  هللا  دبع  دیس  هصالخلا  حرش  - 29

هعیرذلا .) ) اضر دمحم  ازریم  زا  - " " 30
یسابلکمیهاربا . دمحم  جاح  رسپ  دمحم  جاح  - " " 31

ینالیگ . دمحم  نیدلا  سمش  ریما  - " " 32
هدوب نرق 13  ياهتیصخش  فیراعمزا و  و  ناطلس ، هفیلخ  لآ  زا  هک  یناهفصا  یشعرم  ینیـسح  لیعامـسا  ازریم  رـسپ  اقآ  دیـس  زا  - " " 33

. تسا
يافوتم 1299 . یناهفصا  يوره  نسح  رسپ  یقت  الم  زا  باسحلا ، هصالخ  رب  یشاوح  - " 34

يزیربت . یئابطابط  ریمهاش  ربکا  یلع  ریما  رسپ  لیعمسا  نیدلا  دجم  رسپ  دمحم  نیدلا  ردص  دیس  باسحلا  هصالخ  رب  هیشاح  - 35
هدمآ يو  تافیلات  رامش  رد  باتک  نیا  هک  ریدغلا ) فیلات  راگزور  رد  هتبلا  ) ام رصاعم  یناتسرهش  نیدلا  هبه  دیس  زا  هصالخلا  هیشاح  - 36

تسا .
 " باسحلا مظن  ار "  باتک  نیا  هک  ینیوزق ، یفیـس  ینیـسح  يدهم  رـسپ  دمحم  نیدـلا  ماوق  ازریم  دیـس  زا  موظنم ، باسحلا  هصالخ  - 37
: لاق خراتسم  و  :) تسا هتفگ  هدرک و  هراشا  دوخ  رعش  نمـض  رد  ماقرا  نیا  هب  و  هدیـشک ، مظن  هب  تیب  رد 661  لاسب 1118  ار  نآ  هدیمان و 

میوگ باوج  رد  نم  تشیچ ؟ باتک  نیا  مان  هک  دـسرپب  یخیرات  هدـنهوژپ  هاگ  ره  ینعی  باسحلا ) مظن  كاه  هل : تلقف  باتکلا ؟ مسا  اـم 
تسا .) باتک  فیلات  لاس  لاس 1118  يدجبا  باسح  هبهک   ") باسحلا مظن  كاه  نآ "  مان  کنیا  هک 

باتکلا  باسح  رابتعا  مار  و 
باسحلا باتک  نویع  تلقف :

هحفص 117 ] ] 

باسح باتک  ياه  همشچ  ینعی   ") باسحلا باتک  نویع  میوگ " : یم  دریگ ، ارف  ار  موظنم  باتک  نیا  باسح  رامـش و  دهاوخب  هاگ  ره  و 
دوش .) یم  تیب   661 يدجبا باسح  اب  هک 

لوصالا هدبز 
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یئاهب . خیش  درگاش  یمظاک  دعس  رسپ  داوج  خیش  زا  لوصالا  هدبز  حرش  - 1
لاس 1086 . يافوتم  یناردنزام  حلاص  دمحم  الم  زا  - 2

یقوس راهچ  مشاه  دمحم  ازریم  - 3
تسا . هدیناسر  ماجنا  هب  ار  باتکنیا  فیلات  لاسب 1054  هک  یسبط  یلع  الم  دنزرف  دمحم  دنزرف  یقت  دمحم  الم  - 4

يزیربت . یلعبلکدنزرف  نامز  دمحم  الم  لوصالا  هدبز  حرش  - 5
يافوتم 1099 . يراسناوخنیسح  ياقآ  - 6

. یئاهب خیش  درگاش  نابلاط  هب  فورعم  يدابآرتسا  رقاب  دمحم  ریما  دیس  - 7
تسا . هتشذگ  رد  لاس 1550  رد  هک  يزیوح  يرایتخبمیهاربا  دنزرف  بوقعی  الم  لوصالا  هدبزحرش  - 8

نرق 13 . ریهاشم  زا  يراسناوخ ، يوسوم  رقاب  دمحم  دنزرف  یلعدیس  لوصالا  هدبز  حرش  - 9
. يریازج لاله  رسپ  یلع  نیدلا  رون  خیش  لوصالا  هدبز  حرش  - 10

( رصعلا هفالس  ) تسا هتفای  تافو  لاسب 1059  هک  یلماه  یشوفرح  یلع  رسپ  دمحم  خیش  - 11
ناـبز هب  ) هدرک ادـیپ  تغارف  باـتک  نیا  فیلاـت  زا  لاس 1193  مرحم  متـشه  رد  هکیئـالبرک  یلع  دـمحم  ـالم  لوصـالا  هدـبز  حرـش  - 12

یسراف .)
تافو لاسب 1289  هک  میکح  يراوزبس  يدهم  الم  لوصالا  هدبز  حرش  - 13

هحفص 118 ] ] 

تسا . هتفای 
. تسا هتشذگ  رد  لاسب 1231  هک  یمق  نسح  الم  دنزرف  مساقلا  وبا  ازریم  لوصالا  هدبز  حرش  - 14

وا تافو  دوب . فورعم  ناطلس "  هفیلخ  هب "  هک  یلماع  ینیسح  دمحم  نیدلا  عیفر  دنزرف  نیسحنیدلا  ءالع  دیس  لوصالا  هدبز  حرـش  - 15
تسا . هدوب  لاسب 1064 

پاچ هب  حرش  نیا  يافوتم 1325( يدنه  يوقن  یلع  يرادلد  دیس  هون  نیسح  هدنب  دیس  دنزرف  نیسح  دمحم  دیس  لوصالا  هدبز  حرش  - 16
( تسا هدیسر 

تسا . هتشذگ  رد  لاسب 1249  هک  مولعلا  رحب  هفیاطلا  دیس  ردارب  داوج  دیس  دنزرف  یقن  یلع  دیس  لوصالا  هدبز  حرش  - 17
ینارحب يردالب  يرتست  فلخ  رسپدمحم  خیش  لوصالا  هدبز  حرش  - 18

تسا . هتشذگ  رد  لاسب 1323  هک  يدنه  يوقت  یلع  رادلد  دیس  يداه  دمحم  دیس  دنزرف  یفطصم  دیس  - 19
لاس 1090 . یفوتم  هریخذلا ) بحاص  ) يراوزبس یناسارخ  نموم  دمحم  دنزرف  رقاب  دمحم  الم  لوصالاهدبز  حرش  - " 20

تسا . یئاهب  خیش  نادرگاش  زا  هک  یلماع  نیدلا  ردب  دیس  لوصالا  هدبز  حرش  - 21
تسا . هتفای  فجن  رد  لاس 1299  رد  هک  یهاشنامرک  یلع  دمحم  اقآ  رسپ  رفعج  دمحم  اقآ  رسپ  یقت  دمحم  اقآ  لوصالا  هدبز  حرش  - 22

ینارحب . یلبوت  مشاه  دیس  رسپ  داوج  دمحم  دیس  لوصالا  هدبز  حرش  - 23
تسا . هتشذگ  رد   1336 لاسب هک  یفجن  هبوبحم  لآ  نسح  دمحم  خیش  رسپ  بیبح  خیش  - 24

يولیدنس . هللا  رکش  رسپ  هللا  لضف  رسپ  هللا  دمح  يولوم  لوصالا  هدبز  حرش  - 25
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يوسوم  رفعج  مساقلا  وبا  رسپ  نیدباعلا  نیز  ازریم  - 26

هحفص 119 ] ] 

لاس 1272 . دودح  تانجلا "  تاضور  بحاص "  ردپ  یناهفصا  يراسناوخ 
نیسح . دمحم  دنزرف  یلعلا  دبع  خیش  لوصالا  هدبز  حرش  - 27

يراصنا . هفئاطلا  خیش  نارصاعم  زا  ینارا  یلع  الم  - 28
يافوتم 1284 . يدنهيوقن  یلع  رادلد  دیس  رسپ  دمحم  دیس  - ""  " 29

لاس 1312 . هتشذگ  رد  يدنه  یلعرادلد  دیس  هون  دمحم  دیس  رسپ  دمحم  یلع  دیس  - 30
تسا . هتفای  تافو  ناریا  رد  لاس 1350  هب  هک  یناجنز  حتفلا  وبا  رسپ  میهاربا  ازریم  لوصالا  هدبز  حرش  - 31

تسا . هتفای  تافو  لاس 1310  دودح  هک  ءاملعلا "  صصق  بحاص "  ینباکنت  نامیلس  رسپ  دمحم  ازریم  لوصالا  هدبز  حرش  - 32
لاس 1237 . يافوتم  یلوفزد  لیعامسا  جاح  دنزرفيدادغب  هللا  دسا  خیش  لوصالا  هدبز  مظن  - 33

دوخ رعش  رد  ار  يرات  نیمه  هدورـس و  لاسب 1104  ار  باتک  نیاهک  یفیس  ینیـسح  دمحم  نیدلا  ماوق  ازریم  دیـس  لوصالا  هدبز  مظن  - 34
دیوگ : هکاجنآ  تسا ، هدروآ 

یف  فلالا  عبرا و  هام و  یف 
یفی اهانعمب  دحاو  فلا و 

 " دنک . نایب  ار  یناعم  نآ  هک  هدش  هدورس  تیب  کی  رازه و  رد  هموظنم  نیا  لاس 1104  رد  ینعی " :
تسا . هدیمان  هدمعلا "  ار "  رثا  نیا  وا  تسا  هتفای  تافو  لاس 1315 رد  هک  ینارحب  حلاص  رسپ  دمحاخیش  زا  لوصالا  هدبز  مظن  - 35

تسا : هدوتس  نینچ  ار  یئاهب  خبش  هدبز  هللا ، بسح  جاح  رسپ  لضفم  جاح 
تسا . هدرک  فیصوتهک  یئاهلصف  وکین  یناگژاو و  وکین  هچ  و  هتفای ، يرترب  يرورس و  دمحم  نآ ، رد  هک  يرثا ، ابیز  هچ 

هحفص 120 ] ] 

، دـنک يرگنـشور  حیـضوت و  هکنآ  يارب  لوصا  رب  و  هتفرگ ، رب  رد  یناوارف  یناـعم  هدروآ و  درگ  ار  مولع  نیناوق  نیرتهاـتوک  باـتک ، نیا 
 " تسا . هدوزفا  رگد  یلوصا 

هیلع نینموملا  ریما  هناخ  باتک  رد  و  هتفاـی ، ریرحت  خـیرات 1098  رد  هک  لضفم  جاح  طخ  هب  لوصالا  هدـبز  زا  يا  هخـسن  زا  تیب ، ود  نیا 
دش . لقن  تسا ، دوجوم  فرشا  فجن  رد  مالسلا 

هیدمصلا دئاوفلا 

رصعلا "  هفالس  بحاصیندم  ناخ  یلع  دیس  هیدمصلا  دئاوف  لصفمو  رصتخم  حرش  1 و 2 -
یناهبهب . یناهفصا  یلع  دمحم  رسپ  دمحا  الم  دیاوف  حرش  - 3
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تسا . هتشذگ  رد  لاسب 1059  هک  یلماع  یشوفرح  یلع  رسپ  دمحم  خیش  - 4
یلماع . رح  خیش  رصاعم  يراتخم  ینیئان  ینیسح  رقاب  دمحم  رسپ  دمحم  نیدلا  ءاهب  دیس  - " " 5

تسا . فورعم  هیهبلا "  دئاوف  هب "  هک  يریازج  مساق  دمحم  رسپ  نموم  دمحم  خیش  - " "6
 " ءاملعلا . صصق  بحاص " ینباکنت  رسپ  دمحم  ازریم  - " " 7

رصاعم . ینادمه  نیسح  یلع  دیس  رسپ  نیسح  دیس  - " " 8
یسراف .) ) تسا هتفای  تافو  ناجنز  رد  سمش  لاسب 1325  هک  یمراط  مساق  بلک  رسپ  یلع  مرحم  الم  رسپ  داوج  خیش  - " " 9

ینادمه . باهولا  دبع  رسپ  دمحم  ازریم  دیاوف  حرش   - 10

هحفص 121 ] ] 

حالفلا حاتفم 
تسا . هتشذگ  رد  لاسب 1121  هک  ینارحب  یلع  رسپ  هللا  دبع  رسپ  نامیلس  خیش  حالفلا  حاتفم  حرش  - 1

 " ءاملعلا صصق  فلوم "  ینباکنت  نامیلس  رسپ  دمحم  حالفلا  حاتفم  حرش  - 2
لاسب 1125 . هتشذگ  رد  يراسناوخ  نیدلا  لامج  اقآ  حالفلا  حاتفم  همجرت  حرش و  - 3

خیش . درگاش  يزیربت  دمحم  نیدلا  ردص  یلوم  زاحالفلا  حاتفم  یسراف  همجرت  - 4
ینیسح . رفعج  دمحم  رفظم  یبا  دیس  زا  حالفلا ، حاتفم  همجرت  - 5

همجرت هک  یندم ، ناخ  یلع  دیس  لاسب 1173  هتشذگ  رد  یناهفصا  یئوجاوخ  نیسح  دمحم  رسپ  لیعمسا  الم  حالفلا  حاتفم  رب  هیشاح  - 6
تسا : هتشون  ار  تایبا  نیا  حاتفم  زا  يا  هخسن  يور  رب  دمآدهاوخ ، دلج  نیمه  رد  وا  لاوحا 

هناف  حالفلا  حاتفمب  کیلع 
حاتفمنمیهملا  تاعاط  باوبال 

هناکف  يدهلا  رون  هب  یئیضی 
حابصم لیللا  هملظ  یف  هئراقل 

همحر  نم  هللا  نم  یشغتتحرب  الف 
حابصا قفالایف  حام  هفلوم 

تسا . راگدرورپ  تعاط  باوبا  دیلک  هک   " حالفلا ، حاتفم  هعلاطم " داب  وت  رب  ینعی :
هدیپس هک  نامز  نآ  ات  دنوادخ ، تسا  یغارچ  بش ، یکیرات  رد  یئوگ  وت  هک  دـناشفا ، یم  ناگدـنناوخ  ناج  رب  يرون  نانچنآ  باتک ، نیا 

 " درادب . نورقم  دوخ  تمحر  اب  ار  وا  فلوم  دشخرد ، یم  قفا  رب  ناهاگحبص 
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یئاهب خیش  ياهزغل  رد 

حرش و  هتسیز ، یم  راشفا  هاش  ردان  رصع  رد  هک  يریازج  نموم  دمحم  خیش  زا  لوقعلا "  هاکـشم  هبفورعم "  لوصالا  هدبز  زغل  حرـش  - 1
تسا . هدمآ  ریدغلا  نرق 12  نارعاش  نمض  رد  يو  لاح 

تسا . هتشذگ  رد  یسمش  لاسب 1350  هک  یناجنز  حتفلا  وبا  رسپ  میهاربا  ازریم  هدبزلا  زغل  حرش  - 2
 " ءاملعلا . صصق   " بحاص نامیلس  رسپ  دمحم  ازریم  هدبزلا  زغل  حرش  - 3

ینیوزق . رغصا  یلع  دنزرف  يدهم  دمحم  الم  فاشکلا  زغل  حرش  - 4
یناکرسیوت . قداص  دمحم  خیش  وحنلا  زغل  حرش  - 5

 " بیبط . باب  اقآ  جاح  هب "  روهشم  يزاریش  یقت  دمحمجاح  نوناقلا  زغل  حرش  - 6
تسا . هدرک  فیلات  ارنآ  لاسب 1060  هک  يزار  میلس  دمحم  الم  نوناقلا  زغل  حرش  - 7

هزیجولا

 " ءاملعلا . صصق  فلوم "  نامیلس "  دنزرف  دمحم  الم  هزیجو  حرش  - 1
لاس 1354. يافوتم  یمظاک  نیدلا  ردص  نسح  دمحم  وبا  دیس  - " " 2

زوفلا هلیسو 

تسا . هدیسر  عبط  هب  حرش  نیا  دوب و  هماع  فورعم  ياملع  زا  هک  ینینم  یلع  رسپ  دمحا  خیش  نامالا  زوفلا و  هلیسو  هدیصق  حرش  - 1
تسا . هدیسر  عبط  هب  دلج  ود  رد  هک  نمحرلا "  ننم  هب "  موسوم  يدقن  دمحم  جاح  رسپ  خیش  زا  هلیسو ، هدیصق  حرش  - 2

هحفص 123 ] ] 

نایبلا بیذهت 

لاسب 1059 . هتشذگ  رد  یلماع  یشوفرح  دمحم  رسپ  یلع  رسپ  دمحم  خیش  نایبلا  بیذهت  حرش 
تسا . هتشذگ  رد  لاسب 1112  هک  يریازج  هللا  تمعن  دیس  نایبلا  بیذهت  حرش 

تسا . هدوتس  اروا  شداتسا  هک  یسلجم  همالع  نادرگاش  زا  یمق  ياضر  دمحم  دنزرف  دمحم  ازریم  خیش  زا  يواضیبلا  هیشاح  رب  هقیلعت 
تسا . هتفای  تافو  لاسب 1231  هک  یمق  مساقلا  وبا  ازریم  ینعی  نیناوق "  بحاص "  زا  لوصالا  بیذهت  رب  هقیلعت 

و هدوب ، یئاهب  خیـش  نارـصاعم  زا  یناث و  دیهـش  ناـگداون  زا  هک  زاریـش  نکاـسقازرلا  دـبع  رـسپ  نیدـلا  ریخ  خیـش  نیتملا  لـبح  رب  هقیلعت 
تسا . هتشاگن  باتک  نآ  رب  دوب ، هداتسرف  يو  هب  هعلاطم  تهج  ار  نیتملا  لبح  یئاهب  خیش  هک  هاگنآ  ار  هقیلعتنیا 

یلماع . دمحا  خیش  زا  لوکشک  همجحرت  ینیوزق . یفیس  ینیسح  دمحم  نیدلا  ماوق  ازریم  دیس  زا  بالرطسا  هلاسر  مظن 

یئاهب خیش  ریذپلد  تایبدا 
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هب راعشا  ندورـس  یبدا و  ياهراتفگ  زا  دراد ، اهـشناد  بلغا  رد  هک  یقیمع  تایرظن  مولع و  ردطلـست  دوجو  اب  هیلع ، هللا  همحر  یئاهب  خیش 
هنومن کنیا  تفای و  ناوت  یم  مجاعم  بتک و  رد  هدنکارپ  روطب  ار  وا  راعشا  زا  يرایسب  هکنانچ  دنادرگن ، رب  يوریبرع  یـسراف و  نابز  ود 

نآ : زا  یئاه 
نم  امش  زا  سپ  مبیکشب ، هک  تسا  لاحم  امشيرود  زا  هک  یناراوگرزب  يا 

هحفص 124 ] ] 

مسانش . یمن  اپ  زا  رس  لامش و  زا  نیمی  نم  دروآ ، نمب  ار  امش  يوب  لامش  داب  هاگ  ره  مرب . یم  رسب  لاوحا  نیرتدب  رد 
ملس "  يذ  زا "  هک  يداب  نآ  تسا  شوخ  هچ 
دزوب ، نم  رب  ملع ، دعسو و  دجن  ياه  هپت  زا  و 

دور . یم  نیب  زا  هاکناج  مغ  دیآ و  یم  تسدب  اهوزرآ  داب  نیا  شزو  اب  دیادزب ، نم  ناج  زا  ار  اهمغ  ناهودنا و 
ای دراد ، دوجویهار  امـش  لاصو  رب  ایآ  درادـن . ار  امـش  يرود  ناوت  نم  لد  نیا  دـیا ، هدـیمرآ  قیقع "  يوزح " و "  رد "  هک  یناراـی  يا 

تسا ؟ هتسب  لاصو  ياهرد  همه 
تسین . گنس  نهآ و  زا  نم  لد  دینکن ، شهوکن  مهودنا  یناوارف  یگنتلد و  رب 

دشک . یم  هلعش  مرگج  هظحلره  و  تسا ، هداتفا  رود  نم  زا  مربلد  ورای  و  هتفر ، تسد  زا  نم  بولطم 
تسا . یگناوید  لب  تسین  قشع  قوش و  نیا  میوگ ، دبایرد ، نوجح  نانکاس  رب  ارم  قایتشا  وقوش  هکنآ  ره 

مراد . هتسب  ياپ  يدرخ  رامیب و  یلد  هک  یهاوخ ؟ یم  هچ  نم  زا  ینم ، رگتمالم  هکنآ  يا 

هحفص 125 ] ] 

هک متشاد  یلد  نم  افص ، قدص و  لها  يا  یح ، هلیبق  ناگرزب  يا  دیا ، هدرک  لوزن  افـص "  علـس " و " هیحان "  ود  نایم  رد  هک  یناسک  يا 
تسا . هتفر  تسدزا  امش  ياه  هپت  نایم  رد  لد  نیا  نکل  درک ، یم  لمح  ار  افج  راب 

زا هکنیا  ایآ  هک  سرپب  دنا ، هدـیمرآ  اه  هپتنآ  رب  هک  یح "  مدرم "  زا  يرذـگب ، ابقيداو  هب  يزور  هاگ  ره  ابـص ، داب  يا  وتلاح  رب  اشوخ 
لالد ؟ زان و  ار  زا  ای  تسا  لالم  يور  زا  دنا ، هدیزگ  يو  رد  ام 

. تسین فصو  لباق  ام  لاوحا  رگید ، ناشیا  نتفر  اب  هک  دـندرک ، راتفرگ  بولطمان  لاح  نینچ  ار  ام  هک  دـندوب  ناگیاسمه  ناراـی و  ناـشیا 
تسا . ریذپان  لاوز  هنادواج و  لد  رد  ناشرهم  دنزاس ، دوبان  ای  دننک  افج  ای  دنزروب  رهم  هاوخ  نانآ 

ناـنچ دوشیم ، بوسحم  دیهـش  دریمب ، ناـشیا  تبحم  رد  سک  ره  تسین . روصت  لـباق  ناـشیراوگرزبقوف  هک  دنتـسه  یناراوگرزب  ناـنیا 
تسا . هدیتلغ  نوخ  كاخب و  دراد ، هدوتس  يرادرک  هدیدنسپ و  یقالخا  هک  دوخ  يالومشیپ  رد  یسک  ییوگ  هک  يدیهش 

نآ رب  یهلا  ریدـقت  تسا و  هدـیرفاین  ارنآ  ادـخ  دـهاوخن ، ار  هچنآهک  تسا  یـسک  و  ام ، رظتنم  ماما  نامز و  بحاص  نامه  تیـصخش ، نیا 
تسا . ناینیمز  هدیزگرب  لاصخ  همه  هاگدید  زا  و  نایمدآ ، همه  رب  يادخ  تجح  وا  هک  ارچ  دوش ، یمن  يراج 

ره  و  دراد . ندرگ  رب  ار  وا  تیالو  هتشر  یتسه ، ناهج  هک  تسا  یسک  وا 

هحفص 126 ] ] 
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ورف شا ، هتشارفا  رب  فقس  دنز ، زابرس  زین  نامسآ  کلف  تفه  وا  يرادرب  نامرف  زا  هاگ  ره  دننک . یم  ارجا  دهد ، روتـسدو  دهاوخ  ار  هچنآ 
ددرگ . یم  ناریو  دوش و  یم  نیمز  شقن  دزیر و  یم 

تسا . ناگدنب  نایم  زا  ادخ  هدیزگرب  و  ياهتملظ ، غارچ  و  دجم ، نامسآ  باتفآ  وا 
دنتسه . لامک  یگرزب و  كالفاروحم  بطق و  یگمه  هک  تسا ، ماما  دنزرف  مه  وا  ماما و  دنزرف  هک  تسا  یماماوا 

، نیمز يور  ناهاشداپ  هاگ  ره  تسا . هدیـسر  هاگیاپ  نیرت  دـنلب  هب  ثیح  نیا  زا  و  دراد . يرت  رب  نیمز  مدرم  همه  رب  هوکـش ، تزع و  رد  وا 
دوب . دهاوخ  واياپ  ریز  نک و  شفک  نانآ  هدر  نیرت  الاب  دننیزگ ، نکسم  نآ  ياههاگیاپ  اهرصق و  نیرت  دنلب  رد 

سابل ار  یلاحم  ای  دنک ، رون  هب  لدبمار  اهتملظ  نوگرگد و  ار  ءایـشا  تعیبط  دناوت  یم  هک  هدـش ، هداد  وا  هب  یتردـق  نانچ  ادـخ ، فرط  زا 
تسا . هدش  هداد  يو  هب  لالجلا ، وذ  يادخ  زا  هک  تسا  یتردق  همهنیا  دناشوپب . نکمم 

تبیغ تدم  هک  ارچ  يامرف ، باتش  تدوخ  روهظ  رد  ششخب ، مرک و  يایرد  يا  تاقولخم و  ماما  يا  يده ، دیشروخ  يا  ادخ و  نیما  يا 
تسا . هتشگیلوتسم  تلالض  یهارمگ و  و  دوبان ، ادخ  نید  و  هدش ، ینالوط 

تناگتفیش  ناراد و  اوه  زا  یکی  هاگهانپ ، نیهب  يا  نم ، يالوم  يا  کنیا 

هحفص 127 ] ] 

درگ رازاب  شرابرد ، مظن  و  تسا ، نتورف  هدناماو و  نآ  ربارب  رد  ریرج  نوچمهيرعاش  هک  دنک ، یم  وت  راثن  یتحدم  رعش  ریقف ، یئاهب "  " 
دنکش . یم  ار  نیرهوگ  ياهدنب 

تسا : هدورس  يارنمرس  رد  نیرگسع  نیماما  هاگراب  ترایز  ماگنهب  زین  ار  راعشا  نیا  و 
تسا . رو  هلعش  قشع  زا  نم  لد  هک  نک ، باتشتکرح  رد  نابراس ، يا 

نآ رب  هسوب  هناعـضاوتم  يدرک ، هدـهاشم  هوک  ود  نایم  رد  مالـسلا  امهیلع  ار  يداه  يرگـسع و  ناـماماهاگراب  راومه  نیمزرـس  هک  هاـگنآ 
فطل ناوخ  نیرتهب  هک  يدیـسر ، ناـماما  نیا  هاگـشیپ  رد  هک  هاـگنآ  تسا . هدرک  لـئان  ارت  تداعـس  نیرتهب  هب  ادـخ  هک  ارچ  نزب ، كاـخ 

رد هک  ارچ  نک ، رب  ار  اهـشفک  هاگنآ  هن ، مه  رب  ماـمت ، عوضخ  هب  ار  ناگدـید  کـلپ  تسخن  دـنراد ، هتـسارآ  سلجم  نیرتیلاـع  هدرتسگ و 
يا . هتشاذگ  ياپ  سدقم  يداو 

تسوا : زا  ریز  تایبا  و 
ماجل نارخ  نوچمه  ناهج  نیا  مدرم  و  نیمز ، واگ  يرگد  نامسآ و  يالاب  رد  نیورپ  یکی  دنراد : هطاحا  ناهج  نیا  رب  هک  دنتسه  واگ  ود 

تسا : هدورس  نینچار  قوف  تیب  ود  نومضم  مایخ ، رمع  میکحو  دنمارخ  یم  ود  نیا  نیب  يا  هتسب 

نیورپ  شمان  نامسآ و  رد  واگ  کی 
نیمز ریز  رد  هتفهن  رگد  واگ  کی 

نیقی  لها  نوچ  ياشگ  تدرخ  مشچ 
نیبرخ یتشم  واگ ، ود  ربز  ریز و 
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تسا : هدورس  تسیز ، یم  تاره  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  شردپ  هب  باطخ  لاس 989 ، رد  ار  ریز  راعشا  و 
یلب  تسین ؟ سب  نم  قح  رد  قارف  یئادج و  هیام  نیا  ایآ  تاره ، نانکاس  يا 

هحفص 128 ] ] 

تسا . هدرکن  محر  نم  رب  یئادج  يرود و  نیا  رد  مناگژم  ریت  اما  هدش ، مامت  مربص  هک  دیدرگرب  هک  ربمایپ ، ماقمب  دنگوس 
تسا . شپت  روش و  رد  مادم  ملد  مراد و  لد  رد  هتسویپ  ناترادید  يوزرآ  لایخ و 

لد نیا  دابدورد ، وت  رب  يا . هدـمآ  وکین  هچ  يدـمآ و  شوخ  میوگ : یم  هدرک و  باطخ  درذـگ ، نم  رب  امـش  يوس  زا  هک  ابـص  داـب  نآرب 
تسا . هدرک  ریسا  ارم  ناج  لد و  امش  قارف  هدش و  قشاع  ناترادید  زا  قشاع 

دابم . یلاخ  زگرهناخ  بحاص  نآ  رهم  زا  نم  لد 
تسا . هداد  تبحم  يامرگ  میاهناوختسا  رب  باتفآ  وت  رپ  نوچمه  و  هتفرگ ، رب  ار  امش  هک  يراید  نآ  تسا  شوخ  هچ 

منک . یمن  شومارف  متشاذگ ، لد  رب  غاد  هدروآ و  راسخرب  کشا  و  متفگ ، كرت  ار  امش  هک  ار  یئادج  زور  نآ  زگره 
دوش . یمن  شومارف  رود و  وا  ياهنادند  زا  زگره  میگتخابلد ، قشع و 

تسا : هدرکلقن  وا  زا  ار  ریز  ياهیعابر  ءابلالا "  هناحیر  رد "  یجافخ  و 
مدوب . اونمه  لد  قوش  اب  مدروآ و  زور  هب  امشقارف ، درد  زا  هک  ییاهبش  هچ 

دمآ . یم  باسح  هب  مزب  نیا  یقاس  مناگژم  و  بارش ، مکشا  سلجم ، لقن  ما  یباوخیب  و  نم ، مدمه  هودنا  هراومه ، هنابش ) مزب  نیا  رد  )
هدرب دای  زاارم  وا  هک  مدروآ  یم  دایب  مداتفا و  یم  وا  دایب  هک  هاگنآ  مدرب  یم  ورف  ماـک  رد  ار  دوخ  درد  مدروخ و  یم  هودـنا  مناـهدبآ  اـب 

تسا .
تسا : هتفگ  زین  و 

نانآ  اب  ای  هتفرگ ، هرانک  نارای  زا  مدرم و  زا  هک  یمدمه  تسود و  نآ  رب 

هحفص 129 ] ] 

هلیسوب هک  تاملک  نوچمه  میدرگ ، یم  نانآ  نیـشناج  دوز  ای  رید  ودنور  یم  نارای  نیا  هک  ارچ  نکم ، هیرگ  زگره  هدرک ، رارقرب  یتسود 
دمآ . میهاوخ  مه  لابندب  زین  ام  دنروخیم ، دنویپ  مه  هب  دنتسه ) فطع  فرح  هک  ای " ف(" مث "  " 

دیوگ : زین  و 
و فجن ) ) يرغ هنیدم و  زا  دنترابع  هک  دنا : هدیمرآ  سدـقم  ناتـسآ  هعقب و  شـش  رد  موصعم ) هدراهچ  ) نم نارای  نت  هدراهچ  نابرتش ، يا 

دادغب . البرکو و  سوط  ارماس و 
دیوگ : زین  و 

لاب رب  هاگ  ره  نم  تسا . رابکـشا  هنیدـم  رادـید  قوش  زا  مناگدـید  زاـب  منیزگ ، نسم  زین  كـالفالا  کـلف  نیرب و  ياهنامـسآ  رد  هاـگ  ره 
مدنویپب . كاپ  هضور  نادب  و  منک ، كرت  مرضاح  ربمایپ  كاپ  هضور  ربارب  رد  ار  تداعس  نیا  مدرگ ، راوس  مه  ناگتشرف 

تسا : هتفگ  و 
سک ره  هک  تسا  یسک  تسا ، نامسآ  کئالم  ياوشیپ  نیا  درادن ، یفرح  وا  تفارش  یسک  هک  تسا ، یگرزب  ربمایپ  میظعابن و  نامه  نیا 
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دوش . یم  مارح  وا  رب  شتآ  دنک ، فاوط  وا  رازم  رب  سک  ره  دسر . یم  لد  دارم  رب  دنک ، دصق  ار  وا  دنزب و  ار  وا  يارس  رد 
تسا : هتفگ  زین  و 

( ینابز یب  نابز  هب  ) کی ره  و  دنا ، هدیزگ  نکسم  نآ  رد  نامـسآ  ناگتـشرف  دراد ، رارقا  نآ  تیناقح  رب  اهدرخ  هکتسا  یمرح  نامه  نیا 
دش . یهاوخ  اهر  منهج  شتآ  زا  يا  هدمآ  اجنیا  ترایز  هب  هک  یسک  يا  دنیوگ : یم 

تسا  هتفگ  زین  و 
نآ  كاخ  رب  نم ، يوس  زا  يرذگ  یم  ناتسود  يارس  رد  رب  نوچ  داب  يا 

هحفص 130 ] ] 

هتفر نیب  زا  هتشگ و  ناوتان  راز و  یگتخابلد ، قوش  زا  هک  وگب  تسا ؟ هنوگچ  لاح  ار  یئاهب  هک  دنسرپ  هاگ  ره  نز ، هسوب  كاپ  ياهناتسآ 
تسا .

تسا : هتفگ  و 
زا یئاهب  هک  يوگب  و  سوبب ، ارم  ییاوشیپ  حیرـض  يرذگب ، سوط  زا  هاگ  ره  مناوخ . یم  ورف  وت  رب  ار  دوخ  یگتفیـش  قشع و  هصق  داب  يا 

تسا . هتفر  تسد  زا  وت  رهم 
تسا : هتفگ  زاب 

هب هک  اسب  درادـن ، مارآ  وا  ییادـج  زامروجنر  لد  زگره  و  ما ، هتفرگ  رارق  وا  نومزآ  ضرعم  رد  هراومه ، هک  ما  هتـسب  لد  اـبیز  ربلد  نآ  رب 
ما . هدرب  دای  زا  ار  دوخ  تیاکش  رایتخا  یب  شرادید  تذل  زا  نکل  مدش ، راپسهر  شناتسآ  رب  هوکش ، دصق 

هتفگ : زین  و 
تسا . نم  لامآ  یهتنم  وتب  ندیسر  يور ، یمن  لد  زا  زگره  هک  رظن  زا  بئاغ  يا 

 " هفالـسلا رد "  یعابر  نیا  تسا  هدـش  يرپس  لاوحا  نیرتدـب  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، هتـشذگ  هنوگچ  نم  رب  قارف  مایا  هک  سرپم 
تسا : دمآ  نینچ 

ملد هودـنا  رب  يدـش ، ادـج  نم  زا  هک  ماـگنه  نآ  زا  دراد ، رارق  ملد  رد  هراومه  تلاـیخ  ینک و  یم  یناـشفا  وترپ  هریت  بش  رد  هک  هاـم  يا 
يدوزفا .

زا ار  تایبا  نیا  هفالـس  رد  دیـس  تسا و  هدش  يرپس  لاوحا  نیرتدـب  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هتـشذگ ، هنوگچ  نم  رب  قارف  مایا  هک  سرپم 
تسا : هدروآ  یئاهب  خیش 

ارم نوخ  نک و  باتـش  ادخب  ارت  يزاس  یم  مدوبان  دوخ  نارجه  اب  هدنز و  ارم  دوخ ، لصو  اب  یناشفا ، یم  وت  رپ  تملظ  نایم  رد  هک  هام  يا 
مرادن . قارف  بش  تقاط  نم  هک  ارچ  زیرب ،

تسوا : زا  و 

هحفص 131 ] ] 

محر و يور  زا  هک  دـنک  یم  هیرگ  دزوس  یم  نم  لاح  هب  شلد  درگنب ، تسا ، هتـشگ  ناوتان  رغال و  قارف  درد  زا  هک  نم  رازن  نت  رب  هکنآ 
یبات .؟ یمن  رب  ار  یئادج  درد  و  يرادن ، یئاناوت  هک  متفگن  ایآ  دیوگ : یم  نم ، رب  تقفش 
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تسا : هتفگ  زین  و 
، دـنگوس ارت  تفرب . تسد  زا  مبیکـش  مارآ و  یتفاترب ، يور  نم  زا  هک  اجنآ  هدرک ، روجنر  ناـشیرپ و  ارم  نت  تقارف  تملظ  هک  یهاـم  يا 

میآ . رب  مناوت  یم  نآ  خساپهدهع  زا  هنوگچ  نم  تفگ و  یم  يرارسا  هچ  نم  روجنر  لد  اب  تشادرب و  رد  يزار  هچ  وت  نامشچ  نآ 
هدرک حدم  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  راوگرزب  ربمغیپ  نآ  نمـض  رد  هک  ار  یئاهب  خیـش  راعـشا  نیا  قئارلا ) ) رد هرـس - سدق   " راطع - دیـس  " 

تسا : هدروآ 
، وت لالج  رون  ره  زا  و  يا ، هتـشگ  ادیپ  یهلا  رون  زا  وت  يا . هدنروآ  هدژم  هدنهد و  میب  رگتیادـهوت و  هک  دراد  نیا  رب  تراشا  تانئاک ، همه 

تسا . رتتسم  یتسه  ملاع  بلق  رد  وت  لد  و  هدش ، لزان  سدقلا  حور  وت  حور  رب  دبات . یم  يرگد  رون 
ینک . یم  وگ  زاب  نایملاع  رب  ار  ادخ  رارسا  زین  وت  و  تسا ، نآ  ریسفت  تانئاک ، بطق  هک  تسا ، وت  دوجو  نیا 

تسا : نارگن  نآ  يوسب  ترسح  اب  یناهج  مشچ  هک  يا ، هتفرگ  ياج  یتلزنم  وهاگیاپ  رب  دنوادخ ، بناج  زا  وت 
تسا : هدرک  لقن  يو  زا  ار  ریز  تایبا  هفالسلا "  رد "  یندم  دیس  و 

دیتفیب . هار  هب  نم  دورو  اب  دیئادزب ، نم  زا  ار  قشع  یگتفیش  درد  نمرای ، ود  يا  " 
اریز دیراشفن  ياپ  نم  شهوکن  رب  نیا  زا  شیب  و  دینک ، اهر  ارم  نارای  يا  امـش  سپ  دـش ، اریذـپ  ار  وا  توعد  لقع  و  دز ، گناب  ارم  قشع 

یتسم  يوب  سک  ره 

هحفص 132 ] ] 

تسین ! ییانتعا  شنوزفا  زور  نارگتمالم  رب  دشچب ، ار  قشع 
تسا . هدیود  میاهناوختسا  لصافم و  ات  و  هدیشک ، دنب  رد  ار  ملقع  ياپ  امش ، رهم  هداب 
داب . دورد  رازه  نارازه  ياپ ، تسس  درخ  رب  و  داب ، دورد  راقو  ملح و  رب  سپ ، نیا  زا 

شوک تخـس  هدندرگ  درگناهج و  يا  دییآ ؟ دورف  يا ) هظحل  ) اجنآ رد  دـینکب و  عزجلا "  يداو  رد "  یگنرد  هک  دوب  دـناوتایآ  نارای  يا 
نک . تماقا  نیزگب و  نکسم  مازخلا "  يداو  رد " ییآ ، دورف  دجن  نیمزرس  رد  هاگ  ره 

يآ . دورف  یمارگ  هاگیاج  نآ  تسار  تمس  رد  و  رذگ . رد  زاجملا "  يذ  لحم " زا  ای  يزاجم  یناگدنز  نیا  زا 
ناسرب . ارم  مالس  ردارب - يا  یح - هلیبق  رب  يدیسر ، يوزح "  هلحم "  هب  هک  یماگنه 

(. تسا هتفرگ  غورف  اجنآ  زا  ای  ) تسا هتشگ  هابت  اه  همیخ  نآ  نایم  رد  هک  یلد  ناوخ ، ورف  اهنآ  شیپ  ردار  روجنر  لد  نیا  یقاتـشم  ثیدح 
دنراذگب . تنم  نم  هدید  رب  باوخ - رد  ییوزرآ  ریوصت  لکش  هب  ول  و  هک - هاوخب  نانآ  زا  دندروآ ، تقر  نم  لاح  رب  يدید  هک  هاگ  ره 

ياهلاس  یکب  ات  دیا ، هدیمرآ  هکم )  ") كارالا يذ  رد "  هک  یناسک  يا 

هحفص 133 ] ] 

هکنآ رگم  دـنهد ، یمن  رــس  هلاـننارتوبک  دنــشک و  یمن  رپ  اـهناج  ناراز ، تـخرد  اـهغاب و  رد  دـمآ ؟ دــهاوخ  رــسبامش  قارف  رد  مرمع 
دندوب . یناراگزور  شوخ  هچ  ایادخ  دندش ؟ اجک  میدرب ، رسب  دجن  یقرش  هنارگ  رب  هک  یشوخ  ناراگزور  نآ  دننم . گرمروآدای 

، متشاد یشوخ  راگزور  هچ  دوب . هتسارآ  هتسش و  اهربا  تسدب  شیع  غاب  رازلگ و  و  نادنخ ، يور و  هزات  یناوج ، ناراسخاش  هک  دوب  اجنآ 
دیشک . یم  دوخ  يوسب  ارم  یتسه ، مامز  وزرآ  تسد 
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يا ناراب  ناـمیپ  مه  يا  یئاـم ، هاگدـیما  گرزب  ياـهیراوشد  اهیتخـس و  رد  و  يا ، هتفرگ  رارق  دـجم  هوکـش  اـب  هلق  رب  ییاـهنت  هب  هکنآ  يا 
تسا . عمج  وت  دوجو  رد  تفای ، ناوت  یم  نارگ  درد  هک  اهیبوخ  همه  هک  ناسحا ، رپ  هدنشخب 

دنسرب . اجنادب  دنناوت  یمن  شوک  تخسناگدنور  الاب  هک  يا ، هدرک  جورع  زیمآ  راختفا  يدنلب  نانچنآ  زارف  رب  وت 
یتسه . رادوخرب  ردقنارگ  یتلیضف  و  دنمهوکش ، يراختفا  و  راوتسا ، یتفارش  یگرزب و  و  كاپ ، يرابت  زا  وت 

کلـس کی  رد  دـیراورم  رهوگ و  اب  ار  اه  هزیرگنـس  میتسویپ ، دوخ  مالک  اب  ار  امـش  مـالک  و  میدرک ،، هارمه  راعـشا  نیا  اـب  ارت  راـتفگ  اـم 
نکل مروآ ، نابز  رب  ار  راتفگ  منک ) یخاتسگ  هیام  ) نیا هک  مدوبن  یسک  نم  میدرمش  ربارب  ینیب ) بآ  ) ماغراب ار  کشم  هک  ییوگ  مدیشک ،

ما . هدرک  امش  دوخ  نامرفب  ار  مادقا  نیا 
 " دینکب . متمالم  هک  دیراد  یم  اور  هنوگچ  دنگوس  ادخب  ار  امش  نارگتمالم  يا 

تسا : هدروآ  ریزرعش  رد  ار  باوخ  نیا  و  هدید ، باوخ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یئاهب  خیش 
لاصو  رمع  هکیبش  دوب ، لامک  دعس و  جوا  رد  نم  علاط  هک  یبش  بش ، نآ  رد 
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ياهبش يرآ  دنا . هتـسویپ  هاگماش  هب  ار  مد  هدیپس  ییوگ  هک  هاتوک ، نانچنآ  دوبياپ ، دنب  ندرک  زاب  کی  هزادناب  ایئوگ  دوب ، هاتوک  هچ  نآ 
رد ار  وا  نآ ، رد  تشگ . لئان  گرزب  نآ  رادـید  هب  نم  نامـشچ  بش  نآ  مدیـشک ، هک  ناوارف  ياهیتخـس  زا  سپ  تسا ، نینچ  نیا  لاـصو 

دابوا . يادف  مادناخ  لام  ناج و  هک  ار  وا  مدرک ، ترایز  باوخ 
راتفگ اب  شراسکاخ ، راداوه  نیا  رب  وا  و  متشاد ، هضرع  شهاگشیپ  هب  ار  دوخ  لاح  ءوس  و  مدرک ، تیاکش  شناتسآ  رب  ایالب  اهیتخـس و  زا 

رد زگره  هک  یتداعـس - هب  هب  نآ  تملظ  رد  هک  يردقنارگ  بش  هچ  ایادـخ ، درک . مدـقفت  دز ، یم  رانک  ار  دـیراورم  مظن  هک  یـشزاون  و 
بش تملظ  رد  شود  دندرک "  فطل  ام  رب  ینارگ  يایاطع  و  دندیـسر ، نامرآ  هب  وزرآ  دیما و  ياهناوراک  مدش . لئان  دجنگ - یمن  لایخ 

ما هدید  و  هنامداش ، ناراوگرزب  نآ  رادید  اب  نم  لد  مدش . یئاریذپ  دوب - لالز  سب  هک  يراوگشوخ - لالح  هداب  اب  دنداد " و  متایح  بآ 
 " مدوبن . ییاطع  شهد و  نینچ  هتسیاش  هک  مراد  رارقا  و  متشگ ، لئان  یتداعس  نینچ  هب  نم  بش  نآ  رد  دش . نشور  ناشلامج  رون  هب 

تسا : هدورس  ار  ریز  تایبا  مالسلا  امهیلع  همئالا  داوج  شدنزرف  مظاک و  یسوم  راوگرزبماما : ود  هاگمارآ  نیمظاک  حدم  رد  یئاهب  خیش 
وت شیپ  رد  هک  اجنآ  و  رآ ، رد  مارتحا  اب  ار  تیاهـشفک  و  وش ، هناوراههاگیاج  نآ  یبرغ  تمـس  رب  يراد ، دادغب  رادید  مزع  هک  یـسک  يا 

مالسلا و هیلع  یسوم  شتآ  هک  يدش  فرـشم  يرایدهبوت  هک  ارچ  هن ، كاخ  رب  ساپـس  یناشیپ  مامت ، عوضخ  اب  دوش ، یم  نایامندبنگ  ود 
ینک . یم  هدهاشم  اجکی  مه و  اب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون 

همالع ار  هدیصق  نیا  دوش . یم  غلاب  تیب  رب 49  هدورس و  هللا - تاولص  رظتنم - ماما  هرابرد  هک  تسايا  هیئار  یئاهب ، خیش  فورعم  راعشا  زا 
لاسب 1344  باتک  نیا  و  تسا ، هدرک  حرش  نمحرلا "  نتم  دوخ "  باتک  رد  يدقن  يرفعج  خیش  ناورداش 
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تسا : نیا  دیصق  علطم  تسا . هتفای  راشتنا  دلجمود  رد  فرشا  فجن  رد 
تخیر "  ورف  نم  ناج  رد  شتآ  ياههلعش  و  درک ، جییهت  ارم  هرطاخ  تفرگ و  نتسج  دجن  يارحص  زا  یقرب  " 

یلع دیس  ریما  همالع  هلمج  نآ  زا  هک  دنا ، هتـساخرب  نآ  هضراعم  هب  و  هدرک ، افتقا  ار  هیودهم  هدیـصق  نیا  هتـسجرب ، نارعاش  زا  يرایـسب  و 
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: تسا نیا  شا  هدیصق  علطم  هک  تسا  يزیوح  یعشعشم  فلخ  رسپ 
 " تسا . هتفرگ  رارقنآ  رد  تسین  هایس  هک  ییاهناشن  اهگنس و  هدش و  عقاو  راق  يذ  بیذع و  نایم  ردهک  تسا  يا  هناخ  نامه  نیا  " 

وا اب  هدوب و  یئاهب  خیش  رصاعم  هک  تسا  یطخ  دمحم  رسپ  رفعج  خیش  همالع  دنا  هتفگ  خساپ  وا  هدیـصق  هب  هک  يرگید  ياهتیـصخش  زا  و 
نیعم تقو  مه  یتدم  دزیخرب و  نآ  هضراعم  ییوگخـساپ و  هب  هک  هتـساوخ  وا  زا  هدـناوخ و  ار  دوخ  هیئار  خیـش  هدرک  رادـید  ناهفـصا  رد 

تسا : نیا  شعلطم  هک  هدناوخ  الاجترا  يا  هدیصق  سلجم  کی  رد  نکل  هتفریذپن  سپس  هتساوخ  تلهم  رگید  زور  هس  هدرک و 
رب هک  تسا  یکشا  گشا ، نیرتهب  هک  رابب ، ورف  کشا  يا  سپ  دناوخ ، یم  دوخ  يوسب  ارت  يراج  کشرسهک  تسا  ییاهناتسآ  نامه  نیا 

درابب . ورف  اه  هناشاک  اه و  هناخ  نآ 
ارنآ  " نمحرلا ننم "  رد  زین  يدقن  رفعج  خیش  و  هدمآ ، راطع  دمحا  دیـس  همالع  فیلات  قئار "  باتک "  مود  ءزج  رد  هدیـصق ، نیا  مامت  و 

. 41 : 1 ج . تسا : هدرک  لقن 
زاغآ هک  تسا  لاسب 1260 ، هتشذگ  رد  یلماع  نادیز  رسپ  یلع  هتـسجرب  رعاش  دنا  هتخادرپ  یئاهب  خیـش  هدیـصق  هلباقم  هب  هک  ینارعاش  زا 

تسا : نیا  شا  هدیصق 
دوش ؟ یم  بوسحم  راع  قشع  نامرف  نتفریذپ  ایآ  يرذگ  یم  رای  يوک  زا  هنابش  هک  یسک  يا  نک  یقفش  محر و 
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تسا . هلمج  نآ  زا  هک  هدش ، هداد  تبسن  یئاهب  خیش  هبیتایبا  رصعلا ص 300 ،( هفالس  هلمجزا : ) یبدا بتک  مجاعم و  رد  زاب 
نآ رد  هک  یناـشیپ  و  دـبیرفن ، ارت  تسا ، اـپ  فـک  ناوختـسا  زا  رت  هاـتوک  هـک  وا  راولـش  یـسک ، راد  هلـصو  هدـنژ و  هماـج  زگره  ینعی " :

دنشاب یم  هارمگ  ای  دنراگزیهرپ  ایآ  هک  يامزایب  ار  صاخشا  رانید ، لوپ و  هاگشیپ  رد  هکلب  دنزن ، لوگ  ارت  دروخ ، یم  مشچب  تدابعناشن 
" . 

مولعلا ءایحا  رد  هتفای ، تافو  لاسب 447  یئاهب  خیش  زا  شیپ  هک  یلازغ  هک  ارچ  دیآ ، یمن  تسرد  رظن  هب  یئاهب  خیـش  ربتایبا  نیا  باستنا 
تسا . هداد  تبسن  نارعاش  زا  یکی  هب  ار  تایبا  نیا  )2:73 دوخ )

تسا : هتسناد  یئاهب  خیش  زا  ار  تایبا  نیا  هفالسلا "  رد "  دیس  و 
هدامآ ارنآ  خساپ  ملد  دـیوگ ، یم  وت  نامـشچ  هچنآ  ره  و  هداد ، رارق  نم  هجنکـشهلیسو  ار  وت  ياهنادـند  هک  ییادـخ  نآ  ربدـنگوس  ینعی :

دراد .
هب ج 4 ص دوش  عوجر  ) تسا هتـسناد  يربونـص  زا  ار  تایبا  نیا  یئاهب ، خیـش  دوخ  و  تسا . رکذـلا  قباس  يروص "  زا "  زین  تاـیبا  نیا  و 

عبط 2 .) ریدغلا   229

خیش دلوت 

خیـش دلوت  امباحـصا ، زا  رفن  نیدـنچ  و  دوخ ، هزاجا  رد  یناهفـصا  یلع  ردـیح  ازریم  خیـش  و  نیرحبلا ص 20 ، هوـلول  رد  ینارحب ، خـیش 
یم رصعلا "  هفالس  رد "  یندم  دیس  دنا و  هتـسناد  لاس 953  مرحم  نایاپ  هب  هدنام  زور  هدزیس  هبنـشجنپ ، بورغ  رد  کبلعب و  رد  ار  یئاهب 

ار نخـس  نیمه  تسا " و  هداد  يور  لاسب 953  هجحلايذ  رخآ  هب  هدنام  زور  هدزیـس  هبنـش  راهچزور  باتفآ  بورغ  رد  وا  دلوت  دسیون " :
ردپ یطخ  همان  رد  ءاملعلا "  ضایر  بحاص "  هک  تسا  يا  هتشون  هراب ، نیا  رد  ربتعم  تیاور  اما  تسا ، هدروآ   " رثالا هصالخ  رد "  یبحم 

تسا : هتشون  نینچ  نآ  رد  و  هدرک ، هظحالم  یئاهب  خیش  لاح  حرش  رد  نیسح  خیش  ینعی  یئاهب  خیش  راوگرزب 
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دراو هللا  هحلـصا  نیدـلا - ءاهب  دـمحملیاضفلا  وبا  شردارب  دـلوت  و  لاسرفـص 950 ، مهدزیـس  هبنـشود  بشرد  مرتخد  كرابمدولوم  دلوت 
تسا . هداد  يور  لاس 953  هجح  يذ  هبنشراهچ 27  زور  رد  باتفآ  بورغ  ماگنهب  هدش -

تافو

خیش هک  دنا  هدروآ  نیرحبلا "  هولول  رد "  قئادح  بحاص  راوگرزب  خیـش  هیهبلا " و  هضورلا  هفالـسلا " و "  نابحاص "  راوگرزب  دیـس  ود 
 " رد هتشذگرد ، لاسب 1070  هک  لوا  یـسلجم  همالع  تسا . هتفای  تافو  یتیاورب 1031  لاسلاوش 1031 و  رخآ  هب  هدنام  زور   12 یئاهب ،

تسا . هتشذگ  رد  لاس 1030  لاوش  رد  یئاهب  خیش  دسیون : یم  نینچ  دوخ  هیقفلا "  حرش 
لاسب یئاهب  خیـش  هک  میا  هدینـش  دوخ  دیتاسا  خیاشم و  زا  دسیون " : یم  نینچ  دنک و  یم  دییات  ار  خـیرات  نیمه  زین  لمالالما "  تیاور " 

تسا . هدش  هتخانش  ربتعم  املع  دزنرد  خیرات  نیا  و  هتشذگ ، رد   1030
هک يا  هزاجا  و  هدرب ، ار  خیش  نادرگاش  زا  رفن  یس  مان  یئاهب ، خیش  شداتسا  تایرشع "  ینثا  دلج "  تشپ  رد  یناکتا  مشاه  خیـش  همالع 

تسا . هتشون  نینچ  خیراوتلا "  حاتفم  بحاص "  و  تسا . هدروآ  لاسب 1030  بجر  رد  داتسا  زا  شدوخ 
كاخ هب  هکنیا  زا  شیب  شدوخ ، تیـصو  قبط  رب  ار  وا  هزانج  و  هتـشذگرد ، ناهفـصا  رد   1030 لاس لاوش  هبنـش 12  هس  زور  یئاهب ، خیش 

هب لاسب 1348  نم  دندزک ، نفد  ترضح  نآ  هاگمارآ  راوج  رد  سدقم  كاخ  نآرد  دندرب و  مالسلا  هیلع  اضرترضح  دهشم  هب  دنراپسب ،
مدش . قفوم  وا  ربق  ترایز 

تسا : هتفگ  نینچ  داتسا  ياثر  رد  هدوب ، یئاهب  خیش  درگاش  هک  ینورزاب  یلماع  میهاربا  خیش  همالع 
دنارابب . نیدلا  ءاهب  مانا  خیش  رب  ار  دوخ  تمحر  ياهربا  هتسویپ  دنوادخ ،
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تسا . هدرک  نت  هب  هایس  هماج  نییآ  نید و  شنادقف  اب  و  هتشاد ، نشور  ار  تیاده  ياههار  هک  دوب  يدرمگرزب  وا  - 
تسا . هدنامن  ياجب  يزیچ  اه  هراپ  هنهک و  اه و  هبنپزج  هودنا - یناوارف  زا  دجم - یگرزب و  ياه  هماج  زا  رگید 

تسا . هدش  ناریو  رابخا  ثیداحا و  ياه  هناخ  و  هتشگ ، سوردم  یفخم و  همه  ملع ، ياه  هولج  تایآ و 
دروخ . یمن  مشجب  يزیچ  كانبیع ، ياه  هشیدنا  زج  مدرم ، نیب  رد  و  هتفر ، نایم  زا  هک  هتسیاش  بان و  ياه  هشیدنا  اسب  - 

ياج ملع  دـنلب  ياههوک  رد  متفای ، یمن  نآ  يارب  یلحم  اهناد  هلابز  رد  زج  و  متخانـش ، یمن  یئاـهب  ارنآ  نم  هک  تسپ  راـکفا  اـسب  هچ  و  - 
تسا . هتفرگ 

دنداد . رس  هیرگ  وا  دای  هب  همه  و  دنا ، هتشگ  ناشخرد  هتفات و  رب  نشور  ياهوترپ  اب  هاگنآ  هک  دجاسم ، ياهبارحم  اسب  - 
دنناشوپ . یم  ار  ناگنهرب  و  دننک ، یم  ماعطا  ار  ناگنسرگ  هراومه  هکتسنیا  ناراوگرزب  يوخ  يرآ ، - 

كاخ هب  هدیمرآ ، تراهط  نادـناخ  زیزع  هاگمارآ  هنهپ  هک  اجنآ  سوط ، نیمزرـس  رد  هک  یتیـصخش  نآ  تسا  هوکـش  اب  راوگرزب و  هچ  - 
تسا . هتفر 

درک . دهاوخ  نیمضت  ار  تشهب  ياهغاب  همه  دوجو ، ناسحا  رس  زا  تمایق ، زور  رد  هک  متشه ، ماما  - 
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تسین یندوشخب  هک  ییاطخ  شزغل و 

هتخیمآ رد  لکشپ  اب  اررهوگ  و  هدیشک ، هدوهیب  جنر  هتخادرپ ، یئاهب  خیـش  یناگدنز  هرابرد  هک  یفیلاترد  یناریا ، هدنـسیون  یـسیفن  دیعس 
هدنام ، هدیشوپ  وا  رب  ینشور  قیاقح  و  درادن ، یخیرات  تسرد  كردم  هک  هدرک  لقن  یبلاطم  وا  تسا .
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خیـش باتک  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هدرک ، لقن  هک  يروآ  مرـش  روما  هلمج  زا  هتخاس ، حرطم  ار  یکحـضم  یناـعم  هتفاـب و  مهب  ار  یتاـمهوت 
هتفای تافو  یئاهب  خیش  زا  شیپ  لاس  هد  دمـصلا ، دبع  خیـش  هک  تسا  هدرک  لالدتـساو  هتـشادنپ  یئاهب  خیـش  رتگرزب  ردارب  اردمـصلا  دبع 

تـسا رتگرزب  دوش  دـلوتم  رتدوز  سک  ره  هک  روطناـمهو  تسا ، تدـالو  بیترت  زین ، گرم  بیترت  هک  هدرک  یم  روصت  وا  اـیوگ  و  تسا .
هاگ ره  و  هدش ، هدیمان  شدجمانب  دمصلا ، دبع  خیش  هک  تسا  هتشادنپزاب  و  تسا . گرزب  ردارب  رتگرزب و  زینهتفای  تافو  رتدوز  هکنآ  سپ 

ار يراذـگمان  عون  نیا  ایوگ  تفرگ و  یم  ار  رتگرزب  دـج  مان  شردارب  و  دـیدرگ ، یم  موسوم  شدـج  مانب  دوب ، رتگرزب  رداربیئاهب  خـیش 
نیا رب  وا  رارصا  و  هدش ، تباث  لصا  نیا  اجک  هک  تسین  مولعم  و  تسین . تسرد  تفگ  دیاب  هک  هتشادنپ ، ریذپان  فلخت  تباث و  لصا  کی 
یمن ارنآ  زین  شدـنزرف  یئاـهب و  خیـش  ردـپ  و  میتسین ، هاـگآ  نآ  زا  یـسیفن ، دوخ  هن  نم و  هن  هک  تسا  يزیچ  نیا  دراد . یـساسا  هچ  هیور 

دنناد .
طقف و  هدوبن ، شردـپ  هارمه  وا  هدرک ، ترفاـسم  ناریا  هب  لاس 966  رد  شردپ  هکاجنآ  دمصلا ، دبع  خیـش  هک  هدرک ، نامگ  یـسیفن  زین  و 
یمن دوبن ، یئاهب  خیـش  رتگرزب  ردارب  دمـصلا  دبع  خیـش  هاگ  ره  تسا و  هتخیرگ  هرونم  هنیدـم  هب  وا  هدرک و  یهارمه  ار  ردـپ  یئاهب  خـیش 

شردام مکش  رد  دمصلا ، دبع  خیشدوخ  هک  هتـسناد  یمن  یـسیفن  دیعـس  هراچیب  دنامب  رود  ردپ  زا  ناریا  هب  تکرح  هعقاو  نآ  رد  تسناوت 
نیسح خیش  شردپ  هچنآ  قباطم  دمصلا  دبع  خیش  هتـسناد  یمن  وا  تسا ، هدرک  یهارمه  ارردپ  ناسنیدب  ناریا ، هب  ترجاهم  ماگنههک  دوب 

ار دمصلا  دبع  خیش  رارف  یـسیفن ، تسین  مولعم  و  هدمآ ، ایند  هب  نیوزق  رد  ینعی 966 - روکذم - هنتف  عوقو  لاس  رد  هتـشاد - راهظا  هحارص 
تسا . هدروآ  اجک  زا  هنیدم  هب  لاسب 966 

دمصلا دبع  خیش  شردارب  مانب  ار  دوخ  هیدمصلا ) دئاوفلا - ) باتک یئاهب  خیش  هک  هدرک  نامگ  هکنیا  یسیفن "  تاهابتـشا "  زا  رگید  یکی 
یعیبطو  هدرک ، فیلات 
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يوـس زا  مهنآ  و  دـتفا ، یم  قاـفتا  تردـنب  یلیخ  نیا  سکع  و  دـنک ، باـختنا  باـتک  يارب  ار  گرزب  رداربماـن  کـچوک  ردارب  هک  تسا 
تسا . هدناشن  كاخ  هب  ار  اهنآ  هراما ، سفن  تراسا  هک  یناسک 

ار اهنآ  قطنم ، لقع و  هک  ییاهزیچ  اب  ار  دوخ  خـیرات  هحفـص  و  هتفابمهب ، دوخ  رادـنپ  تابثا  رد  يرگید  ینعمیب  چوپ و  ياهفرح  درم ، نیا 
هک يا  همان  رد  ارشردارب  وا و  تدالو  خیرات  یئاهب ، خیـش  ردـپ  نیـسح  خیـش  هکنیا  زا  هتـشاد  تلفغ  وا  تسا . هتخاس  هایـس  درادـن ، لوبق 
لاس رفص  موس  هبنشکی  بش  مرتخد  كرابم  دلوت  تسا " : نیا  شتارابع  و  تسا ، هدرک  رکذ  هدمآ ، وا  لاح  حرـش  رد  ءاملعلا ) ضایر  ) رد
لاس هجح  يذ  متفه  تسیب و  هبنـشراهچ  باتفآ  بورغ  رد  هدش - دراو  هللا  هحلـصا  نیدلا - ءاهب  دمحم  لئاضفلا  وبا  شردارب  دلوتو  ، 950

هبنـشکی بش  دمـصلا  دبع  بارت  وبا  شردارب  دلوت  و  لاس 955 ، مرحم  مشـش  بش  مین  زا  سپ  رد  یملـس  نمیا  ما  شرهاوخ  دـلوت  953 و 
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هبنش 28 بش  دمحم ، دیـس  شا  هادز  رهاوخ  دلوت  و  تسا . هداتفا  قافتا  نیوزق  رد  لاس 963  رفص  موس  رد  هدنام  بش  زا  تعاسکی  دودح 
 " تسا . هتفرگ  تروص  نیوزق  رد  لاس  نامه  رفص 

. تسا هدوب  رتگرزب  هدنسیون - نیا  ياهرادنپ  مغریلع  دمصلا - دبع  خیش  شردارب  زا  زور  شش  یس و  لاس و  هدزاود  یئاهب ، خیش  نیا  ربانب 
ار یئاهبخیـش  مان  نآ  رد  و  تسا ، هداد  شردارب  وا و  رب  شردـپ  هک  يا  هزاجا  زا  ار  یئاهب  خیـش  لاس  یگرزب  تسناوت  یم  هدنـسیون  نیا  و 

بجر وبا  دمحم و  نیدـلا  ءاهبمدـنزرف  رب  ار  هزاجا  نیا  نم  تسنیا " : هزاجا  ترابع  نتم  دـنکب . هدافتـسا  دـنک ، یم  دای  شردارب  زا  رتولج 
 " ما هداد  هتفرگ ، ارف  یفاک  روطب  ار  یلقن  یلقع و  مولع  زا  يرایـسب  نم  شیپ  مگرزبرـسپ  هکنآ  زا  سپ  یلاعت - هللا  مهظفح  دمـصلا - دـبع 

خلا .
نیا و  دـنا ، هدرک  حیرـصت  نآ  هب  دوـخ  تازاـجا  رد  و  هدروآ ، شردارب  رب  مدـقم  ار  یئاـهب  خیـش  اـج  همه  هزاـجا  خـیاشم  روـط ، نیمهب  و 

ینزفال  هب  هکنیا  ياج  هب  هدنسیون 
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درک . یم  لالدتسا  دانسا  نیا  رب  هک  دوب  رتهب  دزادرپب ،
، دراد تیمها  ام  يارب  اجنیا  رد  هک  يزیچ  ومیوگ  زاب  هتخاس ، هوشم  کیرات و  ار  وا  باتک  تاحفـص  هچنآ  زا  یکدنا  مهاوخ  یم  اجنیا  رد 

ملق نابز و  رب  ار  اهتناها  نیا  هتـسویپ  و  هتـشاداو ، ام  بهذـم  ناگرزب  ینید و  ياملع  هب  تبـسن  وا  هک  تسا  یتراـسج  ضرعت و  يروآ  داـی 
رد یئاهب  خیش  تاراشا  هرابرد  هک  یبلاطم  و  هتشاد ، مالک  نمض  رد  یئاهب  خیشتحاس  رب  هک  یـضرعت  تسا  هلمج  نآ  زا  و  تسا ، هدروآ 

هتفیرف دماج و  يرـشق و  ناهیقفوا  هکلب  هدوبن ، داماد  دیـس  يونثم  نیا  رد  یئاهب  خیـش  داقتنا  رظن  تسا : هتفگ  هدروآ و  اولح ) نان و  ) يونثم
یئاهب خیش  رصع  رد  هک  یلیبدرا  دمحا  الم  لاثما  دندرک ، یم  راکنا  هتشاد و  یمن  شوخ  ار  فوصت  قوذ و  دیوگ ، یم  اجنآ  رد  ار  رهاوظ 

تسا . هدوبن  داقتنا  لومشم  هدشن ، هدید  وا  رد  هاگدید  نیا  زا  یکدنا  هدوب و  میکح  يرکفتم  هک  داماددیس  املسم  و  دندوب . رایسب 
وا مناد . یم  كانتـشحو  رایـسب  ار  هدنـسیون  نیا  بکرم  لـهج  نم  تسا و  مـهم  یلیخ  دزیخ ، یم  رب  ناگدنـسیون  نـیا  ناـبززا  هـک  ینخس 

دناد یم  وا  دنتسناد ، یمن  اهنآ  هچ  ره  هک  درادنپ  یم  و  دیوگ ، یم  بهذم  نیطاسا  هرابرد  و  دناد . یمن  هک  دناد  یمن  و  دناد ، یمن  يزیچ 
یم دای  نیبرهاظ  ناهیقف  نایرشق  رامـش  رد  ار  یلیبدرا  ققحم  لثم  یئاهتیـصخش  الثم  هکنانچ  دنک ، یم  یفالت  فرط و  رب  ار  اهنآ  صئاقن  و 

تایناسفن فرژ و  راکفا  هدنزاس و  تسرد و  ياه  هشیدنا  و  هدوب ، نیدو  ملع  رد  لماک  یناسنا  گرزب  تیـصخش  نیا  هک  یلاح  رد  دـنک ،
هغلاب تمکح  حیحـص و  نافرع  رد  هداد ، ماجنا  قح  بهذم  ادخ و  هب  توعد  رد  هک  یتامدخ  رد  و  هتـشاد ، لامک  دح  هب  میرک  هتـسیاش و 
يور تسا . هدوب  تلیـضف  ملع  رثام  همه  هدیزگرب  لیاضف و  همه  عماج  وا  هکنیا  نخـس  هاتوک  و  تسا . دننام  یب  هدوب ، ملـسم  ار  وا  هک  يا 

و دراد ، ـالاب  هبترم  خـماش و  ماـقم  هنوگچ  هک  تفاـی ، یهاوـخ  مراـتفگ  رب  یقودـص  دـهاش  يراذـگب ، تشگنا  هک  وا  لـئاضف  زا  کـی  ره 
لوقعم  رد  همه  هک  دراد  یتافیلات 
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. ياهیراوگرزب دماحم و  همه  و  تسوا ، يوکین  هتـسجرب و  ابیز و  داهن  زئارغ و  زا  یناشن  و  ددرگ ، یم  بوسحم  راکـشآ  یناهرب  لوقنم ، و 
نیا مراکم  لئاضف و  رد  هک  یبای ، یمنار  یـسک  دماج ، يرـشق  خروم  نیا  رادنپ  وایور  مغریلع  و  هدرک ، عمج  دوخ  رد  ار  یـسفن  یبسک و 

هک : دوش  یم  میدقت  هناگی  ققحم  نیا  كاپناور  رب  نم ، نابز  زا  رعش ، نیا  ایوگ  و  دهد . هار  دوخ  هب  یکش  دنمشناد ،
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میتوکلم  ياضف  ناراکش  ریش  ام 
ام سگم  رب  درگن  تشهد  هب  غرمیس ،

تسا : رعش  نیا  قادصم  ای 
ور ام  زا  سک  ره  میتسه . زاین  یب  دتـشاب ، هتـشاد  گرزب  رایـسب  یماقم  تافـص ، فاصوا ، رد  ول  و  دـنرادن ، تسود  ار  ام  هک  یناسک  زا  ام 

درک . میهاوخ  اهر  ار  وا  زین  ام  دهدب ، تسد  زا  ار  ام  سک  ره  تسا و  سب  وا  يزور  هریت  رد  ینادرگ ، ور  ینمشد و  نیمه  دنادرگ ،
نآ شردارم ، اـیآ  دـنک ؟ یئوجبیع  اـمیهلا  فراـع  خیـش  زا  دـهاوخ  یم  نآ  قبط  رب  هک  هدـیزگرب  ار  یفوصت  عون  هچ  درم ، نیا  یهگناو ،

تاملکندرب نورب  فیرحت و  اب  هک  یبهذم  تسا ؟ هتخیمآ  رد  دوجو  تدـحو  لولح و  نوچمه  يداحلا  دـیاقع  اب  هک  تسا  لطاب  بهذـم 
ار تراگدرورپ   ") نیقیلا کیتای  یتح  کبر  دبعا  هیآ " و  زا  دوخ  هدزباتـش  شور  و  دنک ، یم  یلاخ  هناش  تاعاط  عاونا  زا  نآ ، عضاوم  زا 

یملاع هناگی و  يدنمشناد  ام ، راوگرزب  خیش  هک  تسا  ملسم  و  دنک ، یم  طلغ  تشادرب  ( دسرب نیقی  ارت  هک  هاگنآ  ات  ياتسب ، نک و  یگدنب 
دنورگ . یم  نادب  هارمگ  ياهناسنا  طقف  هک  تسا  یلطاب  بهذم  فوصت ، تسا و  كاپ  اهکرش  نیا  زا  شنماد  هک  تسا ، ینابر 

لامج یئاهب و  خیش  نوچمه  ینادنمشناد  هک  یشور  نامه  میلس و  قوذ  ندرک  ادیپ  قح و  تفرعم  نافرع ، فوصت و  زا  شدارم  هاگ  ره  و 
مینآ  رب  ام  دنا ، هتشاد  اهنآ - زا  سپ  هچ  اهنآ  زا  شیپ  هچ  ملع  ناگرزب  زا  یتعامج  یلح و  دهف  نب  دمحا  نیدلا 
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رامشب افرع  خیاشم  هقیرط  رد  ار  وا  تسا  هتسیاش  هکلب  تساهدوب ، هزنم  تمهت  نیا  زا  وا  و  هتـشادن ، لودع  هقیرط  نیا  زا  یلیبدرا  خیـش  هک 
هورگ نآهجوتم  املسم  مینیب ، یم  هیفوص  ياهبیع  ندرک  راکشآ  شهوکن و  رد  هعیـشلا "  هقیدح  وا "  باتک  رد  هک  یبلاطم  اما  و  میروایب .

و دسانـشب ؟ دـناوت  یم  هنوگچ  ناـفرع  فوصت و  زا  ار  لـطاب  وقح  یـسیفن ، دیعـس  نیا  اـما  میدرک ، رکذار  ناـشفاصوا  هک  تسا  هیفوص  زا 
رب دـنوادخ  اـما  مـناد ، یمن  یم  هـن ؟ اـی  دـهد  صیخـشت  دـناوت  یم  اـیآ  دـباترب ؟ ار  یلیبدرا  خیــش  شناد  يرو و  هیاـم  دـناوت  یم  هنوـگچ 
رب دـنوادخ  هتـشادن . ارنآ  ییاناوت  هک  هدـش  دراو  ییاج  رد  هدرک و  طوقـس  یهاگترپ  رد  درم ، نیا  تسا و  هاگآ  اـه  هنیـس  اـهناجيافرژ و 

دنک . تمحر  دنک ، یمن  زواجت  دوخ  زرم  زا  دسانش و  یم  ار  دوخ  هک  یسک 
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یلماعلا یشوفرحلا 

هراشا

شـشوک نآ  وت  تسا ؟ هدرک  نشور  ار  تبحم  زار  نینچ  نیا  یـسک  هچ   " یـشخرد ، یم  هناب "  يوبـشوخ "  تخرد  زارف  رب  هک  یلگ  يا 
يا . هتشادهگن  هنیس  رد  دراد - ياج  نم  لد  رد  هک  ارم - هناناج 

يا . هدیشک  نآيور  رب  افخ  هدرپ  و  هتشادهگن ، دوخ  ردارم  تبحم  قشع و  ناتساد 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4180 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب . نم  رهم  نامجرت  راسخر ، کشا  زور ، کیهک  متشادنپ ، یمن  زگره 
رد نینچ  نیا  رادـید ، قوش  زا  وت ، ياه  هخاش  نیا  و  دـش ، یمن  زاب  نینچنیا  منایوجبیع  نابز  دـش ، یمن  راکـشآ  نینچنیا  قشع  زار  هاگ  ره 

دیچیپیمن . مه 
يراد . نکسم  اهلد  رد  هراومه  هک  يرکیپ ، وهآ  ناب "  تخرد "  يا 
تسا . يا  هناخیم  تناگدید  ایئوگ  هک  هدرک  تسم  منانچ  وتنامشچ ،

يا . هدرب  تقبس  نارزیخ  تخرد  یمرن  زا  یمرن ، رد  و  هتشگ ، باریس  هزات  لالز  بآ  زا  وت 
تسا . هریخ  وت  يابیز  هماج  ياشامت  زا  ما  هدید  و  ما ، هتشادهگن  لد  رد  هراومه  ار ، وت  دای  نم 

تسا . راکشآ  تمادنا  ناراسخاش و  رب  دیراورم ، ياه  هناد  نوچمه  منبش ، تارطق 
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یلع دای  نارادنید ، عمج  رد  ییوگ  هک  ابیز ، نانچنآیتسه  دیفـس  هنوباب ، لگ  فافـش  ياهنادند  نوچمه  خرـس ، قیاقـش  یخرـس  نوچمه 
مروآ . یمنابز  رب  ار  یضترم 

یتسه . هاگهانپ  نیرتراوتسا  و  ادخ ، تمحر  ناراب  نیرتهب  وت  هدوب ، هانپیب  اهتدم  هنامز ، هک  هاگنآ 
دنبای . یم  شمارآ  دنرب و  یم  هانپ  دب  نامز  ياهمیب  زا  هک  ناگدنهانپ  اسب 

دهد . یم  یئاهر  ار  اهنآ  وا  دریگ و  یم  ارف  اسآ  لیس  مرش  قرع  اسبهچ  ار  ناراودیما  و 
تسا . هتسناد  دوخ  یتسود  برقت و  اروا  هب  یتسود  و  هداد ، برقت  ماقم  وارب ، دنوادخ 

شناتسود دنرادروخ و  رب  خزود  شتآ  زا  وا  نانمشد  دوش ، یم  بیصن  وا  ياطع  شهد و  داد و  قیالخ  همه  هب  راگدرورپ ، رما  هب  هک  ادرف 
تشهب . ياهغاب  زا 

الاب گنچ  شتآ  هک  ار  ینامز  نیبب ، ار  گنج  ياهنادیم  رابغ  درگ و  ینک ، كرد  يزیچ  ییـشاب  هتـساوخمالسلا  هیلع  یلع  ماقم  زا  هاگ  ره 
، ددرگ یم  باریس  ناگشیپ  تیانج  نارفاک و  زا  وا  هزین  و  تسا ، ناجیب  نامـشد  رـس  رب  رام  نوچمه  شزاون ، راک  غیت  هک  تسوا  و  هتفرگ ،

دوش . یم  نوگنرس  كاله  كاخ  رب  ناشرس  همجمج  هارمه  نانمشد  مچرپ  و 
تسا . هتشگ  راکشآ  مدرم  هب  اجنآ  رد  شلئاضف  هدیزگرب  هنوگچ  هک  سرپب  مخ ) ) نیمزرس زا  وا ، ماقم  رد  زاب 

دوب . دنهاوخ  هتخیسگ  ماجل  ندرگب و  ناش  ماگل  هک  ینانمشد  لاح  هب  ياو 
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رعاش لاح  حرش 

زا هتشاد و  تقبـس  دوخ  نامز  بداو  ملع  لاجر  همه  رب  هک  راوگرزب  یتیـصخش  یلماع ، یماش  يریرح  یـشوفرح  دمحا  رـسپ  دمحم  خیش 
رد ار  دوخ  یتمارک ، بحاص  ره  و  دشاب . هتسشن  شناتسآ  رد  هکنآ  رگم  هدیسرن ، یملع  دنلب  ماقمب  یسک  هتفر . یم  رامشب  تلیـضفنیطاسا 

دنیب . یم  زیچان  وا  ربارب 
کی هب  همه  هک  دنتـسه ، هریاد  کی  طخ  ای  هناش  کی  ياه  هنادـندیئوگ  هک  هدرک ، نورقم  مه  اب  نانچنآ  ار ، بسن  رابت و  یکاپ  لئاضف و 
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هک درک . رکذ  ناوت  یم  ار  يزاریـش  یندم  دیـس  دنا ، هدیزگ  رب  ار  هار  نیرت  هنایم  وا  فیـصوت  رد  هک  یناسک  نایم  رد  دندرگ . یم  رب  لصا 
: دسیون یم  نینچ  (ص 315( دوخ رصعلا "  هفالس  رد " 

. دنک یم  یناشفا  وترپ  نماش  حبص و  ره  هک  تسا  یتلیـضف  غارچ  تسا . نآ  فیرـش ، نکر  و  تلیـضف ، هبعک  نکاس  و  ملع ، دنلب  رانم  وا  " 
و هدرک ، فرطرب  ار  شناد  تالکـشم  و  هتــشادربهدرپ ، غارچ  زا  تـسا . قاـفآ  هرهــش  رتخاـب  رواـخ و  رد  هـک  تـسا ، تـیبرع  هـمئا  متاـخ 

تسا . هدرک  راکشآ  ار  ثحابم  تالاکشاو  هدوشگب  ار  رکفت  ياهیراوشد 
، دوخ فیناصت  اب  و  هدرک ، تافیلات  نوگانوگ  نونف  رد  تسا . زیربل  نآ  زا  ناریگ  هرهب  نادبآ  وبـس و  و  مطالت ، رد  شا  یملع  دئاوف  يایرد 

تـسا هداد  ناشن  يراقو  نانچ  نآ  و  هدش ، لئان  یملع  ینتورف  عوشخ و  اوقت و  هلحرم  نیرخآ  هب  راثآ ، نیا  رد  تسا . هدـیرورپ  نونکم  رد 
و هدش ، بیـصن  يا  هبترم  نانچ  ار  مهدا  نب  میهاربا  هک  هتـشاد ، یتسرپادـخ  دـهز و  نانچنآ  وا  تسا . زیچان  شربارب  رد  دـنلب  ياههوک  هک 

تاکرب زا  هراومه  هک  هدوب ، ام  خـیاشم  خیـش  وا  تسا . هتفاتن  رب  ار  نآ  رارـسا  زا  يرـس  یطقـس  يرـس  هک  هدوب  يا  هیاـپب  شـسدقت  بتارم 
وترپزا  هدافتسا ، شسافنا 
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لاس رد  هدرک و  تنوکـس  یحاون  نیا  رد  گرم  نایاپ  ات  و  هدـمآ ، مجع  ياهرهـش  هب  ماـش  دـالب  زا  میا . هدرک  يریگ  هرهب  شدوجو  غارچ 
 " تسا . هتفای  تافو   1059

فژرژ یققحم  داتسا و  یبیدا  لضاف و  يادنمشناد  وا  تسا : هتفگ  هدوتـس و  ار  وا  هدروآ و  ار  وا  لاوحا  لمالا "  لما  ردیلماع "  رح  خیش 
رون دیـس  دزن  رد  ار  هماـع  هصاـخ و  ياـهباتک  زا  يرایـسب  دناسانـش . دوخ  نارـصاعم  هب  ار  تیبرح  وـلع  هک  دوـب ، نیما  يا  هدنـسیون  رگن و 

تسا . هدرک  فیلات  دنموس  سبییاهباتک  و  هتفرگ ، ارف  هکم  رد  یلماع  يوسوم  نسحلا  وبا  رسپ  یلع  رسپ  یلعنیدلا 
زیگنا و شیاتس  ریباعت  رهوگ  یلک ، روطب  تسا و  هدوتس  ار  وا  هفالس "  بحاص  نوچمه "  راونالا "  راحب  رد "  یسلجم  همالع  ام  داتـسا  و 

حرش هب  یلصف  هلیـضفلا " " ص118  ءادهـش  باتک "  رد  ام  و  تسا . هدـش  رـشتنم  وا  قح  رد  مجارت  بتکو  مجاعم  همه  رد  زیمآ ، میرکت 
میناوخ : یم  نینچ  (ص 160( باتک نآ  رد  میا و  هداد  صاصتخا  درمگرزب  نیا  لاوحا 

انب ) تسا هدرک  تیاور  وا  زا  زین  یئاصحا  مشاهخیش  و  هدرک ، ذملت  یناث - دیهش  دالوا  زا  نیدلا - نیز  یلع  خیش  راوگرزب ، نیا  رـضحم  رد 
كردتسملا 3 ص" 406 . هتشونب " 

: زاتسا ترابع  راوگرزب  نآ  فورعم  راثآ 
راعشالا . نساحم  یف  ماجسنالا  فئاطل  ماظنلا و  فئارط  - 1

دلجم . ودرد  هیمورجالا : حرش  یف  هینسلا  یلاللا  - 2
 " ماشه . نبا  دعاوق  رب  یجیفاک  حرش  حرش "  - 3

 " رطقلا . یلع  یهکافلا  حرش  حرش "  - 4
هرس .- سدق  دیهشدعاوق - حرش  - 5
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وحن . رد  هیدمص  حرش  - 6
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وحن . رد  بیذهتلا  حرش  - 7
لوصا . رد  هدبزلا  حرش  - 8
. وحن رد  هاحنلا  فلتخم  - 9

لاخلا . هلاسر  - 10

راعشا . ناوید  - 11
رد مجع - دالب  رد  راوگرزب ، نیا  زا  يددـعتم  ياه  هلاسر  دـسیون : یم  راوگرزب ، نیا  ياهباتک  ندرمـش  زا  سپ  لمالا ،) ) بحاـص هوـالعب ،
نآ زا  ریز ، تایبا  هک  ما  هدورس  شیاثر  رد  ینالوط  يا  هدیـصق  دومرف ، تافو  یتقو  ماهدید . مدوب - هدرک  ترفاسم  ناهفـصا  رد  هک  یتدم 

دوش : یم  لقن 
نـساحم همه  هتفرگ ، ارف  ار  مناج  هودنا  و  تسب ، رب  تخر  ام  نیب  زا  یگرزب  دجم و  هک  دینک ، اپرب  راوگوس  متام و  يراوگرزب ، دـجم و  رب 

زا دـنلب  ياهتماق  نآ ، ربخ  ندینـش  اب  هک  تسا  يا  هثداح  هچ  نیا  دـش . کیرات  نایناهج  رب  نشور  زور  و  تفگ ، كرت  ار  ایند  تاـمارک ، و 
دنزیر ؟ یم  لحاسرب  هنوگ  تسد و  همهنیا  هداتفا و  مطالت  هب  همهنیا  تکرب  رپ  ياهایرد  نیا  هکتسا  هدش  هچ  دنریگ ؟ یم  ندیمخ  هودنا ،

دنا . هدش  بآ  تخس  ياهگنس  گرم ، نیا  درد  فسات و  زا  و  دنادروآ ، ام  رب  ار  دمحم "  گرم "  ربخ  هک  اریز  میوگب  دیاب  خساپ  رد 
رد دش ، یم  بوسحم  هناگی  تیصخش  ملع ، قرط  رد  هک  یـسک  نآ  رگید  و  هتـشذگ ، رد  لاصخ ، نیرتهب  هدنراد  نآ  رگیدهک  تفگ  دیاب 

تسین . امنایم 
دناهدیمرآ . نانابز  یب  رامش  رد  و  دنرادن ، فیصوت  يارای  و  هدیکشخ ، ناهودناترثک  زا  هک  اهملق ، اسب  هچ 

اههوک  زورما  و  دندوب ، وا  ملع  بسکيوزرآ  رد  هک  شناد ، ناگتفیش  هچ 
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تسا . هتسب  ار  ناشلاصو  هار  گرزب  عناوم  اه و  هرد  و 
هدیـشارخ اـهتروص  مغ ، نیا  رد  هکتسا  يزیچ  نیرتمک  نیا  و  دـننز ، یم  دوخ  تروص  رـس و  رب  زادـگناج ، گرم  نیا  زا  ناـگرزب ، همه 

دوش .
يرباربنآ اب  دناوت  یمن  یتبیصم  چیه  هک  هدش ، دراو  يراوگرزب  تمارک و  ناهج  رب  يراب  فسات  تبیـصم  يریرح "  تشذگ "  رد  مغ  اب 

 " دنک .
مولع و تایبدا  رعش و  رد  دوخ  هک  تفگ  دیاب  تسا ، رادروخرب  ییالاو  رابت  زا  هتفای و  شرورپ  رعـش  دهم  رد  هکنآ  اب  يریرح "  ام "  رعاش 

: دسیون یم  هفالسلا ) ) رد یندم  دیس  دوب . اناوت  تسد و  هریچ  برع ، غیلب  نابز 
هک تسا  ابیز  هچ  و  تسا . زیوالد  هتفگش و  هراومه  شمالک  رازلگ  ياه  هفوکـش  اهلگ و  هدیـسر و  یبوخب  وا  بدا  غاب  ناتخرد  اه  هویم  " 
ابیز ردقچ  دنیوج . هرهب  نآ  نیگآ  رطع  شوخ و  يوب  زا  مهف  بابرا  و  دنراد ، شوخ  ناج  ماک  و  دنشچب ، اهنآ  زا  ام  هشیدنا  رکفت و  هقئاذ 

 " دزاغآ . شوخ  همغن  و  دنک ، هیکت  شناتشگنا  رس  راسخاش  رب  هک  وا ، هماخ  بیلدنع  تسا 
یم حدم  لاس 1026  هب  ار  یقشمد  نیدلا  فرش  خیـش  شداتـسا  هک  اجنآ  دینک ، هظحالم  ریز  راعـشا  رد  ار  تفاطل  یئاویـش و  زا  يا  هنومن 

: دنک
شتآ زا  لد  رگم ، ات  دـمارایب ، رای  رازم  نارک  رب  ات  وگب ، لایخ  بکرم  رب  دـتفیب ، مه  يور  یماراب  دـهاوخ  ما  هدـید  ياهکلپ  هک  هاگنآ  - 1
هدرک رازن  ار  شرکیپ  يوجنرو ، درد  عاونا  هک  منک ، رادـید  ار  یتـسود  تسا  نکمم  هنوگچ  نیا  و  دریگ . مارآ  وا ، رادـید  قوـش  وا و  رهم 
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تسا . روآ  تفگش  يرادید  نیا  و  تسا ؟
میامیپب . تشد  هوک و  زین  نم  ات  نزب ، گناب  یمارالد  رای  رازم  رب  تسود ، يا 
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دناسر . تسود  رای  هب  ارم  هک  یبکرملابندب  تفر  نم  تسد  زا  داتفا ، هار  هبناوراک  نارتشا  هک  يا  هظحل  زا  نم ، لد 
ما . هداد  فک  زا  مارآ  رارق و  نم  هک  دنک  فیصوت  نم  رب  ار  قیقع  يداو  هک  تسه  یسک  ایآ 

دمارخ . یم  قشع  يداو  رد  كاب ، یب  هتشگ و  رس  هدش ، مشچ  ابیز  نآ  رادید  هتشگ  رس  هک  هاگنآ  زا  نم ، ناج 
دوش . یم  بوذجم  ناریح و  شهاگشیپ  رد  مدرم  همه  لد  دوش ، هتخادنا  شرئاز  رب  تسود  بناج  زا  یهاگن ، یمشچ و  هشوگ  هاگ  ره 

زا شیپ  دراد . هارمه  دوخ  اب  ار  يزوریپ  یگتسکش ، دوجو  اب  هکنآ  رت  تفگـش  و  دیاپ . یم  ار  ام  دنت - زیت و  هراومه - هک  اتفگـش  هاگن  نیا 
مدوب . هدیدن  دزیر ، ناقشاع  نوخ  اورپیب  هک  ار ، يزیر  نوخ - نینچ  نیا ،

دنک . یم  بلس  وا  زا  ار  يرود  و  دریگ ، یم  ماو  وا  هرهچ  زا  ار  دوخ  یکانبات  دیشروخ ،
دهد . یم  ناشن  رانلگ  لگ و  عاونا  هتشب ، ورف  ار  دوخ  مشچ  هک  ره  و 

، دوب كانمیب  نآ  زا  دـیاب  هک  یئاه  يراوشد  تالکـشم و  ریخـست  زا  سپ  نکل  درک . ریخـست  ار  مدوجو  ياپ  ارـس  یگتخابلد ، قشع و  نیا 
دندیزاغآ  یهاوخ  شزوپ  هدروآ و  تقر  دندید ، نم  رد  هک  ار  قشع  شتآنیا  منایوجبیع ، نارگتمالم و  هکنادنچ  ات  دروآ ، يور 

دوب . دهاوخن  وا  رد  رارق  ربص و  و  رادم ، مشچ  وا  زا  يدوبهب  افش و  رگید  هدروخ ، ناتسود  هاگن  ناگژم و  ریت  هکنآ  يرآ ،
، یتسین يرارقیب  قشاع  لوا  زین  و  تسا . هدینش  لوبق  خساپ  وهدرک  ریخست  ار  وا  قشع ، هک  یتسین  یسک  لوا  وت  هک  داب ، نیکـست  مارآ و  ارت 

ارچ شاب ، هتشاد  قفر  شزاس و  قاتشم ، لد  نیا  اب  يا ، هتشگ  رارقیب  و  هتشاذگ ، اپ  ریز  ار  دوخ  سفن  هک 
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رد هک  نزب ، ار  یـسک  نآيارـس  رد  و  وگب ، نخـس  قشع  ثیدح  زا  ایب  سپ  هدش . رگراک  وا  رد  تسود  يافج  تسا و  يدنمقوش  موکحم 
لئان راختفا  هلق  گرزب و  جرادـمب  و  تسا ، هناگی  تاـمارک ، اـهیراوگرزب و  ردهک  راـیب ، یـسک  حدـم  هب  يور  تسا . اـتمه  یب  يراوگرزب 

هدیسر یماقم  هب  يرونخـس  رد  وا  دنا  هدیـشوپ  تراقح  یکچوک و  سابل  شنانمـشد  هدیـسر و  یلاعم  جوا  نیرت  دنلب  هب  و  تسا ، هدیدرگ 
تسا . هدنسب  هنیمز  نیا  رد  يرگیدفادها  تایاغ و  زا  ارت  هک 

دروآرامشب . دنک و  فصو  ار  وا  فاصوا  بقانم و  کی  هد  دناوتن  ییاناوت ، رونخس  چیهنایب 
تسالامک . ناگدنهوژپ  عیفر  رانم  و  ناگرزب ، يادتقا  هبعک  وا 

دنریگ . یمن  هانپ  دوخ  رب  ار  وا  ریغ  نارگید ، و  تسا ، وا  رایتخا  رد  رخافم ، همه 
ییایرد وا  دـنک . یم  غورفرپ  ینارون و  ارت  ناج  نشور  يزور  نوچمه  هک  تسوا  يوش ، یم  رو  هطوغ  هشیدـنا  هزیت  ياـیرد  رد  هک  هاـگنآ 

و دنک ، یمناسحا  دوخ  ياهیگرزب  هاگرد  ناراودیما  رب  ینک و  نایب  یناوتب  یناسابات  وگب  ایرد  زا  وت  تسین و  ریذپ  نایاپشفصو  هک  تسا 
دشخبیم . رز  شیاطع  ناگدنیوج  رب 

درابیم . همشرک  زان و  هتشه و  ورف  دوخ  نماد  هک  ابیز ، هتسارآ و  يرتخد  نوچمه 
دوش . یم  تسار  مخ و  وت  يوس  هب  و  دمارخ ، یم  وت  يوس  هب  زخ  يا  هماج  اب 
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- ار دوخ  لد  هوکش  وت  رب  و  دنک ، یم  یئامندوخ  تسین - یتیراعهک  اه - هماج  نیرتهب  نایم  رد  و  دنک ، یم  یناشفکـشم  ریبع ، کشم و  اب 
شوماخ ارشتآ  هلعـش و  نیا  هک  دندوب  هتـساوخ  نانآ  دناوخ . یم  ورف  دنا - هتـسکش  ار  وا  نامیپ  و  هدرک ، متـس  وا  رب  شنادـنزرف  هکنیا  زا 

دنا . هدش  رود  تکاله ، یکتسکش و  رس  اب  ینورد ، درد  هلان و  اب  و  دنا ، هدش  ماکان  دوخ ، دصقنیا  يارجا  زا  نکل  دننادرگ ،
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نیا هاگشیپ  رد  ار ، دوخ  هناچ  کنیا  يا ؟ هتسشنشوماخ  ارچ  يا . هتـشارفا  دادعتـسا  هلعـش  و  هتخورفا ، نخـس  شتآ  هک  يرعاش  ياوت  سپ 
نکب . راثن  دنریذپ ، یم  ارنآ  همه  هک  سورع 

يراد . وا  فاصوا  رد  راکشآ  هشیر  وت  هک  ارچ  تسا ، هتشگ  زاب  وت  يوسب  سپس  و  هتفر ، وت  تسد  زا  وا 
هنادواج تسوت ، نآ  زا  هبترم  ولع  ماقم و  يدـنلب  هراومه  هک  يدوجو  ناونع  هب  و  نامب ، راگزور  هناگی  نانچمه  وت  لاـمک ، اـب  تسود  يا 

قوش قشاع  تسود  هک  ماگنه  نآ  ات  و  دـننکیم . ییارـس  همغن  ناراسخاش  رب  نالبلب  ات  و  دـبات ، یم  ناهج  رب  باتملاع  دیـشروخ  اـت  شاـب 
شاب . هنادواج  دیآ ، یم  نابز  ربلد  همغن  و  دور ، یم  نخس  دجن "  دایبهک "  ینامز  ات  و  دراد . لد  رد  لاصو 

نیا لـیاضف  مراـکم و  تسا . هدـش  لـقن  وا  زا  تیب  ود  وتـسیب  دـصکی و  دـش ، رکذ  اـج  نـیا  رد  هـچنآ  رب  هوـالع   " هفالـس ، باـتک "  رد 
ثرا هب  مالسلا ) هیلع  اضر  ماما  دهـشم  سوط و  نکاس  یـشوفرح  دمحم  نب  میهاربا  خیـش  شحلاص  لضاف و  دنزرف  ار  راوگرزب  تیـصخش 

ردپ و شیپ  رد  و  تسا ، هدش  دای  لمالا "  رد "  رح  خیـش  هتـشون  هب  انب  خـیرات ، نیا  و  تسا . هتفای  تافو  دهـشم  رد  لاس 1080  رد  هدرب و 
تسا . هدرک  تءارق  نارگید 
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یلماع نسحلا  یبا  نبا 

هراشا

اب هدش و  عمج  اه  هلاسوگ  درگ  ناهاگ ، رید  زا  زا  امـش  ناراداوه  و  تسا ، هدیـسر  تلیـضف  قالخا و  مراکم  دـنلب  ماقمب  مالـسلا  هیلع  یلع 
يراددوخ نآ  راـهظازا  دنتـشاد ، لد  رد  هک  یتموصخ  نیک و  اـب  يروش ، نارادـفرط  دـنا . هتـشاد  یمزاـبتقیقح  زا  ار  مدرم  ماـمت ، باـتش 

یم يدوس  هچ  امـش ، ینمـشد  نیا  ورم  يا  تشاد . نایلغ  ناـشلد  رد  هتـسویپ  ینمـشد  نیا  دـنتفاترب و  يور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دـندرک و 
وا ریدغ ، زور  رد  و  هتفگ ، نخس  تحارصب  وا  هرابرد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  یفطـصم  ربمایپ  هکنآ  لاح  و  دشاب ؟ هتـشاد  تسناوت 

ناگتـسیاش اـن  هب  ار  ماـقم  نیا  دـیدرک ، هکیمتـس  اـب  امـش  تسا . هدرگ  یفرعم  هدـنرب  یناـهرب  راوتـسا و  یقطنم  ياراد  مدرمياوـشیپ و  ار 
ثاریم يریگ  هرهب  زا  يو ، رتخد  تعنامم  اـب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لد  دـیدرک . رود  ار  نآ  راوازـس ، تیـصخش  زا  و  دـیدرپس ،

تسا ؟ هدوب  یتشز  راک  هچ  نیا  دندروآ و  دردب  ردپ ،
دندوب . هداتفا  رودب  تیاده  لدع و  تحاس  زا  ردقچ  دندوب . راوتسا  تسیاشان  ياهراک  ماجنا  رد  و  راوس ، یهارمگ  بکرم  رب  ردقچ  نانیا 

دیدرک نارفک  امش  دننک . هرامش  دنـشکب و  ملق  کلـسب  ار  اهنآ  دنناوتب  نم  نوچ  يدارفاهک  تسا  نآ  زا  شیب  نانیا ، ياهیراکهبتو  اهیدیلپ 
اهیدب رگداد - هدیزگرب  درم  نآ  ربماغیپ - رای  هب  هک  دوبن  سب  نیا  و  دیتخاس . یتلیضف  ره  زا  طقاس  دارفا  شیاتس  رد  یـساسا  یب  نانخـس  و 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4185 

http://www.ghaemiyeh.com


دیداد ؟ تبسن  یئاهبیع  و 
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ار نوـعلم  لـهجوبا  رتـخد  هـک  ارچ  هدرک ، بدا  هئاـسا  هـلا  هـیلع و  هللا  یلــص  ربـمغیپ  رب  مالــسلا  هـیلع  یلع  هـک  دــیتفگمامت  یهارمگ  اـب 
تسا . هدومن  يراکتساوخ 

دمآ . یم  مشخ  هب  تفرگ و  یم  هرانک  وا  زا  دشیم ، تباث  تشاد و  تقیقح  رما  نیا  هاگ  رههکنیا  دوجو  اب 
 " دیدرک . بیذکت  ار  ادخ  دوخ ، هتفگنیا  اب  و  دیداد ، سفن  ياوه  زا  يوریپ  تبسن  رگتیاده ، درم  نیا  رب 

تسا . هدرک  رکذ  قئارلا "  باتک "  مود  دلجرد  راطع  دمحا  دیس  همالع  ار  هدیصق  نیا 

رعاش لاح  حرش 

زا یکی  وا  تسا . یعبج  یلماع  يوسوم  نسحلا  وبارـسپ  نیـسح  رـسپ  گرزب ) ) یلع نیدـلا  رون  دیـس  دـنزرف  یناـث ) ) یلع نیدـلا  رون  دـیس 
تساهعیش . ناگرزب  زا  هفئاط و  خیاشم 

نادناخ فیراعم  زا  شردپ ، نوچمه  تسا . هتسارآ  عرو  يوقت و  رویز  هب  و  هدرک ، عمج  مه  اب  ار  بداو  ملع  هک  تسا  املع  نادمآ  رس  زا 
تسا . یناث  دیهش  نادرگاش  زا  هدش  هتخانش  يا  هرهچ  و  تلیضف ، ملع و  ياتمهیبدارفا  زا  و  یحو ،

یکی تـسا : هدــناوخ  سرد  راوـگرزب  تیــصخشود  دزن  رد  و  رهاـط ، فیرــش  دیــس  راوـگرزب  ردــپ  شیپ  اـم ، ثـحب  دروـم  تیــصخش 
هزاجا اهنیا  زا  هدوب و  يو  يرداـم  ردارب  هک  یناـث  دیهـش  خیـش  رـسپ  نسح  خیـش  رگید  و  هدوب ، وا  يردـپ  ردارب  هک  كرادـملا ) ) بحاـص

دراد . تیاور 
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هتـشون نسح  دـمحم  یلوم  هب  هک  يا  هزاجا  رد  یماـش  ینیروب  مود  یبلح  یـضرع  یکی  دراد : تیاور  هزاـجا  راوگرزب ، خیـش  ود  زا  زاـب  و 
ود ره  هک  ثدحم - راوگرزب و  خیـشود  زا  هدمآ ، ثیدـح  هقف و  لوقعم و  باب  رد  هک  ار  هماع  تافلوم  زا  یـشخب  نم  تسا : هدروآ  نینچ 

هزاجا قباطم  نیا  و  منک . یم  تیاور  یماش  ینیروب  نسح  یبلح و  یـضرع  رمع  ینعی  دـندوب - دوخ  رـصع  ییاوشیپ  نادنمـشناد و  ملعا  زا 
تسا . هدش  هداد  نم  هب  تبسن  ناشتازاجارد ، لصفم  قرط  زا  تسا ه  يا 

دننک . یم  تیاور  دیس ، زا  هک  یناسک 
هتفرگ دمآ ) دهاوخ  شلاح  حرش  هللا و  ءاش  نا  يافوتم 1098( یمق  رهاط  دمحم  الم  زا  هک  يا  هزاجا  قباطم  دننک  یم  تیاور  زین  دیس  زا  و 

تسا .
یئاسحا . فوورلا  دبع  رسپ  نیسح  رسپ  مشاه  خیش 

یعبج . یثانیع  یلماع  سنویرسپ  نسح  رسپ  نیسح  هللا  دبع  وبا  خیش 
هدرک . تفایرد  خیرات 1051 ه  هب  هک  يا  هزاجا  اب  نموم  دمحم  رسپ  نسح  دمحم  الم 

زا دوخ  و  هدیسر ، تداهشب  لاس 1088  رد  اجنآ  رد  هک  همرکم ، هکم  نکاس  يدابآرتسا ، نیـسح  دمحم  تسود  رـسپ  نموم  دمحمدیـس  و 
دروم  تیصخش  نادرگاش 
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یناـسارخنموم دـمحم  رـسپ  رقاـب  دـمحم  ـالم  دـینکب و  هعلاـطم  دـیناوت  یم  هلیـضفلا ) ءادهـش  ) رد ار  شلاـح  حرـش  و  تسا ، هدوـب  همجرت 
دنک . یم  تیاور  تسا ) هداد  عیفش  دمحم  الم  هب  هک  يا  هزاجا  بجومب  ام و  راوگرزب  رعاش  زا  لاسب 1090  هتشذگ  رد  يراوزبس ،

لاسبهتشذگ 1091 . رد  ینارحب  نیدلا  لامک  رسپ  رفعجخیش  و 
تانجلا ص 413 . تاضور  هتشون  قباطم  هفالسلا ) ) بحاص یندم  ناخ  یلع  دیس  ردپ  لاسب 1086  هتشذگ  رد  نیدلا ، ماظن  دمحا  دیس  و 
زیمآ مارتحا  ياه  هلمج  اب  همه  هک  دید  یهاوخ  یبایب ، یبلطم  نیدـلا  رون  ام - هیامنارگ  رعاش  زا  لاح ، حرـش  ياهباتک  رداج  ره  یلک  روطب 

نیدـلا ردـص  ام  راوگرزب  دیـس  دـنا . هدرک  یفرعم  شناد  نید و  ياه  هرهچ  زا  ار  وا  و  دـنا ، هدرک  داـی  وا  زا  شیاتـس  زا  هدـنگآ  ناـیب  اـب  و 
دنک : یم  دای  نینچ  وا  زا  رصعلا " ص 302 ، هفالس  ردیندم " 

نایم رد  تشاد . رحبت  تیارد  تیاور و  رد  هک  دوب  يدرف  و  فینصت ، و  فیلات ، مامز  کلام  و  نامیا ، نید و  يوزاب  و  شناد ، زا  یهوک  وا 
مدقم رد  هام  ییوگ  تفرگ و  یم  هرهب  نآ  زا  يا  هدنهوژپ  ره  هک  تشاد  یتلیـضف  و  دیدید . یم  واتسدب  ار  مچرپ  نیرتدنلب  مراکم ، هاپس 

رحس رد  شتیـصو  توص  و  تسارآ ، یم  ار  ناگرزب  هک  دوب  يزیچ  شقالخا  تخیر . یم  مرـش  قرع  شمرک  زا  هدنراب  ربا  و  دیبات ، یم  وا 
دوب . ریگارف  اج  همه  تراهم ، يراک و 

هدلب  لک  یف  سمشلا  ریسم  راسف 
رحبلا ربلا و  یف  حیرلا  بوبه  بهو 

یگشخ  رب  داب ، نوچمه  دیبات . یم  يرهش  ره  رد  باتفآ ، نوچمه  ینعی :
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تشاد . ندیزو  ایرد  و 
، شناد لضف و  نارازگ  راک  نارازگ و  ربخ  و  دنتفای . یمن  دوخ  نامرآ  وا  هاگشیپ  ردزج  ییالاو ، دجم و  نارگشهوژپ  هک  دیسر  یماقمب  وا 
، تخانـش یمن  ار  وازج  یتداعـس  تزع و  يا  هدنهوژپ  چیه  دش ، عورـش  ماش  زا  هک  دوخ  راک  زاغآ  رد  واو  دنتـسج . یمن  وا  باب  هقلح  زج 

هبعک نیمود  نیا  دش و  هجوتم  یلاعت ) هللا  اهفرـش  ) هکم يوس  هب  ماش  زا  هاگنآ  دندرک . یم  نیکمت  شنامرف  رب  دنتـشاد و  یم  وا  مارتحا  همه 
هنوگنامه هبعک ، زاون  ناج  همغن  زا  و  دـننک . یم  مالتـسا  ار  قیتع  تیب  ناکرا  هکنانچمه  تخادرپ ، هبعک  ناکرا  مالتـسا  هب  و  دوب . وا  لاـمآ 

لد نادب  وس  ره  زا  ناهانگ  شزرمآ  يارب  نایجاح  هک  اجنآ  دینادرگ ، دنم  هرهب  ار  شناج  دـنراد ، یم  شوخ  ار  ماشم  کشم ، هحیارزا  هک 
، تشاد لاس  دون  دودـح  هک  یلاحرد  هکم ، رد  ار  وا  نم  و  دـننادرگ . یم  رب  نآ  يوسب  ار  اهبکرم  نارتشا و  نانع  قاـیتشا ، اـب  دـندنب و  یم 
دوب و نایامن  شتایح  نادیم  رد  يدنلب  رس  تزع و  هراومه  دیبلط . یمن  کمک  یـسک  زا  وا  و  دنتـسج ، یم  يرای  وا  زا  همه  مدرم  و  مدید .
درک و رذگ  اهرهـش  هنهپ  رب  يرابنارگ ، ياهربا  نوچه  و  دیزگنکـسم . كاپ  كاخ  نآ  رد  تفگ ، کیبل  ار  قح  توعد  هک  رمع  نایاپ  ات 

هکدراد يراعشا  دانک . تمحر  شیادخ  داتفا  قافتا  لاس 1068  هجح  يذ  زا  هدنام  زور  رد 13  شتافو  تفر . كاخب  اجنآ  رد  دمآ ، دورف 
دیوگ : یلزغت  رد  هلمج  زا  دنک . یم  تیاکح  وا  نایب  تیاده و  تردق  ماقم و  يدنلب  زا 
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نتخیر اب  تهج ، یب  امـش  دـیئوگ . یم  كرت  ارنآ  دـییآ ، یم  دورف  لد  يادـیوس  رد  هکنآ  سپ  زا  دـیرذگ ، یم  نم  لد  زا  هک  یناسک  يا 
زا ار  کـشا  لیـس  دوـخ ، يرود  اـب  دـیا . هدرک  لـیامت  یـسک  هچ  قـشع  هب  هـک  متـسناد  یم  شاـک  يا  و  دـیدرک . يراکمتـس  نـم ، نوـخ 

دیا . هدز  همرس  يرادیب  همرس  اب  ار  هدید  ناگژم  دیاهدرک و  زابمناگدید 
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اب هکنانآ  يآ  دیهدب ؟ دنویپ  ار  هدیرب  هتشر  نیا  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  دیتشاد ، روجنر  ارم  دبک  دوخ ، يرود  اب  هک  یناسک  نآ  يا 
رـسب وا  قشع  هب  ار  دوخ  یناگدنز  نم ، هک  یـسک  دنک  عناق  ار  دوخ  دـناوت  یم  هنوگچ  دـیدیزرو . ییافویب  ام  اب  اقلطم  دـیتسویپ و  نارگید 

يدـیمون هب  رادـلد  لـصو  رد  شیاهدـیما  و  دروآ ، رـسب  یتـسود  رهم  رد  يرمع  هک  یـسک  زا  اتفگـش  تفاـترب ؟ يور  نـم  زا  وا  و  مدروآ ،
دیماجنا .

دریگن ؟ قلعت  نالتاق  رب  يا  هید  نتشک ، سپ  زا  و  دنزیرب ، ار  ناقشاع  نوخ  هک  تسا  نییآ  مادکرد  نیا 
تسین  سب  دنا ، هدرک  مدرم  اب  هک  ییاهمتس  ایآ  دندوب ، قارب  ياه  هزین  بحاص  هک  ینادرم  زا  اتفگش  يا 

دراد ؟ زاب  وا  زا  ارم  هتسناوتن  يراک  چیه  تسا و  هدوبن  غراف  وا  زا  ملد  زگره  هک  یسک  هرابرد  دهد ، یم  ارم  فاصنا  یسک  هچ 
رنه نیا  رد  ارم  و  تسا ، نم  رنه  تبحم  راکـش  هک  ارچ  تـسا ، هدوـب  هدرتـسگ  شدوـجو  هاـگارچ  عـترم و  رد  نـم ، ماد  ياـهروت  هراوـمه 

تسا . اهیئاناوت 
دنا . هدرک  دیص  يدوب ، شا  هتفیش  هک  ار  یلازغ  نآ  يآ . دورف  وزرآ  بکرم  زا  هک  دز ، گناب  نم  رب  يرگ  ادن  ماجنارس 

دمآ . گنت  نم  رب  نآ  ياههار  همه  نیمز و  و  تخیرگ ، مناج  زا  لقع  و  مدش ، ناریح  وهتشگ  رس  هتفگ ، نیا  زا  نم 
نادرگ . زاب  ریسم  نیا  زا  ار  اهنآ  و  هدرک ؟ راکش  ار  وا  یسک  هچ  يوگب  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخب  ارت  متشاد : راهظا  نم 

زا و  دنا ، هتـشاذگ  هتـشذگ و  هدرک و  تلحر  راگزور  هصرع  زا  نانآ  هک  ارچ  ینیبب ؟ ار  نانآ  یناوت  یم  هنوگچوت  تشاد : راهظا  خساپ  رد 
دنا . هتفای  وکین  ار  وا  هار  نارتشا  سپ  نیا 
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تسا : هتفگ  نینچ  ناریما  زا  یکی  حدم  رد  تسوا ، راعشا  ررغ  زا  هک  دوخ ، راعشا  زا  رگید  یکی  رد  و 
هدـیناشوپ ار  وت  یناگدـنز  يزوریپ ، يرورـس و  تزع و  تسا . رتـسگ  هیاـس  وت  دوجو  رد  هراومه  تداعـس  و  تسا ، یگرزب  تاراـختفا  ارت 

ماقم دنلب  تعفر و  بجاو . تمعن ، همهنیا  ساپـس  و  تسا ، عمج  وت  دوجو  رد  اهتمعن ، اهتلیـضف و  همه  اطعو و  دوجو  هوکـش  دجم و  تسا .
دنخرچ . یم  وت  دوجو  روحم  رب  نارتخا  رگید  و  دراد ، ناشکهک  رد  رس  وت ،

يرآ . یم  گنچ  هب  ار  تیاه  هتساوخ  یبای و  یماهس  هراتس  رانک  رد  اج  یناوت  یم  یهاوخبهاگ ، ره  هک  تسا ، یعیفر  هاگیاپ  نانچنآ  ارت 
يا . هدروآ  تسدبهراوهگ  رد  ار  یناوج  لامک  رگا  تفگشن  و  يا . هدرک  تفایرد  یلاسدرخ  یکدوک و  ردار  یگرزب  دجم و  همهنیا  وت ،

تسا . ناوتانو  دنک  وت  يریلد  لمحت  زا  هزین  غیت و  ویبای  یم  تسد  نیحارس "  هلق "  رب  ینکهلمح ، یهاوخ  هک  هاگنآ 
يرب . یم  تقبس  يوگ  دننک ، تکرش  وس  رهزا  هک  ناراوس  کباچ  همه  زا  وت  یناود ، بسا  هقباسم  نادیم  رد 

يادص گنج ، نادیم  رد  هاگنآ  يراذگ و  یم  یقاب  نادیواج  راثآ  دوخ ، لابندب  و  يرب ، یم  هلمحریلد  ناریـش  نوچمه  دربن ، ياه  هشیب  رب 
دسانش . زاب  مهزا  راکیپ ، نادیم  رد  ار  میانغ  كاشوپ و  سابل و  دناوت  یمن  سک  چیه  دسر ، شوگب  وت  ياهریشمش  ندروخ 
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دنیآ . یمن  باسح  هب  رگید  نمشد ، رامش  رپ  نایرگشل  دنزبقرب ، گنج  نادیم  رد  وت  نایرگشل  اهریشمش  اه و  هزین  هک  هاگنآ 
وت راوتسا  يار  رد  هک  ارچ  شاب ، زوریپ  ادعا  رب  یـشاب ، هتـشاد  همهاو  اهنآ  یتسپ  زاهکنآ  یب  و  نک . مادقا  نانمـشد  راتـشک  رد  نانچمه  وت 

يزیچ  رادرک  زج 
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تسین . هجوم 
لئـالد نیا  هک  وت ، يروـالد  لاـمک و  نارگاـشامت  دـش . دـهاوخ  وت  نوبز  نمـشد ، ياـه  هبترم  همه  و  نزب ، ناـیم  رب  ار  مزح  تمه و  رمک 

نمـشدزا ار  نیغورد  ياهنامگ  نآ  وت  و  تفرگ ، دـهاوخن  ارف  ار  اـهنآ  نیغورد ، ناـمگ  نظ و  چـیه  رگید  دـندید ، وت  دوجو  رد  ار  مکحم 
درتس . یهاوخ 

دروآ . یم  فکب  ار  دنلب  ياهنامرآ  یمدآ  نارب ، رادبآ  ياهغیت  اب  يرآ ،
ددرگ . یم  ناسآ  اهراوشد  تمه ، ربارب  رد  کیرات ، گنت و  راگزور  هچ  ره  و 

تسا . هدش  انب  نآ  يور  رب  گرزب ، بصانم  بتارم و  همههک  دنا ، هدنکفا  یپ  يرورس  يراوگرزبداینب و  نانچنآ  وت ، ناکاین 
ناراگ زیهرپ  ناراوگرزب و  دـصقم  همه  وت  ناگاین  دـینارتسگ و  خاش  هشیر و  وت  دوجو  رد  مه ، دـجم  یگرزب و  یتشگ و  وکین  كاـپ و  وت 

دندوب .
یم ندرگ  وا  رب  اهنامرآ  اهوزرآ و  همه  و  دباتـشیم ، وا  يوس  هب  مراـکم  اـهیراوگرزب و  همه  دـشاب ، كاـپ  راـبت  هشیر و  زا  هکنآ  رهيرآ 

دنهن .
دئاوفلا و  (ص 530 ) تانجلا تاضور  و  ( 3 : 132 - 134) رثالا هصالخ  ءاملعلا و  ضایر  (25 ص 124)و  راحب رد  ار ، رعاش  نیا  لاح  حرش 

دیوگ : لمالا "  لما  بحاص "  تفایناوت  یم  ( 3 : 223) باقلالا ینکلا و  و  ( 1 : 313) هیوضرلا
نینچ مه  و  ما . هدرک  كرد  دـش - یم  رـضاح  سیردـت  يارب  ماـش  رد  هک  يزور  دـنچ  مدوخ - یلاـس  درخ  ماـگنه  رد  ار  وا  روضح  نم  و 
تیب لماش 72  يا  هدیـصق  وا  گرم  ياـثر  رد  و  درک . تنوکـس  هکم  رد  لاـس  تسیب  زا  شیپوا  و  ما ، هدـید  ار  وا  هکم  رد  مه  يزوردـنچ 

: دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  ما  هدورس 
دننک . یم  هراپ  ار  دوخ  حراوج  اهلد و  نایمدآ  دننک - كاچ  ار  اه  هنیس  هکنآ  ياج  هب  يا - هتفر  تسد  زا  نینچ  ریظن  رب  " 
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نآ ینیگنس  زا  تخـس ، ياهگنـس  تسا  کیدزن  هک  یتبیـصم  داب  ادخ  نیرفن  وا  رب  دوشن  بآ  یتحاران  زا  تبیـصم  نیا  رد  هک  یلد  نآ  ره 
دوشب . بوذ  درخ و 

دش . گنت  یگدرتسگ  همهنآ  اب  نیمز  و  تشگ ، يراج  زور  نآ  رد  وا  تبیصم  غاد  رد  اهکشا  لیس 
دنداد . رس  هیرگ  فیرش  راوگرزب و  دورس  نیا  رب  همه ، نارود  ناکیدزن و 

نآ زا  و  دیـشوپ . هایـس  هماج  و  هدـش ، هدیـشوپ  اه  هدـید  زا  یهلا  نید  شـشخرد  دروآ ، هلمح  وارب  باتفآ  عولط  سپ  زا  گرم ، هک  هاگنآ 
درک . هولج  بویعم  مامتان و  وا ، لامج  رانک  رد  ییابیز ، ره  و  دمآ ، ریقح  وا  اب  هسیاقمرد  لیلج  صخش  ره  سپ ،

اب یـسک  هچ  تفگ ؟ دهاوخ  خساپ  ناگدنهاوخ  هتـساوخ  رب  یـسک  هچ  و  داد ؟ دـهاوخ  رابراوخ  هقوذآ و  ار  نالئاس  وا ، زا  دـعب  یـسک  هچ 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4189 

http://www.ghaemiyeh.com


درک ؟ دهاوخ  نایب  ار  ملع  ناهن  رارسا  هدوشگبان و  ياهکیرات  و  لح ، ار  تالکشم  دوخ  هشیدنا 
دهاوخ اعد  بش  ياهیگریت  رد  وا  زا  سپ  یـسک  هچ  درب ، یمهانپ  ادـخ  هاگـشیپ  هب  بش  یکیراـت  رد  یـسکرتمک  هک  يراـگزور  رد  رگید 

درک ؟
تخیر ؟ دهاوخ  نوخ  کشا  هتفرگ ، رب  رد  ار  وا  ناهانگ  هکنیا  زا  و  تساوخ ؟ دهاوخ  شزرمآ  ادخ  زا  بش ، یگریت  رد  یسک  هچ 

درک ؟ دهاوخ  عمج  دراد ، هک  یماقم  وهاج  اب  نید ، اب  ار  ایند  یسک  هچ  رگید 
دش . دهاوخ  ریزارس  گوس  نیا  رد  اهگشا  هراومه  و  تخیر ، دنهاوخ  کشا  تیاده ، نداد  تسد  زا  رب  اه  هدید  همه  وت ، تشذگ  رد  اب 

 " دش . دهاوخ  يراج  ياه  هدید  يوسب  اهلد  زا  نینوخ  ياهکشا  فیناصت ، همهنآ  بحاص  رب 
هک دراد  عفانلا "  رـصتخم  حرـش  مانب "  یباتک  دوب . ماقمیلاع  ردـقنارگ و  ياهدنـسیون  و  دنمـشناد ، بیدا و  يرعاـش  وا  دـسیون : یم  زاـب  و 

دئاوف  باتک "  زین  و  هدنام ، مامتان 
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يذ تدوم  هیآ "  ریـسفت  رد  يا  هلاسر  هلمج  زا  دراد ، يرگیدتالاسر  تسوا . زا  یئاـهب  خیـش  هیتالـص "  هیرـشع  ینثا  حرـش  هیکم " و " 
تسوا . زا  رماسملا "  يدانملا و  نع  رفاسملا  هینغ  هلاسر "  یبرقلا " و 

، هدرب ثرا  هب  وا  زا  ار  هدش  دای  مراکم  لیاضف و  زین ، یقشمد  ینیسح  نسحلا  وبا  نیسح  نب  یلع  نیدلا  رون  نب  نیدلا  لامج  دیس  شدنزرف 
لیابق نایم  رد  شردـپ  هک  هکم - هب  هاگنآ  هداد ، ماجنا  فارـشالا  بیقن  هزمح  رـسپ  دـمحم  دیـس  همـالع  شیپ  قشمد  رد  ار  دوخ  تاـیقحت 

نب دـمحا  ماما  راگزور  اب  دوب  نراقم  نیا  و  دـش ، نمی  دراو  سپـس  دـنام . اجنآ  یتدـم  و  درک ، ترجاهم  درب . یم  رـسب  اجنآ  رد  کـچوک 
: علطم هب  دورس ، وا  حدم  رد  يا  هدیصق  و  تخانش ، ار  وا  لضف  بتارم  درک و  لصاح  تفرعم  صخش  نیا  لاوحا  هب  يو  نسح ،

لطملا  اذبح  ایف  یل  ادوع  یلیلخ  " 
لجولا هبقاوع  یف  یجری  ناک  اذا 

دشاب . رایلاصو  دیون  شخب و  دیما  نآ  ماجنارس  هک  يرود ، گنرد و  نآ  تسا  شوخ  هچ  درگ . زاب  نم  يوسب  تسود ، يا  ینعی :
ار وا  ریما ، نیا  و  تفر ، دوب  اجنآ  مکاح  نسحلا  وبا  کلم  نامز  نآ  رد  هک  دابآردـیح - هب  و  دـش . دـنه  دراو  دـمآ و  نوریب  نمی  زا  سپس 

عقاو بوضغم  دـنه  ناطلـس  فرط  زا  و  دیـسر ، ارف  نسحلا  وـبا  يزور  هریت  ماـیا  هکیناـمز  اـت  درک ، شیوـخ  برقم  دوـخ و  سلجم  میدـن 
نم هب  هکم  نکاس  یلع  دیس  بدالا  حور  شردارب  هگنانچ  و  تفـشآ ، رب  نیدلا  لامج  دیـس  رب  راگزور  هنوگنیدب  و  دش . ینادنز  دیدرگ و 

تشذگرد . اجنآ  رد  لاس 1098  ات  دنام ، دابآردیح  رد  یتدم  و  تشاد ، راهظا 
بلاطم اب  )، 1 : 494 هدروآ ) وا  زا  رثالا "  هصالخ  رد "  یبحم  هک  یلاح  حرش 
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(ص 7 :) تسا هتفگ  هدوتس و  اروا  لمالا ، لما  بحاص  و  دراد . تقباطم  قوف 
هب میدوب  ناشیا  اب  میتشاد ، ناداتـسا  هزوح  رد  هک  ییاهـسرد  رد  دوب . رعاش  یبیدا  و  اناوتو ، نیب  کیراب  یققحم  و  لضاف ، يدنمـشناد  يو 
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تماقا اجنآ  رد  زین  نونکا  مه  هک  تفر ، دابآ  ردیح  هب  سپس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دهشم  هب  هاگنآ  دیوگ . تنوکس  اجنآ  رد  تفر و  هکم 
زا يا  هنومن  کنیا  تساهتـشون  زین  یناوارف  دـیاوف  یـشاوح و  و  دراد . هریغ  تایمعم و  رد  دایز  راعـشا  تسا . رباکا  الـضف و  عجرم  و  دراد ،

شتآ وس  رگد  زاو  درک ، ما  هطاحا  ایرد  وسکی  زا  هتفرگ  ارف  ار  میاـپ  ارـس  یتفگـش  و  هدروآ ، يور  نمب  ناوارف ، يروجنر  دورد و  شرعش :
تسد و  تسا ، رودب  نم  دید  زا  لاصو  نارازغرم  رگید  تسا . يراج  مراسخر  رب  ناگدید  کشرس  دشک . یم  رـش  هلعـش  میاهناوختـسا  زا 

دنار . یمنامرف  ثداوح 
نیریش و  دراد ، کیراب  يرکیپ  هک  داب ، یمادنا  وهآ  نآ  يادف  مناج  ددرگ ؟ یم  زاب  هدش ، يرپس  هک  یشوخ  ایآ  هک  متـسناد  یم  شاک  يا 

دیابر . یم  ار  اهناج  هک  دراد ، هزین  نوچمه  یتماق  تسا . راوگشوخ  و 
 " دزیر . یم  رارش  دشک و  یمهلعش  هشیب  ناتخرد  ییوگ  هک  تسا  نانچنآ  راسخر ، و 

. تسا غلاب  تیب  ود  لهچ و  رب  هک  متـشاد  موظنم ) ) يرعـش هبتاکم  کی  وا  اب  هک  دـیوگ  یم  و  دـنک ، یم  لقن  ار  وا  راعـشا  زا  یـشخب  هاگنآ 
: دوش یم  لقن  نآ  زا  ریز  تایبا 

. دزاونب ار  نابز  شوگ  هک  يدورد  تیحتنیرت ، هدنلاب  مارتحا و  دورد و  - 
دزیوآ . رد  ینعم  لامک  اب  شناگژاو  ییابیزهک  غیلب ، هتسیاش و  نانچنآ  يدورد  - 
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اهدورد . نیرت  هتسارآ  نیرترب و  داب ، نارای  نیرتیمارگ  راثن  ازسب ، یمیرکت  تشادگرزب و  و  - 
نـشور مرواـیب و  ار  دوخ  ياـهدای  مناوـت  یم  اـت  مشوـک  یم  و  تساتسود ، راذـگهر  ياـپکاخ و  هک  منز  یم  یکاـخرب  هسوـب  تسخن  - 

منادرگ .
دنراکماک . تسود  نآ  تیامح  رد  شنانکاس  همه  هک  داب ، وت  راثن  مایپ  نیا  ینیمزرس  زا  - 

دبای . یم  تسد  کیدزن  رود و  تمعن  تزع و  ره  هب  تفاتش ، شرد  رب  وکره  هک  يراوگرزب  نآ  يوسب  - 
دنیاشگ . یم  نابز  وا  فیرعت  هب  همههک  تسا ، ناگرزب  اجلم  هاگهانپ و  وا ، هاگرد  - 

و تسار ) تسد  ) نمی رد  ار  یکراـبم  تنمیم و  و  راـسی ،) نمی و  ) هتفرگ تسد  ود  ره  رب  ارتشهب  دـیلک  تـکرب و  ریخ و  هـک  يدرمناوـج 
دراد . راسی ) ) پچ فک  رد  ار  راسی ) ) شیاسآ تشهب و 

داهد . يرای  شیادخ  تسا ، يزارفارس  نید و  لامج  هک  یمارگ  رورس  نآ  دجما ، ریما  بانج  - 
مرب . یم  تمالم  مشک و  یم  جنر  درادن ، نایاپ  هدیسر و  جوا  هب  هک  یقوش  روش و  زا  هدنب  نیا  دعب  اما  - 

مراد . اه  هوکش  تسا ، هتخیر  مهرد  شبیکش  مارآ و  هوک  و  هتفرگ ، هلعش  هب  ارلد  ششتآ  هک  یقارف  نآ  زا  امش ، راتسود  نیا  - 
هدش . بلس  ام  زا  میشوکب ، تدوم  نامیپ  يراوتسا  رد  هکنآ  قیفوت  و  هتشاد ، رود  رای  راید  زا  قارف  يرود  هچرگ  ار ، نارای  ام  - 
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تشاداو . یباداش  ییافوکشب و  هنیس  رد  ار  لد  شرادید  و  دیسر ، امش  يوس  زا  يزیمآ  رهم  همان  هک  كاپ  هچ  نکل  - 
؟ تسا شخب  یلست  رادید  رضحم و  نوچمه  ناتسود  راتفگ  همان و  رگم  هن  دیرادب ، مورحم  دوخ  رابخا  زا  ار  ناتسود  هک  دابم  زگره  - 

تسا . هتساخرب  مراتشک  هبو  هدرک ، بآ  ار  ملد  یگتفیش  شتآ  هکنیا  زج  متسه ، تسردنت  بوخ و  زین  نم  - 
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منک . یم  راثن  امش  يوسب  اعد ، نیرت  شیالآ  یبهارمه  ار ، منیگآ  دورد  مایپ  تیحت و  ومالس  کنیا  - 
داب ! دورد  تسا ، ناشیا  تداعسيوزرآ  زا  هدنگآ  ملد  هک  ار  یناتسود  راوگرزب و  ناردارب  مه  و  - 

: ریز تایبا  هب  دسر  یم  ات  دراد ، همادا  اهتیب  نیا 
ددرگ . یم  میدقت  دیراد  ار  وا  يرورس  امش  هک  یسک  رح ، دمحم  ناتراذگتمدخ  مالغ  يوس  زا  اهدورد ، نیا  - 

داب . تداعس  ریخ و  هب  متخ  هک  تسا  لاس 1076  رفص  مایپ  نیا  خیرات  - 
ردارب هدروآ و  یناجرج "  نیدـلا  لامج  لاح "  حرـش  لـیذ  رد  رد ص 155  تانجلا "  تاـضور  بحاـص "  ار  راوگرزب  نیا  لـیمج  رکذ 

هدمآ نیبغارلا "  هیغب  رد "  شلاح  حرـش  نینچ  مه  و  تسا . هدرک  دای  وا  زا  سیلجلا "  ههزن  باتک "  رد  زین  یلع  نب  سابع  دیـس  شا  هداز 
حرـش زین  و  تسا . هداد  ماجنا  نیدلا  بیجن  خیـش  شردام  دج  ردپ و  شیپ  ار  شتالیـصحت  وا  هک : تسا  هدـش  لقن  نینچ  نآ  نمـض  رد  و 

383 مهدزناش ص 390 - دـلج  رد  نایعالا  دیـس  ار  وا  لاوحا  زا  ییاهـشخب  هدرک و  لقن   1 هیوضرلا " 84 : دـئاوفلا  رد "  یمق  ار  وا  لاـح 
تسا . هدروآ 
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یکرک نیسح  خیش 

هراشا

لاس 1047 هب  هتشذگ  رد 
دندوب . وا  ناروای  نایهاپس و  همه  ناگتشرف  ناینامسآ و  و  دروآ ، شیبنج  رد  ار  دوخ  نیشتآ  غیت  نانموم ، ریما  - 

دندرگ . یشالتم  نآ  تبیهزا  دنلب  ياههوک  دوب  هدنام  مک  هک  دزیمشاه ، دنلب و  گناب  نانچ  نانمشد  رب  وا  - 
دوب . وا  شورخ  گناب و  شدعر  مالسلا و  هیلع  یلع  ریشمش  شقرب  هک  يربا  تفرگ ، ندیراب  نارفاک  ندرگزا  نوخ  ربا  - 

گرزب هعقاو  نآ  و  مخ ، میدغ  رد  ندمآ  دورف  هک  تسا  یسک  وا  تسوا  شناد  ثراو  و  ادخ ، ربمایپ  یصو  نیشناج و  مالسلا  هیلع  یلع  - 
دوب . وا  رطاخب 

کیرش اتمه و  شرع ، راگدرورپ  هک  هنوگنامه  تسا ، هدش  هارمگ  هکاقح  دنک ، هسیاقم  شنمـشد  اب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یـسک  نآ  - 
درادن .

رعاش لاح  حرش 

رد هک  تسا  ینادنمـشناد  زا  و  دوب . لماع  لبج  ناکین  زا  یلماع ، یکرک  یماش  رادناخ  نب  نیـسح  رـسپ  نیدلا  باهـش  رـسپ  نیـسح  خـیش 
تشاد ، رحبت  فلتخم  مولع 
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یم رز  الط و  ای  دـیاس  یم  رهوگ  وا  اـیآ  هک  دـناد  یمن  ناـسنا  یئوگ  دیارـسیم ، رعـش  وا  هک  اـجنآ  تسا . هدرب  تاـیبدا  زا  يرفاو  ظـح  و 
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درورپ .
ياهباتک دوب . دوخ  رصع  هدنسیون  رعاش و  بیدا و  دنمرنه و  لضف و  اب  ملاع و  يدرم  وا  دسیون : یم  نینچ   " لمالا رد "  خیش  رصاعم  ملاع 

و بط ، رد  ریبکلا  باتک  لوطم  یـشاح  رـصتخم ، لوطم و  تایبا  لـح  رد  رردـلا  دوقع  هغـالبلا ، جـهن  جرـش  تسا : هلمج  نآ  زا  هکهتـشون 
یناغالا رـصتخم  نید ، لوصا  رد  راربالا  هیادـه  مولع ، رگید  بط و  رد  رگید  ییاه  هلاسر  و  يواضیب ، هیـشاح  بط ، رد  يرـصتخم  باـتک 

اهنیا . زج  وقطنم  رد  يا  هموظنم  وحن ، رد  يا  هدیصق  راعشا ، ناوید  هقیرط ، یف  هلاسر  باعسالا و  باتک 
رد اهلاس  سپـس  دوب ، ناهفـصا  نکاس  یتدـم  تسا  هدرک  حدـم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  اـجنآ  هژیوب  تسا ، ناور  بوخ و  شرعش 

هظفاـح و و  دوب ، رکف  شوخ  ومیکح  ملکتم ، باوج ، رـضاح  نخـس ، اویـش  يدرم  تفاـی . تاـفو  اـجنامه  رد  درک و  تنوکـس  دابآردـیح 
درک . رمع  لاس  لاس  تفای و 68  تافو  لاسب 1076  تشاد . یفاو  نهذ  روضح 

تسا : هتشون  هلمج  زا  و  هتفگ ، نخس  رایسب  وا  شیاتس  رد  هفالس " ص 355 ، رد "  یندم  یلع  دیس 
. هدیشک تسا  تلاهج  ینادان و  هچنآره  رب  نالطب  طخ  هدرک ، فیلات  هتـشون و  هچنآ  اب  تسا . ياج  رب  اپ  راوتـسا و  سب  یهوک  شناد ، رد 
، لیاضف رد  ار  وا  نم  تسا . راوتـسا  هیاپ  نیرتدنمورین  هب  شرعـش ، بدا و  ياه  هویـش  همه  و  دراد . يدنلب  جوا و  هب  رـس  شلـضف ، ثیدـح 

شناد دنتـسه . نادـندب  تشگنا  ریحتم و  شتـالامک  زا  همه  دـنکیم . تکرح  شوداـشود  وا  اـب  لاـمک  هراوـمه  هـک  مدـید ، لـماک  يدرم 
شنایب ندیشوین  مالک و  نتخودنا  يارب  شناد ، ناگرزب  دندوشگ . وا  لضف  هب  فارتعا  نابز  همه  شنارـصاعم  و  درک ، لیمکت  ار  ناینیـشیپ 

وناز  وا  رضحم  رد 
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 " عومجلا یهتنم  ارنآ "  ناوت  یم  هک  دننک ، یم  عمج  دنروآ و  یم  درگ  شلـضف  ناوخ  زا  نانچنآ  ار ، یملع  هدنکارپ  بلاطم  و  دننز ، یم 
مهارف رد  شناد و  تاوم  ءایحا  ملع و  رشن  رد  ونچ  نونکات  یسک  هک  تسا  يا  هیاپبوا  ماقم  درک . عمج  ناوتن  نآ  زا  رتارف  هکنادنچ  دناوخ ،

نایاپ رد  تسا . ناوتان  نآ  نایب  زا  ملق  نابز  هک  هتـشونیتالاسر ، دوخ  طخ  اب  تسا . هتـشامگن  امه  نآ  تامدقم  لیـصحت  بابـسا و  ندرک 
درک . ادیپ  ییاورنامرف  دوخ  یهن  رما و  اب  نت  ناج و  نامرد  رد  و  دیزرو ، لاغتشابط  ملع  هب  رمع 

هبنـشکی زوروا  تافو  دیوگ : یم  دـنک و  یم  لقن  لاسب 1074  شردپ  روضح  هب  شندیـسر  اهرهـش و  رد  ار  وا  ندـیدرگ  ندـمآ و  سپس 
نآ زا  هک  هدرک  رکذ  تـیب   221 وا ، راعـشا  زا  هاگنآ  رمع  لاس  دودـح 64  زا  سپ  تسا ، هدوب  لاس 1076  رفـص  رخآ  هب  هدنام  زور  هدزای 

: تسا ریز  تایبا  هلمج 
ياشگب . خر  زا  هدرپ  نک و  محر  تناقشاعرب  تسا ، هدناشوپ  ار  هرهچ  تناوسیگ  هکهتفاکشب  هام  يا  - 

تسا : هتفگ  زین 
نوخ نتخیر  قشع ، نییآ  رد  ایآ  سای ) گرم و  ) تسا تحار  ود  زا  یکی  يدـیمون  سای و  هک  ارچ  زاونب ، ار  اـمدوخ  ییادـج  اـی  لـصو  اـب 

تسا ؟ اور  نیسح 
: تسا هتفگ  و 

تساشوماخ . اهنآ  رد  تلیضف  شتآ  هراومه  مدید  مدرک ، یسررب  هک  هنامز  رد  راگزور و  مدرم  رد  - 
دزیر . یم  مه  رد  ار  هابت  ياهدرخ  وناگیامورف  تلود  و  درذگ ، یم  رد  هک  تسا  ییاه  هنتف  رسارس  راگزور ، - 

تسا . یلاخ  دماج  ياه  هرخص  نوچمه  ناشتسد  فکو  تخس ، اهگنس  وچمه  هنامز ، مدرم  لد  - 
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هحفص 172 ] ] 

متشاگنا . دئاز  ورمع "  واو "  نوچمه  ار  دوخ  و  متخانش ، يریگ  هشوگ  رد  ار  دوخ  تمالس  نم  يور ، نیا  زا  - 
: تسا اهنیا  هدمآ ، لمالا "  لما  ردهک "  وا  راعشا  زا  و 

هک ره  هک  تسا  یقح  رب  هار  نیا  هک  ارچ  متـشاد ، شوخندب  ار  لد  و  مدیزگ ، رب  نتـشیوخ  رب  ار  مهیلع - هللا  تاولـص  دـمحم - لآ  رهم  - 
دوش . یمن  تسپ  دنامیمن و  رد  دریگ ، شیپ  ارنآ 

رگید هدیـصق  رد  داد و  دـهاوخ  تاجن  ارم  مالـسلا  هیلع  یلع  بح  دـنک ، دازآ  ار  دوخ  نیهر  دـناوت  یمن  یـسک  هک  اجنآ  رـشحم ، زور  رد 
: دیوگ

دنام . ار  يا  هدنیاز  ياراوگ  همشچ  مزاسب ، متسناوت  وت  شیاتسرد  هک  نم  هماکچ  نیا  نسح ، ابا  يا  - 
یشاب . نم  رگتعافش  متفر ، كاخ  ریز  هب  هریت  تاملظ  رد  هکاجنآ  و  زیخاتسر ، زور  رد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  - 

تسا : وا  راعشا  زا  زاب 
دکچیم . ورف  مناگدید  زا  گشا  دشخردب ، یقرب  اه  هپت  اهیدنلب و  زا  نامز  ره 
دریگ . یم  زاورپ  ندب  زا  مناج  متفا ، یم  هتشذگ  راگزور  دایب  هک  هظحل  ره  و  - 

تسا رگیدکی  دننامه  ردقچ  تشذگ  رس  نیا  ماجنا  زاغآ و  دیشک . مهاوخ  ار  یتسود  رهم و  نیا  روج  ردقچ  هک  هآ  - 
؟ دبات یم  رب  ار  تملظ  يانگنت  رد  هداتفا  لاح  دراد ، نشور  زور  هکنآ  ایآ  - 

: دنروخ یم  دنگوس  دنلب  هوک  نآ  رب  رئاسلثم ، نوچمه  قافآ ، همه  رد  - 
دوش . یم  راثن  شیاپ  رب  ناقاتشم  همه  قوش  هکم ، رد  هک  يدنمجرا  هوک  نآ  - 

تسا . هدروخ  دنویپ  ناگدنرپ  ياهلاب  هب  هراومه  دریگ ، زاورپ  دپت و  یم  راوگرزب  هبعک  نآ  ياوهب  هک  یلد  - 

هحفص 173 ] ] 

: تسا هتفگ  نینچ  تایبا  نیانمض  رد 
ممارایب . هدنبات  هام  نآ  رانک  رد  مارخ  شوخ  يوهآ  نآ  رانک  رب  هک  تسا ، راوگ  شوخ و  نم  شیع  هاگنآ  - 

تسا . هتشاد  رختفم  ار  همه  شریگناهج ، غورف  هک  تسا  یهام  نامه  هلا ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم "  - " 
تسا . هدومرفقلخ  دنیرفایب ، ار  كالفا  هکنآ  زا  شیپ  ار ، شترضح  هدنیاشخب ، يادخ  - 

تسا . هداتسرف  رشب  تیاده  يارب  دنک ، هریخ  ار  ناگدننیب  مشچ  هک  يدیشروخ  نوچمه  ار ، وا  هکنآ  ات  - 
دوب . نکش  تب  هک  ییابیز  ریلد و  ریش  اب  هدرک ، دیئات  مالسلا  هیلع  یضترم  ردیح  اب  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  - 

دوب . ربمایپ  رای  تسکش ، يزوریپ و  رد  لاح  همه  رد  و  درک . ار  وا  يروای  دوب ، هدنز  ربمایپ  ات  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  - 
دنکفا . یم  نیمز  رب  ار  ناناولهپ  نارب - ریشمش  نیا  راقفلا - وذ  غیت  اب  رازراک ، نادیم  رد  هک  دوب  وا 

، يزونز دیـس  زا  هعبارلاهضورلا ) مراهچ و  هضور  هنجلا  ضایر  ، 2 : 90 رثالا 94 - هصالخ  رد  یکرک - نیـسح  خیـش  ام - رعاش  لاح  حرش 
راحبلا هنیفس  ءامسلا ص 93 ، موجن  هنابـشیبا ، نبا  لمالا  لما  میمتت  تانجلا ص 193 و 557 ، تاضور  یسلجم ص 125 ، راحب  تازاجا 

ءابطالا ص مجعم  بحاـص  دوش و  یم  هدـید  هلیضفلا ص 123  ءادهـش  ، 1 هیوضرلا 135 : دئاوف  ، 26 : 138 هعیـشلا 156 - نایعا  ، 1 : 273
مود و ینادـمه  نامزلا  عیدـب  ار  وا  تسا : هتـشون  و  هدرک ، دای  وا  زا  بیبحيرکذ "  باتک "  رد  یعیدـب  تسا " : هتفگ  وهدوتـس  ار  وا   171
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تسناد . ناوت  یم  هتسجرب  درف  نیموس  یناساولا  جاجح و  نبا  زاسپ 

هحفص 174 ] ] 

 " لالغالا ولسالـسلا  ناونع "  تحت  از  رعاش  نیا  ياههیوجه  نینچمه  هدیمان و  یلائللا "  زنک   " ارنآ هدرک و  عمج  ار  رعاش  نیا  حیادم  وا 
تسا . هدرک  عمج 

دنک . تمحر  ار  ناگتفر  يادخ  شنانخس ... رخآ  اتتسا  هتخادرپ  تبابط  راک  هب  رمع  رخآ  ردرعاش  نیا 

هحفص 175 ] ] 

نیدلا فرش  یضاق 

هراشا

لاسب 1079 هتشذگ  رد 
تخادنا . یمن  هرطاخم  هب  ار  دوخ  زگره  دید ، دهاوخ  هچهک  تسناد  یم  ام  ناگدید  هاگ  ره  - 

درادن . نایاپ  هک  تسا  يزیچ  قشع  اما  دناسرب ، يرادیب  حبص  هب  ار  روجید  بش  هک  تسا  ییاج  ات  سوه  ینادان و  - 
تسین . یعقاو  تسود  دناسرتن ، روما  نایاپ  زا  ار  دوخ  رای  هکنآ  تسود ، يا  - 

دزیر . اهنوخ  دباترب و  اهلقع  دریگ و  زاورپ  نت  زا  اهناج  هک  دوش  یم  راکشآ  زورنآ  ناج ، یگزیکاپ  نیا  - 

دزادنا . یم  قافن  فالتخا و  هب  ارنادنمدرخ  دنزیگنا ، یم  رب  رادید  ياوه  دنا و  هدیمرآ  نوهآ  هک  اجنآ  - 
دنتسین . نامیپ  قاثیم و  دنبیاپ  رهم  یتسود و  رد  هک  ارچ  نک ، يرود  رهاظ  ناربلد  ناوهآ و  نیا  زا  - 

دنیارگ . یمن  لوفا  هب  ماجنارس  دنسرب ، یگدنبات  جوا  هبهک  اجنآ  هام ، نوچمه  یقیقح ) ناقوشعم  ) نانیا - 
دنبای . یم  رویز  اهگرب  اب  اه  هخاش  اما  دنراد ، یتاذ  ییابیز  نکل  دننام ، ار  تخرد  ياه  هخاش  یباداش ، رد  - 

هحفص 176 ] ] 

تسین . افج  متس و  زج  ینیمز ، ناربلد  قشع  هکمونش  یم  خساپ  مدرک ، تیاکش  افج  زا  هچ  ره  - 
؟ دراد مارآ  باوخ  اهبش  قشاع  نیمادک  هدیدهک  مدنیوگ  مزاغآ ، یم  هوکش  ناهاگنابش  يرادیب  زا  هک  هاگنآ  ره  و  - 

تسا . یگدنبات  هام  لاله  نیئآدنیوگ  دشخرد  یم  ما  هرهچ  رب  کشا  تارطق  هک  میوگ  یم  هاگ  ره  ای  - 
درک . راتفرگ  نامرح  هبارم  خر  هدید و  هک  تسا  قوشعم  زا  ییادج  نیا  متشادن . یهودنا  نم  يراگزور  - 

دسر . یم  ریز  تایبا  هب  یتایبا  زا  سپ 
متفگ . یم  دننار ، یم  قارع  يوسب  ار  ناوراک  نارتشا و  هک  يدیز "  هورگ "  نآ  رب  هک  یتسارب  - 

دنا . هدرک  ار  وا  رادید  دصق  نایناوراک ، نیا  هک  داب  یسک  نآ  يادف  دراد ، قلعت  نم  هب  هنهک  ون و  زا  هچ  ره  مردام و  ردپ و  - 
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؟ دیراد نم  رب  یتنم  هدرک ، زاورپ  قوشعمرایدب  نیا  زا  شیپ  شحور  هک  يرکیپ  ندربرد  ایآ 
تسا . هتشاد  متسم  رس  نیا  هداب  و  مدینش ، ار  كاپ  نیمز  رس  نآ  يوسب  تکرح  نیا  ربخ  نم  - 

درادب . نشزور  ار  مناگدید  ياپ ، كاخ  نآ  اب  و  باریس ، ار  ناگنشت  ادرف  هک  یسک  نآ  رب  دورد  - 
؟ دنک یم  راختفا  شمانب  نز  رب  يوک و  و  دبای ، یم  افش  اهیرامیب  یسک ، هچ  رطاخب  - 

؟ ددرگ یم  ربودب  یتلیضف  ره  دای  ناربمایپ ، نیرتهب  زا  سپ  یسک ، هچ  رطاخب  - 
ندرگ  رب  ار  اهریشمش  ناهاگ ، رحس  هک  تسا  یسک  نآ  رطاخب  همهنیا ، - 

هحفص 177 ] ] 

. مدروآ یم  ورف  ناکرشم 
دننک . یم  راثن  مالس  دورد و  وا ، یقیقح  لالج  هوکش و  ربارب  رد  شناریاز ، هک  يدرمناوج  - 

تسا . هدروخ  هرگ  مه  اب  روای  ود  نیا  هشیر  ابیز  ردقچ  و  تساربمایپ . داماد  وا  ای  - 
تسا . هتسارآنانآ  شیاتس  هب  ناگدنیوگ  رتفد  قاروا و  و  دنرترب ، همه  زا  هک  تسا  یناکاپ  نآ  ردپ  وا  - 

تسا . هدرب  تقبس  يوگ  هدیسر و  نآ  هب  همه  زا  شیپ  وا  تلیضف  دنمس  هک  دید  یهاوخ  يرگنب ، هک  یتلیضف  ره  هار  نایاپ  هب  - 
دوب . دهاوخن  قارغا  هغلابم و  میوگ  هچ  ره  هکارچ  مرادن ، یئابا  چیه  یتیصخش ، نینچ  شیاتس  رد  نم  - 

دنداهن . میلست  لوبق و  ندرگ  وايالو  رب  همه  و  دناشن ، تیالو  دنسم  هب  ار  وا  ربمایپ  ریدغ ، زور  رد  - 
دنتفرگ . هلصاف  و  دنتفاترب ، يور  یهورگ  تلادع  هار  قح و  نییآ  زا  هتسبن ، ورف  مشچ  ربمایپ  هک  اغیرد  اما  - 

دنتسسگ باتش  هب  ار  اهنامیپ  و  دندرک ، شومارف  ار  قاثیم  همه  نآ  دوز  هچ  - 
دیدرگ . نشور  وا  يالو  رون  اب  همه  هنوگچ  هک  دندوب ، دهاش  ریدغ  زور  ردنانیا  - 

رعاش لاح  حرش 

رسپ لظنح  رسپ  رمع  رسپ  دمحارسپ  یحان  رسپ  دمحا  رسپ  حالص  رسپ  رباج  رسپ  یلع  نیدلا  لامج  یضاق  رسپ  نسح  نیدلا  فرش  یـضاق 
يدنمشناد  دوب . نمی  روهشم  يابدا  ناگرزبزا و  یکی  یناعنص ، نمی  ینالوخ  یلبه  یلع  رسپ  رهطم 
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تدـالو اـت  خـیرات  زاـغآ  زا  نمی  هک : هدـمآ  نینچ  رحـسلا "  همـسن  رد "  دراد و  رهاوجلا "  دـئالق  ماـنب "  یناوید  دوـب . رعاـش  هدنـسیون و 
لیعمـسا نسحلا  وبا  دیـس  فیلات  یلائلل "  طمـس  باتک "  رب  هک  تسا  یظیرقت  وا  يرثن  راثآ  زا  و  هدـیدن . وا  زا  رتاناوت  يرعاـش  رعاـشنیا ،

تسوا : راعشا  زا  تسا . هتشاگن  دمحم  رسپ 
اجنآ دوش ، یم  اپ  رب  ناگتفیـش  ناقـشاع و  تمایق  وا ، تماق  اب  و  دنراد ، یم  مرـش  وا  شیپ  رد  کیراب  دنلب و  ياه  هزین  هک  یمادـنا  تماق و 

دوش . نایامن  شزادنا  مشچ  دیاشگب و  هرهچ  هک 
دنا . هتفگ  اثر  ار  وا  نارگید  شردپ و  تشذگ . رد  اعنص  رد  لاس 1079  رفص  هام  رد  یناوج ، نس  رد  رعاش ، نیا 

نآ زا  تسا . هدرک  لقن  ار  شراعـشا  زا  يرایـسب  هدوتـس و  ار  وا  دوخباتک  رد ج 2 ص 30  و  هدرک ، دای  وا  زا   " رثالا هصـالخ  بحاـص " 
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تسا : ریز  تایبا  هلمج 
تفاتش . میهاوخ  اجنادب  يدوزب  میدمآ ، هک  اج  ره  زا  میتسب ، ناهج  نیاهب  رفس  راب  هک  راب  تسخن  نآ 
درک . میهوخ  چوک  ناشیا  لابندب  مه  ام  و  دنا ، هتشگ  راپسهر  اقب  راد  هب  باتش ، هب  ناهج ، نیا  مدرم  - 

تسا . ترخآ  ام  نیتسار  هاگلزنم  تسین ، ام  هگلزنم  ناهج  نیا  - 
متشاد . اریذپ  درخ  اونش و  شوگ  هک  یکشاک  يراد ، یم  رذح  رب  هنامز  شدرگ  زا  ار  ام  هک  وت  - 

دیآ . یم  دنموزرآ  ناسنا  نیمه  غارس  هب  گرم  هکنآ  لاح  و  دنارورپ ، یم  رس  رد  ینالوط  ياهوزرآ  ایند ، نیا  رد  یمدآ  - 
رادرک  زا  زگره  ادخ  و  دراد ، یم  زاب  هدزاس  تعاط  زا  ار  ناسنا  ایند  - 

هحفص 179 ] ] 

درادن . تلفغ  یناسنا 
؟ دسر یم  ارف  تقو  هچ  گرم  هک  یناد  یم  هچ  وت  تسین . تذل  شیع و  ياج  یگدنز  نیا  تسود ، يا  - 

دنهد . یم  تبثم  خساپ  کیاکی  زین  نانآ  و  دناوخ ، یم  ارف  نارای  عمج  زا  ار  ناتسود  کیاکی  گرم ، - 
تسا . هتشاد  مرگلد  تندیماشآ  ندروخ و  و  يزرو ، یم  شالت  شاعم  رد  هک  نادان  ناسنا  يا  - 
دش . یهاوخ  لاوس  لام  باسح  زا  ادرف  هک  یشاب  مارآ  یصیرح ، لام  عمج  رب  هک  یناسنا  يا  - 

تسا . هدنیآ  تشونرس ، هک  نکم  فسات  هتشذگ ، هچنآ  رب  هتساوخ و  لام و  لاوز  رب  - 
؟ تفگ میناوت  یم  هچ  دنک ، یمن  اطخ  زگره  دنار و  دهاوخ  مکح  تلادع  هب  هک  يرواد  نآ  ربارب  رد  تمایق ، يادرف  - 

تفگ میهاوخ  هچ  ادخ  هاگشیپ  رد  ام  و  دوب ، دنهاوخ  ناوتان  لال و  لاوس ، فقوم  رد  نخس ، اسر  حیصف و  ناگدنیوگ  همه  هک  زور  نآ  - 
دوش . لاوس  ام  زا  زورنآ  رد  رادرک ، اه و  هتفگ  زا  هاگ  ره  - 

دیوج . يراگتسر  هار  اجنآ  دناوت  یمن  دوخ ، ملع  اب  یملاع ، چیه  - 
تسا . يراگتسر  ییاهر و  درفب  رصحنم  هار  هک  تسا  ام  لامعا  نیا  طقف  - 

: تسا هدروآ  نینچ  هتفر ، راکب  لماک  سانج  نآ  رد  هک  ار  ریز  تایبا  و 
يرادن . یئاناوت  منهج  شتآ  لمحت  رب  وت  رادهگن . تسد  يا ، هتخودنا  هک  ناهانگ  همهنیا  زا  - 
ینک ؟ رادید  گرزب  يادخ  اب  يوقت  ملع و  هریخذ  نودب  تمایق ، يادرف  هک  يدنسپ  یم  ایآ  - 

هحفص 181 ] ] 

یسنا یلع  وبا  دیس 

هراشا

میریگب . روتسد  وا  زا  میراذگا ، شترضح و  هب  ار  دوخ  راک  تاعزانت  فالتخا و  رد  هک  تسا  یلاعت  هناحبس و  يادخ  نامرف  - 
مینک . يوریپ  رادرک  راتفگ و  رد  نانآ  نیرت  هدیزگرب  وناریمایپ  نیرتهب  زا  زین  و  - 
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؟ تسا راکشآ  یهارمگ  نآ  اب  تفلاخم  هک  تشاد ، دیاب  فالتخا  گرزب  يزیچ  رس  رب  ارچ  سپ  - 
تسا . هدروآ  ار  ام  تداع  مکح ؟ دنا ، هدیزگ  رب  ار  يدارفا  یهارمگ  يور  زا  مدرمهک  اجنآ  تاقولخم . نیرتهب  ماقم  رد  وا  - 

؟ تسا هدرک  مارح  ار  ادخ  لالح  یسک  هچ  و  هدناسانش ، ار  ادخ  هار  نافلاخم  میرح  یسک  هچ  هک  وگب  نونکا  - 
؟ تفگ دیاب  هچ  هدیسر ، امب  هک  يرگید  لاوقا  هدومرف و  روتسد  ادخ  هچنآ  خساپ  رد  هک  رادب ، هضرع  نم  ربو  - 

دنا . هتشادنپ  یصو  ار  یلع  زجب  هک  ینافلاخم  تسا ، مهبم  هدیشوپ و  ربمایپیصو ، هرابرد  نآرق  صن  هک  دنا ، هتشادنپنافلاخم  - 

هحفص 182 ] ] 

تسا . یفاک  ناگمه  يارب  وا  شنیزگ  ربمایپ و  رظن  هرابرد  ریدغ "  ثیدح "  اهنت  - 
تسا . هتفرگ  ارف  ار  تاملظ  رسارس  نکفا ، هقرفت  نانخس  هک  اغیرد  اما  - 

رعاش لاح  حرش 

رد ج 1، رحسلا "  همسن  بحاص "  تسا . هیدوراج  نافلوم  زا  نمی و  ناگرزب  زا  یکی  یسنا ، ینمی  ینسح  دمحم  رسپ  دمحا  یلع  وبا  دیس 
هب هدوس "  رد "  زور  کـی  هکناـنچ  دیـسرت ، یم  وا  ناـبز  زا  لـکوتم  دراد . دـیاقعنایب  رد  داـیز  رعـش  هک  هتفگ  هدرک و  داـی  یبوـخب  وا  زا 

ار شتاجاح  داد  روتـسد  لکوتم  سپ  درک . شهوکن  هتفر ، روصق  شجئاوح  اهیدنمزاین و  ماجنا  رد  هکنیا  رد  ار  وا  و  دـمآ . لکوتم  روضح 
رب هک  ار  يدنه  شلاب  نآ  مراد  زاین  نم  تفگ : دیس  سپ  متسین . دونشخ  منک ، اور  ارت  تجاح  کی  هکنیا  هب  طقف  نم  تفگ : دندرک و  عفر 

درکحدم . شیوخ  رعش  رد  ار  وا  دیس  و  دیشخب . ودب  ار  يدنه  شلاب  نآ  و  تساخرب ، اروف  لکوتم  یهدب . نمب  يا ، هتسشن  نآ  يور 
تسا . هدرب  ثراب  ار  وا  بدا  شناد و  درک - میهاوخ  دای  وا  زا  هدنیآ  لصف  رد  هک  دمحادیس - شدنزرف  تافو . لاس 1079  رد 

هحفص 183 ] ] 

يوسوم باهش  دیس 

هراشا

تافو 1087 دلوت 1025 
دنک . یم  تیاکح  شیاهگر  زا  هک  ییوگ  دیرگب  هک  هاگنآ  هتخیمآ و  مه  رد  شیاهگر  رد  هودنا  قشع و 

دیوگ : یم  یتایبا  زا  سپ 
تسا . هتفاکش  ار  اهیگریت  نورد  رگتیاده  يرون  هک  تسوا  غارچ  وترپ  رد 

دنداتسیا . زاب  یناوتان  زا  دندنکارپ و  نافلاخم  هک  یکشو  دیدرت  همهنآ  زا  سپ  مخ "  ریدغ  - " 
مناد . یم  نایب  راتفگ و  نیرتهب  ارنآ  نم  هک  ریدغ  هتفرگ  دوخ  جاوما  رد  ار  همه  دراب و  یم  تکرب  ناراب  شتمحر  ربا  اب  کنیا  - 

تسا . هدودز  تاماهبا  زا  ار  تیاده  هار  هدرک و  راکشآ  تیاده  ياه  هتکن  نیرتهب  ریدغ  نومضم  - 
تسا . هدرواین  یقح  ریسفت  نانچ  یتسد  چیه  هک  تسا ، نآرق  ریسفت  زا  هدیزگرب  نومضم  نیا  - 
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نیا نمض  رد  دوش . یم  هدید  تسا ، غلاب  تیب  ربو 40  هدورس . لاسب 1087  هک  يا  هدیصق  نمض  رد  رعاش ، ناوید  رد ص 140  تایبا  نیا 
نیا رد  هک  تماما ، رد  درب ، یم  مان  لاقملا "  ریخ  ماـنب "  وا  باـتک  زا  و  تسا . هدرک  حدـم  ار  یعـشعشمناخ  یلع  دیـس  هک  تسا  هدیـصق 

ظیرقت ، نمض  رد  دنک . یم  رکذ  ارریدغ  ثیدح  باتک 

هحفص 184 ] ] 

رامش رد  ار  وا  هک  تسا  ورنیا  زا  و  هدرمشرب ، ار  هدراو  كوکش  وهدیمان  هلاقلا "  تاطرو  ارنآ "  هدروآ و  دوخ  مالک  رد  ار  ریدغ  ثیدح 
میتشاد . بوسحم  ریدغ  نارعاش 

رعاش لاح  حرش 

رسپ حالف  رسپ  وا  و  هتفای ) تافو  نابعش 844  رد  هک  ) يدهم دمحم  رسپ  ردیح  يوال  رسپ  يزوح  رسپ  رصان  رسپ  دمحا  نیدلا  باهـش  دیس 
دمحم رسپ  دمحا  رسپ  بیط  رسپ  هللا  تبه  رسپ  میهاربا  رسپ  اضر  رسپ  دمحا  رسپ  دمحم  رسپ  یلع  رـسپ  دمحارـسپ  وا  دمحم و  رـسپ  يدهم 

رسپ یسوم  رسپ  وا  حافترا و  هب  بقلم  دوسا  رفعج  هللا  دبع  وبا  رسپ  هللا  دبع  رسپ  هللا  تمعن  یلع  وبا  رسپ  زاخفلا  یبا  دمحم  رـسپ  مساق  رـسپ 
تسا . مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  رسپ  وا  يزیوه و  یناکلوعهللا  دبع  رفعج  وبا  رسپ  دمحم 

مقدش نب  نماض  دیس  تسا . هتشاد  زغن  یناعم  راوتسا و  ظافلا  شرعـش  تسا . مالـسلا  مهیلع  ربمغیپ  نادناخ  نارعاش  نیرتاناوت  زا  رعاش  نیا 
زا یشخب  سپس  هدوب . بیدا  حیصف و  يدرم  و  الاو ، رابت  وکین و  قالخا  ياراد  راوگرزب  يدیـس  وا  دسیون : یم  راهزالا " ج 3  هفحت  رد " 
رد یناتسبو  دوب . روهشم  يرعـش  تقر  رد  دیوگ : یم  رد ج 3 ص 280  هیبرعلا "  هغللا  بادآخیرات  بحاص "  دنک . یم  رکذ  ار  شراعـشا 

عجس زا  قیقر و  شرعـش  هتفای ، تافو  لاسب 1082  هک  هدوب  مهدزای  نرق  ناـگرزب  زا  وا  هک : تسا  هتـشون  فراـعملا ج 10 ص 589  هرئاد 
تسنیا : شرعش  هنومن  زا  و  هدوب . رادروخ  رب  راوتسا 

منک . یم  شلاخ  هایس  هطقن  يادف  ار  دوخ  ناج  نم  و  هتفر ، نم  تسد  زا  هک  مراد  ینابات  هام  " 

هحفص 185 ] ] 

 " تسا . هدرک  راکشآ  ار  مزار  ینابات  يراکشآ و  نآ  اب  و  هتشاد ، ریسا  ارم  یهایس  نیا  اب  وا 
روـصب و  هـتفر ، راـکب  نـک  رد  زین  سکع  درط و  و  دوـش ، یم  ینعم  هدــناوخ و  ضرع  زا  مـه  لوـط و  زا  مـه  هـک  دراد  يا  هدیــصق  زین  و 

: تسا هظحالم  لباقفلتخم 
ینعی گرزب  لیاضف  هدـناراد  تیادـه و  ناهج  راختفا  دراد ، یناگمه  نارکیب و  شـشخب  هک  تسا  يردـیح  نآ  اـهناسنا ، تاـهابم  هیاـم  - 

تسا . مالسلا  هیلعیلع 
تسا . رتارف  لحز  هراتس  زا  شماقم  هک  تسا  یسک  ناراوگرزب و  هانپ  دنکیم ، یناشفا  وترپ  نامسآ  زارف  رب  هک  تسا  یناشخرد  رتخا  - 

رتنیریش ساسحا  شزیر  و  دزیر ، یم  تمعن  یناراب  ربا  نوچمه  شناتشگنا  زا  وسکی  زا  و  دزیگنآ ، یم  رب  شتآ  هک  تسا  نیمز  رواد  ریش  - 
تسا . لسع  زا 

دشخرد . یم  گرتس  ثداوح  مد  هدیپس  رد  هک  يدیشروخ  ای  و  دبات ، یم  هراتس  رپ  قفا  رد  هک  تسا  یناشخرد  هام  - 
دوب . اهتلود  نامدرم و  رویز و  تنیز و  يرهاوچ  نوچمه  و  دوب ، لاملا  تیب  هدننک  هرادا  هدنرادهگن و  هدارا و  مزع و  عفترم  هوک 
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. تفرگ تروص  نآموس  عـبط  لاس 1320  رد  سپـس  لاسبنآ 1290 و  مود  عبط  دیـسر و  عبط  هب  راـبکی  لاس 1221  رد  رعاـش  نیا  ناوید 
یم اجنآ  رد  تسا و  هدروآ  ار  شردپ  لاح  حرـش  زاغآ  رد  هدیمان و  رعاش  مانب  ارنآ  هدرک و  عمج  ار  وا  راعـشا  قوتعم  دیـس  مانب  شدـنزرف 

لاوحاو و نوئش  هب  رـسپ  نیا  املـسم  تسا . هتفای  تافو  لاس 1087  لاوش  هبنـشکی 14  زور  رد  دلوتم و  لاس 1025  رد  شردپ  هک  دـسیون 
هعوـمجم رد "  زین  یناـهنب  و  تسا ، هتـشون  اهابتـشا 1082  ار  وا  تافو  یناتـسب  و  هدوب ، رتانـشآ  رتهاگآ و   " یناتـسب زا "  ردـپ ، یناگدـنز 

تسا . هتسناد  ار 1087  وا  تافو  لاس  هیناهنبلا " ج 4 ص 15 
تسا : هتفگ  و  هدروآ ، طیسولا " ص 315  رد "  يردنکسا " زین "  یلاح  حرش 

هحفص 186 ] ] 

هدش و گرزب  هرصب  رد  هدمآ و  ایندب  لاسب 1025  و  هدوبر ، تقبس  يوگ  يرعش  تقر  رد  هدوب و  قارع  فورعم  رعاش  دوخ  راگزور  رد  " 
- هرصب نایاورنامرف  زا  یکی  ناخ  یلع  دیس  اب  هاگنآ  هدوب ، ریقف  زاغآ  رد  هتفگ و  یم  وکین  رعـش  تسا . هتفرگ  ارف  ار  بدا  ملعاجنامه و  رد 
، دوب هدرک  ریخـست  ارنیرحب  قارع و  ماـگنه  نآ  رد  هک  ناـخ  یلع  دیـس  تسا . هدرک  لـصاح  دـنویپ  ناریارد - هیوفـص  تموکح  يوس  زا 

هدوب مهیلع - هللا  تاولـص  ربمغیپ - نادـناخ  حدـم  شیاتـس و  رد  وا و  مانب  شراعـشارتشیب  و  هتفرگ ، رارق  رعاـش  نیا  شیاتـس  حدـم و  دروم 
تسا . هتفرگ  رارق  ریما  نیا  تخاون  دروم  رذگهر ، نیا  زا  و  تسا .

حدم رد  هدرپس و  طارفاهار  عیشت ، هرابرد  شیوخ  رعش  رد  تساهتسیز . یم  هعیش  نایلاغ  تلود  راگزور  رد  هعیش و  ناگرزب  زا  قوتعم ، نبا 
تاراعتسا و ترثک  هب  شرعش  و  هدرک ، زواجت  لقع  عرش و  دودح  زا  شنانخس  ملسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع 

 " تسازاتمم . يرعش  تقر  تاهیبشت و 
نتـشادب و  تسا . هدوب  بدا  راتفگ و  قیرط  زا  شندوب  يوعل  هکلب  هدوبن ، يولع  بسح  بسن و  ثیح  زا  رعاش ، نیا  دـسیون : یم  ینیما "  " 

دوخ حئادم  رد  و  هدوب ، رانک  رب  یطیرفت  طارفا و  رهزا  ور و  هنایم  هک  مهیلع - هللا  تاولـص  یحو - نادناخ  راتـسود  نارعاش  هیقب  زا  عادبا ،
تسا نینچ  مه  تسا . هتـشاد  زایتما  دنا ،- هتفگ  حدم  ار  یهلا  تفالخ  مچرپ  نالماح  توبن و  نادناخ  و  دنا ، هدوب  لقع  عرـش و  هار  لابندب 

رعاش نیا  هچنآ  ره  و  تسین . تسرد  دندوب ، هعیش  نایلاغ  زا  هیوفص  هک  يردنکسا  رادنپ  نیا  ربانب  و  دندوب ، يولع  هک  هیوفص  تلود  لاح 
لقع هک  دنا  هدوب  یقیاقح  همه  دنا ، هدورس  نیعمجا - مهیلع  هللا  تاولـص  يده - همئا  مراکم  ریـس و  لیاضف و  زايوفـص  نارعاش  رگید  و 
نیا هک  یماـهتا  نیا  هکلب  تسین . فرحنم  نوریبینید و  ملـسم  لوصا  زا  زگره  و  دریذـپ ، یم  ارنآ  قطنم  و  دـنک ، یم  عوضخ  نآ  ربارب  رد 

هتسناد ، ینارگطارفا  ونایلاغ  ار  اهنآ  و  هتسب ، نارعاش  رگید  ام و  رعاش  رب  یصخش 

هحفص 187 ] ] 

توادعب شا  هنیک  دقح و  گید  زاغآ ، زا  و  هتشاد ، صخش  نیا  هک  تسا  یتموصخ  هنیکرگناشن و  دنا ، هدش  جراخ  لقع  عرـش و  هارزا  هک 
و هتفر ، غورد  هار  و  هدیزرو ، ینمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناراداوهاب  هراومه  وا ، لثم  یناسک  هک  تسا  ملـسم  و  هدیـشوج . یم  نادناخ  نیا 
و دراد ، رارقناگدنناوخ  رظن  يادنلب  رد  قوتعم ، وبا  ناوید  نیا  هنرگو  دـنا . هدروآ  ارنآدوخ  نانخـس  رد  و  هدـید ، هتفـشآ  ياهباوخهراومه 

یبوخب میتفگ ، هکنانچ  همه ، و  تسا ، ناگدـنهوژپ  هعلاطم  دروم  سرتسد و  رد  هراومه  هک  يوفـص ، خـیرات  كاپ  دیفـس و  تاحفـص  نیا 
نیا هدرک و  مهتم  ار  اهنیا  غوردب  هک  تسا  يردنکـسا  نیا  نکل  و  دهد ، یم  ناشن  ار  مالـسلا - مهیلع  هیلع و  یلع - نادـناخ  نیتسار  يالو 
اهنآ هک  میدرک ، یفرعم  ار  نایلاغ  هورگ  تقدـب  نیا ، زا  شیپ  ام  و  درادـن ، یگزات  مالـسا  خـیرات  ردینمـشد  نیا  و  تسا . هتفگ  ار  نانخس 
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تسا . رواد  نیرتهب  دوخ  يادخو  دندوبن  هعیش 

هحفص 189 ] ] 

یعشعشم ناخ  یلع  دیس 

هراشا

لاسب 1088 یفوتم 
دزرو . یم  فلخ  دوخ  ياه  هدعو  همه  هب  هک  منیب  یم  نم  نکل  متشاد ، یتسود  مشچ  راگزور ، زا  نم  - 

دشاب . راک  ساسا  دیاب  تفارش ، هک  یلاح  رد  مشاب  زور  هریت  نینچ  نیا  هک  متشادن ، راظتنا  راگزور  تلود  زا  نم  - 
تسا . یئافو  یب  نیمه  وا  نهک  هویش  هکلب  هدادن ، رارق  فده  ارم  طقف  راگزور ، دیاش  - 

یـسک هچ  هک  درک  دـیهاوخ  بجعت  هک  تسا  هاگنآ  دـیرگنب ، منک  نایب  مهاوخ  یم  نم  هک  یلیاضف  نیا  هب  هشیدـنا ، يادـنلب  زا  هاـگ  ره  - 
تسا . اوشیپو  رورس 

تسا . هدرک  ادیپ  داسک  شرازاب  دوش و  یم  هتخورف  اهب  نیرتمک  هب  ام ، راگزور  رد  هک  یکانبات  رهوگ  هک  يا  - 
دشک . یم  رب  ار  ناگیامورف  شابوا و  و  دراد ، یم  تسپ  ار  نالماک  هک  تسا  يا  هنامز  نیا  - 

درک . یمن  دنلب  یبوچ  یمیت  هدنب  هلا ، هیلع و  هللا  یلصیفطصم  زا  سپ  رگید  تشاد ، يریخ  راگزور  رگا  - 
دوشب ، عافد  مالسلا  هیلعردیح  یلع  زا  هک  دوبن  نآ  ياج  نانمشد ، ربارب  رد  و  - 

هحفص 190 ] ] 

: دومرف دیزگرب و  دوخ  ینیشناج  هب  تحارصب  ریدغ ، رد  تاقولخم  نیرتهب  ار  وا  هک  ارچ 
دنداد . تداهش  دندینش و  همه  ار  رادننیا  دنلب ، گناب  اب  و  تسا . وا  يالوم  یلع  نیا  نم  زا  سپ  متسه ، وا  يالوم  نم  ار  هک  ره  - 

رارق بوضغم  وا  زا  سپ  ربمایپ ، داز  هناخ  رتخد  نیا  هنوگچ  هک  يرگنب ، امهیلع - هلا و  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ - رتخد  لاوحا  هب  هاـگ  ره  - 
تفرگ .

ینک . هاگن  وا  هراپ  هراپ  رگج  رابگشا و  نامشچهب  و  دش ، نیشن  هناخ  هنوگچ  هک  مالسلاهیلع  راوگرزب  نسح  ماما  راذگناج  هعجاف  و  - 
هدیسرن . لتق  هب  گنرین  اب  یسک  چیه  ونچ ، هک  ار  مالسلا  هیلعنیسح  لتق  هودنا  كوس و  و  - 

دنتشک . ار  شنادنزرف  نارای و  و  دنتخادنا ، كاله  كاخ  هب  البرک  رد  ار  وا  هک  اجنآ  - 
دندنادرگ . اج  همه  هب  خرسنارتش ، رب  راوس  و  هتفرگ ، يریسا  هب  ار  مهیلع - هللا  تاولص  دمحم - لآ  نانز  و  - 

رد ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راوگرزب  رـس  و  دنتخادنا ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  ندرگ  رب  ریجنز  هک  راذـگناج ، هرظنم  نیا  هبهاگ  ره  - 
دندرک . لقتنم  ترضح  نآ  يور  شیپ 

هاـگ ره  دنتـسب ، رمک  ناـنآ  تموصخ  هب  هنوگچ  دـندوب و  ناـفلاخم  اـب  هلباـقم  رد  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  رگید  نت  هن  لاوحا  و  - 
، ینک هعلاطم 
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، دنتشاد ندرگ  رب  ریجنز  و  دندوب ، سوبحم  مومسم و  ای  دورطم و  ای  یگمه  هنوگچ  هک  - 
دارم هب  و  دنتـشادن ، یفیرـشهاگیاپ  وا ، نادناخ  نافلاخم  ربمایپ و  تفالخ  دنـسم  نایعدم  نیا  زا  کچیه  هک  درک  یهاوخ  ناعذا  یتسارب  - 

دندیسرن  دوخ 

هحفص 191 ] ] 

: تسوا زا  تایبا  نیا  و 
درادهگن . دیواج  تسا ، نما  هراومه  هک  ار  يزبس  رس  نیمز  رس  نآ  يادخ  و  دراد ، ناوارف  یگدنبات  هک  يرون  نآ  يوس  هب  دیباتشب  - 

ینز . یم  مدقیتخبدب  هار  رد  هک  یسک  يا  سپ  میدیشکتسد . اهاوه  رگید  زا  میدید ، ار  هدنبات  رون  نیا  هک  ام  - 
میداتفا . یمن  هار  نیا  هب  دوبن ، یگتفیش  نیا  رگا  و  میتفاتش . رون  هار  هب  هدرک ، تماقتسا  سفن  ياوه  توعد  ربارب  رد  ام  - 

زین وـت  مینیب ، یم  اـم  هک  یقیقح  نآ  اـیآ  متفگ : دعـس "  هب "  نم  دـندید ، هک  ار  اـم  ياهگـشا  نـیا  یگدـنبات  و  دـندمآ ، نوریب  ناورهر  - 
؟ ینک یم  هدهاشم 

؟ دنامیم ناهنپ  اه  هدید  زا  نابات  باتفآ  ایآ  تفگ : دوب - هدش  مخ  رتش  یلالاب  زا  هک  یلاح  رد  وا - - 
: دنزاس یم  نیگآ  رطع  يورهر  اب  ار  كاخ  ياضف  و  دنهن ، یم  ماگ  نیقیقع  نیرهوگ و  ياهگیر  رب  ناهاگحبص  هک  تسا  یناوراک  نیا  - 

: دیوگ یم  نینچ  بیبشت ، تیب  زا 26  سپ  و 
تسا . ناهن  امهلآ - امهیلع و  هللایلص  ربمیپ - ياهگر  وا  رد  دیرورپ ، ار  وا  ربمایپ  هک  یناوج  نیا  یتسارب  - 

تسا . ربمیپ  ثاریم  لماح  وا  هک  ینیب  یم  ینک . تقد  بوخ  هاگ  ره  - 
دوش . هوالع  يروک  يور  رب  يروک  هک  تسا  هتسیاش  ام ، راگزور  نیا  رد  - 

تسا . هتفرگن  هلصاف  اهنآ  هب  ملظ  زا  و  هدرک ، متس  ربمیپ  نادناخ  هب  راگزور  نکل  - 
؟ یئوگب یناوت  یم  هچ  تیالو  نادناخ  هب  وت  سپ  هتفر ، اطخ  هاز  یلو ، نتخانش  رد  راگزور ، - 

دنا . مدرم  نایم  رد  ادخ  هدیزگرب  و  نیمزيور ، رد  ادخ  تجح  نانآ  - 

هحفص 192 ] ] 

تسا . نامسآ  راگدرورپ  يادخ  هناخ  تخرد  زکرم  و  دراد ، نامسآ  رد  اه  هخاش  هک  دنتسه ، تمظعاب  یتخرد  نانآ  - 
داب . یتا  له  هروس  نیا  رب  دورد  هدش ؟ لزان  نانیا  قح  رد  هک  تسنیا  زج  یتا "  له  هروس "  ایآ  هک  سرپب ، نافلاخم  زا  - 

دناد . هتکن  نیا  دناوخ ، نآرق  هکنآ  ره  و  هدمآ ، ناشیا  قح  رد  طقف  نآرق ، رد  تیالو  صن  - 
ابع .) لآ  ) تسا قلعتم  نادناخ  نیا  هب  ابع  ثیدح  و  بازحا ) هروس  هیآ 33  هب  هراشا  ) هدرک كاپ  يدیلپ  ره  زا  ار  نادناخ  نیا  يادخ ، - 

دندمآ . درگ  میلگ  نیا  ریز  رد  هک  یناکاپ  هچ  یناسک و  كاپ  هچ  دراد ، نادناخ  نیا  هب  صاصتخا  ءاسک  ثیدح  - 
هدیبات . نانیا  وترپ  يرون  ره  زا  لبق  یهلا  شرع  رد  و  هدروخ ، مقر  ادخحول  رد  مانیا  مان  - 

دندز . زابرس  دنتفریذپن و  اهنآ  نکیل  درک ، هلهابم "  شنانمشد "  ابهک  دوب  نادناخ  نیا  اب  مالسا ، ربمایپ  - 
: دیوگ یم  دسر و  یم  ریز  تایبا  هب  نآ  زا  سپ  - 

دینادرگ . صوصخم  وا  هب  ار  دوخ  توخا  هک  دیزگرب ، دوخ  يردارب  يروای و  هب  ار  یسک  طقف  ربمایپ ، - 
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تساهدرپس . یلع  فک  هب  کش  چیه  یب  ار ، باذعشتآ  یبوط و  میسقت  تمایق ، زور  رد  - 
تسا . یفاک  ارت  نایرپ "  رئاط  ثیدح "  يراد ، وگتفگ  ولادج  داقتعا ، نیا  رد  هاگ  ره  - 

هحفص 193 ] ] 

دهد . یم  ینشور  زین  ار  نایانیبان  و  تسا . یفاک  ار  وا  تلیضف  نیا  و  دز ، یم  هلصو  ار  شیوخ  شفک  دوخ ، تسد  اب  هک  دوب  وا  - 
هکنیا رگید  يوس  زا  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  تیناقح  ربلیلد  نیرتهب   " يدـعب ، یبن  هنا ال  الایـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  ثیدـح "  - 

تسا . هاوگ  نیرترب  درک ، باختنا  وا  يرسمه  هب  ار  دوخ  رتخدنانز  نیرتهب  ربمایپ ،
هتشگن . ثوعبم  ربمایپ ، نآ ، ریغ  رب  و  هدمآ ، نانآ  اب  راکیپ  ناکرشم و  زا  يرود  تءارب ، هروس  صن  رد  و  - 

تشاد . راهظا  دنلب  گناب  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  اب  ار  دوخ  تالاوم  یتسود و  ربمیپ  مخ "  ریدغ  زور "  رد  و  - 
داتسیا . يزابناج  هب  ربمیپ  هار  رد  دوخ  ناج  اب  يراک  ادف  بش  رد  و  دروآ ، مالسا  هک  دوب ، نانموم  زا  یسک  لوا  مالسلا  هیلع  یلع  - 

دندرک . رارف  ناگدنرپ - نوچمه  وا - نوماریپ  زا  باحصا  همه  هک  ییاهزور  نآ  رد  دوب ، ربمیپ  روای  مالسلا ، هیلع  یلع  - 
ریما یلع  الوم  بقانم  نآ ، نمـض  رد  هدروآ و  درگ  يزیوح "  اـم "  دیـس  دوش ، یم  غلاـب  تیب  تسیب  دـصکی و  رب  هک  ار : ارغ  هدیـصق  نیا 
هنیپ يوشم و  رئاط  هاخاوم و  هلهابم و  ءاسک و  ثیدح  ریهطت و  هیآ  هللا و  مکیلو  امنا  هیآ  یتا و  له  هروس  لوزن  دننام  مالـسلا . هیلع  نانموم 

تحص و ریدغلا ، تادلجم  رد  ام ، و  تسا . هدمآ  اهنیا  زج  مخ و  ریدغ  ثیدح  تءارب و  هروس  هزیگنا  هرهاطهقیدص و  جیوزت  نیلعن و  ندز 
تسا . هدمآ  مه  موق ، دیناسم  وحاحص  رد  هک  حیحص ، تسا  یثیداحا  اهنیا  همه  میا . هدرک  تباث  ار  ثیداحا  نیا  یتسرد 

رعاش لاح  حرش 

وا  و  بلطملا ، دبع  دیس  رپ  فلخ  فیس  رسپ  يزیوح  یعشعشم  ناخ  یلع  دیس 
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رسپ اضر  رسپ  دمحا  رسپ  یلع  رـسپ  دمحا  رـسپ  دمحم  رـسپ  حالف  رـسپوا  و  دوب ، بقلم  يدهم  هب  هک  دمحم  رـسپ  نسحم  رـسپ  ردیح  رـسپ 
نب یسوم  ماما  رسپ  وا  و  دمحا ، رسپ  ثایغ  رسپ  ناحطلا  وبا  رـسپ  وا  و  مساق ، رـسپدمحم  رـسپ  دمحا  رـسپ  بیبط  رـسپ  هللا  هبه  رـسپ  میهاربا 

دوب . هزیوح  لها  یشعشم و  نب  فورعم  امهیلع  هللا  تاولص  رفعج 
رب راختفا  مچرپ  تقبـس ، نیدایم  رد  هک  هنوگنامه  هدوب . ملع  ینارون  ياه  هماج  هب  هتـسارآ  دوب . اجنآ  هموح  هزیوح و  ناـمکاح  زا  یکی  وا 

همه زا  شیپ  و  تسا . هتشگ  نیزم  زیوال  رعش  ياهدنبندرگ  ریذپلد و  بدا  ياهرهوگ  اب  و  هدروآ ، تکرح  هب  ار  هقباسم  ياهبسا  و  هتشارفا ،
وا و  تفگ . نخـس  دیاب  دریگ ، یم  امن  وشن و  تماما  ياه  هخاش  زا  دناسر و  یم  ربمیپ  نادناخ  هب  هک  یناشخرد  بسن  زا  دیاب  لیاضف ، نیا 

نوچمه و  دراد ، یم  شوخ  ار  ناگمه  ماشم  ابـص  میـسن  هارمه  شزاونلد  يوب  اج  همه  و  هدرک ، عمج  مه  اـب  اریناـشف  هحفن  یناـشخرد و 
، درک هفاضا  وا  لیاضف  رب  ار  قح  رب  دیاقع  وحلاص  تاین  رایـسب و  شناد  لضف و  دـیاب  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا  دـنکفا ، یم  وترپ  ناهاگحبص 

تسا . هداد  ودب  صاخ  يا  هولج  تمظع ، گرزب  راثآ  رگید  نیب  رد  يا  هدننک  هریخ  يادنلب  رد  همهنیا  هک 
رگید زیچ  نیتسار - دیاقع  رگید  تماما  توبن و  دیحوت و  زا  هداتسرف ، شناگدنب  رب  ادخ  هک  ینیئآ  نامه  ادخ - نید  غیلبت  زج  وا ، راثآ  رد 

فرحنم تسار  هار  زا  لیطابا ، اب  و  نطاب ، دب  رهاظ و  شوخ  نانخس  اب  هک  دوخهداوناخ  لاجر  یضعب  زا  فاصوا ، نیا  اب  و  دوش . یمن  هدید 
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دشاب . یم  زاتمم  ادج و  الماک  دنا ، هدیدرگ 
رد زین  یتافیلات  هک  تسا  هدوزفا  و  هدرک ، یفرعم  ردـقلا  لـیلج  بیدا و  يرعاـش  لـضاف و  يدنمـشناد  اروا   " لـمالا ، لـما  رد "  رح  خـیش 

دراد . هریغ  وتماما  لوصا و 
صخش نیا  هک  تسا ، عماج  وبا  رـسپ  یلع  رـسپ  فیطللا  دبع  خیـش  نادرگاش  زا  وا  تسا : هتفگ  هدوتـس و  ار  وا   " ءاملعلا ضایر  بحاص " 

يرایسب  نادنزرف  و  هدرک ، تافو  ام  نامز  رد  هک  دسیونیم  هاگنآ  تسا . هدوب  یئاهب  خیش  درگاش  ریخا ،

هحفص 195 ] ] 

لاس 1117 نیا  هدوب و  وا  دالوا  تسد  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  اهرهش  نیا  تموکح  زورما  ات  و  هتشاذگ ، راگدایب  دوخ  زا  رـسپ  رتخد و  زا 
نیب هک  یگنج  رد  شناـکیدزن  ناـگداون و  نادـنزرف و  زا  یهورگ  و  دـندیزرو ، لاغتـشا  زین  ملع  لیـصحتهب  شنادـنزرف  یخرب  دـشاب . یم 

دنا . هدیسر  تداهش  هب  هتفرگ ، رد  دندوب - تایالو  نیا  ياورنامرف  هک  يو - نادنزرف  تایالو و  نیا  بارعا 
تسا . هدرک  دای  يو  زا  يزیمآ  مارتحا  ياه  هلمج  اب   " هینامعنلا راونالا  رد "  زین  يریازج  دیس 

هون نیدلا  نیز  یلع  خیـش  زا  دوخ  وا  و  دراد ، تیاور  هزاجا  عماج  وبا  رپ  فیطللا  دبع  نیدلا  ییحم  رـسپ  نیـسح  خیـش  ناخ ، یلع  دیـس  زا 
دنک . یم  تیاور  دیآ - یم  رب   3 : 406 كردتسم " 408 - زا "  هچنآ  ربانب  یناث - دیهش 

: تسا ریز  رارقب  هتشاذگ ، ياجب  دوخ  زا  بدا ، نید و  ملع و  رد  هک  يراثآ  اما 
هدرک فیلات   1083 لاسب ار  باـتک  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  تیناـقح  رب  صن  تاـبثا  رد  دـلج ، راـهچ  رد  ثیدـحلا ، یف  نیبملا  رونلا  - 1

تسا .
تسا . هدیمان  ریسافتلا ) بختنم  ) ارنآ هدیسر و  نمحرلا "  هروس "  ات  هک  دلج  راهچ  رد  میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  - 2

تماما . توبن و  تایبدا و  عوضوم  رد  دلجم ، ردتسوا 4  هروصقم  هدیصق  حرش  هک  لاقملا  ریخ  - 3
هدش . مهارف  دلجکی  رد  هک  نایبلا ، تکن  - 4

هب و  هدرک ، مهارف  فیطل  تاعوضوم  رگید  مامـضناب  ار  اهنیا  شدوخ  هک  هدش ، دای  فیلات  راهچ  بلاطم  هدـیزگ  رب  لماش  يا  هعومجم  - 5
نیا  نم  هک  دسیون  یم  ضایر "  بحاص "  تسا . هتشاد  میدقتیناث  دیهش  رسپ  یلع  خیش  هب  هیده  ناونع 

هحفص 196 ] ] 

ما . هدید  مدوخ  شیاهباتک  نایم  رد  ار  باتک 
تسا . هدرک  نیزمریدغ  ثحابم  هب  ارنآ  زاغآ  رد  هک  هتشاد  میدقت  روکذم  یلع  خیش  هب  يرگید  هلاسر  - 6

رایـسب و دیاوف  هلاسر  نیا   " ضایر ، لوقب "  هک  ءامـسا  ثیدـح  حرـشرد  هدرک  هیدـه  یلع  خیـش  نامه  هب  زاب  هکتسا  يرگید  هلاسر  - 7
تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  یمهمرایسب  بلاطم 

 " سینا . معن  سیلج و  ریخ  هب "  موسوم  رعشناوید ، - 8
: میروآ یم  يا  هدیصق  زا  ار  ریز  تایبا  وايرعش ، ياه  هنومن  زا 

دنتفای . یمن  دنکتدابع ، ادخ  رب  هک  ار  یسک  دنتساخ  یم  ربباوخ  زا  هک  حبص  مدرم ، دوبن ، مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  هاگ  ره  - 
هتشگ نشور  دوب ، کیرات  مالـسا  زا  هچ  ره  نانآ  دوجوب  هک  دندوب  یناکین  ناراوگرزب و  یگمه  مالـسلا - مهیلع  هیلع و  یلع - نادنزرف  - 
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تسا .
دیرفآ . یمن  منهج  میرک  يادخ  دندیزرو ، یم  رهم  مالسلا  مهیلع  نادناخ  نیا  رب  مدرم  هاگ  ره  هک  مروخ  یم  دنگوس  نم  - 

دندوب . رابگشايا  هرهچ  ای  جاوم ، ییایرد  ای  هدنرب ، هلمح  يریشمش  ای  راوگرزب ، ماما  ای  نادناخ ، نیا  دارفا  - 
: دیوگ هدیصق  يا  نمض  رد  و 

تسا . ینیما  هتخانش و  هرهچ  نیمالا  دلب  رد  هک  تسا  یسک  وا  وش ، هدنهانپ  نیما  ربمایپ  شیاتس  حدم و  هب  - 
ربب . هانپ  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی  ) تخس ياهگنج  رد  ربمایپ  روای و  ریزو و  ملع و  ثراو  شردارب و  ناماد  هب  زین  و 

هحفص 197 ] ] 

هتخانش ادخ  نید  ننـس  ضئارف و  دنتـشادن  دوجو  هاگ  ره  و  دندوب ، تیاده  رامقا  یگمه  هک  ربب ، هانپ  مالـسلا  مهیلع  وا  نادنزرف  هاگردب  و 
دش . یمن 

: تسا هتفگ  رگید  هدیصق  کی  رد 
مدیزگرب . دوخ  رب  ار  نیا  راقو  یگرزب و  و  هداد ، رارق  دوخ  يراگتسر  هلیسو  ار  مهیلع - هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ - نیرتهب  - 
دنسر . یمناهنآ  ياپ  كاخ  هب  نادنمشناد  رگید  هک  سب ، نیا  ناشیا  راختفا  رد  و  دننامدرم ، نیرتهب  مالسلا  مهیلع  وا  نادناخ  و  - 

: هتفگ يا  هدیصق  رد  زاب  و 
نک . لسوت  نزب و  گنچ  ملسو - هلا  هیلع و  هللا  یلص  دامتعا - دروم  نیما  نآ  یفطصم ، مساقلا  وبا  نمادب  - 

تفرگ . رارق  ربمایپ  شود  رب  اهتب  نتسکش  زور  رد  هک  مالسلا  هیلع  ربمایپ  راینمادب  و  - 
نک . لسوت  مالسلا  مهیلع  نسح  ماما  دیهش و  ماما  ربمایپ و  رتخد  هب  و  - 

تسه . نم  تاجن  هیام  نیرتهب  اهنآ  یتسود  و  مراد ، اهنآ  زا  تاجن  دیما  هک  مالسلا  مهیلع  وا  راوگرزب  ترتع  هبو  - 
هک دوب ، بلطملا  دبع  رـسپ  فلخ  دیـس  دیآ ، یمرب  نانجلا " ص 265  تاضور  لمالا " و "  لـما  زا "  هچنآ  رباـنب  ناـخ ، یلع  دیـس  ردـپ 

دوب . ماقم  الاویققحم  دنمدوس و  یثدحم  اناوت و  يرعاش  فراع و  يدنمدرخ  رهام و  یبیدا  لماک و  ملکتم و  لضاف و  ملاع و  يدرم 
: تسا ریز  تالاسر  بتک و  وا  مهم  تافیلات  زا 

نیا  " كردتسملا " : رد "  يرون  ثدحم  لوقب  تسا و  تیب  رازه  هد  هک  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  حرش  رد  بئارغلا  رهظم  - 1
 " دنا . هدوتس  اروا  هقیلس  نسح  رحبت و  لضف و  شناد و  هک  تسا  یناسک  لوق  رب  نیتسار  هاوگ  رثا ،
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عمج هدماین ، هغالبلا  جهن  رد  هک  ار  شترـضح  مالک  زا  ییاهـشخب  رثا ، نیا  رد  هک  مالـسلا ، هیلع  نینموملا  ریما  مالک  یف  میوقلا  جهنلا  - 2
تسا . هدروآ 

تسا . یگرزب  رثا  ادج  هک  مالسلا ، مهیلع  همئالا  هقیدصلا و  ءارهزلالئاضف  یف  یبرقلا  یف  هدوملا  - 3
هقرف . ود  ره  صوصن  تایآ و  زا  هدافتسا  اب  تماما ، تابثا  مالک و  رد  هغلابلا  هجحلا  - 4

تادابع . ماکحا و  لوصا و  ووحن  فرص و  رد  داشرلا  لیبس  - 5
ماما . ماما  لک  هماما  تابثا  مالکلا و  قطنملا و  یف  مالکلا  ریخ  - 6
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زامن . تراهط و  رد  هیرشع  ینثالا  هلاسر  - 7
مالسلا . هیلع  نانموم  ریما  لئاضف  رد  هعیشلا  رخف  - 8

. مالک قطنم و  رد  تسا  یگرزب  بانک  نیقیلا ، قحلا  - 9
. تسا ثیدح  رد  گرزب  یباتک  هک  هعیشلا ، فیس  - 10

مالسلا . مهیلع  هادهلا  همئالا  لئاضف  یف  هاجنلا  هنیفس  - 11
هیسدق . ثیداحا  رد  نیبملا  غالبلا  - 12

اعد . رد  حاجنلا  لیلد  هلاسر  - 13
یسراف . رد  يرگید  رعش  ناوید  یبرع و  رعش  ناوید  - 14

اعد . رد  يرگید  باتک  اضیا  - 15
تمامارد . هعیشلا  ناهرب  - 16

مالک . رد  نیقیلا  قح  - 17
وحن . رد  يا  هموطنم  - 18

: میروآ یم  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  حدم  رد  ار  فلخ  دیس  رعش  زا  يا  هنومن  وحن . رد  يا  هلاسر  - 19
هطاحا  ار  ام  راوگان  ثداوح  هک  یماگنه  رد  هک  یسک  يا  نسحلا ، وبا  يا  - 
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یتسه . ناگدنهانپ  هانپ  وت  دنک ، یم 
ینامدرم . نیرتالاو  نیرتراکوکن و  مدرم و  نیرتکاپ  وت  اریز  - 

تساهدرکن . بسک  يراختفا  دناسرن  وتب  ار  دوخهقالع  تبسن و  گرم  ماگنهب  و  دریمن ، هک  مادام  ناسنا  - 
. تسا دوجوم  شراعـشا  ناوید  رد  شیاـثر  و  هتفگهیثرم ، ار  وا  يزیوـح  باهـش  تسا و  هتـشذگرد  لاس 1074  رد  یعـشعشم  فلخ  دیس 

تسنیا . نآ  علطم 
تسا . یلاخ  يدرمگزب  نینچ  لد  زا  سپ  نیا  زا  يراوگرزب ، هنیس  و  تشذگ ، رد  ناکاپ  ییاوشیپ  ناکین و  راگدای  - 

تسا . هدروآ  ار  والاح  حرش  طوسبم  روطب  ، 30 : 20 جهعیشلا 37 - نایعا  رد  نیما  نسحم  دیس  امرورس ،

هحفص 201 ] ] 

ینمی نیدلا  ءایض  دیس 

هراشا

یفوتم 1096
دیآ . یم  هبعک  بناج  زا  هلبق  داب  هک  دینارب  يوس  نادب  ار  دوخ  بکرم  دینک ، رفس  گنهآ  هاگ  ره  نارای  يا  - 
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تسا . هتفرگرب  رد  ار  ییالاک  هچنم  ياهنیجروخ  و  مراد ، لد  رد  يرهم  هچ  نم  هک  دنناد  یمن  منایوجبیع  - 
دنتسه . دش  دمآ و  رد  هلیبق  لها  هراومه  و  دننام ، یمن  لاح  کیب  ناسونام ، ناگدنمزآ و  هاگچیه  هک  دیئوگب  یح  هلیبق  هب  - 

دوش . یم  یفخم  عناوم  تشپ  رد  زاب  دنک ، هولج  يا  هقراب  ناشن و  هاگ  ره  رای . نیمز  رس  زا  - 
دینادن . رای  هگمارآ  رون  قرب و  ناشن  ارنآ  دشخردب ، یقرب  اهربا  نایم  زا  هاگ  ره  - 

، یـشورف رهگ  چیه  نونکات  هک  يرهوگ  دشخرد  یم  دنبندرگ  رب  يرهوگ  نوچمه  هک  دینادب ، وا  فافـش  ياهنادند  زا  يا  هولج  ارنآاما  - 
تسا . هتفاین  قیفوت  نآ  نتفس  دیشارتب و 

: دیوگ یم  تایبا  همادا  رد  هکنآ  ات 
دیدید ، یم  ار  نامشچ  ربا و  یئابیز  نادند و  یناشخرد  نآ  هاگ  ره  نارگشهوکن ، امش  - 

هحفص 202 ] ] 

هب و  دیدش ، یم  راوس  هراومه  راوهار ، نارتشا  ندرگ  رب  و  دیتسج ، یم  تکرـش  هدرکیـسات و  نم  رب  و  دـیداد ، یم  قح  نمب  قشع ، نیارد 
دیتفاتش . یم  رای  يوس 

مرادن . يزاونلد  وت  رهم  زج  هک  ارچ  مهد ، یم  يرادلد  ار  دوخ  لد  تسود - يا  وت - رهم  اب  نم  - 
یمن ورف  اهیگریت  ماکب  زگره  دوب ، هام  رد  رگا  داتسیا و  یم  زاب  تکرح  زا  دوب ، هراتس  رد  هاگ  ره  هک  تسا  یقـشع  نانچ  نآ  وت ، رب  ارم ، - 

تفر .
دوش . یم  کیدزن  اهندرگ  هب  زیت  ياهریشکش  نآ  يارب  هک  اهقح  اسب  و  دوش ، یم  هدز  اهنادرگ  شرانک  رد  هک  قشع  اسب  و  - 

: دیوگ یم  هدیصق  زا  یتمسق  رد  رعاش 
دوش . یم  متخ ، ودبیگرزب  ياههار  هک  يراوگرزب  و  هدیرفآ ، تشرس  نیرتهب  زا  ار  وا  ادخ ، هک  تسایماما  وا  - 

، شراوـگرزب نادـناخ  دارفا  رگید  و  تسا ، هاـم  وا  تسا . وا  رطاـخب  نامـسآ ، یناروـن  ياـه  هطقن  نیرتـهب  تسوا . نآ  زا  فرـش ، نیرترب  - 
ناگراتس . هلزنمب 

تسا . هدرک  ادیپ  التعا  میهلع - هلا و  هیلع و  هللایلص  نالوسر - هدیزگرب  ناوریپ  بهاذم  و  هدش ، اپ  رب  نیمز  رد  ادخ  نید  اهنیادوجوب ، - 
داب . كرابم  تسا ، نم  نابهذم  مه  همه  نم و  دیع  تسا ، وت  دوخ  دیع  هک  وت  يارب  ریدغ ، دیع  نیا  - 

تسا و هتـشاد  اـپرب  ارنآ  هیلع - هللا  تاولـص  یلع - دوجوب  و  هداد ، اـهنآ  هب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمیپ  لآ  قح  ادـخ ، هک  تسا  يزور  - 
تسا . هدناوخ  هبطخ  مدرمهب  هللا  لوسر 

تسا . هتشاد  رود  نآ  زا  ار  ناگناگیب  و  هدرپس ، شناگتسیاش  ناراوازس و  هب  ار  تفالخ  زور ، نیا  رد  ادخ ، - 
یصو  نینموملا و  ریما  ادخ ، باتک  صن  هب  هیلع - هللا  تاولص  یلع - نیا  و  - 
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تسا . هدمآ  بجاو  شرما  تعاطا  و  هدش ، هتخانش  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تسا . یفاک  هدنسب و  ارم  هتسیاش ، هدنمزر و  درم  راوگرزب  نآ  نیشناج و ،) ) وا نوراه  یلو و  ربمایپ و  یتسود  - 
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رعاش لاح  حرش 

هدنسیون بیدا و  يدرم  و  نمی ، ناگرزب  زا  یکی  هک  تسا ، ینمی  ینسح  يزومرجنیسح  دمحم  رسپ  رهطم  دنزرف  رفعج  نیدلا  ءایـض  دیس 
نب لیعمـسا  نسحلا  وبا  تافو  زا  سپ  تیرومام ، نیا  دوب . هدرک  رومام  نیدع "  دالب "  رب  ار  واروصنم  رـسپ  لکوتم  و  تسا ، هدوب  رعاش  و 

تلود لیاوا  رد  دمحم ، نب  ییحی  نب  هللا  دبع  نیدـلا  رخف  دیـس  ریما  هک  ینامز  ات  هتـشاد ، ییاورنامرف  لحم  نآ  رد  هراومه  و  هدوب ، دـمحم 
( یلائللا طمـس  ) باتک رب  هک  تسا  یظیرقت  وا ، يرثن  راثآ  زا  و  دراد . يدایز  راعـشا  رعاش ، نیا  دـش . یلوتـسم  اجنآ  رب  لکوتم ، رـسپ  دـیوم 
رحـسلا "ج 1 همــسن  زا "  ار  هصـالخ  نـیا  تفاـیتافو . نیدـع "  رد "  لاسب 1096  وا  تسا . هتـشون  ینمی  دـمحم  لیعمـسا  دیـس  فیلاـت 

میدروآ .

هحفص 205 ] ] 

یمق رهاط  دمحم  الم 

هراشا

درک . يربهر  هتسیاش  رادرک  رب  ارم  شناد ، رارش  و  تشادهاگن . شزغل  زا  ارم  لد ، تمالس 
تخاس . میانشآ  هدومرف ، تیانع  ادخ  لزا ، زاهک  یتمارک  ماقم  نآ  هب  و  دیناشک . مرکو  يراوگرزب  هب  ارم  لصا  تراهط  - 

وا یکاـپ  مرداـم و  دوـجو  زا  زاـغآ  ناـمه  زا  هک  تـسا  يرهم  نـیا  و  هدـیزگرب ، ار  ـالاو  تیـصخش  نآ  مالـسلا  هـیلع  یلع  رهم  نـم  لد  - 
منک . یم  اعد  ارمردام  هاگماش  هاگپ و  رد  ور  نیا  زا  و  تسا ، هتفرگ  همشچرس 

دراد . یم  زاب  ییاطخ  ره  تافآ  زاار  شراتسود  يرون ، نوچمه  مالسلا  هیلع  یلع  یضترم  رهم  - 
ییادج نم  لد  زا  وا  یتسود  و  تسسگ ، مهاوخن  دوخ  دنویپ  رهم ، نیا  زا  زگره  و  ما ، هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تبحم  نم  - 

تسین . ریذپ 
تسوا . يار  عبات  ملامعا ، همه  و  نم ، دنس  شراتفگ  تسا . نم  ییاوشیپ  و  دوش ، یم  بوسحم  ردارب  ار  ربمیپ  وا  - 

ره - ياوشیپ  اهتمارک و  همه  ياراد  هک  ما ، هداهن  ندرگ  يردیح  رب  نم  - 
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تسا . وزرآ  كدنا  تسا  راگزیهرپ 
، دنادرگ ور  نادناخ  نیا  زا  سک  ره  و  ما . هتشاد  فورصم  مهیلع - هیلع و  هللا  تاولـص  ربمایپ - نادناخ  تبحم  رد  ار  دوخ  یناگدنزهمه  - 

منادرگ . یم  يور  وا  زا  نم 
دوش . یمن  لح  وا  ییاشگ  لکشم  اب  زج  ام  يراوشد  چیه  تسا ، ام  همه  هاگهانپ  تداعس و  هک  يرد  تسا ، ملع  بابمالسلا  هیلع  یلع  - 

دومرف . یمن  تکرش  ادغ  نیرتهب  فرص  رد  وا  اب  تشاد ، یمن  تسود  ار  یلع  ربمایپ  هاگ  ره  - 
همه رب  مخ "  نیمزرـس "  رد  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  تاقولخم  نیرت  هدیزگرب  مالک  صن  هب  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  تیالو  - 

تسا . هدش  تباث 
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دنداد . تداهش  نآرب  تلود ، نید و  لها  همه  هک  دوب  نانچ  نآ  ربنم ، يالاب  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف  نیا  - 
يزیچ هن  نیا  و  دومرف . بصن  دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناگیدزن ، همه  شیپ  رد  ربمغیپ  هناخ ، نآ  رد   " راد ، ثیدح "  رد  و  - 

تسا . یققحم  رما  هکلب  دشاب ، رادرب  یخوش  هک  تسا 
دنک . زارحا  ارنآ  دناوت  یمن  شزغل ، هانگ و  زا  هتساریپ  موصعم و  صخش  زج  سک ، چیه  هک  تسا  یتیرومام  بصنم و  تماما ، - 

زا  و  تسا ، هدش  تباث  وا  تمصع  یتیگ ، رد  هک  متسه  یماما  نآ  وریپ  نم  - 

هحفص 207 ] ] 

درذگ . یم  رد  راکهبت  نادان  ياطخ 
نینچ زا  رادوخ  رب  هک  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  يادف  مناج  و  تسا ، هدش  هدـنادرگرب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ام  یلوم  رطاخب  باتفآ  - 

تسا . گرزب  هزجعم 
دیایب . ایندب  فیرش  هناخ  نیا  رد  هک  دوبن ، هاگیاپ  نیا  ار ، ناربمایپ  زا  کیچیه  و  دش ، هدیئاز  ادخ  هناخ  رد  هک  ییاوشیپ  نآرباشوخ 

رعاش لاح  حرش 

رد هـک  تـسا  يا  هتـسجرب  نارعاـش  زا  یکی  تـسا  فورعم  مـه  یمق  یفجن و  هـب  هـک  يزاریـش ، نیـسح  دـمحم  رـسپ  رهاـط ، دـمحم  ـالم 
، تازاجا رد  دیناسا  هلسلس  هک  تسا  یناسک  زا  و  دوش ، یم  بوسحم  تیاور  خیاشم  زا  هک  تسا  یتیـصخش  و  تشاد ، تسد  اهـشنادعاونا 
اب ار  ناوارف  تلیـضف  تسا . ماوت  وا  تایبدا  اب  وا ، قوثو  دروممالک  و  دراد ، هارمه  یلاع  حیحـص  هفـسلفاب  ار  هقف  شناد  وا  ددنویپ . یم  ودب 
ار دیراورم  دقع  همه  هتفگ ، هک  يرایسب  راعشا  و  هدروآ ، دوخ  مالک  رد  ناوارف  ياهتمکح  و  هتخیمآ ، رد  یفاک  حیاصن  غیلب و  ياه  هظعوم 
زا وا  دـسیونیم ، لـمالا "  لـما  بحاـص "  گرزب  رعاـش  نـیا  شیاتـس  فیـصوت و  زا  تـسا  نوحـشم  مـجارت ، ياـهباتک  دـنز . یم  راـنک 

هوالعب و  تسا ، هتـسجرب  یملکتم  قوثو و  دروم  یهیقف  و  رظن ، قیقد  ققحم و  ملاع و  یـصخش  تسا . اـم  راـگزورمه  لـضاف  ياهتیـصخش 
و فیرـش ، لیلج و  یملاع  تسا : هتفگ  هدوتـس و  ار  وا  كردتـسم ، رد  يرون  ثدحم  دوش . یم  بوسحم  ماقم  الا - ردقلا و  لیلج  یثدحم 

تسا . دنمدوس  غیلب و  تافیلات  ياراد  و  اهقف ، هفئاط  غارچ  مشچ و 
(ص 29) دش دای  وا  زا  نیزا  شیپ  هک  یلع  نیدلا  رون  زا  رهاط  دمحم  انالوم 
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يرابخا نیدلا  رون  خیش  لمالا "و  لما  هتشونب "  انب  یلماع  رح  خیش  لاسب 1086 و  خروم  هزاجا  قباطم  یسلجم  همالع  و  دنک . یم  تیاور 
نسحم دمحم  الم  و  دنک ، یم  تیاور  یمق  رهاط  دمحم  الم  زا  يزار ،) خیـش  لقن  ربانب  ) هدش هتـشون  یفاولا  باتک  تشپ  رد  شا  هزاجا  هک 

دراد . تیاور  هزاجا  وا  زا  زین ، یناشاک  ضیف 
: ریز رارقب  دراد ، نوگانوک  تاعوضوم  رد  یشزرا  اب  تافیلات  رعاش ، نیا 

ار دوخ  تافیلات  زا  یـشخب  حرـش ، نیا  رد  و  میدرک . رکذ  ارنآ  زا  یتایبا  هک  هیمال "  رب "  تسا  یحرـش  ینامیلـس : هیده  ینابر و  هیطع  - 1
میدرک . هدافتسا  نآ  زا  هک  درب ، یم  مان 
: دوش یم  عورش  تایبا  نیا  اب  حرش  نیا 
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ماظن  رد  تتاذ  مان  ماظتنا  زا  مالک  يا 
ماکب نیریش  نابز  ترکش  نیرکش  دهش  يو ز 

ایبنا  ناور  رب  تمالس  ماع و  تتمحر 
ابع لآ  رب  داب  دمحم  حوررب  هصاخ 

هتشاگن هدورـس ، مالـسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  حدم  رد  یـسرافب  هک  يا  هیئار  هدیـصق  حرـش  رد  هک  رارـسالا ، فشک  رایخالا و  هفحت  - 2
تسا . موسوم  راربالا  یسوم  هب  هدیصق  نیا  تسا .

. ما هدید  رخاوا  نیا  رد  ار  باتک  نیا  دیوگ : یم  تاضور  بحاص  تمکح ، رد  نیاردلا  هجهب  - 3
دهشت . رد  یبنلا ) اهیا  کیلعمالسلا  ) ندرک كرت  رد  هیمالسلا  هلاسر  - 4
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مالسلا . مهیلع  موصعم  ناماما  تماما  نانمومریما و  لیاضف  رد  نیعبرالا  - 5
تسا . هدیمان  مالسالا "  هجح  ارنآ "  هک  نید ، هقف  لوصا  رد  عماجلا  - 6

هیفوص . هفسالف و  در  رد  هینیدلا  دئاوفلا  - 7
نیفلاخلا . هبش  در  یف  نیفراعلا  همکح  - 8

تسا . هدیسر  پاچ  هب  هک  هظعوم ، رد  نیدقارلا  هیبنت  - 9
یسراف . نابزب  هالصلا  للخ  یف  هلاسر  - 10

نید . لوصا  تخانش  رد  نیقیلا  قح  - 11
تسا . هدرک  حرش  ار  دوخ  تایعابر  نآ  رد  هک  نیفراعلا  جاهنم  - 12

تلادع . رد  نیرادلا  هحرف  - 13
بش . زامن  رد  يا  هلاسر  - 14

. راکذا رد  يا  هلاسر  - 15
ثیدحلا . بیذهت  حرش  - 16

عاضر . رد  يا  هلاسر  - 17
هلادعلا . حاتفم  - 18
هعمجلا . هلاسر  - 19

هاجنلا . هنیفس  - 20
هاگمارآ تشپ  رد  و  تفای ، تاـفو  اـجنامه  رد  لاسب 1099  و  هدوب ، مق  فیرـش  رهـش  تعامج  هعمج و  ماما  مالـسالا و  خیـش  رعاـش ، نیا 

تسوا : یسراف  راعشا  زا   0 تسا هدش  هدرپس  ماخب  هارث  باط  یمق  مدآ  نب  ایرکز 
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راچ  هس  تسا  ماما  یفطصم  هتفگ  زا 
راهچ تسا  ماما  هک  ییوگ  هچ  يور  زا 

راچان  ار  قح  راچهس  رگا  یسانشن 
راچد تشگ  يدزیا  باذع  هب  یهاوخ 
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یهاوخ  رگا  یلع  ناش  تعفر  لیلد 
راد یم  نتشیوخ  شوگ  یمد  مالک  نیا  هب 

یئاج  شنداز  رهبزا  شردام  تساوخ  هچ 
راتس اج  دادب  شصاخ  هناخ  نورد 

دش  لخاد  مارتحا  اب  هرهطم  نآ  سپ 
راومیرم دازب  سدقم  ماقم  نآ  رد 

زورراهچ  زا  سپ  دیآ  هک  تساوخ  هچ  نورب 
[ راذگب یلع  ورب  شمان   ] هک دینش  ادن 

مناج  دوب  يا  هداز  نینچ  مان  يادف 
راصبالا یلوا  ای  دینیزگ  ماما  نینچ 

تسوا . تایعابر  زا 

روجهم  تبحم  هبعک  هدنام ز  يا 
رود لزنم  دص  رهم  هار  زهداتفا 

یبن  رهم  زا  نزم  مد  رمع ، بح  اب 
رون تملظ  اب  دومن  ناوت  عمج  یک 
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يوفطصم  حیحص  ثیدح  هدیسر  امب 
راهچ تشهماما و  ربمیپ  دعب  تسه  هک 

لمع  ثیدح  نیدب  تما  هدرکن ز  یسک 
راهطا همئا  لآ و  وریپ  ریغب 

ربخ  ریگ  نم  نید ز  ملع  بلاط  يا 
رگج هتسخ  يا  ردب  رد  يود  دنچ  ات 

لفاغ  يا  ملع  رهش  هب  ناسرب  ار  دوخ 
رد زا  نکیل  و  رهش ، نآ  لخاد  وش 

ربنم  رس  رب  تشگ  مخ  دراو  نوچ  یبن 
رابج هتفگ  هب  ار  یلع  درک  هفیلخ 

هالاو  نم  لاو  جات  وا  رس  رب  داهن 
رارق وا  يارب  زا  تفرگب  شتما  ز 

شتینهت  دومن  خبخب  هب  هکنآ  کیل  و 
راکنا نتشیوخ  رارقا  یپ  زا  درکب 

اضق  گنس  بیغ  ثراح ز  رس  رب  داتف 
رادغ نآ  ریدغ ، صن  رکنم  تشگ  هچ 

وا : تایعابر  زا 

نکدای  نتشیوخ  هار  يرود  زا 
نک يداز  ترفس  رهب  هدامآ ز 
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روآ  دای  دوخ  ندرم  یسک  یب  زا 
نک يدایرف  نیشن و  دوخ  متام  رد 

يدای  نک  نتشیوخ  هار  يرود  زا 
يداز نک  ترفس  رهب  زامآ ز 

لفاغ  يا  يا  هتفخ  هچ  بلط  هار  رد 
يداتفا رود  هلفاق  زا  هک  زیخرب 

دنتفر  ناقیفر  يا  هتفخ  هچ  زیخرب 
دنتفر نازیزع  يا  هتسشن  هچ  لفاغ 

زیزع  نارای  هلمج  هک  نیشنم  نادنخ 
دنتفر نایرگ  هدید  لد و  زوس  اب 

دسح  صرح و  لما و  لوط  هدنب  يا 
دزیر مه  زا  وت  ياضعا  هک  تسا  ادرف 

تسا  رپ  زورما  توخن  دابز  هک  رس  نیا 
دحل كاخ  زا  رپ  دوب  ینز  مشچ  ات 

ترفس  تقو  هدیسر  ینز  مشچ  ات 
ترثا دنامن  ناهج  رد  هک  تسا  ادرف 

یک  ات  تلفغ  مارخ و  نیمز  يور  رب 
تربخ دشابن  رگم  نیمز  ریز  زا 

رذگ  دوز  ایب  تیصعم  يداو  زا 
رطخ فوخ و  یب  تسه  هلحرم  نیاک 

اهیریپ  زا  سپ  هبوت  منکهک  ییوگ 
ربخ تسین  ترگم  ناناوج  گرم  زا 
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دنکن  الاب  ملاع  سوه  کلاس 
دنکن او  لد  ياپ  ملا ز  دنب  اپ 

دوش  رومعم  گرم  دایز  هک  لد  ره 
دنکن اج  وا  رد  صرح  دسح و  دقح و 

هشیب  نوچ  لد  نشلگ  دوشنیهاوخ 
هشیر زا  ار  صرح  لاهن  وت  نک  رب 

دسح  صرح و  ولما  تخرد  ياپ  رب 
هشیت نز  یم  گرم  دایز  هتسویپ 
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رغصا  يایمیک  میس و  بلاط  يا 
ربکا يایمیک  وت  نم  زومآ ز 

راذگب  ار  دوخ  گرم  دای  هتوب  رد 
رمحا يالط  دوش  تلد  كاخ  ات 

تسا : هتفگ  ار  ریز  تایبا  یمالسا  هناگ  راهچ  ياهباتک  ظیرقت  رد 

دشاب  ناج  نوچ  هعبرا  بتک  ار  نید 
دشاب نامیا  نکر  راهچ  راچ  نیا 

باتک  راچ  نیا  سفن  داهج  ماگنه 
دشاب نافرع  بحاص  هنیآ  راچ 

تسوخ  تداع و  يور  طلغ  ارت  هکنآ  يا 
تسا وا  تمحر  لزنم  هک  یهر  هب  نک  ور 
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رطس  ره  يو  زک  هعبرا  بتک  ناوخ  یم 
تسود رد  ات  دور  یم  تسار  هک  تسا  یهار 
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یکم نیدلا  لامج  یضاق 

هراشا

لاسب 1012 هتشذگ  رد 
یناگدنب . يالوم  نیرتهب  وت  یتسه . یبوخ  روای  هچ  يداز ، هشوت و  ره  يارب 

یتسه . ناگدنب  نایمرد  هناگی  اوشیپ و  و  يراد ، ار  اهتردق  اهتمعن و  نیرتهب  وت  هک  نم ، ناجب  دنگوس  - 
ثوروم . یتیالو  يراد ، تیالو  ناگدنب ، ندرگ  رب  هک  یتسارب  تمایق ، زور  رد  - 

تسا . هدیزگرب  داقنم  نموم  ره  يرورس  هب  ارت  مخ ، ریدغ  رد  ملس ، هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ارچ  - 
تفر . ورف  تلاهج  رد  ینادان ، ره  و  تفای . تیاده  درک ، تعاطا  وتزا  هک  یموق  ره  - 
رادب . نمشد  ار  شنمشد  و  ار ، یلعتسود  رادب  تسود  ایادخ  دومرف : ربمایپهاگنآ  - 

تسرف . تمقن  تنعل و  ار  شنانمشد  و  نک ، لضفت  تمحر  شناراتسود  رب  - 
درب . یم  نیب  زا  ار  نارگتیاده  رگید  تمظع  هک  تسا ، يراختفا  هیامنارگ و  دجم  و  گرزب ، فرش  نانچ  نیا  و  - 
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تینادحو هب  ماگنه  نامه  زا  و  یتفرگ ، رارق  ناراوگرزب  هدررد  و  يدیـسر ، هاگیاپ  نیرت  دنلب  جارعم  هب  هک  يدوب ، كاپ  بالـصا  رد  وت  - 
يدروآ . رارقا  وهتفگ  کیبل  ادخ 

؟ درک دناوت  يربارب  وت  اب  هک  تسا  رورغم  نیمادک  نیا  دنک ، یم  نشور  ار  هریت  ياهبش  نآ ، ییانشور  رون و  هک  ییایازم  نیا  ربارب  رد  - 
. دشاب دناوت  یمن  مهف ، زا  یهتناسنا  زج  یسک ، نینچ  دزیخرب ؟ هلباقم  هقباسم و  هب  وت  اب  اهشناد ، هصرع  رد  هک  تسا ، نادان  مادک  نآ  و  - 

یتسه . نیشن  ردص  یلامک ، ره  ردصرد  و  نیرتهب ، یتلیضف ، ره  نایم  رد  وت ، - 
تسین . یهار  وت  نادناخ  رابت و  هب  ار  نالیخب  و  تسا . هزنم  نادان  نارکنم  زا  وت ، نادناخ  - 

داب . نوزفا  زور  و  ربارب ، نیدنچ  وت ، شیاتس  حدم و  و  تست ، فقو  تمالس  هک  نامب ، رادیاپ  دیواج و  سپ  - 
تسا . یندم  ناخ  یلعدیس  زا  ود  ره  هک  بیرغلا ، هولس  رصعلا ص 117 ، هفالس  زا  لقن 

تفگ : دیاب  قوف  رعش  هلابند  رد 
رد  1023 لاسب هک  مالـس . رـسپ  میهاربا  رـسپ  نیـسح  نیدـلا  ریـصن  ریما  لجا  فیرـش  هب  باطخ  دراد  يا  همان  ام  رعاش  تایبا ، نیا  زا  شیپ 

شتاملک رهوگ  دراد . غیلب  ییاشنا  تسا و  بلاج  عیدب و  دوخ ، عون  رد  همان  نیا  دش . هدرپس  كاخب  هفرـشم  هکم  رد  تفای و  تافو  فئاط 
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و تسا . هدش  هدروآ   117 هحفص 119 - رصعلا  هفالـس  رد  همان ، نیا  مامت  هتفای . مظن  یبوخب  شمالک  دیراورم  و  هدش ، هدیـشک  کلـس  هب 
دیس دج  نیدلا  ماظن  دمحا  دیس  ردارب  ینعی  دشاب ، یم  هفالس "  بحاص "  یندم  ناخ  یلع  دیـس  دج  يومع  نامه  نیدلا ، ریـصن  ریما  نیا 

هتسارآ  و  زربم . يدهتجم  تیبرع  مولع  رد  و  لضاف ، یماما  وا  دسیون : یم  بیرغلا "  هولس  رد "  هفالس "  بحاص "  ناخ . یلع 
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تسد هک  دوب  يدح  هب  ایند ، هب  ییانتعا  یب  یئاسراپ و  دهز و  رد  دنا : هتفگ  وا  هرابرد  هک  یئاج  ات  دوب ، حالـص  يوقت و  دهز و  تفـص  هب 
یم رظن  زا  ار  اـهنآ  ماـگنهبش  درک و  یم  تشادداـی  داد ، یم  ماـجنا  زور  لوـط  رد  هک  يراـک  ره  و  دوـب ، هدزنیمهرد  راـنید و  چـیه  هـب 
یم شزرمآ  اذـخ  زا  و  درک ، یم  رافغتـسا  دوـب ، نآ  زج  هچناـنچ  و  تـفگ ، یم  ساپـس  ار  دوـخ  دوـب ، هتـسیاش  لاـمعا  هاـگ  ره  دـینارذگ .

درک . یمن  بیدات  مرح  رد  ار  ناراکتمدخ  زا  کیچیه  و  تساوخ .

رعاش لاح  حرش 

نخس و فیراعم  زا  وا  تسا . تلیضف  يایوگ  نابز  راتفگشوخ و  نادرم  زا  یکم ، زارد  رسپ  نسح  رـسپ  دمحم  رـسپ  نیدلا  لامج  یـضاق 
دوب . تاضق  ناگرزب  زا  و  رعش ، ریهاشم 

تسا : هتشون  هدرک  دای  یکین  هب  يو  زا  و  هدروآار ، وا  لاح  حرش  رصعلا " ص 107 ، هفالس  رد "  ناخ  یلع  دیس 
ار اج  همه  شلـضف ، دیـشروخ  هام و  و  هدرتسگ ، مامت  توارط  اب  ار ، لامک  ملع و  هیاس  دوب . راگزیهرپ  يدرم  و  تفرعم ، شناد و  لامج  وا 

شماـن داـی و  ینیمزرـس  ره  رد  و  هدـیچیپ ، اـج  همهرد  شـشناد  هازوآ  و  دز . یم  جوم  هراومه  هک  دوب  ملع  زا  ییاـیرد  دوـب . هدرک  نشور 
دوب . هدرتسگ 

بیداچیه ار  وا  بدا  هیاپ  دنکفا . یم  نینط  ینیمزرـس  ناکم و  ره  رد  شـشناد  هزاوآو  دـندرب ، یم  وس  رهب  ناراوس  ار  شلامکو  ملع  رابخا 
رد و  دیراب . یم  شنخـسراوتسا  راصح  زا  تغالب ، ياهرویز  دوب . هتفاین  هار  شـشناد  يافرژ  هب  یلـضف  اب  هاگآ  چـیه  و  دوب ، هدیـسرن  رهام 

رهوگ و  دیـسر ، یمن  نآ  هاگیاپ  هب  هدـش ، هدیـشک  هتـشرب  دـیراورم  رثن ، ماگنهب  تشاذـگیم . رثا  وا  قوفت  ناـشن  يرت ، ربو  تعارب  یناـشیپ 
راذع  دخ و  شطخ ، نسح  دوب . رادقم  یب  شمظن  ربارب  رد  هدیشک ، کلسب 
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هب نمی  سیئر  درک ، چوک  نمی  هب  هک  یماگنه  دندش . یم  ناریح  شلامج  ياشامتب  اهمادـنا  حراوج و  همه  و  تشاد ، یم  راوخ  ار  نایابیز 
، مدرم بوخ  ياهوزرآ  رادـید  هرهچ و  و  تفرگ ، ندـیبات  اجنآ  شلامآ  وترپ  و  تشامگ ، تواضق  بصنم  هب  ار  وا  و  تسبرمک ، وا  مارتحا 
ات تشاد  همادا  لاوحا  نیا  و  دـندرک . یم  يریگ  هرهب  نیچلگ و  شیاهیئوکن ، نساحم و  ياهلگ  زا  ناـگمه  و  دوب ، هریخ  وا  يوسب  هراومه 

و تشگزاب . دوخ  نادناخ  هاگداز و  يوس  هب  مه  ام  رعاش  و  دیشک ، يدوبانو  یهابت  هب  نمی  راک  و  دش ، يرپس  ریما  نآ  راگزور  هک  ینامز 
: تسا هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  اه ، هتشون  زا  یضعب  رد  هکنانچ  دیسر ، ارف  درد  هودنا و  هرود  یشوخ ، نارود  زا  سپ 

ار هاگداز  رد  تماقا  نیمز ، رس  نآ  رد  اضق  سلجم  هب  فرشت  زا  دعب  متـشگزاب ، نمی  هب  اشاپ ، نانـس  موحرم  گرم  زا  سپ  هک  یماگنه  " 
رد ار  سیردت  راک  اذل  منکن . رایتخا  يراک  هک  نیا  زا  دشن  عنام  دوب ، هتـسب  شقن  مرطاخهنیجنگ  رد  هک  اه  هشیدنا  يروآدای  اما  مدیزگرب .

نیا اب  تسناوت  یمن  نیمز ، رس  نیا  نکل  و  مدیزای . تسد  راک  نیا  رد  يراگزور  تشذگ  زا  سپ  هرابود  و  متفرگ ، شیپ  مرتحم  رهـش  نیا 
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" دشاب . اه  هتساوخ  اهزاین و  همه  يوگخساپ  راک .
و دیـسر ، نایاپب  شا  یناگدنز  راگزور  ات  درک ، نت  رب  ییابیکـشو  ربص  هرز  و  دـیزگ ، تماقا  دوخ  هاگداز  رهـش و  رد  هراومه  سپ ، نآ  زا 

دش . مامت  تایح  زاشا  هرهب 
: تسا تایبا  نیا  یباتکردص ، رد  وا  راعشا  زا  و  تسا ، هدرک  لقن  هحفص  هدزیس  دودح  وا ، روثنم  نانخس  زا  نیا ، زا  سپ 

؟ دنشخرد یم  قفا  رد  هک  تسا  ینارتخا  ای  هدش  هدیشک  هتشرب  هک  تسا  ییاهرهوگ  ای  تست ، مظن  نیا  - 
هدرک ؟ ادیش  هلاو و  ار  درخ  هک  تسا  يرحس  ای  تسا ، وت  مالک  نیا  ایآ  - 
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. یناوخ یم  قلف  هروس  هک  ییوگ  وت 
؟ دیوگ یم  نخس  یگتسهآب  یمشچ  هیس  رای  خر  سکع  نآ  هلایپ  رد  هک  يا  هداب  ای  تسا ، وت  نایب  نیا  ایآ  - 

دشخب . یم  يداش  نآ  زا  یمادنا  وکن  ره  ندرگ  و  دشخرد . یم  وت  مالک  رون  زا  یهاشداپ ، ره  جات  - 
تسا . هداد  شیارآ  ار  قفا  نابات ، ینارتخا  نوچمه  و  دشخرد ، یم  هفوکش  لگ و  عاونا  زا  هک  تسا  یناتسغاب  ییوگ  - 

دنا . هداد  رس  نوزوم  زاوآ  یمرخ  ياه  هنهپ  رد  نشگ ، ناتخرد  ناراسخاش  رب  نارتوبک  ییوگ  ای  و  - 
تسا . ناوارف  نآ  رد  یناشفا ، کشم  رطع  ناشخرد و  هدیدپ  ره  زاهک  دنام ، ار  تشهب  ياهغاب  وت ، هلاسر  - 

تسا . هدش  مخ  دوخ  فیطل  ياهگرب  اب  هک  تسا ،  " ناب تخرد "  هخاش  ییوگ  دراد ، انحنا  لیم و  هک  وت ، هلاسر  راتفگ و  ياهفلا  - 
دناهداد . رس  هحون  دایرف  ناراسخاش ، يالاب  زا  ییوگ  هک  تسا  هدمآ  راتفگب  نانچ  ربانم ، رب  نآ ، ياه  هزمه  - 

ندرگ رب  و  دلاب ، یم  دیراورم  رب  اهنادند  نیا  و  هداد ، شیارآ  ار  نآ  دنخبل  ییابیز  هک  تسا ، ییابیز  اهنادند  نوچمه  وت ، نخس  ياهمیم  - 
دنک . یم  راختفا  ناوکین 

کیرات . بش  يروجید  نوچمه  وت  بکرم  و  تسا . حبص  يدیپس  ایوگ  تسا ، هبنپ  زا  هک  تیاه  هتشون  ذغاک  - 
تسا . هدناوخ  ارف  هقباسم  هب  ار  نخس  نایعدم  همه  دوخ ، تغالب  اب  هک  دنام ، ار  يا  هزجعم  هک  تسا ، يا  هلاسر  ابیز  هچ  نیا  - 

ییاوشیپ  يا  و  يا ، هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  وکین  بادآ  همه  هک  یهاشداپ  يا  - 
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يا . هدومن  امب  ار  اههار  نیرتنشور  هک 
؟ دسرب وت  يافقب  هقباسم ، نادیم  رد  هک  تسیک  و  درک ؟ دناوت  هضراعم  هتخیر ، نایب  بلاقب  وت  هشیدنا  هچنآ  اب  هک  تسیک  - 
يوش . یم  رهاظ  اهشناد  مولع و  نادیم  رد  هک  ییوت  نیا  دنرب ، یم  رس  هب  شیوشت  بارطضا و  رد  ملاع  ناققحم  هک  اجنآ  - 

هدنبوک . وا  رب  قطنم  بحاص  يا  نارورس و  رورس  يا  داب ، راثن  وت  لابندب  ملع  لها  همه  دورد  - 
دنراد . قیدصت  ار  وت  فرش  هاگیاپو  دنتسرف . یم  دورد  يا ، هدیسر  وت  هک  بدا  زا  یهاگیاپ  هب  ناروشناد  همه  - 

یشاب . یم  ناسحا  جوا  رد  وت  و  تسا . لیخب  هاتوک و  ریصقت ، تهجب  نم ، تسد  هک  شاب  مارآ  - 
دیشخب . یتسه  هفطن  زا  ار  ییوت  نوچ  و  داهن ، وت  رد  ار  اهتمه  نیا  هک  داب ، شیاین  ساپس و  ار  اناوت  يادخ  - 

يرادن . ریظن  قیالخ  نایم  رد  زگره  هن ، تفای ؟ نایمدآ  نیب  رد  ناوت  یم  اروت  لثمایآ  هک  متسناد  یم  شاک  - 
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يا هتسیاش  يابید  وت  حدم  رد  و  دشک ، ترابع  کلس  هب  ار  يا  هدنزرا  ياهرهوگ  دناوت  اجک  نم  هشیدنا  مهاوخ . یم  ریصقت  شزوپ  نم  - 
؟ دفابب

هدـنیاپ تسین - یبوکیاپ  يارای  نتفر و  ياپ  ار  راتفر  زیت  ياهبـسا  هک  اجنآ  مراکم - تاراـختفا و  هلق  رب  و  ناـمب ، رادـیاپ  ملاـس و  هشیمه  - 
شاب .

: دیوگ هدرک  باطخ  هدرک  اضتقا  هک  يراک  تهجب  ار ، دوخرصع  ناگرزب  زا  یضعب  ریز ، تایبا  رد 
داقنم  وت ، دجم  ربارب  رد  دادضا ، همه  و  هدروآ ، رب  امدصقم  وزرآ و  کنیا  - 
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تسا . هدش  نتورف  و 
دنرب . یم  هانپ  ادخ  هبو  دنتفا  یم  هدجس  هب  دنسرت ، یم  ناریش  ناناولهپ و  اهنآ  مشخ  زا  هک  یناروالد  يریگب ، مشخ  هک  اجنآ  - 

دنا . هدیشک  يراوخ  وتلذ  هب  دندوب ، هتشاد  راوتسا  ار  هوکشو  تزع  داینب  هک  ار  یمدرم  وت ، ناکاین  یگرزب  - 
دنا . هتشگ  عیطم  هراومه  و  هداهن ، ندرگ  وت  نامرف  هب  هاوخان - هاوخ و  همه - نانیا  - 

دهاوخن یـشاب - هدیمرآ  رتسبو  شلاب  رد  هک  اچنآ  یتح  وت - مراکم  يا  دنلب  هب  یـسک  هک  يراد ، رارق  دنمجرا  دنلب و  نانچ  هاگیاج  رد  وت 
دیسر .

دشاب . راگزور  دادش و  کلف  تفه  هدنیآ  هکنآ  ول  و  تسینانتعا ، يا  هثداح  دمآ و  شیپ  چیه  هب  ارت  - 
تسین . یسرتسد  نآ  رب  ار  مدرم  رگد  هک  ینامرآ  ینک  یم  شالتيدنلب  راوشد و  نامرآ  ره  ندروآ  گنچ  هب  رد  اورپ  یب  وت ، - 

دهد . رارق  صالخا  قبط  ار  دوخ  نت  و  دننیبهب ، اه  یباوخ  یب  و  درذگب ، دوخ  ناج  زادصقم  نیا  هار  رد  هک  دراد  اج  ناولهپ ، روالد  ره  - 
دنک . يرود  هراومه  نالیخب  زا  تشهب  اما  هدیسر ، وزرآ  هب  دبای ، ار  تشهب  هکنآ  ره  - 

دننک . یمن  نتهب  تادامج  ار ، تمعن  رکش  ساپس و  هماج  و  دیآ ، یمن  تسد  هب  یلاع ، قالخا  ابزج  دنلب ، تاجرد  - 
یتسه . درف  نیرتراکوکن  نامیپ و  هب  هدننک  افو  مدرم و  نیرتهب  رادرک ، راتفگ و  رد  وت  - 

درادن . ناکما  نارگید  هب  هک  یماقم  يا ، هدیسر  الاو  ماقم  هب  دوخ ، ششوک  هب  هک  ینابات  رتخا  يا  - 
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تسا . هتخادنا  هلصاف  دنخرچ ، یم  وا  لیبس  رود  اه  هنک  هک  یقمحا  هیامورف  کی  دوخ ، تسودنآ  نم و  نیب  - 
دریگ . یم  مارآ  رارق و  نم  لد  دنک  يرواد  ام  نیب  يا  هتسجرب  درف  کی  هاگ  ره 

درب . منهج  هب  ار  اهنآ  یگنانمشد ، راکنا و  نیمه  و  دندرک ، راکنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلیضف  نیقرام ، - 
دنرذگ . یم  نآ  زا  نادنمدرخو  تسا ، یمیدق  تنس  کی  یگدنز ، شیامزآ  هک  اقح  و  - 

دوش . یم  هدافتسا  اناد  نارونخس  دوجو  زا  اما  دنریگ ، یمتسد  هب  ار  مدرم  روما  مامز  ناداوسیب ، یهاگ  و  - 
تسا . ینوزفب  ور  هتسویپ  ناصقان ، رامش  و  دننادان . و  ناریح ، دوخ  ام ، نایاورنامرف  - 

تسا . قداص  هشیمه  هک  تسا  یلصا  نیا  و  دنز ، یم  رانک  ار  ینم  وچمه  هک  تسا  هنامز  تداع  نیا  - 
؟ تسا يزورفایشتآ  هچ  نیا  هک : وگب  زین  نارواد  نیب  رد  و  وگب ، دنک ، هبلغ  دهاوخ  یم  نم  رب  هک  یسک  نآ  رب  - 
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دنوش . رتسکاخ  هک  ات  نک ، ناشیاهر  ای  ریگرب ، اهنآ  بوچزا  شتآ  یهاوخ  یم  وت  و  - 
دراذگ . یمن  اناد  رونخس  نادان و  قمحا  نیب  یتوافت  راگزور ، نیا  هک  اغیرد  - 

تسا . رارق  ربام  یتسود  ناسآ و  ام  رب  اهیراوگان  نیا  لمحت  یتسه ، ام  نایم  رد  یکاپ  هب  وت  هک  مادام  - 
: تسا هتفگ  زین  و 

داب . كاخ  نآ  راثن  میاهگشا  هراومه  و  دورد ، هدنام - رود  اهگنسرف  هک  ینیمز - رس  نآ  هب  نم  زا  - 
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تسا . هدیمرآ  اجنآ  نم  ناور  ناج و  هک  ارچ  دشاب ، يا  هلصاف  نینچ  ام ، نیب  هک  تسا  راوشد  بعص و  رایسب  نم ، يارب  - 
، دزاونب ار  هداتفا  نیا  ماشم  راید ، نآ  رارع  يوب  و  دزیخرب ، يداب  ناتسگیر  نآ  زا  هک  هاگنآ  - 

تسا . شیر  يرود  نیا  زا  ما ، هتفیش  لد  و  دناشوپ ، یم  ار  مناگدید  کشا  متفا ، یم  نارای  امش  دایب  - 
تسا . دمآ  تفر  یشک و  رس  رد  ماش  حبص و  ره  هک  مراد ، لد  رد  يرارش  زوسنامناخ ، قشع  زا  هک  تسنیا  منخس  - 

دنادرگ ؟ یم  زاب  میدوب ، معنتم  نانمشد - دنزگ  زا  رودب  مه - رانک  رد  هک  ار  یتمعن  رپ  ياهزور  نآ  راگزور ، هرابود  ایآ  - 
دوش . یم  هدید   3 : 420 یبحم ج 427 - رثالا  هصالخ  رد  رعاش ، نیا  لاح  حرش 

هدنز لاسب 1012  وا  ارهاظ  هدماین ، تسدب  يزیچ  رعاش ، تافو  خیرات  رد  قیقحت  صحفت و  زا  سپ  هدرک ، لقن  هفالـس  فلوم  هچنآ  ربانب  و 
دنک . شتمحر  لاعتم  يادخ  تسا . هتفاین  رمع  نادنچ  مه  لاس  نآ  زا  سپ  هدوب و 

هحفص 223 ] ] 

ناعنص خیش  نب  دمحم  وبا 

هراشا

، دهد یم  ناشن  ار  ادخ  راونا  هک  تسا ، هفوکش  رپ  ناراب و  رپ  یغاب  هغالبلا ، جهن 
، تسا هداد  رارق  رادید  رظنم  رد  ار  یهلا  تاذ  هنیآ  هک  تسا ، یسدق  تمکح  ای  - 

، دنک یم  تیاده  نادرم ، وکن  هارهاش  هبار  نایملاع  هک  تسا  یتفرعم  رون  ای  - 
دنز . یم  جوم  دوخ  غورف  اب  و  هدز ، رس  ملع  يایرد  زا  هک  یتمحر  جاوما  ای  و  - 

. تسا يراج  اهتفرعم  بآ  نآ ، يور  زا  هک  تسا  دیراورمایئوگ  شیاه ، هبطخ  هژاو  هژاو  - 
دراد . هدیچیپ  دوخ  رد  اردیحوت  رون  و  دنز ، یم  قرب  یتشهب  يافص  زا  شتاملک ، - 

تسا . هدمآ  شوج  هب  یهلا  شرع  زارف  زا  هک  تسا ، نیقی  همشچ  ایوگ  هغالبلا ، جهن  نیا  - 
دنک . یم  شخپ  نایملاع  هب  ار  رارسا  وترپ  ناگراتس - نوچمه  شیاهتمکح - - 
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دشخب . یم  ازسب  تریصب  ار  ناگدنونش  هدز ، وسکی  ار  اه  هدرپ  شنایب  - 
دنک . یم  زاین  یب  اهباتک  زا  ارت  هک  تسا ، عمج  یناعم  نانچنآ  شراصق ، تاملک  رد  - 

تسا . هدناشن  لد  رد  ار  زور  يدیپس  غورف و  و  هتشادرب ، ار  لد  یهایس  هک  یظافلا  - 
تسا . هتساخرب  تینهت  ییوگ و  دمآ  شوخ  هب  قداص  حبص  هک  ایئوگ  هدودز ، نانچنآ  یناعم  زا  ار  یکیرات  - 

دراد . يرترب  تارکفت  همه  رب  منیب و  یم  نآ  رد  يرکفت  يا ، هدیزگرب  بلطم  ره  زا  رکفت ، هشیدنا و  كرادم  نایم  رد  - 
تسا . شخب  رارقا  ناهرب  تجح و  دوخ ، شتغالب ، هک  ارچ  دنناوتان ، نآ  ریظن  ندروآ  زا  نارونخس  - 

تسا . هتفگ  نخس  ام  اب  راگدیرفآ ، ملع  تاملک  اب  هک  دید  یهاوخ  ینک ، شهوژپ  لمات و  هکمالسلا  هیلع  یلع  مالک  رد  - 
، هدمآ رد  تکرح  هب  مولع  نیافس  شناشورخ ، جاوما  زا  هک  تسا  یسونایقوا  - 

تسا . هدرتسگ  ار  شتکرب  رپ  ناراب و  رپ  هنهپ  همه ، ياپ  ریز  هک  يزیخلصاح ، نیمزرس  ای  و  - 
ینیب . یم  رگیدکی  هارمه  یئاناوتو ، تردق  نیع  رد  ار  تحامس  وفع و  باتک ، نآ  رد  - 
تساهداتفا . هارب  هدرک و  یلجت  اناوت  هناگی  راگدرورپ  يوس  زا  یتردق  باتک ، نآ  رد  - 

تاذ سوسمم ) ) تیانع دروم  شیاه  هناشن  فاصوا و  هک  ینیب  یم  یتردق  - 
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دنک . یم  هولج  راثآ  رد  هک  یتاذ  تسا ، ادخ 
تسا . رارسا  هنیجنگ  رد  هدننک  زاب  و  تیاده ، هوکشم  و  یهلا ، رون  غارچ  هدنزورف  - 

هدیزگ ربداماد  هناگی  هکنانچمه  درک ، تدابع  ارادـخ  و  دروآ ، نامیا  ربمغیپ  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  و  ربمایپ ، داماد  مالـسلا  هیلع  یلع  - 
دوب . زین  ربمغیپ 

دینادرگ . لماک  ناگدنب  رب  وا  دوجوب  ار  شتمعن  و  درک ، رادیاپ  وا  دوجوب  ار  شربمایپ  نید  يادخ ، - 

رعاش لاح  حرش 

هناخباتک رد  هخسن ، نیا  و  هتشون ، دوخ  طخب  ار  یضر  فیرش  دیس  هغالبلا  جهن  زا  يا  هخسن  هکتسا  یسک  ناعنـص  خیـش  رـسپ  دمحم  وبا 
ظیرقت نیا  نآ  يور  رب  هدروآ و  تباـتک  هب  لاسب 1072  ار  هخـسن  نیا  دوش . یم  يرادهاگن  هرامش 3085  تحت  نارهت  رالاسهپـس  هسردم 

عبطتوق و رادومن  شرعـش ، نیمه  نکل  متفاـینيزیچ ، وا  یناگدـنز  خـیرات  زا  نم  و  تسا . دـمحم  وبا  نآ  مظاـن  طـخ  هب  هک  مینیب ، یم  ار 
یب تبحم  تیالو و  رد  وا  یهگناو  دراد . مدقت  بدا ، نادیم  رد  عبط و  تدوج  راعـشا ، رد  هک  دـهد  یم  ناشن  و  تسوا ، رعـش  یگیامنارگ 

دوب . هتسجرب  هنومن  کی  مالسلا ، هیلع  یلع  نانموم  ریما  راوگرزب  ماما  هب  شیالآ 

هحفص 227 ] ] 

نرق 12 رد  ریدغ  ءارعش 
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یلماع رح  خیش 

هراشا

لاسب 1104 هتشذگرد  لاس 1033 و  دلوتم 
؟ دنسر یم  وت  تمظعهب  هنوگچ  ایصوا  دننک ، یم  لسوت  وت  هب  ناربمایپ  هک  اجنآ  - 

. دنرادن یهانپ  شا ، هیامنارگ  تداعس و  اب  راوگرزب و  طبس  ود  ربمایپ و  زج  مدرم ، - 
تساوخ . هانپ  امش  زا  دش . راتفرگ  یتخس  هب  ترسم  زا  سپ  هک  هاگنآ  مدآ ، - 

دش . رود  وا  زا  اوح  شیوناب  و  دنام ، سکیب  اهنت و  نیمز  رد  هک  دوب  يزور  نآو  - 
داد . رس  هیرگ  هلان و  نوزحم ، رایسب  نامیشپ و  یسب  دادیور ، نیا  زا  - 

تفایرد . ییاه  هملک  راگدرورپ  يوس  زا  مدآ  ماگنه ، نآ  رد  - 
دیشخب . تزع  وتفارش  ار  وا  دوب - نادناخ  امش  مان  هک  اه - هملک  نیا  و 

دیسر . یمن  تباجتسا  هب  شیاعد  دوبن ، امش  مان  دای و  رگا  هک  دیدرگ ، باجتسم  مدآ  ياعد  هلصافالب  - 
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دش . فرطرب  وا  زا  الب  و  دروآ ، هانپ  امش  هب  دوخ  يالتبا  الب و  زا  بوقعی ، سپس  - 
تشگ . مامت  وارب  اهتمعن  و  تفایزاب ، ار  دوخ  ییانیب  و  دش ، هداد  فسوی  نهاریپ  هک  دوب  امشدوجوب  و  - 

و دندنکفا ، شتآ  رد  ار  وا  نارفاک  هورگ  هک  اجنآ  درک . شیاین  ادخ  اب  درکلسوت و  امش  هب  و  تشاد ، نابز  رب  ار  امـشمان  لیلخ ، میهاربا  - 
دناسرن . دنزگ  وا  رکیپ  رب  شتآ 

؟ دوش عقاو  متس  دروم  درک - لسوت  امش  رب  هکنآ  سپ  زا  میهاربا - هک  دوب  نکمم  ایآ  - 
دندرک . هثاغتسا  امشمانب  هدروآ و  هانپ  امش  رب  بآ ، نایغط  رد  حون  یتخس و  رد  سنوی  - 

دومن . فرطرب  دوخ  زا  ار  اهیدب  و  درک ، لسوت  تیب  لها  مانب  زین ، بویا  - 
دنا - هدرک  لقن  ارنآ  ناتسود  نانمشد و  هک  تسا ، یتعانم  یگرزبهچ و  نیا  اتفگش ،

دنا . هتفرگ  رارق  وا  زا  رتنیئاپ  دنراد - هک  يدنلب  نآ  اب  ازوجو - ایرث  هک  دراد ، یهوکش  دجم و  مالسلاهیلع  یلع 
تسا . ایح  ینابرهمو و  لامک  يراد و  افو  تمصع و  لضف و  رهظموا  - 

دنک . فصو  دناوت  یمن  ار  نآ  ماقم  یملق  چیه  هک  دسر ، یم  یماقم  هب  دشاب ، امش  يارب  هک  يراتشون  راتفگ و  هنوگ  ره  - 
تسا . مالسلا  هیلع  یلع  مان  هک  تسا  انامه " ع " و " ل " و " ي "  هدمآ ، دیدپ  نآ  زا  ایلع ) ) یلاع ماقم  هک  یفورح  نآ  - 

یگرزب  رد  ار  مدآ  هک  دنتسه ، يرون  امهلآ - امهیلع و  هللا  یلص  یلع - دمحم و  - 

هحفص 229 ] ] 

تسا . هدنکفآ  وترپ 
(. تیالو یتسود و  نامیپ  ) هتفرگ اهنآزا  ینامیپ  نآ  رانک  رد  تسا . یتینارون  یگرزب و  هک  اج  ره  يادخ ،
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؟ دنا هدرپس  لد  مالسلامهیلع  نادناخ  نیا  يالوب  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  همه  هک  دنک ، دناوت  یم  يربارب  رخف  نیا  اب  راختفا ، نیمادک  - 
دراد . لد  رد  هک  ینمشدنامه  دوش ، یم  هتخانش  مالسلا - مهیلع  هیلع و  یلع - نادناخ  ینمشد  ناشن  اب  یقفانم  ره  - 

تسا . هدوبن  یفخم  یتریصب  لها  چیه  رب  تداعس  نیا  راگزور ، لوا  زا  هک  دنگوس ، دوخ  ناجب  - 
تسا . هدوبن  یگدولآ  يدیلپ و  چیه  وا  تدالو  رد  و  دیئاز ، كاپ  ار  وا  شردام  - 

تسا . هدشن  دراو  اهناسنا  زا  ینز  چیه  نونکات  هفیرش ، هبعک  لخاد  رد  - 
تفرگ . ارف  ار  نامسآ  نآ و  فانکا  همه  نیمز و  و  دیات ، يرون  مالسلا ، هیلع  یلع  دوجو  زا  - 

دیشخب . گرزب  یترسم  ینامداش و  ار ، ادخ  نید  هلا . هیلع و  هللا  یلص  شردارب  نوچمه  مالسلا  هیلع  یلع  دلوت  - 
دنک -! یم  هولج  ینامداش  تجهب و  شا  هرهچ  زا  هک  تسا ، يدولوم  كرابم  هچ  نیا  اتفگش  - 

نایاپیب . یگدنخرف  داب ، هدنخرف  دولوم  یمارگ  نیا  دعس  همطاف  شردام  رب  سپ 
دراد . مالسا  نید  هب  صاصتخا  یکشچیه  یب  یگدنخرف ، نیا  هکلب  - 

: دیوگ نینچ  تایبا  نیا  همادارد  و 
یصوصن  رابخا و  امهلآ - امهیلع و  هللا  یلص  ربمایپ - زا  یلع ، هراب  رد  و  - 
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تسین . شرامش  ءاصحا و  لباق  هک  هدیسر ، امب 
تسانم . ثراو  یصو و  یلو و  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدومرف  دنا - هتشون  املع  هکنانچ  نانخس - اهصن و  نآ  رد  - 

؟ درب یمن  ثرا  شناکیدزن  زا  یسک  ءایبنا  لام  زا  هک  دیرادنپ . یم  ایآ  امش 
الوم و مالـسلا  هیلع  یلع  درادلوبق ، يربهر  ییاوشیپ و  هب  ار  وا  هک  سک  ره  هک  دومرف  هلا و  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ  هک  دـینیب  هب  کـنیا  - 

درک . دیاب  اهر  ار  یلادج  کش و  ره  صوصخ ، نیا  رد  سپ  تسوا . ییاوشیپ 
دنا . هدرکرکذ  ار  نیا  رتاوتب  رابخا  همه  و  دوب . باجتسم  الماک  هک  دومرف ، ییاعد  نآ  زاسپ  و  - 

: تسا هتفگ  هدیصق  نیا  رد  زاب  و 
دوش . یم  متخ  وت  دوجوب  اهیراوگرب  اهیگرزب و  مدرم ، نایم  رد  بلاط  وبا  رسپ  یلع  يا  - 

، تسج ناوت  یم  وت  دوجو  رد  ار ، راختفا  دجم و  يرورس و  لامک و  جوا  نینچمهو  - 
. تسا هدش  هدرپس  وت  تسدب  تیاده  تینما ، راوگرزب و  كاپ و  ردارب  زا  سپ  دننادبو  دنرگنب ، تریصب  هدیدب  رگا  مدرم  - 

دیدرگ . بجاو  مدرم  رب  وت  تیالو  هدرک ، مدرمب  ادخ  بناج  زا  ربمغیپ ) ) وا هک  ییاهشرافس  اب  - 
؟ دننک ادتقا  وت  رب  ات  تسا ، اجک  نانمشد  ياونش  شوگ 

؟ دوب وت  يارب  زج  ایآ  درک ، یفرعم  دیکاتب  ربمیپ  ریدغ  زور  هک  یتیالو  نآ  یلع ، يا  یهگناو  - 
دیسر . یمنوت  هیاپب  یسک  جیه  نارظان  زا  و  يدوبمدرم ، ییاوشیپ  وت  دومرف ، تلحر  ربمغیپ  هک  زور  نآ  - 
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تسا .) تیب   453 هدیصق ، نیا  مامت  )
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اجهفورح زا  یکی  اب  ود  ره  نآ ، تایبا  زجعو  ردص  هک  يدیاصق  تسا ، هدـنام  ياجب  وازا  مالـسلا  هیلع  یلع  حدـم  رد  ریز  دـیاصق  زاب  و 
موسوم روحلا "  روهم  هب "  ار  دیاصق  نیا  و  دراد ، تیب  هدیصق 29  ره  هک  هدنام ، راگدایب  وا  زا  لاونمنیدب  هدیصق  و 29  دوش ، یم  هتسارآ 

: تسا مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  حدم  رد  همه  هک  هتشاد 
دنک . تیاهر  متس  زامالسلا  هیلع  یلع  زجب  وا  يردارب  اب  هک  تسین ، یسک  چیه  و  تسا . ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود ، رهم و  - 

دنشچ . یمن  ار  گرم  معط  شناراتسود  وا  روضحیب  و  دوش ، یم  رضاح  هک  تسوا  ناتسود ، گرم  ماگنهب  و  - 
دسر : یم  اهتیب  نیا  هب  تایبا  همادا  رد 

دیرفآ . یمن  ار  تاقولخم  زگره  دوبن ، وا  رگا  هک  هدرک ، تیاده  یسک  رهم  هب  ارام  ياهلد  نایملاع ، راگدرورپ 
تسا . هدیسرن  یسک  وا  زج  ناربمایپ ، تاماقم  نیرت  رب  هب  هک  تسا ، يرهوگ  هناگی  وا  - 

ناشخرد ار  يراوگرزب  تمارک و  قافآ  دوخ ، هرهچ  اب  هبـش - هدراهچ  هاـم  نوچمه  كدـنا - كدـنا  و  تفاـی ، دـشر  هک  دوب  یلـاله  وا  - 
تخاس .

تلع امهلآ - امهیلع و  هللا  یلـص  تفگ ، کـیبل  ار  وا  ناـمرف  راـب  تسخن  هک  یـسک  نیتسخن  نآ  دـمحم و  ینعی  یمارگ - دوجو  ود  نیا  - 
دنا . شنیرفآ 

دنتفرگ ! رارق  وا  هناخ  زا  هلحرم . نیدرورف  رد  ماجنارس  دنسرب . وا  ناتسآ  هب  رگم  ات  دنتفرگ ، جوا  نامسآ ، نارتخا  - 
دیزگرب ؟ شیوخ  يردارب  لامک و  ماقمب  ار  وا  زج  یسک  ناربمایپنیرتهب ، ایآ  - 
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دندیزگرب . قلخ  نایم  رددوخ  ینیشناج  هب  ریدغ  زور  رد  وا  زج  ایآ  - 
تسا . هتفریذپ  يربهر  هبارم  هک  یسک  ره  ياوشیپ  تسا ، یلع  امشياوشیپ  دومرف : هک  تسا  يراکشآ  تیاده  نیا ، - 

دراد . یم  هاگن  يراد ، نآ  میب  هچ  ره  زا  ارت  دنوادخ  سرتن و  ناسرب و  مدرمب  ار  رما  نیا  هک  دیسر ، ربمغیپ  هب  یحو  هک  دوب  اجنآ  - 
درک . راکشآ  دوبهتشاد ، یفخم  نانمشد  میب  زا  هک  ار  يزیچ  نآ  و  تخاس . ناشن  ار  دوخ  تلیضف  زایشخب  ادخ ، ربمایپ  هک  دوب  اجنآ  و  - 

دوش . یم  لقن  ریز  تایبا  تسا ) دننامه  اهنآ ، تایبا  رخآ  لوا و  فورح  هک  يدیاصق  ) نیفرطلا لوهجم  دیاصق  زا  زاب  - 
منک . شاف  ارنآ  و  مریگرب ، هدرپ  نآ  زا  هک  تسنآ  قشع  نامتک  زا  رتابیز  اما  ما ، هتشاد  ناهن  لدرد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يالو  رهم و  نم  - 
رهم و  میزرو ، یمن  كرش  دوخ  دیواج  قشع  وهناگی  تبحم  اب  ام  اما  دنیابر ، لد  امزا  دنهاوخ  یم  و  دنراد ، ام  راکیپ  دصق  ییابرلد  نانز  - 

مینیزگ . یمن  رگید  ربلد 
تسا . هدش  هتخیر  وا  رهم  تدوم و  ظفح  هار  رد  ام  ناروالد  هورگ  زا  هک  اهنوخ  هچ  - 

: دیوگ تایبا  نیا  نمض  رد  و 
دناوت یمن  يا ، هدننک  کش  چیه  هک  تسا ، رگ  هولج  نانچنآ  مالـسلا - مهیلع  هیلع و  شنادـنزرف - ربمایپ و  یـصو  نم ، رورـس  تامارک  - 

دناشوپب . ارنآ 
تسه ؟ یتجح  عرش  رد  ربمایپ ، مالک  زا  رتالاب  رترب و  ایآ  و  تساتجح . ام  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  یبن  نخس  - 
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دای زا  ارنآناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا . یفاـک  هدنـسبهمه و  يارب  تسا ، يدرف  ره  یلوم  یلع ، دومرف : هک  ریدـغ ، زور  رد  ربماـیپ  نخـس  - 
؟ درب

تسا . دیدرت  کش و  ياج  هچ  رگید  نآ ، زا  سپ  و  تسین . نانموم  رب  يربهر  یلو و  وا  زج  هدمآ : میرک  نآرق  رد  هکنانچمه  و  - 
دشخرد . یم  اج  همه  و  دریگ ، یم  ارف  دوخ  وترپ  اب  ار  قافآ  همه  دریگ ، ندیبات  رب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  یضترم  تلیضف  نارتخا 

: ریز رارقب  تسا ، نیفرطلا "  هکوبحم  هک "  تسايراعشا  تیصخش ، نیا  زا  زاب 
مراد . رگد  یعجرم  نم  هک  ارچ  نک ، اهر  شزرا  یب  نایوربوخ  نایور و  وکن  رادید  زا  ارم  - 

ما . هدرک  يراج  ما  هدید  زا  اهگشا  لیس  هراومه  و  دنداد ، هجنکش  نارجه  يرغال و  اب  ارم ، ناج  مسج و  - 
دیوگ : یم  هکنآ  ات 

تسا . همهزا  رترب  و  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  رب  يرترب ، يادنلب  جوا و  رد  ار  لیاضف  همه 
تسا . هدرک  عفد  ار  یکش  ره  ربخ ، نیا  صن  ریدغلا و  هعقاوربخ  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  کش  وا  تلیضف  رد  هک  یسک  زا  متفگش  رد  - 

دشاب . وا  قح  هدننک  عیاض  لیاضف و  رکنم  هک  یسک  رب  ياو  هک  تسب  نامیپ  مدرمربارب  رد  ربمایپ  - 
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نادندب ترـسح  تشگنا  و  ناوتان ، نآ  ياصحا  شرامـش و  زا  ییاناد ، ییاناوت  ره  دنروآ ، رامـشب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  هک  اجنآ  - 
دنام . یم 

رعاش لاح  حرش 

رسپهبر دبع  رسپ  رفعج  رسپ  لوسرلا  دبع  رسپ  یلع  رسپ  بلطملا  دبع  رسپ  مالسلا  دبع  رسپ  نیسح  دمحم  رسپ  یلع  رـسپ  نسح  رـسپ  دمحم 
ازریم رسپ  نیدلا  سمش  ازریم  رسپ  دحاولا  دبع  رسپ  يزاجح  رـسپ  قدصم  رـسپ  نیدلا  رون  رـسپ  نیدلا  ردص - رـسپ  یـضترم  رـسپ  هللا  دبع 

رسپ دمحم  رسپ  نیدلا  رون  رسپ  نیسح  رسپ  مالسلا  دبع  رسپ  نیدلا  رخفرسپ  نسح  رسپ  رفعج  رسپ  یسوم  رسپ  موصعم  یلع  رسپ  هللا  بیبح 
دنزرف مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  باکر  رد  هک  یحایر  رح  رـسپ  ریکاب  رـسپ  دمحم  رـسپ  يزاجح  رـسپ  یـضترم  رـسپ  فسوی  رـسپ  یلع 

دیسر . تداهشب  اروشاع  رور  رد  ربمایپ  دیهش 
دوخ مرکم  نادناخ  نایم  رد  یگرزب  تفارش  سسوم  دیسر ، تداهـش  هب  نامراوگرزب  ماما  رانک  رد  اروشاع  زور  رـصع  هک  دیهـش ، رح  نیا 

رهام و ياهقف  یگدنسیون و  يرونخس و  غباون  رکفت و  نایاوشیپ  نخـس و  ناداتـسا  بهذم و  نیطاسا  نید و  ناگرزب  هک  ینادناخ  دیدرگ ،
ام یـسررب  دروم  هک  رح - خیـش  ناـیم ، نیا  رد  و  تسا . هدرک  عمج  دوـخ  ردار  رعـش  ناگدنیارـس  بدا و  لـضف و  نـالماحو  ثیدـح  همئا 

و درکن ، تیرـشب  میدـقت  ار  لضاف  ونچ  یـسک  هناـمز  دور و  یمن  داـی  زا  زگره  شراـثآهک ، تسا ، رتروهـشم  ناـگرزب  نیا  همه  زا  تسا -
تسا . هتشاذگ  رثا  یمالسا  تما  همه  نیب  رد  شنادیواج  ياهتمعن  راثآ و  هشیمه 

تعیرش بایـسآ  هنودرگ  هتـسویپ  هک  میرب ، یم  مان  دراد ، هک  یمیخـض  تادلجم  نآ  اب  ار  هعیـشلا "  لئاسو  باتک "  وا ، راثآ  نیرتمهم  زا 
يرون  تجح  خیش  كردتسم  مهم  گرزبباتک و  هاگ  ره  و  تسا . نید  ياملع  هناگی  ذخام  زا  هک  تسا ،
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زا شیپ  هک  تسین  یهیقف  چـیه  و  میهدـب . اهنآ  اب  ار  دـنا "  هدیـسر  مهب  هک  یـسونایقا  ود  ریبعت "  دـیاب  میهد ، رارق  باـتک  نیا  بنج  رد  ار 
دنکن . هعجارم  باتک  ود  نیا  هب  اوتف ، نداد 

یلاوحا حرش  چیه  مجاعم ، بتک  رد  امش  و  دنراد ، يور  شیپ  هراومه  ار  باتک  ود  نیا  دیناسا  هک  دنتـسه ، طابنتـسا  رظن و  لها  نیا  يرآ 
حلاص همالع  شردارب  هکنانچ  دیوش ، یم  هجاوم  يو  هعیشلا  لئاسو  باتک  مارتحا  میرکت و  ترابع  اب  هکنآ  رگم  دیناوخ ، یمن  رح  خیش  زا 

: تسا هدورس  وکین  هچ  واظیرقت  رد 
. دنراد رارق  نیدورف  بتارم  ود  وا ، بنج  رد  رابخا  بتک و  رگید  و  دراد . خماش  سب  ماقم  نید ، رد  هک  تسا  یباتک  نیا  - 

. دنار یم  وسکی  ار  اهباجح  ام ، ناگدید  زا  و  دشاپ . یم  تیاده  رون  اهلد  ياضف  رد  باتفآ ، دننام  - 
دیازفا . یم  دوخ  بتارم  رب  هکلب  دوش ، یمن  هارمگ  زگره  نآ  ورهر  هک  تسا ، یتیادهطارص  نیا  - 

تسا . الاب  تاجرد  هب  ندیسر  هلیسو  ءاملع و  هعجارم  تیعبت و  دروم  باتک  نیا  هک  یتسارب  تسا ، قح  ام  نید  نیا  هاگ  ره  - 
هنک رد  هچ  ره  دناشفا . یم  وترپ  يرون  وچمه  تلیضف  یناشیپ  ربو  دشخرد ، یم  يرهوگ  نوچمه  راگزور  جات  رب  راوگرزب ، خیش  نیا  سپ 

ایئوگ تسا ، ناوتان  وا  فیصوت  زا  شیاتس ، وحدم  ياهترابع  یسانش . یم  ار  يرنه  ره  و  يریگ ، یم  هرهب  يا  هیام  ره  زا  يور  ورف  وا  راثآ 
تیب لها  همئا  ثیداحانیودـت  یکی  وا ، راثآ  زا  تسا . نایامن  وا  تیـصخش  رد  زراب  لامک  تسا ، بدالماک  رولبت  ملع و  ياـسر  رکیپ  هک 

تابثا  رد  شتافیلات  و  هدمآ ، مهارف  يرایسب  تادلجم  رد  هک  تسا ، مالسلا  مهیلع 
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نانآ حدـم  رد  هک  يراعـشا  نیودـت  عمج و  مکح و  ماکحا و  يروآدرگ  رد  و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  شیاتـس  لئاضف و  رـشن  تماما و 
، شراوتـسا ياهباتک  هک  تسین  هدوهیب  و  هتخیر ، یم  ار  اهرهوگ  نیرتهب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  حدم  هتوب  رد  هاومه  و  دشاب . یم  هدـمآ 

: دوش یم  الیذ  وا ، ياهباتک  کنیا  دنا . هتشاد  هاگن  دیواج  ار  وا  مان 
ددرگ . یم  غلاب  مالسلا  مهیلع  راوگرزب  ناماما  ربمایپ و  حدم  رد  تیب  رازه  تسیب  هب  هک  راعشا ، ناوید  - 1

فیرشلا .- هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم - ماما  ندرب  مان  یگنوگچ  مکح  رد  هیمستلا  مکحیف  هیمعتلا  فشک  - 2
هعمجزامن . رد  عامجالا  مکح  یف  عامسالا  عهزن  - 3

هدمآ . نادب  هک  ییاهصن  مارح و  بجاو و  رد  هیادهلا ، هیاده  - 4
تسا . هدمآ  هیفوص  در  رد  ثیدح  رازه  نآ  رد  هک  يا  هلاسر  - 5

املع . زا  رگید  یهورگ  لماع و  لبج  ءاملع  رد  لمالا  لما  - 6
دوش . یم  لماش  ظیدح  رازه  تسیب  رب  دلج  ود  رد  تازجعملا  صوصنلاب و  هادهلا  تابثا  - 7

تسا . هدرک  حرش  ار  دوخ  لئاسو  باتک  باتک ، نیا  رد  هعیرشلا ، لئاسو  ریبحت  هعیشلا و  لئاسو  ریرحت  - 8
تسا . لیاسوزا  ییاه  هدیزگرب  هک  دلج  هس  همئالاماکحا - یلا  همالا  هیاده  - 9

مهیلع .- هیلع و  هللا  تاولص  همئا - ربمایپخیرات و  رد  يا  هموظنم  - 10
تسا . هدیمان  مامالا "  هرضحی  نم ال  مانب "  هک  هعیشلا  لئاسو  تسرهف  - 11

مالسلا . امهیلع  نیسح  نب  یلع  ماما  ياهاعد  زا  هیناثلا : هفیحصلا  - 12
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مالسلا . مهیلع  همئالا  لوصا  یفهمهملا  لوصفلا  - 13
هعجرلا . یلع  ناهربلاب  هعجهلا  نم  ظاقیالا  - 14

یسدق . ثیداحا  رد  هیفسلا  رهاوجلا  - 15
نایسنلا . وهسلانع و  موصعملا  هیزنت  - 16

هلاسر . هد  دودح  لماش  هیسوطلا ، دئاوفلا  - 17
هیورملا . هغللا  هیولعلا و  هیبرعلا  - 18

هباحص . لاوحا  رد  يا  هلاسر  - 19
نآرق . رتاوت  رد  يا  هلاسر  - 20

رفاک . قلخ  رد  ياهلاسر  - 21
اهثاریم . رد  يا  هموظنم  - 22
هوکز . رد  يا  هموظنم  - 23

هسدنه . رد  يا  هموظنم  - 24
لاجر . رد  يا  هلاسر  - 25

دج لاس 1081 ، يافوتم  یلع  نب  یلع  دمحم  خیـش  شیومع  و  يافوتم 1062 ، یلع  نب  نسح  شردـپ  شیپ  رد  ار  مولع  یلماع ، رح  خـیش 
، ملاعمبحاص نسح  نب  دمحم  نب  نیدلا  نیز  خیش  یلماع ، دومحم  نب  یلع  خیش  شردپ  ییاد  رح ، دمحم  نب  مالسلا  دبع  خیش  شیردام 

تسا . هدناوخ  نارگید  يریهظ و  نیسح  خیش 
دوخ هزاجا  رد  هچنآ  ربانب  یسلجم - همالع  نیا  دراد ، تیاور  هزاجا  یسلجم  همالع  یلماع و  سنوی  رسپ  نسح  رـسپ  نیـسح  هللا  دبع  وبا  زا 

داد . تیاورهزاجا  وا  هب  هک  تسا  یسک  نیرخآ  هدرکرکذ -
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: زا دنترابع  دنا ، هتفرگ  تیاور  هزاجا  وا  زا  هک  یناسک  اما  و 
يدهشم . يدهم  دمحم  رسپ  لضاف  دمحم  خیش  - 

لاسب 1098 . خروم  هزاجا  قباطم  يریازج  هللا  تمعن  دیس  رسپ  نیدلا  رون  دیس  - 
تسا . دوجوم   3 كردتسمرد 390 : هزاجا  نیا  ینارحب . مالسلا  دبع  نب  دومحم  خیش 

هقباس لاس  لهچ  رد  هشیر  هک  يا  هناخ  رد  و  دیدرگ . دـلوتم  لاس 1033  بجر  هعمج 8  بش  رد  رغشم "  ياتـسور "  رد  یلماع  رح  خیش 
- دننوفدم روشک  نآ  رد  هک  ار  یناماما  و  درک ، قارع  هب  یترفاسم  هاگنآ  دـش . فرـشم  جـح  هب  راب  ود  اجنآ ، زا  و  دـیوگ . تنوکـس  دراد ،
و درک . تنوکس  سدقم  دهشم  رد  هدش و  بیصن  مالسلا  هیلع  اضر  نسحلا  وبا  ماما  ترایز  ار  وا  سپـس  دومن . ترایز  مهیلع - هللا  تاولص 

بصنم یمالسالا و  خیش  ماقم  رد  درک . ترایز  راب  ود  مه  ار  قارع  همئا  هاگراب  و  دش ، فرشم  جح  هب  هرابود  دهـشم . رد  تماقا  تدم  رد 
بنج مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  فیرـش  قیتـع  نحـص  رد  و  تفاـی ، تاـفو  لاـس 1104  ناـضمر  هاـم  مکی  تـسیب و  رد  اـت  تفاـی . تواـضق 

شرازم داش و  ار  شحور  دـنوادخ  تسا . ناـگمه  تراـیز  دروم  فورعم و  دهـشم ، رد  شربق  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  رفعج  ازریمهسردـم 
دیامرف . ینارونار 
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( هدمآ فرح  کیب  تهج  راهچ  ره  زا  ) فارطالا هکوبحم  ادتبا ) ضورع و  زجع و  ردـص و  ) بناج راهچ  زا  هک  تسا  يرعـش  وا ، راعـشا  زا 
: تسا

زادرپب . ناراکوکین  ربهرو  اوشیپ  تمعن  حدم و  هب  ایب  سپ  یسرت ، یم  فارسا  زا  حدم ، فصو و  رد  هاگ  ره  - 
تسا ، فانم  مشاه و  نادناخ  راختفا  هیام  هک  وگب ، حدم  ار  یسک  نآ  - 
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تسا . هتشذگ  رد  رازه  نارازه  زا  شلیاضف  و 
. تسا رتارفناگرزب  همه  زا  ناشلیاضف ، تسا و  یفاک  همه  رب  دنک و  یم  فرط  رب  ار  یلوهجم  ره  ناششناد ، هک  نیزگب ، ار  یناسک  حدم  - 

دنراد . يرترب  همه  ناشوپشفک  ناگنهرب و  اپ  زا  مدرم ، همه  رب  - 
دننک . یم  فارتعا  مه  نانمشد  هک  تسا  يزیچ  نیا  و 

هیفاق رعاش  چـیه  هک  اتفگـش  )و  دوش یم  هدـناوخ  فرح  کی  اب  فرط  ره  زا  ) دراد هتـسب  يراـصح  هک  يرعـش  ریذـپبنم ، زا  ار  رعـش  نیا  - 
دیوگب . ار  نآ  ریظن  دناوت  یمن  يزادرپ ،

: تسا اهتیب  نیا  وا  راعشا  زا  و 
دنا . هتشادن  ادخ  هب  زج  يدیما  یگدنز  رد  هک  اناد ، اناوت و  صاخشا  اسب  - 

تسا . هدیناسر  دنروآ - یمن  باسح  هب  هک  ییاج  زا  ادخ - طقف  ار ، ناش  يزور  قزر و  هک  تسا  تهج  نیازا  و  - 
: تسوا زا  زاب  و 

. دنک یم  یناشفا  رون  دشخرد  یم  دوسا  رجح  زا  هک  يرون  نوچمه  ناش ، هرهچ  لاخ  هک  ینایور  وکن  - 
دنراد . مادنا  رب - يدجسع  یمشیربا و  هتسارآ  هماج  هک  دنتسه ، ییابیز  هبعک  نوچمه  - 

دجسم . و  اتسور ، ره  تعامج  ماما  یتح  دنیوا ، لامج  نوتفم  همه ، - 
دننادرگ . رس  وا  لامک  رد  هک  گرزب  ناملاع  اسب  هکلب  دنناریح ، وهلاو  وا  لامج  رد  نالهاج  اهنت  هن  - 

: تسوا زاریز  تایبا  و 
ریگب . شیپ  ار  ادخ  تدابع  هار  هکلب  شابم ، عناق  رتنیئاپ  لحارم  هب  نامیا ، نید و  لحارم  رد  - 
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هدب . جرخب  ار  شالت  ياهتنم  ادخ ، ياضربسک  رد  و  نک ، ششوک  سفن  اب  داهج  رد  - 
: تسا هتفگ  نیعمجا - مهیلع  هللا  تاولص  ربمایپ - كاپ  حدم  رد  و 

دیآ . یمن  رب  فزخ  هب  یشورف  رخف  ماقم  رد  الط  زگره  اریز  دننارگید ، اب  هرخافم  ماقم  رد  رتمک  - 
مناد . یم  راع  یعون  اسران و   " دنرتهب ، ینالف  ینالف و  زا  ام  ناماما  هک "  ار  ترابع  نیا  نم  - 

هداد . يرترب  رخ  رب  ار  يداوج  راتفر و  زیت  بسا  یسک  هک  تسنانچ  ییوگ  ورمع ، رکب و  رب  ناشیا ، تلیضف  تقبس و  - 
تسا . فورعم  ناگمه  نیب  هک  مراد ، هزادنا  زا  شیب  یطلست  تردق و  يرونخس ، فیصوت و  رد  نم  - 

منیب . یمن  یئارایو  ناوت  دوخ  رد  مروآ ، نایب  هب  مهاوخ  یم  ار  ناراوگرزب  نآ  ماقم  نیرتمک  فصو  هک  یماگنه  نکل  - 
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زا ریز  تایبا  هک  تسا ، هدورـس  مالـسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  حدم  رد  هک  فلا  فرح  زا  یلاخ  تیب ، داتـشه  رب  غلاب  دراد  يا  هدیـصق  زین  و 
: دوش یم  لقن  نآ 

متسه . وا  رکاچ  رکاچ  هلکب  صلخم  رای و  مشاب ، هک  اجک  ره  نم  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  نم  رما  یلو  اوشیپ و  - 
مراد . هنیس  رد  ار  شنادنزرف  نادناخ و  تبحم  سپس  و  ار ، وا  رهم  ما  یناگدنز  مامت  رد  هک  مناجب ، دنگوس  - 

تسا . هدش  لئان  باوصو  دشر  هب  ناشیا  تیادهب  نم  لد  دنتسهنم و  لامعا  هریخذ  وزرآ و  و  نم ، لد  نوخ  ناشیا  - 
دننابات . ناس  دیشروخ  هراوهگ ، رد  ناشناکدوک  و  دنربانم . باتفآ  نادناخ ، نیا  ناگرزب  - 

هحفص 241 ] ] 

یم کشخ  ياـهنیمز  رب  هک  تسا  یناراـب  دـننام  تسه ، نادـناخ  نیا  رد  هک  هدنـشخب  میرک و  ره  و  هشیب ، رد  ریـشنوچ  ناـش  ناروـالد  - 
دنسر .

تسا . یفاک  هدنسب و  نم  يارب  شالت  نیا  و  مدرب ، راکب  نادناخنیا  غیلب  بذهم  حدم  رد  ار  دوخ  ششوک  نم  - 
رد مظن  کلـسب  ار  اهنیا  هناگی  دـجم  مهاوخ  یم  هک  ارچ  میاریپب  مرعـش  زا  ار  فلا ) ) ار اـبفلا  مدـقم  فرح  مدیـشوک  هماـکچ  نیا  رد  نم  - 

مروآ :
: تسا هتفگ  يا  هدیصق  نمض  رد  و 

لد رارحا  زا  هک  یناکزینک  اـی  و  هتفرگ ، ار  رارق  مارآ و  وا  زا  ییوروکن  ناوج  نز  هک  یـسک  لاوحا  نوچمه  نکل  متـسه ، يا  هدازآ  نم  - 
دنا . هدوبر 

تسا . هتفرگ  نم  لد  زا  ار  ناج  مارآ  هک  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  لامک  ییابیز و  دجم و  رارقیب  هتفیش و  زین  نم  - 
تاـنجلا 544، تاـضور  نیرحبلا ، هوـلول  رـصعلا 367 ، هفالـس  و 126 ، و 158  راـحب 159  تازاـجا  و  ، 448 لمـالا لـما  هب : دوش  عوجر 
زا یعمج  لاح  حرش  باتک ، نیا  رد  و  هلیضفلا 210 ، ءادهش  ، 2 هیوضرلا 473 : دئاوفلا  ، 1 راحبلا 242 : هنیفس   3 لئاسولا 390 : كردتسم 

تسا . هدش  رکذ  رح  تیب  لها  گرزب  ياملع  مرکم و  نادناخ  نیا  ياهتیصخش 

هحفص 243 ] ] 

يدالب دمحا  خیش 

هراشا

هدب . ادن  ار  نارای  يرذگ ، یم  ناتسود  هدنشخر  ياههام  نایم  زا  هک  هاگنآ  - 
تسا . هدوب  یناشفا  وترپرد  ناشدوجو  هام  هراومه  و  دنا ، هدودز  ار  اهیگریت  و  هدنکفا ، وترپ  اههامنیا  ردقچ  - 

دنراد . نیرید  ییانشآ  اه  وترپ  نیا  اب  اه ، هناخ  دنلب و  تسپياهنیمزرس و  - 
نک . راثن  یمالس  ناگدنوش ، ترایز  نیرتهب  نیا  رب  زیخرب و  سپ  دنا . هدنام  بیرغ  البرک  هصرع  ردهک  ینارای  - 

تسا . هدینادرگ  رهطم  العا  دح  رد  ار  نآ  راگدرورپ ، هک  یکاپ  كاخ  نآ  تسا  تمارکاب  یمارگ و  ردقچ  - 
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تسا . هدش  نیگآ  رطع  نآ ، ریبع  کشم و  رطع  زا  نآ ، رواجم  ياهنیمز  رس  همه  هک  یسدقم  كاخ  يا  - 
دنا . هدز  هسوب  نآ  ياهربق  كاخ  رب  مدرم ، رایسبهک  یسدقم  كاخ  يا  - 

نیمز رب  شترـضح  باـکر  رد  ار  ناـشنوخ  هیما  ینب  هک  ار  یناـسکو  هتفرگ ، رب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كاـپ  رکیپ  هـک  یکاـخ  نآ  - 
دنا . نوفدم  نآ  رد  دنتخیر ،

دنا . هداد  رارق  تعاطا  دروم  دو  ياهریبدت  رد  ار  ناطیش  و  هداهن ، يرانک  هب  ار  مالسا  - 
دنا . هتخادنا  شیپ  ارناگدنام  سپاو - و  هدز ، سپ  ار  نامدقم  و  هدرک ، نیز  ار  یهابت  یهارمگ و  نابسا  - 

هحفص 244 ] ] 

دنتفرگ . هدیدان  ار  ربمیپ  شرافس  وراتفگ  نتم  هدرپس و  شومارف  هب  دندوب ، هتسب  نآ  زا  شیپ  هک  ار  یئاهنامیپ  نآ  - 
تسا . هدوبن  هدنسب  اهنآ  رب  ریدغ  مایپ  هک  دنتسه ، يا  هدز  تنعل  مدرم  زا  ینادرم ، هچ  نانیا  - 

دنتفر . شیپ  تعرسب  يراکهبت  رد  و  دنتفرگ ، هرانک  قح  نید  زا  و  دنتشاد ، اور  متس  هک  یهورگ  نآ  دندوب  يراکبان  تشز و  مدرم  هچ  - 

رعاش لاح  حرش 

ياجب وا  زا  یناوارف  یثارم  تسا . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رگشیاتس  نارعاش  زا  و  بیدا ، لضاف و  دنمشناد  يدالب ، یجاح  رـسپ  دمحا  خیش 
. تسا هدرک  نیودت  دلج  ودرد  هک  دراد  البرک  دیهش  امهیلع - هللا  تاولص  یلع - نب  نیـسح  ياثر  رد  هدیـصق  رازه  هک  دنا  هتفگ  و  هدنام ،

شدوخ طخب  هک  ارنآ  زا  ییاه  هخسن  هک  هدرک ، مهارف  يا  هعومجم  رد  ار  رعاش  نیا  ياه  هینیسح  زا  یـشخب  یـصفح ، دج  هللا  فطل  خیش 
 " بحاص دادجا  زا  و  دراد ، یطلست  مه  خیرات  ملع  رد  وا  میدیزگرب . هعومجم  نآ  زا  میدرک ، رکذ  هک  يا  هنومن  میدروآ و  تسدب  تسه 

تافو مهدزاواد  نرق  لیاوا  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  باتک  نآ  زا  و  هدمآ ، روکذم  باتک  رد  شلاح  حرـش  و  دشاب ، یم  نیردـبلا "  راونا 
تساهتفای .

هحفص 245 ] ] 

ینمی بدالا  سمش 

هراشا

دیسرپب . یلاوحا  هدش ، هدیچیپ  یتسود  رهم و  زا  هک  نم  لد  زا  دیرذگ ، یم  یط  هلیبق  نایم  زا  ناروس ، اب  هک  هاگنآ  - 
؟ تسا هدیسر  اجکب  دننک ، یم  تکرح  ناهاگنابش  هک  نارتشا ، ناناوخ  يدح  زاوآ  هک  دیسرپب  هنرگو  - 

تشاد . یمناور  تواسق  هیام  نیا  وا  ناوربا  ریت  دوبن ، ثداوح  ریت  وناتخرد  هخاش  نآ  هاگ  ره  - 
متسه . نانز  يوگلزغ  رگشیاتس و  هن  و  دنه ، هتخابلد  هن  نم  دنگوس ، تردپ  ناجب  - 

دیسر . يرکیپ  ابرلدمادنا  ابیز  هب  ناوت  یمن  زگره  دنشاب ، نوزومان  اهناسنا  اهرکیپ  هک  اجنآ  - 
منک . یم  يریگ  یپ  ار  یگرزب  نامرآ  و  منک ، یم  يراد  هدنز  بش  رکیپ  ابیز  نآدایب  هراومه  نم  - 
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ما . هدیشک  رانک  هتسیاشان  وهل و  زا  ار  دوخ  نم  هک  ارچ  دوب ، مهاوخن  بعل  وهل و  قشاع  هتخابلد و  زگره  نم  - 
دنشاب . یتاوارط  اب  باداش و  ياهلگ  هکنآ  ول  و  هدرکنهریخ ، ارم  ناگدید  اهغاب ، يابیز  ياهلگ  - 

تسا : هداد  همادا  نینچ  اهتیب  نیا  زا  سپ 

هحفص 246 ] ] 

مریگ . یم  غارس  وکین  رایسب  ياهلادوگ  اهنادبآ و  رد  ارنآ  نم  دشک ، نوریب  فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش  ینامسآ ، قرب  هک  هاگنآ 
تسا . يراج  مغ  ترثک  زا  ییایرد ، نوچمه  هک  تسا ، نم  ياهگشا  لادوگ  نادبآ ، لادوگ و  نیا  و 

باریس ار  يا  هنشت  ره  هک  دنک ، یم  هدنز  لد  رد  ار  یسک  قشع  قوش و  هک  ارچ  تسا ، شوخ  ابیز و  یسب  نم  يارب  نآ  دای  هک  يریدغ  - 
دنک . یم 

دیناشوپ . مالسلا  هیلع  یلع  مادنا  رب - ار  تیالو  سابل  نآ ، ردهلا  هیلع و  هللا  یلص  دنوادخ  هدیزگرب  ربمایپ  هک  يریدغ  - 
دیمان . دوخیصو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يا  هباطخ  نمض  رد  و  تساخ ، اپب  ربمایپ  مدرم ، همهنایم  رد  - 

دننک . یم  شومارف  هداهن و  رس  تشپ  ارنآ  یهورگ  هک  مهن ، یم  راگدایب  ار  یثیدح  امش  نایم  رد  هک  دومرف  - 
دشاب . اربم  وا  نادنزرف  نتشک  زا  هک  دوش  یمن  هدید  يدرمناوج  هفیقس ، لها  زا  - 

تشاذگ . نادیم  هب  مدق  هناقاتشم  هک  دنتسه  یسکنآ  ییحی و  دیز و  نوخ  نتخیر  ببس  نانآ  - 
دنام . یمن  يراکهنگ  رگید  دش ، یمن  هدیشک  اهنآ  بناج  زا  متسریشمش ، نیا  هاگ  ره  - 

دیما نیا  زا  همه  ناـنا  یلو  دـنکب ، باریـس  ار  وا  رثوک  ضوح  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ماـما  ردـپ  دوریم  دـیما  هک  يراـکهنگ  - 
دنمورحم .

دوب . دهاوخ  وا  یعقاو ، عیفش  ییایب  رشحم  زور  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  - 

هحفص 247 ] ] 

رعاش تیصخش 

. تسا نیمزرس  نآ  يالضف  ابدا و  زا  و  نمی ، ناگرزب  زا  یکی  یـسنا ، ینـسح  دمحم  نب  دمحا  رـسپ  دمحا  بدالا ، سمـش  راوگرزب ، دیس 
)" دـنربب غلیز "  هب "  ار  وا  هک  داد  روتـسد  تفرگ و  مشخ  وا  رب  هللا  نیدـليدهملا  ماما  هک  ینامز  ات  تفاین  همادادوب  هک  نانچنآ  وا ، لاوحا 

تشذگرد . اجنامه  لاس 1119  رد  ات  دوب ، ینادنز  اجنآ  رد  يو  تسا ) هشبح  زرم  رد  يا  هریزج  علیز " 

هحفص 249 ] ] 

یندم ناخ  یلع  دیس 

هراشا
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یفوتم 1120 دلوتم 1052 
دش . نایامن  نآ ، زا  رتناشخر  رترب و  ای  باتملاع  هامنوچمه  هجحیذ ، هدزیس  بش  رد   " همیما ، - " 

درکنارابگنس . ار  اهلد  اما  دنک ، هرمج  یمرات  دش ، ینم  دراو  - 
؟ دراد رجا  ادخ  نانامهم  نتشک  ایآ  دنکبسک ، یباوث  ات  تسج  تاعاط  هر  وا  - 

تسا . هتخادنارزو  هانگ و  عاونا  جح  نیا  اب  هک  دنادب  دنک ، بسک  یشاداپ  دوب  هتساوخ  رگا  - 
داد . نتشکهب  دننک - یم  ینابرق  نایجاح  هکنانچمه  ار - جاجح  شیاهاگن ، - 

تسا . هتخیر  اهنوخ  هچ  اهریت  نیا  اب  هک  دناد  یم  هچ  و  دزادنا ، یم  هاگن  ریت  وا  - 
. - دناد یمن  دوخ  هک  دنز  یم  يریت  لد ، رب  هک  یخر ، ابیز  رهم  زا  مرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  - 

تسا . هرکاب  هک  يرتخد  دیفس ، ياپ  اب  مادنا  دیپس 
ناسنا . هدننک  مرگرس  وا  و  تسا . طاشن  شمارآ و  هیام  نیا  هک  يرادنپ  - 

هحفص 250 ] ] 

یم وا  دایب  هنوگچ  و  دراد ، تواـفت  وا  اـب  نم  رکفت  هویـش  و  وا ، لد  اـب  نم  لدناـمرآ  تسین - . نینچ  هک  دوسـالا ، رجحو  تیب  يادـخب  هن 
؟ دریگ مارآ  دناوت 

دنز . یم  هدنخ  ینادرگ  ور  اب  وا  و  منک ، یم  هیرگ  نارجه  هودنا ، زا  نم  مربب ، شیوخ  هوکش  وا  هبهاگ  ره  - 
درادنپ . یم  رگناوت  زع  رد  ار  دوخ  وا  و  منکیم ، يریقف  لذ  ساسحا  ناوارف ، تمعن  همهنیا  اب  نم  - 

. دنام یم  ياجب  وا  زا  زوسنامناخ ، قشع  هلان و  اهنت  و  هتشاذگن ، یقاب  یتسوپ  نم  رد  وا ، یتسود  رهم و  - 
دناشن . یم  ورف  ار  شتآ  بآ ، هک  دنچ  ره  دیازفا ، یم  ار  هدید  بآ  مقشع  شتآ  منک ، یم  دای  ار  وا  هچ  ره  - 

ياهریـشمش راد و  هدنز  بش  نارومام  اب  هک  ول  و  تسا . هارمگ  هراومه  تسا ، ابرلد  ابیو و  نز  یپرد  هکنآ  تشاد  ناعذا  دـیاب  نیاربانب ، - 
دوش . ینابهگن  تیامح و  قارب ،

نخـس ناخ  رلگ  نارجه  زا  هکنیا  زا  ار ، وا  و  منک . یم  شنزرـس  تسا ، نایور  وکن  یپ  رد  ینادان  يور  زا  هک  اررارقیب ، قشاـع  نینچ  نم  - 
منک . یم  یهن  دیوگ ،

موش . یم  راداو  نآ  تمالمهب  هراومه  ییوگ  وت  موش و  یم  تقوشوخ  لاحشوخ و  مربب ، تمالسب  ناج  یقشع  نینچ  زا  هاگ  ره  - 
تسا . رودب  یهارمگ  یگتفیرف و  يازسان  شحف و  زا  و  دزرو ، یمن  غورد  قاشع  رب  زگره  ما ، هدیزگرب  نم  هک  یتبحم  یتسود و  - 
بوـسنم ملاـع  درمکاـپ  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  نم  رهم  نیا  هک  ارچ  منیبـب ، هلیح  غورد و  یگدادـلد ، قـشع و  نیا  رد  نم  هک  تاـهیه  - 

تسا .
راختفا  يالاو  ماقمب  هک  تسا ، قیالخ  نیرتهب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  وا  - 

هحفص 251 ] ] 

تسا . هدیسر  عماجم  همه  رد 
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تسوا . رس  نیما  ناهن ، راکشآ و  رد  ملس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپرتخد  رسمه  ربمغیپ و  داماد  و  - 
دنهد . یم  یهاوگ  ار  وايالاو  ماقم  ینآرق  تایآ  دننک ، راکنادنهاوخب  ار  وا  يالاو  ماقم  نانمشد ، هاگ  ره  - 

دنیوگ . یم  ساپس  نآ  زا  و  دنراد ، یمگرزب  ار  وا  ياهششوک  همه  ردب ، دحاو و  نینح  ياهگنج  - 
هرابرد ار  یهاگآ  تخانش و  نیرتهب  نیا ، هک  دمآ  رازراک  هصرع  هب  شترـضح  هک  اجنآ  سرپب  ربیخزا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يالاو  ماقم  - 

داد . دهاوخ  وتب  یمارگ  نآ 
؟ تخادنا رودب  دنک و  ياج  زا  ار  نآ  و  دیبوک ، مه  رد  تسد  کیب  ار ، ربیخ  رد  یسک ، هچ  - 

؟ درپس مالسلا  هیلع  یلع  هب  تفرگ و  رکب  وبا  زا  ارنآ  یسک  هچ  هک  سرپب ، تءاربهروس  لوزن  زا  - 
؟ دش هدامآ  وا  يارب  یعنام  چیه  یب  تساوخ ، رویط  ياذغ  وا  يارب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  هاگنآ  و  - 

. دروآ ياجب  ار  رصع  زامن  وا  ات  تشگرب ، وا  رطاخب  درک ، یم  بورغ  هک  باتفآ  - 
دیباوخ . ربمیپ  باوختخر  رد  دندوب ، هدش  عمج  ربمایپ  راتشک  دصقب  رافک ، موق  ناشکندرگ و  هک  یطیارش  رد  هک  تسا ، یسک  وا  - 

دهدب . هار  دوخب  یسرت  همهاو و  هکنآ  یب  دروآ ، زور  هب  ربمیپ  شارف  رد  ار ، كانفوخ  بش  نآ  و  - 
تسا . هتخادنا  رودب  هتسکش و  نآ  ياهزارف  زا  ار  اهتب  هک  ارچ  دسانش ، یم  هبعک  ار  وا  - 
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دروایب . ورف  ار  اهتب  یلع  ات  درک ، دنلب  تفرگ و  ار  وا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  نایمدآ - نیرتهب  ربمایپ - هک  یسک  - 
درک . ناشباریس  ردب ،) بش  ) دندش یم  كاله  یگنشتزا  نازوس . نابایب  رد  مدرم ، هک  اجنآ  و  - 

دش . يراج  نآ  ریز  زا  بآ  همشچ  و  دز ، يرانکب  و  داد ، ناکت  ار  گرزب  گنس  یسک  هچ  - 
؟ تساخرب دربن  هب  یعنام  چیه  یب  هشیاع "  ناشردام "  اب  دیگنج و  نیثکان  اب  یسک  هچ  - 

یهارمگ هب  هدروخ ، ار  صاع  نب  ورمع  شزاسمد  رای و  و  دـنه ، دـنزرف  هیواعم  بیرف  هک  یموق  اب  درک ، هراـبم  نیطـساق  اـب  یـسک  هچ  و  - 
.؟ دندوب هداتفا 

. دنتفای تاجن  وا  تسد  زا  رکم ، هلیح و  عاونا  اب  ماجنارس  هک  دیناشن ، یتکالفو  تبیصم  نانچ  هب  ار  اهنیا  نایهاپس  هک  یسک  - 
دندشن . صالخ  شگنچ  زا  اهنآ ، زا  رفن  هد  زج  و  تسناد ، حابم  ار  ناشنوخ  و  داتفا ، رد  نیقرام  اب  هک  تسا  یسک  وا  و  - 

دیدرگ . لئان  رما - تیالو  ماقم  ینعی  راختفا - نیرتگرزبهب  مخ ، ریدغ  رد  هیلع - هللا  تاولص  یلع - نانموم  ریما  - 
مدرم  نایم  رد  مالسلا  مهیلع  شدنزرف  ود  رسمه و  اب  و  وا ، اب  ار  ربمیپ  هلهابم  زین  و  - 
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روایب . دای 
نیا و  تسا ، ناشیا  قح  رد  مکـسفنا "  انـسفنا " و "  تراـبع "  و  هدرمـش ، دوخ  زا  ربمغیپ  ار  شنادـناخ  وا و  هک  ناوخبار  هلهاـبم  هیآ  و  - 

تسا . یفاک  راگزور  نایاپ  ات  راختفا 
هداب . ریش و  زا  زیربل  ياه  هنامیپ  هب  هن  داب ، راختفا  مراکم  رخافم و  نینچ  رب  - 

: تسا هتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  ماما  حدم  رد  تسا - یقاب  وا  زاهک  یطخ - ناوید  رد  و 
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میتفگش . رد  وت ، يالاو  ماقم  تخانش  رد  ام ، داب ، وت  يادف  مناج  نانموم  ریما  يا  - 
دنتشگ . دیمون  دندیزرو و  ینمشد  وت  اب  هک  یناسک  تخبدب  و  دندش . راگتسر  دندیزگرب و  ار  وت  رهم  الو و  هک  نانآ  تخب  کین  - 

دنداتفا . یم  هدجس  هب  اباحمیب  وت  ربارب  رد  همه  یتسیک ، وت  دنتسناد  یم  مدرم  هاگ  ره  - 
یتسه . ادخ  هجو  وت  دور ، وسکی  اهباجح  هاگ  ره  و  یتسه . ادخ  تردق  هناشن  وت  دوش ، هتشادرب  رارسا  هدرپ  هاگ  ره  - 

دناشوپب . ارت  خر  دناوت  یمن  يربا ، چیه  هک  یتسه  یباتفآ  نکل  يا . هدنام  یفخم  اهناسنا  ناگدید  زا  وت  - 
تسین . نامد  هدیپس  هجوتم  بیع  نیا  دنیب ، یمن  دبات و  یمن  رب  ار  ینارون  مد  هدیپس  ییانیبان ، روکهاگ  ره  - 

هداد . بقل  بارت "  وبا  ارت "  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  باطتسم  ربمیپ  دمحم ، هک  هدوب ، ناهن  يزار  نیا  رد  - 
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یباستنا . نیا  تلع  وت  هدنگآ و  وت  رهم  هب  لد  تساكاخ ، يور  رب  هک  ره  هک  هدوب ، تهج  نادب  نیا  - 
دمآ . یم  دیدپ  نامسآ  هن  دش و  یم  هدیرفآ  نیمز  هن  يدوبن ، وت  هاگ  ره  - 

تست . يوریپ  تهج  هبهمه  دنیب ، یم  باوث  شاداپ و  هکنآ  و  وت ، ینمشد  تهجب  دریگ ، رارق  باقع  درومهکنآ  تمایق ، زور  رد  - 
تسا . هدش  نشور  مالسلامهیلع  میرم  دنزرف  لیجنا  یسوم و  تاروت  وت ، لضفب  - 

دنتفریذپ . ارت  نانمشد  توعد  و  هدیزرو ، ینمشد  وت  اب  هک  یمدرم  زا  بجع  - 
؟ تسا هدوب  هدیشوپ  اهنآ  رب  تقیقح  باوص و  هار  ای  دنتفاتربيور ، ادمع  قح ، طارص  زا  ناهارمگ ، نیا  ایآ  - 

؟ درک راکنا  هدش ، نایامن  هدرپ  یب  هکار  قح  ناوت  یم  ایآ  و  دنا ؟ هدیزرو  کش  تسین ، رادرب  کش  هک  يزیچ  رد  نانیا ، هکنیا  ای  - 
؟ دراد یقح  بیصن و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمیپ  تفالخ  ردوت  ریغ  رگید  مخ ، ریدغ  زا  سپ  ایآ  و  - 
؟ دندماین ورف  نامرف  نیا  تقفاومب  اهندرگ  همهو  دادن ، رارق  اهنآ  يالوم  اوشیپ و  ارت  ربمیپ ، ایآ  و  - 

درکن . یچیپرس  تشاد ، هدیزگ  رب  رابت  هک  یمشاه  چیه  و  - 
تسا . یکی  ناشتبیغ  ناشروضح و  يدع ، ای  هرم  نب  میت  لیابق  زایناسک  - 

دوش . یمن  لزان  مدرم  رب  باقع  هک  دارفا  نیا  اب  دندرک ، راکنا  ارت  قح  تواقش ، يور  زا  رگا  هک  ارچ  - 
دننک . یم  وعوع  ناگس  و  ینکیم ، یناشف  رون  هام  نوچمه  نایم ، نآ  رد  وت  و  دنا ، هدیزرو  ینادان  هک  هفیاطنیا  يالقع  اسب  - 
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رعاش لاح  حرش 

میهاربا رسپ  نیدلا  ماظن  دمحا  رسپ  مه  وا  هک  تسا ، موصعم  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  ماظن  رسپ  يزاریـش  یندمناخ  یلع  دیـس  نیدلا  ردص 
رسپ هللا  فرش  میهاربا  رسپ  نیدلا  ردص  دمحم  رسپ  نیدلا  ثایغ  روصنم  رسپنیدلا  ردص  دمحم  رسپ  نیدلا  دامع  دوعـسمرسپ  مالـس  رـسپ 
ریطخ ریما  رسپ  مراکم ، وبا  نیدلا  زع  ریما  رـسپنیدلا  رخف  هاشبرع  رـسپ  نیدلا  ءایـض  یلع  رـسپ  نیدلا  زع  قاحـسا  رـسپ  نیدلا  ردصدمحم 
رسپ یلع  رسپ  میهاربا ، وبا  مثعا  دیز  رسپ  ینیبیصن  دیعس  وبا  یلعرسپ  يزیزع  رفعج  یبا  نیسح  رسپ  یلع  وبا  نیدلا  فرش  نسح  رسپ  نیدلا 
رسپ بیقن  نیکس  نیدلا  ریصن  دمحا  رسپ  هللا  دبع  وبا  رفعج  رسپ  نیـسح  رـسپ  یلع  رـسپ  رفعج  یبا  دمحم ) ) رـسپ دهاز ) عاجـش  وبا  ) نیـسح
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تسا . مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داجس  ماما  رسپ  هک  دیهش ، دیز  رسپ  دمحم  رسپ  رفعج  یبا  دمحم  رسپ  رعاش ، هللا  دبع  وبا  رفعج 
جوا رد  هخاش  كاخ و  رد  هشیر  هک  كاـپ  یتخرد  زا  دـنا . هدوب  بوسنم  تدایـس  تفارـش و  ملع و  هب  همه  هک  تسا  یمرتحم  نادـناخ  زا 

زاجح و قارع و  زا  ایند ، راطقا  همه  رد  تلیـضف ، ملع و  تخرد  نیا  ياه  هخاش  دنک ، یم  میدـقت  ار  شیاه  هویم  هراومه  و  دراد ، نامـسآ 
. دنوش یم  دـنم  هرهب  تقوشوخ و  نآ  تارمث  زا  ناگدـننیب  هک  دوش ، یم  هدافتـسا  نآ  هدیـسر  ياه  هویم  زا  زورما  ات  تسا و  هدیـشک  ناریا 

دـصقب نادناخ  نیا  زا  ار  زاریـش  هک  یـسک  لوا  و  تساینیبیـصن . دیعـس  وبا  یلع  دمآ ، زاریـش  هب  نادناخ  نیا  لاجر  زا  هک  یـسک  نیتسخن 
هک  هدوب ، موصعم  دمحم  دیس  درک ، كرت  جح  ترایز 
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لاح همجرتنیا  بحاص  بیرغلا  هلوس  رد  هچنآ  رب  اـنب  هدوب ، هکم  هب  نیـسح  نیدـلا  ریـصن  ریما  شنز  ردـپ  ومع و  لاـقتنا  زا  رـسپ  نیا  هتبلا 
تسا . هدمآ 

ره رد  هک  تسا  یـسک  و  راگزور ، نیا  هتـسجرب  دارفا  زا  وا  تسا . ملاع  ناکین  راگزور و  ریاخذ  زا  نیدـلا ، ردـص  ام ، یـسررب  دروم  رعاش 
هک هعیش  صوصخب  دنک ، راختفا  یتیصخش  نینچ  لثم  هب  هک  تسا ، هتسیاش  مالسا  تما  همه  رب  دوب . رادمچرپ  یتلیضف  ره  رد  و  دراو ، ینف 

. دشاب هتشاد  یفاکتخانـش  وا  عوبن  تعارب و  راثآ و  رب  و  دنک ، تاهابم  دیاب  وا ، راد  هشیر  دمحم  الاو و  فرـش  تدایـس و  رهاب و  لضف  هب 
یب هب  ریزگان  ینک ، لمات  يراذگبتشگنا و  دشاب ، وا  هحیرق  هتخاس  هک  يرعـشره  ای  وا  ملق  هدیرورپ  هک  یباتک  ره  رد  هاگ  ره  هک  یتسارب 
نیا ناـهرب  هک  ینیب  یم  ینک ، هعلاـطم  تسوا ، ملق  لـصاحهک  یباـتک  ره  رد  و  درک . یهاوخ  فارتعا  یملع  ره  رد  وا  ییاوشیپ  ییاـتمه و 

: وا راثآ  مان  کنیا  تسین . تالاقمو  لیالد  ندروآ  هب  يزاین  رگید  و  تسا . نشور  الماک  اعدا 
زا تلیضف  و  زیربل ، نآ  ياج  ره  زا  شناد  هک  تسا ، يراوتسا  دنمـشزرا و  باتک  هیداجـس ، هلماک  هفیحـص  حرـش  رد  نیکلاسلا  ضایر  - 1
رد فرط  ره  زا  بدا  شناد و  ياه  هنیجنگ  هک  دـید  یهاوخ  يزادـنیب ، باـتک  نیا  هب  یهاـگن  هاـگ  ره  و  تسا . ناـیامن  شدـلج  ود  ناـیم 
نآ هب  باتک ، نیا  لیلج  راوگرزب  فلوم  زج  یگرزب  دنمـشناد  چـیه  هک  تسا ، لماش  ار  يا  هتـسب  رـس  یملع  تاکن  بلاـطم و  و  هدوشگ ،

تسا . هتشادن  یسرتسد 
نآ همه  هدش - پاچ  دنه  رد  هک   " لوکشک - رد "  قئادح "  بحاص "  ام  خیش  هک  تسا  يا  هدیصق  ناوخالا . هرـشع  یفناغالا  همغن  - 2

تسا . هدروآ  ار 
یم  1109 هلاسر ، نیا  فیلات  لاس  تسا . هدرک  حرش  دوخ  ناکاین  هرابرد  ار  لسلسم  ثیدح  جنپ  نآ  رد  هک  ءابآ ، هلسلس  رد  يا  هلاسر  - 3

دشاب .
هب  دوخ  ترفاسم  هرابرد  ار  باتک  نیا  بیدالا ، هوسا  بیرغلا و  هولس  - 4
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تسا . هتشون  ابآ  ردیح 
تسا . هتشاگن  دوخ  هیعیدب  هدیصق  حرش  رد  عیدبلا ، عاونا  یف  عیبرلا  راونا  - 5

روثام . ياهاعد  رد  بیصلا  بیغلا  بیطلا و  ملکلا  - 6
یئاهب . خیش  هیدمص  حرش  رد  هیدنلا  قئادحلا  - 7
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تسا اهتفارظ  تایبدا و  زا  زیربل  هک  هفالسلاتاقحلم  - 8
. تسا هصالخ  کچوک و  يرگید  طسوتم و  یکی  هک  دراد  هیدمص  رب  حرش  ود  نینچ  مه  - 9

سوماق . رد  يدابآزوریف  ياهطلغ  هرابرد  يا  هلاسر  - 10
وحن . رد  داشرالا  حرش  یف  داشرلا  حضوم  - 11

شدوخ . رصع  ياهتیصخشو  نساحم  رد  رصعلا ، هفالس  - 12
هعیشلا . تاقبط  یف  هعیفرلا  تاجردلا  - 13

هردانلا . دئاوفلا  یف  هرکذتلا  - 14
تارضاحملا . یف  هالخملا  - 15

وحنلا . یف  هرهزلا  - 16
هغللا . یف  زارطلا  - 17

فرـش هیمیمنآ  رد  هک  تسا  یـسمخم  هلمج  زا  هدـماین ، درگ  شروهـشم  ناوید  رد  هک  دراد  يدایز  راعـشا  هوـالعب  و  راعـشا . ناوید  - 18
تسا . نیا  نآ  نیتسخن  سمخم  هک  هدرک ، اضتقا  نیمضت و  تسا  فورعم  هدرب  هب  هک  ار  يریصوب  نیدلا 

يراد . رغال  مادنا  يدنمدرد  قشع و  طرف  زا  و  ینک ، یم  ینابهگن  یکیرات  نایم  رد  ار  ناگراتس  هک  يراد  هدنز  بش  يا  - 
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رد لد  نوخ  اب  تسا ، يراج  هدـید  زا  هک  ار  دوخ  کشا  و  یتسه ؟ رابگـشا  نینچ  ملـس "  يذ  يداو "  رد  ناگیاسمه  نارای و  داـیب  اـیآ  - 
يا .؟ هتخیمآ 

ذخا و رد  وا  خیاشم  ترثک  رب  لیلد  عونتم ، مولع  رد  وايداتسا  و  هدرک ، ملع  بسک  تلیـضف  نادمآ  رـس  نید و  ناگرزب  زا  دنمـشناد ، نیا 
همالع زا  و  دمحا ، نیدـلا  ماظن  دوخ  مظعم  دـلاو  زا  يافوتم 1091 و  ینارحب  نیدلا  لامک  رسپ  رفعج  خیـش  دوخ  داتـسازا  وا  تسا . تیاور 

دنک . یم  تیاور  وا  زا  زین  یسلجم  همالع  دوخ  دنک و  یم  تیاور  تسا  هدرک  تفایرد  وا  زا  هک  يا  هزاجا  اب  راحب  بحاص  یسلجم 
یناسک اما  دنک . یم  تیاور  لاس 1104  يافوتم  یناث  دیهشرسپ  ملاعم ، بحاص "  نسح  خیش  رسپ  دمحم  نیدلا  رخف  خیـش  زا  نینچ  مه  و 
دمحم الم  رسپ  رقاب  خیـش  يافوتم 1151 و  يدابآ  نوتاخ  حلاص  دمحم  ریما  نیـسح  دمحم  ریما  دیـس  زا  ناوتیم  دـننک  یم  تیاور  وا  زا  هک 

درک . دای  يریازج - دیس  هریکب  هزاجا  قبط  رب  یکم - نیسح 
وا : دشر  دلوت و 

لاس رد  هکنیا  ات  دش ، شناد  بسک  لوغـشم  دلوتم و  هرونم  هنیدم  رد  لاس 1052  یلوالا  يدامج  مهدزناپ  بش  رد  یندم ، ناخ  یلع  دـیس 
انب ناتسودنه ، رد  وا  درک . عورش  ار  رـصعلا "  هفالـس  فیلات "  هک  دوب  لاسب 1081  اجنآ  رد  و  درک ، ترجاهم  دـنه  دابآ  ردـیح  هب   1068

لاس 1086 ات  دوب ، شراوگرزب  ردپ  یتسرپ  رـس  تحت  تدـم ، نیا  رد  يو  تسا . هدرک  تماقا  لاس   48 رحبلا ، همسن  رد  شرصاعم  هتـشونب 
ناطلس  دزن  رد  روپ ، ناهرب  هاگتسد  هب  هاگنآ  تسا . هتفای  تافو  شردپ  هک 

هحفص 259 ] ] 

 " رهـش هب  ناطلـس  هک  یماگنه  و  تسا . هداد  ناـخ "  بقل "  هدرک و  ناولهپ  یماـظن و  سیئر 1300  ار  وا  و  هدـش ، لقتنم  بیز  گـنر  وا 
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عباوت روهال و  یلاو  ار  وا  سپـس  تسا . هتـشاد  تماقا  اجنآ  رد  یتدم  هک  هدرک ، دابآ "  گنر  وا  ياورنامرف "  ار  وا  هتفر ، یم  رکن "  دمحا 
زا نآ ، زا  سپ  هدوب و  دـنه  هاشداپ  شترا  رد  لاس 1114 ، رد  تسا . هدوب  روپ "  ناهرب  ناوید "  تسرپرـس  اهلاس  ماـجنا  رـس  و  هدرک ، نآ 

ناهفـصا دراو  نیـسح  ناطلـس  راگزور  رد  تساهدـش . فرـشم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایزو  جـح  هب  و  هدرک ، افعتـسا  دوخ  ماـقم 
راکب زاریـش ، رد  تسا . هدـنکفا  تماقا  لحر  اـجنآ  رد  و  هتـشگرب ، زاریـش  هب  سپـس  هدرک ، تماـقا  اـجنآ  رد  اـهلاس  و  لاسب 1117 ،( ) هدش

ماما نب  دمحا  غارچ  هاش  مرح  رد  و  هدرک ، تافو  زاریش  رد  لاس 1120  هدعقلا  يذ  رد  و  هدیزرو ، لاغتشا  یملع  هدافا  سیردت و  تماعز و 
تسا . هدش  هدرپس  كاخب  هیروصنم ، هسردم  یناب  روصنم ، نیدلا  ثایغ  شدج  رانک  رد  هیلع - هللا  مالس  رفعج - نب  یسوم 

اما تسا . هدمآ   1104 هغللا ، بادآ  رد  و  ، 1119 لاس راحبلا "  هنیفس  رد "  نکل  هتشون ، لاسب 1118  ار  وا  تافو  املعلا "  ضایر  بحاص " 
، هتشون لاس 1117  ار  ناهفصا  اب  ندمآ  خیرات  شدوخ  ناخ ، یلع  دیس  هک  ارچ  دشاب ، یم  لاس 1120  دنا ، هتفریذپ  ام  ناداتسا  هک  یخیرات 

تسا . هدرک  كرد  ناهفصا  رد  ار  وا  اهلاس  هک  دسیون  یم  دوخ  هرکذت  رد  نیزح  یلع  خیش  و 
نیزح و یلع  خیش  هرکذت  رحـسلا ج2 ، همـسن  ءاملعلا ، ضایر  لمالا ، لما  دروآ : تسدب  ریز  ذخآم  ناوت  یم  ار ، دنمـشناد  نیا  لاح  حرش 
ءامسلا ص 176، موجن  هنابش ، نبا  دیس  هتـشون  لمالا  لما  میمتت  يزونز ، هنجلا  ضایر  هراشب ، نبا  هفالـسلا  هوشن  وا ، حناوس "  نینچ "  مه 

كردتسملا  تانجلا ص 412 ، تاضور 
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زا يرایسب  رد  1 و  یقارعلا 197 : دشرملا  هلجم  ، 3 هیبرعلا 285 : هغللا  بادآ  تاعوبطملا ص 244  مجعم  ، 2 راحبلا 245 : هنیفس   3 : 386
تسا . هتفای  راشتنا  وا  راعشا  زا  یشخب  دشرملا  هلجم  ياه  هرامش 

مارحلا هللا  تیب  جاجح  زا  یعمج  اب  هک  یماگنه  فرـشا - فجن  هب  دورو  ماگنهب  هک  تسا  يرعـش  " یندـم ، ام "  رعاش  هتـسجرب  راعـشا  زا 
: تسا هدورس  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  حدم  رد  دش ،- یم  فرشم 

دوش . یم  نشور  نآدوجوب  اهناج ، اه و  مشچ  هک  تسا  یسدقم  دهشم  اجنیا  تسود  يا  - 
دنیانشآ . ام  يارب  نآ ، ياهتیصخش  ناگرزب و  هک  تسا  ینیمزرس  فرشا  فجن  اج  نیا 

دوشیم . هدودز  اهیکیرات  نآ  ترسم  رون  زا  هک  دنک ، یم  یناشفا  وترپ  ءاضیب ، هبق  نیمزرس ، نیا  رد  - 
دنسر . یمن  نآ  تلیضف  هب  سدقملا  تیب  یصقا و  دجسم  هک  تسا  یسدق  رضحم  اج ، نیا  - 

دوش . یم  رترب  سلطا  کلف  زاشماقم  دیایب ، شرادیدب  سک  ره  هک  هدمآ  دورف  یسک  اجنیا  رد  - 
دندوب . یم  سدقم  كاخ  نیا  ياه  هزیرگنس  هک  دنرادوزرآ  نامسآ ، تارایس  نارتخا و  دنلب و  اههوک  - 

دنرب . یم  کشر  دنا ، هتخادرپ  ینزماگ  یعس و  هب  شناتسآ  رد  هک  ام ، ياهمدق  رب  ملاع ، گرزب  ياهتیصخش  - 
تسا . یسدقم  كاپ  نیمزرسنیا  هک  ارچ  نز ، شکاخ  رب  هسوب  و  نک ، گنرد  نیمزرس  نیا  رد  تسود ، يا  - 

همه  شرابت  لصا و  هک  یماما  نآ  رب  مالس  دورد و  وگب  نک و  گنرد  اجنیا  - 
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دنا . هدوب  رهطم 
دشخرد . یم  ادخ  رون  شوترپ  زا  هک  نیمز ، يور  رد  گرزب  يادخ  هفیلخ  - 
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امهلآ . امهیلع و  هللاتاولص  نادرمگرزب - ياوشیپ  شداماد و  دمحا و  یفطصم  ربمایپ  صخش  - 
تسا . ناشخر  شغورف  زا  ام  ياهزور  و  نابات ، شیمارگ  رونب  ام  ياهبش  - 

مروخ . یمدنگوس  درب ، یمن  ورف  یناریح  رد  دنک و  یم  تیاده  ار  نایمدآ  هک  شیاه ، هیآ  وادخ  رب  - 
دوش . یمن  شوماخ  زگره  هک  تسا ، یهلا  نید  رانم  مالسلا : هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یتسارب  - 

دشاب . شباتک  رگنشور  هک  هداد ، رارق  يرتفد  تسرهف و  دننامب  ار  وا  يادخ  و  - 
دنتشادن . نادب  یسرتسد  سمره ، ایلبهک و  دراد ، هطاحا  ییاهشناد  نانچب  وا  - 
دش . یمن  هدیرفآ  تکالف  تمعن و  هن  و  نیمز ، نامسآ و  هن  دوبن ، وا  هاگ  ره  - 

دیناهر . یم  یهام  ماک  زا  ار  سنوی  هن  و  دوشخب ، یم  ار  مدآ  هدنیاشخب  يادخ  هن  - 

دنک . یم  ینابهگن  ار  ار  یهلا  عیارش  نیناوق و  هک  تسا  یسک  و  نانموم ، ریما  نیا  - 
دریگ . یمن  یتساک  تسا و  شیازف  رد  ور  یهاگحبص ، غورف  نوچ  شرون  تسا . ادخ  تجح  - 
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دنک . یمن  راکنا  تسا ، نوگنرس  تخس  یهارمگ  رد  هک  یسک  زج  ار ، وا  ماقم  هک  دنگوس  ادخب  -
دندنب . یم  ورف  مد  قح  رکذ ، زا  اناوت  نابیطخ  هک  اجنآ  دنک ، یم  شاف  ار  تقیقح  ياهمهاو  چیه  نودب  وا  - 

؟ درب دنناوت  شیپ  زا  يراک  هچ  یگنج ، سگمو  روم  نابسا و  دهن ، هاگ  دروآ  رد  ماگ  رازراک ، ناولهپ  هک  اجنآ  - 
مشیربا . زخ و  ناسلیط  هتسارآ و  هالک  هن  تسا ، اوقت  سابل  وا  هماج  مزر ، ماگنهب  - 

دروآ . یم  کشر  هب  ار  مشیربا  ابید و  هک  يا  هماج  دنک ، یم  تکرح  اوقت  ییاینرپ  هماج  رد  وا  - 
دنیوگ . یم  ساپس  شدوجو  تمعنهب  نابز  یب  قطان و  هک  ادخ ، هدیزگ  رب  يا  - 

تسا . هدروآ  هانپ  وتب  وفع  دیماب  شناهانگ ، زا  اورپ  اب  وت ، هدنپب  نیا  کنیا  - 
تسا . هتشادن  مارآ  سنا و  زیچ  چیه  اب  و  هدادن ، هار  دوخب  یکاب  چیه  هار  نیا  رد  و  هتشاذگ ، ياپ  ریز  ار  یکشخ  ایرد و  - 

، هدش راوس  نابایب  رد  نامارخ  نارتشا  رب  هاگ  هدیمرآ و  بآ  رد  روانش  ياهیتشک  رب  هاگ  - 
، تسا هتشادنپ  ناحیر  سگرن و  نوچ  ار ، یهایگ  ره  راخ  اهنابایب ، نیا  رد  و  - 

دوش . یمن  دیمون  دیایب ، وت  رد  رب  هکنآ  و  تسا . هدیسر  وتهاگردب  دیما ، زا  هدنکآ  یلد  اب  ماجنا  رس  ات  - 
دنام . دهاوخن  رثا  یب  میاعدهک  مراد  نیقی  و  مناوخ ، یم  ارت  تما ، يالوم  يا  - 

هدب . تاجن  دنراد ، یم  روجنر  ار  منت  هتسویپ  هک  راگزور ، ثداوحزا  ارم  - 
دش . یمن  شخب  طاشن  میارب  یهاگیاج  رورس و  سلجم  چیه  دوبن ، لد  رد  مراد  وتب  هک  يدیما  هاگ  ره  - 
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دوب . دهاوخن  راکنایز  يارس  ود  ره  رد  شناوریپ  هک  داب  وت  رب  يرورس  دیس و  طسوت  ادخ ، دورد  - 
دنا . شبنج  رد  ناراسخاش  و  دننک ، یم  ییارس  همغن  غار  غاب و  رد  ناتسد  رازه  هک  ماگنه  نآ  وترب ، ادخ  دورد  - 
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شیوخ رابت  بسن و  رد  همجرت  دروم  رعاش  نخس 

زا یباتک  دـلج  تشپ  رد  هکنیا  نآ  و  مزادرپ ، یم  نآ  هب  رـصتخم  روطب  اـم  بسن  هرجـش  رکذ  رد  هدـیاف  تسا : هتفگ  بیرغلا "  هولـس  رد " 
دج هک  نیدلا - ثایغ  روصنم  رسپ  نیدلا  ردص  دمحم  رسپ  نیدلا  ثایغ  روصنم  رسپ  ظعاو  دمحم  نیدلاردص  دیـس  طخب  مردپ ، ياهباتک 

دادجا زا  یکی  رعاش ، هللا  دبع  یبارفعج  رـسپ  ینامح  بیطخ  دـمحم  نب  یلع  دـیز  وبا  نسحلا و  وبا  هک ك  مدـناوخ  نینچ  تسا - هدوب  ام 
رـصان رـسپ  ظعاو  دـمحم  نیدـلا  ردـص  نم  تسا : هتفگنینچ  مه  و  هدرک ، دراو  دوخ  بسن  رد  ار  وا  و  تسا . نم  دـج  وا  هک  هتفگ  دوبام .
هاشبرع رسپ  یلع  رسپقحسا  رسپ  دمحم  رسپ  میهاربا  رسپ  دمحمرسپ  وا  نیدلا و  ثایغ  روصنم  رسپ  نیدلا  ردص  دمحم  رپ  روصنم  هعیرـشلا 

ینعی تسا ) ام  همجرت  دروم  هک  ) یلع رسپ  مثعا  دیز  رسپ  وا  و  ینیبیصن ، یلع  رسپ  يزیزع  نیسح  رسپ  نسح  رسپ  يریما  رـسپ  هبنا  ریما  رـسپ 
تسا . مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رسپ  دیهش  دیز  رسپ  دمحم  نبا  دمحم  رسپ  رفعج  نب  دمحم  رسپ  ینامح 

یم یهتنم  دیهـش  دـیزهب  زین  وا  بسن  هکلب  تسین ، ام  بسن  رددراو  ینامح ، دـمحم  نب  یلع  نیا  میوگ : یم  نم  و  تسوا ، نخـس  نتم  نیا 
دیهش دیز  رسپ  دمحم  نب  دمحمرـسپ  ام و  دادجا  زا  یکی  هک  تسا ، رعاشهللا  دبع  رـسپ  رفعج  رـسپ  بیطخ  دمحم  رـسپیلع  نامه  وا  دوش .

تسا . هدوب 
یخرب  هک  تسنیا  هداتفا  اطخ  هابتشا و  نیا  رد  نیدلا ، ردص  دیس  هکنیا  تلع 
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رد هتـشادنپ ، دمحا ) نبا  ) نیکـس دمحا  رـسپ  ار  وا  نیدلاردص ، هک  تسا ، روکذم  ینامح  یلع  دیـس  دـجرفعج  اریز  دـنراد ، هباشت  اهمـسا 
رفعج هدش - رکذ  همانبسن  رد  هک  يروطب  زین - وا  رسپ  مان  هک  ارج  هتفرگ ، هابتـشا  شرـسپ  اب  ار  وا  هک  هدوب ، نیکـس  دمحا ) وبا  ) وا هک  یلاح 

نیدنچ شردپ  اریز  تسا ، هدوب  ردپ  نادنزرف  نیرتکچوک  وا  و  هدوب ، دیهـش  دیز  رـسپ  دـمحم  هک  دوش  یم  راکـشآ  بیترت  نیدـب  و  هدوب .
دمحم رسپ ، هس  نایم  زا  رفعج  هللا  دبع  وبا  رس  تشپ  و  رعاش ، رفعج  هللا  دبع  وبا  وا  زا  رتولج  و  شرسپ ، دمحم  هلمج  نآ  زا  هک  هتـشاد  رـسپ 

مساق . ام و  دج  نیکس ، دمحا  و  تسا . ینامح  دیس  ردپ  نامه  هک  هدوب ، بیطخ 
وا . ادج  هن  تسوا  يومع  نیکس  دمحا  و  وا ، هون  هن  تسا  نیکس  دمحا  هدازردارب  ینامح ، یلعدیس  نیاربانب 

وبا نایم  رد  هک  ار  یلع  نسحلا  وبا  دوخ ، بسن  هلـسلس  زا  و  هدرک ، لخاددوخ  بسن  رد  ار  ینامح  یلع  دیـس  نیدلا ، ردص  دیـس  نینچ  مه 
زا کی  چیه  هتشذگ و  نیا  رب  ینامز  تدم  هک  تسا ، یشحاف  طلغ  نیا  و  تسا . هتخادنا  دراد ، رارق  نیکس  دمحا  نب  رفعج  دمحم و  رفعج 

دنا . هدرکن  ادیپ  هجوت  یهاگآ و  نآ  هب  ام  دادجا 
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یمظاک يرقم  اضرلادبع  خیش 

هراشا

لاسب 1120 هتشذگ  رد 
تسا . هدرتسگ  نماد  زین  ایصوا  هب  وت ، راختفا  و  دنا ، هدنام  زاب  وت  ماقم  كرد  زا  ناربمایپ ، - 
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یتشادگرزب . وکین  هچ  هدرک و  میرکت  ارت  ماقم  هک  تسا  ادخ  نیا  میرذگب ، هک  ناربمیپ  شیاتس  زا  - 
دوب . یفاک  نیمه  امش  هوکش  رد  دوب ، هدماین  نادناخ  امش  قحرد  ریهطت  هیآ  زج  هاگ  ره  - 

دوب . هدش  هدیرفاین  بآ  كاخ و  زا  مدآ  زونه  هک  ینامز  يدوب ، يرون  وت  - 
، یتسه نیقیلا  نیع - وت  هدرک و  ادیپققحت  وت  دوجو  رد  اضیب ، دی  اصع و  و  یسوم ، هزجعم  - 

درک . ساسحا  ار  نآ  ششخرد  وشتآ  رون  روط ، بناج  زا  یسوم  هک  اجنآ  - 
درک . یم  هدنز  ار  ناگدرم  وا  و  تساخرب ، یسیع  يرای  هب  هک  یسدق  حور  و  - 

دنتفای . یمن  تیاده  هاگچیه  مدرم  دش و  یمن  شیاتس  یگناگی  هب  يادخ  يدوبن ، وت  هاگ  ره  هک  تسایماقم ، ارت  - 
: تسا هتفگ  نینچ  تایبا ، نیا  همادا  رد  رعاش ،

دندش ، رومام  نآ  تیاعر  هب  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  ار  یلع  قح  نانآ ، - 

هحفص 266 ] ] 

دندرک . عیاض  دندوب ، دهاش  همه  و 
: دمآ باطخ  تسا ، وا  زا  اهتردق  اهتمعن و  همه  هک  یلاعت ، يادخ  بناج  زا  نیمالا ، حور  نابز  زا  - 

نانمـشد دنزگ  زا  ارت  يادخ ، و  يا ، هدرکن  ادا  ار  دوخ  تلاسر  یهدن  ماجنا  ار  مهم  نیا  هاگ  ره  نک . یفرعم  مدرم  هب  ار  یلع  ربمایپ ، يا  - 
دراد . یم  هاگن 

، تسا تسرد  تیالو  نیا  و  یئام ، ربهر  وت  یلع ، يا  هک  دنتشاد  راهظا  و  دنتفگ ، تینهت  شاب و  داش  همه  هکنآ  زا  سپ  - 
دش . تباث  رما  نیا  یتساربو  مدرک ،) لماک  امش  رب  ار  نید  زورما  مکنید : مکل  تلمکا  مویلا  ) هک دیسر ، ینآرق  هیآ  صن  و  - 

دش . ناونع  نانمشد  بناج  زاهک  دوب  ییارتفا  نیا  و  هدرکن ، نیشناج  هرابرد  یتیصو  ربمغیپ  هک : دنتفگ  هاگنآ  - 
 " تسا . هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دنکن ، تیصو  دریمب و  یسک  ره  تیاور " : و  - 

تسا . هدومرفن  هک  دندرک  لقن  يزیچ  غوردب  وا  زا  و  هداد ، لهج  تبسن  ادخ  ربمایپ  رب  نانآ ، رب  ياو  - 
؟ دینک یمن  مرش  ایآ  دنیآ ؟ رب  جاجتحا  ماقم  رد  ام  اب  هکهاگ  ره  تفگ ، میهاوخ  هچ  دوهی  باوج  رد  رگید  ناناملسم ، ام  - 

؟ دور یم  هدرکن  نیعم  دوخ  نیشناج  هدرکن و  تیصو  ربمیپ  ایآ  و  تفر ، درک و  تیصو  دوخ  موقنایم  رد  یسوم ، - 
دنسر . یم  تداعس  هب  مدرم  نانیشناج ، اب  هک  ارچ  هدب ، رارق  نیشناج  هفیلخ و  موق  نایم  رد  نم  يارب  ار  نوراه  ایادخ ، تفگ : هک  اجنآ  - 

تسا . نایذه  هوای و  فرح  نیا  تسا ؟ هدرک  اهر  تسرپرس  یب  اردوخ  موق  ام ، ربمایپ  ایآ  سپ  - 
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دوب . ناگمه  يامنهار  و  نابرهم ، نانموم ، همه  رب  وا  - 
دنیزگرب . ار  یکی  هک  تشاد  یم  او  ار  وا  دوب ، نآرق  صنکی  طقف  وا  يارب  هاگ  ره  - 

تشاد . تریصب  الماک  مدرم  تخانش  رد  وا  و  تسوا ، ینیشناج  هتسیاش  یسک  هچ  هک  تسنادیم  رتهب  ربمایپ ، - 
دش . یم  بوسحم  یناوتان  صقن و  وا  بناج  زا  تیصو  كرت  طیارش ، نانچ  رد  دید - یمار  اهتمینغ  هک  گرم - ماگنهب  - 

ار مالـسلا  هیلع  نینموـملا  ریما  نآرد  و  دوـش ، یم  غلاـب  تیب  راـهچ  داتـشه و  دصیـس و  رب  هدـمآ - رعاـش  نیا  ناوـید  رد  هک  هدیـصق - نیا 
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یم هیلع - هللا  تاولـص  دیهـش - طبـس  ماما  هیثرم  هب  ماجنا  رـس  و  دـناسر ، یم  تابثا  هب  ار  وا  تماما  یموق ، ياـهناهرب  اـب  و  دـنک ، یمحدـم 
: تسا هتفگ  و  هدرک ، حدم  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  هک  دراد  يا  هدیصق  زین  میدروآ . نآ  زا  ار  الاب  تایبا  هک  دزادرپ ،

دنشخبب . دنناوت  یمن  ار  يرهوگ  نینچ  اهایرد  هک  تسا ، یعقاو  رهوگ  نامه  وت ، ییابیز  قشع  یتسود و  - 
نادرگب . ار  گرزب  ياه  هنامیپ  دوخ ، فیرظ  ناوزاب  اب  ام ، سلجم  رد  زیخرب  سپ  - 

دینکرذح . دیسرتب و  مناگژم  غیت  هک  دهد ، یم  ماغیپ  ناقشاع  هب  شنامشچ  - 
دیداز . یم  ار  هودنا  هک  نک ، شوخ  یبارش  اب  ار  یگدنز  - 

دنیآ . یم  راتفگ  هب  نابز  یب  ياهگنس  و  دریذپ ، یم  افص  ترسم و  ام  ناور  وت ، ندش  کیدزن  اب  - 

هحفص 268 ] ] 

دننکارپ . یم  شتآ  هداب ، ياه  هنامیپ  هک  اتفگش  و  دنک ، یم  شوماخ  ار  هودناشتآ  وت ، هنامیپ  - 
تخاس . دهاوخ  رب  یهاوخنوخ  هب  درخ ، هدنرآ  دیدپ  یناسرب ، لتق  هب  ار  ام  درخ  هاگ  ره  - 

دنک . یم  زاورپ  لقع  درخ و  دوش  نایامنشا  یئابیز  نوج  هک  هایس ، تشرد و  نابل  اب  ییوربوخ  فک  رد  - 
دخرچ . یم  هک  تسین ، هساکزا  یخرس  نیا  هک  ییوگ  وت  هدرک ، سکعنم  هنامیپ  رد  ار  شگنر  هک  ییورخ  رس  - 

دریگ . یم  تقبس  اه  هزین  رب  يدنمتاوت  يزیرنوخ و  رد  شیاههاگن  و  دنز ، یم  هنعط  اه  هزین  مادنا  رب  شمادنا  - 
تــسد هـک  دراد  یم  مـنآ  رب  رمک ،) ) شیـالاب تمــسق  و  دــنک ، یم  ناـیب  نـم  رب  ار  دوـخ  ینیگنــس  شمادــنا ، لـفک ) ) نییاـپ تمــسق  - 

مریگبشرمکب .
هداد . دای  ناوهآ  هب  ار  ندیمر  و  هتخومآ ، هشیب  ناریش  رب  ار  يزیرنوخ  تسوا  - 

دوش . یم  بجوم  ارم  راسخر  يدرز  دروخ  رب  نم  مشچ  هب  هاگره  هک  متفگش ، رد  وا  ياه  هنوگ  یخرس  زا  نم  - 
تسا . الط  يدرز  زا  یم  راسخر  و  هرقن ، میس و  زاییوگ  وا ، شوگانب  ندرگ و  - 

یخرـس نآ  رد  هک  تسا  راو  یقاس  شهاـگن ، دـنک . یم  زاـین  یب  یغاـبره  زا  ارم  هک  تسا  يرازلگ  غاـب و  نوچمه  نم ، يارب  وا ، هرهچ  - 
تسا . هدیود 

تسارانلگ . سگرن و  ناوحقا و  خرس و  لگ  نوچمه  وا ، هرهچ  مشچ و  نادند و  هنوگ و  - 
يور وا  زا  هک  یسک  رد  و  دنک ، یم  يریگتسد  يرای و  ار  دوخ  قاشع  وا  - 
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دوش . یم  ادیپ  یناوتان  فعض و  دبات ،
دنشاب . رگیدکی  رانک  رد  شتآ  بآ و  هک  میدیدن  ام  دنمه . ابشتآ  بآ و  وا ، خر  رد  - 
دوش . یمن  فرحنم  پچ  تسار و  هب  زگره  و  هدش ، هتخود  وا  يوسب  میاهاگن  هراومه  - 

دنا . هتساخرب  وا  تعاط  هب  و  هدش ، کیدزن  مهب  ود  ره  شتآ  بآ و  وا ، هرهج  رد  هکییوگ  - 
دنک . یم  بورغ  هام  دیامن ، هرهچ  هک  هاگ  ره  و  دنز ، یم  همدص  ناراسخاش  رب  دریگ ، ندیمارخ  هک  اجنآ  - 

يدرک . یم  هماقا  یهاوخ  شزوپ  لیالد  نم  رب  يدید ، یم  شیور  هاگ  ره  ینک ، یم  تمالم  قشع  نیا  رب  ارم  هکیسک  يا  - 
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دنک . یم  زاین  یب  نامشچ  رامخ  رهم  زا  ارم ، هک  تسا  یقشع  نیا  موش . يزابقشع  لوغشم  دوخ  بوبحم  اب  ات  نک  اهر  ارم  - 
دش . مهاوخ  هتخیسگ  ماگل  نم  هک  تسا  حضاو  دننک ، ییامن  دوخ - وا  نابل  دهش  بناج  رب  ابیز ) لاخ  ) راسخر ناگچروم  هک  هاگنآ  - 

مالسلاهیلع ! یلع  راقفلا  وذ  دننام  هدیشک ، نمرب  هک  هاگن  ياهریشمش  هچ  - 
تسا . هدیوزگ  رب  ار  وا  ادخ  صن ، نیا  بجومب  و  هتشگ ، لزان  وا  هرابرد  ریهطت  هیآ  ادخ ، بناج  زا  - 

: ریز تایبا  هب  دسر  یم  ات 
ینشور تایآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  زور ، نآ  رد  و  هدرک ، مالعا  ار  شیوخ  يردارب  وا  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هط  مخ ، ریدغ  زوررد  - 

تسا . هدش  لزان 
دنک . یم  زاین  یب  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  یشیاتس  تبقنم و  ره  زاارت   " مکنید ، مکل  تلمکا  مویلا  هیآ "  - 

هحفص 270 ] ] 

یناور . قوشعم  يوسب  همیسارس  دوش ، اهر  فلع  بآ و  یب  ياهنیمزرس  يوسب  و  دورب ، نامک  زا  هک  يریت  نوچمه  هک  یسک  يا  - 
نک . فقوت  ینتورف  يراوخ و  اب  سدقم ، كاخ  نآ  رد  و  رآ ، ياجب  فاوط  مارحا و  اجنآ  و  نک ، گنرد  يدیسر ، هک  نییرغ "  رد "  - 

، دریگ یمن  تروص  هرمج  یمرو  ریصقت  نآ  رد  و  هدش ، يراذگ  هیاپ  وادوجوب  هک  يا  هناخ  - 
، دیباتشب دیباتشب ، ادخ  هبعک  يوسب  هک  وگبدنلب  گناب  اب  هد و  رد  ادن  مدرم  رب  وت  - 

، نک توعد  دنلب  رانم  نآ  دوسالا ، رجح  زا  سپ  و  نکر ، ودوسالا  رجح  مزمز و  يوسب  - 
دروآ . ياجب  هرمع  جح و  و  تفاتش ، ینیمزرس  نینچ  جح  هب  دیاب  - 

دشخبب . راقو  و  شمارآ ، وت  رب  رفس ، ریس و  نیا  رد  هک  هاوخب ، ادخ  زا  - 
نادرگب . مشچ  يایطوط  ار  شرابغ  و  سوبب ، ار  كاخنآ  راختفا ، تزع و  اب  - 

ریگ . راکب  هاگرد  نیا  رد  دوخ ، ياهاپ  ضوعب  ار  ناگژم  ياپ  سدقم ، رازم  نیا  تشادگزرب  يارب 
دراد . دوخ  رد  ار  دوج  ياهایرد  ملح و  ياههوک  هتفرگرب ، رد  ار  هام  هک  ار  یسدقم  یحیرض  نآ  - 

دراد . رارق  نآ  رد  ادخ  ریشمش  و  ینیب ، یم  اجنآ  ار  ادخ  هجو  - 
تسا . هدیمرآ  اجنیا  رد  دراد - رایتخا  رد  دنک  هدارا  هچ  ره  هک  نانموم - همه  ریما  هک  ارچ  - 

هحفص 271 ] ] 

تسا . هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسنانچ  دنک ، ترایز  لماک  تخانش  تفرعم و  اب  سک  ره  - 
دنا . هتفرگن  رب - نآ  زا  زین  اوح  مدآ و  هک  تسا  يرون  ادخ ، شرع  رد  هک  ییوگ  وت  - 

دیرفآ . یمن  ادخ  یشتآ  رگید  دندرک ، یم  عامجا  مالسلا  هیلع  یلع  رهمرب  مدرم  همه  هاگ  ره  - 
دریگ . یم  همشچ  رس  وا  دوجو  زا  و  تسا ، یلجتم  وا  راتفر  قلخ و  رد  اهلضف  همه  - 

تسا .) تیب   71 هدیصق ، نیا  )
: دوش یم  لقن  نآ  زا  یتایبا  هک  دراد ، مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  حدم  رد  رگید  يا  هدیصق 

يراد . يرترب  تقلخ  رد  وکین و  قالخا  رد  تاقولخم ، رگد  رب  هک  ییاوشیپ  يا  - 
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دریگ . یم  هشیر  وت  زا  نآ ، عاونا  همه  هک  اجنآ  ات  يدروآ ، گنچ  هب  ار  اهشناد  همه  وت  - 
تسا . هدید  روذعم  دمانب ، ادخ  هکنیا  رد  ار  دوخ  وت ، تبحم ) ردهدننک  ولغ  ) یلاغ هک  تسنانچ  وت  راتفگ  - 

دنریذپ . یم  ارنآ  همه  و  تسا ، اراوگ  ناگمه  رب  وت  ریخ  يرادافو ، گنج  ردنمشد  ندروآ  دورف  هب  و  یتیاده ، نامیپ  مه  وت  - 
يا . هدرک  تدابع  ار  ادخ  هلا ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ  اب  دندوب - كرشم  همه  هک  هاگنآ  یکدوک - ناوا  زا  وت  - 

يدیشخرد . اهراب  هک  رابکی ، هنو  يداهن . صالخا  قبط  رد  ادخ ، هار  ردار  دوخ  ناج  ردب ، گنج  رد  - 
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تفاین . ار  یگتسیاش  نیا  یسک  وت ، زجب  و  دندرک ، تعیب  وت  اب  طقف  ناگمه  ریدغ ، زور  رد  - 
دیدرگ . تباث  قح  هیآ ، نیا  اب  و  مکنید ،) مکل  تلمکا  مویلا  ) مدینادرگ لماک  وت  رب  ار  نید  زورما  هک : دیسر  نآرق  هیآ  - 

تسا . هتسارآ  تسا - ادخ  دیئات  دروم  یتسارب  هک  ماما - کی  دوجوب  هک  یتماما  نیا  داب  هدنخرف  - 
دنتفریذپ . ار  وا  ناگمه  هبئاش  یب  و  تشگ ، لاح  شتیالوب  ناناملسم  همه  عامجا  و  دش ، لزان  وا  هرابرد  نآرق  هیآ  هک  یسک  - 

تشاد . عمج  دوخ  رد  ار  ربمایپ  يردارب  هدازومع و  وا ، یتسود  ويداماد  ربمایپ ، سفن  دننام  ییاهناونع  یسک  - 
تسا .) تیب   65 هدیصق ، نیا  مامت  )

رارق نیدـب  نآ  زا  یتایبا  هک  تسا ، غلاب  تیب  رب 60  هدیـصقنیا  هدرک . حدم  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  هک  دراد  يا  هدیـصق  زاب  و 
: تسا

درک . دنهاوخ  وزرآ  هدهاشم و  ارت  ناتسآ  فاوط  زاب  دوش ، یلوتسم  باوخ  ناقشاع  مشچ  رب  هاگ  ره  - 
دنک . هریت  ار  نآ  هرهچ  صقن  یهایس و  هک  یهام  نوچ  هن  تسا ، نابات  هراومه  نورقم و  اهبش  نوچ  هایسيوم  هب  وت ، هام  يامیس  - 

دشاب . یم  لامک  لامج و  نیا  پورشیپ  لالج ، ییاناوت و  رکشل  و  وت ، ریزو  هوکش  ءاهب و  یتسه ، ییابیز  لامج و  ناطلس  وت  - 
: دیوگیم هدیصق  تایبا  رگید  رد  رعاش ،

دنادرگ . یم  زاین  یب  يراختفا  ره  زا  ارت  تفگ ، نخس  وا  ابادخ  روهشم ، فئاط  رد  هک  یسک  - 
تسا . هدرک  گنرد  وا  هناتسآ  رد  لیئربج ، هک  اسب  - 
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دش . داد  تشگزاب  وا  رطاخب  باتفآ  درتسگ ، یم  ار  دوخ  نماد  بش  هکاجنآ  ادخ ، رماب  لباب ، رد  و  - 
دننک . تعیب  همه  و  هداد ، رارق  اوشیپ  ریما و  ادخ  ار  وا  هک  دیسر  یبیغ  ربخ  مخ ، ریدغ  رد  و  - 

دیناسر . ار  ادخ  مایپ  يا  هبطخ  نمض  و  داتسیاب ، ادخ  بناج  زا  تالسرم  هب  لسرم ، دمحا  هک  یماگنه  - 
تسا . نم  لصف  الب  یصو  وا  و  تسوا ، ییاوشیپ  ردیح  یلع  نیا  میاوشیپ ، نم  ار  هک  ره  دومرف : - 

دندرک . تعیب  قایتشا  هب  نایوج  ادخ  نایاسراپ و  همه  دندمآ و  کیربت  هب  مدرم  همه  هلصافالب  و  - 
درک ؟ هرامش  ناوت  یم  ار  نابایب  ياهگیر  ایآ  دسرب ؟ وا  فاصواهنک  هب  دناوت  یم  مدرم ، ام  مهف  اجک  - 

: تسا هتفگ  نینچ  نآ  رد  هدورس و  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  حدم  رد  هک  دراد ، رگید  یتیب  هدیصق 118  رعاش ،
تسا . اههار  اهشور و  نیرتهب  ما ، هتفرگ  شیپ  هک  یقح  رب  هار  نیا  و  یتسه . نم  نیعلا  بصن  هراومه  وت  مشاب : اجک  ره  - 
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تسا . رتابیز  وت  هرهچ  ندیدان  زا  گرم  نم ، رظن  رد  ینادرگيور . نم  زا  وت  اما  مراد ، تایح  يوزرآنم  - 
: دیوگ یم  نینچ  یتایبا  زا  سپ 

؟ تسه يراختفا  نیا  زا  رتالاب  رخافم ، نیب  رد  ایآ  و  دینادرگ . لماک  هیلع - هللا  تاولص  یلع - يالو  تبحم و  هب  ار  دوخ  نید  يادخ ، - 
درک . راکشآ  ار  وا  ماقم  انلع  نیما ، لیئربج  هک  يراختفا  - 

نیا  تسین . مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  يدرمناوج  راقفلا و  وذ  زج  يریشمش  تفگ : - 

هحفص 274 ] ] 

ناگدیزگ . رب  هدیزگرب  فصو 
دوب . دهاوخ  خیرات  هنیس  اههبیتک و  شقن  هسامح  نیا  و  دندنام ، تفگش  رد  وا  هناروالد  ياه  هلمح  زا  ناگتشرف  و  - 

تسین . یماقم  نینچ  ییارای  ار  هباحص  رگید  و  دوشگ ، ار  نآ  ربمیپ  هک  دوب  يرد  نیا  - 
هدننک . تیاده  ییامنهار و  وت  و  ما ، هدنهد  میب  هدنناسرت و  نم  دومرف : ربمغیپ  هک  راختفا  نیا  - 

دمآدهاوخن . يربمیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  تسه  هک  یتوافت  یسوم ، يارب  ینوراه  هلزنمب  نم ، يارب  وت  هدومرف : زین  و  - 
، دتسرفن وا  رب  تاولص  بجاو ، ياهزامن  رد  هک  یسک  هک  تسا  یفاک  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  راختفا  نیا  هدش ، دای  تاراختفا  زا  هتشذگ  - 

تسین . هتفریذپ  شزامن 
دنداد . یهاوگ  دنویپ  نیا  رب  نیمالا  حور  وناگتشرف  همه  و  داد ، رارق  وا  رسمه  ار  لوتب  يارهز  يادخ ، - 

تفرگ . ندیبات  یناملظهریت  بش  نایم  زا  تشگزاب و  هرابود  مالسلا  هیلع  یلع  ماقم  ساپ  هب  بورغسپ ، زا  نیمزرس ، رد  باتفآ ، - 
دوش . یمن  هداد  تبسن  یسکب  هک  تسا  یتلیضف  نیا  و  داد . رارق  بطاخم  ار  وا  فئاط ، هاگپ  رد  يادخ ، و  - 

دنتشگ . یم  لزان  شهاگشیپ  رب  سدق ، حور  ناگتشرف و  ردق ، بش  رد  - 
دهدن . ای  دهد  فیفخت  دهاوخب ، ار  هک  ره  دوش . یم  هدرپس  وا  فک  هب  ناگدنب  نیزاوم  زین ، تمایق  يادرف  و  - 

دتسرف . یم  شتآ  ای  تشهب  هب  دهاوخ ، ار  سک  ره  دنیوا . نامرف  يوریپ  رد  همه  تشهب ، ياهغاب  منهج و  شتآ  - 
نیا  دیباوخ . وا  شارف  رد  و  هدرک ، ربمیپ  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  تسوا  - 

هحفص 275 ] ] 

تسا . زجاع  نآ  كرد  زا  لقع ، هک  تسا  يراثیا  یتاساوم و 
دنتفای . یم  لیضفت  مه  زا  یهلا ، باتک  تایآ  و  دش . یم  لزان  ربمغیپ  رب  هک  دوب ، وا  نادناخ  رد  وا و  رانک  رد  یحو 

دراد . صاصتخا  وا  هب  هک  تسا  یتداعس  تزع و  نیا  تخادنا  نیئاپ  تسکش و  یگمه  ار  اهتب  راوس ، ربمایپ  فتک  ربهک  دوب  ومه  و  - 
: دیوگ یم  تایبا  نیا  همادا  رد  و 

تسه . ناهنپ  يزار  اجنآ  رد  هک  ورب ، فرشا ) فجن  ) يرغ يوس  هب  - 
هدرس . ار  لیلهت  ریبکت و  يادن  و  روآ ، رد  ار  اهشفک  يرورغ  چیه  یب  - 

تسا . ام  نید  هدننک  مامت  لمکم و  وت  رهم  هکنآ  يا  داب ، مالس  دورد و  وت  رب  وگب : - 
درک . كرد  ار  قیاقح  رخآ  لوا و  قیقد و  یناعم  و  تفرگ ، ناوت  غارسار  یهلا  رارسا  مشچ و  هک  تسا  اجنآ  - 
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دهد . یم  صیخشت  ار  ناگدنب  رادرک  رش  ریخ و  و  دنیب ، یم  ار  تقیقح  هک  يرگداد  ياورنامرف  نآ  - 
راد . هزوم  ای  هنهرب  اپ  ناناملسم  هچ  تسا ، یناملسم  نیرتهب  ربمغیپ ، زا  سپو  سفن ، ياوه  هدننک  اهر  و  ناگراچیب ، قوقح  هدنریگ  وا  - 

تسب . غورد  ارتفا و  لهج ، يور  زا  ربمایپ ، رب  و  داتفا ، یهارمگ  هبوا  زا  يریگ  هرانک  اب  هک  یسک  رب  ياو  - 
دهد . رارق  اجک  ار  تماقا  تلاسر و  دناد  یم  هک  تسادخ  نیا  و  تشادنپ ، نآ  یلصا  عضوم  ریغ  رد  ار  ناناملسم  يربهر  هناروک  روک  - 

دندنویپب . وا  اب  ات  دندمآ ، وس  ره  زا  نارگید ، هک  سب  نیا  ریدغ ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  تلیضف  رد  - 
مالس  تداعس و  مایپ  و  دروآ ، یحو  نیماربمیپ  رب  نیما ، لیئربج  هک  هاگنآ  - 

هحفص 276 ] ] 

دیناسر . باتش  اب  یلاعت ) يادخ  ) مالس يوس  زا  ار 
سابل رد  ) لـمزم ربماـیپ  يا  یناـسرن ، مدرمب  هاـگ  ره  و  نک . غـالبا  مدرمب  ما ، هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  صوصخ  رد  هک  ار  ماـیپ  نیا  هک  - 

يا . هدناسرن  ار  دوخ  تلاسر  هدیچیپ ،)
دروآ . نابز  رب  ادخ  يانث  دمح و  دنلبيادص  ای  و  تساخ ، ياپب  نارای  هباحص و  نایم  رد  اجنامه ، سپ  - 

داد . رد  ادن  حیصف  مالک  دنلبيادص و  اب  و  درک ، دنلب  شیوخ  تسار  تسدب  ار  هیلع - هللا  تاولص  رارک - ردیح  - 
دیباترب . يور  شرافس ، نیا  زا  هک  دابم  تسوا . ییاوشیپ  زین  هیلع - هللا  تاولص  رارک ، ردیح  مربهر ، اوشیپ و  نم  ار  هک  ره  دومرف : - 

؟ دنک لیم  هک  درک  ادیپ  راختفا  مالسلا  هیلع  یلع  زج  یسک  ربمیپ ، اب  ار  هدش  نایرب  هجوج  ایآ  - 
دش . نشور  ینارون و  ششخرد  نیا  زا  یناملظ  بش  ار ، راکشآ  و  تفرگ : هدیشخرد  وا ، هناخ  رد  هراتس ، - 

تفگ . یم  لیلهت  ریبکت و  ار  يادخ  و  دیشخرد ، یم  ادخشرع  رد  يرون  نوچمه  ناراگزور ، هنیرید  زا  وا ، - 
دیدرون . یم  رد  ار  رهطم  كاپ و  بالصا  رون ، نیا  و  درک ، یم  ریس  نارگشیاین  ناتسرپ و  ادخنایم  رد  هراومه ، و  - 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تیب  رب 42  غلاب  دراد ، مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  حدمرد  يرگید  هدیصق 
دنک . یم  شاف  ار  هتفهن  زار  نیا  کشا ، اما  مراد ، هدیشوپ  لد  رد  ار  وا  قشع  هتسویپ  - 

حبص  بش ، هریت  يوسیگ  زا  ییوگ  دنک ، ندیشخرد  یتقو  نآ ، ياهوترپ  - 

هحفص 277 ] ] 

هدش . ادیوه  نیگنر 
هدرک . اوسر  ار  لسع  ینیریش  دناشن - یم  ورف  ار  رادیدشطع  هک  شینارون - ابیز و  هرهچ  ینیریش 

تسا . هدنکفا  هیاس  سآ ) ) لگ شتروص  رب  و  دنا ، هتفگش  شیاه  هنوگ  رد  اه ، هلال  نیرت  ابیز  - 
نابز و  تشگرب ، دوخ  نخـس  زا  ریگفرح  نیچ و  نخـس  تشاد و  مروذـعم  تساـخرب و  یهاوخ  رذـع  هب  قشع  نیا  رد  نم  رگتمـالم  نآ  - 

دوشگ . نیسحت 
یم مرـش  دوخ  تماق  یئابیز و  زا  دـنزرل و  یم  دوخ  رب  ناراسخاش  دـمارخ ، یمناشک  نماد  همـشرک ، زان و  اب  شیابیز ، رکیپ  هک  هاـگنآ  - 

دنراد .
دشخرد . یم  شدوجو  رد  هبش  هدراهچ  هام  و  شا ، هرهچ  رد  خیرم  هراتس  - 
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هدرک . شوهدم  و  هتشادهاگن ، شقشع  تراسا و  دنمک  رد  ارم  لد  وا ، هاگنکی  - 
موش . یم  دیص  هنوگچ  یبانط ، نینوچ  اب  هک  دروآ ، تفگش  هب  ار  هشیب  ناریش  هک  دنکفا ، شیوسیگ  دنمک  رد  منانچ  و  وا ، رهم  - 

: دسر یم  ریز  تایبا  هب  هکنیا  ات 
تسا . تیصخش  نیرتهب  ناراد - هزوم  هچ  ناگنهرب و  اپ  هچ  مدرم - همه  نایمرد  رارک ، ردیح  - 

درتسگ . یم  هدرپ  لد  رب  شنارکنم ، بهذمهک  دناشوپ ، یمن  ار  زور  نانچ  نآ  بش ، - 
؟ دید دهاوخ  ار  نید  هدید  رون  هنوگچ  كرش ، يانیبان  رون و  مک  هدید  - 

درک . كاپ  نایانشآ  راید  زا  ار  اهنآ  و  دناسر ، لتق  هب  دوخ  غیت  اب  ار  نارفاک  - 
تفای . دشر  هنوگنیدب  و  درک ، تدابع  صولخ  يوقت و  هب  ار  يادخ  هکلب  دشنکیدزن ، تال "  تب "  هب  زور  کی  طقف  هن  - 

هحفص 278 ] ] 

تشادرب . ار  هدرپ  باجح و  نید ، نامشچ  زا  و  داد ، يدوبهب  دش ، یم  شریگنابیرگ  هک  يرامیب  نآ  زا  ار ، مالسا  - 
دنداد . یهاوگ  وا  تیناقح  رب  دنوش ، یمن  فرحنم  زگره  هک  لدع ، نادهاش  مخ ، ریدغ  رد  - 

دنتساخرب . تینهت  دورد و  هب  راگزور  همه  و  دش ، نایامن  ابیز  هچ  شدوجو  باتفآ  اه ، هدرگ  نایم  زا  - 
تفگ . نخس  اهدژا  اب  وا  دریگب ، ار  اهنآ  ات  دمآ  ییاهدژا  دنتشادنپ  مدرم  هک  هاگنآ  - 

رعاش لاح  حرش 

هک تسا  ینالضاف  نادنمشناد و  زا  و  مهدزاود ، نرق  ریظن  مک - دارفا  زا  یمظاک ، يرقم  نسحلا  وبا  هفیلخ  رسپ  دمحا  رسپ  اضرلا  دبع  خیش 
هدوتس شبدا  ملع و  نتشادب  هدروآ و  ار  وا  لاوحا  حرش   " لمالا ، هلمکت  رد "  نسحلا  دمحم  وبا  دیس  دنا  هدرم  عمج  مه  اب  ار  بدا  ملع و 
بترم ابفلا  فورح  بیترتب  هک  هداد ، تبسن  ودب  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  حدم  رد  یناوید  هتفای . تافو  لاس 1120  رد  دیوگیم : وا  تسا ،

دراد . تیب  زا 3500  شیب  ناوید  نیا  میدیزگرب . نآ  زا  میدرک ، رکذ  هک  یتایبا  و  هدروآ ، تسدب  ار  ناوید  نیا  ام  و  هدش ،

هحفص 280 ] ] 

ضیف نسحم  الم  دنزرف  دمحم  يدهلا  ملع 

هراشا

تست . صوصخم  یماجنا  زاغآ و  ره  رد  دمح  شیاتس و  داب ، شیاتس  دمح و  ایربک ، دجم و  هدنراد  يادخ  يا  ارت  - 
یتسه . کیدزن  يرود ، نیع  رد  و  يراد ، ولع  يرترب و  یکیدزن ، نیع  رد  هک  ییادخ  يا  میوگ  یم  دمح  ارت 

: دسر یم  ریز  تایبا  هب  تسا ، تیب  رب 151  غلاب  هک  هدیصق  نیا  رد 
يدنادرگ . لماک  ار  تیاهتمعن  نیقی  رون  اب  هک  يداد ، تمعن  تنم و  تناگدنب  رب  ماگنه ، همه  رد  وت ، - 

يدش . نومنهر  تشهب  ياهغاب  هب  ار  مدرم  ریذن ، ریشب و  ربمایپ  نتخیگنارب  اب  - 
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يدرک . راوتسا  ار  ناربمایپ  توعد  داینب  ناکرا و  ربمایپ ، يارب  یحو  نییعت  اب  - 
میهد . یم  دنگوسراوگرزب  ناربهر  نآ  قح  هب  ارت  و  میا . هدمآ  يراز  زوس و  اب  وت ، هاگردب  ام ، کنیا  - 

دراد . نایملاع  رب  یناوارف  قوقح  هک  نیما ، لوسر  قحب  ارت  - 
هیلع - هللا  تاولص  یلع - ترعب  وا ، راوگرزب  رس  بحاص  ردارب و  یصو و  قحب  و  - 

هحفص 281 ] ] 

دیدرگ . ثوعبم  یناگمه  فطل  اب  وت  يوس  زا  هک  يربمایپ  دش ، ربمایپ  يو  میکح  يادخ  رماب  هکنآ  - 
دوب . ربمایپ  ياتمه  الاو ، وهدیدنسپ  قالخا  رد  هک  یسک  نآ  و  هبعکهناخ ، هداز  نآ  و  میهاربا ، هلالس  نآ  - 

دوب . راوگشوخ  یناراب  ربا  وچمه  وناگدنب  همه  ماما  و  تیاده ، رون  دشر و  وترپ  - 
ییاوشیپ ! الاو  وکین و  هچ  دوب . ناگدنشخب  ییاوشیپ  مدرم  ربهار  ریدغ ، صن  لیلد  هب  - 

رعاش لاح  حرش 

وبسن لضف و  مدقت  هک  تسا ، یبدا  یملع و  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  یناشاک ، یـضترمرسپ  نسحم  دمحم  الم  رـسپ  دمحم  يدـهلا  ملع 
و نافرع ، ندعم  هفـسلفرانم و  و  ثیدح ، نارادمچرپ  هقف و  مالعا  زا  دوخ  هک  تسا ، ضیف  ققحم  دـنزرف  وا  دراد . یباستکا  یثرا و  لیاضف 

شریظن نداز  زا  مایا  ردام  و  هدرواین ، ونچ  راگزور  هک  تسا  يدرم  هناگی  نآ  رـسپ  وا  دوب . فراعم  مولع و  يایرد  و  قـالخا ، راوتـسا  هوک 
هک هدناسر ، مهب  ردپ  هیقاب  راثآو  مولع  رد  يدایز  رحبت  و  هدرک ، اضتقا  ار  دوخ  راوگرزب  راثآ  ام ، همجرت  دروم  رعاش  و  تسا . هدـنام  میقع 

تسا . ضیف  شراوگرزب  ردپ  یفاو "  باتک "  تسرهف  و  تیب ، رازه  تسیب  غلاب  هک  تسا  ظعاوملا "  باتک "  هلمچ  نآ  زا 
: شیاهباتک رگید  زا 

یفاولا رب  یشاوح  - 
شردپ . عیارشلا  حیتافم  رب  یتاقیلعت  - 

هناگچنپ . لوصا  رد  راربالا  هفحت  یسراف  باتک  - 

هحفص 282 ] ] 

هدرک . فیلات  لاسب 1100  هک  هئیسلا  هنسحلا و  لامعالا  - 
دنشاب . یم  مالسلا  مهیلع  همئا  نانیشناج  املع  هکنیا  املع و  لیاضف  رد  ءاملعلا ، باتک  - 

هیعدا . رد  نانجلا  تآرم  - 
تسا . اهاعد  اهزرح و  و  هیموی ، لامعا  هیعدا و  رد  یسراف  نابزب  باتک  نیا  یهلا . زومر  - 

هدمآ باتک  نیا  رد  میدرک ، رکذ  اجنیارد  هک  يا  هدیصق  هک  تسا  هلآ  یفطصملا و  یلع  هالصلا  تیفیک  یف  ایلوالا  رودصرورـس  باتک  - 
تسا .

مهارف ار  قالخا  عورف و  ولوصا  نآ  رد  هک  دراد  ناور  یسراف  نابزب  یباتک  وا  هک  هتـشون ، باتک  نیا  رد ص 543  تاضورلا "  بحاص " 
تسا . هدرک 
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هدش . هداد  تبسن  وا  هب  يدنمدوس  تالاسر  هبطخ و  نینچ ، مه 
شوخ یلاجر  هیقف و  یثدحم  لضاف و  يدنمشناد  وا  تسا : هتفگ  هدروآ و  لمالا  هلمکت  رد  زین  یمظاک  نیدلا  ردص  دیس  ار  وا  لاح  حرش 
دـضن شتاـفیلات : زا  تشاد  عـمج  دوـخ  رد  ار  لـیاضف  همه  دوـب . هربـخ  تـمکح  رد  و  دراو ، یبدا  موـلع  رد  طـخ و  نـسح  ياراد  هـیور ،

لمالا . هلمکت  هتشون  هصالخ  دوب  نیا  دشاب  یممالسلا  مهیلع  همئالا  بیتاکم  یف  مکحلا  نداعم  حاضیالا ،
زا حاضیالا  دضن  باتک  و  هتفرگ ، ارف  شردپ  زا  ار  شناد  هک  تسا  هتـشون  هدروآ و  رد ص 225  ءامسلا  موجن  بحاص  ار  وا  لاح  حرـش  و 

خیـش تسرهف  اب  هارمه  باتک ، نیا  هک  تسا ، هدرک  بترم  بولـسا  نیرتهب  اب  اریلح  همـالع  هابتـشالا "  حاـضیا  باـتک " ، نیا  رد  تسوا .
تسا . هدیسر  عبطهب 

هدیزگرب  نکل  میدناسرن ، لماک  یهاگآ  رعاش . نیا  تافو  دلوت و  خیرات  هب  ام 
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یناوجون خیرات ، نآ  رد  هک  تسنیا  لقادح  و  هدش ، غلاب  نادرم  دح  هب  خـیرات  نیا  رد  اعبط  و  هدرک ، خاسنتـسا  لاسب 1055  ار  شردپ  راثآ 
هدروآ ار  لاس 1112  خیرات  هدرک و  يدای  ریخ  ياعدب  وا  زا  شیاه ، همان  زا  یکی  تشپ  رد  قاحسا ، نیدلا  لامج  خیش  شرسپ  تسا . هدوب 

عیارـشلا حیتافم  رب  نامیلـس  نیدـلا  ریـصن  الم  شرگید  رـسپ  هچنآ  زا  نکل  هدوب ، هدـنز  روکذـم  خـیرات  ود  نیا  نیب  رد  رعاشنیا ، و  تسا .
و هداد ، خر  خیرات  ود  نیا  نیبرعاش  نیا  تافو  نیا  ربانب  تسا . هتـشذگ  رد  روکذم  لاس  زا  لبق  وا  هک  هدروآ  ردپ  رکذ  رد  هتـشون ، شدـج 

تسا . هدوب  لاس  داتشه  داتفه و  نیب  شرمع  رادقم 
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یلماع یلع  خیش 

هراشا

نک . راکشآ  هتسکشلد  قشاع  نیا  رب  ار ، مادنا  فیطل  نارتخد  دای  و  ابص ، ثیدح  - 
دوش . یم  راثن  یناوج  ناوفنع  تشگزاب و  یب  هتشذگرب  هک  یکشا  نارابب ، یم  حورجم  ناگژم  ربار  کشا  ناراب  و  - 

منکارپب . يوس  ره  هب  قشع ، شتآ  زا  هتفاترب  لد  نیا  زا  ار ، قشع  یتسود و  زاغآ  رس  هودنا  هک  هدب  هزاجا  و  - 
: دیوگ یم  هدرک ، مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  حدم  هب  صلخت  هک  یتایبا  هب  دسر  یم  ات 

ناگدیدمتس . ياریذپ  نیرتهب  و  ناگنشت ، يارب  لالز  همشچ  رس  نآ  نسحلا ، وبا  - 
تسا . نوریب  رصح  دح و  زا  شلامک  فاصوا  هک  یبسن ، كاپ  راوگرزب  نآ  - 

درمش . دناوتن  یسک  چه  راختفا ، ماگنه  رد  ار  شتاراختفا  هک  ییاوشیپ  - 
تفای . یهاوخ  دنسپان  ینک ، هسیاقم  وا  اب  هک  ار  یلاصخ  وکن  صخش  ره  و  - 

دینادرگ . هزات  تشارفا و  رب  هرابود  دوب ، هدش  شومارف  سوردم و  هکنآ  زا  سپ  ار ، تیاده  مالعا  هک  یسک  - 
درک . هدنز  داهن و  داینب  يراوتسا  هب  دوب - هدش  وحم  اه  هدید  زا  هک  ار - قح  نییآ  مالسا و  راثآ  - 
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دوب . ناروالد  زاتشیپ  ورشیپ و  اهگنجرد ، و  هتسیاش ، درف  اهنت  اهیراوگرزب ، مراکم و  هصرع  رد  - 
درپس . وا  فکهب  ار  روما  رایتخا  اهراک و  دیلک  دز ، یم  جوم  ثداوح  ینافوط  يایرد  هک  هاگنآ  ادخ ، ربمایپ  هک  دوب  تهج  نیدب  و  - 

ناسرب . مدرمب  ار  مایپ  نیاهک  داد ، رد  ادن  ار  ربمیپ  لیئربج ، ریدغ ، زور  رد  هک  اجنآ  - 
دراد . يرورس  يدوهشم  دهاش و  رب  و  تسوا ، يالوم  هیلع - هللا  تاولص  یلع - نم  یصو  میوا ، ییاوشیپ  نم  هک  ار  سک  ره  - 

دباتش . یم  مالسا  نانمشد  يوسب  و  تسا ، زاتشیپ  هراومه  هیرهم ،) ) نارتشا اب  رازراک  رد  هک  يروالد  ییاوشیپ  نآ  - 

رعاش لاح  حرش 

تلیـضف بدا و  ملع و  رد  دنا . هدرکتنوکـس  دادـغب  رد  هک  تسا  لماع  ياهتیـصخش  زا  يورغ ، یلماع  یلداع  هیقف  دمحارـسپ  یلع  خـیش 
ییاوشیپ مراگزور ، هناگی  همالع ، ماما  خیـش  ناوید  نیا  دوب : نینچ  شدلج  تشپ  رد  مدروخرب ، هک  شرعـش  ناوید  هب  تسا . هدوب  روهـشم 

تسا . هدوب  فجن ) ) يرغ شنکسم  هاگداز و  هک  تسا ، یلماع  هیقف  دمحا  رسپ  یلع  لد ، رادیب  بیرا  بیدا  رعاش  نارعاش ، هلبق  نابیدا ،
یبلاطم ناوید ، زاغآ  رد  تسا . هتخاس  نودم  ار  شرعش  ناوید  وا ، رما  هب  و  هدناوخ ، سرد  يرئاحهللا  رصن  دیـس  هناگی ، سردم  رـضحم  رد 

هک يا  هدنکارپ  راعشا  هک  درک  رما  نم  هب  هک  مدوب ، ینیسح  لیعامسا  رسپ  نیسح  رسپ  هللا  رصن  دیـس  اب  تسنیا " ، شا  هصالخ  هک  هتـشون ،
نیودتو  يروآ  عمج  ما ، هدورس  نونک  ات 
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زین نـم  و  مدرک ، لاـثتما  ار  شرما  وا  سپ  مدـید . نوریب  دوـخ  ییاـناوت  زا  ار  شناـمرف  تفلاـخم  و  مدـید ، بـجاو  اروا  رما  لاـثتما  و  مـنک ،
: تسا هدوتس  نینچ  ار  وا  سردم ، دیس  شدوخ  داتسا  " و  متسب . راک  ار  وا  زیمآ  قیوشت  هتساوخ 

نیا رد  دـنز . یم  قرب  هداد - وشتـسش  ار  شیاهگرب  رباو  ناراب  هک  يرازلگ  نوچمه  هک - هدنـشخب  راوگرزب  نآ  یلع ، اـنالوم  ناوید  نیا  " 
یباوبا همدقم و  کی  اب  ار  دوخ  ناوید  رعاش ، نیا   " راوگشوخ . نیریـش  بآ  اب  تسا  يایرد  يروآ . یم  گنچ  هب  دیراورم  رهوگ و  ناوید 

هلمج زا  ناریا - ياهرهـش  رد  و  هدرک ، يدایز  ياهترفاسم  دـنک - تمحر  شیادـخ  هک  يو - تسا . هدرک  بترم  هک  همتاـخ  کـی  دـنج و 
هدیصق نمض  رد  شناوید - مجنپ  باب  رد  و  هتفگ ، كرتفرشا  فجن  هب  ار  اجنآ  لاس 1120 ، رد  تسا . هدنام  هتفر و  یناهفصا - زاریش و 

دهد یم  ناشن  هدیصق  نیا  و  تسا . هتفگ  خساپ  ار  دیـس  هیحدم  هدیـصق  نآ  رد  و  هدرک ، حدم  ار  يرئاح  سردم  دیـس  لاس 1122 - هب  يا 
: میروآ یم  ار  هدیصق  کنیا  تسا . هدوب  هیاپ  هچ  ات  همیرک ، قالخا  هب  یگتسارآ  یبدا و  غوبن  ولئاضف  رد  هک 

دنک . نشور  ار  مغ  ياهیکیرات  رگم  ات  ناخرچب ، نارای  نیب  رد  ار  هدابباتفآ  زیخرب و  - 
دتسرف . یم  يوس  ره  هب  قارب ، شتآ  هارمه  ار  دوخ  رطع  و  هتساخرب ، شوخ  يوب  اهلگ ، ياهنادشتآ  زا  کنیا  - 

تسا . نایامن  ناخرلگ  رب  ناوسیگ  ییوگ  هک  هدیمرآ ، نانج  اهگربلگ  رب  منبش  - 
تسا . هتسارآ  هرهچ  نارگ ، اشامت  ربارب  رد  و  هتسشن ، قیاقشيامیس  رب  ناهاگحبص ، منبش  ياهدیراورم  - 

تسا . هتسشن  انیبان  ناگدید  کلپ  رب  کشا ، هفطن  ییوگ  - 
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نک . نادیم  هدامآ  هدش - هار  ییوکین  هب  یشک  رس  زا  سپ  سپ  هک  ارم - بکرم  زیخرب و 
تسا . زاونماشم  نیگآ و  رطع  روخب  شنادیم ، كاخ  ودرگ  و  دراد ، یم  رب  ماگ  یهلا  نادیم  رد  هک  يدنمس  - 

دراد . نت  رب  هایس  دیپس و  هماج  و  دیآ ، یم  رد  صقر  هب  و  دبوک ، یم  ياپ  اهریت  زارف  رب  هک  یبسا  - 
تسا . تسم  رس  قوشعم  راقو  لالد  زا  و  هداب ، بارش و  زا  هک  یماک  هنشت  رب  اشوخ  - 

تسا . هتشادن  هولج  تسا  هتسارآ  زاوج  نارتخا و  هراوشوگ  هب  هک  ییوهآ  نآ  زج  نم ، رظن  رد  - 
دنک . یمن  بذج  دوخ  يوسب  ارم  ینکفا ، وترپ  دیشروخ  نابات و  هام  چیه  دنلب ، يوخ  همه  نآ  هدنراد  هیلع - هللا  تاولص  یلع - زج  - 

تسا . رامش  زا  نوریب  شتالامک  و  هتفرگ ، جوا  راختفا ، نامسآ  رب  هک  گرزب ، رخافم  هدنراد  - 
دروآگنچ . هب  ناوت  یم  لالم  رپ  يایند  نیا  رد  هک  تسا ، هزیاج  نیرتهب  وا  اهوزرآ ، هدنیوج  يارب  - 

دنا . هدمآ  دیدپ  مه  اب  اهربا  نیب  زا  شتآ  بآ و  ییوگ  هک  هتخیمآ ، رد  نانچ  ییور  هداشگ  اب  ار ، راقو  تبیه و  - 
دراب . یمورف  جنر  درد و  نانمشد ، رب  و  شیاسآ ، تمینغ و  ناتسود  رب  وا ، فک  زا  - 

راوتسا . ذفان و  ياه  هشیدنا  اب  يدرم  دار  دراد ، راوتسا  ياه  هشیدنا  هک  یکاپ  هلالس  - 
اهدماشیپ  اب  هزرابم  ماگنهب  و  مادنا ، رب  هزرل  ادخ ، سرت  زا  تدابعماگنهب ، - 
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تسا . راوتسا  صرق و 
دراداور . ار  وا  تجاح  اضیب "  دی  اب "  درب ، ودب  تجاح  تسد  یسک  هاگ  ره  راگزور ، یتخس  ياهیکیرات و  رد  هک  ییاوشیپ  - 

تسا . هدناشن  ورف  ار  روک  ياه  هنتف  شتآ  اسب  و  هدشنهدینش ، وا  زا  تشز ، نخس  زگره  - 
تسا . هتسارآ  ناشرخافم  هب  تاراختفا ، هچابید  و  دنا ، هدیسر  لامک  يدنمدرخ و  ماقم  هب  نادناخ ، نیا  همه  - 

دنا . هتشگ  رادروخرب  ناشیا  ششخب  زا  هک  اینغا ، اسب  و  هدادن ، انغ  وهل و  هب  شوگ  - 
دننک . یم  نیگنر  نانمشد  نوخ  زا  ار  زازراکنادیم  دنریگب ، تسد  هب  ار  اه  هزین  هک  هاگنآ  - 

دنز . یم  قرب  نامسآ  نارتخا  نوچمه  دنا ، هتفرگ  نادیم  كاخ  درگ و  رد  هک  ياهتمارغ  - 
دنراد . مادنا  رب  هزرل  ناشملق ، غیت  زا  نانمشد  و  دنرب . یم  هلمح  نادب  و  هتخاس ، اه  هزین  ناشملق  كون  زا  - 

دنا . هتسارآهمه  اهلگ  هیشاح  و  دزغل ، یم  اهنآ  يور  رب  منبش  هک  هتفکش ، اهلگ  ناشملقو ، اهذغاک  زا  - 
دنوش . یم  هدرمژپ  رپ و  رپ  بآ ، ندیسرن  اب  يرهاظ ، ياهلگ  هکنآ  لاح  و  دنیافوکش ، باداش و  راگزور ، رسارس  رد  هک  ییاهلگ  - 

دنا . هدرک  شیوخ  بوذجم  ریسا و  ار  همه  اسر ، رعش  شناد و  تمکح و  اب  نایب و  رحس  اب  - 
دوش . یم  هداد  ناگمه  رب  ناتشناد  زا  تغالب ، باداش  ياه  هویم  هک  ییاناوت  رونخس  يا  تغالب و  هدنراد  يا  - 
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دراب . یم  نآ  زا  تیالو  ناراب  نارابو ، منبش  ياجب  هک  یغاب  مارخب ، نادناخنیا  حدم  غاب  رد  ایب ، زین  وت  - 
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دیسر . دهاوخ  ناتماشمب  لابقتسا ، ولوبق  شوخ  يوب  یسرب ، ناشیا  رهم  ناتسآ  رب  دیما ، مد  هدیپس  نیا  رد  هاگ  ره  - 
مرآ . حبص  هب  ار  یبش  ای  مربب ، رسب  وت  رجه  اب  ار  زور  کی  هک  مرب ، یم  هانپ  ادخب  - 

دنک . یم  ریس  ناس - دیشروخ  اهنامسآرد - و  تسا ، گرزب  یلاع و  تمان - نوچمه  وت - ماقم  ردق و  هراومه  - 
دفاکش . یم  ار  تملظ  نهاریپ  ناهاگحبص  هک  مادام  و  ددنب ، یم  شقن  اهناگژم  رب  باوخ  هک  یماگنه  ات  - 

حدم رد  دراد . هیلع - هللا  مالس  دیهش - طبس  ماما  شادنزرف  ياثر  مالسلا و  هیلع  نانموم  ریما  حدمرد  ینالوط  ياه  هدیصق  یلماع ، ام  رعاش 
: دوش یم  عورشنینچ  هک  دراد ، يا  هدیصق  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما 

دیناسر . نمب  ینمشد  مایپ  و  درک ، ینمشد  نم  اب  راگزور ، - 
تفرگ . فده  ارم  اهگنرین ، اهیدب و  عاونا  اب  هنامز ، و  - 

دیوگ : یم  یتایبا  زا  سپ  هاگنآ 
یتشاذگ . یتخس  لمحت  جنر و  اب  ارم  و  يدرک ، رود  دوخ  زا  نامرح ، درد و  اب  ارم  دعس ، يا  - 

نک . تماقا  اه  هناتسآ  نیرتهب  رد  ایب  یقشاع ، هتفیش و  هاگ  ره  هک  ادخب  - 
داب . هدنخرف  تیاهنامرآ  هب  ندیسر  هک  هدادنو  رادهاگن ، ینیمزرس  رد  ار  دوخ  بکرم  - 
نک . هدجس  ار  يادخ  و  هن ، كاخ  رب  هسوب  و  رآ ، رد  سدقم  ناتسآ  نیا  رد  ار  اهشفک  - 
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امن . تشرس  وکین  راک  زیهرپ  ییاوشیپ  ماما و  ناتسآ  ندیسوب  گنهآ  و  - 
تسا . تالامک  مراکم و  همه  عماج  و  تیاده ، مچرپ  و  تلیضف ، ویقت و  یلجت  و  تاقولخم ، ياوشیپ  هک  یماما  - 

دنمهوکش . لالج  رپ  راوگرزب  نادرمناوج  لسن  زا  - 
تسا . راوگشوخ  نیریشهمه و  شماجنا ، زاغآ و  هک  ییایرد  اما  تسا ، ایرد  ییوگ  هک  نادنچ  - 

دوش . یم  دراو  وت  يارس  رب  هک  سک  ره  شخبتاجن  هاگهانپ و  يا  داب ، وت  رب  مالس  وگب : يدیسر ، هک  اجنآ  - 
تسا . نادراو  هاگهانپ  و  ناگدیدمتسهاگتماقا ، هک  ییاج  - 

يراد ! یم  او  یناوتان  زجع و  راهظا  هب  ار  يرکنم  ره  هک  ادخ ، تیآ  يا  - 
يزاس . یم  دنم  هرهب  همه  ار ، نارود  ناکیدزن و  هک  يربک ، تجح  يا  - 

، دنتفای یم  تیاده  ناهارمگ  هن  و  دش ، یم  راکشآ  تداعس  دسر و  هن  يدوبن ، وت  هاگ  ره  - 
زگره . تسشنیم ، ورف  تلالض  شتآ  زگره ، هن  و  - 

تخیر . یم  مهرد  و  دش ، یم  ناریو  نید  اه  هیاپ  يدوبن ، وت  هاگ  ره  - 
نوگ . هنوگ  اه  هدیقع  وت ، تالامک  ریسفت  رد  و  تسا ، ناریحوت  هرابرد  نارکفتم ، هشیدنا  مه و  و  - 
دنیب . یم  تیاده  يور  دشاب . هدرک  طوقستلالض  ياه  هرد  رد  هچ  رگا  دنک - ادتقا  وت  رب  هک  ره  - 

میراد . یمهاگن  یشکرس  ناطیش  ره  زا  ار  دوخ  وت ، تکربب  وت و  مان  اب  هک  یماما  يا  - 
میروآ . یم  هانپ  وت  رب  میبات  یم  ربراگزور  يور  زا  يور  و  میوش ، یم  هدرپس  كاخ  هب  هک  هاگنآ  و  - 
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ینادنموزرآ . سر  دایرف  دیادش ، رد  و  نادیمون ، دیما  ثداوح ، ماگنهب  - 
، تسا هدوب  وت  دوجو  تکرب  اهنت  ایشا ، همه  تلع  منادیم  هک  نم ، ییاوشیپ  يا  - 

تست . يوسب  مدرم  همه  تشگرب  زیخاتسر ، زور  رد  - 
، تسا هدیرفآ  ناهج  ود  ییاوشیپ  ارت  لاعتم ، دنوادخهک  تسین  تمکح  یب  و  - 

یهد یم  یهاوگ  زین  دوخ  و  ینک ، یم  يربهر  تیاده  هب  ار  مدرم  - 
ریذپب  نم  زا  ار  اهنیا  داب  وت  دنمجرا  ماقم  راثن  یم ، نیرهوگ  رکب و  دیاصق  نیا  نسحلا  وبا  يا  ،- 
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يوسف ياحیسم  یلوم 

هراشا

یفوتم 1127 دلوتم 1037 
جنر درد و  نیا  زا  مندرک  دوبان  اب  ناتـسود ، يا  ما . هدـیدن  یـشوخ  يور  دـنا ، هتـشگ  ادـج  نم  زا  منارای  ناکیدزن و  هک  ماـگنه ، نآ  زا  - 

دیهد . متاجن 
: دیوگ یمنآ  رد  رعاش  و  دوش ، یم  زاغآ  علطم  نیا  اب  هدیصق ،

دنا . هدش  نم  نامرح  هیام  و  هداد ، تسدب  تسد  همه  مشناد ، لامک و  يرترب و  لضف و  - 
دید . دهاوخ  ناسح  راعشا  نامقل و  تایآ  نوچمه  ار  همه  دنز ، قرو  ارم  رعش  قاروا  راگزور ، هاگ  ره  - 

تسا . هتسب  منادرگرب  تشاد ، یتسدشیپ  ناراب  زا  ناسحا - دوج و  رد  هک - ار  یتسد  نآ  - 
تسا . هدنادرگنارین  هاگشتآ و  نم ، رب  ار  ناریا  و  هدرک ، هدیمخ  ینون  نوچمه  ار ، مفلا  نوچتماق  راگزور ، - 

مرادن . دزاون ، یمن  ارم  هک  ینیمز  رد  ندنام  سوه  و  دراب ، یمن  هک  يربا  مرادن ، ربا  هب  نتفر  الاب  يوزرآ  رگید  - 
دنک . یم  شومارف  و  دنیب ، یم  ار  ملاوحا  و  درذگ ، یم  نم  زا  هک  يداب  دناسر ؟ یم  لامش  داب  هب  ارم  مایپ  یسک  هچ  - 
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تسا . هدرک  بجاو  سنا ، نج و  رب  ار  وا  تعاطا  يادخهک ، دربب ، یسک  نآ  هاگشیپ  هب  ار  ممایپ  ات  - 
تسا . هتفرگ  رب  رد  تاروت  رافسا  نآرق و  تایآ  ار ، وا  شیاتس  هکنآ  هیلع ،- هللا  تاولص  یضترم - یلع  هاگشیپ  هب  - 

ار شکاـخ  هک  مناگدـید  کـلپ  رب  اـشوخ  میاـهاپ  زا  هن  تفرگ و  مهاوـخ  تناعتـسا  شناتـسآ  هب  یکیدزن  يارب  لامـش ، داـب  زا  هن  رگید  - 
تفر . دهاوخ 

تسا . هتشاد  ربارب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  ار  وا  دوخ ، باتک  رد  هک  تسا ، ناحبس  هناگی و  راگدرورپ  - 
تسا . هتخاس  نیگنر  رفک : ناروالد  نوخ  زا  ار ، نیمز  يور  رتالاب ، دنلب  ياه  هلق  زا  شماقم ، و  تسا ، لماش  ناگمه  رب  شمرک  - 
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دوبان نوگنرـس و  شزیرنوخ  ریـشمش  زا  رفک ، و  تکرح ، رد  مارآ  اهداب  و  هتفریذـپ ، ماظتنا  و  هدـش . هداـیپ  یبوخب  ادـخ  نید  وا ، دوجوب  - 
تسا .

یم ناراسخاش  زا  درذگ و  یم  نارابیوج  زا  هک  بآ - نوچمه  و  دشک ، یم  هلعش  شتآ  نوچ  و  دشخرد ، یم  قرب  نوچمه  وا ، ریـشمش  - 
تسا . ناور  دزیر -

اج دـلج  ود  نایم  رد  هک  تسا ، نآرق  باذـع  تایآ  نوچمه  دریگ ، رارق  دوخ  فالغ  ردهک  یناـمز  مالـسلا ، هیلع  شترـضح  راـقفلا  وذ  - 
تسا . هدش  هداد 

دوب . هدرک  ادتقا  ادخ  لوسر  هب  وا  دندرک ، یم  یگدنبو  دندرب  یم  هانپ  اهتب  هب  مدرم  همه  هک  ماگنه ، نآ  رد  - 
؟ دندنام یقاب  یهارمگ  رد  دمآ - لمعب  تانیب  تایآ  اب  هک  يرگنشور - همه  نیا  سپ  زا  هنوگچ  داب . اهنآ  رب  نیرفن  - 

زج یـسک   " تسا ، هتـشاد  تسود  ارم  دریگ ، يربـهر  هب  داد و  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نـیا  یـسک  ره  دوـمرف " : هـک  ربـمغیپ ، اـیآ  - 
؟ درک یم  هدارا  ار  مالسلا  هیلعیلع 

ایآ  و  درک ؟ تشگزاب  رمع )  ") همتنح نبا  رطاخب "  باتفآ  زور  کی  ایآ  - 
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؟ دیشخرد نامثع  هناخ  رد  يا  هراتس 
؟ دیشخب ار  دوخ  رتشگنا  ناکرا ، ومیرحت  نایم  رد  رکب  وبا  ایآ  و  - 

؟ هدش لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  زجب  .. ) انسفنا عدن  اولاعت  لق  ) هلهابم هیآ  ایآو  - 
؟ تفای صاصتخا  اهنآ  زا  یکی  هب  رانا ، بیس و  ولیدنم  لطس و  ایآ  - 

؟ تشغایب رفاک  نآ  نوخهب  ار  شریشمش  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ریغ  نیا  دروآ ، هلمح  مالسا  هب  دودبعنب  ورمع  هک  هاگنآ  ای  - 
سرپب . مکحم - رد  نآ  ربیخ - ردنآ  ربیخ - رد  ياه  هگنل  زا  ار ، عوضوم  نیا  دیشخرد ؟ وا  زج  یناولهپ  ربیخ ، رد  ایآ  و  - 

دنتشذگ . نآ  زا  ناراوس ، ناگدایپ و  هک  تخاس ، یلپ  نایرکشل ، همه  يارب  هک  دوب  وا  - 
درک . تواقم  هنتکی  هکدوب  مدرم  نیرتهب  نیا  دندش ، یم  مدهنمدحا  گنج  رد  باحصا  هک  اجنآ  - 

ناباقع . یکالاچب  زیت  ياهلاگنچ  اب  یناناولهپ  دندرک ، هقلح  ار  وا  رفک ، ناناولهپ  - 
درب . هلمح  نانآ  رب  ناساهدژا ، هزین  اب  درک ؟ تیامح  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  هک  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  زجایآ  - 

درک . عافد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  هزین ، ریشمش و  اب  نیقی ، صالخا و  مامت  اب  وا  - 
دوب . هتشذگ  زور  ود  هقدص ، مکح  خسن  زاشیپ  هک  یلاح  رد  داد ، هقدص  يوجن  يارب  یسک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعزج  ایآ  - 

دیباوخ ؟ یسک  هچ  ربمغیپ ، باوختخر  رد  دندوب - هدرک  هرصاحم  ار  وا  ریشمش  ریت و  اب  هک  ماگنه - نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زجب  ایآ  - 
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دنتفای . یمن  رد  ار  نآرق  رارسا  و  دش ، یمن  تفای  تفای  ییاتمه  رسمه و  مالسلا  امهیلع  ارهز  همطافيارب  دوبن ، یمارگ  نآ  هاگ  ره  - 
دنکارپ . یمن  وترپ  تیاده  غارچ  هیلع ، هللا  تاولص  یلع - دوجو  یب  و  دش ، یم  عطقنم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسن  دوبن ، وا  رگا  - 

تخیر . یم  ورف  دش و  یم  تسس  شیاه  هیاپ  و  دنام ، یم  نوتس  یب  نید ، فقس  مالسلا ، هیلع  یلع  دوجو  یب  - 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4252 

http://www.ghaemiyeh.com


دروخ . یمن  دنوپی  نامسآ  هبنیمز  و  دش ، یمن  هدیرفآ  نامسآ  نیمز و  مالسلا ، هیلع  یلع  دوجو  یب  - 
تساریب . یتسرپ  تب  كرش و  ثول  زا  ار  ادخ  هناخ  و  تسوا ، هاگداز  ادخ  هناخهک  تسوا  - 

تسا . یسومب  نوراه  تلزنم  نوچمه  هلا  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  شا  هطبار  یکیدزن  هک  تسوا  - 
تسا . رختفم  هتسارآ و  امهیلع - هللا  تاولص  نیسح - نسح و  شدنزرف  ود  رویز  هب  ادخ ، شرع  هک  تسوا  - 

تسا . هتخاون  ار  نآ  ادخ ، ناسحا  تسد  هک  تفرگ ، رارق  یسک  شود  رب  و  درک ، حسم  ار  ییاج  مالسلا  هیلع  یلع  ياهاپ  - 
تسا . هتفرگ  رارق  نآ  رب  هناش - زع  يادخ - تسد  هک  يداهن ، ییاج  رد  ياپ  هک  يراوگرزب  ماما  يا  - 

 "، تسا سب  دـیوگن "  شناـسحا  هدـنهاوخ  هاـگ  ره  و  تسا . هدیـشخب  تسد و  هداـشگ  دراـبب ، ناـسحا  ناراـب  وا ، تـسد  زا  هـک  اـجنآ  - 
دیآ . یم  رد  مطالت  هب  و  دفرط ، یم  شمرک  سونایقوا 

هناریلد دریگ ، رارق  وا  مچرپ  هیاس  ریز  گنج ، نادیم  رد  هک  یمچرپ  ره  - 
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. دور یم  شیپ  هنادنم  زوریپ  و  دمارخ ، یم  نادیم  يوسب 
دندرگ . یم  دوبان  داینب ، ساسا و  زا  و  دنوش ، نم  هدنک  ياج  زا  شریشمش ، توطس  زا  دنلب ، ياههوک  - 

دش . یم  بوسحم  رفن  ود  نامثع  هکلب  دندش ، یم  باسح  رفن  راهچ  دننام  رمع ، رکبوبا و  هفیقس  زور  رد  دوبن ، ربمغیپ  تیصو  هاگ  ره  - 
دنک . یمن  لابقا  يرگید  هب  هیام ، ورف  تسپ  دارفا  زج  هب  هک  هدرک  تداع  نود ، يایند  نیا  هک  اتفگش ، سپ  - 

؟ دیناسر ناگمه  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  درک و  نیعم  ینید  يربهر  هب  ار  وا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب ، یسک  هچ  نیا  - 
تشاد . روضح  عیسو ، يارحص  نآ  رد  دوب - ناندع  لسن  زا  هک  یسک  نآ  ره  فیاوط -، همه  هک  زور ، نآ  رد  - 

(. باطخ نب  رمع  ) دوب هفیلخ  نیمود  تفگ ، داب  هدنخرف  هک  یسک  نیتسخن  و  دنتفگ . کیربت  ادخ  لوسر  رضحم  هب  هباحص ، همه  و  - 
دومرف . دیکاتار  ربمغیپ  ینیشناج ، يربهر و  ندیناسر  رد  دنوادخ ، هکنآ  زا  سپ  - 

هدرکن ادا  ار  يرگنایب  تلاسر و  قحهنرگو  نک ، غالبا  مدرم  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  دومرف  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  باـطخ  - 
يا .

درادن . دوجو  یناهرب  یصن و  اهنآ  هرابرد  هک  دنتسج ، یشیپ  دنتفای و  مدقت  وا  رب  یناسک  اغیرد ، اما  - 
تسا . نوریب  نازیم  لدع و  زا  شتاداع ، نیناوق و  هک  ارچ  دنکن ، نادنخ  ار  راگزور  هرهچ  يادخ ، - 
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، داب ادف  وت  هار  رد  منامیا  نید و  ناج و  هک  یماما  يا  يدرک ، هدنز  ار  قاشع  همه  دوخ ، قشعيافص  اب  - 
دنش . درگ  رد  هام  باتفآ و  زور و  بش و  هک  هاگنآ  ات  و  تسا ، يراج  وت  فطل  ناراب  هک  هاگنآ  ات  - 

نآ تیب  نینچ 89  مه  و  هدش ، رکذ  اطع  دمحا  دیس  همالع  فیلات  قئارلا "  باتک "  مود  دلج  رد  امامت  تسا ، تیب  هک 91 هدیصق  نیا  مامت 
جهن هیـشاح  رد  شتایبا  زا  يدادعت  و  ، 2 يرصان " ج 230 : همانـسراف  باتک "  رد  مهنآ  زا  یـشخب  و  ءامـسلا ، موجن  باتک  ص 197  رد 

تسا . هدمآ  ناریا 1310  عبط  هغالبلا 
نینچ مهدزایتیب  هک  هدورس ، لاسب 1315  تیب ، کی  ولهچ  رد  هدیصق  نیا  زا  يافتقا  هب  یسمخم  یناتسرهش ، نیسح  دمحم  دیـس  همالع 
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: دوش یم  عرش 
مبارطظضا . رد  قارف  هودنا  زا  اهبش  همه  و  هدروآ ، موجه  نم  رب  ناریا  رد  هودنا ، رگشل  - 

؟ دناسر ودب  ارم  مایپ  هک  تسا  اجک  لامش  داب  هتشاد ، بات  بت و  رد  ارم  هدیمرآ ، هفوک  نیمزرس  رد  هک  ییاوشیپ  نآ  دای  - 
؟ دربب نیمز  رس  نادب  ار  قشاع  هتفیش و  نیا  مایپ  دراپس ، یم  یشومارفب  ارم  و  درذگ ، یم  نم  زا  هک  يداب  نیا  - 

تسا . هداد  هدژم  شنایعیش  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  شا  هدیزگرب  ربمایپ  و  هدیرفآ ، كاپ  ار  وا  تنیط  ادخ  هک  یسک  نآ  يوسب  - 
تسا . هدمآ  بجاو  دتسرپ ، یم  ار  ادخ  هک  ره  رب  ادخ  يوس  زا  هک  یتبحم  تسا ، یبرقلا  يوذ  تبحم  لومشم  هک  یسک  ناتسآهب  - 

تسا . هدش  بجاو  شرهم  سنا ، نج و  زا  ناگدیرفآ ، همه  رب  - 
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رعاش لاح  حرش 

رعش رد  و  هدرک ، یم  صلخت  ینعم "  یسراف "  رعش  رد  هک  یئاسف ، یئوکشدف  لیعامسا  الم  رسپ  احیسم - هب  روهشم  حیسم - دمحم  یلوم 
، تسا هدوب  هدنسیون  یبیطخ  رعاش و  یبیدا  رحبتم و  یهیقف  هیامنارگ و  یمیکح  فوسلیف و  يدنمشناد  هدوب ، صلختم  حیـسم "  هبیبرع " 

همانسراف ءامـسلا ص 195 و  موجن  و  نیزح ، یلع  خیـش  شدرگاش  حـناوس "  رد "  شلاوحا  دـننک . یم  دای  لـیمج  رکذ  هب  ار  وا  همه ، هک 
ذملت وا  زا  زین ، املعزا  رایسب  و  تسا ، هتفرگ  ارف  يراسناوخ  نیـسح  اقآ  لک  داتـسا  زا  ار ، شناد  تسا . هدمآ  عبانم  رگید  2 و  يرصان 230 :

رد وا ، زا  غیلب  ياه  هبطخ  و  تشادهدهع . هب  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامیلـس و  هاشتنطلـس  نامز  رد  ار  زاریـش  یمالـسالا  خیـش  و  دـنا ، هدرک 
تایح دوردـب  یگلاس  دون  نس  رد  لاسب 1127 ، تسا . هدنام  راگدای  هب  وا  زا  دـنا ، هتـسشن  یئاور  نامرف  هکیرا  هب  نیطالـس  نآ  هک  يزور 

رب هک  يرفخ  هیشاح  رب  یشاوح  و  مامتا ، رصق و  ردیسراف  يا  هلاسر  بجاولا ، تابثا  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يا  هدنزراراثآ  و  هتفگ ،
، هاشنامرک رد  هک  تسا  هتشاد  راهظا  و  هدرک ، رکذ   1 هیوضرلا " 643 : دئاوفلا " رد "  یمق  خیش  ار ، هلاسر  نیا  تسا . هتـشون  دیرجت  حرش 

تسا . هدید  ارنآ 

هحفص 301 ] ] 

يورغ هراشب  نبا 

هراشا

لاسب 1138 هتشذگ  رد 
تسا . هتشگ  نوفدمنآ  ریز  رد  ناشخرد  ياههام  و  هدش ، نوگرگد  همه  شراثآ ، هک  تسا  ینیمزرس  نیا 
دناهدرک . يراج  گشا  لیس  شیاهربا  و  هدودز ، نآ  زا  ار  ینشور  گرزب ، ياه  هیلب  هک  تسا  يا  هناخ  - 

: دیوگ یم  هک  ییاج  ات 
میاناوت . زین  رثن  نادیم  ردنکل  منک ، یمن  عافد  دوخ  زا  منارعاش . دیس  نم  - 
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، دنکفا یم  رون  اهنآ  رب  هک  ما ، هتفرگ  تسدبدیپس  یمچرب  میامن ، یم  هر  تشهب  هب  ار  مدرم  - 
متسه . مدرم  هاگهانپ  قیالخراختفا و  نآ  اوقت ، هدنراد  مالسلا  هیلع  رارک  ردیح  رگتحدم  هک  ارچ  - 

-، دشک یم  هلعش  گنج  شتآ  دنروآ و  یم  رب  دایرف  ناناولهپ ، هک  هاگنآ  گنج - نادیم  رد  هک  يریش  - 
دنکش . یم  مهرد  ار  همه  نانمشد ، هک  دنک ، یم  يرابتشهد  هلمح  نانچ  - 

دروآ . یم  رد  ياپ  زا  ار ، اهنآ  همه  هک  تسوا  دنریگ - تقبس  رگیدکی  رب  رات ، زیتنابسا  هک  هزرابم - نادیم  رد  - 

هحفص 302 ] ] 

تسا . هتفای  ییالاو  وا  دوجوب  ربمغیپ ، ینیشناج  هک  تسا  یسک  ناماما و  ردپو  تسا  ربمغیپ  داماد  - 
دنک . راکنا  ار  نآ  یسک  درادن  ناکما  هک  هدرکزا ، زارحا  مخ  ریدغ  رد  ار  ماقم  نیا  - 

دینش . یمه  ار  شنانخس  اناوت  يادخ  تفر ، نانویه  زاهج  زا  يربنم  يالاب  زور ، نآ  رد  ربمغیپ ، هک  هاگنآ  - 
دندش . دنم  هرهب  نآ  تمعن  زا  همه  هک  تفرگ ، ندیشورخ  دمآ و  شوجب  ششخب  مرک و  همشچ  نانچ  وا ، تسد  ود  زا  - 

دنراب . یم  ناگمه  رب  ضیف  ناراب  هراومه  شناشورخ ، ياهربا  هک  تسا ، يریگ  ارف  ياهشناد  نانچ  اروا  - 
. تسا هدرک  راکشآ  ار  مولع  زار  هک  هدمآ ، دیدپ  هغالبلا "  جهن  شظافلا " ، رهوگ  زا  - 

دندرک . یمن  قح  هب  رارقا  نارفاک . درک و  یمن  یتسرپ  ادخ  مه  زور  کی  یسک  ادخ ، نیمز  رد  دوبن ، وا  هاگ  ره  - 

رعاش لاوحا  حرش 

زا و  هدوب ، هغباـن  اـتمه و  یب  قحب  هک  هدوب  يدرم  هناـگی  و  یفجن ، یناـقیخیحوم  نادـناخ  زا  هراـشب ، رـسپ  یلع  دـمحم  خیـش  اـضرلا  وـبا 
- هراشب خیش  قلفم  رعاش  همالع  شردپ - زا  ار  بدا  لضف و  و  دوب ، بدا  رعش و  نونف  رد  ییاناوتداتسا  و  تلیضف ، يایند  ردان  ياهتیـصخش 

همه هکنادـنچ  دیـسر ، شناد  لضف و  يالاوماقمب  و  درک ، هدافتـسا  اهنآ  همه  زا  و  دوب ، رـصاعم  نایب  دـیتاسا  ملع و  غباون  اب  و  هدرک ، ذـخا 
نادیواج ار  وا  مان  بدا  رعـش و  و  دوش ، یم  بوسحم  املع  هفیرـش  هقلح  نیا  لاجر  زا  ار  وا  و  دـنا . هدوتـس  ار  وا  و  هدوشگ ، نیـسحت  نابز 

ار  وا  یبدا  یملع و  ياهبنارگ  راثآ  و  هتشاد ، هاگن 

هحفص 303 ] ] 

هفالـسلا و هوشن  وا " ، راثآ  زا  تسا . اهنارکـش  دروم  اهنابز و  رـس  رب  هراومه  هک  تسا ، هدرک  تبث  خـیرات - هنیـس  رد  ینارهوگ  نوچمه  - 
خیـش نینچ  مه  و  هدرک ، ظیرقت  ارنآ  دمآدهاوخ - شلاح  حرـش  رـسپ  نیا  زا  هک  دیـشر - ریما  رـسپ  نسح  دیـس  هک  تسا ، هفاضالا "  لحم 

: تسا هدورس  نینچ  نآ  ظیرقت  رد  یلح  يوحن  دمحا 
فرش . يراوگرزب و  دجم و  يرورس و  مراکم و  لضف و  هدنراد  يا  - 

یتسه . تفارظ  رنه و  لامک و  هدنراد  و  يرب ، یم  موجه  نانمشد  رب  هک  ییاناوتدننام ، یب  بیدا  يا  - 
يدروآ . کشر  هب  اراهرهگ  همه  هک  يداهن ، رتفد  ذغاک و  فدص  ناهد  رد  هک  تسا ، يرهوگ  هچ  نیا  - 

دنک . رپ  تیاهلگ  زا  ینماد  هک  درک  یم  وزرآ  دوب ، یم  هاگآ  غاب  نیا  ياهلگ  راهزا و  زا  هاگ  ره  ریهز ، - 
دیاشگ . یم  نآ  ییالاو  هب  فارتعا  نابز  دونشب ، بیطلافرع "  بحاص "  هک  ار ، اهلگ  نیارورپ  ناج  فرع "  رطع "  وب و  - 
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رثا نیا  يرترب  تلیـضف و  يا ، هدرک  عمج  ارنآ  یئوکین  نیدـب  وت  هک  تسناد ، یم  رـصعلا ) هفالـس  بحاص  ناخ  یلع  دیـس  ) یلع هاگ  ره  - 
تسناد . یم  وت  زاار 

تسا . نآ  ناشوج  ياهبابح  وت ، نآ  زا  و  هداب ، ماج  هدنام  هت  نوچمه  نم ، فیلات  هک  تشاد  یم  راهظا  و  - 
دبایرد ؟ ار  وا  راثآ  فیاطل ، تاکنو و  شناد  لضف و  هویم  زا  هک  ناگدنهوژپ ، ناگدنیوج و  تساجک  - 

هحفص 304 ] ] 

هراشا ) دوب ندرک  هفاضا  لحم  هکاقح  و  هدوزفیب ، نآ  رب  یبلاطم  وا  نکل  مدرک ، فیلات  بترم  ان  هتخیر و  مهرد  روطب  ار ، باـتک  نیا  نم  - 
 ". هفاضالا لحم  هفالسلا و  هوشن  باتک "  هب 

: تسا هدرک  ظیرقت  ارنآ  ریز  تایبا  رد  يرئاح ، هللا  رصن  دیسهناگی  سردم  هک  تسا ، راکفالا "  جیاتن  شراثآ "  زا  رگید  یکی  - 
مسانش . یمن  نآ  یفرعم  رب  یهار  هکنادنچ  هتشاداو ، یتفگش  هب  ارم  وکین ، باتک  نیا  - 
تسا . هتسجرب  وکین  راثآ  همه  نایم  رد  و  هدرک ، عمج  ناور  ظافلا  اب  ار  راوتسا  ینعم  - 
دنتسین . قیاقش  عون  زا  شیاهلگ  نکل  تسین ، یتوارط  اب  افص و  اب  غاب  زج  باتک ، نیا  - 

دنناوخ . یم  شوخ  زاوآ  اب  هک  دنناغرم  نوچ  شیاه  هزمه "  نادبآ " ، نوچمه  رتفد ، غاب و  نیاياه  داص "  - " 
دنا . هدینش  ار  قیقع "  يول و  رابخا "  شکاپ ، میسن  تاحفن و  زا  هک  ناقشاع ، اسب  - 

دنک . یم  راسمرش  ار  یفاص  هداب  هک  تسازفا ، حور  هدنبات و  نانچ  شیناعم ، يابیز  ياهفرظ  - 
تساییابرلد . رازتخرد  ییوگ  وت  هک  هداد ، تنیز  ار  شمادنا  و  هتخود ، هتسارآ  ياه  هماج  نانچ  هدنسیون ، ملق  - 

دنارذگ . یم  راگزور  تسرد ، هشیدنا  اب  هراومه  هک  يا ، هیامنارگ  رورس  - 
دراد . یئوکین  رای  مدمه و  هچ  تسوا ، مدمه  رای و  ناراگزور ، لوط  رد  راعشا ،) هدنیوگ  ) هللا رصن  - 

خیش هک  تسا ، وحنلا "  هناحیر  هغالبلا " و " جهن  حرش  شراثآ "  هلمج  زا  - 

هحفص 305 ] ] 

: دوش یم  عورش  نینچ  هدیصق  تسا . هدوتس  هدرک و  دای  ارنآ  هیحدم  يا  هدیصق  رد  یلح  يوحن  دمحا 
يدرک . راکشآ  ار  مناهن  و  يدز ، وسکی  ارم  ياه  هدرپ  زور ، زورفلد  باتفآ  يا  - 

دیدرک . ما  هدنمرش  هدرک ، الم  رب  ارم  یگریت  نارتخا ، يابیز  ياهلگ  يا  و 
تسا . رتابیز  ناوهآ  ییابرلد  نامسآ و  دیشروخ  لامج  زا  شا ، هرهچ  ییابیز  هک  یباتفآ  - 

: دیوگ یم  هدیصق  نآ  رد  و 
تسا . راختفا  ششخب و  باتناهج  هام  دنلب و  ياهنامسآ  هراتس  و  یتسه ، حوم  لآ  زا  وت  - 

تسا . هدرب  اهدای  زا  ار  ردنکسا  هروطسرا  ناش ، یئاناوت  يروالد و  هک  یتسه ، یناراوگرزب  نادناخ  زا  - 
تسا . هدرتس . اهرطاخ  ار ، یکمرب  عیبر  لضف  رفعج و  دای  ناشیاطع ، دوج و  - 

دنا . هدیشخرد  راصعا  نیبج  رب  هام ، لاله  دننام  و  هدوبن ، یلاخ  ناشمان  ترهشزا و  يرصع ، چیه  - 
دنروآ . یم  دورف  میظعت  رس  وا ، راکنا  الب  يرترب  شناد و  ربارب  رد  ناگرزب ، همه  هک  يراوگرزب ، تیصخش  نآ  اصوصخم  - 
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تسا . هدرک  راکشآ  ار  نآ  هدیشوپ  هتکن  ره  و  هدناشوپ ، حرش  هماج  ار  هغالبلا "  جهن  هک "  تسوا  - 
تسا . هدشن  هنهک  هدرمژپ و  ناراگزور ، لوط  رد  هنوگچهک  میجع  رد  وحنلا "  هناحیر  باتک "  زا  نم  - 

هحفص 306 ] ] 

. تسا رکسم  يا  هداب  یتیب ، ره  باتک ، نیا  رد  هک  اریز  دینک ، اهر  ار  هفالس "  " 
تسا . هتخادنا  دوخ  لحاس  هب  ار  رهوگ  عاونا  ام ، رعاش  رعش  سونایق  وا  هک  اریز  دیئوگن ، نخس  مه  هیمیت  زا  و  - 

. درادن هولج  نایور ، وکن  ندرگ  رب  يدنبندرگ  نوچمه  رگید  وا ، راثآ  بنج  رد  تسا ، املع  ناگرزب  رثا  هک  ریصقلا "  هیمد  - " 
راکشآ ، تیآ  يا  و  ناوارف ، تمارک  ندعم  يا  و  راد ، هشیر  تفارشهدنراد  يا  - 

مراد . یم  میدقت  کنیا  هتسارآ ، ارنآ  یتسود  صالخا  هک  ار  ابیز  رعش  هشیدنا و  سورع  نیا 
ریذپب . مریصقت  شزوپ  و  ریگب ، ار  نیا 

رتسگب . ناویک  رب  ار  دوخلامک  راختفا و  نماد  و  نک ، ریس  تیاده  هار  رد  هراومه  نانمشد ، مغر  هب  - 
: تسا ریز  راعشا  هلمج  نآ  زا  هک  دراد ، هراشب "  نبا  ام "  رعاش  شیاتس  ردیعونتم  راعشا  يرئاح ، سردم  همالع  دیس 

تسا . هدرتسگ  دنشخرد  نارتخا  رب  ار  دوخ  زان  رپ  نماد  هک  يدورد  مالس و  - 
هک  یسک  نآ  داب ، هراشبنبا ) ) هراشب دنزرف  نآ  صوصخم  هک  یمالس  - 

هحفص 307 ] ] 

تسا . ناهاگبحص  ياتمه  ییابیز ، ینابات و  رد 
: تسا هتخاس  افوکش  ار  نراداوه  یناما  وزرآ و  ياه  هفوکش  شمرک ، ناراب  هک  يدرمناوج  - 

تسا . هدرب  نیب  زا  ار  ریگمشچ  تالکشم  ریبدت ، درخ و  يورین  اب  و  - 
تسا . هتفرگ  تقبس  هدعاس "  نب  سق  رب  شناوارف " ، ياهششخب  ای  ناور و  نانخس  اب  - 

دراد . نکسم  ترایس ، زارف  رب  شا ، هدارا  مزع و  نکل  نیمز ، يوررد  شا ، هشیدنا  - 
درمژپب . نتفگش  زا  سپ  هک  ییاهلگ  هن  نکل  تسا ، شخب  طاشن  باداش و  اهلگ  نوچمه  شرعش ، - 

داد . دهاوخرس  يراوگوس  هحون  و  دش ، دهاوخ  هدرمژپ  هدرسفا و  تداعس  غاب  وت ، زا  سپ  - 
تسا . هدرک  دنسپان  مژد و  نم ، رظن  رد  ار  ملاع  همه  يراوگرزب - نامسآ  يا  وت - زاسپ  ناهج ، غاب  نیا  رگید  - 

مسانش . یمن  يرگید  رگوداج  اهنآ ، زج  نم  و  تسا . هدرک  نوسفا  هتشاگن و  ارم  رهد ، نیا  بیسآ  زا  وت ، ياه  هتشون  اما  - 
تسا . نیزم  امشهوکش ، دجم و  يابیز  ناشن  هب  يراوگرزبياه ، هماج  هراومه  - 

: تسوا رگید  راعشا  زا  و 
، تسا هتفرگ  رب  رد  ایرد  هک  دیراورم  دننامه  یمالس  دشاب ، هتسشن  شخر  رب  منبش  هک  غاب  ياهلگ  نوچمه  یمالس  - 

دوش . یم  افوکش  شلضف  نایب  زا  رعش ، هک  یک  نآ  هراشب ) نبا  ) تسا هراشب  دنزرف  هک  داب ، يرورس  نآ  صوصخم  مالس ، نیا  - 

هحفص 308 ] ] 
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تسا . هدرک  شیوخ  رکاچ  هدرب و  ار  ملاع  همه  و  تسا ، هتفر  رتارف  نامسآ  نارتخا  زا  شیاه  هشیدنا  تمه و  هک  ششخب ، ياهربا  - 
دیآ . یمن  رامش  هب  هک  تسا  هتخودنا  ار  ییاهشناد  و  هدرب ، مراکم  نایم  رد  ار  تقبس  يوگ  هک  درمناوج  نآ  - 

؟ دوب دناوت  یماقم  هچ  وا ، اب  هسیاقم  رد  ار ، ردص  نیدلا و  دضع  يزار ، نیدلا ، بطق  نوچ  ینادنمشناد 
تسا . خرس  همه  شیاهریشمش ، و  زبس ، رس  همه  شلزانم ، دراد . هدنراب  ربا  نوچ  یبهاوم  و  هدنبات ، یبقانم  - 

تسا . هتسشن  راختفا  دنسم  رب  شیوخ ، يالاو  تمه  اب  و  هدومیپب ، ار  تلیضف  ياههار  همه  ناروشناد ، رب  تقبس  رد  - 
نادان هدرمژپ و  ناراب  قارف  زا  هک  تسا ، ییاز  هودـنا  ياهغاب  دـننام  نم  لاوحا  امـش ، قارف  يرود و  سپ  زا  هک  میوگب  دـیاب  سپنیا ، زا  - 

تسا .
دندنک . یمن  لد  امشلصو  غاب  ياشامت  زا  زگره  اهلگ  و  هدشيرپس ، امش  رضحم  رد  یبوخ  ياهبش  هچ  هک  دناد ، یم  ادخ  - 

. دیشخب یم  ممارآ  تحار و  دوبر ، یم  مناگدید  زا  كاشاخ  نآ ، ياشامت  کیو  هدوب . راوگشوخ  فاص و  ردقچ  اهتذل ، نیا  همشچرس  - 
یم هدنزرشحم  يارحص  نوچ  ار  ناگدرم  امش ، راثآ  راشتنا  هک  ارچ  دابم ، مورحم  هدیرب و  امـش ، ياه  هتـشون  يریگ  هرهب  زا  مزور ، کی  - 

دنک .
تسا . هتفگ  هدورس و  نابرق  دیع  تینهت  رد  هک  تسا  يرعش  وا ، رگید  راعشا  زا 
يراد " رطع "  شوخ  يوب  و  درتسگب ، نیمز  رب  ار  اهلگ  ییابیز  هماج  راهب ، - 

هحفص 309 ] ] 

دنکارپ . ناهج  رد  ار 
دنتساخرب . یبوکیاپ  صقر و  هب  میسن ، شبنج  اب  خاش ، نارتخد  - 

دنداد . رس  دننام  یب  دورس  ناراسخاش ، دنسم  زارف  رب  یناگدنناوخ  نوچمه  ناتخرد ، گرب  و  - 
تسا . هدز  مقر  نارابیوج  هنوگ  رد  ار  ناوکین  خر  ییوگ  دزخ ، یم  نارابیوج  يور  رب  هک  ناتخرد  هیاس  و  - 

درگم . رذع  وهناهب  یپ  زگره  و  میشونب ، راسگ  هودنا  هداب  هک  باتشب ، سپ  - 
تسا . ناربمیسقاس  دنبتسد  ایئوگ  شیاهیابح ، هک  یشخب  ترسم  هزات و  هداب  - 

تسا . هدش  هتشون  ییابیز  یبوخب و  هراشب "  نبا  نوچمه "  يا  هتسجرب  درم  تسدب  هک  تسا  یفورح  دننام  ای  - 
دشک . یم  هلعش  شرهق  شتآ  نانمشد ، شیپ  رد  اما  و  تسا . يراج  هراومه  ییورشوخ  بآ  شا ، هرهچ  طوطخ  رد  - 

دروآ . یمن  ناوربا  رب  هرگ  دبات و  یمهام  نوچمه  مراکم ، قفا  رد  هک  يرورس  - 
دراذگ . یم  ار  نانمشد  يوزرآ  ره ، نآ  اب  و  دروآ ، یم  رب  ار  ناتسود  نادنموزرآ و  يوزرآ  ییورشوخ ، يداش و  اب  - 

تسا . هدازن  ناراگزور  رد  ونچ  لیاضف ، ردام  هک  دنمدرخ ، يدرمدار  - 
. تسا هتشادرب  یناعم  سورع  خر  زا  هدرپ  شدنمرنه ، ناتشگنا  هک  يدنمشوه  - 

تسا . هتشادزاب  وا  هب  یکیدزن  زا  ار  شراوج  نادنموزرآ  راگزور ، شدرگ  هک  اغیرد  اما  - 
هکنآ  یب  یتکرب - رپ  ناراب  نوچمه  هک  تسه ، وا  دوجو  رد  ییاهتمعن  - 
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دسر . یم  اج  همه  هب  دنزب - يا  همدص 
دنیب . یمن  یگدرسفا  ینامژپ و  چیه  هک  تسا ، باداش  هتفکش و  يراهب - ياهغابنوچ  شا -، هرهچ  و  - 

گنچ هب  ملق  حالـس  اب  .) دراد هدامآ  هدـیچ و  ار ، ملق  نانخان  وا  دـنز ، یم  مدرم  ناج  رب  گنچ  ملاع ، تارطخ  ثداوح و  هک  ینامز  اـت  و  - 
دور .) یم  بئاصم 

دزاس . یم  فرط  رب  نانآ  زا  اراهیتخس  و  دنک ، یم  نامرد  ار  نادنمدرد  درد  هک  تسوا ، ملق  بکرم 
دنک . یم  یناشفا  وترپ  لالم ، درد و  رابغ  رد  ناشهام ، نوچهرهچ  هک  تسا  یناسک  زا  و  ناقاخ ، رابتزا  وا  - 
دنروآ . یم  دورف  يا  هدننک  هلمح  ره  ندرگ  رب  ریشمش  دندرب ، یم  هلمح  دربن  ماگنهب  یتقو  هک  یناروالد  - 

شمارآ ییابیز و  ار  اج  همه  و  ددرگ ، یم  رب  اهیوج  رب  مارآ  ياراوگ  بآ  دنتـسیا ، یم  زاب  هلمح  زا  و  دندنب ، یم  ورف  مشچ  هک  هاگنآ  و  - 
. دریگ یم  ارف 

دروخ . یم  مشچب  يدادماب  ره  دیفس  یناشیپ  رد  هایس ، طخ  اب  ناشرابخا ، راثآ و  - 
تسا . فیطل  رگشزاون ، میسن  نوچ  ترهم ، و  مکحم ، راوتسا ، ياهرخص  نوچ  ترهق ، هک  یسک  يا  - 

دروخ . یم  مشچ  هب  اج  همه  نارادنامک ، دنلب  هزین  زارف  ییوگ  هک  تسا ، هتسجرب  نانچ  وت ، دنلب  مراکم  - 
تسا . نم  رعش  نیا  تفاطل  ایئوگ  شمیسن ، تفاطل  هدروآ ، يور  وت  رب  شاشبو ، هداشگ  هرهچ  اب  رحنلا ،) دیع  ) یحضا دیع  کنیا  - 

تسا . هدنخرف  شوخ و  همه  شماجنا ، زاغآ و  و  هدیسر ، ارف  ترسم  اب  هک  يدیع  - 
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دنک . یم  هراشا  امش  هب  تسا - لابقتسا  دروم  راطفا  ناتسآ  رد  هک  یلاله  نوچمه  ار  امش  مدرم  تشگنا  هتسویپ ، و  - 
سانج هداتسرف " ، هدورس و  وا  هب  باطخ  هک  ياهدیصق  رد  یـشاب . نادیواج  تتاراختفا ، همه  اب  لیاضف ، یناینرپ  هماج  رد  هتـسویپ  وت ، و  - 

: تسا هتفرگراکب  هدیصق  رس  ات  رس  رد  ار  لیذم " 
ما . هدیشک  رس  ار  قارف  گنرش  هک  ارچ  تسا ، يراج  ما  هدید  گشا  هک  دنگوس . وت  ناجب  - 

؟ دریگ یم  تسد  دهش ، نیا  ندروآتسدب  رد  ارم  یسک ، ایآ ، و  مرادن . مشونب ، ار  لاصو  دهش  هکنآ  زج  ینامرد ، - 
دناسر . یم  هراومه  ارت  شیاتس  مرعش ، و  تسا . وت  رادید  هنشت  ملد ، - 

مدمآ . یمن  عرضت  ددصرد  نم  نآ ، یب  و  دور ، یم  شیپ  يا  هدنرد  ریش  نوچ  نم ، تمه  - 
تسا . عناق  امش  راسخر  لایخ  ندید  هب  مناگدید  و  نینوخ ، ما  هدید  گشا  و  درز ، مراسخر  گنر  - 

؟ ددرگ یم  زاب  نیریش ، ناراگزور  نآ  ایآ  تسا . هریت  بش  نوچ  مزور  دیتفر ، امش  هک  يزور  زا  - 
مریگ . یم  هرهب  امش  لیاضف  زا  هراومه  و  مدنسرخ ، يدنسپب ، وت  هچناب  نم  نم ، يالوم  يا  - 

يونش . یم  ار  نادنمتجاح  نادنمرد و  ياوجن  هتسهآ و  يادن  لیصا ، هتسیاش و  رابت  اب  هکنآ  يا  - 
یتسه . اهتلیضف  ناشوج  همشچ  و  تسا ، دنک  تشیپ - رد  نانمشد ، ریشمش  هک  یتسه  يروالد  ریش  لاح ، نیع  رد  و  - 

حدم  دورس  ناغرم ، و  دور ، یم  مارآ  باوخ  هب  وت  دوجو  اب  ناکانمیب ، مشچ  - 
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دنهد . یم  رس  ارت 
دنا . هتخود  نادب  عمط  مشچ  همه ، و  تسا . زیربل  همه  رب  تشناد ، يایرد  - 

دراب . یملوصف  زا  یضعب  نامسآ ، ناراب  هکنآ  لاح  و  تسا ، يراج  مایا  همه  رد  تششخب ، ناراب  - 
تسا . هدش  جک  هویم و  رپ  تکرب و  رپ   " لاض ، ملس " و "  ناتخرد "  دننام  وت ، عمجم  سلجم و  - 

دراب . یم  کشا  ادخ ، سرت  زا  هک  یمشچ ، و  دناشف ، یم  نوخ  گنج ، ماگنهب  هک  يراد ، يریشمش  - 
تسارودب . سفن  ياوه  زا  تبعط ، و  هتساریپ ، مدرم  يایر  زا  تتدابع ، - 

تسا . يرعش  ياهشزرا  همه  عماج  و  فیطل ، وفاص  هداب ، ماج  نوچمه  ترعش ، - 
ورشوخ . قارب و  ثداوح ، تملظ  رد  تاهرهچ ، و  تسا . ورینب  مکحم و  نانمشد ، اب  گنج  رد  هک  يراد ، یلد  - 

تسا . هتشارفا  رب  هراومه  تا ، هدارا  نینهآ  هزین  و  دزیگنا . یم  رب  ار  نایوگنخس  يایریب  دازآ و  شیاتس  وت ، ناسحا  - 
یلان . یمن  ثداوح  لوه  زا  و  یهد ، یم  شاداپ  نارکیب  شیاشخب  اب  ینک ، یم  ارادم  زین  نانمشد  اب  - 

ینک . یم  نامرد  ار  هدنشک  ياهیرامیب  و  دیادز ، یم  ودنز  یم  وسکی  ار  لهج  هک  يراد ، ناوارف  ملع  - 
تسا . هدش  هتشاک  اهلد  رد  وا  قشع  تبحم و  رذب  و  دنریگب ، وا  رب  يا  هدرخ  دنناوتیمن  مدرم  هک  يدرم  دار 

نادند  هنوگچ  هک  دینیب  یمن  و  دراد ، یم  نمشد  ددنسپ ، یمن  ادخ  ار  هچنآ 
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تسا . هدنک  ار  عمط 
دنک . یم  نوسفا  ار  درخ  لقع و  وا ، لامج  هک  ارچ  درادب ، هاگن  يا  هدننیب  ره  مخز  مشچ  زا  ار  وا  يادخ ، - 

: هتفگ ار  راعشا  نیا  دناهدروآ ، هیده  وا  رب  بالگ  هک  یماگنه  و 
، یتسه رتکریز  رتشوهاب و  زین ، سایا "  زا "  زورما  هک  يرورس  نآ  يا  - 

. تسا رتوبشوخ  کشم  يوب  زا  هک  متسرف ، یم  وت  يوسب  یبالگ  نم  - 
ریذپب . هدمآ  مهارف  لد  شتآ  زا  هک  ار ، بالگ  نیا  - 

: تسا هداتسرف  هتشون و  وا  هب  هک  راعشا  زا  زاب 
درادن . تیاهن  شنایاپ  و  تیادب ، شلوا  هک  یمالس  مالس ، - 

تسا . هدیسر  تیاغ  نیرتارف  هب  تالامک ، رد  هک  يرورس  نآ   " هراشب ، نبا  یلع  رب "  مالس  - 
دهد . یم  ناشن  وا  كاپ  تشرس  زا  و  دنز ، یم  قرب  شا  هرهچ  رد  تشاشب ، راثآ  هک  يدرمناوج  نآ  - 

دنار . یم  مکح  اهلد  همه  هب  هک  يوخ ، وکنردق  الاو  تیصخش  نآ  - 
تسا . تسرد  نآ  طئاسو  همه  هک  تسا ، یلاقتنا  تیاور  نیا  و  هتشاذگ ، ياجب  هدرب و  ثرا  هب  دادجا ، ءابآ و  زا  ار  يراکوکین  - 

دنک . یم  يریگتسد  و  دیاشگ ، یم  وا  يور  رب  ار  تیامح  غاب  وا  دنک ، ناسحا  ياضاقت  وا  زا  یسک  یلاسکشخ ، رد  هاگ  ره  - 
دنک . یم  فرط  رب  ار  تالکشم  و  دبات ، یم  حبص  نوچمه  وا ، نابات  ریبدت  دشکب ، زیچ  همه  رب  هایس  هدرپ  بش ، هک  هاگنآ  - 

یسک  وا  زج  یتسه ، يروالد  رادید  ترسح  رد  ثحب ، نادیم  رد  هک  اجنآ  - 
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تسین . نایامن  نادیم  نیا  رد  وا ، زج  و  تسا ، هتشارفین  رب  مچرپ 
تسین . یکش  جیه  يدننامه ، هیبشت و  نیارد  و  تسا ، هام  دننام  ییابیز  رد  وا ، هرهچ  - 

تسا . ام  ياهوزرآ  جوا  رد  شنورد  تمالس  و  رابدرب ، هدنشوک و  نامرآ  هار  رد  و  رادافو ، دوخ  نامیپ  رب  - 
؟ مینک حدم  هک  میبای  یم  یفاصوا  نینچ  اب  ار  یسک  ام  راگزور ، نیا  رد  اجک  و  - 

؟ تسا هتشاگن  يالعا  رب  ار  نآ  ادخ  تیانع  هک  ار  یمان  دروآ ، نابزب  تحارصب  ار  شمان  ناوت  یم  هنوگچ  - 
. رادب شنوصم  ناهارمگ  دنزگ  زا  و  راوتسا ، ار  شرکف  و  زاونب ، فطل  يور  زا  نانچمه  ار  وا  اراگدرورپ ، سپ  - 

يرادهگن . تیامح و  هماج  ناشوپب ، وا  رب  يا  هتسارآ  يرکف  هماج  دوخ ، ماعنا  زا  - 
وا هک  ییالاو  ماقمزا  همه  و  دش . لقن  وا  زا  ام  ثحب  دروم  رعاش  لاح  حرش  نمض  رد  سردم  دیس  فیرـش  ناوید  رد  هک  يدئاصق  رگید  و 

دهد . یم  ناشن  هلضاف  تاکلم  وکین و  قالخا  هب  ار  وا  یگتسارآ  دنک و  یم  تیاکح  دراد  اهیرت  رب  لیاضف و  رد 
ار رعـش  نیا  هدروآ و  مالـسلاهیلع  ناـنموم  ریما  ناـمیاوشیپ  حدـم  رد  هفالـسلا " هوشن  شباـتک "  رد  هک  تسا  يرعـش  هراـشب  نیا  راعـشا  زا 

: تسا هدورس  تشذگ  صرد 350( ) شرکذ هک  یندم  ناخ  یلع  دیس  هدیصق  دننامه 
. دنوش یم  راکشآ  نارتخا  اهباهش و  هک  تسنآرد  هک  ارچ  مراد  یمارالد  هاگنابش  تملظ  زا  نم  - 1

دیامن . یم  هرهچ  بش  مد  نیسپاو  رد  دیآ و  یممرادیدب  ینامسآ  رون  فیط و  و  - 
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دراد . یم  هگن  نانابهگن  هدید  زا  دناشوپ و  یم  نابیقر  زا  ار  قشع  هک  تسا  بش  یکیرات  ششوپ  نیا  - 
دنک . یم  يرادساپ  دنک  یم  هدنز  ار  ناج  هک  لاصو  ياهلگ  نآ  زا  هنابش  یکیرات  - 
مدروآ . رسب  مشیالآ  یب  كاپ  قشع  اب  متخاس و  شیکیرات  اب  حبصب  ات  هک  ابش  اسب  - 

. دنتشاذگ لوفاهب  يور  نارتخا  هتشگ و  دیدپان  اهباهش  هک  هاگنآ  ات  - 
تفر . رانک  وا  ینکفا  وترپ  ابیکیرات  درتسگ و  نماد  شکانبات  ياهوترپ  اب  حبص  و  - 

دومن . هدامآتولخ  یهاگمارآ  داد و  تاجن  نانمشد  سرت  زا  ارم 
دوش یم  مهارف  میارب  یتشگلگ  هگشم و  ار  دفاکشب  ارم  رپس  هاگ  ره  بش  نیمه  - 

تفر . رون  لابقتساب  روط  بناج  زا  یسوم  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  بش  نیا  - 
گرزب هدننیرفآ  راگدرورپ  منم  هک  دینشییادن  لحاس  یبرغ  رانک  زا  و  تفر . شتآ  نآ  یکیدزنب  ات  تفر  شیپ  یـسبق  تفایرد  دیماب  وا  - 

اتمه . یبو 
تیافک . اب  غیلب  روشناد  نیا  تسا  ردیح  انامه  یسوم  شتآ  نیا  زار  - 

. درک یمن  تشپ  زگره  تساخ و  یم  رب  داد  یم  خر  وا  يور  شیپ  گنج  هاگ  ره  - 
دندیدرگ . هعطق  هعطق  شناوزاب  يورینب  هک  ییاهگرگ  هچ  هدشهکت و  هکت  وا  غیت  اب  هک  یناناولهپ  هچ  - 

هدیشک . رس  اهلاهن  نیرتهب  وا  ناتستخرد  زا  هک  تسا  یسک  یفطصم و  يومع  رسپ  وا  - 
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. تسین ریذپ  یتساک  شناشخر  غورف  هک  تسا  يدوجو  تیاده و  باتفآ  یهلا و  ملع  هنیجنگ  - 
. درب یمن  یپ  مه  درخ و  شتاذ  هنک  هب  دسر و  یمن  وا  لضف  هب  یسک  هک  تسا  یحو  طبهم  وا  - 

دیزگن . دوخ  رب  كاشوپ  كاروخ و  درکن و  دنسپ  ارنآ  دشن و  دونشخ  نادب  زگره  داد و  قالط  ار  ایند  وا  - 
. دندرک یم  تاهابم  شدوجوب  سلجم  بارحم و  دروآ و  یم  زورب  ادخ  سیدقت  تدابعاب و  ار  اهبش  - 

دوب . مراکم  اهیگرزب و  تیالو  سانش  رس  ياورنامرف  مرک و  ششخب و  نارکیب  يایرد  - 
دیدرگ . یم  نکلا  لال و  شتغالب  هظحالم  زا  مدرم  نابز  تفر  یمربنم  زارف  رب  هک  هاگنآ  - 

دنکفا . یمتریح  رد  ار  تسد  ربز  اناون و  ناروشناد  هک  تخاس  یم  نایامن  یتمکح  نانچ  تاملکو  ظافلا  زا  - 
. دیسر دنناوتن  نآ  ياپ  رب  زین  مهن ) کلف  ) سلطا ناویک و  هک  هدیدرگ  لیان  وا  هکيدنلب  بتارم  نآ  رب  اشوخ  - 

دوش . یمن  سردنم  هنهک و  شیاهمچرپ  زگره  و  دنوش ، یم  فرشم  وا  رازم  رب  ناگدنوش ، عمج  همه  - 
 " تسا . یسدقم  هاگتداهش  اجنیا  تسود ، يا  تفگ " : مهاوخ  دریذپن ، ارم  هتفگ  راکنا ، يور  زایسک  هاگ  ره  - 

دزاس ؟ یم  نشور  ارنایملاع ، ناج  هدید و  و  دبات ، یم  يرون  هاگیاج ، نیا  زا  هنوگچ  هک  دینیب ، یمن  ایآ  - 

هحفص 317 ] ] 

دش . یمن  هتفای  مدرم  يارب  یهاگهانپ  نیمز ، يور  رد  هدوبن ، هیلع - هللا  تاولص  یضترم - یلع  رارک  ردیح  هاگ  ره  هک  دنگوس  ادخب  - 
دنک . یفرعم  دناجنگب و  شیوخ  نخس  رد  دناوت  یمن  يا ، هدنیارس  رعش  سیون و  رثن  چیه  ار ، وا  لیاضف  - 

، دنشاب بکرم  ناشورخ ، ياهایرد  و  ملق ، نیمز ، ناتخرد  همه  هاگ  ره  - 
، دنمارخب فیطل  ناراسخاش  نوچمه  هک  دوش ، هتخادرپ  ییارغ  ياه  هموظنم  وا ، لیاضف  رد  و  - 

تست . میدقت  تسین - يربارب  يارای  نآاب  ار  ییابید  چیه  هک  ابیز - یناینرپ  رد  ییوگ  هدش ، هتخاس  وت  شیاتس  رد  هک  نم  رعش  - 
دوش . یمن  لاماپ  زگره  وت ، راداوه  راتسود و  قح  هک  ارچ  مراد ، شاداپ  دیما  وت  زا  تمایق ، يادرف  - 

دیادز . یم  ار  اهیکیرات  تسا و  شبات  رد  باتفآ  ات  داب ، وت  رب  يادخ  دورد  - 
: رارق نیدب  لوطم ، ظیرقت  رد  تسا  یتایبا  وا ، راعشا  زا  - 

دنک . نایب  دناوت  یمن  ارنآ  نم ، فیصوت  هک  تسا ، ناشورخ  وهنارکیب  ییایرد  لوطم ، - 
تسا . نایامن  زاجعا  نآ ، بلاطم  لئالد و  رد  و  دنسانش ، یم  ناقرف  هلزنمب  ارنآ  تغالب ، رد  یناعم ، لها  - 

هحفص 319 ] ] 

يدالب میهاربا  خیش 

هراشا
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مرازگ . یم  رکش  شیاهتمعن  ماود  رب  دیرفآ و  ار  تاقولخم  همه  هک  منک ، یم  زاغآ  ار  نخس  یسک ، شیاتس  دمح و  اب  - 
تسین . شتاذ  رب  یلاوز  زگره  و  تسا ، دوجولا  بجاو  ام و  راگدیرفآ  وا  - 

داد . رارق  دننامیب  ار  دوجوم  نیا  و  دیرفایب ، دوخ  تردق  هنیجنگ  شیامن  يارب  يا  هنومن  ار ، مدرم  - 
دریگ . یم  ماجنا  هتسویپ  تفص ، نآ  اب  ادخ ، راک  هک  تسا ، لدع  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  لصا  جنپ  ام ، نید  - 

درادن . یکیرش  هکنیا  تسا و  هناگی  يادخ ، هک  تسادیحوت ، لصا ، نیمود  - 
تسا . هدش  هضافا  مدرم  رب  راگدرورپ ، يوس  زا  هک  تسا ، یمیظع  فطل  نآ  و  تسا ، توبن  موس ، لصا  - 

دنک . ادیپ  تماقتسا  نآ ، هلیسوبادخ  نید  ات  هدش ، نآ  بجوم  راگدیرفآ ، فطل  هک  تسا ، تماما  لصا  نیمراهچ  - 
ارنآ  لیالد  و  تسا ، لماش  یحور  مسج و  ره  رب  هک  تسا  داعم  مجنپ ، لصا  - 

هحفص 320 ] ] 

دنک . یم  تباث 
دراد . ینمشد  رس  يرگمتس  ره  اب  هتسب و  راکب  لدع  دوخ  ینارمکح  رد  راگدرورپ ، هک  یتسارب  - 

دنا . هتساخربنآ  راکنا  رب  نارفاک  هکنآ  ول  و  دراد ، تشهب  ياهتمعن  منهج و  شتآ  - 
دوب . دنهاوخ  منهج  شتآ  رد  نارفاک  و  تشهب ، رد  نانموم  - 

داب . راثن  وا  رب  ناگمه  صاخ  مالس  هک  تسا ، مدآ  ترضح  تسا ، نایمدآ  ردپ  هک  ناربمغیپ ، نیتسخن  - 
دنا . هدرک  ادیپ  راگدیرفآ  ماقم  رب  تفرعم  هک  دنتسه ، مزعلا  اولوا  ناربمیپ  ایبنا ، نیرترب  و  - 

مالسلا .] مهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع   ] تسا ناربمایپ  متاخ  هک  نیما  ربمایپ  و  یسیع ، یسوم و  میهاربا و  حون و  زا : دنترابع  ناربمایپ  نیا  و  - 
. تسا رتالاو  همه  زا  هوکش ، راقو و  ثیحزا  و  نیرترب ، هدوتس و  هک  يربمایپ  - 

تسین . ییادخ  هدیرفآ ، ار  تاقولخم  همه  هک  ییادخ  زجهک  مهد  یم  یهاوگ  هناصلاخ  نم  سپ ، - 
تسا . هدش  هداتسرف  مدرم  روما  هرادا  يارب  هک  تسا ، یلسرم  ربمایپ  ملس - هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم - و  - 

تسا . هتسب  تمدخ  رمک  نیدهار ، رد  هک  تسا ، ادخ  یلو  مالسلا  هیلع  یلع  مهد  یم  تداهش  زین  و  - 
تسا . هدیزگرب  دوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  و  هتسب ، نامیپ  وا  اب  ادخ  نامرفب  مخ ، ریدغ  زور  رد  ربمایپ ، و  - 

تسا . هدومرف  هراشا  دنتسه ، مالسلا  هیلع  یلع  دنزرف  زاهمه  هک  رگید ، ناماما  رب  ربنم ، زارف  رب  و  - 

هحفص 321 ] ] 

. تسا هدناوخ  مدرم  ییاوشیپ  ار  وا  ادخنامرفب ، و  هدیمان ، دوخ  ردارب  ار  وا  ربمغیپ ، - 
. دوب دهاوخن  هدوبن و  بقل ، نیا  هتسیاش  یسک  وا ، زج  هک  هداد ، نینموملا  ریما  بقل  و  هتشاد ، گرزب  ار  وا  - 

تسا . هدرک  باختنا  وا  يرسمه  هب  داب - وا  رب  ادخ  مالس  هتسویپ  هک  ار - لوتب  يارهز  ترضح  و  - 
دلوتم مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  ناماما  نانآ ، لسنزا  هک  دوب ، يراوگرزب  ياتمه  اـمهیلع - هللا  تاولـص  ارهز - ترـضح  رب  یلع  ترـضح  - 

هدیصق .] رخآ  ات  .. ] دنا هدش 
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رعاش لاح  حرش 

وا تسا . ینارحب  يدالب  یلع  خیش  رسپ  وا  و  نسح ، خیش  رسپ  فسوی  خیش  رسپ  نسح  خیش  رسپ  یلع  خیش  رـسپ  میهاربا  خیـش  ضایرلا  وبا 
دادجا زا  دیآ  یم  رب  اه  هرکذت  یضعب  زا  هچنآ  ربانب  و  دوب ، فورعم  ییارس  نخس  تایبدا و  هب  هک  دوب ، نیرحب  يالضف  ناگرزب و  زا  یکی 

دشاب . یم  نیردبلا "  راونا  باتک "  فلوم  هیلاع 
دنچ رب  لمتشم  یلالدتـسا و  رثا  کی  هک  نیدلا "  دیاقع  تابثا  یف  نیبملا  هللا  باتک  نم  نیمـضتلا  سابتقالا و  مانب "  دراد  يا  هموظنم  يو 

 " هینک ثیح  نیا  زا  و  تسا . هدوتس  ارمالسلا  میهلع  موصعم  ناماما  زا  یکی  نآ  ياه  هضور  زا  کی  ره  رد  نآ ، نمض  رد  و  تسا ، هضور 
، تسا تسدرد  دروآ - میهاوخ  ار  شحرش  هک  یکیوش - دمحم  وبا  خیش  شدرگاش  طخ  هب  شراعشاناوید ، دنا . هداد  وا  هب  ضایرلا "  وبا 

بیترتب هک  تسا ، فورح  ددع  هب  دـنچ ، يدـیاصق  رب  لمتـشم  شناوید ، تسا . هدرک  حیحـصت  لاـسب 1150  ار  وا  ناوید  صخـش  نیا  هک 
هناگجنپ  ياهباب  رد  تیب  و 132  هدروآ ، فورح 

هحفص 322 ] ] 

تسا . تیب  هک 108  دراد  ياهیمیم  رعش  مالسا ، هناگجنپ  لوصا  رد  و  هدورس ، داعم  لدع و  تماما و  توبن و  دیحوت و 
و لضاف ، يدرم  هک  هتفگ  نیرحبلا "  هولول  رد "  قئادـح  بحاـص  هک  دوب ، دوخ  راـگزور  ریهاـشم  زا  یکی  یلع - خیـش  رعاـش - نیا  ردـپ 
 " بحاص تسا . هدوب  يزوحام  هللا  دبع  رسپ  نامیلس  خیش  رـصاعم  و  تعامج ، ماما  سردم و  و  هدوب ، داتـسا  تالوقعم  تیبرع و  رد  هژیوب 
، نسح نب  فسوی  خیـش  وا  يالعا  دج  نینچمهو  رعاش ، نیا  دـج  نسح  خیـش  تسا . هدروآ  مراهچ  هضور  رد  ار  وا  لاوحا  هنجلا "  ضایر 
( شدوخ ) نارـصاعم نایم  رد  بیدا  يرعاش  رحبتم و  یلـضاف   " لمالا ، لـما  رد "  رح  خیـش  ار ، ریخا  تیـصخش  نیمه  دـنا ، هدوب  الـضف  زا 

ینارحب نسح  فسوی  خیش  هک  یماگنه  هک  دنک  یم  لقن  شدنمـشناد  ردپ  زا   " نیرحبلا ، هولول  رد "  قئادح  بحاص  تسا . هدرک  یفرعم 
نیا ربق  يور  رب  دجـسم  هرانم  ود  زا  یکی  اقافتا  دش ، هدرپس  كاخب  نیرحب  رد  تسا  يدجـسم  هک  دهـشم "  هاگمارآ "  رد  و  تفای ، تافو 
یم بجعت  هرانم  نیا  نداتفا  زا  و  هتسشن ، وا  هاگمارآ  رانک  رب  هک  دید  ینز  تشذگ ، یم  شرازم  زاهک  یسیع  خیـش  و  تخیر ، ورف  صخش 

: تفگ لاح  بسانم  ار  تایبا  نیا  یسیع  خیش  دنک .
، هتسشن اسراپ  تایه  رد  هک  مدید ، ار  ینز  - 

تسا . هدیمرآ  یسک  هچ  اجنآ  رد  هک  دناد  یم  هچ  وا  هک  یلاح  رد  نوعجار ،) هیلا  انا  انا هللا و  دیوگ : یم  ) دنک یم  عاجرتسا  و  - 
ینک . یم  بجعتقافتا  نیا  زا  هدوهیب  وت  ناکاپ ، رابت  زا  يا  هک  متفگ  ار  وا  - 

درک . هدجس  وا  كاخب  وا ، تبیه  زا  هرانم  نآ  و  تشاد ، یفسوی  لامکهک  هدیمرآ  یسک  اجنیا  - 

هحفص 323 ] ] 

یکیوش دمحم  وبا  خیش 

هراشا

تشگ . وربور  نم ، داد  رهم و  اب  دش و  فرطرب  یهاگنابش  یکیرات  دش ، نایامن  شنوگ  دیراورم  ياهنادند  هک  هاگنآ  - 
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: دسر یم  ریزتایبا  هب  هکنیا  ات  تسا  هتفرگ  ندیشخرد  هام  ایئوگ  هک  دش ، نکفا  وترپ  يرون  نانچ  شا ، هرهچ  زا  - 
، تالامک همه  بحاص  ردق  الاو  نآ  تاقولخم ، ياوشیپ  نآ  هیلعهللا - یلص  رارک - ردیح  - 

، تسا كاپ  هدیدنسپ و  لاصخ  اب  يدرمناوج  دراد ، كاپ  ینماد  تسا ، هاگآ  ناهج  بیغزا  هکنآ  - 
، دراد یم  مرش  رد  شدوج ، شزیر  زا  ار ، ناراب  رپ  ياهربا  و  دنک ، یم  تیاکح  توبن  مشاه و  نادناخ  زا  وا  ششخب  - 

تسا . دربن  نادیم  رد  یگنج  يروالد و  یناوج  دراد ، يربمایپ  يوخ  قلخ و  - 
تسا . تدابع  لاح  رد  بش ، ماگنهب  و  راد ، هزور  ناتسبات ، ياهزور  رد  - 

دراد . یم  گرزب  دزاون و  یم  لالح ، لام  اب  ار ، نانامهیم  - 
دناسر . یم  ناش  هتساوخ  هب  لاوس  زا  شیپ  ار ، نادنمزاین  ناگدنسرپ و  هک  تسا  یسک  و  شناد ، ناک  - 

هحفص 324 ] ] 

تسا . هدیسرنامرف  شا  يربهر  ییاورنامرف و  هب  شا ، هدیزگرب  ربمایپ  يوس  زا  و  ادخ ، بناج  زا  - 
نیهب رتخد  ناوناب و  ییاوشیپ  ءاسنلا و  هدیـس  زین  ناشردام  راوگرزب  طبـس  ود  نآ  تسا ، مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  ردـپ  - 

دنشاب . یمناربمایپ 
درک يرادرب  راهظا  وا  اب  تلالض ، هار  ناورهر  نانمشد و  مغ  رب  ربمغیپ ، هکنآ  - 

دومن هلهابم  هک  تسا  یسک  نیرتهب  و  هدش ، بوسحم  ربمایپ  سفن  نآرق ، صن  قباطم  و  - 
تسا . نم  هاگهانپ  هک  یشخب  ناسحا  راکوکن  نآ  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع "  شمان "  هکنانچمه  دراد ، الاوو  یلاع  ناش  - 

دشاب . یم  هدیزگرب  نانموم و  ریما  شرع ، راگدیرفآ  لالجلا ، وذ  يادخ  يوس  زا  - 
دادن . هار  لد  هب  میب  شراوخنوخ ، نانمشد  زا  و  هدیباوخ ، يو  ياجب  ربمیپ ، باوختخر  رد  هک  تسوا  - 

يا هدیـصق  هدیـصق ، نیا  لصا  میدرک و  باختنا  هداتـسرف ، شداتـسا  هب  هتـشون و  شدوخ  طخب  هک  رعاش ، ناوید  رـصتخم  زا  ار ، تایبا  نیا 
تسا . هدورس  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  حدم  رد  لاسب 1149  هک  ینالوط ، تسا 

دوخ ینید  دیاقع  هب  هدیـصق ، نیا  زاغآ  رد  میدروآ . تسدـب  شدوخ  طخب  ارنآ  ام  و  هدورـس ، لاسب 1149  هک  دراد ، يرگید  هدیـصق  - 2-
: دیوگ یم  و  دنک ، یم  هراشا 

دنک . تیاده  تیادخ  ونشب  تسا ، هشیدنا  لصاح  هک  یناعم  دیاوف و  رهوگ  زا  ار  وکین  دیاقع  - 
دروآ . رامش  هب  ارنآناوتن  هک  تشاد ، ینازرا  ام  هب  اهتمعن  هک  يراگدرورپ ، رب  شیاتس  دمح و  - 

هحفص 325 ] ] 

: تسا هتفگ  زاب  و 
تسا . يراج  هشیمه  هک  ییاراوگ  همشچ  نوچمه  تسا ، ناوارف  لماش و  ناگدیرفآ ، همه  رب  راگدرورپ ، فاطلا  - 

هک يربمایپ  نیا  تسا ، مهیلع - هللا  تاولـص  وا - راوگرزب  ترتع  دـمحم و  نالوسر  نیرتهب  یمارگ  دوجو  دیـشخب ، ام  هب  هک  ياهتمعن  زا  - 
نایاسراپ . ناگدنب و  نیرتیمارگ  نیا  هدش ، هداتسرف  مدرم  تیاده  يارب 

: هتفگ هک  تسا  هدیصق  نیا  رد  و 
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تسوا . توبن  دهاش  و  نادیواج ، يا  هزجعم  هشیمه  نآرق ، هزجعم  - 
تسا . هدرک  لطاب  ار  عیارش  همه  وا ، يارغ  تعیرش  نانمشد ، نادرمتم و  مغر  هب  - 

دوب . الاو  يدرمکاپ  دهاجم و  و  دروآ ، ياجب  جح  تفرگ ، هزور  داد ، هوکز  تشاداپب ، ار  زامن  هک  يربمایپ  - 
قداص . شیاه  هدعو  رد  تسا و  یفص  هک "  تسا  ور  نیمه  زا  و  دیزگرب . درک و  كاپ  ار  واهک  تسا  ادخ  نیا  - 

دوب . وا  روای  نانمشد ، همه  ربارب  رد  هک  تسه ، هیلع - هللا  تاولص  یلع - مانب  ییلو  تسود و  ار  وا  - 
درک . یم  رود  ار  ناشکندرگ  رس  دوخ ، غیت  اب  دش . یم  باسح  ربمایپ  دنمورین  يوزاب  وا  - 

دناوخ . وا  يرسمه  هب  ار  تیاده  نارتخا  ردام  نآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  و  دناوخ ، شیوخ  ردارب  ار  وا  و  درک ، يردارب  وا  اب  ربمایپ ، - 
دیلام . كاخ  هب  ار  نادساح  ینیب  داد ، ماجنا  مخ  ریدغ  رد  ادخ  نامرفب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ندیزگرباب  و  - 

هب  ار  مدرم  روما  و  دناوخ ، هبطخ  مدرم  رب  و  تفر ، نارتش  زاهج  يالاب  - 

هحفص 326 ] ] 

تسب . ینامیپ  وکین  هچ  و  درپس ، وا  فک 
نیرتهب زا  هک  یناگدازكاپ ، ناماما و  يا  دناوخ . مدرم  ناماما  ناربهر و  وا ، سپ  زا  ار  شنادنزرف  و  دـیزگرب ، تماما  هب  ار  وا  اراکـشآ ، - 

! دیدمآ ایندب  ردپ 
دوش : یم  لقن  نآ  زا  یتایبا  هک  دراد  یلصفم  هیریدغ  هدیصق  - 3-

تسا . هتشگ  مامت  ناگدنب  رب  راگدیرفآ ، تمعن  و  هتفای ، لامک  نید  ریدغ ، زور  رد 
تسا . هداد  رارق  دیع  هلا  هیلع و  هللا  یلص  نیما  ربمایپ  تعیرش  هب  نانموم  يارب  ار  گرزب  زور  نیا  ادخ ، - 

تساهدومرف . دیکات  دییات و  ارنآ  هدیدنسپ و  دشاب ، مدرم  نید  هکنآ  يارب  ارمالسا ، دنوادخ ، زور ، نیا  رد  - 
هدش . هدیرفآ  یناوارفب  تقلخ ، ناهج  شنیرفآ  زا  شیپ  شتاکرب ، هک  یفیرش  زور  - 

تسا . هدیزگرب  مدرم  تماما  هب  نیقیب  ار ، مالسلا  هیلع  ردیح  یلع  گرزب  يادخ  هک  يزور  - 
درادن . لیلد  هب  تجاح  و  تسانشور ، باتفآ  نوچمه  شتفارش ، هک  يزور  ریدغ ، زور  - 

درک . یهاوخباریس  بآ  نیرتاراوگ  زا  ار  ناگنشت  وت  ملاع ، درمناوج  يا  هک  تسا  تیاور  و  - 
دنا . هدرک  تیاور  صن  كردم و  اب  تاقولخم - نیرتهب  نآ  ربمغیپ - زا  نایوار ، ار  نیا  - 

هحفص 327 ] ] 

: دیوگ هدیصق  نیا  رگید  تایبا  رد  رعاش 
درک . غالبا  دورد  مالس و  اب  ار  ادخ  مایپ  نیما ، لیئربج  هک  اجنآ  - 

نک . مالعا  ینیع  بجاو  ار  يو  زا  يربنامرف  و  ندرگ ، دوخ  نیشناج  ار  هیلع - هللا  تاولص  ردیح - یلع  زورما ، نیمه  هک  دوب  نیا  مایپ  و  - 
نک . یفرعم  مدرمب  ار  وا  زیخرب و  ینکب ، كرت  ار  دوخ  نیشنمه  رای  بحاصم و  نیا  هکنآ  زا  شیپ  - 

تسا . هدنسب  یفاک و  نم  يارب  ادخ ، نامرف  مشچ " و  هب  تفگ " : ربمایپ  - 
دینک . فقوت  دنکفیب و  ار  اهراب  مدرم ، يا  هک  هدومرف  و  راومهان - نیمزرس  نآ  رد  دناوخ -، ارف  مخ " يارحص "  رد  ار  مدرم  - 
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دناوخ . ارف  مه  ار  مالسلا - امهیلع  نیسح  نسح و  ردپ  نآ  یلع - نآ  زارفرب  و  درک ، مهارف  يربنم  نارتش ، زاهج  زا  - 
تفر . رتارف  هامباتفآ  زا  نآ  يدیپس  رون و  دش ، نایامن  شیاهلغب  ریز  ات  درک ، دنلب  ار  وا  - 

: دیونشب ار  نیما  حصانصخش  کی  مایپ  نم  زا  مدرم ، يا  دومرف : باحصا  هب  باطخ  - 
! یتسه نینچ  وت  نیقیب  دنتفگ : همه  متسین ؟ رت  طلسم  رتکیدزن و  امش ، رب  ناتدوخ  زا  امش ، رب  نم  ایآ  نم  نارای  باحصا و  يا  - 

نم تسد  رد  تسد  هک  یلع  نیا  تسوا ، يـالوم  یلع  نم  یـصو  ردارب و  نم  زا  سپ  متـسهوا ، يـالوم  ربهر و  نم  هک  سک  ره  دومرف : - 
( هدیصق رخآ  ات  .. ) دراد

: تسانیا شلوا  هدوتس و  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  راوگرزب  یبن  نآ  رد  هک  دراد ، هلازغ " مانب "  يرگید  ینالوط  هدیصق  - 
رتارف  يرون  دشک ، یم  دنمک  هب  ار  ناریش  هک  تسا ، ییوهآ  هلازغ و  نیا  - 

هحفص 328 ] ] 

دراد . هلازغ ) ) باتفآ رون  زا 
دهن . یم  قوش  شتآ  لد ، هب  هک  دناشوپ ، یم  رگد  يا  هماج  دیابر ، یم  نت  زا  ار  لقع  هماج  - 

: تایبا هب  دسر  یم  ات 
تسا . يزوریپهلیسو  دراد ، یم  هاگن  یتخبدب  تکاله و  ياهریت  زا  ار ، ناگدنب  هک  تسا  یهرز  نانوچ  ربمایپ ، يالو  - 

امهلآ . امهیلع و  هللاتاولص  دوب - هدش  شرافس  ماقم  نیا  هب  ربمغیپ ، گرم  زا  شیپ  هکنآ  تسا ، یلع  نمیلو  ربمایپ ، زا  سپ  و  - 
دنک . یم  عطق  ار  نانمشد  هشیر  هک  تسوا  دیزگرب ، تماما  هب  ار  وا   " مخ ، زوررد "  ربمایپ ، - 
دش . افتکا  قوف ، تایبا  هب  همه  نآ  زا  هک  دراد ، دوجو  زینوا  راعشا  رگید  رد   " ریدغ ، دای "  و 

رعاش لاح  حرش 

شرکذ هک  يدالب - یلع  خیـش  رـسپ  میهاربا  خیـش  زا  هک  یطخ ، یکیوش  دـمحم  رـسپ  وا  و  نیـسح ، رـسپدمحم  رـسپ  هللا  دـبع  دـمحم  وبا 
راثآ و رعش و  تایبدا و  رنه  رد  وا  تسا . هتخومآ  شناد  ینارحب  نیسحلا  دبع  جاح  رسپ  رـصان  خیـش  زا  نینچ  مه  و  هدرک ، ذملت  تشذگ -
. دـیآیم باسحب  طـسوتم  ياـه  هنومن  زا  شرعـش  هکتفگ  دـیاب  نکل  هتـشادرب ، یگرزب  ياـهماگ  هدرک ، هنیمز  نیا  رد  هک  یئاـهیامن  رنه 

ناوید " و  ماظنلا ، رهاوج  مانب "  مالـسلا  مهیلع  شنادناخ  ربمایپ و  شیاتـس  رد  یناوید  و  دراد ، مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  لاوحا  رد  یباتک 
راهچ فرظ  رد  ناوید ، ود  نیا  زا  تسا . فورعم  تاداـسلا "  ءاـثر  تاربعلا و  لیـسم  هک "  دراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یثارم  رد  رگید 

یفجن  میحرلا  دبع  اقآ  رسپ  دمحم  اقآ  همالع  خیش  هب  یناوید  تروصب  و  جارختسا ، يدایز  دیاصق  زور 

هحفص 329 ] ] 

حـیادم و رد  رـسارس  دراد  نوگانوگ ، ياه  هیفاق  اهنزو و  رد  هدیـصق  هاـجنپ  لـماش  ناوید ، تیـصخشنیا  لاسب 1149 .) ) تسا هدرک  ادـها 
دبع نسح و  ماما  رـسپ  مساق  مالـسلا و  امهیلع  یلعنانموم  ریما  رپ  سابع  و  داب . شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  وا  نادناخ  ربمایپ و  یثارم 

تسا . هتفگ  هیثرم  ار  نیعمجا - مهیلع  هللا  تاولص  نیسح - هراوخ  ریش  دنزرف  هللا  دبع  نیسح و  ماما  رسپ  یلع  يو و  رسپ  هللا 
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هحفص 331 ] ] 

يوضر نیسح  دیس 

هراشا

ياهیئابیز ناب " و  ناتخرد "  نیب  هک  يرگشزاون ، شخب و  مارآ  ياج  نآ  و  روایب ، دایب  ملس "  يذ  هیحان "  رد  ار ، ناتـسود  دهع  یمرخ  - 
تشاد . رارق  رگید 

دوش . یم  فرطرب  عامتجا  نیا  اب  هک  ناهودنا  اسب  دنیآ . درگ  همه  زاجحو ، فیاوط  همه  ناگرزب  هک  تسا  ابیز  هچ  - 
یناشنورف . تسا  هتفرگ  هلعش  مغ  درد و  زا  هک  ار  تا  هتفیش  لد  شتآ  ات  مارایب ، یکدنا  نانآ . نکسم  نیمزرس و  رد  تسود ، يا  - 

: دیوگ یم  نآ  نمض  رد  و  دیاتس ، یم  ار  هلا  هیلع و  هللایلص  راوگرزب  یبن  نآ  رد  هک  دراد ، تیب   143 هیعیدب ، هدیصق  نیا 
رادرک قالخا و  ياراد  و  ملع ، بابهک  یتیـصخش  نآ  مهیلع ،- هللا  تاولـص  نیـسح - نسح و  ماما  ردـپ  ناـنموم ، ریما  ربماـیپ ، ردارب  نآ  - 

دوب . يا  هتسجرب 
درک . یم  قیدصت  ار  وا  اه ، هشیدنا  همهو  يرواد  رد  و  دوب . وا  راکمه  رای و  راکشآ ، یناهنپ و  رد  - 

 " تسوا يالوم  اوشیپ و  یلع  مشاب ، وا  يالوم  نم  ار  هک  ره  دومرف " : هدش ، تیاور  گرزب  یتلیـضف  وا ، هرابرد  ادخ ، هدیزگرب  ربمایپ  زا  - 
نزب . گنچ  ییاوشیپ  نینچ  نماد  هب  سپ 

هحفص 332 ] ] 

رعاش لاح  حرش 

، تشاد مه  اب  هتسجرب  بدا  اب  ار  ناوارف  ملع  هک  تسا  يا  هناگی  يرئاح ، یفجن  يدنه  يوضر  مساق  رسپ  رسپ  دیشر  ریما  رسپ  نیـسح  دیس 
یم راوخ  دوخ  ربارب  رد  ار  رهوگ  رد و  هک  يرعش  تسا ، هدرک  عمج  شیوخ  رعش  ناوارف و  شناداب  ار  كاپ  دنلب و  رابت  هک  دوب  يا  هغبان  و 

وا يوکینراثآ  و  تشاد . یمن  زاب  رگید  لیاضف  زا  ار  وا  تلیضف ، کی  نتشاد  هک  دوب  یـسک  و  دقان ، یبیدا  و  الاو ، راوگرزب و  یملاع  دنک :
تسین . کیکفت  لباق  شرگید ، تاراختفا  زا 

دیهـش ماما  راوج  دصقب  ار  اجنآ  يدنچ ، زا  سپ  و  دش ، لوغـشمملع  بسک  هب  اجنآ  رد  يو  دروآ  فرـشا  فجن  هب  دـنه  زا  ار  وا  شردـپ ،
، دراد دوخ  سردم  داتسا  حدم  رد  يدیاصق  و  درک ، ضیف  بسک  يرئاح  هللا  رصن  دیس  هناگی  سرد  روضح  رد  و  تفگكرت ، مالسلا  هیلع 

: تسا هتفگ  هلمجنآ  زا 
تسا . يراج  شناسحا  ناراب  هک  يراوگرزب ، درم  دار  نآ  يا  - 

. مرب یم  رسب  تردق  تمعن و  زان و  رد  نم  شدوج ، یناوارف  زا  هک  یصخش  نآ  يا  - 
يا . هدرک  فرطرب  ام  زا  ار  رازآ  میب و  هنوگ  ره  ناراگزور ، لوط  رد  هک  يراوگرزب  يا  - 

تسا . ناهنپ  باجح  تشپ  قرب  هک  مادام  داب ، وت  رب  شرع  يادخ  دورد  - 
ار يوحن  دمحا  خیش  و  لاسب 1150 ، هتشذگ  رد  یفجن  یبعک  دحاولا  دبع  خیش  " و  هیفاو ، حراش "  یمق  نیدلا  ردص  دیس  وا ، ناداتـسا  زا 
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نیب رد  یلعم  يـالبرک  رد  ما . هدـید  وا  طـخب  ار  يرئاـح  سردـم  دیـس  شداتـسا  ناوید  هکناـنچ  تشون  یم  وکین  طـخ  درب . ماـن  ناوت  یم 
ار رما  نیا  هک  یکردم  هب  نم  دنا ، هتسناد  لاسب 1170  ار  وا  تافو  اه  هعومجم  یضعب  هکنیا  اما  تسا ، هتفای  تافو  ات 1160  ياهلاس 1156 

دوخ  زا  حیادم ، رد  رهوگ ، رد و  زا  هدنکآيرعش  ناوید  يوضر ، ام  رعاش  ما  هتفاینتسد  دنک ، تابثا 

هحفص 333 ] ] 

دوش : یم  هدروآ  نآ  زا  ییاه  هنومن  کنیا  هک  هداهن ، راگدای  هب 
دور . یم  ام  رب  ییافج  هچ  هک  متسنادیم  شاک  يا  تسا ؟ اجک  ناگتشذگ  يرادافو  نآ   " یح ، نانکاس "  يا  - 

رابنوخ . یناگژم  و  مراد ، هتفت  قشع ، زوسنامناخ  شتآ  زا  یلد 
، دزاغآ همغن  ناراسخاش  رب  یلبلب  ای  دریگ ، ندیشخرد  یقرب  امش  ورملق  هک  یهاگ  نآ  ره  - 

مهد . یم  رس  گرزب  كوس  هتفر و  تسد  زا  ياهزور  نآ  دای  هب  لد  هلانو  دوش ، یم  ریزارس  مناگدید  زا  کشا  - 
دوب . دهاوخ  رتشیب  بیغرت  نآ ، هجیتنهک  نک ، اهر  شنزرس  نیا  زا  ارم  ینکیم ، تمالم  قشع  نیا  نتشادب  ارم  هک  یسک  يا  - 

دننک . دب  ای  دننکیکین  دننیزگ ، يرود  نم  زا  ای  دنشابنم ، اب  هاوخ  دنتسه ، نم  دیما  نانآ ، - 
دنا . هتخاس  یلجتم  نم  رب  هتخیر ، هنامیپ  رد  لزا  زا  ادخ  هک  ار ، هداب  نآ  نانآ ، - 

دوش . یم  هتفرگ  كات  زا  هک  يروگنا  هداب  هن  هدوب ، یلزا  يا  هداب  نیا  - 
تسا . هدنکفا  هدجس  هب  ار  نارای  همه  هتساخرب ، هداب  نیا  زا  هک  ینسح  هولج  - 

دراد . یتسم  نیا  زا  ییاسران  هراشا  نابز ، و  میدوب . نآ  ناتسم  همه ، هداب ، نیا  ندیشچ  زاشیپ  - 
تسا . هدوب  اقب  نیع  اهنآ ، يانف  نیا  نکل  دنتفر ، نیمز  يور  زا  هاگنآ ، - 

؟ دراد یعفن  ناگداتفا  رود  نآ  رب  قشاع ، نیا  يادن  نیا  ایآ  و  دندوب ، نم  نایاوشیپ  همه  نارورس ، نآ  - 
تخاس . رود  نانآ  زا  ارم  هنامز  اما  مدوب ، اهنآ  رانک  رد  نم  يراگزور  - 

هحفص 334 ] ] 

؟ دراد تشگرب  تشونرس ، راک  ایآ 
تسا . هدش  فرشم  وادوجو  رب  هکم  نیمز  رس  هک  یسک  نآ  زا  ای  و  مشک ؟ رد  لالم  يور  امش  زا  نم ، هک  دیا  هدید  زگره  ایآ  - 

تسا . هدش  ادیپ  وا  دوجو  تکربب  ءایشا ، همه  هک  دجم ، تیآ  كالفا و  شنیرفآ  رس  نآ  - 
تسا . رتالاو  اهنآ  يدنلب  زا  و  رتشیب ، ناگراتس  ددع  زا  وا ، دوجو  يایازم  - 

دندرگ . یم  ناریح  ماجنا  رس  و  دنسر ، یمن  وا  تالامک  ياپ  هب  دنریگب ، جوا  هچ  ره  نادنمشیدنا ، هشیدنا  درخ و  - 
میظعت رـس  شهاگـشیپ  رد  ملاع ، يایفـصا  همه  هک  دراد ، یماقم  و  تسا . هدوتـس  گرزبتخـس و  یقالخا  بحاص  و  كاپ ، نادـناخ  زا  - 

دنروآ . یم  دورف 
تسا . ناگمه  سرتسد  رد  کنیا  شتیاده  باتک و  و  هتشگ ، صوصخم  ادخ  بناج  زا  باتک  یحو و  نتشاد  هب  هک  یتیصخشنآ  - 

دننک . یم  عوضخ  راهظا  ناگرزب  همه  وت ، تردق  ربارب  رد  هک  ربمایپ  يا  مساقلا ، وبا  يا  - 
دنبایردار ؟ هاگیاپ  نیا  هنوگچ  ناربمیپ ، رگد   0 يدیسر نیسوق  باق  ماقم  هب  ردق ، يالاوو  ماقم  يدنلب  رد  وت  - 
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يدمآ . رترب  اهنامسآ  همه  رب  هک  ینامسآ  يا  دش ، همین  ود  نامسآ  هام  وت ، رطاخب  - 
درتسگب . نیمز  هنهپرد  هرابود  ار  دوخ  وترپ  ات  يدنادرگرب ، مالسلا  هیلع  یلع  رطاخ  هب  ار  باتفآ  هک  یئوت  - 

هحفص 335 ] ] 

دنوش . یم  دنم  هرهب  وت  تیاده  رون  نیا  زا  همه  و  يدش ، هریچيرگد  غورف  ره  رب  هک  یتسه ، يرون  وت  - 
دندوب . هتشاذگن  دوجو  هصرع  هب  مدق  اوح ، مدآهک و  هاگنآ  یتح  يدیبات ، یم  هدرپ  سپ  رد  هراومه  وت  - 

دنک . هدایپ  ناهج  رد  ار  افو  نییآ  اوقت و  تحیصن و  هک  داد ، رارق  يربمغیپ  ایبنا و  نیرتهب  ارت  يادخ ، سپ  - 
تسا ییابیز  توعد  هچ  نیا  ایادخ  يدرک . توعد  ریگناسآ  هدنشخب و  كاپ و  نیئآ  هب  ار  مدرم  - 

دندوب . هتسب  رمک  وت  يدوبان  رب  هک  ینانمشد  یتفر ، نانمشد  ناکرشم و  راکیپ  هب  دنلب ، ياه  هزین  غیت و  اب  - 
دندوب . دنمشناد  وراگزیهرپ  ینادرم  همه ، و  اهنادناخ ، نیرتراوگرزب  نیرتهب و  وت ، نادناخ  - 

دیسر . یم  ناگمه  هب  شتارمثو  اه  هویم  هک  دندوب ، تجامس  زا  یماقم  رد  و  كاپ ، حاورا  و  ششخب ، تمارک و  ياهغاب  همه ، - 
دوش . یم  باجتسم  ناشناتسآ  رد  اهاعدو  تسا ، هدرتسگ  ناشمرک  ناوخ  هراومه  و  دوش ، یم  هتفرگ  اهنآ  رضحم  زا  تداعس ، ریخ و  - 

دیتسه . يزورهب  تداعس و  هب  نم  ندیسر  هلیسو  اهیتخس  ندیسرماگنهب  و  رگ ، تیاده  امش  نایاوشیپ  يا  - 
مدیشک . مظن  هب  متخادرپ و  امش  ياوه  هب  رهگ ، رد و  نوچمه  اررعش ، نیا  نم  - 

دشک . یم  نماد  بش  و  دمد ، یم  هدیپس  هک  نامز  ره  ات  داب ، امش  رب  گرزب  يادخ  دورد  - 
يا  هک "  دنز ، یم  گناب  نیزح  گناب  هب  يا ، هتخابلد  قشاع  هک  هاگنآ  ات  - 

هحفص 336 ] ] 

تفر "  اجک  هنیرید  يافو  یح ، نانکاس " 
مالسلا . هیلع  نانموم  ریما  حدمرد  دراد  يا  هدیصق 

دمآ . یم  غارس  هب  وت  دای  دنا ، هدنامز  اب  يورهر  زا  ناورهر  و  هتفرگ ، ارف  تلفغ  باوخ و  ار  ناراد  هدنز  بش  هک  هاگنآ  - 
تسا . هتفرگ  شزاون  هب  ارم  ییالاو ، ماقم  زا  هک  تسوا  مان  دای و  نیا  يا ، هتسب  لد  وا  ترایز  رادید و  هب  هک  یسک  يا  - 

تخاس . نشور  وت  ياشامت  هب  ارملد  هدید و  و  دمآ ، یم  غارسب  کیراتياهبش ، مکش  رد  وت ، دای  - 
و دشمهاوخ ، ییامنهار  هنوگچ  دناشوپ ، یم  ارمدوجو  رـسارس  یکیرات  تملظ و  و  مراذگربق ، رد  ياپ  نم  هک  هاگنآ  دنگوس ، ادخب  ارت  - 

؟ تفای مهاوخ  ناماس 
؟ تشاذگ مهاوخمه  رب  تسا ، هدوب  زاب  وت  دایب  مایا ، همه  رد  هک  ار  ییاهکلپ  و  تفخ ، مهاوخهنوگچ  و  - 

تسا . هدناسر  وت  يرای  هب  تساخ - یم  رب  شتآ  ياه  هلعش  نوچ  هک  يا  هلان  وت - يراز  هلان و  نآ  ارم ، هک  دینش ، مهاوخ  خساپ  - 
، دراب یم  دنتيربا  لصو ، نابش  رد  هک  یلاح  رد  دهدیم ، وشتسش  ارم  دوجو  نیمزرس  لایخ ، وزرآ و  نیا  - 

تسا . هتخادرپ  شزیر  هب  شناسحاتشگلگ  رد  هک  تسا ، هیلع - هللا  تاولص  نانموم - ریما  تبحم  رهم و  ناراب  ییوگ  هک  یناراب  - 
رهطم . كاپ و  دوخ ، و  تسا ، ناکاپ  هلالس  زا  هک  تسا ، مالسلاهیلع  یضترم  نسحلا  نبا  یلع  یمارگ  دوجو  نیا  - 

دراد . ناوارف  ششخب  هک  ناسحا  يایرد  لماک ، لضف  اب  تیاده  ماما  - 
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هحفص 337 ] ] 

راکشآ . ناهرب  و  دنوادخ ، نامرف  اب  تسا ، ربمایپ  یصو  وا  - 
دراد . وربا  رد  هرگ  هن  و  لد ، رد  هنیک  هن  هک  ریظن ، یب  يرابدرب  ملح و  اب  تسا  يدرمناوج  - 

تسوا . صوصخم  كاپ ، بیسن  و  دننامیب ، يراوگرزب  يرورس و  اتمهیب ، تفارش  - 
هتفرگ ارف  ارنآ  نابات ، راکـشآ و  رون  هدـش و  هتخاس  مکحتـسم  ياهنوتـس  اب  دراد ، راوتـسا  يداینب  مالـسلا - مهیلع  هیلع و  یلع - نادـناخ  - 

تسا .
دنزب . رود  دناوت  وا  درگ  یکلف  هن  و  دیاشگ ، رپ  هناخ  نیا  ییالاو  هب  دناوت  یم  يا  هتشرف  هن  - 

دوب . دنهاوخ  کچوک  زیچان و  وا  هاگشیپ  رد  دنسرب ، هک  یماقم  هبترم و  ره  هب  مدرم ، - 
ترـصننانآ رب  يادخ  و  دنروآ ، یم  ناغمرا  هب  ارنانمـشد  يدوبان  گرم و  شرکـشل  دنک ، هلمح  نانمـشد  رب  دهاوخب  گنچ  رد  هاگ  ره  - 

دهد . یم 
دنک . یم  یهت  بلاق  و  دشک ، یم  رپ  ناغرم  نوچمه  نانمشد ، ناج  لد و  ییوگ  هکنانچ  - 

تسا . ناوتان  وت  لامک  فاصوا  ندرمش  رب  زا  دشاب ، غیلب  اسر و  هچ  ره  نابز  راوگرزب  دج  يا  - 
تسا . هتسناد  روکشم  ار  امش  یعس  و  تسا ، هدرک  فیرعت  هدوتس و  ار  امش  دنوادخ ، هک  سب  نیا  امش ، ردق  ییالاو  رد  - 

تسا . دیراب  تمحر  ناراب  وت ، دوجو  نیمز  رس  رب  يدنوادخفاطلا ، ناوضر و  ياهربا  - 
یم نادناخ  امش  یسوب  ناتسآ  هب  هتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  فلع  بآ و  یب  ياهنابایب  تنارئاز ، ناقاتـشم و  هک  هاگنآ  ات  راگزور ، نایاپ  ات  - 

دنباتش .

هحفص 338 ] ] 

، يا هتخادناریز  هب  اهتیمورحم ، اهیتخس و  زا  اردوخ ، نامشچ  یگدنمرش ، تلاح  رد  هک  يا  - 
تساهتسب . نم  رب  ار  اههار  و  درک ، رات  ماش  ار  مزور  هک  ییاهیتخس  - 
دیا . هدرک  رغال  رازن و  مدرم ، شیپ  رد  ارم ، نت  هک  ییاهوزرآ  يا  - 

متفا . یم  ادج  تسود  دای  زا ، نآ ، يرود  اب  هک  دیرادم ، غیرد  نمب  ار  مارآ  باوخ  - 
دنا . هدش  كاله  وت  هاگن  کی  هب  صاخشا ، ردقچ  هک  ادخب  - 

تسا . هدش  راثن  وت  ياهناتسگیر  هب  هک  اهگشا  هچ  عادو ، ینیمز  رس  كاخ و  يا  - 
؟ دناشن وت  هیاس  رد  و  دناهرب ، یگتشگ  رس  یهارمگ و  زا  ارم  هک  تسه  یسک  ایآ  - 

مدرب . یم  رسب  ناتسکاخ  نیا  رب  دوخ  بیبح  رانک  رد  هک  ییاهزور  تشذگ ، هک  یناراگزور  رب  اغیرد  - 
دناشک . یم  وس  ناب  ارم  هشیمه  ییادج  تسد  منک ، یمن  شومارفزگره  - 

راگزور . هریت  تخب و  هریت  میوگ  یم  تسا ؟ نوچ  تلاح  دسرپ : یم  و  دنک ، یم  هراشا  نم  هب  - 
دنناس . نیا  همه  هدش ، تیاده  نادنزرف  دیوگ : یم  و  دنک ، یم  یمسبت  - 

، ینادب ییوا ، دوجو  کلام  وت  هک  ار  یسک  لاوحا  هاگ  ره  مهد : یم  خساپ  - 
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منایامن . یم  میاه  هتشون  رد  ارت ، لامک  لامج و  هک  متسه ، يا  هدنسیون  نم  هک  تسناد  یهاوخ  - 
تسا . هتفرگ  وت  يابیز  تماق  فلا "  زا "  ارت  هدیشک  مادنا  نم ، راثآ  راعشا و  فلا "  - " 

هطقن  و  تسا ، وت  نیریش  مسبت و  رپ  ناهد  يدرگ  ییوگ  نم ، راثآ  رد  میم "  - " 

هحفص 339 ] ] 

دبای . یم  ماتخ  وت  لاخ  کشم  هب  نم ، راعشا  نایاپ 
تسا . هتشگ  زیربل  نم  مشچ  کشا  زا  وت  تشذگ  رد  زور  رد  هک  تسا  ییاهنادبآ  نآ  رادومن  اه ، هتشون  نیا  رد  داص "  - " 

تسا . هتشادب  شیوخ  ماد  دنمک و  رد  ارم  هک  وت ، نیکشم  دعج  هرط و  زا  یناشن   " نیس ، هنادند "  - 
تسا . هتشاد  هتفشآ  ارم  زان ، لالد و  تسد  هب  هک  وت ، شوگ  انب  نوچمه  لاد "  - " 

تسا . هدروآ  هانپ  وت  نمادب  هک  دنک ، یم  تیاکح  مناسرت  هراپ و  هراپ  لد  زا  ممالک ، ياه  هعطق  و  - 
تسا . هداد  شیارآ  ار  نایوروکن  ندرگ  هک  ابیز ، ییاهدنبندرگ  نوچمه  مرعش ، تابیکرت  - 

، دیاتسب ارت  لامک  و  دسر ، نایاپ  هب  اه  هدورس  نیا  روطس  همه  هک  هاگنآ  - 
میاتسب .) هقح  رهامک  ارت  هک  ) متسین نادیم  نیا  درم  هب  نم  هک  تفگ ، دهاوخ  لاح  نابز  هب  و  دیشخرد ، دهاوخ  یتوقای  نوچ  - 

مدرک . یمن  ییامزا  عبط  نادیم  نیا  رد  هدوبن ، یتسود  هزیگنا  هاگ  ره  هک  تسا ، قایتشا  ثیدح  زا  یشخب  نیا  هکلب  - 
تسا : هدرک  نیمضت  هدناشن و  رعش  رد  ار ، مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  مالک  ریز ، تایبارد  و 

، نک يزاین  یب  راهظا  وا  زا  ینک ، يربارب  یسک  اب  یهاوخب  هاگ  ره  و  نک ، ناسحا  وا  رب  یشاب ، یسک  يارنوامرف  یهاوخب  هاگ  ره 
دش . یهاوخ  وا  ریسا  هاگنآ  ربب ، وا  شیپ  دوخ  تجاح  يدرگ ، نوبز  راوخ و  یتساوخ  و  یتسه ، تردق  تزع و  ياراد  رگا  و  - 

هعیلط " و هوشن " و "  نوچ "  ییاـهباتک  زا  دـنا ، هدرک  وا  قح  رد  هک  ار  صاخـشا  شیاتـس  و  رعاـش ، نیا  یناگدـنز  خـیرات  زا  ییاهـشخب 
مدرک . باختنا  مشش ) تسیب و  دلج   46 (" ص 57 - هعیشلا نایعا  تاحفص " 

هحفص 341 ] ] 

نیدلا ردب  دیس 

هراشا

لاس 1062 دلوتم 
نآ رب  يا  هدرپ  هک  يا  هداتفا  نآ  رب  دـناشف ، مهاوخ  کشا  هک  ادـخب  منز  مقر  ار  دوخ  لد  ياوآ  هاگ  ره  وت ، يور  رب  هک  يذـغاک  هراپ  يا 

دنا . هدنکفا 
تسا . هدیمرآ  فجن  كاخ  ردهک  دنراد ، ار  یسک  ترایز  ياوه  دیئوگب  دننازیرگشا ، اهربا  هک  دیدید  هاگ  ره  - 

دنیآ . یم  دورف  نآ  رانک  رب  ادخ ، ناگتشرف  هک  یکاپ  كاخ  نآ  - 
تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  فرش  هدنراد  نآ  و  تسا ، تاقولخم  همه  ییاوشیپ  هک  يردیح  و  هدوب ، ربمایپ  یصو  هک  یماما  اجنآ  - 
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درک . دهاوخ  تعافش  دهاوخ ، رگا  هک  هدیباوخ ، دوب  وا  ناج  نوچمه  هک  یسک  و  ربمغیپ ، ردارب  تسود و  اجنآ  - 
، دننک فیرحت  ای  دنناوخب  ار  شرابخا  تایاور و  هاگ  ره  هک  هدش ، نوفدم  درک ، ادفوا  رطاخب  ار  شناج  هک  ربمغیپ ، یئادـف  ردارب و  اجنآ  - 

درادن . توافت 
مدرم زا  کیربت  شاب و  داش  داـیرف  و  تشاـمگ ، رب  شیوخ  ینیـشناج  هب  ریدـغ "  ردار "  وا  ربمغیپ ، هک  تسا ، نوفدـم  یماـما  اـجنیا  رد  - 

دندرک . فارتعا  همه  و  تساخرب ،

هحفص 342 ] ] 

رعاش لاح  حرش 

نـمی و ناراـکوکین  زا  یکی  یئاعنـصینسح ، دـمحم  رـسپ  وا  مساـق و  هللااـب  روصنمرـسپ  وا  نـسح و  رپ  نیــسح  رــسپ  دـمحم  نیدـلا  ردـب 
هدوب تسد  يوق  رعـش ، تایبدا و  بط و  مـالکرد و  و  هتـشاد ، تکرـش  اهـشناد  مولع و  همه  رد  تسا . نیمزرـس  نآ  گرزب  نادنمـشنادزا 
خیـش همالع  هدرک ، ملع  بسک  اهنآ  زا  هک  يدیتاسا  هلمج  زا  مالک . رد  يا  هلاسر  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دراد ، يا  هدـنزرا  تافیلات  تسا .

و هدش ، دلوتم  رفـص 1062  هام  رد  درب . مانناوت  یم  ار  نمی  نکاس  ینالیگ  حلاص  رـسپ  دمحم  میکح  لضاف  و  دنه ، نکاس  ینارحب  حلاص 
میدرک . لقن  رحسلا " ج 2  همسن  ار "  وا  راعشا  هصالخ  لاح و  حرش  ام 

دهد . یم  حرش  مهدزاود  هدس  رد  ار  ریدغنارعاش  هیقب  هک  تسا ، مهدزاود  دلج  نآ  لابندب  و  دیسر ، نایاپب  ریدغ  مهدزای  دلج 
ارخآ الوا و  دمحلا هللا  و 

هحفص 343 ] ] 

همتاخ

میرح زا  عافد  هعیـش و  لیـصا  فراعم  رـشن  تهج  رد  میرادهک  یناوت  دـح  رد  اـت  تسا  هداد  قیفوت  اـمهب  هک  میئوگ  یم  ساپـس  ار  يادـخ 
میشوکب . تیالو  سدقم 

ناملسم مدرم  يارب  ار  ینیما  راوگرزب  همالع  موحرم  هتشون  ریدغلا ، سیفن  باتک  میدش  رومام  هک  تسا  نیمه  ام ، هب  یهلا  فاطلا  زا  یکی 
تفرگ . ماجنا  هاگشناد  هزوح و  ءاملع  الضف و  زا  نت  دنچ  هلیسوب  رما  نیا  هک  میئامن . همجرت  یبرع  زا  نابز ، یسراف  هعیش  و 

ماقم هب  نادنمقالع  میدقت  نآ  دلج  نیرخآ  نونکا  مه  هک  دش  میظنت  یـسراف  نابزدلج  ود  تسیب و  رد  سیفن  باتک  نیا  یبرع  دلج  هدزای 
دوش . یم  تماما  تیالو و 

هک تثعب  داینب  یمالسا  تاقیقحت  دحاو  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  فراعم  رشن  تهج  رد  يرازگتمدخ  هقباس  اب  یمالسا  گرزب  هناخباتک 
دیما دناسرب و  نایاپب  ار  میظع  راک  نیا  يدام  تشاد  مشچ  چیه  نودـب  هتـسناوت  هک  تسا  رختفم  دـنکیم  لابند  ار  سدـقم  فادـها  نامه 

رفن کـی  طـسوت  ار  تادـلجم  ماـمت  دـیایب ، شیپ  رتعیرـس  هچ  ره  هللا  ءاـشنا  هک  يرگید  تیعقوم  رد  اـه  همجرت  یتـخاونکی  يارب  هک  تسا 
میراپسب . رشنهب  هدرک ، یسیونزاب  میظنت و  راتساریو 

دنا هدرک  يرای  ار  ام  باتک  نیا  همجرت  رد  هک  ینارورس  ناتسود و  رگیدو  نادنمشناد  ءاملع و  ءالـضف و  مامت  زاهک  تسا  مزال  اج  نیا  رد 

ریدغلا www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4276زکرم  هحفص 4273 

http://www.ghaemiyeh.com


میهاوخب . ار  اهنآ  رتشیب  هچ  ره  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  هدرک  ینادردقو  رکشت 
هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

یمالسا  تاقیقحت  دحاو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
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... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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